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فقه الموازنات في ضوء مقاصد الشريعة
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ملخ�ص البحث:

املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد، اأو بني املقا�ضد ال�ضرعية وو�ضائلها من املوا�ضيع التي ُتطرح للبحث يف »علم 
مقا�ضد ال�ضريعة«، ويف »فقه النوازل والق�ضايا املعا�ضرة«؛ اإذ اأن النظر يف امل�ضتجدات التي تطراأ على واقع 
النا�س ُيبنى على »فقه املوازنات«، والإخالل بهذا الفن اإخالل بت�ضور امل�ضاألة وتكييفها فقهيا والنظر يف 

ماآلتها.
ويف هذا الإطار العام قام هذا البحث على اإبراز اأهم امل�ضائل التي ُتوؤ�ضل لفقه املوازنات على �ضوء مباحث 
مقا�ضد ال�ضريعة وم�ضائلها الدقيقة عند اأئمة علم مقا�ضد ال�ضريعة والباحثني املعا�ضرين، كما عمل البحث 
على تطبيق هذا التاأ�ضيل على بع�س امل�ضائل التي تتعلق باأحكام املراأة امل�ضلمة عموما، ونوازل الن�ضاء يف 

الوقت احلا�ضر خ�ضو�ضا.
وحقيقة  للحمل،  كمانع  »الال�ضقة«  م�ضائل:  تناول  يف  املذكور  النظري  الإطار  تطبيق  مت  ذلك  ولتحقيق 
الإجها�س، ومظاهر الع�ضرنة يف احلجاب ال�ضرعي، والعقوبة التعزيرية البديلة للمراأة اجلانية، وغريها 
من املوا�ضيع ذات ال�ضلة، من خالل اإبراز اأهم م�ضائلها التي وجب النظر اأو اإعادة النظر فيها؛ مثل الدعوة 

اإلى معار�ضة وجترمي الزواج املبكر، و�ضفر املراأة للدرا�ضة بدون حمرم.
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خطة البحث:

ق�ضمت البحث اإلى : مقدمة ومدخل متهيدي ومبحثني 
مدخل متهيدي: يف اأهمية النظر املقا�ضدي يف الجتهاد املعا�ضر

املبحث الأول: 
               فقه املوازنات وقواعده

وفيه مطلبان: 
املطلب الأول: ماهية فقه املوازنات

املطلب الثاين: قواعد  املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد- ال�ضاطبي منوذجا-
املبحث الثاين: 

             التمثيل الفقهي لفقه املوازنات
املطلب الأول: الال�ضقة كمانع للحمل 

املطلب الثاين: حقيقة الإجها�س يف املوازنة بني مراتب املقا�ضد
املطلب الثالث: العقوبة التعزيرية البديلة للمراأة اجلانية

املطلب الرابع:  مظاهر الع�ضرنة يف احلجاب ال�ضرعي
اخلامتة: وفيها اأهم نتائج البحث
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مدخل متهيدي: يف اأهمية النظر املقا�صدي يف الجتهاد املعا�صر

على  وال�ضالم  وال�ضالة  �ضلطانه،  وعظيم  وجهه  جلالل  ينبغي  كما  فيه،  مباركا  طيبا  حمدا  هلل  احلمد 
املبعوث رحمًة للعاملني �ضيدنا حممد، وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني؛ وبعد:

ال�ضريعة يف عدة جوانب،  املوازنات« على �ضوء مباحث علم مقا�ضد  »فقه  درا�ضة مبحث  اأهمية  فتتجلى 
تاأ�ضيلية نظرية، ثم تطبيقية تنزيال على الواقع.

واملق�ضود بالدرا�ضة التاأ�ضيلية معرفة مفهوم »فقه املوازنات« باعتباره لقبا يف ال�ضطالح الأ�ضويل، ومن 
ثمة التو�ضل اإلى املعامل الأ�ضا�ضية التي حتيط باملوازنة، لال�ضتدلل على الروؤية ال�ضمولية للفقه الإ�ضالمي، 
اأهم  وا�ضتخراج  الواقع«1،  على  ال�ضرعية  الأحكام  تنزيل  يف  بالغة  اأهمية  ال�ضرعية  باملقا�ضد  للعلم  »فاإن 
املعايري ال�ضابطة لفقه املوازنات اعتمادا على امل�ضطلحات املقا�ضدية مثل« املقا�ضد والو�ضائل«، »امل�ضالح 
�ضي�ضاعدنا  الذي  الأخري  التنزيلي«، هذا  والجتهاد  ال�ضتنباطي  »الجتهاد  املاآل«،  »النظر يف  واملفا�ضد«، 
يف الناحية التطبيقية وهو اجلزء الثاين من البحث،  وهو ما �ضن�ضتعر�ضه يف »امل�ضائل التي تخ�س املراأة 

امل�ضلمة«.
لأن  املعا�ضر؛  الفقهي  والنظر  الجتهاد  باملقا�ضد يف  العلم  اأهمية  على  ج  اأعرِّ التمهيدي  املدخل  ويف هذا 
رعاية مقا�ضد ال�ضريعة يف جلب امل�ضالح للعباد ودرء املفا�ضد عنهم هي مق�ضد ال�ضارع من و�ضع ال�ضريعة 
ابتداء للمكلفني، ولن يتحقق مطلوب ال�ضارع اإل اإذا كان الجتهاد الفقهي يرعى مقا�ضد ال�ضارع ويلحظ 

عدم معار�ضة ومناق�ضة مقا�ضد املكلف ملقا�ضد املولى تبارك وتعالى يف تنزيل كل حكم �ضرعي واقعا.
ويف مربرات تطبيق املقا�ضد يف�ضل اأ�ضتاذنا الدكتور نور الدين اخلادمي املو�ضوع يف النقاط التالية، بحيث 
اأ�ضار اإلى اأهميتها يف الجتهاد عموما، ثم بنينّ املوا�ضع التي تت�ضح فيها هذه الأهمية مما ي�ضاعدنا على 

�ضبط بحثنا، ومما ذكره:
اإبراز ِحكم الت�ضريع وغاياته ال�ضامية واأهدافه العالية، وتثبيت خ�ضائ�ضه وتعاليمه املتمثلة اإجمال يف   -

ال�ضمول والواقعية...
- حتقيق ما تنطوي عليه املقا�ضد من م�ضالح ومنافع يجب جلبها وحت�ضيلها...

النظر  �ضوء  وقانونها...وعلى  ال�ضريعة  لنظام  ال�ضحيح  الفهم  �ضوء  على  ابتداًء  الأحكام  تاأ�ضي�س   -
املقا�ضدي امل�ضلحي العام...

- اإقرار الرتجيح والختيار عند وجود الختالف اأو عند ح�ضول التعار�س: اإما برتجيح حكم معلل مبق�ضد 

1  عبد املجيد النجار، مقا�ضد ال�ضريعة باأبعاد جديدة، ط2006/1م، بريوت: دار الغرب الإ�ضالمي، �س 237.
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على غري معلل، اأو حكم مل يقطع بعليته ومق�ضده...اأو ترجيح مق�ضد على مق�ضد، اأو الرتجيح بني املقا�ضد 
بح�ضب تفاوت مراتبها ودرجاتها من حيث العموم والقطع....

- رفع اخلالف اأو التقليل منه....وذلك من خالل توفري جملة من القواطع الأ�ضولية و املقا�ضدية...2.
الأمر  وهو  منهما لحقًا،  �ضن�ضتفيد  اللتان  الدكتور اخلادمي هما  اأوردناه عن  الأخريتان مما  والنقطتان 
الذي يوؤكده الباحث اإ�ضماعيل حممد ال�ضعيدات يف قوله: “واملقا�ضد ت�ضاعد املجتهد على التوفيق بني الأدلة 

املتعار�ضة، والرتجيح بينها”3.
فهذا هو جوهر البحث الذي نحن ب�ضدد الكتابة فيه وطرحه للنقا�س؛ والذي �ضنبداأ بتعريفه، ثم التطرق 

اإلى اأهم قواعده، ومنها الأمثلة التطبيقية املعا�ضرة.
النظر  يف  ال�ضريعة  مقا�ضد  تفعيل  اأهمية  بيان  اإلى  النجار  املجيد  عبد  الدكتور  يذهب  نف�ضه  املقام  ويف 
الفقهي، خا�ضة ما يتعلق منها بامل�ضائل املندرجة حتت درا�ضة  “فقه املوازنات”، من خالل امل�ضائل الآتية:

1- اأن ُيبنى النظر الفقهي على العلم مبقا�ضد ال�ضريعة واأنواعها ومراتبها.
2- والعلم باأولويات املقا�ضد بح�ضب ما تتطلنّبه مقت�ضيات الواقع ومالب�ضاته.

د لكل حكم مق�ضده املنا�ضب له يف القوة اأو يف الكلية. 3- ثم التحقيق يف درجات املقا�ضد لُيحدنّ
4- ومييز بني ما هو مق�ضد حقيقي وبني ما قد يكون موهوما.

5- واأخريا العلم مباآلت املقا�ضد4.
امل�ضتجدات  على  احلكم  يف  خا�ضة  الإفتاء،  يف  تفعيله  ووجوب  املقا�ضدي،  النظر  اأهمية  عن  واحلديث 
ر النا�س على غري  والق�ضايا الفقهية املعا�ضرة؛ “ل يعني اأن ُيفتح هذا الباب على م�ضراعيه بحيث يت�ضوَّ
مراتبهم، وُيف�ضي ذلك اإلى فو�ضى فقهية ُتهدر معها الن�ضو�س املحكمة من القراآن وال�ضنة، بل الواجب اأن 

يتاأ�ض�س فقه املقا�ضد على خربة عميقة بال�ضريعة”5. 

2  املقا�ضد يف املذهب املالكي خالل القرنني 5هـ و6هـ، ط2/ 2003م، الريا�س: دار الر�ضد، �س 484 وما 
بعدها.

3   مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية عند الإمام الغزايل، ط2001/1م، الأردن: دار النفائ�س، �س 60.
4   مقا�ضد ال�ضريعة باأبعاد جديدة، �س 239.

5  عمر ح�ضن القيام، من مقدمة حتقيقه وتعليقه على كتاب:« الفروق لالإمام القرايف«، ط1/ 1432هـ، دم�ضق: 
دار الر�ضالة العاملية، ج1/�س19.  
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املبحث الأول: فقه املوازنات وقواعده

املطلب الأول: ماهية فقه املوازنات

املقا�ضدي  املبحث  لهذا  تعريفا  يقدموا  اأن  املوازنات«  »فقه  يف  كتبوا  الذين  املعا�ضرون  الباحثون  حاول 
الأ�ضويل بالعتماد؛ اأول: على اأقوال العالمة العز بن عبد ال�ضالم6 يف كتابه املو�ضوم »القواعد الكربى«، 
اإذا  قوله:«  فيه  واملفا�ضد«، ومما جاء  امل�ضالح  املوازنة بني  امل�ضمى »يف  فيه ف�ضال حتت هذا  الذي عقد 
تعار�ضت م�ضلحتان، وتعذر جمعهما، فاإن علم رجحان اإحداهما، ُقدمت، واإن مل ُيعلم الرجحان؛ فاإن علم 
الت�ضاوي تخرينا، واإن مل يعلم الت�ضاوي، فقد يظهر لبع�س العلماء رجحان اإحداهما فيقدمها، ويظن اآخر 

رجحان مقابلها فيقدمه....وكذلك اإذا تعار�ضت املف�ضدة وامل�ضلحة«7.
وثانيا: اعتمادهم  على ما يعرف يف علم اأ�ضول الفقه مببحث التعار�س والرتجيح؛ والرتجيح هو:« بيان 

املجتهد للقوة الزائدة  يف اأحد الدليلني الظنيني املتعار�ضني ليعمل به«8. 

6  فقد تتلمذ على يدي الإمام الآمدي واأخذ عنه مبادئ اأ�ضول الفقه ومباحثه؛ غري اأنه مل ينتهج املنهاج نف�ضه 
يف درا�ضة هذا العلم، حيث توجه اإلى توظيفه يف فتاويه واأق�ضيته مما اأنتج لنا كتاب »قواعد الأحكام« املوؤلف على 

طريقة كتب القواعد الفقهية التي كانت ميزة ذلك الع�ضر؛ اإل اأنه اعتمد قواعد اأ�ضولية جمع حتتها اأراًء وفتاوى عديدة 
معتمدا يف ذلك على ربط الأحكام مبقا�ضدها الراجعة اإليه. واإن اأهم اإ�ضافة من قبل الإمام العز بن عبد ال�ضالم يف 
تطوير نظرية املقا�ضد هو تق�ضيمه امل�ضالح التي تعد لب هذه النظرية، فقد ق�ضمها اإلى مقا�ضد وو�ضائل، وهو الأمر 

الذي مل ي�ضبقه اإليه اأحد، فذهب اإلى اأن الواجبات واملندوبات �ضربان: مقا�ضد وو�ضائل، وترتتب الو�ضائل برتتب 
امل�ضالح واملفا�ضد. كذا يختلف اأجر و�ضائل الطاعات باختالف ف�ضائل املقا�ضد وم�ضاحلها. هذا التق�ضيم الذي �ضاعد 

يف ت�ضهيل عملية الرتجيح بني امل�ضالح املتعار�ضة، ومعرفة رتب امل�ضالح واملفا�ضد، ويف تقدمي امل�ضالح الراجحة على 
املرجوحة…الخ. انظر: فريدة �ضادق عمر زوزو، الن�ضل درا�ضة مقا�ضدية على �ضوء حتديات الواقع املعا�ضر، ط1/ 

2005م، دار الر�ضد، �س47.
7  عز الدين  عبد العزيز بن عبد ال�ضالم، القواعد الكربى املو�ضوم بقواعد الأحكام يف م�ضالح الأنام، حتقيق: 

نزيه حماد و عثمان �ضمريية، دم�ضق: دار القلم، ج1/�س87؛ �س 7 وما بعدها؛  ويف طبعة دار املعرفة غري املحققة، 
كالم بنف�س املعنى ولكن يختلف يف األفاظه بنق�ضان جملة على الأقل؟؟ ج1/�س 51.

8  عبد املجيد ال�ضو�ضوة ، منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث واأثره يف الفقه الإ�ضالمي، ط2/ 
1997م، الدمام: دار الذخائر، �س 337.
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اإذ يذهب الأ�ضوليون على اأن التعار�س بني الن�ضو�س ظاهري يف نظر املجتهدين، ل حقيقي يف حق ال�ضارع 
احلكيم، ومنه »ُيفهم اأن الدليل املرجوح مل يتم اإلغاوؤه كلِّيا، واإمنا ل يزال له اعتبار ما يف وجوده مع احتمالية 

قبول العمل به، ذلك لأن التعار�س �ضوري ظاهري ل حقيقي«9.
ويعد الإمام الرازي اأول من جعل ال�ضرورات يف باب الرتجيحات، حيث قال: »ثم قد عرفت اأن املنا�ضبة 
التي من باب ال�ضرورة خم�ضة؛ وهي: م�ضلحة النفو�س، والعقول، والأديان، والأموال، والأن�ضاب، فالبد من 
جح بع�س هذه الأق�ضام على بع�س«10، ومل يزد عن هذا، ومل يحدد راأيه يف الرتجيح بني هذه  بيان كيفية ترنّ

امل�ضالح  اخلم�ضة.  
�س التعريف الدكتور اإبراهيم العاين التعريف املتقدم وجعله مقت�ضرا على املوازنة بني امل�ضالح  وقد خ�ضنّ
واملفا�ضد لأنه جوهر َعْر�س اأطروحته، فذهب اإلى القول باأن املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد هي :«النظر يف 
امل�ضالح واملفا�ضد املتعار�ضة للجمع بينهما، اأو لرتجيح اإحداهما على الأخرى بناء على الغلبة، وهو �ضبيل 

يلجاأ اإليه املجتهد عند تزاحم املنافع وامل�ضار وتعار�ضها«11.
اهتمامها  اأبدت  اأن  بعد  املوازنات  لفقه  تعريفها  بركاين يف  نائل  اأم  الدكتورة  ذهبت  نف�ضه  املذهب  واإلى 
املتزاحمة  املفا�ضد  اأو  امل�ضالح  بني  واملفا�ضلة  الجتهاد  التاأخري:«  اأو  التقدمي  الأولوية يف  مراعاة  باأهمية 

واملتعار�ضة، وتقدمي الأولى منها«12.
هذا التعريف الذي ي�ضبه اإلى حدنّ كبري تعريف الدكتور عبد اهلل الكمايل يف قوله:« املفا�ضلة بني امل�ضالح 

املتعار�ضة واملتزاحمة لتقدمي الأولى بالتقدمي منها«13.
اإل اأن املالحظ على تعريف الدكتور الكمايل اأنه مل يورد » املف�ضدة اأو املفا�ضد » يف التعريف؟؟

9  رائف حممد النعيم، » قراءة يف كتاب: فقه املقا�ضد- اإناطة الأحكام ال�ضرعية مبقا�ضدها- للدكتور 
جا�ضر العودة، جملة »اإ�ضالمية املعرفة«، املعهد العاملي للفكر الإ�ضالمي، ال�ضنة ال�ضابعة ع�ضرة، العدد 66، خريف 

1432هـ/2011م، �س179.
10  الرازي، املح�ضول، ج5/ �س458؛ انظر: فريدة زوزو، الن�ضل درا�ضة مقا�ضدية، �س 46.

11   فقه املوازنات بني امل�ضالح واملفا�ضد يف �ضوء مقا�ضد ال�ضريعة، ط1/ 2008م، دم�ضق: دار ال�ضالم، �س30.
12  »فقه املوازنات والأولويات: درا�ضة تاأ�ضيلية«، بحث من�ضور يف جملة »خمرب الدرا�ضات ال�ضرعية«، عدد خا�س 

باأعمال امللتقى الوطني الأول حول: »مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية ودورها يف تنوير العقل امل�ضلم ملواجهة التحديات 
املعا�ضرة«، جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإ�ضالمية، ق�ضنطينة، اجلزائر، العدد 4، �ضفر 1426هـ/مار�س 2005م، 

ج1/�س 210.
13  تاأ�ضيل فقه املوازنات، ط1/ 2000م، بريوت: دار ابن حزم، �س 49.
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اإليه قال »وميكن و�ضع تعريف للموازنة بني امل�ضالح باأنها...«، ثم عقب تعريفه  حتى اأنه قبل اأن يتطرق 
للموازنة قال: »وتت�ضمن املوازنة ثالثة اأمور: املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد، املوازنة بني امل�ضالح بع�ضها 
بركاين يف  نائل  اأم  الدكتورة  ا�ضتدركته  الذي  الأمر  وهو  وبع�س«14.  بع�ضها  املفا�ضد  بني  املوازنة  وبع�س، 

تعريفها الوارد اأعاله.
ابن قيم  تيمية، وتلميذه  ابن  الإ�ضالم  الغزايل و�ضيخ  الإمام  اأمثال  الكثري من علمائنا  تناوله  وهو م�ضلك 
املنقولة  اأقوالهم  يف  وغريهم  ال�ضاطبي«،  اإ�ضحاق  و«اأبو  ال�ضالم«،  عبد  بن  »العز  والإمامان  اجلوزية، 
واملوافقات  الفتاوى،  وجمموع  الغليل  و�ضفاء  ال�ضالكني  ومدارج  ال�ضعادة  دار  مفتاح  خا�ضة:  كتبهم،  من 

والعت�ضام15، مما تعارفه باحثي املقا�ضد.
هذا الخت�ضا�س الذي بينّنه ال�ضاطبي يف قوله:« امل�ضلحة اإذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع املف�ضدة 
يف حكم العتياد، فهي املق�ضودة �ضرعا... وكذلك املف�ضدة اإذا كانت هي الغالبة بالنظر اإلى امل�ضلحة يف 

حكم العتياد فرفعها هو املق�ضود �ضرعا«16.

14  املرجع نف�ضه، �س50.
15  انظر: �ضميح عبد الوهاب اجلندي، اأهمية املقا�ضد يف ال�ضريعة الإ�ضالمية واأثرها يف فهم الن�س وا�ضتنباط 
الأحكام، ط2008/1م، بريوت: موؤ�ض�ضة الر�ضالة نا�ضرون، �س 141- 144؛ حممد بن عبد اهلل القنا�س، مراعاة جلب 

امل�ضالح ودفع املفا�ضد يف ال�ضنة، درا�ضة من خالل ال�ضتنباط يف فتح الباري، »جملة البحوث الإ�ضالمية«، الرئا�ضة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء، رجب- �ضعبان- رم�ضان- �ضوال 1430ه، العدد 88، �س 257.

16  ال�ضاطبي، املوافقات، بريوت: دار املعرفة، ج26/2.
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املطلب الثاين: قواعد املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد – الإمام ال�صاطبي منوذجا-

عمل اأئمة الفقه على النظر يف امل�ضالح واملفا�ضد املرتتبة على اأمر ما عند اإيقاع الأحكام الت�ضريعية على 
دوا ماهية كل م�ضطلح والأق�ضام التي تعارفوا عليها، ولو اأننا طالعنا كتابات علمائنا يف  الواقع، بحيث حدنّ
التعاريف وحدود كل م�ضطلح  القا�ضم امل�ضرتك بينها كما ذكرت يف حتديد  هذا املو�ضوع فاإننا �ضنلحظ 

اإ�ضافة اإلى التمثيل له، وتف�ضيل ذلك لي�س هذا جماله17.
فمن امل�ضطلحات واملفاهيم التي كان يجب حتديدها و�ضبطها مبا ل يخرج عن مقا�ضد ال�ضارع احلكيم: 
اأو اخلال�ضة، ومثلها  العامة واخلا�ضة، امل�ضالح املح�ضة  واأنواعها: الدنيوية والآخروية،  مفهوم امل�ضلحة 

املفا�ضد املح�ضة18.
ثم تطرقوا اإلى اأوجه التعار�س املمكنة بني كل الأق�ضام،  فجاءت م�ضالك الرتجيح بني اأنواع امل�ضالح – 
العامة واخلا�ضة، والآخروية مع الدنيوية، ومثله اأوجه التعار�س بني اأنواع املفا�ضد، وهو ما يعرفه الباحثون 
يف كتب القواعد الفقهية، مما يندرج حتت قاعدة« ال�ضرر يزال«، وقواعدها املتفرعة عنها، اأي النظر يف 

مراتب امل�ضالح ودرجاتها، ومثلها املفا�ضد ودرجاتها.
 واأما الرتجيح واملوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد التي بينّنها املتقدمون، فاإن امل�ضلك املتبع هو حتديد نوع الآثار 

املرتتبة على » جلب امل�ضلحة« و« دفع املف�ضدة«.
 واأما اأوجه املوازنة بينهما فقد متثلت يف: 

اجلمع: ويكون بني امل�ضالح، قال العز بن عبد ال�ضالم » اإذا اجتمعت امل�ضالح الأخروية اخلال�ضة فاإن اأمكن 

17  انظر: املوافقات، ج2/�س 6وما بعدها ؛ ابن عا�ضور، مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية، حتقيق: حممد الطاهر 
املي�ضاوي، ط2011/3م، الأردن: دار النفائ�س للن�ضر والتوزيع، �س 278- 298؛ اأحمد الري�ضوين، نظرية املقا�ضد عند 

الإمام ال�ضاطبي، ط2009/3م، املغرب: دار الأمان، �س233 وما بعدها؛ فقه املوازنات، �س 283وما بعدها؛ �ضميح 
اجلندي، اأهمية املقا�ضد يف ال�ضريعة الإ�ضالمية، �س 126 وما بعدها؛ مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية عند الإمام الغزايل، 

�س 96 وما بعدها.
18  ويرى الأئمة: العز بن عبد ال�ضالم وال�ضاطبي اأن هذا النوع من امل�ضالح اأو املفا�ضد- املح�ضة- عزيز الوجود 

اأو متعذر لقرتانهما دائما وهذا الأمر يف امل�ضالح واملفا�ضد الدنيوية، اأما امل�ضالح الأخروية فاإنها حم�ضة جمردة من 
املفا�ضد، انظر: قواعد الأحكام، ج9/1؛ املوافقات، ج25/2؛ وخالفا لهما فاإن الإمام ابن عا�ضور قال :«واإياك اأن تتوهم 

من كالمهما الياأ�س من وجود النفع اخلال�س وال�ضر اخلال�س، فاإن التعاون الواقع بني �ضخ�ضني هو م�ضلحة لهما ولي�س 
فيه اأدنى �ضر، واإن اإحراق مال اأحد اإ�ضرار خال�س...«. انظر: مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية، �س 282.
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حت�ضيلها ح�ضلناها«19، وقال« فمن قدر على اجلمع بني الأمر مبعروفني يف وقت واحد لزمه ذلك«20.
تعذر اجلمع تخرينا يف  امل�ضالح مع  ت�ضاوت  اإذا  العز«  قال  ماآل،  املت�ضاويتني  امل�ضلحتني  التخيري: بني  اأو 

التقدمي والتاأخري بني املت�ضاويني«21.
اأدناهما يف حال ا�ضتحكم التعار�س وا�ضتحال رفعه...وهكذا، مما قرره الفقهاء  اأو تقدمي اأعالهما على 
اأ�ضول الفقه واملقا�ضد، على اختالف املباحث يف كل علم، يف مبحث الجتهاد، والإفتاء، والآخر  وعلماء 

مراتب املقا�ضد عند تعار�ضها يف مبحث التعار�س والرتجيح.
وارتاأيت اأن اأفرد لالإمام ال�ضاطبي قواعده املقا�ضدية ذات ال�ضلة مبو�ضوع »فقه املوازنات«، باعتباره من 
املعامل يف موؤلفه  وا�ضحة  العلم  اإن مباحث هذا  ثم  يعلم اجلميع،  تاأليفا منفردا كما  املقا�ضد  لعلم  اأفرد 
يكون �ضابطا  اأن  ي�ضلح  اأنه  اأرى  الذي  وهو  املكلف،  وق�ضد  ال�ضارع  بق�ضد  يتعلق  ما  »املوافقات«، خا�ضة 
لت ملو�ضوع »فقه املوازنات«؛  اأ�ضا�ضيا لـ: »فقه املوازنات« باملوازاة مع املبادئ التي ُنق�ضت يف الكتب التي اأ�ضَّ

يف التعرف على امل�ضلحة واملف�ضدة يف اأفعال املكلفني.

اأول:  يف ق�صد ال�صارع وق�صد املكلف

- مق�ضود العبادات اخل�ضوع هلل، والتوجه اإليه، والتذلل بني يديه، والنقياد حتت حكمه، وعمارة القلب 
بذكره؛ حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حا�ضرا مع اهلل22.

- ق�ضد ال�ضارع من املكلف اأن يكون ق�ضُده يف العمل موافقا لق�ضده يف الت�ضريع23.
اأن يكون  اإما  التقديرين  اأو خمالفا، وعلى كال  اأو تركه موافقا  اأن يكون فعله  اإما  اأو تاركه  - فاعل الفعل 

ق�ضده موافقة ال�ضارع اأو خمالفته، وهنا اأربعة اأق�ضام:
1- اأن يكون موافقا وق�ضده املوافقة: اأداء ال�ضالة، ال�ضيام، ال�ضدقة.

1-  اأن يكون خمالفا وق�ضده املخالفة، كرتك الواجبات وفعل املحرمات.
1- اأن يكون الفعل اأو الرتك موافقا وق�ضده املخالفة: وهو ق�ضمني: اأن ل يعلم، اأو اأن يعلم، ومثله الرياء 

واحليل.

19  قواعد الأحكام، ج1/ 50.
20  امل�ضدر نف�ضه، ج1/ 54.
21  امل�ضدر نف�ضه، ج1/ 75.

22  املوافقات، ج2/ 228.
23  املوافقات، ج331/2.
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1- اأن يكون الفعل اأو الرتك خمالفا والق�ضد موافقا: وهو ق�ضمني: اأن يكون مع العلم باملخالفة وهو البتداع، 
والثاين اأن يكون مع اجلهل بذلك، وهو اأي�ضا ق�ضمان: كون الق�ضد موافقا، والأعمال بالنيات، والثاين كون 
الذي يقع فيه كثري من  النوع هو  ال�ضارع ف�ضار خمالفا24. وهذا  فاإنه مل يح�ضل مق�ضود  العمل خمالفا 

اخللق مما �ضنتطرق اإليه يف هذه الدرا�ضة.
اإلى اأحكام الوجوب، خالفا للبناء على املقا�ضد  - البناء على املقا�ضد الأ�ضلية ينقل الأعمال يف الغالب 

التبعية فهو بناء على احلظ اجلزئي، واجلزئي ل ي�ضتلزم الوجوب25.
  ثانيا: واأما التعار�س بني امل�ضالح واملفا�ضد 

اإن التاأ�ضيل النظري عند ال�ضاطبي جاء كما يلي :تعار�س جلب امل�ضالح مع دفع امل�ضار26
اأن يقت�ضر على املكلف، ول يلزم منه �ضرر للغري.- أ
اأن يتعدى املكلف ويلزم منه �ضرر للغري.- ب

وفيه تف�ضيل، فالأول: اأن يقت�ضر على املكلف، ول يلزم منه �ضرر للغري:
- اإما اجلمع بني جلب امل�ضالح مع درء املفا�ضد

- واإما ت�ضاوي جلب امل�ضالح مع درء املفا�ضد
- واإما تفاوتهما برجحان اإحدى اجلهتني: اأي رجحان جهة جلب امل�ضالح، اأو رجحان جهة 

دفع املفا�ضد.
واأما الثاين: اأن يتعدى املكلف ويلزم عنه اإ�ضرار الغري:

- اإما اأن يق�ضد اجلالب اأو الدافع ذلك ال�ضرر.
- اأو اأن ل يق�ضد الإ�ضرار باأحد، وهو ق�ضمان:

1- اأن يكون ال�ضرر عاما.
2- اأن يكون ال�ضرر خا�ضا، وهو نوعان:

- اأن يلحق اجلالب اأو الدافع بذلك �ضرر، فهو حمتاج بفعله.
- اأو اأن ل يلحقه ذلك ال�ضرر، وهو على ثالثة اأنواع:

1- ما يكون اأداوؤه اإلى املف�ضدة قطعيا.

24  املوافقات، ج2/ �س 342-337.
25  املوافقات، ج204/2.

26  املوافقات، ج2/ 348-378؛ عز الدين بن زغيبة، املقا�ضد العامة لل�ضريعة الإ�ضالمية، ط1/ 1996م، 
القاهرة: دار ال�ضفوة للطباعة والن�ضر والتوزيع، 329؛ الري�ضوين، نظرية املقا�ضد عند الإمام ال�ضاطبي، �س 147.
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2- ما يكون اأداوؤه اإلى املف�ضدة نادرا.
3- ما يكون اأداوؤه اإلى املف�ضدة كثريا ل نادرا، وهو على نوعني:

- اأن يكون اأداوؤه اإلى املف�ضدة غالبا.
- اأن يكون اأداوؤه اإلى املف�ضدة كثريا ل غالبا.

واملالحظ اأن العلماء مل يختلفوا كثريا يف حتديد ماهية كل منهما، ول يف اأق�ضامهما، اإمنا حدث الختالف، 
اأو بالأحرى يف تطوير هذه املفاهيم با�ضتقراء اأمثلة لها من القراآن وال�ضنة النبوية واأفعال ال�ضحابة ر�ضوان 
اهلل عليهم، اإ�ضافة اإلى ما ُعرف عند الفقهاء من التمثيل الفقهي، الذي �ضنحتاجه يف التطبيقات املعا�ضرة 

لق�ضايا املراأة امل�ضلمة.
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املبحث الثاين: التمثيل الفقهي لفقه املوازنات

والعقوبة  والإجها�س،  ال�ضرعي،  احلجاب  يف  الع�ضرنة  ومظاهر  للحمل،  كمانع  »الال�ضقة«  ا�ضتعمال 
التعزيرية البديلة للمراأة اجلانية، وغريها من املوا�ضيع التي �ضنتطرق لها باخت�ضار، اأو من خالل بيان 
وجوب بحثها من املنظور املقا�ضدي بالعتماد على فقه املوازنات مثل: م�ضاحيق التجميل وقت اأداء ال�ضعائر 
و�ضائل  املراأة يف  عمل  للدرا�ضة،  بدون حمرم  املراأة  �ضفر  وال�ضتهالك،  الت�ضوق  املبكر،  الزواج  التعبدية، 
الإعالم املرئية. فقد وددت معاجلتها اإل اأن �ضفحات بحث مقدم ملوؤمتر علمي ل ت�ضع لكل هذه املناق�ضات.

و�ضاأحاول يف هذه الدرا�ضة اأن اأحتكم اإلى القواعد التي تطرقت اإليها يف املبحث ال�ضابق؛ وذلك من خالل 
اإعمال:

- مقا�ضد ال�ضريعة و�ضرورة مراعاة اأنواعها وترتيب كل نوع ودرجاته، ثم النظر اأخريا يف املاآلت.
- والقاعدة العامة يف امل�ضالح واملفا�ضد: “ األ يرتتب على العمل بامل�ضلحة مف�ضدة اأعظم منها اأو تفويت 

وهو املعنى املقا�ضدي لنظرية النظر يف املاآلت. م�ضلحة اأهم منها اأو م�ضاوية لها”، 

املطلب الأول: “الال�صقة “ كمانع للحمل 

من  الكثري  وا�ضتعملتها  وا�ضع،  نطاق  على  ال�ضيدليات  يف  وانت�ضرت  للحمل،  كمانع  “الال�ضقة”  ُعرفت 
ال�ضيدات، وكرث ال�ضوؤال عنها من قبل بع�ضهن، حول �ضحة ا�ضتعمالها وجواز ذلك، كونها تغطي جزًء من 

الظهر، اإذ معنى هذا اأن املاء ل ي�ضل اإلى هذه املنطقة عند الغ�ضل من اجلنابة اأو احلي�س؟؟؟
وعند قراءة املالحظات الواردة يف ن�ضرة العلبة- باللغتني العربية والإجنليزية- لحظت اأنهم يوؤكدون اأن 
هذا النوع من “ الال�ضقة “ ل يتاأثر مطلقا بالن�ضاطات اليومية املعتادة، �ضواء اأخذت ال�ضيدة حماما عاديا 

اأو حمام بخار “ال�ضاونا” ؟؟؟ ومنه فاإن “الال�ضقة” اأبدا لن تتاأثر، ولن ي�ضل املاء اإلى املنطقة املغطاة!
وحول هذه النقطة وجب اأن نبحث عن احلكم الفقهي ل�ضتعمالها.

وهنا لن اأتعر�س اإلى احلكم ال�ضرعي ل�ضتعمال موانع احلمل للمتزوجات فهذا لي�س جماله27؛ بل �ضرنكز 
التي لن  الظهر،  ب�ضبب و�ضع هذه الال�ضقة على منطقة ما من  الظهر  املغطاة من  املنطقة  على م�ضاألة  
ي�ضلها املاء باأي حال من الأحوال ! واإذا اأرادت املراأة اإزالتها لال�ضتحمام فاإنها لن تعود ملكانها، بل لبد من 

27  انظر: » احلكم ال�ضرعي لتنظيم الن�ضل« للباحثة، مقال من�ضور على  موقع: لها اأون لين.
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ا�ضتعمال »ل�ضقة« جديدة اأو ا�ضتعمال مانع اآخر حتى يحني املوعد القادم؟ كما ورد يف الن�ضرة 28.

املوازنة الفقهية مل�صاألة« الال�صقة« املانعة للحمل: 

من خالل البحث يف احلكم ال�ضرعي لهذه »الال�ضقة«، مل اأحظ اإل بفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء، جاء فيها ما يلي:  

ن�ص ال�صوؤال:

التي  احلمل  تنظيم  ل�ضقات  ا�ضتخدام  يف  الطهارة  كيفية  يف  النظر  يف  بالتف�ضل  �ضماحتكم  اإلى  اأتقدم 
 ت�ضتخدم ملدة اأ�ضبوع كامل على اجل�ضم ول يتم نزعها قبل ذلك ويف حالة نزعها تذهب الفائدة العالجية.

ال�ضوؤال هو1:   .هل ل بد قبل و�ضعها تكون املراأة على طهارة؟
2. كيف يتم الغت�ضال مع وجود هذه الال�ضقة على اجل�ضم؟

اجلواب:

اإذا كانت هذه الل�ضقات ل يرتتب على ا�ضتعمالها �ضرر على املراأة فال حرج يف ا�ضتعمالها، اإذا كان �ضبب 
تنظيم احلمل م�ضروعا ككون املراأة ل تلد ولدة طبيعية وت�ضطر معها اإلى اإجراء عملية جراحية لإخراج 
اإذا كان منع احلمل خلوف  اأما  اأو كان تاأخري احلمل ملدة معينة مل�ضلحة معتربة يراها الزوجان،  الولد، 
اأولدكم  الفقر واحلاجة فهذا ل يجوز وهو �ضبيه بعمل اأهل اجلاهلية الأولى، قال اهلل تعالى: }ل تقتلوا 

خ�ضية اإمالق نحن نرزقهم واإياكم اإن قتلهم كان خطئا كبريا{.
واإذا و�ضعتها املراأة وهي حمتاجة لها فاإنها مت�ضح عليها اإذا اأرادت الطهارة �ضواء من احلدث الأ�ضغر اإذا 
كانت يف اأع�ضاء الو�ضوء اأو الأكرب، ول ي�ضرتط للم�ضح عليها مدة، كما ل ي�ضرتط لو�ضعها ابتداًء اأن تكون 

على طهارة؛ لأن حكم هذه الل�ضقات حكم اجلبرية. وباهلل التوفيق29. 
ا�ضتطراد وتعقيب:

املالحظ على هذه الفتوى اأنها قا�ضت الال�ضقة على اجلبرية؟ واأن يكون و�ضع املراأة لها على �ضبيل احلاجة- 

28  انظر: الن�ضرة الطبية املرفقة يف علبة » الال�ضقة اإيفرا اجللدية«. 
29   اللجنة الدائمة:  �ضماحة املفتي ال�ضيخ عبدالعزيز اآل ال�ضيخ، و ال�ضيخ �ضالح الفوزان، وال�ضيخ اأحمد املباركي، 

وال�ضيخ عبداهلل اخلنني، وال�ضيخ عبداهلل املطلق.
 اأر�ضيف الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالرئا�ضة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء بالريا�س، رقم الفتوى: 

http://www.: 23340، تاريخها: 1426/7/12هـ، وهي �ضورة م�ضتن�ضخة عن الفتوى، نقال عن: ملتقى اأهل احلديث
 ahlalhdeeth.com
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وهي حمتاجة لها-؟
والذي راأيت اأن اأُعقب عليه هنا:

- الأ�ضباب التي تو�ضع لأجلها »اجلبرية« لي�ضت هي الأ�ضباب التي تو�ضع لها »الال�ضقة«.
- ما العلة اجلامعة بني “ امل�ضح على اجلبرية” و” امل�ضح على الال�ضقة”؟

- وهل ي�ضح هذا القيا�س، اأم اأنه قيا�س مع الفارق؟
- واأيُّ “ حاجة “ تدعو املراأة ل�ضتعمال هذه الو�ضيلة يف الوقت الذي تعرف فيه و�ضائل منع احلمل تنوعا 

كثريا؟
حتليل امل�صاألة فقهيا ومقا�صديا:

اأحكام  الو�ضائل لها   « - تقدم يف املبحث الأول عر�س بع�س القواعد املقا�ضدية، فمن القواعد 
ال�ضروريات  املراتب:  اآكد  و«  باطل«31،  فهو  ال�ضارع  ق�ضد  يخالف  ق�ضد  كل  و«  املقا�ضد«30، 

فاحلاجيات فالتح�ضينيات«32.
الو�ضيلة  ترتجح  ومنه  التح�ضينية،  على  احلاجية  على  ال�ضرورية  بامل�ضالح  العتداد  فيكون   -
ال�ضرورية على الو�ضيلة احلاجية على التح�ضينية، ول نعترب ق�ضد املكلف املناق�س لق�ضد ال�ضارع.

- فاإذا كانت ت�ضتعمل الال�ضقة بغر�س منع احلمل، فاإن منع احلمل لي�س مر�ضا، والال�ضقة لي�ضت 
عالجًا، فمنع احلمل و�ضيلة اإجرائية بغر�س تنظيم املراأة املتزوجة للمدة التي تود اأن حتمل فيها 

من اأجل تنظيم حياتها الأ�ضرية، واأ�ضباب تنظيم احلمل متعددة.
- والال�ضقة يف املقابل و�ضيلة طبية من اأجل حتقيق منع احلمل املوؤقت، الذي ُيعد هو نف�ضه و�ضيلة 

حفظ مق�ضد الن�ضل.
- يف حني اأن اجلبرية  و�ضيلة طبية عالجية ُت�ضتعمل بغر�س العالج ولرفع احلرج عن م�ضتعملها، 
وحتى ل تت�ضرر املنطقة املري�ضة- ك�ضرا اأو جرحا ...وغريه- بفعل ك�ضف املنطقة املُ�ضابة، فهي 
بغر�س  ُتزال كل حني  ل  لذا  يلحقها،  الذي  الأذى  الب�ضرية من  النف�س  بها حفظ  يتحقق  و�ضيلة 

الغ�ضل اأو الو�ضوء، لأن يف ذلك م�ضقة متحققة، فُيم�ضح عليها.
ع لأن  - وبني “الال�ضقة “ و” اجلبرية” بون �ضا�ضع يف القيا�س؛ اإذ اأن امل�ضح على اجلبرية �ُضرِّ
ماء الو�ضوء اأو الغ�ضل �ضي�ضر ل حمالة املنطقة امل�ضابة ك�ضرا اأو جرحا.. قال ابن قدامة رحمه 

30   قواعد الأحكام، ج1/�س46.
31  املوافقات، ج2/�س129.

32  امل�ضدر نف�ضه، ج2/�س21.
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اهلل: )قال اأحمد : اإذا تو�ضاأ ، وخاف على جرحه املاء ، م�ضح على اخلرقة.....وقال القا�ضي ، 
يف الل�ضوق على اجلروح : اإن مل يكن يف نزعه �ضرر، نزعه ، وغ�ضل ال�ضحيح ، ويتيمم للجرح ، 

ومي�ضح على مو�ضع اجلرح ، فاإن كان يف نزعه �ضرر ، فحكمه حكم اجلبرية ، مي�ضح عليه(33. 
- وابتداًء اجلبرية تو�ضع على املنطقة امل�ضابة ل�ضرورة طبية يراها الطبيب املخت�س، اإذ ل ميكن 

العالج اإل بهذا النوع من العالجات.
- يف حني اأن “ الال�ضقة” مل تو�ضع على اأيِّ منطقة بالظهر لأنها منطقة مت�ضررة اأو م�ضابة؛ 
�ضرر  ُيقا�س  فهل  �ضاعة.   24 كل  للحمل  مانعة  كيميائية  مواد  منها  تنفذ  طبية  و�ضيلة  هي  اإمنا 

احلمل على �ضرر اجلبرية؟ 
حلفظ  �ضرورية  و�ضيلة  فاجلبرية  احلمل؟  ملنع  احلاجة  على  الطبية  ال�ضرورة  ُتقا�س  وهل   -
النف�س، و”الال�ضقة” و�ضيلة حاجية اإجرائية حلفظ الن�ضل، فلو طبقنا مبداأ “املوازنة بني مراتب 
امل�ضالح”، لرتجح مق�ضد حفظ النف�س على مق�ضد حفظ الن�ضل، ولرتجحت الو�ضيلة ال�ضرورية 

على الو�ضيلة احلاجية.
؟  - فهل يقا�س حاجيٌّ على �ضروريٍّ

- وامل�ضاألة تثري م�ضاألة اأ�ضولية اأخرى وهي: هل الأمر اجلامع بينهما علة اأم حكمة؟ فاإذا كان علة 
فال اإ�ضكال يف القيا�س، ولكن قلنا اأن ل علة جامعة!  واإذا كان حكمة فاإن الأ�ضوليني اختلفوا يف 

جواز “ التعليل باحلكمة”!!!
- اإن حكَم و�ضع اجلبرية واجٌب لوجوب التداوي ل�ضرورة حفظ النف�س، خالفا لال�ضقة التي ُتعد 

اأمر مباحا حكمها هو احلكم الأ�ضلي للتداوي يف الإباحة، فهل يقا�س مباح على واجب؟ 
، من مقا�ضد ال�ضارع التي كلفنا بها، فامل�ضح على اجلبرية  - ثم اإن الغ�ضل اأو الو�ضوء حكٌم �ضرعيٌّ

ل ي�ضمل مناق�ضة اأو خمالفة لق�ضد ال�ضارع بقدر ما هو اتباع له.
- اأما ا�ضتعمال “ الال�ضقة” ففيه خمالفة ملقا�ضد ال�ضارع يف الطهارة، اإذ اأن ق�ضد املكلف عند 
املنطقة  اإلى  الغ�ضل  اأثناء  املاء  و�ضول  اأنها متنع  ال�ضارع؛ حيث  مناق�ضا ملق�ضد  ا�ضتعمالها جاء 
املراأة  فيه  تقرر  الذي  الوقت  يحني  اأن  اإلى  متتالية  ولأ�ضهر  اأ�ضابيع!   3 عن  تزيد  مدة  املغطاة 

الإجناب مرة ثانية!!!

33  ابن قدامة املقد�ضي، املغني، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املح�ضن الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو، 
ط1999/4م، الريا�س: دار عامل الكتب، ج1/ �س 357.
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النبي �ضلى اهلل عليه  اأن  للغ�ضل،  ال�ضحيحة  الكيفية  ال�ضريفة يف و�ضف  الأحاديث  وقد جاء يف 
و�ضلم كان ياأخذ ثالثة اأكف ويفي�ضها على راأ�ضه ثم يفي�س على �ضائر ج�ضده34.

وعند الفقهاء اأن الركن الثاين للغ�ضل بعد النية هو »تعميم ال�ضعر والب�ضرة باملاء«، فهل يتحقق 
هذا الركن مع وجود » الال�ضقة« املانعة لو�ضول املاء اإلى جزء من الظهر! 

فقد عقد ابن قدامة ف�ضال يف »املغني« حول:« اإذا بقيت مُلعة يف ج�ضده مل ي�ضبها املاء«.
 وعند الإمام مالك من فرائ�س الغ�ضل »تعميم املاء على ظاهر اجل�ضد، مع دلكه كله بيده، فاإن 

ع�ضر عليه اإمرار اليد على بع�س ج�ضده، دلكه بخرقة اأو حبل اأو نحوهما«35. 
- واإذا كانت ت�ضتعمل الال�ضقة بغر�س منع احلمل، فاإن منع احلمل لي�س مر�ضا، والال�ضقة لي�ضت 
عالجًا بل و�ضيلة طبية ملنع احلمل املوؤقت، فهو و�ضيلة حفظ مق�ضد الن�ضل، وهو يناق�س الغ�ضل 
على  الدين  حفظ  مق�ضد  فيرتجح  ترتيب،  املق�ضدين  وبني  الدين،  حفظ  يف  و�ضيلة  يعد  الذي 

مق�ضد حفظ الن�ضل، ومنه ترتجح و�ضيلة مق�ضد حفظ الدين على و�ضيلة مق�ضد حفظ الن�ضل.
- فالقول بجواز ا�ضتعمالها على اإطالق فيه خالف. واهلل اأعلم

34  رواه البخاري، كتاب الغ�ضل، باب: من اأفا�س على راأ�ضه ثالثا، رقم 253.
35   حممد ال�ضيباين بن حممد بن  اأحمد ال�ضنقيطي، تبيني امل�ضالك لتدريب ال�ضالك اإلى اأقرب امل�ضالك  للعالمة 

ال�ضيخ عبد العزيز حمد اآل مبارك الأح�ضائي، ط1986/1م، بريوت: دار الغرب الإ�ضالمي، ج1/�س 215.
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 املطلب الثاين: حقيقة الإجها�ص يف املوازنة بني مراتب املقا�صد 

قبل معرفة حقيقة الإجها�س بني مراتب املقا�ضد للموازنة بينها، وهي التي �ضتتمثل يف املوازنة 
بني مقا�ضد ال�ضارع ومقا�ضد املكلف، ثم بني املوازنة بني مراتب ال�ضروريات اخلم�س يجب يف 
البداية معرفة اأنواعه املنت�ضرة بني عامة النا�س وبني الأطباء ثم الفقهاء، لنتعرف من خاللها 

على مربرات الإجها�س واأ�ضبابه. 
1- تق�صيم الإجها�ص عموما: 

م الباحثون الإجها�س اإلى ثالثة اأ�ضناف بح�ضب دوافعه، وهي: ق�ضنّ
- الإجها�س العفوي ) التلقائي- الذاتي(: وهو الذي يح�ضل بغري اإرادة املراأة، حيث يعمل الرحم 
له عنا�ضر احلياة، وذلك راجع لأ�ضباب طبية عديدة، فهو  اأن تكتمل  على طرد جنني ل ميكن 
يحدث ب�ضبب خلل يف جهاز املراأة التنا�ضلي، اأو ب�ضبب خطاأ ارتكبته كحمل ثقيل اأو حركة قوية اأو 

توتر نف�ضي.
الإجها�س الجتماعي )اجلنائي(: وهو الذي ُيتعمد فيه اإنهاء احلمل؛ بطريقة غري �ضرعية، اأي دون - 

اأي مربر لإ�ضقاط اجلنني، اأو الذي يجريه اأ�ضخا�س غري خرباء عن طريق �ضرب دواء معني، اأو اإدخال 
اأدوات �ضلبة يف املهبل؛ فُيجرى لهدف واحد وهو التخل�س من اجلنني ل�ضبب من الأ�ضباب، كالت�ضرت 

على حمل من زنا، اأو اغت�ضاب. 
- الإجها�س العالجي: وهو الذي ياأمر به الطبيب املوثوق يف دينه وعلمه ومهنيته اإنقاذا حلياة 

الأم عندما تتعر�س للخطر ب�ضبب احلمل، ول�ضبب طبي اآخر 36.
2- تق�صيم الأطباء لالإجها�ص:

اأما تق�ضيم الأطباء لالإجها�س فهو كثري ومتعدد، وذلك راجع اإلى اأي مرحلة من مراحل احلمل متنّ فيها، 
والطريقة التي يتم بها، فُق�ضم اإلى:

اأ�ضبوع  - الإجها�س املهدد: ومعناه حدوث نزيف من الرحم خالل مدة احلمل، وبالذات يف بدايته )20 
الأولى(؛ حيث يكون اجلنني حيا؛ اإل اأن خطرا كبريا يتهدده بفعل النزيف، فيكون قابال لل�ضقوط. 

36   زياد التميمي )رئي�س ق�ضم الأطفال مب�ضت�ضفى الر�س- ال�ضعودية (:  »الأجنة الربيئة …ل روح فيها فكرة 
خاطئة«، املجتمع، العدد 1150، 23-5-1995، �س 62؛  حممد علي البار: م�ضكلة الإجها�س درا�ضة طبية فقهية، ط1/ 
الفقه  ال�ضباعي: الإجها�س بني  الدين  للن�ضر، �س 12 وما بعدها؛ الطبيب حممد �ضيف  ال�ضعودية  الدار  1985م، جدة: 

والطب والقانون، ط1977/1م، بريوت/ دم�ضق: دار الكتب العربية، �س 69 وما بعدها.
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- الإجها�س احلتمي: ومعناه موت اجلنني، وخروجه بفعل انقبا�س الرحم. 
- الإجها�س املفقود: واملق�ضود به موت اجلنني، وبقاوؤه داخل الرحم.

- الإجها�س املعتاد: وهو الذي يحدث لوجود ت�ضوهات بالرحم، اأو اأن عنق الرحم فاقد القدرة على بقائه 
منغلقا.

- الإجها�س العفن: وهو الناجت بعد حدوث التهابات يف الرحم37.
 3. تق�ضيمات الإجها�س عند الفقهاء.

هو  العتبار  هذا  ويعد  وعدمها؛  اجلنني،  يف  الروح  نفخ  لعتبار  يق�ضمونه  فاإنهم  الفقهاء  واأما 
الأ�ضا�س يف حترمي اأو اإباحة الإجها�س يف ال�ضريعة الإ�ضالمية؛ اإ�ضافة اإلى جمموعة من القواعد 
املكملة واملتمثلة يف التخلق م�ضغة وعلقة، وهل هو مت�ضور اأو غري مت�ضور، وغريها من العتبارات. 

مذاهب الفقهاء يف الإجها�ص.

اأول: حكم الإجها�ص بعد نفخ الروح:

اأجمع الفقهاء على اأن نفخ الروح يف اجلنني يكون بعد املائة والع�ضرين يوما من احلمل، وا�ضتنادهم يف هذا 
الإجماع يرجع لالأحاديث ال�ضحيحة التي قررت ذلك ن�ضا؛ يف قول امل�ضطفى �ضلى اهلل عليه و�ضلم:}اإن 
اأحدكم يجمع خلقه يف بطن اأمه اأربعني يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون م�ضغة مثل ذلك، 
به  فاإذا وجدت  الروح{38،  فيه  ينفخ  ثم  �ضعيد،  اأو  و�ضقي  واأجله  برزقه  باأربع:  فيوؤمر  ملكا  اهلل  يبعث  ثم 
احلياة بوجود الروح، واإيجاب الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم الغرة بقتله، فقد ن�س على وجوب الغرة حديث 
الأخرى  اإحداهما  رمت  هذيل  من  }امراأتني  اأن  هريرة  اأبو  رواه  فيما  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  امل�ضطفى 
اأمة{39؛ فاإن ذلك موؤداه اعتبار  اأو  فطرحت جنينها، فق�ضى ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم بغرة عبد 

اجلنني بعد ال�ضهر الرابع اإن�ضانا تثبت له كل احلقوق التي تثبت للذي انف�ضل عن اأمه. 

37   Marjory Spray Car (Editor): Stedman’s Medical Dictionary, 26th Edition, (Baltimore: 

Williams &Wilkins, 1995), p. 4; Richard J. Wagman: The New Complete Medical and Health 

Encyclopedia, (Chicago: J. G Ferguson Publishing Company, 1990), V1/pp. 249-246.

38   اأخرجه البخاري يف كتاب القدر، باب:1، رقم 6594.
39  - اأخرجه البخاري، يف كتاب الديات، باب: جنني املراأة، رقم 6904، انظر: البخاري، �ضحيح البخاري ب�ضرح 
فتح الباري، ج12/�س 247؛ واأخرجه م�ضلم  يف كتاب الديات، باب: دية اجلنني، رقم 1681، انظر: م�ضلم، �ضحيح م�ضلم 

مع �ضرح النووي، ج11/�س 187.
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واإذا ثبتت الغرة باجلناية على اجلنني يف بطن اأمه على الذي جنى عليها قا�ضدا قتلها؛ فمن باب اأولى على 
الأم كذلك اإذا ق�ضدت اإ�ضقاطه للتخل�س منه، فعليها الغرة، »قال اأحمد يف امراأة �ضربت دواء فاأ�ضقطت، 
اإن كانت تعمدت فاأحب اإلى اأن يعتق رقبة، واإن �ضقط حيا ثم مات فالدية على عاقلتها لأبيه… قيل له: فاإن 
�ضربت عمدا، قال هو �ضبيه بالعمد، �ضربت ل تدري ي�ضقط اأم ل . ع�ضى ل ي�ضقط. الدية على العاقلة”40. 

ثانيا: حكم الإجها�س قبل نفخ الروح:
واأما اجلناية على اجلنني قبل نفخ الروح فيه، اأي يف الأ�ضهر الثالثة الأولى من احلمل؛ ففي وجوب الغرة 
)وهي العقاب الدنيوي(، واإثم اجلاين )وهو العقاب الآخروي(، �ضواء اأكانت  اجلناية من الأم اأو غريها، 
اختالف بني الفقهاء، ومرد اختالفهم راجع اإلى راأيهم يف املراد بـ«ت�ضور اجلنني وتخلقه«، وقول البع�س 
اأن الغرة بدل احلياة؛ فحيث ل حياة ل غرة. وقد تعددت اآراء الفقهاء حتى يف املذهب الواحد، بني قائل 
بالإباحة املطلقة لإ�ضقاط اجلنني، فال غرة ول اإثم. ومنهم من ذهب اإلى الكراهة، واآخرون قالوا بالتحرمي 

ل فرق بني نفخ الروح وعدمها، ومنهم من اأباح اإ�ضقاط اجلنني لعذر فقط.  
قال  اأي مرحلة من مراحل منوه،  التحرمي مطلقا، فال يجوز اجلناية على اجلنني يف  اإلى  املالكية  ذهب 
واإذا نفخت فيه الروح حرم  الد�ضوقي: »ول يجوز اإخراج املني املتكون يف الرحم ولو قبل الأربعني يوما، 

اإجماعا«41.
فيت�ضح اأن اعتبارات حترمي اإ�ضقاط اجلنني يف اأية مرحلة من مراحل منوه هي: اإن�ضانيته وحقه يف احلياة، 

والتي حت�ضل باختالط بوي�ضة املراأة مع نطفة الرجل )النطفة الأم�ضاج(، ثم نفخ الروح. 
واإلى التحرمي ذهب احلنابلة اأي�ضا، جاء يف املغني »واإن اأ�ضقطت ما لي�س فيه �ضورة اآدمي فال �ضيء فيه؛ 
لأنا  ل نعلم اأنه جنني… واإن األقت م�ضغة ف�ضهد ثقات من القوابل اأن فيه �ضورة خفية ففيه غرة، واإن 
�ضهدت اأنه مبتداأ خلق اآدمي لو بقي ت�ضور، فيه وجهان، اأ�ضحها: ل �ضيء فيه لأنه مل يت�ضور فلم يجب فيه 
كالعلقة”42. فالراجح عند احلنابلة جواز الإ�ضقاط قبل مرحلة امل�ضغة، وهي املرحلة التي يبداأ فيها تخلق 
يوما  ال 42  قبل  مباح  الإجها�س  فاإن  الآتي،  و�ضلم  عليه  امل�ضطفى �ضلى اهلل  وا�ضتنادا حلديث  اجلنني، 
الأولى، قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم:}اإذا مر بالنطفة ثنتان واأربعون ليلة بعث اهلل اإليها ملكا ف�ضورها وخلق 
�ضمعها وب�ضرها وجلدها وحلمها وعظامها، ثم قال اأي ربِّ اأذكر اأم اأنثى{43، فاجتمع عندهم اعتباران 

40   ابن رجب احلنبلي، القواعد، بريوت: دار الكتب العلمية، القاعدة: 84، �س 177.
41   الد�ضوقي، حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري، مكتبة زهران، ج2/ �س267-266.

42   ابن قدامة، املغني،ج7/ �س802.
43   اأخرجه م�ضلم، يف باب: القدر، رقم 2645.
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حلرمة الإجها�س واإ�ضقاط اجلنني لأي عذر اأو �ضبب، هما: تخلق اجلنني، ونفخ الروح فيه. 

اآراء الفقهاء املعا�صرين والأطباء يف حكم الإجها�ص قبل نفخ الروح:

اأوًل- راأي الفقهاء املعا�صرين:

انق�ضم الفقهاء املعا�ضرون اإلى فريقني يف جواز اإ�ضقاط اجلنني قبل نفخ الروح فيه ؛ بني فريق يذهب جلواز 
الإ�ضقاط يف اأي مرحلة قبل الـ120 يوما )قبل نفخ الروح( ، وفريق اآخر يذهب حلرمة الإ�ضقاط حني دخول 
النطفة يف الرحم وا�ضتقرارها فيه، وبدء عمليات النق�ضام والتكون. و�ضاأورد اأقوال من وجدت لهم قوًل يف 
املو�ضوع، واإل فاإن اآراء الفقهاء املعا�ضرين كثريا ما ترد يف املوؤمترات والندوات التي تعقد يف هذا املجال، 
قولها:  »الإجها�س«  ال�ضابعة يف  تو�ضيتها  والتي جاء يف  الإ�ضالم«44.  »الإجناب يف �ضوء  ندوة  ومثال ذلك 
ال�ضابقني وما دلت عليه من فكر ثاقب ونظر �ضديد… وقد ا�ضتاأن�ضت  اآراء الفقهاء  »ا�ضتعر�ضت الندوة 
الندوة مبعطيات احلقائق العلمية الطبية املعا�ضرة، فخل�ضت اإلى اأن اجلنني حي من بداية احلمل، واأن 
حياته حمرتمة يف كافة اأدوارها خا�ضة بعد نفخ الروح، واأنه ل يجوز العدوان عليها اإل لل�ضرورة الطبية 
الق�ضوى، وخالف بع�س امل�ضاركني فراأى جوازه قبل متام الأربعني يوما، وخا�ضة عند وجود الأعذار…”45.
لثبوت  احلمل،  بداأ  مبجرد  الإجها�س  جواز  عدم  اأي�ضا  »واأرجح  قوله:  يف  الزحيلي  وهبة  د/  ذهب  واإليه 

احلياة، وبداأ تكون اجلنني اإل ل�ضرورة كمر�س ع�ضال اأو �ضاٍر كال�ضل اأو ال�ضرطان«46. 
وما �ضرح به د/ البوطي بعد اإيراده ومناق�ضته لآراء الفقهاء يف امل�ضاألة » وهكذا ، فاإننا ن�ضتطيع اأن نطمئن 
املراأة  اإ�ضقاط  الراجح يف م�ضاألة الإجها�س هو جواز  اأن احلكم  اإلى  اأ�ضباب47  اأو�ضحناه من  بناء على ما 

44  التي انعقدت بالكويت، 24/ مار�س/ 1983
45  حممد عبد اجلواد، بحوث يف ال�ضريعة الإ�ضالمية والقانون يف الطب الإ�ضالمي، �س 58. نقال عن اأعمال ندوة 

»الإجناب يف �ضوء الإ�ضالم«، �س351.
46  الفقه الإ�ضالمي واأدلته، ط3/ 1989م، دم�ضق: دار الفكر، ج3/ �س557.

47  من جملة ما اأورده ال�ضيخ البوطي قوله: »مبا اأن اأ�ضل ال�ضتعداد للحياة موجود يف النطفة منذ انف�ضالها عن 
الرجل، ومبا اأن احلياة احلقيقية ل ت�ضري بالفعل يف النطفة اأو ما تتحول اإليه اإلى اأن مي�ضي على بدء احلمل اأربعة اأ�ضهر 

تقريبًا، فاإن اإهدار النطفة يجب اأن ياأخذ حكمًا واحدًا، �ضواء اأكان ذلك عن طريق العزل، اأو بوا�ضطة الإجها�س، ما 
م�ضاألة حتديد  الن�ضل وقاية وعالجًا، مكتبة الفارابي،  1976م، �س87. دامت مل تتحول بعد اإلى م�ضغة …”. 



966

حملها اإذا مل يكن قد م�ضى على احلمل اأربعون يوما«48. 

ثانيًا- راأي بع�ص الأطباء امل�صلمني يف الإجها�ص:

ات�ضح من اأقوال بع�س الفقهاء، اأن الإجها�س يجوز قبل تخلق اجلنني، وا�ضتبانة �ضورته، اأي قبل مرحلة 
اإ�ضقاط جنينها  اأو احلامل التي تعمدت  اإيجاب الغرة على اجلاين  امل�ضغة، وتفهم هذه الإباحة من عدم 

بدواء �ضربته اأو جتويع نف�ضها حتى اأُْجِه�س اجلنني ميتا.
احلامل  يدعو  م�ضوٍغ  اأيَّ  يجدون  ل  اأنهم  اإل  ال�ضورة  لهذه  الفقهاء  اإباحة  ورغم  امل�ضلمون  الأطباء  واأما 
للتخل�س من جنينها لأي �ضبب تراه، بحجة اأن الروح مل تنفخ فيه بعد، اأو اأن خلقه مل يظهر؛ واإل فاإن اأقوال 
الفقهاء �ضتكون حجة للزانيات اللواتي يحملن من �ضفاح، واللواتي اغت�ضنب كرها، اأو الن�ضاء املتزوجات 
الالتي ل يرغنب يف احلمل الذي ظهر، فتكون هذه الأقوال حجة لهن، يف اإ�ضقاط احلمل يف ال�ضهر الأول بعد 
ظهور بوادر احلمل؟   فكان الأولى اأن يغلق هذا الباب �ضدا لذريعة انت�ضار الف�ضاد وال�ضفاح والزنا، و�ضهولة 

قتل واإجها�س اجلنني الذي نتج بفعل الفاح�ضة؟ 
ويف هذا امل�ضمار يقول الطبيب زياد التميمي: »يحمل عدد غري قليل من العامة وعدد ل باأ�س به من املثقفني 
فكرة ل اأ�ضل لها ول يوؤيدها منطق، وهي اأن اجلنني ل روح له ول اأهمية حلياته قبل ثالثة اأو اأربعة اأ�ضهر، 
وقد ي�ضتط البع�س يف فكرته اإلى درجة العتقاد اأن ل اإثم ول باأ�س من اإ�ضقاط اجلنني خالل هذه الفرتة اأو 
قبلها؟ ونقول عن هذا الفهم خاطئ لأ�ضباب منها اأن الروح التي هي اأ�ضا�س احلياة موجودة يف هذا املخلوق 
منذ تكونت النطفة الأم�ضاج…فاإذا حرم من حق احلياة واأُنهيت حياته التي منحه اهلل اإياها، فاإن ذلك 

اعتداء على حياة، واعتداء على حق اخلالق الذي يعطي وياأخذ”49.
ويذهب د/ حممد علي البار اإلى اأن راأي الفقهاء املجيزين لالإجها�س قبل نفخ الروح »مرجوحا«، ومع هذا 
» ينبغي على من يعملون باملهنة الطبية اأن ينتبهوا اإلى هذه النقطة وعليهم اإذا ا�ضطروا لإجراء الإجها�س 
اأن يحر�ضوا على اأن يكون يف الفرتة التي ت�ضبق نفخ الروح ) 120 يوما ( اإل يف حالة واحدة وهي تعر�س 

حياة الأم للخطر«50.

48   البوطي، م�ضاألة حتديد الن�ضل، �س 89. 
49  التميمي، الأجنة الربيئة، �س 63-62.

50   البار، م�ضكلة الإجها�س، �س 45.
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املوازنة املقا�صدية لالإجها�ص: بني حفظ مقا�صد ال�صارع ومقا�صد املكلف

يرتدد حكم الإجها�س عند الفقهاء  بني التحرمي املطلق، اآخذين بعني العتبار م�ضاألتي : بدء التخلق، ونفخ 
الروح. وبني الإباحة حتى مرحلة نفخ الروح. 

وهنا يوجه �ضوؤال للفريق املبيح :اأي مق�ضد يحققه الإجها�س؟ وما الداعي لذلك؟ وعدا ال�ضرورة العالجية، 
لأن  ال�ضرورة  بها هذه  و�ضيلة حُتفظ  يرونه  للذين  الن�ضل، خالفا  لهدم مق�ضد  ذريعة  الإجها�س  يعد  األ 
احلمل غرَي مرغوٍب فيه �ضواٌء اأكانت املراأة متزوجًة اأو زانيًة اأو كانت مغت�ضبًة ؟ اأم اأنه و�ضيلة حلفظ الن�ضل 

حال التيقن من ت�ضوه اجلنني فقط؟ 
بني هذا وذاك: اأين حفظ حق ال�ضارع احلكيم؟ األي�س الإجها�ُس تعٍد على حق اجلنني يف احلياة التي اأكرمه 

بها اخلالق البارئ؟ األي�س هذا تعٍد على حق اهلل تعالى يف التعدي على اأوامره ونواهيه؟
اأميكن ملقا�ضد املكلف اأن تطغى على مقا�ضد ال�ضارع؟ والأ�ضل اأن »ق�ضد ال�ضارع من املكلف اأن يكون ق�ضده 

يف العمل موافقا لق�ضده يف الت�ضريع«51.
وهكذا فاإن النظر الفقهي يف اأنواع الإجها�س يحتكم اإلى موافقة ق�ضد ال�ضارع احلكيم- كما �ضياأتي بيانه 

بتف�ضيل يف الآتي- وهو الذي يرنو اإلى حتقيق م�ضالح العباد يف العاجل والآجل. 
1. الإجها�ص التلقائي بني حفظ مقا�صد ال�صارع ومقا�صد املكلف:

جاء يف حديث  امل�ضطفى �ضلى اهلل عليه و�ضلم:}اإن اهلل جتاوز يل عن اأمتي اخلطاأ والن�ضيان وما ا�ضتكرهوا 
عليه{52، اأي اأن اإثم اخلطاأ والن�ضيان والإكراه مرفوع عن املكلف يف كل الأفعال؛ فالإجها�س التلقائي وهو 
الذي وقع بدون اإرادة فاعل، فهو اإجها�س عفوي، حدث ملر�س ما؛ فال حرج، ول اإثم فيه على الإن�ضان، اإذ اأن 
ق�ضد املكلف فيه غري خمالف لق�ضد ال�ضارع، فوقوعه كان خارجا عن ق�ضد املكلف، اإما خلطاأ اأو ن�ضيان، 

فوقوعه جاء على غري ق�ضد املكلف، ول نية للمكلف يف معار�ضة ق�ضد ال�ضارع يف منع اإيجاد هذا الن�ضل.
2. الإجها�ص العالجي بني حفظ مقا�صد ال�صارع ومقا�صد املكلف:

وهذا النوع حمكوم بقاعدة ال�ضرورة وتوابعها53، حال اإرادة اإجراء الإجها�س لإنقاذ الأم من خطر يهددها؛ 

51   ال�ضاطبي، املوافقات،ج2/ �س331.
52  اأخرجه ابن ماجه يف اأبواب الطالق، باب: طالق املكره والنا�ضي، رقم 2053.

53   من اأمثلة القواعد التي تدخل حتت ) نظرية ال�ضرورة(: ال�ضرر الأ�ضد يزال بال�ضرر الأخف؛ يختار اأهون 
ال�ضرين؛ ال�ضرورات تبيح املحظورات، وغريها. انظر: اأحمد الزرقا: �ضرح القواعد الفقهية، ط1/ 1983م، بريوت: دار 

الغرب الإ�ضالمي، �س 179 وما بعدها.
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ثم باإعمال فقه املوازنات بني الرتجيح بني املقا�ضد ال�ضرعية ال�ضرورية، فيدخل يف مرتبة الرتجيح بني 
حفظ النف�س وحفظ الن�ضل، واأيهما يقدم على الآخر، وباعتبار اأن الأم هي الأ�ضل واجلنني فرع منها؛ فاإن 
الراجح هو اعتبار حياة الأ�ضل، وتهدر حياة الفرع مقابلها. وهو القول الذي ذهب اإليه الفقهاء الآن يف 

ا�ضتنادهم على اآراء الأطباء، كما �ضبق ذكره54.
اأو املري�س مر�ضا وراثيا قاتال،  اإيقاعه على اجلنني امل�ضوه،  اأي�ضا الإجها�س املراد  وهذه القاعدة حتكم 
فهنا نوازن بني حفظ النف�س )اجلنني( مهما كان مر�ضه، قال تعالى:}ول تقتلوا النف�س التي حرم اهلل اإل 
باحلق{ ) الإ�ضراء: 33(، حلرمة القتل بغري حق عدا الق�ضا�س، وبني اإجها�ضه الذي يتحقق فيه حفظ 
اإيجاد ن�ضل م�ضوه ل ُيرجى �ضفاوؤه. واإعمال قاعدة »الحتياط يف اخلروج من احلل اإلى احلرمة« مع قاعدة 

املوازنة.
والأ�ضل يف هذا الرتجيح اأنه واقع يف املوازنة بني مق�ضٍد كليٍّ وو�ضيلٍة مر�ضلٍة، فاملق�ضُد وهو حفظ النف�س 
احلفظ  اأن  غري  ون�ضٍل،  نف�ٍس  حفظ  بها  اأريد  و�ضيلة  وهي  الإجها�س،  هي  والو�ضيلة  عليها،  العتداء  من 
بهذه الو�ضيلة حمتمل الإف�ضاء للمق�ضد املتعني، ومن ثم فاإن القول باأنها و�ضيلة م�ضروعة ملجرد الحتمال 
ت�ضوه اجلنني وعدم حياته  التيقن من  الن�ضل عند  و�ضيلة حلفظ  الإجها�س  واإذا كان   . الهنيِّ بالأمر  لي�س 
ب�ضبب هذا الت�ضوه؛ اإل اأنه ويف الوقت نف�ضه و�ضيلة هادمة ملق�ضد حفظ النف�س، وبني النف�س والن�ضل ترتجح 
النف�س يف احلفظ على الن�ضل؛ »ففي حالة ثبوت مر�س اجلنني، فاإنه ل يجوز اإ�ضقاطه، لأن الإجها�س ياأخذ 
حكم قتل اجلنني، ويف قتله ياأ�س من رحمة اهلل، وذلك ياأخذ حكم »قتل الرحمة« غري اجلائز يف ال�ضريعة 

الإ�ضالمية55.
3. الإجها�ص الجتماعي بني حفظ مقا�صد ال�صارع ومقا�صد املكلف:

اأو  اأو املحافظة على �ضباب املراأة وجمالها،  اأما الإجها�س الجتماعي، والذي يقع بدوافع الفقر اأو اجلاه 
تقليدا للذين كفروا، فاإنه خارج عن نطاقي اخلطاأ وال�ضرورة، ي�ضاف له من الأ�ضباب احلادثة يف ع�ضرنا، 
الإجها�س بغر�س التخل�س من ثمرة الزنا اأو الغت�ضاب56، والتخل�س من اجلنني الأنثى بعدما اأمكن للطب 

54  انظر تف�ضيال اأكرث يف: البوطي، م�ضاألة حتديد الن�ضل، �س91 وما بعدها؛ حممد نعيم يا�ضني: يف ق�ضايا 
طبية معا�ضرة، ط1996/1م، الأردن: دار النفائ�س، �س 223-211.

55  عبد اجلواد حممد )قانوين، وم�ضت�ضار ق�ضم الطب الإ�ضالمي(، بحوث يف ال�ضريعة الإ�ضالمية والقانون يف 
الطب الإ�ضالمي، �س 51؛ انظر اأي�ضا: القرار الرابع ب�ضاأن مو�ضوع اإ�ضقاط اجلنني امل�ضوه خلقيا ملجل�س املجمع الفقهي 

الإ�ضالمي لرابطة العامل الإ�ضالمي، دورة 2، مكة املكرمة، 2/10/ 1990.
ل الدكتور حممد �ضعيد رم�ضان البوطي، يف كتابه »م�ضاألة حتديد الن�ضل وقاية وعالجا« ق�ضية التخل�س  56  ف�ضَّ
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حتديد جن�س اجلنني. ولذلك فهو خمالف لق�ضد ال�ضارع، ذلك باأن ق�ضد املكلف هنا ق�ضد غري �ضرعي، 
ول يدل على ا�ضتح�ضانه دليل �ضرعي، اإ�ضافة اإلى اأنه يوؤدي اإلى الق�ضاء على الن�ضل، ول ميكن اأن ُيتخذ هذا 

النوع من الإجها�س و�ضيلة لالدعاء بحفظ الن�ضل اأو املال، اأو غريها مما ينبغي حفظه.
فالإجها�س اأ�ضالة و�ضيلة غري �ضرعية، ول ميكن التو�ضل به حلفظ مق�ضد �ضرعي؛ بل هو ذريعة يتو�ضل بها 

اإلى مق�ضود حمرم وهو قتل نف�س ب�ضرية.
فاأي م�ضلحة يراها املقبل على مثل هذا الفعل، هل يف قوله اأن ثمة م�ضالح يف التخل�س من ثمرة الغت�ضاب 

اأو الزنا وغريها من اأنواع الإجها�س غري الطبية؟ 
والنتيجة الأخرية اأنه ل ميكن قبول الإجها�س اإل حتت قاعدتي اخلطاأ وال�ضرورة، ب�ضروطهما املحققة من 

قبل الفقهاء.

من حمل ال�ضفاح واحلمل اإثر الغت�ضاب. تراجع امل�ضاألة هناك بتف�ضيالتها، �س 146 وما بعدها، 160 وما بعدها.
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تتعدد العقوبات التعزيزية يف ال�ضريعة الإ�ضالمية، بني عقوبات بدنية، ومالية، ونف�ضية، ول يختلف يف هذا 
جن�س اجلاين، �ضواء اأكان رجال اأو امراأة.

وال�ضجن من العقوبات التعزيرية التي ا�ضتحدثت بعد ع�ضر الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، ليعاقب داخلها 
العود  على عدم  ويعزم  ويندم  فيتوب  ر�ضده  اإلى  يرجع  وعزله عن جمتمعه، حتى  ب�ضلب حريته،  اجلاين 

للجرمية واجلرم، بعد اأن ينهي املدة املقدرة له.
وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هنا:

 هل ال�ضجن عقوبة اأ�ضلية تتفرع عنها �ضور التعازير الأخرى، اأم اأنه ميكن اأن ُي�ضتعا�س عنه ببديل يتحقق 
من خالله املق�ضد ال�ضرعي من العقوبات، واملتمثل يف« تاأديب اجلاين وهو راجع اإلى اإ�ضالح اأفراد الأمة، 

واإر�ضاء املجني عليه مع العدل بالنظر اإلى ما نفو�س النا�س من حب النتقام، وزجر املقتدي باجلناة«57. 
واملراأة يف راأيي اأولى بهذه العقوبات التعزيرية البديلة عن ال�ضجن، ملا يف ذلك من م�ضالح متحققة واقعا 
اإلى جنب حتقيق مق�ضد ال�ضارع من العقوبة، خا�ضة اإذا كان هذا البديل هو تاأديتها خدمات يف جمتمعها 

الذي تعي�س فيه، وهي العقوبة امل�ضماة » التعزير باخلدمة الجتماعية«58.
وهذا الأمر �ضائع يف البالد الغربية، حفاظا منهم على كرامة الرجل الكبري، واملراأة على وجه اخل�ضو�س، 
ونحن امل�ضلمون اأولى باحلفاظ على الكرامة الإن�ضانية؟ واحلال بالن�ضبة للمراأة املتزوجة والأم اأولى واأو�ضح 
مقا�ضد  لتحقيق  بل  احلريات  ل�ضلب  ابتداء  ت�ضرع  مل  العقوبات  اأن  والأ�ضل  امل�ضالح،  حتقيق  يف  واأعمق 
�ضرعية معتربة، كما �ضبق بيانه؛ فهل ال�ضجن يحقق املقا�ضد ال�ضرعية للعقوبات؟ اإذ اأن ال�ضجن اأ�ضحى هو 

العقوبة الغالبة يف ع�ضرنا، ما بني اأيام اإلى اأ�ضهر اإلى �ضنوات اإلى موؤبد.!!!   
يكون احلكم  ل  اأن  لبد  فقال:«  نوع اخلدمة   اختيار  البلوي59 �ضابط  يا�ضر  ال�ضيخ  نف�ضه ذكر  املقام  ويف 
متعديًا �ضرره على غري اجلاين حتى ولو كانت عقوبة تطوعية، فال تت�ضبب له زيادة عقوبة اأو اآثارا متعدية 

57  حممد الطاهر بن عا�ضور، مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية، �س  516 وما بعدها.
58  ويف اأنواع اخلدمة الجتماعية وحكم التعزير بها حتدث الباحثان الدكتور عبد العزيز احلجيالن والدكتور 

اإبراهيم امليمن، يف كتابهما املو�ضوم« التعزير باخلدمة الجتماعية« بحث ممول من مركز التميز البحثي يف فقه 
الق�ضايا املعا�ضرة، جامعة الإمام حممد بن �ضعود، 1431هـ/ 2010م

59  القا�ضي مبحكمة �ضامطة. اأنظر:   بدائل ال�ضجن.. منافع للمحكومني واأ�ضرته وجمتمعه! حتقيق: زيد 
،3680=http://www.aldaawah.com/?p .ال�ضهلي، جملة الدعوة، العدد 2246، ال�ضبت 24 جمادى الثاين 1431هـ
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مكافئة  فائدة  ذات  اإيجابية  اأو  رادعة  فائدة  ذات  �ضالبة  تكون  اأن  اإما  فهي  �ضلبية مع حميطه وجمتمعه، 
ت�ضجيعية لال�ضتقامة«.

رعاية  الأ�ضلح يف  وهي  والفنية،  الطبية  الأمور  امل�ضت�ضفيات يف غري  املر�ضى يف  اأقدر على خدمة  واملراأة 
الفئات املحتاجة من اأرامل واأيتام وم�ضنني، وذوي الحتياجات اخلا�ضة...وغريها.

فقه املوازنات يف العقوبات البديلة:

الدكتور  الباحثان  اأورد  وقد  الجتماعية،  باخلدمة  حتقيقها  ميكن  العقوبة  من  حتقيقها  املرجو  امل�ضالح 
احلجيالن وامليمن، بع�ضًا منها كالآتي: 

عدم اكت�ضاب مهارات الإجرام وطرقه عند خمالطة املجرمني.- 
تدريب اجلاين على العمل عموما.- 
تدريب اجلاين على العمل التطوعي.- 
اإفادة املجتمع واجلهات الر�ضمية وغري الر�ضمية بتوفري عاملني لها.- 
دمج اجلاين يف املجتمع وعدم عزله.- 
احلد من الأعباء املالية التي تتحملها الدول نتيجة تنفيذ عقوبة ال�ضجن60.- 

ال�ضجن  اأكرث من عقوبة  املراأة  ينا�ضب و�ضع  العقوبات  النوع من  اختيار هذا  املرتتبة على  وامل�ضالح 
الذي ي�ضطرها لالبتعاد عن زوجها واولدها وفقدانهم لرعايتها.

ثانيا: منع وقوع الطالق ب�ضبب اجلرم الذي ارتكبته، ومنه جتنب الآثار املرتتبة عنه بت�ضرد الأولد 
اأو اإر�ضالهم لدور رعاية الأحداث اإذا كانت اأعمارهم دون ال�ضنتني.

اأن  دولة  كل  حتاول  وواقعية  و�ضرعية  قانونية  اآثار  من  عنه  يرتتب  ملا  ال�ضجينات  اأعداد  من  احلدنّ  وثالثا: 
واللوائح  القرارات  ورد يف  وكما  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ال�ضجينات، ففي  التي�ضري على  بغر�س  تنظمها 
اخلا�ضة بتنظيم �ضجون الن�ضاء، وال�ضادرة عن مرا�ضيم ملكية، وقرارات وزارية اأو تعاميم اإدارة ال�ضجون، 

مثل:
عدم جواز دخول الرجال اإلى �ضجن الن�ضاء اإل يف حالت ال�ضرورة.- 
يكون التحقيق يف �ضجون الن�ضاء اأثناء الدوام الر�ضمي فقط.- 
بالن�ضبة للمراأة امل�ضجونة اأو املوقوفة احلامل فاإنها تعامل وفقا....- 
بالن�ضبة للمراأة امل�ضجونة اأو املوقوفة التي لديها اأطفال فاإنها تعامل وفقا...- 

60  التعزير باخلدمة الجتماعية، �س 84- 87.
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حقها يف اأن يقدم لها ولأ�ضرتها املحتاجة .....م�ضاعدات واإعانات مالية وعينية..61.- 
الجتماعية  باخلدمة  التعزير  عن  املرتتبة  امل�ضالح  فاإن  تعزيرا  لعقابها  ال�ضجن  املراأة  دخول  حال  ويف 

�ضتنقلب اإلى مفا�ضد، فتاأمل وحتقق من املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد !

61   اأيوب بن من�ضور اجلربوع، خالد بن عبد املح�ضن املحي�ضن، املركز القانوين للمراأة يف اململكة العربية 
ال�ضعودية، ط1/ 2010م، الريا�س: مطابع جند التجارية، �س 489-461.
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املطلب الرابع: مظاهر الع�صرنة يف احلجاب ال�صرعي

ل خالف يف وجوب احلجاب على امل�ضلمة البالغة بالن�س القراآين القطعي الدللة ، كما يف قوله تعالى: 
أَْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِن�َضاء امْلُوؤِْمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجاَلِبيِبِهنَّ َذِلَك اأَْدَنى اأَن ُيْعَرْفَن َفاَل  ِبيُّ ُقل لِّ }َيا اأَيَُّها النَّ

ِحيًما{ الحزاب:59 . ُ َغُفوًرا رَّ ُيوؤَْذْيَن َوَكاَن اهللَّ
َغرْيَ  ِثَياَبُهنَّ  ْعَن  َي�ضَ اأَن  ُجَناٌح  َعَلْيِهنَّ  َفَلْي�َس  ِنَكاًحا  َيْرُجوَن  َل  ِتي  الالَّ �َضاء  النِّ ِمَن  تعالى: }َواْلَقَواِعُد  وقوله 

ُ �َضِميٌع َعِليٌم{ النور:60 . ٌ لَُّهنَّ َواهللَّ َن َخريرْ ِففرْ َتعرْ َجاٍت ِبِزيَنٍة َواأَن َي�ضرْ ُمَترَبِّ
اِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ اإِلَّ َما َظَهَر  ْب�ضَ َن ِمْن اأَ �ضْ ْلُموؤِْمَناِت َيْغ�ضُ وقوله عز وجل :} َوُقل لِّ
ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ اإِلَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ اأَْو اآَباِئِهنَّ اأَْو اآَباء ُبُعوَلِتِهنَّ اأَْو اأَْبَناِئِهنَّ  ِمْنَها َوْلَي�ضْ
اِبِعنَي  اُنُهنَّ اأَِو التَّ ْو ِن�َضاِئِهنَّ اأَْو َما َمَلَكْت اأَمْيَ ْخَواِنِهنَّ اأَْو َبِني اأََخَواِتِهنَّ اأَ ْو َبِني اإِ ْخَواِنِهنَّ اأَ اأَْو اأَْبَناء ُبُعوَلِتِهنَّ اأَْو اإِ
ِرْبَن ِباأَْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما  �َضاء َوَل َي�ضْ ِذيَن مَلْ َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النِّ ْفِل الَّ َجاِل اأَِو الطِّ َغرْيِ اأُْويِل اْلإِْرَبِة ِمَن الرِّ

ِ َجِميًعا اأَيَُّها امْلُوؤِْمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن{ النور:31. ُيْخِفنَي ِمن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا اإَِلى اهللَّ
وجمال  الزينة  اأ�ضل  فاإنه  الوجه،  فاخللقية  ومكت�ضبة،  ِخلقية  ق�ضمني  على  الآية  يف  وردت  التي  والزينة 
اخللقة، واأما الزينة املكت�ضبة فهي ما حتاوله املراأة يف حت�ضني خلقها بالت�ضنع: كالثياب واحللي والكحل 

واخل�ضاب62.
ل فقهاوؤنا يف �ضروط احلجاب ال�ضرعي، واتفقوا �ضراحة على �ضتة �ضروط اأ�ضا�ضية للبا�س ال�ضاتر  وقد ف�ضّ
ه حجابا �ضرعيا، وما عداه من األب�ضة فهو خمالف للحد الأدنى من ال�ضروط  للمراأة امل�ضلمة، والذي ميكن عدُّ

التي ف�ضلها الفقهاء63.
واملهم التنبيه عليه هنا هو اأحد ال�ضروط التي وردت عند علمائنا ا�ضتنادا لأحاديث امل�ضطفى �ضلى اهلل 
اأن ل يكون ثوب �ضهرة،  فعن ابن عمر  اأن من �ضروط احلجاب  عليه و�ضلم يف هذا ال�ضدد، والتي بّينت 
األب�ضه اهلل ثوب مذلة يوم  ر�ضي اهلل عنهما قال قال ر�ضول اهلل �ضلى عليه و�ضلم:}من لب�س ثوب �ضهرة 

62  اأبو بكر حممد بن العربي، اأحكام القراآن، مراجعة: حممد عبد القادر عطا، ط1/ 1988م، بريوت: دار 
الكتب العلمية، ج3/ �س381؛ حممد بن علي ال�ضوكاين، فتح القدير، 2010م، �ضيدا: املكتبة الع�ضرية، ج4/�س29؛ 

حممد ر�ضيد ر�ضا، حقوق الن�ضاء يف الإ�ضالم، ط3/ 1987م، �س 145.
63  مهدية �ضحاتة الزميلي، لبا�س املراأة وزينتها يف الفقه الإ�ضالمي، ط2/ 1984م، دار الفرقان للن�ضر والتوزيع؛ 

ناهدة عطا اهلل ال�ضمروخ، املظهر ال�ضرعي للمراأة امل�ضلمة، جملة » البحوث  الفقهية املعا�ضرة«، العدد 76، ال�ضنة 19، 
رجب- �ضعبان- رم�ضان، 1428ه/ 2007م، �س 279 وما بعدها.
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اإليه  النا�س  األوان ثيابهم، فريفع  لونه  النا�س ملخالفة  الثوب ي�ضتهر بني  اأن  اإن املراد   : القيامة{64، فقيل 
اأب�ضارهم ويختال عليهم بالعجب والتكرب...واحلديث يدل على حترمي لب�س ثوب �ضهرة. ولي�س خمت�ضا 
بنفي�س الثياب...واإن كان اللب�س لق�ضد ال�ضتهار يف النا�س، فال فرق بني رفيع الثياب وو�ضيعها واملوافق 

مللبو�س النا�س واملخالف؛ لأن التحرمي يدور مع ال�ضتهار65.
قال ال�ضيخ ابن عثيمني- رحمه اهلل- يف �ضرح ثوب ال�ضهرة :” ال�ضهرة لي�س له كيفية معينة اأو �ضفة معينة، 
ث النا�س يف املجال�س،  واإمنا يراد بثوب ال�ضهرة ما ي�ضتهر به الإن�ضان، اأو ي�ضار اإليه ب�ضببه، فيكون متحدَّ
فالن لب�س كذا، فالن لب�س كذا، وبناء على ذلك قد يكون الثوب الواحد �ضهرة يف حق اإن�ضان، ولي�س �ضهرة 
يف حق الآخر، فلبا�س ال�ضهرة اإذًا هو ما يكون خارًجا عن عادات النا�س بحيث ي�ضتهر لب�ضه وتلوكه الأل�ضن، 

واإمنا جاء النهي عن لبا�س ال�ضهرة؛ لئال يكون ذلك �ضبًبا لغيبة الإن�ضان واإثم النا�س بغيبته“66.
اأن هيئة  اإلى �ضور احلجاب وهيئته يف واقع املجتمع ال�ضالمية مبجموعها، لوجد  ا  ولو نظر كل واحد مننّ
اللبا�س ال�ضرعي )احلجاب( يف كل دولة تختلف عما هو عليه يف الدول الأخرى، ولو حدث اأن لب�ضت امل�ضلمة 
املاليزية لبا�ضها ال�ضرعي يف اجلزائر اأو ال�ضعودية �ضيكون منظرها غري ماألوف للمجتمع! والأمر نف�ضه مع 

الثوب البنجابي اأو البنطلون والتنورة مع القمي�س للمراأة امل�ضلمة يف البالد الغربية، وهكذا....
ولكن لي�س هذا املق�ضود هنا، لأن ذاك املنظر طبيعي يف منطقته وعند اأفراد جمتمعه؛ اإمنا الذي اأق�ضده 
مبظاهر الع�ضرنة يف احلجاب ال�ضرعي كُل زيٍّ يف بيئته، فالعباءة يف دول اخلليج دخلتها املو�ضة وت�ضاميم 
مبقايي�س الأزياء العاملية، وكذا الأمر مع اللبا�س اجلزائري اأو الأردين اأو ال�ضوري اأو الرتكي، والذي عرف 

ت�ضاميَم اأبعدته عن �ضروط الزي ال�ضرعي املطلوب!!
ثوب  يف  الغربية،  الت�ضاميم  دخلتها   ، ال�ضرعيُّ الزيُّ  هي  الأ�ضل  يف  والتي  العربية  الأزياء  كل  يف  فدخل 

ل على اأع�ضاء اجل�ضم( اإذًا اأ�ضبح غري �ضاتر! خم�ضر )وهو املف�ضّ
ويف التطريزات والنقو�س على كامل اأو اأجزاء من اأزيائنا ال�ضرعية، اإذًا اأ�ضبح زينة يف نف�ضه!

وا�ضتعمال  وظاهر،  وا�ضح  ب�ضكل  التجميل  م�ضتح�ضرات  ا�ضتعمال  اإلى  ون�ضائنا  بناتنا  من  الكثري  وجلاأت 
نقو�س احلناء على الأيدي والأكف، فاأ�ضبحت ظاهرًة وملفتًة لالنتباه، وهذا مناف لقوله تعالى: )اإل ما 
املميزة )بنف�ضجي،  الألوان  با�ضتعمالها  ما ظهر؛  ل  املراأة  اأظهرته  ما  املاكياج  اأ�ضحى  فقد  ظهر منها(، 

64  ابن ماجه، كتاب اللبا�س، رقم: 3606.
65  نيل الأوطار، حتقيق: ابو معاذ طارق بن عو�س اهلل بن حممد، ط2005/1م، الريا�س: دار ابن القيم، 

ج476/2. وقال ال�ضوكاين: اإ�ضناد رجاله ثقات
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5025.shtml  66  مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب
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اأخ�ضر، اأزرق( كتزيني للعيون �ضواء عند الكا�ضفات وجوههن اأو املنقبات غري ال�ضادلت!!
واأما بع�س اأنواع اخلمار فُيظهر اجلزء الأمامي من ال�ضعر، لرتينا املراأة اأن �ضعرا م�ضبوغا وم�ضرحا، واأنها 
مهتمة به غري اأنه اختفى حتت احلجاب ال�ضرعي املفرو�س عليها �ضرعا اأو عرفا! فهل هذا من )اإل ما ظهر 

منها(؟؟

املوازنة الفقهية مل�صاألة مظاهر الع�صرنة يف الزي ال�صرعي:

ا اأن اأغلب الن�ضاء امل�ضلمات يلب�ضن الآن احلجاب على اأ�ضكاله املتعددة واملتنوعة،  غري خفي على كثري منَّ
يحكمهن يف ذلك: ال�ضرع مرة، والعادة والعرف مرة اأخرى، فهو مرًة حجاٌب �ضرعيٌّ ومرًة حجاٌب عريفٌّ.

اأهوائهن،  البيت ح�ضب  اإلى تغيري لبا�ضهن عند اخلروج من  الن�ضاء امل�ضلمات  ويف الوقت الذي تتجه فيه 
وتبعا ملا  ينتجه ال�ضوق العاملي من اأزياء وت�ضكيالت لكل ف�ضل ومو�ضم؛ فهذه ت�ضكيلة �ضتاء 2012م، واأخرى 
ت�ضكيالت واأزياء ربيع 2013م، وتلك ت�ضاميم عاملية لأزياء �ضيف 2013م بتوقيع فالن وعالن!!! فتذهل 

املراأة امل�ضلمة عن مقا�ضد الزي ال�ضرعي.
الدولة يف  العام« احلق و�ضلطان  اأ�ضواقنا عمال باملبداأ الفقهي  اأن تراقب ما يدخل  األ يحق للحكومات   -
تقييده« لأننا دول م�ضلمة، اأم اأنه ب�ضبب توقيعنا على الدخول يف منظمة التجارة العاملية ُمطالبون بالنفتاح 

غري املتناهي احلدود لكل ما ُينتج يف الأ�ضواق العاملية.
تزيِّن  واأزياء  اأعينها من مو�ضات  اأمام  نف�ضها مبا يرتاءى  نف�ضها بني هوى  امل�ضلمة  املراأة  وجتد 
املحالت التجارية، وبني وجوب الت�ضرت خارج البيت واأمام غري املحارم باللبا�س ال�ضرعي، اأو مبا 

حتتمه عليها الأعراف من �ضرورة الت�ضرت لأنها بلغت �ضن البلوغ!
املتفق  ال�ضروط  مطبقًة  �ضرعيٍّ  بلبا�ٍس  بالت�ضرت  احلكيم  ال�ضارع  ق�ضد  موافقة  �ضوب  امل�ضلمة  تتجه  فمرة 

عليها بني الفقهاء.
ق�ضد  وعملها  ق�ضدها  ويخالف  الأخروي  وتلغي احلظ  الدنيوية  فتتبع حظوظها  هواها  وراء  ت�ضري  ومرة 
ال�ضارع احلكيم، فتتعار�س م�ضالح هواها  مع ق�ضد ال�ضارع بتزينها وخروجها عن اللبا�س ال�ضرعي قا�ضدة 

اأو غري قا�ضدة باقتنائها ما هو متوفر يف ال�ضوق، وما تلب�ضه اأترابها وزميالتها.
ومرة جتد نف�ضها مرغمة من طرف اأ�ضرتها على الت�ضرت والتحجب فتلب�س احلجاب وهي غري مقتنعة به 

وبوجوبه، اأو ترى اأنه مل يئن بعُد الأوان له! 
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التاأ�صيل املقا�صدي للم�صاألة: 

والق�ضد  خمالفا  الرتك  اأو  الفعل  يكون  اأن  تقول:  ال�ضاطبي  الإمام  عند  املقا�ضدية  القاعدة   -
موافقا: وهو ق�ضمني: اأن يكون مع العلم باملخالفة وهو البتداع، والثاين اأن يكون مع اجلهل بذلك، 
اأي�ضا ق�ضمان: كون الق�ضد موافقا، والأعمال بالنيات، والثاين كون العمل خمالفا فاإنه مل  وهو 

يح�ضل مق�ضود ال�ضارع ف�ضار خمالفا.
وبني موافقة اأو خمالفة ق�ضد ال�ضارع يبقى ق�ضد املكلف )املراأة امل�ضلمة( يتاأرجح؛ فاإن مظاهر الع�ضرنة 
احلجاب  اإيجاب  يف  ال�ضارع  لق�ضد  �ضريحة  خمالفة  وفيها  ابتداًء،  ال�ضرعي  الزي  تخالف  احلجاب  يف 
اأن يكون ق�ضده يف العمل موافقا لق�ضده يف  على الن�ضاء امل�ضلمات تبعا، لأن » ق�ضد ال�ضارع من املكلف 

الت�ضريع«67؛ 
- واإذ اأن مق�ضد ال�ضارع يف احلجاب اأن يكون لل�ضرت واإحاطة املراأة امل�ضلمة مبا يحفظها من اأعني الرجال 
وعدم  العفاف،  و  ال�ضرت،  هو  الق�ضد  لأن  ل،  اأم  جميلة  املراأة  اأكانت  و�ضواء  ل،  اأم  الب�ضر  اأغ�ضوا  �ضواء 
الإ�ضرار بالرجال يف النظر اإلى مفاتن الن�ضاء على اجلملة لئال يكون و�ضيلة للوقوع يف احلرام، فاإن املراأة 
امل�ضلمة بحجابها املربز للمفاتن واملُبالغ يف زينته تكون مفا�ضده اأكرث من م�ضاحله املق�ضودة �ضرعا، فهنا 
نف�ضه  يف  مفا�ضد  لت�ضمنه  �ضرعيته  يف  امل�ضكوك  اللبا�س  مفا�ضد  مع  ال�ضرعي  احلجاب  م�ضالح  تتعار�س 
باخلروج عن مق�ضد ال�ضارع، وبرتتب املفا�ضد عنه يف افتتان الرجال به، اأن فيه اإ�ضرارا بالغري، اتباعا 

للقاعدة املقا�ضدية«  اأن يتعدى املكلف ويلزم منه �ضرر للغري«.
- احلجاب مق�ضد اأ�ضالة، وهو و�ضيلة اأي�ضا، ُيحفظ به الدين والنف�س والعر�س جملًة وتف�ضيال؛ فهو مظهر 
ي�ضاعدها عل  الرجال، وهو ما  اأعني  املراأة مفاتنها من  به  الإ�ضالمي، وهو ما حتفظ  الدين  من مظاهر 

العفاف وحت�ضن به نف�ضها من الوقوع يف براثني ال�ضهوات والذنوب.
واأما اأن تدخله مظاهر الع�ضرنة؛ تف�ضيال وت�ضميما و�ضكال؛ جهال اأو علما، فاإن ذلك الفعل فيه 
ه حجابا �ضرعيا خمالفا! فتاأمل. خمالفة لق�ضد ال�ضارع احلكيم، و�ضار ق�ضد املراأة امل�ضلمة يف عدِّ

- قد يقول قائل معرت�ضا:
 اأن هذا مما عمت به البلوى ويع�ضر اإزالته، فدعنا ُنْعمل القاعدة الفقهية« امل�ضقة جتلب التي�ضري«، 

واإن من اأ�ضباب امل�ضقة »الع�ضر وعموم البلوى«.
فريد عليه:

اأو » ع�ضر ال�ضتغناء«، وكالهما ل  البلوى ما ي�ضمل »ع�ضر الحرتاز«،  اأو تعم به  باأن مما يع�ضر 

67  املوافقات، ج333/2.
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تزيينه  مظاهر  من  مظهر  كل  لأن  ؛  �ضرعيٌّ حجاٌب  اأنه  واملزعوم  املعا�ضر،  اللبا�س  حتته  يندرج 
وتطريزه وتف�ضيله خمالفة لل�ضروط املتفق عليها، وهل ميكن اأن َنُعدَّ البنطلون، اأو عباءة اخل�ضر 

لبا�ضا �ضرعيا مثال؟ فذاك ت�ضبه ومما ي�ضف، والآخر مما ي�ضف جميع اأع�ضاء اجل�ضم! 
ت�ضممه  ون�ضتغني عنه، مبا  ال�ضرعي-  الزينّ  يخالف  – مما  ال�ضوق  اأن نحرتز مما يف  وميكننا 
البالد  مكانه  لي�س  ما  كل  ونقاطع  �ضنعتها،  يف  الديني  الوازع  يحركها  التي  امل�ضلمة  الأيدي 
بيتها  امل�ضلمة خارج  لتلب�ضه  ُي�ضمم  تلب�س ما  بل  امل�ضلمة،  تلب�ضه  مم  فلي�س كل ما �ضُ الإ�ضالمية، 

واأمام غري حمارمها باعتباره زيًّا �ضرعيًّا.   
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املطلب اخلام�ص: مواد التجميل اأثناء اأداء امل�صاعر: الو�صوء، ال�صوم، احلج

يف الوقت الذي انت�ضر فيه ا�ضتعمال م�ضاحيق التجميل ب�ضورة كبرية جدا وعلى نطاق وا�ضع بني الن�ضاء يف 
املجال�س واللقاءات الن�ضائية اأو يف اأماكن العمل املختلطة ، غري مباليات مبا حتويه هذه امل�ضتح�ضرات من 
مواد كيماوية اأول، اأو كونه مما يخالف اأ�ضباب اأو �ضروط اأو مقا�ضد وحكم كلٍّ من ال�ضالة  اأو ال�ضوم اأو 

احلج، اأي ال�ضعائر الأ�ضا�ضية لالإ�ضالم.
فال�ضالة ل ت�ضح اإل ب�ضرط الو�ضوء، وحقيقة الو�ضوء وماهيته، هي و�ضول املاء اإلى كل ع�ضو منها ركنا 
امْلََراِفِق  َلى  اإِ َواأَْيِدَيُكْم  الِة َفاْغ�ِضُلوا ُوُجوَهُكْم  اإَِلى ال�ضَّ ُقْمُتْم  اإَِذا  اآَمُنوا  ِذيَن  يَُّها الَّ اأَ اأ�ضا�ضا، قال تعالى: }َيا 

{ املائدة:6. َواْم�َضُحوا ِبُرُءو�ِضُكْم َواأَْرُجَلُكْم اإَِلى اْلَكْعَبنْيِ
 فاإذا كان م�ضتح�ضر التجميل عازل على اجللد فاإن الو�ضوء ل ي�ضح، ولبد من اإزالته حتى ي�ضل املاء اإلى 

ب�ضرة اجللد؛ وهذه امل�ضتح�ضرات اأنواع، منها: 
كرمي الأ�ضا�س foundation وهو على نوعني؛ اأول: نوع مائي مبعنى اأنه ي�ضتخدم بالنهار ول يرتك ملعة - 

 ، o/w اأو رمز ب�ضيط ، watery :على الوجه ويكون ملم�ضه غري دهني، وتكون العلبة مكتوب عليها
وهذا يعنى اأن هذا املكياج، وبالتحديد كرمي الأ�ضا�س كله مائي اأي يذوب يف املاء، اأو مبعنى اآخر ميكن 
اإزالته باملاء فقط، وهذا النوعي املائي مكون من مواد تذوب يف املاء مبجرد و�ضعه على الوجه وغ�ضله 
باملاء يذوب فيه، وبالتايل فاإن املاء ي�ضل اإلى الب�ضرة،  والنوع الثاين: نوع دهني ، ويكون على العلبة 
اإما كلمة oily اأو رمز w/oوهذا يعنى اأن هذا امل�ضتح�ضر دهني واأنه ل يذوب يف املاء، وبالتايل فهو 
ي�ضكل عازل للماء عن الو�ضول لب�ضرة الوجه، وبالتايل ل ي�ضح الو�ضوء به، ويلزم اإزالته قبل الو�ضوء 

باملاء وال�ضابون اأو مبزيالت املاكياج املنت�ضرة. 
زينة جتميل العيون: املا�ضكرا Mascara وحمدد العيون  Eye liner ال�ضائل وهي على نوعني اأي�ضا - 

اأو ل يتاأثر باملاء، وبالتايل فاإنه ل  اأنه ل يزول باملاء  اأحدهما معروف با�ضم water proof، ومعناه 
ي�ضح الو�ضوء عليه بل يلزم اإزالته قبل الو�ضوء ؛ لأن املاء ل ينفذ للمناطق املطلوب غ�ضلها يف الوجه 

اأثناء الو�ضوء كما تقدم يف الآية.    
والنوع العادي الذي يذوب مبجرد مالم�ضة املاء له، وبالتايل فان املاء ي�ضل للب�ضرة .

 - ،  Blusher & blush اأحمر اخلدود  ومثله   ،Creamy Eye Shadaw العيون  اأمثلته مظلل  ومن 
وبودرة الأ�ضا�س وغريها، فكلها تذوب يف املاء، وبالتايل ل اإ�ضكال يف الو�ضوء عليها بدون اإزالتها.

 اأما اأحمر ال�ضفاه  Lip stick فاإنه مينع و�ضول املاء الى ال�ضفاه ؛ لأنه دهني، والدليل على عدم و�ضول - 
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املاء جتمع املاء على �ضكل قطرات على ال�ضفاه فقط، وهذا معناه اأن املاء مل ي�ضل.
الكرمي املرطب اأي�ضا نوعان: الأول: كرمي النهار اأو  vanishing cream هذا النوع ل مينع و�ضول املاء - 

مل�ضام الب�ضرة، والثاين: كرمي الليل اأو night cream فاإنه ي�ضكل طبقة غري منفذة للماء.
واحلبوب -  العيوب  اإخفاء  قلم  فوقه  اأ�ضا�س  كرمي  مثال   بع�س  فوق  جتميل  م�ضتح�ضرات  عدة  وو�ضع 

وغريها، فوقه بوردة الأ�ضا�س فوقه اأحمر اخلدود، ومظلل العيون، حمدد العيون، واملا�ضكرا ... الخ، 
ت�ضكل طبقة كثيفة متنع و�ضول املاء اإل لو مت غ�ضلها كثريا اأو بكمية ماء كبرية لكي ي�ضل املاء اإلى ب�ضرة 

الوجه.
كرميات ال�ضعر احلديثة معظمها ل ي�ضكل طبقة عازلة للماء وكذلك املو�س واجليل.  - 

وقد اأورد الدكتور ال�ضيخ حممد بن جمدوع ال�ضهري ما تقدم من تق�ضيمات لأنواع امل�ضتح�ضرات ثم 
قال: وي�ضرتط ل�ضحة الو�ضوء اإزالة ما مينع و�ضول املاء اإلى الب�ضرة، من �ضمع وعجني ومادة ل�ضقة 

ونحو ذلك ، حتى يتحقق املراد من غ�ضل اأع�ضاء الو�ضوء  واهلل اأعلم68. 

موازنة فقهية:

يف الواقع، الكثريات يتو�ضاأن ول يزلن امل�ضتح�ضرات املذكورة اأعاله، ولهذا يبقى اأثرها وا�ضحا حتى 
اأو التجمعات  اأو الدرا�ضة  اإزالة امل�ضتح�ضرات وقت العمل  بعد الو�ضوء، بينما اأخريات يتقاع�ضن عن 

واللقاءات الن�ضائية ؛لأن اإزالة امل�ضتح�ضرات ياأخذ منهن وقتا،  فيوؤخرن ال�ضالة عن وقتها.
م�ضتح�ضرات  طبقات  كل  ُيزلن  اأنهن  امل�ضلمات  املاليزيات  الن�ضاء  مع  الباحثة  جتربة  من  اأن  واحلق 
التجميل عند الو�ضوء، خالف ما هو عليه احلال الذي تراه الباحثة بني اأخواتها وبناتها الطالبات يف 

اأكرث احلالت.
ولهذا يطراأ الت�صاوؤل: 

اأيُّ م�ضلحة تراها هذه املتقاع�ضة عن اأداء ال�ضالة يف وقتها لهذا املربر؟
 وهل ي�ضح و�ضووؤها اأ�ضال مع الطبقات املتعددة والكثيفة؟

األ ت�ضتطيع املراأة امل�ضلمة اأن جتمع بني م�ضلحتي اأداء ال�ضالة يف وقتها وبني ا�ضتعمالها الزينة؟
اإما با�ضتعمال الزينة التي ل متنع و�ضول املاء للب�ضرة عند الو�ضوء واأداء ال�ضالة يف وقتها.

68  انظر:http://www.lahaonline.com/consultation/view/25910.htm ، تاريخ: 1434/2/14، 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index. ،88179/http://islamqa.com/ar/ref : س:15:11.اأي�ضا�

html.246302-php/t؛ بت�ضرف 
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 اأو باإزالة ما مينع و�ضول املاء للب�ضرة  قبل الو�ضوء واأداء ال�ضالة يف وقتها.
اأم اأن امل�ضالح املتوهمة لهذه امل�ضاحيق تغلب على املفا�ضد املتحققة طبيا و�ضرعيا واقت�ضاديا يف اإهدار 
مال الأ�ضرة على ما يدخل يف دائرة امل�ضائل التح�ضينية املباحة التي ل ترتقي اإلى �ضفِّ احلاجيات اأو 

امل�ضتحبات!
اأما اأن ت�ضتعملها ال�ضيدات وقت اأداء فري�ضة احلج فاإنه اأمر جلل!

األي�س هذا منافيا ملقا�ضد احلج؟ 
قد يقول قائل معرت�ضا- وهو الذي يحدث كثريا- كيف مُننع من هذه املباحات؟ واهلل �ضبحانه وتعالى 

مل مينعها اإل وقت الإحرام، فبعده الأمر على حلنّه، ويعود احلكم ال�ضرعي ملا كان عليه؟
حقيقة اأن ال�ضارع احلكيم عدنّ التطيب والتعطر باأنواعه من حمظورات الإحرام للعمرة اأو احلج، ملا فيه 
من منافاة مقا�ضد احلج التي تقوم على التذلل واخل�ضوع هلل �ضبحانه، اأما بعد التحلل من الإحرام 

فاإن الأمر على الإباحة.
لكن!

اأوقات احلج  األي�س مق�ضد احلج ذكر اهلل تعالى يف كل املواقع املكانية التي يطوؤها احلاج، ويف كل   
 َ َنا�ِضَكُكْم َفاْذُكُروْا اهللنّ ْيُتم مَّ نهارا وليال حتى عندما ُينهي احلاج جميع فرائ�ضه، قال تعالى:}َفاإَِذا َق�ضَ
ْنَيا َوَما َلُه يِف الآِخَرِة ِمْن َخاَلٍق{ َنا اآِتَنا يِف الدُّ ا�ِس َمن َيُقوُل َربَّ �َضدَّ ِذْكرًا َفِمَن النَّ َكِذْكِرُكْم اآَباءُكْم اأَْو اأَ

البقرة: 200.
وت�ضتعمل  تتجمل  اأن  املتكرر  غري  واملكاين  الزماين  امليقات  هذا  يف  وهي  احلاجة  لل�ضيدة  كيف 
م�ضتح�ضرات التجميل، وتتزين باحلناء، يف الوقت الذي وجب عليها اأن ت�ضتغل كل حلظة من حلظات 
وجودها يف ذلك املكان لتذكر اهلل وتتعبده بالذكر اأو قراءة القراآن اأو �ضالة التطوع، وما تي�ضر لها من 

اأيٍّ نافلة؟

اأيُّ م�صلحة جتنيها احلاجة من هذا الفعل، اأو قل اأيُّ مف�صدة �صتلحق بها ! 

األي�س الأولى باحلاج اأن يتفرغ للعبادة فيجعل قلبه متعلقا بذكر اهلل �ضبحانه وتعالى، فما احلج اإل اأيام 
معدودات. 

»ومن مقا�ضد احلج العظيمة التذكري بهدف عظيم من اأهداف كل م�ضلم وم�ضلمة يف هذه احلياة  وهو: 
ابتغاء ر�ضوان اهلل تعالى وال�ضعادة الآخروية الذي هو الهدف ال�ضامي الذي يجب اأن يعرفه امل�ضلمون 
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جميعا وي�ضعوا جاهدين لبلوغه«69.
ولي�س هذا مقام ب�ضط الكالم يف ف�ضائل احلج واإل كنا حتدثنا عنه وقمنا مبوازنة بني م�ضلحة التفرغ 
اأركان ال�ضالم، وبني الزينة عموما، ثم بني مق�ضد ال�ضارع من جتنب احلاج  له  باعتباره ركنا من 
�ضياق  من  نخرج  ل  حتى  للمو�ضوع،  عابرة  اإ�ضارة  الباحثة  اأ�ضارت  لذلك  خ�ضو�ضا،  الرتفه  مظاهر 

البحث، ولعل ذلك يكون يف بحث اآخر م�ضتقل اإن �ضاء اهلل.

http://www.sunnah.org.sa/ar/sunnah- ،69  عارف عو�س الركابي، من مقا�ضد ال�ضريعة يف احلج
 ،38-13-10-19-10-2012-3324/28-56-10-22-09-2010-sciences/variety-scientific-articles/110

تاريخ: 14 �ضفر 1434هـ.
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ومن  بلدها،  للدرا�ضة خارج  املراأة  �ضفر  والإ�ضالمية عموما  العربية  البالد  انت�ضرت يف  التي  امل�ضائل  من 
الدول من ا�ضرتطت وجوب �ضفر املحرم معها، ومل اأر اإل اململكة العربية ال�ضعودية التي فر�ضت هذا الأمر 

اتباعا ل�ضنة امل�ضطفى �ضلى اهلل عليه و�ضلم، عدا ما ُيعرف عند بع�س الأ�ضر يف البالد الإ�ضالمية.
وهذه امل�ضاألة يحكمها جوهر بحثنا يف التعار�س بني امل�ضالح واملفا�ضد املتوهمة اأو املظنونة اأو املتحققة، 
اأي بدرجات امل�ضالح واملفا�ضد. بني امل�ضالح املرتتبة على �ضفر املراأة للدرا�ضة خارج البالد، وبني املفا�ضد 

املتحقق اأو املظنون ح�ضولها، ل فرق بني الطالبة ذات الوازع الديني القوي، وغريها70.
فاإذا اأردنا معرفة اإيجابيات الدرا�ضة خارج البالد- وهي امل�ضالح املتحقق من ح�ضولها، نقول:

-اأن الطالبة تدر�س تخ�ض�ضا غري متوفر يف البالد.
- اأن الطالبة �ضتتعلم لغة اأجنبية يف موطنها الأم.

- اأن الطالبة تدر�س احل�ضارة الغربية يف عقر دارها اإذا كان متعلقا بالعلوم الجتماعية والنف�ضية.
- اأن الطالبة �ضتتوفر لها مبالغ لي�ضت ب�ضيطة جراء البتعاث تعيل بها اأ�ضرتها.

واأما املفا�صد املتوقع حدوثها فهي كالتايل:

اأن الطالبة �ضتخالف ن�ضا �ضرعيا يف ال�ضفر دون حمرم- 
 الإقامة بدون حمرم مدة الدرا�ضة، وهذا ما مل يرد له اأي اأ�ضل ل ت�ضريعي ول تاريخي، فلم ُيعرف اأن - 

املراأة امل�ضلمة تعي�س منفردة.
اأن الطالبة �ضتعي�س يف جمتمع يختلف عن جمتمعنا يف قيمه ومبادئه ناهيك عن معتقداته.- 
افتتان الطالبة يف دينها وقيمها.- 
اأن الطالبة �ضتدر�س يف جو منفتح، ل يحكمه اأي قيد اأو قيمة خلقية، مبظاهر النحالل اخللقي املنت�ضر - 

يف الو�ضط الطالبي.
وغريها من الآثار املرتتبة على كل ما �ضبق ذكره، فتاأمل عند املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد!

األ�ضت ترى املفا�ضد اأكرث من امل�ضالح املتوقع ح�ضولها عند اإر�ضال بناتنا للدرا�ضة خارج البالد؟

70   واإين يف هذه امل�ضاألة اأحتدث من واقع احلال، عند درا�ضتي وعملي يف دولة ماليزيا ملدة ع�ضر �ضنوات: جوان 
1996م- اأغ�ضط�س 2005م.
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املطلب ال�صابع: الدعوة اإلى معار�صة الزواج املبكر

تطل علينا الدعوى يف كل حني مطالبة العامل الإ�ضالمي جترمي »زواج ال�ضغريات«، كما هو احلال يف موؤمترات 
املراأة وال�ضكان التي تنظمها الأمم املتحدة كل اأربع �ضنوات بغر�س �ضنِّ قوانني منظمة للعامل يف جمالت املراأة 
والأ�ضرة، وها هي اإحدى جلانهم تدعو اإلى اإبراز » امل�ضلحة يف تاأخري �ضن الزواج اإلى اأكرث من �ضن الثامنة 
والعاطفي  العقلي واجل�ضمي  النمو  اكتمال  وملا فيه من  والتح�ضيل،  التعليم  ملا فيه من توفري فر�ضة  ع�ضرة 

والنف�ضي واملعريف، وملا يف الزواج املبكر من خطورة على حياة و�ضحة الأم وم�ضتقبل الأطفال«71.
ق�ضد  الوا�ضعة  املقروئية  ذات  وجمالتنا  اليومية  �ضحفنا  يف  القوانني  هذه  مثل  ن�ضر  اإلى  ُكتابنا  ويذهب 
العربية، وجميع املجالت  نا�ضيونال جيوغرافيك«   « العام، مثل جملة  الراأي  وا�ضتمالة  باملو�ضوع  التعريف 
الن�ضوية، ومما جاء يف ملحق جملة العربي » البيت العربي« :«الزواج املبكر ظاهرة منت�ضرة يف العديد من 
الأ�ضر التي ل توؤمن بحقوق املراأة يف تكملة درا�ضتها واختيار �ضريك حياتها...وتعترب ظاهرة الزواج املبكر 

من الظواهر التي يكون نتاجها الف�ضل..«72! 
لتتبع  املوازنات«،  »فقه  �ضوء  على  ر�ضينة  علمية  مناق�ضة  مناق�ضته  تتم  اأن  يجب  املو�ضوع  هذا  اأن  واحلق 
امل�ضالح واملفا�ضد املرتتبة عند تزويج البنت مبكرا؛ غري اأين اأحجمت يف النهاية عن الكتابة يف هذه امل�ضاألة 
بانعقاد جل�ضات الدورة الـ21 للمجمع الفقهي الإ�ضالمي يف مكة املكرمة )24 حمرم 1434ه( ومناق�ضتهم 
للمو�ضوع، فذهبوا اإلى رف�س جترمي زواج القا�ضرات فالزواج لي�س له حتديد يف ال�ضريعة، لأن هذا مبني 
على امل�ضلحة، وكل فتاة تختلف م�ضلحتها عن الأخرى، واإمنا اكتفى ال�ضارع مبوافقة الويل ل�ضحة عقد 
النكاح ثقة باأمانته ومعرفة مب�ضلحتها«73، وراأوا اأن جترمي زواج القا�ضرات راأي غري مقبول؛ لأن املحدد 
الرئي�س لأهلية الأنثى اكتمال منوها اجل�ضمي ومدى ا�ضتعدادها لتحمل الأعباء وامل�ضوؤوليات كاأم وزوجة، 
واأن تطبيق �ضوابط ال�ضريعة الإ�ضالمية يف النكاح هو املخرج واحلل الفعال ل�ضمان حقوق القا�ضرات يف 

اختيار الزوج و�ضريك احلياة74. 

71  اأمين جربين جويل�س الأيوبي، مقا�ضد ال�ضريعة يف تخ�ضي�س الن�س بامل�ضلحة وتطبيقاتها يف الفقه 
الإ�ضالمي، ط2011/1م، الأردن: دار النفائ�س للن�ضر والتوزيع، �س 269 نقال عن: ن�ضرة » خماطر الزواج املبكر »، 

.)Unicef( احتاد جلان الإغاثة الطبية ومنظمة الأمم املتحدة لالأطفال
72  منى خري، »خطورة الزواج املبكر على الفتيات«، البيت العربي، العدد 7، ملحق جملة العربي، العدد 643، 

يونيو 2012م، �س12.
73  اأحمد املحمادي، »رف�س جترمي زواج القا�ضرات«، جريدة »اجلزيرة«، العدد 14685، الأربعاء 28 حمرم 

1434هـ.
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem. ،74  حتديد �ضن زواج القا�ضرات
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اخلامتة ونتائج البحث:

والآن، وبعد النتهاء من هذه الورقة البحثية، وجدت اأن »فقه املوازنات« ل ُيطبق مع الأحكام ال�ضرعية فقط، 
واإمنا جنده متمثال يف جميع جمالت احلياة؛ مما يدعونا اإلى وجوب تلم�س اأهميته يف الق�ضايا الدعوية، 

وامل�ضائل الأ�ضرية، لأننا باأم�س احلاجة اإليه يف قراراتنا الأ�ضرية اليومية، م�ضريية كانت اأو ب�ضيطة.
واإننا ُمطالبون اليوم كذلك بتفعيل فقهنا واقعا، بدل البقاء يف ظل التنظري والتاأ�ضيل، وعلى فقه املوازنات 
اأن يتحول اإلى ناظم للفكر والعمل لدى الباحث وطالب العلم ال�ضرعي وامل�ضلم عموما، ول يبقى الباحثون يف 
علوم ال�ضريعة بعيدا عن واقع اأفراد املجتمع؛ بل علينا باعتبارنا باحثني وطلبة علم اأن نن�ضر الوعي الفقهي 

من خالل م�ضاركتنا الجتماعية ..

اأول: النتائج

ويلحظ عدم معار�ضة  ال�ضارع،  يرعى مقا�ضد  الفقهي  الجتهاد  كان  اإذا  اإل  ال�ضارع  يتحقق مطلوب  - ل 
ومناق�ضة مقا�ضد املكلف ملقا�ضد املولى تبارك وتعالى يف تنزيل كل حكم �ضرعي واقعا.

بع�ضها  امل�ضالح  بني  املوازنة  واملفا�ضد،  امل�ضالح  بني  املوازنة  هي:  اأمور  ثالثة  املوازنات  فقه  يت�ضمن   -
وبع�س، املوازنة بني املفا�ضد بع�ضها وبع�س.

- امل�ضلك املتبع يف الرتجيح واملوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد هو حتديد نوع الآثار املرتتبة على
وامل�ضمى “ النظر يف املاآلت”.  “ جلب امل�ضلحة” و” دفع املف�ضدة”، 

الغ�ضل  يناق�س  الن�ضل، وهو  للحمل، فهي و�ضيلة حفظ مق�ضد  مانعا طبيا  “الال�ضقة”  تعد    -
على  الدين  حفظ  مق�ضد  فيرتجح  ترتيب،  املق�ضدين  وبني  الدين،  حفظ  يف  و�ضيلة  يعد  الذي 
مق�ضد حفظ الن�ضل، ومنه ترتجح و�ضيلة مق�ضد حفظ الدين على و�ضيلة مق�ضد حفظ الن�ضل؛ 

فالقول بجواز ا�ضتعمالها فيه خالف.
باأن  ال�ضارع، ذلك  لق�ضد  الزنا خمالف  اأو  الغت�ضاب  اأو جنني  الأنثى  التخل�س من اجلنني   -
على  الق�ضاء  اإلى  يوؤدي  وهو  �ضرعي،  دليل  ا�ضتح�ضانه  على  يدل  ول  �ضرعي،  املكلف غري  ق�ضد 

الن�ضل، ول ميكن اأن ُيتخذ  الإجها�س و�ضيلة لالدعاء بحفظ الن�ضل اأو املال.
- العقوبات التعزيرية البديلة عن ال�ضجن تعود بالنفع على املراأة اجلانية، ملا يف ذلك من م�ضالح 

متحققة واقعا اإلى جنب حتقيق مق�ضد ال�ضارع من العقوبة.

4901=aspx?NewsItemID
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ثانيا: التو�صيات

اإلى الأخذ بالعقوبات التعزيرية البديلة عن ال�ضجن، لأنها تعود بالنفع  - دعوة اجلهات املعنية 
على املراأة اجلانية، فتتحقق بها امل�ضالح واقعا، اإلى جانب حتقيق مق�ضد ال�ضارع من العقوبة.

التي  ال�ضتهالكية  واملواد  املالب�س  الواردات من  الإ�ضالمية مراقبة  الدول  - على احلكومات يف 
مل�ضالح  حفظا  تقييده”  يف  الدولة  و�ضلطان  “احلق  العام  الفقهي  باملبداأ  عمال  اأ�ضواقنا  تدخل 

امل�ضلمني.
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فقه الموازنات  في الشريعة اإلسالمية
  أقسامه -  مشروعيته - ثماره

   د/ جالل حممد ال�سميعي

   اليمن- �سنعاء
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املقدمة 

احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على نبيه الأمني وبعد: 
 لقد خلق اهلل �سبحانه اخللق ، واأر�سل لهم  الر�سل ، واأنزل معهم الكتب ؛ ليدلوا النا�س على كل خري ينفعهم 
، ويحذرونهم من كل �سر ي�سرهم، واأمرهم - �سبحانه - مبا فيه �سالحهم عاجاًل واآجاًل ،  ولذا جاءت 
ال�سريعة الغراء لتح�سيل م�سالح العباد وتكميلها ، ودرء املفا�سد وتقليلها ،  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)1( ، ومن هنا كانت التكاليف م�سروعة مل�سالح العباد  الدنيوية والأخروية)2(.
واخللو  املف�سدة  ودرء   ، وتكميلها  امل�سلحة  بتحقيق  يعنى  التي  الفقه  اأنواع  اأهم  من   ، املوازنات  وفقه 
منها،واإحياء فقه املوازنات اأمر مطلوب خا�سة يف هذه الظروف احلالكة التي نعي�سها  ؛ لأن من النا�س من 
قد يرعى جانب امل�سلحة ويرجحها مع اإهماله جانب املف�سدة واإن كانت عظيمة، ومنهم من يرجح جانب 
املف�سدة فريجح الرتك واإن ت�سمن الفعل ح�سنات عظيمة ، ومن النا�س من يروم اجلمع وين�سد التوازن ل 

اأنه ل يتبني له مقدار كل من امل�سلحة واملف�سدة.
 ولفقه املوازن�ت ارتب�ط وثيق ب�أنواع اأخرى من الفقه كفقه الن�صو�ص ، وفقه االأولوي�ت وفقه امل�آالت وفقه 

املقا�سد وغريها من اأنواع الفقه.
ولالأهمية الكبرية التي يحظى بها هذا الفقه اهتم به العلماء قدميًا وحديثًا)3( وكان العز بن عبد ال�سالم 
من اأبرز من اعتنى بهذا العلم يف كتابه »قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام » واأ�سار اإليه الإمام ال�ساطبي يف 

كتابه املوافقات، وابن عا�سور يف مقا�سده،وغريهم.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني، لبن القيم، بتحقيق: طه عبد الروؤوف �سعد دار اجليل - بريوت،   1
1973م)3/3(.

2  املوافقات، لإبراهيم بن مو�سى ال�ساطبي،بتحقيق: اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان، دار ابن 
عفان)440/5(.

3   من املعا�سرين ال�سيخ القر�ساوي يف كتابه فقه الأولويات واأولويات احلركة الإ�سالمية يف املرحلة القادمة، وقد 
كتب فيه الدكتور عبد اهلل الكمايل كتابًا �سماه« تاأ�سيل فقه املوازنات«،وممن كتب يف هذا املجال معاذ حممد اأبو الفتح 
البيانوين كتابًا �سماه فقه املوازنات الدعوية معامله و�سوابطه ، وكتبت فيه اأبحاثا متفرقة ، واأخريًا نوق�ست ر�سالة دكتوراه 
للزميل ال�سيخ عارف اأحمد ملهي يف جامعة اخلرطوم بعنوان »فقه املوازنات يف ال�سريعة الإ�سالمية ، وتطبيقاته املعا�سرة 

دار�سة اأ�سولية مقا�سدية ».

فقه املوازنات  في الشريعة اإلسالمية أقسامه - مشروعيته - ثماره
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 ولعل اأبرز هذه الكتب واأهمها هو كتاب العز بن عبد ال�سالم » قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام« حيث يقول 
مبينًا الغر�س من تاأليف كتابه : ))الغر�س بو�سع هذا الكتاب بيان م�سالح الطاعات واملعامالت و�سائر 
الت�سرفات لي�سعى العباد يف حت�سيلها ، وبيان مقا�سد املخالفات لي�سعى العباد يف درئها، وبيان م�سالح 
ر من بع�س  م من بع�س امل�سالح على بع�س، وما ُيوؤخَّ العبادات ليكون العباد على خرب منها ، وبيان ما ُيقدَّ
املفا�سد على بع�س...، وال�سريعة كلها م�سالح : اإما تدراأ مفا�سد اأو جتلب م�سالح ، فاإذا �سمعَت اهلل يقول 
: ) يا اأيها الذين اآمنوا ( فتاأمل و�سيته بعد ندائه ، فال جتد اإل خريًا يحثك عليه اأو �سرًا يزجرك عنه ، اأو 
جمعًا بني احلث والزجر ، وقد اأبان يف كتابه ما يف بع�س الأحكام من املفا�سد حثًا على اجتناب املفا�سد ، 

وما يف بع�س الأحكام من امل�سالح حثًا على اإتيان امل�سالح(()4(.
وقد انتظم هذا البحث يف ثالثة مباحث تكلمت يف املبحث الأول عن تعريف فقه املوازنة ومراحل املوزانة 
واأق�سامها، وا�ستعر�ست يف املبحث الثاين الأدلة على م�سروعية فقه املوازنات ويف املبحث الثالث ذكرت 

ثمار  العمل  بهذا الفقه ،  وذيلت هذا البحث ب�سرد املراجع. 
واهلل ن�ساأل اأن يجعل هذا العمل خال�سًا لوجهه الكرمي اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

4  قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام ، لعز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم ، بتحقيق: حممود بن التالميد 
ال�سنقيطي، دار املعارف بريوت - لبنان)9/1(.
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املبحث الأول: تعريف فقه املوازنات واأق�سامه

املطلب الأول:تعريف فقه املوازنات.

 الفقه يف اللغة العلم بال�سيء والفهم له، والفطنة فيه ، وغلب على علم الدين ل�سرفه،وَفُقه الرجل: اأي 

�سار فقيهًا)5(.
اأما الفقه يف ال�سطالح : فهو العلم بالأحكام ال�سرعية الفرعية العملية امل�ستمدة من الأدلة التف�سيلية)6(. 

 ، فاأكرث  �سيئني  بني  مفاعلة  وهي   ، وامليزان  الوزن  من  ماأخوذة  موازنة،   : هي جمع  اللغة  واملوازنات يف 
والوزن: معرفة قدر ال�سيء وثقل ال�سيء ب�سيء مثله،واملوازنة: املعادلة واملقابلة واملحاذاة. يقال وازنه اأي 

: عادله وقابله. 
 واملوازنة ت�سمل التعار�س والرتجيح لذلك قيل ׃ هذا يوازن هذا اإن كان على وزنه ، اأو كان يحاذيه)7(. 

اأنواع الفقه ،  اأما التعريف ال�سطالحي لفقه املوازنات فلم يتكلم عنه الفقهاء الأوائل كنوع م�ستقل من 
�سيخ  يقول  املثال  �سبيل  فعلى  واملفا�سد  امل�سالح  بني  الرتجيح  معر�س كالمهم عن  عنه يف  تكلموا  واإمنا 
امل�سلحتني  اأعظم  وحت�سيل  ال�سرين  و�سر   ، اخلريين  خري  ))ترجيح  ׃  املوازنة  عن  تيمية  ابن  الإ�سالم 

بتفويت اأدناهما ، ودفع اأعظم املف�سدتني باحتمال اأدناهما(()8(
اأما املعا�سرين فقد اختلفت تعريفاتهم لهذا الفقه ، والتعريف املختار منها هو :)) املفا�سلة بني امل�سالح 

واملفا�سد املتعار�سة واملتزاحمة ، لتقدمي اأو تاأخري الأولى بالتقدمي اأو التاأخري(()9(
 ففقه املوازنة يعني العلم  بكيفية املعادلة والرتجيح بني امل�سالح فيما بينها ، اأو املفا�سد فيما بينها ، اأو بني 

امل�سالح واملفا�سد اأثناء التعار�س والت�سادم.

بيدي، دار الهداية)456/26(.  5  تاج العرو�س من جواهر القامو�س، للمرت�سى الزَّ
6   الإبهاج يف �سرح املنهاج، لعلي بن عبد الكايف ال�سبكي، دار الكتب العلمية - بريوت الطبعة الأولى ، 

.)28/1(04
ينظر: تاج العرو�س)252/26(، املعجم الو�سيط،لإبراهيم م�سطفى، اأحمد الزيات، حامد عبد القادر ـ   7

حممد النجار، دار الدعوة ، بتحقيق: جممع اللغة العربية)1029/2(. 
8  جمموع الفتاوى لبن تيمية،احلراين، بتحقيق: اأنور الباز - عامر اجلزار، دار الوفاء،الطبعة: الثالثة، 1426 

هـ / 005 م)193/30(. 
9  تاأ�سيل فقه املوازنات، عبد اهلل يحي الكمايل، دار ابن حزم �س:)50(

فقه املوازنات  في الشريعة اإلسالمية أقسامه - مشروعيته - ثماره
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ومن هنا نعرف  اأن املوازنة اإمنا تكون عند التعار�س والتزاحم اأما اإذا اأمكن اجلمع بني امل�سالح وحت�سيلها 
جميعًا اأو درء جميع املفا�سد واخللو منها ، فال نحتاج اإلى موازنة حينئذ.

مع  املتعار�سة  املفا�سد  اأو  املتعار�سة  امل�سالح  بني  املوازنة  ت�سبط عملية  ومعايري  اأ�س�س  وهناك جمموعة 
املف�سدتني خطرًا  اأ�سد  ونعرف  فنقدمها  وقدرًا  ونوعًا  رتبة  امل�سلحتني  اأعظم  نعرف  امل�سالح من خالله 

فنتجنبها  
وعملية املوازنة متر بثالث مراحل نذكرها يف املطلب التايل.
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املطلب الثاين: مراحل املوازنة واأق�سامها

املراحل التي مير بها املوازن  هي:

املرحلة الأولى  التعرف على امل�سالح واملفا�سد املتعلقة بالواقعة

فاأول ما يجب على املجتهد قبل املوازنة هو معرفة امل�سالح واملفا�سد املتعلقة بالواقعة ، اإذ اأن كل واقعة ل 
تخلوا من م�سلحة اأو مف�سدة ، ول بد اأن يتعرف على اأنواع امل�سالح واملفا�سد وقدرها ورتبتها ، ول باأ�س اأن 
ي�ستعني باأهل اخلربة واأ�سحاب الخت�سا�س يف كل واقعة تعر�س عليه لتحديد امل�سالح التي يريد حتقيقها 

، واملفا�سد التي يريد جتنبها ، ومن الأمور املهمة هنا:
 الأول : اإذا وجد املجتهد ن�سًا يق�سي باحتمال مف�سدة ما اأو تفويت م�سلحة ، اأو تقدمي م�سلحة على اأخرى 
، فالواجب عليه اتباعه والعمل به ، واإن مل يدرك ما يف ذلك من امل�سلحة واملف�سدة)10( ؛لأنه ل اجتهاد مع 

الن�س)( 11 ، واإن مل يجد ن�سًا يف ذلك فهنا يكون الجتهاد وهنا تكون املوازنة.
اتباع  على  الإن�سان  قدر  فمتى   ، ال�سريعة  مبيزان  يكون  اإمنا  واملفا�سد  امل�سالح  مقادير  اعتبار  الثاين:  

الن�سو�س مل يعدل عنها واإل اجتهد راأيه)12(، فم�سالح الدارين واأ�سبابها ومفا�سدها ل تعرف اإل بال�سرع ، 
فاإن خفي منها �سيء طلب من اأدلة ال�سرع  )13(     

فالأ�سل اأن يعر�س املجتهد امل�سالح التي اأمامه على ميزان ال�سرع ، فيميز امل�سلحة احلقيقية من املوهومة 
واملعتربة من امللغاة)14(،فاإذا ات�سح له بعد التحقق من م�سداقية امل�سالح التي بني يديه اأنها اأوهام اأكرث 
منها حقائق ، اأو اأنها م�سالح ملغاة �سرعًا ، اأو يف حكم املفا�سد كف عن املوازنة بني امل�سالح احلقيقية 

10  اقت�ص�ء ال�صراط امل�صتقيم،الأحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ، بتحقيق: ن��صر عبد الكرمي العقل ، 
عامل  الكتب- بريوت الطبعة: ال�سابعةة 1419هـ/ 1999م.

11  امل�ست�سفى يف علم الأ�سول،لأبي حامد الغزايل، بتحقيق: حممد عبد ال�سالم عبد ال�سايف،دار الكتب العلمية 
- بريوت،الطبعة الأولى، 1413هـ)345/1(، الف�سول يف الأ�سول، لأحمد بن علي الرازي اجل�سا�س ، بتحقيق: د.عجيل 

جا�سم الن�سمي، وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية - الكويت الطبعة:الثانية 1414هـ/1994م)38/4(. 
12  ال�ستقامة، لأحمد بن عبد احلليم احلراين بتحقيق: د. حممد ر�ساد �سامل،جامعة الإمام حممد بن 

�سعود،الطبعة الأولى، 1403ه)217/2(. 
13  قواعد الأحكام )8/1(.

14  تاأ�سيل فقه املوازنات �س:105.
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واملوهومة ، اأو امل�سالح املعتربة وامللغاة)15(.
الثالث: عند تقدير امل�سالح واملفا�سد لبد من النظر اإلى ماآلت الأفعال ، فال يكون تقديرها بالنظر اإلى 

اللحظة الراهنة فح�سب ، بل لبد من ت�سور العواقب والنظر فيما يوؤول اإليه الأمر يف النهاية.
الأفعال معترب مق�سود �سرعًا كانت  النظر يف ماآلت   (( : ال�ساطبي حيث يقول  الإمام  ي�سري  واإلى هذا   
الأفعال موافقة اأو خمالفة ، وذلك اأن املجتهد ل يحكم على فعل من الأفعال ال�سادرة عن املكلفني بالإقدام 
اأو بالإحجام اإل بعد نظره اإلى ما يوؤول اإليه ذلك الفعل م�سروعًا مل�سلحة فيه ت�ستجلب ، اأو ملف�سدة تدراأ ، 
ولكن له ماآل على خالف ما ق�سد فيه، وقد يكون غري م�سروع ملف�سدة تن�ساأ عنه اأو م�سلحة تندفع به ، ولكن 

له ماآل على خالف ذلك(()16(
الرابع : يجب التنبه - عند تقدير امل�سالح واملفا�سد- اإلى اأن امل�سالح اخلال�سة عزيزة الوجود)17(واملنافع 

احلا�سلة للمكلف م�سوبة بامل�سار عادة ، كما اأن امل�سار حمفوفة ببع�س املنافع .
يقول ابن تيمية: ))امل�سلحة املح�سة نادرة ، فاأكرث احلوادث فيها ما ي�سوء وي�سر، في�ستمل الفعل؛ على ما 

ينفع وُيحب وُيراد وُيطلب ، وعلى ما ي�سر وُيبغ�س وُيكره وُيدفع(()18(.
اخلام�س: قد تت�ساوى امل�سالح واملفا�سد- يف بادئ الأمر - وترجح اإحداهما على الأخرى مبرجح اآخر ككون 

اأحدهما مع�سودًا مبرجح من جن�سه ، اأو كون اأحدهما من�سبطًا حمققًا والآخر م�سطربًا)19(.
ال�ساد�س:  قد ل ي�ستطيع املجتهد حتديد امل�سلحة وتقديرها نظرًا لرتباطاتها املختلفة واملت�سعبة ، وهنا 
اإلى ذلك  اأن�سب الطرق  ،     ولعل  اأ�سحاب اخلربة  اأهل الخت�سا�س ، واأن ي�ست�سري  اأن ي�ساأل  يجب عليه 

15   فقه الأولويات ، د يو�سف القر�ساوي ، �س 13
16  املوافقات )177/5(.

17  مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، للطاهر بن عا�سور، بتحقيق:/حممد املي�ساوي، دار النفائ�س، الطبعة الثانية 
�س: 281.

18   جمموع الفتاوى )289/19(.
19  مثال الأول : تغرمي من اأتلف ماًل قيمة ما اأتلفه ، ففي التغرمي �سرر على املتِلف ونفع للمتَلف عليه - وهما 

مت�ساويان - لكن النفع رجحه مقت�سى العدل والإن�ساف الذي ي�سهد اأهل العقول باأحقيته.
ومثال الثاين : ال�سرر احلا�سل من خطبة امل�سلم عل خطبة اأخيه اأو �سومه على �سومه ، فاإن هذا ال�سر قبل التقارب 

والرتاكن �سرر م�سطرب ل ين�سبط ول جتده �سائر النفو�س - كما يرى الإمام مالك - فلو عملنا  بظاهر احلديث 
ومنعنا ذلك قبل الرتاكن  والتفاق لكان هناك �سرر حمقق على املراأة وعلى �ساحب ال�سلعة. ينظر مقا�سد ال�سريعة 

الإ�سالمية للطاهر ابن عا�سور �س:286
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اإحياء روح الجتهاد اجلماعي ، وقيام املجامع الفقهية وهيئات الإفتاء بدورها يف تفعيل هذا الفقه  هي 
وتر�سيده ، ودرا�سة النوازل املتعلقة بهذا الفقه ب�سكل جماعي يجتمع فيه اأ�سحاب التخ�س�سات املختلفة 

من �سيا�سيني واقت�ساديني واأطباء كل يف جمال تخ�س�سه.  

املرحلة الثانية : حماولة اجلمع قبل الرتجيح  

اإذا اأمكن حت�سيل جميع امل�سالح يف اأمر من الأمور اأو اخللو من كل املفا�سد فهو املطلوب، واإذا مل يتمكن 
املجتهد من عملية اجلمع بني امل�سالح بتحقيقها جميعًا ، ومل ي�ستطع اأن يدراأ جميع املفا�سد ، فاإنه ينتقل 

اإلى املرحلة الأخرية وهي مرحلة الرتجيح واختيار الأ�سلح وحت�سيل الأرجح منها.
يقول ابن القيم : ))والقاعدة فيها �سرعًا وخلقًا حت�سيلها واجتماعها بح�سب الإمكان ، فاإن تعذر قدمت 

امل�سلحة العظمى ، واإن فاتت ال�سغرى ، واإذا راأيت ال�سريعة واخللق راأيت ذلك ظاهرًا(()20(.

املرحلة الثالثة : عملية املفا�سلة والرتجيح:

اإذا وقع التعار�س بني  امل�سالح واملفا�سد ، فيجب حينها اختيار الأف�سل والأ�سلح ، ودرء الأرذل والأف�سد ، 
وهذا  اأمر جبلت عليه الطبائع ، واتفق عليه العقالء. 

 و التعار�س اإما اأن يكون  بني ح�سنتني ل ميكن اجلمع بينهما ، فتقدم اأح�سنهما بتفويت املرجوح منها ، 
واإما بني �سيئتني ل ميكن اخللو منهما ، فيدفع اأ�سواأهما باحتمال اأدناهما، واإما بني ح�سنة و�سيئة ل ميكن 
، فريجح  ال�سيئة م�ستلزم لرتك احل�سنة  ، وترك  ال�سيئة  لوقوع  بينهما بل فعل احل�سنة م�ستلزم  التفريق 

الأرجح من منفعة احل�سنة وم�سرة ال�سيئة)21(.
اأي اأن الرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد على ثالثة اأ�سرب: 

  ال�سرب الأول : الرتجيح بني امل�سالح فيما بينها 

 قد يجتمع يف اأمر من الأمور اأكرث من م�سلحة ، فاإن اأمكن حت�سيلها جميعًا فهو املطلوب-كما اأ�سلفنا - 
واإن مل ميكن اجلمع بينها وحت�سيل كل امل�سالح ، فينتقل املجتهد اإلى املوازنة بينها والرتجيح.

تعار�ست  التعار�س فقال:))اإذا  القاعدة يف الرتجيح بني امل�سالح عند  ال�سالم  العز بن عبد   وقد ذكر 

20  مفتاح دار ال�سعادة ، لبن القيم،دار الكتب العلمية-بريوت)32/2(.
21  جمموع الفتاوى)51/20(.

فقه املوازنات  في الشريعة اإلسالمية أقسامه - مشروعيته - ثماره
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امل�سلحتان وتعذر جمعهما فاإن علم رجحان اإحداهما قدمت(()22(. 
وعملية الرتجيح بني امل�سالح لي�ست جمازفة ول خبط ع�سواء بل لها �سوابط حتكمها ، ومعايري ت�سبطها ، 
وتتمثل هذه املعايري يف اأن ننظر اإلى كلتا امل�سلحتني من حيث رتبة احلكم ال�سرعي الذي ا�ستملت عليه كل 
واحدة منهما فرنجح اأعلى امل�سلحتني حكمًا ، واإن ت�ساوتا يف احلكم فينظر اإلى رتبة امل�سلحة التي ا�ستملت 
عليها كل واحدة منهما بحيث يرجح اأعالها رتبة واإن ت�ساوت امل�سلحتان يف الرتبة فينظر اإلى نوع امل�سلحة 
من حيث الكلي الذي ارتبطت به امل�سلحة ، بحيث يرجح اأعالها نوعًا ، فاإن ت�ساوتا يف النوع فينظر اإلى 
كلتا امل�سلحتني من حيث العموم واخل�سو�س ، فاإن ت�ساوتا يف ذلك فينظر اإليها من حيث مقدار كل منهما 
بحيث يرجح اأكربها قدرًا ، فاإن ت�ساوتا فينظر اإلى كلتا امل�سلحتني من حيث المتداد الزمني لكل منهما 
، وقبل كل ذلك يجب اأن ينظر اإلى كلتا امل�سلحتني من حيث مدى حتقق كل منهما يف الواقع بحيث يرجح 

اأكرثهما حتققًا )23(.
فعند املوازنة:تفوت امل�سلحة الدنيا يف �سبيل امل�سلحة العليا،وي�سحى بامل�سلحة اخلا�سة من اأجل امل�سلحة 
العامة ، ويعو�س �ساحب امل�سلحة اخلا�سة عما �ساع من م�ساحله ، اأو ما نزل به من �سرر،وتلغى امل�سلحة 
الطارئة لتح�سيل امل�سلحة الدائمة اأو الطويلة املدى ، وتهمل امل�سلحة ال�سكلية لتحقيق امل�سلحة اجلوهرية، 

وتغلب امل�سلحة املتيقنة على املظنونة واملوهومة)24(.

 ال�سرب الثاين : الرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد 

  اإذا اجتمع يف اأمر من الأمور م�سلحة ومف�سدة ، فيجب حت�سيل امل�سلحة ودرء املف�سدة، فاإن تعذر ذلك 
وكان ل بد من حدوثهما معًا ، فال يخلو الأمر فيها من ثالث حالت:

املف�سدة  وجود  ي�سر  ول  حت�سيلها  فيجب   ، املف�سدة  على  راجحة  امل�سلحة  تكون  اأن  الأولى:  احلالة 

اخلفيفة)25(. 
احلالة الثانية : اأن تكون املف�سدة راجحة ويكون خطرها اأعظم من النفع احلا�سل من امل�سلحة ، فيجب 

22  قواعد الأحكام )51/1(.
 feqhweb.com/vb/t4708.html، 23  منهج فقه املوازنات

24   اأولويات احلركة الإ�سالمية يف املرحلة القادمة ، للدكتور يو�سف القر�ساوي ،�س:22.
25  ينظر الإبهاج يف �سرح املنهاج ، لعلي بن عبد الكايف ال�سبكي ، دار الكتب العلمية - بريوت،الطبعة الأولى 

1404ه)65/3(، قواعد الأحكام )75/1(.
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ترك ذلك الأمر لرتجح جانب املف�سدة)26(.
مع  مناظرتها  عند  الغالبة  كانت هي  اإذا  : ))فامل�سلحة  بقوله  ال�ساطبي  احلالتني  هاتني  اإلى  اأ�سار  وقد 
املف�سدة ، فهي املق�سودة �سرعًا ، ولتح�سيلها وقع الطلب على العباد ، وكذلك املف�سدة اإذا كانت هي الغالبة 

بالنظر اإلى امل�سلحة ، فرفعها هو املق�سود �سرعًا ، ولأجله وقع النهي(()27(.

اجتمعت  ))اإذا   : فيقول  املتزاحمة  واملفا�سد  امل�سالح  بني  الرتجيح  ال�سالم طريقة  بن عبد  العز  ويذكر 
م�سالح ومفا�سد ، فاإن اأمكن حت�سيل امل�سالح ودرء املفا�سد فعلنا ذلك...واإذا تعذر الدرء والتح�سيل فاإن 
كانت املف�سدة اأعظم من امل�سلحة دراأنا املف�سدة ول نبايل بفوت امل�سلحة ، واإذا كانت امل�سلحة اأعظم من 

املف�سدة ح�سلنا امل�سلحة مع التزام املف�سدة(()28(. 
احلالة الثالثة:اأن تت�ساوى امل�سلحة واملف�سدة ، فالقاعدة هنا تقدمي درء املف�سدة على جلب امل�سلحة ؛  

لأن يف درء املف�سدة جلبًا للم�سلحة )29( اأما جلب امل�سلحة فال يتحقق به درء املف�سدة ، وما يتحقق برعايته 
رعاية الآخر يكون اأولى ، فكان درء املف�سدة اأولى من جلب امل�سلحة ، ولهذا فاإن اعتناء ال�سارع باملنهيات 

اأ�سد من اعتنائه باملاأمورات)30(.
اأجل  من  العار�سة  املف�سدة  وُتغتفر   ، الكبرية  امل�سلحة  اأجل  من  ال�سغرية  املف�سدة  تغتفر  املوازنة  وعند 

امل�سلحة الدائمة ، ول ُترتك م�سلحة حمققة من اأجل مف�سدة متوهمة)31(.
ولبد عند الرتجيح من مراعاة ترتيب امل�سالح اإلى �سروريات وحاجيات وحت�سينيات ، واملفا�سد اإلى ما 
التي تعطل  التي تعطل حاجيًا غري  التي تعطل �سروريًا غري  فاملف�سدة  بها،  وي�سّر  امل�سالح  يعار�س هذه 
حت�سينيًا، فاملف�سدة التي ت�سر باملال دون املف�سدة التي ت�سر بالنف�س وهذه دون التي ت�سر بالدين والعقيدة، 
وكما اأّن املفا�سد اأو امل�سار متفاوتة يف اأحجامها ويف اآثارها واأخطارها ، كذلك امل�سالح اأي�سا تتباين يف 

املنافع التي جتلبها ، واآثارها املرتتبة عليها.

26  انظر املرجعني ال�سابقني، نف�س اجلزء وال�سفحة. 
27  املوافقات )46/2(.

28  قواعد الأحكام )84-83/1(.
29  الأ�سباه والنظائر لبن جنيم )90/1(.

30  ينظر املنثور يف القواعد،ملحمد بن بهادر الزرك�سي، بتحقيق: د. تي�سري فائق اأحمد حممود، وزارة الأوقاف 
وال�سئون الإ�سالمية - الكويت،الطبعة الثانية 1405ه)397/3( 

31  ينظر: فقه الأولويات ، للدكتور يو�سف القر�ساوي ، �س49
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ال�سرب الثالث : الرتجيح بني املفا�سد فيما بينها.

اإذا اجتمعت املفا�سد يف اأمر من الأمور فالواجب دروؤها جميعًا ، فاإذا تعذر دروؤها جميعًا وكان درء اأحدها 
مرتبط بارتكاب الأخرى ، فال بد حينها من املوازنة بني املفا�سد، فرتتكب اأخف املف�سدتني تفاديًا لأعظمهما.

والقاعدة عند تعار�س املفا�سد يف اجلملة اأنه اإذا اأمكن دروؤها جميعها دراأنا ، واإن تعذر درء اجلميع دراأنا 
الأف�سد فالأف�سد والأرذل فالأرذل.

وقد تفرع على هذه القاعدة العامة عدة قواعد متعلقة بت�سارب املفا�سد وتعار�سها ، ومن هذه القواعد)32(:
ال�سرر يزال لكن ل يزال مبثله. 

ومنها : ال�سرر يزال قدر الإمكان.
ومنها : ال�سرر الأ�سد يدفع بال�سرر الأخف.

ومنها : يتحمل ال�سرر اخلا�س لدفع ال�سرر العام.
ومنها : يختار اأهون ال�سرين ويدفع اأخف ال�سررين باحتمال اأحدهما.

ومنها : اإذا تعار�ست مف�سدتان روعي اأعظمها �سررا بارتكاب اأخفهما.
ومنها : تدفع املف�سدة املجمع عليها باملف�سدة املختلف فيها.

ومنها : تدفع املف�سدة التي يرتتب عليها �سرر عام بالتي يرتتب عليها �سرٌر خا�س.
ولهذه القواعد اأمثلة كثرية وتفريعات عدة يف كتب الفقه ل ي�سع املقام لذكرها.

م�سروعية فقه املوازنات

دل على م�سروعية فقه املوازنات الكتاب وال�سنة والإجماع واملعقول و�ساأذكر هذه الأدلة  مف�سلة على النحو 
التايل)33(:

اأوًل: الأدلة من القراآن الكرمي 

وردت العديد من الآيات الدالة على م�سروعية هذا الفقه ، وهذه الآيات وردت يف اأحكام خمتلفة ووقائع 

32  ينظر: الأ�سباه والنظائر لبن جنيم، دار الكتب العلمية -بريوت، الطبعة الأولى 1980/1400م)67/1وما 
بعدها( ، الأ�سباه والنظائر،عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي ، دار الكتب العلمية-بريوت 1403ه)86/1(، �سرح 

القواعد الفقهية ــ لأحمد بن ال�سيخ حممد الزرقا، دار القلم)114/1وما بعدها( ، اإي�ساح القواعد الفقهية لطالب 
املدر�سة ال�سولتية لعبد اهلّل بن �سعيد اللحجي ، الطبعة الثالثة، �س)55-53(

33	  بعض األدلة تدل على الموازنة بين المصالح المتعارضة فيما بينها ، وبعضها تدل على الموازنة 

بين المفاسد المتعارضة  فيما بينها ، وبعضها تدل على التعارض والترجيح بين المفاسد والمصالح .
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متباينة ، وهي تدل مبجوعها على اعتبار املوازنة ، ومن هذه الآيات:
 1- الآيات التي حثتنا على العمل بالأح�سن واختيار الأف�سل ، واملوازنة بني احل�سنة وال�سيئة كقوله تعالى׃  
َحِميٌم{  َويِلٌّ  ُه  َكاأَنَّ َعَداَوٌة  َوَبْيَنُه  َبْيَنَك  الَِّذي  َفاإَِذا  اأَْح�َسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  اْدَفْع  َئُة  يِّ ال�سَّ َول  �َسَنُة  احْلَ َت�ْسَتِوي  }َول 
باتباع  اهلل  اأمر  الزمر:  18وقد  اأَْح�َسَنُه{   ِبُعوَن  َفَيتَّ اْلَقْوَل  َي�ْسَتِمُعوَن  ِذيَن  الَّ  { تعالى:  ف�سلت:  34وقوله 
َقْوَمَك  ُكْم { وقال �سبحانه : }َواأُْمْر  َربِّ ِمْن  َلْيُكْم  اإِ اأُنزَل  َما  اأَْح�َسَن  ِبُعوا  َواتَّ الأح�سن يف قوله عز و جل: } 

ْح�َسِنَها{ الأعراف: 145. َياأُْخُذوا ِباأَ
َراِم  اجِّ َوِعَماَرَة امْلَ�ْسِجِد احْلَ  كما تبدوا املوازنة بني الأعمال ظاهرة من خالل الآية ׃ } اأََجَعْلُتْم �ِسَقاَيَة احْلَ
{ التوبة: 19فقد و�سحت الآية اأن  ِ ِ ل َي�ْسَتُووَن ِعْنَد اهللَّ ِ َواْلَيْوِم الآِخِر َوَجاَهَد يِف �َسِبيِل اهللَّ َكَمْن اآَمَن ِباهللَّ

الأعمال تختلف درجاتها ، وتتباين مراتبها فالإميان واجلهاد اأف�سل من عمارة امل�سجد احلرام وبنيانه.
ُمُر  َ َياأْ  واأجمع اآية يف القراآن للحث على امل�سالح كلها والزجر عن املفا�سد باأ�سرها قوله تعالى: }  اإِنَّ اهللَّ
يَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْح�َساِء َوامْلُْنَكِر َواْلَبْغِي { النحل: 90 فالألف والالم يف  ِباْلَعْدِل َواْلإِْح�َساِن َواإِ
العدل والإح�سان للعموم وال�ستغراق ، فال يبقى من دق العدل وجله �سيء اإل اندرج يف اأمره بالعدل ، ول 

يبقى من دق الإح�سان وجله �سيء اإل اندرج يف اأمره بالإح�سان)34(. 
ِ َوُكْفٌر ِبِه  دٌّ َعْن �َسِبيِل اهللَّ َراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�سَ ْهِر احْلَ ُلوَنَك َعِن ال�سَّ  2- قوله تعالى: } َي�ْساأَ

ِ { البقرة: 217. َراِم َواإِْخَراُج اأَْهِلِه ِمْنُه اأَْكرَبُ ِعْنَد اهللَّ َوامْلَ�ْسِجِد احْلَ
ففي هذه الآية اجتمعت مف�سدة القتال يف ال�سهر احلرام ، ومف�سدة الكفر باهلل وال�سد عن امل�سجد احلرام 
، واإخراج املوؤمنني منه ، فرتتكب املف�سدة ال�سغرى التي هي القتال يف ال�سهر احلرام لدفع املف�سدة العظمى 

التي تتمثل يف الكفر باهلل وال�سد عن �سبيله. 
جاء يف تف�سري املنار : ))القتال يف ال�سهر احلرام  مبني على قاعدة ل ينكرها عقل ، وهي وجوب ارتكاب 
اأخف ال�سررين اإذا مل يكن بد من اأحدهما ، ول �سك اأن القتال يف نف�سه اأمر كبري وجرم عظيم ، واإمنا 
يرتكب لإزالة ما هو اأعظم منه من �سد النا�س ومنعهم عن الطريق املو�سل اإليه تعالى وهو الإ�سالم ، وهو 
الذي يفعله امل�سركون من ا�سطهاد امل�سلمني وفتنتهم عن دينهم ; اإذ يقتلون من ي�سلم اأو يوؤذونه يف نف�سه 
واأهله وماله ، ومينعونه من الهجرة وي�سدون عن امل�سجد احلرام ، ومينعون املوؤمنني من احلج والعتمار 
كل واحدة من هذه اجلرائم التي عليها امل�سركون اأكرب عند اهلل من القتال يف ال�سهر احلرام ،  فكيف بها 

وقد اجتمعت؟! (()35(.

34  قواعد الأحكام)161/2(
35  تف�سري املنار،ملحمد ر�سيد ر�سا ، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب 1990 م)251/2(.
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ْثُمُهَما اأَْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهَما  ا�ِس َواإِ ْمِر َوامْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ ُلوَنَك َعِن اخْلَ  3-ـ قوله تعالى: }َي�ْساأَ
{ البقرة: 219

ففي الآية دليل على اأنه اإذا تعار�ست امل�سالح واملفا�سد قدم درء املف�سدة على جلب امل�سلحة ، وهذا وا�سح 
من �سياق الآية فقد ذكرت اأن يف اخلمر واملي�سر م�سالح لكنها ل تقوى على معار�سة املفا�سد العظمى التي 

قد حت�سل من اقرتافهما. 
يقول الإمام حممد ر�سيد ر�سا يف تف�سريه : ))يف الآية اإر�ساد للموؤمنني اإلى طريق ال�ستدلل ، فكان عليهم 
اأن يهتدوا منه اإلى القاعدتني اللتني تقررتا يف الإ�سالم : قاعدة درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح ، 

وقاعدة ترجيح ارتكاب اأخف ال�سررين اإذا كان ل بد من اأحدهما(()36(
َدَقٍة َيْتَبُعَها اأًَذى{البقرة: 263 4- قوله تعالى: }َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخرْيٌ ِمْن �سَ

 ففي الآية دليل على اأن  درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح فمن �سق عليه اأن يت�سدق ول مين ول يوؤذي 
، فعليه اأن يجرب قلب الفقري بقول املعروف)37(،فمف�سدة اإيذاء الفقري واملّن عليه اأكرب من م�سلحة الت�سدق 

، و لذا كان الأف�سل هو ترك املن والأذى.
ُ ُيِريُد  ْنَيا َواهللَّ  5- قوله تعالى }َما َكاَن ِلَنِبيٍّ اأَْن َيُكوَن َلُه اأَ�ْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن يِف الأْر�ِس ُتِريُدوَن َعَر�َس الدُّ

الآِخَرَة {  الأنفال: 67.
فالآية تدل على اأنه يف معركة بدر تعار�ست م�سلحتان - الفدية والقتل - واأن هاتني امل�سلحتني متفاوتتان 
امل�سركني وك�سر  لدابر �سناديد  ملا فيه من قطع  الأ�سرى  الق�ساء على  نفعًا هو  اأعظمهما  واأن   ، النفع  يف 
ل�سوكتهم ؛ ولذلك كان يجب تقدمي قتل الأ�سرى على افتدائهم فالق�ساء على الأ�سرى م�سلحة معنوية ، 
واأخذ الفدية م�سلحة مادية ، وقد بني القراآن الكرمي اأن امل�سلحة املعنوية كانت هي الأولى بالتقدمي والعمل 

؛ لأنها الأن�سب يف تلك املرحلة. 
 يقول الإمام ال�سنقيطي يف اأ�سواء البيان : ))ففداء الأ�سارى م�سلحة راجحة ، ودفع فدائهم النافع للعدو 

مف�سدة مرجوحة ، فتقدم عليها امل�سلحة الراجحة(()38(.
ِ يِف �َسْيٍء  6- قوله تعالى} ل َيتَِّخِذ امْلُوؤِْمُنوَن اْلَكاِفِريَن اأَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن امْلُوؤِْمِننَي َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَلْي�َس ِمَن اهللَّ

اإِل اأَْن َتتَُّقوا ِمْنُهْم ُتَقاًة{ اآل عمران: 28
وهذا الآية دلت على اأن درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح وبيان ذلك : اأن ترك موالة الكافرين على 

36   املرجع ال�سابق)264/2(.
37  تف�سري ال�سيخ املراغي،لأحمد م�سطفى املراغي،مكتبة م�سطفى البابي احللبي-م�سر)33/3(.

38  اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن،ملحمد الأمني ال�سنقيطي، دار الفكر-بريوت1393 هـ )22/3(. 
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املوؤمنني حتم يف كل حال اإل يف حال اخلوف من �سيء ُيتقى منهم ، فيجوز حينئذ موالتهم  بقدر ما يتقى 
به ذلك  ال�سيء ، واإذا جازت موالتهم لتقاء ال�سرر ، فاأولى اأن جتوز ملنفعة امل�سلمني)39(. 

َ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم{   الأنعام: 108 ِ َفَي�ُسبُّوا اهللَّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ 7- قال تعالى: }َوَل َت�ُسبُّوا الَّ
وقد دلت هذه الآية على  اأنه اإذا تعار�ست م�سلحة ومف�سدة ، وكانت املف�سدة اأعظم من امل�سلحة ؛ فاإن 

درء املف�سدة هنا مقدم على جلب امل�سلحة.
ف�سب اآلهة امل�سركني منهي عنه - واإن كان فيه م�سلحة من اإهانة اآلهة امل�سركني -  اإل اأنه يرتتب عليه 

مف�سدة اأعظم منها ، وهي مقابلة امل�سركني ب�سب اإله املوؤمنني ، وهو اهلل ل اإله اإل هو )40(.
ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َساِكنَي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر َفاأََرْدُت اأَْن اأَِعيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك  ا ال�سَّ 8- قوله تعالى:  }اأَمَّ

ًبا{  الكهف: 79 َياأُْخُذ ُكلَّ �َسِفيَنٍة َغ�سْ
اأكرب ،فاخل�سر  اإلى درء مف�سدة  اإذا كان ذلك �سيوؤدي   فالآية تدل على جواز ارتكاب املف�سدة ال�سغرى 
الكربى  املف�سدة  لدرء  ال�سفينة  خرق  وهي  ال�سغرى  املف�سدة  ارتكاب  على  عمل  املف�سدتني  بني  مبوازنته 
وهي اغت�ساب امللك الظامل لل�سفينة ؛ فالأن تبقى ال�سفينة لأ�سحابها وبها خرق اأهون من اأن ت�سيع كلها ، 

فحفظ البع�س اأولى من ت�سييع الكل)41(.
وِء ِمَن اْلَقْوِل اإِل َمْن ُظِلَم{ الن�ساء:148. ْهَر ِبال�سُّ ُ اجْلَ  9- قوله تعالى: }ل ُيِحبُّ اهللَّ
ففي الآية دليل على اأنه اإذا تعار�ست مف�سدتان ارتكبت اأخفهما مراعاة لأ�سدهما .

ال�سكوت  ومف�سدة   ، ال�سوء  بقول  الظلم  من  بال�سكوى  اجلهر  مف�سدة  هنا  تعار�ست  قد  اأنه   : ذلك  وبيان 
على الظلم وهو مدعاة ُف�سّوه والتمادي فيه ، وذاك مما يوؤدي اإلى هالك الأمم وخراب العمران ، وكانت 
ثانيتهما اأخف ال�سررين ، فاأجيزت لل�سرورة التي تقّدر بقدرها ،  لذا فال يجوز للمظلوم اأن يتمادى فى 

اجلهر بال�سوء مبا ل دخل له فى دفع الظلم   )42 (.

(ينظر: تف�سرياملراغي )136/3(   39
)( ينظر:تف�سري القراآن العظيم لأبي الفداء اإ�سماعيل بن كثري، بتحقيق: �سامي بن حممد ال�سالمة،دار طيبة   40

للن�سر والتوزيع،الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م)314/2(، فقه امل�سلحة وتطبيقاتها، حل�سني حامد ح�سان، املعهد 
الإ�سالمي للبحوث والتدريب �س: 39.

41   اأولويات احلركة الإ�سالمية ،�س25
42  تف�سري املراغي)5/6(.
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 ثانيًا: الأدلة من ال�سنة النبوية

هناك عدة اأحاديث تدل على م�سروعية فقه املوازنات ، ومن هذه الأدلة:
 : و�سلم-  عليه  اهلل  قوله-�سلى  درجاتها  واختالف  الأعمال  بني  املفا�سلة  على  تدل  التي  الأحاديث   -1
))�سالة اجلماعة تف�سل �سالة الفذ)43( ب�سبع وع�سرين درجة(()44( وقوله : ))رب�ط يوم وليلة خري من 
�سيام �سهر وقيامه(()45(، فهذه الأحاديث وغريها تدل على تفاوت امل�سالح والأعمال ال�سرعية من حيث 

اأف�سلية بع�سها على بع�س ، وبيان الأولوية يف تقدمي بع�سها على بع�س عند التعار�س)46(·
لهم  النا�س فقال  فتناوله  امل�سجد  اأعرابي فبال يف  : قام  اأبي هريرة - ر�سي اهلل عنه - قال  2- حديث 
النبي - �سلى اهلل عليه و �سلم - : )) دعوه وهريقوا على بوله �سجاًل من ماء اأو ذنوبًا من ماء ،  فاإمنا بعثتم 

مي�سرين ومل تبعثوا مع�سرين (()47(.
 ففي احلديث دليل على دفع اأعظم ال�سررين باحتمال اأخفهما ، فقوله - �سلى اهلل عليه و �سلم-” دعوه” 
مل�سلحتني اإحداهما : اأنه لو قطع عليه بوله ت�سرر ، واأ�سل التنجي�س قد ح�سل فكان احتمال زيادته اأولى 
من اإيقاع ال�سرر به ، والثانية : اأن التنجي�س قد ح�سل يف جزء ي�سري من امل�سجد ، فلو اأقاموه يف اأثناء بوله 
الرتويع  لالأعرابي من  اإلى ذلك ما قد يح�سل  اأ�سف  امل�سجد،  وبدنه وموا�سع كثرية من  ثيابه  لتنج�ست 

وتنفريه من الدين)48(. 
3- حديث عائ�سة - ر�سي اهلل عنها- اأن النبي - �سلى اهلل عليه و �سلم- قال لها : )) يا عائ�سة لول اأن 
قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فاأدخلت فيه ما اأخرج منه واألزقته بالأر�س ،  وجعلت له 

بابني بابًا �سرقيًا وبابًا غربيًا ، فبلغت به اأ�سا�س اإبراهيم (()49(.
ففي هذا احلديث تعار�ست م�سلحة اإعادة بناء البيت على قواعد اإبراهيم- ول �سك اأن هذه م�سلحة-  

43  �سبل ال�سالم،ملحمد بن اإ�سماعيل الأمري، مكتبة م�سطفى البابي احللبي، الطبعة: الرابعة 1379هـ/ 
1960م)18/2(.

44  اأخرجه البخاري يف �سحيحه كتاب الأذان، باب ف�سل �سالة اجلماعة رقم احلديث)645(.
45  اأخرجه م�صلم، كت�ب االإم�رة، ب�ب ف�صل رب�ط يوم يف �صبيل اهلل، رقم احلديث )1913(.

 feqhweb.com/vb/t4708.html46   ينظر: منهج فقه املوازنات
47  اأخرجه البخاري، كتاب الو�سوء، باب املاء على البول يف امل�سجد، رقم احلديث )220(.

48  ينظر: املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج، ليحيى بن �سرف النووي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، 
الطبعة الثانية، 1392ه)191/3(.

49  اأخرجه البخاري، كتاب احلج، باب ف�سل مكة وبنيانها، رقم احلديث)1586(.
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لكن هذه امل�سلحة عور�ست مبف�سدة اأكرب وهي عدم حتمل قري�س لهذا التغيري ؛ لقرب عهدهم باجلاهلية 
،  فرتك النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم -  امل�سلحة املرجوحة من اأجل املف�سدة الراجحة.

بع�س  يق�سر فهم  اأن  الختيار خمافة  بع�س  بقوله: ))باب من ترك  لهذا احلديث  البخاري  وقد ترجم 
؛  له  ترجم  ما  :)) ويف احلديث معنى  بقوله  ابن حجر  عليه  وعلق   ، اأ�سد منه((  فيقعوا يف  النا�س عنه 
لأن قري�سًا كانت تعظم اأمر الكعبة جدًا فخ�سي - �سلى اهلل عليه و�سلم - اأن يظنوا ـ لأجل قرب عهدهم 

َ بناءها لينفرد عليهم بالفخر يف ذلك. بالإ�سالم ـ اأنه َغريَّ
 وي�ستفاد منه ترك امل�سلحة لأمن الوقوع يف املف�سدة ، ومنه ترك اإنكار املنكر خ�سية الوقوع يف اأنكر منه ، 

واأن الإمام ي�سو�س رعيته مبا فيه اإ�سالحهم ولو كان مف�سوًل مامل يكن حمرمًا(()50(.
ويقول النووي : )) يف احلديث دليل على اأنه اإذا تعار�ست امل�سالح اأو تعار�ست م�سلحة ومف�سدة وتعذر 
اجلمع بني فعل امل�سلحة وترك املف�سدة بدئ بالأهم ؛ لأن النبي  - �سلى اهلل عليه و �سلم -  اأخرب اأن نق�س 
الكعبة وردها اإلى ما كانت عليه من قواعد اإبراهيم م�سلحة ولكن تعار�سه مف�سده اأعظم منه وهي خوف 
فتنة بع�س من اأ�سلم قريبًا ، وذلك ملا كانوا يعتقدونه من ف�سل الكعبة ، فريون تغيريها عظيمًا ، فرتكها((

.)51(

 ويقول الزرقاين : )) وفيه ترك ما هو �سواب خوف وقوع مف�سدة ....وفيه تقدمي الأهم فالأهم من دفع 
املف�سدة وجلب امل�سلحة واأنهما اإذا تعار�سا بدىء برفع املف�سدة(()52(. 

وقد ذكروا اأن هارون الر�سيد �ساأل مالك بن اأن�س عن هدمها وردها اإلى بناء بن الزبري لالأحاديث املذكورة 
يف الباب فقال مالك : )) ن�سدتك اهلل يا اأمري املوؤمنني اأن ل جتعل هذا البيت لعبة للملوك ل ي�ساء اأحد اإل 

نق�سه وبناه ، فتذهب هيبته من �سدور النا�س(()53(. 
 4- حديث اأبي �سعيد قال : بينا النبي - �سلى اهلل عليه و �سلم - يق�سم جاء عبد اهلل بن ذي اخلوي�سرة 

: فتح الباري �سرح �سحيح البخاري،لأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين، دار املعرفة - بريوت،   50
1379ه)225/1(. 

51  �سرح النووي على م�سلم )89/9(.
52  �سرح الزرقاين على موطاأ الإمام مالك،ملحمد بن عبد الباقي الزرقاين،دار الكتب العلمية-

بريوت1411ه)400/2(. 
53  حتفة الأحوذي ب�سرح جامع الرتمذي،ملحمد عبد الرحمن املباركفوري، دار الكتب العلمية - بريوت 

.)523/3(
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التميمي فقال : اعدل يا ر�سول اهلل فقال : )) ويلك ومن يعدل اإذا مل اأعدل (( قال عمر بن اخلطاب ائذن 
يل فاأ�سرب عنقه قال : )) دعه فاإن له اأ�سحابًا يحقر اأحدكم �سالته مع �سالتهم........... احلديث((

.)54(

وقد ترجم البخاري للحديث بقوله: ))باب من ترك قتال اخلوارج للتاألف ولئاّل ينفر النا�س عنه((وعلق 
عليه ابن حجر بقوله : )) ظاهره ـ اأي احلديث ـ اأن ترك الأمر بقتله  مل�سلحة التاأليف كما فهمه البخاري 
تنفريًا عن دخول  لكان ذلك  قتلهم  اأذن يف  فلو   ، الإ�سالم  اإظهار  مع  العبادة  باملبالغة يف  و�سفهم  لأنه  ؛ 
غريهم(()55( ، ومما يدل على ذلك اأن احلافظ ابن حجر قد ذكر ق�سة اأخرى و�سححها ، وفيها اأنه اأمر 

بقتله بعد ذلك ؛ لزوال علة املنع وهي التاألف )56(.
يقول ابن القيم: )) كان يكف عن قتل املنافقني مع كونه م�سلحة ؛  لئاّل يكون ذريعة اإلى تنفري النا�س عنه 
وقولهم اإن حممدًا يقتل اأ�سحابه ، فاإن هذا القول يوجب النفور عن الإ�سالم ممن دخل فيه ومن مل يدخل 

فيه ، ومف�سدة التنفري اأكرب من مف�سدة ترك قتلهم، وم�سلحة التاأليف اأعظم من م�سلحة القتل(()57(.
 5- حديث اأن�س بن مالك - ر�سي اهلل عنه - اأن بني �سلمة اأرادوا اأن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبًا 
من النبي-�سلى اهلل عليه و �سلم - قال فكره ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- اأن يعروا)58( فقال:)) األ 

حتت�سبون اآثاركم (()59(.
ففي احلديث تعار�ست م�سلحة خا�سة مع مف�سدة عامة ، اأما امل�سلحة اخلا�سة فتمثلت يف قرب بني �سلمة 
من النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- واأما املف�سدة العامة  فهي اإخالوؤهم جوانب املدينة ، ول �سك اأن املف�سدة 
هنا اأكرب لكونها عامة ، وامل�سلحة اأقل لكونها خا�سة ببني �سلمة ، فقدم النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم -  درء 

املف�سدة على جلب امل�سلحة. 
 ثالثًا: الإجماع

اأجمع ال�سحابة على العمل بفقه املوازنات منذ اليوم الأول لوفاته - �سلى اهلل عليه و�سلم - فقد تعار�ست 

54  اأخرجه البخاري، باب من ترك قتال اخلوارج للتاألف واأن ل ينفر النا�س عنه، رقم )3610(
55  فتح الباري)293/12(.

56  املرجع ال�سابق)299/12(.
57  اإعالم املوقعني)138/3(.

58  ب�سم اأوله و�سكون العني املهملة و�سم الراء اأي يرتكونها خالية يقال اأعراه اإذا اأخاله والعراء الأر�س اخلالية، 
فتح الباري)140/2(

59  اأخرجه البخاري، كتاب الأذان،باب احت�ساب الآثار،رقم احلديث)656(.
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عندهم م�سلحة تن�سيب اخلليفة وم�سلحة دفنه �سلى اهلل عليه و�سلم ، فقدموا امل�سلحة الكربى ، وهي 
تن�سيب خليفة للم�سلمني ، ومل ُيقِبلوا على جهازه - �سلى اهلل عليه و�سلم- حتى بايعوا اأبا بكر)60(.وكان هذا 

العمل دون اعرتا�س اأي منهم اأو اإنكاره عليهم.
ومن ذلك جمع ال�سحابة للقراآن الكرمي ثم كتابة امل�ساحف ، وجمع النا�س على م�سحف واحد ؛ دفعًا 

ملف�سدة اختالف النا�س يف الكتاب وتفرقهم وتنازعهم ، وكان ذلك دون اإنكار من اأحد)61(.

رابعًا: الدليل العقلي

 واأما دللة العقل على م�سروعية الأخذ بهذا الفقه فيقول العز بن عبد ال�سالم : )) ل يخفى على عاقل 
قبل ورود ال�سرع اأن حت�سيل امل�سالح املح�سة ، ودرء املفا�سد املح�سة من نف�س الإن�سان وعن غريه حممود 
ح�سن ، واأن تقدمي اأرجح امل�سالح فاأرجحها حممود ح�سن ، واأن درء اأف�سد املفا�سد فاأف�سدها حممود ح�سن 
،  واأن تقدمي امل�سالح الراجحة على املرجوحة حممود ح�سن ، واأن درء املفا�سد الراجحة على امل�سالح 

املرجوحة حممود ح�سن.
وعلى   ، والأعرا�س  والأموال  والأب�ساع  الدماء  حترمي  على  ال�سرائع  وكذلك   ، ذلك  على  احلكماء  واتفق 

حت�سيل الأف�سل فالأف�سل من الأقوال والأعمال.
واإن اخُتِلف يف بع�س ذلك ، فالغالب اأن ذلك لأجل الختالف يف الت�ساوي والرجحان ، فيتحري العباد عند 

الت�ساوي ويتوقفون اإذا حتريوا يف التفاوت والت�ساوي.
وكذلك الأطباء يدفعون اأعظم املر�سني بالتزام بقاء اأدناهما ، ويجلبون اأعلى ال�سالمتني وال�سحتني ول 
يبالون بفوات اأدناهما ، ويتوقفون عند احلرية يف الت�ساوي والتفاوت.... والذي و�سع ال�سرع هو الذي و�سع 
الطب ، فاإن كل واحد منهما مو�سوع جللب م�سالح العباد ودرء مفا�سدهم......وما يحيد عن ذلك-يف 
الغالب - اإل جاهل بال�سالح والأ�سلح  والفا�سد والأف�سد ، فاإن الطباع جمبولة على ذلك بحيث ل يخرج 

عنه اإل جاهل(()62( ·

60  ينظر: الكامل يف التاريخ ، لأبي احل�سن علي ال�سيباين، بتحقيق: عبد اهلل القا�سي ، دار الن�سر: دار الكتب 
العلمية - بريوت - 1415هـ، الطبعة: الثانية )195/2(.

61  ينظر: املوافقات)41/3(.
62  قواعد الأحكام )5/1(.
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خام�سًا : ال�ستئنا�س بعمل ال�سلف 

واأقوالهم  حياتهم  يف  عديدة  مواقف  يف  ال�سالح  ال�سلف  حياة  يف  بو�سوح  الفقه  بهذا  العمل  جتلى  لقد   
ومواقفهم ، وعلى راأ�سهم اخللفاء الرا�سدون ، وهناك اأمثلة كثرية على عمل ال�سحابة ، ومن بعدهم بهذا 

الفقه ،  ونذكر  منها على �سبيل التمثيل ل احل�سر :
ما رواه الن�سائي اأن عمر بن اخلطاب غّرب ربيعة بن اأمية بن خلف يف ال�سراب اإلى خيرب ،  فلحق بهرقل 

ب بعده م�سلمًا(()63( فتن�سر فقال عمر -ر�سي اهلل عنه - : )) ل اأُغرِّ
وترك عمر قطع يد ال�سارق وقت املجاعة  تقدميًا لدرء املف�سدة املتمثلة يف �سدة اجلوع على جلب امل�سلحة 

املتمثلة يف اإقامة احلد)64(، 
التي كانت مرجوة من  واأن امل�سلحة  راأى امل�سلحة يف ذلك،   الزكاة ملا  املوؤلفة قلوبهم من  وحجب �سهم 

�سرف هذا ال�سهم اأ�سبح الإ�سالم يف غنى عنها )65(. 
وتنازل ابن م�سعود عن راأيه والعمل براأي عثمان يف ال�سالة مبنًى وقوله : )) اخلالف �سر(()66(   جتنبًا 

ملف�سدة الفرتاق .
 ومن ذلك اعتزال اأبي ذر - ر�سي اهلل عنه - وخروجه اإلى الربذة ؛ لأنه راأى امل�سلحة يف ذلك)67(.

ومن تطبيقات هذه الفقه يف حياة ال�سلف ما روي عن عمر ابن عبد العزيز اأن ابنه �ساأله ملا ولـي اخلـالفة : 
مالك ل تنفذ الأمور؟  فواهلل ما اأبايل لو اأن القـدور غلـت بي وبك فـي احلق ، قال: ل تعجل يا بني! فاإنَّ اهلل 

ذم اخلمر يف اآيتني وحرمهما يف الثالثة ، واإين اأخاف اأن اأحمل النا�س على احلق جملة فيدعوه جملة )68(.

63   اأخرجه الن�سائي، كتاب الأ�سربة، باب تغريب �سارب اخلمر ، برقم )5676(
64  �سرح الزرقاين على املوطاأ)48/4(. 

65  اأخرجه البيهقي، ب�ب �صقوط �صهم املوؤلفة قلوبهم وترك اإعط�ئهم عند ظهور االإ�صالم ،  واال�صتغن�ء عن 
التاألف عليه ال�سنن الكربى،لأبي بكر البيهقي ، جمل�س دائرة املعارف النظامية - الهند، الطبعة: الأولى ـ 1344 هـ رقم 

احلديث)13568(.
66  اأخرجه اأبو داود كتاب املنا�سك ، باب ال�سالة مبنى ، رقم احلديث)1960(.

67  ينظر: �س: من هذا البحث 
68   املوافقات )148/2(.
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املبحث الثالث: ثمار العمل بهذا الفقه

اأوًل: العلم بفقه املوازنات يقرب املرء من ربه جل وعال ، فالعلم به يفيد معرفة مراتب امل�سالح واملفا�سد ، 

ودرجات الأعمال يف ال�سرع  والواقع ، فيختار املكلف من الأعمال اأف�سلها ، ويعطي كل ذي حق حقه، فيوازن 
بني العلم والعمل ، وبني حقوقه وحقوق الآخرين ، ويجعل املرء متوازنًا يف عبادته ، ومعاملته.

ففي اجلانب العبادي  يكون املرء و�سطًا من غري ت�سدد ول ت�ساهل ،  فقد كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
يحب من العمل اأدومه واإن قل ، ونهى عن التنطع والت�سدد والغلو يف الدين ، واأمر بالتو�سط بقوله )) اإن 

الدين ي�سر ولن ي�ساد الدين اأحد اإل غلبه ف�سددوا وقاربوا ((69
وا  ِذيَن اإَِذا اأَْنَفُقوا مَلْ ُي�ْسِرُفوا َومَلْ َيْقرُتُ  واملوازن و�سط يف اإنفاقه بني الإ�سراف والتقتري كما قال تعالى: } َوالَّ

َوَكاَن َبنْيَ َذِلَك َقَواًما { الفرقان: 67   
 واملوازن يطلب ما عند اهلل من الآخرة ، لكنه ل ين�سى ن�سيبه من الدنيا قال تعالى : } َواْبَتِغ ِفيَما اآَتاَك 

ْنَيا{ الق�س�س: 77 يَبَك ِمَن الدُّ اَر الآِخَرَة َول َتْن�َس َن�سِ ُ الدَّ اهللَّ
 يقول ابن تيمية:))واملوؤمن ينبغي له اأن َيْعرف ال�سرور الواقعة ومراتبها يف الكتاب وال�سنة ، كما َيْعرف 
ُيراد  والتي  الكائنة،  الواقعة  الأمور  اأحكام  بني  ق  فُيَفرِّ وال�سنة،  الكتاب  يف  ومراتبها  الواقعة،  اخلريات 
ال�سرين  اأعظم  وَيْدفع  واأقل �سرًا على ما هو دونه،  اأكرث خريًا  م ما هو  ، ليقدِّ الكتاب وال�سنة  اإيقاعها يف 
باحتمال اأدناهما ، وَيْجتلب اأعظم اخلريين بفوات اأدناهما ، فاإّن من مل َيْعرف الواقع يف اخللق ، والواجب 
يف الدين مل َيْعرف اأحكام اهلل يف عباده ، واإذا مل َيْعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل ، وَمن عبد اهلل بغري 

ِلح(()70(. علم كان ما ُيْف�ِسد اأكرث مما ُي�سْ
اأما عند غياب هذا الفقه فقد يقدم املرء امل�ستحب على الواجب ، ويوؤثر ال�سنة على الفر�س ، وهو يظن 
ذلك من متام الورع كما يقول ابن تيمية : )) ومتام الورع اأن يعم الإن�سان خري اخلريين و�سر ال�سرين ، ومل 
يوازن ما يف الفعل والرتك من امل�سلحة ال�سرعية واملف�سدة ال�سرعية ، فقد يدع واجبات ويفعل حمرمات 

ويرى ذلك من الورع  (()71(.
69  اأخرجه البخاري، كتاب  اجلهاد من الإميان،  باب الدين ي�سر وقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأحب الدين 

اإلى اهلل احلنيفية ال�سمحة، رقم احلديث: 39.
70  قاعدة يف املحبة،لأحمد عبد احلليم بن تيمية احلراين ، بتحقيق: د. حممد ر�ساد �سامل، مكتبة الرتاث 

الإ�سالمي - القاهرة،�س:119. 
71  جمموع الفتاوى)51/10(.
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ثانيًا: العمل به يوؤدي اإلى رفع احلرج عن النا�س ، ومراعاة م�ساحلهم ، والتخفيف عنهم ، وذلك لأنه اإذا 

غاب عنا فقه املوازنات فاإنا �سنكون قد �سددنا على اأنف�سنا كثريًا من اأبواب ال�سعة والرحمة، واتخذنا فل�سفة 
الرف�س اأ�سا�سًا لكل تعامل،و�سيكون اأ�سهل �سيء علينا اأن نقول«ل« اأو:« حرام« يف كل اأمر يحتاج اإلى اإعمال 

فكر واإجهاد.
وحال،  حال  بني  واملقابلة   ، وو�سع  و�سع  بني  للمقارنة  �سبياًل  هناك  ف�سنجد  املوازنات  فقه  �سوء  يف  اأما 
واملوازنة بني املكا�سب واخل�سائر ، على املدى الق�سري ، وعلى املدى الطويل ، وعلى امل�ستوى الفردي ، وعلى 

امل�ستوى اجلماعي ، ونختار بعد ذلك ما نراه اأدنى جللب امل�سلحة ، ودرء املف�سدة)72(.
و اأكرث النا�س حاجة للتي�سري الأقليات امل�سلمة يف البلدان غري امل�سلمة ، نظرًا لظروفهم التي يعي�سونها ، 
فهناك كثري من امل�سائل التي تتعلق بفقه الأقليات وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهذا الفقه كم�ساألة التجن�س 
بجن�سيات الدول الكافرة ، وامل�ساركة يف موؤ�س�سات تلك الدول، واملوازنة يف النتخابات بني املر�سحني غري 

امل�سلمني وغريها من امل�سائل التي حتتاج اإلى تقدير امل�سالح واملفا�سد واملوازنة بينها.  
و يف ظل هذا الفقه  يتمكن املفتون من الت�سهيل على النا�س والتي�سري عليهم ؛ لأن امل�سلحة املعتربة موجب 
ون�س  والنف�س،  الدين  بني  موازنة   للم�سطر  امليتة  اأُحلت  املثال  �سبيل  فعلى   ، الفتوى  تغري  موجبات  من 
بع�س العلماء يف باب ال�سهادة على اأنه اإذا مل جند يف جهة اإل غري العدول ؛ اأقمنا اأ�سلحهم واأقلهم فجورًا 
لل�سهادة عليهم ، ويلزم ذلك يف الق�ساة وغريهم لئال ت�سيع امل�سالح وتهدر الأموال وت�سيع احلقوق ، قال 
بع�سهم : واإذا كان النا�س ف�ساقًا اإل القليل النادر قبلت �سهادة بع�سهم على بع�س ، ويحكم ب�سهادة الأمثل 

فالأمثل من الف�ساق ، هذا هو ال�سواب الذي عليه العمل ، واإن اأنكره كثري من الفقهاء باأل�سنتهم)73 (.
النف�س  وملا كان احلفاظ على   ، الدين  والعتداء على  النف�س  تلف  فيه موازنة بني  للم�سطر  امليتة  فاأكل   
م�سلحة راجحة قدمت ، وقبول �سهادة  غري العدل فيه تقدمي مل�سلحة احلفاظ على الأموال واحلقوق من 

ال�سياع والهدر.

ثالثًا: العمل بالأدلة املتناق�سة واملتقابلة من خالل طرق الرتجيح املختلفة بني امل�سالح واملفا�سد ، اإذ اأنه ل 

ميكن اأن يوجد لكل واقعة دليل خا�س من الكتاب وال�سنة،فهناك من الوقائع ما ي�ستدل لها بالقيا�س واإحلاق 
الفرع بالأ�سل ، ومنها ما ي�ستدل لها مبوافقتها ملقا�سد ال�سريعة، ومنها ما ي�ستدل لها بغلبة امل�سلحة فيها 

على املف�سدة ، خا�سة ونحن يف ع�سر كرثت فيه احلوادث وانت�سرت فيه النوازل.

72   اأولويات احلركة الإ�سالمية ،�س:26. 
73  معني احلكام ، الإمام عالء الدين الطرابل�سي احلنفي ، �س117
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بفقه  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبط  وهو   ، واخلالف  الفرقة  ونبذ  الأمة  توحيد  يف  ي�سهم  املوازنات  فقه  رابعًا: 

الئتالف الذي نحن باأ�سد احلاجة اإليه ، خا�سة يف هذه الظروف التي  تعي�سها الأمة  الإ�سالمية.     
ومن املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد  يف هذا اجلانب  ما ق�سه اهلل عز وجل عن  هارون عليه ال�سالم 
ْقَت َبنْيَ َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َومَلْ َتْرُقْب َقْويِل { طه: 94  ْن َتُقوَل َفرَّ حينما عبد بنوا اإ�سرائيل العجل }اإِينِّ َخ�ِسيُت اأَ
فخ�سي هارون من الفرقة ، واأن يتبعه بع�سهم ويتخلف عنه اآخرون ، وهذا ينايف الذي اأمره به مو�سى من 

الإ�سالح وعدم اتباع �سبيل املف�سدين.
وهذا اجتهاد من هارون عليه ال�سالم يف �سيا�سة الأمة اإذ تعار�ست عنده م�سلحتان م�سلحة حفظ العقيدة 
وم�سلحة حفظ اجلامعة من الهرج ، ويف اأثنائها حفظ الأنف�س والأموال والأخوة بني الأّمة فرّجح الثانية ، 
واإمنا رجحها لأنه راآها اأدوم ، فاإن م�سلحة حفظ العقيدة ُي�ستدرك فواُتها الوقتيُّ برجوع مو�سى واإبطاله 
والأموال  الأنف�س  حفظ  م�سلحة  بخالف   ، مو�سى  برجوع  العجل  على  عكوفهم  غيوا  حيث  العجل  عبادة 

واجتماع الكلمة اإذا انثلمت ع�سر تداركها 74.
 و قد مر معنا �سالة الفقيه ال�سحابي اجلليل ابن م�سعود وراء عثمان - ر�سي اهلل عنهما -متمًا يف منى 

مع اأنه كان يعلم اأن الق�سر اأف�سل ، وقوله اخلالف �سر ، موازنة منه بني امل�سالح واملفا�سد.
والعمل بهذا الفقه يف اجلانب العلمي يجعلنا  ندور حول املحكمات ، وجنتمع حول الثوابت، ونتعاون فيما 
اتفقنا فيه ، ونتعاذر فيما اختلفنا فيه ، فكل جمتهد تغلبت عنده م�سلحة وعمل بها فقد اأ�ساب كما يقول 
العز بن عبد ال�سالم : ))فاإن �سوبنا املجتهدين فقد ح�سل لكل واحد منهما م�سلحة مل يح�سلها الآخر 
، واإن ح�سرنا ال�سواب يف اأحدهما فالذي �سار اإلى امل�سلحة الراجحة م�سيب للحق ، والذي �سار اإلى 
امل�سلحة املرجوحة خمطئ معفو عنه اإذا بذل جهده يف اجتهاده، وكذلك اإذا تعار�ست املف�سدة وامل�سلحة. 
فاإن قيل: كيف ت�سوبون املختلفني ، مع اأن بع�سهم قد اأ�ساب املرجوح الذي لو اطلع عليه ملا جاز له العتماد 

عليه.
امل�سالح  اإلى  الراجحة  امل�سالح  الرخ�س ترتك  ويف  القواعد  على خالف  الرجحان رخ�سة  ترك  قلنا:   

املرجوحة للعذر دفعا للم�ساق(()75(. 
اأحدهم م�سلحة،  ، فقد ترتجح عند  اأن يختلف املجتهدون يف تقدير امل�سالح واملفا�سد    ومن الطبيعي 
وتكون مرجوحة عند الآخر ؛ لأن اأكرث امل�سالح تعرف تقريبًا لعزة الوقوف على حتديدها )76(  وحتى لو 

74   التحرير والتنوير ، ملحمد الطاهر بن عا�سور ،: دار �سحنون للن�سر والتوزيع - تون�س - 1997 م )293/16(. 
75  قواعد الأحكام )51/1(.

76  القواعد ال�سغرى - للعز بن عبد ال�سالم، دار الفكر املعا�سر، بتحقيق: اإياد خالد الطباع دار الفكر - 
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اأمكن حتديد تلك امل�سالح واملفا�سد فعملية الرتجيح من موارد الجتهاد التي يختلف النظر فيها لكن يدور 
بني الأجر والأجرين، وبني اخلطاأ وال�سواب، فقد يخفى ترجيح بع�س امل�سالح على بع�س وترجيح بع�س 
املفا�سد على بع�س، وقد يخفى م�ساواة بع�س امل�سالح لبع�س وم�ساواة بع�س املفا�سد لبع�س، فيجب البحث 
عن ذلك بطرقه املو�سلة اإليه والدالة عليه ، ومن اأ�ساب ذلك فقد فاز بق�سده وعفي عن خطئه رحمة من 

اهلل �سبحانه ورفقًا بعباده ، فاإذا خالف الفقيه غريه اجتهادًا فليعامله على مقت�سى هذه القاعدة )77(.
فم�ساألة املوازنة اجتهادية لكل اإن�سان اأن ياأخذ فيها مبا ترجح لديه بناء على ما توفر له من اأدلة من غري 
اإنكار ول ت�سنيع ، ويدل على ذلك ق�سة اأبي ذر وخروجه اإلى الربذة، مع اأن يف بقائه م�سلحة كبرية من بث 
علمه يف طلب العلم، ومع ذلك رجح عند عثمان دفع ما يتوقع من املف�سدة من الأخذ مبذهبه ال�سديد ، ومل 

ياأمره بعد ذلك بالرجوع عنه ؛ لأن كال منهما كان جمتهدا ماأجورا على اجتهاده)78(.
الإ�سالمي  العمل  ف�سائل  بني  التوا�سل  مد ج�سور  ي�سهم يف  الفقه   تفعيل هذا  فاإن  الدعوي  ويف اجلانب 
واجلماعات الإ�سالمية العاملة يف ال�ساحة ، وهو املحور الذي يدور حوله فقه الجتماع يف مرحلة اجلهاد 
والدفاع عن بي�سة الإ�سالم- خا�سة مع وجود هذه الهجمة ال�سر�سة على الإ�سالم واأهله من غري تفريق ول 

متييز)79(.
ويفاقم  الهوة  ويزيد   ، النزاعات واخل�سومات  يورث  الفقه  بهذا  العمل  فاإن ترك  العك�س من ذلك  وعلى 

الفجوة  بني اأبناء الأمة الواحدة.
 فاملوازنة بني الفروع والأ�سول وبني الثابت واملتغري ، وبني امل�سالح اخلا�سة وامل�سالح العامة  يف اجلانب 
الدعوي ، اأمر يف غاية الأهمية، فال بد اأن جنتمع حول الثوابت،  واملحكمات ، فلماذا نرتكها ، ونغرق يف 

التفا�سيل ، ونتفرق حول امل�سائل اخلالفية؟.
فمن املعيب اأن نظل خمتلفني حول ق�سايا فرعية ، ونعقد ولءات �سيقة على اأمور  تافهة ، ونرتك ق�سايانا 
امل�سريية التي يجب اأن جنتمع عليها وندور جميعًا حولها ، ونحن جند الأمم تتداعى علينا كما تتداعى 
اأبناوؤها،  اأر�سها ،وي�سرد  اإلى ق�سعتها ، وجند الأمة حتارب يف هويتها،وتاأخذ مقد�ساتها ، وحتتل  الأكلة 

دم�سقالطبعة الأولى، 1416ه،�س:100.
77  املرجع ال�سابق،�س:53

78  فتح الباري )275/3(.
79  ينظر فقه املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد ودوره  يف الرقي بالدعوة الإ�سالمية ، للدكتور ح�سني اأبوعجوة ، 

بحث مقدم ملوؤمتر الدعوة الإ�سالمية ومتغريات الع�سر املنعقد يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة  يف الفرتة 16-17 اأبريل 
2005/م
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اأو  نن�ساها  اأن  ي�سح  فال   ، الكبري  الكم  عليها  نتفق  التي  والعقيدة  الإميان  ق�سايا  من  عندنا  اأن  ومعلوم 
نتنا�ساها ، ونقلل ممن حجمها ، ويف اجلانب الآخر نظل مهتمني بالق�سايا اخلالفية الفرعية، وجنعلها 

بيئة خ�سبة للتفرق وال�سراع. 

التي  الفقهية  النوازل  لكثري من  البحث عن حلول منا�سبة   اإ�سهامًا كبريًا يف  الفقه  ي�سهم هذا  خام�سًا:  

ت�سعبت فيها الآراء ، وتعددت فيها الأقوال يف كثري من املجالت كق�سايا املراأة وال�سيا�سة والعالقات الدولية 
، والقت�ساد الإ�سالمي ،  وامل�ستجدات الطبية وغريها. 

ويف اجلانب الدعوي ي�ساعد فقه املوازنات الدعوية احلركات الإ�سالمية على تطوير و�سائلها يف الرتبية 
والدعوة ، ح�سب متطلبات الزمان واملكان ، ومن هنا راأينا حتول بع�س احلركات الإ�سالمية  اإلى اأحزاب 
�سيا�سية ،  وم�ساركتهم يف النتخابات ، وخو�سها غمار العمل ال�سيا�سي ب�سكل عام.  مع ما  قد يخالط هذا 

العمل من مفا�سد ، وما يعرتيه من اأخطار وم�سار تغليبًا منهم جلانب امل�سلحة.

�ساد�سًا: العلم بهذا الفقه بها ي�سري اإلى الكمال يف ت�سريع الأحكام ، فاملوازنة يلزم لها اأن يعرف الإن�سان 

امل�سالح واملفا�سد ويعرف قدر كل واحدة منها -كما اأ�سلفنا- ثم يقوم بعملية الرتجيح بينها، فتتبني له 
حكمة املولى عز وجل من �سرع الأحكام. 

قال ابن القيم:))اإنه �سبحانه حكيم ل يفعل �سيئًا عبثًا ول لغري معنى وم�سلحة وحكمة، ، بل اأفعاله �سبحانه 
�سادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل ، كما هي نا�سئة عن اأ�سباب بها فعل، وقد دل كالمه وكالم ر�سوله على 

هذا(()80(.

�سابعًا: يعترب هذا الفقه من اأهم اأنواع الفقه يف باب ال�سيا�سة ال�سرعية ، فباب ال�سيا�سة ال�سرعية مبناه-

اأ�ساًل- على رعاية امل�سالح ، ومن هنا قال فقهاوؤنا ت�سرفات احلاكم على الرعية منوطة بامل�سلحة)81(، 
والأ�سا�سية  احلقيقية  امل�سالح  يغلب  و�سلم-  عليه  اهلل  النبي-�سلى  راأينا  مثاًل-   - احلديبية  �سلح  ففي 
وامل�صتقبلية على بع�ص االعتب�رات التي يتم�صك به� بع�ص الن��ص ، فقبل من ال�صروط م� قد يظن الأول وهلة 

80  �سفاء العليل يف م�سائل الق�ساء والقدر واحلكمة والتعليل،ملحمد بن اأبي بكر الزرعي، بتحقيق: حممد بدر 
الدين احللبي،دار الفكر - بريوت، 1398ه - 1978م،�س:190 

81  الأ�سباه والنظائر)123/1(، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي)121/1(.

فقه املوازنات  في الشريعة اإلسالمية أقسامه - مشروعيته - ثماره
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اأن فيه اإجحافًا باجلماعة امل�سلمة ، اأو ر�سا بالدون)82( .

 ثامنًا:  يعترب فقه املوازنات من اأهم اأنواع الفقه املطلوبة لإحياء منهج الو�سطية ؛ لأن الو�سطية تعترب موازنة 
بني الن�سو�س ومقا�سدها ، فال حرفية تغفل املقا�سد ول معنوية تغفل العمل بالن�س كما هي مقارنة بني 
الواجب واملمكن ، وقد بني اهلل �سبحانه وتعالى اأن �سبب ا�ستخالف هذه الأمة يف الأر�س كانت لتحقيقهم 
ًة َو�َسطًا ِلَتُكوُنوا �ُسَهَداَء  املبداأ الو�سطي الذي يعم جميع جوانب احلياة   فقال جل وعال }َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأُمَّ

�ُسوُل َعَلْيُكْم �َسِهيدًا{البقرة:142 ا�ِس َوَيُكوَن الرَّ َعَلى النَّ
 و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني 

82  اأولويات احلركة الإ�سالميًة : 22.
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قائمة املراجع.

العلمية-بريوت،الطبعة  الكتب  دار  ال�سبكي،  الكايف  عبد  بن  لعلي  للبي�ساوي،  املنهاج  �سرح  الإبهاج يف   -
الأولى 1404ه.

بن  الإمام حممد  �سامل،جامعة  ر�ساد  بتحقيق: د. حممد  بن عبد احلليم احلراين  لأحمد  ال�ستقامة،   -
�سعود،الطبعة الأولى.

- الأ�سباه والنظائر لبن جنيم، دار الكتب العلمية -بريوت، الطبعة الأولى 1980/1400م.

- الأ�سباه والنظائر،لعبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي، دار الكتب العلمية-بريوت1403ه.
- التحرير والتنوير ، ملحمد الطاهر بن عا�سور ،: دار �سحنون للن�سر والتوزيع - تون�س .  

- املوافقات، لإبراهيم بن مو�سى ال�ساطبي،بتحقيق: اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان، دار ابن عفان. 
- اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن،ملحمد الأمني ال�سنقيطي، دار الفكر-بريوت1393هـ.

- اإعالم املوقعني عن رب العاملني، لبن القيم، بتحقيق: طه عبد الروؤوف �سعد دار اجليل - بريوت.
الكرمي  عبد  ن��صر  بتحقيق:   ، احلراين  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  امل�صتقيم،الأحمد  ال�صراط  اقت�ص�ء   -

العقل، عامل الكتب- بريوت الطبعة: ال�سابعة 1419هـ/ 1999م.

- اأولويات احلركة الإ�سالمية يف املرحلة القادمة ، مكتبة وهبة .
- اإي�ساح القواعد الفقهية لطالب املدر�سة ال�سولتية ، لعبد اهلّل بن �سعيد اللحجي، الطبعة الثالثة.

بيدي ، دار الهداية.  - تاج العرو�س من جواهر القامو�س ، للمرت�سى الزَّ
- تاأ�سيل فقه املوازنات ، عبد اهلل يحي الكمايل، دار ابن حزم. 

- حتفة الأحوذي ب�سرح الرتمذي،ملحمد عبد الرحمن املباركفوري ، دارالكتب العلمية
- تف�سري ال�سيخ املراغي،لأحمد م�سطفى املراغي،مكتبة م�سطفى البابي احللبي-م�سر. 

- تف�سري القراآن العظيم ، لأبي الفداء اإ�سماعيل بن كثري ، بتحقيق: �سامي بن حممد ال�سالمة ، دار طيبة 
للن�سر والتوزيع ، الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م.

- تف�سري املنار،ملحمد ر�سيد ر�سا، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب 1990 م. 
- �سبل ال�سالم،ملحمد بن اإ�سماعيل الأمري، مكتبة م�سطفى البابي احللبي، الطبعة: الرابعة 

- �سنن اأبي داود،لأبي داود �سليمان ال�سج�ستاين، دار الكتاب العربي-بريوت.
- ال�سنن الكربى،لأبي بكر البيهقي، جمل�س دائرة املعارف النظامية - الهند، الطبعة: الأولى ـ 1344 هـ .

- �سرح الزرقاين على موطاأ الإمام مالك،ملحمد بن عبد الباقي الزرقاين ، دار الكتب العلمية-بريوت1411ه. 
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- �سرح القواعد الفقهية لأحمد بن ال�سيخ حممد الزرقا ، دار القلم. 
- �سفاء العليل يف م�سائل الق�ساء والقدر واحلكمة والتعليل ، ملحمد بن اأبي بكر الزرعي، بتحقيق: حممد 

بدر الدين احللبي،دار الفكر - بريوت، 1398ه - 1978م.
- �سحيح البخاري، ملحمد بن اإ�سماعيل البخاري، بتحقيق حممد زهري بن نا�سر النا�سر، دار طوق النجاة 

، الطبعة: الأولى، 1422هـ .
- �سحيح م�سلم،مل�سلم بن احلجاج الق�سريي، بتحقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي 

- بريوت. 
- فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، لبن حجر الع�سقالين ، دار املعرفة - بريوت.

وزارة  الن�سمي،  جا�سم  د.عجيل  بتحقيق:   ، اجل�سا�س  الرازي  علي  بن  لأحمد   ، الأ�سول  يف  الف�سول   -
الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية دولة الكويت الطبعة: الثانية. 

- فقه الأولويات، الدكتور يو�سف القر�ساوي، مكتبة وهبة الطبعة الثانية. 
- فقه امل�سلحةوتطبيقاتها، حل�سني حامد ح�سان، املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب 

اأبوعجوة ،  - فقه املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد ودوره  يف الرقي بالدعوة الإ�سالمية ، للدكتور ح�سني 
الفرتة  بغزة  يف  الإ�سالمية  املنعقد يف اجلامعة  الع�سر  الإ�سالمية ومتغريات  الدعوة  ملوؤمتر  بحث مقدم 

16-17 اأبريل 2005/م
- قاعدة يف املحبة،لأحمد عبد احلليم بن تيمية احلراين ، بتحقيق : د. حممد ر�ساد �سامل، مكتبة الرتاث 

الإ�سالمي - القاهرة.
- قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام ، لعز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم،بتحقيق: حممود بن التالميد 

ال�سنقيطي، دار املعارف بريوت - لبنان.
- القواعد ال�سغرى - للعز بن عبد ال�سالم، دار الفكر املعا�سر، بتحقيق: اإياد خالد الطباع دار الفكر - 

دم�سقا لطبعة الأولى، 1416ه.
الكتب  دار  الن�سر:  دار  القا�سي.،  اهلل  عبد  بتحقيق:  ال�سيباين،  علي  احل�سن  لأبي  التاريخ،  الكامل يف   -

العلمية - بريوت - 1415هـ، الطبعة: الثانية 
- املجتبى من ال�سنن،لأحمد بن �سعيب الن�سائي، بتحقيق: عبدالفتاح اأبو غدة، مكتب املطبوعات الإ�سالمية 

- حلب، الطبعة الثانية، 1406ه/ 1986م
- جمموع الفتاوى لبن تيمية،احلراين، بتحقيق: اأنور الباز - عامر اجلزار، دار الوفاء،الطبعة: الثالثة، 

1426 هـ.
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- امل�ست�سفى يف علم الأ�سول،لأبي حامد الغزايل ، بتحقيق : حممد عبد ال�سالم عبد ال�سايف،دار الكتب 
العلمية - بريوت،الطبعة الأولى.

- املعجم الو�سيط،لإبراهيم م�سطفى، اأحمد الزيات واآخرون، دار الدعوة، 
- معني احلكام ، الإمام عالء الدين الطرابل�سي احلنفي.

- مفتاح دار ال�سعادة مفتاح دار ال�سعادة لبن القيم، دار الكتب العلمية - بريوت. 
- مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، للطاهر بن عا�سور، بتحقيق:حممد املي�ساوي، دار النفائ�س، الطبعة الثانية. 
- املنثور يف القواعد،ملحمد بن بهادر الزرك�سي، بتحقيق: د. تي�سري فائق اأحمد حممود، وزارة الأوقاف 

وال�سئون الإ�سالمية - الكويت،الطبعة الثانية، 1405ه.
- املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج، ليحيى بن �سرف النووي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، 

الطبعة الثانية، 1392ه.
 feqhweb.com/vb/t4708.html،منهج فقه املوازنات، للدكتور عبداملجيد ال�سو�سوة -
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التأصيل النبوي
لفقه الموازنات

�أ.د: حممد �شيد �أحمد �شحاته

�أ�ستاذ �حلديث وعلومه �مل�ساعد بجامعة �لأزهر كلية �أ�سول �لدين �أ�سيوط

وحاليًا بجامعة �ملجمعة كلية �لرتبية بالزلفي 
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ِحيِم  ْحمِن �لرَّ ِب�ْســـــِم �هلِل �لرَّ
َمُة �مْلَُقدِّ

َئاِت  �َسيِّ َوِمْن  �أَْنُف�ِسَنا،  �ُسُروِر  ِمْن   ِ ِباللهَّ َوَنُعوُذ  َوَن�ْسَتْغِفُرُه،  وَن�ْسَتْهِديه  َوَن�ْسَتِعيُنُه  َنْحَمُدُه   ِ لِلهَّ ْمَد  �ْلَ �إِنهَّ 
ِلْل َفَل َهاِدَي َلُه.  لهَّ َلُه، َوَمْن ُي�سْ ُ َفَل ُم�سِ �أَْعَماِلَنا، َمْن َيْهِدِه �للهَّ
ًد� َعْبُدُه َوَر�ُسوُلُه . مهَّ ، َو�أَ�ْسَهُد �أَنهَّ ُمَ ُ َلَه �إِلهَّ �للهَّ ْن َل �إِ و�أَ�ْسَهُد �أَ

وُتنهَّ �إِلهَّ َو�أَْنُتْم ُم�ْسِلُموَن} )�سورة �آل عمر�ن: �آية: 102(. َ َحقهَّ ُتَقاِتِه َوَل َتُ ُقو� �للهَّ ِذيَن �آَمُنو� �تهَّ َيا �أَيَُّها �لهَّ
َكِثرًي�  ِرَجاًل  ِمْنُهَما  َوَبثهَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخَلَق  َو�ِحَدٍة  َنْف�ٍس  ِمْن  َخَلَقُكْم  �لهَِّذي  ُكْم  َربهَّ ُقو�  �تهَّ ا�ُس  �أَيَُّها �لنهَّ َيا 

َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا} .)�سورة �لن�ساء: �آية: 1(. َ �لهَِّذيَ َت�َساَءُلوَن ِبِه َو�ْلأَْرَحاَم �إِنهَّ �للهَّ ُقو� �للهَّ َوِن�َساًء َو�تهَّ
 َ ِلْح َلُكْم �أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطْع �للهَّ َ َوُقوُلو� َقْوًل �َسِديًد�  ُي�سْ ُقو� �للهَّ ِذيَن �آَمُنو� �تهَّ َيا �أَيَُّها �لهَّ

َوَر�ُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًز� َعِظيًما } )�لأحز�ب:70، 71()1(.
ــا َبْعــــُد: �أَمَّ

�ْلأُُموِر  َو�َسرهَّ  �سلم،  و  عليه  �لل  �سلى  ٍد  مهَّ ُمَ َهْدُي  �ْلَهْدِي  َو�أَْح�َسَن   ، ِ �للهَّ ِكَتاُب  ِديِث  �ْلَ َدَق  �أَ�سْ فاإِنهَّ 
َوَمْن  َلُه  لهَّ  ُم�سِ َفَل   ُ َيْهِدِه �للهَّ َمْن  اِر،  �لنهَّ ِف  َلَلٍة  َوُكلهَّ �سَ َلَلٌة  ِبْدَعٍة �سَ َوُكلهَّ  ِبْدَعٌة،  َدَثٍة  َوُكلهَّ ُمْ َدَثاُتَها،  ُمْ
يِن})3( �للهم فقهنا ف �لدين وعلمنا �لتاأويل يا  ْهُه ِف �لدِّ � ُيَفقِّ ُ ِبِه َخرْيً ِلْل َفَل َهاِدَي)2(. َمْن ُيِرِد �للهَّ ُي�سْ
رب �لعاملني. �سبحانك ربنا ل علم لنا �إل ما علمتنا، و�إنا ن�ساألك �أن تعلمنا من علمك، ون�ستودعك ما تعلمنا 

فذكرنا به وقت �لاجة يا رب �لعاملني . 
وبعـــد :

فمما مييز �ل�سريعة �لإ�سلمية عن غريها �أنها تت�سم بالي�سر ورفع �لرج، وقد جاءت در��ستي هذه 
1  ( هذه �خلطبة ت�سمى خطبة �لاجة �أخرجها بهذ� �للفظ: �لد�رمي ف - كتاب �لنكاح – باب ف خطبة �لنكاح 
- 191/2 ح )2202(، و�أحمد ف �مل�سند 392/1 ح)372( ، و�لاكم ف م�ستدركه - كتاب �لنكاح- 199/2 ح )2744(، 

و�سكت عنه �لذهبي، كلهم عن عبد�لل �بن م�سعود ر�سي �لل عنه.
( وهذ� �أي�سًا مما كان يقوله �سلى �لل عليه و �سلم ف �فتتاح خطبته، �أخرجه م�سلم كتاب �جلمعة باب تخفيف   2

�ل�سلة و�خلطبة 592/2 ح )867(.   
( جزء من حديث �أخرجه �لبخارى ف - كتاب �لعلم - باب من يرد �لل به خريً� يفقهه ف �لدين - 39/1 ح   3

)71(؛ وم�سلم ف - كتاب �لزكاة - باب �لنهى عن �مل�ساألة 718/2 ح )1037(.
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لبيان �أن هذ� �لفقه له �أ�سل ف �ل�سنة �لنبوية ومل ين�ساأ عن هوى �أو لق�سد �لتخفيف دون �أ�سل ، وهذ� يعني 
�أنه ل يوجد �أمر ول ق�سية �إل وف �ل�سريعة حكم لها �إما ن�سًا و�إما ��ستنباطًا، ولذلك فاإن �ل�سريعة ت�ستوعب 

كل ق�سايا �لب�سر ف كل زمان ومكان· 
وفقه �ملو�زنات �لذي يقت�سي �لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد، ودفع �ل�سرر �لأكرب بال�سرر �لأ�سغر له 

�أ�سل ف �ل�سنة، فلقد جاء ف �ل�سنة �لنبوية عدد من �لأحاديث �لد�لة على م�سروعية فقه �ملو�زنات .
لذ� فاإنه يجب �أن ين�سبط بقو�عد ون�سو�س �ل�سريعة؛ بعيدً� عن تاأثري �لأهو�ء و�لرغبات و�لعقول، وما 

تيل �إليه �لنف�س .
كما يقول �بن �لقيم ف  فال�سريعة مبناها و�أ�سا�سها على �لـِحَكم وم�سالح �لعباد ف �ملعا�س و�ملعاد”. 
�إعلم �ملوقعني)4(: وهي كليات �سهدت �ل�سريعة باعتبار جن�سها فيما ل يح�سر ول يح�سى من �لن�سو�س.

 ، : مر�تب �مل�سالح  �ل�سريعة  �أحكام  �أن تكون مبنية على معرفة مر�تب  فاملو�زنات �ل�سحيحة ل بد 
ومر�تب �ملفا�سد .

ولي�س �لفقيه َمْن عرف �خلري من �ل�سر ، لكن �لفقيه َمْن عرف خري �خلريين و�سر �ل�سرين ».
وقد �ساعدت ن�سو�س �ل�سنة كثريً� على هذ� �لفهم وبينت �أنه يت�سق مع روح �ل�سريعة �لغر�ء �ل�سمحاء 

�لتي جاءت بالي�سر ومل تاأت بالع�سر، ولذلك كانت �سريعة و�سطًا.
و�ل�سو�هد �لنبوية ف هذ� �لباب كثرية جدً� لذ�، فاإين قد �خرتت مناذج منها لتو�سيح �لفكرة، ومن 
�أر�د �ملزيد فلري�جع دو�وين �ل�سنة، وكتب �لفقه و�أ�سوله، وقد جاء �لبحث بهذ� �لعنو�ن: �لتاأ�سيل �لنبوي 

لفقه �ملو�زنات.
هذ� و�سياأتي �لبحث مب�سيئة �لل تعالى على هذ� �لنحو:

مقدمة : �أهمية �ملو�سوع وعنا�سره.
�لتمهيد:  بيان لبع�س �لألفاظ �لتي يكرث �إير�دها ف �لبحث.

�لف�سل �لأول: �لتاأ�سيل �لنبوي للمو�زنة بني �مل�سالح �ملتعار�سة.
�لف�سل �لثاين : �لتاأ�سيل �لنبوي للمو�زنة بني �ملفا�سد �ملتعار�سة.

�لف�سل �لثالث: �لتاأ�سيل �لنبوي للمو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة.
�لف�سل �لر�بع : �لتاأ�سيل �لنبوي لأمور ل يجوز فيها ��ستعمال فقه �ملو�زنات.

�خلاتة: نتائج �لبحث.
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�لتمهيد:
�لتعريف بفقه �ملو�زنات:

من �لو��سح �أن قولك )فقه �ملو�زنات( مركب �إ�ساف من كلمتي )فقه( م�ساف و)�ملو�زنات( م�ساف 
�إليه.

و�ملركب �لإ�ساف تتوقف معرفته على معرفة لفظيه، �أو يت�سح معناه ببيان معنى جز�أيه.
فلبد عند تعريفه من تعريف �مل�ساف على حده، ثم ُيعّرف �مل�ساف �إليه، ثم يعرف �لعلم باإ�سافة 

�أحد �للفظني �إلى �لآخر، وعليه �أقول: 
�لفقه لغة:

اَر �ْلِفْقُه  مِّ �سَ ا َوَفُقَه ِبال�سهَّ ُيَقاُل : َفِقَه �إَذ� َفِهَم َوْزًنا َوَمْعًنى . َوَفَقَه �إَذ� �َسَبَق �إَلى �ْلَفْهِم َوْزًنا َوَمْعًنى �أَْي�سً
ًة َلُه ، َوَهَذ� َمْعَنى �ْلِفْقِه ُلَغًة . وتعريف �لفقه لغة : بالفهم هو ر�أي �أكرث �لأ�سوليني، وعرفه �أبو �ل�سني  �َسِجيهَّ
�لب�سري و�لإمام �لر�زي باأنه فهم غر�س �ملتكلم من كلمه ، وعرفه �إمام �لرمني و�جلرجاين باأنه �لعلم 

 .)5(
وُعُه  َوَمْو�سُ  ، ِة  يِليهَّ �لتهَّْف�سِ ِتَها  �أَِدلهَّ ِمْن  �مْلُْكَت�َسُب  ِة  �ْلَعَمِليهَّ ِة  ْرِعيهَّ �ل�سهَّ ِباْلأَْحَكاِم  �ْلِعْلُم  َفُهَو  ِطَلًحا:  ��سْ ا  َو�أَمهَّ
ِب  ِة �مْلَُرتهَّ ِبيهَّ ِة َو�ْلَغ�سَ َهِويهَّ ِة َو�ل�سهَّ ِة ، َوَغاَيُتُه َتْكِميُل �ْلُقَوى �لنُّْطِقيهَّ نهَّ �أَْفَعاُل �مْلَُكلهَِّفنَي ، َو��ْسِتْمَد�ُدُه ِمْن �ْلِكَتاِب َو�ل�سُّ

ِة)6(. َبِديهَّ َعاَدِة �ْلأَ َعَلْيَها �أَْبَو�ُب �ْلِفْقِه َو�ْلَفْوُز ِبال�سهَّ
�ملو�زنة لغة:

�مِليز�ن معروف وَوَزَن �ل�سيء من باب وعد وِزَنًة �أي�سا ويقال َوَزْنُت فلنا ووزنت لفلن قال �لل تعالى: 
}و�إذ� كالوهم �أو وزنوهم يخ�سرون } وهذ� يزن درهما معناه �أنه ي�ساوي درهما ف �لقيمة ل ف �لثقل .. 
ودرهم َو�ِزٌن وَو�َزَن بني �ل�سيئني ُمَو�َزَنة وِوَز�نا وهذ� يو�زن هذ� �إذ� كان على زنته �أو كان ماذيه ويقال َوَزن 

َزَن �لآخذ كما يقال نقد �ملعطى و�نتقد �لآخذ)7(.  �ملعطى و�تهَّ
و�لَوْزن، �إذ� ن�سبوه �لى َرجاحة �لر�أي و�سّدة �لعقل. ويقال: و�زنُت فلنًا مو�زنًة وِوز�نًا، �إذ� كافاأته على 

فعل خري �أو �سّر)8(.

( �نظر: �لبحر �ملحيط 19/1، وحا�سيتي قليوبي وعمرية )1 / 6(.   5
( حا�سيتي قليوبي وعمرية )1 / 6(.   6

( خمتار �ل�سحاح - )ج 1 / �س 740(.   7
( جمهرة �للغة - )ج 1 / �س 462(   8
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�ملو�زنة ��سطالحًا: 

يقول �لباحث: �ملقارنة بني �سيئني بذكر �خلري و�ل�سر �أو �ل�سن و�لقبيح كفعلني مثًل ملعرفة �لأ�سلح 
منهما.

فقه �ملو�زنات:

�خلريين و�سر �ل�سرين وحت�سيل �أعظم  خري  ترجيح  �أو  �أحدهما،  وترجيح  �مل�سلحتني  تعار�س   
�أو: هو �لعلم �لذي يتو�سل به  �مل�سلحتني بتفويت �أدناهما ودفع �أعظم �ملف�سدتني  باحتمال �أدناهما)9(. 

�ملجتهد للرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة لختيار �لأولى، ليعمل به)10(.
ويقول �لباحث: »�لعلم �لذي يقارن فيه �لفقيه بني م�سلحتني �أو مف�سدتني فريجح �إحد�هما بالأدلة 

�مل�ستفادة من �لكتاب و�ل�سنة وعمل �ل�سلف«.

�أهمية �لعلم بفقه �ملو�زنات.

فقه �ملو�زنات له �أهمية كربى تظهر من خلل �لتعامل مع �لو�قع �لذي نعي�سه بل وعند نزول �لنو�زل، 
و�إذ� غاب فقه �ملو�زنات �بتعدنا كثريً� عن روح �ل�سريعة �لغر�ء. 

و�أ�ستطيع �أن �أخل�ص �أهميته يف �لتايل:

�أوًل: �لأخذ بفقه �ملو�زنات يوؤدي بامل�سلم �إلى �لأخذ باأف�سل �مل�سالح. فاإن �لل عز وجل مدح عباده 

ِبُعوَن �أَْح�َسَنه )�لزمر: 18(. ِذيَن َي�ْسَتِمُعوَن �ْلَقْوَل َفَيتهَّ �لذين ياأخذون باأعظم �مل�سلحتني بقوله  : �لهَّ

ثانيًا: ح�سم كثري من �مل�سائل �خللفية.

ففقه �ملو�زنات يزيل �خللف ف كثري من �مل�سائل �ملختلف فيها.

ثالثًا:  فقه �ملو�زنات يدرب �لفقيه على �لتعامل مع روح �ل�سريعة.

( فقه �ملو�زنات بني �لنظرية و�لتطبيق �س27.   9
( دور �ملقا�سد ف توجيه �لكم بني �لرخ�سة و�لعزمية �س 28.   10
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�ملحافظة على مقا�سد  �سبيل للو�سول �إلى روح �ل�سريعة و�أهد�فها، فل يعطل �لن�س بدعوى   فهو 
�ل�سريعة، ول ُتهمل �ملقا�سد بالنظر �إلى ظو�هر �لن�سو�س، فهو يو�زن  بني هذ� وذ�ك.

�إل لعدم  �إغفال فقه �ملو�زنات يت�سبب ف ظهور �لت�سليل و�لتف�سيق ورمبا �لتكفري، وما ذلك   ر�بعًا: 
وجود �لنظرة �ل�سمولية، وعدم �ملو�زنة بني �مل�سالح بع�سها ببع�س، وبني �ملفا�سد  بع�سها ببع�س، وذلك 

و��سح ف ��ستحلل �خلو�رج لدماء �ل�سحابة ر�سي �لل عنهم.

خام�سًا: �إن مر�عاة فقه �ملو�زنات بالإ�سافة �إلى فقه �ملقا�سد وفقه �لو�قع وفقه �لأولويات هي  �لطريق 

�لأمثل للنهو�س بالأمة من هذ� �لو�قع �لذي تعي�س.
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�لف�سل �لأول: �لتاأ�سيل �لنبوي للمو�زنة بني �مل�سالح �ملتعار�سة.

و�ملف�سدة  �ملنفعة،  و�مل�سلحة هي  تكون م�سلحته ر�جحة على مف�سدته،  �أن  به لبد  ياأمر �لل  كل ما 
هي �مل�سرة... وهذ� مذهب جمهور �مل�سلمني من �ل�سلف و�خللف �أن ما �أمر �لل به لبد �أن تكون م�سلحته 

ر�جحة ومنفعته ر�جحة. و�أما ما كانت م�سرته ر�جحة فاإن �لل ل ياأمر به)11(.
و�لعلم و�لعقل يدعو �إلى تقدمي �أعظم �مل�سلحتني و�أعظم �للذتني، ويوؤثر ما كان ممود �لعاقبة)12(.

ا تدر�أ مفا�سد �أو  ويقول �لإمام �لِعز بن عبد �ل�سلم ـ رحمه �لل تعالى ـ: »�ل�سريعة كلها م�سالح، �إمهَّ
ل و�سّية بعد ند�ئه، فل جتد �إلهَّ خريً�  ِذيَن �آَمُنوْ� ( فتاأمهَّ جتلب م�سالح، فاإْن �سِمعَت �لَل يقول: )َيا �أَيَُّها �لهَّ
ً� يزجرك عنه، �أو جمعًا بني �لث و�لزجر، وقد �أبان ف كتابه ما ف بع�س �لأحكام من  يحّثك عليه، �أو �سرهَّ

�ملفا�سد حثًا على �جتناب �ملفا�سد، وما ف بع�س �مل�سالح حثًا على �إتيان �مل�سالح«)13(.
: »�إنهَّ �ل�سريعة مبناها و�أ�سا�سها على �ِلكم وم�سالح  ويقول �لإمام �بن قيِّم �جلوزيةـ  رحمه �لل تعالىـ 
�لعباد ف �ملعا�س و�ملعاد، وهي عدٌل ُكّلها، وم�سالح كلها، وِحكمة كلها، فكل م�ساألٍة خرجت عن �لعدل �إلى 
�جلور، وعن �لرحمة �إلى �سدها، وعن �مل�سلحة �إلى �ملف�سدة، وعن �ِلكمة �إلى �لعبث فلي�ست من �ل�سريعة، 

و�إْن �أُدخلت فيها بالتاأويل، فال�سريعة عدل �لل بني عباده«)14(.
لل�سريعة  �أ�سا�سي  هدف  �مل�سالح  رعاية  �أنهَّ  �لأجلء  لعلمائنا  �لعبار�ت  تلك  خلل  من  لنا  يت�سح 

�لإ�سلمية، وهو يت�سمن درء �ملفا�سد كذلك، �إذ �إنهَّ در�أها ُيَعدُّ م�سلحة.
وفيما يتعلق باملو�زنة بني �مل�سالح ورد عدد من �لأحاديث منها :

ِ �سلى �لل عليه و �سلم َبنْيَ  َ َر�ُسوُل �للهَّ َها َقاَلْت َما ُخريِّ ِبىِّ �سلى �لل عليه و �سلم �أَنهَّ َعْن َعاِئ�َسَة َزْوِج �لنهَّ
ِ �سلى �لل  ا�ِس ِمْنُه َوَما �ْنَتَقَم َر�ُسوُل �للهَّ ْبَعَد �لنهَّ ْثًما َفاإِْن َكاَن �إِْثًما َكاَن �أَ �أَْمَرْيِن �إِلهَّ �أََخَذ �أَْي�َسَرُهَما َما مَلْ َيُكْن �إِ

.)15( ِ َعزهَّ َوَجلهَّ لهَّ �أَْن ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة �للهَّ عليه و �سلم ِلَنْف�ِسِه �إِ

( »�لفتاوى« لبن تيمية )166-165/16(.   11
( تف�سري �ل�سعدي تي�سري �لكرمي �لرحمن )ج 1 / �س 397(.   12

( قو�عد �لأحكام ف م�سالح �لأنام - )ج 1 / �س 13(.   13
( �إعلم �ملوقعني 3 /11.   14

( �أخرجه: �لبخاري ف مو��سع منها كتاب �ملناقب باب �سفة �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم )ج 3 / �س 1306(  15
ةح)3367(، وم�سلم ف �لف�سائل باب مباعدته �سلى �لل عليه و �سلم للآثام )ج 4 / �س 1813( ح)2327(.
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ه �أحد ف �سيئني يجوز له فعل كل و�حد منهما ، �أو عر�ست  تعني : �أنه كان �سلى �لل عليه و �سلم �إذ� خريهَّ
ته . فاإذ� كان ف  هولة لنف�سه ، وتعليًما لأمهَّ عليه م�سلحتان ؛ مال للأي�سر منهما ، وترك �لأثقل ؛ �أخًذ� بال�سُّ

�أحد �ل�سيئني �إثم تركه ، و�أخذ �لآخر ، و�إن كان �لأثقل)16(.
ِ ْبِن َعْمٍرو َقاَل َجاَء َرُجٌل �إَِلى  وهذ� ما بينه ر�سول �لل �سلى �لل عليه و �سلم فلقد روى َعْن َعْبِد �للهَّ
َهاِد َفَقاَل » �أََحىٌّ َو�ِلَد�َك «. َقاَل َنَعْم. َقاَل » َفِفيِهَما َفَجاِهْد «.  ِبىِّ �سلى �لل عليه و �سلم َي�ْسَتاأِْذُنُه ِفى �جْلِ �لنهَّ

·)17(
فهنا و�زن بني فر�سني �أحدهما فر�س عني )بر �لو�لدين( و�لآخر فر�س كفاية )�جلهاد( فقدم فر�س 

�لعني على فر�س �لكفاية.
فر�س  �جلهاد  يكون  حينما  �لل  �سبيل  ف  �جلهاد  �إلى  �لذهاب  عن  ومنعاه  و�لد�ن  للم�سلم  كان  فلو 
كفاية ، ففي هذه �لالة يتعار�س �لفر�س �لعني �ملتمثل ف بر �لو�لدين وفر�س �لكفاية �ملتمثل ف �جلهاد 
؛ فيقدم فر�س �لعني على فر�س �لكفاية ، ويكون بر �لو�لدين و�لقيام على خدمتهما �أوجب من �لن�سمام 

�إلى �جلي�س �ملقاتل .
فيه  ما  فيختار  خا�سة  و�لأخرى  عامة  �إحد�هما  م�سلحتني  ف  �سلم  و  عليه  �لل  �سلى  ينظر  قد  بل 

م�سلحة عامة على �مل�سلحة �خلا�سة.
َذ�  �ْسَر�ِئيَل َكاَن �إِ ُد ِفى �ْلَبْوِل َوَيُبوُل ِفى َقاُروَرٍة َوَيُقوُل �إِنهَّ َبِنى �إِ فَعْن �أَِبى َو�ِئٍل َقاَل َكاَن �أَُبو ُمو�َسى ُي�َسدِّ

ُه ِبامْلََقاِري�ِس. َحِدِهْم َبْوٌل َقَر�سَ اَب ِجْلَد �أَ �أَ�سَ
ِ �سلى �لل عليه و  ُد َهَذ� �لتهَّ�ْسِديَد َفَلَقْد َر�أَْيُتِنى �أََنا َوَر�ُسوُل �للهَّ اِحَبُكْم َل ُي�َسدِّ َفَقاَل ُحَذْيَفُة َلَوِدْدُت �أَنهَّ �سَ
�سلم َنَتَما�َسى َفاأََتى �ُسَباَطًة َخْلَف َحاِئٍط َفَقاَم َكَما َيُقوُم �أََحُدُكْم َفَباَل َفاْنَتَبْذُت ِمْنُه َفاأَ�َساَر �إَِلىهَّ َفِجْئُت َفُقْمُت 

ِعْنَد َعِقِبِه َحتهَّى َفَرَغ)18(.
فمخالفته �سلى �لل عليه و �سلم ملا عرف من عادته من �لإبعاد عند ق�ساء �لاجة عن �لطرق �مل�سلوكة 

( �ملفهم ملا �أ�سكل من تلخي�س كتاب م�سلم - )ج 8 / �س 226(.   16
3 / �س 1094( ح)2842(،  �لو�لدين )ج  باإذن  باب �جلهاد  و�ل�سري  كتاب �جلهاد  �لبخاري ف  �أخرجه:    )  17
وم�سلم ف �لرب و�ل�سلة و�لآد�ب باب بر �لو�لدين و�أنهما �أحق به رقم 2549 . ) رجل ( هو جاهمة بن �لعبا�س بن مرد��س 

. ) ففيهما فجاهد ( �بذل جهدك ف �إر�سائهما وبرهما فيكتب لك �أجر �جلهاد ف �سبيل �لل تعالى 
وم�سلم ف  بالائط 90/1 ح)223(.،  و�لت�سرت  �ساحبه  �لبول عند  باب  �لطهارة  كتاب  �لبخاري  �أخرجه:   )  18

�لطهارة باب �مل�سح على �خلفني )ج 1 / �س 228( ح )273(. 
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وعن �أعني �لنظارة فقد قيل فيه: �إنه �سلى �لل عليه و �سلم كان م�سغوًل مب�سالح �مل�سلمني فلعله طال عليه 
�ملجل�س حتى �أحتاج �إلى �لبول فلو �أبعد لت�سرر و��ستدنى حذيفة لي�سرته من خلفه من روؤية من لعله مير به 
وكان قد�مه م�ستور� بالائط �أو لعله فعله لبيان �جلو�ز ثم هو ف �لبول وهو �أخف من �لغائط لحتياجه 
�إلى زيادة تك�سف وملا يقرتن به من �لر�ئحة و�لغر�س من �لإبعاد �لت�سرت وهو يح�سل باإرخاء �لذيل و�لدنو 

من �ل�ساتر ...
�إذ� مل ميكنا  �مل�سلحتني  باأعظم  و�لإتيان  باأخفيهما  �ملف�سدتني  �أ�سد  دفع  وي�ستفاد من هذ� �لديث 
معا وبيانه �أنه �سلى �لل عليه و �سلم كان يطيل �جللو�س مل�سالح �لأمة ويكرث من زيارة �أ�سحابه وعيادتهم 
فلما ح�سره �لبول وهو ف بع�س تلك �لالت مل يوؤخره حتى يبعد كعادته ملا يرتتب على تاأخريه من �ل�سرر 
فر�عى �أهم �لأمرين وقدم �مل�سلحة ف تقريب حذيفة منه لي�سرته من �ملارة على م�سلحة تاأخريه عنه �إذ 

مل ميكن جمعهما)19(.
وقد يبني للم�سلمني ما فيه �خلري لهم ويو�زن لهم بني خريين ويحثهم على خري �خلريين.

َماَعِة َتْعِدُل َخْم�ًسا َوِع�ْسِريَن ِمْن  َلُة �جْلَ ِ �سلى �لل عليه و �سلم » �سَ فَعْن �أَِبى ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َر�ُسوُل �للهَّ
َلِة �ْلَفذِّ «)20(. �سَ

فاأنت ترى هنا �أنه ف�سل �سلة �جلماعة على �سلة �لفرد .
َياِم �َشْهٍر َوِقَياِمِه  ُل ِمْن �شِ ِبيِّ �شلى �هلل عليه و �شلم ، َقاَل : ) ِرَباُط َيْوٍم َوَلْيَلٍة ، �أَْف�شَ وَعْن �َشْلَماَن َعِن �لنَّ
اِلِح َعَمِلِه ، َحتهَّى ُيْبَعَث ، َوُوِقَي َعَذ�َب  اِئمًا ل ُيْفِطُر ، َوَقاِئمًا ل َيْفرُتُ ، َو�إِْن َماَت ُمَر�ِبطًا َجَرى َعَلْيِه َك�سَ ، �سَ

�ْلَقرْبِ ()21( .
فهنا و�زن بني طاعتني ورجح �أحدهما ل �سيما �إذ� كانت �لاجة �إليها د�عية و�مل�سلحة نحوها ملحة.

بل يبني لل�سحابي ما فيه نفعه عندما �أر�د �لعدول عن �لفا�سل �إلى �ملف�سول .
عن �أبي هريرة قال : مر رجل من �أ�سحاب ر�سول �لل �سلى �لل عليه و �سلم ب�سعب ف عيينة من ماء 

( فتح �لباري - �بن حجر - )ج 1 / �س 329(.   19
َماَعِة َوَبَياِن �لتهَّ�ْسِديِد ِفى �لتهََّخلُِّف َعْنَها. )95( - )ج  َلِة �جْلَ ِل �سَ ( �أخرجه: م�سلم ف -كتاب �مل�ساجد - باب َف�سْ  20

2 / �س 122( ح)1507(. 
، و�لرتمذي  1520/3ح1913  �لرباط يف �شبيل �هلل عز وجل  ، باب ف�شل  �لإمارة  �أخرجه: م�شلم يف كتاب   )  21
يف كتاب ف�شائل �لقر�آن ، باب ماجاء يف ف�شل �لرباط 188/4ح1665 ، و�لن�شائي يف كتاب �جلهاد ، باب ف�شل �لرباط 

39/6ح3167 ، و�أحمد - و�للفظ له - 440/5 ، 441ح23778 ، 23779 ، و23786 كلهم عن �سلمان �لفار�سي . 
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عذبة فاأعجبته لطيبها فقال لو �عتزلت �لنا�س فاأقمت ف هذ� �ل�سعب ولن �أفعل حتى �أ�ستاأذن ر�سول �لل 
�سلى �لل عليه و �سلم فذكر ذلك لر�سول �لل �سلى �لل عليه و �سلم فقال: ل تفعل فاإن مقام �أحدكم ف 
�سبيل �لل �أف�سل من �سلته ف بيته �سبعني عاما �أل حتبون �أن يغفر �لل لكم ويدخلكم �جلنة ، �أغزو ف 

�سبيل �لل من قاتل ف �سبيل �لل فو�ق ناقة وجبت له �جلنة)22(. 
ِبىهَّ �سلى �لل عليه و �سلم  ْدِرىِّ �أَنهَّ َرُجًل �أََتى �لنهَّ فهنا بني ف�سل �جلهاد على �لعتز�ل وَعْن �أَِبى �َسِعيٍد �خْلُ
اِلِه َوَنْف�ِسِه « َقاَل ُثمهَّ َمْن َقاَل » ُموؤِْمٌن ِفى �ِسْعٍب  ِ مِبَ ُل َفَقاَل » َرُجٌل ُيَجاِهُد ِفى �َسِبيِل �للهَّ ا�ِس �أَْف�سَ َفَقاَل �أَيُّ �لنهَّ

ِه «)23(. ا�َس ِمْن �َسرِّ ُه َوَيَدُع �لنهَّ َ َربهَّ َعاِب َيْعُبُد �للهَّ ِمَن �ل�سِّ
وهنا و�زن بني �جلهاد و�لعتز�ل فقدم �جلهاد على �لعتز�ل.

وف �لديث ف�سل �لنفر�د ملا فيه من �ل�سلمة من �لغيبة و�للغو ونحو ذلك و�أما �عتز�ل �لنا�س �أ�سل 
فقال �جلمهور مل ذلك عند وقوع �لفنت)24(.

يِل �ْلُعْزَلة َعَلى �ِلْخِتَلط ، َويِف َذِلَك ِخَلف َم�ْشُهور ، َفَمْذَهب  قال �لنووي: ِفيِه : َدِليل ِلَْن َقاَل ِبَتْف�شِ
َلَمة ِمْن �ْلِفَت ، َوَمْذَهب َطَو�ِئف : �أَنَّ �ِلْعِتَز�ل  ل ِب�َشْرِط َرَجاء �ل�شَّ اِفِعّي َو�أَْكَث �ْلُعَلَماء �أَنَّ �ِلْخِتَلط �أَْف�شَ �ل�شَّ
ُهَو  �أَْو   ، ُروب  َو�ْلُ �ْلِفنَت  َزَمن  �ِلْعِتَز�ل ِف  َعَلى  ُمول  ُه َمْ نهَّ ِباأَ ِديث  �ْلَ َهَذ�  َعْن  ْمُهور  �جْلُ َو�أََجاَب   ، ل  �أَْف�سَ
َلَو�ت �للهَّ  ْنِبَياء �سَ و�س ، َوَقْد َكاَنْت �ْلأَ �سُ رِب َعَلْيِهْم ، �أَْو َنْحو َذِلَك ِمْن �خْلُ ا�س ِمْنُه ، َوَل َي�سْ ِفيَمْن َل َي�ْسَلم �لنهَّ
�ِلْخِتَلط  َمَناِفع  ُلوَن  َفُيَح�شِّ  ، َتِلِطنَي  ُمْ اد  هَّ َو�لزُّ َو�ْلُعَلَماء  اِبِعنَي  َو�لتَّ َحاَبة  �ل�شَّ َوَجَماِهري  َعَلْيِهْم  َو�َشَلمه 

ْكر َوَغرْي َذِلَك)25(. ى َوِحَلق �لذِّ َناِئز َوِعَياَدة �مْلَْر�سَ َماَعة َو�جْلَ ُمَعة َو�جْلَ َك�ُسُهوِد �جْلُ
وهذه �ملو�زنة �أي�سًا ذكرتها عائ�سة حينما �أثنت على ن�ساء �لأن�سار .

يِن()26(. ْهَن ِف �لدِّ َياُء �أَْن َيَتَفقهَّ َنُعُهنهَّ �ْلَ اِر مَلْ َيُكْن مَيْ �َساُء ِن�َساُء �لأَْن�سَ َقاَلْت َعاِئ�َسُة: )ِنْعَم �لنِّ

( �أخرجه: �لرتمذي كتاب ف�سائل �جلهاد باب 17 ما جاء ف ف�سل �لغدو و�لرو�ح ف �سبيل �لل - )ج 4 / �س   22
181( ح)1650( وقال: ح�سن، و�أحمد ف م�سنده - )ج 16 / �س 458( ح)10786(. 

�أف�سل �لنا�س موؤمن يجاهد بنف�سه وماله )ج 3 / �س 1026( ح  �أخرجه �لبخاري ف �جلهاد و�ل�سري باب   )  23
)2634وم�شلم يف �لإمارة باب ف�شل �جلهاد و�لرباط )ج 3 / �س 1503( ح ) 1888 (.

( فتح �لباري )ج 6 / �س 7(.   24
( �سرح �لنووي على م�سلم - )ج 13 / �س 34(.   25

)( �أخرجه: �لبخاري معلقًا ف كتاب �لعلم باب �لياء ف �لعلم - 1/ 60 ، وم�سلم  ف – كتاب �لي�س - باب   26
��ستحباب ��ستعمال �ملغت�سلة من �لي�س فر�سة من م�سك ف مو�سع �لدم- 1/ 260 ح )61(.
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فهاهنا �أمر�ن جميلن �لياء وطلب �لعلم فن�ساء �لأن�سار رغم �لياء �لز�ئد �إل �أن هذ� �لياء مل 
مينعها من م�سلحة �أخرى وهي طلب �لعلم. 

َة وهو  كهَّ ا�ٍس ر�سي �لل عنه قال جاء �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم َيُعوُديِن و�أنا مِبَ وعن �َسْعِد بن �أبي َوقهَّ
اِل ُكلِِّه قال :  ي مِبَ ِ �أُو�سِ وَت ِباْلأَْر�ِس �لتي َهاَجَر منها قال َيْرَحُم �لل �بن َعْفَر�َء قلت يا َر�ُسوَل �للهَّ َيْكَرُه �أَْن مَيُ
َك �أَْن َتَدَع َوَرَثَتَك �أَْغِنَياَء َخرْيٌ من �أَْن  ْطُر، قال : َل ، قلت :�لثُُّلُث قال : َفالثُُّلُث َو�لثُُّلُث َكِثرٌي ، �إِنهَّ َل ، قلت : َفال�سهَّ
َدَقٌة حتى �للُّْقَمُة �لتي َتْرَفُعَها  َها �سَ نهَّ َك َمْهَما �أَْنَفْقَت من َنَفَقٍة َفاإِ ُفوَن �لنا�س ف �أَْيِديِهْم َو�إِنهَّ َتَدَعُهْم َعاَلًة َيَتَكفهَّ

رهَّ ِبَك �آَخُروَن ومل َيُكْن له َيْوَمِئٍذ �إل �ْبَنٌة)27(. �إلى ف �ْمَر�أَِتَك َوَع�َسى �لل �أَْن َيْرَفَعَك َفَيْنَتِفَع ِبَك َنا�ٌس َوُي�سَ
�لفقر�ء وبني م�سلحة �لأحياء وم�سلحة �مليت فاأعطى كل  �لورثة وم�سلحة  فهنا و�زن بني م�سلحة 

و�حد ما ل ي�سر بدينه ول دنياه.
وف �أمر �لعبادة �أي�سًا ينظر �إلى ما فيه م�سلحة �لأمة ف �مل�ستقبل.

ِتي �أَْو َعَلى  ِ �سلى �لل عليه و �سلم َقاَل: َلْوَل �أَْن �أَ�ُسقهَّ َعَلى �أُمهَّ وَعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة ر�سي �لل عنه �أَنهَّ َر�ُسوَل �للهَّ
َلٍة.)28(. َو�ِك َمَع ُكلِّ �سَ ا�ِس َلأََمْرُتُهْم ِبال�سِّ �لنهَّ

وهنا �أي�سًا بني �أنه لول �مل�سقة لدعاهم �إلى �ل�سو�ك مع كل �سلة.
ِبيهَّ �سلى �لل عليه و �سلم  َها َجاَءِت �لنهَّ اِعِديِّ ؛ �أنهَّ ومن ذلك ما روي َعْن �أم ُحَمْيٍد �ْمَر�ِة �أبي ُحَمْيٍد �ل�سهَّ
لُتِك ِف  لَة َمِعي . َو�سَ نَي �ل�سهَّ بِّ ِك حُتِ لَة َمَعَك ، قال : َقْد َعِلْمُت �أنهَّ . َفَقاَلْت : َيا َر�ُسوَل �لِل  �إِينِّ �أِحبُّ �ل�سهَّ
لُتِك ِف  لِتِك ِف َد�ِرِك ، َو�سَ لُتِك ِف ُحْجَرِتِك َخرْيٌ ِمْن �سَ لِتِك ِف ُحْجَرِتِك ، َو�سَ َبْيِتِك َخرْيٌ َلِك ِمْن �سَ
لِتِك ِف َم�ْسجِدي. لًتِك ِف َم�ْسِجِد َقْوِمِك َخرْيٌ َلِك ِمْن �سَ لِتِك ِف َم�ْسِجِد َقْوِمِك ، َو�سَ َد�ِرِك َخرْيٌ َلِك ِمْن �سَ
لِّي ِفيِه َحتهَّى َلِقَيِت �لَل  ى �َسْيٍء ِمْن َبْيِتَها َو�أْظَلِمِه ، َفَكاَنْت ُت�سَ َقاَل : َفاأَمَرْت َفُبِنَي َلَها َم�ْسِجٌد ِف �أْق�سَ

.)29(. َعزهَّ َوَجلهَّ

( �أخرجه : �لبخاري ف - كتاب �لو�سايا - باب �أن يرتك ورثته �أغنياء خري من �أن يتكففو� �لنا�س - 1006/3   27
– ح )25591(، وف باب �لو�سية بالثلث - �لديث 2593 ، وف كتاب �ملغازي - باب حجة �لود�ع - 1600/4 - �لديث 

4147، وم�سلم ف - كتاب �لو�سية - باب �لو�سية بالثلث - 3/ 1250 - �لديث 1628  
( �أخرجه: �لبخاري ف مو��سع ، منها : كتاب �جلمعة  باب �ل�سو�ك يوم �جلمعة )2 / 4( ح)887(، وم�سلم ف   28

كتاب �لطهارة باب �ل�سو�ك 1 / 220 ) 252 ( . 
( �أخرجه: �أحمد ف م�سنده )45 / 37( ح)27090( ، و�بن حبان  كما ف �لإح�سان ف ذكر �لبيان باأن �سلة   29
�ملر�أة كلما كانت �أ�سرت كان �أعظم لأجرها - )5 / 595( ح)2217( ، و�بن خزمية كتاب �ل�سلة باب �ختيار �سلة �ملر�أة 
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وهنا و�زن بني ف�سل �سلة �لن�ساء ف جماعة وبني �سرت �ملر�أة فقدم �لت�سرت على �ل�سلة ف �مل�سجد، 
وذلك لأن فتنتها ف �خلروج كبرية، فقدم ت�سرتها على �ل�سلة ف �مل�سجد.

ْجَرِة  لِّي ِمْن �للهَّْيِل ِف ُحْجَرِتِه َوِجَد�ُر �ْلُ ِ �سلى �لل عليه و �سلم ُي�سَ وَعْن َعاِئ�َسَة َقاَلْت َكاَن َر�ُسوُل �للهَّ
ُثو�  َبُحو� َفَتَحدهَّ َلِتِه َفاأَ�سْ لُّوَن ِب�سَ ِبيِّ �سلى �لل عليه و �سلم َفَقاَم �أَُنا�ٌس ُي�سَ ا�ُس �َسْخ�َس �لنهَّ رٌي َفَر�أَى �لنهَّ َق�سِ
�إَِذ� َكاَن َبْعَد  �أَْو َثَلًثا َحتهَّى  َلْيَلَتنْيِ  َنُعو� َذِلَك  َلِتِه �سَ لُّوَن ِب�سَ �أَُنا�ٌس ُي�سَ اِنَيَة َفَقاَم َمَعُه  ِبَذِلَك َفَقاَم �للهَّْيَلَة �لثهَّ
ا�ُس َفَقاَل: �إِينِّ َخ�ِسيُت �أَْن  َبَح َذَكَر َذِلَك �لنهَّ ا �أَ�سْ ِ �سلى �لل عليه و �سلم َفَلْم َيْخُرْج، َفَلمهَّ َذِلَك َجَل�َس َر�ُسوُل �للهَّ

َلُة �للهَّْيِل)30(. ُتْكَتَب َعَلْيُكْم �سَ
وهنا ترك �سلته ف �لليل ليلة من �لليال من �أجل م�سلحة �لأمة لأنها لو فر�ست تكون �ساقة ل �سيما 

على �ل�سعفاء.
ْحِل َقاَل َيا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َقاَل  ِبيهَّ �سلى �لل عليه و �سلم َوُمعاٌذ َرِديُفُه َعَلى �لرهَّ نهَّ �لنهَّ وعن �أََن�س ْبن َماِلٍك �أَ
ِ َو�َسْعَدْيَك َثَلًثا َقاَل َما ِمْن �أََحٍد َي�ْسَهُد �أَْن  ْيَك َيا َر�ُسوَل �للهَّ ِ َو�َسْعَدْيَك َقاَل َيا ُمَعاُذ َقاَل َلبهَّ ْيَك َيا َر�ُسوَل �للهَّ َلبهَّ
ِ �أََفَل �أُْخرِبُ ِبِه  اِر َقاَل َيا َر�ُسوَل �للهَّ ُ َعَلى �لنهَّ َمُه �للهَّ ْدًقا ِمْن َقْلِبِه �إِلهَّ َحرهَّ ِ �سِ ًد� َر�ُسوُل �للهَّ مهَّ ُ َو�أَنهَّ ُمَ َل �إَِلَه �إِلهَّ �للهَّ

ِكُلو� َو�أَْخرَبَ ِبَها ُمَعاٌذ ِعْنَد َمْوِتِه َتاأَثًُّما)31(.  ًذ� َيتهَّ ا�َس َفَي�ْسَتْب�ِسُرو� َقاَل �إِ �لنهَّ
فهنا حدث معاذ بهذ� �لديث ؛لأنه طبق فقه �ملو�زنات، فقارن بني �لتحديث بهذه �لب�سارة وبني حفظ 
�لو�سية فوجد �أن هناك نهيا عن كتم �لعلم و�أمرً� بن�سره فخاف �أن ياأثم برتكه �لتحديث فحدث قبل وفاته.

ِ �سلى �لل عليه و �سلم َفَقاَلْت َيا َر�ُسوَل  َلى َر�ُسوِل �للهَّ ٌة �إِ اِعِدىِّ َقاَل َجاَءِت �ْمَر�أَ َعْن �َسْهِل ْبِن �َسْعٍد �ل�سهَّ
ُثمهَّ  َبُه  وهَّ َو�سَ ِفيَها  َظَر  �لنهَّ َد  عهَّ َف�سَ و �سلم  ِ �سلى �لل عليه  َر�ُسوُل �للهَّ �إَِلْيَها  َفَنَظَر  َنْف�ِسي.  َلَك  �أََهُب  ِجْئُت   ِ �للهَّ

ف حجرتها على �سلتها ف د�رها و�سلتها ف م�سجد قومها على �سلتها ف م�سجد �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم و�إن 
كانت �سلة ف م�سجد �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم تعدل �ألف �سلة ف غريها من �مل�ساجد - )3 / 95( ح)1689(، وقال 
�لهيثمي:  رو�ه �أحمد ورجاله رجال �ل�سحيح غري عبد �لل بن �سويد �لأن�ساري ووثقه �بن حبان.) جممع �لزو�ئد - )2 / 

154(، وقال �لألباين: ح�سن لغريه �سحيح �لرتغيب و�لرتهيب - )1 / 82(.
ٌة )1 / 146( ح)729(.   َماِم َوَبنْيَ �ْلَقْوِم َحاِئٌط �أَْو �ُسرْتَ ( �أخرجه: �لبخاري- كتاب �لآذ�ن - باب �إَِذ� َكاَن َبنْيَ �ْلإِ  30
 )37  /  1( َيْفَهُمو�  َل  �أَْن  َكَر�ِهَيَة  َقْوٍم  ُدوَن  َقْوًما  ِباْلِعْلِم  َخ�سهَّ  َمْن  باب  �لعلم-  كتاب  �لبخاري-  �أخرجه:   )  31
ح)128(، وم�سلم ف �لإميان باب �لدليل على �سحة �إ�سلم من ح�سره �ملوت ما مل ي�سرع ف �لنزع وهو �لغرغرة ون�سخ 
جو�ز �ل�ستغفار للم�سركني و�لدليل على �أن من مات على �ل�سرك فهو ف �أ�سحاب �جلحيم ول ينقذه من ذلك �سيء من 

�لو�سائل )1 / 61( ح)32(.

التأصيل النبوي لفقه املوازنات
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ُه مَلْ َيْق�ِس ِفيَها �َسْيًئا َجَل�َسْت َفَقاَم َرُجٌل ِمْن  نهَّ ُة �أَ ِت �مْلَْر�أَ ا َر�أَ ِ �سلى �لل عليه و �سلم َر�أْ�َسُه َفَلمهَّ َطاأَْطاأَ َر�ُسوُل �للهَّ
ْجِنيَها. َفَقاَل » َفَهْل ِعْنَدَك ِمْن �َسْىٍء «. َفَقاَل َل  ِ �إِْن مَلْ َيُكْن َلَك ِبَها َحاَجٌة َفَزوِّ َحاِبِه َفَقاَل َيا َر�ُسوَل �للهَّ �أَ�سْ

. ِ ِ َيا َر�ُسوَل �للهَّ َو�للهَّ
ِ َما َوَجْدُت �َسْيًئا. َفَقاَل  ُد �َسْيًئا «. َفَذَهَب ُثمهَّ َرَجَع َفَقاَل َل َو�للهَّ َفَقاَل: �ْذَهْب �إَِلى �أَْهِلَك َفاْنُظْر َهْل جَتِ
 ِ ِ َيا َر�ُسوَل �للهَّ ا ِمْن َحِديٍد «. َفَذَهَب ُثمهَّ َرَجَع. َفَقاَل َل َو�للهَّ ِ �سلى �لل عليه و �سلم » �ْنُظْر َوَلْو َخاِتً َر�ُسوُل �للهَّ
ِ �سلى �لل عليه  ُفُه. َفَقاَل َر�ُسوُل �للهَّ ا ِمْن َحِديٍد. َوَلِكْن َهَذ� �إَِز�ِرى - َقاَل �َسْهٌل َما َلُه ِرَد�ٌء - َفَلَها ِن�سْ َوَل َخاِتً
َنُع ِباإَِز�ِرَك �إِْن َلِب�ْسَتُه مَلْ َيُكْن َعَلْيَها ِمْنُه �َسْىٌء َو�إِْن َلِب�َسْتُه مَلْ َيُكْن َعَلْيَك ِمْنُه �َسْىٌء «. َفَجَل�َس  و �سلم » َما َت�سْ
ا َجاَء َقاَل  ًيا َفاأََمَر ِبِه َفُدِعَى َفَلمهَّ ِ �سلى �لل عليه و �سلم ُمَولِّ ِل�ُسُه َقاَم َفَر�آُه َر�ُسوُل �للهَّ ُجُل َحتهَّى �إَِذ� َطاَل جَمْ �لرهَّ
َدَها. َفَقاَل » َتْقَروؤُُهنهَّ َعْن َظْهِر َقْلِبَك «. َقاَل  » َماَذ� َمَعَك ِمَن �ْلُقْر�آِن «. َقاَل َمِعى �ُسوَرُة َكَذ� َو�ُسوَرُة َكَذ� - َعدهَّ

ا َمَعَك ِمَن �ْلُقْر�آِن «. )32(. َنَعْم. َقاَل » �ْذَهْب َفَقْد َملهَّْكُتَكَها مِبَ
فالزو�ج �أمر �سروري لفظ �لن�سل �لذي هو �أحد �ل�سروريات �خلم�س ، و�ملهر من حاجيات �لزو�ج 
لتمكني  و�أد�ة   ، �لزوجني  بني  و�ملودة  �ملحبة  لتوطيد  وو�سيلة  �لزو�ج  ف  و�لرغبة  �جلدية  برهان  باعتباره 
�لزوجة من حتقيق بع�س حاجاتها ، كما �أن �ملهر ي�ساعد على كبح جماح �لزوج من �لإقد�م على �لطلق �أو 
�مل�سارعة فيه ل�سعور �لزوج مبا يكلفه �لطلق من تكاليف مالية باهظة وكل هذه �أمور حاجية ت�ساعد على 
حتقيق �لأمر �ل�شروري وهو �لزو�ج ، ولذلك كان �لهر �شرطًا يف �لنكاح �ل�شحيح ، ولكن �إذ� تعار�ض �شرط 
�ملهر مع حتقيق �لزو�ج و�سارت �ملبالغة فيه مانعة من حتقيق �لزو�ج فيجب �لتقليل من �ملهر �إلى �أدنى قدر 

ميكن معه �إقامة �لزو�ج ، بل �إذ� تعذر �أن يكون �ملهر �سيئًا ماديًا فيمكن �أن يكون �سيئًا معنويًا.
ُ َعْنُه َلْوَل �آِخُر �مْلُ�ْسِلِمنَي َما َفَتْحُت َقْرَيًة �إِلهَّ َق�َسْمُتَها  َي �للهَّ ِبيِه َقاَل َقاَل ُعَمُر َر�سِ وَعْن َزْيِد ْبِن �أَ�ْسَلَم َعْن �أَ

.)33( ِبيُّ �سلى �لل عليه و �سلم َخْيرَبَ َبنْيَ �أَْهِلَها َكَما َق�َسَم �لنهَّ
فهذ� من رو�ية �ل�سحابي لفعل �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم فيكون على هذ� تاأ�سيًل نبويًا ؛لأنه من 

�أفعال �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم.

( �أخرجه: �لبخاري كتاب ف�سائل �لقر�آن باب �لقر�ءة عن ظهر قلب -ن - )ج 4 / �س 1919( ح)4741(،   32
َد�ِق َوَجَو�ِز َكْوِنِه َتْعِليَم ُقْر�آٍن َوَخاَتَ َحِديٍد َوَغرْيَ َذِلَك ِمْن َقِليٍل َوَكِثرٍي َو��ْسِتْحَباِب َكْوِنِه  وم�سلم- كتاب �لنكاح - باب �ل�سهَّ

َخْم�َسِماَئِة ِدْرَهٍم مِلَْن َل ُيْجَحُف ِبِه. )13(ن - )ج 2 / �س 1040( ح)1425(.
و�أر�س �خلر�ج ومز�رعتهم  و �سلم  �لنبي �سلى �لل عليه  �أوقاف  �لبخاري ف كتاب �ملز�رعة باب   : �أخرجه   )  33

ومعاملتهم )ج 2 / �س 822( ح)2209(.
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فاإن هذه �لأر��سي تتنازعها م�سلحتان : م�سلحة موؤقتة تتمثل ف توزيعها على �لفاحتني وم�سلحة 
�أ�سحابها وفر�س �خلر�ج  �أيدي  �لأر��سي ف  و�لأزمان وهي ترك هذه  �لأجيال  ، ممتدة ف  �لأمد  طويلة 
عليها لبيت مال �مل�سلمني ب�سورة د�ئمة وم�ستمرة ، ول �سك �أن هذه �مل�سلحة �أكرث نفعًا من �مل�سلحة �ملوؤقتة 
ف فرتة مدودة وجليل معني. وعن �لرب�ء بن عازب ر�سي �لل عنهما قال : ملا �سالح ر�سول �لل �سلى 
�لل عليه و �سلم �أهل �لديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب ممد ر�سول �لل �سلى �لل عليه و �سلم فقال 
�مل�سركون ل تكتب ممد ر�سول �لل لو كنت ر�سول مل نقاتلك فقال لعلي )�مه( . فقال علي ما �أنا بالذي 
�أماه فمحاه ر�سول �لل �سلى �لل عليه و �سلم بيده و�سالهم على �أن يدخل هو و�أ�سحابه ثلثة �أيام ول 

يدخلوها �إل بجلبان �ل�سلح ف�ساألوه ما جلبان �ل�سلح ؟ فقال �لقر�ب مبا فيه)34(.
على  بع�سها  �أف�سلية  �ل�سرعية من حيث  و�لأعمال  �مل�سالح  تفاوت  على  يدل  و�أمثاله  فهذ� �لديث 
بع�س ، وبيان �لأولوية ف تقدمي بع�سها على بع�س عند �لتعار�س فقد و�زن �لر�سول �سلى �لل عليه و �سلم 
�مل�سالح  �أجل  من  �ل�سغرى  �مل�سالح  عن  وتنازل   ، منها  �أدنى  هي  �لتي  و�مل�سالح  �لكربى  �مل�سالح  بني 
�لكربى فمثًل تنازل للم�سركني عن كتابة ب�سم �لل �لرحمن �لرحيم ف كتاب �ل�سلح ، وتنازل لهم عن 
�أن يكتب ممد ر�سول �لل ، و�أن ل يدخل مكة ف ذلك �لعام وياأتيها ف �لعام �لقادم ، وما هذه �لتنازلت 
وغريها �إل من �أجل حتقيق م�سالح �أعظم منها ؛ فقد �أعطى �لر�سول �سلى �لل عليه و �سلم �مل�سركني كل 
ما �شاألوه من �ل�شروط وت�شاهل معهم يف �أمور ظنها �ل�شحابة �شيئًا كبريً� حتى ��شتبد بهم �ل�شيق ، ولكن 
�لر�سول  �سلى �لل عليه و �سلم كان �أبعد نظرً� من �ل�سحابة فقد كان �سلح �لديبية فتحًا كبريً� للإ�سلم 
و�مل�سلمني حيث �سادت �لهدنة وو�سعت �لرب �أوز�رها و�أمن �لنا�س بع�سهم بع�سًا، مما �أتاح للنا�س �أن 
يلتقو� ويناق�سو� ومل يكلم �أحد عن �لإ�سلم وعقل �سيئًا منه �إل دخل فيه ولذلك فقد دخل ف �لإ�سلم - بني 
�سلح �لديبية وفتح مكة - مثل من كان ف �لإ�سلم قبل ذلك �أو �أكرث كما �أن هذ� �ل�سلح قد �أوجد هدنة 
جعلت �مل�سلمني ياأمنو� �سر قري�س ، فتهياأت لهم بذلك �لفر�سة �إلى �أن يخل�سو� �جلزيرة من بقايا �خلطر 
�ليهودي �لذي كان يتمثل ف ح�سون خيرب �لقوية �لتي تهدد طريق �ل�سام ، ففتحها �مل�سلمون وغنمو� منها 
غنائم �سخمة وبذلك �نتهى ما بقي من خطر لليهود بعد �أن �سبق قبل ذلك �لتخل�س من بني قينقاع وبني 

�لن�سري وبني قريظة · 
كما �أن �سلح �لديبية قد جعل قري�سًا تعرتف بالنبي و�لإ�سلم وقوتهما وكيانهما و�أن �لنبي و�مل�سلمني 

( �أخرجه: �لبخاري ف كتاب �ل�سلح باب كيف يكتب هذ� ما �سالح فلن بن فلن وفلن بن فلن و�إن مل ين�سبه   34
�إلى قبيلته �أو ن�سبه )ج 2/�س959( ح)2551(، وم�سلم ف �جلهاد و�ل�سري باب �سلح �لديبية ف �لديبية ح )ج 3 / �س 

 .)1783( )1409
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من  �ملخلفون  وبادر  �لقبائل  عيون  ف  �مل�سلمون  قوي  كما  �أح�سن  هي  بالتي  عنها  دفعتهم  بل   ، لها  �أند�د 
�لأعر�ب �إلى �لعتذ�ر و�زد�د �سوت �ملنافقني ف �ملدينة خفوتًا و�ساأنهم �ساآلة ، و�سار �لعرب يفدون على 
�لنبي �سلى �لل عليه و �سلم من �أنحاء قا�سية وتفرغ �مل�سلمون لن�سر �لدعوة �لإ�سلمية ف �جلزيرة �لعربية 
وخارجها ، فاأر�سلو� �لدعاة و�ل�سفر�ء �إلى �لأمر�ء و�لروؤ�ساء و�مللوك يدعوهم بدعوة �لإ�سلم وقويت �سوكة 
وكان ف   ، ويفتحوها  يغزو� مكة  �أن  �سنتني  بعد  و�سحبه  �سلم  و  عليه  �لنبي �سلى �لل  و��ستطاع  �مل�سلمني 
ذلك �لنهاية �لا�سمة �إذ جاء ن�سر �لل و�لفتح ، ودخل �لنا�س ف دين �لل �أفو�جًا، وبذلك فقد كان �سلح 
�لديبية -كما �سماه �لقر�آن- فتحًا مبينًا قال تعالى:�إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا ، ليغفر �لل لك ما تقدم من 
ذنبك وما تاأخر ويتم نعمته عليك ويهديك �سر�طًا م�ستقيمًا، وين�سرك �لل ن�سرً� عزيزً� )�سورة �لفتح: 1: 
3()35(·  كما قال �لزهري رحمه �لل عن �سلح �لديبية : » فما فتح ف �لإ�سلم فتح قبله كان �أعظم منه 
، �إمنا كان �لقتال حيث �لتقى �لنا�س ، فلما كانت �لهدنة ، وو�سعت �لرب ، و�آمن �لنا�س بع�سهم بع�سًا ، 
و�لتقو� ، فتفاو�سو� ف �لديث و�ملنازعة ، فلم يكلم �أحد بالإ�سلم يعقل �سيئًا �إل دخل فيه ، ولقد دخل ف 

تينك �ل�سنتني مثل من كان ف �لإ�سلم قبل ذلك �أو �أكرث »)36(.
م�سلحة  على  �سبب  لأي  ر�جحة  م�سلحة  فقدمت  م�سلحتان  فيها  جاءت  �ل  �لأمور  بع�س  فهذه 

مرجوحة.

( ب�سط �بن كثري فو�ئد �سلح �لديبية فمن �ساء فلري�جعها ف تف�سري �بن كثري / د�ر طيبة - )ج 7 / �س   35
325(، و�نظر: �سرح �لنووي على م�سلم - )ج 12 / �س 135(. 

( �سرية �بن ه�سام 322/3.   36
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�ملبحث �لثاين : �ملو�زنة بني �ملفا�سد �ملتعار�سة.

�ملفا�سد �أق�سام:

)�أحدها( ما هو مف�سدة خال�سة ل يتعلق بها م�سلحة �سابقة ول لحقة ول مقرتنة، فل تكون �إل منهيًا 
عنها، �إما حظرً�، و�إما كر�هة. 

)�لق�سم �لثاين( ما هو مف�سدة ر�جحة على م�سلحة �أو م�سالح وهي منهية. 
)�لق�سم �لثالث( ما هو مف�سدة م�ساوية مل�سلحة �أو م�سالح، فاإن �أمكن درء �ملف�سدة وجلب �مل�سلحة 

�أو �مل�سالح قلنا بذلك وتركنا �ملف�سدة و�أثبتنا �مل�سلحة �أو �مل�سالح، و�إن تعذر �جللب و�لدرء ففيه نظر. 
) �لق�سم �لر�بع( ما هو مف�سدة م�ساوية ملف�سدة �أو مفا�سد فاإن �أمكن درء �جلميع در�أناه و�إن تعذر 

ت �ملفا�سد در�أنا �لأرذل فالأرذل و�لأقبح فالأقبح«)37(. تخرينا ومهما تح�سّ
ونظرً� ل�سعوبة �لرتجيح ف �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة �سطر لنا كذلك علماء �لقو�عد و�لفقه قو�عد 
فقهية ت�ساعد على �لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�س، يحفظها �لفقيه ليفتي بها ويحفظها غريه 

ليتزن على وفقها، ومن �أمثال هذه �لقو�عد:
درء �ملفا�سد مقدم على جلب �مل�سالح - تفوت �أدنى �مل�سلحتني لفظ �أعلهما - �مل�سلحة �لعامة 
تقدم على �مل�سلحة �خلا�سة- �ل�سرر �لأ�سد يز�ل بال�سرر �لأخف- �ل�سرر ل يز�ل مبثله- يتحمل �ل�سرر 
�خلا�س لدفع �ل�سرر �لعام- �ل�سرور�ت تبيح �ملحظور�ت- �ل�سرور�ت تقدر بقدرها-  �إلى غري ذلك من 

�لقو�عد �لتي و�سعها �لفقهاء)38(.
وقد وردت ف �ملو�زنة بني �ملفا�سد �ملتعار�سة �إذ� ��سطر �إلى �إحد�ها، عدد من �لأحاديث منها:

ِبيُّ �سلى  ا�ُس َفَقاَل َلُهْم �لنهَّ َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة ر�سي �لل عنه َقاَل: َقاَم �أَْعَر�ِبيٌّ َفَباَل ِف �مْلَ�ْسِجِد َفَتَناَوَلُه �لنهَّ
ِريَن َومَلْ ُتْبَعُثو�  ا ُبِعْثُتْم ُمَي�سِّ َ �لل عليه و �سلم َدُعوُه َوَهِريُقو� َعَلى َبْوِلِه �َسْجًل ِمْن َماٍء �أَْو َذُنوًبا ِمْن َماٍء َفاإِمنهَّ

ِريَن()39(. ُمَع�سِّ

( قو�عد �لحكام ف م�سالح �لنام �س 56 .   37
( ينظر: �ملو�فقات - )ج 3 / �س 190(، غاية �لو�سول ف �سرح لب �لأ�سول - )ج 1 / �س 126(.   38

)( �أخرجه: �لبخاري ف -كتاب �لو�سوء - باب �سب �ملاء على �لبول ف �مل�سجد- 1/ 89 ح)217(، و�نظر:   39
89/1 )216(و 2270/5ح)5777(.
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ترويع  ومف�سدة  �مل�سجد  ف  �لأعر�بي  بول  مف�سدة   : مف�سدتني  بني  مو�زنة  ت�سمن  قد  �لديث  هذ�   
�لأعر�بي �لذي  قد يوؤدي �إلى نفوره عن �لدين ، ومبا �أن مف�سدة ترويع �لأعر�بي �أكرب من مف�سدة بوله فقد 
در�أت �ملف�سدة �لكربى مبا هو �أدنى منها ، لذلك فقد نهى �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم �أ�سحابه عن زجر 

�لأعر�بي �تقاء ودرءً� ملف�سدة �لرتويع ·
مل ينكر �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم على �ل�سحابة ومل يقل لهم مل نهيتم �لأعر�بي بل �أمرهم بالكف 
عنه للم�سلحة �لر�جحة وهو دفع �أعظم �ملف�سدتني باحتمال �أي�سرهما وحت�سيل �أعظم �مل�سلحتني برتك 

�أي�سرهما)40(.
فالنبي �سلى �لل عليه و �سلم نظر ف عو�قب �لأمور و�أن �لأمر يدور بني �حتمالني �إما �أن مُينع �لرجل 
و�إما �أن ُيرتك . و�أنه لو ُمنع فاإما �أن ينقطع �لبول فعل فيح�سل على �لرجل �سرر من �حتبا�س بوله و�إما �أن 
ل ينقطع ويتحرك خوفا منهم فيزد�د �نت�سار �لنجا�سة ف �مل�سجد �أو على ج�سد �لرجل وثيابه فر�أى �لنبي 
�سلى �لل عليه و �سلم بثاقب نظره �أن ترك �لرجل يبول هو �أدنى �ملف�سدتني و�أهون �ل�سرين خ�سو�سا و�أن 
�لرجل قد �سرع ف �ملف�سدة و�لنجا�سة ميكن تد�ركها بالتطهري ولذلك قال لأ�سحابه : دعوه ل ُتزرموه �أي ل 
حتب�سوه . فاأمرهم بالكّف لأجل �مل�سلحة �لر�جحة وهو دفع �أعظم �ملف�سدتني باحتمال �أي�سرهما وحت�سيل 

�أعظم �مل�سلحتني برتك �أي�سرهما.
و�لقذر  �لأذى  بهذ�  �مل�سجد  تلويث  : مف�سدة  �لأولى  فاملف�سدة   : ففي �لديث مف�سدتان وم�سلحتان 
. و�لثانية : مف�سدة تنفريه عن �لإ�سلم و�إيغار �سدره على من �عتدى عليه وتلويث مو��سع من �مل�سجد ، 
ول�سك �أن �ملف�سدة �لثانية �أ�سد من �ملف�سدة �لأولى فروعيت �ملف�سدة �لكربى بارتكاب �ل�سغرى ، فقال : ) 
دعوه ( �أي ل باأ�س �أن يرتكب هذه �ملف�سدة ، ول ت�سربوه حتى ل يقع ف �ملف�سدة �لكربى . و�أما �مل�سلحتان 
: فالأولى : م�سلحة �سيانة �مل�ساجد من �لبول و�لأذى ، وهي �ل�سغرى ، وم�سلحة تاأليفه على �لإ�سلم ، 
بل وم�سلحة �ملحافظة على نف�سه من تاأذيه باحتبا�س �لبول ، بل وم�سلحة عدم �نت�سار �لبول ف �أكرث من 
بقعة ف �مل�سجد ب�سبب هروبه منهم ، فهذه �مل�سالح روعيت جميعها بتفويت �مل�سلحة �ل�سغرى �لتي هي 
�سيانة �مل�سجد من �لأذى و�لقذر ف هذه �لبقعة فقط ؛ لأنه �إذ� تعار�ست م�سلحتان روعي �أكربهما بتفويت 

�أ�سغرهما . و�لل �أعلم)41(.
�إَِلْيَها َوِكيُلُه  ْر�َسَل  َفاأَ َة َوُهَو َغاِئٌب  �أََبا َعْمِرو ْبَن َحْف�سٍ َطلهََّقَها �ْلَبتهَّ �أَنهَّ  ومنها : حديث َفاِطَمَة ِبْنِت َقْي�ٍس 

( فتح �لباري - �بن حجر - د�ر �ملعرفة - )ج 1 / �س 324(.   40
( تلقيح �لأفهام �لعلية ب�سرح �لقو�عد �لفقهية - )ج 3 / �س 15(.   41
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ِ -�سلى �لل عليه و�سلم- َفَذَكَرْت  ِ َما َلِك َعَلْيَنا ِمْن �َسْىٍء. َفَجاَءْت َر�ُسوَل �للهَّ ِب�َسِعرٍي َف�َسِخَطْتُه َفَقاَل َو�للهَّ
َيْغ�َساَها  �ْمَر�أٌَة  ِتْلَك   « َقاَل  ُثمهَّ  �َسِريٍك  مِّ  �أُ َبْيِت  ِفى  َتْعَتدهَّ  �أَْن  َمَرَها  َفاأَ  .» َنَفَقٌة  َعَلْيِه  َلِك  َلْي�َس   « َفَقاَل  َلُه  َذِلَك 
ا َحَلْلُت  ِعنَي ِثَياَبِك َفاإَِذ� َحَلْلِت َفاآِذِنيِنى «. َقاَلْت َفَلمهَّ ُه َرُجٌل �أَْعَمى َت�سَ نهَّ ى ِعْنَد �ْبِن �أُمِّ َمْكُتوٍم َفاإِ َحاِبى �ْعَتدِّ �أَ�سْ
ا �أَُبو  ِ -�سلى �لل عليه و�سلم- » �أَمهَّ َذَكْرُت َلُه �أَنهَّ ُمَعاِوَيَة ْبَن �أَِبى �ُسْفَياَن َو�أََبا َجْهٍم َخَطَباِنى. َفَقاَل َر�ُسوُل �للهَّ
ْعُلوٌك َل َماَل َلُه �ْنِكِحى �أُ�َساَمَة ْبَن َزْيٍد «. َفَكِرْهُتُه ُثمهَّ َقاَل  ا ُمَعاِوَيُة َف�سُ مهَّ اُه َعْن َعاَتِقِه َو�أَ ُع َع�سَ َجْهٍم َفَل َي�سَ

� َو�ْغَتَبْطُت ِبِه)42(. ُ ِفيِه َخرْيً » �ْنِكِحى �أُ�َساَمَة «. َفَنَكْحُتُه َفَجَعَل �للهَّ
وف هذ� جو�ز ذكره مبا فيه للن�سيحة)43( وهذ� من باب �لغيبة لنطباق تعريف �لغيبة عليها ، لكن 
جاز ذلك مع �أن فيه مف�شدة درءً� للمف�شدة �لأ�شد وهي تورط �لنا�ض مبن ل ي�شلح لهم خلًقا وديًنا، فروعيت 

هذه �ملف�سدة بارتكاب �أدنى �ملف�سدتني)44(.
وعلى ذلك ق�س بقية ما قال فيه �لعلماء �إنه من �لغيبة �جلائزة، و�لل �أعلم.

ومنها : �أن �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم نهى �أ�سحابه عن كرثة �سوؤ�له ففي �ل�سحيحني من حديث 
جهَّ  ُ َعَلْيُكُم �ْلَ ا�ُس َقْد َفَر�َس �للهَّ �أَيَُّها �لنهَّ ِ �سلى �لل عليه و �سلم َفَقاَل »  �أَِبى ُهَرْيَرَة َقاَل َخَطَبَنا َر�ُسوُل �للهَّ
ِ �سلى �لل عليه و �سلم  ِ َف�َسَكَت َحتهَّى َقاَلَها َثَلًثا َفَقاَل َر�ُسوُل �للهَّ و� «. َفَقاَل َرُجٌل �أَُكلهَّ َعاٍم َيا َر�ُسوَل �للهَّ َفُحجُّ
ِة �ُسوؤَ�ِلِهْم  ا َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِبَكرْثَ َ » َلْو ُقْلُت َنَعْم َلَوَجَبْت َومَلَا ��ْسَتَطْعُتْم - ُثمهَّ َقاَل - َذُروِنى َما َتَرْكُتُكْم َفاإِمنهَّ

َو�ْخِتَلِفِهْم َعَلى �أَْنِبَياِئِهْم َفاإَِذ� �أََمْرُتُكْم ِب�َسْىٍء َفاأُْتو� ِمْنُه َما ��ْسَتَطْعُتْم َو�إَِذ� َنَهْيُتُكْم َعْن �َسْىٍء َفَدُعوُه «)45(.
ا م�سلحة �إبقاء �لذمة بريئة من �لتكاليف  مع �أن �سوؤ�له عن بع�س �لأ�سياء فيه م�سلحة لهم ، لكن �أي�سً
�أكرب ، ذلك لأنهم لو �أكرثو� �ل�سوؤ�ل ل�سدد �لل عليهم بكرثة �لتكاليف ، فقال لهم : ) ذروين ما تركتكم 
( ففوت �مل�سلحة �ل�سغرى �لتي هي زيادة علمهم لتتحقق �مل�سلحة �لكربى وهي بقاء ذمتهم بريئة من 

�لتكاليف ؛ لأنه �إذ� تعار�س م�سلحتان روعي �أكربهما بتفويت �أ�سغرهما ، و�لل �أعلم .
بل قد يبني للعا�سي م�سار �ملع�سية و�ملف�سدة �ملوؤدية �إليها فينزجر ويعود �إلى ر�سده وتوب.

ِ ، �ْئَذْن ِل  ِبيهَّ �سلى �لل عليه و �سلم َفَقاَل : َيا َر�ُسوَل �للهَّ ا �أََتى �لنهَّ وَعْن �أَِبي �أَُماَمَة، َقاَل : �إِنهَّ َفًتى �َسابًّ

( �أخرجه: م�سلم ف -كتاب �لطلق - باب �ملطلقة ثلثا ل نفقة لها  )ج 2 / �س 1114( ح)1480(.    42
( �سرح �لنووي على م�سلم - )ج 10 / �س 98(.   43

( تلقيح �لأفهام �لعلية ب�سرح �لقو�عد �لفقهية - )ج 3 / �س 15(.   44
( �أخرجه: �لبخاري-كتاب �لعت�سام بالكتاب و�ل�سنة - باب �لقتد�ء ب�سنن ر�سول �لل �سلى �لل عليه و �سلم   45

)ج 6 / �س 2658( ح)6858(، وم�سلم-كتاب �لج - باب فر�س �لج مرة ف �لعمر  )ج 2 / �س 975( ح )1337(.  
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َنا ، َفاأَْقَبَل �ْلَقْوُم َعَلْيِه ، َفَزَجُروُه ، َقاُلو� : َمْه َمْه ، َفَقاَل : “ �ْدُنْه “ ، َفَدَنا ِمْنُه َقِريًبا ، َقاَل : َفَجَل�َس ، َقاَل  ِبالزِّ
َهاِتِهْم “ ، َقاَل : “  ا�ُس ُيِحبُّوَنُه ِلأُمهَّ ُ ِفَد�َءَك ، َقاَل : “ َوَل �لنهَّ ِ ، َجَعَلِني �للهَّ َك ؟ “ ، َقاَل : َل َو�للهَّ بُُّه ِلأُمِّ : “ �أَحُتِ
ا�ُس ُيِحبُّوَنُه ِلَبَناِتِهْم ،  ُ ِفَد�َءَك ، َقاَل : “ َوَل �لنهَّ ِ ، َجَعَلِني �للهَّ ِ َيا َر�ُسوَل �للهَّ �أََفُتِحبُُّه ِلْبَنِتَك ؟ “ ، َقاَل : َل َو�للهَّ
ا�ُس ُيِحبُّوَنُه ِلأََخَو�ِتِهْم ، َقال :  ُ ِفَد�َءَك ، َقاَل : “ َوَل �لنهَّ ِ ، َجَعَلِني �للهَّ َقاَل : �أََفُتِحبُُّه ِلأُْخِتَك ؟ “ ، َقاَل : َل َو�للهَّ
اِتِهْم ، َقاَل : �أََفُتِحبُُّه  ا�ُس ُيِحبُّوَنُه ِلَعمهَّ ُ ِفَد�َءَك ، َقاَل : “ َوَل �لنهَّ ِ ، َجَعَلِني �للهَّ ِتَك ؟ “ ، َقاَل : َل َو�للهَّ �أََفُتِحبُُّه ِلَعمهَّ
َع َيَدُه  اَلِتِهْم ، َقاَل : َفَو�سَ ا�ُس ُيِحبُّوَنُه خِلَ ُ ِفَد�َءَك ، َقاَل : “ َوَل �لنهَّ ِ ، َجَعَلِني �للهَّ اَلِتَك ؟ “ ، َقاَل : َل َو�للهَّ خِلَ
ْن َفْرَجُه “ ، َفَلْم َيُكْن َبْعُد َذِلَك �ْلَفَتى َيْلَتِفُت �إَِلى �َسْيٍء  ْر َقْلَبُه ، َوَح�سِّ َعَلْيِه ، َوَقاَل : “ �للهَُّهمهَّ �ْغِفْر َذْنَبُه ، َوَطهِّ

.)46(
�أو  �ملف�سدتني  �أعظم  دفع  وهي  �لر�جحة،  للم�سلحة  عنه  بالكف  �سلم  و  عليه  �لل  �سلى  �لنبي  فاأمر 
�ل�سررين باحتمال �أي�سرهما، وحت�سيل �أعظم �مل�سلحتني برتك �أي�سرهما وهذ� من �أعظم �لكم �لعالية، 
فقد ر�عى �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم هذه �مل�سالح، وما يقابلها من �ملفا�سد، ور�سم �سلى �لل عليه و �سلم 
لأمته كيفية �لرفق باجلاهل، وتعليمه ما يلزمه من غري تعنيف، ول �سبٍّ ول �إيذ�ء ول ت�سديد، وقد كان لهذ� 

�ل�ستئلف و�لرحمة و�لرفق �لأثر �لكبري ف حياة هذ� �ل�ساب وغريه.
ِ �سلى �لل  ُمَعِة ِمْن َباٍب َكاَن ِوَجاَه �مْلِْنرَبِ َوَر�ُسوُل �للهَّ نهَّ َرُجًل َدَخَل َيْوَم �جْلُ     عن �أََن�س ْبِن َماِلٍك َيْذُكُر �أَ
ِ َهَلَكْت �مْلََو��ِسي  ِ �سلى �لل عليه و �سلم َقاِئًما َفَقاَل َيا َر�ُسوَل �للهَّ عليه و �سلم َقاِئٌم َيْخُطُب َفا�ْسَتْقَبَل َر�ُسوَل �للهَّ
ِ �سلى �لل عليه و �سلم َيَدْيِه َفَقاَل �للهَُّهمهَّ ��ْسِقَنا �للهَُّهمهَّ  َ ُيِغيُثَنا َقاَل َفَرَفَع َر�ُسوُل �للهَّ ُبُل َفاْدُع �للهَّ َو�ْنَقَطَعْت �ل�سُّ
َماِء ِمْن �َسَحاٍب َوَل َقَزَعًة َوَل �َسْيًئا َوَما َبْيَنَنا َوَبنْيَ �َسْلٍع  ِ َما َنَرى ِف �ل�سهَّ ��ْسِقَنا �للهَُّهمهَّ ��ْسِقَنا َقاَل �أََن�ُس َوَل َو�للهَّ
َماَء �ْنَت�َسَرْت ُثمهَّ �أَْمَطَرْت َقاَل  َطْت �ل�سهَّ ا َتَو�سهَّ �ِس َفَلمهَّ ْ ِمْن َبْيٍت َوَل َد�ٍر َقاَل َفَطَلَعْت ِمْن َوَر�ِئِه �َسَحاَبٌة ِمْثُل �لرتُّ
ِ �سلى �لل عليه و �سلم  ُمَعِة �مْلُْقِبَلِة َوَر�ُسوُل �للهَّ ْم�َس �ِستًّا ُثمهَّ َدَخَل َرُجٌل ِمْن َذِلَك �ْلَباِب ِف �جْلُ ِ َما َر�أَْيَنا �ل�سهَّ َو�للهَّ
�ِسْكَها َقاَل َفَرَفَع  َ مُيْ ُبُل َفاْدُع �للهَّ ِ َهَلَكْت �ْلأَْمَو�ُل َو�ْنَقَطَعْت �ل�سُّ َقاِئٌم َيْخُطُب َفا�ْسَتْقَبَلُه َقاِئًما َفَقاَل َيا َر�ُسوَل �للهَّ
َباِل َو�ْلآَجاِم  ِ �سلى �لل عليه و �سلم َيَدْيِه ُثمهَّ َقاَل �للهَُّهمهَّ َحَو�َلْيَنا َوَل َعَلْيَنا �للهَُّهمهَّ َعَلى �ْلآَكاِم َو�جْلِ َر�ُسوُل �للهَّ
ُهَو  َن�ًسا: �أَ ْم�ِس َقاَل �َسِريٌك :َف�َساأْلُت �أَ �ِسي ِف �ل�سهَّ َجِر َقاَل َفاْنَقَطَعْت َوَخَرْجَنا مَنْ َر�ِب َو�ْلأَْوِدَيِة َوَمَناِبِت �ل�سهَّ َو�لظِّ

ُل َقالَ: َل �أَْدِري)47(.  ُجُل �ْلأَوهَّ �لرهَّ

)( �أخرجه: �لإمام �أحمد ف م�سنده ج5/ �س256 ح)22265( وقال �ل�شيخ �شعيب �لأرناوؤوط : �إ�شناده �شحيح   46
رجاله ثقات رجال �ل�سحيح، و�لطرب�ين ف م�سند �ل�ساميني - )ج 2 / �س 139( ح)1066(، وقال �لهيثمي: رو�ه �أحمد 

و�لطرب�ين ف �لكبري ورجاله رجال �ل�سحيح.) جممع �لزو�ئد ومنبع �لفو�ئد . مقق - )ج 1 / �س 155(. 
( �أخرجه: �لبخاري كتاب �ل�ست�سقاء باُب �ل�ْسِت�ْسَقاِء ف �مَل�ْسِجِد �جَلاِمِع )ج 1 / �س 343( ح)967(.    47
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فكاأنه �سلى �لل عليه و �سلم ما منعه هذ� �لرجل من �لكلم �أثناء خطبة �لإمام لأن �ل�سرر هنا خا�س، 
�ل�سرر  ، فعفا عنه ف حتمله  �لعام  �ل�سرر  �لقائل دفع  �لعام وكاأن مر�د هذ�  �ل�سرر  ومثله يتحمل لدفع 

�خلا�س لأجله و�لل تعالى �أعلم)48(.
وف �أحيان �أخرى كان يدفع �ملف�سدة باملوعظة �ل�سنة. 

ِ �سلى �لل عليه و �سلم �إِْذ َعَط�َس َرُجٌل  لِّي َمَع َر�ُسوِل �للهَّ َلِميِّ َقاَل: َبْيَنا �أََنا �أُ�سَ َكِم �ل�سُّ فَعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن �ْلَ
َياْه َما �َساأُْنُكْم َتْنُظُروَن �إَِلهَّ َفَجَعُلو�  اِرِهْم َفُقْلُت: َو�ُثْكَل �أُمِّ ُ َفَرَمايِن �ْلَقْوُم ِباأَْب�سَ ِمَن �ْلَقْوِم َفُقْلُت: َيْرَحُمَك �للهَّ
ِ �سلى �لل عليه و  لهَّى َر�ُسوُل �للهَّ ا �سَ ي �َسَكتُّ َفَلمهَّ ُتوَنِني َلِكنِّ مِّ ا َر�أَْيُتُهْم ُي�سَ ْيِديِهْم َعَلى �أَْفَخاِذِهْم َفَلمهَّ ِرُبوَن ِباأَ َي�سْ
َرَبِني  ِ َما َكَهَريِن )قهرين( َول �سَ ي َما َر�أَْيُت ُمَعلًِّما َقْبَلُه َول َبْعَدُه �أَْح�َسَن َتْعِليًما ِمْنُه َفَو�للهَّ ِبي ُهَو َو�أُمِّ �سلم َفِباأَ
ْكِبرُي َوِقَر�َءُة  ا ُهَو �لتهَّ�ْسِبيُح َو�لتهَّ َ ا�ِس �إِمنهَّ ُلُح ِفيَها �َسْيٌء ِمْن َكلِم �لنهَّ لَة ل َي�سْ �إِنهَّ َهِذِه �ل�سهَّ َول �َسَتَمِني َقاَل: 

�ْلُقْر�آِن)49(.
وجه �لدللة: �أن �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم دفع �ملف�سدة هنا بدون قهر ول �سرب ول �ستم، و�إمنا 

علمه ما ي�سلح لل�سلة وما ل ي�سلح.
ومن �لأمثلة �لتي �أجيز فيها �ملحظور للحاجة �لنظر �إلى �لعور�ت للمد�و�ة ، ويباح �لنظر للوجه من 
�أجل �ملعاملة و�لإ�سهاد و�خلطبة و�لتعليم ونحوها لاجة �لنا�س �إلى �لتعرف على مو�طن �لد�ء وت�سخي�س 
�ملر�س، وو�سف �لعلج �ملنا�سب ، �أو للتعرف على �ملر�أة �ملتعامل معها �أو �مل�سهود لها �أو عليها �أو �ملتعلمة 
�ملفا�سد  فاأ�سدها خطرً�  تتفاوت من حيث رتبتها  �ملفا�سد  · �إن  �أو �ملخطوبة ولكن بقدر �لاجة ف ذلك 
�ملتعلقة باأمر �سروري ، ثم يليها �ملفا�سد �ملتعلقة باأمر حاجي ، ثم يليها �ملفا�سد �ملتعلقة باأمر حت�سيني ، 
فاملف�سدة �ملتعلقة باأمر �سروري �أكرب من �ملف�سدة �ملتعلقة بحاجي �أو حت�سيني ، و�ملتعلقة باأمر حاجي �أكرب 

من �ملف�سدة �ملتعلقة باأمر حت�سيني ·

( حا�سية �ل�سندى على �سحيح �لبخارى - )ج 1 / �س 162(.   48
)( �أخرجه: م�سلم ف - كتاب �مل�ساجد ومو��سع �ل�سلة - باب حترمي �لكلم ف �ل�سلة ون�سخ ما كان من   49

�إباحة ج1 / �س381 ح)537 (. 
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�ملبحث �لثالث: �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة.

»�إن �لل �أمر بال�سلح، ونهى عن �لف�ساد وبعث ر�سله بتح�سيل �مل�سالح وتكميلها، وتعطيل �ملفا�سد 
وتقليلها«)50( ، »و�ل�سريعة مبناها على دفع �لف�سادين بالتز�م �أدناهما«)51(. 

�أعظم  حت�سل  فهي  وتقليلها،  �ملفا�سد  وتعطيل  وتكميلها،  �مل�سالح  بتح�سيل  جاءت  فـ«�ل�سريعة 
�مل�سلحتني بفو�ت �أدناهما، وتدفع �أعظم �لف�سادين باحتمال �أدناهما«)52(. 

ولقد »...جاءت �ل�سريعة عند تعار�س �مل�سالح و�ملفا�سد بتح�سيل �أعظم �مل�سلحتني بتفويت �أدناهما، 
وباحتمال �أدنى �ملف�سدتني لدفع �أعلهما« )53(، »ومن �أ�سول �ل�سرع �أنه �إذ� تعار�س �مل�سلحة و�ملف�سدة قدم 
�أرجحهما« )54(. »�إذ �ل�سريعة مبناها على حت�سيل �مل�سالح وتكميلها، وتعطيل �ملفا�سد وتقليلها، و�لورع 

ترجيح خري �خلريين بتفويت �أدناهما، ودفع �سر �ل�سرين و�إن ح�سل �أدناهما«)55(. 
�خلريين  خري  ورجحت  وتقليلها،  �ملفا�سد  وتعطيل  وتكميلها،  �مل�سالح  بتح�سيل  جاءت  »�ل�سريعة  و 

بتفويت �أدناهما، وهذ� من فو�ئد ن�سب ولة �لأمور«)56(.
 »فيجب دفع �أعظم �لف�سادين باحتمال �أدناهما، �إذ ذلك قاعدة م�ستقرة ف �ل�سريعة«)57(. 

وف �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة ورد عدد من �لأحاديث �لنبوية :
 ُ ا�ُس َقْد َفَر�َس �للهَّ ِ �سلى �لل عليه و �سلم َفَقاَل » �أَيَُّها �لنهَّ منها َعْن �أَِبى ُهَرْيَرَة َقاَل َخَطَبَنا َر�ُسوُل �للهَّ
ِ �سلى �لل  ِ َف�َسَكَت َحتهَّى َقاَلَها َثَلًثا َفَقاَل َر�ُسوُل �للهَّ و� «. َفَقاَل َرُجٌل �أَُكلهَّ َعاٍم َيا َر�ُسوَل �للهَّ جهَّ َفُحجُّ َعَلْيُكُم �ْلَ
ا َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم  َ عليه و �سلم » َلْو ُقْلُت َنَعْم َلَوَجَبْت َومَلَا ��ْسَتَطْعُتْم - ُثمهَّ َقاَل - َذُروِنى َما َتَرْكُتُكْم َفاإِمنهَّ
َذ� َنَهْيُتُكْم َعْن �َسْىٍء  ُتو� ِمْنُه َما ��ْسَتَطْعُتْم َو�إِ َذ� �أََمْرُتُكْم ِب�َسْىٍء َفاأْ ِة �ُسوؤَ�ِلِهْم َو�ْخِتَلِفِهْم َعَلى �أَْنِبَياِئِهْم َفاإِ ِبَكرْثَ

(  »�لفتاوى« لبن تيمية )266/31(.  50
(  »�ل�ستقامة« لبن تيمية )33/1(.  51

(  »�لإ�ستقامة« لبن تيمية )288/1(.  52
(  »�لفتاوى« لبن تيمية )92/31(.  53

(  »�لفتاوى« لبن تيمية )538/20(.  54

(  »�لفتاوى« لبن تيمية )193/30(.  55
(  »�لفتاوى« لبن تيمية )136/30(.   56

( »�لفتاوى« لبن تيمية )485/29(، ينظر: مفهوم �أهل �ل�سنة و�جلماعة - )�س 271(.   57
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َفَدُعوُه«)58(.
وجه �لدللة: �أن �لنبي و�زن بني م�سلحة �ل�سوؤ�ل، و�ملف�سدة �لتي قد ترتتب على �ل�سوؤ�ل فقدم �مل�سلحة 

على �ملف�سدة.
فهذ� �لديث �أ�سل ف �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد فاإن �ل�سارع �إذ� نهى عن �سيء فل بد من �لبتعاد 

عنه، و�إذ� �أمر ب�سيء فامل�سلم مطالب باأن ياأتي بالقدر �مل�ستطاع ح�سب �لو�سع و�لطاقة.
�أدناهما،  بتفويت  �مل�سلحتني  �أعظم  بتح�سيل  و�ملفا�سد  �مل�سالح  تعار�س  عند  �ل�سريعة  جاءت  فقد 
�ملوقوفة  �لأمو�ل  هذه  عن  �لكبري  �لف�ساد  يندفع  مل  فمتى  �أعلهما،  لدفع  �ملف�سدتني  �أدنى  وباحتمال 

وم�سارفها �ل�سرعية �إل مبا ذكر من �حتمال �ملف�سدة �لقليلة كان ذلك هو �لو�جب �سرًعا .
َخَرَج  ِ �سلى �لل عليه و �سلم  َر�ُسوَل �للهَّ �أَنهَّ   :  ِ َعْبِد �للهَّ ْبِن  َجاِبِر  َعْن  �أخرجه �لرتمذي  ومن ذلك ما 
ا�َس َقْد �َسقهَّ َعَلْيِهْم  ا�ُس َمَعُه َفِقيَل َلُه: �إِنهَّ �لنهَّ اَم �لنهَّ اَم َحتهَّى َبَلَغ ُكَر�َع �ْلَغِميِم)59( َو�سَ َة َعاَم �ْلَفْتِح َف�سَ �إَِلى َمكهَّ
َلْيِه  �إِ َيْنُظُروَن  ا�ُس  َو�لنهَّ َف�َسِرَب  ِر  �ْلَع�سْ َبْعَد  َماٍء  ِمْن  ِبَقَدٍح  َفَدَعا  َفَعْلَت،  ِفيَما  َيْنُظُروَن  ا�َس  �لنهَّ َو�إِنهَّ  َياُم،  �ل�سِّ

اُة.)60(. اُمو� َفَقاَل �أُوَلِئَك �ْلُع�سَ نهَّ َنا�ًسا �سَ ُهْم َفَبَلَغُه �أَ اَم َبْع�سُ ُهْم َو�سَ َفاأَْفَطَر َبْع�سُ
وهنا �أي�سًا و�زن بني �مل�سلحة ف �ل�سيام، و�لأثر �ملرتتب على هذه �مل�سلحة قد ترتتب عليها مف�سدة 

وهي هلك �لنا�س فاأفطر ف �ل�سفر �لذي �أبيح �لفطر فيه.
ِبيُّ �سلى �لل عليه و �سلم : َيا َعاِئ�َسُة  ومنها �أن �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم قال خماطبًا عائ�سة: َقاَل �لنهَّ
ا�ُس، َوَباٌب  ُت �ْلَكْعَبَة، َفَجَعْلُت َلَها َباَبنْيِ َباٌب َيْدُخُل �لنهَّ َبرْيِ ِبُكْفٍر َلَنَق�سْ َلْوَل َقْوُمِك َحِديٌث َعْهُدُهْم َقاَل �ْبُن �لزُّ

( �أخرجه: م�سلم- كتاب �لج باب فر�س �لج مرة ف �لعمر  )ج 2 / �س 975( ح)1337(.    58
َة َع�َسَر َكْيًل َعَلى  َجَناَن ، َتَقُع َجُنوَب ُع�ْسَفاَن ِب�ِستهَّ ِة �سَ مِّ �ْلَكاِف َو�ْلَغِميُم ِبَفْتِح �مْلُْعَجَمِة وِهَي َنْعٌف ِمْن َحرهَّ )( ِب�سَ  59
َها َبْرَقاُء ِف  َقاِء �ْلَغِميِم ، َذِلك �أَنهَّ َة َعَلى َطِريِق �مْلَِديَنِة ، َوُتْعَرُف �ْلَيْوَم ِبرَبْ َة ، �أَْي َعَلى ) 64 ( َكْيًل ِمْن َمكهَّ ِة �إَلى َمكهَّ ادهَّ �جْلَ
ْمِل . )�ملعامل �جلغر�فية �لو�ردة ف �ل�سرية �لنبوية 1  َجاَرُة ِبالرهَّ َقُة : ُمْرَتَفٌع َتْخَتِلُط ِفيِه �ْلِ َقاُء َو�ْلأَْبَرُق َو�ْلرُبْ َتْكِويِنَها. َو�ْلرَبْ

388، معجم �لبلد�ن 4/ 214(.
– كتاب �ل�سوم باب ما جاء ف كر�هية �ل�سوم ف �ل�سفر ج3/�س89  ح )710(،  )( �أخرجه: �لرتمذي ف   60
ِبيِّ �سلى �لل عليه و  َحاِب �لنهَّ �سْ ى َبْع�ُس �أَْهِل �ْلِعْلِم ِمْن �أَ َفِر َفَر�أَ ْوِم ِف �ل�سهَّ ْهُل �ْلِعْلِم ِف �ل�سهَّ وقال: ح�سن �سحيح . َو�ْخَتَلَف �أَ
�ْسَحُق �ْلِفْطَر  َفِر َو�ْخَتاَر �أَْحَمُد َو�إِ اَم ِف �ل�سهَّ َذ� �سَ ُهْم َعَلْيِه �ْلإَِعاَدَة �إِ ُل َحتهَّى َر�أَى َبْع�سُ َفِر �أَْف�سَ ِهْم �أَنهَّ �ْلِفْطَر ِف �ل�سهَّ �سلم َوَغرْيِ
ُل  ْف�سَ اَم َفَح�َسٌن َوُهَو �أَ ًة َف�سَ ِهْم �إِْن َوَجَد ُقوهَّ ِبيِّ �سلى �لل عليه و �سلم َوَغرْيِ َحاِب �لنهَّ َفِر وَقاَل َبْع�ُس �أَْهِل �ْلِعْلِم ِمْن �أَ�سْ ِف �ل�سهَّ

َو�إِْن �أَْفَطَر َفَح�َسٌن .
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.)61( َبرْيِ َيْخُرُجوَن، َفَفَعَلُه �ْبُن �لزُّ
فهذ� �لديث بني �أن �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم بعد �أن فتح مكة و�سارت د�ر �إ�سلم عزم على تغيري 
�لبيت و�إعادة بنائه على قو�عد �إبر�هيم ، ول �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�س لذلك �لتغيري ، نظرً� لقرب عهدهم باجلاهلية ، 

حيث �إنه قد يوؤدي �إلى �رتد�د �لد�خلني منهم ف �لإ�سلم · 
يقول �بن حجر �لع�سقلين : “�إن قري�سًا كانت تعظم �أمر �لكعبة جدً� فخ�سي �أن يظنو� - لأجل قرب 
لأمن  �مل�سلحة  ترك  منه  وي�ستفاد   ، ذلك  ف  بالفخر  عليهم  لينفرد  بناءها  �أنه غري  بالإ�سلم-  عهدهم 

�لوقوع ف �ملف�سدة)62(· 
نقل �بن بطال عن �ملهلب قال: »فيه �أنه قد يرتك �سيًئا من �لأمر باملعروف �إذ� خ�سي منه �أن يكون �سبًبا 
لفتنة قوم ينكرونه وي�سرعون �إلى خلفه و��ستب�ساعه، وفيه: �أن �لنفو�س حتب �أن ت�سا�س مبا تاأن�س �إليه فى 
دين �لل من غري �لفر�ئ�س، باأن يرتك ويرفع عن �لنا�س ما ينكرون منها، قال �أبو �لزناد: �إمنا خ�سي �أن 

تنكره قلوب �لنا�س لقرب عهدهم بالكفر، ويظنون �أمنا يفعل ذلك لينفرد بالفخر دونهم.«)63(. 
قال �لنووي: »فيه �أنه �إذ� تعار�ست م�سلحة ومف�سدة، وتعذر �جلمع بني فعل �مل�سلحة وترك �ملف�سدة 
بد�أ بالأهم، لأن �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم �أخرب �أن رد �لكعبة �إلى قو�عد �إبر�هيم عليه �ل�سلم م�سلحة، 
ولكن يعار�سه مف�سدة �أعظم منه، وهي خوف فتنة بع�س من �أ�سلم قريبًا ملا كانو� يرون تغيريها عظيمًا 

فرتكها �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم”)64(.
وفيه فكر ول �لأمر ف م�سالح رعيته، و�جتناب ما يخاف منه تولد �سرر عليهم ف دين �أو دنيا �إل 

�لأمور �ل�سرعية كاأخذ �لزكاة و�إقامة �لد. 
وفيه تاأليف قلوبهم وح�سن حياطتهم و�أن ل ينفرو� ول يتعر�س ملا يخاف تنفريهم ب�سببه ما مل يكن 

فيه ترك �أمر �سرعي)65(.

( �أخرجه: �لبخاري ف كتاب �لعلم، باب َمْن ترك بع�س �لأخبار خمافة �أن يق�سر فهم بع�س �لنا�س عنه، فيقعو�   61
ف �أ�سد منه 37/1 ح)126(، وم�سلم ف كتاب �لج باب نق�س �لكعبة وبنائها )968/2( ح)1333(. 

( فتح �لباري - �بن حجر - د�ر �ملعرفة - )ج 1 / �س 225(.   62
( �سرح �سحيح �لبخارى ـ لبن بطال - )1 / 205(.   63

( �سرح �لنووي على م�سلم - )9 / 92(.   64
( عمدة �لقاري �سرح �سحيح �لبخاري - )3 / 416(.   65
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و�أنه لبد من تقييم  �ملو�زنة بني �مل�سالح،  �أعمدة  �لعلماء هذ� �لديث وغريه من  و�عترب كثري من 
قدرة فهم �ل�سمع للعلم و�لدليل خوفًا من �لوقوع مبا هو �أ�سد لق�سور فهمه عنه.

و�سعه  على  �لبيت  ترك   : �لأولى  فاملف�سدة   : متعار�ستان  وم�سلحتان  مف�سدتان  �لديث  هذ�  ففي 
و�أما   . �لر�هن  تركه على و�سعه  �أدناهما وهي  ،فارتكبت  �لبيت  بهدم  �لنا�س  �فتتان   : و�لثانية   . �لر�هن 
�مل�سلحتان : فالأولى : بناء �لبيت على قو�عد �إبر�هيم . و�لثانية : م�سلحة عدم �فتتان �لنا�س عن �لإ�سلم 
تعار�ستا  ، فلما  �لثانية هي �لكربى  �أن �مل�سلحة  ، ول�سك  �أن يقر �لإميان ف قلوبهم  �إلى  وتاأليفهم عليه 
روعي �أكربهما بتفويت �أدناهما ، فرتك �لبيت كما هو مر�عاًة مل�سلحة تاأليف �لنا�س على �لإ�سلم ، و�لل 

�أعلم)66(.
و�آخر،  �أ�سحابه فيتخولهم باملوعظة بني وقت  �أن ميل  �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم يخ�سى  وقد كان 
لأن �ل�ستمر�ر ف �لتعليم يدخل �مللل �إلى �لنفو�س، فتقل �لفائدة، فقد كان يتعهدهم وير�عي �لأوقات ف 
وعظهم، ويتحرى منها ما كان مظنة �لقبول، ول يفعله كل يوم لئل ي�ساأم، لأن �لنفو�س ت�ساأم وتل، فاإذ� 

ملت كلت و�سعفت، ورمبا تكره �خلري لكرثة من يقوم ويتكلم.
اآَمِة  اِم ، َكَر�َهَة �ل�سهَّ ُلَنا ِبامْلَْوِعَظِة ِفى �لأَيهَّ ِبىُّ �سلى �لل عليه و �سلم َيَتَخوهَّ وَعِن �ْبِن َم�ْسُعوٍد َقاَل: َكاَن �لنهَّ

َعَلْيَنا()67(.
ترجم له �لبخاري بقوله: »باب ما كان �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم يتخولهم باملوعظة و�لعلم كي ل 

ينفرو�” فرتك م�سلحة كرثة �لوعظ و�لتعليم لدفع مف�سدة �لنفور و�لفتور و�ل�ساآمة.
وف غزوة بدر -ف �لأحد�ث �لتي �سبقتها- �أر�د م�سرك �أن يلحق بجي�س �مل�سلمني، وطلب من �لنبي 
�سلى �لل عليه و �سلم �ملو�فقة على قبوله معهم، و�ل�سرت�ك فيما هم ذ�هبون �إليه فقال �سلى �لل عليه و 
ِ �سلى �لل عليه و  َها َقاَلْت َخَرَج َر�ُسوُل �للهَّ ِبىِّ �سلى �لل عليه و �سلم �أَنهَّ �سلم: كما ف حديث َعاِئ�َسَة َزْوِج �لنهَّ
 ِ َحاُب َر�ُسوِل �للهَّ َدٌة َفَفِرَح �أَ�سْ ِة �ْلَوَبَرِة �أَْدَرَكُه َرُجٌل َقْد َكاَن ُيْذَكُر ِمْنُه ُجْر�أٌَة َوَنْ ا َكاَن ِبَحرهَّ �سلم ِقَبَل َبْدٍر َفَلمهَّ
يَب  ِبَعَك َو�أُ�سِ ِ �سلى �لل عليه و �سلم ِجْئُت لأَتهَّ ا �أَْدَرَكُه َقاَل ِلَر�ُسوِل �للهَّ �سلى �لل عليه و �سلم ِحنَي َر�أَْوُه َفَلمهَّ
�أَ�ْسَتِعنَي  َفَلْن  َفاْرِجْع  َقاَل »  َل  َقاَل  َوَر�ُسوِلِه «.   ِ ُتوؤِْمُن ِباللهَّ ِ �سلى �لل عليه و �سلم »  َر�ُسوُل �للهَّ َلُه  َقاَل  َمَعَك 
ِبىُّ  ٍة َفَقاَل َلُه �لنهَّ َل َمرهَّ ُجُل َفَقاَل َلُه َكَما َقاَل �أَوهَّ َجَرِة �أَْدَرَكُه �لرهَّ ا ِبال�سهَّ ى َحتهَّى �إَِذ� ُكنهَّ �ْسِرٍك «. َقاَلْت ُثمهَّ َم�سَ مِبُ

( تلقيح �لأفهام �لعلية ب�سرح �لقو�عد �لفقهية - )ج 3 / �س 13(.   66
)( �أخرجه : �لبخاري  كتاب �لعلم -  باب ما كان �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم يتخولهم باملوعظة و�لعلم كي ل   67

ينفرو� 1/ 38  ح 68. 
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�ْسِرٍك «. َقاَل ُثمهَّ َرَجَع َفاأَْدَرَكُه ِباْلَبْيَد�ِء  ٍة َقاَل » َفاْرِجْع َفَلْن �أَ�ْسَتِعنَي مِبُ َل َمرهَّ �سلى �لل عليه و �سلم َكَما َقاَل �أَوهَّ
ِ �سلى �لل عليه و �سلم »  َلُه َر�ُسوُل �للهَّ َنَعْم. َفَقاَل  ِ َوَر�ُسوِلِه «. َقاَل  ُتوؤِْمُن ِباللهَّ ٍة »  َل َمرهَّ �أَوهَّ َلُه َكَما َقاَل  َفَقاَل 

َفاْنَطِلْق «)68(.
�لأمور  �مل�سلم ف  و�لأ�سل عدم �ل�ستعانة بغري  �لقاعدة  �أن  �أ�ستعني مب�سرك« يبني  »�رجع فلن  فقوله 
ب�شروط معينة وهي: حتقق �ل�شلحة،  �ل�شلم  ��شتثناء، وهو جو�ز �ل�شتعانة بغري  �لقاعدة  �لعامة، ولهذه 
�أو رجحانها بهذه �ل�ستعانة، و�أل يكون ذلك على ح�ساب �لدعوة ومعانيها، و�أن يتحقق �لوثوق �لكاف مبن 
ي�ستعان به، و�أن يكون تابًعا للقيادة �لإ�سلمية، ل متبوًعا، ومقوًد� فيها ل قائًد� لها، و�أل تكون هذه �ل�ستعانة. 
مثار �سبهة لأفر�د �مل�سلمني، و�أن تكون هناك حاجة حقيقية لهذه �ل�ستعانة ومبن ي�ستعان به، فاإذ� حتققت 
هذه �ل�شروط جازت �ل�شتعانة على وجه �ل�شتثناء، و�إذ� مل تتحقق مل جتز �ل�شتعانة. ويف �شوء هذ� �لأ�شل 
رف�س ر�سول �لل �سلى �لل عليه و �سلم ��سرت�ك �مل�سرك مع �مل�سلمني ف م�سريهم �إلى عري قري�س �إذ ل 
�أ�سًل، وف �سوء �ل�ستثناء وحتقق �سروطه ��ستعان �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم بامل�سرك عبد  حاجة به 
�لل بن �أريقط �لذي ��ستاأجره �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم و�أبو بكر ف هجرتهما �إلى �ملدينة؛ ليدلهما على 
�لطريق �إليها.. وهكذ� على هذ� �ل�ستثناء وحتقق �سروطه قبل �سلى �لل عليه و �سلم حماية عمه �أبي طالب 
له، كما قبل جو�ر �أو �إجارة �ملطعم بن عدي له عند رجوعه عليه �ل�سلة و�ل�سلم من �لطائف، وكذلك 

قبول �ل�سحابة �لكر�م جو�ر من �أجارهم من �مل�سركني ليدفع هوؤلء �لأذى عمن �أجاروهم.
ِبيِّ �سلى �لل عليه و �سلم َوَقْد َثاَب َمَعُه َنا�ٌس ِمْن �مْلَُهاِجِريَن  وعن َجاِبر ر�سي �لل عنه َيُقوُل َغَزْوَنا َمَع �لنهَّ
ًبا �َسِديًد� َحتهَّى َتَد�َعْو�  اِريُّ َغ�سَ َب �ْلأَْن�سَ ا َفَغ�سِ اِريًّ اٌب َفَك�َسَع �أَْن�سَ و� َوَكاَن ِمْن �مْلَُهاِجِريَن َرُجٌل َلعهَّ َحتهَّى َكرُثُ
ِبيُّ �سلى �لل عليه و �سلم َفَقاَل َما َباُل  اِر َوَقاَل �مْلَُهاِجِريُّ َيا َلْلُمَهاِجِريَن َفَخَرَج �لنهَّ اِريُّ َيا َلْلأَْن�سَ َوَقاَل �ْلأَْن�سَ
ِبيُّ �سلى �لل عليه و  اِريهَّ َقاَل َفَقاَل �لنهَّ ِة ُثمهَّ َقاَل َما �َساأُْنُهْم َفاأُْخرِبَ ِبَك�ْسَعِة �مْلَُهاِجِريِّ �ْلأَْن�سَ اِهِليهَّ َدْعَوى �أَْهِل �جْلَ
ِ ْبُن �أَُبيٍّ ْبن �َسُلوَل �أََقْد َتَد�َعْو� َعَلْيَنا َلِئْن َرَجْعَنا �إَِلى �مْلَِديَنِة َلُيْخِرَجنهَّ  َها َخِبيَثٌة َوَقاَل َعْبُد �للهَّ نهَّ �سلم َدُعوَها َفاإِ
ِبيُّ �سلى �لل عليه و �سلم  ِ َفَقاَل �لنهَّ ِبيَث ِلَعْبِد �للهَّ ِ َهَذ� �خْلَ �ْلأََعزُّ ِمْنَها �ْلأََذلهَّ َفَقاَل ُعَمُر �أََل َنْقُتُل َيا َر�ُسوَل �للهَّ

َحاَبُه)69(. ُه َكاَن َيْقُتُل �أَ�سْ ا�ُس �أَنهَّ ُث �لنهَّ َل َيَتَحدهَّ

( �سحيح م�سلم- كتاب �جلهاد و�ل�سري- باب كر�هة �ل�ستعانة ف �لغزو بكافر  )ج 3 / �س 1449( ح)1817 (   68
 .

ِة - )4 / 183( ح)3518(،  اِهِليهَّ ( �أخرجه: �لبخاري ف مو��سع منها كتاب �ملناقب باب َما ُيْنَهى ِمْن َدْعَوِة �جْلَ  69
وم�سلم ف كتاب �لرب و�ل�سلة و�لآد�ب باب ن�سر �لأخ ظاملا �أو مظلوما ( )4 / 1998( ح)2584(.
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فهنا ترك �سلى �لل عليه و �سلم قتل �ملنافقني، مع �أن ف قتلهم م�سلحة كبرية، ثم علل ذلك بقوله “ 
حتى ل يتحدث �لنا�س �أن ممدً� يقتل �أ�سحابه”.

فهنا مف�سدتان وم�سلحتان : فاملف�سدة �لأولى : �فتتان �لنا�س عن �لإ�سلم ونفورهم منه . و�لثانية : 
�لإبقاء على �ملنافقني وترك قتلهم مع �أنهم ي�ستحقون �لقتل لكفرهم ف �لباطن ، لكن �ملف�سدة �لأولى �أ�سد 
�مل�سلحتان  و�أما   . �أدناهما  بارتكاب  �ملف�سدتني  لكربى  دفًعا   ، �ل�سغرى  �ملف�سدة  بارتكاب  فروعيت  وقًعا 
�إر�حة �لإ�سلم و�مل�سلمني من   : . و�لثانية  �لنا�س على �لإ�سلم وهي �مل�سلحة �لكربى  تاأليف   : : فالأولى 
�ملنافقني ودفع �سرهم و�أذ�هم بقتلهم وهي �ل�سغرى فروعيت �مل�سلحة �لكربى بتفويت �مل�سلحة �ل�سغرى 

، و�لل �أعلم)70(.
وقد كان يقدم درء �ملف�سدة على جلب �مل�سلحة ؛ لأن �هتمام �ل�سارع بدفع �ملف�سدة �أ�سد من �هتمامه 
بجلب �مل�سلحة و�لأ�سا�س �لذي بنيت عليه هذه �لقاعدة حديث �لنُّْعَماِن ْبِن َب�ِسرٍي َقاَل �َسِمْعُتُه َيُقوُل �َسِمْعُت 
َر�َم  ٌ َو�إِنهَّ �ْلَ َلَل َبنيِّ َبَعْيِه �إَِلى �أُُذَنْيِه » �إِنهَّ �ْلَ ِ �سلى �لل عليه و �سلم َيُقوُل َو�أَْهَوى �لنُّْعَماُن ِباإِ�سْ َر�ُسوَل �للهَّ
ِه َوَمْن َوَقَع ِفى  �أَ ِلِديِنِه َوِعْر�سِ ُبَهاِت ��ْسَترْبَ َقى �ل�سُّ ا�ِس َفَمِن �تهَّ ٌ َوَبْيَنُهَما ُم�ْسَتِبَهاٌت َل َيْعَلُمُهنهَّ َكِثرٌي ِمَن �لنهَّ َبنيِّ
َمى ُيو�ِسُك �أَْن َيْرَتَع ِفيِه �أََل َو�إِنهَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى �أََل َو�إِنهَّ  �ِعى َيْرَعى َحْوَل �ْلِ َر�ِم َكالرهَّ ُبَهاِت َوَقَع ِفى �ْلَ �ل�سُّ
�َسُد ُكلُُّه �أََل  �َسُد ُكلُُّه َو�إَِذ� َف�َسَدْت َف�َسَد �جْلَ َلَح �جْلَ َلَحْت �سَ َغًة �إَِذ� �سَ �َسِد ُم�سْ اِرُمُه �أََل َو�إِنهَّ ِفى �جْلَ ِ َمَ ِحَمى �للهَّ

َوِهَى �ْلَقْلُب «.()71(. 
و�مل�ستبهات جمع �سبه: وهو كل ما لي�س بو��سح �لل و�لرمة مما تنازعته �لأدلة ، وجتاذبته �ملعاين،  

    · – فبع�سها يع�سده دليل �لر�م وبع�سها يع�سده دليل �للل« 
وعن �أبي �لو�رء �ل�سعدي قال : قلت : للح�سن بن علي : ما حفظت من ر�سول �لل �سلى �لل عليه 
و �سلم ؟ قال : حفظت من ر�سول �لل �سلى �لل عليه و �سلم دع ما يريبك �إلى مال يريبك فاإن �ل�سدق 

طماأنينة و�إن �لكذب ريبة)72(.

( تلقيح �لأفهام �لعلية ب�سرح �لقو�عد �لفقهية - )ج 3 / �س 14(.   70
( �أخرجه �لبخاري كتاب: �لإميان، باب: ف�سل من ��سترب�أ لدينه )ج 1 / �س 28( ح)52(، وم�سلم – كتاب:   71

�مل�ساقاة، باب: �أخذ �للل وترك �ل�سبهات )ج 3 / �س 1219( ح)1599(. 
( �أخرجه: �لرتمذي كتاب �سفة �لقيامة و�لرقائق و�لورع عن ر�سول �لل �سلى �لل عليه و �سلم  باب 60 )ج 4 /   72
�س 668( ح)2518(، وقال: ح�سن �سحيح، و�لن�سائي ف كتاب �لأ�سربة باب �لث على ترك �ل�سبهات )ج 8 / �س 327( 

ح )5711(، و�أحمد ف �مل�سند )ج 1 / �س 200( ح)1723(. 
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وهذ� �أ�سل ف حتقيق �مل�سلحة ودرء �ملفا�سد.
ولقد بنّي لنا �لقر�آن �لكرمي ذلك حني جاءت �لآية �سريحة ف جو�ز �لنطق بالكفر ملن �أكره على ذلك 
ِ ِمْن َبْعِد �إِمَياِنِه �إِلهَّ َمْن �أُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِبالإِمَياِن  مع �طمئنان قلبه بالإميان ، قال تعالى: ) مْن َكَفَر ِباللهَّ

ِ َوَلُهْم َعَذ�ٌب َعِظيٌم( · ٌب ِمَن �للهَّ ْدًر� َفَعَلْيِهْم َغ�سَ َوَلِكْن َمْن �َسَرَح ِباْلُكْفِر �سَ
 وقد روي عن �بن عبا�س �أن هذه �لآية نزلت ف عمار بن يا�سر حني عذبه �مل�سركون حتى يكفر مبحمد   
و��ستد به �لأذى ، فو�فقهم على ذلك مكرهًا ، وجاء معتذرً� �إلى �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم، فاأنزل �لل 
هذه �لآية· وقال �بن جرير : �أخذ �مل�سركون عمار بن يا�سر فعذبوه عذ�بًا �سديدً� حتى قاربهم ف بع�س ما 
�أر�دو� ، ف�سكا ذلك �إلى �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم   فقال له : )وكيف جتد قلبك؟( قال: مطمئنًا بالإميان 
، قال �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم: )�إن عادو� فعد( ، وفيه �أنه �سب �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم   وذكر 

�آلهتهم بخري” )73(· 
ولهذ� فقد �تفق �لعلماء على جو�ز �لنطق بالكفر ملن �أكره عليه وقلبه مطمئن بالإميان ول �إثم عليه .

بل �أباح �لكذب ف حالت وقوع مف�سدة �أكرب، و�لدليل على جو�ز �لكذب ف حالت ما روي عن �أُمِّ ُكْلُثوٍم 
�ُس ِفى �َسْىٍء ِمَن �ْلَكِذِب �إِلهَّ ِفى َثَلٍث َكاَن  ِ �سلى �لل عليه و �سلم ُيَرخِّ ِبْنِت ُعْقَبَة َقاَلْت َما �َسِمْعُت َر�ُسوَل �للهَّ
ا�ِس َيُقوُل �ْلَقْوَل َوَل ُيِريُد ِبِه �إِلهَّ  ِلُح َبنْيَ �لنهَّ ُجُل ُي�سْ ُه َكاِذًبا �لرهَّ ِ �سلى �لل عليه و �سلم َيُقوُل » َل �أَُعدُّ َر�ُسوُل �للهَّ

ُث َزْوَجَها«”)74(·  دِّ ُث �ْمَر�أََتُه َو�مْلَْر�أَُة حُتَ ُجُل ُيَحدِّ ْرِب َو�لرهَّ ُجُل َيُقوُل ِفى �ْلَ َلَح َو�لرهَّ �لإِ�سْ
فالكذب للإ�سلح بني �لنا�س �أو �لتوفيق بني �ملر�أة وزوجها �أو ف �أمور �لرب كل ذلك جائز ، بل يكون 
و�جبًا دفعًا للإثم �إذ لو �سدق ف هذه �ملو�طن -�لتي ذكرناها- لأثم �إثم �ملت�سبب �إلى حتقيق هذه �ملفا�سد ·
�أما مو�سوع حترميه �لتد�وي باخلمر فلأن م�سلحته موهومة ؛ لأن ما حرمه �لل ل ميكن �أن يكون دو�ًء 

ويوؤكد هذ� ما ورد عن :
ْمِر َفَنَهى �أَْو  ِبىهَّ �سلى �لل عليه و �سلم َعِن �خْلَ ْعِفىهَّ �َساأََل �لنهَّ َرِمىِّ �أَنهَّ َطاِرَق ْبَن �ُسَوْيٍد �جْلُ �سْ َعْن َو�ِئٍل �ْلَ

ُه َد�ٌء «)75(. ُه َلْي�َس ِبَدَو�ٍء َوَلِكنهَّ َو�ِء َفَقاَل » �إِنهَّ َنُعَها ِللدهَّ ا �أَ�سْ َ منهَّ َنَعَها َفَقاَل �إِ َكِرَه �أَْن َي�سْ

( �أخرجه: �لاكم ف �مل�ستدرك - )ج 2 / �س 389( ح)3362( و�سححه �لاكم و�لذهبي.    73
و�لن�سائي  / �س 698( ح)4921(،   2 )ج   - �لبني  ذ�ت  �إ�سلح  باب ف  �لأدب  كتاب  د�ود ف  �أبو  �أخرجه:   )  74
ف �ل�سنن �لكربى كتاب �ل�سهاد�ت باب من يظن به �لكذب وله خمرج منه مل يلزمه ��سم كذ�ب ( )ج 10 / �س 197( 

ح)20622( ، و�لبخاري ف �لأدب �ملفرد - )�س 139( ح)385(، وقال �لألباين: �سحيح.   
ْمِر )ج 3 / �س 1573( ح)1984(، و�أحمد بن حنبل  ِرمِي �لتهََّد�ِوى ِباخْلَ ( �أخرجه: م�سلم كتاب �لأ�سربة باب حَتْ  75
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لأن حترمي �خلمر �إمنا هو من �أجل خبثها، فلي�س منا�سبًا �أن ُي�ست�سفى باخلبيث ، ولأن حترمي �خلمر 
يقت�سي جتنبها و�لبتعاد عنها وف �لتد�وي بها ملب�ستها ، وهذ� �سد مق�سود �ل�سارع، ولأن ف �لتد�وي 
باخلمر ذريعة �إلى تناولها و�سربها ، ولو من غري �سرورة ، ول ميكن �أن تكون �خلمر دو�ء �إذ �لأبحاث �لطبية 
�أثبتت �أن �مل�سروبات �لكحولية لي�س فيها �أي دو�ء لأي مر�س على �لإطلق ، و�أثبتت �أنها د�ء م�سد�قًا لقول 

�لر�سول   ولهذ� فقد ذهب جماهري علماء �مل�سلمني �إلى حترمي �لتد�وي باخلمر .

ف �مل�سند )ج 4 / �س 317( ح)18882(.  
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�لف�سل �لر�بع: �لتاأ�سيل �لنبوي لأمور ل يجوز فيها ��ستعمال فقه �ملو�زنات

�إن ميز�ن �ل�شالح يف �لت�شريع �لإ�شلمي ميز�ن دقيق وم�شبوط. وهو علم جليل له �شروطه و�آد�به 
للهوى  مرتوكًا  لي�س  وهو  �لربانيني،  �ملجتهدين  �لعلماء  من  و�أربابه  �أهله  به  ويخت�س  و�سو�بطه،  و�أ�سوله 
��ِسُخوَن ِف  و�لت�سهي ومفو�سًا لكل من هب ودب من �أدعياء �مل�سلحة بل قيد ول �سابط قال تعالى: }َو�لرهَّ

ُر �إِلهَّ �أُوُلو �لأَْلَباِب} )�آل عمر�ن: 7( .  كهَّ َنا َوَما َيذهَّ ا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّ �ْلِعْلِم َيُقوُلوَن �آَمنهَّ
فتحكم فقه �ملو�زنات و�لرتجيح قاعدة ذهبية، ��ستخل�سها علماء �لأ�سول و�لفروع من جمموع �أدلة 

وتطبيقات عملية ومقت�سيات مقا�سد �ل�سرع �لإ�سلمي.
م�سمون �لقاعدة: ما حّرم �سدً� للذريعة �أخف مما حّرم حترمي �ملقا�سد ، �أو ما حّرم للذريعة يباح 
للم�سلحة �لر�جحة ، �أو: ما كان منهيًا عنه للذريعة فاإنه يفعل لأجل �مل�سلحة �لر�جحة، �أو: �لر�م لذ�ته 

تبيحه �ل�سرورة، و�لر�م لغريه تبيحه �لاجة �أو �مل�سلحة �لر�جحة.
�إهمال  �أو  �ملفا�سد، كالوقوع ف �ملحرمات،  �إلى  �ملف�سية  �لأفعال  �ل�سريعة حرمت  �أن  �لقاعدة:  معنى 
�إليه من ف�ساد. فاإذ� كان ف  �أو كان فيها نفع ل يو�زن ما تف�سي  و�إن كانت غري �سارة،  �لو�جبات، حتى 
وياأذن فيه،  �لفعل،  يبيح ذلك  �ل�سارع  فاإن  �إليه من مفا�سد،  �لأفعال م�سلحة ترجح على ما تف�سي  هذه 
جلبًا للم�سلحة �لر�جحة. “فهذه �لقاعدة تثل جانبًا من جو�نب �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد، و�أن درء 
�ملف�سدة لي�س �أولى من جلب �مل�سلحة د�ئمًا، بل قد جتلب �مل�سلحة و�إن ترتب على جلبها مف�سدة، �إذ� كانت 

�مل�سلحة حتقق نفعًا �أكرث من دفع �ملف�سدة”.
بع�ض �لأحاديث �لتي تدل على ذلك:

 ِ ُتوؤِْمُن ِباللهَّ ِبيُّ �سلى �لل عليه و �سلم: “َل َيِحلُّ ِلْمَر�أٍَة  ُ َعْنُهَما َقاَل َقاَل �لنهَّ َي �للهَّ �أَِبي ُهَرْيَرَة َر�سِ َعْن 
َو�ْلَيْوِم �ْلآِخِر �أَْن ُت�َساِفَر َم�ِسرَيَة َيْوٍم َوَلْيَلٍة َلْي�َس َمَعَها ُحْرَمٌة”)76(.

فهذ� نهي ل�سد �لذريعة، ملا يف�سي �إليه من ف�ساد يتمثل ف �لنظر �إليها و�خللوة بها و�حتمال �لوقوع ف 
�لفاح�سة. 

نهَّ  ْدِرىِّ �أَ ِبى �َسِعيٍد �خْلُ ومما يدل على �أن درء �ملف�سدة لي�س �أولى من جلب �مل�سلحة د�ئمًا ما روي َعْن �أَ

َوَلْيَلًة  َيْوًما  ِبيُّ �سلى �لل عليه و �سلم  ى �لنهَّ َلَة َو�َسمهَّ ُر �ل�سهَّ ( �أخرجه: �لبخاري كتاب �جلمعة باب ِف َكْم َيْق�سُ  76
�َسَفًر� - )2 / 43( ح)1088(، وم�سلم – كتاب �لج باب �سفر �ملر�أة مع مرم �إلى حج وغريه - )2 / 975( ح)1338(.
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َها َعَلى َبْع�ٍس  و� َبْع�سَ ْثٍل َوَل ُت�ِسفُّ َهِب �إِلهَّ ِمْثًل مِبِ َهَب ِبالذهَّ ِ �سلى �لل عليه و �سلم َقاَل » َل َتِبيُعو� �لذهَّ َر�ُسوَل �للهَّ
َها َعَلى َبْع�ٍس َوَل َتِبيُعو� ِمْنَها َغاِئًبا ِبَناِجٍز«)77(. و� َبْع�سَ ْثٍل َوَل ُت�ِسفُّ َوَل َتِبيُعو� �ْلَوِرَق ِباْلَوِرِق �إِلهَّ ِمْثًل مِبِ

�ل�سياغة  كانت  »�إن  و�للية،  فامل�سوغ  هذ�:  وعلى  �ملحرم.  �لربا  ف  �لوقوع  ذريعة  ل�سد  نهي  فهذ� 
مباحة، كخات �لف�سة وحلية �لن�ساء وما �أبيح من حلية �ل�سلح وغريها، فالعاقل ل يبيع هذه بوزنها من 
جن�سها، فاإنه �سفه و�إ�ساعة لل�سنعة، و�ل�سارع �أحكم من �أن يلزم �لأمة بذلك، فال�سريعة ل تاأتي به، ول تاأتي 
باملنع من بيع ذلك و�سر�ئه، لاجة �لنا�س �إلى ذلك .. فلم يبق �إل جو�ز بيعه كما ُتباع �ل�سلعة .. يو�سحه 
�أن �للية �ملباحة �سارت بال�سنعة �ملباحة من جن�س �لثياب و�ل�سلع، ل من جن�س �لأثمان، ولهذ� مل جتب 
فيها �لزكاة، فل يجري �لربا بينها وبني �لأثمان، كما ل يجري بني �لأثمان وبني �سائر �ل�سلع .. يو�سحه 
للم�سلحة  �أبيح  للذريعة  �سدً�  وما حّرم  بيانه-  تقدم  للذريعة -كما  �سدً�  كان  �إمنا  �لف�سل  ربا  �أن حترمي 

�لر�جحة«.
وقد ن�ض �لعلماء على �أن �حلاجة ترجح �لختلف فيه، ب�شرط �أن تلجئ �إليه �ل�شرورة، و�أل يكون �شعفه 

�سديدً� جدً�، و�أن تثبت ن�سبته �إلى قائل ُيقتدى به علمًا وورعًا.

كتاب  ف  وم�سلم  ح)2068(،   )761 �س   /  2 )ج  بالف�سة  �لف�سة  بيع  باب  �لبيوع  كتاب  �لبخاري  �أخرجه:   )  77
�مل�ساقاة باب �لربا )ج 3 / �س 1208( ح)1584(. 
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�خلامتة
�أ�ساأل �لل ح�سنها.

�لمد لل رب �لعاملني و�لعاقبة للمتقني و�أ�سهد �أن ل �إله �إل �لل وحده ل �سريك له و�أ�سهد �أن ممدً� 
عبده ور�سوله .

�أما بعد.

فالل �أعلم مبا هو �لق و�ل�سو�ب ف كل �سوؤ�ل وجو�ب، فقد جمعت هذه �ملادة من كتب جليلة لأئمة 
من �لأفا�سل تغمدهم �لل تعالى برحمته و�أ�سكنهم ف�سيح جنته.  

وقد ظهر من خالل هذ� �لبحث :

�أمر  يوجد  ل  �أنه  فمعناه  �ل�سريعة  �سمول  فاأما  و�لي�سر،  بال�سمول  تت�سم  �لإ�سلمية  �ل�سريعة  �أن   )1(
كل  ت�ستوعب  �ل�سريعة  فاإن  ولذلك  ��ستنباطًا،  و�إما  ن�سًا  �إما  لها  �ل�سريعة حكم  وف  �إل  ق�سية حتدث  ول 
ق�سايا �لب�سر ف كل زمان ومكان ، و�أما ي�سر �ل�سريعة فيتمثل ف مر�عاة �ل�سريعة �لإ�سلمية لأحو�ل �لنا�س 
وظروفهم �ملختلفة ، باأن جعلت لكل ظرف �أو حال �أحكامًا تنا�سبه ففي �لظروف �لعادية نظمت �ل�سريعة 
�أحو�ل �لنا�س مبا يكفل م�سالهم، وف �لظروف �ل�ستثنائية �لتي يطر�أ على �لنا�س فيها �أحو�ٌل جتعلهم ف 

حاجة �إلى �لرخ�سة و�لتي�سري �سنت �ل�سريعة �أحكامًا لتلك �لظروف .
)2( �أن “فقه �ملو�زنات” فقه ��ستثنائي باعتبار �أن �لأ�سل - ف �لأحو�ل �لعادية - �أن على �لإن�سان 
�ل�سعي لتح�سيل �مل�سالح كلها ودرء �ملفا�سد جميعها، ولكنه قد يطر�أ على �لإن�سان ظروف جتعله ل ي�ستطيع 
�أو �أن يكون �لإن�سان ف و�سع ل ي�ستطيع �أن  �لقيام بتحقيق م�سلحة �إل برتكه لأخرى �أو بارتكابه ملف�سدة 
يرتك مف�سدة �إل �إذ� �رتكب �أخرى �أو �إذ� ترك م�سلحة، ومن �أجل �أن يقرر ما يجب فعله ف هذه �لالت  
�ملتعار�سة ل بد له من �لعودة �إلى فقه �ملو�زنات لي�سبط له �لختيار ويبني له �لكم ففقه �ملو�زنات ميثل 

�ملنهجية �ملن�سبطة �لتي يز�ل بها �لإ�سكال ويدفع بها �لتعار�س .
)3( �أن �ل�سريعة قائمة على حتقيق م�سالح �لعباد ف �لد�رين.

)4( �أن �مل�سلحة قد تكون من�سو�سًا عليها ف كلم �ل�سارع، وقد ل تكون من�سو�سًا عليها ولكن يهتدي 
�إليها �لعامل.

و�أخريً� �أو�سي: 
)1( بو�سع فتاوى فقهية تتعامل مع �لو�قع وتعتمد على �لدليل.



10501050

)2( �إبر�ز �سماحة �ل�سريعة �لإ�سلمية و�سمولها حيث �إنها مل تدع �سيئًا يخ�س �لإن�سان �إل وحتدثت عنه 
وذلك من خلل عقد موؤتر�ت تظهر هذ� �لأمر.

)3( عقد موؤتر�ت ف م�سائل دقيقة ف �لفقه �لإ�سلمي تلم�س �لو�قع وتهم �مل�سلم وغريه ف �أمور دينه 
ودنياه.

وبعد فل �أدعي ف عملي هذ� �لكمال كما ل �أدعي �أين جئت مبا مل ياأت به �لأو�ئل بل �أنا عالة على 
علمهم �أغرتف منه و�أهذب. 

ولل در �لقائل :
ُعـذرً� فاإنهَّ �أخـا �لف�سـائِل َيعذُر يا ناظـرً� فيما عمـدُت جِلمِعهِ  

ُر ف �لُعمِر لقى �ملوَت وهـو ُمق�سِّ ِعلمـًا باأنهَّ �ملـرَء لو َبلَغ �ملدى   
باَب �لتهَّجـاُوِز فالتجـاوُز �أجـدر هٍَّة فافَتـح لها    فاإذ� ظفـِرَت ِبزلـ

ُر ُكنَه �لكماِل وذ� هـو �ملتعـذِّ ومـَن �ملحاِل باأن َترى �أحدً� َحوى  
يفنى �لـزمان وف�سـله ل يحـ�سر غري �لبيب �مل�سطفى �لهادي �لذي  

ن�ساأل �لل تعالى �أن يثبتنا علي �لإ�سلم ويختم لنا به ويع�سمنا من �لزلل وح�سبنا �لل ونعم �لوكيل، 
و�ل�سلة على ممد عليه �ل�سلم.

و�أختُم مبا كان يختُم به �لنبي �سلى �لل عليه و �سلم جمل�س �لتحديث: 

َوِمَن  َتَك  َجنهَّ ِبِه  ُتَبلُِّغَنا  َما  َطاَعِتَك  َوِمْن  يَك  َمَعا�سِ َوَبنْيَ  َبْيَنَنا  َيُحوُل  َما  َخ�ْسَيِتَك  ِمْن  َلَنا  �ْق�ِسْم  “�للهَُّهمهَّ 
ا  ِتَنا َما �أَْحَيْيَتَنا َو�ْجَعْلُه �ْلَو�ِرَث ِمنهَّ اِرَنا َوُقوهَّ ْعَنا ِباأَ�ْسَماِعَنا َو�أَْب�سَ ْنَيا َوَمتِّ يَباِت �لدُّ ُن ِبِه َعَلْيَنا ُم�سِ �ْلَيِقنِي َما ُتَهوِّ
�أَْكرَبَ  ْنَيا  َعِل �لدُّ يَبَتَنا ِف ِديِنَنا َوَل جَتْ َعْل ُم�سِ ْرَنا َعَلى َمْن َعاَد�َنا َوَل جَتْ َثاأَْرَنا َعَلى َمْن َظَلَمَنا َو�ْن�سُ َو�ْجَعْل 

َنا َوَل َمْبَلَغ ِعْلِمَنا َوَل ُت�َسلِّْط َعَلْيَنا َمْن َل َيْرَحُمَنا)78(.  َهمِّ
و�سل �للهم على �سيدنا ممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم.

)( �أخرجه: �لرتمذي ف كتاب �لدعو�ت – باب 80 - 528/5 ح )3502(، عن �ْبِن ُعَمَر َقاَل َقلهََّما َكاَن َر�ُسوُل   78
َحاِبِه.... �لديث، َقاَل �أَبو ِعي�َسى: َهَذ� َحِديٌث  َعَو�ِت ِلأَ�سْ ِل�ٍس َحتهَّى َيْدُعَو ِبَهوؤَُلِء �لدهَّ ِ �سلى �لل عليه و �سلم َيُقوُم ِمْن جَمْ �للهَّ
َح�َسٌن َغِريٌب، و�لن�سائي ف �ل�سنن �لكربى – كتاب عمل �ليوم و�لليلة– باب ما يقول �إذ� جل�س ف جمل�س كرث فيه لغطه 
- 106/6 ح )10234(، وف عمل �ليوم و�لليلة - باب ما يدعو� به �لرجل جلل�سائه - �سـ394 ح )446(، و�لاكم ف 
�مل�ستدرك على �ل�سحيحني – كتاب �لدعاء و�لتكبري و�لتهليل و�لت�سبيح و�لذكر - 709/1 ح )1934(، وقال: �سحيح على 

�شرط �لبخاري ومل يخرجاه، وو�فقه �لذهبي.
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�أهم �مل�سادر:

- �لقر�آن �لكرمي جل من �أنزله.
- �لإبهاج ف �سرح �ملنهاج على منهاج �لو�سول �إلى علم �لأ�سول لعلي بن عبد�لكاف �ل�سبكي – ط: د�ر 

�لكتب �لعلمية – بريوت �لطبعة �لأولى ، 1404.
- �لإح�سان فى تقريب �سحيح �بن حبان – للأمري علء �لدين بن على بن بلبان �لفار�شى  - ط/

موؤ�س�سة �لر�سالة – بريوت – �لثانية – 1414هـ - 1993م – �لثانية – حتقيق/ �شعيب �لأرنوؤوط .
- �لإحكام يف �أ�شول �لأحكام لعلي بن حممد �لآمدي ط: د�ر �لكتاب �لعربي – بريوت �لطبعة �لأولى 

، 1404 حتقيق : د. �سيد �جلميلي.
 – – �لثالثة  – بريوت  �لإ�شلمية  �لب�شائر  د�ر  – ط/  �لبخارى  �لل  عبد  – لأبي  �ملفرد  �لأدب   -

1409هـ - 1989م- حتقيق/ ممد فوؤ�دد عبد �لباقي .
- �إر�ساد �لفحول �إلى حتقيق �لق من علم �لأ�سول، لل�سوكاين، طبع م�سطفى �لبابي �للبي مب�سر 

�سنة 1358هـ. 
�لنا�سر : جامعة �لإمام ممد بن �سعود - �ملدينة �ملنورة �لطبعة  - �ل�ستقامة لبن تيمية �لر�ين 

�لأولى ، 1403 حتقيق : د. ممد ر�ساد �سامل
- �إعلم �لوقعني �إعلم �لوقعني عن رب �لعالني لبن �لقيم ط: د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت �لطبعة: 

�لأولى، 1411هـ - 1991م حتقيق: ممد عبد �ل�سلم �إبر�هيم.
- �لبحر �لحيط يف �أ�شول �لفقه - للزرك�شي، ط: وز�رة �لأوقاف و�ل�شوؤون �لإ�شلمية.

- �لربهان يف �أ�شول �لفقه لعبد �للك �جلويني ط: �لوفاء - �لن�شورة – م�سر �لطبعة �لر�بعة ، 1418 
حتقيق : د. عبد �لعظيم ممود �لديب.

- �لتعريفات – لعلي بن حممد بن علي �جلرجاين - ط/د�ر �لكتاب �لعربي – بريوت – �لأولى – 
1405هـ - حتقيق / �إبر�هيم �لأبياري . 

- تقريب �لتهذيب – لأبي �لف�سل بن حجر �لع�سقلين – ط: د�ر �لر�شيد - �شوريا - 1406 – 1986 
- حتقيق ممد عو�مة.

- �لتلخي�ض �حلبري يف تخريج �أحاديث �لر�فعي �لكبري ط/ �لدينة �لنورة – 1384هـ - 1964م – 
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حتقيق / �ل�سيد عبد �لل ها�سم �ليماين �ملدين.
- تي�سري �لكرمي �لرحمن ف تف�سري كلم �ملنان - تف�سري �ل�سعدي – لعبد �لرحمن بن نا�سر �ل�سعدى 

– ط/موؤ�ش�شة �لر�شالة – بريوت – 1421هـ - 200م – حتقيق / �بن عثيمني .
- �لثقات لبن حبان ط: د�ر �لفكر - �لأولى ، 1395 – 1975 حتقيق : �ل�سيد �سرف �لدين �أحمد.

- �جلامع �ل�سحيح �مل�سند �ملخت�سر من �أمور ر�سول �لل �سلى �لل عليه و �سلم و�سننه و�أيامه وهو 
1407هـ - 1987م حتقيق /  �لثالثة   �ليمامة بريوت  �بن كثري  د�ر  – للبخاري ط/  �لبخاري(  )�سحيح 

م�سطفى ديب �لبغا .
- �جلامع �ل�سحيح، هو �سنن �لرتمذي لأبى عي�سى بن �سورة، حتقيق ممد فوؤ�د عبد �لباقي. د�ر 

�لكتب �لعربية. بريوت – لبنان. 
- حا�سية �ل�سندى على �سحيح �لبخارى – لل�شندي - ط: د�ر �لفكر.

- رو�شة �لناظر وجنة �لناظر لعبد �هلل بن �أحمد بن قد�مة �لقد�شي ط: جامعة �لإمام حممد بن 
�سعود – �لريا�س �لطبعة �لثانية ، 1399 - حتقيق : د. عبد �لعزيز عبد �لرحمن �ل�سعيد.

- �سنن �بن ماجه، لبن ماجة �لقزويني، حقق ن�سو�سه ممد فوؤ�د عبد �لباقي. مطبعة د�ر �إحياء 
�لكتب �لعربية.

- �سنن �أبى د�ود – لأبي د�ود بن �لأ�سعث – ط/ د�ر �لفكر – حتقيق / ممد ميى �لدين عبد�لميد.
- �سنن �لد�رمي – لأبي حممد �لد�رمي ط/ د�ر �لكتاب �لعربي – بريوت – �لأولى 1407هـ - حتقيق 

/ فو�ز �أحمد زمرل – وخالد �ل�سبع �لعلمي .
- �ل�سنن �لكربى – لأبي بكر �لبيهقي ط/ مكتبة د�ر �لباز – مكة �ملكرمة – 1414هـ - 1994م – 

حتقيق / ممد عبد �لقادر عطا .
- �ل�شنن �لكربى -للن�شائي ط/د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت – �لأولى – 1411هـ - 1991م  حتقيق د. 

عبد �لغفار �سليمان �لبند�ري ، و�سيد ك�سروى ح�سن.
- �سنن �لن�سائي �ملجتبى – لأبي عبد �لرحمن �لن�سائى – ط/ مكتبة �لطبوعات – حلب – �لثانبة – 

1406هـ - 1986- حتقيق / �ل�سيخ عبد �لفتاح �أبو غدة .
- �سرح �لع�سد على خمت�سر �بن �لاجب، ت�سحيح د/�سعبان �إ�سماعيل، مكتبة �لكليات �لأزهرية .

- �سحيح �بن خزمية – لحمد بن �إ�شحاق بن خزمية - ط/ �لكتب �لإ�شلمي – بريوت – 1390هـ - 

التأصيل النبوي لفقه املوازنات



1053

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

1053

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

1970م – حتقيق / د. ممد م�سطفى �لأعظمي .
- �شحيح �لرتغيب و�لرتهيب لحمد نا�شر �لدين �لألباين ط: مكتبة �لعارف – �لريا�س- �لطبعة : 

�خلام�سة.
- �شحيح �جلامع لحمد نا�شر �لدين �لألباين ط: �لكتب �لإ�شلمي.

- �سحيح م�سلم – مل�سلم بن �لجاج– ط/ د�ر �إحياء �لرت�ث بريوت – حتقيق / ممد فوؤ�د عبد 
�لباقي .

- �سور �مل�ستقبل �لعربي د/ �إبر�هيم �سعد �لدين، و�آخرون، مركز در��سات �لوحدة �لعربيهَّة.
- عمدة �لقاري �سرح �سحيح �لبخارى – لبدر �لدين �لعينى – ط/د�ر �إحياء �لرت�ث بريوت )د.ت(.
: د.  �لثانية ، 1406 حتقيق  – بريوت - �لطبعة  للن�شائي ط: موؤ�ش�شة �لر�شالة  �ليوم و�لليلة  - عمل 

فاروق حمادة.
 : حتقيق   1386  ، �لأولى  �لطبعة  – بريوت  �لعرفة  د�ر  ط:  �حلر�ين  تيمية  لبن  �لكربى  �لفتاوى   -

ح�سنني ممد خملوف.
- فتح �لباري ب�شرح �شحيح �لبخاري لبن حجر  ط د�ر �لعرفة بريوت حتقيق /حمب �لدين �خلطيب.

- فقه �لو�زنات بني �لنظرية و�لتطبيق ناجي �إبر�هيم �ل�شويد ط: د�ر �لكتب �لعلمية.
بهام�س  �لدين، مطبوع  بن نظام  �لعلي ممد  للعلمة عبد  �لثبوت،  �سرح م�سلم  �لرحموت  - فو�حت 

�ل�شت�شفى للغز�يل. ط/ �لأولى 1322هـ - �ملطبعة �لأمريية بالقاهرة.
- قو�عد �لأحكام ف م�سالح �لأنام للعز بن عبد �ل�سلم  بريوت، لبنان، د�ر �جليل، �لطبعة �لثانية، 

1980م. 
- جممع �لزو�ئد ومنبع �لفو�ئد، للهيثمي ط د�ر �لريان للرت�ث، ود�ر �لكتاب �لعربى �لقاهرة بريوت 

1407 هـ
�لإمام ممد بن  : جامعة  �لنا�سر  �لر�زي  �لأ�سول ملحمد بن عمر بن �ل�سني  - �ملح�سول ف علم 

�سعود �لإ�سلمية – �لريا�س �لطبعة �لأولى ، 1400 حتقيق : طه جابر فيا�س �لعلو�ين
- متار �ل�شحاح  - لحمد بن �أبي بكر بن عبد �لقادر �لر�زي - ط/ مكتبة لبنان نا�شرون – بريوت 

– 1415هـ - 1995 – حتقيق/ ممود خاطر.
- مرقاة �لفاتيح �شرح م�شكاة �ل�شابيح لل علي �لقاري ط: د�ر �لفكر حققه �شدقي �لعطار.
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– �ملتوف  �لني�سابورى  – لأبي عبد �لل ممد بن عبد �لل �لاكم  �ل�سحيحني  �مل�ستدرك على   -
405هـ - ط/د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت – �لأولى – 1411هـ - 1990م – حتقيق/ م�سطفى عبد �لقادر 

عطا .
– �لطبعة  بريوت  �لعلمية  �لكتب  �لغز�ل، 116ط/د�ر  لأبي حامد  �لأ�سول،  علم  من  �مل�ست�سفى   -

�لأولى 1413هـ حتقيق ممد عبد �ل�سلم عبد �ل�سافى.
- م�سند �لإمام �أحمد بن حنبل – للإمام �أحمد بن حنبل– ط/ موؤ�ش�شة قرطبة – م�سر.

- م�شند �ل�شاميني للطرب�ين ط: موؤ�ش�شة �لر�شالة – بريوت �لطبعة �لأولى ، 1405 – 1984 حتقيق : 
حمدي بن عبد �ملجيد �ل�سلفي.

- �مل�سباح �ملنري – لأحمد بن ممد بن على �ملقرى �لفيومي – ط/ �لكتبة �لعلمية – بريوت .
- �لعتمد يف �أ�شول �لفقه لأبي �حل�شني �لب�شري، تقدمي خليل �لي�ض - ط/ �لطبعة �لكاثولوكية – 

بريوت.
- معجم �لبلد�ن لياقوت بن عبد �هلل �حلموي �أبو عبد �هلل ط: د�ر �لفكر – بريوت.

- �ملعجم �لكبري – للطرب�ين – ط/ مكتبة �لعلوم و�حلكم – �ملو�سل – �لثانية – 1404هـ - 1983م 
– حتقيق/ حمدى بن عبد �ملجيد �ل�سلفي .

- �ملفهم ملا �أ�سكل من تلخي�س كتاب م�سلم- للقرطبي – ط/ د�ر �لكتاب �ل�شرى – �لقاهرة – ود�ر 
�لكتاب �للبنانى – بريوت-.

- مفهوم �أهل �ل�شنة و�جلماعة بني �شيخ �لإ�شلم �بن تيمية و�أهل �لإفر�ط و�لتفريط جمعه و�ألف بينه 
�أبو �ل�سن م�سطفى بن  �ل�سيخ  له ف�سيلة  �ل�سمريي ر�جعه وقدم  �لبحريي  عادل بن ممد بن فرحان 

�إ�سماعيل �ل�سليماين حفظه �لل تعالى.
– بريوت -  �لثانية  �إحياء �لرت�ث  – ط/ د�ر  - �ملنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن �لجاج - للنووى 

1392هـ .
- �لو�فقات لل�شاطبي ط: د�ر �لعرفة – بريوت حتقيق : عبد �لل در�ز

�لعلمية  �لكتبة  ط  �جلزري  حممد  بن  �لبارك  �ل�شعاد�ت  لأبي  و�لأثر  �حلديث  غريب  يف  �لنهاية   -
بريوت 1399هـ - حتقيق/ طاهر �أحمد �لز�وي – ممود ممد �لطناحي .
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القواعد األساسية
لفقه الموازنات ومنهج تطبيقها 

الدكتور �سيد م�سعود اجلمايل 

عميد كلية الدرا�سات الإ�سالمية

بجامعة بي.اإي�س. عبد الرحمن، ت�سّنائي، الهند
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على �صّيدنا وموالنا حممد وعلى اآله واأ�صحابه اأجمعني. قال اهلل 
ُع امْلََواِزيَن اْلِق�ْصَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْف�ٌس �َصْيًئَا.)1( تعالى يف القراآن الكرمي: َوَن�صَ

اأما بعد: فاإن فقه املوازنة م�صطلح حديث؛ اإال اإنه قد �صبق البحث فيه ب�صورة ما يف بع�س اأمهات 
الكتب؛ مثل كتب القواعد الفقهية وكتب االأ�صباه والنظائر. واأف�صل املراجع يف هذا ال�صدد قواعد االأحكام 
يف م�صالح االأنام للعز بن عبد ال�صالم. واأما يف الع�صر احلديث فقد اهتم الدكتور يو�صف القر�صاوي بهذا 
املو�صوع اهتمامًا بالغًا؛ فو�صع  تعريفه واأدلته يف كتابه: “اأولويات احلركة االإ�صالمية يف املرحلة القادمة”، 
وكتاب: “فقه االأولويات”، وغريهما من الكتب. ورغم  تتابع  التاأليف  احلديث  يف هذا  املو�صوع؛  فاإن  فقه  

املوازنات  مازال  يف مرحلته  االأولى  من الدرا�صة.

خطة البحث

يركز هذا البحث على ثالثة حماور يدور عليها فقه املوازنات مع متهيد تف�صيلي وخامتة على النحو 
االآتي:

1- متهيد تف�صيلي: تعريف فقه املوازنات واأدلته وعالقته باأنواع من الفقه.

2- املحور االأول: منهج املوازنات بني امل�صالح بع�صها مع بع�س.

3- املحور الثاين: منهج املوازنات بني املفا�صد بع�صها مع بع�س.

4- املحور الثالث: منهج املوازنات بني امل�صالح واملفا�صد.

5- خامتة البحث. 
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متهيد تف�سيلي

يحتوي هذا التمهيد على درا�صة موجزة يف تعريف فقه املوازنات واأدلته ال�صرعية وعالقته باأنواع من الفقه:

: تعريف الفقه ومفهوم فقه املوازنات. اأوالً 

: اأهمية فقه املوازنات واحلاجة اإليه. ثانياً 

: اأدلة من الكتاب وال�صنة النبوية على فقه املوازنات. ثالثاً 

: عالقة فقه املوازنات بفقه الواقع. رابعاً 

: عالقة فقه املوازنات بفقه االأولويات. خام�صاً 
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اأوًل: تعريف الفقه:

الفقه  لغًة : هو العلم  بال�صيء والفهم الوا�صع العميق له )2(.   

الفقه يف ا�سطالح الفقهاء: هو العلم باالأحكام  ال�صرعية  العملية  املكت�صبة من اأدلتها التف�صيلية.    
ومن اأق�صامه  فقه  العبادات وفقه املعامالت )3(.

واأما مراد الفقه من فقه املوازنات فيختلف مراده عن مراده اال�صطالحي، وال يقف فقه املوازنات    
عند جمرد معرفة االأحكام ال�صرعية اجلزئية من اأدلتها التف�صيلية؛ مثل اأحكام العبادات واملعامالت، بل 

يتعّمق يف فهم مقا�صد الدين واأ�صراره وحقائقه.

مفهوم فقه املوازنات :

 قد ثبت باال�صتقراء اأن ال�صريعة االإ�صالمية تهدف باجلملة اإلى حتقيق امل�صالح ودفع املفا�صد. 
واأن  امل�صالح  هي اخلري والنفع واحل�صنات، واأما املفا�صد؛ فهي ال�صر وال�صرر وال�صيئات. يقول  العز بن  
عبد ال�صالم:  »اإن  امل�صالح  كلها خيور نافعات ح�صنات، واملفا�صد باأ�صرها �صرور م�صرات �صّيئات. وقد 

غلب يف القراآن الكرمي ا�صتعمال احل�صنات يف امل�صالح، وال�صيئات يف املفا�صد«)4(.

   واإن كان مق�صد ال�صرع هو جلب امل�صلحة ودفع املف�صدة؛ فاإن االإن�صان مكّلف بتح�صيل امل�صالح 
كلها ودفع املفا�صد جميعها، اإال اإنه قد يلتب�س عليه متييز امل�صلحة من املف�صدة، اأو قد ي�صعب عليه معرفة 
ي�صتطيع  ال  اأو  بالعك�س،  اأو  مف�صدًة  وتوؤول  م�صلحًة  ما  اأمر  له  يظهر  قد  اأو  واملفا�صد،  امل�صالح   اأولويات 
حت�صيل م�صلحة اإال بارتكاب  مف�صدة، اأو ال يدرء مف�صدة اإال باإهدار م�صلحة. ويف مثل هذه احلاالت ال بد 
اأن يكون لدينا لوائح ومناهج  تر�صدنا اإلى موازنة �صحيحة بني م�صلحة مع م�صلحة، ومف�صدة مع مف�صدة، 

وم�صلحة مع مف�صدة؛ فهذا املراد بفقه املوازنة.

يقول القر�صاوي : »اأما  فقه املوازنات؛ فنعني به جملة اأمور :

1- املوازنة بني امل�صالح بع�صها وبع�س، من حيث حجمها و�صعتها، ومن حيث  عمقها وتاأثريها، 
ومن حيث  بقاوؤها  ودوامها، واأيها ينبغي اأن يقّدم وُيعترب؟ اأيها ينبغي اأن ُي�صَقط وُيلغى؟
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واأيها  2- املوازنة بني املفا�صد بع�صها وبع�س من تلك احليثيات التي ذكرناها يف �صاأن امل�صالح، 
يجب تقدميه؟، واأيها يجب تاأخريه اأو اإ�صقاطه؟ .

3- املوازنة بني امل�صالح  واملفا�صد اإذا تعار�صتا؛ بحيث نعرف متى نقدم درء املف�صدة على جلب 
امل�صلحة، ومتى ُتغتفر املف�صدة من اأ�صل امل�صحلة.” )5(

ثانيًا : اأهمية فقه املوازنات واحلاجة اإليه:

االأفراد  من  النا�س  جميع  على  معرفتها  الواجب  االأ�صا�صية  العلوم   من  املوازنة   فقه  يعترب   
واملجتمعات واحلركات واملوؤ�ص�صات والدول. وال �صك اأن كل �صخ�س ميار�س فقه املوازنة  يف حياته  اليومية  
لرتجيح ما ينفعه عّما ي�صره. وهو من طبيعة االإن�صان كما يقول العز بن عبد ال�صالم : »واعلم  اأن تقدمي 
االأ�صلح فاالأ�صلح، ودرء االأف�صد فاالأف�صد، مركوز يف طبائع العباد؛ نظرًا لهم من رب االأرباب« )6(. ولكن 
ي�صعب على االإن�صان يف كثري من  املواقف املوازنة بني امل�صالح بع�صها مع بع�س، وبني املفا�صد بع�صها مع 
بع�س، وبني امل�صالح واملفا�صد. ويف هذا ال�صدد ي�صّبه العز بن عبد ال�صالم فقه املوازنات بالطب والفقيه 
بالطبيب؛ فيقول: »كذلك االأطباء يدفعون اأعظم املر�صني بالتزام بقاء اأدناهما، ويجلبون اأعلى ال�صالمتني 
الطب كال�صرع  فاإن  والتفاوت؛  الت�صاوي  ويتوقفون عند احلرية يف  اأدناهما،  بفوات  يبالون  وال�صحتني، وال 

و�صع جللب م�صالح ال�صالمة والعافية، ولدرء مفا�صد املعاطب واالأ�صقام« )7(.

العلمي  التطور  اإن  الع�صر احلا�صر؛ حيث  تتزايد كل يوم يف  املوازنات  اإلى فقه  اأخذت احلاجة 
يطرح كل يوم بل كل حلظة م�صائل معّقدة وق�صايا جديدة مل ي�صبق لها مثيل، وذلك يف جميع  املجاالت 
ال�صيا�صي والثقايف واالجتماعي والطبي، وغريها من جماالت احلياة  املعا�صرة. ومثل   خا�صة يف املجال 

هذه الق�صايا املعّقدة ال ميكن عالجها اإال من خالل فقه املوازنات.

ويف  الوقت الذي نوؤكد على احلاجة امللحة لفقه املوازنات وخا�صة يف �صوء امل�صتجدات املعا�صرة، 
فال  نغفل عن االأ�صرار التي  ترتتب على غياب هذا الفقه. يقول القر�صاوي: »اإذا غاب عّنا فقه املوازنات 
�صّددنا على اأنف�صنا كثرًيا من اأبواب ال�صعة والرحمة، واتخذنا فل�صفة الرف�س اأ�صا�صًا لكل تعامل، واالنغالق 
على الذات تكاأة للفرار من مواجهة امل�صكالت ، واالقتحام على اخل�صم يف عقر داره و�صيكون اأ�صهل �صيء 

علينا اأن نقول )ال( اأو )حرام ( يف كل  اأمر يحتاج  اإلى  اإعمال  فكر  واجتهاد« .)8(  
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ثالثًا: اأدّلة من الكتاب وال�سنة على فقه املوازنات: 

اإن مفهوم فقه املوازنات م�صتمّد اأ�صاًل من الكتاب وال�صنة النبوية؛ فاإذا تاأملنا جند فيهما اأدلة 
كثرية على فقه املوازنات.

اأ( : الأدلة على املوازنة بني امل�سالح املتعار�سة:

ن َتُقوَل َفرَّ ْقَت َبنْيَ َبِني اإِ�ْصرَ اِئيَل  قوله تعالى : َقاَل َيا اْبَن اأُمَّ اَل َتاأُْخْذ ِبِلْحَيِتي َواَل ِبرَ اأْ�ِصي اإِيِنّ َخ�ِصيُت اأَ
َترْ ُقْب َقْوِل.)9( نرى يف هذه االآية موازنة بني اأمرين : االأول: اأن ي�صرب هارون -عليه ال�صالم- حتى  َومَلْ 
يرجع مو�صى -عليه ال�صالم- وي�صلح االأمور. والثاين: اأن مينع بنى اإ�صرائيل من اتخاذ العجل وال يبال يف 

مف�صدة تفرقة االأمة.

ْنَيا َواللَّـُه  رْ �ِس ُترِ يُدوَن َعرَ �َس الدُّ  وقوله تعالى : َما َكاَن ِلَنِبٍيّ اأَن َيُكوَن َلُه اأَ�ْصرَ ى  َحتَّى ُيْثِخَن يِف ااْلأَ
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم. )10( نرى يف هذه االآية موازنة بني منفعة مادية؛ وهي: اأخذ الفدية واإطالق  ُيرِ يُد ااْلآِخرَ َة َواهللَّ

�صراح االأ�صرى، وبني منفعة معنوية؛ وهي: الق�صاء على اأئّمة  الكفر.

وقد ورد عدد من االأحاديث النبوية توازن بني امل�صالح، ومنها ما ورد يف تف�صيل �صالة اجلماعة 
على �صالة الفذ، وتف�صيل �صالة املراأة يف البيت على �صالتها يف امل�صجد، وترجيح رعاية الوالدين على 

اجلهاد يف �صبيل اهلل.

ب( : الأدلة على املوازنة بني املفا�سد املتعار�سة:

ِلٌك  ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َصاِكنَي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحرِ  َفاأَرَ دتُّ اأَْن اأَِعيَبَها َوَكاَن َورَ اَءُهم مَّ ا ال�صَّ قوله تعالى: اأَمَّ   
اإحداهما �صرر جزئي بخرق ال�صفينة، واالأخرى  ًبا.)11( هذه موازنة بني مف�صدتني:  �َصِفيَنٍة َغ�صْ ُكلَّ  َياأُْخُذ 

�صرر كلي ب�صياع  ال�صفينة كلياًّ.

دٌّ َعن �َصِبيِل اللَّـِه َوُكْفرٌ   رَ اِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبريٌ   َو�صَ ْهرِ  احْلَ ُلوَنَك َعِن ال�صَّ وقوله تعالى:  َي�ْصاأَ
رَ اِم َواإِْخرَ اُج اأَْهِلِه ِمْنُه اأَْكرَبُ  ِعنَد اللَّـِه َواْلِفْتَنُة اأَْكرَبُ  ِمَن اْلَقْتِل )12(. ِبِه َوامْلَ�ْصِجِد احْلَ
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ين ومف�صدين؛ اإحداهما: قتال يف ال�صهر احلرام،  هذه االآية من اأو�صح االآيات يف املوازنة بني �صرَّ    
وثانيهما: الفتنة من الكفر باهلل وال�صد عن امل�صجد احلرام واإخراج الر�صول واملوؤمنني منه.

وال �صك اأن التوجيه النبوي يف م�صاألة بول االأعرابي يف امل�صجد، مثال رائع يف موازنة املف�صدتني 
املتعار�صتني. البول يف امل�صجد مف�صدة، ولكن زجر االأعرابي الذي قد يوؤدي اإلى نفوره عن الدين مف�صدة 
كربى؛ فقال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »دعوه واأهريقوا على بوله �صجاًل من ماء اأو ذنوبًا من ماء؛ فاإّنا 

رين ومل تبعثوا مع�ّصرين« )13(. ُبِعثُتم مي�صِّ

ج( : الأدلة على املوازنة بني امل�سلحة واملف�سدة:

ِ َفَي�ُصبُّوا اللَّـَه َعْدًوا ِبَغرْيِ  ِعْلٍم )14(. هذه مقارنة بني  ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللَّ قوله تعالى: َواَل َت�ُصبُّوا الَّ
امل�صلحة واملف�صدة؛ فامل�صلحة هي ذم اآلهة امل�صركني ومنعهم من عبادتها. واأما املف�صدة ف�صب امل�صركني 
باهلل تعالى. يقول ابن كثري يف تف�صري هذه االآية: »اإن اهلل  نهى ر�صوله واملوؤمنني عن �صّب اآلهة امل�صركني واإن 

كان فيه م�صلحة، اإال اأنه يرتتب عليه مف�صدة اأعظم منها؛ وهي مقابلة  امل�صركني ب�صب اإله املوؤمنني«. )15(

اأَْكرَبُ  ِمن  ْثُمُهَما  َواإِ ا�ِس  ِللنَّ اإِْثٌم َكِبريٌ  َوَمَناِفُع  َوامْلَْي�ِصرِ  ُقْل ِفيِهَما  ْمرِ   ُلوَنَك َعِن اخْلَ    وقوله تعالى: َي�ْصاأَ
ْفِعِهَما)16(. نَّ

يف هذه االآية اإ�صارة وا�صحة اإلى املوازنة بني �صرر عظيم ونفع ب�صيط يف اخلمر واملي�صر.

ومن  املعلوم جيدًا اأن جدار الكعبة الذي على جهة احلطيم لي�س على قواعد اإبراهيم، ومن املتوّقع 
اأن يقوم النبي �صلى اهلل عليه و�صلم باإعادة بنائه على قواعد اإبراهيم بعد اأن فتح مكة و�صارت دار اإ�صالم؛ 
الأنه م�صلحة، ولكن االأمر بالعك�س يف موازنة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم. فقال الأم املوؤمنني عائ�صة 
ر�صي اهلل عنها: »يا عائ�صة! لو ال اأن قومك حديثو عهد باجلاهلية الأمرت بالبيت فُهدم فاأدخلُت فيه ما 

اأخرج منه واألزقته باالأر�س وجعلت له بابني بابًا �صرقياًّ وبابًا غربياًّ؛ فبلغُت به اأ�صا�س اإبراهيم«. )17(

رابعًا: عالقة فقه املوازنة بفقه الواقع:

فقه الواقع؛ هو: معرفة ما عليه النا�س وما تدور عليه حياة النا�س. ويعّرفه  القر�صاوي: “اإن فقه    
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الواقع مبني على درا�صة دقيقة م�صتوعبة لكل جانب املو�صوع معتمد على اأ�صلح املعلومات واأدق البيانات 
)18( واالإح�صائيات”. 

يركز هذا التعريف على اأمرين:

اأّوًل : هو درا�صة �صاملة ت�صتوعب جميع جوانب احلياة املعا�صرة.

ثانيًا: اأن تكون تلك املعلومات �صحيحة وحا�صلة عن طرق علمية.

اإن معرفة فقه املوازنات حتتاج حاجة ما�ّصة اإلى فهم اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية من ن�صو�صها 
ومبادئها وقواعدها ومقا�صدها من جانب، ومن جانب اآخر اإلى فهم الواقع فهمًا �صحيحًا للتطبيق. فالفقيه 
اإذا غفل عن واقعة فال ُيح�صن تطبيق االأحكام. ويقول الدكتور يو�صف القر�صاوي: »اإن على املجتهد اأن يكون 

ملماًّ بثقافة ع�صره حتى ال يعي�س منعزاًل عن املجتمع الذي يعي�س فيه ويجتهد له ويتعامل مع اأهله. )19(.

فقه الواقع يف القراآن الكرمي: 

يقّرر القراآن الكرمي اأحكامًا ثم يفتح  جمااًل للظروف اال�صتثنائية. مثل قوله تعالى: ياأيها الذين 
اآمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وا�صكروا هلل اإن كنتم اإياه تعبدون. اإّنا حّرم عليكم امليتة والدم وحلم 
اخلنزير وما اأهّل به لغري اهلل فمن ا�صطّر غري باٍغ والعاد فال اإثم عليه اإن اهلل غفور رحيم.)20( اإن الظروف 

اال�صتثنائية ال تثبت اإال بفهم الواقع. ويف غياب فقه الواقع  ال يجوز تطبيق االأحكام اال�صتثنائية.

وقد نزلت معظم اأحكام القراآن جوابًا الأ�صئلة املوؤمنني ملعاجلة واقعهم مثل قوله تعالى: »ي�صاألونك 
عن اخلمر  واملي�صر قل فيهما  اإثم كبري ومنافع للنا�س واإثمهما اأكرب من نفعهما«.)21(

اإن املتدّبر يف االآيات املكية واملدنية يعرف اأن االآيات املكية تخاطب النا�س لتغرّي واقعهم يف مكة،    
بينما  االآيات املدنية تخاطبهم لت�صريع االأحكام يف املدينة.

فقه الواقع يف ال�سنة النبوية :

القواعد األساسية لفقه املوازنات ومنهج تطبيقها
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اأفقه النا�س باأحوالهم وكان يتعامل مع النا�س باعتبار واقعهم  كان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 
وظروفهم. واأمثلة ذلك ممتلئة يف بطون كتب ال�صرية النبوية واالأحاديث النبوية. ونعر�س بع�صا منها:  

تعددت اأجوبة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم عن �صوؤال واحد مراعاة  لظروف ال�صائلني.

وفى �ضلح �حلديبية وجدنا �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم يقبل �ضروط �مل�ضركني وير�ضى �أن ميحي 
الب�صملة ويكتب بدلها با�صمك الّلهم.

فقه الواقع عند ال�سحابة:

اأفتى عمر بن اخلطاب ر�صى اهلل عنه بعدم حب�س اجلي�س اأكرث من اأربعة  اأ�صهر اأو �صتة اأ�صهر. 
واأرقني اأن ال حبيب  وخرج عمر بن اخلطاب من الليل ف�صمع امراأة تقول:  تطاول هذ ا الليل واأ�صود جانبه  

اأالعبه

فقال عمر حلف�صة بنت عمر: “كم اأكرث ما ت�صرب املراأة عن زوجها؟ فقالت: �صتة اأو اأربعة اأ�صهر؛ 
فقال عمر ر�صي اهلل عنه: ال  اأحب�س اجلي�س اأكرث من هذا”.)22(

وقد راأينا اعتبارًا للواقع واهتمامه يف القراآن الكرمي وال�صنة النبوية وفتاوى ال�صحابة. وهذا ال 
يعني اأن ال�صريعة تخ�صع وتنحني للواقع اأو تت�صالح مع التغريات. بل اإن ال�صريعة تاأخذ الواقع بعني االعتبار 
يف تقرير بع�س االأحكام، لتغري الو�صع اأو اإقراره. ومن القواعد الفقهية الثابتة: تتغري االأحكام بتغري الزمان 
واملكان والعوائد، فكل ذلك يجعل فقه الواقع جزءًا من فقه املوازنات. فال يتّم  توازنها اإال بفقه الواقع. 
واالأمر الذى يجب اأن ال نغفل عنه؛ هو اأن فقه الواقع يخ�صع للقواعد واالأ�صول من القيا�س واال�صتح�صان 

واال�صت�صالح واال�صت�صحاب والعرف والعادة وغريها من م�صادر الت�صريع  االإ�صالمي.
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خام�سًا: عالقة فقه املوازنات بفقه الأولويات:

فقه االأولويات؛ هو: و�صع كل �صيء يف مرتبته، فيقّدم ما حقه التقدمي ويوؤخر ما حقه التاأخري، 
وال يقّدم االأهّم على املهّم وال الراجح على املرجوح، وُيعطي االأولوية ملا يحق لها؛ الأن االأعمال والتكاليف 

ال�صرعية تتفاوت؛ فال بد من فقه حل�صن ترتيبها. فهو  الذى ن�صّميه فقه االأولويات.

اإلى اأن التكاليف كلها لي�صت على درجة واحدة كما  وي�صري القراآن الكرمي يف كثري من املوا�صع    
رَ اِم  اِجّ َوِعَمارَ َة امْلَ�ْصِجِد احْلَ ير�صد اإلى  انتباه االأولويات يف االأعمال املكلفة مثل قوله تعالى: اأََجَعْلُتْم �ِصَقاَيَة احْلَ

امِلِنَي.)23( َكَمْن اآَمَن ِباللَّـِه َواْلَيْوِم ااْلآِخرِ  َوَجاَهَد يِف �َصِبيِل اللَّـِه اَل َي�ْصَتُووَن ِعنَد اللَّـِه َواللَّـُه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

وجعل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم االإميان على درجات متفاوتة. وقد جاء يف احلديث ال�صحيح: 
»االإميان ب�صع و�صبعون اأو �صتون �صعبًة فاأف�صها قول ال اإله اإال اهلل واأدناها اإماطة االأذى عن الطريق واحلياء 

�صعبة من االإميان« )24(

احلالل  بيان  على  مقّدم  والنار  واجلنة  والعقيدة  االإميان  ِذكر  اأّن  االأولويات  اأمثلة  اأح�صن  ومن 
واحلرام يف ترتيب نزول القراآن الكرمي. وقد روي اأن اأم  املوؤمنني عائ�صة ر�صي اهلل عنها قالت: »اإنا نزل 
ل فيها ذكر اجلنة  والنار حتى اإذا  ثاب النا�س اإلى االإ�صالم نزل احلالل  اأّول ما نزل منه �صورة من املف�صّ

واحلرام« )25(

ومن املقّرر يف الفقه االإ�صالمي اأن االأعمال املكلفة تتفاوت؛ فيقّدم الفر�س على النافلة، وفر�س 
العني على فر�س الكفاية، وكما تتفاوت امل�صالح، فتقّدم  ال�صروريات على احلاجيات، واحلاجيات على 

التح�صينات فكل ذلك  من باب فقه االأولويات.

القواعد األساسية لفقه املوازنات ومنهج تطبيقها
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مقارنة بني فقه املوازنات وفقه الأولويات:

                    فقه املوازنات                   فقه االأولويات

ترتيب بني امل�صالح املتفاوتة واملفا�صد ( 1
املتفاوتة.

يبداأ برتتيب اأولوية.( 2

اأعم من فقه املوازنات.( 3

1( موازنة بني امل�صالح املتعار�صة 
واملفا�صد املتعار�صة. 

2( تنتهى املوازنة بالو�صول اإلى اأولوية .

3( اأخ�س من فقه االأولوية .

فقه املوازنات يدور على ثالثة حماور

املِحور الأول: املوازنات بني امل�سالح بع�سها مع بع�س

وفيه �صت موازنات على النحو التال:

1- املوازنة االأولى بني امل�صالح بع�صها مع بع�س ح�صب درجاتها.

2- املوازنة الثانية بني امل�صالح بع�صها مع بع�س  ح�صب مراتبها.

3- املوازنة الثالثة بني امل�صالح بع�صها مع بع�س ح�صب اأنواعها.

4- املوازنة الرابعة بني امل�صالح بع�صها مع بع�س من حيث عمومها وخ�صو�صها.

5- املوازنة اخلام�صة بني امل�صالح بع�صها مع بع�س من حيث حجم تاأثريها.

6- املوازنة ال�صاد�صة بني امل�صالح بع�صها مع بع�س من حيث دوام منفعتها. 



1066

1- املوازنة الأولى بني امل�سالح بع�سها مع بع�س ح�سب درجاتها:

اإن ال�صريعة االإ�صالمية مبنية على م�صالح النا�س ، ومل ي�صرع ال�صارع حكمًا اإال من اأجل م�صلحة العباد 
يف الدنيا اأو يف االآخرة. ولكن امل�صالح لي�صت كلها على درجة واحدة بل تتفاوت. وح�صب تفاوتها تتفاوت 
اأحكامها من فر�س عني اإلى فر�س كفاية ،وندب، ومباح . ومن هنا نحتاج الى فقه املوازنة لرتجيح االأحكام 

وتقدميها عند تعار�س امل�صالح.

الفر�س مقدم على الندب :

اإن  الفر�س يف اأعلى درجة، واإن تاركه ي�صتحق العقاب ، بينما اإن تارك الندب ال يعاقب بل يعفى 
عنه. ومما ال �صك فيه اأن اإخالل املوازنة يف هذا الباب يوؤدى اإلى اأخطاء كبرية . وعلى �صبيل املثال نرى يف 
هذا الزمان  كثريًا من امل�صلمني يقومون باأداء احلج والعمرة عامًا بعد عام. واأنهم يعرفون اأن احلج بعد 
املرة االأولى تطوع ولي�س بفر�س وينفقون اأموااًل طائلة يف هذه العبادات املتطوعة، بينما يهملون كثريًا من 
الواجبات يف املجتمع االإ�صالمي مثل اإطعام امل�صاكني ، وكفالة اليتامى ، ورعاية ال�صيوخ ، واالأرامل ، واإقامة 
املدار�س ومراكز الدعوة ، وغريها مما يتطلب االإنفاق عليه عاجاًل . فال �صك اأن هذه الظاهرة ناجتة من 

غياب فقه املوازنة .

فر�س العني مقدم على فر�س الكفاية :

فر�س العني يتعني اأداوؤه على �صخ�س ، بينما ي�صقط فر�س الكفاية اإذا قام اأحد باأدائه، ومثال:    
ذلك املوازنة بني بر الوالدين واجلهاد يف �صبيل اهلل؛ فاإن االأول فر�س عني، والثاين فر�س كفاية، وقد عّلمنا 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم كيفية املوازنة والرتجيح فيهما. فعن عبد اهلل عمرو بن العا�س –ر�صي 
اهلل عنه- قال : جاء رجل الى نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم فا�صتاأذنه يف اجلهاد فقال :اأحيٌّ والداك؟ قال 

نعم ، قال: فيهما فجاهد » )رواه ال�صيخان(.

ففر�س العني املتعلق بحقوق العباد مقدم على فر�س العني املتعلق بحقوق اهلل

تفاوت الواجبات:

القواعد األساسية لفقه املوازنات ومنهج تطبيقها
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 اإذا تفاوتت الواجبات؛ فيقدم الواجب املوؤقت على الواجب املو�صع، كما يقدم الواجب املتعلق باالأمة 
واجلماعة على الواجب املتعلق بالفرد، هكذا جترى عملية املوازنة والرتجيح.

2- املوازنة الثانية بني امل�سالح بع�سها مع بع�س ح�سب درجاتها:

اإن امل�صالح متفاوتة يف الدرجات ومنها ما يكون �صروريًا ومنها ما يكون حاجيًا ومنها ما يكون 
حت�صينيًا، واأما امل�صالح ال�صرورية فهي التي ال ت�صتقيم احلياة اإال بها، واإذا فقدت اختلت حياة النا�س وعّم 
الف�صاد، فال�صرورية هي اأعلى امل�صالح درجًة. ثم يليها امل�صالح احلاجية؛ فهي ما يفتقر اإليها لرفع احلرج 
وامل�صقة، فال تختل احلياة بفواتها، ثم  يليها  امل�صالح  التح�صينية، فهي تلك االأمور التي تقت�صيها املروءة 

واالآداب؛ فال يرتّتب على فقدها تلف اأو هالك وال حرج وال م�صقة.

وقد اّت�صح مما �صبق اأن امل�صالح يتّم الرتتيب بينها ح�صب اأهمية كل منها فامل�صالح ال�صرورية 
يف الرتبة االأولى وامل�صالح اجلاجية يف الرتبة الثانية ثم تاأتي امل�صالح التح�صنية يف الرتبة الثالثة. وعلى 
هذا الرتتيب تقدم ال�صروريات على احلاجيات والتح�صينيات كما تقدم احلاجيات على التح�صينيات عند 

تعار�س امل�صالح. )26(

وياأتي دور فقه املوازنات للرتجيح بني امل�صالح عند تعار�صها وينتهي باإثبات ما له حق االأولوية من 
بني امل�صالح.

املثال الأول :

نتيجة املوازنة رتبتهما امل�صلحتان املتعار�صتان

تقدم ال�صروريات على التح�صينيات  م�صلحة �صرورية 
عملية جراحية  اأو 
ت�صخي�س مر�س  

يهدر �صرت العورة الأجل ال�صروريات م�صلحة حت�صينية �صرت العورة

اإن العملية اجلراحية اأو ت�صخي�س االأمرا�س من ال�صروريات حلفظ النف�س، واإن االمتناع منهما 
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قد يوؤدي  اإلى هالك النف�س، بينما اإن �صرت العورة من امل�صالح التح�صينية، واإن فواته ال يوؤدي اإلى الهالك. 
وي�صتنتج من هذه املوازنة: تقدمي العملية اجلراحية اأو ت�صخي�س مر�س بتفويت �صرت العورة؛ فيجوز ك�صف 

العورة لعالج طبّي. فقّدمت ال�صرورية على التح�صينية.

املثال الثاين:

نتيجة املوازنة رتبتهما امل�صلحتان 
املتعار�صتان

اأداء ال�صالة عند فوات ا�صتقبال القبلة.  م�صلحة �صرورية  اأداء ال�صلوات 
املكتوبة

يهدر ا�صتقبال القبلة الأجل ال�صروريات م�صلحة حاجية ا�صتقبال القبلة

ال�صلوات املكتوبة واأداوؤها من الفرائ�س ومن امل�صالح ال�صرورية حلفظ الدين، واإن تركها هدم 
للدين، بينما �إن ��ضتقبال �لقبلة من �ضروط �ل�ضالة ومن �مل�ضالح �حلاجية. و�إن ف��تها ال ي�ؤدي �إلى هدم 
ا�صتقبال  تعذر  املكتوبة عند  ال�صالة  اأداء  امل�صلحتني جواز  املوازنة بني هاتني  وي�صتنتج من هذه  الدين. 

القبلة. فال�صرورية مقدمة على احلاجيات.

3- املوازنة  الثالثة بني امل�سالح ح�سب اأنواعها:

القواعد األساسية لفقه املوازنات ومنهج تطبيقها
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قد ثبت باال�صتقراء اأن امل�صالح تنح�صر يف خم�صة اأنواع هي: حفظ الدين، وحفظ النف�س، وحفظ 
العقل، وحفظ الن�صل، وحفظ املال. واإن جميع االأحكام ال�صرعية تهدف اإلى حفظ هذه اخلم�صة التي تعرف 
بالكليات اخلم�س. واأما من حيث االأهمية؛ فهي ترّتب على الرتتيب التال: اأّوال حفظ الدين ثم حفظ النف�س 

ثم حفظ العقل ثم حفظ الن�صل ثم حفظ املال. 

ال�صهادة  العبادات من  اأداء  االأحكام ومنها وجوب  الدين كثريًا من  الدين: �صرع اهلل الإقامة  اأوال: حفظ   
اإلى  الدعوة  واأوجب  �صبياًل.  اإليه  ا�صتطاع  من  البيت  وحج  رم�صان  و�صوم  الزكاة  واإيتاء  ال�صالة  واإقامة 

الدين، كما �صرع حلماية الدين واملحافظة عليه: اأحكام  اجلهاد وعقوبة من ي�صعى لهدم الدين.

ثانيًا: حفظ النف�س: �صرع ال�صارع لبقاء الن�صل االإن�صاين الزواج كما فر�س العقوبة على قاتل النف�س من 
ق�صا�س ودية وكفارة حلماية النف�س.

ثالثًا: حفظ العقل: �صرع اهلل لتنمية العقل و�صالمته طلب العلم واخلربة، وحّرم تناول امل�صكرات واملخدرات 
التي تف�صد العقل حفاظًا عليه.

رابعًا: حفظ الن�صل: �صرع اهلل الزواج لتنمية الن�صل، وحّرم  الزنا والقذف وحّدد احلدود من اأجل املحافظة 
على الن�صل.

كلها  وال�صركة  واالإيجار  وال�صراء  البيع  من  املعامالت  واإباحة  الرزق  طلب  اإيجاب  املال:  حفظ  خام�صًا: 
واخليانة  الغ�س  وحرمة  وال�صارقة  ال�صارق  حد  واإقامة  ال�صرقة  حرمة  اأن  كما  املال.  لتح�صيل  م�صروعة 

والغ�صب وغريها من اأحكام االأموال م�صروعة حلفظ املال.)27(

الرتجيح عند تعار�س الكليات اخلم�س:

اإذا تعار�صت امل�صالح فيما بني الكليات اخلم�س؛ فيقّدم اأعالها نوعًا فتقّدم م�صلحة الدين على 
�صواها،  وتقّدم م�صلحة النف�س على م�صالح العقل والن�صل واملال. وتقدم م�صلحة العقل على م�صلحتي 
الن�صل واملال، وتقدم م�صلحة الن�صل على م�صلحة املال ، وهذا اإذا كان التعار�س بني الكليات اخلم�س يف 
نطاق م�صالح من رتبة واحدة، مثل تعار�س الكليتني يف نطاق ال�صروريات اأو تعار�س الكليتني داخل نطاق 
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احلاجيات اأو تعار�س الكليتني داخل نطاق التح�صينيات. 

املثال االأول : تعار�س  اجلهاد  مع دفع الهالك عن النف�س:

نتيجة املوازنة نوعهما رتبتهما امل�صلحتان 
املتعار�صتان

حفظ الدين تقدم  ال�صرورية اجلهاد

تهدر حفظ النف�س ال�صرورية دفع الهالك عن 
النف�س

اجلهاد ودفع الهالك عن النف�س هما من امل�صالح ال�صرورية اإال اأن اجلهاد من النوع االأول من 
الكليات اخلم�س هو حفظ الدين واأما دفع الهالك من النوع الثاين؛ فهو حفظ النف�س فاالأول مقدم على 
الثاين فتقّدم م�صلحة حفظ الدين باجلهاد على م�صلحة حفظ النف�س من الهالك، وال يجوز القعود عن 

اجلهاد. 

املثال الثاين: حرمة اإلقاء النف�س على التهلكة وحرمة تناول امل�سكرات:

نتيجة املوازنة نوعهما رتبتهما امل�صلحتان املتعار�صتان
تقدمي  حفظ النف�س  ال�صرورية دفع الهالك عن النف�س
اإهدار حفظ العقل ال�صرورية حرمة تناول امل�صكرات

دفاع النف�س عن الهالك واجب. واالمتناع عنه حرام. وكذلك حفظ العقل واجب وتناول امل�صكرات حرام، 
وهما من ال�صروريات. ويف هذه احلالة حفظ النف�س مقدم على حفظ العقل. فيجوز تناول امل�صكرات عند 

ال�صرورة التي توؤدي اإلى هالك النف�س.

4- املوازنة الرابعة بني امل�سالح بع�سها مع بع�س من حيث عمومها وخ�سو�سها:

لقد راأينا فيما �صبق اأنه اإذا تعار�صت م�صلحتان رّجحنا ما هو  اأقوى حكمًا ثم ما هو اأعلى  درجًة 
ثم ما هو اأرفع نوعًا. واالآن نرى كيفية املوازنة والرتجيح اإذا كانت امل�صلحتان املتعار�صتان مت�صاويتني يف 

القواعد األساسية لفقه املوازنات ومنهج تطبيقها
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الرتبة والدرجة والنوع على النحو التال:

ثبتت القاعدة الفقهية: “يتحمل ال�صرر اخلا�س على �صبيل دفع  ال�صرر العام” )28(، وعلى هذا 
قّدمت امل�صلحة العامة على امل�صلحة اخلا�صة، وم�صلحة اجلماعة على م�صلحة الفرد، وم�صلحة االأمة 
على م�صلحة اجلماعة والطائفة. و مثال ذلك تعبيد الطرق العامة على اأر�س �صخ�س، فهنا  يقع التعار�س بني 

امل�صلحة العامة وامل�صلحة اخلا�صة.

مثال املوازنة: 

نتيجة املوازنة عموم اأو خ�صو�س نوع درجة رتبة
امل�صلحتان 
املتعار�صتان

تقدمي  عام حفظ املال  �صروري  واجب  تعبيد طرق عامة 

اإهدار خا�س حفظ  املال  �صروري واجب ملكية �صخ�صية
    

يف هذا املثال ت�صاوت امل�صلحتان يف الرتبة والدرجة والنوع، ويف هذه احلالة تقّدم امل�صلحة العامة 
على امل�صلحة اخلا�صة.

5-  املوازنة اخلام�سة بني امل�سالح بع�سها مع بع�س ح�سب حجم تاأثريها:

اإحداهما  كانت  فاإذا  مقدارهما؛  اإلى  نظرنا  واخل�صو�س  العموم  امل�صلحتان حتى يف  ت�صاوت  اإذا 
كربى فتقّدم على ال�صغرى.

 مثاله: قّدم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ال�صلح مع امل�صركني على ذكر الب�صملة يف احلديبية. 

مثال املوازنة: 
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نتيجة املوازنة
كربى اأو 
�صغرى

عموم اأو 
خ�صو�س

نوع درجة رتبة
امل�صلحتان 
املتعار�صتان

تقدمي  كربى عام حفظ الدين �صروري  واجب  ال�صلح مع امل�صركني 

اإهدار �صغرى خا�س حفظ  
الدين

�صروري واجب ذكر الب�صملة يف 
املعاهدة

6.املوازنة ال�ساد�سة بني امل�سالح بع�سها مع بع�س ح�سب دوام منفعتها:

مثاله ترك عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه �صواد العراق وقفًا؛ لينتفع امل�صلمون جياًل بعد جيل، 
ورف�س طلب الفاحتني بتوزيعها على الفاحتني.

نتيجة 
املوازنة

دائمة اأو 
موقتة

كربى اأو 
�صغرى

عموم اأو 
خ�صو�س

نوع درجة رتبة

امل�صلحتان املتعار�صتان

تقدمي  دائمي كربى عام
حفظ 
املال

�صروري  واجب 
وقف االأرا�صي املفتوحة 

كفيئ 

اإهدار اآين �صغرى عام
حفظ  

املال
�صروري واجب

توزيع االأرا�صي املفتوحة 
كغنيمة

القواعد األساسية لفقه املوازنات ومنهج تطبيقها
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املِحور الثاين : املوازنات بني املفا�سد بع�سها مع بع�س

وفيه �صت موازنات على النحو التال:

1- املوازنة االأولى بني املفا�صد بع�صها مع بع�س ح�صب درجاتها.

2- املوازنة الثانية بني املفا�صد بع�صها مع بع�س ح�صب مراتبها.

3- املوازنة الثالثة بني املفا�صد بع�صها مع بع�س ح�صب اأنواعها.

4- املوازنة الرابعة بني املفا�صد بع�صها مع بع�س  من حيث عمومها وخ�صو�صها.

5- املوازنة اخلام�صة بني املفا�صد بع�صها مع بع�س  من حيث حجم تاأثريها.

6- املوازنة ال�صاد�صة بني املفا�صد بع�صها مع بع�س  من حيث دوام منفعتها.

حاالت و�سروط للموازنة بني املفا�سد:

فيجب  املف�صدة.  دفع  اأو  املنفعة  بجلب  اإما  هي  وامل�صلحة  النا�س،  م�صلحة  لتحقيق  ال�صرع  جاء 
على امل�صلم يف كل حالة درء املف�صدة، ولكّنه قد يجد نف�صه م�صطرة اأمام مف�صدتني بارتكاب مف�صدة ودرء 
مف�صدة اأخرى. واأما اإذا كانت املف�صدتان متفاوتتان يف الرتبة والدرجة والنوع؛ ففي هذه احلالة ياأتي دور 

فقه املوازنة ليحّدد اأيتهما تدراأ؟ واأيتهما ترتكب؟ 

قال العز بن عبد ال�صالم: اإذا اجتمعت املفا�صد املح�صة؛ فاإن اأمكن دروؤها دراأنا، واإن تعذر درء 
اجلميع دراأنا  االأف�صد فاالأف�صد واالأرذل فاالأرذل.)29(  

قبل اأن نبداأ البحث يف املوازنة بني املفا�صد بع�صها مع بع�س، فال بد للباحث من اأن يدر�س احلاالت    
�أو �ل�ضروط �لتي ت�ؤّدي �إلى �مل��ز�نات، وهي: 
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اأول: حالة  ال�سطرار:

ُطرَّ  َغرْيَ  َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل اإِْثَم َعَلْيِه اإِنَّ اللَّـَه َغُفورٌ  رَّ ِحيٌم )30( قوله تعالى: َفَمِن ا�صْ

 ويف احلالة اال�صطرارية التي ال يوجد فيها �صيء من املباح لدرء املف�صدتني جتب املوازنة بني املف�صدتني 
الرتكاب اأخّفهما دفعًا الأ�صّدهما.

القاعدة: “يختار اأخف ال�صرين”)31(.

ثانيًا: حالة  �سرورية:

اإن ال�صرورة الدافعة اإلى املوازنة بني املف�صدتني هي اأن تكون من ال�صروريات اأو من احلاجيات 
التي تنزل منزلة ال�صروريات. فلذلك قّرر العلماء القاعدة: »ال�صرورات تبيح  املحظورات«)32(. 

ثالثًا: حالت  ل توؤّدي اإلى �سرر الغري:

اإذا حدث ال�صرر للغري ال تتحّقق املوازنة بني املف�صدتني وذلك تطبيقًا لقاعدة: »ال�صرر ال يزال 
بال�صرر«)33(؛ فاملراد منها: ال يجوز اإحلاق ال�صرر بالغري وال جتوز مقابلة ال�صرر بال�صرر. خال�صة القول: 
اإن املوازنة بني املفا�صد بع�صها مع بع�س ال تتم اإال يف احلاالت اال�صطرارية واحلاالت ال�صروريات واحلاالت 

التي ال يح�صل ال�صرر فيها للغري. 

1( املوازنة الأولى بني املفا�سد بع�سها مع بع�س ح�سب درجاتها:

راأينا فيما  االإ�صالمية جللب امل�صلحة ودرء املف�صدة، وقد  ال�صريعة  والنواهي يف  االأوامر  جاءت 
�صبق اأن امل�صالح  تتفاوت. واأما املفا�صد فتتفاوت كذلك يف الدرجة. ومن املفا�صد ما هو حمرم فهو اأعلى 
درجًة، ومنها ما هو مكروه فهو اأقل درجًة من املحرم. واإذا  تعار�صت مف�صدتان اإحداهما حمرمة واالأخرى 
مكروهة، وكان ال بد من ارتكاب اإحداهما. فرتتكب املف�صدة املكروهة وتدرء املف�صدة املحرمة، وذلك عماًل 

بالقاعدة: »اإذا تعار�صت  مف�صدتان روعي اأعظمهما �صررًا بارتكاب  اأخّفهما.« )34(

القواعد األساسية لفقه املوازنات ومنهج تطبيقها
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2( املوازنة الثانية بني املفا�سد بع�سها مع بع�س ح�سب مراتبها:

قد رّتبنا امل�صالح فيما �صبق على املراتب الثالث: ال�صروريات واحلاجيات والتح�صينيات. واالآن    
تاأتي  ثم  رتبًة،  اأعظم  هي  ال�صروريات  باإخالل  املتعلقة  فاملفا�صد  مراتب.  ثالث  يف  املفا�صد  ترتيب  نرى 
املفا�صد املتعلقة باإخالل احلاجيات، ثم تاأتي يف الرتبة الثالثة املفا�صد املتعلقة باإخالل التح�صينيات. ويف 
حالة تعار�س املف�صدتني تدرء املف�صدة التي يف رتبة ال�صروريات بارتكاب املف�صدة التي تخل باحلاجيات 

والتح�صينيات كما تدرء املف�صدة التي يف رتبة احلاجيات بارتكاب املف�صدة التي يف رتبة التح�صينيات.

وجوب درء اإحداهما تعار�س املف�صدتني

تدرء مف�صدة �صرورية بارتكاب مف�صدة حاجية اأو 
حت�صينية 

املف�صدة �صرورية ومف�صدة حاجية اأو حت�صينية 

تدرء مف�صدة حاجية بارتكاب مف�صدة حت�صنية مف�صدة حاجية ومف�صدة حت�صينية 

3( املوازنة الثالثة بني املفا�سد بع�سها مع بع�س ح�سب اأنواعها:

تتفاوت املفا�صد يف اأنواعها كما راأينا تفاوتها يف درجتها ورتبتها، واأما اأنواع املفا�صد؛ فهي التي 
تتعلق باإخالل الكليات اخلم�س، واملفا�صد املتعلقة بالدين هي التي يقدم دروؤها، ثم املف�صدة املتعلقة بالنف�س 

ثم املف�صدة املتعلقة بالعقل ثم املف�صدة املتعلقة بالن�صل ثم املف�صدة املتعلقة باملال.

واإذا تعار�صت مف�صدتان من اأنواع الكليات اخلم�س تطبق القاعدة: »اإذا تعار�صت مف�صدتان روعي 
هما«.  اأعظمهما �صررًا بارتكاب اأخفِّ

نتيجة املوازنة تعار�س املف�صدتني
يقدم درء املف�صدة املتعلقة بالدين  املف�صدة املتعلقة بالدين واملتعلقة بالعقل 
يقدم درء املف�صدة املتعلقة بالنف�س املف�صدة املتعلقة بالنف�س واملتعلقة بالعقل  
يقدم درء املف�صدة املتعلقة بالعقل املف�صدة املتعلقة بالعقل واملتعلقة بالن�صل   
يقدم درء املف�صدة املتعلقة بالن�صل املف�صدة املتعلقة بالن�صل واملتعلقة باملال 
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4( املوازنة الرابعة بني املفا�سد بع�سها مع بع�س ح�سب عمومها وخ�سو�سها:

االأ�صرار  تلحق  التي  هي  العامة  فاملف�صدة  وخ�صو�صها؛  عمومها  حيث  من  تتفاوت  املفا�صد  اإن 
عامة  مف�صدة  تعار�صت  واإذا  واالأ�صخا�س.  باالأفراد  اخلا�صة  املف�صدة  تخ�س  بينما  االأمة،  اأو  باملجتمع 
ومف�صدة خا�صة؛ بحيث ال ميكن دروؤهما بل ميكن درء اإحداهما، ويجب تقدمي درء املف�صدة العامة بارتكاب 

املف�صدة اخلا�صة، وذلك تطبيقًا للقاعدة: »يتحمل ال�صرر اخلا�س الأجل ال�صرر العام.« )35(

لدفع  املهنة؛  مزاولتهما  من  املاجن  واملفتي  اجلاهل  الطبيب  بحجر  العلماء  اأفتى   قد  هذا  وعلى 
ال�صرر العام .

 ويف هذا ال�صدد قد اأجاز العلماء قدميًا وحديثًا م�صاألة الترّت�س يف �صرورة الدفاع عن االأمة ولو 
اأ�صارى  �صوا ببع�س امل�صلمني؛ كاأن كانوا  اأن االأعداء ترتَّ اأفراد امل�صلمني. قال الفقهاء: لو  اقت�صت ت�صحية 
عندهم اأو نحو ذلك وجعلهم يف مواجهة اجلي�س ليّتقوا بهم، وكان يف ترك هوؤالء الغزاة واإن قتلوا امل�صلمني 
الذين معهم مع اإنهم مع�صومو الدم ال ذنب لهم. و�صرورة الدفاع عن االأمة كلها، اقت�صى ذلك الت�صحية 

بهوؤالء االأفراد خ�صية ا�صتئ�صال االإ�صالم وا�صتعالء الكفر)36(.

5( املوازنة اخلام�سة بني املفا�سد بع�سها مع بع�س ح�سب حجم تاأثريها:

اإحداهما؛ فينظر يف حجمهما  اإذا تعار�صت مف�صدتان وال ميكن دروؤهما جميعًا، بل ميكن درء 
وتاأثريهما فيدرء اأكرثهما قدرًا وتاأثريًا بارتكاب اأ�صغرهما. وهذا تطبيق للقاعدة الفقهية: »ال�صرر االأ�صد 
يزال بال�صرر االأخف« والقاعدة : »يختار اأخف ال�صرين اأو اأخف ال�صررين«. جاء يف �صرح جملة االأحكام اأن 
هذه القاعدة ماأخوذة من قاعدة: »اإن من ابتلي ببلّيتني ياأخذ باأيتهما �صاء؛ فاإن اختلفتا يختار اأهونهما؛ الأن 

مبا�صرة احلرام ال جتوز اإال لل�صرورة، وال �صرورة يف ارتكاب الزيادة«)37(.

 ومثاله �صلح احلديبية: قال العز بن عبد ال�صالم: »فاإن قيل مل التزم ذلك يف �صلح احلديبية اإدخال 
ال�صيم على  امل�صلمني واإعطاء الدنية يف الدين؟ قلنا: التزم ذلك دفعًا ملفا�صد عظيمة؛ وهي: قتل املوؤمنني 
فاقت�صت  املوؤمنني؛  على  عظيمة  معرة  قتلهم  ويف  احلديبية  اأهل  يعرفهم  ال  مبكة  كانوا  الذين  واملوؤمنات 
امل�صلحة اإبقاء ال�صلح، على اأن يرد اإلى دار الكفر من جاء منهم اإلى املوؤمنني، وذلك اأهون من قتل املوؤمنني 

القواعد األساسية لفقه املوازنات ومنهج تطبيقها
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اخلاملني.)38(

6( املوازنة ال�ساد�سة بني املفا�سد بع�سها مع بع�س ح�سب دوام منفعتها:

ومن املفا�صد ما هو تاأثريه طويل املدى، وما هو تاأثريه ق�صرية املدى. واإذا تعار�صت املف�صدتان من 
هذا اجلن�س وال �صبيل من درئهما جميعًا، فيلتزم درء مف�صدة طويلة املدى بارتكاب مف�صدة ق�صرية املدى. 
امل�صجد  بال يف  الذي  االأعرابي  عابرة. ق�صة  والأنها  اآنية  تاأثريها  التي  املف�صدة  املمكن معاجلة  والأنه من 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  ترك  لذلك،  االأمثلة  اأح�صن  من  لها  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  ومعاجلة 
االأعرابي اأن ي�صتمّر بالبول حتى  يفرغ منه. هذه مف�صدة اآنية، عاجلها النبي �صلى اهلل عليه و�صلم باالأمر 
ب�صب دلو من املاء على البول حتى يطهر امل�صجد، وبذلك دراأ النبي �صلى اهلل عليه و�صلم مف�صدة كربى 
يطول تاأثريها مدى الزمان؛ فلذلك منع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ال�صحابة من زجره خ�صية اأن يوؤدي 

ذلك اإلى تنفريه عن االإ�صالم. 
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وفيه �صت موازنات على النحو التال:

1- املوازنة االأولى بني امل�صالح واملفا�صد ح�صب درجاتها.

2- املوازنة الثانية بني امل�صالح واملفا�صد ح�صب مراتبها.

3- املوازنة الثالثة بني امل�صالح واملفا�صد ح�صب اأنواعها.

4- املوازنة الرابعة بني امل�صالح واملفا�صد من حيث عمومها وخ�صو�صها.

5- املوازنة اخلام�صة بني امل�صالح واملفا�صد من حيث حجم تاأثريها.

6- املوازنة ال�صاد�صة بني امل�صالح واملفا�صد من حيث دوام تاأثريها.

م�ساواة امل�سلحة و املف�سدة:

اإن امل�صلحة يجب حت�صيلها كما اإن املف�صدة يجب دروؤها، واإذا اجتمعتا يف اأمر من االأمور، وكانتا 
مت�صاويتني؛ بحيث مل يظهر تقدمي اإحداهما على االأخرى؛ ففيه ثالثة اأقوال:

اعتنى  ال�صارع  الأن  واملف�صدة؛  امل�صلحة  ت�صاوي  عند  املف�صدة  درء  بتقدمي  اجلمهور  ذهب  الأول:  القول 

باجتناب النواهي اأكرث من اعتنائه باإتيان االأوامر. قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإذا 
هذا  وعلى  ا�صتطعتم.«)39(.  ما  منه  فاأتوا  ب�صيء  اأمرتكم  واإذا  فاجتنبوه  �صيء  عن  نهيتكم 

و�صع الفقهاء قاعدة: »درء املف�صدة اأولى من جلب املنفعة.« )40( وهذا هو اأرجح االأقوال.

القول الثاين: قد ذهب بع�س العلماء اإلى التوّقف عند ت�صاوي امل�صلحة واملف�صدة. وهذا القول قريب من 

قول اجلمهور؛ الأنه يتحّقق من التوقف اإهدار امل�صلحة وترك املف�صدة.

القواعد األساسية لفقه املوازنات ومنهج تطبيقها
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عند  املف�صدة  درء  اأو  امل�صلحة  بني جلب  يكون خمرّيًا  املكلف  اأن  اإلى  العلماء  بع�س  الثالث: ذهب  القول 

ت�صاويهما.

تفاوت امل�سلحة واملف�سدة:

ودرء  امل�صالح  حت�صيل  اأمكن  فاإن  ومفا�صد؛  م�صالح  اجتمعت  اإذا  ال�صالم:  عبد  بن  العز  قال 
ُقوا اللَّـَه َما ا�ْصَتَطْعُتْم«)41(. واإن  املفا�صد فعلنا ذلك، امتثااًل الأمر اهلل تعالى فيهما لقوله �صبحانه تعالى: »َفاتَّ
تعّذر الدرء والتح�صيل، فاإن كانت املف�صدة اأعظم من امل�صلحة، دراأنا املف�صدة وال نبال بفوات امل�صلحة، 

واإن كانت امل�صلحة اأعظم من املف�صدة ح�صلنا امل�صلحة مع التزام املف�صدة.)42(.

1- املوازنة الأولى بني امل�سلحة واملف�سدة ح�سب مراتبهما: 

لها حكمان  املفا�صد  واأن  واالإباحة،  والندب  الوجوب  اأحكامها: وهي  لها  امل�صالح  اأن  املعلوم  من 
هما: احلرام واملكروه. ولو و�صعنا امل�صلحة واملف�صدة يف ميزان االأحكام يتبني اأيتهما غالبة.

 املوازنة: 

اأواًل:  امل�صلحة من رتبة الواجب مع املف�صدة من رتبة املحرم = الغلبة لدرء املف�صدة.

ثانيًا: امل�صلحة من رتبة املندوب مع املف�صدة من رتبة املحرم = الغلبة لدرء املف�صدة.

ثالثًا: امل�صلحة من رتبة املباح مع املف�صدة من رتبة املحرم = الغلبة لدرء املف�صدة.

رابعًا: امل�صلحة من رتبة الواجب مع املف�صدة من رتبة املكروه = الغلبة لتح�صيل امل�صلحة.

خام�صًا: امل�صلحة من رتبة املندوب مع املف�صدة من رتبة املكروه = الغلبة لدرء املف�صدة. 

�صاد�صًا: امل�صلحة من رتبة املباح مع املف�صدة من رتبة املكروه = الغلبة لدرء املف�صدة.
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2- املوازنة الثانية بني امل�سلحة واملف�سدة ح�سب درجاتهما:

اإذا اجتمعت م�صلحة ومف�صدة يف اأمر من االأمور؛ فال بد من موازنتهما ح�صب درجة كل منهما، 
فاإن اختلفتا يف الدرجة رجحنا اأعالهما درجًة على اأدناهما. وعلى �صبيل املثال: تقّدم امل�صلحة ال�صرورية 
على املف�صدة احلاجية اأو التح�صينية، و يقدم درء املف�صدة ال�صرورية على املف�صدة احلاجية اأو التح�صينية 
وتقدم امل�صلحة احلاجية على درء املف�صدة التح�صينية وتقدم املف�صدة احلاجية على املف�صدة التح�صينية، 

وهكذا يقدم ما هو اأقوى درجًة على ما هو اأدنى درجًة.

3- املوازنة الثالثة بني امل�سلحة واملف�سدة ح�سب اأنواعهما )الكليات اخلم�س(:

اأعاله  هو  ما  الكليات اخلم�س، فرجحنا  ميزان  و�صعناهما يف  واملف�صدة  امل�صلحة  اجتمعت  اإذا 
نوعًا. فعليه تقدم امل�صلحة احلافظة للدين على املف�صدة الالحقة بالنف�س، وتقدم امل�صلحة احلافظة على 
النف�س على املف�صدة الالحقة بالعقل، وتقدم امل�صلحة احلافظة على العقل على املف�صدة الالحقة باملال، 

وهكذا تكون املوازنة والرتجيح. 

4-  املوازنة الرابعة بني امل�سلحة و املف�سدة ح�سب عمومهما وخ�سو�سهما:

ال�صابقة،  باملوازنة  اإحداهما  ترجيح  وتعذر  االأمور  من  اأمر  يف  واملف�صدة  امل�صلحة  اجتمعت  اإذا    
كانت  واإن  امل�صلحة اخلا�صة،  على  فتقدم  امل�صلحة عامة؛  كانت  اإن  اإلى عمومهما وخ�صو�صهما.  نظرنا 
العامة على درء امل�صلحة اخلا�صة، وذلك تطبيقًا لقاعدة: »يتحمل ال�صرر  بالعك�س فيقدم درء املف�صدة 

اخلا�س يف �صبيل دفع �صرر عام.«)43(

5- املوازنة اخلام�سة بني امل�سلحة واملف�سدة ح�سب حجم تاأثريهما: 

تقدم  بالعك�س  كانت  واإن  املف�صدة،  على  امل�صلحة  فتقدم  املف�صدة؛  اأكرب من  امل�صلحة  كانت  اإن 
ا�ِس  ْمرِ  َوامْلَْي�ِصرِ  ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبريٌ  َوَمَناِفُع ِللنَّ ُلوَنَك َعِن اخْلَ املف�صدة على امل�صلحة. ومثاله قوله تعالى: َي�ْصاأَ

ْفِعِهَما)44(. وعلى هذا، درء مف�صدة كربى مقدم على جلب م�صلحة �صغرى. َواإِْثُمُهَما اأَْكرَبُ  ِمن نَّ

القواعد األساسية لفقه املوازنات ومنهج تطبيقها
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يقول ابن القيم: اإن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم �صّرع الأّمته اإيجاب اإنكار املنكر؛ ليح�صل باإنكاره    
من املعروف ما يحبه اهلل و ر�صوله؛ فاإذا كان اإنكار املنكر �صيلتزم ما هو اأنكر منه واأبغ�س اإلى اهلل ور�صوله؛ 

فاإنه ال ي�صوغ اإنكاره.)45(

و ذكر ابن القيم ما جرى يف حياته؛ فقال: مررت اأنا وبع�س اأ�صحابي يف زمن التتار بقوم منهم 
ي�صربون اخلمر؛ فاأنكر عليهم من كان معي، فاأنكرت عليه، وقلت له: اإنا حرم اهلل اخلمر الأنها ت�صّد عن 

ذكر اهلل وعن ال�صالة، وهوؤالء ي�صدهم اخلمر عن قتل النفو�س و�صبي الذرية واأخذ االأموال؛ فدعهم.)46(

6- املوازنة ال�ساد�سة بني امل�سلحة واملف�سدة ح�سب دوام منفعتهما: 

اأيهما بعيدة املدى  اإذا تعار�صت م�صلحة ومف�صدة و�صعناهما يف ميزان مدى تاأثريهما؛ فتقدم 
يف التاأثري.
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خامتة البحث

  من خالل هذا البحث املوجز يف تن�صيق قواعد فقه املوازنات ومنهج تطبيقها نخل�س اإلى جملة من النتائج 
االآتية: 

من طبيعة  وهذا   ، ي�صره  عما  ينفعه  ما  لرتجيح  اليومية  حياته  املوازنات يف  �صخ�س ميار�س  كل  اإن   -1
االإن�صان. وفقه املوازنات م�صتمد من الكتاب وال�صنة. والفقيه الذي ميار�س فقه املوازنات كالطبيب. فاالأول 
اأعلى  اأعظم املر�صني وجلب  الثاين يجتهد يف دفع  ، بينما  ال�صرين  يجتهد يف معرفة خري اخلريين و�صر 

ال�صالمتني.

واملبادئ  االأ�صول  فهم  اإلى  يتجاوز  بل  اجلزئية،  االأحكام  فهم  جمرد  عند  يقف  ال  املوازنات  فقه  اإن   -2
امل�صالح  تعار�س  عند  وترجيحه  ال�صارع  مراد  تقدمي  غايته  الأن  ال�صرعية؛  واملقا�صد  الفقهية  والقواعد 

واملفا�صد.

اأجل  من  الواقعة  املتعار�صة  االأمور  بني  موازنة  احلقيقة  يف  الأنه  الواقع؛  بفقه  مرتبط  املوازنات  فقه   -3
الو�صول اإلى الرتجيح والتقدمي. والفقيه ال يجتهد يف اأحكام الرتجيح والتقدمي ملجتمع وهو معزول عنه، 

فال ي�صوغ فقه املوازنات اإال بفهم الواقع.

4- يدور فقه املوازنات على ثالث قواعد؛ هي: )1( موازنة بني امل�صالح بع�صها مع بع�س. )2( موازنة بني 
املفا�صد بع�صها مع بع�س. )3( موازنة بني امل�صالح واملفا�صد.

5- اإذا تعار�صت م�صلحتان اأو مف�صدتان اأو م�صلحة مع مف�صدة؛ فيطبق منهج املوازنة كاالآتي: اأواًل: يوازن 
يف ميزان اأحكامهما فيقدم ما هو اأقوى حكمًا ، ثم يف ميزان مراتبهما فيقدم ما هو اأعلى مرتبة ، ثم يف 
ميزان اأنواعهما فيقدم ما هو اأعلى نوعًا ، ثم يف ميزان العموم واخل�صو�س فيقدم العموم على اخل�صو�س، 
ثم يف ميزان حجم التاأثري فيقدم اأكربهما تاأثريًا ، ثم يف ميزان مدى التاأثري فيقدم ما هو بعيد املدى، 

وهلم جرًا.    

وقد تبني من هذا البحث: اأن فقه املوازنات قد يقت�صي يف بع�س احلاالت ارتكاب مف�صدة اإما لدفع 
ما هو اأ�صواأ منها اأو لتح�صيل ما هو اأنفع من تركها، كما قد يقت�صي تفويت م�صلحة اإما لتح�صيل ما هو 
اأ�صلح منها اأو لدفع ما هو اأف�صد منها. وهذا فقه وا�صع دقيق جدًا. ويعترب هذا البحث بحثًا متهيديًا، رغم 

اأنه قد �صلط بف�صل اهلل عز وجل اأ�صواًء على قواعد فقه املوازنات، ومنهج تطبيقها. واهلل ول التوفيق. 

القواعد األساسية لفقه املوازنات ومنهج تطبيقها
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احلوا�سي واملراجع
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2- ابن منظور، ل�صان العرب، 210/11، دار �صادر بريوت، الطبعة االأولى، 2000م.
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13- البخاري ، اجلامع ال�صحيح ، رقم احلديث :213، رقم احلديث 5784.

14- �صورة االأنعام: 108.
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24- م�صلم ، اجلامع ال�صحيح ، رقم احلديث: 43. 
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1421=2001م.

 _ 1387هـ  دم�صق   ، طربني  مطبعة   ،  984/3 العام،  الفقهي  املدخل   ، الزرقاء  اأحمد  م�صطفى   -35
1968م ، درر احلكام �صرح جملة االأحكام، 41/1 ، دار اجليل ، بريوت، 1411هـ _1991م.   

 _ 1387هـ  دم�صق   ، طربني  مطبعة   ،  999/2 العام،  الفقهي  املدخل   ، الزرقاء  اأحمد  م�صطفى   -36
1968م.

37- العز بن عبد ال�صالم ، قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام،  79/1، دار املعرفة ،بريوت.  
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38- البخاري ،اجلامع ال�صحيح،باب تاأليف القراآن ،رقم احلديث 6866.

39- م�صطفى اأحمد الزرقاء ، املدخل الفقهي العام، 984/3 ، مطبعة طربني ، دم�صق 1387هـ _1968م.

40- العز بن عبد ال�صالم ، قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام،  83/1، دار املعرفة ، بريوت.  

41- �صورة البقرة: 291.

42- ابن القيم اجلوزية ، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، 4/3 �س ، دار اجليل ، بريوت.

43- ابن القيم اجلوزية ، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، 5/3 �س ، دار اجليل ، بريوت.

القواعد األساسية لفقه املوازنات ومنهج تطبيقها
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العمل بفقه الموازنات للترجيح بين المفاسد

م�سعوداين مراد - اجلزائر

ماج�ستري فقه واأ�سوله – اجلامعة الإ�سالمية العاملية  ماليزيا

طالب دكتوراه  فقه واأ�سوله – اجلامعة الإ�سالمية العاملية  ماليزيا

اجلامعة الإ�سالمية العاملية – ماليزيا
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مقدمة

 

   احلمد هلل رب العاملني وبه ن�ستعني الذي جعل قوة هذه الأمة يف وحدتها واأخوتها فقال: »اإمنا املوؤمنون 
ي�سدُّ  كالبنيان،  للموؤمِن  املوؤمُن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قول  هذا  ويع�سد  )احلجرات/10(  اإخوة«، 
ه بع�سا. و�سّبك بني اأ�سابِعه«.1 فمن بني هذه املبادرات التي ت�سب يف هذا املعنى ما يتولد من رحم  بع�سُ
تلك الدولة مهد الوحيني؛ اململكة العربية ال�سعودية، وبرعاية خادم احلرمني ال�سريفني، امللك عبد اهلل بن 
عبد العزيز، والتي تبذل دوما اجلهود ل�سد اأزر هذه الأمة وحت�سينها من الزيغ وال�سالل، وذلك بتجديد 
موؤمتر  بدلوهم على غرار  فيدلون  الأمة  لها علماء  يجتمع  التي  الدولية  املوؤمترات  دينها من خالل  اأمور 
»فقه املوازنات ودوره يف احلياة املعا�سرة« والذي ارتاأينا اأن نزاحم فيه علماء هذه الأمة بقطرة من بحر 
علومهم، فجاء هذا العمل املتوا�سع واملو�سوم بـ: »العمل بفقه املوازنات للرتجيح بني املفا�سد« وقد تناولت 
فيه مفهوم فقه املوازنات باخت�سار، معرجا على العالقة التي بينه وبني فقه الأولويات، مبينا �سرورته، 
ثم تناولت معايري اإدراك املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد مبينًا جمالت فقه املوازنات، ثم ركزت يف بحثي 
هذا على املوازنة بني املف�سدتني على �سوء مقا�سد ال�سريعة، اإذ تناولت فيه �ستة معايري للموازنة؛ من حيث 
و�سعة  وتيقنها،  املف�سدة  وقوة  امل�سالح،  مراتب  والعر�ض على  الكليات اخلم�ض،  ترتيب  وكذا  النهي،  قوة 
املف�سدة وتيقنها، خمتتما مباآلت الأفعال. ثم تناولت تطبيقات ملا �سبق ذكره مكتفيا مبثالني، الأول: حول 

دفع �سريبة للكفار لدفع �سرهم، والثاين: حول التحالفات ال�سيا�سية. 

فن�ساأل اهلل عز وجل اأن نكون قد اأ�سهمنا ولو بال�سيء القليل يف هذا العمل خلري هذه الأمة الذي ن�ساأل اهلل 
به الإخال�ض يف النية وال�سداد يف العمل، وما توفيقي اإل باهلل عليه توكلت واإليه اأنيب.

1  البخاري، اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل، اجلامع ال�سحيح للبخاري، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، كتاب 
املظامل والغ�سب، باب »ن�سر املظلوم«، ح 2446 )القاهرة: املطبعة ال�سلفية، ط1، 1400هـ( ج2، �ض 191.

العمل بفقه املوازنات للترجيح بني املفاسد
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خطة البحث

مقدمة

الف�سل الأول: فقه املوازنات ومعايري اإدراك املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد

املبحث الأول: مفهوم فقه املوازنات والعالقة بينه وبني فقه الأولويات 

املطلب الأول: مفهوم فقه املوازنات

الفرع الأول: املوازنة لغة وا�سطالحا 

الفرع الثاين: العالقة بني فقه املوازنات وفقه الأولويات 

املطلب الثاين: �سرورة فقه املوازنات

املطلب الثالث: معايري اإدراك املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد

املبحث الثاين: جمالت فقه املوازنات

املبحث الثالث: املوازنة بني املف�سدتني على �سوء مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية

الف�سل الثاين: تطبيقات عملية

املبحث الأول: دفع �سريبة للكفار لدفع �سرهم

املبحث الثاين: التحالفات ال�سيا�سية

املطلب الأول: مفهوم التحالف 

املطلب الثاين: الأحكام املتعلقة باحللف 

اخلامتة
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الف�سل الأول:  فقه املوازنات ومعايري اإدراك املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد

املبحث الأول: مفهوم فقه املوازنات والعالقة بينه وبني فقه الأولويات

املطلب الأول: مفهوم فقه املوازنات

الفرع الأول: املوازنة لغة وا�سطالحا 

1- املوازنة لغة: 

وازن بني ال�سيئني موازنة ووزنا، وهذا يوازن هذا اإذا كان على زنته اأو كان حماذيه.2

 وتاأتي املوازنة مبعنى التقدير، كما يف قوله تعالى: واأنبتنا فيها من كل �سيء موزون؛ )احلجر/ 19( اأي اأنه 
مقدر مبقدار معني ح�سب ما تقت�سيه احلكمة.3 ويرى الفريوز اآبادي اأن املوازنة: »وامليزان، العدل واملقدار، 

ووازنه عادله وقابله وحاذاه«.4

2- املوازنة ا�سطالحا: 

امل�سالح  بني  املفا�سلة  باأنها:  امل�سالح  بني  للموازنة  تعريف  و�سع  »وميكن  الكمايل:  يحي  اهلل  عبد  يقول 
ما  كل  مو�سحا  القر�ساوي  يو�سف  الدكتور  ويقول  منها«.5  بالتقدم  الأولى  لتقدمي  واملتزاحمة  املتعار�سة 
ميكن اأن ي�ستخل�ض من تعريف املوازنات: »اأما يف �سوء فقه املوازنات ف�سنجد هناك �سبيال للمقارنة بني 
و�سع وو�سع، واملقابلة بني حال وحال، واملوازنة بني املكا�سب واخل�سائر، على املدى الق�سري، وعلى املدى 
الطويل، وعلى امل�ستوى الفردي، وعلى امل�ستوى اجلماعي، ونختار بعد ذلك ما نراه اأدنى جللب امل�سلحة، 

2  الرازي، حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر، خمتار ال�سحاح )م�سر: املطبعة الكلية، ط1، 1329هـ( ج1، 
�ض299. 

3  خمل�ف، ح�سن، �سف�ة البيان ملعاين القراآن )الإمارات: وزارة الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية، د.ط، د.ت( �ص 
.336

4  الفريوز اآبادي، جمد الدين حمب بن يعق�ب، القام��ص املحيط )بريوت: دار العلم للجميع، د.ط، د.ت( ج1، 
�ض 597.

5  الكمايل، عبد اهلل يحي، تاأ�سيل فقه امل�ازنات )دار ابن حزم، �سل�سلة فقه الأول�يات، ط5، 1421هـ ـ 
2000م( �ض 49.

العمل بفقه املوازنات للترجيح بني املفاسد
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ودرء املف�سدة”.6 

الفرع الثاين: العالقة بني فقه املوازنات وفقه الأولويات 

وفقه املوازنات باملفهوم الذي حددناه ياأتي اأخ�ض من فقه الأولويات؛ وذلك اأن فقه املوازنات ياأتي للرتجيح 
بني املتعار�سات التي ل ميكن فيها فعل اأكرب امل�سلحتني اإل برتك ال�سغرى، اأو التي ل ميكن فيها درء اأعظم 
املف�سدتني اإل بفعل الأخرى، اأو التي ل ميكن فيها جتنب املفا�سد اإل برتك امل�سالح، اأو التي ل ميكن فيها 

حتقيق امل�سالح اإل بتحمل املفا�سد.7

مقا�سد  اإلى  الرجوع  بعد  حكمني  اأو  �سيئني  بني  نوازن  لأننا  الأولوية؛  مرحلة  من  اأ�سبق  املوازنة  فمرحلة 
ال�سريعة، واأولوياتها، ثم نعطي الأولوية للراجح منها. ولبد من الإ�سارة اأن الأولوية قد تتداخل يف املوازنة، 

واأن املوازنة قد تتداخل يف الأولوية.  

»فقه الأولويات ياأتي للرتتيب بني امل�سالح ليبني ما الذي ينبغي اأن يكون اأول وما الذي ينبغي اأن يكون ثانيا 
ينبغي  الذي  وما  اأول،  تركه  ينبغي  الذي  ما  فيبني  املفا�سد  الرتتيب بني  يعمل على  وكذلك  ورابعا،  وثالثا 
تركه ثانيا وثالثا ورابعا«.8 اإذا طبيعة العالقة بني املوازنة والأولوية اإن كلتيهما مرحلة من مراحل النظر يف 
مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، بل يف كل اأمرين متزاحمني اأم متعار�سني يراد تقدمي اأحدهما على الآخر، اأو 

ترجيح اأحدهما على الآخر، اإل اأن املوازنة اأ�سبق من الأولوية ولن تتحقق الأولوية اإل بعد املوازنة.

6  القر�ساوي، ي��سف، اأول�يات احلركة الإ�سالمية )د.م: ط1، 1421هـ ـ 2000م( �ض 36.
7  ال�س��س�ة، عبد املجيد حممد، فقه امل�ازنات يف ال�سريعة الإ�سالمية )دبي: دار القلم، ط1، 1425هـ ـ 

2004م( �ض 15.
8  القر�ساوي، اأولويات احلركة الإ�سالمية، �ض 35.
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املطلب الثاين: �سرورة فقه املوازنات

باأ�سكال  احلياة  اأمناط  وتغري  املت�سارعة  الأحداث  ظل  يف  خا�سة  الفقه  هذا  اإلى  امل�سلمني  حاجة  ت�ستد 
متجددة؛ »يعترب فقه املوازنات اأو فقه التعار�ض والرتجيح من العلوم الأ�سا�سية الواجب معرفتها...وت�ستد 
ال�سرورة لفقه املوازنات مع وجود املتغريات املعا�سرة التي تتطلب نظرة فاح�سة للواقع، وما يكتنفه من 
جتاذبات خا�سة يف حالة انعدام الن�ض ال�سريح، فكثريا ما تتعار�ض اأمام اأهل الفقه واأهل الراأي امل�سلحة 
واملف�سدة، اأو املنافع بع�سها مع بع�ض، اأو املفا�سد بع�سها مع بع�ض، وعليه مت تاأ�سي�ض هذا العلم، الذي هو 
خليط من عل�م متن�عة اأهمها علم اأ�س�ل الفقه وعلم العقليات واللغات، لي�سع اأمام املعنيني من ال�سيا�سيني 
والق�ساة واخلرباء القواعد ال�سابطة للو�سول اإلى امل�سلحة املرجوة عند تعار�ض الراأي �سواء يف الن�سو�ض 

ال�سرعية اأو النظامية اأو امل�سائل والقرارات العامة التي ترعى امل�سلحة العامة«.9

وبهذا يتبني اأن احلاجة اإلى هذا الفقه على كل من امل�ستوى الفردي واجلماعي، ويف اإهماله نكون قد �سيقنا 
وا�سعا. »

والرحمة، واتخذنا فل�سفة  ال�سعة  اأبواب  اأنف�سنا كثريا من  املوازنات فقد �سددنا على  واإذا غاب عنا فقه 
على  والقتحام  امل�سكالت،  مواجهة  من  للفرار  تكاأة  الذات  على  والنغالق  تعامل،  لكل  اأ�سا�سا  الرف�ض 
اخل�سم يف عقر داره. و�سيكون اأ�سهل �سيء علينا اأن نقول: ل، اأو حرام، يف كل اأمر يحتاج اإلى اإعمال فكر 
واجتهاد. اأما يف �سوء فقه املوازنات ف�سنجد هناك �سبيال للمقارنة بني و�سع وو�سع، واملفا�سلة بني حال 
وحال، واملوازنة بني املكا�سب واخل�سائر، على املدى الق�سري، وعلى املدى الطويل، وعلى امل�ستوى الفردي، 

وعلى امل�ستوى اجلماعي، ونختار بعد ذلك ما نراه اأدنى جللب امل�سلحة، ودرء املف�سدة”.10

وت�ستد احلاجة اإلى فقه املوازنات يف العمل الإ�سالمي الذي ي�سعى اإلى اإ�سالح اأو�ساع الأمة والنهو�ض بها، 
فاإذا اأغفلت حركة الإ�سالح فقه املوازنات فاإنها تقع يف اأخطاء فادحة وخ�سائر كبرية وعليه فهي بحاجة 

اإلى عمل من�سبط بعيد عن الرجتالية وعن الع�س�ائية.

9  القرين، عبد اللطيف، فقه امل�سالح واملوازنات )القت�سادية، العدد 6841، 1433/08/14هـ(. 
10  القر�ساوي، اأولويات احلركة الإ�سالمية، �ض 32. 

العمل بفقه املوازنات للترجيح بني املفاسد
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املطلب الثالث: معايري اإدراك املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد

اإن فقه املوازنة عمل دقيق، تكتنفه خماطر عدة؛ لذا فهو يحتاج اإلى فقيه فطن وخبري متوازن ال�سخ�سية، 
متمكن من علوم ال�سرع، م�ستب�سر بواقع احلال، مدرك ملاآلت الأفعال واآثارها.

 يقول ابن تيمية: »باب التعار�ض باب وا�سع جدا، خا�سة يف الأزمنة والأمكنة التي نق�ست فيها اآثار النبوة 
وخالفة النبوة، فاإّن هذه امل�سائل تكرث فيها، وكلما ازداد النق�ض ازدادت هذه امل�سائل، ووجود ذلك من 
اأ�سباب الفتنة بني الأمة؛ فاإنه اإذا اختلطت احل�سنات بال�سيئات وقع ال�ستباه والتالزم، فاأقوام قد ينظرون 
حون  حون هذا اجلانب واإن ت�سمن �سيئات عظيمة، واأقوام قد ينظرون لل�سيئات فريِجّ اإلى احل�سنات فريِجّ
اجلانب الآخر واإن ترك ح�سنات عظيمة، واملتو�سطون الذين ينظرون الأمرين، قد ل يتبني لهم اأو لأكرثهم 
مقدار املنفعة وامل�سرة، اأو يتبنَيّ لهم، فال يجدون من يعينهم للعمل باحل�سنات وترك ال�سيئات لكون الأهواء 

قارنت الآراء«.11

هات املوازنة فال بد اأن ننبه هنا اإلى اأن املعيار ال�سحيح لإدراك امل�سالح  وقبل اأن نذكر وجوه الرتجيح وموِجّ
واملفا�سد هو الكتاب وال�سنة، وهذا اأمر تدركه الفطر ال�سليمة، والعقول ال�سحيحة؛ ولذا فاملعترَب يف معرفة 

امل�سلحة هو الن�ض ال�سرعي، فاإن ال�سرع ل يهمل م�سالح العباد. 

ومن امل�سالح واملفا�سد ما يكون الرتجيح بينهما بالتقريب، وبذلك فهي من موارد الجتهاد التي يختلف 
فيها النظر بني املجتهدين، فمن اأ�ساب فله اأجران ومن اأخطاأ فله اأجر واحد، اإل اأن املطل�ب من الناظر 

عند املوازنة اأن ي�ستويف النظر، غري غافل عن اأي و�سف موؤثر.

م، ولي�ص ه� ترك املحرم فقط.. ومن هنا   يق�ل ابن تيمية: »ال�رع امل�سروع ه� اأداء ال�اجب وترك املحَرّ
يغلط كثري من النا�ص فينظرون ما يف الفعل من كراهة ت�جب تركه ول ينظرون ما فيه من جهة اأمر ت�جب 

فعله«.12

اإلى  ينظر  ول  تركه،  على  يحمله  والذي  الفعل  يف  املوجود  للف�ساد  ينظر  من  النا�ض  من  اأن  ذلك  و�سبب   
ما يعار�ص من امل�سلحة الراجحة، واملطل�ب من الناظر األ يغفل عن اأي و�سف للحال اأو املاآل، ويتحرى 

11  ابن تيمية، تقي الدين اأحمد، جمموع الفتاوى، اعتنى به: عامر اجلزار، اأنور الباز )املن�سورة: دار الوفاء، 
ط3، 1426هـ ـ 2005م( ج20، �ض 35.

12  ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج29، �ض 155.
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اإتباعه  فاإن يف  الهوى  وينبذ  اآخرين،  ويغيب عن  لقوم  قد يظهر  ال�سواب  فاإن  ال�ست�سارة؛  ال�سواب، مع 
املوازنة مذلة قوم، ومدح�سة  فاإن  القلب  الق�سد و�سالمة  وُح�ْسَن  الإخال�ض  وي�ستعمل  لل�سواب،  م�سادة 

فهم، وكثريا ما يقع فيه الختالط.13

اإن الأ�س�ض واملعايري التي قام عليها منهج املوازنات قد ا�ستمدها العلماء من ا�ستقراء ن�سو�ض ال�سريعة 
الت�سريع الإ�سالمي وقواعده الكلية، وهي بذلك متثل ميزانا �سرعيا و�سبيال حمكمًا  ومقا�سدها ومبادئ 
يبعد الإن�سان امل�سلم عن �سطحات الهوى وم�سالت الفنت.. . ولعلنا ونحن يف هذا املقام نحتاج اإلى م�ستويني 

من الفقه حتى ي�سلم لدينا فقه املوازنة:

امل�ستوى الأول: فقه �سرعي 

ويق�م على فهم عميق لن�س��ص ال�سرع ومقا�سده، حتى ُي�سلم ب�سحة )مبداأ امل�ازنات( املذك�ر، ويعرف 
الأدلة عليه وهي وا�سحة ملن ا�ستقراأ الأحكام والن�سو�ض وغا�ض يف اأ�سرار ال�سريعة. فما جاء ال�سرع اإل 

لتحقيق م�سالح العباد يف املعا�ض واملعاد. 

اأن امل�سالح واملفا�سد املعتربة ُتعرف بالن�ص ال�سرعي، ل بالعقل املجرد ول باله�ى، ويف ذلك يق�ل  كما 
ابن تيمية رحمه اهلل: “ما اعتقده العقل م�سلحة - واإن كان ال�سرع مل يرد به - فاأحد الأمرين لزم له؛ 
اإما اأن ال�سرع دل عليه من حيث مل يعلم هذا الناظر، اأو اأنه لي�ص مب�سلحة - واإن اعتقده م�سلحة - لأن 
امل�سلحة هي املنفعة احلا�سلة اأو الغالبة، وكثريا ما يتوهم النا�ض اأن ال�سئ ينفع يف الدين والدنيا ويكون 
فيه منفعة مرجوحة بامل�سرة، كما قال تعالى يف اخلمر واملي�سر: قل فيهما اإثم كبري ومنافع للنا�ض واإثمهما 
اأهل الكالم  العقائد والأعمال من بدع  النا�ض من  ابتدعه  اأكرب من نفعهما، )البقرة/ 219( وكثري مما 
اأو م�سلحة نافعا وحقا و�س�ابا، ومل يكن كذلك،  واأهل الت�س�ف واأهل الراأي واأهل امللك؛ ح�سب�ه منفعة 
بل كثري من اخلارجني عن الإ�سالم من اليهود والن�سارى وامل�سركني وال�سابئني واملجو�ض، يح�سب كثري 
منهم اأن ما هم عليه من العتقادات واملعامالت والعبادات؛ م�سلحة لهم يف الدين والدنيا ومنفعة لهم، 
الذين �سل �سعيهم يف احلياة الدنيا وهو يح�سبون اأنهم يح�سنون �سنعا. )الكهف/104( وقد ُزين لهم �سوء 

13  القرين، عبد اللطيف، فقه امل�سالح واملوازنات.

العمل بفقه املوازنات للترجيح بني املفاسد
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عملهم فراأوه ح�سنا، فاإذا كان الإن�سان يرى ح�سنا ما هو �سيئ؛ كان ا�ستح�سانه اأو ا�ست�سالحه قد يكون من 
هذا الباب”.14

اأنه م�سلحة، فهو متبع هواه، والعلم بالذي  قال ابن تيمية: »كل من فعل ما تريده نف�سه، بغري علم يبني 
هو م�سلحة العبد عند اهلل يف الآخرة؛ هو العلم الذي جاءت به الر�سل”.15 وقال: »..لكن اعتبار مقادير 
امل�سالح واملفا�سد هو مبيزان ال�سريعة، فمتى قدر الإن�سان على اإتباع الن�سو�ض مل يعدل عنها، واإل اجتهد 
الأحكام”.16  بها وبدللتها على  يكون خبريا  الن�سو�ض من  تعوز  اإن  والنظائر، وقل  الأ�سباه  براأيه ملعرفة 
وكذلك فاإن ما اأمر به ال�سارع هو الو�سيلة اإلى امل�سلحة املعتربة، وما نهى عنه و�سيلة اإلى املف�سدة املعتربة، 
قال رحمه اهلل: “اهلل مل ياأمرنا اإل مبا فيه �سالحنا، ومل ينهنا اإل عما فيه ف�سادنا”.17  وقال: »اهلل بعث 
فم�سلحته  ور�سوله؛  به  اهلل  اأمر  ما  فكل  وتقليلها،  املفا�سد  وتعطيل  وتكميلها،  امل�سالح  بتح�سيل  الر�سل 
اأن  »القول اجلامع؛  وقال:  النفو�ض”.18  واإن كرهته  امل�سرة،  راجحة على  ومنفعته  راجحة على مف�سدته، 
ال�سريعة ل تهمل م�سلحة قط، بل اهلل تعالى قد اأكمل لنا الدين واأمت النعمة، فما من �سيء يقرب اإلى اجلنة 
اإل وقد حدثنا به النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وتركنا على البي�ساء ليلها كنهارها، ل يزيغ عنها بعده اإل 

هالك”.19 

امل�ستوى الثاين: فقه الواقع

اأن  اإل  الأخرى،  الفقه  واأنواع  العلوم  لبقية  بالن�سبة  �سرعيا كما هو احلال  يتاأ�سل  الواقع مل  واإن كان فقه 
العلماء اعتنوا به وجعلوه �سرطا للفتوى واحلكم، حيث جند ابن القيم رحمه اهلل يقول: »ول يتمكن املفتي 
ول احلاكم من الفت�ى واحلكم بحق اإل بن�عني من الفهم: اأحدهما فهم ال�اقع والفقيه فيه وا�ستنباط علم 
حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعالمات حتى يحيط به علما، والثاين: فهم ال�اجب يف ال�اقع، وه� 

14  ابن تيمية، املجموع، ج11، �ض 188، 189.
15  ابن تيمية، منهاج ال�سنة النب�ية يف نق�ص كالم ال�سيعة القدرية )د.م: مكتبة ابن تيمية، د.ط، 1406هـ ـ 

1986م( ج5، �ض 331.  
16  ابن تيمية، املجموع، ج28، �ض 75.

17  املرجع نف�سه، ج25، �ض 151.

18  املرجع نف�سه، ج24، �ض 155.

19  املرجع نف�سه، ج11، �ض 188.
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فهم حكم اهلل الذي حكم يف كتابه اأو على ل�سان ر�سوله يف هذا الواقع، ثم يطبق اأحدهما على الآخر«.20 
وقد عرفه ال�سيخ يو�سف القر�ساوي بقوله: »اأي معرفة الواقع معرفة دقيقة، معرفته عل ما هو عليه، �سواء 
كان لنا اأم علينا، ل معرفته كما نتمنى اأن يكون كما يفعل ذلك الكثريون يف ت�سوره وت�سويره فاإن ذلك 

خداع للنف�ض وت�سليل للغري«.21 

الواقع املعي�ض درا�سة دقيقة م�ستوعبة لكل جوانب املو�سوع، معتمدة  الواقع مبني على درا�سة  اإًذا، ففقه 
على اأ�سح املعلومات واأدق البيانات والإح�ساءات، مع التحذير هنا من ت�سليل احلقائق، ولبد من تكامل 
اأن يتكامل فقه ال�سرع، وفقه الواقع، حتى ميكن الو�سول اإلى  الفقهني للو�سول اإلى نتائج �سليمة.  ول بد 
امل�ازنة العلمية ال�سليمة، البعيدة عن الغل� والتفريط، “فمن بذل جهده وا�ستفرغ و�سعه يف ذلك مل يعدم 

اأجرين اأو اأجرا، فالعامل من يتو�سل مبعرفة الواقع والتفقه فيه اإلى معرفة حكم اهلل ور�سوله”.22   

20  ابن قيم اجلوزية، اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي بكر، اإعالم املوقعني عن رب العاملني )الدمام: دار ابن 
اجل�زي، ط1، 1423ه( ج2، �ض 165.

21  القر�ساوي، ال�سنة م�سدر للمعرفة واحل�سارة )دم: دار ال�سروق، ط2، 1418هـ ـ 1998م( �ض 228.
22  ابن القيم، اإعالم املوقعني، ج2، �ض 165.

العمل بفقه املوازنات للترجيح بني املفاسد
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املبحث الثاين: جمالت فقه املوازنات

يق�سم فقه امل�ازنات اإلى ثالث جمالت رئي�سة:

1- املوازنة بني امل�سالح

امل�سلحة يف ال�سطالح كما عرفها الغزايل هي: »ومق�سود ال�سرع من اخللق خم�سة: وهو اأن يحفظ عليهم 
دينهم ونف�سهم وعقلهم ون�سلهم ومالهم؛ فكل ما يت�سمن حفظ هذه الأ�سول اخلم�سة فهو م�سلحة، وكل ما 
يفوت هذه الأ�سول فهو مف�سدة، ورفعها م�سلحة. وهذه الأ�سول اخلم�سة حفظها واقع يف رتبة ال�سرورات، 

فهي اأقوى املراتب يف امل�سالح«.

23 ومن الأدلة التي ا�ستنبط منها العلماء قاعدة امل�ازنة بني امل�سالح: ق�له تعالى: وي�ساأل�نك ماذا ينفق�ن 

قل العفو. )البقرة/219( فقدم القراآن الكرمي م�سلحة الإنفاق على العيال يف حال عدم وفرة املال، على 
م�سلحة الإنفاق على الفقري وهو اأمر عقلي وفطري يع�سده الراأي ال�سرعي والراأي الجتماعي، وهي العادة 

ال�سفوية.24

2- املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد

ومن الآيات الدالة على املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد قوله تعالى: ي�ساألونك عن اخلمر واملي�سر قل فيهما 
من  اأكرب  واإِثمهما  تعالى:  قوله  ففي  )البقرة/219(  نفعهما.  من  اأكرب  واإثمهما  للنا�ض  ومنافع  كبري  اإثم 

نفعهما، دللة وا�سحة على املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد.

ويف احلياة اليومية تغلب معرفة هذا النوع لكونه مقررًاَ يف طبائع الأ�سياء، حيث يغلب معرفة املف�سدة من 
امل�سلحة لكون التقارب بينهما وال�ستباه بعيدًا.

3- املوازنة بني املفا�سد

اأحدث فيها  ال�سفينة وهي �ساحلة، فقد  ال�سالم - حني خرق  الكرمي ق�سة اخل�سر - عليه  القراآن  ذكر 

23  الغزايل، اأب� حامد حممد بن حممد، امل�ست�سفى من علم الأ�س�ل )بريوت: دار الكتب العلمية، ط2، 1402هـ 
ـ 1983م(.  ج2، �ض 482.

24  القرين، عبد اللطيف، فقه امل�سالح واملوازنات.
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اأو املف�سدة  مف�سدة، ليدفع بها مف�سدة اأعظم، األ وهي غ�سب ال�سفينة من قبل امللك، فلول هذا اخلرق 
فكانت  ال�سفينة  اأما  تعالى:  قال  دخلها،  من  اهلل  رزقهم  مبا  يقتاتون  الذين  اأهلها  و�ساع  امللك،  لأخذها 
مل�ساكني يعملون يف البحر فاأردت اأن اأعيبها وكان وراءهم ملك ياأخذ كل �سفينة غ�سبا. )الكهف/79(. ويف 
هذه الق�سة دليل على ج�از ق�سد اإحداث مف�سدة ما، لدفع اأخرى راجحة، ول ُيعد ذلك من باب اخليانة 

لالأمانة اأو لالأمة.

ومما تقدم ذكره نلحظ اأن الغ��ص يف كل تلك التفا�سيل يلزم منا اأوراقا كثرية �س�ابط البحث ل حتتملها، 
ولهذا راأينا اأن نكتفي بالرتكيز على املوازنة بني املف�سدتني تعميمًا للفائدة من خالل الرتكيز والدقة.

العمل بفقه املوازنات للترجيح بني املفاسد
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املبحث الثالث: املوازنة بني املف�سدتني على �سوء مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية

الدنيا  الدارين ومعظم م�سالح  املفا�سد يف  ودرء  امل�سالح  ت�سمل حتقيق  الإ�سالمية  ال�سريعة  اإن مقا�سد 
ومفا�سدها مدركة بالعقل،25 فمن اأراد اأن يعرف امل�سالح واملفا�سد راجحها ومرج�حها فليعر�ص ذلك على 
عقله. واأن تقدمي اأرجح امل�سالح فاأرجحها حممود ح�سن، واأن درء اأف�سد املفا�سد فاأف�سدها حممود ح�سن، 
واأن درء املفا�سد الراجحة على امل�سالح املرجوحة حممود ح�سن، فاإن تعذر درء اجلميع اأو جلب اجلميع 
فاإن ت�ساوت يف الرتب تخري واإن تفاوت ا�ستعمل الرتجيح والتوقف عند اجلهل به. ومفا�سد العباد يف رتب 
متفاوتة فمنها ما ه� يف اأعالها ومنها ما ه� يف اأدناها ومنها ما يت��سط بينهما. وعلى هذا قدم الأولياء . 

والأ�سفياء دروؤوا مفا�سد الآخرة بالتزام بع�ض مفا�سد هذه الدار ملعرفتهم بتفاوت هذه الرتبتني.26

     والرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد من اأدق اأعمال املجتهد واأ�سعبها ويوؤكد هذا �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 
بق�له: »فتفطن حلقيقة الدين وانظر ما ا�ستملت عليه الأفعال من امل�سالح ال�سرعية واملفا�سد بحيث تعرف 
ما ينبغي من مراتب املعروف ومراتب املنكر، حتى تقدم اأهمها عند املزاحمة، فاإن هذا حقيقة العلم مبا 
جاءت به الر�سل..«.27 ويقرر اأن متام الورع اأن يعلم الإن�سان خري اخلريين و�سر ال�سرين،28 على اأن التعار�ض 
اإما بني ح�سنتني ل ميكن اجلمع بينهما فتقدم اأح�سنهما بتفويت املرجوح، واإما بني �سيئتني ل ميكن اخللو 
منهما فيدفع اأ�سواأهما باحتمال اأدناهما، ويعطي على ذلك مثال عن تقدمي املراأة املهاجرة ل�سفر الهجرة 

بال حمرم على بقائها بدار احلرب فال ميكن دفع ذلك الف�ساد الكبري اإل بهذا الف�ساد ال�سغري.29  

25  والفرق بني هذا وبني ما ذكر حتت) م�ستوى الفقه ال�سرعي( حيث ورد ما ن�سه »كما اأن امل�سالح واملفا�سد 
املعتربة ُتعرف بالن�ص ال�سرعي« ه� ما بينه ابن تيميه يف ق�له: »..لكن اعتبار مقادير امل�سالح واملفا�سد ه� مبيزان 

ابن تيمية،  ال�سريعة، فمتى قدر الإن�سان على اإتباع الن�سو�ض مل يعدل عنها، واإل اجتهد براأيه ملعرفة الأ�سباه والنظائر”. 
املجموع، ج28، �ض 75.

26  ابن عبد ال�سالم، عز الدين عبد العزيز، قواعد الأحكام يف اإ�سالح الأنام، حتقيق: نزيه كمال حماد، عثمان 
جمعة �سمريية )دم�سق: درا القلم، ط1، 1421هـ ـ 2000م(  ج 1، �ض 8 – 12.

27  ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم، اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم ملخالفة اأ�سحاب اجلحيم، 
حتقيق: نا�سر عبد الكرمي العقل )الريا�ص: مكتبة الر�سد، د.ط، د.ت( �ص 622.

28  ابن تيمية، جمموع الفتاوى،ج20، �ض 33.
29  انظر: البدوي، ي��سف اأحمد حممد، مقا�سد ال�سريعة عند ابن تيمية )الأردن: دار النفائ�ص، ط1(  �ض 301.
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ولأننا قررنا �سلفا اأن املفا�سد رتب متفاوتة؛ وعلى هذا فوقوعنا يف التزاحم اأمر ل مفر منه، ولدفع ذلك 
التزاحم لبد من الرتجيح بينها اأو دفع الأعظم باحتمال الأدنى، ول يتاأتى لنا ذلك اإل مبعايري اأو �س�ابط 
لها اجتهادًا   الباب، مقعدا  وا�ستخال�سها من خالل ما ذكره علماوؤنا يف هذا  ا�ستقراءها  الباحث  ارتاأى 

ومنزل �س�ابطها على ما �س�ف يتناوله من تطبيقات لهذه ال�س�رة من �س�ر امل�ازنة.

تزاحمت  فاإذا  مف�سدة،  الأقل  من  بالدرء  اأولى  مف�سدة  الأكرث  اأن  علماوؤنا  عليه  الذي  فاإن  ال�سيوع  وعلى 
مف�سدتان وا�ستطعنا جتنبهما معا فهذا هو الأولى ، واإن مل يكن ذلك وحتتم ارتكاب اإحداهما فعلينا اأن 

نتجنب الكربى ما اأمكن ؛ لأن املف�سدة الكربى مطلوبة الدرء.30 وذلك وفق املعايري وال�س�ابط التالية:

اأول: املوازنة بني املفا�سد من حيث قوة النهي

ففي هذه احلالة �سورتان:

ال�سورة الأولى: اإما اأن يختلفا من حيث قوة النهي، كاأن يتزاحم حمرم مع مكروه، فهنا ندراأ الأكرب وهو 
املحرم. ومثاله الت�سبه بالن�ساء بارتداء مالب�سهن اأمر مكروه، وك�سف العورة حرام، فاإذا مل يجد ال�سخ�ض 

اإل لبا�ض املراأة عليه اأن يرتديه ل�سرت عورته.

ال�سورة الثانية: وهي يف حالة ا�ستواء املف�سدتان، كاأن يتزاحم حمرم لذاته مع حمرم لذاته، وهي موازنة 
وكالهما  لذاتهما  حمرمان  كالهما  والر�سوة  ال�سرقة  ومثاله:  وعدمه  ال�سمول  اأ�سا�ض  على  الفا�سد  بني 
يتعلقان عنه يف اأخذه للر�س�ة، فاإذا تاأكدنا من اأن غلق باب الر�س�ة على امل�ظف �سيدفعه اإلى �سرقة املال 
العام غ�س�سنا الطرف عنه يف اأخذه للر�س�ة ؛ لأن مف�سدة اأخذ الر�س�ة خا�سة بينما �سرقة اأم�ال الدولة 

عامة.31

ثانيا: املوازنة على اأ�سا�س ترتيب الكليات اخلم�س

الكليات اخلم�ض.32  ترتيب  نراعي  ال�سورة  ففي هذه  على حدة،  بكلي  املف�سدتني  واحد من  كل  يتعلق  اأن 
فنقدم املف�سدة املخلة بحفظ الدين عن املف�سدة املخلة بحفظ النف�ض وهكذا... ومثاله: الزنا حمرم لذاته 

30  ال�كيلي، حممد، فقه الأول�يات: درا�سة يف ال�س�ابط )املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، ط1، 1416هـ ـ 
1997م( �ض 215.

31  انظر: املرجع نف�سه، �ض 215، 216. 
32  الكليات اخلم�سة املندرجة حتت رتبة ال�سروريات وهي: الدين، النف�ض، العقل، الن�سل، واملال. 

العمل بفقه املوازنات للترجيح بني املفاسد
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وهو خمل بحفظ الن�سل، وال�سرقة حمرمة لذاتها وهي خملة بحفظ املال، فاإذا قب�ض جمرم على امراأة 
وهدد بالزنا بها اإن مل يعطى مبلغا ماليا، فاإنه ُيعطي له هذا املبلغ ؛ لأن مف�سدة الن�سل اأعظم من مف�سدة 

املال.33

ثالثا: املوازنة بني املفا�سد على اأ�سا�س عر�سها على مراتب امل�سالح 

امل�سلحة باعتبار قوتها يف ذاتها تنق�سم اإلى اأق�سام: 

اأ: ال�سروريات 

اأن  وهو  اخَلْلق خم�سة،  ال�سرع من  ومق�سود  ال�سرع،  املحافظة على مق�سود  »تعنى  الغزايل:  وقد عرفها 
يحفظ عليهم دينهم ونف�سهم، وعقلهم، ون�سلهم، ومالهم«.34  

ب: احلاجيات 

اإليها من حيث التو�سعة، ورفع ال�سيق املوؤدي يف الغالب اإلى  عرفها ال�ساطبي بقوله: »معناها اأنها مفتقر 
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«.35

ج: التح�سينيات والتزيينات

اإلى حاجة، ولكن تقع موقع التح�سني والتزيني،  اإلى �سرورة ول   عرفها الغزايل بقوله: »هي ما ل يرجع 
والتي�سري للمزايا ورعاية اأح�سن املناهج يف العادات واملعامالت«.36 

وميكن من خالل هذا املعيار املوازنة بني املفا�سد وذلك بالنظر اإلى رتبتيهما هل  هما يف رتبتني خمتلفتني 
اأو يف رتبة واحدة،  فاإن كانتا يف رتبتني خمتلفتني فندراأ الأكرب لأن املف�سدة املخلة ب�سروري اأخطر من املخلة 

33  انظر: الوكيلي، فقه الأولويات، �ض 216. 
34  الغزايل، امل�ست�سفى، ج2، �ض 482. 

35  ال�ساطبي، اأب� اإ�سحاق بن اإبراهيم بن م��سى بن حممد اللخمي، امل�افقات، �سبط: اأب� عبيدة م�سه�ر اآل 
�سليمان )اململكة العربية ال�سع�دية: دار ابن عفان، ط1، 1417هـ ـ 1997م( مج2، �ض 21.

36  الغزايل، امل�ست�سفى، ج2، �ض 485. 
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بحاجي وهذه اأخطر من املخلة بتح�سيني.37 فالكذب حرام لأنه مف�سدة، واإف�ساء اأ�سرار امل�سلمني حرام لأنه 
مف�سدة كذلك ، اإل اأنه اإذا كان ال�سدق يوؤدي اإلى اإف�ساء اأ�سرار امل�سلمني للعدو ،وبالتايل العتداء عليهم. 
فاإن الكذب يف هذه احلالة يجوز ؛ لأن املف�سدة املخلة ب�سروري مقدمة على املخلة بكمايل. قال الآمدي: 

»فقد ن�ض على ترجيح املقا�سد ال�سرورية على احلاجية، وترجيح هذه على التح�سينية«.38

رابعا: املوازنة بني املفا�سد على اأ�سا�س قوة املف�سدة وتيقنها

وهذا املعيار يتعني علينا يف حالة ما اإذا كانت املف�سدتني يف رتبة واحدة؛ كاأن يكونا حاجيني اأو حت�سينيني 
اأو �سروريني ولكنهما يختلفان من حيث الكليات اخلم�ض، اإذ اأنه اإذا تزاحمت مف�سدتان خملتان بحاجيني، 
املتيقنة يف  اأو  العامة  املف�سدة  باملال، فنقدم  يتعلق  واأخرى بحاجي  بالعقل  يتعلق  اإحداهما خملة بحاجي 
الدرء على املف�سدة اخلا�سة اأو املظنونة. ومثاله: �سياع النف�ض مف�سدة، و�سياع العقل مف�سدة، فاإذا ا�سطر 

�سخ�ض لتناول اخلمر باأن اأكره على ذلك اأبيح له تناولها لأن �سرر العقل اأهون من �سرر النف�ض.

خام�سا: املوازنة بني املفا�سد على اأ�سا�س �سعة املف�سدة وتيقنها

ففي هذه احلالة ندراأ اأو�سع املف�سدتني واأيقنها كتزاحم مف�سدتان خملتان بحاجيني كالهما متعلق بالعقل 
مثال. وعليه تكون املف�سدتان متعلقتني بكلي واحد يف مرتبة من املراتب. ومثاله زيغ عقول النا�ض مف�سدة، 
ومنع فرد من ممار�سة حرية الراأي والفكر مف�سدة، اإل اأن املف�سدة الأولى اأعم بينما الثانية اأخ�ض ل�سعة 

انت�سار تلك دون هذه مع العلم اأن كلتا املف�سدتني يف رتبة احلاجيات.39 

�ساد�سا: املوازنة بني ال�سررين باعتبار ماآلت الأفعال

ومن معايري الرتجيح بني ال�سررين الرتجيح باعتبار حتقق وقوع الفعل من حيث قطعية وقوع ال�سرر، اأو 
ظنيته. ويف هذه احلالة ن�ازن بينهما على اأ�سا�ص قطعيتهما يف ذلك، فيدفع ال�سرر الذي يقطع بحدوث 

37  انظر: الوكيلي، فقه الأولويات، �ض 217.
38  الآمدي، علي بن حممد، الإحكام يف اأ�سول الأحكام، تعليق: عبد الرزاق عفيفي )الريا�ض: دار ال�سميعي، 

ط1، 1414هـ ـ 2003م( ج4، �ض 493. 
39  انظر: الب�طي، حممد �سعيد رم�سان، �س�ابط امل�سلحة يف ال�سريعة الإ�سالمية )بريوت: م�ؤ�س�سة الر�سالة، 

ط4، 1402هـ ـ 1982م( �ض252.
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ماآلته بال�سرر املظنونة ماآلته، ويف ذلك يقول ال�ساطبي: »النظر يف ماآلت الأفعال معترب مق�سود �سرعًا، 
كانت الأفعال موافقة اأو خمالفة«.40 وقال ابن عا�س�ر: »فاعتبار ال�سريعة ب�سد الذرائع يح�سل عند ظه�ر 

غلبة مف�سدة املاآل على م�سلحة الأ�سل، فهذه هي الذريعة الواجب �سدها«.41 

ويقوم هذا املعيار على اأ�سا�ض النظر اإلى ماآلت الأفعال، وقد قرر العلماء اأنه اإذا ما كانت ماآلت الأفعال 
مقط�عة اأو ظن يف الغالب ح�س�ل ال�سرر، كانت اأولى بالدفع.42

وهذه القاعدة ت�سري اإلى اأن املعيار املادي مل�سروعية الفعل اأو الرتك بالنظر اإلى ماآلت الأفعال، اإذا كان املاآل 
ل يتفق مع ق�سد ال�سارع، منع املجتهد العمل ابتداء قبل ال�ق�ع حتى ل يت�سبب املكلف يف اإحداث مف�سدة 

راجحة اأو م�ساوية ملنافاة املعيار ال�سرعي.43

ويف اخلتام علينا تقرير م�ساألة اأن درء اأ�سد املف�سدتني باحتمال اأدناهما ل يعد حراما وهذا ما اأكده �سيخ 
الإ�سالم ابن تيمية بقوله: »وكذلك اإذا اجتمع حمرمان، ل ميكن ترك اأعظمهما اإل بفعل اأدناهما، مل يكن 
فعل الأدنى يف هذه احلال حمرمًا يف احلقيقة، واإن �سمي ذلك ترك واجب  و�سمي هذا فعل حمرم باعتبار 
الإطالق مل ي�سر. ويقال يف مثل هذا: ترك الواجب لعذر وفعل املحرم للم�سلحة الراجحة، اأو لل�سرورة، 

اأو لدفع ما هو اأحرم«.44 

40  ال�ساطبي، املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، �ض194. 
41  ابن عا�سور، حممد الطاهر، مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، حتقيق: حممد الطاهر املي�ساوي )الأردن: دار 

النفائ�ص، ط2، 1442هـ ـ 2001م( �ض 269. 
42  الب�طي، �س�ابط امل�سلحة، �ص253، 254. 

43  الكيالين، عبد الرحمن اإبراهيم، قواعد املقا�سد عند الإمام ال�ساطبي: عر�سا ودرا�سة وحتليال )دم�سق: دار 
الفكر، ط1، 1421هـ ـ 2000م( �ض 362. 

44  ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج20، �ض 34، 35.
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الف�سل الثاين: تطبيقات عملية

املبحث الأول: دفع �سريبة للكفار لدفع �سرهم

التاأ�سيل ال�سرعي للم�ساألة 

اإن م�ساألة دفع ال�سرائب للكفار لتقاء �سر واقع اأو مرتقب، و�سواء كان ذلك على م�ستوى الدول واجلماعات 
اأو الأفراد، م�ساألة ناق�سها الفقهاء الأوائل لوجود اأثرها ووقوعا يف اأزمنتهم؛ ومن ذلك ما جاء يف تف�سري 
ابن عبا�ض لقوله تعالى: ل يتخذ املوؤمنون الكافرين اأولياء من دون املوؤمنني ومن يفعل ذلك فلي�ض من اهلل 
يف �سيء اإل اأن تتقوا منهم تقاة ويحذركم اهلّل نف�سه واإلى اهلّل امل�سري)اآل عمران/28( حيث قال: “نهى 
اهلل �سبحانه املوؤمنني اأن يالطفوا الكفار اأو يتخذوهم وليجة من دون  املوؤمنني اإل اأن يكون الكفار عليهم 

ظاهرين فيظهرون اللطف ويخالف�نهم يف الدين”.45 

وهذه املالطفة واملجاملة  فيها دفع الأموال للكفار عند ا�ستيالئهم وغلبتهم على امل�سلمني. وكما قال ابن 
العربي اأي�سا يف تف�سريه لالآية: »فاإن خفتم منهم ف�ساعدوهم ووال�هم وق�ل�ا ما ي�سرف عنكم من �سرهم 
اأو يعود ب�سرر اأكرب مما هو  واأذاهم بظاهر منكم ل باعتقاد«.46 و لكن فيما ل يخالف معلوم من الدين 
حا�سل. وكذلك فقد ذكر فقهاء من املذاهب الأربعة ق�سية دفع الأموال للكفار عند ال�سرورة، نوردها فيما 
يلي:قال الإمام الكا�ساين من احلنفية: »ول باأ�ض اأن يطلب امل�سلمون ال�سلح من الكفرة، ويعطوا على ذلك 
ماًل، اإذا ا�سطروا اإليه«.47 وهو ما ي�سطلح عليه اليوم بالر�سوم يف الإتفاقيات الدولية، اأو الإيتاوات على 

عهد الفتوحات الإ�سالمية.

قال ابن جزي من املالكية: »اإن من �سرط ج�از ال�سلح مع الكفار، خل�ه عن �سرط فا�سد، ومثل لل�سرط 

45  الطربي، اأبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان يف تاأويل القراآن، حتقيق: حممود حممد �ساكر )القاهرة: 
مكتبة ابن تيمية، ط2، د.ت(، ج، �ض 246. 

46  ابن العربي، اأبو بكر حممد بن عبد اهلل، اأحكام القراآن، تعليق: حممد عبد القادر عطا )بريوت: دار الكتب 
العلمية، ط2، 2003م(، ج 1، �ض 351.

47  الكا�ساين، اأب� بكر حمم�د بن اأ�سعد، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، 
1406هـ ـ 1986م( ج 7، �ض 176.
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الفا�سد، بنح�: بذل مال لهم يف غري خ�ف، ويج�ز مع اخل�ف«.48 اأي ال�سرورة املوجبة لهذا الفعل املمنوع 
�سرعًا يف الأ�سل. 

وقال ابن العربي املالكي: »ويجوز عند احلاجة للم�سلمني، عقد ال�سلح مبال يبذلونه للعدو«.49 اأي من مال 
اأو تنازلت ا�سرتاتيجية على واقع اليوم.

كرثة  اأو  دارهم،  لبعد  منهم  طائفة  اأو  امل�سركني،  قتال  عن  امل�سلمون  �سعف  »اإذا  ال�سافعي:  الإمام  وقال 
عددهم، اأو قلة بامل�سلمني، اأو من يليهم منهم، جاز لهم الكف عنهم، ومهادنتهم«.50 واملهادنة تكون باملال 

كما تكون بو�سع القتال.

  ومبثل هذا الكالم جاء عند احلنابلة، اأي جواز دفع املال للكفار يف عقد املهادنة معهم.

 قال ابن قدامة يف املغني: »اإن دعت اإليه �سرورة وه� اأن يخاف على امل�سلمني الهالك، اأو الأ�سر، فيج�ز ؛ 
لأنه يجوز لالأ�سري فداء نف�سه باملال، فكذا ههنا«.51 وميكن اأن ن�ستخل�ض من كالم ابن قدامة فداء النف�ض 

باملال �سواًء لالأفراد على �سبيل الفدية اأو للدول على �سبيل ال�سريبة.

     ومما تقدم من اأقوال الفقهاء التي عر�سنا لها، ن�ست�سف اأن دفع الأموال للكفار �سواًء كانت بني الدول 
على �سكل اتقافيات مهادنة، اأو بني الأفراد على �سكل فدية؛ لي�ست بدعًا م�ستحدثًا يف اأيامنا هذه، بل مل 
تكد حقبة من التاريخ الإ�سالمي تخل� منه على اختالف اجتهاداتهم يف قب�ل احلكم املتعلق بذلك اأو رده.

 

48  ابن جزي، حممد بن اأحمد، ق�انني الأحكام ال�سرعية، )د.م: د.ت، د.ط( �ص 174.
49  ابن العربي، اأبو بكر، حممد بن عبد اهلل، اأحكام القراآن، ج 2، �ض 864.

50  ال�سافعي، حممد بن اإدري�ص، الأم، حتقيق: رفعت ف�زي عبد املطلب )املن�س�رة: دار ال�فاء، ط1، 1422هـ ـ 
2001م( ج 4، �ض4512.

51  ابن قدامة، م�فق الدين عبد اهلل بن اأحمد، املغني وال�سرح الكبري، حتقيق: حممد �سرف الدين )د.م: د.ط، 
د.ت( ج 10، �ض 519.
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املبحث الثاين: التحالفات ال�سيا�سية

املطلب الأول: مفهوم التحالف

احللف لغة: احِللف بالك�سر، العهد، يكون بني القوم، وقد حالفه اأي عاهده، وحتالفوا اأي تعاهدوا.52 ويف 
حديث اأن�ض: »حالف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بني قري�ض والأن�سار يف داري اأي اآخى بينهم”.53 ول 
يخرج املعنى ال�سطالحي عن املعنى اللغوي؛ قال ابن الأثري: اأ�سل احللف املعاقدة واملعاهدة على التعا�سد 

والت�ساعد والتفاق،54

52   ابن منظ�ر، ل�سان العرب، حتقيق: عبد اهلل الكبري، ها�سم ال�ساذيل واآخران )القاهرة: دار املعارف، د.ط، 
د.ت( ج9، �ض 963. 

53  البخاري، اجلامع ال�سحيح للبخاري، كتاب الكفالة، باب »والذين عقدت اأميانكم فاآتوهم ن�سيبهم«، 
ح2294 ج2، �ض 141. 

54  ابن منظور، ل�سان العرب، ج9، �ض 964.

العمل بفقه املوازنات للترجيح بني املفاسد
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املطلب الثاين: الأحكام املتعلقة باحللف 

اأول: التحالف بني م�سلم وم�سلم 

- ل يعرف خالف بني الفقهاء يف اأن التحالف بني اأفراد امل�سلمني اإذا كان على اأن ين�سر كل من الطرفني 
الآخر على اخلري وال�سر، وعلى احلق والباطل، اأو على اأن يرث كل منهما الآخر دون ذوي قرابته، فاإن ذلك 
احللف يكون باطال، ووجه ذلك اأنه ل يجوز التنا�سر على الباطل، ول على ما حرمه اهلل تعالى، لقول اهلل 
تعالى: وتعاونوا على الرب والتقوى ول تعاونوا على الإثم والعدوان )املائدة/2( ولقول النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم: “ان�سر اأخاك ظاملا اأو مظل�ما قال�ا يا ر�س�ل اهلل، هذا نن�سره مظل�ما، فكيف نن�سره ظاملا، قال: 

تاأخذ فوق يديه”.55 

قال اجل�سا�ض: »كان حلف اجلاهلية اأن يعاقده فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني واأرثك«،56 وكان 
يف هذا احللف اأ�سياء قد حظرها الإ�سالم، وه� اأنه ي�سرط اأن يحامي عنه ويبذل دمه دونه ويهدم ما يهدمه 
فين�سره على احلق والباطل، وقد اأبطلت ال�سريعة هذا احللف، واأوجبت معونة املظلوم على الظامل حتى 

ينت�سف منه.

- اأما التحالف على اخلري والن�سرة على احلق وعلى العقل والت�ارث ملن ل وارث له. فقد ورد اأن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم قال يف غزوة الفتح: “ل حلف يف الإ�سالم واأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده الإ�سالم 
اإل �سدة”،57 ويف رواية: »ولكن مت�سكوا بحلف اجلاهلية«، ويف رواية: »ل حلف يف الإ�سالم وحلف اجلاهلية 

م�سدود«، ويف رواية الطربي: »فوا بحلف فاإنه ل يزيده الإ�سالم اإل �سدة ول حتدثوا حلفا يف الإ�سالم«.58

55  البخاري، اجلامع ال�سحيح، كتاب املظامل والغ�سب، باب »اأعن اأخاك ظاملا اأو مظل�ما«، ح 2444، ج2، �ض 
.190

56  اجل�سا�ص، اأحمد بن علي، اأحكام القراآن )لبنان: دار الكتاب العربي، د.ط، د.ت( ج2، �ض 187. 
57  الن�وي، حمي الدين اأب� زكريا يحي بن اأ�سرف، �سحيح م�سلم ب�سرح الن�وي، كتاب ف�سائل ال�سحابة ر�سي 

اهلل عنه، باب »م�ؤاخاة النبي بني اأ�سحابه«، )الأزهر: املطبعة امل�سرية، ط1، 1347هـ( ج16، �ض82.
58  ابن حجر، اأحمد بن علي الع�سقالين، فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري، حتقيق: عبد القادر �سيبة احلمد، 

كتاب الكفالة، باب »والذين عاقدت اأميانكم فاآتوهم ن�سيبهم«، ح2230، )الريا�ص: ردمك، ط1، 1421هـ ـ 2000م( 
ج4، �ض 553.
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وقد اختلف العلماء يف ذلك. فذهب احلنفية اإلى اأنه ل باأ�ض اأن يحالف م�سلم م�سلمًا حتى بعد ورود هذا 
احلديث على العقل واملرياث، وعلى الن�سرة والن�سيحة والرفادة وغري ذلك من اأن�اع التعاون. وقال�ا اإن 
املراد باحلديث املذكور: نفي احللف على الأمور التي كانوا يتعاقدون عليها يف اجلاهلية وحظرها الإ�سالم، 

وهي اأن ين�سره على احلق والباطل ويرثه دون ذوي رحمه.59 

الأخت منهم وحليفهم منهم  “ابن  و�سلم:  النبي �سلى اهلل عليه  وبقول  املتقدمة  بالأدلة  وا�ستدلوا لذلك 
ومولهم منهم«،60 وقالوا: اإن ذلك مذهب عمر، وعلي، وابن م�سعود ر�سي اهلل عنهم.61

ب - وذهب جمه�ر الفقهاء اإلى الأخذ بظاهر هذا احلديث من اأن اأحالف اجلاهلية ي�ستمر التنا�سر بها 
حتى بعد هذا احلديث، لكن ل يكون اإل تنا�سرًا على احلق والتعاون على اخلري، ول تقت�سي مرياثا لكون 
اأو تعقد من بعد ورود احلديث منق��سة،  التي عقدت يف الإ�سالم،  الت�ارث بها من�س�خا، لكن الأحالف 
لكون هذا احلديث نا�سخا لإجازة التحالف التي عمل بها يف اأول الإ�سالم ،  فقد اأمروا اأن ل ين�سئوا بعد 
اأن الإ�سالم وحد بني امل�سلمني، فهو مبعنى حتالف �سامل لكل  ذلك معاقدة كما عرب ابن كثري.62 ووجهه 
امل�سلمني يقت�سي التنا�سر والتعاون بينهم على من ق�سد بع�سهم بظلم، لقوله تعالى: اإمنا املوؤمنون اإخوة، 

)احلجرات/10( وقوله: واملوؤمنون واملوؤمنات بع�سهم اأولياء بع�ض. )التوبة/91( 

اأخو  »امل�سلم  وقوله:  بع�سا”.63  بع�سه  ي�سد  كالبنيان  للموؤمن  “املوؤمن  و�سلم:  عليه  النبي �سلى اهلل  وقول 
امل�سلم ل يظلمه ول يخذله ول يحقره«.64  

والن�سيحة  احلق  على  التنا�سر  على  وم�سلم  م�سلم  بني  يعقد حلف  اأن  باأ�ض  ل  اأنه  اإلى  اآخرون  وذهب   -

59  ال�سرخ�سي، �سم�ص الدين حممد بن �سهل، املب�س�ط )م�سر: مطبعة ال�سعادة، ط1، 1432هـ( ج8، �ض 81.
60  الب�ي�سري، اأحمد بن  اأبي بكر، اإحتاف اخلرية املهرة بزوائد امل�سانيد الع�سرة )الريا�ص: دار ال�طن، ط1، 

1420هـ( ج7، �ض 315.
61  امل��س�عة الفقهية )وزارة ال�س�ؤون الدينية الك�يتية: ذات ال�سال�سل، ط2، 1410ه،، 1990م(، ج18، �ض 87.
62  انظر: ابن كثري، اأبو الفداء اإ�سماعيل، تف�سري القراآن العظيم، حتقيق: حممد ال�سيد ر�ساد، علي اأحمد عبد 

الباقي واآخرون )القاهرة: الفاروق احلديثة للطباعة، ط1، 1421هـ ـ2000م( ج4، �ض 18، ومابعدها.
63  البخاري، اجلامع ال�سحيح، كتاب املظامل والغ�سب، باب ن�سر املظلوم، ح 2446، ج2، �ض 191.

64  م�سلم، اأب� احل�سني م�سلم بن احلجاج، �سحيح م�سلم )الريا�ص: بني الأفكار الدولية، د.ط، 1419هـ ـ 
1998م( كتاب الرب وال�سلة والآداب، باب »حترمي ظلم امل�سلم وخذله واحتقاره..«، ح 2564، �ض 1035.

العمل بفقه املوازنات للترجيح بني املفاسد
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والتعاون على اخلري حتى واإن كان ذلك بعد ورود احلديث املتقدم، ول ت�ارث به. 

على  والتعاون  الدين،  يف  والتنا�سر  اهلل،  طاعة  على  واملحالفة  الإ�سالم،  يف  »املوؤاخاة  النووي:  قال 
الرب والتقوى واإقامة احلق ، هذا باق مل ين�سخ، قال: وهذا معنى قوله �سلى اهلل عليه و�سلم يف هذه 
واأما قوله �سلى اهلل عليه و�سلم:  الأحاديث: “واأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده الإ�سالم اإل �سدة”. 

“ل حلف يف الإ�سالم” فاملراد به حلف الت�ارث واحللف على ما منع ال�سرع منه”.65

ثانيا: التحالف بني طائفتني من امل�سلمني

يرد هنا اخلالف املتقدم يف حمالفة الفرد للفرد، غري اأن ل ت�ارث هنا ول تعاقل، واإمنا يثبت باحللف عند 
من اأجازه جمرد التنا�سر على احلق ودفع الظلم. وي�ستدل املجيزون ملثل هذا التحالف مبا ورد يف حديث 
اأن�ض عند البخاري: »حالف النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بني قري�ض والأن�سار يف داري مرتني”.66 وقالوا: اإن 
قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: “ل حلف يف الإ�سالم”،67 املراد به ما كان على طريقة اأهل اجلاهلية من 

الإعانة باحللف يف احلق والباطل.

يف  منه  كان  فما  والتفاق،  والتعا�سد  الت�ساعد  على  واملعاهدة  املعاقدة  احللف  »اأ�سل  الأثري:  ابن  قال   
اجلاهلية على الفنت والقتال والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه يف الإ�سالم، وما كان منه يف اجلاهلية 
على ن�سر املظلوم و�سلة الأرحام، كحلف املطيبني وما جرى جمراه فذلك الذي قال فيه النبي �سلى اهلل 
وهذا  يجتمع احلديثان،  وبذلك  �سدة”  اإل  الإ�سالم  يزده  كان يف اجلاهلية مل  “واأميا حلف  و�سلم:  عليه 
املعاقدة على اخلري  يريد: من  الإ�سالم”68  ما خالف حكم  واملمنوع منه  الإ�سالم،  يقت�سيه  الذي  احللف 

ون�سرة احلق. وبذلك يجتمع احلديثان. وهذا هو احللف الذي يقت�سيه الإ�سالم.  

65  النووي، �سحيح م�سلم ب�سرح النووي، كتاب ف�سائل ال�سحابة ر�سي اهلل عنه، باب »موؤاخاة النبي بني 
اأ�سحابه«، ج16، �ض82.

66  البخاري،  اجلامع ال�سحيح، كتاب الكفالة، باب »والذين عقدت اأميانكم فاآتوهم ن�سيبهم«، ح2294، ج2، 
�ض 141.

67  النووي، �سحيح م�سلم ب�سرح النووي، كتاب ف�سائل ال�سحابة ر�سي اهلل عنه، باب موؤاخاة النبي بني 
اأ�سحابه، ج16، �ض82.

68  ابن الأثري، جمد الدين اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري، النهاية يف غريب احلديث والأثر، حتقيق: 
حمم�د حممد الطناحي، طاهر اأحمد الزاوي )بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، د.ط، د.ت( ج1، �ض 424، 425.
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     واأما الذين خالفوا يف جواز ذلك وهم الأكرثون فقد احتجوا بظاهر حديث: »ل حلف يف الإ�سالم«، وباأن 
الإ�سالم جعل

 امل�سلمني يدا واحدة واأوجب على كل م�سلم ن�سرة اأخيه امل�سلم، والقيام على الباغي حتى يرجع اإلى احلق، 
كما تقدم توجيهه عن ابن كثري.

ثالثا: حكم التحالف ال�سيا�سي مع املخالفني لالإ�سالم

ال�سيا�سي مع املخالفني لالإ�سالم، وذلك على  اختلف الفقهاء واملفكرون واملعا�سرون يف حكم التحالف 
قولني:

القول باحلرمة: اعترب جمموعة من العلماء املعا�سرين اأن التحالف �سمن املجموعات املخالفة لالإ�سالم، 
»مدعاة لت�سلط الكافرين على امل�سلمني، واأنه ي�ؤدي اإلى اأن ي�ايل امل�سلم غري امل�سلمني وهذا غري جائز«،69 
حممد  ال�سيخ  النبهاين،70  الدين  تقي  ال�سيخ  احلا�سر  الع�سر  يف  ال�سيا�سي  التحالف  بحرمة  قال  ومن 

قطب،71 وال�سيخ اأبو ن�سر حممد بن عبد اهلل الإمام.72

الق�ل باجل�از: وعلى خالف الق�ل الأول جند كل من: الدكت�ر ي��سف القر�ساوي،73 والدكتـور م�سطفى 
الطريقي،76  اهلل  عبد  والدكتور  الغ�سبان،75  منري  والدكتور  الرا�سد،74  اأحمد  حممد  وال�سيخ  الطحان، 

69  القدومي، مروان، العالقات الدولية يف الإ�سالم )د.م: ط1، 1407هـ ـ 1987م( �ض154.
70  انظر: النبهاين، تقي الدين، ال�سخ�سية الإ�سالمية )بريوت: دار الأمة، ط6، 1424هـ ـ 2003م( ج2، �ض 211.

71  انظر: قطب، حممد، واقعنا املعا�سر )القاهرة: دار ال�سروق، ط1، 1418هـ ـ 1997م( �ض442، 443.
72  انظر: الإمام، حممد بن عبد اهلل، تنوير الظلمات بك�سف مفا�سد و�سبهات النتخابات )اليمن: دار الآثار 

للن�سر والت�زيع، د.ط، د.ت( �ص132.
73  انظر: القر�ساوي، ال�سيا�سة ال�سرعية )د.م: مكتبة وهبة، ط1، 1419هـ ـ 1998م(، �ض305.

74  انظر: الرا�سد، حممد اأحمد، اأ�سول الإفتاء والإجتهاد التطبيقي )موؤ�س�سة املحراب لإحياء فقه الدعوة، 
د.ط، د.ت( ج4، �ض281.

75  انظر: الغ�سبان، منري، التحالف ال�سيا�سي يف الإ�سالم )الزرقاء: مكتبة املنار، ط1، 1402هـ ـ 1982م( 
وكذلك املنهج احلركي لل�سرية النب�ية )الزرقاء: مكتبة املنار، ط3، د.ت( �ض207.

76  انظر: الطريقي، عبد اهلل، ال�ستعانة بغري امل�سلمني )ال�سع�دية: اإدارة البح�ث العلمية، ط2، 1414ه( ر�سالة 
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والدكتور �سالح ال�ساوي.77 قد جنحوا اإلى جتويز الأمر.

اأدلة الفريقني:

اأدلة القائلني باحلرمة

ا�ستدل القائلون بحرمة التحالف ال�سيا�سي بالقراآن الكرمي واملعقول:

اأول: من القراآن

1. قال اهلل تعالى: يا اأيها الذين اآمنوا ل تتخذوا اليهود والن�سارى اأولياء بع�سهم اأولياء بع�ض ومن يتولهم 
منكم فاإنه منهم اإن اهلل ل يهدي القوم الظاملني )املائدة/ 51(

اأنهم ماأذونون يف  اأن اهلل عز وجل قد نهى عن موالة اليهود، ولكيال يح�سب امل�سلمون  ووجه الدللة:- 
موالة الن�سارى، عطف هوؤلء على اليهود، لأن الولية تنبني على الوفاق والوئام وال�سلة ولي�ض اأولئك 
باأهل لولية امل�سلمني لبعد ما بني الأخالق الدينية.78 وعليه فالختالف بني امل�سلمني والكفار يجعل من 

التحالف اأمرا م�ستبعدًا بل حمرمًا.

ثانيا: من العقل

ومن ثم فاجلماعات الإ�سالمية – الداخلة يف التنظيمات ال�سيا�سية لأعداء الإ�سالم – هي اخلا�سرة يف 
لعبة الدبلوما�سية، والأعداء هم الكا�سبون! �سواء بتنظيف �سمعتهم اأمام اجلماهري، بتعاون اجلماعات 
الإ�سالمية معهم، اأو حتالفها معهم، اأو ا�سرتاكها معهم يف اأي اأمر من الأمور؛ اأو بتمييع ق�سية الإ�سالميني 
يف نظر اجلماهري، وزوال تفردهم ومتيزهم الذي كان لهم يوم اأن كانوا يقفون متميزين يف ال�ساحة، ل 
ي�سارك�ن يف جاهلية ال�سا�سة من ح�لهم، ويعرف النا�ص عنهم اأنهم اأ�سحاب ق�سية اأعلى واأ�سرف واأعظم 

من كل الت�سكيالت ال�سيا�سية الأخرى، التي تريد احلياة الدنيا وحدها.79

جامعية من�سورة( �ض250.
77  ال�ساوي، �سالح، التعددية ال�سيا�سية يف الدولة الإ�سالمية )د.م: دار الإعالم الدويل، ط1، 1992م( 

�ض142.
78  ابن عا�س�ر، تف�سري التحرير والتن�ير )ت�ن�ص: الدار الت�ن�سية للن�سر، د.ط، 1984م( ج6، �ض 228، 229.

79  قطب، حممد، واقعنا املعا�سر، �ض 442، 443.
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اأدلة املجيزين

ا�ستدل القائلون بجواز التحالف ال�سيا�سي مع املخالفني مبا يلي:

1. حلف الف�سول: وقد قام هذا احللف بني قبائل العرب يف اجلاهلية على ن�سرة املظلوم،80 وردع الظامل، 
وقد �سهده النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وهذا احللف هو املق�سود يف قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: “واأميا 
حلف كان يف اجلاهلية مل يزده الإ�سالم اإل �سدة”.81 حتى اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سفى ال�سبغة 
ال�سرعية على حلف الف�سول بعد بعثته، وخ�سه باأنه لو ُدعي اإليه لأجاب فقال: “لقد �سهدت يف دار عبد 

اهلل بن جدعان حلفا، ما اأحب اأن يل به حمر النعم، ولو اأدعى به يف الإ�سالم لأجبت”.82

وجه الدللة

اإن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واإن كان قد �سهد هذا احللف قبل بعثته، اإل اأنه اأثنى عليه بعدها، ويف هذا 
التعامل النبوي مع املخالفني له يف العقيدة دللة على �سعة ال�سريعة الإ�سالمية لتحالف اجلماعة امل�سلمة 
مع املخالفني لها يف الجتاهات ال�سيا�سية لإ�سقاط حكم ظامل م�ستبد، اأو مقاومته بال�سبل ال�سيا�سية، اأو 

جتديد موقف �سيا�سي، على اأن ين�سجم التحالف ومقا�سد الإ�سالم.

اأبي طالب التي غريت موازين  2. حلف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم واملطعم بن عدي: فبعد وفاة 
وقد  الطائف،  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عودة  وبعد  اأمام حتديات،  وو�سعتها  الإ�سالمية  الدعوة 
اأهلها واآذوه واأغلظوا عليه، اختار النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الدخول يف جوار املطعم بن  اأعر�ض عنه 
عدي عند عودته اإلى مكة، وقد حفظ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لعدي هذا ال�سنيع فقال يف اأ�ساري بدر: 

“لو كان املطعم بن عدي حيا ثم كلمني يف هوؤلء النتنى لرتكتهم له”.83

80  قال ابن حجر ـ رحمه اهلل ـ يف �سبب قيام هذا احللف: »ذكروا يف �سبب ذلك اأ�سياء خمتلفة حم�سلها: اأن 
القادم من اأهل البالد كان يقدم مكة، فرمبا ظلمه بع�ص اأهلها، في�سك�ه اإلى من بها من القبائل، فال يفيد، فاجتمع 

بع�ص من كان يكره الظلم وي�ستقبحه اإلى اأن عقدوا احللف، وظهر الإ�سالم وهم على ذلك«، فتح الباري، ج 4، �ض473.
81  �سبق تخريجه، انظر: �ض 148 من هذا الف�سل.

82  الع�سقالين، فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، باب: قوله تعالى: »والذين عاقدت اأميانكم...«، ج4، �ض 
.553

83  البخاري، اجلامع ال�سحيح، كتاب فر�ض اخلم�ض، باب ما من النبي على الأ�سارى من غري اأن يخم�ض، ح 

العمل بفقه املوازنات للترجيح بني املفاسد
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وجه الدللة

اأن هذا احللف قد �سمل اأمن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ويف هذا دللة �سرعية على جواز حتالف 
يف  حدث  كما  علمانية  اأحزاب  مع  الإ�سالمية  الأحزاب  كان�سمام  الأمن،  ل�سمان  غريهم  مع  امل�سلمني 

اجلزائر بعد الت�سعينات مبا يعرف بالتحالفات ال�سيا�سية.84 

3. حلف النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم مع خزاعة: ما كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قد �سالح قري�سا 
عام احلديبية على اأنه من اأحب اأن يدخل يف عقد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وعهده دخل فيه، ومن 
اأحب اأن يدخل يف عقد قري�ض وعهدهم دخل فيه، فتواثبت خزاعة وبنو كعب وغريهم معهم فقالوا نحن 

يف عقد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن يف عقد قري�ض وعهدهم”.85

   وتظهر �سرعية التحالف ال�سيا�سي يف هذا ال�سلح من خالل بنود ميثاقه، وهي من اأقوى الأدلة على 
م�سروعيته؛ »واإنه من اأحب اأن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل فيه«، حيث دخلت خزاعة حليفة لر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  وكانت حتمل كل مودة وتعاون له، ويف املقابل كل عداء لقري�ض وكما جاء يف 

احلديث: “وكانوا عيبة86 ن�سح ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من اأهل تهامة”.87

  ويف هذا دليل على جواز ال�ستعانة بامل�سركني فيما دون القتال، من ا�ستن�ساح اأو حتديد موقف �سيا�سي 

3139. ج2، �ض 400.
84  حيث حتالف حزب جبهة التحرير الوطني مع حزب جمتمع ال�سلم..

85  الطحاوي، اأحمد بن حممد، �سرح معاين الآثار، حتقيق: حممد بن زهري النجار )م�سر: مطبعة الأنوار 
املحمدية، د.ط، د.ت( ج3، �ض 315.

86  وقوله: وكانت خزاعة عيبة ن�سح ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، يريد خا�سته واأ�سحاب �سره، مبنزلة 
العيبة التي يودع الإن�سان فيها اأح�سن ثيابه واأ�سبابه. )الإمالء املخت�سر يف �سرح غريب ال�سري، م�سعب بن حممد بن 
م�سع�د اخل�سنى، ا�ستخرجه و�سححه: ب�ل�ص برونله، بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت( �ص 341. وكانت خزاعة 
»عيبة« بفتح املهملة و�سكون التحتية بعدها موحدة ما يو�سع فيه الثياب حلفظها اأي: اأنهم مو�سع »ن�سح« ب�سم النون. 

)�سرح الزرقاين على املواهب اللدنية باملنح املحمدية، اأبو عبد اهلل حممد بن عبد الباقي بن حممد الزرقاين، بريوت: 
دار الكتب العلمية، ط1، 1417هـ-1996( مج3، �ض 182.

87  البخاري، اجلامع ال�سحيح، كتاب ال�سروط، باب ال�سروط يف اجلهاد، وامل�ساحلة مع اأهل احلرب، ح2731، 
ج2، �ض 280.
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اأو نحوهما. قال ابن حجر -رحمه اهلل-: »وفيه جواز ا�ستن�ساح بع�ض املعاهدين واأهل الذمة اإذا دلت 
القرائن على ن�سحهم، و�سهدت التجربة باإيثارهم اأهل الإ�سالم على غريهم، ولو كانوا من اأهل دينهم، 
وي�ستفاد منه جواز ا�ستن�ساح بع�ض ملوك العدو ا�ستظهارًا على غريهم، ول يعد ذلك من موالة الكفار 
ول موالة اأعداء اهلل، بل من قبيل ا�ستخدامهم وتقليل �سوكة جمعهم، واإنكاء بع�سهم لبع�ض، ول يلزم من 

ذلك جواز ال�ستعانة بامل�سركني على الإطالق«.88

   فهذه م�ساألة هي دون ال�ستعانة بهم يف القتال، وذلك هو الذي جعل ابن حجر -رحمه اهلل- ينبه اإلى 
عدم لزوم ال�ستعانة يف اآخر ق�له. وا�ستنباط ابن حجر - رحمه اهلل - يف ج�از ا�ستن�ساح بع�ص مل�ك 
العدو ا�ستظهارا على غريه يف غاية الأهمية؛ لأننا ميكن اأن ن�ستاأن�ض به يف ت�سحيح ما يكون من الدولة 
الإ�سالمية من التعاون ال�سيا�سي مع دولة كافرة �سد دولة كافرة اأخرى، مما هو دون القتال معا، وميكن 
اأن ي�سمل حتى الت�سليح مبثل ما يقع الآن بني باك�ستان وال�سني مثال �سد الهند، فاإن �سدق ال�سني يف 
تعاونها راجع اإلى عداوتها مع الهند.89 وعليه متى اقت�ست امل�سلحة على اأن يتحالف امل�سلمون مع غريهم 

ولو لن�سرة املظلوم فهذا جائز.

الرتجيح

يتوافق  غريهم  مع  للم�سلمني  ال�سيا�سي  التحالف  اأن  اعتبار  على  الثاين  الراأي  ترجيح  الباحث  يرى     
الف�ساد عنهم  ودرء  الدارين  للعباد يف  امل�سالح  اأنها جاءت مقررة جللب  اأيقنا  التي  ال�سريعة  ومقا�سد 
اأي�سا يف الدارين، وعليه ومن خالل امليزان الأخري واملتعلق مباآلت الأفعال فهنا نرى اأن حتالف اجلماعة 
يوؤدي عدم  وقد  منه،  ل مفر  للتطورات احلا�سلة حتالف  وتقديرا  لأهدافها  امل�سلمة مع غريها حتقيقا 
ي�سعف  مما  واأهله  الدين  بهذا  يرتب�سون  ملن  �ساغرة  ال�ساحة  جعل  من  ج�سيمة  م�سار  اإلى  التحالف 
�سوكة امل�سلمني. وعلى كل فعلى الغيورين على م�ستقبل هذا الدين تقدير ما ي�سلح له دراأ للمفا�سد وجلبا 

للم�سالح. 

88  العيني، بدر الدين حمم�د بن اأحمد، عمدة القاري )د.ط، د.ت( ج14، �ض 18.
89  الرا�سد، اأ�سول الإفتاء والجتهاد التطبيقي، ج4، �ض255، 256.
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات وبف�سله ننال الدرجات، ها قد مت مرادنا من هذا البحث من بياٍن 
البحث  وتف�سيال يف  بيانا  اعتمدناها  التي  املعايري  املف�سدتني من خالل  بني  املوازنة  اإلى  املوازنة  ملفهوم 
وانتهينا اإلى زبدة البحث وذلك من خالل التطبيقات العملية ملا اعتمدناه من معايري فكان ترجيحنا مل�ساألة 
دفع الأموال لل�سريبة اجلواز، وكذلك الأمر بالن�سبة للتحالفات ال�سيا�سية �سواء كانت بني امل�سلم وامل�سلم، 
اأو كانت بني طائفتني من امل�سلمني اأو مع املخالفني لالإ�سالم، واإن مل يختلف الفقهاء فيما تقدم بني امل�سلمني 
فيما بينهم اإل اأنهم اختلفوا يف التحالف مع املخالفني لالإ�سالم، وقد رجحنا جوازه وفق التف�سيل الذي 

تف�سلنا به يف معر�ض بحثنا �سالف الذكر.

ويف الأخري نقول: اإن اأ�سبنا فمن اهلل وحده، واإن اأخطاأنا فمن اأنف�سنا ومن ال�سيطان. 

ول حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم.
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فقـــُه الموازنات
) بين التأصيل والتطبيق(

هني د.فهد بن �سعد الجُ

اأ�ستاذ اأ�سول الفقه املجُ�سارك بكلية ال�سريعة والأنظمة بجامعة الطائف
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة

ى �ُشكُر ِنْعمِة ِمْن ِنعمِه �إال ِبنعمٍة منه،وال يبلُغ  �حَلمُد هلِل  كما ينبغي جَلاللِه وَمـزيـِد َنْعمـائـِه،و�لذي ال ُيـ�ؤدَّ
�لنا�ِس  ُمعلِم  على  و�أ�شلم  خلقه،و�أ�شلي  به  فُه  ي�شُ ما  نف�شه،وف�ق  و�شَف  كما  َعظمتِه،ه�  كـُـْنَه  �ل���شف�َن 

�لُهدى و�خلري �شيِدنا ونبينا حممد وعلى �آله و�أزو�جه و�شحبه وتابعيهم بخري             وبعد:

فاإنَّ ِمـْن ِنعـِم �للـِه على �لعاملني جميعًا هذه �ل�شريعُة �خلالدة �خلامتة �لتي جاءت من عند �هلل لُيكمَل �هلُل 
بكماِل نزولها ديَنه ويتمَّ بـهـا نعمته ، وهي �ل�شريعة �ملر�شية �لتي �رت�شاها �هلُل لنا �شبحانه وه� �للطيُف 
�إعجاٍز  وبكلِّ  ـ  ت�شت�عُب  و�حِلكم ما يجعلها  و�ملقا�شد  و�لق��عد  �ملبادئ  �ل�شريعة حت�ي من  �خلبري، هذه 
هذه  عن  �ملنبثُق  �الإ�شالمي  و�لفقُه  و�آن،  حنٍي  كل  ويف  �ملكان  ومتغري�ت  �لزمان  ح��دَث  ـ  و�قتد�ر  وي�شٍر 
�ل�شريعِة و�لذي ُتـرُد �إليه �أحكاُمُه �أحد ثماِر هذه �ل�شريعة ومفاخرها ،فقد قيَّ�َس �هلُل له رجااًل وعق�اًل �آتاها 
�هلل من �لعلِم و�لف�شِل و�لذكاِء و�ملُكنِة �لعلميِة ما جعلها تت�لى مهمًة عظيمة �شاهمت يف حفظ دين �هلل،  
وبيان �أحكامه،وخّلفت تر�ثًا علميًا هائاًل وعظيمًا ،م�ّس جميَع ج��نِب �حلياة؛وجميَع ما َيهُم �مل�شلَم �ش��ء 
يف عاَلقتِه مع ربِه )�لعباد�ت( �أو َعالقتِه مع غريه )�ملعامالت(،ولهذ� �لفقه �شماٌت وطبائع من �شاأنها �أن 
حتقق للمكلفني �أكرب قدٍر من �مل�شالح يف حالهم وماآلهم وتدفع عنهم ـ باإذن �هلل ـ �أكرب قدٍر من �ملفا�شد ، 
ومن �أبرز هذه �ل�شمات �لعظيمة و�خل�شائ�س �لفريدة )�مل��زنة ( وه� حمل حديثنا وبحثنا ،فامل��زنـُة لـهـا 
مكانُتُها و�أثـُرهـا يف حياِة �مل�شلم بل ويف �حلياِة ب�شكٍل عام،وقد �أح�شن �لقائم�ن على هذ� �مل�ؤمتِر �ملبارك يف 
�نتخاِب هذ� �مل��ش�ع و�إبر�زِه ،وجعله حماًل للنقا�س و�حل��ر ، وقد رغبُت يف �لكتابة يف جانب مهم ، وه� ما 
يتعلق بج��نب من �ملح�ر �لثالث،مع �حلر�س على بيان �شمات هذ� �لن�ع من �لفقه �أعني )فقه �مل��زنات( 
و�أثره يف �الجتهاد �لفقهي ، م�شتعينًا باهلل تعالى ر�جيًا منه �لع�َن و�لت�فيق،فما ت�فيقي �إال به وما �عتمادي 

�إال عليه

.

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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منهجي يف البحث :

�َعات كثريٍة تتعلق به؛ قد ُكِتَب فيه كثري جدً�  ال�شك �أن �لفقَه �الإ�شالمي من جهِة بياِن مكاَنِتِه و�ِشَماتِه وم��شُ
من �مل�ؤلفات و�الأطروحات ،لذلك �شاأجتهُد يف �الخت�شاِر وبياِن ما �أر�ه مهمًا ومفيدً� ومتعلقًا مبحل �لبحث 
دً�  وه� جانبي �لتاأ�شيل و�لتطبيق يف )فقه �مل��زنات( ،منطلقًا من ك�ن هذه �ملعنى �لدقيق )�مل��زنة( مق�شِ

�شـرعـيًا مـهما وِحكمًة ربانيًة عظيمة .

وقد �نتظَم �لبحُث فـي ثالثة مباحث :

�ملبحث �الأول: حتريُر �ملق�ش�ِد بفقِه �مل��زنات 

�ملبحث �لثاين: مرتكز�ت فقه �مل��زنة ؛وفيه ثالثة مطالب:

�ملطلب �الأول:  �عتبار �مل�شالح و�ملفا�شد ومنهج �مل��زنة بينهما

�ملطلب �لثاين:  �لعلم بال��قع و�أثره يف فقه �مل��زنة

�ملطلب �لثالث:  �عتبار �ملــاآل و�أثره  

�ملبحث �لثالث : تطبيقات معا�شرة لفقه �مل��زنة و�أثرها يف �حلياة �ملعا�شرة
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املبحث الأول: حترير املق�سود بفقه املوازنات:

فقه املوازنات م�سطلٌح مكون من جزاأين :فقه و موازنة

اأوًل : �لفقه؛ وه� �لَفهم يف �ملعنى �للغ�ي ،ومنه ق�له تعالى:}وقال�� يا �شعيب ما نفقه كثريً� مما تق�ل{

ه�د91، و�ملعنى �ال�شطالحي ال يخرُج عن هذ� �ملعنى �للغ�ي �لدقيق ، فالفقُه مبعناه �ل���شع و�لعام ه� 
َفهُم �أحكاِم �هلِل �أو َفهُم وجه �ال�شتدالل من �لدليل ، و��شتقر تعريفه عند �الأ�ش�ليني باأنه) �لعلم باالأحكام 

�ل�شرعية �لعملية �ملُكت�شُب من �أدلِتها �لتف�شيلية()1(

وه� بهذ� �ملعنى )�لفهم ( ال ي�شمُل �الأحكاَم �ملعل�مَة من �لدين بال�شرورة مثل معرفة وج�ب �ل�شالة و�حلج 
وحترمي �خلمر و�لربا فال ُيقاُل لهذ� �لن�ِع من �ملـعـرفِة فقه!

ن�ِع  �إلى  يحتاج  �لذي  �لن�ع من �حلكام  ذلك  �إال  �لتدقيق  �أردنا  �إذ�  �ال�شطالحي  �لتعريف  يدخل يف  فال 
�جتهاٍد و��ستنباط !وبالتايل ال ُي�سمىَّ فقهيًا من كان يحفظ جملًة من �لفروع ـ قلْت �أم كرثْت ـ  دون �أن ميلك 

قدرًة على �ال�ستنباط و�لتخريج !

تعريف  بعد  قال  حيث  للزرك�شي  �ملحيط  �لبحر  يف  جاء  ،كما  �الأ�ش�ليني  بع�س  �أ�شار  �ملعنى  هذ�  و�إلى 
�لفقه :)تنبيه:ُعلم من تعريفهم �لفقه با�ستنباط �الأحكام :�أن �مل�سائل �ملدونة يف كتب �لفقه لي�ست بفقه 
،قال:  �مُل�شت�شفى  �شـرِح  من  �الإجماع  باب  يف  �لَعْبدري  �شرح  بفقيه،وبه  لي�س  حافظها  ��شطالحًا،و�أن 
�أدلة  عن  �لفروع   تلك  ُينتُج  �لذي  �ملجتهد  ه�  �لفقيُه  فروعي،و�إمنا  بها  �لفقه،و�لعارُف  نتائُج  هي  و�إمنا 

�شحيحة،ونح�ه قال �بُن عبد �ل�شالم :هم نقلُة فقٍه ال فقهاء()2( 

ِف   وهناك ثمَة معنى �أو�شع للفقه من هذ� �ملعنى �ال�شطالحي، وكاأن هذ� �لتعريف �ملُ�شتقر ه� ق�شٌر للُمعرِّ
على بع�س معانيه! فالفقه عند بع�س �لعلماء ال�شيما �ملتقدمني ي�شمل

فهم �شرع �هلل كله،دون �لتفريق بني �أحكام عمليٍة �أو علمية �أي ي�شمل �أحكام �العتقاد و�لعباد�ت و�ل�شل�ك 
بل �إنه ي�شمل �ملعرفة �الإ�شالمية كلها ،وي�شتاأن�س لهذ� �لَفهم بحديث �ل�شحيحني:}من ُيـرد �هلُل به خريً� 
من  له  وحمب�ٍب  تعالى  هلل  مر�ٍد  لكل  �شامل  ��شم  ،و�لدين  �لدين  ذكر  فاحلديث  �لدين{)3(  يف  يفقهُه 

�الأق��ِل و�الأفعال و�لت�ش�ر�ت .

فقه  �لن��زل،  فقه  ،مثل:  �الأخرى  �الأو�شاف  بع�ِس  �إلى  �أحيانًا  �لفقِه  �إ�شافِة  من  وجندُه  نقر�أُه  ما  �أّما 

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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�أو حدود �لبحث   �الأقليات،فقه �ل��قع ،فقه �لتمكني ،فقه �مل��زنات...�إلـخ مما يدُل على مق�ش�د �لباحث 
فال م�شاحة يف ذلك.

 ثانيًا: املوازنات: جمع موازنة، ماأخوذة من الوزن وامليزان ،جاء يف ل�سان العرب :

 ) وزن: �ل�زُن :روُز �لثِّقِل و�خلفِة ،قال �لليث: �ل�زُن َثْقُل �شيٍء ب�شيٍء مثلُه، كاأوز�ن �لدر�هم ..()4(

وبالتاأمل يف هذ� �لبناء :�ل��و  و�لز�ء  و�لن�ن ، جند �أن �بَن فار�ٍس يق�ل عنه �أنه يدُل على)تعديل و��شتقامة(
)5( ،وهذ� معنى لطيف دقيق، و�ل�زُن يف �للغة جنُد �أنه ال يخت�ُس باالأ�شياء �ملح�ش��شة بل يتعد�ها للمعاين 

؛ في��شُف �لر�أي �ل�شديد باأنه )ر�جح �ل�زن( 

ومن معانيه �أي�شًا: �لقْدر ، ومنه ق�ُلُه تـعـالى:} فال نقيُم لهم ي�م �لقيامة وزنًا {�لكهف105 �أي قْدرً�.

فمادُة وزَن �إذً� تعني يف �للغِة عدَة معاين ُمتقاربٍة غرَي متباعدٍة ومنها:�لتعديل �ال�شتقامة،�لرجحان، ثقُل 
�ل�شيء ب�شيء �آخر ، والبد من �لربط وبيان وجه �لعالقة بني هذه �ملعاين �للغ�ية و�ملعنى �ال�شطالحي عند 

بيانه باإذن �هلل .

و�مل��زنُة مفاعلٌة بني �شيئني فاأكرث، وكاأنَّ �ملُكلَف يك�ن مرتددً� بني �أم�ٍر عدة، في�شاعدُه هذ� �لفقه �أو �لفهم  
اَرُتُه �إِْطَعاُم َع�َشَرِة َم�َشاِكنَي ِمْن �أَْو�َشِط  على ح�شن �الختيار، كالكفار�ت �لتخيريية، يق�ل �هلُل تعالى:) َفَكفَّ
ْو  َدَقٍة �أَ َياٍم �أَْو �شَ ِريُر َرَقَبٍة(�ملائدة89 ،ويق�ل �شبحانه:}َفِفْدَيٌة ِمْن �شِ َما ُتْطِعُم�َن �أَْهِليُكْم �أَْو ِك�ْشَ�ُتُهْم �أَْو حَتْ

ُن�ُشك«{�لبقرة169.

هذا من حيث اللغة ؛ �أما من جهة �ملعنى :

فاإن �ملتقدمني من �لفقهاء و�الأ�ش�ليني الجتُد فيما كتب�ه تعريفًا حمددً� ملاُعِرَف بعُد بفقه �مل��زنات ،حيث 
يكن  مل  �لفقه  هذ�  �أن  يعني  ال  هذ�  ،ولكن  �أطروحاتهم  يف  متبل�رً�  �أو  يكن حا�شرً�  مل  �مل�شطلح  هذ�  �إن 
م�ج�دً� �أو حا�شرً� يف �لطرح �لفقهي �أو �ملنهج �لعلمي ،بل �إين �أق�ل �إن �لفقَه �الإ�شالمي يف طبيعِة تك�ينه 
وبنائه �لعلمي و�ملنهجي اليغيب عنه فقُه �مل��زنات يف كثرٍي من فروعه،و�شاأعر�ُس بع�شًا من كالم وتاأ�شيل 
يف  ظاهرٌة  و�شماتِه  �لفقه  هذ�  مالمَح  �أن  ،وجتُد  �لفقه  من  �لن�ع  هذ�  �إلى  يتجه  �لذي  �لعلماء  من  عدٍد 

تاأ�شيلهم ومنهجهم �لفقهي ب�شكٍل عام .
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ومن ه�ؤالء �لعلماء �الأعالم �لعُز بن عبد �ل�شالم رحمه �هلل ،فقد  �أطاَل �الإماُم رحمه �هلل تعالى �حلديث 
�الأحكام يف  :) ق��عد  �لقيم  كتابِه  ، وذلك  يف  بها  �ملتعلقة  �ملباحث  �مل�شالح وكثري من  �مل��زنة بني  عن 
م�شالح �الأنام ( وكالمه يف �لرتجيح بني �مل�شالح و�ملفا�شد ه� عني �حلديث عن �مل��زنة تقريبًا ،وهذ� 

�ملنهج �أعني: منهج دفع �لتعار�س  مبث�ٌث يف كتابِه كلِّه ،ومن هذه �لنماذج

ق�له :) ال يخفى على عاقٍل قبل ورود �ل�شرِع �أن حت�شيَل �مل�شالِح �ملح�شة ودرَء �ملفا�شد �ملح�شة عن نف�س �الإن�شان 
وعن غريه حمم�د ح�شن ، و�أن تقدمي �أرجح �مل�شالح فاأرجحها حمم�د ح�شن ، و�أن درء �ملفا�شد فاأف�شدها 
 حمم�د ح�شن ، و�أن درء �ملفا�شد �لر�جحة على �مل�شالح �ملرج�حة حمم�د ح�شن ، و�تفق �لعلماء على ذلك ()6(
وممن جتد هذ� �لن�ع من �لتاأ�شيل و�لفقه حا�شرً� لديه وبق�ة ،�الإمام �شيخ �الإ�شالم �بن تيمية رحمه �هلل ،ومن 
�لنماذج على ذلك ق�له : ) و�مل�ؤمن ينبغي له �أن يعرف �ل�شرور �ل��قعة ومر�تبها يف �لكتاب و�ل�شنة كما يعرف 
�خلري�ت �ل��قعة يف �لكتاب و�ل�شنة ، فيفرق بني �أحكام �الأم�ر �ل��قعة �لكائنة �لتي ير�د �إيقاعها يف �لكتاب 
و�ل�شنة ليقدم ما ه� �أكرث خريً� و�أقل �شرً� على ما ه� دونه ويدفع �أعظم �ل�شرين باحتمال �أدناهما ، ويجلب 
�أعظم �خلريين بف��ت �أدناهما فاإن مل يعرف �ل��قع يف �خللق �ل��جب يف �لدين مل يعرف �أحكام �هلل يف عباده 
 ، و�إذ� مل يعرف ذلك كاأنه ق�له وعمله بجهل ، ومن عَبد �هلل بغري علم كان ما يف�شد �أكرث مما ي�شلح ..()7( 
وما قاله �شيُخ �الإ�شالم وقبله �الإماُم �بن عبد �ل�شالم  يت�شح منه ،وج�ب مر�عاة �مل��زنة بني �مل�شالح فيما 
بينها ؛ وبني �ملفا�شد �أي�شًا وبني �مل�شالح و�ملفا�شد عند �لتز�حم و�لتعار�س ، وقد �نبنى على هذ� �ملنهج 

�لعلمي يف �مل��زنة فقٌه عظيم ،�شياأتي �لتعر�س له باإذن �هلل.

 �إال �أنهم ــ رحمهم �هلل ــ مل يتعر�ش�� لتعريٍف لهذ� �مل�شطلح ، �إال �أن �ملعا�شرين �أثناء حماوالتِهم الإيجاد 
تعريف لهذ� �مل�شطلح، ��شتندو� و��شتاأن�ش�� بكالِم �الأئمِة �ملُتقدمني �أمثال �لعز و�بن تيمية و�ل�شاطبي رحم 

�هلُل �جلميع. 

ومن هذه �لتعاريف ؛ تعريفُه باأنه : )�ملفا�شلُة بني �مل�شالِح �ملتعار�شة و�ملتز�حمة لتقدمي �الأولى بالتقدمي 
منها ()8( ، وقيل:) جمم�عُة �لق��عد �أو �مل�شالك �لتي ب���شطتها نت��شل �إلى �مل��زنة �لعلمية �ل�شليمة بني 

�مل�شالِح �أو بني �ملفا�شد �أو بينهما عند �لتعار�س ()9( 

  وقيل ه�:( ه� �لعلم �لذي يتمكن به �ملكلف من �ختيار �ل��جب، �أو �الأولى.))10(

وحمُل �لبحِث يف هذ�  �لن�ِع من �لفقه )فقه �مل��زنة ( �أن �الأ�شَل يف �الأح��ل و�لظروف �لعادية �أن �مل�شلم 

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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ماأم�ٌر بتح�شيل �مل�شالح كلها وترك �ملفا�شد كلها ،ولكن قد يطر�أ على �الإن�شان ظروٌف و�أح��ل متنعه �أو 
تعيقُه عن �لقيام بتحقيق ن�ع من �مل�شالح �إال برتكه الأخرى �أو بارتكابه مف�شدة ، �أو تزدحم �أمام �ملجتهد �أو 
طالب �لعلم �أو �الإمام يف م�شاألة ما ؛ قد تك�ن فقهية �أو �جتماعية �أو �قت�شادية قد تزدحم �أمامه �مل�شالح 

و�ملفا�شد وتتعار�س فيما بينها

ُم و�أيها ُي�ؤخر ..؟ عندها البد من منهجية من�شبطة ُتنرُي  للفقيه �أو طالب  فيحاُر �أيها ُيقدِّ

�لعلم �أو �ملكلف �لعادي �ل�شبيل �الأمثل و�خليار �الأف�شل ؛ليميز بني �مل�شالح ودرجاتها و�أن��عها وبني �ملفا�شد 
م ماحّقه �لتقدمي وُيـ�ؤخر ما حقه �لتاأخري ،وفق معايري و�أ�ش�س علمية ر�شينة . و�أ�شر�رها فُيقدِّ

نعمته  بها  علينا  �هلُل  �أمّت  �لتي  �ملباركة  �ل�شريعة  معلٌم عظيم من معامل هذه  �الأول�يات  �أو  �مل��زناِت  وفقُه 
 ، و�شلم  ر�ش�له �شلى �هلل عليه  و�شنة  كتاب �هلل  �أ�شله يف  ثابٌت  ؛  �لفائدة  �ملاأخذ عظيم  ؛ وه� علٌم دقيق 
وكان هذ� �لن�ع من �لفقه ر�ئد �ل�شحابِة  وعلماء �الأمة فما كان �أحدهم ُيفتي �إال وه� ي��زن بني �مل�شالِح 

و�ملفا�شد؛و�لق�شُد من ذلك ه�: حتقيُق مق�ش�ِد �ل�شارع .

لذلك فاإنه من  املمكن واملنا�سب اأن اأعرف فقَه املوازنة باأنه:

�ملق�شَد  �أن  �ل�شرعي من �حلكم  (،وذلك  �ملق�شد  �ملكلف من حتقيِق  �أو  �لفقيه  به  يتمكن  �لذي  �لعلم   (
ودرء   ، باجللب  و�الأولى  و�الأرجح  �الأن�شب  �مل�شلحة  وجلب  حتقيق  بال�شرورِة:  يعني  �حلكِم  من  �ل�شرعي 
�مل��زنَة  ـُق  ُيحقِّ عليه  �حلكِم  وبناِء  تنقيحِه  يف  و�الجتهاد  �ملق�شد  هذ�  ،فتحقيُق  بالدرء  �الأولى  �ملف�شدة 

�ملطل�بة وال�شك.

 ومبد�أُ �مل��زنِة مـبـد�أٌ �َشـرعٌي؛ لـه �أدلُتُه �ملبث�ثة يف �لكتاِب و�ل�شنة ،ولي�س منبتًا عن ن�ش��س �ل�شارع وق��عده 
،ومل يكن جمرد فل�شفٍة عقليٍة حم�شٍة بل ه� نتاُج بحٍث و��شتقر�ٍء تاٍم لن�ش��س �ل�حي وفهٍم دقيٍق ملقا�شِد 

�ل�شارِع وق��عدِه �لُكلية.
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املـبـحث الثـاين: اأجُ�س�س اأو مكونات فقه املوازنة :

هذه �ملرتكز�ت مبثابِة �ملنهج و�خُلطة �لعامة ؛�لتي من �شاأن مْن وعاها و��شتح�شرها يف بحثه و�جتهادِه 
�لتي  �مل�شالح  من  قدر  الأكرب  ،وحمققًا  مت��زنًا  عام  ب�شكٍل  وتفكريُه  بل  وتقريرُه  حُكمُه  يك�ن  ؛�أن  وفت��ه 
�أو  �الأق��ل  بني  تعار�س  �أو  �زدحام  و�الأولى عند ح�ش�ل  �الأف�شل  �ختيار  معايري  ،�أو هي  �ل�شارع  يت�خاها 

�مل�شالح ..�إلـخ

و�لذي �نقدح يف ذهني ـ من خالل تاأمل ونظر يف عدٍد من �الأدلِة �ل�شرعية وتقرير�ت �لفقهاء و�الأ�ش�ليني ـ 
�أن هذ� �لفقه يرتكز على ثالثة �أم�ر ُمهمٍة؛ �شاأتناولها يف ثالثة مطالٍب وهي:

�ملطلُب �الأول : �عتباُر �مل�شالِح و�ملفا�شد ومعرفة طرق �لرتجيح بينها

�ملطلُب �لثاين : �لعلم بال��قع 

�ملطلُب �لثالث: �عتبار �ملـــــــــــاآل

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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املطلب الأول : اعتبار امل�سالح واملفا�سد :

متَّ  قد  �لبحث  ماهيتهما،فهذ�  و�ملف�شدة،وبيان  �مل�شلحة  تعريف  �إلى  �لتعر�س  �ملبحث  و�ردً� يف هذ�  لي�س 
�لعلمي  �ملنهج  طبيعة  على  ُز  �شاأُركِّ و�ملعا�شرين،ولكني  و�ملتاأخرين  �ملتقدمني  كتابات  من  كثري  يف  تناوله 
وكيف  �ملكلفني  ت�شرفات  �أو  �ل�شرعية  �الأحكام  يف  �ملبث�ثة  و�ملفا�شد  �مل�شالح  �إلى  �لنظرة  يف  ومنطلقاته 
يتم �حلكم على هذ� �الأمر �أو تلك �لنازلِة باأنها م�شلحة فُتجاز �أو جُتلب �أو �أنها مف�شدٌة فُتْدَفع ، هذ� حمُل 

�لبحِث وبغيُته وباهلِل �لت�فيق..

منطلق هذ� �لبحث �الأ�ش�يل �ملقا�شدي ه� �أن ننظَر �إلى جانب يتحكم يف طبيعة �مل�شالح و�ملفا�شد وهذ� 
�أن  �أعني به:  �أو )فقه �مل��زنة(وهذ� �جلانب  �آخر وه� )�مل��زنة(  �أمٌر منهجي  �جلانب �ملهم يرتتب عليه 

�مل�شالَح و�ملفا�شَد �إمنا ُتعترب على �أ�شا�س �لتغليب!

�أمرً� غايًة يف  و�ملفا�شد  �مل�شالح  لباب  تاأ�شيلهم  رو� يف  قـرَّ �لعلماء �ملحققني رحمهم �هلل  �أن  وبيان ذلك: 
، ويف  له  �لغالِب فيهما،و�لغالُب يحكم  ُتعترب  بح�شب  �إمنا  �أو �ملف�شدة  �أن �مل�شلحة   : قِة وه�  و�لدِّ �الأهمية 
تقرير ذلك وتقعيدِه يق�ل �الإمام �لقر�يف رحمه �هلل:)��شتقر�ُء �ل�شريعِة يقت�شي �أن ما مْن م�شلحٍة �إال وفيها 

مف�شدٌة ،ول� َقـلَّْت على �لبعد،وال مف�شدٌة �إال وفيها م�شلحٌة و�إن قلْت على �لبعد...()11(

ل �لق�َل فيه ،ومل ي�شتثن من  ومن بعد �الإماِم �لقـر�يف جاء �الإماُم �ل�شاطبُي رحمه �هلل وقّرر هذ� �ملبد�أ وف�شّ
م�شالح �لدنيا ومفا�شدها �شيئًا فكلها يف نظره �إمنا ُتعترب م�شالح �أو مفا�شد على �أ�شا�س �لتغليب ال غري .

قال �الإماُم �ل�شاطبي رحمه �هلل:) فاإذ� كان كذلك،فامل�شالُح و�ملفا�شُد �لر�جعُة �إلى �لدنيا �إمنا ُتفهم على 
�الأخرى،فهي  �جلهُة  غلبت  عرفًا،و�إذ�  �ملفه�مة  فهي  �مل�شلحة  جهة  �لغالب  كان  فاإذ�  غلب:  ما  مقت�شى 
�ملف�شدة �ملفه�مة عرفًا،ولذلك كان �لفعُل ذو �ل�جهني من�ش�با �إلى �جلهة �لر�جحة،فاإن رجحت �مل�شلحة 

فمطل�ب،ويقال فيه �إنه م�شلحة،و�إذ� غلبت جهة �ملف�شدة فمهروٌب عنه وُيقال �إنه مف�شدة..()12(

ـ مع طبيعة هذ� �حلياة  ـ كما نّبَه �ل�شاطبي  وهذ� �حلكُم �لعام �ملُتعلِّق بطبيعِة �مل�شالح و�ملفا�شد ين�شجُم 
ر�َم  �لقبيلني،فمْن  �لد�ر ُو�سعت على �المتز�ج بني �لطرفني، و�الختالط بني  �أن هذه  ب�سكٍل عام )وذلك 

��شتخال�س جهٍة فيها مل يقدر على ذلك،وبرهانُه �لتجربة �لتامة...()13(

معظم  �أن  �إال  دقيقًا؛  يك�ن  ال  قد  حم�شة  ومفا�شد  خال�شة  م�شالح  وج�د  �إمكانية   بنفي  �لقطَع   �أن  �إال 
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ت�شرفات �ملكلفني وما يجُد لهم من ن��زل وح��دث من جهة �حلكم باأنها مت�شمنة مل�شالح �أو مفا�شد ؛يك�ن 
مبنيًا على قاعدة �لتغليب!

وقد �أح�شن �الإماُم �بُن �لقيِّم رحمه �هلل؛ يف تف�شيل �مل�شاألة من جهة وج�د �أو عدم وج�د م�شالح ومفا�شد 
خال�شة ،فقال رحمه: )وف�شُل �خلطاب يف �مل�شاألة: �إذ� �أريد بامل�شلحة �خلال�شة �أنها يف نف�شها خال�شة 
من �ملف�شدة ال ي�ش�بها مف�شدة،فال ريب يف وج�دها،و�إن �أُريد بها �مل�شلحة �لتي ال ي�ش�بها م�شقة وال �أذى 
ال يف طريقها و�ل��شيلة �إليها ال يف ذ�تها؛فلي�شت مب�ج�دٌة بهذ� �العتبار، �إذ: �مل�شالُح و�خلري�ُت و�للذ�ُت 
و�لكماالُت كلها ال ُتنال �إال بحٍظ من �مل�شقة..و�إمنا حت�شُل �لر�حُة و�للذُة و�لنعيم يف د�ر �ل�شالم ،فاأما يف 

ا! هذه �لد�ر فكال ولـمَّ

 وبهذ� �لتف�شيل يزول �لنز�ُع يف �مل�شاألِة وتع�د م�شاألَة وفاق..()14( 

هذ�  على  وبـناًء  �لتغليِب  على  مـبينـٌة  �لـ�شريعِة  و�لـمفـا�شِد يف  �لـم�شالِح  قـاعدَة  �أن  هنا:  �لق�ِل  وخال�شُة 
�لبناء، فاإّن �ملـ��زنـَة هي �لـمنهُج �ل��جب ��شـتح�شاره و�تـباعه يف �حلكم على �لت�شرفات و�الأر�ء و�لن��زل 
�لتي ال ن�ش��َس قطعية �لداللة فيها،فمعرفُة معايري �لرتجيح بني �مل�شالح و�ملفا�شد ب�شكٍل عام من �أهم 
مرتكز�ت و�شمات » فقه �مل��زنات » ، وهذه �ملعايري مبث�ثٌة وَكَتَب فيها كثرٌي من �لـمتقدمني و�ملتاأخرين ، 

و�شاأعر�ُس الأهـم مالمح هذه �ملعايري باخت�شار:

اأوًل : وجود الن�س ال�سرعي :

ومعنى ذلك : �أّن حكَم �لن�سِ �لـقـُر�آنـي �أو �لـنـبـ�ي ه� �ملعياُر �الأول ملعرفة ما يرجح وُيقّدم من �مل�شالح 
فاإن  ما؛  حكٌم  ت�شمنها  ما  مف�شدٍة  �أو  ما  مل�شلحٍة  وعنايًة  �أول�يًة  �ل�شرعُي  �لن�ُس  �أعطى  ،فاإذ�  و�ملفا�شد 

�لرتجيَح ينبني ويعتمد على هذ� !

وهذ� �ملعيار ه� �ملعياُر �لذي من خالِله ترتتُب �الأحكام �لتكليفية من حيث �أهميتها و�أول�يتها،وبياُن ذلك : 
�أّن �لن�َس �ل�شرعي ه� بذ�تِه ُيعدُّ �أ�شا�شًا ومعيارً�  عند �مل��زنة بني �مل�شالح و�ملفا�شد ، وعند �لتاأمل جتُد �أن 
هناك تالزمًا بني �الأحكام �لتكليفية من حيث درجتها وبني ما تت�شمُنه من م�شالح ومفا�شد ،فال��جباُت 
مثاًل ت�شتمُل على �أعلى درجات �مل�شالح و�أعظمها لذلك كانت و�جبة �لتح�شيل! و�ملحرمات ت�شتمُل على 
�أعلى درجات �ملفا�شد ف�جب درءها،وهكذ� بقيُة �الأحكام جتُد �أنها على ذ�ت �ل�ز�ن ،و�أوُل من لفَت �لنظَر 

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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ــ ه� �الإماُم  ه �إلى هذه �لعالقة بني درجاِت �مل�شالِح و�ملفا�شد؛ ودرجات �حلكم �ل�شرعي ـ فيما �أعلم   ونبَّ
�الأ�ش�يل �لعز بن عبد �ل�شالم يف �أكرث من م��شع من كتابه �لقيم ق��عد �الأحكام ومنها:) ف�شٌل يف بيان 
رتب �مل�شالح وهي �شربان: �أحدهما :م�شلحٌة �أوجبها �هلل عّز وجل نظرً� لعباده، وهي متفاوتة �لرتب ....

وجعل �الإميان �أف�شل �الأعمال؛جللبِه الأح�شن �مل�شالح ودرئه الأقبح �ملفا�شد..وقال: وال تز�ل ُرَتُب �مل�شالِح 
�ل��جبِة �لتح�شيل تتناق�ُس �إلى ُرتبٍة ل� نق�شت النتهينا �إلى �أف�شل ُرتب م�شالح �ملندوبات..()15( 

و�ملفا�شد  �مل�شالح  به  ت�زُن  �لتي  �ل�شحيح  �مليز�ن  �أن  على  �هلل  رحمه  تيمية   �بن  �الإ�شالم  �شيخ  وين�س 
عند �لتعار�س ه� » ميز�ن �ل�شرع »  يق�ل رحمه �هلل: ) لكن �عتبار مقادير �مل�شالح و�ملفا�شد ه� مبيز�ن 
�لن�ُس  ُوِجَد  حيثما  �إنه  و�أق�ل:  عنها()16(  يعدْل  مل  �لن�ش��س  باع  �تِّ على  �الإن�شاُن  َقَدَر  �ل�شريعة،فمتى 
َق على وجهه �ل�شحيح فثم حتقيق �مل�شلحة ودرء �ملف�شدة وبالتايل حتقق فقه  �ل�شرعي �ل�شحيح وُفهم وُطبِّ

�مل��زنة!

مثال تقدمي مان�ّس ال�سرع على م�سلحته:

بناًء على معايري �لن�س �ل�شرعي فالبد للفقيه عند �مل��زنة بني جملٍة من �الأم�ر و�ملعطيات �لتي �أمامه �أن 
يجتهد يف �ل�ق�ف على �مل�شلحة �لتي يت�خاها �لن�س وال يتعد�ها لغريها،

ولن�شرب مثااًل بتلك �لفت�ى �ل�شهرية الأحد كبار علماء �الأندل�س وه� �الإمام يحي بن يحي �لليثي عندما �أفتى 
�الأمري �الأم�ي �الأندل�شي عبد �لرحمن بن �حلكم ب�شيام �شهرين متتابعني

ُه بني �ل�شياِم و�لعتق و�الإطعام!ـ كما  كفارًة جلماعِه يف نهار رم�شان! فحمُله على هذه �لكفارة دون �أن ُيخريَّ
ه� �ملذهُب عند مالك وجمه�ر �ملالكية ـ �أو ياأخذ مبذهب �جلمه�ر يف ترتيب �لكفارة :�لعتق ثم �ل�شيام ثم 

�الإطعام كما ه� ظاهُر �حلديث.)17( 

 فلّما ناق�شه فقهاُء ع�شرِه قال:) ل� فتحنا له هذ� �لباب ؛وطئ كلَّ يــ�ٍم و�أعتق ،فُحمل على �الأ�شعب عليه 
لئال يع�د..()18(

فهذ� �لفقيه �ملالكي �لكبري بني فت��ه على » فقه �مل��زنة » بني �مل�شالح ، فاآثر تقدمي م�شلحة �لزجر باعتبار 
�أن �الأمرَي لن ينزجَر �إال بهذ� ؛فالعتُق �أو �ل�شياُم لن يردعان مثله! فظهر له �أن �مل�شلحة تقت�شي �إلز�مه 
ب�ش�م �شهرين متتابعني،وهي بال �شك نظرٌة مقا�شدية ثاقبة ودقيقة، و�إعماٌل لفقه �مل��زنِة ب�شكٍل و��شح .
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ولكن ) �ال�شت�شالح �لن�شي �أحكم و�أولى باالعتبار و�لتقدمي ،فاإذ� كان �ملفتى قد خ�شي �أن ُيفطَر �الأمري كل 
ي�م ويعتق رقبة،�أو �أن يُفطر وُيطعم عن كلِّ ي�ٍم �شتني م�شكينًا، فاأي م�شلحٍة �أعظم من هذه يف م��ش�عنا..(

 )19(

فال�شارع �حلكيم عندما �ألغى �أو �أّخَر م�شلحة زجر �ملُكلف بال�شيام �إبتد�ًء �إمنا فعل ذلك مل�شلحٍة �أولى 
و�أرجح يف نظر �ل�شارع وهي �لعتق!

و�أي�شًا ن�شتطيع �لق�ل باأن �لفقيه هنا ملا و�زن بني �مل�شالح رجح م�شلحًة تع�ُد على �ملكلف نف�شه فقط وهي 
م�شلحة زجره وردعه ؛وهي م�شلحة معتربٌة،  وال�شك �إال �أنها خا�شة ،وغفَل عن م�شلحٍة �أعم و�أ�شمل وهي 

م�شلحة عامة �لفقر�ء و�الأرقاء ،و�مل�شلحة �لعامة ُتقّدم على �خلا�شة.   

تنبيٌه مهم:البد من �لق�ل �أن �لفقيَه �أو �ملفتي �إذ� �أفتى مبا دلت عليه �لن�ش��ُس �ل�شرعية �ل�شحيحة من 
جهة �ل�شند ؛�لقطعية من جهة �لداللة؛ وكان تنزيلُه للن�س على �ل��قعة �شحيحًا فه� وال�شك قد و�فق �حلَق 

باإذن �هلل ،وه� بهذ� قد و�فق كذلك �مل��زنة

�ملن�ش�دة،مبعنى: �أن تطبيَق �لن�سِ �لـ�شـرعي ه� بذ�ته ي�ؤدي �إلى �مل��زنة ،فلي�شت �مل��زنة �أمـرً� خارجًا عن 
د�ئـرِة �لن�ش��س بل �إن �ل�شريعَة كلَّها مبنيٌة على �مل��زنة كما هي مبينٌة على �لعدل و �لتي�شري �أو �ل��شطية 

كذلك، فحيث ما كان حكُم �ل�شـرِع فثّم �لعدل و�لتي�شري و�مل��زنة!

ثانيًا:  درجة امل�سلحة ورتبتها: 

و�ملق�ش�ُد تقدمي �مل�شلحِة وكذ� �ملف�شدِة بح�شب رتُبِتها يف ترتيِب �مل�شالح و�ملفا�شد �ملتعارف عليه و�مل�شتقر 
عند �الأ�ش�ليني ،و�أعني به �لتق�شيم �لثالثي �مل�شه�ر: �ل�شروريات و�حلاجيات و�لتح�شينيات ،ومعني هذ� 
م يف �العتبار ما كان يف رتبة �ل�شروري ثم �حلاجي ثم �لتح�شيني ،�ش��ء  �أنه عند �لتعار�س و�مل��زنة يـُقدَّ

يف جلب �مل�شالح �أو درء �ملفا�شد.

 ْ وهذ� �ملنهج �لعلمي يف �مل��زنة بني �مل�شالح و�ملفا�شد مما ��شتقرَّ �لعمُل به وتقعيُده عند �أهل �لعلم ، فاملُتعنيِّ
�جلمُع بني �مل�شالح قْدر �الإمكان،فاإن مل ميكن في�شار �إلى �لرتجيح ،قال �لعز �بن عبد� ل�شالم:) قاعدٌة 
�إحد�هما  ُرجحان  ُعِلَم  جمعهما،فاإن  م�شلحتان،وتعّذر  تعار�شْت  و�ملفا�شد:�إذ�  �مل�شالِح  بني  �مل��زنِة  :يف 

مْت ،و�إْن مل ُيعلم �لرجحان فاإن ُعلم �لت�شاوي تخرينا..()20(  ُقدِّ

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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ومن �أمثلة �مل��زنِة بح�شِب هذ� �ملعيار:

�لزو�ُج من �الأموِر �ل�سرورية الأّن به تكوين �الأ�سرة حفظ �لن�سل وهو �أحد �ل�سروريات �خلم�س ،و�ملهُر �سرٌط 
من �شروطِه وه� يف ُرتـبِة �حلاجيات ،ولكن عندما يغايل ويل �لزوجة يف �ملهر وُيطالب باأم�ٍر قد تك�ن مانعًا 
ُح ويلُّ �لزوجِة باأنه  من �إمتام هذ� �لزو�ج عندها يجب �إعمال فقه �مل��زنة يف حل ودفع هذ� �الإ�شكال ؛فُين�شَ
ال يج�ز له �شرعًا تعطيل هذ� �لزو�ج وه� م�شلحة �شرورية من �أجل هذه �مل�شلحة �حلاجية ،وينبغي على 

عامة �ملكلفني كذلك �أن يك�ن لديهم من �ل�عي بهذ� �لفقه �لذي يتد�خل حتى يف �أم�رهم �الجتماعية. 

وكذلك �إذ� تعار�َس تعليُم �لفتاِة مع زو�ِجها بحيث �إنه قد يك�ن مانعًا �أو ُمف�تًا حلظ�ظها يف �لزو�ج فالبد 
من حل �الإ�شكال هذ� باجلمع بني �الأمرين و�لت�فيق بني �ملطلبني �أو بامل��زنة بينهما ملعرفة �الأرجح و�الأولى 

يف �لتقدمي بح�شب معطيات �ل��قع �مل�ج�د. 

  ثالثًا :نـــوعجُ املــ�سلحة :

حمل هذ� �ملعيار يف �مل��زنِة بني �لت�شرفات و�الأحكام و�حل��دث �مل�شتملة على م�شالح �أو مفا�شد ،ه� ما 
�إذ� كانت هذه �مل�شالح �أو �ملفا�شد مت�شاوية يف » �لُرتبة » ووقع بينهما ن�ٌع من �لتعار�س ،فُي�شار عند ذلك 

�إلى معياٍر  �آخر للم��زنة. 

فعندما يح�شل �لتعار�س د�خل �ل�شروريات �خلم�س نف�شها) �لدين و�لنف�س و�لعقل و�ملال و�لعر�س( فاإن 
لفقه �مل��زنة  هنا دوٌر و�أثٌر كبري ،وذلك من خالل ترتيب هذه �ل�شروريات و�مل��زنِة بينها ؛ فهناك ـ كما 
ه� معل�م وُم�شتِقر ـ �جتاٌه و�تفاٌق و��شع عند �لعلماء من �ملتقدمني و�ملتاأخرين باأن �أعظم هذه �ل�شروريات 

و�أوالها بالتقدمي ه� : �لدين ثم �لنف�س ؛وكذلك هم متفق�ن على �أن �آخرها ه� �ملال!

يق�ل �الآمدي رحمه �هلل: )فما مق�ش�دُه حفُظ �أ�شِل �لدين يك�ن �أولى ،نظرً� �إلى مق�ش�ده وثمرته؛من نيل 
�ل�شعادِة �الأبديِة يف ج��ِر رب �لعاملني..()21(

�الإمام  ل  ف�شّ كما  ـ  و�لعدم  �ل�ج�د  جانبي  من  �لدين  حفظ  يف  �أن  �لتاأمل  عند  جنُد   : �الأمر  حقيقة  ويف 
�ل�شاطبي رحمه �هلل ـ حفٌظ لل�شروريات �الأربع �الأخرى !فحفظ �لدين يع�ُد على �شائر �ل�شروريات باحلفظ 
و�لرعاية و�لعك�س لي�س و�ردً� هنا! فحفظ �ملال �أو �لنف�س مثاًل ال يقت�شي حفظ �لدين ،فحفظ �لدين ه� 

�الأ�شل .
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 ومن �أمثلة ذلك: 

وه� مثاٌل دقيق وبحاجٍة للتاأمل : ماوقع  لنبي �هلل هارون عليه �ل�شالم مع ق�مه من بني

�إ�شر�ئيل ؛ ملّـا خلَف �أخاه نبيَّ �هلِل م��شى عليه �ل�شالم يف ق�ِمه ،ولكّن ق�َم م��شى عليه �ل�شالم ��شته�تهم 
عبادة �الأوثان و�أ�شلهم �ل�شامري }فاأخرج لهم عجاًل ج�شدً� له ُخ��ر فقال هذ� �إَلـهكم و�إله م��شى فن�شي{

طه88

فهاروُن عليه �ل�شالم كان يف مـ�قـٍف حرج ؛ فه� خليفُة �أخيه م��شى عليه �ل�شالم فيهم ليحفظ لهم دينهم 
وه� مق�شٌد �شروري،�إال �أّن ق�مه وقع�� يف �ل�شرك! ف�قع �أمام م��زنٍة �شعبة بني ��شتمر�ر �الإنكار عليهم مما 
قد ُي�ؤدي �إلى قتله! ثم �نق�شامهم وتفرقهم و�قتتالهم، وبني �ل�شك�ت عنهم بعد ن�شحهم وعدم ��شتجابتهم 

،وتركهم حتى ع�دة م��شى عليه �ل�شالم تغليبًا جلانب �حلفاظ على �أرو�حهم وجماعتهم !

ولكن م��شى عليه �ل�شالم ملّا عاد الم �أخاه هارون ل�مًا �شديدً� بالق�ل و�لفعل}َقاَل َيا َهاُروُن َما َمَنَعَك �إِْذ 
ينِّ َخ�ِشيُت �أَن  �ِشي �إِ ُخْذ ِبِلْحَيِتي َوال ِبَر�أْ مَّ ال َتاأْ ْيَت �أَْمِري )93( َقاَل َيا �ْبَن �أُ ِبَعِن �أََفَع�شَ لُّ�� )92( �أَالَّ َتتَّ َر�أَْيَتُهْم �شَ
ْقَت َبنْيَ َبِني �إِ�ْشَر�ِئيَل َومَلْ َتْرُقْب َقْ�يل94{�الإ�شر�ء، ُفعِلَم من ذلك �أن ما قاله م��شى عليه �ل�شالم  َتُق�َل َفرَّ
وه� �لر�ش�ل �ملُ�حى �إليه ه� �حلكم �ل�شحيح و�جتهاُده ه� �الجتهاُد �ملعترب ،وهي �مل��زنة �ل�شحيحة يف 

هذ� �مل�قف 

فقال يف  �ل�شالم  عليه  هارون  ِقبل  من  �مل��زنة  على هذه  �هلل  رحمه  عا�ش�ر  بن  �لطاهر  �ل�شيخ  عّلق  وقد 
، م�شلحة  تعار�شت عنده م�شلحتان  �إذ  �الأمة  �شيا�شِة  :) هذ� �جتهاٌد منه يف  و�لتن�ير  �لتحرير  تف�شريه 
حفظ �لعقيدة وم�شلحة حفظ �جلامعة من �لهرج ، ويف �أثنائها حفظ �الأنف�س و�الأم��ل و�الأخ�ة بني �الأّمة؛ 
فرّجح �لثانية ، و�إمنا رجحها الأنه ر�آها �أدوم فاإن م�شلحة حفظ �لعقيدة ُي�شتدرك ف��ُتها �ل�قتيُّ برج�ع 
، بخالف م�شلحة حفظ  �لعجل برج�ع م��شى  �لعجل حيث غريو� عك�فهم  على  و�إبطاله عبادة  م��شى 

�الأنف�س و�الأم��ل و�جتماع �لكلمة �إذ� �نثلمت ع�شر تد�ركها .

ْقَت َبنْيَ بني �إ�شر�ئيَل ومَلْ َتْرُقب َقْ�يِل( ، وكان �جتهاده ذلك  وت�شمن هذ� ق�له ) �إينِّ َخ�ِشيُت �أن َتُق�َل َفرَّ
�شالح  م�شلحة  عليه؛الأّن  �ملتفرعة  �الأ�ش�ل  حفظ  من  �أهم  لل�شريعة  �الأ�شيل  �الأ�شل  حفظَ  الأن  مرج�حًا 

�العتقاد هي �أم �مل�شالح �لتي بها �شالح �الجتماع ()22(

ق�له  وهي  �خلمر  لتحرمي  مهّدت  �لتي  �الآية  ؛تلك  و�ملفا�شد  �مل�شالح  بني  �لن�عي  �لتعار�س  �أمثلة  ومن 

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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ْفِعِهَما َوَي�ْشاأَُل�َنَك  ْثُمُهَماآ �أَْكرَبُ ِمن نَّ ا�ِس َو�إِ ْمِر َو�مْلَْي�ِشِر ُقْل ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ ُل�َنَك َعِن �خْلَ تعالى}َي�ْشاأَ
ُروَن{�لبقرة219 ُ َلُكُم �الآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ ُ �هللَّ َماَذ� ُينِفُق�َن ُقِل �ْلَعْفَ� َكَذِلَك ُيبنيِّ

�أخرى! ومع وما  فم�شم�ن �الآية �لكرمية: م��زنٌة بني م�شالح ومنافع من جهة و مفا�شد م�شار من جهٍة 
�أن ما فيها من م�شار �أعظم و�أكرب  �إال  ل من �الجتار باخلمر من منافع كما �شّرحت به �الآية؛  قد يتح�شّ
�أي�شا! و�مل�شالح  �أما �ملف�شدة فهي دينيٌة عقلية وماليٌة  ،وم�شلحة �خلمر �ملت�قعة هنا هي م�شلحٌة مالية 

�ملالية ـ و�إن كانت �شرورية يف بع�س �ش�رها ـ �إال �أنها متاأخرٌة يف �لرتبة عن م�شلحة حفظ �لدين .
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ى بفقه الواقع: �سمَّ املطلبجُ الثاين: العلمجُ بالواقع اأو مايجُ

املق�سود بفقه الواقع:

هذ� �مل�سطلح من �مل�سطلحات �لتي ��ستعملت يف �الأو�ساط �لدعوية و�ل�سرعية، وال يعرف بالتحديد �أول من 
��شتعمله ولكنه �شاع حديثًا على �أل�شنة �ملفكرين و�لدعاة،  وقد جاء على ل�شان بع�س �الأئمة قدميًا ؛ومنهم 

�الإمام �بن �لقيم يف �أكرث من م��شع من كتبه ، ومنها ق�له :

 )وال يتمكن �ملفتي وال �حلاكم من �لفت�ى و�حلكم باحلق �إال بن�عني من �لفهم:

اأحدهما : فهُم �ل��قع و�لفقه فيه 

الثاين: فهُم �ل��جب يف �ل��قع ؛وه� فهم حكم �هلل �لذي حكم به يف كتابه �أو على ل�شان ر�ش�له ()23(

�مل��ش�ف  �ل�شيء  ه�  فال��قع  �أي حا�شل،  و�قع  �أمر  : هذ�  فيقال  �للغة مبعنى �حلا�شل  �ل��قع يف  ويطلق 
بال�ق�ع مبعنى �حل�ش�ل و�ل�ج�د، ومنه ق�له تعالى:« �إمنا ت�عدون ل��قع«.�ملر�شالت 7

و�ل��قع �أي�شا �ل�شاكن و�لهابط من عل� كما يقال« طائر و�قع �إذ� كان على �شجر ونح�ه)24(.

 ومن حيث �لرتكيب �الإ�شايف ه� فهم �حلا�شل من �أم�ر �لنا�س.

وعرفه بع�س �ملعا�شرين  بق�له:« علم يبحث يف فقه �الأح��ل �ملعا�شرة من �لع��مل �مل�ؤثرة يف �ملجتمعات 
و�لق�ى �ملهيمنة على �لدول، و�الأفكار �مل�جهة لزعزعة �لعقيدة، و�ل�شبل �مل�شروعة حلماية �الأمة ورقيها يف 

�حلا�شر و�مل�شتقبل«)25(

�أم  �لنا�ِس و�ل�قائِع �ملُعا�شرِة و�الأحد�ِث �جلاريِة �ش��ًء كانت عامة  �أح��ِل  َفهُم   »: باأنه  ومُيكُن تعريُفه 
خا�شة مبعرفة حقيقتها و�أ�شبابها و�آثارها وو�شائل حماية �ملجتمع من �أ�شر�رها«)26(

وال�شك �أن �لعلم ب��قع �مل�شاألة وظروفها ،و�لت�ش�ر �لدقيق لالأو�شاع �ملجتمع وما يحتف بهذ� �ملجتمع من 
�أن:  من جهة  �مل��زنات(  )فقه  على  �لكبري  �أثره  له  �لت�ش�ر  هذ�  �أن  ال�شك  وت�جهات  وم�ؤثر�ت  معطيات 

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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�لفقيه ال�ستطيع حتقيق مناط �مل�ساألة ومن ثم �إعمال �لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد دون فهم و�قع �مل�ساألة 
فهمًا دقيقًا ،و�شياأتي لذلك �أمثلة يف باب �لتطبيق باإذن �هلل تعالى وع�نه.

املطلبجُ الثالث: اعتبار املــــاآل

هذ� �ل�شرُع �لعظيُم جاء من لـُدْن حـَكيٍم خبري ،و�حلكيُم �خلبرُي من �شاأنِه �شبحانه �أن يك�ن �شرعُه وحكمُه 
مت��زنًا حمققًا للم�شلحِة د�رئًا الأي مف�شدة ،و�أن يك�َن ذلك يف حال �الأمر ومـــاآله ،وذلك �أن �لفقيَه �أو �ملفتي 
�أو حتى �ملُفكر �مل�شلم �أو �ملكلف �لعادي؛ كل �أولئك ال يق�م�ن بتعدية �الأحكام على �ل�قائع دون �لنظِر �إلى 
ع��قبها ؛و�عتباِر مــاآالتها ؛ من جهِة حتقق �ملق�شد �ل�شرعي يف تلك �لنازلِة �لتي يريد تنزيل �حلكم �ل�شرعي 
عليها، و�عتبار �ملاآل ـ يف ظني ـ من �أهم و�أدق �شمات �لفقه �الإ�شالمي ومعامله ،ودليل عظيم على منطقيته 
وحي�يته و�لت�شاقه بال��قع، و�أن �لفقه �الإ�شالمي كما �أنه يحكُم يف �ل��قع �إال �أنه ي�شت�شرُف �مل�شتقبَل كذلك.

و�لتعريفات  �أما يف �ال�شطالح :فالجتُد يف كتب �حلدود  و�لعاقبة،  و�مل�شري  �ملرجع  �ل�شيء مبعنى  ومــاآل 
تعريفًا ��شطالحيًا ملفه�م �عتبار �ملاآل،بالرغم من �أن �لعلماء من فقهاء و�أ�ش�ليني كان�� يعمل�ن مب�شم�نه 
ـ وكما قّرر �الإمام �ل�شاطبي  �شمن �لق��عد �الأ�ش�لية و�لفقهية �لتي يطبق�نها يف �جتهاد�تهم ، فاعتبار �ملـــاآلـ 
رحمه �هلل يف م��فقاته ــ ه� �الأ�شل �لذي ُيـَرُد �إليه كثري من �الأ�ش�ل �لفقهية مثل: �ال�شتح�شان و�شدِّ �لذر�ئع 

�الأ�شل  لهذ�  وتف�شياًل  ذكرً�  �لعلماء  �أكرث  من  فه�  ــ  �ل�شاطبي  �الإمام  �أعني  ـــ  �لَعَلم  هذ�  ذكِر  ومبنا�شبة 
�ل�شرعي �لعظيم ويف م���شع كثرية من كتبه، حتى و�شل يف �مل�شاألِة �لعا�شرة يف كتاب �الجتهاد من �مل��فقات 
�إلى �أن قّرر �أن هذ� �الأ�شل �أ�شٌل الأ�ش�ٍل �شرعيٍة �أخرى ينبني عليه وعليها �جتهاد �ملجتهدين ونظَر �لعلماء 

و�ملفكرين.

َظـُر يف ماآالِت �الأفعاِل معترٌب مق�ش�ٌد �شـــرعًا كانت �الأفعال م��فقة  قال �الإمام �ل�شاطبي رحمه �هلل :  ) �لنَّ
�أو خمالفة، وذلك �أن �ملُجتهَد ال يحكُم على فعٍل من �الأفعال �ل�شادرِة عن �ملكلفني باالإقد�ِم �أو باالإحجام 
�إال بعد نظرِه فيما ي�ؤول �إليه ذلك �لفعل... وقال: وهذ� �الأ�شُل ينبني عليه ق��عُد؛ منها:قاعدُة �لذر�ئع..

وقاعدة �حليل..وقاعدة مر�عاة �خلالف ..()27(

ونع�د للتعريف و�أق�ل :  �أن عددً� من �ملعا�شرين �جتهدو� يف �شياغة تعريٍف لهذ� �ملبد�أ �ل�شرعي �لعظيم، 
ومن هذه �لتعريفات �أنه: )�لنظر فيما مُيكُن �أن ت�ؤول �إليه �الأفعال و�لت�شرفات م��شع �الجتهاد و�الإفتاء 

و�لت�جيه،و�إدخال ذلك يف �حل�شبان عند �حلكم و�لفت�ى()28(  
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ومن هذه �لتعريفات �أي�سًا �لقول باأنه)حتقيق مناط �حلكم بالنظر يف �القت�ساء �لتبعى �لذي يكون عليه 
عند تنزيله من حيث مق�شده و�لبناء على ما ي�شتدعيه ذلك �القت�شاء(

�أنظر: �عتبار �ملاآالت ومر�عاة �لت�شرفات ، د.عبد �لرحمن �ل�شن��شي ،وهذ� �لتعريف و�شفه �شاحب كتاب: 
�عتبار �ملاآل يف �لبحث �لفقهي د.ي��شف �حميت�؛باأنه �أدق �لتعاريف و�أح�شنها.

وعلى �ش�ء هذ� �ملبد�أ �ل�شرعي �لذي جتُد �أ�شله يف كتاب �هلل و�شنة ر�ش�له �شلى �هلل عليه و�شلم يف �أدلة 
كثرية ووقائع متعددة   �أنظر: �مل��فقات.. و�عتبار �ملاآل يف �لبحث �لفقهي د.ي��شف �حميت�

على �ش�ئه ووفق منهجه �شار �ل�شحابُة ر�ش��ن �هلل عليهم و�لعلماء من بعدهم يف بيان �شرع �هلل وتقرير 
�الأحكام وتنزيل �لفتاوى،فنجُد يف �جتهاد�ت �خللفاء �لر��شدين �ش�رً� كثريًة ، ومن ذلك �جتهاد �أبي بكر 
ر�شي �هلل عنه �ملبني على ) فقه �مل��زنات( �ملرتكز على مبد�أ » �عتبار �ملاآل » يف عزمه �ل�شحيح و�ل�شليم 
ة �الإ�شالم؛ و�أهَل �الإ�شالم يف حروب �لردة ،وم�شاألة  و�ملُ�فق �لذي حمى به ـ بع�ن �هلل وف�شله ــ  ِحمى وبي�شَ
جمع �لقر�آن وغريها،و�جتهاد�ت �أمري �مل�ؤمنني عمر بن �خلطاب ر�شي �هلُل عنه فيها كثرٌي من هذ� �لفقه 
�ملبني على �عتبار �ملـــاآل ،ومن ذلك : فت��ه يف م�شاألة )قتل �جلماعة بال��حد( فقد روى �شعيد بن �مل�شيب �أن 
عمَر ر�شي �هلل عنه قَتَل نفرً� برجٍل و�حد قتل�ه ِغيَلًة،وقال:) ل� مَتَاالأَ عليه �أَهُل �شنعاَء لقَتْلُتهم جميعًا)29( 

�بن  �لفقيه  �الإمام  ويقر�أ  هنا،  ظاهٌر  �ل�شاأن  �خلطرية  �لفت�ى  هذه  يف  �مل��زنات  فقه  �إعمال  �أن  وال�شك 
ر�شد �حلفيد رحمه �هلل هذه �لفت�ى قر�ءًة �أ�ش�ليًة فيق�ل: )فُعمدُة مْن َقَتَل بال��حِد �جَلَماعَة �لنظُر �إلى 

�مل�شلحِة،فاإنه مفه�ٌم �أن �لقتَل �إمنا �ُشرع لنفي �لقتل كما نّبه عليه �لكتاب...()30( 

وهذ� مثاٌل لطيف �إال �أنه يدل على فقٍه م�زون وب�شريٍة م�فقه،فهذ� �ل�شيد �لتابعي �لكبري َرجاُء بن َحَي�ة 
�ِس �ل�ليِد بن عبد�مللك �إليه ،فيحلُف رجاء �أنه ما قال  رحمه �هلل �ملت�فى �شنة112هـ، َيـ�شـي به بع�ُس ُجالَّ
�لذي بلَغ �ل�ليد؛وه� قد قاله يف حقيقة �الأمر! فاأمَر �ل�ليُد �أن ُيجلَد �ل���شي ،فقال �لرجُل وه� حتت �أمل 

�ل�سياط: )يارجاُء؛ بك 

ُي�شت�شقى �ملطُر و�شبع�ن �ش�طًا يف ظهري،فقال رجاء:�شبع�ن �ش�طًا يف ظهرك خرٌي لك من �أن ُيقتَل م�شلم 
 )31()!!

�ملاآل  �مل��زنات ومبد�أ �عتبار  �لعالقة بني فقه  �الأ�شيل تظهر مدى  �الأ�شل  �ملرتكز وهذ�  وبالنظِر يف هذه 

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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،فهذ� �ملبد�أُ �لـ�شـرعي �أحد �ملك�نات �لرئي�شة لهذ� �لفقه ،وله عالقة و��شحة باملرتكز �الأول: منهج �عتبار 
�مل�شالح و�ملفا�شد حيث �إن �ملـــاآل باخت�شار ما ه� �إال: م�شلحٌة ُت�شتجلُب �أو مف�شدٌة ُتدفع .

ونخل�س من ذلك كلِّه: �أن هذه �ملرتكز�ت �أو �ملك�نات �لثالثة ) �مل�شالح و�ملفا�شد،�لعلم بال��قع ، �عتبار 
�ملــاآل ( عبارٌة عن منظ�مٍة و�حدة ُت�شكل يف �لنهاية �لعقل �لفقهي �ملت��زن �لذي ي�شدُر عنه هذ� �لن�ع من 

�لفقِه فقه �مل��زنة.

ويف هذ� �ملقام �أنقُل كالمًا علميًا دقيقًا يلخ�س هذه �ملك�نات �لعلمية �ملنهجية للدكت�ر فتحي �لدرينى حيث 
قال) �إذ� كان من �ملُقرر بد�هًة �أن طبيعة �الجتهاد عقٌل متفهم ذو ملكٍة ُمقتدرٍة متخ�ش�شة، ون�ٌس ت�شريعي 
�أو متعلق  �لن�س  �إليه،وتطبيق على م��ش�ع  ُي�شت�شرف  �أو مق�شدً�  ي�شت�جبه  يت�شمن حكمًا ومعنى  �س  مقدَّ
�حلكم،ونتيجٌة مت�خاٌة من هذ� �لتطبيق، فاإن كل �أولئك يكـــ�ن نظريًا ما مل تكن �ل��قعُة �أو �حلالُة �ملعرو�شٌة 
قْد ُدر�شت در�شًا و�فيًا بتحليٍل لعنا�شرها، وظروفها ومالب�شاتها، �إذ �لتفهم للن�س �لت�شريعي يبقى يف حيز 
ر مبا ع�شى �أن  �لنظر ،وال تتم �شالمة تطبيقه �إال �إذ� كان ثمة تفهٍم و�ٍع لل�قائع مبك�ناتها وظروفها،وتب�شّ

ُي�شفَر عنه �لتطبيق من نتائج؛ الأنها �لثمرُة �لعملية �ملت�خاة من �الجتهاد �لت�شريعي كله()32( 
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حتى ننتقل  من ميد�ن �لتنظري و�لتاأ�شيل �إلى و�قع �لتطبيق و�لتنزيل ،البد من �أن ن�شرَب ونناق�َس عددً� من 
َ �أثُر هذ� �لفقه وكيفية تطبيقه يف حياتنا �ملعا�شرة وو�قعنا �ملعا�س ! �مل�شائل و�لق�شايا �ملعا�شرة حتى يتبنيَّ

ـ عـددً� من �لق�شايا �ملعا�شرة يف �شياقاٍت خمتلفة ،دون �لدخ�ل يف تفا�شيلها �لفقهية  و�شاأنتخُبـ  باإذن ِ �هللـ 
و�خلالفية .

  النوع الأول  : �أمثلٌة تتعلق بق�شايا مهمة لها عالقة ب��قع �لنا�س �لي�م وكّل ي�م، وتهم �شريحًة كبريًة ومهمًة 
يف �ملجتمع �أنيط بها �لقيام مبهاٍم مهمٍة وم�ؤثرة و�أعني بها �شريحَة �الأئمة و�خلطباء ، فهم من �أولى �لنا�س 

بالتفقه بفقه �مل��زنات وتطبيقه،كما �شيت�شُح ذلك من خالل �الأمثلة �لتالية:  

املثال الأول :

�أم�ر حتدُث بني �مل�شلني  تقت�شي �لرتيث و�لت�شرف من خالل �إعمال فقه  قد تطر�أ لالإمام يف م�شجده 
�مل��زنة : 

ومن ذلك : قد يك�ن لدى �إمام �مل�شجد  قناعة يف حمِل �مل�شلني على �شنٍة معينة من قبيل �ملندوب ؛ولكنَّ 
تطبيَق هذ� �ملندوِب يف جماعِة م�شجٍد معني مع ما فيه من م�شلحة مت�خاة، قد ي�شاحُبه مف�شدٌة �أخرى 
يف ك�ن هذه �ل�شنة غريبة على �مل�شلني ويف حملهم عليها قد يحدث نف�ر منهم �أو عزوف عن �ل�شالة يف 
�مل�شجد ؛ فهنا ينبغي لالإمام �أن ير�عي هذه �جل��نب ويعرف �أي �جلهتني �أغلب �مل�شلحة �أم �ملف�شدة وهل 

هناك مف�شدة مت�قعة �حلدوث فعاًل �أم �أنها مت�همة .

وله يف �شيِد �الأئمِة وخريِهم ر�ش�ِل �هلِل �شلى �هلل عليه و�شلم �أ�ش�ٌة ح�شنة ؛فقد كان ـ وكما مر �شابقًا ـ  ي��زُن 
على  �خلروج  ترك  كما  ؛  منهما  �الأرجح  فيقدم  تركه  على  �ملرتتبة  و�مل�شلحة  �ملندوب  فعل  م�شلحة  بني 
�لنا�س لي�شلي بهم قيام �لليل جماعة ملا عار�س هذه �مل�شلحة �ملندوبة �ملعتربة عار�ٌس �آخر وه� : خ�شية 

�الفرت��س ـ �أن ُتفر�س عليهم ـ ال�شيما و�أن �لع�شر ع�شر ت�شريع .

ومن ت�سرفات العلماء يف هذا الباب وفقههم :

�أنهم ��شتحب�� لالإمام �إذ� �شلى بق�ٍم وهم ال يقنت�ن يف �ل�تر وه� يرى  �أف�شلية �لقن�ت يف �ل�تر؛ �أن ال ُيـ�تَر 

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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بهم تاأليفًا لقل�بهم؛ ودفعًا ملف�شدِة نف�رهم �أو ما قد يحدث من �إ�شكاالت .

 قال �شيُخ �الإ�شالم �بن تيمية:) وقد ��شتحب �أحمد ملن �شلى بق�ٍم ال يقنت�ن بال�تر ،و�أر�دو� من �الإمام �أن 
ال يقنت لتاأليفهم ؛فقد ��شتحب ترك �الأف�شل لتاأليفهم ؛ وهذ� ي��فق تعليل �لقا�شي ،في�شتحب �جلهر بها ـ 
�لب�شملة ـ �إذ� كان �ملاأم�م�ن يختارون �جلهر لتاأليفهم ...�إلى �أن قال : وهذ� كُلُه يرجع �إلى �أ�شٍل جامع وه� 

�أن �ملف�ش�َل قْد ي�شري فا�شاًل مل�شلحٍة ر�جحة ..()33(  

فمْن يرى من �الأئمة مندوبية و�أف�شلية �ختيار عدد ع�شرين ركعة يف �شالة �لرت�ويح يف رم�شان يف م�شجده 
يحقق م�شلحة  ما  �لكيفيات  من  ويختار  �الأمر جيدً�  يزن هذ�  �أن  ؛البد  ذلك  على  �مل�شلني  ؛ويريد حمل 
�أو ي�شطرو�  �أن ال يق�ى �أكرث من يف �مل�شجد على ذلك فيتكا�شل��  �أد�ء �لعبادة ؛ فُيخ�شى  �الجتماع ودو�م 
لل�شالة يف م�شاجد �أبعد مما قد ي�شق عليهم �أو على بع�شهم ! و�مل�شاألة كلها د�ئرة يف باب » �ملندوب » و�أي 

كيفيٍة يختار �الإمام من �لكيفيات �ملعروفة له فيها �أ�شٌل و�َشعة .

املثال الثاين : 

�خلطيُب البد �أن يعتني باختيار �مل���شيع �لتي يتحدث عنها ؛ وقد تطر�أ بع�س �لق�شايا �ملعا�شرة ؛وقد يرى 
�أن �مل�شلحَة تقت�شي �حلديث عن هذ� �مل��ش�ع �أو ذ�ك ولكن قبل �حلديث فيه وطرحه على �أ�شماع �شر�ئح 
خمتلفة من �لنا�س ي�شمهم هذ� �مل�شجد ؛البد من مر�عاة فقه �مل��زنة ؛فيتاأكد هل من �مل�شلحة طرح هذ� 
�مل��ش�ع وهل هناك م�شلحة �أخرى �أو مف�شدة تعار�س هذه �مل�شلحة ؟ من جهة عدم �ال�شتيعاب ملا يقال �أو 
عدم �لفهم  �ل�شحيح وما ينتج عنه من خطاأ وزلل يف �لتطبيق. وقد جاء يف �الأثر م�ق�فًا على �أمري �مل�ؤمنني  
َب �هلُل ور�ش�له { ث�� �لنا�َس مبا يعرف�ن �أحُتب�ن �أن ُيكذَّ علي ر�شي �هلل عنه  ما ُي�شبه هذ� حيث قال :} َحدِّ

)34( قال �بُن حجر: ) وفيه دليٌل على �أن �ملت�شابه ال ينبغي �أن ُيذكَر عند �لعامة ()35(

 مثاٌل ثالث: ال يخل� م�شجد يف �لغالب من حدوث بع�س �الإ�شكاالت �أو �خلالف ح�ل بع�س �لق�شايا �ل�شكلية 

�أو �لتنظيمية يف �مل�شجد ؛مما يرى �الإمام �أنها د�خلٌة �شمن م�ش�ؤلياته �ملناطة بها ؛ويرى بع�س �مل�شلني غري 
ذلك ! فمثل هذه �الأم�ر �إن كانت د�خلٌة يف جمال �ملباحات ومل تكن م�ؤثرة على طبيعة �لعبادة �أو كيفيتها 
؛فهنا البد لالإمام �أن يزن هذ� �الأمر مبيز�ن �مل�شلحة و�ملف�شدة ؛ فلعله يتنازل عن بع�س ما يرى �شحته 

تاأليفًا للقل�ب ودرًء حلدوث �أم�ر �أو خ�ش�مات ال ينبغي حدوثها يف بي�ت �هلل.

�إحد�ثه يف  �لذي كان يريد  �لتغيري  �لر�شالة و�شيد �خللق  �ملع�ش�م و�شاحب  �لكرمي وه�  �لنبي  فقد ترك 
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�أب��ب �لكعبة مع �أن نف�شه كانت متيل �إليه خ�شية مف�شدة �أخرى رجحت عنده على م�شلحة �لتغيري �لتي 
كان ير�ها �شلى �هلل عليه و�شلم ،وقال لزوجه عائ�شة ر�شي �هلل عنها:) يا عائ�شة ل�ال �أن ق�مك حديث عهد 
بجاهلية الأمرت بالبيت فهدم فاأدخلت فيه ما �أخرج منه و�ألزقته باالأر�س وجعلت له بابني بابا �شرقيا وبابا 

غربيا فبلغت به �أ�شا�س �إبر�هيم ()36(  

 النــوع الثاين: نوازل معا�سرة

�لنم�ذُج �الأول: م�شاألة متثيل �ل�شحابة ر�ش��ن �هلل عليهم جميعًا.

هذه �مل�شاألة بل �لق�شية! من �لن��زل و�لق�شايا �ملعا�شرة، و�لتي لي�س فيها ن�ٌس من كتاٍب �أو �شنٍة �شحيحة 
يف بيان ج��زها من عدمه، فامل�شاألُة ِبـرُمِتها مبنيٌة على �الجتهاِد و�لنظر ،وهذ� �الجتهاد مبنٌي على �إعماِل 

فقه �مل��زنة مبك�ناته �لثالثة �ملذك�رِة �شابقًا ))�مل�شالُح و�ملفا�شد ،فهم �ل��قع، �عتبار �ملــاآل(  

فامل�شالح �ملرج�ة من مثل هذ� �لن�ع من �الأعمال هي مابني �ملُتَ�هم و�مللغى، و�ل��قع يحكي �إبر�زً� �شيئًا 
وم�شيئًا لهذه �لك�كبة �ملُ�شطفاة و�ملُختارة،ويحكي جتاوز�ت �شرعية وتاريخية ال ت�شح وال تليق مبقامهم 

�لكرمي!

وقد وقفُت على جملٍة وعينٍة من هذه �الأعمال �لفنية �لتي �أُنتجت يف �ل�شنتني �الأخريتني ،عن �شخ�شيات 
من �شحابة ر�ش�ل �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم، ووجدُت بكل �إن�شاف وجترد جمم�عة من �الأخطاء �لتي ال 
ي�ش�ُغ جتاوزها �أو �لتغا�شي عنها عند بحث �مل�شاألة وتقرير �حلكم! ومن ذلك: تقدمي �ل�شحابة و�إظهارهم 
تتنا�شب مع ما ُعرف عنهم من �شمٍت وهيئٍة ،فظهَر بع�شهم ب�ش�رٍة م�ش�هٍة ال متت  تليق وال  ب�ش�رٍة ال 
ل��قعهم ب�شلة!ومنه: �أخطاء يف تالوتهم للقر�آن! وكيف يت�ش�ر �خلطاأ منهم يف هذ�؟ وهم �لذين عليهم 
و��شتحد�ث ح��ر�ت  �بتد�ع  �إلى  �إ�شافًة  و�شلم؟  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  م�شافهًة من  و�شمع�ه  �لقر�آن  �أُنزل 

و�أقاويل نقطع باأنهم مل يق�ل�ها ولكن و�قَع �الإنتاج و�الإخر�ج �لفني يقت�شي هذ� !

د �شخ�شيات �ل�شحابيات �جلليالت يف حاٍل وهيئٍة ال تر�شي �هلَل ور�ش�لَه  ناهيك عن ظه�ر مْن ميثل وُيج�شِّ
و�مل�ؤمنني! مع ن�شِج ح��ر�ٍت من �خليال على �أل�شنتهن ر�ش��ن �هلل عليهن فيها من �ملي�عِة و�الإ�شفاف �ل�شئ 

�لذي يق�شعُر منه بدن �مل�شلم!

وعند �مل��زنة بني �مل�شالح �ملرج�ة و�ملفا�شد �ملت�قعة ،جند ـ وبعد �لتاأّمل ـ �أننا بني : م�شالح �إما مت�همة 

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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الحّظ لها يف �ل��قع �أو ملغاة تتعار�س مع ق��عد �ل�شرع ومقا�شده! وبني :مفا�شد لي�شت مت�قعة بل ـ هي يف 
نظري ـ حا�شلة وو�قعة .

ومنها غري ما ذكرت قبل قليل من �أخطاء ، �أن هذه �ل�شخ�شيات �لتي ت�ؤدي هذه �الأدو�ر غالبهم من غري 
�أهل �ل�شالح و�لتاريخ �حل�شن! فعندما ي�ؤدون هذه �الأدو�ر فاإنهم يحدث�ن عن �لن�سء ن�ع من �لتناق�س بني 
ما قر�أوه وبني ما ر�أوه! فهناك ملحظ مهم ودقيق يغفل عنه من يفتي باجل��ز وه� : �أن �ل�شحابَة لي�ش�� 
جمرد رو�يات حُتكى �أو �أدو�ر ُت�ؤدى؛بل �الأمر �أعمق من ذلك !فال�شحابي �شمٌت ودٌل وهيئٌة وجل�شٌة ووقاٌر 
وهيبٌة ؛وهذه �أم�ر �أخذوها عن قدوتهم ومعلمهم �شيدنا حممٍد �شلى �هلُل عليه و�شلم، وهي �أم�ر ودقائق ال 
ميكن الأحٍد �أن ُيج�شدها �أو يحاكيها فكيف �إذ� كان �ملمثل من تلك �لفئة �ل�شابق و�شُفها؟!وهذه �خل�شال 

حمُل ومظنُة �قتد�ء من �مل�شاهدين و�ملتلقني! وهنا تكمن �خلط�رة و�ملف�شدة!

ومن �ملفا�شد : �أن كتابة �لن�ش��س يف تاريخ �ل�شحابة ال ي�شلُم من �لغلط �أو �لت�جهات غري �ملت��زنة ،فكاتب 
جتعُل  فكرية...�إلخ(  )طائفية،مذهبية،  ومتنوعة  كثريٍة  �سغوٍط  حتت  يخ�سع  قد  �ل�سيناريو(  �أو  )�لن�س 
�لنفر  و�أولئك  �لعظيمة  �حلقبة  هذه  عن  �شحيح  غري  و�قعًا  ويحكي   ! �حلقيقة  عن  يبتعد  د  �ملُج�شَّ �لن�ّس 

�لعظام!

 وقد جاء قر�ُر جممِع �لفقـِه �الإ�شالمي مبكَة ـ حر�شها �هلل ـ يف دورتِه �لع�شرين 1432هـ  مبنيًا على هذ� 
�لفقه )فقه �مل��زنة ( ومما جاء يف هذ� �لقر�ر �ملُبارك:

) وما ُيقال �إن يف متثيل �ل�شحابِة م�شلحة للدع�ة �إلى �الإ�شالم،و�إظهار ملكارم �الأخالق،غري �شحيح،ول� 
ُفِر�َس �أّن فيه م�شلحة فاإنها ال تعترب �أي�شًا ،الأنه يعار�شها مف�شدٌة �أعظم منها،وهي ما �شبق ذكره مما قد 
يك�ن ذريعًة النتقا�س �الأنبياء و�ل�شحابة و�حلط  من قدرهم،ومن �لق��عد �ملُقررِة يف �ل�شريعِة �أن �مل�شلحَة 
ُتعترب؛ الأن درء  �إذ� عار�شها مف�شدٌة م�شاويٌة لها ال  �أن �مل�شلحَة  �أي�شًا:  ُتعترب ،ومن ق��عدها  �ملت�همَة ال 

ٌم على جلِب �مل�شالح،فكيف �إذ� كانت �ملف�شدة �أعظم من �مل�شلحِة و�أرجح؟...( �ملفا�شِد ُمقدَّ

قلُت: وهذ� مقت�شى �لعدل و�لفقه �ملت��زن �لذي ينظر لل��قع ويقّدر �مل�شلحة ويعترب �ملــاآل،وال يليق مبْن يفتي 
يف مثل هذ� �لن�ع من �مل�شائل �لتي لها و�قع معني ،�أن يتعجل يف فت��ه دون �لتاأكد و�لنظر يف و�قع هذه �الأفالم 
�ملُنتجة و�لغر�س من �إنتاجها ومدى �ن�شباطها لل�ش��بط �لتي ُيفتي بها مْن يذهب للج��ز؟! ومدى حتقيقها 

للم�شالح �ملزع�مة على �أر�س �ل��قع!حتى يك�ن ر�أيه حمققًا للم��زنة �ملطل�بة،و�ملُ�فق مْن وفقُه �هلل.    
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 النموذج الثاين: امل�ساركة يف املظاهرات والإ�سرابات  :

هذ� �لن�ُع من �لفعِل �لذي تق�م به بع�ُس فئات من �ملجتمعات يف بلٍد ما،ه� عبارٌة عن تعبري عملي )�شلمي 
�أو مطالبة باأ�شياء يرج�ن  �أنظمٍة وق��نني قائمة  �أو  �أو �لتظلم من نظاٍم حاكم  يف �لغالب( عن �الحتجاج 

حتقيقها.

�إ�شالمية من  و�أغر��شها، فهناك مظاهر�ت حتدُث يف بالد غري  باختالِف �ش�رها  يختلُف حكمها  وقد   
�لبلد�ن  بع�س  يف  �أ�شبحت  �ملظاهر�ت  وهذه  �لبلد؛  ذلك  نظام  ووفـق  حق�قِهم  ببع�ِس  يطالب�ن  م�شلمني 
لها  كالبلد�ن �لغربية عرفًا ُمتبعًا يف مثل هذه �حلاالت،بل �شار هذ� �لت�شرف قان�نيًا ب�شروطه �لتي ف�شّ
�لقان�ن،وبالتايل �أ�شبح ت�شرفًا �شلميًا هادئًا قد يحدث كلَّ ي�م ومير بهدوء دون �أ�شر�ر �أو تعطيل م�شالح!

�لفل�شطينني  من  يحدث  ؛كما  ُمغت�شبة  معتديٍة  كافرٍة  �شد حك�مٍة  م�شلم�ن  بها  يق�م  وهناك مظاهر�ت 
، ومظاهر�ت  �ملعتدي  �أعماُل عنٍف �شد  ي�شاحُبها  �مُلعتدية،وقد  هي�نيِة  �ل�شُ �لدولِة  ـ �شد  ـ ن�شرهم �هلل 
حتدث يف بلد�ٍن �إ�شالميٍة للمطالبة ببع�س �حلق�ق �أو دفع ظلم �أو مطالبة برحيل نظام ،وقد تك�ن �شلمية 

هادئة وفق قان�ن �لبلد وبرتخي�س ،وقد تك�ن غري ذلك!

و�ل�ش�ر كثرية ومت�شابكة ،ولكن �ملق�ش�د �أن �ختالف هذه �ل�ش�ر باختالف �أماكنها ومقا�شدها وو�شائلها 
ال�شك �أنه �شيك�ن م�ؤثرً� يف تقديِر �مل�شلحِة ويف �حلكم يف نهاية �الأمر.

 و�لعلماء يف حكم هذه �ملظاهر�ت وكذلك �الإ�شر�بات على ق�لني يف �جلملة ،ق�ٌل يرى منعها،وق�ٌل يرى 
جو�زها ب�سو�بط و�سرط 

 ومن يرى �ملنَع: ينطلُق ـ يف �جلملة ـ من عدِم وجـ�ِد �أ�شٍل لهذ� �لن�ِع من �لفعل؛وبالتايل عدم م�شروعيِة 
هذه �ل��شيلة و�إْن كانت �لغاية م�شروعة! و�أن �ل��شائَل �ل�شرعية من :م�شافهٍة للحاكم �أو مكاتبة �أو مر��شلة 
هي �ملتعينة ، و�الأمر �لثاين:  �ملفا�شُد �مُلرتتبة على هذ� �لفعل، من �شغٍب وتعطيل للم�شالح ،و�لت�شبب يف 
ح�ش�ل مفا�شد �أعظم من �مل�شلحة �ملت�خاة من هذ� �لفعل،وما ي�شاحب هذه �ملظاهر�ت من منكر�ت �أو 

رفع �شعار�ت طائفيٍة �أو حتقيق م�شالح حزبية ...�إلخ

ومْن يذهُب �إلى �جل��ز  ي�شتدل ببع�س �الآثار �لتي قد يفهم منها ج��ز مثل هذه �لفعل، ويرون �أنها و�شيلٌة 
و�الأ�شل يف �ل��شائل �الإباحة،و�ل��شائل لها �أحكام �ملقا�شد ،و�أن هذه �ملظاهر�ت يرتتب عليها م�شالح عامة 

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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وكلية من دفٍع للظلم ،و�إظهاٍر للحق...�إلخ

وال�شك �أن هذه �مل�شاألة �جتهاديٌة ونازلٌة؛ ويحتُف بها كثرٌي من �الأمـ�ِر و�الإ�شكاالت و�لتي حتتاج معها الجتهاٍد 
معي،ي��زُن بني �مل�شالِح و�ملفا�شد م�شتح�شرً� لل��قع م�شت�شرفًا للمــاآل، مع مر�عاة �ل�ش�ر  جماعي �أو جَمْ

�ملتعددة و�ملختلفة وظروف كل بلد .
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اخلامتةجُ والتو�سيات:

�أختُم هذ� �لبحث بعدٍد من �لنتائج �لتي خرجُت بها ؛ومنها:

ـ �أهمية هذ� �لن�ع من �لفقه يف حتقيق مقا�شد �ل�شارع من �لتكليف،و من خالل تطبيق فقه �مل��زنة تطبيقًا  ـ 
�شحيحًا تظهر مدى �لعالقة �لق�ية بني �ملق�شد �ل�شرعي)�مل�شالح( وبني �حلكم �لتكليفي.

ــ هذ� �لفقه يرتكز على ثالثة مك�نات: �عتبار �مل�شالح ،�لعلم بال��قع،�عتبار �ملاآل.

ــ يحتاج تطبيق هذ� �لن�ع من �لفقه �إلى ُمكنٍة علميٍة عالية،و�إملام مبقا�شد �ل�شريعة.

و�ملُفتي  �لفقيه  منه  ي�شتفيد  عامة،  ب�ش�رٍة  �الإن�شاين  �لتفكري  ،ي�شمل  عام  فكري  منهٌج  �مل��زنِة  منهُج  ـ 
و�لد�عية و�ملُفكر و�ملُخطط.

ــ وعي و�إملام علماء �الأمِة �ملتقدمني ؛ مبكانِة و�أهميِة هذ� �لفقه 

ــ �أن تطبيَق �لن�سِ �لـ�شـرعي ه� بذ�تِه ي�ؤدي �إلى �مل��زنة ،فلي�شت �مل��زنة �أمـرً� خارجًا عن د�ئـرِة �لن�ش��س 
بل �إن �ل�شريعَة كلَّها مبنيٌة على �مل��زنة كما هي مبينٌة على �لعدل و�لتي�شري �أو �ل��شطية ، فحيث ما كان حكُم 

�ل�شـرِع وحتقيق مقا�شده؛ فثّم �لعدل و�لتي�شري و�مل��زنة!

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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 التو�سيات:

1ــ  وج�ب �لعناية باإعمال فقه �مل��زنات يف �جتهاد�ت �لعلماء وفتاو�هم ،ال�شيما يف هذ� �لع�شر �لذي كرثت 
فيه �ملتغري�ت وتبّدلت فيه �ملفاهيم وت�شعبت �الآر�ء.

2 ــ �شرورة �لعناية بهذ� �لن�ع من �لفقه على م�شت�ى كليات �ل�شريعة ،ويف جمال �لتاأليف،وت�جيه طالب 
�لعلم للبحث فيه يف ر�شائلهم �جلامعية .

3ــ تدري�س هذ� �لعلم من خالل �شياغة و�إقر�ر مقرر علمي يتعلم من خالله �لطالب �أ�ش�س وق��عد �مل��زنة 
بني �الأق��ل و�الآر�ء و�مل�شالح .

4ـ رد �لن��زل و�مل�شتجد�ت �لتي تزدحم فيها �مل�شالح و�ملفا�شد و�لتي تعُم بها �لبل�ى �إلى �الجتهاد �جلماعي 
من خالل جمامع �لفقه ،حتى يتم �إعمال فقه �مل��زنة ب�ش�رته �لدقيقة و�ملنهجية �ملاأم�لة.
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الهوام�س:

)1(:�لبحر �ملحيط )21/1(

 )2(:�لبحر �ملحيط )23/1(

ين(رقم71   هُه يف �لدِّ )3(:�لبخاري،كتاب:�لِعلم،باب)مْن ُيِرِد �هلُل به خريً� ُيَفقِّ

)4(: ل�شان �لعرب)289/15(، مادة ) وزن (

)5(:معجم مقايي�س �للغة )107/4(مادة)وزن(

)6(: ق��عد �الأحكام )7/1(

)7(: جامع �لر�شائل البن تيمية،حتقيق:د.ر�شاد �شامل 305/2

)8(:تاأ�شيل فقه �مل��زنات،عبد �هلل �لكمايل،د�ر �بن حزم،بريوت

)9(:منهج فقه �مل��زنات يف �ل�شرع �الإ�شالمي د.ح�شن �شامل �لدو�شي

)10(:م�قع �الإ�شالم �لي�م ،د.�شلمان �لع�دة 

)11(:�شرح تنقيح �لف�ش�ل 87

)12(:�مل��فقات)45/2(

)13(: �مل��فقات)44/2(

)14(:مفتاح د�ر �ل�شعادة )15/2(

)15(: ق��عد �الأحكام )76،75/1( و�نظر :�س 80-77

 )16(:جمم�ع �لفتاوى129/28

)17(: ق��عد �الأحكام )87/1(

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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للكا�شاين)90/2(،�ملهذب  �ل�شنائع  )197/4(،و�نظر:بد�ئع  مالك  م�طاأ  �شرح  يف  �مل�شالك   :)18(
لل�شري�زي)611/2( ،�ملغني البن قد�مة)381/4(

)19(:ترتيب �ملد�رك للقا�شي عيا�س)338/3(

)20(:نظرية �لتقريب و�لتغليب �س340

)21(: �الإحكام يف �أ�ش�ل �الأحكام لالآمدي)287/4(

)22(: �الإحكام يف �أ�ش�ل �الأحكام لالآمدي)287/4(

)23(: �الإحكام يف �أ�ش�ل �الأحكام لالآمدي)287/4(

)24(: �الإحكام يف �أ�ش�ل �الأحكام لالآمدي)287/4(

)25(: �الإحكام يف �أ�ش�ل �الأحكام لالآمدي)287/4(

 )26(: �لتحرير و�لتن�ير )16/  293(

 )27(:�إعالم �مل�قعني)81/1(، �لطرق �حُلكمية �س4 

)28(:ل�شان �لعرب،مادة)وقع()369/15(

)29(:م�قع علماء �ل�شريعة،د نا�شر �لعمر

)30(:�إعالم �مل�قعني)81/1(، �لطرق �حُلكمية �س4 

)31(:ل�شان �لعرب،مادة)وقع()369/15(

)32(:م�قع علماء �ل�شريعة،د نا�شر �لعمر

)33(مقال يف فقه �ل��قع د.م�شطفى خمدوم،م�قع« علماء �ل�شريعة«

)34(مقال يف فقه �ل��قع د.م�شطفى خمدوم،م�قع« علماء �ل�شريعة«
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)35(مقال يف فقه �ل��قع د.م�شطفى خمدوم،م�قع« علماء �ل�شريعة«

)36(مقال يف فقه �ل��قع د.م�شطفى خمدوم،م�قع« علماء �ل�شريعة«

)37(: )177/5ـــ 188( 

)38(: ينظر:�الجتهاد،�لن�س، �مل�شلحة،د.�أحمد �لري�ش�ين �س67

)39(:مالك يف �مل�طاأ،كتاب:�لعق�ل،باب:ماجاء يف �لغيلة و�ل�شحر،حديث رقم13

)40(:بد�ية �ملجتهد710/1

)41(: �جلامع الأحكام �لقر�آن 190/10

)42(: مقدمة كتابه) �ملناهج �الأ�ش�لية يف �الجتهاد بالر�أي( �س5  

)43(:جمم�ع �لفتاوى)344/22(

ب بالعلِم ق�مًا،حديث رقم 127 )44(:�لبخاري،كتاب �لعلم،باب:مْن خ�شَّ

)45(:فتح �لباري)225/1(

)46(: �لبخاري كتاب �حلج ،باب ف�شل مكة وبنيانها ،رقم1854

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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مراجع البحث

1ـ �الإحكام يف �أ�سول �الأحكام،ل�سيف �لدين �الآمدي،ط: د�ر �لفكر ،1401هـ

2ـ �إعالم �مل�قعني عن رب �لعاملني،البن قيم �جل�زية،د�ر �لكتب �لعلمية ،بريوت

3ـ �لبحر �ملحيط ،ملحمد بن بهادر �لزرك�سي، ط. وز�رة �الأوقاف بالكويت

4ـ �لتحرير و�لتنوير،للطاهر بن عا�سور، ط:د�ر �سحنون للن�سر  

5ـ  �لر�شالة لالإمام �ل�شافعي ،ت: �أحمد �شاكر

6ـ  �سحيح �لبخاري  ط. د�ر �ل�سالم للن�سر و�لتوزيع

7ـ �سحيح م�سلم ،ط. د�ر �إحياء �لكتب �لعربية،�لقاهرة

8ـ �لطرق �حُلكمية، البن قيم �جل�زية ، د�ر �لكتب �لعلمية

9ــ فتح �لباري ، البن حجر �لع�شقالين، د�ر �لفكر

 10ـ قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام،للعز بن عبد �ل�سالم ،ط: د�ر �لقلم

ب،الأبي �إ�سحاق �ل�سري�زي،ط:د�ر �لقلم 11ـ �ملُهذَّ

  12ـ مفتاح د�ر �ل�شعادة،البن �لقيم، د�ر �لكتب �لعلمية بريوت

13ـ ل�شان �لعرب،حممد بن مكرم بن منظ�ر، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي

14ـ مبد�أ �عتبار �ملـاآل يف �لبحث �لفقهي،د.ي��شف �أحميت�،مركز �إمناء للبح�ث و�لدر��شات

15ـ �ملب�سوط،ل�سم�س �لدين �ل�سرخ�سي،د�ر �ملعرفة ببريوت

16 ـ جمم�ع �لفتاوى �لكربى،ل�شيخ �الإ�شالم بن تيمية،جمع وترتيب: عبد �لرحمن بن قا�شم
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 17ـ مقا�شد �ل�شريعة عند �الإمام �لعِزّ بن عبد �ل�شالم،د.عمر �شالح ، د�ر �لنفائ�س

و�لدر��شات  �ل�شريعة  �لدو�شي،جملة  �شامل  ،د.ح�شن  �الإ�شالمي  �ل�شرع  يف  �مل��زنات  فقه  منهج  18ـ 
�الإ�شالمية،جامعة �لك�يت،عدد46.

19ـ �مل��زنة بني �مل�شالح،در��شٌة تطبيقيٌة يف �ل�شيا�شة �ل�شرعية،د.�أحمد �لطائي،د�ر �لنفائ�س.

20ـ �ملو�فقات،الأبي �إ�سحاق �ل�ساطبي، ط. د�ر �بن عفان 1417هـ

21ـنظرية �لتقريب و�لتغليب ،�أ.د.�أحمد �لري�ش�ين ،د�ر �لكلمة

فقـــُه املوازنات ) بني التأصيل والتطبيق(
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التأصيل القرآني لمبدأ الموازنات

د.عماد عي�سى التميمي
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املقدمة

يف  القائل   ، واأهله  العلم  قدر  رافع   ، ومن�شرها  الرمم  وحميي   ، وم�شورها  الكائنات  مبدع   ، هلل  احلمد 
كتابه العزيز » َيرَفِع اهلُل الذيَن اآَمُنوا ِمنُكم َواّلِذيَن اأُوُتوا الِعلَم َدَرَجاٍت »)1( . وال�شالة وال�شالم الأمتان 

الأكمالن على املبعوث رحمة للعاملني حممد بن عبد اهلل، معلم النا�س اخلري، وعلى اآله و�شحبه، وبعد:

اهتدى   والآخرة، فمن  الدنيا  العباد يف  �شعادة  لتحقيق  اإل  الر�شل  واأر�شل  الكتب  اأنزل  ما  تعالى  فاإن اهلل 
فلنف�شه، ومن �شل فاإمنا ي�شل عليها. 

خفّيًة  تكون  وقد  جلّية،  الدليل  وا�شحة  تكون  قد  ال�ّشرع  واأحكام  امل�شلحة،  فثم  اهلل  حكم  يكون  وحيثما 
حمتاجة اإلى اجتهاد العلماء، فاجتهادهم كا�شف عن اأحكام اهلل تعالى يف الوقائع ل من�شئ لها.  

ومن املعلوم فقهًا اأن اإعطاء امل�شائل اأحكامًا �شرعية ل يكفي فيه معرفة الدليل ال�شرعي فقط، بل لبد  من 
تعّرف الفقيه املفتي على الواقعة بتف�شيالتها ومالب�شاتها كي ينزل احلكم املنا�شب لها بالدليل ال�شرعي 

ال�شحيح.

وقد يعر�س اأحيانا اأن تتنازع يف م�شاألة ل قطع فيها م�شلحتان اأو مف�شدتان اأو م�شلحة ومف�شدة ، فحينئذ 
لبد من املوازنة بني امل�شالح املتعار�شة، اأو بني امل�شالح واملفا�شد اأو بني املفا�شد املتعار�شة.

وهذه العملية ت�شمى عند العلماء بــــ) فقه املوازنات (، وهو داخل يف باب التعار�س والرتجيح.

الكتاب  ن�شو�س  ا�شتقراء  طريق  عن  الإ�شالمية  ال�شريعة  يف  املوازنات  مبداأ  تاأ�شيل  اإلى  البحث  ويهدف 
العزيز الذي ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه. 

وقد ق�شمت البحث اإلى ثالثة مباحث:

الأول: يف املوازنة بني امل�شالح املتعار�شة ، والثاين: يف املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد ، والثالث: يف املوازنة 
بني املفا�شد املتعار�شة.

املذكورة. وقد حاولت  املباحث  – حتت  روؤيتي  – ح�شب  بالبحث وق�شمتها  الآيات املق�شودة  وقد جمعت 
والفوائد  باملعاين  حافلة  الآيات  لأن  ي�شري؛  غري  اأمر  وذلك  البحث،  مو�شع  الآيات  تف�شري  يف  الخت�شار 

)1( �شورة املجادلة ، اآية 11

التأصيل القرآني ملبدأ املوازنات
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والدرو�س اإل اأنني ركزت على مق�شود البحث.

هذا فاإن وفقت فيما �شعيت فمن ف�شل اهلل ومّنته، واإن كانت الأخرى فح�شبي اأين بذلت جهدي، واهلل اأ�شاأل 
اأن يجعل اأعمالنا خال�شة لوجه الكرمي، اإنه �شميع جميب.
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متهيد

 بيان املق�سود بـم�سطلح )فقه املوازنات( :

املوازنة  عملية  ت�شبط  التي  واملعايري  الأ�ش�س  جمموعة  به  ويق�شد  املوازنات(  )فقه  م�شطلح  يطلق 
فتقدم  اأرجح  امل�شلحتني  اأي  بذلك  ليتبني  امل�شالح  مع  املتعار�شة  املفا�شد  اأو  املتعار�شة  امل�شالح  بني 
امل�شلحة  من  لأي  الغلبة  به  يعرف  كما  دروؤها  فيقدم  خطرًا  اأعظم  املف�شدتني  واأي   ، غريها  على 
)2( ف�شاده.  اأو  الأمر  ذلك  ب�شالح  الغلبة  تلك  على  بناء  ليحكم  تعار�شهما-  عند   - املف�شدة   اأو 
ال�ّشرين  “واأنها ترجح-ال�شريعة- خري اخلريين و�شر  وقد عّب �شيخ ال�شالم ابن تيمية عن هذا بقوله: 

وحت�شيل اأعظم امل�شلحتني بتفويت اأدناهما وتدفع اأعظم املف�شدتني باحتمال اأدناهما “)3( .

اأهمية فقه املوازنات:

اإلى هذا الفقه على كل امل�شتويات : على م�شتوى الفرد وعلى م�شتوى املجتمع  ت�شتد حاجة امل�شلمني 
وعلى م�شتوى الدولة ، فاأما الفرد فكثريًا ما يواجه يف احلياة مواقف �شعبة تتعار�س فيها امل�شالح فيحتاج 
اإلى املوازنة بينها ، اأو تتعار�س فيها املفا�شد فيحتاج كذلك اإلى املوازنة بينها ، اأو تتعار�س فيها امل�شالح 
اأن  له  بد  ل  كله  ذلك  وهو يف   ، الأخرى  على  اإحداها  لتغليب  بينها  املوازنة  اإلى  كذلك  فيحتاج  واملفا�شد 

ين�شبط مبنهج فقه املوازنات واإل عر�س نف�شه للوقوع يف الأخطاء الفادحة.

واإذا كانت تلك هي حاجة الفرد اإلى فقه املوازنات فكذلك هي حاجة املجتمع الذي غالبًا ما يتعر�س 
ملواقف �شائكة ، تتعار�س فيها امل�شالح العامة اأو تتعار�س املفا�شد اأو تتعار�س فيها امل�شالح مع املفا�شد ، 
اأو تتعار�س م�شالح املجتمع مع م�شالح الفرد ، ولإزالة ذلك التعار�س وحل ذلك الإ�شكال باأحكام عادلة 

وقرارات �شليمة ل بد من العودة واللتزام مبنهج فقه املوازنات.

ولئن كان ذلك هو �شاأن الفرد و�شاأن املجتمع يف حاجتهما اإلى منهج فقه املوازنات ، فاإن �شاأن الدولة يف 
حاجتها اإلى فقه املوازنات اأكب واأخطر وذلك اأن الدولة هي الأكرث تعر�شًا للمواقف املتعار�شة التي تتطلب 
اللتزام والعمل مبنهج فقه املوازنات ؛ اإذ اإن الدولة عندما ت�شع نظمها وخططها فاإنها حتدد الأولويات 

)2( عبد املجيد ال�شو�شوة، منهج فقه املوازنات يف ال�شريعة الإ�شالمية، بحث من�شور مبجلة البحوث الفقهية املعا�شرة 
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ملا يجب عمله من امل�شالح والأولويات ملا يجب تركه من املفا�شد ، وهذه الأولويات ل ميكن حتديدها اإل 
من خالل فقه املوازنات الذي ي�شتبني به تفاوت امل�شالح وتفاوت املفا�شد وكيف ترتب امل�شالح واملفا�شد 
بناء على ما بينها من تفاوت · ولئن كان ذلك يف جانب التنظيم فهو كذلك يف جانب التنفيذ اإذ اإن الدولة 
وهي ت�شري نحو حتقيق م�شالح الأمة ودرء املفا�شد عنها ل بد اأن يكون برناجمها التنفيذي يف ذلك مبنيًا 
على البدء بتحقيق ما هو اأعظم م�شلحة ثم ما هو دونه ، ودرء ما هو اأ�شد خطرًا ثم ما هو دونه وحتقيق 
امل�شالح الكبى واإن اكتنفتها مفا�شد �شغرى ودرء املفا�شد الكبى واإن اأهدرت معها م�شالح م�شاوية لها اأو 
اأدنى منها، وكل ذلك ل بد اأن يتم وفق منهج املوازنات · وعلى هذا فاإن ملنهج فقه املوازنات اأهمية ق�شوى 
واحتياجًا كبريًا يف جمال ال�شيا�شة ال�شرعية بل اإن ال�شيا�شة ال�شرعية تقوم يف اأ�شا�شها على فقه املوازنات.

وثقافيًا  و�شيا�شيًا  واجتماعيًا  -اقت�شاديًا  احلياة  نواحي  كل  يف  جدًا  كبرية  املوازنات  فقه  اإلى  واحلاجة 
وغريها- خ�ضو�ضًا يف هذا الع�ضر الذي تداخلت فيه الأمور ، وتعقدت فيه الق�ضايا واأحاط بها الكثري من 

املالب�شات التي ل ميكن عالجها اإل من خالل منهج فقه املوازنات )4( . 

يقول الدكتور يو�شف القر�شاوي: » اإذا غاب عنا فقه املوازنات �شددنا على اأنف�شنا كثريًا من اأبواب ال�شعة 
مواجهة  من  للفرار  تكاأة  الذات  على  والنغالق  تعامل،  لكل  اأ�شا�شا  الرف�س  فل�شفة  واتخذنا  والرحمة، 
اأو: حرام يف  اأن نقول: »ل«  اأ�شهل �شيء علينا  ، والقتحام على اخل�شم يف عقر داره. �شيكون  امل�شكالت 
بني  للمقارنة  �شبياًل  هناك  ف�شنجد  املوازنات  فقه  �شوء  يف  اأما  واإجهاد،  فكر  اإعمال  اإلى  يحتاج  اأمر  كل 
و�شع وو�شع، واملقابلة بني حال وحال، واملوازنة بني املكا�شب واخل�شائر، على املدى الق�شري، وعلى املدى 
الطويل، وعلى امل�شتوى الفردي، وعلى امل�شتوى اجلماعي، ونختار بعد ذلك ما نراه اأدنى جللب امل�شلحة، 

ودرء املف�شدة » )5(

اإلى فقه املوازنات يف ميدان العمل الإ�شالمي الذي  اأي�شًا  اإلى ما �شبق فاإن احلاجة ما�شة  »واإ�شافة 
ي�شعى اإلى اإ�شالح اأو�شاع الأمة والنهو�س بها، فما من �شك اأن اأو�شاع الأمة الإ�شالمية قد و�شلت اإلى حد 
املفا�شد يف كل  وانت�شرت  املوؤامرات من كل حدب و�شوب  بها  اأحدقت  له مثيل كما  ي�شبق  الرتّدي مل  من 
جوانب احلياة )اقت�شاديًا و�شيا�شيًا واجتماعيًا وتربويًا.. ( لذلك فاإن العاملني يف ميدان الإ�شالح والعمل 

)4( عبد املجيد ال�شو�شوة، منهج فقه املوازنات يف ال�شريعة الإ�شالمية، بحث من�شور مبجلة البحوث الفقهية املعا�شرة 
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الإ�شالمي يواجهون و�شعًا �شعبًا وم�شاكل متعددة وتداخالت كثرية بني امل�شالح واملفا�شد ، مما يوجب 
عليهم اأن ي�شريوا يف عملهم الإ�شالحي وفق منهج فقه املوازنات ليتبني لهم بذلك اأي املجالت يجب البدء 
باإ�شالحها ، واأي امل�شالح يجب تقدميها على غريها ، واأي املفا�شد يجب البدء باإزالتها ، وما الذي يجب 
فاإنها تقع يف  املوازنات  الإ�شالح منهج فقه  اأغفلت حركة  اإذا  واأما   ، واملفا�شد  تنازع امل�شالح  عمله عند 
اأخطاء فادحة وخ�شائر كبرية  لأن ما يحيط بها اليوم من اأو�شاع �شعبة وتعقيدات جمة ومالب�شات خطرية 

يجعلها بحاجة اإلى العمل املن�شبط الدقيق والبعد عن الع�شوائية والرجتال. )6(

قال ابن تيمية –رحمه اهلل تعالى-: )فاإذا ازدحم واجبان ل ميكن جمعهما فقدم اأوكدهما؛ مل يكن الآخر 
يف هذه احلال واجبًا، ومل يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب يف احلقيقة. وكذلك اإذا اجتمع حمرمان 
ل ميكن ترك اأعظمهما اإل بفعل اأدناهما؛ مل يكن فعل الأدنى يف هذه احلال حمرمًا يف احلقيقة، واإن �شمى 
ذلك ترك واجب و�شمى هذا فعل حمرم باعتبار الإطالق مل ي�شر، ويقال يف مثل هذا: ترك الواجب لعذر 
وفعل املحرم للم�شلحة الراجحة اأو لل�شرورة اأو لدفع ما هو اأحرم، وهذا كما يقال ملن نام عن �شالة اأو 
ن�شيها: اإنه �شالها يف غري الوقت املطلق ق�شاًء  ... وهذا باب التعار�س باب وا�شع جدًا، ل �شيما يف الأزمنة 
اآثار النبوة وخالفة النبوة، فاإن هذه امل�شائل تكرث فيها، وكلما ازداد النق�س  والأمكنة التي نق�شت فيها 
ازدادت هذه امل�شائل، ووجود ذلك من اأ�شباب الفتنة بني الأمة، فاإنه اإذا اختلطت احل�شنات بال�شيئات وقع 
ال�شتباه والتالزم؛ فاأقوام قد ينظرون اإلى احل�شنات فريجحون هذا اجلانب واإن ت�شمن �شيئات عظيمة، 
واأقوام قد ينظرون اإلى ال�شيئات فريجحون اجلانب الآخر واإن ترك ح�شنات عظيمة، واملتو�شطون الذين 
بها  الأمر  اأكرب منها، فيرتك  اأمره بطاعة فعاًل ملع�ضية  اأن يكون يف  والإ�ضقاط، مثل  التحليل  ينظرون ل 
يكون  ما  العقوبة  يف  عليه  فيعتدى  ظامل  �شلطان  ذي  اإلى  مذنبًا  ترفع  اأن  مثل  املع�شية،  تلك  لوقوع  دفعًا 
اأعظم �شررًا من ذنبه، ومثل اأن يكون يف نهيه عن بع�س املنكرات تركًا ملعروف هو اأعظم منفعة من ترك 
املنكرات؛ في�شكت عن النهي خوفًا اأن ي�شتلزم ترك ما اأمر اهلل به ور�شوله مما هو عنده اأعظم من جمرد 

ترك ذلك املنكر »

فالعامل تارة ياأمر، وتارة ينهى، وتارة يبيح، وتارة ي�شكت عن الأمر اأو النهي اأو الإباحة؛ كالأمر بال�شالح 
اخلال�س اأو الراجح، اأو النهي عن الف�شاد اخلال�س اأو الراجح، وعند التعار�س يرجح الراجح - كما تقدم 
- بح�شب الإمكان، فاأما اإذا كان املاأمور واملنهي ل يتقيد باملمكن؛ اإما جلهله، واإما لظلمه، ول ميكن اإزالة 

)6(عبد املجيد ال�شو�شوة، منهج فقه املوازنات يف ال�شريعة الإ�شالمية، بحث من�شور مبجلة البحوث الفقهية املعا�شرة 
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جهله وظلمه؛ فرمبا كان الأ�شلح الكف والإم�شاك عن اأمره ونهيه، كما قيل: اإن من امل�شائل م�شائل جوابها 
ال�شكوت، كما �شكت ال�شارع يف اأول الأمر عن الأمر باأ�شياء والنهي عن اأ�شياء حتى عال الإ�شالم وظهر.« )7( 

 بيان معنى امل�سلحة:

 امل�سلحة لغة: هي املنفعة. و�شدها ي�شمى: مف�شدة. )8(  

وامل�شلحة يف ال�شطالح: عرفت بتعريفات متعددة خمتلفة يف اللفظ متفقة يف املعنى نختار منها:  

- عرفها الغزايل باأنها: »عبارة يف الأ�شل عن جلب منفعة اأو دفع مف�شدة...واملحافظة على مق�شود ال�شرع، 
ومق�شود ال�شرع من اخللق خم�شة وهي : الدين، والنف�س، والن�شل، والعقل، واملال...فكل ما يت�شمن حفظ 

هذه الأ�شول اخلم�شة فهو م�شلحة، وكل ما يفوت هذه الأ�شول فهو مف�شدة ودفعها م�شلحة »)9( 

- وعرفها العالمة حممد الطاهر بن عا�شور باأنها: » و�شف للفعل يح�شل به ال�شالح اأي النفع منه دائما 
اأو غالبا للجمهور اأو الآحاد »)10(

- وعرفها ال�شيخ يو�شف العامل باأنها : » الأثر املرتتب على الفعل مبقت�شى ال�شوابط ال�شرعية التي ترمي 
اإلى حتقيق مق�شود ال�شارع من الت�شريع جلبا ل�شعادة الدارين »)11( 

وكما ترى فجميع التعريفات متفقٌة على اأن املق�شود بامل�شلحة �شرعًا حتقيق النفع والفائدة للفرد 
واجلماعة يف الدنيا والآخرة.

خ�سائ�ص امل�سلحة ال�سرعية )12( :

ملا تبني لنا اأن املق�شود بامل�شلحة هي ما يحقق النفع للفرد واجلماعة، كان لبد اأن نذكر خ�شائ�س هذه 

)7( جمموع الفتاوى، 59-57/20
)8( املعجم الو�شيط ، �س 520

)9( امل�شت�شفى، 174/1
)10( مقا�شد ال�شريعة الإ�شالمية، �س 278.

)11( املقا�شد العامة لل�شريعة الإ�شالمية، �س140 
)12( من كتابي: يو�شف العامل ، املقا�شد العامة لل�شريعة الإ�شالمية �س140 وما بعدها، وحممد �شعيد البوطي، �شوابط 

امل�شلحة �س31 وما بعدها بت�شرف.
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امل�ضلحة حتى تكون معتربة �ضرعا، وميكن القول باأن هذه اخل�ضائ�ص مبثابة ال�ضوابط العامة ل�ضتنباط 
امل�شالح. وقد حر�شت على بيانها خمت�شرة لرتباطها الوثيق مبو�شوع البحث وهدفه.

العقل  لأن  املجرد.  العقل  اأو  النف�س  هوى  ولي�س   ، ال�شرع  هدى  م�شدرها  امل�شلحة  اأن  الأولى:  اخلا�سة 

الب�شري قا�شر حمدود بالزمان واملكان ، وتوؤثر يف الظروف البيئية التي يعي�س بها، ف�شاًل عن جهله الن�شبي 
باملا�شي واحلا�شر، وجهله الّتام بامل�شتقبل.

وهذا ل يعني اأن العقل ل ميكنه الإ�شارة اإلى امل�شالح والرتغيب فيها، اأو املفا�شد والتحذير عنها، لكنه ل 
ي�شتطيع بحال اأن ي�شتقل باإدراك امل�شالح الدنيوية ف�شاًل عن الأخروية.

اخلا�سية الثانية: اأن امل�شلحة واملف�شدة يف ال�شريعة الإ�شالمية لي�شت حمدودة بالدنيا وحدها ، بل باعتبار 

الدنيا والآخرة زمانًا ومكانًا جلني ثمار الأعمال.

ويرتتب على هذا اأنه ل يجوز للباحث اأن يحكم على فعل اأنه م�شلحة بناء على ما له من الظواهر والآثار 
ال�شريعة  ن�شو�س  يف  النظر  طريق  عن  وذلك  اأي�شًا،  الأخروية  اآثاره  من  بينة  على  يكون  حتى  الدنيوية، 

وحدودها وبواعثها ومقا�شدها.

اخلا�سية الثالثة: اأن امل�شلحة ال�شرعية كما ل حُتّد بالّدنيا فاإنها ل تنح�شر اأي�شا يف الّلذة املادية ، كما 

هو �شاأن امل�شلحة عند علماء الأخالق الذين يعتمدون على التجارب املحدودة واملعايري املختلفة التي ل 
تتعدى نطاق املادة.

اخلا�سية الرابعة: اأن م�شلحة الدين اأ�شا�س امل�شالح الأخرى ومقدمة عليها، ويجب الّت�شحية مبا �شواها 

يف �شبيل املحافظة عليها واإلغاء ما يعار�شها من امل�شالح الأخرى، وهذه اخلا�شة ظاهرة ملن األقى ال�شمع 
وهو �شهيد، وبذلك نعلم اأن ال�ّشريعة جعلت م�شلحة الدين يف قمة امل�شالح العليا، ولذا اأجمعت الأمة على 
فري�شة اجلهاد مع ما فيه من اإهالك النفو�س. واملجاهد يف �شبيل اهلل يتوقع القتل قبل تفكريه يف ال�ّشالمة. 

ِه اأََحًدا(( )13( ا َوَل ُي�ْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ احِلً ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل �شَ قال تعالى: ))َفَمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َربِّ

)13( �شورة الكهف، الآية 110
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املبحث الأول: املوازنة بني امل�سالح املتعار�سة

تناول القراآن الكرمي م�شاألة التعار�س بني امل�شالح واملوازنة بينها يف العديد من الآيات. واأغلب ما تعر�س 
له يندرج حتت باب املوازنة بني الدنيا والآخرة. لذا اآثرت اأن اأعر�س ملو�شوعاته حتت هذا العنوان. 

املوازنة ما بني الدنيا الآخرة:

متهيد: الأ�شل يف نظر الإ�شالم اأن ل تعار�س بني الإقبال على الّدنيا والعمل لالآخرة، لذا مل ُيوؤمر امل�شلم 
برتك ال�شتمتاع مبلذات الّدنيا، بل على العك�س فاإن ال�ّشريعة قد اأباحت للم�شلم النتفاع بكل ما يف الأر�س 
– عز  �شمن �شوابط معينة ت�شمن بقاء الّتمتع بطيبات الدنيا مو�شاًل لر�شى اهلل �شبحانه وتعالى، قال 
َياِة  اآَمُنوا يِف احْلَ ِللَِّذيَن  ْزِق ُقْل ِهَي  َباِت ِمَن الرِّ يِّ ِلِعَباِدِه َوالطَّ اأَْخَرَج  ِتي  ِ الَّ َم ِزيَنَة اهللَّ وجل- : ))ُقْل َمْن َحرَّ
َر َلُكْم َما يِف  َيْعَلُموَن(( )14(،وقال اأي�شا:  ))َو�َشخَّ ِلَقْوٍم  ُل اْلآَياِت  َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَف�شِّ ًة  ْنَيا َخاِل�شَ الدُّ
ُروَن(( )15(، وقال:))َيا َبِني اآَدَم ُخُذوا  َماَواِت َوَما يِف اْلأَْر�ِس َجِميًعا ِمْنُه اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ ال�شَّ

ُه َل ُيِحبُّ امْلُ�ْشِرِفنَي(( )16(  ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َم�ْشِجٍد َوُكُلوا َوا�ْشَرُبوا َوَل ُت�ْشِرُفوا اإِنَّ

ومع اأن امل�شلم اأمر بعمارة الّدنيا اإل اأنها تبقى دار ممر ولي�شت بدار مقر، ومن هنا فينبغي اأن يكون هدف 
نَّ  ِ ُت الجْ املوؤمن من كّل ن�ضاط يقوم به وجه اهلل والّدار الآخرة، فيكون بذلك حمققًا لقوله تعالى: ))َوَما َخَلقجْ
ِ َربِّ اْلَعامَلِني(( )18(  اِتي هلِلَّ َياَي َومَمَ اَلِتي َوُن�ُشِكي َوحَمْ اإِنَّ �شَ ِلَيْعُبُدوِن(( )17( ، وقوله: ))ُقْل  اإِلَّ  َواْلإِْن�َس 
،ولكن اإذا ح�شل تعار�س بني م�شلحة دنيوية واأخرى اأخروية فالأ�شل تقدمي الآخرة ونعيمها على الّدنيا 
جمال  فال  باق،  نعيم  والآخرة  زائل،  متاع  الّدنيا  فاإن  والعقل  الإميان  ومنطق  ين�شجم  ما  ومتاعها،وهذا 
اُر اْلآِخَرُة َخرْيٌ ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن  ْنَيا اإِلَّ َلِعٌب َوَلْهٌو َوَللدَّ َياُة الدُّ للمقارنة بينهما، يقول �شبحانه وتعالى: ))َوَما احْلَ

اأََفاَل َتْعِقُلون(( )19(

)14( �شورة الأعراف ، الآية 32
)15( �شورة اجلاثية، الآية 13

)16( �شورة الأعراف ، الآية 31
)17( �شورة الذاريات ، الآية 56
)18( �شورة الأنعام ، الآية 162

)19( �شورة الأنعام ، الآية 32
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َيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُمون(( )20(  اَر اْلآِخَرَة َلِهَي احْلَ ْنَيا اإِلَّ َلْهٌو َوَلِعٌب َواإِنَّ الدَّ َياُة الدُّ ويقول اأي�شا ))َوَما َهِذِه احْلَ

ومن الأمثلة التطبيقية على مبداأ تقدمي الآخرة على الدنيا عند التعار�س ما ياأتي:

يف جمال العقيدة والإميان قوله تعالى على ل�شان �شحرة فرعون ملا اآمنوا باهلل ور�شله:))َقاُلوا َلْن ُنوؤِْثَرَك 
َنا  ا ِبَربِّ ا اآَمنَّ ْنَيا، اإِنَّ َياَة الدُّ ي َهِذِه احْلَ ا َتْق�شِ َ َناِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْق�ِس َما اأَْنَت َقا�ٍس اإِمنَّ َعَلى َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيِّ
ُ َخرْيٌ َواأَْبَقى (( )21(، فموقف �شحرة فرعون مثال  ْحِر َواهللَّ ِلَيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوَما اأَْكَرْهَتَنا َعَلْيِه ِمَن ال�شِّ

رائع على املوازنة ال�شليمة بني  الدنيا ومتاعها وبني الآخرة ونعيمها. 

اإن لفرعون �شلطة على اأبدان ال�شحرة، لكن ل �شلطة له على عقولهم وقلوبهم، فاأيقن ال�شحرة املوؤمنون اأن 
لب والّتقتيل يف الّدنيا اأهون من العذاب الّدائم يف الآخرة، واأن ما اأعّده لهم فرعون من الّنعيم  عذاب ال�شّ
بالعبارة  كله  ذلك  عن  القراآن  عّب  وقد  القيامة،  يوم  ال�شاحلني  لعباده  تعالى  اهلل  اّدخره  ما  ي�شاوي  ل 

الرائعة )) واهلل خرٌي واأبقى(( ...

يقول الرازي –رحمه اهلل تعالى-: »يف قوله تعالى )قالوا لن نوؤثرك على ما جاءنا من البّينات اإلى قوله 
خرٌي واأبقى( اعلم اأنه تعالى ملا حكى تهديد فرعون لأولئك حكى جوابهم عن ذلك مبا يدل على ح�شول 
اليقني الّتام والب�شرية الكاملة لهم يف اأ�شول الّدين، فقالوا: لن نوؤثرك على ما جاءنا من البّينات وذلك 
يدل على اأن فرعون طلب منهم الّرجوع عن الإميان واإل فعل بهم ما اأوعدهم فقالوا: لن نوؤثرك جوابًا ملا 
اأن الذي جاءهم بّينات واأدّلة، والذي يذكره فرعون حم�س الّدنيا، ومنافع الّدنيا  قاله وبّينوا العّلة وهي 

وم�شارها ل تعار�س منافع الآخرة وم�شارها.( )22(

اَرٌة َوَل َبْيٌع َعْن ِذْكِر  ويف جمال العبادة والّذكر واإقامة ال�شالة قال تعالى:)) ِرَجاٌل َل ُتْلِهيِهْم جِتَ
ار (( )23( َكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْلأَْب�شَ اَلِة َواإِيَتاِء الزَّ ِ َواإَِقاِم ال�شَّ اهللَّ

ِ َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفاأُوَلِئَك ُهُم  ِذيَن اآَمُنوا َل ُتْلِهُكْم اأَْمَواُلُكْم َوَل اأَْوَلُدُكْم َعْن ِذْكِر اهللَّ وقوله تعالى ))َيا اأَيَُّها الَّ

)20( �شورة العنكبوت، الآية 64
)21( �شورة طه ، الآية 73

)22( مفاتيح الغيب، 77/22
)23( �شورة النور ، الآية 37
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 ِ ُمَعِة َفا�ْشَعْوا اإَِلى ِذْكِر اهللَّ اَلِة ِمْن َيْوِم اجْلُ ِذيَن اآَمُنوا اإَِذا ُنوِدَي ِلل�شَّ ا�ِشُروَن(( )24( ، وقوله ))َيا اأَيَُّها الَّ اخْلَ
َتْعَلُموَن(( )25(، فهذه ثالث اآيات من كتاب اهلل عز وجل تبني كلها  اإِْن ُكْنُتْم  َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم 
ف�شل ذكر اهلل وال�شالة، وحتّذر من التهاون فيهما والتلّهي عنهما باأُلهيات الدنيا ومتاعها الزائل. يقول 

ابن كثري – رحمه اهلل –: 

ورازقهم،  الذي هو خالقهم  رّبهم  بيعها وربحها، عن ذكر  وزينتها ومالذ  الّدنيا وزخرفها  ت�شغلهم  ))ل 
والذين يعلمون اأن الذي عنده هو خري لهم واأنفع مما باأيديهم؛ لأن ما عندهم ينفد وما عند اهلل باق (( 
)26( ، وروي عن احل�شن اأنه قال: “ اأما واهلل اإن كانوا ليتجرون، ولكن اإذا جاءت فرائ�س اهلل مل يلههم 

عنها �شيء فقاموا بال�شالة والزكاة “)27(

باق،  الآخرة عظيم  اأجر يف  قليل فان وبني  الّدنيا  الأتقياء بني ربح يف  وازن هوؤلء  فانظر كيف 
فاآثروا الآخرة على الّدنيا، فمدحهم اهلل تعالى يف كتابه الكرمي. ويف الآيات الكرمية اأحكام وفوائد جمة ل 

يت�شع املقام لذكرها.  

ويف جمال احلرب والأ�شرى جاء قوله تعالى: ))َما َكاَن ِلَنِبيٍّ اأَْن َيُكوَن َلُه اأَ�ْشَرى َحتَّى ُيْثِخَن يِف 
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم(( )28( ،  ُ ُيِريُد اْلآِخَرَة َواهللَّ ْنَيا َواهللَّ اْلأَْر�ِس ُتِريُدوَن َعَر�َس الدُّ

رجاًل،  �شبعني  قري�س  �شناديد  من  وقتلوا  امل�شلمون  انت�شر  بعدما  بدر  اأ�شرى  ق�شة  يف  الآية  هذه  نزلت   
واأ�شروا منهم مثل ذلك، ف�شاور النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فيهم امل�شلمني، ففي �شحيح م�شلم عن ابن 
عبا�س ر�شي اهلل عنه ق�شة تلك امل�شاورة، )قال اأبو زميل : قال ابن عبا�س : فلما اأ�شروا الأ�شارى قال ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه و �شلم لأبي بكر وعمر: ما ترون يف هوؤلء الأ�شارى ؟ فقال اأبو بكر يا نبي اهلل: هم بنو 
العم والع�شرية اأرى اأن تاأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فع�شى اهلل اأن يهديهم لالإ�شالم، فقال 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و �شلم: ما ترى يا ابن اخلطاب ؟ قلت: ل واهلل ما اأرى الذي راأى اأبو بكر ولكّني 
لعمر(  )ن�شيبا  ومُتكّني من فالن  في�شرب عنقه  علّيًا من عقيل  فُتمّكن  اأعناقهم  فن�شرب  مُتكّنا  اأن  اأرى 

)24( �شورة املنافقون، الآية 9
)25( �شورة اجلمعة ، الآية 9

)26( تف�شري القراآن العظيم،68/6
)27( مفاتيح الغيب، 397/24

)28( �شورة الأنفال، الآية67
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فاأ�شرب عنقه فاإّن هوؤلء اأئمة الكفر و�شناديدها، فهوى ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و �شلم ما قال اأبو بكر 
ومل يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت فاإذا ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم واأبو بكر قاعدين يبكيان قلت 
يا ر�شول اهلل: اأخبين من اأي �شيء تبكي اأنت و�شاحبك فاإن وجدت بكاء بكيت واإن مل اأجد بكاء تباكيت 
لبكائكما، فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: اأبكي للذي عر�س على اأ�شحابك من اأخذهم الفداء لقد 
عر�س علي عذابهم اأدنى من هذه ال�شجرة )�شجرة قريبة من نبي اهلل �شلى اهلل عليه و �شلم( واأنزل اهلل 
عز و جل )ما كان لنبي اأن يكون له اأ�شرى حتى يثخن يف الأر�س اإلى قوله فكلوا مما غنمتم حالًل طيبًا( 

فاأحّل اهلل الغنيمة لهم(( )29(

يقول ال�شهيد �شيد قطب يف تف�شري الآية: » لقد كانت غزوة بدر هي املعركة الأولى بني امل�شلمني وامل�شركني. 
وكان امل�شلمون ما يزالون قلة وامل�شركون ما يزالون كرثة. وكان نق�س عدد املحاربني من امل�شركني مما 
يك�شر �شوكتهم ويذل كبياءهم ويعجزهم عن معاودة الكّرة على امل�شلمني. وكان هذا هدفًا كبريًا ل يعدله 
املال الذي ياأخذونه مهما يكونوا فقراء... ولذلك عّر�س القراآن بامل�شلمني الذين قبلوا الفداء يف اأ�شرى 
اأن تقتلوهم وقبلتم فيهم الفداء  اأ�شرى بدل  اأي: فاأخذمتوهم  ْنيا((  املعركة الأولى ))تِريُدوَن َعَر�َس الدُّ
ُ ُيِريُد اْلآِخَرة((. وامل�شلمون عليهم اأن يريدوا ما يريد اهلل، فهو خري واأبقى. والآخرة  واأطلقتموهم! ))َواهللَّ
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم(( .. قدر لكم الن�شر، واأقدركم عليه، حلكمة  تقت�شي التجرد من اإرادة عر�س الّدنيا! ))َواهللَّ

قَّ َوُيْبِطَل اْلباِطَل َوَلْو َكِرَه امْلُْجِرُمون((  يريدها من قطع دابر الكافرين ))ِلُيِحقَّ احْلَ

ُكْم ِفيما اأََخْذُتْ َعذاٌب َعِظيٌم(( “)30(  ِ �َشَبَق مَلَ�شَّ ))َلْول ِكتاٌب ِمَن اهللَّ

واأن هاتني امل�شلحتني  الفدية والقتل -  اأنه يف معركة بدر تعار�شت م�شلحتان -  الآية تدل على  » فهذه 
متفاوتتان يف النفع ، واأن اأعظمهما نفعًا هو الق�شاء على الأ�شرى ملا فيه من قطع لدابر �شناديد امل�شركني 
وك�شر ل�شوكتهم ، ولذلك كان يجب تقدمي قتل الأ�شرى على افتدائهم ، فالق�شاء على الأ�شرى م�شلحة 
معنوية ، واأخذ الفدية م�شلحة مادية ، وقد بني القراآن الكرمي اأن امل�شلحة املعنوية كانت هي الأولى بالتقدمي 

والعمل ؛ لأنها الأن�شب يف تلك املرحلة ، بل اإن القراآن الكرمي عاتب على اختيار امل�شلحة املادية»)31(

)29( 1383/3 ح رقم 1763
)30( يف ظالل القراآن، 1552/3

)31(عبد املجيد ال�شو�شوة، منهج فقه املوازنات يف ال�شريعة الإ�شالمية، بحث من�شور مبجلة البحوث الفقهية املعا�شرة 
العدد 51
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ِبْ  ويف جمال الدعوة اإلى الإ�شالم جاء التوجيه الّرباين لنبيه حممد �شلى اهلل عليه و�شلم: ))َوا�شْ
ْنَيا  َياِة الدُّ ُهْم ِباْلَغَداِة َواْلَع�ِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة احْلَ ِذيَن َيْدُعوَن َربَّ َنْف�َشَك َمَع الَّ

َبَع َهَواُه َوَكاَن اأَْمُرُه ُفُرًطا(( )32(   َوَل ُتِطْع َمْن اأَْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ

قال ابن كثري: » اأي: اجل�س مع الذين يذكرون اهلل ويهللونه، ويحمدونه وي�شّبحونه ويكّبونه، وي�شاألونه بكرة 
وع�شّيا من عباد اهلل، �شواء كانوا فقراء اأو اأغنياء اأو اأقوياء اأو �شعفاء. يقال: اإنها نزلت يف اأ�شراف قري�س، 
حني طلبوا من النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأن يجل�س معهم وحدهم ول يجال�شهم ب�شعفاء اأ�شحابه كبالل 
وعمار و�شهيب وخّباب وابن م�شعود، وليفرد اأولئك مبجل�س على حدة. فنهاه اهلل عن ذلك، فقال: ))ول 
تطرد الذين يدعون رّبهم بالغداة والع�شي(( الآية، واأمره اأن ي�شب نف�شه يف اجللو�س  مع هوؤلء، فقال: 

))وا�شب نف�شك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والع�شي يريدون وجهه(( »)33( 

وروى م�شلم يف �شحيحه عن �شعد بن اأبي وقا�س قال:  )) كنا مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم �شتة نفر، 
فقال امل�شركون للنبي �شلى اهلل عليه و�شلم: اطرد هوؤلء ل يجرتئون علينا! قال: وكنت اأنا وابن م�شعود، 
ورجل من هذيل، وبالل ورجالن ن�شيت ا�شميهما فوقع يف نف�س ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ما �شاء 
اهلل اأن يقع، فحدث نف�شه، فاأنزل اهلل عز وجل: ))ول تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والع�شي يريدون 

وجهه(( ( )34( 

فالقراآن الكرمي وا�شح متام الو�شوح يف تف�شيله للموؤمنني على الكافرين ، ويف توجيهه احلا�شم 
ل عليهم من اأعر�س عن  للنبي �شلى اهلل عليه و�شلم كي يويل جل اهتمامه ملن خاف اهلل واّتقاه ، واأل يف�شّ

ذكر اهلل وتولى عن �شراطه امل�شتقيم.

اإن دعوة رءو�س الكفر اإلى الإميان اأمر له فوائد جّمة منها تقوية �شوكة الإ�شالم ودخول اأتباعهم 
فيه، ومن هنا فقد روي اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم دعاهم اإلى الإ�شالم مرات عدة، ولكن احلالة التي 
نحن ب�شددها كانت تتطلب من الر�شول اأن يوافق املالأ من قري�س على ما ا�شرتطوا عليه، وهو اأن يطرد 
ال�شعفاء من اأ�شحابه عند ا�شتقبالهم ، واأن يجعل لهم جمل�شًا اآخر اإن �شاء. وهذا اأمر فيه تقدمي مل�شلحة 
ظن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأنها راجحة كما بيّنا، لكّن اهلل تعالى اأراد بحكمته اأن ي�شحح امل�شار ويبني 

)32( �شورة الكهف ، 28
)33( تف�شري القراآن العظيم، 152/5

)34( املرجع ال�شابق، واحلديث رواه م�شلم يف �شحيحه، 1383/3 ح رقم 1763
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اأن املوؤمنني واإن كانوا �شعفاء اأو فقراء.

اأ�شراف  امل�شركني ولو كانوا من  اأولئك  لون عند اهلل تعالى عن  باإميانهم وتقواهم مف�شّ فاإنهم 
ِ اأَْتَقاُكْم (( )35( ، وهو نف�س التوجيه  القوم واأغنيائهم . ومن هنا جاء املبداأ القراآين ))اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَّ
الذي وجه به اهلل تعالى ر�شوله يف �شورة عتاب يف قوله: ))َعَب�َس َوَتَولَّى ، اأَْن َجاَءُه اْلأَْعَمى ، َوَما ُيْدِريَك َلَعلَُّه 
ا َمْن َجاَءَك  ى، َواأَمَّ كَّ ى، َوَما َعَلْيَك اأَلَّ َيزَّ دَّ ا َمِن ا�ْشَتْغَنى، َفاأَْنَت َلُه َت�شَ ْكَرى ، اأَمَّ ُر َفَتْنَفَعُه الذِّ كَّ ى ، اأَْو َيذَّ كَّ َيزَّ

ى(( )36(  َي�ْشَعى، َوُهَو َيْخ�َشى، َفاأَْنَت َعْنُه َتَلهَّ

ْزَواُجُكْم  ويف جمال اجلهاد يف �شبيل اهلل قوله تعالى)) ُقْل اإِْن َكاَن اآَباوؤُُكْم َواأَْبَناوؤُُكْم َواإِْخَواُنُكْم َواأَ
َوَر�ُشوِلِه   ِ ِمَن اهللَّ اإَِلْيُكْم  َحبَّ  اأَ ْوَنَها  َتْر�شَ َوَم�َشاِكُن  َك�َشاَدَها  َتْخ�َشْوَن  اَرٌة  َوجِتَ ْفُتُموَها  اْقرَتَ َواأَْمَواٌل  َوَع�ِشرَيُتُكْم 

ُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفا�ِشِقنَي (( )37( ُ ِباأَْمِرِه َواهللَّ وا َحتَّى َياأِْتَي اهللَّ بَّ�شُ َوِجَهاٍد يِف �َشِبيِلِه َفرَتَ

وهذه الآية من اأعظم الآيات التي جتعل من الأمة الإ�شالمية اأمة متميزة برباطها العقدي الإمياين 
، فقد اأكدت على وجوب تقدمي الرابطة الإميانية على جميع الروابط الدنيوية عند ح�شول التعار�س، ولو 
اأدى ذلك اإلى خ�شارة مادية اأو معنوية فاإن ذلك ل يقارن بامل�شلحة املتحققة باللتزام الديني الإمياين . 

وهو ي�شب يف مبداأ تقدمي الآخرة ونعيمها على  الدنيا ومتاعها.

وقد ذكر الواحدي يف �شبب نزول الآية: )قال الكلبي: ملا اأمر ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - بالهجرة 
ذلك  اإلى  ي�شرع  من  فمنهم  بالهجرة،  اأمرنا  قد  اإنا  وامراأته:  واأخيه  لأبيه  يقول  الرجل  جعل  املدينة  اإلى 
�شيء  غري  اإلى  تدعنا  اأن  اهلل  نا�شدناك  فيقولون:  وولده،  وعياله  زوجته  به  يتعلق  من  ومنهم  ويعجبه، 
فن�شيع، فريق فيجل�س معهم ويدع الهجرة، فنزل قول اهلل تعالى: ))يا اأيها الذين اآمنوا ل تتخذوا اآباءكم 
واإخوانكم(( الآية. ونزل يف الذين تخّلفوا مبكة ومل يهاجروا قوله تعالى: ))قل اإن كان اآباوؤكم(( اإلى قوله: 

))فرتب�شوا حتى ياأتي اهلل باأمره(( يعني: القتال وفتح مكة.(( )38( 

 قال ابن كثري: » اأمر تعالى ر�شوله اأن يتوعد من اآثر اأهله وقرابته وع�شريته على اهلل وعلى ر�شوله وجهاد 
يف �شبيله، فقال: )قل اإن كان اآباوؤكم واأبناوؤكم واإخوانكم واأزواجكم وع�شريتكم واأموال اقرتفتموها( اأي: 

)35( �شورة احلجرات ، 13
)36( �شورة عب�س، الآيات 10-1

)37( �شورة التوبة، الآية 24
)38( اأ�شباب النزول، 245/1

التأصيل القرآني ملبدأ املوازنات
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اكت�شبتموها وح�شلتموها )وجتارة تخ�شون ك�شادها وم�شاكن تر�شونها( اأي: حتبونها لطيبها وح�شنها، اأي: 
اإن كانت هذه الأ�شياء )اأحب اإليكم من اهلل ور�شوله وجهاد يف �شبيله فرتب�شوا( اأي: فانتظروا ماذا يحل 

بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال: )حتى ياأتي اهلل باأمره واهلل ل يهدي القوم الفا�شقني( ،

وقد ثبت يف ال�شحيح عنه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه قال: »والذي نف�شي بيده، ل يوؤمن اأحدكم 
حتى اأكون اأحب اإليه من والده وولده والنا�س اأجمعني«)39( 

عطاء  عن  اخلرا�شاين،  الرحمن  عبد  اأبي  حديث  -من  له  -واللفظ  داود  واأبو  اأحمد،  الإمام  وروى 
اخلرا�شاين، عن نافع، عن ابن عمر قال: �شمعت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يقول: )) اإذا تبايعتم 
حتى  ينزعه  ل  ذًل  عليكم  اهلل  �شلط  اجلهاد،  وتركتم  بالزرع،  ور�شيتم  البقر،  باأذناب  واأخذت  بالعينة، 

ترجعوا اإلى دينكم((«)40(

وقال الرازي: » اعلم اأن هذه الآية هي تقرير اجلواب الذي ذكره يف الآية الأولى، وذلك لأن جماعة من 
املوؤمنني قالوا يا ر�شول اهلل، كيف ميكن الباءة منهم بالكلية؟ واإن هذه الباءة توجب انقطاعنا عن اآبائنا 
واإخواننا وع�شريتنا وذهاب جتارتنا، وهالك اأموالنا وخراب ديارنا، واإبقاءنا �شائعني فبنّي تعالى اأنه يجب 
الّدنيوية  امل�شالح  اإن كانت رعاية هذه  اأنه  �شليمًا، وذكر  الدين  ليبقى  الدنيوّية  امل�شار  حتمل جميع هذه 
عندكم اأولى من طاعة اهلل وطاعة ر�شوله ومن املجاهدة يف �شبيل اهلل، فرتب�شوا مبا حتّبون حتى ياأتي اهلل 

باأمره، اأي بعقوبة عاجلة اأو اآجلة، واملق�شود منه الوعيد.

ثم قال: واهلل ل يهدي القوم الفا�شقني اأي اخلارجني عن طاعته اإلى مع�شيته وهذا اأي�شًا تهديد، وهذه الآية 
تدل على اأنه اإذا وقع التعار�س بني م�شلحة واحدة من م�شالح الدين وبني جميع مهمات الدنيا، وجب على 

امل�شلم ترجيح الدين على الدنيا.« )41( 

ِذيَن اآَمُنوا َما َلُكْم  ومن الآيات التي تدل على تف�شيل اجلهاد على القعود قوله تعالى: ))َيا اأَيَُّها الَّ
َياِة  ْنَيا ِمَن اْلآِخَرِة َفَما َمَتاُع احْلَ َياِة الدُّ يُتْم ِباحْلَ اَقْلُتْم اإَِلى اْلأَْر�ِس اأََر�شِ ِ اثَّ اإَِذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يِف �َشِبيِل اهللَّ

)39( رواه البخاري، 14/1 ح رقم 15 كتاب الإميان ، باب حب الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم من الإميان.
)40( تف�شري القراآن العظيم، 124/4، واحلديث رواه اأبو داود كتاب الإجارة، باب يف النهي عن العينة 296/2 ح 

رقم3462 
)41( مفاتيح الغيب، 17/16
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ْنَيا يِف اْلآِخَرِة اإِلَّ َقِليل(( )42( الدُّ

وهذه الآية ت�شّب يف ذات الهدف الذي ق�شدت اإليه الآية ال�شابقة، وقد ذكر يف �شبب نزولها ما روي عن 
واأمر  باملدينة  اأقام  الطائف  ملا رجع من  ال�شالم  عليه  لأنه  وذلك  تبوك،  نزلت يف غزوة  اأنها  ابن عبا�س 
الروم  غزو  وا�شتعظموا  واأينعت،  املدينة  ثمار  وطابت  احلر  �شدة  زمان  الوقت  ذلك  وكان  الروم،  بجهاد 
وهابوه، فنزلت هذه الآية)43( . قال الرازي: » قال املحققون: واإمنا ا�شتثقل النا�س ذلك لوجوه: اأحدها: 
ما  على  الزائد  الكثري  ال�شتعداد  اإلى  واحلاجة  امل�شافة  بعد  وثانيها:  والقحط.  يف  ال�شّ الّزمان يف  �شدة 
جرت به العادة يف �شائر الغزوات. وثالثها: اإدراك الثمار باملدينة يف ذلك الوقت. ورابعها: �شدة احلر يف 
ذلك الوقت. وخام�شها: مهابة ع�شكر الروم فهذه اجلهات الكثرية اجتمعت فاقت�شت تثاقل النا�س عن ذلك 

الغزو.« )44( 

والتغلب عليها �شاق على   ، الواقع  اأر�س  التي قد متنع من اجلهاد موانع دنيوية موجودة يف  املوانع  وهذه 
الّنف�س ، ولكن اإذا قورن ذلك مبا اأعده اهلل للموؤمنني من خري وف�شل يف الآخرة كان ف�شل اهلل اأعظم واأجر 
الآخرة اأكب، وبالتايل مل يبق �شبب للتاأخر عن فري�شة اجلهاد، هذا عدا ما يحققه من عّزة ون�شر لالأّمة 

الإ�شالمية. 

وقد اأ�شار الّرازي اإلى هذا املعنى بقوله: » فبنّي تعالى اأن هذا املانع ) يق�شد الّدنيا ومتاعها ( خ�شي�س؛ لأّن 
�شعادة الدنيا بالن�شبة اإلى �شعادة الآخرة كالقطرة يف البحر، وترك اخلري الكثري لأجل ال�شر القليل جهل 

و�شفه.« )45( 

َوَلْو  ُم�ْشِرَكٍة  ِمْن  َخرْيٌ  ُموؤِْمَنٌة  َوَلأََمٌة  ُيوؤِْمنَّ  َحتَّى  امْلُ�ْشِرَكاِت  َتْنِكُحوا  ))َوَل  تعالى:  قوله  النكاح  جمال  ويف 
َلى  اأُوَلِئَك َيْدُعوَن اإِ اأَْعَجَبُكْم  َوَلْو  اأَْعَجَبْتُكْم َوَل ُتْنِكُحوا امْلُ�ْشِرِكنَي َحتَّى ُيوؤِْمُنوا َوَلَعْبٌد ُموؤِْمٌن َخرْيٌ ِمْن ُم�ْشِرٍك 

ُروَن(( )46( ا�ِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ ُ اآَياِتِه ِللنَّ ِة َوامْلَْغِفَرِة ِباإِْذِنِه َوُيَبنيِّ نَّ ُ َيْدُعو اإَِلى اجْلَ اِر َواهللَّ النَّ

)42( �شورة التوبة، 38
)43( الرازي ، مفاتيح الغيب، 47/16

)44( املرجع ال�شابق.

)45( املرجع ال�شابق.
)46( �شورة البقرة، 221
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وهذه مفا�شلة اأخرى يك�شف الإ�شالم فيها عن حقائق الأ�شياء، وهذه املرة امل�شاألة متعلقة بالزواج ، ومعلوم 
اأن نف�س الرجل متيل اإلى طلب اجلمال اأو املال اأو الّن�شب يف املراأة، وهي – كما ترى – اأمور دنيوية ي�شتوي 
الهدف من  واأن يبني حقيقة  املوؤمنة،  بالّنف�س  يرتقي  اأن  تعالى  فاأراد اهلل  املوؤمن،  املوؤمن وغري  يف طلبها 

الزواج، وهو اإن�شاء اأ�شرة تعبد اهلل تعالى، وتكون لبنة قوّية يف بناء املجتمع امل�شلم والأّمة امل�شلمة.

ومع تقدمي الإ�شالم لقيمة الإميان يف الزواج اإل اأنه راعى حظ النف�س يف طلب اجلمال اأو املال 
اأو احل�ضب يف �ضريك احلياة لأنه اأمر فطري، لذا مل مينع من البحث عن هذه الأو�ضاف يف املراأة ب�ضرط 
اأن يتحقق فيها  الإميان وال�شالح، واإل فيجب تقدمي املوؤمنة ال�شاحلة ولو كانت اأمة �شوداء ...! وقد ثبت 
يف ال�شحيحني عن اأبي هريرة، عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: ))تنكح املراأة لأربع: ملالها، وحل�شبها 

وجلمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك(( )47(

قال ابن حجر يف �شرح احلديث: ))يوؤخذ منه ا�شتحباب تزوج اجلميلة اإل اأن تعار�س اجلميلُة الغرَي دّينة 
والغرُي جميلة الدّينة، نعم لو ت�شاوتا يف الدين فاجلميلة اأولى ويلتحق باحل�شنة الذات احل�شنة ال�شفات ومن 
ذلك اأن تكون خفيفة ال�شداق. قوله: فاظفر بذات الدين يف حديث جابر، فعليك بذات الدين واملعنى اأن 

الالئق بذي الدين واملروءة اأن يكون الّدين مطمح نظره يف كل �شيء(( )48( 

ويف هذا املعنى يقول الرازي: » امل�شركة لو كانت ثابتة يف املال واجلمال والن�شب، فالأمة املوؤمنة خري منها 
الّدين  ولأن  الّدنيا،  من  والّدين خرٌي  بالدنيا،  متعلق  والن�شب  واجلمال  واملال  بالّدين،  متعلق  الإميان  لأن 
حة والّطاعة  اأ�شرف الأ�شياء عند كّل اأحد، فعند الّتوافق يف الّدين تكُمل املحّبة فتكمل منافع الّدنيا من ال�شّ
وحفظ الأموال والأولد، وعند الختالف يف الّدين ل حت�شل املحّبة، فال يح�شل �شيء من منافع الّدنيا من 

تلك املراأة(( )49( 

)47( البخاري، 1958/5 ح رقم4802  ، وم�شلم ، 1086/2، ح رقم1466
)48( فتح الباري ، 135/9.

)49( مفاتيح الغيب، 412/6
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املبحث الثاين: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد:

�شنتناول يف هذا املبحث اإن �شاء اهلل تعالى الآيات التي اأظهرت اأهمية املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد ، ومن 
خالل ا�شتق�شائي وجدت اأن هناك عددا غري قليل من الآيات تدل ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر اإلى عملية 

املوازنة. وهي: 

ا ِلُكلِّ  نَّ َ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيَّ ِ َفَي�ُشبُّوا اهللَّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ قوله تعالى: ))َوَل َت�ُشبُّوا الَّ
ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن(( )50( ُئُهْم مِبَ ِهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ اإَِلى َربِّ اأُمَّ

وهذه الآية ن�ٌس وا�شح يف الّدعوة اإلى املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد، فقد نهى اهلل ر�شوله �شلى 
عليه  يرتّتب  اأنه  اإل  م�شلحة،  فيه  كان  واإن  امل�شركني،  اآلهة  �شّب  عن  واملوؤمنني  و�شلم  عليه  اهلل 

مف�شدة اأعظم منها، وهي مقابلة امل�شركني ب�شّب اإله املوؤمنني، وهو اهلل ل اإله اإل هو. )51( 

يا  اأن م�شركي مّكة قالوا:  الآية  فقد روي عن ابن عبا�س  اأورد غري واحد من املف�شرين �شبب نزول  وقد 
حممد، لتنتهنّي عن �ّشبك اآلهتنا، اأو لنهُجّون رّبك، فنهاهم اهلل اأن ي�شبوا اأوثانهم)52(    

قال الرازي : » لقائل اأن يقول: اإن �شتم الأ�شنام من اأ�شول الّطاعات، فكيف يح�شن من اهلل تعالى اأن ينهى 
عنها.

وجب  عظيم،  منكر  وجود  ي�شتلزم  وجه  على  وقع  اإذا  اأنه  اإل  طاعة.  كان  واإن  ال�ّشتم،  هذا  اأن  واجلواب: 
اإقدامهم على �شتم اهلل و�شتم ر�شوله،  ال�ّشتم كان ي�شتلزم  الحرتاز منه، والأمر هاهنا كذلك، لأن هذا 
فلكونه  قلوبهم،  يف  والغ�شب  الغيظ  واإدخال  الّدين،  قبول  عن  تنفريهم  وعلى  ال�ّشفاهة،  باب  فتح  وعلى 

م�شتلزمًا لهذه املنكرات، وقع الّنهي عنه.« )53( 

وقال ال�شيخ حممد ر�شيد ر�شا : » ا�شتنبط العلماء من هذه الآية اأن الّطاعة اإذا اأّدت اإلى مع�شية راجحة 
وجب تركها، فاإن ما يوؤدي اإلى ال�ّشر �شر، وفرقوا بني هذا وبني الّطاعة يف كل مكان فيه مع�شية ل ميكن 

)50( �شورة الأنعام ، 108
)51( تف�شري القراآن العظيم، 314/3
)52( تف�شري القراآن العظيم، 314/3

)53( مفاتيح الغيب، 110/3
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دفعها. وهذه امل�شاألة حتتاج اإلى ب�شط واإي�شاح فاإن من الّطاعة ما يجب وما ل يجب، ومن املعا�شي وال�ّشرور 
التي ترتّتب على بع�س الّطاعات اأحيانًا ما هو مف�شدة راجحة وما لي�س كذلك »)54( 

اإذا  التعار�س. هذا  املف�شدة على جلب امل�شلحة عند  الآية ن�ّس وا�شح يف وجوب تقدمي درء  قلت: وهذه 
ت�شاوت امل�شلحة واملف�شدة ، فكيف اإذا كانت املف�شدة اأكب، فهو من باب اأولى.  

ْقَت َبنْيَ َبِني اإِ�ْشَراِئيَل  قوله تعالى: ))َقاَل َيْبَنوؤُمَّ َل َتاأُْخْذ ِبِلْحَيِتي َوَل ِبَراأْ�ِشي اإِينِّ َخ�ِشيُت اأَْن َتُقوَل َفرَّ
َومَلْ َتْرُقْب َقْويِل(( )55(

وردت هذه الآية يف �شياق ق�شة بني اإ�شرائيل ، عندما ذهب مو�شى للقاء املوعود  وترك هارون مع قومه ، 
واأو�شاه اأن يرعاهم وي�شلح فيهم ول يّتبع �شبيل املف�شدين، ثم قدر اهلل اأن يفنت بنو اإ�شرائيل بالعجل الذي 
�شنعه ال�ّشامرّي من احللي، وقال لبني اإ�شرائيل اإن هذا العجل هو اإلهكم واإله مو�شى، وافتنت القوم بالعجل 
وحاول هارون جاهدًا اأن يردهم عن ذلك ولكّنهم اأبوا وقالوا : )) لن نبح عليه عاكفني حتى يرجع اإلينا 
مو�شى((، فلما اأخب اهلل مو�شى مبا ح�شل لقومه من الفتنة والبالء  األقى الألواح من يده ورجع م�شرعًا 
اإلى قومه واأخذ يجّر اأخاه هارون عليه ال�شالم من حليته وراأ�شه معاتبًا اإّياه على الّتق�شري يف رعاية القوم 
كما اأو�شاه، فاعتذر هارون من اأخيه باأّنه حاول جهده اأن يرّدهم فلم ي�شتطع فاآثر عند ذلك البقاء معهم 
يل  لو�شّيتك  خمالف  وهذا  �شملهم  وت�شتت  تفرقهم  اإلى  ذلك  يوؤّدي  ل  حتى  اأخيه  لإخبار  اخلروج  وعدم 

فيهم)56( 

وهذا الّت�شرف احلكيم من هارون عليه ال�شالم اإزاء هذه الأزمة الكبى نابع من موازنته بني 
رر الاّلحق بالقوم اإن هو خرج لإخبار اأخيه، وبني امل�شلحة املتحققة ببقائه فيهم، فوجد بب�شريته اأن  ال�شّ
البقاء اأف�شل؛ لأن مف�شدة خروجه �شتكون فادحة وهي �شّق �شّفهم ورمّبا قتال بع�شهم لبع�س ، فوجوده مينع 

هذا اإلى اأن يح�شر مو�شى عليه ال�شالم.   

اَبَك اإِنَّ َذِلَك  ِبْ َعَلى َما اأَ�شَ اَلَة َواأُْمْر ِبامْلَْعُروِف َواْنَه َعِن امْلُْنَكِر َوا�شْ قوله تعالى: ))َيا ُبَنيَّ اأَِقِم ال�شَّ
ِمْن َعْزِم اْلأُُموِر(( )57(

)54( تف�شري املنار، 556/7.
)55( �شورة طه ،94.

)56(انظر: تي�شري الكرمي الرحمن يف تف�شري كالم املنان ، ال�شعدي 512/1 وتف�شري القراآن العظيم، ابن كثري 312/6
)57( �شورة لقمان، 17
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وهذه الآية تاأتي �شمن �شياق الآيات يف �شورة لقمان يوجه فيها الرجل احلكيم لبنه و�شايا من ذهب، ير�شم 
له من خاللها طريق ال�شعادة يف الدنيا والآخرة، بداأها بالأمر بالتوحيد وترك ال�شرك، ثم طاعة الوالدين 
باملعروف  والأمر  الة  ال�شّ اأهمها:  ومن  الدين،  فرائ�س  اإقامة  وجوب  هنا  له  ذكر  ثم  اإليهما،  والإح�شان 
الة عماد الدين فهي �شلة العبد بربه، واأن الأمر باملعروف والّنهي عن  والّنهي عن واملنكر، ومعلوم اأن ال�شّ
ا�ِس َتاأُْمُروَن  ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ املنكر من اأهم قواعد الدين وواجباته يدل على ذلك قوله تعالى: ))ُكْنُتْم َخرْيَ اأُمَّ
((. وما يهمنا هنا اأن نو�شح كيف دّلت الآية على وجوب تقدمي  ِ ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهللَّ
القيام بالواجب الدعوي وهو الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ولو اأّدى اإلى الأذى وال�شّطهاد على الّركون 
اإلى الّدعة وترك الّدخول فيما ي�شبب الأذى، لأن امل�شلحة املتحققة من القيام بهذا الواجب اأكب بكثري من 

امل�شرة الواقعة اأو املتوقعة على ال�شخ�س الآمر اأو الّناهي.

وقد ورد يف احلّث على القيام بهذا الفر�س اآيات واأحاديث كثرية، منها:

ْوا  ا َع�شَ ِل�َشاِن َداُووَد َوِعي�َشى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مِبَ اإِ�ْشَراِئيَل َعَلى  َبِني  َكَفُروا ِمْن  ِذيَن  ُلِعَن الَّ قوله تعالى: )) 
َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن،  َكاُنوا َل َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئ�َس َما َكاُنوا َيْفَعُلوَن (( )58(

وقول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ))والذي نف�شي بيده لتاأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر اأو ليو�شكن اهلل 
اأن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فال ي�شتجاب لكم(( )59( 

وغري ذلك من الآيات والأحاديث ي�شيق املقام عن ذكرها.

َراَم َبْعَد َعاِمِهْم  �ٌس َفاَل َيْقَرُبوا امْلَ�ْشِجَد احْلَ ا امْلُ�ْشِرُكوَن َنَ َ ِذيَن اآَمُنوا اإِمنَّ قوله تعالى: ))َيا اأَيَُّها الَّ
َ َعِليٌم َحِكيٌم (( )60(  نَّ اهللَّ ِلِه اإِْن �َشاَء اإِ ُ ِمْن َف�شْ َهَذا َواإِْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َف�َشْوَف ُيْغِنيُكُم اهللَّ

وما قيل يف الآية ال�شابقة يقال هنا اأي�شا.

ديق  وهذا احلكم وهو منع امل�شركني من دخول مكة املكرمة بعد العام الذي حج فيه اأبو بكر ال�شّ

)58( �شورة املائدة، 78
)59( رواه الرتمذي يف اجلامع ال�شحيح، 468/4، ح رقم2169 وقال : حديث ح�شن �شحيح.

)60( �شورة التوبة، 28

التأصيل القرآني ملبدأ املوازنات



1173

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

بالنا�س وفيه نادى على الباءة من امل�شركني، واأن ل يحّج بعد العام م�شرك وهو �شنة ت�شع من الهجرة )61( 
فقال النا�س: لتنقطعّن عّنا الأ�شواق، ولتهلكّن التجارة وليذهنب ما كّنا ن�شيب فيها من املرافق ، فاأنزل اهلل 
تعالى هذه الآية ليبني لهم اأّن الغنى والف�شل بيده – �شبحانه – فكما اأغلق بابًا فقد فتح اأبوابًا فقد ورد يف 
عدد من التفا�شري اأّن اهلل تعالى عو�س نق�س التجارة والأموال مبنع امل�شركني من دخول مكة مبا رزقهم 
من اأعناق اأهل الكتاب وهي اجلزية. وقال عكرمة: فاأغناهم اهلل باأن اأنزل املطر مدرارًا وكرّث خريهم وقال 
اإلى مكة فكفاهم اهلل ما كانوا  الكثرية  اليمن وجلبوا املرية  اأهل جّدة و�شنعاء وجر�س من  اأ�شلم  مقاتل: 

يخافون. )62( 

 والآية فيها تقدمي مل�شلحة الّدين وهي هنا منع امل�شركني – وهم ن�س – من دخول بيت اهلل احلرام ومكة 
عموما، على امل�شّرة التي قد ت�شيب فئة من امل�شلمني بانقطاع التجارة واملنافع التي كانوا قد تعودوا عليها ، 
في�شحى بهذه املنافع الّدنيوية مقابل اإعزاز كلمة الّدين ورفع راية احلق. هذا واهلل تعالى قد وعد من يلتزم 

اأوامره بالغنى يف الّدنيا والّنجاة يف الآخرة ، فاأي ف�شل وكرم اأح�شن من هذا؟!!

ومعلوم اأّن مكة املكرمة اإلى اليوم من اأكرث بقاع العامل حركًة وجتارًة وعماًل ، كّل ذلك مرتبط باأداء املنا�شك 
من احلج والعمرة، واحلمد هلل رب العاملني. 

�َشاِء َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفاإِْن  قوله تعالى: ))َواإِْن ِخْفُتْم اأَلَّ ُتْق�ِشُطوا يِف اْلَيَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النِّ
اُنُكْم َذِلَك اأَْدَنى اأَلَّ َتُعوُلوا(( )63(  ِخْفُتْم اأَلَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة اأَْو َما َمَلَكْت اأَمْيَ

يف هذه الآية موازنة وا�شحة بني م�شلحة الّرجل يف الّتعدد - وهو اأمر مباح - ومف�شدة �شياع مبداأ العدل، 
ودرء هذه الأخرية اأولى من جلب تلك امل�شلحة. وقد اأكّد اهلل تعالى على هذا املعنى بقوله ))ذلك اأدنى 
األ تعولوا(( وقد ف�شر عدد من العلماء الآية بكرثة العيال، وال�شحيح ما قاله اجلمهور من اأن معناها: ل 
جتوروا. يقال: عال يف احلكم: اإذا ق�شط وظلم وجار، وقال اأبو طالب يف ق�شيدته امل�شهورة: مبيزان ق�شط 

ل يخي�س �شعرية ... له �شاهد من نف�شه غري عائل »)64( 

)61( اخلازن، لباب التاأويل يف معاين التنزيل 349/2
)62( انظر: ابن كثري، تف�شري القراآن العظيم 131/4-132 ، واخلازن، لباب التاأويل يف معاين التنزيل 349/2 

)63( �شورة الن�شاء، 3
)64( انظر: ابن كثري، تف�شري القراآن العظيم 212/2
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 وقد ذهب عدد من علماء املذاهب اإلى حترمي الزواج على الرجل الذي يغلب على ظنه اأنه �شيظلم زوجته 
)65(، وذلك لأن �شيانة مبداأ العدل وعدم الإ�شرار بالغري اأوجب من حتقيق م�شلحة فردية. فعلى العدل 
 َ يانة واملراعاة، قال تعالى: ))اإِنَّ اهللَّ قامت ال�شماوات والأر�س، وهو من اأهم مبادئ الإ�شالم واأولها بال�شّ
ُروَن(()66(  ْح�َشاِن َواإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْح�َشاِء َوامْلُْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َواْلإِ

ِ َوَلْو َعَلى اأَْنُف�ِشُكْم اأَِو اْلَواِلَدْيِن َواْلأَْقَرِبنَي  اِمنَي ِباْلِق�ْشِط �ُشَهَداَء هلِلَّ ِذيَن اآَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ قوله تعالى: ))َيا اأَيَُّها الَّ
ا  َ َكاَن مِبَ وا َفاإِنَّ اهللَّ ِبُعوا اْلَهَوى اأَْن َتْعِدُلوا َواإِْن َتْلُووا اأَْو ُتْعِر�شُ ُ اأَْوَلى ِبِهَما َفاَل َتتَّ ا اأَْو َفِقرًيا َفاهللَّ اإِْن َيُكْن َغِنيًّ

َتْعَمُلوَن َخِبرًيا(( )67(

ُكْم �َشَناآُن َقْوٍم َعَلى اأَلَّ َتْعِدُلوا  ِ �ُشَهَداَء ِباْلِق�ْشِط َوَل َيْجِرَمنَّ اِمنَي هلِلَّ ِذيَن اآَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ وقوله : ))َيا اأَيَُّها الَّ
ا َتْعَمُلوَن(( )68( َ َخِبرٌي مِبَ َ اإِنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ اْعِدُلوا ُهَو اأَْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَّ

ان  هاتان الآيتان العظيمتان تدعوان اإلى ما دعت اإليه الآية ال�شابقة من وجوب اإقامة العدل، اإّل اأّنهما تخت�شّ
باحلكم والق�شاء. قال ابن كثري: » ياأمر تعالى عباده املوؤمنني اأن يكونوا قّوامني بالق�شط، اأي بالعدل، فال 
يعدلوا عنه ميينًا ول �شماًل ول تاأخذهم يف اهلل لومة لئم، ول ي�شرفهم عنه �شارف ... ؛ ولهذا قال: ))ولو 
واإن كان  الأمر فقل احلق فيه،  واإذا �شئلت عن  ولو عاد �شررها عليك  ا�شهد احلق  اأي:  اأنف�شكم((  على 
م�شّرة عليك، فاإن اهلل �شيجعل ملن اأطاعه فرجًا وخمرجًا من كّل اأمر ي�شيق عليه. وقوله: ))اأو الوالدين 
والأقربني(( اأي: واإن كانت ال�شهادة على والديك وقرابتك، فال تراعهم فيها، بل ا�شهد باحلق واإن عاد 

�شررها عليهم، فاإّن احلق حاكم على كل اأحد، وهو مقدم على كل اأحد.(( )69( 

ي�شمّنهم  ثم  ياأتيهم كل عام يخر�شها عليهم،  رواحة  بن  : ))كان عبد اهلل  ابن حبان  وجاء يف �شحيح 
ال�شطر، قال: ف�شكوا اإلى ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم �شدة خر�شه، واأرادوا اأن ير�شوه فقال: يا اأعداء 
اهلل اأتطعموين ال�شحت، واهلل لقد جئتكم من عند اأحّب الّنا�س اإيل ولأنتم اأبغ�س اإيّل من عّدتكم من القردة 
ال�شماوات  بهذا قامت  فقالوا:  اأعدل عليكم،  ل  اأن  اإياه على  اإياكم وحبي  بغ�شي  ول يحملني  واخلنازير، 

)65(انظر:ابن عابدين، حا�شية رد املحتار 7/3 ، والدردير، ال�شرح ال�شغري 331/2 
)66( �شورة النحل، 90 

)67( �شورة الن�شاء ، 135
)68( �شورة املائدة ، 8

)69( تف�شري القراآن العظيم، 433/2، وانظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 241/11 
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والأر�س.(( )70( 

فانظر كيف قّدم عبد اهلل بن رواحة - ر�شي اهلل عنه - درء مف�شدة الظلم ولو عن يهود خبثاء على جلب 
م�شلحة الّت�شفي يف معاقبتهم على حماولة ر�شوته، بزيادة احل�شة املقتطعة اأو الأخذ من اأكارم اأموالهم؛ 

لأن قيمة العدل اأعلى القيم ول يجوز اأن تتجاوز من اأجل م�شالح متوهمة.

ْيَنا اْلإِْن�َشاَن ِبَواِلَدْيِه ُح�ْشًنا َواإِْن َجاَهَداَك ِلُت�ْشِرَك ِبي َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما اإِيَلَّ  قوله تعالى: ))َوَو�شَّ
ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن(( )71( ُئُكْم مِبَ َمْرِجُعُكْم َفاأَُنبِّ

اإليهما مقرونا بعبادته  ويف هذه الآية بيان عظم حق الوالدين على الولد، فقد جعل اهلل تعالى الإح�شان 
هذا  ولكن   ، اإِْح�َشاًنا((  َوِباْلَواِلَدْيِن  اُه  اإِيَّ اإِلَّ  َتْعُبُدوا  اأَلَّ  َربَُّك  ى  ))َوَق�شَ الإ�شراء:  �شورة  يف  فقال  وطاعته، 
احلق العظيم للوالدين ل يقدم على حق اهلل تعالى عند التعار�س، فقد قررت ال�ّشريعة اأن ل طاعة ملخلوق 
يف مع�شية اخلالق؛ لأن امل�شلحة املتحققة يف طاعة اهلل تعالى اأولى بالتقدمي على املف�شدة الواقعة ب�شبب 

عقوق الوالدين.

فذكر  اآيات،  اأربع  يّف  اأنزلت  قال:  �شعد  اأبيه  عن  يحدث  �شعد  بن  م�شعب  عن  ب�شنده  الرتمذي  روى  وقد 
ة، فقالت اأم �شعد: األي�س قد اأمر اهلل بالب، واهلل ل اأطعم طعامًا ول اأ�شرب �شرابًا حتى اأموت اأو تكفر.  ق�شّ
قال: فكانوا اإذا اأرادوا اأن يطعموها �شجروا فاها، فنزلت هذه الآية ))وو�شينا الإن�شان بوالديه ح�شنا(( 

الآية)72(  

ومعلوم اأّن �شعدًا ر�شي اهلل عنه مل يلتفت لتهديدات اأّمه مع عظيم �شفقته عليها، لأن اأمر اهلل اأولى بالطاعة. 

الإن�شان  وو�شينا  قوله:  يف   « فقال:  احلكم  تعليل  يف  اآخر  اأ�شلوبا  تعالى  اهلل  رحمه  الرازي  ا�شتخدم  وقد 
بوالديه ح�شنا دليل على اأن متابعتهم يف الكفر ل يجوز، وذلك لأن الإح�شان بالوالدين وجب باأمر اهلل تعالى 
فلو ترك العبد عبادة اهلل تعالى بقول الوالدين لرتك طاعة اهلل تعالى فال ينقاد ملا و�شاه به فال يح�شن اإلى 
الوالدين، فاتباع العبد اأبويه لأجل الإح�شان اإليهم يف�شي اإلى ترك الإح�شان اإليهما، وما يف�شي وجوده اإلى 
عدمه باطل فالّتباع باطل، واأما اإذا امتنع من ال�ّشرك بقي على الّطاعة والإح�شان اإليهما من الطاعة فياأتي 

به فرتك هذا الإح�شان �شورة يف�شي اإلى الإح�شان حقيقة »)73( 

 608/11 )70(
)71( �شورة العنكبوت، 8

)72( رواه الرتمذي يف جامعه ، 342/5 ح رقم3189
)73( مفاتيح الغيب، 32/25
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ْثُمُهَما اأَْكَبُ ِمْن  ا�ِس َواإِ ْمِر َوامْلَْي�ِشِر ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ ُلوَنَك َعِن اخْلَ  قوله تعالى: ))َي�ْشاأَ
ُروَن(( )74(  ُ َلُكُم اْلآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ ُ اهللَّ ُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيَبنيِّ َنْفِعِهَما َوَي�ْشاأَ

نزلت هذه الآية �شمن �شياق قراآين تدرج يف حترمي اخلمر واملي�شر عب ثالث مراحل كانت هذه هي املرحلة 
الأولى ، واحلكمة يف وقوع التحرمي تدريجيا اأن اهلل تعالى علم اأن القوم قد كانوا األفوا �شرب اخلمر، وكان 
انتفاعهم بذلك كثريا، فعلم اأنه لو منعهم دفعة واحدة ل�شق ذلك عليهم، فال جرم ا�شتعمل يف التحرمي 

هذا التدريج، وهذا الرفق. )75( 

املنافع  واأما  والبدن،  والعقل  الدين  ففي  امل�شار  فاأما   ،)76( وم�شار  منافع  للخمر  باأن  ت�شريح  الآية  ويف 
فدنيوية من مثل ما يقال من ته�شيم الطعام، واإخراج الف�شالت، وت�شحيذ بع�س الأذهان، ولذة ال�شدة 
املطربة التي فيها، كما قال ح�شان بن ثابت يف جاهليته: ون�شربها فترتكنا ملوكًا ... واأ�شدا ل ُينهِنهها اللقاء 

...وكذا بيعها والنتفاع بثمنها. )77( 

ولكن هذه امل�شالح ل توازي بحال م�شرة اخلمر ومف�شدتها الراجحة، لتعلقها بالعقل والدين، ولهذا قال: 
))واإثمهما اأكب من نفعهما(( )78(

يقول ال�شهيد �شيد قطب: » وهذا الّن�س الذي بني اأيدينا كان اأول خطوة من خطوات الّتحرمي. فالأ�شياء 
والأعمال قد ل تكون �شرًا خال�شًا. فاخلري يتلب�س بال�شر، وال�شر يتلب�س باخلري يف هذه الأر�س. ولكن مدار 
احلل واحلرمة هو غلبة اخلري اأو غلبة ال�شر. فاإذا كان الإثم يف اخلمر واملي�شر اأكب من الّنفع، فتلك علة 

حترمي ومنع. واإن مل ي�شّرح هنا بالّتحرمي واملنع«)79(

ُ �َشِميًعا َعِليًما(( )80( وِء ِمَن اْلَقْوِل اإِلَّ َمْن ُظِلَم َوَكاَن اهللَّ ْهَر ِبال�شُّ ُ اجْلَ قال تعالى:))َل ُيِحبُّ اهللَّ

)74( �شورة البقرة، 219
)75( الرازي، مفاتيح الغيب، 396/6

)76( وهذا من املو�شوعية والإن�شاف، فليت بع�س من يدعي العلم اأن ياأخذ من الهدي القراآين هذا املعنى العظيم. 
)77( انظر: تف�شري القراآن العظيم، 579/1

)78( املرجع ال�شابق.
)79( يف ظالل القراآن ، 229/1

)80( �شورة الن�شاء ، 148  
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يخب تعالى اأنه ل يحب اجلهر بال�شوء من القول، اأي: يبغ�س ذلك وميقته ويعاقب عليه، وي�شمل ذلك جميع 
الأقوال ال�شيئة التي ت�شوء وحتزن، كال�شتم والقذف وال�شب ونحو ذلك فاإن ذلك كله من املنهي عنه الذي 

يبغ�شه اهلل. ويدل مفهومها اأنه يحب احل�شن من القول كالذكر والكالم الطيب اللني. )81( 

اأن يدعو على من ظلمه ويت�شكى منه، ويجهر  له  فاإنه يجوز  وا�شتثنى اهلل تعالى من هذا احلكم املظلوم 
بال�شوء ملن جهر له به، من غري اأن يكذب عليه ول يزيد على مظلمته، ول يتعدى ب�شتمه غري ظامله. )82( 

فامل�شاألة اإذن معتمدة على املوازنة بني م�شرة اجلهر بال�شوء من القول وبني رفع الظلم عن املظلوم واإن�شافه 
باحلق والعدل.

ومعلوم اأن رفع الظلم وحتقيق العدل اأولى من مراعاة �شمعة الظامل وحفظها من التجريح.

يقول �شيد قطب يف تف�شريه: »واجلهر بال�شوء عندئذ يكون حمدد امل�شدر- من ال�شخ�س الذي وقع عليه 
الظلم- حمدد ال�شبب- فهو الظلم املعني الذي ي�شفه املظلوم- موجهًا اإلى �شخ�س بذاته هو الذي وقع منه 
الظلم.. عندئذ يكون اخلري الذي يتحقق بهذا اجلهر مبرًا له ويكون حتقيق العدل والن�شفة هو الهدف 

ل مطلق الت�شهري..

اإن الإ�شالم يحمي �شمعة النا�س- ما مل يظلموا- فاإذا ظلموا مل ي�شتحقوا هذه احلماية واأُذن للمظلوم اأن 
يجهر بكلمة ال�شوء يف ظامله وكان هذا هو ال�شتثناء الوحيد من كف الأل�شنة عن كلمة ال�شوء.

وهكذا يوفق الإ�شالم بني حر�شه على العدل الذي ل يطيق معه الظلم، وحر�شه على الأخالق الذي ل يطيق 
معه خد�شًا للحياء النف�شي والجتماعي«)83(

ُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َوَل  ِ ِبِه َفَمِن ا�شْ ْنِزيِر َوَما اأُِهلَّ ِلَغرْيِ اهللَّ َم اخْلِ َم َوحَلْ َم َعَلْيُكُم امْلَْيَتَة َوالدَّ ا َحرَّ َ قال تعالى: ))اإِمنَّ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم(( )84( َعاٍد َفاإِنَّ اهللَّ

)81( تي�شري الكرمي الرحمن ، ال�شعدي، 212/1
)82( املرجع ال�شابق

)83( يف ظالل القراآن ، 796/2
)84( �شورة النحل ، 115
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وهذه الآية والآيات اأمثالها يف كتاب اهلل العزيز متثل رخ�شة �شرعية)85( ملن اأ�شرف على الهالك 
جوعًا اأو عط�شًا اأو كان مكرهًا على تناول املحرم، فاأباح ال�شارع له اأن يتناول منه ما ي�شد رمقه 

اأو يدفع اأذاه.

فهاهنا تعار�شت م�شلحة املحافظة على النف�س مع مف�شدة تناول املحرم، فقدم ال�شارع م�شلحة 
املحافظة على الّنف�س على ارتكاب املحرم ، بل قد جعل بع�س العلماء اأكل املحرم حال ال�شطرار 
واجبًا ل جمرد رخ�شة ، فقد روى ابن كثري عن م�شروق قال: من ا�شطر فلم ياأكل ومل ي�شرب، 
احل�شن  اأبو  قال  رخ�شة.  ل  عزمية  للم�شطر  امليتة  اأكل  اأن  يقت�شي  وهذا  النار.  دخل  مات  ثم 
الطبي -املعروف بالكيا الهرا�شي رفيق الغزايل يف ال�شتغال بالعلم : وهذا هو ال�شحيح عندنا 
؛ كالإفطار للمري�س يف رم�شان ونحو ذلك. )86(، وامل�شاألة فيها خالف فقهي لي�س هذا حمل 

النظر فيه.

وقد يقال مل قّدم ال�شارع احلكيم حفظ الّنف�س على حفظ الّدين ، مع اأن مرتبة حفظ الدين اأولى 
باملراعاة كما قرر علماء املقا�شد ا�شتقراء من ال�شريعة الغراء؟؟

واجلواب – واهلل اأعلم – اأن ترك الأكل من املحرم واإن كان فيه التزام باأحكام ال�شرع اإل اأن ذلك 
ل يوؤدي اإلى اإعزاز الدين ون�شرة امل�شلمني ، فكان ترك الأكل هنا م�شرّة حم�شة، واإهالك للّنف�س 
دون فائدة ظاهرة. بخالف اجلهاد مثال ففيه اإعزاز للدين ون�شرة للم�شلمني ون�شر للدعوة وهذه 

معان يهون يف �شبيل حتقيقها بذل املال والنف�س.

َعِزيٌز   ُ َواهللَّ  ِ ِمَن اهللَّ َنَكاًل  َك�َشَبا  ا  مِبَ َجَزاًء  اأَْيِدَيُهَما  َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  َوال�شَّ اِرُق  :))َوال�شَّ تعالى  قوله 
َحِكيم(( )87( 

نظام  يف  املوازنات  مبداأ  على  الأمثلة  اأو�شح  وهي  احلدود،  لنظام  منوذجًا  الآية  هذه  تتناول 
العقوبات الإ�شالمي.

ِم. انظر: الغزايل،  َبِب امْلَُحرِّ َع ِلُلُمَكلَِّف يِف ِفْعِلِه ِلُعْذٍر َوَعْجٍز َعْنُه َمَع ِقَياِم ال�شَّ ا ُو�شِّ ِريَعِة ِعَباَرٌة َعمَّ )85( الرخ�شة يف ال�شَّ
امل�شت�شفى،78/1

)86( تف�شري القراآن العظيم 483/1
)87( �شورة املائدة، 38
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وال�شرقة من اأعظم اجلرائم يف الإ�شالم، فهي حرام حرمة �شديدة، ومنكر عظيم، واأكل لأموال 
الّنا�س بالباطل، ل يحل يف �شرع ول دين ول قانون يف الّدنيا؛ لأن اإباحة ال�شرقة تخّل باأمن الّنا�س 
يف اأموالهم وتهز مبداأ الثقة والطماأنينة، وتزعزع ا�شتقرار القت�شاد والتجارة وغريها من موارد 
الرزق لذا كانت جرمية ال�شرقة م�شتوجبة احلّد وهو قطع اليد يف �شريعة القراآن، وهذه العقوبة، 
واإن كانت قا�شية، فهي العقوبة الوحيدة الزاجرة لالعتداء على الأموال واأخذها بغري حق. )88( 

ويجعل تنفيذ تلك العقوبة منوطًا باملجتمع الذي متثله الدولة ممثال بنظامها الق�شائي.

وقد قطع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يد املخزومية التي �شرقت، وغ�شب غ�شبا �شديدا عندما حاول اأ�شامة 
بن زيد ر�شي اهلل عنه اأن ي�شفع لها، فقال �شلى اهلل عليه و�شلم: )) اأت�شفع يف حد من حدود اهلل؟ . ثم 
قام فاختطب ثم قال: اإمنا اأهلك الذين قبلكم اأنهم كانوا اإذا �شرق فيهم ال�شريف تركوه واإذا �شرق فيهم 

ال�شعيف اأقاموا عليه احلد واأمي اهلل لو اأن فاطمة بنت حممد �شرقت لقطعت يدها(( )89(  

وقد يقول قائل اإن عقوبة قطع اليد عقوبة قا�شية ل تنا�شب اجلرمية ، بل هي عقوبة غري اإن�شانية ، فريد 
عليهم باأن اأ�شا�س العقوبة هو درا�شة نف�شية الإن�شان وعقليته ، فهي اإذن عقوبة مالئمة لالأفراد ، وهي يف 
الوقت ذاته �شاحلة للجماعة؛ لأنها توؤدي اإلى تقليل اجلرائم وتاأمني املجتمع، وما دامت العقوبة مالئمة 

للفرد و�شاحلة للجماعة فهي اأف�شل العقوبات واأعدلها. )90( 

واحلقيقة اأن يف الكالم ال�شابق موازنة بني امل�شلحة املتحققة من قطع يد �شارق على الأفراد واجلماعة 
اأن   - لل�شك  يدع جمال  ل  يتبني - مبا  املوازنة  اإجراء هذه  وعند  يده،  بخ�شارة  بالفرد  الالحقة  وامل�شرة 
الأماكن  يف  ال�شرقات  عدد  قلة  ذلك  يوؤيد  ما  ولعّل  كبريًا.  رجحانًا  ترجح  القطع  على  املرتتبة  امل�شلحة 

والأزمنة التي طبق فيها احلد.

)88( الزحيلي، التف�شري الو�شيط،458/1
)89(رواه البخاري  1282/3 ح رقم3288، وم�شلم  1311/3ح رقم 1688

)90( عبد القادر عودة، الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي، 655-654/2
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ُخُذ  ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َشاِكنَي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر َفاأََرْدُت اأَْن اأَِعيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َياأْ ا ال�شَّ قوله تعالى: ))اأَمَّ
ِمَننْيِ َفَخ�ِشيَنا اأَْن ُيْرِهَقُهَما ُطْغَياًنا َوُكْفًرا ، َفاأََرْدَنا اأَْن ُيْبِدَلُهَما  ا اْلُغاَلُم َفَكاَن اأََبَواُه ُموؤْ مَّ ًبا ، َواأَ ُكلَّ �َشِفيَنٍة َغ�شْ
َتُه َكْنٌز َلُهَما َوَكاَن  َداُر َفَكاَن ِلُغاَلَمنْيِ َيِتيَمنْيِ يِف امْلَِديَنِة َوَكاَن حَتْ ا اجْلِ ا ِمْنُه َزَكاًة َواأَْقَرَب ُرْحًما ، َواأَمَّ َربُُّهَما َخرْيً
َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن اأَْمِري َذِلَك  ُهَما َوَي�ْشَتْخِرَجا َكْنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربِّ َراَد َربَُّك اأَْن َيْبُلَغا اأَ�ُشدَّ ا َفاأَ احِلً اأَُبوُهَما �شَ

ا(( )91(  ْبً َتاأِْويُل َما مَلْ َت�ْشِطْع َعَلْيِه �شَ

هذه الآيات من �شورة الكهف متثال اأمنوذجًا رائعًا للموازنة بني املفا�شد املتعار�شة، ويف هذا يقول الرازي 
: » امل�شائل الثالثة مبنية على حرف واحد وهو اأن عند تعار�س ال�شررين يجب حتمل الأدنى لدفع الأعلى، 

فهذا هو الأ�شل املعتب يف امل�شائل الثالثة.

اأما امل�شاألة الأولى: فالأن ذلك العامل علم اأنه لو مل يعب تلك ال�شفينة بالتخريق لغ�شبها ذلك امللك، وفاتت 
منافعها عن مالكها بالكلية فوقع التعار�س بني اأن يخرقها ويعيبها فتبقى مع ذلك على مالكها، وبني اأن 
ل يخرقها فيغ�شبها امللك فتفوت منافعها بالكلية على مالكها، ول �شك اأن ال�شرر الأول اأقل فوجب حتمله 

لدفع ال�شرر الثاين الذي هو اأعظمهما.

واأما امل�شاألة الثانية: فكذلك لأن بقاء ذلك الغالم حيا كان مف�شدة للوالدين يف دينهم ويف دنياهم، ولعله 
علم بالوحي اأن امل�شار النا�شئة من قتل ذلك الغالم اأقل من امل�شار النا�شئة ب�شبب ح�شول تلك املفا�شد 

لالأبوين، فلهذا ال�شبب اأقدم على قتله.

وامل�شاألة الثالثة: اأي�شًا كذلك لأن امل�شقة احلا�شلة ب�شبب الإقدام على اإقامة ذلك اجلدار �شررها اأقل من 
�شقوطه لأنه لو �شقط ل�شاع مال تلك الأيتام. وفيه �شرر �شديد.« )92( 

ُب اإَِلْيِهنَّ  ي َكْيَدُهنَّ اأَ�شْ ِرْف َعنِّ ا َيْدُعوَنِني اإَِلْيِه َواإِلَّ َت�شْ ْجُن اأََحبُّ اإِيَلَّ مِمَّ قوله تعالى: ))َقاَل َربِّ ال�شِّ
اِهِلنَي (( )93( َواأَُكْن ِمَن اجْلَ

)91( �شورة الكهف، الآيات 81-79
)92( مفاتيح الغيب، 490/21

)93( �شورة يو�شف، 33

التأصيل القرآني ملبدأ املوازنات
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ال�شالم  عليه  يو�شف  له  تعر�س  الذي  ال�شديد  البتالء  �شياق  يو�شف جاءت يف  �شورة  والآية من 
حني دعته امراأة العزيز للفجور فاأبى ، ثم ازداد عليه البالء باأن ُهدد بال�شجن اإن مل ي�شتجب 
ال�شالم باملوازنة بني  اأيديهن، فقام يو�شف عليه  العزيز ورفيقاتها الالتي قّطعن  ملطالب امراأة 
ال�شجن وبني اإمكانية الوقوع فيما يدعونه اإليه من الزنا والعياذ باهلل، فاختار ال�شجن كونه اأخف 

ال�شررين، واأهون ال�شرين. 

قال الرازي رحمه اهلل: » واعلم اأن القوة الب�شرية والطاقة الإن�شانية ل تفي بح�شول هذه الع�شمة القوية، 
فعند هذا التجاأ اإلى اهلل تعالى وقال: رب ال�شجن اأحب اإيل مما يدعونني اإليه وقرئ ال�شجن بالفتح على 

امل�شدر، وفيه �شوؤالن:

ال�شوؤال الأول: ال�شجن يف غاية املكروهية، وما دعونه اإليه يف غاية املطلوبية، فكيف قال: امل�شقة اأحب اإيل 
من اللذة؟

واجلواب: اأن تلك اللذة كانت ت�شتعقب اآلما عظيمة، وهي الذم يف الدنيا والعقاب يف الآخرة، وذلك املكروه 
وهو اختيار ال�شجن كان ي�شتعقب �شعادات عظيمة، وهي املدح يف الدنيا والثواب الدائم يف الآخرة، فلهذا 

ال�شبب قال: ال�شجن اأحب اإيل مما يدعونني اإليه.

ال�شوؤال الثاين: اأن حب�شهم له مع�شية كما اأن الزنا مع�شية، فكيف يجوز اأن يحب ال�شجن مع اأنه مع�شية.

واجلواب: تقدير الكالم اأنه اإذا كان ل بد من التزام اأحد الأمرين اأعني الزنا وال�شجن، فهذا اأولى، لأنه، 
متى وجب التزام اأحد �شيئني كل واحد منهما �شر فاأخفهما اأولهما بالتحمل “)94(

ُ َوَقْد  َي اهللَّ ْن َيُقوَل َربِّ َتْقُتُلوَن َرُجاًل اأَ مَياَنُه اأَ قوله تعالى: ))َوَقاَل َرُجٌل ُموؤِْمٌن ِمْن اآِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم اإِ
َ َل  نَّ اهللَّ ْبُكْم َبْع�ُس الَِّذي َيِعُدُكْم اإِ اِدًقا ُي�شِ ُكْم َواإِْن َيُك َكاِذًبا َفَعَلْيِه َكِذُبُه َواإِْن َيُك �شَ َناِت ِمْن َربِّ َجاَءُكْم ِباْلَبيِّ

اٌب(( )95(  َيْهِدي َمْن ُهَو ُم�ْشِرٌف َكذَّ

واملعنى: وقال رجل موؤمن باهلل من اآل فرعون، يكتم اإميانه منكرًا على قومه: كيف ت�شتحلون َقْتَل رجل 
ْدق ما يقول؟  ل جرم له عندكم اإل اأن يقول ربي اهلل، وقد جاءكم بالباهني القاطعة ِمن ربكم على �شِ

)94( مفاتيح الغيب، 451/18-452، وانظر: مال حوي�س، بيان املعاين 218/3
)95( �شورة غافر، 28
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دكم  واإن يك مو�شى كاذبًا فاإنَّ وباَل كذبه عائد عليه وحده، واإن يك �شادقًا حلّقكم بع�س الذي يتوعَّ
اب بن�شبته ما  به، اإن اهلل ل يوفق للحق َمن هو متجاوز للحد، برتك احلق والإقبال على الباطل، كذَّ

اأ�شرف فيه اإلى اهلل. )96( 

فرتى كيف ا�شتخدم الرجل املوؤمن اأ�شلوب املوازنة بني ال�شرر الكبري الذي �شيلحق بهم اإن هم 
كذبوا مو�شى وظهر كونه �شادقًا وبني قّلة ال�شرر اأو انعدامه اإن ظهر كونه كاذبًا، كل ذلك حماولة 

منه لإقناع قومه ب�شدق ما جاء به مو�شى عليه ال�شالم وعدم قتله.

)96( الزحيلي ، وهبة ، التف�شري املي�شر، 470/1

التأصيل القرآني ملبدأ املوازنات
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اأهم نتائج البحث :

يعتب فقه املوازنات من املبادئ املهمة التي ينبغي على الفقيه مراعاتها.	 

اإليه احلاجة يف ع�شرنا على وجه 	  وت�شتد  املا�شية،  الع�شور  اإليه يف  املوازنات مبداأ احتيج  فقه 
اخل�شو�س.

ا�شتخدم القراآن الكرمي مبداأ املوازنات يف م�شائل ومو�شوعات �شتى.	 

يقوم مبداأ املوازنات على الرتجيح بني امل�شالح املتعار�شة ، اأو املفا�شد املتعار�شة ، اأو بني امل�شالح 	 
واملفا�شد املتعار�شة.

الهدف من العمل مببداأ املوازنات يف الأحكام الفقهية حتقيق م�شالح العباد يف الدنيا والآخرة 	 
كما اأمر اهلل تعالى.

اأهم ما ركز عليه القراآن الكرمي يف املوازنات ) املوازنة بني الدنيا والآخرة ( ؛ ذلك اأن التعلق 	 
بالدنيا ومتاعها وتف�شيلها على الآخرة ونعيمها اأ�شل كل ف�شاد.

ا�شتخدام القراآن الكرمي ملبداأ املوازنات يف تاأ�شيل �شرعي ير�شد العلماء ل�شتخدام هذه الطريقة 	 
يف الجتهاد والفتوى. 

يعتب مبداأ النظر يف ) ماآلت الأفعال ( من اأهم املبادئ التي روعيت يف املوازنة. 	 
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قائمة املراجع :

البغا، دار ابن كثري- 	  : د. م�شطفى  اإ�شماعيل، اجلامع ال�شحيح، حتقيق  البخاري، حممد بن 
اليمامة ، بريوت ، ط3، 1987م

الرتمذي، حممد بن عي�شى، اجلامع ال�شحيح، حتقيق: اأحمد حممد �شاكر واآخرون ، دار اإحياء 	 
الرتاث العربي.

الدين علي بن 	  الأمري عالء  ابن حبان، ترتيب:  اأحمد، �شحيح  ابن حبان، حممد بن حبان بن 
بلبان الفار�ضي، حتقيق: �ضعيب الأرنوؤوط ، موؤ�ض�ضة الر�ضالة ، ط1، 1988م.

ابن حجر، اأحمد بن علي ، فتح الباري �شرح �شحيح البخاري، دار املعرفة ، 1379ه.	 

اخلازن، علي بن حممد بن اإبراهيم، لباب التاأويل يف معاين التنزيل، دار الكتب العلمية ، بريوت 	 
، ط1، 1415ه.

اأبي داود ، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار 	  اأبو داود، �شليمان بن الأ�شعث، �شنن 
الفكر.

الدردير، اأحمد بن اأحمد بن اأبي حامد، ال�شرح ال�شغري، مطبوع مع بلغة ال�شالك لل�شاوي، دار 	 
املعارف.

ال�شعدي، عبد الرحمن بن نا�شر ، تي�شري الكرمي الرحمن يف تف�شري كالم املنان، حتقيق: عبد 	 
الرحمن بن معال، موؤ�ض�ضة الر�ضالة ، ط1 ، 2000م.

�ضيد قطب، يف ظالل القراآن ، دار ال�ضروق ، بريوت ، ط17، 1412ه.	 

ابن عابدين، حممد اأمني بن عمر، حا�ضية رد املحتار على الدر املختار، دار الفكر، ط2،1992م	 

عبد القادر عودة، الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي، دار الكاتب العربي، بريوت.	 

عبد القادر مالحوي�س اآل غازي، بيان املعاين، مطبعة الرتقي ، دم�شق ، 1382ه.	 

التأصيل القرآني ملبدأ املوازنات
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الغزايل، اأبو حامد حممد بن حممد، امل�شت�شفى، حتقيق: حممد عبد ال�شالم عبد ال�شايف، دار 	 
الكتب العلمية ، ط1، 1993م

دار 	  �شالمة،  حممد  بن  �شامي  حتقيق:   ، العظيم  القراآن  تف�شري  عمر،  بن  ا�شماعيل  كثري،  ابن 
طيبة، ط2، 1999م

م�شلم بن احلجاج الني�شابوري ، اجلامع ال�شحيح ،حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء 	 
الرتاث العربي

جمموعة من املوؤلفني، املعجم الو�ضيط ، مكتبة ال�ضروق الدولية، ط4. 	 

حممد الطاهر بن عا�شور، مقا�شد ال�شريعة الإ�شالمية، ت حممد الطاهر املي�شاوي، دار النفائ�س 	 
ط2 ، 2001م

حممد ر�شيد ر�شا، تف�شري املنار، الهيئة امل�شرية للكتاب.1990م.	 

حممد �شعيد البوطي، �شوابط امل�شلحة يف ال�شريعة الإ�شالمية، موؤ�ش�شة الر�شالة ، بدون طبعة 	 
ودار ن�شر.

نخبة من اأ�ضاتذة التف�ضري، التف�ضري املي�ضر، جممع امللك فهد ، ط2، 2009م	 

دار 	  اللحيدان،  املح�شن  عبد  بن  ع�شام  حتقيق:  علي،  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  علي  الواحدي، 
الإ�ضالح ط2، 1412ه.

وهبة الزحيلي، التف�ضري الو�ضيط ، دار الفكر ، ط1، 1424ه.	 

يو�ضف حامد العامل ، املقا�ضد العامة لل�ضريعة الإ�ضالمية، املعهد العاملي للفكر الإ�ضالمي، ط2 ، 	 
1415ه، 1994م.

يو�شف القر�شاوي، اأولويات احلركة الإ�شالمية، موقع ال�شيخ على ال�شبكة الدولية.	 
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فقه الموازنات

عبد اهلل بن �صالح بابهون
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مقّدمة

مّما  عليه؛  الّنبوّية  وال�سّنة  الكرمي  القراآن  اأحكام  من  كثرٌي  ُبنيت  فقد  اأ�سيال،  فقها  املوازنات  فقه  ُيعترب 
ُيعطي �سورة ال جمال لل�سّك فيها عن �سرعّيته، كيف ال وقد تكّلم العلماء عنه منذ القدمي بيانا وتاأ�سيال، 
وهذا عند حديثهم عن امل�سلحة واملف�سدة باعتبارهما االأ�سا�س والقاعدة التي يقوم عليها فقه املوازنات، 
فيما  واملفا�سد  امل�سالح  وبني  ببع�س،  بع�سها  املفا�سد  وبني  ببع�س،  بع�سها  امل�سالح  فاملوازنة جاريٌة بني 

بينها.
  اإّن ع�سرنا اأحوج اإلى فقه املوازنات من �سابقيه؛ ملا يتمّيُز به من ق�سايا مت�سابكة تختلط فيها امل�سالح 
مع املفا�سد، واخلري مع ال�سّر، واحل�سنات مع ال�سّيئات، اإذ اأ�سبح املرء اّتاهها حائرا؛ حّتى يف ق�ساياه 
اإاّل بفقِه موازناٍت دقيٍق من�سبٍط  اإلى ما ُيحّقق له امل�سالح ويدفع عنه املفا�سد  ة، فغدا ال يهتدي  اخلا�سّ

ينبني عليه العمُل اّتاه مثل هذه الق�سايا.
   اإّن املتاأّمل يف حركة العلماء يف ع�سرنا قريبا وبعيدا يف الّتعامل مع هذا الّنوع من الفقه يلحظ تخّوفا 
، فاأّما الّذاتيُّ فريجُع اإلى ت�سبُّع  ظاهرا عندهم، وهو تخّوف معقول ل�سببني، اأولهما ذاتيٌّ واالآخر مو�سوعيٌّ
العلماء ِبجراأٍة مبنّية على قناعة تاّمٍة ب�سرورة اقتحام هذا الفقه يف التعامل مع ق�سايا الع�سر )عملّيا(، 
واأّما املو�سوعّي فلخطورة هذا الّنوع من الفقه يف حّد ذاته، فهو فقٌه دقيٌق يحتاُج اإلى باٍع طويٍل من العلٍم 

و�سبٍط دقيٍق له نظرّيا وتطبيقّيا.
   ومّما �ساهم يف هذه احلالة عدم وجود منهٍج مّتفٍق عليه بني العلماء يقوم عليه فقه املوازنات وين�سبط 
به، وهذا راجٌع اإلى اختالف املناهج االأ�سولّية فيما بني املدار�س الفقهّية، مّما جعل �سورَة فقِه املوازنات 
غرُي وا�سحٍة عند املعا�سرين اليوم لعدم وجود تعريٍف حّديٍّ لفقه املوازنات عند املتقّدمني، واإّنا تكّلموا 

عن امل�سلحة واملف�سدة، ومنهج املوازنة بينهما. 
   ومن اأجل اإزالة الغ�ساء عن مفهوم فقه املوازنات جاء هذا البحث ِلُيبنّي مفهومه بو�سوح، وعالقته بفقه 
االأولوّيات، واآراء بع�س املتقّدمني واملعا�سرين اّتاهه، مع اإبراز مكامن فقه املوازنات يف القراآن وال�سّنة 
الّنبوّية باخل�سو�س باعتبارهما امل�سدرين االأّولني يف الّت�سريع، واملّتفق عليهما بني جميع االأّمة االإ�سالمّية 
حابة به و�سرورته عقال، ثّم يف االأخري  هذا اأّوال، وخلطورة فقه املوازنات ثانيا، مع االإ�سارة اإلى عمل ال�سّ
دون  موازناٍت  لفقِه  قيام  فال  له،  والقاعدة  االأ�سا�س  باعتبارهما  واملف�سدة  امل�سلحة  كّل من  مفهوم  بيان 

وابط. حديٍث عن امل�سلحة واملف�سدة، وكان ذلك من جهة املفهوم وال�سّ

فقه املوازنات
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اإ�صكالية البحث

اإّن الّراجع اإلى اآراء العلماء عن فقه املوازنات اأو التعار�س بني امل�سالح واملفا�سد يجدهم قد حتّدثوا عنه 
منذ القدمي؛ ابتداًء باجلويني والغزايل والعّز بن عبد ال�ّسالم وابن تيمية وال�ّساطبي وغريهم؛ اإاّل اأّنه اإلى 
املعا�سرين  املوازنات، يظهر هذا جليًّا يف اجتهادات  وا�سٌح دقيٌق عن فقه  يتبنّي مفهوٌم  ع�سرنا هذا مل 

وحماوالتهم َتقدمَي  َتعريٍف حّديٍّ له.  
بط–اإذن-؟ وما هي اآراء العلماء قديا وحديثا اّتاهه؟ وهل ُيكن تقدمي     فما هو فقه املوازنات بال�سّ

ّي؟ تعريف حّديٍّ له؟ اأم هو عبارٌة عن مفهوٍم ال ُيكن بيانه بتعريٍف حدِّ
   هذا ما �سُيحاول البحث االإجابة عنه. 

اأهداف البحث:

يهدف البحث اإلى:
1- بيان نظرة جمموعة من اأهل العلم قديا وحديثا عن فقه املوازنات. 

2- حتديد مفهوم فقه املوازنات بدّقة.
3- الّتاأ�سيل ال�ّسرعي لفقه املوازنات.

اأ�صلوب البحث:

   لتحقيق االأهداف ال�ّسابقة اعتمد البحث االأ�ساليب الّتالية:
1- االأ�سلوب الو�سفي يف عر�س اآراء اأهل العلم القدماء والـُمحَدثني.

2- االأ�سلوب املقارن بني االآراء ق�سد الو�سول اإلى مفهوم وا�سح لفقه املوازنات. 
3- االأ�سلوب الّتحليلي للّن�سو�س ال�ّسرعّية املت�سّمنة لفقه املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد.

خطة البحث: 

انتهج البحث خّطة تت�سّمن مقّدمة وثالثة مباحث وخامتة، املقّدمة لعر�س فكرة البحث واالإ�سكالّية اّلتي 
ُيعاجلها، واالأهداف اّلتي ي�سعى اإلى حتقيقها، واالأ�ساليب املعتمدة يف البحث، وخّطة البحث، واأخريا خامتًة 

�سّمت اأهّم الّنتائج.
مِلا له من عالقة مبا�سرة بفقه  االأولوّيات  الفقه، واملوازنات، وفقه  االأّول تعريفات كّل من     �سّم املبحث 
املوازنات، كلٌّ منها يف مطلب حمّدد، املطلب االأّول لتعريف الفقه، اأّما الثاين للموازنات اّلذي انق�سم اإلى 
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ق�سمني، الق�سم االأّول لعر�س راأي كّل من العّز بن عبد ال�ّسالم وابن تيمية وال�ّساطبي عن املوازنات بني 
امل�سالح واملفا�سد كنموذج للمتقّدمني، والق�سم الّثاين عر�س راأي كّل من القر�ساوي والكمايل وعبد املجيد 
ال�ّسو�سوة عن املوازنات نف�سها كنموذج للمعا�سرين، اأّما املطلب الّثالث فتناول تعريف فقه االأولوّيات لبيان 

الفرق بينه وبني فقه املوازنات لال�ستباه احلا�سل بني مفهومهما.
   وتناول املبحث الّثاين فقه املوازنات يف امل�سادر ال�ّسرعّية كتاأ�سيل له، فكان املطلب االأّول للقراآن الكرمي 
بعر�س ناذج من اآياٍت �سّمت املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد مع الّتكيز على جانب املوازنة، واملطلب الّثاين 
لل�سّنة الّنبوّية، وذلك بتق�سيمها اإلى ق�سمني، االأّول لنماذج َتظَهُر فيها املوازنة من خالل بناء االأف�سلية بني 
االأعمال على املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، والق�سم الثاين لنماذج من قرارات الّر�سول �سلى اهلل عليه 
حابة  -ر�سي  و�سلم املبنّية على املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، واملطلب الّثالث لثالث ناذج من عمل ال�سّ
حابة  -ر�سي اهلل عنهم- بني دفنه �سلى اهلل عليه  ال�سّ اأّولها: موازنة  املوازنة،  املبنّي على  اهلل عنهم- 
و�سلم واّتخاذ خليفة للم�سلمني، وثانيها: منع عمر بن اخلّطاب ر�سي اهلل عنه الّزواج بالكتابّيات، وثالثها: 
ت�سمني علّي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه ال�سّناع، واملطلب الرابع واالأخري لبيان اأّن العقل يق�سي بالقول 

بفقه املوازنات يف االأعمال اّلتي تتعار�س فيها امل�سالح واملفا�سد.
اّلذي  االأ�سا�س  باعتبارهما  واملف�سدة  امل�سلحة  كلٍّ من  بيان مفهوم  واالأخري، ف�سّم  الثالث  املبحث  اأّما     
�س املطلب االأّول لبيان املفهوم، والّثاين ل�سوابط امل�سلحة يف امليزان  يقوم عليهما فقه املوازنات، فُخ�سّ
ال�ّسرعي، وانتهى البحث بخامتة �سّمت اأهّم نتائج البحث، وفهر�س للم�سادر واملراجع املعتمدة يف البحث.   

فقه املوازنات
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املبحث الأول: تعريف فقه املوازنات والأولويات

   اإّن فقه املوازنات كمفهوٍم، يت�ّسكل من مفهوم لفظني هما )الفقه( و)املوازنات(، وال ُيكن اأن ن�سرب اأغوار 
البحث اإاّل بعد بيان مفهوم الّلفظني الّلذين يت�سّكل منهما فقه املوازنات، ثّم االإ�سارة بعد ذلك اإلى مفهوم 
)فقه االأولوّيات( اّلذي له عالقة وطيدة بفقه املوازنات، واإن كان فقه االأولوّيات هو اّلذي يفتقر اإلى فقه 

املوازنات دون العك�س، فباملوازنة تتحّدد االأولوّيات.
   و�سنتكّلم عن )الفقه( و)املوازنات( و)فقه االأولوّيات( كّل منها يف مطلب ُم�ستقّل فيما ياأتي.   

املطلب الأول: تعريف الفقه

الفرع الأول: الفقه لغة

الفقه العلُم بال�ّسيء والفهُم لُه1، وَغُلب على علم الّدين ل�سيادته و�سرفه وف�سله على �سائر اأنواع العلم.
والفقه يف االأ�سل الفهم2، ُيقال اأوتي فالٌن فقها يف الّدين؛ اأي فهما فيه، ُيقال: َفِقَه ِفْقها اأي َعلَم علًما، وقد 

َفُقَه َفَقاَهًة، وهو فقيٌه من قوٍم فقهاء، واالأنثى فقيهٌة من ن�سوٍة َفَقاِئَه، وُحكَي ِن�سوٌة فقهاُء وهي نادرٌة3.
ومنه قوله تعالى: “َفَما ِلَهوؤُالآَِء اْلَقْوِم اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديًثا” )الن�ساء 78(

الفرع الثاين: الفقه ا�صطالحا

يعرف االأ�سولّيون الفقه بتعريفات عديدة، تختلف من حيث العموم واخل�سو�س، فعّرفه اأبو حنيفة بتعريف 
كالبي�ساوي  االأ�سولّيني  بع�س  اأخ�ّس منه عّرفه  وب�سكل  وما عليها(4،:  لها  ما  الّنف�س  عاّم فقال: )معرفة 

القامو�س  اآبادي،  الفريوز  دار �سادر، بريوت، ج13، �س 522،  العرب، )ط1(، )د.ت(،  ل�سان  ابن منظور،    1
املحيط، املكتبة ال�ساملة، ج3، �س 384.

املكتبة  الدين، خمتار ال�سحاح،  الرازي، زين  ال�ساملة، ج2، �س 49،  املكتبة  اللغة،  2  اجلوهري، ال�سحاح يف 
ال�ساملة، ج1، 242. 

3  انظر، ابن منظور ل�سان العرب، ج13، �س 522، الفريوز اآبادي، القامو�س املحيط، ج3، �س 384، اجلوهري، 
ال�سحاح يف اللغة، ج2، �س 49، الرازي، زين الدين، خمتار ال�سحاح، ج1، 242.

ابن جنيم، زين الّدين احلنفي، البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، املكتبة ال�ساملة، ج1، �س 9.   4
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واالآمدي وال�سوكاين فقالوا :)العلم باالأحكام ال�سرعية العملية املكت�سبة  من اأدّلتها الّتف�سيلّية(5. 
   بالّتاأّمل يف التعريف ُيكن القول اأّن لفظ )الفقه( مق�سوٌد يف فقه املوازنات ملا يلي:

- ُيكن اعتبار اأّن الفقه مبعنى احلكم ال�سرعي اّلذي ي�ستمل على امل�سلحة الّناهي عن املف�سدة؛ ولذلك 
فاملوازنة بني االأحكام ال�سرعّية ال تتّم اإاّل مبعرفته )الفقه(.

- اإّن املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد ال تتّم اإاّل بعد معرفة اأحكام كّل من امل�سالح واملفا�سد املتعار�سة فيما 
بينها، ومعرفُة اأحكام كّل منها هو الفقه يف حّد ذاته.

- اإ�سافة اإلى ما �سبق؛ اأحلق اإليها لفظ الفقه اإ�سارة اإلى فهم الطريق اأو املنهج اّلذي تتّم به املوازنة بني 
كن جتاوزه، وجتّنبا لل�ّسقوط يف املحذور اأحلق لفظ  امل�سالح واملفا�سد؛ الأّن املوازنة منهج قائم بذاته ال يمُ

الفقه بلفظ املوازنات.
اإلى درجات  يقول الكمايل يف معر�س حديثه عّمن يقوم باملوازنة: )...وقد ي�سل التعار�س بني امل�سالح 
الوقوع يف املنكرات واملحرمات املعلومة اأو َتْرُك الفرائ�س واملهّمات يف الّدين، وال�سّك اأّن هذا الباب خطري، 
اإذ قد يتّتب عليه الّتحّلل من الّدين اأو التحايل للخروج من تكاليفه اإن ُفتح على م�سراعيه لكّل مكّلف اأو 

مّدع.
   كما اأّن املفا�سد اّلتي قد تتّتب عليه ال ي�ستهان بها، مثل ما يتعّلق بالّدماء واالأب�ساع واملحّرمات، وهنا البّد 

للموازن من علٍم غزيٍر وفهٍم دقيٍق ال يتوافران اإاّل فيمن له حّق الفتيا اأو االجتهاد(6.  
فاملراد –اإذن- مبدلول الفقه يف فقه املوازنات املدلول الّلغوي للكلمة، ولي�س مدلولها اال�سطالحي ال�ّسائع 

عند االأ�سولّيني والفقهاء. 

5  الغزايل، امل�ست�سفى، املكتبة ال�ساملة، ج1، �س 5، الرازي، املح�سول، املكتبة ال�ساملة، ج1، �س 79، 
التفتازاين، �سعد الدين م�سعود بن عمر ال�سافعي، �سرح التلويح على التو�سيح، املكتبة ال�ساملة،  ج1، �س 24، ابن اأمري 

احلاج، التقرير والتحبري، املكتبة ال�ساملة، ج1، �س 50.
6  تاأ�سيل فقه املوازنات، )ط1(، )1421هـ/2000م(، دار ابن حزم، بريوت،  �س 77.

فقه املوازنات
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املطلب الثاين: تعريف املوازنات

الفرع الأول: املوازنات لغة

ْيئني ُمَوازَنًة وَوَزنًا، وهذا     املوازنة يف الّلغة من فعل )وزن(، جاء يف خمتار ال�سحاح: )وَواَزَن بني ال�سَّ
اِذَيه(7. ُيَواِزُن هذا اإذا كان على ِزَنِته اأَو كان حُمَ

.8) ْيَئنْيِ وجاء يف تاج العرو�س: )وَعَدَلُه َيْعِدُلُه َعْداًل وَعاَدَلُه ُمعاَدَلًة: َواَزَنُه، وكذا: عاَدَل بنَي ال�سَّ
   فاملوازنة –اإذن- تعني املعادلة واملحاذاة9، وجمعه موازنات، فاملوازنة بني امل�سالح واملفا�سد تعني البحث 

يف امل�ساألة اأو الق�سّية من حيث املعادلة بينهما، اأو كانت اإحداهما حتاذي االأخرى يف املرتبة.

الفرع الثاين: املوازنات ا�صطالحا

   قد ورد احلديث عن فقه املوازنات عند العلماء عرب الع�سور جميعها، واإن غاب عندهم امل�سطلح يف 
اأغفلوا املق�سود منه، ما دامت العربة باملعنى والق�سد ال بالّلفظ واملبنى  اأّنهم  حّد ذاته، فغيابه ال يعني 
كما يقول الفقهاء يف باب العقود، فقد كان الق�سد منهم بيان منهج الّتعامل مع امل�سلحة واملف�سدة عند 

التعار�س، فهو حديث عن فقه املوازنات يف حّد ذاته.
اأقوالهم يف فقه املوازنات، ونرّكز على من اهتّم ب�سكل ظاهر مب�ساألة تعار�س امل�سلحة     و�سنورد بع�س 
اأقوال  نذكر  ثّم  املتقّدمني،  للعلماء  كنموذج  وال�ّساطبي  تيمّية  وابن  ال�ّسالم  عبد  بن  العّز  وهم  واملف�سدة، 
بع�س املعا�سرين اّلذي ا�ستهرت كتاباتهم يف مو�سوع البحث، ويف مقّدمتهم يو�سف القر�ساوي يف كتابه 
املوازنات بني  كتابه )من فقه  الكمايل يف  القادمة(، وعبد اهلل  املرحلة  االإ�سالمية يف  )اأولوّيات احلركة 
    . امل�سالح ال�ّسرعّية(، واأخريا عبد املجيد ال�سو�سوة يف بحثه )منهج فقه املوازنات يف ال�ّسريعة االإ�سالمّية(10

اأول: عند العلماء املتقّدمني:-

   ورد احلديث عن فقه املوازنات عند العلماء املتقّدمني عند حديثهم عن تعار�س امل�سالح واملفا�سد، ابتداء 
والزرك�سي وغريهم،  وال�ساطبي  القّيم  ابن  اإلى  و�سوال  تيمية،  وابن  والقرايف  بالغزايل  مرورا  باجلويني، 

7  ج1، �س 340.
8  احل�سيني، اأبو الفي�س حممد بن حممد بن عبد الرزاق، املكتبة ال�ساملة، ج1، �س 7307.

9  انظر يف ذلك: ابن منظور، ل�سان العرب، ج13، �س 340، اجلوهري، ال�سحاح يف اللغة، ج2، �س 277.
www.feqhweb.com ،)pdf( الكتاب الرابع من �سل�سلة الكتب امل�سورة، ملف  10
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فهوؤالء العلماء اّلذين تركوا ب�سمتهم يف علم اأ�سول الفقه مل تخل كتاباتهم باحلديث عن فقه امل�سالح 
تيمية  وابن  ال�ّسالم  العّز بن عبد  التوايل:  اأقوال ثالثة منهم، وهم على  و�سننقل  واملفا�سد )املوازنات(، 

وال�ّساطبي. 

1- العّز بن عبد ال�ّصالم )ت 660هـ(

ِة  ِة، َوَدْرَء امْلََفا�ِسِد امْلَْح�سَ اِلِح امْلَْح�سَ يَل امْلَ�سَ �سِ    يقول العّز بن عبد ال�سالم: )اإْذ اَل َيْخَفى َعَلى َعاِقٍل...اأَنَّ حَتْ
ُموٌد َح�َسٌن، َواأَنَّ َدْرَء  ْرَجِحَها حَمْ اِلِح َفاأَ نَّ َتْقِدمَي اأَْرَجِح امْلَ�سَ ُموٌد َح�َسٌن، َواأَ ِه حَمْ ْن�َساِن َوَعْن َغرْيِ َعْن َنْف�ِس ااْلإِ
نَّ  ُموٌد َح�َسٌن، َواأَ اِجَحِة َعَلى امْلَْرُجوَحِة حَمْ اِلِح الرَّ ُموٌد َح�َسٌن، َواأَنَّ َتْقِدمَي امْلَ�سَ اأَْف�َسِد امْلََفا�ِسِد َفاأَْف�َسِدَها حَمْ

ُموٌد َح�َسٌن . اِلِح امْلَْرُجوَحِة حَمْ اِجَحِة َعَلى امْلَ�سَ َدْرَء امْلََفا�ِسِد الرَّ
َطَباِئِع  َمْرُكوٌز يِف  َفااْلأَْف�َسِد  ااْلأَْف�َسِد  َوَدْرَء  َلِح  َفااْلأَ�سْ َلِح  ااْلأَ�سْ َتْقِدمَي  اأَنَّ  ··· َواْعَلْم  َذِلَك  َعَلى  َكَماُء  احْلُ َفَق  َواتَّ
َلذِّ  ِغرَي َبنْيَ اللَِّذيِذ َوااْلأَ ِبيَّ ال�سَّ ت ال�سَّ ْ اْلِعَباِد َنَظًرا َلُهْم ِمْن َربِّ ااْلأَْرَباِب، َكَما َذَكْرَنا يِف َهَذا اْلِكَتاِب، َفَلْو َخريَّ
ْرَهَم، َوَلْو  َ َبنْيَ َفْل�ٍس َوِدْرَهٍم اَلْخَتاَر الدِّ �َسِن َوااْلأَْح�َسِن اَلْخَتاَر ااْلأَْح�َسَن، َوَلْو ُخريِّ َ َبنْيَ احْلَ ، َوَلْو ُخريِّ اَلْخَتاَر ااْلأََلذَّ

يَناَر.  َ َبنْيَ ِدْرَهٍم َوِديَناٍر اَلْخَتاَر الدِّ ُخريِّ
َلِح، اأَْو �َسِقيٌّ ُمَتَجاِهٌل اَل َيْنُظُر اإَلى َما َبنْيَ امْلَْرَتَبَتنْيِ ِمْن  ِل ااْلأَ�سْ َلِح اإالَّ َجاِهٌل ِبَف�سْ اِلَح َعَلى ااْلأَ�سْ ُم ال�سَّ اَل ُيَقدِّ

َفاُوِت .(11· التَّ
ال�ّسديد يحكم  الب�سري   العقل  الأّن  العقلّية،  الّناحية  املوازنات من  لفقه  تاأ�سيٌل  العّز يف حّد ذاته  فكالم 
بتقدمي اأرجح امل�سالح، ودرء اأرجح املفا�سد، وهذا اأمر َطَبِعيٌّ فطريٌّ يف جميع الب�سر، فال تد اأحدا يق�سي 
بخالف ذلك؛ واإاّل كان جاهال مب�سالح ال�ّسيء اأو �سقّيا متجاهال ال يلم�س التفاوت احلا�سل بني م�سلحة 

ال�سيء ومف�سدته.
   اإّن �سعوبة احلديث عن فقه املوازنات لي�ست فيما يحكم به العقل من تقدمي اأرجح امل�سالح ودرء اأف�سد 
ور يف  املفا�سد، فهذا حكم عقليٌّ حم�ٌس، بل ال�سعوبة تكمن يف تطبيق ذاك احلكم العقلّي على اآحاد ال�سّ
ة عندما تكون �سورا تمع بني احلّل  واقع الّنا�س، �سواًء ما تعّلق منها بالفرد اأو املجتمع اأو االأّمة، وخا�سّ

واحلرمة.
   لذلك اهتّم العّز بن عبد ال�ّسالم ببيان املنهج اّلذي ن�سلكه لنحكم به على اأرجحّية امل�سلحة على املف�سدة، 
ما  وهو  املوازنات،  فقه  االأ�سا�سّي من  املق�سود  وهذا هو  لي�س هنا جماله12،  املو�سوع  وله كالم طويل يف 

11   قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام، املكتبة ال�ساملة، ج1، �س 5، 7. 
هناك درا�سات علمّية اهتّمت ببيان منهج التجيح بني امل�سالح واملفا�سد عند العّز بن عبد ال�ّسالم، منها:   12

فقه املوازنات
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يجب اأن تهتّم به الّدرا�سات، فهو لي�س اأمرا ب�سيطا هّينا، بل يحتاج اإلى �سبط معايري �سرعّية تراعي جميع 
حيثيات امل�ساألة، ودرا�سة جميع اأوجه تعار�سها؛ حّتى تتّم املوازنة ب�سكل من�سبط دقيق بعيد عن االرتال 

وال�سهوات13. 

2- ابن تيمية )ت 728هـ(

ال�سريعة مبناها على  تيمية، وهذا وا�سح جليٌّ يف قوله: )اإذ  ابن  املوازنات عند  الكالم عن فقه  قد ورد 
حت�سيل امل�سالح وتكميلها وتعطيل املفا�سد وتقليلها، والورع ترجيح خري اخلريين بتفويت اأدناهما ودفع 
�سّر ال�سّرين واإن ح�سل اأدناهما(14، وُي�سيف االأمر و�سوحا بقوله: )ومطلوبها ـ اأي ال�سريعة ـ ترجيح خري 
اخلريين اإذا مل يكن اأن يجتمعا جميعًا، ودفع �سر ال�سّرين اإذا مل يندفعا جميعًا(15، فال�ّسريعة –اإذن- هي 
م�سالح ت�سعى لتح�سيلها، ومفا�سد ت�سعى لدرئها، وتظهر االإ�سارة يف قوله اإلى فقه املوازنات اّلذي يتّم به 
اأدناهما  بتفويت  ترجيح خري اخلريين  قال: )والورع  الّتزاحم حني  واملفا�سد عند  امل�سالح  الّتجيح بني 

ودفع �سّر ال�سرين واإن ح�سل اأدناهما(16.

3- ال�صاطبي )ت790هـ(

كان  فاإذا  غلب،  ما  مقت�سى  على  ُتفهم  اإنا  الدنيا،  اإلى  الراجعة  واملفا�سد  )فامل�سالح  ال�ساطبي:  يقول 
املفهومة  املف�سدة  فهي  االأخرى  اجلهة  غلبت  واإذا  عرفا،  املفهومة  امل�سلحة  فهي  امل�سلحة،  جهة  الغالب 
عرفا(17، ويف هذا اإ�سارة منه اإلى عدم وجود م�سالح حم�سة اأو مفا�سد حم�سة، فما من م�ساألة اإاّل وتتمع 
فيها امل�سالح مع املفا�سد، اإذ يقول يف هذه امل�ساألة بالّذات: )فاإن امل�سالح الدنيوية -من حيث هي موجودة 
هنا-ال يتخل�س كونها م�سالح حم�سة... الأن تلك امل�سالح م�سوبة بتكاليف وم�ساق، َقَلّت اأو كرثت، تقتن 

كتاب القواعد الفقهّية من خالل كتاب قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام، حممد االأن�ساري، )ط1(، 1433هـ/2012م، 
دار ال�سالم، م�سر فلرُيجع اإليه يف �سبط امل�ساألة.

ال�سو�سوة، عبد املجيد، منهج فقه املوازنات يف ال�سريعة االإ�سالمّية الكتاب الرابع من �سل�سلة الكتب امل�سورة،   13
www.feqhweb.com ،)pdf( ملف

14  جمموع الفتاوى، املكتبة ال�ساملة، ج7، �س 388.
امل�سدر نف�سه، ج5، 338.  15

16  امل�سدر نف�سه، ج7، �س 388.
17  املوافقات، ط3، )1424هـ/2003م(، دار الكتب العلمية، بريوت، ج2، �س 20. 



1196

بها، اأو ت�سبقها، اأو تلحقها...كما اأن املفا�سد الدنيوية لي�ست مبفا�سد حم�سة، من حيث مواقع الوجود(18، 
فال�سريعة تتعامل وفق اجلهة الغالبة، فاإن كانت امل�سلحة هي الغالبة فهي مطلوبة �سرعا، واإن كانت جهة 
اإذا كانت هي  بقوله: )...فامل�سلحة  ال�ّساطبي  ُيقّرره  ما  �سرعا، فهذا  الغالبة فهي مدفوعة  املف�سدة هي 
الغالبة عند مناظرتها مع املف�سدة يف حكم االعتياد، فهي املق�سودة �سرعا، ولتح�سيلها وقع الطلب على 
العباد(19، وما حتديد اجلهة الغالبة اإاّل حديث عن فقه املوازنات يف واقع االأمر20، واّلذي به ي�ستطيع العامل 

حتديد اجلهة الغالبة على االأخرى. 

ثانيا: عند العلماء املعا�صرين

1- يو�صف القر�صاوي

فقه  )اأما  قوله:  ما  القادمة(  املرحلة  االإ�سالمّية يف  )اأولويات احلركة  كتابه  القر�ساوي يف  يو�سف  يقول 
املوازنات فنعني به جملة اأمور:

املوازنة بني امل�سالح بع�سها وبع�س، من حيث حجمها و�سعتها، ومن حيث عمقها وتاأثريها، - أ
ومن حيث بقاوؤها ودوامها.. واأيها ينبغي اأن ُيقّدم ويعترب، واأّيها ينبغي اأن ُي�سقط وُيلغى..

املوازنة بني املفا�سد بع�سها وبع�س، من تلك احليثيات التي ذكرناها يف �ساأن امل�سالح، واأيها - ب
يجب تقديه، واأيها يجب تاأخريه اأو اإ�سقاطه.

املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد اإذا تعار�ستا بحيث نعرف متى نقّدم درء املف�سدة على جلب - ج
امل�سلحة، ومتى ُتغتفر املف�سدة من اأجل امل�سلحة(21.

اإّن هذا الن�س املقتب�س حول فقه املوازنات ال ُيكن اأن نعتربه تعريفا له بقدر ما هو حماولة لبيان مفهومه، 
وما 

هو املق�سود به، فهو وا�سٌح يف اأّن فقه املوازنات يخ�س البحث يف امل�سالح واملفا�سد للحكم على االأمور.
   وُيبنّي القر�ساوي اأّن فقه املوازنات يحتاج اإلى فقهني حّتى ي�ستقيم الكالم يف املوازنة بني امل�سالح بع�سها 

18  امل�سدر نف�سه، ج2، �س 20.
امل�سدر نف�سه، ج2، �س21.  19

د. القنديلي، ب�سري، فقه املوازنات و�سرورته للتعامل مع ن�سو�س اخلطاب ال�سرعي، بحث من�سور يف االأبحاث   20
07-10-www.alislah.ma 2009 :والّدرا�سات على املوقع

21  �س 26.
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ببع�س، اأو بني املفا�سد بع�سها ببع�س، اأو بني امل�سالح واملفا�سد، والفقهان هما22:
فقه ال�ّسرع : وُيق�سد به الفهم العميق لن�سو�س ال�ّسريعة ومقا�سدها، بعيدا عن ظواهرها - أ

والّنظر اجلزئي؛ الأّن ال�ّسريعة االإ�سالمّية ما جاءت اإاّل لتحقيق م�سالح العباد يف الّدارين.
ومداخله، - ب خ�سو�سّياته  جلميع  م�ستوعبة  درا�سة  الواقع  درا�سة  به  وُيق�سد  الواقع:  فقه 

باالعتماد على اأ�سّح املعلومات واأدّق البيانات.
   ويبنّي وجوب تكامل الفقهني حّتى تكون املوازنة �سليمة �سحيحة بقوله: )والبّد اأن يتكامل فقه ال�ّسرع وفقه 

الواقع حّتى يكن الو�سول اإلى املوازنة العملّية ال�ّسليمة، البعيدة عن الغلّو والّتفريط(23.
فالقر�ساوي قد حاول باإ�سارته اإلى فقه الواقع اأن يجعل فقه املوازنات فقها عملّيا حركّيا، يعي�س مع الواقع 
وُي�سايره يف كّل حني وزمان، وال ُيكن الو�سول اإلى موازنة بني امل�سالح اأو املفا�سد يف ق�سايا الواقع املعي�س 

اإاّل باالعتماد على فقه �سرعّي ينظر اإلى املقا�سد ويراعيها يف فهم الّن�سو�س ال�ّسرعية.

2- عبد اهلل الكمايل

عند  والّتجيح  التعار�س  من  كّل  لتعريف  عر�سه  خالل  من  للموازنة  تعريفا  ُيقّدم  اأن  الكمايل  حاول 
املوازنة:  تعريف  يف  فيقول  والتجيح24،  بالتعار�س  لعالقتها  للموازنة  تعريفه  عليهما  بنى  ثّم  املتقّدمني، 
)املفا�سلة بني امل�سالح املتعار�سة واملتزاحمة لتقدمي االأولى بالتقدمي منها(25، ثّم يجعل املوازنة تت�سّمن 
ثالثة اأمور هي26: 1- املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، 2- املوازنة بني امل�سالح بع�سها ببع�س، 3- املوازنة 

بني املفا�سد بع�سها ببع�س.
   اإّن مّما ُيكن مالحظته على تعريف الكمايل مالحظتني: 

1- تركيزه على تعريف م�سطلح )املوازنة( اّلتي يعني بها املفا�سلة بني امل�سالح، وم�سطلح املوازنة عام 
ي�سلح للمفا�سلة بني كّل �سيئني؛ بينما املق�سود بفقه املوازنات غري املوازنة كم�سطلح؛ الأن فقه املوازنات 
عبارة عن منهج قائم بذاته، فاملوازنة من دون فقه )منهج م�سبوط( غري مقبولة يف املوازنة بني امل�سالح 
واملفا�سد من الناحية ال�سرعّية؛ لذا فاالأولى اإحلاق لفظ )الفقه( بلفظ )املوازنة( ليكون التعريف معرّبا 

22  اأولويات احلركة االإ�سالمية يف املرحلة القادمة، )د.ط(، )د.ت(، مكتبة رحاب، اجلزائر، �ص 26،27.
املرجع ال�سابق، �س 27.  23

24  الكمايل، تاأ�سيل فقه املوازنات، 48-45.
25  تاأ�سيل فقه املوازنات، �س 49.

26  املرجع نف�سه، �س 50.



1198

عن املق�سود.
2- على فر�س قبول التعريف، يكتفي بـذكر امل�سالح دون املفا�سد، ثّم ُيبنّي اأّن املوازنة ت�سمل كذلك 

املفا�سد، فكان االأحرى اأن ُيلحق لفظ املفا�سد بلفظ امل�سالح يف التعريف حّتى يكون 
�سامال جامعا 

مانعا.

3- عبد املجيد ال�صو�صوة

يقول ال�ّسو�سوة عن فقه املوازنات: )منهج فقه املوازنات: هو جمموعة االأ�س�س واملعايري التي ت�سبط 
عملّية املوازنة بني امل�سالح املتعار�سة اأو املفا�سد املتعار�سة مع امل�سالح ليتبني بذلك اأّي امل�سلحتني اأرجح 
فتقدم على غريها، واأّي املف�سدتني اأعظم خطرًا فيقّدم دروؤها، كما يعرف به الغلبة الأيٍّ من امل�سلحة اأو 

املف�سدة -عند تعار�سهما- ليحكم بناء على تلك الغلبة ب�سالح ذلك االأمر اأو ف�ساده(27.
   وُي�سيف للعبارة االأولى قوُله: )فاإن منهج فقه املوازنات هو جمموعة املعايري واالأ�س�س التي يرّجح بها بني 

ما تنازع من امل�سالح اأو املفا�سد، ويعرف به اأّي املتعار�سني ينبغي فعله واأيهما ينبغي تركه(28.
   اإّن اأّول ما يكن مالحظته يف التعريف هو اإ�سارة �ساحبه اإلى اأّن فقه املوازنات هو املنهج ذاته اّلذي نرّجح 
به بني املتعار�سات بخالف من �سبقه؛ فقد رّكز يف بيان املفهوم على م�ساألة ترجيح االأ�سلح على ال�سالح، 
ودرء االأف�سد على الفا�سد، ويف هذا انتقاٌل جوهريٌّ يف بيان املفهوم، وهذا ما ينبغي اأن ُيبّينه مفهوم فقه 

املوازنات؛ الأّنه الغر�س والق�سد االأ�سا�س يف فقه املوازنات.
   ومّما ُيكن اأن ننتقد به قوله عن فقه املوازنات، وعدم اعتباره تعريفا الأّنه يفتقد الأهّم خا�سّيٍة يف تعريف 
امل�سطلحات، وهي االإيجاز واالخت�سار مع الّتعبري عن املق�سود بعبارة مبا�سرة دون تف�سيل، وهذا غرُي 
مالحظ يف قول ال�ّسو�سوة، ولهذا فهي حماولٌة يف بيان املفهوم، وفرٌق بني بيان مفهوم امل�سطلح وتقدمي 

تعريف له.
   ويكن اأن تكون العبارة الثانّية تعريفا مع حذف اجلزء االأخري منها وهو قوله: )ويعرف به اأّي املتعار�سني 
ينبغي فعله واأيهما ينبغي تركه(، الأّن الفعل والّتك هو الغر�س الّنهائي من املوازنة، فال حاجة للموازنة 

www.  ،)pdf( 27  منهج فقه املوازنات يف ال�سريعة االإ�سالمّية، الكتاب الرابع من �سل�سلة الكتب امل�سورة، ملف
feqhweb.com
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من دون فعل وترك، فيكون التعريف كما يلي: )فقه املوازنات هو جمموعة املعايري واالأ�س�س اّلتي ُيرّجح بها 
بني املتعار�سات للتو�سل اإلى حكم �سحيح(. 

   �صرح التعريف:  

1- )جمموعة املعايري واالأ�س�س( لبيان اأّن:
- املوازنة بني املتعار�سات منهج م�سبوط.

- املوازنة ال تخ�سع للهوى والّنظر العقلي املح�س. 
- املوازنة مهّمة العلماء والّرا�سخني يف علم ال�ّسريعة، والعارفني بفقه الواقع معرفة دقيقة.

2- )التي ُيرّجح بها ( لالإ�سارة اإلى اأّن املوازنة فعٌل ب�سريٌّ )العلماء(؛ وهو التجيح بني املتعار�سات عن 
طريق تلك املعايري واالأ�س�س.

امل�سالح  بني  اأو  بينها،  فيما  املفا�سد  اأو  بينها،  فيما  امل�سالح  بني  التعار�س  بها  ُيراد  )املتعار�سات(   -3
واملفا�سد.

4- )حكم �سحيح( وهو الق�سد النهائي من املوازنة؛ ملعرفة احلكم املراد اإتباعه.
5- )ال�سحيح( وهو �سفة للحكم املراد الو�سول اإليه، واملق�سود بال�سحة من الّناحية ال�ّسرعية والعملّية 

)ُيحّقق م�سلحة االأفراد يف الواقع(.
   هذه بع�س اأقوال العلماء عن فقه املوازنات قديا وحديثا، تبنّي مدى اهتمامهم مب�ساألة تعار�س امل�سالح 

مع املفا�سد يف االأمور، فبناء عليها ُيعرف املتقّدم من املتاأّخر يف الّتطبيق والّتنفيذ.
   ويف نف�س الوقت ُيالحظ عدم اهتمامهم بتقدمي تعريف حّدّي للم�سطلح بقدر ماذا كان ق�سدهم عند 

اأغلبهم بيان مفهومه واملنهج اّلذي يجب اأن ن�سلكه يف الّتجيح بني املتعار�سات.
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يبدو اأّن املتقّدمني مل ُيقّدموا تعريفا لفقه االأولوّيات باملفهوم احلّدي يف �سبط امل�سطلحات، ولعّل ال�ّسبب 
اأ�س�سه  وبيان  تاأ�سيله  الّدرا�سات احلديثة حُماِولًة  وتداوله يف  امل�سطلح  ِجَدِة  يكمن يف  الّرئي�سى يف ذلك 
و�سوابطه؛ حلاجة االأّمة اإليه يف ع�سر اأ�سبحت االأمور فيه معّقدة ال ُيكن اجلمع بينها يف اآن واحد، بل ال 

منا�س من فقه االأولوّيات بينها؛ �سعيا لتحقيق اأق�سى ما ُيكن من امل�سالح املطلوبة.
   وهناك من اأرجع عدم وجود تعريف لفقه االأولوّيات اإلى �سهولة فهم املعنى املتبادر منه بداهًة؛ بناًء على 

املعنى 
الّلغوي، واإلى �سالحية ا�ستعماله يف كّل ميدان وتخ�س�س29؛ اإاّل اأّنه يبعد اأن يكون ال�ّسبب ذاك؛ الأّن حديث 
ال�ّسرعي دون  املجال  املوازنات- يف  ينبني على فقه  االأولوّيات  املوازنات-فقه  املتقّدمني عن فقه  العلماء 

غريه.
التنزيلي )التطبيقي(30، فهو  نوع من االجتهاد  ُيعترب  ال�ّسرعي  املوازنات يف املجال     واحلديث عن فقه 
يحتاج اإلى بياٍن دقيٍق ملفهومه و�سبٍط �سديٍد ملدلوله حّتى ال يقتحم جماُله من لي�س له باٌع يف العلم ال�ّسرعي، 

فتك حتديد املفهوم مفتوحا ُيعترب اأمٌر خطرٌي يف حّق تطبيق االأحكام ال�ّسرعّية.
االأولوّيات  اإذ يقول:)واأّما فقه  االأولويات،  لفقه  اأّول من حاول تقدمي مفهوم  القر�ساوي  يو�سف  وُيعترب     
ُر االأمر  فنعني به و�سع كّل �سيء يف مرتبته، فال ُيوؤّخر ما حّقه الّتقدمي اأو ُيقّدم ما حّقه التاأخري، وال ُي�سغَّ

غري(31. ُ االأمر ال�سّ الكبري وال ُيكربَّ
   وقد رّكز الوكيلي يف تعريفه لفقه االأولوّيات على لفظ )االأولوّيات(، فعّرفه وقد راع يف ذلك جانبني: جانب 
ال�ّسرع اأّوال،  واملجال اّلذي يقت�سر عليه يف ال�ّسرع ثانيا، وهو املمار�سة الفعلّية الأحكام ال�ّسريعة يف الواقع، 
اأو عند  االمتثال  الّتقدمي على غريها عند  لها حقُّ  التي  ال�ّسرعّية  االأعمال  )االأولوّيات هي  بقوله:  فعّرفه 

للفكر  العاملي  املعهد  )1426هـ/2006م(،  )ط2(،  ال�سوابط،  يف  درا�سة  االأولويات  فقه  حممد،  الوكيلي،   29
االإ�سالمي، بريوت، �س 13.

الأن احلديث عن فقه االأولوّيات حديث عن تنفيذ للحكم ال�ّسرعي يف الواقع حالة ما اإذا ُوجدت عراقيل تعرقل   30
التنفيذ الكلّي له، وهذا نوع من االإجتهاد.  

اأولويات احلركة االإ�سالمّية، �س 34.  31
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االإجناز(32، اأو )االأولويات هي االأ�سبقّيات ال�سرعّية املراد اإجنازها(33. 
   فالفقه باالأولوّيات –اإذن- يف نظره هو: )العلم بها والفهم لها، وال يقت�سر على هذا املجال، واإّنا هو 

اأو�سع 
من ذلك، وما االأ�سبقيات ال�ّسرعّية املراد اإجنازها اإاّل ثمرة لهذا الفقه(34، الأّن حتديد االأ�سبقّية ال يكون 

اإال ب�سبط 
ثالثة اأمور تتمثل فيما يلي35:

1- معرفة التتيب ال�ّسرعي لالأحكام36.
2- �سبط منهج ترجيح حكم على اآخر يف حالة التزاحم ويف عدمه. 

3- فهم الواقع والظروف اّلتي يتحّرك فيها امل�سلم.
   واملتاأّمل يف التعريفني يلحظ عالقة فقه االأولوّيات بفقه املوازنات، الأّن االأ�سبقّية ال ُيكن حتديدها يف حالة 

التعار�س اإاّل عن طريق املوازنة37.
   وُيبنّي عبد املجيد ال�سو�سوة عالقة الفقهني ببع�سهما بقوله: )ورغم ما بني الفقهني من اختالف فاإّن 
فقه االأولوّيات يكون يف الغالب مرتبطا بفقه املوازنات، ويتداخل الفقهان ويتالزمان يف كثري من املجاالت، 

واأي�سا فاإّن ما ينتهي اإليه فقه املوازنات يدخل يف الغالب يف فقه االأولويات(38.
   ففي م�ساألة الّدخول يف انتخاباٍت بلدّيٍة بقوائم ت�سّم ن�ساء، اأو االنتخاب على قائمة ت�سّم ن�ساء، فمثل هذه 
اإلى حكم ممار�سة املراأة للعمل ال�ّسيا�سي، واحلديث املعروف اّلذي ُيعترب اأ�سال يف امل�ساألة  امل�ساألة ترجع 
الن�ّس فيكون غائبا عن  امل�سلم بهذا  يتم�ّسك  اّلذي يطرح نف�سه: هل  ال�ّسوؤال  اأّن  اإاّل  يحكم بعدم اجلواز؛ 
ال�ّساحة؟ فال ُيار�س واجبه يف اختيار من ُيّثله يف ت�سيري �سوؤون الّرعّية؟ اأم اأّن امل�ساألة ُيحكم عليها بفقه 

الوكيلي، فقه االأولويات، �س 15.  32
املرجع ال�سابق، �س 15.  33
املرجع ال�سابق، �س 16.  34
املرجع ال�سابق، �س 16.  35

36   املق�سود باخلريطة ال�سرعية لالأحكام: معرفة مراتبها واالأهّم منها من املهّم والقطعي من الظّني واالأ�سلي 
منها من اجلزئي وغري ذلك مما يتعّلق ب�سبط االأحكام ال�ّسرعّية عند االأ�سولّيني.  

 ،)pdf( ال�سو�سوة،منهج فقه املوازنات يف ال�سريعة االإ�سالمّية، الكتاب الرابع من �سل�سلة الكتب امل�سورة، ملف  37
www.feqhweb.com
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االأولوّيات وفقه املوازنات؟
   فبناء على الواقع اّلذي نعي�سه–حالة ا�ستثنائّية-، فاإّن ق�سّية امل�سالح واملفا�سد واملوازنة بينها يف امل�ساألة 
جلميع  عاّما  حكما  ولي�س  االإ�سالمّية،  املجتمعات  تعي�سه  اّلذي  الّراهن  الّظرف  هذا  يف  حتكم  اّلتي  هي 

االأوقات واالأزمان، فنحّدد من خاللها –اأي املوازنة- اأولوّية امل�ساركة من عدمها39. 
   بعد هذا ننتقل اإلى تاأ�سيل فقه املوازنات يف املبحث الثاين من هذا البحث.

وملثال على هذه احلالة وقع جدال كبرٌي بني املوؤّيدين واملعار�سني يف امل�ساركة يف اآخر انتخابات ت�سريعّية وبلدّية   39
انتخابات بقوائم ال ت�سّم  بالّدخول يف  ي�سمح  القانون اجلديد ال  الأّن  العام 1433هـ/2012م،  �سهدتها اجلزائر يف هذا 
ن�سبة معّينة من الّن�ساء، فكان الّنا�س يف حرج من اأمرهم، واجلدل ال زال قائما يف امل�ساألة بني اأن�سار التّيار االإ�سالمي 
اأنف�سهم، وبينهم وبني اأن�سار التّيار العلماين، وامل�ساألة -يف نظري- ال ُيكن احلكم عليها بحكم عام، بل بالّتف�سيل: فما 
دام القانون اأ�سبح �ساري املفعول؛ ففقه املوازنات يق�سي بامل�ساركة للُمنتِخب، فال ُيكن اأن تبقى ال�ّساحة مفتوحة للتّيار 
العلماين بحّجة ُوجود املراأة يف القوائم، وللُمنتَخبني الت�ّسح يف هذا الّظرف الّراهن، مع ال�ّسعي بجّدّيٍة يف اإلغاء القانون 
رر االأخف كما  رر االأ�سّد ُيزال بال�سّ م�ستقبال، الأّن املفا�سد املتّتبة على عدم امل�ساركة اأرجح من امل�سالح املتّتبة، وال�سّ

حتكم القواعد الفقهّية.  
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املبحث الثاين: فقه املوازنات يف امل�صادر ال�ّصرعّية

اإاّل عن طريق القراآن الكرمي وال�سّنة الّنبوّية يف  اإّن احلديث عن تاأ�سيٍل لفقه املوازنات ال ُيكن اأن يكون 
الّدرجة االأولى؛ باعتبارهما امل�سدر االأّول والّثاين يف الّت�سريع االإ�سالمي، ثّم بيان امل�سادر االأخرى من قبيل 

اال�ستئنا�س خلطورة فقه املوازنات بعد اكتمال الّت�سريع وتوّقفه بوفاة الّنبّي �سلى اهلل عليه و�سلم.

املطلب الأول: يف القراآن الكرمي

ل لفقه املوازنات عديدٌة؛ منها: االآيات القراآنّية اّلتي توؤ�سّ
َراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�سدٌّ َعن �َسِبيِل اهلِل َوُكْفُرم ِبِه  ْهِر احْلَ ُلوَنَك َعِن ال�سَّ اأّوال:قوله تعالى: “ َي�ْساأَ
وُكْم  َراِم َواإِْخَراُج اأَْهِلِه ِمْنُه اأَْكرَبُ ِعنَد اهلِل َواْلِفْتَنُة اأَْكرَبُ ِمَن اْلَقْتِل َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّىا َيُردُّ َوامْلَ�ْسِجِد احْلَ
نَيا  اأعمالهم يِف الدُّ ْوَلئَك َحِبَطَت  َفاأُ َكاِفٌر  َوُهَو  َفَيُمْت  ِديِنِه  ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن  يَّ َوَمْن  ِا�ْسَتَطاُعوْا  اإِِن  ِديِنُكُم  َعن 

اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن« )البقرة 217(. َحاُب النَّ واالآخرة َواأُْوَلِئَك اأَ�سْ
   يف االآية اإقراٌر لل�ّسائلني عن القتال يف ال�ّسهر احلرام باأّنه اأمٌر كبرٌي و�سدٌّ عن �سبيل اهلل تعالى، والقتال يف 
ال�ّسهر احلرام مف�سدٌة ظاهرٌة �سدرت من امل�سلمني ال �سّك فيها؛ اإاّل اأّن هذه املف�سدة يف مقابل املف�سدة اّلتي 
ت�سدر من الكّفار هّينٌة ومرجوحٌة، فما �سدر وي�سدر منهم من اإخراج امل�سلمني من امل�سجد احلرام، وعدم 
تركهم ُيار�سون �سعائرهم بحرّية فيه، وَفتِنهم عن دينهم ملف�سدٌة ُكربى واأعظم من القتل اّلذي حدث يف 
ال�ّسهر احلرام، وهم م�سّممون عاقدون العزم على فتنة امل�سلمني يف دينهم )وال يزالون ُيقاتلونكم حّتى 

يرّدوكم عن دينكم اإن ا�ستطاعوا(. 
�سبيل اهلل  ال�سّد عن  ال�ّسهر احلرام مع مف�سدة  القتال يف  تعالى بني مف�سدتني، مف�سدة  وازن اهلل  فقد 

تعالى، وال�سّك اأّن الثانية اأعظم من االأولى بالّن�سبة للم�سلمني والّدعوة اإلى دين اهلل تعالى.
   وقد جاء يف تف�سري االآية: )...فحّدثهم اهلل يف كتابه اأّن القتال يف ال�ّسهر احلرام حراٌم كما كان، واأّن اّلذي 
ي�ستحّلون من املوؤمنني هو اأكرب من ذلك من �سّدهم عن �سبيل اهلل حني ي�سجنوهم ويعّذبوهم ويحب�سوهم 
اأن ُيهاجروا اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وكفرهم باهلل و�سّدهم امل�سلمني عن امل�سجد احلرام يف 
احلّج والعمرة وال�سالة فيه، واإخراجهم اأهل امل�سجد احلرام وهم �سّكانه من امل�سلمني وفتنتهم اإّياهم عن 

الّدين...(40. 

القرطبي،اجلامع الأحكام القراآن، )ط3(، )د.ت(، دار الكتاب العربي، 1387هـ/1967م، ج3، �س43.  40



1204

ِلٌك ياأخذ  ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َساِكنَي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر َفاأََرْدُت اأََن اأعيبها َوَكاَن َوَراآَءُهم مَّ ا ال�سَّ ثانيا:قوله تعالى: » َامَّ
َلُهَما  ا اْلُغاَلُم َفَكاَن اأََبَواُه ُموِمَننْيِ َفَخ�ِسيَناآ اأَْن يُّْرِهَقُهَما ُطْغَياًنا َوُكْفًرا، فاأردنا اأَْن يَُّبدِّ مَّ بـًا، َواأَ ُكلَّ �َسِفيَنٍة َغ�سْ
ُهَما َوَكاَن  َتُه َكنٌز لَّ َداُر َفَكاَن ِلُغاَلَمنْيِ َيِتيَمـنْيِ يِف امْلَِديَنِة َوَكاَن حَتْ ا اجْلِ ْنُه َزَكاًة َواأَْقَرَب ُرْحًما، َواأَمَّ ا مِّ ُُّهَما َخرْيً َربـ

ن  ُهَما َوَي�ْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة مِّ ْبُلَغاآ اأَ�ُسدَّ َُّك اأَْن يَّ َراَد َربـ ا َفاأَ احِلً اأَبـُوُهَما �سَ
ا« )الكهف 79 - 82(. رْبً َلْيِه �سَ بـَِّك َوَما َفَعْلـُتُه َعَن اأمري َذاِلَك تاأويل َما مَلْ َت�ْسِطع عَّ رَّ

الح وا�ستغربه مو�سى –عليه ال�ّسالم-، اإذ ُتظهر  هذه االآيات املتتالية حتمل جوابات لـَِما قام به الّرجل ال�سّ
اأّن خرقه لل�ّسفينة وقتله الغالم واإقامة اجلدار مل ت�سدر منه اعتباطا؛ بل َنَهَج يف االإتيان بها منهج فقه 

املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد، فهي تمع بني ثالث حاالت من املوازنة، وهي:  

1- خرق ال�ّصفينة)املوازنة بني املفا�صد وامل�صالح(:

الح، فتعّجب مو�سى –عليه  الح ومو�سى –عليه ال�ّسالم- ال�ّسفينة خرقها الّرجل ال�سّ لــّما ركب الّرجل ال�سّ
» )الكهف  ِاْمًرا  �َسْيًئا  ِجْئَت  َلَقْد  اأَْهَلَها  ِلُتْغِرَق  »اأََخَرْقـَتَها  مت�سائال:  له  قال  فعله ذلك؛ حّتى  ال�ّسالم- من 
الح مل يفعل ذلك اإاّل لعلمه باملف�سدة الّنا�سئة عن عدم خرقه لل�ّسفينة، فوازن بني  71( اإاّل اأّن الّرجل ال�سّ
امل�سلحة الّنا�سئة من عدم خرق ال�ّسفينة )م�سلحة( وامل�سلحة الّنا�سئة من خرقها )مف�سدة(، فتّجح 
جانب اخلرق عنده مع اأّنه مف�سدة، ملا ين�ساأ عنه من م�سلحة تتّجح على م�سلحة عدم اخلرق، وهي بقاء 
ال�ّسفينة عند اأ�سحابها امل�ساكني، فبقاوؤها عندهم مع اخلرق اأرجح من بقائها �سليمة مع غ�سبها من طرف 
امللك؛ فيفقد امل�ساكني بذلك عملهم بفقدانهم ال�ّسفينة اإن مل ُتخرق، ويف هذا مف�سدة اأعظم من مف�سدة 

ررين. اخلرق، فيجب دروؤها بارتكاب اأخّف ال�سّ
   واالآية دليٌل �سرعيٌّ على جواز ارتكاب الفا�سد )خرق ال�سفينة( لدفع االأف�سد )غ�سب ال�سفينة من طرف 

امللك(.
اأولى من ت�سييع  البع�س  اأن ت�سيع كلها، فحفظ  اأهون من  ال�سفينة الأ�سحابها وبها خرٌق     )فالأن تبقى 

الكل(41.

2- قتل الغالم )املوازنة بني املفا�صد وامل�صالح( :

الح مع مو�سى –عليه ال�ّسالم- فلقيا غالما فقتله، فتعّجب مو�سى –عليه ال�ّسالم- من  انطلق الّرجل ال�سّ
َقْد ِجْئَت �َسْيًئا نُُّكًرا » )الكهف 74( ؛ اإاّل اأّن الّرجل  فعله، فقال له مت�سائال: »اأََقَتْلَت َنْف�ًسا َزاِكَيَةم ِبَغرْيِ َنْف�ٍس لَّ

القر�ساوي، اأولويات احلركة االإ�سالمّية، �س 30.   41
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الح مل ُيقدم على قتله الغالم اّلذي يقطع الّطريق اإاّل لعلمه للمف�سدة العظمى اّلتي �ستنجّر من بقائه  ال�سّ
حّيا، وهي بقاوؤه 

الح بني مف�سدة القتل  كافرا لو اأدرك42؛ فرُيهق والديه املوؤمَننْي طوال حياتهما كفرا43، فوازن الّرجل ال�سّ
اأّنها حُتّقق  اإاّل  ولو هو يف حّد ذاته مف�سدٌة؛  بالقتل  القتل، فيجب دروؤها  وعدمه، فتّجحت مف�سدة عدم 
م�سلحة راجحة هي �سالمة والديه واملجتمع والّدين من اأفعاله؛ الأّن الكافر غرُي ُموؤمتن يف ت�سّرفاته مهما 

كانت يف 
الّظاهر �سليمة من كّل �سّر. 

3- اإقامة اجلدار من دون اأجرة: 

املوازنة بني امل�سالح:- أ
الح ومو�سى –عليه ال�ّسالم- القرية وجدا فيها جدارا اآيال لل�ّسقوط، فاأقامه الّرجل     لـــّما دخل الّرجل ال�سّ
الح الأخذ اأجرة على اإقامته  دون اأن يطلب اأجرًة على اإقامته له، فاأر�سد مو�سى –عليه ال�ّسالم- الّرجل ال�سّ
اجلدار بقوله: »َلْو �ِسْئَت اَلتـََّخذتَّ َعَلْيِه اأَْجًرا” )الكهف 77(؛ اإاّل اأّنه مل يطلب ذلك، ويف هذا موازنٌة منه 
بني امل�سالح، فاأْخُذ االأجرة م�سلحٌة بالّن�سبة لُه اإاّل اأّنها مرجوحٌة يف مقابل امل�سلحة الّراجحة املرجّوة؛ اأال 
وهي بقاء الكنز اّلذي حتت اجلدار للغالمني اليتيمني اإلى اأن ي�ستخرجاه حني بلوغ اأ�سّدهما، فهذه امل�سلحُة 

راجحٌة يف مقابل امل�سلحة املرجوحة)وهي اأخذ االأجرة على اإقامة اجلدار(. 
املوازنة بني املفا�سد: - ب

ة موازنٌة بني املفا�سد، بني مف�سدة عدم اأخذ االأجرة، ومف�سدة ترك اجلدار االآيل لل�ّسقوط،  ويف نف�ص الق�سّ
اإلى  اأعظم املف�سدتني بارتكاب اخلفيفة، فتك اجلدار ينهار �سُيوؤّدي  فكال االأمرين مف�سدٌة، فيجب درء 

الأّن اهلل تعالى �سّمى املقتول غالما، والغالم هو اّلذي مل ُيدرك �سّن البلوغ.  42
ة ما يلي : )اختلف العلماء يف الغالم هل كان بالغا  جاء يف اجلامع الأحكام القراآن للقرطبي يف تف�سري الق�سّ  43
اأم ال؟ فقال الكلبي: كان بالغا يقطع الطريق بني قريتني، واأبوه من عظماء اأهل اإحدى القريتني، واأّمه من عظماء القرية 
ُر ف�سرعه ونزع راأ�سه عن ج�سده، قال الكلبي: وا�سم الغالم �سمعون، وقال ال�سحاك: حي�سون، وقال  االأخرى، فاأخذه اخَل�سِ
وهب: ا�سم اأبيه �سال�س، وا�سم اأّمه رحمى، وحكى ال�ّسهيلي: اأّن ا�سم اأبيه كازير، وا�سم اأّمه �سهوى، وقال اجلمهور: مل يكن 
بالغا، ولذلك قال مو�سى زاكية مل تذنب، وهو الذي يقت�سيه لفظ الغالم، فاإن الغالم يف الّرجال ُيقال على من مل يبلغ، 
ِه، واأّنه طبع كافرا كما يف �سحيح احلديث، واأّنه لو اأدرك  ر قتله ِلـَما علم ِمن �ِسرِّ وتقابله اجلارية يف الّن�ساء، وكان اخَل�سِ

الأرهق اأبويه كفرا(، ج11، �س21.
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�سياع كنز الغالمني اليتيمني، فهذه مف�سدٌة عظيمٌة يف مقابل املف�سدة اخلفيفة وهي عدم اأخذ االأجرة على 
اإقامته اجلدار، فقد �سلك بهذا منهج فقه  الح االأجرة على  ال�سّ الّرجل  اإقامة اجلدار، فلذلك مل يطلب 

املوازنات يف تعامله مع امل�ساألة.
ُ ُيِريُد  ْنَيا َواهللَّ ُكوَن َلُه اأَ�ْسَرىاَحتَّىا ُيْثِخَن يِف االأر�س ُتِريُدوَن َعَر�َس الدُّ ثالثا: قوله تعالى: »َما َكاَن لنبي اأن يَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم« )االأنفال 67( االآخرة َواهللَّ
   فاالآية الكرية حتمل توبيخا من اهلل تعالى لر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم على قبوله الفدية يف اأ�سرى 
عليه  اهلل  �سلى  الّر�سول  جانب  فقد  االإ�سالمّية44،  الّدعوة  من  االأّول  الّزمن  ذاك  فـي  قتلهم  مقابل  بدر 
املادّية  امل�سلحة  فرّجح  القتل(45،  اأو  )الفدية  واملادّية  املعنوّية  امل�سالح  بني  موازنته  يف  واب  ال�سّ و�سلم 
على املعنوّية؛ اإاّل اأّن الفداء يف نظر ال�ّسارع احلكيم م�سلحٌة مرجوحٌة يف مقابل قتلهم، وهو اّلذي – اأي 
اَل وهي قطُع دابر الكّفار وك�سر �سوكتهم، َفِلَتْنِبيِه الّر�سول �سلى اهلل  قتل االأ�سرى- ُيحّقق م�سلحًة راجحًة اأَ
عليه و�سلم اإلى هذه امل�سلحة املعنوّية جاء الوحُي م�سّححا اخلطاأ اّلذي �سقط فيه الّر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سلم، وهذا من داأب ال�ّسارع مع اأحكام الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم االجتهادّية يف جميع امل�سائل46، وال 

44جاء يف �سبب نزول االآية فيما رواه م�سلم من حديث عمر بن اخلطاب قال اأبو زميل قال ابن عبا �س فلما   44
اأ�سروا االأ�سارى قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم الأبى بكر وعمر ما ترون يف هوؤالء االأ�سارى فقال اأبو بكر يا نبي اهلل 
هم بنو العم والع�سرية اأرى اأن تاأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فع�سى اهلل اأن يهديهم لالإ�سالم فقال ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ما ترى يا ابن اخلطاب قلت ال واهلل يا ر�سول اهلل ما اأرى الذي راأى اأبو بكر ولكني اأرى اأن متكنا 
فن�سرب اأعناقهم فتمكن عليا من عقيل في�سرب عنقه ومتكني من فالن ن�سيبا لعمر فاأ�سرب عنقه فاإن هوؤالء اأئمة الكفر 
و�سناديدها فهوي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ما قال اأبوبكر ومل يهو ما قلت فلما كان من الغد جئت فاإذا ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم واأبو بكرقاعدين يبكيان قلت يا ر�سول اهلل اأخربين من اأي �سيء تبكي اأنت و�ساحبك فاإن وجدت 
بكاء بكيت واإن مل اأجد بكاء تباكيت فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأبكى للذى عر�س علي اأ�سحابك من اأخذهم 
الفداء لقد عر�س علي عذابهم اأدنى من هذه ال�سجرة �سجرة قريبة من نبي اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم واأنزل اهلل عز وجل 
)ما كان لنبي اأن يكون له اأ�سرى حتى يثخن يف االأر�س اإلى قوله فكلوا مما غنمتم حالال طيبا ( فاأحل اهلل الغنيمة لهم (. 

�سحيح م�سلم، ج 3 �س 1385
 ،)pdf( ال�سو�سوة، منهج فقه املوازنات يف ال�ّسريعة االإ�سالمّية، الكتاب الرابع من �سل�سلة الكتب امل�سورة، ملف  45

www.feqhweb.com

ال�سريازي،  امل�ست�سفى، ج2، �س 375-372،  الغزايل،  و�سلم يف:  النبي �سلى اهلل عليه  اجتهاد  م�ساألة  ُانظر   46
ط1،  بدويوي(،  علي  ويو�سف  م�ستو  ديب  الدين  حمي  )حت:  الفقه،  اأ�سول  يف  الّلمع  علي،  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبو 
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يخفى كما �سبق اأّن املوازنة بني اأمرين نوٌع من االجتهاد التنزيلى47. 
ٍة  ا ِلُكلِّ اأُمَّ ـنَّ  ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذاِلَك َزيَّ

م
رابعا:قوله تعالى: »َواَل َت�ُسبُّوْا الِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلِل َفَي�ُسبُّوْا اهلَل َعْدوَا

ا َكاُنوْا َيْعَمُلوَن« )االأنعام 108(. ـُئُهم مِبَ ْرِجُعُهْم َفـُيـَنـبِّ ِهم مَّ َعَمَلُهْم ُثمَّ اإَِلىا َربِّ
   ينهى اهلل تعالى عن �سّب اآلهة الكّفار مع اأّنه م�سلحٌة؛ اإاّل اأّنها م�سلحٌة مهدرٌة يف مقابل ما �سيتّتب على 

هذا 
اأّن هذه مف�سدٌة عظيمٌة، فدرء املفا�سد اأولى من جلب امل�سالح48،  ال�سّب من �سّب الّذات االإلهّية، وال�سّك 
ف�سّدا لذريعة �سّب الّذات االإلهّية يحرُم �سّب اآلهة الكّفار اإذا كان يتّتب عليه ذلك، فهنا وازن ال�ّسارع بني 
لة؛ فبنى احلكم ال�ّسرعّي بناء على  امل�سالح واملفا�سد؛ فغّلب جانب املف�سدة املتّتبة على امل�سلحة املح�سّ

هذه املوازنة49، ويف هذا دليٌل �سرعيٌّ على ترك امل�سلحة اّلتي ُيوؤّدي حت�سيلها اإلى مف�سدة عظيمة50.
َيْبَنوؤُمَّ اَل  اأَْمِري،َقاَل  ْيَت  اأََفَع�سَ ِبَعِني  َتتَّ اأَالَّ  لُّوْا،  َراأَْيَتُهْم �سَ اإِْذ  َمَنَعَك  َما  َهاُروُن  َيا  »َقاَل  خام�سا: قوله تعالى: 
ْقَت َبنْيَ َبِني اإِ�ْسَراآِئيَل َومَلْ َتْرُقْب َقْويِل« )طـــــــــه 94-92(. ن َتُقوَل َفرَّ ينِّ َخ�ِسيُت اأَ تاأخذ ِبِلْحَيِتي َواَل ِبَراأْ�ِسَي اإِ

   تبنّي االآية الكرية ال�ّسبب اّلذي جعل هارون –عليه ال�سالم- ال يتبع اأخاه مو�سى –عليه ال�سالم- حني 
الل مِلا فيه من م�سلحٍة تتّجُح على م�سلحِة  عكف قومه على عبادة العجل؛ فقد راأى بقاءه يف قومه مع ال�سّ
خروجه من قومه هربا بدينه؛ الأّن خروجه �سُيوؤّدي اإلى تفريق قومه بني اإ�سرائيل؛ وال�سّك اأّن الّتفريق فيه 
مف�سدٌة تعّم القوم اّتاه املجتمع والّدين م�ستقبال، فقد وازن هارون –عليه ال�ّسالم- بني امل�سلحتني فّرجح 

امل�سلحة املتّتبة على البقاء على امل�سلحة املتّتبة على اخلروج.  
ِمن  ْكرَبُ  اأَ ْثُمُهَماآ  َواإِ ا�ِس  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  ْثٌم  اإِ ِفيِهَماآ  ُقْل  وامْلَْي�ِسِر  ْمِر  اخْلَ َعِن  »َي�ْساأَُلوَنَك  تعالى:  قوله  �ساد�سا: 

ْفِعِهَما...« )البقرة 219(. نَّ
االآية الكرية تظهر فيها املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد يف دعوة ال�ّسارع الكرمي اإلى ترك اخلمر واملي�سر 

)1416هـ/1995م(، دار الكلم الطيب، دار ابن كثري، دم�سق، بريوت، �س 266، 265.
ُانظر ال�سفحة 11 من هذا البحث.  47

كّل  االإطالق يف  لي�ست على  تطبيقها، فهي  وبّينوا جماالت  وتكّلموا عنها  الفقهاء  فقهّيٌة �ساغها  قاعدٌة  48  هذه 
تعار�ٍس بني امل�سالح واملفا�سد، واإّنا حني ت�ساوي امل�سلحُة املف�سدَة فتكونان متعار�ستان، وقد در�س الباحث حمّمد اأمني 

�سهيلي القاعدة يف مرحلة املاج�ستري، والّر�سالة طبعتها دار ال�ّسالم، وقد اأ�سبع القاعدة تاأ�سيال ودرا�سة، فلُينظر فيها.
49  جعل االأ�سولّيون االآية دليال من القراآن الكرمي على حجّية مبداأ �سّد الّذرائع كما ُذكر يف املنت.  

 pdf)،( ال�ّسو�سوة، منهج فقه املوازنات يف ال�ّسريعة االإ�سالمّية، الكتاب الرابع من �سل�سلة الكتب امل�سورة، ملف  50
www.feqhweb.com
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بناء على املفا�سد اّلراجحة اّلتي ي�سّمها كّل منهما مع الّرغم من ا�ستمالهما على م�سالح؛ اإاّل اأّنها ال اأثر 
ْفِعِهَما« )البقرة 219( لها يف مقابل تلك املفا�سد؛ فكانت بذلك مرجوحة، وقوله تعالى: »َواإِْثُمُهَماآ اأَْكرَبُ ِمن نَّ

دليٌل على هذه املوازنة51.
االأحكام  بناء  يف  واملفا�سد  امل�سالح  بني  املوازنة  فيها  تظهُر  اّلتي  القراآنّية  االآيات  من  جمموعة  هذه     
ال�ّسرعّية اأو معاجلة اأمور احلياة كّلها-على �سبيل املثال ال احل�سر- فهي تقّدم �سورًة وا�سحًة عن �سرعية 

هذه املوازنة. 

ن  ْمُر َوامْلَْي�ِسُر واالأن�ساب واالأزالم ِرْج�ٌس مِّ ا اخْلَ َ اإِنَّ َُّها الِذيَن َءاَمُنوْا  51  طبعا هذا قبل نزول االآية الكرية »َياآ اأَيـ
ُكم  دَّ ْمِر َوامْلَْي�ِسِر َوَي�سُ اآَء يِف اخْلَ ْيَطاُن اأَْن يُّوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغ�سَ ا ُيِريُد ال�سَّ َ ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن، اإِنَّ َعَمِل ال�سَّ

نَتُهوَن« )املائدة 91(، واّلتي حتّرم اخلمر وامل�سري حتريا نهائّيا. اَلِة َفَهَل َانُتم مُّ َعن ِذْكِر اهلِل َوَعِن ال�سَّ

فقه املوازنات
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املطلب الثاين: يف ال�صّنة الّنبوّية

ناحيتني،  يف  يكمن  وظهورها  املطّهرة؛  الّنبوّية  ال�سّنة  يف  ظاهر  منهج  واملفا�سد  امل�سالح  بني  املوازنة  اإّن 
�سبيل اهلل وغريهما،  ببع�س كف�سل �سالة اجلماعة واجلهاد يف  بع�سها  االأعمال  اأف�سلّية  بناء  اأوالها يف 
وال�ّسيا�سّية  الّدينّية  واالأمور  الق�سايا  و�سلم مع خُمتلف  عليه  الّر�سول �سلى اهلل  تعامل  وثانيها يف طريقة 
واالجتماعّية وغريها كتعامله مع املنافقني يف املدينة، ومع ق�سّية اإعادة بناء الكعبة، ويف �سلح احلديبية، 
ومع االأعرابي اّلذي بال يف امل�سجد، وغري ذلك من االأمثلة اّلتي يظهر فيها املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، 

و�سنبنّي مكمن املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد يف االأمثلة املذكورة. 

اأول:الأف�صلّية بني الأعمال مبنّيٌة على فقه املوازنة بني امل�صالح اأو املفا�صد

1- ف�صل �صالة اجلماعة

   اإّن ترغيب الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم امل�سلم الأداء �سالة الفري�سة مع جماعة امل�سلمني بقوله: )�سالة 
اجلماعة اأف�سل من �سالة الفّذ ب�سبع وع�سرين درجة(52،مبنيٌّ على امل�سالح اجلّمة اّلتي يتمُّ حت�سيلها، 
وعلى املفا�سد اجلّمة اّلتي يتّم دروؤها، كيف ال وامل�سجد تزول فيه جلُّ الفوارق االجتماعّية وال�ّسيا�سّية، اإذ 
غري مع الكبري، وال�سريف مع الو�سيع، والّرئي�س مع املروؤو�س، م�ستقبلني اإلها  يقف الغنّي مع الفقري، وال�سّ
واحدا، م�سطّفني �سّفا واحدا جنبا اإلى جنب؛ مّما ُيوؤّدي اإلى الوّد واملحّبة وزوال الفوارق االجتماعّية بني 
اأفراد املجتمع الواحد؛ فُيوؤّدي ذلك اإلى متا�سكه وقّوته روحّيا، فال �سّك اأّن هذه م�سالح ي�سعب حت�سيلها 
باأداء ال�سالة بعيدا عن جماعة امل�سلمني، فهذه موازنة بني امل�سالح بع�سها ببع�س، فتّجحت امل�سلحة 

العاّمة فجاءت االأف�سلّية مبنّية على ما ترّجح.

2- ف�صل اجلهاد يف �صبيل اهلل

   يقول الّر�سول امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإّن مقام اأحدكم يف �سبيل اهلل اأف�سل من �سالته يف اأهله 
�سّتني عاما(53، فاّلذي يجاهد ويغزو يف �سبيل اهلل تعالى حينما يتعنّي اجلهاد �سُيحّقق م�سلحة اأرجح من 

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قراأت على مالك عن نافع عن ابن عمر اأّن ر�سول اهلل  -�سلى اهلل عليه و�سلم- قال:   52
)ثم �سالة اجلماعة  اأف�سل من �سالة الفذ ب�سبع وع�سرين درجة(، البخاري يف �سحيحه، باب ف�سل �سالة اجلماعة، ج1، 

�س 231، رقم 619، ورواه م�سلم يف �سحيحه، باب ف�سل �سالة اجلماعة، ج1، �س450، رقم 650.
53  تتّمة احلديث كامال رواه احلاكم يف م�ستدركه وقال عنه: )هذا حديث �سحيح على �سرط م�سلم ومل يخرجاه(، 
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زاويتني، االأولى تتعّلق به �سخ�سّيا، وهي ذاك اجلزاء اّلذي رّتبه اهلل للغازي يف �سبيل اهلل تعالى، والّدليل 
ويدخلكم  لكم  يغفر اهلل  اأن  )اأال حتّبون  و�سلم:  الّر�سول �سلى اهلل عليه  تتّمة احلديث يف قول  على ذلك 
ون من  والّنفو�س واالأّمة باحلفظ وال�سّ الّدين  مِلا يف اجلهاد من منفعة تعود على  والّثانية عاّمة  اجلنة(، 
ياع، فهذه م�سالح راجحة على ما يح�سل للفرد من قتل اأو فقد لع�سو من اأع�سائه اأو غري ذلك، فاإّن  ال�سّ
هذا كّله مف�سدٌة بالّن�سبة له اأّول االأمر؛ ولكن يف مقابل امل�سالح املرجّوة ال ت�ساوي �سيئا، فاأف�سلّية اجلهاد 
ْعِب اأمام عنِي َماٍء عذبٍة -كما جاء يف احلديث- كانت بناء على املوازنة بني امل�سالح  بالّن�سبة للمكوث يف ال�سِّ

املرجّو بع�سها ببع�س.
ترجيح  وكذا  الّزائلة،  الّدنيوّية  امل�سلحة  الّدائمة على  االأخروّية  امل�سلحة  ترجيح  دليٌل على     فاحلديث 
ة، فاملوازنة جاءت بني عمل ذو منفعة اأخروّية ويف نف�س الوقت عاّمة  امل�سلحة العاّمة على امل�سلحة اخلا�سّ
ل  ة، فهذه موازنٌة قائمٌة على اأ�سا�س امل�سلحة املح�سّ مع عمل اآخر ذو منفعة دنيوّيٍة ويف نف�س الوقت خا�سّ

عليها، واّلتي رّتب ال�ّسارع احلكيم عليها  اأف�سلّية العَمَلنْي. 

ثانيا: النبّي �صلى اهلل عليه و�صلم يوازن بني امل�صالح واملفا�صد 

1- تعامله مع املنافق عبد اهلل بن اأبي بن �صلول

   اإّن املوازنة يف قول النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم لعمر بن اخلّطاب  -ر�سي اهلل عنه-: )فكيف اإذا حتّدث 
الّنا�س اأّن حمّمدا يقتل اأ�سحابه(54ملّا ا�ستاأذن من الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم قتله، ظاهرٌة )اأي املوازنة( 

قال: عن اأبي هريرة -ر�سي اهلل عنه- اأن رجال من اأ�سحاب النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- مّر ب�ِسعٍب فيه عيينة من ماء 
عذب فاأعجبه طيبه وح�سنه، فقال: لو اعتزلت النا�س واأقمت يف هذا ال�سعب، ثم قال: ال اأفعل حتى ا�ستاأمر ر�سول اهلل 
-�سلى اهلل عليه و�سلم- فذكر ذلك لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم-    =  =  فقال: )ال تفعل فاإن مقام اأحدكم يف �سبيل 
اهلل اأف�سل من �سالته يف اأهله �ستني عاما اأال حتبون اأن يغفر اهلل لكم ويدخلكم اجلنة، اغزوا يف �سبيل اهلل من قاتل يف 

�سبيل اهلل فواق فوق ناقة وجبت له اجلنة(، ج2، �س 78، رقم )2382(. 
تتّمة احلديث: حدثنا �سفيان بن عيينة قال: �سمع عمرو جابر بن عبد اهلل يقول: ثم كنا مع النبي -�سلى اهلل   54
عليه و�سلم-  يف غزاة فك�سع رجل من املهاجرين رجال من االأن�سار، فقال االأن�ساري: يا لالأن�سار، وقال املهاجري: يا 
للمهاجرين، فقال ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-: ) ما بال دعوى اجلاهلية؟( قالوا: يا ر�سول اهلل ك�سع رجل من 
املهاجرين رجال من االأن�سار، فقال: )دعوها فاإنها منتنة( ف�سمعها عبد اهلل ابن اأبي، فقال: قد فعلوها، واهلل لئن رجعنا 
اإلى املدينة ليخرجن االأعز منها االأذل، قال عمر: دعني اأ�سرب عنق هذا املنافق، فقال: )دعه ال يتحدث النا�س اأن حممدا 

يقتل  اأ�سحابه(، رواه م�سلم، ج4، �س 1998، رقم )2584(. 

فقه املوازنات
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يف م�ساألة عدم قتل املنافق عبد اهلل بن اأبي بن �سلول ملّا قال: )...فعلوها ، اأما واهلل  لئن رجعنا اإلى  املدينة 
�سّد  د�سائ�س  يبّثه من  ما  ا�ستئ�سال  تتمّثل يف  فيه م�سلحٌة حقيقّيٌة  فقتله  االأذل(،  منها  االأعز  ليخرجن 
امل�سلمني؛ اإاّل اأّن ال�ّسعي للح�سول عليها ُيوؤّدي اإلى مف�سدة اأعظم تتمّثل يف تهمة النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم 
بقتل اأ�سحابه55، وهي تهمة �ستقف حائال يف دخول الّنا�س االإ�سالَم، واالإ�ساءة اإلى دين اهلل تعالى و�سخ�س 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
   فالنبّي �سلى اهلل عليه و�سلم قد تعامل مع امل�ساألة مببداأ املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد فكان جوابه اإ�سارة 

منه اإلى ترجيح املفا�سد بدرئها على امل�سالح املرجّوة. 

2- اإعادة بناء الكعبة

   عن عائ�سة )�س( قالت: �ساألت النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم عن اجلدر اأمن البيت هو؟ قال: )نعم(، قلت: 
فلم مل يدخلوه يف البيت؟قال: )اإّن قومك ق�سرت بهم النفقة(، قلت: فما �ساأن بابه مرتفعا؟ قال: )فعل 
ذلك قومك ليدخلوا من �ساءوا وينعوا من �ساءوا، ولوال اأّن قومك حديث عهدهم يف اجلاهلّية فاأخاف اأن 

تنكر قلوبهم لنظرت اأن اأدخل اجلدر يف البيت، واأن األزق بابه و�سوء(56.
   اإّن قول النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم: )ولوال قومك حديث عهدهم باجلاهلية فاأخاف اأن تنكر قلوبهم...( 
مبنيٌّ على املوازنة بني املفا�سد، فتك الكعبة على تلك الهيئة مف�سدٌة57؛ اإاّل اأّن درءها �سُيوؤّدي اإلى مف�سدة 
اأعظم تتمّثل يف فتنة من اأ�سلم قريبا العتقاده اأّن حمّمدا �سلى اهلل عليه و�سلم غرّي يف اأمر عظيم، و�سعيا 

منه اإلى االفتخار عليهم بتغيريها.
   وقد اأ�سار اإلى ذلك ابن حجر الع�سقالين عند �سرحه للحديث بقوله: )ويف احلديث معنى ما ترجم له؛ الأّن 
قري�سا كانت تعظم اأمر الكعبة جّدا، فخ�سي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يظّنوا الأجل قرب عهدهم باالإ�سالم 
اأّنه غرّي بناءها لينفرد بالفخر عليهم يف ذلك، وي�ستفاد منه ترك امل�سلحة الأمن الوقوع يف املف�سدة، ومنه 

55  الكمايل، تاأ�سيل فقه املوازنات، �س 56.
56  رواه م�سلم، باب جدر الكعبة وبابها، ج2، �س 973، رقم )1333(، هكذا وجدته يف ال�سحيح، ولعّل نهايته )واأن 
األ�سق بابه االأر�س( كما جاء يف بع�س الّدرا�سات بدل )واأن األزق بابه و�سوء(؛ الأّن عائ�سة )�س( عنها ا�ست�سكل عليها 
االأمر مِلا باب الكعبة مرتفعا؟ فيكون اجلواب على ال�سوؤال العبارة اّلتي �سقناها بدل الثابتة يف ال�سحيح، وقد روى البخاري 

احلديث كما رواه م�سلم، ُانظر: �سحيح البخاري، ج2، �س 573، رقم )1507(، واهلل اأعلم. 
57  الأّن احلجر من الكعبة، لذا عزم الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اإعادة بنائها وفق قواعد اإبراهيم عليه ال�ّسالم 

لُيدخل احلجر اإلى الكعبة، وي�سوي بابها باالأر�س، وقد خ�سعت الكعبة عرب التاريخ اإلى اإعادة بنائها عّدة مّرت.
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ترك اإنكار املنكر خ�سية الوقوع يف اأنكر منه، واأن االإمام ي�سو�س رعّيته مبا فيه اإ�سالحهم ولو كان مف�سوال 
ما مل يكن حمّرما(58.

3- �صلح احلديبية

 يف كتاب �سلح احلديبية اّلذي كتبه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى قري�س مل ي�سّمه الب�سملة ولفظ 
ر�سول اهلل، اإذ دعا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم علّيا ليكتب له الكتاب فقال له اكتب )ب�سم اهلل الرحمن 
الرحيم(، فقال له �سهيل بن عمرو: اأّما الّرحمن فواهلل ال ندري ما هو؟ ولكن اكتب با�سمك الّلهّم، فاأمر 
النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم علّيا بذلك، ثّم اأملى لعلّي اأن يكتب )هذا ما �سالح عليه حممد ر�سول اهلل( 
فقال �سهيل: لو نعلم اأّنك ر�سول اهلل ما �سددناك عن البيت وال قاتلناك، ولكن اكتب حممد بن عبد اهلل، 

فاأمر علّيا اأن يكتب حممد بن 
كتابة  ثّم مّتت  بيده  و�سلم  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  فاأبى عليٌّ فمحاه  ر�سول اهلل  لفظ  عبد اهلل ويحو 

حيفة59. ال�سّ
   اإّن موافقة الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم على عدم اإدراج الب�سملة ولفظ ر�سول اهلل يف الكتاب، وجماراته 
ل�سهيل بن عمرو يف ذلك ملن باب املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، فلو اأ�سّر النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم على 
اإدراج الب�سملة ولفظ ر�سول اهلل ملا حّقق امل�سالح اّلتي حلقت ذلك من دخول كثريين يف االإ�سالم اأمثال 

خزاعة وبنو بكر، والأّدى اإلى مفا�سد اأعظمها خ�سارة الهدنة التي ت�سمح للم�سلمني بتنظيم �سفوفهم.
   اأ�سف اإلى ذلك حالة امل�سلمني بالن�سبة اإلى قري�س؛ فال زالوا يف موقف �سعف، وحمتاجون اإلى هذه الهدنة 
اأمام اأكرب عدّو لهم وهم قري�س الإعداد العّدة وتقوية جناحهم ومكاتبة امللوك واالأمراء دعوًةلهم اإلى الّدين 
بنود  ال�سحيح من  املوقف  اّتخاذ  و�سلم يف  املوازنة من ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  لهذه  اجلديد، فكانت 
، فهذا ما ت�ّسد يف االنت�سارات التي تلت �سلح احلديبّية، وعلى راأ�سها فتح  املعاهدة ككلٍّ االأثَر االإيجابيَّ

مّكة �سنة ثمان للهجرة.   

58  فتح الباري، كتاب العلم، باب من ترك بع�س االختيار خمافة اأن يق�سر فهم بع�س النا�س عنه فيقعوا يف اأ�سّد 
منه، ج1، �س 225.

املباركفوري، �سفي الرحمن، الرحيق املختوم، )د.ط(، )1419هـ/1999م(، املكتبة الع�سرية، بريوت، �س   59
.313
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4- بول الأعرابي يف امل�صجد

عن اأبي هريرة  -ر�سي اهلل عنه- قال: قام اأعرابيٌّ فبال يف امل�سجد فتناوله النا�س، فقال لهم الّنبّي �سلى 
اهلل عليه و�سلم: )دعوه وهريقوا على بوله �سجاّل من ماء، اأو ذنوبا من ماء، فاإّنا ُبعثتم مي�ّسرين ومل ُتبعثوا 

مع�ّسرين(60.
حابة  -ر�سي اهلل عنهم- يف الت�سّدي  اإّن قول النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم )دعوه( كان بعد حما�سة ال�سّ
ررين بتحّمل ال�سرر االأدنى،  لفعل االأعرابي بزجره وردعه، فالنبّي �سلى اهلل عليه و�سلم قد راعى اأعظم ال�سّ
حة  ال�سّ واأ�سّد، وهو �سرر يف  اأعظم  االأعرابي �سرر  رر احلا�سل على  ال�سّ اأّن  اإاّل  امل�سجد �سرر  فتنجي�س 
التي جاء فيها )ال تزرموه(61، و�سرر على تدّين االأعرابّي م�ستقبال، فلرمّبا زْجُر  الّرواية االأخرى  بدليل 
حابة �سيجعل االأعرابّي ي�ستنكف عن دينه، وهذه اأكرب خ�سارة له وللم�سلمني، ولذلك جاء يف احلديث  ال�سّ
)فاإّنا ُبعثتم مي�ّسرين ومل تبعثوا مع�ّسرين(، فاملوازنة ظاهرٌة يف قول النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم )دعوه(.
   هذه ناذج مّما ُروي عن النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم فيما فيه موازنٌة بني امل�سالح اأو املفا�سد على �سبيل 
املثال ال احل�سر، فالق�سايا اّلتي حكم فيها النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم اأو رّتب فيها اأف�سلية االأعمال بع�سها 
ببع�س وفق مبداأ املوازنة بني املتعار�سات عديدة مبثوثة يف كتب احلديث مبختلف اأ�سنافها، وتكّلم عنها 
الفقهاء منذ القدمي؛ مّما يعطي �سورًة عن منهج النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم يف الّتعامل مع الق�سايا اّلتي 

ال حتكمها ن�سو�س �سريحٌة 
العاجل  العباد يف  االإ�سالمّية ترعى م�سالح  ال�ّسريعة  ما دامت  املوازنة ال منا�س منه  بها، فمبداأ  ٌة  خا�سّ

واالآجل.

60  رواه البخاري، باب �سب املاء على البول يف امل�سجد، ج1، �س 89، رقم )217(.
رواه م�سلم بهذا اللفظ على نحو من رواية البخاري، ج1، �س236، رقم )285(، ومعنى )ال ُتْزرموه( ب�سّم التاء   61
واإ�سكان الزاي، واملعنى ال تقطعوا عليه بوله، واالأزرام القطُع كما قال النووي، ُانظر: �سحيح م�سلم ب�سرح النووي، ج3، �س 

 .190
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املطلب الثالث: يف عمل ال�صحابة -ر�صي اهلل عنهم-

االأربعة،  اخللفاء  زمن  ة  ؛ خا�سّ وا�سٌح جليٌّ اهلل عنهم-  حابة  -ر�سي  ال�سّ املوازنات يف عمل  فقه  اإّن     
و�سنقت�سر على ثالث اأمثلة، هي: تن�سيب خليفة امل�سلمني قبل دفن الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، ومنع 
اأبي طالب ر�سي اهلل عنه  واأخريا ت�سمني علي بن  بالكتابيات،  الزواج  عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه 
ّناع يف عهده، ويوجد غريها، جمعها عبد ال�سالم الكربويل يف بحثه )فقه االأولويات يف ظالل مقا�سد  ال�سّ

ال�ّسريعة االإ�سالمّية(. 

1- تن�صيب خليفة امل�صلمني قبل دفن الّر�صول �صلى اهلل عليه و�صّلم: 

   ظهر مبا�سرة عقب وفاة النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم باعتباره خليفة امل�سلمني، فتعار�ست م�سلحتان، 
اأم  الّدفن  ُيقّدم؟  الفعلني  فاأّي  للم�سلمني،  تن�سيب خليفة  و�سلم وم�سلحة  عليه  دفنه �سلى اهلل  م�سلحة 
حابة  -ر�سي اهلل عنهم- مل يتّددوا يف الّتعامل مع الق�سّية وفق مبداأ املوازنة، فاهتدوا  التن�سيب؟ فال�سّ

اإلى تقدمي تن�سيب اخلليفة، ثّم بعده مبا�سرة �سارعوا اإلى دفن الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.
ة  خا�سّ االإ�سالمّية؛  الّدولة  كيان  �سبط  من  فيها  ملا  واأظهر  اأقوى  للم�سلمني  خليفة  تن�سيب  فم�سلحة     
وامل�سلمون اآنذاك مل يتقّبلوا فكرة وفاة النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم اأّول االأمر، فاأحدثت بينهم ا�سطرابا 
االأّمة  بعموم  تتعّلق  عاّمٌة  للم�سلمني، فهي م�سلحٌة  قائد  بتعيني  اإاّل  الّتغّلب عليهما  وقلقا كبريين ال ُيكن 
م�سلحٌة  االأخرية  الأّن  و�سلم؛  عليه  اهلل  �سلى  الّر�سول  دفن  م�سلحة  على  راجحٌة  فهي  الّدين،  وم�ستقبل 
ٌة ولو كانت تتعّلُق باأطهر ج�سد على وجه االأر�س، فهي تبقى دائما مرجوحة اأمام م�سلحة تن�سيب  خا�سّ

قائد للم�سلمني62.

2- منع عمر بن اخلّطاب -ر�صي اهلل عنه- الّزواج بالكتابّيات:

ُكْم  لَّ اأُوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ  ـَباُت َوَطَعاُم الِذيَن  ـيِّ َلُكُم الطَّ اأُِحلَّ  “ اْلَيْوَم     الّزواج بالكتابّيات مباٌح لقوله تعالى: 
َناُت ِمَن الِذيَن اأُوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكُم اإَِذاآ َءاَتْيُتُموُهنَّ  َناُت ِمَن امْلُوِمَناِت َوامْلُْح�سَ ُهْم َوامْلُْح�سَ َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ لَّ
ْكُفْر ِبااِلَياِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يِف ااَلِخَرِة  ِننَي َغرْيَ ُم�َساِفِحنَي َواَل ُمتَِّخِذي اأَْخَداٍن َوَمْن يَّ �سِ اأُُجوَرُهنَّ حُمْ
ا�ِسِريَن” )املائدة 5(؛ اإاّل اأّن عمر بن اخلّطاب –ر�سي اهلل عنه- منع هذا الّزواج مِلا يتّتُب عليه  ِمَن اخْلَ

ال�سو�سوة، منهج فقه املوازنات يف ال�سريعة االإ�سالمّية، الكتاب الرابع من �سل�سلة الكتب امل�سورة، ملف   62
www.feqhweb.com ،)pdf(
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من مفا�سد تعود على امل�سلمني واملجتمع امل�سلم باأ�سره ملّا ُيقبل امل�سلمون عليهّن ويدروا امل�سلمات.
   وُيبنّي التلم�ساين هذه املفا�سد املتّتبة على هذا الّزواج بقوله: )اإّن نهي عمر مبنيٌّ على ح�سول مف�سدتني، 

هما:
1- ك�ساد الن�ساء امل�سلمات وتعني�سهّن حني قال: )فاإذا اأقبلتم عليهّن غلبنكم على ن�سائكم(.

2- تاأثري الكتابيات على اأخالق اأوالد امل�سلمني حني قال: )ولكن اأخاف اأن تعاطوا املوم�سات منهّن((63.
   ويقول الهالوي: )كان عمر ر�سي اهلل عنه يكره الزواج من ن�ساء اأهل الكتاب اليهود والن�سارى...من 
ذلك ترى عّلة عمر يف اأمره حذيفة اأن ُيطّلقها فاإّنها جمرة حترق البيت مبا فيه من اأطفال �سغار بعقيدتها 
الفا�سدة، وكان عمر ر�سي اهلل عنه يرى اأّن الزواج من الكتابيات ُيوؤّدي اإلى ك�ساد امل�سلمات...وقد تكون 
العّلة هي اخلوف منها وال�سيطرة على زوجها ونقل اأخبار امل�سلمني الأهل دينها خا�سة اإذا كان الزوج ذا 

مكانة يف قومه(64.
   من هنا يتبنّي اأّن عمر بن اخلّطاب –ر�سي اهلل عنه- تعامل مع املباح وفق امل�سالح واملفا�سد اّلتي تتّتب 
عنه؛ فاإن كان –اأي املباح- ُيوؤّدي اإلى مفا�سد ظاهرة وجب منعه، فال ُيكن اأن يكون احلكم ال�ّسرعيُّ و�سيلة 
لتحقيق مفا�سد ترجع على اأفراد امل�سلمني واملجتمع باأ�سره باخلراب والّدمار، وللعلماء يف منع املباح كالم 

ٌ يف ذلك65. وا�سٌح بنيِّ
عمر           نظر  يف  امل�سلحة  على  املف�سدة  ترّجحت  فلّما  بالكتابّيات؛  الّزواج  من  املنع  يف  ظاهرٌة  فاملوازنة     
ابن اخلّطاب –ر�سي اهلل عنه- مل يتوان يف املنع من الّزواج بهّن، وهذا ظاهٌر يف املرا�سلة اّلتي اأر�سلها اإلى 

حذيفة ابن اليمان ياأمره بتطليق امراأته الكتابّية.
   عن �سعيد بن جبري قال: )بعث عمر بن اخلطاب اإلى حذيفة بعد ما واّله املدائن وكرث امل�سلمات: اإّنه بلغني 
اأّنك تزّوجت امراأة من اأهل املدائن من اأهل الكتاب فطّلقها، فكتب اإليه: ال اأفعل حّتى ُتخربين اأحالٌل اأم 
حراٌم وما اأردت بذلك!، فكتب اإليه: ال بل حالل، ولكن يف ن�ساء االأعاجم خالبٌة فاإذا اأقبلتم عليهّن غلبنكم 

ال�سالم  االإ�سالمّية(، عبد  ال�سريعة  االأولويات يف ظالل مقا�سد  نقال من )فقه  املحراب، �س 214،  �سهيد     63
الكربويل، ال�سل�سلة العلمية، �س 208.

64   فتاوى واأق�سية اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، جمع وحتقيق: حممد عبد العزيز الهالوي، �س 
127، 128، نقال من )فقه االأولويات يف ظالل مقا�سد ال�سريعة(، عبد ال�سالم الكربويل، ال�سل�سلة العلمية، �س 209.

65  يقول العّز بن عبد ال�سالم: )اإذا اجتمعت م�سالح ومفا�سد فاإن اأمكن حت�سيل امل�سالح ودرء املفا�سد فعلنا 
ذلك...واإن تعّذر الّدرء والتح�سيل فاإن كانت املف�سدة اأعظم من امل�سلحة دراأنا املف�سدة وال نبايل لفوات امل�سلحة( قواعد 

االأحكام يف م�سالح االأنام، ج1، �س 156، املكتبة ال�ساملة.  
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على ن�سائكم، فقال: االآن، َفَطلََّقَها(66.     

3- ت�صمني علّي -ر�صي اهلل عنه- ال�صّناع: 

   اإّن ما يتجّلى فيه فقه املوازنات فتوى علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه بت�سمني ال�سّناع؛ رغم قول النبّي 
)�س( : )ال �سمان على موؤمتن(67، وهذه الفتوى مبنّيٌة على فقه امل�سالح واملفا�سد، فال ُيكن اأن يكون 
احلكم ال�ّسرعي �سبيال الأخذ حقوق الّنا�س )املف�سدة( حني تغرّيت الّذمم وانت�سر الف�ساد و�ساعت االأمانات، 
فهذه احلال ت�ستدعي حكما اآخر ُيحّقق املق�سد ال�ّسرعّي وامل�سلحة احلقيقّية للّنا�س، فكان عليٌّ ر�سي اهلل 
ال�سّناع يف عهده فقال قولته: )ال  بت�سمني  املق�سد وهذه امل�سلحة؛ فحكم  بثاقب نظره راعى هذا  عنه 

ة69. ُي�سِلح الّنا�َس اإاّل ذاك(68، فهو من باب ترجيح امل�سلحة العاّمة على اخلا�سّ
يِف  ْمِتَعِة  ااْلأَ َعِن  َيِغيُبوَن  َوُهْم  اِع،  نَّ ال�سُّ اإَِلى  َحاَجٌة  َلُهْم  ا�َس  النَّ اأَنَّ  ِفيِه  َلَحِة  امْلَ�سْ ال�ساطبي: )َوَوْجُه     يقول 
اإَِلى  اَجِة  َمَع َم�ِسي�ِس احْلَ ِميُنُهْم  َيْثُبْت َت�سْ مَلْ  َفَلْو  ْفَظ،  َوَتْرُك احْلِ ْفِريُط،  َعَلْيِهُم التَّ َوااْلأَْغَلُب  ااْلأَْحَواِل،  َغاِلِب 
ْلِق، واإّما اأن  ِة، َوَذِلَك �َساقٌّ َعَلى اخْلَ َناِع ِباْلُكلِّيَّ ا َتْرُك ااِل�ْسِت�سْ مَّ ْمَرْيِن: اإِ َحِد اأَ َلى اأَ ى َذِلَك اإِ ْف�سَ ا�ْسِتْعَماِلِهْم اَلأَ
ُق اخليانة،  َوَتَتَطرَّ اُز،  يُع ااْلأَْمَواُل، َوَيِقلُّ ااِلْحِتَ َياَع، َفَت�سِ يعملوا وال ي�سمنوا )عند دعواهم( اْلَهاَلَك َوال�سَّ

ا�َس اإِالَّ َذاَك(70.  ِلُح النَّ ِمنَي، َهَذا َمْعَنى َقْوِلِه: اَل ُي�سْ فكانت امل�سلحة )يف( التَّ�سْ
والّنوازل وامل�سائل وفق فقه  الق�سايا  الّنظر يف  الكرام يف  حابة  ال�سّ اإليه  مِلا ذهب  الّنماذج     هذه بع�س 
املوازنات، فلم ُيهملوا هذا الفقه، ويف نف�س الوقت مل يهدموا الّن�سو�س ال�ّسرعّية، فقد جمعوا يف فهم املراد 

منها بني ما تدعوا اإليه مقا�سد ال�ّسريعة االإ�سالمّية، وحتقيق امل�سلحة اّلتي حتفظ حقوق الّنا�س.    

66  الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج2، �س 298، املكتبة ال�ساملة.
67  اأخرجه الدار قطني يف �سننه، ج7، �س 248، برقم )3001(، والبيهقي يف �سننه، ج6، �س 289.  

68  ال�ساطبي، االعت�سام، ج3، �س 18. 
69  امل�سدر نف�سه، ج3، �س 20. 
70   امل�سدر نف�سه، ج3، �س 18.
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املطلب الرابع: يف املعقول

اإّن العمل مببداأ فقه املوازنات يق�سي به العقل ال�ّسليم؛ الأّن نف�س العقل يحكم اأّن ال�ّسريعة االإ�سالمّية جاءت 
لتحقيق م�سالح العباد يف املعا�س واملعاد71، وم�سلحة العباد ال ُيكن حتقيقها يف مناأًى عن مبداأ املوازنات، 
ة  اأو الق�سّية الواحدة خا�سّ اأو بني امل�سالح واملفا�سد يف العمل الواحد  اأو املفا�سد  فباملوازنة بني امل�سالح 
كانت اأو عاّمة تتعنّي امل�سلحة لالإن�سان؛ �سواء كان باجللب اأو الّدرء، فكال االأمرين م�سلحٌة، وقد اأ�سار العّز 

بن عبد ال�ّسالم فيما ُنقل عنه اأّن العقل يق�سي بالعمل بفقه املوازنات72.

اِلِح اْلِعَباِد يِف امْلََعا�ِس َوامْلََعاِد، َوِهَي  َكِم َوَم�سَ ِريَعَة َمْبَناَها َواأَ�َسا�ُسَها َعَلى احْلِ يقول ابن القّيم يف ذلك: )َفاإِنَّ ال�سَّ  71
َها،  دِّ ْحَمِة اإَلى �سِ ْوِر، َوَعْن الرَّ اِلُح ُكلَُّها، َوِحْكَمٌة ُكلَُّها؛ َفُكلُّ َم�ْساأََلٍة َخَرَجْت َعْن اْلَعْدِل اإَلى اجْلَ َعْدٌل ُكلَُّها، َوَرْحَمٌة ُكلَُّها، َوَم�سَ
اأِْويِل(، اإعالم املوقعني،  اأُْدِخَلْت ِفيَها ِبالتَّ َواإِْن  ِريَعِة  َفَلْي�َسْت ِمْن ال�سَّ ْكَمِة اإَلى اْلَبْعِث؛  َلَحِة اإَلى امْلَْف�َسَدِة، َوَعْن احْلِ َوَعْن امْلَ�سْ

املكتبة ال�ساملة، ج3، �س 149. 
72  �سبق اإيراد كالمه كامال فلرُيجع اإليه، �س 6 من هذا البحث.
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املبحث الثالث: امل�صلحة واملف�صدة يف امليزان ال�ّصرعي

امل�سالح  بني  اأو  بينها  فيما  املفا�سد  بني  اأو  بينها  فيما  امل�سالح  بني  املوازنة  على  يقوم  املوازنات  فقه  اإّن 
واملفا�سد؛ لذا فامل�سالح واملفا�سد تعترب الّركيزة اّلتي يقوم عليها هذا الفقه، وقد تكّلم الفقهاء منذ القدمي 
عن مفهوم امل�سلحة واملف�سدة يف امليزان ال�ّسرعي، فلي�س كّل ما يراه العقل م�سلحة هو م�سلحة بامليزان 
ال�سرعي، وكذلك لي�س كّل ما يراه العقل مف�سدة هو مف�سدة بامليزان ال�ّسرعي، والأجل ذلك حّدد الفقهاء 
�سوابط و�سروط للم�سلحة باملفهوم ال�ّسرعي، وكذا املف�سدة، و�سنبنّي ما ذهب اإليه العلماء يف بيان مفهوم 

وابط فيما �سياأتي. كّل منهما وال�سّ

املطلب الأّول: مفهوم امل�صلحة واملف�صدة

الفرع الأّول: مفهوم امل�صلحة واملف�صدة لغة

وبال�سّد  باعتبارهما لفظان متناق�سان،  للمف�سدة؛ وذلك  وبيانهم  بتعريفهم  الّلغوّيون امل�سلحة  ُيعّرف     
ُتعرف االأ�سياء _كما يقولون-.

   واملف�سدة خالف امل�سلحة، ُيقاُل: َف�َسَد ال�ّسيُء يف�ِسُد ف�ساًدا فهو فا�سٌد، وقوٌم ف�سدى، وُيقال: ف�ُسَد ال�سيء 
ب�سّم ال�ّسني، فهو ف�سيٌد، وال ُيقاُل انف�سد واأف�سدته اأنا، واال�ستف�ساُد خالف اال�ست�سالح73.

قال �ساعر: اإّن ال�ّسباب والفراغ واجلده                      مف�سدٌة للعقل اأيُّ مف�سده.
اأي اأّن ال�ّسباب والفراغ واجلده و�سائل لف�ساد العقل، فهو فا�سٌد حني تغرّي من �سورته الّطبيعّية اإلى �سورة 

رر، وهي اّلتي تو�سف بالف�ساد. مغايرة ُتلِحق به ال�سّ
رر(74.    ولذلك جاء يف القامو�س الفقهي: )املف�سدة: ال�سّ

 
الفرع الثاين: مفهوم امل�صلحة واملف�صدة ا�صطالحا

يعّرف الغزايل امل�سلحة واملف�سدة بقوله: )اأّما امل�سلحة فهي عبارة يف االأ�سل عن جلب منفعة اأو دفع م�سّرة 
ول�سنا نعني به ذلك فاإن جلب املنفعة ودفع امل�سّرة مقا�سد اخللق و�سالح اخللق يف حت�سيل مقا�سدهم، 

ابن منظور، ل�سان العرب، ج3، 335، الفريوز اآبادي، القامو�س املحيط، ج1، �س 307، اجلوهري، ال�سحاح   73
يف اللغة، ج2، �س 44، الرازي، خمتار ال�سحاح، ج1، �س 240.

74  املكتبة ال�ساملة، موقع يع�سوب.
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لكّنا نعني بامل�سلحة املحافظة على مق�سود ال�سارع.
   ومق�سود ال�ّسرع من اخللق خم�سة: وهو اأن يحفظ عليهم دينهم ونف�سهم وعقلهم ون�سلهم ومالهم، فكّل ما 

يت�سّمن حفظ هذه االأ�سول اخلم�سة فهو م�سلحة، وكل ما يفّوت هذه االأ�سول فهو مف�سدة ودفعها 

م�سلحة(75. 
   ويعّرفهما الّرازي )606هـ( بقوله: )...امل�سلحة ال معنى لها اإاّل الّلّذة اأو ما يكون و�سيلة اإليها، واملف�سدة 

ال معنى لها اإاّل االأمل اأو ما يكون و�سيلة اإليه...(76. 
   وابن عا�سور يقول عنهما: )...و�سٌف للفعل يح�سل به ال�سالح، اأي النفع منه دائما اأو غالبا،للجمهور      
، دائما اأو  اأو لالآحاد... واأّما املف�سدة فهي ما قابل امل�سلحة، وهي و�سٌف للفعل يح�سل به الف�ساد، اأي ال�سرُّ

غالبا، للجمهور اأو لالآحاد(77.
   وحممد �سعيد رم�سان البوطي يعّرف امل�سلحة بقوله: )املنفعة اّلتي ق�سدها ال�سارع احلكيم لعباده من 

حفظ دينهم ونفو�سهم وعقولهم ون�سلهم واأموالهم طبق ترتيب معنّي فيما بينها(78. 
اإليه علماء امل�سلمني يف تعريفهم للم�سلحة واملف�سدة، فيقول:     واأخريا ُيجمل اأحمد الري�سوين ما ذهب 
)...فاإّن مفهوم امل�سلحة واملف�سدة عند العلماء امل�سلمني يدخل فيه: امل�سالح االأخروّية وو�سائلها واأ�سبابها، 
واملفا�سد االأخروّية وو�سائلها واأ�سبابها، وامل�سالح الّدنيوّية وو�سائلها واأ�سبابها، واملفا�سد الّدنيوّية وو�سائلها 

واأ�سبابها.
   وحقيقة امل�سلحة هي كّل لّذة ومتعة ج�سمّية كانت اأو نف�سّية اأو عقلّية اأو روحّية، وحقيقة املف�سدة هي كّل 

اأمل وعذاب ج�سمّيا كان اأو نف�سّيا اأو عقلّيا اأو روحّيا(79.
   من خالل هذه التعاريف ُيكن ا�ستخال�س ما يلي:

1- امل�سلحة واملف�سدة باملفهوم ال�سرعي تختلفان عن امل�سلحة واملف�سدة باملفهوم العقلي، وهذا ما اأ�سار 

75  امل�ست�سفى، ج1، �س 438، املكتبة ال�ساملة.
76  املح�سول، ج6، 179، املكتبة ال�ساملة.

حمّمد الّطاهر، مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمّية، )حت: حممد الّطاهر املي�ساوي(، )ط2(، )1421هـ/2001م(،   77
دار النفائ�س، عّمان، �س 278،279(.

78  �سوابط امل�سلحة يف ال�سريعة االإ�سالمّية، �س 37.
79  نظرية املقا�سد عند االإمام ال�ساطبي، )ط5(، )1428هـ/2007م(، املعهد العاملي للفكر االإ�سالمي، 

فرجينيا، �س 248، 249.
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اإليه الغزايل عندما فّرق بني مفهوم امل�سلحة يف االأ�سل )جلب املنفعة ودفع امل�سّرة(، وبني مفهومها يف 
ال�سرع بقوله: )لكّنا نعني بامل�سلحة املحافظة على مق�سود ال�ّسارع(، اأّما املف�سدة فبقوله: )وكل ما يفّوت 

هذه االأ�سول فهو مف�سدة(، اأي الكلّيات اخلم�س اّلتي هي مقا�سد ال�ّسريعة.
2- امل�سلحة املعتربة �سرعا هي اّلتي ت�ساهم يف املحافظة على الكليات اخلم�س وجودا اأو عدما.

و�سّماها  ذاتها  حّد  يف  عليها  ل  املتح�سّ املنفعة  اإلى  اأّوال  اأمرين،  اإلى  ترجع  امل�سلحة  يجعل  الّرازي   -3
)الّلّذة(، وثانيا اإلى الو�سيلة اّلتي حتّقق املنفعة، فالو�سيلة املوؤّدية اإلى منفعة هي م�سلحٌة، والو�سيلة املوؤّدية 

اإلى م�سّرة هي مف�سدة.
رر احلا�سل يف حّد ذاته و�سّماه )االأمل(، واالأمل    اأّما املف�سدُة فتجع كذلك اإلى اأمرين: اأّولهما اإلى ال�سّ
رر، ويف كلتا احلالتني ي�سري اإلى عالقة  رر، وثانيهما على الو�سيلة املوؤّدية اإلى ال�سّ داللٌة على ح�سول ال�سّ

الو�سائل باملقا�سد.
اإلى تفاوت امل�سالح واملفا�سد يف االأفعال، وذلك من خالل قوله  4- ابن عا�سور ي�سري من خالل تعريفه 
)اأي النفع منه غالبا اأو دائما للجمهور اأو االآحاد(، فاإن كان جانب املنفعة هو الغالب حكمنا على الفعل 
الح، فهو م�سلحة، �سواء كانت املنفعة تتعّلق بالّنا�س جميعا اأم اآحادهم، وباملفهوم املخالف، فكّل ما  بال�سّ

كانت املف�سدة هي الغالبة حكمنا على الفعل بالف�ساد، فهو مف�سدة.
5- البوطي اّته يف تعريفه للم�سلحة اّتاه الغزايل، فال فرق بينهما اإاّل يف ال�ّسكل.

6- الّري�سوين ُي�سري اإلى اأّن امل�سلحة �سرعا هي اّلتي تمع بني البعد الّدنيوي والبعد االأخروي، فال تهمل 
جانبا على ح�ساب االآخر، �سواء كانت الّلّذة تتعّلق باجلانب اجل�سدي اأو النف�سي اأو العقلي اأو الّروحي.

   بعد هذه املالحظات ُيكن القول اأّن تعريف الغزايل للم�سلحة هو االأ�سل واالأ�سا�س واملنطلق جلميع ما 
ال�ّسرعي هو:  باملفهوم  به امل�سلحة  نعّرف  اأن  اّلذي ُيكن  ولذا فالتعريف  للم�سلحة،  حلقه من تعريفات 

)هي كّل منفعة غالبة حا�سلة ترجع اإلى حفظ الكلّيات اخلم�س(.
الكلّيات  اإحدى  يف  ُيوؤّثر  اأي  اخلم�س(،  الكلّيات  يخرم  حا�سل  �سرر  )كّل  ال�ّسرعي:  باملفهوم  واملف�سدة     

اخلم�س تاأثريا �سلبّيا.

فقه املوازنات
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املطلب الثاين: �صوابط امل�صلحة يف امليزان ال�صرعي

�سعى العلماء عند درا�ستهم للم�سالح واملفا�سد يف ميزان ال�ّسرع منذ القدمي اإلى و�سع �سوابط لهما للحكم 
القول حممد �سعيد رم�سان  ل فيها  اأو مرفو�سة �سرعا، جمعها وناق�سها وف�سّ باأّنها مطلوبة  االأفعال  على 
البوطي يف كتابه اّلذي �سّماه )�سوابط امل�سلحة يف ال�سريعة االإ�سالمّية( نوردها اإجماال ملا لها من عالقة 

مبا�سرة بفقه املوازنات، وذلك فيما يلي:
الّدين  وهي  اخلم�س،  الكلّيات  يف  جُمملٌة  ال�ّسرع  ومقا�سد  ال�ّسرع،  مقا�سد  �سمن  مندرجة  تكون  اأن   -1
والّنف�س والّن�سل والعقل واملال80، وهذا ما اأ�سار اإليه الغزايل يف تعريفه للم�سلحة �سراحة بقوله: )...لكّنا 
نعني بامل�سلحة املحافظة على مق�سود ال�سارع، ومق�سود ال�ّسرع من اخللق خم�سة: وهو اأن يحفظ عليهم 
دينهم ونف�سهم وعقلهم ون�سلهم ومالهم، فكّل ما يت�سّمن حفظ هذه االأ�سول اخلم�سة فهو م�سلحة، وكل ما 

يفّوت هذه االأ�سول فهو مف�سدة ودفعها م�سلحة(81.
وابط؛ الأّنه ي�سري اإلى م�سدر هذه امل�سالح وهو ال�ّسارع، مّما ُيعطي لها  ابط من اأهّم ال�سّ    ُيعترب هذا ال�سّ
اإحدى الكلّيات اخلم�س،  اإلى حفظ  اأحكامها وتهدف  �سبغة �سرعّيًة، ما دامت ال�ّسريعة االإ�سالمّية ت�سبُّ 

فهو –اإذن- مبثابة اجلدار الواقي لتدّخل االأهواء والّنزوات وال�ّسهوات يف حتديد امل�سلحة82.
وهذا  الوجوه،  جميع  من  تاّمة  معار�سة  الّنبوّية  ال�سّنة  اأو  تعالى  اهلل  كتاب  من  ا  ن�سّ تعار�س  ال  اأن 
وال�سّنة  الكتاب  اآيات  ا�ستقراء  ال�ّسرع م�ستنبطٌة من  االأّول ما دامت مقا�سد  ابط  لل�سّ قبليٌّ  ابط  ال�سّ
ا  ن�سّ تعار�س  اأاّل  –اإذن-  الكلّيات اخلم�س فالبّد  تكون �سمن  اأن  امل�سلحة يجب  كانت  فاإن  الّنبوّية، 
من القراآن الكرمي اأو ال�سّنة الّنبوّية؛ الأّن العقل الب�سري ُيكن له ابتداء احلكم على االأفعال باأنها من 
قبيل امل�سالح، فاإن مّت اإ�سقاطها على ميزان ال�ّسرع تبنّي قبحها ملعار�ستها قطعّيا من القراآن الكرمي 
اأو ال�سّنة، وذلك لنق�سه وق�سوره وافتقاره اإلى وحي ال�ّسماء83، ومن ذلك َمْن يحكم اليوم باأّن الّربا 
�سرورة من �سرورات الع�سر ُيوؤّدي اإلى حفظ املال؛ اإاّل اأّن الّربا حمّرم قطعا بالن�ّس القراآين القطعي 

َبا« )البقرة 275(. َم الرِّ اّلذي ال جمال لالجتهاد فيه اأو ال�سّك، قال تعالى: »َواأََحلَّ اهلُل اْلَبْيَع َوَحرَّ

الغزايل، امل�ست�سفى، ج1، �س 449.  80

الغزايل، امل�ست�سفى، ج1، �س 438.  81
82  الكمايل، تاأ�سيل فقه املوازنات، �س 32.
83  الكمايل، تاأ�سيل فقه املوازنات، �س 35.
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ابط البوطي يف كتابه84، ومفاده اأّن القيا�س من اأركانه  ل يف هذا ال�سّ 2- اأن ال تعار�س القيا�س، وقد ف�سّ
العّلة، وهي الو�سف املنا�سب اّلذي نيط به احلكم، وهذه االأو�ساف اّلتي تناط بها االأحكام )العلل( 

تختلف من حيث اعتبارها لدى ال�ّسارع، فمنها املعترب املوؤّثر، واملعترب املالئم، واملر�سل، وامللغى.
   والقيا�س يف حقيقته ي�سّم مراعاة امل�سلحة عموما، وفيه زيادة على هذه املراعاِة العّلُة اّلتي اعتربها 
اأو ال كما هو  ال�ّسارع فبنى احلكم عليها، )ومراعاة مطلق امل�سلحة اأعّم من اأن توجد فيها هذه الّزيادة 

وا�سح، فكّل قيا�س مراعاة للم�سلحة، ولي�س كّل مراعاة للم�سلحة قيا�سا(85.
   والّتعار�س بني امل�سالح واالأقي�سة )�سورته اأن تد يف حمّل احلكم و�سفني، كّل منهما ُينا�سب حكما معّينا 
له واأحدهما اأقوى من االآخر من حيث االعتبار، كاأن يكون )مالئما( واالآخر )مر�سال( فالو�سف املر�سل 
يكون حينئذ معار�سا بو�سف مالئم، اأو قل اإّن امل�سلحة املر�سلة معار�سة بالقيا�س اأو كاأن يكون اأحدهما 

مالئما واالآخر موؤثرا(86.
   مثال ذلك �سرب )البرية(، والتي يرى بع�سهم اأّنها تتوّفر على و�سف منا�سب حلّلها من لّذة وفائدة عند 
تناول الّطعام، ولكن مع ذلك تتوّفر على و�سف اآخر هو من جن�س االإ�سكار اّلذي هو عّلة حترمي اخلمر، فقد 
متت املعار�سة بني م�سلحة مر�سلة وقيا�س، فُيقّدم القيا�س على امل�سلحة املر�سلة الأّنه اأقوى منها فتاأخذ 

)البرية( حكم الّتحرمي87.
   ومن االأمثلة على تعار�س القيا�س املبني على الو�سف املالئم مع القيا�س املبني على الو�سف املوؤّثر، قيا�ُس 
القاتل  الدّية على  اإ�سقاط  اليد( على  فيها )قطع  لثبوت احلّد  ال�ّسرقة  ال�ّسارق يف  مان على  ال�سّ اإ�سقاط 
لثبوت حّد الق�سا�س يف القتل؛ اإاّل اأّنه قيا�ٌس مع فارق الأّن )يف ال�ّسرقة و�سف اآخر هو تلف مال حتت يد 
عادية، وقد جاء هذا الو�سف موؤّثرا يف �سمان املغ�سوب، اإذ اأجمع جمهور امل�سلمني على اأّن هذا الو�سف هو 
مان حّق العبد(88.فالقيا�س االأّول قيا�ٌس مبنيٌّ على و�سف مالئم، اأّما الثاين فهو قيا�ٌس  عّلة �سمانه الأّن ال�سّ

مبنيٌّ على و�سف موؤّثر، فُيقّدم املوؤّثر على املالئم يف اإثبات احلكم.
ابط اإذا تعار�ست م�سلحة مطلقة مع م�سلحة قيا�س فاإّن م�سلحة القيا�س هي الّراجحة     وكنتيجة لهذا ال�سّ
وامل�سلحة املطلقة هي املرجوحة، وعلى ذلك فامل�سلحة املعتربة �سرعا يف ميزان فقه املوازنات هي اّلتي ال 

84  انظر �س 244 اإلى 259 من كتاب )�سوابط امل�سلحة يف ال�سريعة االإ�سالمّية(.
85  املرجع نف�سه، �س 227.

البوطي، �سوابط امل�سلحة يف ال�سريعة االإ�سالمّية، �س 244، 245.  86
املرجع ال�سابق، �س 245.  87

املرجع نف�سه، �س 245، 246.  88

فقه املوازنات



1223

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

تعار�س م�سلحة قيا�س. 
3- اأن ال تفّوت م�سلحًة اأهّم منها، وبناء على هذا ال�سابط جاء احلديث عن تق�سيمات امل�سالح من حيث 
قيمتها ومقدار �سمولها وحقيقة نتائجها89، وهو جانٌب تطبيقيٌّ للموازنة بني امل�سالح للحكم على االأفعال 

فيما هو مطلوب مّما هو مرفو�س �سرعا.
اإ�سكال يف االأخذ بها، ودليل القطع على  اأّما القطعّية فال  اأو ظّنا،  4- ترتيب امل�سلحة على احلكم قطعا 
حتّققها فقُه الواقع اّلذي هو اأ�سا�س فقه املوازنات90، واّلذي ينبني على االإح�ساءات والّدرا�سات امليدانّية 
، مبنيٌّ على درا�سة الواقع املعي�س  �سني، ويف هذا يقول القر�ساوي: )واالآخر فقه واقعيٌّ للخرباء واملتخ�سّ
اأ�سح املعلومات واأدق البيانات واالإح�ساءات،  درا�سة دقيقة م�ستوعبة لكّل جوانب املو�سوع، معتمدة على 
مع التحذير هنا من ت�سليل االأرقام غري احلقيقّية امل�ستندة اإلى املن�سورات الّدعائّية، واملعلومات الّناق�سة 
احلقيقة  خلدمة  ال  معنّي  جزئّي  هدف  خلدمة  املوّجهة  واالأ�سئلة  واال�ستبيانات  امل�ستوفية،  غري  والبيانات 

الكلّية(91.
   اأّما الظّنّية فيمكن الرجوع اإلى ما قّرره العلماء يف احلكم على االأفعال باأّنها م�سالح، هل بالّنظر اإلى 

اأّنها م�سالح حم�سة؟ اأم بالّنظر اإلى غلبتها على املفا�سد؟
   يقول ال�ّساطبّي: )امل�سلحة اإذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع املف�سدة يف حكم االعتياد، فهي 
املق�سودة �سرعا؛ ولتح�سيلها وقع الّطلب على العباد...فاإن تبعها مف�سدة اأو م�سّقة فلي�ست مبق�سودة 

يف �سرعّية ذلك الفعل وطلبه.
   وكذلك املف�سدة اإذا كانت هي الغالبة بالنظر اإلى امل�سلحة يف حكم االعتياد، فرفعها هو املق�سود 

�سرعا؛ والأجله وقع النهي(92. 
   ويقول ابن عا�سور عن امل�سلحة: )باأّنها و�سٌف للفعل يح�سل به ال�سالح، اأي النفع منه دائما اأو غالبا 

للجمهور اأو االآحاد(93.
ان �سريحان يف اأّن االأفعال ال تتمع على م�سالح حم�سة، بل ما من فعل اإاّل وي�سوبه مفا�سد،     فالن�سّ

ابط يف حقيقة االأمر هو حديث عن منهج املوازنات، وهو خارج عن الهدف من اإجراء هذا البحث،  89  هذا ال�سّ
وهو الّداعي يف عدم التف�سيل فيه، و�ستاأتي فر�سة الحقة للحديث عن منهج فقه املوازنات اإن كان يف العمر بقّية.

90  اأ�سار اإلى ذلك القر�ساوي كما مّر �سابقا، ُانظر �س 8 من هذا البحث.
91  اأولويات احلركة االإ�سالمّية يف املرحلة القادمة، �س 26.

92  املوافقات، ج2، �س21.
93  مقا�سد ال�ّسريعة االإ�سالمّية، �س 278.
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كانت  واإن  بال�سالح،  الغالبة حكمنا عليه  امل�سلحة هي  كانت  فاإذا  الغالب،  بناء على  فاحلكم عليه 
امل�سالح  اختالط  اإلى  ال�ّسرعّية  الن�سو�ص  اأ�سارت  وقد  بالف�ساد،  عليه  حكمنا  الغالبة  هي  املف�سدة 
رْيِ ِفْتَنًة” )االأنبياء  رِّ واخْلَ باملفا�سد، واخلري بال�سّر يف عّدة اأمور كما يف قوله تعالى:  “َوَنْبُلوُكْم ِبال�سَّ
اأَْكرَبُ  ْثُمُهَماآ  َواإِ ا�ِس  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  اإِْثٌم  فيهما  ُقْل  وامْلَْي�ِسِر  ْمِر  اخْلَ َعِن  ُلوَنَك  »َي�ْساأَ تعالى:  وقوله   ،)35
على  دليٌل  املوازنات  فقه  تاأ�سيل  ذكرناها يف  اّلتي  القراآنّية  )البقرة 219(،والّن�سو�س  ْفِعِهَما«  نَّ ِمن 
م�ساألتنا هذه، ومن ال�سّنة الّنبوّية على �سبيل املثال ال احل�سر قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )حّفت اجلّنة 

باملكاره، وحّفت الّنار بال�ّسهوات(94.
   نخل�س يف االأخري اإلى اأّن االأخذ بامل�سالح يكفي فيها الظّن واإن كان القطع اأولى، كيف ال واالأحكام 
ال�ّسرعّية الفقهّية مبناها غلبة الظّن، فيكفي هذا دليٌل على االكتفاء بالظّن يف احلكم على امل�سالح.

وابط اّلتي اأ�سار اإليها العلماء يف االأخذ بامل�سلحة يف امليزان ال�ّسرعي، فيجب مراعاتها  هذه اأهّم ال�سّ
جميعا دون 

تخّلف واحد منها؛ واإاّل كان �سببا يف رف�سها.

94  م�سلم، كتاب اجلّنة و�سفة نعيمها واأهلها، ج4، �س 2174، ورواه البخاري عن اأبي هريرة اأن ر�سول اهلل  
-�سلى اهلل عليه و�سلم- قال: )ثم حجبت النار بال�سهوات وحجبت اجلنة باملكاره(، باب حجبت النار بال�سهوات، ج5، 

�س 2379. 
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اخلامتة

ل اإليها فيما يلي: بعد متام هذا البحث، يكن حتديد النتائج املتو�سّ
- تعريف فقه املوازنات حّدّيا ال يعطي �سورًة كاملًة عن مفهومه؛ لذا ُي�ستح�سن عند بيان مدلوله ا�ستعمال 

لفظ )مفهوم( بدل )تعريف( ِلالأ�سباب التالية:
- فقه املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد منهج قائٌم بذاته، واملنهج يحتاج اإلى تف�سيل، والتف�سيل خلٌل يف 

تعريف امل�سطلحات واالألفاظ.
فقه  نعّرف  اأن  يكفي  فال  �سرعّي؛  منظور  وفق  الع�سر  ق�سايا  مع  التعامُل  املوازناِت  فقه  من  الق�سد   -
املوازنات بقولنا: )املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد( اأو )املنهج اّلذي به نوازن بني امل�سالح واملفا�سد(، بل 

البّد باإحلاق ذلك؛ التف�سيُل يف منهج املوازنة يف حّد ذاته.
- فقه املوازنات يتكّون من كلمتني، فهو مرّكب اإ�سايف، لذا ي�سعب تعريف لفظني مرّكبني تعريفا حّديا؛ 

ة لفظي )الفقه( و)املوازنات( الّلذين يختلف املق�سود منهما بني اأن يكونا منفردين اأو جمتمعنْي. خا�سّ
- لفظ )الفقه( ُيراد به يف فقه املوازنات املعنى الّلغوي، وهي يف نف�س الوقت اإ�سارٌة اإلى اأّن املوازنات منهج 

قائٌم بذاته.
- )فقه املوازنات( مل يظهر كمرّكب اإ�سايّف ملق�سود خا�س عند املتقّدمني، بل جاء احلديث عنه يف كالمهم 

حول امل�سلحة واملف�سدة حني التعار�س.
اأرجح فُتقّدم على  اأّي امل�سالح  - فقه املوازنات يقوم على املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد ، ق�سد معرفة 
غريها، واأيُّ املفا�سد اأعظم فيجب درُءها، واأّي امل�سالح اأرجح على املفا�سد املرجوحة فيجب طلبها، واأّي 

املفا�سد اأعظم من امل�سالح املرجّوة فيجب درءها. 
واإن كان  تعريفه،  املعا�سرين ملن كان ق�سده حماولة  املوازنات عند  لفقه  يٍّ  تعريف حدِّ بعُد  ي�ستقر  - مل 

ُي�ستح�سن الكالم عن املفهوم بدل التعريف كما اأُ�سري �سابقا.
الأّنه ال يكن  الثاين،  الق�سد منه  واالأّول  االأّول،  اإلى  يفتقر  فالّثاين  االأولوّيات،  فقه  املوازنات غري  فقه   -

ترتيب االأولوّيات دون املوازنات، واملوازنات هدفها ترتيب االأولوّيات.
- فقه املوازنات منهج �سرعيٌّ يف الّتعامل مع ق�سايا الع�سر اّلتي تتعار�س فيها امل�سالح واملفا�سد؛ فهو منهج 
القراآن الكرمي وال�سّنة الّنبوّية، فال غ�سا�سة يف معاجلة ق�سايا الع�سر بهذا النوع من الفقه، وممار�سته 

واقعا.
- فقه املوازنات نوع من االجتهاد التنـزيلي، فالبّد ملمار�سيه من زاٍد متنٍي يف العلم ال�ّسرعي اّلذي يجمع بني 
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حيح للّن�سو�س ال�ّسرعّية واملقا�سد ال�ّسرعّية اّلتي ت�سعى ال�سريعة حتقيقها يف الواقع. الفهم ال�سّ
الق�سايا  له يف عر�س  الكرمي  القراآن  ا�ستعمال  ثبت هذا من خالل  وقد  ؛  �سرعيٌّ منهج  املوازنات  فقه   -
حابة –ر�سي اهلل عنهم- يف كثري  املختلفة، و�سار على منواله الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، وعمل به ال�سّ

من الق�سايا امل�ستجّدة بعد انقطاع الوحي االإلهي. 
احلني. ل اإليها البحث، وهلل احلمد يف االأولى واالآخرة، وهو ويلُّ ال�سّ هذه اأهّم الّنتائج اّلتي تو�سّ

فقه املوازنات
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فهر�س امل�صادر واملراجع

- ابن اأمري احلاج، التقرير والتحبري، املكتبة ال�ساملة.
- ابن تيمّية، جمموع الفتاوى، املكتبة ال�ساملة.

- ابن حجر الع�سقالين، اأحمد بن علي، فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري، )ترتيب: حممد فوؤاد عبد 
الباقي(، )د.ط(، )د.ت(، املكتبة ال�سلفية. 

- ابن عا�سور، حمّمد الّطاهر، مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمّية، )حت: حممد الّطاهر املي�ساوي(، )ط2(، 
)1421هـ/2001م(، دار النفائ�س، عّمان.

- ابن القّيم اجلوزّية، اإعالم املوقعني عن رّب العاملني، املكتبة ال�ساملة.
- ابن منظور، ل�سان العرب، )ط1(، )د.ت(، دار �سادر، بريوت.

- ابن جنيم، زين الّدين احلنفي، البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، املكتبة ال�ساملة.
- البخاري، حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبد اهلل اجلعفي )194 - 256هـ( ، �سحيح البخاري، )حت: 

م�سطفى ديب البغا(، )ط3(، )1407هـ/198م(، دار ابن كثري، اليمامة، بريوت.
- التفتازاين، �سعد الّدين م�سعود بن عمر ال�سافعي )ت 792هـ(، �سرح التلويح على التو�سيح، املكتبة 

ال�ساملة.
- اجلوهري، ال�سحاح يف اللغة، املكتبة ال�ساملة.

- احلاكم، اأبو عبد اهلل حممد الني�سابوري، امل�ستدرك على ال�سحيحني يف احلديث، )د.ط(، )د.ت(، 
مكتبة ومطابع الن�سر احلديثة، الريا�س.

- احل�سيني، اأبو الفي�س حممد بن حممد بن عبد الرزاق، تاج العرو�س من جواهر القامو�س،املكتبة 
ال�ساملة.

- الرازي، زين الدين، خمتار ال�سحاح، املكتبة ال�ساملة.
- ال�سو�سوة، عبد املجيد، منهج فقه املوازنات يف ال�سريعة االإ�سالمّية الكتاب الرابع من �سل�سلة الكتب 

www.feqhweb.com ،)pdf( امل�سورة، ملف
- ال�ساطبي، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن مو�سى الّلخمي الغرناطي، املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، ط3، 

)1424هـ/2003م(، دار الكتب العلمية، بريوت.
- ـــــ، االعت�سام، ط1، )1429هـ/2008م(، حت: )حممد بن عبد الرحمن ال�سقري، �سعد بن عبد اهلل اآل 

حميد ه�سام بن اإ�سماعيل ال�سيني(، دار ابن اجلوزي، ال�سعودية.
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- ال�سريازي، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن علي، الّلمع يف اأ�سول الفقه، )حت: حمي الدين ديب م�ستو ويو�سف 
علي بدويوي(، ط1، )1416هـ/1995م(، دار الكلم الطيب، دار ابن كثري، دم�سق، بريوت.

- الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، املكتبة ال�ساملة. 
- العّز بن عبد ال�سالم، قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام، املكتبة ال�ساملة.

- الغزايل، اأبو حامد حممد بن حممد، امل�ست�سفى من علم االأ�سول، )ط1(، )1324هـ(، املطبعة 
االأمريية، م�سر.

- الفريوز اآبادي، القامو�س املحيط، املكتبة ال�ساملة.
- القر�ساوي، يو�سف، اأولويات احلركة االإ�سالمية يف املرحلة القادمة، )د.ط(، )د.ت(، مكتبة رحاب، 

اجلزائر.
- القرطبي، اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد االأن�ساري، اجلامع الأحكام القراآن، )ط3(، )د.ت(، دار 

الكتاب العربي، 1387هـ/1967م.
- القنديلي، ب�سري، فقه املوازنات و�سرورته للتعامل مع ن�سو�س اخلطاب ال�سرعي، بحث من�سور يف 

07-10-www.alislah.ma 2009 :االأبحاث والّدرا�سات على املوقع
- الكربويل، عبد ال�سالم عيادة علي، ط1، 1429هـ/2008م، ال�سل�سة العلمية 2، دار طيبة، دم�سق.

- الكمايل، عبد اهلل، تاأ�سيل فقه املوازنات، )ط1(، )1421هـ/2000م(، دار ابن حزم، بريوت.
- ـــــــ، من فقه املوازنات بني امل�سالح ال�سرعية، )ط1(، )1421هـ/2000م(، دار ابن حزم، بريوت.

- املباركفوري، �سفي الرحمن، الرحيق املختوم، )د.ط(، )1419هـ/1999م(، املكتبة الع�سرية، الدار 
النموذجية، املطبعة الع�سرية، بريوت.

- م�سلم، ابن احلجاج اأبو احل�سني الق�سريي الني�سابوري )206-261هـ(، �سحيح م�سلم، حت: حممد فوؤاد 
عبد الباقي، )د.ط(، )د.ت(، دار اإحياء التاث العربي، بريوت.

- ناجي اإبراهيم �سويد، فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق، )ط1(، )1423هـ/2002م(، دار الكتب 
العلمية، بريوت.

- النووي، �سحيح م�سلم ب�سرح النووي، )ط3(، )1398هـ/1978م(، دار الفكر، بريوت.
- الوكيلي، حممد، فقه االأولويات درا�سة يف ال�سوابط، )ط2(، )1426هـ/2006م(، املعهد العاملي للفكر 

االإ�سالمي، بريوت.

فقه املوازنات
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دور فقه الموازنات في عالج
األزمة المالية العالمية

اإعداد ا . د . علي عبد احلق حممد الأغربي

دكتورة دولة 

يف ا�ستثمار راأ�س املال يف النظام القت�سادي الإ�سالمي

اأ�ستاذ القت�ساد الإ�سالمي

ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية

كلية الآداب - جامعة تعز
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املقدمة :

يِن ِمْن َحَرٍج(احلج: ٧٨   . ب�سم اهلل القائل ف كتابه: )َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِّ

 ، : ) ي�سروا وال تع�سروا  والقائل  للعاملني،   وال�سالة وال�سالم على ر�سوله ال�سادق االأمني املر�سل رحمة 
ب�سروا وال تنفروا( )1(. وبعد 

  تتميز ال�سريعة االإ�سالمية ب�سموليتها لكل �سئون احلياة : العقيدة والعبادات واملعامالت والقيم االأخالقية.

  فهي منهج اهلل الذي اأر�سل به االأنبياء الإ�سالح حياة الب�سر مبا يحقق لهم ال�سعادة ف الدنيا واالآخرة ، 
ِريَقِة اَلأَ�ْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدقًا( )اجلـن:16( ويقول �سبحانه:) َوَلْو  ِو ا�ْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ يقول جل �ساأنه:) َواأَلَّ
َكاُنوا  ا  مِبَ َخْذَناُهْم  َفاأَ ُبوا  َكذَّ َوَلِكْن  ْر�ِض  َوااْلأَ َماِء  ال�سَّ ِمَن  َبَرَكاٍت  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحَنا  َقْوا  َواتَّ اآَمُنوا  اْلُقَرى  اأَْهَل  اأَنَّ 
َيْك�ِسُبوَن( )الأعراف:96( . ويقول ) �سلى اهلل عليه و�سلم ( : ) تركت فيكم ما اإن مت�سكتم به لن ت�سلوا 

بعدي اأبدا : كتاب اهلل و�سنتي (.) �سحيح اجلامع ، عن اأبي هريرة : 293٧ ( .

جاءت  قد  الكرمي(  القراآن  وهو   ( االأ�سا�سي   م�سدرها  ف  وردت  كما  االإ�سالمية  ال�سريعة  اإن  وحيث     
باأحكام كلية وعامة ف معظم اأحكامها ، خا�سة اأحكام املعامالت ، ونظرا الأن احلياة تتطور بتغري الزمان 
العملية وال يوجد  ي�ستجد يف احلياة  لكل ما  ال�سرعية  االأحكام  تتطلب االجتهاد ال�ستنباط  واملكان ، مما 
له حكم ف الكتاب وال ف ال�سنة ، ومن ذلك النوازل اأو االأزمات التي حتل باملجتمعات بني وقت و اأخر ، 
لذالك جند العالج لكل تلك النوازل ف فقه املعامالت ف ال�سريعة االإ�سالمية . حيث اإن اهلل �سبحانه قد 
ترك للمجتهدين ا�ستنباط االأحكام ال�سرعية لكل ما ي�ستجد من اأحداث يف واقع احلياة مبا ال يتعار�ض مع 
مقا�سد ال�سريعة ، التي ت�ستهدف باالأ�سا�ض م�سالح النا�ض وت�ستجيب لتطور احلياة ، عمال بقوله تعالى :) 
يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم اإَِذا  ُهوا ِف الدِّ ًة َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ َوَما َكاَن امْلُوؤِْمُنوَن ِلَيْنِفُروا َكافَّ
َرَجُعوا اإَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن( )التوبة:122( .اإن هذا هو ما يرتكز عليه فقه املوازنات وهو ميزان  الرتجيح 
ف حالة تعار�ض  امل�سالح واملفا�سد وهو ما يجد �سنده ف  ال�سيا�سة ال�سرعية التي عرب عنها ابن القيم 
بقوله : )هي ال�سيا�سة التي �سا�ض بها والة االأمر االأمة ، وهي من تاأويل القراآن وال�سنة ، وهي �سيا�سة جزئية 
بح�سب امل�سلحة ، تختلف باختالف االأزمنة ، وهي تابعة للم�سالح تتقيد بها زمانا ومكانا، وعلى ذالك فهي 

على عك�ض ال�سرائع الكلية ، التي ال تتغري بتغري االأزمنة ( )2(.

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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   وتنبع اأهمية فقه املوازنات ف احلياة املعا�سرة نتيجة التغري الهائل الذي اثر على احلياة االجتماعية 
بعد االنقالب ال�سناعي، والتطور التقني ) التكنولوجي( ف خمتلف املجاالت ، الطبية ، واالقت�سادية ، 
وال�سناعية، وو�سائل النقل واالت�ساالت ، مما اأدى اإلى التوا�سل املادي العاملي ، الذي جعل العامل الكبري 

كاأنه قرية ، اأو مدينة �سغرية . 

   اإن هذه التطورات  والنوازل مت�ض حياة امل�سلمني ف خمتلف اأقطارهم وهم ف اأم�ض احلاجة اإلى معرفة 
احلكم ال�سرعي لكل ق�سية منها . الن �سريعة االإ�سالم �سريعة �سمولية ت�سمل العبادات واملعامالت مبختلف 
. وهذا ما قرره  امل�سلم  االإن�سان  اأمور  اأمر من  ، وحاكمة ف كل  ، وهي �ساحلة لكل زمان ومكان  اأنواعها 
العلماء ال�سابقون بتغري الفتوى بتغري الزمان ، حيث قيل ف بع�ض اخلالف بني اأبي حنيفة و�ساحبيه : هذا 

اختالف ع�سر وزمان ولي�ض اختالف حجة وبرهان .

   هذا و قد ق�سمت البحث اإلى املباحث التالية :

املبحث االأول – تعريف م�سطلح فقه النوازل، و اأهميته ف احلياة املعا�سرة .

املبحث الثاين – ظواهر االأزمة املالية العاملية املعا�سرة و اأ�سبابها .

املبحث الثالث – عالج االأزمة املالية العاملية من منظور النظام االقت�سادي االإ�سالمي .

اأهمية البحث :

ي�ستمد مو�سوع البحث اأهميته من خالل ال�سدمة التي اأحدثتها االأزمة املالية العاملية الراهنة و اأثرها  على 
قرارات االأفراد واملوؤ�س�سات والدول من خالل املتغريات االقت�سادية و اأهمها االدخار واال�ستثمار .

م�سكلة البحث :

ترتكز م�سكلة البحث حول مو�سوع االأزمة املالية العاملية وما متخ�ض عنها من تداعيات �سلبية طالت كل 
االقت�سادي  االنفتاح  انت�سارها حالة  �سرعة  �ساعد ف  والذي   ، املختلفة  بفروعه  العاملي  االقت�ساد  اأجزاء 
بني دول العامل ، والرتابط املايل والتجاري ف ظل اآليات العوملة ، واأهمها اآلية التكييف االقت�سادي ، واآلية 

اال�ستثمار العاملي ، وموؤ�س�ساتها كمنظمة التجارة العاملية ، وامل�سرف وال�سندوق الدوليني .
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متهيد

 اأنواع الأزمات املالية :

تعريف االأزمة: االأزمة :هي �سدة و�سيق يقال:)اأزمة مالية( )اأزمة �سيا�سية( )اأزمة نف�سية( )3(.

تنق�سم االأزمات املالية اإلى ثالثة اأنواع :

الأول – اأزمات م�سرفية : وتربز عندما يواجه م�سرف ما زيادة كبرية ومفاجئة يف طلب �سحب الودائع 

. ذلك اأن امل�سرف يقوم باإقرا�ض وت�سغيل الودائع لديه ويحتفظ بن�سبة ب�سيطة ملواجهة طلبات ال�سحب 
اليومي . فال ي�ستطيع تلبية طلبات املودعني اإذا ما تخطت تلك الن�سبة وبالتايل يحدث اأزمة �سيولة مالية 
 .  ) اأزمة م�سرفية   ( تلك احلالة  فت�سمى ف  اأخرى  اإلى م�سارف  امل�سكلة  امتدت  فاإذا   ، امل�سرف  لدى 
وعندما يحدث العك�ض حيث تتوفر الودائع وترف�ض امل�سارف منح القرو�ض خوفا من عدم قدرتها على 

الوفاء بطلبات ال�سحب ، حتدث اأزمة يف االإقرا�ض وهو ما ي�سمى بـ )اأزمة االئتمان ( .

الثاين – اأزمات العملة واأ�سعار ال�سرف : وحتدث تلك االأزمات عندما تتغري اأ�سعار ال�سرف ب�سرعة كبرية 

ب�سكل يوؤثر على قدرة العملة على اأداء مهمتها كو�سيط للتبادل ، اأو خمزن للقيمة فت�سمى ب )اأزمة ميزان 
املدفوعات ( ذلك انه قد حتدث اأزمة توؤدي النهيار �سعر تلك العملة ، وهو �سبيه ما حدث ف تايالند وكان 

ال�سبب املبا�سر يف اندالع االأزمة املالية يف �سرق اآ�سيا عام 199٧. وتباطوؤ التنمية االقت�سادية .

الثالث – اأزمات اأ�سواق راأ�ض املال : وما يطلق عليه )حالة الفقاعات ( حيث تتكون الفقاعة عندما يرتفع 

اأو احلقيقية ، ارتفاع غري مربر، وهو ما يحدث عندما يكون  �سعر االأ�سول ب�سكل يتجاوز قيمتها العادلة 
به  يقوم  ما  – نتيجة  �سعره  ارتفاع  عن  الناجت  الربح  هو   ) مثال  كاالأ�سهم   ( االأ�سول  �سراء  من  الهدف 
ال�سما�سرة اأحيانا من ت�سليل العمالء بادعاء حتقيق بع�ض ال�سركات الأرباح مبالغ فيها  فيندفع العمالء 
ل�سرائها وقد تكون ف واقع احلال خا�سرة - وهذا يعني ف الواقع عدم قدرة هذا االأ�سل على توليد فائ�ض 
القيمة يف االإنتاج . ويف هذه احلالة ي�سبح انهيار اأ�سعار االأ�سل ) ال�سهم ( حمتما حيث يكون هناك اجتاها 
قويا لبيع ذلك االأ�سل فيبداأ �سعره يف الهبوط ، ومن ثم تبداأ حاالت الذعر يف الظهور فتنهار االأ�سعار ، 
وميتد هذا االأثر نحو اأ�سعار االأ�سهم االأخرى �سواء ف نف�ض القطاع اأو القطاعات االأخرى نتيجة عدم الثقة 

. وهذا ما حدث ف االأزمة املالية العاملية مو�سوع البحث .

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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املبحث الأول: تعريف م�سطلح فقه النوازل ، و اأهميته يف احلياة املعا�سرة

اق�سم احلديث ف هذا املبحث اإلى فرعني:

االأول – تعريف م�سطلح فقه النوازل ومتييزه عن بع�ض امل�سطلحات امل�سابهة له .

الثاين – اأهمية فقه النوازل ف حياتنا املعا�سرة . 

الفرع الأول – تعريف م�سطلح فقه النوازل ، ومتييزه عن بع�س امل�سطلحات امل�سابهة له .

  تعريف الفقه لغة : فهم ال�سيء واإدراكه . قال تعالى : ) قد ف�سلنا االآيات لقوم يفقهون ( )االأنعام  9٨ 

( . )لهم قلوب ال يفقهون بها ( ) االأعراف – 1٧9( .

 تعريف الفقه ا�سطالحا – هو العلم باالأحكام ال�سرعية العملية املكت�سبة من اأدلتها التف�سيلية ، اأو هو 
جمموعة االأحكام ال�سرعية العملية امل�ستفادة من اأدلتها التف�سيلية . )4(

تعريف النوازل لغة – جمع نازلة ، والنازلة م�سيبة �سديدة من �سدائد الدهر تنزل بالنا�ض )5(

ابن  عرف  فقدميا   ، وحديثا  قدميا  الفقهاء  عند  النازلة  مفهوم  – يختلف  ا�سطالحا  النوازل  تعريف 

عابدين النوازل باأنها (  : الفتاوى والواقعات ( )6(

اأما يف الع�سر احلديث – فقد عرفت النازلة بعدة تعريفات منها : 

امل�سائل اأو امل�ستجدات الطارئة على املجتمع )٧(، وعرفت النوازل اأي�سا : )باأنها كلمة تطلق بوجه عام على 
امل�سائل والوقائع التي ت�ستدعي حكما �سرعيا ، وهي ت�سمل جميع احلوادث التي حتتاج لفتوى تبينها ( )٨( 
وعرفت النازلة ف )معجم لغة الفقهاء (  باأنها: ) امل�سيبة لي�ست بفعل فاعل وهي احلادثة التي حتتاج 
حلكم �سرعي (  )9 ( . وعلى ذلك ين�سرف الذهن عند اإطالق م�سطلح النازلة اإلى حادثة م�ستجدة مل 
تعرف من قبل ، ومل يتطرق اإليها الفقهاء باأي �سكل من االأ�سكال ، ومتثل االأحداث التي يعي�سها النا�ض كما 

هو حال النا�ض ف االأزمة املالية املعا�سرة .
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وعلى �سوء ما �سبق ميكن تعريف فقه النوازل باأنه : )معرفة احلوادث امل�ستجدة التي تت�سف بالكارثة اأو 
اخلطب العظيم  ال�سديد الذي ينزل بالنا�ض فيحتاجون لرفعه عنهم يف نطاق احلكم ال�سرعي( . وتو�سيح 
هذا التعريف يقت�سي اأن يكون هناك علم يقيني بحدوث النازلة ولي�ض علم ظني ، اأما احلوادث فرياد بها 

ال�سيء الذي يقع على غري مثال �سابق ولها عدة �سور فقد تكون :

حوادث جديدة تقع الأول مرة مثل : �سراء الكلى الب�سرية للمر�سى املحتاجني لها ف املجال الطبي . وف 
املجال االقت�سادي : حوادث جديدة تغري حكمها لتغري ما اعتمدت عليه من عرف ، مثل : �سور قب�ض املبيع 

املعا�سرة .

حوادث ا�سرتك يف تكوينها اأكرث من �سورة من ال�سور القدمية مثل : عقد اال�ست�سناع ، بيع املرابحة لالأمر 
بال�سراء. فكل هذه االأنواع من احلوادث  حتتاج اإلى حكم �سرعي ، وبذلك تخرج احلوادث التي تعترب كوارث 
اإلهية  و تلتقي ف املعنى مع النوازل اأمثال الزالزل والرباكني وما �سابه ذلك فهي ال حتتاج اإلى حكم �سرعي .

هذا وهناك األفاظ وم�سطلحات تقارب م�سطلح فقه النوازل من حيث املعنى ومنها :

1- الوقائع : وهي جمع واقعة ،وهي النازلة من �سروف الدهر. )10(

2- احلوادث : ومفردها حادثة ، واحلدث من اأحداث الدهر : �سبه النازلة )11( . وامل�سطلحان ال�سابقان 
ي�سيع ا�ستعمالهما ف معنى النوازل .

3– امل�ستجدات : وي�ستخدم هذا امل�سطلح ف النوازل املعا�سرة.)12(

الفرع الثاين  : �سمولية الفقه الإ�سالمي لعالج خمتلف النوازل  :

يتميز الفقه االإ�سالمي ب�سموليته ومرونته  وا�ستيعابه حلل كل ما ي�ستجد ف احلياة املعا�سرة من نوازل ذلك  
اأنه يتميز بعدة خ�سائ�ض توؤهله ملقابلة خمتلف االأحداث 

و اأبرزها ما يلي :

 1– اإن اأنظمة االإ�سالم من حيث اأ�سولها وقواعدها االأ�سا�سية عامة من حيث الزمان ، وعامة من حيث 
املكان . فمن حيث الزمان جاءت ن�سو�ض االإ�سالم وقواعده االأ�سا�سية للزمان كله من حني اكتمل الت�سريع 

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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ف  احلال  هو  كما  غريه  دون  خا�ض  لزمن  م�سرعة  لي�ست  فهي  ال�ساعة.  قيام  اإلى  الر�سالة  فرتة  خالل 
الت�سريعات الو�سعية التي تتغري بتغري الزمان . ومن حيث  املكان فان االإ�سالم باأنظمته املختلفة اأر�سل اإلى 
الب�سر جميعا ف كل مكان باعتباره اآخر االأديان ال�سماوية ، فهو دعوة عاملية الأنه ميثل هداية الوحي االإلهي 
الأهل االأر�ض جميعا ال لقوم دون قوم وال لبقعة ف االأر�ض دون اأخرى ، كما هو احلال بالن�سبة للديانتني 

اليهودية والن�سرانية .

2 – �سمول اأنظمة االإ�سالم لكافة جوانب احلياة : العبادات والقيم االأخالقية و االإن�سانية واملعامالت الذي 
يغطي جوانب احلياة العملية مبختلف اأنواعها ، ومنها حكم املال الذي يعترب ع�سب احلياة ، والذي يعترب 

اإحدى الكليات اخلم�ض بجانب الدين والنف�ض والعقل والعر�ض .

3 – املرونة : واملق�سود بها قابلية الت�سريع للتطور ومواكبة امل�سالح املتجددة والنماء امل�ستمر مبا يتالءم 
وحاجات املجتمع وحتقيق امل�سالح امل�ستجدة لكل زمان ومكان ، ف اإطار ال�سوابط ال�سرعية والتي ت�ستهدف 

حتقيق م�سلحة الفرد واملجتمع .

4 -  اجلمع بني الثبات واملرونة – يتميز الت�سريع االإ�سالمي بجمعه بني الثبات ف االأ�سول و االأهداف ، 
واملرونة ف الفروع والو�سائل ، فبوا�سطة املرونة يتكيف الت�سريع و يالءم كل و�سع جديد . وهو ما يجعل 

االأنظمة االإ�سالمية �ساحلة لكل زمان ومكان وموؤهلة للخلود والبقاء.

حفظ  ،وكذلك  ال�سروريات  حفظ  اإلى  تهدف  والتي  ال�سريعة  مقا�سد  �سوء  يف  امل�سلحة  حتقيق   –  5
احلاجيات والتح�سينات . )13(

ِ َحقَّ ِجَهاِدِه  6 -  يقوم الت�سريع االإ�سالمي على مراعاة التي�سري ف اأحكامه ، يقول تعالى : )َوَجاِهُدوا ِف اهللَّ
يِن ِمْن َحَرٍج ،.. االآية ( )احلج:٧٨( . ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِّ

ُ َنْف�سًا اإِالَّ ُو�ْسَعَها ،..االآية ( )البقرة:2٨6( ويقول عليه ال�سالة وال�سالم : )  ويقول تعالى : )ال ُيَكلُِّف اهللَّ
ي�سروا وال تع�سروا ، ب�سروا وال تنفروا ( ) �سبق تخريجه ( ،  وف التحرمي يقول �سبحانه وتعالى :  ) َوَما َلُكْم 
َم َعَلْيُكْم ،..االآية ( ) االأنعام:119( و حتى ال يزيد  َل َلُكْم َما َحرَّ ِ َعَلْيِه َوَقْد َف�سَّ ا ُذِكَر ا�ْسُم اللَّ اأَالَّ َتاأُْكُلوا مِمَّ

النا�ض ف التحرمي جند القران الكرمي يحدد املحرمات فيقول �سبحانه :

 (: �سبحانه  يقول  الطيبات  وف  )املائدة:3(    ) ..االآية   ، ْنِزيِر  اخْلِ ُم  َوحَلْ ُم  َوالدَّ امْلَْيَتُة  َعَلْيُكُم  َمْت  ُحرِّ  (  
َباُت ، ،االآية( )املائدة:4(   فالطيبات مطلقة دون بيان وحتديد  يِّ ِحلَّ َلُكُم الطَّ لوَنَك َماَذا اأُِحلَّ َلُهْم ُقْل اأُ َي�ْساأَ
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كما جاء بالن�سبة للمحرمات . الأن التحرمي يتبع اخلبث وال�سرر ، ف�سال على مبداأ )االأ�سل ف االأ�سياء 
االإباحة ( . )14(

ومن ما �سبق يت�سح ما يتميز به الفقه االإ�سالمي من مرونة للبحث عن حلول �سرعية لكل ما ي�ستجد من 
نوازل واأحداث توؤثر على حياة املجتمع ف خمتلف �سئون حياته ، وهو ما �سنقوم به ف هذا البحث حول 

عالج االأزمة املالية العاملية املعا�سرة من منظور الفقه االإ�سالمي . 

َقْوا  َواتَّ اآَمُنوا  اْلُقَرى  اأَْهَل  اأَنَّ  : )َوَلْو  الربط بني التنمية االقت�سادية والتنمية االإميانية - يقول تعالى   –٧
 . َيْك�ِسُبوَن( )الأعراف:96(  َكاُنوا  ا  مِبَ َفاأََخْذَناُهْم  ُبوا  َكذَّ َوَلِكْن  َوااْلأَْر�ِض  َماِء  ال�سَّ ِمَن  َبَرَكاٍت  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحَنا 

ُ َعَمَلُكْم َوَر�ُسوُلُه َوامْلُوؤِْمُنوَن ، .. االآية ( )التوبة:105(  ى اهللَّ ويقول �سبحانه : ) َوُقِل اْعَمُلوا َف�َسرَيَ

 ويقول  �سلى اهلل عليه و�سلم : ) ما من م�سلم يزرع زرعا اأو يغر�ض غر�سا لياأكل منه طري اأو اإن�سان اأو بهيمة 
اإال كانت له به �سدقة ( )15(

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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املبحث الثاين: بداية الأزمة املالية العاملية  واأعرا�سها واأ�سبابها :

الفرع الأول – بداية الأزمة  املالية العاملية : 

بداأت االأزمة – بناء على امل�ساهدات – من حترير القطاع املايل من القيود التي كانت حتدد الن�ساطات 
القيود  واإزالة  اأموالها،  فيها  ت�ستثمر  التي  واالأ�سول  امل�سارف  وال�سيما  املالية  تدخلها  املوؤ�س�سات  التي 
ف  امل�سارف  وا�ستثمرت   ، كافيه  �سمانات  بدون  االإقرا�ض  حجم  فزاد  التامني،  �سركات  على  املفرو�سة 
اأن�سطة واأ�سول كانت حمرمة عليها ، ومت منح قرو�ض اإلى مقرت�سني جدارتهم االئتمانية �سعيفة والنتيجة 
هي  حدوث تعرث ف �سداد القرو�ض التي كانت متنحها امل�سارف – التجارية وامل�سارف التي اأخذت �سكل 
�سركات ا�ستثمار investment companies اأو امل�سارف ال�ساملة universal banks- اإلى املقرت�سني 
وال�سيما قرو�ض الرهن العقاري، وقطاع ال�سيارات والقرو�ض املرتبطة ببطاقات االئتمان والقرو�ض املقدمة 
لتمويل �سلع ا�ستهالكية معمرة ، فزاد حجم القرو�ض املعدومة لدي امل�سارف وبالتايل خ�سرت امل�سارف 
جزءا كبريا من اأ�سولها،وملا انك�سفت تلك املعلومات للجمهور �سارع ب�سحب ودائعه من امل�سارف املتعرثة 
، فانخف�ض حجم ال�سيولة لدى امل�سارف ، و�سارع حاملي االأ�سهم اإلى بيعها خوفا من انخفا�ض اأ�سعارها 
، فزاد عر�ض االأ�سهم وانخف�ست اأ�سعارها، وبالتايل انخف�ست االأرقام القيا�سية الأ�سعار االأ�سهم ف جميع 
بور�سات العامل ، يف وقت متقارب،وقام امل�ستثمرون االأجانب ببيع االأ�سهم التي لديهم وحولوا اأر�سدتهم 
اإلى اخلارج ، وملا كانت قيمة اأ�سهم اأي �سركة هي القيمة ال�سوقية الأ�سعار اأ�سهمها، ومعني انهيار القيمة 
ال�سوقية لالأ�سهم انخفا�ض القيمة ال�سوقية لل�سركات �ساحبة هذه االأ�سهم، وبالتايل انخفا�ض �ساف حقوق 
امللكية net worth لتلك ال�سركات ، فلقد ترتب على ذلك انخفا�ض اجلدارة االئتمانية ل�سركات االأعمال ؛ 
الأن �ساف حقوق امللكية ميثل ال�سمان collateral الذي ت�ستخدمه ال�سركة ك�سمان للقرو�ض التي تطلبها 
من امل�سارف، وعندما جتد امل�سارف اأن ال�سمان – الذي تطلبه حماية لقرو�سها والذي تقدمه ال�سركة 
له قيمه �سوقية منخف�سة ، متتنع امل�سارف عن اإقرا�ض ال�سركات ، وهذا اأوجد �سعوبة اأمام ال�سركات التي 

ترغب يف االقرتا�ض لتمويل عملياتها اجلارية اأو متويل ا�ستثماراتها.    

اأ�سافية  �سعوبة  هناك  اأ�سبح  اأن  لديها  ال�سيولة  ونق�ض  للم�سارف  املايل  املركز  تدهور  على  ترتب  كما 
اأمام ح�سول �سركات االأعمال غري املالية  nonfinancial corporations على التمويل ملمار�سة ن�ساطها 
على  واأجربها   ، االقت�سادي  ن�ساطها  حجم  تخفي�ض  على  ال�سركات  تلك  مما  اجرب   ، املعتاد  باحلجم 
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التخل�ض من بع�ض العمالة لديها، فزاد حجم البطالة وانخف�ض الطلب على ال�سلع االأولية التي تدخل يف 
ن�ساط تلك ال�سركات ومن بينها النفط فانخف�ست اأ�سعاره من 14٧ دوالر ف يوليو 200٨م حتى و�سل 36 
دوالر ف اأواخر دي�سمرب 200٨م ، كما انخف�ست القرو�ض من امل�سارف التي متنح ل�سراء ال�سيارات وال�سلع 
اال�ستهالكية املعمرة مما اأدى بالتايل اإلى انخفا�ض الطلب على ال�سيارات وال�سلع اال�ستهالكية املعمرة ، 
فقامت �سركات ال�سيارات بتخفي�ض حجم االإنتاج ، وانخف�ض ن�ساط البناء يف قطاع العقارات؛ النخفا�ض 
حجم القرو�ض التي تقدمها امل�سارف و �سركات الرهن العقاري ل�سراء املنازل وبناء م�ساكن جديدة وزاد 

حجم الطاقة االإنتاجية العاطلة ف القطاع احلقيقي لال�ستثمار. ) 16(

الفرع الثاين  - واقع الأزمة املالية  العاملية واأ�سبابها :

اأول – واقع الأزمة : اأبرزت الأزمة عدة اأمور اأهمها :

 )اأ(الذعر امل�سريف: فعندما يعرف اجلمهور اأن اأحد امل�سارف اأو بع�سها يف اأزمة ، ي�سارع ب�سحب ودائعه 
من امل�سارف ، �سواء ال�سليمة اأو امل�سابة ، فتقل احتياطيات امل�سارف ، وتعاين من اأزمة �سيولة.

الذعر  ونتيجة  امل�سددة  املعدومة  وغري  القرو�ض  ارتفاع حجم  نتيجة   : �سيولة لدي امل�سارف  اأزمة  )ب( 
املايل، مما يقل حجم ال�سيولة لدى امل�سارف. 

)ج( امتناع امل�سارف عن االإقرا�ض:خوفا على �سياع تلك القرو�ض ، ولعدم قدرتها على متييز املقرت�ض 
اجليد من الرديء ، وتفاقم م�سكلة ال�سيولة لديها.

)د( الذعر املايل: فحاملي االأ�سهم عندما ي�سعرون باالأزمة املالية ، يندفعون لبيع االأ�سهم ، خوفا من انهيار 
اأ�سعارها ، فتنت�سر حاالت البيع، مع انخفا�ض الطلب على االأ�سهم ، فتنهار اأ�سعارها فعال، كما جتد �سركات 
االأوراق املالية و�سركات ال�سم�سرة وجتار االأوراق املالية �سعوبة يف ممار�سة ن�ساطهم لعدم توافر ال�سيولة 

لديهم ، نتيجة امتناع امل�سارف عن اإقرا�سهم.

)هـ( انهيار اأ�سعار االأ�سهم: حيث يحدث انخفا�ض �سخم ف الرقم القيا�سي الأ�سعار االأ�سهم ، مثل انخفا�ض 
Dow Jones يف بور�سة نيويورك يوم االثنني االأ�سود  19 اأكتوبر 19٨٧مبقدار 500 نقطة مرة واحدة ، 

م�سحوبة بتوابع اأخري من االنخفا�سات وكما حدث ف معظم بور�سات العامل ف االأزمة احلالية.

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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ال�سوقية  القيمة  من  اأقل  الأ�سوله  ال�سوقية  القيمة  تكون  عندما  يف�سل  فامل�سرف   : امل�سرف  الف�سل  )و( 
متقلبة ف  اأ�سول  واال�ستثمار ف   ، املخاطر  االإقرا�ض عايل  االندفاع ف  نتيجة  ويحدث ذلك   ، اللتزاماته 
قيمتها ال�سوقية، وارتفاع حجم القرو�ض املعدومة ، واندفاع اجلمهور ل�سحب ودائعه، ويف االأزمة احلالية  
كان ال�سبب الرئي�سي هو اال�ستثمار يف الرهون العقارية وال�سندات املورقة واملغطاة بقرو�ض الرهن العقاري 
، حدث ذلك للم�سارف ف الواليات املتحدة ، واليابان ، ودول �سرق اأ�سيا ، ودول اأمريكا الالتينية ، ودول 

اأوربا ال�سرقية التي حتولت اإلى اقت�ساد ال�سوق احلر.

من  وا�ستثمارها جلزء   ، التعوي�سات  ودفع  االإفال�ض  فنتيجة حاالت  التاأمني:  �سركات  خ�سائر  )ز(ارتفاع 
اأر�سدتها ف اأ�سهم انهارت قيمتها ، وانهيار �سوق الرهون العقارية الذي يعترب اال�ستثمار ف اأ�سوله جذابا 

ل�سركات التامني.

اأبو  ا�ستثمار  �سندوق  مثل   ، حكومات  متتلكها  ا�ستثمار  �سناديق  وهي  ال�سيادية:  ال�سناديق  خ�سائر  )ح( 
ظبي اأو ال�سندوق ال�سيني والرو�سي والقطري، وم�سدر اأر�سدتها عائدات النفط واالحتياطيات الر�سمية 
العقارية،وال�سندات  الرهن  وقرو�ض  املال،  �سوق  اأ�سول  ف  اأموالها  وت�ستثمر  للبلد،  االأجنبية  بالعمالت 
املورقة املغطاة بالرهن العقاري، وانهيار اأ�سعار تلك االأ�سول مع حدوث االأزمة يف�سي اإلى حدوث خ�سائر 

لتلك ال�سناديق، والتقديرات تدور حول خ�سائر مبقدار 25% من قيمة ا�ستثمارات تلك ال�سناديق.

بيع  خالل  من  املالية  االأر�سدة  على  حت�سل  ال�سناديق  هذه   : الوطنية  اال�ستثمار  �سناديق  )ط(خ�سائر 
�سوق  تباع ف  التي  املالية  االأوراق  االأر�سدة ف  تلك  وت�ستثمر   ، االأر�سدة  لتجميع  بنف�سها  اأ�سهم ت�سدرها 
االأوراق املالية وال�سيما االأ�سهم وال�سندات عالية اجلودة، وتكون حمفظة متنوعة لتدنيه املخاطر ، ولكن اإذا 
كانت معظم االأوراق املالية تهبط قيمتها فاإن هذه ال�سناديق ت�ساب بخ�سائر كبرية، ولقد قام االحتياطي 
الفيدرايل ف اأمريكا مب�ساعدة تلك ال�سناديق ب�سراء ما قيمته540 مليار دوالر من الديون ق�سرية االأجل 

من �سناديق اال�ستثمار عندما مل ت�ستطيع بيع اأوراقها واأ�سولها ل�سداد ديونها. ) 1٧(

ثانيا– اأ�سباب الأزمة املالية العاملية املعا�سرة

ميكن اإرجاع اأ�سباب االأزمة اإلى �سببني رئي�سيني :



1238

ال�سبب الأول – هو طبيعة النظام القت�سادي الراأ�سمايل :

   وهو القائم على )نظام الفائدة الربوي (.ذلك اأن امل�سارف الربويه يرتكز عملها على عملية االقرتا�ض 
من املودعني ثم االإقرا�ض لرجال االأعمال . وبعبارة اأخرى فهي تقوم على التعامل ف االئتمان و االجتار ف 
الديون . وكل من االئتمان والدين مظهران ل�سيء واحد هو القر�ض . ذلك اأن الدين : هو التزام بدفع مبلغ 
معني من النقود ، ف حني اأن االئتمان هو حق ت�سلم مبلغ معني من النقود . اإن االأمر يقت�سي معرفة حقيقة 
اأعمال البنوك التجارية القائمة على نظام الفائدة اأو الربا . ويف هذا ال�سدد عرفها احد االقت�ساديني 
بقوله :)ميكن تلخي�ض اأعمال امل�سارف التجارية ف عبارة واحدة وهي )التعامل ف االئتمان اأو االجتار ف 
الديون ( اإذ ينح�سر الن�ساط اجلوهري للم�سارف يف اال�ستعداد ملبادلة تعهداتها بالدفع لدى الطلب بديون 
االآخرين ، �سواء كانوا فرادا ، اأم م�سروعات ، اأم حكومات . ويقبل االأفراد هذه التعهدات امل�سرفية – وهي 
– ف الوفاء مبا تزودهم بها امل�سارف من اعتمادات و�سلف ، نظرا  التي تعرف با�سم الودائع اجلارية 
ملا يتمتع به التعهد امل�سريف بالدفع لدى الطلب من قبول عام يف ت�سوية الديون .وهكذا تتو�سل امل�سارف  
التجارية اإلى مزاولة ن�ساطها الذي تربز به وجودها ، وت�ستمد من القيام به اأرباحها ، باال�سطالع تارة  
مبركز الدائن ، وتارة مبركز املدين . )1٨( و يقول د . عوي�ض : ) اأن الوظيفة االأ�سا�سية للم�سارف ف 
املجتمعات احلديثة  اأنها تقرت�ض لكي تقر�ض ( .)9 1( و ف هذا املعنى يعرف اأحد االقت�ساديني  امل�سرف 

التجاري  باأنه : املن�ساأة التي تتعامل ف االئتمان اأو الدين . )20( .

ومن التعريفات ال�سابقة لوظيفة امل�سرف ا لتجاري نالحظ اتفاق االقت�ساديني على تعريف االئتمان باأنه : 
تبادل قيمة عاجلة بقيمة اآجلة . واالئتمان والدين مظهران ل�سيء واحد ، هو القر�ض . واملبلغ املتداول بني 
متعاملني يعد دينا من وجهة نظر املدين اأو املقرت�ض ، وائتمانا اأو حقا من وجهة نظر الدائن اأو املقر�ض . 

عمل امل�سارف التجارية تطبيقيا اأو واقعيا :

بعد اأن تعرفنا على اأعمال امل�سارف التجارية من الناحية النظرية  نعرج على عملها من حيث التطبيق 
وهنا جند اأن لها وظيفتان رئي�سيتان  هما :

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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الوظيفة الأولى – هي االجتار ف الديون ، ومقت�سى ذلك اأن يقوم امل�سرف  باإقرا�ض ما اأودع لديه ، اأو 

ما اقرت�سه من املودعني مقابل ثمن حمدد هي الفائدة .

اأو االئتمان ، وهي وظيفة ميار�سها النظام امل�سرف ف جمموعه ،  الوظيفة الثانية – هي خلق الديون 

ويعني ذلك باخت�سار : اإن تلك امل�سارف  تقوم باإقرا�ض ما مل تقرت�سه فعال من اأحد ، اأي تقوم باإقرا�ض 
ما ال متلكه . وهذه الوظيفة �سديدة اخلطورة ن�ساأت نتيجة اخل�سائ�ض الذاتية لنظام االقرتا�ض امل�سرف 
وو�سائله ، وهو ما يطلق عليه موؤ�س�سة ال�سيكات ، وهي وجود ال�سيك كاأداة وفاء ، وقابليته للتظهري الناقل 

للملكية .

اإن اجتماع الوظيفتني ملوؤ�س�سة واحدة هي امل�سرف التجاري جعله ال يقت�سر على املتاجرة ف ديون التزم 
بها فقط ، ولكنه يتاجر اأي�سا فيما مل يلتزم به ، اأو ميثل حقا عليه . وهذا اأمر ال تخفى خطورته على اأي 

مفكر اقت�سادي اأو قانوين .

 ، اأو تدفعها  اأن امل�سارف التجارية الربوية حمور ن�ساطها وتعامالتها هي :النقود : حت�سلها  واخلال�سة 
والديون : تلتزم بها اأو تلزم بها، والقرو�ض : تقرت�سها اأو تقر�سها هذا من ناحية .

  ومن ناحية اأخرى مل يغري من طبيعة امل�سارف  التجارية تركيزها ال�سديد حاليا على وظيفة اخلدمات 
امل�سرفية التي اأ�سبحت ميدانا للمناف�سة بني البنوك التجارية . اإذ مل يكن الهدف من هذا الرتكيز �سوى 
ال�سعي جلذب اأموال جديدة ف �سورة اإيداعات مب�سميات جديدة اأو جلذب طالبني لتلك االأموال . فالهدف 

الزال كما هو يرتكز حول حمور الوظيفة الرئي�سية وهي : االإقرا�ض واالقرتا�ض .)21(

خطورة قيام امل�سارف التجارية بخلق النقود : 

ما  وهذا  الوظيفة   هذه  تو�سيح  االأهمية  من  ،نرى  النقود  بخلق  التجارية  امل�سارف  قيام  خلطورة  نظرا 
اأ�سار اإليه احد االقت�ساديني بقوله : ) عندما قبل النا�ض التزامات ، امل�سارف بديال عن النقود ف الوفاء 
بالديون ، �سواء كان ذلك ف �سورة اإي�ساالت االإيداع اأم ف �سورة اأوامر ال�سرف التي كان يحررها املودعون 
لدائنيهم على امل�سارف،  فقد فطنت امل�سارف يف كلتا احلالتني اإلى اإمكان اإحالل تعهداتها بالدفع حمل 
النقود فيما متد به عمالئها من قرو�ض ، مبا يرتتب على ذلك من زيادتها على االإقرا�ض – ومن ثم على 
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جني االأرباح – ومل جتد ف ذلك �سعوبة خا�سة ، وقد متتعت ديون امل�سارف بالقبول العام كاأداة للوفاء 
بااللتزامات . فقد ا�ستطاعت امل�سارف اأن تقنع العمالء مبالئمة اقت�ساء مبالغ القرو�ض ف �سورة ودائع 
جارية قابلة لل�سحب يف احلال ، اأو يف �سورة �سندات تتعهد امل�سارف مبقت�ساها بالدفع لدى الطلب اأوراق 

نقدية )بنكنوت (. 

اإن هذا التطور ف تاريخ امل�سارف ف اال�ستعمال النقدي لودائع )ديون ( امل�سارف كان من �سانه اأن �سيق 
من نطاق اأوامر الدفع فادى اإلى زيادة موارد االئتمان عن ذي قبل ، وف�سال عن ذلك فقد اأدى اإلى ما هو 
اأكرث اأهمية فقد اأ�سبح يف ا�ستطاعة امل�سارف خلق هذه الودائع وحموها من الوجود مبا تزاوله من عمليات 
الت�سليف واالإقرا�ض . واإذ تقوم هذه الودائع مقام النقود ف ت�سوية الديون بني االأفراد فقد تهياأ مل�سارف 
الودائع اأن تزاول �سلطانا خطريا على عر�ض و�سائط الدفع ف النظام االقت�سادي ولتو�سيح عملية خلق 
النقود نفر�ض املثال التايل : نفر�ض اأن جملة ما اأودعه االأفراد لدى امل�سارف من النقود القانونية مليون 
ريال، وان ن�سبة الر�سيد النقدي احلا�سر الذي حتتفظ به امل�سارف ملواجهة اأوامر الدفع من قبل املودعني 
هي الربع . عندئذ ميكن للم�سارف – وقد اأحلت تعهداتها بالدفع حمل النقود يف الوفاء بالقرو�ض – اأن 
تقدم للنا�ض من القرو�ض ما قيمته ثالثة ماليني من الرياالت دون اأن يوؤثر ذلك على ن�سبة الر�سيد النقدي 
قبل  املحتملة من  ال�سرف  ملواجهة طلبات  بها  االحتفاظ  واالأمان  دواعي احليطة  تقت�سي  التي  احلا�سر 

املودعني .

ونو�سح ذلك باالأرقام بهذه امليزانية :

ريالخ�سومريالاأ�سول

4000000الودائع اجلارية1000000نقود ف اخلزينة

3000000�سندات و قرو�ض
وهكذا ا�ستطاعت امل�سارف – وقد اأودع لديها مليون من الرياالت - اأن تن�سئ على دفاترها من الودائع 
�سوى  امل�سارف  لدى  القانونية  النقود  بالفعل من  النا�ض  اأودعه  ما  منها  اأربعة ماليني ال متثل  قيمته  ما 
الربع – والربع فقط – على حني تتح�سل الثالثة ماليني ريال الباقية ف ودائع م�ستقة اأن�ساأها النظام 
امل�سرف مبنا�سبة ما قامت به جمموعة امل�سارف من عمليات االإقرا�ض والتثمري )20(. ومن هذا يت�سح 
اأن الودائع االأ�سلية التي تن�ساأ يف ذمة امل�سارف التجارية ال متثل �سوى قدر حمدود من جمموع الودائع 
الثابتة على دفاتر امل�سارف ، ف حني ين�ساأ القدر االأكرب منها مبنا�سبة قيام امل�سارف بعمليات اإقرا�ض اأو 

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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تثمري ي�ستوفيها املقرت�سون يف �سورة ودائع قابلة لل�سحب لدى الطلب . ومن هنا اأي�سا تتح�سل اخل�سي�سة 
االأ�سا�سية ملا تزاوله امل�سارف من ن�ساط يف ميدان االقرتا�ض فيما تهياأ لهذه املوؤ�س�سات من اإقرا�ض النا�ض 
اإليه من خلق املوارد التي ت�ستعملها ف اإقرا�ض عمالئها ف  ما لي�ض عندها ، اأو بعبارة اأدق فيما تو�سلت 

غمار عملية االإقرا�ض ذاتها .

وف ذات ال�سياق يقول اآخر :)اأثبتت اخلربة العملية انه ف ظل الظروف االقت�سادية العادية تكون ن�سبة 
امل�سحوبات من النقود اإلى جمموع ودائع امل�سرف ثابتة اإلى درجة كبرية ، وعادة ال تتجاوز هذه الن�سبة 
10% من جمموع الودائع ، بل انه كثريا ما يحدث اأن تقل هذه الن�سبة بدرجة كبرية عن ذلك . وتعتمد هذه 
امل�سارف التجارية على هذه احلقيقة التي تعني بقاء جزء كبري من الودائع حتت الطلب دون �سحب ، ومن 
ثم ال حتتفظ اإال بن�سبة حمدودة من ودائعها يف �سكل نقود قانونية يف حدود 10% ملقابلة طلبات ال�سحب 

املحتملة ، ما مل يلزمها القانون باالحتفاظ بن�سبة اكرب .)22(

 هل تتدخل امل�سارف  التجارية يف العملية الإنتاجية ؟	 

مما �سبق الأعمال امل�سارف التجارية يت�سح اأنها موؤ�س�سات )للو�ساطة املالية ( ال تتدخل بطريقة مبا�سرة يف 
العملية االإنتاجية، واإمنا يقت�سر دورها على التو�سط بني املقر�سني واملقرت�سني ، فتقوم بتحويل الفوائ�ض 
ذات  القطاعات  – اإلى  املودعني  اأو  – املقر�سني  الفائ�سة  التمويلية  الطاقة  ذات  القطاعات  من  املالية 
العجز ف املوارد املالية )املقرت�سني ( .ويتمثل دخل هذه امل�سارف ف الفرق بني ما حت�سل عليه من فوائد 
التي  مقابل اخلدمات  تتقا�ساها  التي  العموالت  اأما   . للمقر�سني  فوائد  تدفعه من  وما   ، املقرت�سني  من 

تقدمها فتمثل جزءا ي�سريا ن�سبيا .

احلميد  عبد  �سمري  الباحث  اأو�سحه  ما  االإنتاجية  العملية  ف  التجارية  امل�سارف  م�ساهمة  عدم  ويوؤكد   
اأموالها  وم�سادر  توؤديها  التي  والوظائف  التجارية  امل�سارف  اأعمال  بحثه حول طبيعة  ف  وذلك  ر�سوان 
ووجوه ا�ستخدامها . فقد عر�ض الباحث على �سبيل املثال املركز املايل االإجمايل للم�سارف التجارية ف 
م�سر عام19٨٧، وتبني من وجوه اال�ستخدام اأن ن�سبة ما تقر�سه بلغ ٨2% من جملة اال�ستخدامات ، وان 
9% كان لال�ستثمار ف االأ�سهم وال�سندات . ومعلوم اأن ال�سندات تعترب قرو�سا ربوية . اأي اأن اال�ستخدامات 
امل�ساهمة يف �سركة  اأن تكون  االأ�سهم يجب  وبالن�سبة حلل ربح   . االإقرا�ض بفائدة ربوية  اأ�سا�سا يف  كانت 
اأو كازينوهات للقمار كما هو م�ساهد ف بع�ض الدول  ال تنتج اخلمور وال ل�سركة �سياحية كاإن�ساء مالهي 
العربية . و اأورد الباحث ف نهاية بحثه �سورة مليزانية م�سرف االإ�سكندرية التجاري والبحري جاء فيها اأن 
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ن�سبة القرو�ض وال�سلفيات اإلى اإجمايل ودائع العمالء )146% ( وان ن�سبة اال�ستثمارات املالية اإلى اإجمايل 
اال�ستخدامات هي ) %0.5( .)23(

ومن هذا يت�سح جليا اأن اال�ستثمار ال متار�سه امل�سارف التجارية ب�سفة اأ�سا�سية . وهذا من واقع االأرقام 
حيث اإن الودائع التي اقرت�سها م�سرف االإ�سكندرية قام باإقرا�سها كاملة )100% ( واقر�ض اأي�سا %46 
زيادة على هذه الودائع . فمن اأين جاءت هذه الزيادة؟ اأن مل تكن عن طريق خلق النقود . كما يت�سح اأن 
ن�سبة اال�ستثمارات املالية مل تزد عن ن�سف ف املائة )05.%( وهي اأ�سا�سا ف ال�سندات الربوية . ومن جهة 
اأخرى يالحظ �سخامة الفوائد التي ح�سل عليها امل�سرف حيث مل يعط املودعني اأكرث من 55% من الفوائد 
التي ح�سلها واخذ امل�سرف لنف�سه 45% . وهذا هو الدخل االأ�سا�سي للم�سرف  حيث اإنه ميثل . ٨5% (

من جملة االإيرادات . 

 - ال�سبب الثاين واملبا�سر لالزمة املالية العاملية هو ما عرف باأزمة )القرو�ض العقارية ( . وهي ما نتناولها 
ف ما يلي : 

يكون  اإنتاج حقيقية، حيث  اأو هياكل  اأر�ض  اأو  ل�سراء م�ساكن  التي متنح  القرو�ض  العقارية هي  القرو�ض 
القرو�ض  �سوق  يعترب   ، االأمريكية  املتحدة  الواليات  collateral.وف  ال�سمان  هو   .. االأر�ض  اأو  امل�سكن 

العقارية هو اأكرب اأ�سواق الدين ، واأكرب املقر�سني فيه موؤ�س�سات االدخار واالإقرا�ض .                

 mutual saving التعاونية(  )اأو  امل�سرتكة  االدخار  (  وم�سارف   Association and loan saving
banks وتلعب املوؤ�س�سات �سبه احلكومية االأمريكية دورا رئي�سيا يف �سوق القرو�ض العقارية، وتلك املوؤ�س�سات 

هي:

Association The federal National Mortgage  1-      موؤ�س�سة الرهن العقاري الوطنية االحتادية

 The Federal Home Loan Mortgage ال�سكني االحتادية  العقاري  الرهن  موؤ�س�سة قرو�ض        -2
.)Freddie Mac( واملعروفة با�سم فريدي ماك )FHLMC( واخت�سارا Association

Government National Mortgage Association 3-      موؤ�س�سة الرهن العقاري الوطني احلكومية

.)Ginnie Mae(ويطق عليها اأ�سم  جيني ماي )GNMA( واخت�سارا

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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بيع �سندات  العقارية، وجتمع مواردها من  القرو�ض  تلعب دورا يف �سوق  املوؤ�س�سات جتعل احلكومة  وتلك 
اإلى اجلمهور وامل�سارف وت�ستخدم االأر�سدة ف �سراء الرهون العقارية وتقدمي اأر�سدة اإلى �سوق القرو�ض 

العقارية.

برنامج  خالل  من   ،19٧0 عام  بداية  ف  العقارية  الرهون  �سوق  اإلى  التوريق   )GNMA( اأدخلت  ولقد 
اأوجد اأداة مالية جديدة )م�ستقة( هي االأوراق)ال�سندات( املغطاة برهون عقارية ، بغر�ض حتويل الرهون 
العقارية من اأ�سول مالية غري �سائلة اإلى اأ�سول مالية �سائلة)قابلة للبيع marketable(، ويتم ذلك من 
خالل جتميع قرو�ض الرهون العقارية املتماثلة من حيث االأجل و�سعر الفائدة وال�سروط االأخرى يف حزم 
bundles، بحيث اأن كل حزمة يتم بها اإ�سدار �سند جديد يتم بيعه لطرف ثالث يقبل �سرائها ، ثم بعد 

ذلك مترر مدفوعات القر�ض )االأ�سل والفوائد( اإلى حامل ال�سند مقابل عمولة ، حت�سل عليها املوؤ�س�سة.

ولقد تو�سعت الرهون العقارية املورقة بدرجة �سخمة لتمثل ثلثي الرهون العقارية ، وتزيد قيمتها عن اأكرث 
موؤ�س�سات  فيها  وا�ستثمرت   ، التجارية  وامل�سارف  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  بها  وقامت   ، دوالر  تريليون   6 من 
مالية  اأمريكية كربي مثل مريي لن�ض و�سيتي جروب  وم�سرف ليمان براذر و�سركات عقارية خا�سة مثل 
و�سناديق  ال�سيادية  وال�سناديق  ال�سوي�سري  اأ�ض  بي  يو  وم�سرف  وت�سوفيا  وم�سرف   Country wide

اال�ستثمار.

ونظرا لتو�سع القرو�ض العقارية وامتدادها اإلى اأفراد جدارتهم االئتمانية �سعيفة ، فلقد توقف عدد �سخم 
منهم عن ال�سداد ، ومع انهيار �سوق امل�ساكن، جلاأ املقرت�سون اإلى و�سع يدهم على امل�ساكن وعر�سها للبيع 
، فزاد عر�ض امل�ساكن القابلة للبيع ، يف وقت ال يوجد طلب عليها ، فانهارت اأ�سعار امل�ساكن ، واأ�سبحت 
معظم القرو�ض العقارية قرو�سا معدومة ، وانهارت اأ�سعار االأوراق املغطاة برهون عقارية، مما ت�سبب يف 

خ�سائر �سخمة لكل من :

اأ .  املوؤ�س�سات املالية التي دخلت تلك االأوراق املالية املغطاة برهون عقارية �سمن حمافظ     اأ�سولها.

. Freddie Mac وموؤ�س�سة Fannie Mae ب .     موؤ�س�سات الرهن العقاري وال�سيما

      ومن اآثار اأزمة الرهن العقاري خ�سو�سا و االأزمة املالية عموما ما يلي :

1-      كرثة العقارات ال�ساغرة ف الواليات املتحدة و�سعوبة بيعها.
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2-      امتداد االأزمة اإلى �سوق القرو�ض التجارية وقرو�ض ال�سيارات وقرو�ض بطاقات االئتمان.

3-      فقد اأكرث من مليون اأمريكي منازلهم املرهونة بقرو�ض عقارية. 

ولقد عانت فاين ماي خ�سائر عام 200٧م مبقدار 14 مليار دوالر ، وف اأغ�سط�ض 200٨خ�سائر 2.3 مليار 
دوالر،

4- ف�سل كثري من املوؤ�س�سات املالية وتكبدها خ�سائر �سخمة نذكر منها:

الثالث  الربع  Country  Wide  بلغت 1.2 مليار دوالر ف  العقاري اخلا�سة  الرهن  ا-   خ�سارة �سركة 
اأ�سهمها2.٨5دوالر وخ�سارة ال�سهم 69% من قيمته،وانخفا�ض حجم  من 200٨م وخ�سائر لكل �سهم من 
ال�سركة من 11٨ مليار دوالر اإلى 96 مليار دوالر ، وحتولت ال�سركة من القرو�ض العقارية  اإلى  لقرو�ض 

اخلا�سة.

الربع  ف   %60 بن�سبة  اأمريكية(  م�سرفية   موؤ�س�سة  جروب)اأكرب  �سيتي  م�سرف  اأرباح  انخفا�ض    - ب 
الثالث من 200٨م ، و�سطبت اأ�سول مبقدار 15 مليار ، وتراجعت االإيرادات مبقدار 13.22 مليار دوالر 
وبن�سبة4٨%  وقررت اأنها �ستلغي 62 األف وظيفة ، واأعلنت عن خ�سائر مبقدار 5.11مليار دوالر، و�سطب 

قرو�ض مبقدار 13 مليار دوالر.

ج-      اإفال�ض  م�سرف     lwvtLehman Brothers، والذي كان يعمل به 25935 موظفا ب�ستى اإنحاء 
العامل ، اأ�سقط امل�سرف اأ�سول بقيمة 5.6 مليار دوالر ف الربع الثالث 200٨م،وخ�سر 3.9 مليار دوالر ف 
الربع الثاين 200٨م خ�سر امل�سرف من قيمته 92%، فو�سل �سعر �سهمه 3 دوالر بعد اأن كان 6٨ دوالر ف 

نوفمرب200٧م، واأ�سهر اإفال�سه 200٨/9/15م.

د-      خ�سائر موؤ�س�سة مربي لن�ض Marl Lynch)وهي �سركة ا�ستثمار وم�سرف �سامل ف نف�ض الوقت( 
ف الربع الثالث 200٧م مبقدار2.3  مليار دوالر ، وخ�سائر 14.1 مليار دوال رف الربع االأخري من 200٧ 
، وخ�سائر كلية مبقدار 23 مليار دوالر 200٧م ، و�سطب قرو�ض متعرثة مبقدار ٧.9 مليار دوالر مرتبطة 

بالرهون العقارية.

ه-      خ�سائر م�سرف   بيوبي اأ�ض ال�سوي�سري ، وهو من اأكرب م�سارف العامل ف اإدارة الرثوات اخلا�سة ، 
اأعلن عن خ�سائر3.4مليار دوالر نتيجة اأزمة القرو�ض العقارية، و�سطب 3.43 مليار دوالر من االإيرادات 

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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لها  يتعر�ض  اأكرب خ�سارة  اأ�سولة ف  من  دوالر  مليار   40 و�سطب  الثابت،  الدخل  لتغطية خ�سائر حمفظة 
م�سرف �سوي�سري، وانخف�ض �سعر �سهم امل�سرف ف ال�سوق بن�سبة 44%، وانخف�ست اإرباح امل�سرف بن�سبة 
اأن امل�سرف اندفع نتيجة  ، واأجري تغيري على م�ستوى املدراء وا�ستغني عن 1500 موظف، وات�سح   %35

ن�سائح قدمت مل�سئولية باال�ستثمار ف �سندات الرهون العقارية.

فاإن  العقاري،  الرهن  اأزمة  وراء  من  االأملاين  التجاري  امل�سرف  بها  قام  امل�سارف   خل�سائر  درا�سة  وف 
امل�سارف ال�سوي�سرية خ�سرت 40% من قيمة اأ�سولها ف املتو�سط  ، يليها امل�سارف االأمريكية ،واملوؤ�س�سات 

املالية االأملانية خ�سرت 15% من قيمة اأ�سولها، وامل�سارف الربيطانية %5.

و- م�سرف وت�سوفيا االأمريكي ، وهو رابع اأكرب م�سرف ف الواليات املتحدة ، حلقت به خ�سائر ٨.٨6 مليار 
دوالر ف الربع الثاين من م200٨، وا�ستغنى عن 10٧00 وظيفة، نتيجة اأزمة الرهون العقارية، وخ�سر �سهم 

امل�سرف4.20 دوالر لكل �سهم.

يف  العقاري  للتطوير  )�سركة  داماك  �سركة  اأعلنت  اخلليج:  منطقة  يف  العقاري  التطوير  �سركات  ز-      
ولقد  اخلليج،  منطقة  ف  العقاري  القطاع  علي  العاملية  االئتمان   اأزمة  اثر  بعد   ،  %2.5 االإمارات(اإلغاء 
تباطاأ  االئتمان املقدم للن�ساط العقاري يف االإمارات، وهبطت اأ�سعار اأ�سهم �سركة اإعمار بن�سبة 10% يوم 
200٨/11/10، وانخف�ض �سهم الديار واالحتاد العقارية و�سروح على اأكرث من 9%، وبداأت تلك ال�سركات 
ف تخفي�ض حجم العمالة وتخفي�ض حجم ن�ساطها نتيجة اإلغاء كثري من العمالء حلجز ال�سقق وال�سيما بعد 

انخفا�ض اأ�سعار البرتول  . 

ح-  انهيار اأ�سعار البرتول من 14٧ دوالر ف يوليو 200٧م اإلى اأقل من 40 دوالر مع نهاية 200٨م، نتيجة 
الركود  عن  الناجم  ال�سناعية  الدول  يف  االقت�سادي  الن�ساط  انخفا�ض  عن  الناجم  الطلب  انخفا�ض 

االقت�سادي، ودخول اقت�ساديات تلك الدول تقريبا مرحلة الك�ساد.

20% مثل  انخفا�سا يفوق  الدول  العاملية: حيث �سجلت �سادرات بع�ض  ال�سادرات  ط -   انخفا�ض حجم 
ال�سني والهند، ومع انخفا�ض عدد ال�سفن العابرة ف قناة ال�سوي�ض ، انخف�ست ح�سيلة املرور ف القناة.

ي-   انخفا�ض حجم امل�ساعدات التي كانت الدول املتقدمة تقدمها اإلى الدول النامية منخف�سة الدخل، 
واقرتن ذلك بانخفا�ض حجم اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر الذي كان يتدفق من الدول املتقدمة اإلى الدول 

النامية.
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ك-   انخفا�ض الطلب على ال�سيارات؛  الأن �سراء ال�سيارات كان ميول بقرو�ض من امل�سارف ، وعندما 
انخف�ض حجم ال�سيولة لدي امل�سارف ، مل تعد تقدم تلك القرو�ض ، فوجدت �سركات ال�سيارات اأنها تنتج 
ال�سيارات ف جميع الدول املتقدمة  وتعر�ض وال جتد من ي�سرتي، ولهذا حدثت خ�سائر �سخمة ل�سركات 
اأعلنت كريزلر  ، وجاء ف مقدمة تلك ال�سركات �سركة جرنال موتورز و�سركة كريزلر االأمريكيتان ولقد 
اإفال�سها اأخريا، و�سركة تويوتا، و�سركة فولك�ض واجن ومر�سيد�ض االأملانيتان ، وغريه ، وظهرت حماوالت 
حكومية الإنقاذ تلك ال�سركات وتقدمي دعم مايل مل�ساعدتها على اإعادة هيكلة اأن�سطتها، واحلد من الفروع 

اخلا�سرة وتخفي�ض العمالة بها للحد من ارتفاع تكاليف االإنتاج. )24(

واخلال�سة : اأن االأزمة املالية، جت�سدت ف التمويل بالدين للقرو�ض العقارية برهن عقاري ، ثم توريق تلك 
الديون ف �سورة �سندات ، ودفع تلك ال�سندات اإلى طرف ثالث ، ومن ثم فحدوث االأزمة بداأ من تدهور 
اجلدارة االئتمانية للمقرت�ض قرو�سا عقارية، فزاد حجم القرو�ض املعدومة ، واأ�سبحت ال�سندات املغطاة 
برهون عقارية قيمتها = �سفر ، مما اأدى اإلى �سطب تلك الديون من ميزانيات كثري من املوؤ�س�سات املالية 

التي ا�ستثمرت  اأر�سدتها املالية ف تلك  القرو�ض املعاد بيعها ف �سورة �سندات )عن طريق التوريق(. 

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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القت�سادي  النظام  منظور  من  العاملية  املالية  الأزمة  عالج    : الثالث  املبحث 
الإ�سالمي 

عند ا�ستعرا�سنا عن ال�سبب الرئي�سي لالزمة راأينا اأن االنهيار امل�سبب لالزمة املالية جاء ب�سبب حدوث 
خلل باالأ�سعار نتيجة لبيع اأو �سراء كميات �سخمة من االأ�سول املادية كالعقارات واالأ�سهم باأ�سعار تزيد كثريا 
اأ�سواق  الفقاعات حتدث عادة ف  اأن تلك  اأطلق عليه )الفقاعة ( ذلك  اأ�سعارها احلقيقية ، وهو ما  عن 
الرئي�سي  ال�سبب  اأن  على  املحللون  اجمع  فقد   ، باالإمتان  املتاجرة  بق�سد  وال�سراء  البيع  اأي   ، امل�ساربات 
اإلى  منحت  التي  العقارية  والرهانات  التمويل  خالل  من  العقارات  �سوق  اإلى  يعود  املالية  االأزمة  حلدوث 

امل�ستهلكني اأو االأفراد الذين عجزوا عن ال�سداد 

ونظرا الأن هذه االأزمة الزالت تداعياتها حتى اليوم وقد طالت كثريًاً من الدول منها الدول العربية فقد 
انتقل االأثر من الدول املتقدمة اإلى الدول النامية ، وذلك  نتيجة ملا ترتب على انخفا�ض الن�ساط االقت�سادي 
يف الدول ال�سناعية انخفا�سا يف الطلب على ال�سلع التي ت�ستوردها الدول ال�سناعية من الدول النامية ، 
وهي ال�سلع التي ت�سدرها دول مثل ال�سني والهند واالقت�ساديات النا�سئة والدول النامية عموما ، وكذلك 
انخف�ض اال�ستثمار االأجنبي الذي كان يتدفق من الدول املتقدمة اإلى الدول النامية، رغم اأن هذا اال�ستثمار 
مل  يكن جمديا اقت�ساديا للدول النامية ف كثري من احلاالت، ومن املتوقع انخفا�ض حجم امل�ساعدات التي 
تقدمها الدول املتقدمة اإلى الدول النامية،وهي م�ساعدات اأ�سال �سعيفة، وبالتايل اأنتقل تاأثري الركود الذي 
حدث ف الدول ال�سناعية اإلى الدول النامية �سواء االقت�ساديات النا�سئة اأو الدول النامية منخف�سة الدخل 
اأكرث من مليار  اأن م�سرف   اخلليج الكويتي خ�سر  . وعلى م�ستوى الدول العربية جند على �سبيل املثال 

دوالر،  كما يقال اأن ال�سناديق ال�سيادية لدول اخلليج خ�سرت 400 مليار )25( . 

ال�سبب يف حدوث كثري من  االأزمة،  كما كان  ال�سبب يف حدوث هذه  الراأ�سمايل  هو  النظام  الأن   ونظرا 
االأزمات امل�سابهة على مدى التاريخ االقت�سادي وذلك ب�سهادات رجال االقت�ساد الغربيني وعلى راأ�سهم 
عام  حدثت  التي  الت�سخم  و  والبطالة  الك�ساد  اأزمة  حل  اأن  راأى  الذي   ) )كينز  ال�سهري  االقت�ساد  رجل 
1929وهي كارثة ال تقل اأهميتها عن االأزمة املالية املعا�سرة،  راأى اأن حلها يعتمد على اإلغاء نظام الفائدة 
االأمريكي  . كما جند االقت�سادي  االإ�سالمي  يتفق والنظام االقت�سادي  االإنتاج وهو ما  وا�ستبداله بنظام 
)�سيمنز ( يقول ف درا�سته حول الك�ساد العظيم عام 1929 : يرجع ذلك اإلى التمويل عن طريق االقرتا�ض 
ق�سري االأجل بفائدة، واأن العالج يكمن ف التمويل الذاتي عن طريق االأرباح غري املوزعة ف امل�سروعات ،اأو 
عن طريق امل�ساركة بح�سة ف امل�ساريع اأي االأ�سهم .  ويوؤكد ذلك االقت�سادي االأمريكي )ميلي�سكي ( الذي 
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يقول اإن التقلبات التي يعاين منها االقت�ساد االأمريكي ترجع باالأ�سا�ض اإلى التقلبات ف �سعر الفائدة ، واأن 
املخرج من ذلك هو االأخذ بنظام امل�ساركة . ويف نف�ض االجتاه يذهب )تري ( حيث يقول : اإن �سعر الفائدة 
يعد معيارا رديئا يف تخ�سي�ض املوارد ، يجب اأن ي�ستبدل بالربح اأي الربح الناجت عن الن�ساط احلقيقي بدال 
من الفائدة . اأما )فريد مان ( فانه يرجع اأ�سباب اأزمة الثمانينات اإلى التقلبات الطائ�سة ف �سعر الفائدة 
. ومن رجال االقت�ساد املحدثني جند رجل االقت�ساد االأملاين  )هوفمان ( وهو رئي�ض م�سرف  يقول اإن 
الفائدة هي �سبب االأزمات االقت�سادية فهذه �سهادات رجال االقت�ساد الغربيني الذين اأدانوا نظام الفائدة 
الربا من قبل رجال االقت�ساد بل  اإدانة نظام  الربوي الذي حرمه االإ�سالم منذ 1433عام .ومل يقت�سر 
جند بع�ض القيادات الدينية وال�سيا�سية بعد اأن راأت كارثة االأزمة املالية تدعو �سراحة اإلى التعامل بالنظام 
النظر  الغربية  يوؤكد على امل�سارف  الفاتيكان  بابا  الربوي فمثال جند  الفائدة  االإ�سالمي بدال من نظام 
بتمعن ف القواعد املالية االإ�سالمية ، من اأجل العمل على ا�ستعادة ثقة عمالئها ف خ�سم االأزمة العاملية 
اإ�سادة درا�سة اأعدها مركز اأبحاث الكوجنر�ض االأمريكي عن )التمويل  احلالية . وف نف�ض االجتاه جند 
االإ�سالمي ف امل�سارف االإ�سالمية ( باأنه )اأكرث �سالبة ف مواجهة الرتاجع االقت�سادي العاملي واالأزمة 
املالية الدولية مقارنة بامل�سارف التقليدية ( واأ�سارت الدرا�سة اإلى اعتقاد كثري من املراقبني باأن التمويل 
االإ�سالمي ميثل عجلة للتعاف من االأزمة املالية الدولية ( كما توقعت الدرا�سة باأن )تعزز �سناعة امل�سارف 
االإ�سالمية مكانتها ف ال�سوق الدويل ف ظل بحث امل�ستثمرين وال�سركات عن م�سادر بديلة للتمويل خالل 
االأزمة الراهنة ويف امل�ستقبل (. اأما �سحيفة ) ر . ب . ك ديلي ( الرو�سية فتقول : اإن هناك جملة اأ�سباب 
مقدمتها  ف  الدولية،ياأتي  املالية  االأزمة  ظل  ف  اخل�سائر  حتجيم  ف  االإ�سالمية  امل�سارف  جناح  وراء 
القرو�ض  اعتمادها على  ، وعدم  الربا  التي حترم  االإ�سالمية  ال�سريعة  اإلى  االإ�سالمية  امل�سارف  احتكام 
اإلى �سم النظام امل�سرف االإ�سالمي للنظام امل�سرف ف  ال�سيوخ الفرن�سي  امل�سرفية . وقد دعا جمل�ض 
فرن�سا وقال ف تقرير اأعدته جلنة ال�سئون املالية ف املجل�ض اأن النظام امل�سرف االإ�سالمي امل�ستمد من 
ال�سريعة االإ�سالمية مريح للجميع �سواء كانوا م�سلمني اأو غري م�سلمني . ويقول )بوفي�ض فان�سون ( رئي�ض 
حترير جملة )ت�سالنجر ( 5 /10 /200٨م يقول بكل �سراحة : اأننا بحاجة اأكرث ف هذه االأزمة اإلى قراءة 
القران بدال من االإجنيل لفهم ما يحدث بنا ومب�سارفنا الأنه لو حاول القائمون على م�سارفنا احرتام ما 
ورد ف القران من تعاليم واأحكام وطبقوها ما حل بنا من كوارث واأزمات ، وما و�سل احلال بنا اإلى هذا 
الو�سع املزري الأن النقود ال تلد نقود . اأما  رئي�ض حترير �سحيفة )لو جورنال دي فينان�ض ( )روالن ال�سكني 
( فينادي ب�سرورة تطبيق ال�سريعة االإ�سالمية ف املجال املايل واالقت�سادي لو�سع حد لهذه االأزمة التي 
تهز اأ�سواق العامل والتي �سببها التالعب بقواعد التعامل و االإفراط يف امل�ساربات الوهمية غري ال�سرعية 

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية



1249

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

االقت�ساد  ف  نوبل  جائزة  على  احلائز  الفرن�سي  االقت�سادي   ) اليا  )موري�ض  براأي  االآراء  هذه  ونختم   ،
خالل اأزمة الثمانينات فيقول : اأن االأزمة التي ي�سهدها االقت�ساد العاملي بقيادة الليربالية املتوح�سة جتعل 
االقت�ساد العاملي على حافة بركان مهددا باالنهيار حتت وطاأة االأزمة امل�ساعفة )املديونية والبطالة ( وهي 
نف�ض اأعرا�ض االأزمة املالية احلالية ،بل اأن االأزمة احلالية اأعمق من اأزمة الثمانينات )وقد اقرتح للخروج 

من االأزمة واإعادة التوازن �سرطني هما :

1 – تعديل �سعر الفائدة اإلى حدود ال�سفر .

2 – مراجعة معدل ال�سريبة اإلى ما يقرب من %2 . )26(

 والغريب بعد كل هذه ال�سهادات �سد نظام الفائدة من رجال الغرب ، جند من علماء م�سلمني من يربر 
على  اإبراهيم  والدكتور  الدواليبي  الدكتور معروف  اأبرزهم  ومن  ال�سحافة  له عرب  ويدعو  الفائدة  نظام 
النا�سر وقد رد عليهم اأ�ستاذ االقت�ساد االإ�سالمي ال�سهري االأ�ستاذ الدكتور علي احمد ال�سالو�ض ردا كافيا 

�سافيا ف مو�سوعته حول االقت�ساد االإ�سالمي .)2٧(

 ومما �سبق من �سهادات رجال االقت�ساد وال�سيا�سة ورجال الدين الغربيني باإدانة نظام الفائدة الراأ�سمايل 
اإن النظام االإ�سالمي  العاملية وهم بهذا ي�سهدون بطريق غري مبا�سر:  واأنه �سبب االأزمة املالية   ، احلايل 
القائم على ا�ستثمار راأ�ض املال ف) االإنتاج ( بدال من نظام الفائدة القائم على) االإقرا�ض واالقرتا�ض ( 
َدَقاِت  با َوُيْرِبي ال�سَّ ُ الرِّ َحُق اهللَّ هو احلل االأمثل لعالج االأزمة املالية العاملية وهذا م�سداق لقوله تعالى :) مَيْ
َحتَّى  اأَْنُف�ِسِهْم  َوِف  ااْلآَفاِق  اآَياِتَنا ِف  يِهْم  اأَِثيٍم( )البقرة:2٧6( وقوله تعالى : )�َسرُنِ اٍر  َكفَّ ُكلَّ  ُيِحبُّ  ُ ال  َواللَّ

ُه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد( )ف�سلت:53(  َك اأَنَّ قُّ اأََومَلْ َيْكِف ِبَربِّ ُه احْلَ َ َلُهْم اأَنَّ َيَتَبنيَّ

وهذا ما نفرد له املبحث الثالث والذي يتكون من فرعني هما : 

الفرع الأول -  �سيغ ا�ستثمار راأ�س املال يف النظام القت�سادي الإ�سالمي . 

يقدم النظام االقت�سادي االإ�سالمي احلل االأمثل لالزمة املالية العاملية وذلك بو�سائل ا�ستثمار راأ�ض املال 
املتعددة بدال عن نظام الفائدة الربوية والتي متار�سها امل�سارف االإ�سالمية ف وقتنا املعا�سر ، ون�ستعر�ض 

اأهمها  باإيجاز فيما يلي :
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اأول – بيع املرابحة لالأمر بال�سراء :

هو نوع من اأنواع بيوع االأمانة ف الفقه االإ�سالمي ، وهي التي يحدد فيها �سعر ال�سراء تبعا لتكلفة ال�سلعة اأو 
ثمن ال�سراء . اأو هي بيع مبثل الثمن االأول مع زيادة ربح ، اأو هي بيع براأ�ض املال وربح معلوم .وم�سروعية 
هذه الو�سيلة ف القران الكرمي ف قوله تعالى : )واحل اهلل البيع وحرم الربا ( ) البقرة : 2٧5( وف ال�سنة 
النبوية �سئل  �سلى الل عليه و�سلم اأي الك�سب اأطيب ؟ فقال : ) عمل الرجل بيده وكل بيع مربور ( )2٨( .

 وتعد املرابحة امل�سرفية واحدة من �سيغ التمويل االأكرث تطبيقا ف ال�سوق امل�سرف االإ�سالمي . وف الواقع 
العملي تطبق هذه ال�سيغة حتت م�سمى )بيع املرابحة لالأمر بال�سراء (وتت�سمن هذه ال�سيغة وعد بال�سراء 
وبيع باملرابحة، حيث يتقدم العميل للم�سرف بطلب �سراء �سلعة معينة، ويقوم امل�سرف بال�سراء ثم يبيعها 
للعميل مقابل ربح متفق عليه ويتم ال�سداد على اأق�ساط دورية . وي�ستوي يف هذا اأن تكون ال�سلعة موجودة 
داخل البلد اأو تكون ف اخلارج في�ستوردها امل�سرف. ونظرا الأن امل�سرف ي�سرتي ال�سلعة با�سمه هو ال با�سم 
العميل وميلكها قبل اأن يقوم بالبيع، فاإنه ياأخذ وعدا من العميل ب�سراء ال�سلعة من امل�سرف بعد اأن تكون 
حا�سرة لدى امل�سرف . وقد اأثار هذا النوع جدال حيث راأى البع�ض اأنه ال يختلف عن القر�ض الربوي من 
حيث ت�سابه عمليات فتح االعتماد ف امل�سرفني وقالوا اإن النتيجة واحدة حيث ياأخذ امل�سرف االإ�سالمي 
اأنها  االإ�سالمي يقول عنها  : امل�سرف  الت�سمية  بينهما فقط ف  الفرق  واأن  التجاري  ياأخذه امل�سرف   ما 
ربح ، وامل�سرف التجاري يقول عنها اأنها فائدة . والواقع اأن هذا البيع جائز �سرعا لقوله تعالى : )الَِّذيَن 
با  ا اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ َ ُهْم َقاُلوا اإِمنَّ ْيَطاُن ِمَن امْلَ�ضِّ َذِلَك ِباأَنَّ ُطُه ال�سَّ با ال َيُقوُموَن اإِالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَّ َياأُْكُلوَن الرِّ
با ، ..االآية ( )البقرة:2٧5( ، واأنه يختلف عن القر�ض الربوي ؛ الأن تبعة الهالك  َم الرِّ ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ َواأََحلَّ اهللَّ
قبل الت�سليم تقع على امل�سرف ، وكذلك تبعة الرد فيما ي�ستوجب الرد بعيب خفي ، كما اأن من �سروطه 
متلك ال�سلعة وحيازتها ، وهو بهذا ي�ستويف ال�سروط االأ�سا�سية لعقد البيع ب�سفة عامة . فمثال لو �ساعت 
الب�ساعة اأو هلكت ف الطريق ، فاإن امل�سرف يتحمل م�سئولية ذلك ،كذلك لو ظهر اأن �سفقة احلديد مثال 
مل تكن باملوا�سفات املتفق عليها فاإن ال�سفقة ترد للم�سرف ويتحمل م�سئولية هذا العيب . اأما يف حالة 
امل�سرف التجاري الربوي لو فر�ض اأن الب�ساعة تلفت ف الطريق قبل و�سولها فاإن امل�سرف التجاري ال 
اأمل�ستندي مع  االعتماد  فتح  للعميل  يقدم  اأن  تخلى م�سئوليته مبجرد  اإذ   ، �سالمتها  يلتزم مب�سئوليته عن 
بولي�سة ال�سحن ، فهذا كل ما يلتزم به امل�سرف الربوي،  وال عالقة له بعد ذلك باأي �سيء ، وهذا ما يفرق 

جليا بني عمل امل�سرف االإ�سالمي وامل�سرف الربوي .

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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  هذا وقد �سدر عن املوؤمتر الثاين للم�سرف االإ�سالمي عام 1403هـ - 19٨3م فتوى حول هذا النوع من 
املعامالت جاء فيه ما يلي : ) يقرر املوؤمتر اأن املواعدة على بيع املرابحة لالأمر بال�سراء بعد متلك ال�سلعة 
امل�سرتاه لالأمر وحيازتها ، ثم بيعها ملن اأمر ب�سرائها بالربح املذكور ف الوعد ال�سابق هو اأمر جائز �سرعا،  
طاملا كانت تقع على امل�سرف االإ�سالمي م�سئولية الهالك قبل الت�سليم ، وتبعة الرد فيما ي�ستوجب الرد 
بعيب خفي ( وبالن�سبة للوعد وكونه ملزما للم�سرف اأو االأمر اأو كليهما فقد ن�ست الفتوى على : )اإن االأخذ 
باالإلزام هو االأحفظ مل�سلحة التعامل ، وا�ستقرار املعامالت، وفيه مراعاة م�سلحة امل�سرف والعميل . واأن 
االأخذ باالإلزام اأمر مقبول �سرعا،وكل م�سرف خمري يف اأخذ ما يراه يف م�سالة القول باالإلزام ح�سب ما 
تراه هيئة الرقابة ال�سرعية لديه . وفيما يتعلق بعملية اأخذ العربون فقد ن�ست الفتوى ) يرى املوؤمتر اأن 
اخذ العربون يف عمليات املرابحة وغريها جائز ب�سرط اأال يحق للم�سرف اأن ي�ستقطع من العربون املقدم 

اإال مبقدار ال�سرر الفعلي املتحقق عليه من جراء النكول( .) 29(

 ثانيا – امل�ساربة :

تعد امل�ساربة من اأهم واأقدم �سيغ ا�ستثمار االأموال ف الفقه االإ�سالمي ،يقول تعالى  ( واإذا �سربتم ف 
امل�ساركة  نوع من  ..االآية ( )الن�ساء :101 ( وهي   ، اأن تق�سروا من ال�سالة  االأر�ض فلي�ض عليكم جناح 
ي�سرتك  واالأخر  ي�سرتك مباله  املال  راأ�ض  . ف�ساحب  اأخر  والعمل من جانب   ، املال من جانب  راأ�ض  بني 
بعمله والربح يق�سم بني االثنني بالن�سبة املتفق عليها من ناجت الربح . والعامل يت�سرف ف املال باعتباره 
وكيال اأمينا ولي�ض مالكا �سامنا كاملقرت�ض . ويف حالة اخل�سارة يخ�سر كل منهما من جن�ض ما  ا�سرتك به 
. ف�ساحب راأ�ض املال يخ�سر ماال ، والعامل ال ياأخذ �سيئا مقابل جهده فهو يخ�سر عمله،  وهذه النتيجة 

تطبيقا لقاعدة اأ�سولية : )الغنم بالغرم ( .

ونو�سح فيما يلي كيف تقوم امل�سارف  االإ�سالمية با�ستثمار االأموال عن طريق امل�ساربة وتقدم بذلك حال 
اإ�سالميا بديال عن اأ�سلوب االقرتا�ض بالربا )الفائدة(التي متار�سها امل�سارف التجارية الربوية .

اأو  اأو ي�سنع  اأو يزرع  يتاجر  ثم   ، اأو كعامل  امل�ستثمرين كم�سارب  اأموال  باأخذ  االإ�سالمي  يقوم امل�سرف   
اأي عمل يقره االإ�سالم . وناجت الربح يق�سم بني امل�سرف وبني امل�ستثمرين بن�سبة متفق  ي�ستثمر املال ف 
اأو  عليها. وبالن�سبة لنوع االأعمال التي ي�ستثمر فيها املال ، قد يعر�ض امل�سرف بع�ض م�سروعات جتارية 
زراعية اأو �سناعية ل�ساحب راأ�ض املال اأن يختار اأيها يف�سل اأن ي�ستثمر فيها راأ�ض ماله . وقد يرتك االأمر 
اأن  التي يقوم بها خرباء امل�سرف. و يهمنا هنا  خلربة امل�سرف ح�سب ما يراه نتيجة درا�سات اجلدوى 
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القر�ض  اأن هذا  البع�ض  الربوي ، حيث يرى  االإنتاجي  والقر�ض   ، االإ�سالمية  الفرق بني امل�ساربة  نو�سح 
يحقق م�سلحة للطرفني وي�ستخدم يف االإنتاج ولي�ض يف اال�ستهالك لذلك يرونه حالال . اإن هذا القول ي�سبه 
قول من قالوا : )اإمنا البيع مثل الربا ( ورد اهلل عليهم بقوله : ) واحل اهلل البيع وحرم الربا ( ويتمثل 

الفرق بني القر�ض االإنتاجي وامل�ساربة فيما يلي :

 ، القر�ض  ي�ستغرقه  الذي  والزمن   ، املقرت�ض  للمبلغ  ربوية  فائدة  له  يحدد  االإنتاجي  القر�ض  – اإن   1  
فيكون مثال 12% �سنويا ، وبغ�ض النظر عما يتحقق عن هذا القر�ض من ك�سب كثري اأو قليل ، اأو خ�سارة . 
وهنا ندرك خطورة حتديد ن�سبة مئوية يتحملها املقرت�ض عليه اأن يدفعها للم�سرف ولو خ�سر يف العملية 
االإنتاجية التي اقرت�ض الأجلها املال من امل�سرف . بينما يف امل�ساربة يق�سم الربح الفعلي بني �ساحب راأ�ض 
املال وامل�سارب بن�سبة متفق عليها ، وف حالة اخل�سارة تكون من راأ�ض املال وحده ، فال ياأخذ امل�سارب 
)امل�سرف ( �سيئا يف حالة اخل�سارة ، وال يف حالة عدم وجود ربح . والعالقة بني �ساحب القر�ض الربوي 
)املودع ( واأخذ القر�ض )امل�سرف ( لي�ست من باب ال�سراكة ، الأن �ساحب القر�ض له مبلغ معني حمدد ، 
وال �ساأن له بعمل من اأخذ القر�ض الذي ي�ستثمره لنف�سه فقط ، حيث ميلك املال وي�سمن رد مثله مع الزيادة 
يقت�سم  امل�ساربة فهي �سركة  اأما   . واإن خ�سر حتمل وحده اخل�سارة   ، فاإن ك�سب كثريا فلنف�سه   ، الربوية 
الطرفان فيها املغنم واملغرم . فامل�سارب )امل�سرف االإ�سالمي ( ال ميلك املال الذي بيده ، و اإمنا يت�سرف 
فيه كوكيل عن �ساحب راأ�ض املال ، والك�سب – مهما قل اأو كرث – يق�سم بني الطرفني بالن�سبة املتفق عليها 
، وعند اخل�سارة يتحمل �ساحب راأ�ض املال اخل�سارة املالية ، ويتحمل العامل �سياع جهده وعمله . يف حني 
يتحمل املقرت�ض من امل�سرف الربوي اخل�سارة كاملة – ف حالة خ�سارة م�سروعه – ف�سال عن دفعه فوائد 

عن راأ�ض مال خا�سر. )30(

ثالثا – امل�ساركة :

تعد امل�ساركة من اأ�ساليب اال�ستثمار املتميزة يف الفقه االإ�سالمي ، حيث تالءم طبيعة امل�سارف االإ�سالمية 
، وميكن ا�ستخدامها ف متويل االأن�سطة االقت�سادية املختلفة .وم�سروعيتها ف قوله تعالى : )وان كثريا من 
اخللطاء ليبغي بع�سهم على بع�ض ، ..االآية ( )�سورة �ض اآية24 (  ويقوم التمويل بامل�ساركة على  اأ�سا�ض 
م�ساركة امل�سرف االإ�سالمي يف التمويل الذي يطلبه املتعاملون دون ا�سرتاط فائدة ثابتة – كما هو احلال 
يف التمويل بالقرو�ض بامل�سارف الربوية -  و اإمنا ي�سارك امل�سرف يف الناجت املتوقع ربحا كان اأو خ�سارة 
، وذلك ف �سوء ما يتفق عليه من توزيع ن�سبة الربح . فمثال قد يتقدم �سخ�ض اإلى امل�سرف االإ�سالمي 

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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ويطلب م�ساركة امل�سرف له يف �سراء االآالت ومعدات مل�سنع يريد اإقامته ولي�ض لديه املبلغ الكايف  - فقد 
يكون لديه ن�سف املبلغ - فيطلب من امل�سرف فتح اعتماد ال�سترياد االآالت املطلوبة،  فهنا يقبل امل�سرف 
يقوم  اأن  بعد  – وذلك  الربوي  امل�سرف  ف  احلال  هو  كما  بفائدة  لي�ض  ولكن   - اعتماد  فتح  االإ�سالمي 
امل�سروع فانه يدخل  اإلى �سالمة  فاإذا اطماأن  ناحية اجلدوى االقت�سادية  امل�سروع من  امل�سرف  بدرا�سة 
مع �ساحب امل�سروع ك�سريك ويفتح االعتماد باملبلغ كامال  فلو كان مبلغ خم�سة مليون دوالر مثال  فتكون 
م�ساهمة كل منهما بن�سف املبلغ . ويالحظ هنا ا�سرتاك امل�سرف بخرباته املختلفة يف البحث عن اأف�سل 
بها  تتميز  ميزة  وهذه   . ربحيته  وتوؤكد  امل�سروع  اإلى �سمان جناح  توؤدي  التي  والطرق  اال�ستثمار  جماالت 
�سيغة اأ�سلوب امل�ساركة . وعندما يتم اال�سترياد ويبداأ العمل فيق�سم الربح  اأو اخل�سارة بني الطرفني طبقا 

لقاعدة الغرم بالغنم .)31(

 هذا وقد اأثبتت جتارب امل�سارف االإ�سالمية عن عدة و�سائل اأو �سيغ ا�ستثمارية اأخرى منها : عملية االإيجار 
املنتهية بالتمليك :

االإ�سالمي 	  الدويل  امل�سرف  به  قام  جديد   ن�ساط  تعترب  بالتمليك   املنتهية  االإيجار  عملية 
للتنمية  وجتد االإجارة م�سروعيتها يف قوله تعالى على ل�سان ابنة �سعيب عليه ال�سالم ) قالت 
اإحداهما يا اأبت ا�ستاأجره فان خري من ا�ستاأجرت القوي االأمني ( )الق�س�ض : 26( وقوله  
اأمر به طيبة نف�سه احد املت�سدقني   �سلى اهلل عليه و�سلم : ) اخلازن االأمني الذي يوؤدي ما 
للتمويل ع�سر  اأق�سى فرتة  ، وحد  للتمويل  االأجل  االإجارة كنمط متو�سط  . وتتميز    )32( )
بنظام  امل�سرف  ويتعامل  �سنويا  ٨و%9  بني  االإجارة  عمليات  من  العائد  ويرتاوح   ، �سنوات 
ويقبل   . االإ�سالمي  بامل�سرف  االأع�ساء  الدول  واخلا�ض ف  العام  القطاعني  مع كال  االإجارة 
امل�سرف ال�سمان الالزم لعمليات االإجارة من قبل احلكومة اأو م�سرف جتاري يكون مقبول 
للم�سرف االإ�سالمي للتنمية . وتتنوع امل�سروعات التي يتم متويلها بطريق االإجارة فت�سمل : 
ال�سفن ، املعدات ال�سناعية والزراعية ، وما يتعلق بالنقل واملوا�سالت والبنية االأ�سا�سية.وقد 
راعى امل�سرف ف مثل هذه امل�سروعات عدة اعتبارات منها :اأنها مولدة للدخل ، وجدواها من 
الناحيتني االقت�سادية واملالية .ويراعى عند حتديد فرتة االإجارة االأخذ ف االعتبار فرتة عمر 
اأو االآلة . وتتم عملية االإجارة مبوجب  اال�ستخدام املقدرة الأ�سول امل�سروعات كعمر ال�سفينة 
عقد االنتفاع باأ�سل حمدد يتم اإبرامه بني املوؤجر )امل�سرف ( وامل�ستاأجر )قطاع عام اأو خا�ض 
( ويكون للم�ستاأجر حيازة وا�ستخدام هذا االأ�سل مقابل دفع اأق�ساط حمددة لفرتات معينة . 
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ويظل املوؤجر هو املالك القانوين لالأ�سل طيلة فرتة التاأجري وترتبط فرتة االإجارة بفرتة عمر 
اال�ستخدام املقدرة لالأ�سل ، وتنح�سر م�سئولية امل�ستاأجر عادة بتكاليف الت�سغيل كال�سيانة 
والتامني . هذا وعند نهاية �سداد امل�ستاأجر جميع االأق�ساط امل�ستحقة يقوم املوؤجر بنقل ملكية 

االأ�سل اإلى امل�ستاأجر . )33(

 هذا وهناك عدة �سيغ ا�ستثمارية اأخرى متار�سها امل�سارف  االإ�سالمية وهي ال تتعار�ض مع 	 
اأحكام الفقه االإ�سالمي وال يت�سع املجال لتف�سيلها منها على �سبيل املثال : )عقد ال�سلم ( كما 
تقوم بع�ض امل�سارف االإ�سالمية بتمويل ال�سناعات ال�سغرية كما يقوم به م�سرف في�سل 
االإ�سالمي امل�سري ،وكذلك امل�ساركة ف اال�ستثمار الزراعي وال�سناعي كما يقوم به م�سرف 

في�سل االإ�سالمي ال�سوداين . واملجال وا�سع لال�ستثمار طاملا جتنب الربا املحرم. 

 الفرع الثاين – اأدوات ا�ستثمارية م�ستقبلية :

           ال�سكوك الإ�سالمية : 

ونختم هذا البحث حول �سيغ اال�ستثمار االإ�سالمية باحلديث حول )ال�سكوك االإ�سالمية ( التي 
يجري احلديث عنها حاليا ف جمهورية م�سر العربية: وال�سك هو �سهادة ائتمانية ويقابل )�سيك 
( باللغة االجنليزية .فهو عبارة عن اأوراق مالية مت�ساوية القيمة متثل كل منها ح�سة �سائعة ف 
 ( وال�سندات   ) االإ�سالمية  )ال�سكوك  بني  والفرق   . معني  م�سروع  يف  اأو  منافع  اأو  اأ�سول  ملكية 
الربا يف  يحرم  الذي  االإ�سالمي  الفقه  مع  تتفق  االإ�سالمية  ال�سكوك  اأن  التقليدية(هو  ال�سكوك 
حني اأن ال�سك التقليدي اأو ال�سند يتقا�سى عنه فائدة ربوية ثابتة وحمددة �سلفا ،  بينما ال�سكوك 
اأو غريه .ويتميز ال�سك  اأو تاأجري الأ�سل  االإ�سالمية  حتقق العائد ل�ساحبها مقابل جتارة معينة 
االإ�سالمي ب�سرورة وجود االأ�سل ف حني اأن ال�سندات التقليدية قد ت�سدر ب�سمان املن�ساة فقط . 
ذلك اأن ال�سكوك االإ�سالمية تعترب وثائق مت�ساوية القيمة متثل ح�س�سا �سائعة يف ملكية اأو ن�ساط 
ا�ستثماري ،  وذلك بعد حت�سيل قيمة ال�سكوك وقفل باب االكتتاب وا�ستخدامها فيما اأ�سدرت من 

اجله .

خ�سائ�س ال�سكوك الإ�سالمية : 

1- تعترب وثائق ت�سدر با�سم مالكها بفئات مت�ساوية القيمة الإثبات حق مالكها فيما متثله من حقوق 

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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ف االأ�سول واملنافع ال�سادرة مقابلها .

دينا على  ، وال متثل  توفريها  يتعني  اأو خدمات  اأو منافع  اأ�سول  ملكية  �سائعة ف  2- متثل ح�سة 
م�سدرها حلاملي ال�سكوك .

3- اأنها ت�سدر بعقد �سرعي ب�سوابط �سرعية بني طرفيها واآلية اإ�سدارها وتداولها والعائد عليها .

4- يكون تداول ال�سكوك بناء على ال�سروط وال�سوابط ال�سرعية لتداول االأ�سول واملنافع واخلدمات 
التي متثلها .

هذا وقد حققت ال�سكوك االإ�سالمية قفزات نوعية من حيث العوائد . وحازت على اهتمام 
ال�سوق االإ�سالمي والعربي، و اأحيطت هذه االإ�سدارات برقابة �سرعية ت�سمن �سالمة االإجراء 
بع�ض  من  تعاين  فهي  ذلك  .ومع  االإ�سالمية  ال�سريعة  الأحكام  موافقتها  من حيث  والتنفيذ 
ال�سعوبات التي ميكن التغلب عليها م�ستقبال ، ومن امل�ساكل التي تواجهها هو عدم وجود 
اإلى قلة عدد ال�سكوك امل�سدرة يف  �سوق ثانوية متكاملة لهذه االإ�سدارات؛ ويرجع ال�سبب 
الوقت الراهن مقارنة ب�سوق ال�سندات التقليدي،  وينتظر حدوث طفرة كبرية ف االإ�سدارات 
�سنوات  الع�سر  مدى  على  االإ�سالمية  لل�سكوك  الثانوية  لل�سوق  واعد  م�ستقبل  ينتظر  كما 
القادمة كما انه من املتوقع ظهور �سركات جديدة تنظم عمل ال�سوق مما يجعله اأداة ممتازة 
لل�سندات  االإ�سالمية  - كبديل  ال�سكوك  ويعترب  . هذا  املبادلة  لعمليات اخلزانة وعمليات 
ا�ستثمارية تراعي  الذين يرغبون ف �سيغ  للم�ستثمرين  ووا�سع  – تطورا جديدًا   التقليدية 
القواعد االإ�سالمية . لذلك فاإن تطوير هذا القطاع ال يزال بحاجة اإلى جهود خمل�سة من 
املجتمع  خلدمة  حديثة  اإ�سالمية  متويلية  اأدوات  ا�ستحداث  �سبيل  ف  امل�سلمني  علماء  كافة 
العربي و االإ�سالمي وكل من يهتم بالفكر املايل االإ�سالمي ، ملا يتميز به من عدالة وم�ساهمة 
وا�سحة ف حتقيق التنمية امل�ستدامة واملتوازية . وقد يكون ف اهتمام احلكومة امل�سرية حاليا 
االإ�سالمية  ال�سكوك  املزيد من  اإ�سدار  نحو  ايجابية  االإ�سالمية خطوة   ال�سكوك  باإ�سدار 
االإ�سالمي  به موؤخرا اخلبري االقت�سادي  اأدلى  ما  باالأمل  يب�سر  . ومما  ا�ستعمالها  وانت�سار 
د. ح�سني حامد حيث ذكر اأن ال�سكوك االإ�سالمية ميكن اأن جتلب مل�سر نحو )200( مليار 
دوالر من جانب م�سارف عاملية اإ�سالمية وغري اإ�سالمية اأبدت بالفعل ا�ستعدادها ل�سراء مثل 
هذه ال�سكوك �سريطة اأن تكون مرتبطة مب�سروعات تنموية ذات جدوى اقت�سادية . واأ�ساف 
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اإلى جانب قدرتها على �سداد  اأن ال�سكوك تتيح متويال مل�سروعات ذات جدوى اقت�سادية 
العجز ف املوازنة بحيث ال حتتاج م�سر الأية قرو�ض من اخلارج اأو الداخل ، واأن م�سر لو 
اأ�سدرت �سكوكا باجلنيه امل�سري فان العديد من موؤ�س�سات التمويل ف العامل على ا�ستعداد 
تام ل�سرائها ، م�سريا اإلى اأن م�سر من اأقوى دول املنطقة من حيث البنية االقت�سادية ، حيث 
اإ�سدار قانون  ا�ستثمارية �سخمة خا�سة مع  ، وبها فر�ض  اإن لها اكرب �سوق نظرا ل�سكانها 

ال�سكوك االإ�سالمية .

 كما �سرح رئي�ض الهيئة العامة للرقابة املالية د. ا�سرف ال�سرقاوي اأن م�سروع قانون ال�سكوك 
يف  اأ�سالمية  �سكوك  باإ�سدار  وامل�سارف  وامل�ساهمة  اخلا�سة  ال�سركات  اأنواع  لكل  ي�سمح 
ال  ال�سكوك  اإ�سدار  اأن  واأ�ساف   . امل�ستقبلية  خططها  لتمويل  االأموال  جمع  بهدف  ال�سوق 
لل�سركات  متعددة  فر�ض متويلية  فهناك  وبالتايل  البور�سة   االأ�سهم يف  مع طرح  يتعار�ض 

للتو�سع ودفع عجلة االإنتاج خالل املرحلة املقبلة .)34( 

جتربة ماليزيا يف جمال ال�سكوك الإ�سالمية :

على  احلفاظ  ماليزيا  ووا�سلت   ، االإ�سالمية  لل�سكوك  �سوق  اأكرب  ماليزيا  تعترب 
م�ستوى  على  )ال�سكوك(  االإ�سالمية  ال�سندات  الإ�سدار  �سوق  كاأكرب  مكانتها 
فيها. ال�سناعة  هذه  انطالق  منذ  دوالر  مليار   151 جتاوز  اإجمايل  مببلغ   العامل، 
للم�سارف  العاملي  املوؤمتر  هام�ض  على  درا�سة  عن  �سدرت  لبيانات  ووفقا 
احتلت  االإمارات  دولة  فاإن  �سنغافورة،  ف  موؤخرا  اأعماله  اختتم  الذي  االإ�سالمية 
دوالر. مليار   39 على  االإجمالية  قيمتها  تربو  ب�سكوك  ماليزيا  بعد  الثاين   املركز 

للدرا�سات  العاملي  املعهد  عن  املا�سي  ال�سهر  �سدرت  اأخرى  درا�سة  البيانات  هذه  واأيدت 
ال�سكوك  اإ�سدارات  من   %٧0 نحو  امتلكت  ماليزيا  اإن  قالت  املتحدة-  الواليات  -مقره 
 .%2.9 بن�سبة  اإندوني�سيا  ثم   %22.5 بن�سبة  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  تليها  املا�سي،   العاملية العام 
�سكوك  اإ�سدار  مت  حيث  االإ�سالمية،  ال�سكوك  ل�سناعة  ازدهارا  2011م   عام  �سهد  وقد 
.2010 العام  عن   %62 قدرها  بزيادة  العامل،  م�ستوى  على  دوالر  مليار   ٨5  بقيمة 

ومن املتوقع اأن ي�سهد العام اجلاري زيادة كبرية يف حجم ال�سكوك -وفقا ملدير املوؤمتر العاملي ال�سنوي 
حيث  املا�سي-  ال�سهر  البحرين  ف  عقد  الذي  االإ�سالمية  املالية  واالأ�سواق  اال�ستثمار  ل�سناديق  الثامن 

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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ن�سف  من  يقرب  ما  وهو  دوالر،  مليار   43 نحو  العام  هذا  من  االأول  الربع  ال�سكوك خالل  قيمة  و�سلت 
اإجمايل اإ�سدارات ال�سكوك عام 2011م

جناحات متوا�سلة

�سنويا  مطردا  منوا  حققت  االإ�سالمية  ال�سكوك  �سناعة  فاإن  املاليزية  املالية  االأوراق  لهيئة  تقرير  ووفق 
بن�سبة بلغت نحو 22%، وباتت ت�سكل نحو 2٨% من حجم تداوالت �سناعة التمويل و ال�سريفة االإ�سالمية 
�سوق  يف  ح�ستها  ارتفعت  حيث  ماليزيا  يف  هائال  منوا  االإ�سالمية  ال�سكوك  حققت  كما  البالد،  يف 
 ال�سندات عموما من 14.5% عام 2000، اإلى نحو 42% من اإجمايل ال�سندات امل�ستحقة نهاية عام 2011.

مبعدل  ماليزيا  ف  االإ�سالمي  املال  راأ�ض  �سوق  حجم  يتو�سع  اأن  الهيئة  وتوقعت 
�سوق  ح�سة  وتبلغ   ،2020 عام  بحلول  دوالر  تريليون  نحو  اإلى  لي�سل  �سنويا،   %10.6
الفرتة. هذه  خالل   %16.3 قدره  متو�سط  �سنوي  بنمو   %45 نحو  منها   ال�سكوك 
اإكرام  حممد  الدكتور  )اإ�سرا(  ال�سرعية  للبحوث  العاملية  لالأكادميية  التنفيذي  املدير  ويرى 
النجاحات  اإلى  يرجع  املاليزية  ال�سكوك  �سوق  على  ودوليا  حمليا  امل�ستثمرين  اإقبال  اأن  اللدين 
يف  رائدا  جعلها  مما  االإ�سالمية،  ال�سريفة  و  التمويل  جمال  يف  البالد  حققتها  التي  ال�سابقة 
العامل. م�ستوى  على  ال�سوق  هذه  تداوالت  ثلثي  من  اأكرث  على  ت�سيطر  تزال  ال  حيث  املجال   هذا 
واأ�ساف ف حديث للجزيرة نت اأن احلكومة املاليزية خ�س�ست ف ميزانيتها للعام احلايل حوافز �سخمة 
ل�سناعة التمويل االإ�سالمي من �سمنها ال�سكوك، لتعزيز موقعها كمركز عاملي يف هذا املجال، حيث اأنع�ست 
 �سوقها باإ�سدار �سكوك الأجل ع�سرة اأعوام بدال خم�سة، وذلك لفتح الباب اأمام فئات اأخرى من امل�ستثمرين.
العاملية  اال�ستثمارات  على  ال�سرائب  كل  خ�سم  االإ�سالمي  للتمويل  الدولة  قدمتها  التي  احلوافز  و�سملت 
التي تعتمد ال�سكوك االإ�سالمية لثالثة اأعوام مقبلة، كما مددت االإعفاء من �سريبة الدخل على اإ�سدار 
هذه  للمنتجات اجلديدة ف  وعالوات  منف�سال  دعما  2014، وخ�س�ست  املحلية حتى  بالعملة  ال�سكوك 

ال�سناعة.

خطط طموحة

باجلامعة  االإ�سالمي  االقت�ساد  كلية  عميد  نائب  �سواحلي  يون�ض  الدكتور  اأكد  بدوره 
تزايد  اإلى  ترجع  االإ�سالمية  ال�سكوك  �سناعة  حققتها  التي  االزدهار  عوامل  اأن  االإ�سالمية 
ماليا  نظاما  متثل   اأنها  على  لها  ُينظر  والتي  عام،  ب�سكل  االإ�سالمية  باملالية  العمالء  ثقة 
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بالغرب. الراأ�سمايل  املايل  النظام  لها  يتعر�ض  التي  املتوالية  ال�سربات  مع  ال�سيما   اأخالقيا 
وقال ف حديث للجزيرة نت اإن اخلطط الطموحة التي و�سعها القائمون على �سناعة التمويل االإ�سالمي وخ�سو�سا 
 مباليزيا اأ�سهمت ف فتح �سهية امل�ستثمرين لالإقبال على التعامالت املالية املتوافقة مع ال�سريعة االإ�سالمية.
العقبات  تقليل  اأو  الإزالة  ال�سلة  ذات  الت�سريعات  على  تغيريات  واأحدثت  تدابري  ماليزيا  اتخذت  كما 
ال�سلطات  اتخذت  حيث  ال�سكوك،  ذلك  يف  مبا  االإ�سالمية،  املالية  املعامالت  على  القانونية 
واأدخلت  والتقليدية،  االإ�سالمية  املعامالت  بني  ال�سريبي  احلياد  لتوفري  ال�سرورية  اخلطوات 
والو�سطاء. املالية  االأوراق  وم�سدري  للم�ستثمرين  ال�سكوك  جاذبية  لتعزيز  �سريبية   حوافز 

واأكد تقرير ن�سرته �سحيفة بيزن�ض تاميز املاليزية اأن ماليزيا تبذل جهودا كبرية وتقدم اإعفاءات جمركية 
لتحافظ على موقعها كمركز عاملي للتمويل االإ�سالمي يحتوي على اأكرب �سوق عاملية لل�سكوك االإ�سالمية، 
 وتفعيل امل�سارف االإ�سالمية التي تعتمد عقودا متنوعة منها الوكالة والكفالة واملرابحة وال�سلم واالإجارة.

كما اأ�سارت حتليالت �سادرة عن “جي بي مورغان” اإلى اأن العام املقبل �سيكون قيا�سيًا من حيث اإ�سدار 
 ال�سكوك، على م�ستوى العامل، حيث تعتزم العديد من املوؤ�س�سات وال�سركات العاملية اإ�سدار املزيد من ال�سكوك. 
بينما اأكد املوؤمتر العاملي للم�سارف االإ�سالمية على حاجة قطاع التمويل االإ�سالمي لتعزيز ح�سوره العاملي، 
اأ�سول  االإ�سالمية، حيث جتاوزت  �سيولة هائلة يف امل�سارف  الكبري على منتجاته مع وجود  للطلب  نظرا 

امل�سارف االإ�سالمية حاجز 1.3 تريليون دوالر نهاية العام املا�سي. . ) 35(

اإنها متثل جتربة  اأن تاأخذها الدول االإ�سالمية  باالعتبار وحتذو حذوها حيث  اإن جتربة ماليزيا جديرة 
عملية ناجحة ال�ستثمار روؤوؤ�ض االأموال بطريقة �سرعية جتنبها خماطر االأزمة املالية العاملية املعا�سرة من 

البطالة والك�ساد و اإفال�ض امل�سارف .

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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اخلامتة

اأوًل :النتائج

  ا�ستعر�سنا ف املبحث االأول من البحث تعريف م�سطلح فقه النوازل واأهميته ف احلياة املعا�سرة  حيث 
حتدثنا ف الفرع االأول : تعريف النوازل ومتييزها عن الكوارث الكونية مثل الزالزل والرباكني والطوفان 

والتي ال ي�سملها امل�سطلح . 

 اأما الفرع الثاين فقد تناولنا فيه �سمولية الفقه االإ�سالمي ملعاجلة خمتلف النوازل ، وذلك نظرا ملا يتميز 
به الفقه االإ�سالمي من مبادئ اأبرزها :

 اأنظمة االإ�سالم عامة ، فهي �ساحلة لكل زمان ومكان ،فهي لي�ست م�سرعة لزمن خا�ض كما هو 	 
احلال يف الت�سريعات الو�سعية التي تتغري بتغري الزمان واملكان. كما اأنها ت�سمل كافة جوانب 
احلياة ، ف�سال عن مرونتها وقابليتها للتطور ومواكبة االأحداث املتجددة عن طريق االجتهاد 
يف �سوء مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية . والتي تهدف اإلى حفظ ال�سروريات وكذلك احلاجيات 
والتح�سينات . ويقوم الت�سريع االإ�سالمي على مراعاة التي�سري والو�سطية ف االأحكام .واأخريا 
فاإن الفقه االإ�سالمي يقوم على االجتهاد للبحث عن حلول لكل ما ي�ستجد من وقائع واأحداث ، 

ف �سوء مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية ومبادئها.

وف املبحث الثاين – تناولنا  ف الفرع االأول  : ظواهر االأزمة املالية العاملية باعتبارها كارثة كربى 
اأثارها الكارثة حتى اليوم . وال�سبب الرئي�سي لهذه االأزمة هو  هزت االقت�ساد العاملي وال زالت 
اال�ستثمار ف الرهون العقارية و ال�سندات املغطاة بقرو�ض الرهن العقاري  حدث ذلك للم�سارف 
ف الواليات املتحدة ، واليابان ودول �سرق اأ�سيا ، ودول اأمريكا الالتينية ، ودول اأوروبا ال�سرقية 

التي حتولت اإلى اقت�ساد ال�سوق . وتتلخ�ض ابرز اأعرا�ض االأزمة املالية العاملية فيما يلي :

نتيجة  امل�سددة  وغري  املعدومة  القرو�ض  حجم  ارتفاع  نتيجة   ، امل�سارف  لدى  �سيولة  اأزمة   -1
اإقرا�ض اأنا�ض لي�ض لديهم ما ي�سددون به قرو�سهم.

2- الذعر املايل الذي �ساد حيث اندفع حاملي االأ�سهم لبيع اأ�سهمهم خوفا من انهيار اأ�سعارها .
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3- انت�سار حاالت بيع االأ�سهم مع انخفا�ض الطلب عليها فانهارت اأ�سعارها .

، ولعدم قدرتها على متييز  4- امتناع امل�سارف عن االإقرا�ض خوفا على �سياع تلك القرو�ض 
املقرت�ض اجليد من الرديء، وتفاقم م�سكلة ال�سيولة لديها .

5- وجدت �سركات االأوراق املالية ، و�سركات ال�سم�سرة ، وجتار االأوراق املالية �سعوبة يف ممار�سة 
ن�ساطهم لعدم توافر ال�سيولة لديهم نتيجة امتناع امل�سارف عن اإقرا�سهم .

6- ارتفاع خ�سائر �سركات التامني : فنتيجة حاالت االإفال�ض ودفع التعوي�سات  اأو ا�ستثمارها جلزء 
من اأر�سدتها ف اأ�سهم انهارت قيمتها ، وانهيار �سوق الرهون العقارية الذي يعترب اال�ستثمار ف 

اأ�سوله جذابا ل�سركات التامني.

٧-  خ�سائر ال�سناديق ال�سيادية : وهي �سناديق ا�ستثمار متتلكها حكومات ، مثل �سندوق ا�ستثمار 
اأبو ظبي اأو ال�سندوق القطري ،اأو ال�سندوق ال�سيني والرو�سي وم�سدر اأر�سدتها عائدات النفط 
واالحتياطيات الر�سمية بالعمالت االأجنبية للبلد ، وت�ستثمر اأموالها ف اأ�سول �سوق املال وقرو�ض 
اأ�سعار تلك االأ�سول مع حدوث  الرهن العقارية ، وال�سندات املغطاة بالرهن العقاري ، وانهيار 

االأزمة اأدى اإلى خ�سائر كبرية تقدر مبقدار 25% من قيمة ا�ستثمارات تلك ال�سناديق .

           ويف الفرع الثاين – تناولنا اأ�سباب الأزمة املالية العاملية ،وقد اأرجعناها اإلى �سببني 

ف  التعامل  اأو  الربوي  الفائدة  نظام  على  يقوم  الذي  الراأ�سمايل  النظام  طبيعة  االأول– 
االئتمان واالجتار ف الديون ، اأو كما عرف البع�ض امل�سارف الربوية باأنها : )امل�سارف التي 

تقرت�ض لكي تقر�ض (. وامل�سارف  الربوية تقوم بوظيفتني اأ�سا�سيتني :

الأولى – االجتار ف الديون ، وذلك بقيام امل�سرف باإقرا�ض ما اأودع لديه ، اأو ما اقرت�سه 

من املودعني مقابل ثمن حمدد هو الفائدة نهاية ال�سنة .

الثانية – خلق الديون اأو االئتمان وهي وظيفة ميار�سها النظام امل�سرف ف جمموعه حيث 

تقوم تلك امل�سارف  باإقرا�ض ما مل تقرت�سه فعال من احد ، اأي تقوم باإقرا�ض ما ال متلكه 
ال�سلبية على  اأثارها  وتنعك�ض  الربوية  امل�سارف  �سديدة اخلطورة متار�سها  . وهذه وظيفة 

جممل الن�ساط االقت�سادي .

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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 وال�سبب الثاين لالزمة – هي م�سكلة الرهون العقارية. وتتلخ�ض هذه امل�سكلة من واقع �سوق 
القرو�ض العقارية حيث تعترب اأكرب اأ�سواق الدين ف الواليات املتحدة ، واكرب املقر�سني فيه 
موؤ�س�سة الرهن العقاري الوطنية وقد طرا تطور جديد عندما اأدخلت اإحدى كربى �سركات 

الرهن العقاري اأداة مالية جديدة م�ستقة هي االأوراق 

) ال�سندات (املغطاة برهون عقارية متعددة بغر�ض حتويل الرهون العقارية من اأ�سول مالية 
غري �سائلة اإلى اأ�سول مالية �سائلة يتم بها اإ�سدار �سند جديد يتم بيعه لطرف ثالث . ونظرا 
لتو�سع القرو�ض العقارية وامتدادها اإلى اأفراد جدارتهم االئتمانية �سعيفة ، فقد توقف عدد 
وقت  العر�ض ف  فزاد  للبيع  م�ساكنهم  لعر�ض  املقر�سون  وقد جلا  ال�سداد  منهم عن  كبري 
ال يوجد طلب على امل�ساكن فانهارت اأ�سعارها و اأ�سبحت معظم القرو�ض العقارية قرو�سا 
�سخمة  خ�سائر  يف  ت�سبب  مما  عقارية  برهون  املغطاة  االأوراق  اأ�سعار  وانهارت   ، معدومة 
لكل املوؤ�س�سات املالية التي دخلت تلك االأوراق املالية املغطاة برهون عقارية �سمن حمافظ 

اأ�سولها .
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ثانيًا:التو�سيات :

اإلى �سببني رئي�سيني  العاملية يرجع  املالية  االأزمة  اأ�سباب  اأن  البحث وجدنا  من ا�ستخال�ض 
هما : 

1- طبيعة النظام الراأ�سمايل الذي يرتكز على نظام الفائدة الربوي .

2- اأزمة الرهون العقارية املتعددة . وما جنم عنها من اإفال�ض وبطالة وك�ساد عم خمتلف 
مناطق العامل .

بان  امل�سيحيني  الدين  ورجال  وال�سيا�سيني  االقت�ساد  رجال  كثري من  ونظرا العرتاف 
 . املعا�سرة  املالية  االأزمة  عنها  جنم  والتي  الكربى  الكارثة  هو  الربوي  الفائدة  نظام 
االإ�سالمي  الفقه  يقدمه  ما  تطبيق  يتطلب  النازلة  لهذه  االأمثل  العالج  اأن  نرى  لذلك 
اأخرى  نوازل  نتجنب  حتى  الربوي  الفائدة  لنظام  البديل  تعترب  ا�ستثمارية  بدائل  من 
م�ستقبال ومن البدائل اال�ستثمارية التي يقدمها الفقه االإ�سالمي ما تقوم به امل�سارف 

االإ�سالمية والتي عر�سنا اأبرزها وهي :

                  1عملية املرابحة لالأمر بال�سراء .

                      2- �سيغة امل�ساربة .

                      3- �سيغة امل�ساركة .

                          4- عمليات االإجارة املنتهية بالتمليك .

بدال 	  االإ�سالمية  ال�سكوك  ال�ستخدام  االإ�سالمية  امل�سرفية  اجلهات  ت�سعى  اأن  نرى  كما   
اأ�سواق راأ�ض املال ) البور�سات ( مع منع  اأن ت�ستخدم يف  عن ال�سندات الربوية والتي يجب 
ال�سما�سرة من عمليات ت�سليل حملة االأ�سهم بادعاء جناح �سركات وحتقيقها اأرباح عالية وهي 
يف احلقيقة خا�سرة مما يدفع حملة االأ�سهم ل�سراء اأ�سهم خا�سرة ثم ي�سطرون لبيعها وتكون 

�سببا لالزمات املالية . 

 ومن جهة اأخرى نرى اأن يتجه راأ�ض املال لال�ستثمار ف الدول العربية واالإ�سالمية  بدال من 	 

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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ا�ستثماره ف الواليات املتحدة اأو اأوروبا؛ الأن ف ذلك خماطر خ�سارة روؤوؤ�ض االأموال كما حدث 
مليارات  اخلليج  دول  من  العربية  امل�سارف  بع�ض  خ�سرت  حيث  املعا�سرة  املالية  االأزمة  ف 
الدوالرات . وف ا�ستثماره بالطريقة االإ�سالمية �سمان واأمان من اخل�سارة اأو من امل�سادرة اإذا 

حدث خالف �سيا�سي مع دول الغرب كما حدث مع اإيران وليبيا .

وختامًا نقول اإن ما حدث من اإفال�ض لكربى �سركات التمويل وامل�سارف و خ�سارات باملليارات ف�سال عن 
الك�ساد والبطالة لهو م�سداقا لقوله تعالى حول الربا :) ميحق اهلل الربا ويربي ال�سدقات ( وقوله �سبحانه 
:) يا اأيها الذين امنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا اإن كنتم موؤمنني .فاأن مل تفعلوا فاأذنوا بحرب من 

اهلل ور�سوله واإن تبتم فلكم روؤو�ض اأموالكم ال تظلمون وال تظلمون ( فاأي حرب اأكرث من هذه االأزمة ؟ .
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-        القران الكرمي 

-  ي�سروا وال تع�سروا ، البخاري ، �سحيح اجلامع ، رقم ٨0٨6 .

- ابن القيم اجلوزية ، الطرق احلكمية ف ال�سيا�سة ال�سرعية ، دار الفكر بريوت .

- املنظمة العربية للثقافة والعلوم ، املعجم العربي االأ�سا�سي ، �ض 11٨٧، تون�ض .

- عبد الوهاب خالف ، علم اأ�سول الفقه ، �ض11، ط اأولى ، دار القلم ، القاهرة

- ابن منظور ، دين ، 1/ 1٧.

- ر�سائل بن عابدين ، 1/1٧.

- د. وهبة الزحيلي ، �سبل اال�ستفادة من النوازل ف التطبيقات املعا�سرة ، �ض9.

- د. عبد النا�سر اأبو الب�سل ، بحث ف كتاب بحوث ف درا�سات فقهية معا�سرة 602/2  .

- د. حممد روا�ض قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، �ض441 .

-  ل�سان العرب ، مرجع �سابق ،15 / 260 .

- املرجع ال�سابق ، 53/4 .

- د. حممد ريا�ض ، اثر الفتوى والنوازل يف اإثراء الفقه االإ�سالمي �ض1٨1 . 

- د. يو�سف القر�ساوي ، �سريعة االإ�سالم ، �ض1٨- 22 .املكتب االإ�سالمي ، بريوت .

- د. يو�سف القر�ساوي ، احلالل واحلرام ف االإ�سالم ،  �ض20- 2٨ ، مكتبة اجلديد تون�ض .

- البخاري ، عن ان�ض بن مالك  ، كتاب املزارعة ، حديث :2195 .

 ، ، �ض 9-11، جامعة احلنان  انعكا�ساتها وحلولها   ، العاملية  املالية  االأزمة  ، موؤمتر  ال�سيخ  .الداوي  د   -
طرابل�ض ، لبنان ،13- 14 مار�ض 2009 .

- د. م�سطفى كامل خليل ، امل�ستقات املالية وتداعيات االأزمة املالية العاملية ، �ض ٨-10، املوؤمتر العلمي 

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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ال�سنوي الثالث ع�سر كلية احلقوق – جامعة املن�سورة ، املن�سورة )1-2 ابريل 2009 .

- د . حممد زكي �سافعي ، مقدمة يف النقود والبنوك ،�ض19٧، دار النه�سة ، القاهرة ، م�سر .  

- د. حممد يحي عوي�ض ،مبادئ علم االقت�ساد �ض23، دار النه�سة القاهرة .

- د . حممد عبد العزيز عجمية ،مبادئ علم االقت�ساد ، �ض23 ، دار النه�سة القاهرة .

- املرجع ال�سابق ، �ض  25 .

- د . حممد زكي �سافعي ، املرجع ال�سابق ، �ض 1٧0 – 1٧2 .

- �سمري عبد احلميد ر�سوان ، طبيعة اأعمال امل�سارف التجارية ، ندوة امل�سارف التجارية .

- د . م�سطفى كامل خليل مرجع �سابق ، �ض15- 1٧ .

- د. الداوي ال�سيخ ، مرجع �سابق ،�ض 16 – 1٧ .

- د. جودة عبد اخلالق ، االأزمة املالية العاملية اأزمة نظام ، ال�سيا�سة الدولية ، �ض11،2009 .

- د. علي ال�سالو�ض ، مو�سوعة الق�سايا الفقهية املعا�سرة ، �ض335- 33٨ .

- البخاري ، عن اأبي مو�سى االأ�سعري ، مرفوعا ،حديث :2141 .

- د. منى لطفي بيطار ، اآلية التمويل العقاري ف امل�سارف االإ�سالمية ، �ض26- 2٧، جملة جامعة دم�سق 
للعلوم االقت�سادية والقانونية ، املجلد 25، 2009 .

- ال�سيخ �سيد �سابق ،  فقه ال�سنة ،  3  /213- 215، دار الفكر ، بريوت ، 19٨3.

- د. منى لطفي البيطار مرجع �سابق ، �ض 2٧- 2٨ .

-  البخاري ، عن اأبي مو�سى االأ�سعري عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، حديث :2141.

- د. منى لطفي بيطار ، مرجع �سابق ، �ض 2٧- 2٨.

- نادر اأبو الفتوح ، جريدة االأهرام ،ال�سكوك االإ�سالمية ال�سيادية ، 12/26 / 2012 .

-       30- حممود العدم ، ماليزيا اكرب �سوق لل�سكوك االإ�سالمية ، مرا�سل قناة اجلزيرة .كواالملبور .
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فهر�س املو�سوعات 

املقدمة

املبحث االأول: تعريف م�سطلح فقه النوازل و اأهميته ف احلياة املعا�سرة

الفرع االأول – تعريف امل�سطلح ، ومتيزه عن بع�ض امل�سطلحات امل�سابهة

الفرع الثاين – �سمولية الفقه االإ�سالمي لعالج خمتلف النوازل

املبحث الثاين : بداية االأزمة املالية العاملية و اأ�سبابها

الفرع االأول – بداية االأزمة املالية العاملية

الفرع الثاين – واقع االأزمة املالية العاملية واأ�سبابها

اأوال – واقع االأزمة  املالية العاملية

ثانيا – اأ�سباب االأزمة املالية العاملي

املبحث الثالث: عالج االأزمة املالية من منظور النظام االقت�ساد االإ�سالمي

الفرع االأول – �سيغ ا�ستثمار راأ�ض املال ف النظام االقت�سادي االإ�سالمي

الفرع الثاين – اأدوات ا�ستثمارية جديدة 

اخلامتة

التو�سيات

امل�سادر واملراجع

الفهر�ض

دور فقه املوازنات في عالج األزمة املالية العاملية
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فقه الموازنات في قضايا المرأة
ًكما يجليها القرآن الكريم
العالقة الزوجية نموذجا

�إعد�د �لباحثة: �لدكتورة كفاح بنت كامل �أبوهّنود

جامعة �أم �لقرى – �لكلية �جلامعية بالقنفذة
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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�ملقدمة

�إنَّ �حلمد هلل، نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور �أنف�سنا و�سيئات �أعمالنا، من 
ون�سهد  له،  �سريك  ال  وحده  �إالَّ �هلل  �إله  ال  �أن  ون�سهد  له،  ي�سلل فال هادي  ومن  له،  لَّ  ُم�سِ يهده �هلل فال 
�أمته  ون�سح  ربه  ر�سالة  بّلغ  �ملوؤمنني؛  �لنعمة على  به  و�أمت  �لدين  به  �أكمل �هلل  ور�سوله،  �أنَّ حممدً� عبده 
وجاهد يف �سبيل �هلل حق جهاده حتى �أتاه �ليقني ف�سلو�ت �هلل و�سالمه عليه، وعلى �آله �لطيبني �لطاهرين، 

و�أ�سحابه �لغر �مليامني، ومن تبعهم باإح�سان �إلى يوم �لدين. 
�مل�سلمة،  لالأمة  �الجتماعي  بالن�سيج  تت�سل  �جتماعية  لق�سية  هادئة  �سرعية  روؤية  يقدم  �لبحث  هذ�  �إّن 
وهي فقه �ملو�زنات يف ق�سية �لعالقة �لزوجية، �إذ يبحث �الأ�س�س �لتي �أقامت عليها �ل�سريعة بناء �لعالقة 
�لزوجية، ومنطلقاتها �لقيمية �لتي حتقق مفاهيم �لتو�زن يف تركيبة هذه �لعالقة مبا يوؤ�س�س لرت�بط يحقق 
مفهوم �لتكامل بني �لعالقتني، بحيث ل تطغى حقوق �أحدهما على �لآخر، �أو يفرط جانب على جانب �أو 

يتعدى.

ويف �لعناوين �لتالية للبحث بيان �صاف يك�صف عن قيمة �لتو�زن ك�صنة كونية وفطرة �أ�صيلة يف �أحكام وبناء 
�لت�سريع �الإ�سالمي باإذن �هلل. 

�أهمية �لبحث

تكمن �أهمية هذ� �لبحث يف ت�صليطه �ل�صوء على �ملحاور �لتالية �لتي تبينها �لدر��صة:

1-�إذ تك�صف �لدر��صة عن فقه �ملو�زنة �ل�صرعية يف ق�صايا �صائكة تت�صل بالعالقة �لزوجية، وتثري �لكثري 
�لأطر  بزوجته يف  �لزوج  �لأفكار حول عالقة  زوبعة من  لإثارة  �لتغريبي  �لتيار  وي�صتدعيها  �ل�صبهات  من 

�لت�صريعية �لتي �أقرتها �لأحكام.

2- كما تبني �لدر��صة �أن �لقو�مة مفهوم و��صع تكاملي ينبني على عالقة تفاعلية لي�س فيها �صيطرة طرف 
على �لآخر، بل هي عالقة تنظم �إد�رة �لقيادة يف �صفينة �لأ�صرة.

فقه املوازنات في قضايا املرأة كما يجليها القرآن الكرمي
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تت�صكل  �أ�صا�صها  وعلى  و�لوظائف،  �لو�جبات  من  �لكثري  حتكم  عليا  مقا�صد  �لدر��صة  تو�صح  كذلك   -3
�لكثري من �أحكام �لعالقة �لزوجية وذلك لبناء متو�زن يحفظ �صو�بية �ملق�صد �ل�صرعي من بناء �لأ�صرة 

يف �الإ�سالم. 

�أ�سئلة �لبحث

يحمل �لبحث عدة �أ�صئلة جتيب عنها �لدر��صة وهي: 

1- ما هي معامل �لروؤية �لقر�آنية للعالقة �لزوجية يف ن�صقها �لفطري �ملتو�زن؟
2- ما طبيعة �لروؤية �ل�صرعية للعالقة �لزوجية، وما هي نوع �لإ�صكاليات �لتي يتكاأ عليها مثريو 

�ل�صبهات يف �أحكام �لعالقة �لزوجية؟
3- ما هي مرتكز�ت �ملنهج �ل�صرعي يف توجيه م�صائل �لأحكام �ملت�صلة بالعالقة �لزوجية؟.

4- ما هي �أهم �لأ�ص�س �لتي ينبني عليها فقه �ملو�زنة يف �لعالقة �لزوجية؟. 
5- ما هو �لتوجيه �لأخالقي و�لرتبوي لفقه �ملو�زنة يف ق�صية �لعالقة �لزوجية؟.

�أهد�ف �لبحث

يهدف �لبحث �إلى بيان:

1- فقه �ملو�زنة يف �لقو�مة بني �لعد�لة و �مل�صاو�ة.

2- فقه �ملو�زنة يف �ملعا�صرة يف �لعالقة �لزوجية بني �لن�س �لقر�آين و�لتطبيق �لعملي.

3- فقه �ملو�زنة يف �حلقوق �ملالية يف �لعالقة �لزوجية بني �حلق و �لو�جب.

4- فقه �ملو�زنة يف �لوظيفة يف �لعالقة �لزوجية بني �حلرية و �مل�صوؤولية.
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ملخ�ص �لبحث

يدر�س هذ� �لبحث ق�سية �لقو�مة يف �لعالقة �لزوجية كمحور رئي�س يف بناء عالقة متو�زنة تخدم م�سالح 
�لأ�صرة ومن ثم �ملجتمع، وقد حاول هذ� �لبحث بيان �لروؤية �ل�صرعية مل�صاألة �لقو�مة ومن ثم بيان �لركائز 

�لتي تعتمد عليها �لقو�مة يف حتقيق �ملو�زنة، ويف �صفحات �لبحث �لتالية بيان لكل هذه �ملعاين. 

كما تبني �لدر��صة كيف ر�صم �لقر�آن م�صتوى بديعا للعالقة �لزوجية، �أفا�س فيه يف بيان طبيعة �ملعا�صرة 
بني �لأزو�ج؟ وقد �أ�ص�س ذلك كله على جمموعة من �ملحاور �لتي حتمل فقه �لتو�زن بني مهام �ملر�أة و�لرجل 

يف �لأ�صرة وحقوق كال �لطرفني وو�جباته.

�ملالية،  �حلقوق  يف  �لأزو�ج  بني  �لإلهية  �لعد�لة  منطلق  من  �ل�صريعة  و�زنت  كيف  �لدر��صة  تف�صر  كما 
و�لتكاليف �لتي تت�صل بالنفقة؟ وكيف �رتقت �ل�صريعة بالعالقة �لزوجية �إلى م�صتوى من �لتو�زن �ملن�صبط 

مبقا�سد عليا كرمية؟

و�أخري� تك�صف �لدر��صة عن �لرتباط بني �حلرية و�مل�صوؤولية يف وظيفة �ملر�أة يف �لعالقة �لزوجية، ومن 
ثم وظيفتها يف خارج �لبيت و�أثرها على �ملو�زنة بني �مل�صلحة �لعامة للمجتمع و �مل�صلحة �خلا�صة للمر�أة، 

و�سلة ذلك كله بالعد�لة �لتي هي �أ�سا�س مقا�سد �ل�سريعة كلها.  

وبهذ� يكون �لبحث قد �أدى غايته، فاإن �أ�صبت فمن �هلل و�إن �أخطاأت فمن نف�صي ومن �ل�صيطان، وكما بد�أنا 
فاحتة هذ� �لبحث بحمد �هلل عز وجل ننهي خامتته بحمده �صبحانه �لذي �أعان وي�صر.

فقه املوازنات في قضايا املرأة كما يجليها القرآن الكرمي
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�ملحاور �لرئي�سية للدر��سة

�أواًل - �لقو�مة 

تعد ق�صية �لقو�مة يف �لعالقة �لزوجية هي �ملحور �لرئي�س يف بناء عالقة متو�زنة تخدم م�صالح �لأ�صرة 
ومن ثم �ملجتمع، فالعالقة �لزوجية �ل�صليمة هي �للبنة �لأولى يف بناء �أ�صرة متو�زنة حتقق �أهد�ف �ل�صريعة 
�لإ�صالمية يف �لزو�ج و�إقامة �لأ�صرة �مل�صلمة، وقد حاول هذ� �لبحث بيان �لروؤية �ل�صرعية مل�صاألة �لقو�مة 
ومن ثم بيان �لركائز �لتي تعتمد عليها �لقو�مة يف حتقيق �ملو�زنة، ويف �لنقاط �لتالية بيان لكل هذه �ملعاين. 

-  فقه �ملو�زنة يف �لقو�مة بني �لعد�لة و �مل�ساو�ة:

�إذ  و�مل�صاو�ة،  �لعد�لة  مفاهيم  معها  عليهم  وتختلط  �لنا�س  �أفهام  من  �لكثري  على  �لقو�مة  ق�صية  تلتب�س 
�لأ�صطر  فاإننا يف هذه  لذ�  �ل�صريعة،  �لعد�لة يف  �أو مبد�أ  �مل�صاو�ة  �لقو�مة تخالف مبد�أ  �أن  �لكثري  يح�صب 
�لتالية ن�صلط �ل�صوء على مفاتيح للفهم تعني على و�صوح �صورة �لقو�مة يف تو�زنها �ل�صرعي بني مفهومي 

�مل�صاو�ة و�لعد�لة كما جتليها بالغة �لقر�آن �لكرمي.   

1 - �لتاأ�سيل �ل�سرعي لق�سية �لقو�مة

ا �أَْنَفُقو� ِمْن �أَْمَو�ِلِهْم تعد هذه  ُهْم َعَلى َبْع�ٍس َومِبَ ُ َبْع�سَ َل �هللَّ ا َف�سَّ �َساِء مِبَ �ُموَن َعَلى �لنِّ َجاُل َقوَّ قال تعالى: �لرِّ
�لآية �لكرمية هي مفتاح فهم م�صاألة �لقو�مة، وهي مرتكز رئي�س يف جتلية مقا�صد �لقو�مة ومعانيها ومر�د 

�هلل منها يف حتقيق �مل�صالح �لعامة لالأ�صرة.

فالقو�مة مفهوم يحمل معاٍن و��سعة تفهم �بتد�ء من �للغة �لعربية �لتي نزل بها كتاب �هلل تبارك 
وتعالى؛ فقد قال �بن منظور: »�لقيم هو �ل�صيد و�صائ�س �لأمر، وقيم �لقوم: �لذي يقومهم وي�صو�س �أمرهم، 
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وقيم �ملر�أة زوجها لأنَّه يقوم باأمرها وما حتتاج �إليه«1. 
�م: �لذي يقوم على �ساأن �سيٍء ويليه وي�سلحه2.  و«�لَقوَّ

وهذه �ملعاين كلها يوؤكد عليها علماء �لتف�سري يف كتبهم فقد قال �بن كثري رحمه �هلل: »�لرجل َقّيم 
ت«.3  على �ملر�أة؛ �أي هو رئي�صها وكبريها و�حلاكم عليها وموؤدبها �إذ� �عوجَّ

و قال �ل�صوكاين رحمه �هلل: »�إنهم يقومون بالذب عنهّن، كما تقوم �حلكام و�لأمر�ء بالذّب عن 
�لرعية، وهم �أي�صًا يقومون مبا يحتجن �إليه من �لنفقة و�لك�صوة و�مل�صكن«4.

ِبَطاَعِة  َوَياأُْمَرَها  َوَيْحُجَبَها،  �ْلِع�ْصَرَة  َوُيْح�ِصَن  َفَقَة،  َو�لنَّ �مْلَْهَر  َيْبُذَل  �أَْن  »َفَعَلْيِه  وقال �بن �لعربي رحمه �هلل: 
ْفُظ مِلَاِلِه، َو�ْلإِْح�َصاُن  َياٍم �إَذ� َوَجَبا َعَلى �مْلُ�ْصِلِمنَي، َوَعَلْيَها �حْلِ اَلٍة َو�صِ ، َوُيْنِهَي �إَلْيَها �َصَعاِئَر �ْلإِ�ْصاَلِم ِمْن �صَ ِ �هللَّ

َها �إلَّ ِباإِْذِنِه، َوَقُبوِل قوله يف �لطاعات«5. َجَبِة َوَغرْيِ ْمِرِه يِف �حْلَ �إَلى �أَْهِلِه، َو�ِلْلِتَز�ُم ِلأَ

 وقال �أبو جعفر �لطربي رحمه �هلل: “�لرجال �أهل قيام على ن�صائهم، يف تاأديبهن و�لأخذ على �أيديهن فيما 
يجب عليهن هلل ولأنف�صهم”6. 

ُ ِبِه ِمْن َطاَعٍة، َوَطاَعُتُه �أَْن  ، �أَْن ُتِطيَعُه ِفيَما �أََمَرَها �هللَّ وجاء عن �بن عبا�س ر�صي �هلل عنهما: “�أَُمَر�ُء َعَلْيِهنَّ
�ِصَنًة �إَِلى �أَْهِلِه، َحاِفَظًة مِلَاِلِه”7. َتُكوَن ُمْ

�َساِء �أي: قو�مون عليهن  �ُموَن َعَلى �لنِّ َجاُل َقوَّ وقال �ل�سيخ �بن �سعدي رحمه �هلل: “يخرب �هلل تعالى �أن �لرِّ
باإلز�مهن بحقوق �هلل تعالى، من �ملحافظة على فر�ئ�صه، وكفهن عن �ملفا�صد، و�لرجال عليهم �أن يلزموك 

بذلك، وقو�مون عليهن �أي�صًا بالإنفاق عليهن و�لك�صوة و�مل�صكن”8.
1  �بن منظور، ل�صان �لعرب، ج12 �س496.

2  �لطاهر �بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير، ج5 �س38. ويقول �لر�غب: »و�لقيام على �أ�صرب: قيام بال�صخ�س؛ 
�إما بت�صخري �أو �ختيار، وقيام لل�صيء هو �ملر�عاة لل�صيء و�حلفظ له«. �لر�غب �لأ�صفهاين، �ملفرد�ت يف غريب �لقر�آن، 

�س416.
3  �حلافظ �بن كثري، تف�صري �لقر�آن �لعظيم، ، ج1، �س84. 

4  �ل�سوكاين، فتح �لقدير، ، ج1، �س460
5  �بن �لعربي، �أحكام �لقر�آن ، ج1، �س530.

6  �أبو جعفر �لطربي، جامع �لبيان، ج8، �س290. 
7  تف�سري �بن �أبي حامت

8  عبد �لرحمن بن �صعدي، تي�صري �لكرمي �لرحمن يف تف�صري كالم �ملنان، موؤ�ص�صة �لر�صالة، �س 142.

فقه املوازنات في قضايا املرأة كما يجليها القرآن الكرمي
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ُهْم  ُ َبْع�صَ َل �هللَّ ا َف�صَّ ثم يعلل �أبو بكر �بن �لعربي �صبب �خت�صا�س �هلل �لرجل بالقو�مة يف قوله تعالى: مِبَ
َعَلى َبْع�ٍس بقوله :

 “�ملعنى: �إين جعلت �لقو�مية على �ملر�أة للرجل لأجل تف�صيلي له عليها وذلك لثالثة �أ�صياء:

�الأول: كمال �لعقل و�لتمييز.

�لثاين: كمال �لدين و�لطاعة يف �جلهاد و�لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر على �لعموم، وغري ذلك.

وهذ� �لذي بّينه �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف �حلديث �ل�سحيح: “ما ر�أيت من ناق�صات عقل ودين �أغلب 
�لليايل ل ت�صلي ول  �إحد�كن متكث  �ألي�س  يا ر�صول �هلل؟ قال:  �لرجل �حلازم منكن قلن: وما ذلك  للب 
ت�صوم فذلك نق�صان دينها، و�صهادة �إحد�كن على �لن�صف من �صهادة �لرجل، فذلك من نق�صان عقلها”، 

َر �إِْحَد�ُهَما �ْلأُْخَرى9.  لَّ �إِْحَد�ُهَما َفُتَذكِّ وقد ذكر �هلل �صبحانه ذلك يف كتابه �لكرمي فقال: �أَْن َت�صِ

�لثالث: بذله �ملال من �ل�صد�ق و�لنفقة”10. 

وعليه فاإن �لقو�مة يف معاين �لقر�آن ومر�ده:
1-  هي مهمة وم�صوؤولية ذ�ت �أبعاد متنوعة وو��صعة وق�صرها على �مل�صوؤولية �ملالية من ق�صر �لر�أي 
�َصاِء11 يف “موُقع �ملقّدمة للحكم بتقدمي دليله لالهتمام بالدليل، �إذ  �ُموَن َعَلى �لنِّ َجاُل َقوَّ و�لنظر، و�آية �لرِّ
��ستوينا مع  �لن�ساء )ليتنا  �الآية قول  �أّن �سبب نزول  �أو قد وقع بالفعل، فقد روي  تاأويل،  قد يقع فيه �سوء 

�لرجال يف �ملري�ث و�َسَرْكناهم يف �لغزو(”12.
وقيام  و�لدفاع،  �حلفظ  قيام  “هو  �لتف�صري  علماء  ذكر  كما  �لن�صاء  على  �لرجال  قيام  �إن   -2
ُهْم َعَلى َبْع�ٍس13 �أي: بتف�سيل �هلل بْع�سهم  ُ َبْع�سَ َل �هللَّ ا َف�سَّ �الكت�ساب و�الإنتاج �ملايل، ولذلك قال تعالى: مِبَ

على بع�س وباإنفاقهم من �أمو�لهم”14.

9  �صورة �لبقرة: �لآية282.
10  �أحكام �لقر�آن، �بن �لعربي، ج1، �س530.

11  �صورة �لن�صاء، �لآية: 34.
12  �بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير، ج5 �س38.

13  �صورة �لن�صاء، �لآية: 34.
14  �بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير، ج5 �س38.
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ْمَو�ِلِهْم15 يف نكاحهن كاملهر و�لنفقة”16. اآ �أَْنَفُقوْ� ِمْن �أَ وقال �لبي�ساوي “َومِبَ
فالقو�مة يف حق �لرجل هي م�صوؤولية و�أمانة، ومهام ل يطيقها �إل �لرجال، و�أمر �أو�صع من جمرد 

�لنفقة �ملادية.
3- �أن هذه �لقو�مة لي�صت مرتبة �أو منزلة ي�صتعلي بها �لرجل على �ملر�أة يف عالقته بها، وقد بني 
و�لرعاية،  �لقيام  يف  �ملبالغة  معنى  حتمل  و�لتي  �لقو�مة،  بلفظة  �لدرجة  هذه  عن  بالتعبري  �لقر�آن  ذلك 
و�حلفظ و�ملتابعة، وكلها م�صوؤوليات ت�صتلزم من �لرجل �صدة �لكدح و�ل�صعي، ولذ� بني �لقر�آن �رتباط هذه 
�لقو�مة بالنفقة على �لزوجة، وح�صن �لقيام بحقوقها، ولي�س فيها معنى �لت�صلط �أو �لظلم �أو غريه، و�إن 

�أ�صاء �لنا�س فهم �لأمر �لإلهي �أو تطبيقه فذلك مما ل يوؤ�خذ به �لإ�صالم �أو يالم عليه.
دعوى  ق�صية  تبدو  وهنا  تف�صيل،  �أو  ماباة  ولي�س  م�صوؤوليات  تتبعه  تكليف  �لقو�مة  تبدو  وبهذ� 
ظلم �ملر�أة �لتي يرددها �لتيار �لتغريبي حيث تبدو �لقو�مة م�صوؤولية لها تبعات �صرعية، و�لدعاء باأن من 
ملن  �لو�جب  �إعطاء  يعني  مفهوم  فالعد�لة  �لفقه  على عدم  دليل  �لو�جب  هذ�  �ملر�أة يف  م�صاو�ة  �مل�صاو�ة 
يقدر على �لقيام به، ويف هذ� تاأ�صيل للفرق بني مفهومي �مل�صاو�ة و�لعد�لة، فالعد�لة مفهوم �أو�صع و�أعمق 
من مفهوم �مل�صاو�ة فامل�صاو�ة لي�صت عدل ولكن �لعدل يحقق ما يزيد عن �مل�صاو�ة، وهذ� من فقه �ملو�زنة 
�إذ تو�زن �ل�صريعة بني مطالب �لعد�لة �لتي حتقق حقوق �ملر�أة وحقوق �لأ�صرة يف رعاية م�صاحلها وبني 
�مل�صاو�ة �لتي تعني فقط �لتماثل يف �حلقوق و�لتي تعني يف �لقو�مة �إثقال �ملر�أة بو�جبات وم�صوؤوليات هي 

بغنى عنها.   

15  �صورة �لن�صاء، �لآية: 34.
�م  16  �لبي�ساوي، �أ�سر�ر �لتنزيل، �س184. وذكر �ل�سيخ �ل�سعر�وي –رحمه �هلل- يف تف�صري �لآية �أن معنى »�لقوَّ

هو �ملبالغ يف �لقيام. وجاء �حلق هنا بالقيام �لذي فيه تعب، خ�س به �لرجل بكلمة فت�صقى، وحني ذكر �ل�صقاء يف 
�لأر�س و�لكفاح �صرت �ملر�أة ومل يذكرها، وكان �خلطاب للرجل. وهذ� يدل على �أن �لقو�مة حتتاج �إلى تعب، و�إلى جهد، 

اآ �أَْنَفُقوْ� ِمْن �أَْمَو�ِلِهْم  و�ملال ياأتي نتيجة �حلركة  و�إلى �صعي، وهذه �ملهمة تكون للرجل. ثم تاأتي حيثية �لقو�مة: َومِبَ
ونتيجة �لتعب، فالذي يتعب نقول له: �أنت قّو�م ، و�لقو�مة تكون على �أمر �لبنات و�لأخو�ت و�لأمهات. فال ي�صح �أن 

تاأخذ “قو�م” على �أنها �ل�صيطرة؛ عليهن. ول غ�صا�صة على �لرجل �أن ياأمتر باأمر �ملر�أة فيما يتعلق بر�صالتها كامر�أة 
ويف جمالت خدمتها، �أي يف �ل�صئون �لن�صائية، فكما �أن للرجل جماله، فللمر�أة جمالها �أي�صًا و�لدرجة �لتي من �أجلها 

ُرفع �لرجل هي �أنه قو�م �أعلى يف �حلركة �لدنيوية، وهذه �لقو�مة تقت�صي �أن ينفق �لرجل على �ملر�أة«. ممد متويل 
�ل�سعر�وي، تف�سري �ل�سعر�وي، ج4 �س2193.

فقه املوازنات في قضايا املرأة كما يجليها القرآن الكرمي



1275

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

1275

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

2- مقا�سد  �لقو�مة 

قامت �ل�صريعة �لإ�صالمية يف كلياتها على �لكثري من �ملقا�صد �لكربى �لنافعة، و على �حلكمة �لإلهية �لعليا 
يف كل �أحكامها، و�لقو�مة حكم �صرعي ينتظم يف �صلك �ملقا�صد �لكربى �جلليلة لالأحكام �ل�صرعية، ويف 

�لنقاط �لتالية بيان تف�صيلي لكل هذه �ملعاين �لعظيمة.

   

1- بيان مق�سد وحدة �لقيادة يف �لعائلة

�لقو�مة يف �ل�صريعة �لإ�صالمية حتقق مق�صد� رئي�صا �أل وهو �حلفاظ على وحدة �لقيادة يف �لعائلة، ووحدة 
و�لت�صتت يف  فالتنازع  �لعائلي،  �لأمن  �لأ�صرة مبا يحقق م�صلحة  �صفينة  ل�صري  �لأمان  �لقيادة هي �صمام 
للزوج  �لقيادة  تولية  �ل�صريعة  كان من حكمة  لذ�  لالأ�صرة،  و�لدمار  �لف�صاد  يجلب  �لأ�صرة  موؤ�ص�صة  قيادة 
��صتقر�ر  عليها  ينبني  عظيمة  م�صلحة  وهي  �لعائلة  يف  �لقيادة  وحدة  رعاية  م�صلحة  هي  غاية  لتحقيق 

�لأ�صرة ودو�م حالها. 

2- بيان مفهوم �الأف�سلية 

�لقو�مة �أف�صليتها ن�صبية وهي لي�صت خريية مطلقة �إنَّ هذه �لدرجة هي ما يت�صل بحق �لرجعة و�لرعاية 
لي�صت  �لدرجة  �لكاملة، وهذه  �لزوجية  للمر�أة يف حال  ي�صوغ  �أي ت�صرف ل  و�ملنع من  و�لإنفاق  و�حلماية 
نا�صئة عن �أف�صلية �لرجل و�إمنا هي نا�صئة عن وظيفة �لرجل يف نطاق �لأ�صرة، فهي �أف�صلية توظيف، و�ملر�أة 
�أف�صل من زوجها يف رعاية �لزوج يف بيته وذريته، و�لرجل �أف�صل فيما يتعلق بالرعاية و�لتدبري يف نطاق 
فيها  يتعني  �لتي  للمو�قع  و�صمولها  عمومها  �إلى  �إملاحًا  بالتنكري  درجة  كلمة  وجاءت  ملوقعه.  طبقا  �لأ�صرة 

�لتقابل بني �لرجل و�ملر�أة17. 

“ذلك  وقتادة:  جماهد  قول  �أي�صًا  ينقل  َدَرَجٌة18  َعَلْيِهنَّ  َجاِل  َوِللرِّ تعالى:  لقوله  تف�سريهم  وحول 
تنبيه على ف�صل حظه على حظها يف �جلهاد و�ملري�ث وما �أ�صبهه”19.

وقول �بن عبا�س: “تلك �لدرجة �إ�صارة �إلى ح�س �لرجال على ح�صن �لع�صرة و�لتو�صع للن�صاء يف 
�أن يتحامل على نف�سه، وهذ� قول  �إن �الأف�سل ينبغي  “�أي  ويعقب على هذ� �لقول بقوله:  �ملال و�خللق”، 

17  �نظر: ممد �حلاج نا�صر، �ملر�أة و�ل�صوؤون �لعامة يف �لإ�صالم، )بريوت: د�ر �صادر، ط1، 2001م(، �س96.
18  �صورة �لبقرة، �لآية: 228.

19  �بن عطية، �ملحرر �لوجيز، ج1، �س 306. 
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ح�صن بارع”20. 
ويقول �الآلو�سي مبينًا معنى �لتف�سيل يف �لدرجة: “ويخ�صون ب�صرف يح�صل لهم لأجل �لرعاية 

و�لإنفاق عليهن”21.
قال �لر�زي رحمه �هلل : “ وقد ذكرنا �أن �صبب نزول هذه �لآية �أن �لن�صاء تكلمن يف تف�صيل �هلل 
�لرجال عليهن يف �ملري�ث ، فذكر تعالى يف هذه �لآية �أنه �إمنا ف�صل �لرجال على �لن�صاء يف �ملري�ث ، لأن 
�لرجال قو�مون على �لن�صاء ، فاإنهما و�إن ��صرتكا يف ��صتمتاع كل و�حد منهما بالآخر ، �أمر �هلل �لرجال �أن 
و� عليهن �لنفقة ف�صارت �لزيادة من �أحد �جلانبني مقابلَة بالزيادة من �جلانب  يدفعو� �إليهن �ملهر ، وَيُدرُّ

�لآخر ، فكاأنه ل ف�صل �لبتة ، فهذ� هو بيان كيفية �لنظم22
و�لقهر”23.  و�ال�ستطالة  بالتغلب  ال  بالف�سل  ت�ستحق  �لوالية  �أن  على  دليل  �الآية  “ويف  �لزخم�سري:  قال 
و”قو�مة �لرجل هي قو�مة رعاية و�إد�رة، ولي�صت قو�مة هيمنة وت�صلط، و�إن كلمة �لأف�صلية �لو�ردة يف قوله 
ا �أَْنَفُقو� ِمْن �أَْمَو�ِلِهْم هي �أف�سلية  ُهْم َعَلى َبْع�ٍس َومِبَ ُ َبْع�سَ َل �هللَّ ا َف�سَّ �َساِء مِبَ �ُموَن َعَلى �لنِّ َجاُل َقوَّ تعالى: �لرِّ
�لتنا�صب �مل�صلحي مع �لوظيفة �لتي يجب �لنهو�س باأعبائها؛ فالرجل ولي�س �لذكر هو �لأقدر على حماية 

�لأ�صرة يف حالة وجود خطر د�هم.

3- بيان �سنة �هلل يف �الختالف �لطبيعي بني �لرجل و�ملر�أة 

بوظائف  تت�صل  �لتي  �مل�صائل  من  �لكثري  لفهم  مهم  �رتكاز  مور  كاالأنثى24  �لذكر  تعالىولي�س  قوله  يعد 
�لرجل و�ملر�أة، �إذ “يجعل �هلل منهما عاملني خمتلفني يف �لرتكيب و�لوظيفة،  و �ملعنى �لقر�آين �لدقيق فيه 
�أن هناك �ختالفا وتفاوتا طبيعيا يف �لرتكيب �لتكويني لكل و�حد من �لذكر و�لأنثى،و�ختالفا يف  دللة، 
�لظاهر و�لباطن، و�ختالفا يف �ل�صكل و�مل�صمون، ويف �لقلب و�لقالب، ويف �لعاطفة و�مل�صاعر مع مالحظة 

�أن هذ� �لختالف لي�س �ختالفا يف �لكر�مة �لإن�صانية.

 فاإذ� �ختلف �لرتكيب �خللقي و�ل�صيكولوجي و�لنف�صي و�لعاطفي، ف�صوف تختلف �لوظائف و�مل�صوؤوليات، 
وتختلف من ثم �لتكاليف و�لأدو�ر و�لأعمال،وهذ� �لختالف لتدعيم �حلياة وتنظيمها، ليت�صخر �أحدهما 

20  �بن عطية، �ملحرر �لوجيز، ج1 �س294.
21  �لآلو�صي، روح �ملعاين، ج2 �س135.

22  �لر�زي، �لتف�صري �لكبري، ج5، �س70
23  �لزخم�صري، �لك�صاف، ج1، �س 523.

24  �صورة �آل عمر�ن، �آية 36.
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لالآخر ت�صخريً� طبيعيا لق�صاء حاجتهما �مل�صرتكة،يف عالقتهما �لزوجية �ملتكافئة”25.

كما يجب �لتنويه على �أن �لقو�مة هي وظيفة �جتماعية تقت�صي باأن يكون �لَقيِّم على م�صتوى حتمل �مل�صوؤولية، 
و�أن تكون لديه �لكفاءة لإد�رة �صوؤون �جلماعة على نهج �صليم، وهذ� هو مر�د �ل�صريعة من توزيع �ملهام يف 

تو�زن عجيب يحفظ على �لفرد طاقته، وعلى كل عن�صر وظيفته �لالئقة به.

ثانيًا – فقه �ملو�زنة يف �ملعا�سرة يف �لعالقة �لزوجية 

بني �لن�س �لقر�آين و�لتطبيق �لعملي

1- �لتاأ�سيل �ل�سرعي

ر�صم �لقر�آن م�صتوى بديعا للعالقة �لزوجية، �أفا�س فيه يف بيان طبيعة �ملعا�صرة بني �لأزو�ج، وقد �أ�ص�س 
ذلك كله على جمموعة من �ملحاور �لتي حتمل فقه �لتو�زن بني مهام �ملر�أة و�لرجل يف �لأ�صرة وحقوق كال 

�لطرفني وو�جباته. 

قال �لقرطبي يف قوله تعالى: َوَعا�ِصُروُهنَّ ِبامْلَْعُروِف26 �أي: على ما �أمر �هلل به من ح�صن �ملعا�صرة، و�ملر�د 
بهذ� �لأمر يف �لأغلب �لأزو�ج؛ وذلك توفية حقها من �ملهر و�لنفقة، و�أل يعب�س يف وجهها بغري ذنب، و�أن 
يكون منطلقًا يف �لقول ل فظًا ول غليظًا ول مظهرً� مياًل �إلى غريها... فاأمر �هلل �صبحانه بح�صن �صحبة 
�لن�صاء �إذ� عقدو� عليهّن لتكون �أُْدَمة بينهم و�صحبتهم على �لكمال، فاإنه �أهد�أ للنف�س و�أهناأ للعي�س، وهذ� 

و�جب على �لزوج، وقال بع�سهم: “هو �أن يت�سّنع به”27.

و قال يحيى بن عبد �لرحمن �حلنظلي: “�أتيت حممد �بن �حلنفية فخرج �إيّل يف ملحفة حمر�ء وحليته 
تقطر من �لغالية، فقلت: ما هذ�؟ قال: �إن هذه �مللحفة �ألقتها علّي �مر�أتي ودهنتني بالطيب، و�إنهن ي�ستهني 
منا ما ن�ستهيه منهّن”، وقال �بن عبا�س ر�صي �هلل عنه: “�إين �أحب �أن �أتزين المر�أتي كما �أحب �أن تتزين 

يل”28.

25  مكي قا�صم بغد�دي، �لقو�مة در��صة قر�آنية معا�صرة، �س15.
26  �صورة �لن�صاء، �آية 19.

27  �لقرطبي، �أحكام �لقر�آن، ج5، �س97.
28  �لقرطبي، �أحكام �لقر�آن، ج5، �س97
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وقال �بن كثري يف قوله تعالى: َوَعا�ِصُروُهنَّ ِبامْلَْعُروِف  “�أي طيبو� �أقو�لكم لهن وح�صنو� �أفعالكم وهيئاتكم 
بح�صب قدرتكم كما حتب ذلك منها فافعل �أنت بها مثله كما قال تعالى: َوَلُهنَّ ِمْثُل �لَِّذي َعَلْيِهنَّ ِبامْلَْعُروِف29.

�أخالقه  وكان من  و�أنا خريكم لأهلي”،  “خريكم خريكم لأهله  و�سلم:   وقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
�صلى �هلل عليه و�صلم �أنه جميل �لع�صرة د�ئم �لب�صر، يد�عب �أهله، ويتلطف بهن ويو�صعهن نفقة، وي�صاحك 
ن�صاءه حتى �إنه كان ي�صابق عائ�صة �أم �ملوؤمنني ر�صي �هلل عنها يتودد �إليها بذلك، قالت ر�صي �هلل عنها: 
“�صابقني ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ف�صبقته وذلك قبل �أن �أحمل �للحم، ثم �صابقته بعدما حملت 
ويجمع ن�صاءه كل ليلة يف بيت �لتي يبيت عندها فياأكل معهن �لع�صاء يف  �للحم ف�سبقني فقال: هذه بتلك”، 
بع�س �لأحيان ثم تن�صرف كل و�حدة �إلى منزلها، وكان ينام مع �ملر�أة من ن�صائه يف �صعار و�حد ي�صع عن 
كتفيه �لرد�ء وينام بالإز�ر، وكان �إذ� �صلى �لع�صاء يدخل منزله ي�صمر مع �أهله قلياًل قبل �أن ينام يوؤ�ن�صهن 

ِ �أُ�ْصَوٌة َح�َصَنٌة 30.  بذلك، قال تعالى: َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُصوِل �هللَّ

“ويجب   :31 ِمْثُل �لَِّذى َعَلْيِهنَّ َوَلُهنَّ  و قال �لزخم�سري _مثاًل_ يقول يف تف�سري قوله تعالى: 
�ل�صرع  يف  ينكر  ل  �لذي  بالوجه  �أي  ِبامْلَْعُروِف؛  عليهّن  لهم  يجب  �لذي  مثل  �لرجال  على  �حلق  من  لهّن 

وعاد�ت �لنا�س فال يكلفهن ما لي�س لهّن ول يكلفونهّن ما لي�س لهم ول يعنف �أحد �لزوجني �صاحبه”32. 
ويقول: “و�ملر�د باملماثلة: مماثلة �لو�جب �لو�جب يف كونه ح�صنة، ل يف جن�س �لفعل، فال يجب 

عليه �إذ� غ�صلت ثيابه �أو خبزت له �أن يفعل نحو ذلك، ولكن يقابله مبا يليق بالرجال”33.
وينقل �بن عطية �أقو�ًل لل�صلف يف تف�صري قوله تعالى: َوَلُهنَّ ِمْثُل �لَِّذى َعَلْيِهنَّ ِبامْلَْعُروِف، منها: 

قول �بن عبا�س: “ذلك يف �لتزين و�لت�صنع و�ملوؤ�تاة”.
وقول �ل�سحاك و�بن زيد: “ذلك يف ح�صن �لع�صرة وحفظ بع�صهم لبع�س وتقوى �هلل فيها، و�لآية 

تعم جميع حقوق �لزوجية”34.
ولقد �أفا�س �بن عا�صور يف بيان �لدللة �لبالغية و�ملعاين �لكرمية �لتي �أوردها �لقر�آن يف قوله: 

29  �لبقرة، �لآية228. 
30  �الأحز�ب،  �الآية21.

31  �صورة �لبقرة، �آية 228.
32  �لزخم�صري، �لك�صاف، ج1 �س300.
33  �لزخم�صري، �لك�صاف، ج1 �س300.

34  �بن عطية، �ملحرر �لوجيز، ج1 �س294.
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ِبامْلَْعُروِف، فقال: “�لباء للمالب�صة، و�ملر�د به ما تعرفه �لعقول �ل�صاملة، �ملجردة من �لنحياز �إلى �لأهو�ء، 
�أو �لعاد�ت �أو �لتعاليم �ل�صالة، وذلك هو �حل�صن وهو ما جاء به �ل�صرع ن�صًا �أو قيا�صًا، �أو �قت�صته �ملقا�صد 
�ل�صرعية �أو �مل�صلحة �لعامة، �لتي لي�س يف �ل�صرع ما يعار�صها. و�لعرب تطلق �ملعروف على ما قابل �ملنكر، 
�أي وللن�صاء من �حلقوق مثل �لذي عليهن مالب�صًا ذلك د�ئمًا للوجه غري �ملنكر �صرعًا وعقاًل، وحتت هذ� 

تفا�صيل كبرية توؤخذ من �ل�صريعة، وهي جمال لأنظار �ملجتهدين، ولهذ� �لهتمام مق�صد�ن: 
�أحدهما: دفع توهم �مل�صاو�ة بني �لرجال و�لن�صاء يف كل �حلقوق، توهمًا من قوله �آنفًا: [َوَلُهنَّ ِمْثُل 

�لَِّذي َعَلْيِهنَّ ِبامْلَْعُروِف.
 وثانيهما: حتديد �إيثار �لرجال على �لن�صاء مبقد�ر خم�صو�س، لإبطال �إيثارهم �ملطلق، �لذي كان 

متبعًا يف �جلاهلية”35.
ي�صوغ  ل  ت�صرف  �أي  و�ملنع من  و�لإنفاق  و�حلماية  و�لرعاية  �لرجعة  بحق  يت�صل  ما  �لدرجة هي  �إنَّ هذه 
للمر�أة يف حال �لزوجية �لكاملة، وهذه �لدرجة لي�صت نا�صئة عن �أف�صلية �لرجل و�إمنا هي نا�صئة عن وظيفة 
�لرجل يف نطاق �لأ�صرة، فهي �أف�صلية توظيف، و�ملر�أة �أف�صل من زوجها يف رعاية �لزوج يف بيته وذريته، 
�أف�صل فيما يتعلق بالرعاية و�لتدبري يف نطاق �لأ�صرة طبقا ملوقعه. وجاءت كلمة درجة بالتنكري  و�لرجل 

�إملاحًا �إلى عمومها و�صمولها للمو�قع �لتي يتعني فيها �لتقابل بني �لرجل و�ملر�أة36.

ونالحظ بعد هذ� �ل�صتعر��س جلملة من �أقو�ل �لعلماء �صابقًا ولحقًا �أنهم يجمعون على �أنَّ للمر�أِة حقوقًا 
ولي�س  تنوع  �ملهام �ختالف  �لتاأكيد على �ختالف  للرجل مع  �لرجل، كما يقرون مبكانتها ومماثلتها  على 
يف   U �هلل  �صنن  وفق  و�لنهار  �لليل  دورة  وتتم  �حلياة  حركة  فيه  تتكامل  �ختالف  وهو  ت�صاد،  �ختالف 
هذ� �لكون، فامل�صاو�ة يف �لقر�آن ير�د بها �لتماثل يف �لتكليف وم�صوؤولية �ل�صتخالف مع تغاير �لوظائف 
ومتايزها وهذ� ما فهمه �لعلماء و�أوردوه، وعا�صته �ملر�أة �مل�صلمة يف �لتاريخ، ولئن �أُق�صي �لإ�صالم �ليوم عن 

و�قع �لنا�س، فاإنه ل يحمل وزر �لأخطاء �لتي يرتكبها �لنا�س �ليوم جهاًل وظلمًا.

- فقه �ملو�زنة بني �لنظرية و�لتطبيق

على  يقع  ظلم  وكل  �مل�صلم،  �لو�قع  يف  �ملر�أة  بحق  �مل�صينة  �أو  �لفا�صدة  �ملمار�صات  وزر  �لإ�صالم  يتحمل  ل 
�ملر�أة من بع�س �لأفر�د �مل�صلمني يف �ل�صلوكيات فاإن �ل�صريعة منه بر�ء، وهذ� ما ي�صيء غالب �لنا�س فهمه 

35  �بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير، ج2 �س400.
36  �نظر: ممد �حلاج نا�صر، �ملر�أة و�ل�صوؤون �لعامة يف �لإ�صالم، )بريوت: د�ر �صادر، ط1، 2001م(، �س96. 
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�أن �صلوكنا �خلاطيء هو �لتطبيق �لعملي  �إذ يخلط �لكثري بني �مل�صلمني و�لإ�صالم ويظنون  و�لتمييز فيه، 
لالإ�صالم ويف هذ� غنب عظيم لل�صريعة �لتي جاءت لتقر �لعد�لة كمبد�أ رئي�س يف كل �لتعامالت �لإن�صانية 

و�لأحكام �ل�صرعية.  

ثالثا – فقه �ملو�زنة يف �حلقوق �ملالية- بني �حلق و �لو�جب

- �لتاأ�سيل �ل�سرعي 

و�زنت �ل�صريعة من منطلق �لعد�لة �لإلهية بني �لأزو�ج يف �حلقوق �ملالية، و�لتكاليف �لتي تت�صل 
بالنفقة ونحوه ويف �لنقاط �لتالية تو�صيح تف�صيلي لهذ� �ملعنى:

1- لقد جاء �لقر�آن ليقرَّ للمر�أة حقوقًا، وُيثبت لها ذمًة ومري�ثًا، وهذ� ما دل عليه �لتعبري �لقر�آين 
يف �آية �ملري�ث، قال تعالى: للذكر مثل حظ �لأنثيني37 وهو تعبري يحمل معان هائلة “فقد كان �ملر�د من �الآية 
�صاحلًا لكي يوؤدى بغري هذ� �لتعبري نحو: لالأنثى ن�صف حظ �لذكر؛ لكن �أوثر هذ� �لتعبري لنكتة لطيفة، 
وهي �لإمياء �إلى �أَن حظ �لأنثى �صار يف �ل�صرع �أهم من حظ �لذكر �إذ هو �لأ�صل �لذي يقا�س عليه، ففي 
حني كانت مه�صومة �جلانب قبل جميء �لإ�صالم ف�صار �لقر�آن ينادي بحظها يف �أول ما يقرع �لأ�صماع من 

�أحكام �ملري�ث”38.
2- �إنَّ �لقر�آن حنَي جعَل لالأنثى ن�صف حظ �لذكر مل يكن يف ذلك “ماباة جلن�س على ح�صاب 
جن�س، و�إمنا �لأمُر �أمُر تو�زٍن وعدٍل بني ما يتحمله �لذكر من �أعباء وما تتحمله �لأنثى منها �صو�ء يف �لتكوين 
�لعائلي لالإخوة و�لأخو�ت، �أو يف �لنظام �لجتماعي �لإ�صالمي، فالرجل يتزوج �ملر�أة، ويكلف �إعالتها و�إعالة 
�أبنائها منه يف كل حالة يكون هو م�صوؤول عنها �صو�ء وهي معه، �أو هي مطلقة منه يف بع�س �حلالت. �أما 

ا �أن يقوم بها رجل قبل �لزو�ج وبعده.  ا �أن تقوم بنف�صها فقط، و�إمَّ �ملر�أة فاإمَّ
�أقل حال-  فالرجل مكلف -على  �أي حال،  �أبناء يف  ول على  زوج  بنفقة على  لي�صت مكلفة  وهي 
�أعباء �ملر�أة يف �لتكوين �لعائلي ويف �لنظام �لجتماعي �لإ�صالمي. ومن ثم يبدو �لعدل كما يبدو  �صعف 
�لتنا�صق بني �لُغْنِم و�لُغرم يف هذ� �لتوزيع �حلكيم. ويبدو �أي�صًا كل كالم يف نقد هذ� �لتوزيع جهالة من 
ناحية و�صوء �أدب مع �هلل من ناحية �أخرى، وزعزعة للنظام �لجتماعي و�لأ�صرّي ل ت�صتقيم معها حياة”39.

37  �صورة �لن�صاء، �آية 11.
38  �بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير، ج4 �س45-46 بت�صرف.

39  �صيد قطب، يف ظالل �لقر�آن، ج1 �س591. 
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3- �إنَّ هذ� �ملقد�ر من �لإرث لي�س يف جميع �حلالت فالقر�آن فر�س لها من �ملال ن�صيبًا ت�صاوي 
فيه �لرجل؛ بل تفوقه يف بع�س �حلاالت ومن ذلك40: 

- يف حال مري�ث �لأب و�لأم فاإن لكل و�حد منهما �ل�صد�س، �إن كان للميت فرٌع و�رٌث مذكر، ويكون 
مري�ث �لأخوة لأم –ذكرهم و�أنثاهم- �صو�ء يف �ملري�ث.

- �أما يف �حلال �لتي قال عنها �هلل عز وجل: َفاإِْن ُكنَّ ِن�َصاًء َفْوَق �ْثَنَتنْيِ َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َو�إِْن َكاَنْت 
ا َتَرَك �إِْن َكاَن َلُه َوَلٌد41 فهاهنا ياأخذ �لأب �ل�صد�س  ُد�ُس مِمَّ ُف َوِلأََبَوْيِه ِلُكلِّ َو�ِحٍد ِمْنُهَما �ل�صُّ �صْ َو�ِحَدًة َفَلَها �لنِّ
وهو �أقل بكثري مما �أخذت �لبنت �أو �لبنات. بل قد تتفوق �ملر�أة على �لرجل يف �ملري�ث �إذ� كانت يف درجة 

متقدمة كالبنت مع �لأخوة �لأ�صقاء �أو �لأب و�لبنت مع �لأعمام.
- �أن ترث �لأنثى ول يرث �لذكر ومثاله: �أن ميوت �صخ�س عن �بن وبنت و�أخوين �صقيقني، فاإن 
ن�صيب كل منهم -�لبن و�لبنت- �لرتكة كلها؛ للذكر مثل حظ �لأنثيني. �أما �لأخو�ن �ل�صقيقان فال �صيء 

لهما حلجبهما بالفرع �لذكر، وهنا جند �أنَّ �لبنت ترث و�لأخ غري �ل�صقيق ل يرث.
يُكمُ 42 يعني “يفِر�س عليكم وي�صَرع لكم هذ� �حُلكَم”43؛  4- �إنَّ �لتعبري �لقر�آين بقوله تعالى: ُيو�صِ
ه على �ملحرمات”44، فالتعبري �لقر�آين يف �الآية �إذً� يحمل معنى  الأنَّ “�لو�صية ِمَن �هلل �إيجاٌب لقوله بعد َن�صِّ
�لفر�س و�لوجوب، و�لفر�ئ�س لي�صت ماًل للتغيري و�لتبديل و�لتعديل كما يريد �لتيار �لتغريبي ويقرتح، و�إل 
لأ�صبحت �ل�صريعة كلها مظنة �لعبث و�لتالعب، وتدخل �لأهو�ء و�آر�ء �لرجال، وكفى بذلك �إ�صاءة لدين �هلل 

عز وجل. 
وعليه فاإن: 

�أوال: حق �لإرث: �ملر�أة يف �ل�صالم لها حق �صرعي يف �لرتكة �لتي تركها مورثها، ويثبت هذ� �حلق منذ 

خلقتها يف بطن �أمها وي�صتمر ثابتًا لها ويحق لها �لت�صرف فيه بعد وفاة مورثها، فلها بيعه وهبته ومنحه ملن 
َكِر ِمْثُل َحظِّ �ْلأُْنَثَينْيِ َفاإِْن ُكنَّ  ُ يِف �أَْوَلِدُكْم ِللذَّ يُكُم �هللَّ ت�صاء، �أو �لحتفاظ به و�لعمل فيه، قال �هلل تعالى: ُيو�صِ

40  ر�صو�ن جمال، بحث بعنو�ن »�مل�صاو�ة و�لعو�ر�س �ملحتملة لتطبيقاتها عند �لإمام �بن عا�صور«، جملة �لإ�صالم 
يف �آ�صيا، جملد1، عدد يونيو، 2004م
41  �صورة �لن�صاء، �لآية: 11.
42  �صورة �لن�صاء، �لآية: 11.

43  �أبو �ل�سعود، �إر�ساد �لعقل �ل�سليم، ج2 �س142.
44  �بن عادل �حلنبلي، �للباب يف علوم �لكتاب، ج6 �س208.
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ُف 45، فالإرث حق و�جب للمر�أة مهما كانت  �صْ ِن�َصاًء َفْوَق �ْثَنَتنْيِ َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َو�إِْن َكاَنْت َو�ِحَدًة َفَلَها �لنِّ
�أم غري ذلك،  �أم �صفيهة، �صاحلة  �أختًا، عاقلة �أم جمنونة، ر�صيدة  �أو  �أمًا  �أو  حالتها وفقرها وغناها بنتًا 
ولي�س لأحد من كان �أن يحرمها من هذ� �حلق �مل�صروع �لذي �صرعه �هلل من فوق �صبع �صمو�ت، ول متنع منه 

�إل مبو�نعه �ل�صرعية من كفر �أو ردة �أو قتل ملورثها.

وما ن�صمع عنه يف �لع�صر �حلا�صر من �نتقا�س حلقوق �ملر�أة، ومنعها من �إرثها بغري حق عند بع�س �لنا�س 
�إمنا هو تع�صف و�أكل لأمو�ل �لنا�س بالباطل، و�إرثها لها وهو طريق م�صروع ك�صبت به هذ� �حلق قال تعالى:  

 46 ا �ْكَت�َصنْبَ يٌب مِمَّ �َصاِء َن�صِ ا �ْكَت�َصُبو� َوِللنِّ يٌب مِمَّ َجاِل َن�صِ ِللرِّ

ويوؤكد �لقر�آن �لكرمي �أن �لإن�صان كفرد له كيانه �خلا�س، فهو �ملخاطب من �هلل، و�ملكلف و�مل�صوؤول، ونتيجة 
لذلك فله حق �لتملك �ل�صخ�صي وهو حق ينفرد وي�صتقل به من غري منازع �أيًا كان �لفرد كبري� �أم �صغري� 
ا َك�َصَبْت َرِهيَنٌة47 ، وقال تعالى:  َوُكلُُّهْم �آَِتيِه َيْوَم �ْلِقَياَمِة َفْرًد�48 . ذكر� �أم �أنثى قال �هلل تعالى:  ُكلُّ َنْف�ٍس مِبَ

ثانيا: حق �لنفقة: �لنفقة حق للمر�أة يلتزم بها ويل �أمرها �صو�ء كانت �أمًا �أم �أختًا �أم بنتًا �أم قريبة يرثها 

وترثه، و�إذ� تزوجت �نتقل هذ� �للتز�م على �لزوج منذ قيام �حلياة �مل�صرتكة بينهما وعليه �أن ينفق باعتد�ل 
ح�صب �لعادة و�لبيئة، ل مييل �إلى �لإ�صر�ف �أو �لتقتري، ول يحمل نف�صه فوق طاقتها، [ل يكلف �هلل نف�صًا �إل 
ما �آتاها49 ، و�لنفقة على �ملر�أة عبادة وقربة �لى �هلل ملا روى �أبو �أمامة �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 

قال: »من �أنفق على �مر�أته وولده و�أهل بيته فهي �سدقة«50. 

 ُ َل �هللَّ ا َف�صَّ �َصاِء مِبَ �ُموَن َعَلى �لنِّ َجاُل َقوَّ وهذ� �لإنفاق يعترب �صببًا من �أ�صباب قو�مة �لرجل على �ملر�أة �لرِّ
ْمَو�ِلِهْم51 ، و�لنفقة و�جبة للزوجة ماد�مت توؤدي و�جبها جتاه زوجها،  ا �أَْنَفُقو� ِمْن �أَ ُهْم َعَلى َبْع�ٍس َومِبَ َبْع�سَ

45  �صورة �لن�صاء، �آية 11
46  �صورة �لن�صاء، �آية 32.

47  �صورة �ملدثر، �آية 38
48  �صورة مرمي، �آية 95

49  �صورة �لطالق، �آية 7
50  قال �ملنذري يف �لرتغيب و�لرتهيب: رو�ه �لطرب�ين باإ�صنادين �أحدهما ح�صن، ج3، �س62.

51  �صورة �لن�صاء، �آية 34
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وبيتها، و�أولدها، لأنها مكلفة ور�عية لزوجها وبيته و�أولده.

فاإذ� متردت على �لفطرة، ومل تقم بو�جبها وحادت عن �ملنهج و�لطريق �ل�صليم يف رعاية زوجها ومتكينه 
من نف�صها فقد فوتت على �لزوج مق�صود �حلياة �لزوجية فلي�س لها نفقة ول حقا ماليًا على زوجها.

ومن �لأعمال �لتي يت�صرر فيها �لزوج ومتنع عنها �لنفقة، خروجها من بيته بغري �إذنه، وق�صاء �أوقات طويلة 
�إمنا وجبت للزوجة  خارج �لبيت بغري ر�صاه، وهجر بيته، و�متناعها من �ملبا�صرة بغري عذر، لأن �لنفقة 
ببذلها نف�صها ووقتها وجهدها وزينتها على ر�حة زوجها و�إ�صعاده ومنحه ثمار �حلياة �لزوجية، فاإذ� فاته 

هذ� فلم يلزمه نفقة.

و�لنفقة ت�صمل �لطعام و�ل�صر�ب و�لك�صوة وما ت�صتلزمه �حلياة �لطبيعية �لالئقة بالزوجني دون �إ�صر�ف ول 
تقتري و�لو�صط و�لعتد�ل �أمر مطلوب �صرعًا وح�صن �لع�صرة لكي ي�صود �لتفاهم �حلياة �لزوجية و�ل�صعادة.

وهناك طرق م�صروعة �أخرى للمر�أة يثبت بها حق �كت�صاب �ملال مثل �لعمل بر�تب �أو باأجر يومي �أو �صهري 
عند خروجها للعمل بال�صروط �مل�صروعة لعمل �ملر�أة يف �لإ�صالم وما يرتتب عليه من حقوق، ومن �لطرق 

�لأخرى �مل�صروعة للتملك �لو�صية و�لهبة و�ملنحة و�لوقف و�جلعالة و�ملكافاآت �ملالية وغريها.

وعلى �ملر�أة حقوق وو�جبات مالية جتب يف مالها كالزكاة �ملفرو�صة �إذ� ملكت �ملر�أة ن�صابا، وم�صى عليه 
ت�ستطيعه من ف�سل مالها  �لقربى، وبذل ما  �لفقر�ء و�ملحتاجني و�مل�ساكني وذوي  �حلول، و�ل�سدقة على 
يف �لإنفاق يف �صبيل �هلل، كما جتب عليها �لنفقة على و�لديها و�إخو�نها و�أخو�تها وقر�بتها �إذ� كانو� فقر�ء 

متاجني وكانت قادرة م�صتطيعة باملعروف ولها �أجر كبري.

- فقه �ملو�زنة يف �لعالقة �لزوجية �ملالية بني �لو�جب وبني �لقيم

قد تبدو هذه �لنقطة مو�صوعا خ�صبا للكثري من �لنقا�صات، �إذ تتفاوت �لآر�ء بني �حلقوق �لقانونية �ملالية 
للمر�أة يف �ل�صريعة وبني �لكثري من �لق�صايا �لأخالقية، وتتمحور كلها حول م�صاألة �حلق �ملايل للزوجة وبني 
قدرتها على �لت�صامي �إلى ما هو �أعلى من جمرد �ملطالبة �حلقوقية، ونعني بذلك �أن �آيات �لقر�آن �لكرمي 
حتث دوما على جمموعة من �لقيم �لأخالقية �لتي تت�صل باحلقوق �ملالية ومن ذلك مثال: قوله تعالى: ول 
تن�صو� �لف�صل بينكم  يف �صاأن �لأحكام �ملت�صلة بحقوق �ملر�أة �ملالية يف ق�صية �لطالق، وهي �إ�صارة بينة على 

�أهمية ح�صور �حل�س �لأخالقي يف كل �لتعامالت �ملادية، وذلك رفعا للقيم �ملعنوية على �مل�صائل �ملادية.
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ومعاين  �ملادة  وبني مطالب  و�لروح،  �ملادة  بني  �لقر�آن  �آيات  �ل�صريعة من خالل  تو�زن  كيف  يت�صح  وهنا 
�لأخالق، وبني �حلق و�لقيم.   

ر�بعا – وظيفة �لزوجة بني �حلرية و �مل�سوؤولية 

1- �لتاأ�سيل �ل�سرعي

تكاد ق�صية وظيفة �لزوجة تعد من �ملو�صوعات �لتي تثري زوبعة هائلة من �لنقا�صات و�لأحاديث و�لن�صالت 
ل�صالح �صبهة ��صمها ظلم �ملر�أة، فعلى حني يوجه �لقر�آن �لكرمي �لزوجة �إلى وظيفتها �خلطرية �لد�خلية 
بحيث يقيم تو�زن ملحوظا بني حركة �لزوجة و�لرجل مبا يخدم �جليل، تتحرك تيار�ت تغريبية �إلى هدم 

مفهوم �لعمل للمر�أة د�خل �لبيت ل�صالح تو�زن �ل�صوق �لعاملي مبا يخدم فكرة �ملال فقط.  

و لقد �أثبتت �لكثري من �لدر��صات �لعلمية و�لدر��صات �لإح�صائية �أن »�لأعمال �ملنزلية تت�صمن �مل�صاهمة 
يف �إنتاج �حلاجيات و�خلدمات �ملجتمعية، و�أنه لول �لن�صاط �لذي تقوم به �ملر�أة لحتاجت �لعائلة �إلى �صر�ء 
د�خل  �ل�صتهالكية  �لأعمال  �إد�رة  بعملية  تقوم  �لو�عي  �لقت�صادي  �ملنطق  فاملر�أة يف  �ل�صوق،  من  غالبه 
�ملنزل، و�خلدمات �ل�صحية و�لجتماعية ورعاية �لأولد نف�صيًا و�صحيًا و�لتاأثري يف توجهاتهم، وهذ� كله 
مبثابة حت�سرٍي وتطويٍر للمو�رد �لب�سرية �لتي �سيقع على عاتقها م�سوؤولية �الإنتاج �القت�سادي يف �مل�ستقبل«52.

كما �أجمع علماء �لبيولوجيا و�لنف�س و�لجتماع على “�أن �لوظيفة �لطبيعية للمر�أة �أن تكون �أمًا، 
و�لأم وحدها هي �لقادرة على �أن تاأتي باملعجز�ت �ل�صامية بالن�صبة لطفلها ففي �صنيه �لأولى، حيث تتكون 

ُمُثُله �لتي ميكن �أن نعتربها �لت�صميم �لأ�صا�صي حلياته �مل�صتقبلية”53.
لذ� فاإن ميد�ن عمل �ملر�أة يف جمال �لأمومة “هو �أ�صرف ما يف �لوجود فاملهمة �لتي تفر�صها عليها 
�لفطرة هي �لتعامل مع �صيد هذ� �لكون، حتمله ثم ت�صعه وتغذيه، ثم تربيه وترعاه بينما عمل �لرجال مع 

مكونات �لوجود ذ�تها ل�صتغاللها و�لنتفاع بها خلريه وخري �لنا�س”54.
وهذ� �مليد�ن هو مدر�صٌة حقيقيٌة للمر�أة، ذلك “�أن حتمل �لن�صاء مل�صوؤولية تقدمي خدمات للعائلة 

52  جمموعة من �ملوؤلفني، �ملر�أة �لعربية بني ثقل �لو�قع وتطلعات �لتحرر، �س96.
53  �خلطيب، ق�صية �ملر�أة، �س143.

54  جمال �لدين ممود، �ملر�أة �مل�صلمة يف ع�صر �لعوملة، )�لقاهرة: د�ر �لكتاب �مل�صري، ط1، 2001م(، 
�س74.
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يك�صب �لن�صاء خرب�ت يتعلمن من خاللها كيف يُنظمن �ملجتمع �ل�صغري، وكيف يزلن �لتعار�س بني �أع�صائه، 
وكيف ُي�صعن �أجو�ء �لت�صامح و�لتعاطف، وكيف يدعمن �لرجال يف �أعمالهم �ل�صعبة”55.

�لن�صاء، وي�صتحيل يف جمال �ملمار�صة ف�صل مفهومها عن  فـ”�إنَّ �لأمومة هي مركز حياة  وعليه 
مار�صت  �إذ�  �ملر�أة  تكت�صبها  �لتي  و�لإجناز�ت  �لقدر�ت  حتليل  على  قائٌم  و�صٌف  وهو  �لن�صائية،  مفهوم 

�الأمومة”56. 
ولقد �صاء �هلل عز وجل �أن يجعل �لزو�ج �صبيل حتقق هذه �ملهمة �لعظيمة، ورتب عليها عالقات، و�صالت 
م�صدرً�  ت�صبح  �لعائلة  فاإن  �لعائلة،  �إطار  �صمن  �إل  تتم  ل  �حلقة  “�لأمومة  فـ  كرمية  وو�سائج  �إن�سانية، 
مهمًا ملعرفة �صكل ممار�صات �لحرت�م �ملتبادل وطرق بناء �مل�صوؤولية، فالأمومة كخربة ل تفهم مبعزل عن 
�لعالقات �لجتماعية و�ملوؤ�ص�صات �لتي تتج�صد فيها، وهي جتربة تك�صب �ملر�أة �صمات �إيجابية وجتعلها �أقل 

عنفًا و�أ�صد رغبة يف �ل�صالم”57.

�إل �أن هذ� ل مينع م�صاركة �ملر�أة يف �لعمل �خلارجي مبا يحقق �لتو�زن �لذي هدفت له �ل�صريعة �لغر�ء يف 
عمل �ملر�أة.

2- �ل�سو�بط �ل�سرعية �لتي حتقق هدف �ملو�زنة يف وظيفة �ملر�أة:

1- �أن يكون �لعمل مو�فقًا لطبيعة �ملر�أة و�أنوثتها، ويقارب فطرتها �للطيفة �لرقيقة، ومينعها من �لختالط 
بالرجال، كالعمل يف تدري�س �لن�ساء ورعاية �الأطفال وتطبيب �ملري�سات ونحو ذلك .

2- �أن ل يعار�س عمُلها �لوظيفَة �لأ�صا�صية يف بيتها نحو زوجها و�أطفالها، وذلك باأن ل ياأخذ عليها �لعمل 
كل وقتها بل يكون وقت �لعمل مدود� فال يوؤثر على بقية وظائفها58.

3- �أن يكون خروجها للعمل بعد �إذن زوجها.

55  خديجة �لعزيزي، �لأ�ص�س �لفل�صفية للفكر �لن�صوي �لغربي، )بريوت: بي�صان للن�صر و�لتوزيع، ط1، 2005م(، 
�س299.

56  �لعزيزي، �لأ�ص�س �لفل�صفية للفكر �لن�صوي �لغربي، �س310
57  �لعزيزي، �لأ�ص�س �لفل�صفية للفكر �لن�صوي �لغربي، �س312.

58  مكية مرز�، م�صكالت �ملر�أة �مل�صلمة ، �صفحة 300
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4- خلو �لعمل من �ملحرمات، كالتربج و�ل�صفور وغريهما59.

5- �أن تتحلى بتقوى �هلل �صبحانه وتعالى ، فهذ� يك�صبها �صلوكًا من�صبطًا وخلقًا قوميًا يريحها �أوًل ، ويريح 
�لآخرين من �لفنت ثانيًا.

6- �أن تلتزم باحلجاب �ل�صرعي، فال تبد �صيئًا منها لأجنبي �إل ما لبد منه من �لثياب �لظاهرة60. قال 
ِمْنَها  َظَهَر  َما  �إِلَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  َوَل  ُفُروَجُهنَّ  َوَيْحَفْظَن  اِرِهنَّ  �أَْب�صَ ِمْن  َن  �صْ َيْغ�صُ ِلْلُموؤِْمَناِت  َوُقْل  تعالى:  

ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ 61. َوْلَي�سْ

مرتكز�ت يف معنى �ملو�زنة يف وظيفة �ملر�أة  

�أوال - فقه �ملو�زنة بني �حلرية و�مل�سوؤولية

رعاية  م�صوؤولياتها يف  هو  و  �أل  �آخر  ب�صابط  ين�صبط  �أن  بد  ل  �أ�صلوب حياتها  �ختيار  �ملر�أة يف  �إن حرية 
�أ�سرتها، فاالأولوية هي للم�سوؤولية وهي �ملقدمة على مفهوم �حلرية �لتي يتنادى بها �لتغريبون ويثريونها ليل 
نهار، �إذ ت�صبح �حلرية يف حال �لزوجة معول هدم بني لكل م�صوؤولياتها، ومقا�صد �ل�صريعة �حلكيمة تعلمنا 
�أن �حلرية لي�صت مطلبا مطلقا لي�س له قيود ول �صو�بط، ويف حال �لزوجة فاإن م�صوؤولية �لزوجة يف خدمة 

بيتها ورعاية �أ�صرتها تبدو هي و�جب �لوقت و فر�صه �حلقيقي.

ثانيا- فقه �ملو�زنة يف عمل �لزوجة بني �مل�سلحة �لعامة لالأمة وبني �مل�سلحة �خلا�سة

�إن �مل�سلحة �لعامة لالأمة تقت�سي نوعا من �لت�سحية �لفردية بامل�سالح �لفردية �لذ�تية ل�سالح 
م�صلحة جمتمعية تت�صل مبجموع �لأمة، وهذ� من فقه �ملو�زنة بني م�صالح �لفرد �خلا�صة وم�صالح �لأمة 
�لعامة، �إل �أّن �لتيار �لتغريبي يرى �أنه ل ميكن ف�صل �ل�صلوك �لإن�صاين �لفردي، فالإن�صان حٌر يف ت�صرفاته 
ومتعه وملذ�ته ولبا�صه، ول يحق لأحد �أن يحجر عليه �صيئًا مما يهوى ويريد، ويف هذ� »حتيٌز و��صٌح للمتعة 
�لفردية وكاأنها �لهدف �لوحيد من �حلياة، وكاأن حياة �لإن�صان ل يوجد فيها �أبعاٌد �أخرى، وكاأن �لفرد هو 

59  علي �لأن�صاري.�ملر�أة تعليمها و عملها يف �ل�صريعة �لإ�صالمية، �صفحة 85. وتوفيق علي وهبة، دور �ملر�أة يف 
�ملجتمع �لإ�صالمي، �صفحة 186 .

60  عبد �هلل بن وكيل �ل�صيخ، عمل �ملر�أة يف �مليز�ن، �صفحة 40.
61  �صورة �لنور، �آية 31.
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�ملرجعية �لوحيدة و�ملطلقة. 
�ملجتمع  هي  �لتحليلية  �لوحدة  تكون  �أن  �ملفرو�س  من  �ألي�س  و�لأ�صرة؟  �ملجتمع  عن  ماذ�  ولكن 

وتوجهه وم�صلحته، و�لأ�صرة ومتا�صكها، ولي�س �لفرد ولذته ومتعته؟«62. 
�لكربى  �لغايات  حتقيق  يف  �ل�صريعة  مقا�صد  مع  و��صحا  تناق�صا  تتناق�س  �ملعاين  هذه  فاإن  لذ� 

لالأمة.
ونحوها،  و�لتنا�صر  و�لت�صحية  �لتكافل  من  �لكربى  �لإن�صانية  �لقيم  �صياع  �إلى  يوؤدي  �خللل  هذ�  �أن  كما 
»فالإن�صان �جل�صماين �ل�صتهالكي �ملن�صغل بتحقيق متعته �ل�صخ�صية يدور يف د�ئرة �صيقة للغاية خارج �أي 
�أو �أخالقية، ولذ� جند �أن ولء�ته للمجتمع ولالأ�صرة تتاآكل بالتدريج، كما �أن  منظومات قيمية �جتماعية 

�نتماء مثل هذ� �ل�صخ�س لوطنه �صعيف للغاية �إن مل يكن منعدًما«63.

ثالثا- �ملو�زنة بني �لنفع �لفردي و�لنفع �لعام لالأ�سرة

تتجه �لأفكار �لتغريبية �إلى ت�صكيل قيم �لنفع �لفردي على ح�صاب ن�صرة قيم �لنفع �ملجتمعي �لعام، بينما 
�لتعدي على م�صاحات  �أو  �لطغيان  �لعام دون  �لجتماعي  �لنفع  قيم  �لغر�ء على ن�صرة  �ل�صريعة  تتحرك 
�لنفقة  �أ�صرتها من حق  رعاية  �أثناء  للمر�أة حقوقها �خلا�صة يف  تكفل  فال�صريعة  �لفردي �خلا�س،  �لنفع 
و�خلدمة و�مل�صكن وجميل �ملعا�صرة وكل ما يوؤمن لها حقها �ل�صخ�صي دون تعد على حق �لأ�صرة �لعام، �أل 

وهو تاأمني بيئة �صاحلة جليل طيب.

ر�بعا- �ملو�زنة بني �لطبيعة �خلا�سة للمر�أة و طبيعة �ملهام �ملنوطة بها 

ويعد هذ� �أي�صا من فقه �ملو�زنة يف �لتعامل مع ق�صية وظيفة �لزوجة، فالأعمال �ملنوطة باملر�أة يف د�خل 
�ملر�أة ما ل  �أن ل حتمل  �لنف�صية و�لبدنية و�ل�صيكولوجية و�لعقلية، و�لأ�صل  بيتها تتفق غالبا مع طبيعتها 
على  �حلقيقي  بالنفع  تعود  ال  �أعمال  ل�سالح  وقدر�تها  جهدها  ت�ستهلك  نف�سية  �أو  بدنية  مهام  من  تطيق 

جمموع �لأمة. 

62  عبد �لوهاب �مل�صريي، مقالة بعنو�ن: �لفيديو كليب، ن�صرت يف جريدة �لأهر�م �مل�صرية، عن موقع �جلريدة 
على �صبكة �لإنرتنت: www.ahram.org، �آخر م�صاهدة 2010/5/2م.

www. :63  عبد �لوهاب �مل�صريي، مقالة بعنو�ن: �لفيديو كليب، على موقع جريدة �لأهر�م على �صبكة �لإنرتنت
ahram.org، �آخر م�صاهدة 2010/5/2م. 
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خام�سا- �ملو�زنة بني �ملكا�سب و�خل�سائر

يقوم فقه �ملو�زنة على �أ�صا�س بيان حجم �ملكا�صب و�خل�صائر يف �أية ق�صية، ويف مو�صوع وظيفة �ملر�أة خارج 
�إلى  قيا�صا  كفة �خل�صائر مالأى  �أن  على  و�لدر��صات  �لإح�صائيات  توؤكد  �لأمور  تو�زن  و�أثرها على  �لبيت 
كفة �ملكا�صب �لتي تبدو �صبه فارغة، �إذ ت�صهد �لآونة �لأخرية �صعودً� متتاليًا يف ن�صبة �لطالق يف �ملجتمع 

�لإ�صالمي، و�صاأ�صتفيد من منوذج �إح�صائي لدولة م�صلمة يف هذ� �لأمر.

حيث يرى باحثون �جتماعيون �أن ن�صبة �لطالق يف ماليزيا يف تز�يد م�صتمر عك�س �لزو�ج �لذي �أخذ يف 
�إح�صائيات �صنة  �إذ تدل مثاًل  �ملاليزية هي مدينة )�صالجنور(،  �لوليات  �لنق�صان، وهذ� مثال لإحدى 
2000م �أن عدد �لزيجات هي 9597، ويف عام 2001م و�سلت 10990، �أما �سنة 2002م )من �سهر يناير 

حتى مايو( 144 زو�جًا فقط، �أي مبعدل 172 حالة زو�ج يف �ل�سهر �لو�حد.

�لرتتيب  على   2642  ،1878  ،2075 نف�صها،  لل�صنو�ت  �لطالق  �إح�صائيات  �لأخرى  �لناحية  من  ويقابلها 
�ل�سابق لل�سنو�ت، و�إذ� ما قورنت باإح�سائيات �ل�سنو�ت �لتي قبلها مثل 1990- 1994م، فاإن �الإح�سائيات 

كاالآتي: 1318-937-460-1264-918.

وفيما يتعلق باإح�سائيات عام 2003م )�لإح�صاء �لأخري بني يونيو ويوليو و�صبتمرب ح�صب كل ولية( لبع�س 
�لوليات �ملاليزية جمتمعة هي )قدح- بريك- �صيلنجور- نقري �صنبيالن- مالكا- باهنج- �صرو�ك( فاإن 
4507 حالة )تنق�س منها والية  كانت  �لطالق  �إح�صائيات  فاإن  �ملقابل  �لزو�ج 29518؛ ويف  �إح�سائيات 

باهنج(.

�لزوجني،  �أحد  يعي�صه  �لذي  و�لقلق  �لد�ئم  �لد�خلية مثل �خل�صام  �لعو�مل  �لأ�صباب فهي تدور بني  و�أما 
�لأن�صطة  يف  وم�صاركتها  �ملر�أة،  عمل  يف  فتتمثل  �خلارجية  �لعو�مل  و�أما  �لدين،  بتعاليم  �للتز�م  وعدم 
�لزوج،  عمل  وعدم  �لعائلة(،  �أفر�د  غري  ومن  �لأخت  )�لأم،  �لثالث  �لطرف  وتدخل  و�لتعدد  �خلارجية، 

وعمومًا �مل�ساكل �ملالية.

 كما �أن ن�صبة �لطالق �أكرث ما تكون بني �ملتزوجني �جلدد وهم يف مقتبل �لعمر )20-30 �سنة( وبعد مرور 
عامني فقط من �لزو�ج64 .

ولعل هذه �لإح�صائيات يف جمموعها تقدم �صورة و��صحة حلجم �خل�صائر �لتي تتكبدها موؤ�ص�صة �لأ�صرة من 

64  د. فريدة �صادق �لزوزو، �آد�ب و�لتز�مات �لطالق يف �لفقه �لإ�صالمي، ج1. 
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عو�مل عديدة من بينها خروج �ملر�أة للعمل، وهو �لأمر �لذي يوؤدي �إلى تخلخل و��صح يف �لبنية �لجتماعية 
و�لنف�سية لالأجيال �لقادمة.

�ساد�سا- �لتو�زن �سنة كونية ومطلب فطري 

�أخريً� ، �إن �لتو�زن �صنة كونية قامت عليها �حلياة يف كل �صغرية وكبرية وهو مطلب فطري تطلبه �لفطر 
و�حلّق  بامل�صاو�ة،  و�لعد�لة  بامل�صوؤولية،  �حلرية  �رتباط  يف  �لتو�زن  �إن  و  عنه،  وتبحث  �لأ�صيلة  �لإن�صانية 
�آيات �لقر�آن �حلكيم وهذ� ما حاولت �لدر��صة يف  بالو�جب، هي �أهم معامل �ل�صريعة �لكرمية من خالل 

عناوينها �إثباته وبيانه و�هلل �لهادي و�ملوفق. 
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»فقه الموازنات«
- في التأصيل األصولي -
دراسة من منظور معرفي

عبد احلميد الإدري�سي

دكتوراه يف: الجتهاد املقا�سدي.. التاريخ واملنهج

اأ�ستاذ التعليم العايل م�ساعد

)الكلية متعددة التخ�س�سات، تازة(

جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل _ فا�س، املغرب.



1294

»فقه املوازنات« م�صطلح فكري دعوي تربوي معا�صر.. ثم اإنه من حيث هو مفهوم من املفاهيم 
وال�صرية  وال�صنة  الكتاب  يف  له  واال�صتدالل  تاأ�صيله  على  عملوا  والباحثني  العلماء  نرى  املعتربة  ال�صرعية 
حقيقية  خدمة  نال  وبذلك  بعدهم..  ومن  املجتهدين  الفقهاء  االأئمة  ومناهج  والتابعني  ال�صحابة  وعمل 
من هذه اجلهة.. غري اأن ثمة جهة اأخرى نراها على قدر بالغ من االأهمية يف هذا ال�صدد، ومع ذلك مل 
يلتفت اإليها اأحد، تلك جهة: »التاأ�صيل املعريف«! الذي يعني حماولة اإرجاع ذلك املفهوم -وما يتمثل فيه من 
ا�صطالح، ويكتنـزه من منهج- اإلى اإطاره املنا�صب من العلوم االإ�صالمية املختلفة.. ومن هنا جاءت هذه 

الدرا�صة، ولت�صمل م�صتويني من البحث والنظر:

نظر عام: من خالله نعالج مفهوم »فقه املوازنات« معاجلة �صاملة من منظور حمدد: منظور »علم املعرفة«..

ونظر خا�ض: من خالله نعالج ذلك املفهوم معاجلة تاأ�صيلية �صاملة داخل علم نفرت�ض ابتداء اأنه جماله 
املعريف االأ�صلي، ذلك: »علم اأ�صول الفقه«.

فكان اأن جاءت حماور هذه الدرا�صة على ال�صكل االآتي:

مقدمات:

- يف حتديد معنى: »علم املعرفة«!

- يف اأهمية »التاأ�صيل املعريف«، وخطورة غيابه..

الف�صل االأول: »فقه املوازنات«.. ا�صطالحا، وتاريخا، ومفهوما.

- املبحث االأول: يف اال�صطالح.. معاجلة تاريخية.

- املبحث الثاين: يف تاريخ مبحث املوازنات؛ ظهورا وازدهارا.. قراءة حتليلية. 

- املبحث الثالث: يف مفهوم فقه املوازنات.. طبيعته، تعريفه، عالقاته.  

الف�صل الثاين: يف التاأ�صيل املعريف ملبحث املوازنات..

- املبحث االأول: ن�صبته ومرتبته يف العلوم..

- املبحث الثاين: يف التاأ�صيل االأ�صويل للموازنات مفهوما ومنهجا..

- املبحث الثالث: يف انعدام احل�صور االأ�صويل للموازنات م�صطلحا..

»فقه املوازنات« - في التأصيل األصولي -
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مقدمات: 

1 - حتديد معنى »علم املعرفة«

»علم املعرفة«: العلم الذي يتخذ من املعارف املختلفة، من حيث هي �صناعات، مو�صوعا له، بحثا نقديا يف 
طبيعتها، وبنيتها، وتاريخها، ومنوها، وعالقاتها، ووظيفتها، وغري ذلك..

وهو قريب مما �صمي يف الفكر الفل�صفي الغربي: »االإب�صتمولوجيا«.. اأو هو جزء منها، اأو نوع من اأنواعها، 
وفرو�صها،  املختلفة،  العلوم  ملبادئ  نقدية  »درا�صة  باأنها:  االب�صتمولوجيا  تعريف  املعاجم  بع�ض  وحاولت 

ونتائجها، وتهدف اإلى حتديد اأ�صلها املنطقي، وقيمتها املو�صوعية«1، وهي غري »نظرية املعرفة«2!

وقولنا: »من حيث هي �صناعة« املق�صود به املعارف العلمية املدونة اأو املتداولة..

واالأ�صياء التي يبحثها هذا النوع من املعرفة:

حيث:  من  وذلك  واأ�صول..(  ومفاهيم،  واإ�صكاالت،  ونظريات،  ومعتقدات،  اأفكار،  )من  العلم  تاريخ   -
ارتباطاتها  متعاقبة..  واأدوار  مراحل خمتلفة  ذلك من  وما عرفته خالل  تطورها،  جذورها.. ظهورها.. 

بالعوامل اخلارجية والظروف االجتماعية والتاريخية.. متى تزدهر وتنمو؟ ثم متى تخفت وتخبو؟.. الخ.

- البحث يف انتماء تلك االأنواع من املعارف ون�صبتها.. وحماولة ت�صنيفها.. وبيان مرتبتها يف العلوم.. ثم 
عالقتها مع غريها، وتداخلها مع ما هو من جن�صها اأو قريب منها، وما هو من غري جن�صها اأو بعيد عنها.. 
ثم طبيعة تلك العالقات؛ وهل هي عالقات تبادلية، اأو ت�صايفية، اأو تكاملية، اأو تفا�صلية.. اأو ما اإلى ذلك. 

- طبيعتها الذاتية.. �صعيا نحو اإدراك حقيقتها؛ معرفة وتعريفا..

- الوظائف املنهجية والقيمة املو�صوعية..

1    املعجم الفل�صفي، جممع اللغة العربية، �ض1. ومثله يف: ما هي االب�صتمولوجيا، حممد وقيدي، �ض15. 
2    نظرية املعرفة: »نظرية تبحث يف مبادئ املعرفة االإن�صانية وطبيعتها وم�صدرها وقيمتها وحدودها ويف 

ال�صلة بني الذات املدركة واملو�صوع املدرك وبيان اإلى اأي مدى تكون ت�صوراتنا مطابقة ملا يوؤخذ فعال م�صتقال عن 
الذهن، وتتميز عن ال�صيكولوجيا الو�صفية املح�صة )...( وتتميز اأي�صا من املنطق«، املعجم الفل�صفي، �ض203. وانظر: 

مراد وهبة �ض 13-12.
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- الق�صايا واملباحث االأ�صا�صية امل�صكلة للبنية الداخلية لذلك العلم..

الذات، وا�صح املعامل، وبحيث  امل�صلمون لكن مل يعرفوه علما م�صتقال، قائم  العلم عرفه  النوع من  وهذا 
يتب�صطون يف مباحثه وق�صاياه.. بل كان لهذه املباحث عندهم ح�صور يف اأربع م�صتويات:

ي�صمونه:  العلوم مما  يفتتحون به خمتلف  كانوا  الت�صانيف، وهو ما  بداية  الأول: كانوا يجعلون ذلك يف 

»مقدمات العلم«، حيث يتحدثون فيها عن ب�صعة اأ�صياء تخ�ض ذلك العلم: ا�صمه، حده، مو�صوعه، وا�صعه، 
ثمرته، م�صائله، ا�صتمداده، مبادوؤه.. 

الثاين: اأجزاء منه يف علم املنطق وعلم الكالم وهي مباحث عامة.. ومقدمات نظرية.. 

الثالث: األف فيه بع�ض الفال�صفة وبع�ض املوؤرخني.. مثل: ابن خلدون يف »املقدمة«، والفارابي يف »اإح�صاء 

العلوم«، وغريها من امل�صنفات املتخ�ص�صة يف م�صاألة )ت�صنيف العلوم(! كذلك جند اأنواعا من م�صائل 
هذا العلم يف ما ميكن ت�صميته: علم املذاهب، ويف تاريخ الفرق والعقائد، وامللل والنحل، ويف كتب الطبقات 

والرجال..

الرابع: املوؤلفات النقدية يف خمتلف جماالت املعرفة االإ�صالمية: الغزايل.. ال�صاطبي.. ابن تيمية.. زين 

الدين العراقي.. ابن حجر.. 

2- اأهمية »التاأ�سيل املعريف«، وخطورة غيابه..

تنتج املعرفة الإ�صالمية املعا�صرة -عند كل ن�صاط حقيقي لها- اأعدادا من املفاهيم وامل�صطلحات املتنوعة 
)الفكر  الع�صر احلديث  �صمي يف  ما  ذلك  اإنتاجا يف  اأ�صد جماالتها  ولعل  املختلفة،  العلمية  املجاالت  يف 
االإ�صالمي(.. ولئن كان هذا النوع من املعرفة قد ورث مهمة )علم الكالم( يف القدمي، و�صار يقدم خدمة 
تلك  يتبع  وما  وانتقا�ض،  فكري  هجوم  من  مرة  كل  له  يتعر�ض  ما  و�صد  االإ�صالم،  عن  الدفاع  يف  كبرية 
املهمة من حت�صني الذات احل�صارية لالأمة، ودفع ال�صبهات الواردة على العقل امل�صلم، وجعله اأكرث مناعة 
ووعي.. فاإن هذا الفكر )الفكر االإ�صالمي( عندما يتعلق ن�صاطه مبو�صوعات وق�صايا من العلوم االإ�صالمية 
يتعلق  عندما  التدافعية..  مهمته  طبيعة  متليه  مما  باالأ�صا�ض-  منهجية  طبيعة  ذات  هي  -والتي  االأ�صيلة 
حديثه بتلك املو�صوعات، فال �صك اأن االأمر يكون على جانب معترب من اخلطورة، ذلك اأن حتويل الق�صايا 

»فقه املوازنات« - في التأصيل األصولي -
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اإلى  العلوم،  من  غريه  اأو  مثال،  كاالأ�صول  ودقيق(  متخ�ص�ض  معريف  )بحقل  واملرتبطة  املنهجية  العلمية 
ق�صايا فكرية وثقافية عامة اأمر يحتاج اإلى نظر وروية.. واإذا مل ن�صتطع اأن نقول بعدم جواز ذلك، ملا فيه 
اأخرى من امل�صلحة يف تثقيف اجلمهور، وزيادة من�صوب الوعي الديني لديه، وتر�صيد �صعيه يف  من جهة 
العمل بالدين واإعزازه.. فال اأقل من اأن نقوم كل مرة بعملية اإعادة التاأ�صيل، فال نفتاأ نذكر بها، ونلفت 
النظر اإليها، وعلينا بهذا املقت�صى اأن ال نوافق على ق�صم من هذا الفكر، مقابل لالأول، مما ميكن ت�صميته 
تتناول الق�صايا  اأو اخلا�ض(!! والذي هو ممار�صة معرفية نخبوية حمدثة  )الفكر االإ�صالمي املتخ�ص�ض 
العلمية املعلومة يف علم من العلوم االإ�صالمية االأولى، دون التزام �صيء من م�صطلحات ذلك العلم املقررة، 
اإنه فكر ال يقتل �صيئا من القدمي علما، بل هو يعجنه  اأو منهجه املر�صوم،  وال �صيء من قواعده املمهدة، 
عجنا، ويعيد خلط كل �صيء فيه، ويدخله يف نوع من الع�صرنة والتحديث املفتعلتني، ليخرجه يف النهاية يف 
�صورة تنكر منها اأكرث مما تعرف! ولعل اإنتاج مفاهيم بديلة يف هذا النوع من العلوم االإ�صالمية املتخ�ص�صة 
اأقل ما فيه -اإن مل يكن نق�صا لل�صابق من العلم- اأن يعرقل حركة تطوره، اإذ يتم ال�صقوط يف عبثية )تعدد 
البدايات، وتكرث حماوالت التاأ�صي�ض(، وكل ذلك ال �صك �صرب يف مقوم من اأهم مقومات العلم: البنائية 
والرتاكم.. اإنه اأمر له خطورته الكربى -واإن كان مندرجا �صمن مهمة الدفاع النبيلة- اإذ ال يدرك املفكر 
امل�صلم اأن تلك العلوم ال ينف�صل فيها املنهج عن امل�صمون، بل قد قلنا اإنها علوم منهجية بحتة، فالتخلي 
عن اأي �صيء يف املنهج منها هو تخلي عنها، وهو ما ي�صكل ك�صبا نهائيا للمعركة من طرف اخل�صم، وال 
�صك اأن اخل�صم له وعي بذلك، لذلك هو ي�صتدرج املفكر امل�صلم اإليه، ذلك ف�صال عن ما يوؤدي اإليه ذلك 
امل�صائل  امل�صلم يف حماولته معاجلة  العقل  ت�صو�ض على  ال�صنيع من خلل منهجي و�صعوبات معرفية جمة 
املوؤلفة  اإلى  ال�صرف  فمثال )عدم  املغر�صون،  بها  يلقي  التي  وال�صبهات  الزمان،  بها  يلقي  التي  والنوازل 
قلوبهم( اأو )عدم القطع عام املجاعة( مما ت�صرف به عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه، لو قيل اإن ذلك 
من باب )حتقيق املناط( لكفى! فهذا املفهوم كاف ليحيل على جملة من مفاهيم اأخرى، وقواعد، و�صروط، 
و�صوابط، واإجراءات، بل منهج كامل متكامل.. فمثل هذه الق�صية هي من قبيل الق�صايا املرتبطة بتنـزيل 
الن�ض الديني، ولي�ض املو�صوع مو�صوع ت�صورات، اأو اأفكار عامة حول الدين، اأو اهلل، اأو الكون، اأو احلياة، اأو 
االإن�صان.. فاإن مثل ذلك ال حرج يف االجتهاد فيه باالبتداع والتجديد، بل هو املطلوب، ما بقيت العربية اإذا 
ا�صتخدمت فيه عربية، واملعاين املعرو�صة املدعى انت�صابها اإلى االإ�صالم اإ�صالمية، وهكذا فكرة )املوازنات( 
اإذا هي اأخذت يف هذه احلدود، اأي من باب )االإعالم ب�صمائل االإ�صالم(، فقد ال تكون ثمة من م�صكلة اأبدا، 
اأما اإذا هو اأريد ا�صتخدامها والعمل بها، اأو التحقيق يف حقيقتها، فلي�ض يغني اإال الرجوع اإلى االإطار املعريف 
املعني بذلك، فالتنـزيل الق�صية االأخطر يف الدين بعد الفهم! واأي م�صطلح جديد -متعلق بق�صايا املنهج 
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يف املعرفة االإ�صالمية- ال �صك يبقى عاريا عن اأي اأ�ص�ض نظرية داعمة، بل يكاد يقال اإنه يولد ميتا، )ولكن 
يبقى يعمل عمل االأفكار امليتة( اإذا هو مل يتم ربطه مبجاله احليوي االأول.. والتاأ�صيل للفكرة )املوازنات 
اأو غريها( من ال�صرع غري كاف، الأن االأمر ال يتعلق مببداأ اأخالقي، اأو عملي، اأو حتى اعتقادي، االأمر يتعلق 
باأ�صل من )اأ�صول الفقه يف الدين وتنـزيله(، حتى عر�ض )القواعد الفقهية( املتعلقة بذلك �صوف ال يكفي، 

فكل ذلك جمرد )اإ�صافة كمية يف البيان( ونوع من )التاأ�صيل االأفقي( للمو�صوع.. 

»فقه املوازنات« - في التأصيل األصولي -
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

الف�سل الأول: »فقه املوازنات«.. ا�سطالحا، وتاريخا، ومفهوما.

املبحث الأول: يف ال�سطالح

املق�صود هنا م�صطلح »فقه املوازنات« من حيث هو م�صطلح، بهذا الرتكيب االإ�صايف، وما فيه من األفاظ 
اإذ اجلديد  املعريف(  والتناول  النظري  )الوعي  التنظري  ومن حيث  املحددة،  ال�صرفية  واأوزانها  ب�صيغها 
فعال -اأو قل املختلف- اإمنا هو اال�صطالح، والعنوان، وال�صعار الذي األب�صته تلك املعاين! ذلك امل�صطلح 
عرف يف الع�صر احلديث مع العالمة الدكتور يو�صف القر�صاوي وذلك �صمن كوكبة من م�صطلحات اأخرى 
مرافقة.. كان له بها احتفاء �صديد، وهي: فقه االختالف.. فقه االأولويات.. فقه ال�صنن.. فقه املقا�صد.. 
وقبل اأن ت�صتقر تلك الت�صمية عنده، وتاأخذ مكانا لها يف الفكر االإ�صالمي املعا�صر، فقد مرت مبراحل، ميكن 

ر�صدها يف االآتي:

والتطرف«، وكان مفهوم  االإ�صالمية بني اجلحود  - املرحلة الأولى: فرتة ما قبل ظهور كتاب »ال�صحوة 

املوازنات حينها عبارة عن اأفكار تتبلور، وتختمر وتتكون، وعرب عنها �صمن عدد من املقاالت املختلفة يف 
جرائد وجمالت..   

والتطرف«  اجلحود  بني  االإ�صالمية  »ال�صحوة  كتاب:  فيها  ظهر  التي  املرحلة  وهي  الثانية:  املرحلة   -

التطبيق  ملقولة:  نقده  مبنا�صبة  املفهوم،  معاين  بع�ض  ذكر  بل  للم�صطلح،  ذكر  فيه  يرد  ومل  )1982م(، 
ال�صامل الكامل لالأحكام.. ويف االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وذلك �صمن م�صائل عقدها لذلك، �صمى 
فيهما  وذكر  واأعذارهم«4،  النا�ض  ظروف  »تقدير  اأخرى:  و�صمى  االأعمال«3،  مع  النا�ض  »مراتب  اإحداها: 

قاعدة )ارتكاب اأخف ال�صررين..( م�صتدال بها.

- املرحلة الثالثة: ونحددها بظهور كتاب »ال�صحوة االإ�صالمية بني االختالف امل�صروع والتفرق املذموم« 

)1989م(، وذكر يف املقدمة منه، اأن من بني اأنواع الفقه املطلوب: »فقه املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد«5، 
ومل بتعر�ض فيه لبيان اأو تف�صيل، عدا قوله يف حوايل ثالثة اأ�صطر اإن مبناه على )فقه الواقع(.

موؤمتر حول  امل�صاركة يف  منه  وذلك حني طلب  واحدة،  ب�صنة  قبلها  التي  بعد  الرابعة: جاءت  املرحلة   -

3    ال�صحوة االإ�صالمية بني اجلحود والتطرف، �ض185.
4    املرجع ال�صابق، �ض179.

5    ال�صحوة االإ�صالمية بني االختالف امل�صروع والتفرق املذموم، �ض7.
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القادمة«  املرحلة  يف  االإ�صالمية  احلركة  »اأولويات  بعنوان  بحثا،  فقدم  االإ�صالمي(  امل�صتقبل  )ق�صايا 
اإلى: »فقه  )1990م(، ويف هذا البحث: انتقلت الت�صمية عنده من »فقه املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد«، 
املوازنات«6، وهنالك حتدث عن املو�صوع ب�صيء من التف�صيل، يف املفهوم، والتاأ�صيل، واالأمثلة، والدوافع، 
وامل�صتندات.. وجعل يف اآخر الكتاب ملحقني من كالم ابن تيمية يف املو�صوع.. ثم جاء بعد ذلك، كتابه: 
»فقه االأوليات: درا�صة جديدة يف �صوء القراآن وال�صنة« )1994م(، فاأبقى فيه على ال�صيغة االأخرية كما 
هي: »فقه املوازنات«7! وذكر مبا ورد يف كتابه ال�صابق، مع تقدمي اأمثلة من القواعد الفقهية املتعلقة بذلك، 

ب�صيء من التف�صيل، كما اأورد فقرات طويلة من كالم العز بن عبد ال�صالم يف املو�صوع..  

م�سدره و�سلفه املرجعي يف هذه الت�سمية.. ويف مرافقاتها:

اإذا كانت املفاهيم وامل�صطلحات املرافقة لفقه املوازنات عند القر�صاوي، قد عرفت يف الع�صر احلديث مع 
عدد من العلماء واملفكرين، مثل »فقه ال�صنن« الذي عرف ا�صتخدامه مع جودت �صعيد، وعماد الدين خليل، 
ا�صتخدمه  الذي  »املقا�صد«  العلواين.. ف�صال عن  فيه طه جابر  األف  االختالف«  و«فقه  نبي..  بن  ومالك 
الت�صمية: )مراتب  القر�صاوي نف�صه، وكان �صماه قبل تلك  اإمنا عرف مع  االأولويات«  فاإن »فقه  كثريون.. 
وجلي  القر�صاوي،  مع  احلا�صر  الع�صر  يف  عرف  املوازنات«:  لـ«فقه  بالن�صبة  ال�صاأن  وهكذا  االأعمال(.. 
اإلى ما ورد عند ابن تيمية يف معر�ض حديثه يف املو�صوع من عبارة:  اأنه ا�صتند يف تر�صيح هذه الت�صمية 
»املوازنات الدينية«8، وقد اأورده القر�صاوي �صمن امللحق الثاين مما �صبق ذكره، ومل ي�صر اإليه داخل منت 
الدرا�صة! واأقدم منه العز بن عبد ال�صالم، حيث عقد عنوانا رئي�صا بارزا يف كتاب القواعد، وقال: »قاعدة 
العز يف  اأي�صا عن  العبارات  تلك  نقل  القر�صاوي  يكن  واإن مل  واملفا�صد«9، ذلك  امل�صالح  بني  املوازنة  يف 

معر�ض ما نقل من كالم طويل عنه!

6    اأولويات احلركة االإ�صالمية يف املرحلة القادمة، �ض19.
7    فقه االأولويات، �ض27.

8    قال ابن تيمية: »فتبني اأن ال�صيئة حتتمل يف مو�صعني: دفع ما هو اأ�صواأ منها اإذا مل تدفع اإال بها، وحت�صل مبا 
هو اأنفع من تركها اإذا مل حت�صل اإال بها، واحل�صنة ترتك يف مو�صعني: اإذا كانت مفوتة ملا هو اأح�صن منها، اأو م�صتلزمة 

ل�صيئة تزيد م�صرتها على منفعة احل�صنة، هذا فيما يتعلق باملوازنات الدينية«، جمموع الفتاوى، ج20، �ض53.
9    قواعد االأحكام، ج1، �ض87.

»فقه املوازنات« - في التأصيل األصولي -
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البحث والك�سف عن اأول من اأطلق هذا ال�سم:

يقود البحث اإلى وجود ما هو اأقدم من ابن تيمية، والعز ابن عبد ال�صالم، يف ا�صتخدام املوازنات م�صطلحا 
القر�صاوي يف ما ذكرنا عنه من كتب  الدكتور يو�صف  اأغرا�ض  الق�صية من  واإن مل تكن مثل هذه  -ذلك 
وتاآليف- فممن ورد عنده ذكر للم�صطلح، واأكرث من مرة واحدة: االإمام اجلويني )478ه(.. فقد اأ�صل 
ذلك10(،  مفا�صد يف طريق  بوجود  العلم  مع  االإمام  )ن�صب  عنده  ال�صرعية  االأحكام  من  اجلويني حلكم 
�صمى  كذا  امل�صالح«!  رتب  بني  املوازنة  ذلك:  يف  »املرعي  اإن:  فقال،  احلكم  ذلك  عليه  انبنى  ما  فاأجمل 
اجلويني! بهذه االألفاظ! ويفهم من �صياق الكالم عنده اأنها قاعدة واأ�صل! ف�صال عن قوله -ت�صريحا- يف 
االأخري من املناق�صة: »فقد ا�صتبان االأ�صل الذي مهدناه من وجوب النظر للم�صلمني يف جلب النفع والدفع 
يف الن�صب واخللع«11، فعملية املوازنة، وما يلحقها من ترجيح واختيار، هو املعرب عنه هنا بلفظ )النظر(، 
اأي احلر�ض على ما هو االأنفع حلالهم، واالأر�صد لهم واالأ�صلح.. كما قال يف حديثه عن الثورة على الظامل 

ب�صروطها: »رعاية امل�صالح والنظر يف املناجح، وموازنة ما يندفع ويرتفع مبا يتوقع )ح�صوله(«12.

وهناك اأي�صا ا�صتعماالت اأخرى، واإن مل تكن بتلك ال�صيغة ال�صرفية ذاتها )املفاعلة(، مثل قول الغزايل: 
»ويزن اأحد املحذورين باالآخر، ويرجح بنظر الدين ال مبوجب الهوى والطبع«13. 

وقال ال�صاطبي يف مو�صع: »وال�صابط يف ذلك: التوازن بني امل�صلحة واملف�صدة، فما رجح منها غلب، واإن 
ا�صتويا كان حمل اإ�صكال وخالف بني العلماء«14. 

فامل�صطلح اإذا موجود.. لكن مل يتم تثبيته )تر�صيمه( علميا داخل الدر�ض االأ�صويل، وال اعتماده من حيث 
اأخرى، وحزمة متكاملة )منظومة( من قواعد بديلة غري ذلك �صوف  هو م�صطلح، بل ثمة م�صطلحات 

نراها!!

ملاذا مل يتم تثبيته داخل الدر�ض االأ�صويل؟ �صوف نرى ذلك اأي�صا.

10    اأنظر: الغياثي، �ض83.
11    الغياثي، �ض88.
12    الغياثي، �ض89.

13    االإحياء، ج7، �ض1214.
14    املوافقات، ج1، ج2، �ض649.
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ت�سميات اأخرى قدمية ومعا�سرة:

من االألفاظ التي ا�صتعملها اأبو حامد الغزايل يف الداللة على هذا املفهوم، واإن مل يكن له يف ذلك ق�صد 
ا�صطالحي وا�صح، لفظ: »التمييز«.. وتبعه يف ذلك املواق، قال املواق: »قال اأبو حامد يف فقهاء الزمان: 
وتركوا  -قال-  يرقون  رقت هممهم  ما  اإلى  فال  اإليها،  الو�صول  عن  يعجز  رتب  اإلى  اخللق  يرفعون همم 
التمييز! -قال- وهو عني ال�صالل«15، ويف االإحياء: »ا�صتقبحوا متييز من مييز بني مال ومال، وذلك عني 

البدعة وال�صالل«16، وفيه اأي�صا: »فال بد من التمييز، وال يجوز الهجوم مع االإبهام«17.

فاأدرجه �صمن  الري�صوين،  اأحمد  الدكتور  اأكادمييا  بحثا  وبحثوه  املو�صوع  الذين عاجلوا  املعا�صرين  ومن 
م�صمى: »التغليب«! يف )نظرية التقريب والتغليب يف العلوم االإ�صالمية(.. ذلك، واإن كان ورد عنده ذكر 

مل�صطلح »املوازنة«18.. يف مو�صع من املوا�صع فيها. 

15    �صنن املهتدين، �ض140-141. وكذلك: �ض65. 
16    االإحياء، ج5، �ض837.
17    االإحياء، ج5، �ض866.

18    نظرية التقريب والتغليب، �ض391.

»فقه املوازنات« - في التأصيل األصولي -
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املبحث الثاين: يف تاريخ مبحث املوازنات؛ ظهورا وازدهارا.. قراءة حتليلية. 

راأينا يف التاأ�صيل لفقه املوازنات م�صطلحا ومفهوما بعد تتبع وا�صتقراء اأن ثالثة اأ�صماء )حمطات( بارزة 
التنظريي  العمل  ي�صبه  فيما  لفظا و�صيغة، ومعاجلته  به  والت�صريح  امل�صطلح  ا�صتخدام هذا  ورد عندها 
املبتداأ اأو التوظيف القوي مع الوعي النظري الوا�صح.. )فال نن�صى اأن املعاجلة التي تتوالها هذه الدرا�صة 
اإمنا هي معاجلة معرفية، ال نتحدث فيها عن املمار�صة اإال عر�صا اأما املق�صود فالفكر العلمي..( ف�صكل 
اأولئك االأعالم بذلك ما ي�صبه املحطات التاريخية املتكاملة ت�صل�صال وات�صاال، هذه املحطات الثالث، هي: 

اجلويني.. العز بن عبد ال�صالم.. ابن تيمية..

ومالحظة  الثالث،  املحطات  لهذه  املتتبع  الرا�صد  بها  يخرج  اأن  ميكن  التي  واخلال�صات  النتائج  ولعل 
االأزمنة التاريخية التي ظهرت فيها، والظروف التي كانت حميطة بتلك االأزمنة على خمتلف االأ�صعدة.. 
واخل�صائ�ض التي فارقت بها تلك االأزمنة االأزمنة االأخرى التي مل تظهر فيها تلك املحاوالت قبل ذلك اأو 
بعده، ثم ما عاجلته تلك املحاوالت ذاتها من ق�صايا وم�صامني معرفية ا�صتخدمت فيها املوازنات منهجا 

واأداة..     

معلوم اأن املعرفة يف الدين اإما اأن تتعلق بالفهم فيه اأو التنـزيل، وتقرر اأي�صا اأن املوازنات ن�صاط معريف ل 
يتعلق بالفهم، بل يخ�ض التنـزيل، ثم اإن تنـزيل الدين له حاالن:

- الأولى: حالة التنـزيل العادي: غلبة الدين. 

- الثانية: حالة التنـزيل اال�صتثنائي: غربة الدين.. الغربة ال�صاملة اأو اجلزئية. 

ومن خ�صائ�ض احلالة االأولى: قوة االأمة، واجتاه حركتها احل�صارية العامة نحو التقدم وال�صعود، وات�صام 
اأو�صاعها الداخلية باال�صتقرار ال�صامل، وال�صالح العام، على خمتلف ال�صعد وامل�صتويات.. يف مثل هذه 
االأحوال ال ت�صتعمل »املوازنات« كثريا، ولي�ض ثمة من حاجة تدعو اإليها اإال قليال، ذلك اأن التنـزيل حينها 
يكاد يكون مطابقا للفهم، ولي�ض ثمة من عقبات اأو موانع يف اخلارج.. حتى يف )عالقة االأمة بغريها من 
االأمم( ال تدعو احلاجة اإلى املوازنات كثريا، ما دامت االأمة غالبة وقوية، متتلك املبادءة واال�صتطاعة.. لكن 
يف حالة التنـزيل اال�صتثنائي وغربة الدين، هنا ت�صتخدم »املوازنات« فعال، وذلك يف اأ�صلوب من التنا�صب 
الطردي؛ كلما تفاقمت الغربة وات�صعت كلما كرث ا�صتخدام املوازنات، كلما تقل�صت الغربة وت�صاءلت كلما 
وغربة  والنفو�ض..  االأفراد  كما ذكرت غربتان: غربة جزئية، مت�ض  والغربة  املوازنات!  اإلى  احلاجة  قلت 
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�صاملة مت�ض املجتمع واالأمة.. )فقه املوازنات( من حيث هو مفهوم معريف كان يتزامن ظهوره يف العلوم 
اأي�صا  االأخرية  وهذه  ال�صاملة..  اأو  بق�صميها اجلزئية  وذلك  الغربة(  االأمة )مرحلة  مع دخول  االإ�صالمية 

غربتان: عامة.. وتامة..! عندما دخلت االأمة مرحلة الغربة ال�صاملة حينها ظهرت:

حماولة االإمام اجلويني )478ه( حماوال الت�صدي لتلك احلالة، ومعاجلتها بتقدمي اأ�صل »املوازنات« معيارا 
االإمام اجلويني  اأن  الواقع وحتليل ق�صاياه معرفيا، غري  حاكما يف ذلك، وتوظيفه ب�صكل واع يف مناق�صة 
لتكون حماولته تلك قائمة على اأ�ص�ض نظرية ومنطقية قوية وحمكمة )قاطعة(، مل يكن ليكتف بالتحرك 
يف اإطار الدوافع الواقعية امل�صتجدة )الغربة العامة( فح�صب، بل عمل على الدفع بتلك احلالة الواقعة اإلى 
نهايتها املفرت�صة افرتا�صا، اأي التي مل تقع، ليتجاوز يف التناول املعريف ما ح�صل من )غربة عامة( اإلى ما 
يتوقع ح�صوله اأو يفرت�ض من )غربة تامة(، وهو ما �صماه: �صغور الزمان..! »تقدير خلو الزمان عن االأئمة 
ووالة االأمة )...( وتقدير انقرا�ض حملة ال�صريعة«19، بل »تقدير خلو الزمان عن العلم بتفا�صيل ال�صريعة«.. 
»وحلول ع�صر اندرا�ض العلم«، »فليت �صعري ما معت�صم العباد اإذا طمى بحر الف�صاد«20؟! داخل هذا االإطار 
وال�صريعة،  واالجتماع،  ال�صيا�صة،  ق�صايا  من  عددا  اجلويني  ا�صتدعى  املتوقع(  )اأو  واالفرتا�صي  الواقعي 
واالأمة، بل الوجود احل�صاري لالأمة نف�صه! اإلى دائرة البحث والنقا�ض معتمدا على قاعدة )امل�صلحة(، وما 
ت�صت�صحبه لزاما من )املوازنات( اأداة منهجية م�صيطرة.. فكان مما عاجله من ذلك، م�صائل من قبيل: 
خلع االإمام نف�صه21.. اإمامة املف�صول22.. اإمرة املتغلب العادل23.. قر�صي ال دراية له وال كفاية واآخر عامل 
كاف تقي غري قر�صي اأيهما يقدم؟ يقدم الكايف التقي العامل24.. االإمام يحرم عليه احلج اإذا كان حجه 
الفا�صق،  اإمامة  االأعيان26..  اأهم من فرو�ض  الكفايات  فاإن فرو�ض  مت�صمنا قطع نظره على اخلليقة25.. 
لكن مع خمامرته املوبقات يذب عن حوزة االإ�صالم، وذا كفاية، ومل جند غريه.. قال: »وال نعدل ما نتوقعه 

19    الغياثي، �ض13.

20    الغياثي، �ض12.

21    الغياثي، �ض97.
22    الغياثي، �ض123.
23    الغياثي، �ض242.
24    الغياثي، �ض229.
25    الغياثي، �ض256.
26    الغياثي، �ض261.
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من ال�صر -من ف�صاده، ومبا �صري به من �صرته- ما يعن من خبال اخللق اإذا عدموا بطا�صا ي�صو�صهم«27.. 
وعموما »مبنى هذا الكالم على طلب م�صلحة امل�صلمني وارتياد االأنفع لهم، واعتماد خري ال�صرين اإذا مل 
يتمكن من دفعهما جميعا«28.. بناء على النظر يف حاجات الواقع ومتطلباته الراهنة: »فلينظر ذو الراأي 
اإلى حكم الوقت«29.. ويف مو�صع اآخر: »ومل نر يف تف�صيل هذه القاعدة اأ�صال يف ال�صرع فنتبعه، فتبينا قطعا 
اأن: ما عم وقعه، و�صهل و�صعه، وعظم نفعه، فهو اأقرب معترب«30، ويف اأحكام الثورة، يخط الكلمات االآتية، 
ويقول:»واإن علمنا اأنه ال يتاأتى ن�صب اإمام دون اقتحام داهية دهياء، واإراقة دماء، وم�صادمة اأحوال جمة 
اإليه مبتلون به مبا يفر�ض  اأنف�ض ونزف اأموال، فالوجه: اأن يقا�ض ما النا�ض مدفوعون  االأهوال، واإهالك 
وقوعه يف حماولة دفعه؛ فاإن كان الواقع الناجز اأكرث مما يقدر وقوعه يف روم الدفع، فيجب احتمال املتوقع 
له لدفع البالء الناجز، واإن كان املرتقب املتطلع يزيد يف ظاهر الظنون على ما اخللق مدفوعون اإليه، فال 

ي�صوغ الت�صاغل بالدفع، بل يتعني اال�صتمرار على االأمر الواقع«31.

هكذا ي�صلك تلك الق�صايا يف ميزان »املوازنات«، فيقول اأي�صا يف و�صع �صرائب على النا�ض حلاجة الدولة 
اإليها، حماوال يف ذلك حترير حمل النـزاع اأواًل، متهيدا ال�صتخدام قانون املوازنة: »اإذا اأ�صفرت يد راعي 
الرعية عن االأموال واحلاجة ما�صة فليت �صعري كيف احلكم؟ وما وجه الق�صية؟ )...( فقد دفع )االإمام( 
لل�صياع،  تعري�ض اخلطة  اإحداهما:  مف�صدتني( عظيمتني؛  واملق�صود  اأمرين..  اأو  )اإجراءين  اإلى خطتني 
والثانية: اأخذ مال يف غري ا�صتناد ا�صتحقاقه اإلى م�صتند )يف ال�صرع( ماألوف معروف«32، ويف حماية خطة 
االإ�صالم: »الدفع اأهون من الرفع«33، و»لي�صت االأموال باأعز من املهج )...( وال ينبغي اأن ي�صتبعد املرء حكم 
القواعد يف  قاعدة  امل�صالح(  بني  )املوازنة  ويعترب  ونف�صه«34،  روحه  نفوذ حكمه يف  مع  فل�صه،  االإمام يف 
ال�صيا�صة.. فريى مثال تاأجيل مقاومة قطاع الطرق يف الداخل اإذا هاجم العدو اخلارجي البالد »والركن 

27    الغياثي، �ض229-228.
28    الغياثي، �ض84.

29    الغياثي، �ض125.

30    الغياثي، �ض212.
31    الغياثي، �ض83.

32    الغياثي، �ض190-189.
33    الغياثي، �ض192.

34    الغياثي، �ض199-198.
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االأعظم يف االإيالة: البداية باالأهم فاالأهم، وعلى هذا الوجه يرتتب منابذة الكفار ومقاتلتهم، كما قال اهلل 
تعالى: )قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة( التوبة: 124«35.

ثم يبني احلكم يف حالة الغربة التامة حيث يخلو الع�صر من العلم بتفا�صيل ال�صريعة، ويرى يف املكا�صب 
مثال: »اأن احلرام اإذا طبق الزمان واأهله، ومل يجدوا اإلى طلب احلالل �صبيال، فلهم اأن ياأخذوا منه قدر 
بل احلاجة يف حق  النا�س،  اآحاد  امليتة يف حقوق  اإحالل  نرعاها يف  التي  ال�صرورة  ي�صرتط  ول  احلاجة، 
النا�ض كافة تنـزل منـزلة ال�صرورة يف حق الواحد امل�صطر، فاإن الواحد امل�صطر لو �صابر �صرورته ومل 
تعدي  ففي  قاطبة،  النا�س  لهلك  ال�صرورة  اإلى  وتعدوها  حاجاتهم  النا�س  �صابر  ولو  لهلك،  امليتة  يتعاط 
الكافة احلاجة من خوف الهالك ما يف تعدي ال�صرورة يف حق االآحاد، فافهموا ت�صرت�صدوا، بل لو هلك 
واحد مل يوؤد هالكه اإلى خرم االأمور الكلية الدينية والدنياوية، ولو ت�صدى النا�ض احلاجة لهلكوا بامل�صلك 

الذي ذكرناه من عند اآخرهم«36..

هكذا اإذا بداأت فكرة املوازنات، من حيث احل�صور املعريف البارز، والتنظري الكلي العلني.. ال يف احل�صور 
العملي امل�صتبطن، اأو املمار�صة الفقهية اجلزئية امل�صتخفية.. فاإنها من تلك اجلهة اأعرق من ذلك واأقدم! 
يف  يقول  م�صبوقة،  غري  تاأ�صي�صية  حماولة  هذه  حماولته  وكون  بذلك  اجلويني  عند  واإح�صا�ض  وعي  ثمة 
فاإن معظم م�صمون هذا  العلماء،  له  يتعر�ض  ومل  الفقهاء،  يدونه  اإثبات حكم مل  اأحاذر  »ل�صت  موا�صع: 
الكتاب ال يلفى مدونا يف كتاب، وال م�صمنا لباب«37، »ولكن االأولني ر�صي اهلل عنهم ما دفعوا اإلى مق�صود 
هذا الف�صل، ومل تغ�صهم هواجم املحن والفنت، وكانوا يف الزمان االأول ال ي�صعون امل�صائل قبل وقوعها، فلم 
يتعر�صوا للمباحث التي �صاأخو�ض فيها ومل يعتنوا مبعانيها«38، ي�صرح اجلويني هنا اأي�صا باالأ�صباب التي 
توؤدي اإلى ظهور هذا النوع من املعرفة وخروجه، مما نحن ب�صدد بيانه، وهو ما �صيك�صف عنه ابن تيمية 
الحقًا يف عبارات اأكرث و�صوحا، اإذ يقول: »وهذا باب التعار�ض باب وا�صع جًدا، ال�صيما يف االأزمنة واالأمكنة 
التي نق�صت فيها اآثار النبوة، وخالفة النبوة، فاإن هذه امل�صائل تكرث فيها، وكلما ازداد النق�ض ازدادت 
هذه امل�صائل، ووجود ذلك من اأ�صباب الفتنة بني االأمة«39، وهذه النتيجة ت�صدق حتى على الزمن النبوي 

35    الغياثي، �ض83.
36    الغياثي، �ض345-344.

37    الغياثي، �ض196.

38    الغياثي، �ض342.
39    الفتاوى ج20، �ض57.

»فقه املوازنات« - في التأصيل األصولي -



1307

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

نف�صه، فاإن اأغلب ما اأثر يف فقه املوازنات من تلك املدة، اإمنا هو مرتبط مبرحلة الدعوة واال�صت�صعاف، ال 
مبرحلة الدولة والتمكني!

حجر الزاوية يف عملية التحليل والتعليل هذه، والتي نحن ب�صددها االآن، لي�ض مقت�صرا على عن�صر واحد: 
)ف�صاد الزمان( اأو )نق�صان اآثار النبوة وخالفتها(.. بل هو مرتبط كذلك بعن�صر اآخر، له ح�صور وتدخل، 

ال بد من تركيبه اإلى جوار االأول، لي�صري عندنا يف ذلك ما ميكن اأن ن�صميه:

جدلية الف�ساد والإ�سالح

فاإذا ال ترتبط املوازنات بعامل )الف�صاد( وحده، وذلك مامل نراع اإلى جواره العامل امل�صاد: )االإ�صالح(!  

عندما ن�صتقرئ التاريخ االإ�صالمي، جند اأن )عمليات االإ�صالح( التي تت�صدى لـ)اأزمنة الف�صاد( املختلفة، 
وتقوم يف وجهها، تنق�صم اإلى اأنواع خمتلفة يف الطبيعة واملنهج، ميكن اأن نعد منها االآن ثالثة، وب�صبب ذلك 
االختالف يختلف اأي�صا موقع )املوازنات( يف كل منها، بل تراه ال يح�صر اإال يف واحد منها؛ يف واحد منها 
يح�صر كامال، ويف اآخر حت�صر اأنواع من املوازنات وتغيب اأخرى، ويف الثالث ال يح�صر �صيء من املوازنات 

باملعنى املعريف املق�صود ههنا..

املنهج الأول: الإ�سالح وفق قانون العلم.. وهو املنهج الفقهي، وخا�سيته: التنـزيل املوازناتي للدين.. 

امل�صتندون  ال�صريعة!  علماء  العلماء..  فيه:  امل�صلحون  ودائما  االآن،  حمطاته  نتتبع  الذي  املنهج  هو  هذا 
عرب  الدين  جتديد  اأ�صا�ض  على  يقوم  اإ�صالح  اإنه  مناهجهما،  اإلى  املحتكمون  واالأ�صول،  الفقه  علمي  اإلى 
اال�صتمرار يف تنـزيله والعمل به مهما كانت االأحوال.. مليئة باملكدرات وال�صوائب )ا�صتثنائية(، اأو �صافية 

منا�صبة )عادية(.. الأجل تلك االأحوال و�صعت االأ�صول وكان الفقه، وتلك وظيفتهما احلقيقية!

اإذا كان �صاحلا فهو بال�صرورة م�صلح، فاإن جمرد حماولة العمل بالدين  اأن املكلف  واإذا كانت القاعدة 
والتم�صك باأحكامه، تعد تلقائيا عملية اإ�صالحية، لذلك ميكن اأن نف�صل هذا املنهج وفق تق�صيم يبتداأ من 
املكلف الفرد ويتدرج اإلى ما فوقه.. والنتيجة هنا قبل ذلك اأن جنمل املبداأ العام الذي يفر�ض ا�صتخدام 

املوازنات ون�صعه يف عبارة واحدة، وقاعدة مطردة، وقانون جامع، فنقول:

»حترك امل�صلم )ممار�صة الدين( داخل و�صط غري متدين )زمان غربة الدين( يفر�ض ا�صتخدام املوازنات«.
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وهو ما ي�صمل م�صتويات خمتلفة من التكليف:

- الفرد )يف عالقته باالأ�صرة واملجتمع(

- اجلماعة )يف عالقتها باجلماعات واملذاهب االأخرى وباملجتمع والدولة(

- الدولة )يف عالقتها بالدول االإ�صالمية املخالفة(

- االأمة )يف عالقتها باالأمم االأخرى غري امل�صلمة(

املنهج الثاين: الرتبية وفق قانون اجلد والتجرد والورع.. وهو منهج ال�سوفية، وخا�سيته: العتزال 

الت�ساملي..

اأنهم ليقفوا ذلك املوقف ال  هوؤالء يف�صلون العزلة عند ف�صاد الزمان ودخول الدين ع�صر الغربة.. على 
ينتظرون حتى حتل الغربة ال�صاملة العامة كما هو املراد ها هنا، بل هم دخلوا يف هذا االختيار مذ حلت 
)الغربة اجلزئية(! حيث يقت�صر الف�صاد على االأفراد، ويتعلق بالنفو�ض، وال ي�صيب االأو�صاع االجتماعية.. 
يف هذه احلالة يبداأ ال�صوفية يف الت�صدي لذلك الف�صاد وحماولة اإ�صالحه.. )وهو ف�صاد داخلي وفردي( 
هنا ي�صتخدمون املوازنات، وفعال هي موازنات بني امل�صالح واملفا�صد، وبني املنافع وامل�صار.. لكن الفرق 
وامل�صار  املنافع  هي  واإمنا  اجل�صمانية،  واالآالم  اللذات  من  النابعة  العادية،  وامل�صار  املنافع  لي�صت  اأنها 
نوعا  ي�صتخدمون  اإنهم  قلت  ولذلك  الروحية!  النف�صانية  واالآالم  اللذات  من  النابعة  اخلال�صة،  االأخروية 
من اأنواع املوازنات وال ي�صتخدمون النوع االآخر املق�صود ههنا، واإمنا يكون هذا النوع من املوازنات الذي 
ي�صتخدمون �صحيحا اإذا كانت القاعدة التي ينبني عليها )وهي قانون اجلد والتجرد والورع( هي نف�صها 
مبنية على )قانون العلم(، وال تهدم اأ�صال من اأ�صوله! والأعط هنا اأمثلة من تلك املوازنات التي يكون هذا 
ومنوا  ازدهارا  عرفت  مبكرا  ولكنها  الفقهية،  املوازنات  قبل  ن�صاأت  اإنها  نقول  ال  موازنات،  فاإنها  حالها، 
كبريين، وذلك ملا هو معلوم تاريخيا ويف العادة من ال�صبق الزمني للغربة اجلزئية على الغربة ال�صاملة.. 
فمن اأمثلة ذلك: قول الق�صريي يف الر�صالة: »اإنه ال يوزن غدا الفقر والغنى، اإمنا يوزن ال�صكر مع ال�صرب، 
فتعالوا ن�صرب ون�صكر«40، و»الت�صوف: اأن يكون يف الوقت فيما هو اأولى يف الوقت«41، »قال املحا�صبي: تبداأ 

40    �صنن املهتدين، �ض299.
41    �صنن املهتدين، �ض48.
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يف اأوامر اهلل باالأوجب فاالأوجب، واالأف�صل فاالأف�صل، فاإن مل يتبني لك يف االأمرين اأيهما اأوجب واأف�صل، 
فاآت الذي هو اأثقل على قلبك )...( فاإن ا�صتوى االأمران، فلم تقدر اأن تعرف اأثقلهما اأو اأخفهما، فليعر�ض 
اأن  اإياك  االإحياء:  »قال يف  املوت«42،  ياأتيه  اأن  يحب  اأيهما  على  عليه،  مقيم  وهو  املوت  على  حينئذ  نف�صه 
الل�صان  اإذ حركة  اإن اال�صتغفار بالل�صان خا�صة ح�صنة،  اأقول:  تاأتيها... بل  ت�صت�صغر ذرات الطاعات فال 
به عن غفلة خري من حركة الل�صان يف تلك ال�صاعة بغيبة م�صلم اأو ف�صول كالم، بل هو خري من ال�صكوت 
عنه، فيظهر ف�صله باالإ�صافة اإلى ال�صكوت عنه، واإمنا يظهر نق�صانا باالإ�صافة اإلى عمل القلب«43.. و»ترك 
امل�صاعدة عند ال�صوفية قلة مروءة«44، فمن حكم ابن عطاء اهلل: »املروءة: موافقة االإخوان فيما مل يحجر 
عليك العلم«45، و»من مل يتمكن من تعمري كافة االأوقات فليجتهد يف تعمري االأوقات الفا�صلة«46.. قال املواق: 
»و�صئل ابن عبا�ض عن اال�صتمناء باليد فقال: الزنى �صر منه، قال يف االإحياء: »ال تفهم من ابن عبا�ض اأنه 
اأباح اال�صتمناء، اإذ لي�ض ترجيح اأهون ال�صرين يف معنى االإباحة املطلقة«، وهذا كما قاله يف الفتنة: »القاعد 
فيها خري من القائم«، قال ابن العربي: » يف كل فتنة �صر، ولكن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم �صمى اأخف 

ال�صرين خريا -قال- فقلة اخلري بالن�صبة اإلى كرثته خري كثري«47. 

العتزال  وخا�سيتها:  العقدية،  املذهبيات  منهج  الفكرانية..  الطبيعة  ذات  الدعوات  الثالث:  املنهج 

الرتب�سي.

هذا هو املنهج التغيريي الذي ال ي�صتخدم )فقه املوازنات( البتة، اإنها حركات تريد رفع الف�صاد واجتثاثه 
بالعقيدة!  تكون  ما  اأ�صبه  اإليها  ت�صتند  ومنطلقات  مبادئ  ت�صع  وا�صتبداله مبا هو �صالح )جاهز(،  كليا، 
فاإذا كانت حركات ذات طبيعة �صيا�صية فهي عقيدة �صيا�صية، اأو فكرية فل�صفية فهي )اإيديولوجيا(، واإال 
)اأ�صول غيبية(،  ما هو  قبيل  اأي من  فعلية حقيقة،  )العقائدية( من طبيعة عقدية  تلك  تكون  ما  فغالبا 
وذلك مثل الفرق والطوائف.. التي عرفها التاريخ االإ�صالمي، وكانت لها روؤية معينة يف التغيري ال�صيا�صي 
واالجتماعي.. وهي يف الغالب فرق ال ير�صيها ال�صالح العام والظاهر، بل ذلك يف نظرها ف�صاد، اإال اأن 

42    �صنن املهتدين، �ض47.
43    �صنن املهتدين، �ض133.

44    �صنن املهتدين، �ض92.

45    �صنن املهتدين، �ض94.
46    �صنن املهتدين، �ض314.

47    �صنن املهتدين، �ض142. وكذلك: �ض155.
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تكون هي �صاحبة ال�صلطة ال�صيا�صية، اأو تنجح يف ا�صتمالة اجلمهور الغالب اإلى انتحال عقيدتها! تت�صم تلك 
اجلماعات بالت�صدد، واالنغالق، وحمدودية االأفق، وتكاد تنف�صل كليا عن الواقع، فال تفرت�ض اأي التقاء 
ممكن معه، اأو تقاطع، حركات تقف يف موقع واحد، عبارة عن رقعة �صيقة جدا، ترى عدم اخلروج عنها 
اأو التزحزح هو معنى الثبات واالعت�صام، وترى اأن اأي )موازنة( هي تنازل.. وتقول: املوازنات تنازالت! 
تنازالت عن تلك املبادئ، وم�صاومة عليها، وم�صادمة للقواعد، وا�صتخفاف بها، ودليل على ليونة الدين، 
وه�صا�صة االعتقاد، وهو خ�صوع ل�صلطة الواقع.. الخ، هذا ما يجعل هذه احلركات دائما يف حالة من العزلة، 

ولكن العزلة مع دوام الكيد والرتب�ض..!

اأنها  غري  فح�صب..  االأولى  بداياتها  يف  كانت  العامة(  )الغربة  فيما  التامة(،  )الغربة  اجلويني  افرت�ض 
تطورت بعد ذلك على مرحلتني:

1 - غربة �سيا�سية، ل اجتماعية.. )ع�سر العز وابن تيمية(

حماولة العز بن عبد ال�صالم )660ه(: جاءت هذه املحاولة ا�صتمرارا ملحاولة اجلويني.. والفارق، هو: 
تعمق الف�صاد ومتكنه، وبروز جتلياته ومظاهره اأكرث..

وتوظيفه  واملفا�صد(،  امل�صالح  بني  )املوازنة  مو�صوع  ملعاجلة  ال�صالم  عبد  بن  العز  عند  الدافع  كان  لقد 
منهجيا ب�صكل اأ�صا�صي وقوي: اأن الع�صر الذي عا�ض فيه كان )ع�صر �صرورات(، واأعني هنا: ال�صرورات 
االجتماعية، حيث توجد �صلطة �صيا�صية متحكمة يفر�ض �صلوكها ال�صيا�صي العام منطا من احلياة االجتماعية 
غري املوافقة متاما ملقت�صيات ال�صريعة.. وهو واقع اجتماعي تتحول اإليه اجلماعات الب�صرية مبقدار حتولها 
من البداوة اإلى التح�صر، ويختلف ذلك الواقع باختالف ح�صور ال�صلطة ال�صيا�صية زمن التح�صر هيمنة 
)�صرورات  هي  اإمنا  الن�صو�ض  عنها  حتدثت  كما  االأول  الع�صر  يف  ال�صرورات  كانت  ولذلك  وحتكما.. 
طبيعية(، واأبرز مثال لها: اال�صطرار يف املخم�صة.. االأمر الذي قد يكون حدوثه يف زمن التح�صر و�صيادة 
ال�صلطة اأمرا نادرا جدا، بينما )ال�صرورات االجتماعية( ما اأكرثها يف تلك االأزمنة، لقد حتول النموذج يف 
ال�صرورات من )اال�صطرار اإلى اأكل امليتة( اإلى )اال�صطرار اإلى اأكل مال الغري(48! ومن التعبريات الدالة 
على ذلك وال�صمات املميزة لذلك الواقع االجتماعي، ما ناق�صه العز من ق�صايا، من قبيل: »تعذر العدالة 
يف الواليات..«49، و»اختالط احلرام باحلالل...«، و»اإذا ابتلي النا�س بولية امراأة اأو �صبي مميز..«، و»لو 

48    القواعد، ج1، �ض131.

49    القواعد، ج1، �ض121.
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ا�صتولى الكفار على اإقليم عظيم فولوا الق�صاء ملن يقوم مب�صالح امل�صلمني العامة..«، »قد ينفد الت�صرف 
العام من غري والية، كما يف ت�صرف االأئمة البغاة، فاإنه ينفد مع القطع باأنه ال والية لهم...«50، »اإذا اأراد 
االإمام عزل احلاكم )القا�صي(«51، و»ت�صرف االآحاد يف االأموال العامة عند جور االأئمة«52، »وال �صيما مع 
غلبة منع الظلمة للحقوق«، و»اإذا دفع الظلمة مما باأيديهم من االأموال اإلى اإن�صان �صيئا فهل يجوز له اأخذه 
منهم اأم ال؟«، و»معاملة من اعرتف باأن اأكرث ماله حرام، هل جتوز اأم ال؟«53.. ووجه بع�ض االأحكام باأنها 
وذكر  فيه من ذلك...«54..  املاأيو�ض  الزمان  مثل هذا  اأما يف  اإمام عدل،  فيه ظهور  يتعني  بـ»وقت  متعلقة 
وم�صي�ض  ال�صرورات  على  كلها  امل�صائل  »ومبنى هذه  قال:  ثم  املوازنات  واالأمثلة يف  امل�صائل  من  جمموعة 

احلاجات«55، »فاإن ال�صرع يح�صل االأ�صلح بتفويت ال�صالح، ويدراأ االأف�صد بارتكاب الفا�صد«56.

يف زمن العز: كرث الظلم ، وتولى الواليات )امل�صوؤوليات( من لي�ض اأهال لها، و�صعفت االأمة وانق�صمت حتى 
امل�صالح  اإلى  العلماء  التفات  فكان  وتتار(..  واالأطماع اخلارجية )من �صليبيني  للهجمات  �صارت عر�صة 
اأي�صا للمحافظة على  اآفة االآفات الدينية: )تعطيل ال�صريعة(، وهو احلل  يف تلك االأيام هو احلل لتجنب 
والتوافق  االن�صجام  على  املحافظة  لالأمة( من خالل  العامة  واحل�صارية  االجتماعية  الفاعلية  من  )قدر 
االجتماعي )بني اأفراد املجتمع وجمموعاته(.. لو مل ي�صتنجد العلماء بامل�صلحة، وما يتبعها من موازنات، 
ويك�صفوا ا�صتناد ال�صريعة اإلى ذلك، ويجهروا باعتماد الفقه عليه، وي�صرحوا ويهتفوا بجميع ذلك، لكان 
اأزمة اجتماعية عامة، مبا �صيلحق  اإلى  تنـزيل االأحكام ال�صرعية م�صكلة حقيقية حينها، ما �صيوؤدي حتما 
النا�ض عندئذ من م�صقة واإعنات.. بل �صتفرغ االأحكام ال�صرعية من م�صمونها وحقيقتها، مبا �صيرتتب على 
تطبيقها )دون موازنات( من مفا�صد، هي نقي�ض ما و�صعت له تلك االأحكام يف االأ�صل، و�صيوؤدي ذلك اأي�صا 
اإلى معر�ض عن ال�صرع جملة، زاهد فيه، منغم�ض يف املخالفات، ويف احلرام، واتباع  اإلى انق�صام النا�ض 
االأهواء، واحليل.. واإلى منعزل عن املجتمع جملة، مفارق للجماعة، معاد للحياة، بدعوى العمل باالأحكام 

ال�صرعية، وااللتزام احلقيقي مبقت�صياتها.. 

50    القواعد، ج1، �ض111.

51    القواعد، ج1، �ض112.

52    القواعد، ج1، �ض114.

53    القواعد، ج1، �ض117.

54    القواعد، ج1، �ض115.

55    القواعد، ج1، �ض123.
56    القواعد، ج2، �ض159-158.
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حماولة ابن تيمية )728ه(: يف زمن ابن تيمية ظهر انعكا�ض الف�صاد ال�صيا�صي على املجتمع )يف �صورة 
اأ�صحاب  قبل  من  املحمي  اأو  واملدعم  االأفراد  بني  املتبادل  االجتماعي  التظامل  اأو  خا�صة،  املالية  املظامل 
الواليات املختلفة( هذا ما اأ�صيب به املجتمع.. ف�صال عن وجود الف�صاد العادي الذي ال تخلو منه )حاالت 
التنـزيل العادي( نف�صها، واملتمثل يف ظاهرة املنكرات.. وحيث ا�صتمرت اآلية )احل�صبة( يف اال�صتغال ومل 
تتوقف، فاإذا الف�صاد مل مي�ض املجتمع يف بنيته الفكرية والنف�صية العميقة؛ الدينية واالأخالقية.. فلنلق اإذا 

نظرة جمملة على هذه املحاولة:

والرعية(  الراعي  اإ�صالح  ال�صرعية يف  )ال�صيا�صة  تيمية:  ابن  كتاب  امل�صتعملة يف عنوان  االألفاظ  تذكرنا 
بعنوان كتاب العز :)قواعد االأحكام يف اإ�صالح االأنام(!! لقد ا�صتمر ابن تيمية يف معاجلة الق�صايا نف�صها 
التي جاءت يف حماولة االإمام العز، مع اختالف.. فق�صم االأمانات اإلى ق�صمني: الواليات، واالأموال.. وا�صتند 
يف جميع ذلك اإلى اأ�صل امل�صلحة، وما تقت�صيه من موازنات، فاالأموال التي ال يعرف اأ�صحابها ت�صرف 
الواجب  اأن  »على  منها  للظلمة  ومتكني  اأي�صا  لها  اإتالف  فحب�صها  اأبدا،  حتب�ض  وال  امل�صلمني  م�صالح  يف 
حت�صيل امل�صالح وتكميلها وتبطيل املفا�صد وتقليلها، فاإذا تعار�صت كان حت�صيل اأعظم امل�صلحتني بتفويت 
اأدناهما، ودفع اأعظم املف�صدتني مع احتمال اأدناهما هو امل�صروع«57.. وعالج ما ميكن ت�صميته: »فقه املظامل 
له58..  وتاأديتها  الظلمة  من  لوا�صعها  املال  بدفع  عنهم  ودفعها  النا�ض  عن  لرفعها  التدخل  مثل  املالية«، 
اأو قانون  اأو جاه«59..  اأنواعا من الف�صاد املايل امل�صت�صري يف الدولة.. مثل: »تعطيل احلد مبال  كما عالج 
»التاأديبات«60، الذي كان �صائدا يف ذلك الوقت، وحماية املف�صدين واإيوائهم، وم�صاألة: املعاو�صة مبال على 
اأخذ مال لالإعانة  وال�صرقة، وغريه، »وهذا جميعه  ال�صكوت عن فعل ما هو منكرات، من فتح احلانات، 
على االإثم والعدوان«61.. وال يحل لل�صلطان اأن ياأخذ من اأرباب االأموال جعال على ا�صرتجاع اأموالهم من 
هذا  امل�صروقة63..  االأموال  معه  يقت�صمون  احلرامية  مع  الباطن  املتواطئ يف  املوظف  ومثله  املحاربني62.. 

57    ال�صيا�صة ال�صرعية، �ض69.
58    ال�صيا�صة ال�صرعية، �ض70. والفتاوى، مج20، �ض55.

59    ال�صيا�صة ال�صرعية، �ض91.

60    ال�صيا�صة ال�صرعية، �ض92.

61    ال�صيا�صة ال�صرعية، �ض94.
62    ال�صيا�صة ال�صرعية، �ض115.
63    ال�صيا�صة ال�صرعية، �ض116.
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ف�صال عن احلديث يف باب الواليات و�صروطها وما تقت�صيه ال�صرورات من ذلك، و»املهم يف هذا الباب 
معرفة االأ�صلح، وذلك اإمنا يتم مبعرفة مق�صود الوالية، ومعرفة طريق املق�صود...«64. الخ..

متيزت هذه املحاولة اأي�صا بتطور ملحوظ من حيث )التنظري والوعي املعريف مبفهوم املوازنات(، وهو ما 
جتلى يف الف�صل اخلا�ض الذي و�صعه لذلك، و�صماه: »ف�صل جامع يف تعار�ض احل�صنات، اأو ال�صيئات، اأو 
هما جميعا، اإذا اجتمعا ومل ميكن التفريق بينهما، بل املمكن اإما فعلهما جميعا، واإما تركهما جميعا«65، 
وظاهر فيه اأن الدافع اإليه ما جاء فيه من اأحكام متعلقة بـ)املوازنات ال�صيا�صية(، االأمر الذي تطلب منه 
اأن يقدم لذلك -على �صبيل التاأ�صيل واال�صتدالل- بحديث عن املوازنات الواردة يف الن�صو�ض ويف االأحكام 

املعلومة، وهو ما �صماه: »املوازنات الدينية«66! 

2 – الغربتني: ال�سيا�سية والجتماعية الثقافية )الع�سر احلا�سر(.

ا�صتمرت الغربة ال�صيا�صية.. لكن اخلطورة كانت يف دخول االأمة مرحلة �صعبة من مراحل الغربة الدينية: 
الغربة الثقافية للدين يف املجتمع! فماذا اأ�صاف هذا العامل اجلديد اإلى )تاريخ مفهوم املوازنات( اإذًا؟ 
اإنه كلما عظم االختالل  هناك قانون يف االجتماع الب�صري ميكننا اأن ن�صوغه على ال�صكل االآتي، ونقول: 
يف الواقع وكان الف�صاد وا�صعا ومركبا كلما تعقدت مهمة احلركات االإ�صالحية )ال اأق�صد بكلمة احلركات 
يف  االختالل  ووقع  االأفراد..(  امل�صلحني  حركات  حتى  بل  اجلماعات،  جميعا-  الدرا�صة  هذه  يف  -هنا 
اإلى تقومي وتنبيه على �صرورة اعتماد املوازنات ومراعاتها.. وكلما كان  مناهجها هي كذلك، فاحتاجت 
الف�صاد قليال وحم�صورا كلما كان ال�صلوك االإ�صالحي اأقل اختالال، اأو �صليما يف العموم، وخاليا من االأخطاء 
واالنحرافات.. ذلك املهمة حينها �صهلة، ولي�ض فيها من تركب اأو تعقيد! هذا هو املتغري اجلديد الذي دخل 
مع حلول الع�صر االإ�صالمي احلديث.. اأما )الغربة ال�صيا�صية( فبقيت عامال موؤثرا اأي�صا وفعاال يف ما عرفه 
مفهوم املوازنات من تطور يف هذه املرحلة من التاريخ، كان ثمة اإذا عامالن كبريان بارزان يف االهتمام 

بهذا النوع من املعرفة، واإحيائه على يد:
العالمة يو�سف القر�ساوي. 

الدافع االأول: تر�صيد التفكري االإ�صالمي املعا�صر.. وت�صديد م�صرية الدعوة، وت�صحيح خطابها..
الدافع الثاين: �صوؤال امل�صاركة ال�صيا�صية.. )يف ظل اأنظمة اجلور واال�صتبداد(

64    ال�صيا�صة ال�صرعية، �ض28.
65    الفتاوى، ج20، �ض48.
66    الفتاوى، ج20، �ض53.
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املبحث الثالث: يف املفهوم..

1 - يف الطبيعة )الأ�س�س( املنهجية..

اإن فقه املوازنات يقوم على اأ�صا�ض ترك ما هو راجح واأولى يف احلكم ال�صرعي )الو�صع ال�صرعي االأ�صلي( 
والنـزول اإلى ما هو مرجوح فيه اأو حمظور.. دورانا مع م�صلحة احلكم..

فعند التنـزيل تتدخل عوامل خارجية، تختل بها املوازين ال�صابقة، وت�صطرب ب�صببها املعادالت ال�صرعية 
املقررة، فيقع التعار�ض بني امل�صالح.. فتظهر اأ�صياء تقت�صي قلب املعادلة االأولى، لي�صري املطلوب ممنوعا، 
واملمنوع مثال مطلوبا، فاإذا كان )اأ( مثال اأكرب من )ب(، ت�صري )ب( اأكرب من )اأ(، هكذا قد تتحول قيم 
تلك العنا�صر كليا! هنا نحتاج املوازنة مبراعاة الو�صع ال�صرعي االأ�صلي، ويكون الهدف اأي�صا الو�صول اإلى 
اأولويات، لكن ا�صتثنائية ال اأ�صلية! فاملنهج يف االأولويات ا�صتقرائي اأما يف املوازنات فا�صتنباطي )حتقيق 

مناط العمومات من القواعد(.

2 - يف التعريف 

»املوازنة: عمل اجتهادي، ُيقَرن فيها بني الفعل -من اأفعال املكلفني- ومعار�صه، نظرا فيهما، ثم ترجيحا 
للذي هو اأقوى يف االعتبار امل�صلحي ال�صرعي«. 

عمل اجتهادي: نوع من اأنواع الجتهاد.. ب�سروطه وطبيعته 

يف  وت�صعهما  �صيئني،  بني  تناظر  واأن  املقارنة،  فاملوازنة  بينهما،  واجلمع  �صيء،  اإلى  �صيء  �صم  االإقران: 
الكفتني من ميزان واحد، ومتاثل بينهما، وقد ا�صتعملها الغزايل بهذا املعنى67، وعند اأهل البديع: »املوازنة 
اأن تت�صاوى الفا�صلتان يف ال�صجع دون التقفية، نحو قوله تعالى: ومنارق م�صفوفة، وزرابي مبثوثة الغا�صية: 

15-16، فاإن )م�صفوفة( و)مبثوثة( مت�صاويان يف الوزن دون التقفية، وال عربة بالتاء الأنها زائدة«68.

التي  ال�صارع مثال  اأفعال  اأفعال امتثالية، ال من  التي هي  اأفعال املكلفني..  التكليفي ومعار�صه: من  الفعل 
هي للت�صريع واإن�صاء االأحكام.. وال بني خطابني لل�صارع.. و قد يكون اأكرث من فعلني، وقد يكون الفعالن اإما 

واقعني معا يف احلال، اأو اأحدهما واقع االآن واالآخر متوقع، اأو هما مما وقع يف املا�صي..
67    االإحياء، ج5، �ض873.

68    التعريفات، اجلرجاين، حرف امليم. وكذلك: ك�صاف ا�صطالحات الفنون والعلوم، ج2، �ض1666.
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النظر: نظر اجتهادي، كل ما �صوى املن�صو�ض اأو امل�صتنبط من املن�صو�ض، وقد يعمون ذلك جميعا با�صم 
القيا�ض، فمثال يجري الغزايل نظرا موازناتيا يف احلكم يف اأموال املظامل واأنها ترتدد بني الت�صييع وبني 

الت�صدق بها69، وي�صمي ذلك النظر قيا�صا.. 

ثم الرتجيح: فالرتجيح نتيجة واملوازنة مقدمة لها.. ولي�صا �صيئا واحدا عند التحقيق، وانظر �صنيع اأبي 
القا�صم االآمدي )370ه( يف: »املوازنة بني �صعر اأبي متام والبحرتي«، اإذ ق�صر غر�صه يف ذلك الكتاب على 
املوازنة، ومل يعدها نحو الرتجيح الكلي، نعم الرتجيح البني بنف�صه الذي هو اأثر من اآثار املوازنة وال يحتاج 

اإلى جتديد نظر.. هذا الرتجيح اجلزئي كان يذكره، فهو الزم بنف�صه.  

اأي م�صلحة، ولكن امل�صلحة وفق  ولي�ض  اأ�صا�ض هذا الرتجيح هو امل�صلحة،  ال�صرعي:  االعتبار امل�صلحي 
االعتبارات واملعايري التي و�صعتها ال�صريعة، وهو ما يعني اأن املوازنات قبل اأن تكون فقها يف الواقع، هي فقه 

ال�صريعة اأوال، وعلم مبقا�صدها.

3 - مفاهيم قريبة وجماورة..  

من املو�صوعات واملفاهيم امل�صرتكة واملتداخلة مع »فقه املوازنات«، جند:

- »املقا�صد«: اإن قلنا باأنها املق�صود من احلكم، اأي امل�صلحة التي �صرع الأجلها.. �صوف نرى طبيعة العالقة 
بينهما يف

- »االختالف«: االختالف اختالفان؛ اختالف جزئي )اجتهادي: فقهي اأو �صيا�صي..( اختالف ا�صرتاتيجي 
)يف االأ�صول الكلية، ويلتحق به االختالف الديني التام(، واملق�صود هنا االأول، فالعالقة بني املوازنات وفقه 
االختالف عالقة قوية جدا، واأعط هنا مثالني: من ذلك ما يراه ال�صاطبي من الفتوى يف م�صائل الفقه، من 
احلالل واحلرام بامل�صهور، حفظا لوحدة اجلماعة، يقول: »االأولى عندي يف كل نازلة يكون لعلماء املذهب 
فيها قوالن، ويعمل النا�ض على موافقة اأحدهما، واإن كان مرجوحا يف النظر، اأن ال يعر�ض لهم، واأن يجروا 
على ما قلدوه يف الزمن االأول وجرى به العمل، فاإنهم اأن حملوا على غري ذلك، كان يف ذلك ت�صوي�ض للعامة، 
وفتح الأبواب اخل�صام، ورمبا يخالفني يف ذلك غريي، وذلك ال ي�صدين عن القول به، ويل فيه اأ�صوة«70، 
وعند االإمام مالك: »الف�صل بني ال�صفع والوتر هو ال�صاأن، قيل له :فاإن �صليت مع من ال يف�صل؟ قال: اتبعه 

69    راجع: االإحياء، ج5، �ض878.   
70    فتاوى االإمام ال�صاطبي، �ض150.
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وال تخالفه! واإن كنت �صانعه مل اأ�صلم بني االثنني والواحدة، قال ابن ر�صد: يعني مالك اأنه لو اأوتر بالنا�ض 
لعار�ض يعر�ض الإمامهم الذي من �صاأنه اأن يوتر بثالث ال يف�صل بينهن مل يخالف فعله يف ترك الف�صل، 
ويف املدونة قال مالك: من �صلى خلف اإمام يرى اأن ال�صجود يف النق�ض بعد ال�صالم، ال ي�صجد معه حتى 

ي�صلم، فاإن اخلالف �صر«71.

- »فقه الواقع«: ذكره القر�صاوي، فقال: »فقه املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد، وهو مبني على فقه الواقع، 
ودرا�صته درا�صة علمية، مبنية على ما ي�صره لنا ع�صرنا من معلومات اإمكانات...«72، وهذا االقت�صار يف 
الت�صريح بكون املوازنة مبنية على فقه الواقع فيه تق�صري، فاملوازنة ال تنبني على فقه الواقع وحده، بل قبل 

ذلك على فقه ال�صرع! وقد تدارك هذا االأمر بعد ذلك يف كتابه: »اأوليات احلركة االإ�صالمية«.

مفهومان  والتقاء..  افرتاقا  جدا  كبرية  عالقة  واملوازنات  االأولويات  ببني  العالقة  االأولويات«:  »فقه   -
اأواًل! فامليزان االأولويات، فاالأولويات: الو�صع  اإلى ميزان  يتداخالن ب�صكل كبري: كل موازنة هي يف حاجة 

االأ�صلي لل�صريعة.. 

71    �صنن املهتدين، �ض93.
72    ال�صحوة االإ�صالمية بني االختالف امل�صروع والتفرق املذموم، �ض7.
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الف�سل الثاين: يف التاأ�سيل املعريف ملبحث املوازنات

املبحث الأول: ن�سبته ومرتبته يف العلوم

»فقه املوازنات« مفهوم معريف، ومنهج معلوم، تتجاذبه -ت�صنيفا وانتماء- علوم خمتلفة، فاأمامنا ما يربو 
على الع�صر جماالت معرفية، متفاوتة االأهمية واالأ�صالة، يت�صل هذا املفهوم بها جميعا، ويدخل يف كل واحد 

منها على درجات يف العراقة متفاوتة، فيت�صل فقه املوازنات ب:

1 - باب ال�صيا�صة ال�صرعية: حيث راأينا اأن هذا املجال من اأول املجاالت التي ا�صتخدم هذا املفهوم فيها، 
واأي�صا من اأكرثها يف ذلك على مر التاريخ، منذ ن�صاأته حتى اإحيائه واالعتناء به حديثا، فاإذا يكاد يعي�ض 

يف كنفها ن�صاأة وتطورا وا�صتغاال..

ال�صوفية يف جمال  واأن  ال�صابق  النظر  اأ�صياء يف  راأينا من هذا  وال�صلوك )الت�صوف(:  الرتبية  2 - علم 
ا�صتغالهم املعريف والعملي ميار�صون املوازنات وفق املنطق الذي يحكم ذلك املجال، كمفا�صلتهم بني االأعمال 
بناء على ما يقوم عليه مذهبهم من معايري واأ�ص�ض، كمفهوم املنافع وامل�صار واالآالم واللذات عندهم.. ومن 
النماذج التي ا�صتندت على املوازنات ووظفتها ب�صكل بالغ )حتى بطبيعتها الفقهية( فيما يت�صل بهذا النوع 
من املعرفة: االإمام املواق )897ه(، يف كتابه )�صنن املهتدين يف مقامات الدين(، وقد اأوردنا �صابقا من 

كالمه، وعالج الغزايل يف االإحياء قبل ذلك ق�صايا من هذا املجال م�صتخدما هذا مفهوم..  

3 - باب القواعد الفقهية: هناك قواعد كثرية يف ذلك مثل قواعد نفي ال�صرر وقواعد امل�صلحة واملف�صدة... 
وقد اأمل القر�صاوي بذكر اأ�صياء من ذلك وتتابع الباحثون بعده على تلك الطريقة، فاملعاجلة املعا�صرة اإذا 
لهذا املو�صوع هي اأقرب اإلى منهج )القواعد الفقهية( منه اإلى �صيء اآخر.. ومعلوم اأن هذا الفن مل يكن 
له ذكر عند االأولني، حتى جاءت القرون املتاأخرة، قال تاج الدين ال�صبكي73: اإن اأول من األف فيه العز بن 
عبد ال�صالم )660ه(، ثم تبعه ابن املرحل )716ه(، وبذلك فهو يعترب حماولة العز التي هي حماولة يف 

امل�صالح واملوازنات من باب القواعد الفقهية!

4 - علم اأ�صول الفقه: �صوف نرى من ذلك كثريا يف املبحث املوايل..

5 - علم مقا�صد ال�صريعة، اإن قلنا اإنه علم م�صتقل عن اأ�صول الفقه: ويرى بع�صهم اأن ال عالقة للمقا�صد 

73    االأ�صباه والنظائر، ج1، �ض7-6. 
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بهذا الذي ي�صمى املوازنات! ويقول اأحد الباحثني مثال: »فال�صاطبي -رحمه اهلل- اأبدا مل يتحدث عن فقه 
م�صالح و�صرورات، وال عن فقه موازنات«74 )كذا(! 

6 - علم الفقه: باعتبار املوازنات عملية اجتهادية تنـزيلية تكون اإذا فقهية.. ويبدو اأن ال�صاطبي ال يعدها 
ما هو خارج عن  اإلى  واملف�صدة(  )امل�صلحة  ق�صايا  مناق�صة  االأمر عنده يف  ي�صل  فعندما  االأ�صول..  من 
وظيفة االأ�صويل، جتده يحيل على املوازنة75! فاإذا جزمنا بناء على ذلك اأنها عنده ال تنتمي اإلى االأ�صول 

بقي اأنه مل ي�صرح اإلى اأي  علم تنتمي؟

اإذ  اأكرث ما جتد من مظان هذا الفقه التي يح�صر فيها وي�صتخدم كتب النوازل،  7 - علم الفتوى.. فاإن 
ي�صطر اإليه الفقيه ا�صطرارا، حتى لو مل يكن له به وعي نظري كاف، فاأفراد معدودون منهم فقط هم من 
ا�صتطاعوا اأن يدخلوا بذلك الفقه عامل التنظري، وبدرجات وم�صتويات خمتلفة.. اأما الباقون فكانوا يكتبون 
يف )علم االأ�صول( وفق ما هو �صائد وم�صتقر، مبا يعني اأنهم كانوا يقعون فيما ي�صبه حالة من )االنف�صام 
املعريف( بني النظر والتطبيق.. يف اإحدى فتاوى املازري: »وما عمت م�صلحته وم�صته ال�صرورة واحلاجة 
اإليه اأف�صل مما كانت م�صلحته قا�صرة على فاعله«76، وانظر فتواه يف وجوب ال�صعي يف طلب تويل الق�صاء 

ب�صروط77.

8 - علم اجلرح والتعديل يف علوم احلديث: يقول مثال اخلطيب البغدادي: »فلم يكن لنا ملعرفتنا العدل من 
الفا�صق طريق غري موازنة اأحواله، وترجيح بع�صها على بع�ض، فاإن رجحت معا�صيه �صار بذلك فا�صقا، 
واإن رجحت طاعاته �صار بذلك عدال«78، فاملوازنة هنا موازنة بني ما ي�صدر عن املكلف من اأفعال طاعات 
)املوازنة  املدلول عن  كان خمتلفا من حيث  واإن  املعنى  وهذا  )ال�صيئات(،  واأفعال معا�صي  )احل�صنات( 
املقام �صوف تزداد  االإدراج يف هذا  لهذا  املعرفية  االأهمية  فاإن  واملفا�صد( املق�صودة ههنا،  بني امل�صالح 
حني نعلم اأن هناك يف ال�صنني االأخرية من �صار ي�صتخدم بقوة هذا امل�صطلح )املوازنات( -بهذه ال�صيغة 

74    م�صهور بن ح�صن اآل �صلمان يف تقدميه لكتاب املوافقات، ج1، �ض48-53. قال ذلك يرد على را�صد 
الغنو�صي، فيما جاء به يف كتاب: »احلريات العامة يف الدولة االإ�صالمية«.

75    اأنظر: املوافقات، مج1، ج2، �ض649.
76    فتاوى املازري، �ض306.
77    فتاوى املازري، �ض302.

78    الفقيه واملتفقه، ج1، �ض467. 
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ومت  بل  احلديث،  علوم  من  املعنى  هذا  على  للداللة  االإ�صافة-  من  والتعري  االإطالق،  وهذا  ال�صرفية، 
االمتداد به اإلى جمال اآخر اأبعد:

9 - علم العقائد: هذا هو احلقل املعريف الذي امتد اإليه اال�صتخدام ال�صابق مل�صطلح املوازنات.. وملخ�ض 
الق�صية التي يدور حولها النقا�ض و�صط �صنف من املذاهب واالجتاهات الدينية املعا�صرة يف هذا اخل�صو�ض 
ممن لهم ولع بنقد الرجال، والتفتي�ض عن اأحوالهم: هل يكتفى يف ذلك النقد باحلكم املجمل، واالقت�صار 

على ذكر ما ت�صقط به عدالة ال�صخ�ض؟ اأم ال بد فيه من التف�صيل، وذكر احل�صنات وال�صيئات؟! 

10 - علم املذاهب واخلالف: ارتباط املوازنات بهذا النوع من حقول املعرفة الإ�صالمية من امل�صائل املهمة، 
والتي مل ي�صعف املقام يف هذه الدرا�صة للعر�ض لها وبحثها، وقد كان ملالك رحمه اهلل ال�صبق يف هذا املنهج، 
مبا قال من مراعاة اخلالف، واحلر�ض على التاأليف واالجتماع، واحلفاظ على وحدة االأمة ومتا�صكها.. 
وقد راأينا �صيئا من ذلك عند بيان عالقة املوازنات باالختالف يف اآخر املبحث الثالث من الف�صل االأول من 
هذه الدرا�صة، واأ�صل ذلك من القراآن �صنيع هارون عليه ال�صالم، وقوله تعالى: اإين خ�صيت اأن تقول فرقت 

بني بني اإ�صرائيل ومل ترقب قويل طه: 92.

11 - فقه الدعوة واالإ�صالح )تغيري املنكر(: قد راأينا من ذلك يف ال�صابق ما ي�صفي بهذا اخل�صو�ض.. 

12 - معرفة م�صتقلة بنف�صها، وكذلك كانت اأول مرة.. 

13 - معرفة م�صتحدثة، قائمة بنف�صها، بعد اأن مل تكن كذلك من قبل.. 

اإذا ما املوقع ال�صحيح ملبحث املوازنات؟ هل يتعلق بهذه التخ�ص�صات املعرفية جميعا؟ اأم ماذا؟ لعل النظر 
يف هذا يقت�صي نظرا اآخر قبله يف طبيعة كل علم من هذه العلوم املذكورة اأعاله، وعالقة بع�صها ببع�ض، وهو 
ما �صنلم باأطراف منه يف املبحثني املواليني بحول اهلل، وعندها ميكن اأن نخرج بقول يف هذا اخل�صو�ض.. 
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املبحث الثاين: يف التاأ�سيل الأ�سويل للموازنات.. مفهوما ومنهجا.

والك�صف  االأ�صويل مبباحثة املختلفة،  الدر�ض  املنهجية( داخل  الغر�ض هنا: حتديد مظان هذه )العملية 
وم�صالكها  االأ�صلية،  وجذورها  احليوية،  املعرفية  ينابيعها  عن  منبتة  تظل  ال  حتى  واحدة..  واحدة  عنها 
املنهجية املمهدة املعلومة.. وهذا ما �صيمكن من اال�صتخدام اجليد لهذا املفهوم، وتوظيفه توظيفا علميا 

�صليما ومن�صبطا، من غري عوج ول ا�صتطاط.

من  �صيئا  يعرفون  ال  اأنهم  اأم  االأ�صوليني؟  عند  ومنهجيته  »املوازنات«  مفهوم  يتجلى  اأين  اأخرى،  وبعبارة 
ذلك؟! 

اإن علم االأ�صول مل يتطرق ل�صيء ا�صمه »املوازنات«، بهذا اللفظ، و�صوف نتكلم يف اأ�صباب ذلك م�صتقبال، 
لكنه ناق�ض الق�صايا التي توؤلف ذلك املفهوم، �صمن منظومته املعرفية اخلا�صة، وقد اأعطى لكل عملية من 

تلك العمليات م�صطلحا خا�صا به..

اأفعال  على  تنـزيال  االأحكام،  على  داللتها  وجهات  االأدلة،  »معرفة  الفقه:  اأ�صول  علم  كان  واإذا 
املكلفني، جميع ذلك من حيث اجلملة ال التف�صيل«.

فاإذا مكونات الدر�ض االأ�صويل: االأدلة، طرق الداللة، االأحكام، التنـزيل )االجتهاد(.

االأول يف اأنواع االأدلة: طرح الدر�ض االأ�صويل اإ�صكالية امل�صلحة )ما يعتربه النا�ض م�صالح يف العادات(، 
اأنها ال ت�صح دليال م�صتقال  راأيه على  وا�صتقر  اأم ال ي�صح ذلك؟  باالأدلة، فتعد �صنفا منها،  تلتحق  وهل 
بنف�صه، واإمنا ينبغي النظر اإليها يف عالقتها بالن�ض نف�صه، فالن�ض هو االأ�صل يف االأحكام اإن�صاء وا�صتقاء، 
ثالث حاالت؛  على  به  وعليه هي يف عالقتها  للن�ض،  تابعة  فامل�صلحة  له،  تابع  هو  اإمنا  �صيء غريه  وكل 
فاإنها اإما معتربة، اأو ملغاة، اأو م�صكوت عنها )مر�صلة(، فامل�صلحة اإذا مل تكن ملغاة )اأي مل يرد ن�ض يف 
لتتم  الن�صو�ض،  من  ن�ض  مقابلة م�صلحة  معتربا يف  معار�صا  تنته�ض  اأن  باالإهدار( ميكنها  خ�صو�صها 
بعد ذلك املوازنة بينهما، ثم الرتجيح، بناء على ما ي�صتند اإليه كل منهما )امل�صلحة الواردة يف الن�ض، 
الراجح  هو  كان  قويت جهته  فمن  ال�صريعة،  كلية يف  واأ�صول  مقا�صد  الواردة يف احلياة( من  وامل�صلحة 

املعترب..

اإذ ال وجود مل�صالح حم�صة وال  كما مت اعتماد »املوازنة« يف حتديد مفهوم امل�صلحة )املنا�صبة( نف�صه.. 

»فقه املوازنات« - في التأصيل األصولي -
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عند  الغالبة  هي  كانت  اإذا  »فامل�صلحة  العادة:  يف  االأمر  هو  كما  للغالب،  احلكم  واإمنا  حم�صة،  مفا�صد 
مناظرتها مع املف�صدة يف حكم االعتياد فهي املق�صودة �صرعا )...( وكذلك املف�صدة اإذا كانت هي الغالبة 
اإذا ثبت لو�صف  اأخرى يف م�صاألة: »احلكم  اإلى امل�صلحة...«79، ونوق�صت االإ�صكالية ذاتها ب�صيغة  بالنظر 

م�صلحي، على وجه يلزم منه وجود مف�صدة م�صاوية له، اأو راجحة عليه، هل تنخرم منا�صبته اأو ال؟80.

الثاين يف جهات الداللة: تدل االأدلة اإما مبنظومها اأو بفحواها اأو مبقت�صاها اأو مبعقولها، واملعقول العلة، 
وكان يلجاأ اإلى الك�صف عن العلة اإذا عنت حادثة، وابتغي حكم ال�صرع فيها )مبحث املنا�صبة(، وهو االأمر 
تاأ�صي�صية مبتداأة  التعليل ق�صية  الذي �صوف يتغري يف مرحلة من مراحل تطور الدر�ض االأ�صويل، لي�صري 
قائمة بنف�صها، »فو�صع ال�صرائع )التكاليف( اإمنا هو مل�صالح العباد يف العاجل واالآجل معا«81، وهكذا �صارت 
احلكمة جزءا من احلكم، وداخلة يف م�صماه، ال ي�صح اإغفالها عند ت�صور احلكم ال�صرعي.. فال�صارع قا�صد 

للم�صببات يف �صرع االأ�صباب.. 

نوعني من  اإلى  ال�صرعية  التكاليف  توزعت  وحيثيات خمتلفة،  معايري  بح�صب  االأحكام:  مراتب  الثالث يف 
االأحكام، وباال�صتقراء التام انح�صر كل نوع يف مراتب:

فباعتبار مقت�صيات االألفاظ )يف االأقوال(، وقرائن االأحوال )يف االأفعال(، فالتكاليف الواردة يف اخلطاب 
القوة  وبح�صب  التخيري،  �صبيل  على  واإما  النهي(،  اأو  )باالأمر  االقت�صاء  �صبيل  على  اإما  هي  ال�صرعي، 
الزمن منها م�صيق ومو�صع، ومنها فوري  اأو حمرم ومكروه، وبح�صب  فاالقت�صائية منها واجب ومندوب، 
ومرتاخ، وبح�صب اخل�صو�صية والعموم هي كفايات واأعيان، وبح�صب الكلية واجلزئية هي كبائر و�صغائر.. 

الخ.

وباعتبار املقت�صيات امل�صلحية املبثوثة يف مواقع الوجود امل�صتقرة يف جماري العادات من هذه الدار، كانت 
التكاليف اأي�صا على ثالث درجات من القوة واالأهمية: �صرورية وحاجية وحت�صينية، وكان لكل مرتبة منها 

مكمل، وانق�صمت املرتبة االأولى يف الطلب واحلفظ اإلى اأنواع: الدين والنف�ض والن�صل والعقل واملال.   

االأ�صويل  للدر�ض  مت  كربى(  حقيقية  علمية  )عملية  االآنفة  الثالثة  امل�صتويات  كانت  التنـزيل:  يف  الرابع 

79    املوافقات، مج1، ج2، �ض340.
80    االإحكام يف اأ�صول االأحكام، �ض3، �ض345.

81    املوافقات، مج1، ج2، �ض322.
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اإجنازها، �صعيا منه لت�صور اأمثل لواقع ال�صريعة وحقيقتها، مما ميكن اأن ندعوه: الو�صع ال�صرعي االأ�صلي! 
وهو الو�صع الذي ينبغي للمجتهد احلر�ض على املحافظة عليه واحرتامه، عند مالحظة ما يجريه املكلف 
من العمل واالمتثال، واحلكم على ذلك، غري اأن االأمر لي�ض بتلك ال�صهولة، واملهمة بالن�صبة لالأ�صويل ملا 
اأدنى حماولة للتنـزيل واالمتثال نفاجاأ مبكونات غريبة -اإذا جازت مثل هذه االألفاظ  اإنه عند  تنته بعد، 
هنا- تقفز اإلى الداخل من تركيبة املعادلة االأ�صلية للو�صع ال�صرعي.. اإنها عوامل جديدة معار�صة ال تكف 
عن املناو�صة، فكيف التعامل معها؟ مع اأنه ال يجوز ردها، واالإعرا�ض عنها، اأو جتاهلها! لقد جاءت املنهجية 
االأ�صولية برزمة من قواعد وتقنيات دقيقة، اأدت عمليات اخلدمة امل�صتمرة التي ان�صبت عليها، اأن رجعت 

يف النهاية اإلى اأ�صلني كبريين:

اأن يثبت احلكم مبدركه ال�صرعي لكن يبقى  الأ�صل الأول: حتقيق املناط، وهو نوع من الجتهاد »ومعناه 
النظر يف تعيني حمله«82 من بني اأعداد من حاالت متفاوتة االختالف، و�صور يف الوجود �صديدة التعيني، 
ومراتب ال تكاد تنح�صر، فال بد للمجتهد -بل لكل مكلف يف نف�صه- اأن يتبني اأي �صيء من ذلك هو ما يدخل 

متاما حتت احلكم..

وهو على ق�صمني: حتقيق عام، وهو ما ذكر، وحتقيق خا�ض من ذلك العام، فاالأول نظر عام يف ا�صتحقاق 
�صخ�ض ما الدخول حتت احلكم الفالين اأو عدم ا�صتحقاقه ذلك، فيما االآخر درا�صة خا�صة وعميقة ومدققة 

لكل حالة من اأ�صخا�ض الداخلني امل�صتحقني، مراعاة ملا ميتاز به كل واحد من خ�صو�صيات وفروق..

لها  التي  )اأي  االإباحية  واالأمور  الندبية  والنواهي  االأوامر  نظر )مثال( يف  »اإذا  املجتهد  فاإن  االأول:  فاأما 
يوقع  كما  الن�صو�ض،  تلك  اأحكام   عليهم  اأوقع  اجلملة،  على  واملخاطبني  املكلفني  ووجد  االإباحة(،  حكم 
عليهم ن�صو�س الواجبات واملحرمات، من غري التفات اإلى �صيء، غري القبول امل�صروط بالتهيئة الظاهرة، 

فاملكلفون كلهم يف اأحكام تلك الن�صو�ض على �صواء يف هذا النظر.

اأما الثاين: وهو النظر اخلا�ض، فاأعلى من هذا واأدق، وهو )...( نظر يف كل مكلف بالن�صبة اإلى ما وقع 
عليه من الدالئل التكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل ال�صيطان، ومداخل الهوى واحلظوظ العاجلة، حتى 
يلقيها )اأي الدالئل التكليفية( هذا املجتهد على ذلك املكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك املداخل، هذا 
بالن�صبة اإلى التكليف املنحتم وغريه، ويخت�ض غري املنحتم بوجه اآخر: وهو النظر فيما ي�صلح بكل مكلف يف 
نف�صه، بح�صب وقت دون وقت، وحال دون حال، و�صخ�ض دون �صخ�ض، اإذ النفو�ض لي�صت يف قبول االأعمال 

82    املوافقات، ج2، ج4، �ض464.

»فقه املوازنات« - في التأصيل األصولي -
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اخلا�صة على وزان واحد، كما اأنها يف العلوم وال�صنائع كذلك، فرب عمل �صالح يدخل ب�صببه على رجل 
�صرر اأو فرتة وال يكون كذلك بالن�صبة اإلى اآخر، ورب عمل يكون حظ النف�ض وال�صيطان فيه بالن�صبة اإلى 
العامل اأقوى منه يف عمل اآخر، ويكون بريئا من ذلك يف بع�ض االأعمال دون بع�ض، ف�صاحب هذا التحقيق 
اخلا�ض هو الذي رزق نورا يعرف به النفو�ض ومراميها، وتفاوت اإدراكها، وقوة حتملها للتكاليف، و�صربها 
على حمل اأعبائها اأو �صعفها، ويعرف التفاتها اإلى احلظوظ العاجلة اأو عدم التفاتها، فهو يحمل على كل 
نف�ض من اأحكام الن�صو�ض ما يليق بها، بناء على اأن ذلك هو املق�صود ال�صرعي يف تلقي التكاليف، فكاأنه 
يخ�ض عموم املكلفني والتكاليف بهذا التحقيق، لكن مما ثبت عمومه يف التحقيق االأول العام، ويقيد به 
ما ثبت اإطالقه يف االأول، اأو ي�صم قيدا اأو قيودا ملا ثبت له يف االأول بع�ض القيود«83، والبيان الذي قدمه 
ال�صاطبي هنا مبني على مثال من اأدق االأنواع واأعو�صها يف الوجود: النف�ض الب�صرية! فما كان من ق�صايا 

)االجتماع الب�صري( اأو غريه، ي�صدق عليه ذلك من باب اأولى.. 

الأ�سل الثاين: مراعاة املاآل

ال�صابق، هي من قبيل ما يعد تعار�صا يف احلال، فيكاد ذلك  اإعمال االأ�صل  التعار�صات التي اقت�صت  اإن 
االأ�صل يكون خمت�صا بالتعار�ض يف احلال، اأما هذا االأ�صل الذي اأ�صلوه فاملعار�ض فيه اأتى من جهة املاآل.

قال ال�صاطبي: »النظر يف ماآالت االأفعال معترب مق�صود �صرعا، كانت االأفعال موافقة اأو خمالفة.

وذلك اأن املجتهد ال يحكم على فعل من االأفعال ال�صادرة عن املكلفني باالإقدام اأو االإحجام، اإال بعد نظره 
اإلى ما يوؤول اإليه ذلك الفعل.

)فقد يكون( م�صروعا، مل�صلحة فيه ت�صتجلب، اأو ملف�صدة تدراأ، ولكن له ماآل على خالف ما ق�صد فيه.

وقد يكون غري م�صروع، ملف�صدة تن�صاأ عنه، اأو م�صلحة تندفع به، ولكن له ماآل على خالف ذلك.

فاإذا اأطلق القول يف االأول بامل�صروعية، فرمبا اأدى ا�صتجالب امل�صلحة فيه اإلى مف�صدة، ت�صاوي امل�صلحة، 
اأو تزيد عليها،  فيكون هذا مانعا من اإطالق القول بامل�صروعية.

وكذلك اإذا اأطلق القول يف الثاين بعدم امل�صروعية، رمبا اأدى ا�صتدفاع املف�صدة اإلى مف�صدة، ت�صاوي اأو تزيد، 

83    املوافقات ج2، ج4، �ض471-470.
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فال ي�صح اإطالق القول بعدم امل�صروعية«84.

هذه الت�صمية اأطلقها االإمام ال�صاطبي يف �صياق من املهمة التي كان نذر نف�صه اإليها: اإعادة تاأ�صيل االأ�صول 
االأقل: قاعدة  املختلفة، كانت خم�ض قواعد على  االأ�صولية  القواعد  اأدرج �صمنها عددا من  وبنائها! وقد 
الذرائع.. قاعدة احليل.. قاعدة مراعاة اخلالف.. قاعدة اال�صتح�صان.. قاعدة االإقدام على جلب امل�صالح 
ولو كان يف طريقها مفا�صد.. ولقد بني كيفية رجوعها جميعا اإلى هذا االأ�صل، ونعيد هنا ذكر �صيء من 

ذلك، مع بيان ثان كيفية رجوع املوازنات اإليها وح�صورها فيها..

فالذرائع »حقيقتها التو�صل مبا هو م�صلحة اإلى مف�صدة«85، فلو مل نلتفت اإلى املاآل لظل العمل جائزا، فلما 
راعينا املاآل األفينا اأن ما �صرع له العمل من م�صلحة قد انقلب اإلى �صدها فمنعناه، واإمنا جتا�صرنا على 
املنع، واقتدرنا على احلكم به، ملا اأجريناه من نظر موازناتي بني املف�صدة املرتتبة على الفعل وبني مف�صدة 
الرتك )املنع من الفعل(، فوجدنا اأن املف�صدة يف املنع واالإحجام اأخف �صررا من مف�صدة االإقدام، ف�صب 
االأ�صنام كان �صيوؤدي اإلى �صب اهلل عز وجل فمنع، لكون مف�صدة �صب اهلل عز وجل اأ�صد من مف�صدة ترك 

�صب اأ�صنامهم، اأو نقول م�صلحة �صب اأ�صنامهم.    

واحليل »حقيقتها امل�صهورة تقدمي عمل ظاهر اجلواز الإبطال حكم �صرعي وحتويله يف الظاهر اإلى حكم 
باأ�صلوب  اأحكامها  من  والتن�صل  ال�صريعة  قواعد  فخرم  ال�صريعة«86،  قواعد  فيها خرم  العمل  فماآل  اآخر، 
خدعة -هذا العمل- مف�صدة دينية ال تكاد تعدلها مف�صدة اأخرى، فلذلك عندما نوازن بينها وبني ما قد 
ي�صتجلبه العامل من م�صالح اأخرى مكان ذلك، جند اأن ارتكاب تلك املف�صدة اأ�صد من اأي م�صلحة دينية 
مهما كانت، كالواهب ماله عند راأ�ض احلول فرارا من الزكاة، فالهبة فيها م�صلحة اإال اأن موازنتها مبف�صدة 
ولكن  زكاة،  هي  حيث  من  الزكاة  من  التن�صل  ولي�ض  متاما،  ملغاة  م�صلحة  يجعلها  الزكاة  من  التن�صل 

التن�صل من حيث هو تن�صل من حكم �صرعي وتكليف ديني.

اأما مراعاة اخلالف »فمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يرتتب عليه من االأحكام زائد على ما ينبغي 
بحكم التبعية ال بحكم االأ�صالة، اأو موؤد اإلى اأمر اأ�صد عليه من مقت�صى النهي، فيرتك وما فعل من ذلك، 
اأو جنيز ما وقع من الف�صاد على وجه يليق بالعدل، نظرا اإلى اأن ذلك الواقع واقع املكلف فيه دليال على 

84    املوافقات، ج2، ج4، �ض553-552.
85    املوافقات، ج2، ج4، �ض556.
86    املوافقات، ج2، ج4، �ض558.
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اأولى من  الأن ذلك  اإبقاء احلالة على ما وقعت عليه،  اإلى  بالن�صبة  واإن كان مرجوحا فهو راجح  اجلملة، 
اإزالتها مع دخول �صرر على الفاعل اأ�صد من مقت�صى النهي«87، فنوازن هنا بني احلكم بالرجوع اإلى مقت�صى 
الدليل الراجح، والقول بف�صاد العقد وف�صخه، اأو ف�صاد العمل واإعادته، وبني االإبقاء على العمل كما هو، مع 
العلم اأنه موافق للدليل املرجوح، اأو لدليل اخل�صم، فنجد اأن احلالة التي و�صل اإليها الفعل فيها مفا�صد 

حقا، لكن يف الرجوع مف�صدة اأعظم مما يف االإبقاء، فنبقي.

فوت  اإلى  يوؤدي  العام مما  الدليل  اأو  القيا�ض  يقت�صيه  ما  مع  ال�صري  اال�صتمرار يف  يكون  اأن  واال�صتح�صان 
م�صلحة من جهة اأخرى، اأو جلب مف�صدة كذلك، فيتم العدول عن ذلك اإلى حالة من اال�صتثناء واملخالفة، 
»الأنا لو بقينا مع اأ�صل الدليل العام الأدى اإلى رفع ما اقت�صاه ذلك الدليل من امل�صلحة، فكان من الواجب 
بالتي يف  نوازنها  القيا�ض عندما  اأ�صل  على  اال�صتمرار  التي يف  فاملف�صدة  اأق�صاه«88،  اإلى  املاآل  رعي ذلك 

العدول نرى هذه اأخف، اأو نقول: يف العدول م�صلحة اأعظم من م�صلحة اال�صتمرار.. 

اأما القاعدة االأخرية، »وهي اأن االأمور ال�صرورية اأو احلاجية اأو التكميلية اإذا اكتنفتها من خارج اأمور ال 
ال�صتطاعة من غري  التحفظ بح�صب  امل�صالح �صحيح على �صرط  الإقدام على جلب  فاإن  تر�صى �صرعا، 
حرج«89، فهي قريبة من القاعدة التي مهدها اجلويني �صابقا القائلة باأن )احلاجة العامة يف حق املجموع 

تنـزل منـزلة ال�صرورة اخلا�صة يف حق االآحاد(، وكالهما مبني على املوازنة..  

87    املوافقات، ج2، ج4، �ض560.

88    املوافقات، ج2، ج4، �ض563.

89    املوافقات، ج2، ج4، �ض563.
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املبحث الثالث: يف احل�سور الأ�سويل للموازنات.. م�سطلحا. 

ذكرنا فيما �صبق اأن م�صطلح املوازنات -من حيث هو م�صطلح- مل يتم اعتماده داخل علم االأ�صول، ولي�ض 
فلم هذا  واالأ�صول..  القواعد  العلم يحتوي مكان ذلك على رزمة من  اإن هذا  وقلنا  فيه من ح�صور..  له 
باملوازنات؟ مل مل يدرجوا  تعلقها  اآنفا وجه  اأبرزنا  التي  واالأ�صول  القواعد  تلك  الغياب؟ وما وجه ح�صور 
املوازنات يف باب التعار�س والرتجيح؟ مل اعتربنا اأن امل�صلحة والأحكام واملقا�صد واملاآل وحتقيق املناط 

بدائل؟

رحب العلماء والباحثون املعا�صرون بعملية التجديد واالإحياء التي طالت هذا املفهوم املعريف و�صملته من 
بني مفاهيم اأخرى يف هذا الع�صر.. ف�صاهم املتخ�ص�صون منهم يف خدمته، تنميته وتطويرا، مبحثا من 
املباحث العلمية والفكرية املعا�صرة، واملالحظ اأنهم مل يت�صن لهم اأن يفعلوا اإال مبنهج )القواعد الفقهية(، 
فكان اأن ت�صكل هذا املبحث نهائيا ب�صكلها، وتاأطر كليا يف اإطارها، حتى ال يكاد تعرف مادته -اأو يظهر- يف 
�صورة اإال يف �صورتها! وعند التاأمل يف ذلك ال�صكل وتلك ال�صورة التي انتهى اإليها ذلك املبحث، والعبور 
منها اإلى ما اكت�صبه من بنية وطبيعة معرفيتني، نرى اأنه مبحث من طبيعة وبنية ال تالئم اأبدا علم اأ�صول 

الفقه..

لتبني ذلك يدعو االأمر هنا اإلى ذكر بع�ض اخل�صائ�ض املعرفية الكلية املميزة لعلم االأ�صول، واأقت�صر من 
ذلك على ما تعلق باإ�صكالية هذا املقام من هذه الدرا�صة خا�صة، الأتخذها )اخل�صائ�ض( معتمدا نظريا 
التي جعلت )املوازنات ا�صطالحا ور�صوما( ال  االأ�صباب  �صاأن  البحث يف  اإليه  قاد  اأك�صف عما  من خالله 
حت�صر داخل البنيتني اال�صطالحية واملعمارية لعلم االأ�صول، ثم كيف ي�صتبطن الدر�ض االأ�صويل املوازنات 

وي�صتوعبها من خالل ذلك؟

واالإلغاء..  االعتبار  واالإثبات..  النفي  وذلك من حيث  اإجماليا،  نظرا  االأدلة،  ينظر يف  علم  االأ�صول  علم 
القبول والرد.. ثم اجلهات التي تدل بها تلك االأدلة، هذا يعني اأن من خ�صائ�ض هذا العلم يف البحث، 

البحث يف:

1 - ال�صرعيات دون العاديات: فاالأدلة املق�صودة هنا اأدلة ال�صرع، وال�صرع ما جاءت به الر�صل، نعم يبقى 
موقف ال�صرع من قواعد العادات امللتحمة باالأحكام املتعلقة بها، هذا اأي�صا يلتحق بال�صرعيات، ويدخل فيها 

من حيث البحث، اأما ما هو عادي حم�ض وال �صلة له بال�صرع فال يبحث فيه..

»فقه املوازنات« - في التأصيل األصولي -
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2 - النظريات دون ال�صروريات: هذه خا�صة �صائر العلوم، وال تتعلق بهذا العلم وحده، تبحث العلوم املختلفة 
فيما يحتاج اإلى بحث وا�صتدالل، اأما ما هو معلوم فاأي داع للبحث فيه، بل هو ي�صتخدم مقدمات للو�صول 

اإلى معلوم اآخر..    

3 - االأ�صليات دون العر�صيات: ملا كان اأ�صول الفقه بحثا يف االأدلة، فاإنه اإذا يت�صدى للق�صايا التاأ�صي�صية 
وم�صالكه،  ومنطلقاته  ومناهجه،  اال�صتدالل  م�صادر  يف  بحث  فهو  فيه،  ينظر  الذي  املو�صوع  يف  االأولى 
واإ�صكاالت كهذه، يف اأي مو�صوع فر�ض، هي اأم االإ�صكاالت فيه؛ ما يعترب وما يلغى.. ما يوؤخذ وما يرد.. هذه 
هي الق�صايا اجلوهرية، ويكاد كل �صيء �صواها اأن يقال يف حقه: اإن هو اإال اأعرا�ض! اإنها الق�صايا التي اإذا 
اقت�صر عليها علم من العلوم، ووفى بحقيقتها، كان يف اأعلى درجات العلمية، ونال اأ�صرف االأو�صاف فيها..

4 - اال�صتدالليات دون الو�صفيات: االإعمال واالإلغاء.. القبول والرد.. االعتبار واالإهدار.. كل ذلك هو معنى 
كانت  اأو�صاف  اأو جتميع  عامة،  ولي�ض جمرد مالحظات  معلومة،  تكن  ونتائج مل  اأحكام  اإنه  اال�صتدالل.. 

متفرقة، اأو ت�صهيل مادة كانت م�صتع�صية..

اإذ خيمت مرحلة  املكلف،  انتابت  التي  امل�صلم، واحلرية  �صلوك  التي بدت يف  واال�صطرابات  االأعطاب  اإن 
)ف�صاد الزمان(، ولو اأنها ترجع اإلى افتقاره للموازنات، وعدم ا�صطالعه بها.. اإال اأن ذلك جمرد ظاهر 
من االأ�صباب فح�صب، اأو قل جمرد و�صف من االأو�صاف اخلارجية فيها )عر�ض(، اأما احلقيقة يف امل�صكلة 
ف�صيء اآخر اأعمق من ذلك، ذلك اأن املوازنات -من حيث هي موازنات- ال اأحد ينكرها، وما ذاك اإال الأنها 
من االأ�صياء امل�صرتكة يف اخللق، املركوزة يف النفو�ض، املغرو�صة يف الطباع، ال�صرورية يف العقول، اجلارية 
يف العادات.. فالنا�ض جميعهم من غري ا�صتثناء يجرون املوازنات يف حياتهم العادية واأمورهم املختلفة، 
بل احلياة كلها، يف جزئياتها وكلياتها، �صغريها وكبريها، اإن هي اإال موازنات، وترجيحات بني عدد من 
ال�صور واالأ�صكال، من متقارب متماثل، اإلى مت�صاد متنافر، جميعها مبثابة اختيارات، تعر�ض عند كل عمل 
من االأعمال، فكل عمل تقدم عليه يلزمك فيه اأواًل اأن تختار، وقد حتتار، اإذًا لي�ض االإ�صكال يف امتناع القول 

باملوازنات هكذا باإطالق، اأي من حيث هي موازنات، بل االإ�صكال مقيد يف م�صتويني:

الأول: يف وجود املوازنة داخل ال�صرع نف�صه؟ وكونه مو�صوعا على �صيء منها؟ اأو جاء فيه �صيء منها؟ اأو 

طلبه من املكلفني؟

الثاين: يف اإجراء املوازنة بني ما ينتمي اإلى ال�صرع وما ال ينتمي اإليه؟ اأي جعل ال�صرع يف ميزان واحد مع 
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غريه! وما فيه من م�صاهاة!

العادية،  ت�صرفاتها  خمتلف  يف  املوازنات  جتري  م�صاهد-  هو  -كما  النا�س  اإن  الإ�صكال،  مناط  هذا 
اأو �صيا�صية، ما كان من ذلك فرديا، وما كان منه  اأو اقت�صادية،   ومعامالتها اليومية، اجتماعية كانت، 
جماعيا، جتري املوازنات من غري تباطئ اأو مثنوية.. لكن حني يتعلق االأمر بالق�صايا الدينية، واالأحكام 

ال�صرعية، هنا يوجد من ينفر من مثل هذه الكلمة، وال يرى م�صاغا للقول بها..

بل  اأبدًا،  ال�صرع؟  القيا�ض يف غري  ينكر  ابن حزم  الظاهري، فهل  املذهب  القيا�ض يف  اإنكار  ونظري هذا: 
هو الرجل الذي له احتفاء وتقدير �صديدين للمنطق والفل�صفة، بل من حيث الت�صنيف نراه »ي�صع املنطق 
بني العلوم االإ�صالمية«90، وينت�صر له انت�صارا كبريا، فهو اإذا يعرف القيا�ض جيدا، ويوؤمن ب�صرورته، بل 
ال�صريعة!!  )القيا�ض( يف  له  منكرا  يجعله  الذي  ال�صبب  ذاك، هما  القوي  واإميانه  تلك،  الدقيقة  معرفته 

فاخللل عنده اإذا من جهة اأخرى، ال من هذه اجلهة.

وكل تلك االإ�صكاالت قد عاجلها علم االأ�صول اأول مرة، وهو ي�صع للعقل امل�صلم اأ�ص�ض التفكري، ومنطلقاته 
يف  فجاء  اال�صتباقية،  املعاجلة  مبثابة  منه  ذلك  وكان  واأدواته،  ذلك  مناهج  له  ويبني  االأولى،  ال�صرورية 
خ�صو�ض امل�صتوى االأول من االإ�صكال، بالقول بـ: مراتب لالأحكام، ومراتب للمقا�صد، وجاء يف ذلك اأي�صا 
بتحقيق املناط، كما بينا، اأما امل�صتوى الثاين من الإ�صكال، فجاء بالنظر يف امل�صلحة، وموقعها من الأدلة، 
وعالقتها بها، وهل تعد واحدا من االأ�صول اأم ال؟ وحلق بهذا النظر توابع مهمة منها اعتبار مق�صود احلكم 

جزءا من مفهوم احلكم نف�صه، ومنها القول باعتبار ماآالت االأفعال..

نعم، »املوازنات« قد يوافقك عليها اخل�صم، فيقول: نعم اآخذ بها، غري اأين اآخذ بالن�ض اأي�صًا، وال اأتركه 
يو�صف  قول  مثال  م�صكلة..  ال  بها،  ناأخذ  وغيابه  فقده  حالة  ويف  الن�ض  عن  حياد  يف  فاملوازنات  اأبدا.. 
اأن  املوازنات-  فقه  �صوء  -يف  راأى  حينما  كثريا  عنتًا  وجماعته  املودودي  العالمة  لقي  »لقد  القر�صاوي: 
“لن يفلح  الغارة عليهم بحديث:  انتخاب )اأيوب خان(، ف�صنت  اأقل �صررًا من  انتخاب )فاطمة جناح( 
ينظر:  والفقه هنا  يفلحوا،  لن  اأمرهم طاغية متجربًا ؟؟  ولوا  يفلح قوم  وهل  امراأة”،  اأمرهم  ولوا  قوم 
اأي ال�صرين اأهون، اأو اأي املف�صدتني اأخف، فريتكب االأدنى يف �صبيل االأعلى«91، اإن جوهر اخلالف هنا بني 
الفريقني مت ت�صويره على اأنه خالف يف االعتداد باملوازنات وعدم االعتداد بها، القول بها واإنكارها، فيما 

90   ر�صائل ابن حزم )مقدمة اإح�صان عبا�ض(، ج4، �ض23.
91    اأوليات احلركة االإ�صالمية، �ض19.
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االأمر على احلقيقة لي�ض كذلك، اخلالف من وجه اآخر: اإنه خالف يف قواعد املنهج، واأ�صول اال�صتدالل.. يف 
ت�صور كل طرف ملفهوم الدليل، وحقيقته االإدراكية.. وهو ما جتلى يف املوقف من الن�ض الوارد بخ�صو�ض 
تلك النازلة، وعدم القدرة على التخلي عنه اأو خمالفته من اأحد الطرفني، والقدرة على ذلك من االآخر، 
فاإذًا االقت�صار على املوازنات غري حمقق للكافية الربهانية يف حتديد م�صدر اخللل الفكري املعا�صر يف 
العمل بالدين وتنـزيل االأحكام! ومثال اآخر اأي�صا: التعار�ض بني )اأداء عبادة من العبادات؛ نافلة اأو حتى 
اأو نفو�ض واإغاثتها..!( فاالختالف هنا حقيقة لي�ض يف املوازنات من  فري�صة( وبني )اإنقاذ نف�ض م�صلمة 
عدمها، فاملوازنات قد اأجريت ومع ذلك مت ترجيح جانب االأول! ولكن امل�صكلة ميكن تلخي�صها يف: ت�صور 

املكلف ملفهوم الدين.. وموقع احلياة الب�صرية وم�صاحلها املختلفة من الكيان العام لل�صريعة!! 

باب  يف  يذكروها  مل  موازنات،  هي  حيث  من  املوازنات  يف  اأحد  عند  م�صكلة  ال  اأن  من  ذكرنا  ما  والأجل 
التعار�ض والرتجيح، فاإنه خا�ض برتجيح االأدلة فيما بينها، اأو ما تعلق بها من العلل، اأما ما خرج عن ذلك 
من املعاين التي ال ترتبط باالأدلة فخارج عن االأ�صول، ولي�ض من �صاأنه ووظيفته، هذا مبقت�صى اخلا�صية 
االأولى، ومبقت�صى اخلا�صية الثانية نراهم يعتربون املوازنات من قبيل ما هو �صروري يف العقل كما مهدنا، 
يقول العز بن عبد ال�صالم يف تفاوت امل�صالح واملفا�صد، واالأخذ بالراجح منها: اإنه مما »ال يخفى على عقل 
فاالأ�صلح،  االأ�صلح  تقدمي  اأن  »واعلم  والطباع جمبولة على ذلك«92،  واتفق احلكماء على ذلك،   ... عاقل 
ودرء االأف�صد فاالأف�صد، مركوز يف طبائع العباد )...( فلو خريت ال�صبي ال�صغري بني اللذيذ واالألذ، الختار 
وامل�صالح  املنا�صبات،  يعرف  اأن  اأراد  »ومن  االأح�صن«93،  الختار  واالأح�صن،  احل�صن  بني  خري  ولو  االألذ، 
واملفا�صد، راجحهما ومرجوحهما، فليعر�ض ذلك على عقله بتقدير اأن ال�صرع مل يرد به«94، ويقول: »حفظ 
املوجود اأولى من حت�صيل املفقود، ودفع ال�صرر اأولى من جلب النفع، وهذا معروف بالعادة«95، »واالإن�صان 
بطبعه يوؤثر ما رجحت م�صلحته على مف�صدته، وينفر مما رجحت م�صلحته على مف�صدته«96، لذلك نرى 
االأ�صوليني كثريا ما ي�صتجلبونها لال�صتدالل بها، فكيف ي�صتدلون لها، اأو يحاولوا اإثباتها؟! يقول االآمدي: »اإن 
الغالب من النهي طلب دفع املف�صدة، ومن االأمر طلب حت�صيل امل�صلحة، واهتمام العقالء بدفع املفا�صد 

92    القواعد، ج1، �ض8-7.
93    القواعد، ج1، �ض9.

94    القواعد، ج1، �ض13.
95    القواعد ، ج1، �ض114.

96    القواعد، ج1، �ض19.
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اأكرث من اهتمامهم بتح�صيل امل�صالح«97، فمثل هذا يعلل به ويبني عليه غريه، وما ذاك اإال لو�صوحه يف 
اأي�صا غري  وهو  امل�صلحة،  فيه من  ما  املف�صدة راجحا على  فيه من  ما  يكون  »اأن  الرازي:  ويقول  نف�صه.. 
م�صروع، الأن املف�صدة الراجحة واجبة الدفع بال�صرورة«98، فـ»ترجح الراجح على املرجوح من مقت�صيات 
العقول«99، »الأنا نعلم اأنه اإذا تعار�ض �صران اأو �صرران ق�صد ال�صرع دفع اأ�صد ال�صررين واأعظم ال�صرين«100، 
وماأخذ ذلك املعلوم ما ا�صتقر يف العادات، اإذ »فهم من اأهل االإجماع اأنهم تعبدوا مبا هو عادة للنا�ض يف 
حراثتهم، وجتارتهم، و�صلوكهم الطرق املخوفة، فاإنهم عند تعار�ض االأ�صباب املخوفة يرجحون ومييلون 

اإلى االأقوى«101. 

ومبقت�صى اخلا�صية الثالثة، يكون النظر يف حجية امل�صلحة، وم�صروعية االأخذ بها، وحدود عالقتها مع 
الن�ض، جوهر االإ�صكال واأ�صله، ولذلك كانت النتيجة يف مالحظة وتتبع التطور املعريف ملفهوم املوازنات اأن 
)القول باملوازنات ن�صاأ مع ن�صاأة القول يف امل�صالح(، وانظر -ا�صئنا�صا يف ذلك- العز بن عبد ال�صالم كيف 
يجمع بينهما يف مكان واحد، ويعطف اأحدهما على االآخر يف عبارة واحدة داأبا.. وانظر اجلويني، والغزايل 
املو�صع  ذلك  يف  فهما  جدا،  متداخالن  واملوازنات  امل�صلحة  ترى  امل�صلحة  يبحث  وهو  االأ�صول،  علم  يف 
مو�صوع واحد، فالتخ�صي�ض بامل�صلحة )م�صاألة الترت�ض( مبناه على املوازنة، واالأخذ بامل�صلحة يف مقابلة 
الن�ض )واقعة من اأفتى ال�صلطان املواقع اأهله يف نهار رم�صان( كذلك، فهذا املفتي يعترب اأن امل�صلحة التي 
يراها هي اأرجح من امل�صلحة التي جاء بها الن�ض، اأو يتخيل اأن امل�صلحة التي يف الن�ض ال تتحقق يف تلك 
احلال اإال مبخالفة الن�ض نف�صه!! فيوازن بني م�صلحتني؛ امل�صلحة التي جاء بها الن�ض.. وامل�صلحة التي 
يفر�صها هو ويقدرها! اإنه ال معنى للحديث عن امل�صلحة اإذا مل ي�صاحبه حديث عن الرتجيح بني امل�صالح 
لو غاب الرتجيح واملوازنة ملا بقيت امل�صلحة م�صلحة،  اإذ  عند تعار�صها.. فهذا منطق امل�صلحة نف�صه، 
بل هي تنقلب مف�صدة عند اأدنى حماولة للتنـزيل والعمل.. هكذا اإذا هي طبيعة مبحث امل�صلحة يف علم 
االأ�صول، اإنه من طبيعة ترجيحية )موازناتية( بالدرجة االأولى! مبا يعني اأن احلديث يف الرتجيح لي�ض مغن 
عن احلديث يف امل�صلحة، فيما احلديث يف امل�صلحة كاف يف ذلك، ذلك باأنه جوهر االإ�صكال، وامل�صدر 

97    االإحكام، االآمدي، ج4، �ض305، ومثله: يف، ج4، �ض318.
98    املح�صول، ج6، �ض166.
99    املح�صول، ج6، �ض166

100    امل�صت�صفى، ج2، �ض496.
101    امل�صت�صفى ج4، �ض165.
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االأ�صلي للعطب.

القبول بو�صع امل�صلحة  يتم  االإ�صكال، فعندما  اإلى حقيقة  االأفعال هو نفاذ  القول مبراعاة ماآالت  وكذلك 
واعتبارها اإلى جوار الن�ض، وفهمه مبراعاتها، اإذا قبلنا بهذا، فاإنا تلقائيا نرجح االأقوى منهما، وناأخذ به؛ 
امل�صلحة االأ�صلية للن�ض، اأو امل�صلحة العار�صة الغالبة على االأولى، قال الغزايل: »كل م�صلحة مر�صلة ال 
نقول بها ف�صببه اأننا ال ن�صلم اأنها اأغلب الظنون، اأو ينقدح لنا يف معار�صته ما يدفع ذلك الظن، فلو �صلم 
عن املعار�صة لكنا نقول به«102، اإذ لي�ض يلزم من القول بامل�صلحة، اأن تكون النتيجة يف املوازنة دائما لفائدة 
امل�صلحة املعار�صة ال لفائدة م�صلحة الواردة )يف الن�ض(، بل ميكن هذا متاما كما ميكن ذاك، بح�صب ما 

اأدت اإليه املوازنة، وغلب على ظن املجتهد اأنه الراجح من امل�صلحتني..

هذا من اجللي، اإذا كانت امل�صلحة املعار�صة موجودة االآن، زمن الفعل، اأما التمكن من االمتداد بالنظر 
اإلى امل�صتقبل، وعواقب االأمور، واملاآالت، ودرا�صة اجلدوى، فتلك بال �صك مرتبة اأدق واأعمق! يقول الغزايل 
يف هذا املعنى، يف مبحث الإمامة، ويف �صرط »الكفاية، ومعناها: التهدي حلق امل�صالح يف مع�صالت الأمور، 
واالطالع على امل�صلك املقت�صد عند تعار�ض ال�صرور، كالعقل الذي مييز اخلري عن ال�صر، و)يت�صف(103 
االأمور  اأي�صا يف  وذلك  ال�صرين،  و�صر  يعرف خري اخلريين  )املعوز(104: عقل  العزيز  واإمنا  به اجلمهور، 
العاجلة، وهي هينة قريبة، واإمنا امللتب�ض عواقب االأمور املخطرة، واإمنا ي�صتقل بها م�صدد للتوفيق من جهة 
امل�صالح  بني  نوازن  نظل  فقد  واملف�صدة..  امل�صلحة  يف  والنهائي  االأكرب  املحدد  هو  فاملاآل  تعالى«105،  اهلل 
واملفا�صد ونوازن ما �صئنا، لكن تظل املاآالت هي الفي�صل االأكرب، ومبناها على بعد النظر وثاقبيته، والعلم 

باأحوال االأفعال الب�صرية وطبائعها.. 

اأما حتقيق املناط الذي هو تنـزيل احلكم يف مو�صعه املنا�صب دون غريه من املوا�صع، فهو اأعمق اأي�صا من 

102    اأ�صا�ض القيا�ض، �ض99.
103    يف الن�ض املحقق: )ين�صف(، واأرجح بدلها ما اأثبت، لداللة ال�صياق بعده، وا�صتعمال اأ�صلوبي االإ�صراب 

واملقابلة، واملعنى: اأن العقل االأول مما يت�صف به جمهور النا�ض وي�صرتكون فيه، اأما الثاين فعزيز يت�صف به بع�ض منهم 
فح�صب!

104    يف الن�ض املحقق: )املعون(، واأرحج اأنها )املعوز(، وذلك لالعتبارات ال�صابقة يف اللفظة ال�صابقة، واالأ�صل: 
)اأعوزه ال�صيء: اإذا احتاج اإليه، فلم يقدر عليه(، ال�صحاح، مادة عوز، �ض888.

105    ف�صائح الباطنية، �ض185.
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جمرد القول باإجراء املوازنات، لي�ض من حيث كونه مرتبطا مبفهوم االجتهاد، وما لهذا املفهوم نف�صه من 
اإلى ذلك كله، ولكن من  �صروط، وخ�صائ�س، وكونه يجرى كل مرة، ويجدد عند عملية، ويحيل �صرورة 
حيث كونه مرتبطا باحلكم وو�صعه ال�صرعي، ومرتبته فيه، وحميال اأبدا عليه، فيما املوازنة بني امل�صالح 
واملفا�صد هكذا ل تدل على ارتباط باحلكم الأ�صلي، ول اأنها حماولة لتحقيق امل�صالح ال�صرعية يف مناطاتها 

الواقعية، مراعاة للحال والزمان واملكان..

اأما اإذا نحن اأعملنا مقت�صى اخلا�صية الرابعة اأعاله، فاإن )القواعد الفقهية( -وهو الفن الذي 
علمية..  ولي�ض  تعليمية،  ومدر�صية  بيداغوجية،  ذو طبيعة  فن  �صاكلته-  على  املوازنات  تطوير  مبحث  مت 
وهو اأقرب ما يكون يف طبيعته واأهدافه اإلى ظاهرة املخت�صرات واملتون.. حيث يتم تكثيف جمموعة من 
اأو جتميعها، مع ج�صن العر�ض، وات�صاق الرتتيب، مبا يجعلها يف متناول اليد من  املعارف، واخت�صارها، 
اإلى العلمية،  اإلى الفنية منه  اأقرب  الطالب لها، �صهلة يف احلفظ واال�صتدعاء.. وهذا النوع من املعارف 
ثم القواعد قبل ذلك تبدو ع�صية على الت�صنيف، وحتديد طبيعتها، وما يذكر فيها جتده خمتلطا ما بني 
قواعد اأ�صولية، وقواعد �صرعية عامة، وقواعد بح�صب االأبواب الفقهية، و�صوابط بح�صب امل�صائل اجلزئية، 

وقواعد بح�صب العربية، وقواعد كالمية.. الخ106.

وامل�صروعية  اإ�صكاالت احلجية  واملناهج..  االأدلة  وامللغى من  املعترب  ينظر يف  الذي  وهو  الفقه  اأ�صول  اأما 
لتقوم مبهمة  الفقهية(  تاأتي )القواعد  اأ�صول  وا�صتخال�ض ما هو  االإ�صكاالت  تلك  بعد ح�صم  االبتدائية.. 
اإ�صافية يف ذلك فتنظر يف التطبيقات الفقهية لتلك االأ�صول حماولة جمعها يف قواعد عامة �صهلة يف الفهم 
الق�صية يف  وي�صوغ  للم�صالح  ال�صرع  باعتبار  االأ�صويل يرتيث يف احلكم  نرى مثال  واالإدراك.. ومن هنا 
قالب اإ�صكايل، واأ�صلوب ا�صت�صكايل، ويعر�ض ذلك على اأنه حمل نزاع بني النا�ض.. فيما �صاحب القواعد اأو 
غريها تراه يهجم على القول بامل�صالح اأول مرة، ودون روية، وكاأنه �صيء معلوم من الدين بال�صرورة!! يقول 
الغزايل يف غري علم االأ�صول، ويف اأ�صلوب تقريري: »بل اأكرث اأحكام الفقه مق�صودها حفظ م�صالح الدنيا 
ال�صرع  وللرتا�صي منهاج يف  ال�صرع،  املعامالت( هو طريق  »والرتا�صي )يف  الدين«107،  بها م�صالح  ليتم 
تتعلق به امل�صالح«108، »ونحن نتكلم الآن يف الفقه املنوط مب�صالح اخللق وفتوى الظاهر له حكم ومنهاج 

106    اأنظر مثال االأ�صباه والنظائر، تاج الدين ال�صبكي.
107    االإحياء، ج5، �ض837.
108    االإحياء، ج5، �ض838.
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)ال�صريعة  لكون  قواعده  يف  تعر�ض  هل  مثال  ال�صالم  عبد  بن  العز  اإلى  وانظر  امل�صالح«109،  ح�صب  على 
للم�صالح( حمل خالف..  

وحتى يتبني اأكرث الفرق بني القواعد ذات الطبيعة التنظيمية، والقواعد ذات الطبيعة اال�صتداللية 
باإطالق  هكذا  القاعدة  هذه  املف�صدتني«،  واأدنى  ال�صررين  باأخف  »االأخذ  املثال:  هذا  اأعطي  واالإنتاجية، 
خموفة: فمثال جماعة اأكرهوا على قتل واحد، اأو جماعة يف �صفينة عليهم اأن يلقوا واحدا منهم واإال غرقوا 
جميعا، اأو يف خمم�صة ياأكلون واحدا واإال ماتوا.. فهل نطرد هذه )القاعدة(، وجنري على مقت�صاها110؟! 
اأبدا، تلك القاعدة ومثيالتها ال نراها مما يفي باالحتياجات احلقيقية لالجتهاد الفقهي واإنتاج االأحكام.. 

واإن كانت تفي مبتطلبات التثقيف العام، وتعليم اجلمهور.

و�صلى اهلل و�صلم على �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات.

109    االإحياء، ج5، �ض839.
110    راجع: امل�صت�صفى، ج2، �ض405.
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فهر�س بامل�سادر واملرجع الواردة يف البحث

- امل�صحف ال�صريف، برواية ور�ض عن نافع.

الرزاق  عبد  ال�صيخ  عليه  علق  )631ه(،  االآمدي  حممد  بن  علي  لالإمام  االأحكام،  اأ�صول  يف  االإحكام   -
عفيفي، دار ال�صميعي _ اململكة العربية ال�صعودية، ط1/ 2003.

حزم  ابن  ر�صائل   - د.ت.  القاهرة،   _ ال�صعب  دار  الغزايل،  حامد  اأبي  لالإمام  الدين،  علوم  اإحياء   -
االأندل�صي )456ه(، حتقيق الدكتور اإح�صان عبا�س، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر _ بريوت، ط2/ 

1987م.

- اأ�صا�ض القيا�ض، اأبو حامد الغزايل )505ه(، حققه وقدم له وعلق عليه: د. فهد بن حممد ال�صرحان، 
مكتبة العبيكان _ الريا�س، ط/ 1993م. 

- االأ�صباه والنظائر، االإمام تاج الدين بن عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكايف ال�صبكي )771ه(، حتقيق: 
عادل اأحمد عبد املوجود، ال�صيخ علي حممد عو�س، دار الكتب العلمي _ بريوت، ط1/ 1991م.

 _ الر�صالة  موؤ�ص�صة  القر�صاوي،  يو�صف  الدكتور  القادمة،  املرحلة  يف  الإ�صالمية  احلركة  اأولويات   -
بريوت، ط/ 2001م. 

- التعريفات )كتاب التعريفات(، العالمة علي بن حممد ال�صريف اجلرجاين )816ه(، مكتبة لبنان _ 
بريوت، ط/ 1985م.

خالل  )تويف  التهناوي  علي  حممد  العالمة  للباحث  )مو�صوعة(،  والعلوم  الفنون  ا�صطالحات  ك�صاف   -
الن�صف الثاين من القرن 12 ه(، تقدمي واإ�صراف ومراجعة: د. رفيق العجم، حتقيق: د. علي دحروج، 
نقل الن�ض الفار�صي اإلى العربية: د. عبد اهلل اخلالدي، الرتجمة االأجنبية: د. جورج زيناتي، مكتبة لبنان 

نا�صرون _ بريوت، ط1/ 1996م. 

الرباط، مطبعة املعارف اجلديدة،  الإب�صتيمولوجيا؟، حممد وقيدي، ن�صر مكتبة املعارف _  - ما هي 
ط/ د.ت.

»فقه املوازنات« - في التأصيل األصولي -
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- جمموع فتاوى �صيخ االإ�صالم ابن تيمية، )728ه(، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قا�صم، و�صاعده ابنه 
ال�صوؤون  وزارة  اإ�صراف  املنورة،  املدينة  ال�صريف،  امل�صحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  يف  طبع  حممد، 

االإ�صالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�صاد، اململكة العربية ل�صعودية، 1425ه، 2004م.

درا�صة  الرازي )606ه(،  بن احل�صني  بن عمر  الدين حممد  لالإمام فخر  الفقه،  اأ�صول  املح�صول يف   -
وحتقيق الدكتور طه جابر فيا�س العلواين، موؤ�ص�صة الر�صالة _  بريوت،

- املعجم الفل�صفي، مراد وهبة ، دار قباء احلديثة _ القاهرة، ط5/ 2007م.

- املعجم الفل�صفي، جممع اللغة العربية، القاهرة، ط/ 1983م.

اأبي متام والبحرتي، الأبي القا�صم احل�صن بن ب�صر االآمدي )370ه(، حتقيق ال�صيد  - املوازنة بني �صعر 
اأحمد �صقر، دار املعارف _ القاهرة، ط4/ د.ت.

�صرح  )790ه(،  املالكي(،  الغرناطي  اللخمي  مو�صى  بن  )اإبراهيم  ال�صاطبي  اإ�صحاق  الأبي  املوافقات،   -
ال�صيخ عبد اهلل دراز، اعتناء ال�صيخ اإبراهيم رم�صان، دار املعرفة _ بريوت، ط 3/ 1997م.

- املوافقات، ال�صاطبي، �صبط ن�صه وقدم له وعلق عليه وخرج اأحاديثه: اأبو عبيدة م�صهور بن ح�صن اآل 
�صلمان، تقدمي ال�صيخ بكر بن عبد اهلل اأبو زيد، دار ابن عفان _ اململكة العربية ال�صعودية، ط1/ 1997م.

- نظرية التقريب والتغليب يف العلوم الإ�صالمية، الدكتور اأحمد الري�صوين، دار الكلمة _ م�صر، ط1/ 
.1997

دكتور  ودرا�صة  اجلويني )478ه(، حتقيق  املعايل  اأبي  الإمام احلرمني  الظلم،  التياث  االأمم يف  غياث   -
م�صطفى حلمي، دكتور فوؤاد عبد املنعم، دار الدعوة _ الإ�صكندرية، د.ت. - القواعد الكربى، املو�صوم ب 
»قواعد االأحكام يف اإ�صالح االأنام«، تاأليف �صيخ االإ�صالم عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�صالم، )660ه(، 

حتقيق نزيه كمال حماد، وعثمان جمعة �صمريية، ن�صر دار القلم _ بريوت، ط1/ 2000م.

- فتاوى املازري )536ه(، تقدمي وجمع وحتقيق: د. الطاهر املعموري، الدار التون�صية للن�صر _ تون�س، 
ط1، 1994م.

- ف�صائح الباطنبة، اأبو حامد الغزايل )505ه(، حققه وقدم له: عبد الرحمن بدوي، موؤ�ص�صة دار الكتب 
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الثقافية، الكويت، د.ت.

 _ وهبة  مكتبة  القر�صاوي،  يو�صف  د.  وال�صنة،  الكتاب  ن�صو�س  �صوء  يف  درا�صة  الأولويات..  فقه   -
القاهرة، ط2/ 1997م.

- الفقيه واملتفقه، الأبي بكر اأحمد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي )460ه(، حققه اأبو عبد الرحمن 
عادل بن يو�صف العزازي، طبعة خا�صة مب�صر توزعها مكتبة التوعية االإ�صالمية للتحقيق والن�صر والبحث 

العلمي، 2007م.

- �صنن املهتدين، للعالمة املواق )حممد بن يو�صف بن اأبي القا�صم العبدري(، )897ه(، درا�صة وحتقيق 
حممدن بن �صيدي حممد بن حمني، ن�صر موؤ�ص�صة ال�صيخ مربيه ربه الإحياء الرتاث والتبادل الثقايف، مطبعة 

بني يزنا�صن _ �صال، ط1/ 2002م.

- ال�صيا�صة ال�صرعية يف اإ�صالح الراعي والرعية، �صيخ االإ�صالم اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�صالم بن 
الفوائد _ مكة  اأبو زيد، دار عامل  اإ�صراف: بكر بن عبد اهلل  العمران،  تيمية، حتقيق: علي بن حممد 

املكرمة، ط1/ 1429م.

- ال�صحوة الإ�صالمية بني احلجود والتطرف، يو�صف القر�صاوي، �صل�صلة كتاب الأمة _ قطر، عدد 2، 
ط1/ 1402ه.

- ال�صحوة الإ�صالمية بني التفرق املذموم والختالف امل�صروع، د. يو�صف القر�صاوي، دار ال�صروق _ 
القاهرة، ط1/ 2001م.

»فقه املوازنات« - في التأصيل األصولي -
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 الموازنة بين ضرورة االحتساب 
ومراعاة حرمة الحياة الخاصة

 » هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
» 

ً
في المملكة العربية السعودية أنموذجا

الدكتور / يو�شف ح�شني حممد الب�شري

اأ�شتاذ م�شارك - ق�شم الأنظمة 

 كلية الدرا�شات الق�شائية والأنظمة - جامة اأم القرى.
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املقدمة :

َوُتوؤِْمُنوَن  َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُنَكِر  ِباْلَْعُروِف  َتاأُْمُروَن  ا�ِس  ِللنَّ اأُْخِرَجْت  ٍة  اأُمَّ اإن احلمد هلل القائل :ُكنُتْم َخْيَ 
ُهُم اْلَفا�ِسُقوَن  1)1(. ْنُهُم اْلُوؤِْمُنوَن َواأَْكَثُ ا لَُّهم مِّ ِ َوَلْو اآَمَن اأَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيً ِباهللهّ

اآله  وعلى   »  )2(2 ُيحرم اخلي  الرفق  ُيحرم  » من  القائل:   ، الكرمي  النبي  وال�سالم على  وال�سالة 
و�سحبه ، ومن �سلك طريقه يف الدعوة على هدي القراآن ونهج النبوة القومي . وبعد :

فاإن الأمر بالعروف والنهي عن النكر ، هو الهمة التي من اأجلها بعث اهلل النبيني اأجمعني، واأ�سٌل 
عظيٌم من اأ�شول الدين ، ُفر�ض على الأمة فارت�شته واأجمعت عليه ، بل هو مقام خريية الأمة ، و�شرط 
بقائها و�شالحها ، واأ�شا�ض الدخول فيها ، وبه تتحقق الولية بني املوؤمنني ، والن�شرة على الأعداء ، والأمن 

من الهالك ودفع العذاب .
ولو اأهمل العمل بهذه الولية الدينية ل�ست�سرى الف�ساد ، وهلك العباد ، وخربت البالد .

تثار كثري من ال�شبهات ؛ بق�شد التهاون يف �شاأن فري�شة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واإق�شائها 
بحجة تعار�شها مع اإقرار احلقوق واحلريات ال�شخ�شية ، ومنها حق الإن�شان يف اخل�شو�شية والأمن .

باملعروف  الأمر   ( الحت�شاب  بني �شرورة  القائم  التوازن  الك�شف عن  البحث  وراء هذا  هديف من 
والنهي عن املنكر (،  ومراعاة حرمة احلياة اخلا�شة ، والتاأكيد على اأن ب�شط الحت�شاب فيه تدعيم اإقرار 
هذه احلريات، بل اإن نظام الحت�شاب يقدم لهذه احلريات املزعومة اإمكانية الوجود الواقعي ؛ فال تعار�ض 
بني مبداأ �شون حقوق وحريات الأفراد ، وواجب الدولة يف ن�شب ولية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ، 
التي تهدف اإلى اإ�شالح املجتمع وتزكيته ، وحتقيق اأمنه وا�شتقراره ، وفيه الع�شمة من الوقوع يف اجلرائم .

خطة البحث : 

ا�شتمل البحث على مقدمة ، وثالثة مباحث ، وخامتة قد احتوت على اأهم النتائج والتو�شيات .
جاء املبحث )الأول( يف املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد، ) والثاين ( يف املوازنة بني �شرورة الحت�شاب 
وحرمة احلياة اخلا�شة ، ) والثالث ( يف بيان مدى رعاية هيئات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 

الملكة حلرمة احلياة اخلا�سة .

)1( اآل عمران 110
)2( رواه م�شلم ، كتاب » الرب وال�شلة والآداب »، باب » ف�شل الرفق » » حديث رقم« 2592 » ، ط.دار املعرفة – بريوت 

الطبعة الأولى 1425هـ

املوازنة بني ضرورة االحتساب ومراعاة حرمة احلياة اخلاصة
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منهج البحث :

ثم  واملعا�شرة،  الأ�شيلة  الفقه  كتب  يف  مظانها  من  العلمية  املادة  جمع  يف  ال�شتقراء  منهج  اتبعت 
اتبعت النهج الو�سفي والتحليلي يف �سياغة البحث .

الكلمات  التعريفات لبع�ض  واأدرجت   ، اإي�شاح وحتليل  اإلى  التي حتتاج  امل�شائل  وعمدُت على حترير 
وامل�شطلحات واملفاهيم .

عزوت الآيات الكرمية اإلى ال�شور مع ترقيمها ، وخرجت الأحاديث النبوية .

فر�شية البحث :

ينطلق البحث من فر�شية اأ�شا�شية ، وهي : اإثبات عدم التعار�ض والتناق�ض بني مهام ولية احل�شبة 
) هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ( ، وبني مبداأ �شون حرية احلياة اخلا�شة وقيام التوازن بينهما 
لإقرار  الواقعي  الوجود  لفر�ض  ؛  والنظامية  ال�شرعية  بال�شوابط  اللتزام  مدى  الك�شف عن  ؛ من خالل 

احلقوق واحلريات ال�شخ�شية .

مدخل :

كلمة ) موازنات ( جمع ) موازنة ( وتعني : امل�شاواة ، والتقدير ، واملحاذاة ؛ فقد جاء يف ل�شان العرب 
» وازنت بني ال�شيئني موازنة وِوزانًا، وهذا يوازن هذا : اإذا كان على زنته اأو كان حماذيه «)3( .

مبحاولة  ؛  املوازنة  مفهوم  حتديد  ندرك  الواردة  الُلغوية  التعريفات  خالل   ومن 
معايري  وفق   ، منهما  حمدد  قدر  اختيار  اأو   ، اأحدهما  لختيار  ؛  معتربين  طرفني  بني  وامل�شاواة  املعادلة 

خا�سة)4( .
اإن املوازنات يف فقه الحت�شاب ) الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ( ، ُتبنى على حتقيق امل�شالح 
ودرء املفا�شد واملوازنة بينهما ، من جانب ومدى املوازنة بني �شرورة الحت�شاب اإذا توافر موجبه ، ومراعاة 

حرمة احلياة اخلا�شة .
ومراعاة  الحت�شاب  حرمة  بني  واملوازنة   ، واملفا�شد  امل�شالح  بني  املوازنة  درا�شة  البحث  ويقت�شي 

حرمة احلياة اخلا�شة .

)3( ابن منظور ، ج 13 ، �س 447 ، مادة وزن .
)4( عبد اهلل الكمايل ، تاأ�شيل فقه املوازنات ، طبعة دار ابن حزم ، الطبعة الأولى 2000 م  .
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املبحث الأول :  املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد يف اأعمال الحت�شاب .

اإن مراعاة امل�شالح ومتييزها ، وحتقيق املوازنة بينها وبني املفا�شد ، ُتعد من الأمور ال�شائكة يف باب 
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ول ينبغي للمحت�شب اأن يغفل عن مراعاتها ، واإل ترتب على احت�شابه 

الوقوع يف املحظور �شرعًا ، وح�شول الف�شاد وال�شرر .
ويقول �شيخ الإ�شالم ابن تيمية » واإذا كان الأمر باملعروف والنهي عن املنكر من اأعظم الواجبات اأو 
امل�شتحبات ، لبد اأن تكون امل�شلحة فيه راجحة على املف�شدة ؛ اإذ بهذا بعثت الر�شل ونزلت الكتب ، واهلل 
ل يحب الف�شاد ، بل كل ما اأمر اهلل به هو �شالح  ، وقد اأثنى اهلل على ال�شالح وامل�شلحني ، وذم الف�شاد 
واملف�شدين يف غري مو�شع ، فحيث كانت مف�شدة الأمر والنهي اأعظم من م�شلحته ، مل يكن مما اأمر اهلل به ، واإن كان 

قد ترك واجب وفعل حمرم «)5( .

الأحوال التي تقع فيها امل�شالح واملفا�شد واملوازنة بينهما :

) درجات اإنكار املنكر (  :
عّدد الإمام ابن القيم درجات تغيري املنكر ، ثم بني ما هو م�شروع فيها ، وما هو غري م�شروع، ويقول 

يف ذلك :
» الأولى : اأن يزول املنكر ويخلفه �شده من املعروف .

الثانية : اأن يقل املنكر واإن مل يزل جملته .
الثالثة : اأن يخلف املنكر ما هو مثله .

الرابعة : اأن يخلف املنكر ما هو �شر منه «)6( .
اإذا اأمعنا النظر يف قول الإمام ابن القيم تكون اأمام اأربعة اأحوال يف تقدير امل�شالح واملفا�شد عند 

الحت�شاب وهي :
احلالة الأولى : انفراد ال�سلحة اأو الف�سدة .

احلالة الثانية : رجحان امل�شلحة على املف�شدة . 
احلالة الثالثة : رجحان املف�شدة على امل�شلحة .

احلالة الرابعة : اجتماع م�شالح خال�شة ، اأو مفا�شد خال�شة .

)5( ابن تيمية ؛ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ، �ض 17 .
)6( ابن القيم ، اإعالم الوقعني 3 / 15 ، 16 .

املوازنة بني ضرورة االحتساب ومراعاة حرمة احلياة اخلاصة
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احلالة اخلام�شة : اجتماع امل�شالح واملفا�شد معًا .

اإي�شاح هذه احلالت باإيجاز :

احلالة الأولى : انفراد امل�شلحة اأو املف�شدة :

اهي عن املنكر اأن يبادر اإلى ذلك ول  اإذا انفردت امل�شلحة فال اإ�شكال ، فعلى الآمر باملعروف والنَّ
اهي دروؤها . يجوز تفويت ذلك مع ال�شتطاعة ، واإن انفردت مف�شدة فال اإ�شكال اأي�شًا فيجب على الآمر والنَّ

تزاحمت  اأو  وال�شيئات  واحل�شنات  واملفا�شد  امل�شالح  تعار�شت  اإذا   (  : تيمية  ابن  ويقول 
امل�شالح  وتعار�شت  واملفا�شد  امل�شالح  ازدحمت  اإذا  منها  الراجح  ترجيح  يجب  فاإنه   ، 

والفا�سد ( )7( .

احلالة الثانية : رجحان امل�شلحة على املف�شدة .

يف هذه احلالة تقدم وتراعى امل�شلحة ، ول يلتفت اإلى املف�شدة املرجوحة ، بال خالف بني العلماء .

احلالة الثالثة : رجحان املف�شدة على امل�شلحة .

اأبان العز بن عبد ال�شالم حكم هذه احلالة باأنه يف حال تعذر درء املفا�شد وحت�شيل امل�شالح ، فاإن كانت املف�شدة 
اأعظم من امل�شلحة دراأنا املف�شدة ، ول نبايل بفوات امل�شلحة ( )8( .

بالولية  ي�شرر  قد  امل�شلحة  فوات  لأن  ؛  الحت�شاب  قبل  التيقظ  املحت�شب  فعلى  احلالة  هذه  ففي 
اأمره باملعروف  اأن  ، فاإذا قدر املحت�شب  ؛ لأن غر�ض الحت�شاب حتقيق امل�شالح وتعطيل املفا�شد  عمومًا 
�شياأتي مبف�شدة اأعظم من امل�شلحة املرجوة امتنع ، واإن ظن اأن نهيه عن املنكر �شياأتي مبف�شدة اأعظم من 
امل�شلحة املرجوة فالمتناع اأولى ، ويقول ابن تيمية ) ليكن اأمرك مبعروف باملعروف ، ونهيك عن املنكر 

غي منكر ( )9( .

احلالة الرابعة : اجتماع امل�شالح اخلال�شة اأو املفا�شد اخلال�شة :

يتفرع من هذه احلالة فر�شان :

)7( ابن تيمية ، جمموع الفتاوى 28 / 129 .
)8( قواعد الأحكام ، 1 / 79 .

)9( ابن تيمية ، جمموع الفتاوى 28 / 126 .
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الفر�ض الأول : اجتماع م�شالح خال�شة :

اإذا اجتمعت لدى املحت�شب م�شالح خال�شة ، فاإذا متكن من حت�شيلها كلها وجب عليه ؛لأن ذلك 
اأولى واأرجح ، فاإن عجز لزمه حت�شيل الأعلى واإن فات الأدنى ( )10( .

والقاعدة العظمى يف رعاية امل�شالح تقدمي الأعلى على الأدنى ؛ فامل�شلحة العامة ) وهي املتعلقة 
اأو جمموعة  بعموم الأمة املجتمع واجلمهور ( مقدمة على امل�شلحة اخلا�شة ) وهي املتعلقة بفرد بعينه 
�شغرية ( ، وامل�شلحة القطعية ) وهي التي يدل علىها الدليل القاطع الذي ل يحتمل التاأويل ( مقدمة على 

امل�شلحة الظنية ) وهي التي دل عليها دليل ظني ( ، ول ترتك امل�شالح الغالبة لأجل املفا�شد النادرة .

كيفية التعرف على الأ�شلح والأرجح .

و�شع الأ�شوليون موازين لرتجيح اإحدى امل�شلحتني وتقدميها من اأجل بناء احت�شاب �شرعي ، ومن 
تلك املوازين)11( :

1- قيمة امل�شلحة يف ذاتها .
2- مقدار �شمول امل�شلحة للمكلفني .
3- تقدير حتقق امل�شلحة من عدمه .

4- التاأكد من نتائجها وما يرتتب عليها .

الفر�ض الثاين : اجتماع مفا�شد خال�شة :

املقا�شدية  والقاعدة   ، والتكليف  الت�شريع  مطلب  هو  واإزالتها  بدفعها  اخلال�شة  املفا�شد  درء 
الفقهية:  القاعدة  تقول  كما   )12(  ) اأمكن  ما  كلها  وتدراأ  جميعها  تزال  اخلال�شة  املفا�شد   (  تقول: 

) ال�شرر يزال ( )13( .
يقدمها  اأن  املحت�شب  على  وجب   ) م�شلحة  ت�شوبها  ل  التي  اأي   ( اخلال�شة  املفا�شد  حتقق  وعند 
ويدراأها جميعًا ، واإن عجز عن ذلك ، دراأ ما اأمكنه اأن يدراأه منها بقدر ال�شتطاعة ، فاإن عجز عن الدرء 

)10( العز بن عبد ال�شالم ، قواعد الأحكام 1 / 15 .
)11( ملزيد من تفا�شيل تلك املوازين ، راجع : د. عبد اهلل الزبري عبد الرحمن ، �شبهات حول الأمر باملعروف والنهي عن 

النكر . �س 389 وما بعدها .
)12( د. عبد اهلل الزبري عبد الرحمن ، مرجع �شابق �ض 432 .

)13( ال�شيوطي ، الأ�شباه والنظائر .

املوازنة بني ضرورة االحتساب ومراعاة حرمة احلياة اخلاصة
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الكلي اأو الغالب ، يبداأ بدرء الأ�شد والأكرب والأخطر على الدين والأمة والأفراد ، ويف ذلك يقول العز بن 
عبد ال�شالم : ) اإذا اجتمعت املفا�شد املح�شة ؛ فاإن اأمكن دروؤها دراأناها جميًعا ، واإن تعذر درء اجلميع 

دراأنا الأف�شد ... ( )14( .
ويتفرع عن ذلك عدة قواعد ، اأهمها)15( :

1- املف�شدة احلا�شرة اأ�شعف من املف�شدة الدائمة .
2- مفا�شد الدين اأعظم من مفا�شد الدنيا .

3- املفا�شد الأخروية تدراأ قبل املفا�شد الدنيوية .
املف�شدة  بالدرء من  اأولى  الأخرية  ، وهذه  بالدرء من مف�شدة احلاجي  اأولى  ال�شروري  4- مف�شدة 

التح�سينية .

احلالة اخلام�شة : اجتماع امل�شالح واملفا�شد )16(:

اجتماع امل�شالح واملفا�شد هي احلالة التي يت�شور وقوعها غالبًا ، فعلى الناظر اأو املوازن      -ومنهم 
املحت�شب - حت�شيل امل�شالح ودراأ املفا�شد ، ويتعني عليه عند املقدرة ، واإن عجز فعليه املوازنة بينهما .

عند حتقق اجتماع امل�شالح واملفا�شد فاإن الأمر ل يخرج عن فر�شني :
اأو تكون املفا�شد غالبة على امل�شالح ؛ فيقرر  اأولهما (:  اأن تكون امل�شالح غالبة على املفا�شد ،   (

العلماء بالإجماع تقدمي الغالب منها .
) ثانيهما ( : ت�شاوي امل�شالح واملفا�شد ، ففي هذه احلالة هل يقدم رفع املف�شدة على جلب امل�شلحة 

؟ اأم يقدم جلب امل�شلحة على درء املف�شدة ؟

احلكم يف هذه احلالة يتنازعه عدة اآراء :

راأى  فاإذا  ؛  والتخرّيُ  التوُقف  يجوز  واملفا�شد  امل�شالح  ت�شاوي  حالة  يف   : الأول  الراأي 
اإن   (  : تيمية  ابن  ويقرر   ، الحت�شاب  عن  ميتنع  اأن  له  املف�شدة  مع  امل�شلحة  ت�شاوي  املحت�شب 
ي�شلح  وتارة   ، الأمر  ي�شلح  فتارة   ، عنه  ينه  ومل  به  يوؤمر  مل  املتالزمان،  واملنكر  املعروف  تكافاأ 

)14( العز بن عبد ال�شالم ، قواعد الأحكام 1 / 72 .
)15( ملزيد من التف�شيل ، د. عبد اهلل الزبري عبد الرحمن املرجع ال�شابق �ض 435 .

)16( هذه احلالة ذات �شقني ، عرّب عنهما الباحث بفر�شني ، وال�شق الأول ي�شمل احلالة الأولى والثانية .. فيكون وجه 
ذكرها متمثاًل يف ال�شق الثاين  .
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ويوؤكد  )17(  ) متالزمني  واملنكر  املعروف  كان  حيث  ؛  نهي  ول  اأمر  ل  ي�شلح  ل  وتارة   ،  النهي 
 العز بن عبد ال�شالم هذا الراأي ويقول: ) اأما ما تكافاأت فيه امل�شلحة واملف�شدة ، فقد يتخري فيه، وقد 

ميتنع ( )18( .
وللمحت�شب كما ذكر ابن تيمية ُمكنة تقدير الأولى يف الحت�شاب من عدمه .

الراأي الثاين : وجوب التوقف عند ت�شاوي امل�شلحة واملف�شدة ؛ خلفاء الراجح واملرجوح ، وهو ما 
باأحد  املكلف  ، فال حكم من جهة  ت�شاوتا  فاإن   (  : قال  ؛ حيث  املوافقات  ال�شاطبي يف  الإمام  اإليه  ذهب 

الطرفني دون الآخر ... ( )19( .
ويف نظر الإمام ال�شاطبي اإن ظهور الت�شاوي يعني توارد الأمر والنهي معًا ، وهذا غري ممكن باأي حال 
، بالرغم من اأن الإمام ال�شاطبي يرى اأن الت�شاوي بني امل�شالح واملفا�شد غري واقع يف ال�شريعة على الراجح 

، اإل اأنه حكم عليه بالتوقف على افرتا�ض حدوثه)20( .
عند دليالن  تعار�ض  اإذا   ( بقوله:  تيمية  ابن  الراأي  هذا  يف  ال�شاطبي  الإمام  وافق   وقد 
 املجتهد ، ومل يرتجح اأحدهما وجب عليه التوقف ، ومل يكن له احلكم باأحدهما ول التخيري فيهما ( )21( .

الإمام  قول  وهو   ، الت�شاوي  حال  امل�شلحة  جلب  على  املف�شدة  درء  تقدمي  وجوب   : الثالث  الراأي 
ال�شيوطي يف الأ�شباه)22( ؛ لأن درء املف�شدة اأولى من جلب امل�شلحة عند التعادل والتعار�ض بينهما ، فاإذا 
اإعمال قاعدة )  اأو امل�شلحة، فعليه وقتئذ  املف�شدة  اأي من  ، فلم يرجح  بينهما  يوازن  اأن  عجز املحت�شب 
درء املف�شدة امل�شاوية للم�شلحة اأولى من جلب امل�شلحة امل�شاوية ( ؛ لأن ال�شرع يعتني باملنهيات اأ�شد من 

اعتنائه باملاأمورات)23( .

)17( ابن تيمية ، جمموع الفتاوى ، 28 / 130 .
)18( قواعد الأحكام ج1 ، �س 90 .

)19( اأ�شار لذلك د. عبد اهلل الزبري عبدالرحمن ، �شبهات حول الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،  ونقله عن الإمام 
ال�شاطبي يف املوافقات ج2 �س 344 .

)20( الرجع ال�سابق �س 446 .
)21( انظر :  ابن قدامه ، رو�شة الناظر ، 2 / 431 .

)22( الأ�شباه والنظائر �ض 88 .
)23( د. عبد اهلل الزبري عبد الرحمن ، مرجع �شابق : 344  .

املوازنة بني ضرورة االحتساب ومراعاة حرمة احلياة اخلاصة
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احلياة  حرمة  ومراعاة  الحت�شاب  �شرورة  بني  املوازنة   : الثاين  املبحث 
اخلا�شة.

وحتته ثالثة مطالب :

النظم  يف  اخل�شو�شية  يف  واحلق  اخلا�شة  احلياة  مدلول   : الأول  املطلب 
القانونية .

اخل�شو�شية يف اللغة يق�شد بها حالة اخل�شو�ض ، واخل�شو�ض نقي�ض العموم؛ فيقال: خ�شه بال�شيء 
يخ�شه خ�شًا وخ�شو�شًا وخ�شو�شية، واأخ�شه ، اأفرده به دون غريه .  

ويقال : فالن يخ�ض بفالن اأي خا�ض به ، وله به خ�شية ، واخلا�شة:  ما تخ�شه لنف�شك)24( .
واخل�شو�شية تقرتب من ال�شر ، ولكنها ل ترادفه ، » فال�شر هو : ما تكتمه وما تخفيه « ، ال�شر يفرت�ض 

الكتمان التام ، اأما اخل�سو�سية فقد تتوافر بالرغم من عدم وجود ال�سرية)25( .
تعريف احلق يف اخل�شو�شية اأو يف حرمة احلياة اخلا�شة ما زال من اأدق الأمور ؛ لأن فكرة احلياة 
يف  ال�شائدة  الأخالقية  القيم  ح�شب  بل   ، اآخر  اإلى  جمتمع  من  وتتطور  تختلف  مرنة  فكرة  تعد  اخلا�شة 

اجلماعة)26( .
يف  يدور  عما  بالك�شف  يكون  بها  امل�شا�ض  اأن  اأي   ، العالنية  عن  الُبعد  الذهن  يف  تثري  اخل�شو�شية 
الظالم وتكتنفه ال�شرية ، واحلماية القانونية ل ت�شمل -فقط -ما يكون �شرًا خفيًا على الكافة ، بل ي�شمل 
ما يدور يف مكان عام طاملا اأن حالة اخل�شو�شية قد توافرت ، وقد ميتد نطاق اخل�شو�شية ، واحلق يف 
احلياة اخلا�شة ي�شمل المتناع عن كل ما من �شاأنه امل�شا�ض بهدوء و�شكينة احلياة اخلا�شة لل�شخ�ض)27( .

واحلياة  اخل�شو�شية  يف  احلق  الإن�شان  حلقوق  الأوربي  للمجل�ض  ال�شت�شارية  اجلمعية  عرفت  فقد 
اخلا�شة: » باأنه القدرة على اأن يعي�ض الإن�شان حياته كما يريد مع اأقل حد ممكن من التدخل ، ويعترب من 
احلياة اخلا�شة احلياة العائلية واحلياة داخل منزل الأ�شرة ، وما يتعلق ب�شالمة اجل�شم وال�شرف والعتبار 

)24( ابن منظور ، ل�شان العرب ، لفظ ) خ�ش�ض ( ج 8 �س 290 .
)25( املرجع ال�شابق لفظ) ال�شر ( �ض 428 .

 ،1978  ، العربية  النه�شة  دار   ، اخلا�شة  احلياة  احرتام  يف  احلق   ، الأهواين  كامل  الدين  ح�شام  د.   )26( 
�س 46 .

)27( د. ح�شام الدين كامل – مرجع �سابق �س 51 .
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ت�شبب  اأن  �شاأنها  من  اأو   ، مفيدة  غري  وقائع  عن  والك�شف  ال�شخ�ض  عن  �شحيحة  غري  �شورة  واإعطاء   ،
احلرية واحلرج لل�شخ�ض ، واحلماية �شد التج�ش�ض ، والف�شولية غري املقبولة واملربرة ، ول ي�شتفيد من 
احلماية القانونية الأ�شخا�ض الذين �شلكوا م�شلكًا كان من �شاأنه ت�شجيع الغري على الك�شف عن خ�شو�شيات 

حياتهم« )28( .
اأمام �شعوبة تعريف احلياة اخلا�شة اجته الفقه القانوين املقارن لو�شع قائمة للقيم التي تغطيها 
فكرة احلق يف احلياة اخلا�شة ، وتعترب هذه القيم مبثابة عنا�شر احلق يف احلياة اخلا�شة ، وتنح�شر هذه 

القيم التي متثل عنا�شر حرمة احلياة اخلا�شة يف الآتي :
1- حرمة ج�شم الإن�شان .

2- حرمة امل�شكن واملكان اخلا�ض .
3- املحادثات واملرا�شالت ال�شخ�شية .

4- احلياة املهنية .

)28( د. ح�شام الدين كامل ، واأ�شار لتقرير مقدم اإلى الندوة الدولية الثالثة حول التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان ) 
احلياة اخلا�شة وحقوق الإن�شان ( بروك�شل 1273م .

املوازنة بني ضرورة االحتساب ومراعاة حرمة احلياة اخلاصة
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املطلب الثاين : روؤية النظام الإ�شالمي وتراثه الفكري حلرمة احلياة اخلا�شة .
والد�شتورية  ال�شيا�شية  بالنظم  الإ�شالمية  ال�شريعة  مقارنة  عند  املحدثون  امل�شلمون  الفقهاء  يتجه 
املعا�شرة ) الغربية ( اإلى اإدراج قواعد النظام ال�شيا�شي الإ�شالمي وعنا�شره ومعايريه حتت التق�شيمات 
والقوالب الغربية ، ومن اأهم هذه النظم التي اأدرجها هوؤلء الفقهاء نظم الوليات واحلرمات واملباحات ، والتي اأدرجوها 

حتت م�شطلح احلريات العامة)29( .
اختالفًا  عنه  تختلف  اأنها  اإل  الإن�شان  تكرمي  اأ�شل  يف  معها  الغربي  النظام  اتفق  واإن  النظم  وهذه 

جوهريًا .
ومن اأوجه هذا الختالف ، اأن ميزان التكرمي لالإن�شان يف الت�شور الإ�شالمي يعتمد على الرتباط 
العقائدي لالإن�شان ، حيث اإن منزلة التكرمي حتددها تقوى الإن�شان وقبوله هداية الر�شل ومنهج الوحي ، 
والإن�شان يف الت�شور الإ�شالمي مكرم لتكرمي اهلل له ومنحه اإياه ذلك ، ويرتبط التكرمي بعبودية الإن�شان 
لربه . يف حني اأن الفكر الغربي يعترب هذا التكرمي من احلقوق الطبيعية ) حقا طبيعيًا ( نابعًا من ال�شيادة 
كونه  من  ينطلق  الإ�شالمي حني  الت�شور  لالإن�شان يف  والتكرمي   . �شيادة  تعلوها  ل  التي  لالإن�شان  املطلقة 
منحة اإلهية ترتبط بالعبودية ، يعني اأن هناك اأحواًل يرتك�ض فيها الإن�شان ، ويتجرد فيها من ذلك التكرمي 
؛ بكفره وبعده عن املنهج ال�شرعي احلق ، الذي تقوم به اإن�شانيته ، بينما ل يقر الفكر الغربي ذلك ، ويرى 

الإن�شان ذا حقوق طبيعية ثابتة ، ينالها مهما كان مرتكبا لل�شوء طافحًا بالإثم والرذيلة)30( .
 اإن فكرة احلرمات فكرة دينية تت�شل باحلالل واحلرام ، ويلتزم مبراعاتها كافة امل�شلمني وهي ل 
تقت�شر على تف�شري العالقة بني امل�شلمني ، وولة اأمورهم فح�شب ، بل تف�شري العالقة بني امل�شلمني بع�شهم 
ببع�ض ، حيث يجب على امل�شلمني مراعاة حرمات غريهم ، كما ُتف�شر بالتزام احلاكم امل�شلم وامل�شلمني 
النظام  تقت�شر احلريات يف  بينما   . امل�شلمني  والف�شاد بني  الفاح�شة  اإ�شاعة  �شاأنه  يكون من  ما  مبنع كل 
الغربي على تف�شري حماية الفرد من عدوان �شلطة الدولة عليه ، من حيث عدم جواز القب�ض عليه دون اأذن 

من ال�شلطات الق�شائية املخت�شة، ويطلق عليه ا�شطالحًا حق الأمن والأمان .
الروؤية ال�شاملة حلرمة احلياة اخلا�شة وفق الت�شور الإ�شالمي :

املحافظة على  ، ومن موجبات تكرميه وم�شوؤوليته  الإ�شالمي مكرم وم�شوؤول  الت�شور  الإن�شان وفق 

، 1977م   ، القاهرة   ، وهبة  مكتبة   ، وال�شيادة  الدولة   : الكرمي  عبد  فتحي  د.   :  - املثال  �شبيل  -على  انظر   )29( 
 ود. عبد الكرمي ح�شن العيلي : احلريات العامة يف النظام الإ�شالمي ، دار النه�شة العربية ، 1980م .

)30( ينظر : حممد اأحمد مفتي و�شامح �شالح الوكيل ، النظرية ال�شيا�شية الإ�شالمية يف حقوق الإن�شان ال�شرعية ، كتاب 
الأمة رقم ) 25 ( �س 35 .
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�شروراته ، واأن ت�شان حرماته ، وجاءت ن�شو�ض القراآن وال�شنة اآمرة بدعم احلياة اخلا�شة ، وهو اأمر 
ُيوجب �شيانتها ومينع هتكها .

ول خالف عند فقهاء املذاهب جميعًا على حرمة احلياة اخلا�شة ، بل اإن القراآن الكرمي قد حث على 
ْمِل  هذه احلرمة م�شريًا اإلى امل�شكن الذي يجب اأن تتوفر له احلماية والأمن : َحتَّى اإَِذا اأََتْوا َعَلى َواِدي النَّ

ُكْم �ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َل َي�ْسُعُروَن النمل : 18 . ْمُل اْدُخُلوا َم�َساِكَنُكْم َل َيْحِطَمنَّ َلٌة َيا اأَيَُّها النَّ َقاَلْت َنْ
فامل�شكن يف املفهوم القراآين يعني الأمن واحلماية واحلرية ، وياأتي قيدًا على ويل الأمر والأفراد على 

حد ال�شواء .
اإن�شانية فاإنها - مثل كثري من ال�شرورات - َعر�ض لها النتقا�ض  واإذا كانت اخل�شو�شية �شرورة 

واحلرمان .
والفقه ال�شرعي يقيم بع�ض فروعه على اأ�شا�ض من هذه احلرمة ؛ فلو مل يكن امل�شكن وحرمته ملا كان 
للحرز معنى ، وامل�شكن ا�شم مكان واجلمع م�شاكن ، ومن معانيه : الأمن وزوال الرعب)31( وليحقق هذه 

احلماية ينهى الإ�سالم عن اأمرين :
اأولهما : دخول امل�شكن بغري ا�شتئذان .

ثانيهما : التج�ش�ض على امل�شكن مبا فيه ومن فيه .

اأوًل : حرمة امل�شكن واأمنه :

ن ُبُيوِتُكْم �َشَكًنا  امنت اهلل على النا�ض بنعمة البيوت وهي امل�شاكن يف قوله تعالى : َواهلّلُ َجَعَل َلُكم مِّ
َواِفَها َواأَْوَباِرَها َواأَ�ْشَعاِرَها  وَنَها َيْوَم َظْعِنُكْم َوَيْوَم اإَِقاَمِتُكْم َوِمْن اأَ�شْ ن ُجُلوِد الأَْنَعاِم ُبُيوًتا َت�ْشَتِخفُّ َوَجَعَل َلُكم مِّ
اأََثاًثا َوَمَتاًعا اإَِلى ِحنٍي  النحل : 80 ، وتتمثل هذه النعمة يف اأن البيوت حمل لل�شكون والهدوء عن احلركة 

التي تكون بخارجها وهي حمل ال�شرت ل�شاكنيها .
ِذيَن اآَمُنوا َل َتْدُخُلوا ُبُيوًتا  ولقد اأ�شار القرطبي خل�شو�شية امل�شكن يف تف�شري قوله تعالى : َيا اأَيَُّها الَّ
ُروَن  النور : 27 ، يقول : » ملا خ�ض  ُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ َغرْيَ ُبُيوِتُكْم َحتَّى َت�ْشَتاأِْن�ُشوا َوُت�َشلُِّموا َعَلى اأَْهِلَها َذِلُكْم َخرْيٌ لَّ
اهلل ابن اآدم ، كرمه وف�شله باملنازل ، و�شرتهم فيها عن الأب�شار ، وملكهم ال�شتمتاع بها على النفراد ، 

وحجر على اخللق اأن يطلعوا على ما فيها دون اإذن اأربابها .. «)32( .
والنهي يف قوله : َل َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغرْيَ ُبُيوِتُكْم َحتَّى َت�ْشَتاأِْن�ُشوا َوُت�َشلُِّموا َعَلى اأَْهِلَها يفر�ض حكمه على 

)31( الراغب الأ�شفهاين : املفردات يف غريب القراآن ، حتقيق حممد �شيد الكيالين ، �ض 236 .
)32( القرطبي : اجلامع لأحكام القراآن ، ط دار الكتب ، بريوت ، 12 / 212 .

املوازنة بني ضرورة االحتساب ومراعاة حرمة احلياة اخلاصة
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اجلميع ولة وعامة ، والإذن الوارد يف الآية اإمنا يقوم على ر�شا �شاحب امل�شكن – مالكًا اأو م�ستاأجرًا اأو 
اأَْهِلَها ؛  َعَلى  َوُت�َشلُِّموا  ِن�ُشوا  َت�ْشَتاأْ َحتَّى  – ر�شا غري م�شوب بقهر ، وجاء الن�ض القراآين بتعبري  منتفعًا به 

لإبراز هذا املعنى ، فال ُيَعدُّ اإذن ويل الأمر بتفتي�ض امل�شكن اإذنًا يف معنى الآية ، بل هو اأمر ل اإذن .
فحرمة امل�شكن اإَِذْن – وهو م�ستودع احلياة اخلا�سة – تاأتي قيدًا على كل من ويل الأمر والأفراد ، 
ومينع كل ما يوؤدي اإلى هتك هذا ال�شياج ، �شواء كان اقتحامًا اأو جت�ش�شًا ، وكل ما يوؤدي اإلى ك�شف املحجوب 

، فالإذن اأمر لزم يف مواجهة اجلميع)33( .
ومفهوم ال�شكن حمل احلماية يت�شع فال تخ�شي�ض بالبناء ، بل كل ما ياأوى اإليه الإن�شان على �شبيل 
الخت�شا�ض ، �شواء كان موؤقتًا اأو دائمًا ، و�شواء كانت الإقامة فيه على �شبيل التاأقيت اأو الدميومة ، وي�شري 
ن ُجُلوِد الأَْنَعاِم ُبُيوًتا  ن ُبُيوِتُكْم �َسَكًنا َوَجَعَل َلُكم مِّ ُ َجَعَل َلُكم مِّ القراآن الكرمي لذلك يف قوله تعالى : َواهللهّ
َواِفَها َواأَْوَباِرَها َواأَ�ْشَعاِرَها اأََثاًثا َوَمَتاًعا اإَِلى ِحنٍي  النحل : 80 . وَنَها َيْوَم َظْعِنُكْم َوَيْوَم اإَِقاَمِتُكْم َوِمْن اأَ�شْ َت�ْشَتِخفُّ

حفظ امل�شالح هو اأ�شا�ض حماية وخ�شو�شية امل�شكن :
حماية احلياة اخلا�شة تفر�ض حماية امل�شكن ؛ فتحظر التطلع وا�شرتاق ال�شمع ، ويرجع اأ�شا�ض هذه 

احلماية اإلى مقا�شد ال�شريعة حلفظ امل�شالح و�شيانة ال�شرورات .
ويف�شل الإمام ال�شاطبي يف ذلك بقوله : » تكاليف ال�شريعة ترجع اإلى حفظ مقا�شدها يف اخللق ، 
وهذه املقا�شد ل تعدو ثالثة اأق�شام ؛ اإحداها : اأن تكون �شرورية لبد منها لقيام م�شالح الدنيا على ا�شتقامة ل على 
ف�شاد وتهارج وفوات حياة ، واحلفظ لها يكون باأمرين ؛  اأحدهما:  ما يقيم اأركانها ويثبت قواعدها من جانب الوجود 
. والثاين:  ما يدراأ عنها الختالل الواقع اأو املتوقع فيها ، ذلك من جانب العدم .. فاأ�شول العادات راجعة اإلى حفظ 

النف�ض والعقل من جانب الوجود اأي�شًا تناول املاأكولت وامل�شروبات وامللبو�شات وامل�شكونات وما اأ�شبه ذلك)34( .

ثانيًا : حترمي التج�ش�ض على امل�شكن :

التج�ش�ض ) باجليم ( هو: التفتي�ض عن بواطن الأمور ، وقيل: التج�ش�ض اأن يطلب اخلرب ويبحث عنه 
، والك�شف عن العورات . اأما التح�ش�ض ) باحلاء ( فهو: ال�شتماع اأي ا�شرتاق ال�شمع، وقيل: اإن معناهما 

واحد يف تطلب معرفة اخلرب)35( .
اآمنني على  النا�ض  يبقى  اأن  اأجل  ، من  ال�شرع  والبيوت مذموم وحمرم يف  امل�شاكن  والتج�ش�ض على 

)33( اخلطيب : مغني املحتاج ، 1974 .
)34( ال�شاطبي ، املوافقات 2 / 322 .

)35( النهاية يف غريب احلديث والأثر ، 1 / 272 ، ل�سان العرب 6 / 38 .
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�ُشوا  �شَّ جَتَ َوَل  اإِْثٌم  نِّ  الظَّ َبْع�َض  اإِنَّ  نِّ  الظَّ َن  مِّ َكِثرًيا  اْجَتِنُبوا  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  َيا   : تعالى  قال  ؛  اأ�شرارهم 
ِحيٌم   اٌب رَّ َ َتوَّ اإِنَّ اهللَّ  َ ُقوا اهللَّ ِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ اأَ َم  َياأُْكَل حَلْ اأَن  اأََحُدُكْم  اأَُيِحبُّ  ا  ُكم َبْع�شً ْع�شُ َوَل َيْغَتب بَّ
احلجرات : 12 ، وعن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال : ».. ول جت�ش�شوا 

ول حت�ش�شوا ، ول تباغ�شوا ، ول تدابروا ، وكونوا عباد اهلل اإخوانًا «)36( .
اخلطاب  بن  عمر  مع  ليلة  حر�ض  اأنه   ،  - عنه  اهلل  ر�شي   – عوف  بن  الرحمن  عبد  وعن 
اإذا  حتى   ، يوؤمونه  فانطلقوا   ، بيت  يف  �شراج  لهم  �شب  مي�شون  هم  فبينما   ، باملدينة  عنه  اهلل  ر�شي 
 : الرحمن  عبد  بيد  واأخذ  عمر  فقال   ، مرتفعة  اأ�شوات  فيه  لهم  قوم  على  يجاف  باب  اإذا  منه  دنوا 
قال  ترى؟  فما   ، �ُشرب  الآن  وهم  بن خلف  اأمية  بن  ربيعة  بيت  قال هذا   : ل  قال  بيت من هذا؟   اأتدري 
ُكم  ْع�شُ �ُشوا َوَل َيْغَتب بَّ �شَّ عبد الرحمن : اأرى اأنا قد اأتينا ما نهى اهلل عنه ، نهانا اهلل عز وجل ، فقال : َوَل جَتَ

ا فقد جت�ش�شنا . فان�شرف عمر – ر�شي اهلل عنه – وتركهم)37( . َبْع�شً
واحلماية التي تقدر خ�شو�شية امل�شكن وحرمته ، توجب على �شاحب امل�شكن الدفع عن حرمة بيته ، 
ول �شمان عليه يف الراأي الراجح ، والذي �شنده حديث الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم : » من اطلع يف بيت 

قوم بغري اإذنهم فقد حل لهم اأن يفقئوا عينه «)38( .

)36( البخاري ، كتاب النكاح ، حديث) 5143 (، وم�شلم حديث )2563(.
)37( البيهقي يف ال�شنن الكربى ) باب ما جاء يف النهي عن التج�ش�ض ( حديث ) 17403 ( و�شححه احلاكم يف امل�شتدرك 

رقم ) 8136 ( .
)38( م�شلم ، كتاب الآداب ، رقم)2158(.
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ومراعاة  الحت�شاب  �شرورة  بني  املوازنة  حتقق  كيفيات   : الثالث  املطلب 
حرمة احلياة اخلا�شة .

جمال  يف  والظهور   ، واحللول  الظهور  واأهمها   ، موجبه  �شروط  بتوافر  اإل  الحت�شاب  يجب  ل 
 الحت�شاب �شد ال�شتتار ، ومعناه اللغوي: البدوؤ ، وقد جاء يف حديث ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم : 
) من اأ�شاب من هذه القاذورات �شيئا فلي�شترت ب�شرت اهلل ؛ فاإنه من يبدي لنا �شفحته نقم عليه كتاب اهلل 
( )39( ، وي�شري هذا احلديث اإلى طريقة الوقوف على املنكر ، والتعرف عليه وكيفية ذلك. وهل يكفي جمرد 

الظن ؟ وهل ي�شوغ يف ذلك التج�ش�ض ؟
لي�ض للمحت�شب اأن يحت�شب مبجرد الوهم والظن املرجوح ، بل لبد من وجود العلم بوقوع املنكر ، اأو 

ح�شول غلبة الظن مع وجود الأمارات املرجحة للوقوع .
كما ل يجوز للمحت�شب اأن يتتبع اأخبار النا�ض وينقب عن عوراتهم التي مل تظهر)40( . ويف ذلك قول 
النووي عن اأبي املعايل اجلويني : » لي�ض الأمر باملعروف البحث والتج�ش�ض واقتحام الدور بالظنون ، بل اإن 

ه «)41( . عث على منكر غيَّ
والظهور املوجب لالحت�شاب ل ينف�شل عن احللول ، اأي اأن يكون املنكر موجودًا يف احلال ، واأل يكون 
قد م�شى فعله يف الزمن املا�شي ؛ ذلك لأن الحت�شاب يقت�شي الفورية ، ويقول ابن جنيم : » لكل م�شلم 

اإقامته – اأي الحت�شاب – حال مبا�شرة املع�شية ، اأما بعد الفراغ منها فلي�ض ذلك لغري احلاكم «)42( .
ويقول العز بن عبد ال�شالم » اإمنا واجب النهي عن املنكر على الفور ؛ لأن الغر�ض منه زوال املف�شدة 
واملع�شية ، وكذلك يجب على الفور الأمر باملعروف ؛ كيال تتاأخر م�شلحته عن الوقت الذي وجب فيه «)43( .

فاإذا انتفى احللول انتفى الظهور املوجب لالحت�شاب ؛لفوات حمله .

الظهور لي�ض هو العالنية :

العالنية تعني الإظهار واجلهر والإ�شهار ، فهل يراد بهذا املعنى اأن الظهور والعالنية بينهما ترادف 

)39( اأخرجه الإمام مالك يف احلدود برقم 1299 . راجع : د. عبد الفتاح ال�شيفي : �شرط الظهور املوجب للح�شبة . بحث 
من�شور مبجلة » هذا �شبيلي « ، العدد ) 3 ( ، الريا�ض ، �ض 254 .

)40( املاوردي : الأحكام ال�شلطانية ، �ض 314 .
)41( النووي على م�سلم ، 1 26 .

)42( ابن جنيم : البحر الرائق ، 5 / 42 .
)43( العز بن عبد ال�شالم : قواعد الأحكام ، طبعة دار اجليل ، 1 / 250 .
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لفظي ؟ ال�شحيح اأن فكرة العالنية تت�شل على نحو ما بالقانون يف كل فروعه ، ففي املجال اجلنائي تاأتي 
العالنية يف �شور عدة ؛ فقد تكون العالنية جرمية ، وقد تكون عقوبة، وقد تكون ركنًا يف اجلرمية ، وقد 
تكون ظرفًا م�شددًا . ويف كل الأحوال قد تكون العالنية فكرة قانونية ، اأو حالة واقعية. والعالنية ب�شروطها 
يف الت�شريع اجلنائي اأ�شيق نطاقًا من الظهور؛ فمن راأى منكرًا يف مكان خا�ض فقد حتقق الظهور امل�شرتط 
يف موجب احل�شبة ، ومل تتحقق العالنية ، واملكان عام اأو خا�ض ل اأثر له يف الظهور امل�شرتط يف موجب احل�شبة 
، وخ�شو�شية املكان تنفي العالنية يف املجال اجلنائي ؛ فالعالنية مناطها الإدراك احل�شي املبا�شر ، اأما الظهور 

امل�شرتط لالحت�شاب ، فمناطه  العلم ، �شواء مت باملبا�شرة ، اأو بالأخبار ، اأو بال�شتخبار)44( .

الظهور والتج�ش�ض :

راأينا اأن الظهور يراد به النك�شاف ، اإما بالروؤية اأو بال�شماع اأو بالنقل املوثوق الذي يقوم مقامها ؛ 
فاإن ظهر له �شيء من هذه الطرق فله الحت�شاب يف هذه احلالة .

فاملحت�شب ، مقيد ب�شرط الظهور املوجب لالحت�شاب ؛ فحرمة احلياة اخلا�شة متنع املحت�شب من 
هتكها ، �شواء كان ذلك بغية التطلع املجرد ، اأو بهدف الحت�شاب . والتج�ش�ض املمنوع ل يتعلق بحرمة امل�شكن فح�شب ، 

بل ي�شتوعب حرمة الت�شالت واملرا�شالت .
واإن من حكمة املنع من التج�ش�ض يف الحت�شاب : » اأن املعا�شي اإذا خفيت اإمنا ت�شر �شاحبها ، واإذا 

اأعلنت �شرت العامة «)45( .
الر�شول �شلى  ، وحديث  بامل�شكن  املنع  ، فال يخت�ض  ي�شمل نطاق اخل�شو�شية كله  التج�ش�ض  ومنع 
اهلل عليه و�شلم عن ابن عبا�ض يتوعد امل�شرتق ال�شمع : » .. ومن ا�شتمع اإلى حديث قوم وهم له كارهون 
اأو يفرون منه ، �شب يف اأذنه الآنك يوم القيامة «)46( . وهو الر�سا�س اخلال�س الذاب، كناية عن العقاب 

الأخروي ال�سديد)47( .

 ، « ، كلية احلقوق جامعة القاهرة  : العالنية يف قانون العقوبات » ر�شالة دكتوراه  : د. حمي الدين عو�ض  )44( انظر 
1955م ، �س 23 .

)45( حممد بن اأحمد ال�شفاريني : لوامع الأنظار البهية ، 2 / 433 .
ال�شريف  احلديث  مو�شوعة   : انظر   ،  )7042( برقم   ، التعبري  كتاب   ، �شحيحه  يف  البخاري  اأخرجه   )46( 

) حرف ( .
)47( ال�شنعاين : �شبل ال�شالم ، 4 / 199 .

املوازنة بني ضرورة االحتساب ومراعاة حرمة احلياة اخلاصة
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�شرط جواز التج�ش�ض لالحت�شاب :

الآخرين ات�شال  اأن  اإل   ، املحرمات  من  يظهر  عما  يبحث  اأن  للمحت�شب  لي�ض  اأن   الأ�شل 
 – خارج الدار – باملنكر ، باأي طريقة من طرق العلم ، يعد ظهورًا يوجب الحت�شاب . وحمل اخلالف لي�ض 

وجوب الحت�شاب ، اإمنا حل القتحام للدار بق�شد الحت�شاب ، وامتام املنع والتغيري .
فبع�ض  ؛  القتحام  يرون  واحلنابلة  وال�شافعية  واملالكية  فالأحناف  ؛  الأمر)48(  الفقهاء  ف�سل  ولقد 
الفقهاء ي�شرتط حلل القتحام خطورة يف املحظور ، بحيث ي�شل اإلى درجة امل�شلحة التي يفوت تداركها ، 
وبع�شهم ل ي�شرتط ذلك ، ويتجه اآخرون -ومنهم الأحناف واملالكية- اإلى التمييز بني املن�شوب لالحت�شاب 
واملتطوع ، فيجيزون القتحام لالأول ، ومينعونه للثاين . وفرق بع�ض الفقهاء بني من اعتاد الف�شق واأنواع 
الف�شاد ، وبني امل�شتور الذي ل يظهر باملنكر ، الأول ل باأ�ض من الهجوم على بيته ، اأما م�شتور احلال فال)49(.

حل القتحام ومراعاة حرمة احلياة اخلا�شة :

حر�شًا على حرمة احلياة اخلا�شة ل يكفي الظن الغالب حلل القتحام لإنكار املنكر وتغيريه ، وذهب 
بع�ض الفقهاء)50( اإلى �شرورة العلم والقطع ، وي�شري اأبو يعلى الفراء – من احلنابلة – اإلى اأن اإنكار املنكر 
ل يجب اإل بعد العلم والقطع بح�شول املنكر ، فاأما اإذا ظن وقوعه منه ، فلم يجب عليه اإنكاره ، خالفًا ملن 
قال:  يجب اإذا غلب على الظن ح�شول املنكر، لأنه ل ياأمن اأن يكون الأمر على خالف ما ظنه ، فوجب ترك 

ذلك)51( ، مما يدل على اأن القتحام والإنكار كالهما ل يجب بالتوقع .
اخلا�شة  احلياة  وهتك   ، املنازل  اقتحام  يحرم  فاإنه   ، لزم  متى  يحل  التج�ش�ض  كان  واإذا 
�شرح  وقد   ، امل�شتور  لك�شف  ل  املحظور  ملنع  هنا  القتحام  فحل   ، املنكرات  اإلى  الو�شول  بق�شد 
ملعرفة  ك�شفه  يجوز  فال  بالف�شق  معلنًا  كان  ولو  املخت�ض  اأخفاه  ما   «  : فقالوا  ؛  بذلك   الفقهاء 

حقيقته «)52( .
وح�شيلة ما تقدم اأن الحت�شاب ُيبنى على الظاهر ، فلي�ض لالآمر باملعروف والناهي عن املنكر اأن 
؛  العلم والتثبت من وقوع املنكر  ، بل عليه  الوهم والظن  النا�ض مبجرد  ، وياأخذ  العورات ويتج�ش�ض  يتبع 

بوجود الأمارات املرجحة لوقوعه ، واأن يكون املنكر انتهاًكا حلرمة يفوت ا�شتدراكها .

)48( املاوردي : الأحكام ال�شلطانية ، �ض 252 ، الغزايل : اإحياء علوم الدين ، 2 / 324 .
)49( املاوردي : الأحكام ال�شلطانية ، �ض 253 .

)50( ابن جنيم : الر�سائل ، �س 128 .
)51( ال�شماين : رو�شة الق�شاء ، 1 / 205 .

)52( الغزايل : اإحياء علوم الدين ، �ض 335 .
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يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  هيئات  رعاية  مدى   : الثالث  املبحث 
اململكة حلرمة احلياة اخلا�شة .

وي�شتمل على ثالثة مطالب : 

باملعروف  الأمر  هيئات  لخت�شا�شات  النظامي  التكييف   : الأول  املطلب 
والنهي عن املنكر يف اململكة .

لولية  تاريخيًا  امتدادًا  ال�شعودية  العربية  اململكة  املنكر يف  والنهي عن  باملعروف  الأمر  ُتعد هيئات 
احل�شبة يف الإ�شالم ؛ ذلك لأن اململكة -وبف�شل اهلل تعالى- قد اعتمدت كتاب اهلل تعالى وال�شنة املطهرة 
املرجع الأ�شا�ض لها يف كل �شئون احلكم ، وهذا ما اأكدته املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي للحكم ) الوثيقة 
الد�شتورية للبالد ( » اململكة العربية ال�شعودية دولة عربية اإ�شالمية، ذات �شيادة تامة ، دينها الإ�شالم ، 
ود�شتورها كتاب اهلل و�شنة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ... « ، كما اأ�شارت املادة الثالثة والع�شرون اإلى 
اأن مهمة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، تعترب من الواجبات الد�شتورية للدولة » حتمي الدولة عقيدة 

الإ�شالم ، وتطبق �شريعته ، وتاأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ، وتقوم بواجب الدعوة هلل « .
عند ا�شتقراء نظام الهيئة ولئحته التنفيذية ، يت�شح لنا اأن هيئات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

تقوم باأعمال ذات �شقني :
ال�شق الأول : اأعمال ال�شبط الإداري)53( ، وهي اأعمال وقائية متنع املجتمع من الوقوع يف املخالفات 

ال�شرعية ، وتهدف اإلى حماية النظام العام والأخالق والآداب ، وحتول بني النا�ض وما ي�شرهم ؛ فقد ن�شت 
املادة التا�شعة من نظام الهيئة على تلك الواجبات » من اأهم واجبات هيئات الأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر : اإر�شاد النا�ض ، ون�شحهم لتباع الواجبات الدينية املقررة يف ال�شريعة الإ�شالمية ، وحمل النا�ض 
على اأدائها ، وكذلك النهي عن املنكر مبا يحول دون ارتكاب املحرمات واملمنوعات �شرعًا ،  اأو اتباع العادات 
والتقاليد ال�شيئة اأو البدع املنكرة ، ولها يف �شبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات ، وتوقيع العقوبات املن�شو�ض عليها يف 

هذا النظام « .
)53( ال�شبط الإداري : هو جمموعة من القواعد النظامية التي تفر�شها �شلطة عامة ) ال�شلطات الإدارية ( على الأفراد 
يف عموم حياتهم العادية ، اأو ملمار�شة ن�شاط معني بق�شد �شيانة النظام العام مب�شتمالته الثالثة ، اأمن عام ، �شحة 

عامة ، �سكينة وطماأنينة عامة .

املوازنة بني ضرورة االحتساب ومراعاة حرمة احلياة اخلاصة
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املنكر �شمن  والنهي عن  باملعروف  الأمر  هيئات  ُتعد   ، ال�شبط اجلنائي)54(  اأعمال   : الثاين  ال�شق 

هيئات ال�شبط املخالفة ال�شرعية ، وذلك ح�شب ما ن�شت عليه املادة احلادية ع�شرة من نظام الهيئة » 
تقوم هيئات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ب�شبط مرتكبي املحرمات ، اأو املتهمني بذلك ، اأو املتهاونيني 

بواجبات ال�شريعة الإ�شالمية والتحقيق معهم « .
عن والنهي  باملعروف  الأمر  هيئات  مراكز  روؤ�شاء  اجلزائية  الإجراءات  نظام   وجعل 

 املنكر �شمن اجلهات القائمة على ال�شبط اجلنائي وجاء ذلك يف ن�ض املادة ال�شاد�شة والع�شرين، الفقرة 
. ) 6 (

حدود  ويف   ، املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  هيئات  مراكز  فلروؤ�شاء  ال�شالف  للن�ض  ووفقًا 
اخت�شا�شاتهم القيام بواجبات ال�شبط اجلنائي ، وهي : 

1 - اإجراء التحريات حول وقوع املنكرات ال�شرعية .
2 - قبول البالغات وال�شكاوى .

3 - جمع ال�شتدللت والقب�ض على املتهمني املخالفني .
4 - مبا�شرة التحقيق اجلنائي .

)54( ال�شبط اجلنائي : هو التحري عن اجلرائم وك�شفها ، والبحث عن مرتكبيها و�شبطهم والقب�ض عليهم ، وجمع 
املعلومات والأدلة الالزمة للتحقيق وتوجيه التهام . املادة الرابعة والع�شرون من نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي 

.
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الأمر  هيئات  لخت�شا�شات  املقيدة  النظامية  ال�شوابط   : الثاين  املطلب 
باملعروف  والنهي عن املنكر يف اململكة .

املنكر  تنكر  حيث  ؛  ال�شرعية  بال�شوابط  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  هيئة  تتقيد  اأن  الأ�شل 
بال منكر وتاأمر باملعروف مبعروف ، واأن ت�شعى يف عملها امليداين وهي متار�ض اخت�شا�شات وفق نظامها 

ولئحته التنفيذية ، عالوة على الأنظمة التي ي�شري اإليها نظام الهيئة ولئحته .
ويقت�شي البحث بيان الأنظمة واللوائح التي ت�شبط عمل الهيئة حتت املحاور الآتية :

1- ال�شوابط املقررة حلرمة احلياة اخلا�شة لالأفراد املخالفني .
2- �شوابط اإجراء ال�شبط والقب�ض والتفتي�ض حال ارتكاب املنكرات ال�شرعية وال�شمانات املقررة 

للمخالفني .
3- �شوابط اإجراء التحقيق و�شماناته .

4- �شمانات توقيع العقوبات التاأديبية الفورية .
5- �شوابط احلجز املوؤقت واحلجز التحفظي وال�شمانات .

اأوًل : ال�شوابط النظامية املقررة ملراعاة حرمة احلياة اخلا�شة :

1- حرمة امل�شكن :

كفل النظام الأ�شا�ض للحكم يف اململكة حرمة امل�شكن ؛ حيث ل يجوز دخوله اأو تفتي�شه اإل مبقت�شى 
اأحكام النظام ؛ حيث جاء ن�ض املادة ال�شابعة والثالثني كما يلي ) للم�شاكن حرمتها ول يجوز دخولها بغري 

اأذن �شاحبها ، ول تفتي�شها اإل يف احلالت التي يبينها النظام ( .
ثم جاء نظام الإجراءات اجلزائية موؤكدًا لتلك احلرمة ، وبنّي » اأن حرمة امل�شكن ت�شمل كل مكان 
م�شور ، اأو حماط باأي حاجز ، معد ل�شتعماله ماأوى ؛ فال يجوز الدخول اإليه اأو تفتي�شه اإل يف الأحوال التي 

ن�ض عليها النظام « )55( .
اأن هناك حالتني يتم فيها تفتي�ض املنازل ؛ احلالة الأولى يكون التفتي�ض  وبنّي نظام مديرية الأمن 
فيها باإذن �شابق من اجلهة املخت�شة ؛ حيث يتم التفي�ض بعد التثبت من قوة الدعاء على �شاحب املنزل ، 
ثم ال�شتئذان بالتفتي�ض . واحلالة الثانية هي حالة التفتي�ض دون اإذن �شابق يف حالة موافقة �شاحب املنزل 

ور�شاه .
كما قرر ذات النظام اأن يكون تفتي�ض املنازل نهارًا ، ول يجوز دخولها لياًل ، اإل اإذا كانت اجلرمية 

)55( نظام الإجراءات اجلزائية املادة ) 40 ( .

املوازنة بني ضرورة االحتساب ومراعاة حرمة احلياة اخلاصة
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م�شهورة ويف حالة تلب�ض بارتكابها)56( .
اأما الالئحة التنفيذية لنظام الهيئة فلم تخرج عما هو مقرر يف الأنظمة ال�شالفة)57( ؛ حيث ن�شت 
املادة الرابعة ع�شرة من الالئحة على حرمة امل�شكن ) ل يكون تفتي�ض املنازل جائزًا اإلَّ يف الأحوال املن�شو�ض 
لالإجراءات  طبقًا   ، اجلنائية  بالإجراءات  املتعلقة  والتعليمات  والقرارات  والأوامر  الأنظمة  يف  عليها 
املن�شو�ض عليها فيها( ي�شري هذا الن�ض اأن عمل الهيئة مقيد بالأنظمة ، والتي مرجعها النظام الأ�شا�شي 

للحكم .
2- احلق يف �شرية املرا�شالت وو�شائل الت�شال الأخرى :

ن�ض النظام الأ�شا�شي للحكم يف مادته الأربعني على اأن ) املرا�شالت الربقية والربيدية واملخابرات 
الهاتفية وغريها من و�شائل الت�شال م�شونة ، ل يجوز م�شادرتها اأو تاأخريها اأو الطالع عليها ( )58( .

واأكد نظام الإجراءات اجلزائية على حرمة الر�شائل الربيدية والربقية ، واملحادثات الهاتفية وغريها 
من و�شائل الت�شال ، فال يجوز الطالع عليها اأو مراقبتها اإل باأمر م�شبب ، وملدة حمدودة ل تتجاوز ع�شرة 

اأيام ، وعليه جتديدها تبعًا ملقت�شيات التحقيق «)59( .
وتاأكيدًا لذلك ن�شت املادة التا�شعة من نظام الت�شالت ) �شرية املكاملات الهاتفية واملعلومات التي 
يتم اإر�شالها اأو ا�شتقبالها عن طريق �شبكات الت�شال العامة م�شونة ، ول يجوز الطالع عليها ، اأو ال�شتماع 

اإليها ، اأو ت�شجيلها اإل من احلالت التي بينتها الأنظمة ( .

ثانيًا : �شوابط اإجراء ال�شبط والقب�ض والتفتي�ض :

الأفراد يف  على �شمان حق  والثالثني  ال�شاد�شة  املادة  اململكة يف  للحكم يف  الأ�شا�شي  النظام  ن�ض 
اأو  اأحد  ت�شرفات  تقييد  يجوز  ول   ، اإقليمها  على  واملقيمني  مواطنيها  الأمن جلميع  الدولة  توفر   « الأمن 

توقيفه اأو حب�شه اإل مبوجب اأحكام النظام « .
واأكد نظام الإجراءات اجلزائية يف املادة الثانية منه على املبداأ املقرر يف النظام الأ�شا�شي احلكم » ل 
يجوز القب�ض على اأي اإن�شان اأو تفتي�شه اأو توقيفه اأو �شجنه ، اإل يف احلالت التي ين�ض عليها النظام ، على 

)56( الادة 206 من نظام مديرية الأمن .
)57( الادة ) 40 ( من النظام الأ�شا�شي للحكم .

)58( الادة ) 56 ( من نظام الإجراءات اجلزائية ال�شعودي .
)59( الادة ) 9 ( من نظام الت�شالت .
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اأن يكون التوقيف اأو ال�شجن يف الأماكن املخ�ش�شة لذلك ، وللمدة التي حتددها ال�شلطة املخت�شة«)60( .

�شلطة الهيئة يف ال�شبط والقب�ض والتفتي�ض ) جمع ال�شتدللت (: )61( .

ن�شت الالئحة التنفيذية لنظام الهيئة يف املادة الثانية على ال�شوابط التي يجب مراعاتها يف حالة 
�شبط املنكرات ال�شرعية ، وهي :

1- تلقي الإخبارية عن املنكرات ال�شرعية الواردة يف املادة الأولى من الالئحة ، والتي مت ح�شرها 
يف خم�سة ع�سر منكرًا .

2- �شرورة تقييد الإخباريات الواردة للهيئة يف �شجل خا�ض ، وفقًا ملجريات العمل التنفيذي ، ويجب 
على اأع�شاء الهيئة األ ياأخذوا النا�ض بالظنون والإخباريات الكاذبة .

3- ويجب �شماع اأقوال واإفادات مقدم الإخبارية اأو البالغ ، واإثبات ذلك يف حم�شر ر�شمي،  ويثبت 
يف املح�شر اأقوال ال�شهود .

اإليها ، من غري املنكرات ال�شرعية املن�شو�ض  اإحالة الإخبارات التي ت�شل  اأع�شاء الهيئة  4- على 
عليها يف املادة الأولى من الالئحة ، اإلى اجلهة املخت�شة بالتحقيق .

5- القب�ض)62( على مرتكبي املنكرات ال�شرعية امل�شار اإليها اآنفًا ، واأو�شحت املادة الثانية من الالئحة 
�شوابط هذا الإجراء الذي مي�ض بحقوق املخالفني :

اأ - عدم جواز القب�ض على اأي خمالف ما مل تتوافر اأدلة ترجح اإدانته .
ب – تطبيق ن�شو�ض نظام الإجراءات اجلزائية املتعلقة بالقب�ض .

جـ - اإثبات جميع حالت يف �شجل خا�ض يحدد فيه وقت بدء القب�ض و�شببه ووقت انتهائه .
6- اإجراء التفتي�ض الالزم وفق ال�شوابط الآتية)63( :

اأ- تفتي�ض املقبو�ض عليه تفتي�شًا وقائيًا)64( بغر�ض جتريده مما يحمله من اأ�شلحة قد ي�شتعني بها من 

)60( املادة الثانية من نظام الإجراءات اجلزائية .
املعلومات  من  ممكن  قدر  اأكرب  جتميع  اإلى  تهدف  التي  التمهيدية  الإجراءات  جمموعة   ( هو  ال�شتدلل   )61(
اجلنائية  الدعوى  حتريك  عليه  يرتتب  مما   ، اآثار  من  خلفته  وما   ، ارتكابها  وظروف  اجلرمية   حول 

اأو عدمه ( .
)62( القب�ض هو: ) تقييد حرية ال�شخ�ض اأو التعر�ض له باإم�شاكه وحجزه ولو لفرتة ي�شرية متهيدًا لإجراء التحقيق (.

)63( الباب الثاين من الالئحة .
)64( ل يرق هذا التفتي�ض اإلى التفتي�ض اجلنائي .
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الإفالت من قب�شة اأع�شاء الهيئة .
– تطبيق ن�س الادة ) 150 ( من نظام مديرية الأمن يف حالة تفتي�ض الن�شاء ، على اأن يكون  ب 

بوا�شطة امراأتني من املوثوق باأمانتهن و�شدقهن ، بعد حتليفهن اليمن ال�شرعية .
جـ - اأن يخ�شع تفتي�ض املنازل لالأحكام الواردة يف نظامي الإجراءات اجلزائية والأمن ، ومن اأهمها 
اأو يف حالة   ، اإذا كانت اجلرمية م�شهورة يف حالة تلب�ض بارتكابها  اإل   ، اأن يكون التفتي�ض نهارًا  ا�شرتاط 

اخلوف من �شياع املعامل الواجب �شبطها .
د – التحفظ على اأي �شخ�ض وو�شعه حتت احلرا�شة ، اإذا وجد داخل املكان اأثناء التفتي�ض ووجدت 

قرائن جدية على اأنه يخفي �شيئًا مما يدور البحث عنه .

ثالثًا : �شوابط اإجراء التحقيق)65( وال�شتجواب)66( و�شماناته :

اأوردت املواد من ال�شابعة ع�شرة وحتى التا�شعة والع�شرين من الالئحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر ، �شوابط اإجراء التحقيق وال�شتجواب ، الذي تقوم الهيئة باإجرائه يف كافة 

الق�شايا املتعلقة باملنكرات ال�شرعية ، كما اأوردت عدة �شمانات مقررة ل�شالح املخالفني ، وهي :
1- جواز ا�شرتاك مندوب الهيئة عند التحقيق الأّويل يف ق�شايا املنكرات ال�شرعية ، والتي يقت�شي 

اأمر معاجلتها اأكث من �سلطة .
2- فيما عدا حالت اجلرم امل�شهود ) اأي حالت التلب�ض بارتكاب املنكر ( يجري التحقيق مبعرفة 
املخت�شني من اأع�شاء الهيئة يف املدن التي بها مركز للهيئة يف املدينة ، واإذا كان يف املدينة اأكرث من مركز 

فيكون يف الإدارة الرئي�شية .
 ، والتفتي�ض  والقب�ض  ال�شبط  ت�شليم حما�شر  للهيئة  الفرعية  املراكز  القائمني على  يتعني على   -3
ال�شبط  اإجراءات  من  النتهاء  فور   ، الرئي�شية  املراكز  اإلى  وامل�شبوطات   ، عليهم  املقبو�ض  والأ�شخا�ض 

والقب�ض .
4- �شرورة تدوين التحقيق يف حم�شر مت�شل�شل ال�شفحات وب�شورة متتالية دون ترك فراغ، يثبت 

فيه جميع الإجراءات ح�شب ت�شل�شلها الزمني ، ويجب اأن يت�شمن حم�شر التحقيق العنا�شر الآتية :

، عن طريق  احلقيقة  اإلى  الو�شول  بق�شد  التحقيق  �شلطات  تبا�شرها  التي  الإجراءات  هو: ) جمموعة  التحقيق   )65(
التثبت من الأدلة القائمة على ارتكاب اجلرمية ون�شبتها اإلى فاعل معني ( .

)66( ال�شتجواب هو: ) اإجراء من اإجراءات التحقيق مبقت�شاه يتثبت املحقق من �شخ�شية املتهم ، ويناق�شه يف التهمة 
املن�شوبة اإليه على وجه مف�شل يف الأدلة القائمة يف الدعوى اإثباتًا اأو نفيًا .
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اأ- مقدمة ، ُيثبت فيها �شاعة ويوم وتاريخ ومكان افتتاح التحقيق ، ا�شم املحقق ورتبته ، الأمر امل�شتند 
عليه يف التحقيق .

 ، العام  الأمن  يتعار�ض مع مقت�شيات  ل  ، ومبا  الإخبارية  ب�شخ�ض مقدم  يتعلق  ما  كل  تدوين  ب- 
وت�شمني التف�شيالت الإخبارية ، وكل املعلومات وال�شتدللت اأثناء ال�شبط والقب�ض والتفتي�ض .

جـ- يجب اأن ُيثبت يف حم�شر التحقيق كيفية اإجراء القب�ض والتفتي�ض واملعاينة واأو�شاف املقبو�شات 
، واأخذ عينات من امل�شبوطات وحتريرها ، و�شم تقارير  ، وحتديد الأ�شخا�ض الذين مت القب�ض عليهم 

اخلرباء اإن وجدت .
د- اأخذ اأقوال ال�شهود دون تغيري يف األفاظها .

اإبداء  مُيّكن من  واأن   ، املرعية  الأ�شول  وفق  وا�شتجوابه   ) املخالف   ( املدعى عليه  اأقوال  اأخذ  هـ- 
دفاعه ، ومناق�شة �شهود الإثبات ، وطلب �شماع �شهادة نفي .

اإجراء ال�شبط والقب�ض  اأو املحقيني الذين قاموا بالتحقيق ، والذين �شاركوا يف  و - توقيع املحقق 
والتفتي�ض ، واأخذ اإفادات اخلرباء وتوقيعهم ، وتوقيع ال�شهود احلا�شرين واإفاداتهم .

5- يراعى يف التحقيق ال�شمانات اخلا�شة بالن�شاء والأحداث ، والتي ت�شمنتها التعاميم ال�شادرة 
من وزارتي العدل والداخلية :

اأ- يف حالة التحقيق مع الن�شاء يجب مراعاة الآتي :
ر ذلك فيتم التحقيق  1- اأن يوجد مع املراأة املراد التحقيق معها حَمرم خالل التحقيق ، واإذا تعذَّ
بح�شور جلنة ت�شم اإلى جانب املحقق ع�شوًا من املحكمة ال�شرعية ، وع�شوًا اآخر من اأع�شاء الهيئة ، وذلك 

دفعًا ملنع اخللوة املحرمة ودفع اأي �شبهة .
2- يف حالة ال�شجينات ، فيكفي وجود ال�شجانة اأو امل�شرفة مع املحقق خالل مدة التحقيق .

3- ل ُت�شتدعى املراأة من بيتها اأو ال�شجن وغريه للتحقيق معها ، اإلَّ يف ح�شور املَحرم اأو اللجنة امل�شار 
اإليها اآنفًا .

ب- يف حالة الأحداث :

يحكُم التحقيَق مع الأحداث قواعُد خا�شة بهم ، جاءت �شمن لئحة املالحظة الجتماعية ، بالإ�شافة 
اإلى عدة تعاميم اأ�شدرتها وزارة الداخلية)67( ، وهي :

1- يجب ت�شليم احلدث لدار الرعاية الجتماعية فور القب�ض عليه ، ول يحجز يف اأي مكان اآخر .

)67( مر�شد الإجراءات اجلزائية .
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2- ل يتم اإيقاف احلدث اإل باأمر قا�شي الأحداث اأو قا�شي املحكمة ، اجلزئية املخت�ض .
3- يجري التحقيق مع احلدث داخل دور املالحظة وبح�شور الأخ�شائي الجتماعي والنف�شي ، واأن 

يكون التحقيق يف جو ت�شوده الطماأنينة والراحة النف�شية)68( .

ثالثًا : العقوبات التاأديبية الفورية و�شمانات توقيعها :  

لنظام  التنفيذية  الالئحة  ن�شو�ض  يف  و�شماناتها   ، الهيئة  توقعها  التي  التاأديبية  العقوبات  وردت 
الهيئة يف املواد من املادة الثامنة والثالثني حتى املادة ال�شاد�شة والأربعني ، وهي :

1- اإذا كانت الواقعة املرتكبة ُتعد من الق�شايا الأخالقية اأو ق�شايا التهم ، فيجب اإحالتها فورًا اإلى 
اللجنة امل�شار اإليها يف املادة الرابعة من نظام الهيئة ، وتوقيع العقوبات املقررة لها اإذا راأت اللجنة اإدانته 

، وهي على الرتتيب التايل :
اأ- اأخذ التعهد . ب- التوبيخ . جـ- اجللد بحد اأعلى خم�شة ع�شر �شوطًا . د- احلب�ض ملدة اأق�شاها 

ثالثة اأيام .
مدة  باحلب�ض  اأو   ، �شوطًا  ع�شر  خم�شة  اأعلى  بحد  اجللد  عقوبة  اإليها  امل�شار  اللجنة  قررت  اإذا   -2

اأق�شاها ثالثة اأيام ، فعليها اإحالة املعاملة فورًا لأمري البلدة للموافقة عليها وتنفيذها .
3- يراعى عدم ازدواج العقوبات ؛ فال يجوز تاأديب املخالف اإل بعقوبة واحدة من العقوبات امل�شار 

اإليها .

رابعًا : �شوابط احلجز املوؤقت)69( والتوقيف الحتياطي)70( و�شماناته :

اأ- احلجز املوؤقت :
ر ا�شتكمال التحقيق خالل الأربع والع�شرين  1- للهيئة احلق يف حجز املخالف حجزًا موؤقتًا ، اإذا تعذَّ
�شاعة ، التالية ل�شبط ال�شخ�ض املقبو�ض عليه ، بحيث يجب على جهة التحقيق ا�شتجواب املقبو�ض عليه ، 

و�شماع دفاعه ، والإ�شراع يف ذلك قبل انق�شاء هذه املدة .
ر ا�شتكمال التحقيق خالل  2- اإذا كان املنكر املرتكب من الق�شايا الأخالقية اأو ق�شايا التهم ، وتعذَّ

)68( راجع . د. مدين عبد الرحمن تاج الدين ، اأ�شول التحقيق اجلنائي ، معهد الإدارة العامة ، مركز البحوث �ض 127 .
)69( احلجز املوؤقت هو : ) �شدور اأمر بحجز املتهم موؤقتًا مدة ل تتجاوز ثالثة اأيام (

)70( التوقيف الحتياطي هو:  اإجراء ت�شلب مبوجبه حرية املتهم ويودع دار التوقيف ملدة حتددها مقت�شيات التحقيق بناء 
على مذكر م�شببة ويجوز متديد املدة طبقًا لل�شوابط التي تقررها الأنظمة .
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الأربع وع�شرين �شاعة التالية ل�شبط ال�شخ�ض ، فيجوز جلهة التحقيق اإ�شدار اأمر بحجزه حجزًا موؤقتًا ، 
مدة ل تتجاوز ثالثة اأيام من تاريخ �شبطه ، على اأن ُيثبت ذلك الأمر �شمن حم�شر التحقيق .

ب/ التوقيف الحتياطي و�شماناته :

للهيئة اأن ت�شدر اأمرًا بتوقيف املقبو�ض عليه ) املخالف ( توقيفًا احتياطيًا ، وفقًا لن�ض املادة الثامنة 
والأربعني من الالئحة التنفيذية لنظام الهيئة .

اإذا كان املنكر ال�شرعي من اجلرائم الكبرية وجب اتباع ال�شوابط الآتية :
1- توجيه التهام اإلى املقبو�ض عليه ، واإ�شدار مذكرة بتوقيفه احتياطيًا ، واإحالته اإلى دار التوقيف 

اأو ال�شجن العام .
2- رفع املعاملة اإلى احلاكم الإداري حال ا�شتكمال التحقيقات ، وت�شدر الهيئة اأمرًا بتوقيف املقبو�ض 

عليه اإذا توافرت بحقه اأدلة موجبة للتوقيف ، ويكون ذلك من الأحوال الآتية :
اأ- اأن يكون قد �شبط متلب�شًا بارتكاب اجلرم على النحو امل�شار اإليه يف املادة الثانية من الالئحة .

ب- اإذا اأقر باإرادته املعتربة �شرعًا بارتكاب اجلرم .
جـ- اإذا توافرت بحقه بينات �شرعية اأو اأدلة معقولة ترجح اإدانته .

د- اإذا كان بقاوؤه طليقًا ي�شكل خطرًا على حياته اأو حياة غريه ، اأو يوؤدي اإلى الإ�شاءة لالأمن العام اأو 
يحدث هياجًا ، اأو بلبلة بني النا�ض .

هـ- اإذا مل يكن له حمل اإقامة ثابت ومعروف يف اململكة ، اأو كان يخ�شى فراره اأو تاأثريه يف جمريات 
التحقيق .

3- مذكرة التوقيف الحتياطي ال�شادرة من جهة التحقيق يجب اأن تكون �شارية املفعول،  ملدة ل 
تتجاوز واحدًا وع�شرين يومًا ، من تاريخ القب�ض على من �شدرت بحقه .

4- اإذا تعذر ا�شتكمال التحقيق قبل انق�شاء مدة الواحد والع�شرين يومًا امل�شار اإليهًا اآنفًا ، فيجب 
اأيام على الأقل من تاريخ انتهاء تلك املدة خال�شة عن الق�شية ،  على جهة التحقيق اأن ترفع قبل ثالثة 
والبيانات والأدلة املتوافرة قبل املقبو�ض عليه ، والتي دعت لتوقيفه احتياطيًا ، واأوجه النق�ض يف التحقيقات 
والأ�شباب التي حالت دون ا�شتكمالها ، واملدة التي تقدرها جهة التحقيق ل�شتكمال التحقيقات مع طلب 
الإذن لها با�شتمرار توقيف املقبو�ض عليه خالل تلك املدة ، وي�شرط األ تتجاوز ثالثني يوما من تاريخ انتهاء 

مدة الواحد والع�شرين يوما ال�شادر عنها مذكرة التوقيف الأولى .
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5- يكون الرفع املذكور اآنفًا لأمري املنطقة اأو ملن يفو�شه من الأمراء التابعني ملنطقته ، ويجب اإخطار 
دار التوقيف اأو ال�شجن الذي به املوقوف بتاريخ ورقم الرفع لالإمارة بطلب ا�شتمرار توقيفه .

التالية  يومًا،   الثالثني  انق�شاء مدة  الإداري قبل  للحاكم  التحقيق  املعاملة من جهة  6- يجب رفع 
ملدة الواحد وع�شرين يومًا ال�شادر عنها مذكرة التوقيف الأولى ؛ وذلك لتقرير الإمارة ما تراه يف �شوء 

تفوي�شات اأمراء املناطق .
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املطلب الثالث : الرقابة على اأعمال هيئات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
يف اململكة .

ح�شب ن�ض املادة الأولى من نظام هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ُتعد الهيئة اإحدى الدوائر 
احلكومية امل�شتقلة ، واملرتبطة مبا�شرة برئي�ض ال�شلطة التنفيذية ، ويقع على عاتقها وظيفة الأمر باملعروف 
اأعمالها  تخ�شع  احلكومية  الأجهزة  ك�شائر  وهي   ، التنفيذية  ولئحتها  نظامها  وفق   ، املنكر  عن  والنهي 

للرقابة �شواء اأكانت هذه الرقابة رقابة اإدارية اأم ق�شائية .

الرقابة الإدارية على اأعمال هيئات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر :

اأ( الرقابة الذاتية ) التلقائية ( :

ومراجعة  اأجل فح�ض  نف�شها من  تلقاء  املناطق من  وفروعها يف  الهيئة  التي جتريها  الرقابة  وهي 
اأعمال من�شوبيها .

رقم   ، للهيئة  العام  الرئي�ض  عن  ال�شادر  التعميم  ومداها  الرقابة  هذه  م�شمون   ويحمل 
381/ ا�ض بتاريخ 8 / 10 / 1411 هـ ، الذي ت�شمن العديد من ال�شوابط واملوجهات الرقابية ، يف ممار�شة 
هيئات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر لخت�شا�شاتها وفق الأنظمة واللوائح ، ميكن ح�شر هذه ال�شوابط 

فيما يلي :
1 - يجب اأن يتقيد من�شوبو الهيئة بحدود الخت�شا�ض املكاين عند مزاولة مهامهم ، ويف حالة وقوع 

خمالفات خارج الخت�شا�ض املكاين ، فعلى من�شوبي الهيئة تبليغ م�شرف املنطقة اأو رئي�ض املركز .
2 - على من�شوبي الهيئة التعامل مع الق�شايا ح�شب قدرة القائم مبهمة الأمر والنهي وو�شع طاقته ، 

ميكن له الرجوع للرئي�ض املبا�شر لطلب العون .
3 - مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات املنظمة للعمل وعدم جتاوزها �شواء اأكان ذلك يف اإجراءات 

ال�شبط والقب�ض والتفتي�ض ، وغريها من اإجراءات التحقيق .
مت  التي  الق�شايا  مع  التعامل  يف  الخت�شا�ض  ذات  اجلهات  من  ال�شادرة  التعليمات  مراعاة   -  4

�شبطها .
التوقيف، وت�شليم  ، ومراعاة مدد  التي مت �شبطها  الق�شايا  التحقيق يف  ا�شتكمال  الإ�شراع يف   - 5

حما�شر التحقيق للجهات املخت�شة ملحا�شبة املق�شرين .

املوازنة بني ضرورة االحتساب ومراعاة حرمة احلياة اخلاصة
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ب( الرقابة بناء على تظلم اأو �شكوى :

ُتبنى هذه ال�شورة من الرقابة على تظلم اأو �شكوى ، حيث يتقدم املتظلم من اأعمال من�شوبي هيئات 
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ب�شكوى يف �شكل �شحيفة ، اأو عري�شة دعوى اإلى ال�شلطة الرئا�شية ح�شب 
الهيكل التنظيمي للرئا�شة العامة للهيئة ، وقد يتوجه اإلى معايل الرئي�ض العام اأو اأحد مدراء فروع الهيئة 
العامة  الرئا�شة  يف  والتحقيق  للق�شايا  العامة  الإدارة  اإلى  التظلمات  ال�شكاوى  هذه  كل  وترد  املناطق  يف 
للهيئة ، وميكن تقدمي ال�شكوى اأو التظلم لفروع الهيئة يف املناطق ؛ حيث لكل فرع اإدارة للق�شايا والتحقيق 
، وقد ي�شفر هذا التظلم عن اإجراءات حتقيق وتاأديب املوظف من�شوب الهيئة ، وفق نظام تاأديب املوظفني 

ملحا�شبة املق�شرين،  وت�شحيح الأو�شاع الناجمة عن الأخطاء املرتكبة .

الرقابة الق�شائية على اأعمال الهيئة :

اإن الأعمال والقرارات ال�شادرة عن هيئات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ، خا�شعة لرقابة ديوان 
الثالثة  املادة  ، وفقًا لن�ض  الأفراد  امل�شا�ض بحقوق وحريات  اإداري يف حالة  باعتباره جهة ق�شاء  املظامل 
ع�شرة من نظام ديوان املظامل ، اإذا �شاب القرار الإداري ال�شادر من اإحدى الهيئات عيب يف الخت�شا�ض 
اأو ال�شكل ، اأو جاء خمالفًا لالأنظمة واللوائح والتعليمات ، اأو ت�شمن اإ�شاءة ل�شتعمال ال�شلطة ، عالوة على 
اللتجاء لطلب التعوي�ض بناء على دعوى التعوي�ض اأمام ديوان املظامل يف حالة وقوع ال�شرر من جراء عمل 

من اأعمال الهيئة .
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اخلامتة

من خالل  هذا البحث - قد تبلورت - بحمد اهلل وعونه  جملة من ال�شتنتاجات والتو�شيات :

اأ( ال�شتنتاجات :

1 - ح�شبة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر حتقق اخلريية لالأمة امل�شلمة ، وهي من اأ�شباب النجاة 
من العذاب والهالك ، ويرتتب على القيام بها �شون املجتمع من الوقوع يف الآثام،  وتخلي�شًا له من براثن 

الإجرام .
2 - ُيبنى الحت�شاب على ظهور املنكرات وم�شاهدتها والتثبت ، بعيدًا عن التج�ش�ض وتتبع العورات .

3 - جاء الرتاث الفكري الإ�شالمي بقواعد جلية يف اإقامة التوازن بني امل�شالح واملفا�شد يف الأعمال 
احل�شوبية من جانب ، واملوازنة بني �شرورة الحت�شاب ومراعاة حرمة احلياة اخلا�شة .

4 - من اأجل املوازنة بني �شرورة الحت�شاب ومراعاة حرمة احلياة اخلا�شة وال�شالمة ال�شخ�شية ، 
و�شعت الأنظمة ال�شعودية �شياجًا قويًا من القواعد ؛ ل�شبط العمل امليداين لهيئات الأمر باملعروف والنهي 
العوجاج وحما�شبة  تقومي  اأجل  اأداء من�شوبيها من  رقابيًا على  نظامًا  الأنظمة  تلك  واأقرت   ، املنكر  عن 

الق�سرين .

املوازنة بني ضرورة االحتساب ومراعاة حرمة احلياة اخلاصة
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ب( التو�شيات :

1 - �شبط العمل امليداين ملن�شوبي هيئات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وفق الأ�شول ال�شرعية 
والأنظمة واللوائح والتعليمات من اأجل احت�شاب اآمن ، بعيدًا عن التحكم والتجاوزات ؛ �شونًا حلرمة احلياة 

اخلا�شة وال�شالمة ال�شخ�شية .
2 - ال�شعي لإيجاد عالقات بينية مع مراكز البحث العلمي يف اجلامعات ، ودعم البحوث العلمية التي 
ُتعنى بدرا�شة امل�شتجدات والنوازل على فقه الحت�شاب ؛ لت�شاله بق�شايا الإ�شالح الجتماعي يف جمالت 

العقيدة والأخالق وغريها .
3 - ال�شعي لتقوية عالقة الهيئة مع جهات ال�شبط اجلنائي ) الأمن العام ، هيئة التحقيق والدعاء 
العام - ديوان املراقبة العامة ، هيئة الرقابة والتحقيق ( ، من اأجل التوا�شي على اإيجاد حلول للم�شكالت 

والعقبات التي تعرت�ض هذه ال�شعرية الدينية .
4 - حاجة هيئات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر للمرجعيات العلمية يف كيفيات الأمر والنهي ، 
مثل املوازنات بني امل�شالح واملفا�شد يف الدرء والتح�شيل ، وتعميق الفهم بالأ�شول ال�شرعية والنظامية ، 

منعًا للتجاوزات ، و�شونًا حلرمات الأفراد ) املخالفني ( .

واهلل ويل التوفيق
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امل�شادر واملراجع 

- اإبراهيم اأني�ض واآخرون ، املعجم الو�شيط العلمية . طهران .
- ابن الخوه القر�شي ، معامل القربة .

- ابن القيم ، مفتاح ال�شعادة . دار عفان .
- ابن قيم اجلوزية ، اأعالم املوقعني ، دار الفكر ، بريوت .

- اأحمد بن تيمية ، جمموع الفتاوى . ن�شر وتوزيع وزارة ال�شئون الإ�شالمية - ال�شعودية .
- اجلرجاين ، التعريفات ، دم�شق ، دار الكتاب العربي .

- جمال الدين حممد بن منظور ، ل�شان العرب ، دار �شادر ، بريوت .
- خالد ال�شبت ، الأمر باملعروف والنهي عن املنكر . طبعة املنتدى الإ�شالمي - لندن ، ط1 ، 1415 هـ .

- الراغب الأ�شفهاين ، املفردات يف غريب القراآن . دار القلم ، دم�شق ، 1418 هـ .
- �شيف الدين الآمدي ، الإحكام يف اأ�شول الأحكام .

- ال�شاطبي ، املوافقات .
- ال�شوكاين ، فتح القدير . بريوت ، دار الفكر ، 1403 هـ .

- ال�شنعاين ، �شبل ال�شالم .
- عبد الرحمن ال�شاحلي ، الكنز الأكرب يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر . مكة ، مكتبة الباز ، 1418 

هـ .
- عبد العزيز امل�شعود ، الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واأثرهما يف حفظ الأمة . القاهرة ، دار الكلمة 

الطيبة ، 1413 هـ .
- عبد العزيز بن مر�شد ، نظام احل�شبة يف الإ�شالم .

. املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  حول  �شبهات   ، الرحمن  عبد  الزبري  اهلل  عبد   - 
ورقة مقدمة ملوؤمتر ) احل�شبة م�شئولية اجلميع ( جممع الفقه الإ�شالمي ، اخلرطوم ، 1426 هـ .

- عبد اهلل الكمايل ، تاأ�شيل فقه املوازنات . دار ابن حزم ، 2000 م  .
- عبد اهلل بن حممد عبد املح�شن املطوع ، الحت�شاب و�شفات املحت�شبني . دار الوطن للن�شر ، 1420 هـ .

- العز بن عبد ال�شالم ، قواعد الأحكام .دار املعرفة .
، احللبي  مطبعة   . الدينية   والوليات  ال�شلطانية  الأحكام   ، املاوردي  حممد  بن  علي   - 

 ط2 ، 1386 هـ .

املوازنة بني ضرورة االحتساب ومراعاة حرمة احلياة اخلاصة
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- عمر ال�شمناتي ، ن�شاب الحت�شاب . الريا�ض ، دار العلوم ، ط1 ، 1402 هـ .
- ف�شل اإلهي ، احل�شبة . ترجمان الإ�شالم . باك�شتان ، الطبعة الأولى ، 1417 هـ .

- حممد بن اأحمد القرطبي ، اجلامع لأحكام القراآن . دار الكتب للطباعة ، القاهرة ، 1387 هـ .
- حممد بن حممد الغزايل ، اإحياء علوم الدين . دار املعرفة ، بريوت .

- حممد �شيد ر�شا ، تف�شري املنار . القاهرة ، الهيئة العامة امل�شرية للكتاب ، 1972 م  .
- حممد عبد اهلل العيدي ، هدي الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر . جملة 

بحوث الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ، العدد الأول .
- جنم الدين اأبو الربيع الطويف ، �شرح خمت�شر الرو�شة .



13701370

الأنظمة واللوائح والتعاميم :

- النظام الأ�شا�شي للحكم ، الأمر امللكي رقم اأ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
- نظام الإجراءات اجلزائية ، مر�شوم ملكي رقم م / 39 بتاريخ 28 / 7 / 1422 هـ .

- نظام هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر .
- نظام الت�شالت ، مر�شوم ملكي ، رقم م / 12 بتاريخ 12 / 3 / 1428 هـ .

بتاريخ  )  37  ( رقم  ملكي  مر�شوم   ، املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  هيئة  نظام   - 
 9 / 1 / 1400 هـ .

- نظام الأمن العام ، اأمر �شامي ، رقم 2524 / بتاريخ 29 / 3 / 1369 هـ .
- الالئحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر . قرار معايل الرئي�ض العام رقم 2740 

بتاريخ 24 / 12 / 1407 هـ .
رقم  الداخلية  وزير  قرار   . والحتياطي  املوؤقت  واحلجز  والقب�ض  ال�شتيقاف  لئحة   - 

) 233 ( بتاريخ 17 / 1 / 1404 هـ .
- مر�شد الإجراءات اجلنائية ، اإ�شدار الإدارة العامة للحقوق . وزارة الداخلية ، مطابع الأمن العام

املوازنة بني ضرورة االحتساب ومراعاة حرمة احلياة اخلاصة
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ضوابط فقه الموازنات
المتعلقة باألحكام التكليفية

الدكتور حممود �سعد حممود مهدي

اأ�ستاذ ال�سريعة امل�ساعد بكلية ال�سريعة واأ�سول الدين جامعة جنران.
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املقدمة

احلمد هلل ، وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل وعلى اآله و�صحبه ومن وااله .
اأما بعد ..

مق�صودها  واإن  وتقليلها،  املفا�صد  ودرء  وتكميلها،  امل�صالح  بتح�صيل  جاءت  الغراء  ال�صريعة  فاإن 
ترجيح خري اخلريين اإذا مل يجتمعا جميعا، ودفع �صر ال�صرين اإذا مل ميكن اأن يندفعا جميعا، فمبناها على 
حت�صيل امل�صالح)1( بح�صب االإمكان ، واأن ال يفوت منها �صيء ؛ فاإن اأمكن حت�صيلها كلها ح�صلت، واإن مل 

ميكن حت�صيل بع�صها اإال بتفويت البع�ض ، قدم اأكملها واأهمها واأ�صدها طلبًا لل�صارع. 
واأ�صا�ض ال�صريعة االإ�صالمية جلب كل م�صلحة تنفع العباد ، ودرء كل مف�صدة ت�صر بهم، والنقول عن العلماء 
يف هذا املعنى كثرية ي�صيق املقام عنها، وهذا اأمر متفق عليه عند عامة العلماء والباحثني، واإمنا اخلالف 
والعوائد  واملكان  الزمان  بح�سب  يختلف  الذي  الواقع،  على  التنظري  وتنزيل  املناط  حتقيق  يف  يح�سل 

واالأحوال. 
ومن هنا تاأتي اأهمية فقه املوازنات: وهوالعلم الذي يبحث يف اأ�ص�ض تقدير االأولويات املتزاحمة اأو 

املتعار�صة، و�صوابط اختيارها واملفا�صلة بينها، وكيفية النظر اإليها، وخ�صائ�ض الناظر. 
وهو يت�صمن: املقارنة بني االأمور املت�صاوية، والتقدير والتعديل، والرتجيح، والثقل ، واخلفة، وكلها 

تعني النظرة العادلة لالأمور.
يقول االإمام ابن تيمية مبيًنا اأهمية فقه املوازنة يف معاجلة الواقع: »واملوؤمن ينبغي له اأن يعرف ال�صرور 
ة، فيفرق بني  ة، كما يعرف اخلريات الواقعة ومراتبها يف الكتاب وال�صنَّ الواقعة، ومراتبها يف الكتاب وال�صنَّ
اأحكام االأمور الواقعة الكائنة، والتي يراد اإيقاعها يف الكتاب وال�صنة ؛ ليقدم ما هو اأكرث خرًيا، واأقل �صًرا 
على ما هو غريه، ويدفع اأعظم ال�صرين باحتمال اأدناهما، ويجتلب اأعظم اخلريين بفوات اأدناهما؛ فاإن من 
مل يعرف الواقع يف اخللق، والواجب يف الدين، مل يعرف اأحكام اهلل يف عباده، واإذا مل يعرف ذلك، كان 

قوله وعمله بجهل، ومن عبد اهلل بغري علم، كان ما يف�صد اأكرث مما ي�صلح«)2(.
ويقول االإمام ابن القيم: »اإن هذا ف�صل عظيم النفع جًدا، وقع ب�صبب اجلهل به غلط عظيم على ال�صريعة، 
اأوجب من احلرج وامل�صقة وتكليف ما ال �صبيل اإليه، ما يعلم اأن ال�صريعة الباهرة ال تاأتي به، فاإن ال�صريعة 

)1( اإعالم املوقعني عن رب العاملني ملحمد بن اأبي بكر املعروف بابن قيم اجلوزية، 11/3 ، دار احلديث، القاهرة.  
العامة  الرئا�صة  وابنه،  النجدي  العا�صمي  ابن تيمية،305/20 جمع وترتيب عبد الرحمن  الفتاوى لالإمام  )2( جمموع 

ل�صوؤون احلرمني ال�صريفني، اململكة العربية ال�صعودية.  

ضوابط فقه املوازنات املتعلقة باألحكام التكليفية
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مبناها واأ�صا�صها على احِلكم وم�صالح العباد يف  املعا�ض واملعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وم�صالح 
كلها، وحكمة كلها«)3(.

واملوازنة والرتجيح بني امل�صالح املتعار�صة قد يكون اأمرًا مي�صورًا لكل النا�ض ،باعتبار اأن ذلك اأمر 
مركوز يف طبائع النا�ض ؛ فلو ُخريرّ �صبي بني لذيذ واألذ ف�صيختار االألذ ، ولو ُخريرّ بني درهم ودينار الختار 
الدينار”)4( واإذا كانت املوازنة يف مثل هذه االأمور مي�صورة ووا�صحة - وحت�صل بنوع من التلقائية والبداهة 
يف حياة النا�ض- فاإن اأمر املوازنة ال يقف عند هذا احلد ، وال ينح�صر يف مثل هذه ال�صور الب�صيطة ، بل 
املوازنة  تتم  اأن  ي�صتدعي  وهذا   ، والتداخالت  املالب�صات  الكثري من  يكتنفها  واأ�صكال  �صور  على  ياأتي  قد 
كل  من  املتعار�صة  امل�صائل  اإلى  بها  وينظر  املالب�صات،  جميع  فيها  يراعى  من�صبطة  �صرعية  معايري  وفق 
الوجوه، فتتم بذلك املوازنة ب�صكل دقيق ، وب�صورة من�صبطة، ولي�ض اعتباطًا وتخبطًا اأو ترجيحًا باالأهواء 
وال�صهوات؛ لذلك حتدث العلماء عن �صوابط وقواعد حاولُت تق�صيمها حتت �صبعة اعتبارات مرتبة ، بحيث 

ينتقل اإليها املجتهد عند املوازنة اعتبارا بعد اعتبار، وهي ما �صن�صري اإليه يف ال�صطور التالية:
�صوابط فقه املوازنات:

1-  اعتبار احلكم ال�صرعي ، وهو: مو�صوع بحثنا وما �صنف�صل الكالم فيه.
املفا�صد،  اأو  امل�صالح  املوازنة بني  ال�صارع عند  باملحافظة على مق�صود  ، وهو:  املقا�صد  اعتبار رتب    -2
اأوامل�صالح واملفا�صد. ومق�صود ال�صارع من اخللق مرتب يف ال�صروريات واحلاجيات والتح�صينات؛ فامل�صالح 
التي ال بد منها لقيام م�صالح الدنيا واالآخرة، فلو فقدت الختل نظام الدنيا. وامل�صالح  ال�صرورية هي: 
احلاجية هي: التي ُيفتقر اإليها لرفع احلرج وامل�صقة عن النا�ض . اأما امل�صالح التح�صينية فاإنها لو فقدت ملا 

حلق بالنا�ض عنت اأو م�صقة، ولكنها تقع موقع التح�صني والتجميل حلياة النا�ض)5(. 
وينبثق منها خم�صة ، وهي: اأن يحفظ لهم دينهم واأنف�صهم وعقولهم ون�صلهم واأموالهم.  

– اأي  ، وكل ما يفوتها فهو مف�صدة ودفعها     وكل ما يت�صمن حفظ هذه االأ�صول اخلم�صة فهو م�صلحة 
املف�صدة- م�صلحة. 

فاإذا تداخلت وتزاحمت امل�صالح واملفا�صد - حتى واإن ت�صاوت يف احلكم ال�صرعي - فالبد من اعتبار   
املقا�صد ورتبها عند املوازنة.

امل�صلحة  على  مقدمة  املتعدية  العامة  فامل�صلحة  والقا�صر؛  واملتعدي   ، واخل�صو�ض  العموم  اعتبار   .3

)3( اإعالم املوقعني عن رب العاملني ملحمد بن اأبي بكر املعروف بابن قيم اجلوزية، 11/3 ، دار احلديث، القاهرة.  
)4( قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام للعز بن عبد ال�صالم 88/1، دار الكتب العلمية.

)5( مقا�صد ال�صريعة ليو�صف ال�صبلي درو�ض األقيت يف املعهد االإ�صالمي بوا�صنطن �صفحة 5 . 
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اأما   ، غريه  اإلى  فاعلها  نفعها  يف  تتعدى  التي  اأي  املتعدية  بامل�صلحة  واملق�صود   . القا�صرة  اخلا�صة 
امل�صلحة القا�صرة فهي التي التتجاوز يف نفعها فاعلها، وكذلك القول يف درء املف�صدة . وهو اعتبار 

مهم يف فقه املوازنات. 
4.اعتبار القدر والقوة ، ذكر العلماء قواعد كثرية  تدل على اأن االإن�صان اإذا ابتلي ببليتني، وال بد من ارتكاب 
اإحداهما فلل�صرورة يجوز ذلك ؛ فاإذا كانت البليتان اأو ال�صرران اأو املحرمان مت�صاويني فهو باخليار 
يف ارتكاب اأيهما �صاء، اأما اإن كانا خمتلفني يف القدر والقوة واأحدهما اأخف مف�صدة ، واأقل �صررًا اأو 
اأهون �صرًا من االآخر ، فاإنه يرتكب االأخف ويدفع االأعظم واالأ�صد؛ الأن ارتكاب املحرم واالإقدام على 
املفا�صد ال يجوز اإال ل�صرورة �صديدة، واإذا اأمكن دفع ال�صرورة باالأخف فال يجوز االإقدام على االأ�صد 
؛ الأنه ال �صرورة يف حق الزيادة، وكذلك القول اإذا تعار�صت امل�صالح اأو امل�صالح واملفا�صد، فاعتبار 

القدر والقوة مهم يف املوازنة.
ُم امل�صلحة الدائمة على امل�صلحة العار�صة اأواملنقطعة، وتقدم امل�صلحة  5.اعتبار الدوام واالنقطاع ، ُتَقدَّ

امل�صتقبلية االآجلة على امل�صلحة االآنية العاجلة، وكذلك يف درء املف�صدة.
فلو  املظنونة،  امل�صلحة  على  املتيقنة  امل�صلحة  فتقدم  ؛  املتوهم  والظني   ، احلقيقي  القطعي  اعتبار   .6
تعار�صت م�صلحتان اإحداهما قطعية واالأخرى ظنية فتقدم امل�صلحة القطعية، ولو تعار�صت مف�صدتان، 
اإحداهما قطعية، واالأخرى ظنية، فتقدم القطعية يف الدرء على الظنية، ولو تعار�صت م�صلحة ومف�صدة، 

اإحداهما قطعية واالأخرى ظنية، فتقدم القطعية . والظن الغالب هنا يقوم مقام القطع.
7. اعتبار الذات والزمان واملكان ؛ فامل�صلحة املتعلقة بذات العمل مقدمة على امل�صلحة املتعلقة بزمانه اأو 

مكانه، وكذلك اأداء امل�صلحة املقيدة يف وقتها اأف�صل من امل�صلحة املطلقة.
الفقهاء واالأ�صوليون يف بطون  التي ذكرها  ا�صتقراء ال�صوابط  ال�صبعة ا�صتخل�صتها بعد  هذه االعتبارات 
البحث،  املقام عن درا�صتها جميعا يف هذا  ال�صوابط �صاق  كتبهم، وكل اعتبار منها حتته جمموعة من 
فاخرتت منها االعتبار االأول وهو اعتبار احلكم ال�صرعي، ومنه اخرتت احلكم التكليفي ؛ الأنه يتنا�صب مع 

الثالثني �صفحة املطلوبة يف هذا املوؤمتر.
ومن ثم جاء عنوان البحث: »�صوابط فقه املوازنات املتعلقة باحلكم التكليفي« وقد اقت�صت طبيعته اأن يقع 

يف مقدمة ، ومتهيد ، وثالثة مباحث:
املبحث االأول: تعار�ض امل�صالح يف مرتبة الواجب واملندوب.

املبحث الثاين: تعار�ض املفا�صد يف مرتبة املحرم واملكروه.
املبحث الثالث: تعار�ض امل�صالح واملفا�صد يف مراتب احلكم التكليفي.

ضوابط فقه املوازنات املتعلقة باألحكام التكليفية
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اخلامتة واأهم التو�صيات.
هذا ، وما كان من توفيق فمن اهلل وحده، وما كان من زلل اأو خطاأ اأو ن�صيان فمن نف�صي ومن ال�صيطان، واهلل 

ور�صوله منه براء، واهلل اأ�صال اأن يوفقنا اإلى مايحبه وير�صاه.
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التمهيد

ال�صرع من  الواردة يف خطاب  والنواهي  االأوامر  التكليفية منبثقة عن  االأحكام  اأن  املعروف  من 
القراآن وال�صنة؛ فاالأوامر جتلب امل�صالح �صواء كانت من الواجبات اأم املندوبات، وهذا هو طرف الثبوت 
. والنواهي تدفع املفا�صد وهي يف االأ�صل جلب للم�صالح، فدفع املفا�صد من اأكرب امل�صالح، �صواء كانت يف 

املحرمات اأم يف املكروهات، وهو ما ي�صمى طرف العدم، ثم ياأتي املباح و�صًطا بني الطرفني. 
“تقا�ض  ؛ حيث  املفا�صد مرتتبة عليها  اأو  التكليفية وامل�صالح  االأحكام  العالقة بني  تاأتي  وبذلك 
امل�صالح يف طرف الثبوت بامل�صالح التي وجبت الأجلها، واملفا�صد يف طرف العدم باملفا�صد التي حرمت 

الأجلها”)6(. 
فاالأوامر تعتمد امل�صالح كما اأن النواهي تعتمد املفا�صد)7(، وامل�صلحة اإن كانت يف اأعلى الرتب كان املرتب 
عليها الوجوب، واإن كانت يف اأدنى الرتب كان املرتب عليها الندب، ثم اإن امل�صلحة ترتقى ويرتقي الندب 
التق�صيم  املف�صدة  نقول يف  الوجوب، وكذلك  اأدنى مراتب  يلي  الندب  اأعلى مراتب  يكون  بارتقائها، حتى 

بجملته، وترتقي الكراهة بارتقاء املف�صدة حتى يكون اأعلى مراتب املكروه يلي اأدنى مراتب التحرمي)8(. 
بني  اأن  كما  رتبها،  اختالف  على  امل�صالح  تتبع  االأحكام  اأن  ال�صرائع  تعالى يف  اهلل  ومن حكمة 

امل�صلحة واحلكم تكافوؤًا ؛ فلكل حكم م�صلحة تنا�صبه ولكل م�صلحة حكم ينا�صبها)9(. 
ومن املقرر يف اأ�صل ال�صريعة كما ذكر القرايف:« اأن ال�صرع خ�ص�ض املرتبة العليا من امل�صالح 
بالوجوب، وحث عليها بالزواجر ؛ �صوًنا لتلك امل�صلحة عن ال�صياع، كما خ�ص�ض املفا�صد العظيمة بالزجر 

والوعيد؛ ح�صما ملادة الف�صاد عن الدخول يف الوجود« )10(.
وبهذا �صار ُم�َصلرّمًا ومعلومًا عند كافة العلماء اأن اأعلى مراتب االأحكام فيما يتعلق باالأمر هو الوجوب، ثم   

الندب، ثم االإباحة، واأن اأعلى مراتب النهي هو التحرمي، ثم الكراهة.

)6( اإحكام االأحكام �صرح عمدة االأحكام للعز بن عبد ال�صالم 275/2.
)7(اأنوار الربوق يف اأنواع الفروق للقرايف 80/3، 102/3، 115/4، 197/4.

)8( اأنوار الربوق يف اأنواع الفروق للقرايف 94/3 و113/3.  
)9( نظرية التقريب والتغليب للري�صوين �صفحة 553.

)10( اأنوار الربوق يف اأنواع الفروق للقرايف 94/3 و113/3.  وكذلك القول يف االأ�صباب ال�صرعية مل يجعل �صاحب ال�صرع 
�صيئا �صبب وجوب فعل على املكلف ، اإال وذلك ال�صبب م�صتمل على م�صلحة تنا�صب الوجوب، فاإن ق�صرت عن ذلك جعلها 

�صببا للندب. وكذلك يف اأ�صباب التحرمي والكراهة، وبقية االأ�صباب ال�صرعية يف باب االأوامر والنواهي.

ضوابط فقه املوازنات املتعلقة باألحكام التكليفية



1377

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

وعلى هذا االأ�صا�ض، اإذا تعار�ض واجب ومندوب، فيقدم الواجب، وي�صقط املندوب. واإذا تعار�ض مندوب    
ومباح، فيقدم املندوب)11(؛ يقول العز بن عبد ال�صالم: “واإن دار الفعل بني الوجوب والندب، بنينا على اأنه 
واجب واأتينا به، واإن دار بني الندب واالإباحة، بنينا على اأنه مندوب، واأتينا به”)12(، واإذا تعار�ض حمرم 

ومكروه، فيدراأ املحرم ولو بارتكاب املكروه. 
بل من املتوقع اأن تزدحم وتتفاوت وتتفا�صل امل�صالح، التي تتفق يف ذات احلكم التكليفي، اأو املفا�صد ،   
اأو تتعار�ض امل�صالح واملفا�صد ؛ قال �صيخ االإ�صالم ابن تيمية: »ومن املعلوم باال�صطرار تفا�صل املاأمورات، 

فبع�صها اأف�صل من بع�ض، وبع�ض املنهيات �صر من بع�ض«)13(. 

)11( انظر: منهج فقه املوازنات لعبد املجيد ال�صو�صوة، �صفحة: 17، من�صورات جملة البحوث الفقهية املعا�صرة العدد 
  .51

)12( قواعد االأحكام للعز بن عبد ال�صالم 95/1.  
)13( جمموع الفتاوى البن تيمية  61/17
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املبحث الأول:  تعار�ض امل�سالح يف مرتبة الواجب واملندوب 

علمنا مما �صبق اأن امل�صالح ناجتة عن االأوامر، التي بدورها تدل على الوجوب اأو الندب، وهذه امل�صالح قد 
تتزاحم وتتعار�ض، فقد تتزاحم على املكلف الواجبات بع�صها مع بع�ض، وكذلك املندوبات، وقد تتعار�ض 

الواجبات واملندوبات، ويف هذه احلال البد من �صوابط للمجتهد للموازنة بني هذه امل�صالح املتعار�صة. 
واحتماالت هذا التعار�ض نف�صلها فيما يلي:

اأوال: ازدحام امل�صالح يف مرتبة الوجوب.
لها تطبيقات  ، وذكروا  القاعدة  العلماء على هذه  ؛ ن�ض  الكفائي  الواجب  العيني على  الواجب  1-يقدم 
كثرية ، منها: اأن الطائف حول الكعبة ال يقطع الطواف ل�صالة اجلنازة . ولو اجتمعت جنازة وجمعة و�صاق 
بخالف  ال�صحيح،  على  االإ�صالم  حجة  من  الولد  منع  للوالدين  لي�ض  هذا  ومن   . اجلمعة  قدمت  الوقت، 
اجلهاد ؛ فاإنه ال يجوز اإال بر�صاهما؛ الأن برهما فر�ض عني، واجلهاد فر�ض كفاية، وفر�ض العني مقدم)14(، 
وهذا ما بينه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم كما يف حديث عبداهلل بن عمرو بن العا�ض ر�صي اهلل عنهما، 
قال: جاء رجل اإلى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فا�صتاأذنه يف اجلهاد، فقال: )اأحي والداك؟( قال: نعم، 
قال: )ففيهما فجاهد()15(. وعلل العلماء ذلك باأن الواجب الكفائي قد يوجد من يقوم به، في�صقط االإثم 

واحلرج عن االآخرين، اأما الواجب العيني فال بديل له، وال يقوم اأحد مقام من تعني عليه. 
اإال اأن فر�ض الكفاية - يف بع�ض االأحيان- قد ي�صري فر�ض عني على �صخ�ض من النا�ض، اإذا كان هذا   
ال�صخ�ض هو وحده الذي اجتمعت له موؤهالته، ووجد املوجب لقيامه بذلك ومل يوجد املانع منه، فمثاًل 
اإذا احتاج النا�ض اإلى معلم اأو مفٍت اأو طبيب اأو مهند�ض، ووجد ذلك ال�صخ�ض املوؤهل يف تلك البلدة وال 
يوجد غريه في�صري قيامه بذلك الواجب فر�ض عني عليه)16(؛ ومن ثم قال االأ�صتاذ اأبو اإ�صحاق، واإمام 

احلرمني واأبوه: “للقائم بفر�ض الكفاية مزية على العني; الأنه اأ�صقط احلرج عن االأمة”)17(. 
2-  واإذا كان الواجب العيني مقدمًا على الواجب الكفائي، فاإن الواجبات العينية تتفاوت فيما بينها اأي�صًا؛ 

)14( املو�صوعة الفقهية الكويتية 192/12.  
)15( رواه البخاري يف �صحيحه، كتاب اجلهاد، باب اجلهاد باإذن االأبوين 261/6 )مع فتح الباري( وم�صلم يف كتاب الرب 

، باب بر الوالدين 933/6 )مع �صرح النووي( اجلهاد وم�صلم يف الرب · 
)16( فقه االأولويات للقر�صاوي �صفحة 741-331.  

)17( املنثور يف القواعد للزرك�صي 421/2 ، طبعة وزارة االأوقاف الكويتية.  

ضوابط فقه املوازنات املتعلقة باألحكام التكليفية



1379

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

فالواجب العيني املتعلق بحقوق العباد، اآكد من الواجب العيني املتعلق بحقوق اهلل ؛ الأن الواجب العيني 
املتعلق بحق اهلل وحده ميكن الت�صامح فيه، بخالف الواجب العيني املتعلق بحقوق العباد ؛ فقد قال 
العلماء: اإن حقوق اهلل تعالى مبنية على امل�صاحمة، وحقوق العباد مبنية على امل�صاحة، فمثاًل اإذا كان 
احلج واجبًا، واأداء الدين واجبًا ، فاإن اأداء الدين مقدم، فال يجوز للم�صلم اأن يقدم على احلج حتى 
يوؤدي دينه، اإال اإذا ا�صتاأذن من �صاحب الدين، اأو كان الدين موؤجاًل، وهو واثق من قدرته على الوفاء 

به)18(. 
2-  واإذا كانت فرو�ض االأعيان تتفاوت، فاإن فرو�ض الكفاية تتفاوت اأي�صًا ؛ ففر�ض الكفاية الذي مل يقم به 
اأحد، يكون اال�صتغال به اأولى مما قام به البع�ض، ولو مل ي�صد كل احلاجة، وفر�ض الكفاية الذي قام به 
عدد غري كاف، يكون اال�صتغال به اأولى من فر�ض اآخر قام به عدد كاف، ورمبا زائد عن احلاجة)19(.
4-  اإذا تعار�ض واجبان قدم اآكدهما)20(، اأي يف الوجوب؛ فالواجبات ال�صرعية متفاوتة يف قوة الوجوب، 
ولي�صت على درجة واحدة، فبع�ض الواجبات اآكد وجوبًا من واجبات اأخرى؛ فاإذا تعار�ض واجبان، فاإنه 
ُقوا اهلل َما ا�ْصتطْعُتم  يقدم االآكد منهما وجوبًا على االآخر، الذي دونه يف الوجوب ؛ لقوله تعالى: فاتَّ

.)21(

واجب  رعاية  يلزمه  فاإنه  رم�صان،  يف  �صائما  واأ�صبح  ليال،  خمرا  �صرب  من  حق  يف  والقيء  فاالإم�صاك 
االإم�صاك، فال يتقياأ واإال اأفطر; الأن واجب االإم�صاك متفق عليه، وواجب التقيوؤ على �صارب اخلمر خمتلف 

فيه، وقاعدة تعار�ض الواجبني اأنه يقدم اأقواهما، وقد تقرر اأن واجب االإم�صاك هنا اأقوى)22(.
وكذلك فالواجب املحدد الوقت، والذي جاء وقته بالفعل، مقدم على الواجب املو�صع يف وقته)23(؛ فاملتوفى 
عنها زوجها وهي يف اعتكاف نذر، يجب عليها اأن تخرج لق�صاء العدة، وبهذا قال ال�صافعي . وقال ربيعة 
ومالك وابن املنذر: مت�صي يف اعتكافها، حتى تفرغ منه، ثم ترجع اإلى بيت زوجها فتعتد فيه ؛ الأن االعتكاف 
املنذور واجب، واالعتداد يف البيت واجب، فقد تعار�ض واجبان، فيقدم اأ�صبقهما. وللحنابلة اأن االعتداد 
يف بيت زوجها واجب، فلزمها اخلروج اإليه كاجلمعة يف حق الرجل، ودليلهم ينتق�ض باخلروج اإلى اجلمعة 

)18( قواعد االأحكام للعز بن عبد ال�صالم : 14/1 ، فقه االأولويات للقر�صاوي �ض741-331.  
)19( فقه االأولويات للقر�صاوي �ض741-331.  

)20( الفتاوى الفقهية الكربى البن حجر الهيتمي 165/1، طبعة املكتبة االإ�صالمية.
)21( �صورة التغابن : 16.  

)22( الفتاوى الفقهية الكربى البن حجر الهيتمي 64/2 .
)23( املنثور يف القواعد الفقهية الزرك�صي 933/1. 
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و�صائر الواجبات)24(، وال اعتبار باالأ�صبقية.

ثانيا: ازدحام امل�صالح يف مرتبة الندب
للم�صجد  فالداخل  ؛  غريه  على  مقدم  املحدد  الوقت  فذو  املندوب،  مرتبة  يف  امل�صالح  ازدحمت  اإذا   .1
اأمران مندوبان، اأحدهما له وقت حمدود يفوت بفواته، وهو حتية امل�صجد ؛ الأنها  اأمامه  والقراآن يقراأ ، 
تفوت باجللو�ض، وهنا يبداأ بالتحية حتى ال تفوته، ثم ي�صتمع بعد ذلك للقراآن، وقد راأينا اأن الر�صول �صلى 
مع  واجب، ف�صالتها  اإليها  االإن�صات  اأن  مع  وهو يخطب اجلمعة،  للداخل،  بالتحية  اأمر  و�صلم  عليه  اهلل 
فى  االإن�صان  كان  اإذا  هما  حالتني  فى  واجب  القراآن  اإلى  واال�صتماع  اأولى)25(،  باب  من  م�صروعة  القراءة 
اإلى قراءة االإِمام، وخطبة اجلمعة، للنهي الوارد عن الكالم  َماأُموًما، فاإنه يجب عليه اال�صتماع  ال�صالة 

اأثناءها ؛ والأنها فى الغالب ت�صتمل على قراآن، وفى غري هاتني احلالتني يكون اال�صتماع مندوبا )26(.
2. واأفتى البلقيني فيمن وافق فراغ و�صوئه فراغ املوؤذن، باأنه ياأتي بذكر الو�صوء; الأنه للعبادة التي فرغ 
منها، ثم بذكر االأذان ؛ الأن الذكر عقب الو�صوء متفق عليه، كالذكر عقب االأذان، فاإذا تعار�صا، قدم ما 
هو للعبادة التي فرغ منها; الأنه يعود عليها بكمال اآخر عقب فراغها، وهو اأكمل مما لو ف�صل بينهما فا�صل، 
واأما ذكر االأذان فلي�ض فيه هذه املزية; فلذا اأخره اإلى الفراغ من ذكر الو�صوء; واأما ذكر اأع�صاء الو�صوء 

فمختلف يف ندبه; بل الراجح عدم ندبه، كما مر، فاإذا تعار�ض هو واالإجابة، قدمها عليه كما تقرر)27(.
3. واإذا تعار�ض مندوبان ومل يرتجح عند املجتهد ف�صال عن املكلف ما يبداأ به اأو يقت�صر عليه، فاللجوء 

اإلى اال�صتخارة اأمر م�صروع، واال�صتخارة تكون يف املندوب، كما تكون يف املباح)28(.

ثالثا: تعار�ض امل�صالح يف مرتبتي الوجوب والندب
عقاب  ال  املندوب  بينما  العقاب،  تاركه  ي�صتحق  الفر�ض  الأن  النفل؛  على  مقدم  الفر�ض  اأن  املعلوم  من 

)24( ال�صرح الكبري البن قدامة 137/3، املغني 149/3 وقال ابن قدامة: وظاهر كالم اخلرقي اأنها كالذي خرج لفتنة؛ 
فتبني وتق�صي وتكفر.  

)25( فتاوى دار االإفتاء امل�صرية 182/1، املكتبة االأزهرية – القاهرة.  
)26( فتاوى دار االإفتاء امل�صرية 182/1.  

)27( الفتاوى الفقهية الكربى البن حجر الهيتمي 130/1.  
)28( انظر: نهاية الزين يف اإر�صاد املبتدئني، ملحمد بن عمر بن علي بن نووي اجلاوي ، �صفحة 105، دار الفكر، بريوت.  

ضوابط فقه املوازنات املتعلقة باألحكام التكليفية
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اأعلى رتبة من امل�صلحة الناجتة عن االلتزام  على تاركه)29(، وامل�صلحة الناجتة عن االلتزام بالواجبات 
باملندوبات؛ ولذلك وجدنا االإمام القرايف يقعد القاعدة االآتية :

باأن  للوجوب، وعلل ذلك  للندب ال ت�صلح  والتي ت�صلح  املندوبة،  الواجبة مقدمة على امل�صلحة  امل�صلحة 
الندب يف الرتبة الدنيا من الوجوب، وذكر اأن بذل الرغيف للجوعان امل�صرف على الهالك واجب، و�صبب 
الوجوب ال�صرورة، وهذا ال�صبب م�صتمل على حفظ حياته، وهي م�صلحة عظيمة، ت�صلح للوجوب، وبذل 
دفع  دون  التو�صعة  الندب  هذا  و�صبب  اإليه،  مندوب  �صرورة  غري  من  عائلته  على  به  يتو�صع  ملن  الرغيف 

�صرورة، فلم تقت�ض التو�صعة الوجوب لق�صور م�صلحتها)30(.
اإعانة  يف  ينفقه  اأن  اأو  تطوعًا،  عمرة  اأو  حج  يف  ينفقه  اأن  واأراد  مال،  للم�صلم  كان  اإذا  اأي�صا  ذلك  ومن 
املجاهدين يف الثغور، اأو ملقاومة الغزو التن�صريي ، فقد تعار�صت هنا م�صلحتان اإحداهما مندوبة وهي حج 
اأو عمرة التطوع، واالأخرى واجبة وهي اإعانة املجاهدين، ومبا اأنه يقدم الواجب على املندوب، فاإنه يجب 
اأو مقاومة الغزو التن�صريي، باإن�صاء مراكز للدعوة، وجتهيز  اإعانة املجاهدين،  اإنفاقه يف  اأن يقدم  عليه 
الدعاة املوؤهلني املتفرغني لذلك، اأو لرتجمة ون�صر الكتب االإ�صالمية، التي ت�صد ذلك الغزو، فيقدم كل هذا 
على حج التطوع، اأو عمرة التطوع ؛ الأن هذه االأخرية نافلة بينما تلك االأعمال واجبة ، وتعد من جن�ض اأعمال 
اجلهاد، وقد ثبت يف القراآن الكرمي اأن جن�ض اأعمال اجلهاد اأف�صل من جن�ض اأعمال احلج)31(،  كما قال 
 ِ ِ َواْلَيْوِم ااْلآِخِر َوَجاَهَد يِف �َصِبيِل اهللَّ َراِم َكَمْن اآَمَن ِباهللَّ اجِّ َوِعَماَرَة امْلَ�ْصِجِد احْلَ تعالى: }اأََجَعْلُتْم �ِصَقاَيَة احْلَ
ِ ِباأَْمَواِلِهْم  ِذيَن اآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف �َصِبيِل اهللَّ امِلِنَي * الَّ ُ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ِ َواهللَّ اَل َي�ْصَتُووَن ِعْنَد اهللَّ
اٍت َلُهْم  َواٍن َوَجنَّ ُرُهْم َربُُّهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َوِر�صْ ِ َواأُوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن * ُيَب�صِّ ْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اهللَّ َواأَْنُف�ِصِهْم اأَ

ِفيَها َنِعيٌم ُمِقيٌم{ )32(·
ولو تعار�صت ف�صيلتان، يقدم اأف�صلهما ؛ فلو تعار�ض التبكري اإلى اجلمعة وهو مندوب بال غ�صل وتاأخريه مع 

)29( التقرير والتحبري البن اأمري احلاج 22/3، �صرح الكافل البن لقمان �صفحة 952، االأحكام لالأمدي 733/4، واملنهاج 
�صرح املعيار للمرت�صى �صفحة 734، �صرح الكوكب املنري للفتوحي 956/4، 286، امل�صودة الآل تيمية �صفحة: 483، �صرح 
هداية   ،951/3 باد�صاه  الأمري  التحرير  تي�صري   ،963/2 لل�صبكي  اجلوامع  جمع   ،513/2 للع�صد  احلاجب  ابن  خمت�صر 

العقول �صرح غاية ال�صوؤل البن القا�صم 307/2.  
)30( اأنوار الربوق يف اأنواع الفروق للقرايف 94/3 و113/3.  

)31( فقه االأولويات للقر�صاوي �صفحة71.  
)32( �صورة التوبة االآيات:19،20،21.



1382

الغ�صل، فالظاهر اأن حت�صيل الغ�صل اأولى لقول البع�ض بوجوبه )33(.
واإذا كان الواجب مو�صعا انتفى التعار�ض بينه وبني املندوب ؛ فاأداء ال�صالة املكتوبة واجب مو�صع، فيجوز 
باأداء  املبادرة  االأف�صل هو  ، لكن  الفري�صة  يوؤد  واإن مل  النوافل،  �صاء من  الوقت ما  بعد دخول  اأن ي�صلي 
الفري�صة يف اأول الوقت مع رواتبها القبلية والبعدية، فاإذا ت�صايق الوقت يجب االن�صغال باأداء املكتوبة، ويف 

�صحة التنفل وف�صاده وجهان)34(.

)33( املنثور يف القواعد للزرك�صي 337/1، 345، وانظر تف�صري القرطبي 320/6.  
)34( القواعد الفقهية البن رجب احلنبلي �صفحة 13، طبعة دار الكتب العلمية.  

ضوابط فقه املوازنات املتعلقة باألحكام التكليفية
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املبحث الثاين : تعار�ض املفا�سد يف مرتبة املحرم واملكروه

من املعلوم باال�صطرار تفا�صل املاأمورات ، فبع�صها اأف�صل من بع�ض، وبع�ض املنهيات �صر من بع�ض)35(، 
واأعلى مراتب النهي هو التحرمي ثم الكراهة، وبو�صفهما يت�صمنان املفا�صد، فاملحرم يت�صمن مف�صدة اأ�صد 

واأعظم من املف�صدة التي يت�صمنها املكروه؛ وبالتايل فاإن املحرم اأعلى درجة من املكروه . 
وعليه فعند اجتماع املفا�صد فاإهمالها جميعا هو االأولى، وخالفه اأن يرتكب ال�صرر االأخف؛ جتنبا لل�صرر 
االأكرب ؛ يقول العز بن عبد ال�صالم: » اإذا اجتمعت املفا�صد املح�صة ؛ فاإن اأمكن دروؤها دراأناها جميًعا ، 
واإن تعذر درء اجلميع دراأنا االأف�صد فاالأف�صد ، واالأرذل فاالأرذل. فاإن ت�صاوت فقد يتوقف، وقد يتخري، وقد 

يختلف يف الت�صاوي والتفاوت . وال فرق يف ذلك بني مفا�صد املحرمات واملكروهات«)36(.
فاإذا تعار�صت مف�صدتان فاأمام املجتهد احتماالن:

حقا  واجب)37(،  املفا�صد  دفع  الأن  ؛  منهما  واحدة  فعل  يجوز  فال  ذلك  اأمكن  فاإن  جميعًا؛  دروؤهما   -1
لل�صرع)38(. واملق�صود وجوب دفع ال�صرر قبل وقوعه، اأو رفعه بعد وقوعه - فارتفاع املف�صد من الفا�صد يرده 
ال�سرع مدفوع ممنوع، لكن دفع ال�سرر لي�س مطلقا بل هو م�سروط بح�سب  �صحيحا)39(- لأن ال�سرر يف 
االإمكان والقدرة، كما قيده ال�صرخ�صي: دفع ال�صرر واجب بح�صب االإمكان)40(، حيث اإن دفع ال�صرر ب�صرر 
اأو  اأن يدفع ال�صرر ويزال بغري �صرر،  اأولى بعدم اجلواز. واالأ�صل  اأعلى منه  مثله ال يجوز، ودفعه ب�صرر 

ب�صرر اأخف قدر االإمكان)41(. 
التحرمي،  اإحداهما داخلة يف دائرة  فاإن كانت  ؛  املوازنة  االأخرى، وهنا جتب  لدرء  اإحداهما  ارتكاب   -1
واالأخرى داخلة يف دائرة املكروه، وكان ال بد من ارتكاب اإحداهما لدرء االأخرى، فرتتكب املف�صدة املكروهة 
بارتكاب  ال�صرين  اأعظم  ودفع  اأدناهما،  بارتكاب  املف�صدتني  الأعظم  دفعًا  وذلك  ؛  املحرمة  املف�صدة  لدرء 
اأدناهما. واإن كان التعار�ض بني مف�صدتني مت�صاويتني من حيث رتبة احلكم التكليفي كاأن كانتا حمرمتني 

)35( جمموع الفتاوى البن تيمية  61/17.
)36( قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام للعز بن عبد ال�صالم 95/1.  

)37( نيل االأوطار لل�صوكاين 37/7.
)38( رد املحتار على الدر املختار البن عابدين 229/5.

)39( رد املحتار على الدر املختار البن عابدين 70/5.
)40( املب�سوط لل�سرخ�سي 92/11.

)41( القواعد الفقهية للربنو 334/5.
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اأو مكروهتني - ولي�ض كل املحرمات يف مرتبة واحدة، وال كل املكروهات، ففرق بني حمرم وحمرم ومكروه 
ومكروه – فعلى املجتهد اأن ينتقل للرتجيح بينهما اإلى النظر يف معايري الرتجيح االأخرى.  

و�صنف�صل كل ذلك فيما يلي:

اأوال: ازدحام املفا�صد يف مرتبة التحرمي
1- اإذا تعار�ض حرامان قدم اآكدهما)42(، اأي يف التحرمي، ومثاله: عدم لب�ض الثوب النج�ض ل�صرت العورة ، 

وال�صالة عاريا. واإن كان معه ثوبان، جن�ض وحرير، وال يجد غريهما، فاحلرير اأولى)43(.
هما مف�صدًة و�صررًا ؛ فال�صيد فيه جنايات ثالث: �صيده ،  مان للم�صطر وجب تقدمي اأخفِّ رَّ 2. اإذا اجتمع حمَُ
م امليتة على ال�صيد؛ الأن كاًل منهما  وذبحه ، واأكله ، ثم اإن الن�ض اأباح امليتة للم�صطر . وهناك من قدَّ

ًى)44(.  جناية يباحان عند ال�صرورة، فيتميز ال�صيد بكونه ُمذكرّ
اإذا تعار�ض حرامان يتوقف كل منهما على واجب ؛ كاإحرام املراأة ، فاإنه يجب عليها ك�صف وجهها ،   .3
وال يتم اإال بك�صف بع�ض الراأ�ض ، ويجب عليها �صرت راأ�صها اإذا اأرادت ال�صالة، وال يتم اإال ب�صرت بع�ض 
الوجه . قال ال�صافعية : فالواجب عليها مراعاة الراأ�ض ; الأنه اأ�صل يف ال�صرت ، وك�صف الوجه عار�ض 
، وقال يف البحر : يجب على املحرمة ك�صف وجهها ، اإال القدر الذي ال ميكنها تغطية الراأ�ض اإال ب�صرت 

بع�صه من الوجه . 
فاإن قيل : هال وجب عليها ك�صف جميعه ، وال ميكن ذلك اإال بك�صف جزء من الراأ�ض ، فيك�صف ذلك القدر 

اأي�صا، فلم قدمتم ال�صرت على  الك�صف ؟ 
قلنا : الأن الراأ�ض يجب �صرته من املراأة ; الأنه عورة ، وهذا املعنى موجود يف جميعه، ويف الوجه للنهي عن 

النقاب ، وهذا القدر من ال�صرت ، ال يكون نقابا، وال يف معناه ; والأن ال�صرت اآكد ، فغلب حكمه )45(.
4. اإذا اجتمع للم�صطر حمرمان كل منهما ال يباح بدون ال�صرورة ، وجب تقدمي اأخفهما مف�صدة واأقلهما 

�صررا ; الأن الزيادة ال �صرورة اإليها فال يباح . ويتخرج على ذلك م�صائل ، منها: 
اإذا وجد املحرم �صيدا وميتة، فاإنه ياأكل امليتة ن�ض عليه اأحمد; الأن يف اأكل ال�صيد ثالث جنايات �صيده 

)42( الفتاوى الفقهية الكربى البن حجر الهيتمي 165/1. 
)43( االإن�صاف للمرداوي 459/1. 

)44( انظر: الكايف البن عبد الرب 439/1، تقرير القواعد البن رجب 464/2، االأ�صباه والنظائر لل�صيوطي �صفحة178، 
غمز عيون الب�صائر �صرح االأ�صباه والنظائر للحموي 289/1، �صرح تنقيح الف�صول 55/3.  

)45( انظر: املنثور يف القواعد للزرك�صي ،  338/1. 
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وذبحه واأكله، واأكل امليتة فيها جناية واحدة، وعلى هذا فلو وجد حلم �صيد ذبحه حمرم، وميتة فاإنه ياأكل 
حلم ال�صيد، قاله القا�صي يف خالفه ; الأن كال منهما فيه جناية واحدة، ويتميز ال�صيد باالختالف يف كونه 
مذكى . ويف هذا نظر؛ فاإن اأكل ال�صيد جناية على االإحرام، ولهذا يلزمه بها اجلزاء عند احلنفية، وهو 
م�صتغنى عن ذلك باالأكل من امليتة. ثم وجدت اأبا اخلطاب يف انت�صاره اختار اأكل امليتة، وعلله مبا ذكرنا 
; الأن ك�صره جناية كذبح  ياأكل امليتة، وال يك�صره وياأكله  اأنه  . ولو وجد بي�ض �صيد فظاهر كالم القا�صي 

ال�صيد)46(. 
5. اإذا اجتمع حمرمان ال ميكن ترك اأعظمهما اإال بفعل اأدناهما، ومل يكن فعل االأدنى يف هذه احلال حمرًما 
على احلقيقة. واإن �صمي ذلك ترك واجب، و�صمي هذا فعل حمرم باعتبار االإطالق مل ي�صر، ويقال يف مثل 

هذا: ترك الواجب لعذر، وفعل املحرم للم�صلحة الراجحة اأو لل�صرورة اأو لدفع ما هو اأحرم )47(. 
ومن هذا الباب ما قاله �صلطان العلماء العز بن عبد ال�صالم يف قواعد االأحكام: »اإذا تفاوتت رتب الف�صوق 
يف حق االأئمة، قدمنا اأقلهم ف�صوًقا؛ مثل اإن كان ف�صق اأحد االأئمة بقتل النفو�ض ، وف�صق االآخر بانتهاك حرمة 
االأب�صاع، وف�صق االآخر بالتعر�ض لالأموال، قدمنا املتعر�ض لالأموال على املتعر�ض للدماء واالأب�صاع... فاإن 
اإعانته على مع�صيته؟ قلنا: نعم ؛ دفًعا  اأحدهما الإقامة واليته واإدامة ت�صرفه مع  اأيجوز القتال مع  قيل: 
م�صلحة  باالإعانة  ح�صل  اإذا  وكذلك  فاالأف�صد.  لالأف�صد  ودرًءا   ، التفاوت  من  الف�صوقني  مف�صدتي  بني  ملا 
الكفرة  اأيدي  من  امل�صلمني  من  االأحرار  االأ�صرى  فداء  يف  االأموال  تبذل  كما  املف�صدة،  تفويت  على  ُتربي 

والفجرة«)48(.
6. اإذا تزاحم حمرمان يرتكب اأقلهما اإثًما واأقلهما توكيًدا ؛ كقتال امل�صركني يف ال�صهر احلرام حمرم، فال 
يجوز اأن نقاتلهم فيه، ولكن امل�صار الناجمة من ترك قتالهم يوؤدي اإلى متكني الكفر باهلل وال�صد عن �صبيل 
اهلل، واإخراج امل�صلمني ومنعهم من التعبد يف امل�صجد احلرام، وتلك بال �صك م�صار عظيمة، اإذا ما قورنت 
بقتالهم يف ال�صهر احلرام ؛ لذا جاز للم�صلمني ارتكاب املحظور االأ�صغر لدفع اخلطر االأكرب، وهو ما يعرف 

بارتكاب اأخف ال�صررين، واإمنا ي�صمى حمظوًرا اأو حمرًما باعتبار االأ�صل.
7. اإذا تعار�ض مف�صدتان روعي اأعظمهما �صررا بارتكاب اأخفهما . قال الزيلعي: ثم االأ�صل يف جن�ض هذه 
امل�صائل اأن من ابتلي ببليتني وهما مت�صاويتان ياأخذ باأيتهما �صاء، واإن اختلفا يختار اأهونهما; الأن مبا�صرة 

)46( القواعد الفقهية البن رجب 246.  
)47( جمموع الفتاوى البن تيمية 20/ 57.

ال�صالم )86/1، 87(، ط. مكتبة  العزيز بن عبد  الدين عبد  الأبي حممد عز  االأنام  االأحكام يف م�صالح  )48( قواعد 
الكليات االأزهرية �صنة 1388هـ. 
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احلرام ال جتوز اإال لل�صرورة وال �صرورة يف حق الزيادة. مثاله: رجل عليه جرح لو �صجد �صال جرحه، واإن 
اأهون من ال�صالة مع  الأن ترك ال�صجود  مل ي�صجد مل ي�صل، فاإنه ي�صلي قاعدا يومئ بالركوع وال�صجود; 

احلدث ؛ اأال ترى اأن ترك ال�صجود جائز حالة االختيار يف التطوع على الدابة)49(.
8. ي�صار اإلى اأهون ال�صرين اأو اأخف ال�صررين ؛ مثال ذلك االآن: بع�ض اأماكن الرتفيه التي قد يكون بها �صر 
؛ لوجود بع�ض املعا�صي واملنكرات، فلو تركها اأهل اخلري رمبا زادت حدة ال�صر، ورمبا تطور ال�صر اإلى ما 
هو اأعظم، فدخول مثل هذه االأماكن الإزالة ال�صر اأو التقليل منه مطلب �صرعي ؛ اإذ املدار على درء املفا�صد 

وارتكاب اأخف ال�صررين)50(.

ثانيا: ازدحام املفا�صد يف مرتبة الكراهة
لو تعار�ض عليه مكروهان ؛ كال�صالة يف ال�صف االأول مع االرتفاع -مثل ما يفعله املبلِّغون من ارتفاعهم 
على الدكة يف بع�ض امل�صاجد وقت ال�صالة وهو مكروه مفوت لف�صيلة اجلماعة - وال�صالة يف غريه مع 
تقطع ال�صفوف ، فهل يراعى االأول اأو الثاين؟ فيه نظر، واالأقرب الثاين؛ الأن يف االرتفاع من حيث هو ما 
هو على �صورة التفاخر والتعاظم، بخالف عدم ت�صوية ال�صفوف ؛ فاإن الكراهة فيه من حيث اجلماعة ال 

غري)51(. 
اَلِتَها  ُل ِمْن �صَ اَلُة املَْْراأَِة ِفى َبْيِتَها اأَْف�صَ كذلك تكره جماعة الن�صاء وحدهن ؛ لقوله عليه ال�صالة وال�صالم »�صَ
اَلِتَها ِفى َبْيِتَها«)52(; والأنه يلزمهن اأحد املحظورين،  ُل ِمْن �صَ َدِعَها اأَْف�صَ اَلُتَها ِفى خمَْ ِفى ُحْجَرِتَها ، َو�صَ
اإما قيام االإمام و�صط ال�صف، وهو مكروه، اأو تقدم االإمام وهو اأي�صا مكروه يف حقهن، ف�صرن كالعراة 
اإلى اجلماعة، ولوال كراهية  االأذان، وهو دعاء  ي�صرع لهن  اأ�صال؛ ولهذا مل  ي�صرع يف حقهن اجلماعة  مل 
جماعتهن ل�صرع، فاإن فعلن يقف االإمام و�صطهن كالعراة; الأن عائ�صة ر�صي اهلل عنها فعلت كذلك حني 
كان جماعتهن م�صتحبة، ثم ن�صخ اال�صتحباب; والأنها ممنوعة عن الربوز، وال �صيما يف ال�صالة، ولهذا كان 
�صالتها يف بيتها اأف�صل، وتنخف�ض يف �صجودها، وال جتايف بطنها عن فخذيها، ويف تقدمي اإمامتهن زيادة 

)49( تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق للزيلعي 98/1. غمز العيون والب�صائر �صرح االأ�صباه والنظائر للحموي 287/1.
)50( حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري 298/4.

)51( نهاية املحتاج اإلى �صرح املنهاج للرملي 206/2.  
)52( رواه اأبو داود يف �صننه ، كتاب ال�صالة ، باب الت�صديد يف ذلك )خروج الن�صاء اإلى امل�صجد( 223/1 برقم 570. 

و�صححه االألباين . 
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الربوز فيكره، بخالف �صالة اجلنازة ؛ حيث ي�صلني وحدهن جماعة; الأنها فري�صة فال ترتك باملحظور; 
والأنها مل ت�صرع مكررة، فاإذا �صلني فرادى تفوتهن بفراغ الواحدة قبلهن)53(.

ثالثا: تعار�ض املفا�صد املحرمة واملكروهة
اإحداهما، فلل�صرورة يجوز ذلك، فاإذا  ابتلي ببليتني وال بد من ارتكاب  اإذا  اأن االإن�صان  علمنا فيما �صبق 
كانت البليتان اأو ال�صرران اأو املحرمان مت�صاويني، فهو باخليار يف ارتكاب اأيهما �صاء، اأما اإن كانا خمتلفني 
يف القوة، واأحدهما اأخف مف�صدة، واأقل �صررًا اأو اأهون �صرًا من االآخر، فاإنه يرتكب االأخف، ويدفع االأعظم 
واالأ�صد ؛ الأن ارتكاب املحرم واالإقدام على املفا�صد ال يجوز، اإال ل�صرورة �صديدة، واإذا اأمكن دفع ال�صرورة 

باالأخف فال يجوز االإقدام على االأ�صد ؛ الأنه ال �صرورة يف حق الزيادة.
مثال ذلك: لو وقع يف �صرورة حتمت عليه اإما �صرب دخان، اأو �صرب م�صكر، ومل ميكن تركهما جميعًا، فهنا 

يرتكب االأخف مف�صدة، وهو �صرب الدخان، اأما اإن اأمكن تركهما جميعًا وجب اأن ي�صري اإلى ذلك.
مثاًل لو تردد االأمر بني اأن ي�صلي االإن�صان قائمًا، وتنك�صف عورته وبني �صالته قاعدًا، مع عدم انك�صاف 

العورة، فاإنه ي�صلي قاعدًا ؛ الأن ترك القيام اأهون واأخف.
ورحم اهلل االإمام ابن القيم حيث ي�صرب لهذه القاعدة مثااًل ، اأنه اإذا كان �صخ�ض يلتهي مبنكر يف درجة 
اأقل كاملكروه مثاًل، فال يجوز االإنكار عليه، اإال اإذا كان �صيبتعد عن ذلك املنكر، اأما اإذا كان ابتعاده عن 
ذلك املنكر ال�صغري �صيجعله يندفع اإلى منكر اأكرب، فال يجوز االإنكار عليه؛ الأن ممار�صته ملا هو مكروه قد 
يجعله يلتهي به عما هو اأكرب حرمة ؛ ولذلك يقول ابن القيم رحمه اهلل: »اإن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 
�صرع الأمته اإيجاب اإنكار املنكر؛ ليح�صل باإنكاره من املعروف ما يحبه اهلل ور�صوله، فاإذا كان اإنكار املنكر 
ي�صتلزم ما هو اأنكر منه واأبغ�ض اإلى اهلل ور�صوله، فاإنه ال ي�صوغ اإنكاره، واإن كان اهلل يبغ�صه وميقت اأهله·· 
فاإذا راأيت اأهل الفجور والف�صوق يلعبون بال�صطرجن ،كان اإنكارك عليهم من عدم الفقه والب�صرية ، اإال اإذا 
نقلتهم اإلى ما هو اأحب اإلى اهلل ور�صوله ؛ كرمي الن�صاب و�صباق اخليل ونحو ذلك. واإذا راأيت الف�صاق قد 
اجتمعوا على لهو ولعب، اأو �صماع مكاء وت�صدية، فاإن نقلتهم عنه اإلى طاعة اهلل فهو املراد، واإال كان تركهم 
على ذلك خريًا من اأن تفرغهم ملا هو اأعظم من ذلك، فكان ما هم فيه �صاغاًل عن ذلك، وكما اإذا كان 
الرجل م�صتغاًل بكتب املجون ونحوها، وخفت من نقله عنها انتقاله اإلى كتب البدع وال�صالل وال�صحر، فدعه 

وكتبه االأولى، وهذا باب وا�صع)54( .

)( تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق للزيلعي 135/1 وما بعدها.  53
)( اإعالم املوقعني البن القيم 3-2/3.    54
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املف�صدة  واأحكام  واالإباحة،  والندب  الوجوب  بني  ترتاوح  امل�صلحة  اأحكام  اأن  تقدم  ح�صبما  املعروف  من 
ترتاوح بني التحرمي والكراهة. وترتيب هذه االأحكام عند االأ�صوليني والفقهاء هي  الوجوب ثم التحرمي ثم 

الكراهة ثم الندب ثم االإباحة. 
واالأ�صل يف اجتماع املفا�صد مع امل�صالح حت�صيل امل�صالح، ودرء املفا�صد ح�صب االإمكان، ويف تعذر ذلك ما 

يدعو اإلى اإعمال فقه املوازنة. 
الغلبة  لبيان  املجتهد  اإليه  يلجاأ  معيار  اأول  يكون  االأمور،  من  اأمر  واملف�صدة يف  امل�صلحة  تعار�صت  فاإذا   
للم�صلحة اأو املف�صدة هو معيار رتبة احلكم التكليفي، فاأيهما كان حكمه التكليفي اأعلى مرتبة من االآخر 

حكم به. ويكون املجتهد بني اختيارين:
 اأولهما: حت�صيل امل�صلحة يف ذلك االأمر بارتكاب ما فيه من مف�صدة .

الثاين: درء املف�صدة يف ذلك االأمر باإهدار امل�صلحة.
ويتم تغليب اأحد اخليارين، واحلكم ب�صالح ذلك االأمر اأو ف�صاده، بح�صب اجلانب الغالب فيه بناء على 
رتبة احلكم التكليفي، واإن احتدت الرتبة ذهب املجتهد اإلى اعتبار اآخر من اعتبارات املوازنة والرتجيح .

وعلى هذا فاإننا ن�صوق االآن احلاالت التي ميكن ت�صورها للرتجيح بني امل�صلحة واملف�صدة مبعيار احلكم 
التكليفي وهي:

اأوال: اإذا تعار�صت م�صلحة ومف�صدة وكانت امل�صلحة يف رتبة الواجب واملف�صدة يف رتبة املحرم، فاإن العلماء 
قد اختلفوا يف اأيهما يرجح على االآخر ، وذلك اإلى ثالثة اأقوال :

القول االأول: يرى اأنه اإذا تعار�صت م�صلحة ومف�صدة، وكانت امل�صلحة يف رتبة الواجب واملف�صدة يف رتبة 
املحرم، فتقدم امل�صلحة الواجبة على املف�صدة املحرمة ؛ الأن امل�صلحة املرتتبة على فعل الواجب اأعظم 

واأكرب من املف�صدة املرتتبة على تركه)55(. 
 وقعدوا لذلك قاعدة: حت�صيل م�صلحة الواجب اأولى من دفع مف�صدة احلرام)56(. 

)55( املنثور للزرك�صي 231/1، االأ�صباه والنظائر لل�صيوطي �صفحة: 511، االأ�صباه البن جنيم �صفحة: 711.  
)56( اأ�صنى املطالب �صرح رو�ض الطالب لزكريا االأن�صاري 314/1،  فتاوى الرملي 87/1، 278، مغني املحتاج للخطيب 

ال�صربيني 256/1
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وقال احلموي: لو اختلط الواجب باملحرم روعي م�صلحة الواجب)57(، وله اأمثلة �صنوردها بعد قليل. 
ودللوا على تقدمي الواجب على املحرم ، واحتج له البيهقي بفعل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، وذلك فيما 
رواه البخاري يف حديث طويل عن اأ�صامة بن زيد ر�صي اهلل عنه، اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم مر على 
جمل�س فيه اأخالط من امل�سلمني وامل�سركني ، وفيهم عبد اهلل بن اأبي بن �سلول، ويف املجل�س عبد اهلل بن 

رواحة ، ف�صلم عليهم النبي �صلى اهلل عليه و�صلم)58(.
وبنى اأ�صحاب هذا القول على راأيهم يف تقدمي امل�صلحة الواجبة على املف�صدة املحرمة عددًا من امل�صائل 

الفقهية ، ومنها:
1- اإن اختلط من ي�صلى عليهم بغريهم من الكفار غ�صلوا وكفنوا و�صلي عليهم جميعا، اإذ ال يتم الواجب 

اإال بذلك . 
وعور�ض باأن ال�صالة على الفريق االآخر حمرمة، وال يتم ترك املحرم اإال برتك الواجب، واأجيب باأن   
حت�صيل م�صلحة الواجب اأولى من دفع مف�صدة احلرام)59(، والأنه مع تعذر التفريق بينهم تعار�صت 
الكفار وال�صالة عليهم، وامل�صلحة هنا من  م�صلحة غ�صل امل�صلمني وال�صالة عليهم مبف�صدة غ�صل 
وال�صالة  اجلميع  غ�صل  يجب  فاإنه  القاعدة  بهذه  وعماًل  احلرام،  رتبة  من  واملف�صدة  الواجب،  رتبة 
عليهم، وينوي ال�صخ�ض ب�صالته امل�صلمني فقط، فالأنه تعذر التفريق بينهم ح�صيًا فيفرق بينهم بالنية 

.)60(
2- من لزمته اجلمعة ومل يتاأت تطهره اأو ا�صتنجاوؤه لها اإال بك�صف عورته بح�صرة من يحرم نظره اإليها، 
الواجب  الأن حت�صيل م�صلحة  اإدراكه اجلمعة;  وال يغ�ض ب�صره عنها، جاز له ك�صفها حينئذ؛ الأجل 
اأولى من دفع مف�صدة احلرام )61(، فامل�صلحة هنا وهي �صالة اجلمعة من رتبة الواجب، واملف�صدة وهي 

ك�صف العورة من رتبة احلرام، فتقدم امل�صلحة؛ عمال بالقاعدة.
3- م�صاألة ما لو اأ�صلمت امراأة يف بالد الكفار وخ�صيت على نف�صها الفتنة، فاإنه يجب عليها الهجرة حتى واإن 

)57( غمز العيون والي�صائر يف �صرح االأ�صباه والنظائر للحموي 335/1
  . )58( �سحيح البخاري مع فتح الباري كتاب ال�ستئذان، باب الت�سليم يف جمل�س فيه اأخالط من امل�سلمني وامل�سركني672/31

)59( اأ�صنى املطالب �صرح رو�ض الطالب لزكريا االأن�صاري 314/1.
)60( املنثور للزرك�صي 231/1 ، االأ�صباه والنظائر لل�صيوطي �صفحة 511 واالأ�صباه البن جنيم �صفحة 711-811 ، وهذا 

هو مذهب اجلمهور، راجع املجموع للنووي 412/5 طبعة دار الفكر.  
)61(  فتاوى الرملي 87/1، 278. واأفتى بع�صهم باأنه يعذر يف ترك اجلمعة حينئذ ; الأن ك�صف عورته بح�صرة من ذكر 

ي�صووؤه وي�صق عليه.



1390

كان �صفرها وحدها بدون حمرم حراما)62(؛ عمال بهذه القاعدة.
4-  امل�صطر يجب عليه اأكل امليتة ، واإن كان حراما . 

وخرج بع�صهم هذه امل�صائل على قاعدة ما اإذا تعار�ض املانع واملقت�صي)63(.
ونزل اأ�صحاب هذا القول قول االأ�صوليني باأنه اإذا اختلط احلالل باحلرام وجب اجتناب احلالل على حالة 
اختالط احلرام باحلالل املباح، اأما يف حالة اختالط احلرام باحلالل الواجب فيجب اأن تراعى م�سلحة 

الواجب)64(.
القول الثاين : ذهب جمع من العلماء اإلى اأنه يرجح ما دل على التحرمي على ما دل على الوجوب ؛ وذلك اأن 
التحرمي ق�صد به دفع املف�صدة، والوجوب ق�صد به يف الغالب جلب امل�صلحة، واهتمام ال�صارع بدرء املفا�صد 
اأكرث من اعتنائه بجلب امل�صالح، ومبا اأن درء املفا�صد يكون يف العمل مبا دل على التحرمي، فكان املحرم 

مقدمًا على الواجب ؛ عماًل بقاعدة درء املفا�صد مقدم على جلب امل�صالح )65( .
واحتجوا اأي�صًا لرتجيح املحرم على الواجب، باأن اإف�صاء احلرمة اإلى مق�صودها اأمت من اإف�صاء الواجب 
اإلى مق�صوده، فكانت املحافظة عليه اأولى ؛ وذلك الأن مق�صود احلرمة يتاأتى بالرتك، �صواء ق�صد الرتك 

اأم ال، ولي�ض كذلك يف الواجب. 
من  واأي�صر  اأ�صهل  يكون  فالرتك  الطبع،  داعية  يف  املحرم  وفعل  الواجب  ترك  ت�صاوى  اإذا  باأنه  واحتجوا 
ِن الفعِل حركة وم�صقة، وما ال ي�صتدعي احلركة وامل�صقة اأدعى اإلى النف�ض بالقبول، واأوقع لها  مُّ الفعل؛ ِلَت�صَ

باملحافظة عليه)66(.
اأنهما مت�صاويان، وال يرجح اأحدهما  اإلى  القول الثالث: ذهب االإمام الرازي والبي�صاوي وبع�ض احلنابلة 
على االآخر، واإمنا يت�صاقطان ؛ وذلك اأن فعل املحرم يوجب االإثم، وترك الواجب موجب لالإثم ، وبهذا فاإن 

ترك الواجب وارتكاب املحرم مبنزلة واحدة )67(. 

)62( املراجع ال�صابقة وانظر اأي�صا جمموع الفتاوى البن تيمية 681/32.  
)63( غمز العيون والي�صائر يف �صرح االأ�صباه والنظائر للحموي 335/1

)64( املنثور للزرك�صي 231/1، وانظر: منهج فقه املوازنات لل�صو�صوة ، �صفحة: 28.  
)65( قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام للعز بن عبد ال�صالم 89/1-221 وفيه تف�صيل حلاالت هذه القاعدة، االأ�صباه 

والنظائر البن جنيم �صفحة 9، منهج التوفيق والرتجيح لل�صو�صوة �صفحة: 305. 
)66( االإحكام لالآمدي 353/4، املنهاج �صرح املعيار املرت�صى �صفحة 834، منهج فقه املوازنات لل�صو�صوة �صفحة:30.

)67( نهاية ال�صول لالأ�صنوي 342/3، التقرير البن اأمري احلاج 12/3، االإبهاج لل�صبكي 432/3، اأدلة الت�صريع املتعار�صة 
لبدران اأبو العينني �صفحة 501، منهج التوفيق لل�صو�صوة �صفحة 305.
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من  اأخرى  واعتبارات  مرجحات  اإلى  القول-االنتقال  هذا  اأ�صحاب  نظر  يف   - املجتهد  على  يجب  وعليه 
�صوابط فقه املوازنات.

ثانيا: اإذا تعار�صت مف�صدة وم�صلحة وكانت املف�صدة من رتبة املكروه وامل�صلحة من رتبة الواجب ، فرتجح 
امل�صلحة الواجبة على املف�صدة املكروهة. 

فاعله  على  لي�ض  املكروه  بينما  العقاب،  تاركه  ي�صتحق  الواجب  اأن  ذلك  علة  والفقهاء  االأ�صوليون   َ وبنيَّ
عقاب)68(. 

وقعدوا اأن حت�صيل م�صلحة الواجب اأولى من دفع مف�صدة املكروه)69(، اأو دفع املف�صدة املكروهة)70(، ومن 
تطبيقاتهم: 

1. اأن ا�صتعمال املاء امل�صم�ض مف�صدة مكروهة، فاإن مل يجد غريه وجب ا�صتعماله ؛ الأن حت�صيل م�صلحة 
الواجب، اأولى من دفع مف�صدة املكروه. والأن حتمل م�صقة املكروه، اأولى من حتمل مف�صدة تفويت الواجب)71(.

ابن  والدخان حاجز ح�صني؛ قال  املاء  اإذا مل يكن بني  يكره  فاإنه  بالنجا�صة،  امل�صخن  املاء  ا�صتعمال   .2 
تيمية: »فاإنه بكل حال يجب ا�صتعماله ، اإذا مل ميكن ا�صتعمال غريه ؛ الأن التطهر من اجلنابة باملاء واجب 
مع القدرة، واإن ا�صتمل على و�صف مكروه، فاإنه يف هذه احلالة ال يبقى مكروهًا، وكذلك كل ما كره ا�صتعماله 

مع اجلواز، فاإنه باحلاجة اإليه لطهارة واجبة ، اأو �صرب واجب ، ال يبقى مكروهًا«)72( .
3. وعند املالكية يف �صماع ابن القا�صم من كتاب النكاح من كراهيته ال�صفر للرجل مع زوجة اأبيه اأو ابنه، 
وحمل مالك رحمه اهلل احلديث املتقدم على ال�صفر املباح واملندوب اإليه دون الواجب، بدليل اإجماعهم على 
اأن املراأة اإذا اأ�صلمت يف بلد احلرب، لزمها اخلروج منها اإلى بلد االإ�صالم، واإن مل يكن معها ذو حمرم ، 

)68( التقرير والتحبري البن اأمري احلاج 22/3، �صرح الكافل البن لقمان �صفحة 952، �صرح الكوكب املنري للفتوحي956/4، 
امل�صودة الآل تيمية �صفحة 286،483 ، �صرح املخت�صر للع�صد 513/2 ، جمع اجلوامع البن ال�صبكي 963/2، تي�صري التحرير 

الأمري باد�صاه 951/3، هداية العقول �صرح غاية ال�صول البن القا�صم 308/2 ،: االإحكام لالآمدي 733/4 ·
)69( قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام 99/1، اأ�صنى املطالب �صرح رو�ض الطالب لزكريا االأن�صاري 8/1، والغرر البهية 

�صرح البهجة الوردية له 27/1
)70( مواهب اجلليل �صرح خمت�صر خليل للحطاب 79/1.

)71( قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام 99/1، اأ�صنى املطالب �صرح رو�ض الطالب لزكريا االأن�صاري 8/1، والغرر البهية 
�صرح البهجة الوردية له 27/1، مواهب اجلليل �صرح خمت�صر خليل للحطاب 79/1.

)72( جمموع الفتاوى البن تيمية 113/12 - 213 ·
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خالفا الأهل العراق يف قولهم : اإن فر�ض احلج ي�صقط عنها بعدم املحرم . وقول مالك اأ�صح; الأنه يخ�ص�ض 
من عموم احلديث الهجرة من بلد احلرب

 باالإجماع، وحج الفري�صة بالقيا�ض على االإجماع )73(.

ثالثا: اإذا اجتمع يف اأمر واحد م�صلحة مندوبة ومف�صدة حمرمة ، فتغلب املف�صدة املحرمة على امل�صلحة 
املندوبة ، وال خالف بني العلماء يف اأنه اإذا تعار�ض التحرمي مع الندب فريجح التحرمي على الندب ؛ الأن 
اأن دفع مف�صدة  اأ�صد من اهتمامه بتح�صيل املنفعة)74(، والقاعدة يف ذلك  اهتمام ال�صارع بدفع املف�صدة 

احلرام مقدمة على حت�صيل اأو جلب م�صلحة املندوب)75(. 
اأنه اإذا ثبت هالل ذي احلجة يوم اجلمعة، ثم حتدث النا�ض  ومن تطبيقات الفقهاء على هذه القاعدة: 
بروؤيته يوم اخلمي�ض، وظن �صدقهم ومل يثبت ، فهل يندب �صوم يوم ال�صبت؛ لكونه يوم عرفة على تقدير 
كمال ذي القعدة، اأم يحرم الحتمال كونه يوم العيد؟ فاأجيب باأنه يحرم ؛ الأن دفع مف�صدة احلرام مقدمة 

على حت�صيل م�صلحة املندوب)76(.

)73( مواهب اجلليل �صرح خمت�صر خليل 522/2، وعلق احلطاب: »وقال التلم�صاين ، واأما �صفر احلج فاإنها ت�صافر مع 
جماعة الن�صاء اإذا مل يكن لها حمرم ؛ قال االأبهري : الأنها لو اأ�صلمت يف دار احلرب لوجب عليها اأن تخرج من غري ذي 
حمرم اإلى دار االإ�صالم ، وكذا اإذا اأ�صرت واأمكنها اأن تهرب منهم يلزمها اأن تخرج من غري ذي حمرم ، فكذلك يلزمها اأن 
توؤدي كل فر�ض عليها اإذا مل يكن لها ذو حمرم من حج اأو غريه انتهى . ونقله القرايف يف �صرحه اأي�صا وذكر ابن عرفة يف 
الزنا على القول بتغريب املراأة اإن مل يكن لها ويل تخرج يف جماعة رجال ون�صاء كحج الفر�ض . واإلى هذا اأ�صار امل�صنف 
بقوله : كرفقة اأمنت بفر�ض اأي فاإن مل يكن لها حمرم وال زوج ، فيجب عليها اخلروج للحج الفر�ض يف رفقة ماأمونة، لكن 
ظاهر كالم العلماء يقت�صي اأن املطلوب يف حقها وجود زوج اأو حمرم اأو رفقة ماأمونة ، فمن وجد من الثالثة خرجت معه ، 
وظاهر النقول التي وقفت عليها اأنها اإمنا تخرج مع الرفقة املاأمونة عند عدم الزوج واملحرم اأو امتناعهما ، قال مالك يف 
املوطاأ يف ال�صرورة من الن�صاء التي مل حتج قط: اإنها اإن مل يكن ذو حمرم يخرج معها ، اأو كان لها فلم ي�صتطع اأن يخرج 

معها ، اأنها ال ترتك فري�صة اهلل عليها يف احلج«  املرجع ال�صابق 522/2. 
)74( فواحت الرحموت البن عبد ال�صكور 602/2، التقرير والتجبري البن اأمري احلاج 12/3 جمع اجلوامع لل�صبكي 963/2 

نهاية ال�صول لالأ�صنوي 442/3، الفروق للقرايف 681/2. 
اأ�صنى املطالب �صرح رو�ض الطالب لزكريا االأن�صاري 430/1، فتاوى الرملي 69/2، ونهاية املحتاج له 180/3،   )75(

حتفة املحتاج البن حجر الهيتمي 417/3. 
)76( املراجع ال�صابقة. 
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رابعا: اإذا تعار�صت م�صلحة ومف�صدة يف اأمر واحد، وكانت املف�صدة من رتبة املحرم، وامل�صلحة من رتبة 
املباح، فيغلب جانب املف�صدة على امل�صلحة تغليبًا للمحرم على املباح ، وهو ما عرب عنه العلماء بقاعدة اإذا 

اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام ؛ الأن املحرم اأعلى رتبة يف احلكم من املباح . 
وعلى هذا فاإنه يقدم درء املف�صدة على جلب امل�صلحة ؛ الأن اهتمام ال�صارع بدفع املف�صدة اأ�صد من اهتمامه 
اَلُل  بجلب امل�صلحة)77(، واالأ�صا�ض الذي بنيت عليه هذه القاعدة قول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم: » احْلَ
ِه َوِديِنِه  اأَ ِلِعْر�صِ ُبَهاِت ا�ْصَترْبَ َقى ال�صُّ ا�ِض ، َفَمِن اتَّ ٌ ، َوَبْيَنُهَما ُم�ْصَتِبَهاٌت اَل َيْعَلُمَها َكِثرٌي ِمَن النَّ َراُم َبنيِّ ٌ َواحْلَ َبنيِّ
َمى ُيو�ِصُك اأَْن ُيَواِقَعُه ، ُثمَّ اإِنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك  اِعى َيْرَعى َحْوَل احْلِ َراِم، َكالرَّ ُبَهاِت َوَقَع ِفى احْلَ ، َوَمْن َوَقَع ِفى ال�صُّ
�َصُد ُكلُُّه ، َواإِْن َف�َصَدْت  َلَح اجْلَ َلَحْت �صَ َغًة اإَِذا �صَ �َصِد ُم�صْ اِرُمُه ، اأاَل َواإِنَّ ِفى اجْلَ ِ حَمَ ِحًمى ، اأَاَل َواإِنَّ ِحَمى اهللَّ

�َصُد ُكلُُّه ، اأَاَل َوِهَى اْلَقْلُب« )78(  َف�َصَد اجْلَ
االأدلة، وجتاذبته املعاين؛ فبع�صها يع�صده  لي�ض بوا�صح احلل واحلرمة مما تنازعته  وامل�صتبهات: كل ما 

    · دليل احلرام ، وبع�صها يع�صده دليل احلالل«)79( 
متُهما اآيٌة  ومنه قول عثمان ر�صي اهلل عنه ملا �صئل عن جمع االأختني مبلك اليمني ، فقال: » اأََحلَّْتُهما اآيٌة وَحرَّ
، َوالتَّْحِرمُي اأََحبُّ اإَِلْيَنا« )80(، قال الزرك�صي - بعد اأن ذكر رواية عثمان ر�صي اهلل عنه -  »قال االأئمة: واإمنا 
كان التحرمي اأحب ؛ الأن فيه ترك مباح الجتناب حمرم وذلك اأولى من عك�صه«)81( ؛ الأن يف العمل مبقت�صى 
التحرمي اأخًذا بالأحوط؛ ولأن يف ترك الفعل الذي تردد حكمه بني احلل واحلرمة جتنب الوقوع يف الإثم، 
فهو اإن كان ما تركه حمرمًا فقد ترك ما يجب تركه، واإن كان ما تركه مباحًا فال اإثم عليه برتكه، بينما لو 

عمل مبقت�سى الإباحة يكون قد خالف الأحوط، ورمبا فعل ما هو حرام«)82(.
 وذكر العلماء يف هذا املعنى قواعد كثرية باألفاظ متقاربة ، منها:
1. اإذا امتزج التحرمي والتحليل غلبنا التحرمي على التحليل)83(. 

)77( املنثور للزرك�صي 621/1، االأ�صباه والنظائر لل�صيوطي �صفحة501 ، القواعد الفقهية للندوي �صفحة 572.
)78( رواه البخاري يف �صحيحه خمت�صرا ، كتاب االإميان باب ف�صل من ا�صترباأ لدينه ،351/1 مع فتح الباري ورواه م�صلم 

يف كتاب امل�صاقاة باب اأخذ احلالل وترك ال�صبهات 3/11 مع �صرح النووي.
)79( الفتح املبني �صرح االأربعني البن حجر الهيثمي �صفحة 311-211.
)80( �صنن الدار قطني 182/3: ال�صنن الكربى للبيهقي 761-461/7.

)81( املنثور يف القواعد للزرك�صي 621/1.
)82( راجع منهج التوفيق لل�صو�صوة �صفحة 115.

)83( اأحكام القراآن البن العربي 485/1.  
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قال ابن العربي يف حمل االأمهات على البنات:” لو كنا نطلب الرخ�ض لفعلنا ، ولكن اإذا تعار�ض الدليل يف 
التحليل والتحرمي يف الفروج غلبنا التحرمي، وكذلك فعل علي يف االأختني من ملك اليمني، ملا تعار�ض فيهما 

التحليل والتحرمي، غلب التحرمي)84(.
املوجب  يغلب  االإباحة،  يوجب  واالآخر  احلظر،  يوجب  اأحدهما  الدليالن،  تعار�ض  اإذا  اأنه  االأ�صل   .2
للحظر)85(، فاإذا اجتمع احلالل واحلرام، اأو املبيح واملحرم، غلب جانب احلرام. ومن ثم اإذا تعار�ض دليل 

يقت�صي التحرمي، واآخر يقت�صي االإباحة، قدم احلظر يف االأ�صح ؛ تغليبا للتحرمي. 
َكاَح «)87(  َنُعوا ُكلَّ �َصْيٍء اإِالَّ َالنِّ وذكر بع�صهم اأن من هذا النوع حديث: » َلك َما َفْوق ااْلإَِزار«)86( وحديث: » ِا�صْ
؛ فاإن الأول يقت�سي حترمي ما بني ال�سرة والركبة، والثاين يقت�سي اإباحة ماعدا الوطء، فرجح التحرمي 
احتياطا. وهو قول اأبي حنيفة واأبي يو�صف ومالك وال�صافعي رحمهم اهلل، وخ�ض حممد رحمه اهلل �صعار 

الدم، وبه قال اأحمد عمال بالثاين)88( .
اأو املبيح واملحرم،  اإذا اجتمع احلالل واحلرام غلب جانب احلرام)89(. اذا اجتمع احلالل واحلرام،   .3
غلب جانب احلرام، ومن ثم اإذا تعار�ض دليل يقت�صي التحرمي ، واآخر يقت�صي االإباحة، قدم احلظر يف 
كان  �صواء  يعني  احلرام.  غلب  واحلرام  اجتمع احلالل  اإذا  وقال احلموي:  للتحرمي)90(.  تغليبا  ؛  االأ�صح 

احلالل مباحا اأو واجبا، وخ�ض ال�صافعية احلالل باحلالل املباح )91(.
4. اإذا ا�صتوى احلالل واحلرام يغلب احلرام على احلالل)92(. مثاله : مبتداأة راأت يوما دما، ويومني طهرا، 
ويوما دما، فاالأربعة حي�ض . ولو راأت يوما دما، وثالثة طهرا، ويوما دما، مل يكن �صيء منها حي�صا ؛ لغلبة 

)84( ال�صابق.  
)85( املب�سوط لل�سرخ�سي 231/11، 99/4.

)86( رواه اأبو داود يف �صننه كتاب الطهارة ، باب يف مبا�صرة احلائ�ض وموؤاكلتها، من حديث معاذ ر�صي اهلل عنه 85/1 
برقم 212.

)87( رواه م�صلم يف �صحيحه من حديث اأن�ض بن مالك ر�صي اهلل عنه 246/1 برقم 301.
)88( غمز العيون والي�صائر يف �صرح االأ�صباه والنظائر للحموي 335/1.

)89( بدائع ال�صنائع للكا�صاين 117/5، املنثور يف القواعد للزرك�صي 125/1، البحر املحيط للزرك�صي 342/1 ، االأ�صباه 
والنظائر لل�صيوطي �صفحة 105.

)90( املنثور يف القواعد للزرك�صي 125/1. 
)91( غمز العيون والي�صائر يف �صرح االأ�صباه والنظائر للحموي 335/1

)92( املب�سوط لل�سرخ�سي156/3، العناية �صرح الهداية للبابرتي 173/1.

ضوابط فقه املوازنات املتعلقة باألحكام التكليفية
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الطهر. واإن راأت يوما دما، وثالثة طهرا، ويومني دما، فال�صتة كلها حي�ض؛ ال�صتوائهما فغلب الدم؛ ملا اأن 
اعتبار الدم يوجب حرمة ال�صوم وال�صالة، فاعتبار الطهر يوجب حل ذلك ، واإذا ا�صتوى احلالل واحلرام 

يغلب احلرام)93(.
1-  اإذا اجتمع املعنى املوجب للحظر ، واملوجب لالإباحة يف �صيء واحد يغلب املوجب للحظر ؛ كاأن رمى 
ها يف احلرم ، فعليه جزاوؤه ؛ لأن جزاء �سيد احلرم مبني على الحتياط،  �سيًدا بع�ُس قوائِمه يف احلل، وبع�سُ
والأنه اإذا اجتمع املعنى املوجب للحظر؛ واملوجب لالإباحة يف �صيء واحد، يغلب املوجب للحظر لقوله �صلى 
اَلَل«)94(   فال يحل تناول هذا ال�صيد  َراُم احْلَ اَلُل اإِالَّ َغَلَب احْلَ َراُم َواحْلَ اهلل عليه و�صلم: » َما اْجَتَمَع احْلَ

لهذا املعنى)95(.
2- اذا اجتمع املبيح واملحرم غلب جانب املحرم)96(، ومن اأمثلتها:

1. من رمى طائرا فوقع يف املاء ، فغرق فيه ، فال ياأكله ؛ الأن الغرق �صبب يقتل، فاإذا اجتمع مع الذبح، فقد 
اجتمع ما يبيح ويحرم، فيغلب احلظر؛ والأنه ال يوؤمن اأن يعني على خروج الروح، فتكون قد خرجت بفعلني 
مبيح وحمرم، فاأ�صبه ما لو وجد االأمران يف حال واحدة)97(. ومِلَا َرَوى عدي بن حامت قال: �صاألت ر�صول اهلل 
ْن َوَجْدَتُه َقْد ُقِتَل،  ِ َعَلْيِه، َفاإِ �صلى اهلل عليه و�صلم عن ال�صيد ، فقال: » اإَذا َرَمْيَت �َصْهَمك، َفاْذُكْر ا�ْصَم اهللَّ

َدُه َقْد َوَقَع يِف َماٍء ؛ َفاإِنَّك اَل َتْدِري امْلَاُء َقَتَلُه، اأَْو �َصْهُمك « متفق عليه)98(. َفُكْل، اإالَّ اأَْن جَتِ
2. اإذا رمي ال�صيد ب�صهم م�صموم ال يوؤكل اإذا علم اأن ال�صم اأعان على قتله ; الأن ما قتله ال�صم حمرم، وما 
قتله ال�صهم وحده مباح، فاإذا مات ب�صبب مبيح وحمرم حرم، كما لو مات برمية م�صلم وجمو�صي، اأو قتل 
ال�صيد كلب معلم وغريه، اأو وجد مع كلبه كلبا ال يعرف، اأو رمى �صيدا ب�صهم، فوجده غريقا يف املاء ، اأو 
تردى من جبل، اأو وطئ عليه �صيء . فاإن علم اأن ال�صم مل يعن على قتله ; لكون ال�صهم اأوحى منه ، فهو مباح 

؛ النتفاء املحرم )99(.

)93( املرجعان ال�صابقان.
)94( رواه البيهقي يف ال�صنن الكربى برقم 14343، وهو موقوف على ابن م�صعود ر�صي اهلل عنه . وقال البيهقي: رواه 
جابر اجلعفي عن ال�صعبي عن ابن م�صعود وفيه �صعف وانقطاع. وقال الزين العراقي يف تخريج منهاج االأ�صول: اإنه ال اأ�صل 

له ، وكذا اأدرجه ابن مفلح يف اأول كتابه يف االأ�صول فيما ال اأ�صل له، انظر: املقا�صد احل�صنة لل�صخاوي 574/1.  
)95( املب�سوط لل�سرخ�سي 99/4.  

)96( املنثور للزرك�صي 125/1 ، رد املحتار على الدر املختار البن عابدين 475/6، نهاية املحتاج للرملي 112/8
)97( املغني البن قدامة 318/9.

)98( رواه البخاري برقم: 5484 ، وم�صلم برقم: 1929 ، من حديث عدي بن حامت ر�صي اهلل عنه، وهذا لفظ م�صلم.
)99( املغني البن قدامة 337/9.
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خام�صا: اإذا تعار�صت م�صلحة ومف�صدة وكانت املف�صدة يف رتبة املكروه، وامل�صلحة يف رتبة املندوب ، فيقدم 
درء املف�صدة املكروهة على امل�صلحة املندوبة. وال خالف بني العلماء يف ترجيح الكراهة على الندب)100(، 

ومن االأمثلة على ذلك:
 1. املبالغة يف امل�صم�صة واال�صتن�صاق مندوبة، وتكره لل�صائم، فترتك اأثناء ال�صوم ؛ لدرء املف�صدة املرتتبة 
على ذلك من احتمال دخول املاء اإلى اجلوف وف�صاد ال�صوم، وكذلك ا�صتعمال ال�صواك اأثناء ال�صوم اإن 

كان لينا له طعم.
 2. تخليل ال�سعر يف الطهارة م�ستحب، ويكره للمحرم؛ لتوقع �سقوط ال�سعر املوجب للفدية. 

3.اإذا اأفرد ليلة اجلمعة بالقيام وهو مكروه، وقيام الليل م�صتحب يف االأ�صل، فاالأولى ترك قيامها ؛ لدفع 
مف�صدة االبتداع يف الدين.

�صاد�صا : اإذا تعار�صت م�صلحة ومف�صدة ، وكانت املف�صدة يف رتبة املكروه وامل�صلحة يف رتبة املباح ، فيقدم 
درء املف�صدة املكروهة على امل�صلحة املباحة )101( ؛ لأن يف تقدمي درء املكروه اأخذا بالأحوط ، فالفعل الذي 
تردد حكمه بني احلل والكراهة قد دخلته الريبة ، فلزم تركه ؛ عماًل بقول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم: » 
َدْع َما ُيِريُبَك اإَِلى َما اَل ُيِريُبَك«)102( ، ومن ذلك: ا�صتقبال القبلة اأو ا�صتدبارها ببول اأو غائط مكروه. وذهب 

بع�ض الفقهاء اإلى اأنه يباح يف البيوت. واالأف�صل تركه ؛ احتياطا. 
وكذلك التداوي بالكي بالنار ؛ فذهب قوم اإلى اأن الكي مكروه، واأنه ال يجوز الأحد اأن يفعله على حال من 
االأحوال. وخالفهم يف ذلك اآخرون ؛ فقالوا: ال باأ�ض بالكي ملا عالجه الكي. ووجه الكراهة واالإباحة كما قال 
الطحاوي: »اإن قوما كانوا يكتوون قبل نزول البالء بهم، يرون اأن ذلك مينع البالء اأن ينزل بهم، كما تفعل 
االأعاجم. فهذا مكروه ؛ الأنه لي�ض على طريق العالج ، وهو �صرك ؛ الأنهم يفعلونه ليدفع قدر اهلل عنهم. فاأما 

ما كان بعد نزول البالء، اإمنا يراد به العالج ، والعالج مباح ماأمور«)103( .

لل�صبكي  اجلوامع  جمع   12/3 احلاج  اأمري  البن  والتجبري  التقرير   ،602/2 ال�صكور  عبد  البن  الرحموت  فواحت   )100(
963/2 نهاية ال�صول لالأ�صنوي 442/3 ، الفروق للقرايف 681/2.  

)101( املراجع ال�صابقة.  
 ، �صحيح  »هذا حديث ح�صن  وقال:   ،  775/4 والورع  والرقائق  القيامة  �صفة  كتاب  �صننه  الرتمذي يف  اأخرجه   )102(

والن�صائي يف كتاب االأ�صربة ، باب احلث على ترك ال�صبهات 723/8، و�صححه االألباين.
)103( �صرح معاين االآثار للطحاوي 322/4.

ضوابط فقه املوازنات املتعلقة باألحكام التكليفية
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اخلامتة يف بيان اأهم النتائج والتو�سيات

اأوال: يف ختام هذا البحث ال اأدعي اأين وفيته حقه ، واأن هذا كل ما ينبغي اأن يقال يف هذا املو�صوع ، واإمنا 
ح�صبي اأين فتحت لنف�صي والإخواين من الباحثني بابا يف هذا املو�صوع خا�صة، ومو�صوع فقه املوازنات ال 

يزال بكرا ، يحتاج اإلى مزيد من اجلهد وال�صرب.
ال�ستنباط  عند  مراعاتها  وعدم  بها  واجلهل   ، للعاِل  �سروري  اأمر  املوازنات  فقه  �سوابط  معرفة  ثانيا: 

والتطبيق يوقع االأمة يف حرج �صديد، يف العديد من الق�صايا املعا�صرة وامل�صتجدات والنوازل.
ثالثا: هناك قواعد يرددها الكثريون على اأنها ثابتة مطردة، ثم ظهر لنا اأنها لي�صت على اإطالقها، مثل 
اأما  واملف�صدة،  امل�صلحة  تعادلت  اإذا  بل هي خا�صة مبا  امل�صلحة،  على جلب  املف�صدة مقدم  درء  قاعدة: 
اأو  قليلة  واملف�صدة  اأو واجبة  املف�صدة -كاأن كانت امل�صلحة كبرية  اإذا كان هناك ما يرجح امل�صلحة على 

مكروهة- فاملقدم جلب امل�صلحة.
رابعا: اإن فقه املوازنات لي�ض قواعد نظرية فح�صب ، واإمنا قواعد تطبيقية عملية، ولقد �صرب لنا االأئمة 
دقة  مدى  لنبني  هي؛  كما  نقلناها  واأحيانا  بل   ، منها  طرفا  �صقنا  التي  التطبيقية  االأمثلة  اأروع  والفقهاء 

الفقهاء يف اعتبار هذه القواعد عند املوازنة.
خام�صا: االأحكام التكليفية كما اأنها متفاوتة الرتب ، فكل منها اأي�صا على درجات خمتلفة، ولي�صت على رتبة 

واحدة كما راأينا، وال ينبغي اأبدا عند االجتهاد واملوازنة اإغفال هذه الرتب وتلك الدرجات.
�صاد�صا: منهج فقه املوازنات يقوم اأوال على التوفيق واجلمع بني امل�صالح اإن اأمكن، ثم التغليب والرتجيح عند 

التعار�ض وتعذر اجلمع، ثم التخيري عند الت�صاوي وتعذر اجلمع والرتجيح، وقد ي�صل االأمر اإلى االقرتاع.
�صابعا: القواعد وال�صوابط التي نطلبها يف فقه املوازنات منثورة يف بطون الكتب وبني ال�صطور ، ويف كثري 
من االأحيان ياأتي املعنى الواحد باألفاظ متعددة ، حتتاج اإلى جهد جهيد جلمعها وترتيبها واال�صتفادة منها.

ثامنا: اأو�صي نف�صي والباحثني باالهتمام بهذا الباب من اأبواب العلم “فقه املوازنات” ؛ ملا له من اأهمية 
عظمى يف واقع احلياة ، وخا�صة يف النوازل املعا�صرة.

واأ�صاأل اهلل عز وجل اأن يتقبل مني هذا اجلهد، واأن يجعله خال�صا لوجهه الكرمي، واأن ينفع به طلبة العلم 
والباحثني. و�صل اللهم على نبينا حممد ، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني. واحلمد هلل رب العاملني .
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ثبت املراجع:

- القراآن الكرمي
- االإبهاج �صرح املنهاج لتاج الدين ال�صبكي حتقيق �صعبان حممد اإ�صماعيل – القاهرة ، مطبعة اأ�صامة.

- اأحكام القراآن للقا�صي اأبي بكر حممد بن عبد اهلل بن العربي، املتوفى �صنة 345هـ، حتقيق حممد عبد 
القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية لبنان- بريوت .

- االإحكام يف اأ�صول االأحكام الأبي احل�صن علي بن اأبي علي حممد االآمدي املتوفى136هـ، حتقيق اإبراهيم 
العجوز، الطبعة االأولى، دار الكتب العلمية ، �صنة 8991م.

- اأ�صنى املطالب �صرح رو�ض الطالب للقا�صي اأبي يحيى زكريا بن حممد بن زكريا االأن�صاري ال�صنيكي 
امل�صري ال�صافعي، املتوفى �صنة 629 هـ، طبعة دار الكتاب االإ�صالمي

بغمز  امل�صمى  اأحمد بن حممد احلنفي احلموي  ابن جنيم مع �صرح  العابدين  لزين  والنظائر  االأ�صباه   -
عيون والب�صائر ، طبعة دار الكتب العلمية ، بريوت ، د. ت.

- االأ�صباه والنظائر الأبي الف�صل عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�صيوطي املتوفى �صنة 119 هـ، طبعة  دار الكتب 
العلمية، بريوت ، الطبعة االأولى، 3041هـ - 3891م.

- اإعالم املوقعني عن رب العاملني ملحمد بن اأبي بكر املعروف بابن القيم اجلوزية، دار احلديث، القاهرة.
- اأنوار الربوق يف اأنواع الفروق ل�صهاب الدين اأحمد بن اإدري�ض القرايف، املتوفى �صنة 486هـ، طبعة عامل 

الكتب .
- البحر املحيط بدر الدين حممد بن بهادر بن عبد اهلل ال�صافعي الزرك�صي، املتوفى �صنة، 497هـ، دار 

الكتبي، القاهرة، الطبعة االأولى، 4141هـ- 4991م.
- تبيني احلقائق �صرح كنـز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي املتوفى �صنة 347هـ، طبعة 

دار الكتاب االإ�صالمي، الطبعة الثانية، وبهام�صه حا�صية ال�صلبي.
د بن اأحمد االأن�صاري القرطبي، )املتوفى  - تف�صري القرطبي اجلامع الأحكام القراآن، الأبي عبداهلل حممرّ

�صنة 176هـ طبعة دار اإحياء الرتاث العربي بريوت - لبنان 5041 ه
اأمـري حـاج، املتوفى �صنة 978هـ،  طبعة دار  - التقرير والتحبري يف �صرح التحرير  ملحمد بن حممد بن 

الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 3041هـ - 3891م.
دار  املتوفى 0321هـ،  الد�صوقي،  بن عرفة  الدين حممد  ل�صم�ض  الكبري  ال�صرح  على  الد�صوقي  - حا�صية 

اإحياء الكتب العربية 

ضوابط فقه املوازنات املتعلقة باألحكام التكليفية
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بن  بن عمر  اأمني  ابن عابدين( ملحمد  االأب�صار )حا�صية  تنوير  �صرح  املختار يف  الدر  املحتار على  رد   -
عابدين، املتوفى �صنة 2521هـ، طبعة دار الكتب العلمية، 2141هـ - 2991م.

- �صنن اأبي داود  لالإمام اأبي داود �صليمان بن االأ�صعث بن اإ�صحاق ال�صج�صتاين املتوفى �صنة 572هـ، حتقيق 
حممد حميي الدين عبد احلميد، طبعة دار الفكر.

- �صنن الرتمذي )اجلامع ال�صحيح(  لالإمام اأبي عي�صى حممد بن عي�صى الرتمذي ال�صلمي املتوفى �صنة 
972 هـ، حتقيق اأحمد حممد �صاكر واآخرين،  طبعة دار اإحياء الرتاث العربي.

- ال�صنن الكربى لالإمام اأبي بكر اأحمد بن احل�صني بن علي بن مو�صى البيهقي، املتوفى �صنة 854هـ، حتقيق 
حممد عبد القادر عطا، طبعة مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، 4141هـ

- �صرح الكوكب املنري لتقي الدين اأبي البقاء الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبلي، املتوفى �صنة 279هـ، 
حتقيق د.  حممد الزحيلي، ود.  نـزيه حماد. من�صورات مركز البحث العلمي بجامعة اأم القرى.

- �صحيح البخاري )اجلامع ال�صحيح( لالإمام اأبي عبد اهلل حممد بن اإ�صماعيل البخاري اجلعفي املتوفى 
�صنة 652 هـ، حتقيق دكتور م�صطفى ديب البغا، دار ابن كثري، بريوت .

- �صحيح م�صلم  لالإمام اأبي احل�صني م�صلم بن احلجاج الني�صـابوري املتوفى �صنة 162هـ،  حتقيق حممد 
فوؤاد عبد الباقي، طبعة  دار اإحياء الرتاث العربي.

- العناية �صرح الهداية ملحمد بن حممود البابرتي، املتوفى �صنة 687هـ، طبعة دار الفكر.
اأبي يحيى زكريا ابن حممد بن  القا�صي  الوردي  الفوار�ض  الوردية الأبي  البهجة  البهية يف �صرح  الغرر   -

زكريا االأن�صاري ال�صنيكي امل�صري ال�صافعي، املتوفى �صنة 629 هـ، املطبعة امليمنية.
- الفتاوى الفقهية الكربى البن حجر الهيتمي ،  طبعة املكتبة االإ�صالمية.

- فقه االأولويات للدكتور يو�صف القر�صاوي الطبعة الرابعة، مكتبة وهبة �صنة ،2241- 0002م. 
الكتب  ، دار  االأن�صاري، حتقيق عبد اهلل عمر  اللكنوي  لل�صهالوي  الثبوت  - فواحت الرحموت �صرح م�صلم 

العلمية.
- قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام لالإمام اأبي حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�صالم الدم�صقي، 

املتوفى �صنة 066هـ، طبعة اأم القرى للطباعة والن�صر، القاهرة
- املب�سوط ملحمد بن اأحمد بن اأبي �سهل ال�سرخ�سي ، طبعة دار املعرفة

- جمموع الفتاوى لالإمام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن العا�صمي النجدي وابنه، الرئا�صة العامة 
ل�صوؤون احلرمني ال�صريفني 

- املجموع �صرح املهذب الأبي زكريا حميي الدين يحيى بن �صرف النووي، املتوفى �صنة 676هـ، مع )التكملة( 
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لل�صيخ حممد بخيت املطيعي، طبعة مكتبة االإر�صاد ال�صعودية.
- املغني ملوفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�صي، املتوفى �صنة 026هـ، طبعة دار الفكر 5891م.

- مقا�صد ال�صريعة ليو�صف ال�صبلي درو�ض األقيت يف املعهد االإ�صالمي بوا�صنطن . 
- املنثور يف القواعد بدر الدين بن بهادر الزرك�صي، املتوفى �صنة، 497هـ، ، طبعة وزارة االأوقاف الكويتية.

دار  ال�صو�صوة،  املجيد  لعبد  اال�صالمى  الفقة  فى  اأثره  و  والرتجيح بني خمتلف احلديث  التوفيق  منهج   -
النفائ�ض 7991م.

- منهج فقه املوازنات لعبد املجيد ال�صو�صوة من�صورات جملة البحوث الفقهية املعا�صرة العدد15.
- مواهب اجلليل يف �صرح خمت�صر خليل للحطاب ، طبعة دار الفكر ، الطبعة الثالثة 2141هـ.

نظرية التقريب والتغليب للري�صوين – دار الكلمة للن�صر والتوزيع –م�صر 7991م.
- نهاية الزين يف اإر�صاد املبتدئني ملحمد بن عمر نووي اجلاوي اأبو عبد املعطي، دار الفكر، بريوت.  

- نيل االأوطار �صرح منتقى االأخبار ملحمـد بن علي  ال�صوكـاين، املتوفى �صنة 0521هـ، دار احلديث، الطبعة 
االأولى. 

ضوابط فقه املوازنات املتعلقة باألحكام التكليفية
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فقه الموازنات
 عند شيخ اإلسالم ابن تيمية 

دراسة تأصيلية تطبيقية

الدكتور / اأمين حمزة عبد احلميد اإبراهيم 

اأ�صتاذ م�صاعد بكلية ال�صريعة واأ�صول الدين بجامعة جنران
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املقدمة

ب�سم اهلل ، واحلمد هلل ، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل ، وبعد:

فاإن مِن اأ�سعدِ العباد من ا�ستطاع اأن يقف على حمبوب اهلل عز وجل فيلتزمه ، ويتجلَّى له ما ُيبغ�سه 
 ، ال�سبل  وا�ستباه  ال�سهوات،  ، وطغيان  ال�سبهات  قوة  بلوغه ذلك مع  �سعادته عند  وتزداد   ، اهلل فيجتنبه 

وتعار�ض احل�سنات وال�سيئات.

وال �سّك اأنه يفتقر يف �سبط �سريه اإلى معرفة امل�سالح واملفا�سد، فيوازن بينهما ؛ لي�ستكمل �سريه اإلى 
مر�ساة ربه، وال يخفى دوُر العلماء يف بيان ال�سوابط لهذه املوازنات وتقرير القواعد لدفع املتعار�سات. 

ومن هذا الباب فقد قامت كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية بجامعة اأم القرى بتنظيم موؤمتٍر 
بعنوان » فقه املوازنات ودوره يف احلياة املعا�سرة « .

وقد ا�ستخرت اهلل عز وجل على امل�ساركة يف هذا املوؤمتر ، ببيان جهد اأحد اأئمة امل�سلمني يف تقرير 
فقه املوازنات وتاأ�سيله ، وبيان اأهميته و�سوابطه مع الوقوف على بع�ض التطبيقات الفقهية عنده ، فوقع 
تيمية)1(،  ابن  ال�سالم  عبد  احلليم  عبد  بن  اأحمد  العبا�ض  اأبي  الدين  تقي  االإ�سالم  �سيخ  على  االختيار 
اين مولًدا)3(، ثم الدم�سقي من�ساأ ومدفًنا؛ وذلك ملا متّيز به رحمه اهلل من عناية  النمريي ن�سًبا)2(، احلرَّ

)1( ِذْكُر َمْن ترجم ل�سيخ االإ�سالم يف �سبب تلقيب العائلة باآل )تيمية( ؛ منها: ما نقله ابن عبد الهادي رحمه اهلل اأن جده 
حممًدا ، وهو اخلام�ض من اآبائه ، كانت اأمه ت�سمى :« تيمية »، وكانت واعظة، فن�سب اإليها، وعرف بها.

وقيل: اإن جده حممد بن اخل�سر حج على درب تيماء، فراأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امراأته قد ولدت بنًتا له فقال: يا 
تيمية، يا تيمية، فلقب بذلك. انظر : العقود الدرية البن عبد الهادي �ض)4( ، و�سري اأعالم النبالء )289/22( ، والتبيان 
لبديعة الزمان البن نا�سر الدين املد�سقي )1461/3(، الكواكب الدرية �ض)52(، وال�سهادة الزكية �ض)24( كالهما 

ملرعي بن يو�سف احلنبلي.
ري ، وهم بطن من عامر بن �سع�سة بن معاوية بن بكر بن هوازن العدنانية ، فال�سيخ ابن تيمية  )2( وهي ن�سبة اإلى بني ُنَ
عربي ، وقد ن�سبه اإلى بني نري ابن نا�سر الدين الدم�سقي يف كتابه »التبيان لبديعة الزمان« )1461/3( وقد ُوِجَدت 
ا عليها يف بع�ض ر�سائل ال�سيخ املخطوطة. انظر: املدخل اإلى اآثار �سيخ االإ�سالم ابن تيمية �ض)16(،  هذه الن�سبة من�سو�سً

واجلامع ل�سرية �سيخ االإ�سالم �ض)491(     
)3(وهي مدينة عظيمة م�سهورة ، وهي مدينة ديار م�سر ، بينها وبني الرها يوم ، وبني الرقة يومان، وهي على طريق 

فقه املوازنات عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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بالغة بفقه املوازنات وتقريره لقواعده ، واال�ستدالل على حجيته وا�ستح�ساره ل�سوره ، ثم ظهور ذلك يف 
اختياراته وفقهه .

وقد جاءت الدرا�سة يف متهيد ، وثالثة مباحث ، وخامتة : 

اخت�ض التمهيد: بالتعريف بفقه املوازنات ، يف ثالثة اأمور :

اأوال : املوازنة لغة.

ثانًيا : املق�سود بفقه املوازنات.

ثالًثا : الفرق بني فقه املوازنات وفقه االأولويات.

ثم تناول املبحث االأول : تاأ�سيل ابن تيمية لفقه املوازنات ، وبيان مراتبه واأهميته ، وذلك يف ثالثة 
مطالب :

املطلب االأول : التاأ�سيل لفقه املوازنات.  

املطلب الثاين : �سوراملوازنات ، واأ�سول التعرف على املوازنة ال�سحيحة .  

وفيه فرعان :   

الفرع االأول : �سور املوازنات .   

الفرع الثاين : اأ�سول التعرف على املوازنة ال�سحيحة .   

املطلب الثالث : اأهمية فقه املوازنات واالآثار املرتتبة عليه .  

وفيه فرعان :    

الفرع االأول :اجلهل بفقه املوازنات يف�سي اإلى ا�سطراب كبري .

املو�سل وال�سام والروم . معجم البلدان )235/2(. 
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الفرع الثاين :فقه املوازنات ي�سبط م�سار التغيري واالإ�سالح.

ثم املبحث الثاين : يف بع�ض القواعدالعامة لفقه املوازنات عند ابن تيمية :

وذلك يف اأربعة مطالب :

املطلب االأول : االأحكام ال�سرعية مبنية على حتقيق امل�سلحة ودفع املف�سدة.

املطلب الثاين :االأحكام ال�سرعية املبنية على املوازنات تتغريَّ بتغريرُّ مقت�سى املوازنات.

املطلب الثالث:املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد وظيفة خوا�ض العلماء.

املطلب الرابع : اعتبار النيات واملقا�سد يف فقه املوازنات.

واخت�ض املبحث الثالث واالأخري : باملجال التطبيقي لفقه املوازنات عند ابن تيمية :

وا�ستمل على اأربعة مطالب ، حوت ثالث ع�سرة م�ساألة فقهية ، بيانها كالتايل :

املطلب االأول : امل�سائل الفقهية املبنية على تفويت امل�سلحة لدرء مف�سدة اأعظم.   

م�ساألة )1( : التداوي باالأدوية اخلبيثة اأو بالرقى املحرمة.

م�ساألة )2( : طواف احلائ�ض.

املطلب الثاين : امل�سائل الفقهية املبنية على ارتكاب املف�سدة لتح�سيل منفعة اأعظم.

م�ساألة )1( : اأكل امليتة عند املخم�سة. 

م�ساألة )2( : اإباحة ي�سري الغرر للحاجة. 

) اأ ( بيع العرايا. 

)ب( بيع املغيبات يف االأر�ض .

فقه املوازنات عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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م�ساألة )3( : �سرف االأموال املاأخوذة من الرعية ظلًما يف م�سالح امل�سلمني.

املطلب الثالث : امل�سائل الفقهية املبنية على درء اأعظم املف�سدتني باحتمال اأدناهما.

م�ساألة )1( : تقدمي �سفر املراأة املهاجرة بال حمرم على بقائها بدار احلرب.

م�ساألة )2( : قتل من مل يقاتل من الكفار. 

م�ساألة )3( : م�ساألة الترت�ض .

م�ساألة )4(: �سالة الع�سر يف وقت النهي .

م�ساألة )5( : ال�سالة خلف اأئمة الفجور واإقامة اجلهاد واحلدود بهم .

املطلب الرابع : امل�سائل الفقهية املبنية على ترك امل�سلحة ال�سغرى لتح�سيل امل�سلحة 
االأعظم اأو للجمع بني امل�سلحتني.

م�ساألة )1( : ال�سالة على من كان مظهًرا للف�سق. 

م�ساألة )2( : ترك االإمام لالأف�سل تاأليًفا للماأمومني اأو تعليًما لهم .

اأما اخلامتة فقد اأوجزت فيها اأهم النتائج التي اأنتجها البحث . 

ا لوجهه الكرمي ،  هذا ، واأ�ساأل اهلل عز وجل اأن ينفع بهذا البحِث كاتبه وقارئه ، واأن يجعله خال�سً
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني . 
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التمهيد: 

التعريف بفقه املوازنات.

اأواًل : تعريف املوازنة لغًة 

املوازنة يف اللغة م�سدر َواَزن ، وتاأتي مبعنى املقابلة بني اأمرين بق�سد املقارنة بينهما، يقال : واَزْنت 
ُبني ال�سيئني ُمَواَزَنًة، وِوزانًا ، اأي عادله ، وقابله ، وحاذاه . ووازن ال�سيُء ال�سيَء: �ساواه يف الوزن)4(.

ثانًيا : املق�صود بفقه املوازنات . 

فيها  بالنظر  ُيكن  الذي   ، الفعل  على  املرتتبة  واملفا�سد  امل�سالح  بني  املقابلة  هو:  املوازنات  فقه 
احلكُم على مدى م�سروعية الفعل يف حتقيق امل�سلحة االأكرب، ودفع املف�سدة االأعظم. 

ففقه املوازنات هو فقه التعار�ض والرتجيح بني امل�سلحة واملف�سدة.

وهذا النوع من الفقه قد اأملح اإليه القراآن الكرمي يف غري مو�سع)5(، فمن ذلك قوله تعالى يف �سياق 
ق�سة مو�سى مع اخل�سر:فخرُق ال�سفينِة واإن كان يف ظاهره �سرًرا الأ�سحابها، اإال اأنه كان يف م�سلحتهم 
باإبقاء ال�سفينة عندهم ، ففي االآية دليل على جواز ارتكاب املف�سدة االأدنى وهي اإحداث اخلرق يف ال�سفينة 

لت�سري معيبة ؛ لتندفع بذلك املف�سدة االأكرب؛ من �سياعها بالكلية على اأ�سحابها با�ستيالء امَلِلك عليها .

قال القرطبي: » يف خرق ال�سفينة دليل على اأن للويّلِ اأن ينق�ض مال اليتيم اإذا راآه �سالحا،مثل اأن 
يخاف على ريعه ظاملا فيخرب بع�سه«)6(.

وقال اأبويو�سف: يجوزللويل اأن ي�سانع ال�سلطان ببع�ض مال اليتيم عن البع�ض«.

ثالًثا : الفرق بني فقه املوازنات وفقه االأولويات)7( :

)4( انظر مادة )وزن( يف: ل�سان العرب )4828( والقامو�ض املحيط )1238(، واملعجم الو�سيط )1029/2(.
)5( و�سياأتي غري ذلك من االأمثلة عند احلديث على تقعيد ابن تيمية لفقه املوازنات.

)6( اجلامع الأحكام القراآن للقرطبي )19/11( .
ف فقه االأولويات باأنه: و�سع كل �سيء يف مرتبته ، فال يوؤخر ما حقه التقدمي ، اأو يقدم ما حقه التاأخري..، وقيل  )7( ُعرِّ

فقه املوازنات عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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لعل اأقرب امل�سطلحات لفقه املوازنات هو: فقه االأولويات، ووجه املقاربة بينهما يظهر يف اأمرين : 

االأول :اأن كليهما ي�سرتكان يف معنى املقابلة بني طرفني.

توؤول  واالأولويات تتغريبتغري مقت�سياتها وما  املوازنات  النظر يف  االأحكام املرتتبة على  اأن   : الثاين 
اإليه .

واأما وجه املفارقة بني امل�سطلحني فلعله يظهر يف اأمرين :

االأول : اأن فقه املوازنات قد يكون يف الفعل الواحد امل�ستمل على م�سلحة من جهة، ومف�سدة من جهة 
ُينَظر فيه  الذي  االأولويات  ، بخالف فقه  الفعل  للو�سول مل�سروعية هذا  بينهما  ، فُيحتاج للرتجيح  اأخرى 
اإلى فعلني خمتلفني ي�ستمل كالهما على م�سلحة ، لكنهما ال ي�ستويان يف املنزلة ويف مقدار تلك امل�سلحة 
اأو  اإلى و�سع كل فعل يف مكانه ومنزلته من االآخر، فيقدم االأهم على املهم،  النظر فيهما  ، فُيحتاج بعد 

ال�سروري على احلاجي ، وهكذا .

الثاين : اأن فقه املوازنات يتطلب نوًعا من التعار�ض بني اأمرين ال يكن فعل اأحدهما اإال برتك االآخر 
وتفويته، بخالف فقه االأولويات فقد ُيفعل االأمُر املرتوك بعد االنتهاء من الفعل املقدم . 

ويكن القول اأن املوازنات تتطلب فقًها اأدق واأعمق من االأولويات ؛ ملا يف املوازنات من تداخل امل�سالح 
واملفا�سد واجتماعها يف الفعل الواحد .

وقد اعتنى �سيخ االإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل بفقه املوازنات عناية بالغة ، وبرز ذلك عنده يف اأنحاء 
كثرية ، ينتظمها ثالثة اأمور رئي�سة : 

االأول : يف تاأ�سيله لفقه املوازنات ، وبيان مراتبه واأهميته.

الثاين : يف بيان بع�ض قواعده العامة.

الثالث : يف ظهور اأثر ذلك على اختياراته الفقهية .

و�سيتناول البحث هذه اجلوانب الثالثة يف املباحث االآتية مب�سيئة اهلل .

: الفهم لالأعمال ال�سرعية الني لها حق التقدمي على غريها عند االمتثال . انظر : اأولويات احلركة االإ�سالمية للدكتور 
ا �ض)9( ، فقه االأولويات ملحمد الوكيلي �ض)16-15(.  القر�ساوي �ض)34( ، وفقه االأولويات له اأي�سً
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املبحث االأول: تاأ�صيل ابن تيمية لفقه املوازنات وبيان مراتبه واأهميته

وفيه ثالثة مطالب : 

املطلب االأول :التاأ�صيل لفقه املوازنات.  

ا�ستدل ابن تيمية رحمه على فقه املوازنات باملنقول واملعقول ، فاأما املنقول فقد �سرد العديد من 
ل لفقه املوازنات واعتباره �سرًعا)8( ، فمن ذلك:  الن�سو�ض القراآنية التي توؤ�سِّ

اأَْكرَبُ ِمن  ْثُمُهَماآ  َواإِ ا�ِض  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  اإِْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل  َوامْلَْي�ِسِر  ْمِر  ُلوَنَك َعِن اخْلَ 1- قوله تعالى :َي�ْساأَ
ْمِر  ُروَن َي�ْساأَُلوَنَك َعِن اخْلَ ُ اهلّلُ َلُكُم االآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ ْفِعِهَما َوَي�ْساأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيبنيِّ نَّ
ْفِعِهَما َوَي�ْساأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك  ا�ِض َواإِْثُمُهَماآ اأَْكرَبُ ِمن نَّ َوامْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ
ُروَن البقرة :219 ففي االآية املوازنة بني منفعة اخلمر املرجوحة ، وامل�سرة  ُ اهلّلُ َلُكُم االآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ ُيبنيِّ

احلا�سلة ب�سربها ، ثم بيَّنت االآية اأن دفَع م�سرتها مقدٌم على جلب منفعتها . 

ُكْم َوَع�َسى اأَن  ُكْم َوَع�َسى اأَن َتْكَرُهوْا �َسْيًئا َوُهَو َخرْيٌ لَّ 2- قوله تعالى : ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَّ
َتْعَلُموَن البقرة:216 فالقتال اجتمع فيه كراهُة النف�ض له ملا  َواأَنُتْم اَل  َيْعَلُم  ُكْم َواهلّلُ  برُّوْا �َسْيًئا َوُهَو �َسرٌّ لَّ حُتِ
فيه من اإتالف النف�ض واملال ، واملنفعة يف حتقيق التوحيد ودعوة النا�ض لعبادة اهلل عز وجل ، وقد بينت 
االآية اأن امل�سرة الواقعة على البدن واملال حُتَتمل بل جتب من اأجل حتقيق امل�سلحة االأعظم واالأعم بتحقيق 

االإيان والعبادة)9(.

ِخْفُتْم  ْن  اإِ اَلِة  ال�سَّ ِمَن  ُروْا  َتْق�سُ اأَن  ُجَناٌح  َعَلْيُكْم  َفَلْي�َض  االأَْر�ِض  يِف  َرْبُتْم  �سَ َواإَِذا  تعالى:  قوله   -3
واإن كان هي  ؛ فاإمتام ال�سالة  الن�ساء:101  ِبيًنا  مرُّ ا  َعُدوًّ َلُكْم  َكاُنوْا  اْلَكاِفِريَن  اإِنَّ  َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ َيْفِتَنُكُم  اأَن 
امل�سلحة املق�سودة من ال�سالة ، اإال اأنها ُتِرَكت لدفع املف�سدة االأكرب منها ، وهو متكني الكفار من امل�سلمني 

يف اأثناء ال�سالة .

دٌّ َعن �َسِبيِل اهلّلِ َوُكْفٌر  َراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�سَ ْهِر احْلَ ُلوَنَك َعِن ال�سَّ 4- قوله تعالى :َي�ْساأَ
َحتََّى  ُيَقاِتُلوَنُكْم  َيَزاُلوَن  َواَل  اْلَقْتِل  ِمَن  اأَْكرَبُ  َواْلِفْتَنُة  اهلّلِ  ِعنَد  اأَْكرَبُ  ِمْنُه  اأَْهِلِه  َواإِْخَراُج  َراِم  احْلَ َوامْلَ�ْسِجِد  ِبِه 

)8( جمموع الفتاوى )51/20(
)9( انظر : جمموع الفتاوى )230/27(

فقه املوازنات عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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ْعَماُلُهْم يِف  ْوَلِئَك َحِبَطْت اأَ وُكْم َعن ِديِنُكْم اإِِن ا�ْسَتَطاُعوْا َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفاأُ َيُردرُّ
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن البقرة :217 ، ففي االآية بيان اأن القتال يف ال�سهر  َحاُب النَّ ْنَيا َواالآِخَرِة َواأُْوَلِئَك اأَ�سْ الدرُّ
احلرام واإن كان حمظوًرا ؛ ملا فيه من املف�سدة ، اإال اأن ما ارتكبه امل�سركون من �سدٍّ عن �سبيل اهلل وكفر به 

اأكربعند اهلل.

قال ابن تيمية رحمه اهلل : 

»واإن كن قتُل النفو�ض فيه �سرفالفتنة احلا�سلة بالكفر وظهور اأهله اأعظم من ذلك ؛ يف دفع اأعظم 
الف�سادين بالتزام اأدناهما«)10(.

ا  ُخُذوْا ِمَّ ْعُروٍف اأَْو َت�ْسِريٌح ِباإِْح�َساٍن َواَل َيِحلرُّ َلُكْم اأَن َتاأْ َتاِن َفاإِْم�َساٌك مِبَ اَلُق َمرَّ 5- قوله تعالى :الطَّ
ِفيَما  َعَلْيِهَما  ُجَناَح  َفاَل  اهلّلِ  ُحُدوَد  ُيِقيَما  اأَالَّ  ِخْفُتْم  َفاإِْن  اهلّلِ  ُحُدوَد  ُيِقيَما  اأَالَّ  َيَخاَفا  اأَن  اإِالَّ  �َسْيًئا  اآَتْيُتُموُهنَّ 
امِلُوَن  البقرة: 239 ووجه الداللة  اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد اهلّلِ َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهلّلِ َفاأُْوَلِئَك ُهُم الظَّ
لدفع  و�سجودها  وركوعها  بقيامها  ال�سالة  اإمتام  املرتتبة على  امل�سلحة  تفويت  االآية يظهر يف جواز  من 
يتبعه،  اأومن عدو  اأومن �سبع يطلبه،  امل�سايفة،  نف�سه يف حال  املرء »على  االأعظم يف حال خوف  املف�سدة 

اأو�سيل يحمله. وباجلملة فكل اأمريخاف منه على روحه فهومبيح مات�سمنته هذه االآية«)11(.

واأما من جهة املعقول : فقد قرر ابن تيمية رحمه اهلل اأن املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد هو اأمر مقرر 
يف العقول ال ُيخَتلف عليه ؛ فقال رحمه اهلل : »بل ذلك ثابت يف العقل كما يقال : لي�ض العاقل الذي يعلم 

اخلري من ال�سر، واإنا العاقل الذي يعلم خرياخلريين و�سرال�سرين، وين�سد : 

مر�سان خمتلفان داوى االأخطرا اإن اللبيبَ اإذا بدا من ج�سمه  

اإلى تقوية القوة ودفع املر�ض ؛ والف�ساد اأداة  وهذا ثابت يف �سائراالأمور؛ فاإن الطبيب مثاًل يحتاج 
تزيدهما مًعا؛ فاإنه يرجح عند وفورالقوة تركه ؛ اإ�سعاًفا للمر�ض، وعند �سعف القوة فعَله؛ الأن منفعَة اإبقاء 
القوة واملر�ض اأولى من اإذهابهما جميعا؛ فاإن ذهاب القوة م�ستلزم للهالك، ولهذا ا�ستقر يف عقول النا�ض 
اأنه عند اجلدب يكون نزول املطر له مرحمة، واإن كان يتقوى مبا ُينبته اأقوام على ظلمهم ، لكن عدمه اأ�سد 

)10( جمموع الفتاوى )513/10(
)11( انظر: اجلامع الأحكام القراآن )199/4(
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�سرًرا عليهم ،ويرجحون وجود ال�سلطان مع ظلمه على عدم ال�سلطان، كما قال بع�ض العقالء: �ستون �سنة 
من �سلطان ظامل خري من ليلة واحدة بال �سلطان«)12(.

وقال رحمه اهلل مبيًنا اأهمية املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد: »  فهذا اأ�سل عظيم يف هذه امل�سائل 
ونوعها ؛ ال ينبغي اأن ينظر اإلى غلظ املف�سدة املقت�سية للحظر ، اإال وينظر مع ذلك اإلى احلاجة املوجبة 

لالإذن ، بل املوجبة لال�ستحباب ، اأواالإيجاب«)13(.

)12( جمموع الفتاوى )54/20(
)13( جمموع الفتاوى )181/26(

فقه املوازنات عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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املطلب الثاين :�صور املوازنات واأ�صول التعرف عليها.

وفيه فرعان.

الفرع االأول :�صور املوازنات : 

بعد ما قرر ابن تيمية رحمه اهلل اأن للح�سنات منافع وهي واجبة ، واأن يف تركها م�سار،  وعلى العك�ض 
من ذلك ال�سيئات ، بداأ يعر�ض لالأحوال التي يح�سل فيها التعار�ض بني احل�سنات وال�سيئات ، واأنها على 

ثالث �سور، فقال رحمه اهلل :

بني  املرجوح.واإما  بتفويت  اأح�سنهما  فتقدم  بينهما؛  اجلمع  يكن  ال  ح�سنتني  بني  اإما  »التعار�ض 
�سيئتني ال يكن اخللو منهما ؛ فيدفع اأ�سواأهما باحتمال اأدناهما . واإما بني ح�سنة و�سيئة ال يكن التفريق 
بينهما ؛ بل فعل احل�سنة م�ستلزم لوقوع ال�سيئة ؛ وترك ال�سيئة م�ستلزم لرتك احل�سنة ؛ فريجح االأرجح من 

منفعة احل�سنة، وم�سرة ال�سيئة«)14(.

فهذه ال�سور الثالث التي ذكرها ابن تيمية على النحو االآتي: 

ال�سورة االأولى : اأن تتعار�ض م�سلحتان ال يكن اجلمع بينهما ، فتقدم اأح�سنهما ، وتفوت امل�سلحة 
االأخرى.

ال�سورة الثانية : اأن جتتمع مف�سدتان ال يكن دفعهما مًعا ، فرتتكب ال�سيئة االأدنى لدفع االأعلى .

ال�سورةالثالثة :اأن جتتمع ح�سنة و�سيئة ال يكن التفريق بينهما ، بحيث فعل احل�سنة م�ستلزم لوقوع 
 ، ال�سيئة  بينهمامبقدار منفعة احل�سنة وم�سرة  ، فريجح  ال�سيئة م�ستلزم لرتك احل�سنة  وترك   ، ال�سيئة 

وذلك على وجهني :

االأول: ارتكاب املف�سدة لتح�سيل منفعة اأعظم .

الثاين :تفويت امل�سلحة لدرء مف�سدة اأعظم .

)14( جمموع الفتاوى )51/20(
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ثم قال رحمه اهلل بعد ذكر �سوراملوازنة: » فتبنيَّ اأن ال�سيئة حُتَتمل يف مو�سعني: دفع ما هو اأ�سواأ 
منها اإذا مل ُتدفع اإال بها ؛ وحت�سل مبا هو اأنفع من تركها اإذا مل حت�سل اإال بها. واحل�سنة ُترَتك يف مو�سعني 
تة ملا هو اأح�سن منها ; اأو م�ستلزمة ل�سيئة تزيد م�سرتها على منفعة احل�سنة. هذا فيما  : اإذا كانت مفوِّ

يتعلق باملوازنات الدينية«)15(.

فبهذا الكالم ُيبنيِّ ابن تيمية رحمه اهلل املوا�سَع التي ُترَتكب فيها املف�سدة، وكذلك التي ُترَتك فيها 
امل�سلحة . 

وال يخفى –يف جميع ما �سبق- اأنه متى اأمكن اجلمع بني احل�سنتني اأو ترك كلتا ال�سيئتني ، كان ذلك 
اأولى ، ومتى اأمكن فعل جميع امل�سالح ، وترك جميع املفا�سد ، كان ذلك هو املق�سود من الت�سريع .

ف على املوازنة ال�صحيحة . الفرع الثاين :اأ�صول التعرُّ

تيمية رحمه اهلل  ابن  ، بنيَّ  وال�سيئات  التعار�ض بني امل�سالح واملفا�سد واحل�سنات  اأوجه  بيان  بعد 
موازنة  اإلى  لن�سل  بغريها؛  موازنتها  عند  وت�سورها  االأفعال  لتو�سيف  فيها  النظر  يجب  التي  االأ�سول 

�سحيحة من�سبطة تعتمد على حتقيق خري اخلريين ودفع �سر ال�سرين.

ا اأ�سول التعرف على فقه املوازنات : قال ال�سيخ رحمه اهلل مبيٌنً

 » وهو مبني على اأربعة اأ�سول : 

اأحدها: معرفة مراتب احلق والباطل، واحل�سنات وال�سيئات ، واخلريوال�سر؛ ليعرف خري اخلريين 
و�سرال�سرين .

الثاين: معرفة ما يجب من ذلك وماال يجب، وما ي�ستحب من ذلك وماال ي�ستحب.

الثالث: معرفة �سروط الوجوب واال�ستحباب من االإمكان والعجز، واأن الوجوب واال�ستحباب قد يكون 
م�سروًطا باإمكان العلم والقدرة .

الرابع: معرفة اأ�سناف املخاطبني واأعيانهم؛ ليوؤمر كل �سخ�ض مبا ي�سلحه ، اأومبا هو االأ�سلح له 
)15( جمموع الفتاوى )53/20(
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من طاعة اهلل ور�سوله، وُينَهى عما ينفع نهيه عنه، وال يوؤمربخري يوقعه فيما هو �سر من املنهي عنه مع 
اال�ستغناء عنه«)16(.

ما  واإدراك   ، بها  واالإحاطة   ، فيها  النظر  قبل  �سحيحة  موازنة  ت�ستقيم  ال  االأربعة  االأ�سول  فهذه 
يرتتب عليها ؛ الأن املوازنات تختلف باختالف ذات االأفعال وجوًبا اأو ا�ستحباًبا ، وكذلك تختلف باختالف 

االأ�سخا�ض وعلمهم وقدرتهم ، واالأحكام املبنية على ذلك .

و�سيتناول البحث مزيد الكالم على هذه االأ�سول عند احلديث على القواعد العامة اأو املعامل العامة 
لفقه املوازنات عند ابن تيمية رحمه اهلل . 

)16( جمموع الفتاوى )434/14(
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املطلب الثالث: اأهمية فقه املوازنات ، واالآثار املرتتبة عليه.

الفرع االأول : اجلهل بفقه املوازنات ُيف�صي اإلى ا�صطراب كبري .

�سبق بياُن اأن النظر يف فقه املوازنات يتعني ؛ لتحقيق امل�سالح واجتناب املفا�سد ، على التف�سيل 
ال�سابق يف مقدار امل�سلحة وال�سيئة كما ذكر ابن تيمية ، ومن ثمَّ فاإن عدم العلم بهذا النظر يف املوازنات 
ه الفعل ، وفعل ما حقه الرتك ، ويوؤول االأمر اإلى ا�سطراب يف االأفعال ،  ُيف�سي بال�سرورة اإلى ترِك ما حقرُّ

و�سطط يف االختيار.

ه عليه ابن تيمية رحمه اهلل ؛ حيث قال : »وهذا الباب ) باب تف�سيل بع�ض االأعمال على  وهذا ما نبَّ
بع�ض ( اإن مل ُيعَرف فيه التف�سيل، واأن ذلك قد يتنوع بتنوع االأحوال يف كثري من االأعمال ، واإال وقع فيها 
ُيحافظ عليه ما ال يحافظ على  فعٍل ورجحانه  ا�ستحباَب  اعتقد  اإذا  النا�ض من  فاإن يف  ا�سطراب كثري؛ 
الواجبات ، حتى يخرج به االأمُر اإلى الهوى والتع�سب واحلمية اجلاهلية ، كما جتده فيمن يختار بع�ض هذه 

االأمور فرياها �سعاًرا ملذهبه. 

ا على هذا الرتك اأعظَم من حمافظته على  ومنهم من اإذا راأى تْرَك ذلك هو االأف�سل ُيحافظ اأي�سً
اإلى اتباع الهوى واحلمية اجلاهلية ، كما جتده فيمن يرى الرتك  ترك املحرمات ؛ حتى يخرج به االأمر 

�سعاًرا ملذهبه ، واأمثال ذلك ، وهذا كله خطاأ. 

ع ما و�سعه اهلل ور�سوله ، ويوؤلف ما األف اهلل بينه ور�سوله  والواجب اأن ُيعطي كل ذي حق حقه ، ويو�سِّ
، ويراعي يف ذلك ما يحبه اهلل ور�سوله من امل�سالح ال�سرعية واملقا�سد ال�سرعية «)17(.

فال  ؛  وغريها  والورع،  والزهد  واملحبة  التقوى  من  املرء  تعبدات  تن�سبط  املوازنات  فقه  ومبعرفة 
ي�سرفنه ال�سيطان عن ذلك ب�سبهة ، وال ي�سلنه جلهله .

وقد اأفا�ض ابن تيمية يف بيان ذلك و�سبطه ، ومن ذلك قوله عن الورع ال�سحيح : 

»ومتام الورع: اأن يعلم االإن�سان خرياخلريين و�سرال�سرين، ويعلم اأن ال�سريعة مبناهاعلى حت�سيل 
امل�سالح وتكميلها ، وتعطيل املفا�سد وتقليلها، واإال فمن مل ُيوازن ما يف الفعل والرتك من امل�سلحة ال�سرعية 

)17(جمموع الفتاوى )199/24(
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واملف�سدة ال�سرعية ، فقد يدع واجبات ويفعل حمرمات. ويرى ذلك من الورع كمن يدع اجلهاد مع االأمراء 
الظلمة ، ويرى ذلك ورًعا، ويدع اجلمعة واجلماعة خلف االأئمة الذين فيهم بدعة اأو فجور، ويرى ذلك من 

الورع ...«)18(.

وقال رحمه اهلل يف بيان حقيقة الزهد ال�سحيح : » وكذلك » الزهد والرغبة » : من مل يراِع ما يحبه 
اهلل ور�سوُله من الرغبة والزهد ، وما يكرهه من ذلك ؛ واإال فقد يدع واجبات ويفعل حمرمات، مثل من 
يدع مايحتاج اإليه من االأكل اأواأكل الد�سم حتى يف�سد عقله ، اأوت�سعف قوته عما يجب عليه من حقوق اهلل 
تعالى اأوحقوق عباده، اأويدع االأمر باملعروف والنهي عن املنكرواجلهاد يف �سبيل اهلل ؛ ملا يف فعل ذلك من 
اأذى بع�ض النا�ض واالنتقام منهم ، حتى ي�ستويل الكفار والفجارعلى ال�ساحلني االأبرار، فال ينظرامل�سلحة 

الراجحة يف ذلك«)19(.

الفرع الثاين: فقه املوازنات ي�صبط م�صار التغيري واالإ�صالح.

ال�سبهات  بدفع  املخالفات  اأَِلفوه من  ما  وتغيري   ، العاملني  لرب  النا�ض  تعبيد  العلماء هي  اإن وظيفة 
رون العامَة عنهم عن  واجتناب ال�سهوات ، لكن قد يخطئ بع�ُض العاملني يف مقام التوجيه واالإ�سالح، فُيَنفِّ
غري ق�سد ، وي�سدون النا�ض عن �سبيل اهلل ال عن عمد ؛ وذلك لعدم نظرهم يف املوازنات ، وتركهم اعتبار 

املاآالت، ويظهر اأثُر ذلك اأحياًنا يف تكليف النا�ض ما ال يطيقون ، اأوحملهم على ما عنه قد يعجزون.

ه ابُن تيمية رحمه اهلل على هذا االأمر ، وبنيَّ اأن املت�سدر لتوجيه النا�ض ودعوتهم واإ�سالح  وقد نبَّ
�سريهم ، يجب اأن يكون على علم تام بفقه املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد ، فال ياأمر اإال مبا اأمكن علُمه 

وعمله ، واإن اقت�سى ذلك تاأخري البيان حتى يتاأهل املتلقي للتكليف .

قال ابن تيمية رحمه اهلل : »اإن من امل�سائل م�سائلَ جواُبها ال�سكوت، كما �سكت ال�سارع يف اأول االأمر 
عن االأمر باأ�سياء ، والنهي عن اأ�سياء حتى عال االإ�سالم وظهر . 

اأخراهلل  كما  التمكن،  وقت  اإلى  الأ�سياَء  والبالَغ  رالبياَن  يوؤخِّ قد  ؛  والبالغ كذلك  البيان  فالعامل يف 
�سبحانه اإنزال اآيات وبيان اأحكام اإلى وقت متكن ر�سول الله�سلى اهلل عليه و�سلم ت�سليًما اإلى بيانها . 

)18( جمموع الفتاوى )512/10(
)19(جمموع الفتاوى )513/10(
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ُيبني حقيقة احلال يف هذا، واحلجة على العباد اإمنا تقوم ب�سيئني : ب�سرط التمكن من العلم مبا 
اأنزل اهلل ، والقدرة على العمل به .

فاأما العاجزعن العلم كاملجنون اأوالعاجزعن العمل فال اأمرعليه وال نهي، واإذا انقطع العلم ببع�ض 
الدين اأوح�سل العجزعن بع�سه ، كان ذلك يف حق العاجزعن العلم اأوالعمل بقوله، كمن انقطع عن العلم 
بجميع الدين، اأوعجزعن جميعه كاملجنون مثال، وهذه اأوقات الفرتات، فاإذا ح�سل من يقوم بالدين من 
العلماء اأواالأمراء اأوجمموعهما ، كان بيانه ملا جاء به الر�سول �سيئا ف�سيئا، مبنزلة بيان الر�سول ملا بعث به 

�سيئا ف�سيئا.

ومعلوم اأن الر�سول ال يبلغ اإال ما اأمكن علمه والعمل به ، ومل تاأت ال�سريعة جملة ، كما يقال : اإذا 
اأردت اأن تطاع فاأمر مبا ي�ستطاع . والعك�ض �سحيح ؛ اإذا اأردت اأال تطاع فامر مبا ال ي�ستطاع .

د لدينه واملحيي ل�سنته ، ال ُيبلِّغ اإال ما اأمكن علمه والعمل به، كما اأن الداخل يف االإ�سالم  فكذلك املجدِّ
ن جميع �سرائعه ويوؤمر بها كلها .  ال يكن حني دخوله اأن يلقَّ

وكذلك التائب من الذنوب ؛ واملتعلم وامل�سرت�سد ال يكن يف اأول االأمراأن يوؤمربجميع الدين ويذكر له 
جميع العلم؛ فاإنه ال يطيق ذلك، واإذا مل يطقه مل يكن واجًبا عليه يف هذه احلال، واإذا مل يكن واجًبا مل يكن 
للعامل واالأمرياأن يوجبه جميعه ابتداء، بل يعفوعن االأمر، والنهي مباال يكن علمه وعمله اإلى وقت االإمكان، 

كماعفا الر�سول عماعفاعنه اإلى وقت بيانه.

م�سروط  والتحرمي  الوجوب  الأن  بالواجبات؛  االأمر  وترك  اإقراراملحرمات  باب  من  ذلك  واليكون 
باإمكان العلم والعمل، وقد فر�سنا انتفاء هذا ال�سرط . 

فتدبرهذا االأ�سل فاإنه نافع.ومن هنا يتبني �سقوط كثريمن هذه االأ�سياء واإن كانت واجبة اأوحمرمة يف 
االأ�سل ؛ لعدم اإمكان البالغ الذي تقوم به حجة اهلل يف الوجوب اأوالتحرمي ؛ فاإن العجزم�سقط لالأمروالنهي 

، واإن كان واجبا يف االأ�سل، واهلل اأعلم«)20(.

)20( جمموع الفتاوى )61-59/20(
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املبحث الثاين: بع�ض القواعد العامة لفقه املوازنات عند ابن تيمية.

وفيه اأربعة مطالب .

املطلب االأول : االأحكام ال�صرعية مبنية على حتقيق امل�صلحة ودفع املف�صدة.

ال يخفى اأن البحث والنظر يف فقه املوازنات يعتمد على الت�سليم باأن االأحكام ال�سرعية جاءت لتحقيق 
امل�سلحة ودفع املف�سدة . 

، ومن ذلك قوله  املوا�سع)21(  تيمية رحمه اهلل وقررها يف كثرٍي من  ابن  اأكد عليها  القاعدة  وهذه 
رحمه اهلل : » اإن ال�سريعة جاءت بتح�سيل امل�سالح وتكميلها ، وتعطيل املفا�سد وتقليلها، واأنها ترّجح خرَي 
باحتمال  املف�سدتني  اأعظم  وتدفع   ، اأدناهما  بتفويت  امل�سلحتني  اأعظم  ل  ال�سرين، وحت�سّ و�سرَّ  اخلريين 

اأدناهما«)22(.

ا رحمه اهلل : » وال�سريعة تاأمر بامل�سالح اخلال�سة والراجحة ؛ كاالإيان واجلهاد ; فاإن  وقال اأي�سً
االإيان م�سلحة حم�سة ، واجلهاد واإن كان فيه قتل النفو�ض فم�سلحته راجحة. وفتنة الكفر اأعظم ف�سادا 
دٌّ َعن �َسِبيِل اهلّلِ  َراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�سَ ْهِر احْلَ ُلوَنَك َعِن ال�سَّ من القتل، كما قال تعالى: َي�ْساأَ
َراِم َواإِْخَراُج اأَْهِلِه ِمْنُه اأَْكرَبُ ِعنَد اهلّلِ َواْلِفْتَنُة اأَْكرَبُ ِمَن اْلَقْتِل َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتََّى  َوُكْفٌر ِبِه َوامْلَ�ْسِجِد احْلَ
ْعَماُلُهْم يِف  ْوَلِئَك َحِبَطْت اأَ وُكْم َعن ِديِنُكْم اإِِن ا�ْسَتَطاُعوْا َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفاأُ َيُردرُّ

اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن البقرة :217. َحاُب النَّ ْنَيا َواالآِخَرِة َواأُْوَلِئَك اأَ�سْ الدرُّ

وتنهى عن املفا�سد اخلال�سة والراجحة ؛ كما نهت عن الفواح�ض ما ظهر منها وما بطن، وعن االإثم 
والبغي بغري احلق ، واأن ت�سركوا باهلل ما مل ينزل به �سلطانا ، واأن تقولوا على اهلل ما ال تعلمون . وهذه 
االأمور ال ُيبيحها قط يف حال من االأحوال ، وال يف �سرعة من ال�سرائع. وحترمي الدم وامليتة وحلم اخلنزير 
واخلمر وغري ذلك ما مف�سدته راجحة ، وهذا ال�سرب تبيحه عند ال�سرورة ; الأن مف�سدة فوات النف�ض 

اأعظم من مف�سدة االغتذاء به «)23(.

)21( انظر على �سبيل املثال: جمموع الفتاوى )138،265/1( ) 97/13( )343/23( )278/24( )591/28(
)22(جمموع الفتاوى )48/20(

)23( جمموع الفتاوى )230/27(
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ا:» فاإن اهلل بعث الر�سل بتح�سيل امل�سالح وتكميلها ، وتعطيل املفا�سد وتقليلها؛ فكل ما اأمر  وقال اأي�سً
اهلل به ور�سوله فم�سلحته راجحة على مف�سدته ، ومنفعته راجحة على امل�سرة ، واإن كرهته النفو�ض«)24(.

ومن االأمور املهمة التي اأ�سار اإليها ابن تيمية يف هذا املقام: اأن امل�سلحَة املح�سَة عزيزُة الوجود، 
قليلة الوقوع ؛ فما من م�سلحة اإال وفيها �سائبة م�سرة اأو ما يكدرها.

قال ال�سيخ رحمه اهلل : » فاإن امل�سلحة املح�سة نادرة فاأكرثاحلوادث فيها ما ي�سوء وي�سر، في�ستمل 
الفعل على ما ينفع ويحب ويراد ويطلب، وعلى ما ي�سرويبغ�ض ويكره ويدفع«)25(.

ومن ثمَّ تظهر اأهميُة املوازنات ، و�سرورة �سبط مقادير امل�سالح واملفا�سد يف االأعمال؛ حتى ال ُيقِدَم 
املرُء اإال على ما كانت م�سلحُته غالبة ، ويجتنب ما كانت مف�سدته ظاهرة .

)24(جمموع الفتاوى )278/24(
)25( جمموع الفتاوى )299/19(

فقه املوازنات عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املطلب الثاين:االأحكام ال�صرعية املبنية على املوازنات تتغري بتغري مقت�صى 
املوازنات.

َيعر�ض هذا املطلب للقاعدة العامة الثانية التي اأ�ساراإليها ابُن تيمية من القواعد التي ُتراعى عند 
النظر يف فقه املوازنات، وهي اأن االأحكام ال�سرعية املبنية على النظريف املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد ، 
تتغري بتغريرُّ مقت�سيات تلك امل�سالح واملفا�سد ، وهي بطبيعتها تتغري بتغرّي االأ�سخا�ض واالأزمان واالأماكن .

قال ابن تيمية رحمه اهلل : » فالعمُل الواحد يكون فعله م�ستحبا تارة ، وتركه تارة ، باعتبار ما يرتجح 
من م�سلحة فعله وتركه بح�سب االأدلة ال�سرعية. 

وامل�سلم قد يرتك امل�ستحَب اإذا كان يف فعله ف�ساٌد راجٌح على م�سلحته ، كما ترَك النبيرُّ�سلى اهلل 
عليه و�سلم بناء البيت على قواعد اإبراهيم ، وقال لعائ�سة :” لوال اأن قوَمك حديثو عهد باجلاهلية لنق�ست 
واحلديث يف  الكعبة والأل�سقتها باالأر�ض ، وجلعلت لها بابني باًبا يدخل النا�ض منه ، وباًبا يخرجون منه”. 

ال�سحيحني)26(. 

َك النبيرُّ�سلى اهلل عليه و�سلم هذا االأمَر الذي كان عنده اأف�سَل االأمرين ؛ للمعار�ض الراجح ،  فرَتَ
وهو حدثان عهد قري�ض باالإ�سالم ؛ ملا يف ذلك من التنفري لهم ، فكانت املف�سدُة راجحًة على امل�سلحة«)27(.

ه ابن تيمية رحمه اهلل اأن احلكم قد يختلف باختالف ال�سخ�ض املخاَطب باحلكم، بح�سب  ** ونبَّ
امل�سلحة املرجوة اأواملف�سدة املراد دفعها .

يقول ال�سيخ رحمه اهلل : 

اإزالُة جهله وظلمه،  »اإذا كان املاأموُرواملنهّيُ ال يتقيد باملمكن ؛ اإما جلهله ، واإما لظلمه، وال ُيكن 
فرمبا كان االأ�سلُح الكّف َواالإم�ساك عن اأمره ونهيه ، كما قيل : اإن من امل�سائل م�سائَل جواُبها ال�سكوت ، كما 

�سكت ال�سارع يف اأول االأمرعن االأمر باأ�سياء ، والنهي عن اأ�سياء، حتى عال االإ�سالم وظهر«)28(.

)26( رواه البخاري ، كتاب احلج ، باب : ف�سل مكة وبنيانها، برقم )1586( ، وم�سلم ، كتاب احلج ، باب : نق�ض الكعبة 
وبنائها ، برقم )1333(.

)27(جمموع الفتاوى )195/24(
)28( جمموع الفتاوى )59/20(
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ر ابُن تيمية رحمه اهلل اأن الواجَب املرتوَك  ** وملا كان احلكم يتغري بتغري مقت�سى املوازنات ، فقد قرَّ
لتح�سيِل ما هو اأوجب منه ال يكون واجًبا على احلقيقة يف هذه احلالة، بحيث ُيعاَقب على تركه ، وكذلك 
ُم الذي ُيفعل لدفع ما هو اأكرب منه ، ال يكوُن حمرًما ،  بحيث يعاقب على فعله،قال رحمه اهلل : »فاإذا  املحرَّ
م اأوكدهما ، مل يكن االآخر يف هذه احلال واجًبا ، ومل يكن تارُكه الأجل  ازدحم واجبان ال ُيكن جمُعهما، فُقدِّ

فعل االأوكد تارَك واجٍب يف احلقيقة. 

مان ال ُيكن ترُك اأعظِمهما اإال بفعل اأدناهما ، مل يكن فعل االأدنى يف هذه  وكذلك اإذا اجتمَع حمرَّ
ي ذلك ترَك واجب ، و�سمي هذا فعل حمرٍم باعتبار االإطالق مل ي�سر.  احلال حمرًما يف احلقيقة ، واإن �ُسمِّ
ما هو  لدفع  ; اأو  لل�سرورة  اأو  الراجحة  للم�سلحة  املحرم  وفعل  لعذر،  الواجب  ترك  ويقال يف مثل هذا: 

اأحرم«)29(.

)29(جمموع الفتاوى )57/20(

فقه املوازنات عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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املطلب الثالث: املوازنات بني امل�صالح واملفا�صد وظيفة خوا�ض العلماء.

ُيبني ابن تيمية رحمه اهلل قاعدة مهمة يف فقه املوازنات ، وهي: اأن من يقوم بالنظر يف امل�سالح 
واملفا�سد يجب اأن يكون من خوا�ض العلماء ، الذين يتميزون باأمرين :

ز به بني مراتب امل�سالح واملفا�سد ؛ وما توؤول اإليه االأمور، وما تقت�سيه  االأول: الب�سر النافذ الذي ُييِّ
االأحوال ؛ ملا يف ذلك من ا�ستباه وتالزم بني حتقيق امل�سلحة ودفع املف�سدة .

الثاين: العقل التام الذي ُيبعد �ساحبه عن احلكم مبقت�سى الرغبات اأو ال�سهوات ، بل يكون متجرًدا 
عن احلكم بتحقيق امل�سلحة الكربى اأو دفع املف�سدة االأعظم . 

فال يتكلم يف فقه املوازنات اإال من َكُملت اأهليته ، وَعُمق علمه ، فال ي�سطرب يف البحث ، وال تختلط 
م احلالل بدافع حتقيق امل�سلحة اأو دفع املف�سدة . عليه االأمور ، وال يخرج علينا من يحلل احلرام ، اأو ُيحرِّ

فاأقوام  ؛  والتالزم  اال�ستباُه  وقع  بال�سيئات  احل�سناُت  اختلطت  اإذا   «  : اهلل  رحمه  تيمية  ابن  قال 
ن �سيئاٍت عظيمة. واأقواٌم قد ينظرون اإلى  قد ينظرون اإلى احل�سنات ، فريجحون هذا اجلانب واإن ت�سمَّ
ال�سيئات ، فريجحون اجلانب االآخر واإن ترك ح�سناٍت عظيمة . واملتو�سطون الذين ينظرون االأمرين ، قد ال 
يتبنيَّ لهم اأو الأكرثهم مقدار املنفعة وامل�سرة ، اأو يتبني لهم فال يجدون من ُيعينهم على العمل باحل�سنات 
وترك ال�سيئات ; لكون االأهواء قارنت االآراء ؛ ولهذا جاء يف احلديث :«اإن اهلل يحب الب�سر النافذ عند ورود 

ال�سبهات ، ويحب العقل الكامل عند حلول ال�سهوات«)30(.

ر اأنواَع هذه امل�سائل ، وقد يكون الواجُب يف بع�سها - كما بينته فيما تقدم -  فينبغي للعامل اأن يتدبَّ
العفَو عند االأمر والنهي يف بع�ض االأ�سياء ; ال التحليل واالإ�سقاط. 

مثل اأن يكوَن يف اأمره بطاعٍة فعاًل)31( ملع�سيٍة اأكرَب منها، فُيرتك االأمر بها ؛ دفًعا لوقوع تلك املع�سية، 
مثل اأن َترفع مذنًبا اإلى ذي �سلطان ظامٍل ، فيعتدي عليه يف العقوبة ما يكون اأعظم �سرًرا من ذنبه.

)30( قال العراقي يف تخريج االإحياء )425/4( : » اأخرجه اأبو نعيم يف احللية من حديث عمران بن ح�سني، وفيه حف�ض 
بن عمر العدين �سعفه اجلمهور« .

)31( كذا باالأ�سل ولعل ال�سواب بالرفع، واهلل اأعلم .
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املنكرات،  اأعظم منفعة من ترك  ترًكا)2( ملعروف هو  املنكرات   بع�ض  نهيه عن  يكون يف  اأن  ومثل 
في�سكت عن النهي ؛ خوًفا اأن ي�ستلزم ترك ما اأمر اهلل به ور�سوله ما هو عنده اأعظم من جمرد ترك ذلك 

املنكر. 

فالعامل تارة ياأمر ، وتارة ينهى ، وتارة يبيح ، وتارة ي�سكت عن االأمر اأو النهي اأو االإباحة ؛ كاالأمر 
بال�سالح اخلال�ض اأو الراجح ، اأو النهي عن الف�ساد اخلال�ض اأو الراجح ، وعند التعار�ض يرجح الراجح 

- كما تقدم - بح�سب االإمكان«)32(.

املطلب الرابع : اعتبار النيات واملقا�سد يف فقه املوازنات.

ه ابن تيمية رحمه اهلل على اأن فقه املوازنات والنظر يف مقدار امل�سالح واملفا�سد يجب اأال ُيغَفل  ُينبِّ
د فيه  ُ حكم َالفعل الواحد بح�سب ما ُيق�سَ فيه عن جانب النيات واملقا�سد من وراء االأفعال ؛ فالنية قد ُتغريِّ

من دفع املف�سدة اأو جلب امل�سلحة .

يقول ال�سيخ رحمه اهلل :

ط   » وهذا باب يختلف باختالف النيات واملقا�سد؛ فمن طلب منه ظامل ٌقادٌر واألزمه مااًل، فتو�سَّ
رجل بينهما ؛ ليدفع عن املظلوم كرثَة الظلم واأخذ منه واأعطى الظامل مع اختياره اأن ال َيظلم ، ودفعه ذلك 

لو اأمكن كان حم�سًنا، ولو تو�سط اإعانًة للظامل كان م�سيًئا .

اأما النية فبق�سده ال�سلطان واملال، واأما العمل  واإنا الغالب يف هذه االأ�سياء ف�ساد النية والعمل، 
فبفعل املحرمات وبرتك الواجبات، ال الأجل التعار�ض، وال لق�سد االأنفع واالأ�سلح .

اأوجب  غريها  املعني  الرجل  حق  يف  يكون  فقد   ، اأوواجبة  اأوم�ستحبة  جائزة  كانت  واإن  الوالية  ثم 
اأواأحب، فيقدم حينئذ خرياخلريين وجوبا تارة ، وا�ستحبابا اأخرى .

ومن هذا الباب تويل يو�سف ال�سديق على خزائن االأر�ض مللك م�سر، بل وم�ساألته اأن يجعله على 
القوم مل  فاإن  ؛  يراه من دين اهلل  ، وهوما  يريد  كلَّما  يفعل  اأن  يو�سف ُيكنه  االأر�ض... ومل يكن  خزائن 
ي�ستجيبوا له ، لكن فَعل َاملمكن من العدل واالإح�سان، ونال بال�سلطان من اإكرام املوؤمنني من اأهل بيته ما مل 

)32( جمموع الفتاوى )57/20، 58(.
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َ َما ا�ْسَتَطْعُتْم َوا�ْسَمُعوا َواأَِطيُعوا َواأَنِفُقوا  ُقوا اهللَّ يكن يكن اأن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل يف قوله:َفاتَّ
أَنُف�ِسُكْم َوَمن ُيوَق �ُسحَّ َنْف�ِسِه َفاأُْوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن التغابن:16«)33(. ا الِّ َخرْيً

ا يف بيان اأثر النية يف اختالف املوازنات : » بل لو كانت الوالية غريواجبة وهي  وقال رحمه اهلل اأي�سً
ُده بذلك تخفيف الظلم فيها ، ودفع  م�ستملة على ظلم ؛ ومن توالها اأقام الظلم حتى توالها �سخ�ٌض ق�سْ
اأكرثه باحتمال اأي�سره ، كان ذلك ح�سنا مع هذه النية، وكان فعله ملا يفعله من ال�سيئة بنية دفع ماهواأ�سد 

منها جيدا«)34( .

)33( جمموع الفتاوى )58-56/20(.
)34( جمموع الفتاوى )55/20(.
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املبحث الثالث: املجال التطبيقي لفقه املوازنات عند ابن تيمية.

وفيه اأربعة مطالب .

املطلب االأول : امل�صائل الفقهية املبنية على تفويت امل�صلحة لدرء مف�صدة 
اأعظم.

يتناول هذا املطلب امل�سائل التي بنى ابن تيمية اختياره فيها على تفويت امل�سلحة ؛ لدفع مف�سدة 
اأكرب . 

م�صاألة )1( : التداوي باالأدوية اخلبيثة اأو بالرقى املحرمة.

اختار ابن تيمية رحمه اهلل اأن التداوي ال يجوز باالأدوية اخلبيثة كاخلمر واخلنزير، وال يجوز كذلك 
بالرقى املحرمة ؛ كالرقى بال�سركيات وما كان منها جمهول املعنى ؛ الأنه يحتمل اأن يكون فيها كفر ، واإن 

ح�سل التداوي بكل ما �سبق)35( .

وجه هذا القول :اأن التداوي باملحرم واإن ح�سل به نفع ، اإال اأن �سرره اأعظم ومف�سدته اأكرب ، فيقدم 
درء املف�سدة الكربى على حت�سيل املنفعة ال�سغرى .

وقد علل ابن تيمية رحمه اهلل منع التداوي بالدواء اخلبيث باأن » م�سرته راجحة على م�سلحته من 

)35( اأما التداوي باخلمر فقد ذهب جمهور العلماء اإلى منعه ، وهو قول املالكية، وال�سافعية، واحلنابلة ؛ الأن حتريها 
جمزوم به ، وكونها دواء م�سكوك. قال ابن حجر يف الفتح )80/10(: »ثم اخلالف اإنا هو فيما ال ي�سكرمنها ، اأما ما 
ي�سكر منها ؛ فاإنه ال يجوز تعاطيه يف التداوي اإال يف �سورة واحدة وهو من ا�سطراإلى اإزالة عقله لقطع ع�سو من االأكلة 
للعمراين  والبيان   ، للنووي )551/2(  الطالبني  ورو�سة   ، الرب �ض)188(  عبد  البن  الكايف   : وانظر   .» باهلل  والعياذ   .

)519/4( ؛ حيث ذكر اأربعة اأوجه عند ال�سافعية يف التداوي باخلمر ، واملغني البن قدامة )343/13(.

واأما التداوي بالرقى فقد نقل ابن حجر االإجماع على ذلك ب�سروط ، فقال يف »الفتح« )195/10( : » وقد اأجمع العلماء 
على جواز الرقي عند اجتماع ثالثة �سروط : اأن يكون بكالم اهلل تعالى اأو باأ�سمائه و�سفاته ، وبالل�سان العربي اأو مبا يعرف 

معناه من غريه، واأن يعتقد اأن الرقية التوؤثر بذاتها بل بذات اهلل تعالى«.

فقه املوازنات عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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منفعة العالج ؛ لقيام غريه مقامه ; والأن الربء ال يتيقن به«)36(.

وقال رحمه اهلل يف العالج بالرقى املحرمة : » واأما معاجلة امل�سروع بالرقى والتعوذات ، فهذا على 
وجهني : فاإن كانت الرقى والتعاويذ ما ُيعَرف معناها ، وما يجوز يف دين االإ�سالم اأن يتكلم بها الرجل 
ذ ؛ فاإنه قد  داعًيا اهلل ، ذاكًرا له ، وخماطبا خللقه ، ونحو ذلك ، فاإنه يجوز اأن يرقى بها امل�سروع ويعوَّ
ثبت يف ال�سحيح عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : “ اأنه اأذن يف الرقى ما مل تكن �سرًكا”)37(. وقال: “من 

ا�ستطاع منكم اأن ينفع اأخاه فليفعل”)38(. 

واإن كان يف ذلك كلمات حمرمة ؛ مثل اأن يكون فيها �سرك ، اأو كانت جمهولة املعنى يحتمل اأن يكون 
فيها كفر ، فلي�ض الأحد اأن يرقي بها وال يعزم وال يق�سم ، واإن كان اجلني قد ين�سرف عن امل�سروع بها ؛ 

فاإن ما حرمه اهلل ور�سوله �سرره اأكرث من نفعه ...

وهوؤالء واإن نالوا بع�ض اأغرا�سهم بهذه املحرمات ، فاإنها تعقبهم من ال�سرر عليهم يف الدنيا واالآخرة 
اأعظم ما ح�سلوه من اأغرا�سهم ؛ فاإن اهلل بعث الر�سل بتح�سيل امل�سالح وتكميلها ، وتعطيل املفا�سد 
وتقليلها ، فكل ما اأمر اهلل به ور�سوله فم�سلحته راجحة على مف�سدته،  ومنفعته راجحة على امل�سرة ، واإن 

كرهته النفو�ض«)39(.

م�صاألة )2( : طواف احلائ�ض .

اختار ابن تيمية رحمه اهلل اأن املراأة احلائ�ض متى ا�سطرت اإلى الطواف على غري طهارة ، فاإن ذلك 
يجزئها ، وال �سيء عليها)40(.

)36(جمموع الفتاوى )53/20(
)37( رواه م�سلم ، كتاب ال�سالم ، باب : ال باأ�ض بالرقى ما مل يكن فيه �سرك ، برقم )2200(.

)38( رواه م�سلم ، كتاب ال�سالم ، باب : ا�ستحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة ، برقم )2199( .
)39(جمموع الفتاوى )278/24( .

)40( وهذا القول ما خالف فيه ابن تيمية رحمه اهلل اأقوال االأئمة االأربعة رحمهم اهلل . فاأما اأبو حنيفة فذهب اإلى اأن 
الطهارة واجبة يف الطواف ولي�ست ب�سرط ، وعلى ذلك فاإن املراأة احلائ�ض عندهم اإذا طافت بال عذر فتكون اآثمة ، لكن 

ي�سح طوافها ، وعليها بدنة لرتكها الطهارة ، ومل يفرقوا بني امل�سطرة وغريها.
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قال ال�سيخ رحمه اهلل : »  احلائ�ض تق�سي املنا�سك كلها اإال الطواف بالبيت ، فاإنها جتتهد اأن ال 
تطوف بالبيت اإال طاهرة ، فاإن عجزت عن ذلك ، ومل يكنها التخلف عن الركب حتى تطهر وتطوف ، 

فاإنها اإذا طافت طواف الزيارة وهي حائ�ض اأجزاأها يف اأحد قويل العلماء«)41(.

وجه هذا القول : اأن امل�ساألة هنا دارت بني حت�سيل م�سلحة الطهارة للطواف املاأمور بها ، واملف�سدة 
املرتتبة على اإلزامها بالبقاء مبكة مع خوف ال�سرر على نف�سها ومالها وفوت الرفقة ، فتاأتي القاعدة برتك 

امل�سلحة ال�سغرى لدفع ال�سرر االأكرب ؛ الأن ال�سريعة ال تاأتي بهذا ال�سرر .

قال ال�سيخ رحمه اهلل : » اإذا ا�سطرت اإلى ذلك بحيث مل يكنها احلج بدون طوافها وهي حائ�ض 
اإلى اأن تطهر ، فهنا االأمر دائر بني اأن تطوف مع احلي�ض وبني ال�سرر الذي ينايف  ؛ لتعذر املقام عليها 
ال�سريعة ، فاإن اإلزامها باملقام اإذا كان فيه خوف على نف�سها ومالها ، وفيه عجزها عن الرجوع اإلى اأهلها 

، واإلزامها باملقام مبكة مع عجزها عن ذلك وت�سررها به ، ال تاأتي به ال�سريعة ... 

وكثري من الن�ساء اإذا مل ترجع مع من حجت معه مل يكنها بعد ذلك الرجوع ، ولو قدر اأنه يكنها 
بعد ذلك الرجوع فال يجب عليها اأن يبقى وطوؤها حمرما مع رجوعها اإلى اأهلها ، وال تزال كذلك اإلى اأن 
تعود ، فهذا اأي�سا من اأعظم احلرج الذي ال يوجب اهلل مثله ؛ اإذ هو اأعظم من اإيجاب حجتني ، واهلل تعالى 

مل يوجب اإال حجة واحدة ... 

واإذا قيل يف هذه املراأة : بل تتحلل كما يتحلل املح�سر، فهذا ال يفيد �سقوط الفر�ض عنها، فتحتاج 
مع ذلك اإلى حجة ثانية ، ثم هي يف الثانية تخاف ما خافته يف االأولى ، مع اأن املح�سر ال يحل اإال مع العجز 
احل�سي ؛ اإما بعدو اأو مبر�ض اأو فقر اأو حب�ض. فاأما من جهة ال�سرع فال يكون اأحد حم�سًرا، وكل من قدر 
على الو�سول اإلى البيت مل يكن حم�سًرا يف ال�سرع ، فهذه هي التقديرات التي يكن اأن تفعل ؛ اإما مقامها 

مبكة ، واإما رجوعها حمرمة ، واإما حتللها ، وكل ذلك ما منعه ال�سرع يف حق مثلها «)42(.

وذهب االأئمة الثالثة مالك ، وال�سافعي ، واأحمد اإلى اأن الطهارة �سرط يف �سحة الطواف ، وعلى ذلك فاإنه ال ي�سح عندهم 
عبد  للقا�سي  واملعونة   ،  )166/1( القدير  وفتح   ،  )280  ،279/4( الهداية  �سرح  يف  البناية   : انظر  احلائ�ض.  طواف 
الوهاب املالكي )130/1( ، والقوانني الفقهية البن جزي )39( ، وبداية املجتهد )115/1( ، واملجموع للنووي )23/8( 

، ورو�سة الطالبني )135/1- 85(، واالإن�ساف للمرداوي)348/1(.
)41(جمموع الفتاوى )244/26(.
)42(جمموع الفتاوى )185/26(.
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لتح�صيل  املف�صدة  ارتكاب  على  املبنية  الفقهية  امل�صائل   : الثاين  املطلب 
منفعة اأعظم.

بني  الواحد  الفعل  يف  املوازنة  على  فيها  اختياره  تيمية  ابن  بنى  التي  امل�سائل  املبحث  هذا  يتناول 
م�سلحة كربى ومف�سدة �سغرى، فياأتي ال�سابط بارتكاب املف�سدة االأقل لتحقيق امل�سلحة االأعظم واملنفعة 

االأكرب .

م�صاألة )1( : اأكل امليتة عند املخم�صة. 

اختار ابن تيمية رحمه اهلل اأن االأكل من امليتة عند املخم�سة واجب)43(.

وجه هذا القول : اأن امليتة واإن كان حمرمة اإال اأن مف�سدتها حتتمل لتحقيق امل�سلحة االأكرب ، وهي 
االإبقاء على النف�ض من التلف .

يقول ابن تيمية رحمه اهلل : »  فاإن االأكل ح�سنة واجبة ال يكن اإال بهذه ال�سيئة وم�سلحتها راجحة«)44(. 
وقال يف مو�سع اآخر : » وكذلك ملا حرم عليهم امليتة ؛ ملا فيها من خبث التغذية اأباحها لهم عند ال�سرورة 

; الأن �سرر املوت اأ�سد «)45(.

م�صاألة )2( : اإباحة ي�صري الغرر ؛ للحاجة. 

اختار ابن تيمية رحمه اهلل اإباحة الغرر الي�سري يف بع�ض املعامالت ؛ للحاجة . 

ومن ي�سري الغرر الذي اأجازه ال�سيخ:

) اأ ( بيع العرايا)46( .

ال�سنائع  وبدائع   )151/24( لل�سرخ�سي  انظر:املب�سوط  وغريهم.  االأربعة  االأئمة  من  العلماء  جمهور  قول  وهو   )43(
للكا�ساين )176/7( ، والكايف البن عبد الرب)188(، واملجموع للنووي)42/9(، واالإن�ساف للمرداوي)3/10(.

)44( جمموع الفتاوى )53/20(. 
)45(جمموع الفتاوى )539/20(.

)46( العرايا : جمع عرية، وهي عطية ثمرالنخل، وحديث الرخ�سة يف العرايا متفق عليه. رواه البخاري ، كتاب البيوع، 
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اختار ابن تيمية رحمه اهلل جواز بيع العرايا)47( .

وجه هذا القول : ان بيع العرايا واإن كان ي�ستمل على �سورة الربا ، وهو بيع الرطب بالتمر ، اإال اأن 
ال�سرع اأباحه ؛ جللب امل�سلحة االأكرب ، وهي حتقيق حاجة الفقراء يف تناول الرطب. 

قال ابن تيمية: » اإنا نهى عن بيع الغرر ؛ ملا فيه من املخاطرة التي ت�سر باأحدهما ، ويف املنع ما 
يحتاجون اإليه من البيع �سرراأعظم من ذلك، فال ينعهم من ال�سرر الي�سري بوقوعهم يف ال�سرر الكثري، 
بل يدفع اأعظم ال�سررين باحتمال اأدناهما ؛ ولهذا ملا نهاهم عن املزابنة ؛ ملا فيها من نوع ربا ، اأو خماطرة 

فيها �سرر اأباحها لهم يف العرايا ؛ للحاجة ؛ الأن �سرر املنع من ذلك اأ�سد«)48(.

)ب( : بيع املغيبات يف االأر�ض . 

اختار ابن تيمية رحمه اهلل جواز بيع املغيبات يف االأر�ض ، كاجلزر والفجل ونحوها)49(.

باب : تف�سري العرايا برقم )2192(، وم�سلم ، كتاب البيوع ، باب: حترمي بيع الرطب بالتمر اإال يف العرايا، برقم )1539( 
، وذكر اخلطابي عن ال�سافعي اأن رجاال حمتاجني من االأن�سار �سكوا اإلى النبي�سلى اهلل عليه و�سلم اأن الرطب ياأتي ، وال 
نقد باأيديهم يبتاعون به رطبا ياأكلونه مع النا�ض، وعندهم ف�سول من قوتهم من التمر، فرخ�ض لهم اأن يبتاعوا العرايا 

ا من التمريف اأيديهم ياأكلونها رطبا . خر�سً

 قال اخلطابي:»جاءت الرخ�سة يف بيع العرايا فيما كان منها على روؤو�ض ال�سجر يف مقدار معلوم منه ، بكمية ال يزاد 
عليها ؛ وذلك من اأجل �سرورة اأوم�سلحة « معامل ال�سنن للخطابي )155/2، 156( ، وانظر : فتح الباري )390/4( ؛ 

حيث ذكر عدة �سور لبيع العرايا.
اأبو  )47( وهو قول جمهور العلماء من املالكية وال�سافعية واحلنابلة يف اجلملة ، على اختالف يف �سروط ذلك، ومنعه 
ل احلديث على اأن املراد به الهبة ولي�ض البيع. انظر : البناية يف �سرح الهداية  حنيفة ؛ لكونه من املزابنة املمنوعة ، وتاأوَّ
)205/7( ، والكايف البن عبد الرب )315( ، وبداية املجتهد )139/2(، و�سرح م�سلم للنووي )170/10( ، واملغني البن 

قدامة )119/6(. 
)48(جمموع الفتاوى )539/20(.

)49( وهو قول مالك كما �سيذكر ابن تيمية رحمه اهلل ، خالًفا لالأئمة الثالثة اأبي حنيفة وال�سافعي واأحمد ، للغرر يف بيع 
املغيبات؛ قالوا : اإن الثمرة مل ُتخَلق فلم يجز بيعها، كما لو باعها قبل ظهور �سيء منها. انظر : بدائع ال�سنائع للكا�ساين 
)139/5( ، واحلاوي للماوردي )408/5(، والبيان للعمراين )260/5( ، واملغني البن قدامة )160/6( ، وقال القا�سي 
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وجه هذا القول :اأن بيع هذه املغيبات يف االأر�ض من البيوع التي تدعو حاجة النا�ض اإليها ؛ فامل�سلحة 
املرتتبة على القول بجوازها اأعظم من مف�سدة الغرر الي�سري التي ت�ستمل عليه. 

قال ال�سيخ رحمه اهلل : »  واأما بيع املغيبات يف االأر�ض كاجلزر واللفت والقلقا�ض ، فمذهب مالك : 
اأنه يجوز ، وهو قول يف مذهب اأحمد. 

ومذهب اأبي حنيفة وال�سافعي واأحمد يف املعروف عنه : اأنه ال يجوز. 

واالأول اأ�سح ، وهو اأنه يجوز بيعها ؛ فاإن اأهل اخلربة اإذا راأوا ما ظهر منها من الورق وغريه دلهم 
ذلك على �سائرها. 

واأي�سا فاإن النا�ض حمتاجون اإلى هذه البيوع ، وال�سارع ال يحرم ما يحتاج النا�ض اإليه من البيع ؛ الأجل 
نوع من الغرر ; بل يبيح ما يحتاج اإليه يف ذلك ، كما اأباح بيع الثمار قبل بدو �سالحها مبقاة اإلى اجلذاذ 
، واإن كان بع�ض املبيع مل ُيخَلق ، وكما اأباح اأن ي�سرتط امل�سرتي ثمرة النخل املوؤبَّر ، وذلك ا�سرتاء قبل بدو 
�سالحها ; لكنه تابع لل�سجرة ، واأباح بيع العرايا بخر�سها ، فاأقام التقدير باخلر�ض مقام التقدير بالكيل 

عند احلاجة ، مع اأن ذلك يدخل يف الربا الذي هو اأعظم من بيع الغرر. 

وهذه » قاعدة ال�سريعة » وهو حت�سيل اأعظم امل�سلحتني بتفويت اأدناهما ، ودفع اأعظم الف�سادين 
بالتزام اأدناهما«)50(. 

م�صاألة )3( : �صرف االأموال املاأخوذة من الرعية ظلًما يف م�صالح امل�صلمني.

ها اإليهم ؛  َر ردرُّ اختار ابن تيمية رحمه اهلل اأن االأموال التي اأخذت من الرعية بغري حق ، وقد تعذَّ
المتناع احلاكم ، فاإن االإعانة على �سرفها يف م�سالح امل�سلمني اأولى من اإبقائها يف يد احلاكم .

على  ت�سييعه  مف�سدة  على  �سمل  واإن  امل�سلمني  م�سالح  يف  املال  هذا  �سرف  :اأن  القول  هذا  وجه 
اأ�سحابه ، اإال اأن ذلك اأولى من ت�سييعه على اأ�سحابه وعلى امل�سلمني ، و�سرفه يف وجوه الظلم املختلفة .

عبد الوهاب املالكي يف »املعونة« )42/2( م�ستدال على جواز بيع املغيبات: » الأن الغرر اإذا دعت احلاجة اإليه وكان ي�سرًيا 
جاز البيع معه«.

)50(جمموع الفتاوى )227/29( ، وانظر )33/29( ، )484/29(
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اإلى اأ�سحابها ؛  اإذا كانت االأموال قد اأخذت بغري حق ، وقد تعذر ردها  قال ال�سيخ رحمه اهلل : » 
ككثري من االأموال ال�سلطانية ، فاالإعانة على �سرف هذه االأموال يف م�سالح امل�سلمني ، ك�سداد الثغور ، 
ونفقة املقاتلة ، ونحو ذلك من االإعانة على الرب والتقوى ; اإذ الواجب على ال�سلطان يف هذه االأموال - اإذا 
مل يكن معرفة اأ�سحابها وردها عليهم وال على ورثتهم - اأن ي�سرفها - مع التوبة اإن كان هو الظامل - اإلى 

م�سالح امل�سلمني. 

هذا هو قول جمهور العلماء ؛ كمالك واأبي حنيفة واأحمد ، وهو منقول عن غري واحد من ال�سحابة .

وعلى ذلك دلت االأدلة ال�سرعية كما هو من�سو�ض يف مو�سع اآخر...

أَنُف�ِسُكْم  ا الِّ نِفُقوا َخرْيً َ َما ا�ْسَتَطْعُتْم َوا�ْسَمُعوا َواأَِطيُعوا َواأَ ُقوا اهللَّ فاإن مدار ال�سريعة على قوله تعالى :َفاتَّ
ُقوْا اهلّلَ َحقَّ ُتَقاِتِه  ِذيَن اآَمُنوْا اتَّ ْوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن التغابن:16 املف�سر لقوله : َيا اأَيرَُّها الَّ َوَمن ُيوَق �ُسحَّ َنْف�ِسِه َفاأُ
�ْسِلُموَن  اآل عمران :102 ; وعلى قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : “ اإذا اأمرتكم باأمر  وُتنَّ اإِالَّ َواأَنُتم مرُّ َواَل مَتُ

فاأتوا منه ما ا�ستطعتم “ اأخرجاه يف ال�سحيحني. 

كان  تعار�ست  فاإذا   ، وتقليلها  املفا�سد  وتعطيل   ; وتكميلها  امل�سالح  حت�سيل  الواجب:  اأن  وعلى 
حت�سيل اأعظم امل�سلحتني بتفويت اأدناهما ، ودفع اأعظم املف�سدتني مع احتمال اأدناها هو امل�سروع . واملعني 
على االإثم والعدوان من اأعان الظامل على ظلمه ، اأما من  اأعان املظلوم على تخفيف الظلم عنه ، اأو على 

اأداء املظلمة ، فهو وكيل املظلوم ; ال وكيل الظامل«)51(. 

)51( جمموع الفتاوى )284/28(
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املطلب الثالث :امل�صائل الفقهية املبنية على درء اأعظم املف�صدتني باحتمال 
اأدناهما.

يتناول هذا املبحث امل�سائل التي بنى ابن تيمية رحمه اهلل اختياره فيها على املوازنة بني مف�سدتني 
يتعذر دفعهما مًعا ، فياأتي ال�سابط بارتكاب املف�سدة االأدنى واالأخف لدفع املف�سدة االأكرب واالأعظم.

م�صاألة )1( : �صفر املراأة املهاجرة من دار احلرب بال حمرم. 

اختار ابن تيمية رحمه اهلل جواز �سفر املراأة املهاجرة من دار الكفر بال حمرم)52(.

وجه هذا القول : اأن مف�سدة َبقاء املراأة يف دار الكفر اأعظُم من �سفرها بال حمرم ، فرتتكب املف�سدة 
االأدنى لدفع الكربى .

بدار  بقائها   الهجرة بال حمرم على  ل�سفر  املهاجرة  املراأة  كتقدمي   «  : تيمية رحمه اهلل  ابن  قال 
َنا  َربَّ َيُقوُلوَن  َبْعِدِهْم  ِمن  َجاوؤُوا  َوالَِّذيَن  االمتحان  اآية  فيها  اهلل  اأنزل  التي  كلثوم  اأم  فعلت  كما   ، احلرب 
ِحيٌم  رَّ َروؤُوٌف  َك  اإِنَّ َنا  َربَّ اآَمُنوا  لَِّذيَن  لِّ ِغالًّ  ُقُلوِبَنا  يِف  َعْل  جَتْ َواَل  ِبااْلإَِياِن  �َسَبُقوَنا  ِذيَن  الَّ َواِلإِْخَواِنَنا  َلَنا  اْغِفْر 

]احل�سر:10«)53(

م�صاألة )2( : قتل من مل يقاتل من الكفار. 

اختارابن تيمية رحمه اهلل جواَز قتل من مل يقاتل من الن�ساء وال�سبيان عند قيام ال�سرورة لذلك.

يف  اأ�سلمت  اإذا  الكافرة  اأما   «  :)21/7( ال�سنة  �سرح  يف  البغوي  قال  العلماء،  عن  كاالإجماع  القول  هذا  وُحِكي   )52(
داراحلرب،اأو االأ�سرية امل�سلمة اإذا تخل�ست من اأيدي الكفار، فيلزمها اخلروج من بينهم بال حمرم ، واإن كانت وحدها 
اإذا اجرتاأت ، ومل تخف الوحدة «. وعلق ابن حجر يف »الفتح« )76/4( فقال: » وزادغريه: اأوامراأة انقطعت من الرفقة 
فوجدها رجل ماأمون ، فاإنه يجوزله اأن ي�سحبها حتى يبلغها الرفقة «. وقال النووي يف �سرح م�سلم تعليًقا على حديث اأم 
زر التي �سافرت على الع�سباء )146/11(: » ويف هذا احلديث : جواز�سفراملراأة وحدها بالزوج والحمرم والغريهما اإذا 
كان �سفر�سرورة ؛ كالهجرة من داراحلرب اإلى داراالإ�سالم ، وكالَهَرب من يريد منها فاح�سة ونحو ذلك ، والنهي عن 

�سفرها وحدها حممول على غريال�سرورة «.
)53(جمموع الفتاوى )52/20(
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وجه هذا القول : اأن فتنة الكفروال�سد عن �سبيل اهلل اأعظم مف�سدة من قتل الن�ساء والولدان الذين 
مل يقاتلوا ؛ فاإن مل تندفع املف�سدة الكربى اإال بارتكاب ال�سغرى جاز فعلها.

قال ابن تيمية رحمه اهلل : » ويف » باب اجلهاد » واإْن كان قتُل من مل ُيقاتل من الن�ساء وال�سبيان 
هم مثل : الرمي باملنجنيق، والتبييت بالليل جاز ذلك، كما  وغريهم حراًما ، فمتى احتيج اإلى قتاٍل قد يعمرُّ
جاءت فيها ال�سنة يف ح�سار الطائف ورميهم باملنجنيق ، ويف اأهل الدار من امل�سركني يبيتون ، وهو دفع 

ا بقتل من ال يجوز ق�سد قتله«)54(.  لف�ساد الفتنة اأي�سً

م�صاألة )3( : م�صاألة الترت�ض. 

اختار ابن تيمية رحمه اهلل جواز قتل امل�سلمني الذين يحتمي بهم العدو اإن اقت�ست �سرورة القتال 
ذلك)55(.

وجه هذا القول : اأن مف�سدة قتل امل�سلمني املترت�ض بهم اأقل من مف�سدة غلبة الكافرين اأو الفتنة بهم 

)54(جمموع الفتاوى )52/20(
النظر يف امل�سلحة واملف�سدة  امل�ساألة بعد  اأن يكون هناك خالٌف يف هذه  القرطبي يف »اجلامع« )333/19(  )55(نفى 
�ِض ، وال يكون فيه اختالٌف اإن �ساء اهلل ، وذلك اإذا كانت امل�سلحة  واملوازنة بينهما، فقال رحمه اهلل :» قد يجوزقتُل الرترُّ

�سرورية كلية قطعية.

فمعنى كونها �سرورية :اأنها ال يح�سل الو�سول اإلى الكفاراإال بقتل الرت�ض . ومعنى اأنها كلية :اأنها قاطعة لكل االأمة ، حتى 
يح�سل من قتل الرت�ض م�سلحة كل امل�سلمني، فاإن مل يفعل قتل الكفارالرت�ض وا�ستولوا على كل االأمة. ومعنى كونها قطعية 

: اأن تلك امل�سلحة حا�سلة من قتل الرت�ض قطًعا.                               =

=قال علماوؤنا: وهذه امل�سلحة بهذه القيود ال ينبغي اأن يختلف يف اعتبارها ؛ الأن الفر�ض اأن الرت�ض مقتوٌل قطًعا، فاإما 
باأيدي العدو فتح�سل املف�سدة العظيمة التي هي ا�ستيالء العدو ، على كل امل�سلمني. واإما باأيدي امل�سلمني يف هلك العدو 

وينجو امل�سلمون اأجمعون.

�ض يف هذه ال�سورة بوجه ؛ الأنه يلزم منه ذهاب الرت�ض واالإ�سالم وامل�سلمني، لكن ملا  وال يتاأتى لعاقل اأن يقول: ال يقتل الرترُّ
كانت هذه امل�سلحُة غرَي خالية من املف�سدة ، نفرت منها نف�ُض من مل ُيعن النظَر فيها؛ فاإن تلك املف�سدَة بالن�سبة اإلى ما 

ح�سل منها عدم اأو كالعدم. واهلل اأعلم. 
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، فرتتكب املف�سدة االأدنى لدفع الكربى .

قال ابن تيمية رحمه اهلل : » وكذلك » م�ساألة الترت�ض » التي ذكرها الفقهاء ; فاإن اجلهاد هو دفع 
فتنة الكفر فيح�سل فيها من امل�سرة ما هو دونها ; ولهذا اتفق الفقهاء على اأنه متى مل ُيكن دفُع ال�سرر 
ال�سرر لكن مل يكن  واإن مل يخف   . �ِض بهم جاز ذلك  املُترتَّ اأولئك  اإلى قتل  ُيف�سي  اإال مبا  امل�سلمني  عن 

اجلهاد اإال مبا ُيف�سي اإلى قتلهم ففيه قوالن.

غ ذلك يقول : قتلهم الأجل م�سلحة اجلهاد مثل قتل امل�سلمني املقاتلني يكونون �سهداء«)56(. ومن ُي�سوِّ

وقال رحمه اهلل يف مو�سع اآخر : » وقد اتفق العلماء على اأن جي�ض الكفار اإذا ترت�سوا مبن عندهم 
من اأ�سرى امل�سلمني ، وخيف على امل�سلمني ال�سرر اإذا مل يقاتلوا ، فاإنهم يقاتلون واإن اأف�سى ذلك اإلى قتل 
امل�سلمني الذين ترت�سوا بهم. واإن مل يخف على امل�سلمني ففي جواز القتال املف�سي اإلى قتل هوؤالء امل�سلمني 
قوالن م�سهوران للعلماء. وهوؤالء امل�سلمون اإذا ُقِتلوا كانوا �سهداء ، وال ُيرتك اجلهاُد الواجب الأجل من ُيقتل 

�سهيًدا«)57(.

م�صاألة )4(: �صالة الع�صر يف وقت النهي :

ر �سالة الع�سر اإلى اأن دخل وقت النهي فاإنه ياأثم بالتاأخري  اختار ابن تيمية رحمه اهلل اأن املرء اإذا اأخَّ
وعليه اأن ي�سليها وال يوؤخرها اإلى زوال وقت النهي.

وجه هذا القول : اأن ال�سالة يف وقت النهي واإن كان فيها مف�سدة اإال اأن تفويت وقت ال�سالة بالكلية 
اأعظم اإثًما من ال�سالة يف وقت النهي.

قال ال�سيخ رحمه اهلل : » اإذا ع�سى بالتاأخري اأُمر اأن ي�سليها يف هذا الوقت وال يفوتها؛ فاإن التفويت 
اأعظم اإثًما ، وال يجوز بحال من االأحوال. وكان اأن ي�سليها مع نوع من االإثم خرٌي من اأن يفوتها ، فيلزمه 
من االإثم ما هو اأعظم من ذلك. وال�سارع دائما يرجح خري اخلريين بتفويت اأدناهما ; ويدفع �سر ال�سرين 

بالتزام اأدناهما«)58(
)56( جمموع الفتاوى )52/20(.

)57(جمموع الفتاوى )546/28(.
)58(جمموع الفتاوى )182/23(
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و�سالة الع�سر من يومه يف وقت النهي حمل اتفاق بني اأهل العلم ، كما ذكر ال�سيخ رحمه اهلل اإال اأنه 
تطبيق عملي �سحيح لقاعدة دفع ال�سر االأكرب بفعل االأ�سغر.

م�صاألة )5( : ال�صالة خلف اأئمة الفجور واإقامة احلدود واجلهاد بهم .

اختار ابن تيمية رحمه اهلل اأن ال�سالة خلف اأئمة الفجور واملظهرين للبدع جائزٌة ، اإذا مل يكن 
اإقامة اجلمعة واجلماعة اإال بذلك . وكذلك تقام الواجبات ال�سرعية كاحلدود والق�سا�ض واجلهاد معهم .

اجُلَمع  تعطيل  اأن  اإال   ، مف�سدة  بها  كان  واإن  الفجور  اأئمة  خلف  ال�سالة   اأن   : القول  هذا  وجه 
واجلماعات لذلك اأعظم منها مف�سدة ، وكذلك فاإن مف�سدة تعطيل اجلهاد واحلدود وقتال اخلارجني عن 

ال�سريعة اأعظم مف�سدة من القتال خلف اأئمة اجلور ، فرُتَتكب املف�سدة ال�سغرى لدفع الكربى.

قال ال�سيخ رحمه اهلل : »  فاإذا مل ُيكن منُع املظهِر للبدعة والفجور اإال ب�سرر زائد على �سرر اإمامته 
مل يجز ذلك ، بل ي�سلي خلفه ما ال يكنه فعلها اإال خلفه ؛ كاجلمع واالأعياد واجلماعة ، اإذا مل يكن هناك 

اإمام غريه. 

اجلمعة  وغريهما   ، الثقفي  عبيد  اأبي  بن  واملختار   ، احلجاج  خلف  ي�سلون  ال�سحابة  كان  ولهذا 
واجلماعة ؛ فاإن تفويت اجلمعة واجلماعة اأعظم ف�ساًدا من االقتداء فيهما باإمام فاجر ، ال �سيما اإذا كان 

التخلف عنهما ال يدفع فجوَره ، فيبقى ترُك امل�سلحة ال�سرعية بدون دفع تلك املف�سدة. 

ولهذا كان التاركون للجمعة واجلماعات خلف اأئمة اجلور مطلقا معدودين عند  ال�سلف واالأئمة من 
اأهل البدع. واأما اإذا اأَمَكَن فعُل اجلمعة واجلماعة خلَف الرَب فهو اأولى من فعلها خلف الفاجر«)59(. 

اإال مبن فيه بدعة  العلم واجلهاد وغري ذلك  الواجبات من  اإقامة  فاإذا تعذر    «  : وقال رحمه اهلل 
م�سرتها دون م�سرة ترك ذلك الواجب ، كان حت�سيل م�سلحة الواجب مع مف�سدة مرجوحة معه خرًيا 

من العك�ض«)60( .

ا : »ولهذا كان من اأ�سول اأهل ال�سنة واجلماعة الغزو مع كل بر وفاجر ; فاإن اهلل يوؤيد هذا  وقال اأي�سً

)59(جمموع الفتاوى )343/23(
)60(جمموع الفتاوى )212/28(
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الدين بالرجل الفاجر ، وباأقوام ال خالق لهم ، كما اأخرب بذلك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ; الأنه اإذا مل 
يتفق الغزو اإال مع االأمراء الفجار اأو مع ع�سكر كثري الفجور ; فاإنه ال بد من اأحد  اأمرين : اإما ترك الغزو 
معهم ، فيلزم من ذلك ا�ستيالء االآخرين الذين هم اأعظم �سرًرا يف الدين والدنيا. واإما الغزو مع االأمري 

الفاجر ، فيح�سل بذلك دفع االأفجرين، واإقامة اأكرث �سرائع االإ�سالم; واإن مل يكن اإقامة جميعها. 

فهذا هو الواجب يف هذه ال�سورة وكل ما اأ�سبهها ; بل كثري من الغزو احلا�سل بعد اخللفاء الرا�سدين 
مل يقع اإال على هذا الوجه«)61(.

)61(جمموع الفتاوى )506/28(
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ال�صغرى  امل�صلحة  ترك  على  املبنية  الفقهية  امل�صائل   : الرابع  املطلب 
لتح�صيل امل�صلحة االأعظم اأو للجمع بني امل�صلحتني .

يقرر ابن تيمية رحمه اهلل اأنه اإذا اأمكن اجلمع بني امل�سلحتني يف اأمر ما ، فهو اأولى من فعل اإحدى 
امل�سلحتني وتفويت االأخرى . وهذا املطلب يتناول م�ساألة بناها ال�سيخ على هذه القاعدة يف فقه املوازنات.

م�صاألة)1(: ال�صالة على من كان ُمظِهًرا للف�صق. 

اختار ابن تيمية رحمه اهلل اأنه يجوز الآحاد امل�سلمني اأن يتنعوا عن ال�سالة على الفا�سق املجاهر 
ا ؛ حت�سيال للم�سلحتني . بف�سقه ؛ زجًرا الأمثاله مع جواز الدعاء لهم �سرًّ

وجه هذا القول: اأن االمتناع عن ال�سالة على الفا�سق حت�سل به م�سلحة الزجر الأمثاله، والدعاء 
له يف الباطن حت�سل به م�سلحة االنتفاع بالدعاء ، فتح�سيل كلتا امل�سلحتني اأولى من تفويت اإحداهما ؛ 

من الزجر اأو الرتحم عليه .

قال ال�سيخ رحمه اهلل :» واأما من كان ُمظهًرا للف�سق مع ما فيه من االإيان كاأهل الكبائر، فهوؤالء ال 
بد اأن ي�سلي عليهم بع�ُض امل�سلمني، ومن امتنع من ال�سالة على اأحدهم ؛ زجرا الأمثاله عن مثل ما فعله 
، كما امتنع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن ال�سالة على قاتل نف�سه ، وعلى الغال، وعلى املدين الذي ال 
وفاء له ، وكما كان كثرٌي من ال�سلف يتنعون من ال�سالة على اأهل البدع - كان عمله بهذه ال�سنة ح�سنا...

ولو امتنع يف الظاهر، ودعا له يف الباطن ؛ ليجمع بني امل�سلحتني كان حت�سيل امل�سلحتني اأولى من 
تفويت اإحداهما. 

وكل من مل ُيعَلم منه النفاق وهو م�سلم يجوز اال�ستغفار له وال�سالة عليه ، بل ي�سرع ذلك ويوؤمر به ؛ 
ُ َيْعَلُم ُمَتَقلََّبُكْم َوَمْثَواُكْم  ُ َوا�ْسَتْغِفْر ِلَذنِبَك َوِلْلُموؤِْمِننَي َوامْلُوؤِْمَناِت َواهللَّ ُه اَل اإَِلَه اإِالَّ اهللَّ كما قال تعالى : َفاْعَلْم اأَنَّ
له  ، حتى من يف هجره م�سلحة  بالهجر وغريه  ت�سوغ عقوبته  فاإنه  الكبائر  اأظهر  وكل من  حممد:19، 

راجحة، فتح�سل امل�سالح ال�سرعية يف ذلك بح�سب االإمكان ، واهلل اأعلم«)62( .

)62(جمموع الفتاوى )286/24(
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

م�صاألة )2( : ترك االإمام لالأف�صل تاأليًفا للماأمومني اأو تعليًما لهم.

اختار ابن تيمية رحمه اهلل اأنه ُي�ستحب لالإمام اأن يرتك ما يراه اأف�سل يف ال�سالة ، اإذا كان يف ذلك 
م�سلحٌة لتاأليف قلوب املاأمومني اأو تعليًما لهم.

وجه هذا القول:اأن االأف�سَل من اأفعال ال�سالة واإن كان يف فعله م�سلحة ، اإال اأنه قد ُيرَتك لتحقيق 
امل�سلحة االأكرب من التاأليف اأو التعليم. 

قال رحمه اهلل : » ولذلك ا�ستحب االأئمة اأحمد وغريه اأن يدع االإمام ما هو عنده اأف�سل، اإذا كان فيه 
تاأليف املاأمومني ؛ مثل اأن يكون عنده ف�سُل الوتر اأف�سل ؛ باأن ُي�سلِّم يف ال�سفع ثم ي�سلي ركعة الوتر ، وهو 
يوؤم قوًما ال يرون اإال و�سل الوتر ، فاإذا مل يكنه اأن يتقدم اإلى االأف�سل كانت امل�سلحة احلا�سلة مبوافقته 

لهم بو�سل الوتر اأرجح من م�سلحة ف�سله مع كراهتهم لل�سالة خلفه .

وكذلك لو كان من يرى املخافتة بالب�سملة اأف�سل اأو اجلهر بها ، وكان املاأمومون على خالف راأيه  
ففعل املف�سول عنده ؛ مل�سلحة املوافقة والتاأليف التي هي راجحة على م�سلحة تلك الف�سيلة كان جائًزا 

ح�سًنا. 

وكذلك لو فعل خالَف االأف�سل ؛ الأجل بيان ال�سنة وتعليمها ملن مل يعلمها كان ح�سًنا ؛ مثل اأن يجهر 
باال�ستفتاح ، اأو التعوذ ، اأو الب�سملة ؛ ليعرف النا�ض اأن فعل ذلك ح�سن م�سروع يف ال�سالة ؛ كما ثبت يف 
ال�سحيح اأن عمر بن اخلطاب جهر باال�ستفتاح ، فكان يكرب ويقول : »�سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك 

ا�سمك ، وتعالى جدك ، وال اإله غريك »)63( ...

فهذه االأمور واإن كان اأحدها اأرجح من االآخر ، فمن فعل املرجوح فقد فعل جائزا. وقد يكون فعُل 
املرجوح اأرجَح ؛ للم�سلحة الراجحة ، كما يكون ترك الراجح اأرجح اأحيانا؛ مل�سلحة راجحة «)64(.

)63(  رواه م�سلم ، كتاب ال�سالة، باب : حجة من قال ال يجهر بالب�سملة ، برقم )399/52(.
)64( جمموع الفتاوى )195/24، 196(.
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اخلامتة

بعد هذه الدرا�سة يف فقه املوازنات عند �سيخ االإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل ، يكن الوقوف على 
هذه النتائج :

1- يجب اأن تن�سبط املوازنات بامل�سالح واملفا�سد ال�سرعية ، وال ينبغي اأن تخ�سع املوازنات الأهواء 
املكلفني اأو حلظوظ النف�ض .

ما  باختالف  تختلف  قد  بل   ، الدوام  على  مطردة  تكون  ال  ال�سحيحة  ال�سرعية  املوازنات  اأن   -2
تقت�سيه امل�سالح واملفا�سد املرتتبة على االأفعال.

ومدى  االأحكام  مناط  وتنقيح   ، واالأعراف  االأ�سخا�ض  حال  يف  النظُر  املوازنات  ل�سبط  يجب   -3
حتققها ، ومعرفة مقدارامل�سالح واملفا�سد وما يقابلهما .

4- من املوازنات ال�سرعية ما ال يقف عليها اإال خوا�ض اأهل العلم ، ال �سيما يف الق�سايا العامة لالأمة 
اأو م�سائل ال�سيا�سة ال�سرعية ؛ كامل�ساركات ال�سيا�سية ، واإن�ساء االأحزاب ، واإنكار  اأو النوازل الفقهية ،   ،

املنكرات العامة ، وطرق دفع �سر االأعداء على اختالف م�ساربهم.

5- اأن امل�سالح املح�سة يف االأفعال نادرة الوجود ، كما قرر ابن تيمية لذلك ؛ فالفعل املنتفي عنه 
يكون  وقد   ، العباد  اأفعال  اأغلب  املوازنات يف  يتطلب دخول  ، ما  قليل  امل�سرة  اأو اخلال�ض من  املف�سدة 

بع�سها ظاهر امل�سلحة ، وبع�سها تلتب�ض فيه امل�سلحة مع املف�سدة .

واحلمد هلل و�سلى اهلل على حممد ، وعلى اآله و�سحبه و�سلم .
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