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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل العزيز الأكرم، قدر اخللق واأحكم، وله الدين الأقوم، وال�سالة وال�سالم على النبي اخلامت وعلى 
اآله و�سحبه و�سلم، وبعد:

ُ الَِّذي  اإن اهلل قد ختم لنا الدين بالكتاب، وجعل معه امليزان اأ�سا�ساً يف الت�سريع، يقول اهلل جل وعال:اهللَّ
اأ�سٌل يف باب الفقه وال�ستدلل، تعرف به امل�سالح  ِيَزاَن)1(، وكذلك فاإن امليزان  َواملمْ قِّ  َ ِباحلمْ ِكَتاَب  المْ َزَل  اأَنمْ
واملفا�سد، واأولويات الأحكام، ومن اأجل تر�سيخ فقه املوازنات وتاأثريه على الواقع، اخرتت الكتابة يف هذا 

املقام، وترجمت له بعنوان:) فقه املوازنات روؤية تاأ�سيلية تطبيقية(.

- اأهمية املو�سوع:

1- اأنه يتناول اأحد مبادئ ال�سريعة و�سماتها العلمية، األ وهو معيار املوازنة يف الأحكام .
2- اأنه يقدم روؤية تاأ�سيلية لفقه املوازنة مراعياً مدى احلاجة اإليه يف ظل تغريات الع�سر . 

- م�سكلة الدرا�سة �ت�سا�ؤالتها: 

تتحدد م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�سي التايل:
- ما هو فقه املوازنات ؟

وينبثق عن ذلك ال�سوؤال الت�ساوؤلت الفرعية الآتية: 
- ما هو املفهوم العام لفقه املوازنات؟

- ما هي معامل فقه املوازنات يف �سوء الأدلة ال�سرعية ومقت�سيات العقل والواقع ؟

-  اأهداف الدرا�سة:

- جتلية املفهوم العام لفقه املوازنات، والوقوف على الأبعاد املنهجية والأدلة ال�سرعية لهذا الفن.
- تقريب اآثار فقه املوازنات من حتديات الواقع؛ لكونه هو فقه املرحلة الأن�سب لها .

- حد�د البحث:

يتناول البحث يف مو�سوعه درا�سة فقه املوازنات من ناحية:

)1( �سورة ال�سورى، اآية:17 .

فقه املوازنات رؤية )تأصيلية تطبيقية(
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- تاأ�سيلية بدرجة اأ�سا�سية: بتعريف هذا الفن واأ�سوله يف الأدلة ال�سرعية، ومن ناحية:
- تبعية: اإيراد بع�ض تطبيقاته يف فروع امل�سائل املعا�سرة، اخرتت الطبية منها ب�سفة خا�سة.

- خطة البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمة وع�سرة مباحث وخامتة .
- املقدمة، وفيها: 

الفتتاحية.
اأهمية املو�سوع.

م�سكلة الدرا�سة وت�ساوؤلتها.
اأهداف البحث.

حدود البحث.
خطة البحث.
منهج البحث.

ملخ�ض البحث.

املبحث االأ�ل: التعريف بفقه املوازنات:

 وفيه مطلبان:
املطلب الأول: املعنى الإ�سايف )املركب( لفقه املوازنات .
املطلب الثاين: املعنى العلمي )اللقبي( لفقه املوازنات .

املبحث الثاين: م�سميات فقه املوازنات .

املبحث الثالث: مظان اأ�سول فقه املوازنات .

املبحث الرابع: اأنواع فقه املوازنات . 

املبحث اخلام�ص: م�سر�عية فقه املوازنات:
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 وفيه اأربعة مطالب: 
املطلب الأول: اأدلته من القراآن .
املطلب الثاين: اأدلته من ال�سنة .

املطلب الثالث: دليل الإجماع .
املطلب الرابع: دليل العقل .

املبحث ال�ساد�ص: احلاجة اإلى فقه املوازنات .

املبحث ال�سابع: حكم تعلم فقه املوازنات ��سر�طه .

املبحث الثامن: اأهداف فقه املوازنات .

املبحث التا�سع: اأ�س�ص فقه املوازنات:

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول: املوازنة بني امل�سالح .
املطلب الثاين: املوازنة بني املفا�سد .

املطلب الثالث: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد .

املبحث العا�سر: �سوابط �موجهات فقه املوازنات .

 اخلامتة، �فيها:

اأهم النتائج والتو�سيات .
فهر�ض امل�سادر .

فقه املوازنات رؤية )تأصيلية تطبيقية(
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 منهج البحث: 

فقه  قواعد  بتحليل  فيعتني  ال�ستنباطي؛  واملنهج  التحليلي  املنهج  على  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث  اعتمد 
واعتنى  الواقع،  م�سائل  على  واآثاره  الفن،  لهذا  وال�سوابَط  املعامَل  ي�ستنبط  وكذلك  واأدلته،  املوازنات 

بامل�ستجدات الطبية منها _غالباً_، و �سار لتحقيق ذلك وفق الآتي:
- الأخذ يف تاأ�سيل فقه املوازنات من كتب الأ�سول التي تعر�ست لهذا الفن .

- الرجوع اإلى املوؤلفات املعا�سرة املعنية بهذا الفقه؛ كونها من اأهم موارده العلمية التاأ�سيلية.
- ربط فقه املوازنات بفروع امل�سائل الواقعية، �سيما الطبية منها؛ والتمثيل بها غالباً .

- اللتزام باملنهجية البحثية يف العزو والفهر�سة وعالمات الرتقيم ما اأمكن .
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ملخ�ص البحث: 

1- تطلق املوازنات يف عرف ال�ستعمال، ويراد بها:
عند  احلكم  يف  منها  الأرجح  لتقدمي  بع�سها_؛  مع  اأو  ذاتها  _يف  واملفا�سد  امل�سالح  بني  املقارنة   (

التعار�ض (. 
2- فقه املوازنات باعتباره َعَلَماً على ِعلٍم بذاته، فاملق�سود به:

مع  اأو  ذاتها  _يف  واملفا�سد  امل�سالح  بني  الرتجيح  يف  النظر  ت�سبط  التي  والأ�س�ض  بالدلئل  العلُم   (
بع�سها_ عند التعار�ض؛ ليتبني الغالب منها، ويقدم يف احلكم (.

3- من امل�سطلحات املرادفة واملعربة عن فقه املوازنات: فقه الأولويات ، وفقه امل�سالح ، وفقه الواقع .
4- من املظان العلمية لتاأ�سيل فقه املوازنات يف كتب الأ�سول: باب التعار�ض والرتجيح ، وباب املقا�سد ، 

وباب امل�سالح املر�سلة .
عينها،  املفا�سد  بني  واملوازنة  ذاتها،  امل�سالح  بني  املوازنة  اأركان:  ثالثة  يف  املوازنات  فقه  ينح�سر   -5

واملوازنة بني امل�سالح واملفا�سد بع�سها مع بع�ض .
6- توؤول اأ�س�ض فقه املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد اإلى ثالثة موازين: القوة ، والغلبة ، والزمن؛ فالقوة 

تت�سمن ثالثة اأ�س�ض:  
اأ - رتبة احلكم.

ب - رتبة امل�سلحة.
ج - نوع امل�سلحة.

 والغلبة يرجع اإليها ثالثة معايري: 
- مقدار امل�سلحة.

- العموم واخل�سو�ض فيها.
- درجة الوقوع.

 والزمن يعود اإليه حمدد واحد هو: عامل الوقت؛ من جهة مدة امل�سلحة: طولً اأو بقاءً . 
7- هناك �سوابط كلية، وموجهات عامة للنظر يف فقه املوازنات، منها:

ميكن  فال  والتاأكيد،  ل بالتحديد  والتغليب  بالتقريب  اإل  تعرف  ل  واملفا�سد  امل�سالح  وجوه  اأن   
وتعلقها مبوؤثراته ومتغرياته من  ؛ لرتباطها يف امل�ستقبل،  الغالب  ب�سيء يقيني يف  اجلزم فيها 
جهة، وحماله واأ�سخا�سه من جهة اأخرى، ولذلك فاإن مورد ال�ستدلل يف بابها، اإمنا هو من قبيل 

الظن ل اليقني .

فقه املوازنات رؤية )تأصيلية تطبيقية(
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املبحث االأ�ل: تعريف فقه املوازنات:

وفيه مطلبان:

املطلب االأ�ل: تعريفه باعتباره مركبًا اإ�سافيًا:

اأ�اًل: تعريف الفقه:

اأ- الفقه لغة: الفهم والعلم بال�سيء)2(.

ب- الفقه ا�سطالحًا: العلم بالأحكام ال�سرعية العلمية املكت�سب من اأدلتها التف�سيلية)3(.

ثانيًا: تعريف املوازنة:

1- معنى املوازنة لغة:

املوازنة لغة: من الوزن، واأ�سل مادته: »الواو والزاء والنون: بناء يدل على تعديل وا�ستقامة » )4(، واملوازنة: 
ُزوٍن  ٍء َمومْ َنا ِفيَها ِمنمْ ُكلِّ �َسيمْ َبتمْ التقدير)5(، وهو: معرفة قدر ال�سيء، وثقله ب�سيء مثله)6(، يقول اهلل تعالى:َواأَنمْ

اأي: بقدره، ويوازنه: يعادله وي�ساويه، وحماذيه)7(.   

2- معنى املوازنة ا�سطالحًا:

) املفا�سلة بني امل�سالح واملفا�سد املتعار�سة واملتزاحمة؛ لتقدير اأو تاأخري الأولى بالتقدمي اأو التاأخري()8(.
مع  اأو  ذاتها  _يف  واملفا�سد  امل�سالح  بني  املقارنة   ( باأنها:  املوازنات  تعريف  ميكن  خمتارة  وبعبارة 

بع�سها_؛ لتقدمي الأرجح منها يف احلكم عند التعار�ض (.  

)2( انظر: التعريفات 216/1 .
)3( انظر: تكوين امللكة الفقهية 33/1 .

)4( مقايي�ض اللغة 107/6 . 
)5( انظر: ل�سان العرب 446/13 .

)6( انظر: ل�سان العرب 446/13، التوقيف على مهمات التعريف، �ض724 .
)7( انظر: مقايي�ض اللغة 107/6، وخمتار ال�سحاح 740/1 . 

)8 ( انظر: تاأ�سيل فقه املوازنات، �ض49 .
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املطلب الثاين: تعريف فقه املوازنات بكونه علمًا:

با�ستجماع معاين الفقه واملوازنة لغة وعرفاً، ميكن تعريف فقه املوازنات كفن بعينه باأنه: 
مع  اأو  ذاتها  _يف  واملفا�سد  امل�سالح  بني  الرتجيح  يف  النظر  ت�سبط  التي  والأ�س�ض  بالدلئل  العلم   (

بع�سها_ عند التعار�ض؛ ليتبني الغالب منها، ويقدم يف احلكم ()9(.

)9( انظر: منهج فقه املوازنات يف ال�سريعة الإ�سالمية، �ض3 .

فقه املوازنات رؤية )تأصيلية تطبيقية(
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املبحث الثاين: م�سميات فقه املوازنات:

ُيعرب عن هذا الفن بعدة م�سطلحات، نعر�ض منها:
vv. فقه املوازنات: وهو اأ�سهرها واأل�سقها بهذا الباب، وهو َعَلٌم على الغلبة لهذا الفن
vv فقه الأولويات: وهو اإطالق مرادف؛ اإذ يتناول ترتيب امل�سالح واملفا�سد لكن خلواً عن

التعار�ض، وهو اأقرب امل�سامني لفقه املوازنات)10(.
vv اأنه اإل  واملفا�سد؛  امل�سالح  الفن: وهو  باعتبار مو�سوع هذا  امل�سالح: وهو م�سمى  فقه 

ُن�ضَّ على امل�سالح من باب التغليب .
vv فقه ال�سروريات: وهو ا�سٌم بالنظر اإلى اأعلى رتب امل�سالح املرعية _باملوازنة_ يف

رح بها لأولويتها . هذا الفن، األ وهي ال�سروريات، وما �سواها داخٌل فيها ، اإل اأنه �سُ
vv فقه الواقع: وهذا باعتبار الو�سف الزمني الذي ا�ستهر فيه هذا الفن وعمت به احلاجة

العملية، ومثله: فقه املرحلة، اأو فقه املعا�سرة، فهي اطالقات ن�سبية زمنية .
vv موازنة احل�سنات وال�سيئات: وهو م�سمى و�سفي عام، ُيعرب به �سيُخ الإ�سالم ابن تيمية

وي�سميها  واملفا�سد،  امل�سالح  بني  املوازنة  لفقه  مرادفاً  كتبه،  يف  اهلل_  _رحمه 
املوازنات الدينية)11(.    

)10( انظر: فقه الأولويات، �ض11 .
)11( انظر: جمموع الفتاوى 48/20، 53، 129/28 .
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 املبحث الثالث: مظان اأ�سول فقه املوازنات:

هناك اأبواب يف كتب الأ�سول تتعر�ض لقواعد املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، وي�سح اأن تكون تلك 
املوا�سع واملباحث مبثابة موارد لتاأ�سيل هذا الفن، ونذكر منها: 

بني  الرتجيح  وطرق  املوازنة،  لقواعد  يتعر�ض  وا�سع،  باب  وهو  والرتجيح:  التعار�ض  باب   -1
امل�سالح واملفا�سد، ويفرد لها باباً م�ستقالً، ي�سمى: باب التعار�ض والرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد .

2- باب ترتيب الأدلة: وهذا يتناول _تبعاً_ طرق املعادلة ، والرتتيب بني امل�سالح واملفا�سد .
يدور يف حمور  اأنه  املوازنة؛ من جهة  بفقه  املباحث  األ�سق  وهو من  املر�سلة:  امل�سالح  باب   -3
هذا الفن ومو�سوعه، وهي امل�سالح واملفا�سد يف مفهومها؛ حيث يب�سط النظر يف ترتيب تلك امل�سالح ، 

ودرجاتها ، واأنواعها، و�سوابط التقدمي والتاأخري؛ بناءً على الغالب منها والراجح والأولى .
4- باب ال�سرورة: وهذا ير�سد اإلى حالة ال�سروريات ، ورتبها ، وقدرها عند تقرر احلاجة امللجئة 

اإليها، واإن كان يخت�ض بناحية املفا�سد يف الغالب .  
امل�سالح  فقه  على  اأ�سا�سه_  _يف  قائٌم  املقا�سد  مفهوم  اأن  ذلك  املقا�سد:  باب   -5

وال�سروريات، وهو حمل منهج املوازنة)12(.
6- مباحث العلة واملنا�سبة: تت�سمن _يف اجلملة_ الإ�سارة اإلى فن املوازنة ، ورتب امل�سلحة 

، واأنواعها ؛ لأن معيار ثبوت امل�سلحة هو املعقولية واملالئمة، وعقبها ميكن املوازنة بينها)13(.

)12( انظر: فقه الأولويات، �ض16 .
)13( انظر: منهج فقه املوازنات، �ض13 .

فقه املوازنات رؤية )تأصيلية تطبيقية(
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املبحث الرابع: اأنواع فقه املوازنات: 

يرت�سم فقه املوازنات _ح�سراً_ من حيث الأ�سل يف ثالثة اأنواع)14(:
النوع الأول:  املوازنة بني امل�سالح .
النوع الثاين:  املوازنة بني املفا�سد .

النوع الثالث: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد . 

)14( انظر: جمموع الفتاوى 51/20، وفقه الأولويات، �ض11 . 
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املبحث اخلام�ص: م�سر�عية فقه املوازنات:

املطلب االأ�ل: اأدلته من القراآن:

اأ- ما كان على �جه املوازنة بني امل�سالح: 

 ُ َيا َواهللَّ نمْ �ِض ُتِريُدوَن َعَر�َض الدُّ أَرمْ َرى َحتَّى ُيثمِْخَن يِف المْ - قول اهلل جل �ساأنه : َما َكاَن ِلَنِبيٍّ اأَنمْ َيُكوَن َلُه اأَ�سمْ
ُ َعِزيٌز َحِكيم)15(، نزلت الآية يف �ساأن الأ�سرى عقب غزوة بدر، وت�سمنت الآية م�سلحتان:  آَِخَرَة َواهللَّ ُيِريُد المْ
معنوية: وهي قتل امل�سركني، ومادية: وهي الفدية؛ فقّدم امل�سلمون الفدية على القتل _اجتهاداً منهم_، 
مع اأن م�سلحة ك�سر �سوكة الكفر يف اأول معركة هو الأولى يف تلك املرحلة؛ فنزلت الآية عتابًا للم�سلمني، 

وترجيحاً ملا كان ينبغي اأن يكون هو الأولى .
اأَنمْ  اإِينِّ َخ�ِسيُت  ِبَراأمْ�ِسي  َوَل  َيِتي  ِبِلحمْ َتاأمُْخذمْ  َل  اأُمَّ  َن  ابمْ َيا  َقاَل  - قول اهلل جل ثناوؤه يف �ساأن الأخوين النبيني 
ُقبمْ َقومْيل)16(؛ فاإن هارون اعتذر لأخيه مو�سى _عليهما ال�سالم_  َراِئيَل َومَلمْ َترمْ َ َبِني اإِ�سمْ َت َبنيمْ قمْ َتُقوَل َفرَّ
حني عاتبه على تركه بني اإ�سرائيل يف �ساللتهم، باأنه راعى م�سلحة حفظ وحدة اجلماعة، وقدمها على 

م�سلحة حفظ امللة، ف�سكت عنهم ومل ينههم . 

ب- �يف املوازنة بني املفا�سد:

ُت  ِر َفاأََردمْ َبحمْ َمُلوَن يِف المْ ِفيَنُة َفَكاَنتمْ مِلَ�َساِكنَي َيعمْ ا ال�سَّ - قوله تعالى يف ق�سة اخل�سر _عليه ال�سالم_ : اأَمَّ
كلها  �سلبها  ال�سفينة مف�سدتان:  يواجه  فكان  بًا )17(؛  َغ�سمْ �َسِفيَنٍة  ُكلَّ  َياأمُْخُذ  َمِلٌك  َوَراَءُهممْ  َوَكاَن  اأَِعيَبَها  اأَنمْ 
للملك، اأو ذهاب بع�سها؛ فكانت موازنة اخل�سر تق�سي باأن الأولى احتمال اأخف ال�سررين وهو اخلرق؛ 

وتبقى يف يد اأ�سحابها، على اأن تذهب كلها، فقدم املف�سدة الأ�سغر تفادياً للمف�سدة الأكرب .
ِجِد   َ�سمْ ٌر ِبِه َواملمْ ِ َوُكفمْ دٌّ َعنمْ �َسِبيِل اهللَّ َراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقلمْ ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�سَ َ ِر احلمْ همْ ُلوَنَك َعِن ال�سَّ اأَ - قوله تعالى َي�سمْ
ِل )18(؛ قررت الآية اأن القتال يف ال�سهر احلرام  َقتمْ رَبُ ِمَن المْ َنُة اأَكمْ ِفتمْ ِ َوالمْ َد اهللَّ رَبُ ِعنمْ ُه اأَكمْ ِلِه ِمنمْ َراُج اأَهمْ َراِم َواإِخمْ َ احلمْ
كبري ومف�سدة، ولكنه يف مقابله مف�سدة اأكرب منه: وهي الكفر باهلل، والإحلاد يف بيته احلرام بال�سرك ، 

)15( �سورة الأنفال، اآية:67 .
)16( �سورة طه، اآية:94 .

)17( �سورة الكهف، اآية:79 .
)18( �سورة البقرة، اآية:217 .
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بناء  واأعظم؛ فروعيت يف  اأكرب  الأخرى  اأن  وقدرت   ، املف�سدتني  الآية بني  فوازنت  املوؤمنني منه؛  واإخراج 
احلكم بجواز اجلهاد .  

ج- �يف املوازنة بني امل�سالح �املفا�سد:

ِمنمْ  رَبُ  اأَكمْ ُمُهَما  َواإِثمْ ا�ِض  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  ٌم  اإِثمْ ِفيِهَما  ُقلمْ  �ِسِر  َيمْ َواملمْ ِر  ممْ َ َعِن اخلمْ اأَُلوَنَك  َي�سمْ - يقول اهلل جل وعال 
ِعِهَما )19(؛ يف الآية موازنة بني منافع اخلمر واملي�سر ، وم�سارهما؛ ثبت فيها اأن املفا�سد فيهما اأكرب من  َنفمْ

امل�سالح؛ فبني على تلك املوازنة احلكم بالتحرمي.)20( 
- واأبعد من ذلك نقراأ املوازنة بني الأفكار واجلماعات والقوى غري امل�سلمة بع�سها مع بع�ض، فنقراأ قول 
ِلُبوَن )21(؛ ذكرت  ِد َغَلِبِهممْ �َسَيغمْ �ِض َوُهممْ ِمنمْ َبعمْ أَرمْ َنى المْ وُم )2( يِف اأَدمْ احلق تبارك ا�سمه: امل )1( ُغِلَبِت الرُّ
الآياُت ال�سجاَل بني الروم والفر�ض، ولكنها ب�سرت بانت�سار الروم على الفر�ض يف قادم الأيام مب�سيئة اهلل، 
وميزت الروم _مع اأن كال الفريقني غري م�سلم_؛ لأن الروم اأهل كتاب، فهم اإلى امل�سلمني اأقرب من 
املجو�ض عباد النار، ويف تلك املوازنة واملمايزة غاية الإن�ساف والعدل يف هذه ال�سريعة، ومن خ�سائ�سها 

املوازنات .
ِعلمٍْم)22(؛ وهذه الآية   ِ ِبَغريمْ وًا  َ َعدمْ َفَي�ُسبُّوا اهللَّ  ِ ُعوَن ِمنمْ ُدوِن اهللَّ َيدمْ ِذيَن  َت�ُسبُّوا الَّ َوَل  - يقول اهلل جل وعال: 
على  _بالإثم_  ال�سرك  اأهل  يتجراأ  اأن  ومف�سدة:  و�سبها،  ال�سرك  اآلهة  تهوين  م�سلحة:  بني  وازنت 
التعر�ض للذات الإلهية العلية مقابلةً؛ وعندئٍذ قررت الآية اأن املف�سدة هنالك اأكرب، فحرمت الآية �سب اآلهة 
امل�سركني؛ بناء على ذلك التقدير؛ فاإن امل�سلحة اإذا �ساحبها مف�سدة اأكرب، ترتك –حينئٍذ- درءاً للمف�سدة 

الأعظم .

)19( �سورة البقرة، اآية:219 .
)20( انظر: فقه الأولويات، �ض13 .

)21( �سورة الروم، اآية:3-1 .
)22( �سورة الأنعام، اآية: 108 .
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املطلب الثاين: اأدلتها من ال�سنة:

اأ�اًل: فيما يتعلق باملوازنة بني امل�سالح:

- قوله _�سلى اهلل عليه و�سلم_ :) �سالة اجلماعة تف�سل �سالة الفذ ب�سبع وع�سرين درجة (.)23( 
فهذان  وقيامه()24(،  �شهر  �شيام  من  خري  وليلة  يوم  :)رباط  ال�شالم_  و  ال�شالة  _عليه  قوله   -
احلديثان ونظائرهما؛ تدل على تفاوت امل�سالح والأعمال ال�سرعية من جهة اأف�سلية بع�سها على بع�ض، 

وبيان الأولوية يف تقدمي بع�سها على بع�ض عند التعار�ض، واملوازنة بينها عند العمل .

ثانيًا: فيما يتعلق باملوازنة بني املفا�سد:

النبي _ �سلى اهلل عليه  ليقعوا فيه؛ فقال  النا�ض  اإليه  امل�سجِد؛ فقام  باَل يف  الذي  الأعرابي  - حديُث 
و�سلم_ : )دعوه ، وهريقوا على بوله �سجالً من ماء اأو ذنوباً من ماء؛ فاإمنا بعثتم مي�سرين ومل تبعثوا 
مع�سرين ()25(، وقد ت�سمن موازنة بني مف�سدتني: بول الأعرابي يف امل�سجد، وترويع الأعرابي مبا قد يوؤدي 

اإلى نفوره عن الدين؛ فجاء النهي عن زجر الأعرابي اتقاءً ودرءاً ملف�سدة الرتويع؛ لكونها اأكرب واأ�سد .

ثالثًا: فيما يتعلق باملوازنة بني امل�سالح �املفا�سد:

قومك  اأن  لول   (  : و�سلم_ خماطباً عائ�سة _ر�سي اهلل عنها_  عليه  النبي _�سلى اهلل  قول   -
حديث عهد بجاهلية؛ لأمرت بالبيت فهدم...، فبلغت به اأ�سا�ض اإبراهيم()26(؛ فوازن النبي _�سلى اهلل 
ومف�سدة:   ، ال�سالم_  اإبراهيم _عليه  قواعد  واإعادته على  البيت  بناء  و�سلم_ بني م�سلحة  عليه 
تنكر قري�ض لهذا التغيري، واحتمال ردتها لقرب عهدها باجلاهلية، وتلك مف�سدة اأعظم، فراعى احلكم 
تقدمي درء املف�سدة على جلب امل�سلحة ورجح ترك امل�سلحة؛ لعدم اأمن الوقوع يف املف�سدة الأكرب، ويف تلك 

الأحاديث اإثبات نظري وتطبيقي لفقه املوازنات .

)23( اأخرجه البخاري، باب: وجوب �سالة اجلماعة، برقم)619(، وم�سلم، برقم)1509( . 
)24( اأخرجه م�شلم، باب: ف�شل الرباط يف �شبيل اهلل، رقم)5047( .

)25( اأخرجه البخاري، باب: ترك الأعرابي حتى فرغ من بوله يف امل�سجد، برقم)217(. 
)26( اأخرجه البخاري، باب: ف�سل مكة وبنيانها، برقم)1509( . 
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املطلب الثالث: دليل االإجماع:

 بالتتبع وال�ستقراء؛ فاإن ال�سلف ال�سالح قد ا�ستوعبوا وعملوا بفقه املوازنات، واأجمعوا على م�سروعيته 
قولً وفعالً، ول اأدل على ذلك من عمل ال�سحابة _ر�سي اهلل عنهم_ من اأول يوم بعد وفاة الر�سول 
_�سلى اهلل عليه و�سلم_ يف اأول ق�سية واجهتهم يومئٍذ؛ حيث تعار�ض لديهم م�سلحتان: املبادرة بدفن 
اأو تن�سيب خليفة لالأمة بعد ر�سولها، وبناء على موازنة ال�سحابة  النبي _�سلى اهلل عليه و�سلم_، 
باأيهما البدء والتقدمي جتلى لهم اأن م�سلحة اختيار خليفة للم�سلمني هي اأعظم قدراً؛ جمعاً لكيانهم، واأولى 
بالعمل يف تلك اللحظة التاريخية، واأما الدفن فاأمره وا�سع ، ول حرج يف تاأخريه؛ فتوافق ال�سحابة على اأمر 
عقد اخلليفة، فاأر�سوا ركن الأمة وكيانها من اأول يوم، وملا مت لهم ذلك، وبعدئٍذ بادروا بالدفن، ومل ينكر 

هذا العمل من بينهم اأحد، فكان اإجماعاً . 
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املطلب الرابع: دليل العقل:

اإن ملكة العقل ودلئل الب�سرية تق�سي ب�سرعية و�سالحية العمل بهذا الفقه؛ فاإنه:) ل يخفى على عقل 
عاقل اأن تقدمي اأرجح امل�سالح فاأرجحها حمموٌد ح�سن، واأن درء اأف�سد املفا�سد فاأف�سدها حمموٌد ح�سن، 
واأن تقدمي امل�سالح الراجحة على املرجوحة حمموٌد ح�سن، واأن درء املفا�سد الراجحة مقدم على امل�سالح 
العباد  فالأف�سد؛ مركوز يف طبائع  الأف�سد  ودرء   ، فالأ�سلح  الأ�سلح  تقدمي  واأن  املرجوحة حممود ح�سن، 
نظراً لهم من رب الأرباب؛ فلو خريت ال�سبي بني اللذيذ والألذ لختار الألذ، ولو ُخرّي بني احل�سن والأح�سن 
لختار الأح�سن، ولو ُخرّي بني فل�ض ودرهم لختار الدرهم، ولو ُخرّي بني درهم ودينار لختار الدينار، ول 
ُيقدم ال�سالح على الأ�سلح اإل جاهل بف�سل الأ�سلح، اأو �سقي متجاهل ل ينظر اإلى ما بني املرتبتني من 

التفاوت()27(.
ول بد من التنويه اإلى اأن املقدم واملرجح من امل�سالح اأو املفا�سد عند املوازنة يعترب هو احلجة التي يوؤخذ 
به يف احلكم ، وي�سبح له �سفة امل�سروعية، يقول ابن تيمية :)اإذا ازدحم واجبان ل ميكن جمعهما فقدم 
اأوكدهما مل يكن الأخر يف هذه احلال واجباً ، ومل يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب يف احلقيقة ، 
وكذلك اإذا اجتمع حمرمان مل يكن فعل الأدنى يف هذه احلال حمرماً يف احلقيقة، ويقال يف مثل هذا ترك 

الواجب لعذر وفعل املحرم مل�سلحة()28(.

)27( انظر: قواعد الأحكام 5/1 . 
)28( انظر: جمموع الفتاوى 75/20، واملوازنة بني امل�سالح واملفا�سد:

   http://www.denana.com/main/articles.aspx?article_no=10580&pgtyp=66
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املبحث ال�ساد�ص: احلاجة اإلى فقه املوازنات:

 تتمثل دواعي العمل باملوازنة يف ناحيتني:
الناحية االأ�لى: ثبوت الوقوع يف املوازنة)29(:

ومقت�سى الوقوع قائم وثابت من جهات ثالث: 
1- الفرد: فكثرياً ما يواجه املكلف يف احلياة مواقف م�ستبهة تتعار�ض فيها امل�سالح واملفا�سد اأحدهما اأو 

كالهما، ول منا�ض له _عندئٍذ_ من الرتجيح فيها عن طريق املوازنة واملعادلة، واإذا ثبت ذلك واقعاً، 
فال بد اأن ين�سبط وفق منهج مطرد ، هو فقه املوازنات. 

2- اجلماعة �الد�لة: فاإن املجتمع غالباً ما يتعر�ض ملواقف �سائكة، تتنازع فيها اأطراف من امل�سالح ذاتاً 

اأو نوعاً، اأو تتزاحم فيها م�سالح الدولة مع املجتمع تارة، اأو املجتمع مع الأفراد، كما اأن الدولة اأثناء و�سع 
ال�سيا�سات والنظم تعر�ض لها حتديات اختيار الأولى ، واجناز الأف�سل من تلك امل�سالح، وهذا واقع نظام 
الدول ، ول مندوحة لها عنه، واإذا كان ذلك كذلك؛ فال يتم نظام الدول اإل باتخاذ منهج من�سبط لالختيار 

والتقدمي واملفا�سلة، وذلك ل يح�سل اإل بفقه املوازنات .
3- االأمة مع العامل: تواجه الأمة يف اإطارها الدويل الكثري من التحديات وامل�ستجدات ل ينفك عنها ميدان، 

ول خيار لالأمة يف التعامل معها؛ لأنها جزء من هذا العامل، مما يجعلها يف �سرورة ملحة اإلى اختيار القرار 
الأرجح، بجلب امل�سلحة الأعظم، ودرء املف�سدة الأكرب؛ لل�سري يف  اإ�سالح اأو�ساع الأمة ، والنهو�ض بها اأمام 
العاملني، كما هو احلال يف منظومة العالقات الدولية والهيئات الت�سريعية، واجلهات احلقوقية، والقرارات 
الأممية، مما ُيعنّي على العلماء والزعماء ال�سري وفق منهج حمكم ي�سبط النظر يف تقرير م�سري الأمة يف 
ظل تلك املتغريات والتطورات املت�سارعة، ول اأن�سب يف ذلك من التزام املحددات والأ�س�ض املنبثقة عن فقه 

املوازنات وفن الأولويات؛ اإذ هي اقرب الو�سائل وا�سبطها.)30(

الناحية الثانية: ثبوت تفا�ت امل�سالح �املفا�سد يف ال�سرع)31(:

ثبت -�سرعاً وعقالً- اأن امل�سالح تتفاوت؛ فاإن بع�سها اأهم واأولى من بع�ض، وكذلك املفا�سد بع�سها اأ�سوء 
واأ�سد من بع�ض، والوقوع دليل الإمكان .

)29( انظر: اأولويات احلركة الإ�سالمية، �ض21، وفقه الأولويات، �ض10-7 . 
)30( انظر: منهج فقه املوازنات، �ض4 . 
)31( انظر: جمموع الفتاوى 128/28 . 
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والدليل على تفاوت امل�سالح: قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ بن جبل ر�سي اهلل عنه، ملا اأر�سله داعيًا 
اإلى اليمن:) اإنك تاأتي قومًا اأهل كتاب؛ فكن اأول ما تدعوهم اإليه اأن يوحدوا اهلل، فاإن هم اأطاعوك لذلك، 
فاأخربهم اأن عليهم خم�ض �سلوات يف يومهم وليلتهم، فاإن هم اأطاعوك لذلك فاأخربهم اأن اهلل قد فر�ض 

عليهم �سدقة يف اأموالهم، توؤخذ من اأغنيائهم وترد على فقرائهم()32(.
اأما تفاوت املفا�سد: فما ورد يف الأثر:) اأي الذنب اأعظم عند اهلل؟ قال: اأن جتعل هلل ندًا وهو خلقك، قلت: 
اإن ذلك لعظيم، قلت: ثم اأي؟ قال: اأن تقتل ولدك تخاف اأن يطعم معك، قلت: ثم اأي؟ قال: اأن تزاين حليلة 

جارك()33(.

)32( اأخرجه البخاري، باب: ل توؤخذ كرائم اأموال النا�ض يف ال�سدقة، برقم)1389(، وم�سلم، باب: الدعاء اإلى 
ال�سهادتني، برقم)132(، من حديث ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنهما . 

)33( اأخرجه البخاري، باب: تف�سري �سورة البقرة، برقم)4207(، وم�سلم، باب: كون ال�سرك اأقبح الذنوب، 
برقم)267(، من طريق عبداهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه . 

فقه املوازنات رؤية )تأصيلية تطبيقية(



1961
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املبحث ال�سابع: حكم تعلم فقه املوازنات و�شروط الفقيه فيه:

املطلب االأ�ل: حكم تعلم فقه املوازنات:

اأحد موؤهالت الجتهاد وجزئياته، فما يذكر يف حكم الجتهاد فهو تبٌع له؛ فالأ�سل  يعترب فقه املوازنات 
ياأخذ حكم الفرع؛ وعندئٍذ فحكم الأخذ بفقه املوازنات _من حيث اجلملة_ فر�ض على الكفاية، اإل 

اأنه قد يوؤول اإلى فر�ض عني لزم باعتبارين:
الأول: باعتبار احلال )ال�سخ�ض(: وذلك يف حق املجتهد؛ اإذ ل يتح�سل له �سبغة الجتهاد اإل به، وما ل 

يتم الواجب اإل به فهو واجب.
وتكاثر  لقوة  واملفا�سد؛  امل�سالح  فيه  وتتزاحم  الوقائع  فيه  تتعدد  الزمان: وذلك يف زمن  باعتبار  الثاين: 
منه  الأخذ  ويتعني  الوقت،  ولزم  املرحلة،  فقه  كذلك_  هو_واحلال  اإذ  فيه؛  وامل�ستجدات  التغريات 
بحظ وافر، كما هو احلال يف زماننا املعا�سر، وهنا تدعو احلاجة اإلى فقيه متخ�س�ض يف باب املوازنات 

وفن الأولويات . 
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املطلب الثاين: �شروط فقيه املوازنات:

�شروط عامة: وتلك هي املتطلبات ، واملوؤهالت العامة املر�شومة يف باب االجتهاد .
�شروط خا�شة اإ�شافية لهذا الفن: وهذه اأكرث قرباً لواقع فقه املوازنة وطبيعته، ومنها:

1- الإملام مبقا�سد ال�سريعة؛ باأن يكون ذا اإ�سراف واطالع على ِحَكم ال�سريعة، وله اإلٌف مبحا�سنها واأبعادها 
من حيث اجلملة هذا من جهة، واأن تكون له دراية بخ�سائ�سها و�سوابط النظر فيها من جهة اأخرى.

2- املعرفة بقواعد ودرجات امل�سالح من حيث الرتب والأهمية والنوع. 
فقد ثبت با�ستقراء الأحكام ال�سرعية اأن م�سالح العباد تتعلق باأمور �سرورية ، اأو حاجية ، اأو حت�سينية، اأو 

باأمور مكملة لهذه امل�سالح ومتممة لها، وتابعة لها . 
3- العلم التام بالفن الذي تتعلق به املوازنة.

 فقد يكون مو�سوع املوازنة متعلقًا بق�سية �سيا�سية، اأو اقت�سادية، اأو اجتماعية؛ فينبغي للموازن معرفة 
مو�سع  يف  والخت�سا�ض  املحل، بالرجوع اإلى اأهل الفن  ذلك  يف  ومكامنها  تفا�سيل امل�سالح واملفا�سد 

املوازنة، فلكل فن اأهله، ولكل باب موازنته . 
4- الإدراك حلاجيات الع�سر و�سرورياته ) فقه الواقع (.

بتغريات هذا  ودارية  فاإن فقه املوازنة مبني على فقه الواقع، ودار�سته بطريقة علمية مبنية على خربة 
الع�سر وتطوراته ومعلوماته واإمكانياته، وينبغي للموازن اأن يكون قريباً من تلك املعطيات واأن يتعامل معها 
وتوازن  بناء �سحيح،  على  املوازنة  اإر�ساء  من  يتمكن  والتاأثري؛ حتى  العتبار  ويعطيها حقها من  بواقعية 

من�سبط وفقه حا�سر)34(.

)34( انظر: فقه املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، �ض7 . 
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املبحث الثامن: اأهداف فقه املوازنات:

ما يهدف اإليه الرتجيح بني الأدلة والن�سو�ض عند التعار�ض والتقابل من تبيني �سبيل العمل والمتثال هو 
بذاته ما يق�سده فقه املوازنات واإن اختلف النوع واملحل؛ فهناك اأدلة وهنا م�سالح اأو مفا�سد، اإل اأن فقه 

املوازنة ي�سيف بعداً اآخر يف اأهدافه، وهي)35(: 
اأ - حتقيق فعل امل�سالح وترك املفا�سد .

ب - التمييز بني امل�سلحة واملف�سدة، ومن ثم تقدمي الأ�سلح والأولى، وتاأخري ودرء ما ي�سر .
ج - اإ�سدار الفتوى عند غياب الأدلة، ويف حال ال�سرورة .

د - �سبط م�سار الجتهاد ليكون متوافقاً مع معطيات الواقع .
هـ - ترتيب م�سالك الأولويات يف بنية الدولة واجلماعة واخلروج من اخلالف يف كثري من امل�سائل.

و - اأن ينتظم املوازنة مع الهدف الكلي لل�سريعة وهو:) جلب امل�سالح وتكثريها ودفع املفا�سد وتقليلها (؛ 
وحينئٍذ ت�سري ت�ساريف احلياة على وزان واحد من امل�سلحة واخلريية.

)35( انظر: جمموع الفتاوى 48/20، وفقه املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، �ض7 . 
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املبحث التا�سع: اأ�س�ص فقه املوازنات:

اإن فقه املوازنات من اأدق اأبواب الجتهاد، ولذلك فاإنه ي�سبط وفق حمددات منهجية من الأ�س�ض واملعايري 
املوازنات  فقه  لب  هي  املحددات  تلك  وتعترب  واملفا�سد،  امل�سالح  بني  الرتجيح  ميزان  عليها  يقوم  التي 

وجوهره، وهنا نتعر�ض _تف�سيالً_ لتلك الأ�س�ض يف ثالثة مطالب:

املطلب االأ�ل: املوازنة بني امل�سالح:

الأ�سل اجلمع بني امل�سالح باأن حت�سل جميعها، فاإن مل ميكن ، وكان هناك خيار زمني مو�سع فتح�سل 
اأولوياً مرحلياً، فاإن ملَّ ميكن ذلك؛ باأن تتزاحم امل�سالح فال يح�سل اأحدها اإل برتك الأخرى؛ فريجع يف 

هذا احلال اإلى الرتجيح)36(. واملوازنة هنا تتم وفق �سبعة اأ�س�ض على الرتتيب)37(:

االأ�سا�ص االأ�ل:) رتبة احلكم (: باأن يرجح اأقوى امل�سلحتني حكمًا: 

فاإن بني امل�سلحة واحلكم تكافوؤاً، فلكل حكم م�سلحة تنا�سبه، ولكل م�سلحة حكم ينا�سبها، )وامل�سلحة 
اإذا كانت يف اأدنى الرتب كان املرتب عليها الندب، واإن كانت يف اأعلى الرتب كان املرتب عليها الوجوب، ثم 
اإن امل�سلحة ترتقى، ويرتقي الندب بارتقائها حتى يكون اأعلى مراتب الندب يلي اأدنى مراتب الوجوب(.

)38(

االأ�سا�ص الثاين:) رتبة امل�سلحة (: برتجيح اأعلى امل�سلحتني رتبة: 

فاأعالها يف املرتبة امل�سالح ال�سرورية؛ لأن بها قيام احلياة ول بد، وتليها امل�سالح احلاجية؛ وبها يرتفع 
ال�سيق واحلرج عن احلياة، ثم التح�سينية؛ وفيها تتم زينة احلياة على اأح�سن حال، وعند تعار�سها يقدم 

اأعالها رتبة على ما دونه؛ فال�سروري هو املقدم ل حمالة مطلقاً، ثم الذي يليه على الذي يليه.

االأ�سا�ص الثالث:) نوع امل�سلحة (:

)36( انظر: جمموع الفتاوى 51/20 . 
)37( انظر: فقه الأولويات، �ض11، ومنهج فقه املوازنات، �ض16 . 

)38( انظر: الفروق 164/3 . 
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بتقدمي اأولى امل�سلحتني نوعاً: فاإن الكليات ال�سرورية متثل اأنواعاً من امل�سالح، تتدرج وفق درجة الأولوية 
يف خم�سة منازل هي: الدين ، والنف�ض ، والعقل ، والن�سل ، واملال؛ فاأي نوع من امل�سلحة يتعلق بالدين مقدم 
على م�سلحة تعود على اأي نوع يف النف�ض، ونوع النف�ض يرتجح على ما بعده وهكذا. ومثال ذلك م�سروعية 
الفح�ض الطبي قبل الزواج؛ فاإنه روعي فيه املوازنة بني نوع م�سلحة تعود اإلى النف�ض _بحفظ ال�سحة 
اأي  اإزاحة  ي�ستدعي  مبا  الزواج،  بطريق  يتح�سل  الذي  الن�سل  اإلى  ترجع  م�سلحة  على  املر�ض_  ودرء 

عقبات يف طريقه ومنها الفح�ض الطبي.

االأ�سا�ص الرابع:) العموم �اخل�سو�ص (:

بتقدمي اأعم امل�سلحتني: فينظر اإلى الرتجيح بعموم امل�سلحة اأو خ�سو�سها، فتقدم امل�سلحة العامة على 
اخلا�سة؛ اإذ اإن ما كان النفع فيه اأعم واأ�سمل فهو اأولى بالعتبار، يعلل ذلك �سلطان العلماء الإمام العز 
اعتنائه  واأكرث من  اأوفر  العامة  بامل�سالح  ال�سرع  اعتناء  لأن  بقوله:)  ال�سالم _رحمه اهلل_  بن عبد 
بامل�سالح اخلا�سة()39(؛ فال ميكن تفويت امل�سلحة العامة من اأجل اخلا�سة؛ لأن ذلك ممنوع �سرعاً وعقالً، 
ا�ستعمال  منع  ذلك  ومن  العام()40(،  ال�سرر  لدفع  اخلا�ض  ال�سرر  الفقه:)يتحمل  قواعد  يف  ا�ستقر  وقد 
الكحول يف الأدوية؛ حر�ساً على امل�سلحة العامة بحماية النا�ض من التداوي باملحرم، واإن كان قد يفيد يف 

عالج بع�ض احلالت اخلا�سة اأحياناً .

االأ�سا�ص اخلام�ص:) مقدار امل�سلحة (:

فتغلب اأكرث امل�سلحتني قدراً؛ فينظر اإلى مقدار امل�سلحة ، ويقدم اأكربها قدراً على اأدناها؛ عمالً بالقاعدة 
التي تقرر باأنه عند تعار�ض امل�سالح ترجح اأكربها ويقدم على ما دونه)41(؛ ولأن اأكرب امل�سلحتني اأكرث نفعاً 
واأقوى اأثراً على ما كان اأقل منها، وامل�سالح ل تبنى على ال�سور النادرة اأو القليلة، وحكمة ال�سريعة اأولى 
واأليق من مراعاة هذه امل�سلحة اجلزئية التي يف مراعاتها تعطيل م�سلحة اأكرب منها واأهم، وقاعدة ال�سرع 
بعمل  ال�سيامية  التوائم  ف�سل  جواز  ذلك  ومن  اأدناهما)42(،  فات  واإن  امل�سلحتني  اأعلى  حت�سيل  والقدر: 

)39( انظر: قواعد الأحكام 75/2 . 
)40( انظر: املوافقات 57/3 . 

)41( انظر: املوافقات 338/1 . 
)42( انظر: اإعالم املوقعني 279/3 .
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جراحي؛ لأن م�ساحله على التواأم واأ�سرته اأكرب قدراً من م�ساره على ج�سد التواأم �سكلياً)43(.
تغا�سى  واأكرثها ما ورد يف �سلح احلديبية حيث  امل�سالح  اأكرب  الأثر من مراعاة  اأثر يف  ومما 
امل�سلمون عن م�سالح جزئية ، وتنازلوا عن م�سالح �سغرى من كتابة »ب�سم اهلل« يف كتاب ال�سلح، وحممد 
ر�سول اهلل _�سلى اهلل عليه و�سلم_ ؛ تقدمياً مل�سالح اأعظم واأكرب من اعرتاف ر�سمي بكيان امل�سلمني 
من قبل قري�ض، والتفرغ لدعوة ملوك العامل لالإ�سالم، ودفع العدو املرتب�ض من بقايا اليهود، حتى �سماه 

القراآن فتحاً . 

االأ�سا�ص ال�ساد�ص:) االمتداد الزمني (:

حيث يراعى اأطول امل�سلحتني زمناً ، واأكرثها دواماً؛ فالعربة هنا مبا يطول زمانه يف النفع، وما يظل اأثره 
اأم�سى ا�ستمراراً، دون اعتبار مبا كان حمدوداً يف الأمد واآنياً يف امل�سلحة؛ فهو موؤقت واإلى زوال، واأما ما 
ينفع فطبعه اأن ميكث وي�ستمر. ومثال ذلك: منع حتديد الن�سل على امل�ستوى الر�سمي اأو الفردي؛ تقدمياً 
واإن كان  الب�سرية، وكرثتها بني الأمم،  الأمة ومواردها  اإلى حفظ قوة  توؤول  ، والتي  واأدوم  اأبقى  مل�سلحة 
الت�سخم  من  والوقاية   ، الرثوة  وتوزيع   ، القت�سادية  الأعباء  تخفيف  الن�سل م�سلحة  يقابلها يف حتديد 

ال�سكاين، لكنها موؤقتة واآنية، ل تقوم اأمام م�سلحة الكيان الذي ي�ستمر طويالً.)44(
ويف تاريخ الأمة ما ي�سري اإلى ذلك؛ حيث عر�ض للم�سلمني اأثناء الفتوحات م�ساألة الأرا�سي الوا�سعة 
على  توزيعها  تتمثل يف  موؤقتة  يتنازعها طرفان: م�سلحة  فكان  والعراق،  ال�سام  كبالد  عنوة  التي غنمت 
الفاحتني، وم�سلحة طويلة الأمد، ممتدة يف الأجيال والأزمان، برتك هذه الأرا�سي يف اأيدي اأ�سحابها، 
اأمري  لذلك  هدي  وقد  وم�ستمرة،  دائمة  ب�سورة  امل�سلمني  مال  لبيت  وعائداتها  عليها،  اخلراج  وفر�ض 
املوؤمنني عمر بن اخلطاب _ر�سي اهلل عنه_ وهو اخلليفة امللهم الرا�سد، فمنع تق�سيمها، وا�ستثمرها 

طراً لبيت املال .  
  

االأ�سا�ص ال�سابع:) درجة الوقوع (:

باأن تقدم اآكد امل�سلحتني حتققاً: فيقدم املتيقن من امل�سالح اأو الغالب ظناً على ما هو حمتمل اأو مظنون، 
فما تاأكد يف الوقوع مقدم على ما هو متوهم وم�سكوك فيه، وامل�سالح الراجحة اأولى من املرجوحة. ومثال 
ذلك: منع اختيار جن�ض اجلنني طبياً؛ فاإن م�سلحة حفظ الأجنة يف طور الأرحام من التدخل الطبي ، 

)43( انظر: اأثر القواعد الأ�سولية يف النوازل الطبية، �ض93 .
)44( انظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم)42(، بتاريخ:1396/4/13هـ .
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والعبث املخربي اآكد واأرجح من م�سلحة احل�سول على النوع املطلوب؛ لأن اإمكانية وقوع ذلك حمتملة اأو 
موهومة، كما يقرر ذلك اأهل الفن من الأطباء فاإن ن�سبة النجاح فيه ل تتجاوز 12%، وهذه درجة �سعيفة؛ 

فيقدم عليها املتيقن من م�سلحة حفظ اجلنني يف الرحم.)45(
وبعُد فاإن ت�ساوت امل�سالح من كل وجه فاملكلف باخليار يف الختيار من بينها . 

)45( انظر: البنوك الطبية، �ض450 .
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املطلب الثاين: املوازنة بني املفا�سد:

وجد  _باأن  اجلمع  درء  تعذر  فاإن  جميعاً،  دروؤها  فالأولى  املفا�سد؛  اجتمعت  اإذا  اأنه  العامة  القاعدة 
ال�سطرار اإلى فعل بع�سها لتفادي البع�ض الآخر_؛ فال بد له من املوازنة بني املفا�سد؛ لأنها متفاوتة يف 
اخلطورة بقدر ما تعود اإليه من رتبة امل�سالح، فاملفا�سد �سد امل�سالح، ومقابل امل�سلحة مف�سدة مثلها)46(، 

وعندئٍذ يوازن املكلف بني تلك املفا�شد، ب�شروط)47(:
اأ - اأن يكون م�سطراً اإليها، ويثبت ذلك يف حقه .

ب - األ يكن ملزماً بتحمل نوع معني منها .
ج - اأن ل يجد مباحاً بديالً يدراأ به حالة ال�سرورة .

د - اأن ل توؤدي اإلى الإ�سرار بالغري؛ لأنه ل �سرر ول �سرار، وال�سطرار ل يبطل حق الغري
هـ - اأن تكون حاجته مبدى ما ي�سطر اإليه؛ لأن ال�سرورة تقدر بقدرها .

وعندئٍذ ي�سار العمل اإلى منهج املوازنة وفق معايري من�سبطة، وهي �سبعة على الرتتيب)48(:

اأدناهما،  بارتكاب  حكماً  اأعالهما  تدفع  حكماً:  املف�سدتني  اأعلى  فتدراأ   :) احلكم  رتبة  االأ�ل:)  املعيار 

ودرجة احلكم تطرد مع املف�سدة، فحني تكون يف اأعلى الرتب ي�سل احلكم اإلى قمة التحرمي، وحني تكون 
يف اأدناها، يكون يف رتبة الكراهة، وترتقي الكراهة بارتقاء املف�سدة حتى يكون اأعلى مراتب املكروه يلي 
اأدنى مراتب التحرمي()49(، ولذا ا�ستقر علمياً اأنه اإذا تعار�ض حمرم ومكروه؛ فيدراأ املحرم، ولو بارتكاب 

املكروه)50(.  

املعيار الثاين:) رتبة املف�سدة (: بدفع اأقوى املف�سدتني رتبة؛ فالنظر هنا اأن تفعل اأدناهما مرتبة؛ لدرء 

اأقواهما يف الرتبة، فاإنه يهمل احلاجي والتح�سيني تفادياً اأن يختل ال�سروري، ويهمل التح�سيني مراعاة 
للحاجي، فلو تزاحم لدى املكلف مف�سدتان يتعلق اأحدهما ب�سروري ، والآخر بحاجي، فاإنه يفعل مف�سدة 

)46( انظر: جمموع الفتاوى 20/ 51 . 
)47( انظر: منهج فقه املوازنات، �ض28 . 

)48( انظر: فقه الأولويات، �ض12 . 
)49( انظر: الفروق 164/3 . 

)50( انظر: قواعد الأحكام 51/1. 
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احلاجة دفعاً ملف�سدة ال�سرورة؛ لأنها اأقوى رتبة، ومثاله: من اأراد اأخذ �سيارة بقر�ض ربوي ليدفع به م�سقة 
املوا�سالت العامة يف هذا الزمن؛ فاإن الربا يعود اإلى مف�سدة حاجية يف املال، وعناء التنقل يتعلق مبف�سدة 
حت�سينية؛ فال يجوز اأخذ القر�ض الربوي؛ لأن مف�سدته اأقوى رتبة، وحُتتمل م�سقة التنقل العام؛ لكونها اأقل 
رتبة، ومثاله طبياً: جواز النظر والك�سف الطبي للعورة؛ لأنه يتعلق بالتداوي ودفع املر�ض كمف�سدة حاجية، 

فيقدم على مف�سدة مبنزلة التح�سني، وهي ك�سف العورة . 

متعلقة  اإحداهما  مف�سدتان  تعار�ست  فلو  نوعاً:  املف�سدتني  اأولى  فتدراأ   :) املف�سدة  نوع  الثالث:)  املعيار 

تفادياً  املال؛  مف�سدة  فعل  اإلى  يلجاأ  فاإنه  اأحدهما_؛  فعل  من  منا�ض  _ول  باملال  والأخرى  بالنف�ض 
للمف�سدة املتعلقة بالنف�ض؛ اإذ هي اأعلى نوعاً .

املعيار الرابع:) العموم �اخل�سو�ص (: فتقدم اأعم املف�سدتني بالدفع؛ فنظر املوازنة هنا اإلى املف�سدة من 

جهة عمومها وخ�سو�سها، فتدراأ املف�سدة العامة بتحمل املف�سدة اخلا�سة؛ فاإن مفاد قاعدة ال�سريعة اأن: 
يحتمل ال�سرر اخلا�ض لدفع ال�سرر العام، ويف هذه املوازنة تخ�سي�ض للقاعدة الكلية:)ال�سرر يزال(، 
اجتمع  اإذا  اأنه  املعيار  مقت�سى هذا  فاإن  يزال مبثله(؛  ل  اأن:)ال�سرر  الفرعية  للقاعدة  �سابطاً  وتت�سمن 
قد  العام  ال�سرر  واأن  الكلي،  كله، هذا من جهة  دون  بع�سه  بذهاب  يكون  قد  زواله  فاإن  اأكرث من �سرر، 
يزال باحتمال مثله اإذا كان خا�ساً، ا�ستثناءً من اجلهة الفرعية؛ لأن العام مقدم يف الدفع، ولو بفعل ما 
هو خا�ض. ومنه: م�ساألة الترت�ض؛ فاإن يف حال جهاد الدفع؛ يجوز الرمي على من يف الرت�ض؛ دفعاً خلطر 
الكفار؛ لأن املف�سدة الواقعة على امل�سلمني عامة؛ فتدفع باملف�سدة اخلا�سة يف جهة اأهل الرت�ض)51(. ومثاله 
يف  فتقدم  بالأجنة؛  والعبث   ، الأن�ساب  بخلط  تتعلق  عامة  مفا�سده  لأن  ال�سناعي؛  التلقيح  حترمي  طبياً: 

العتبار دفعه على ما قد يلحق بع�ض الأ�سخا�ض واحلالت من م�سار؛ لكونها خا�سة)52(. 

املعيار اخلام�ص:) مقدار املف�سدة (: درء اأكرب املف�سدتني قدراً؛ فينظر اإلى مقدار كل منهما بحيث يدراأ 

اأكربهما قدراً بارتكاب اأدناهما قدراً، ومنه: م�ساألة الترت�ض: يف حال جهاد الطلب، فاإنه ل يجوز الرمي على 
الرت�ض؛ لأن مف�سدة قتل املوؤمن اأعظم قدراً من مف�سدة ترك مناجزة الكفار ابتداءً، اإذا اأُمن خطرهم)53(، 

)51( انظر: جمموع الفتاوى 53/20 .
)52( انظر: فقه النوازل 270/1 .

)53( انظر: جمموع الفتاوى 53/20 .
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ويف هذا املعيار تطبيق ل�سوابط فقهية يف هذا املحل تق�سي باأنه اإذا تعار�ست مف�سدتان ) روعي اأعظمهما 
�سرراً بارتكاب اأخفهما()54(، و)ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف(، وحني تتزاحم امل�سار فاإنه)يختار 
لأن  العقل؛  ودلئل  ال�سرع  مقا�سد  به  جرت  مما  الرتجيح  وهذا  ال�سررين()55(،  اأخف  اأو  ال�سرين  اأهون 
املف�سدة الأكرب تكون اأكرث وزراً واأ�سد خطراً ؛ فتقدم بذلك على ما هو دونها يف املقدار والكمية، ومثاله 
طبياً: حترمي التعقيم اجلراحي؛ لأن فيه دفع مف�سدة كربى وهي قطع الن�سل بالكلية، واإن كان يف ا�ستبقاء 

الإجناب م�سرة على الزوجة؛ فذلك اأهون ال�سرين واأخف ال�سررين . 

الزمن  اإلى  النظر  هنا  فاملعترب  زمناً؛  املف�سدتني  اأطول  بدرء   :) الزمني  االمتداد  ال�ساد�ص:)  املعيار 

والتوقيت، فما كان من املفا�سد موؤقتاً اأو اأق�سر زمناً؛ فاإنه يحتمل اإذا كانت ت�سادمه مفا�سد اأطول زمناً؛ 
الدائمة،  املف�سدة  دفع  لأجل  حتتمل  الآنية  واملف�سدة  بالرجحان،  اأولى  فهو  واأدوم  مدة  اأبقى  كان  ما  لأن 
ومثاله: منع حتديد الن�سل، ولو كان يف زيادة ال�سكان م�ساق اقت�سادية ومالية؛ لأنها قد حتل وتزول ولو 
بعد حني، اأما اإيقاف م�سرية الإجناب ؛ فاإنه قد ي�سعف كيان الأمة ومواردها الب�سرية وي�ستمر يف بنيتها 

ال�سكانية على املدى البعيد . 

املعيار ال�سابع:) درجة الوقوع (: درء اآكد املف�سدتني حتققاً: فيقدم من املف�سدة ما هو متيقن يف الوقوع 

واأقرب اإلى التحقق، على ما هو مظنون اأو غري حمقق، ومثاله: حرمة اإجها�ض اجلنني بعد اأربعة اأ�سهر عند 
من يرى ذلك؛ لأنه مف�سدة متيقنة، فيها ذهاب نف�ض، اإذا ما قورنت باحتمال املر�ض يف جهة الأم اأو يف 

جهته بعد الولدة؛ لأنها تظل مظنونة)56(.

)54( انظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، �ض78 .
)55( انظر: جمموع الفتاوى 129/28 .

)56( انظر: الطب والقراآن، �ض230.
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املطلب الثالث: املوازنة بني امل�سالح �املفا�سد:

اأنه لو اجتمع _يف حمل واحد_ م�سلحة ومف�سدة، فالأولى حت�سيل امل�سلحة ودرء املف�سدة   الأ�سل 
اإلى  الأخرى، في�سار _عندئٍذ_  بتفويت  اأحدهما  اأخذ  بٌد من  تعذر ذلك، ومل يكن هناك  فاإن  معاً، 

منهج املوازنة، وهذا امليزان ي�سري على الرتتيب وفق �سبع حمددات)57(:  

املحدد االأ�ل:) رتبة احلكم (: الرتجيح بني امل�سلحة �املف�سدة باأعالهما حكمًا:

 والنظر يف هذا املحدد يرت�سم يف ق�سمة عقلية ل تخلو من �ست حالت:

احلالة االأ�لى: كون امل�سلحة من رتبة الواجب، واملف�سدة من رتبة املحرم: 

وهنا فيه خالف، والأقرب تقدمي درء املف�سدة؛ لأن القاعدة العامة تن�ض: اأن درء املفا�سد مقدم على جلب 
امل�سلحة)58(؛ ذلك اأن دلئل ال�سريعة تدعو اإلى ترك احلرام كلياً، بينما يتحقق اأداء الواجب بفعل ما اأمكن، 
اإل يف حال ال�سرورة، فاإن الواجب مقدم على املحرم؛ كاأكل امليتة للم�سطر؛ لأن الأكل ح�سنة واجبة ل ميكن 

اإل بهذه ال�سيئة، وم�سلحتها راجحة.)59(
احلالة الثانية: كون امل�سلحة يف رتبة املندوب واملف�سدة يف رتبة املحرم:

 فيقدم درء املف�سدة قولً واحداً ؛ ترجيحاً للمحرم على املندوب .
احلالة الثالثة: اأن تكون امل�سلحة من رتبة املباح واملف�سدة من رتبة املحرم:

فيقدم درء املف�سدة بال خالف؛ تغليباً للمحرم على املباح .
احلالة الرابعة: كون امل�سلحة واجبة واملف�سدة مكروهة: فرتجح امل�سلحة باتفاق .

احلالة اخلام�سة: اأن تكون امل�سلحة مندوبة واملف�سدة مكروهة:

 فيغلب جانب املف�سدة؛ ترجيحاً للكراهة على الندب .
احلالة ال�ساد�سة: كون امل�سلحة من رتبة املباح واملف�سدة من رتبة املكروه: 

فيقدم جانب املف�سدة على امل�سلحة؛ تغليباً للمكروه على املباح . 

)57( انظر: فقه الأولويات، �ض13، ومنهج فقه املوازنات، �ض43 . 
)58( انظر: غاية الو�سول 126/1، والتحبري �سرح التحرير 2239/5 . 

)59( انظر: جمموع الفتاوى 53/20 .
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املحدد الثاين:) رتبة امل�سلحة �املف�سدة (: فريجح بينهما باأعالهما رتبة: 

فحيثما كانت الرتبة يف اأي جهة اأعلى فاإنها تقدم على الأخرى، فلو كانت جهة امل�سلحة يف رتبة ال�سروريات 
تقدم على مف�سدة يف مرتبة احلاجيات، كحالة من نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإميان؛ فاإنه يغلب حفظ 
النف�ض كم�سلحة �سرورية، على مف�سدة تتعلق بظاهر الدين مع طماأنينة القلب، فهي تعد يف رتبة حاجية 
من الدين، ومثال ذلك طبياً: نقل الأع�ساء من امليت لزرعها يف احلي _عند من يرى اجلواز_، فاإنه 
تتعار�ض فيها م�سلحة �سرورية للحي _وهي اإنقاذ حياته من الهالك برتكيب ع�سو_، ومف�سدة نزع 
الع�سو من امليت _مبا يلحقه من ت�سويه وتعٍد_ هي يف مرتبة التح�سيني اأو احلاجي، ومقت�سى املوازنة 

تقدمي امل�سلحة يف جهة احلي اأمام املف�سدة يف جانب امليت عند من يقول باجلواز)60(.

املحدد الثالث:) نوع امل�سلحة �املف�سدة (: ُيرجح فيه باأعالهما نوعًا:

فاإذا كانا يف رتبة واحدة كال�سرورة؛ فينظر اإلى التفا�سل يف �سفة النوع، ويغلب ما هو اأقوى نوعاً بح�سب 
منازل ال�سرورة؛ فما هو م�سلحة يف جهة النف�ض يقدم عليه ما يكون مف�سدة يف ناحية الن�سل، ومثاله: منع 
العالج اجليني بالهند�سة الوراثية لتح�سني ال�ساللة؛ لأن مف�سدته تعود على �سالمة النوع الب�سري من جهة 
اجلينات)61(؛ فيغلب على ما يبتغى فيه من م�سلحة الن�سل، ومثال ما رجح فيه امل�سلحة لقوة نوعها، حترمي 
تتعلق  يتنازع فيه طرفان: طرف م�سلحة  فاإنه  به،  باأ�ض_ عند من يقول  التجميل _اإل من  عمليات 
بحفظ الدين، من جهة نهي ال�سريعة عن تغيري اخللقة)62(، وطرف مف�سدة تلحق املراأة ج�سدياً اأو معنوياً 

يعود اإلى جهة النف�ض، واملرجح اأن جهة الدين تقدم على جهة النف�ض؛ فهي اأولى نوعاً.  

املحدد الرابع:) العموم �اخل�سو�ص فيهما (: فيميز بني امل�سلحة �املف�سدة باأعمهما: 

مثل: حترمي  العام مقدم على اخلا�ض،  لأن  اأي جهة؛  كان خا�ساً من  ما  على  عاماً  كان  ما  يرجح  حيث 
التلقيح ال�سناعي)طفل الأنبوب( _من غري زوج_؛ لأنه يعود مب�سلحة على الأن�ساب والأجنة بوجه 

عام، اأمام ما يلحق فئة اخلا�سة من مف�سدة فقد الإجناب.)63(

)60( انظر: امل�سائل الطبية امل�ستجدة 118/2 .
)61( انظر: الهند�سة الوراثية من املنظور ال�سرعي 708/2 .

)62( انظر: اأحكام اجلراحة الطبية، �ض125 .
)63( انظر: البنوك الطبية، �ض386 .
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املحدد اخلام�ص:) مقدار امل�سلحة �املف�سدة(:

اأكرب  اإليهما من حيث احلجم الذاتي، فاأيهما كان  تعادل فيه امل�سلحة واملف�سدة باأكربهما قدراً: فينظر 
فاإنه يف حال  الترت�ض،  الراجح، والآخر هو املرجوح، ومنه يف جهة ترجيح امل�سلحة: م�ساألة  مقداراً فهو 
جهاد الدفع عن امل�سلمني، يجوز رمي الكفار مع من يف الرت�ض؛ لأن م�سلحة حفظ نفو�ض املوؤمنني اأعظم 
ال�سيامية،  للتوائم  الطبي  الف�سل  جراحة  طبياً:  ومثاله  الرت�ض)64(،  يف  البع�ض  قتل  مف�سدة  من  قدراً، 
فاإنه ي�ساحبها قدر من املف�سدة والت�سوه للج�سد، لكنه اأقل بكثري من مقدار امل�سلحة من ف�سل التواأمني 
وعودتهما اإلى اخللقة ال�سوية كفردين م�ستقلني، ل فرد ملت�سق، وحينئٍذ يغلب جانب امل�سلحة؛ اإذ هو اأكرب 

قدراً واأكرث اأثراً من جهة املف�سدة.

املحدد ال�ساد�ص:) البعد الزمني (: تقارن فيه امل�سلحة �املف�سدة باأطولهما زمنًا: 

كالعمليات  العمليات اجلراحية،  ومثاله:  املوؤقت،  يقدم على  م�ستمراً  كان  فما  الزمني؛  البعد  اإلى  فينظر 
القي�سرية فاإن فيها اأملاً و�سرراً على اجل�سم، وتلك مف�سدة لكنها عار�سة وموؤقتة بزمن معني، ويف مقابلها 
ال�سفاء و�سالمة الأم، وتلك م�سلحة دائمة، فت�سرع تلك العمليات؛ مراعاة للم�سلحة الغالبة)65(؛ لأنها اأولى 

من حيث املدى الزمني.

املحدد ال�سابع:) درجة الوقوع (: فيوازن بني امل�سلحة �املف�سدة باآكدها �قوعًا: 

ينظر فيه اإلى درجة احل�سول ومدى حتقق الوقوع؛ فريجح ما تيقن فيه الوقوع اأو غلب الظن فيه على ما 
كان متوهماً اأو م�سكوكاً فيه، ومثال ما رجحت فيه امل�سلحة: منع حتديد الن�سل؛ لأن زيادة ال�سكان ميثل قوة 
حقيقية، وتنمية ثابتة لالأمة على املدى البعيد، واأما حتديد الن�سل؛ لدرء مف�سدة الأعباء القت�سادية فتلك 
مف�سدة موهومة ل اأثر لها يف الواقع ، ول توؤثر يف الوقوع، فريجح عليها امل�سلحة املحققة، ومثال: ما غلبت 
فيه املف�سدة: حترمي التداوي بالكحول؛ لأن مف�سدة الكحول واقعة، واأما م�سلحة ال�سفاء به، فاإنه احتمال 

م؛ ولذا قدم جانب املف�سدة فهو اآكد .  مظنون؛ فلم يجعل �سفاء الأمة فيما ُحِرّ
وبعد هذا فاإن ت�ساوى طرفا )امل�سلحة واملف�سدة( من الوجوه كلها، ومل يظهر الرجحان لأحد منها، فالأولى: 

الرتك؛ تغليباً جلانب املف�سدة فيه؛ لأن القاعدة الكلية اأن:) درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح (.)66(

)64( انظر: جمموع الفتاوى 52/20 .
)65( انظر: اأحكام اجلراحة الطبية، 102 .

)66( انظر: غاية الو�سول 126، الإبهاج65/3، والتحبري 2239/5، وتي�سري الو�سول310 .
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وخال�سته ما ذكره �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل:) فتبني اأن ال�سيئة حتتمل يف مو�سعني: دفع ما هو 
اأ�سواأ منها اإذا مل تدفع اإل بها، وحت�سل مبا هو اأنفع من تركها اإذا مل حت�سل اإل بها، واحل�سنة ترتك يف 
مو�سعني: اإذا كانت مفوتة ملا هو اأح�سن منها، اأو م�ستلزمة ل�سيئة تزيد م�سرتها على منفعة احل�سنة، هذا 

فيما يتعلق باملوازنات الدينية(.)67( 

)67( انظر: جمموع الفتاوى 53/20 .
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املبحث العا�سر: �سوابط كلية �موجهات عامة لفقه املوازنات:

اأ- اأن وجوه امل�سالح واملفا�سد تعرف بالتقريب والتغليب ل بالتحديد والتاأكيد، فال ميكن اجلزم فيها ب�سيء 
واأ�سخا�سه من  وتعلقها مبوؤثراته ومتغرياته من جهة، وحماله  الغالب؛ لرتباطها يف امل�ستقبل،  يقيني يف 
جهة اأخرى، ويف هذا املقام يقول الإمام العز بن عبد ال�سالم –رحمه اهلل-:) واأكرث امل�سالح واملفا�سد ل 
وقوف على مقاديرها وحتديدها، واإمنا تعرف تقريباً؛ لعزة الوقوف على حتديدها ()68(؛ ولذلك فاإن مورد 

ال�ستدلل يف بابها، اإمنا هو من قبيل الظن ل اليقني .
ب- اأن فقه املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد من موارد الجتهاد التي يختلف النظر فيها من جهة الأهل باعتبار 
املحل والزمان واملكان، ومع ذلك فمداره بني الأجر والأجرين، يقول العز بن عبد ال�سالم-رحمه اهلل-:) 
وكذلك قد يخفى ترجيح بع�ض امل�سالح على بع�ض، وترجيح بع�ض املفا�سد على بع�ض، وقد يخفى م�ساواة 
بع�ض امل�سالح لبع�ض، وم�ساواة بع�ض املفا�سد لبع�ض، وكذلك يخفى التفاوت بني املفا�سد وامل�سالح، فيجب 
البحث عن ذلك بطرقه املو�سلة اإليه والدالة عليه، ومن اأ�ساب ذلك فقد فاز بق�سده ومبا �سعى للظفر به، 

ومن اأخطاأ اأثيب على ق�سده، وعفي عن خطئه رحمة من اهلل �سبحانه ورفقا بعباده (.)69(
ج- اأن فقه املوازنة من اأدق فنون العلم، وهو من اأبواب الفتوحات العلمية لذوي النهى؛ ملا يت�سمنه من زيادة 

يف ملكات الفهم، ومدارك الفطنة، والإلف بت�ساريف الأدلة، ومظان التوفيق.)70(
د- ميكن التاأ�سي�ض والتاأكيد اأن فقه املوازنات اأو فن الأولويات هو فقه الواقع؛ لأنه اأدعى واأولى الفقه يف هذا 

الع�سر؛ ملا يجتلب عليه من �سنوف امل�سالح واملفا�سد التي ل تتناهى. 

)68( انظر: قواعد الأحكام 100/1 .
)69( انظر: قواعد الأحكام 53/1 .

)70( انظر: مقال بعنوان: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، د. هاين عبداهلل جبري على املوقع: 

.http://www.denana.com/main/articles.aspx?article_no=10580&pgtyp=66
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النتائج:

اللغوي  املعنى  اعتبار  ال�سطالحي، فالبد من  باملعنى  فناً-  املوازنات -باعتباره  بفقه  التعريف  1- عند 
وعند  الألفاظ،  درك حقائق  املرجع يف  هو  اللغوي  الأ�سل  لأن  واملوازنة؛  الفقه  الثنائية:  املركبة  لأجزائه 
تزاحم امل�سميات؛ فاإنه هو الفي�سل يف ترجيح الأقرب؛ اإذ املنحى لفظي، وبناءً على ا�ست�سحاب هذا النظر 

اللغوي؛ فاإن املختار يف تعريف فقه املوازنات اأنه:
 ) العلم بالدلئل والأ�س�ض التي ت�سبط النظر يف الرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد يف ذاتها اأو مع بع�سها عند 

التعار�ض؛ ليتبني الغالب منها، ويقدم يف احلكم.(
2- من امل�سطلحات املرادفة واملعربة عن فقه املوازنات: فقه الأولويات وفقه امل�سالح وفقه الواقع .

3- من املظان العلمية لتاأ�سيل فقه املوازنات يف كتب الأ�سول: باب التعار�ض والرتجيح ، وباب املقا�سد ، 
وباب امل�سالح املر�سلة .

عينها،  املفا�سد  بني  واملوازنة  ذاتها،  امل�سالح  بني  املوازنة  اأركان:  ثالثة  يف  املوازنات  فقه  ينح�سر   -4
واملوازنة بني امل�سالح واملفا�سد .

5- توؤول اأ�س�ض فقه املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد اإلى ثالثة موازين: القوة والغلبة والزمن، فالقوة تت�سمن 
اإليها ثالثة معايري،  األ وهي: رتبة احلكم ، ورتبة امل�سلحة ، ونوع امل�سلحة. والغلبة يرجع  اأ�س�ض،  ثالثة 
وهي: مقدار امل�سلحة، والعموم واخل�سو�ض فيها، ودرجة الوقوع. والزمن يعود اإليه حمدد واحد: هو عامل 

الوقت، من جهة مدة امل�سلحة: طولً اأو بقاءً . 

فقه املوازنات رؤية )تأصيلية تطبيقية(



1977

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

تو�سيات للموؤمتر:

1- ميكن التاأكيد على اعتبار فقه املوازنات كفن م�ستقل على وجه التاأ�سي�ض، ول�سيما يف ظل هذا الع�سر 
الذي ل يكاد يخلو منه جمال اإل وتتزاحم فيه الأولويات، ويجتلب عليه من �سنوف امل�سالح واملفا�سد ما ل 
يتناهى؛ مبا ي�ستدعي و�سع فقه ينظمها ، وي�سبطها ، ويحدد م�سارها، ول األ�سق بذلك من فقه املوازنات .
2- مما يتعني علمياً اأن يقرر فقه املوازنات كمنهج فقهي، ومتطلب اأكادميي يف اجلامعات العلمية ، واجلهات 
الأكادميية، ويتنا�سب يف هذا ال�ساأن اأن ي�سدر عن هذا املوؤمتر املوقر املحتوى املقرر يف هذا الفن؛ لكونه قد 

جمع فاأوعى، وتاأ�س�ض وتخ�س�ض يف مباحث وحماور فقه املوازنات . 
3- ي�ستقيم اأن ي�ساف اإلى �شروط املجتهد ومتطلبات الفقيه _مع معطيات هذا الزمن_ الإملام بفقه 
املوازنات؛ بحيث يكون الناظر على دراية واطالع بتطورات الواقع ، ومتغريات الزمن ، وماآخذ النظم ، 

ومفاهيم الثقافات احلديثة . 
4- يح�سن التنويه للعلماء والباحثني على العناية بفقه املوازنات من جهة التاأ�سيل والتطبيق وال�ستدلل 

باعتباره من األ�سق املباحث بفقه الواقع، واحلاجة اإليه ملحة وقائمة يف ظل امل�ستجدات املعا�سرة .
ر خمرجات هذا املوؤمتر اإلى املوؤ�س�سات اخلريية، واجلهات الدعوية؛ لتقيم براجمها الأ�سا�سية  دَّ 5- اأن ُت�سَ

، وا�سرتاتيجياتها البنيوية على اأ�سا�ض ر�سني م�ستمد من قواعد وكليات فقه الأولويات ومنهج املوازنات . 



1978

فهر�ص امل�سادر �املراجع

1- اجلامع ال�سحيح املخت�سر، لالإمام اأبي عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل البخاري اجلعفي، حتقيق وتعليق: 
م�سطفى ديب البغا، دار ابن كثري، واليمامة – بريوت، ط: الثالثة 1407هـ– 1987م .

2- اجلامع ال�سحيح ، لالإمام اأبي احل�سني م�سلم بن احلجاج بن م�سلم الق�سريي الني�سابوري، دار اجليل، 
والآفاق اجلديدة-بريوت .

3- قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام، لالإمام اأبي حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم بن اأبي 
القا�سم بن احل�سن ال�سلمي الدم�سقي، امللقب )�سلطان العلماء( )660هـ(، حتقيق: حممود بن التالميد 

ال�سنقيطي، ط: دار املعارف بريوت – لبنان .
.pdf  4- منهج فقه املوازنات يف ال�سريعة الإ�سالمية، د. عبداملجيد ال�سو�سوة، ن�سخة

5- الإبهاج �سرح املنهاج )منهاج الو�سول اإلى علم الأ�سول للبي�ساوي(، لالإمام تقي الدين علي بن عبد 
الكايف ال�سبكي، حتقيق: جمع من العلماء، دار الكتب العلمية– بريوت، ط: الأولى1404هـ-1984م .

6- اإعالم املوقعني، لالإمام اأبي عبد اهلل حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي املعروف بـ:ابن القيم اجلوزية، 
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ضوابط العمل بفقه الموازنات
مقاربة تحليلية

د/رقية العلواين

كلية الآداب/ جامعة البحرين
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مقدمة

�سريعة اهلل كاملة خالدة، ومن متامها وكمالها اأن اأ�سولها ت�سمنت قواعد كلية يتو�سل بها املجتهد 
ال�سريعة  ي�ستجد من م�سائل وق�سايا حياتية؛ وعلى هذا برزت �سالحية  ال�سارع فيما  اأحكام  اإلى معرفة 

الإ�سالمية وقدرتها على حتقيق التوازن يف �سائر اأحكامها.
ومق�سد ال�سريعة الأ�سا�س من تلك الت�سريعات كلها، حماية اخللق ، وحتقيق م�ساحلهم ، واحلفاظ على 
تلك  لتحقيق  املف�سية  والطرق  الو�سائل  �سرع  ولهذا  املفا�سد؛  بهم عن  والناأي   ، وحاجياتهم  �سرورياتهم 

املقا�سد والغايات . 

فالعمل  هذا  وعلى  وماآلتها؛  وو�سائلها  اأحكامها  �سائر  يف  التوازن  بتحقيق  ال�سريعة  قامت  وقد 
بتحقيق ذاك التوازن ، وال�سبط فكرة اأ�سيلة يف ال�سرع منبثقة من منهج القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ، 
الذي مّت بناء وترتب العديد من الأحكام على اأ�سا�سه. وقد �سار العلماء يف خمتلف الع�سور على هذا النهج 
الر�سني ، وامليزان الدقيق؛ فتقدمي الأ�سلح فالأ�سلح ، ودرء الأف�سد فالأف�سد مركوز يف طبائع العباد كما 

يقول العز بن عبدال�سالم1.  

وعلى الرغم من اأهمية وجود معامل لهذا امليزان الدقيق من خالل و�سع �سوابط ومعايري حتكم 
عملية املوازنات ، اإل اأن اهتمام الباحثني باإفراده بالتاأليف مل يزل يف بداياته. ولعل ذلك يعود اإلى حداثة 
الهتمام باإفراد فقه املوازنات بالتاأليف ابتداءا، مما يجعل اخلو�س يف احلديث عن �سبطه نوع من التنبوؤ 
ال�ضوابط يف  ي�أتي احلديث يف  اأن  الع�دة جرت  واأن  ا�ضتعم�له، خ��ضة  الغلو يف  اأو  الإفراط  بوقوع  املبكر 

مراحل متاأخرة عند ظهور الغلو يف ال�ستعمال. 

 من هنا تاأتي هذه الورقة لتناول هذه امل�ساألة من خالل حماولة حتديد بع�س ال�سوابط يف فقه 
العز بن  اأمثال  العلم من  بهذا  املهتمني  الأفذاذ  العلماء  اأقوال  النظر يف  ي�ستدعي  الذي  الأمر  املوازنات. 

عبدال�سالم وابن تيمية وغريهما _رحمهم اهلل_ ممن تناولوا هذه اجلوانب مبكراً. 

ملا  املجالت؛  املوازنات يف خمتلف  فقه  اإعمال  ال�سوابط يف  بهذه  الوعي  اأهمية  املهتمني؛  يخفى على  ول 

1  - عز الدين بن عبدالعزيز بن عبدال�سالم، قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام، دار الكتب العلمية، بريوت، 
بدون تاريخ، ج1، ف�سل فيما تعرف به امل�سالح واملفا�سد ويف تفاوتهما. 

ضوابط العمل بفقه املوازنات مقاربة حتليلية
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يرتتب على اجلهل بها اأو جتاوزها من �سلبيات ومفا�سد.

وتوّظف الورقة منهج ال�ضتقراء وال�ضتنب�ط والتحليل يف حم�ولة ل�ضتنب�ط اأهم ال�ضوابط والأطر 
الوقوع يف  للحيلولة دون  املوازنات  ا�ستعمال فقه  والوقوف عندها عند  بها  الإحاطة  للمجتهد  ينبغي  التي 

الإفراط اأو التفريط.

وقد اأفرد بع�س الباحثني املعا�سرين هذا املو�سوع باحلديث من خالل تناولهم لفقه النوازل وفقه 
الواقع ، وما اأطلق عليه بع�سهم امل�ستجدات2. ول يزال املجال يت�سع للمزيد من الدرا�سات؛ نظراً لأهمية 

املو�سوع ، وت�سارع وترية املتغريات يف طرحه وتطبيقاته التي تقت�سي املزيد من املداولة والبحث. 

ثمة �سوابط لبد من ا�ستح�سارها عند العمل بفقه املوازنات ، الذي هو بيان للطرق واخلطوات 
التي يتحقق بها الو�سول اإلى اأح�سن موازنة علمية �سليمة بني امل�سالح  واملفا�سد ، اأو بني امل�سالح واملفا�سد 

عند تعار�سها وتنزيلها منزل الواقع والتطبيق.3 

فاملوازنة عملية مفا�سلة بني امل�سالح واملفا�سد املتعار�سة، واملتزاحمة، لتقدمي اأو تاأخري الأولى بالتقدمي 
التوازن  وتفعيل  وغاياته  الت�سريع  مقا�سد  لتحقيق  �سروري  ال�سوابط  بتلك  الهتمام  اأن  اإذ  التاأخري4؛  اأو 

2  - من اأمثلة هذه الدرا�سات: اأحمد بن عبداهلل بن حممد ال�سويحي، النوازل الأ�سولية، جملة البحوث الفقهية 
املعا�سرة، على الرابط التايل:، فقه النوازل ملحمد اجليزاين والفتيا املعا�سرة للدكتور خالد املزيني و�سوابط النوازل 

لل�سيخ �سالح بن حميد
 .88=http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID

م�سفر بن علي القحطاين، �سوابط الفتيا يف النوازل املعا�سرة، على الرابط:
htm.2113-86-http://islamtoday.net/bohooth/artshow

ومن ذلك اأي�سا: عبد اهلل بن حممد الالحم، �سوابط فقه النوازل، على الرابط التايل:
90202/http://www.almoslim.net/node

جملة الأ�سول والنوازل، وهي جملة حديثة، ت�سدر كل �ستة اأ�سهر موؤقتا، تهدف اإلى ن�سر الدرا�سات التي تعالج الق�سايا 
املعا�سرة والنوازل وفق الأ�سول ال�سرعية والأدلة النقلية.

3  - ح�سن �سامل الدو�سي، منهج فقه املوازنات يف ال�سرع الإ�سالمي ) دار�سة اأ�سولية(، املجلد :16 العدد : 46، 
2001م، جملة ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية، جامعة الكويت. 

4  - عبد اهلل الكم�يل، ت�أ�ضيل فقه املوازن�ت، دار ابن حزم، ط 1421 ،1 ه، 2000 م، �س49.
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املطلوب بني جلب امل�سالح ودرء املفا�سد. 

اإلى احلديث عن معامل ال�سوابط التي يزن بها املجتهدون موازناتهم بني الأمور،  من هنا تربز احلاجة 
م�ستمدًا ذلك من امل�سادر ال�سرعي ،  واجتهادات العلماء ال�سابقني املعتربة.

اأول: اأهمية و�ضع �ضوابط العمل بفقه املوازنات

من اأبرز معامل هذه ال�سوابط التفرقة والتمييز بني الدين املع�سوم املطلق الثابت بالوحي الإلهي 
، والفهم والفقه الب�سري الن�سبي املحدود باأطر الزمان ، واملكان ، والبيئة املتولد فيها. ففهم الن�سو�س ، 
ومن ثّم حماولة املجتهد املوازنة بني مراتب امل�سالح واملفا�سد وما �سابه ذلك يف جمال فقه املوازنات؛ جهد 

ب�سري لبد اأن يبقى حمكوما ب�سهادة القراآن الكرمي ، وال�سنة النبوية ولي�س العك�س.

وهذا املعلم ل ينبغي اأن يغيب عن ذهن املجتهد اأو املتلقي يف تعاطيه مع اآثار فقه املوازنات. يقول 
العز بن عبدال�سالم يف قاعدة املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد:« اإذا تعار�ست امل�سلحتان وتعذر جمعهما؛ 
فاإن ُعِلَم رجحان اإحداهما، ُقدمت ، واإن مل ُيْعلم رجحان؛ فاإن غلب الت�ساوي؛ فقد يظهر لبع�س العلماء 

رجحان اإحداهما فيقدمها ، ويظن اآخر رجحان مقابلها فيقدمه«5. 

وهنا لبد من التّنبه اإلى ما ميكن اأن يقع من تاأويالت وحماولت تع�سيد مذاهب منحرفة من خالل تطويع 
ن�سو�س القراآن وال�سنة لها وخطورة ذلك. 

ثانيا:  �ضابط مراعاة مقا�ضد ال�ضريعة يف اإعمال فقه املوازنات

الن�سو�س ال�سرعية جاءت لتحقيق مقا�سد ال�سارع الراجعة اإلى احلفاظ على م�سلحة اخللق ، 
ودفع املف�سدة عنهم. وهذه املقا�سد لي�ست بخارجة اأو منفكة عن نطاق الن�سو�س ذاتها. بل اإن الن�سو�س 
جاءت لتحقيقها ؛ فال ينبغي اأن ُتفهم اأو ُتوؤول بتاأويل بعيد عن تلك املقا�سد والأهداف العامة. فكل ن�س 
يحمل حتقيق مق�سد اإلهي؛ ينبغي اأن يعني ذلك املق�سد ويجري على اأ�سا�سه فهم الن�س. ذاك اأن تعيني 
مق�سد معني من خارج حمتوى الن�س ، ثم ُيفهم الن�س على اأ�سا�سه؛ ميكن اأن يوؤدي اإلى احليدة ، والزيغ 

5  - العز بن عبدال�سالم، قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون تاريخ، ج1
40=ID&39=bk_no&47=idto&47=http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom
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حتقيق  يف  ال�سارع  لإرادة  جت�سيد  ال�سرعي  فالن�س  واإيقاعها.  املوازنات  فهم  يف  والنحراف   ، الفهم  يف 
التدبر يف  و�سعه وجهده يف  ا�ستفراغ  املوازنات،  يروم حتقيق فقه  املجتهد وهو  ، وهنا على  مق�سد معني 

الن�سو�س ال�سرعية لتحديد ق�سد ال�سارع منها. 

وعدم  الإطالق  يعني  ل  وتنزيلها،  املوازنات  فهم  يف  ومراعاتها  الن�سو�س  مقا�سدية  واعتبار 
التقييد. فا�ستدعاء ال�سوابط وتق�سي العمل وال�سري بها ميكن اأن ي�سهم يف �سبط فهم تلك املقا�سدية. 
فالبحث يف مقا�سدية الن�سو�س ، ومن ثّم اأحكام ال�سريعة ي�ستلزم من املجتهد ال�سري عليها وفق ال�سوابط 
لنفي  ؛  والن�ضب�ط  والثب�ت  ب�لطراد  مت�ضمة  تكون  اأن  فيه�  يفرت�ض  والتي  له�،  املو�ضوعة  وال�ضروط 

ال�سطراب ، والتحكمات بدون دليل اأو مرجح.

 كم� اأن اخلو�ض يف مق��ضدية ال�ضريعة بدون �ضوابط اأو �ضروط؛ ميكن اأن ي�ضوق اإلى الوقوع يف 
التعار�س بني القطعيات والظنيات وال�سروريات وغريها من مراتب املقا�سد. فالأ�سل اأن ترتبط الأ�سباب 
مب�ضبب�ته� ، واملقدم�ت بنت�ئجه�. يف حني اأن العجز عن توقع النت�ئج البعيدة من جراء التوغل والإفراط يف 
اإعمال فقه املوازنات على غري �سابط اأو رابط، ميكن اأن ي�سوق اإلى تق�سري اأو خلل كبري ي�سل حد منازلة 

املقا�سد الأ�سا�سية ذاتها بناءً على فهم خمل ، اأو تاأويل فو�سوي ، وتطبيق قا�سر.

فالتو�سع يف هذا الفقه دون �سوابط منهجية ، وثوابت �سرعية؛ ميكن اأن ي�سكل منزلقا خطريا ينتهي اإلى 
التحلل من اأحكام ال�سرع ، اأو تعطيلها با�سم املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد؛ فُتحا�سر الن�سو�س ، وتوقف 

الأحكام ال�سرعية با�سم حتقيق املوازنات. 

كم� اأن التنبوؤ والتوج�ض من الإفراط يف العتم�د على فقه املوازن�ت ، اأو �ضوء تطبيقه� بكل م� يحمل من 
مربرات وم�سوغات، ل يقت�سي اإهدارها اأو اإلغاء دور املقا�سدية؛ بل يقت�سي تهذيب التوجه ، وتر�سيده من 

خالل العمل على ا�ضتنب�ط �ضوابط ومع�يري العمل به.  

وال�سبيل للتو�سل اإلى تلك ال�سوابط ل يكون اإل من خالل عمليات تق�سي وا�ستقراء وا�سعة ملا ُكتب يف فقه 
املوازنات من جهة ، وللمبادئ العامة ، والغايات الكربى التي جاءت الر�سالة اخلامتة لتحقيقها.

اإن مراعاة مقا�سدية ال�سريعة اأثناء النظر يف املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد وما �سابه من اأمور 
تتعلق بفقه املوازنات؛ ُي�سهم يف تقليل اإمكانية ظهور اجتهادات وتاأويالت ت�سطدم مع مقا�سد الت�سريع يف 

و�سع الأحكام التي توافقت الن�سو�س ال�سرعية عليها.



1986

ثالثا: �ضابط التحقق من واقعية املوازنة 

واملوازنة   ، وامل�سالح  املفا�سد  واعية برتب  املعا�سرين معرفة  العلماء  املوازنات من  يتطلب فقه    
بينهم�. مبعنى املوازنة بني امل�ض�لح من حيث حجمه� ، و�ضعته� ، وعمقه� ، وت�أثريه� ، ودوامه� ، كم� يوازن 

بني املفا�سد ، ومتى يجب تقدمي درء املف�سدة على جلب امل�سلحة.

اإلى م�ستويني من الفقه: فقه �سرعي؛ قائم على فهم الن�سو�س ومقا�سدها ، وفقه   فاحلاجة هنا ما�سة 
واقعي؛ قائم على درا�سة الواقع املعا�س درا�سة ت�ستوعب كل جوانب املو�سوعات املطروحة ، وتعتمد على 
امل�سالح  بني  واملوازنة  القيا�س  بكيفية  يتعلق  فيما  والإح�ساءات خا�سة  البيانات  واأدق   ، املعلومات  اأ�سح 
واملفا�سد املرتتبة على الجتهادات الفقهية املختلفة. ولبد اأن يتكامل فقه ال�سرع وفقه الواقع حتى ميكن 

الو�سول اإلى املوازنة العلمية ال�سليمة البعيدة عن الغلو والتفريط.6

واملتاأمل يف اأقوال العلماء ال�سابقني يلحظ تنبههم ملراتب امل�سالح واملفا�سد ح�سب مقا�سد ال�سريعة 
املتمثلة يف ال�سروريات واحلاجيات والتح�سينات. يقول عز الدين بن عبد ال�سالم _رحمه اهلل_ يف 
هذا املعنى: »تنق�سم امل�سالح واملفا�سد اإلى نفي�س وخ�سي�س، ودقيق وجل، وكرث وقل ، وجلي وخفي ، واآجل 
اأخروي وعاجل دنيوي ، والدنيوي ينق�سم اإلى متوقع وواقع ، وخمتلف فيه ومتفق عليه ، وكذلك ترجيح بع�س 

امل�سالح على بع�س ، وترجيح بع�س املفا�سد على بع�س ينق�سم اإلى املتفق عليه واملختلف عليه«.7

املف�سدة  باب  يف  قوله  ميكن  ما  كل  التقريب  وجه  على  ي�سمل  ال�سالم  عبد  بن  العز  ذكره  ما  اأن  والواقع 
وحتديدها على الرغم من ب�ساطة اأحوال ع�سره وزمانه بخالف ما ي�سهده الع�سر من ت�سعب امل�سالح ، 

وتعدد املف��ضد ، واختالط كل منهم� ب�لأخرى. 

وهذا ال�سابط ي�سمل م�سائل منها: 

تعار�س امل�سالح واملفا�سد.

 قوة اإف�ساء فعل معني اإلى مف�سدة.

 ودوام اإف�سائه اإليها وقلته اأو زواله.

اأولوي�ت احلركة الإ�ضالمية، موؤ�ض�ضة الر�ض�لة، بريوت، ط12، 1411ه/1991م، �س30  6  -يو�ضف القر�ض�وي، 
ومابعدها.

7  -عز الدين بن عبد ال�سالم، مرجع �سابق، ج1، �س46.
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وقاعدة املنع من الفعل الذي �سرع مل�سلحة معينة يف حالة ما اإذا اأدى القول بامل�سروعية اإلى حدوث مف�سدة 
توازي تلك امل�سلحة اأو تزيد عليها ؛ هي من القواعد املتعارف عليها بني الأ�سوليني. 

الو�سف م�ستمال على م�سلحة تقت�سي م�سروعية احلكم  اإذا كان  الأ�سوليون م�ساألة  تناول  وقد 
وجتعله منا�سبا ، وعلى مف�سدة راجحة اأو م�ساوية لتلك امل�سلحة جتعله غري منا�سب مل�سروعية احلكم ؛ فهل 

يكون ا�ستماله على هذه املف�سدة موجبا لبطالنه اأم ل؟

وقد اختلف الأ�سوليون يف ذلك على مذاهب منها:

 تبطل منا�سبته، وي�سري الو�سف غري منا�سب للحكم يف حمل وجود املف�سدة ، وهذا راأي ابن احلاجب وابن 
ال�سبكي.

العقالء يعدون ما فيه  لها؛ لأن  اأو م�ساوية  اأنه ل م�سلحة مع مف�سدة راجحة  العقل قا�س  باأن   واحتجوا 
اأو م�ساوية لها خروجا عن ت�سرفات العقالء. واملذهب الثاين يقول: بعدم  مف�سدة راجحة على م�سلحة 

بطالنها.

اأو  الراجحة  املنا�سب يف حمل املف�سدة  الو�سف  اأنهما متفقان على عدم ترتيب احلكم على   والذي يبدو 
امل�ساوية8.

والراجح عندهم: اأنه ل ي�ضح ترتيب احلكم على امل�ضلحة املع�ر�ضة مبف�ضدة راجحة اأو م�ض�وية له� ؛ حيث 
اأنه من املعروف اأن دفع املفا�سد مقدم على جلب املنافع.

اأما اإذا كانت امل�سلحة راجحة واملف�سدة مرجوحة؛ فهذا ل مينع احلكم للم�سلحة الراجحة؛ فال    
يهدر اخلري الكثري مقابل دفع ي�سري من ال�سر. 

والواقع اأن هذا لي�س يف حمل النزاع بينهم واإمنا النزاع يف البحث والتحقق فيما اإذا كانت املف�سدة يف الفرع 
راجحة على امل�سلحة ، اأو م�ساوية. واملجتهد يتبع يف ذلك بع�س القواعد التي ت�سرف ال�سرع على وفقها ، 
والتفت اإليها يف الأحكام ، كتقدمي امل�سلحة ال�سرورية على احلاجية ، والكلية على اجلزئية ، والواقعة على 

املتوقعة ، والقطعية على الظنية ، وهكذا.

وهذه الأمور ومثيالتها؛ ت�ستدعي من املجتهدين العاملني بفقه املوازنات الهتمام بها ، وتقعيد العمل بها 

8  - انظر يف تف�سيل ذلك خمت�سرا : اأحمد ال�سنقيطي، الو�سف املنا�سب ل�سرع احلكم، اجلامعة الإ�سالمية، 
املدينة، 1415ه،�س364.
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وكيفيته قبل اإ�سدار اأي حكم اأو اجتهاد.

اأبرز من تنبه للحد الفا�سل بني امل�سلحة واملف�سدة يف الع�سر احلديث هو حممد الطاهر بن  ولعل من 
عا�سور يف �ِسفره البديع مقا�سد ال�سريعة؛ فقد اعترب اأن حتقيق احلد الذي نعترب به الو�سف م�سلحة اأو 
مف�سدة اأمر دقيق العبارة ، ولكنه لي�س ع�سرياً يف العتبار واملالحظة ؛ لأن النفع اخلال�س وال�سر اخلال�س 

واإن كانا موجودين اإل اأنهما بالن�سبة للنفع وال�سر امل�سوبني يعتربان عزيزين. 

 ، وال�سر  النفع  بني  احلد  حتقق  يف  �سابطاً  نعتربه  اأن  ميكن  ما  و�سع  اهلل_  _رحمه  عا�سور  وابن 
وامل�سلحة واملف�سدة؛ فيقول: اإنه اأحد خم�سة اأمور: 

اأن يكون النفع اأو ال�سر حمققاً مطرداً، غالباً وا�سحاً.اأن ل ميكن الجتزاء عنه بغريه يف حت�سيل ال�سالح 
ال�ضر مع كونه م�ض�وي�ً ل�ضده مع�ضداً مبرجح من  اأو  النفع  الأمرين من  اأحد  اأن يكون  الف�ض�د.  وح�ضول 

جن�سه. اأن يكون اأحدهما من�سبطاً حمققاً والآخر م�سطرباً. 

 فامل�سالح واملفا�سد الدقيقة ، واآثارها ، وو�سائل حت�سيلها ، وقوة ظهورها وخفائها من الأمور التي يتفاوت 
فيها العقالء ، وهذا ما اأ�سار اإليه ابن عا�سور. 

والواقع اأن ما قّدمه ابن عا�سور واإن كان من باب التنظري، وايف اإلى حد كبري اإل اأنه يف باب التطبيق ل يزال 
اأمراً غري هني 9.

اإلى م�ساألة العرف والعادة يف احلكم على امل�سالح واملفا�سد الراجعة  كما نّبه ال�ساطبي كذلك 
للدنيا بقوله: “فامل�سالح واملفا�سد الراجعة للدنيا اإمنا ُتفهم على مقت�سى ما غلب؛ فاإذا كان الغالب جهة 
عرفاً”10.  املفهومة  املف�سدة  فهي  الأخرى؛  اجلهة  غلبت  واإذا   ، عرفاً  املفهومة  امل�سلحة  فهي  امل�سلحة؛ 
والواقع اأن ذلك قد يكون مالئماً ملا كان عليه ع�سره م�ستوفياً حلاجاته، اإل اأن ما حدث اليوم من انفجار 
معريف وح�ساري �سامل للمجتمعات والعادات والأعراف؛ ي�سعب معه ترك الأمر وحتديده لأعراف النا�س 

دون �سوابط ومعيارية يحددها الجتهاد اجلماعي. 

فاملف�سدة اأمر تقديري ، كما اأن امل�سلحة اأمر تقديري ، وما مل تتم فيها عمليات ا�ستقراء  وموازنة بني 
وجوه النفع وال�سرر؛ ي�سعب التاأكد من كونها مف�سدة حقيقية ل موهومة. والواقع اأن ما قاله العلماء حول 

امل�سلحة املر�سلة التي مل ياأت الن�س باعتبارها اأو اإلغائها ميكن �سحبه على املف�سدة لكي ي�سح تعميمها.
9  - حممد الطاهر بن عا�سور، مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، ال�سركة التون�سية للتوزيع، تون�س، 1978م. 

10  - ال�ساطبي، مرجع �سابق، ج1 �س 170 وما بعدها.
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وقد حاول ابن عا�سور التمكني لطريق ال�ستدلل على امل�سالح واملفا�سد من خالل العتماد على مقا�سد 
التعار�س بني امل�سالح واملفا�سد وقدم  اإلى م�ساألة  اأ�سار  اإنه  الف�ساد. ثم  ال�سريعة يف جلب ال�سالح ودرء 
مق�سودة  وكونها   ، بقوتها  العلم  مراتب  تفاوت  مثل:  فيها  النظر  للمجتهد  ينبغي  التي  العتبارات  بع�س 
ال�سلم  يف  الأمة  اأحوال  واختالف  وخ�سو�سها،  وعمومها   ، املرجوح  واإهمال  الراجح  حت�سيل  يف  لل�سارع 

واحلرب يف حت�سيلها.

وثمة اأمر اآخر جتدر الإ�سارة اإليه ، وهو اأن احلكم ال�سرعي ال�سادر بجواز فعل »ما« اإذا ثبت بن�س �سرعي 
ل ُيعدل عنه اإلى حكم غريه اإل اإذا ق�ست بهذا العدول �سرورة؛ لأن موا�سع ال�سرورات م�ستثناة بالن�س…

وتقدير ال�سرورة التي يعدل بها عن حكم ن�س وتقدير امل�سلحة التي ُيبنى عليها احلكم فيما ل ن�س فيه 
النافذة  الب�سرية  العدول ذوي  املكونة من  الأمة  الت�سريعية يف  يكون من اخت�سا�س اجلماعة  اأن  ؛ يجب 
باأحكام ال�سريعة وم�سالح الدنيا. ول يوكل اأمرها اإلى فرد اأو اأفراد ؛ فاإن الهوى قد يغلب العقل ؛ فيقدر 

الكمايل �سرورياً ، واملتوهم قطعياً ، واملف�سدة م�سلحة.11

والتحقق من حقيقة مراتب امل�سالح واملفا�سد واملوازنة بينها مع مراعاة ما ذكر من عدم الوقوع يف الت�سييق 
على النا�س، لي�س بالأمر الهني.12 كما اأن تبيان وتطبيق كيفية ذلك واإجراءاته اأمر يف غاية الأهمية.

ل�سائر  ال�سريعة  »فعموم  الكيفية:  عن  احلديث  �سياق  يف  عا�سور  بن  الطاهر  حممد  ال�سيخ  يقول 
للنا�س  �ساحلة  عمومها  مع  اأنها  على  اأجمعوا  وقد  امل�سلمون،  عليه  اأجمع  مما  الع�سور  �سائر  يف  الب�سر 
بكيفيتني: تت�سور  اأن  حتتمل  عندي  وهي  ال�سلوحية،  هذه  كيفية  يبيّنوا  ومل  ومكان،  زمان  كل   يف 
خمتلف  على  لالنطباق  وكلياتها  باأ�سولها  قابلة  ال�سريعة  هذه  اأن  الأولى:  الكيفية 
ع�سر. ول  م�سقة  ول  حرج  دون  الأحوال  خمتلف  اأحكامها  ت�ساير  بحيث   الأحوال، 
الكيفية الثانية: اأن يكون خمتلف اأحوال الع�سور والأمم قابالً للت�سكيل على نحو اأحكام الإ�سالم دون حرج 
ول م�سقة ول ع�سر، كما اأمكن تغيري الإ�سالم لبع�س اأحوال العرب والفر�س والقبط والرببر والروم والتتار 
اأحوالهم  قدمي  من  نزعوه  عما  الإقالع  ع�سراً يف  ول  يجدوا حرجاً  اأن  من غري  والرتك  وال�سني  والهنود 

الباطلة”13.

11  -عبد الوهاب خالف، م�سادر الت�سريع فيما ل ن�س فيه، دار القلم، كويت، 1414ه/1993م، �س103
12  -�سوقي ال�ساهي، املدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي، موؤ�س�سة ال�سباح للن�سر والتوزيع، الكويت، 1410ه/1989م، 

�س140.
13  - حممد الطاهر بن عا�سور، مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، مرجع �سابق، �س92، 93.
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من هنا لبد من الت�ساور بني اأويل اخلربة والخت�سا�س ، وال�ستعانة بهم للتو�سل اإلى اأقرب حد ميكن من 
خالله حتديد املف�سدة وامل�سلحة على خمتلف امل�ستويات الجتماعية والنف�سية والقت�سادية ونحوها. كما 
اأمام  ، وفتح املجال  امليدانية املن�سبطة  اأهمية العتماد على عمليات الإح�ساء والدرا�سات  تاأكيد  ينبغي 
اأكرث  بفقه  امل�سمار واخلروج  للدخول يف هذا  اأو غريها  ال�سرعية  الدرا�سات  �سواء يف  امل�سلمني  الباحثني 

واقعية .

رابعا: �ضابط اعتبار عوامل الزمان والبيئة والأفراد يف اإعمال فقه املوازنات

جاءت اأحكام ال�سريعة ثابتة وا�سحة فيما يخت�س بالقواعد والأ�سول واملبادئ؛ فال يطراأ تغري 
على العقائد ، ول الأركان العملية اخلم�سة ، ول املحرمات اليقينية ، ول اأمات الف�سائل ونحوها.

يقول ابن القيم: “ الأحكام نوعان: نوع ل يتغري عن حالة واحدة مر عليها ل بح�سب الأزمنة ، ول الأمكنة 
، ول اجتهاد الأئمة ،  كوجوب الواجبات وحترمي املحرمات واحلدود املقدرة بال�سرع على اجلرائم ونحو 
ذلك؛ فهذا ل يتطرق اإليه تغيري ول اجتهاد يخالف ما و�سع عليه. والنوع الثاين ما يتميز بح�سب اقت�ساء 
امل�سلحة له زماناً ومكاناً وحالً ، كمقادير التعزيرات واأجنا�سها و�سفاتها؛ فاإن ال�سارع ينوع فيها ح�سب 

امل�سلحة 14.

وقد فهم املجتهدون هذه املراع�ة واملوازنة يف ا�ضتنب�ط الأحك�م حني ك�نوا ينّزلون حكم الكت�ب وال�ضنة 
على ظروف بيئاتهم وزمانهم ومكانهم؛ اإذ اأن الواقع الذي يراعيه املجتهد حال التنزيل يدخل فيه اأعراف 
النا�س ، وعاداتهم ، وُنُظُم حياتهم امل�ستقرة عليها يف معامالتهم. وعلى هذا كان العرف وال�ست�سحاب ، 

وغريه� من م�ض�در الجته�د ، وعلى ال�ضروط املعروفة بينهم. 

وثمة �سفة اآخرى للموازنات اأ�ساروا اإليها تتمثل يف امل�ستفتي والواقعة ونحوها 15، وكلها توؤكد �سرورة عملية 
اإبداء املجتهد راأيه يف املوازنة  اإجراء املوازنات. فدرا�سة الواقع ، والتعرف عليه قبل  �سبط الجتهاد يف 
بني فعل واآخر؛ يعد اأمراً �سرورياً ، وعلى املجتهد التمييز بني م�ستوى الواقع الثابت املتمثل يف �سنن اهلل يف 
الكون والأنف�س والأفاق، و الواقع املتغري املتمثل يف اأعراف النا�س ، وبيئاتهم ، وظروفهم املتبدلة من مكان 

14  -ابن القيم، اإغاثة اللهفان من م�سائد ال�سيطان، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت،1975م، 
ج1، �س346.

15  - جمال الدين عطية، كيف نتعامل مع الواقع، امل�سلم املعا�سر، العدد75،  فرباير-يوليو 1995م، �س 190
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لأخر ، وامل�سالح واملفا�سد املرتتبة على الأحكام الجتهادية ، وما �سابه. وهذا ما راعاه الأئمة املجتهدون 
يف اإ�سدار اأحكامهم على الوقائع املتغرية.

العوائد يتغري احلكم فيه عند تغري  ال�سريعة يتبع  ال�سياق: »كل ما هو يف  يقول القرايف يف هذا 
اأهلية  فيه  ي�ضرتط  حتى  املقلدين  من  لالجته�د  جتديداً  ولي�ض   ، املتجددة  الع�دة  تقت�ضيه  م�  اإلى  الع�دة 
ا�ستئناف  غري  من  فيها  نتبعهم  فنحن  ؛  عليها  واأجمعوا   ، العلماء  فيها  اجتهد  قاعدة  هذه  بل  الجتهاد؛ 

اجتهاد«16.

ويقول يف الفروق: »فمهما جتدد العرف اعتربه ، ومهما �سقط اأ�سقطه ، ول جتمد على امل�سطور يف الكتب 
ِره على عرف بلدك ، وا�ساأله عن  طول عمرك ؛ بل اإذا جاءك رجل من غري اأهل اإقليمك ي�ستفتيك ؛ ل جُتْ
، واملقرر يف كتبك ؛ فهذا هو  ، واملقرر يف بلدك  واأفته به ، دون عرف بلدك   ، ، واأجره عليه  عرف بلده 
اأبداً �ضالل يف الدين ، وجهل مبق��ضد علم�ء امل�ضلمني وال�ضلف  احلق الوا�ضح ، واجلمود على املنقولت 

املا�سني«17.

التي  الجتهادية  الأحكام  اأن  ال�سابقني؛  العلماء  من  وغريه  القرايف  اأقوال  جملة  من  ويت�سح 
ي�ستنبطها الأئمة تتغري تبعاً لتغري العادات ، وف�ساد الزمان، ولي�س هذا اإل اأ�سل مقرر يف ال�سريعة. يقول 
ابن القيم يف مبحثه عن تغري الفتوى واختالفها بح�سب تغري الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد: 
»هذا ف�سل عظيم النفع جدا ، وقد وقع ب�سبب اجلهل به غلط على ال�سريعة اأوجب احلرج وامل�سقة وتكليف 

م� ل �ضبيل اإليه مب� ُيعلم اأن ال�ضريعة الب�هرة التي يف اأعلى مراتب امل�ض�لح ل ت�أتي به«.18

ويف عبارة ابن القيم رحمه اهلل اإ�سارة دقيقة اإلى وجوب توخي املجتهد امل�سلحة واإل اأوقع النا�س يف حرج؛ 
من حيث يظن اأنه م�سلحة ال�سارع يف ثبات حكم »ما«. والأحكام املذكورة هي التي تبنى اأ�سال على العادات 
فالأحكام  عللها؛  والبحث يف   ، الأحكام  النوع من  الك�سف عن هذا  تويل مهمة  املجتهد  وعلى   ، والبيئات 

ال�سرعية مبنية على اأ�سا�س العلل واملقا�سد والغايات.

كما يقول ابن عابدين يف ر�سالة ن�سر العرف: »كثري من الأحكام تختلف باختالف الزمان ؛ لتغري عرف 
اأهله ، اأو حلدوث �سرورة ، اأو لف�ساد اأهل الزمان ؛ بحيث لو بقي احلكم على ما كان عليه اأول ؛ للزم منه 
16  -القرايف، الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام وت�سرفات القا�سي والإمام، حتقيق: اأبو بكر عبد الرازق، 

املكتب الثقايف للن�سر والتوزيع، القاهرة، 1989م، جواب ال�سوؤال التا�سع والثالثني، �س 111.
17  -القرايف، الفروق، مرجع �سابق، ج1، �س191.

18  -ابن القيم، اأعالم املوقعني، مرجع �سابق، ج3، �س27. وذكر من الأمثلة على تغري الأحكام الكثري.
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امل�سقة ، وال�سرر بالنا�س، وخلالف قواعد ال�سريعة املبنية على التخفيف والتي�سري ودفع ال�سرر والف�ساد ، 
ولهذا نرى م�سايخ املذهب خالفوا ما ن�س عليه املجتهد يف موا�سع كثرية بناها على ما كان يف زمنه لعلمهم 
ب�أنه لو ك�ن يف زم�نهم لق�ل مب� ق�لوا به اأخذاً من قواعد مذهبه«19. ويقول ابن خلدون: »اإن اأحوال العامل 
والأمم وعوائدهم ونحلهم ل تدوم على وترية واحدة ومنهاج م�ستقر ، اإمنا هو اختالف على الأيام والأزمنة 
اإلى حال ، وكما يكون ذلك يف الأ�سخا�س والأوقات والأم�سار فكذلك يقع يف الآفاق  ، وانتقال من حال 

والأقطار والأزمنة والدول �سنة اهلل التي قد خلت يف عباده«20.

ومراعاة ال�سارع لأعراف النا�س املتغرية املبنية على حتقيق م�سالح لهم؛ اإمنا ي�سري اإلى مرونة ال�سريعة 
وات�ساع وا�ستيعاب اأحكامها لكل جديد ولكل بيئة ، واأهمية الأخذ بعني العتبار م�ساألة تغري الأزمان والأمكنة 

والبيئات.

ويف ذلك اإ�سارة وا�سحة اإلى عاملية ال�سريعة الإ�سالمية ؛ فهي لي�ست لقوم دون غريهم ، واأحكام ال�سريعة 
�ساحلة وقابلة للتطبيق يف القرية واملدينة، يف الغرب وال�سرق ، وال�سفر واحل�سر…وهكذا اأينما التفت 
على  ا�ستملت   ، خالدة  مع�سومة  �سريعة  لأنها  اإل  ذلك  وما  حلياته؛  منظما  حاكما  اهلل  �سرع  األفى  املرء 

املواقف املرنة التي تتغري تبعا لتغري البلدان والأ�سخا�س والأقوام21.

بها  الأخذ  املوازنات مراعاة هذه اجلوانب احلياتية حال  فقه  املجتهدين يف  كان على  من هنا 
متغريات  كل  ا�ستيعاب  على  القادرة  اليومية  والتجربة  اخلربة  يتطلب  الأمر  وهذا  والتطبيق.  والتنزيل 

الزمان واملكان والأ�سخا�س كذلك.

وال�سيء الذي ل ميكن اإنكاره باأي حال من الأحوال ؛ اأن الأماكن التي يعي�س عليها النا�س املنت�سرون فوق 
 ، واأمطارها   ، و�سحبها   ، واأقاليمها   ، و�سم�سها   ، ومياهها   ، اأجواوؤها  ومتباينة   ، خمتلفة  اأماكن  الأر�س 
يف  جميعاً  النا�س  يختلف  القدر؛  بهذا  املتنوعة  الطبيعة  لقوانني  وتبعا  ووديانها.   ، وجبالها   ، واأحجارها 
حياتهم ، ويف اأعمالهم ، وعالقاتهم الجتماعية ، وقوة فهمهم واإدراكهم لالأمور اأي�سا. وبينما حتدث تلك 
التغريات؛ حتدث تغريات يف اأحوال النا�س ، ويف اأفكارهم وت�سرفاتهم اأي�سا يف اآن واحد عندما يحدث 

تغري يف الزمن ، ولي�س يف الإمكان مطلقا اإيقاف هذا التغري اأو اإنكار وقوعه22.
19  -ابن عابدين، جمموعة الر�سائل، دار اإحياء الرتاث العربي، 1980م، ج2، �س125 وما بعدها.

20  -ابن خلدون، املقدمة، متهيد: علي عبد الواحد وايف، مطبعة نه�سة م�سر، د.ت، �س 320.
21  - �سبحي ال�سالح، معامل ال�سريعة الإ�سالمية، دار العلم للماليني، بريوت، �س 68وما بعدها. 

22  - ح�سني اأتاي، الإ�سالم يف الزمان واملكان، جملة امل�سلم املعا�سر، العدد 28، �س 32.
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العتبار  بعني  والأخذ   ، الواقع  مراعاة  على  حر�سهم  اإلى  ترجع  تاأملها؛  عند  الأ�سوليني  مباحث  وغالب 
تغرياته. 

واأ�سول  معامالتهم  عن  وي�ساألهم  ال�سباغني  اإلى  يذهب  كان  اأنه  ال�سيباين  حممد  الإمام  عن  روي  وقد 
�ضنعتهم حتى اإذا م� اأفتى يكون على دراية مب� يدور حوله23.

قال ابن القيم رحمه اهلل: » ول يتمكن املفتي ، ول احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق اإل بنوعني من الفهم:

اأحدهما: فهم الواقع، والفقه فيه، وا�ضتنب�ط علم حقيقة م� وقع ب�لقرائن ، والأم�رات ، والعالم�ت؛ حتى 

يحيط به علما .

والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه، اأو على ل�سان ر�سوله 

_�سلى اهلل عليه و�سلم_ يف هذا الواقع، ثم يطبق اأحدهما على الآخر.

الواقع  يتو�ضل مبعرفة  ف�لع�مل من  اأجراً؛  اأو  اأجرين  يعدم  و�ضعه يف ذلك مل  وا�ضتفرغ  بذل جهده،  فمن   
والتفقه فيه اإلى معرفة حكم اهلل ور�سوله«24.

ومعاناتهم  م�سكالتهم  ومعرفة   ، النا�س  عليه  الذي  الواقع  واإب�سار   ، امليدان  اإلى  فالنزول 
مرحلة  يف  واقعهم  يف  عليهم  تتنزل  التي  الن�سو�س  هي  وما  لهم،  يعر�س  وما   ، وا�ستطاعاتهم 
الن�س.  فقه  جانب  اإلى  الواقع  فقه  هو  اإمنا  ال�ستطاعة،  لعدم  التكاليف  من  يوؤجل  وما  معينة، 
يف  مل�سلــحة  حمقــقاً  يكـون  ومـا  الــواقــع.  تـغـيـر  يعنـــي  اأحدهــما  اأو  واملــكان  الزمان  تغري  واإن 
اآخر25. زمن  يف  يحققها  ل  قد  »ما«  زمن  يف  مف�سدة  يحقق  وما  اآخر،  يف  يحققها  ل  قد  »ما«   زمن 

اإل اأن النظر يف الواقع ، والهتم�م مب� ب�ت ُيعرف بفقه الواقع ل يعني بح�ل اخل�ضوع ل�ضغوطه ، والن�ضي�ق نحو التحلل 
 من اأحكام ال�سريعة وثوابتها ، والدخول يف دواعي احلكم بالأهواء حتت �سعار فقه الواقع اأو املوازنات اأو .....26

23  - م�سطفي �سلبي الفقه الإ�سالمي بني الواقعية واملثالية، الدار اجلامعية للطباعة والن�سر، 1982م، �س 43. 
24  - ابن القيم، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق: طه �سعد، دار اجليل، بريوت، 1973م،ج4، 157

25  - اأحمد بوعود، فقه الواقع اأ�سول و�سوابط، كتاب المة رقم 75، مركز البحوث والدرا�سات بوزارة الأوقاف 
وال�سوؤون الإ�سالمية، قطر، �س 25.

26  - انظر على �ضبيل املث�ل: الجته�د املع��ضر بني الن�ضب�ط والنفراط، يو�ضف القر�ض�وي، املكتب الإ�ضالمي، 
بريوت،الطبعة الثانية، 1418، �س 45.
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اإليه يرجع يف تقدير امل�ضلحة ، واإن�ض�ء           كم� اأن النظر يف الواقع ، والعلم مبكون�ته زم�ن�ً ومك�ن�ً؛ 
الفتوى وتغري املواقف. وقد عقد ابن القيم _رحمه اهلل_ ف�سالً لهذا عنوانه: )تغري الفتــوى بتغــري 
الزم�ن واملك�ن والأحوال والعوائد والني�ت ( ،  قرر فيه اأن الفتوى مبــ� بنيت عليه من م�ضلحة تتغري بتغري 
العنا�سر املذكورة ، كما اأن الواقع املعا�سر بات واقعاً معقداً مركباً، تت�سعب فيه نواح عديدة اإن ظهر منها 
البع�س خفي البع�س الآخر ، اإ�سافة اإلى قلة اأو ندرة الإح�سائيات املتوفرة يف بالد العامل الإ�سالمي اليوم 
يف خمتلف نواحي احلي�ة اليومية ومفرزاته�. والع�مل اليوم يغ�ض مب�ض�كل اقت�ض�دية واجتم�عية وطبية 
واأخالقية…كلها ت�سكل حتديات متوا�سلة ت�سع على كاهل املجتهدين اأعباء وم�سئوليات متزايدة ينبغي 

مراعاتها حال النظر والتنزيل.

ويتطلب حتقيق هذه ال�سوابط زيادة ال�ستيعاب الجتهادي للواقع الإن�ساين ، والتزود باآليات فهم 
هذا الواقع من العلوم الجتماعية التي توقفت يف حياة امل�سلمني منذ زمن27. كم� اأن من اأهم لوازم و�ضروط 
املجتهد املعا�سر اإ�سافة اإلى ما تناوله اأ�سالفنا _رحمهم اهلل_ ؛ التعرف على الواقعة نف�سها ، والتي 

مل تعد واقعة ب�ضيطة بل ظواهر معقدة لبد اأن ي�ضتعني مبختلف املن�هج للتعرف عليه�28.

ويرتتب على ذلك ؛ األ يعيد املجتهد تدوير فتاوى ال�سابقني دون النظر اإلى واقعه الذي يعي�سه، بل ينظر اإلى 
الواقع موازنًا بني امل�سالح واملفا�سد، لي�سيب بفتواه فقه الواقع و�سننه وفق ما اأراد ال�سارع وق�سد.ويف ذلك 
يقول ال�سيخ حممد اخل�سر ح�سني _رحمه اهلل_ : »واإذا وجد العامل الرا�سخ يف فهم مقا�سد ال�سريعة 
واقعة، علَّق عليها ال�سارع حكمًا، ثم تغري حالها بعد حال تقت�سي، تغري احلكم اقت�ساء ظاهرًا، كان له اأن 

يرجع بها اإلى اأ�سول ال�سريعة القاطعة يقتب�س لها من الأ�سول حكماً يطابقها”29.

وهذا يتطلب الإمل�م ولو بجزء ي�ضري مبعطي�ت العلوم الإن�ض�نية ونحوه� من اآلي�ت ل ميكن ال�ضتغن�ء عنه� 
يف حكمه على امل�سالح واملفا�سد واملوازنة بينها وما توؤول اإليه30. فكيف له اأن يحكم على فعل اإن�ساين وهو 

27  -عمر عبيد ح�سنة، تاأمالت يف الواقع الإ�سالمي، املكتب الإ�سالمي، دم�سق، 1411ه/1990م،�س22. 
قطر،  ال�سريعة- جامعة  كلية  الجتماعية يف  والعلوم  الفقه  اأ�سول  علم  �سيمنار حول  الدين عطية،  28  -جمال 

1988/11/17م. �س15.
التون�سي، 1391  النا�سر علي ر�سا  29  - حممد اخل�سر ح�سني، ال�سريعة الإ�سالمية �ساحلة لكل زمان ومكان، 

ه/1971م، �س21-20.
30  - يف اأهمية الجتهاد اجلماعي ومقوماته: حممد فا�سل اجلمايل، راأي يف تكوين املجتهد يف ع�سرنا احلا�سر. 

امل�سلم املعا�سر. 1404ه/1984م، �س 129 وما بعدها.
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يجهل املوؤثرات النف�سية على �سلوك الإن�سان مثالً !

وثمة اآلية اأخرى ل ي�سح جتاوزها يف ذلك األ وهي ال�ستقراء ، والذي ا�ستعمله املجتهد يف ع�سور �سابقة ، 
وعليه اليوم اأن ي�ضتعيد دوره مبفهوم الع�ضر ومقت�ض�ه. وهذا ي�ضتدعي ا�ضتعم�ل اآلي�ت الإح�ض�ء والبي�ن�ت 

ونحوها من و�سائل متاحة. وهذا كله يقت�سي عمالً جماعياً ل فردياً مبعرثا31ً. 

وحاجاته  املجتمع  عن  وا�سحة  روؤية  يتطلب  واإعمالها؛  املوازنات  لفقه  املجتهد  فهم  اأن  القول  وخال�سة 
وم�ساكله و�سروراته ، وبدون فهم مفردات الواقع واأبعاده الزمنية واملكانية �ستكون عملية اجتهاده عملية 

حتتاج اإلى اإعادة نظر.

اأنا وبع�س اأ�سحابي يف زمن التتار على قوم  ومن ذلك ما جاء عن ابن تيمية _رحمه اهلل_: مررت 
ي�سربون اخلمر ؛ فاأنكر عليهم بع�س اأ�سحابي ؛ فاأنكرت ذلك عليهم ، وقلت لهم: اإمنا حّرم اهلل اخلمر لأنها 
ت�سد عن ذكر اهلل وعن ال�سالة ، وهوؤلء ي�سدهم اخلمر عن قتل النفو�س و�سبي الذرية واأخذ الأموال 

فدعهم32. 

اإن هذه ال�سواهد وغريها كثري توؤكد مدى احلاجة املا�سة لقيام جممعات للعلماء ت�سم طاقما من املجتهدين 
املعا�سرين املتخ�س�سني يف خمتلف امليادين ؛ لتناول تلك الأحكام ، وتبادل اخلربات يف امليادين املختلفة، 
ومن ثم تقدمي فقه موازنات واقعي. ومن نظر يف فتاوى دور الإفتاء املعا�سرة، اأو يف قرارات جمامع الفقه 

املتعددة راأى اهتماماً  بهذه اجلوانب اإلى حد كبري.

31  - انظر على �سبيل املثال: حممد �سالم مدكور، الجتهاد يف الت�سريع ال�سالمي، دار النه�سة العربية، بريوت، 
العربية،  النه�سة  دار  الإ�سالمي، بريوت،  بالفقه  التعريف  املدخل يف  �سلبي،  1404ه/1984م، �س99. حممد م�سطفى 

1403ه/1983م، �س 267.
32  -ابن القيم، اإعالم املوقعني،مرجع �سابق، ج3، �س5.



1996

اخلامتة

ا�ستهدفت هذه الورقة امل�ساهمة يف بناء منوذج ملنهجة �سبط العمل بفقه املوازنات يف الع�سر احلا�سر، 
منوذج يروم �سبط اإعمال املجتهد املعا�سر لفقه املوازنات لتحقيق امل�سالح ودرء املفا�سد. 

 ، والواقع   ، وامل�ضتجدات   ، املوازن�ت  فقه  مب�ضطلح  ُيفرد  ب�ت  مب�  الهتم�م  �ضي�ق  يف  الورقة  هذه  وت�أتي 
والنوازل. ومن اأبرز النتائج التي انتهى اإليها البحث: 

1- اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية قامت على حتقيق التوازن بني امل�سالح ورتبها املختلفة، ودرء املفا�سد عن 
اخللق. الأمر الذي يو�سح �سالحية اأحكامها لكل زمان ومكان ، وقدرتها على م�سايرة املتغريات التي تطراأ 

على الب�سر يف جمتمعاتهم. 

1- كيفية حتقيق فقه املوازنة عملية خا�سعة لالجتهادات الب�سرية التي ينبغي الهتمام بتقعيدها و�سبطها 
والت�سابك ما ي�سعب  التعقيد  املعا�س بات من  الواقع  واأن  ، واحلر�س على جماعيتها ل فرديتها، خا�سة 
الإح�طة مبختلف اإحداثي�ته من قبل فرد واحد. وم� قد ل يراه جمتهد ميكن اأن يراه غريه. الأمر الذي 

يقت�ضي الهتم�م مب�أ�ض�ضة الجته�د اجلم�عي امل�ضرتك قدر امل�ضتط�ع. 

1- �سرورة التنبه اإلى م�ساألة عدم ا�ستمرارية بع�س الأحكام الجتهادية املبنية على اإعمال فقه املوازنات؛ 
فما قد يراه املجتهدون مرجحاً مل�سلحة يف زمن معني، قد يتغري يف زمن اآخر..وكذا الأمر بالن�سبة للمفا�سد، 

الأمر الذي يقت�سي التو�سيح والبيان.

1- خرجت الورقة بت�سور عن بع�س ال�سوابط يف اإعمال فقه املوازنات، ميكن اإجمال اأبرزها فيما يلي:

      - �سابط مراعاة مقا�سد ال�سريعة يف اإعمال فقه املوازنات.

      - �سابط التحقق من فاعلية املوازنة.

      - �سابط اعتبار عوامل الزمان والبيئة والأفراد يف اإعمال فقه املوازنات.

بهذه  الإهتمام  اآلت  اأنها  اإل  غريها،  وجود  تنفي  ل  فاإنها  ال�سوابط  هذه  بالذكر  الورقة  خ�ست  ولئن 
ال�سوابط حتديدا.

ضوابط العمل بفقه املوازنات مقاربة حتليلية
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5- الأ�سل يف احلكم على اإجراء املوازنات النظر يف ماآلتها. والتو�سل اإلى ذلك يف الع�سر احلا�سر بات 
من ال�ضعوبة بحيث يتعذر على املجتهد املع��ضر احلكم مبفرده دون ا�ضت�ض�رة اأهل اخلربة والخت�ض��ض 
يف خمتلف العلوم الجتماعية والنف�سية ونحوها؛ وعلى هذا فاحلكم يف فقه املوازنات_ بح�سب ما تراه 
الباحثة_ ل يكون �سمن حكم اأفراد املجتهدين اإن كان هذا احلكم �سيعمم على الآخرين ؛ واإمنا �سمن 

جمامع لالإجتهاد ت�سم ذوي اخلربة والإخت�سا�س، كٌل ح�سب موقعه.

6-  اأهمية التفاعل مع الواقع ، وظروف املجتمع ، والتوا�سل الدائم بني املجتهد وما يدور حوله يف احلكم 
وما ميكن اأن يوؤول اإليه.

7-  �سرورة عدم اإغفال اأو جتاوز ال�سوابط املنهجية عند تفعيل فقه املوازنات ملا ميكن اأن يوؤديه من جتاوز 
للثوابت ال�سرعية حتت بند مراعاة فقه املوازنات وامل�ستجدات.
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دور فقه الموازنات في
مشاركة العلماء والدعاة في

القنوات الفضائية
 

الدكتور فادي �سعود اجلبور

) باحث متفرغ، املركز الثقايف الإ�سالمي، اجلامعة الأردنية (
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ملخــــــــ�ص

ونقل  الآراء  ت�شكيل  على  وقدرتها  تاأثريها  يخفى  ل  التي  الف�شائية  والقنوات  الإعالمية  الو�شائل  كرثت 
مدى  لتبني  الدرا�شة  هذه  جاءت  وقد  دينية.  وغري  دينية  بني  ما  الف�شائية  القنوات  وتنوعت  الثقافات، 
�شرعية التفاعل الإيجابي مع القنوات غري الدينية ، وحكم ظهور العلماء فيها للدعوة والتعليم من خالل 

املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد املرتتبة على ذلك.
وقد خل�شت الدرا�شة اإلى جواز م�شاركة العلماء والدعاة يف هذه القنوات؛ ملا يرتتب على م�شاركتهم من 
م�شالح ومنافع حقيقية اأعظم من املفا�شد التي قد ترتتب على ذلك، وهي يف حقيقتها مفا�شد متوهمة 

غري يقينية.

 The Role of Jurisprudence Budgets in Post Scholars and
Preachers in Satellite Channels

Abstract

 Abounded media and satellite channels which have an obvious affects
and ability to shape opinions and transfer cultures are increased.
 Also,the channels are varied  between religious and non-religious.
 This study came to show the legitimacy of positive interaction with
 non-religious channels and the role of the emergence of scientists
 where they educate through balancing  between the pros and cons
implications.
 The study conclude that scholars and preachers can passport in these
 channels because of the consequences of the participation of the
 interests and real benefits that are greater than the harm that may
ensure, which in fact, imagined evils is uncertain.

دور فقه املوازنات في مشاركة العلماء والدعاة في القنوات الفضائية
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على �شيدنا حممد خامت الأنبياء واملر�شلني ، وعلى اله و�شحبه 
اأجمعني، اأما بعد:

على  وقدرتها   ، الإعالمية  الو�شائل  تاأثري  قوة  الع�شر احلا�شر  بها يف  امل�شلم  الق�شايا  فاإن من 
ت�شكيل الآراء ، ونقل الثقافات، وقد ذهب كثري من الكتاب والباحثني واملتخ�ش�شني يف الإعالم من عرب 
ال�شكل  هي  ال�شائعات  اأن  على  معظمهم  واأجمع  القدمية،  الع�شور  منذ  بداأ  قد  الإعالم  اأن  اإلى  واأجانب 

البدائي لالإعالم)1(.
ومر الإعالم مبراحل تطور حتى ظهرت يف القرن احلايل و�شائل اإعالم جديدة ، مثل ال�شينما والراديو 

والتلفاز، واأ�شبح الإعالم يف الع�شر احلديث جزءاً مهماً يف حياة النا�س يف جميع اأنحاء العامل)2(.
ول �شك اأن التلفاز مع انت�شار القنوات الف�شائية الكثرية ُيعد من اأقرب و�شائل الت�شال ال�شخ�شي 
وعلى  الدينية،  القنوات  فهناك  الطرح؛  الف�شائيات يف  تنوعت هذه  وقد  امل�شاهد،  تاأثرياً على  واأكرثها   ،
الطرف الآخر هناك القنوات التي ل تبث اإل الف�شاد وال�شالل كالقنوات الإباحية، وبينهما القنوات غري 
اأو ي�شاحبها املو�شيقى ونحو ذلك، وهذه عليها مدار البحث،   ، الدينية التي يظهر فيها التربج وال�شفور 
فالقنوات الدينية ل اأظن اأن هناك مانعاً من الظهور فيها_اإذا جتاوزنا اخلالف القدمي الراف�س لها 
باإطالق بحجة وجود الت�شوير يف التلفاز_ ، ولكن م�شكلة البحث تكمن يف هذه القنوات التي جتمع بني 
املاجنة، ولكن  والأغاين  وال�شفور  ، ويظهر فيها برامج قد حتتوي على حمظورات كالتربج  وال�شر  اخلري 
فيها اأي�شاً برامج نافعة من ثقافية اأو تعليمية اأو فتاوى اأو غري ذلك، واجلواب يف هذا البحث �شيكون عن 

ق�شيتني:
الأولى: ما مدى �شرعية التعامل الإيجابي مع هذه القنوات؟ وهل يجوز اأن يظهر فيها العلماء يف الربامج 

الدعوية والتعليمية والفتاوى ونحو ذلك؟
الثانية: ما دور فقه املوازنات يف م�شاركة العلماء والدعاة يف القنوات الف�شائية؟

لذلك جاء هذا البحث بعنوان ) دور فقه املوازنات يف م�شاركة العلماء والدعاة يف القنوات الف�شائية ( 
ليجيب عن هذه الت�شاوؤلت، فنحن نعلم اأن الفقهاء ال�شابقني مل يكن على عهدهم قنوات ف�شائية؛ فلذلك 

مل تبحث هذه امل�شاألة يف زمانهم.
القنوات  انت�شار  ، مع كرثة  امل�شائل  نتج من خالف يف هذه  املو�شوع ما  الكتابة يف هذا  اإلى  ومما دعاين 
الف�شائية، ومع عدم وجود درا�شات �شابقة متخ�ش�شة يف هذا املو�شوع _ ح�شب علمي_، اإل فتاوى 
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من هنا وهناك يف بع�س الكتب ومواقع النرتنت، ودرا�شات مل تتعر�س ملو�شوع هذا البحث مبا�شرة، وهي: 
الرحمن  عبد  نا�شر  وامل�شاهدة(،  التعر�س  يف  )درا�شة  العربية  الف�شائية  القنوات  يف  الفتوى   -1

الهزاين، ط1، دار ابن حزم، بريوت، 1432ه، 2011م. 
حيث حتدثت هذه الدرا�شة عن مفهوم برامج الإفتاء واأ�شكالها واأهميتها، واأهدافها، ولكنها مل تتحدث 
عن الربامج الأخرى، ومل ت�شر اإلى حكم امل�شاركة الدعوية يف القنوات الف�شائية ودور فقه املوازنة يف 

ذلك.
2-  الربامج الدينية يف قنوات التلفزيون الف�شائية العربية )درا�شة حتليلية ميدانية(، حممد بن علي 
هندية، ر�شالة دكتوراه، ق�شم الإعالم، جامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية، ال�شعودية، 1423-

1424ه.
ر�شالة  ها�شم،  اأحمد  )درا�شة حتليلية(، حممد  العربية  الف�شائية  القنوات  الدينية يف  الربامج   -3

ماج�شتري، جامعة الأزهر، م�شر، 2006م.
حتدثت هاتان الدرا�شتان عن الربامج الدينية من ناحية م�شمون الربامج الدينية ، واأ�شكالها ، ودوافع 

م�شاهدة اجلمهور لها، ولي�س من ناحية �شرعية. 
و�شتقوم منهجية البحث على ما يلي:

1- عر�س امل�شاألة وت�شويرها وحتليلها.
2- بيان راأي الفقهاء يف امل�شائل املختلف فيها واأدلتهم.

3- مناق�شة الأدلة والرد عليها ثم بيان الراأي الراجح مع الأ�شباب.
و�شاأعمل باإذن اهلل على ما يلي:

1- عزو الآيات القراآنية.
2- تخريج الأحاديث النبوية ح�شب اأ�شول التخريج.

3- ن�شبة الآراء اإلى قائليها ما ا�شتطعت اإلى ذلك �شبيالً.
وقد جاء الهيكل التنظيمي للبحث كما يلي:

يحتوي البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.
املقدمة: وفيها بيان م�شكلة البحث ، والدرا�شات ال�شابقة ، والهيكل التنظيمي للبحث.

املبحث الأول: مفهوم فقه املوازنات واأدلته ومدى احلاجة اإليه.
        املطلب الأول: مفهوم فقه املوازنات.

        املطلب الثاين: اأدلة العمل بفقه املوازنات .

دور فقه املوازنات في مشاركة العلماء والدعاة في القنوات الفضائية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

        املطلب الثالث: اأهمية فقه املوازنات ومربرات العمل به.
املبحث الثاين: �شور فقه املوازنات

        املطلب الأول: املوازنة بني امل�شالح املتعار�شة.
        املطلب الثاين: املوازنة بني املفا�شد املتعار�شة.

        املطلب الثالث: املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد املتعار�شة.
املبحث الثالث: حكم امل�شاركة الدعوية يف القنوات الف�شائية.

         املطلب الأول: التعريف بالقنوات الف�شائية والربامج الدينية.

                  الفرع الأول: تعريف القنوات الف�شائية لغة وا�شطالحا.
                  الفرع الثاين: تطور القنوات الف�شائية والربامج الدينية فيها.

         املطلب الثاين: حكم امل�شاركة الدعوية يف القنوات الف�شائية.
اخلامتة: اأهم نتائج البحث.



2004

املبحث الأول
مفهوم فقه املوازنات واأدلته ومدى احلاجة اإليه

املطلب الأول
مفهوم فقه املوازنات

اأول: لغة:
فقه املوازنات يتكون من )فقه( و )موازنات(، والِفْقُه الفهم)3( ، والفطنة ، والعلم، وغلب يف علم ال�شريعة 
ويف علم اأ�شول الدين، والفقيه العامل الفطن ، والعامل باأ�شول ال�شريعة واأحكامها، وا�شتعمل فيمن يقراأ 

القراآن ويعلمه)4(.
واملوازنات جمع موازنة ، من وزن ال�شيء يزن وزنا رجح)5(، ووازن بني ال�شيئني موازنة ووزانا �شاوى وعادل 

وقابل وحاذى)6(.
ومن هنا جاء فقه املوازنات لأنه عبارة عن موازنة بني �شيئني للرتجيح بينهما كما �شيظهر يف التعريف 

ال�شطالحي.

ثانيا: ا�سطالحا:
يق�شد بفقه املوازنات: جمموعة القواعد اأو امل�شالك التي بوا�شطتها نتو�شل اإلى املوازنة العلمية ال�شليمة 

بني امل�شالح اأو بني املفا�شد)7(.
اأو هي: املفا�شلة بني امل�شالح املتعار�شة واملتزاحمة لتقدمي الأولى بالتقدم منها)8(.

حال  بني  واملفا�شلة  وو�شع،  و�شع  بني  للمقارنة  �شبيالً  هناك  اأن  التعريفني  هذين  من  ُي�شتخل�س  والذي 
الفردي  امل�شتوى  الق�شري وعلى املدى الطويل، وعلى  وحال، واملوازنة بني املكا�شب واخل�شائر على املدى 
وعلى امل�شتوى اجلماعي، لختيار ما هو اأقرب جللب امل�شلحة ودرء املف�شدة)9(، وقد عرب ابن تيمية عن 
هذا بقوله: )واأنها ترجح ]اأي ال�شريعة خري اخلريين و�شر ال�شرين ، وحت�شيل اأعظم امل�شلحتني بتفويت 

اأدناهما ، وتدفع اأعظم املف�شدتني باحتمال اأدناهما)10((.

دور فقه املوازنات في مشاركة العلماء والدعاة في القنوات الفضائية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املطلب الثاين:
اأدلة العمل بفقه املوازنات 

بني  املوازنة  فهناك  والرتجيح؛  املوازنات  فقه  على  كثريةً  اأدلةً  فيه  يجد  الكرمي  للقراآن  املتدبُر 
امل�شالح، واملوازنة بني املفا�شد، واملوازنة بني امل�شالح واملفا�شد، ولن�شرب على كل ق�شم مثالً من القران 

الكرمي ، ومثالً من ال�شنة النبوية كما يلي)11(:

اأول: املوازنة بني امل�سالح:
َلُه  َيُكوَن  اأَْن  ِلَنِبيٍّ  َكاَن  بدر: َما  للم�شلمني عقب غزوة  تعالى عتاباً  قوله  نقراأ  الكرمي  القران  من 
الآية  َحِكيٌم)12(؛ فهذه  َعِزيٌز   ُ َواهللهَّ اْلآَِخَرَة  ُيِريُد   ُ َواهللهَّ ْنَيا  الدُّ َعَر�َس  ُتِريُدوَن  اْلأَْر�ِس  يِف  ُيْثِخَن  َحتهَّى  اأَ�ْشَرى 
تدل على اأنه يف معركة بدر تعار�شت م�شلحتان _الفدية والقتل _  ، واأن هاتني امل�شلحتني متفاوتتان 
وك�شر  امل�شركني  �شناديد  لدابر  قطع  من  فيه  ملا  الأ�شرى  على  الق�شاء  هو  نفعاً  اأعظمهما  واأن  النفع،  يف 

ل�شوكتهم، ولذلك كان يجب تقدمي قتل الأ�شرى على افتدائهم. 
ومن ال�شنة النبوية قوله _�شلى اهلل عليه و�شلم_: )�شالة اجلماعة تف�شل �شالة الفذ ب�شبع 
وع�شرين درجة()13(؛ فهذا احلديث يدل على اأن هناك م�شلحتني متفاوتتان يف النفع، واأن اأعظمهما نفعاً 

�شالة اجلماعة.
بفقه  عملوا  قد   _ عنهم  اهلل  ر�شي   _ اهلل  ر�شول  �شحابة  اأن  املوازنات  بفقه  العمل  على  ويدل  كما 
املوازنات يف اأول ق�شية واجهتهم بعد وفاة ر�شول اهلل_ �شلى اهلل عليه و�شلم _ مبا�شرة، وذلك اأنه 
تعار�س لديهم م�شلحتان وهما: م�شلحة دفن النبي _ �شلى اهلل عليه و�شلم _  ، وم�شلحة تن�شيب 
اخلليفة، واأ�شكل عليهم حتديد اأي امل�شلحتني يكون البدء بها واأيهما توؤخر، وبناءً على فقه املوازنات جتلى 
لل�شحابة اأن بقاء امل�شلمني بدون خليفة اأخطر على الإ�شالم من تاأخري دفن الر�شول_ �شلى اهلل عليه 
و�شلم _ ؛ فاإقامة خليفة للم�شلمني اأمر ل بد من ال�شرعة يف اإقامته؛ حفاظاً على كيان الدولة الإ�شالمية، 
ومبا اأن امل�شلحتني متفاوتتان فقد قدم ال�شحابة امل�شلحة الكربى على امل�شلحة ال�شغرى وبدءوا باختيار 

اخلليفة قبل الدفن)14(. 

ثانيا: املوازنة بني املفا�سد:
ِفيَنُة َفَكاَنْت  ا ال�شهَّ من القران الكرمي جند قوله تعالى على ل�شان اخل�شر يف تعليل خرق ال�شفينة: اأَمهَّ



2006

بًا)15(؛ فالآية تدل على  ُخُذ ُكلهَّ �َشِفيَنٍة َغ�شْ مِلَ�َشاِكنَي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر َفاأََرْدُت اأَْن اأَِعيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َياأْ
اأن اخل�شر اإمنا خرق ال�شفينة واأعابها ؛ لكي يجعل ذلك امللَك الظامَل يرتكها ملا يرى فيها من عيب، حيث 
كان ذلك الظامل يغت�شب كل �شفينة متر عليه اإذا كانت حالتها جيدة، وهذا يدل على جواز ارتكاب املف�شدة 
اإذا  باأنه  تبني  التي  الفقهية  للقاعدة  تطبيقاً  ؛  الكربى  املف�شدة  درء  اإلى  �شيوؤدي  ذلك  كان  اإذا  ال�شغرى 
تعار�شت مف�شدتان فريتكب اأخفهما لدرء اأعظمهما، قال القرطبي: »ففي هذا من الفقه العمل بامل�شالح 

اإذا حتقق وجهها، وجواز اإ�شالح كل املال باإف�شاد بع�شه«)16(.
ومن ال�شنة ما رواه اأبو هريرة _ ر�شي اهلل عنه_ قال: قام اأعرابٌي فباَل يف امل�شجد فقام 
اإليه النا�س ليقعوا فيه، فقال النبي _�شلى اهلل عليه و�شلم_: )دعوه ، واأهريقوا على بوله �شجالً من 
ماء اأو ذنوباً من ماء ؛ فاإمنا بعثتم مي�شرين ومل تبعثوا مع�شرين()17(؛ فهذا احلديث قد ت�شمن دفع ال�شرر 
باحتمال اأخفهما، اإذ لو قطع عليه بوله ت�شرر، واأ�شل التنجي�س قد ح�شل، فكان احتمال زيادته اأولى من 

اإيقاع ال�شرر به)18(.
ثالثا: املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد:

َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  اإِْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل  َوامْلَْي�ِشِر  ْمِر  اخْلَ َعِن  ُلوَنَك  َي�ْشاأَ تعالى:  قوله  نقراأ  الكرمي  القران  من 
َلَعلهَُّكْم  اْلآََياِت  َلُكُم   ُ اهللهَّ  ُ ُيَبنينِّ َكَذِلَك  اْلَعْفَو  ُقِل  ُيْنِفُقوَن  َماَذا  َوَي�ْشاأَُلوَنَك  َنْفِعِهَما  ِمْن  اأَْكرَبُ  َواإِْثُمُهَما  ا�ِس  ِللنهَّ
ُروَن)19(؛ فهنا بّينت الآية اأن اخلمر واملي�شر فيهما مفا�شد ومنافع، لكن املفا�شد اأعظم من املنافع ؛  َتَتَفكهَّ
ْمُر  ا اخْلَ َ ِذيَن اآََمُنوا اإِمنهَّ فلذلك جتتنب، وهذا ما بينته الآية التي نزلت بعد ذلك، وهي قوله تعالى: َيا اأَيَُّها الهَّ

ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلهَُّكْم ُتْفِلُحوَن)20(. ْزَلُم ِرْج�ٌس ِمْن َعَمِل ال�شهَّ اُب َواْلأَ َوامْلَْي�ِشُر َواْلأَْن�شَ
ومن ال�شنة اأن النبي _�شلى اهلل عليه و�شلم_ قال خماطباً عائ�شة: )يا عائ�شة لول اأن قومك 
حديث عهد بجاهلية؛ لأمرت بالبيت فهدم ، فاأدخلت فيه ما اأخرج منه، واألزقته بالأر�س ، وجعلت به بابني 
، باباً �شرقياً ، وباباً غربياً فبلغت به اأ�شا�س اإبراهيم()21(؛ فهذا احلديث بنّي اأن النبي _�شلى اهلل عليه 
و�شلم_ بعد اأن فتح مكة و�شارت دار اإ�شالم عزم على تغيري البيت واإعادة بنائه على قواعد اإبراهيم، 
ول �شك اأن هذه م�شلحة ، غري اأنه خ�شي من اأن يوؤدي ذلك اإلى مف�شدة اأعظم من تلك امل�شلحة ، وهي 
عدم احتمال قري�س لذلك التغيري؛ نظراً لقرب عهدهم باجلاهلية؛ حيث اإنه قد يوؤدي اإلى ارتداد الداخلني 

منهم يف الإ�شالم)22(.  

دور فقه املوازنات في مشاركة العلماء والدعاة في القنوات الفضائية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املطلب الثالث:
اأهمية فقه املوازنات ومربرات العمل به

اإن الثابت بال�شتقراء يف اأحكام ال�شرع مبداأ مراعاة الأخذ بامل�شالح، وب�شبب احلاجة اإلى بيان 
حكم ال�شريعة يف العديد من امل�شكالت والنوازل التي طراأت لتقرير م�شالح الإن�شانية يف الدنيا والآخرة؛ 
خالدة  وال�شريعة  يتقدم،  فالزمن  باملوازنة؛  اإال  ذلك  يكون  وال  م�شبوط،  م�شلحي  معيار  اإيجاد  من  البد 
من  فاأ�شبح  النا�س؛  حياة  يف  طراأت  متنوعة  واأ�شاليب  وتطورات  م�شتجدات  وهناك  وم�شتمرة،  و�شاحلة 

ال�شروري اإيجاد �شوابط حتقق م�شالح النا�س وتدفع عنهم ال�شرر)23(.
وت�شتد حاجة امل�شلمني اإلى هذا الفقه على كل امل�شتويات، على م�شتوى الفرد وعلى م�شتوى املجتمع 
وعلى م�شتوى الدولة، فكثرياً ما يواجه الفرد واملجتمع يف احلياة مواقف �شعبة تتعار�س فيها امل�شالح ؛ 
اأو تتعار�س فيها  اإلى املوازنة بينها،  اأو تتعار�س فيها املفا�شد؛ فيحتاج كذلك  اإلى املوازنة بينها،  فيحتاج 

امل�شالح واملفا�شد ؛ فيحتاج كذلك اإلى املوازنة بينها؛ لتغليب اإحداها على الأخرى)24(·
اإلى منهج فقه املوازنات، فاإن �شاأن الدولة يف  ولئن كان ذلك هو �شاأن الفرد و�شاأن املجتمع يف حاجتهما 
الدولة هي الأكرث تعر�شاً  اأن  واأخطر؛ ذلك  اأكرب  التنظيم والتنفيذ  املوازنات يف جانبي  اإلى فقه  حاجتها 
اأن الدولة عندما ت�شع نظمها  اإذ  للمواقف املتعار�شة التي تتطلب الإلتزام والعمل مبنهج فقه املوازنات؛ 
وخططها فاإنها حتدد الأولويات 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. وعلى هذا فاإن ملنهج فقه املوازنات اأهمية يف 

جمال ال�شيا�شة ال�شرعية، بل اإن ال�شيا�شة ال�شرعية تقوم يف اأ�شا�شها على فقه املوازنات)25( ·
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املبحث الثاين:
�سور فقه املوازنات

لن يتو�شع البحث كثريا يف هذا املبحث ؛ لأن التو�شع فيه يحتاج اإلى اإفراده ببحث م�شتقل، ولأن 
مو�شوع هذا البحث يف جزئية معينة وهي: م�شاركة العلماء والدعاة يف القنوات الف�شائية، كما اأن هناك 
من حماور املوؤمتر الأخرى ما يغطي هذه اجلزئية، ولذلك �شيبني البحث هنا �شور فقه املوازنات مبا يو�شح 

املق�شود منها.
ففقه املوازنات يعني جملة اأمور)26(:

اأ- املوازنة بني امل�شالح بع�شها وبع�س، من حيث حجمها و�شعتها، ومن حيث عمقها وتاأثريها، 
ومن حيث بقاوؤها ودوامها، واأيها ينبغي اأن ُيقدم وُيعترب، واأيها ينبغي اأن ُي�شقط وُيلغى.

ب- املوازنة بني املفا�شد بع�شها وبع�س، من تلك احليثيات التي ذكرناها يف �شاأن امل�شالح ، واأيها 
يجب تقدميه، واأيها يجب تاأخريه اأو اإ�شقاطه.

جـ- املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد اإذا تعار�شتا، بحيث نعرف متى ُنقدم درء املف�شدة على جلب 
امل�شلحة، ومتى ُتغتفر املف�شدة من اأجل امل�شلحة.

وبيان كل �شورة يف مطلب م�شتقل كما يلي:

دور فقه املوازنات في مشاركة العلماء والدعاة في القنوات الفضائية
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املطلب الأول:
املوازنة بني امل�سالح املتعار�سة

اإن كليات امل�شالح املعتربة يف ال�شريعة تنح�شر يف خم�س)27(، وهي: حفظ الدين، وحفظ النف�س، 
وحفظ العقل، وحفظ الن�شل، وحفظ املال، ويطلق عليها الكليات اخلم�س؛ لكونها الأ�شول الكلية التي جاءت 

ال�شريعة حلفظها)28(.
وقد راعت ال�شريعة هذه الكليات بو�شائل ثالث: ال�شروريات)29(، واحلاجيات)30(، والتح�شينيات)31(، فما 
من حكم �شرعي اإل وهو يهدف اإلى حتقيق واحد من هذه الأنواع الثالثة التي تتكون منها م�شالح النا�س؛ 
وعلى هذا فامل�شالح ثالثة اأق�شام: �شرورية وحاجية وحت�شينية ،  وهي تدور حول رعاية الكليات اخلم�س، 
ولكل من هذه الأق�شام مكمالت توؤدي اإلى حتقيقها وحفظها على اأمت الوجوه، ولكن هذه املكمالت اإذا فقدت 

ل تختل احلكمة الأ�شلية من امل�شالح)32(.
والأ�شل يف امل�شالح اأنها اإذا اجتمعت تعني حت�شيلها جميعاً، وهذا اأمر ل اإ�شكال فيه، يقول العز 
بن عبد ال�شالم: »اإذا اجتمعت امل�شالح الأخروية فاإن اأمكن حت�شيلها ح�شلناها«)33(، ويقول ال�شاطبي: »اإن 

و�شع ال�شرائع اإمنا هو ل�شالح العباد يف العاجل والآجل معاً«)34(.
ففي  ؛  الأخرى  برتك  اإل  اإحداها  حت�شيل  ميكن  ل  بحيث  امل�شالح  تتنازع  عندما  حتدث  امل�شكلة  ولكن   
هذه احلالة يتعني اإجراء املوازنة واملفا�شلة بينهما؛ فاإن ظهر رجحان اإحداهما على الأخرى وجب تقدمي 
اإحداهما  حت�شيل  جاز  مت�شاويتني  امل�شلحتان  كانت  واإن  املرجوحة،  امل�شلحة  على  الراجحة  امل�شلحة 

بح�شب الجتهاد)35(.
املرجوح  بتفويت  اأح�شنهما  م  فتقدهَّ بينهما،  اجلمع  ميكن  ل  ح�شنتني  بني  التعار�س  »عند  تيمية:  ابن  قال 
به على �شدقة  املطاَلب  الدين  تقدمي ق�شاء  مثل  الكفاية،  وفر�س  العني  وكفر�س  وامل�شتحب،  كالواجب   ،
التطوع، وتقدمي نفقة الأهل على نفقة اجلهاد الذي مل يتعنيهَّ ، وتقدمي نفقة الوالدين عليه، كما يف احلديث 
ال�شحيح: )اأي العمل اأف�شل؟ قال: ال�شالة على وقتها. قيل: ثم اأي؟ قال: بر الوالدين. قيل ثم اأي؟ قال: 
نة متعني على متعني، وم�شتحب  اجلهاد يف �شبيل اهلل()36(، وتقدمي اجلهاد على احلج كما يف الكتاب وال�شُّ
على م�شتحب، وتقدمي قراءة القراآن على الذكر اإذا ا�شتويا يف عمل القلب والل�شان، وتقدم ال�شالة عليهما 
اإذا �شاركتهما يف عمل القلب، واإل فقد يرتجح الذكر بالفهم والوَجل على القراءة التي ل جتاوز احلناجر، 

وهذا باب وا�شع)37(«. 
طالبي  بني  كاملفا�شلة  كثرية،  باأمثلة  لها  مثل  ثم  القاعدة  هذه  ال�شالم  عبد  بن  العز  ذكر  وقد 
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الإمامة والأذان، وتقدمي اإنقاذ الغرقى على اأداء ال�شلوات، وما �شرعت له اجلماعة على ما مل ُت�شَرع له)38(.
والرتجيح بني امل�شالح له ميزان ولي�س بالت�شهي، فمثال تقدم امل�شلحة الكبرية على امل�شلحة ال�شغرية، 

واجلوهرية على ال�شكلية، واملتيقنة على املوهومة، وهكذا)39(.
فاإذا ت�شاوت امل�شلحتان، اأو مل ميكن الرتجيح بينهما؛ فاإن الإن�شان يخريهَّ بينهما فيفعل اأيهما �شاء اإن كان 
الأمر متعلقاً بذات الإن�شان، مثل لو دعي ال�شاهد يف وقت واحد اإلى �شهادة بحقني مت�شاويني تخري يف اإجابة 
من �شاء من الداعني، واإن تعلهَّق بغريه فاإنه يختار بينهما با�شتعمال القرعة؛ لأن فيها ف�شاً للنزاع و�شداً 
ٌح،َ اأُقِرَع بينهما، فمن  لباب العداوة، ومثال ذلك: لو ت�شاحهَّ اثنان يف اإمامة اأو اأذان، ومل يكن لأحدهما مرجنِّ
لل�شغائن والأحقاد، وللر�شا مبا جرت به املقادير)40(، وقد كان  القرعة قدم على غريه دفعا  له  خرجت 
النبي _ �شلى اهلل عليه و�شلم_اإذا خرج يف �شفر ُيقِرع بني ن�شائه فمن خرج �شهمها خرجت معه)41(. 

دور فقه املوازنات في مشاركة العلماء والدعاة في القنوات الفضائية
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املطلب الثاين:
املوازنة بني املفا�سد املتعار�سة

اإذا اجتمعت مف�شدتان بحيث مل ميكن دفعهما جميعاً، بل كان يف دفع اإحداهما ارتكاب لالأخرى ول بد، 
مف�شدة  من  بالدرء  اأولى  مبحرم  املرتبطة  فاملف�شدة  اأ�شدهما،  لدفع  واأي�شرهما  هما  اأخفنِّ ارتكاب  فاملتعني 
املتعلقة  واملف�شدة  املتعلقة بحاجي،  املف�شدة  بالدرء من  اأولى  ب�شروري  املتعلقة  واملف�شدة  متعلقة مبكروه، 
بحق اجلماعة اأولى بالدرء من املف�شدة املتعلقة بحق الفرد، واملف�شدة احلقيقية اأولى بالدرء من املف�شدة 

الوهمية اأو الظنية، اإذاً فاملفا�شد اإذا تعذر دروؤها جميعاً يقدم الأف�شد فالأف�شد)42(.
قال ابن تيمية: )التعار�س بني �شيئتني ل ميكن اخللو منهما فيدفع اأ�شواأهما باحتمال اأدناهما... كتقدمي 
املراأة املهاجرة ل�شفر الهجرة بال حمرم على بقائها بدار احلرب، كما فعلت اأم كلثوم، وكتقدمي قتل النف�س 
على الكفر، كما قال تعالى: َواْلِفْتَنُة اأَْكرَبُ ِمَن اْلَقْتِل)43(، فُتقَتل النفو�س التي حت�شل بها الفتنة عن الإميان؛ 

لأن �شرر الكفر اأعظم من �شرر قتل النف�س)44((.
ومن هنا قرر الفقهاء جملة قواعد �شابطة لأهم اأحكام املفا�شد مثل: ال�شرر ل يزال مبثله، واإذا تعار�س 

مف�شدتان روعي اأعظمهما �شررا بارتكاب اأخفهما)45(.
واإذا ت�شاوت املفا�شد من كل وجه؛ فقد يتوقف ، وقد يتخري الإن�شان اأو يقرع بينها)46(، قال العز ابن عبد 
ال�شالم: )فاإن ت�شاوت ؛ فقد يتوقف ، وقد يتخري ، وقد يختلف يف الت�شاوي والتفاوت، ول فرق بني ذلك بني 
مفا�شد املحرمات واملكروهات(، ومثل لهذا باأمثلة منها: اإذا اغتلم البحر بحيث علم ركبان ال�شفينة اأنهم 

ل يخل�شون اإل بتغريق �شطر الركبان فال يجوز ذلك لأنهم م�شتوون يف الع�شمة)47(.
وال تباح املوازنة بني املفا�شد اإال ب�شروط، منها: 

1- اأن يكون ال�شخ�س م�شطراً اإلى ارتكاب اإحدى املف�شدتني.
2- اأن ل يكون ملزماً بتحمل مف�شدة بعينها.
3- اأن ل يجد مباحاً يدراأ به حالة ال�شرورة.
4- اأن ل توؤدي املوازنة اإلى الإ�شرار بالغري.

5- اأن تكون املوازنة وفق املعايري ال�شرعية)48(. 
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املطلب الثالث:
املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد املتعار�سة

فاإن   ، املف�شدة  ودرء  امل�شلحة  فيجب حت�شيل  ومف�شدة؛  الأمور م�شلحة  من  اأمر  اجتمع يف  اإذا 
تعذر ذلك  ، كان ل بد من حدوثهما معاً؛ ففي هذه احلالة يجب النظر اإلى جانبي ذلك الأمر؛ فاإن كانت 
امل�شلحة فيه اأعظم من املف�شدة ؛ فاإنه يتعني حت�شيل ذلك الأمر ملا فيه من امل�شلحة ، ول ي�شريه ما ت�شمنه 
من مف�شدة، ويف ذلك قواعد مثل: املف�شدة ال�شغرية تغتفر من اأجل امل�شلحة الكبرية، ول ترتك م�شلحة 
الكافرين بقتلى امل�شلمني،  اإذا اختلط قتلى  اأجل مف�شدة متوهمة)49(، ومن الأمثلة على ذلك:  حمققة من 

ُي�شّلى على اجلميع وينوي ال�شالة على امل�شلمني خا�شة؛ نظراً لإقامة م�شلحة يف حق امل�شلمني )50(.
درء  ؛ وجب  امل�شلحة  نفع  اأعظم خطراً من  املف�شدة  كانت  باأن  الغالب  املف�شدة هو  واإن كان جانب 
الل�شان مف�شدة  الكفر على  اإجراء كلمة  املف�شدة برتك ذلك الأمر غري مبالني مبا فيه من م�شلحة، ومثاله: 
حمَرمة لكنه جائز يف حالة الإكراه اإذا كان قلب املُْكَره مطمئناً بالإميان؛ لأن حفظ املهج والأرواح اأكمل م�شلحة 

من مف�شدة التلفظ بكلمة ل يعتقدها اجلنان ؛ لقوله تعالى: اإِلهَّ َمْن اأُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباْلإِمَياِن)51( )52(.
الآخرى  على  اإحدهما  يظهر رجحان  ومل   ، واملف�شدة_  امل�شلحة  اجلانبان _  ت�شاوى  فاإن   
؛ فيتعني ترك ذلك الأمر تغليباً جلانب املف�شدة فيه ؛ لأن يف درء املف�شدة جلباً للم�شلحة، ومثاله: قطع 
اليد املتاآكلة عند ا�شتواء اخلوف يف قطعها واإبقائها)53(، اأما يف جلب امل�شلحة فال يتحقق درء املف�شدة، 
اأولى من جلب امل�شلحة، وهذه القاعدة  اأولى؛ فكان درء املف�شدة  وما يتحقق برعايته رعاية الآخر يكون 
اأخذت من ن�شو�س �شرعية التي ُتبني اأن اعتناء ال�شارع باملنهيات اأ�شد من اعتنائه باملاأمورات)54(، منها 
قول النبي _�شلى اهلل عليه و�شلم _: )اإذا نهيتكم عن �شيء فاجتنبوه واإذا اأمرتكم ب�شيء فاأتوا منه 

ما ا�شتطعتم()55(.
بالقدرة  باملاأمورات م�شروط  القيام  بينما  االنتهاء عنها على كل حال،  املنهيات يجب  اأن   فاحلديث بنينّ 
واال�شتطاعة، وبهذا فاإن غري امل�شروط _النهي_ اأظهر يف الرعاية من امل�شروط _االأمر_؛ الأن 

ال�شرع ملا قدر االنتهاء باإطالق من غري �شرط؛ ق�شد االنتهاء عن كل منهي عنه اأظهر. 
وقد ذكر العز بن عبد ال�شالم اأمثلة لهذا التعار�س بلغت ثالثة و�شتني مثالً، منها: القدح يف الرواة، وكذلك 
ك�شف العورات والنظر اإليها مف�شدتان حمرمتان ، ويجوزان ملا يت�شمنانه من م�شلحة اخلتان، اأو املداواة، 

وغري ذلك)56(. 

دور فقه املوازنات في مشاركة العلماء والدعاة في القنوات الفضائية
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املبحث الثالث:
حكم م�ساركة العلماء والدعاة يف القنوات الف�سائية

املطلب الأول:
التعريف بالقنوات الف�سائية والربامج الدينية

الفرع الأول:
تعريف القنوات الف�سائية

اأوًل: تعريف القناة لغة:
القناة من قنى، والقناة الرمح الأجوف وكل ع�شا م�شتوية اأو معوجة، والقناة جمرى للماء �شيٌق اأو وا�شع)57(، 
وقيل: القناة كظيمة حتفر يف الأر�س جتري بها املياه، وهي الآبار التي حتفر يف الأر�س متتابعة لي�شتخرج 

ماوؤها وي�شيح على وجه الأر�س)58(، وجتمع على قنوات)59( وقني)60(.

ثانيًا: تعريف الف�ساء لغة:

الف�شاء من ف�شو، وهو ما ات�شع من الأر�س، واخلايل من الأر�س، ومن الدار ما ات�شع من الأر�س اأمامها، 
وما بني الكواكب والنجوم من م�شافات ل يعلمها اإل اهلل، والنعل ف�شا يف�شو ف�شواً وف�شاء فهو فا�س اأي 

وا�شع، واجلمع اأف�شية)61(، قال ال�شاعر:
اأفرخ قي�س بي�شها املنقا�شي                                  عنكم كراماً باملكان الفا�شي)62(

ثالثًا: تعريف القنوات الف�سائية ا�سطالحًا:
تعرف القنوات الف�شائية باأنها: اإر�شال الربامج التلفزيونية ، اأو ا�شتقبالها بوا�شطة الأقمار ال�شناعية، ويتم 
ذلك بوا�شطة �شبكات اأر�شية تر�شل وت�شتقبل من اأحد الأقمار ال�شناعية وفق تن�شيق تكنولوجي خا�س)63(.

اأو هي: عبارة عن برامج يتم بثها من الأ�شتوديو ، وتبث عرب حمطات اأر�شية اإلى القمر ال�شناعي ؛ ليقوم 
باإر�شالها بعد تقويتها اإلى اأجهزة ال�شتقبال الأر�شية )الد�س( املوجودة يف البيوت مبا�شرة دون املرور على 

املحطات الأر�شية الكربى )اخلا�شة بالدولة( اأو اأي حمطات اأخرى)64(.
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ومن خالل هذين التعريفني تظهر العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى ال�شطالحي، فالقناة جمرى والف�شاء 
امل�شافات الوا�شعة، والربامج التلفزيونية عبارة عن اإ�شارات يتم اإر�شالها حيث جتري يف جمراها الوا�شع 
يف الف�شاء اإلى الأقمار ال�شناعية ثم تعود يف جمراها اأي�شاً اإلى اأجهزة ال�شتقبال الأر�شية، ولذلك �شميت 

بالقنوات الف�شائية.

دور فقه املوازنات في مشاركة العلماء والدعاة في القنوات الفضائية
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الفرع الثاين:
تطور القنوات الف�سائية والربامج الدينية فيها

من الق�شايا امل�شلم بها قوة تاأثري القنوات الف�شائية على امل�شاهد، ويجاوز عدد القنوات الف�شائية 
العربية وحدها اليوم مئات القنوات. وتاأتي الربامج الدينية يف قائمة اأولويات كثري من القنوات الف�شائية 

العربية لجتذاب امل�شاهد العربي.
ر   وُيق�شد بالربامج الدينية يف القنوات الف�شائية: »تلك الربامج التي تتناول مو�شوعات تب�شّ
امل�شاهدين باأمور دينهم، وتربط املفاهيم الدينية مب�شكالت احلياة، وتعتمد املناق�شة املفتوحة بني رد على 

ا�شتف�شار ، اأو بيان حلكمة ، اأو تو�شيح حُلكم �شرعي، اأو تف�شري حلديث نبوي«)65(.
العقدية  ال�شرعية  النوعية املتخ�ش�شة يف خمتلف اجلوانب  ُتعنى بتقدمي املعرفة  التي  اأو هي: »الربامج   
الق�شايا  خمتلف  ومناق�شة  امل�شلم،  اإليها  يحتاج  التي  ال�شرعية  العلوم  جمالت  من  وغريها  والفقهية 
وامل�شكالت املعا�شرة بروؤية اإ�شالمية ت�شتند اإلى الكتاب وال�شنة وم�شادر الت�شريع الإ�شالمي ، من خالل 
ا�شت�شافة عدد من العلماء وطالب العلم املتخ�ش�شني بعلوم ال�شريعة وم�شكالت الع�شر وق�شاياه، وذلك 

عرب التلفزيون �شواء قدمت ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر)66(.
العربية من خالل جمموعة من  الف�شائيات  الدينية يف  بالربامج  الهتمام  الباحثني حجم  اأحد  وير�شد 

النتائج اأهمها)67(:
1- اأن هناك اهتماماً عاماً بالربامج الدينية يف القنوات الف�شائية العربية احلكومية واخلا�شة.

2- ارتفاع املدة الزمنية املخ�ش�شة للحلقة الواحدة من الربنامج الديني يف القنوات الف�شائية العربية 
اخلا�شة ما بني 40 اإلى اأقل من 60 دقيقة.

3- عر�س الربامج الدينية يف فرتات ذات كثافة م�شاهدة عالية، مما ُي�شري اإلى اأنها تتميز بن�شبة م�شاهدة 
ذات كثافة عالية.

4- اإعادة بث الربامج الدينية الأمر الذي يو�شع من زيادة الفر�س اأمام املزيد من اجلماهري مل�شاهدة هذه 
الربامج.

الإ�شالمي  العامل  يف  الدينية  للربامج  املتزايدة  احلاجة  هذه  يف  عام  ب�شكل  اأ�شهمت  عوامل  عدة  وهناك 
منها)68(:

1- وجود ن�شبة اأمية يف املجتمعات الإ�شالمية؛ مما يقلل من العتماد على الكتاب اأو ال�شحيفة.
2- زيادة تكلفة الكتب، و�شهولة تلقي املعلومة من خالل امل�شاهدة.
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1- ُي�شر احل�شول على املعلومة دون احلاجة للخروج من املنزل اأو بذل جهد علمي كبري.
كل هذا يدعو اإلى مزيد من اإلقاء ال�شوء على ق�شية امل�شاركة الدينية يف القنوات الف�شائية ؛ لبيان حكمها، 

وهذا ما �َشُيبني يف املبحث الثاين -اإن �شاء اهلل تعالى-.
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املطلب الثاين
حكم م�ساركة العلماء والدعاة يف القنوات الف�سائية 

اختلف العلماء يف مدى �شرعية التفاعل الإيجابي مع القنوات الف�شائية التي تت�شمن براجمها 
خريا و�شرا ، وذلك بامل�شاركة يف الربامج الدعوية والتعليمية والفتاوى، و�شنبني كل راأي مع اأدلته ومناق�شتها 

، ثم بيان الراأي الراجح باإذن اهلل تعالى. 

الراأي الأول: 
ذهب بع�س العلماء املعا�شرين اإلى عدم جواز امل�شاركة يف هذه القنوات م�شتدلني مبا يلي:

1- اأنها و�شائل موؤ�ش�شة على باطل، فهي مل ُيق�شد منها يف الأ�شل بث الف�شيلة واإعالء كلمة اهلل، بل اأُ�ش�شت 
لأهداف غري نبيلة، وتكاد تتفق هذه القنوات على اأن املراأة مبفاتنها وزينتها هي الو�شيلة الأقرب جلذب 
َفاأَْعِر�ْس  َياِتَنا  اآَ وَن يِف  ِذيَن َيُخو�شُ َراأَْيَت الهَّ َذا  َواإِ اإلى املو�شيقى، وقد قال تعالى  امل�شاهد واملتلقي، بالإ�شافة 
امِلِنَي)69( ،  ْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظهَّ ْيَطاُن َفاَل َتْقُعْد َبْعَد الذنِّ َك ال�شهَّ ا ُيْن�ِشَينهَّ ِه َواإِمهَّ وا يِف َحِديٍث َغرْيِ َعْنُهْم َحتهَّى َيُخو�شُ
ِ ُيْكَفُر ِبَها َوُي�ْشَتْهَزاأُ ِبَها َفاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتهَّى  َل َعَلْيُكْم يِف اْلِكَتاِب اأَْن اإَِذا �َشِمْعُتْم اآََياِت اهللهَّ وقال تعالى َوَقْد َنزهَّ
َم َجِميعًا)70(، )71(، قال  َ َجاِمُع امْلَُناِفِقنَي َواْلَكاِفِريَن يِف َجَهنهَّ ُكْم اإِذًا ِمْثُلُهْم اإِنهَّ اهللهَّ ِه اإِنهَّ وا يِف َحِديٍث َغرْيِ َيُخو�شُ
ال�شوكاين: واملعنى اإذا راأيت الذين يخو�شون يف اآياتنا بالتكذيب والرد وال�شتهزاء ؛ فدعهم ول تقعد معهم 

ل�شماع مثل هذا املنكر العظيم حتى يخو�شوا يف حديث مغاير له)72(.
وا ِكَرامًا)73(.  وا ِباللهَّْغِو َمرُّ وَر َواإَِذا َمرُّ ِذيَن َل َي�ْشَهُدوَن الزُّ 2- ا�شتدلوا بقوله تعالى يف و�شف عباد الرحمن َوالهَّ
ُيقال: والذين ل  اأن  واأولى الأقوال بال�شواب  اأقوال املف�شرين يف املراد بالزور:  اأن ذكر  قال الطربي بعد 
ي�شهدون �شيئاً من الباطل ل �شركاً ول غناءً ول كذباً ول غريه وكل ما لزمه ا�شم الزور؛ لأن اهلل عم يف 
و�شفه اإياهم اأنهم ل ي�شهدون الزور)74(، كما ا�شتدلوا بقوله- �شلى اهلل عليه و�شلم- :) من كان يوؤمن باهلل 
واليوم الآخر فال يجل�س اإلى مائدة ُيدار عليها اخلمر()75(، ووجه ال�شت�شهاد اأن هذه الف�شائيات تتخذ من 
كلمة احلق ومن دعاة احلق مثار �شخرية وا�شتهزاء؛ حيث حت�شر احلق القليل بني ركام الباطل الكثيف)76(.
اأ�شحابها وممولوها واملتلقون من  1- دخول العلماء والدعاة فيها ي�شفي عليها �شبغة �شرعية يحتج بها 

امل�شاهدين وامل�شتمعني، مموهني بذلك على ال�شذج من النا�س)77(.
2- ظهور العلماء يف الف�شائيات موقع يف البدعة؛ فاإن ظهور ال�شيخ يف القناة ي�شبه حال ال�شيخ الذي ق�شد 
اإلى قوم اأ�شرفوا على اأنف�شهم يف الكبائر قتالً و�شرقة و�شكراً؛ فدعاهم باأ�شعار مباحة م�شحوبة ب�شرب 



2018

الدف، وقد ذكر ابن تيمية اأن من كان كذلك ؛ فهو اإما جاهل بالطرق ال�شرعية التي ُيهدى بها ال�شالون، 
واإما عاجز عنها)78(.

 واأعظم من ذلك اأن يجعل �شيئاً من املحرم اأو املكروه اأو املباح طاعة هلل؛ فاإن فاعل ذلك �شال مفرت 
باإجماع علماء امل�شلمني)79(.

1- ظهورهم يف الف�شائيات �شبب يف تهوين اأمر هذا ال�شر عند النا�س، ودليل على جوازه لدى العامة؛ 
لأن من يحرمها ل ي�شارك فيها واإل كان متناق�شاً)80(.

2- ظهور بع�س الدعاة يف الف�شائيات رمبا كان �شبباً يف فتنة بع�س الن�شاء الالتي قد ُيْعجنب بجماله 
اأنها قالت: كنت عند النبي _�شلى اهلل عليه و�شلم_ وميمونة،  اأم �شلمة  واأناقته، وقد جاء عن 
فاأقبل ابن اأم مكتوم حتى دخل عليه؛ فقال النبي _�شلى اهلل عليه و�شلم_:) احتجبا منه( فقلنا: 

اإنه اأعمى ل يب�شرنا ول يعرفنا. فقال:) اأفعمياوان اأنتما؟ األ�شتما تب�شرانه؟()81(.
اأُ�ش�س على باطل ؛ فال يجوز ا�شتعماله يف  اأُ�ش�شت هذه القنوات ل�شرف النا�س عن دينهم، وما   -3
اخلري، فقد نهى اهلُل ر�شوَله _�شلى اهلل عليه و�شلم_ و�شحابَته الكرام عن ال�شالة يف م�شجد 

ال�شرار ؛ لأجل اأنه ُبني على النفاق والباطل)82(.

الراأي الثاين: 
ذهب الفريق الآخر من العلماء املعا�شرين اإلى جواز امل�شاركة يف هذه القنوات، وقد ا�شتدلوا مبا يلي: 

1- ما جاء يف �شرية النبي _ �شلى اهلل عليه و�شلم _ من ح�شوره موا�شم اأهل اجلاهلية واأ�شواقهم 
بهدف الدعوة؛ فعن جابر بن عبد اهلل قال: مكث ر�شول اهلل _�شلى اهلل عليه و�شلم_ مبكة ع�شر 
�شنني يتبع النا�س يف منازلهم بعكاظ وجمنة ويف املوا�شم مبنى يقول: ) من يوؤيدين؟ من ين�شرين 
حتى اأبلغ ر�شالة ربي وله اجلنة()83(، وعن ربيعة الديلي قال: راأيت النبي _�شلى اهلل عليه و�شلم_ 
يف اجلاهلية يف �شوق ذي املجاز وهو يقول:) يا اأيها النا�س قولوا: ل اإله اإل اهلل ؛ تفلحوا()84(؛ ومعروف 
اأن عكاظ وجمنة وذا املجاز كانت اأ�شواقاً يف اجلاهلية يجتمع فيها العرب فيتنا�شدون ويتفاخرون ، 

وقد يتنافرون ويتدابرون؛ فال يوجد فرق بني هذه الأ�شواق والف�شائيات)85(. 
كما اأن النبي _�شلى اهلل عليه و�شلم_ كان يخالط امل�شركني واليهود والن�شارى بغر�س الدعوة، 
عليه  النبي _�شلى اهلل  مع  ارتدف  اأنه  زيد _ ر�شي اهلل عنه_  بن  اأ�شامة  رواه  ما  من ذلك 
و�شلم_ على حمار ذاهبني لعيادة �شعد بن عبادة _وكان مري�شاً_ ؛ فمر النبي _�شلى اهلل 
عليه و�شلم_ مبجل�س فيه عبداهلل بن اأبي بن �شلول، ويف املجل�س اأخالط من امل�شلمني وامل�شركني 
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واليهود، ف�َشّلم عليهم النبي _�شلى اهلل عليه و�شلم_  ، ثم وقف ونزل من دابته ؛ فدعاهم اإلى 
اأحياناً من رد  اهلل ، وقراأ عليهم القراآن)86(؛ فاإذا كانت خمالطة امل�شركني جائزة مع ما ي�شاحبها 
للحق و�شخرية منه؛ فاإن تق�شد تلك الو�شائل الإعالمية لتخاذها منرباً للجهر باحلق ل يختلف كثرياً 

عن خمالطة الكافر وجمادلته من حيث وجود املخالف والراأي املغاير يف كلتا ال�شورتني)87(.
عليه  اهلل  _�شلى  اهلل  ر�شول  )بايعنا  قال:  عنه_  اهلل  ر�شي   _ ال�شامت  بن  عبادة  عن   -2
و�شلم_  على ال�شمع والطاعة يف املن�شط واملكره، واأل ننازع الأمر اأهله، واأن نقوم اأو نقول باحلق 
حيثما كنا ل نخاف لومة لئم()88(؛ فقوله )حيثما( ظرف مكان: اأي يف اأي مكان كنا، ورواية م�شلم: 
اأينما كان؛ فاإن من جملة ظرف املكان  اأن يقول كلمة احلق  امل�شلم  اأينما كنا؛ فاإذا كان مطلوباً من 

و�شائل الإعالم والت�شال اأينما كانت)89(.
3- ينبغي التفريق بني املحرم لذاته كاخلمر والو�شيلة اإليه؛ فاإنه لي�شت كل و�شيلة اإلى احلرام تكون 
حراماً بال�شرورة. قال القرايف: “قد تكون و�شيلة املحرم غري حمرمة ؛ اإذا اأف�شت اإلى م�شلحة راجحة 
، كدفع مال لرجل ياأكله حراماً حتى ل يزين بامراأة اإذا عجز عن دفعه عنها اإل بذلك”)90(. وقال ابن 
القيم: »وما حرم �شداً للذريعة اأُبيح للم�شلحة الراجحة، كما اأُبيحت العرايا)91( من ربا الف�شل....، 
وكما اأُبيح النظر ]اأي اإلى املراأة للخاطب وال�شاهد والطبيب«)92(، ومن هنا ؛ فاإن الظهور يف و�شائل 

الإعالم والت�شال مباٌح اإذا كان الق�شد ا�شتعمالها يف ن�شر احلق والدعوة)93(.
4- امل�شاركة يف هذه الو�شائل تفوق م�شاحلها على املفا�شد، وذلك لكرثة امل�شاهدين ، ودخول هذه 
القنوات اأغلب البيوت _ اإن مل يكن جميعها_ ، وتاأثريها القوي على امل�شاهدين، واجنذاب النا�س 

لها)94(.

مناق�سة الأدلة:
عند النظر يف اأدلة املانعني يتبني اأن اأ�شحابه اعتمدوا يف اأدلتهم على ما يلي: 

اأ- الآيات التي تاأمر بالإعرا�س عن اخلو�س مع اخلائ�شني يف اآيات اهلل.
 ويرد على ا�شتدللهم بها: باأن هذه الآيات تدل على حرمة اجللو�س معهم �شاعة اخلو�س يف اآيات اهلل ، 
ولي�س املق�شود منها منع اجللو�س معهم يف كل الأحوال، وميكن للداعية اأو العامل اأن يقوم بعمله دون اأن 
ي�شاحب ذلك �شيء من املحظورات كال�شتهزاء اأو املو�شيقى، ومبثل ذلك ُيجاب عن حديث مائدة اخلمر، 
يقول �شاحب البحر املحيط يف قوله تعالى:َفاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم: مفهوم الغاية اأنهم اإذا خا�شوا يف غري الكفر 

وال�شتهزاء ارتفع النهي؛ فجاز لهم اأن يقعدوا معهم)95(.
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وَر؛ فاإن تلك الو�شائل يف ذاتها لي�شت من الزور؛ لأنها و�شائل  ِذيَن َل َي�ْشَهُدوَن الزُّ واأما قوله تعالى:َوالهَّ
خري و�شر)96(، والداعية اأو املفتي اأو العامل يكون يف برناجمه يف جمل�س علم ولي�س جمل�س زور.

ب- قيا�شهم على م�شجد ال�شرار، وهذا ل ي�شلم لهم ملا يلي)97(:- أ
üü امل�شجد مبني على قطعة اأر�س يغني عنه قطعة اأخرى، واأما القناة فلي�شت العربة يف مو�شع

بثها، واإمنا العربة يف مو�شع تلقيها، وهذا ل ح�شر له فاختلف الأمران.
üü النهي عن ال�شالة يف م�شجد ال�شرار نهي عن عبادة من�شو�س عليها وهي ال�شالة ؛ فالزم

ُبني على باطل، ولكن جمعاً من  القيا�س حترمي فعل كل عبادة من�شو�س عليها فيما  هذا 
ال�شحابة اأجازوا ال�شالة يف الكني�شة، ورخ�س يف ال�شاَلة فيها اأي�شا جماعٌة من اأَهل العلِم، 
�شريين،  وابن  رباٍح،  اأَِبي  بن  وعطاء  وال�شعِبي،  اْلعزيز،  عبد  بن  وعمر  مو�شى،  اأَبو  منهم: 
والنخعي، والأَوزاِعي، وغريهم)98(؛ فدل ذلك على اأن النهي عن ال�شالة يف م�شجد ال�شرار 

ق�شية عني ل ُيقا�س عليها.
اإن ظهور العامل يف القناة موقٌع يف البدعة ، وذكرهم لقول ابن تيمية. يرد عليه: باأن دعوة - ب قولهم: 

العلماء يف القنوات الف�شائية ل ت�شحب ب�شيء من املحظورات، واإن كان هناك حمظور قبل الربنامج 
اأو بعده ؛ فال ُيقا�س عليه ؛ لعدم وجود املحظور يف الربنامج الديني.

قولهم: اإن دخول اأهل الف�شل يف هذه القنوات يرتتب عليه بع�س املفا�شد، وهي:- ج
1-ظهور بع�س العلماء يف الف�شائيات �شبب يف تهوين اأمر هذا ال�شر عند النا�س ، وي�شفي عليها  -1

يف  ولكنها  النا�س  من  ق�شم  عند  حقيقية  تكون  قد  مف�شدة  هذه  باأن  عليه:  يرد  �شرعية.  �شبغة 
الغالب مف�شدة متوهمة غري يقينية، وهذا ما جاء يف كالم املانعني اأنف�شهم حيث قالوا كما �شبق: 
) يحتج بها اأ�شحابها وممولوها واملتلقون من امل�شاهدين وامل�شتمعني، مموهني بذلك على ال�شذج 
من النا�س()99( اأي اإنها ل تكون حجة اإل لأ�شحاب هذه القنوات ؛ لأن ذلك يحقق م�شاحلهم، ول 
ياأخذ بهذه احلجة اإل اأهل الف�شاد وال�شذج من النا�س، وقد بني ذلك ال�شيخ ابن جربين يف فتواه 
عندما اأ�شار اإلى اأن ظهور العلماء يف هذه القنوات قد يكون حجة لأهل الف�شاد ولي�س للجميع)100(؛ 
يحتج بربنامج  ول  الف�شاد،  وبرامج  العلم  وبرامج  وال�شر،  النا�س مييزون بني اخلري  اأغلب  لأن 
ديني واحد على جواز جميع الربامج الأخرى التي تبثها القناة، كما اأن حترمي هذه القنوات لي�س 
لذاتها؛ واإمنا ملا ُيعر�س فيها من �شر وف�شاد، واإذا ا�شتطعنا اأن ن�شتثمر هذه القنوات لأجل اخلري 

؛ فما املانع؟
قولهم: اإن ظهور بع�س الدعاة يف القنوات يرتتب عليه مف�شدة فتنة بع�س الن�شاء ، وا�شتدللهم  -2
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بحديث اأم �شلمة ُيجاب عنه مبا يلي:
üü اأحد من يوثقه  اأم �شلمة، ونبهان مل  نبهان مولى  الزهري عن  انفرد بروايته  هذا احلديث 

علماء احلديث املتقدمني ، ولكن قال بع�س العلماء: اإن عدم توثيقه لي�س علة قادحة؛ فاإن 
الزهري يعرفه وي�شفه باأنه مكاتب اأم �شلمة، ومل يجرحه اأحد ؛ فال ُترد روايته)101(.

üü _على فر�س الت�شليم ب�شحته؛ فاإن هذا اأمر خا�س باأزواج النبي _�شلى اهلل عليه و�شلم
األ  خا�شة؛  و�شلم_   عليه  اهلل  _�شلى  النبي  لأزواج  هذا  �شننه:  يف  داود  اأبو  قال  كما 
اأم مكتوم، وقد قال النبي _�شلى اهلل عليه  اإلى اعتداد فاطمة بنت قي�س عند ابن  ترى 
و�شلم_ لفاطمة:) اعتدي عند ابن اأم مكتوم، فاإنه رجل اأعمى ت�شعني ثيابك عنده()102(.

üü بدليل ؛  �شهوة  الركبة بال  ال�شرة وحتت  فوق  فيما  الرجل  اإلى  املراأة  اأنه يجوز نظر  الأ�شح 
وبدليل  بعد احلجاب،  وذلك  �شنة،  ع�شرة  �شت  يومئذ  ولعائ�شة   ، اإلى احلب�شة  عائ�شة  نظر 
اأنهن كن يح�شرن ال�شالة مع ر�شول اهلل _�شلى اهلل عليه و�شلم_  يف امل�شجد ول بد 
اأن يقع نظرهن على الرجال، كما يدل على اجلواز ا�شتمرار العمل على جواز خروج الن�شاء 
اإلى امل�شاجد والأ�شواق منتقبات، ومل ُيوؤمر الرجال بالنتقاب، فدل على مغايرة احلكم بني 

الطائفتني)103(.
üü ُيعترب هذا مانعاً من خروج اأي مكان كان؛ ول  توؤثم عليه يف  اإلى الرجل ب�شهوة  نظر املراأة 

الرجال؛ فهل يكون مانعاً من خروج العلماء يف القنوات الف�شائية، ثم اإن هذه مف�شدة خا�شة 
متوهمة قد تقع لبع�س الن�شاء، لكن ل يجوز اأن تق�شي املف�شدة اخلا�شة املتوهمة على م�شالح 
عامة يقينية ترتتب على م�شاركة العلماء يف القنوات الف�شائية كما �شيتبني يف البحث _اإن 
�شاء اهلل_، والقاعدة ال�شرعية تقول: ل ترتك م�شلحة حمققة من اأجل مف�شدة متوهمة. 
واأما اأدلة الفريق الثاين فهي اأقرب اإلى القبول، حيث اإنها تدل على اأن النبي _�شلى اهلل عليه و�شلم_ 
كان ي�شتعمل كل و�شيلة يف زمانه ليجهر باحلق ولدعوة النا�س اإلى دين اهلل تعالى، فذهب اإلى امل�شركني يف 
اأ�شواقهم وجمال�شهم مع اأن هذه الأ�شواق واملجال�س فيها من املنكرات ما فيها، ولكن مل يكن هذا عائقاً 
اأمام دعوته _�شلى اهلل عليه و�شلم_  ، وكذلك الأحاديث التي ا�شتدلوا بها اأحاديث �شحيحة و�شريحة 

يف الدللة على جواز اأن يتخذ امل�شلم كل و�شيلة ممكنة للدعوة اأو التعليم من خاللها.
الرتجيح:

يتبني بعد مناق�شة الأدلة اأن الراجح _ واهلل اأعلم _ جواز ظهور الدعاة والعلماء يف برامج القنوات 
الف�شائية من اأجل التعليم اأو الدعوة اأو الإفتاء وذلك ملا يلي:
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1- �شحة اأدلة املجيزين وقوتها ودللتها على اأن النبي _�شلى اهلل عليه و�شلم_  مل يرتك جمالً اأو 
و�شيلة ي�شتطيع فيها اأن يدعو اإلى اهلل اإل ودعا من خاللها.

2- اأدلة املانعني ل تدل �شراحة على عدم جواز امل�شاركة يف القنوات الف�شائية من قبل العلماء ، كما اأنهامل 
اأن  اإليها مفا�شد متوهمة ل ينبغي  اأ�شاروا  ت�شلم من املناق�شة والرد عليها كما �شبق بيانه، واملفا�شد التي 
ُترتك م�شالح حقيقية من اأجلها، بل اإن املفا�شد تكرث وتعظم اإذا تركنا املجال دون م�شاركة العلماء والدعاة 
يف هذه القنوات؛ لأنه �شيت�شدر هذه املنابر اأهل ال�شالل، ويف ذلك يقول الأ�شتاذ عبداهلل بن حمد احلقيل 
_ الأمني العام لدارة امللك عبد العزيز �شابقاً_ :)على العلماء واملفكرين اأن يتفاعلوا مع هموم الدعوة 
الإ�شالمية واأن ي�شتفيدوا من تقنيات الع�شر احلديث وو�شائل الإعالم والقرتاب منها لالإ�شهام يف �شاأن 
تقوية الدعوة واأمور الدين الكثرية واملتنوعة( ويقول: )يجب اأن ل ُيرتك اأهل البدع وال�شالل يتبوءون هذه 
املنابر.... يجب األ نكون بعيدين، بل يجب اأن نكون مهتمني بق�شايا التوجيه والدعوة والإفتاء ، واأل ُترتك 

هذه املنابر..؛ فال �شيء ُيبطل الباطل �شوى اجلهر باحلق)104((. 
3- الدعوة اإلى اخلري اإحدى ركائز دين الإ�شالم، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب على كل فرد 
رْيِ َوَياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َواأُوَلِئَك ُهُم  ٌة َيْدُعوَن اإَِلى اخْلَ بح�شبه، قال تعالى َوْلَتُكْن ِمْنُكْم اأُمهَّ
امْلُْفِلُحوَن)105(، وقال _�شلى اهلل عليه و�شلم_ :) من راأى منكم منكراً فليغريه بيده، فاإن مل ي�شتطع 

فبل�شانه، فاإن مل ي�شتطع فبقلبه، وذلك اأ�شعف الإميان()106(.
املنرب  خالل  من  الطيبة  الكلمة  ذلك  ومن  للمكلفني،  تبليغها  اأجل  من  الو�شائل  اإلى  حتتاج  والدعوة 
حمرمة)107(،  تكن  مل  ما  لذلك  اتخاذها  ميكن  الدعوة  اأهداف  على  ت�شاعد  و�شيلة  وكل  الكتابة،  اأو 
يحقق  والدعاة  العلماء  قبل  من  فيها  امل�شاركة  اأن  كما  لذاتها،  حمرمة  لي�شت  الف�شائية  والقنوات 
م�شالح عظيمة؛ لكرثة من ي�شاهدها كما مر يف تطور القنوات الف�شائية، ولأن الدعوة من خاللها 
دعوة اإلى اأهم مقا�شد ال�شريعة وهو حفظ الدين، وهو من ال�شروريات الذي ل تقوم حياة الأمة اإل 
م على املفا�شد املتوهمة غري اليقينية، يقول ال�شاطبي: )فامل�شالح  به، وهذه امل�شالح كفيلة باأن ُتقدهَّ
واملفا�شد الراجعة اإلى الدنيا اإمنا تفهم على مقت�شى ما غلب، فاإذا كان الغالب جهة امل�شلحة؛ فهي 
امل�شلحة املفهومة عرفًا، واإذا غلبت اجلهة الأخرى؛ فهي املف�شدة املفهومة عرفا، ولذلك كان الفعل 
ذو الوجهني من�شوبا اإلى اجلهة الراجحة، فاإن رجحت امل�شلحة، فمطلوب، ويقال فيه: اإنه م�شلحة، 
واإذا غلبت جهة املف�شدة، فمهروب عنه، ويقال: اإنه مف�شدة()108(. ويقول ابن تيمية: )واأقوام ينكلون 
عن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر والقتال الذي يكون به الدين هلل وتكون كلمة اهلل هي العليا لئال 
ُيفتنوا وهم �شقطوا يف الفتنة.... وهذه حال كثري من املتدينني يرتكون ما يجب عليهم من اأمر ونهي 
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وجهاد يكون به الدين كله هلل وتكون كلمة اهلل هي العليا لئال ُيفتنوا بجن�س ال�شهوات، وهم قد وقعوا يف 
الفتنة التي هي اأعظم مما زعموا اأنهم فروا منه، واإمنا الواجب عليهم القيام بالواجب وترك املحظور 

وهما متالزمان()109(.
ويقول الدكتور حممد بن نا�شر ال�شرتي: )كما اأحب التنبيه اإلى اأن هذه القنوات لي�شت �شراً حم�شاً، 
بل هي �شالح ذو حدين واأ�شبه ما تكون بالذباب، جناح فيه داء وجناح فيه دواء، فال بد من ا�شتعمال 
الدواء لعالج هذا الداء اخلطري من قبل العقالء واأهل ال�شالح، واإين اأعجب من اإحجام اأهل احلق 
مع ما معهم من احلق واإقدام اأهل الباطل مع ه�شا�شة اأفكارهم وزيف معتقداتهم فهذا نق�س كبري 

وتق�شري عظيم()110(.
واإذا ا�شتطاع العِامل اأن يغري يف هذه القنوات نحو اخلري فعليه اأن يفعل ما ا�شتطاع اإلى ذلك �شبيالً، فاإن مل 
ي�شتطع التغيري باإزالة هذه القنوات فليحاول بتغيري ما يبث فيها كما قال ابن القيم عن م�شجد ال�شرار: 
)كل مكان هذا �شاأنه فواجب على الإمام تعطيله اإما بهدم اأو حتريق، واإما بتغيري �شورته واإخراجه عما 

ُو�شع له()111(.
وبعد هذا البيان يتبني جواز ظهور العلماء والدعاة واملفتني يف هذه القنوات الف�شائية من اأجل برامج 
الدعوة والعلم واالإفتاء لغلبة امل�شالح على املفا�شد، مع االأخذ بعني االعتبار بع�س القيود وال�شروط 

التي من اأهمها)112(:
1-  اأن تخلو هذه الربامج من املحظورات ال�شرعية ، مثل املعازف ووجود الن�شاء املتربجات والدعايات 

التجارية املاجنة، وما اأ�شبه ذلك.
2-  اأن يغلب على ظن الداعي رجحان جدوى امل�شاركة ، وذلك باأن يلم�س من القائمني على القنوات 

الرغبة يف ن�شر الف�شيلة، اأو يرى يف م�شاركته اإ�شهاما يف حتول القنوات نحو الربامج الدينية.
3-  اأن يكون امل�شارك ذا اأهليه ومقدرة وتاأثري على النا�س يف �شخ�شيته وعلمه، فال ينبغي اأن يف�شح 
اأ�شحابها  واإمنا هدف  �شلطان،  بها من  اأنزل اهلل  ما  التي  الفتاوى  واأهل  املنحرفة  الأفكار  لأ�شحاب 
اأن يكون العامل خمت�شاً يف جماله حتى يكون اأقدر على تعليم  اإحداث البلبلة بني النا�س، كما يجب 

النا�س والتاأثري فيهم ومقابلة احلجة باحلجة.
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اخلامتة

وفيها اأهم النتائج، وهي:
1- فقه املوازنات فقه جدير بالهتمام؛ حلاجة الأمة اإليه يف اأغلب �شوؤون حياتها وق�شاياها امل�شتجدة.

2- لبد اأن يكون العمل بفقه املوازنات من قبل العلماء املتعمقني ذوي النظر الثاقب يف التمييز بني امل�شالح 
واملفا�شد، العارفني مبقا�شد ال�شريعة واملحيطني بفقه الواقع.

م�شالح  من  فيه  ملا  م�شتحب؛  بل  �شرعا،  جائز  اأمر  الف�شائية  القنوات  يف  والدعاة  العلماء  م�شاركة   -3
حقيقية راجحة على املفا�شد املتوهمة التي قد ترتتب على امل�شاركة.

ومما يقرتح يف هذا اجلانب:
اأهمية يف العلم والتعليم خا�شة يف اجلامعات؛ ملا  اأي�شا  اأن يعطى فقه املوازنات وفقه الأولويات   -1
لهما من اأهمية خا�شة يف هذا الوقت الذي تتابع فيه امل�شتجدات على م�شتوى الفرد واملجتمع والدول.
لتعلقه  ال�شريعة  مبقا�شد  وعالقته  املوازنات  فقه  يف  دورات  الإفتاء  دوائر  يف  املفتون  يعطى  اأن   -2

املبا�شر بالإفتاء.
3- اأن يت�شدى الباحثون لكثري من الق�شايا الفقهية املتغرية مع تغري الزمن التي حتتاج اإلى اإعادة 
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النا�س  يتخبط  ل  حتى  ؛  الق�شايا  هذه  يف  واحد  براأي  واخلروج   ، املرجعية  توحيد  اأجل  من  الإفتاء 
ببع�س الفتاوى التي ل اأ�شل لها والبعيدة كل البعد عن مقا�شد ال�شريعة والنظر يف ما يرتتب عليها 

من م�شالح ومفا�شد.
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انظر: ابن امللقن، �شراج الدين اأبو حف�س عمر بن علي بن اأحمد ال�شافعي )ت 804هـ(، البدر املنري يف 
الهجرة  واآخرون، دار  الغيط  اأبو  الكبري، ط1، ت: م�شطفى  ال�شرح  الواقعة يف  واالآثار  االأحاديث  تخريج 

للن�شر والتوزيع، الريا�س، 1425هـ، 2004م، ج8، �س17 .
واحلاكم  تف�شريه  يف  جرير  ابن  اأوردها  ال�شرار  م�شجد  وق�شة  �س63،  ج1،  ال�شابق،  املرجع    82
والبيهقي يف الدلئل وغريهم، واأ�شانيد اأكرثهم ل تخلو من �شعف، ولكنها تتقوى ببع�شها، انظر: البيهقي، 
اأحمد بن احل�شني )ت 458هـ(، دالئل النبوة، تخريج: د. عبد املعطي قلعجي، ط1، دار الكتب العلمية، 
دار الريان للرتاث، 1408هـ، 1988م، ج5، �س256. ال�شقاف، علوي بن عبد القادر، تخريج اأحاديث واآثار 

كتاب يف ظالل القران ل�شيد قطب، ج1، �س193.
83  اأحمد بن حنبل، امل�شند، موؤ�ش�شة قرطبة، القاهرة، ج3، �س322، حديث رقم )14496(، وفيه 
الهيثمي: ورجال  قال  الزوائد  �شرط م�شلم. ويف جممع  اإ�شناده �شحيح على  قال:  االأرنئوط  �شعيب  تعليق 
دار  الفوائد،  الزوائد ومنبع  اأبي بكر، جممع  بن  الدين علي  نور  الهيثمي،  انظر:  ال�شحيح،  اأحمد رجال 

الفكر، بريوت، 1412هـ، ج6، �س54.
84 اأحمد بن حنبل، امل�شند، ج3، �س492، حديث رقم )16066(، وفيه تعليق �شعيب االأرنئوط قال: �شحيح 
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لغريه وهذا اإ�شناد ح�شن، من اأجل عبد الرحمن بن اأبي الزناد ينزل عن رتبة ال�شحيح، وباقي رجاله ثقات 
رجال ال�شحيح.

85  الطريقي، قناة الإ�شالم �شوؤال وجواب، ج1، �س3531.
86  البخاري، اجلامع ال�شحيح املخت�شر، ج5، �س2143، حديث رقم )5339(، باب عيادة املري�س 

راكبا وما�شيا وردفا على احلمار.
87  الطريقي، قناة الإ�شالم �شوؤال وجواب، ج1، �س3531.

88  البخاري، اجلامع ال�شحيح املخت�شر، ج6، �س2588، حديث رقم )6647(. م�شلم، ال�شحيح، 
ج3، �س1469، حديث رقم )1709(.

89  الطريقي، قناة الإ�شالم، ج1، �س3531.
خليل  ت:  الفروق(،  اأنوار  يف  الربوق  )اأنوار  الفروق  684هـ(،  )ت  اإدري�س  بن  اأحمد  القرايف،    90

املن�شور، دار الكتب العلمية، بريوت، 1418ه، 1998م، ج2، �س60، الفرق 58.
اإ�شحاق  اأبو  91  العرايا وهو بيع الرطب على النخل بالتمر على الأر�س خر�شا. انظر: ال�شريازي، 
اإبراهيم بن علي بن يو�شف )ت476هـ(، املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، ج2، 

�س33 .
92  ابن قيم اجلوزية، اعالم املوقعني عن رب العاملني، ج2، �س161.

93  الطريقي، قناة الإ�شالم، ج1، �س3531.
94  املرجع ال�شابق، ج1، �س3532.

دار  جميل،  حممد  ت:�شدقي  املحيط،  البحر  تف�شري  يو�شف،  بن  حممد  الأندل�شي،  حيان  اأبو    95
الفكر، بريوت، 1420ه، ج4، �س103.

96  الطريقي، الإ�شالم �شوؤال وجواب، ج1، �س3531.
97  البجاوي، العماد يف �شرح الزاد، ج1، �س64.

98  العيني، حممود بن اأحمد بن مو�شى )ت 855هـ(، عمدة القاري �شرح �شحيح البخاري، دار اإحياء 
الرتاث العربي، بريوت، ج4، �س190. ال�شنقيطي، حممد الأمني بن حممد املختار )ت 1393ه(، اأ�شواء 

البيان يف اإي�شاح القران بالقران، دار الفكر، بريوت، 1415ه، 1995ن، ج2، �س306.
99  انظر �س15 من البحث.

امل�شايخ  ظهور  حكم  يف   )3876( رقم  اجلربين  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  ال�شيخ  فتوى  انظر    100
.www.ibn-jebreen.com.والدعاة على القنوات الف�شائية
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دار  الرتمذي،  ب�شرح جامع  الأحوذي  الرحمن )ت 1353هـ(، حتفة  عبد  املباركفوري، حممد    101
الكتب العلمية، بريوت، ج8، �س52.

102  م�شلم بن احلجاج، ال�شحيح، دار اجليل، دار الآفاق اجلديدة، بريوت، ج4، �س195، حديث رقم 
)3770(، باب املطلقة ثالثا ل نفقة لها.

103  املباركفوري، حتفة الأحوذي، ج8، �س51.
www.alukah.net/(،الف�شائيات برامج  عن  والدعاة  املثقفني  غياب  بعنوان:  لقاء  من    104

web/rommany( اأ�شافه للموقع: د.زيد بن حممد الرماين بتاريخ 2010/10/17م، الدخول للموقع 
2012/9/18م.

105  اآل عمران: 104.
106  م�شلم، ال�شحيح، ج1، �س69، حديث رقم )49(.

107  املو�شوعة الفقهية، ط2، دار ال�شال�شل، الكويت، 332/20.
108  ال�شاطبي، املوافقات، ج2، �س45.

جامعة  ال�شامل،  ر�شاد  د.حممد  ت:  2ج،  ط1،  اال�شتقامة،  احلليم،  عبد  بن  اأحمد  تيمية،  ابن    109
الإمام حممد بن �شعود، ال�شعودية، 1403هـ، 290/2.

)www.alukah.net/web/،110  من لقاء بعنوان: غياب املثقفني والدعاة عن برامج الف�شائيات
.rommany(

اأيوب بن �شعد )ت 751ه(، زاد املعاد يف هدي خري  اأبي بكر بن  111  ابن قيم اجلوزية، حممد بن 
ج3،  1994م،  1415هـ،  الكويت،  الإ�شالمية،  املنار  مكتبة  بريوت،  الر�شالة،  موؤ�ش�شة  5ج،  ط27،  العباد، 

�س571.
112  الطريقي، الإ�شالم �شوؤال وجواب، ج1، �س3532.
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املراجع

- اأحمد بن حنبل، امل�شند، موؤ�ش�شة قرطبة، القاهرة.
- البجاوي، عبدالعزيز بن اأحمد، م�شتلة من )العماد يف �شرح الزاد )زاد امل�شتقنع((، اأخرجه: ماجد بن 

عبداهلل املالك، 1424/5/4هـ.
- البخاري، حممد بن اإ�شماعيل، اجلامع ال�شحيح املخت�شر، ط3، ت: د.م�شطفى ديب البغا،  دار ابن 

كثري، اليمامة، بريوت، 1407هـ، 1987م.
- البيهقي، اأحمد بن احل�شني )ت 458ه(، دالئل النبوة، تخريج: د. عبد املعطي قلعجي، ط1، دار الكتب 

العلمية، دار الريان للرتاث، 1408هـ 1988م.
- الرتمذي، حممد بن عي�شى اأبو عي�شى، �شنن الرتمذي، ت: اأحمد حممد �شاكر واآخرون، دار اإحياء الرتاث 

العربي، بريوت.
- ابن تيمية، تقي الدين اأبو العبا�س اأحمد بن عبد احلليم )ت 728هـ(، اال�شتقامة، ط1، 2ج، ت: د.حممد 

ر�شاد ال�شامل، جامعة الإمام حممد بن �شعود، ال�شعودية، 1403هـ.
- ابن تيمية، تقي الدين اأبو العبا�س اأحمد بن عبد احلليم )ت 728هـ(، جمموع الفتاوى، ط3، ت: اأنور 

الباز، عامر اجلزار، 1426هـ، 2005م.
- اجلربين، عبداهلل بن عبدالرحمن، فتوى رقم )3876( يف حكم ظهور امل�شايخ والدعاة على القنوات 

.www.ibn-jebreen.com.الف�شائية
- اجلبري، هاين بن عبد اهلل بن حممد، املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد، جملة البيان، ال�شعودية، العدد 

298، 1433/5/25هـ.
- احلاكم، اأبو عبداهلل حممد بن عبداهلل الني�شابوري )ت 405هـ(، امل�شتدرك على ال�شحيحني، ط1، ت: 

م�شطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 1411هـ، 1990م .
الفكر،  دار  جميل،  حممد  ت:�شدقي  املحيط،  البحر  تف�شري  يو�شف،  بن  حممد  الأندل�شي،  حيان  اأبو   -

بريوت، 1420هـ.
- اأبو داود، �شليمان بن الأ�شعث، ال�شنن، دار الكتاب العربي، بريوت.

ال�شريعة  اأ�شولية(، جملة  الإ�شالمي )درا�شة  ال�شرع  املوازنات يف  فقه  �شامل، منهج  الدو�شي، د.ح�شن   -
والدرا�شات الإ�شالمية، جامعة الكويت، جملد 16، العدد 46، 2001م.

نا�شرون،  لبنان  مكتبة  ال�شحاح، ط جديدة، ت: حممود خاطر،  بكر، خمتار  اأبي  بن  الرازي، حممد   -



2034

بريوت، 1415هـ ، 1995م.
- ال�شقاف، علوي بن عبد القادر، تخريج اأحاديث واآثار كتاب يف ظالل القران ل�شيد قطب.

- ال�شو�شوة، د.عبد املجيد حممد اإ�شماعيل، منهج فقه املوازنات يف ال�شريعة الإ�شالمية، من�شورات جملة 
البحوث الفقهية املعا�شرة، العدد 51 .

- ال�شويد، ناجي اإبراهيم، فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1423هـ، 
2002م.

- ال�شيوطي، جالل الدين عبد الرحمن )ت 911هـ(، الأ�شباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بريوت.
- ال�شاطبي، اإبراهيم بن مو�شى بن جممد اللخمي )ت 790هـ(، املوافقات، ط1، ت: م�شهور بن ح�شن ال 

�شلمان، دار ابن عفان، 1417هـ، 1997م.
- ال�شنقيطي، حممد الأمني بن حممد املختار )ت 1393هـ(، اأ�شواء البيان يف اإي�شاح القران بالقران، دار 

الفكر، بريوت، 1415هـ، 1995م.
- ال�شوكاين، حممد بن علي بن حممد)ت 1250هـ(، فتح القدير، ط1، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، 

دم�شق، بريوت، 1414هـ، ج2، �س146. 
اإبراهيم بن علي بن يو�شف )ت476هـ(، املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي، دار  اإ�شحاق  اأبو  - ال�شريازي، 

الكتب العلمية، بريوت.
- الطربي، حممد بن جرير بن يزيد)ت 310هـ(، جامع البيان يف تاأويل القران، ط1، ت: اأحمد حممد 

�شاكر، موؤ�ش�شة الر�شالة، 1420هـ، 2000م، ج19، �س314.
- الطريقي، اأ.د عبداهلل بن اإبراهيم، فتاوى الإ�شالم �شوؤال وجواب، اإ�شراف: حممد �شالح املنجد، جمع: 

اأبو يو�شف القحطاين، 2012/9/18م، ج1، �س3531.
بريوت،  الفكر،  دار  املختار،  الدر  على  املحتار  رد  1252هـ(،  )ت  عمر  بن  اأمني  حممد  عابدين،  ابن   -

1412هـ ، 1992م 
- العز بن عبد ال�شالم، اأبو حممد عز الدين عبد العزيز )ت 660هـ(، قواعد الأحكام يف م�شالح الأنام، 

ت: حممود بن التالميد ال�شنقيطي، دار املعارف، بريوت.
- العيني، حممود بن اأحمد بن مو�شى )ت 855هـ(، عمدة القاري �شرح �شحيح البخاري، دار اإحياء الرتاث 

العربي، بريوت
اأ�شافه   )www.alukah.net/web/rommany(،الف�شائيات برامج  عن  والدعاة  املثقفني  غياب   -

للموقع: د.زيد بن حممد الرماين بتاريخ 2010/10/17م، تاريخ الدخول للموقع 2012/9/18م.
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- الفتياين، تي�شري حمجوب، مقومات رجل االإعالم االإ�شالمي، ط1، دار عمار، عمان، 1408هـ، 1987م.
- الفراهيدي، اخلليل بن اأحمد، كتاب العني، ت: د.مهدي املخزومي و د.اإبراهيم ال�شامرائي، دار ومكتبة 

الهالل.
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  املن�شور،  خليل  ت:  الفروق(،  اأنوار  يف  الربوق  )اأنوار  الفروق  القرايف،   -

1418هـ، 1998م.
- القر�شاوي، اأ.د. يو�شف، اأولويات احلركة االإ�شالمية، ط12، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، 1411هـ، 1991م.
- القرطبي، اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر الأن�شاري )ت : 671هـ(،  اجلامع لأحكام القراآن، 
1384هـ،  القاهرة،  امل�شرية،  الكتب  دار  اأطفي�س،  واإبراهيم  الربدوين  اأحمد  القرطبي، ط2، ت:  تف�شري 

1964 م.
- ابن قيم اجلوزية، حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي)ت 751هـ(، اأعالم املوقعني عن رب العاملني، ت:طه 

عبد الرءوف �شعد، دار اجليل، بريوت، 1973م.
- ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، ط27، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، مكتبة املنار الإ�شالمية، 

الكويت، 1415هـ، 1994م.
- الكربويل، د. عبد ال�شالم عيادة علي، فقه االأولويات يف ظالل مقا�شد ال�شريعة االإ�شالمية، ط1، دار 

طيبة، دم�شق، 1429هاأ، 2008م .
الكتب  دار  الرتمذي،  جامع  ب�شرح  الأحوذي  حتفة  1353هـ(،  )ت  الرحمن  عبد  حممد  املباركفوري،   -

العلمية، بريوت  .
- مرت�شى الزبيدي، حممد بن حممد احل�شيني، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، جمموعة من املحققني، 

دار الهداية.
- م�شلم بن احلجاج، ال�شحيح، ت: حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت

- م�شلم، ال�شحيح، دار اجليل، دار الآفاق اجلديدة، بريوت.
- م�شطفى، اإبراهيم واآخرون، املعجم الو�شيط، ت: جممع اللغة العربية، دار الدعوة.

- املقرمي، نا�شر عبداملجيد حممد، القنوات الف�شائية ودورها يف التغيري الجتماعي اليمني من وجهة 
النظر الإ�شالمية، ر�شالة دكتوراه، ق�شم الإعالم، جامعة اأم درمان الإ�شالمية، 2008م .

- ابن امللقن، �شراج الدين اأبو حف�س عمر بن علي بن اأحمد ال�شافعي )ت 804هـ(، البدر املنري يف تخريج 
للن�شر  الهجرة  دار  واآخرون،  الغيط  اأبو  م�شطفى  ت:  ط1،  الكبري،  ال�شرح  يف  الواقعة  واالآثار  االأحاديث 

والتوزيع، الريا�س، 1425هـ، 2004م.
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- املو�شوعة الفقهية، ط2، دار ال�شال�شل، الكويت.
- النووي، اأبو زكريا يحيى بن �شرف، املنهاج �شرح �شحيح م�شلم، ط2، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 

1392هـ.
- الهزاين، نا�شر عبدالرحمن، الفتوى يف القنوات الف�شائية العربية )درا�شة يف التعر�س وامل�شاهدة(، 

ط1، دار ابن حزم، بريوت، 1432هـ، 2011م.
الرءوف �شعد، دار  النبوية، ط1، ت: طه عبد  ال�شرية  امللك بن ه�شام )ت 213هـ(،  ابن ه�شام، عبد   -

اجليل، بريوت، 1411هـ.
- الهيثمي، نور الدين علي بن اأبي بكر، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بريوت، 1412هـ.
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فقه الموازنات
ودوره في النوازل االقتصادية المعاصرة

د. �أحمد خالد حممد عكا�شة

غزة- فل�شطني
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مقدمة 

ل �ضك اأن الفقه يف القراآن الكرمي وال�ضنة املطهرة هو الأمل املن�ضود يف تنزيل الأحكام ال�ضرعية على ق�ضايا 
النا�ض؛ ليعبدوا اهلل تعالى خمل�ضني له الدين يف كل زمان ومكان، وليعمروا الأر�ض على منهاجه �ضبحانه 
كما اأن�ضاأهم وا�ضتخلفهم فيها، وكثريًا ما تتعار�ض امل�ضالح واملفا�ضد فيما بينها يف املجتمع ال�ضالمي؛ مما 
يجعل احلاجة ما�ضة الى ازالة ذلك التعار�ض حتى ت�ضتوي اأمور النا�ض بوجود منهج واحد ي�ضري احلكم 
فيه دون اأهواء اأو م�ضلحة فردية، وي�ضود العدل يف احلياة العامة للم�ضلمني، وبذلك تظهر روح ال�ضريعة يف 

الأحكام املحققة للم�ضالح والدارئة للمفا�ضد. 
لتتناغم مع  تبحث بطريقة �ضاملة؛  اأن  ت�ضتحق  التي  الهامة  املو�ضوعات  واحدًا من  املوازنات  ويعترب فقه 
فروع الفقه الأخرى من اأجل خدمة املجتمع الإ�ضالمي وق�ضاياه املعا�ضرة. وت�ضتد حاجة امل�ضلمني اإلى هذا 
النوع من الفقه على كل امل�ضتويات ؛ فكثريًا ما يواجه الفرد يف احلياة مواقف �ضعبة من النوازل تتعار�ض 
فيها امل�ضالح، اأو تتعار�ض فيها املفا�ضد، اأو تتعار�ض فيها امل�ضالح واملفا�ضد فيحتاج اإلى املوازنة بينها ؛ 
لتغليب اإحداها على الأخرى، وهو يف ذلك كله ل بد له اأن ين�ضبط مبنهج �ضوي، واإل عر�ض نف�ضه للوقوع 
فيها  تتعار�ض  �ضائكة،  ملواقف  يتعر�ض  ما  غالبًا  الذي  املجتمع  حاجة  هي  وكذلك  الفادحة،  الأخطاء  يف 
امل�ضالح العامة ، اأو تتعار�ض املفا�ضد ، اأو تتعار�ض فيها امل�ضالح مع املفا�ضد ، اأو تتعار�ض م�ضالح املجتمع 

مع م�ضالح الفرد .
هي  والتزاحم  للتعار�ض  خ�ضبًا  وعاًء  تكون  اأن  ميكن  التي  الق�ضايا  اأهم  اأن  امل�ضلمون  يختلف  ل  وقد 
و�ضاأن  الفرد  هو �ضاأن  ذلك  كان  واملعا�ض، ولأن  القت�ضاد  اأمور  اأي   ، املجتمع  يف  واملادة  املال  اأمور 
من  النوع  هذا  اإلى  حاجتها  يف  الدولة  �ضاأن  فاإن  املوازنات،  فقه  منهج  اإلى  حاجتهما  يف  املجتمع 
اللتزام  تتطلب  التي  املتعار�ضة  للمواقف  الأكرث تعر�ضًا  هي  الدولة  اأن  وذلك  ؛  واأخطر  اأكرب  الفقه 
يجب  ملا  الأولويات  حتدد  فاإنها  ؛  وخططها  نظمها  ت�ضع  عندما  الدولة  اإن  �ضليم؛ اإذ  مبنهج  والعمل 
فقه  خالل  من  اإل  ذلك  ميكن حتديد  ول  املفا�ضد،  من  تركه  يجب  ملا  والأولويات  امل�ضالح،  من  عمله 
واملفا�ضد.  امل�ضالح  ترتب  وكيف   ، املفا�ضد  تفاوت  اأو   ، امل�ضالح  تفاوت  به  ي�ضتبني  الذي   املوازنات 
وتطبق الدولة ذلك يف جانب التنظيم ، وكذلك يف جانب التنفيذ؛ اإذ اإنها وهي ت�ضري نحو حتقيق م�ضالح 
الأمة ودرء املفا�ضد عنها ل بد اأن يكون برناجمها يف ذلك مبنيًا على البدء بتحقيق ما هو اأعظم م�ضلحة 
ثم ما هو دونه ، ودرء ما هو اأ�ضد �ضررًا ثم ما هو دونه ، وحتقيق امل�ضالح الكربى واإن اكتنفتها مفا�ضد 
�ضغرى ، ودرء املفا�ضد الكربى واإن اأهدرت معها م�ضالح م�ضاوية لها اأو اأدنى منها، وكل ذلك ل بد اأن يتم 
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وفق منهج املوازنات، وعلى هذا فاإن ملنهج املوازنات اأهمية ق�ضوى يف جمالت القت�ضاد واملال وال�ضيا�ضة 
ال�ضرعية ، بل اإن ال�ضيا�ضة ال�ضرعية)1( تقوم يف اأ�ضا�ضها على فقه املوازنات .

)1( القر�ساوي، د. يو�سف، يف فقه االولويات، درا�سة جديدة يف �سوء القراآن وال�سنة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 
1416هـ، 1996م، �ض27، وكذلك: القر�ضاوي، د. يو�ضف، ال�ضيا�ضة ال�ضرعية يف �ضوء ن�ضو�ض ال�ضريعة ومقا�ضدها، 

مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1426هـ، 2005م، �ض8.
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 متهيد

�أواًل : منهجية �لدر��شة

)1( م�شكلة �لبحث :
 » يحل فقه املوازنات العديد من امل�ضكالت القت�ضادية املعا�ضرة يف املجتمع ال�ضالمي »

ويتفرع من هذه الفر�ضية الفر�ضيات التالية :                                                             
؟                                                                                                     ال�ضالمي  املجتمع  يف  املعا�ضرة  القت�ضادية  التحديات  ملواجهة  موحد  منهج  يوجد  هل   -1

2- ما هو دور فقه املوازنات يف معرفة طرق ا�ستنباط االأحكام ال�سرعية يف النوازل ؟  

)2( �أهد�ف �لبحث :
تهدف الدرا�ضة ب�ضورة اأ�ضا�ضية اإلى :

اأ- امل�ضاهمة يف اإيجاد منهج موحد ملواجهة التحديات القت�ضادية املعا�ضرة يف املجتمع الإ�ضالمي. 
ب- الرتكيز على دور فقه املوازنات يف تطوير القت�ضاد الإ�ضالمي ، من خالل بيان عالقتها يف التعرف 

على احلكم ال�ضرعي للنوازل القت�ضادية املعا�ضرة .
ج- تاأ�ضيل النظرية القت�ضادية الإ�ضالمية، وبيان دور ال�ضرع احلنيف يف ال�ضتدلل والتفكري يف العلوم 

القت�ضادية . 
                                                                               

)3( منهج �لبحث :
)1( �لتحليل : اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي يف ا�ستنباط معامل البحث يف النوازل االقت�سادية، 

وذلك بالنتفاع من املنهج الأ�ضويل الإ�ضالمي الذي اتبعه علماء امل�ضلمني يف اجتهاداتهم و�ضلوكهم العلمي 
يف املوازنات وفق الأ�ضول ال�ضرعية، املتمثلة بالكتاب وال�ضنة النبوية والأدلة الالحقة لها، وكذلك ا�ضتفادت 
الدرا�ضة من حتليل معطيات التاريخ القت�ضادي للفكر الإن�ضاين ، واجلانب الفني يف القت�ضاد املعا�ضر، 

مبا ين�ضجم واأهداف البحث .

)2( �لتوثيق : اعتمد الباحث توثيق الآيات وفق رقم الآية وا�ضم ال�ضورة التي وردت بها، وكذلك التخريج 

للحديث ال�ضريف ح�ضب اأمات الكتب املعتمدة لذلك، بالإ�ضافة اإلى العودة للر�ضائل العلمية املتاحة بهذا 
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ال�ضاأن ، وال�ضتعانة ببع�ض املراجع يف القت�ضاد املعا�ضر ؛ نظرًا لأهميتها يف اإجراء املقارنة.

فقه  الى  ي�ستند  االإ�سالمي  لالقت�ساد  علمي  بحث  منهج  ا�ستنباط  الدرا�سة  حتاول   : اال�ستنباط   )3(  
الإ�ضالمية يف ذات  ال�ضرعية  بالأ�ضول  الإخالل  والتحليل دون  الدرا�ضات القت�ضادية  ، ويخدم  املوازنات 

االإطار ، و�سيو�سح الباحث راأيه يف املو�سوع كلما اأمكن ذلك.

)4( �أهمية �لبحث :
و�سع منهج بحث  ال�سرع يف  دور  بيان  تركز على  والتي   ، االإ�سالمي  التاأ�سيل  اإطار  الدرا�سة يف  تندرج   -

اإ�ضالمي يف العلوم القت�ضادية.
- بيان منهج فقه املوازنات يف التعرف على حكم ما ي�ضتجد من ق�ضايا القت�ضاد واملال .

- الربط بني ال�ضرع احلنيف وعلم القت�ضاد املعا�ضر. 

)5( �لدر��شات �ل�شابقة :
1- حممد بن ح�ضني اجليزاين، فقه النوازل، درا�ضة تاأ�ضيلية تطبيقية، دار ابن اجلوزي، ط2، 1427هـ، 
2006م، وهي درا�ضة هامة جدًا، وقد تناول املجلد الول تاأ�ضيل فقه النوازل، واملجلد الثاين تناول منهج 
اختيار وت�ضنيف الوثائق، اأما املجلد الثالث وهو الأهم فقد تناول عددًا ل باأ�ض به من النوازل القت�ضادية 

، كما تناول املجلد الرابع النوازل الطبية وق�ضايا اأخرى. 
 : العام  القانون  اطار  فى  وامل�ضار  املنافع  املوازنة بني  النبى ح�ضنني حممود، نظرية  2- حممد عبد رب 
درا�ضة مقارنة فى النظام ال�ضالمى والنظم الو�ضعية، ر�سالة دكتوراه يف ال�سريعة اال�سالمية، كلية احلقوق 

جامعة عني �ضم�ض، 2003م، النا�سر دار ال�سالم للطباعة والن�سر، القاهرة، ط1، 1429هـ، 2008م.
العدل  لإقامة  والو�ضعي؛  النظامني الإ�ضالمي  يف  منهجيًّا  وامل�ضار  املنافع  بني  ليوازن  هذا الكتاب  جاء 
وحماية احلريات، وليجمع �ضتات نظرية املوازنة مفرًدا لها تاأ�ضياًل قانونيًّا مع حماولة و�ضع منهج تاأ�ضيل 
�ضرعي للعمل بها، معتمًدا على الأدلة النقلية والعقلية من مراجعها الأ�ضيلة، واإذا كانت الدرا�ضة قد �ضارت 
، فاإنها جنحت يف التطرق ملو�سوعات هامة يف االقت�ساد اال�سالمي، مثل االحتكار  القانوين  وفق امل�سار 

والت�ضعري.
3- ناجي اإبراهيم ال�ضويد ، فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق، ر�ضالة ماج�ضتري يف الدرا�ضات ال�ضالمية 
من املعهد العايل للدرا�سات اال�سالمية بجامعة املقا�سد، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1423هـ، 2002م.
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جاء البحث يف بابني رئي�ضيني الأول يتعلق بفقه املوازنات، والآخر حول لوازم هذا الفقه، فالف�ضل الأول من 
الباب الأول كان عن الفقه الإ�ضالمي، والف�ضل الثاين حول املوازنات ، وتاأ�ضيلها ، وعالقتها بالجتهاد، اأما 
الثالث فحول ا�ض�ض املوازنات ، والرابع فاأنواع املوازنات ، واخلام�ض يف �ضوابطها ، والف�ضل الأول من الباب 
الثاين حول لوازم فقه املوازنات ، والثاين حول عالقة هذا الفقه بالأدلة املختلف فيها ، والف�ضل الثالث 

ارتباط فقه املوازنات بالدعوة ، اأما الرابع فحول ارتباط املوازنات بال�سيا�سة ال�سرعية.
ويعترب البحث ذو اأهمية عالية يف اجلانب النظري، اإال اأنه مل يتطرق الى دور املوازنات يف ا�ستنباط االأحكام 

املتعلقة بالنوازل القت�ضادية . 

ثانيًا : �لتعريفات 

)1( �لفقه:
1- �لفقه لغة : الفهم)2( ، قال _�ضلى اهلل عليه و�ضلم_ : »ُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه اإَِلى َمْن ُهَو اأَْفَقُه ِمْنُه«، اأو 

َت�ْضِبيَحُهْم، اأوهو العلم بال�ضيء ، ويف ال�ضحاح  َتْفَقُهوَن  َوَلِكن لَّ  اإدراك ال�ضيء والعلم به)3(، قال تعالى: 
الفهم له)4( ، والفقه هو الفطنة. 

2- �لفقه ��شطالحا : هو كما عرفه الإمام اأبو حنيفة)5(: »معرفة النف�ض ما لها وما عليها”. وعرفه الإمام 

التف�ضيلية»، وقد عرفه الإمام  اأدلتها  العملية املكت�ضبة من  ال�ضرعية  باأنه: »العلم بالأحكام  ال�ضافعي)6( 

)2( جمال حلمي مراد، جممع اللغة العربية، القاهرة، املعجم الو�سيط، مكتبة ال�سروق الدولية، الطبعة الرابعة، 
1425هـ، 2004م، �ض 698.

)3( اأبي احل�ضني اأحمد بن فار�ض، معجم مقايي�ض اللغة، حتقيق و�ضبط عبد ال�ضالم حممد هارون، دار الفكر للطباعة 
والن�ضر، 1399هـ، 1979م، ج4، �ض442، باب الفاء والقاف وما يثلثهما.

)4( حممد مرت�ضى الزبيدي، تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، حتقيق عبد الكرمي العزباوي، مطبعة حكومة الكويت، 
الكويت، 1422ه، 2001م، ج36، �ض456.

)5( الإمام عالء الدين عبد العزيز البخاري، ك�ضف الأ�ضرار عن اأ�ضول فخر الإ�ضالم، حتقيق عبد اهلل حممود عمر، 
دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأولى، 1418ه، 1997م، �ض11.

)6( الإمام يحي بن �ضرف النووي، رو�ضة الطالبني، حتقيق عادل عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، اجلزء 
الأول، �ض9.
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الزرك�ضي)7( باأنه«معرفة اأحكام احلوادث ن�سا وا�ستنباطا«.

3- �لفقه يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �ملطهرة :

�لفقه يف �لقر�آن �لكرمي : فهو الفقه املن�ضود يف تنزيل الأحكام ال�ضرعية على ق�ضايا النا�ض؛ ليعبدوا اهلل 

تعالى خمل�ضني له الدين، وليعمروا الأر�ض على منهاجه �ضبحانه ، كما اأن�ضاأهم وا�ضتخلفهم فيها م�ضداقا 
يِن َوِلُيْنِذُروا  ُهوا يِف الدِّ َيَتَفقَّ ْنُهْم َطاِئَفٌة لِّ ًة، َفَلْواَل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ لقوله تعالى َوَما َكاَن امْلُوؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َكافَّ

َقْوَمُهُم اإَِذا َرَجُعوا اإَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن)8(.

�لفقه يف �ل�شنة �ملطهرة : يقول الر�ضول _�ضلوات اهلل و�ضالمه عليه_ :« من يرد اهلل به خريًا يفقهه 

يف الدين«)9( .

)2( فقه �لنو�زل:
�لنازلة لغة)10( : هبوط �سيء ووقوعه ، والنازلة: ال�سديدة من �سدائد الدهر تنزل.

واالإمارات  بالقرائن  وقع،  ما  حقيقة  وا�ستنباط  فيه،  والفقه  الواقع  فهم  هي  ��شطالحًا)11(  و�لنازلة   
والعالمات، حتى نحيط به علما، وفهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه ، اأو على ل�ضان ر�ضوله _�ضلوات 
اهلل و�ضالمه عليه_  يف هذا الواقع، ثم يطبق اأحدهما على الآخر، ولذلك ميكن تعريف فقه النوازل باأنه 

)7( الإمام حممد بن بهادر عبد اهلل الزرك�ضي، املنثور يف القواعد، حتقيق د. تي�ضري فائق اأحمد حممود، وزارة الأوقاف 
وال�ضئون الإ�ضالمية، الكويت، الطبعة الأولى، 1402هـ، 1982م ، اجلزء الأول، �ض69. 

)8( التوبة : 47.
)9( االإمام اأبي عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل البخاري، �سحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1423ه، 
2002م، كتاب العلم، باب من يرد اهلل به خريًا، ح/71، الإمام احمد بن عي�ضى الرتمذي، اجلامع ال�ضحيح)�ضنن 

الرتمذي(، دار ابن اجلوزي، ط1، 1432ه، 2011م، كتاب العلم، باب اإذا اأراد اهلل بعبد خريًا، ح/2645 .
)10( حممد مرت�ضى الزبيدي، تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، مرجع �ضابق، ج30، �ض478.

)11( الإمام �ضم�ض الدين اأبي عبد اهلل ابن قيم اجلوزية، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، دار الفكر للطباعة والن�ضر، 
بريوت، 1424هـ، 2003م، ج1، �ض70.
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: “معرفة وفهم احلوادث التي حتتاج اإلى حكم �سرعي”)12( ؛ حيث اأن تعبري الفقه هو املعرفة والفهم، 
بينما يراد باحلوادث ال�سيء الذي يقع على غري مثال �سابق)13(، ولها عدة �ضور:

1- حوادث جديدة تقع الأول مرة، مثل: النقود الورقية، وزراعة االأع�ساء.
2- حوادث جديدة تغريرّ حكمها لتغري ما اعتمدت عليه من عرف، مثل: �سور قب�ض املبيع املعا�سرة.

3- حوادث ا�سرتك يف تكوينها اأكرث من �سورة من ال�سور القدمية، مثل: عقد اال�ست�سناع، بيع املرابحة 
لالآمر بال�ضراء.

 ، الواقعات  ومنها  امل�ضطلح،  تقارب هذا  اأو  تطابق   ، امل�ضابهة  امل�ضطلحات  بع�ض  النوازل  بفقه  ويرتبط 
الفتاوى، النوازل، الق�ضايا املعا�ضرة، الق�ضايا امل�ضتجد.

والجتهاد يف النوازل ح�ضب احلكم ال�ضرعي له حالت)14(: 
�أ- كونه فر�ض عني، وذلك يف حالتني:

 �الأولى: يف حق املجتهد الذي تعني عليه الجتهاد وا�ضتفتاه من ل ي�ضعه �ضوؤال غريه مثاًل.
�لثانية : الجتهاد يف حق نف�ضه يف ما نزل به ؛ لأن املجتهد ل يجوز له تقليد غريه.

ب- كونه فر�ض كفاية: وذلك يف حالتني �أي�شًا:

�الأولى: األ يخاف من فوات احلادثة ، وذلك بحيث تكون قابلة للتاأخري.

و�لثانية: اإمكانية �ضوؤال غريه من املجتهدين.

ولدرا�ضة النوازل اأهمية عالية؛ فهي تقوم باإنارة ال�ضبيل اأمام النا�ض باإي�ضاح حكم هذه النازلة؛ حتى يعبدوا 
اهلل على ب�ضرية وهدى ونور يف منهج اإ�ضالمي وا�ضح ،  فلو ترك اأهل احلّل والعقد _ وهم املجتهدون_ 
الت�ضدي لتلك النوازل دون اإي�ضاح لأحكامها؛ ل�ضار النا�ض يف تخّبط ، ثم ا�ضتفتوا من ل ي�ضل اإلى رتبة 
ّل، كما ت�ضاهم دار�ضة فقه النوازل من اأهل احلل والعقد  ّل وُي�ضِ الجتهاد، وهذا قد يفتي بغري علم فَي�ضِ
زمان  لكل  و�ضالحها  ال�ضريعة  كمال  فيبني  ؛  ال�ضرعي  الإظهار حكمها  ؛  وقوعها  عند  لالأحداث  للت�سدي 

)12( د. حممد روا�ض قلعه جي ، معجم لغة الفقهاء ، دار النفائ�ض للطباعة والن�سر ، ط2 ، 1408هـ ، 1988م ، 
�ض356.

)13( د. حممد عثمان �سبري، املعامالت املالية املعا�سرة يف الفقه اال�سالمي، دار النفائ�ض، االردن،ط3، 1419هـ، 
1999م، �ض 14.

)14( د. يعقوب بن عبد الوهاب الباح�ضني، التخريج عند الفقهاء والأ�ضوليني، درا�ضة نظرية تطبيقية، مكتبة الر�ضد، 
الريا�ض، 1414هـ،�ض 338.
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يُت َلُكُم الإ�ضالم ِدينًا)15( . ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�ضِ ومكان، م�ضداقًا لقوله : اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَْتَ

)3( �لق�شية �القت�شادية:
من  مكون  قول  هي  اأو  فيها،  متنازع  م�ضاألة  هي  اأو  احلكم،  مبعنى  ق�ضى،  من  لغة:  �لق�شية 

مو�ضوع)16(، وجمعها ق�ضايا.
ويف �ال�شطالح: هي التي ُحكم فيها على ما �سدق عليه املو�سوع بالفعل)17( .

 ِ والقت�ضاد من ق�ضد ، وهو لغة: ا�ضتقامة الطريق)18( ، اأو الإتيان بال�ضيء، يقول تعالى َوَعَلى اهللَّ
ِبيِل )19(. ُد ال�ضَّ َق�ضْ

َوِمْنُهْم  ِلَنْف�ِضِه  َظاِلٌ  تعالى:َفِمْنُهْم  يقول  يقرت،  ول  الإن�ضان  ي�ضرف  فاأل   : ��شطالحا)20(  �القت�شاد  �أما 

ٌد )21(. ُمْقَت�ضِ
النبي _�ضلى اهلل عليه و�ضلم_،  الع�ضر، وهو الزمن املن�ضوب ل�ضخ�ض كع�ضر  و�ملعا�شرة لغة: من 

للوقت  املن�سوب  واالأرجح هو   ، الذرة  ، مثل ع�سر  لتطور طبيعي  املن�سوب  اأو  العبا�سية،  كالدولة  لدولة  اأو 
احلا�ضر)22(-. وهنا ميكن القول اأن الق�ضايا القت�ضادية املعا�ضرة هي: املو�ضوعات العامة يف املجتمع 

ال�ضالمي، التي تتناول الواقع املعا�ض واملال يف الوقت الراهن، والتي حتتاج اإلى حكم �ضرعي ب�ضاأنها. 

)4( �لتعار�ض و�لرتجيح
�لتعار�ض لغة)23(: عر�ض ب�ضم العني، وهو الناحية واجلهة، وكاأن الكالم يقف بع�ضه يف عر�ض بع�ض؛ 

)15( املائدة : 3 .
)16( جمال حلمي مراد، جممع اللغة العربية، القاهرة، املعجم الو�ضيط، مرجع �ضابق، �ض 473.

)17( اجلرجاين،  التعريفات، �ض284.
)18( الزبيدي، تاج العرو�ض، مرجع �ضابق، ج9، �ض35.

)19( النحل:9.
)20( الزبيدي، تاج العرو�ض، مرجع �ضابق، ج9، �ض35.

)21( فاطر:32.
)22( معجم لغة الفقهاء، �ض235.

)23( الإمام بدر الدين حممد بن بهادر الزرك�ضي، البحر املحيط يف اأ�ضول الفقه، وزارة الأوقاف وال�ضئون الإ�ضالمية، 
الكويت، حترير د، عبد اهلل عبد القادر العاين، الطبعة الثانية، 1413ه، 1992م، ج6،�ض109 .
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فيمنعه من النفوذ.
 و��شطالحا : ُعّرف مبجموعة من التعريفات منها: 

)اأ( يرى ال�ضرخ�ضي اأن التعار�ض)24( هو: »املمانعة على �ضبيل املقابلة«؛ يقال عر�ض يل كذا ، اأي ا�ضتقبلني 
؛ فمنعني مما ق�ضدته، ومنه �ضميت املوانع عوار�ض.  

مقت�ضى  منهما  واحد  كل  مينع  وجه  على  »تقابلهما  هو:  الأمرين  بني  التعار�ض  اأن  الإ�ضنوي  يرى  )ب( 
�ضاحبه«)25( ، ول يت�ضور التعار�ض بني الفعلني بحيث يكون اأحدهما نا�ضخا لالآخر اأو خم�ض�ضا له؛ لأنه 

اإذا ل تتناق�ض اأحكامهما ؛ فال تعار�ض ، واإن تناق�ضت؛ فكذلك اأي�ضا.
)ج( يرى الغزايل اأن التعار�ض هو: »التناق�ض بني الأدلة ال�ضرعية بحيث يقت�ضي اأحدهما عدم ما يقت�ضيه 

الآخر« )26(.
)د( يرى الزرك�ضي اأن التعار�ض هو: »تقابل الدليلني على �ضبيل املمانعة«)27(.

ومييز بع�ض علماء الأ�ضول يف التعريف ال�ضطالحي للتعار�ض بني مفهومني)28( :
- التعار�ض باملعنى العام: وهو التنايف اجلزئي املوجود بني العام واخلا�ض ، واملطلق واملقيد ، ونحوهما ، 
وهذا يوجد بني اأكرث الدلة، وهو يف الغالب ل يكون مق�ضودا من املعنى ال�ضطالحي عند جمهور علماء 

الأ�ضول .
- التعار�ض باملعنى اخلا�ض : وهو الت�ضاد ، والتنايف الكلي املوجود بني الأدلة ال�ضرعية؛ بحيث مينع كل 
واحد منهما مقت�ضى �ضاحبه، وهذا يف الغالب هو املق�ضود من املعنى ال�ضطالحي للتعار�ض عند علماء 

الأ�ضول.

)24( الإمام اأبي بكر حممد بن اأحمد ال�ضرخ�ضي، اأ�ضول ال�ضرخ�ضي، حتقيق اأبي الوفاء الأفغاين، دار الكتب العلمية، 
ط1، 1414هـ، 1993م، اجلز2، �ض12 ويف تو�ضيح التعار�ض واأنواعه �ض 235.

)25( الإمام جمال الدين عبد الرحيم بن احل�ضن الآ�ضنوي، نهاية ال�ضول يف �ضرح منهاج الأ�ضول للبي�ضاوي، عال 
الكتب، ط:دون، ج3، �ض35.

)26( االإمام اأبي حامد حممد الغزايل، امل�ست�سفى من علم االأ�سول، حتقيق جنوى �سو، دار اإحياء الرتاث االإ�سالمي، 
بريوت، ط1، 1418هـ، 1997م، ج2، �ض207.

)27( الإمام بدر الدين حممد بن بهادر الزرك�ضي، البحر املحيط يف اأ�ضول الفقه، مرجع �ضابق، اجلزء ال�ضاد�ض، 
�ض109.

)28( حممد اإبراهيم حممد احلفناوي، التعار�ض والرتجيح عند الأ�ضوليني واأثرهما يف الفقه ال�ضالمي ، دار الوفاء 
للطباعة والن�سر والتوزيع ، املن�سورة ، ط2 ، 1987م �ض31 .
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�لرتجيح لغة : هو م�ضدر رّجح، ويطلق جمازا على اعتقاد الُرجحان ، يقال: رجح ال�ضئ يرجح بفتحتني، 

ورجح امليزان)29( .
و�لرتجيح ��شطالحا : اقرتان الأمارة مبا تقوى به على معار�ضتها)30( .

اأو تغليب بع�ض الأمارات على بع�ض يف �ضبيل الظن)31( .
واختلف العلماء يف طبيعة الرتجيح، حيث توزعت االآراء يف ثالث اجتاهات:

ان الرتجيح من فعل  الذين يرون  ، وبع�ض احلنابلة  وال�ضافعية   ، ،  من احلنفية  الفقهاء   الول: جمهور 
املجتهد.

 بينما يرى الجتاه الثاين اأنه �ضفه لالأدلة.
 اأما الجتاه الثالث فريى اأنه بيان الرجحان، اأي القوة التي يتمتع بها اأحد املتعار�ضني على الآخر. 

)29( ابن منظور ، حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�ضري، ل�سان العرب، دار املعارف، ط:بدون، ، �ض 1586.
)30( الإمام حممد بن علي ال�ضوكاين، اإر�ضاد الفحول اإلى علم الأ�ضول، حتقيق اأبي حف�ض �ضامي بن العربي الأثري، 

دار الف�سيلة، الريا�ض، ط1، 1421هـ، 2000م، �ض1113.
)31( الإمام اأبي املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني،الربهان يف اأ�ضول الفقه، حتقيق �ضالح حممد عوي�ضة، دار 

الكتب العلمية، ط1، 1418ه، 1997م، ج2، �ض175.
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�ملبحث �الأول : فقه �ملو�زنات ودوره يف �ملجتمع �الإ�شالمي:
�ملطلب �الأول : و�قع فقه �ملو�زنات 

�أواًل : تعريف فقه �ملو�زنات

1- �ملو�زنة لغة)32(: مبعنى املعادلة ، واملقابلة ، واملحاذاة يقال: وازنه اأي مبعنى: عادله ، وقابله ، وحاذاه 

. واجلمع: موازنات، و وزن ال�ضيء وزنًا ، وهو فعل يدل على التعديل وال�ضتقامة)33( 
2- �ملو�زنة ��شطالحا: تعار�ض امل�ضلحتني وترجيح اأحدهما)34(، اأو ترجيح خري اخلريين و�ضر ال�ضرين 

عند  واأما  اأدناهما)35(.  باحتمال  املف�ضدتني  اأعظم  ودفع  اأدناهما،  بتفويت  امل�ضلحتني  اأعظم  وحت�ضيل 
ال�ساطبي يف بيان ق�سد ال�سارع يف و�سع ال�سريعة يرى اأن املوازنة)36(: يف الفعل ذي الوجهني من�ضوبا اإلى 
رْيِ ِفْتَنًة َواإَِلْيَنا  رِّ َواْلَ اجلهة الراجحة، ويف اإطالق احلكم باملقارنة على الغلبة، يقول تعالى َوَنْبُلوُكْم ِبال�سَّ
اإمنا تفهم على مقت�ضى  اإلى الدنيا  اأكده يف قوله: »فامل�ضالح واملفا�ضد الراجعة  ُتْرَجُعوَن)37( ، وهذا ما 
الأخرى فهي  واإذا غلبت اجلهة  املفهومة عرفا،  الغالب جهة امل�ضلحة فهي امل�ضلحة  فاإذا كان  ما غلب، 
املف�ضدة املفهومة عرفا، ولذلك كان الفعل ذو الوجهني من�ضوبا اإلى اجلهة الراجحة، فاإذا رجحت امل�ضلحة 
فمطلوب، ويقال فيه اإنه م�ضلحة، واإذا غلبت جهة املف�ضدة فمهروب عنه، ويقال: اإنه مف�ضدة«)38(، ويقول 
اأي�ضًا : »فامل�ضلحة اإذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع املف�ضدة ؛ فهي 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 

)32( ابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�ضري، ل�ضان العرب، مرجع �ضابق، ج 53، �ض4829.
)33( اأبي احل�ضن احمد بن فار�ض بن زكريا، معجم مقايي�ض اللغة، مرجع �ضابق، ج6، كتاب الواو، �ض107 .

)34( العز بن عبد ال�ضالم، قواعد الأحكام يف اإ�ضالح الأنام ) القواعد الكربى(، حتقيق د. نزيه كمال حماد، د. 
عثمان جمعة �ضمريي، دار القلم، دم�ضق، الطبعة الأولى، 1421هـ، 2000م، �ض8-7.

)35( تقي الدين اأحمد ابن تيمية، جمموع الفتاوي، جمع وترتيب عبد الرحمن بن حممد بن قا�ضم العا�ضي النجدي، 
1991م، عال الكتب، الريا�ض، ج20،�ض48.

)36( االإمام اأبي ا�سحق اإبراهيم بن مو�سى ال�ساطبي، املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، حتقيق عبد اهلل دراز، دار الكتب 
العلمية، بريوت، ط7، 1426هـ، 2005م، املجلد الأول، اجلزء الثاين، كتاب املقا�ضد، �ض7.

)37( الأنبياء:35. 
)38( االإمام اأبي ا�سحق اإبراهيم بن مو�سى ال�ساطبي، املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، مرجع �سابق، �ض20.
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�ضرعًا«)39( 
اإذن: فقه املوازنات هو جمموعة الأ�ض�ض واملعايري التي ت�ضبط عملية الختيار بني امل�ضالح املتعار�ضة ، اأو 
املفا�ضد املتعار�ضة ، اأو امل�ضالح املتعار�ضة مع املفا�ضد لتحقيق امل�ضلحة، اأو درء املف�ضدة، اأو حتقيق اأخف 

ال�ضرين.

ثانيًا : تاأ�شيل فقه �ملو�زنات

اإن فقه املوازنات لي�ض فقهًا مبتدعًا اأو فقهًا جديدًا ، اإمنا هو فقه متاأ�ضل دلت عليه اأدلة من الكتاب وال�ضنة 
والإجماع والعقل.

1- �لقر�آن �لكرمي

 ، الكرمي  اأدلة كثرية يف القراآن  له  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  امل�ضالح يف  املوازنة بني  يت�ضح اأن مبداأ 
ا  ومنها ق�ضة مو�ضى عليه ال�ضالة وال�ضالم يف �ضورة الكهف مع العبد ال�ضالح، يقول �ضبحانه وتعالى :اأَمَّ
ا  ًبا، َواأَمَّ ُخُذ ُكلَّ �َضِفيَنٍة َغ�ضْ ِفيَنُة َفَكاَنت مِلَ�َضاِكنَي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر َفاأََرْدُت اأَْن اأَِعيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َياأْ ال�ضَّ
ا ِمْنُه َزَكاًة  ْن ُيْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخرْيً اْلُغاَلُم َفَكاَن اأََبَواُه ُموؤِْمَنْيِ َفَخ�ِسيَنا اأَْن ُيْرِهَقُهَما ُطْغَياًنا َوُكْفًرا * َفاأََرْدَنا اأَ
ا َفاأََراَد  احِلً َتُه َكنٌز َلُهَما َوَكاَن اأَُبوُهَما �ضَ َداُر َفَكاَن ِلُغاَلَمنْيِ َيِتيَمنْيِ يِف امْلَِديَنِة َوَكاَن حَتْ ا اجْلِ مَّ َواأَْقَرَب ُرْحًما * َواأَ
َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن اأَْمِري َذِلَك َتاأِْويُل َما َلْ َت�ْضَتِطْع َعَلْيه  ُهَما َوَي�ْضَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربِّ َربَُّك اأَْن َيْبُلَغا اأَ�ُضدَّ
ا)40( ، وي�ضتدل من الآيات: اأن مو�ضى _عليه ال�ضالم_ اأنكر على الرجل ال�ضالح خرقه لل�ضفينة،  رْبً �ضَ
وباأن هذا ف�ساد يوؤدي اإلى اإغراق ال�ضفينة واأهلها، فرد عليه الرجل ال�ضالح باأن هذا الف�ضاد يدرء به ف�ضادًا 
اأعظم، األ وهو اأن هناك َمِلكًا ظاملًا ياأخذ كل �ضفينة �ضليمة غري معيبة غ�ضبًا، ولأن تبقى ال�ضفينة لأ�ضحابها 
وبها خرق اأهون من اأن ت�سيع كلها، و حفظ البع�ض اأولى من ت�ضييع الكل، وهذا دليل على م�ضروعية املوازنة 

بني الفا�ضد والأف�ضد، ودرء الأف�ضد بارتكاب الفا�ضد)41(.
وكذلك قتل الغالم؛ فاإن العبد ال�سالح علم من اهلل اأنه �سيكون طاغيًا وكافرًا، واأن اهلل �سيبدل 

والديه خريًا منه زكاة واأقرب رحما، وهذه موازنة بني املفا�ضد وامل�ضالح.
باإقامة اجلدار  لل�سقوط مف�سدة، ولكن امل�سلحة  االآيل  اإقامة اجلدار  االأجرة على  فاإن عدم اأخذ  وكذلك 
واملفا�ضد. امل�ضالح  بني  موازنة  وهذه   ، اأعظم  بلوغهما  بعد  لي�ضتخرجاه  اليتيمني  كنز  على   حفاظًا 

)39( االإمام اأبي ا�سحق اإبراهيم بن مو�سى ال�ساطبي، املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، مرجع �سابق، �ض21.
)40( الكهف: 82-79 .

)41( القر�ضاوي، د. يو�ضف، ال�ضيا�ضة ال�ضرعية يف �ضوء ن�ضو�ض ال�ضريعة ومقا�ضدها ، مرجع �ضابق، �ض303.
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وكذلك هناك مف�ضدتان: الأولى بناء اجلدار من غري اأجرة، وهذه مف�ضدة �ضغرية، مقابل مف�ضدة اأعظم 
منها، وهي ترك اجلدار حتى ينهار، مما يعر�ض كنز اليتيمني لل�ضياع، فقام العبد ال�ضالح باملوازنة بني 

املفا�ضد بدرء هذه املف�ضدة العظيمة، مقابل مف�ضدة عدم اأخذ الأجرة .

2- من �ل�شنة �لنبوية:

لقد جاء يف ال�ضنة النبوية عدٌد من الأحاديث الدالة على م�ضروعية فقه املوازنات منها:
1-  ما يتعلق باملوازنة بني املفا�ضد املتعار�ضة اإذا ا�ضطر اإلى اإحداها، ورد عدد من الأحاديث ، 

منها:
ما رواه اأبو هريرة _ر�ضي اهلل عنه_  قال: قام اأعرابي فبال يف امل�ضجد فقام اإليه النا�ض ليقعوا 
فيه ، فقال النبي _�ضلى اهلل عليه و�ضلم_ : )دعوه وهريقوا على بوله �ضجاًل من ماء اأو ذنوبًا 
بني  موازنة  ت�ضمن  قد  احلديث  فهذا  مع�ضرين()42(؛  تبعثوا  ول   ، مي�ضرين  بعثتم  فاإمنا  ؛  من ماء 
مف�ضدتني : مف�ضدة بول الأعرابي يف امل�ضجد ، ومف�ضدة ترويع الأعرابي الذي قد يوؤدي اإلى نفوره عن 
الدين، ومبا اأن مف�ضدة ترويع الأعرابي اأكرب من مف�ضدة بوله ؛ فقد دراأت املف�ضدة الكربى مبا هو اأدنى 
منها ، لذلك فقد نهى النبي _�ضلى اهلل عليه و�ضلم_ اأ�ضحابه عن زجر الأعرابي اتقاًء ودرءًا 
ملف�ضدة الرتويع. قال النووي: “ وفيه دفع اأعظم ال�ضررين باحتمال اأخفهما ؛ لقوله _�ضلى اهلل عليه 

و�ضلم_ )دعوه( ، قال العلماء: كان قوله _�ضلى اهلل عليه و�ضلم _ )دعوه( مل�ضلحتني: 
اأولى من  التنجي�ض قد ح�ضل؛ فكان احتمال زيادته  واأ�ضل  بوله ت�ضرر،  لو قطع عليه  اأنه  اإحداهما: 

اإيقاع ال�ضرر به.
والثانية: اأن التنجي�ض قد ح�ضل يف جزء ي�ضري من امل�ضجد ، فلو اأقاموه يف اأثناء بوله لتنج�ضت ثيابه 

وبدنه وموا�ضع كثرية من امل�ضجد«)43(.
اهلل  _ر�ضوان  ال�ضحابة  على  و�ضلم_  عليه  اهلل  _�ضلى  النبي  ينكر  »ل  حجر:  ابن  وقال 
الراجحة، وهو دفع  للم�ضلحة  بالكف عنه  اأمرهم  بل  الأعرابي؟  عليهم_، ول يقل لهم ل نهيتم 

)42( �ضحيح البخاري مرجع �ضابق، كتاب الو�ضوء، باب �ضب املاء على البول برقم  220ونحوه يف م�ضلم برقم 285 يف 
رواية اأبي هريرة .

)43( حمي الدين يحي بن �سرف النووي، �سحيح م�سلم ب�سرح النووي، املطبعة امل�سرية باالأزهر، ط1، 1347م، 
1929ه.
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اأعظم املف�ضدتني باحتمال اأي�ضرهما، وحت�ضيل اأعظم امل�ضلحتني برتك اأي�ضرهما)44(».
 ومن الأدلة على م�ضروعية املوازنات: ما جاء يف �ضلح احلديبية، حني �ضالح الر�ضول _ �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم_ امل�ضركني على الرجوع عنهم، واأن من جاء من اأهل مكة م�ضلمًا رده اإليهم، ومن ذهب 
من امل�ضلمني اإليهم ل يردونه اإلى امل�ضلمني، وكانت املوازنة بني قبول ذلك اأو قتل عدد كبري من املوؤمنني 

يف مكة، فاحتملت اأخف ال�ضرين لدفع مفا�ضد اأعظم)45(.
وعن اأم املوؤمنني عائ�ضة _ ر�ضي اهلل عنها_ قالت : ) ما خري ر�ضول اهلل _ �ضلى اهلل عليه و�ضلم_ 
بني اأمرين اأحدهما اأي�ضر من الآخر، اإل اختار اأي�ضرهما، ما ل يكن اإثما، فاإن كان اإثما كان اأبعد النا�ض 

منه ()46(.

3- �الإجماع.

كان �ضلفنا ال�ضالح يعملون بفقه املوازنات ، واأجمعوا على م�ضروعيته ، ول اأدل على ذلك من اأن �ضحابة 
ر�ضول اهلل _ر�ضي اهلل عنهم_ قد عملوا بفقه املوازنات من اأول يوم بعد وفاة الر�ضول_�ضلى اهلل 
عليه و�ضلم_  ، ويف اأول ق�ضية واجهتهم مبا�ضرة ، وذلك اأنه تعار�ض لديهم م�ضلحتان هما : م�ضلحة 
دفن النبي _�ضلى اهلل عليه و�ضلم_ وم�ضلحة تن�ضيب اخلليفة ، واأ�ضكل عليهم حتديد اأي امل�ضلحتني 
يكون البدء بها ،  واأيهما توؤخر، وبناء على فقه املوازنات فقد جتلى لل�ضحابة اأن امل�ضلحتني متفاوتتان بني 
كربى و�ضغرى، فامل�ضلحة الكربى هي اختيار خليفة للم�ضلمني، وال�ضغرى هي دفن الر�ضول _�ضلى اهلل 
عليه و�ضلم_؛ وذلك لأن بقاء امل�ضلمني بدون خليفة اأخطر على الإ�ضالم من تاأخري دفن الر�ضول _�ضلى 
اهلل عليه و�ضلم_ ؛ فاإقامة خليفة للم�ضلمني اأمر ل بد من ال�ضرعة يف اإقامته؛ حفاظًا على كيان الدولة 
الإ�ضالمية. ومبا اأن امل�ضلحتني متفاوتتان فقد قدم ال�ضحابة امل�ضلحة الكربى على امل�ضلحة ال�ضغرى ، 

وبدءوا باختيار اخلليفة، وملا انتهوا من ذلك �ضارعوا بدفن الر�ضول_�ضلى اهلل عليه و�ضلم_ .

)44( الإمام احلافظ اأحمد بن علي بن حجر الع�ضقالين، فتح الباري ب�ضرح �ضحيح البخاري، حتقيق حممد فوؤاد عبد 
الباقي، دار املعرفة، بريوت، ط:بدون.

)45( �ضحيح البخاري كتاب املغازي، باب غزوة احلديبية.
)46( �ضحيح البخاري، كتاب الأدب، باب قول النبي ي�ضروا ول تع�ضروا، ح/6126 وكذلك رواه م�ضلم يف رواية عائ�ضة 

ح/2329.
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4- م�شروعيته �لعقلية . 

يق�ضي العقل ب�ضرورة العمل بهذا الفقه ؛ اإذ اإنه كما يقول العز بن عبد ال�ضالم: “ ومعظم م�ضالح الدنيا 
اإذ ل يخفى على عاقل _قبل ورود ال�ضرع_ اأن  ومفا�ضدها معروف بالعقل وكذلك معظم ال�ضرائع ؛ 
حت�ضيل امل�ضالح املح�ضة ، ودرء املفا�ضد املح�ضة عن نف�ض الإن�ضان وعن غريه حممود ح�ضن ، واأن تقدمي 
تقدمي  واأن   ، ح�ضن  حممود  فاأف�ضدها  املفا�ضد  اأف�ضد  درء  واأن   ، ح�ضن  حممود  فاأرجحها  امل�ضالح  اأرجح 
املرجوحة  امل�ضالح  على  الراجحة  املفا�ضد  درء  واأن   ، ح�ضن  حممود  املرجوحة  على  الراجحة  امل�ضالح 

حممود ح�ضن . واتفق احلكماء على ذلك”)47(. 

5- �لتاأ�شيل �لنظري و�لتطبيقي .

اأ- اإن م�ضطلح املوازنات واإن ل يت�ضح ا�ضمها بجالء عند الفقهاء، اإل اأنها كانت موجودة مبعناها ومبفاهيم 
اأكرث يف املذهب احلنفي، والتي عرفت بتعريفات منها »  اأخرى، مثل »نظرية ال�ضتح�ضان« التي انت�ضرت 
العدول عن حكم«)48( ، اأو »العمل باأقوى الدليلني«)49( ، كما ظهرت املوازنات با�ضم »ال�ضالح املر�ضلة« 

وهى معروفة عند املالكية)50(، وبال�ضت�ضالح عند الغزايل)51(.
“ ال�ضريعة جارية يف التكليف  ل العلماء لفقه املوازنات؛ فيقول ال�ساطبي _ رحمه اهلل  _   اأ�سرّ ب- 
مبقت�ضاها على الطريق الو�ضط الأعدل من الطرفني بق�ضط ل ميل فيه، الداخل حتت ك�ضب العبد من غري 
م�ضقة ول انحالل، بل هو تكليف جار على موازنة تقت�ضي يف جميع املكلفني غاية العتدال”)52(، واحلجة 
يف قول ال�ساطبي حديث ر�سول اهلل _�سلى اهلل عليه و�سلم_: )حفت اجلنة يف باملكاره، وحفت النار 

)47( العز بن عبد ال�ضالم، قواعد الأحكام يف ا�ضالح النام) القواعد الكربى(، حتقيق د. نزيه كمال حماد، د. عثمان 
جمعة �ضمريية، دار القلم، دم�ضق، �ض7 .

)48( الإمام عالء الدين البخاري،ك�ضف الأ�ضرار عن اأ�ضول فخر الإ�ضالم، مرجع �ضابق ج4، �ض8 .
)49( اأبي الوليد �سليمان بن خلف الباجي، اإحكام الف�سول يف اأحكام االأ�سول، حتقيق عبد املجيد الرتكي، ط2، 

1415هـ، 1995م، دار الغرب اال�سالمي، بريوت، ،  ال�ساطبي، املوافقات يف ا�سول ال�سريعة، مرجع �سابق.
)50( االإمام ال�ساطبي، املوافقات ،     عز الدين بن عبد ال�سالم، القواعد الكربى �ض36.

)51( الإمام اأبي حامد الغزايل، امل�ضت�ضفى من علم الأ�ضول، مرجع �ضابق .
)52( االإمام ال�ساطبي، املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، اجلزء الثاين .
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بال�ضهوات()53(.
ج- اإن العمل بفقه املوازنات هو مق�ضد �ضروري. والثابت بال�ضتقراء يف اأحكام ال�ضرع مبداأ مراعاة الأخذ 
بامل�ضالح وبيان حكم ال�ضريعة يف امل�ضكالت التي تطراأ يف املجتمع الإ�ضالمي، والتي تراعي م�ضالح الإن�ضان 

يف الدنيا واالآخرة، ولذلك ال بد من وجود معيار م�سلحي م�سبوط، وال يكون ذلك اإال باملوازنة.
د- يتطلب الأمر �ضرورة اإتباع ال�ضحابة _ر�ضي اهلل عنهم_ وال�ضلف ال�ضالح الذين �ضهدوا الكثري 

من الوقائع واملتغريات، والتي اعتمدت الجتهاد برتجيح امل�ضلحة.
وتدفع عنهم   ، النا�ض  �ضوابط حتقق م�ضالح  اإيجاد  ال�ضروري  من  اأن  على  ال�ضريعة  مقا�ضد  تن�ض  هـ- 

ال�ضرر.  

)53( �ضحيح البخاري، مرجع �ضابق.
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�ملطلب �لثاين : منهج �لبحث يف �لنو�زل:

اقت�ضى البيان النبوي ال�ضريف حتديد املنهج العام الذي اأو�ضحه الر�ضول _�ضلوات اهلل و�ضالمه عليه_ 
لل�سحابة _ ر�سوان اهلل عليهم_ عندما حتدث لهم نازلة ، ومل ين�ض عليها ال�سرع، وذلك اأن يتدرجوا 
من خالل اأ�ضول ثابتة تبنى عليها الأحكام)54( ، وي�ضتدل على هذا املنهج بحديث الر�ضول _�ضلى اهلل 
عليه و�ضلم_ ملعاذ بن جبل حينما بعثه الى اليمن ، وفيه: » كيف تق�ضي اذا عر�ض لك ق�ضاء ؟ قال اأق�ضي 
بكتاب اهلل ،  قال فاإن ل يكن يف كتاب اهلل ؟ قال فب�ضنة ر�ضول اهلل _�ضلى اهلل عليه و�ضلم_، قال 
فاإن ل جتد يف �ضنة ر�ضول اهلل _�ضلى اهلل عليه و�ضلم_ ول يف كتاب اهلل ؟ قال اأجتهد راأيي ول اآلو؛ 
ف�ضرب ر�ضول اهلل _�ضلى اهلل عليه و�ضلم_ �ضدره ، وقال : احلمد هلل الذي وفق ر�ضول ر�ضول اهلل ملا 
ير�ضي ر�ضول اهلل«)55(. وعلى الناظر يف نازلة من النوازل اأن ي�ضلك املنهج العلمي الدقيق للو�ضول الى 
الفهم الواقعي وال�ضحيح للنوازل)56( ، وميكن التعرف)57( على حكم النازلة بردها الى الأدلة ال�ضرعية 
اأوًل _القطعي والظني_ ، ثم ردها الى القواعد وال�ضوابط الفقهية، والثالثة بطريق التخريج ، ثم بعد 

ذلك بردها الى مقا�ضد ال�ضريعة ال�ضالمية. 
اإن اأ�ضلوب املوازنات الفقهية ي�ضكل نواة اأ�ضا�ضية ت�ضاهم يف اإيجاد منهج البحث وذلك وفق امل�ضار الآتي)58( 

: الت�ضور، التحليل، التكييف، ثم التطبيق.
)54( د. م�ضفر بن علي بن حممد القحطاين، منهج ا�ضتخراج الحكام الفقهية للنوازل املعا�ضرة، ر�ضالة دكتوراه ) 

غري من�ضورة ( يف الفقه واأ�ضوله من كلية ال�ضريعة والدرا�ضات ال�ضالمية بجامعة اأم القرى ، اململكة العربية ال�ضعودية ، 
1422هـ ، 2000م ، �ض296  .

)55( الرتمذي، �ضنن الرتمذي، مرجع �ضابق، كتاب الأحكام عن الر�ضول، باب ما جاء يف القا�ضي كيف يق�ضي، 
ح/1327، وكذلك اأبي داوود، �سنن اأبي داوود، دار اجلوزي للطباعة والن�سر، ط1، 2011م، كتاب الأق�ضية، باب اجتهاد 

الراأي يف الق�ضاء، ح/3592
)56( د. عبد املجيد حممد ال�سو�سوة، بحوث معا�سرة يف ا�سول الفقه، دار امل�سرية، عمان، ط1، 1432هـ، 2011م، 

�ض100 
)57( د. م�ضفر بن علي بن حممد القحطاين، منهج ا�ضتخراج الحكام الفقهية للنوازل املعا�ضرة، مرجع �ضابق، 

�ض405
)58( حممد بن ح�ضني اجليزاين، فقه النوازل، درا�ضة تاأ�ضيلية تطبيقية، مرجع �ضابق، �ض38 ، د. حممد عثمان �ضبري، 

املعامالت املالية املعا�ضرة يف الفقه ال�ضالمي، مرجع �ضابق، �ض43
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�خلطوة �الأول : �لت�شور:

اإن ت�ضور ال�ضيء ت�ضوًرا �ضحيًحا اأمر ل بّد منه ملن اأراد اأن يحكم عليه، وكما ُيقال: “احلكم على ال�ضيء فرع 
عن ت�ضوره”؛ فت�ضور النازلة مقدمة ل منا�ض عنها ول مفر منها ملن اأراد الجتهاد يف ا�ضتخراج حكمها، 
فاإذا ُعرفت حقيقتها، و�ُضخ�ضت �ضفاتها، وت�ضورها الإن�ضان ت�ضوًرا تاًما بذاتها)59( ومقدماتها ونتائجها، 
وُطبقت على ن�سو�ض ال�سرع واأ�سوله الكلية؛ فاإن ال�سرع يحل جميع م�سكالت اجلماعات واالأفراد، ويحل 
امل�ضائل الكلية واجلزئية، وت�ضور النازلة وفهمها فهًما �ضحيًحا قد يتطلب ا�ضتقراءًا نظرًيا وعلمًيا، وقد 

يفتقر اإلى اإجراء ا�ضتبانه، اأو جولة ميدانية، اأو مقابالت �ضخ�ضية. 

�خلطوة �لثانية: �لتحليل �لعلمي:

يحتاج الناظر يف هذه النوازل الى التعمق يف امل�ضاألة النازلة ، وفهم اأبعادها وم�ضامينها ال�ضاملة والكلية ، 
وبعد ت�ضورها يبداأ يف التحليل العلمي املعا�ضر ، وقد يحتاج الى ا�ضتخدام بع�ض مناهج البحث املعا�ضرة 
واإجراء مراجعة   ، واإجراء املقابالت مع ذوي العالقة والخت�ضا�ض  النازلة،  يف جمع املعلومات عن هذه 

الدرا�ضات ال�ضابقة ، وكافة اأ�ضكال البحث العلمي الأخرى. 

�خلطوة �لثالثة: �لتكييف:

الفقه  باأ�ضل فقهي خ�ضه  الواقعة امل�ضتجدة ؛لإحلاقها  باأنه: حتديد حلقيقة  التكييف الفقهي)60(  ُيعّرف 
املجان�ضة  من  التحقق  عند  امل�ضتجدة  للواقعة  الأو�ضاف  تلك  اإعطاء  بق�ضد  فقهية؛  باأو�ضاف  الإ�ضالمي 

وامل�ضابهة بني الأ�ضل والواقعة امل�ضتجدة يف احلقيقة.

)59( ينظر: االرواق املقدمة الى املوؤمتر الدويل بعنوان منهج علمي اأ�سيل لدرا�سة الق�سايا الفقهية املعا�سرة، الذي 
نظمته جامعة المام حممد بن �ضعود ال�ضالمية، مركز التميز البحثي يف فقه الق�ضايا املعا�ضرة، خالل الفرتة 

من13-1431/5/14هـ، املوافق27-2010/4/28م، )د. �ضالح عبد اهلل ال�ضمراين، مراحل النظر يف النازلة الفقهية، 
�ض376(،)د. حممد عبد اللطيف البنا، ت�ضوير النازلة درا�ضة فقهية تطبيقية، �ض1583(، ) د.عبد ال�ضالم بن 

ابراهيم احل�ضني، ت�ضوير النازلة واأثره يف بيان حكمها، �ض901(  
)60( �ضبري ، حممد عثمان، التكييف الفقهي للوقائع امل�ضتجدة وتطبيقاته الفقهية ، دار القلم ، دم�ضق ، 2004 ، �ض 
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والأ�ضل،  امل�ضتجدة،  الواقعة  من:  تتكون  الفقهي)61(  التكييف  عنا�ضر  اأن  يت�ضح  ال�ضابق  التعريف  ومن 
واأو�ساف االأ�سل الفقهية، واحلقيقة، واالإحلاق.

وتكييف النازلة يكون با�ضتخدام منهج البحث يف الإ�ضالم ، امل�ضار اليه �ضابقًا ، وذلك اإما بالجتهاد لإدخال 
االأمر احلادث يف داللة لفظ من األفاظ الن�سو�ض ؛ فياأخذ حكمه ، اأو يكون بقيا�ض االأمر احلادث على حكم 

من�ضو�ض لوجود معنى جامع بينهما، اأو يكون خا�ضعًا ملق�ضد من مقا�ضد ال�ضريعة)62( .
وُي�سرتط اأن يكون لدى الناظر املعرفة التامة باالجتهاد يف فهم وا�ستنباط اأحكام ال�سريعة وقواعدها، وهذا 
االألفاظ وطرق  بدالالت  والعلم  واالختالف،  االجتماع  مواقع  ،  ومعرفة  بالن�سو  االإحاطة  يتاأتى من  اإمنا 

اال�ستنباط، بحيث تكون لديه القدرة على ا�ستنباط االأحكام من مظانها “ 

�خلطوة �لر�بعة: �ملو�زنة و�لتطبيق:

اإن تطبيق احلكم على النازلة يجب اأن ين�ضجم مع مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية الغراء ، وما ُيْعرف بامل�ضالح 
العليا للمجتمع الإ�ضالمي ؛ بحيث ل يف�ضي حت�ضيل امل�ضلحة اجلزئية اإلى تفويت م�ضلحة عظمى ، واملراد 
والن�ضل،  والعقل،  والنف�ض،  )الدين،  اخلم�ض:  الكليات  على  املحافظة  ال�ضريعة:  يف  العليا  بامل�ضلحة)63( 

واملال( ثم اإن تنزيل الأحكام على النوازل اأمر يحتاج اإلى فقه دقيق ونظر عميق، 
واإذا ُعلم اأن تطبيق احلكم على النازلة لبد اأن يحافظ على مقا�ضد ال�ضريعة؛ فاإن هذه املحافظة تكون 

مبراعاة ثالث قواعد)64(:
�الأولى: املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد يف احلال واملاآل.

�لثانية: تقدير حالت ال�ضطرار وعموم البلوى.

�لثالثة: اعتبار الأعراف والعادات ، واختالف الأحوال والظروف واملكان والزمان.

)61( املرجع ال�ضابق نف�ضه 
)62( د. حمزة ح�ضني الفعر، ربط الأجور بتغري امل�ضتوى العام لالأ�ضعار يف �ضوء الدلة ال�ضرعية ، ورقة مقدم للندوة 
التي عقدها البنك ال�ضالمي للتنمية حتت عنوان : ق�ضايا معا�ضرة يف النقود والبنوك وامل�ضاهمة يف ال�ضركات » رقم 

38 عقدت يف الفرتة 18-1413/10/22هـ ، املوافق 10-14/اأبريل /1993م ، ا�سدار البنك اال�سالمي للتنمية ، ط1، 
1997م ، �ض 156  

)63( عبد اهلل يحي الكمايل، تاأ�سيل فقه املوازنات، دار ابن حزم، بريوت، ط1، 2000م، �ض31 
)64( عبد اهلل الكمايل، تاأ�ضيل فقه املوازنات، مرجع �ضابق، �ض33 
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�خلطوة �خلام�شة: �لتوقف:

والتوقف يف احلكم على النازلة اإمنا ُي�ضار اإليه عند العجز عن ت�ضور الواقعة ت�ضوًرا تامًا، اأو عند عدم 
القدرة على تكييفها من الناحية الفقهية، اأو عند تكافوؤ الأدلة ، وعدم القدرة على ترجيح قول من الأقوال 
“ ومن اأ�ضكل عليه �ضيء لزمه الوقوف، ول يجز له اأن يحيل على اهلل قوًل يف دينه، ل نظري له من اأ�ضل، ول 

هو يف معنى اأ�ضل، وهذا الذي ل خالف فيه بني اأئمة الأم�ضار قدمًيا وحديًثا، فتدبره”)65( 

)65( ابن عبد الرب، اأبي عمر يو�سف، جامع بيان العلم وف�سله ، حتقيق ابي اال�سبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، ط1، 
1414هـ ، 1994م، �ض 848، وينظر كذلك: عبد اهلل الكمايل، تاأ�ضيل فقه املوازنات، مرجع �ضابق، �ض33
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�ملبحث �لثاين : فقه �ملو�زنات و�لق�شايا �القت�شادية �ملعا�شرة

فقه املوازنات هو: جمموعة الأ�ض�ض واملعايري التي ت�ضبط عملية املوازنة بني امل�ضالح املتعار�ضة ، اأو املفا�ضد 
املتعار�ضة مع امل�ضالح)66( ؛ ليتبني بذلك اأي امل�ضلحتني اأرجح؛ فتقدم على غريها، واأي املف�ضدتني اأعظم 
خطرًا ؛ فيقدم دروؤها ، كما يعرف به الغلبة لأي من امل�ضلحة اأو املف�ضدة -عند تعار�ضهما-؛ ليحكم بناًء 

على تلك الغلبة ب�ضالح ذلك الأمر اأو ف�ضاده.  
اإن فقه املوازنات بال �ضك هو املعاجلة الأ�ضا�ضية لكثري من النوازل التي تتطلب حكمًا �ضرعيًا فيها، واإذا كان 
من البديهي اأن جزءًا من تلك النوازل قد تعلق ب�ضيا�ضة الدولة ال�ضالمية يف تنظيم املوارد وم�ضارفها، 
ال�ضرعية على  ال�ضيا�ضة  والفقراء، وت�ضميم  الأغنياء  والفرد، وبني  املجتمع  املالية بني  العالقات  وترتيب 
هي  الأكيدة  النتيجة  فاإن  ودفعها؛  املفا�ضد  درء  الى  فيه  ت�ضعى  الذي  الوقت  يف  واملنافع  امل�ضالح  حتقيق 
�ضاأنه ظهور احلاجة احلقيقية  الذي من  الأمر  التوافق يف كل جهة،  التعار�ض وعدم  اأ�ضباب  ون�ضوء  تولد 
الى معايري �ضرعية)67( ؛ حتكم بي اأطراف التناق�ض والالف ، بعيدًا عن االأهواء وامليول ال�سخ�سية؛ 
مبا يحقق العدالة وامل�ضاواة يف املجتمع الإ�ضالمي، ويجد الباحث والناظر يف النوازل اأن منهج املوازنات 
الفقهية هي خري الأدوات الفاعلة التي يرت�ضي بها العامة لتحقيق قواعد الرتجيح يف احلكم، وميكن تطبيق 
فقه املوازنات يف عدد من الق�سايا واملالية منها: االحتكار، والت�سعري اجلربي ، واالأ�سواق ، والبور�سة ، 

والإنتاج ، وغريها من النوازل القت�ضادية التي ميكن تق�ضيمها اإلى :
1- العقود التي ل تكن من قبل ، وقد ا�ضتحدثها النا�ض ، مثل: املناق�ضة ، البور�ضة ، ال�ضهم ، ال�ضند ، 

النقود الورقية ، ال�ضركات امل�ضاهمة. 
2- املعامالت املالية التي تغري موجب احلكم فيها ؛ نتيجة للتطور ، مثل: ا�سرتاط ت�سليم العقار يف عقد 
البيع الى امل�سرتي ، الذي تغري الى: ا�سرتاط الت�سجيل الر�سمي فقط _ ال�سجل العقاري يف م�سر، اأو 

الطابو يف فل�ضطني_. 
3- املعامالت التي حتمل ا�ضمًا جديدًا ، لكن العلماء قد بينوا حكمها �ضابقًا ، مثل: الفائدة يف البنوك ، 

�ضهادات ال�ضتثمار ، تغري ال�ضم ل يرتتب عليه تغيري احلكم. 

)66( عبد اهلل الكمايل، تاأ�ضيل فقه املوازنات، مرجع �ضابق، �ض60 
)67( عبد اهلل الكمايل، تاأ�ضيل فقه املوازنات، مرجع �ضابق، �ض105  
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4- املعامالت املالية املركبة من عدة �ضور قدمية ، واأو�ضح مثال لها: عقد املرابحة لالآمر بال�ضراء ؛ فهي 
تتكون من ثالث �سور:

 اأولها عقد بيع بني البنك والبائع .
 وثانيها وعد من امل�ضرتي للبنك ب�ضراء ال�ضلعة.

وثالثها بيع املرابحة على اأن ي�ضرتي العميل ال�ضلعة باأكرث من �ضعر بيعها ؛ لأجل تق�ضيط الثمن.
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�ملطلب �الأول : �ملعامالت �لتي حتمل ��شما جديد�
لكن �لعلماء قد بينو� حكمها �شابقًا

�أواًل : ق�شية �الحتكار

الحتكار اأحد النوازل القت�ضادية التي تواجه املجتمع والدولة ال�ضالمية، وهي تت�ضم باخلطورة 
، وقد  ال�ضيا�ضية والجتماعية  الناحية  امل�ضتقبلية من  واأبعادها   ، تاأثريها  لقدرة)68(  واحل�ضا�ضية؛ نظراً 

ت�ضتخدم من الأعداء ، اأو من �ضعاف النفو�ض جلر املجتمع الإ�ضالمي اإلى ويالت اجتماعية .
 ، يعني احلب�ض)69(  َحَكَر، _بفتح احلاء و�ضمها_ وهو  الفعل  و�الحتكار لغة: م�ضتق من   

واحلكرة: حب�ض الطعام انتظارًا لغالئه.
 و�الحتكار ��شطالحا: ل يختلف معناه عن املعنى اللغوى، وقد عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة فى املعانى 
ويجري الحتكار يف كل ما  واالألفاظ ، فاالحتكار عند جمهور احلنفية: “ حب�ض الأقوات ترب�ضا للغالء”. 
«من احتكر فهو خاطئ«)71(،   « » لقوله _�ضلى اهلل عليه و�ضلم_  اأو ل)70(  بالعامة قوتًا كان  ي�ضر 
اأما االدخار للقوت  للبيع ، وطلب الربح بتقلب االأ�سواق،  : »هو االدخار  وعرف املالكية االحتكار بقولهم 

فلي�ض من باب الحتكار”)72(.
وعرفه الرملي ال�ضافعى بقوله : »اأنه ا�ضرتاء القوت وقت الغالء ؛ ليم�ضكه ، ويبيعه بعد ذلك باأكرث من ثمنه 
للت�ضييق«)73(، وعرفه النووي بقوله : »اأن ي�ضرتي الطعام يف وقت الغالء للتجار ، ول يبيعه يف احلال ، 
)68( فريدة ح�سني طه ظاهر، الرقابة على ال�سلع واالأ�سعار يف الفقه اال�سالمي، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة 

النجاح الوطنية، نابل�ض، فل�سطي، 2001م ، �ض67 وكذلك : د. عبد اللطيف الهميم، الدولة،وظيفتها القت�ضادية يف 
الفقه ال�سيا�سي اال�سالمي، درا�سة مقارنة، دار عمار، االردن، ط1، 1424هـ، 2004م، �ض452.

)69( ابن فار�ض، معجم مقايي�ض اللغة، مادة حكر، ج2، �ض92، ل�ضان العرب، مادة حكر ج4، �ض208، القامو�ض 
املحيط مادة حكر، ج2، �ض12. 

)70( عالء الدين بن م�ضعود الكا�ضاين، بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع، دار احلديث،القاهرة،1426هـ، 2005م، 
املجلد اخلام�ض، �ض129

)71( الإمام م�ضلم ، �ضحيح م�ضلم ، ح/165 .
)72( القا�سي ابو الوليد �سليمان بن خلف الباجي، كتاب املنتقي �سرح موطاأ االإمام مالك، دار الكتاب اال�سالمي 

)ن�سخة ط1 من مطبعة ال�ضعادة، 1332ه(، القاهرة، ج5، �ض15.
)73( �ضم�ض الدين بن اأبي العبا�ض الرملي، نهاية املحتاج اإلى �ضرح املنهاج، دار الفكر، بريوت، 1404هـ، 1984.
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بل يدخره ليغلو ثمنه«)74(، ويرى الأ�ضتاذ الدريني)75( اأن الحتكار هو: »حب�ض مال ، اأو منفعة ، اأو عمل، 
والمتناع عن بيعه، اأوبذله حتى يغلو �ضعره غالًء فاح�ضًا غري معتاد، ب�ضبب قلته، اأو انعدام وجوده، مع �ضدة 

حاجة النا�ض اأو الدولة اأو احليوان اإليه”.
لقد اختلف الفقهاء يف حتديد احلكم ال�ضرعي لالحتكار ، وكانوا على قولني، قول قال بحرمته مطلقًا، 

والآخر قال بكراهته.
�لقول �الأول: حرمة �الحتكار، وقال بهذ� جمهور �أهل �لعلم من: �حلنفية ، و�ملالكية ، وجمهور �ل�شافعية 

، و�حلنابلة، و�لظاهرية)76(، وذلك جلملة من �الأدلة وهي:

ا�ِض �َضَواًء  َراِم الَِّذي َجَعْلَناُه ِللنَّ ِ َوامْلَ�ْضِجِد احْلَ وَن َعْن �َضِبيِل اهللَّ دُّ ِذيَن َكَفُروا َوَي�ضُ الَّ اإِنَّ  تعالى:  قوله  �أواًل: 

اٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب اأَِليٍم)77(؛ فقد اأورد القرطبي)78( يف تف�ضريه  اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمْن ُيِرْد ِفيِه ِباإِحْلَ
لهذه الآية ما ورد يف �ضنن اأبي داود ، عن اأبي يعلى بن اأمية _ر�ضي اهلل عنه_  اأن ر�ضول اهلل _�ضلى 

اهلل عليه و�ضلم_ قال: » احتكار الطعام يف احلرم اإحلاد فيه)79(.
ثانيًا: ما ورد يف ال�ضنة النبوية من الأحاديث املحرمة لالحتكار ومنها: ما اأورده الإمام م�ضلم َعْن َمْعَمِر ْبِن 

ِ _�سلى اهلل عليه و�سلم _ َقاَل: »اَل َيْحَتِكُر اإِالَّ َخاِطٌئ«)80(، وقوله _�ضلى  ِ ، َعْن َر�ُسوِل اهللَّ َعْبِد اهللَّ

)74( حمي الدين يحي بن �سرف النووي، �سحيح م�سلم ب�سرح النووي، املطبعة امل�سرية باالأزهر، ط1، 1347م، 
1929ه،، ج11، �ض43.

)75( د. حممد فتحي الدريني، الفقه االإ�سالمي املقارن مع املذاهب، ط3، من�ضورات جامعة دم�ضق، 1412هـ، 
1991م-1992م، �ض90.

)76( الكا�ضاين: بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع، مرجع �ضابق، ج6، �ض451، اخلطيب ال�ضربيني، مغني املحتاج 
اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج، حتقيق حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، بريوت، ط1، 1418هـ، 1997م، ج2، �ض51، 

موفق الدين اأبو حممد عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�ضي، املغني، حتقيق د. عبد اهلل عبد املح�ضن الرتكي، دار عال 
الكتب، الريا�ض، ط3، 1417ه، 1997م، ج6، 305.

)77(  احلج : 25.
)78( القرطبي: اأبو عبد اهلل حممد االن�ساري، اجلامع الأحكام القراآن، دار البيان العربي، القاهرة ،ط1، 1429هـ، 

2008م، ج7، �ض25.  
)79( اأبو داود، �سنن ابو داوود ،دار اجلوزي ، ط1 ، 2011م، ح/ 2020 ال انه ورد يف ال�ضعيف.

)80( اأخرجه م�ضلم يف �ضحيحه ج3، 1227، كتاب امل�ضاقاة، باب حترمي الحتكار يف الأقوات، برقم 1605.من رواية 
معمر بن عبد اهلل. 



2062

اهلل عليه و�سلم_ » اجلالب مرزوق، واملحتكر ملعون«)81(.
عامة  عن  ال�ضرر  دفع  الحتكار  حترمي  من  احلكمة  اأن  يف  متمثل  الحتكار  حرمة  باأن  ال�ضتدلل  ثالثًا: 

النا�ض، كما اأجمع العلماء على اأنه لو كان عند اإن�سان طعام ، وا�سطر النا�ض اإليه ، ومل يجدوا غريه اأجرب 
على بيعه دفعا لل�ضرر عن النا�ض)82(.

�لقول �لثاين: �لقول بالكر�هة. وهو ما ذهب �إليه �ل�شيعة �الإمامية ، وبع�ض �ل�شافعية)83(.

واحتج اأ�سحاب هذا القول باالأثر ال�سحيح » اإياك اأن حتتكر« وقالوا اأنه حممول على املخاطب _ وهو 
حكيم بن حزام_؛ فهو خا�ض به ل بغريه، ويرد على هذا ال�ضتدلل اأن العربة بعموم اللفظ ل بخ�ضو�ض 
ال�ضبب. وقالوا: اإن الروايات الواردة يف النهي تختلف بع�ضها عن بع�ض يف املنت والدللة، ويرد على هذا 
باأن الروايات الواردة يف النهي عن الحتكار يف اأغلبها �ضحيح املنت وال�ضند، ومن حيث الدللة كلها تتوعد 
بع�ض  ونقل ذلك عن  بالأقوات)84(، كما  املتعلق  الحتكار  ال�ضافعية حرمة  واملعتمد عند  املحتكر،  وتهدد 
احلنفية _اأي الكراهة_، وهذا غري �سحيح ؛ اإذ اإن اإطالق الكراهة عند احلنفية يفيد كراهة التحرمي.

 والراجح)85( هو ما ذهب اإليه جمهور الفقهاء، وذلك لعدة اأ�ضباب منها: 
1- �ضحة الن�ضو�ض الواردة يف الحتكار، والتي حترم الحتكار ، وتتوعد من يحتكر على النا�ض اأقواتهم 

واأطعمتهم وخدماتهم. 
2- لأن الحتكار يتعار�ض مع قواعد ومبادئ ال�ضريعة الإ�ضالمية، كقاعدة “درء املفا�ضد وجلب امل�ضالح” 
و”ل �ضرر  و”حتمل ال�ضرر الأدنى لدفع ال�ضرر الأعلى”،  ، و”حتمل ال�ضرر اخلا�ض لدفع ال�ضرر العام”، 

ول �ضرار”.
�ملو�زنة و�لرتجيح : بعد عر�ض مذاهب الفقهاء فى حكم الحتكار ، واأدلة كل مذهب؛ فاإن الباحث يرجح 

راأى جمهور الفقهاء القائل بتحرمي الحتكار ؛ وذلك لقوة اأدلته ، و�ضالمتها ، واعتبارات مقا�ضد ال�ضريعة 

)81( اأخرجه ابن ماجه يف �ضننه ج2، �ض 728، كتاب التجارات، باب احلكرة واجللب، برقم 2153.)�ضعفه الألباين (.
)82( النووي، حميي الدين اأبو زكريا يحيى بن �ضرف احلوراين ال�ضافعي، املجموع �ضرح املهذب، دار الفكر، ج13، 

�ض48. 
)83( النووي، املجموع �ضرح املهذب، مرجع �ضابق، ج13، �ض44.  

)84( املرجع ال�ضابق.
)85( د. قحطان عبد الرحمن الدوري، االحتكار واآثاره يف الفقه اال�سالمي، كتاب-نا�سرون، بريوت، ط1، 1432هـ، 

2011م ، �ض48.
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ال�ضالمية يف مكافحة الحتكار ، ووقف كافة اآثاره)86(.

ثانيًا : �لت�شعري �الإلز�مي

وهناك  العام،  الن�ساط  يف  للتاأثري  الدولة  متار�سها  التي  االقت�سادية  االدوات  اأحد  هو  الت�سعري 
اختالف بني النظمة القت�ضادية حول حجم هذا التدخل)87(.

اإليه)88(، وجاء يف  ينتهى  �ضعرًا معلوما  له  ت�ضعريًا ؛لجعلت  ال�ضئ  لغة: �ضعر، �ضعرت  والت�ضعري    
اأن�ض  عن   : احلديث  اأ�ضعار)89(، وفى  وجمعه   ، الثمن  عليه  يقوم  الذى  ال�ضعر  �ضعر،  مادة  العرب  ل�ضان 
_ر�ضي اهلل عنه_ قال: غال ال�ضعر على عهد ر�ضول اهلل _�ضلى اهلل عليه و�ضلم_ فقال النا�ض: 
يا ر�ضول اهلل ، غال ال�ضعر ؛ ف�ضعر لنا؛ فقال “اإن اهلل هو امل�سعر القاب�ض البا�سط الرازق ، واإين الأرجو اأن 

األقى اهلل ولي�ض اأحد منكم يطلبني مبظلمة يف دم اأو مال”)90( 
اأهمها : عند  ومن  معناه  على  للدللة  عدة  بتعريفات  الفقهاء  عند  الت�ضعري  يعّرف  ا�ضطالحا:  الت�ضعري 
ال�ضافعية ما عرفه به ال�ضيخ زكريا الأن�ضاري : “اأن ياأمر الوالى ال�ضوقة اأن ل يبيعوا اأمتعتهم اإل ب�ضعر كذا 
، ولو فى وقت الغالء ؛ للت�ضييق على النا�ض يف اأموالهم”)91( ، وعند احلنابلة عرفه البهوتى بقوله : “هو 
منع النا�ض البيع بزيادة على ثمن يقدره”)92( ، وعرفه الإمام ال�ضوكانى بقوله : “هو اأن ياأمر ال�ضلطان اأو 
نوابه اأو كل من ولى من اأمور امل�سلمي اأمرًا اأهل ال�سوق اأال يبيعوا اأمتعتهم اإال ب�سعر كذا ؛ فيمنع من الزيادة 

عليه اأو النق�ضان مل�ضلحة”)93(. 
وي�ضتخدم لفظ ال�ضعر يف الدرا�ضات الإ�ضالمية بنف�ض املعنى الذي ي�ضتخدم به يف الدرا�ضات القت�ضادية 

)86( املرجع ال�ضابق ، �ض119، �ض269.
)87( د. عبد اللطيف الهميم، الدولة،وظيفتها القت�ضادية يف الفقه ال�ضيا�ضي ال�ضالمي، مرجع �ضابق، �ض424.

)88( القامو�ض املحيط، ج2، �ض49، تاج العرو�ض، مرجع �ضابق، اجلزء12.
)89( ابن منظور، ل�ضان العرب، مرجع �ضابق، ج23، �ض2015.

)90( اأبي داود ، �سنن اأبي داوود ، دار اجلوزي ،ط1 ، 2011م ، ح/3451 ، الرتمذي ، �ضنن الرتمذي ،ح/ 1314 
)91( ال�ضيخ زكريا الأن�ضارى، اأ�ضنى املطالب �ضرح رو�ض الطالب، حتقيق د حممد تامر، دار الكتب العلمية بريوت، 

الطبعة الأولى، 2000م، ج2، �ض 38
)92( من�ضور بن يون�ض بن اإدري�ض البهوتى، �ضرح منتهى الرادت، عال الكتب، بريوت، الطبعة الثانية 1996م، ج 2 

،�ض .26 
)93( حممد بن على بن حممد ال�سوكانى ، نيل االأوطار ، دار اجليل بريوت  1973، ج 5 �ض 335 
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املفكرين  اأحد  يرى  بالنقود، حيث  واخلدمات  ال�ضلع  تبادل  ن�ضبة  اللفظ عن  هذا  يعرب  ، حيث  املعا�ضرة 
الإ�ضالميني اأن ال�ضعر ظاهرة نقدية)94(، وبالرغم من اأن ال�ضعر يت�ضابه يف كٍل من الفكرين القت�ضاديني 
املعا�سر واالإ�سالمي، اإال اأنه يختلف كليا باختالف عمله يف كل �سوق منهما؛ حيث ينظم ال�سوق الراأ�سمالية 
والعقل  الوحي  اطار  يف  ثابتة،  عقيدة  اإلى  م�ستندا  االإن�سان  االإ�سالمية  ال�سوق  ينظم  بينما  املال،  راأ�ض 
واحل�ض والواقع، وهنا يكون ال�ضلوك القت�ضادي ر�ضيدًا، فهو �ضلوك �ضرعي عقالين واقعي ، ويكون اأداة 
اقت�سادية تتحرك �سمن اإطار ال�سريعة االإ�سالمية ، وحتدد البعد القيمي للن�ساط االقت�سادي، ومن هنا 
و�ضع القت�ضاديون امل�ضلمون ما يعرف بثمن املثل يف الدرا�ضات القت�ضادية)95( ، وهو ال�ضعر الذي ت�ضتقر 
عنده االأ�سواق يف الظروف الطبيعية نتيجة تالقي قوى العر�ض والطلب، واملعروف يف االأدبيات االقت�سادية 

املعا�ضرة �ضعر التوازن)96(.  
وقد اختلف الفقهاء فى حكم الت�ضعري على مذهبني :

املذهب الأول: يرى اأن الت�ضعري حرام، وهو مذهب جمهور الفقهاء من احلنفية، فيما اإذا ل يتعد اأرباب 
القحط على  املجلوب، وفى وقت  املجلوب، وفى غري  وال�ضافعية فى  تعديًا فاح�ضًا)97(،  القيمة  ال�ضلع فى 
ل  ال�ضحيح)98(، وهو مذهب احلنابلة، واإن كان بع�سهم اأطلق احلرمة مطلقًا ، كابن قدامة، وبع�ضهم ف�ضّ

فى امل�ضاألة ، كابن تيمية ، وابن القيم؛ فجعال منه ما هو ظلم وحمرم، وما هو عدل وجائز)99(

)94( د. عبد اهلل عبد العزيز عابد، تطابق ال�ضعر الإ�ضالمية مع القيمة واأثره على الأداء القت�ضادي، جملة القت�ضاد 
الإ�ضالمي، دبي، العدد58، رم�ضان1406هـ، مايو1986م، �ض438 

)95( االإمام جالل الدين عبد الرحمن ال�سيوطي، االأ�سباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه ال�سافعية، دار الكتب العلمية، 
ط1،1983، �ض340

)96( د. عبد الهادي النجار، االإ�سالم واالقت�ساد، عامل املعرفة، الكويت، املجل�ض الوطني للثقافة، العدد63، 
مار�ض1983م، �ض122

)97( الكا�ضاين، بدائع ال�ضنائع، ج 5 �ض 193 ، حممد اأمني ال�ضهري بابن عابدين، رد املحتار على الدر املختار �ضرح 
تنوير االب�سار ،حا�سية ابن عابدين، حتقيق ال�سيخ عادل عبد املوجود، دار عامل الكتب، الريا�ض، طبعة خا�سة، 1423ه، 

2003م، ج 5 �ض 352 .
)98(اأبو زكريا الأن�ضارى، اأ�ضنى املطالب ب�ضرح رو�ض الطالب ج 2 �ض 38 .

)99( املغنى : لبن قدامة ج 6 �ض 311 ، ال�ضيخ من�ضور بن يون�ض البهوتي، �ضرح منتهى الإرادات، حتقيق د. عبد اهلل 
بن عبد املح�سن الرتكي، موؤ�س�سة الر�سالة، ط:بدون، ج2، �ض159، �سم�ض الدين ابي عبد اهلل ابن قيم اجلوزية، الطرق 

احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، حتقيق �سيد عمران، دار احلديث، القاهرة، ط1، 1423هـ، 2002م، �ض214.
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وهو رواية عن مالك فيما اإذا �ضعر الإمام على النا�ض �ضعرًا ل يتجاوزنه)100( ، وبحرمة الت�ضعري قال ابن 
عمر، و�ضال بن عبد اهلل بن عمر، والقا�ضم بن حممد)101(.

اإذا  الت�ضعري  اإطالقه، فعند احلنفية : يجوز  لي�ض على  وهذا اجلواز  الت�سعري جائز،  اأن   : الثانى  املذهب 
تعدى اأرباب ال�ضلع عن القيمة تعديًا فاح�ضًا)102(، وعند املالكية : الت�ضعري على �ضربني ؛ فيجوز الت�ضعري 
اإذا انفرد �ضخ�ض اأو جمع قليل عن اأهل ال�سوق باحلط من �سعر ال�سلعة ؛ فعند ذلك يوؤمر من حط باللحاق 

بال�ضعر الذى عليه جمهور النا�ض ، اأو يقوم من ال�سوق ، وهذا هو ال�سرب االأول عندهم)103(.
عند  اأي�ضًا جائز  فهذا   ، يتجاوزونه  فال  عليه  ليبيعوا  ال�سوق �ضعر  الأهل  يحدد  اأن  وهو   : الثانى  وال�سرب 
املالكية فى رواية اأ�ضهب عن مالك، واإن كان الأف�ضل عنده تركه، وعند ال�ضافعية : يجوز الت�ضعري فى غري 
املجلوب، وفى وقت القحط فى وجه �ضعيف عندهم)104(، وعند احلنابلة : اأوجب ابن تيمية وابن القيم، 
الت�ضعري اإذا ت�ضمن العدل بني النا�ض ، مثل اإكراههم على ما يجب عليهم من املعاو�ضة بثمن املثل، ومنعهم 
مما يحرم عليهم من اأخذ الزيادة على عو�ض املثل)105(، قال ابن القيم :والت�ضعري: اإلزام بالعدل الذى 
الت�ضعري : �ضعيد بن امل�ضيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن  األزمهم اهلل به)106(، وممن قال بجواز 

�ضعيد الأن�ضارى)107(
ذلك.  فى  الواردة  الآثار  مفهوم  فى  اختالفهم  اإلى  امل�ضاألة  هذه  فى  الفقهاء  اختالف  �ضبب   ويرجع 
وقد اأ�ضند كل مذهب الى اأدلة، حيث ا�ضتدل اأ�ضحاب املذهب الأول القائلون بحرمة الت�ضعري وعدم جوازه 

بالكتاب وال�ضنة واملعقول.
ِذيَن اآَمُنوا ل َتاأُْكُلوا اأَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل اإِلَّ اأَْن   ففي الكتاب الكرمي جاء قوله �ضبحانه وتعالى َيا اأَيَُّها الَّ
َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما )108( وي�ضتدل من الآية الكرمية  اَرًة َعْن َتَرا�ٍض ِمْنُكْم َول َتْقُتُلوا اأَْنُف�َضُكْم اإِنَّ اهللَّ َتُكوَن جِتَ

)100( املنتقى : للباجى ج 5 �ض 18 .
)101( املنتقى : للباجى ج 5 �ض 18 ، الطرق احلكمية البن القيم 215.

)102( حا�ضية ابن عابدين ج 5 �ض 352 .
)103( املنتقى :للباجى ج 5 �ض17 .

)104( اأبو زكريا الأن�ضارى، اأ�ضنى املطالب ج 2 �ض . 38 
)105( املغنى : لبن قدامة ج 6 �ض 311 ، منتهى الرادت للبهوتى ج 2 �ض .159   

)106( الطرق احلكمية : البن القيم �ض . 207  
)107( املنتقى : للباجى ج 5 �ض . 18 

)108( الن�ضاء : 29 .
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على ا�سرتاط الرتا�سى بي البائع وامل�سرتى ل�ضحة البيع ؛ فاإذا األزم البائع ب�ضعر حمدد فقد انتفى هذا 
الرتا�ضى ، وكان البيع م�سوبًا باالإكراه، وكان امل�سرتى قد اأكل مال البائع بالباطل؛ فدلت االآية على عدم 
جواز الت�ضعري، واإلزام البائع بالبيع ب�ضعر معني ل يرت�ضيه يكون جتارة عن غري ترا�ض، وهو منهى عنه 

�ضرعًا بن�ض الآية الكرمية)109(.
اأن املوازنة بني جواز الت�ضعري وعدم جوازه يظهر بو�ضوح يف الأدبيات القت�ضادية ، وهذا  ويرى الباحث 
وال�سيا�سة   ، عام  ب�سكل  ال�سرعية  ال�سيا�سة  يف  امل�سلم  واحلاكم  الدولة  دور  طبيعة  اأ�سا�ض  على  ي�ستند 
القت�ضادية ب�ضكل خا�ض؛ حيث ميكن القول اأن الدولة الإ�ضالمية راعية ، ولي�ضت متدخلة ، ول يجوز للدولة 
الت�ضعري اأو فر�ض الأ�ضعار بالطريقة الق�ضرية ، وهي بذلك ت�ضري وفق الآيات التي تن�ض بعدم اأكل اأموال 
النا�ض بالباطل)110( ، و وفق ن�ض احلديث ال�ضريف ، عن اأن�ض _ر�ضي اهلل عنه_ قال غال ال�ضعر على 
عهد ر�ضول اهلل _�ضلى اهلل عليه و�ضلم_ ؛ فقال النا�ض: يا ر�ضول اهلل غال ال�ضعر ف�ضعر لنا؛ فقال “اإن 
اهلل هو امل�سعر القاب�ض البا�سط الرازق ، واإين الأرجو اأن األقى اهلل ولي�ض اأحد منكم يطلبني مبظلمة يف دم 
اأو مال«)111(، اإل اأن احلديث ال�ضريف » ام نم دبع هيعرتض�ي هللا ةيعر تومي موي تومي وهو ض�اغ هتيعرل 
الظلم  الإحلاق  درءًا  بالت�سعري  تقوم  ال  التي  االإ�سالمية  الدولة  اأن  يوؤكد  ةنجلا«)112(  هيلع  لإا مرح هللا  ؛ 
بالنا�ض، يتوجب عليها رعاية اأحوال ال�سوق، واتخاذ التدابري الكافية لعودة ال�سعر يف ال�سوق اإلى ثمن املثل؛ 
حيث يرتفع ال�سعر يف ال�سوق عن ذلك الثمن، نتيجة عوامل جذب الطلب اأو دفع التكاليف، ومن التدابري 
للمواطن  وتوفريها  ال�سوق  يف  ال�سرورية  ال�سلع  �سخ  الطلب  جذب  عوامل  ملواجهة  الدولة  تتخذها  التي 
ملواجهة الزيادة يف الطلب ، اأو تفعيل دور احل�ضبة للعمل بنظام الأولويات يف املجتمع يف اإنتاج وا�ضتهالك 
ال�ضلع ال�ضرورية اأوًل، وعدم الت�ضابق وراء الكماليات، كما اأن الدولة الإ�ضالمية يتوجب اأن حتارب احتكار 
ال�سلع واإخفائها من ال�سوق ترب�سًا للغالء، االأمر الذي يزيد من جذب الطلب كذلك ، واإجبارهم على بيع 
ال�ضلع ب�ضعر املثل الذي �ضري�ضي املنتجني اإذا اأرادوا الربح العادي، ومن ناحية دفع التكاليف يتوجب على 
الدولة الإ�ضالمية الإيعاز لأهل الخت�ضا�ض ملراقبة التطورات والتقلبات يف الأ�ضعار، وتقدمي �ضيا�ضة الدعم 
اأو تخفي�ض ال�ضرائب ملواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، كما يجب حماربة الحتكار يف الإنتاج وهو من اأحد 

العوامل التي تزيد التكاليف.

)109( بدائع ال�ضنائع : للكا�ضانى ج 5 �ض 193 ، نيل االأوطار لل�سوكانى ج 5 �ض . 248  
)110( الن�ضاء:29 .

)111( اأبي داود ، �سنن اأبي داوود ، دار اجلوزي ،ط1 ، 2011م ، ح/3451 ، الرتمذي، �ضنن الرتمذي ،ح/ 1314 .
)112( �سرح النووي على م�سلم، كتاب االميان، باب ا�ستحقاق الوايل الغا�ض لرعيته النار .
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التي  االقت�سادية  الدرا�سات  وتندر  االأ�سعار،  ارتفاع  عند  الت�سعري  اإلى  االقت�ساديي  من  الكثري  ويتطرق 
تتطرق اإلى الت�سعري عند انخفا�ض االأ�سعار، حيث يتوجب على الدولة االنتباه لطورتها، والتي من املمكن 
يعرف  ما  وفق    ، الإ�ضالمي  املجتمع  على  ودولها  احلرب  دار  تفر�ضها  اقت�ضادية  �ضيا�ضات  من  تنتج  اأن 
ب�سيا�سة االإغراق، وهذا يوؤدي اإلى انخفا�ض االأ�سعار عن الثمن العدل، مما يلحق �سررًا باملنتجي، وهنا 

تتخذ الدولة �ضيا�ضات احلماية القت�ضادية ومنع ا�ضترياد تلك املنتجات.     
 

3- �الأ�شهم
، ي�ضدر عن  للتداول  وال�ضهم ا�ضطالحا هو »�ضك قابل  الن�ضيب)113(.  لغة هو  ال�ضهم   : ال�ضهم  تعريف 
�ضركة م�ضاهمة ، ويعطى للم�ضاهم ، ليمثل ح�ضته يف راأ�ض مال ال�ضركة«)114(، ويتم الإ�ضارة اإليها اأحيانا 
مب�ضطلح »ح�ضة يف �ضركة«، وتتداول هذه الأ�ضهم يف ال�سوق املالية، وتيل الأ�ضهم اإلى الرتفاع يف القيمة 
مبرور الوقت، كما اأنها تتمتع بفر�ضة لتحقيق اأداء اأف�ضل من اأنواع ال�ضتثمار الأخرى على املدى الطويل، 
ورغم ذلك فاإن الأ�ضهم تكون عر�ضة لتقلبات �ضعرية اأكرب من الأدوات املالية الأخرى. ويكون املتاجر يف 

الأ�ضهم اأحد اأثنني اإما م�ضتثمر اأو م�ضارب.
üü فال�ضنف الأول: امل�ضتثمر ،  وهو الذي ي�ضرتي �ضهم �ضركة “ما” بعد اأن يّطلع على اأداء ال�ضركة

، والتعرف على خدماتها ، وقوة منتجاتها، ويّطلع على قوائمها املالية الف�ضلية والقوائم املالية 
يف ختام ال�ضنة املالية.

üü الر�ضم ال�ضهم با�ضتخدام  ُيحلل  من  وهو  امل�ضارب،  بالأ�ضهم:  املتاجرين  من  الثاين  ال�ضنف 
اإلى  ول   ، ال�ضركة  منتجات وخدمات  اإلى  امل�ضارب  يلتفت  ول  ال�ضهم،  باأداء  اخلا�ض  البياين 

القوائم املالية يف الغالب.

)113( ابن منظور، ل�ضان العرب، مرجع �ضابق، ج24، �ض2135.
)114( د. حممد عبد الغفار ال�سريف، بحوث فقهية معا�سرة، دار ابن حزم، بريوت، ط1، 1420هـ ، 1999م، �ض69، 

ن�سر علي طاحون، �سركة اإدارة حمافظ االأوراق املالية يف م�سر، درا�سة تاأ�سيلية لبور�سات االأوراق املالية، دار النه�سة 
العربية، 2003م، �ض188.
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وتنق�ضم الأ�ضهم اإلى عدة اأنواع هي)115(:
 �أواًل: �الأ�شهم �لعادية ، ويتفرع عنها:

اأ- ال�ضمية ، التي حتمل ا�ضم �ضاحبها امل�ضاهم، وتثبت امللكية له، ول توجد اجلهالة يف ذلك ال�ضهم، وهو 
اأ�ضل �ضرعي يف ال�ضركات الإ�ضالمية.

ب- الأ�ضهم حلاملها ، والتي اأجازها جممع الفقه الإ�ضالمي يف دورته ال�ضابعة1988م.
ج- الأ�ضهم النقدية ، التي تثل احل�ض�ض التي دفعت نقدًا يف راأ�ض مال ال�ضركة بالعملة املتداولة، واإن ل 

تكن دراهم اأو دنانري ، وهي جائزة �ضرعًا)116(.
اجلمهور  ويرى  العرو�ض،  من  بح�ض�ض  امل�ضاركة  وهي  الفقهاء،  فيها  اختلف  التي   ، العينية  الأ�ضهم  د- 
واحلنابلة يف  املالكية  يرى  بينما  القولني عدم جوازها،  احد  واحلنابلة يف    ، وال�ضافعية    ، احلنفية  من 
القول الآخر جوازها ، �ضريطة اأن يتم تقوميها عند التعاقد)117(، ويتفق الباحث مع الراأي القائل)118( اأن 

االأ�سهم العادية جائزة �سرعًا، ب�سرط ا�ستثمار اأموالها يف االأن�سطة احلالل.
ثانيًا : �الأ�شهم �ملمتازة، حيث يتوفر فيها الإخالل بقواعد امل�ضاواة بني ال�ضركاء، يف الربح وحتمل اخل�ضارة، 

والتي اأوجبها الفقهاء بالإجماع.
ثالثًا : �أ�شهم �ال�شتهالك ، فهي تثل ال�ضورة العادية لل�ضهم ، وهي جائزة �ضرعًا.

ر�بعًا : �أ�شهم �لتمتع، ل جتوز �ضرعا اإل اإذا مت ا�ضتهالك جميع الأ�ضهم جلميع امل�ضاهمني دفعة واحدة ،  اأو 

على دفعات متتالية بن�ضبة معينة من جممل ما ميتلكه كل �ضريك، ودون اأي تييز.

)115( د. عبد العزيز الياط، ال�سركات يف ال�سريعة االإ�سالمية، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط3 ، 1408هـ ، 1987م 
،اجلزء الثاين، �ض220.

)116( القا�ضي اأبي الوليد حممد بن اأحمد ابن ر�ضد، بداية املجتهد ونهاية املقت�ضد، حتقيق فريد عبد العزيز 
اجلندي، دار احلديث، القاهرة، 1425ه، 2004م، الكتاب الثاين، املجلد الرابع، �ض35، الإمام حممد بن علي بن 

حممد ال�سوكاين، نيل االوطار من اأ�سرار منتقى االأخبار، حتقيق اأبو معاذ طارق بن عو�ض اهلل بن حممد، دار ابن القيم 
للطباعة والن�سر، ط1، 1426هـ، 2005م، ج7، �ض95، موفق الدين ابن قدامة، املغني، مرجع �ضابق، ج7، �ض123.

)117( ابن ر�ضد، بداية املجتهد ونهاية املقت�ضد، حتقيق مرجع �ضابق، الكتاب الثاين، املجلد الرابع، �ض-3635، الإمام 
حممد بن علي بن حممد ال�سوكاين، نيل االوطار من اأ�سرار منتقى االأخبار، مرجع �سابق، ج7، �ض95، موفق الدين ابن 

قدامة، املغني، مرجع �ضابق، ج7، �ض123.
)118( د. عبد العزيز الياط، ال�سركات يف ال�سريعة االإ�سالمية، مرجع �سابق، ج2، �ض189-185.
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حكم �الأ�شهم : 
  ) و�ضراء_)119 _بيعًا  وتداوًل  ا�ضدارًا  بالأ�ضهم  التعامل  جواز  اإلى  الفقهاء  جمهور  ذهب 
ادعى  فمن  ويقول«  الأموال)120(،  اأنواع  جميع  جواز  الأ�ضل  اأن  يرى   _ اهلل   رحمه   _ وال�ضوكاين   ،
الخت�ضا�ض، فعليه الدليل«)121( ، ولكن و�ضعت �ضوابط لهذا التعامل ؛ حتى ل نقع يف احلرام، وميكن 

تق�سيم ال�سركات من حيث اأ�سل ن�ساطها ، واالأعمال التي تقوم بها اإلى ثالثة اأنواع)122(
vü : »النوع الأول »ال�ضركات املباحة

اأو  _اإقرا�ضًا  والربا   ، كالغ�ض    ، حمرمة  تتعامل معامالت  ول   ، مباح  عملها  اأ�ضل  �ضركات 
اقرتا�ضًا_، بل تن�ضبط بالأحكام ال�ضرعية يف جميع معامالتها ؛ فهذا النوع يجوز التعامل فيه.

vü النوع الثاين : ) االأعمال غري املباحة( �سركات اأ�سل عملها حمرم، كال�سركات ال�سياحية والفنادق
التي تتعامل بالرذيلة ، وم�ضانع اخلمر، والبنوك الربوية، و�ضركات التاأمني التجاري؛ وهذا النوع 

من ال�ضركات ل جتوز امل�ضاهمة ول امل�ضاربة فيها.
vü النوع الثالث) ا�ضتغالل الفائ�ض املايل( : �ضركات اأ�ضل عملها مباح ، ولكن لها اأر�ضدة يف البنوك

بفوائد ربوية ، اأو تقوم بتمويل م�سروعاتها عن طريق اأخذ قرو�ض ربوية من البنوك اأو من النا�ض 
حتت م�ضمى “ال�ضندات ، ذلك النوع من ال�ضركات ي�ضمى بـ “ال�ضركات املختلطة”.

 وقد اختلف العلماء املعا�ضرون يف حكمه: 
والراجح هو حترمي امل�ضاهمة اأو امل�ضاربة يف هذا النوع ، اأو الرتويج لها ؛ لأن امل�ضاهم �ضريك يف ال�ضركة 
مبقدار �ضهمه ، فكل ما تتعامل به ال�ضركة من ربا اأو غريه من املعامالت املحرمة هو �ضريك فيه ، وحترمي 
الرتويج لها)123( ؛ ملا يف ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وامل�ضاعدة على انت�ضار احلرام ، واإيقاع 

)119( د. عبد العزيز الياط، االأ�سهم وال�سندات من منظور ا�سالمي ، دار ال�سالم للطباعة والن�سر ، ط1 ، 1418هـ ، 
1997م ،�ض 27.

)120( االإمام حممد بن علي بن حممد ال�سوكاين، نيل االوطار من اأ�سرار منتقى االأخبار، مرجع �سابق، ج7، �ض95.
)121( د. حممد عثمان �ضبري، املعامالت املالية املعا�ضرة يف الفقه الإ�ضالمي، مرجع �ضابق ،�ض212، د. اأ�ضرف دوابة، 

نحو �سوق مالية اإ�سالمية، دار ال�سالم للطباعة والن�سر، ط1، 1427هـ، 2006م ،�ض31.
)122( د. حممد عثمان �ضبري، املعامالت املالية املعا�ضرة يف الفقه الإ�ضالمي، مرجع �ضابق ،�ض212.

)123( قرار جممع الفقه الإ�ضالمي التابع لرابطة العال الإ�ضالمي »فتاوى اللجنة الدائمة« )299/14( ، وكذلك جممع 
الفقه الإ�ضالمي التابع ملنظمة املوؤتر الإ�ضالمي يف دورة موؤتره ال�ضابع بجدة من 7-12 ذي القعدة1412 هـ ، املوافق 

9 - 14 اأيار )مايو( 1992 م ، قرار ب�ضاأن الأ�ضهم ، قرار جممع الفقه الإ�ضالمي التابع لرابطة العال الإ�ضالم يف دورته 
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النا�ض فيه ، وقد قال اهلل تعالى : َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َوَل َتَعاَوُنوا َعَلى اْلإِْثِم َواْلُعْدَوان)124( ، وقد اختار 
هذا القول جمهور العلماء املعا�ضرين ، منهم علماء اللجنة الدائمة لالإفتاء يف بالد احلرمني ال�ضريفني.

4- �ل�شند�ت : 
تعريف �ل�شند : �ل�شند لغة: » ان�ضمام �ضيء الى �ضيء اآخر«)125(.

ويف �ال�شطالح : » وعد مكتوب ؛ لدفع مبلغ من النقود اإلى حامله بتاريخ معني ، مع دفع ن�ضبة من الفائدة على 

قيمته ال�ضمية«)126(. ول يختلف الرباوي يف » املو�ضوعة القت�ضادية » كثريًا عن هذا التعريف حيث قال: 
»عبارة عن قر�ض طويل االأجل ، تتعهد ال�سركة املقرت�سة مبوجبه اأن ت�سدد قيمته يف تواريخ حمددة«)127( 
، ويت�ضح من هذين التعريفني اأن ال�ضند مُيّثل قر�ضًا يف احلقيقة العملية، والعربة كما هو معلوم باملقا�ضد 

واملعاين ، ولي�ض باالألفاظ واملباين ، فال�سند ال يخرج عن كونه قر�سًا)128(.
ال�سندات  اأوعية اال�ستثمار، وميكن تق�سيم  اأحد  ، وهي  اأوراق مالية ذات قيمة معينة  ال�سندات هي:  اإذن 

ح�ضب عدة اعتبارات)129(.
وتطرح احلكومات اأو ال�ضركات �ضندات لأحد �ضببني)130( :

اأخرى  الأهداف  ؛  امل�ساركة(  االكتتاب،  )القرو�ض،  التقليدية  بالطرق  املطلوب  املبلغ  توفري  تعذر   : االأول 

الرابعة ع�ضرة �ضنة 1415 هـ املوافق 1995م.
)124( املائدة :2.

)125( ابن منظور، ل�ضان العرب، مرجع �ضابق، ج23، �ض2114.
)126( د. حممد عثمان �ضبري، املعامالت املالية املعا�ضرة يف الفقه ال�ضالمي ، مرجع �ضابق ،�ض215 ، د. عبد العزيز 

الياط ، االأ�سهم وال�سندات من منظور ا�سالمي ، دار مرجع �سابق ،�ض 52 .
)127( د. را�سد الرباوي، املو�سوعة االقت�سادية ، مكتبة النه�سة امل�سرية ، القاهرة ، ط2 ، 1987م.

)128( �سنقيطي)ال(، حممد االأمي ولد غايل، االجتهاد وتطبيقاته املعا�سرة يف جمال االأ�سواق املالية، )ر�سالة 
ماج�ضتري( يف الدرا�ضات ال�ضالمية من كلية الدرا�ضات الإ�ضالمية بجامعة املقا�ضد، بريوت، النا�ضر : دار ابن حزم، 

ط1، 1429هـ، 2008م، �ض 391.
)129( ينظر للتعرف على تق�سيم ال�سندات : د. اأ�سرف دوابة، نحو �سوق مالية ا�سالمية، مرجع �سابق ،�ض42، د. عبد 

العزيز الياط ، االأ�سهم وال�سندات من منظور ا�سالمي ، مرجع �سابق ،�ض 53 .
)130( د. عبد العزيز الياط، االأ�سهم وال�سندات من منظور ا�سالمي، مرجع �سابق، �ض52 ، حممد الأمني ولد غايل 

ال�سنقيطي ، االجتهاد وتطبيقاته املعا�سرة يف جمال االأ�سواق املالية، مرجع �سابق ، �ض 260.
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كدعم احلروب ، اأو تويل امل�ضاريع ، اأو ال�ضتحواذ على �ضركات اأخرى.
الثاين : عدم رغبة ال�سركة يف اإدخال طرف اآخر يف ا�ستثماراتها. 

حكم ال�ضند : يتعلق احلكم ال�ضرعي لل�ضند بجانبني:
1- حكم اإ�ضدار ال�ضندات.
2- حكم تداول ال�ضندات.

)1( حكم �إ�شد�ر �ل�شند�ت)131( : 

من املعروف اأن القر�ض يف ال�ضريعة عقد جائز ،  بالكتاب وال�ضنة والإجماع. وعند رد القر�ض ل 
مانع من الزيادة ما مل تكن م�سروطة، وي�سهد لذلك ما رواه ال�سيخان من حديث اأبي هريرة _ر�سي اهلل 
عنه_ كان لرجل على النبي _�ضلى اهلل عليه و�ضلم_ �ضن من الإبل ، فجاء يتقا�ضاه فقال:« اأعطوه«  
، فطلبوا �ضنة ، فلم يجدوا اإل �ضنًا فوقها؛ فقال« اأعطوه« ؛ فقال: اأوفيتني اأوفاك اهلل ، فقال: النبي _�ضلى 

اهلل عليه و�ضلم_ : »اإن خريكم اأح�ضنكم ق�ضاء«)132(.
 ويحرم ا�سرتاط الزيادة. وموقف الفقهاء االإجماع على ذلك، قال ابن قدامة _ رحمه اهلل  _  » كل 
قر�ض �سرط فيه اأن يزيده فهو حرام بغري خالف«)133( ، وقد روى عن اأبي بن كعب ، وابن عبا�ض ، وابن 
م�ضعود _ر�ضي اهلل عنهم_ اأنهم نهوا عن كل قر�ض جر منفعة)134(« حيث اإنه وجه من وجوه الربا. 
ويقول القرطبي)135( » واأجمع امل�سلمون نقال عن نبيهم _�سلى اهلل عليه و�سلم_ اأن ا�سرتاط الزيادة 

يف ال�ضلف ربا ، ولو كانت قب�ضة من علف، كما قال ابن م�ضعود اأو حبة واحدة«.
ولو تدبرنا و�سف ال�سندات ، ثم حرمة ا�سرتاط الزيادة التي انعقد عليه االإجماع)136(؛ فاإن جميع اأنواع 
ال�سندات التي تت�سمن ا�سرتاط رد املبلغ وزيادة �سواء كانت يف اجلن�ض اأو ال�سفة ، و�سواء كانت �ستدفع عند 

)131( د. حممد عثمان �ضبري، املعامالت املالية املعا�ضرة يف الفقه ال�ضالمي ، مرجع �ضابق ،�ض219.
)132( المام البخاري ، �ضحيح البخاري ، يف ال�ضتقرا�ض واأداء الديون واحلجر والتفلي�ض  ، ح/2254.

)133( ابن قدامة ، املغني، ج6 ، �ض436 .
)134( الإمام اأبي بكر اأحمد بن احل�ضني البيهقي، ال�ضنن الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط3، 1424هـ، 2003م، ج5، �ض573، ح/10933.
)135( القرطبي ، اجلامع الأحكام القراآن الكرمي ، ج3 ، �ض241 .

)136( د. عبد العزيز الياط، االأ�سهم وال�سندات من منظور ا�سالمي ، مرجع �سابق ،�ض 55 .
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اأ�ضل القر�ض اأو على وجه التق�ضيط؛ يحرم �ضرعا التعامل بها)137( ، �ضواء كانت جوائز توزع بالقرعة ، اأو 
مبلغا مقطوعا ، و�ضواء كانت اجلهات امل�ضدرة لها خا�ضة اأو عامة ، ول اأثر لت�ضميتها �ضهادات اأو �ضكوكا 
، وكذلك  اأو عائدًا  اأو عمولًة  اأو ريعًا  بها ربحًا  امللتزم  الربوية  الفائدة  ت�ضمية  اأو   ، اأو ادخارية  ا�ضتثمارية 
اأن التحرمي ناجت عن ا�ضتغالل من الغني  اأثر كذلك لراأي البع�ض  ال�ضندات ذات الكوبون ال�ضغرى ، ول 
للفقري والبنك امل�ضدر لل�ضندات لي�ض فقريًا وحامل ال�ضند لي�ض غنيًا ولذلك فال حرج من اإباحة هذه الف

ائدة.                                                                  
اأو  اإ�ضدار  ومن البدائل لل�ضندات املحرمة)138( ما يعرف ب�ضندات املقار�ضة الإ�ضالمية، والتي تتمثل يف 
�سراء اأو تداول ال�سندات اأو ال�سكوك القائمة على اأ�سا�ض امل�ساربة مل�سروع اأو ن�ساط ا�ستثماري معي بحيث 
هذه  من  ما ميلكون  بقدر  امل�ضروع  هذا  ربح  من  ن�ضبة  لهم  واإمنا   ، مقطوع  نفع  اأو  فائدة  ملالكها  يكون  ل 

ال�ضندات اأو ال�ضكوك ول ينالون من الربح اإل اإذا حتقق فعاًل)139(.
املوازنة : يرجح الباحث راأي املجاميع الفقهية بحرمة التعامل مبثل هذا النوع من ال�سندات التي ت�سرتط 
الفقهية املعتربة، وذلك حفظًا  التي تطرحا املجاميع  البدائل  للتعامل يف  الزيادة، وينظر  احل�ضول على 

للمال من احلرام، ودرءًا للف�ضاد.

)137( الن�ض الكامل لقرار جممع الفقه الإ�ضالمي التابع ملنظمة املوؤتر الإ�ضالمي يف ذلك الدورة املنعقدة يف جدة يف 
الفرتة )17-23�ضعبان 1410هـ املوافق 14-20اآذار مار�ض 1990م( .

)138( د. حممد عثمان �ضبري، املعامالت املالية املعا�ضرة يف الفقه ال�ضالمي ، مرجع �ضابق ،�ض227 ، حممد الأمني 
ولد غايل ال�سنقيطي ، االجتهاد وتطبيقاته املعا�سرة يف جمال االأ�سواق املالية ،مرجع �سابق ،�ض392.

)139( القرار )5( للدورة الرابعة ملجمع الفقه الإ�ضالمي، منظمة املوؤتر الإ�ضالمي، ب�ضاأن �ضندات امل�ضاربة » جدة يف 
18- 23 جمادى الآخرة 1408 هـ املوافق 6 – 11فرباير 1988م .
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�ملطلب �لثاين : �لعقود �لتي مل تكن من قبل وقد ��شتحدثها �لنا�ض مثل 
�ملناق�شة، �لبور�شة ،�ل�شهم ، �ل�شند 

�أواًل : �لتجارة �الإلكرتونية)140(
يتطلب تطور املجتمعات اال�سالمية مواكبة التحديات واالجنازات التي حتدثها املعارف االن�سانية عامة؛ 
_«احلكمة �سالة املوؤمن«_ ، وتوطينها واالنتفاع بها بعد اخ�ساعها لن�سو�ض الكتاب وال�سنة ،  ومقا�سد 
ال�ضريعة ال�ضالمية الغراء، ومن تلك التطورات _ والتي ل ي�ضتطيع الإن�ضان اإنكارها اأو وقف منوها_ 
ما يعرف بالتجارة اللكرتونية ؛ حيث غزت كل بيت ، ودخلت تفكري كل اأ�ضرة يف املجتمع الإ�ضالمي ، وهي 

اإحدى نوازل القت�ضاد املعا�ضر.
والتجارة اللكرتونية هي م�ضطلح مركب ميكن اإدراكه وت�ضوره باإدراك اأجزائه ومكوناته.

كلمة  اأما  الربح)142(.  لغر�ض  املال  تقليب  هي  وا�ضطالحا:  وال�ضراء.  البيع  هي   : لغة)141(  فالتجارة 

للتجارة  تعريف  واأف�ضل  ال�ضالمي،  الفقه  يف  �ضابقا  يرد  ل  حديث  مفهوم  فهي  الإلكرتونية)143( 
تلقائية  ب�ضورة  جتري  التجارية  املالية  املعامالت  جعل  اأجل  من  التقنية  تطبيق  اأنها:  اللكرتونية)144( 
و�ضريعة ، كاأداة من اأجل تلبية رغبات ال�ضركات وامل�ضتهلكني واملدراء يف خف�ض التكاليف وزيادة الكفاءة 
والدمات  للب�سائع  واالإعالن  والرتويج  والبيع  ال�سراء  بعمليات  يت�سل  ما  كل  تنفيذ  اأو  االجناز،  و�سرعة 

واملعلومات ، با�ضتخدام الو�ضائل الإلكرتونية املتعددة)145(.   

)140( �ضلطان بن ابراهبم الها�ضمي، التجارة اللكرتونية واأحكامها يف الفقه ال�ضالمي، ر�ضالة دكتوراه، جامعة المام 
حممد بن �ضعود، 1428هـ .

)141( تاج العرو�ض، اجلزء العا�ضر، �ض278.
)142( تاج العرو�ض، اجلزء العا�ضر، �ض279 .  

)143( وهي كلمة اجنليزية تعني تدفق البيانات عرب �سحنات كهربائية، املعجم الو�سيط، مادة األك، �ض24.
)144( حممد عادل عبد العزيز، التجارة اللكرتونية والفكر املحا�ضبي ، �ضركة الو�ضيط التجاري، القاهرة، 2005م ، 

�ض10.
)145( �سليمان عبد الرازق اأبو م�سطفى، التجارة االلكرتونية يف الفقه اال�سالمي، ر�سالة ماج�ستري، اجلامعة 

ال�ضالمية بغزة، اأبريل 2005م ، من�سورات اآفاق، غزة ، د.ت ، �ض62 . 
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كما اأن التجارة الإلكرتونية تعترب عقدًا من البيوع، واأول اأركانه)146(: طريف العقد، فالطرف االأول املاأذون 
له بالت�ضرف يف ال�ضلعة اأ�ضالة اأو وكالة)147(، اأما الطرف الثاين فهو من يوؤول اليه تلك ال�ضلعة الذي يقوم 

بالتجول يف املوقع لختيارها)148(.
واأما ال�ضيغة فقد تكون الطريقة التي تعر�ض بها ال�ضلعة »الكاتالوج« اأي امل�ضتند الذي توجد به موا�ضفات 

ال�ضلعة .
الركن الأخري للتجارة اللكرتونية : العو�ضان ، وهما الثمن وال�ضلعة ، فالثمن بدل للمبيع ، وال�ضلعة ياأخذها 

امل�ضرتي عو�ضًا عن الثمن الذي دفعه، وميكن الدفع عند ال�ضتالم اأو عند الدفع املبا�ضر عرب الإنرتنت.
اأن العلم باملعقود عليه يتحقق  وقد اتفق الفقهاء يف �سرط املحل، واأن يكون معلومًا؛ حيث راأوا 
بالإ�ضارة اأو بالروؤية، اإذا كان املحل موجودًا يف جمل�ض العقد)149(، اإل اأنهم اختلفوا يف الكتفاء بالو�ضف 
اإذا كان املحل غائبًا عن جمل�ض العقد، وجوهر اخلالف حول بيان حمل العقد)150( ، وحب�ضه ، ونوعه ، 

ومقداره؛ 
وانق�ضم الفقهاء الى راأيني :

اأ- جمهور الفقهاء: يرون جواز البيع على الو�ضف. 
ب- ذهب بع�ض ال�ضافعية واحلنابلة الى عدم جواز البيع على الو�ضف.

ويعود هذا الختالف الى نق�ض العلم املتعلق بال�ضفة عن العلم املتعلق بالروؤية ، وهل يعد ذلك جهاًل موؤثرًا 
يف البيع؛ فيعترب من الغرر ، اأم لي�ض مبوؤثر ؛ فيعترب من الغرر الي�ضري املعفو عنه _اأي  الراأي ب�ضحة 

البيع وجوازه _ .
وا�ضتدل اجلمهور على �ضحة البيع على الو�ضف بالكتاب وال�ضنة والقيا�ض؛ فقد جاءت الآية الكرمية َواأََحلَّ 
َبا)151( ؛ فالبيع مباح مطلقًا ، واحلل عاٌم ، و ي�ضتمل البيع احلا�ضر، والغائب املو�ضوف  َم الرِّ ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ اهللَّ

)146( �سليمان عبد الرازق اأبو م�سطفى، التجارة االلكرتونية يف الفقه اال�سالمي ، مرجع �سابق ، �ض65 .
)147( د. م�سطفى اأحمد الزرقا، املدخل الفقهي العام، دار القلم، دم�سق، ط1، 1418هـ ،1998م 400/1 .

)148( حممد عادل عبد العزيز، التجارة اللكرتونية والفكر املحا�ضبي، مرجع �ضابق ،�ض14.
)149( د. العيا�ضي فداد، البيع على ال�ضفة، للعني الغائبة وما يثبت يف الذمة، البنك ال�ضالمي للتنمية، جدة، بحث 

رقم 56، ط1، 1421هـ، 2000م، �ض39.
)150( �سليمان عبد الرازق اأبو م�سطفى، التجارة االلكرتونية يف الفقه اال�سالمي ، مرجع �سابق ، �ض76.

)151( البقرة : 275.
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يف الذمة ، ول َيرد ما يحرمه من القراآن وال�ضنة النبوية)152( ، كما ا�ضتدل اجلمهور اأن الو�ضف يف البيع 
يقوم مقام الروؤية عند تعذرها كما يف قول الر�ضول _�ضلى اهلل عليه و�ضلم_ )ل تبا�ضر املراأة املراأة 
؛ فتنعتها لزوجها كاأنه ينظر اليها()153( ؛ حيث ُيْفهم منه اأن الو�ضف يقوم مقام النظر يف احلرمة، ويف 
البيع يقوم الو�ضف مقام الروؤية عند تعذره ، كما قا�ض اجلمهور بيع ال�ضلعة الغائبة املو�ضوفة على ال�َضَلم ؛ 
فكما يجوز ال�ضلم يف العني على ال�ضفة ، ول يعد ذلك غررًا؛ يجوز اأن يبيع على ال�ضفة ول يعد ذلك غررًا .

اأما الراأي الثاين فا�ضتدلوا على عدم اجلواز باأدلة من ال�ضنة والقيا�ض:
حيث جاء يف احلديث ال�ضريف عن اأبي هريرة _ر�ضي اهلل عنه_ قال : نهى ر�ضول اهلل _�ضلى اهلل 
عليه و�ضلم_ عن بيع الغرر وعن بيع احل�ضاة«)154( ؛ ف�ضمل النهي كل بيع فيه غرر ، وبيع الغائب فيه هذا 
الغرر، واأما القيا�ض فهو يتعلق بقيا�ض بطالن بيع الغائب اذا علق بال�ضفة على بطالن ال�ضلم اإذا علق بالعني 
؛ الأن طريق معرفة العي الغائبة الروؤية ، وهو مل يعرف بها كما لو اأ�سلم يف �سيء ومل ي�سفه فال ي�سح واإن 
�ساهده ؛ الأن طريق معرفته الو�سف ، ولذا فاإن املعرفة بال�سفة معرفة بعي ال�سيء املو�سوف ، واالإخالل 

بالروؤية يف املرئيات كالإخالل بال�ضفة يف ال�ضفات)155(. 
ونتيجة لذلك: فاإن العقود املعتربة �ضرعا منها عقد مبني العلم بال�ضلعة فيه على الو�ضف ؛ فيكون البيع 
التقييد  باأن الآية عامة ، وهذا  اأدلة اجلمهور  ال�ضافعية واحلنابلة قد اعرت�ضوا على  ، واإذا كان  �ضحيحا 
بالغائب املو�ضوف ل دليل عليه ، وهذا العرتا�ض غري �ضحيح ؛ نظرًا لأن التخ�ضي�ض م�ضتفاد من اأدلة 
اأخرى، كما اأن بيع الغائب على ال�ضفة يجوز؛ لأن اجلهل يف هذا البيع ي�ضري؛ فيح�ضل العلم الذي ينفي 

اجلهالة، وهذا يكفي يف ال�ضلم)156(. 
ولدى املوازنة بي الراأيي يرجح الباحث قول اجلمهور القائل بجواز بيع العي ب�سرط و�سفها للم�سرتي؛ 
حيث جاء اجلمهور باأدلة �ضرعية اأكرث قوة ، كما اأن جواز هذا البيع يتما�ضى مع مقا�ضد ال�ضريعة ال�ضالمية 
الغراء ، وتنع اإمكانات الت�ضييق على امل�ضلمني، وميكن تطبيق ذلك من خالل تقدمي م�ضتند يبني املعلومات 
الكافية عن ال�سلعة مبوا�سفاتها الدقيقة ، و�سروط الت�سليم ، ودليل اال�ستعمال ، وطرق ال�سمانة ، وكذلك 

تكاليف النقل وال�ضحن الذي يعرف حاليًا بالكتالوج ، الأمر الذي ينفي امكانات اجلهالة.

)152( القرطبي ، اجلامع الأحكام القراآن الكرمي ، املجلد الثاين، �ض384 .
)153( البخاري ، �ضحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب ل تبا�ضر املراأة املراأة ، ح/5240 .

)154( ابن ماجة ، �ضنن ابن ماجة ، ح/2194.
)155( د. العيا�ضي فداد ، البيع على ال�ضفة، للعني الغائبة وما يثبت يف الذمة، مرجع �ضابق، �ض45 .

)156( ابن قدامة ، املغني ، ج3، �ض582 .
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�خلامتة

�أواًل : نتائج �لدر��شة:

1- اأن هناك �ضلم ترجيح بني الأحكام والأدلة املتعار�ضة، للخروج منها بحكم �ضرعي �ضحيح، وهذا ال�ضلم 
هو فقه املوازنات . 

2- اأن هناك منهج بحث وا�ضتدلل خا�ض بالنوازل، من خالل اأ�ضول الفقه ، وفقه املوازنات ، واملقا�ضد 
ال�ضرعية .

3- اأن منهج البحث يف النوازل علم عقلي، وي�ضتفيد من مناهج البحث يف القت�ضاد املعا�ضر _ احلكمة 
�ضالة املوؤمن_ ، ويالحظ اأن النوازل القت�ضادية تتطلب كفاءات خمتلفة ، مثل القت�ضاد.

4- ميكن اأن يحل فقه املوازنات كافة اإ�ضكالت النوازل التي يواجهها املجتمع ال�ضالمي يف كل حني .
والتدخلية   ، )الراأ�ضمالية(  احليادية  بني  و�ضطي  دور  امل�ضلم  واحلاكم  الدولة  دور  اأن  الدرا�ضُة  بّينت   -5

)ال�ضرتاكية( ؛ فالدولة الإ�ضالمية واحلاكم يقومون بدور الرعاية للمجتمع ، وتنفيذ ال�ضيا�ضة ال�ضرعية.
الدولة  الربوي، ويجب على  التعامل  اإلى �سبهات  توؤدي  املالية  االأوراق  اأن بع�ض املعامالت يف  6- يالحظ 

الإ�ضالمية اإيجاد البدائل ال�ضرعية، ك�ضندات املقار�ضة التي يتفق الفقهاء باأنها حالل.
7- الحتكار يوقع بال�ضرر على القت�ضاد يف املجتمع الإ�ضالمي، �ضواء من حيث ال�ضتهالك وزيادة الطلب 
على ال�ضلع ؛ ب�ضبب عدم توفرها ، اأو من حيث الإنتاج ؛ بقيام املنتج بتحميل امل�ضتهلك تكاليف الزيادة يف 

ال�ضعر. 

فقه املوازنات ودوره في النوازل االقتصادية املعاصرة
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ثانيًا : �لتو�شيات

1-  العمل على اعادة النظر يف الربامج والتخ�ض�ضات يف اجلامعات ال�ضالمية ، ل �ضيما اأن هناك علومًا 
ميكن ال�ضتفادة منها لتطوير الإقت�ضاد الإ�ضالمي ، منها فقه املوازنات ، فقه النوازل ، املقا�ضد ال�ضرعية.

2- تو�ضي الدرا�ضة بقيام العلماء والباحثني يف ال�ضناعات املالية ال�ضالمية اأن يعملوا على تطوير اأدوات 
مالية جديدة ت�سم منتجات بديلة عن املنتجات التقليدية الربوية ، االمر الذي من �ساأنه النهو�ض ب�سوق 

اإ�ضالمية حقيقية.
3- �ضرورة فتح املجال لدخول مناهج البحث يف الإقت�ضاد املعا�ضر اإلى دائرة الإقت�ضاد الإ�ضالمي، مبا ل 

يتعار�ض مع قواعد اال�ستنباط واال�ستدالل يف العلوم ال�سرعية .
4- ت�ضكيل فريق علمي موؤهل بعلوم الفقه وعلوم القت�ضاد يف اآن واحد ، يتبع املوؤ�ض�ضات املركزية للدول 
اإحدى   ، الفقهية  املجاميع   ، بجدة  للتنمية  ال�ضالمي  البنك   ، ال�ضالمي  املوؤتر  _منظمة  ال�ضالمية 
اجلامعات ال�ضالمية_ وتكون مهمته �ضبط التكييف الفقهي للنوازل القت�ضادية التي تواجه املجتمعات 

ال�ضالمية بني احلني والآخر .
5- تطوير اآليات القر�ض احل�ضن لتغطية اأ�ضكال العجز يف احلاجات ال�ضرورية يف املجتمعات الإ�ضالمية.

6- اأن تبقى الدولة االإ�سالمية دولة راعية لل�سوق ، وال تقوم بالت�سعري ، بل تقوم باإزالة العقبات التي تقف 
اأمام �ضعر التوازن _الثمن العدل_. 

7- اأن تقوم الدولة بوقف كافة االأوراق املالية التي تثري �سبهات الربا ، واأن تقوم باإ�سدار االأ�سهم العادية، 
و�ضندات املقار�ضة الإ�ضالمية.

8- حماربة الحتكار بكافة الو�ضائل والتقنيات القانونية والت�ضريعية ، واتخاذ العقوبات الكافية لردعهم. 
9- و�ضع معايري وا�ضحة وثابتة يف املجتمع الإ�ضالمي ؛ ملنع حالت بيع الغرر اأو الغ�ض يف التعامل القت�ضادي 

عرب ال�ضبكة العنكبوتية .
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�ملر�جع :

�أواًل : �لكتب

- ابن حجر الع�ضقالين، الإمام احلافظ اأحمد بن علي، فتح الباري ب�ضرح �ضحيح البخاري، حتقيق حممد 
فوؤاد عبد الباقي، دار املعرفة، بريوت، ط:بدون.

- ابن تيمية، تقي الدين اأحمد، جمموع الفتاوي، جمع وترتيب عبد الرحمن بن حممد بن قا�ضم العا�ضي 
النجدي، 1991م، عال الكتب، الريا�ض.

- القا�ضي اأبي الوليد حممد بن اأحمد ابن ر�ضد، بداية املجتهد ونهاية املقت�ضد، حتقيق فريد عبد العزيز 
اجلندي، دار احلديث، القاهرة، 1425ه، 2004م.

ابن عابدين(،  تنوير الب�ضار )حا�ضية  املختار �ضرح  الدر  املحتار على  اأمني، رد  ابن عابدين، حممد   -
حتقيق ال�سيخ عادل عبد املوجود، دار عامل الكتب، الريا�ض، طبعة خا�سة، 1423ه، 2003م.   

- ابن فار�ض، اأبي احل�ضني اأحمد ، معجم مقايي�ض اللغة، حتقيق و�ضبط عبد ال�ضالم حممد هارون، دار 
الفكر للطباعة والن�ضر، 1399هـ، 1979م.

- موفق الدين اأبو حممد عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�ضي، املغني، حتقيق د. عبد اهلل عبد املح�ضن 
الرتكي، دار عامل الكتب، الريا�ض، ط3، 1417ه، 1997م.

- ابن قيم اجلوزية، الإمام �ضم�ض الدين اأبي عبد اهلل ، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، دار الفكر للطباعة 
والن�ضر، بريوت، 1424هـ، 2003م.

�سيد  حتقيق  ال�سرعية،  ال�سيا�سة  يف  احلكمية  الطرق  اهلل،  عبد  ابي  الدين  �سم�ض  اجلوزية،  قيم  ابن   -
عمران، دار احلديث، القاهرة، ط1، 1423هـ، 2002م.

- ابن ماجة، �سنن ابن ماجة، دار اجلوزي للطباعة والن�سر، ط1 ،2011م.
- ابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور االأفريقي امل�سري، ل�سان العرب، دار املعارف، ط: بدون

- ابن عبد الرب، اأبي عمر يو�ضف، جامع بيان العلم وف�ضله، حتقيق ابي ال�ضبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، 
ط1، 1414هـ ، 1994م.

- ابن عبد ال�ضالم، قواعد الأحكام يف اإ�ضالح الأنام ) القواعد الكربى(، حتقيق د. نزيه كمال حماد، د. 
عثمان جمعة �ضمريي، دار القلم، دم�ضق، الطبعة الأولى، 1421هـ، 2000م.

- الإمام جمال الدين عبد الرحيم بن احل�ضن الآ�ضنوي، نهاية ال�ضول يف �ضرح منهاج الأ�ضول للبي�ضاوي، 
عامل الكتب، ط: دون  .
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- ابو زيد، د. بكر عبد اهلل، فقه النوازل ، ق�ضايا فقهية معا�ضرة ، موؤ�ض�ضة الر�ضالة ، بريوت ، الطبعة 
الولى ، 1416هـ ، 1996م .

- اأبو داوود ، �سنن اأبي داوود ، دار اجلوزي للطباعة والن�سر ، بريوت ، ط1، 2011م .
الكتب  دار  تامر،  الطالب، حتقيق د حممد  رو�ض  �ضرح  املطالب  اأ�ضنى   ، زكريا  ال�ضيخ  اأن�ضارى)ال(،   -

العلمية بريوت، الطبعة الأولى، 2000م.
- باح�ضني)ال( د. يعقوب بن عبد الوهاب ، التخريج عند الفقهاء والأ�ضوليني، درا�ضة نظرية تطبيقية، 

مكتبة الر�ضد ، الريا�ض ، 1414هـ.
- باجي)ال(، اأبي الوليد �ضليمان بن خلف، اإحكام الف�ضول يف اأحكام الأ�ضول، حتقيق عبد املجيد الرتكي، 

ط2، 1415هـ، 1995م، دار الغرب ال�ضالمي، بريوت. 
- باجي)ال(، القا�سي ابو الوليد �سليمان بن خلف، كتاب املنتقي �سرح موطاأ االإمام مالك، دار الكتاب 

اال�سالمي )ن�سخة ط1 من مطبعة ال�ضعادة، 1332ه(، القاهرة. 
- بخاري)ال(، الإمام اأبي عبد اهلل حممد بن ا�ضماعيل، �ضحيح البخاري، حتقيق حممود حممد ن�ضار، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط2،1423هـ، 2002م.
- بخاري)ال(، الإمام عالء الدين عبد العزيز البخاري، ك�ضف الأ�ضرار عن اأ�ضول فخر الإ�ضالم، حتقيق 

عبد اهلل حممود عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأولى، 1418ه، 1997م.  
براوي)ال( ، د. را�سد، املو�سوعة االقت�سادية، مكتبة النه�سة امل�سرية، ط2، 1987م.

- بن عبد ال�ضالم،عز الدين، قواعد الأحكام يف ا�ضالح النام) القواعد الكربى(، حتقيق د. نزيه كمال 
حماد، د. عثمان جمعة �ضمريي، دار القلم، دم�ضق، 1421هـ ، 2000م.

- بهوتى)ال(، من�ضور بن يون�ض بن اإدري�ض، �ضرح منتهى الإرادات، عال الكتب، بريوت، الطبعة الثانية 
1996م.

- الإمام اأبي بكر اأحمد بن احل�ضني البيهقي، ال�ضنن الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب 
العلمية، بريوت، ط3، 1424هـ، 2003م .

- ترمذي)ال( ، �سنن الرتمذي، دار اجلوزي للطباعة والن�سر ، بريوت ، ط1، 2011م.
حممد  �ضالح  حتقيق  الفقه،  اأ�ضول  يف  اجلويني،الربهان  اهلل  عبد  بن  امللك  عبد  املعايل  اأبي  الإمام   -

عوي�سة، دار الكتب العلمية، ط1، 1418ه، 1997م.
- جيزاين)ال(، حممد بن ح�سي، فقه النوازل، درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية، دار ابن اجلوزي، ط2، 1427هـ، 

2006م.
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- حفناوي)ال(، حممد اإبراهيم حممد، التعار�ض والرتجيح عند الأ�ضوليني واأثرهما يف الفقه ال�ضالمي 
، دار الوفاء للطباعة والن�سر والتوزيع ، املن�سورة ، ط2 ، 1987م.

- د. عبد العزيز الياط، ال�سركات يف ال�سريعة االإ�سالمية، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط3 ، 1408هـ ، 
1987م.

- د. عبد العزيز الياط، االأ�سهم وال�سندات من منظور ا�سالمي، دار ال�سالم للطباعة والن�سر ، ط1 ، 
1418هـ، 1997م .

دم�ضق،  جامعة  من�ضورات  ط3،  املذاهب،  مع  املقارن  االإ�سالمي  الفقه  فتحي،  حممد  د.  دريني)ال(،   -
1412هـ، 1991م-1992م.

- دوابة، د. اأ�سرف، نحو �سوق مالية ا�سالمية، دار ال�سالم للطباعة والن�سر، ط1، 1427ه، 2006م 
كتاب-نا�ضرون، بريوت،  ال�ضالمي،  الفقه  واآثاره يف  الحتكار   ، الرحمن  د. قحطان عبد  - دوري)ال(، 

ط1، 1432هـ، 2011م.
1404هـ،  بريوت،  الفكر،  دار  املنهاج،  �ضرح  اإلى  املحتاج  نهاية  الرملي،  العبا�ض  اأبي  بن  الدين  �ضم�ض   -

.1984
مطبعة  العزباوي،  الكرمي  عبد  حتقيق  القامو�ض،  جواهر  من  العرو�ض  تاج  الزبيدي،  مرت�ضى  حممد   -

حكومة الكويت، الكويت، 1422ه، 2001م.
- زرقا)ال(، د. م�سطفى اأحمد، املدخل الفقهي العام، دار القلم، دم�سق، ط1، 1418هـ ،1998م.

- زرك�ضي)ال(، الإمام حممد بن بهادر عبد اهلل، املنثور يف القواعد، حتقيق د. تي�ضري فائق اأحمد حممود، 
وزارة الأوقاف وال�ضئون الإ�ضالمية، الكويت، الطبعة الأولى، 1402هـ، 1982م.

- زرك�ضي)ال(، الإمام بدر الدين حممد بن بهادر، البحر املحيط يف اأ�ضول الفقه، وزارة الأوقاف وال�ضئون 
الإ�ضالمية، الكويت، حترير د، عبد اهلل عبد القادر العاين، الطبعة الثانية، 1413ه، 1992م.

- زيدان، عبد الكرمي، املدخل لدرا�سة ال�سريعة االإ�سالمية، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط11، 1989م.
دار  الأفغاين،  الوفاء  اأبي  ال�ضرخ�ضي، حتقيق  اأ�ضول  اأحمد،  بن  بكر حممد  اأبي  الإمام  �ضرخ�ضي)ال(   -

الكتب العلمية، ط1، 1414هـ، 1993م.
- �سو�سوة)ال(، د. عبد املجيد حممد، بحوث معا�سرة يف ا�سول الفقه، دار امل�سرية، عمان االردن، ط1، 

1432هـ، 2011م.
- �سيوطي)ال( االمام جالل الدين عبد الرحمن ، االأ�سباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه ال�سافعية، دار 

الكتب العلمية،ط1،1403،1983. 

فقه املوازنات ودوره في النوازل االقتصادية املعاصرة



2081

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

- �ساطبي)ال(، االمام ابي ا�سحق ابراهيم بن مو�سى، املوافقات يف ا�سول الفقه، حتقيق ال�سيخ عبد اهلل 
دراز، دار الكتب العلمية، ط7، 1426هـ، 2005م.

- �سافعي)ال(، االمام حممد بن ادري�ض، الر�سالة، حتقيق اأحمد �ساكر، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ط3، 
1426هـ، 2005م. 

االردن ،ط3،  النفائ�ض،  دار  اال�سالمي،  الفقه  املعا�سرة يف  املالية  املعامالت  �سبري، د. حممد عثمان،   -
1419هـ، 1999م.

األفاظ املنهاج، حتقيق حممد خليل عيتاين، دار  اإلى معرفة معاين  - الطيب ال�سربيني، مغني املحتاج 
املعرفة، بريوت، ط1، 1418هـ، 1997م.

- �سريف)ال(، د. حممد عبد الغفار، بحوث فقهية معا�سرة، دار ابن حزم، بريوت، ط1،1420هـ ، 1999م.
بن  �ضامي  اأبي حف�ض  الأ�ضول، حتقيق  علم  اإلى  الفحول  اإر�ضاد  علي،  بن  الإمام حممد  �ضوكاين)ال(   -

العربي االأثري، دار الف�سيلة، الريا�ض، ط1، 1421هـ، 2000م.
- �سوكاين)ال(، االإمام حممد بن علي، نيل االوطار من اأ�سرار منتقى االأخبار، حتقيق اأبو معاذ طارق بن 

عو�ض اهلل بن حممد، دار ابن القيم للطباعة والن�سر، ط1، 1426هـ، 2005م.
- �ضيباين)ال(، المام حممد بن احل�ضن، املخارج من احليل، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1419هـ 

، 1999م.
اإدارة حمافظ االأوراق املالية يف م�سر، درا�سة تاأ�سيلية لبور�سات االأوراق  - طاحون، ن�سر علي، �سركة 

املالية، دار النه�ضة العربية، 2003م.
- عالء الدين بن م�ضعود الكا�ضاين، بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع، دار احلديث،القاهرة،1426هـ، 

2005م.
- كمايل)ال(، عبد اهلل يحي، تاأ�سيل فقه املوازنات، بريوت، دار ابن حزم، ط1، 2000م.

- كمايل)ال( ، عبد اهلل يحي ، مقا�ضد ال�ضريعة ال�ضالمية يف �ضوء فقه املوازنات ، بريوت ، دار ابن حزم 
، الطبعة الولى ، 2000م.

- فداد، د. العيا�ضي، البيع على ال�ضفة، للعني الغائبة وما يثبت يف الذمة، البنك ال�ضالمي للتنمية، جدة، 
بحث رقم 56، الطبعة الولى ، 1421هـ ، 2000م .

 ، وهبة  مكتبة  وال�ضنة،  القراآن  �ضوء  يف  جديدة  درا�ضة  الولويات،  فقه  يف  يو�ضف،  د.  قر�ضاوي)ال(،   -
القاهرة، ط2، 1416هـ، 1996م.

38- قر�ضاوي)ال(، د. يو�ضف ، بيع املرابحة لالمر بال�ضراء كما جتريه امل�ضارف ال�ضالمية ، درا�ضة يف 
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�سوء الن�سو�ض والقواعد ال�سرعية ، مكتبة وهبة ، ط3 ، 1415هـ ، 1995م.
- قر�ضاوي)ال(، د. يو�ضف ، الفقه الإ�ضالمي بني االأ�سالة والتجديد ، موؤ�س�سة الر�سالة ، ط1، بريوت ، 

1422هـ ، 2001م.
- قر�ضاوي)ال(، د. يو�ضف ، ال�ضيا�ضة ال�ضرعية يف �ضوء ن�ضو�ض ال�ضريعة ومقا�ضدها ، مكتبة وهبة ، 

القاهرة ، ط2 ، 1426هـ ، 2005م.
- قرطبي)ال(: اأبو عبد اهلل حممد االن�ساري، اجلامع الأحكام القراآن، دار البيان العربي، القاهرة ،ط1، 

1429هـ، 2008م.
- قلعه جي ، د.حممد روا�ض ، معجم لغة الفقهاء ، دار النفائ�ض  بريوت ، ط2 ،1408هـ ، 1988م.

- عا�سور ، االمام حممد الطاهر، مقا�سد ال�سريعة العامة، دار ال�سالم، القاهرة،ط5، 1433هـ، 2012م .
- عال)ال( ، يو�ضف حامد، املقا�ضد العامة لل�ضريعة ال�ضالمية ، املعهد العاملي للفكر ال�ضالمي ، الوليات 

املتحدة ، هريدن ، ط1،1991م .
- عبد العزيز، حممد عادل، التجارة اللكرتونية والفكر املحا�ضبي، �ضركة الو�ضيط التجاري، القاهرة، 

2005م. 
- عقلة، حممد، درا�سات يف الفقه املقارن، مكتبة الر�سالة احلديثة، عمان، ط1، 1983م.

اأبي حامد حممد الغزايل، امل�ست�سفى من علم االأ�سول، حتقيق جنوى �سو، دار اإحياء الرتاث  - االإمام 
االإ�سالمي، بريوت، ط1، 1418هـ، 1997م.

الطبعة  الدولية،  ال�سروق  الو�سيط، مكتبة  املعجم  القاهرة،  العربية،  اللغة  - مراد، جمال حلمي، جممع 
الرابعة، 1425هـ، 2004م.

- ملحم، د. اأحمد ، بيع املرابحة وتطبيقاته يف امل�ضارف الإ�ضالمية ، دار الثقافة للن�ضر والتوزيع ، عمان 
) الأردن ( الطبعة الأولى ، 2005م.

اأ�سواق راأ�ض املال يف �سوريا ) ن�سخة الكرتونية ( دم�سق،  اأمين عزن، تطوير  - ميداين)ال(، د. حممد 
�ضوريا.

- ن�سائي)ال(، �سنن الن�سائي، دار اجلوزي للطباعة والن�سر، ط1 ، 2011م.
العال  يف  العلمي  املنهج  واكت�ضاف  ال�ضالم  مفكري  عند  البحث  مناهج   ، �ضال  علي  د.  ن�ضار)ال(،   -

اال�سالمي، دار النه�سة العربية، ط3، 1404هـ، 1984م.
للثقافة،  الوطني  املجل�ض  الكويت،  املعرفة،  عامل  واالقت�ساد،  االإ�سالم  النجار،  علي  الهادي  عبد  د.   -

العدد63، مار�ض1983م.
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- جنار)ال(، د. فريد، البور�سات والهند�سة املالية، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، االإ�سكندرية، 1999م.
- نووي)ال(، حمي الدين يحي بن �سرف، �سحيح م�سلم ب�سرح النووي، املطبعة امل�سرية باالأزهر، ط1، 

1347م، 1929هـ.
العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  عادل  حتقيق  الطالبني،  رو�ضة  �ضرف،  بن  يحي  الإمام  نووي)ال(،   -

بريوت،.

ثانيًا : �لر�شائل �لعلمية 

ماج�ستري(،  )ر�سالة  اال�سالمي،  الفقه  االلكرتونية يف  التجارة   ، الرازق  عبد  �سليمان  اأبو م�سطفى،   -1
اجلامعة ال�ضالمية بغزة، اأبريل 2005م ، من�سورات اآفاق، غزة ، د.ت .

2- بغا)ال(، د. م�ضطفى ديب، اثر الدلة املختلف فيها يف الفقه ال�ضالمي، )ر�ضالة دكتوراه(، جامعة 
الزهر، دار المام البخاري، دم�ضق، الطبعة والن�ضر ، د.ت .

3- بنا)ال(، د. حممد علي، القر�ض امل�ضريف، درا�ضة تاريخية مقارنة بني ال�ضريعة ال�ضالمية والقانون 
الو�سعي)ر�سالة دكتوراه(، دار الكتب العلمية، ط1،1427هـ ، 2006م.

دكتوراه(  ال�ضالمية)ر�ضالة  وال�ضريعة  يتفق  مبا  امل�ضرفية  الأعمال  تطوير  ح�ضن،  �ضامي  د.  حمود،   -4
مكتبة ال�سرق، عمان، ط2، 1402هـ، 1982م .

5- �ضريري)ال( ، د. مولود الطيب، ا�ضتثمار الن�ض على مدى التاريخ ال�ضالمي)ر�ضالة دكتوراه(، دار 
الكتب العلمية، بريوت، ط1، 2009م.

6- �ضويد)ال(، ناجي ابراهيم، فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق، )ر�ضالة ماج�ضتري( يف الدرا�ضات 
ال�ضالمية من املعهد العايل للدرا�ضات ال�ضالمية بجامعة املقا�ضد، بريوت، النا�ضر : دار الكتب العلمية، 

ط1، 1423هـ، 2002م.
املالية،  االأ�سواق  جمال  يف  املعا�سرة  وتطبيقاته  االجتهاد  غايل،  ولد  االأمي  حممد  �سنقيطي)ال(،   -7
بريوت،  املقا�ضد،  بجامعة  ال�ضالمية  الدرا�ضات  كلية  من  ال�ضالمية  الدرا�ضات  يف  ماج�ضتري(  )ر�ضالة 

النا�سر : دار ابن حزم، ط1، 1429هـ، 2008م.
8- ظاهر، فريدة ح�سني طه، الرقابة على ال�سلع واالأ�سعار يف الفقه اال�سالمي، )ر�سالة ماج�ستري(، جامعة 

النجاح الوطنية نابل�ض، فل�سطي 2001م.
 ، املعا�ضرة  للنوازل  الفقهية  الحكام  ا�ضتخراج  منهج   ، حممد  بن  علي  بن  م�ضفر  قحطاين)ال(،   -13
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اأم  بجامعة  ال�ضالمية  والدرا�ضات  ال�ضريعة  كلية  من  واأ�ضوله  الفقه  يف   ) من�ضورة  غري  دكتوراه  )ر�ضالة 
القرى ، اململكة العربية ال�ضعودية ، 1422هـ ، 2000م.

)ر�ضالة  ال�ضالمي،  الفقه  يف  واأحكامها  اللكرتونية  التجارة   ، ابراهبم  بن  �ضلطان  ها�ضمي)ال(،   -14
دكتوراه(، جامعة المام حممد بن �ضعود، 1428هـ.

درا�ضة  ال�ضالمي،  ال�ضيا�ضي  الفقه  يف  القت�ضادية  الدولة،وظيفتها  اللطيف،  عبد  د.  هميم)ال(،   -15
مقارنة،)ر�سالة دكتوراه(، دار عمار، االردن، ط1، 1424هـ، 2004م .

ثالثًا : �لدوريات 

- جملة جممع الفقه الإ�ضالمي، العدد احلادي ع�ضر.
- د. عبد اهلل عبد العزيز عابد، تطابق ال�ضعر الإ�ضالمية مع القيمة واأثره على الأداء القت�ضادي، جملة 

القت�ضاد الإ�ضالمي، دبي، العدد58، رم�ضان1406هـ، مايو1986م.
رابعًا : املوؤترات

- بنا)ال(، د. حممد عبد اللطيف، ت�ضوير النازلة درا�ضة فقهية تطبيقية، ورقة مقدمة الى املوؤتر الدويل 
بن  حممد  المام  جامعة  نظمته  الذي  املعا�ضرة،  الفقهية  الق�ضايا  لدرا�ضة  اأ�ضيل  علمي  منهج  بعنوان 
�ضعود ال�ضالمية، مركز التميز البحثي يف فقه الق�ضايا املعا�ضرة، خالل الفرتة من13-1431/5/14هـ، 

املوافق27-2010/4/28م.
- ح�ضني)ال(، د.عبد ال�ضالم بن ابراهيم، ت�ضوير النازلة واأثره يف بيان حكمها، ورقة مقدمة الى املوؤتر 
الدويل بعنوان منهج علمي اأ�ضيل لدرا�ضة الق�ضايا الفقهية املعا�ضرة، الذي نظمته جامعة المام حممد 

بن �ضعود ال�ضالمية.
-ال�ضمراين)ال( ، د. �ضالح عبد اهلل ، مراحل النظر يف النازلة الفقهية، ورقة مقدمة الى املوؤتر الدويل 
بعنوان منهج علمي اأ�ضيل لدرا�ضة الق�ضايا الفقهية املعا�ضرة، الذي نظمته جامعة المام حممد بن �ضعود 

ال�ضالمية.

فقه املوازنات ودوره في النوازل االقتصادية املعاصرة



PB2085

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

منهج الصحابة _رضي الله عنهم_ 
وسائر السلف الثقات
 في فقه الموازنات

اأ. د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س

اإمام وخطيب امل�سجد احلرام
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املقدمة

احلمد هلل الذي فا�ضل بني اخللق والعباد، واأبان لهم طريق الُهَدى والر�ضاد، وحذرهم من �ُضُبل ال�ضالل 
والف�ضاد. 

اد،  وال�ضالة وال�ضالم على النبي امل�ضطفى اأ�ضرف الِعباد، �ضلى اهلل عليه وعلى اآله الأ�ضياد، و�ضحبه الُعبَّ
ومن تبعهم باإح�ضان اإلى يوم التناد، و�ضلم ت�ضليمًا كثريًا لي�س له نفاد. 

اأما بعد: 
فاإن من ف�ضل اهلل تعالى على هذه الأمة املحمدية املباركة اأن جعل معجزاتها متنوعة نقلية وعقلية، وذلك 
�أف�ضل  ونبينا  �لأمم،  خري  فاأمتنا  �ضبقهم،  من  على  ف�ضلهم  و�زدياد  �أفهامهم،  و�ت�ضاع  ذكائهم،  لفرط 
الأنبياء، و�ضريعتنا اأمت ال�ضرائع واأكملها، واأكرثها ا�ضتيعابًا للم�ضتجدات والنوازل، قال تعالى:اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت 

�ْضالَم ِدينًا املائدة:3. يُت َلُكُم اْلأِ ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�ضِ َلُكْم ِديَنُكْم َواأَْتَ
ولقد جاءت اأوامر اهلل تعالى يف كتابه و�ضنة نبيه �ضلى اهلل عليه و�ضلم بالأحكام الكلية، وبالأدلة العامة التي 

ت�ضمن م�ضالح العباد يف املعا�س واملعاد. 
وتركت احلوادث والنوازل للعقل ال�ضحيح املوافق للنقل ال�ضريح ؛ يجتهد فيها وفق ما ي�ضتجد وي�ضتحدث 
؛ ليختار الأ�ضلح ثم ال�ضالح، ويدراأ الأف�ضد فالفا�ضد، ويف ذلك يقول �ضيخ الإ�ضالم الإمام عز الدين بن 
عبدال�ضالم _ رحمه اهلل_ :”اعلم اأن الأ�ضلح فالأ�ضلح ودرء الأف�ضد فالأف�ضد مركوز يف طبائع العباد 
نظرًا لهم من رب الأرباب... ول يقدم ال�ضالح على الأ�ضلح اإل جاهل بف�ضل الأ�ضلح، اأو �ضقي متجاهل ل 

اء بـ«فقه املوازنات«.  ينظر اإلى ما بني املرتبتني من التفاوت”)1(، وهذا ما ي�ضمى يف �ضريعتنا ال�ّضمَّ
ثم   ، الكرمي  ال�ضحب  ونهجها  املر�ضلني،  �ضيد  و�ضلكها  العظيم،  القراآن  َطَرَقها  ِمَهاد،  طريق  واملوازنات 
اإلى يوم الدين، فاأ�ضولها يف القراآن الكرمي وال�ضنة  التابعون الأعالم ، و�ضتظل _باإذن اهلل_ قائمة 

املطهرة، وا�ضتثمرها ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم على اأح�ضن حال، واأبلغ مقال. 
وهذا البحث _جهد املقل_ يتناول منهج ال�ضحابة و�ضائر ال�ضلف الثقات _ ر�ضي اهلل عنهم_ يف 

فقه املوازنات، وقد جاء يف مقدمة ومبحثني وخاتة على النحو التايل:

)1(  ينظر: قواعد الأحكام يف م�ضالح الأنام �س)8،7(. 

منهج الصحابة _رضي الله عنهم_ وسائر السلف الثقات  في فقه املوازنات
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خطة البحث:

يتكون البحث من: مقدمة ومبحثني وخاتة.
   املقدمة: وت�ضتمل على: 

1- اأهمية املو�ضوع.
2- خطة البحث.

املبحث الأول: التعريف وامل�سروعية وال�سوابط للموازنات. 

وي�ضتمل على ثالثة مطالب:
املطلب الأول: تعريف املوازنات يف اللغة وال�ضطالح ، واملراد بفقه املوازنات.

املطلب الثاين: م�ضروعية املوازنات من القراآن الكرمي وال�ضنة املطهرة.
املطلب الثالث: �ضوابط املوازنات يف ال�ضريعة الإ�ضالمية.

املبحث الثاين: منهج ال�سحابة وال�سلف يف فقه املوازنات.

وي�ضتمل على ثالثة مطالب:
املطلب الأول: تاأ�ضي�س فقه املوازنات يف عهد النبوة.

املطلب الثاين: فقه املوازنات عند ال�ضحابة، ومنهجهم فيه.
املطلب الثالث: فقه املوازنات عند ال�ضلف، ومناذج من ذلك.

اخلامتة: وت�ستمل على اأهم النتائج والتو�سيات.

هذا واأ�ضاأل املولى جل وعال اأن يجعل هذا العمل خال�ضًا لوجهه الكرمي، اإنه نعم املولى ونعم الن�ضري، و�ضلى اهلل 
و�ضلم وبارك على النبي حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. 
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املبحث الأول: التعريف وامل�سروعية وال�سوابط للموازنات: 
املطلب الأول: تعريف املوازنات يف اللغة وال�سطالح ، واملراد بفقه املوازنات: 

اأوًل: تعريف املوازنات يف اللغة: 

امل�ضتقرئ لكتب اللغة يجد اأن لفظة »املوازنات« جمع موازنة ، وهي م�ضتقة من الوزن وهو يعني ال�ضتقامة 
والتعديل والتقدير.

نة: قدر  قال ابن فار�س)2(: »الواو والزاء والنون: بناٌء يدل على تعديل وا�ضتقامة ، ووزنت ال�ضيء وزنا. والزِّ
وزن ال�ضيء، والأ�ضل وزنة، ويقال: قام ميزان النهار: اإذا انت�ضف النهار. وهذا يوازن ذلك اأي هو حماذيه، 

ووزين الراأي اأي معتدله، وهو راجح الوزن: اإذا ن�ضبوه اإلى رجاحة الراأي و�ضدة العقل«)3(. 
وقال ابن منظور)4(: »الوزن: ثقل ال�ضيء ب�ضيء مثله كاأوزان الدراهم... واإنه حل�ضن الِوْزنة اأي الوزن... 
ويقال لالآلة التي يوزن بها الأ�ضياء: ميزان، قال اجلوهري: اأ�ضله ِمْوزان، وجمعه موازين، قال اهلل تعالى: 
ُهُم  َفاأُوَلِئَك  َمَواِزيُنُه  َثُقَلْت  َفَمْن  قُّ  َيْوَمِئٍذ احْلَ َواْلَوْزُن  ا:  اأي�ضً التنـزيل  ]الأنبياء:47، ويف  اْلِق�ْضط  امْلََواِزيَن  ُع  َوَن�ضَ

ره«)5(.  امْلُْفِلُحوَن ]الأعراف:8... ويقال: وزن ال�ضيء اإذا قدَّ

ثانيًا: تعريف املوازنات يف ال�سطالح: 

كلمة املوازنة جاءت يف ال�ضطالح على معنيني: 

)2(  هو: اأبواحل�ضني اأحمد بن فار�س بن زكريا بن حممد بن حبيب الرازي، كان اإمامًا يف اللغة ويف علوم �ضتى، واأعطي 
اللغة جّل همه اإلى اأن اأتقنها، و�ضار فيها اإمامًا، واألَّف فيها املوؤلفات املتعددة، كما له اهتمام بال�ضعر وله اأ�ضعار كثرية 

ح�ضنة، من اأهم موؤلفاته: » مقايي�س اللغة«، و«املجمل« و«حلية الفقهاء«، تويف �ضنة )390هـ( بالري.
ينظر ترجمته يف: و«فيات الأعيان« )118/1(، و«�ضذرات الذهب« )132/3(.

)3(  ينظر: مقايي�س اللغة )107/6( مادة وزن. 
)4(  هو: اأبوالف�ضل حممد بن مكرم بن منظور امل�ضري، اللغوي الأديب امل�ضهور �ضاحب املعجم الكبري »ل�ضان العرب«، 

و�ضاحب خمت�ضرات كتب الأدب الكربى كـ«الأغاين«. ولد مب�ضر وقيل يف طرابل�س الغرب عام 630هـ. خدم يف ديوان 
الإن�ضاء وتتلمذ على اأبو احل�ضن علي ابن املقري، ومرت�ضى بن حامت، وعبدالرحمن بن الطفيل وغريهم، ثم ويل ق�ضاء 

طرابل�س الغرب، وعاد اإلى م�ضر حيث عا�س بقية حياته، وتويف بها عام 711هـ، وقد ترك بخطه نحو خم�ضمائة جملد، 
وقد ُكفَّ ب�ضره يف اآخر عمره. ينظر:«الوافيات بالوفيات« )54/5(، و«الدرر« )31/5(.

)5(  ينظر: ل�ضان العرب )205/15( مادة وزن. 
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نحو  التقفية  دون  الوزن  يف  الفا�ضلتان  تت�ضاوى  اأن  »املوازنة:  اجلرجاين)6(:  قال  الت�ضاوى.  الأول:  املعنى 

ُفوَفٌة ~ َوَزَراِبيُّ َمْبُثوَثٌة ]الغا�ضية:15-16، فاإن م�ضفوفة ومبثوثة مت�ضاويان يف الوزن دون  اِرُق َم�ضْ قول اهلل تعالى: َومَنَ
التقفية ول عربة بالتاء لأنها زائدة«)7(. 

اأما املعنى الثاين: املفا�ضلة والرتجيح ، وهذا ما يفهم من كالم الفقهاء يف باب امل�ضالح واملفا�ضد، قال 

�ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية)8(: »اإذا تعار�ضت امل�ضالح واملفا�ضد واحل�ضنات وال�ضيئات اأو تزاحمت فاإنه يجب 
تقدمي الراجح منهما«)9(. 

اأما املراد بفقه املوازنات فيعنى:«املفا�ضلة والرتجيح بني امل�ضالح يف جملتها واملفا�ضد يف جملتها ، وبني 
امل�ضالح واملفا�ضد اإذا تعار�ضتا، مع تقدمي درء املفا�ضد على جلب امل�ضالح«)10(. 

)6(  هو: علي بن حممد بن علي، املعروف بال�ضريف اجلرجاين، فيل�ضوف من كبار علماء العربية، ولد يف تاكو قرب 
ا�ضرتاباد، ودر�س يف �ضرياز، ومَلَّا دخلها تيمور �ضنة 789هـ َفرَّ اجلرجاين اإلى �ضمرقند ثم عاد على �ضرياز بعد موت تيمور 

؛ فاأقام بها اإلى اأْن تويف �ضنة 816هـ، له: »التعريفاتط، و«�ضرح مواقف الإيجي«، و«مقاليد العلوم«، و«حتقيق الكليات«، 
و«�ضرح التذكرة للطو�ضي«، و«ر�ضالة يف تق�ضيم العلوم«، و«حا�ضية على الك�ضاف« ور�ضالة يف من اأ�ضول احلديث. ينظر: 

الأعالم )7/5(.
)7(  ينظر: التعريفات �س)304(. 

، �ضيُخ  م�ضقيُّ احلنبليُّ اينُّ الدِّ )8(  هو: اأبو العبا�ِس، اأحمُد بُن عبِداحلليم بِن عبِدال�ضالم بِن تيميَّة، تقيُّ الدين، احلرَّ
ل به اأبوه من حران �ضنة )676هـ( ف�ضمع  الإ�ضالم. الإماُم العامُل العالمة، ولد يف عا�ضر ربيع الأول �ضنة )661هـ(، وحتوَّ

من ابن عبدالدائم والقا�ضم الإربلي وامل�ضلم بن عالن وابن اأبي عمر والفخر يف اآخرين، وقراأ بنف�ضه ون�ضخ �ضنن اأبي داود 
وح�ضل الأجزاء، ونظر يف الرجال والعلل، وتفقه وتهر وتيز، وتقدم و�ضنف ودر�س واأفتى، وفاق الأقران و�ضار عجًبا 
يف �ضرعة ال�ضتح�ضار وقوة اجلنان والتو�ضع يف املنقول واملعقول، وكان _ رحمه اهلل  _  �ضاحًلا تقيًّا جماهًدا، من 

موؤلفاته: منهاج ال�ضنة النبوية، ودرء تعار�س العقل والنقل، ورفع املالم عن اأئمة الأعالم. تويف �ضنة )728هـ(.
ينظر: تاريخ الإ�ضالم )42/49(، والذيل على طبقات احلنابلة )320/2(، والدرر الكامنة )168/1(،   

و�ضذرات الذهب )80/6(، والبدر الطالع )63/1(.
)9(  ينظر: جمموع الفتاوى )129/28( دار الوفاء. 

)10(  هذا تعريف م�ضتنبط من كالم الفقهاء والأ�ضوليني، ومل اأقف على تعريف حمدد لهم لفقه املوازنات. 
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املطلب الثاين: م�سروعية املوازنات من القراآن الكرمي وال�سنة املطهرة: 

اأوًل: م�سروعية املوازنة من القراآن الكرمي: 

لقد امنت اهلل علينا بكتابه الكرمي، كتاب ل َياأِْتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َول ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد 
]ف�ضلت:42. 

اأتانـا بـه خري الأنام حممـٌد      لـري�ضدنا للخري واخلري اأعظم  
فال تهجرن هذا الكتاب تنا�ضيًا فكم فيه من خري ملن ل يعلُم  

 ، امللة  ، وعمدة  ال�ضريعة  الكرمي هو كلية  : »والقراآن  ال�ضاطبي)11( _ رحمه اهلل  _  الإمام  قال عنه 
وينبوع احلكمة ، واآية الر�ضالة، ونور الأب�ضار والب�ضائر، واأنه ل طريق اإلى اهلل �ضواه، ول جناة بغريه؛ فمن 
رام الطالع على كليات ال�ضريعة وطمع يف اإدراك مقا�ضدها واللحاق باأهلها لزمه �ضرورة اأن يتخذه �ضمريه 

واأني�ضه، واأن يجعله قعيده وجلي�ضه، على َمرِّ الأيام والليايل نظًرا وعماًل«)12(. 
والآيات القراآنية التي ك�ضفت واأبانت عن م�ضروعية املوازنة من كتاب اهلل تعالى كثرية. 

تقا�ضر عنه اأفهام الرجال)13( جميع العلم يف القراآن لكن    
وفيما يلي بع�س هذه الآيات القراآنية: 

ا�ِس َواإِْثُمُهَما اأَْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهَما  ْمِر َوامْلَْي�ِضِر ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ 1- قال اهلل تعالى: َي�ْضاأَلوَنَك َعِن اخْلَ
ُروَن ]البقرة:219.  ُ َلُكُم اْلآياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ ُ اهللَّ لوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيَبنيِّ َوَي�ْضاأَ

اأبوجعفر  قال  املقامرة.  اأو  امل�ضاربة  واملي�ضر:  عليه،  وغطى  ف�ضرته  ؛  العقل  ر  َخمَّ �ضراب  كل  واخَلْمر: 
الطربي)14( _ رحمه اهلل  _ : »والذي هو اأولى بتاأويل الإثم الكبري الذي ذكر اهلل _جل ثناوؤه_ 

اطبي(. اأ�ضويلٌّ حافٌظ، من  ، ال�ضهري بـ)ال�ضَّ )11(  هو: اأبو اإ�ضحاَق، اإبراهيُم بُن ُمو�َضى بِن حممٍد، اللخميُّ الِغْرناطيُّ
اأهل غرناطة، كان من اأئمة املالكية، من موؤلفاِته: املوافقات، واملجال�س: �ضرح به كتاب البيوع من �ضحيح البخاري، 

والإفادات والإن�ضادات: ر�ضالٌة يف الأدب، والعت�ضام. تويف �ضنة )790هـ(.
ينظر: نفح الطيب )265/5(، ونيل البتهاج )33/1(، والأعالم )75/1(.

)12(  ينظر: املوافقات )144/4(. 
)13(  ينظر: اأ�ضول البزدوي )45/1(. 

)14(  هو: اأبوجعفر، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري، الطربي. الإمام، الَعَلم، املجتهد، عامِل الع�ضر، �ضاحب 
�ْضتان. ُولد �ضنة 224هـ، وطلب العلم بعد الأربعني ومائتني واأكرث الرتحال، ولقي  الت�ضانيف البديعة، من اأهل اآُمل َطرَبِ

نبالء الرجال، وكان من اأفراد الدهر علمًا، وذكاًء، وكرثَة ت�ضانيف؛ من موؤلفاته: تاريخ الر�ضل وامللوك، وجامع البيان 
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اأنه يف اخلمر واملي�ضر: يف اخلمر زوال عقل ال�ضارب اإذا �َضَكَر من �ضربه اإياها حتى يغرب عنه معرفة ربه 
اإن �ضاء اهلل. واأما املي�ضر فما فيه من ال�ضغل به عن  ، وذلك اأعظم الآثام ، وذلك معنى قول ابن عبا�س 
ذكر اهلل وعن ال�ضالة، ووقوع العداوة والبغ�ضاء بني املتيا�ضرين ب�ضببه كما و�ضف ذلك به ربنا _جل 
ُكْم َعْن ِذْكِر  دَّ ْمِر َوامْلَْي�ِضِر َوَي�ضُ اَء يِف اخْلَ ْيَطاُن اأَْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغ�ضَ ا ُيِريُد ال�ضَّ َ ثناوؤه_ بقوله: اإِمنَّ

الِة ]املائدة:91.  ِ َوَعِن ال�ضَّ اهللَّ
ا�ِس ؛ فاإن منافع اخلمر كانت اأثمانها قبل حترميها، وما ي�ضلون اإليه ب�ضربها من اللذة...  واأما قوله: َوَمَناِفُع ِللنَّ
واأما منافع املي�ضر، فما ي�ضيبون فيه من اأن�ضباء اجلزور وذلك اأنهم كانوا ييا�ضرون على اجلزور... وبنحو الذي 

قلنا يف ذلك قال اأهل التاأويل«)15(. 
والإثم الذي يف اخلمر والقمار ]املفا�ضد اأعظم من نفعهما ]امل�ضالح. 

فقد وازنت هذه الآية بني املفا�ضد وامل�ضالح التي باخلمر واملي�ضر، قال الطربي _ رحمه اهلل  _ : »عن 
ْثُمُهَما اأَْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهَما يقول: ما يذهب من الدين ، والإثم فيه اأكرب مما ي�ضيبون يف  ابن عبا�س قوله: َواإِ

فرحها اإذا �ضربوها«)16(. 
ولقد اأجمع الأ�ضوليون والفقهاء على اأن درء املفا�ضد مقدم على جلب امل�ضالح)17(. 

ودرء املف�ضدة يقدم لأن املف�ضدة منهي عنها، وامل�ضلحة ماأمور بها، وجانب الرتك مقدم على جانب الفعل، 
والنهي اأ�ضد من الأمر، ويف هذا يقول النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: “اإذا نهيتكم عن �ضيء فاجتنبوه، واإذا 

اأمرتكم ب�ضيء فاأتوا منه ما ا�ضتطعتم”)18(. 
م درء املف�ضدة على  م اجتناب النهي على تنفيذ الأمر، وُقدِّ فاإذا اجتمع نهي واأمر، اأو مف�ضدة وم�ضلحة ُقدِّ

جلب امل�ضلحة. 
َ َعْدوًا ِبَغرْيِ ِعْلٍم ]الأنعام:108.  ِ َفَي�ُضبُّوا اهللَّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ 2-  قال اهلل تعالى: َول َت�ُضبُّوا الَّ

قال الإمام الطربي _ رحمه اهلل  _ : »يقول تعالى ذكره لنبيه حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم وللموؤمنني 

يف تف�ضري اآي القراآن، واختالف الفقهاء، وامل�ضرت�ضد يف علوم الدين، وجزء يف العتقاد. تويف �ضنة 310هـ. 
ينظر: تاريخ الإ�ضالم )279/23(، و�ضري اأعالم النبالء )267/14(. 

)15(  ينظر: جامع البيان )326/4 وما بعدها(. 
)16(  ينظر: جامع البيان )330/4(. 

)17(  ينظر: اإي�ضاح امل�ضالك، للون�ضري�ضي �س)219(، الأ�ضباه والنظائر، لل�ضيوطي �س)78(، و لبن جنيم �س)91(. 
)18(  اأخرجه: البخاري يف كتاب العت�ضام بالكتاب وال�ضنة، باب ما يكره من كرثة ال�ضوؤال رقم)7288(، وم�ضلم يف 

كتاب احلج رقم)1337(. 
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امل�ضركون اهلل جهاًل منهم  والأنداد؛ في�ضبَّ  الآلهة  امل�ضركون من دون اهلل من  الذين يدعو  به: ولت�ضبوا 
بربهم، واعتداًء بغري علم”)19(. 

وقال القرطبي)20(_ رحمه اهلل  _ : »حكمها باٍق يف الأمة على كل حال ؛ فمتى كان الكافر يف َمَنعة، 
وخيف اأن َي�ُضبَّ الإ�ضالم اأو النبي _عليه ال�ضالة وال�ضالم_ اأو اهلل عز وجل ؛ فال يحل مل�ضلم اأن َي�ُضبَّ 
�ضلبانهم ول دينهم ول كنائ�ضهم ، ول يتعر�س اإلى ما يوؤدي اإلى ذلك ؛ لأنه مبنـزلة البعث على املع�ضية... 

ويف الآية دليل على اأن املُِحقَّ قد يكف عن حق له اإذا اأدى اإلى �ضرر يكون يف الدين”)21(. 
فقد وازنت هذه الآية بني املنفعة املرتتبة على �ضبِّ الذين يدعو امل�ضركون من دون اهلل تعالى، وبني امل�ضار 
املرتتبة على ذلك ، وراأت اأن امل�ضار اأكرث ؛  فقدمت درء املفا�ضد على جلب امل�ضلحة، وهذا هو معنى املوازنة 
يجب  فاإنه  ؛  تزاحمت  اأو  وال�ضيئات  واحل�ضنات  واملفا�ضد،  امل�ضالح  تعار�ضت  »فاإذا  واملفا�ضلة:  الرتجيح  اأي 

تقدمي الراجح منها«)22(. 

نة املطهرة:  ثانيًا: م�سروعية املوازنة من ال�سُّ

نة: كل ما ثبت عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم من الأقوال والأفعال والتقريرات )23(.  ال�ضُّ
ُه،  قال الإمام ال�ضافعي _ رحمه اهلل  _ :«وما �َضنَّ ر�ضول اهلل فيما لي�س هلل فيه حكم فبحكم اهلل �َضنَّ
ِ ]ال�ضورى:52-53، وقد �َضنَّ ر�ضول اهلل 

َر�ِط �للهَّ َر�ٍط ُم�ْضَتِقيٍم �ضِ َك َلَتْهِدي �إَِلى �ضِ وكذلك �أخربنا �لل يف قوله:َو�إِنهَّ
مع كتاب اهلل، و�َضنَّ فيما لي�س فيه بعينه ن�س كتاب، وُكلُّ ما �َضنَّ فقد األزمنا اهلل اتباعه وجعل يف اتباعه طاعته 

ويف العنود عن اتباعها مع�ضيته التي مل َيْعِذر بها خلقا، ومل يجعل له من اتباع �ضنن ر�ضول اهلل خمرجا«)24(.
يَبُهْم ِفْتَنٌة  ِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن اأَْمِرِه اأَْن ُت�ضِ  ]الن�ضاء:80، وقال �ضبحانه:َفْلَيْحَذِر الَّ

َ �ُضوَل َفَقْد اأََطاَع اهللَّ لذا قال اهلل تعالى:َمْن ُيِطِع الرَّ

)19(  ينظر: جامع البيان )33/12(. 
)20(  هو: الإمام اأبوعبداهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر الأندل�ضي القرطبي املف�ضر، له ت�ضانيف مفيدة، تدل على 

كرثة اطالعه، ووفور علمه، منها يف التف�ضري:«اجلامع لأحكام القراآن«، تويف ليلة الثنني، التا�ضع من �ضوال �ضنة 
يباج املُذهب« لبن فرحون )308/2-309(، و«الوايف بالوفيات« لل�ضفدي  )671هـ( _ رحمه اهلل  _ .  ينظر: »الدِّ

)122/2-123(، و«�ضذرات الذهب« )584/7(.
)21(  ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )492،491/8(. 

)22(  ينظر: جمموع الفتاوى )129/28(. 
)23(  ينظر: البحر املحيط )164/4(. 

)24(  ينظر: الر�ضالة �س88.
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ِليٌم ]النور:63. يَبُهْم َعَذاٌب اأَ اأَْو ُي�ضِ
ولتـك بـدعيــّــًا لــعــــــلــك ُتــْفــلـــــــــــح ت�ضك بحبل اهلل واتبع  الهدى       

وِدْن بكتاب اهلل وال�ضنن التي  اأتت عن ر�ضول اهلل تنجو وَتْرَبح)25(  
فال�ضنة املطهرة م�ضتقلة بت�ضريع الأحكام كالقراآن، يقول الإمام ال�ضوكاين)26(_ رحمه اهلل  _ :«اعلم 
اأنه قد اتفق من يعتد به من اأهل العلم على اأن ال�ضنة املطهرة م�ضتقلة بت�ضريع الأحكام ، واأنها كالقراآن يف 
حتليل احلالل وحترمي احلرام، وقد ثبت عنه �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأنه قال:”األ اإين اأوتيت القراآن ومثله 

معه”)27(، اأي اأوتيت القراآن ، واأوتيت مثله من ال�ضنة التي مل ينطق بها القراآن«)28(.
وقد جاءت ال�ضنة مبا يوؤكد م�ضروعية املوازنة بني امل�ضالح يف جملتها واملفا�ضد يف جملتها، وبني امل�ضالح 

واملفا�ضد، وفيما يلي بع�س الأمثلة على ذلك:
1- روى ال�ضيخان البخاري وم�ضلم يف �ضحيحيهما من حديث اأبي هريرة _ر�ضي اهلل عنه_ اأن النبي �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم قال:”دعوين ما تركتكم ؛ اإمنا هلك من كان قبلكم ب�ضوؤالهم ، واختالفهم على اأنبيائهم، فاإذا 

نهيتكم عن �ضيء فاجتنبوه، واإذا اأمرتكم ب�ضيء فاأتوا منه ماا�ضتطعتم”)29(.
قال الإمام ابن حجر)30(_ رحمه اهلل  _ :«وا�ضتدل بهذا احلديث على اأن اعتناء ال�ضرع باملنهيات فوق 
اعتنائه باملاأمورات؛ لأنه اأطلق الجتناب يف املنهيات، ولو مع امل�ضقة يف الرتك ، وقيد يف املاأمورات بقدر 
الطاقة ؛ فال يت�ضور عدم ال�ضتطاعة عن الكف، بل كل مكلف قادر على الرتك، بخالف الفعل، فاإن العجز 

)25(  ينظر: النت�ضار لأ�ضحاب احلديث لأبي املظفر ال�ضمعاين )14/1(.
)26(  هو: حممد بن علي بن حممد بن عبداهلل  ال�ضوكاين: فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن، من اأهل �ضنعاء، له 

114 موؤلفًا منها: »نيل الأوطار«، و«الدر البهية يف امل�ضائل الفقهية«، و«فتح القدير« يف التف�ضري و«اإر�ضاد الفحول« يف اأ�ضول 
الفقه، وغري ذلك تويف �ضنة 1250هـ. ينظر: »البدر الطالع« )214/2(، و«معجم املطبوعات« )1660(، و«الأعالم« 

للزركلي )298/6(.
)27(  اأخرجه الإمام اأحمد يف م�ضنده )130/4(، واأبو داود باب لزوم ال�ضنة )484/1(.

)28(  ينظر: اإر�ضاد الفحول )156/1(.
)29(  اأخرجه البخاري يف كتاب العت�ضام بالكتاب وال�ضنة باب القتداء ب�ضنن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم رقم 

)7288(، وم�ضلم يف كتاب احلج رقم )1337(.
)30(  هو: اأحمد بن علي بن حممد الع�ضقالين، �ضهاب الدين، احلافظ الكبري، الإمام مبعرفة احلديث وعلله ورجاله، 

مة، اأ�ضهر كتبه: »فتح الباري �ضرح البخاري«، و«تهذيب التهذيب«، و«ل�ضان امليزان« وغريها، تويف  �ضاحب امل�ضّنفات القيِّ
�ضنة )852هـ(. ينظر: »�ضذرات الذهب« )270/7(، و«البدر الطالع« )187/1(.
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م النبي �ضلى  عن تعاطيه حم�ضو�س، فمن ثم قيد يف الأمر بح�ضب ال�ضتطاعة دون النهي«، ففي هذا َقدَّ
اهلل عليه و�ضلم المتثال للنهي عن المتثال لالأمر، والنهي يكون عن املفا�ضد، فو�ضع هذا احلديث اأ�ضا�ًضا 

للقاعدة الفقهية ]درء املفا�ضد مقدم على جلب امل�ضالح.
2- روى ال�ضيخان البخاري وم�ضلم يف �ضحيحيهما من حديث اأبي هريرة _ر�ضي اهلل عنه_ اأن النبي 

ُل املاِء ليمنع به الكالأ”)31(. نع َف�ضْ �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال:”ل مُيْ
قال احلافظ ابن حجر _ رحمه اهلل  _ :«واملعنى: اأن يكون حول البئر كالأ لي�س عنده ماء غريه ، ول 
ميكن اأ�ضحاب املوا�ضي رعيه اإل اإذا تكنوا من �ضقي بهائمهم من تلك البئر لئال يت�ضرروا بالعط�س بعد 

الرعي ، في�ضتلزم منعهم من املاء منعهم من الرعي، واإلى هذا التف�ضري ذهب اجلمهور«)32(.
م النبي �ضلى اهلل عليه  َقدَّ فهذا احلديث فيه موازنة بني امل�ضالح اإحداهما عامة والأخرى خا�ضة، وقد 
و�ضلم امل�ضلحة العامة على امل�ضلحة اخلا�ضة، والأحاديث النبوية كثرية وافرة يف هذا الأمر، ولكن هذا 

املجال مو�ضع ا�ضتدلل ولي�س مو�ضع ح�ضر وتق�ضي. 
وكما اأن املوازنة لها اأ�ضول ت�ضريعية يف الكتاب وال�ضنة فاإن لها �ضوابط �ضرعية ومعايري دقيقة حتى تتحقق 

على الوجه املطلوب وهذا هو مو�ضوع املطلب التايل.

)31(  اأخرجه البخاري يف كتاب امل�ضاقاة باب من قال: اإن �ضاحب املاء اأحق باملاء حتى يروى رقم )2353(، وم�ضلم يف 
كتاب امل�ضاقاة رقم )1566(.

)32( )32(  ينظر: فتح الباري )454/6(.
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املطلب الثالث: �سوابط املوازنات يف ال�سريعة الإ�سالمية:

لقد خلقنا اهلل تعالى لعبادته وطاعته ، واأمرنا بفعل اخلريات، ونهانا عن ال�ضيئات واملنكرات، فاخلريات 
هي امل�ضالح واملنافع، واملنكرات هي املفا�ضد، يقول �ضيخ الإ�ضالم عز الدين بن عبدال�ضالم)33(_ رحمه 
اهلل  _ :«ُيَعربَّ عن امل�ضالح واملفا�ضد باخلري وال�ضر، والنفع وال�ضر، واحل�ضنات وال�ضيئات؛ لأن امل�ضالح 
ا�ضتعمال  القراآن  يف  غلب  وقد  �ضيئات،  م�ضرات  �ضرور  باأ�ضرها  واملفا�ضد  ح�ضنات،  نافعات  خيور  كلها 

احل�ضنات يف امل�ضالح، وال�ضيئات يف املفا�ضد«)34(.
�ضرع  لذا  اأو جتتمع م�ضار كثرية،  اأو ت�ضطدم م�ضلحتني،  واحد،  واملفا�ضد يف عمل  امل�ضالح  وقد جتتمع 
َع لها  ديننا احلنيف املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد وبني امل�ضالح يف جملتها، وبني املفا�ضد يف جملتها، وَو�ضَ
قيودًا و�ضوابَط حتى يتم الرتجيح دون الإخالل بالثوابت والأ�ضول ال�ضرعية، ومن اأهم �ضوابط املوازنات 

يف ال�ضريعة الإ�ضالمية: 

1- موافقة الن�سو�س والأدلة ال�سرعية:

لقد جمع كتاب اهلل تعالى ، و�ضنة نبيه �ضلى اهلل عليه و�ضلم علم كل �ضيء، وهما امليزان الذي توزن عليه 
كل الأعمال والأقوال، يقول الإمام ال�ضافعي _ رحمه اهلل  _ :”فلي�ضت تنزل باأحد من اأهل دين اهلل 
ا _ رحمه اهلل  _ :«فكل من َقِبَل  نازلة اإل ويف كتاب اهلل الدليل على �ضبيل الهدى بها”)35(، وقال اأي�ضً
عن اهلل فرائ�ضه يف كتابه َقِبَل عن ر�ضول اهلل �ُضننه، بفر�س اهلل طاعة ر�ضوله على خلقه، واأن ينتهوا اإلى 
ُحْكمه، ومن قبل عن ر�ضول اهلل فعن اهلل قبل ؛ مِلا افرت�س اهلل من طاعته فيجمع القبول ملا يف كتاب اهلل 

ول�ضنة ر�ضول اهلل القبول لكل واحد منهما عن اهلل«)36(.
فاأي راأي اأو اجتهاد اأو قول لأحد عار�س كتاب اهلل تعالى و�ضنة نبيه �ضلى اهلل عليه و�ضلم ؛ فهو َدْبر الأُُذن 

)33(  هو: اأبوحممد، عبدالعزيز بن عبدال�ضالم اأبي القا�ضم بن احل�ضن ال�ضلمي، يلقب ب�ضلطان العلماء. فقيه �ضافعي 
جمتهد. ولد بدم�ضق 577هـ وتولى التدري�س واخلطابة باجلامع الأموي. انتقل اإلى م�ضر فويل الق�ضاء واخلطابة. تويف 

_ رحمه اهلل  _  660هـ؛ من ت�ضانيفه: قواعد الأحكام يف م�ضالح الأنام، والفتاوى، والتف�ضري الكبري. ينظر: 
طبقات ال�ضافعية لبن قا�ضي �ضهبة )109/2( ؛ وطبقات ال�ضبكي )209/8(.

)34(  ينظر: قواعد الأحكام �س6.
)35(  ينظر: الر�ضالة �س20.
)36(  ينظر: الر�ضالة �س33.
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م عليهما قول ول عمل؛ لأن اهلل تعالى اأعلم مبا فيه �ضالح العباد من العباد اأنف�ضهم،  وحتت القدم؛ فال ُيَقدَّ
وهذه اإحدى اأهم مقا�ضد الأوامر والنواهي، فهي اإما جتلب م�ضلحة اأو تدفع مف�ضدة اأو جتمع بينهما.

جتلب  اأو  مفا�ضد  تدراأ  اإما  م�ضالح،  كلها  :”وال�ضريعة   _ اهلل   رحمه   _ عبدال�ضالم  بن  العز  يقول 
ِذيَن اآَمُنوا ]البقرة:104 فتاأمل و�ضيته بعد ندائه فال جتد اإل خرًيا يحثك  م�ضالح، فاإذا �ضمعت اهلل يقول:َيا اأَيَُّها الَّ

عليه ، اأو �ضًرا يزجرك عنه ، اأو جمًعا بني احلث والزجر«)37(.
ا _ رحمه اهلل  _ :«اأما م�ضالح الدارين واأ�ضبابهما ومفا�ضدهما فال تعرف اإل بال�ضرع، فاإن  وقال اأي�ضً
خفي منها �ضيء طلب من اأدلة ال�ضرع ، وهي الكتاب ، وال�ضنة ، والإجماع ، والقيا�س املعترب ، وال�ضتدلل 

ال�ضحيح«)38(.
فاملوازنة اإن خرجت عن مقت�ضى الن�ضو�س والأدلة ال�ضرعية ف�ضدت؛ لأن الن�ضو�س َوْحي من اهلل تعالى، 
األ  واملوازنة  املفا�ضلة  يف  واأولها  ال�ضوابط  ل  فاأوَّ لذا  ب�ضوابطه،  حكمها  فله  ال�ضرعية  بالأدلة  ثبت  وما 
ُموا َبنْيَ َيَدِي  ِذيَن اآَمُنوا ل ُتَقدِّ ا اأو تخالف دليال من الأدلة ال�ضرعية، قال اهلل تعالى:َيا اأَيَُّها الَّ تعار�س ن�ضً

َ �َضِميٌع َعِليٌم ]احلجرات:1. َ اإِنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ ِ َوَر�ُضوِلِه َواتَّ اهللَّ
قال اأبو جعفر الطربي _ رحمه اهلل  _ :«ل تعجلوا بق�ضاء اأمر يف حروبكم اأو دينكم قبل اأن يق�ضي 
 ِ ُموا َبنْيَ َيَدِي اهللَّ اهلل لكم فيه ور�ضوله، فتق�ضوا بخالف اأمر اهلل واأمر ر�ضوله ... عن ابن عبا�س قوله ل ُتَقدِّ

َوَر�ُضوِلِه يقول: ل تقولوا خالف الكتاب وال�ضنة«)39(.
وقد �ضح عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأنه قال:”من اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�س منه فهو رد”)40(.

فالعمل مبقت�ضى الن�ضو�س فر�س ل ميكن خمالفته يف اأي اأمر من الأمور الدينية منها اأو الدنيوية ؛ لأن 
الن�ضو�س ا�ضتملت على امل�ضالح العاجلة والآجلة.

2- موافقة املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سالمية: 

عليها  تقوم  التي  ال�ضرورية  والأمور  واخلا�ضة،  العامة  امل�ضالح  بحفظ  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  جاءت  لقد 

)37(  ينظر: قواعد الأحكام �س11.
)38(  امل�ضدر ال�ضابق �س10.

)39(  ينظر: جامع البيان )275/22(.
)40(  اأخرجه البخاري يف كتاب ال�ضلح باب اإذا ا�ضطلحوا على �ضلح جور فال�ضلح مردود رقم )2697(، وم�ضلم يف 

كتاب الأق�ضية باب نق�س الأحكام الباطلة رقم )1718(.

منهج الصحابة _رضي الله عنهم_ وسائر السلف الثقات  في فقه املوازنات
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وم�ضالح  احِلكم  على  واأ�ضا�ضها  مبناها  ال�ضريعة  »اإن  القيم)41(: _ رحمه اهلل  _  ابن  يقوم  احلياة، 
العباد يف املعا�س واملعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وم�ضالح كلها، وحكمة كلها«)42(. 

ويقول ال�ضاطبي _ رحمه اهلل  _ : »ا�ضتقرينا من ال�ضريعة اأنها و�ضعت مل�ضالح العباد«)43(. 
وقال الطاهر بن عا�ضور)44( _ رحمه اهلل  _ : »اإن مق�ضد ال�ضريعة من الت�ضريع حفظ نظام العامل، 

و�ضبط ت�ضرف النا�س فيه على وجه يع�ضم من التفا�ضد والتهالك«)45(. 
ا: »املق�ضد العام من الت�ضريع هو حفظ نظام الأمة ، وا�ضتدامة �ضالح املجتمع با�ضتدامة �ضالح  وقال اأي�ضً

املهيمن عليه وهو الإن�ضان«)46(. 
فمقا�ضد ال�ضريعة هي الغايات وامل�ضالح التي جاءت ال�ضريعة لتحقيقها ، ولبد للعامل اأو املجتهد اأن يراعي 

املقا�ضد ال�ضرعية يف اجتهاده اأو فتاواه. 

)41(  هو: اأبوعبِداهلل، حممُد بُن اأبي بكِر بِن اأيوَب بِن �ضعِد بِن حريز، �ضم�ُس الدين، الزْرِعيُّ ثم الدم�ضقي، امل�ضهور 
بابن قيم اجلوزية. الفقيه، الأ�ضويل، املف�ضر، النحوي، ولد �ضنة 691هـ، وكان _ رحمه اهلل  _  عارًفا بالتف�ضري 
ل يجارى فيه، وباأ�ضول �لدين و�إليه فيه �ملنتهى، وباحلديث ومعانيه وفقهه ودقائق �ل�ضتنباط منه ل ُيلحق يف ذلك، 
ولى، من موؤلفاته: زاد املعاد،، والداء والدواء، وبدائع الفوائد. تويف �ضنة  وبالفقه واأ�ضوله والعربية وله فيها اليد الطُّ

751هـ.
ينظر: الوايف بالوفيات )195/2(، والبداية والنهاية )202/14(، والذيل على طبقات احلنابلة )368/4(،   

والدرر الكامنة )137/5(، و�ضذرات الذهب )168/6(.
)42(  ينظر: اإعالم املوقعني )14/3(. 

)43(  ينظر: املوافقات )12/2(. 
)44(  هو: ال�ضيخ العاّلمة حممد الطاهر بن عا�ضور، رئي�س املفتني املالكيني بتون�س و�ضيخ جامع الزيتونة وفروعه 

بتون�س، مولده ووفاته ودرا�ضته بها، ولد عام 1296هـ، له م�ضنفات من اأ�ضهرها: مقا�ضد ال�ضريعة ال�ضالمية، واأ�ضول 
النظام الجتماعي يف الإ�ضالم، والتحرير والتنوير يف تف�ضري القراآن، )ت 1393هـ(. ينظر: »الأعالم« للزركلي 

.)174/6(
)45(  ينظر: مقا�ضد ال�ضريعة )230/3(. 
)46(  ينظر: مقا�ضد ال�ضريعة )194/3(. 
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يقول تقي الدين ال�ضبكي)47(_ رحمه اهلل  _ : »من �ضروط �ملجتهد �ملمار�ضة و�لتتبع ملقا�ضد �ل�ضريعة«)48(. 
ووافقه ال�ضاطبي يف كالمه فقال: »اإمنا حت�ضل درجة الجتهاد ملن ات�ضف بو�ضفني: اأحدهما: فهم مقا�ضد 

ال�ضريعة على كمالها.
و�لثاين: �لتمكن من �ل�ضتنباط بناًء على فهمه فيها.«)49(. 

وامل�ضلم  واملف�ضر  ث  واملحدِّ والأ�ضويل  والفقيه  املجتهد  به  ي�ضت�ضيء  الذي  النور  هي  ال�ضريعة  فمقا�ضد 
العادي، وهي امليزان الذي يزن كل واحد نف�ضه عليه ليعلم اإن كان مقاربًا لل�ضواب اأم حاد عن الطريق. 

ولقد اخت�ضر كثري من العلماء مقا�ضد ال�ضريعة على جلب امل�ضالح ودرء املفا�ضد، منهم الإمام العز بن 
عبدال�ضالم _ رحمه اهلل  _ حيث قال: »ومعظم مقا�ضد القراآن الأمر باكت�ضاب امل�ضالح واأ�ضبابها، 

والزجر عن اكت�ضاب املفا�ضد واأ�ضبابها«)50(. 
ا: »اأما م�ضالح الدارين اأ�ضبابها ومفا�ضدها فال تعرف اإل بال�ضرع ؛ فاإن خفي منها �ضيء طلب من  وقال اأي�ضً

اأدلة ال�ضرع... ، وال�ضريعة كلها م�ضالح اإما تدراأ مفا�ضد اأو جتلب م�ضالح«)51(. 
وتبعه يف ذلك الإمام ابن القيم _ رحمه اهلل  _ فقال: »اإذا تاأملت �ضرائع دينه التي و�ضعها بني عباده 

وجدتها ل تخرج عن حت�ضيل امل�ضالح اخلال�ضة اأو الراجحة بح�ضب الإمكان«)52(. 
فاملقا�ضد ال�ضرعية هي جملة امل�ضالح التي اأراد ال�ضارع احلكيم ترتيبها وحتقيقها على الأحكام ال�ضرعية 
لتحقق يف النهاية امل�ضلحة الكربى من خلق العباد و�ضالح اأحوالهم وحتقيق �ضعادتهم يف املعا�س واملعاد. 

3- اأن يتولها اأهل العلم املعتربون: 

ورثة  العلماء  واإن  ال�ضهداء،  منازل  فوق  العلماء  منازل  واإن  ف�ضله،  ال�ضريعة  يف  ثبت  قد  العلم  اإن 
الأنبياء، واإن مرتبة العلماء تلي مرتبة الأنبياء. ولينكر ف�ضل العلم يف اجلملة اإل جاهل، ولكن له ق�ضد 

)47(  هو: علي بن عبدالكايف بن علي ال�ضبكي الأن�ضاري اخلزرجي، ال�ضافعي اأبواحل�ضن، تقي الدين، املولود  �ضنة 
683هـ: اأحد احلفاظ املف�ضرين، وهو والد التاج ال�ضبكي �ضاحب الطبقات، تويف �ضنة 756هـ. ينظر: ذيل تذكرة احلفاظ 

)39/1(؛ طبقات ال�ضافعية الكربى )139/10(.
)48(  ينظر: الإبهاج )8/1(. 

)49(  ينظر: املوافقات )105/4(. 
)50(  ينظر: قواعد الأحكام �س)9(. 

)51(  ينظر: قواعد الأحكام �س)11،10(. 
)52(  ينظر: مفتاح دار ال�ضعادة �س)23(. 
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اأ�ضلي وق�ضد تابع، فالق�ضد الأ�ضلي هو العمل مبقت�ضى هذا العلم، فكل علم �ضرعي اأ�ضل طلبه العمل به. 
يقول �ضفيان الثوري _ رحمه اهلل  _ : »اإمنا ُيتعلم العلم لُيتقي به اهلل«)53(. وكان رجل ي�ضاأل اأبا الدرداء 
_ر�ضي اهلل عنه_ ؛ فقال له: »كل ما ت�ضاأل عنه تعمل به؟ قال: ل، قال: فما ت�ضنع بازدياد حجة اهلل 

عليك؟«)54(
وعن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: “ل تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ول لتماروا به ال�ضفهاء، اأو 

لت�ضرفوا وجوه النا�س اإليكم، فمن فعل ذلك؛ فالنار النار”)55(. 
ا من الدنيا مَل يجد  وقال اأي�ضًا: »من تعلم علمًا ممِا يبتغى به وجه اهلل ليتعلمه اإل لي�ضيب به غر�ضً

َعْرف اجلنة يوم القيامة«)56(،)57(. 
فالق�ضد الأ�ضلي من العلم هو العمل به، قال احل�ضن الب�ضري _ رحمه اهلل  _ »العامِل الذي 
ا: »الذي يفوق  وافق علمه عمله ومن خالف علمه عمله فذلك راوية حديث �ضمع �ضيًئا فقاله«)58( وقال اأي�ضً
اأن يفوقهم يف العمل«)59( وقال �ضفيان الثوري _ رحمه اهلل  _ :«العلم يهتف  النا�س يف العلم جدير 

بالعمل فاإن اأجابه واإل ارحتل«)60(. 

)53(  ينظر: جامع بيان العلم وف�ضله رقم)1152(. 
)54(  ينظر: امل�ضدر ال�ضابق رقم)1232(. 

)55(  اأخرجه ابن ماجه يف املقدمة رقم)254(، وابن حبان يف �ضحيحه رقم)90(. 
)56(  اأخرجه اأبوداود يف كتاب العلم رقم)3664(، ابن ماجه يف املقدمة رقم)252(. 

)57(  ينظر: املوافقات لل�ضاطبي )83/1 وما بعدها( بت�ضرف. 
)58(  ينظر: جامع بيان العلم رقم)1241(. 
)59(  ينظر: امل�ضدر ال�ضابق رقم)1270(. 

)60(  امل�ضدر ال�ضابق رقم)1274(. 
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املبحث الثاين: منهج ال�سحابة وال�سلف يف فقه املوازنات: 

املطلب الأول: تاأ�سي�س فقه املوازنات يف عهد النبوة: 

جاءت الن�ضو�س ال�ضرعية _القراآن وال�ضنة_ مب�ضروعية املوازنات، واأ�ض�س النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
يف اأقواله واأعماله لهذا الفقه العظيم، فاملوازنات لي�ضت �ضجرة بال اأ�ضل، ول نبتة بال جذر، واإمنا لها تاريخ 
اأ�ضيل وجدت جذوره يف القراآن وال�ضنة، وتبدت �ضوقه يف اإجماع ال�ضحابة واأفعالهم، وفروعه يف �ضياغة 
َ َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َواْلأِْح�َضاِن َواإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن  الفقهاء والأئمة لقواعده)61(. قال اهلل تعالى: اإِنَّ اهللَّ

اْلَفْح�َضاِء َوامْلُْنَكِر َواْلَبْغِي ]النحل:90. 
قال الإمام الطربي _ رحمه اهلل  _ : »ُذِكر عن عبداهلل بن م�ضعود اأنه كان يقول يف هذه الآية: اإنها 

اأجمع اآية يف القراآن«)62(؛ وذلك لأن اهلل تعالى اأمر فيها ِبِجَماع امل�ضالح ، ونهى فيها عن ِجماع املفا�ضد. 
ودلئل فقه املوازنات يف عهد النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم كثرية منها: 

1- التدرج يف الت�سريع، وتاأخري فر�س بع�س الواجبات. 

ابتداء  الواجبات عند  »تاأخرت   : بن عبدال�ضالم _ رحمه اهلل  _  الدين  الإمام عز  يقول  ويف ذلك 
الإ�ضالم ؛ ترغيبًا فيه فاإنها لو وجبت يف البتداء ؛ لنفروا من الإميان لثقل تكاليفه«)63(. 

م ال�ضارع �ضبحانه الفا�ضل على املف�ضول، ولذلك اأمثلة منها:  فقدَّ
- اأن اهلل تعالى اأخر اإيجاب ال�ضالة اإلى ليلة الإ�ضراء ؛ لأنه لو اأوجبها يف ابتداء الإ�ضالم لنفروا من ثقلها 

عليهم. 
- ال�ضيام لو وجب يف ابتداء الإ�ضالم ؛ ل�ضق على النا�س ونفروا من الإ�ضالم. 

اأ�ضد تنفريًا لغلبة  اإيجابها  ؛ لأنها لو وجبت يف البتداء لكان  اإلى ما بعد الهجرة  - تاأخري وجوب الزكاة 
ال�ضنة بالأموال. 

- اجلهاد لو وجب يف البتداء ؛ لأباد الكفرة اأهل الإ�ضالم لقلة املوؤمنني وكرثة الكافرين ، ولزادت النفرة 

)61(  ينظر: نظرية املوازنة بني املنافع وامل�ضار �س)52(. 
)62(  ينظر: جامع البيان )280/17(. 
)63(  ينظر: قواعد الأحكام �س)50(. 
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من الإ�ضالم ملا يف اجلهاد من القتل وتقطيع الأرحام. 
- القت�ضار على اأربع ن�ضوة لو ثبت يف ابتداء الإ�ضالم ؛ لنفر الكفار من الدخول فيه، وكذلك القت�ضار على 
ثالث طلقات فتاأخرت هذه الواجبات ؛ تاأليفًا على الإ�ضالم الذي هو اأف�ضل من كل واجب وم�ضلحته تربو 

على جميع امل�ضالح)64(. 

2- الرتغيب يف الإ�سالم من خالل بع�س الت�سريعات: 

فمن املعلوم اأن الإ�ضالم َيُجبُّ ما قبله وهو مبني على غفران جميع الذنوب. روى الإمام اأحمد يف م�ضنده اأن 
عمرو بن العا�س _ر�ضي اهلل عنه_ قال: ملا األقى اهلل عز وجل يف قلبي الإ�ضالم اأتيت النبي �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم ليبايعني فب�ضط يده اإيلَّ فقلت: ل اأبايعك يا ر�ضول اهلل حتى يغفر يل ما تقدم من ذنبي قال: 
بُّ ما قبلها من الذنوب، يا عمرو  فقال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: “يا عمرو اأما علمت اأن الهجرة جَتُ

اأما علمت اأن الإ�ضالم يجب ما كان قبله من الذنوب«)65(. 
اأ -الإ�سالم َيُجب ما قبله. 

جاء جماعة قد اأكرثوا من الكبائر لر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم فقالوا يا ر�ضول اهلل: اإن ما تدعو اإليه 
ِذيَن اأَ�ْضَرُفوا َعَلى اأَْنُف�ِضِهْم ل َتْقَنُطوا  �َضن لو تخربنا اأّن مِلا عملنا كفارة؟ فاأنزل اهلل تعالى: ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ حَلَ
ُنوَب َجِميعًا ]الزمر:53، وقال يف غريهم: ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا اإِْن َيْنَتُهوا ُيْغَفْر َلُهْم َما  َ َيْغِفُر الذُّ ِ اإِنَّ اهللَّ ِمْن َرْحَمِة اهللَّ

َقْد �َضَلَف ]الأنفال:38. 
ب -ت�سريع ما يتواءم مع الفطرة والطباع يف اأول الت�سريع. 

الأرحام،  و�ضلة  الطعام،  واإطعام  ال�ضالم،  باإف�ضاء  الإ�ضالم  ابتداء  يف  اأمرهم  تعالى  اهلل  اأن  ذلك  فمن 
وال�ضدق والعفاف... وغريها ملا كان مالئمًا لطباعهم. 

ج -تاأليف القلوب للرتغيب يف الإ�سالم. 

فقد األََّف النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم جماعة على الإ�ضالم مبا دفعه لهم من الأموال، وامتنع من قتل جماعة 
من املنافقني قد ُعرف نفاقهم ؛ خوًفا اأن يتحدث النا�س باأنه اأخذ يف قتل اأ�ضحابه ؛ فينفروا من الدخول 

يف الإ�ضالم. 
د -اإجابة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كل �سائل مبا ينا�سبه. 

)64(  ينظر: قواعد الأحكام �س)51(. 
)65(  اأخرجه: الإمام اأحمد يف م�ضنده )205/4( رقم)17861( وقال �ل�ضيخ �ضعيب �لأرناوؤط: �إ�ضناده �ضحيح على 

�ضرط م�ضلم. 
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فقد جاء رجل اإلى النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم و�ضاأله: “اأي الأعمال اأف�ضل؟ فقال: اإميان باهلل. قال: ثم 
اأف�ضل؟  اأي الأعمال  اآخر:  ماذا؟ قال: جهاد يف �ضبيل اهلل. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مربور”)66(. و�ضاأله 

فقال: ال�ضالة لأول وقتها«)67(. 
وهذا جواب ل�ضوؤال ال�ضائل يخت�س مبا يليق بال�ضائل من الأعمال، فياأمر ال�ضائل برب الوالدين ملن له والدان 
ي�ضتغل بربهما، وقال ملن يقدر على اجلهاد باأن اأف�ضل الأعمال بالن�ضبة له: اجلهاد يف �ضبيل اهلل، وملن يقدر 

على ال�ضالة اأمره بال�ضالة... وهكذا. 

اأوامر النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم ونواهيه التي يقدم فيها امل�ضالح على املفا�ضد ، وامل�ضالح العامة   -3
على اخلا�ضة. 

من ذلك: 
عن  وليكفر   ، فلياأتها   ، منها  خريًا  غريها  فراأى  ميني  على  حلف  “من  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  قوله   -

م �ضلى اهلل عليه و�ضلم امل�ضلحة على املف�ضدة.  ميينه”)68(؛ فقدَّ
-  �ُضئل �ضلى اهلل عليه و�ضلم عن ال�ضاة ال�ضالة فقال: )خذها ؛ فاإمنا هي لك ، اأو لأخيك ، اأو الذئب()69( 

؛ فقدم امل�ضلحة العامة على اخلا�ضة. 
- َنهى �ضلى اهلل عليه و�ضلم �ضعد بن اأبي وقا�س _ر�ضي اهلل عنه_ عن الت�ضدق بثلثي ماله ،  وقال له: 

)اإنك اإن تذر ورثتك اأغنياء خري من اأن تذرهم عالة يتكففون النا�س()70(. 
-  نهيه �ضلى اهلل عليه و�ضلم رجاًل اأن يتزوج امراأة ل تلد ، وقال: )تزوجوا الولود الودود ؛ فاإين مكاثر بكم 

الأمم يوم القيامة()71(. 

)66(  اأخرجه: البخاري يف كتاب احلج باب ف�ضل احلج املربور رقم)1519(، وم�ضلم يف كتاب الإميان رقم)83(. 
ى النبي ال�ضالة عماًل رقم)7534(، وم�ضلم يف كتاب الإميان رقم)85(.  )67(  اأخرجه: البخاري يف كتاب التوحيد باب و�َضمَّ

)68(  اأخرجه: م�ضلم كتاب الأميان باب ندب من حلف ميينًا فراأى غريها خريًا منها اأن ياأتي الذي هو خري. رقم)1650(. 
)69(  اأخرجه: البخاري كتاب يف اللقطة باب �ضالة الغنم رقم)2428(، وم�ضلم كتاب احلدود باب ا�ضتحباب اإ�ضالح 

احلاكم بني اخل�ضمني رقم)1722(. 
)70(  اأخرجه: البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء برفع الوباء والوجع برقم)6373(، وم�ضلم كتاب الهبات باب 

الو�ضية بالثلث رقم)1628(. 
)71(  اأخرجه: اأحمد يف م�ضنده باأرقام)12613، 13570( )طبعة الر�ضالة(، واأبوداود يف �ضننه كتاب النكاح باب 

النهي عن تزويج من مل يلد من الن�ضاء رقم)2050(، والن�ضائي يف �ضننه كتاب النكاح باب كراهية تزويج العقيم 
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م �ضلى اهلل  - �ُضِئل �ضلى اهلل عليه و�ضلم عن قتال الأمراء الظلمة فقال: )ل ، ما اأقاموا ال�ضالة()72(؛ فقدَّ
عليه و�ضلم درء املفا�ضد على جلب امل�ضالح. 

- قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )من ا�ضتطاع منكم اأن ينفع اأخاه فليفعل()73(. 
- النهي عن �ضب اآباء الرجال واأمهاتهم حيث قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )اإن من اأكرب الكبائر �ضتم الرجل 

والديه، قالوا: كيف ي�ضتم الرجل والديه؟ قال: ي�ضب اأبا الرجل واأمه في�ضب اأباه واأمه()74(. 
والأمثلة على ذلك كثرية يف كالم النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم )75(. 

رقم)3227(، وابن حبان يف �ضحيحه كتاب النكاح باب ذكر العلة التي من اأجلها نهى عن التبتل رقم)4028(. 
)72(  اأخرجه: اأحمد يف م�ضنده برقم)11232( طبعة الر�ضالة، وابن اأبي عا�ضم يف ال�ضنة باب يف ذكر ال�ضمع والطاعة 

رقم)1077(، والطرباين يف املعجم الكبري )63-62/18(. 
)73(  اأخرجه: م�ضلم كتاب الآداب باب ا�ضتحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة رقم)2199(. 

)74(  اأخرجه: البخاري كتاب الأدب باب ل ي�ضب الرجل والديه رقم)5973(، وم�ضلم كتاب الإميان باب بيان الكبائر 
واأكربها رقم)90(. 

)75(  وللمزيد ينظر: اإعالم املوقعني )266/4 وما بعدها(. 



21042105

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املطلب الثاين: فقه املوازنات عند ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم ومنهجهم فيه: 

والأ�ضحاب،  الآل  له خري  واختار  العاملني،  وف�ضله على  و�ضلم  عليه  النبي �ضلى اهلل  اختار  تعالى  اإن اهلل 
فهوؤلء قوم ر�ضي اهلل عنهم ور�ضوا عنه، اأََمَر اهلل تعالى بنبيه �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأن َيْعُف عنهم وي�ضتغفر 
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َوا�ْضَتْغِفْر َلُهْم َو�َضاِوْرُهْم  لهم، فقال �ضبحانه: َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب َلْنَف�ضُّ

يِف اْلأَْمِر ]اآل عمران:159. 
قال ابن م�ضعود _ر�ضي اهلل عنه_ : »اإن اهلل نظر يف قلوب العباد ، فوجد قلب حممد خري قلوب العباد 
؛ فا�ضطفاه لنف�ضه ، فبعثه بر�ضالته ، ثم نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد ، فوجد قلوب اأ�ضحابه خري 

قلوب العباد ، فجعلهم وزراء نبيه«)76(. 
وقال الإمام مالك _ رحمه اهلل  _ : »بلغني اأن الن�ضارى كانوا اإذا راأوا ال�ضحابة الذين فتحوا ال�ضام 

يقولون: واهلل لهوؤلء خري من احلواريني فيما بلغنا«)77(. 
تعريف  يلي  وفيما   ، الأخرى  ال�ضرائع  اأ�ضحاب  ُمون حتى عند  ُمَقدَّ و�ضلم  النبي �ضلى اهلل عليه  ف�ضحابة 

ال�ضحابة لغًة وا�ضطالحًا، ثم بيان منهجهم يف فقه املوازنات: 

اأوًل: تعريف ال�سحابة لغًة وا�سطالحًا: 

˝ تعريف ال�سحابة لغًة: 	

باملعروف،  املعا�ضرة  ال�ضحبة  واأ�ضل  اأ�ضل واحد يدل على مقارنة �ضيء ومقاربته.  والباء  ال�ضاد واحلاء 
بالود  لنا  اأراك  الأع�ضى:«فقد  قول  ومنها   ،15 ]لقمان:  َمْعُروفًا  ْنَيا  الدُّ يِف  اِحْبُهَما  َو�ضَ تعالى:  اهلل  قول  ومنها 
ْحب جمع �ضاحب  حابة بالفتح، و�ضاحبه: عا�ضره، وال�ضَ ْحَبة بال�ضم و�ضَ َحب �ضُ َي�ضْ ِحَب  َحابا«. و�ضَ ِم�ضْ

مثل ركب وراكب، والأ�ضحاب: جماعة ال�ضحب، وال�ضاحب: املعا�ضر. 
نا�ضر  واأ�ضحاب، كما يقال:  اأ�ضاحيب، ويقال: �ضاحب  الأ�ضحاب:  الأ�ضحاب، وجمع  بالفتح:  وال�ضحابة 
حبة  واأن�ضار، و�ضاهد واأ�ضهاد، وقالوا يف الن�ضاء: ُهن �ضواحب يو�ضف، وقيل: هن �ضواحبات، وتطلق ال�ضُ
اِحَبِتِه َوَبِنيِه ]عب�س:36-34  ِه َواأَِبيِه ~ َو�ضَ على طول املالزمة، منها قول اهلل تعالى: َيْوَم َيِفرُّ امْلَْرُء ِمْن اأَِخيِه ~ َواأُمِّ

ف�ضاحبته اأي: زوجته التي عا�ضرته طوياًل. 

)76(  ينظر: امل�ضند لالإمام اأحمد رقم)3600(.  
)77(  ينظر:  حياة ال�ضحابيات )2/1(.
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َحب فالن: اأي �ضار ذا �ضاحب، وا�ضت�ضحب الرجل: دعاه اإلى ال�ضحبة)78(.  ويقال: اأ�ضْ
˝ تعريف ال�ضحابة ا�ضطالًحا: 	

روى اخلطيب البغدادي _ رحمه اهلل  _ )79( ب�ضنده اإلى الإمام �ضعيد بن امل�ضيب _ رحمه اهلل  _ 
)80( اأنه قال: »ال�ضحابة ل نعدهم اإل من اأقام مع ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم �ضنة اأو �ضنتني، وغزا معه 

غزوة  اأو غزوتني.«)81(. 
وقال الإمام اأحمد _ رحمه اهلل  _ )82( وذكر من اأ�ضحاب ر�ضول اهلل اأهل بدر فقال: »ثم اأف�ضل النا�س 
بعد هوؤلء اأ�ضحاب ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم القرن الذي بعث فيهم، كل من �ضحبه �ضنة اأو �ضهًرا 
اأو يوًما اأو �ضاعًة اأو راآه فهو من اأ�ضحابه، له من ال�ضحبة على قدر ما �ضحبه، وكانت �ضابقته معه، و�ضمع 

منه، ونظر اإليه”)83(. 
ف الإمام البخاري _ رحمه اهلل  _ )84( ال�ضحابي بقوله: »من �ضحب النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم  وَعرَّ

)78(  ينظر: ال�ضحاح للجوهري، مقايي�س اللغة لبن فار�س، ل�ضان العرب لبن منظور، مادة »�ضحب«. 
)79(  هو: اأبوبكر، اأحمد بن َعِلّي بن ثابت البغدادي، احَلاِفظ الناقد، ولد �ضنة 392هـ، رحل اإَِلى الب�ضرة وني�ضابور 

اِوي«،  واأ�ضبهان ومكة ودم�ضق والكوفة والري، و�ضنف قريبًا من مئة م�ضنف ِمْنَها: »تاريخ بغداد« و«اجلامع لأخالق الرَّ
تويف �ضنة: 463هـ. ينظر: طبقات ال�ضافعية لبن قا�ضي �ضهبة )240/1(؛ طبقات ال�ضافعية الكربى لل�ضبكي )29/4(.  

)80(  هو: �ضعيد بن امل�ضيب بن حزن بن اأبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن خمزوم القر�ضي املخزومي اأحد 
العلماء الأثبات، والفقهاء الكبار، اتفقوا على اأن مر�ضالته اأ�ضح املرا�ضيل. وقال ابن املديني: ل اأعلم يف التابعني 

اأو�ضع علما منه، مات بعد الت�ضعني، وقد ناهز الثمانني، اأخرج له اأ�ضحاب ال�ضنن. ينظر: طبقات احلفاظ  
)25/1(؛ خال�ضة تذهيب تهذيب الكمال )143/1(.

)81(  ينظر: الكفاية يف علم الرواية )�س99(. 
)82(  هو: الإمام اأحمد بن حنبل بن هالل بن اأ�ضد ال�ضيباين، اأبو عبد اهلل، ولد �ضنة 164هـ ببغداد، وطلب العلم وهو 

�ضغري، ورحل اإلى �ضائر الأقطار واأخذ عن علمائها حتى ا�ضتهر باحلفظ والإتقان، اإلى اأن �ضار اإماما من اأئمة احلديث 
والفقه، مع التقى وال�ضالح والقوة يف احلق واتباع ال�ضنة، وبلغت �ضهرته الآفاق خا�ضة بعدما وقف وقفته امل�ضهورة اأمام 
بدعة القول بخلق القراآن، تلك الوقفة التي قهقرت املعتزلة و�ضائر الفرق اليوم، والإمام اأحمد هو اإمام املذهب احلنبلي 
يف الفقه، وله موؤلفات كثرية يف ال�ضنة، والتف�ضري، والتوحيد، وغريها، اأ�ضهرها امل�ضند، وقد تويف رحمه اهلل �ضنة 241هـ. 

ينظر: طبقات احلنابلة )4/1(؛ تذكرة احلفاظ )431/2(.
)83(  ينظر: الكفاية يف علم الرواية )�س99(، تلقيح فهوم اأهل الأثر )�س101(. 

)84(  هو: حممد بن اإ�ضماعيل بن اإبراهيم، البخاري، الإمام، �ضاحب اجلامع ال�ضحيح، والتاريخ الكبري، والأدب 
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اأو راآه من امل�ضلمني فهو من اأ�ضحابه”)85(. 
وذكر الإمام ابن حزم _ رحمه اهلل  _ )86( يف تعريف ال�ضحابي اأنه: »كل من جال�س النبي �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم ولو �ضاعة، و�ضمع منه ولو كلمة فما فوقها، اأو �ضاهد منه u اأمًرا يعيه، ومل يكن من املنافقني 
الذين ات�ضل نفاقهم وا�ضتهر حتى ماتوا على ذلك، ول مثل من نفاه u با�ضتحقاقه كهيت املخنث، ومن 

جرى جمراه. “)87(. 
لقي  من  ال�ضحابي  اأن  ذلك  من  عليه  وقفت  ما  :«واأ�ضح  اهلل  _  رحمه  ابن حجر _  احلافظ  وقال 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم موؤمًنا به ومات على الإ�ضالم ؛ فيدخل فيمن لقيه من طالت جمال�ضته له اأو 
ق�ضرت، ومن روي عنه اأو مل يرو، ومن غزا معه اأو مل يغز، ومن راآه روؤية ولو مل يجال�ضه ومن مل يره لعار�س 

كالعمى”)88(. 
اأو  فعلماء احلديث كانوا يطلقون ا�ضم ال�ضحبة على كل من روى حديًثا عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

كلمة، بل واأطلق بع�ضهم ال�ضحبة على جمرد الروؤية واإن مل يرو عنه �ضيًئا. 
مانًعا  تعريًفا جامًعا  تعريفات علماء احلديث  العراقي _ رحمه اهلل  _  من  الإمام  ا�ضتخل�س  وقد 
لل�ضحابي فقال: “ ال�ضحابي من لقي النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم م�ضلًما ثم مات على الإ�ضالم، ليخرج 

بابة ونحوهم”)89(.  بذلك من ارتد ومات كافًرا: كعبد اهلل بن خطل، وربيعة بن اأمية، ومقي�س بن �ضُ

ثانيًا: فقه املوازنات عند ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم: 

لقد عا�ضت هذه الأمة اأوجها وِعزها يف عهد نبيها �ضلى اهلل عليه و�ضلم، واأ�ضحابه الكرام ر�ضي اهلل عنهم 
عهد الوحي الأمني، واخللفاء الرا�ضدين املهديني، خري هذه الأمة لالأمة واأنفعها لهم، اأبرها قلوًبا، واأذكاها 
عقوًل، واأعمقها علًما، واأكرثها فقًها. �ضحابة النبي الأمني �ضلى اهلل عليه و�ضلم، اأئمة الهدى وم�ضابيح 

املفرد، وغريها، ولد �ضنة 194هـ، وتويف -رحمه اهلل- 256هـ. ينظر: الكا�ضف )156/2(؛ تذكرة احلفاظ )555/2(.
)85(  ينظر: �ضحيح البخاري كتاب »ف�ضائل اأ�ضحاب النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم” باب “ف�ضائل اأ�ضحاب النبي �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم”. 
)86(  هو: عامل الأندل�س، اأبو حممد، علي بن اأحمد بن �ضعيد بن حزم؛ القرطبي الظاهري؛ �ضاحب الت�ضانيف؛ تويف 

�ضنة 456هـ، وله 72�ضنة. ينظر: تذكرة احلفاظ )1146/3(؛ معجم املوؤلفني )16/7(.
)87(  ينظر: الإحكام يف اأ�ضول الأحكام )�س866(. 

)88(  ينظر: الإ�ضابة يف تييز ال�ضحابة )�س7(. 
)89(  ينظر: التقييد والإي�ضاح )�س251(، �ضرح التب�ضرة والتذكرة )3/3، 4(. 
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جى، جنوم يف َظْلَماء الدنيا الفانية، رهبان الليل، وفر�ضان النهار، ا�ضطفاهم اهلل ل�ضحبة نبيه �ضلى اهلل  الدُّ
عليه و�ضلم، فكانوا خري الأ�ضحاب خلري الأنبياء �ضلى اهلل عليه و�ضلم. 

ولولُهْم ما كان يف الأر�ِس ُم�ْضِلُم اأولئك اأ�ضحاُب النبي وِحْزُبه   
ولكن َرَوا�ِضيها واأوتادها ُهـُم يُد باأهِلها    ولولُهم كادت َتِ
ُم ولكن ُهـْم ِفيها ُبُدوٌر واأجْنُ ولولهم كانت َظالًما باأهلها   

قاموا مبعامل الدين، ونا�ضحوا الجتهاد للم�ضلمني، حتى تهذبت طرقه، وقويت اأ�ضبابه، وظهرت اآلء اهلل 
وا�ضتقر دينه، وو�ضحت اأعالمه، واأذل بهم ال�ضرك، واأزال روؤ�ضه وحما دعائمه، و�ضارت كلمة اهلل العليا، 
وكلمة الذين كفروا ال�ضفلى، ف�ضلوات اهلل ورحمته وبركاته على تلك النفو�س الزكية، والأرواح الطاهرة 
اإلى  رحلوا  ن�ضحاء،  اهلل  لعباد  وكانوا  اأحياء،  املوت  بعد  وكانوا  اأولياء،  احلياة هلل  كانوا يف  فقد  العالية، 

الآخرة قبل اأن ي�ضلوا اإليها، وخرجوا من الدنيا وهم بعد فيها. 
�لقو�عد  و�إعمال   ، �ل�ضتنباط  و�ضبل  �لجتهاد  تاأ�ضي�س  عهد  عنهم  �لل  ر�ضي  �ل�ضحابة  عهد  كان  ولقد 
نها العلماء يف الع�ضور التالية، وذلك لنقطاع الوحي بوفاة النبي �ضلى اهلل عليه  والأ�ضول العامة التي َدوَّ
ثابتًا عندهم يف  و�ضلم؛ ومن ثم بداأ ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم قيا�س امل�ضتجدات والنوازل على ما كان 
القراآن الكرمي وال�ضنة املطهرة، كما وازنوا بني الأمور من حيث ال�ضالح والف�ضاد، وتقدمي الأ�ضلح على 

موا درء املفا�ضد على جلب امل�ضالح، والأدلة على ذلك كثرية منها:  ال�ضالح، وقدَّ
م ال�ضحابة ر�ضي اهلل  1( ما حدث يف �ضقيفة بني �ضاعدة يوم وفاة النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم ؛ حيث َقدَّ
عنهم اختيار خليفة امل�ضلمني على دفن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم وهذه موازنة بني ال�ضالح والأ�ضلح، 
ال�ضالح دفن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، والأ�ضلح اختيار خليفة امل�ضلمني، فاإبقاء امل�ضلمني دون خليفة اأمر 
خطري على الإ�ضالم وامل�ضلمني ولبد من الإ�ضراع يف اإقامته حفاًظا على كيان الدولة الإ�ضالمية ، لذا قدم 

ال�ضحابة اختيار اخلليفة على دفن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم )90(. 
م حماية الدين على حماية  2( ما فعله اأبوبكر ال�ضديق _ر�ضي اهلل عنه_ يف حروب الردة، حيث َقدَّ
الأنف�س، وقال: »واهلل لأقاتلن من فرق بني ما جمع ر�ضول اهلل«)91(؛ وهذه موازنة بني امل�ضالح مع تقدمي 

الأ�ضلح. 
يق _ر�ضي اهلل عنه_  من جمع القراآن، فكان _ر�ضي اهلل عنه_  يكره ذلك اأول  3( ما فعله ال�ضدِّ
الأمر ؛ لأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم مل يفعله، لكنه بعد انقطاع الوحي ، واكتمال الدين ، وموت كثري من 

)90(  ينظر: نظرية املوازنة �س)58(.  
)91(  اأخرجه: البخاري كتاب العت�ضام بالكتاب وال�ضنة باب قول اهلل تعالى: واأْمُرُهْم �ُضورى بْينُهْم ]ال�ضورى:38.  
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اء يف حروب الردة �ضار الأ�ضلح جمع القراآن فاأمر _ر�ضي اهلل عنه_  بجمعه.  الُقرَّ
4( ما فعله عمر بن اخلطاب _ر�ضي اهلل عنه_  يف اإمرته من التاأريخ بهجرة النبي �ضلى اهلل عليه 
وارتباطهم برتاثهم  ، ومظهر من مظاهر وحدتهم وتيزهم  للم�ضلمني  فيه �ضالح  ملا  ؛  فعله  و�ضلم فقد 

واأجمادهم، وقد رف�س _ر�ضي اهلل عنه_ الأخذ بتاأريخ الفر�س اأو الروم”)92(. 
م عمر _ 5( َنْفي عمر بن اخلطاب من تفتنت الن�ضاُء به من املدينة ، كما فعل مع ن�ضر بن حجاج ؛ فقدَّ
ر�ضي اهلل عنه_  امل�ضلحة العامة وهي حفظ ن�ضاء امل�ضلمني و�ضيانة اأعرا�ضهن على امل�ضلحة الفردية 

اخلا�ضة)93(. 
وحتريق   ، واحد  م�ضحف  على  النا�س  جمع  من  عنه_   اهلل  _ر�ضي  عفان  بن  عثمان  فعله  ما   )6
م فيه م�ضلحة حفظ الدين بحفظ كتاب  امل�ضاحف الأخرى، وهو اجتهاد منه _ر�ضي اهلل عنه_  َقدَّ
اهلل تعالى وجمع امل�ضلمني عليه على مفا�ضد اللحن يف القراآن وكرثة اختالف الُقراء، فوازن بني امل�ضلحة 

واملف�ضدة ، وقدم امل�ضلحة على املف�ضدة. 
7( ما فعله عليُّ بن اأبي طالب _ر�ضي اهلل عنه_  من حرق الزنادقة يف الأخاديد حيث راأى يف ذلك 
�ضالح امل�ضلمني وزجًرا لغريهم اأن يفعل ما فعلوا ، اأو يقول مقالتهم. والأمثلة كثرية لحت�ضى يف اإعمال 
ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم للموازنات  ، كانوا يقدرونها قدرها، فهم اأفقه النا�س بالدين ل�ضحبتهم �ضيد 
الأولني والآخرين، ويف ذلك يقول ابن القيم _ رحمه اهلل  _ : “اأفقه الأمة، واأبر الأمة قلوًبا، واأعمقهم 
واأقلهم تكلًفا، واأ�ضحهم ق�ضوًدا، واأكملهم فطرة، واأتهم اإدراًكا، واأ�ضفاهم اأذهاًنا؛ الذين �ضاهدوا التْنزيل 
وعرفوا التاأويل، وفهموا مقا�ضد الر�ضول، فن�ضبة اآرائهم وعلومهم وق�ضودهم اإلى ما جاء به الر�ضول �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم كن�ضبتهم اإلى �ضحبته، والفرق بينهم وبني من بعدهم يف ذلك كالفرق بينهم وبينهم يف 
الف�ضل، فن�ضبة راأي من بعدهم اإلى راأيهم كن�ضبة قدرهم اإلى قدرهم. واملق�ضود اأن اأحًدا ممن بعدهم ل 
ي�ضاويهم يف راأيهم ، وكيف ي�ضاويهم؟ وقد كان اأحدهم يرى الراأي فيْنزل القراآن مبوافقته... وحقيق مبن 
كانت اآراوؤهم بهذه املْنزلة اأن يكون راأيهم لنا خرًيا من راأينا لأنف�ضنا، وكيف ل وهو الراأي ال�ضادر من قلوب 
ممتلئة نوًرا واإمْياًنا وحكمًة وعلًما ومعرفًة وفهًما عن اهلل ور�ضوله، ون�ضيحة لالأمة ، وقلوبهم على قلب نبيهم، 
ا طريًّا، مل َي�ِضْبُه اإ�ضكال، ومل  ول و�ضاطة بينه وبينهم، وهم ينقلون العلم والإميان من م�ضكاة النبوة غ�ضًّ

َي�ِضْبُه خالف، ومل تدن�ضه معار�ضة، فقيا�س راأي غريهم باآرائهم من اأف�ضد القيا�س«)94(.

)92(  ينظر: منهج عمر بن اخلطاب يف الت�ضريع �س)320(. 
)93(  ينظر: منهج عمر بن اخلطاب يف الت�ضريع �س)323(. 

)94(  ينظر: اإعالم املوقعني )65-63/1(. 

منهج الصحابة _رضي الله عنهم_ وسائر السلف الثقات  في فقه املوازنات
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انا تعيـُب وجتـرُح وقل خري قوٍل يف ال�ضحابة  ُكلِِّهْم   ولتُك طعَّ
ويف الفتح اآٌي لل�ضحابة تـدُح فقد نطق الوحُي املبنُي بف�ضـلهم          

ِة الّناِر ُزْحِزحوا واأن�ضاره والهاجـرون  ديـارهم         بن�ضرتهم عن كيَّ
فاأْحِبْبُهُم فاإنــك تفـرُح)95( اأولئك قـوٌم قـد عفا اهلل عنهم          

ثالثًا: منهج ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم يف املوازنات: 

القراآن الكرمي وال�ضنة املطهرة،  املوازنات على ماجاء به  لقد �ضار ال�ضحابة ر�ضوان اهلل عليهم يف فقه 
وميكن تلخي�س منهج ال�ضحابة يف املوازنة يف ثالث حماور رئي�ضة: 

1- املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد: 

امل�ضالح هي كل ما ي�ضمل �ضالح الإن�ضان يف دينه ودنياه، يقول الطاهر بن عا�ضور _ رحمه اهلل  _ : 
»ولقد علمنا اأن ال�ضارع ما اأراد من الإ�ضالح املنّوه به جمرد �ضالح العقيدة و�ضالح العمل كما قد يتوهم ، 
بل اأراد منه �ضالح اأحوال النا�س و�ضوؤونهم يف احلياة الجتماعية... اإن املق�ضد الأعظم من ال�ضريعة هو 

جلب ال�ضالح ودرء الف�ضاد، وذلك يح�ضل باإ�ضالح حال الإن�ضان ودفع ف�ضاده«)96(. 
اأو  دائمًا  منه  النفع  _اأي  ال�ضالح  به  يح�ضل  للفعل  »و�ضف  بقوله:  امل�ضلحة  عا�ضور  ابن  ف  َعرَّ ولقد 

غالبًا_ للجمهور اأو الآحاد«)97(. 
اأو  للجمهور  غالبًا _  اأو  دائمًا  ال�ضرر  الف�ضاد _اأي  به  يح�ضل  للفعل  »و�ضف  بقوله:  املف�ضدة  ف  وَعرَّ

لالآحاد«)98(. 
ولقد كان ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم يوازنون بني امل�ضالح واملفا�ضد ، ويقدمون حت�ضيل امل�ضالح ما اأمكن 
، اإل اإن كانت املف�ضدة اأعظم من امل�ضلحة ، فكانوا يقدمون درء املفا�ضد ؛ لأن درء املف�ضدة ُيَقدم على جلب 

امل�ضلحة. 
“اإذا  اأفا�س عز الدين بن عبدال�ضالم _ رحمه اهلل  _  القول يف هذا الباب ؛ فكان مما قال:  وقد 
اجتمعت م�ضالح ومفا�ضد ؛ فاإن اأمكن حت�ضيل امل�ضالح ودرء املفا�ضد فعلنا ذلك امتثاًل لأمر اهلل تعالى 

)95(  ينظر: �ضرح املنظومة احلائية يف عقيدة اأهل ال�ضنة واجلماعة )�س40(.
)96(  ينظر: مقا�ضد ال�ضريعة �س)197،196(. 

)97(  ينظر: مقا�ضد ال�ضريعة �س)200(. 
)98(  ينظر: مقا�ضد ال�ضريعة �س)201(. 
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فاإن كانت  ؛  والتح�ضيل  الدرء  تعذر  واإن  ]التغابن:16،  ا�ْضَتَطْعُتْم  َما   َ ُقوا اهللَّ َفاتَّ وتعالى:  لقوله �ضبحانه  ؛  فيهما 
املف�ضدة اأعظم من امل�ضلحة دراأنا املف�ضدة ول نبايل بفوات امل�ضلحة... واإن كانت امل�ضلحة اأعظم من املف�ضدة 
ح�ضلنا امل�ضلحة مع التزام املف�ضدة، واإن ا�ضتوت امل�ضالح واملفا�ضد ؛ فقد يتخري بينهما ، وقد يتوقف فيهما«)99(. 

وفيما يلي بع�س الأمثلة ملوازنة ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم بني امل�ضالح واملفا�ضد)100(. 
vv حتريق عمر بن اخلطاب _ر�ضي اهلل عنه_ حانوت اخلمار، وحتريقه قرية يباع فيها

اخلمر. 
vv اأقام ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم احلد يف الزنى مبجرد احلبل دون البينة ؛ لأنه اأولى من

البينة. 
vv .اأقام ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم احلد يف اخلمر مبجرد الرائحة والقيء
vv بلفظ واحد اأوقعه  الثالث ملن  بالطالق  اإلزام عمر بن اخلطاب _ر�ضي اهلل عنه_  

عقوبة له. 
vv .ْرب عمر بن اخلطاب _ر�ضي اهلل عنه_  �ضبيغًا بالدرة ملا تتبع املت�ضابه ف�ضاأل عنه �ضَ
vv حتريق عثمان بن عفان _ر�ضي اهلل عنه_  امل�ضاحف املخالفة للم�ضحف الذي جمع

]م�ضلحة ؛ حتى ل يختلفوا يف  النا�س عليه ؛ حيث راأى جمع النا�س على م�ضحف واحد 
القراءات والروايات ]مف�ضدة. 

vv منع عمر بن اخلطاب _ر�ضي اهلل عنه_  احلديث عن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم
خ�ضية اأن ي�ضتغل النا�س به عن القراآن. 

2- املوازنة بني امل�سالح: 

تتفاوت امل�ضالح فيما بينها، وقد ق�ضمها العلماء اإلى اأق�ضام، يقول العز بن عبدال�ضالم _ رحمه اهلل  _ 
: »امل�ضالح �ضربان: 

اأحدهما حقيقي وهو الأفراح واللذات.
    والثاين: جمازي وهو اأ�ضبابها«)101(. 

وقال الطاهر بن عا�ضور _ رحمه اهلل  _ : »امل�ضلحة ق�ضمان: 

)99(  ينظر: قواعد الأحكام �س)75،74(. 
)100(  ينظر: اإعالم املوقعني )374/4(.  

)101(  ينظر: قواعد الأحكام �س)13(. 

منهج الصحابة _رضي الله عنهم_ وسائر السلف الثقات  في فقه املوازنات



21102111

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

م�ضلحة عامة: وهي ما فيه �ضالح عموم الأمة اأو اجلمهور ، ول التفات منه اإلى اأحوال الأفراد اإل من حيث 
اإنهم اأجزاء من جمموع الأمة.

باإ�ضالحهم  ليح�ضل  ؛  اآحادهم  الأفعال من  باعتبار �ضدور  ؛  الآحاد  نفع  فيه   وم�ضلحة خا�ضة: وهي ما 
�ضالح املجتمع املركب منهم«)102(. 

ولقد كان من منهج ال�ضحابة ر�ضوان اهلل عليهم يف املوازنات تقدمي امل�ضالح العامة على اخلا�ضة ، كما 
هو منهج القراآن الكرمي وال�ضنة املطهرة، ومن ذلك: 

اأ - ما فعله عمر بن اخلطاب _ر�ضي اهلل عنه_  من حلق راأ�س ن�ضر بن حجاج ، ونفيه من املدينة ؛ 
م امل�ضلحة العامة للم�ضلمني على امل�ضلحة اخلا�ضة لن�ضر بن حجاج)103(.  وذلك لفتتان الن�ضاء به، فقدَّ

ب - اختيار عمر بن اخلطاب _ر�ضي اهلل عنه_  اإفراد احلج ، واأن يعتمروا يف غري اأ�ضهر احلج ؛ فال 
يزال البيت احلرام معمورًا باحلجاج واملعتمرين. 

ج - منع الفاروق _ر�ضي اهلل عنه_   النا�س من بيع اأمهات الأولد ، وقد باعوهن يف حياة الر�ضول �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم وحياة اأبي بكر _ر�ضي اهلل عنه_ . 

م م�ضلحة حفظ الدين على م�ضلحة  يق _ر�ضي اهلل عنه_   على قتال املرتدين ؛ فقدَّ دِّ د - اإ�ضرار ال�ضِ
حفظ النف�س. 

اإبراهيم عليه  ال�ضريفة على قواعد  الكعبة  الزبري _ر�ضي اهلل عنه_    بناء عبداهلل بن  اإعادة  هـ - 
ال�ضالم. 

3- املوازنة بني املفا�سد: 

ا تتفاوت فيما بينها.  كما اأن امل�ضالح تتفاوت فيما بينها؛ فاإن املفا�ضد اأي�ضً
يقول العز بن عبدال�ضالم _ رحمه اهلل  _ : »املفا�ضد �ضربان: 

اأحدهما: حقيقي وهو الغموم والآلم.
والثاين: جمازي وهو اأ�ضبابها«)104(. 

نًا ، تنبئ  ويقول الطاهر بن عا�ضور _ رحمه اهلل  _ : »اإن املف�ضدة جندها متفاوتة يف جن�ضها تفاوتًا َبيِّ
عنه اآثار الأفعال امل�ضتملة على املفا�ضد يف َخرم املقا�ضد ال�ضرعية، والكليات ال�ضرورية اأو احلاجية اأو بع�س 

)102(  ينظر: مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية �س)202(. 
)103(  للمزيد حول هذا املو�ضوع ينظر: اإعالم املوقعني )374/4(.  

)104(  ينظر: قواعد الأحكام �س)14(.  
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ا مقادير اأثرها من الأ�ضرار والإخالل يف اأحوال الأمة...  التح�ضينية القريبة من احلاجية، وتنبئ عنه اأي�ضً
ال�ضريعة مراتب جمملة ف�ضلها الفقهاء من  فاملنهيات كلها م�ضتملة على املفا�ضد، ومع ذلك فقد رتبتها 
بعد، فقد جاء يف ال�ضريعة ذكر الفواح�س والكبائر واللمم، وجاء ذكر الإثم والبغي، وجاء و�ضف املنهيات 

باأن بع�ضها اأكرب من بع�س«)105(. 
وهذا الذي ذكره ابن عا�ضور _ رحمه اهلل  _ ُيَعدُّ ملخ�ضًا جيًدا ملنهج ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم يف 

املوازنات بني املفا�ضد ؛ فكانوا يعتربون مقادير املفا�ضد ، ويدروؤون الكربى بال�ضغرى، ومن اأمثلة ذلك:
الزاين  الرجم م�ضاوية عقوبة  ؛  التثنية-  –ب�ضيغة  اللوطَينْي  ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم عقوبة  1- جعل 
املح�ضن، �ضواء كانا حم�ضنني اأم مل يكونا حم�ضنني؛ لأنهم وجدوا مف�ضدة ذلك اأ�ضد، والعذر عن فاعله 

اأبعد)106(. 
2- جعل علي بن اأبي طالب _ر�ضي اهلل عنه_  عقوبة �ضارب اخلمر م�ضاوية حد القذف ؛ لأنه راأى 

القذف مظنة لزمة لل�ضكران غالبًا. 
قبول  وعدم  التنكيل  يف  الغيلة  قتل  عقوبة  من  اأ�ضد  احلرابة  عقوبة  عنهم  اهلل  ر�ضي  ال�ضحابة  جعل   -3

العفو)107(. 

)105(  ينظر: مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية �س)215(. 
)106(  ينظر: مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية �س)216(. 
)107(  ينظر: مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية �س)217(. 

منهج الصحابة _رضي الله عنهم_ وسائر السلف الثقات  في فقه املوازنات
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املطلب الثالث: فقه املوازنات عند ال�سلف ر�سي اهلل عنهم: 

تعريف ال�سلف يف اللغة وال�سطالح: 

˝ تعريف ال�سلف يف اللغة: 	

قال ابن فار�س _ رحمه اهلل  _: ال�ضني والالم والفاء اأ�ضل يدل على تقدم و�ضبق)108(. 
وال�ضلف   ، املتقدم  وال�ضالف:  م.  ابن منظور _ رحمه اهلل  _: »�ضلف ي�ضلف �ضلوفًا و�ضلفًا: تقدَّ وقال 
لف:  لفة: اجلماعة املتقدمون، و�ضلف الرجل: اآباوؤه املتقدمون ، واجلمع اأ�ضالف و�ُضالَّف، وال�ضَّ وال�ضليف وال�ضُّ

رَي«)109(.  القوم املتقدمون يف ال�ضِّ

˝ تعريف ال�سلف يف ال�سطالح: 	

ال�ضلف: الأئمة املتقدمون من زمن ال�ضحابة ومن تبعهم من اأهل القرون املف�ضلة)110(. 
مل يكن ال�ضحابة وحدهم من عمل باملوازنات دون غريهم، فلقد اأخذ بها ال�ضلف ر�ضي اهلل عنهم يف كثري 
من الق�ضايا والأمور، بل تو�ضعوا يف تطبيقها عن زمن ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم ؛ وذلك لكرثة امل�ضتجدات 

والنوازل. 
ومن اأمثلة فقه املوازنات عند ال�ضلف ر�ضي اهلل عنهم: 

1( رد اأمري املوؤمنني عمر بن عبدالعزيز _ رحمه اهلل  _  حقوق بع�س النا�س التي اأخذها بع�س ولة 
م م�ضالح امل�ضلمني على مفا�ضد بع�س الولة)111(.  بني اأمية؛ فقدَّ

نة ؛ حماية لرتاث  2( اأمر اأمري املوؤمنني عمر بن عبدالعزيز _ رحمه اهلل  _ لعلماء ع�ضره بتدوين ال�ضُّ
الأمة الإ�ضالمية ، وحفاًظا على م�ضدر ت�ضريعها الثاين. 

موا امل�ضالح العامة لالأمة على امل�ضلحة اخلا�ضة  3( تاأ�ضي�س علماء احلديث علم اجلرح والتعديل ؛ حيث قدَّ
بالأ�ضخا�س الذين يظهرون �ضوء حفظهم و�ضعفهم. 

4( رف�س الإمام مالك اإعادة هدم وبناء الكعبة ال�ضريفة ؛ تعظيمًا حلرمات اهلل. 

)108(  ينظر: مقايي�س اللغة مادة ]�ضلف. 
)109(  ينظر: ل�ضان العرب مادة ]�ضلف. 

)110(  ينظر: ال�ضلفية وق�ضايا الع�ضر �س)32(. 
)111(  ينظر: �ضرية عمر بن عبدالعزيز لبن اجلوزي �س)94(. 
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5( َقْول الإمام اأحمد يف املخنث بالنفي اأو احلب�س ؛ لأنه ل يقع منه اإل الف�ضاد والتعر�س له. 
6( قال الإمام اأحمد فيمن طعن يف ال�ضحابة اأنه قد وجب على ال�ضلطان عقوبته، ولي�س لل�ضلطان اأن يعفو 

عنه، بل يعاقبه وي�ضتتيبه)112(. 
ويت�ضح مما �ضبق اأن املوازنات كان لها اأهمية خا�ضة عند ال�ضلف ر�ضي اهلل عنهم ؛ وذلك لكرثة الوقائع 
هو  اإليه  يرجعون  الذي  العام  الأ�ضل  وكان   ، للموازنات  الوا�ضع  بالتطبيق  وات�ضم ع�ضرهم  وامل�ضتجدات، 
حديث النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: “ل �ضرر ول �ضرار”)113(، فكان مبثابة القاعدة الذي بنى عليها ال�ضلف 
اأ�ضبحت املوازنات بناًء �ضاخمًا دالًّ على مرونة  _ر�ضوان اهلل عنهم_ فتاواهم وترجيحاتهم، حتى 

الفقه الإ�ضالمي ، وجتدده و�ضموله احلوادث والنوازل، والوقائع وامل�ضتجدات. 
القول  وال�ضواب يف  والزلل  الع�ضمة من اخلطاأ  �ضائاًل اهلل  املهم،  املو�ضوع  تي�ضر جمعه يف هذا  ما  هذا 

والعمل، واحلمد هلل رب العاملني.
و�ضلى اهلل على نبينا حممد واآله و�ضحبه اأجمعني.

)112(  ينظر: اإعالم املوقعني )378/4(. 
)113(  اأخرجه: اأحمد يف م�ضنده رقم)2865( طبعة الر�ضالة، وابن ماجه يف �ضننه كتاب الأحكام باب من بنى يف حقه 

ما ي�ضر بجاره رقم)2340(، والبيهقي يف �ضننه الكربى كتاب ال�ضلح باب ل �ضرر ول �ضرار رقم)11384(. 
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اخلامتة

ر من اأهم النتائج  ويف ختام هذه الرحلة العلمية الَعِبقة، الهطلة مبزون الفوائد الَوِدقة، يطيب يل اأن اأُ�َضطِّ
ُغَرَرها، ومن اأْنَف�س التو�ضيات ُدَرَرها، ومن اهلل تعالى اأ�ضتلهم التوفيق وح�ضن اخلتام. 

اأوًل: اأهم النتائج:

1- حاجة الأمة املا�ضة اإلى فقه املوازنات يف كل زمان ومكان. 
ا بني امل�ضالح يف جملتها، وبني املفا�ضد  2- املوازنات ل تكون بني امل�ضالح واملفا�ضد فقط ، بل تكون اأي�ضً

يف عمومها. 
3- تعتمد املوازنات يف م�ضروعيتها على الأ�ضلني العظيمني: الكتاب وال�ضنة. 
4- اإذا اجتمعت م�ضالح ومفا�ضد ؛ فدرء املفا�ضد يقدم على جلب امل�ضالح. 

5- من اأهم �ضوابط املوازنات موافقة الن�ضو�س والأدلة ال�ضرعية، واأن يتولها اأهل العلم املعتربون. 
6- النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأول من اأعمل املوازنات يف فتاواه واأحكامه ، ومنه اأخذ ال�ضحابة ر�ضي اهلل 

عنهم فقهها. 
7- ال�ضحابة هم اأف�ضل واأفقه النا�س بعد النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم ، و اتباع فقههم من �ضالمة العقيدة 

والإميان. 
8- تو�ضع ال�ضحابة يف اإعمال املوازنات ؛ لكرثة امل�ضتجدات والفتوحات يف عهدهم عما كانت عليه يف عهد 

النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم. 
9- اعتمد منهج ال�ضحابة يف املوازنات على الإطار العام الذي جاء به القراآن الكرمي وجاءت به ال�ضنة 

املطهرة. 
10- ميكن تلخي�س فقه املوازنات عند ال�ضحابة يف ثالثة حماور رئي�ضة هي: 

اأ- املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد. 
ب- املوازنة بني امل�ضالح. 
ج- املوازنة بني املفا�ضد. 

11- �ضار ال�ضلف ر�ضي اهلل عنهم على نف�س منهج ال�ضحابة يف فقه املوازنات. 
12- الأ�ضل الذي اعتمد عليه ال�ضحابة وال�ضلف _ ر�ضي اهلل عنهم اأجمعني _ يف فقه املوازنات حديث 
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النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: ل �ضرر ول �ضرار. 

ثانيًا: اأهم التو�سيات: 

1- �ضرورة توعية امل�ضلمني جميعًا باأهمية املوازنات ، وبيان تاأ�ضيلها ال�ضرعي لهم. 
2- التم�ضك مبنهج ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم يف الفقه ؛ لأنهم اأعلم الأمة واأفقهها. 

3- ا�ضتنها�س همم العلماء الربانيني ، والدعاة املخل�ضني ؛ لتقريب فقه املوازنات لعامة النا�س من خالل 
املوؤلفات واملحا�ضرات. 

4- عقد موؤترات وندوات علمية ؛ لتوعية املجتمعات بفقه املوازنات. 
5- عناية الإعالم واإنتاج الأفالم املخت�ضة بفقه املوازنات ، وتنـزيلها على الوقائع وامل�ضتجدات.

6- اإ�ضافة مادة درا�ضية يف الدرا�ضات العليا تعنى بفقه ال�ضحابة ومنهجهم يف الفتاوى واملوازنات. 
7- العمل على ربط الأجيال النا�ضئة باملنهج الفقهي لل�ضحابة وال�ضلف _ر�ضي اهلل عنهم اأجمعني_. 
يتعلق  ما  خ�ضو�ضًا   ، القنوات  كافة  خالل  من  الإ�ضالمي  الفقه  ون�ضر   ، العلم  ر�ضالة  اإحياء  �ضرورة   -8

باملوازنات بني امل�ضالح واملفا�ضد ، وتقدمي امل�ضالح العامة على اخلا�ضة. 

وبعد:

فقد اكتمل البحث وا�ضتتم، وهلل وحده احلمد واملن، واأ�ضاأله –�ضبحانه- اأن يجعل عملي لوجهه خال�ضًا، 
واأن ينفع به، اإنه ويل ذلك والقادر عليه، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني، و�ضلى اهلل و�ضلم وبارك 

على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. 
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فهر�س امل�سادر واملراجع

1- القراآن الكرمي. 

كتب التف�ضري وعلوم القراآن
2- تف�ضري الطربي:)جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن(، لأبي جعفر حممد بن جرير الطربي، املتوفى �ضنة 

310هـ، حتقيق حممود، واأحمد �ضاكر، دار املعارف مب�ضر.
3- تف�ضري القرطبي “اجلامع لأحكام القراآن” ط3 عن طبعة دار الكتب امل�ضرية ، ن�ضر دار الكاتب العربي 

للطباعة والن�ضر �ضنة 1387هـ .

كتب العقيدة والفرق: 
4- التحفة ال�ضنية �ضرح منظومة ابن اأبي داود احلائية، عبد الرزاق بن عبد املح�ضن البدر، مطابع اأ�ضواء 

املنتدى
ال�ضعودية،  عفان،  ابن  دار  عبداحلميد،  بن  ح�ضن  بن  علي  حتقيق  القيم،  لبن  ال�ضعادة،  دار  مفتاح   -5

الطبعة الأولى، 1416هـ.  

كتب احلديث و�ضروحه
املروزى  اأحمد  ابن  اجلبار  عبد  بن  حممد  بن  من�ضور  املظفر  لأبي  احلديث،  لأ�ضحاب  النت�ضار   -6
 – املنار  اأ�ضواء  مكتبة  اجليزاين،  ح�ضن  بن  ح�ضني  بن  حممد  حتقيق:  489هـ(،  )املتوفى:  ال�ضمعاين، 

ال�ضعودية، الطبعة الأولى- 1417هـ.
7-  �ضنن الن�ضائي، للحافظ اأحمد بن �ضعيب بن علي الن�ضائي املتوفى �ضنة 303هـ ، ط : م�ضطفى �لبابي 

احللبي ، م�ضر .
8- كتاب الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي )ت 463هـ(، مطبعة دائرة املعارف العثمانية بحيدر 

اآباد الهند.
9- �ضنن اأبي داود ، اأبوداود �ضليمان بن الأ�ضعث ، بيت الأفكار الدولية.

10- ال�ضنة، عمرو بن اأبي عا�ضم ال�ضحاك، حممد بن نا�ضر الألباين، املكتب الإ�ضالمي، بريوت، 1413هـ. 
11- �ضنن �بن ماجه ، ط : د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي �ضنة1395هـ .
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اأكرم  اأبو  بفهر�ضته  قام  الفحل،  يا�ضني  ماهر  حتقيق  العراقي،  للحافظ  والتذكرة،  التب�ضرة  �ضرح   -12
احللبي من اأع�ضاء ملتقى اأهل احلديث. 

13- فتح الباري �ضرح �ضحيح البخاري، للحافظ اأحمد بن علي بن حجر الع�ضقالين )ت852هـ(، املطبعة 
ال�ضلفية – ن�ضر الرئا�ضة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�ضاد.

14- ال�ضنن الكربى ، البيهقي اأحمد بن علي بن ح�ضني ، حتقيق : ها�ضم الندوي واآخرون ، دائرة املعارف ، 
الهند ، 1355هـ .

15- �ضحيح البخاري، للبخاري، اأبي عبد اهلل حممد بن اإ�ضماعيل، ت 256هـ، دار ابن رجب – فار�ضكور، 
ط1، 1425هـ.

املتوفى �ضنة  الفار�ضي ،   بلبان  الدين ، علي بن  الأمري عالء  بلبان ،  ابن  ابن حبان برتتيب  16- �ضحيح 
739هـ ، حتقيق : �ضعيب �لأرنوؤوط ، موؤ�ض�ضة �لر�ضالة ، بريوت ، ط3 ، 1418هـ .

17- �ضحيح م�ضلم، لالإمام اأبي احل�ضن م�ضلم بن احلجاج بن م�ضلم الق�ضريي الني�ضابوري، املتوفى �ضنة 
261هـ، دار ابن رجب – فار�ضكور، ط1، 1422هـ.

18- م�ضند الإمام اأحمد بن حنبل، ت 241هـ، موؤ�ض�ضة �لر�ضالة، بريوت، ط1، 1421هـ - 2001م.
اأبو القا�ضم الطرباين، حتقيق/ حمدي بن عبد املجيد  اأيوب  19- املعجم الكبري، ل�ضليمان بن اأحمد بن 

�ل�ضلفي، ط2، 1404هـ-1983م، مكتبة العلوم واحلكم-املو�ضل.
20- مو�ضوعة حياة ال�ضحابيات، حممد �ضعيد مبي�س، دار مكتبة الفتح، قطر، الطبعة الثانية، 1416هـ. 

21- �ضرية عمر بن عبدالعزيز، عبدالرحمن ابن اجلوزي، دار الفكر، لبنان. 

كتب الفقه

22- جمموع الفتاوى، ل�ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية، حتقيق عامر اجلزار واأنوار الباز، دار الوفاء.
23- نظرية املوازنة بني املنافع وامل�ضار يف اإطار القانون العام، حممد عبد رب النبي ح�ضنني حممود، دار 

ال�ضالم، القاهرة، الطبعة الأولى، 1429هـ. 
24- منهج عمر بن اخلطاب يف الت�ضريع، حممد بلتاجي، دار ال�ضالم، القاهرة، الطبعة الثانية، 1424هـ. 

كتب اأ�سول الفقه

25- البحر املحيط يف اأ�ضول الفقه ؛ للزرك�ضي بدر الدين حممد بن بهادر ال�ضافعي، املتوفى �ضنة 794هـ ، 
قام بتحريره د. عمر �ضليمان الأ�ضقر ، وراجعه د. عبدال�ضتار اأبوغدة ، ود. حممد �ضليمان الأ�ضقر ، ط/1 

، �ضنة 1409هـ ، ن�ضر وزارة الأوقاف وال�ضوؤون الإ�ضالمية ، الكويت . 
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26- الإحكام يف اأ�ضول الأحكام، لعلي بن اأحمد الظاهري ابن حزم، ت456، جزئني، مطبعة العا�ضمة – 
القاهرة، ط2.

27- اإعالم املوقعني عن رب العاملني : ابن القيم ، حممد بن اأبي بكر - دار الفكر - بريوت .
28- اأ�ضول البزدوي )كنز الو�ضول اإلى معرفة الأ�ضول(، علي بن حممد البزدوي احلنفي، مطبعة جاويد 

بري�س، كرات�ضي. 
29- اإي�ضاح امل�ضالك اإلى قواعد الإمام اإبي عبد اهلل مالك للعالمة الفقيه اأحمد بن يحيى الون�ضري�ضي، 
الطبعة  الغرياين  عبدالرحمن  بن  ال�ضادق  بتحقيق  حزم  ابن  ودار   ، املغربية  الوقاف  وازرة  يف  طبع 

الأولى:1427-2006، ويف دار الكتب العلمية بريوت. 
30- مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية، ملحمد طاهر بن عا�ضور )ت1379هـ(، حتقيق: حممد الطاهر امل�ضاوي، 

دار النفائ�س – الأردن.
31- قواعد الأحكام يف م�ضالح الأنام، لعز الدين عبد العزيز بن عبد ال�ضالم ال�ضلمي، املتوفى �ضنة 660هـ، 

موؤ�ض�ضة الريان، 1410هـ - 1990م.
32- الر�ضالة ، لالإمام حممد بن اإدري�س ال�ضافعي ، املتوفى �ضنة 204هـ ، حتقيق : الأ�ضتاذ اأحمد حممد 

�ضاكر، م�ضطفى احللبي، �ضنة 1388هـ.
33- التقييد والإي�ضاح �ضرح مقدمة ابن ال�ضالح، زين الدين عبد الرحيم بن احل�ضني العراقي، حتقيق 

عبد الرحمن حممد عثمان، حممد عبد املح�ضن الكتبي، الطبعة الأولى، 1389هـ/1969م. 
34- الإبهاج يف �ضرح املنهاج ، لتقي الدين علي بن عبدالكايف ال�ضبكي ، املتوفى �ضنة 756هـ ، دار الكتب 

العلمية، بريوت .
دار  1255هـ،  تويف  ال�ضوكاين،  علي  بن  ملحمد  الأ�ضول،  علم  من  احلق  حتقيق  اإلى  الفحول  اإر�ضاد   -35

املعرفة، بريوت، 1399هـ - 1979م.
الكتب  دار  جنيم،  ابن  اإبراهيم  العابدين  زين  النعمان،  حنيفة  اأبي  مذهب  على  والنظائر  الأ�ضباه   -36

العلمية، بريوت، 1400هـ. 
اإبراهيم بن مو�ضى اللخمي - املكتبة التجارية الكربى -  اأ�ضول ال�ضريعة : ال�ضاطبي ،  37- املوافقـات يف 

ط2 - م�ضر - 1395هـ .
38- الأ�ضباه والنظائر ، عبدالرحمن بن اأبي بكر جالل الدين ال�ضيوطي ، املتوفى �ضنة 911هـ ، حتقيق : 

حممد املعت�ضم باهلل البغدادي ، دار الكتاب العربي ، بريوت ، ط4 ، 1418هـ .
39- قواعد الأحكام يف م�ضالح الأنام، لعز الدين عبد العزيز بن عبد ال�ضالم ال�ضلمي، املتوفى �ضنة 660هـ، 

موؤ�ض�ضة الريان، 1410هـ - 1990م.
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كتب اللغة والأدب

عبدال�ضالم  ، حتقيق :  �ضنة 395هـ  املتوفى   ، فار�س  بن  اأحمد  احل�ضن  لأبي  اللغة ،  مقايي�س  معجم   -40
هارون ، دار الكتب العلمية ، اإيران .

41- ل�ضان العرب، ملحمد بن مكّرم بن منظور )ت711هـ(، طبعة م�ضورة من طبعة بولق – ن�ضر الدار 
امل�ضرية للتاأليف والرتجمة.

42- التعريفات، لعلي بن حممد اجلرجاين، )ت816هـ(، مكتبة لبنان – بريوت، 1978م.

كتب التاريخ والرتاجم

43- وفيات الأعيان ، اأبوالعبا�س اأحمد بن حممد بن خلكان ، اإح�ضان عبا�س ، دار �ضادر ، بريوت.
44- تلقيح فهوم اأهل الأثر يف عيون التاريخ وال�ضري، جمال الدين اأبي الفرج عبد الرحمن ابن اجلوزي، 

�ضركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم، 1997م، بريوت.
45- معجم املطبوعات، موقع يع�ضوب. 

46- نفح الطيب من غ�ضن الأندل�س الرطيب، اأحمد بن حممد املقري التلم�ضاين، حتقيق الدكتور اإح�ضان 
عبا�س، دار �ضادر، بريوت، 1388هـ. 

47- الإ�ضابة يف تييز ال�ضحابة ؛ لأحمد بن علي بن حجر الع�ضقالين ، املتوفى �ضنة 852هـ . ن�ضر دار 
اإحياء الرتاث العربي ، بريوت، الطبعة الأولى .

48- معجم املوؤلفني، لعمر ر�ضا كحالة، ط: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت .
49- الكا�ضف يف معرفة من له رواية يف الكتب ال�ضتة، اأبوعبداهلل حممد بن اأحمد �ضم�س الدين الذهبي، 

حتقيق عزت علي عيد ومو�ضى حممد علي، دار الكتب احلديثة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1392هـ. 
اأحمد بن عبداهلل الأن�ضاري اخلزرجي، مكتبة  اأ�ضماء الرجال،  50- خال�ضة تذهيب تهذيب الكمال يف 

املطبوعات الإ�ضالمية، حلب، الطبعة الثالثة، 1399هـ. 
 – – لبنان  – ط1  العلمية  الكتب  – دار  بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  ال�ضيوطي،  احلفاظ:  طبقات   -51

1403هـ.
العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  احل�ضيني،  حمزة  بن  احل�ضن  بن  علي  بن  حممد  احلفاظ،  تذكرة  ذيل   -52

بريوت. 
53- تذكرة احلفاظ ، الذهبي حممد بن اأحمد بن عثمان ، حتقيق : عبدالرحمن بن يحيى املعلمي ، دائرة 

املعارف العثمانية ، الطبعة الرابعة 1388هـ .
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54- �ضذرات الذهب ، لبن العماد احلنبلي ، دار الآفاق اجلديدة ، بريوت .
55- الوايف بالوفيات، ل�ضالح الدين خليل بن اأيبك ال�ضفدي، ط2، 1381هـ.

56- الديباج املذهب، لبن فرحون اإبراهيم بن علي املالكي – دار الرتاث -  القاهرة.
57- طبقات ال�ضافعية الكربى، لل�ضبكي، تاج الدين اأبو ن�ضر عبد الوهاب بن علي، دار املعرفة – بريوت، 

الطبعة الثانية.
58- البداية والنهاية، لإ�ضماعيل بن كثري – مكتبة املعارف – بريوت.

59- طبقات ال�ضافعية، اأحمد بن حممد ابن قا�ضي �ضهبة، حتقيق احلافظ عبدالعليم خان، دائرة املعارف 
العثمانية، الهند، الأولى، 1399هـ. 

60- الوايف بالوفيات، ل�ضالح الدين خليل بن اأيبك ال�ضفدي، ط2، 1381هـ.
61- �ضري اأعالم النبالء، ملحمد بن اأحمد بن عثمان الذهبي، حتقيق: �ضعيب �لأرناوؤوط وجمموعة اأخرى، 

موؤ�ض�ضة الر�ضالة – بريوت، الطبعة الثاين، 1402هـ.
62- البدر الطالع مبحا�ضن من بعد القرن ال�ضابع ؛ للعالمة حممد بن علي ال�ضوكاين ، املتوفى �ضنة 1250هـ 

. ن�ضرح دار املعرفة ، بريوت ، ومطبعة ال�ضعادة ، القاهرة.
63- نيل البتهاج بتطريز الديباج ، اأحمد بابا التمبكتي ، من�ضورات كلية الدعوة الإ�ضالمية ، طرابل�س ، 

ط1 ، 1392هـ - 1989م .
املتوفى  الع�ضقالين ،  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  للحافظ  الثامنة ،  املائة  اأعيان  يف  الكامنة  الدرر   -64

�ضنة )852هـ( ، من�ضورات موؤ�ض�ضة الأعلمي للمطبوعات ، بريوت ، وط دار اجليل ، بريوت .
65- الأعالم، خري الدين الزركلي - دار العلم للماليني - بريوت - 1980م.

الذهبي، ت748،  بن عثمان  اأحمد  بن  والأعالم، 52 جزء، ملحمد  امل�ضاهري  ووفيات  الإ�ضالم  تاريخ   -66
حتقيق/ عمر عبد ال�ضالم، دار الكتاب العربي – بريوت، ط/3، 1415هـ-1994م.

67- الذيل على طبقات احلنابلة ؛ لبن رجب - دار املعرفة - بريوت .
اأبي يعلى الفّراء البغدادي احلنبلي املتويف �ضنة  اأبي احل�ضني حممد بن  68- طبقات احلنابلة ، للقا�ضي 
526هـ حتقيق د. عبدالرحمن بن �ضليمان العثيمني ، اململكة العربية ال�ضعودية ، الأمانة العامة لالإحتفال 

مبرور مائة عام على تاأ�ضي�س اململكة.

كتب اأخرى: 
الريا�س،  اإ�ضبيليا،  دار  والإعالم،  الدرا�ضات  الزيدي، مركز  الع�ضر، عبدالرحمن  ال�ضلفية وق�ضايا   -69

1418هـ. 
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

املقدمة

اأهل بيته الطّيبني  احلمد هلل رب العاملني و�سلى اهلل و�سلم على �سّيدنا حممد النبي الأمني, وعلى 
الطاهرين, وعلى اأ�سحابه املر�سّيني, واأتباع �سنته وهديه اإلى يوم الدين, وبعد؛

فاإنه من ِمننَ اهلل عز وجل على خلقه اأن اأكرمهم بدين الإ�سالم, وفتح عليهم بنعم الإميان, و�سرع 
لهم من ال�سرائع ما يحفظ م�ساحلهم يف احلال واملاآل, تلكم هي �سريعة الإ�سالم اخلالدة املوؤيَّدة برباهني 
العقل والنقل, لكن هذا الدين الذي هو قوام املقا�سد �سرع اهلل معه ما يحفظه من جانبي الوجود والعدم, 
وكته, �سائنا حلرمته, وجب القيام عليه والعمل  فكّل ما كان حافظا مل�سلحته, ذائدا عن حيا�سه, رافعا ل�سنَ

وفقه, وما ل يتّم الواجب اإل به فهو واجب.
ولعّل من اأف�سل ما جاء به القراآن العظيم واأّيدته �سنة النبي الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم, هو عْلم 
كُرمات ال�سريعة ملا فيه  ه الطاعنني, وهذا عند اأهل العلم من منَ املناظرة واحِلجاج اإقامًة للدين ودفعا ل�ُسبنَ
من بيان احُلّجة واإقامة الرباهني على �سدق ال�سـريعة بقوة املوؤيدات ولطائف الآيات البّينات, وتفّن فيه 
ِتّيا على خ�سومه واأعدائه. جه حتى �سّيوه علما قائما بنف�سه, معتمدا على اأركانه, عنَ الأّولون وغا�سوا يف ُلنَ
وهلل يف خلقه �سوؤون؛ فحوادث الزمان فيها من العجائب ما مل يخطر على بال الأوائل, مّما و�سل اإليه 
حا�سر الزمان يف و�سائل الإعالم والت�سال, ولي�س “الدين” مبعزل عن ذلك كله , فله فيها ُحْكم على 

ح�سب الأحوال وما توؤول اإليه من ماآل.
وقد فتح اهلل على الأّولني والآخرين من علماء الإ�سالم باأن و�سعوا قواعد تّت�سم باملرونة, ا�ستخل�سوها 
من ال�سريعة امل�سونة, يوازنون بها بني امل�سالح واملفا�سد املرتّددة عند ا�ست�سكال ال�سبل املوؤدية اإلى احلق.

وامل�ستِجّد يف هذا الأمر وهو الإ�سكال الذي ُيطرح: ما مدى ال�ستفادة من فقه املوازنات يف املناظرة 
الإعالمية لأهل الباطل.

فاجتهدنا يف هذه الدرا�سة املتوا�سعة اأن ُن�سِهم يف جواب هذا الإ�سكال باأن اأو�سحنا جانب املفاهيم 
ثم عّرجنا على امل�سروعية  لعنا�سر الدرا�سة املتمثلة يف “املناظرة” و”اأهل الباطل” و”و�سائل الإعالم”, 

ودليل احلكم للمناظرة وو�سائل الإعالم.
املناظرة  يف  املوازنات  لفقه  الكربى  القواعد  من  ال�ستفادة  كيفية  يف  اجتهدنا  الدرا�سة  اآخر  ويف 
الإعالمية لأهل الباطل على �سبيل الإجمال والتمثيل ل التف�سيل, م�ستفيدين من نظائر ذلك يف الكتاب 

املناظرة اإلعالمية ألهل الباطل من منظور قواعد فقه املوازنات
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التدليل,  يف  وا�ستقرائيا  املفاهيم,  يف  و�سفيا  ذلك  يف  الدرا�سة  منهج  فكان  الأمة,  �سلف  واأقوال  وال�سنة 
وحتليليا يف التمثيل.

وكانت اخلطوط العري�سة للدرا�سة على النحو الآتي:
املبحث الأول: مفاهيم

املطلب الأول: مفهوم املناظرة وما يلتب�س بها من ال�سطالحات
املطلب الثاين: مفهوم اأهل الباطل وما يندرج �سمنهم من الأفراد

املطلب الثالث: و�سائل الإعالم واأ�سنافها ووظائفها
املبحث الثاين: م�سروعية املناظرة وو�سيلة الإعالم 

املطلب الأول: م�سروعية املناظرة
املطلب الثاين: م�سروعية و�سائل الإعالم

املبحث الثالث: قواعد فقه املوازنات يف مناظرة اأهل الباطل عرب و�سائل الإعالم
املطلب الأول: قواعد املوازنات بني امل�سالح يف املناظرة الإعالمية لأهل الباطل

املطلب الثاين: قواعد املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد يف املناظرة الإعالمية لأهل الباطل
املطلب الثالث: قواعد املوازنات بني املفا�سد يف املناظرة الإعالمية لأهل الباطل

ويف الأخي خامتة لنتائج الدرا�سة.
ال�سيطان,  ومن  فمّني  كان من خطاأ  وما  ال�سعيف,  لعبده  تاأييد اهلل  فيه من �سواب فمن  كان  فما 

واحلمد هلل اأّول واآِخرا.
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 املبحث الأول: مفاهيم

املطلب الأول: مفهوم املناظرة وما يلتب�س بها من ال�شطالحات

1- املناظرة: 

را, والنظر: تاأمل ال�سيء بالعني)1(. ر, ينُظر, ننَظنَ ر: ننَظنَ ظنَ لغة: من الننَ

ْح�س, وقد ُيراد به:  ل والفنَ اأنَمُّ قليُب البنَ�سيِة لإدراِك ال�سيِء وُروؤيِته, وقد ُيراد به: التَّ والنظر اأي�سًا: تنَ
املعرفُة احلا�سلُة بعد الفْح�س.

وا�ستعمال النظر يف الب�سر اأكرث عند العامة, ويف الب�سية اأكرث عند اخلا�سة)2(.
والناظر: العني نف�ُسها, اأو هو النقطة ال�سوداء ال�سافية التي يف و�سط �سواد العني, وبها يرى الناظر 

ما يرى اأو الب�سر نف�سه)3(.
والتناظر: الرتاو�س يف الأمر.

واملناظرة: املباحثة واملباراة يف النظر, وا�ستح�ساُر كل ما يراه بب�سيته.
واملناظرة ا�شطالحا: النظر بالب�سية من الانبني يف الن�سبة بني �سيئني اإظهارا لل�سواب)4(.

2- املجادلة: 

د يف اخل�سومة مع القدرة عليها)5(. لغة: من جادل يجادل ِجدال. واملجادلة: اللَّدنَ

نف�سه  �سواء كان كالمه يف  لإلزام اخل�سم,  العلمية  امل�ساألة  املنازعة يف  واملجادلة ا�شطالحا: هي 

فا�سدا اأو ل)6(.

)1( ابن منظور, ل�سان العرب, مادة »نظر«, ج 5 �س 215.
)2( الزبيدي, تاج العرو�س, ج 14 �س 245.

)3( الفراهيدي, اخلليل بن اأحمد, كتاب العنْي, باب الظاء والراء والنون معهما, ج 8 �س 155, والزبيدي, تاج العرو�س, 
ج 14 �س 245.

)4( حا�سية المل على �سرح منهج الطالب, ج 1 �س 8.
)5( ابن �سيده, اأبو احل�سن علي بن اإ�سماعيل النحوي الأندل�سي, املخ�س�س, حتقيق خليل اإبراهيم جفال, بيوت, دار 

اإحياء الرتاث العربي، ط 1, 1417 هـ - 1996 م, ج 3 �س 408.
)6( الكفوي, اأبو البقاء اأيوب بن مو�سى احل�سيني, الكليات, حتقيق عدنان دروي�س – حممد امل�سري, بيوت, موؤ�س�سة 

املناظرة اإلعالمية ألهل الباطل من منظور قواعد فقه املوازنات
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ويعّرفه اخلطيب البغدادي وقريب منه الباجي: هو ترّدد الكالم بني اخل�سمني, اإذا ق�سد كل واحد 
منهما اإحكام قوله, ليدفع به قول �ساحبه)7(.

ويعّرفه ابن خلدون يف »مقدمته«)8( باأنه: معرفة بالقواعد من احلدود والآداب, يف ال�ستدلل, التي 
ل بها اإلى حفظ راأي اأو هدمه. ُيتو�سّ

قال ابن �سينا يف »املنطق«)9( يف عالقة الدل باملناظرة: وا�سم املناظرة م�ستق من النظر, والنظر 
ل يدل على غلبة اأو معاندة بوجه, واأما الدل فاإنه يدل على ت�سّلط بقوة اخلطاب يف الإلزام, مع ف�سٍل 

وحيلٍة.

3- املباهلة: 

ُه, وتبّهلوا, وتباهلوا, اأي: تالعنوا, وتداعوا بالّلعن على الظامل  ننَ لنَه, اأي: لعنَ لغة: من املالعنة يقال: باهنَ
ة ِظهار«)11(. ْلُته اأنه لي�س لالأنَمنَ ن �ساء باهنَ منهم)10(. ومنه قول ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: »منَ

ْين اإذا تناظرا وظهر احلّق مع اأحدهما وكابر الآخر بعد اأن  وعالقة املباهلة باملناظرة: اأّن املتناِظرنَ
ُن�سفت حججه َباَهَلُه �ساحبه)12(.

4- املناق�شة: 

, ومعناه: ال�ستق�ساء يف البحث واحل�ساب حتى ل ُيرتك منه �سيٌء, ومنه قول النا�س:  لغة: من ننَق�سنَ

الر�سالة، ط1, 1419 هـ - 1998 م, �س 849.
)7( اخلطيب البغدادي، اأبو بكر اأحمد بن ثابت، الفقيه واملتفقه، حتقيق عادل بن يو�سف الغرازي، ال�سعودية، دار ابن 
اجلوزي، ط2و 1421هـو ح 1 �ص 551. والباجي، اأبو الوليد �سليمان بن خلف، املنهاج يف ترتيب احلجاج، حتقيق 

عبد املجيد تركي، بريوت، دار الغرب الإ�سالمي، ط 3 , 2001 م, �س 11.
)8( ابن خلدون, اأبو زيد ويل الدين عبد الرحمن, املقدمة, بيوت, دار الفكر للطباعة والن�سر, 1432 هـ - 2010 م, �س 

.439
)9( ابن �سينا, علي بن احل�سني, كتاب املنطق, ليدن, 1892 م, ج 2 �س 34.

)10( الزبيدي, تاج العرو�س, ج 28 �س 129.
)11( البيهقي، ال�سنن الكربى، بريوت، دار الكتب العلمية، ط 3, 1424 هـ - 2003 م, كتاب الظهار, باب ل ظهار لالأنَمة, 

ج 7 �س 630, ح«15250«.
)12( انظر طلبة الطلبة, ج 4 �س 215.
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انَتق�سُت منه جميع حقي)13(.
يد: النق�س ا�ستق�ساوؤك الك�سف عن ال�سيء)14(. وقال ابن ُدرنَ

حتى  معارفه  من  الآخر  عند  ما  منهما  كلٌّ  ي�ستق�سي  املتناظرْين  اأن  باملناظرة:  املناق�سة  وعالقة 
ُيدِركها لي�ْسقطها.

5- املحاورة: 

ْرُت  رُت فالنًا يف املنطق, واأنَحنَ عة الكالم, حاونَ جوُع اإلى ال�سـّيء, واملُحاورُة: ُمراجنَ ْوُر: الرُّ لغة: من احلنَ

اإليه جوابا)15(. وحتاوروا: تراجعوا الكالم بينهم, وهم يرتاوحون ويتحاورون)16(.
اأن كال من املتناظرْين يراجع �ساحبه يف قوله ويجاوبه, وكّل مناظرة  وعالقة املناظرة باملحاورة: 
حوار، ولي�ص كّل حوار مناظرة؛ لأن املحاِور لي�ص بال�سـرورة يثبت قول وينق�ص قول. وقد ورد »احِلوار« يف 
اٍب ُثمَّ  كنَ ِمن ُترنَ لنَقنَ ْرتنَ ِبالَِّذي خنَ فنَ اِوُرُه اأنَكنَ ُهونَ ُيحنَ اِحُبُه ونَ ُه �سنَ النَ لنَ القراآن مبعنى املناظرة كما يف قوله تعالى: )قنَ

ُجاًل (   الكهف:37. اكنَ رنَ وَّ ٍة ُثمَّ �سنَ ِمن نُّْطفنَ

6- املعاندة: 

فرتعى  الإبل  عن  اعدت  بنَ تنَ اأي:  نود,  عنَ ناقة  يقال:  تباعد,  اإذا  ُعنودا,  دا,  ننَ عنَ يعِند,  د,  ننَ عنَ من  لغة: 

ناحية)17(.
د عن الطريق اإذا عدل عنه)18(. ننَ ل, يقال: عنَ دنَ د كذلك, مبعنى عنَ ننَ وعنَ

وا�شطالحا: املنازعة يف م�ساألة علمية مع عدم العلم من كالمه وكالم �ساحبه)19(.

)13( ابن منظور, ل�سان العرب, مادة »نق�س«, ج 6 �س 358.
)14( تاج العرو�س, مادة »نق�س«, ج 17 �س 424.

)15( كتاب العني للفراهيدي, مادة »حور«, ج 3 �س 287.
)16( الزبيدي, تاج العرو�س, ج 11 �س 108.

)17( ابن �سيده, املحكم واملحيط الأعظم, باب العني والدال والنون, ج 2 �س 19.
)18( الوهري, اإ�سماعيل بن حماد, ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية, حتقيق اأحمد عبد الغفور عطار, بيوت, دار 

العلم للماليني، ط 4, 1407 هـ - 1987 م, مادة »عند«, ج 2 �س  512.
)19( املناوي, حممد عبد الروؤوف, التوقيف على مهمات التعاريف, حتقيق حممد ر�سوان الداية, بيوت – دم�سق, دار 

الفكر املعا�سر، دار الفكر، ط 1 , 1410 هـ, �س 664.

املناظرة اإلعالمية ألهل الباطل من منظور قواعد فقه املوازنات
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7- املكابرة:

لغة: من كابر يكابر ا�ستكبارا؛ ومعناه المتناع عن قبول احلق معاندة وتكرّبا)20(.

وا�شطالحا: هي املنازعة يف امل�ساألة العلمية ل لإظهار ال�سواب, بل لإلزام اخل�سم)21(.

وقيل: املكابرة: هي املنازعة يف امل�سائل العلمية مع علم املتكلم بف�ساد كالمه و�سحة كالم خ�سمه)22(.
لة املكابرة باملناظرة: اأن املناظر يف الأ�سل ينازع يف م�ساألة علمية غايُته اأن ي�سل اإلى ال�سواب,  و�سِ
ل �ساحبه اإلى ال�سواب, اأما املكاِبر فينازع يف م�ساألة علمية غايته اأن ُيف�سد على خ�سمه بعد علمه  اأو يو�سِ

ب�سحة قوله.

8- املحاججة: 

لغة: مفاعلة من احُلجة وهي الدليل والربهان, والحتجاج معناه ال�ستدلل)23(. ومنه قول النبي 

ِجيجه... «)24(. �سلى اهلل عليه و�سلم عن الدجال: »... اإن يخرج واأنا فيكم فاأنا حنَ
اأو  قوِله  والدليلنَ على �سحِة  احُلّجةنَ  املناِزع  باإظهار  املغالبة  للباحث-: هي  واملحاججة -فيما يظهر 

بطالِن قول خ�سمه. 
و�سلة املناظرة باملحاججة: اأن كال من املتناظرْين يقيم احلجة على �ساحبه وي�ستدّل على �سّحة قوله 

وبطالن قول �ساحبه.

)20( ابن منظور, ل�سان العرب, مادة »كرب«, ج 5 �س 125.
)21( املناوي, التوقيف, �س 672.

)22( اأبو البقاء, الكليات, �س 849.
)23( الوهري, ال�سحاح, ج 5 �س 468. والزبيدي, تاج العرو�س, مادة »حجج«, ج 5 �س 468.

)24( رواه م�سلم، كتاب الفنت واأ�سراط ال�ساعة، باب ذكر الدجال و�سفته وما معه، ج 4 �س 2251, ح«2937«, واأبو داود, 
كتاب املالحم, باب خروج الدجال, ج 4 �س 117, ح«4321«.
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املطلب الثاين: مفهوم اأهل الباطل وما يندرج �شمنهم من الأفراد.

ياعا وُخ�ْسرا)25(. ْبُطل, ُبْطاًل, وُبُطوًل, وُبْطالنًا, اإذا ذهب �سنَ ل ال�سيُء, ينَ الباطل لغة: من بنَطنَ

والباطل كذلك �سّد احلّق, وجمعه اأباطيل على غي قيا�س, كاأنه جمع اإِْبطال اأو اإِْبطيل)26(.
واأهل الباطل على هذا ال�سطالح: هم امل�ساّدون ملا اتُّفق عليه من احلّق.

اأو هم: الذين �سّيعوا احلّق بينهم وخ�سروه.

اأ�شناف اأهل الباطل:

وعلى هذا املفهوم فاإنه يندرج �سمن ا�سطالح اأهل الباطل عدة اأفراد)27(؛

1- الكافر: 

الرجل  ر:  واملكفِّ ه,  درعنَ ر  فنَ كنَ قد  بثوبه:  ه  درعنَ يقال ملن غطى  والتغطية:  رت  ال�سنَ هو  اللغة:  الكفر يف 
ا  نَ اأنَنَّ ي احلبَّ برُتاب الأر�س, ومنه قوله تعالى: )اْعلنَُموا  ارع: كافر, لأنَّه ُيغطِّ املتغطي ب�سالحه, ويقال للزَّ
اُتُه ُثمَّ  بنَ ارنَ ننَ بنَ اْلُكفَّ ْيٍث اأنَْعجنَ ِل غنَ ثنَ منَ ِد كنَ اْلأنَْولنَ اِل ونَ اُثٌر يِف اْلأنَْمونَ كنَ تنَ ُكْم ونَ ْيننَ اُخٌر بنَ فنَ تنَ ٌة ونَ ِزيننَ ْهٌو ونَ لنَ ِعٌب ونَ ا لنَ ْنينَ اُة الدُّ ينَ احْلنَ
ا  ْنينَ اُة الدُّ ينَ ا احْلنَ منَ اٌن ونَ ونَ ِر�سْ ِ ونَ ننَ اهللَّ ٌة مِّ ْغِفرنَ منَ ِديٌد ونَ اٌب �سنَ ذنَ ِة عنَ يِف اْلآِخرنَ اًما ونَ ُكوُن ُحطنَ ا ُثمَّ ينَ رًّ فنَ اُه ُم�سْ نَ رتنَ ِهيُج فنَ ينَ

اُع اْلُغُروِر (   احلديد:20, و�ُسّمي الليل كافرًا لأنه ي�سرت كل �سيء بُظلمته. تنَ اإِلَّ منَ
والكفر: �سد الإميان؛ �سمي بذلك لأنه تغطية للحق)28(.

اأو  اأو النبوة,  ال�شطالح: قال الراغب: الكافر على الإطالق متعارف فيمن يجحد الوحدانية,  ويف 
ال�سريعة, اأو ثالثتها)29(.

)25( الفيوزاأبادي, القامو�س املحيط, مادة »بطل«, �س 1249, وابن منظور, ل�سان العرب, مادة »بطل«, ج 11 �س 56.
)26( ابن �سيده, املحكم واملحيط الأعظم, باب الطاء والالم والباء, ج 9 �س 178.

)27( انظر: اأبو البقاء, الكليات, �س 849.
)28( ابن فار�س, اأبو احل�سني اأحمد الرازي, معجم مقايي�س اللغة, حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون, بيوت, دار الفكر, 
ط 1, 1399 هـ - 1999 م, باب الكاف والفاء وما يثلثهما, مادة »كفر«, ج 5 �س 191. والوهري, ال�سحاح, باب 

الكاف, مادة »كفر«, ج 2 �س 808.
القراآن, حتقيق حممد �سيد الكيالين,  القا�سم احل�سني بن حممد, املفردات يف غريب  اأبو  الراغب الأ�سفهاين,   )29(

بيوت, دار املعرفة, مادة »كفر«, �س 434.

املناظرة اإلعالمية ألهل الباطل من منظور قواعد فقه املوازنات
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وقيل: الكافر ا�سم ملن ل اإميان له.
ن  اُكم مِّ ْقننَ زنَ ا رنَ ُنوْا اأنَنِفُقوْا مِمَّ ا الَِّذيننَ اآمنَ ا اأنَيُّهنَ وقد ُيطلق »الظلم« وُيراد به الكفر, كما يف قوله تعالى: )ينَ

امِلُوننَ (   البقرة:254. اِفُروننَ ُهُم الظَّ اْلكنَ ٌة ونَ اعنَ فنَ لنَ �سنَ لنَ ُخلٌَّة ونَ ْيٌع ِفيِه ونَ ْوٌم لَّ بنَ ِتينَ ينَ اأْ ْبِل اأنَن ينَ قنَ
ا  ْكُفُر ِبهنَ ا ينَ منَ اٍت ونَ ننَ يِّ اٍت بنَ ْيكنَ اآينَ اآ اإِلنَ ْلننَ ْد اأنَنزنَ قنَ لنَ وقد ُيطلق »الِف�ْسق« وُيراد به الكفر, كما يف قوله تعالى: )ونَ

ا�ِسُقوننَ (   البقرة:9. اإِلَّ اْلفنَ
ويندرج �سمن ا�سطالح الكفر ال�سرعي ما ياأتي من ال�سطالحات:

1- املنافق: وهو الذي ُيبطن الكفر وُيظهر الإميان.
2- املرتّد: وهو الذي طراأ كفره بعد اإميانه.

3- الِكتابي: وهو املتدّين ببع�س الأديان املن�سوخة.
4- امل�سِرك: وهو الذي اتخذ النّد مع اهلل.

م الدهر وين�سب احلوادث اإليه)30(. هري: وهو الذي يقول بِقدنَ 5- الدنَ
6- الزنديق: وهو الذي يعرتف بنبوة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وُيبطن عقائد هي كفرّية بالتفاق.

وقيل: هو الذي ل ي�ستقّر على دين)31(.
وقيل: هو الذي يكون اعتقاده خارجا عن جميع الأديان)32(.

وقيل: هو الذي ل يوؤمن بالآخرة ول وحدانية اخلالق)33(.
وقال بع�سهم: هو املنافق عينه, قال مالك بن اأن�س: النفاق يف عهد ر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم هو 

الزندقة فينا اليوم)34(.
وقال ابن ُقدامة: الزنديق هو الذي يظهر الإ�سالم وي�ست�ِسّر بالكفر, وهو املنافق, كان ي�سمى يف ع�سر 

)30( ابن عابدين، حممد اأمني الدم�سقي، رد املحتار على الدّر املختار، بريوت، دار الفكر، ط 2, 1412 هـ - 1992 م, 
ج 4 �س 241.

)31( امل�سدر نف�سه, ج 4 �س 243 – 244.
)32( امل�سدر نف�سه.

)33( ابن املطرز, اأبو الفتح نا�سر الدين, املغرب يف ترتيب املعرب, حتقيق حممود فاخوري – عبد احلميد خمتار, حلب, 
مكتبة اأ�سامة بن زيد، ط 1, 1979 م, ج 1 �س 369.

اإبراهيم بن علي بن فرحون, تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام, بيوت, دار الكتب  )34( اليعمري, 
العلمية، ط 1, ج 2 �س 279.
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النبي �سلى اهلل عليه و�سلم منافقا, وي�سمى اليوم زنديقا)35(.
د،  د، واأحلحْ املُْلحد: قال ابن ال�ِسّكيت: امللحد ، العادل عن احلق، املُدِخل فيه ما لي�ص فيه، وهو من حَلَ

.)36( لنَ دنَ , وعنَ اأي: مالنَ
وقيل: هو الطاعن يف الدين)37(.

فاملْلِحد زيادة عن كفره يطعن يف الدين اأو يف اأركان العقيدة ويلمز يف املقد�سات.
ل اإلى املع�سية، ُيقال: ف�سقت الرطبة، اإذا خرجت  الفا�شق: الف�سق يف اللغة: اخلروج عن الطاعة وامليحْ

عن ق�سرها)38(.
والفا�سق ا�شطالحا: هو من التزم حكم ال�سرع واأقّر به ثم اأخّل بجميع اأحكامه اأو ببع�سها)39(.

ث ما ل اأ�سل له يف ال�سريعة يدلُّ عليه)40(. ْن اأنَْحدنَ املبتدع: هو كّل منَ
اأو: هو املخالف للكتاب وال�سنة, اأو اإجماع �سلف الأمة من العتقادات والعبادات)41(.

)35( املقد�سي, اأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة, املغني �سرح خمت�سر اخلرقي, حتقيق عبد اهلل بن 
عبد املح�سن الرتكي – عبد الفتاح حممد احللو، القاهرة، دار هجر، ط 1, 1408 هـ, ج 9 �س 159.

)36( الزبيدي, تاج العرو�س, ف�سل الالم مع الدال املهملة, مادة »حلد«, ج 9 �س 135. وانظر كتاب العني للفراهيدي, 
باب احلاء والدال والالم معهما, ج 3 �س 182.

)37( جممع اللغة العربية, املعجم الو�سيط, دار الدعوة, مادة »حلد«, ج 2 �س 817.
)38( الوهري, ال�سحاح, مادة »ف�سق«, ج 4 �س 1543.

)39( الراغب الأ�سفهاين, املفردات, مادة »ف�سق«, �س 380.
)40( ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن اأحمد احلنبلي، جامع العلوم واحِلكم، حتقيق �سعيب الأرنوؤوط – اإبراهيم 

باج�ص، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، ط 7, 1422 هـ - 2001 م, ج 2 �س 127.
)41( ابن تيمية, �سيخ الإ�سالم اأبو العبا�س تقي الدين اأحمد عبد احلليم احلراين, جمموع الفتاوى, حتقيق عبد الرحمن 

قا�سم, املغرب, املكتب ال�سعودي, ج 18 �س 346.
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املطلب الثالث: و�شائل الإعالم واأ�شنافها ووظائفها

, يتو�ّسل: اإذا تقّرب, والو�سيلة: ما ُيتقّرب به اإلى الغْي)42(. لنَ �سنَ الو�سائل جمع و�سيلة, وهي لغة: من ونَ
ِلم, يعلنَم, ِعْلمًا, والعلم: املعرفة. وا�ستْعلمني اخلرب: اأْعلمته اإياه)43(. والإعالم لغة: من عنَ

اإذن فالو�سيلة الإعالمية على هذا املعنى هي الأداة التي تقّرب اخلرب اإلى المهور.
وعّرفها البع�س باأنها: كّل اأداة لنقل املعنى اإلى النا�س.

عرُب منها املعنى اإلى النا�س, وهي يف اأ�سا�سها الكلمة اأو القول)44(. وقيل: هي القناة التي ينَ

اأنواع و�شائل الإعالم:

1- و�سائل اإعالم مطبوعة: وتتمثل يف ال�سحف واملجالت والكتب والدوريات والن�سرات واملطويات.
2- و�سائل اإعالم �سمعية: وتتمثل يف الإذاعات والت�سجيالت ال�سوتية.

3- و�سائل اإعالم م�سموعة ومرئية: وتتمثل يف التلفاز وال�سينما وامل�سرح.
4- الإنرتنت: و�سيلة اإعالم مطبوعة، مرئية، وم�سموعة)45(.

وظائف و�شائل الإعالم: 

ولو�سائل الإعالم باأ�سنافها املذكورة عدة وظائف اأهمها:
1- اإخبارية: تنقل الأحداث والق�سايا املهمة اإلى المهور.

2 - اجتماعية: تهتم باملجتمع وما يحيط به من ظواهر واأحداث وتنمي العالقات البْينية بني الأفراد 
والماعات. 

3 - تربوية ثقافية: يرتّكز فيها جانب كبي من جوانب الرتبية والتثقيف, وتنمية معلومات ومهارات 

)42( الوهري, ال�سحاح, ف�سل الواو, مادة »و�سل« ج 5 �س 1841. وابن منظور, ل�سان العرب, مادة »و�سل«, ج 11 �س 
.724

)43( الوهري, ال�سحاح, ف�سل العني, مادة »علم« ج 5 �س 1990.
)44( ال�سنقيطي، �سيد حممد �ساداتي، الأ�س�ص الفكرية لالإعالم، الريا�ص، دار احل�سارة للن�سر والتوزيع، ط 1, 1430 

هـ - 2009 م, �س 39.
املدينة  من�سورات جامعة  ماليزيا,  الكرمي,  القراآن  الإ�سالمي يف  الإعالم  �سور  املتويل,  اإبراهيم  رفاعي, عاطف   )45(

العاملية, 1432 هـ - 2011 م, �س 27 – 28.
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الماهي يف جوانب �ستى.
4 - ترفيهية ترويحية: ت�ساعد الفرد على ال�ستمتاع بوقته, وتوفر �سبل الت�سلية وق�ساء اأوقات الفراغ.

العمل  حقول  يف  هام  بدور  وتقوم  والت�سويق  والدعاية  الإعالن  بجوانب  تهتم  حيث  جتارية:   -  5
والتجارة.

تاأكيدها  اأو  حمّددة,  و�سلوكات  واجتاهات  مواقف  بلورة  اإلى  تهدف  بحيث  توجيهية:  اإقناعية   -  6
وتعزيزها مبختلف طرق الإقناع)46(.

)46( رفاعي, امل�سدر نف�سه, �س 29 – 31 بت�سرف.

املناظرة اإلعالمية ألهل الباطل من منظور قواعد فقه املوازنات
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املبحث الثاين: م�شروعية املناظرة وو�شائل الإعالم

املطلب الأول: حكم املناظرة وم�شروعيتها وحكمة ت�شريعها

حكم املناظرة:

الأ�سل يف املناظرة الإباحة, وقد يعرتيها الوجوب, اأو احلرمة, اأو الكراهة, اأو ال�ستحباب, على ح�سب 
املناظرة  واأما جن�س  تيمية:  ابن  الإ�سالم  �سيخ  يقول  املناظرة)47(.  واختالف مو�سوع  ْين  املتناِظرنَ اأحوال 

باحلق فقد تكون واجبة تارة, وم�ستحبة اأخرى)48(.

دليل م�شروعية املناظرة:

وردت يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة اأدلة كثية ت�سريحا وتلميحا تدّل على م�سروعية 
اِدْلُهم  جنَ ِة ونَ ننَ �سنَ ِة احْلنَ امْلنَْوِعظنَ ِة ونَ ْكمنَ كنَ ِباحْلِ بِّ ِبيِل رنَ املناظرة املبّينة للحق, من ذلك قول اهلل تعالى: )اْدُع اإِِلى �سنَ
لنَ  ِديننَ (   النحل:12, وقوله تعالى: )ونَ ُهونَ اأنَْعلنَُم ِبامْلُْهتنَ ِبيِلِه ونَ ن �سنَ لَّ عنَ ن �سنَ بَّكنَ ُهونَ اأنَْعلنَُم مِبنَ ُن اإِنَّ رنَ ِبالَِّتي ِهينَ اأنَْح�سنَ
ْيُكْم  اأُنِزلنَ اإِلنَ ا ونَ ْيننَ ا ِبالَِّذي اأُنِزلنَ اإِلنَ نَّ ُقوُلوا اآمنَ لنَُموا ِمْنُهْم ونَ ُن اإِلَّ الَِّذيننَ ظنَ اِب اإِلَّ ِبالَِّتي ِهينَ اأنَْح�سنَ اِدُلوا اأنَْهلنَ اْلِكتنَ جُتنَ
(   العنكبوت:46. قال الن�سفي: هذه الآية تدل على جواز املناظرة  ُه ُم�ْسِلُموننَ ْحُن لنَ ننَ اِحٌد ونَ ُهُكْم ونَ لنَ اإِ ا ونَ ُهننَ اإِلنَ ونَ

مع الكفرة يف الدين)49(.

ومن ال�شنة:

رمة ر�سي اهلل عنه اختلفا بالأنَبواء يف غ�سل  ْ اأن عبد اهلل بن عبا�س ر�سي اهلل عنه وامل�سِور بن خمنَ
رمة: ل يغ�سل راأ�سه, فاأر�سله ابن عبا�س  ْ املحرم راأ�سه, فقال ابن عبا�س: يغ�سل راأ�سه, وقال امل�سِور بن خمنَ
اإلى اأبي اأيوب الأن�ساري ر�سي اهلل عنه, فاأخربه اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم كان يغ�سل راأ�سه. فقال امل�سور 

)47( الظاهري, اأبو حممد علي بن حزم, كتاب الربهان, �سمن جمموع ر�سائل ابن حزم, حتقيق اإح�سان عبا�س, بيوت, 
املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، ط 1, 1983 م, ج 4 �س 328.

)48( درء تعار�س العقل والنقل, ج 7 �س 174.
)49( الن�سفي, اأبو الربكات عبد اهلل بن اأحمد بن حممود, مدارك التنزيل وحقائق التاأويل, حتقيق مروان حممد ال�سعار, 

بريوت، دار النفائ�ص، ط 1, 2005 م, ج 3 �س 354.
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لبن عبا�س: ل اأماريك اأبدا)50(.
وقوله: »ل اأماريك« من املماراة ويق�سد بها املناظرة.

قال ابن دقيق العيد: ويف احلديث دليل على جواز املناظرة يف م�سائل الجتهاد والختالف فيها اإذا 
اأن عنده علما فيما اختلف  ّن به  اإلى من ُيظنَ ني فيها حكم, وفيه دليل على الرجوع  غلب على ظّن املختِلفنَ

فيه)51(.

احلكمة من م�شروعية املناظرة:

وراء  من  احلكيم  ال�سارع  يرت�سيها  وحلكمة  اخللق,  مل�سلحة  اإل  اأمرا  ال�سمحة  ال�سريعة  جّوزت  ما 
ٌم جّمة اأعظمها بيان احلق ودح�س الباطل, والنظر يف الأدلة والأمارات املو�سلة اإلى  ذلك, وللمناظرة ِحكنَ

املطلوب وهو احلكم)52(. 
واأعظمها  ْدرا  قنَ العلوم  اأرفع  املناظرة- من  العلم - يعني علم  الباجي: وهذا  الوليد  اأبو  الإمام  قال 
�ساأنا؛ لأنه ال�سبيل اإلى معرفة ال�ستدلل ومتييز احلق من املحال، ولول ت�سحيح الو�سع يف اجلدل ملا قامت 

وّج من امل�ستقيم)53(. ّجة، ول ُعلم ال�سحيح من ال�سقيم، ول املُعحْ حجة، ول ات�سحت حَمَ
وتنبيه  دونه،  ملن  العلم  الأذكى  العامل  واإفادة  احلق،  لك�سف  املناظرة  و�سعت  واإمنا  الذهبي:  وقال 
اأنَب النفو�س الزكية يف بع�س  الأغفل الأ�سعف, فاإن داخلها زهو من الأكمل وانك�سار من الأ�سغر فذاك دنَ

الأحيان غفلة عن اهلل, فما الظّن بالنفو�س ال�سريرة املنطفية!)54(.
وقال الأنَلو�سي: فالدل واملناظرة, والرد على اخل�سوم واملخالفني؛ �سرٌب من �سروب بيان احلق 
وتاأييده, وقمع الباطل وتزهيقه, وقد ا�ستخدمه اهلل تعالى يف القراآن الكرمي كثيًا, وباأ�ساليب �ستى, ويف 
اأو اإفحام ملعاند....والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  اإر�ساد ملُ�سرت�سد,  اأو  حالت متنوعة؛ من تنبيه لغافل, 
�سبيل  ي�سلك  والاحد  العلم,  يبتغي  والاهل  احلق,  يطلب  امل�سرت�سد  منهم  النا�س؛  من  اأ�سنافًا  واجه 

)50( رواه م�سلم, كتاب احلج, باب جواز غ�سل املحرم بدنه وراأ�سه, ج 4 �س 23, ح«2946 – 2947«. بريوت، ط 1, دار 
اليل – دار الآفاق الديدة.

)51( الق�سيي, تقي الدين بن دقيق العيد, اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام, حتقيق م�سطفى �سيخ م�سطفى ومدثر 
�سند�ص، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، ط 1, 1426 هـ - 2005 م, �س 325.

)52( اخلطيب البغدادي, الفقيه واملتفقه, ج 1 �س 551.
)53( الباجي, املنهاج يف ترتيب احلجاج, �س 8.

)54( املناوي, في�س القدير, ج 1 �س 209.
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اأمام كل جديد بال�سّد والإنكار,  املدافعة واملنازعة, ومنهم املعاند الذي ل يلوي على �سيء غينَ الوقوف 
والتزام ما كان عليه الآباء والأجداد)55(.

)55( الألو�سي, اأبو املعايل حممود �سكري بن عبد اهلل, غاية الأماين يف الرد على النبهاين, حتقيق اأبو عبد اهلل الداين بن 
مني اآل زهوي, الريا�س – ال�سعودية، مكتبة الر�سد، ط 1, 1422 هـ - 2001 م, ج1 �س 6.
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املطلب الثاين: م�شروعية و�شائل الإعالم

و�سعت  ذلك  ومبوازاة  فيها،  والنظر  لالجتهاد  جمال  ل  ثابتة  باأحكام  الإ�سالمية  ال�سريعة  جاءت 
قواعد ا�ستنبطها العلماء من عموم الن�سو�س على اأ�سا�سها ي�سل املجتهد اإلى حكم ما ي�ستجّد من امل�سائل. 
وبناء على ما ذكرنا فاإن من و�سائل الإعالم ما كان معروفا يف ع�سر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
كتابات  وامللوك...وبعده  القبائل  روؤ�ساء  اإلى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  كتابته  يف  املتمّثل  املكتوب  كالإعالم 

ال�سحابة اإلى اأمرائهم, فهذا دليل الواز, ولي�س اأدّل عليه من الوقوع.
اأما ما مل يكن معروفا يف عهد النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم فالأ�سل فيه الإباحة ما دام ُيتذّرع به اإلى 

حتقيق م�سالح اخلليقة, وقْد يعرتيه الوجوب اإذا كان قيام الدين به, وبه حُتمى م�سالح امل�سلمني.
الغاية وهو  للو�سيلة حكم  والرذيلة فُيعطى  البدعة  ون�سر  والفْح�س  الف�ساد  اإلى  اإذا كان ذريعة  اأما   

احلرمة.
ونظائر ما قلنا كثية يف الكتاب وال�سنة واأقوال ال�سحابة ومن بعدهم من الأئّمة -ر�سي اهلل عنهم 

اأجمعني-.

املناظرة اإلعالمية ألهل الباطل من منظور قواعد فقه املوازنات
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املبحث الثالث: قواعد فقه املوازنات يف مناظرة اأهل الباطل عرب و�شائل الإعالم

متهيد: 
واملق�سود  ال�سطالحات,  من  بها  يلتب�س  وما  املناظرة  مبو�سوع  املتعلقة  املفاهيم  تدرا�سنا  اأن  بعد 
فاإن  الإعالم,  وو�سيلة  املناظرة  يف  ال�سريعة  وحكم  الإعالمية,  الو�سيلة  ومو�سوع  الباطل  اأهل  مب�سطلح 
الأحكام الأ�سلية فيها ل تتنّزل على كل مناظرة بنف�سها من جواز اأو منع, واإنا يجب اأن ُيعر�س الأمر على 

قواعد املوازنات للو�سول اإلى احلكم ال�سحيح.
عا لختالف  بنَ وقواعد تطبيق فقه املوازنات اإنا هي عملية اجتهادية تختلف فيها مناِزع املجتهدين تنَ
مداركهم يف ال�ستنباط والتنزيل، ومن اأو�سح الأمثلة يف مو�سوعنا على ما نقول ما نزع اإليه اإمام احلنابلة 
ّبان وهما من كبار اأئمة العتزال, وكان  اأبو الوفاء ابن عقيل يف جمال�سته ومناظرته لبن الوليد وابن التنَ
اأ�سحابه ينكرون عليه ذلك. وقال هو عن نف�سه يف ذلك: »وكان اأ�سحابنا احلنابلة يريدون مّني هجران 
ينهونه عن  »قلُت: كانوا  الذهبي معّلقا:  نافعًا«)56(. فقال  العلماء, وكان ذلك يحرمني علمًا  جماعة من 

ر على تاأويل الن�سو�س , ن�ساأل اهلل ال�سالمة«)57(. جمال�سة املبتدعة , وياأبى حتى وقع يف حبائلهم وجت�سَّ
ابن  اإلى  ترّدده  عقيل  ابن  على  ينقمون  كانوا  اأ�سحابنا  اإن  الذهبي:  لكالم  موؤّيدا  الِعماد  ابن  وقال 
الوليد, وابن التّبان �سيخي املعتزلة, وكان يقراأ عليهما يف ال�سّر علم الكالم, ويظهر منه يف بع�س الأحيان 

نوع انحراف عن ال�ّسّنة, وتاأّول لبع�س ال�سفات, ومل يزل فيه بع�س ذلك اإلى اأن مات رحمه اهلل »)58(.
فتبعًا لقواعد فقه املوازنات راأى ابن عقيل اأن ذلك يحرمه علما جما من فنون الدال والنظر, ووفق 

قواعد فقه املوازنات اأنكر عليه اأ�سحابه ذلك؛ خ�سية اأن يتاأثر بطبائعهم يف الكالم والتاأويل.

)56( ابن اجلوزي، اأبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن، املنتظم يف تاريخ امللوك والأمم، بريوت، دار �سادر، ط 1, 1358 
هـ, ج 9 �س 213.

)57( الذهبي، �سم�ص الدين حممد بن اأحمد بن عثمان، �سري اأعالم النبالء، حتقيق �سعيب الأرنوؤوط وجماعة، بريوت، 
موؤ�س�سة الر�سالة، ط 9, 1413 هـ - 1993 م, ج 19, �س 447.

)58( احلنبلي, اأبو الفالح عبد احلي بن اأحمد بن حممد ابن العماد, �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب, حتقيق حممود 
الأرنوؤوط وعبد القادر الأرنوؤوط، دم�سق – بريوت، دار ابن كثري، ط 1, 1406 هـ - 1986 م, ج 6 �س 60.
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املطلب الأول: قواعد املوازنات بني امل�شالح يف املناظرة الإعالمية لأهل الباطل

�س القراآن الكرمي و�سنة النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم قواعد املوازنة بني امل�سالح وفق ما ُيعرف  اأنَ�سَّ
بـ”املفا�سلة”؛ اإذحْ قد تكون يف امل�سلحة املف�سولة مزّية لي�ست يف امل�سلحة الفا�سلة، فيكون حتقيق امل�سلحة 

املف�سولة اأ�سلح للعمل واأجدى يف ذاك الزمان من حتقيق امل�سلحة الفا�سلة)59(. 
ُبُدوَها  َيعحْ اأَن  اُغوَت  الطَّ َتَنُبوا  اجحْ )َوالَِّذيَن  تعالى:  قوله  يف  كما  الكرمي  القراآن  يف  مثبت  ذلك  واأ�سل 
 ُ اُهُم اهللَّ دنَ ِئكنَ الَِّذيننَ هنَ ُه اأُْولنَ ننَ ِبُعوننَ اأنَْح�سنَ تَّ ينَ ْولنَ فنَ ِمُعوننَ اْلقنَ �ْستنَ اِد الَِّذيننَ ينَ ْر ِعبنَ �سِّ بنَ ى فنَ ُهُم اْلُب�ْسرنَ ِ لنَ اُبوا اإِلنَى اهللَّ اأنَننَ ونَ
حتقق  يف  وبالنظر  احل�سن,  وجود  مع  الأح�سن  اتباع  يعني:   ,18-17 الزمر:  اِب(  اْلأنَْلبنَ اأُْوُلوا  ُهْم  ِئكنَ  اأُْولنَ ونَ

امل�سالح يف مناظرة اأهل الباطل واملوازنة بينها عند وجودها يتقرر الوفاء بالقواعد التالية.

اأول: املوازنة بني حتقق وجود امل�شلحة من املناظرة وعدم حتقق وجودها.

وهذا تخريجا على تقدمي امل�سلحة املحّققة على امل�سلحة املوهومة)60(, فُيقِدم على الفعل )الإقدام 
ك ما �سواه. على التناظر اأو المتناع( الذي تتحقق م�سلحته وُيرتنَ

جدواها؛  عدم  اأو  اأ�سال  املناظرة  جدوى  بني  الباطل  لأهل  املناِظر  يوازن  اأن  ذلك  من  ومق�سودنا 
ُتوِهن دعواه باحلجة  التي  الدلئل  اإثبات  اأو  اإلى احلق  املبِطل  للم�سلحة كرجوع  لأن يف الدوى حتقيقا 
والربهان الذي ين�سر احلق وُيعليه, وكذا اأن يوازن بني اأن يكون مو�سوع املناظرة فيه م�سلحة للم�سلمني 

وبني عدمها.
ومبوازاة الذي ذكرناه يوازن كذلك يف جدوى الو�سيلة التي تبّلغ املناظرة, بالتحقق يف قدرتها على 
التبليغ واإي�سال احلق اإلى طالبيه ...، ولأن يف عدم اجلدوى تخّلف امل�سلحة باأن ل يثبت �سيء مما ُيرجى 

من املناظرة.
ودلئل الدوى وعدمها جنده يف حديث امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم: »... احر�س على ما ينفعك 
احلادي  الفرق  ت,  د  الكتب,  عامل  دار  بيوت,  الفروق,  اإدري�س,  بن  اأحمد  العبا�س  اأبو  الدين  �سهاب  القرايف,   )59(
والت�سعون, ج 2 �س 159. وال�سبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، بريوت، دار الكتب العلمية، ط 1, 1411 
هـ - 1999 م, ج 1 �س 191. واخلر�سي, اأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل, �سرح خمت�سر خليل, بيوت, دار الفكر, 

د ت, ج 2 �س 309.
الإ�سالمية،  والدرا�سات  ال�سريعة  الكويت، جملة  اأ�سولية(،  املوازنات )درا�سة  �سامل، منهج فقه  الدو�سي، ح�سني   )60(

العدد 49 �سنة 16, �سبتمرب 2001 م, �س 408.
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وا�ستعن باهلل ول تعجز... «)61(, ففي احلديث دليل على اأّن املناظر يحِر�س اأن تكون هناك منفعة حمققة 
لعدم  يعنيه  ل  كله  ذلك  لأن  �سبهلال؛  املْبطل  على  ورّده  واأخذه  يكون كالمه  ل  واأن  اأ�سا�سا,  مناظرته  من 

الدوى, ويف احلديث: »من ح�سن اإ�سالم املرء تركه ما ل يعنيه«)62(.
واخلا�سة  العامة  اإلى جمهور  املوّجهة  الإعالمية  املناظرة  ينظر يف مو�سوع  اأن  املوازنة  ويجب عند 
اهلل  ب  يكذَّ اأن  اأحتّبون  يعرفون,  مبا  النا�س  ثوا  »حدِّ الأثر:  ويف  يعود,  ل  وما  النفع  من  عليهم  يعود  ما 
ث قوما حديثا ل تبلغه  اأنت مبحدِّ ور�سوله!«)63(. ويف م�سلم عن ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه موقوفا: »ما 

عقولهم اإل كان لبع�سهم فتنة «)64(.

ثانيا: املوازنة يف تقدمي م�شلحة التناظر على م�شلحة عدم التناظر.

وهذا تخريج على قواعد املوازنات يف تقدمي امل�سالح الكبية على امل�سالح ال�سغية)65( وامل�سلحة 
الراجحة على املرجوحة؛ اإْذ يجب بناًء عليها اأن يوازن املناظر امل�سلم بني حتقيق امل�سلحة الكبية املرجّوة 
من املناظرة يف بيان حق مغمور ودح�س باطل من�سور اأو مناظرة مبتدع داٍع لبدعته يلوك بها ل�ساًنه, وي�سي 
املبتدع,  وِخاّلنه, وبني م�سلحة هجران  ـر بني خ�سومه  وُتن�سنَ واأعوانه,  اأحّبته  نانه, ويحمل عليها  ببنَ اإليها 

و�سّتان بني هذه وتلك, وقد تو�سل املوازنة اإلى عك�س ما ذكرنا, فقد يكون المتناع اأ�سلح واأرجح. 
ويف الآثار دلئل �سريحة على املوازنة يف تقدمي م�سلحة مناظرة املبتدع على م�سلحة تركه وهجرانه, 

)61( من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه مرفوعا, رواه م�سلم, كتاب القدر, باب فى الأمر بالقوة وترك العجز وال�ستعانة 
وابن حبان, ج 13 �س 28, ح”5721”. باهلل وتفوي�س املقادير هلل, ج 8 �س 56, ح”6945”. 

)62( رواه مالك يف املوطاأ, باب ما جاء يف ح�سن اخللق, ج 2 �س 903, ح«1604« حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي, م�سر, 
دار اإحياء الرتاث العربي. واأحمد يف امل�سند, ج 1 �س 201, ح«1732«, م�سر, موؤ�س�سة قرطبة. وابن ماجة, باب كف 
الل�سان يف الفتنة, ج 2 �س 1315, ح«3976«, حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي, بيوت, دار الفكر. والرتمذي, كتاب 
الزهد, ج 4 �س 558, ح«2317 – 2318«, حتقيق اأحمد حممد �ساكر واآخرون, بيوت, دار اإحياء الرتاث العربي. 
وذكره الهيثمي يف جممع الزوائد وعزاه لأحمد والطرباين يف معاجمه الثالثة ووثق رجال, ج 8 �س 40, ح«12637«, 

و�سححه الألباين يف �سحيح �سن ابن ماجة, ج 2 �س 360, ح«3966«.
)63( البخاري موقوفا على علّي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه, كتاب العلم, باب من خ�س بالعلم قوما دون قوم كراهية 

اأن ل يفهموا, ج 1 �س 59, ح”127”.
)64( رواه م�سلم يف مقدمة �سحيحه, ج 1 �س 9, ح«14«.

)65( الدو�سي, منهج فقه املوازنات, �س 398.
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اعتزلت  “ملا  قال:   ) احلرورية   ( للخوارج  عنه  اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  مناظرة  ق�سة  يف  جنده  ما  منها 
: يا اأمري املوؤمنني ، اأبرد عن ال�سالة َلَعلِّي اآتي هوؤلء القوم  احلرورية فكانوا يف داٍر على ِحدتهم فقلت لعليٍّ
فاأكّلمهم. قال: اإين اأتخّوفهم عليك. قلت: كال اإن �ساء اهلل تعالى ...” وذهب ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه 
وناظرهم فرجع منهم ع�سرون األفا, وبقي منهم اأربعة اآلف فُقتلوا)66(. فابن عبا�س ر�سي اهلل عنه وازن 
بني امل�سلحة الكبية يف مناظرة اأهل الباطل وعْودهم اإلى احلق الذي حادوا عنه, وبني امل�سلحة ال�سغية 

التي ارتاآها علّي ر�سي اهلل عنه يف هجرانهم و�سرورة قتالهم.
ويف هذا املعنى يقول ابن عون: كان ابن �سيين ينهى عن الدال -يعني جدال اأهل البدع- اإل رجال 
اإن كلمَته طمعَت يف رجوعه)67(. فهنا جند ابن �سيين ترك �سبيل املوازنة للمناظر بني م�سلحة التناظر 

وم�سلحة عدم التناظر, ويف كليهما م�سلحة حتتاج اإلى موازنة �سائبة.
ينتفعون  قد  الذين  الإعالمية  الو�سيلة  بجمهور  العتداد  يف  املوازنُة  القاعدة  هذه  �سمن  ويندرج 
تلك  عرب  التناظر  من  املرجّوة  امل�سلحة  تتحقق  فال  جمهور,  للو�سيلة  يكون  ل  اأن  وبني  املناظرة  بفحوى 
�ْسْمِكي  الو�سيلة, ويوؤيد ذلك امتناع الإمام الإ�سماعيلي عن مناظرة املْلحد على انفراد, لكن ملا دعاه امللك ونَ

ليناظر املْلِحد اأمام مالإ غفي من النا�س ناظره وبهته)68(.

)66( ال�سنعاين, اأبو بكر عبد الرزاق بن همام, امل�سنف, حتقيق حبيب الرحمن الأعظمي, الهند, املجل�س العلمي – 
بريوت، املكتب الإ�سالمي، ط 2, 1403 هـ, ج 10 �س 157 – 158. والبيهقي, اأبو بكر اأحمد بن احل�سني, ال�سن 

الكربى، الهند، حيدر اأباد، جمل�ص دائرة املعارف النظامية، ط 1, 1344 هـ, ج 8 �س 179.
)67( العكربي, اأبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن بطة, الإبانة الكربى, حققه ر�سا بن نع�سان معطي واآخرون, الريا�س, 

دار الراية للن�سر والتوزيع، ط 2, 1415 هـ - 1995 م, ج 2 �س 541.
)68( انظر املناظرة بتفا�سيلها عند: املعافري, اأبو بكر ابن العربي, العوا�سم والقوا�سم, حتقيق عمار طالبي, م�سر, 

مكتبة الرتاث, �س 50.

املناظرة اإلعالمية ألهل الباطل من منظور قواعد فقه املوازنات
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املطلب الثاين: قواعد املوازنات بني امل�شالح واملفا�شد يف املناظرة الإعالمية 
لأهل الباطل

الن�سو�ص  به م�سّلمات  املفا�سد مطلب �سرعي ق�ست  ء  ودرحْ امل�سالح  ال�سعي وراء حتقيق  اأن  ل �سكَّ 
من الكتاب وال�سنة, فُتطلنَب امل�سالح قْدر الإمكان, وُتدراأ املفا�سد قدر الإمكان, لكن قد تتزاحم امل�سالح 
واملفا�سد، فيلجاأ املواِزن اإلى الرتجيح؛ يقول �سيخ الإ�سالم يف تقرير هذه القاعدة: »اإذا تعار�ست امل�سالح 
واملفا�سد واحل�سنات وال�سيئات اأو تزاحمت ؛ فاإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما اإذا ازدحمت امل�سالح 
واملفا�سد وتعار�ست امل�سالح واملفا�سد؛ فاإّن الأمر والنهي واإن كان مت�سمنا لتح�سيل م�سلحة ودفع مف�سدة 
فُوت من امل�سالح اأو يح�سل من املفا�سد اأكرث مل يكن ماأمورا به ؛  فينظر يف املعاِر�س له, فاإن كان الذي ينَ
بل يكون حمّرما اإذا كانت مف�سدته اأكرث من م�سلحته ؛ لكن اعتبار مقادير امل�سالح واملفا�سد هو مبيزان 
ِدر الإن�سان على اتباع الن�سو�س مل يعدل عنها, واإل اجتهد براأيه ملعرفة الأ�سباه والنظائر,  ال�سريعة, فمتى قنَ

ّل اأن ُتْعِوز الن�سو�سنَ من يكون خبيا بها وبدللتها على الأحكام«)69(. وقنَ

اأول: املوازنة بني م�شلحة القتدار على املناظرة ومف�شدة العجز عن التناظر.

لأن يف ذلك اإ�سرارا بالدين وك�سرا ل�سوكة امل�سلمني, ومتعلَّقات املوازنة يف ذلك: قوُة احلجة و�سعُفها, 
-اأي  الدل  من  باملنع  الكتاب  نطق  وقد  الباجي)70(:  الإمام  قال  وعدُمها,  املبتدع  مغالبة  على  والقدرُة 
ُكم  ا لنَ ْجُتْم ِفيمنَ اجنَ وؤُلء حنَ ااأنَنُتْم هنَ ن ل حتقيق عنده, فقال تعالى: )هنَ التناظر- ملن ل علم له, واحلظِر على منَ

(   اآل عمران:66. ْعلنَُموننَ اأنَنُتْم لنَ تنَ ْعلنَُم ونَ اهلّلُ ينَ ُكم ِبِه ِعْلٌم ونَ ْي�سنَ لنَ ا لنَ وننَ ِفيمنَ اآجُّ ِلمنَ حُتنَ ِبِه ِعلٌم فنَ
وعليه فاإن مطلب »القْدرة« جوهرّي يف ميدان املناظرة, و«القدرة« اأعّم من »العْلم«, فهي تعني اإقامة 
الدليل يف مو�سعه, ومقارعةنَ اخل�سم باحلجة والربهان الذي يعجز دونه, ويف حديث النبّي �سلى اهلل عليه 
, ولعل بع�سكم  و�سلم دلئل على ما نقول فيما روته اأم �سلمة -ر�سي اهلل عنها- مرفوعا: »اإنكم تخت�سمون اإيلَّ
اأحلن بحجته من بع�س...«)71(. فاإذا كان �ساحب احلّق ل ي�سعفه الّل�سان عن طلبه, و�ساحب الباطل ظاهر 

بالقدرة على املالحنة واملال�سنة, فاإن باب التناظر ذلك فيه اأظهر واأوقع, واعتبار ذلك فيه اأولى.

 )69( ابن تيمية, جمموع الفتاوى, ج 28 �س 129.
)70( الباجي, املنهاج يف ترتيب احلجاج, �س 8.

ن اأقام البّينة بعد اليمني, ج 2 �س 951, ح«2534«. وم�سلم, كتاب الأق�سية, باب  )71( البخاري, كتاب ال�سهادات, باب منَ
احلكم بالظاهر واللحن باحلجة, ج 5 �س 128, ح«4570«.
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ثانيا: املوازنة بني م�شلحة الإقدام على املناظرة ومف�شدة المتناع عنها والعك�س.

قة بني املناظرة واملكابرة, فاإذا كان الأ�سل يف املناظرة اأنها مباحة  �سبق يف باب املفاهيم بيان املفارنَ
اأو مطلوبة �سرعا, فاإنه يف املقابل الأ�سل يف املكابرة املنع؛ لأنها منازعة املُْبطل مع علمه ببطالن قوله و�سّحة 
قول خ�سم, وذلك ف�ساد ظاهر, لكن املوازنة قد تقت�سـي تقدمي م�سلحة اإقامة احلجة على املُبطل وبيان 
�سف�سطته عن م�سلحة الإعرا�س عنه, فقد واجه مو�سى عليه ال�سالم فرعْون مع اإْكباره وعدم رجوعه, ونوٌح 
u ناظر قومه األف �سنة اإل خم�سني عاما, وقد واجه النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم الوليد بن املغية مع علمه 
ا  ذنَ النَ اإِْن هنَ قنَ نَ فنَ ا�ْستنَْكربنَ رنَ ونَ رنَ ُثمَّ اأنَْدبنَ �سنَ بنَ �سنَ ونَ بنَ رنَ ُثمَّ عنَ باحلق, لكنه ا�ستكرب وعاند فقال اهلل تعالى فيه: )ُثمَّ ننَظنَ

ثر:25-21. ِر(   املدَّ �سنَ ْوُل اْلبنَ ا اإِلَّ قنَ ذنَ ُر اإِْن هنَ اإِلَّ �ِسْحٌر ُيوؤْثنَ
وقد كان الإمام اأحمد -رحمه اهلل- ملا علتحْ �سوكة املبتدعة يف زمانه ينهى عن جمال�ستهم ومناظرتهم، 
اأُمر بال�سكوت, ونرتك اخلو�س يف الكالم  لكنهم ملا برزوا وطلبوا الأمر مل يتخّلف -رحمه اهلل- فقال: كنا ننَ
ا لنا من اأن ندفع ذاك ونبنّي من اأمره ما ينبغي)72(. فقد وازن  ويف القراآن, فلما ُدِعينا اإلى اأمٍر ما كان ُبدًّ
الإمام اأحمد بني م�سلحة ال�سكوت ومف�سدة خمالطة املبتدعة والرّد على �سبههم، فقد كانت الأولى راجحة 

عنده من قبل، ثم رجحت الثانية من بعد، وهذا اإعمال منه لفقه املوازنات يف مناظرة اأهل الباطل.

)72( اخلالل، اأبو بكر اأحمد بن حممد بن هارون، حتقيق عطية الزهراين، الريا�ص، دار الراية، ط 1, 1420 هـ, ال�سنة, 
ج 5 �س 134.

املناظرة اإلعالمية ألهل الباطل من منظور قواعد فقه املوازنات
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املطلب الثالث: قواعد املوازنات بني املفا�شد يف املناظرة الإعالمية لأهل الباطل

درء املفا�سد جميعها اأ�سل من اأ�سول الإ�سالم, بل من املقا�سد الكربى التي جاءت ال�سريعة لتحقيقها 
حتى تثبت يف مقابل ذلك امل�سالح وت�ستقّر، ويف احلديث قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »ل �سرر ول 
ها لدفع اأعظمها,  رار«)73(. ومع ذلك فقد جتتمع املفا�سد وتتزاحم ول يكون هناك منا�س من ارتكاب اأخفِّ �سِ
ويوؤ�سل لهذا الكالم �سلطان العلماء العّز بن عبد ال�سالم فيقول: »اإذا اجتمعت املفا�سد املح�سة فاإن اأمكن 
دروؤها دراأنا, واإن تعذر درء الميع دراأنا الأف�سد فالأف�سد, والأرذل فالأرذل, فاإن ت�ساوت فقد ُيتوّقف, وقد 

ُيتخّي, وقد ُيختلنَف يف الت�ساوي والتفاوت, ول فرق يف ذلك بني مفا�سد املحرمات واملكروهات«)74(.
اإنكار  اإيجاب  لأمته  �سرع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  »اإن  املعنى:  القيم يف هذا  ابن  الإمام  ويقول 
املنكر؛ ليح�سل باإنكاره من املعروف ما يحبه اهلل ور�سوله, فاإذا كان اإنكار املنكر ي�ستلزم ما هو اأنكر منه 
واأبغ�ص اإلى اهلل ور�سوله فاإنه ل ي�سوغ اإنكاره واإن كان اهلل يبغ�سه وميقت اأهله، ... وَمن تاأّمل ما جرى على 
الإ�سالم يف الفنت الكبار وال�سغار راآها من اإ�ساعة هذا الأ�سل، وعدِم ال�سرب على منكر فُطِلب اإزالُته فتوّلد 

منه ما هو اأكرب منه...”)75(.
املفا�سد فيتكب  بني  يوازن  اأن  الباطل  لأهل  الإعالمية  املناظرة  على  املُقِدم  للمناِظر  تقعيد  وهذا 
اإلى العامة  اإلى املوازنة بني مف�سدة كتمان احلّق ومف�سدة ك�سفه  ها, فمثال قد يحتاج  ها ليدفع اأعظمنَ اأخفَّ
ّر اإلى ك�سفه دفعا ملف�سدة اأكرب,  واخلا�سة يف مناظرة اأهل الباطل؛ لأن من احلّق ما ل ُيك�سف, وقد ي�سطنَ
ونظري هذا يف ال�سنة كما يف حديث ابن عبا�ص -ر�سي اهلل عنهما- قال: كنت اأُقرئ عبد الرحمن بن عوف، 
ّجها عمر فقال عبد الرحمن مِبنى: لو �سهدتنَ اأمي املوؤمنني اأتاه رجل قال: اإن فالنا  ّجة حنَ فلما كان اآخر حنَ
ة فاأحّذر هوؤلء الرهط الذين يريدون  يقول: لو مات اأمي املوؤمنني لبايعنا فالنا, فقال عمر: لأقومنَّ الع�سيَّ
اأن يغ�سبوهم. قلت: ل تفعل فاإن املو�سم يجمع رعاع النا�ص يغلبون على جمل�سك، فاأخاف اأن ل ُينِزلوها على 

)73( عن عمرو بن يحي املازين عن اأبيه مر�سال, رواه مالك يف املوطاأ, ج 2 �س 745, ح«1429«, ومن حديث ابن عبا�س 
ن بنى  وابن ماجة, كتاب الأحكام, باب منَ ر�سي اهلل عنه مرفوعا رواه اأحمد يف امل�سند, ج 1 �س 313, ح”2867”, 

يف حقه ما ي�سّر بجاره, ج 2 �س 784, ح”2341”.
)74( ال�سلمي, اأبو حممد عز الدين بن عبد العزيز ابن عبد ال�سالم )�سلطان العلماء(, قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام, 

حتقيق طه عبد الروؤوف �سعد, القاهرةـ مكتبة الكليات الأزهرية, ج 1 �س 93.
)75( الزرعي, اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي بكر ال�سهي بابن قيم الوزية, اإعالم املوقعني عن رب العاملني, حتقيق طه عبد 

الروؤوف �سعد, بيوت, دار اليل, د ت, ج 3 �س 4.
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وجهها, فيطي بها كل مطي, فاأنَمِهل حتى تقدم املدينة دار الهجرة ودار ال�سنة, فتنَْخُل�س باأ�سحاب ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من املهاجرين والأن�سار فيحفظوا مقالتك وُينِزلوها على وجهها. فقال: واهلل 
لأقومنَّ به يف اأول مقام اأقومه باملدينة. قال ابن عبا�س: فقدمنا املدينة فقال: اإن اهلل بعث حممدا �سلى 
اهلل عليه و�سلم باحلق واأنزل عليه الكتاب فكان فيما اأنزل اآية الرجم... ثم اإنه بلغني اأن قائال منكم يقول: 
ّن امروؤ اأن يقول: اإمنا كانت بيعة اأبي بكر َفلتة ومّتت..... )76(. واهلل لو قد مات عمر بايعت فالنا، فال يغرَتَ
فانظر اإلى روعة املوازنة فقد كتم عليهم حقّا, وذلك مف�سدة, لكنه يف مقابل مف�سدة اأعظم, وهو 

اخلوف من الّرعاع األ ُينِزلوها على وجهها فيفتنِت بها النا�ص.
وقد ي�سطّر املناِظر كذلك يف املوازنة بني مف�سدة الو�سيلة الإعالمية ومف�سدة اللو�س لأهل الباطل 

ومقارعتهم.
وقد ي�سطّر كذلك اإلى اأن يكذب ملا فيه م�سلحة الإ�سالم وامل�سلمني يف املناظرة دْرءا ملف�سدة اأكرب.

كر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وح�ّس على اتفاق اأهل العلم,  )76( البخاري, كتاب العت�سام بالكتاب وال�سنة, باب ما ذنَ
ج 6 �س 2670, ح”6892”.

املناظرة اإلعالمية ألهل الباطل من منظور قواعد فقه املوازنات
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خامتة

ن�ساأل اهلل عز وجل اأن يكون قد وّفقنا لتدار�س ما ابتغينا بحثه, واأن نكون و�سلنا اإلى املطلوب مما 
الباطل  اأهل  ومفهوم  ال�سطالحات,  بها من  يلتب�س  وما  املناظرة  يرت�سيه جّل وعال, فقد عّرفنا مفهوم 
وما يندرج �سمنهم من الأفراد, وكذا املق�سود بو�سيلة الإعالم واأنواعها ووظائفها, وذكرنا بع�س القواعد 
العامة يف باب املوازنة يف مناظرة اأهل الباطل عرب و�سائل الإعالم. وانبثقت عن هذه الدرا�سة املتوا�سعة 

بع�س النتائج الديرة بالذكر, اأهمها:
- كثيا ما تلتب�س املناظرة ببع�س من ال�سطالحات القريبة من معناها, وهي على خالفها؛ فهي 

حممودة مطلوبة ملا فيها من بيان احلق ودح�س �سبهات اأهل الباطل والزيغ وال�ساللة.
ن هو عرّي حتى عن املجال�سة,  ن هو حقيق باملناظرة, ومنهم منَ - اأهل الباطل على مراتب, فمنهم منَ

نيَّ له احلق دون غيه. فينبغي التمحي�س واملعرفة ملن هو اأهٌل لأن ُيبنَ
- و�سائل الإعالم على اأنَ�سنافها واأنواعها ووظائفها الأ�سل فيها الإباحة, وقد تعرتيها الأحكام الأخرى 
على ح�سب الدور املنوط بها، والأَولى اأن ُت�ستغّل خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني، ورفِع راية احلق وطم�ص �سوكة 

ال�ساللة.
- عامل امل�سلمني اليوم يف حاجة ملّحة لفقه املوازنات, واإذا ما تاأملنا ما ا�ستجّد يف حياتهم من اأدوات 
املوازنات  فقه  لتفعيل  احلاجة  مدى  عرفنا  فيها  املعرو�سة  الق�سايا  وتنّوع  املت�سارعة  الإعالمي  التوا�سل 
�سبهات  من  حولها  وما حتوم  ها,  واأخالقنَ ها  وديننَ الأمة  عقيدة  تهّم  التي  الربامج  اأهمها  ومن  بع�سها,  يف 

ود�سائ�س, فهنا نحتاج اإلى فقه املوازنات لنعرف ما يجب وما ل يجب من املناظرة للو�سول اإلى احلّق.
اإلى املطلوب, وفيها من املرونة والتاأ�سيل ال�سرعي ما  - قواعد فقه املوازنات ثرية بالأدّلة املو�سلة 
يواكب حوادث الزمان واختالف املكان, كما تعطي القدرة على النظر فيما قد ي�ستجّد من الأمور وفق دلئل 

الواقع.
وهلل احلمد واملنة
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امل�شادر واملراجع77*

- الأ�سبحي, اأبو عبد اهلل مالك بن اأن�س, املوطاأ, حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي, م�سـر, دار اإحياء 
الرتاث العربي.

- الألو�سي, اأبو املعايل حممود �سكري بن عبد اهلل, غاية الأماين يف الرد على النبهاين, حتقيق اأبو 
عبد اهلل الداين بن منري اآل زهوي، الريا�ص - ال�سعودية، مكتبة الر�سد، ط 1, 1422 هـ - 2001 م.

- الأ�سفهاين, اأبو القا�سم احل�سني بن حممد الراغب , املفردات يف غريب القراآن, حتقيق حممد 
�سيد الكيالين, بيوت, دار املعرفة.

- الإفريقي, حممد بن مكرم بن منظور, ل�سان العرب, بيوت, دار �سادر, د ت.
- الباجي, اأبو الوليد �سليمان بن خلف, املنهاج يف ترتيب احلجاج, حتقيق عبد املجيد تركي, بيوت, 

دار الغرب الإ�سالمي، ط 3 , 2001 م.
الدكتور  فهار�سه  وو�سع  راجعه  ال�سحيح,  الامع  اإ�سماعيل,  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  -البخاري, 

م�سطفى ديب البغا, عني مليلة, الزائر, دار الهدى, 1992م.
- الب�ستي، اأبو حامت بن حبان، �سحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، راجعه وحققه �سعيب الأرناوؤوط، 

بيوت, موؤ�س�سة الر�سالة, 1414هـ - 1993 م.
املعارف  دائرة  اأباد, جمل�س  الهند, حيدر  الكربى,  ال�سن  بن احل�سني,  اأحمد  بكر  اأبو  البيهقي,   -

النظامية، ط 1, 1344 هـ.
اأحمد حممد �ساكر واآخرون, بيوت, دار  - الرتمذي, حممد بن عي�سى بن �سورة, ال�سن, حتقيق 

اإحياء الرتاث العربي.
- اجلمل، �سليمان بن عمر، حا�سية اجلمل على �سرح منهج الطالب، بريوت، دار الفكر، ط1, د ت.

- ابن الوزي, اأبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن, املنتظم يف تاريخ امللوك والأمم, بيوت, دار 
�سادر، ط 1, 1358 هـ.

الغفور  اأحمد عبد  العربية, حتقيق  اللغة و�سحاح  تاج  ال�سحاح  بن حماد,  اإ�سماعيل  - الوهري, 
عطار، بريوت، دار العلم للماليني، ط 4, 1407 هـ - 1987 م.

- احلّراين, ابن تيمية, �سيخ الإ�سالم اأبو العبا�س تقي الدين اأحمد عبد احلليم, - جمموع الفتاوى, 
)77( اتبعنا يف ترتيب امل�سادر واملراجع وفق الألقاب على ح�سب األفبائية املغرب الأو�سط: اأ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ 

ك ل م ن �س �س ع غ ف ق �س �س هـ و ل ي ء.

املناظرة اإلعالمية ألهل الباطل من منظور قواعد فقه املوازنات
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حتقيق عبد الرحمن قا�سم, املغرب, املكتب ال�سعودي, درء تعار�س العقل والنقل, حتقيق عبد اللطيف عبد 
الرحمن، بريوت، دار الكتب العلمية، ط 1, 1417 هـ - 1997 م.

- احلنبلي, اأبو الفالح عبد احلي بن اأحمد بن حممد ابن العماد, �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب, 
حتقيق حممود الأرنوؤوط وعبد القادر الأرنوؤوط، دم�سق - بريوت، دار ابن كثري، ط 1, 1406 هـ - 1986 م.
�سعيب  حتقيق  واحِلكم,  العلوم  جامع  اأحمد,  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  رجب,  ابن  احلنبلي,   -

الأرنوؤوط - اإبراهيم باج�ص، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، ط 7, 1422 هـ - 2001 م.
- اخلر�سي, اأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل, �سرح خمت�سر خليل, بيوت, دار الفكر, د ت.

اأحمد بن ثابت، الفقيه واملتفقه، حتقيق عادل بن يو�سف الغرازي،  اأبو بكر  البغدادي،  - اخلطيب 
ال�سعودية، دار ابن اجلوزي، ط 2, 1421 هـ.

- اخلاّلل, اأبو بكر اأحمد بن حممد بن هارون, ال�سنة, حتقيق عطية الزهراين, الريا�س, دار الراية, 
ط 1, 1420 هـ.

- ابن خلدون, اأبو زيد ويل الدين عبد الرحمن, املقدمة, بيوت, دار الفكر للطباعة والن�سر, 1432 
هـ - 2010 م.

- الدو�سي، ح�سني �سامل، منهج فقه املوازنات )درا�سة اأ�سولية(، الكويت، جملة ال�سريعة والدرا�سات 
الإ�سالمية, العدد 49 �سنة 16, �سبتمرب 2001 م.

- الذهبي، �سم�ص الدين حممد بن اأحمد بن عثمان، �سري اأعالم النبالء، حتقيق �سعيب الأرنوؤوط 
وجماعة، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، ط 9, 1413 هـ - 1993 م.

- الرازي, ابن فار�س, اأبو احل�سني اأحمد, معجم مقايي�س اللغة, حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون, 
بريوت، دار الفكر، ط 1, 1399 هـ - 1999 م.

- رفاعي, عاطف اإبراهيم املتويل, �سور الإعالم الإ�سالمي يف القراآن الكرمي, ماليزيا, من�سورات 
جامعة املدينة العاملية, 1432 هـ - 2011 م.

القامو�س,  جواهر  من  العرو�س  تاج  احل�سيني,  مرت�سى  حممد  بن  حممد  الفي�س  اأبو  بيدي,  الزنَ  -
حتقيق جمموعة من املحققني القاهرة, دار الهداية, د ت.

رب  عن  املوقعني  اإعالم  الوزية,  قيم  بابن  ال�سهي  بكر  اأبي  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الزرعي,   -
العاملني, حتقيق طه عبد الروؤوف �سعد, بيوت, دار اليل, د ت.

- الظاهري, اأبو حممد علي بن حزم, كتاب الربهان, �سمن جمموع ر�سائل ابن حزم, حتقيق اإح�سان 
عبا�ص، بريوت، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، ط 1, 1983 م.
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- املر�سي, اأبو احل�سن علي بن اإ�سماعيل ابن �سيده النحوي الأندل�سي, - املخ�س�س, حتقيق خليل 
اإبراهيم جفال، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، ط 1, 1417 هـ - 1996 م؛ - املحكم واملحيط الأعظم, 

حتقيق عبد احلميد هنداوي، بريوت، دار الكتب العلمية، ط 1, 2000 م.
- جممع اللغة العربية, املعجم الو�سيط, دار الدعوة, د ت.

اأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة, املغني �سرح خمت�سر اخلرقي,  - املقد�سي, 
حتقيق عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي - عبد الفتاح حممد احللو، القاهرة، دار هجر، ط 1, 1408 هـ.

- الكفوي, اأبو البقاء اأيوب بن مو�سى احل�سيني, الكليات, حتقيق عدنان دروي�س - حممد امل�سري, 
بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1, 1419 هـ - 1998 م.

عبد   - فاخوري  املعرب, حتقيق حممود  ترتيب  املغرب يف  الدين,  نا�سر  الفتح  اأبو  املطرز,  ابن   -
احلميد خمتار، حلب، مكتبة اأ�سامة بن زيد، ط 1, 1979 م.

- املناوي, زين الدين حممد عبد الروؤوف, - التوقيف على مهمات التعاريف, حتقيق حممد ر�سوان 
الداية، بريوت - دم�سق، دار الفكر املعا�سر، دار الفكر، ط 1 , 1410 هـ؛                                          - في�س 

القدير �سرح اجلامع ال�سغري، م�سر، املكتبة التجارية الكربى، ط1, 1356 هـ.
- املعافري, اأبو بكر ابن العربي, العوا�سم والقوا�سم, حتقيق عمار طالبي, م�سر, مكتبة الرتاث, 

د ت.
التاأويل, حتقيق  وحقائق  التنزيل  مدارك  بن حممود,  اأحمد  بن  اهلل  عبد  الربكات  اأبو  الن�سفي,   -

مروان حممد ال�سعار، بريوت، دار النفائ�ص، ط 1, 2005 م.
- الن�سفي, اأبو حف�س جنم الدين عمر بن حممد بن اأحمد, طلبة الطلبة, دار الطباعة العامرة.

الهند,  الأعظمي,  الرحمن  امل�سنف, حتقيق حبيب  همام,  بن  الرزاق  عبد  بكر  اأبو  ال�سنعاين,   -
املجل�ص العلمي - بريوت، املكتب الإ�سالمي، ط 2, 1403 هـ. 

- ابن عابدين، حممد اأمني الدم�سقي، رد املحتار على الدّر املختار، بريوت، دار الفكر، ط 2, 1412 
هـ - 1992 م.

ي, اأبو عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بن بطة, الإبانة الكربى, حققه ر�سا بن نع�سان معطي  - الُعكربنَ
واآخرون، الريا�ص، دار الراية للن�سر والتوزيع، ط 2, 1415 هـ - 1995 م.

- الفراهيدي, اأبو عبد الرحمن اخلليل بن اأحمد, كتاب العنْي, حتقيق مهدي املخزومي واإبراهيم 
ال�سامرائي, بيوت, دار ومكتبة الهالل, د ت.

- الفيوز اأبادي, القامو�س املحيط, حممد بن يعقوب, بيوت, دار الفكر.

املناظرة اإلعالمية ألهل الباطل من منظور قواعد فقه املوازنات
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- القرايف, �سهاب الدين اأبو العبا�س اأحمد بن اإدري�س, الفروق, بيوت, دار عامل الكتب, د ت.
- القزويني, اأبو عبد اهلل حممد بن يزيد ابن ماجة, �سن ابن ماجه, حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي, 

بيوت, دار الفكر. 
- الق�سيي, اأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج الني�سابوري, الامع ال�سحيح, بيوت, دار اليل - دار 

الفاق الديدة.
- الق�سيي, تقي الدين ابن دقيق العيد, اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام, حتقيق م�سطفى �سيخ 

م�سطفى ومدثر �سند�ص، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، ط 1, 1426 هـ - 2005 م.
1, 1411 هـ -  العلمية، ط  الكتب  الدين، بريوت، دار  الوهاب بن تقي  الدين عبد  تاج  ال�سبكي،   -

199م.
- ال�ِسْج�ستاين, اأبو داود �سليمان بن الأ�سعث, ال�سن, حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد, بيوت, 

دار الفكر.  
- ال�ُسلنَمي, اأبو حممد عز الدين بن عبد العزيز ابن عبد ال�سالم )�سلطان العلماء(, قواعد الأحكام 

يف م�سالح الأنام, حتقيق طه عبد الروؤوف �سعد, القاهرةـ مكتبة الكليات الأزهرية.
- ابن �سينا, اأبو علي بن عبد اهلل بن احل�سني, كتاب املنطق, ليدن, 1892 م.

للن�سر  احل�سارة  دار  الريا�س,  لالإعالم,  الفكرية  الأ�س�س  �ساداتي,  حممد  �سيد  ال�سنقيطي,   -
والتوزيع، ط 1, 1430 هـ - 2009 م.

- ال�سيباين, اأبو عبد اهلل اأحمد بن حنبل, امل�سند, م�سر, موؤ�س�سة قرطبة. 
- الهيثمي, نور الدين علي بن اأبي بكر, جممع الزوائد ومنبع الفوائد, بيوت, دار الفكر, 1412 هـ.

الأحكام,  ومناهج  الأق�سية  اأ�سول  يف  احلّكام  تب�سرة  فرحون,  بن  علي  بن  اإبراهيم  اليعمري,   -
بريوت، دار الكتب العلمية، ط 1.
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منهج فقه الموازنات في االختيار والترجيح 
وتطبيقاته في تقنين الفقه االسالمي

د. حممد اليو�شواري

اأ�شتاذ بكلية احلقوق, جامعة ابن زهر

اأكادير, املغرب
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

املقدمة:

 من ُي�ْسر �ل�سريعة �لإ�سالمية وكمالها، �أن َجعلت لكل حال من �أحو�ل �لنا�س �أحكاما تنا�سبه، فجعلت 
�أحكام  �ل�ستثنائية  للحالت  وجعلت  وجه،  �أكمل  على  فيها  �لنا�س  م�سالح  حتقق  �أحكاما  �لعادية  للحالة 

�ل�سرورة و�لرخ�سة و�أحكام �ملو�زنة و�لرتجيح بني �ملتعار�سات.
 فالأ�سل �أن �لإن�سان ي�سعى د�ئما لتح�سيل �مل�سالح كّلها ودرء �ملفا�سد جميعها، لكن قد تطر�أ على 
�لإن�سان ظروف جتعله ل ي�ستطيع فيها حتقيق م�سلحة �إل برتك �أخرى، �أو بارتكاب مف�سدة، وقد يكون يف 

و�سع ل ي�ستطيع فيه �أن يرتك مف�سدة �إل �إذ� �رتكب مف�سدة �أخرى، �أو َيرتك م�سلحة.
 ومن �أجل �إز�لة �لتعار�س وترجيح ما ترّجح من �مل�سالح جلبا و�ملفا�سد درء� يلجاأ �ملجتهد يف �جتهاده 
و�مل�سلُم عموما يف �ختيار�ته �إلى ميز�ن فقه �ملو�زنات �لذي ي�سبط �لجتهاد، ويبني �لر�جح من �ملرجوح 

عند �لتعار�س.
 فماذ� نعني بفقه �ملو�زنات، وكيف يتم �لرتجيح به عند �لتعار�س، وما هي مظاهره وتطبيقاته يف 

تقنني �لفقه �لإ�سالمي؟
 ذلك ما �ساأحاول �لإجابة عنه - ملعاجلة هذ� �ملو�سوع - يف حماور ثالثة:

�ملحور �لأول: مفهوم فقه �ملو�زنات ومعايري �لرتجيح.
�ملحور �لثاين: منهج فقه �ملو�زنات يف تاأ�سيل تقنني �لفقه �لإ�سالمي.

�ملحور �لثالث: منهج فقه �ملو�زنات يف �ختيار �حلكم �لفقهي )مو�سوع �لقاعدة �لقانونية(. 

منهج فقه املوازنات في االختيار والترجيح وتطبيقاته في تقنني الفقه االسالمي
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املحور الأول: مفهوم فقه املوازنات ومعايري الرتجيح.

فقه  ومعايري  �لأول(،  )�ملطلب  م�سروعيته  و�أدلة  �ملو�زنات  فقه  ملفهوم  �ملحور  هذ�  �س  �سنخ�سّ  
�ملو�زنات يف �لختيار و�لرتجيح )�ملطلب �لثاين(.

املطلب الأول: مفهوم فقه املوازنات واأدلة م�شروعيته.

 اأّوًل: تعريف فقه املوازنات:

 �أ – �ملو�زنة لغة: من �لوزن وهو �لتقدير، ومعرفة َقْدر �ل�سيء)1(، قال تعالى: )َو�لأَْر�َس َمَدْدَناَها 
ْوُزوٍن (  �حِلْجر:19. َو�أَْلَقْيَنا ِفيَها َرَو��ِسَي َو�أَنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكلِّ �َسْيٍء مَّ

ب - و�ملو�زنة ��سطالحا: هي �ملفا�سلة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة و�ملتز�حمة لتقدمي �أو تاأخري 
�لأَولى بالتقدمي �أو �لتاأخري)2(.

ثانيا: م�شروعية فقه املوازنات:

 وردت يف �لقر�ن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية �أدّلة كثرية للدللة على �عتبار فقه �ملو�زنات ُب�سطت يف غري 
ما موؤلَّف)3(، �أكتفي منها بدليل من �لكتاب و�ل�سنة.

ْكَبُ ِمن  ا�ِس َو�إِْثُمُهَماآ �أَ ْمِر َو�مْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ �أ – قال تعالى: )َي�ْساأَُلوَنَك َعِن �ْلَ
ُروَن (  �لبقرة:219، فالآية  ُ �لّلُ َلُكُم �لآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ ْفِعِهَما َوَي�ْساأَُلوَنَك َماَذ� ُينِفُقوَن ُقِل �ْلَعْفَو َكَذِلَك ُيبنيِّ نَّ
�لكرمية من �أجل �ملو�زنة بني م�سالح ومفا�سد �لمر و�ملي�سر بّينت �أن عّلة حترميهما هي زيادة �ملف�سدة 
على �مل�سلحة �ملتحّققة من �سرب �لمر ولعب �ملي�سر، فالإثم �لكبري و�ملف�سدة يف ذهاب �لعقل وما يرتتب 
عليه من ت�سرفات �سيئة، و�أكل �أمو�ل �لنا�س بالباطل، �أعظُم بكثري من م�سلحة �لربح يف �ملي�سر و�ملتعة 

ما من �أجل ذلك)4(. و�لن�سوة يف �سرب �لمر، فُحرِّ
ب – حديث جابر ر�سي �لل عنه �أن ر�سول �لل �سلى �لل عليه و�سلم �متنع عن قتل �ملنافقني قائال: 

ل�سان �لعرب، �بن منظور، مادة: وزن.  )1( 
فقه �ملو�زنات بني �مل�سالح و�ملفا�سد، ح�سني �أحمد �أبو عجوة )3(.  )2( 

ل �أطيل بذكر �لأدلة؛ لأن غابة �لبحث هو �إبر�ز تطبيقات فقه �ملو�زنات يف جمال تقنني �لفقه �لإ�سالمي   )3( 
فقه �ملو�زنات بني �مل�سالح و�ملفا�سد، ح�سني �أحمد �أبو عجوة )8(.  )4( 
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»ل يتحدث �لنا�س �أن حممد� يقتل �أ�سحابه«)5(.
فَقْتل �ملنافقني عمل م�سروع؛ لأنه يت�سمن م�سلحَة �إنهاِء كفِرهم، وقطَع �إذ�يِة �مل�سلمني وبِث �لد�سائ�س 
بينهم، ولكن هذ� �لفعل تنُجم عنه مف�سدة �أعظم منها، وهي تهمة �أن حممد� يقتل �أ�سحابه، فينفر �لنا�س 

من دعوته لالإ�سالم)6(.

ثالثا: معنــــى تقنني الفقه الإ�شالمي:

د بتقنني �لفقه �لإ�سالمي �سياغة �أحكامه يف �سكل قو�عد وف�سول ومو�د قانونية وفق �ملنهجية  ُيق�سَ
�ملتبعة يف �لتقنني، ثم جُتمع �لقو�عد �لا�سة بكل فرع من فروع �لقانون بعد تبويبها وترتيبها و�إز�لة ما 
 ،)loi( و�حدة، ثم يتم �إ�سد�رها يف �سكل قانون )code( قد يكون بينها من تناق�س وغمو�س يف ُمَدّونة

تفر�سه �لدولة بو��سطة �ملوؤ�س�سة �لتي متلك �سلطة �لت�سريع)7(.

�سحيح �لبخاري، كتاب تف�سري �لقر�آن، باب قوله )�سو�ء ��ستغفرت لهم �أم مل ت�ستغفر لهم( )4905(.  )5( 
ح�سني �أحمد �أبو عجوة )10(.  )6( 

تقنني �لفقه �لإ�سالمي، حممد زكي عبد �لب )21(.  )7( 

منهج فقه املوازنات في االختيار والترجيح وتطبيقاته في تقنني الفقه االسالمي
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املطلب الثاين: معايري فقه املوازنات يف الختيار والرتجيح.

�أعظم  درء  قاعدة  تعتمد  وكّلها  �ملو�زنات،  بفقه  و�لرتجيح  �لختيار  يف  �ملعتمدة  �ملعايري  تعددت 
�ملف�سدتني وجلب �أعظم �مل�سلحتني على �جلملة، �أما على �لتف�سيل، فاإن هذه �ملعايري ت�سّنف �إلى ثالثة 

�أنو�ع:

اأّول: املوازنة بني املفا�شد فيما بينها.

ذلك،  دون  ما  على  مف�سدة  �أعظمها  درء  فيقّدم  م�سرتها،  يف  و�حدة  درجة  على  لي�ست  �ملفا�سد   
فاملف�سدة �لتي ت�سّر بالنف�س على �سبيل �ملثال حُتَتمل من �أجل درء �ملف�سدة �لتي ت�سر بالدين، ولذلك �سرع 
�ملُخّلة  �ملف�سدة  درء  �أجل  من  حُتَتمل  بَحاِجّي  تخّل  �لتي  و�ملف�سدة  بالنف�س،  �لت�سحية  ت�سمن  و�إن  �جلهاد 

ب�سروري.
وتطبيقًا لهذه �لقاعدة �أجاز بع�س �لعلماء �ل�ستمناء �أو نكاح �ليد ملن مل يجد �سبيال للزو�ج �أو كان 
بعيد� عن �أهله، فهاجت غريزته ومل يتملك �سهوته، و�أيقن من �لوقوع يف فاح�سة �لزنا، فال�سخ�س يف هذه 
�حلالة �أمام �أمرين، �إما �لوقوع يف �لزنا �أو �حلد من �سهوته بالعادة �ل�سرية، وباملو�زنة بني �ملف�سدتني يظهر 
�أن �ل�ستمناء �أخّف �ل�سررين، ذلك �أن �لعادة �ل�سرية مف�سدة خمّلة ب�سحة �لإن�سان وهي حاجي ت�سّمن 

حفظ �لنف�س، بينما �لزنا مف�سدة خمّلة بالن�سل وحفُظه �سروري.
 قال �بن �لقيم: »و�إن كان مرتّدد �حلال بني �لفتور و�ل�سهوة، ول زوجة له ول ما يتزوج به ُكِره ومل 

يحرم، و�إن كان مغلوبا على �سهوته يخاف �لَعَنت كالأ�سري و�مل�سافر و�لفقري جاز ذلك«)8(.
 ومن �لقو�عد �لفقهية �ل�سابطة لهد� �ملعيار:

ل �سرر ول�سر�ر.	 
�ل�سرر يز�ل بقدر �لإمكان.	 
�ل�سرر ل يز�ل ب�سرر مثله �أو �أكب منه.	 
ُيرَتكب �أخف �ل�سررين و �أهون �ل�سرين.	 
يتحمل �ل�سرر �لأدنى لدفع �ل�سرر �لأعلى.	 
يتحمل �ل�سرر �لا�س لدفع �ل�سرر �لعام.	 

مقا�سد �ل�سريعة عند �بن تيمية، يو�سف �لبدوي )304(، �لوكيلي م، �س )219(.  )8( 



21582159

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ثانيا: املوازنة بني امل�شالح فيما بينها:

 فامل�سالح لي�ست على درجة و�حدة �أي�سا، فبع�سها �أعظم من �لأخرى، فيقّدم بع�سها يف �جللب على 
�لبع�س �لآخر، فتقّدم �ل�سروريات على �حلاجيات، و�حلاجيات على �لتح�سينيات.

 �أ ـ تقدمي م�سلحة �ل�سروري على م�سلحة �حلاجّي:
بالقتل على  �أكره �سخ�س  فاإذ�  �لغري حاجّي،  �لنف�س �سروري، و�حلفاظ على مال   فاحلفاظ على 
�إتالف مال �لغري جاز له ذلك، لأن م�سلحة �حلفاظ على �لنف�س مقّدمة على م�سلحة �حلفاظ على �ملال.

ب ـ تقدمي م�سلحة �حلاجّي على م�سلحة �لكمايل:
فالأجل  �لإمام حت�سيني،  و�لتقوى يف  �ل�سالح  وتوّفُر  دينية،  �سعرية  لأنها  �جلماعة حاجّي  ف�سالة 

�حلفاظ على �سالة �جلماعة جازت �ل�سالة خلف من ل يّت�سف بالتقوى و�ل�سالح)9( .
�أن  »و�علم  و�ملفا�سد:  �مل�سالح  و�لرتجيح بني  �ملو�زنة  �ل�سريعة مبنية على  �أن  تيمية مبّينا  �بن  قال 
�ل�سريعة مبناها على حت�سيل �مل�سالح وتكميلها، وتعطيل �ملفا�سد وتقليلها، و�إل فمن مل يو�زن ما يف �لفعل 
و�لرتك من �مل�سلحة �ل�سرعية و�ملف�سدة �ل�سرعية فقد يدع و�جبات ويفعل حمرمات ويرى ذلك من �لورع، 
كمن يدع �جلهاد مع �لأمر�ء �لظلمة ويرى ذلك ورعا، ويدع �جلمعة و�جلماعة خلف �لأئمة �لذين يت�سفون 
ببدعة �أو فجور ويرى ذلك من �لورع، وميتنع عن قبول �سهادة �ل�سادق و�أخذ علم �لعامل ملا يف �ساحبه من 

بدعة َخفية، ويرى من �لورع ترك قبول �سماع �حلق �لذي يجب �سماعه«)10(.
 ومن �لقو�عد �لتي ت�سبط هذ� �ملعيار:

تقدمي ما هو �أكرث م�سلحة على ما هو �أقل م�سلحة.	 
�لر�جحة  �مل�سلحة  على  �حلفاظ  �ملكلف  لزم  بينهما،  �جلمع  وتعذر  م�سلحتان،  تز�حمت  �إذ� 
تف�سيل  ورد يف  ما  �ل�سابط  �عتبار هذ�  على  �ل�سرعية  �لأدلة  ومن  �ملرجوحة،  بامل�سلحة  و�لت�سحية 
�جلهاد وتقدميه على �لتطوع بالنو�فل يف �حلديث �لذي �أخرجه �لإمام م�سلم �أن ر�سول �لل �سلى �لل 
عليه و�شلم قال: »رباط يوم خرٌي من �شيام �شهر وقيامه، واإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان 

يعمله، و�أُْجري عليه رزقه، و�أَِمن �لفتان«)11(.
قال �لعّز �بن عبد �ل�سالم: »و�علم �أن تقدمي �لأ�سلح فال�سالح. . . مركوز يف طبائع �لعباد. . 
. فلو خرّيَت �ل�سبي �ل�سغري بني �للذيذ و�لألذ لختار �لألذ، ولو خرّي بني �حل�سن و�لأح�سن لختار 
�لأح�سن، ل يقدم �ل�سالح على �لأ�سلح �إل جاهل بف�سل �لأ�سلح، �أو �سقي متجاهل ل ينظر �إلى ما بني 

�ملو�فقات لل�ساطبي )20/1-31(، فتاوى �بن تيمية )265/1(، �لوكيلي م، �س )204(.  )9( 
 )10( جمموع فتاوى �بن تيمية )512/10(.

 )11( �شحيح م�شلم، كتاب الإمارة، باب ف�شل الرباط يف �شبيل اهلل، )163(.

منهج فقه املوازنات في االختيار والترجيح وتطبيقاته في تقنني الفقه االسالمي
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�لرتبتني من �لتفاوت«)12(.
وتعذر  �مل�سلحتان  ت�ساوت  و�إن  �أدناهما،  فاتت  و�إن  �مل�سلحتني  �أعلى  حت�سيل  �ل�سرع  وقاعدة 

�لرتجيح بينهما، فاحلكم هو �لتخيري بعد ��ستفر�غ �لُو�ْسع يف �لجتهاد يف حت�سيل مرّجح)13(.
قال �لعّز �بن عبد �ل�سالم: »فاإن ت�ساوت �لُرَتب تخرّي، و�إن تفاوتت ��ستعمل �لرتجيح عند عرفانه، 

و�لتوّقف عند �جلهل به«)14(.
�لزكاة مرّجحة على  لكن  �مل�سلحة،  و�ل�سدقة مت�ساويان يف  �لزكاة  �أن درهم  قبيل ذلك  ومن 

�ل�سدقة؛ لأن �لو�جب مقّدم على �لتطوع)15(.
تقدمي م�سلحة �لكرثة على م�سلحة �لِقّلة.	 
تقدمي �مل�سلحة �لعامة على �مل�سلحة �لا�سة.	 
تقدمي �مل�سلحة �لد�ئمة على �مل�سلحة �لعار�سة.	 
تقدمي �مل�سلحة �ملتيّقنة على �مل�سلحة �ملظنونة.	 

ثالثا:  املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد عند التعار�ض:
 �إذ� �جتمعت يف �أمر من �لأمور م�سلحة ومف�سدة يو�َزن بينهما، فاإن ت�ساوتا قّدم درء �ملف�سدة 
على جلب �مل�سلحة، و�إن كان بينهما تفاوت، فاإن كانت �ملف�سدة �أكب و�أغلب وجب �ملنع لغلبة �ملف�سدة، 
�ملف�سدة  وُتهَدر  �لأمر،  جاز  و�أكب  �أغلب  �مل�سلحة  كانت  و�إن  �مل�سلحة،  من  ذلك  يف  مبا  عبة  ول 

�ل�سغرية ول عبة بها.
ومن �لقو�عد �ل�سابطة لهذ� �ملجال:

درء �ملف�سدة مقّدم على جلب �مل�سلحة.	 
�ملف�سدة �ل�سغرية ُتغتفر من �أجل �مل�سلحة �لكبرية.	 
حُتتمل �ملف�سدة �لعار�سة من �أجل �مل�سلحة �لد�ئمة.	 

- ل ترتك م�سلحة حمققة من �أجل مف�سدة متوهمة)16(.

 )12( قو�عد �لأحكام يف م�سالح �لأنام، �لعز بن عبد �ل�سالم )9/1(.
 )13( جمموع فتاوى �بن تيمية )265/1(، )512/10(، �لوكيلي م، �س )204(.

 )14( قو�عد �لأحكام يف م�سالح �لأنام، �لعز بن عبد �ل�سالم )8/1(.
 )15( مقا�سد �ل�سريعة عند �بن تيمية، يو�سف �لبدوي )304(، �لوكيلي م، �س )200(.

 )16( هناك قو�عد كثرية على هذ� �لنحو ل يت�سع �ملجال للتف�سيل فيها. �نظر: �ملو�فقت )20/1-31(، جمموع فتاوى �بن 
تيمية )512/10(، قو�عد �لأحكام يف م�سالح �لأنام، �لعز بن عبد �ل�سالم )9/1(، فقه �لأولويات، حممد �لوكيلي 
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املحور الثاين: منهج فقه املوازنات يف تاأ�شيل تقنني الفقه الإ�شالمي:

 �ختلف �لفقهاء يف جو�ز �أو عدم جو�ز تقنني �لفقه �لإ�سالمي �إلى فريقني:
فريق يجيز �لتقنني ويدعو �إليه، وفريق مينعه ويحّذر منه، ولكل فريق �أدلته، فكيف نرّجح ر�أيا 

على �آخر بناء� على منهج فقه �ملو�زنات؟
منه  وتتحقق  �إيجابيات  له  كما  مفا�سد،  عليه  وترتتب  �سلبيات  له  �لإ�سالمي  �لفقه  تقنني  �إن   

م�سالح، فما هو �جلانب �لغالب؟ 
هل جانب �مل�سالح �أقوى فيكون �أدعى �إلى �لقول بجو�ز �لتقنني، �أم �أّن جانب �ملفا�سد و�مل�سار 

�أقوى فيكون �ملنع �أليق و�أن�سب؟
�سنعمل على عر�س �سلبيات �لتقنني �أّول، ثم �إيجابياته ثانيا، ثم نقارن ونو�زن حتى نتمكن من 

ترجيح كّفة على �أخرى.
 وقد يختلف �لعلماء و�لفقهاء يف �لرتجيح، فريّجح بع�سهم �جلو�ز، ويرجح �لآخرون �ملنع، وهذ� 

و�قع �لتقنني يف تاريخ �لفقه �لإ�سالمي.

)171(، ح�سني �أحمد �أبو عجوة، م، �س )15(، منهج فقه �ملو�زنات، عبد �ملجيد حممد �إ�سماعيل �ل�سو�سوة )10(، 
�لال�سة يف فقه �لأولويات، علي بن نايف �ل�سحود )10(.

منهج فقه املوازنات في االختيار والترجيح وتطبيقاته في تقنني الفقه االسالمي
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املطلب الأول: �شلبيات ومفا�شد التقنني.

من �سلبيات ومفا�سد �لتقنني يف ر�أي �لقائلني باملنع �أذكر منها ما يلي:
1- �أنه ل يجوز لويّل �لأمر �أن ُيلِزم �لقا�سي باحلكم بر�أي معني، لأن �لقا�سي ماأمور �أن يحكم 
�إَِلى  �لأََماَناِت  وْ�  ُتوؤدُّ �أَن  َياأُْمُرُكْم  �لّلَ  )�إِنَّ  تعالى:  لقوله  م�سد�قا  للعدل  حمّققا  ير�ه  ما  وهو  باحلق، 
رًي� (   ا َيِعُظُكم ِبِه �إِنَّ �لّلَ َكاَن �َسِميًعا َب�سِ ُكُموْ� ِباْلَعْدِل �إِنَّ �لّلَ ِنِعمَّ ا�ِس �أَن حَتْ َذ� َحَكْمُتم َبنْيَ �لنَّ �أَْهِلَها َو�إِ
َنا َعَلى  َماِن َبَغى َبْع�سُ �لن�ساء:58، وقوله تعالى: )�إِْذ َدَخُلو� َعَلى َد�ُووَد َفَفِزَع ِمْنُهْم َقاُلو� َل َتَخْف َخ�سْ
َراِط (  �ص:22، و�حلق ل يتعني يف ر�أي  قِّ َوَل ُت�ْشِطْط َواْهِدَنا اإَِلى �َشَواء ال�شِّ َبْع�ٍص َفاْحُكم َبْيَنَنا ِباْلَ
ول مذهب بعينه، وقد يظهر �حلق للقا�سي يف غريهما)17(، وهو قول �جلمهور من �ملالكية و�ل�سافعية 

و�حلنابلة)18(.
2- تقنني �لفقه �لإ�سالمي و�إلز�ُم �لق�ساة بر�أي و�حد يوؤدي �إلى تعطيل باب �لجتهاد �ملطلوب �سرعا؛ 

لأنه ي�سّل �إر�دة �لقا�سي ومينعه من �لجتهاد، ويوؤدي �إلى جتميد �لفقه �لإ�سالمي وركوده.
�ل�سرع  و�ّسع  ما  ت�سييق  باب  من  وهو  و�حد،  بر�أي  و�إلز�مهم  �لنا�س  على  �لت�سييق  �إلى  يوؤدي  كما 

فيه)19(.

حممد زكي عبد �لب، م، �س )37(.  )17(
 )18( حركة تقنني �لفقه �لإ�سالمي، عامر عي�سى �للهو )5(، حكم تقنني �ل�سريعة، عبد �لرحمن �ل�سرثي )38(.
 )19( حركة تقنني �لفقه �لإ�سالمي، عامر عي�سى �للهو )5(، حكم تقنني �ل�سريعة، عبد �لرحمن �ل�سرثي )38(.
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 املطلب الثاين: ايجابيات وم�شالح التقنني.

ذكر �لفقهاء �ملجيزون للتقنني وهم: م�سطفى �لزرقا، وحممد �أبو زهرة، وعلي �لفيف، ويو�سف 
�لقر�ساوي، ووهبة �لزحيلي وغريهم، جملًة من حما�سن وم�سالح �لتقنني تت�سمن يف �لوقت ذ�ته، رد� على 

�لقائلني باملنع ومنها:
�إلز�م �لقا�سي بحكم يختاره د�خل نطاق �ل�سريعة �لإ�سالمية؛ لأن طاعة ويل  �أ- يجوز لويل �لأمر 
ا ِبالّلِ َوَما  ا �إِلَّ �أَْن �آَمنَّ �لأمر و�جبة على �لقا�سي نزول عند قوله تعالى: )ُقْل َيا �أَْهَل �ْلِكَتاِب َهْل َتنِقُموَن ِمنَّ
ُكْم َفا�ِسُقوَن (  �لن�ساء:59 ولأنه وكيله، وعلى �لوكيل �لتز�م �أمر �ملوّكل،  �أُنِزَل �إَِلْيَنا َوَما �أُنِزَل ِمن َقْبُل َو�أَنَّ �أَْكرَثَ

وهو قول �لإمام �أبي حنيفة)20(.
�ليوم مل  �لق�ساة  و�أن  �ل�سرعي، خ�سو�سا  و�ملتقا�سني يف معرفة �حلكم  �لق�ساة  �لتي�سري على  ب- 

يبلغو� درجة �لجتهاد �ل�سرعي.
 وغري خاف ما يلقاه �لباحث يف كتب �لفقه �لإ�سالمي من عناء ملعرفة �حلكم �ل�سرعي، مما ي�سيع 
ق�سايا  يف  �لف�سل  وتاأّخر  و�لدعاوى  بال�سومات  �ملحاكم  فيه  �زدحمت  وقت  يف  وجهده  �لقا�سي  وقت 

�لنا�س مما جعلهم ي�سّجون بال�سكاوى.
جـ - توحيد �لأحكام يف �لدولة �لو�حدة، فال يحكم بر�أي يف ناحية، ويحكم بحكم خمالف يف جهة 

�أخرى، فهذ� ل يحقق تكافوؤ �لفر�س �أمام �لق�ساء، ول ي�ساعد على ��ستقر�ر �لأو�ساع يف �لبلد �لو�حد.
�أمورهم عند  د - معرفة �حلكم �لذي ُيف�سل به عند �لتنازع �بتد�ء ي�ساعد �ملتعاملني على ترتيب 

�لتعامل، وطماأنتهم �إلى �لق�ساء، ويحمي �لقا�سي من مقالة �ل�سوء)21(.
هـ- �لتقنني ل ي�سد باب �لجتهاد على �لقا�سي، ول ي�سيق على �لنا�س كما قيل لالأ�سباب �لتالية:

�لفر�غ  منطقة  لتبقى  �لأحكام،  �أهم  يورد  و�إمنا  �جلزئيات،  وكل  �ملجالت  بكل  يحيط  ل  لأنه   -1
�لت�سريعي جمال و��سعا لجتهاد �لقا�سي ح�سب �مل�سلحة.

 - �لعقوبات و�لغر�مات �إمنا يحّددها �لقانون على �سبيل �لتقريب بني �حلد �لأدنى و�حلد �لأعلى؛ 
لتبقى �ل�سلطة �لتقديرية للقا�سي و��سعة يف حتديد �لعقوبة �ملنا�سبة بني �حلد �لأدنى و�لأعلى، و�حلكم على 

�جلاين بالتخفيف �أو �لت�سديد.
للقا�سي �سلطة و��سعة يف تف�سري �لن�سو�س وتاأويلها، وتكوين قناعته بخ�سو�س �لوقائع 	 

 )20( حممد زكي عبد �لب، م، �س )50(.

 )21( حممد زكي عبد �لب، م، �س )49(.

منهج فقه املوازنات في االختيار والترجيح وتطبيقاته في تقنني الفقه االسالمي
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وتكييفها مع �لن�سو�س، بغية حتقيق �لعد�لة و�مل�سلحة.
�لتقديرية 	  �سلطته  وتبقى  له،  �ملطابقة  �لنازلة  على  �لن�س  بتطبيق  �لقا�سي  ُيلَزم  �إمنا 

و��سعة لالجتهاد وتكييف �لن�سو�س مع �لوقائع يف كل نازلة غري مطابقة للن�س.
للم�سّرع كامل �ل�سالحية لتعديل �أّي ن�س يف �أّي وقت تاأكد �أنه مل يعد يحقق غاية �مل�سّرع 	 

ه، �أو ثبت ق�سوره عن مو�كبة تطور�ت �حلياة. من ور�ء �َسنِّ
�ملعرت�سون على  بها  �عرت�س  �لتي  و�لعيوب  �ل�سلبيات  كل  لتجاوز  كافية  �ل�سمانات  ولعل هذه   

�لتقنني.
و- �إن �لقو�نني �لو�سعية �جتاحت كل بالد �لإ�سالم �ليوم، ومل يعد �أمامنا �إل �أحد �ليارين �إمام 
تقنني �لفقه �لإ�سالمي وتقدميه بديال عن �لقو�نني �لو�سعية ليحل حملها تدريجيا، و�إما �ل�ست�سالم 

للتقنينات �لو�سعية �لتي �حتلت كل جمالت �حلياة.
فمناق�سة جو�ز تقنني �لفقه �لإ�سالمي يف �لوقت �لر�هن جاء متاأخر� عن �لزمن �ملنا�سب بعقود 
�أن �لرت�سانة �لقانونية �لو�سعية �ملغربية  من �لزمن، وتاأخر يف بلدنا �ملغرب بقرن من �لزمن، ذلك 

و�سعت من طرف �ل�ستعمار �لفرن�سي يف 12 �أغ�سط�س 1913م.
ز – فمن يرف�س تقنني �لفقه �لإ�سالمي يف هذ� �لع�سر كمن يرف�س �ل�سيارة و�لطائرة و�لقنو�ت 
�لبغال  ��ستعمال  �إلى  �لرجوع  يف  ويرغب  �حلديث،  �لعلمي  �لتطور  به  جاء  مما  وغريها  �لف�سائية 

و�حلمري و�جلمال بديال عنها.
حكم  �ل�سارع  من  يرد  مل  �لتي  �ملر�سلة  بامل�سلحة  �لعمل  باب  من  �ليوم  بالتقنني  �لقول   - ح 
باعتبارها ول باإلغائها، وقد �أخذ بها �سلف هذه �لأمة يف �أمور كثرية منها كتابة �مل�سحف �لإمام وحرق 

ما عد�ه، وتدوين �لدو�وين، و�َسّك �لعملة، و�تخاذ �ل�سجون وغري ذلك كثري)22( .
يف نظرنا - �أن م�سالح وحما�سن تقنني �لفقه �لإ�سالمي   –  و�نطالقا من كل ما �سبق يتاأكد 
�لدلئل  من  �أ�سلفنا  ما  على  بناء  �لتقنني،  ومفا�سد  م�ساوئ  على  ر�جحة  م�سالح  �لر�هن  �لوقت  يف 

و�لب�هني �لقوية �لتي ترّجح كفة �لتقنني وتدعمه.

نف�سه: 65.  )22( 
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املحور الثالث: منهج فقه املوازنات يف اختيار احلكم الفقهي )مو�شوع 
القاعدة القانونية(.

يتعلق هذ� �ملحور ببيان طريقة �ختيار �حلكم �لفقهي �مل�سوغ يف �لقاعدة �لقانونية، و�ساأتناوله 
�لق�ساء يف قانون  للقانون، وربط �لطالق مبر�قبة  �لتن�سي�س على �مل�سدر �لحتياطي  يف نقطتني: 

�لأ�سرة �ملغربي.

املطلب الأول: امل�شدر الحتياطي للمدّونات القانونية.

َو�سعت جّل �لتقنينات �ملعا�سرة ن�سا قانونيا يف �آخر مدونات �لأ�سرة وبع�س �لقو�نني �لأخرى، 
حتيل على �لفقه �لإ�سالمي للرجوع �إليه لختيار �حلكم �لو�جب �لتباع، يف حالة ما �إذ� مل يوجد ن�س 

و�جب �لتطبيق يف �لقانون.
 - وهكذ� ورد يف �لف�سل 297 من ُمَدّونة �لأحو�ل �ل�سخ�سية �ملغربية �مللغاة ما يلي: »كل ما مل 

ي�سمله هذ� �لقانون يرجع فيه �إلى �لر�جح �أو �مل�سهور �أو ما جرى به �لعمل من مذهب �لإمام مالك«.
   ـ وورد يف �ملادة �لأولى من ُمَدّونة �حلقوق �لعينية �ملغربية قانون )08- 39( �ل�سادر بتنفيذه 
�لظهري �ل�سريف بتاريخ 22 نوفمب 2011 ما يلي: »ت�سري مقت�سيات هذ� �لقانون على �مللكية �لعقارية 

و�حلقوق �لعينية ما مل تتعار�س مع ت�سريعات خا�سة بالعقار.
�للتز�مات  قانون  مبثابة  �أغ�سط�س1913   12 يف  �ل�سادر  �ل�سريف  �لظهري  مقت�سيات  تطبق   
و�لعقود يف ما مل يرد به ن�س يف هد� �لقانون، فاإن مل يوجد ن�س يرجع �إلى �لر�جح و�مل�سهور وما جرى 

به �لعمل من �لفقه �ملالكي«.
 فالناظر يف هذ� �ملعيار �لذي و�سعه �مل�سّرع لنتقاء ر�أي فقهي د�خل �ملذهب �ملالكي، �إذ� مل يوجد 
ن�س و�جب �لتطبيق يف �ملَُدّونة �لقانونية �سيالحظ �أن هذ� �ملعيار له �إيجابيات وم�سالح وعليه مثالب، وقد 

يوؤدي �إلى مفا�سد.  

�أ - فم�ساحله تتمثل يف كونه: 
- يوّحد �لر�أي �ملختار د�خل �ملذهب وفق �ملعايري �ملحددة.

منهج فقه املوازنات في االختيار والترجيح وتطبيقاته في تقنني الفقه االسالمي
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- يحقق �لتكافوؤ و�مل�ساو�ة �أمام �لق�ساء.
- يغّل يد �لق�ساء من �جَلور و�ملحاباة و�مليل �إلى �أحد �لأطر�ف.

ب - وم�ساوئه ومفا�سده تتمثل يف:
- �سعوبة �لهتد�ء �إلى �لر�جح و�مل�سهور وما جرى به �لعمل د�خل �ملذهب من ِقبل �ملتخ�س�سني، 
فبالأحرى ق�ساة �ليوم �لذين مل يتلّقو� تكوينا كافيا يف �لعلوم �ل�سرعية يوؤهلهم لهذ� �ل�ساأن، بالإ�سافة 
�إلى �ن�سغالت �لق�ساة بامللفات �ملرت�كمة لدى �ملحاكم �لتي ل ت�سمح للقا�سي بتعميق �لبحث يف فقه 

�ملذهب بحثا عن �لر�جح و�مل�سهور وما جرى به �لعمل.
- �إلز�م �لق�ساء بالرتتيب �لثالثي �ملذكور يعّد ت�سييقا لو��سع.

�ل�سريعة،  �جتهاد هي حتقيق مقا�سد  �أّي  ينبغي مر�عاتها يف  �لتي  �لأهد�ف  �أن  �ملعلوم  - من 
وم�سالح �لعباد،  فاإلى �أي حّد يحّقق هذ� �ملعيار �ملعتمد �لهدفني �ملذكورين؟

  فاإذ� قارنا م�سالح ومفا�سد هذ� �ملنهج وجدنا �أن م�ساوئه �أكرث من حما�سنه، ومن َثّم يجب جتاوزه 
و�إعطاء �حلرية للقا�سي يف �ختيار �لر�أي �لفقهي د�خل �ملذهب �لذي يقّدر �أنه �أكرث حتقيقا ملقا�سد �ل�سريعة 

وم�سالح �لنا�س يف �لوقت �لر�هن، وهو �لأولى بالعتبار.
ير�عي  �لذي  �لثاين  �ملعيار  و�عتماد  �لأول  �ملعيار  وجتاوز  �ملوقف  ��ستدر�ك  على  �مل�سّرع  عمل  وقد   

مقا�سد �ل�سريعة و م�سالح �لنا�س يف مدونتني قانونيتني هما:
 �أ - ُمَدّونة �لأ�سرة �جلديدة )�لقانون 03-70( �ل�سادر بتنفيده ظهري �سريف بتاريخ 3 فب�ير 2004 
�ملالكي  �إلى �ملذهب  �ملَُدّونة يرجع فيه  به ن�س يف هذه  �ملادة )400( منها: »كل ما مل يرد  حيث جاء يف 

و�لجتهاد �لذي ُير�عى فيه حتقيق قيم �لإ�سالم يف �لعدل و�مل�ساو�ة و�ملعا�سرة باملعروف«.
 ب - ُمَدّونة �لأوقاف �ل�سادر بتنفيذها ظهري �سريف بتاريخ 03 فب�ير 2010، جاء يف �ملادة 169 
منها: »كل ما مل يرد فيه ن�س يف هذه �ملَُدّونة يرجع فيه �إلى �أحكام �ملذهب �ملالكي فقها و�جتهاد� مبا ُير�عى 

فيه حتقيق م�سلحة �لوقف«. 
 فاملادة �لأولى 400 ن�ست �سر�حة على مر�عاة قيم �لإ�سالم يف �لعدل و�مل�ساو�ة و�ملعا�سرة باملعروف.
 وهي من مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية يف �لأ�سرة، و�ملادة �لثانية 169 ن�ست ب�سريح �لعبارة على ما 

ير�عى فيه حتقيق م�سلحة �لوقف.
و�أولى بالتباع وفق معيار فقه �ملو�زنات من �لختيار �لأول  و�أرجح  �أوفق  للم�سّرع  �لثاين   فالختيار 
يف ُمَدّونة �لأحو�ل �ل�سخ�سية �مللغاة، وُمَدّونة �حلقوق �لعينية، ويتعني على �مل�سّرع �أن يعيد �لنظر يف �ملادة 

�لأولى من ُمَدّونة �حلقوق �لعينية حتى ت�ساير منطق �ل�سريعة يف �لجتهاد �مل�سار �إليه �آنفا.
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املطلب الثاين: ربط الطالق مبراقبة الق�شاء

 فمن �ملعلوم �أن ُمَدّونة �لأ�سرة �ملغربية �جلديدة ربطت كل �إجر�ء�ت �لطالق مبر�قبة �لق�ساء، و هذ� 
ما ن�ست عليه �ملادة 78: “�لطالق حّل ميثاق �لزوجية ميار�سه �لزوج و�لزوجة كل بح�سب �سروطه حتت 

مر�قبة �لق�ساء، و طبقا لأحكام هذه �ملَُدّونة”.
 فهذ� �لربط له �إيجابيات وم�سالح تتمثل يف حماية �لأطر�ف من تع�سف بع�سهما �لبع�س، وخ�سو�سا 
متى  �لطالق  �لزوج  فيجري  �ملَُدّونة،  هذه  قبل  �لأزو�ج  لتع�ّسف  يتعر�سن  كن  �للو�تي  �ملطلقات  �لزوجات 

وكيف �ساء دون ح�سور �لزوجة ودون علمها �أحيانا.
 و�أما �سلبيات ومفا�سد هذه �مل�سطرة فتتمثل يف كون �لطالق �ل�سرعي ل ير�عي يف �لطالق �أن يكون 

يف جمل�س �لق�ساء، ذلك �أن �لطالق �ل�سرعي يتوقف على �سرطني هما:
 �لنية و�لتلّفظ بالطالق، كما ذهب �إلى ذلك �بن ر�سد يف كتابه �ملقدمات)23(، يف حني �أن �لقانون ل 

يعرتف ول يرّتب �لآثار �إل على �لطالق �لذي وقع عن طريق �لق�ساء.
 فاإيجابيات �لطالق �لق�سائي هو حماية �لزوجني من �لتع�سف وخ�سو�سا �لزوجات �ملطّلقات، �أما 
�أن �لزوج قد يطّلق زوجته �سرعا فيتوجهان  �ل�سرعي، ذلك  مفا�سده فتتمثل يف عدم �لعرت�ف بالطالق 
�إلى �لق�ساء، فيتماطل �لق�ساء يف ��ستكمال م�سطرة �لطالق، �أو يحكم على �لزوج مب�ساريف �لزو�ج فال 
منهما  �حلي  يرث  فال  �حلالة  هذه  يف  �لعدة  �نتهت  فاإذ�  �أحدهما،  ميوت  قد  ذلك  �أثناء  ويف  يح�سرها، 

�ملتوّفى من حيث �ل�سرع، ومن حيث �لقانون فال ز�لت �لزوجية قائمة، فريث �أحدهما �ساحبه �ملتوّفى.
في�سطلحان،  فينجح  بينهما،  �ل�سلح  �لقا�سي مبحاولة  يقوم  ثم  �سرعا،  بينهما  �لطالق  يقع  وقد   
فريجعان �إلى بيت �لزوجية غري معتبين للطلقة �لتي وقعت بينهما، وقد تكون هذه �لطلقة طلقة ثالثة، 

فيعي�سان بعدها يف �حلر�م عن جهل منهما.
 و�إعمال لقو�عد فقه �ملو�زنات يف هذ� �لطالق، فاإن �لأخذ بالطالق �ل�سرعي �أرجح و�أولى بالّتباع؛ 

لأن �لطالق �لق�سائي خمالف لل�سريعة وللنظام �لعام.
�إلى   ولذلك يتعني تعديل مو�د �لطالق مُبَدّونة �لأ�سرة ب�سكل يعطي للقا�سي �ل�سالحية لال�ستماع 
�لأطر�ف يف �أول جل�سة و��ستف�سارهم عن و�سعيتهم �حلقيقية، فاإذ� تبني له �أنهما يف و�سعية �لطالق �أ�سدر 
�أمره للعدول بتوثيق �لطلقة، ثم ي�سرع يف حماولة �ل�سلح، فاإذ� جنح �ل�سلح �عُتب �سلحا وقع بعد طالق، 

وذلك حلماية �أحكام �ل�سريعة �لتي تعتب من �لنظام �لعام ح�سب قو�نني �لبلد.

�ملقدمات �ملمهد�ت، �بن ر�سد )498/1(.  )23( 
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خامتـــة:

من خالل هذه �لدر��سة ميكن ت�سجيل جمموعة من �ملالحظات و�ل�ستنتاجات منها:
�لفكر  يف  �لعالقة  �لفقهية  �لالفات  من  �لكثري  حل�سم  �ملو�زنات  فقه  �أهمية  على  �لتاأكيد  �أّول:   
�لنتظار  بدل  و�لإجناز  و�لتنفيد  �لعمل  مرحلة  �إلى  �ملرور  ق�سد  �أخرى،  على  كّفة  وترجيح  �لإ�سالمي، 

و�لدور�ن يف دو�ئر ُمفرغة.
 ثانيًا: تبني لنا من خالل ما ب�سطناه من �أدلة علمية وو�قعية �أن تقنني �لفقه �لإ�سالمي م�ساألة ر�جحة 
بكل �ملعايري، وتت�سدر �أولويات �لفكر �لإ�سالمي �ملعا�سر، �لتي ينبغي �أن تتجاوز مرحلة �لرتّدد و�لبحث عن 

�مل�سروعية �إلى مرحلة �لتنفيد و�لإجناز.
 ثالثًا: نرى �أن تقنني �لفقه �لإ�سالمي �ليوم ينبغي �أن ي�ستفيد مما �أجنز يف جمال �لقانون �لو�سعي 
من مكت�سبات، ول يتجاوزه ليبد�أ من فر�غ، في�ستفاد من �لقانون منهجيا وعلميا، وذلك عن طريق در��سة 
خمتلف �لقو�نني �لو�سعية �لقائمة در��سة تاأ�سيلية تك�سف ما و�فق كليات �ل�سريعة ومقا�سدها وما خالفها، 
ثم تقرتح تعديالت على �لن�سو�س �ملخالفة ملبادئ �ل�سريعة للو�سول �إلى مطابقة �لقو�نني لأحكام �ل�سريعة، 
�ل�سيا�سية  كالأحز�ب  �ملعنيني،  �لفاعلني  بو��سطة  �لت�سريعية  �ملوؤ�س�سة  على  �لقو�نني  تعديل  �قرت�ح  ويتم 
�لقبول و�ل�ستجابة من �قرت�ح  �إلى  �أدعى  وجمعيات �ملجتمع �ملدين؛ لأن �قرت�ح تعديالت جزئية �سيكون 

قو�نني �ساملة، بالإ�سافة �إلى �أن ذلك �سُيفيد يف �خت�سار �جلهد و�لوقت، ويعّجل بالإجناز.
 ر�بعًا: ومن �أهم �لتعديالت �لتي ينبغي �لإ�سر�ع باقرت�حها �إعادة �لنظر يف ربط �لطالق بالق�ساء، 
بني  �لطالق  �أن  له  تبني  �إذ�  �لطالق  بتوثيق  �أمره  باإ�سد�ر  للقا�سي  ت�سمح  قانونية  مو�د  �أو  مادة  و�إ�سافة 
�لزوجني و�قع، و�أن م�سطرة �ل�سلح ل جتدي �إل من حيث جمع �سملهما بعد �لطالق، ذلك �أن هذه �مل�ساألة ل 
تقبل �لنتظار؛ لأنه ُترَتكب ب�سببها خمالفات �سريحة لأحكام �ل�سريعة، ومت�ّس بالنظام �لعام �ملغربي �لذي 
تعتب �أحكام �ل�سريعة جزء� منه، وكل ذلك ب�سبب �أن �لإجر�ء�ت �ل�سكلية للطالق يف هذه �لنازلة كانت على 

ح�ساب �أحكام �ملو�سوع.

و�حلمد لل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات.
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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�ملقدمة

طبيعة �مل�سكلة: 

اإن امل�صكلة فيما يتعلق باملقاطعة االقت�صادية ذات وجوه متعددة منها:

الدولية،  التجارة  االإ�صالمية هو حرية  ال�صريعة  العام يف  االأ�صل  اأن  ويتمثل يف  �ل�سرعي:  * �لوجه 

وذلك ِطبقًا ملا ورد من اأدلة يف القراآن وال�صنة واأقوال الفقهاء كما �صرنى، بيد اأن هذا االأ�صل قد تعرتيه 
اأحكام اأخرى، جتيز اأو توجب على الدولة االإ�صالمية ترك هذا املبداأ، واالأخَذ مببداأ احلماية اأو املقاطعة 
االقت�صادية، مع مالحظة اأن كّل اأخذ فيه م�صالح ومفا�صد، فهل تاأخذ الدولة االإ�صالمية باالأ�صل ال�صرعي 
املتمثل يف منهج حرية التبادل التجاري مع ما فيه من م�صالح ومفا�صد؟ اأم تاأخذ باملقاطعة االقت�صادية 

مع ما فيها من م�صالح ومفا�صد؛ اإعماال للعار�ض الذي اعرتى حكم االأ�صل يف حالة وجود هذا العار�ض؟

الدولية يحقق كثريا من  والتجارة  التبادل  تبّني منهج حرية  اأن  ويتمثل يف  �لوجه �لقت�سادي:   *

املنافع  من  كثري  عليه  يرتتب  االقت�صادية  املقاطعة  اأو  احلماية  منهج  تبّني  فاإن  وكذلك  وامل�صاّر،  املنافع 
وامل�صار اأي�صا، فباأّي املنهجني تاأخذ الدولة وكالهما يحمل بني طّياته منافع وم�صاّر؟

فقه  خالل  من  ن�صتطيع  كيف  هو:  امل�صكلة  طبيعة  وُيبلور  �صبق  مما  يظهر  الذي  الرئي�ض  وال�صوؤال 
املوازنات ال�صرعي واالقت�صادي اأن ن�صل اإلى حكم اأو قرار يوازن ويحّل الت�صابك والت�صادم بني املناهج 

واالأفكار ال�صابقة وما ينبني عليها من تعار�ض بني امل�صالح واملفا�صد والنفع وال�صرر؟

�أ�سئلة �لبحث:

اإن ال�صوؤال الرئي�ض هو: كيف ن�صتطيع من خالل فقه املوازنات ال�صرعي واالقت�صادي اأن ن�صل اإلى 
حكم اأو قرار يوازن ويحل الت�صابك والت�صادم بني املناهج واالأفكار ال�صابقة حول االأخذ بحرية التبادل اأم 

االأخذ باملقاطعة االقت�صادية؟ ويتفرع عنه جمموعة من االأ�صئلة، وهي:

1 - ما االأ�صل ال�صرعي للتبادل التجاري الدويل؟

2 - ما موقف االإ�صالم من املقاطعة االقت�صادية؟

املقاطعة االقتصادية على ضوء فقه املوازنات دراسة فقهية واقتصادية
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3 - ما حقيقة وم�صروعية فقه املوازنات؟

4 - ما اأوجه املوازنة واآثارها املعتربة ملعرفة االأثر ال�صايف؟

5 - ما منهج املوازنة حالة تعار�ض امل�صالح واملفا�صد؟

�أهد�ف �لبحث:

1 - بيان االأ�صل ال�صرعي للتبادل التجاري الدويل؟

2 - تو�صيح موقف االإ�صالم من املقاطعة االقت�صادية؟

3 - التعّرف على حقيقة وم�صروعية فقه املوازنات؟

4 - بيان اأوجه املوازنة واآثارها املعتربة ملعرفة االأثر ال�صايف؟

5 - بيان منهج املوازنة حالة تعار�ض امل�صالح واملفا�صد؟

حدود �لبحث:

ال�صرعي واالقت�صادي يف ق�صية املقاطعة االقت�صادية يف  املوازنات  البحث هو دور فقه  حدود هذا 
ال�صيا�صية  للجوانب  التعر�ض  مع  اأ�صا�ض،  ب�صفة  االإ�صالمي  العامل  بها  مّير  التي  الراهنة  الزمنية  املرحلة 

والقانونية والنظامية وغريها ولفرتات زمنية اأخرى عند احلاجة.

منهج �لبحث:

يْتَبع هذا البحث املنهج الو�صفي اأ�صا�صا، مع اال�صتعانة باملناهج االأخرى عند احلاجة.

خطة �لبحث:

بناء على ما �صبق فقد ق�صمت خطة البحث اإلى مقدمة، ومبحثني، وخامتة، كما يلي:

املقدمة:

- طبيعة امل�صكلة.
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- ت�صاوؤالت البحث.

 - اأهداف البحث.

- حدود البحث.

- منهج البحث.

- خطة البحث.

املبحث االأول:  مدى حرية التبادل التجاري الدويل يف االإ�صالم.

 املطلب االأول: احلكم ال�صرعي للتبادل التجاري الدويل.

 الفرع االأول: االأ�صل ال�صرعي للتبادل التجاري الدويل.

 الفرع الثاين: اال�صتثناءات ال�صرعية على حرية التجارة الدولية.

 املطلب الثاين: املقاطعة االقت�صادية يف االإ�صالم.

  الفرع االأول: حقيقة وم�صروعية املقاطعة االقت�صادية.

  الفرع الثاين: فل�صفة املقاطعة االقت�صادية يف االإ�صالم.

املبحث الثاين: فقه املوازنة بني حرية التبادل الدويل وبني املقاطعة االقت�صادية.

 املطلب االأول: حقيقة وم�صروعية فقه املوازنات.

 املطلب الثاين: اأوجه املوازنة بني حرية التبادل وبني املقاطعة.

املطلب الثالث: االآثار املعتربة لقيا�ض االأثر ال�صايف بني حرية التبادل واملقاطعة

املطلب الرابع: منهج املوازنة حالة تعار�ض امل�صالح واملفا�صد.

اخلامتة.

 - النتائج.

 - التو�صيات.

املقاطعة االقتصادية على ضوء فقه املوازنات دراسة فقهية واقتصادية
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�ملبحث �لأول: مدى حرية �لتبادل �لتجاري �لدويل يف �لإ�سالم.

منذ زمن بعيد ينادي اأن�صار حرية التجارة الدولية ب�صرورة اإلغاء القيود امل�صطنعة التي تغري من 
املثال  �صبيل  على  منها  املوؤمترات،  العديد من  الغر�ض  اأجل هذا  من  ُعقد  وقد  الدولية،  املبادالت  طبيعة 
موؤمتر بروك�صل �صنة 1920م، ثم موؤمتر جنوه �صنة 1922م، وموؤمتر جنوه الثاين �صنة 1923م الذي تعهدت 
فيه الدول بعدم اإعاقة عالقاتها التجارية باالإجراءات اجلمركية غري املجدية اأو التحّكمية، ثم عقد موؤمتر 

جنيف �صنة 1927م ليكون خطوة يف نف�ض االجتاه)1(.

واأخريًا ظهرت اتفاقيات منظمة  وقد ظهر اإلى الوجود بعد ذلك ما عرف با�صم “اتفاقية اجلات”، 
التجارة العاملية لتكري�ض مبداأ حرية نفاذ ال�صلع واخلدمات اإلى االأ�صواق الدولية دون و�صع املعّوقات التي 
متنع من هذا التحّرك الدويل، ومن َثّم فاإن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هو: ما حكم التبادل التجاري الدويل 

يف االإ�صالم؟ وهل هو حرية التجارة الدولية اأم حمايتها؟ يجيب عن هذا املطلب التايل.

)1( د / عبد احلكيم الرفاعي، ال�صيا�صة اجلمركية والتكتالت االقت�صادية، اجلمعية امل�صرية االقت�صاد ال�صيا�صي �صنة 
1976، �ض 49.
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�ملطلب �لأول: �حلكم �ل�سرعي للتبادل �لتجاري �لدويل.

اإن بيان احلكم ال�صرعي للتبادل التجاري الدويل يتطلب اأن نبني االأ�صل ال�صرعي لهذا التبادل، ثم 
نعقب ذلك ببيان اال�صتثناءات ال�صرعية الواردة على هذا االأ�صل، وذلك يف فرعني على النحو التايل:

�لفرع �لأول: �لأ�سل �ل�سرعي للتبادل �لتجاري �لدويل.

الواقع اأنه با�صتعرا�ض اأدلة االإ�صالم واأحكامه نرى اأن احلكم ال�صرعي – بح�صب االأ�صل- اأن تكون 
التجارة اخلارجية حّرة دون قيود، وقد بني هذا احلكم على جمموعة من االأدلة واالأ�صانيد ال�صرعية، ومن 

اأهمها ما يلي:)2(

1 – يقرر االإ�صالم مبداأ عاملية املوارد، والذي يعني اأن اهلل تعالى خلق االإن�صان اأّيا كان دينه خليفة 
اأن يكون للجميع حق  يف االأر�ض، و�صّخر له ما يف االأر�ض جميعا، ومقت�صى هذه اخلالفة وهذا الت�صخري 

ا�صتخدام االأ�صياء التي �صخرها اهلل تعالى الإ�صباع احلاجات، وذلك وفق الو�صائل ال�صرعية املقررة.

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة اإِينيِّ  واملبداأ ال�صابق مبعناه املحّدد �صلفا يجد �صنده ال�صرعي يف قوله تعالى: )َواإِ
�ُض َلَك  ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقديِّ َماء َوَنْحُن ُن�َصبيِّ َعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِصُد ِفيَها َوَي�ْصِفُك الديِّ َجاِعٌل يِف االأَْر�ِض َخِليَفًة َقاُلوْا اأَجَتْ
ا يِف االأَْر�ِض َجِميعًا ُثمَّ ا�ْصَتَوى  َقاَل اإِينيِّ اأَْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن(   البقرة:30، وقوله تعالى: )ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّ
ا يِف  َر َلُكم مَّ ِبُكليِّ �َصْيٍء َعِليٌم (  البقرة:29، وقوله تعالى: )َو�َصخَّ َوُهَو  اُهنَّ �َصْبَع �َصَماَواٍت  َماء َف�َصوَّ اإَِلى ال�صَّ

ُروَن (  اجلاثية:13. َقْوٍم َيَتَفكَّ ْنُه اإِنَّ يِف َذِلَك اَلآَياٍت لَّ َماَواِت َوَما يِف ااْلأَْر�ِض َجِميًعا ميِّ ال�صَّ

2 – اأن الرزق واحل�صول على االحتياجات بالطرق ال�صرعية مكفول من اهلل تعالى للجميع، ي�صتوي 
ِمَن  اأَْهَلُه  َواْرُزْق  اآِمًنا  َبَلًدا  َذا  َهَ اْجَعْل  َربيِّ  اإِْبَراِهيُم  َقاَل  )َواإِْذ  تعالى:  لقوله  امل�صلم،  وغري  امل�صلم  هذا  يف 
اِر َوِبْئ�َض  ُه اإَِلى َعَذاِب النَّ َطرُّ ُعُه َقِلياًل ُثمَّ اأَ�صْ َمَراِت َمْن اآَمَن ِمْنُهم ِباهلّلِ َواْلَيْوِم االآِخِر َقاَل َوَمن َكَفَر َفاأَُمتيِّ الثَّ

رُي (  البقرة:126. امْلَ�صِ

 ووجه �لدللة: هو اأن االآية تدل بجالء على اأن الرزق مكفول للجميع، �صواء كان من اهلل، اأو حكاية 

)2( ملزيد من االأدلة يراجع بت�صرف: د/ حممد �صر اخلتم، م�صادر التمويل االأجنبي للدولة االإ�صالمية، ر�صالة دكتوراه 
بكلية ال�صريعة والقانون بالقاهرة �ض، د/ حممد عامر، التكامل االقت�صادي االإ�صالمي درا�صة مقارنة بني املهج االإ�صالمي 

والغربي واال�صرتاكي، مكتبة النه�صة امل�صرية، الطبعة االأولى 2001 �ض 296: 312

املقاطعة االقتصادية على ضوء فقه املوازنات دراسة فقهية واقتصادية
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ّم الهمزة وفتح  عن اإبراهيم عليه ال�صالم؛ اإذ وردت قراءة على اأنه من اهلل تعالى، وعندئذ تكون القراءة ب�صَ
امليم وت�صديد التاء يف “ اأمّتعه”، وتكون بقطع االألف و�صم الراء يف “ اأ�صطّره “، اأما على القول باأنه حكاية 
وتكون بو�صل االألف وفتح الراء يف  عن اإبراهيم عليه ال�صالم تكون بفتح الهمزة و�صكون امليم يف “اأمتعه”، 
يقول ابن عبا�ض: دعا اإبراهيم ملن اآمن دون النا�ض خا�صة، فاأعلم اهلل عز وجل اأنه يرزق من  “ا�صطره”، 

اآمن كما يرزق من كفر)3(. 

3- اإن احلاجة داعية اإلى حرية التبادل التجاري الدويل، ووجه احلاجة اأن بع�ض ما يحتاجه امل�صلمون 
ُيحمل من دار احلرب، واأن �صّد باب التجارة مع غري امل�صلمني فيه �صرر على امل�صلمني، ومعلوم اأن من قواعد 
الفقه »اأن ال�صرر يزال«)4(، وقد جاء يف فتح القدير ما يدل على هذا فقال: »وميّكن من االإقامة الي�صرية؛ 

الأن يف منعها قطَع املرية واجلَلب، و�َصدَّ باب التجارة«)5(.

4 – اإن التطبيق الفقهي العملي يوؤكد اأن االأ�صل يف االإ�صالم هو حرية التجارة، ويت�صح هذا بجالء 
من خالل عقد االأمان، فقد عرفه �صاحب مغني املحتاج باأنه: “ترك القتل والقتال مع الكفار”)6(، واملتتّبع 
�ضمانات،  به من  يحاط  ما  ومع  العقد،  انعقاد  وُي�ْضر  �ضهولة  من  فيها  ما  مع  الإ�ضالم  الأمان يف  لأحكام 
النهج  وفق  الدويل  التجاري  التبادل  حرية  تي�صري  على  تعمل  االأحكام  هذه  اأن  بو�صوح  يقرر  اأن  ي�صتطيع 
الإ�ضالمي، ويكفي اأن اأنقل يف هذا ال�ضدد ما قاله ال�ضرخ�ضي يف املب�ضوط، حيث جاء فيه: »مال امل�ضتاأمن 
ال مُيلك بال�صرقة، فاإذا �صرق منه م�صلم �صيئا مل ي�صح �صراء ذلك منه؛ الأنهم ا�صتفادوا االأمان الأنف�صهم 
واأموالهم، ومال امل�صتاأمن ال ميلك بال�صرقة، واإن مل ميلكه ال�صارق مل يحل �صراوؤه منه؛ الأن ما �صنعه َغْدر 
يوؤّدبه االإمام على ذلك اإذا علمه منه، ويف ال�صراء منه اإغراء له على هذا الغدر، وتقرير ذلك ال يِحّل »)7(، 
كما يقول �صاحب منتهى االإرادات: ». . . و اإذا اأودع امل�صتاأمن م�صلما ماال اأو تركه، اأي: املال ببالد االإ�صالم، 
اأمان ماله، الخت�صا�ض املبطل بنف�صه، فيخت�ض البطالن  اأو حماربا بقي  ثم عاد لدار احلرب م�صتوطنا 

به«)8(.

)3( القرطبي، اجلامع الأحكام القراآن، دار الريان للرتاث، م�صر ج1 �ض 504، 505، التف�صري الكبري اأو مفاتيح الغيب، 
فخر الدين الرازي، دار الغد العربي، م�صر ج4 �ض 412، 413

)4( االأ�صباه والنظائر، ال�صيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، �صنة 1983م �ض 83
)5( �صرح فتح القدير، الكمال بن الهمام، املطبعة االأمريية، م�صر. ، ج2 �ض 351

)6(  مغني املحتاج، للخطيب ال�صربيني، طبعة احللبي 1958ج4 �ض 263
)7( املب�ضوط لل�ضرخ�ضي، مطبعة ال�ضعادة 1324هـ ج 10 �ض 88

)8( �صرح منتهى االإرادات، من�صور البهوتي، دار الكتب العلمية، بريوت، ج 2 �ض 124
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فاالأدلة ال�صابقة ي�صتنبط منها اأن املنهج االإ�صالمي يتبنى – بح�صب االأ�صل – فكرة حرية التبادل 
الدويل، ولكن لي�ض معنى هذا اأن هذه احلرية ال تخ�صع لقيود تنظيمية، حتى ال يقع االإ�صرار بالنا�ض، وقد 
اأو�صح ذلك ابن العربي عند تعّر�صه فقال: )ولي�ض يف االإخبار بهذه العبارة عن هذه اجلملة ما يقت�صي 
حكم االإباحة، وال جواز الت�صرف فيه؛ فاإنه لو اأبيح جميُعه جلميعهم جملًة منثورَة النظام الأدى اإلى قطع 
وقد  االخت�صا�ض  مورد  لهم  و�صرع  امللك  طريق  لهم  بنّي  وقد  احلطام،  يف  والتهار�ض  واالأرحام  الو�صائل 
اقتتلوا وتهار�صوا اأو تقطعوا! فكيف اإذا �صملهم وعّمهم اال�صرت�صال؟ واإمنا يجب على اخللق اإذا �صمعوا هذا 

النداء اأن يخّروا �صجدا واأن يتوكفوا بعد ذلك �صوؤاله وجه االخت�صا�ض لكل واحد بتلك املنفعة()9(.

�لفرع �لثاين: �ل�ستثناء�ت �ل�سرعية على حرية �لتجارة �لدولية.

اإذا كان االأ�صل ال�صرعي هو حرية التجارة الدولية، اإال اأنه يرد عليه من اال�صتثناءات وفق الظروف 
واالأحوال واالأزمنة واالأمكنة ما يحقق م�صلحة البلدان االإ�صالمية، ونذكر علي �صبيل املثال، ال احل�صر ما 

يلي:

1- �لحتاد �جلمركي �لإ�سالمي.

اإن االحتاد اجلمركي االإ�صالمي يعني التف�صيل الن�صبي للم�صلمني، واإلغاء التعريفة اجلمركية بينهم، 
وتوحيد معاملتهم اجلمركية جتاه اخلارج وفيما بينهم)10(، وفق اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية التي تبينها 
مرحلة فقه االحتاد اجلمركي، وميكن القول اأن هناك جمموعة من االأدلة والقواعد التي جتيز لالأقطار 

االإ�صالمية التدخل باإيجاد احتاد جمركي اإ�صالمي، ومنها:

1- ما رواه اأبو داود ب�صنده عن �صفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: قلت يا 
ر�صول اهلل اأع�ّصر قومي: قال “ اإمنا الع�صور على اليهود والن�صارى “)11(.

2- ما رواه اأبو داود ب�صنده عن حرب بن عبد اهلل عن جّده اأبي اأّمه قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل 

)9( اأحكام القراآن البن العربي، مطبعة ال�صعادة، م�صر ج1 �ض15.
)10( د / عبد الرحمن ي�صري، العالقات االقت�صادية بني البلدان االإ�صالمية ودورها يف التنمية، بحث مقدم للموؤمتر 

العاملي الثاين لالقت�صاد االإ�صالمي – اإ�صالم اأباد – باك�صتان – �صنة 1404هـ.
)11( اأبو داود، دار احلديث، �صنة 1988، جـ3 �ض 166 رقم 3048، نيل االأوطار لل�صوكاين، دار احلديث، جـ8، �ض 61.
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عليه و�صلم “ اإمنا الع�صور على اليهود والن�صارى ولي�ض على امل�صلمني ع�صور “)12( .

3 – االإجماع، فعمر  ر�صي اهلل عنههو اأول من اأقّر الع�صور، ومل ينكر عليه اأحد من ال�صحابة، فيكون 
ت�صريعها من قبيل االإجماع ال�صكوتي؛ الأن ال�صحابة ر�صوان اهلل عليهم ال ي�صكتون على �صيء غرِي م�صروع، 
العامة، ويف  واأ�صولها  الكلية  يتفق مع قواعدها  االإ�صالمية مبا  ال�صريعة  اأحكام  حر�صًا منهم على تطبيق 
ذلك يقول ابن قدامة عن �صكوت ال�صحابة وعدم احتجاجهم على فر�ض هذه التعريفة اجلمركية على غري 

امل�صلمني “ فاأّي اإجماع اأقوى من هذا”)13(.

2 – منع ��ستري�د و ت�سدير بع�ض �ل�سلع.

ذهب الفقهاء اإلى منع اال�صترياد والت�صدير لبع�ض ال�صلع من بالد غري امل�صلمني، وال�صابط يف منع 
اال�صترياد غالبا كون ال�صلعة �صارة اأو حمرمة، كما اأن ال�صابط يف منع الت�صدير كون ال�صلعة مما يتقّوون 
بها علينا، ولذا حرم ا�صترياد اخلمر وحلم اخلنزير والتبغ ونحو ذلك، كما حرم ت�صدير ال�صالح ونحوه 
مما يتقّوون به علينا، يقول الكا�صاين يف البدائع: “لي�ض للتاجر اأن يحمل اإلى دار احلرب ما ي�صتعني به اأهل 
احلرب على احلرب من االأ�صلحة واخليل والرقيق. . . . وكل ما ي�صتعان به يف احلرب؛ل اأن فيه اإمدادهم 
َراَم  احْلَ ْهَر  ال�صَّ َواَل  اهلّلِ  �َصَعاآِئَر  لُّوْا  حُتِ اَل  اآَمُنوْا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  )َيا  تعالى:  قال  امل�صلمني،  واإعانتهم على حرب 
َطاُدوْا َواَل  َواًنا َواإَِذا َحَلْلُتْم َفا�صْ ِهْم َوِر�صْ بيِّ ن رَّ اًل ميِّ َراَم َيْبَتُغوَن َف�صْ نَي اْلَبْيَت احْلَ َواَل اْلَهْدَي َواَل اْلَقالآِئَد َوال اآميِّ
َراِم اأَن َتْعَتُدوْا َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلربيِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى  وُكْم َعِن امْلَ�ْصِجِد احْلَ دُّ ُكْم �َصَناآُن َقْوٍم اأَن �صَ َيْجِرَمنَّ
ُقوْا اهلّلَ اإِنَّ اهلّلَ �َصِديُد اْلِعَقاِب (  املائدة:2 فال ميّكن من احلمل، وكذا احلربي اإذا دخل  االإِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ
اإال  دار االإ�صالم، ال ميّكن من اأن ي�صرتي ال�صالح، ولو ا�صرتى ال ميّكن من اإدخاله دار احلرب؛ ملا قلناه، 
اإذا دخل دار االإ�صالم ب�صالح فا�صتبدله فينظر يف ذلك، فاإن كان الذي ا�صتبدله خالف جن�ض �صالحه باأن 
ا�صتبدل القو�ض بال�صيف ونحو ذلك ال ميّكن من ذلك اأ�صال، واإن كان من جن�ض �صالحه، فاإن كان مثَله اأو 

اأرداأَ منه ميّكن، واإن كان اأجود منه ال ميّكن ملا قلناه«)14(.

3- �ملقاطعة �لقت�سادية. وهي حمل �حلديث يف �ملطلب �لتايل:

)12( اأبو داود، ج 3 �ض 166 رقم 3046.
)13( ابن قدامة، املغني، عامل الكتب، بريوت، جـ 8، �ض522، الكا�صاين، بدائع ال�صنائع، دار الكتب، جـ 2، �ض 39.

)14( البدائع ج7 �ض 102
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�ملطلب �لثاين: �ملقاطعة �لقت�سادية يف �لإ�سالم.

راأينا اأن االأ�صل العام يف ال�صريعة االإ�صالمية هو حرية التجارة الدولية، وذلك طبقًا ملا ورد من اأدلة 
اأو تلزم  يف القراآن وال�صنة واأقوال الفقهاء، وال�صوؤال االآن هو: هل من عوار�ض تعرتي هذا االأ�صل، جتيز 
الدولة االإ�صالمية باملقاطعة االقت�صادية لبع�ض الدول اأو اجلهات؟ واإن كان ذلك يجوز فما هي االأ�صانيد 
واالأدلة ال�صرعية لهذا التدّخل؟ وما هي فل�صفة االإ�صالم ومق�صده يف املقاطعة االقت�صادية؟ ، جنيب عن 

هذا يف فرعني:

�لفرع �لأول: حقيقة وم�سروعية �ملقاطعة �لقت�سادية.

يقال: قطع ال�صيء، يقطعه، اأي: ف�صل بع�صه واأبانه، ويقال: قطع رحمه، اأي: مل ي�صل اأقرباءه، ويقال: 
ّد،  قاطع فالنا، اأي: هجره، ويقال: تقاطع القوم، اأي: هجر بع�صهم بع�صا، والقطيعة: تعني الُهجران وال�صَ

واملقاطعة هي: »االمتناع عن معاملة االآخرين اقت�صاديا اأو اجتماعيا وفق نظام جماعي مر�صوم«)15(.

اأخرى  اأو جمموعة من الدول على دولة  باأنها: »عقوبة تفر�صها دولة  وتعّرف املقاطعة االقت�صادية 
ارتكبت عمال غري م�صروع«، كما تعّرف باأنها: »تدبري تاأديبي اأو َزجري من دولة �صد دولة اأخرى ارتكبت 

�صّدها عمال منافيا للحق الدويل«)16(.

واأما م�صروعية املقاطعة، فيمكن القول اأن هناك جمموعة من االأدلة والقواعد التي تقت�صي تدخل 
االأقطار االإ�صالمية –اأحيانا- باملقاطعة االقت�صادية لبع�ض الدول اأو اجلهات، ويجب اأن ن�صري يف البداية 
اإلى اأنه واإن كان من املتعارف عليه لدى فقهاء القانون الد�صتوري اأن الدولة تتكون من �صعب واإقليم و�صلطة 
�صيا�صية، اإال اأن مق�صودنا بتدخل الدولة هنا هو تدخل ال�صلطة احلاكمة، اأما مقاطعة ال�صعوب، فريجع فيها 

)15( املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، م�صر، طبعة خا�صة بوزارة الرتبية والتعليم، 1419هـ / 1998م، مادة » قطع 
» �ض 508

)16(  د/ حممد عبد احلميد اأبو زيد، قوانني ومبادئ املقاطعة العربية الإ�صرائيل، جامعة امللك �صعود، الريا�ض، الطبعة 
االأولى 1414هـ 1993م �ض7
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و�صوف اأتناولها اإن �صاء اهلل يف  اإلى “ د / خالد ال�صمراين، د / �صعد الدين الكبي، د /خالد عبد القادر”، 
بحث اآخر، ومن هذه االأدلة ما يلي:

1 - اإن تدخل ويّل االأمر يف الدولة االإ�صالمية من اأجل امل�صلحة اأمر متفق عليه ومعلوم، بل اإنه يجب 
له ال�صمع والطاعة – بقيود – واالأ�صل الت�صريعي ملبداأ التدخل املمنوح لويل االأمر هو القراآن الكرمي يف قوله 
وُه  �ُصوَل َواأُْويِل االأَْمِر ِمنُكْم َفاإِن َتَناَزْعُتْم يِف �َصْيٍء َفُردُّ ِذيَن اآَمُنوْا اأَِطيُعوْا اهلّلَ َواأَِطيُعوْا الرَّ تعالى: )َيا اأَيَُّها الَّ
�ُصوِل اإِن ُكنُتْم ُتوؤِْمُنوَن ِباهلّلِ َواْلَيْوِم االآِخِر َذِلَك َخرْيٌ َواأَْح�َصُن َتاأِْوياًل (  الن�صاء:59، فهذا الن�ض  اإَِلى اهلّلِ َوالرَّ
دّل بو�صوح على وجوب طاعة ويل االأمر، فلل�صلطة االإ�صالمية العليا ممّثلة يف اأويل االأمر اإذًا حق الطاعة 
والتدخل حلماية املجتمع وحتقيق التوازن االإ�صالمي، وهذا التدخل ال يخت�ض مبجال دون اآخر)17(، ومن 

َثّم فهو ي�ضمل الن�ضاط القت�ضادي والتجارة اخلارجية.

وتدل ال�صنة ال�صريفة على اأنه يجوز لل�صلطات االإ�صالمية التدخل باملقاطعة، وذلك ا�صتنادًا حلق ويّل 
االأمر يف تقييد املباح، وهذا اأمر ال غرابة فيه، فقد قيد الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم حق النا�ض يف اأمر 
مباح وهو اّدخار حلوم االأ�صاحي فوق ثالث، وفقًا ملا رواه م�صلم اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم نهى 
عن اّدخار االأ�صاحي عندما قِدم جماعة اإلى املدينة، ثم اأباح االّدخار عندما رحلت اجلمـاعة، فقال �صلى 
وقد  وت�صّدقوا”)18(،  واّدخروا  فكلوا  عليكم،  َدّفت  التي  الداّفة  اأجل  من  نهيتكم  “اإمنا  و�صلم:  عليه  اهلل 
جاء باألفاظ اأخرى، حيث روي عن جابر ر�صي اهلل عنه قال: )كنا ال ناأكل من حلوم ُبْدننا فوق ثالث منى، 
فرّخ�ض لنا ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، وقال »كلوا وتزودوا »، وقال: »كنت نهيتكم عن حلوم االأ�صاحي 

فوق ثالث ليت�صع ذوو الَطْول على من ال َطول له، فكلوا ما بدا لكم واأطِعموا واّدخروا«)19(.

اأَْوِلَياء َبْع�ٍض َوَمن  ُهْم  اأَْوِلَياء َبْع�صُ اَرى  ِذيَن اآَمُنوْا اَل َتتَِّخُذوْا اْلَيُهوَد َوالنَّ�صَ اأَيَُّها الَّ 2 - قوله تعالى )َيا 
ِفيِهْم  ُي�َصاِرُعوَن  َر�ٌض  مَّ ُقُلوِبِهم  يِف  الَِّذيَن  ى  َفرَتَ امِلِنَي  الظَّ اْلَقْوَم  َيْهِدي  اَل  اهلّلَ  اإِنَّ  ِمْنُهْم  ُه  َفاإِنَّ نُكْم  ميِّ َيَتَولَُّهم 
وْا يِف  ِبُحوْا َعَلى َما اأَ�َصرُّ ْن ِعنِدِه َفُي�صْ ن َياأِْتَي ِباْلَفْتِح اأَْو اأَْمٍر ميِّ يَبَنا َداآِئَرٌة َفَع�َصى اهلّلُ اأَ َيُقوُلوَن َنْخ�َصى اأَن ُت�صِ
)17( حممد باقر ال�صدر، اقت�صادنا، دار التعارف – بريوت، الطبعة ال�صاد�صة ع�صر، �ض 301، اأحمد حممد �صليمان، 

تدخل الدولة يف الن�ضاط القت�ضادي، ر�ضالة دكتوراه بكلية ال�ضريعة والقانون بالقاهرة �ص 114.
)18(  �صحيح م�صلم، كتاب االأ�صاحي، ج 13 �ض 131، الر�صالة لل�صافعي، املكتبة العلمية، ببريوت، �ض 235، 236.

ال�صرمري يو�صف بن حممد بن م�صعود احلنبلي،  اأبي املظفر  ال�صريعة، جلمال الدين  اأحكام  اإلى  اإحكام الذريعة   )19(
حتقيق اأبي عبد اهلل ح�صني بن عكا�صة بن رم�صان، دار الكيان، ال�صعودية، الريا�ض، الطبعة االأولى 1427 هـ / 2006م، 

رقم 865، 866، �ض 325، 326. 
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ُقَريظة  بني  يهود  يوؤازرون  كانوا  الأنهم  املنافقني؛  االآية يف  نزلت  فقد  املائدة: 52-51  َناِدِمنَي(   اأَْنُف�ِصِهْم 
ون�صارى جنران؛ الأنهم كانوا اأهَل ريف وكانوا مُيريونهم وُيقر�صونهم، فقالوا: كيف نقطع موّدة قوم اإذا 

احتجنا اإليهم و�ّصعوا علينا املنازل وعر�صوا علينا الثمار اإلى اأجل؟)20(. 

فالقراآن يعيب عليهم؛ الأنهم مل يرتكوا حمالفتهم خوفا من اأن يقاطعوهم، مبعنى اآخر اأنهم قّدموا 
اأخرب  اإلى الندم كما  جلب امل�صلحة القليلة على درء املف�صدة االأكرب، وهذا منهم غباء يف املوازنة يوؤدي 

القراآن الكرمي.

3 – اأن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم كتب اإلى ُثمامة بن اأثال احلنفي اأن ُيخلي بني اأهل مكة وبني 
احلمل، وقد كان ذلك قبل احُلديبية. واأ�صل الق�صية اأن خيال لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم خرجت 
فاأخذت رجال من بني حنيفة ال ي�صعرون من هو؟ حتى اأتوا به ر�صول الله�صلى اهلل عليه و�صلم . . . ، فكان 
فيقول “ اإيها يا حممد، اإن تقتل تقتل ذا  ياأتيه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم فيقول “اأ�صِلم يا ُثمامة”، 
فَمّن عليه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، فخرج ُثمامة فتطّهر ثم  دم، واإن ُتِرد الفداء فا�صاأل ما �صئت”، 
اأقبل، فبايع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم على االإ�صالم. . . . ثم خرج معتمرا، فلما قدم مكة قالوا: �صبوت 
يا ثمام؟ قال: ال، ولكني اتبعت خري الدين دين حممد، وال واهلل ال ي�صل اإليكم حّبة من اليمامة حتى ياأذن 
فيها ر�صول اهلل، ثم خرج اإلى اليمامة فمنعهم اأن يحملوا اإلى مكة �صيئا فاأ�صّر بهم، وكتبوا اإلى ر�صول اهلل 
فكتب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه  �صلى اهلل عليه و�صلم: “ اإنك تاأمر ب�صلة الرحم، واإنك قطعت اأرحامنا”، 

و�صلم اإليه اأن يخلي بينهم وبني احلمل – وذلك قبل احلديبية)21(.

ووجه الداللة: هو اأنه �صلى اهلل عليه و�صلم اأقر ُثمامة على املقاطعة، ولو كانت املقاطعة غري م�صروعة 
ملا اأقّره النبي عليها، بل الوا�صح اأن الر�صول اأقّره على اأ�صل املقاطعة، حيث مل ينهه عنها، ومل مينعه من 
َتكرارها، واإمنا غاية ما حدث هو اإنهاء النبي �صلى اهلل عليه و�صلم للمقاطعة بعد حدوثها على وجه م�صروع 
 u على �صبيل املّن عليهم، ولو كانت املقاطعة غري م�صروعة لنهاه عنها قبل منا�صدتهم؛ اإذ ال يجوز يف حقه

للني�صابوري، مكتبة الدعوة، م�صر �ض 147، 148، د/  النزول  اأ�صباب  العربي ج1 �ض 261،  القراآن البن  اأحكام   )20(
ال�صريعة  بكلية  دكتورا  ر�صالة  االإ�صالمي،  العامل  يف  املعا�صرة  الدويل  التمويل  مل�صادر  ال�صرعي  البديل  عامر،  حممد 

والقانون بالقاهرة 1998 �ض108.
)21( حممد حميد اهلل، الوثائق ال�صيا�صية للعهد النبوي واخلالفة الرا�صدة، دار النفائ�ض، بريوت الطبعة ال�صاد�ض 1987 

�ض 75، 76 .
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تاأخري البيان عن وقت احلاجة)22(.

قبيل  يعّد من  د �صرعي  املحاِرب ومن ظاَهره مق�صَ فاإ�صعاف  وَمن ظاَهَره،  املحاِرب  – اإ�صعاف   4
اأحكام  للو�صائل  اإن  حيث  ذاته،  د  املق�صَ حكم  تاأخذ  فاإنها  لذلك  و�صيلة  املقاطعة  كانت  وملا  الواجبات، 
واملكروهات  واملحّرمات  واملندوبات  )الواجبات  بقوله:  ال�صالم  عبد  بن  العز  يوؤكده  ما  وهذا  املقا�صد، 
�صربان: اأحدهما: مقا�صد، والثاين: و�صائل، وللو�صائل اأحكام املقا�صد. . . (. ثم يبني منهج العمل عند 
اجتماع امل�صالح واملفا�صد بقوله: ) . . اإذا اجتمعت م�صالح ومفا�صد، فاإن اأمكن حت�صيل امل�صالح ودرء 
َ َما ا�ْصَتَطْعُتْم َوا�ْصَمُعوا َواأَِطيُعوا  ُقوا اهللَّ املفا�صد فعلنا ذلك، امتثاال الأمر اهلل تعالى فيها لقوله تعالى: )َفاتَّ
ْوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن(  التغابن:16، واإذا تعذر الدرء والتح�صيل  أَنُف�ِصُكْم َوَمن ُيوَق �ُصحَّ َنْف�ِصِه َفاأُ ا اليِّ َواأَنِفُقوا َخرْيً
فاإذا كانت املف�صدة اأعظم من امل�صلحة دراأنا املف�صدة، وال نبايل بفوات امل�صلحة، قال تعالى: )َي�ْصاأَُلوَنَك 
ُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل  ْفِعِهَما َوَي�ْصاأَ ا�ِض َواإِْثُمُهَماآ اأَْكرَبُ ِمن نَّ ْمِر َوامْلَْي�ِصِر ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ َعِن اخْلَ
ُروَن(  البقرة:219 ، فحّرمهما �صبحانه؛ الأن مف�صدتهما اأكرب  ُ اهلّلُ َلُكُم االآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيبنييِّ
من نفعهما()23(. وترتيبا على ما �صبق فاإذا كانت املقاطعة االقت�صادية وترك التعامل مع املعتدين ُيتو�صل 
بها اإلى مق�صود ال�صرع، وهو اإ�صعاف املحاِرب ومن ظاَهره، فاإن هذه الو�صيلة وهي املقاطعة تاأخذ حكم 

املق�صد)24(.

5 – اإن �صرع من قبلنا �صرع لنا اإذا ورد يف �صرعنا ما يوؤيده، ولقد ا�صتخدم يو�صف ال�صديق عليه 
ال�صالم التلويح باملقاطعة االقت�صادية �صالحا لل�صغط من اأجل حتقيق مق�صده ال�صرعي، ويحكي القراآن 
ْ َتاأُْتويِن ِبِه َفاَل َكْيَل َلُكْم ِعنِدي َواَل َتْقَرُبوِن (  يو�صف:60 فقد  ما كان يف هذا ال�صدد يف قوله تعالى: )َفاإِن ملَّ

ا�صتخدم يو�صف عليه ال�صالم املقاطعة بغية دفع اجَلور ورّد العدوان)25(.

)22( د/ �صعد الدين حممد الكبي، حكم مقاطعة ب�صائع املحاربني للدين االإ�صالمي، موقع البحث االقت�صادي 17 اأكتوبر 
2009 �ض79، د/ خالد �صعيد عبد القادر، املقاطعة ال�صرعية و�صوابط املمار�صة، الطبعة الثانية 1427 هـ / 2007، �ض 

32: 34، موقع �صيد الفوائد 
)23( قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام للعز بن عبد ال�صالم، دار اجليل، بريوت �ض 53، 54، 98 

)24( د/ �صعد الدين بن حممد الكبي، حكم مقاطعة ب�صائع املحاربني للدين االإ�صالمي، البحث االقت�صادي 17 اأكتوبر 
2009�ض 76، 77

 http: //www. 25( د. خالد بن عبد اهلل بن دايل ال�صمراين، املقاطعة االقت�صادية �ض6، 7،  موقع �صيد الفوائد(
 saaid. net/mktarat/qatea/. htm



21842185

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�لفرع �لثاين: فل�سفة �ملقاطعة �لقت�سادية يف �لإ�سالم.

ملا كانت التجارة ذات اأهمية ق�صوى يف العالقات االقت�صادية الدولية، كان من الطبيعي اأن ت�صتخدم 
الدول نظام املقاطعة كعقوبة ونحو ذلك، وهذا النظام اأو ما ي�صبهه كان موجودًا قبل االإ�صالم، فقد فعلته 
طالب،  اأبي  �صعب  يف  �صنوات  ثالث  واأ�صحابه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  وحما�صرة  مبقاطعة  قري�ض 
كما ا�صتخدمته الدول واملنظمات الدولية حديثا، فقد قررت منظمة الوحدة االإفريقية مقاطعة االأنظمة 
العن�صرية يف جنوب اأفريقيا ورودي�صيا، كما قررت جامعة الدول العربية مقاطعة اإ�صرائيل، واأقّرت االأمم 

املتحدة مقاطعة على العراق الحتالله الكويت)26(.

اإن الدولة االإ�صالمية حني تقوم باملقاطعة االقت�صادية، فاإنها ال تفعل هذا تع�ّصفا، بل لديها من الدوافع 
والعلل التي قال بها الفقهاء ما يقبله العقل، فت�صريع املقاطعة االقت�صادية يف االإ�صالم يبنى على ما يلي: -

�ملعاملة باملثل.

يقرر االإ�صالم باأدلته واأحكامه »مبداأ املعاملة باملثل«، وت�صري تطبيقات املبداأ يف جماالت متعددة، 
ومنها جمال التجارة الدولية، ومما يدل على ذلك ما ورد اأنه كان امل�صلمون اإذا دخلوا دار احلرب متاجرين 
ُتوؤخذ منهم �صريبة اأموالهم وما يحملون من عرو�ض التجارة، فكتب اأبو مو�صى االأ�صعري ر�صي اهلل عنه 
اإلى عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه: “اأن جّتارًا من ِقَبلنا من امل�صلمني ياأتون اأر�ض اخلراج فياأخذون منهم 
الُع�ْصر، فكتب اإليه عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه: خذ اأنت منهم كما ياأخذون من جّتار امل�صلمني، وخذ 
من اأهل الِذّمة ن�صف الع�صر، ومن امل�صلمني من كل اأربعني درهم درهمًا، ولي�ض دون املائتني �صيء، فاإذا 

كانت مائتني ففيها خم�صة دراهم وما زاد فبح�صابه “)27(.

وجاء يف الفتاوى الهندية: “وياأخذ – اأي العا�صر – من احلربي الُع�ْصر اإال اأن ياأخذوا من جّتارنا اأكرث 
اأو اأقّل فياأخذ منهم كذلك، واإن مل ياأخذوا مّنا �صيئًا مل ناأخذ منهم �صيئًا، جمازاًة لهم على �صنيعهم، واإن 

اأخذوا منا جميع املال يوؤخذ منهم جميع املال اإال قدر ما يبّلغه اإلى ماأمنه”)28(. 

وُي�صتنتج مما �صبق اأنه يجوز للدولة امل�صلمة اأن تقاطع من يقاطعها، واأن تعامله باملثل.

)26( قوانني ومبادئ املقاطعة العربية الإ�صرائيل �ض 7، 22.
)27( اخلراج، الأبي يو�صف، املطبعة ال�صلفية، م�صر، الطبعة الرابعة �صنة 1392 هـ �ض 146.

)28( الفتاوى الهندية، ال�صيخ نظام، دار اجليل، بريوت، ج 1، �ض 184.
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الدفاع ال�صرعي ومعاقبة املعتدي.

اإن دفع املعتدي واجب �صرعي، فاإذا مل نتمّكن من دفعه بالكلية دفعا عاما باإنهاء عدوانه من احتالل 
وعدوان و�صلب ونهب، فال اأقّل من اأن نحاول اإ�صعاف قّوته باملقاطعة االقت�صادية، فتقليل ال�صّر عند عدم 

القدرة على اإزالته مق�صد �صرعي)29(.

والر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم عندما هاجر اإلى املدينة مل يقاطع اليهود، ولكن عندما نق�صوا العهد 
ِقبل  من  االقت�صادية  فاملقاطعة  �صوكتهم،  وك�صر  واإ�صعافهم  اقت�صادهم  هّز  اأجل  من  وقاطعهم  قاتلهم 
ال�صعوب املحتلة الهادفة اإلى الدفاع عن حقوقها وتقرير م�صريها تعترب من اأهم االأ�صلحة لتحقيق اأهدافها 
امل�صروعة، فاحلرب ال تقت�صر على املواجهة الع�صكرية فقط، واإمنا لها اأ�صكال متعددة كال�صراع امل�صّلح، 
وال�صراع ال�صيا�صي، واحلرب النف�صية، واحلرب االقت�صادية، فالعالقة وثيقة ال�صلة بني احلرب وال�صيا�صة 
واالقت�صاد، فاحلرب االقت�صادية تهدف اإلى حرمان العدو من الو�صائل املادية الالزمة للحرب واإ�صعاف 

العدو، وكذلك ال�صغط على من يظاهرونه ويعاونوه)30(.

)29( د/ �صعد الدين الكبي، مرجع �صابق �ض78.
)30( د/ حممد عبد احلميد اأبو زيد، قوانني ومبادئ املقاطعة العربية الإ�صرائيل �ض6، 23.
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�ملبحث �لثاين: �ملو�زنة بني حرية �لتبادل �لدويل وبني �ملقاطعة 
�لقت�سادية.

نبحث هنا بيان حقيقة وم�صروعية فقه املوازنات، وبيان اأوجه املوازنة واالآثار املعتربة لقيا�ض االأثر 
ال�صايف عند تبّني حرية التجارة الدولية، اأو عند تبّني املقاطعة االقت�صادية، ثم بيان منهج وقواعد املوازنة 

عند تعار�ض امل�صالح واملفا�صد، وذلك يف اأربعة مطالب كما يلي:

�ملطلب �لأول: حقيقة وم�سروعية فقه �ملو�زنات

حقيقة فقه �ملو�زنات

بع�صها  املفا�صد  بني  اأو  ببع�ض،  بع�صها  امل�صالح  بني  املوازنة  على  القدرة  املوازنات:  بفقه  ُيق�صد 
ببع�ض، اأو املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد، وبتف�صيل اأكرث يعني القدرة على:

1- املوازنة بني امل�صالح بع�صها ببع�ض من حيث احلجُم والتاأثرُي والدواُم.

2- املوازنة بني املفا�صد بع�صها ببع�ض يف احليثيات ال�صابقة.

3- املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد اإذا تعار�صتا؛ لنعرف متى نقّدم دراأ املف�صدة على جلب امل�صلحة، 
ومتى تغتفر املف�صدة من اأجل امل�صلحة.

ويتطلب فقه املوازنات �صرورَة معرفة وتكامل نوعني من الفقه: 

�أحدهما: الفقه ال�صرعي الذي يقوم على فهم عميق لن�صو�ض ال�صرع ومقا�صده. 

و�لثاين: معرفة فقه الواقع، وهو مبني على درا�صة الواقع املعي�صي درا�صة دقيقة م�صتوعبة لكل جوانب 

املو�صوع، معتمدة على اأ�صح املعلومات واأدّق البيانات واالإح�صاءات)31(.

)31( د / يو�صف القر�صاوي، اأولويات احلركة االإ�صالمية يف املرحلة القادمة، مطبعة وهبة �صنة 1991م، �ض 33-26. 
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م�سروعية فقه �ملو�زنات.

لي�ض من ال�صعوبة اإثبات م�صروعية فقه املوازنات، بل اإن الناظر يف ال�صريعة يجد من االأدلة ما يوؤكد 
ذلك، و�صاأكتفي هنا بقليل من االأدلة مراعاة حلال البحث، فمن االأدلة)32(:

دٌّ َعن �َصِبيِل اهلّلِ َوُكْفٌر  َراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�صَ ْهِر احْلَ ُلوَنَك َعِن ال�صَّ 1- قوله تعالى: )َي�ْصاأَ
َحتََّى  ُيَقاِتُلوَنُكْم  َيَزاُلوَن  َواَل  اْلَقْتِل  ِمَن  اأَْكرَبُ  َواْلِفْتَنُة  اهلّلِ  ِعنَد  اأَْكرَبُ  ِمْنُه  اأَْهِلِه  َواإِْخَراُج  َراِم  احْلَ َوامْلَ�ْصِجِد  ِبِه 
ْعَماُلُهْم يِف  ْوَلِئَك َحِبَطْت اأَ وُكْم َعن ِديِنُكْم اإِِن ا�ْصَتَطاُعوْا َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفاأُ َيُردُّ
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن(  البقرة:217، فقد وازن القراآن بني مف�صدتني،  َحاُب النَّ اأَ�صْ َواأُْوَلِئَك  ْنَيا َواالآِخَرِة  الدُّ
مف�صدة القتال يف االأ�صهر احُلُرم، وهو كبرية من الكبائر، وبني مف�صدة اأخرى وهي االعتداء على امل�صجد 
احلرام واإخراج اأهِله منه، فراعى ال�صرر االأكرب بارتكاب ال�صرر االأخّف، وراعى املف�صدة االأكرب بارتكاب 

املف�صدة االأخّف.

ْثُمُهَماآ اأَْكرَبُ ِمن  ا�ِض َواإِ ْمِر َوامْلَْي�ِصِر ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ ُلوَنَك َعِن اخْلَ 2 – قوله تعالى: )َي�ْصاأَ
ُروَن(  البقرة:21 فقد وازن  ُ اهلّلُ َلُكُم االآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ ْفِعِهَما َوَي�ْصاأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيبنييِّ نَّ

القراآن بني املنافع املالية للخمر وبني كبرِي ف�صادها، فقّدم دفع املف�صدة على جلب امل�صلحة.

3 - روى م�صلم ب�صنده اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم نهى عن اّدخار االأ�صاحي فوق ثالث عندما 
الداّفة  اأجل  من  نهيتكم  “اإمنا  فقال:  رحلت اجلمـاعة  االّدخار عندما  اأباح  ثم  املدينة،  اإلى  َقِدم جماعة 
التي دّفت عليكم، فكلوا واّدخروا وت�صّدقوا”)33(، ففي ذلك موازنة بني امل�صلحة اخلا�صة وبني امل�صلحة 

العامة، وتقدمي امل�صلحة العامة.

)32( ملزيد من االأدلة يراجع: د / يو�صف القر�صاوي، املرجع �ض 33-26. 
)33( �صحيح م�صلم، كتاب االأ�صاحي ج 13 �ض 131، الر�صالة لل�صافعي، املكتبة العلمية، ببريوت �ض 235، 236.
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�ملطلب �لثاين: �أوجه �ملو�زنة بني حرية �لتبادل وبني �ملقاطعة �لقت�سادية

جند اأنف�صنا يف حاجة ملعرفة فقه الواقع االقت�صادي لتحديد اأهم االأوجه الالزمة الإجراء املوازنة، 
ونعني بذلك معرفة الواقع االقت�صادي للدول االإ�صالمية، والتبادل التجاري بينها وبني العامل اخلارجي، 
الأفراده،  الكفاية  حّد  حتقيق  على  منفرد  ُقطر  كل  قدرة  ومدى  ونوعيتها،  والواردات  ال�صادرات  وحجم 
ميكن  التي  واملف�صدة  امل�صلحة  وقدر  االإ�صالمية  لالقت�صاديات  الدقيقة  املعرفة  جتب  العموم  وجه  وعلى 
اأن تقوم من جراء املقاطعة االقت�صادية حتى ميكن الو�صول اإلى املوازنة العلمية ال�صليمة، فاإذا قال فقه 
الواقع االقت�صادي والعملي اأن َثّمة م�صالح متعار�صة اأو َثّمة مفا�صد متعار�صة، اأو َثّمة تعار�ض بني امل�صالح 
واملفا�صد ب�صبب املقاطعة االقت�صادية لبع�ض الدول واجلهات، ثم حّدد لنا حجم هذا التعار�ض ومداه واأثره، 
فهنا تاأتي قواعد الفقه ال�صرعية باملعنى الثابت امل�صتنبط من ن�صو�ض ال�صرع ومقا�صد ال�صريعة االإ�صالمية 

لتحّدد لنا كيفية املوازنة والرتجيح، من اأجل الو�صول للحكم والقرار.

و�صوف اأذكر هنا اأهم املعطيات االقت�صادية للبلدان االإ�صالمية، والتي نحتاج اإليها يف جانب الفقه 
االقت�صادي، والتي حتّدد م�صري املوازنة، والتي من اأهمها:

�ض وتق�سيم �لعمل: 1 - �لتخ�سّ

اإن االقت�صاديني التقليديني ال يرون يف اأ�صكال احلماية – واملقاطعة نوع منها – م�صلحة للم�صتهلك؛ 
�ض االأمثل للموارد، وال تعمل على تق�صيم العمل، ولهم يف ذلك  اإذ اإّنها وفق نظرتهم ال ت�صاعد على التخ�صّ
نظريات معروفة مثل نظرية التكاليف الن�صبية وغريها، وهذه النتيجة واإن كانت يف غري �صالح امل�صتهلك، 
اإال اأنه قد تكون هناك ميزات ن�صبية كامنة يف االأن�صطة االقت�صادية للدول االإ�صالمية، تبدو قليلة الكفاءة 

يف البداية، لكنها يف االأجل الطويل توؤدي اإلى تنمية الناجت الكلي ورفاهية امل�صتهلك)34(.

2 - �لأثر �لإن�سائي و�لأثر �لتحويلي:

يف ظل النظرية االقت�صادية التقليدية ذهب »فايرن« ومن تبعه اإلى اأن احلماية باالحتادات اجلمركية 
ّرة يف  اأنها تت�صمن نوع حماية - لي�صت مفيدة يف ذاتها، وال ُم�صِ وبالطبع املقاطعة يف حالتنا باعتبار   –

ذاتها، واإمنا يتوقف اأثرها النهائي على املوازنة بني االأثر االإن�صائي واالأثر التحويلي.

)34( بت�صرف د / عبد الرحمن ي�صرى، االقت�صاد الدويل، دار اجلامعات، االإ�صكندرية 1979�ض326، 332.

املقاطعة االقتصادية على ضوء فقه املوازنات دراسة فقهية واقتصادية
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والواقع اأن اهتمام “فايرن” ومن معه كان ُمن�صّبًا على م�صاألة رفاهية امل�صتهلك يف ظروف البلدان 
املتقدمة اقت�صاديًا، ولكن االأمر خمتلف بالن�صبة للبلدان االإ�صالمية، فالبالد االإ�صالمية عا�صت زمنًا طوياًل 
حماولت  اإحباط  تعّمدت  التي  و�ضيا�ضته  ال�ضتعمار  ظروف  ب�ضبب  حديثة  �ضناعات  اإقامة  من  حمرومة 
الت�ضنيع داخل امل�ضتعمرات، مما ترتب عليه ا�ضتمرار تبعية الن�ضاط القت�ضادي لبلدان ال�ضناعة الغربية 
اأو ال�صرقية، وظّلت العالقات االقت�صادية بني البلدان االإ�صالمية �صعيفة، اأو ال تكاد توجد يف بع�ض االأحيان، 
ولذلك فاإن عنا�صر املوازنة لقيا�ض االأثر ال�صايف للمقاطعة يف الدول االإ�صالمية يجب اأن تختلف عن غريها.

وُيالَحظ اأّن من اأول االآثار املنظورة من املقاطعة االقت�صادية هو ا�صتبدال الواردات غري االإ�صالمية 
بواردات اإ�صالمية، نتيجة مقاطعة الواردات االأجنبية.

فاإذا كانت هناك �صلعة معينة ُتنَتج خارج البلدان االإ�صالمية بنفقة منخف�صة ن�صبيًا عن مثيلتها يف 
ّر املنتج الوطني واالإ�صالمي،  َثّم ت�صيطر هذه ال�صلعة على ال�صوق االإ�صالمي، وَت�صُ العامل االإ�صالمي، ومن 
فاإن فر�ض املقاطعة على هذه ال�صلعة عند دخولها �صوف يغري الو�صع املذكور، اإما باإحالل املنَتج الوطني 
حمل امل�صتورد من الدول واجلهات مو�صع املقاطعة، واإما باإحالل امل�صتورد االإ�صالمي اأو حتى غري االإ�صالمي 

امل�صامِل حمل امل�صتورد من الدول حمل املقاطعة.

البلدان  بني  جديدة  جتارة  يف  حم�صورًا  يكون  لن  االقت�صادية  للمقاطعة  االإن�صائي  االأثر  اأن  كما 
ال�صناعات  لنمو  عادية  غري  فر�صة  اإعطاء  يف  �صيتمثل  اإنه  اإذ  بكثري؛  ذلك  من  اأكرب  ولكنه  االإ�صالمية، 
النا�صئة داخل االأقطار االإ�صالمية، وي�صاحب ذلك ارتفاع معّدالت تكوين راأ�ض املال االجتماعي واالإنتاجي، 
وارتفاع معدالت التقّدم التكنولوجي، وحركية عنا�صر االإنتاج، وارتفاع م�صتوى كفاءتها، وينعك�ض هذا كّله 
على التنمية االقت�صادية، فتندفع عجلتها م�صرعة، ومع كل جناح يف التنمية يزداد حجم التبادل التجاري 

بني البلدان االإ�صالمية)35(.

امل�صرية،  اجلامعات  دار  االإ�صالمي،  االقت�صاد  علم  يف  درا�صات  ي�صري،  الرحمن  عبد  د/  بت�صرف:  يراجع   )35(
االإ�صكندرية 1988 �ض 298
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3 - �قت�ساديات �حلجم)36(.

اإن املقاطعة االقت�صادية لل�صلع وال�صناعات الواردة من دول وجهات معينة يحقق لل�صناعات الوطنية 
الدول  ومنها  النامية  الدول  اأن  واملالحظ  احلجم،  باقت�صاديات  يعرف  ما  ميزة  وال�صديقة  واالإ�صالمية 
االإ�صالمية ما زالت تقطع اأُولى مراحل الت�صنيع واأ�صواُقها املحلية �صعيفة جدًا، وهذا يجعل �صناعتها بعيدة 

عن اقت�صاديات احلجم؛ الأن �صيق ال�صوق يوؤدي اإلى ق�صور الطلب الفعلي على عوامل االإنتاج.

تتمكن من حتقيق  وتركيا  وباك�صتان  االإ�صالمية كم�صر  االأقطار  لبع�ض  املحلية  االأ�صواق  واإذا كانت 
اقت�صاديات احلجم لبع�ض ال�صلع اال�صتهالكية وبع�ض ال�صلع الو�صيطة قبل املقاطعة، فاإن معظم االأقطار 
االإ�صالمية )االأقطار قليلة الكثافة ال�صكانية ودخل الفرد( ال يت�صع �صوقها املحلي الإقامة م�صنع لالأحذية 
اأو ال�صابون على اأ�صا�ض احلجم االقت�صادي، وبالتايل فاإنها �صت�صتفيد فائدة مبا�صرة من وراء املقاطعة، 
وبالن�صبة لالأقطار االإ�صالمية التي تتمتع ب�صوق حملية كبرية ن�صبيًا مثل تركيا وباك�صتان وم�صر فاإن تكوين 
املقاطعة تعطيها احلجم االقت�صادي االأمثل يف ال�صناعات االإنتاجية وال�صناعات الثقيلة، مثل �صناعات 
ويوؤثر  الطويل  االأجل  يف  املك�صب  هذا  ويت�صاعف   .  .  . وغريها.  الكهربائية  واالآالت  املوا�صالت  معّدات 
باالإيجاب يف عملية التنمية، ويحمي الدول من ال�صيطرة االقت�صادية التي يفر�صها العامل الغربي، واأخريًا 
بنفقات  ال�صلع  اإنتاج  ي�صهم يف  املقاطعة �صوف  اقت�صاديات احلجم عند قيام  ال�صوق وحتقيق  اّت�صاع  فاإن 
منخف�صة ن�صبيًا، مما ميّكنها من املناف�صة يف ال�صوق اخلارجي ويف�صح جمال الت�صدير، وهذا من �صاأنه اأن 

ي�صاعد على تنمية الناجت الكلي داخل بلد الت�صدير.

)36(  بت�صرف: د/ معني رجب ندوة ال�صوق االإ�صالمية، �ض7، د/ �صالح حممد زين، االأ�ص�ض واالأهداف الإقامة �صوق 
بني  االإقليمي  العمل  وتق�صيم  التكامل  من�صور،  اإبراهيم  حممد  د/   ،35 �ض  االإ�صالمية  ال�صوق  ندوة  م�صرتكة،  اإ�صالمية 
االأقطار االإ�صالمية، ندوة ال�صوق االإ�صالمية امل�صرتكة، مركز �صالح كامل، جامعة االأزهر �ض32، د/ عبد الرحمن ي�صري، 

درا�صات. . ، مرجع �صابق �ض 301، 303، 
 .Economic Integration Among Muslim Countries. The Need An Islamic. Abul Hasan. Sadyq. P27

ندوة ال�صوق االإ�صالمية امل�صرتكة، جامعة االأزهر1991م                             

املقاطعة االقتصادية على ضوء فقه املوازنات دراسة فقهية واقتصادية
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4 – �لتجارة �لبينية:

ميكن و�صف اقت�صاديات الدول العربية واالإ�صالمية باأنها مفتوحة اأمام التجارة احلرة، حيث تبلغ 
ن�صبة التجارة اخلارجية )ال�صادرات – الواردات( اإلى م�صتوى الناجت املحلي االإجمايل م�صتوى قّلما يوجد 
مثله يف جمموعات اأخرى، فوفقا للجدول رقم )1( يت�صح اأن معدالت التبادل التجاري الدويل و�صلت يف 
كثري من الدول االإ�صالمية اإلى اأكرث من 100% عام 2010، ففي م�صر 139%، ويف ال�صعودية 224%، ويف 

قطر 190 %، الخ. . . . .

كما اأن واقع التبادل التجاري بني الدول االإ�صالمية يعّد متوا�صعا بالقيا�ض مع جتارة هذه الدول مع 
دول اأخرى، وب�صفة خا�صة الدول الراأ�صمالية وال�صناعية، ويت�صح من اجلدول )2( اأن اإجمايل التجارة 
البينية بني الدول االإ�صالمية قليل للغاية، حيث بلغ 15، 4% عام 2006، وبلغ 15، 8% عام 2007، وبلغ 16، 
4% عام 2008، وبلغ 17% عام 2009، وبلغ 17، 7% عام 2010، وهي معدالت �صعيفة، بينما كانت التجارة 
مع الدول ال�صناعية اأكرث بكثري حيث بلغت ال�صادرات للدول ال�صناعية ) 896، 3 مليار دوالر ( مقارنة بـ 
) 263، 9 مليار دوالر (، بينما بلغت الواردات من الدول ال�صناعية ) 702، 4مليار دوالر ( مقارنة بـ ) 285 

مليار دوالر ( مع الدول االإ�صالمية، وذلك وفق ما ورد يف اجلدول رقم )2(.

 ويعّد اأحد اأ�صباب �صعف التبادل التجاري بني الدول االإ�صالمية هو طبيعة الهيكل ال�صلعي لل�صادرات 
والواردات لهذه الدول)37(.

ويالحظ اأن حرية التجارة الدولية دون قيود ُيبِقي الو�صع غالبا على حاله، بينما املقاطعة مبا لها 
من اأثر اإن�صائي واأثر حتويلي اإيجابي ي�صاعد على تغيري هذا الو�صع املزري اإيل زيادة التبادل التجاري بني 

الدول العربية واالإ�صالمية.

5 - �لأثر �ل�سيا�سي:

ال�صيا�صية  واالآثار  الدوافع  من  مزيج  بل هي  اقت�صادية حم�صة،  تكون  لن  املقاطعة  واآثار  دوافع  اإن 
واالقت�صادية، واالأمر ال يحتاج اإلى مداراة اأو مواربة، ذلك اأن التمييز يف املقاطعة بني غري امل�صلمني على 

)37( د / حممد عامر التكامل االقت�صادي االإ�صالمي، مرجع �صابق �ض 79: 82، د/ حمدي عبد العظيم، ال�صوق االإ�صالمية 
امل�صرتكة واالعتماد اجلماعي، ندوة ال�صوق االإ�صالمية امل�صرتكة، مركز �صالح كامل، جامعة االأزهر �ض14، 15، د/ حممد 

اإبراهيم من�صور، التكامل وتق�صيم العمل االإقليمي بني االأقطار االإ�صالمية �ض 17
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اأ�صا�ض كونهم اأهل عهد م�صاملني اأو ذميني، وبني كونهم اأهل حرب معادين من �صاأنه اأن يعمل على ت�صجيع 
التبادل التجاري مع البلدان غري االإ�صالمية امل�صاملة على ح�صاب البلدان غري االإ�صالمية املعادية، فعدم 
املقاطعة االقت�صادية للبلدان غري االإ�صالمية امل�صاملة �صوف ين�صئ جتارة جديدة معها على ح�صاب حتّول 
هذه التجارة من البلدان املعادية، وهذا يوؤدي اإلى اإزكاء روح املناف�صة لدى منتجي الدول غري االإ�صالمية 

امل�صاملة لالحتفاظ بعالقات �صيا�صية �صلمية مع البلدان االإ�صالمية رغبة يف دخول اأ�صواقها.

ويف النهاية هناك حقيقة يجب اأاّل َتِغيب، وهي اأهمية الَدور الذي تلعبه �صيا�صة املقاطعة االقت�صادية 
االإ�صالمية، وهي �صوق  ال�صوق  �صتفقد  الأنها  �صوكتها دوليًا؛  باإ�صعاف  املعادية  االإ�صالمية  الدول غري  جتاه 
كبرية جدًا لو متت »اأكرث من �صتني دولة، واأكرث من مليار ون�صف ن�صمة« وهذه م�صاألة جديرة باملالحظة)38(.

املطلب الثالث: االآثار املعتربة لقيا�ض االأثر ال�صايف بني حرية التبادل واملقاطعة

من خالل درا�صتنا ال�صابقة الأوجه املوازنة وما يرتتب عليها، فاإن االآثار التي يجب النظر اإليها لقيا�ض 
اأو املقاطعة االقت�صادية  الدويل،  التبادل  مقدار امل�صالح واملفا�صد وامل�صار واملنافع ب�صبب االأخذ بحرية 

كثرية ومتعددة، ولكن اأهم ما يجب اأن ين�صب عليه القيا�ض هو ما يلي:

1- املوازنة بني مف�صدة وم�صرة ا�صتمرار التبعية االقت�صادية عند االأخذ مببداأ حرية التجارة، وبني 
مف�صدة وَم�صّرة احل�صول على �صناعات اأقّل كفاءة ن�صبية –بافرتا�ض عدم التعوي�ض من مكان اآخر- يف 
مراحل االإنتاج والت�صنيع الوطني االأُولى اأو من اأقطار اإ�صالمية اأو غري اإ�صالمية غري خا�صعة للمقاطعة عند 

تبني و�صائل احلماية، ومنها املقاطعة.

2- املقارنة عند احلماية واملقاطعة بني مف�صدة وَم�صّرة ارتفاع النفقات الن�صبية لل�صناعات اجلديدة 
الوطنية اأو االإ�صالمية اإذا قورنت بالن�صبة لل�صناعات الواردة من الدول املتقدمة، وبني م�صلحة ومنفعة 
زيادة التبادل التجاري بني البلدان االإ�صالمية، والذي ميثل نقطة انطالق يف عملية التنمية  ال�صناعية)39(.

من  حت�صيلها  اأو  اإنتاجها  على  القدرة  عدم  -بفر�ض  اأجود  �صلع  على  احل�صول  بني  – املوازنة   3  
االأ�صدقاء – عند االأخذ بحرية التبادل، وبني اإ�صعاف االأعداء ومن يظاهرهم ورّد العدوان ون�صرة املظلوم 

عند احلماية واملقاطعة.

)38( ت�صرف: د/عبد الرحمن ي�صري، درا�صات يف علم االقت�صاد االإ�صالمي، �ض 300، 301.
)39(  بت�صرف يراجع: درا�صات يف علم االقت�صاد االإ�صالمي، مرجع �صابق، �ض 296: 298
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�ملطلب �لر�بع: منهج �ملو�زنة حالة تعار�ض �مل�سالح و�ملفا�سد.

بعد ا�صتعرا�ض فقه الواقع االقت�صادي، ومعرفة املنافع وامل�صاّر لالأمرين حمل املوازنة »حرية التبادل 
التجاري الدويل دون قيود -املقاطعة االقت�صادية لبع�ض الدول والكيانات املعادية«، فاإننا يف حاجة االآن 
الذي  والقرار  ال�صرعي  احلكم  اإلى  لن�صل  املوازنة؛  يحكم  الذي  واملنهج  ال�صرعية  القواعد  بع�ض  ملعرفة 
يحّدد مدى تدخل ال�صلطات االإ�صالمية يف التجارة اخلارجية باملقاطعة االقت�صادية لبع�ض الدول والكيانات 

واملوؤ�ص�صات: - ومن اأهم ما َيِرد يف هذا ال�صدد ما يلي:

قاعدة ت�سرف �لإمام على �لرعية منوط �مل�سلحة:

وهذه القاعدة ن�ض عليها ال�صافعي رحمه اهلل تعالى، واأو�صح اأن منزلة االإمام من الرعية منزلة الويل 
“ كّلكم راٍع، وكّلكم م�صوؤول عن رعيته،   :u من اليتيم)40(، وهذه القاعدة جند �صندها ال�صرعي يف قوله 
فاالإمام الذي على النا�ض راٍع، وهو م�صوؤول عن رعيته، والرجل راٍع على اأهل بيته، وهو م�صوؤول عنهم،. . . 
. . اأال فكّلكم راٍع، وكلكم م�صوؤول عن رعيته “)41(. كذلك قول عمر :ر�صي اهلل عنه “اإمنا اأنا ومالكم كويّل 
اليتيم اإن ا�صتغنيت ا�صتعففت، واإن افتقرت اأكلت باملعروف “، فقد اأخرج �صعيد ابن من�صور يف �صننه عن 
االأحو�ض عن اأبي اإ�صحاق عن الرباء بن عازب قال: قال عمر ر�صي اهلل عنه” اإين اأنزلت نف�صي من مال اهلل 

مبنزلة وايل اليتيم، اإن احتجت اأخذت منه، واإن اأي�صرت رددته، فاإن ا�صتغنيت ا�صتعففت”)42(.

اآثاٌر هامة حتقق م�صلحة االأمة االإ�صالمية،  وملا كان للمقاطعة االقت�صادية لبع�ض الدول واجلهات 
خا�صة فيما يتعلق بالتخّل�ض من التبعية املذّلة وحتقيق االكتفاء الذاتي لالأمة االإ�صالمية، وغري ذلك من 
التجارة اخلارجية  امل�صلمون يف  يتدخل احلّكام  اأن  تقت�صي  امل�صلحة  فاإن  وال�صيا�صية،  االقت�صادية  االآثار 

الأقطارهم مبقاطعة املعتدين ومعاقبتهم.

2- �مل�سلحة �ملر�سلة:

ت�صريعي  لها حكم  اأو نوعها، فيو�صع  بعينها  اإجماع على اعتبارها  َيرد فيها ن�ض وال  وهي واقعة مل 
اإبراهيم بن حممد بن القا�صم االأهدل، مكتبة  )40(  االأقمار امل�صية �صرح القواعد الفقهية، عبد الهادي �صياء الدين 

جدة، الطبعة االأولى 1404 هـ / 1986م �ض 168 
)41(  �صحيح م�صلم، كتاب االإمارة، ف�صل االإمام العادل، الدار الثقافية، بريوت، جـ12 �ض 213.

)42(  االأقمار امل�صية �ض 168
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بناء على مراعاة م�صلحة االأمة، فامل�صلحة هي جلب منفعة اأو دفع م�صرة، واال�صت�صالح اأو املنا�صب هو 
ا�ضتنباط احلكم يف واقعة ل ن�ص فيها ول اإجماع، بناء على م�ضلحة ل دليل من ال�ضارع على اعتبارها اأو 

اإلغائها.

ويرى الغزايل)43( اأن امل�صلحة هي املحافظة على مق�صود ال�صرع، ومق�صود ال�صرع من اخللق خم�صة: 
االأ�صول  يت�صمن حفظ هذه  ما  ومالهم، فكل  ون�صلهم،  ونف�صهم، وعقلهم،  دينهم،  اأن يحفظ عليهم  وهو 
للهوى  ترتك  ال  تقديرها  يف  وامل�صلحة  م�صلحة،  ودفعه  مف�صدة  يفّوتها  ما  وكل  م�صلحة،  فهو  اخلم�صة 

والت�ضّهي من ِقبل احلّكام، بل يجب توافر �ضروط يف امل�ضلحة حتى تكون اأ�ضا�ضًا للحكم واأهمهـا: -

1- اأن تكون قطعية، وهذا يعني اأن ت�صريع احلكم يف احلادثة يجلب نفعًا اأو يدفع �صررًا حمققا، اأما 
جمرد التوّهم ال ي�صلح اأن يكون اأ�صا�صًا للت�صريع.

2- اأن تكون مالئمة ملقا�صد ال�صرع، فال ت�صادم دلياًل اأو ن�صًا الأنه ال اجتهاد مع الن�ض.

 – – املال  – الن�صل  – النف�ض  )الدين  اخلم�ض  ال�صرورات  اإحدى  حتفظ  �صرورية  تكون  اأن   -3
العقل(.

4- اأن تكون كّلية وعامة، حتقق نفعًا عامًا للم�صلمني، وال تخت�ض ببع�ض االأفراد دون البع�ض.

وامل�صلحة املر�صلة باعتبارها م�صدرا من امل�صادر ال�صرعية، ن�صوقه كاأ�صا�ض و�صند لت�صريع املقاطعة 
االقت�صادية، جند اأ�صا�صها يف فعل ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم عندما طراأت عليهم حوادث لي�ض لها ن�ض، 
ف�صرعوا لها ما راأوا فيه حتقيق امل�صلحة، واأو�صُح مثال على ذلك م�صاألة جمع القراآن، وعدم توزيع اأر�ض 

العراق وتق�صيمها يف عهد عمر وغري ذلك. . . . .)44(.

العدالة،  وتقرير  امل�صالح  لتحقيق  ال�صريعة  يف  للحاكم  املمنوحة  ال�صلطات  مدى  الفقهاء  بنّي  وقد 
ويف ذلك يقول ابن القيم: »ومن له ذوق يف ال�صريعة واّطالع على كماالتها وت�صّمِنها لغاية م�صالح العباد 
يف املعا�ض وامليعاد وجميئها بغاية العدل الذي يف�صل بني اخلالئق، واأنه ال عدل فوق عدلها، وال م�صلحة 

)43( امل�صت�صفى، االإمام الغزايل، املطبعة االأمريية الكربى، م�صر، الطبعة االأولى 1322هـ ج 1 �ض 286، 287. 
)44( )1(  نهاية ال�صول �صرح منهاج الو�صول، لالإ�صنوي جـ3 �ض 136، » منهاج العقول �صرح منهاج الو�صول يف علم 

االأ�صول » للبدخ�صي، طبعة حممد علي �صبيح، جـ 3، �ض 135. 
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فوق ما ت�صمنته من امل�صالح، تبنّي له اأن ال�صيا�صة العادلة جزء من اأجزائها وفرع من فروعها«، كما اأورد 
ابن القيم تعريف ابن عقيل لل�صيا�صة ال�صرعية و�صروطها باأنها »ما كان فعاًل يكون معه النا�ض اأقرب اإلى 

ال�صالح واأبعد عن الف�صاد واإن مل ي�صعه الر�صول وال نزل به الوحي«)45(.

األ يخالف ما نطق به ال�ضرع، واإن كان ل ي�ضرتط  اأنه ي�ضرتط يف العمل ال�ضيا�ضي –التدخل–  بيد 
اأن يكون قد نطق به؛ لأن ا�ضرتاط نطق ال�ضرع به يوؤدي اإلى تغليط ال�ضحابة الذين قاموا باأعمال مل يكن 

معتمدهم فيها اإاّل م�صلحة االأمة.

اأن امل�صلحة املر�صلة باعتبارها اإحدى م�صادر الت�صريع يف الفقه االإ�صالمي واإن اعتربناها  والواقع 
هذا  اأن  معلومًا  يكون  اأن  يجب  اأنه  اإال  االقت�صادية،  باملقاطعة  االإ�صالمية  ال�صلطات  لتدخل  �صرعيًا  �صندًا 

التدخل لي�ض اختياريًا دائما، بل قد توجبه امل�صلحة اأحيانا.

 كما يالحظ اأن ما اأوجبه الأ�ضوليون يف امل�ضلحة املر�ضلة من �ضروط متوافٌر يف امل�ضلحة التي تعود 
على االأمة من مقاطعة املعتدين، فامل�صلحة املتحققة من املقاطعة جتلب نفعًا وتدفع �صررًا، كما اأن امل�صالح 
واملنافع من ورائها مالئمٌة ملق�صود ال�صرع، ال ي�صادمها ن�ض اأو دليل، كما اأنها حتقق مق�صود ال�صرع من 
املحافظة على الدين والنف�ض والن�صل والعقل واملال، باالإ�صافة اإلى ذلك فاإن امل�صلحة املتحققة منها كّلية 

وعامة؛ الأنها حتقق نفعًا عامًا للم�صلمني جميعا، ولي�ض نفعًا خا�صًا للبع�ض دون البع�ض االآخر.

3- قاعدة �ل�سرر يز�ل.

وهذه القاعدة جتد �صندها يف قول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم: “ ال �صرر وال �صرار “، واحلديث 
والبيهقي  امل�صتدرك  واأخرجه احلاكم يف  اأبيه مر�صال،  املوطاأ عن عمرو بن يحي عن  “اأخرجه مالك يف 
بن  وعبادة  عبا�ض  ابن  حديث  من  ماجه  ابن  واأخرجه  اخلدري،  �صعيد  اأبي  حديث  من  والدارقطني 
ْ َيُكن  ْزَواُجُكْم اإِن ملَّ ُف َما َتَرَك اأَ ال�صامت”)46(، وي�صاند هذه القاعدة من القراآن قوله تعالى: ) َوَلُكْم ِن�صْ
ا َتَرْكُتْم  ُبُع مِمَّ نَي ِبَها اأَْو َدْيٍن َوَلُهنَّ الرُّ ٍة ُيو�صِ يَّ ا َتَرْكَن ِمن َبْعِد َو�صِ ُبُع مِمَّ لَُّهنَّ َوَلٌد َفاإِن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُّ
وَن ِبَها اأَْو َدْيٍن َواإِن َكاَن َرُجٌل  ٍة ُتو�صُ يَّ ن َبْعِد َو�صِ ا َتَرْكُتم ميِّ ُكْم َوَلٌد َفاإِن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُُّمُن مِمَّ ْ َيُكن لَّ اإِن ملَّ
ْكرَثَ ِمن َذِلَك َفُهْم �ُصَرَكاء يِف الثُُّلِث  ُد�ُض َفاإِن َكاُنَوْا اأَ ْنُهَما ال�صُّ ْو اأُْخٌت َفِلُكليِّ َواِحٍد ميِّ ُيوَرُث َكاَلَلًة اأَو اْمَراأٌَة َوَلُه اأٌَخ اأَ

)45( )2(  االإمام ابن القيم، الطرق احلكمية، مطبعة املدين، �ض 4، 5، 13. 
)46( االأقمار امل�صية �صرح القواعد الفقهية �ض 118 
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َن اهلّلِ َواهلّلُ َعِليٌم َحِليٌم (   الن�صاء:12. ًة ميِّ يَّ اآرٍّ َو�صِ ى ِبَهاآ اأَْو َدْيٍن َغرْيَ ُم�صَ ٍة ُيو�صَ يَّ ِمن َبْعِد َو�صِ

ومعنى القاعدة نفي ال�صرر ووجوب منعه مطلقًا، واإذا وقع يجب رفعه وترميم اآثاره بعد الوقوع، ولذا 
قال الفقهاء بجواز الرّد بالعيب، وقد تفّرع على هذه القاعدة قاعدة اأخرى وهي اأن ال�صرر االأخّف يتحّمل 

لدفع ال�صرر االأ�صد، ويف معناها: اإذا تعار�ض مف�صدتان روعي اأعظمهما �صررًا بارتكاب اأخّفهما)47(.

فاإذا نظرنا اإلى احلالة الراهنة للعالقات االقت�صادية بني البالد االإ�صالمية، وما تعانيه من انخفا�ض 
يف التبادل التجاري، وتبعية لغري امل�صلمني. . . الخ لوجدنا اأن ذلك �صرر باالأمة االإ�صالمية، وال�صرر يجب 
باملقاطعة  القت�ضادي  الن�ضاط  يف  الإ�ضالمية  ال�ضلطات  تدخل  على  ال�ضرر  اإزالة  توقف  فاإذا  يزال،  اأن 

االقت�صادية اأحيانا الإزالة ال�صرر، فاإن هذا التدخل يكون واجبًا.

4- قاعدة در�أ �ملفا�سد �أولى من جلب �مل�سالح:

فاإذا وقع التعار�ض بني مف�صدة وم�صلحة، فاالأ�صل تقدمي دفع املف�صدة على جلب امل�صلحة)48(، وهذه 
القاعدة مبنية على مبداأ �صّد الذرائع، والذي يعني حترمي كل الو�صائل التي توؤدي اإلى املفا�صد)49(، فالو�صائل 
لها حكم املقا�صد، وجتد هذه القاعدة �صندها ال�صرعي يف قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: “اإذا اأمرتكم باأمر 

فاأتوا منه ما ا�صتطعتم، واإذا نهيتكم عن �صيء فاجتنبوه”)50(.

�صربان:  واملكروهات  واملحّرمات  واملندوبات  )الواجبات  بقوله:  ذلك  ال�صالم  عبد  بن  العّز  ويوؤكد 
. . (. ثم يبني منهج العمل عند اجتماع  اأحكام املقا�صد.  اأحدهما: مقا�صد، والثاين: و�صائل، وللو�صائل 
امل�صالح واملفا�صد بقوله: ) . . اإذا اجتمعت م�صالح ومفا�صد، فاإن اأمكن حت�صيل امل�صالح ودرء املفا�صد 
َ َما ا�ْصَتَطْعُتْم َوا�ْصَمُعوا َواأَِطيُعوا َواأَنِفُقوا  ُقوا اهللَّ فعلنا ذلك، امتثاال الأمر اهلل تعالى فيها لقوله تعالى: )َفاتَّ
أَنُف�ِصُكْم َوَمن ُيوَق �ُصحَّ َنْف�ِصِه َفاأُْوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن(  التغابن:16 واإذا تعذر الدرء والتح�صيل؛ فاإذا  ا اليِّ َخرْيً
ُلوَنَك َعِن  كانت املف�صدة اأعظم من امل�صلحة دراأنا املف�صدة، وال نبايل بفوات امل�صلحة، قال تعالى: )َي�ْصاأَ
ُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو  ْفِعِهَما َوَي�ْصاأَ ا�ِض َواإِْثُمُهَماآ اأَْكرَبُ ِمن نَّ ْمِر َوامْلَْي�ِصِر ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ اخْلَ

)47( ال�صيوطي، االأ�صباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بريوت 1983م، �ض 83، 84، 87.
)48( االأقمار امل�صيئة �صرح القواعد الفقهية �ض 123

)49( االأ�صباه والنظائر لل�صيوطي �ض 150، 187
)50(  �صحيح م�صلم – كتاب احلج 

املقاطعة االقتصادية على ضوء فقه املوازنات دراسة فقهية واقتصادية
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اأكرب من  ُروَن(  البقرة:219، فحّرمهما �صبحانه؛ الأن مف�صدتهما  َتَتَفكَّ َلَعلَُّكْم  َلُكُم االآَياِت  اهلّلُ   ُ ُيبنييِّ َكَذِلَك 
نفعهما()51(.

وال �صك اأن ارتفاع النفقات الن�صبية، اأو احل�صول على �صناعات اأقّل كفاءة ن�صبيًا يف املراحل االأولى 
للت�صنيع اأمر اأقّل اأهمية بكثري من االآثار املنتظرة من انطالق عملية التنمية ال�صناعية، والتاريخ االقت�صادي 
الغربي يوؤكد ذلك؛ الأن الدول الغربية التي بداأت متاأّخرة يف عملية الت�صنيع مثل اأملانيا االحتادية واأمريكا 
ال�ُصخط  املتقدمة �صناعيًا، رغم  البلدان  �صديدة �صد  اإال بحماية  ال�صناعية  التنمية  ُتنجز  اأن  ت�صتطع  مل 

ال�صديد الذي اأثارته احلماية اجلمركية يف ذلك احلني)52(.

وتخريجًا على هذه القاعدة نقول: اإذا كانت حرية التجارة بني االأقطار االإ�صالمية وغري االإ�صالمية 
دون قيود يرتتب عليها َجلب منفعة تتمثل يف اال�صتفادة من التخ�ص�ض وتق�صيم العمل. . . فاإن هناك م�صارًا 
اأكرب ومفا�صد اأعظم تتمثل يف التبعية االقت�صادية للدول غري االإ�صالمية، هذه التبعية التي يرتتب عليها يف 
كثري من الأحيان ممار�ضة ال�ضغوط القت�ضادية وال�ضيا�ضية على الدول الإ�ضالمية. وب�ضفة خا�ضة للحيلولة 

دون تطبيق اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية واالإبقاء على احلكومات العلمانية.

ويف �صوء ما �صبق ميكن القول اأن قيام املقاطعة ما دام �صيرتتب عليه منع املفا�صد ال�صابقة، فاإنها 
تكون اأولى واأهّم من جلب امل�صلحة املرتتبة على حرية التجارة، اإعمااًل للقاعدة ال�صرعية التي تقول: اإن 
دراأ املفا�صد اأولى من جلب امل�صالح، غري اأنه ُيرتك الأهل االخت�صا�ض حتديد من نقاطع؟ وحجم املقاطعة؟ 

ومداها الزمني؟

)51( قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام للعز بن عبد ال�صالم، دار اجليل، بريوت �ض 53، 54، 98 
)52( د / عبد الرحمن ي�صري، مراحل التكامل االقت�صادي االإ�صالمي يف اإطار الظروف املعا�صرة، بحث مقدم لندوة 
ال�صوق االإ�صالمية امل�صرتكة، مركز �صالح كامل، جامعة االأزهر، القاهرة، �صنة 1991م �ض 17، و له اأي�صا: درا�صات يف علم 

االقت�صاد االإ�صالمي، �ض 296، 298.
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�خلامتة:

- �لنتائج.

1 – اأن الفكر االقت�صادي التقليدي ينادي بحرية التجارة الدولية.

2 – اأن املنهج االإ�صالمي يرى – بح�صب االأ�صل– حرية التجارة الدولية.

3 – َثمة ا�صتثناءات َتِرد على حرية التجارة الدولية يف االإ�صالم مرّدها امل�صلحة، منها فكرة االحتاد 
اجلمركي االإ�صالمي، ومنع اال�صترياد والت�صدير ل�صلع معينة، واملقاطعة االقت�صادية عند وجود املقت�صي.

باأدلتها  االإ�صالمية  ال�صريعة  اأقّرتها  احلماية  اأو  العقوبة  من  كنوع  االقت�صادية  املقاطعة  اإن   –  4
ومقا�صدها.

5 – اإن فل�صفة االإ�صالم يف املقاطعة تقوم على اأ�ص�ض معّينة اأهمها: مبداأ املعاملة باملثل، وحق الدفاع 
ال�صرعي، ودفع االعتداء، ومعاقبة املعتدي.

6 – اإن فقه املوازنات اأقّرته ال�صريعة باأدلتها ومقا�صدها.

8 – اإن الفقه االقت�صادي هو الفقه التكاملي الغالب مع الفقه االإ�صالمي يف هذا املجال ملعرفة اأوجه 
املوازنة واآثارها.

9 – تتعار�ض امل�صالح واملفا�صد وامل�صار واملنافع املتوّلدة من املقاطعة االقت�صادية على التخ�ص�ض 
وتق�صيم العمل الدويل، وعلى االأثر االإن�صائي والتحويلي للتجارة الدولية يف الدول االإ�صالمية، وعلى حجم 

ال�صوق، وعلى املجال ال�صيا�صي.

– اأّن اأهم امل�صار التي تقع ب�صبب املقاطعة تدور حول رفاهية امل�صتهلك، وعدم احل�صول على   10
واردات ذات مزايا ن�صبية، بينما يف املقابل هناك منافع تتحقق ب�صببها اأهمها، التحّرر من التبعية، وحتقيق 

االأمن الذاتي، وحماية املنتج الوطني، وزيادة التبادل التجاري بني الدول االإ�صالمية والدول ال�صديقة.

11 – يرى البحث اأن املقاطعة االقت�صادية يجب اأن يحّددها متخ�ص�صون لبيان مداها، وحجمها، 
وال�صلع التي ت�صملها، وعلى من تقع؟

املقاطعة االقتصادية على ضوء فقه املوازنات دراسة فقهية واقتصادية
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-�لتو�سيات

1 – �صرورة اإن�صاء مراكز متخ�ص�صة تهتم باأمر املقاطعة ودرا�صتها من الناحية ال�صرعية واالقت�صادية 
والقانونية وال�صيا�صية، حتى تكون هذه الدرا�صات نربا�صا ي�صت�صيء به اأ�صحاب القرار ال�صيا�صي وال�صعبي.

2 – تهيئة ال�صعوب من الناحية الدينية والنف�صية وغريها باأمور املقاطعة؛ اإذ بهذا َتنُتج مزيد من 
االآثار.

و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه و�صلم.
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�جلدول )1(:  يو�سح معدلت �لتبادل �لتجاري لبع�ض �لدول �لإ�سالمية

�صادراتالدولةم

مبليارات 
الدوالرات

واردات

مبليارات 
الدوالرات

معدالت التبادل التجاري 
100=2000

20052010

8108106، 02، 5اأفغان�صتان1
40164182، 575، 1اجلزائر2
11114114، 295، 6البحرين3
52124139، 268، 6م�صر4
135107127، 1578، 8اإندوني�صيا5
66141156، 994، 1اإيران6
22164191، 608، 9الكويت7
164102101، 1989، 9ماليزيا8
21156194، 325، 5عمان9

437562، 218، 5باك�صتان10
20160190، 677، 2قطر11
103178224، 2317، 5ال�صعودية12
1859792، 1145تركيا13
171139160، 1705، 2االإمارات14

�مل�سدر: �لبنك �لإ�سالمي للتنمية، �لتقرير �ل�سنوي 1432هـ
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�جلدول )2(: يو�سح �لتجارة �لدولية و�لتجارة �لبينية للدول �لإ�سالمية )مليار دولر (

الدول االإ�صالميةالدول   الناميةالدول ال�صناعيةالعاملاالجتاه
263، 6839، 8963، 13، 655، 7ال�صادرات 

719285، 7023، 14، 441، 7الواردات
الن�صبة املئوية 

لالأع�صاء
200820092010عام2007

8 ،154 ،160 ،177 ،17

�مل�سدر: �لبك �لإ�سالمي للتنمية، �لتقرير �ل�سنوي 1432هـ
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�ملر�جع

1- القراآن الكرمي.

2- ابن قدامة، املغني، عامل الكتب، بريوت، دار الكتب العلمية.

3- ابن القيم، الطرق احلكمية يف ال�صيا�صة ال�صرعية، مطبعة املدين، م�صر.

4- اأبو داود، �صنن اأبي داود، دار احلديث، م�صر، �صنة 1988.

5 – اأبو يو�صف، اخلراج، املطبعة ال�صلفية، م�صر الطبعة الرابعة، 1392 هـ

ال�ضريعة  بكلية  دكتوراه  ر�ضالة  القت�ضادي،  الن�ضاط  يف  الدولة  تدخل  �ضليمان،  حممد  اأحمد   -6
والقانون بالقاهرة.

7-االإ�صنوي، نهاية ال�صول �صرح منهاج الو�صول، طبعة حممد علي �صبيح. القاهرة

الو�صول، طبعة حممد علي �صبيح.  العقول �صرح منهاج  البدخ�صي، حممد بن احل�صن، منهاج   -8
القاهرة

9- البهوتي، من�صور، �صرح منتهى االإرادات، دار الكتب العلمية، بريوت. 

10 - جمال الدين اأبي املظفر ال�صرمري يو�صف بن حممد بن م�صعود احلنبلي، اإحكام الذريعة اإلى 
الريا�ض،  ال�صعودية،  الكيان،  دار  رم�صان،  بن  عكا�صة  بن  اهلل ح�صني  عبد  اأبي  ال�صريعة، حتقيق  اأحكام 

الطبعة االأولى 1427 هـ / 2006م

11 - د/ حمدي عبد العظيم، ال�صوق االإ�صالمية امل�صرتكة واالعتماد اجلماعي، ندوة ال�صوق االإ�صالمية 
امل�صرتكة، مركز �صالح كامل، جامعة االأزهر 1991م

12 - د/ خالد �صعيد عبد القادر، املقاطعة ال�صرعية و�صوابط املمار�صة، الطبعة الثانية 1427 هـ / 
2007، موقع �صيد الفوائد
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13 - د. خالد بن عبد اهلل بن دايل ال�صمراين، املقاطعة االقت�صادية

http: //www. saaid. net/mktarat/qatea/. htm موقع �صيد الفوائد 

14 – الرازي، مفاتيح الغيب، دار الغد العربي، م�صر

15- ال�ضرخ�ضي، املب�ضوط، مطبعة ال�ضعادة، م�ضر، �ضنة 1342هـ.

البحث  االإ�صالمي،  للدين  املحاربني  ب�صائع  مقاطعة  حكم  الكبي،  حممد  بن  الدين  �صعد  د/   -16
االقت�صادي 17 اأكتوبر 2009

17- ال�صيوطي، جالل الدين، االأ�صباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بريوت، �صنة 1983م.

18- ال�صافعي، االإمام حممد بن اإدري�ض، االأم، دار ال�صعب، م�صر.

19- ال�صربيني، اخلطيب، مغني املحتاج، م�صطفى البابي احللبي، م�صر.

20- ال�صوكاين، نيل االأوطار، دار احلديث، م�صر

21 - د/ �صالح حممد زين، االأ�ص�ض واالأهداف الإقامة �صوق اإ�صالمية م�صرتكة، ندوة ال�صوق االإ�صالمية 
امل�صرتكة، جامعة االأزهر 1991م

اجلمعية  االقت�صادية،  والتكتالت  الدولية  اجلمركية  ال�صيا�صة  الرفاعي،  احلكيم  عبد   / د   -  22
امل�صرية لالقت�صاد ال�صيا�صي واالإح�صاء والت�صريع �صنة 1976م.

التنمية،  االإ�صالمية، ودورها يف  البلدان  العالقات االقت�صادية بني  ي�صري،  الرحمن  23- د / عبد 
املوؤمتر العاملي الثاين لالقت�صاد االإ�صالمي، باك�صتان �صنة 1404هـ.

امل�صرية،  اجلامعات  دار  االإ�صالمي،  االقت�صاد  علم  يف  درا�صات  ي�صري،  الرحمن  عبد   / د   -24
االإ�صكندرية، �صنة 1988م.

25- د / عبد الرحمن ي�صري، مراحل التكامل االقت�صادي االإ�صالمي يف اإطار الظروف املعا�صرة، 
بحث مقدم لندوة ال�صوق االإ�صالمية امل�صرتكة، مركز �صالح كامل، جامعة االأزهر، القاهرة، �صنة 1991م.
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26- د / عبد الرحمن ي�صري، االقت�صاد الدويل، دار اجلامعات، االإ�صكندرية، م�صر، �صنة 1979م.

27- عبد الهادي �صياء الدين اإبراهيم بن حممد بن القا�صم االأهدل، االأقمار امل�صيئة �صرح القواعد 
الفقهية، ، مكتبة جدة، الطبعة االأولى 1404 هـ / 1986م

28- العز بن عبد ال�صالم، قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام، دار اجليل، بريوت.

29 - الغزايل، امل�صت�صفى، املطبعة االأمريية الكربى، م�صر، الطبعة االأولى، 1322هـ.

30- القرطبي، اجلامع الأحكام القراآن، دار الريان، م�صر

31- الكا�صاين، عالء الدين، بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 
الثانية، �صنة 1986م.

32- الكمال بن الهمام، �صرح فتح القدير، املطبعة االأمريية، م�صر.

االإ�صالمية، ندوة  االأقطار  االإقليمي بني  العمل  التكامل وتق�صيم  اإبراهيم من�صور،  33- د / حممد 
ال�صوق االإ�صالمية امل�صرتكة، مركز �صالح، جامعة االأزهر بالقاهرة �صنة 1991م.

34- حممد باقر ال�صدر، اقت�صادنا، دار التعارف، بريوت، الطبعة ال�صاد�صة ع�صر.

35- حممد بن احل�صن ال�صيباين، ال�صري الكبري، مطبعة الهند االأولى.

ال�صريعة  بكلية  دكتوراه  االإ�صالمية،  للدولة  االأجنبي  التمويل  م�صادر  اخلتم،  �صر  حممد  د/   -36  
والقانون بالقاهرة

37 - حممد حميد اهلل، الوثائق ال�صيا�صية للعهد النبوي واخلالفة الرا�صدة، دار النفائ�ض، بريوت 
الطبعة ال�صاد�ض 1987

38- د / حممد عامر، التكامل االقت�صادي االإ�صالمي، درا�صة مقارنة بني املنهج االإ�صالمي والغربي 
واال�صرتاكي، دار النه�صة امل�صرية، الطبعة االأولى، �صنة 2001م (

39 - د/ حممد عبد احلميد اأبو زيد، قوانني ومبادئ املقاطعة العربية الإ�صرائيل، جامعة امللك �صعود، 

املقاطعة االقتصادية على ضوء فقه املوازنات دراسة فقهية واقتصادية



22042205

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

الريا�ض، الطبعة االأولى 1414هـ 1993م

40 - املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، م�صر، طبعة خا�صة بوزارة الرتبية والتعليم، 1419هـ / 
1998م

41- م�صلم، �صحيح م�صلم ب�صرح النووي، الدار الثقافية، بريوت.

42- منتديات ق�صيمي نت. “ ن�صخ االآيات القراآنية “

 http: //www. qassimy. com/reading_and_listen_the_quran_kareem_online/quran_reading.

،html

43- نظام، ال�صيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، املطبعة االأمريية، م�صر.

44 - الني�صابوري، اأ�صباب النزول، مكتبة الدعوة، م�صر

اأولويات احلركة االإ�صالمية يف املرحلة القادمة، مطبعة وهبه، م�صر  45- د / يو�صف القر�صاوي، 
�صنة 1991م.

 Economic Integration Among Muslim Countries. The Need An Islamic. Abul Hasan.  -  46
Sadyq. P27  ندوة ال�صوق االإ�صالمية امل�صرتكة، االأزهر
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ب�سم  اهلل الرحمن الرحيم
املقدمة

�إن �حلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور �أنف�سنا، ومن �سيئات �أعمالنا، 
من يهده �هلل فال م�سل له،ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �سريك له،و�أ�سهد �أن 

حممًد� عبده ور�سوله.
�ْسِلُموَن)1(   وُتنَّ �إِالَّ َو�أَنُتم مُّ َ َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُ ُقوْ� �هللهّ ِذيَن �آَمُنوْ� �تَّ َيا �أَيَُّها �لَّ

ْف�ٍس َو�ِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثريً�  ن نَّ ُكُم �لَِّذي َخَلَقُكم مِّ ُقوْ� َربَّ ا�ُس �تَّ َيا �أَيَُّها �لنَّ
َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا)2(. َ �لَِّذي َت�َساءُلوَن ِبِه َو�الأَْرَحاَم �إِنَّ �هللهّ ُقوْ� �هللهّ َوِن�َساء َو�تَّ

ِلْح َلُكْم �أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن  َ َوُقوُلو� َقْواًل �َسِديدً�  ُي�سْ ُقو� �هللَّ ِذيَن �آَمُنو� �تَّ َيا �أَيَُّها �لَّ
َ َوَر�ُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزً� َعِظيما)3(.   ُيِطْع �هللَّ

�أما بعد.. فاإن ق�سايا �ملر�أة وحقوقها دومًا تربز على �ل�سطح يف كل �لق�سايا �ملعا�سرة، ب�سبب 
�الإعالم �لقوي �لذي يربز �سرورة م�ساركة �ملر�أة يف كل �ملجاالت حتى ولو كانت مما ال يجوز �سرعًا ومما ال 
يتفق مع طبيعتها مو�فقة ل�سرق �أو غرب غري م�سلم، ممن �نهزم �أمام وطاأة �لو�قع، فر�ح يتلم�س �لرخ�س 

و�الأحكام �لغريبة لريوج ملا ير�ه منا�سبًا من مو�كبة �لتطور �لعاملي.
لكن �لو�قع ال يغري �الأحكام �ل�سرعية، نعم .. تتغري �لفتوى بتغري �لو�قع؛ لكن هذ� يكون يف جزئيات 
�أ�سارك يف بيان دور فقه �ملو�زنات يف �حلياة �ملعا�سرة، فيما  �أن  ولي�س على عموم �الأحكام، وقد �أحببت 

يتعلق بق�سايا �ملر�أة، الأبرز ما �أر�ه منا�سبًا من �سريعتنا فيما يتعلق باملر�أة يف �لو�قع �ملعا�سر.
و�هلل �سبحانه خلق �لب�سرية من ذكر و�أنثى، وجعل �لتكليف على �لنوعني كليهما، و�أكرم �لنوعني 
�إِنَّ  ِلَتَعاَرُفو�  َوَقَباِئَل  �ُسُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َو�أُْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ا  �إِنَّ ا�ُس  �لنَّ �أَيَُّها  {َيا  تعالى:  قال  �ملتقون، 
وجب  للذكور  يجب  ما  كل  �أن  و�الأ�سل   ،13 �حلجر�ت:  َخِبرٌي}  َعِليٌم   َ �هللَّ �إِنَّ  �أَْتَقاُكْم   ِ �هللَّ ِعْنَد  �أَْكَرَمُكْم 
لالإناث، وما يجوز لهم جاز لهن وال فرق، كما ي�سري �إلى ذلك قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: “�إمنا �لن�ساء 
�سقائق �لرجال”)4(، فال يجوز �لتفريق �إال بن�س يدل عليه، كما يف �الأحكام �لتي تخت�س بالذكورة منها: 

)1( �سورة �آل عمر�ن، �الآية 102.
)2( �سورة �لن�ساء، �الآية 1.

)3( �سورة �الأحز�ب، �الآية 70، 71.
�الألباين يف  و�سححه  �أن�س.  و�لبز�ر عن  �لد�رمي  و�أخرجه  عائ�سة،  �أحمد عن  و�الإمام  و�لرتمذي  د�ود  �أبو  �أخرجه   )4(

�ل�سل�سلة �ل�سحيحة )6/ 860 ـ ح2863(..
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و�ل�سهادة يف �حلدود،  و�لذهب،  ولب�س �حلرير  �لعورة،  �لر�سيع، ويف  بول  �لعقيقة، و�ملري�ث، وتطهري  يف 
و�لق�سا�س، ويف �ل�سهاد�ت عامة، ويف زكاة �الأنعام، ويف �لديات، وغري ذلك، و�أي�سًا يف �لوالية �لعامة من 

رئا�سة �لدولة و�لق�ساء.
وقد ر�أيت �أن �أكتب يف ذلك من خالل �خلطة �لتالية:

�ملقدمة
�ملبحث �الأول: مقرر�ت �ل�سريعة ب�ساأن �ملر�أة.

�ملطلب �الأول: �ملر�أة عورة. 
�ملطلب �لثاين: فتنة �لن�ساء.

�ملطلب �لثالث: ك�سف �ملر�أة وجهها.
�ملطلب �لر�بع: ترخي�س �ل�سريعة يف �ل�سرور�ت.

�ملبحث �لثاين: مو�زنات �سرعية يف ق�سايا �ملر�أة �لتقليدية.
�ملطلب �الأول: �ملو�زنة بني وجوب �لنقاب وغ�س �لب�سر. 

�ملطلب �لثاين: �ملو�زنة بني قر�ر �ملر�أة وخروجها:
�ملطلب �لثالث: �ملو�زنة بني �سفر �ملر�أة بغري حمرم وبني �حلاجة له �أحيانًا:

�ملبحث �لثالث: مو�زنات �سرعية يف ق�سايا �ملر�أة �ملعا�سرة.
�ملطلب �الأول: �ملو�زنة بني قر�ر �ملر�أة وقيامها بال�سورى:

�ملطلب �لثاين: �ملو�زنة بني م�سورة �لن�ساء وبني كونهن ناق�سات عقل ودين:
�ملطلب �لثالث: �ملو�زنات يف تويل �ملر�أة �لق�ساء، هل تكون �ملر�أة قا�سية؟

�خلاتة: وفيها �أهم �لنتائج و�لتو�سيات.
ويف �خلتام فهذ� جهد ب�سري يعرتيه من �لعيب و�لق�سور �ل�سيء �لكثري، فاملاأمول �أن ت�سد �خللة 
�إن�سان فقلما يخلو  و�أ�ستغفر �هلل مما وقع من �لذهول و�لن�سيان، وقد جبل عليها كل  وي�سلح �هلل �لزلة، 
�إن�سان من ن�سيان وقلم من طغيان، كما �أخرب �سيد �الأنام �سلو�ت ربي و�سالمه عليه :}رفع عن �أمتي �خلطاأ 

و�لن�سيان{)5(.
و�آخر دعو�نا �أن �حلمد �هلل رب �لعاملني.
و�سلى �هلل على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه

)5( �أخرجه �بن ماجة و�لبيهقي و�سححه �الألباين يف حتقيق م�سكاة �مل�سابيح بطرقه )3/ 1771 ـ ح6293(.



22102211

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املبحث الأول: مقررات ال�سريعة ب�ساأن املراأة

املطلب الأول: املراأة عورة

“�ملر�أة  �أنه قال:  �سح عن عبد �هلل بن م�سعود ر�سي �هلل عنه عن �لنبى �سلى �هلل عليه و�سلم 
عورة فاإذ� خرجت ��ست�سرفها �ل�سيطان”)6(، فهذه نظرة �ل�سريعة للمر�أة، لكن لي�س معنى �لعورة �أنها دون 

�لرجل، ولذ� �ساأحاول �أبني معنى ذلك فيما يلي.
�لعورة يف �للغة: �سوءة �الإن�سان وكل ما ي�ستحيا منه، وتطلق �لعورة على �خللل و�لعيب يف �ل�سيء، 
ار َعْنَها َماأُْخوذ من  وهي كل ما ي�سرته �الإن�سان ��ستنكافا �أو حياء، �سميت بذلك لقبح ُظُهورَها ولغ�س �اْلأَْب�سَ

ْق�س َو�ْلَعْيب و�لقبح)7(. �ْلَعْوَرة َوُهَو �لنَّ
و�لعورة يف �ال�سطالح: ما �أوجب �ل�سارع �سرته من �لذكر و�الأنثى)8(، ويف �لفقه: تنق�سم �لعورة 
�إلى عورة مغلظة وخمففة، فاملغلظة: هي �لذكر و�خل�سيتان، و�لفرج و�لدبر، و�ختلف �لعلماء يف حتديد 
عورة �الإن�سان على غريه، فعورة �لرجل يف قول �أكرث �لفقهاء: ما بني �ل�سرة و�لركبة، ولي�ست �ل�سرة من 
�لعورة عند فقهاء �ملذ�هب �الأربعة، و�أما �لركبة فهي من �لعورة عند �حلنفية، ولي�ست كذلك عند غريهم، 
وعند �لظاهرية، وقول عند �حلنابلة، �لفرجان فقط، وعورة �ملر�أة عند فقهاء �ملذ�هب �الأربعة، و�لظاهرية 

جميع بدنها، ويف �لوجه و�لكفني و�لقدمني خالف)9(.
و�أما كون �ملر�أة عورة، فمعناه كما قال �بن �الأثري: جعلها نف�سها عورة، الأنها �إذ� ظهرت ي�ستحيا 
منها كما ي�ستحيا من �لعورة �إذ� ظهرت)10(.وقال �بن منظور: �ملر�أة عورة؛ جعلها نف�سها عورة الأنها �إذ� 
ظهرت ي�ستحيا منها كما ي�ستحيا من �لعورة �إذ� ظهرت)11(. ونحوه يف تاج �لعرو�س، فقد عرف بالعورة، 
فقال: و�أ�سلها من �لعار، كاأنه يلحق بظهورها عار، �أي مذمة، ولذلك �سميت �ملر�أة عورة، وكل �أمر ي�ستحيا 

منه �إذ� ظهر: عورة)12(. 
)6( رو�ه �لرتمذي )219/1(، وقال: »حديث ح�سن غريب«، و�سححه �الألباين يف �إرو�ء �لغليل )303/1 ـ ح273(.

)7( ل�سان �لعرب )4/ 617(؛ تاج �لعرو�س )13/ 161(؛ حترير �ألفاظ �لتنبيه )�س: 55(، خمتار �ل�سحاح )�س: 221(؛ 
�لقامو�س �لفقهي )�س: 267(.

)8( معجم لغة �لفقهاء )�س: 324(.
)9( �لقامو�س �لفقهي )�س: 267(.

)10( �لنهاية يف غريب �حلديث و�الأثر )3/ 319(.
)11( ل�سان �لعرب )4/ 617(.

)12( تاج �لعرو�س )13/ 161(.
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املطلب الثاين: فتنة الن�ساء

َو�ْلَبِننَي  �َساِء  �لنِّ ِمَن  َهَو�ِت  �ل�سَّ ُحبُّ  ا�ِس  ِللنَّ َن  }ُزيِّ تعالى:  قال  �لفنت،  �أعظم  من  بالن�ساء  �لفتنة 
 ُ ْنَيا َو�هللَّ َياِة �لدُّ ْرِث َذِلَك َمَتاُع �حْلَ َمِة َو�اْلأَْنَعاِم َو�حْلَ ْيِل �مْلُ�َسوَّ ِة َو�خْلَ َهِب َو�ْلِف�سَّ َو�ْلَقَناِطرِي �مْلَُقْنَطَرِة ِمَن �لذَّ
، َكَما  نَّ �ْلِفْتَنَة ِبِهنَّ �أَ�َسدُّ �َساِء اِلأَ ِعْنَدُه ُح�ْسُن �مْلَاآِب{ �آل عمر�ن: 14، قال �بن كثري يف تف�سريه)13(: )َفَبَد�أَ ِبالنِّ
ا �إَِذ� َكاَن  �ساء«)14(. َفاأَمَّ َجاِل ِمَن �لنِّ رُّ َعَلى �لرِّ اَلُم، َقاَل َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتَنًة �أَ�سَ ُه، َعَلْيِه �ل�سَّ ِحيِح �أَنَّ َثَبَت يِف �ل�سَّ
ِغيِب  ْ َة �اْلأَْواَلِد، َفَهَذ� َمْطُلوٌب َمْرُغوٌب ِفيِه َمْنُدوٌب �إَِلْيِه، َكَما َوَرَدِت �اْلأََحاِديُث ِبالرتَّ ُد ِبِهنَّ �اْلإِْعَفاَف َوَكرْثَ �ْلَق�سْ
ْنَيا َمَتاع،  اَلُم �لدُّ ِة َكاَن �أْكرثَها ن�َساًء«)15(، َوَقْوُلُه، َعَلْيِه �ل�سَّ ْزِويِج َو�اِل�ْسِتْكَثاِر ِمْنُه، »و�إنَّ َخرْيَ َهذه �الأمَّ يِف �لتَّ
ْتُه، و�إْن �أََمَرَها �أََطاَعْته، و�إْن َغاَب َعْنها َحِفْظُته يِف َنْف�سَها  احلُة، �إْن َنَظَر �إَلْيها �َسرَّ وَخرْيُ َمَتاِعَها �ملْر�أُة �ل�سَّ
الِة«)17(، َوَقاَلْت  يُب وُجعَلْت ُقرة َعْيني يِف �ل�سَّ �َساُء و�لطِّ َب �إيَلَّ �لنِّ ِديِث �اْلآَخِر: »ُحبِّ َوَماِلِه«)16(،  َوَقْوُلُه يِف �حْلَ
ْيُل، َويِف  �َساِء �إِالَّ �خْلَ ِ �سلى �هلل عليه و�سلم من �لنِّ ُ َعْنَها: َلْ َيُكْن �َسْيٌء �أََحبَّ �إَِلى َر�ُسوِل �هللَّ َي �هللَّ َعاِئ�َسُة، َر�سِ

�َساُء()18(. ْيِل �إِالَّ �لنِّ ِرَو�َيٍة: ِمَن �خْلَ
ويف �سحيح م�سلم عن �أبي �سعيد �خلدري، عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، قال: »�إن �لدنيا حلوة 
�أول فتنة بني  �لن�ساء، فاإن  و�إن �هلل م�ستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقو� �لدنيا و�تقو�  خ�سرة، 

�إ�سر�ئيل كانت يف �لن�ساء«)19(.
والأجل هذه �لفتنة بالن�ساء، كانت مذ�هب �لعلماء كلها حتذر من �لفتنة بهن يف �لنظر، و�خللوة 

)13( تف�سري �بن كثري ت �سالمة )2/ 19(.
�لفقر�ء،  �جلنة  �أهل  �أكرث  باب  و�لتوبة.  و�لدعاء  �لذكر  يف  م�سلم  و�أخرجه  ح5096(،  ـ   8  /7( �لبخاري  �أخرجه   )14(
بتكليف  للفتنة وذلك  �سببا  �أي  �لن�ساء فتنة؛  َعْنُهَما، ومعنى كون   ُ َي �هللَّ َر�سِ َزْيٍد  ْبِن  �أُ�َساَمَة  )ح2740(، من حديث 
�لرجال من �لنفقة ما ال يطيق �أحيانا وباإغر�ئهن و�إمالتهن عن �حلق �إذ� خرجن و�ختلطن بالرجال ال �سيما �إذ كن 

�سافر�ت متربجات. ومعنى �أ�سر: �أي: �أكرث �سرر� و�أ�سد ف�ساد� لدينهم ودنياهم.
)15( رو�ه �لبخاري يف �سحيحه برقم )5069( موقوفا على �بن عبا�س.

َي �هلل عنه. ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن �ْلَعا�ِس َر�سِ )16( رو�ه م�سلم يف �سحيحه برقم )1467( ِمْن َحِديِث َعْبِد �هللَّ
ُ َعْنُه.. َي �هللَّ )17( رو�ه �أحمد يف �مل�سند )128/3( و�لن�سائي يف �ل�سنن )61/7( ِمْن َحِديِث �أََن�ِس ْبِن َماِلٍك َر�سِ

)18( رو�ه �لن�سائي يف �لكربى )4404( من طريق �َسِعيٌد َعْن َقَتاَدَة َعْن �أََن�ِس ْبِن َماِلٍك، به. وله �ساهد من حديث معقل بن 
ي�سار، رو�ه �أحمد يف م�سنده )27/5(.
)19( �سحيح م�سلم )4/ 2098 ـ ح2742(.
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بل ويف �ل�سوت، فال ينظر �لرجل لالأجنبية ولو �ملنتقبة، فكم يف �ملحاجر من خناجر، بل �لنظر لالأمة كان 
ممنوعًا عند بع�س �لعلماء كاحلرة، قال �لر�فعي: )�إذ� كان �ملنظور �إليها �أمة، فثالثة �أوجه: �أ�سحها فيما 
ذكره �لبغوي و�لروياين: يحرم �لنظر �إلى ما بني �ل�سرة و�لركبة، وال يحرم ما �سو�ه، لكن يكره. و�لثاين: 
يحرم ما ال يبدو حال �ملهنة دون غريه. و�لثالث: �أنها كاحلرة، وهذ� غريب ال يكاد يوجد لغري �لغز�يل. 
قلت: )�أي �لنووي( قد �سرح �ساحب �لبيان وغريه، باأن �الأمة كاحلرة وهو مقت�سى �إطالق كثريين، وهو 

�أرجح دليال. و�هلل �أعلم)20(.
اِت  ِكيَّ ْ �لرتُّ �اْلإَِماِء  َفِفي  �ْلِفْتَنِة،  َوَخْوِف  �اْلأُُنوَثِة  يِف  �ِكِهَما  )اِل�ْسرِتَ بقوله:  �ملحتاج  مغني  يف  وعلق 

َر�ِئِر()21(. َوَنْحِوِهنَّ ِمْن َخْوِف �ْلِفْتَنِة �أَ�َسدُّ ِمْن َكِثرٍي ِمْن �حْلَ
بل ذكر �لعلماء �أنه قد تكون �لفتنة بال�سوت، فال ت�ستحق جو�با يف �ل�سالم، قال �لنووي: )و�أما 
�لن�ساء فاإن كن جميعا �سلم عليهن و�إن كانت و�حدة �سلم عليها �لن�ساء وزوجها و�سيدها وحمرمها �سو�ء 
كانت جميلة �أو غريها، و�أما �الأجنبي فاإن كانت عجوز� الت�ستهى ��ستحب له �ل�سالم عليها، و��ستحب لها 
ي�سلم  ت�ستهى ل  �أو عجوز�  �سابة  و�إن كانت  �ل�سالم عليه،  رد  �الآخر  لزم  �سلم منهما  �ل�سالم عليه، ومن 
عليها �الأجنبي ول ت�سلم عليه، ومن �سلم منهما ل ي�ستحق جو�با، ويكره رد جو�به، هذ� مذهبنا ومذهب 
�جلمهور. وقال ربيعة الي�سلم �لرجال على �لن�ساء وال �لن�ساء على �لرجال وهذ� غلط وقال �لكوفيون الي�سلم 

�لرجال على �لن�ساء �إذ� ل يكن فيهن حمرم و�هلل �أعلم()22(؟.
لكن لي�س �لت�سدد يف ذلك حممود، فقد ت�سدد بع�سهم يف م�ساألة �سالة �ملر�أة خارج م�سلى �لن�ساء 
بامل�ساجد، فاإنه قد �تفق �مل�سلمون منذ عهد بعيد، على تخ�سي�س حمل للن�ساء يف �مل�ساجد، كما كان �الأمر 
يف م�سلى �لعيد �أيام �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، لكن بع�س �لنا�س قد يجد م�سلى �لن�ساء مقفواًل، فال 
ت�سلي  يجعلها  ورمبا  يزعم،  كما  �لفتنة  خوف  ونقابها  بجلبابها  كانت  ولو  �مل�سجد،  تدخل  زوجته  يجعل 
قاعدة يف �ل�سيارة، �أو يجعلها توؤخر �ل�سالة، وهذ� خلل يف �لت�سور، وم�سادمة لن�سو�س �ل�سريعة؛ فقد 
كانت �سفوف �لن�ساء خلف �لرجال يف �لعهد �الأول، ففي �سحيح م�سلم عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه، قال: 
قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »خري �سفوف �لرجال �أولها، و�سرها �آخرها، وخري �سفوف �لن�ساء 
ِبيِّ  لُّوَن َمَع �لنَّ �آخرها، و�سرها �أولها«)23(، ومما يدل عليه �أي�سًا حديث �َسْهِل ْبِن �َسْعٍد، َقاَل: َكاَن ِرَجاٌل ُي�سَ

)( رو�سة �لطالبني وعمدة �ملفتني )7/ 23(.  20
)21( مغني �ملحتاج �إلى معرفة معاين �ألفاظ �ملنهاج )4/ 213(.

)22( �سرح �لنووي على م�سلم )14/ 149(.
)23( �سحيح م�سلم )1/ 326 ـ ح440(.
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ُرُءو�َسُكنَّ  َتْرَفْعَن  »اَل  �َساِء:  ِللنِّ َوُيَقاُل  ْبَياِن،  َكَهْيَئِة �ل�سِّ �أَْعَناِقِهْم،  َعَلى  �أُْزِرِهْم  َعاِقِدي  �سلى �هلل عليه و�سلم 
َجاُل ُجُلو�ًسا«)24(. قال �لعلماء �أن ذلك ل�سيق �الأُُزر وخوف �النك�ساف ولهذ� �أمر �لن�ساء �أن ال  َحتَّى َي�ْسَتِوَي �لرِّ
يرفعن قبلهم لئال تقع �أب�سارهن على ما ينك�سف من �لرجال. �لو�جب �أن ت�سلي �ملر�أة �ل�سالة يف وقتها، 

ولي�س عدم فتح باب �لن�ساء يف بع�س �مل�ساجد م�سوغًا �سرعيًا لتاأخريها �ل�سالة.

)24( �أخرجه �لبخاري يف كتاب �ل�سالة باب �إذ� كان �لثوب �سيقًا، )1/ 81 ـ ح362(؛ �أخرجه م�سلم يف �ل�سالة باب �أمر 
�لن�ساء �مل�سليات ور�ء �لرجال )1/ 326 ـ ح441(.
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املطلب الثالث: ك�سف املراأة وجهها.

�ختلف �لعلماء يف ك�سف �ملر�أة وجهها عند �الأجانب، على قولني معروفني، وبغ�س �لنظر عن كون 
وجه �ملر�أة يجب �سرته �أو ال يجب، فقد كتب �لعلماء يف ذلك و�أكرثو�، �إال �أنني �أحب  �أن �أذكر ��ستدالاًل على 
ِتي اَل َيْرُجوَن  �َساِء �لالَّ وجوب تغطية �ل�سابة وجهها عن �لرجال �الأجانب، بقوله تعالى: }َو�ْلَقَو�ِعُد ِمَن �لنِّ
ُ �َسِميٌع َعِليٌم{  َجاٍت ِبِزيَنٍة َو�أَْن َي�ْسَتْعِفْفَن َخرْيٌ َلُهنَّ َو�هللَّ ْعَن ِثَياَبُهنَّ َغرْيَ ُمَترَبِّ ِنَكاًحا َفَلْي�َس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح �أَْن َي�سَ
�إنها نكرة تعم، فال يقول بهذ� �أحد)25(، وال�سيما مع قوله )غري  �لنور: 60، فقوله )ثيابهن( ال يقال فيه 

متربجات بزينة(، فما �لذي ميكن للعجوز �أن ت�سعه من �لثياب وال ت�سعه �ل�سابة؟
�جلوزي:  �بن  يقول  باخلمار،  وبقاوؤها  �جللباب  بو�سع  ثيابها  تخفيف  �ملر�د  �أن  �ملف�سرون  ذكر 
{ �أي: عند �لرجال ويعني بالثياب: �جللباب و�لرد�ء و�لقناع �لذي فوق �خِلمار، هذ�  ْعَن ِثياَبُهنَّ )}�أَْن َي�سَ
جاٍت ِبِزيَنٍة �أي: من غري �أن ُيِرْدَن بو�سع �جِللباب �أن ُترى زينُتهن  �ملر�د بالثياب، ال جميع �لثياب، َغرْيَ ُمَترَبِّ
، قال �بن قتيبة: و�لعرب  ْعَن تلك �لثياب َخرْيٌ َلُهنَّ ج: �إِظهار �ملر�أة حما�سنها، َو�أَْن َي�ْسَتْعِفْفَن فال َي�سَ و�لتربُّ
تقول: �مر�أٌة و��سٌع: �إِذ� كرِبْت فو�سعت �خِلمار، وال يكون هذ� �إِال يف �لهِرمة. قال �لقا�سي �أبو يعلى: ويف 
هذه �الآية داللة على �أنه ُيباح للعجوز ك�سف وجهها ويديها بني يدي �لرجال، و�أما �سعرها، فيحرم �لنظر 

�إليه ك�سعر �ل�سابهّة()26(.
�إذ�  وقال �ملاوردي: )فيه قوالن: �أحدهما: جلبابها وهو �لرد�ء �لذي فوق خمارها فت�سعه عنها 
زيد. }َغرْيَ  بن  قاله جابر   ، ورد�وؤها  �لثاين: خمارها  و�بن جبري.  م�سعود  �بن  قاله  ثيابها  باقي  �سرتها 
َجاِت ِبِزيَنٍة{ و�لتربج �أن تظهر من زينتها ما ي�ستدعي �لنظر �إليها فاإنه يف �لقو�عد وغريهن حمظور.  ُمَترَبِّ
و�ل�سابات  يبد �سيء من عور�تهن.  �لنفو�س عنهن ما ل  �لقو�عد بو�سع �جللباب الن�سر�ف  و�إمنا خ�س 

�مل�ستهيات مينعن من و�سع �جللباب �أو �خلمار ويوؤمرن بلب�س �أكثف �جلالبيب لئال ت�سفهن ثيابهن)27(.
وهذ� �لذي �أ�سار �إليه �ملاوردي يف قول �بن زيد؛ ل �أقف على من �سرح به حتى ممن ذكر جو�ز 
�أي  �أو �لرد�ء، وتبقى باخلمار،  ك�سف �لوجه، فهو غريب، وجل �ملف�سرين على �الأول، وهو و�سع �جللباب 
تك�سف وجهها، ومن هنا كان �لقول بتغطية �لوجه لل�سابة من �لقوة مبكان)28(، الأنه لو جاز لل�سابة ك�سفه، 

فما �لذي ترتخ�س به �ملتجالة �لعجوز)29(؟؟

.» ْعَن ِمْن ِثَياِبِهنَّ ُ َعْنُه َو�أَُبيِّ ْبِن َكْعٍب: »�أَْن َي�سَ َي �هللَّ )25( قال �لبغوي )6/ 62(: َويِف ِقَر�َءِة �ْبِن َم�ْسُعوٍد َر�سِ
)26( ز�د �مل�سري يف علم �لتف�سري )3/ 306(.

)27( تف�سري �ملاوردي »�لنكت و�لعيون« )4/ 121، 122(.
)28( �إذ ل �أجد من �سرح باأن �لعجوز تخرج ب�سعرها، وحتى �ل�سيخ �الألباين رغم �سر�حته يف �جلهر بك�سف �لوجه، �إال 

�أنه ل ي�ستوف بحث هذ� �لدليل على ما ذهب �إليه يف كتابيه �حلجاب و�لرد �ملفحم.
)29( �ملتجالة: هي �لعجوز �لفانية �لتي ال �إرب للرجال فيها، وقريب منها: �ملر�أة �لربزة: وهي �ملر�أة �لعفيفة �لتي تربز 

دور فقه املوازنات في احلياة املعاصرة فقه املوازنات في قضايا املرأة



22142215

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املطلب الرابع: ترخي�س ال�سريعة يف ال�سرورات

ل�سرورة  �إليها  و�لنظر  �لعورة  ك�سف  يجوز  �أنه  �لفقهاء  ذكر  ولذ�  �ملحظور�ت،  تبيح  �ل�سرور�ت 
�إليه �حلاجة من بدن �ملر�أة �الأجنبية من  �لتد�وي)30(. قال �بن قد�مة: يباح للطبيب �لنظر �إلى ما تدعو 
�لعورة وغريها فاإنه مو�سع حاجة)31(. قال �ل�سربيني �خلطيب: و�أما عند �حلاجة فالنظر و�للم�س مباحان 
لف�سد وحجامة وعالج ولو يف فرج للحاجة �مللجئة �إلى ذلك والأن يف �لتحرمي حينئذ حرجا، فللرجل مد�و�ة 

�ملر�أة وعك�سه وليكن ذلك بح�سرة حمرم �أو زوج �أو �مر�أة)32(.
وذكر �لعلماء مو��سع كثرية جلو�ز �لنظر، من ق�ساء و�سهادة، وبيع و�سر�ء، وتعليم وغري ذلك.

للرجال وتتحدث معهم وهي �لتي �أ�سنت وخرجت عن حد �ملحجوبات، وكذ� �لقاعد، بغري هاء، وهي �لتي قعدت عن 
�لت�سرف من �ل�سن وعن �لولد و�ملحي�س، �نظر تف�سري �بن �لعربي 3 / 418 - 419 و�نظر تف�سري �لقرطبي 12 / 

309، حا�سية �لعدوي على �سرح �لر�سالة 2 / 421 ن�سر د�ر �ملعرفة، و�لفو�كه �لدو�ين 2 / 410.
156/10؛ بد�ئع �ل�سنائع 124/5؛ ومغني �ملحتاج 133/3؛ و�ملغني 558/6؛  )30( انظر يف ذلك: املب�سوط لل�سرخ�سي 

وك�ساف �لقناع 265/1. 
)31( �ملغني 558/6. 

)32( مغني �ملحتاج 133/3.
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املبحث الثاين: موازنات �سرعية يف ق�سايا املراأة التقليدية

املطلب الأول: املوازنة بني وجوب النقاب وغ�س الب�سر

مما ينبغي �لتنبه له �أن غ�س �لب�سر عن �ملر�أة لي�س م�سروطًا بكونها كا�سفة �لوجه، بل لو كانت 
جملببة منقبة فقد �سرع غ�س �لب�سر، ومن لطيف ما ذكره �لعلماء ما جاء يف �لنهاية للرملي، حيث قال: 
اِجِرَها َكَما  ِتي اَل َيِبنُي ِمْنَها َغرْيُ َعْيَنْيَها َوحَمَ َظُر �إَلى �مْلُْنَتِقَبِة �لَّ �ِجُح َحُرَم �لنَّ )َوَحْيُث ِقيَل ِبالتَّْحِرمِي، َوُهَو �لرَّ

َما �إَذ� َكاَنْت َجِميَلًة َفَكْم يِف �مْلََحاِجِر ِمْن َخَناِجِر()33(. َبَحَثُه �اْلأَْذَرِعيُّ َواَل �ِسيَّ
�ْخَتاَرُه  )َوَما  قال:  �لفتنة،  خوف  عنها  �لب�سر  غ�س  �أي�سًا  ذكر  فقد  عجوزً�  كانت  فلو  و�أي�سًا 
�َساِء{  ْمٍع ِمْن ِحلِّ َنَظِر َوْجِه َوَكفٍّ َعُجوٍز ُتوؤَْمُن �ْلِفْتَنُة ِمْن َنَظِرَها اِلآَيِة }َو�ْلَقَو�ِعُد ِمَن �لنِّ �اْلأَْذَرِعيُّ َتَبًعا جِلَ

ا َمرَّ ِمْن �َسدِّ �ْلَباِب َو�أَنَّ ِلُكلِّ �َساِقَطٍة اَلِقَطٌة()34(. ِعيٌف َمْرُدوٌد مِبَ �لنور: 60 �سَ
؟  ُدوَرُهنَّ َوُرُءو�َسُهنَّ ويف �لبخاري:َ َقاَل �َسِعيُد ْبُن �أَِبي �حَل�َسِن، ِلْلَح�َسِن: �إِنَّ ِن�َساَء �لَعَجِم َيْك�ِسْفَن �سُ
اِرِهْم َوَيْحَفُظو� ُفُروَجُهْم{  و� ِمْن �أَْب�سَ : }ُقْل ِلْلُموؤِْمِننَي َيُغ�سُّ ِ َعزَّ َوَجلَّ « ، َقْوُل �هللَّ َرَك َعْنُهنَّ ِرْف َب�سَ َقاَل: »��سْ
 } َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ اِرِهنَّ  �أَْب�سَ َن ِمْن  �سْ ِلْلُموؤِْمَناِت َيْغ�سُ َلُهْم }َوُقْل  ا اَل َيِحلُّ  َقَتاَدُة: » َعمَّ َوَقاَل  �لنور: 30 
ِتي َلْ  َظِر �إَِلى �لَّ : يِف �لنَّ ْهِريُّ َظِر �إَِلى َما ُنِهَي َعْنُه » َوَقاَل �لزُّ { غافر: 19 : ِمَن �لنَّ �لنور: 31 }َخاِئَنَة �الأَْعنُيِ

ِغرَيًة)35(. َظُر �إَِلْيِه، َو�إِْن َكاَنْت �سَ ْن ُي�ْسَتَهى �لنَّ ، مِمَّ َظُر �إَِلى �َسْيٍء ِمْنُهنَّ ُلُح �لنَّ �َساِء: اَل َي�سْ �ْس ِمَن �لنِّ حَتِ
فالتوجيه �لرباين للرجال �أن يخف�سو� طرفهم وال ينظرو� �إلى �لن�ساء �الأجنبيات م�سلمات �أو غري 
�مل�سلمات  للن�ساء  بالن�سبة  �الأمر  وكذلك  �لزنا،  �لوقوع يف  �لفروج وعدم  وذلك هو طريق حفظ  م�سلمات 
�إلى ما ال يحل  �إلى �لرجال غري �ملحارم لهن، و�ملر�د بـ)خائنة �الأعني( هي: �لنظرة �مل�سرتقة  ونظرهن 

و�لرجل ينظر �إلى �ملر�أة �حل�سناء تر به �أو يدخل بيتا هي فيه فاإذ� فطن لها غ�س ب�سره.
عن جرير بن عبد �هلل ر�سي �هلل عنه، قال: »�ساألت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم عن نظر 

)33( نهاية �ملحتاج �إلى �سرح �ملنهاج )6/ 188(.

)34( نهاية �ملحتاج �إلى �سرح �ملنهاج )6/ 188(.
)35( �سحيح �لبخاري )8/ 50(.
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�لفجاءة)36( فاأمرين �أن �أ�سرف ب�سري«)37(.
وقد ذكر �لقا�سي عيا�س وتابعه �لنووي وغريهما �أن يف هذ� حجة �أنه ال يجب على �ملر�أة �أن ت�سرت 
وجهها يف طريقها و�إمنا ذلك �سنة م�ستحبة لها - ويجب على �لرجال غ�س �لب�سر عنها يف جميع �الأحو�ل، 
وال يظهر هذ� �لذي قااله، ملا تقدم �أن غ�س �لب�سر يكون �أي�سًا عن �ملنتقبة، بل عن �سخ�سها يف �جلملة، 

فقد يرى منها ما يفتنت به، و�إن كانت متجلببة.

)36( ) نظر �لفجاءة( ويقال بفتح �لفاء و�إ�سكان �جليم و�لق�سر �لفجاأة لغتان هي �لبغتة ومعنى نظر �لفجاأة �أن يقع نظره 
على �الأجنبية من غري ق�سد فال �إثم عليه يف �أول ذلك فيجب عليه �أن ي�سرف ب�سره يف �حلال فاإن �سرف يف �حلال 

فال �إثم عليه و�إن ��ستد�م �لنظر �أثم.
)37( �أخرجه م�سلم )3/ 1699 ـ ح2159(.
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املطلب الثاين: املوازنة بني قرار املراأة وخروجها:

ِة �اْلأُوَلى{  اِهِليَّ َج �جْلَ ْجَن َترَبُّ �الأ�سل بقاء �ملر�أة يف �لبيت، قال تعالى :}َوَقْرَن يِف ُبُيوِتُكنَّ َواَل َترَبَّ
]�الأحز�ب: 33، و�سح عنه �سلى �هلل عليه و�سلم قوله: “�ملر�أة عورة و�إنها �إذ� خرجت ��ست�سرفها �ل�سيطان، 
�إلى �هلل منها يف قعر بيتها”)38(. و��ست�سر�ف �ل�سيطان لها يعني �أن يزينها يف نظر  و�إنها ال تكون �أقرب 
حاجبك  على  يدك  ت�سع  �أن  )�ال�ست�سر�ف(  بها)39(،و�أ�سل  ويغوي  ليغويها،  �إليها  نظر  �أي  وقيل  �لرجال. 
�إليه من  ينظر  كاأنه  �لعلو،  �ل�سرف:  و�أ�سله من  �ل�سيء  ي�ستبني  �ل�سم�س حتى  ي�ستظل من  كالذي  وتنظر، 
مو�سع مرتفع فيكون �أكرث الإدر�كه)40(. و�إن مما ال �سك فيه �أن �ال�ست�سر�ف �ملذكور ي�سمل �ملر�أة ولو كانت 

�ساترة لوجهها، فهي عورة على كل حال عند خروجها)41(.
لكن لي�س معنى ذلك عدم جو�ز خروج �ملر�أة، فعن عائ�سة �أم �ملوؤمنني ر�سي �هلل عنها، �أنها قالت: 
يا ر�سول �هلل، نرى �جلهاد �أف�سل �لعمل، �أفال جناهد؟ قال: »ال، لكن �أف�سل �جلهاد حج مربور«)42(. قال 

�بن حجر: )وفيه دليل على �أن �الأمر بالقر�ر يف �لبيوت لي�س على �سبيل �لوجوب()43(
�أدلة كثرية تدل على جو�ز خروج �ملر�أة عند �حلاجة، فقد ثبت يف �ل�سحيحني عن  وقد وردت 
 ،)44(» اَجِتُكنَّ ُه َقْد �أُِذَن َلُكنَّ �أَْن َتْخُرْجَن حِلَ عائ�سة ر�سي �هلل عنها �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »�إِنَّ

.)45(» َو�ِئِجُكنَّ ُ َلُكنَّ �أَْن َتْخُرْجَن حِلَ ويف رو�ية للبخاري »َقْد �أَِذَن �هللَّ
خدمة  على  كالقيام  كثرية،  باأعمال  يقمن  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  عهد  يف  �لن�ساء  وكن 
با�سرن  ورمبا  �لقتلى  وينقلن  ويد�وين �جلرحى  �لعط�سى  ي�سقني  �لغزو  و�خلروج يف  و�إطعامهم  �ل�سيوف 

)38( �أخرجه �لطرب�ين يف » �الأو�سط » و�سححه �الألباين يف �سل�سلة �الأحاديث �ل�سحيحة )6/ 424 ـ ح2688(.
)39( مرقاة �ملفاتيح لعلي �لقاري )3 / 411(.

)40( �لنهاية يف غريب �حلديث و�الأثر )2/ 462(.
)41( �سل�سلة �الأحاديث �ل�سحيحة )6/ 424(.

)42( فتح �لباري البن حجر )3/ 382 ـ ح1520(.

)43( فتح �لباري البن حجر )3/ 382 ـ ح1520(.
)44( �أخرجه �لبخاري )6/ 120 ـ ح4795(، و�أخرجه م�سلم يف �ل�سالم باب �إباحة �خلروج للن�ساء لق�ساء حاجة �الإن�سان 

رقم 2170.
)45( �سحيح �لبخاري، )38/7 ـ ح5237(.
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�لقتال باأنف�سهن عند �ل�سرورة، وكل ذلك ثبتت به �الأحاديث �ل�سحيحة)46(.
َها  ٍة ِمْن َبِني ُعْذَرَة، �أَنَّ مِّ َكْب�َسَة، �ْمَر�أَ لكن يظهر و�هلل �أعلم �أن هذ� لي�س م�سطردً�، فقد ثبت َعْن �أُ
، �إِينِّ اَل �أُِريُد �ْلِقَتاَل،  ِ ، �ْئَذْن يِل �أَْن �أَْخُرَج َمَع َجْي�ِس َكَذ� َوَكَذ� َقاَل: »اَل« َقاَلْت: َيا َنِبيَّ �هللَّ ِ َقاَلْت: َيا َر�ُسوَل �هللَّ
َلِك«)47(. يف  اَلأَِذْنُت  ُفاَلَنُة،  ُيَقاُل: َخَرَجْت  ًة،  َتُكوَن �ُسنَّ �أَْن  َقاَل: »َلْواَل  َو�مْلَِري�َس  ِريَح  �أَُد�ِوَي �جْلَ �أَْن  �أُِريُد  ا  َ �إِمنَّ
حني ثبت يف �سحيح م�سلم عن �بن عبا�س �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم كان يغزو بالن�ساء، يد�وين 

�ملر�سى ويحذين من �لغنيمة)48(.
فالبد من �أن جنمع بني �الأمرين، باأن يحمل هذ� على حال، وهذ� على حال، ويف رو�ية �بن �سعد 
ًد�  مَّ ا�ُس �أَنَّ حُمَ ُث �لنَّ : �ْجِل�ِسي. ال َيَتَحدَّ ِ ما يحل �الإ�سكال فقد �أخرج رو�ية �أم كب�سة، وفيها: َفَقاَل َر�ُسوُل �هللَّ

َيْغُزو ِباْمَر�أٍَة)49(.
ومال �بن حجر يف �الإ�سابة �إلى �لن�سخ: )وميكن �جلمع بني هذ� وبني ما تقدم يف ترجمة �أم �سنان 
�الأ�سلمي- �أن هذ� نا�سخ لذ�ك، الأن ذلك كان بخيرب، وقد وقع قبله باأحد كما يف �ل�سحيح من حديث �لرب�ء 

بن عازب، وكان هذ� بعد �لفتح()50(.
ونقله �ل�سيخ �الألباين يف �ل�سل�سلة �ل�سحيحة، وعقب عليه بقوله: )ولكن ال �سرورة عندي الدعاء 
مببا�سرة  و�ن�سغالهم  �لرجال،  لقلة  �حلاجة  �أو  �ل�سرورة  على  حتمل  و�إمنا  ونحوها،  �الأحاديث  هذه  ن�سخ 
�لقتال، و�أما تدريبهن على �أ�ساليب �لقتال و�إنز�لهن �إلى �ملعركة يقاتلن مع �لرجال كما تفعل بع�س �لدول 
�ل�سالح،  �ليوم، فهو بدعة ع�سرية، وقرمطة �سيوعية، وخمالفة �سريحة ملا كان عليه �سلفنا  �الإ�سالمية 
و�هلل  �لعدو.  بيد  �الأ�سر  وقعن يف  ما  �إذ�  بهن  يليق  ال  ملا  لهن  وتعري�س  له،  يخلقن  للن�ساء مبا ل  وتكليف 

�مل�ستعان()51(.
وميكن -و�هلل �أعلم- �لنظر حلال �ملر�أة �لتي تخرج، فاإن �ملر�أة �إن كانت لي�ست يف حاجة للعمل، 
�بن  قال  �لق�س�س: 23،  َكِبرٌي{  �َسْيٌخ  : }َو�أَُبوَنا  �سعيب  �بنتا  �إليه  �أ�سارت  ما  وهو  للخروج؟،  فما حاجتها 

)46( �نظر �لرد �ملفحم لالألباين �س 149، وما بعدها.
�ل�سل�سلة  يف  �الألباين  و�سححه  ح4443(،  ـ   363  /4( �الأو�سط  �ملعجم  �الأو�سط«،   »�ملعجم  يف  �لطرب�ين  �أخرجه   )47(

�ل�سحيحة )6/ 547 ـ ح 2740(.
)48( �سحيح م�سلم )3/ 1444 ـ ح1812(.

)49( الطبقات الكربى ط العلمية )8/ 238(.

)50( �الإ�سابة يف تييز �ل�سحابة )8/ 455(.
)51( �سل�سلة �الأحاديث �ل�سحيحة )6/ 549، 550(.
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�جلوزي: )و�ملعنى: نحن �مر�أتان ال ن�ستطيع �أن نز�حم �لرجال، َو�أَُبونا �َسْيٌخ َكِبرٌي ال َيْقِدر �أن َي�ْسقَي ما�سيته 
من �لِكرَب فلذلك �ْحَتْجَنا نحن �إِلى �أن ن�سقَي()52(.

�أن جتد  فاأر�دت  ُطلقْت خالتي،  �لو�دي ما رو�ه م�سلم عن جابر ر�سي �هلل عنه قال:  ومن هذ� 
نخلها، فزجرها رجل �أن تخرج، فاأتت �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، فقال: »بلى فجدي نخلك، فاإنك ع�سى 
ِقي ِمْنُه �أَْو  دَّ ي َنْخَلِك، َلَعلَِّك �أَْن َت�سَ �أن ت�سدقي، �أو تفعلي معروفا«)53(؛ ويف رو�ية: َفَقاَل َلَها: »�ْخُرِجي َفُجدِّ

)54(»� َتْفَعِلي َخرْيً
فاإن كانت �ملر�أة تدير م�سنع �لرجال يف �لبيوت، فاإنه تخرج للعمل من ال ُيحتاج لها يف ذلك، �أو 
كان خروجها �أعظم م�سلحة، كما ذكر عن م�ست�سفى رفيدة ر�سي �هلل عنها، ففي �ل�سرية �أنها كانت خيمة 
المر�أة تقوم بخدمة �ملر�سى، و�أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال يف �ساأن �سعد بن معاذ ملا جرح: )�جعلوه 
يف خيمة رفيدة حتى �أعوده من قرب، �أي الأن رفيدة ر�سي �هلل عنها كان لها خيمة يف �مل�سجد تد�وي فيها 
َعَلى  ِبَنْف�ِسَها  َت�ِسُب  �جلرحى من �ل�سحابة ممن ل يكن له من يقوم عليه( )55(. وعند �بن ه�سام: )َوحَتْ

ْيَعٌة ِمْن �مْلُ�ْسِلِمنَي()56(. ِخْدَمِة َمْن َكاَنْت ِبِه �سَ
وما خرجت بع�س ن�ساء �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم بعد موت �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �إال للحج، 
ا ِهَي َهِذِه ُثمَّ  َ ِة �ْلَوَد�ِع: “ �إِمنَّ حلديث �أبي هريرة َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هلِل �سلى �هلل عليه و�سلم اِلأَْزَو�ِجِه يِف َحجَّ
ٌة َبْعَدَما  ُكَنا َد�بَّ رِّ ُهَما َقاَلَتا: اَل حُتَ ِر)57(. ويف رو�ية: )َفَكاَن ُكلُُّهنَّ ُي�َساِفْرَن �إِالَّ َزْيَنَب َو�َسْوَدَة َفاإِنَّ �سْ ُظُهوُر �حْلَ
�َسِمْعَنا ِمْن َر�ُسوِل �هلِل �سلى �هلل عليه و�سلم()58(.و�أما خروج عائ�سة يف �جلمل فقد قال �بن حجر: )و�لعذر 
عن عائ�سة �أنها تاأولت �حلديث �ملذكور كما تاأوله غريها من �سو�حباتها على �أن �ملر�د بذلك �أنه ال يجب 
عليهن غري تلك �حلجة وتاأيد ذلك عندها بقوله �سلى �هلل عليه و�سلم :لكن �أف�سل �جلهاد �حلج و�لعمرة 

)52( ز�د �مل�سري يف علم �لتف�سري )3/ 380(.
)53( �أخرجه م�سلم )2/ 1121 ـ ح1483(، ومعنى جتد نخلها؛ �جلد�د بالفتح و�لك�سر �سر�م �لنخل وهو قطع ثمرتها.

)54( �أخرجه �أبو د�ود )2/ 289 ـ ح2297(.
)55( �ل�سرية �لنبوية، البن �إ�سحاق )3/ 250(؛ �ل�سرية �حللبية )2/ 447(، وعند �لو�قدي �أن ��سمها كعيبة بنت �سعد 

بن عتبة، مغازي �لو�قدي )2/ 510(.
)56( �سرية �بن ه�سام )2/ 239(.

)57( �أخرجه �أبو د�ود )272/1( و�أحمد )218/5 و 219(، و�سححه �الألباين يف �سل�سلة �الأحاديث �ل�سحيحة )525/5 
ـ ح2401(.

)58( �ل�سنن �لكربى للبيهقي )5/ 373(.
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ومن ثم عقبه �مل�سنف بهذ� �حلديث يف هذ� �لباب وكاأن عمر ر�سي �هلل عنه كان متوقفا يف ذلك ثم ظهر 
له �جلو�ز فاأذن لهن وتبعه على ذلك من ذكر من �ل�سحابة ومن يف ع�سره من غري نكري()59(.

ولذ� فالتي ميكن م�ساركتها حقيقة يف �لعمل و�حلياة �ل�سيا�سية هي من تغريت حياتها �الجتماعية 
�لعامة، وكثري من �لن�ساء �لناجحات يف �لقيادة جند لهن نق�سًا ما يف �حلياة �الجتماعية، فمنعهن من 
�خلروج تعري�س لهن لل�سوؤ�ل، مع ما به من �سغظ نف�سي عليهن، ورمبا �حتاجت �سنع �ملعروف فال ت�ستطيع، 
وقد يكون هذ� �ل�سغط �لنف�سي هو �سبب �أمر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم خلالة جابر باخلروج، »�ْخُرِجي 

.»� ِقي ِمْنُه �أَْو َتْفَعِلي َخرْيً دَّ ي َنْخَلِك، َلَعلَِّك �أَْن َت�سَ َفُجدِّ

)59( فتح �لباري البن حجر )4/ 74(.
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املطلب الثالث: املوازنة بني �سفر املراأة بغري حمرم وبني احلاجة له اأحيانًا

ثبت �لنهي يف �ل�سحيحني عن �سفر �ملر�أة بغري حمرم، م�سرية يوم �أو ليلة �أو بريد، بل باالإطالق 
كما يف حديث عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما، قال: قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »ال ت�سافر �ملر�أة �إال 
مع ذي حمرم، وال يدخل عليها رجل �إال ومعها حمرم« ، فقال رجل: يا ر�سول �هلل �إين �أريد �أن �أخرج يف 

جي�س كذ� وكذ�، و�مر�أتي تريد �حلج، فقال: »�خرج معها«)60(.
قال �بن حجر: وقد عمل �أكرث �لعلماء يف هذ� �لباب باملطلق الختالف �لتقييد�ت وقال �لنووي 
:لي�س �ملر�د من �لتحديد ظاهره بل كل ما ي�سمى �سفر� فاملر�أة منهية عنه �إال باملحرم و�إمنا وقع �لتحديد 
عن �أمر و�قع فال يعمل مبفهومه....و�الختالف �إمنا وقع يف �الأحاديث �لتي وقع فيها �لتقييد بخالف حديث 

�لباب فاإنه ل يختلف على �بن عبا�س فيه)61(. 
وقال �لنووي: �تفق �لعلماء على �أنه لي�س لها �أن تخرج يف غري �حلج و�لعمرة �إال مع ذي حمرم، �إال 
�لهجرة من د�ر �حلرب، فاتفقو� على �أن عليها �أن تهاجر منها �إلى د�ر �الإ�سالم و�إن ل يكن معها حمرم، 
�لدين وتخ�سى على دينها ونف�سها،  �إظهار  ت�ستطع  �إذ� ل  �لكفر حر�م  �إقامتها يف د�ر  �أن  بينهما  و�لفرق 
ولي�س كذلك �لتاأخر عن �حلج فاإنهم �ختلفو� يف �حلج هل هو على �لفور �أم على �لرت�خي)62(.و��ستثنى بع�س 

�ملالكية �ملتجالة �أي �لعجوز �لتي ال ت�ستهى فلها �أن ت�سافر كيف �ساءت)63(.
�أو رفقة  �أو حمرم  �إذ� ل يكن لها زوج  وقد �ختلف �لفقهاء يف وجوب حج �لفري�سة على �ملر�أة 
ماأمونة.  رفقة  �أو  �أو حمرما  �إذ� وجدت زوجا  �إلى وجوب �حلج عليها  و�ل�سافعية  �ملالكية  ماأمونة. فذهب 
وذهب �حلنفية و�حلنابلة �إلى �أن �حلج ال يجب على �ملر�أة �إال �إذ� وجدت زوجا �أو حمرما، وال يعتد بالرفقة 

)60( فتح �لباري البن حجر )4/ 75، 76 ـ ح1862(؛ و�أخرجه م�سلم يف �حلج باب �سفر �ملر�أة مع حمرم �إلى حج وغريه 
رقم 1341، و)ذي حمرم( هو كل ما يحرم عليها �لتزوج منه حرمة موؤبدة وكره مالك رحمه �هلل تعالى �سفرها مع 

�بن زوجها و�إن كان ذ� حمرم منها على �لتاأبيد لف�ساد �لنا�س..
)61( فتح �لباري البن حجر )4/ 76(.

)62( �سرح �لنووي على م�سلم 9 / 104.
)63( �نظر �سرح �لنووي على م�سلم 9 / 104، وفتح �لباري 4 / 91، و�إحكام �الأحكام 3 / 19، وكفاية �لطالب �لرباين 2 

/ 344، ونيل �الأوطار 5 / 16.
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املاأمونة. اإال اأن للحنفية قولني يف حكم املحرم: قول اأنه �سرط وجوب، وقول اأنه �سرط وجوب اأداء)64(.
قال ابن حجر: وامل�سهور عند ال�سافعية ا�سرتاط الزوج اأو املحرم اأو الن�سوة الثقات ويف قول تكفي 
�مر�أة و�حدة ثقة ويف قول نقله �لكر�بي�سي و�سححه يف �ملهذب ت�سافر وحدها �إذ� كان �لطريق �آمنا وهذ� 
كله يف �لو�جب من حج �أو عمرة و�أغرب �لقفال فطرده يف �الأ�سفار كلها و��ستح�سنه �لروياين قال �إال �أنه 

خالف �لن�س)65(. 
�أمهات  �أن  عليه  يدل  �حلج  �سفر  يف  �ساحلة  برفقة  نف�سها  على  و�الأمن  �لطريق  باأمن  و�لتعليل 
�ملوؤمنني حججن بعد �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، قال �بن حجر: )ومن �الأدلة على جو�ز �سفر �ملر�أة مع 
ون�ساء  �لرحمن بن عوف  �لباب التفاق عمر وعثمان وعبد  �أحاديث  �أول  �لطريق  �أمن  �إذ�  �لثقات  �لن�سوة 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم على ذلك وعدم نكري غريهم من �ل�سحابة عليهن يف ذلك ومن �أبى ذلك من 
�أمهات �ملوؤمنني فاإمنا �أباه من جهة خا�سة كما تقدم ال من جهة توقف �ل�سفر على �ملحرم، ولعل هذ� هو 

�لنكتة يف �إير�د �لبخاري �حلديثني �أحدهما عقب �الآخر)66(. 
، َقاَل: َبْيَنا �أََنا  و�لتعليل باأمن �لطريق و�الأمن على نف�سها يف غري �سفر �حلج حديث َعِديِّ ْبِن َحاِتٍ
ِبيِل، َفَقاَل:  ِبيِّ �سلى �هلل عليه و�سلم �إِْذ �أََتاُه َرُجٌل َف�َسَكا �إَِلْيِه �لَفاَقَة، ُثمَّ �أََتاُه �آَخُر َف�َسَكا �إَِلْيِه َقْطَع �ل�سَّ ِعْنَد �لنَّ
ِعيَنَة  َينَّ �لظَّ ، َهْل َر�أَْيَت �حِلرَيَة؟« ُقْلُت: َلْ �أََرَها، َوَقْد �أُْنِبْئُت َعْنَها، َقاَل »َفاإِْن َطاَلْت ِبَك َحَياٌة، َلرَتَ »َيا َعِديُّ
اُر  ، - ُقْلُت ِفيَما َبْيِني َوَبنْيَ َنْف�ِسي َفاأَْيَن ُدعَّ َ ُل ِمَن �حِلرَيِة، َحتَّى َتُطوَف ِبالَكْعَبِة اَل َتَخاُف �أََحًد� �إِالَّ �هللَّ َتْرحَتِ
اَل  ِبالَكْعَبِة  َتُطوَف  َحتَّى  �حِلرَيِة  ِمَن  ُل  َتْرحَتِ ِعيَنَة  �لظَّ َفَر�أَْيُت   : َعِديٌّ ...َقاَل  �لِباَلَد،  ُرو�  �َسعَّ َقْد  ِذيَن  �لَّ ٍئ  َطيِّ
)67(، ويف رو�ية �لطرب�ين: َعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتٍ َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هلِل �سلى �هلل عليه و�سلم: “ َيا  َ َتَخاُف �إِالَّ �هللَّ
ْئَب  رَيَة اَل َتَخاُف �إِالَّ �هلَل َو�لذِّ وِر �ْلَيَمِن َحتَّى َتاأِْتَي �حْلِ ِعيَنُة ِمْن ُق�سُ َعِديَّ ْبَن َحاِتٍ َكْيَف �أَْنَت �إَِذ� َخَرَجِت �لظَّ

َعَلى َغَنِمَها؟ ُقْلُت: َويِل َطيٌّ وَمقاِتُبها َوِرَجاُلَها “ َقاَل: �إًِذ� َيْكِفيَها �هلُل َوَما �ِسَو�َها)68(.
فهذ� �حلديث فيه ذكر �سفر �ملر�أة بغري حمرم وقت �الأمن، قال �حلافظ: )ول يختلفو� �أن �لن�ساء 

)64( �بن عابدين 1 / 145، 146، و�خلر�سي 1 / 287، و�لقليوبي 2 / 89، وك�ساف �لقناع 2 / 394. �ملو�سوعة �لفقهية 
�لكويتية )36/ 207(.

)65( فتح �لباري البن حجر )4/ 76(.

)66( فتح �لباري البن حجر )4/ 76(.
)67( �أخرجه �لبخاري )4/ 197 ـ 3595(، و)دعار( جمع د�عر وهو �خلبيث �ملف�سد �لفا�سق و�ملر�د بهم قطاع �لطرق. 

)�سعرو� �لبالد( �أ�سعلو� فيها نار �لفتنة و�أف�سدوها..
)68( �ملعجم �لكبري للطرب�ين )17/ 77 ـ ح169(.
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كلهن يف ذلك �سو�ء �إال ما نقل عن �أبي �لوليد �لباجي �أنه خ�سه بغري �لعجوز �لتي ال ت�ستهى وكاأنه نقله من 
�خلالف �مل�سهور يف �سهود �ملر�أة �سالة �جلماعة قال بن دقيق �لعيد �لذي قاله �لباجي تخ�سي�س للعموم 
باأن لكل �ساقطة القطة، و�ملتعقب ر�عى �الأمر  �إلى �ملعنى يعني مع مر�عاة �الأمر �الأغلب وتعقبوه  بالنظر 
النادر وهو االحتياط، قال واملتعقب على الباجي يرى جواز �سفر املراأة يف االأمن وحدها فقد نظر اأي�سا اإلى 
�ملعنى يعني فلي�س له �أن ينكر على �لباجي، و�أ�سار بذلك �إلى �لوجه �ملتقدم و�الأ�سح خالفه. وقد �حتج له 
بحديث عدي بن حات مرفوعا يو�سك �أن تخرج �لظعينة من �حلرية توؤم �لبيت ال زوج معها �حلديث وهو يف 
�لبخاري وتعقب باأنه يدل على وجود ذلك ال على جو�زه و�أجيب باأنه خرب يف �سياق �ملدح ورفع منار �الإ�سالم 

فيحمل على �جلو�ز)69(.
فدلَّ ذلك على �سحة ا�سرتاط )االأمن( يف �سفر املراأة مطلقًا للحج وغريه.

وبقيت م�ساألتان:
الأولى: هل تغري و�سائل �ل�سفر يوؤثر يف �حلكم؟

�أي�سًا بحالة وهيئة، و�لذي رجحه �سيخ �الإ�سالم �بن  و�لتغري يكون بزمان، �أو مبكان، كما يكون 
تيمية �أن �ل�سفر حالة وهيئة، ولي�س �ل�سفر حمدودً� بزمان �أو م�سافة، يقول: )وعلى هذ� فامل�سافر ل يكن 
م�سافر� لقطعه م�سافة حمدودة وال لقطعه �أياما حمدودة بل كان م�سافر� جلن�س �لعمل �لذي هو �سفر وقد 
يكون م�سافر� من م�سافة قريبة وال يكون م�سافر� من �أبعد منها: مثل �أن يركب فر�سا �سابقا وي�سري م�سافة 
بريد ثم يرجع من �ساعته �إلى بلده فهذ� لي�س م�سافر�. و�إن قطع هذه �مل�سافة يف يوم وليلة ويحتاج يف ذلك 
�إلى حمل ز�د ومز�د كان م�سافر� كما كان �سفر �أهل مكة �إلى عرفة. ولو ركب رجل فر�سا �سابقا �إلى عرفة 
ثم رجع من يومه �إلى مكة ل يكن م�سافر�. يدل على ذلك �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ملا قال: }مي�سح 
�مل�سافر ثالثة �أيام ولياليهن - و�ملقيم يوما وليلة{ فلو قطع بريد� يف ثالثة �أيام كان م�سافر� ثالثة �أيام 
ولياليهن فيجب �أن مي�سح م�سح �سفر ولو قطع �لربيد يف ن�سف يوم ل يكن م�سافر�. فالنبي �سلى �هلل عليه 
و�سلم �إمنا �عترب �أن ي�سافر ثالثة �أيام �سو�ء كان �سفره حثيثا �أو بطيئا �سو�ء كانت �الأيام طو�ال �أو ق�سار� 
ومن قدره بثالثة �أيام �أو يومني جعلو� ذلك ب�سري �الإبل و�الأقد�م وجعلو� �مل�سافة �لو�حدة حد� ي�سرتك فيه 
جميع �لنا�س حتى لو قطعها يف يوم جعلوه م�سافر� ولو قطع ما دونها يف ع�سرة �أيام ل يجعلوه م�سافر� وهذ� 

بيان �الإميان  �لنووي يف �سرح حديث جربيل يف  و�أما ما قال  �بن حجر:  �لباري البن حجر )4/ 76(، وقال  )69( فتح 
و�الإ�سالم عند قوله �أن تلد �الأمة ربتها فلي�س فيه داللة على �إباحة بيع �أمهات �الأوالد وال منع بيعهن خالفا ملن ��ستدل 
به يف كل منهما الأنه لي�س يف كل �سيء �أخرب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم باأنه �سيقع يكون حمرما وال جائز� �نتهى وهو 

كما قال لكن �لقرينة �ملذكورة تقوي �ال�ستدالل به على �جلو�ز.
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خمالف لكالم �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم()70(.
وعليه فلو ذهبت املراأة بالطائرة من الريا�ض اإلى جدة، اأو من جدة اإلى القاهرة والرباط ونحو 
ذلك، ل تكن م�سافرة �ل�سفر �لذي يوجب �ملحرم، مبقت�سى كالمه، وبه يقول بع�س �لعلماء �ملعا�سرين)71(.

الثانية: �أو�ساع �ل�سفر:

�ل�سفر بالطائرة �أكرث �أمانًا �الآن يف �جلملة من �مل�سي بغري �سفر قدميًا.
 ُ َي �هللَّ َر�سِ َبْكٍر  �أَِبي  ِبْنِت  �أَ�ْسَماَء  َعْن  �لبخاري  �أن نلحظه من بع�س �لن�سو�س؛ ففي  وهذ� ميكن 
ِ �سلى �هلل عليه و�سلم َعَلى َر�أْ�ِسي،  ِتي �أَْقَطَعُه َر�ُسوُل �هللَّ َبرْيِ �لَّ َوى ِمْن �أَْر�ِس �لزُّ َعْنُهَما، َقاَلْت: »ُكْنُت �أَْنُقُل �لنَّ
ِبيَّ �سلى �هلل عليه و�سلم �أَْقَطَع)72(  ْمَرَة، َعْن ِه�َساٍم، َعْن �أَِبيِه: �أَنَّ �لنَّ ي َعَلى ُثُلَثْي َفْر�َسٍخ« َوَقاَل �أَُبو �سَ َوِهَي ِمنِّ

رِي)73(. �سِ ا ِمْن �أَْمَو�ِل َبِني �لنَّ َبرْيَ �أَْر�سً �لزُّ
و�أر�س �لزبري كانت خارج �ملدينة، من �أر�س بني �لن�سري)74(، فهي ر�سي �هلل عنها كانت حتمل 
�لنوى وت�سي به ما يناهز خم�سة كيلومرت�ت الأنها تقول )على ثلثى فر�سخ( �أي من م�سكنها باملدينة و�أما 
�لفر�سخ فهو ثالثة �أميال و�مليل �ستة �آالف ذر�ع و�لذر�ع �أربعة وع�سرون �إ�سبعا معرت�سة معتدلة و�الإ�سبع 
�ست �سعري�ت معرت�سات معتدالت. فاإذ� قلنا �لذر�ع نحو 48 �سم، كان �مليل نحو 2.88 كيلو مرت�، و�مليالن 

5.76 كيلو مرتً�. 
فاأي �الأمرين �أكرث �أمانًا للمر�أة �أن ت�سي خم�سة �أو �ستة كيلومرت�ت ملدة �ساعة �أو �ساعتني وحدها 

يف �سحر�ء �أو برية �أو بني �ملز�رع، �أو ت�سافر يف طائرة بها مئات �لركاب؟
وملا قدم �ليهود �ملدينة نزلو� �ل�سافلة فا�ستوخموها فاأتو� �لعالية فنزل بنو �لن�سري بطحان)75(، 

)70( جمموع �لفتاوى )24/ 119(.
)71( هذ� كان قول �ل�سيخ عبد �هلل بن جربين رحمه �هلل، وقد ناق�سته فيه، وفهمت منه ترجيحه ملذهب �سيخ �الإ�سالم، 

وبنحوه يقول �ل�سيخ �أبو بكر جابر �جلز�ئري.
)72( وقوله:«�أقطع �لزبري«، قال �ل�سندي، �أي: �أعطاه �أر�سا، يقال: قطع �الإمام �أر�سا له، و�أقطعه �إياها: �إذ� �أعطاه، وهو 

�أعم من �لتمليك، فاإنه يكون تليكا وغريه..
)73( �سحيح �لبخاري )4/ 95 ـ ح3151(، وله رو�يات منها يف �سحيح �لبخاري )7/ 35 ـ 5224(، ويف م�سلم يف �ل�سالم 

باب �إرد�ف �ملر�أة �الأجنبية �إذ� �أعيت يف �لطريق، )4/ 1716 ـ ح2182(.
)74( وقوله:«�أقطع �لزبري«، قال �ل�سندي، �أي: �أعطاه �أر�سا، يقال: قطع �الإمام �أر�سا له، و�أقطعه �إياها: �إذ� �أعطاه، وهو 

�أعم من �لتمليك، فاإنه يكون تليكا وغريه.
)75( معجم �لبلد�ن )1/ 446(، وفاء �لوفاء باأخبار د�ر �مل�سطفى )3/ 67(.



22262227

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

وكانت منازل �ليهود غري �آمنة �لطريق �أول �الأمر، حتى �إن عبد �هلل بن �سهل قتل بخيرب غيلة، فقال �لنبي 
ا �أَْن ُيوؤِْذُنو� ِبَحْرٍب« كما يف حدبث �لق�سامة، عن  اِحَبُكْم، َو�إِمَّ ا �أَْن َيُدو� �سَ �سلى �هلل عليه و�سلم الأقربائه: »�إِمَّ

�سهل بن �أبي حثمة، يف �ل�سحيحني)76(.

)76( �سحيح �لبخاري )9/ 75 ـ ح7192(؛ �سحيح م�سلم )3/ 1294 ـ ح1669(.
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املبحث الثالث: موازنات �سرعية يف ق�سايا املراأة املعا�سرة.

املطلب الأول: املوازنة بني قرار املراأة وقيامها بال�سورى:

َحاب، َفَقاَل: }َو�َساِوْرُهْم يِف �الأَْمِر{  �أَمر تَبارك َوَتَعاَلى َر�ُسوله �سلى �هلل عليه و�سلم مب�ساورة �اْلأَ�سْ
�آل عمَر�ن: 159 َوَذِلَك على ��ستطابة ُنُفو�سهم. و�لن�ساء �سقائق �لرجال، فلي�س ما مينع �سرعًا من م�سورة 

�ملر�أة يف �الأمور �لعامة و�خلا�سة، وقد جاءت �لن�سو�س باالأمرين.
ففي ق�سة �حلديبية �أمر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أ�سحابه بالتحلل، وقال: )»ُقوُمو� َفاْنَحُرو� 
ا َلْ َيُقْم ِمْنُهْم �أََحٌد َدَخَل َعَلى  �ٍت، َفَلمَّ ِ َما َقاَم ِمْنُهْم َرُجٌل َحتَّى َقاَل َذِلَك َثاَلَث َمرَّ ُثمَّ �ْحِلُقو�« ، َقاَل: َفَو�هللَّ
بُّ َذِلَك، �ْخُرْج ُثمَّ اَل ُتَكلِّْم �أََحًد�  ، �أَحُتِ ِ ا�ِس، َفَقاَلْت �أُمُّ �َسَلَمَة: َيا َنِبيَّ �هللَّ �أُمِّ �َسَلَمَة، َفَذَكَر َلَها َما َلِقَي ِمَن �لنَّ
ِمْنُهْم َكِلَمًة، َحتَّى َتْنَحَر ُبْدَنَك، َوَتْدُعَو َحاِلَقَك َفَيْحِلَقَك، َفَخَرَج َفَلْم ُيَكلِّْم �أََحًد� ِمْنُهْم َحتَّى َفَعَل َذِلَك َنَحَر 
ُهْم َيْقُتُل  ا َحتَّى َكاَد َبْع�سُ ُهْم َيْحِلُق َبْع�سً ا َر�أَْو� َذِلَك َقاُمو�، َفَنَحُرو� َوَجَعَل َبْع�سُ ُبْدَنُه، َوَدَعا َحاِلَقُه َفَحَلَقُه، َفَلمَّ

ا()77(. ا َغمًّ َبْع�سً
ويف رو�ية �ل�سرية: »هلك �مل�سلمون، �أمرتهم �أن ينحرو� ويحلقو� فلم يفعلو�« . ويف رو�ية: »�أال ترين 
ا�س �أمرهم باالأمر فال يفعلونه- وهم ي�سمعون كالمي وينظرون وجهي«، فقالت: يا ر�سول �هلل، ال  �إلى �لنهّ
لح، ورجوعهم بغري  �ل�سهّ �أمر  ة يف  �مل�سقهّ �أدخلت على نف�سك من  ا  �أمر عظيم ممهّ فاإنهّهم قد دخلهم  تلمهم 

فتح)78(.
�أن يكون �لنبي �سلى �هلل  �أنه �حتمل عندهم  �أنها فهمت عن �ل�سحابة  قال �حلافظ: )ويحتمل 
عليه و�سلم �أمرهم بالتحلل �أخذ� بالرخ�سة يف حقهم و�أنه هو ي�ستمر على �الإحر�م �أخذ� بالعزمية يف حق 
نف�سه فاأ�سارت عليه �أن يتحلل لينتفي عنهم هذ� �الحتمال وعرف �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �سو�ب ما 
�أ�سارت به ففعله فلما ر�أى �ل�سحابة ذلك بادرو� �إلى فعل ما �أمرهم به �إذ ل يبق بعد ذلك غاية تنتظر وفيه 
ف�سل �مل�سورة و�أن �لفعل �إذ� �ن�سم �إلى �لقول كان �أبلغ من �لقول �ملجرد ولي�س فيه �أن �لفعل مطلقا �أبلغ من 

�لقول وجو�ز م�ساورة �ملر�أة �لفا�سلة وف�سل �أم �سلمة ووفور عقلها( )79(.

)77( اأخرجه البخاري يف ال�سروط، باب ال�سروط يف اجلهاد، )3/ 196ـ ح2731(.
)78( �سبل �لهدى و�لر�ساد يف �سرية خري �لعباد )5/ 56(.

)79( فتح �لباري البن حجر )5/ 347(.
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قال �إمام �حلرمني: )قيل ما �أ�سارت �مر�أة بال�سو�ب، �إال �أم �سلمة يف هذ� �الأمر()80(. لكن تعقبه 
�حلافظ بقوله: )كذ� قال وقد ��ستدرك بع�سهم عليه بنت �سعيب يف �أمر مو�سى()81(.

فهذه �أمنا �ملر�أة �لعاقلة �أ�سارت على �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف هذ� �ملحفل �لعظيم، حيث كاد 
�لنا�س يهلكون مبع�سية �الأمر �لنبوي، فهذه م�سورة يف �أمر عام يتعلق باأمور �لدولة �لعليا.

ااًل َعْن َتَر��ٍس ِمْنُهَما  َر�َد� ِف�سَ �أَ ْن  و�أما �مل�سورة يف �الأمور �خلا�سة، فكثري �أي�سًا، قال تعالى }َفاإِ
َقْبَل  ِفَطاِمِه  َعَلى  ْفِل  �لطِّ َو�ِلَد�  َفَقا  �تَّ َفاإِِن  )�أَْي:  �بن كثري:  �لبقرة: 233، قال  َعَلْيِهَما{  ُجَناَح  َفاَل  َوَت�َساُوٍر 
َلَحًة َلُه، َوَت�َساَوَر� يِف َذِلَك، َو�أَْجَمَعا َعَلْيِه، َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما يِف َذِلَك، فيوؤَْخُذ ِمْنُه:  ، َوَر�أََيا يِف َذِلَك َم�سْ ْوَلنْيِ �حْلَ
�أَنَّ �ْنِفَر�َد �أََحِدِهَما ِبَذِلَك ُدوَن �اْلآَخِر اَل َيْكِفي، َواَل َيُجوُز ِلَو�ِحٍد ِمْنُهَما �أَْن َي�ْسَتِبدَّ ِبَذِلَك ِمْن َغرْيِ ُم�َساِوَرِة �اْلآَخِر، 
ِ ِبِعَباِدِه، َحْيُث َحَجَر  َظِر يِف اأَْمِرِه، َوُهَو ِمْن َرْحَمِة اللَّ ْفِل، َواإِْلَزاٌم ِللنَّ ُه، َوَهَذا ِفيِه اْحِتَياٌط ِللطِّ ْوِريُّ َوَغرْيُ َقاَلُه الثَّ
اَلِق: }َفاإِْن  ِلُحُهَما َكَما َقاَل يِف �ُسوَرِة �لطَّ ِلُحُه َوُي�سْ َعَلى �ْلَو�ِلَدْيِن يِف َتْرِبَيِة ِطْفِلِهَما َو�أَْر�َسَدُهَما �إَِلى َما ُي�سْ
اَلِق:6()82(. ُع َلُه �أُْخَرى{ �لطَّ �سِ ْن َتَعا�َسْرُتْ َف�َسرُتْ ْعُروٍف َو�إِ ُرو� َبْيَنُكْم مِبَ ُجوَرُهنَّ َو�أَْتِ ْعَن َلُكْم َفاآُتوُهنَّ �أُ �أَْر�سَ

ومن ذلك ما روي عن عدي بن عدي �لكندي، عن �أبيه، عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه 
قال: )�ساورو� �لن�ساء يف �أنف�سهن، فقيل له: يا ر�سول �هلل، �إن �لبكر ت�ستحي، قال: �لثيب تعرب عن نف�سها، 

و�لبكر ر�ساها �سمتها()83(. 
وقد ورد �الأمر باأخذ م�سورة �ملر�أة يف زو�ج �لبنات كما يف �سنن �أبي د�ود وغريه َعِن �ْبِن ُعَمَر، َقاَل: 
«)84(. و�سح �أي�سًا �أن �لنبي �سلى �هلل عليه  �َساَء يِف َبَناِتِهنَّ ِ �سلى �هلل عليه و�سلم: »�آِمُرو� �لنِّ َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ

)80( نهاية �ملطلب يف در�ية �ملذهب )4/ 307 ـ م�ساألة 2657(.
)81( فتح �لباري البن حجر )5/ 347(.

)82( تف�سري �بن كثري ت �سالمة )1/ 635(.
)83( �أخرجه �لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى )7/ 199 ـ ح13706(، و�بن وهب يف �جلامع ت رفعت فوزي عبد �ملطلب )1/ 
136 ـ ح235(، قال �الألباين يف �إرو�ء �لغليل يف تخريج �أحاديث منار �ل�سبيل )6/ 234(: : وهذ� �إ�سناد رجاله ثقات 
رجال م�سلم ، لكنه منقطع ، الأن عديا بن عدى ، ل ي�سمع من �أبيه عدى بن عمرية كما قال �أبو حات. وقد خالفه 
فى �إ�سناده يحيى بن �أيوب فقال: عن �بن �أبى ح�سني عن عدى بن عدى عن �أبيه عن �لعر�س بن عمرية مرفوعا به. 
�أخرجه �حلربى فى » غريب �حلديث » )2/17/5( و�لبيهقى و�بن ع�ساكر فى » تاريخ دم�سق » )2/253/11(، 

و�لليث بن �سعد �أحفظ من يحيى بن �أيوب ، فرو�يته �أرجح..
)84( )84( )84( )84( )84( �سنن �أبي د�ود )2/ 232 ـ ح2095(؛ واأخرجه االإمام اأحمد يف امل�سند ط الر�سالة )8/ 
505 ـ ح4905(، و�أخرجه �لبيهقي يف »�ل�سنن« 115/7، ويف »�ملعرفة« )13576(، وقال حمقق �مل�سند: حديث ح�سن، 

دور فقه املوازنات في احلياة املعاصرة فقه املوازنات في قضايا املرأة



22282229

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ِ َوُنْعَم َعْيِني َقاَل: �إِينِّ َل�ْسُت  ْجِني �ْبَنَتَك َفَقاَل: ِنِعمَّ َوَكَر�َمٌة َيا َر�ُسوَل �هللَّ اِر: َزوِّ ْن�سَ و�سلم قال )ِلَرُجٍل ِمَن �اْلأَ
َها..()85(. وقد  ، �أُ�َساِوُر �أُمَّ ِ َلْيِبيٍب: َقاَل: َفَقاَل: َيا َر�ُسوَل �هللَّ ؟ َقاَل: جِلُ ِ �أُِريُدَها ِلَنْف�ِسي، َقاَل: َفِلَمْن َيا َر�ُسوَل �هللَّ

َهات()86(. قال �لبغوي رحمه �هلل: )َجَو�ز �لعقد على �ْلَبَنات ُمَتَوقف على ر�سى �اْلأُمَّ
    فهذه م�سورة يف �الأمور �خلا�سة، فثبت م�سورة �لن�ساء يف �الأمور �لعامة و�خلا�سة، و�حلمد هلل.

وهذ� �إ�سناد رجاله ثقات رجال �ل�سيخني غري �أن فيه رجاًل مبهمًا حدث عنه �إ�سماعيل بن �أمية ووثقه، ولهذه �لق�سة 
طرق �أخرى ت�سدها وحت�سنها وُتبني �أن لها �أ�ساًل، و�سعفه �الألباين لرجل مبهم، لكن �أخرجه عبد �لرز�ق يف �مل�سنف 
َة، َعْن َغرْيِ َو�ِحٍد ِمْن �أَْهِل �مْلَِديَنة ..، فهذ� ي�سري  يِن �إِ�ْسَماِعيُل ْبُن �أَُميَّ )6/ 148 ـ ح10310( َعِن �ْبِن ُجَرْيٍج َقاَل: �أَْخرَبَ

�إلى �أن الإ�سماعيل �أخذه عن غري و�حد، فاهلل �أعلم..
)85( اأخرجه االإمام اأحمد يف امل�سند ط الر�سالة )33/ 30(، و�لبغوي يف »�سرح �ل�سنة« )196/14ـ  ح3997(، وقال حمقق 

امل�سند: اإ�سناده �سحيح على �سرط م�سلم..
)86( �سرح �ل�سنة للبغوي )9/ 32(.
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املطلب الثاين: املوازنة بني م�سورة الن�ساء وبني كونهن ناق�سات عقل 
ودين

ناق�سات عقل  كونهن  وبني  �لن�ساء،  �الأمر مب�سورة  �لتعار�س بني  �لنا�س وجود  بع�س  يتوهم  قد 
ودين، وهذ� لي�س �سحيحًا، فاإن �الأمر بامل�سورة عام، ولي�س مقت�سرً� على كاملي �لعقل، هذ� من وجه، ثم 
َقاَل: َخَرَج   ، �أَِبي �َسِعيٍد �خُلْدِريِّ َعْن  �لنق�سان لي�س ما قد يتوهمونه، فاحلديث يف �ل�سحيحني  �إن معنى 
�َساِء  �َساِء، َفَقاَل: »َيا َمْع�َسَر �لنِّ لَّى، َفَمرَّ َعَلى �لنِّ َحى �أَْو ِفْطٍر �إَِلى �ملُ�سَ ِ �سلى �هلل عليه و�سلم يِف �أَ�سْ َر�ُسوُل �هللَّ
َن �للَّْعَن، َوَتْكُفْرَن �لَع�ِسرَي، َما  ؟ َقاَل: »ُتْكرِثْ ِ اِر« َفُقْلَن: َوِبَ َيا َر�ُسوَل �هللَّ ْقَن َفاإِينِّ �أُِريُتُكنَّ �أَْكرَثَ �أَْهِل �لنَّ دَّ َت�سَ
اُن ِديِنَنا َوَعْقِلَنا َيا  « ، ُقْلَن: َوَما ُنْق�سَ ُجِل �حَلاِزِم ِمْن �إِْحَد�ُكنَّ ْذَهَب ِلُلبِّ �لرَّ اِت َعْقٍل َوِديٍن �أَ َر�أَْيُت ِمْن َناِق�سَ
اِن َعْقِلَها،  ُجِل« ُقْلَن: َبَلى، َقاَل: »َفَذِلِك ِمْن ُنْق�سَ ِف �َسَهاَدِة �لرَّ ؟ َقاَل: »�أََلْي�َس �َسَهاَدُة �مَلْر�أَِة ِمْثَل ِن�سْ ِ َر�ُسوَل �هللَّ

اِن ِديِنَها«)87(. ْم« ُقْلَن: َبَلى، َقاَل: »َفَذِلِك ِمْن ُنْق�سَ لِّ َوَلْ َت�سُ ْت َلْ ُت�سَ َذ� َحا�سَ �أََلْي�َس �إِ
�أنه يغ�س من قيمة �ملر�أة، ولي�س هذ� �سحيحًا، بل  وقد تاأول هذ� �حلديث �لكثريون ظنًا منهم 
�ملق�سود �لتنبيه على �أ�سل �خللقة، و�لق�سور فيها، فاإذ� كان على �سبيل �ملثال �ل�سخ�س ق�سريً�، ال ي�سل 
�إلى �سيء عال، فاإن هذ� ال يعيبه، الأنه من �أ�سل �خللقة، وما من �أحد �إال وهو يق�سر عما هو �أرفع منه، فاأين 
�لعيب يف ذلك؟ ثم �إن هذ� �لنق�س يف عقل �ملر�أة عن �لرجل �إجماال و�أما تف�سيال فقد تكون �مر�أة �أكرث 
عقال من كثري من �لرجال، ونحن نرى فئات من �لرجال ممن ال عقل لهم، وجماعات �لغرب و�ل�سرق من 
�أ�سباه �ملجانني، تدل على ذلك، وكذلك �الأمر يف نق�سان �لدين، �أي �إن ما يقع منها من �لعبادة وهي من 
�أهم �أمور �لدين �أنق�س مما يقع من �لرجل، لكن مما يوقن به كل م�سلم �أن �مر�أة م�سلمة �أح�سن دينًا من 

{ لقمان: 11. ِ ًا ال ميكن الأحد �أن ينكره، }َهَذ� َخْلُق �هللَّ كل �لكافرين، فاحلديث يقرر �أمرً� ِجِبْليهّ
قال حافظ �ملغرب �بن عبد �لرب: »هذ� �حلديث يدل على �أن نق�سان �لدين قد يقع �سرورة ال 
ُتدفع، �أال ترى �أن �هلل َجَبَلُهنَّ على ما يكون نق�سًا فيهن، قال �هلل عز وجل: )�لرجال قو�مون على �لن�ساء 
�أي�سًا بع�س �لرجال على بع�س، وبع�س �لن�ساء على  ُهم على بع�س( ، وقد ف�سل �هلل  مبا ف�سل �هلل بع�سَ

بع�س، وبع�س �الأنبياء على بع�س، ال ُي�ساأل عما يفعل، وهو �حلكيم �لعليم«)88(.
ويعلق بع�س �لعلماء على ذلك بقوله: )فهذه قاعدة عامة ال ت�ستطيع �مر�أة �أن تخرج عنها، فكل 
)87( �أخرجه �لبخاري يف كتاب �حلي�س، باب ترك �حلائ�س �ل�سوم، )1/ 68 ـ ح304(؛ و �أخرجه م�سلم يف �الإميان باب 

بيان نق�سان �الإميان بنق�س �لطاعات رقم 79، 80؛ و�للب: هو �لعقل �ل�سليم �خلال�س من �ل�سو�ئب.
)88( �لتمهيد ملا يف �ملوطاأ من �ملعاين و�الأ�سانيد )3/ 326(.
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ثابتني:  ُحكَمنِي  تلك �جلبلَّة  رتب على  تعالى بحكمته  �إن �هلل  ثم  �أن كل رجل ميذي!،  كما  �مر�أة حتي�س، 
�سهادة �ملر�أة على �لن�سف من �سهادة �لرجل، و�ملر�أة �حلائ�س ال ت�سلي وال ت�سوم، فهذه قاعدة ال ��ستثناء 
فيها �سرعًا، كالتي قبلها ال ��ستثناء فيها قدرً�. وقد �أكد �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم هذه �حلقيقة بقوله: 
ف�سل  و�إن  عمر�ن،  بنت  ومرمي  فرعون،  �مر�أة  �آ�سية  �إال  �لن�ساء  من  يكمل  ول  كثري،  �لرجال  من  “كَمل 
عائ�سة على �لن�ساء كف�سل �لرثيد على �سائر �لطعام “. رو�ه �ل�سيخان، .. وي�سبه ذلك �لفرق �جِلِبلِّيَّ بني 
يع�سون  )ال  �هلل:  قال  كما  فاالأولون  عامة،  و�لب�سر  كافة،  �ملالئكة  بني  �ملعروف  �لفرُق  و�لن�ساء:  �لرجال 
�هلل ما �أمرهم ويفعلون ما يوؤمرون( ، و�لب�سر على خالف ذلك، طبعهم �هلل على �ملع�سية، ولكن �أمرهم 
باال�ستغفار، وذلك قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: “و�لذي نف�سي بيده؛ لو ل تذنبو� لذهب �هلل بكم، وجلاء 

رو�ه م�سلم)89(. بقوم يذنبون، في�ستغفرون �هلل، فيغفر لهم”. 
وعلى هذ� �ملعنى، فال مينع من �أخذ م�سورة �لن�ساء، بل جاءت به �ل�سريعة، فهذ� �لنق�سان يف 
خلقة �ملر�أة ال يعني �لق�سور من كل وجه، بل يعني �أنهن ال ميكن حت�سيلهن �لكمال، ونحن �أي�سًا ال نقول �إن 

�لرجال يح�سلونه مطلقًا، و�هلل �أعلم.
ثم �إننا ننظر للحديث بوجهة �أخرى، وهي مر�عاة �ملر�أة، فالزوج �إذ� �أر�د �أن يقوم زوجته ك�سرها 
بالطالق، لكنه ي�ستمتع بها على عوجها، كما يف �حلديث عن �أبي هريرة، قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�سلم: »�إن �ملر�أة خلقت من �سلع لن ت�ستقيم لك على طريقة، فاإن ��ستمتعت بها ��ستمتعت بها وبها 
عوج، و�إن ذهبت تقيمها، ك�سرتها وك�سرها طالقها«)90(. ومن لطيف ما ورد يف ح�سن معاملة �لنبي �سلى 
ِ �سلى �هلل عليه و�سلم:  ُ َعْنَها، َقاَلْت: َقاَل يِل َر�ُسوُل �هللَّ َي �هللَّ �هلل عليه و�سلم لزوجه ما ورد َعْن َعاِئ�َسَة َر�سِ
ا  َبى« َقاَلْت: َفُقْلُت: ِمْن �أَْيَن َتْعِرُف َذِلَك؟ َفَقاَل: “ �أَمَّ َيًة، َو�إَِذ� ُكْنِت َعَليَّ َغ�سْ ي َر��سِ »�إِينِّ اَلأَْعَلُم �إَِذ� ُكْنِت َعنِّ
َبى، ُقْلِت: اَل َوَربِّ �إِْبَر�ِهيَم “ َقاَلْت:  ٍد، َو�إَِذ� ُكْنِت َعَليَّ َغ�سْ مَّ ِك َتُقوِلنَي: اَل َوَربِّ حُمَ نَّ َيًة، َفاإِ ي َر��سِ �إَِذ� ُكْنِت َعنِّ
، َما �أَْهُجُر �إِالَّ ��ْسَمَك)91(. و�سرب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم على غرية زوجاته  ِ ِ َيا َر�ُسوَل �هللَّ ُقْلُت: �أََجْل َو�هللَّ

كثري م�سهور يف �لن�سو�س.
فعن �بن �أبي جنيح عن عائ�سة: “ �أن �مر�أة �أتت �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، فقرب �إليه حلم، 
فجعل يناولها، قالت عائ�سة: فقلت: يا ر�سول �هلل ال تغمر يدك! فقال �سلى �هلل عليه و�سلم: )يا عائ�سة 

)89( �سل�سلة �الأحاديث �ل�سحيحة و�سيء من فقهها وفو�ئدها لالألباين، )7/ 398(.
)90( �سحيح م�سلم )2/ 1091 ـ ح1468(.

)91(�أخرجه �لبخاري يف �لنكاح، باب غرية �لن�ساء ووجدهن، )7/ 36 ـ ح5228(، و�أخرجه م�سلم يف ف�سائل �ل�سحابة 
باب من ف�سل عائ�سة ر�سي �هلل عنها رقم 2439، وغ�سبى، �أي: يف حال غ�سب الأمر ما.
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�إن هذه كانت تاأتينا �أيام خديجة، و�إن ح�سن �لعهد من �الإميان( ، فلما ذكر خديجة قلت: قد �أبدلك �هلل 
من كبرية �ل�سن حديثة �ل�سن، ف�سدقني، وقال: ما علي - �أو نحو هذ� - �إن كان �هلل رزقها مني �لولد، ول 

يرزقكيه، فقلت: و�لذي بعثك باحلق ال �أذكرها �إال بخري �أبد�)92(. 
فانظر �سربه �سلى �هلل عليه و�سلم، وح�سن عهده لكاملة �لن�ساء خديجة ر�سي �هلل عنها، ثم كيف 
�س لعائ�سة بذكر �لولد لئال ت�سرت�سل يف �لكالم على خديجة، فلي�س �سغر �ل�سن مع عدم �لولد باأف�سل  عرَّ

من كرب �ل�سن معه، و�لكل رزق من �هلل، ولذ� قالت ر�سي �هلل عنها: )ال �أذكرها �إال بخري �أبدً�(.
ويف موقف �آخر يظهر �سرب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وح�سن معاملته الأزو�جه، كما بالتاريخ 
َعَليَّ و�أَنا ِعنَد ِعاِئ�َسَة،  َفَدَخَل  َقاَلْت:  �أنها كانت عند عائ�سة،   ِة؛  اِريَّ ر �الأَْن�سَ ُمَب�سِّ �أُم  �لكبري للبخاري: َعْن 
دِر َر�ُسوِل �هلِل �سلى �هلل عليه و�سلم،  َليها �َسيًئا ُدويِن، َفقالت ِبَيِدها يِف �سَ َع َيَدُه َعلى ُركَبِتها، و�أَ�َسرَّ �إِ َفَو�سَ
ِحَك َر�ُسوُل �هلِل �سلى  َتدَفَعُه َعن َنف�ِسها، َفقلُت: ماَلِك َت�سَنِعنَي َهذ� ِبَر�ُسوِل �هلِل �سلى �هلل عليه و�سلم ؟     ف�سَ
ها َت�سَنُع َهذ�، و�أَ�َسدهّ ِمن َهذ�«)93(. �هلل عليه و�سلم، وَجَعَل َيقول َر�ُسوُل �هلِل �سلى �هلل عليه و�سلم: َدِعيها، َفاإِنِّ

)92( �أخرجه �لقا�سم �ل�سرق�سطي يف » غريب �حلديث » )2 / 20 / 1(، قال �الألباين يف �ل�سل�سلة �ل�سحيحة )1/ 426(: 
وهذ� �إ�سناد رجاله كلهم ثقات رجال �ل�سيخني لكنه منقطع بني �بن �أبي جنيح - و��سمه عبد �هلل - وعائ�سة، فاإنه ل 
ي�سمع منها كما قال �أبو حات، خالفا البن �ملديني، ووقع �لت�سريح ب�سماعه منها يف » �سحيح �لبخاري » فاهلل �أعلم..

)93( �لتاريخ �لكبري للبخاري بحو��سي حممود خليل )8/ 285(. قال �الألباين يف �ل�سل�سلة �ل�سحيحة )163/2(: رجال 
�إ�سناده ثقات رجال �ل�سحيح، غري يحيى بن عبد �هلل وحممد بن عبد �لرحمن، وقد وثقهما �بن حبان )301/2، 
209/1( و�الأول منهما روى عنه جماعة من �لثقات كما يف �جلرح )4 / 2 /161( وقال �بن حبان: »روى عنه �أهل 

�ملدينة، كنيته �أبو عبد �هلل مات �سنة ثنتني و�سبعني ومائة«..
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املطلب الثالث: املوازنات يف تويل املراأة الق�ساء، هل تكون املراأة قا�سية؟

وال�سافعية  املالكية  وهم  اجلمهور  فذهب  الق�ساء.  يف  الذكورة  ا�سرتاط  يف  الفقهاء  اختلف 
واحلنابلة اإلى ا�سرتاط الذكورة يف القا�سي، فال يجوز عندهم اأن تتولى املراأة وظيفة الق�ساء لقوله �سلى 
�أحد من  �ْمَر�أًَة«)94(. ول يول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وال  �أَْمَرُهُم  ْو�  َولَّ َقْوٌم  ُيْفِلَح  �هلل عليه و�سلم: »َلْن 

خلفائه وال من بعدهم �مر�أة ق�ساء وال والية بلد، ولو جاز ذلك ل يخل منه جميع �لزمان غالبا.
ويرى �حلنفية جو�ز �أن تكون �ملر�أة قا�سية يف غري �حلدود؛ الأن �سهادتها تقبل يف ذلك، و�أهلية 
�لق�ساء - عندهم - تدور مع �أهلية �ل�سهادة فما يقبل �سهادة �ملر�أة فيه يجوز �أن تتولى �لق�ساء فيه، وما ال 
فال. قال الكا�ساين: اأما الذكورة فلي�ست من �سروط جواز تقليد الق�ساء يف اجلملة، بل يجوز اأن تتولى املراأة 
�لق�ساء فيما ال حدود فيه وال ق�سا�س. وذهب �بن جرير �إلى جو�ز تويل �ملر�أة �لق�ساء مطلقا؛ الأن �ملر�أة 

يجوز �أن تكون مفتية، فيجوز �أن تكون قا�سية)95(.
وقد تكلم بع�س �لنا�س على حديث �ملنع، وق�سره بع�سهم على �لوالية �لعظمى لكون هذ� كان �ساأن 
ُ ِبَكِلَمٍة �َسِمْعُتَها  �لفر�س مع �بنة ك�سرى، لكن لفظ �حلديث يف �لبخاري: َعْن �أَِبي َبْكَرَة، َقاَل: َلَقْد َنَفَعِني �هللَّ
َحاِب �جَلَمِل َفاأَُقاِتَل َمَعُهْم، َقاَل:  َق ِباأَ�سْ اَم �جَلَمِل، َبْعَد َما ِكْدُت �أَْن �أَحْلَ ِ �سلى �هلل عليه و�سلم �أَيَّ ِمْن َر�ُسوِل �هللَّ
ْو�  ِ �سلى �هلل عليه و�سلم �أَنَّ �أَْهَل َفاِر�َس، َقْد َملَُّكو� َعَلْيِهْم ِبْنَت ِك�ْسَرى، َقاَل: »َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّ مَلَّا َبَلَغ َر�ُسوَل �هللَّ

ًة«)96(. �أَْمَرُهُم �ْمَر�أَ
فقوله ر�سي �هلل عنه: �أيام �جلمل: �أي كان �نتفاعي بتلك �لكلمة �أيام وقعة �جلمل �لتي وقعت بني 
علي ر�سي �هلل عنه ومن معه وعائ�سة ر�سي �هلل عنها ومن معها، وكان �نتفاع �أبي بكرة ر�سي �هلل عنه بتلك 

�لكلمة �أن كفته عن �خلروج و�مل�ساركة يف �لفتنة. 
بل  �لعظمى،  �لوالية  على  يقت�سر  ال  �لوالية  من  �ملر�أة  منع  �أن  يبني  �ل�سحابي  من  �لفهم  فهذ� 
�أو  �إد�رة  �أو  وز�رة  �أو  رئا�سة  عامة من  والية  لها  �أي: جعلو�  �مر�أة(  �أمرهم  :)ولو�  فقوله  عامة،  والية  �أي 
اأبي  فعن  الطرقات،  ولو يف  الن�ساء،  عنه  تنزه  واالختالط، مما  ال�سفر  ت�ستلزم  العامة  واملنا�سب  ق�ساء، 
�أ�سيد �الأن�ساري �أنه �سمع ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول وهو خارج من �مل�سجد، فاختلط �لرجال 

)94( �سحيح �لبخاري )6/ 8 ـ ح4425(.
)95( �لبد�ئع )7 / 3( ، و�لقو�نني �لفقهية )�س299( ، ومغني �ملحتاج )4 / 375( ، و�ملغني البن قد�مة )9 / 39(؛ 

�ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية )21/ 269(.
)96( �سحيح �لبخاري )6/ 8 ـ ح4425(.
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مع �لن�ساء يف �لطريق فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم للن�ساء: “��ستاأخرن، فاإنه لي�س لكن �أن حتققن 
من  باجلد�ر  ليتعلق  ثوبها  �إن  حتى  باجلد�ر  تلت�سق  �ملر�أة  فكانت   .“ �لطريق  بحافات  عليكن  �لطريق، 

ل�سوقها به)97(. ويف �ساهد عن �أبي هريرة: »لي�س للن�ساء و�سط �لطريق«)98(.
لكن هذ� ال مينع تويل �ملر�أة �لوالية �خلا�سة، فاملر�أة ترعى �لرعية يف بيت زوجها، وتق�سي بني 
�الأوالد يف �لتنازع، وقد يكون ق�ساوؤها يف ذلك �أ�سوب من ق�ساء �لرجال، كما يكون لها والية على مالها، 
وذمتها �ملالية خمت�سة به، ولي�س الأحد �أن ينازعها، ال زوج، وال �أب وال غريهما، وقد تتولى �إد�رة موؤ�س�سة 
�أو مدر�سة �أو نحو ذلك، وقد تلي نظارة وقف، ويعمل حتت �إمرتها بع�س �لرجال، ولي�س يف هذ� ما مينع، 

الأنها لي�ست واليات عامة.
لكن هذ� ال مينع م�ساركتها يف �حلياة �ل�سيا�سية، فقد �سرع للن�ساء �لبيعة كما يبايع �لرجال، قال 
ِ �َسْيًئا َواَل َي�ْسِرْقَن َواَل َيْزِننَي َواَل  ِبيُّ �إَِذ� َجاَءَك �مْلُوؤِْمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَلى �أَْن اَل ُي�ْسِرْكَن ِباهللَّ تعالى :}َيا �أَيَُّها �لنَّ
يَنَك يِف َمْعُروٍف َفَباِيْعُهنَّ َو��ْسَتْغِفْر  يَنُه َبنْيَ �أَْيِديِهنَّ َو�أَْرُجِلِهنَّ َواَل َيْع�سِ َيْقُتْلَن �أَْواَلَدُهنَّ َواَل َياأِْتنَي ِبُبْهَتاٍن َيْفرَتِ

َ َغُفوٌر َرِحيٌم{ �ملمتحنة: 12. َ �إِنَّ �هللَّ َلُهنَّ �هللَّ
كما �أن �للجوء �ل�سيا�سي ميكن �أن يكون يف جو�ر م�سلمة، كما �أجارت �أم هانئ ر�سي �هلل عنها 
�أَِبي  ِبْنَت  �أُمَّ َهاِنٍئ  ُه �َسِمَع  �أَنَّ ُه  �أَْخرَبَ �أَِبي َطاِلٍب،  ِبْنِت  �أُمِّ َهاِنٍئ  َمْوَلى  َة  �أبي ُمرَّ رجاًل، ففي �ل�سحيحني عن 
ُه،  ِ �سلى �هلل عليه و�سلم َعاَم �لَفْتِح، َفَوَجْدُتُه َيْغَت�ِسُل َوَفاِطَمُة �ْبَنُتُه َت�ْسرُتُ َطاِلٍب، َتُقوُل: َذَهْبُت �إَِلى َر�ُسوِل �هللَّ
ا  َقاَلْت: َف�َسلَّْمُت َعَلْيِه، َفَقاَل: »َمْن َهِذِه«، َفُقْلُت: �أََنا �أُمُّ َهاِنٍئ ِبْنُت �أَِبي َطاِلٍب َفَقاَل: »َمْرَحًبا ِباأُمِّ َهاِنٍئ« ، َفَلمَّ
، َزَعَم  ِ َرَف، ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل �هللَّ ا �ْن�سَ لَّى َثَمايِنَ َرَكَعاٍت ُمْلَتِحًفا يِف َثْوٍب َو�ِحٍد، َفَلمَّ َفَرَغ ِمْن ُغ�ْسِلِه، َقاَم َف�سَ
�أََجْرَنا َمْن  َفَقاَل َر�ُسوُل �سلى �هلل عليه و�سلم: »َقْد  َة،  �أََجْرُتُه، ُفاَلَن �ْبَن ُهَبرْيَ َقْد  َقاِتٌل َرُجاًل  ُه  �أَنَّ ي  �أُمِّ �ْبُن 

�أََجْرِت َيا �أُمَّ َهاِنٍئ«)99(.
ن من �أمنته حرم َقتله، َوقد �أجارت َزْيَنب بنت  قال �لعيني: )َوِفيه من �ْلِفْقه: َجَو�ز �أََمان �مْلَْر�أَة َو�أَ
بيع، وَعلى َهَذ� جَماَعة �ْلُفَقَهاء باحلجاز َو�ْلعر�ق ِمْنُهم  َر�ُسول �هلل، �سلى �هلل عليه و�سلم �أََبا �ْلَعا�ِس �ْبن �لرهّ

)97( �أخرجه �أبو د�ود )5272(، وح�سنه �الألباين �ل�سحيحة )856( ، �مل�سكاة )4727(.
)98( رو�ه �بن حبان يف »�سحيحه« )1969 - مو�رد( و�بن عدي )192 / 1( وعنه �لبيهقي يف » �ل�سعب » )2 / 475/ 
2( عن م�سلم بن خالد �لزجني �أنباأنا �سريك بن �أبي منر عن �أبي �سلمة عن �أبي هريرة مرفوعا، وقد ح�سنه �ل�سيخ 

�الألباين يف �سل�سلة �الأحاديث �ل�سحيحة )2/ 511(.
)99( �أخرجه �سحيح �لبخاري )1/ 80 ـ ح357(، وم�سلم يف �حلي�س باب ت�سرت �ملغت�سل بثوب ونحوه رقم 336؛ وقولها: 

�بن �أمي: �أي و�أبي وهو علي ر�سي �هلل عنه. وقولها: �أجرته: �أدخلته يف جو�ري وهو �الأمان.
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بن  �مْللك  عبد  َو�سذ   ، ْوَز�ِعيهّ َو�اْلأَ �لثَّْوريهّ  َقول  َوُهَو  َو�إِ�ْسَحاق،  َثْور  َو�أَُبو  َو�أحمد  اِفِعيهّ  َو�ل�سَّ حنيَفة  َو�أَُبو  َمالك 
ن �أَجازه َجاَز، َو�إِن رده  َماَعة، َفَقااَل: �أََمان �مْلَْر�أَة َمْوُقوف على �إَجاَزة �الإَِمام، َفاإِ �مْلَاج�سون َو�َسْحُنون َعن �جْلَ

رد()100(.
ومما يوؤيد قول �جلمهور �أنها ر�سي �هلل عنها قالت: )رجاًل قد �أجرته(، ول ي�ستف�سل منها �لنبي 

�سلى �هلل عليه و�سلم عنه، فثبت �أن �ملر�أة لها �أن جتري على �مل�سلمني.
حم�سرة  �أو  كاتبة،  تكون  كاأن  عامة،  والية  غري  يف  �لق�ساء  �سلك  يف  تعمل  �أن  كذلك  وللمر�أة 

لل�ساهد�ت، �أو ما �أ�سبه ذلك، �أما �لق�ساء كالوالية �لعامة؛ فهي حمل �لتنازع �ملتقدم.
ويبقى بني هذين �لو�سعني م�سائل حتتاج �إلى مزيد مو�ز�نة.

�أمره نافذً�، وال �سلطة عليه، وقد يقوم على  �ل�سرعي، يكون  فالقا�سي �لذي كان يعينه �حلاكم 
العلماء، وكثري من  اأن يكون ق�ساوؤه يف جمل�ض الق�ساء عند كثري من  تنفيذ االأحكام بنف�سه، وال ي�سرتط 

�الأمور �لتي ت�سري �إلى معنى عموم �سلطته وواليته.
لكن يف و�قعنا جند �أن �الأحكام ت�سدر عن حماكم، وتعددت �أنو�ع هذه �ملحاكم يف �لدول، لكنها 
يف �لغالب تتنوع �إلى حمكمة درجة �أولى تخت�س بالف�سل يف �ملنازعات، ثم حمكمة درجة ثانية: ال�ستئناف 

�لق�سايا، ثم حمكمة درجة ثالثة: لنق�س وتييز �لق�سايا.
و�أ�سله و�رد يف �ل�سريعة، كما يف حديث �لع�سيف يف �ل�سحيحني، فعن �أَِبي ُهَرْيَرَة، َوَزْيِد ْبِن َخاِلٍد 
ُمُه  ، َفَقاَم َخ�سْ ِ ، �ْق�ِس َبْيَنَنا ِبِكَتاِب �هللَّ ِ ، َفَقاَل: َيا َر�ُسوَل �هللَّ ُ َعْنُهَما، َقااَل: َجاَء �أَْعَر�ِبيٌّ َي �هللَّ �جُلَهِنيِّ َر�سِ
: �إِنَّ �ْبِني َكاَن َع�ِسيًفا َعَلى َهَذ�، َفَزَنى ِباْمَر�أَِتِه، َفَقاُلو�  ، َفَقاَل �الأَْعَر�ِبيُّ ِ َدَق، �ْق�ِس َبْيَنَنا ِبِكَتاِب �هللَّ َفَقاَل: �سَ
ا َعَلى  َ �أَْهَل �لِعْلِم، َفَقاُلو�: �إِمنَّ اَئٍة ِمَن �لَغَنِم َوَوِليَدٍة، ُثمَّ �َساأَْلُت  ْجُم، َفَفَدْيُت �ْبِني ِمْنُه مِبِ يِل: َعَلى �ْبِنَك �لرَّ
ا �لَوِليَدُة  ، �أَمَّ ِ نَيَّ َبْيَنُكَما ِبِكَتاِب �هللَّ ِبيُّ �سلى �هلل عليه و�سلم: »اَلأَْق�سِ �ْبِنَك َجْلُد ِماَئٍة، َوَتْغِريُب َعاٍم، َفَقاَل �لنَّ
َو�لَغَنُم َفَردٌّ َعَلْيَك، َوَعَلى �ْبِنَك َجْلُد ِماَئٍة، َوَتْغِريُب َعاٍم، .. �حلديث)101(. فهذ� نق�س لالأحكام �لتي تخالف 

�سرع �هلل، ونحو ذلك.
فاإذ� كانت �ملحاكم متعددة �الأنو�ع �الآن، فاحلكم �لذي ت�سدره حمكمة �لدرجة �الأولى و�لثانية، ال 
يكون حكمًا باتًا، فال يكون للمر�أة �إن كانت قا�سية فيها والية عامة، كما �أن �ملحاكم لها و�سعية خا�سة، فقد 

ال ي�سدر �حلكم �إال بحكم ثالثة ق�ساة، �أو خم�سة، على �ختالف �ملحاكم و�لبلد�ن.
فهل �إذ� كانت �ملر�أة يف �أحد هذه �ملحاكم قا�سية نائبة وم�ساعدة، فهل يكون لها �لوالية �لعامة؟

)100( عمدة �لقاري �سرح �سحيح �لبخاري )15/ 93(.
)101( �سحيح �لبخاري )3/ 184 ـ ح2695(، �سحيح م�سلم )3/ 1324 ـ ح1697(.
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هذ� حمل �لتنازع.
وغريهما،  عثيمني،  و�بن  باز  �بن  �ل�سيخ  ومنهم  ذلك،  �ملعا�سرين  �لفقهاء  من  كثري  منع  وقد 

وكذلك منع �ل�سيخ م�سطفى �لزرقا و�أبو زهرة)102(. 
و��ستدل لذلك بقو�مة �لرجل، وبحديث :)لن يفلح قوم ولو� �أمرهم �مر�أة(، وبحديث :)�إذ� و�سد 

�الأمر �إلى غري �أهله فانتظر �ل�ساعة( )103(، وما �أ�سبه هذ� من �لن�سو�س �لعامة .
و�لبلتاجي  زيد�ن،  �لكرمي  وعبد  و�لقر�ساوي،  و�سلتوت  �لغز�يل  منهم  �آخرون،  ذلك  �أجاز  وقد 

وغريهم)104(.
وا�سرتط القر�ساوي: اأن تكون يف �سن ي�سمح لها، ونبه اأنها ال تكون ممن يحي�ض، اأو لديها اأطفال، 

بل فرغت من تربيتهم، و�أن تكون لها �الأهلية �لعلمية ويف جمتمع يقبل ذلك)105(.
وذكر �لدكتور عبد �لكرمي زيد�ن �أن لها �أن تتواله ب�سرطني: �أال يز�حم ذلك و�جباتها، و�أن تكون 

بحاجة لتلك �لوظيفة)106(.
ويرى �لدكتور �لبلتاجي �أن �لق�ساء حتول من فردي �إلى موؤ�س�سي، فاإذ� �ساركت �ملر�أة يف ذلك، 

فلي�ست تكون ذ�ت والية عامة على �مل�سلمني)107(.
ثم �سدرت فتوى د�ر �الإفتاء �مل�سرية رقم 6670، وتاريخ 2008/7/17م، وخال�ستها �أن حديث 
)لن يفلح ..( خا�س بق�سية عني، ولي�س عامًا، وي�ستاأن�س لذلك بق�سة بلقي�س يف �لقر�آن، وبع�س �لق�س�س 
فيه،  خمتلف  للق�ساء  �ملر�أة  تويل  و�أن  �لدولة،  ورئا�سة  �خلالفة،  من�سب  بني  �لفتوى  وفرقت  �لتاريخية، 
فلي�س هذ� تغيريً� لل�سرع، و�أن حكم �حلاكم يرفع �خلالف، وحال �ل�سيا�سة �ل�سرعية كحال �لفتوى تتغري 

بتغري �لزمان و�ملكان و�الأ�سخا�س و�الأحو�ل)108(.
و�لرتجيح دقيق يف هذه �ملو�زنة.

)102( �نظر حكم تويل �ملر�أة �لق�ساء يف �سوء �مل�ستجد�ت �ملعا�سرة، لن�سر عبد �لكرمي عو�س، متطلب للماج�ستري، 
بجامعة �لنجاح، بفل�سطني عام 2012هـ، �س140، 141.

)103( رو�ه �لبخاري يف كتاب �لعلم، باب من �سئل علمًا وهو م�ستغل، ح59.
)104( �نظر حكم تويل �ملر�أة �لق�ساء يف �سوء �مل�ستجد�ت �ملعا�سرة، �س147، وما بعدها.

)105( �نظر حكم تويل �ملر�أة �لق�ساء يف �سوء �مل�ستجد�ت �ملعا�سرة، �س153.
)106( �ملف�سل يف �أحكام �ملر�أة و�لبيت �مل�سلم، موؤ�س�سة �لر�سالة، �لطبعة 3، بريوت، 1997م، �س 302، 303.

)107( �نظر حكم تويل �ملر�أة �لق�ساء يف �سوء �مل�ستجد�ت �ملعا�سرة، �س155.
)108( �نظر حكم تويل �ملر�أة �لق�ساء يف �سوء �مل�ستجد�ت �ملعا�سرة، �س156 ـ 158.
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لها  ي�سمح  لكن  عامة،  بوالية  �لق�ساء  �ملر�أة  تويل  من  �ملجيز مينع  �أن  ن�ستخل�س  �أن  لكن ميكن 
بامل�ساركة يف �لقر�ر و�حلكم �لق�سائي، و�أن تكون يف �سن ي�سمح لها بذلك، كما �أ�سارت فتوى د�ر �الإفتاء 
�مل�سرية �إلى �مر�أة يقال لها )ثمل �لقهرمانة(، و�أنها تولت �لف�سل يف �خل�سومات، وقد وجدت يف تاريخ 
�أيام �ملقتدر للمظال، وح�سر  �أنه قد )قعدت ثمل �لقهرمانة يف  �بن �جلوزي يف حو�دث �سنة )306هـ(، 

جمل�سها �لق�ساة و�لفقهاء()109(.
لكن كيف كان حالها؟؟، لقد ذمها �بن م�سكويه يف )جتارب �الأمم(، وقال: )وكانت ثمل مو�سوفة 
بال�سر الأنهّها كانت قهرمانة �أحمد بن عبد �لعزيز بن �أبى دلف وكان �أحمد ي�سلهّم �إليها من ي�سخط عليه من 

جو�ريه وخدمه فا�ستهرت بالق�سوة و�ل�سرف فى �لعقوبات()110(.
�أن  فاإذ� كان �ملثال �لوحيد �لذي ذكروه هذ� كان �ساأنها، فكيف نثق يف ق�ساء �لن�ساء، وال�سيما 
َعْبُد  َجَها  َفَتَزوَّ َتُه،  �ْمَر�أَ َطلََّق  ِرَفاَعَة  �أَنَّ  ِعْكِرَمَة:  فَعْن  و�لن�ساء ين�سر بع�سهن بع�سا؟  تغلبها  �ملر�أة  عاطفة 
ِبِجْلِدَها،  َرًة  ُخ�سْ َرْتَها  َو�أَ �إَِلْيَها  َف�َسَكْت  ُر،  �أَْخ�سَ ِخَماٌر  َوَعَلْيَها  َعاِئ�َسُة:  َقاَلْت   ، �لُقَرِظيُّ ِبرِي  �لزَّ ْبُن  ْحَمِن  �لرَّ
ا، َقاَلْت َعاِئ�َسُة: َما َر�أَْيُت ِمْثَل َما  ُهنَّ َبْع�سً ُر َبْع�سُ �َساُء َيْن�سُ ِ �سلى �هلل عليه و�سلم، َو�لنِّ ا َجاَء َر�ُسوُل �هللَّ َفَلمَّ
ِ �سلى �هلل عليه و�سلم،  َتْت َر�ُسوَل �هللَّ َها َقْد �أَ نَّ َرًة ِمْن َثْوِبَها. َقاَل: َو�َسِمَع �أَ ْلُدَها �أَ�َسدُّ ُخ�سْ َيْلَقى �ملُوؤِْمَناُت؟ جَلِ
ي ِمْن َهِذِه،  ِ َما يِل �إَِلْيِه ِمْن َذْنٍب، �إِالَّ �أَنَّ َما َمَعُه َلْي�َس ِباأَْغَنى َعنِّ َها، َقاَلْت: َو�هللَّ َفَجاَء َوَمَعُه �ْبَناِن َلُه ِمْن َغرْيِ
َها َنا�ِسٌز، ُتِريُد  َها َنْف�َس �الأَِدمِي، َوَلِكنَّ ، �إِينِّ اَلأَْنُف�سُ ِ ِ َيا َر�ُسوَل �هللَّ َو�أََخَذْت ُهْدَبًة ِمْن َثْوِبَها، َفَقاَل: َكَذَبْت َو�هللَّ
ُلِحي َلُه َحتَّى َيُذوَق ِمْن  لِّي َلُه، �أَْو: َلْ َت�سْ ِ �سلى �هلل عليه و�سلم: “ َفاإِْن َكاَن َذِلِك َلْ حَتِ ِرَفاَعَة، َفَقاَل َر�ُسوُل �هللَّ
َر َمَعُه �ْبَننْيِ َلُه، َفَقاَل: »َبُنوَك َهوؤُاَلِء« َقاَل: َنَعْم، َقاَل: »َهَذ� �لَِّذي َتْزُعِمنَي َما َتْزُعِمنَي،  ْب�سَ ُع�َسْيَلِتِك “ َقاَل: َو�أَ

، َلُهْم �أَ�ْسَبُه ِبِه ِمَن �لُغَر�ِب ِباْلُغَر�ِب«)111( ِ َفَو�هللَّ
فانظر كيف كان حال عائ�سة مع هذه �ملر�أة، وكيف كان ق�ساء �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عليها.

كما �أن عمل �ملر�أة قا�سية، ولو م�ساعدة، �أو نائبة، قد ال يحقق �لعدل، فقد توؤثر �سلبًا على قر�ر 
 ،)112(» ُجِل �حَلاِزِم ِمْن �إِْحَد�ُكنَّ ْذَهَب ِلُلبِّ �لرَّ اِت َعْقٍل َوِديٍن �أَ �لقا�سي �لرجل، حلديث »َما َر�أَْيُت ِمْن َناِق�سَ

)109( �نظر حكم تويل �ملر�أة �لق�ساء يف �سوء �مل�ستجد�ت �ملعا�سرة، �س156 ـ 158.
)110( جتارب �الأمم وتعاقب �لهمم )5/ 141(.

)111( �أخرجه �لبخاري يف كتاب �للبا�س، باب ثياب �خل�سر، )7/ 148ـ  ح5825(؛ ويف �ل�سنن �لكربى للبيهقي )7/ 371( 
ا( من قول عكرمة.. ُهنَّ َبْع�سً ُر َبْع�سُ �َساُء َيْن�سُ �أن قول: َو�لنِّ

)112( �أخرجه �لبخاري يف كتاب �حلي�س، باب ترك �حلائ�س �ل�سوم، )1/ 68 ـ ح304(؛ و �أخرجه م�سلم يف �الإميان باب 
بيان نق�سان �الإميان بنق�س �لطاعات رقم 79، 80؛ و�للب: هو �لعقل �ل�سليم �خلال�س من �ل�سو�ئب.
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َو�ِحُب ُيو�ُسَف«)114(. ُكنَّ �سَ �ساء«)113(، وحديث »�إِنَّ َجاِل ِمَن �لنِّ رُّ َعَلى �لرِّ وحديث: »َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتَنًة �أَ�سَ
فقوله )�سو�حب يو�سف( �أي مثل �سو�حبه يف �لتظاهر و�التفاق على ما يردن من كرثة �الإحلاح 

فيما ميكن �أن يكون، قال �حلافظ: و�ملر�د �أنهن مثل �سو�حب يو�سف يف �إظهار خالف ما يف �لباطن)115(.
لذ� فال �أرى جو�ز ذلك يف �جلملة، لكن ال مينع وجود حاالت يفتى بها بخالفه، و�لفتوى تقدر 

بقدرها، و�هلل �أعلم.
و�أختم مبا �أورده �بن كثري يف تاريخه عن �مر�أة فا�سلة عاملة حمت�سبة، الأنبه �أن من �لن�ساء من 
تقوم بو�جب �الأمر و�لنهي دون �أن تتقلد من�سب �لق�ساء، قال رحمه �هلل: )ويف يوم عرفة توفيت: �ل�سيخة 
�ل�ساحلة �لعابدة �لنا�سكة �أم زينب فاطمة بنت عبا�س بن �أبي �لفتح بن حممد �لبغد�دية بظاهر �لقاهرة، 
و�سهدها خلق كثري، وكانت من �لعاملات �لفا�سالت، تاأمر باملعروف وتنهى عن �ملنكر، وتقوم على �الأحمدية 
يف مو�خاتهم �لن�ساء و�ملرد�ن، وتنكر �أحو�لهم و�أ�سول �أهل �لبدع وغريهم، وتفعل من ذلك ما ال تقدر عليه 
�لدين بن تيمية فا�ستفادت منه ذلك وغريه، وقد �سمعت  �ل�سيخ تقي  �لرجال، وقد كانت حت�سر جمل�س 
�ل�سيخ تقي �لدين يثني عليها وي�سفها بالف�سيلة و�لعلم، ويذكر عنها �أنها كانت ت�ستح�سر كثري� من �ملغني 
�أو �أكرثه، و�أنه كان ي�ستعد لها من كرثة م�سائلها وح�سن �سوؤ�التها و�سرعة فهمها، وهي �لتي ختَّمت ن�ساء 
�أقر�أت  �لتي  �ملزي، وهي  �لدين  �ل�سيخ جمال  بنت �سديق، زوجة  �أم زوجتي عائ�سة  �لقر�آن، منهن  كثري� 

�بتنها زوجتي �أمة �لرحيم زينب رحمهن �هلل و�أكرمهن برحمته وجنته �آمني)116(.

�لفقر�ء،  �أهل �جلنة  �أكرث  ـ ح5096(، و�أخرجه م�سلم يف �لذكر و�لدعاء و�لتوبة. باب  �لبخاري )7/ 8  �أخرجه   )113(
للفتنة وذلك بتكليف  �أي �سببا  �لن�ساء فتنة؛  َعْنُهَما، ومعنى كون   ُ َي �هللَّ َر�سِ َزْيٍد  ْبِن  �أُ�َساَمَة  )ح2740(، من حديث 
�لرجال من �لنفقة ما ال يطيق �أحيانا وباإغر�ئهن و�إمالتهن عن �حلق �إذ� خرجن و�ختلطن بالرجال ال �سيما �إذ كن 

�سافر�ت متربجات. ومعنى �أ�سر: �أي: �أكرث �سرر� و�أ�سد ف�ساد� لدينهم ودنياهم.
)114( �أخرجه �لبخاري )1/ 134 ـ ح664(، و�أخرجه م�سلم يف �ل�سالة باب ��ستخالف �الإمام �إذ� عر�س له عذر رقم 

.418
)115( فتح �لباري البن حجر )2/ 153(.

)116( البداية والنهاية ط اإحياء الرتاث )14/ 82(، �أحد�ث عام 714هـ.
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اخلامتة
ن�ساأل اهلل ح�سنها

�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات...
طريق  ينري  �لعلمي  و�لبحث  و�قعنا،  من  لقربه  �لبحث،  هذ�  يف  بالكتابة  كثريً�  �غتبطت  لقد 

�لباحثني مع عدم �لتع�سب، وطلب �حلق.
�ملر�أة  �أن  �الأول:  �ملطلب  �ملر�أة، فبينت يف  ب�ساأن  �ل�سريعة  �الأول: مقرر�ت  �ملبحث  وقد بحثت يف 

عورة، مبعنى �أنها �إذ� ظهرت ي�ستحيا منها كما ي�ستحيا من �لعورة �إذ� ظهرت. 
وخ�س�ست �ملطلب �لثاين لبحث م�ساألة فتنة �لن�ساء، وبينت �أن �لفتنة بالن�ساء من �أعظم �لفنت، 
�لفتنة بهن يف �لنظر، و�خللوة بل ويف  �لعلماء كلها حتذر من  بالن�ساء، كانت مذ�هب  �لفتنة  والأجل هذه 

�ل�سوت، فال ينظر �لرجل لالأجنبية ولو �ملنتقبة، فكم يف �ملحاجر من خناجر.
و�أما �ملطلب �لثالث، فجعلته لبحث م�ساألة ك�سف �ملر�أة وجهها، وخل�ست �إلى وجوب تغطية �ل�سابة 

وجهها عن �الأجانب، الأنه لو جاز لل�سابة ك�سفه، فما �لذي ترتخ�س به �لعجوز؟؟
ثم بحثت ترخي�س �ل�سريعة يف �ل�سرور�ت يف �ملطلب �لر�بع، وبينت �أنه يباح �لنظر للمر�أة و�للم�س 

لبع�س بدنها عند �ل�سرورة و�حلاجة.
ويف �ملبحث �لثاين: مو�زنات �سرعية يف ق�سايا �ملر�أة �لتقليدية، بينت يف �ملطلب �الأول: �ملو�زنة 
بني وجوب �لنقاب وغ�س �لب�سر. فخل�ست �إلى �أن غ�س �لب�سر عن �ملر�أة لي�س م�سروطًا بكونها كا�سفة 

�لوجه، بل لو كانت جملببة منقبة فقد �سرع غ�س �لب�سر، وكذ� لو كانت عجوزً�، �أو كافرة.
ويف �ملطلب �لثاين: �ملو�زنة بني قر�ر �ملر�أة وخروجها: كان من نتيجة �لبحث �أن �الأمر بالقر�ر لي�س 
على �لوجوب، و�أنه يحل خروج �ملر�أة يف �ل�سرورة �أو �حلاجة، و�أن �لتي ميكن م�ساركتها حقيقة يف �لعمل 

و�حلياة �ل�سيا�سية هي من تغريت حياتها �الجتماعية �لعامة.
�أحيانًا،  له  �حلاجة  وبني  بغري حمرم  �ملر�أة  �سفر  بني  �ملو�زنة  لبحث  �لثالث  �ملطلب  وخ�س�ست 
�إلى مذهب �سيخ �الإ�سالم يف �أن  �إلى �أن �سفر �ملر�أة بغري حمرم جائز يف مظنة �الأمن، و�أ�سرت  وخل�ست 
�ل�سفر حالة وهيئة، ولي�س �ل�سفر حمدودً� بزمان �أو م�سافة، وعليه فلو ذهبت �ملر�أة بالطائرة من �لريا�س 
املحرم،  يوجب  الذي  ال�سفر  م�سافرة  تكن  مل  ذلك،  ونحو  والرباط  القاهرة  اإلى  جدة  من  اأو  جدة،  اإلى 

مبقت�سى كالمه، وبه يقول بع�س �لعلماء �ملعا�سرين.
وبينت �أي�سًا �أن �ل�سفر بالطائرة �أكرث �أمانًا �الآن يف �جلملة من �مل�سي بغري �سفر قدميًا.
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وجعلت �ملبحث �لثالث لبحث: مو�زنات �سرعية يف ق�سايا �ملر�أة �ملعا�سرة.، وخ�س�ست �ملطلب 
�الأول: �ملو�زنة بني قر�ر �ملر�أة وقيامها بال�سورى، وخل�ست �إلى �أنه لي�س ما مينع �سرعًا من م�سورة �ملر�أة يف 

�الأمور �لعامة و�خلا�سة، وقد جاءت �لن�سو�س باالأمرين.
ويف �ملطلب �لثاين: �ملو�زنة بني م�سورة �لن�ساء وبني كونهن ناق�سات عقل ودين تو�سلت �إلى �أنه 
ال تعار�س بني ذلك، و�أنه قد تكون �مر�أة �أكرث عقال من كثري من �لرجال، و�أن �أي �مر�أة م�سلمة �أح�سن 
ًا، وعلى هذ� �ملعنى، فال مينع من �أخذ م�سورة �لن�ساء،  دينًا من كل �لكافرين، فاحلديث يقرر �أمرً� ِجِبْليهّ
بل جاءت به �ل�سريعة، فهذ� �لنق�سان يف خلقة �ملر�أة ال يعني �لق�سور من كل وجه، بل يعني �أنهن ال ميكن 
حت�سيلهن �لكمال، ونحن �أي�سًا ال نقول �إن �لرجال يح�سلونه مطلقًا، وكم ��ست�سار رجل زوجه �أو غريها 

فكان �خلري يف ذلك. 
و�آخر مطالب �لبحث خ�س�سته لبحث �ملو�زنات يف تويل �ملر�أة �لق�ساء، وهل تكون �ملر�أة قا�سية؟، 
ًة« ال يقت�سر على �ملنع من �لوالية �لعظمى، بل و�أي  ْو� �أَْمَرُهُم �ْمَر�أَ وتو�سلت �إلى �أن حديث »َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّ
�ل�سيا�سية،  �لوالية �خلا�سة، كما ال مينع م�ساركتها يف �حلياة  �ملر�أة  تويل  لكن هذ� ال مينع  والية عامة، 
وللمر�أة كذلك �أن تعمل يف �سلك �لق�ساء يف غري والية عامة، كاأن تكون كاتبة، �أو حم�سرة لل�ساهد�ت، �أو 

ما �أ�سبه ذلك.
�ملر�أة  و�أن  و�أنو�عها،  وتعدد درجات �ملحاكم،  �سابقًا،  �لق�ساء يف ع�سرنا عنه  وبحثت �ختالف 
ترجح  �أين  �إال  �ملعا�سرين،  بع�س  �أجازه  ولذ�  �لعامة،  �لوالية  لها  يكون  ��ستقالاًل، فال  تق�سي  ال  �لقا�سية 
�أنها قد توؤثر �سلبًا على قر�ر �لقا�سي  �أننا ال نثق يف ق�ساء �لن�ساء، الأن عاطفة �ملر�أة تغلبها، كما  عندي 
�لرجل، فال �أرى جو�ز ذلك يف �جلملة، لكن ال مينع وجود حاالت يفتى بها بخالفه، و�لفتوى تقدر بقدرها، 

و�هلل �أعلم.
ـ وختامًا ف�سوى تنفيذ ما تقدم، فاإن �أهم �لتو�سيات �لتي �أر�ها هو عدم �الجنر�ر خلف �سغط 

�الإعالم و�لو�قع يف �مل�سائل �ل�سرعية، بل تاأخذ �مل�سائل حقها من �لبحث، و�هلل يفتح بال�سو�ب.
و�هلل �أعلى و�أعلم

د. خالد حمزة

khaledfaw@yahoo.com

مكة املكرمة
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فهر�س اأهم امل�سادر واملراجع

د�ر  ن�سر:  )�ملتوفى: 505هـ(،  �لطو�سي  �لغز�يل  �لدين،�أبو حامد حممد بن حممد  �إحياء علوم 
�ملعرفة – بريوت. 

�الألباين )�ملتوفى1420هـ(،  �لدين  نا�سر  �ل�سبيل، حممد  �أحاديث منار  �لغليل يف تخريج  �إرو�ء 
ن�سر: �ملكتب �الإ�سالمي – بريوت، �لطبعة: �لثانية 1405 هـ - 1985م

�الإ�سابة يف تييز �ل�سحابة، �أبو �لف�سل �أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن حجر �لع�سقالين 
 – �لعلمية  �لكتب  د�ر  ن�سر:  معو�س،  حممد  وعلى  �ملوجود  عبد  �أحمد  عادل  حتقيق:  852هـ(،  )�ملتوفى: 

بريوت، �لطبعة: �الأولى - 1415 هـ
�لبد�ية و�لنهاية، �أبو �لفد�ء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري �لقر�سي �لب�سري ثم �لدم�سقي )�ملتوفى: 

774هـ(، ن�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، �لطبعة: �الأولى 1408، هـ - 1988 م.
ب مبرت�سى،  �ق �حل�سيني، �أبي �لفي�س، �مللقهّ د بن عبد �لرزهّ د بن حممهّ تاج �لعرو�س، لالإمام حممهّ

بيدي )�ملتوفى: 1205هـ(،، حتقيق: جمموعة من، حتقيقني، ن�سر: د�ر �لهد�ية �لزَّ
)�ملتوفى:  �هلل  عبد  �أبو  �لبخاري،  �ملغرية  بن  �إبر�هيم  بن  �إ�سماعيل  بن  حممد  �لكبري،  �لتاريخ 

256هـ(، طبعة د�ئرة �ملعارف �لعثمانية، حيدر �آباد – �لدكن، طبع حتت مر�قبة: حممد عبد �ملعيد خان
تاريخ دم�سق البن ع�ساكر، لالإمام �أبي �لقا�سم علي بن �حل�سن بن هبة �هلل �ملعروف بابن ع�ساكر 
)�ملتوفى: 571هـ(،، حتقيق: عمرو بن غر�مة �لعمري، ن�سر: د�ر �لفكر للطباعة و�ل، ن�سر و�لتوزيع عام � 

لن�سر: 1415 هـ - 1995 م
�أحمد بن حممد بن يعقوب م�سكويه )�ملتوفى: 421هـ(،  �أبو علي  جتارب �الأمم وتعاقب �لهمم، 

حتقيق: �أبو �لقا�سم �إمامي، ن�سر: �سرو�س، طهر�ن، �لطبعة: �لثانية، 2000 م.
حترير �ألفاظ �لتنبيه، �أبو زكريا حميي �لدين يحيى بن �سرف �لنووي )�ملتوفى: 676هـ(، حتقيق: 

عبد �لغني �لدقر، ن�سر: د�ر �لقلم – دم�سق، �لطبعة: �الأولى، 1408م.
كثري  بن  عمر  بن  �إ�سماعيل  �لفد�ء  �أبي  لالإمام  �لعظيم(،،  �لقر�آن  )تف�سري  كثري  �بن  تف�سري  ـ 
 - 2، 1420هـ  والتوزيع، ط.  للن�سر  دار طيبة  ن�سر  �سامي بن حممد �سالمة،  الدم�سقي، حتقيق  القر�سي 

1999 م.
�أبي بكر بن فرح  �أبو عبد �هلل حممد بن �أحمد بن  �جلامع الأحكام �لقر�آن = تف�سري �لقرطبي، 
�أحمد �لربدوين، ن�سر د�ر �لكتب  �الأن�ساري �خلزرجي �سم�س �لدين �لقرطبي )�ملتوفى671هـ(، حتقيق: 
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امل�سرية، ط2، 1384هـ - 1964م.
�لب�سري  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  علي  �حل�سن  �أبو  و�لعيون،  �لنكت   = �ملاوردي  تف�سري 
�لبغد�دي، �ل�سهري باملاوردي )�ملتوفى: 450هـ(، حتقيق: �ل�سيد �بن عبد �ملق�سود بن عبد �لرحيم، ن�سر: 

د�ر �لكتب �لعلمية بريوت، لبنان.
�لتمهيد ملا يف �ملوطاأ من �ملعاين و�الأ�سانيد، �أبو عمر يو�سف بن عبد �هلل بن حممد بن عبد �لرب 
بن عا�سم �لنمري �لقرطبي )�ملتوفى: 463هـ(، حتقيق: م�سطفى بن �أحمد �لعلوي ، حممد عبد �لكبري 

�لبكري، ن�سر: وز�رة عموم �الأوقاف و�ل�سوؤون �الإ�سالمية – �ملغرب، عام �لن�سر: 1387هـ.
�لثقات، حممد بن حبان بن �أحمد بن حبان �أبو حات، �لد�رمي، �لُب�ستي )�ملتوفى: 354هـ(، طبع 
باإعانة: وز�رة �ملعارف للحكومة �لعالية �لهندية، ن�سر: د�ئرة �ملعارف �لعثمانية بحيدر �آباد �لدكن �لهند، 

ط1. 1393 ه  = 1973م.
�لقر�سي )�ملتوفى: 197هـ(، حتقيق:  �أبو حممد عبد �هلل بن وهب بن م�سلم �مل�سري  �جلامع، 
�الأولى  �لطبعة:  �لوفاء،  د�ر  ن�سر:  �لبا�سط مزيد،  �لدكتور علي عبد   - �ملطلب  فوزي عبد  رفعت  �لدكتور 

1425 هـ - 2005 م.
رد �ملحتار على �لدر �ملختار، �بن عابدين، حممد �أمني بن عمر بن عبد �لعزيز عابدين �لدم�سقي 

�حلنفي )�ملتوفى: 1252هـ(، ن�سر: د�ر �لفكر-بريوت، �لطبعة: �لثانية، 1412هـ - 1992م.
�سرح خمت�سر خليل للخر�سي، حممد بن عبد �هلل �خلر�سي )�ملتوفى: 1101هـ(، ن�سر د�ر �لفكر 

للطباعة – بريوت.
حا�سية �لعدوي على �سرح كفاية �لطالب �لرباين، �أبو �حل�سن، علي بن �أحمد بن مكرم �ل�سعيدي 
تاريخ  – بريوت،  �لفكر  د�ر  ن�سر:  �لبقاعي،  حممد  �ل�سيخ  يو�سف  حتقيق:  1189هـ(،  )�ملتوفى:  �لعدوي 

�لن�سر: 1414هـ - 1994م
متطلب  عو�س،  �لكرمي  عبد  لن�سر  �ملعا�سرة،  �مل�ستجد�ت  �سوء  يف  �لق�ساء  �ملر�أة  تويل  حكم 

للماج�ستري، بجامعة �لنجاح، بفل�سطني عام 2012هـ.
دفاع عن �حلديث �لنبوي و�ل�سرية، حممد نا�سر �لدين �الألباين )�ملتوفى: 1420هـ(.

�لرد �ملفحم على من خالف �لعلماء وت�سدد وتع�سب و�ألزم �ملر�أة �أن ت�سرت وجهها وكفيها و�أوجب 
�ملكتبة  ن�سر  1420هـ(،  )�ملتوفى:  �الألباين  �لدين  نا�سر  حممد  وم�ستحبة،  �سنة  �إنه  بقولهم:  يقنع  ول 

�الإ�سالمية– االأردن، ط1. 1421هـ.
رو�سة �لطالبني وعمدة �ملفتني، �أبو زكريا حميي �لدين يحيى بن �سرف �لنووي )�ملتوفى: 676هـ(، 

دور فقه املوازنات في احلياة املعاصرة فقه املوازنات في قضايا املرأة



22422243

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

 / 1412هـ  �لثالثة،  �لطبعة:  عمان،  دم�سق-  بريوت-  �الإ�سالمي،  �ملكتب  ن�سر:  �ل�ساوي�س،  زهري  حتقيق: 
1991م.

بن علي بن حممد �جلوزي  �لرحمن  �لفرج عبد  �أبو  �لدين  �لتف�سري، جمال  �مل�سري يف علم  ز�د 
 - �الأولى  �لطبعة:  – بريوت،  �لعربي  �لكتاب  د�ر  ن�سر:  �ملهدي،  �لرز�ق  )�ملتوفى: 597هـ(، حتقيق: عبد 

1422 هـ.
�سبل �لهدى و�لر�ساد، يف �سرية خري �لعباد، وذكر ف�سائله و�أعالم نبوته و�أفعاله و�أحو�له يف �ملبد�أ 
و�ملعاد، حممد بن يو�سف �ل�ساحلي �ل�سامي )�ملتوفى: 942هـ(، حتقيق وتعليق: �ل�سيخ عادل �أحمد عبد 
�ملوجود، �ل�سيخ علي حممد معو�س، ن�سر: د�ر �لكتب �لعلمية بريوت – لبنان، �لطبعة: �الأولى، 1414 هـ - 

1993م.
ـ �ل�سل�سلة �الأحاديث �ل�سحيحة لل�سيخ �الألباين: مكتبة �ملعارف – �لريا�س.

�سنن �بن ماجة، لالإمام �أبي عبد �هلل حممد بن يزيد �لقزويني، وماجة ��سم �أبيه يزيد )�ملتوفى: 
273هـ(،، حتقيق: حممد فوؤ�د عبد �لباقي، ن�سر: د�ر �إحياء �لكتب �لعربية - في�سل عي�سى �لبابي �حللبي

�سد�د بن عمرو  ب�سري بن  �إ�سحاق بن  بن  �الأ�سعث  �سليمان بن  �أبي د�ود  �أبي د�ود، لالإمام  �سنن 
ِج�ْستاين )�ملتوفى: 275هـ(،، حتقيق: حممد حميي �لدين عبد �حلميد، ن�سر: �ملكتبة �لع�سرية،  �الأزدي �ل�سِّ

�سيد� - بريوت
ـ �سنن �لبيهقي �لكربى، لالإمام �أبي بكر �أحمد بن �حل�سني بن علي �لبيهقي، ن�سر جمل�س د�ئرة 

املعارف النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر اآباد، م�سور من ط.1 1344 هـ
279هـ(،،  )�ملتوفى:  عي�سى  �أبي  �لرتمذي،  �َسْورة  بن  عي�سى  بن  حممد  لالإمام  �لرتمذي،  �سنن 
حتقيق وتعليق: اأحمد حممد �ساكر واآخرين، ن�سر: مطبعة م�سطفى البابي احللبي، م�سر، ط2. 1395هـ 

- 1975 م.
�لتميمي  �لد�رمي،  �لرحمن  عبد  بن  �هلل  عبد  حممد  �أبو  �لد�رمي(،  )�سنن  �لد�رمي  م�سند 
و�لتوزيع،  للن�سر  �ملغني  د�ر  ن�سر:  �لد�ر�ين،  �أ�سد  �سليم  ح�سني  حتقيق:  255هـ(،  )�ملتوفى:  �ل�سمرقندي 

ال�سعودية، ط1: 1412 هـ - 2000 م.
�ل�سنن �لكربى، �أحمد بن �حل�سني بن علي بن مو�سى �خُل�ْسَرْوِجردي �خلر��ساين، �أبو بكر �لبيهقي 
�لطبعة3:  لبنان،  �لعلمية، بريوت،  �لكتب  د�ر  ن�سر  �لقادر عطا،  )�ملتوفى: 458هـ(، حتقيق: حممد عبد 

1424 هـ - 2003م.
�سنن �لن�سائي، لالإمام �أبي عبد �لرحمن �أحمد بن �سعيب بن علي �خلر��ساين، �لن�سائي )�ملتوفى: 
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303هـ(،، حتقيق: عبد �لفتاح �أبي غدة، ن�سر: مكتب �ملطبوعات �الإ�سالمية - حلب، �لطبعة: �لثانية، 1406 
1986 -

)�ملتوفى:  �لن�سائي  �خلر��ساين،  علي  بن  �سعيب  بن  �أحمد  �لرحمن  عبد  �أبو  �لكربى،  �ل�سنن 
303هـ(، حتقيق: ح�سن عبد �ملنعم �سلبي، ن�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة – بريوت، �لطبعة: �الأولى، 1421 هـ - 

2001 م.
�ل�سرية �لنبوية البن ه�سام، عبد �مللك بن ه�سام بن �أيوب �حلمريي �ملعافري، �أبو حممد، جمال 
�لدين )�ملتوفى: 213هـ(، حتقيق: م�سطفى �ل�سقا و�آخرين، ن�سر: مطبعة �لبابي �حللبي و�أوالده مب�سر، 

�لطبعة �لثانية، 1375هـ - 1955م.
�أحمد �حللبي،  �إبر�هيم بن  �إن�سان �لعيون يف �سرية �الأمني �ملاأمون، علي بن  �ل�سرية �حللبية = 
�أبو �لفرج، نور �لدين �بن برهان �لدين )�ملتوفى: 1044هـ(، ن�سر: د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، �لطبعة: 

�لثانية - 1427هـ .
�سرية �بن �إ�سحاق )كتاب �ل�سري و�ملغازي(، حممد بن �إ�سحاق بن ي�سار �ملطلبي بالوالء، �ملدين 

)�ملتوفى: 151هـ(، حتقيق: �سهيل زكار، ن�سر: د�ر �لفكر – بريوت، �لطبعة: �الأولى 1398هـ /1978م.
�سرح �ل�سنة، حميي �ل�سنة، �أبو حممد �حل�سني بن م�سعود بن حممد بن �لفر�ء �لبغوي �ل�سافعي 
الطبعة:  االإ�سالمي،  املكتب  ن�سر:  ال�ساوي�ض،  زهري  االأرنوؤوط-حممد  �سعيب  حتقيق:  516هـ(،  )�ملتوفى: 

�لثانية، 1403هـ - 1983م
ـ �سرح �لنووي على م�سلم )�ملنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن �حلجاج(،، لالإمام �أبي زكريا يحيى بن 

�سرف بن مري �لنووي، ن�سر  د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت، ط.2 1392هـ
عبد�هلل  �أبي  �إ�سماعيل  بن  حممد  لالإمام  �ملخت�سر(،،  �ل�سحيح  )�جلامع  �لبخاري  �سحيح  ـ 
البخاري اجلعفي، حتقيق: د. م�سطفى ديب البغا، ن�سر دار ابن كثري، اليمامة، بريوت، ط.3، 1407 – 

 .1987
�لني�ساأبريي، حتقيق: حممد  �أبي �حل�سني �لق�سريي  ـ �سحيح م�سلم، لالإمام م�سلم بن �حلجاج 

فوؤ�د عبد �لباقي، ن�سر د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت. 
�لطبقات �لكربى �بن �سعد، لالإمام �أبي عبد �هلل حممد بن �سعد �لب�سري، �لبغد�دي �ملعروف 
بابن �سعد )�ملتوفى: 230هـ(،، حتقيق: حممد عبد �لقادر عطا، ن�سر: د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت، �لطبعة: 

�الأولى، 1410 هـ - 1990م.
عمدة �لقاري �سرح �سحيح �لبخاري، �أبو حممد حممود بن �أحمد بن مو�سى بن �أحمد بن ح�سني 

دور فقه املوازنات في احلياة املعاصرة فقه املوازنات في قضايا املرأة



22442245

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�لعيتابى �حلنفى بدر �لدين �لعينى )�ملتوفى: 855هـ(، ن�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي - بريوت
غريب �حلديث، �إبر�هيم بن �إ�سحاق �حلربي �أبو �إ�سحاق 198 - 285، حتقيق: د. �سليمان �إبر�هيم 

حممد �لعايد، ن�سر: جامعة �أم �لقرى - مكة �ملكرمة، �لطبعة: �الأولى، 1405
بريوت،  �ملعرفة،  د�ر  ن�سر:  �ل�سافعي،  �لع�سقالين  بن حجر  علي  بن  �أحمد  لالإمام  �لباري،  فتح 

1379م. 
�أبي زيد �لقريو�ين، �أحمد بن غامن )�أو غنيم(، بن �سال �بن  �لفو�كه �لدو�ين على ر�سالة �بن 
 - 1415هـ  ن�سر:  �لفكر،  د�ر  ن�سر:  1126هـ(،  )�ملتوفى:  �ملالكي  �الأزهري  �لنفر�وي  �لدين  �سهاب  مهنا، 

1995م.
1408ه=  �لطبعة2:  دم�سق،  �لفكر.  د�ر  حبيب،  �أبو  �سعدي  و��سطالحا،  لغة  �لفقهي  �لقامو�س 

1988م.
�لقو�نني �لفقهية، �أبو �لقا�سم، حممد بن �أحمد بن حممد، �بن جزي �لكلبي �لغرناطي )�ملتوفى: 

741هـ(.
ك�ساف �لقناع عن منت �الإقناع، من�سور بن يون�س بن �سالح �لدين �بن ح�سن بن �إدري�س �لبهوتى 

�حلنبلى )�ملتوفى: 1051هـ(، ن�سر: د�ر �لكتب �لعلمية.
حا�سية �لعدوي على �سرح كفاية �لطالب �لرباين، �أبو �حل�سن، علي بن �أحمد �لعدوي، )�ملتوفى: 
1189هـ(، حتقيق: يو�سف �ل�سيخ حممد �لبقاعي، ن�سر: د�ر �لفكر، بريوت، تاريخ �لن�سر: 1414هـ - 1994م

ل�سان �لعرب، لالإمام حممد بن مكرم بن على، �أبي �لف�سل، جمال �لدين �بن منظور �الأن�ساري 
�لرويفعى �الإفريقى )�ملتوفى: 711هـ(،، ن�سر: د�ر �سادر – بريوت، �لطبعة: �لثالثة - 1414 هـ

483هـ(، ن�سر: د�ر  اأبي �سهل �سم�ض االأئمة ال�سرخ�سي )املتوفى:  املب�سوط، حممد بن اأحمد بن 
�ملعرفة – بريوت، تاريخ �لن�سر: 1414هـ-1993م.

جمموع فتاوى �بن تيمية، لالإمام تقي �لدين �أبي �لعبا�س �أحمد بن عبد �حلليم بن تيمية �حلر�ين 
)�ملتوفى: 728هـ(،، حتقيق: عبد �لرحمن بن قا�سم، ن�سر: جممع �مللك فهد لطباعة �مل�سحف �ل�سريف، 

�ملدينة �لنبوية، 1416هـ/1995م
�لقادر �حلنفي  بن عبد  بكر  �أبي  بن  �أبي عبد �هلل حممد  �لدين  زين  لالإمام  �ل�سحاح،  خمتار 
�لطبعة:  بريوت،  �لع�سرية،  �ملكتبة  ن�سر:  حممد،  �ل�سيخ  يو�سف  حتقيق:  666هـ(،،  )�ملتوفى:  �لر�زي 

�خلام�سة، 1420هـ / 1999م.
مرقاة �ملفاتيح �سرح م�سكاة �مل�سابيح، علي بن )�سلطان(، حممد، �أبو �حل�سن نور �لدين �ملال 
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�لهروي �لقاري )�ملتوفى: 1014هـ(، ن�سر: د�ر �لفكر، بريوت – لبنان، �لطبعة: �الأولى، 1422هـ - 2002م
حمدويه  بن  حممد  بن  �هلل  عبد  بن  حممد  �حلاكم  �هلل  عبد  �أبي  لالإمام  �حلاكم،  م�ستدرك 
�ملعروف بابن �لبيع )�ملتوفى: 405هـ(،، حتقيق: م�سطفى عبد �لقادر عطا، ن�سر: د�ر �لكتب �لعلمية - 

بريوت، �لطبعة: �الأولى، 1411 – 1990م.
م�سند �الإمام �أحمد، لالإمام �أبي عبد �هلل �أحمد بن حممد بن حنبل �ل�سيباين )�ملتوفى: 241هـ(،، 
حتقيق: �سعيب االأرنوؤوط واآخرين، اإ�سراف: د عبد الل بن عبد املح�سن الرتكي، ن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، 

ط1. 1421 هـ - 2001م.
�لدين،  ويل  �هلل،  عبد  �أبي  �لعمري،  �خلطيب  �هلل  عبد  بن  حممد  لالإمام  �مل�سابيح،  م�سكاة 
بريوت،   - �الإ�سالمي  �ملكتب  ن�سر:  �الألباين،  �لدين  نا�سر  حممد  حتقيق:  741هـ(،،  )�ملتوفى:  �لتربيزي 

�لطبعة: �لثالثة، 1985
�أبو �لقا�سم �لطرب�ين  �ل�سامي،  �أيوب بن مطري �للخمي  �أحمد بن  �ملعجم �الأو�سط، �سليمان بن 
)�ملتوفى: 360هـ(، حتقيق: طارق بن عو�س �هلل بن حممد ، عبد �ملح�سن بن �إبر�هيم �حل�سيني، ن�سر: د�ر 

�حلرمني – �لقاهرة.
معجم �لبلد�ن، �سهاب �لدين �أبو عبد �هلل ياقوت بن عبد �هلل �لرومي �حلموي )�ملتوفى: 626هـ(، 

ن�سر: د�ر �سادر، بريوت، �لطبعة: �لثانية، 1995 م.
�لطرب�ين  �لقا�سم  �أبو  �ل�سامي،  �للخمي  مطري  بن  �أيوب  بن  �أحمد  بن  �سليمان  �لكبري،  �ملعجم 
– �لقاهرة،  تيمية  �بن  مكتبة  �لن�سر:  د�ر  �ل�سلفي،  �ملجيد  عبد  بن  حمدي  حتقيق:  360هـ(،  )�ملتوفى: 

�لطبعة: �لثانية
�لنفائ�س  د�ر  ن�سر:  قنيبي،  �سادق  حامد   - قلعجي  رو��س  حممد  للدكتور  �لفقهاء  لغة  معجم 

للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، �لطبعة: �لثانية، 1408 هـ - 1988 م
معرفة �ل�سنن و�الآثار، �أحمد بن �حل�سني بن علي �أبو بكر �لبيهقي )�ملتوفى: 458هـ(، حتقيق: عبد 

�ملعطي �أمني قلعجي، ن�سر: باك�ستان، ود�ر �لوفاء )�ملن�سورة - �لقاهرة(، �لطبعة1: 1412هـ - 1991م.
�ملغازي، حممد بن عمر بن و�قد �ل�سهمي �الأ�سلمي بالوالء، �ملدين، �أبو عبد �هلل، �لو�قدي )�ملتوفى: 

207هـ(، حتقيق: مار�سدن جون�س، ن�سر: د�ر �الأعلمي – بريوت، �لطبعة: �لثالثة - 1989/1409.
�ملغني البن قد�مة، �أبو حممد موفق �لدين عبد �هلل بن �أحمد بن حممد بن قد�مة �جلماعيلي 

�ملقد�سي ثم �لدم�سقي �حلنبلي، �ل�سهري بابن قد�مة �ملقد�سي )�ملتوفى: 620هـ(، ن�سر: مكتبة �لقاهرة.
مغني �ملحتاج �إلى معرفة معاين �ألفاظ �ملنهاج، �سم�س �لدين، حممد بن �أحمد �خلطيب �ل�سربيني 

دور فقه املوازنات في احلياة املعاصرة فقه املوازنات في قضايا املرأة
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�ل�سافعي )�ملتوفى: 977هـ(، ن�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة: �الأولى، 1415هـ - 1994م
�ملف�سل يف �أحكام �ملر�أة و�لبيت �مل�سلم، موؤ�س�سة �لر�سالة، �لطبعة 3، بريوت، 1997م.

�ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية، �سادر عن وز�رة �الأوقاف و�ل�سئون �الإ�سالمية بالكويت، �لطبعة 2، 
د�ر �ل�سال�سل.

نهاية �ملحتاج �إلى �سرح �ملنهاج، �سم�س �لدين حممد بن �أبي �لعبا�س �أحمد بن حمزة �سهاب �لدين 
�لرملي )�ملتوفى: 1004هـ(، ن�سر: دار الفكر، بريوت، ط 1404هـ/1984م.

نهاية �ملطلب يف در�ية �ملذهب، عبد �مللك بن عبد �هلل بن يو�سف بن حممد �جلويني، �أبو �ملعايل، 
د�ر  ن�سر:  يب،  �لدهّ حممود  �لعظيم  عبد  د/  �أ.  فهار�سه:  و�سنع  حققه  478هـ(،  )�ملتوفى:  �حلرمني  �إمام 

املنهاج، ط1. 1428هـ-2007م.
�بن  �ل�سعاد�ت �ملبارك بن حممد بن حممد  �أبو  �لدين  �لنهاية يف غريب �حلديث و�الأثر، جمد 
�الأثري )�ملتوفى: 606هـ(، ن�سر: �ملكتبة �لعلمية - بريوت، 1399هـ - 1979م، حتقيق: طاهر �أحمد �لز�وى 

- حممود حممد �لطناحي.
نيل �الأوطار، حممد بن علي بن حممد بن عبد �هلل �ل�سوكاين �ليمني )�ملتوفى: 1250هـ(، حتقيق: 

ع�سام �لدين �ل�سبابطي، ن�سر: د�ر �حلديث، م�سر، �لطبعة: �الأولى، 1413هـ - 1993م.
وفاء �لوفاء باأخبار د�ر �مل�سطفى، علي بن عبد �هلل بن �أحمد �حل�سني �ل�سافعي، نور �لدين �أبو 

�حل�سن �ل�سمهودي )�ملتوفى: 911هـ(، ن�سر: د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، �لطبعة: �الأولى – 1419هـ.
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نحو آلية لفقه الموازنات
دراسة شرعية تنظيرية

�أحمد �ضالح علي باف�ضل

حما�ضر بكلية �ل�ضريعة: جامعة �لأحقاف: �ليمن

�أعد ملوؤمتر فقه �ملو�زنات ودوره يف �حلياة �ملعا�ضرة

بكلية �ل�ضريعة جامعة �أم �لقرى مبكة �ملكرمة
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ب�ضم �هلل �لرحمن �لرحيم

   �حلمد هلل �مل�سّرع �سبيل �ل�سالح، و�ملر�سد لطرق �لنفع و�لفالح، و�ل�سالة و�ل�سالم على من �آتاه 
�هلل �حلكمة، فكان ديدنه �لتمييز بني �لنعمة و�لنقمة.

    وبعُد فمع تعّقد �حلياة وجتّددها؛ وتز�حم �مل�سالح و�ملفا�سد يف جماالتها؛ كان على �أهل �لعلم 
بفقه  �مل�سمى حديثا  وذلكم  و�مل�سار؛  �ملنافع  بني  �لت�سابك  هذ�  من  �خلروج  مكنون  ال�ستك�ساف  �لت�سمري 

�ملو�زنات.

 فاأردنا و�سع ورقة ت�ساهم ـ �إن �ساء �هلل ـ يف �لنهو�ض بفقه �ملو�زنة؛ عرب حماولة و�سع �آلية متثل دليال 
ي�ساعد �لقائم على �لو�قعة �ملر�د معاجلتها من �ملو�زنة ب�سكل �سليم.

  مو�ضوع �لبحث:

 �لبحث در��سة �سرعية وتنظريية حتاول در��سة �ملو�زنات من وجهة نظر �ل�سرع، ثم تعمل على و�سع 
�آلية َيقتدر بها مريد �ملو�زنة على معاجلة �لوقائع �لتي تتعلق مبو�سوعه.

م�ضكلة �لبحث:

�ملتعلقات �ملتعار�سة و�ملركّبة و�ملتد�خلة  ُتعالج بها  �لتي  �لبالغة  ن�ساأت م�سكلة �لبحث من �ل�سعوبة 
و�ملعّقدة؛ و�حلاجة �إلى دليل مب�ّسط ي�ساعد يف فعل ما يلزم للو�سول ملو�زنة �سليمة.

�أهد�ف �لبحث:

و�سع �آلية كدليل لعمل �ملو�زنة بني �الأ�سياء.

�مل�ساهمة يف �لنهو�ض بفقه �ملو�زنات و��ستك�ساف �أغو�ره.

�لدر��ضات �ل�ضابقة:

  1( قو�عد �الأحكام وم�سالح �الأنام للعز بن عبد �ل�سالم: وهو �ملرجع �الأ�سا�ض و�ملر�سع �لرئي�ض؛ وما 

نحو آلية لفقه املوازنات دراسة شرعية تنظيرية
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هنا �إال تطّفالت على هذه �ملائدة الإبر�ز ما ينفع ع�سرنا.

وهي  �الأولويات،  وفقه  �حلركة،  �أولويات  كتابيه:  يف  وباالأخ�ض  �لقر�ساوي،  �لدكتور  مباحث   )2   
�ل�سبق يف  وهي متثل  �ملو�زنات؛  لفقه  �ل�سرعي  �مل�سطلح  عامة، وحتاول حترير  تذكري مبتعلقات  بد�يات 

�لطرح �ملعّمق، ويف ورقتنا نحاول �لتقنني و�الإنز�ل ب�سكل �أكرب.

معايري  لو�سع  ومفيدة  جاّدة  حماولة  وهي  �ل�سو�سوة:  �ملجيد  عبد  للدكتور  �ملو�زنات  فقه  منهج   )3
حتكم عملية �ملو�زنة.

  ونحن �أردنا ـ يف حماولتنا هذه ـ �إيجاد �آلية عملية تو�سح كيفية �ملو�زنة وجتليها ب�سكل عملي.

�ملنهجية:

تتبُّع ما جاء حول �الأمور �لتي كان �لتعار�ض فيها بني �مل�سالح و�ملفا�سد �سو�ء يف �لن�سو�ض �ل�سرعية 
�أو يف �جتهاد�ت علماء �ل�سريعة وباحثيها �أو يف ُمرجات عقول �لب�سر يف علومهم �الإن�سانية كال�سيا�سية 

و�القت�سادية؛ ثم حماولة ��ستخال�ض و��ستنتاج مفرد�ت يتم تبويبها على �سكٍل مرّتب وعملي.

�ضعوبات �لبحث:

عدم وجود حتديد�ت �سرعية ملو�سوع �ملو�زنات حيث �إن هذ� �جلانب ُيعّد من جو�نب �الجتهاد و�لنظر 
من �لقائم بالو�قعة ال�ستنز�ل ما ير�ه زمانا ومكانا وحالة.

خطة �لبحث: 

ت�ستمل على مقدمة و�أربعة مباحث وخامتة، وهي كاالآتي:

�ملقدمة.

�ملبحث �الأول: �ملقدمات �لتعريفية:

�ملطلب �الأول �ملفاهيم.

�ملطلب �لثاين: �أهمية فقه �ملو�زنات.



22522253

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�ملطلب �لثالث: حكم �لعمل بفقه �ملو�زنات.

�ملبحث �لثاين: ميز�ن �لنظر:

�ملطلب �الأول: ن�سو�ض �لكتاب و�ل�سنة �ملت�سمنة بع�ض �ملو�زنات.

�ملطلب �لثاين حكم �ل�سريعة يف �ملو�زنات.

�خلال�سة.

�ملبحث �لثالث: �آلية �ملو�زنة:

�ملطلب �الأول: �خلطوة �الأولى: حتديد �لعنا�سر �ملرتبطة بالو�قعة �لتي نعاجلها، ومقاديرها و�آثارها.

�ملطلب �لثاين: كيفية �ملو�زنة.

�خلال�سة.

�ملبحث �لر�بع: مثال تطبيقي: �أ�سلمة �لبنوك �لربوية ـ عر�ض �سريع ـ:

�خلامتة.

�ساهم مبرجع  كل من  و�أ�سكر  فيها من خلل،  ما  يتجاوز  و�أن  �ل�سفحات،  بهذه  ينفع  �أن  �هلل  ن�ساأل 
�أو مناق�سة، و�أخ�ّض كلية �ل�سريعة بجامعة �أم �لقرى؛ �إذ كانت دعوتهم للكتابة هي �ل�سبب يف وجود هذ� 

�ملبحث، فبارك �هلل لهم يف موؤمترهم، ويف �سائر �أعمالهم �آمني.

نحو آلية لفقه املوازنات دراسة شرعية تنظيرية
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�ملبحث �لأول: �ملقدمات �لتعريفية:

ي�ستمل هذ� �ملبحث على �ملفاهيم، و�الأهمية، و�حلكم �ل�سرعي.

�ملطلب �لأول: �ملفاهيم:

نتناول فيه فرعني؛ �أولهما: يف مفهوم �ملو�زنات ومعنى �الآلية، و�لثاين: يف �مل�سطلحات �ملت�سابهة.

�لفرع �لأول: �ملو�زنات:

، ُمَو�َزَنًة، وِوز�نًا، َوَهَذ� ُيو�ِزُن َهَذ�، �إِذ� َكاَن َعَلى  ِ َئنينْ ينْ َ �ل�سَّ ُت َبنينْ �ملو�زنات لغة، جمع مو�زنة، يقال: و�َزننْ
ره)1(. َء، �إِذ� قدَّ ينْ ِة، َوُيَقاُل: َوَزَن �ل�سَّ َقِل و�خِلفَّ ُن ـ جتربة ـ: �لثِّ ِزَنِته �أَو َكاَن حُماِذَيُه، ـ و�لَوزنْ

ويف �ال�سطالح �ملعا�سر تطلق �ملو�زنات على: �الختيار �الأ�سوب عند مز�حمة �مل�سالح �أو �ملفا�سد.

 ومن تو�سيحات �ملعا�سرين لفقه �ملو�زنات �أنه ي�سمل:

ها ببع�ض، من حيث حجُمها و�َسعُتها، ومن حيث عمُقها وتاأثرُيها، ومن  )�أ- �ملو�زنة بني �مل�سالح بع�سِ
حيث بقاوؤها ودو�مها. . و�أّيها ينبغي �أن يقّدم ويعترب، و�أّيها ينبغي �أن ي�سقط وُيلَغي.

ب - �ملو�زنة بني �ملفا�سد بع�سها ببع�ض، من تلك �حليثيات �لتي ذكرناها يف �ساأن �مل�سالح، و�أّيها 
يجب تقدميها، و�أّيها يجب تاأخريها �أو �إ�سقاطها.

  جـ-  �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �إذ� تعار�ستا، بحيث نعِرف متى نقّدم درء �ملف�سدة على جلب 
�مل�سلحة، ومتى ُتغتفر �ملف�سدة من �أجل �مل�سلحة()2(.

من  تنازع  ما  بني  بها  ُيرّجح  �لتي  و�الأ�س�ض  �ملعايري  جمموعة   ( باأنه:  �ملو�زنات  فقه  منهج  وعّرف 

�بن منظور، ل�سان �لعرب )447/13( و)446/13( و)358/5( و)447/13(، وينظر: �لفريوز �أبادي، �لقامو�ض    )1(
�ملحيط )�ض: 1238(.

)2( �لقر�ساوي: يو�سف، �أولويات �حلركة �الإ�سالمية يف �ملرحلة �لر�هنة �ض30، ط 13، بريوت: موؤ�س�سة �لر�سالة 1412هـ 
ـ 1992م. 
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�مل�سالح �أو �ملفا�سد، وُيعَرف به �أّي �ملتعار�سني ينبغي فعله، و�أّيهما ينبغي تركه()3(.

 ومن خالل هذين �لتعريفني يتنب �أن فقه �ملو�زنات هو عبارة عن �الختيار ملا هو �الأنفع �أو �الأ�سلح، �أو 
�لفعل �لعدل؛ ومن َثّم �سماه بع�ض �ملعا�سرين باالعتد�ل)4(.

وميكننا تعريفه باأنه: ��ستفر�غ �جلهد يف �لتعّرف على ما ُتر�ِسد �إليه �الأحكام �ل�سرعية عند تعار�ض 
�مل�سالح و�ملفا�سد �أو تز�حمها.

  وال يعني بال�سرورة وجود مفا�سد مقابل م�سالح، بل قد يعني حماولة �ملو�ئمة بني خيار�ت نافعة؛ 
وقد جعل �لقر�ساوي من �سمن مفرد�تها �ملو�زنة بني �لطموح و�الإمكانات)5(.

تو�ضيف �ملو�زنات:

يكون على  بينها  َثّم فاالختيار  �ملفا�سد؛ ومن  كّل  ودرء  �مل�سالح  كّل  �الأ�سل هو جلب  �أن  �ملعلوم  من 
خالف �الأ�سل، وي�سُدق على فقه �ملو�زنات �أنه فقه ��ستثنائي)6(.

عنا�ضر فقه �ملو�زنات:

عنا�سره هي �ملنافع وهي �مل�سالح، و�مل�سار وهي �ملفا�سد؛ �سو�ء عند تز�حم �مل�سالح مع بع�سها، �أو 
تعار�سها مع �ملفا�سد، وبيان �مل�سلحة و�ملف�سدة يف �الآتي:

�أّول: �مل�ضلحة:

من  �أو�سح تعاريف �مل�سلحة قول �لغز�يل �أنها: ). . جلب منفعة �أو دفع م�سرة()7(.

�ل�سو�سوة: عبد �ملجيد، منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �الإ�سالمية، متاح مبوقع �لفقه �الإ�سالمي على هذ� �لر�بط  )3(
http: //www. islamfeqh. com/Nawazel/NawazelItem. aspx?NawazelItemID

هو �لدكتور م�سطفى ديب �لبغاء يف لقاء تلفزيوين على قناة �لر�سالة يف برنامج بعنو�ن: على ب�سرية، متاح على   )4(
 .4FXDO9GcO98=http: //www. youtube. com/watch?v هذ� �لر�بط

�لقر�ساوي: يو�سف، �أولويات �حلركة �الإ�سالمية يف �ملرحلة �لر�هنة �ض 98.   )5(
وهذ� بنّي ظاهر، وقد �سرح بذلك �ل�سو�سوة: عبد �ملجيد، منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �الإ�سالمية �ض 1.   )6(

�لغز�يل: حممد بن حممد، �مل�ست�سفى، �ض: 174، ط 4، بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 1413هـ - 1993م.    )7(

نحو آلية لفقه املوازنات دراسة شرعية تنظيرية
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وهذ� هو �ملفهوم �لذي تدور عليه �إطالقات لفظ �مل�سالح؛ �أّي: �أنها منفعة حت�سل لالإن�سان، �سو�ء 
�إيجابا بحدوث ما ينفعه، �أو �سلبا باندفاع ما ي�سّره.

ثانيا: �ملف�ضدة:

وعلى ح�سب تعريفنا للم�سلحة نقول باأن �ملف�سدة هي: حدوث ما ي�سر �أو �ندفاع  ما ينفع.

مفهوم �لآِليَّة:

�الآلية: م�سدر �سناعي)8( يرجع �إلى مادة �آلة، وهي: �الأد�ة)9(، �أي: ما ُيوؤّدى به �ل�سيء، مبعنى �أنها 
و�سيلة �ملرء يف فعل �الأ�سياء؛ ومنه ُو�سف علم �لنحو و�لبالغة بكونهما من علوم �الآلة؛ الأنهما و�سيلة من 

و�سائل �لو�سول لالجتهاد، و�لذي حمّله �لكتاب و�ل�سنة �لعربيان.

وقد ��سَتعمل �ملعجم �لو�سيط لفظ �الآلة ومدلوله �لو�سائل)10(.

�لو�قعة  معاجلة  مريد  يتخذها  �لتي  و�الأ�ساليب  و�لو�سائل  �لطرق  ـ:  هنا  ـ  باالآلية  نق�سد  وعلى هذ� 
�ملتعددة �مل�سالح �أو �ملفا�سد.

�لفرع �لثاين: �مل�ضطلحات �ملتعلقة:

 فقه �لأولويات:

»�الأَولى« تعني �ل�سيء �لذي ي�ستحق �لتقدمي، وقد ُعرف فقه �الأولويات باأنه: )�لعلم باالأحكام �ل�سرعية 
�لتي لها حق �لتقدمي على غريها، بناء على �لعلم مبر�تبها وبالو�قع �لذي يتطّلبها()11(.

ومن �سمن قر�ر�ت جممع �للغة �مل�سري �أنه: )�إذ� �أريد�سنع م�سدر من كلمة يز�د عليها ياء �لن�سب و�لتاء( عمر:    )8(
�أحمد متار و�آخرون، معجم �ل�سو�ب �للغوي )2/1(، �لقاهرة: عامل �لكتب، �لقاهرة، 1429هـ - 2008 م. 

�جلوهري: �إ�سماعيل بن حماد، �ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية )2265/6(، بريوت: د�ر �لعلم للماليني، 1407   )9(
هـ  - 1987م. 

)10(  ينظر: م�سطفى: �بر�هيم و�آخرون، �ملعجم �لو�سيط )833/2(، �لقاهرة: د�ر �لدعوة. 
)11( �لوكيلي: حممد، فقه �الأولويات ـ در��سة يف �ل�سو�بط ـ �ض 16، فريجينيا: �ملعهد �لعاملي للفكر �الإ�سالمي، 1416هـ 
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فعلى هذ� يتبني �أن فقه �الأولويات عن�سر من عنا�سر فقه �ملو�زنات وو�سيلة من و�سائله.

فمريد �ملو�زنة ال بد له من معرفة ترتيب مفرد�ت �لو�قعة �لتي يعاجلها، كما �أن معرفة �الأولويات قد 
تكون نتيجة لفقه �ملو�زنات.

ـ 1997م. 
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�ملطلب �لثاين: �أهمية فقه �ملو�زنات:

�ملرتبطة  �أو  �ل�سخ�سية  �سو�ء  و�لعملية،  �ملعي�سية  �الإن�سان يف حياته  �إلى ما ي�سادفه  ب�سيطة  بنظرة 
ُة  �سَ َحنْ اِلُح �ملنْ َ�سَ بالغري، �لفردية �أو �ملتعلقة بالدول، جند ت�سابكًا بني �ملنافع و�مل�سار ـ يف �لغالب ـ حيث �إن )�ملنْ

ََفا�ِسِد()12(. اِلِح َو�ملنْ َ�سَ َتَمَل َعَلى �ملنْ َها ��سنْ َثُ ِمننْ أَكنْ ُة، َو�النْ �سَ َحنْ ََفا�ِسُد �ملنْ َقِليَلٌة، َوَكَذِلَك �ملنْ

 فال بد للمرء من فهم �سليم لكيفية �لتعامل مع �مل�سالح و�ملفا�سد، حتى يتمّكن من �خلروج باأكرب 
قدر ممكن من جلب �الأُولى ودرء �لثانية.

 وعلى �سبيل �ملثال جتد �أن �ملت�سرّع يف �لفتوى من غري �أن مُيِعن �لنظر يف �لو�قعة ومالب�ساتها فمن 
 ِ َعنينْ قِّ �إالَّ ِبَنونْ َ ِم ِباحلنْ كنْ ُ َفتنَْوى َو�حلنْ اِكُم ِمننْ �لنْ َ ِتي َواَل �حلنْ ُفنْ ُن �ملنْ ع �أن ينزلق للخطاأ، قال �بن �لقيم: )َواَل َيَتَمكَّ �ملتوقَّ
ِمْن اْلَفْهِم: اأََحُدُهَما: َفْهُم اْلَواِقِع َواْلِفْقُه ِفيِه َوا�ْسِتْنَباُط ِعْلِم َحِقيَقِة َما َوَقَع ِباْلَقَراِئِن َواْلأََماَراِت َواْلَعَلَماِت 
َحاَبِة  اَيا �ل�سَّ ِريَعَة َوَق�سَ َل �ل�سَّ َو�ِقِع. . . . . . . . َوَمننْ َتاأَمَّ َو�ِجِب يِف �لنْ ُم �لنْ ُع �لثَّايِن: َفهنْ ونْ َحتَّى ُيِحيَط ِبِه ِعلنًْما، َو�لنَّ
 ُ ِتي َبَعَث �هللَّ ِريَعِة �لَّ ، َوَن�َسَبُه �إَلى �ل�سَّ ا�ِض ُحُقوَقُهمنْ اَع َعَلى �لنَّ َ َهَذ� �أَ�سَ َوَجَدَها َطاِفَحًة ِبَهَذ�، َوَمننْ �َسَلَك َغرينْ

ِبَها َر�ُسوَلُه()13(.

   كذلك نحتاج للمو�زنات لكبح ِجماح �أنف�سنا من توجيه �لُتهم لبع�سنا �لبع�ض، ولنا يف �الإنكار على 
ر ما ُير�سد �إلى ذلك، فقد ز�ل �لعجب مبعرفة كون َخرق �ل�سفينة كان لدرء مف�سدة �أ�سّد وهي غ�سب  �خَل�سِ

�ل�سفينة كّلها من قبل �مَلِلك �لغا�سب.

 ومن ناحية �أخرى ففي �أمور �لدول تتد�خل �ملوؤثر�ت �خلارجية مع �لد�خلية نتيجة ملا ي�سمى بالقرية 
�لكونية، ف�ساًل عن وجود ِقوى و�أفر�د ال تتخذ منهج �الإ�سالم �لو�سط منهجًا يف د�خل �لبالد �الإ�سالمية 

نف�سها؛ وكل ذلك يحتاج �إلى مو�زنة.

فاإذ� كان �بن تيمية رحمه �هلل يقول عن ع�سره وقد تويف �سنة 728 هـ: )ال �سيما يِف َهِذه �الأزمان 
د �الزدحام و�لتمانع  َئِة يِف َجِميع �الأ�سناف لرنّجح ِعننْ يِّ ة ِبال�سَّ احِلَ َرة �لَِّتي غلب ِفيَها خلط �الأعمال �ل�سَّ َُتاأَخِّ �ملنْ
ِتَماع �َسّر �ل�سرين()14(. فما بالك بع�سرنا �لذي ال يحتاج �إلى بيان، و�هلل  د �اِلجنْ خري �خلريين، وندفع ِعننْ

�ملوفق.

�بن عبد �ل�سالم: عز �لدين، قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام )14/1(.    )12(
�بن �لقيم: حممد بن �أبي بكر، �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني )69/1(.    )13(

�بن تيمية: �أحمد بن عبد �حلليم، �ال�ستقامة )167/2(.    )14(
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�ملطلب �لثالث: حكم �لعمل بفقه �ملو�زنات:

م�سالح  من  بها  وما  نف�سها  �لو�قعة  مالب�سات  معرفة  يتطلب  �ل�سرعي  للحكم  �لو�سول  �أن  �سك  ال 
�لقيم: )َواَل  �بن  تو�زن، وقد مّر قول  �إلى  و�ملوؤثر�ت فيها، وكّل هذ� يحتاج  ومفا�سد، ثم معرفة حميطها 
ُه  ِفقنْ َو�لنْ َو�ِقِع  �لنْ ُم  َفهنْ �أََحُدُهَما:  ِم:  َفهنْ �لنْ ِ ِمننْ  َعنينْ ِبَنونْ �إالَّ  قِّ  َ ِباحلنْ ِم  كنْ ُ َفتنَْوى َو�حلنْ �لنْ اِكُم ِمننْ  َ َواَل �حلنْ ِتي  ُفنْ �ملنْ ُن  َيَتَمكَّ
ْوُع الثَّاِن: َفْهُم  َماَراِت َواْلَعَلَماِت َحتَّى ُيِحيَط ِبِه ِعْلًما. َوالنَّ ِفيِه، َوا�ْسِتْنَباُط ِعْلِم َحِقيَقِة َما َوَقَع ِباْلَقَراِئِن َواْلأَ

َو�ِقِع()15(. َو�ِجِب يِف �لنْ �لنْ

 ومن َثّم كان �الأخذ بفقه �ملو�زنات فر�َض كفاية، من باب ما ال يتم �لو�جب �إال به فهو و�جب، يقول 
�لَقر�يف: )كما �أن و�سيلة �ملحرم حمرمة فو�سيلة �لو�جب و�جبة()16(.

�بن �لقيم: حممد بن �أبي بكر، �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني )69/1(.    )15(
�لقر�يف: �أحمد بن �إدري�ض، �لذخرية )1 /153(، بريوت: د�ر �لغرب، 1994م.    )16(

نحو آلية لفقه املوازنات دراسة شرعية تنظيرية
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�ملبحث �لثاين: ميز�ن �لنظر:

مع تعّقد حمّل �ملو�زنة وتعدد متعلقاته �لنافعة و�ل�سارة، بل و�ختالفه زمانًا ومكانًا وحالة؛ فال بد مع 
كون �مليز�ن �ساحلًا ال بد �أن يكون مرنًا؛ و�ملتبادر �إلى �لذهن �أن �مليز�ن هو �ل�سريعة، فهل هو كذلك؟ وكيف 

يكون؟ وهو ما نتناوله يف هذ� �ملبحث.

حكم �ل�ضرع يف �ملو�زنة:

�ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �سيء ِجِبّلي وَطَبعي عند كل �لب�سر؛ ومن َثّم كان )�لعاقل �لذي يعلم 
خري �خلريين و�سّر �ل�سرين ين�سد: 

�إّن �للبيب �إذ� بد� من ج�سمه      مر�سان متلفان د�وى �الأخَطر�()17(

خري  برتجيح  �ل�سريعة  )��ستقرت  وقد  و�أفعالها  �حلياة  �سوؤون  كل  يف  مّطردة  قاعدة  ـ  �إذن  ـ  فهي 
�خلريين، ودفع �سّر �ل�سرين، وترجيح �لر�جح من �خلري و�ل�سّر �ملجتمعني()18(.

وعليه فال نرى �أننا بحاجة لبيان �أدلة م�سروعية �لعمل بفقه �ملو�زنات؛ وما قد يتبادر للمرء �أن هناك 
من ي�سكك يف م�سروعية فقه �ملو�زنات، فالو�قع �أنه ال يوجد �أحد كذلك، و�إمنا ميكن �لت�سكيك يف �مل�سطلح، 
ولي�ض يف مدلول �ملو�زنات نف�سه، حيث ال يت�سّور �إال �لتعاطي معه)19( على حّد قول �لدكتور عائ�ض �ل�ُسَلمي 
�الأ�ستاذ بجامعة �الإمام حممد بن �سعود عن فقه �لو�قع: )�سللنا ردحًا من �لزمن نتحا�سى لفظه ونتعاطى 

مع معناه. .()20(.

 غري �أن ما نحتاجه هو �لتعّرف على نظرة �ل�سرع لعنا�سر هذ� �لفقه، وما ميكن �أن يقّدمه �ل�سرع 

�بن تيمية، جمموع �لفتاوى )54/20(.   )17(
�بن تيمية، �ال�ستقامة )439/1(.   )18(

و�إن كان �لتعاطي مع معرفة مالحمه و��ستح�سار م�سالكه �ل�سرعية لي�ض مثل �لتعاطي معه دون معرفة.   )19(
ومتامه )نتحا�سى لفظه ملا �سابه من غب�ض حيث �تخذ مطية لالإعر��ض عن �لن�سو�ض. . مع �أننا ال ن�ستطيع �أن نهجر   )20(
معناه( قاله يف تقدميه ملحا�سرة �ل�سيخ عبد �هلل بن بية فقه �لو�قع و�لتوقع تاأ�سيال وتفريعا و�لتي عقدت بجامعة 

 .http: //www. youtube. com/watch?v=x0rgM2L0T5U الإمام يف �لريا�ض وهي متاحة على هذ� �لر�بط�
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للمت�سّدي للمو�زنة يف �لو�قعة �ملعّينة من معلومات و�إر�ساد�ت؛ وهذ� ما �أردنا تف�سيله يف هذ� �ملبحث يف 
مطلبني: �أولّهما: يف ��ستقر�ٍء جزئٍيّ لن�سو�ض �ل�سرع يف �لتعامل مع �ملو�زنات، ويف �ملطلب �لثاين: نحاول 

��ستخال�ض حكم  �ل�سرع و�إ�سافاته يف مو�سوع �ملو�زنات.

نحو آلية لفقه املوازنات دراسة شرعية تنظيرية
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�ملطلب �لأول: ن�ضو�ض �لكتاب و�ل�ضنة �ملت�ضّمنة لبع�ض �ملو�زنات:

�لفرع �لأول: �لن�ضو�ض �لعامة:

وردت ن�سو�ض توحي �أو تر�سد �إر�سادً� عامًا �إلى فعل �ملو�زنة بني �الأ�سياء �لتي ي�سادفها �الإن�سان يف 
حياته ومنها:

�ِسِه  أَنُف�ِسُكمنْ َوَمن ُيوَق �ُسحَّ َنفنْ � الِّ ً َمُعو� َو�أَِطيُعو� َو�أَنِفُقو� َخرينْ ُتمنْ َو��سنْ َتَطعنْ َ َما ��سنْ ُقو� �هللَّ 1( قوله تعالى: )َفاتَّ
ِلُحوَن(   �لتغابن:16. ُفنْ َلِئَك ُهُم �ملنْ َفاأُونْ

ت�سمنت يف �الآية طلب فعل �الأ�سلح، حيث �إن �ال�ستطاعة �ستتجاذبها �مل�سالح و�ملفا�سد، ومما ُذكر يف 
ُقو�  �سبب نزول هذه �الآية �أنها نزلت يف من رغب يف �لهجرة ولكن جتاذبته �ملفا�سد، فاأنزل �هلل �سبحانه )َفاتَّ
ِلُحوَن(    ُفنْ �ملنْ ُهُم  َلِئَك  ونْ َفاأُ �ِسِه  َنفنْ �ُسحَّ  ُيوَق  َوَمن  أَنُف�ِسُكمنْ  الِّ  � ً َخرينْ َو�أَنِفُقو�  َو�أَِطيُعو�  َمُعو�  َو��سنْ ُتمنْ  َتَطعنْ ��سنْ َما   َ �هللَّ

�لتغابن:16، �أي: )يف �لهجرة من د�ر �ل�سرك �إلى د�ر �الإ�سالم �أن ترتكوها بفتنة �أمو�لكم و�أوالدكم()21(.

اَعَة َقِريٌب (   �ل�سورى:17. ِريَك َلَعلَّ �ل�سَّ ِيَز�َن َوَما ُيدنْ قِّ َو�ملنْ َ ِكَتاَب ِباحلنْ ُ �لَِّذي �أَنَزَل �لنْ 2( قوله تعالى: )�هللَّ

 فعن قتادة قال: �مليز�ن: �لعدل)22(

و�لعدل يت�سمن فعل �ملو�زنة، ومن َثّم �سمى بع�ض �ملعا�سرين فقه �ملو�زنات باالعتد�ل)23(، وهو معنى 
مقارب.

�إال يف  �مليل الأحدهما  �الأمرين معًا، وعدم  �لنظر يف  �لعدل، ومعناه  �إلى حتّري  �إر�ساد  �ملو�زنة  ففي 
حدود �لنفع، وكذلك عدم �مليل بدون م�سوغ؛ فاإذ� ح�سل �مليل دون مرّبر دخلنا يف �لظلم وجتنبنا �لعدل.

3( عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: »ما ُخرّي ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم بني �أمرين �إال �أخذ 
�أي�سرهما، ما مل يكن �إثما، فاإن كان �إثما كان �أبعد �لنا�ض منه، وما �نتقم ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

�لقرطبي: حممد بن �أحمد، �جلامع الأحكام �لقر�آن )145/18(.   )21(
ينظر: �لطربي: حممد بن جرير، جامع �لبيان)520/21(.   )22(

)23(  هو �الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى ديب �لبغا يف �أثناء مقابلته �لتلفزيونية بقناة �لر�سالة. 
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لنف�سه �إال �أن ُتنتَهك حرمة �هلل، فينتقم هلل بها« )24(.

ففي �حلديث داللة على �ختيار �الأن�سب مما ي�سادفه من وقائع �الأحو�ل ). . فيخرّيه �هلل فيما فيه 
�أو  �لعبادة  �ملجاهدة يف  �أمته يف  �أو يف حق  و�أخذ �جلزية،  �لقتال  من  �لكفار  وبني  بينه  فيما  �أو  عقوبتان 

�القت�ساد، وكان يختار �الأي�سر يف كّل هذ�()25(.

فمن هذ� �لن�ض ير�سد �ل�سرع �إلى �ختيار �الأي�سر ما مل يدخلنا �الأي�سر  يف حر�م، �أو �سدة يف �لدين.

)فمعنى هذ� �حلديث ما َخرّيَ ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أ�سحابه بني �أن يختار لهم �أمرين من 
�أمور �لدنيا، على �سبيل �مل�سورة و�الإر�ساد، �إال �ختار لهم �أي�سر �الأمرين، ما مل يكن عليهم يف �الأي�سر �إثم؛ 
الأن �لعباد غري مع�سومني من �رتكاب �الإثم، ويحتمل �أن يكون ما مل يكن �إثًما يف �أمور �لدين، وذلك �أّن �لغلو 

يف �لدين مذموم، و�لت�سديُد فيه غري حممود()26(.

فيما  تعالى، فيخرّيه  و�سلم هنا من �هلل  يكون تخيريه �سلى �هلل عليه  �أن  ويحتمل  �لقا�سي:  و)قال 
فيه عقوبتان �أو فيما بينه وبني �لكفار من �لقتال و�أخذ �جلزية �أو يف حق �أمته يف �ملجاهدة يف �لعبادة �أو 
�إثما« فيت�سور �إذ� خرّيه �لكفار  �القت�ساد، وكان يختار �الأي�سر يف كل هذ�، قال: و�أما قولها: »ما مل يكن 

و�ملنافقون، فاأما �إن كان �لتخيري من �هلل تعالى �أو من �مل�سلمني فيكون �ال�ستثناء منقطعا()27(.

�لفرع �لثاين: �لن�ضو�ض �خلا�ضة بق�ضايا حمددة:

رَبُ ِمن  ُمُهَماآ �أَكنْ ثنْ ا�ِض َو�إِ ٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ �ِسِر ُقلنْ ِفيِهَما �إِثنْ َينْ ِر َو�ملنْ منْ َ ُلوَنَك َعِن �خلنْ اأَ 1(  قال تعالى: )َي�سنْ
ُروَن (   �لبقرة:21. ُ �هلّلُ َلُكُم �الآَياِت َلَعلَُّكمنْ َتَتَفكَّ َو َكَذِلَك ُيبنيِّ َعفنْ اأَُلوَنَك َماَذ� ُينِفُقوَن ُقِل �لنْ ِعِهَما َوَي�سنْ فنْ نَّ

ففي �الآية �إ�سارة �إلى حّثنا على �لنظر يف �أمورنا �إلى �ملنافع ـ �مل�سالح ـ و�مل�سار ـ �ملفا�سد ـ، وكونهما 
معيار مو�زنة �الأ�سياء، ومن َثّم كان �جلو�ب ت�سريحا باأن �خلمر و�ملي�سر )�أعظُم و�أكرُب م�سرة عليهم من 
)24( رو�ه �لبخاري وم�سلم: �سحيح �لبخاري )189/4(كتاب �ملناقب: باب �سفة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، و�سحيح 
م�سلم )1813/4( كتاب �لف�سائل: باب مباعدته �سلى �هلل عليه و�سلم لالآثام و�ختياره من �ملباح، �أ�سهله و�نتقامه 

هلل عند �نتهاك حرماته. 
�لنووي: يحيى بن �سرف، �سرح �لنووي على م�سلم)83/15( نقال عن �لقا�سي عيا�ض.    )25(

�بن بطال: علي بن خلف، �سرح �سحيح �لبخارى)405/8(.    )26(
�لنووي، �سرح �لنووي على م�سلم )83/15(.    )27(

نحو آلية لفقه املوازنات دراسة شرعية تنظيرية
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�لنفع �لذي يتناولون بهما()28(. فالنفع و�ل�سرر هو معيار �لفعل �ملنا�سب.

2( عن �أم كلثوم بنت عقبة بن �أبي ُمَعيط ر�سي �هلل عنها قالت: �سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم يقول: »لي�ض �لكذ�ب �لذي ي�سلح بني �لنا�ض، ويقول خري� وَينمي خري�«.

�ض يف �سيء مما يقول �لنا�ض كذب �إال يف ثالث: �حلرب، و�الإ�سالح  قال �بن �سهاب: ومل �أ�سمع ُيرخَّ
بني �لنا�ض، وحديث �لرجل �مر�أته وحديث �ملر�أة زوجها )29(.

 فرغم �أن �لكذب مف�سدة �إال �أن �مل�سلحة يف هذه �الأ�سياء �لثالثة �أرجح يف �العتماد من �ملف�سدة.

3( قال �أن�ض بن مالك ر�سي �هلل عنه: بينما نحن يف �مل�سجد مع ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ 
جاء �أعر�بي فقام يبول يف �مل�سجد، فقال �أ�سحاب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: مه مه، قال: قال ر�سول 
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »ال ُتزِرموه، دعوه« فرتكوه حتى بال، ثم �إن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم دعاه 
فقال له: »�إن هذه �مل�ساجد ال ت�سلح ل�سيء من هذ� �لبول، وال �لقَذر، �إمنا هي لذكر �هلل عز وجل، و�ل�سالِة، 

وقر�ءِة �لقر�آن« قال: فاأمر رجال من �لقوم فجاء بدلو من ماء ف�َسّنه عليه.

فالنبي :�سلى �هلل عليه و�سلم )�أمرهم بالكف عنه للم�سلحة �لر�جحة -وهي دفع �أعظم �ملف�سدتني- 
باحتمال �أي�سرهما، وحت�سيل �أعظم �مل�سلحني برتك �أي�سرهما()30(.

  فري�سد �حلديث �إلى حت�سيل �أعظم �مل�سلحتني ودفع �أعظم �ملف�سدتني.

4( قالت عائ�سة ر�سي �هلل عنها: )�إمنا نزل �أول ما نزل من �لقر�آن �سورة من �ملف�سل، فيها ذكر 
�جلنة و�لنار، حتى �إذ� ثاب �لنا�ض �إلى �الإ�سالم نزل �حلالل و�حلر�م، ولو نزل �أول �سيء: ال ت�سربو� �خلمر، 

لقالو�: ال ندع �خلمر �أبد�، ولو نزل: ال تزنو�، لقالو�: ال ندع �لزنا �أبد�()31(.

     قال �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية رحمه �هلل: )فالعامِل يف �لبيان و�لبالغ كذلك؛ قد يوؤّخر �لبيان و�لبالغ 
الأ�سياء �إلى وقت �لتمّكن، كما �أّخر �هلل �سبحانه �إنز�َل �آيات وبياَن �أحكام �إلى وقت متّكن ر�سول �هلل �سلى 

)28(  �لطربي، جامع �لبيان )329/4(. 
)29(  رو�ه م�سلم، �سحيح م�سلم )2011/4(. 

�لزرقاين: حممد بن عبد �لباقي، �سرح �لزرقاين على �ملوطاأ )253/1(.    )30(
رو�ه �لبخاري، �سحيح �لبخاري )185/6(.    )31(
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�هلل عليه و�سلم ت�سليما �إلى بيانها()32(.

     ففي فهم عائ�سة وما قّرره �بن تيمية �إر�ساد �إلى �إمكانية تاأخري بع�ض �خلطابات �لدعوية �ملتعلقة 
باالأعمال؛ وقد يندرج يف ذلك تاأخري �إ�سد�ر تقنني بع�ض �الأحكام �لتي يرى �حلاكم �أن �لوقت غري منا�سب 

لها فيوؤّجلها.

  ويوؤكد ذلك حديث معاذ �الآتي:

5( عن �بن عبا�ض ر�سي �هلل عنهما عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إنك تقُدم على قوٍم من �أهل 
�لكتاب، فليكن �أّوَل ما تدعوهم �إلى �أن يوّحدو� �هلل تعالى، فاإذ� عرفو� ذلك، فاأخرِبهم �أن �هلل قد فر�ض 
عليهم خم�ض �سلو�ت يف يومهم وليلتهم، فاإذ� �سّلو�، فاأخرِبهم �أن �هلل �فرت�ض عليهم زكاًة يف �أمو�لهم، 

ُتوؤخذ من غنّيهم فرُتّد على فقريهم، فاإذ� �أّقرو� بذلك فُخذ منهم، وَتَوقَّ كر�ئَم �أمو�ل �لنا�ض« )33(.

  فيه �إر�ساد �إلى �عتماد �لتدرج يف �لتطبيق و�الأخذ مببد�أ �الأولويات.

لهدمت  ب�سرك،  قومك حديثو عهد  �أن  لوال  عائ�سة،  »يا  و�سلم:  عليه  ر�سول �هلل �سلى �هلل  قال   )6
�لكعبة، فاألزقتها باالأر�ض، وجعلت لها بابني: بابا �سرقيا، وبابا غربيا، وزدت فيها �ستة �أذرع من �حلجر، 

فاإن قري�سا �قت�سرتها حيث بنت �لكعبة«.

�أن قومك  وعن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: �سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول: »لوال 
حديثو عهد بجاهلية - �أو قال: بكفر - الأنفقت كنز �لكعبة يف �سبيل �هلل، وجلعلت بابها باالأر�ض، والأدخلت 

ر«)34(. فيها من �حِلجنْ

     ففي �حلديثني �أن م�سلحة حفظ �لدين يف �لنفو�ض �أولى من تعميق حفظه يف �لبيئة �ملحيطة، 
وكذلك تقدمي م�سلحة دين �الأفر�د على م�سلحة �حل�سول على �ملاديات.

ه على      قال �بن �لقيم رحمه �هلل: )ملا فتح �هلل مكة و�سارت د�ر �إ�سالم عزم على تغيري �لبيت وردِّ

جمموع �لفتاوى )59/20(.   )32(
رو�ه �لبخاري وم�سلم، �سحيح �لبخاري )119/2(، و�سحيح م�سلم )51/1(.    )33(

)34(  رو�ه م�سلم، �سحيح م�سلم )969/2(. 
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قو�عد �إبر�هيم، ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - َخ�سيُة وقوع ما هو �أعظم منه من عدم �حتمال قري�ض 
لذلك؛ لقرب عهدهم باالإ�سالم، وكوِنهم حديثي عهد بكفر()35(.

  ما جاء �لت�سويب من �هلل تعالى:

7( يف ق�سة �الأعمى ـ �أو�ئل �سورة عب�ض ـ ويف �لت�سويب من �ملولى �سبحانه ما ير�سد �إلى �حلر�ض على 
تقوية �ملوجود قبل حت�سيل �ملفقود مهما قّل، و�هلل �أعلم.

8( يف ق�سة �الأ�سرى، ويف �لت�سويب من �ملولى �سبحانه ما ينبئ عن �أولوية تقدمي �جلو�نب �ملعنوية 
قبل �ملادية)36(.

�بن �لقيم، �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني )12/3(.    )35(
وقد ��ستنتج ذلك �لدكتور �ل�سو�سوة؛ ينظر بحثه: منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة.   )36(
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�ملطلب �لثاين حكم �ل�ضريعة يف �ملو�زنات:

ا منطبقًا على  مع ت�سابك �مل�سالح و�ملفا�سد يف �لو�قعة �لو�حدة، ومع تعّقد �سور �مل�سائل فلن جتد ن�سّ
الواقعة متامًا ـ كما تقدم ـ ومن َثّم يتطلب الأمر نوعًا من حتقيق املناط، وحتقيق املناط هو: اإثبات العّلة يف 

مفرد�ت �ل�سور و�لوقائع، كتحقيق �أن �لَنّبا�ض ينطبق عليه و�سف �ل�سارق)37(.

فعند �الإنز�ل على �لو�قعة لن جتد �إ�سقاطا كامال من �لن�ض عليها، حتى لو تطابقت �لو�قعة معه؛ �إذ 
�إّن �ختالف �لزمان و�ملكان �سين�سئ عنا�سر �أخرى موؤثرة ومتاأثرة؛ ومن َثّم �ستربز م�سالح ومفا�سد حتتاج 

�إلى �ملر�عاة عند �ملو�زنة.

�ملر�د  �ل�سيء  على  للتعّرف  �جلهد  ��ستفر�غ  �سوى  �ملو�زنات  م�سائل  يف  �لناظر  �أمام  لي�ض  وعليه 
�أكرب قدر من  َثّم �لعمل على وزنها جللب  �أو �ملفا�سد، وِمن  �إلى ما فيه من �مل�سالح  ُثّم �لنظر  معاجلته، 

�مل�سالح، ودرء �أكرب قدر من �ملفا�سد.

�أن �ل�سرع ال يحّدد قالبًا حمّدد� ميكن �لقول باأنه �مليز�ن، بل يرتك �لق�سية الجتهاد  �إلى  ونخُل�ض 
�لناظر مبا لديه من معرفة �لو�قعة وما يالب�سها؛ ولذلك ميكننا �لقول باأن  �مليز�ن ـ هنا ـ هو �الجتهاد.

وحيث �إن �لن�سو�ض �ل�سرعية مل حتّدد �إطارً� معينا للمو�زنة، �إال �أنها �أعطت قو�عد عامة وُوِجدت 
ت�سرفات من �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، �سو�ء باالأمر �لعام �أو �ملو�زنة يف ق�سية خا�سة، وهو ما حاولنا 

�إبر�زه ـ هنا ـ يف �ملطلب �الأول.

ـ ��ستخال�ض ما ميكننا من �لن�سو�ض �لعامة و�خلا�سة ن�سعها  �أي�سًا  ـ    ويف �الأ�سطر �الآتية نحاول 
كموّجهات عامة ملتعاطي �مليز�ن وهو �الجتهاد.

��ستخال�ض ما ُير�ِسد �ل�سرع �إليه عند �ملو�زنة:

 قدمنا عند ذكر �لن�سو�ض ما ميكن ��ستخال�سه ليعطينا فهمًا لنظرة �ل�سرع لفقه �ملو�زنات وجنملها 

النبا�ش( وهو من  اأن  اآحاد �سورها كتحقيق  العلة يف  قال يف جمع اجلوامع مع �سرحه: )حتقيق املناط....اإثبات    )37(
ينب�ض �لقبور وياأخذ �الأكفان )�َساِرٌق((؛ حا�سية�لعطار على �سرح �جلالل �ملحلي على جمع �جلو�مع )338/2(. 

نحو آلية لفقه املوازنات دراسة شرعية تنظيرية
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يف النقاط الآتية:

1- طلب فعل �الأ�سلح، حيث �إن �ال�ستطاعة �ستتجاذبها �مل�سالح و�ملفا�سد.

2- حتّري �لعدل، ومعناه �لنظر يف �الأمرين معًا، وعدُم �مليل الأحدهما، �إال يف حدود �لنفع و�أي�سًا ـ 
عدم �مليل بدون م�سّوغ.

3- �ختيار �الأي�سر، ما مل يدخلنا �الأي�سر  يف حر�م �أو �سّدة يف �لدين.

4- �لنفع و�ل�سرر هما معيار �لفعل �ملنا�سب.

5- طلب حت�سيل �أعظم �مل�سلحتني ودفع �أعظم �ملف�سدتني.

قو�نني  �إ�سد�ر  تاأخري  ذلك  يف  يندرج  وقد  باالأعمال؛  �لدعوية  �خلطابات  بع�ض  تاأخري  �إمكانية   -6
لبع�ض �الأحكام �لتي يرى �حلاكم �أن �لوقت غري منا�سب لها فيوؤجلها.

7- �عتماد �لتدرج يف �لتطبيق و�الأخذ مببد�أ �الأولويات.

8- م�سلحة حفظ �لدين يف �لنفو�ض �أولى من تعميق حفظه يف �لو�قع، وتقدمي م�سلحة دين �الأفر�د 
على �حل�سول على �ملاديات.

9- �حلر�ض على تقوية �ملوجود قبل حت�سيل �ملفقود مهما قّل. 

10- �الإ�سارة �إلى �أولوية تقدمي �جلو�نب �ملعنوية قبل �ملادية.
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�خلال�ضة:

 ال ي�سع �ل�سرع ـ عند �ملو�زنة ـ قالبا و�حد�، و�إمنا ير�سد �إلى م�سالك عامة، وعلى �ملعالج �الأهل �أن 
ينظر يف �مل�سالح و�ملفا�سد مبقاديرها و�أثرها زمانا ومكانا وحالة.

من  ب�سيء  م�سوبة  غري  خال�سة  هي  �سرعا  �ملعتربة  �ملفا�سد  �أو  �سرعا  �ملعتربة  )�مل�سالَح  �أن  ومبا 
�ملفا�سد، ال قليال وال كثري�()38(؛ فاإنه يندر وباالأخ�ض يف ع�سرنا هذ� وجود م�سلحة ال ت�سوبها مف�سدة، 
�أو مف�سدة ال ت�ساحبها م�سلحة، وعليه في�سعب �لقول باأن حكم �ل�سارع ياأمر بتقدمي هذ� �ل�سيء بعينه يف 

و�قعة معينة؛ و�إمنا مرّد ذلك �إلى �لو�قعة زمانا ومكانا وحالة.

وعلى �ملو�زن �إطالة �لنظر يف كيفية ��ستجالب �أكرب قدر من �مل�سالح، ودرء �أكرب قدر من �ملفا�سد؛ 
فاإذ� ��ستفرغ �جلهد و�لنظر نحكم على فعله باأنه فعل يو�فق �ل�سرع �حلنيف ـ بح�سب وجهة نظره ـ.

وما �أح�سن �أن جنعل مقالة �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية هي عنو�ن حكم �ل�سرع يف �ملو�زنة بني �الأ�سياء 
حني قال ـ رحمه �هلل ـ: )�ل�سريعة مبناها على حت�سيل �مل�سالح وتكميلها، وتعطيل �ملفا�سد وتقليلها()39(.

�ل�ساطبي، �ملو�فقات )46/2(.    )38(
)39(  جمموع �لفتاوى )512/10(. 

نحو آلية لفقه املوازنات دراسة شرعية تنظيرية
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�ملبحث �لثالث: �آلية �ملو�زنة:

�الجتهاد ـ كما قدمنا ـ هو �مليز�ن �لذي يحّدد م�سري �لنظر عند معاجلة �لق�سايا و�ختيار �ل�سلوك 
�لر��سد نحوها؛ و�الجتهاد يحتاج �إلى وجود �آلية متثل �أدو�َته وو�سائله ُبغية �لو�سول ملق�سد �ختيار �لفعل 
�ملنا�سب؛ وهذه �لو�سائل �أو �الأ�ساليب هي ما ق�سدناه ـ هنا ـ باآلية �ملو�زنةـ؛ فاآلية �ملو�زنة تعني طريقة �لنظر 
وخطو�ته �لتي تو�سلنا �إلى معرفة �الأوفق و�الأ�سلح و�الأولى من �الأعمال يف �لو�قعة �لتي نت�سدى ملعاجلتها.

  وميكننا حتديد خطوتني يف هذه �الآلية:

�خلطوة �لأولى: حتديد �لعنا�سر �ملرتبطة بالو�قعة �لتي نعاجلها ومقاديرها و�آثارها.

و�خلطوة �لثانية: هي  كيفية �ملو�زنة: وتت�سمن و�سيلتني:

     �أّولهما: معرفة �لرتتيب و�لتفاوت �أو �لت�ساوي بني عنا�سر �ملو�سوع �ملعالج.

    و�لثانية: فعل �ملو�زنة نف�سها وعمل �خلطة.

 وها نحن ن�سرع يف �لبيان و�هلل �ملوفق لل�سو�ب:
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�لتي  بالو�قعة  �ملرتبطة  �لعنا�ضر  حتديد  �لأولى:  �خلطوة  �لأول:  �ملطلب 
نعاجلها ومقاديرها و�آثارها:

�لفرع �لأول: حتديد �لعنا�ضر �ملرتبطة بالو�قعة �لتي نعاجلها:

لكل و�قعة جمموعة من �لعنا�سر �ملتعلقة بها، و�ملوؤثرة فيها، و�ملتاأثرة بها؛ وال ميكن �لو�سول ملو�زنة 
�سليمة دون �لنظر يف ماهية �لو�قعة �ملر�د معاجلتها وحال �لو�قع �ملحيط بها؛ فكما �أنه ال ميكن مو�زنة �سيء 
دون معرفٍة به، فكذلك ال ميكن مو�زنته مع غريه دون �إدر�كنا بو�قعه، ودون �إحاطة بعنا�سره �خلارجية 

�ملرتبطة به.

ودر��سته  �لو�قع  فقه  على  مبني  و�ملفا�سد  �مل�سالح  بني  �ملو�زنة  )فقه  �إن  �ملعا�سرين  بع�ض  قال  بل 
در��سة علمية مبنية على ما ي�ّسره لنا ع�سرنا من معلومات و�إمكانات()40(.

 و�سيختلف ما يتعلق به من و�قعة �إلى �أخرى، وقد ينفع ��ستح�سار �ملتعّلقات �لع�سر �مل�سهورة �ملرتبطة 
بال�سيء وبيانها باإجمال: در��سة �ل�سيء نف�سه مباهيته، ومو��سفاته، وكميته، وعالقة تبعيته لغريه، ومكانه، 

وزمانه، وتر�بط �أجز�ئه، وو�سعيته، و�ل�سيء �لذي ينتمي �إليه ويتحرك يف �سوئه، وتاأثريه يف غريه)41(.

فلو �أر�دت دولة فر�ض ت�سعري ل�سلعة معينة فعنا�سر �لو�قعة تتمثل يف �الآتي:

ـ �أ�سباب �لت�سعري.

ـ حالة �لنا�ض �القت�سادية ومدى تاأثري �لت�سعري عليها.

ـ جتار �ل�سلعة �ملر�د ت�سعريها.

ـ قدرة �لدولة على فر�ض �لت�سعري.

ـ �ملعار�سة �ملحتملة للمو�سوع.

ـ حالة �ل�سلع �ملر�د ت�سعريها، من حيث و�سعيتها يف �ل�سوق عر�سًا وطلبًا.

)40(  �لقر�ساوي: يو�سف، فقه �الختالف �ض 6، ط 3، بريو ت: موؤ�س�سة �لر�سالة، 1414هـ ـ 1993م. 
)41(  تف�سلها كتب �ملنطق و�حلكمة �سالة �ملوؤمن. 

نحو آلية لفقه املوازنات دراسة شرعية تنظيرية
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ـ �لتجارة �خلارجية يف هذه �ل�سلع، �سو�ء �مل�سموح بها �أو �ملمنوعة.

- �مل�سالح و�الآثار �مل�ستقبلية.

�لفرع �لثاين: و�ضف �لو�قعة ومقاديرها و�آثارها:

�أول: و�ضف �ل�ضيء �ملر�د مو�زنته:

�حلكم على �ل�سيء فرع عن ت�سوره؛ فال بد من معرفة �ل�سيء �ملطلوب مو�زنته؛ وهل يف فعله م�سلحة، 
�أو �ستنتج عنه مف�سدة؛ �أو ـ وهو �لغالب يف �الأ�سياء ـ �ستتز�حم فيه �مل�سالح و�ستنتج عنه مفا�سد.

   وقد تقدم بيان ماهية �مل�سالح و�ملفا�سد)42(.

   وتعرف �مل�سالح و�ملفا�سد من �ل�سرع، كما �أن �لعقل ميكن �أن يدركها؛ وبيان ذلك يف �الآتي:

1( �لتعّرف على �مل�ضالح و�ملفا�ضد بال�ضرع:

�ُسوَل  ِبُعوَن �لرَّ ِذيَن َيتَّ    كل ما �أمر به �ل�سرع فهو ح�سن، وكل مانهى عنه فهو مف�سدة؛ قال �سبحانه: )�لَّ
ُنَكِر َوُيِحلُّ  َهاُهمنْ َعِن �ملنْ ُروِف َوَيننْ َعنْ يِل َياأنُْمُرُهم ِباملنْ ِ َر�ِة َو�الإِجننْ ونْ ُتوًبا ِعنَدُهمنْ يِف �لتَّ يَّ �لَِّذي َيِجُدوَنُه َمكنْ ِبيَّ �الأُمِّ �لنَّ
ِبِه  �آَمُنو�نْ  ِذيَن  َفالَّ ِهمنْ  َعَلينْ َكاَنتنْ  ِتي  �لَّ اَلَل  َو�الأَغنْ َرُهمنْ  �إِ�سنْ ُهمنْ  َعننْ ُع  َوَي�سَ َباآِئَث  َ ِهُم �خلنْ َعَلينْ ُم  َوُيَحرِّ َباِت  يِّ َلُهُم �لطَّ

ِلُحوَن(   �الأعر�ف:157. ُفنْ َلِئَك ُهُم �ملنْ ِذَي �أُنِزَل َمَعُه �أُونْ َبُعو�نْ �لنُّوَر �لَّ ُروُه َو�تَّ ُروُه َوَن�سَ َوَعزَّ

  ويدخل يف �ملُ�ستح�َسن �سرعا ما جاء يف �سياق �المتنان، كما يندرج يف �مل�ستقَبح كل ما ورد يف �سياق 
�لذم)43(.

�الآخرة  �أن م�سالح  و�لتاأكد من معلوماته وجتاربه، كما  �الأ�سياء  �لعقل يف معرفة  ي�ساعد    فال�سرع 
ومفا�سدها ُتعرف بال�سرع وحده.

2( �إدر�ك �لعقل للم�سالح و�ملفا�سد:

�أودع �هلل عز وجل يف عقل �الإن�سان �إمكانية ملعرفة �الأ�سياء، وجعل هذه �لقدرة تنمو وتتو�سع بتجاربه 

)42(  تنظر يف �ملطلب �الأول يف  مبحث �ملقدمات. 
)43(  ينظر: ال�سيوطي: عبد الرحمن، الإكليل يف ا�ستنباط التنزيل �ش 12 ـ 13، د�ر �لكتاب �لعربي. 
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و�رتباطه باالأ�سياء، وال ُي�ستغرب من قولنا باإدر�ك �لعقل، فهذ� مما ي�سهده و�قع �لب�سر يف كل �الأ�سقاع، 
وقد �سرح بذلك غري و�حد من �لعلماء؛ قال �بن عبد �ل�سالم: )معظم م�سالح �لدنيا ومفا�سدها معروف 

بالعقل()44(.

  ويقول �لعالمة �لعثيمني: )و�لعاقل ال ميكن �إذ� و�زن بني �الأ�سياء �أن يرّجح جانب �ملف�سدة؛ فهو و�إن 
مل ياأت �ل�سرع بالتعيني يعرف ومييز بني �مل�سار و�ملنافع()45(.

 وحتى �لغز�يل ـ رغم ـ حماولته جتنب قول �ملعتزلة بالتح�سني �لعقلي قّرر ذلك بقوله: )ونحن و�إن 
قلنا �إن �هلل عز وجل يفعل ما �ساء بعباده و�أنه ال يجب عليه رعاية �ل�سالح، فال ننكر �إ�سارة �لعقول �إلى 

جهة �مل�سالح و�ملفا�سد()46(.

ومعرفة �الإن�سان للم�سالح و�ملفا�سد يكونـ  �أي�سًاـ  بالتجارب و�لعاد�ت؛ قال �بن عبد �ل�سالم: )وتعرف 
م�سالح �لدنيا ومفا�سدها بالتجارب و�لعاد�ت()47(.

و َذِلك()48(. اِدق و�حلد�ض َوَنحنْ َظر �ل�سَّ رك بالتجربة َو�لنَّ الح. . . قد تدنْ �سَ  وقال �لدهلوي: )�ملنْ

  ويلزم �لتنبيه هنا على �أن َثّمة م�سالح ال يدركها �لعقل، ومنها م�سالح �الآخرة)49(.

وال �سك �أن هناك من �لق�سايا ما يحتاج �إلى خرب�ء، بل ودر��سات ومر�كز �أبحاث ل�سعوبة مو��سيعها 
وت�سابك متعلقاتها.

)44(  �بن عبد �ل�سالم، قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام )5/1(. 
�لعثيمني: حممد بن �سالح، جمموع فتاوى ور�سائل �بن عثيمني )318/9(، جمع وترتيب: فهد بن نا�سر بن �إبر�هيم   )45(

�ل�سليمان، �لريا�ض:  د�ر�لوطن، 1413 هـ. . 
)46(  من كتابه �سفاء �لغليل يف بيان �ل�سبه و�ملخيل وم�سالك �لتعليل �ض 81، ط 1، بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 1420 هـ 

ـ 1999 م. 
1، دم�سق: د�ر�لفكر�ملعا�سر،  )47(  من كتابه �لفو�ئد يف �خت�سار�ملقا�سد وهو �مل�سهور �لقو�عد �ل�سغرى �ض 41، ط 

1416م. 
)48(  �لدهلوي: �أحمد بن عبد �لرحيم، حجة �هلل �لبالغة )230/1(، بريوت: د�ر �جليل. 

)49(  ينظر: نف�ض �ملرجع �ل�سابق. 
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�سو� فيه و�أتقنوه؛ يقول �ل�سرخ�سي: )و�إمنا ُيرجع  وهوؤالء هم �أهل �لذكر �لذين ُي�سئلون يف ما تخ�سّ
�إلى معرفة كل �سيء  �إلى من له ب�سر يف ذلك �لباب كما يف معرفة �لقيمة، و�الأ�سل فيه قوله تعالى: ) َوَما 

َلُموَن(   �لنحل:43()50(. ن ُكنُتمنْ اَل َتعنْ ِر �إِ كنْ َل �لذِّ ُلو�نْ �أَهنْ اأَ ِهمنْ َفا�سنْ الَّ ِرَجااًل نُّوِحي �إَِلينْ ِلَك �إِ �َسلنَْنا ِمن َقبنْ �أَرنْ

�لت�سعري  مف�سدة  هو  �الأ�سل  �أن  يف  �ل�سرع  من  �ال�ستفادة  ميكن  �ملتقدم  �لدولة  ت�سعري  مثال  ففي    
و�لتدخل يف �ل�سوق، حيث �إن �الأمور بتقدير �ملولى فيما ي�سرف به حياة �لب�سر، وذلك من حديث )�إّن �هلل 
هو �مل�سّعر()51(، وال مُينع �لتدخل بالت�سعري وغريه عند وجود �ل�سري غري �لطبيعي لل�سوق، و�الجتهاد �لذي 
يتعّرف على �سلوك �ل�سارع يدرك �أن �ل�سارع ال ميانع من �لتدخل بالت�سعري �إن مل تكن عمليات �ل�سوق يف تلك 

�ل�سلعة جتري وفق قانون �لعر�ض و�لطلب، وهو ما قرره �بن تيمية رحمه �هلل)52(.

  فاإذ� �أدرك �حلاكم �حلاجة للتدخل لطروء ما يلزم، �حتاج �الأمر �إلى عقول �خلرب�ء ملعرفة كون 
هذ� �لت�سعري من �ملفا�سد �أو �مل�سالح، ودر��سة حالة �لنا�ض وحالة �لتجار، و�أثر ذلك على �لتجارة �خلارجية 

ونحوها.

ثانيا: �ملقادير:

لكل م�سلحة درجة معينة من �لنفع، كما �أن لكل مف�سدة درجة معينة �ل�سرر، و�ل�سرع يعطي ما ينّبه 
على مقد�ر �لنفع يف بع�ض �ملطلوبات �أو مقد�ر  �ل�سرر يف بع�ض �ملنهيات، و�لعقل قد يدرك تلك �ملقادير، 
�مل�سالح  مقادير  على  �لتعرف  على  �أقدر  كان  وت�سرفاته  �ل�سرع  الأحكام  مدركا  �لعقل  هذ�  كان  وكلما 

و�ملفا�سد.

َقِدر  �ل�سريعة، فمتى   قال �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية: )�عتبار مقادير �مل�سالح و�ملفا�سد هو مبيز�ن 
تعوز  �أن  وَقّل  و�لنظائر،  �الأ�سباه  ملعرفة  بر�أيه  �جتهد  و�إال  عنها،  يعِدل  مل  �لن�سو�ض  �ّتباع  على  �الإن�سان 

�لن�سو�َض من يكون خبري� بها وبداللتها على �الأحكام()53(.

ومما ي�ساعد يف معرفة �ملقادير:

)50(  ال�سرخ�سي: حممد ابن اأبي �سهل، املب�سوط  )13 /110(، بريوت: د�ر �ملعرفة، 1406 هـ. 
)51(  رو�ه �أبود�ود عن �أن�ض، �سنن �أبي د�ود )272/3(، و�سححه �بن �مللقن يف �لبدر �ملنري )508/6(. 

)52(  ينظر: جمموع �لفتاوى )95/28(. 
)53(  �بن تيمية، جمموع �لفتاوى )129/28(. 
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  1( من �ل�سرع: من حيث درجة �الأمر �أو �لنهي، فقد يرتفع �لفعل كاأن يكون ركنا يف �الإ�سالم �أو من 
�ل�سروريات، كما �أن �لنهي �ل�سرعي قد يرّتب على �لفعل عقوبة حمددة وهو �حلد كالزنا، �أو يقرتن بالنهي 

وعيد دنيوٌي كالربا �أو �أخروٌي كالنميمة.

 2( و�أما من جتارب �الإن�سان فهناك مقّربات عديدة، ومرجعها �إلى �خلرب�ء وكتاباتهم وهي تختلف 
�الأمثلة يف �ملجال �القت�سادي در��سات د�ّلة �حلاجات و�لطلب  �لدر��سة ومو�سوعها، ومن  بح�سب جمال 

ونحوها)54(.

ثالثًا: �آثار �لو�قعة �ملر�د معاجلتها:

ال �سك �أن �آثار �ل�سيء مما يحكم به على مدى نفعه من م�سرته؛ وتعرف �الآثار من �أهل �خلربة يف 
ذلك �ل�ساأن، وال تقت�سر على �لو�سع �حلا�سر، بل ت�سمل �أثر هذ� �لعمل م�ستقباًل؛ وهو ما يعرف باملاآالت؛ 
يقول �ل�ساطبي: )�لنظر يف ماآالت �الأفعال معترب مق�سود �سرعا، كانت �الأفعال مو�فقة �أو مالفة، وذلك 
�أن �ملجتهد ال يحكم على فعل من �الأفعال �ل�سادرة عن �ملكّلفني باالإقد�م �أو باالإحجام �إال بعد نظره �إلى ما 
يوؤول �إليه ذلك �لفعل، م�سروعا مل�سلحة فيه ُت�ستجلب، �أو ملف�سدة ُتدر�أ، ولكن له ماآل على خالف ما ُق�سد 

فيه، وقد يكون غري م�سروع ملف�سدة َتن�ساأ عنه �أو م�سلحة تندفع به، ولكن له ماآل على خالف ذلك()55(.

      وعليه فال بّد من �لنظر لهذه �مل�سالح و�ملفا�سد �الآجلة كما �سماها �بن عبد �ل�سالم)56(، وال �سك 
�أن من مرّجحات �ختيار �لفعل يف مو�زنة �سلح �حلديبية �آثار �ل�سلح �مل�ستقبلية على �لدعوة من �مل�سالح، 

كما �أن �متناعه �سلى �هلل عليه و�سلم عن قتل �ملنافقني �إمنا كان درءً� ملف�سدة �آجلة.

متاح  �لزرقاء؛  �أن�ض  حممد  للدكتور  �الجتماعية  �مل�سلحة  د�لة  بحث  �ملثال  �سبيل  على  ينظر    )54(
BA%D%D8%A7%8A%D8%D9%B5%http: //iefpedia. com/arab/%D8 �لر�بط:  هذ�  على 
A C% %D 8 %84 %D 9 % -A 9 %8A%D 8 %D 9 %85 %D 9 %A 7 %D 8 %84 %D 9 %B 3 %D 8 %A 5 %D 8 % -A 9 %8

-A 9 %D 8 %84 %D 9 %A 7 %A F %D 8 %D 8 % -86 %D 9 %85 %D 9 % -A 8 %D 8 %86 %D 9 %A 7 %D 8 %88 %D 9

 .6240-A7%D8%-A9%AD%D8%D8%84%D9%B5%D8%85%D9%84%D9%A7%D8% 

ومن �الأبحاث �مل�ساعدة كتاب �لدكتور حممد عبد �ملنعم عفر �ملتطلبات �القت�سادية لتحقيق مقا�سد �ل�سريعة يف 
�القت�ساد �الإ�سالمي؛ ينظر �ض 100، ط 1، مكة �ملكرمة: جامعة �أم �لقرى، 1411 هـ ـ 1991م. 

)55(  �ل�ساطبي، �ملو�فقات )177/5(. 
)56(  حيث ق�سم �مل�سالح و�ملفا�سد �لى �لعاجل و�الآجل؛ ينظر كتابه: قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام )43/1ـ 44(. 
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�ملطلب �لثاين: كيفية �ملو�زنة:

يحتاج من يبا�سر عملية �ملو�زنة �إلى خطوتني:

�أولهما: معرفة ترتيب عنا�سر �ملو�سوع �لتي تتز�حم فيه

و�لثانية: فعل �ملو�زنة نف�سها، وبيانهما يف �لفرعني �الآتيني.

�لفرع �لأول: ترتيب �مل�ضالح و�ملفا�ضد

لكل م�سلحة منافع معينة و�آثار �إيجابية حمددة، وكذلك لكل مف�سدة م�سار و�آثار �سلبية.

يلزم  �أي�سًا  ـ  �ملو�زنة، وكذلك  للو�سول حلكم  �ملتز�حمة �سروري  �مل�سالح  �لرتتيب بني  �أن  �سك  وال 
�بن  قال  هذ�؛  على  مبنية  �ل�سريعة  و�أحكام  �ملعالج؛  �ملو�سوع  على  �ملرتتبة  �ملفا�سد  رتبة  معرفة  للمو�زنة 
�أمكن  فاإن  �سيء،  منها  يفوت  ال  و�أن  �الإمكان،  بح�سب  �مل�سالح  حت�سيل  على  مبناها  )�ل�سريعة  �لقيم: 
�أكملها و�أهّمها  �إال بتفويت �لبع�ض قّدم  حت�سيلها كّلها ح�سلت، و�إن تز�حمت ومل ميكن حت�سيل بع�سها 

و�أ�سّدها طلبا لل�سارع()57(.

غري �أن يف معرفة �لرتتيب �سعوبة غالبًا؛ الختالف �سنف �مل�سالح وجماالتها، ولتنّوع �أبو�ب �ملفا�سد 
و�آثارها، ومن ناحية ثانية فاإن �لت�سابك �لغالب بني �مل�سالح و�ملفا�سد يف �لو�قعة �لو�حدة مما يزيد �لطني 
...كما  يتخل�ض كونها م�سالح حم�سة،  �لدنيوية -من حيث هي موجودة هنا- ال  �إن: )�مل�سالح  �إذ  بلة؛ 
�أن �ملفا�سد �لدنيوية لي�ست مبفا�سد حم�سة من حيث مو�قع �لوجود، �إذ ما من مف�سدة تفر�ض يف �لعادة 

�جلارية �إال ويقرتن بها �أو ي�سبقها �أو يتبعها من �لرفق و�للطف ونيل �للذ�ت كثري()58(.

�ملفا�سد  ت�ساوي  �ل�سالم: )�لوقوف على  �بن عبد  �مل�سالح  �سيخ فقه  قال  �لبالغة  �ل�سعوبة  ولهذه    
على  �لوقوف  من  �أعّز  �لت�ساوي  على  و�لوقوف  تعالى،  �هلل  وفقه  من  �إال  �إليها  يهتدي  وال  عّزة،  وتفاوتها 

)57(  �بن �لقيم، حممد بن �أبي بكر، مفتاح د�ر�ل�سعادة ومن�سور والية�لعلم و�الإر�دة )19/2(. 
�ل�ساطبي، �ملو�فقات )44/2(.   )58(
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�لتفاوت، وال ميكن �سبط �مل�سالح و�ملفا�سد �إال بالتقريب()59(.

   وقد عّدد �لباحث �لدكتور عبد �ملجيد �ل�سو�سوة يحفظه �هلل)60(  �أولويات ميكن �لقول باأن �ل�سري 
فيها م�سلك ِجِبّلي لالإن�سان، ولكنها نوردها للفائدة وهي ـ ويتم عك�سها يف �ملفا�سد ـ:

- �الأعلى حكمًا: كالو�جب على �ملندوب.

- �الأعلى رتبة: فتقدم �ل�سروريات، ثم �حلاجيات، ثم �لتح�سينيات.

- �الأعلى نوعا: فيقّدم �لدين، ثم �لنف�ض، ثم �لعقل، ثم �لِعر�ض، ثم �ملال.

- �الأعّم على �الأخ�ّض.

- �الأكرب قدر�.

- �الأطول نفعا.

- �الأوكد حتققًا.

فاأنت ترى �أنها معلومة، وال متّثل معيار� ي�سيف �آلية جديدة، بل هي و�سع طبعي، حيث �إن �الهتد�ء 
لالأَولى منها من �ل�سهولة مبكان �إذ� ُدر�ض ذلك �ملو�سوع من قبل �خلرب�ء به، و�هلل �أعلم)61(.

�لفرع �لثاين: فعل �ملو�زنة:

�الأ�سل جلب كل �مل�سالح ودرء كل �ملفا�سد؛ قال �بن عبد �ل�سالم: )�إذ� �جتمعت م�سالح ومفا�سد 
�سبحانه  لقوله  فيهما؛  تعالى  �هلل  الأمر  �متثاال  ذلك؛  فعلنا  �ملفا�سد  ودرء  �مل�سالح  حت�سيل  �أمكن  فاإن 
َلِئَك ُهُم  �ِسِه َفاأُونْ أَنُف�ِسُكمنْ َوَمن ُيوَق �ُسحَّ َنفنْ � الِّ ً َمُعو� َو�أَِطيُعو� َو�أَنِفُقو� َخرينْ ُتمنْ َو��سنْ َتَطعنْ َ َما ��سنْ ُقو� �هللَّ وتعالى: )َفاتَّ

ِلُحوَن(  �لتغابن:16.. .()62(. ُفنْ �ملنْ

)59(  قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام )24/1(. 
يف بحثه منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �الإ�سالمية.   )60(

ينظر لل�ستزادة: القر�ساوي، يف فقه الأولويات، ط 2، �لقاهرة: مكتبة وهبة، 1416هـ ـ 1996م.   )61(
)62(  قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام )98/1(. 
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  فعلى �ملت�سّدي �أن تكون �سيا�سته �لعامة حت�سيل جميع �مل�سالح ودرء كل �ملفا�سد؛ فاإذ� مل ميكن 
ذلك فما عليه �إال فعل �لبع�ض وتاأجيل �لبع�ض �الآخر؛ ومن َثّم كان على �لناظر �الجتهاد ملعرفة ما هو �أولى 
بالتنفيذ من غريه، هذ� �إن �أمكن �لتاأجيل، و�إال فيلغى ما مل يكن ر�جحًا من �الأعمال، وعند �الإلغاء ال بد 
من �لتقليل من �آثار �ملف�سدة قدر �الإمكان؛ وهذ� ما نتعلمه من تكليف �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم البن �سعد 
َم  بن عبادة ر�سي �هلل عنهما بالقيادة بداًل عن �أبيه يف فتح مكة عندما قال �أبوه: �ليوم يوم �مللحمة، �لَيونْ
�إمارة �سعد ولكنه �سلى �هلل عليه و�سلم  ��ستمر�ر  َبُة؛ فقد در�أ �سلى �هلل عليه و�سلم مف�سدة  �لَكعنْ َتَحلُّ  ُت�سنْ

خّفف �آثارها، باأن �أبدله بابنه، وكاأّنها �سفقة عليه من نف�سه)63(.

ومع �الجتهاد ملعرفة �الختيار �الأن�سب يتطلب �الأمر �ال�ستعانة باهلل عز وجل و�لتوكل عليه، فاال�ستعانة 
 ،)64().  . تعجز.  وال  باهلل،  و��ستعن  ينفعك،  ما  على  )�حر�ض  �حلديث:  ويف  و�ال�ستخارة،  بالدعاء  تكون 

و�لتوّكل من �ال�ستعانة، ويعني: �سدق �عتماد �لقلب على �ملولى �سبحانه)65(.

�خلال�ضة:

�إر�ساد�ت  �ملو�زنة هي  فاآلية  هنا؛  تقدميه  مّت  ما  هو  ـ  �لباحث  نظر  ـ يف  �آلية  من  ت�سطريه  ما ميكن 
عامة توّجه �لناظر و�ملت�سّدي للمو�زنة ب�سكل عام، وحتّدد له �أُُطر� عامة دون تف�سيل دقيق؛ حيث �إن ذلك 

متعذر؛ لأن ذلك التف�سيل ل ين�ساأ اإل من الإ�سقاط العمودي الراأ�سي على الواقعة املراد موازنتها.

�أولى  �أنه ال ميكن تعميم �إطالق قو�عد عامة  جتعل هذ� �لفعل  �إلى     وال بد يف �الأخري من �لتنبيه 
باجللب �أو �لدرء من �الآخر؛ ولو كان �لفعل عمود �الإ�سالم وهي �ل�سالة، �أو �أن ذلك �لرتك كان الأم �خلبائث 
ـ �خلمر ـ، فال�سالة يقّدم عليها ـ موؤقتًا ويف حاالت ـ �ملحافظة على �ملال؛ كما لو �أُخذ ماُله و�أر�د �ل�سعي ور�ء 
�ل�سارق، و�جلمعة ُترتك للخوف على �خلبز على �لتّنور)66(، و�خلمر جتوز الإ�ساغة �للقمة وملن �أ�سرف على 

�لهالك على خالف يف ذلك.

)63(  ينظر �أ�سل �لو�قعة ومتامها يف: �سحيح �لبخاري )147/5(، و�سرحه فتح �لباري البن حجر)9/8(. 
رو�ه م�سلم، باب يف �الأمر بالقوة وترك �لعجز و�ال�ستعانة باهلل وتفوي�ض �ملقادير هلل، �سحيح م�سلم )2052/4(.   )64(

)65(  ينظر: �بن �لقيم: حممد بن �أبي بكر، مد�رج �ل�سالكني بني منازل �إياك نعبدو �إياك ن�ستعني )114/2(. 
)66(  وال يعني ذلك �إطالق تقدمي حفظ �ملال على فعل �ل�سالة، بل يعني �إمكانية �ملو�زنة بني تاأخري �ل�سالة و�ملحافظة 

على �ملال �لذي �سيتلف وي�سيع؛ ومن َثّم كانت هذه �ملالب�سة هي �لتي يتمحور حولها �لنظر. 
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و�لنف�ض تقّدم يف بع�ض �حلاالت على �لِدين، مثل حالة �الإكر�ه على �لكفر كما يف قوله تعالى: )َمن 
ٌب  ِهمنْ َغ�سَ ًر� َفَعَلينْ دنْ ِر �سَ ُكفنْ ن �َسَرَح ِبالنْ َمِئنٌّ ِباالإِمَياِن َوَلِكن مَّ ِرَه َوَقلنُْبُه ُمطنْ ِد �إمَياِنِه �إِالَّ َمننْ �أُكنْ َكَفَر ِباهلّلِ ِمن َبعنْ
َن �هلّلِ َوَلُهمنْ َعَذ�ٌب َعِظيٌم (   �لنحل:106؛ غري �أن هذ� �لتقدمي �سكلي وظاهري، فالنف�ض يف هذه �حلال  مِّ

مل تقّدم على وجود �لِدين و�نتفاِئه، بل تقدميها كان ظاهر� فقط، و�أما �لدين فال ز�ل موجودً�.

ويف �ملبحث �لقادم نحاول تقريب طرحنا لالآلية عرب �إ�سقاطنا مل�ساألة تتجاذبها �مل�سالح و�ملفا�سد، 
وتتز�حم على بابها �مل�سالح.

نحو آلية لفقه املوازنات دراسة شرعية تنظيرية
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�ملبحث �لر�بع: مثال تطبيقي: �أ�ضلمة �لبنوك �لربوية ـ عر�ض �ضريع ـ:

�إلى جمال حيوي  �أكث فاأكث، عرب �لنظر  �آليتنا �ملقرتحة  �أن نربز مالمح   نحاول يف هذ� �لتطبيق 
تتجاذبه �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتنوعة، �أال وهو حتويل �لبنوك �لربوية �إلى �إ�سالمية من ِقَبل �لدولة، ومل نق�سد 
بهذ� �ملثال �لتطبيقي �ال�ستيعاب �أو حتى �قرت�ح ورقة عمل فذلك يحتاج �إلى در��سة �أعمق وم�ساحة �أو�سع، 
بل �أردنا تنويع عر�ض �ملو�سوع على �لقارئ و�إخر�جه �إلى �جلانب �لعملي، لعّل �آليتنا تت�سح، فنقول وباهلل 

�لتوفيق.

ال يختلف �ثنان يف مدى ب�ساعة �لربا يف نظر �ل�سرع �الإ�سالمي، ويكفي �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
�أن �لبنوك �لتي تتعاطى �لربا متجّذرة يف  �أن �هلل �آذن باحلرب متعاطيه؛ غري  �أ�سّد من �لزنا، كما  جعله 
وجودها، ويتعلق بها جمهور عري�ض من �مل�سلمني �أنف�سهم، ف�سال عن �ملوؤ�س�سات �لدولية �أو �لدول �لعظمى، 
وح�سبك �أن تعرف �أن �أول بنك �أ�س�ض كان �سنة 1587م يف �لبندقية باإيطاليا)67(، بينما �أول جتربة مل�سرفية 
م�سر  يف  �سبقها  وقد  م�سر؛  يف  1963م  �سنة  وبالتحديد  تقريبا،  قرون  باأربعة  بعدها  جاءت  �إ�سالمية 

�مل�سرف �الأهلي غري �لربوي حيث �أن�سئ �سنة 1898م)68(.

ومن َثّم ال �أت�سّور �سخ�سيًا �إمكانية �إ�سد�ر �لدولة لقر�ر بالتحويل �لكامل للبنوك �لتقليدية و�إلغاء كل 
�لتعامالت غري �ل�سرعية يف يوم و�حد)69(، حيث ت�ستبك كثري من �ملفا�سد وتتز�حم)70(.

�سبري: حممد عثمان، �ملعامالت �ملالية �ملعا�سرة يف �لفقه �الإ�سالمي �ض 252، ط 4، عمان: د�ر �لنفائ�ض، 1422 هـ   )67(
ـ 2001م. 

1، عمان: د�ر  ـ 12، ط  �الإ�سالمية �ض 11  �ل�سامل يف معامالت وعمليات �مل�سارف  �لكرمي،  ر�سيد: حممود عبد   )68(
�لنفائ�ض، 1421 هـ ـ 2001م. 

ال بد من �لتنبيه �أن كالمنا ـ هنا ـ يتعلق باإنكار �ملنكر و�إقامة �ملعروف، وكل منهما له �سو�بطه و�سروطه، و�لتي منها   )69(
�ختيار �لفعل �ملتدّرج �لذي ال ميكن بدونه �إز�لة �لكل، وكون �لفعل ال ين�ساأ عنه �سرٌر �أ�سّد، ومن َثّم نحتاج ال�ستح�سار 

كل من يوؤثر �أو يتاأثر؛ وهذ� مع عزمنا على �الإز�لة �ملطلقة. 
للم�سرفية  �لتقليدية  �لبنوك  تقييم ظاهرة حتول  �بر�هيم،  ينظر: م�سطفى: م�سطفى  للتحول  �ملعوقات  ملعرفة   )70(
من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة   ،124 ـ   120 �ض  �ل�سعودية  �لبنوك  بع�ض  جتربة  عن  تطبيقية  در��سة  �الإ�سالمية 
www. kantakji. com/fiqh/ �جلامـعة �الأمريكية �ملفتوحة ق�سم �الإقت�ساد �الإ�سالمي مكتب �لقاهرة: 2006م. 
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 فلو �أردنا عر�ض هذه �لق�سية وهي حتويل �لبنوك �لربوية �إلى �إ�سالمية من ِقبل �لدولة، لو عر�سناها 
على فقه �ملو�زنات بطريقة �آليتنا �ملقرتحة �سنجد �الآتي.

�أول: �لعنا�ضر �ملرتبطة باملو�ضوع ـ منها ـ:

- �مل�سارف �لربوية وتعامالتها:

- �لبيئة �مل�سرفية: يف د�خل �لبلد ويف خارجها

- متطلبات �ل�سبغ �ل�سرعي: كالقو�نني و�لفنيني �ملوؤهلني.

- بيئة �ملجتمع �ملحلي: فالبع�ض قد يقبل، بينما �ستجد من ال ير�سى.

- �ملجتمع �لعاملي: مبوؤ�س�ساته �ملالية �ل�سخمة و�أثره يف �ملجاالت �الأخرى.

ثانيًا: ت�ضنيف هذه �لعنا�ضر ومقادير ما فيها من م�ضالح ومفا�ضد:

 1( �مل�ضارف �لتقليدية:

      �لتعامل بالربا وهو من �لكبائر، ومفا�سده يف �القت�ساد بّينة، لكن ميكن �أن ي�ستند وجود �لبنك 
هذ� الأ�سخا�ض متنّفذين يف �ل�سلطة، �أو لهم مر�كز قوة في�سعب �إز�حتهم بالقر�ر.

2( �لبيئة �مل�ضرفية:

 قد تتاأثر بالتوقف �ملفاجئ، ومن َثّم تتعث عمليات م�سرفية د�خلية وخارجية.

3( متطلبات �ل�ضبغ �ل�ضرعي:

ـ �أي�سا ـ حتى  قد ال تكون �أر�سيات �لقو�نني �حلاكمة ماثلة، ولكن حتتاج �إلى ندو�ت و�أبحاث وزمن 
تن�سج، كذلك قد ال يتوفر �لفنيون �ملتقنون بالقدر �ملطلوب.

4( بيئة �ملجتمع �ملحلي:

doc .42013/Files/Banks

نحو آلية لفقه املوازنات دراسة شرعية تنظيرية
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�لغالب �الأعّم منهم �سيقبل بهذه �خلطوة و�سريّحب بها، وقد يوجد من �سيعار�سها بكل ما �أوتي من 
قوة �أو حجج و�هية ال ح�سر لها.

5( �ملجتمع �لعاملي:

  رمبا يتدخل �أو ي�سغط حلماية �ملر�بني بحجج ع�سرية ال تخفى.

ثالثًا: فعل �ملو�زنة:

يحتاج �إلى جمع خرب�ء ودر��سات لكل هذه �ملحاور؛ و�لغالب �أن �الجتاه �سيتجه �إلى �لتدريج، فتطبيق 
الن�ساط  اأن  اإلى  )ت�سري  الدرا�سات  اإن  حيث  كثرية،  باأمور  �سيواَجه  اأنه  �سك  ل  امل�سارف  يف  ال�سريعة 
م�سار  فاإن  لذلك  وتبًعا  �لزمن،  عدة عرب  ومتغري�ت  عو�مل،  فيه  تتفاعل  معّقًد�  نظاًما  �القت�سادي ميثل 
اإليها()71(. ونكتفي بهذه �الإطاللة �ل�سريعة  الن�ساط القت�سادي يتاأثر كثرًيا بو�سع البدايات التي ا�ستند 

و�ملفيدة �إن �ساء �هلل و�إن مل تكن �سافية.

 www. :ل�سويلم: �سامي �بر�هيم، فقه �لتدرج يف تطبيق �القت�ساد �الإ�سالمي �ض 31، متاح على هذ� �لر�بط�  )71(
pdf .kantakji. com/fiqh/Files/Finance/M208
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�خلامتة

�آلية مقرتحة، تربز �ملو�سوع  بحمد �هلل �سّطرنا ما �أمكننا، حيث حاولنا تقريب فقه �ملو�زنات عرب 
وتعر�سه ب�سال�سة على �لقارئ، وقد ظهرت لنا �لنتائج �الآتية:

ـ عدم �إمكانية  �إيجاد �إطالقات �سرعية حمّددة.

ـ مبنى فقه �ملو�زنات على معايري عقلية ال تختلف عليها �لعقول.

ـ هناك جماالت ميكن �ال�ستفادة منها من �ل�سرع.

ـ �أهمية جتربة �الإن�سان ونظره.

ـ �سعوبة و�سع �إطار حمدد؛ الختالف �لوقائع زمانا ومكانا وحالة.

ـ �آلية �ملو�زنات ال تعدو �أن تكون تذكري�ت وخطوطًا عري�سة ال غري.

�لتو�سيات:

- �حلاجة �إلى �لتعمق يف تطبيقات �ملو�زنات على �لوقائع.

- َطرق هذ� �ملو�سوع يف ر�سائل �ملاج�ستري و�لدكتور�ه.

و�هلل �أعلم و�سلى �هلل على نبينا حممد و�آله و�سحبه و�سلم، 

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.

نحو آلية لفقه املوازنات دراسة شرعية تنظيرية
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منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية
في فقه الموازنات

الأ�صتاذ الدكتور: عبد القادر م�صطفى املحمدي

اجلامعة العراقية بغداد
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متهيد:

�إّن �حلمد هلل، نحمده ون�شتعينه، من يهده �هلل فال م�شل له، ومن ي�شلل فال هادي له، و�أ�شهد �أن ال 
�إله �إال �هلل وحده ال �شريك له، و�أن حممد� عبده ور�شوله، �أما بعد:  

فمما هو معلوم اأّن ا�ستنباط املجتهد للأحكام ال�سرعية يعتمد على معرفة الأدلة ال�سمعية من الكتاب 
و�ل�شنة و�الإجماع،وعلى داللة �للفظ يف �للغة �لعربية،  منطوقًا ومفهومًا، وهذه تقود �ملجتهد �إلى �لقدرة 

على �ملو�زنة بني �الأدلة و�ختيار �أرجحها و�أقو�ها على ما دونه.

ولعل �أحكام �ل�شرورة و�لرخ�شة هي من �أبرز �الأحكام �ل�شريعة، وال�شيما يف �لظروف �ال�شتثنائية، 
وكذ� �أحكام �ملو�زنة بني �ملتعار�شات وهو ما يطلق عليه »فقه �ملو�زنات« فهو �أ�شاًل فقه ��شتثنائي،الأن �الأ�شل 
�إلى خالف  �الإن�شان  ولكنه قد ي�شطر  �ملفا�شد،  ودرء  �مل�شالح  لتح�شيل  �ل�شعي  �الإن�شان  �أن على  يف هذ� 
ذلك �إما لظروف جتعله ال ي�شتطيع �لقيام بتحقيق م�شلحة �إال برتكه الأخرى �أو باإتيانه مف�شدة ما �أو رمبا 
مير به ظرف ال ي�شتطيع �أن يرتك مف�شدة �إال �إذ� ترك م�شلحة �أو �رتكب �أخرى، ومن �أجل �أْن يتخذ �لقر�ر 
�حلكم،«ففقه  له  ويبني  �الختيار  لي�شبط  �ملو�زنات(  )فقه  �الأمور   تلك  بني  �ملو�زنة  من  بد  ال  �ل�شحيح 

�ملو�زنات ميثل �ملنهجية �ملن�شبطة �لتي يز�ل بها �الإ�شكال ويدفع بها �لتعار�ض«.

والأهمية )فقه �ملو�زنات( فقد �هتم �لعلماء بالتاأليف فيه، ولعل �الإمام �لعز بن عبد �ل�شالم هو �أبرز 
من �ألف يف هذ� �ملو�شوع يف كتابه �ملاتع »قو�عد �الأحكام يف م�شالح �الأنام«، ثم جاء بعده �شيخ �الإ�شالم 
�أحمد بن عبد �حلليم بن تيمية �حلر�ين )ت728هـ( ف�شطر فيها مئات �ل�شفحات، يوؤ�شل ملفهوم )فقه 

�ملو�زنات(، وهي ت�شتحق در��شات علمية، �أكرب من هذ� �لبحث �ملقت�شب.  

وقد جاءت در��شتي يف هذ� �ملوؤمتر �مليمون ملنهج )فقه �ملو�زنات( مبينة ملفهوم هذ� �لفقه وبيان 
م�شروعيته، ومدى �حلاجة �إليه، ومنهج �شيخ �الإ�شالم �بن تيمية فيه.

منهج شيخ اإلسالم ابن تميية في فقه املوازنات
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املبحث الأول: مفهوم املوازنة واأدلتها من الكتاب وال�صنة.

املطلب الأول: املوازنة يف اللغة وال�صطالح.

املوازنة : و�زَن �ل�شيُء �ل�شيَء: �إِذ� كان على زنتِه وهذ� يو�زن ذلك: �أي يحاذيه« )1(.

باأنها:« �ملو�زنة بني �مل�شالح بع�شها وبع�ض، من حيث  ال�صطالح: عرفها �لدكتور �لقر�شاوي  ويف 
حجمها و�شعتها، ومن حيث عمقها وتاأثريها، ومن حيث بقاوؤها ودو�مها . . و�أيها ينبغي �أن يقدم ويعترب،و�أيها 
�أن ي�شقط ويلغى، و �ملو�زنة بني �ملفا�شد بع�شها وبع�ض، من تلك �حليثيات �لتي ذكرناها يف �شاأن  ينبغي 
�مل�شالح، و�أيها يجب تقدميه، و�أيها يجب تاأخريه �أو �إ�شقاطه ، �ملو�زنة بني �مل�شالح و�ملفا�شد، �إذ� تعار�شتا، 

بحيث نعرف متى نقدم درء �ملف�شدة على جلب �مل�شلحة ؟ومتى تغتفر �ملف�شدة من �أجل �مل�شلحة ؟” )2(.

فالهدف من �ملو�زنات هو حتقيق �مل�شلحة،و�مل�شلحة يف �للغة:هي �ملنفعة.و�شدها ي�شمى: مف�شدة.

و�مل�شلحة يف �ال�شطالح كما عرفها �لغز�يل هي:”عبارة يف �الأ�شل عن جلب منفعة �أو دفع مف�شدة...
و�ملحافظة على مق�شود �ل�شرع، ومق�شود �ل�شرع من �خللق خم�شة وهي )�لدين، و�لنف�ض، و�لن�شل، و�لعقل، 
و�ملال(...فكل ما يت�شمن حفظ هذه �الأ�شول �خلم�شة فهو م�شلحة، وكل ما يفوت هذه �الأ�شول فهو مف�شدة 

 
.
)3(

ودفعها م�شلحة«

)1( �شم�ض �لعلوم  ودو�ء كالم �لعرب من �لكلوم، ن�شو�ن بن �شعيد �حلمريى �ليمني )�ملتوفى: 573هـ(،حتقيق: د ح�شني 
بن عبد �هلل �لعمري و مطهر بن علي �الإرياين و د يو�شف حممد عبد �هلل،د�ر �لفكر �ملعا�شر )بريوت - لبنان(، د�ر �لفكر 

)دم�شق - �شورية(،�لطبعة: �الأولى،  1420 هـ - 1999 م: 7152/11.
)2(  يف فقه �الأولويات در��شة جديدة يف �شوء �لكتاب و�ل�شنة،د.يو�شف �لقر�شاوي �ض2. 

)3( �مل�شت�شفى يف علم �الأ�شول،�أبو حامد حممد بن حممد �لغز�يل �لطو�شي )�ملتوفى : 505هـ(،حتقيق حممد بن �شليمان 
�الأ�شقر،موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريوت، �لطبعة �الأولى، 1417هـ،�ض417.   
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املطلب الثاين: اأدلة فقه املوازنات من الكتاب وال�صنة.

اأوًل: ا�صتنبط العلماء اأدلتهم يف قاعدة املوازنة بني امل�صالح من اآيات كثرية منها:

ُلوَنَك َماَذ� ُينِفُقوَن ُقِل �ْلَعْفَو(( )4(. فقدم �لقر�آن �لكرمي م�شلحة �الإنفاق على   قوله تعالى: ))َوَي�ْشاأَ
�لعيال يف حال عدم وفرة �ملال، على م�شلحة �الإنفاق على �لفقري.

ٌة  يَبُكْم ِمْنُهْم َمَعرَّ �أَْن َتَطُئوُهْم َفُت�شِ َتْعَلُموُهْم  ِمَناٌت َلْ  وقال تعالى:))َوَلْواَل ِرَجاٌل ُموؤِْمُنوَن َوِن�َشاٌء ُموؤْ
ِبَغرْيِ ِعْلٍم(( )5( . فجعل ربُّ �لعزة �حتمال �إ�شابة بع�ض �ملوؤمنني على يد �إخو�نهم ..

 ِ دٌّ َعْن �َشِبيِل �هللَّ َر�ِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�شَ ْهِر �حْلَ ُلوَنَك َعِن �ل�شَّ ومنها قوله تعالى: ))َي�ْشاأَ
ِ َو�ْلِفْتَنُة �أَْكرَبُ ِمَن �ْلَقْتِل(( )6( . َر�ِم َو�إِْخَر�ُج �أَْهِلِه ِمْنُه �أَْكرَبُ ِعْنَد �هللَّ َوُكْفٌر ِبِه َو�مْلَ�ْشِجِد �حْلَ

�مل�شجد  �أهل  و�إخر�ج  و�ل�شد عن هد�ه،  باهلل،  �لكفر  �ل�شرك يف  �أهل  �أن مف�شدة  تعالى  فبني �هلل 
�أخف  �ل�شهر �حلر�م، فاحتملت  قتالهم يف  و�أعظم مف�شدة من  �أكرب عند �هلل،  �أهله،  وفتنة  �حلر�م منه 

�ملف�شدتني لدفع �أ�شدهما و�أعظمهما.

وهذ� مثال على تز�حم �ملفا�شد، فاإذ� كان هناك حمرمان ال ميكن تركهما جميًعا بل البد من �لوقوع 
يف �أحدهما، فريتكب �أقلهما �إثًما و�أقلهما توكيًد�، فال يقبل من �شخ�ض يف مثل تلك �حلالة �أن يقول: قتال 
�أمور، ويتجاهل  نقاتلهم فيه مهما ترتب على ذلك من  �أن  �ل�شهر �حلر�م حمرم فال يجوز  �مل�شركني يف 
�مل�شار �لناجمة من ترك قتالهم حتى لو كان ترك �ملقاتلة يوؤدي �إلى متكني �لكفر باهلل و�ل�شد عن �شبيل 
�هلل و�إخر�ج �مل�شلمني ومنعهم من �لتعبد يف �مل�شجد �حلر�م، وتلك بال �شك م�شار عظيمة �إذ� ما قورنت 
بقتالهم يف �ل�شهر �حلر�م، لذ� جاز للم�شلمني �رتكاب �ملحظور �الأ�شغر لدفع �خلطر �الأكرب، وهو ما يعرف 

بارتكاب �أخف �ل�شررين، و�إمنا ي�شمى حمظوًر� �أو حمرًما باعتبار �الأ�شل)7(.

)4( �شورة �لبقرة /219.
)5( �شورة �لفتح /25.  

)6( �لبقرة/217.  
)7( ينظر: �لقو�عد �لفقهية وتطبيقاتها يف �ملذ�هب �الأربعة، د. حممد م�شطفى �لزحيلي،د�ر �لفكر ، دم�شق

�لطبعة �الأولى، 1427 هـ: 266/1.
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))َي�ْشاأَُلوَنَك  تعالى:  قوله  و�ملفا�شد:  �مل�شالح  بني  �ملو�زنات  فقه  على  �لد�لة  �الأخرى  �الآيات  ومن 
تعالى:  ْفِعِهَما(( )8(. ففي قوله  نَّ ِمن  �أَْكرَبُ  َو�إِْثُمُهَماآ  ا�ِض  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  �إِْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل  َو�مْلَْي�ِشِر  ْمِر  �خْلَ َعِن 
تعالى:))َفاإِْن  وقوله  و�ملفا�شد  �مل�شالح  بني  �ملو�زنة  على  و��شحة  داللة   ، ْفِعِهَما((  نَّ ِمن  �أَْكرَبُ  ))َو�إِْثُمُهَماآ 
�لزو�ج  تقدمي م�شلحة  وفيها  َتُعوُلوْ�(( )9(.  �أَالَّ  �أَْدَنى  َذِلَك  اُنُكْم  �أَمْيَ َمَلَكْت  َما  �أَْو  َفَو�ِحَدًة  َتْعِدُلوْ�  �أَالَّ  ِخْفُتْم 
من و�حدة، على مف�شدة �لتعدد يف �لزو�ج من �لن�شاء. وقاعدتها �الأ�شولية: »درء �ملفا�شد مقدم على جلب 

.
)10(

�ملنافع«

ومنها �أي�شًا ق�شة �خل�شر مع مو�شى عليهما وعلى نبينا �ل�شالة و�ل�شالم ملا �أحدث مف�شدة �شغرية 
لها،وعقوق  �مللك  �أكرب)غ�شب  مف�شدة  دفع  �أجل  من  �لغالم(  وقتل  �ل�شفينة،  �الأ�شياء)خرق  بع�ض  يف 
�لو�لدين(، �أو ترك م�شلحة �شغرية )�أخذ �الأجرة(من �أجل م�شلحة �أكرب )�حلفاظ على �أمو�ل �ليتامى( 
ُخُذ ُكلَّ  ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َشاِكنَي َيْعَمُلوَن يِف �ْلَبْحِر َفاأََرْدُت �أَْن �أَِعيَبَها َوَكاَن َوَر�َءُهْم َمِلٌك َياأْ ا �ل�شَّ ،قال تعالى:)) �أَمَّ
ْن ُيْبِدَلُهَما  ْن ُيْرِهَقُهَما ُطْغَياًنا َوُكْفًر� )*( َفاأََرْدَنا �أَ ا �ْلُغاَلُم َفَكاَن �أََبَو�ُه ُموؤِْمَننْيِ َفَخ�ِشيَنا �أَ ًبا )*( َو�أَمَّ �َشِفيَنٍة َغ�شْ
َتُه َكْنٌز َلُهَما  َد�ُر َفَكاَن ِلُغاَلَمنْيِ َيِتيَمنْيِ يِف �مْلَِديَنِة َوَكاَن حَتْ ا �ْلِ � ِمْنُه َزَكاًة َو�أَْقَرَب ُرْحًما )*( َو�أَمَّ َربُُّهَما َخرْيً
َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن �أَْمِري  ُهَما َوَي�ْشَتْخِرَجا َكْنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربِّ َر�َد َربَُّك �أَْن َيْبُلَغا �أَ�ُشدَّ ا َفاأَ احِلً َوَكاَن �أَُبوُهَما �شَ

� (( )11(.وغريها من �الآيات. رْبً َذِلَك َتاأِْويُل َما َلْ َت�ْشِطْع َعَلْيِه �شَ

ثانيًا: من ال�صنة النبوية : وا�صتدل اأهل العلم على فقه املوازنات من ال�صنة باأحاديث كثرية، منها: 

ما �أخرجه �ل�شيخان من حديث �شلمة بن �الأكوع ر�شي �هلل عنه قال: قال �شلى �هلل عليه و�شلم: “من 
فلما كان �لعام �ملقبل قالو�: يا ر�شول �هلل،  �شّحى منكم فال ي�شبحن بعد ثالثة وبقي يف بيته منه �شيء”. 
نفعل كما فعلنا �لعام �ملا�شي؟ قال: “كلو�، و�أطعمو�، و�ّدخرو�، فاإن ذلك �لعام كان بالنا�ض جهد، فاأردت 

)8( �شورة �لبقرة /219.  
)9( �شورة �لن�شاء/2.  

)10( �الإبهاج يف �شرح �ملنهاج ))منهاج �لو�شول �إيل علم �الأ�شول للقا�شي �لبي�شاوي �ملتوفى �شنة685هـ، تقي �لدين �أبو 
�حل�شن علي بن عبد �لكايف بن علي بن متام بن حامد بن يحيي �ل�شبكي وولده تاج �لدين �أبو ن�شر عبد �لوهاب، د�ر �لكتب 

�لعلمية ،بريوت،  1416هـ - 1995 م:65/3.
)11( �شورة �لكهف /82-79.   
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�أن تعينو� فيها” )12(.

�لنبي �شلى �هلل  قالت:�شاألت  �ل�شيخان من حديث عائ�شة ر�شي �هلل عنها  �أخرجه  ما  �أي�شًا  ومنه 
عليه و�شلم عن �لدر �أمن �لبيت هو ؟ قال: ) نعم ( . قلت فما لهم ل يدخلوه يف �لبيت ؟ قال :)�إن قومك 
ق�شرت بهم �لنفقة( . قلت فما �شاأن بابه مرتفعا ؟ قال : ) فعل ذلك قومك ليدخلو� من �شاوؤو� ومينعو� 
من �شاوؤو� ولوال �أن قومك حديثو عهدهم بالاهلية فاأخاف �أن تنكر قلوبهم �أن �أدخل �لدر يف �لبيت و�أن 

�أل�شق بابه باالأر�ض “)13(. 

�لكعبة يف �شبيل �هلل،  �أن قومك حديثو عهدهم بجاهلية الأنفقت كنز  »لوال  ويف رو�ية عند م�شلم: 
ولعلت بابها �إلى �الأر�ض، والأدخلت فيها �حلجر«)14(.

وقد بّوب عليه �الإمام �لبخاري: »باب من ترك بع�ض �الختيار خمافة �أن يق�شر فهم بع�ض �لنا�ض 
فيقعو� يف �أ�شدَّ منه«.

ومنه: ما حدث يف �شلح �حلديبية فاإن ما فيه من �شيم على �مل�شلمني، ��شت�شكله �لفاروق عمر ر�شي 
�هلل عنه، �أخفُّ �شررً� ومف�شدة من قتل �ملوؤمنني و�ملوؤمنات �لذين كانو� متخفني بدينهم يف مكة، وال يعرفهم 
ة عظيمة على �ملوؤمنني، فاقت�شت �مل�شلحة �حتمال �أخف �ل�شررين لدفع  �أكرث �ل�شحابة، ويف قتلهم َمَعرَّ

�أ�شدهما.

فاأخرج �لبخاري من حديث  �لرب�ء ر�شي �هلل عنه قال: �عتمر �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم يف ذي 
�لقعدة فاأبى �أهل مكة �أن يدعوه يدخل مكة حتى قا�شاهم على �أن يقيم بها ثالثة �أيام فلما كتبو� �لكتاب 
كتبو� هذ� ما قا�شى عليه حممد ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم فقالو� ال نقر بها فلو نعلم �أنك ر�شول �هلل 
ما منعاك لكن �أنت حممد بن عبد �هلل قال: ) �أنا ر�شول �هلل و�أنا حممد بن عبد �هلل ( . ثم قال لعلي: ) 
�مح ر�شول �هلل ( . قال: ال و�هلل ال �أحموك �أبدً�. فاأخذ ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم �لكتاب فكتب: ) هذ� 
)12( �أخرجه �لبخاري، �شحيح �لبخاري،حممد بن �إ�شماعيل �أبو عبد�هلل �لبخاري �لعفي )ت256هـ(،حتقيق حممد 
زهري بن نا�شر �لنا�شر، د�ر طوق �لنجاة ،�لطبعة �الأولى، 1422هـ، و�للفظ له)5249(،وم�شلم، �شحيح م�شلم، م�شلم بن 
�حلجاج �أبو �حل�شن �لق�شريي �لني�شابوري )�ملتوفى: 261هـ(،حتقيق حممد فوؤ�د عبد �لباقي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي 

، بريوت. )1947(.    
)13( �أخرجه �لبخاري و�للفظ له )1507(،وم�شلم )1333(.    

)14( �شحيح م�شلم )1333(.    
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ما قا�شى عليه حممد بن عبد �هلل ال يدخل مكة �شالح �إال يف �لقر�ب و�أن ال يخرج من �أهلها باأحد �إن �أر�د 
�أن يتبعه و�أن ال مينع �أحدً� من �أ�شحابه �أر�د �أن يقيم بها ( . فلما دخلها وم�شى �الأجل �أتو� عليا فقالو� :قل 
ل�شاحبك :�خرج عنا فقد م�شى �الأجل فخرج �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم فتبعتهم �بنة حمزة :يا عم يا عم 
فتناولها علي فاأخذها بيدها وقال لفاطمة عليها �ل�شالم :دونك �بنة عمك �حملها فاخت�شم فيها علي وزيد 
وجعفر فقال علي: �أنا �أحق بها وهي �بنة عمي وقال جعفر: �بنة عمي وخالتها حتتي وقال زيد :�بنة �أخي 
فق�شى بها �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم خلالتها وقال :) �خلالة مبنزلة �الأم ( . وقال لعلي :) �أنت مني و�أنا 

منك ( . وقال لعفر :) �أ�شبهت خلقي وخلقي ( . وقال لزيد :) �أنت �أخونا وموالنا (” )15(.

)15( �أخرجه �لبخاري )2552(.    
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املطلب الثالث :اأقوال اأهل العلم يف فقه املوازنات:

قال �الإمام �لرباين �لعز بن عبد �ل�شالم:«و�علم �أن تقدمي �الأ�شلح فاالأ�شلح، ودرء �الأف�شد فاالأف�شد، 
مركوز يف طبائع �لعباد نظرً� لهم من رب �الأرباب«)16(، ويقول :«و�ل�شريعة كلها م�شالح �إما تدر�أ مفا�شد �أو 

جتلب م�شالح« )17(.

�إذ� تعني  �أي�شرهما  �أعظم �ملف�شدتني باحتمال  �أن تدر�أ  �لكلية  �لعيد: »من �لقو�عد  وقال �بن دقيق 
وقوع  �إحد�هما«)18(.

ويقول �شيخ �الإ�شالم �بن تيمية:« ومتام  �لورع  �أن يعلم �الإن�شان خري �خلريين و�شر �ل�شرين، ويعلم 
�أن �ل�شريعة مبناها على حت�شيل �مل�شالح وتكميلها وتعطيل �ملفا�شد وتقليلها و�إال فمن ل يو�زن ما يف �لفعل 
و�لرتك من �مل�شلحة �ل�شرعية و�ملف�شدة �ل�شرعية فقد يدع و�جبات ويفعل حمرمات. ويرى ذلك من �لورع 
كمن يدع �لهاد مع �الأمر�ء �لظلمة ويرى ذلك ورعا ويدع �لمعة و�لماعة خلف �الأئمة �لذين فيهم بدعة 
�أو فجور ويرى ذلك من �لورع وميتنع عن قبول �شهادة �ل�شادق و�أخذ علم �لعال ملا يف �شاحبه من بدعة 

خفية ويرى ترك قبول �شماع هذ� �حلق �لذي يجب �شماعه من �لورع« )19(

. ويقول:” ومطلوبها ـ يق�شد �ل�شريعة ـ ترجيح خري �خلريين �إذ� ل ميكن �أن يجتمعا جميعًا، ودفع 

)16( قو�عد �الأحكام يف م�شالح �الأنام، �أبو حممد عز �لدين عبد �لعزيز بن عبد �ل�شالم بن �أبي �لقا�شم بن �حل�شن 
�ل�شلمي �لدم�شقي، �مللقب ب�شلطان �لعلماء )�ملتوفى: 660هـ(،ر�جعه وعلق عليه: طه عبد �لروؤوف �شعد،مكتبة �لكليات 

�الأزهرية ، �لقاهرة ، 1414 هـ - 1991 م:1/ 7.
)17(  �مل�شدر نف�شه  �ض11 . 

)18( �ملنثور يف �لقو�عد �لفقهية،�أبو عبد �هلل بدر �لدين حممد بن عبد �هلل بن بهادر �لزرك�شي )ت 794هـ(
وز�رة �الأوقاف �لكويتية،�لطبعة �لثانية، 1405هـ - 1985م 348/1.  

)19( جمموع �لفتاوى، تقي �لدين �أبو �لعبا�ض �أحمد بن عبد �حلليم بن تيمية �حلر�ين )ت 728هـ(
�ململكة  �لنبوية،  �ملدينة  �ل�شريف،  �مل�شحف  �مللك فهد لطباعة  قا�شم،ن�شر: جممع  �لرحمن بن حممد بن  حتقيق: عبد 

�لعربية �ل�شعودية،1416هـ/1995م:512/10.
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�شر �ل�شرين �إذ� ل يندفعا جميعًا« )20(. 

�إذ بهذ� بعثت  �أن تكون �مل�شلحة فيها ر�جحة على �ملف�شدة،  ويقول:”فالو�جبات و�مل�شتحبات البد 
�لر�شل ونزلت �لكتب”)21(.

ويقول �الإمام �ل�شاطبي:« �الأحكام �ل�شرعية �إمنا �شرعت للب �مل�شالح �أو درء �ملفا�شد  »)22(.

ويقول �حلافظ �بن رجب �حلنبلي:« �إذ� �جتمع للم�شطر حمرمان كل منهما ال يباح بدون �ل�شرورة 
وجب تقدمي �أخفهما مف�شدة و�أقلهما �شرر�;الأن �لزيادة ال �شرورة �إليها فال يباح«)23(.

ويقول �ملحلي:« �لنهي لدفع �ملف�شدة و�الأمر لتح�شيل �مل�شلحة و�عتناء �ل�شارع باالأول �أ�شد«)24(.

�ل�شارع  �عتناء  الأن  غالبًا،  �ملف�شدة  دفع  ; قدم  وم�شلحة  مف�شدة  تعار�ض  فاإذ�  �ل�شيوطي:«  ويقول 
باملنهيات �أ�شد من �عتنائه باملاأمور�ت »)25(.

)20(  �مل�شدر نف�شه 23/ 343.
)21( جمموع �لفتاوي 126/28.

 

�أبو  �ل�شهري بال�شاطبي )�ملتوفى: 790هـ(،حتقيق:  �إبر�هيم بن مو�شى بن حممد �للخمي �لغرناطي   ، �ملو�فقات     )22(
عبيدة م�شهور بن ح�شن �آل �شلمان، د�ر �بن عفان، �لطبعة �الأولى 1417هـ/ 1997م: 311/1.

)23(  �لقو�عد يف �لفقه �الإ�شالمي،�أبو �لفرج عبد �لرحمن بن �أحمد بن رجب �حلنبلي )�ملتوفى : 795هـ(
حتقيق: طه عبد �لروؤوف �شعد، مكتبة �لكليات �الأزهرية،�لطبعة �الأولى، 1391هـ/1971م: �ض265.

)24(  حا�شية �لعطار على �شرح �لالل �ملحلي على جمع �لو�مع،  ح�شن بن حممد بن حممود �لعطار �ل�شافعي )�ملتوفى: 
1250هـ(، د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، 480/1.

)25( �الأ�شباه و�لنظائر، عبد �لرحمن بن �أبي بكر، جالل �لدين �ل�شيوطي )�ملتوفى: 911هـ(، د�ر �لكتب �لعلمية،�لطبعة 
�الأولى، 1411هـ - 1990م :�ض87.
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املبحث الثاين: منهج �صيخ الإ�صالم ابن تيمية يف فقه املوازنات

يت�شح منهج �شيخ �الإ�شالم يف تعامله مع فقه �ملو�زنات ويعد �بن تيمية من �أهم من تعامل مع �لفقه 
مبو�زنة ر�ئعة تت�شح من خالل مو�زنته بني �الأدلة �ملتعار�شة، و�لفقيه ال يعرف قدره �إال مبثل هذه �ملو�زنات، 
وقد �نتقينا بع�ض �الأمثلة على تعامله رحمه �هلل مع هذ� �لفقه، و�أزعم �أنه ل ي�شبق ول يخلف بعال من 

�لعلماء تعامل مع �ملو�زنات بطريقته و�شعته، وهي على �أنو�ع ثالثة 

 فقه �ملو�زنة عند �جتماع مف�شدتني، وفقه �ملو�زنة يف تعار�ض م�شلحتني، وفقه �ملو�زنة يف تعار�ض 
مف�شدة وم�شلحة.

املطلب الأول : فقه املوازنة يف اجتماع مف�صدتني:

تنق�شم �ملفا�شد �إلى ثالثة �أق�شام : مفا�شد تتعلق بال�شروريات وهي �لتي تخل بنظام �حلياة وتعم 
�لفو�شى وي�شيطر �لف�شاد ويحل على مرتكبي هذه �ملفا�شد �لعقاب �الأخروي ، وهي حتديدً� ما يف�شد �لكليات 

�خلم�ض �أو �إحد�ها.

وي�شتدل �أهل �لعلم على م�شروعية �ملو�زنة بني �ملفا�شد مبا ذكر �هلل تعالى يف ق�شة �خل�شر عليه 
�ل�شالم حني خرق �ل�شفينة وهي �شاحلة،�إذ �أحدث فيها مف�شدة، ليدفع بها مف�شدة �أعظم، فامللك �شيغ�شب 
لل�شفينة، فلوال هذ� �خلرق �أو �ملف�شدة الأخذها �مللك، و�شاع �أهلها �لذين يقتاتون مبا رزقهم �هلل من دخلها. 
ِلٌك َياأُْخُذ ُكلَّ  ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َشاِكنَي َيْعَمُلوَن يِف �ْلَبْحِر َفاأََردتُّ �أَْن �أَِعيَبَها َوَكاَن َوَر�ءُهم مَّ ا �ل�شَّ قال تعالى: ))�أَمَّ

ًبا(( )26( . �َشِفيَنٍة َغ�شْ

باب  ُيعد ذلك من  وال  ر�جحة،  �أخرى  لدفع  ّما،  �إحد�ث مف�شدة  دليل على جو�ز  �لق�شة  ويف هذه 
�خليانة لالأمانة �أو لالأمة.

)26( �شورة �لكهف/179.   
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فال�شريعة �إمنا جاءت ملنع �ملفا�شد، فاإذ� وقعت مف�شدة وجب دفعها ما �أمكن، و�إذ� تعددت �ملفا�شد 
وتعذر علينا درء جميعها لزم علينا دفع �الأكرث فاالأكرث ف�شادً� ، ذلك الأن �لق�شد كما �أ�شلفنا تعطيل �ملفا�شد 
تفاوت  �أحدهما، مع  تعيني  �ل�شارين، دون  �لفعلني  �أحد  ��شطررنا الرتكاب  فلو  �الإمكان،  وتقليلها بحدود 
�ل�شرر فيهما �أو �ملف�شدة، لزمنا �أن نختار �أخفهما �شررً� ومف�شدة ؛ الأن �إتيان �ملحظور ال يجوز �إال لل�شرورة، 
وال �شرورة يف حق �لزيادة، و�ل�شرورة تقدر بقدرها ،ومر�عاة �أعظم �ل�شررين باإز�لته، الأن �ملفا�شد تر�عى 

نفيًا، و�مل�شالح تر�عى �إثباتًا)27(.

 ِ دٌّ َعْن �َشِبيِل �هللَّ َر�ِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�شَ ْهِر �حْلَ ُلوَنَك َعِن �ل�شَّ ودليله قوله تعالى: )َي�ْشاأَ
ِ َو�ْلِفْتَنُة �أَْكرَبُ ِمَن �ْلَقْتِل( . َر�ِم َو�إِْخَر�ُج �أَْهِلِه ِمْنُه �أَْكرَبُ ِعْنَد �هللَّ َوُكْفٌر ِبِه َو�مْلَ�ْشِجِد �حْلَ

�أهل  و�إخر�ج  �لهدى،  عن  و�شدهم  باهلل،  �مل�شركني  كفر  يف  �ملتحققة  �ملف�شدة  �أن  تعالى  �هلل  فبني 
�مل�شجد �حلر�م منه وفتنهم، �أكرب عند �هلل تعالى و�أعظم مف�شدة من قتالهم يف �ل�شهر �حلر�م، فاحتملت 

�أخف �ملف�شدتني لدفع �أ�شدهما و�أعظمهما.  

�هلل  رحمه  يقول  �أخفهما،  بارتكاب  �ملف�شدتني  �أكرب  هذ�  دفع  و��شحة يف  منهجية  �الإ�شالم  ول�شيخ 
لي�ض هذ�  �أهل �لفجور ففيه نز�ع م�شهور وتف�شيل  �أهل �الأهو�ء و�لبدع وخلف  تعالى:«و�أما �ل�شالة خلف 
مو�شع ب�شطه: لكن �أو�شط �الأقو�ل يف هوؤالء �أن تقدمي �لو�حد من هوؤالء يف �الإمامة ال يجوز مع �لقدرة على 
غريه. فاإن من كان مظهر� للفجور �أو �لبدع يجب �الإنكار عليه ونهيه عن ذلك و�أقل مر�تب �الإنكار هجره 
لينتهي عن فجوره وبدعته؛ ولهذ� فرق جمهور �الأئمة بني �لد�عية وغري �لد�عية فاإن �لد�عية �أظهر �ملنكر 
فاإن  �لظاهر  ينكر عليه يف  بالذنب فهذ� ال  �أ�شر  فاإنه مبنزلة من  �ل�شاكت  �الإنكار عليه بخالف  فا�شتحق 
�خلطيئة �إذ� خفيت ل ت�شر �إال �شاحبها ولكن �إذ� �أعلنت فلم تنكر �شرت �لعامة؛ ولهذ� كان �ملنافقون تقبل 

منهم عالنيتهم وتوكل �شر�ئرهم �إلى �هلل تعالى بخالف من �أظهر �لكفر.

 فاإذ� كان د�عية منع من واليته و�إمامته و�شهادته ورو�يته ملا يف ذلك من �لنهي عن �ملنكر ال الأجل 
ف�شاد �ل�شالة �أو �تهامه يف �شهادته ورو�يته فاإذ� �أمكن الإن�شان �أال يقدم مظهر� للمنكر يف �الإمامة وجب 
�أعظم  ب�شر  �إال  �شرفه  من  يتمكن  ال  هو  كان  �أو  �الإمامة  عن  �شرفه  ميكنه  ول  غريه  واله  �إذ�  لكن  ذلك. 
�شرر� من �شرر ما �أظهره من �ملنكر فال يجوز دفع �لف�شاد �لقليل بالف�شاد �لكثري وال دفع �أخف �ل�شررين 

)27( ينظر: �شرح �لقو�عد �لفقهية، �أحمد بن �ل�شيخ حممد �لزرقا )ت1 1357هـ(،�شححه وعلق عليه: م�شطفى �أحمد 
�لزرقا،د�ر �لقلم ، دم�شق ،�لطبعة: �لثانية، 1409هـ - 1989م:�ض202 .



22942295

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

وتقليلها  �ملفا�شد  وتعطيل  وتكميلها  �مل�شالح  بتح�شيل  جاءت  �ل�شريعة  فاإن  �ل�شررين  �أعظم  بتح�شيل 
بح�شب �الإمكان. ومطلوبها ترجيح خري �خلريين �إذ� ل ميكن �أن يجتمعا جميعا ودفع �شر �ل�شرين �إذ� ل 
يندفعا جميعا. فاإذ� ل ميكن منع �ملظهر للبدعة و�لفجور �إال ب�شرر ز�ئد على �شرر �إمامته ل يجز ذلك 
بل ي�شلي خلفه ما ال ميكنه فعلها �إال خلفه كالمع و�الأعياد و�لماعة. �إذ� ل يكن هناك �إمام غريه ولهذ� 
كان �ل�شحابة ي�شلون خلف �حلجاج و�ملختار بن �أبي عبيد �لثقفي وغريهما �لمعة و�لماعة فاإن تفويت 
�لمعة و�لماعة �أعظم ف�شاد� من �القتد�ء فيهما باإمام فاجر ال �شيما �إذ� كان �لتخلف عنهما ال يدفع 
�لتاركون للجمعة و�لماعات  �ل�شرعية بدون دفع تلك �ملف�شدة. ولهذ� كان  فجوره فيبقى ترك �مل�شلحة 

خلف �أئمة �لور مطلقا معدودين عند �ل�شلف و�الأئمة من �أهل �لبدع«)28(.

�إمامته، ل يجز ذلك،  �إال ب�شرر ز�ئد على �شرر  للبدعة و�لفجور  �إذن:فاإذ� ل ميكن منع �ملظهر 
بل ي�شلي خلفه ما ل ميكنه فعلها �إال خلفه، كالمع و�لعيدين و�لماعة �إذ� ل يكن هناك �إمام غريه، 
و�إمنا  و�حدة،  لي�ض على مرتبة  فال�شرر  فيهما  �القتد�ء  ف�شادً� من  �أعظم  تفويت �لمعة و�لماعة  فاإن 
هو متفاوت يف ذ�ته، ويف �آثاره، و�ل�شرر يجب رفعه، لقاعدة: �ل�شرر يز�ل وقاعدة:) ال �شرر وال �شر�ر(، 
لكن �إذ� ل ميكن �إز�لة �ل�شرر نهائيًا، وكان بع�شه �أ�شد من بع�ض، وال بدَّ من �رتكاب �أحدهما، فتاأتي هذه 
�لثاين،  �الأول على  �ل�شرر �الأخف(،وذلك لعظم  بارتكاب  �الأ�شد يز�ل ويرفع ويتجنب  �لقاعدة: )�ل�شرر 
و�شدته يف نف�شه، �أو الأن �ل�شرر �الأول عام يعمُّ �أثره، و�ل�شرر �لثاين خا�ض وينح�شر �أثره، فتقدم �مل�شلحة 

�لعامة على �مل�شلحة �خلا�شة.

وقال �أي�شًا: قال » من �ملحرمات ما لو نهى عنه ح�شل ما هو �أ�شد حترميا منه ل ينه عنه ول يبحه 
بال�شيف؛ الأجل  �الأمر  �أنكر منه؛ ولهذ� حرم �خلروج على والة  �ملنكر مبا هو  �إنكار  �أي�شا. ولهذ� ال يجوز 
�الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر؛ الأن ما يح�شل بذلك من فعل �ملحرمات وترك و�جب �أعظم مما يح�شل 
�أعظم  ولو نهو� عن ذلك وقع ب�شبب ذلك �شر  �أو فجور  و�إذ� كان قوم على بدعة  بفعلهم �ملنكر و�لذنوب 
مما هم عليه من ذلك ول ميكن منعهم منه ول يح�شل بالنهي م�شلحة ر�جحة ل ينهو� عنه. بخالف 
ما �أمر �هلل به �الأنبياء و�أتباعهم من دعوة �خللق؛ فاإن دعوتهم يح�شل بها م�شلحة ر�جحة على مف�شدتها 
كدعوة مو�شى لفرعون ونوح لقومه فاإنه ح�شل ملو�شى من �لهاد وطاعة �هلل وح�شل لقومه من �ل�شرب 
�أي�شا من تغريق فرعون وقومه ما كانت م�شلحته  و�ال�شتعانة باهلل ما كانت عاقبتهم به حميدة وح�شل 
عظيمة. وكذلك نوح ح�شل له ما �أوجب �أن يكون ذريته هم �لباقني و�أهلك �هلل قومه �أجمعني فكان هالكهم 

)28( جمموع �لفتاوى 343-342/23.    
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م�شلحة. فاملنهي عنه �إذ� ز�د �شره بالنهي وكان �لنهي م�شلحة ر�جحة كان ح�شنا و�أما �إذ� ز�د �شره وعظم 
ولي�ض يف مقابلته خري يفوته ل ي�شرع �إال �أن يكون يف مقابلته م�شلحة ز�ئدة فاإن �أدى ذلك �إلى �شر �أعظم 
منه ل ي�شرع مثل �أن يكون �الآمر ال �شرب له فيوؤذى فيجزع جزعا �شديد� ي�شري به مذنبا وينتق�ض به �إميانه 
ودينه. فهذ� ل يح�شل به خري ال له وال الأولئك؛ بخالف ما �إذ� �شرب و�تقى �هلل وجاهد ول يتعد حدود �هلل 
بل ��شتعمل �لتقوى و�ل�شرب؛ فاإن هذ� تكون عاقبته حميدة. و�أولئك قد يتوبون فيتوب �هلل عليهم بربكته 
ِ َربِّ  ْمُد هلِلَّ ِذيَن َظَلُمو� َو�حْلَ وقد يهلكهم ببغيهم ويكون ذلك م�شلحة كما قال تعالى: ))َفُقِطَع َد�ِبُر �ْلَقْوِم �لَّ

�ْلَعامَلِنَي(( )29( )30(.

وقال –�أي�شًا- رحمه �هلل:« وكذلك ما ذكره عن يو�شف �ل�شديق وعمله على خز�ئن �الأر�ض ل�شاحب 
مكرها  يكون  :�أن  �أحدهما  مو�شعني:  يف  �ملوؤمن  يفعلها  �إمنا  �لفجار  مقارنة  �أن  وذلك  كفار.  لقوم  م�شر 
عليها، و�لثاين: �أن يكون ذلك يف م�شلحة دينية ر�جحة على مف�شدة �ملقارنة �أو �أن يكون يف تركها مف�شدة 
�أدناهما وحت�شل �مل�شلحة �لر�جحة باحتمال �ملف�شدة  ر�جحة يف دينه فيدفع �أعظم �ملف�شدتني باحتمال 
�ملرجوحة ويف �حلقيقة فاملكره هو من يدفع �لف�شاد �حلا�شل باحتمال �أدناهما وهو �الأمر �لذي �أكره عليه 
قال تعالى:))�إِالَّ َمْن �أُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِبااْلإِمَياِن(( )31(،وقال تعالى: ))َواَل ُتْكِرُهو� َفَتَياِتُكْم َعَلى �ْلِبَغاِء(( 
�لَِّذيَن  �إِنَّ  َرِحيٌم (( )33( وقال تعالى: ))  َغُفوٌر  �إِْكَر�ِهِهنَّ  َبْعِد  ِمْن   َ َفاإِنَّ �هللَّ ُيْكِرْهُهنَّ  )32( ثم قال: ))َوَمْن 

 ِ َعِفنَي يِف �اْلأَْر�ِض َقاُلو� �أََلْ َتُكْن �أَْر�ُض �هللَّ ا ُم�ْشَت�شْ اُهُم �مْلَاَلِئَكُة َظامِلِي �أَْنُف�ِشِهْم َقاُلو� ِفيَم ُكْنُتْم َقاُلو� ُكنَّ َتَوفَّ
�َشاِء َو�ْلِوْلَد�ِن  َجاِل َو�لنِّ َعِفنَي ِمَن �لرِّ الَّ �مْلُ�ْشَت�شْ رًي� �إِ ُم َو�َشاَءْت َم�شِ وَلِئَك َماأَْو�ُهْم َجَهنَّ َو��ِشَعًة َفُتَهاِجُرو� ِفيَها َفاأُ

� َغُفوًر� (( )34(«)35(. ُ َعُفوًّ ُ �أَْن َيْعُفَو َعْنُهْم َوَكاَن �هللَّ اَل َي�ْشَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل َيْهَتُدوَن �َشِبياًل َفاأُوَلِئَك َع�َشى �هللَّ

�أكربهما  �جتناب  يوجب  ما  �أمر  يف  مف�شدتني  �جتماع  عند  �الإ�شالم  ل�شيخ  �لو��شحة  فاملنهجية 
بارتكاب �الأ�شغر،ومثاله: 

)29(  �الأنعام/45.
)30(  جمموع �لفتاوى 14/ 473-472.

)31( �شورة �لنحل/106.
)32( �شورة �لنور/33.

)33( �مل�شدر نف�شه.
)34( �شورة �لن�شاء/99-97. 

)35( جمموع �لفتاوى 325/15.
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بال�شرعية  حتكم  ال  �لكفار،كونها  بالد  يف  �لربملانات  يف  �الأقليات  دخول  يف  مف�شدة  هناك  �أن 
�الإ�شالمية، ويف كثري من قو�نينها تعار�ض �الإ�شالم كامل�شارف �لربوية و�أحكام �لزنا ..�لخ.

�مل�شلمني فيها من �شياع حلقوقهم، وباملو�زنة  �أخرى ترتتب على عدم دخول  ولكن هناك مف�شدة 
�ل�شيا�شة  م�شائل  �لوز�رة من  �أو  �لربملان  طريق  عن  �لدولة  يف  �مل�شاركة  �أن  يت�شح  �ملف�شدتني  هاتني  بني 
�لتي مبناها على �ملقارنة بني �مل�شالح و�ملفا�شد، فمتى غلب خريها على �شرها رجح دخولها،  �ل�شرعية 
ومتى غلب �شرها خريها فالر�جح تركها، ومرد هذ� �الأمر �إلى �أهل �لعلم يف كل بلد، الأنهم �أعلم  بحال 
بالدهم، فاالأ�شل �أن نفع �مل�شلمني و�جب باأي و�شيلة م�شروعة ال توؤدي �إلى �الإثم، فمن نوى  �لدخول �إلى 
�لربملان �أو �لوز�رة خلدمة �مل�شلمني وحت�شيل حقوقهم، فهو ممدوح، الأن مبنى �ل�شريعة �الإ�شالمية على 
جلب �مل�شالح وتكميلها ودرء �ملفا�شد وتقليلها، وترجيح خري �خلريين بتفويت �أدناهما، ودفع �شر �ل�شرين 

باحتمال �أدناهما.

و��شتدّل بع�ض �أهل �لعلم على جو�ز تويل �لعمل لدى �لكفار، وعلى جو�ز طلب �لوظائف �لرئا�شية، 
عليه  �ل�شديق  يو�شف  �ل�شفات و�خل�شائ�ض و�خلرب�ت، مبا مر من طلب  �لطالب مبا عنده من  و�إدالء 

�ل�شالة و�ل�شالم)36(.    

و�ملفا�شد منها ما هو حمرم، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو كبائر، ومنها ما هو �شغائر، فنجتنب 
�ل�شغرية ولو فعلنا �ملكروه، وجنتنب �لكبرية ولو كان يف ذلك فعل �ل�شغرية �إذ� ل ميكن ترك �لميع.

وكذلك من �ملفا�شد ما يتعلق بالغري ومنها ما هو قا�شر على �لنف�ض، فاملف�شدة �لقا�شرة على �لنف�ض 
�إذ� كان  �إال بارتكاب �ملف�شدة �الأولى، مثال ذلك:  بالغري  �إذ� ل نتمكن من درء �ملف�شدة �ملتعلقة  نرتكبها 
�لطعام  من  �أكل  �إن  فحينئذ  حالته  مثل  يف  كان  ملن  �أو طعاما  ميتة  �إال  يجد  ول  لالأكل  م�شطر�  �الإن�شان 
�الآخر-هو حالل- لكنه فيه مف�شدة متعلقة بالغري، و�مليتة لي�ض فيها مف�شدة متعلقة بالغري، فنقدم �ملف�شدة 

�لقا�شرة على �لنف�ض على �ملف�شدة �ملتعلقة بالغري.

ومثال ذلك -�أي�شا- لو قيل لالإن�شان �قتل غريك و�إال قتلناك، فحينئذ هنا مف�شدتان: قتل �لنف�ض، 
وقتل �لغري، و�ملف�شدة �ملقدمة هنا �ملف�شدة �ملتعلقة بالنف�ض، فرنتكب تلك �ملف�شدة، ونتحمل �لقتل من �أجل 

�أن ندر�أ �ملف�شدة �الأعظم �ملتعلقة بقتل �لغري.
)36( �أفعال �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم وداللتها على �الأحكام �ل�شرعية،حممد بن �شليمان بن عبد �هلل �الأ�شقر �لعتيبي 

)ت 1430هـ(،موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريت ،�لطبعة �ل�شاد�شة، 1424 هـ - 2003 م: 157/2.  
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املطلب الثاين:فقه املوازنة بني امل�صالح.

�مل�شالح تنق�شم �إلى ثالثة �أق�شام : �شرورية، وهي ما يرتتب على فقدها �ختالل �حلياة ، وحاجية 
وهي ما يرتتب على فقدها �شيق وحرج، وحت�شينية وهي ما يرتتب على فقدها �شعف زينة �حلياة وهي 
متفاوتة يف �الأهمية ، فاأعالها يف �ملرتبة �مل�شالح �ل�شرورية وتليها �مل�شالح �حلاجية ثم �لتح�شينية ، وعند 

تعار�شها يقدم �أعالها رتبة على ما دونه.

للم�شالح و�ملفا�شد رتب متفاوتة، وتتفاوت �لف�شائل يف �لدنيا و�الآخرة على ح�شب رتب �مل�شالح.

ت�شتوي  وقد  �ملفا�شد،  رتب  ح�شب  على  و�الآخرة  �لدنيا  وعقوبات  و�لكبائر  �ل�شغائر  ترتتب  وكذ� 
م�شلحة �لفعلني من كل وجه فيوجب �هلل تعالى حت�شيل �إحدى �مل�شلحتني؛ نظر� ملن �أوجبها له �أو عليه، 
ويجعل �أجرها �أمت من �أجر �لتي ل يوجبها. فاإن درهم �شدقة �لنفل م�شاو لدرهم �شدقة �لزكاة، لكن �هلل 
�أوجب درهم �لزكاة، الأنه لو ل يوجبه لتقاعد �لغني عن م�شاعدة �لفقري فيهلك عنئٍذ �لفقري، وجعل �الأجر 
�أحد �لعملني  ُيوؤجر على  �أكرث من �الأجر على غريه، ترغيبا يف �لتز�مه و�لقيام به، فاإن �الإن�شان قد  عليه 
�ملتماثلني مبا ال يوؤجر على نظريه، مع �أنه ال تفاوت بينهما �إال بتحمل م�شقة �الإيجاب ووجوب �لعقاب على 

�لرتك)37(.

 وقد تعر�ض �شيخ �الإ�شالم رحمه �هلل لهذه �مل�شاألة من خالل جو�به عن �ل�شالة على �أهل �لكبائر �إذ� 
كان فيه �إميان قال:«و�أما من كان مظهر� للف�شق مع ما فيه من �الإميان كاأهل �لكبائر فهوؤالء ال بد �أن ي�شلي 
عليهم بع�ض �مل�شلمني. ومن �متنع من �ل�شالة على �أحدهم زجر� الأمثاله عن مثل ما فعله كما �متنع �لنبي 
�شلى �هلل عليه و�شلم عن �ل�شالة على قاتل نف�شه وعلى �لغال وعلى �ملدين �لذي ال وفاء له وكما كان كثري 

من �ل�شلف ميتنعون من �ل�شالة على �أهل �لبدع - كان عمله بهذه �ل�شنة ح�شنا. 

�إنك لو مت ل  وقد قال لندب بن عبد �هلل �لبجلي �بنه: �إين ل �أمن �لبارحة ب�شمًا. فقال:” �أما 
�أ�شل عليك” )38(. كاأنه يقول: قتلت نف�شك بكرثة �الأكل. وهذ� من جن�ض هجر �ملظهرين للكبائر حتى يتوبو� 

)37( ينظر: قو�عد �الأحكام وم�شالح �الأنام، �لعز بن عبد �ل�شالم 29/1، و�ملو�فقات، �ل�شاطبي 57/1.
)38( �لزهد،�أبو عبد �هلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�شد �ل�شيباين )ت241هـ( حتقيق حممد عبد �ل�شالم 
�شاهني،د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت ،�لطبعة �الأولى، 1420 هـ :برقم  )1113( من طريق �حل�شن قال : قيل ل�شمرة : �إن 
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فاإذ� كان يف ذلك مثل هذه �مل�شلحة �لر�جحة كان ذلك ح�شنا ومن �شلى على �أحدهم يرجو له رحمة �هلل 
ول يكن يف �متناعه م�شلحة ر�جحة كان ذلك ح�شنا ولو �متنع يف �لظاهر ودعا له يف �لباطن ليجمع بني 
�لنفاق وهو م�شلم  �إحد�هما. وكل من ل يعلم منه  �أولى من تفويت  �مل�شلحتني كان حت�شيل �مل�شلحتني 
يجوز �ال�شتغفار له و�ل�شالة عليه بل ي�شرع ذلك ويوؤمر به. كما قال تعالى: ))َو��ْشَتْغِفْر ِلَذْنِبَك َوِلْلُموؤِْمِننَي 
َو�مْلُوؤِْمَناِت(( )39( وكل من �أظهر �لكبائر فاإنه ت�شوغ عقوبته بالهجر وغريه حتى ممن يف هجره م�شلحة له 

ر�جحة فتح�شل �مل�شالح �ل�شرعية يف ذلك بح�شب �الإمكان و�هلل �أعلم »)40(.

ومنه : قال رحمه �هلل:« و�أما بيع �ملغيبات يف �الأر�ض كالزر و�للفت و�لقلقا�ض: فمذهب مالك �أنه 
يجوز؛ وهو قول يف مذهب �أحمد. ومذهب �أبي حنيفة و�ل�شافعي و�أحمد يف �ملعروف عنه �أنه ال يجوز و�الأول 
�أ�شح وهو �أنه يجوز بيعها فاإن �أهل �خلربة �إذ� ر�أو� ما ظهر منها من �لورق وغريه دلهم ذلك على �شائرها. 
و�أي�شا فاإن �لنا�ض حمتاجون �إلى هذه �لبيوع و�ل�شارع ال يحرم ما يحتاج �لنا�ض �إليه من �لبيع الأجل نوع من 
�لغرر؛ بل يبيح ما يحتاج �إليه يف ذلك كما �أباح بيع �لثمار قبل بدو �شالحها مبقاة �إلى �لذ�ذ و�إن كان 
بع�ض املبيع مل يخلق، وكما اأباح اأن ي�سرتط امل�سرتي ثمرة النخل املوؤبر وذلك ا�سرتاء قبل بدو �سلحها؛ 
لكنه تابع لل�شجرة و�أباح بيع �لعر�يا بخر�شها. فاأقام �لتقدير باخلر�ض مقام �لتقدير بالكيل عند �حلاجة 
مع �أن ذلك يدخل يف �لربا �لذي هو �أعظم من بيع �لغرر - وهذه » قاعدة �ل�شريعة » وهو حت�شيل �أعظم 
�مل�شلحتني بتفويت �أدناهما ودفع �أعظم �ملف�شدتني بالتز�م �أدناهما - وبيع ما يكون ق�شره �شونا له كالعنب 

و�لرمان و�ملوز و�لوز و�للوز يف ق�شره �لو�حد جائز باتفاق �الأئمة«)41(.

 ومنه :�أّنه قال يف ذي �ل�شوكة �لذي يبا�شر م�شالح �أوقاف �مل�شلمني وير�عي خدمتها، ثم يجد بع�ض 
�لف�شاد يف �لتعامل مع هذه �الأوقاف وال ي�شتطيع �ز�لته، هل يرتك �لعمل ويدع �لقيام مب�شالح �لوقف �أو 
ي�شرب وي�شلح ويقوم على خدمة �الأوقاف ؟ فبني رحمه �هلل :�أن �ل�شحيح �لقيام مب�شالح �الأوقاف الأنه 
من باب دفع �لف�شاد �الأكرب بف�شاد �أ�شغر، فقال رحمه �هلل :« ولهذ� جاءت �ل�شريعة عند تعار�ض �مل�شالح 
و�ملفا�شد بتح�شيل �أعظم �مل�شلحتني بتفويت �أدناهما وباحتمال �أدنى �ملف�شدتني لدفع �أعالهما. فمتى ل 

�بنك ل ينم �لليلة..«.
)39( �شورة حممد/19.

)40( جمموع �لفتاوى  286/24.
)41( �مل�شدر نف�شه  227/29.
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�ملف�شدة  �إال مبا ذكر - من �حتمال  �ل�شرعية  �ملوقوفة وم�شارفها  �الأمو�ل  �لكبري عن هذه  �لف�شاد  يندفع 
�لقليلة - كان ذلك هو �لو�جب �شرعا. و�إذ� تعني ذلك على هذ� �لرجل فلي�ض له ترك ذلك �إال مع �شرر 
�أوجب �لتز�مه �أو مز�حمة ما هو �أوجب من ذلك. وله باإجماع �مل�شلمني مع �حلاجة تناول �أجرة عمله فيها؛ 
بل قد جوزه من جوزه مع �لغنى �أي�شا كما جوز �هلل تعالى للعاملني على �ل�شدقات �الأخذ مع �لغنى عنها. 
و�إذ� خرب مكان موقوف فتعطل نفعه بيع و�شرف ثمنه يف نظريه �أو نقلت �إلى نظريه وكذلك �إذ� خرب بع�ض 
�الأماكن �ملوقوف عليها - كم�شجد ونحوه - على وجه يتعذر عمارته فاإنه ي�شرف ريع �لوقف عليه �إلى غريه. 
وما ف�شل من ريع وقف عن م�شلحته �شرف يف نظريه �أو م�شلحة �مل�شلمني من �أهل ناحيته ول يحب�ض �ملال 
د�ئما بال فائدة وقد كان عمر بن �خلطاب كل عام يق�شم ك�شوة �لكعبة بني �حلجيج؛ ونظري ك�شوة �لكعبة 
�شار  مكان حتى  �إلى  مكان  من  �لكوفة  م�شجد  بتحويل  و�أمر  ونحوها  �حل�شر  من  عنه  �مل�شتغنى  �مل�شجد 

مو�شع �الأول �شوقا«)42(.

)42( جمموع �لفتاوى 92/31.
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املطلب الثالث: فقه املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد:

بينهما،  �ملو�زنة  بد من  �الأمور، فال  �أمر من  ومنفعة يف  �أو م�شرة  ومف�شدة  �جتمعت م�شلحة  �إذ� 
و�لعربة لالأغلب و�الأكرث، فاإن لالأكرث حكم �لكل.فاإذ� كانت �ملف�شدة �أكرث و�أغلب على �الأمر من �ملنفعة �أو 
�مل�شلحة �لتي فيه، وجب منعه لغلبة مف�شدته، ول تعترب �ملنفعة �لقليلة �ملوجودة فيه.يقول �بن تيمية رحمه 
�هلل:« ومتام  �لورع  �أن يعلم �الإن�شان خري �خلريين و�شر �ل�شرين، ويعلم �أن �ل�شريعة مبناها على حت�شيل 
�مل�شالح وتكميلها وتعطيل �ملفا�شد وتقليلها و�إال فمن ل يو�زن ما يف �لفعل و�لرتك من �مل�شلحة �ل�شرعية 
و�ملف�شدة �ل�شرعية فقد يدع و�جبات ويفعل حمرمات. ويرى ذلك من �لورع كمن يدع �لهاد مع �الأمر�ء 
�لظلمة ويرى ذلك ورعا ويدع �لمعة و�لماعة خلف �الأئمة �لذين فيهم بدعة �أو فجور ويرى ذلك من 
�لورع وميتنع عن قبول �شهادة �ل�شادق و�أخذ علم �لعال ملا يف �شاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول 

�شماع هذ� �حلق �لذي يجب �شماعه من �لورع«)43(. 

ومثاله : قال:« فالعمل �لو�حد يكون فعله م�شتحبا تارة وتركه تارة باعتبار ما يرتجح من م�شلحة 
فعله وتركه بح�شب �الأدلة �ل�شرعية. و�مل�شلم قد يرتك �مل�شتحب �إذ� كان يف فعله ف�شاد ر�جح على م�شلحته 
كما ترك �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم بناء �لبيت على قو�عد �إبر�هيم وقال لعائ�شة: » لوال �أن قومك حديثو 
عهد بالاهلية لنق�شت �لكعبة والأل�شقتها باالأر�ض ولعلت لها بابني بابا يدخل �لنا�ض منه وبابا يخرجون 
�أف�شل  منه« و�حلديث يف �ل�شحيحني)44(. فرتك �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم هذ� �الأمر �لذي كان عنده 
�الأمرين للمعار�ض �لر�جح وهو حدثان عهد قري�ض باالإ�شالم ملا يف ذلك من �لتنفري لهم فكانت �ملف�شدة 

ر�جحة على �مل�شلحة.

ولذلك ��شتحب �الأئمة �أحمد وغريه �أن يدع �الإمام ما هو عنده �أف�شل �إذ� كان فيه تاأليف �ملاأمومني 
مثل �أن يكون عنده ف�شل �لوتر �أف�شل باأن ي�شلم يف �ل�شفع ثم ي�شلي ركعة �لوتر وهو يوؤم قوما ال يرون �إال 
و�شل �لوتر، فاإذ� ل ميكنه �أن يتقدم �إلى �الأف�شل كانت �مل�شلحة �حلا�شلة مبو�فقته لهم بو�شل �لوتر �أرجح 
من م�شلحة ف�شله مع كر�هتهم لل�شالة خلفه وكذلك لو كان ممن يرى �ملخافتة بالب�شملة �أف�شل �أو �لهر 
بها وكان �ملاأمومون على خالف ر�أيه ففعل �ملف�شول عنده مل�شلحة �ملو�فقة و�لتاأليف �لتي هي ر�جحة على 

)43( �مل�شدر نف�شه 512/10. 
)44( �شبق تخريجه.
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م�شلحة تلك �لف�شيلة كان جائز� ح�شنا”)45(.

فهنا بني �بن تيمية رحمه �هلل تعالى �أّن ترك م�شلحة بناء �لكعبة على �أ�شل بناء �إبر�هيم �أولى من 
فعلها حلدثان قري�ض باالإ�شالم والحتمال وقوع مف�شدة �أكرب . 

وكذ� يف درء مف�شدة �الختالف بني �مل�شلني مقدمة على �لقول �لر�جح يف هيئة من هئيات �ل�شالة 
، الأن تاأليف �لقلوب و�جتماعها م�شلحة كربى.

�أو  �لكفار  �أو )�لفاجر( على ترك �لهاد وت�شلط  �لفا�شق  �لقتال مع �الأمري   ومنه تقدمي م�شلحة 
�ملف�شدين، ملا يرتتب على ترك �لهاد معه يوؤول �إلى مف�شدة �أكرب من مف�شدة �لقتال مع هذ� �لفا�شق.

 يقول رحمه �هلل:« فاإن �تفق من يقاتلهم على �لوجه �لكامل فهو �لغاية يف ر�شو�ن �هلل و�إعز�ز كلمته 
و�إقامة دينه وطاعة ر�شوله و�إن كان فيهم من فيه فجور وف�شاد نية باأن يكون يقاتل على �لريا�شة �أو يتعدى 
عليهم يف بع�ض �الأمور وكانت مف�شدة ترك قتالهم �أعظم على �لدين من مف�شدة قتالهم على هذ� �لوجه: 
كان �لو�جب �أي�شا قتالهم دفعا الأعظم �ملف�شدتني بالتز�م �أدناهما؛ فاإن هذ� من �أ�شول �الإ�شالم �لتي ينبغي 
مر�عاتها. ولهذ� كان من �أ�شول �أهل �ل�شنة و�لماعة �لغزو مع كل بر وفاجر؛ فاإن �هلل يوؤيد هذ� �لدين 
بالرجل �لفاجر وباأقو�م ال خالق لهم كما �أخرب بذلك �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم الأنه �إذ� ل يتفق �لغزو 
�إال مع �الأمر�ء �لفجار �أو مع ع�شكر كثري �لفجور؛ فاإنه ال بد من �أحد �أمرين: �إما ترك �لغزو معهم فيلزم 
من ذلك ��شتيالء �الآخرين �لذين هم �أعظم �شرر� يف �لدين و�لدنيا و�إما �لغزو مع �الأمري �لفاجر فيح�شل 
بذلك دفع �الأفجرين و�إقامة �أكرث �شر�ئع �الإ�شالم؛ و�إن ل ميكن �إقامة جميعها. فهذ� هو �لو�جب يف هذه 
�ل�شورة وكل ما �أ�شبهها؛ بل كثري من �لغزو �حلا�شل بعد �خللفاء �لر��شدين ل يقع �إال على هذ� �لوجه«)46(.

 ومن رو�ئع فقه �ملو�زنة عند �شيخ �الإ�شالم رحمه �هلل ، يف م�شاألة �لقيام للقادم من �ل�شفر ونحوه 
مع  �لقيام،  �ملتحققة وم�شلحة عدم  �ملفا�شد  بني  وو�زن  �لنا�ض يف ذلك،  وفق عرف  فقد ح�شنه  له  تلقيًا 
�إقر�ر �ل�شيخ �أّن عدم �لقيام هو �ل�شنة! يقول رحمه �هلل:« و�أما �لقيام ملن يقدم من �شفر ونحو ذلك تلقيا 
له فح�شن. و�إذ� كان من عادة �لنا�ض �إكر�م �لائي بالقيام ولو ترك العتقد �أن ذلك لرتك حقه �أو ق�شد 
خف�شه ول يعلم �لعادة �ملو�فقة لل�شنة فاالأ�شلح �أن يقام له الأن ذلك �أ�شلح لذ�ت �لبني و�إز�لة �لتباغ�ض 
و�ل�شحناء؛ و�أما من عرف عادة �لقوم �ملو�فقة لل�شنة: فلي�ض يف ترك ذلك �إيذ�ء له ولي�ض هذ� �لقيام �ملذكور 

)45( جمموع �لفتاوى 195/24.
)46( �مل�شدر نف�شه  506/28.
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يف قوله �شلى �هلل عليه و�شلم:”من �شّره �أن يتمثل له �لرجال قياما فليتبو�أ مقعده من �لنار”)47(. فاإن ذلك 
�أن يقومو� له وهو قاعد لي�ض هو �أن يقومو� ملجيئه �إذ� جاء؛ ولهذ� فرقو� بني �أن يقال قمت �إليه وقمت له 
و�لقائم للقادم �شاو�ه يف �لقيام بخالف �لقائم للقاعد.  وقد ثبت يف �شحيح م�شلم: »�أّن �لنبي �شلى �هلل 
عليه و�شلم ملا �شلى بهم �شلو� قيامًا �أمرهم بالقعود، وقال:” ال تعظموين كما يعظم �الأعاجم بع�شها بع�شًا 
“)48(. وقد نهاهم عن �لقيام يف �ل�شالة وهو قاعد لئال يت�شبه باالأعاجم �لذين يقومون لعظمائهم وهم 
قعود. وجماع ذلك كله �لذي ي�شلح �تباع عاد�ت �ل�شلف و�أخالقهم و�الجتهاد عليه بح�شب �الإمكان. فمن ل 
يتعقد ذلك ول يعرف �أنه �لعادة وكان يف ترك معاملته مبا �عتاد من �لنا�ض من �الحرت�م مف�شدة ر�جحة: 

فاإنه يدفع �أعظم �ملف�شدتني بالتز�م �أدناهما كما يجب فعل �أعظم �ل�شالحني بتفويت �أدناهما«)49(.

ومنه �أي�شًا :�ملو�زنة بني م�شلحة �إقامة �أكرث حدود �هلل و�شر�ئعه، وبني مف�شدة �خلروج على �حلاكم 
لوره وظلمه، فمذهب �ل�شيخ رحمه �هلل �ل�شرب على ظلم �حلاكم وجوره �إذ� كان مقيمًا الأكرث حدود �هلل 

و�شر�ئعه،ملا �شيتحقق من مف�شدة كبرية على �خلروج عليه، من قتل ودمار.   

هو  كما  وجورهم  �الأئمة  ظلم  على  �ل�شرب  به  �ملاأمور  و�لعدل  �لعلم  من   »:: تعالى  �هلل  رحمه  قال 
�أمر به �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم يف �الأحاديث �مل�شهورة عنه ملا  �أهل �ل�شنة و�لماعة وكما  �أ�شول  من 

قال:”�إنكم �شتلقون بعدي �أثرة فا�شربو� حتى تلقوين على �حلو�ض”)50(. 

وقال: »من ر�أى من �أمريه �شيئا يكرهه فلي�شرب عليه« �إلى �أمثال ذلك. وقال: »�أدو� �إليهم �لذي لهم 
و��شاألو� �هلل �لذي لكم«)51( .و�نهو� عن قتالهم ما �شلو�؛ وذلك الأن معهم �أ�شل �لدين �ملق�شود وهو توحيد 
�هلل وعبادته ومعهم ح�شنات وترك �شيئات كثرية. و�أما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتاأويل �شائغ �أو غري 

)47( �أخرجه �لرتمذي، جامع �لرتمذي، حممد بن عي�شى بن �َشْورة بن مو�شى بن �ل�شحاك، �لرتمذي، �أبو عي�شى )ت 
279هـ(،حتقيق: ب�شار عو�د معروف، د�ر �لغرب �الإ�شالمي ، بريوت،1998 م: )2755( وقال:�إ�شناده ح�شن.

�آنفا  “�إن كدمت  )48( �حلديث لي�ض يف �ملطبوع من م�شلم، و�لذي يف م�شلم )413( عن جابر ر�شي �هلل عنه مرفوعًا: 
وقد  رو�ه �أحمد253/5،وغريه  عن �أبي �أمامة  لتفعلون فعل فار�ض و�لروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فال تفعلو�”.  

ر�شي �هلل عنه  وفيه “ال تقومو� كما تقوم �الأعاجم يعظم بع�شها بع�شًا” . 
)49( جمموع �لفتاوى 376-357/1.

)50( �مل�شدر نف�شه 506/28.
)51( �مل�شدر نف�شه.  
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�شائغ فال يجوز �أن يز�ل ملا فيه من ظلم وجور كما هو عادة �أكرث �لنفو�ض تزيل �ل�شر مبا هو �شر منه وتزيل 
�لعدو�ن مبا هو �أعدى منه؛ فاخلروج عليهم يوجب من �لظلم و�لف�شاد �أكرث من ظلمهم في�شرب عليه كما 
ي�شرب عند �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر على ظلم �ملاأمور و�ملنهي يف مو��شع كثرية كقوله: ))َو�أُْمْر 
رَبَ  رِبْ َكَما �شَ اَبَك �إِنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم �اْلأُُموِر(( )52(.وقوله: ))َفا�شْ رِبْ َعَلى َما �أَ�شَ ِبامْلَْعُروِف َو�ْنَه َعِن �مْلُْنَكِر َو��شْ

َك ِباأَْعُيِنَنا((. )54(.  َك َفاإِنَّ ْكِم َربِّ رِبْ حِلُ �ُشِل(( )53(. وقوله: ))َو��شْ �أُوُلو �ْلَعْزِم ِمَن �لرُّ

وهذ� عام يف والة �الأمور ويف �لرعية �إذ� �أمرو� باملعروف ونهو� عن �ملنكر؛ فعليهم �أن ي�شربو� على ما 
�أ�شيبو� به يف ذ�ت �هلل كما ي�شرب �ملجاهدون على ما ي�شاب من �أنف�شهم و�أمو�لهم. 

فال�شرب على �الأذى يف �لعر�ض �أولى و�أولى؛ وذلك الأن م�شلحة �الأمر و�لنهي ال تتم �إال بذلك وما ال 
يتم �لو�جب �إال به فهو و�جب ويندرج يف ذلك والة �الأمور فاإن عليهم من �ل�شرب و�حللم ما لي�ض على غريهم 
كما �أن عليهم من �ل�شجاعة و�ل�شماحة ما لي�ض على غريهم الأن م�شلحة �الإمارة ال تتم �إال بذلك. فكما وجب 
على �الأئمة �ل�شرب على �أذى �لرعية وظلمها �إذ� ل تتم �مل�شلحة �إال بذلك �إذ كان تركه يف�شي �إلى ف�شاد 
�أكرث منه: فكذلك يجب على �لرعية �ل�شرب على جور �الأئمة وظلمهم �إذ� ل يكن يف ترك �ل�شرب مف�شدة 

ر�جحة. فعلى كل من �لر�عي و�لرعية لالآخر حقوق يجب عليه �أد�وؤها«)55(.

�مل�شلحة  قدم  �جتمعا  فاإذ�  و�مل�شالح  قاله:«�ملفا�شد  ما  �هلل  رحمه  عنده  �الأخرى  �الأمثلة  ومن 
�لر�جحة على �ملف�شدة �ملرجوحة؛ ولهذ� �أباح يف �لهاد �لو�جب ما ل يبحه يف غريه، حتى �أباح رمي �لعدو 
باملنجنيق و�إن �أف�شى ذلك �إلى قتل �لن�شاء و�ل�شبيان وتعمد ذلك يحرم ونظائر ذلك كثرية يف �ل�شريعة. 

و�هلل �أعلم«)56(.

)52( �شورة لقمان/17. 
)53( �شورة �الأحقاف /35.

)54( �شورة �لطور/17 .
)55( جمموع �لفتاوى  180-179/28.

)56( جمموع �لفتاوى 269/24.
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اخلامتة واأهم النتائج

يف خامتة هذ� �لبحث ميكننا ذكر �أهم �لنتائج:

1- يعد �شيخ �الإ�شالم �بن تيمية من �أبرع من �أ�شل ملنهجية فقه �ملو�زنات، ومالأ كتبه وم�شنفاته 
باالأمثلة على ذلك.

2-فقه �ملو�زنات هو جمموعة �الأ�ش�ض و�ملعايري �لتي ت�شبط عملية �ملو�زنة.

3-�ملو�زنة بني �مل�شالح و�ملفا�شد هي من �لورع يف �لدين .

4-فقه �ملو�زنات يدور بني مو�زنة بني مف�شدتني، �أو مو�زنة بني م�شلحتني، �أومو�زنة بني م�شلحة 
ومف�شدة.

5-�إذ� �جتمعت م�شلحة ومف�شدة �أو م�شرة ومنفعة يف �أمر من �الأمور، فال بد من �ملو�زنة بينهما، 
و�لعربة لالأغلب و�الأكرث، فاإن لالأكرث حكم �لكل.فاإذ� كانت �ملف�شدة �أكرث و�أغلب على �الأمر من �ملنفعة �أو 

�مل�شلحة �لتي فيه، وجب منعه لغلبة مف�شدته، ول تعترب �ملنفعة �لقليلة �ملوجودة فيه.

6- للم�شالح و�ملفا�شد رتب متفاوتة، وتتفاوت �لف�شائل يف �لدنيا و�الآخرة على ح�شب رتب �مل�شالح، 
وترتتب �ل�شغائر و�لكبائر وعقوبات �لدنيا و�الآخرة على ح�شب رتب �ملفا�شد، وقد ت�شتوي م�شلحة �لفعلني 
من كل وجه فيوجب �هلل تعالى حت�شيل �إحدى �مل�شلحتني؛ نظر� ملن �أوجبها له �أو عليه، ويجعل �أجرها �أمت 

من �أجر �لتي ل يوجبها.

منهج شيخ اإلسالم ابن تميية في فقه املوازنات
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اأهم امل�صادر

1- �لقر�آن �لكرمي.  

2-�الإبهاج يف �شرح �ملنهاج ))منهاج �لو�شول �إيل علم �الأ�شول للقا�شي �لبي�شاوي �ملتويف �شنه 785هـ، تقي 
�لدين �أبو �حل�شن علي بن عبد �لكايف بن علي بن متام بن حامد بن يحيي �ل�شبكي وولده تاج �لدين �أبو 

ن�شر عبد �لوهاب، د�ر �لكتب �لعلمية ،بريوت،  1416هـ

�لكتب  د�ر  )�ملتوفى: 911هـ(،  �ل�شيوطي  �لدين  بكر، جالل  �أبي  بن  �لرحمن  و�لنظائر، عبد  �الأ�شباه   -3
�لعلمية،�لطبعة �الأولى، 1411هـ - 1990م.

�أفعال �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم وداللتها على �الأحكام �ل�شرعية،حممد بن �شليمان بن عبد �هلل   -4
�الأ�شقر �لعتيبي )ت 1430هـ(،موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريت ،�لطبعة �ل�شاد�شة، 1424 هـ - 2003 م.

)ت  عي�شى  �أبو  �لرتمذي،  �ل�شحاك،  بن  مو�شى  بن  �َشْورة  بن  عي�شى  بن  حممد  �لرتمذي،  جامع   -5
279هـ(،حتقيق: ب�شار عو�د معروف، د�ر �لغرب �الإ�شالمي ، بريوت،1998 م.

�لعطار  حممود  بن  حممد  بن  ح�شن  �لو�مع،   جمع  على  �ملحلي  �لالل  �شرح  على  �لعطار  حا�شية   -6
�ل�شافعي )�ملتوفى: 1250هـ(، د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

7- �لزهد،�أبو عبد �هلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�شد �ل�شيباين )ت241هـ(،حتقيق حممد 
عبد �ل�شالم �شاهني،د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت ،�لطبعة �الأولى، 1420 هـ . 

8- �شرح �لقو�عد �لفقهية، �أحمد بن �ل�شيخ حممد �لزرقا )ت1 1357هـ(،�شححه وعلق عليه: م�شطفى 
�أحمد �لزرقا،د�ر �لقلم ، دم�شق ،�لطبعة: �لثانية، 1409هـ - 1989م.

9 - �شم�ض �لعلوم �شم�ض �لعلوم ودو�ء كالم �لعرب من �لكلوم، ن�شو�ن بن �شعيد �حلمريى �ليمني )�ملتوفى: 
573هـ(،حتقيق: د ح�شني بن عبد �هلل �لعمري و مطهر بن علي �الإرياين و د يو�شف حممد عبد �هلل،د�ر 

�لفكر �ملعا�شر بريوت، د�ر �لفكر ،دم�شق ،�لطبعة �الأولى، 1420 هـ - 1999 م.

10- �شحيح �لبخاري،حممد بن �إ�شماعيل �أبو عبد�هلل �لبخاري �لعفي )ت256هـ(،حتقيق حممد زهري 
بن نا�شر �لنا�شر، د�ر طوق �لنجاة ،�لطبعة �الأولى، 1422هـ.
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11- �شحيح م�شلم، م�شلم بن �حلجاج �أبو �حل�شن �لق�شريي �لني�شابوري )�ملتوفى: 261هـ(،حتقيق حممد 
فوؤ�د عبد �لباقي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي ، بريوت.

12-فقه �الأولويات در��شة يف �ل�شو�بط، حممد �لوكيلي ،�ملعهد �لعاملي للفكر �ال�شالمي 1997م.

�لكربويل،د�ر  عيادة  �ل�شالم  عبد  �الإ�شالمية،  �ل�شريعة  مقا�شد  ظالل  يف  �الأولويات  فقه   -13
طيبة،دم�شق،2008م. 

14- �لقو�عد �لفقهية وتطبيقاتها يف �ملذ�هب �الأربعة، د. حممد م�شطفى �لزحيلي،د�ر �لفكر ، دم�شق، 
�لطبعة �الأولى، 1427 هـ.

 : )�ملتوفى  �حلنبلي  رجب  بن  �أحمد  بن  �لرحمن  عبد  �لفرج  �الإ�شالمي،�أبو  �لفقه  يف  �لقو�عد   -15
795هـ(،حتقيق: طه عبد �لروؤوف �شعد، مكتبة �لكليات �الأزهرية،�لطبعة �الأولى، 1391هـ/1971م.

16- �مل�شت�شفى يف علم �الأ�شول،�أبو حامد حممد بن حممد �لغز�يل �لطو�شي )�ملتوفى : 505هـ(،حتقيق 
حممد بن �شليمان �الأ�شقر،موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريوت، �لطبعة �الأولى، 1417هـ. 

�أبو عبد�هلل �ل�شيباين )ت241هـ(، موؤ�ش�شة قرطبة ،  17- م�شند �الإمام �أحمد بن حنبل،�أحمد بن حنبل 
�لقاهرة.

)�ملتوفى:  بال�شاطبي  �ل�شهري  �لغرناطي  �للخمي  حممد  بن  مو�شى  بن  �إبر�هيم   ، 18-�ملو�فقات 
790هـ(،حتقيق: �أبو عبيدة م�شهور بن ح�شن �آل �شلمان، د�ر �بن عفان، �لطبعة �الأولى 1417هـ/ 1997م

19- جمموع �لفتاوى، تقي �لدين �أبو �لعبا�ض �أحمد بن عبد �حلليم بن تيمية �حلر�ين )ت 728هـ(

�ملدينة  �ل�شريف،  �مل�شحف  لطباعة  فهد  �مللك  جممع  قا�شم،ن�شر:  بن  حممد  بن  �لرحمن  عبد  حتقيق: 
�لنبوية، �ململكة �لعربية �ل�شعودية،1416هـ/1995م.

)ت  �لزرك�شي  بهادر  بن  �هلل  عبد  بن  حممد  �لدين  بدر  �هلل  عبد  �لفقهية،�أبو  �لقو�عد  يف  �ملنثور   -  20
794هـ(وز�رة �الأوقاف �لكويتية،�لطبعة �لثانية، 1405هـ - 1985م .
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ًفقه الموازنات في الشريعة اإلسالمية ..
 وتطبيقا

ً
تأصيال

د.ح�سن بن عبد احلميدبن عبداحلكيم بخاري

اأ�ستاذ اأ�سول الفقه امل�ساعد

معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها - جامعة اأم القرى
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�حلمُد هلل �لذي هد�نا لالإ�صالم وما كّنا لنهتدَي لوال �أن هد�نا �هلل ، و�أنَعَم علينا بالِعلم �ملو�صل �إلى 
حتقيق �لعبودّية هلل ، و�أ�صهُد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �صريك له وال ربَّ �صو�ه ، و�أ�صهد �أّن حمّمدً� عبد�هلل 
ور�صوله وم�صطفاه ، وخليُل �هلل وجمتباه ، �للهم �صّل و�صلم وبارك عليه ، وعلى �آل بيته و�صحابته ، ومن 

��صنّت ب�صّنته و�هتدى بُهد�ه ، �أّما بعد :
�أبو�به عميٌق ، قد  فاإّن )فقَه �ملو�زنات( يف �صريعة �الإ�صالم لوٌن من �لفقه جليٌل ، وباٌب دقيٌق من 
ل فيه وجتّذر ، وحاَز فيه – تاأ�صياًل وتطبيقًا – على �ملقام �الأ�صنى و�حلّظ �الأوفر ، ثم مل تزل مو�قُف  تاأ�صّ
�لوقائع  وتنزيِل   ، �لباب  بهذ�  �عتنائهم  متام  على  �صدٍق  �صو�هَد  عنهم  �هلل  ر�صي  و�أق�صيُتهم  �ل�صحابة 

و�حلو�دث عليه �لتما�صًا للحّق و�ل�صو�ب .
ولي�ست عنايُة الفقيه بتح�سيل الّدليل واال�ستنباط منه اأَولى من عنايته بالنظر الّدقيق فيما يتجاذُب 
ق . ق ، و�صاأُن �لعامل �لرّبايّن �ملدقِّ �لدليَل من مقا�صَد و�أدّلٍة ودالالٍت �أَُخر ؛ فِفقُه �ملو�زنة ميز�ُن �لفقيه �ملحقِّ
ومن �أجل ذلك كان �الهتمام بـ)فقه �ملو�زنات( مطلبًا علمّيًا ُمهّمًا ، يح�صن باأويل �لعلم �لتد�عي �إليه 
و�لتو��صي به ، تاأ�صياًل له ، و�إعمااًل لقو�عده ، وتطبيقًا ل�صو�بطه ، وموؤمتُر )فقه �ملو�زنات ودوره يف �حلياة 
�ملعا�صرة( خطوٌة موّفقٌة يف هذ� �لطريق ، كتب �هلُل �أجَرها الأ�صحاب �لف�صيلة يف كلية �ل�صريعة و�لدر��صات 

�الإ�صالمية بجامعة �أم �لقرى ، مبّكة �ملكّرمة .
وقد وّفقني �هلل �لكرمي مبّنه وف�صله لكتابة هذ� �لبحث �ملوجز بعنو�ن: )فقُه �ملو�زنات يف �ل�صريعة 

�الإ�صالمية.. تاأ�صياًل وتطبيقًا( ، جعلته مت�صّمنًا لتمهيد وف�صلني وخامتة ، وفق ما يلي :
خّطة �لبحث :

�لتمهيد : حقيقة )فقه �ملو�زنات( .

�لف�صل �الأّول : تاأ�صيُل فقه �ملو�زنات ، وفيه مبحثان :
�ملبحُث �الأّول : �الأ�صوُل و�لقو�عُد �ل�صرعّيُة �ملبنّيُة على �ملو�زنات :

ُج يف �لت�صريع . - �لتدرُّ
- مقا�صُد �ل�صريعة .

- قانوُن تعاُر�ض �مل�صالح و�ملفا�صد .
- �حلكمُة .

فقه املوازنات في الشريعة اإلسالمية .. تأصياًل وتطبيقًا
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- قاعدُة �عتبار �ملاآل .  
- قاعدُة �صّد �لذر�ئع .

لُة بني �الأعمال . - �ملفا�صَ
�ملبحُث �لثاين : �لتطبيقاُت �لعملّيُة للمو�زنات يف �ل�ّصرية �لنبوّية :

- �الإ�صر�ُر و�جلهُر بالدعوة .
- �لهجرُة .

- �لتعامُل مع عبد�هلل بن �أبّي بن �َصلول .
�لف�صُل �لثاين : تطبيقاُت �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم لفقه �ملو�زنات :

- َغ�صُل �لنبّي �صلى �هلل عليه و�صلم ودفُنه و�ال�صتخالُف .
- َجمُع �مل�صحف يف خالفة �أبي بكر ر�صي �هلل عنه .

- �إنفاُذ جي�ض �أ�صامة ر�صي �هلل عنه .
�خلامتة : فيها خال�صة �لبحث .

�صائاًل �هلل �لعوَن و�ل�ّصد�َد ، م�صتمِطرً� من ف�صله �لتوفيَق و�لر�صاَد ، وم�صلِّيًا وم�صلِّمًا على �صيدنا 
ونبينا حممد و�آله و�صحبه ومن تبعهم باإح�صان �إلى يوم �لّتناد .
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التمهيد

املوازنُة يف اللغة: املفاعلة من )الوزن( ، وهو: َثقُل �سيٍء ب�سيٍء مثله ، وَوازنُت بني ال�سيئني ُموازنًة 

وِوز�نًا ،وهذ� ُيو�ِزُن هذ�.. �إذ� كان على ِزَنته �أو كان حُماذَيُه .)1(
“واأ�سُل الواِووالزاِء والنوِن: بناٌء يدّل على تعديل وا�ستقامة..، وهذا يوازُن ذلك اأي هو ُموازيه”.)2(
–�أو  طرفني  بني  �ملقارنُة  هو  �إذ  ؛  �لفقه  يف  )�ملو�زنة(  م�صطلح  ُبني  �للغوية  �لدالالت  هذه  وعلى 
�أكرث– يف �مليز�ن �ل�صرعي ، من حيث �ملق�صُد �أو �لدليُل �أو �حُلكُم ، وترجيُح �أثقِلها و�أقو�ها ؛ لل�صريورة 

اإلى االإفتاء اأو احلكم به .
ففُقه �ملو�زناِت قائٌم على تقدمي �لفا�صل على �ملف�صول ، و�الأ�صلح على ماهو �أدنى منه ، و�الأنفع على 

مايقّل عنه ، و�الأَْولى على مايليه �أولوّيًة ، وهكذ� .
و�إ�صافة )�لفقه( �إلى )�ملو�زنات( يف هذ� �مل�صطَلح لي�ض من �إ�صافته �إلى بع�ض �أبو�به و�أنو�عه ، كما 
ُيقال: فقه �لطهارة ، وفقه �لبيع ، وفقه �لنكاح ونحو ذلك ، بل )�ملو�زنات( ههنا �صبيٌل من �ُصُبل �لفقه و�أحُد 

م�صالكه �ملو�صلة �إليه ، ويّتجه يف هذه �الإ�صافة –عندي– وجهان :
�ملو�زنات:  بفقه  �ملر�د  ، ويكون  �لفهم  ُمطَلق  �لذي هو  �للُّغوي  اأحدهما: حمُل )�لفقه( على معناه 

فهُمها و�إدر�ُكها على وجٍه يحِمل على مر�عاتها و�عتبارها يف �لنظر �لفقهي –�ال�صطالحي- ، كما ُيقال: 
ٍق ملر�عاتها ، وكذ�: فقُه �لو�قع ، مبعنى �لعلم به و�إدر�كه  فقه �ملقا�صد ، �أي �لعلُم بها و�إدر�ُكها على نحٍو حمقِّ

؛ ملر�عاته عند �لنظر يف �مل�صاألة للو�صول �إلى حكمها.
باأدّلتها  �لعملّية  �ل�صرعّية  �الأحكام  معرفة  وهو   ، �ال�صطالحّي  معناه  على  )�لفقه(  حمُل  والآخر: 

�لتف�صيلّية، و�إ�صافُته �إلى )�ملو�زنات( باعتبارها م�صلكًا عظيمًا من م�صالك �لفقه �ل�ّصديد، و�ملر�ُد حينئٍذ: 
معرفُة االأحكام ال�سرعّية العملّية باأدّلتها التف�سيلية ؛ بناًء على اعتبار املوازنات ال�سرعّية وحتقيقها ؛ اإ�سادًة 
بهذ� �الأ�صل و�إبر�زً� له ، وهو كما ُيقال –بهذ� �العتبار-: فقُه �لدليل ، �أي �لفقُه )مبعناه �ال�صطالحي( 
املبنيُّ على اعتبار الدليل والبناء عليه ، ومثل ذلك: فقُه االجتهاد اأو فقُه التقليد ، اأي املبنيُّ على اأحدهما 

يف تقرير �الأحكام �ل�صرعية ، و�لعلم عند �هلل تعالى .
و�أح�صُب �أّن هذ� �مل�صطلح )فقه �ملو�زنات( حديُث �لن�صاأة و�لظهور ، �أفرزته �حلاجُة �ملعا�صرُة �إلى 
النظرُة   : ، ومن ذلك  الفتوى املعا�سرة  بناء  اأوُجه الق�سور وال�سلبّيات يف  ت�سحيح وا�ستدراك جملٍة من 

)1( �نظر : ل�صان �لعرب: كتاب �لنون ، مادة »وزن« )446،447/13( .
)2( مقايي�ض �للغة : مادة »وزن« )107/6( .
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َد  �لقا�صرُة عند �لبحث يف �مل�صاألة وتقرير حكمها ، دون ��صتيعاب ما يحفُّ بها من �أدلٍة معاِر�صٍة ، �أو مقا�صِ
عة ، ونحو ذلك . مناِق�صة ، �أو ماآالٍت متوقَّ

الدعوة  كما هو احلال يف   ، املوازنات  فقه  اعتبار  اإلى �سرورة  الفقهاء  اأو�ساط  الدعوُة يف  فن�ساأت 
املعا�سرة اإلى اعتبار املقا�سد وعدم االقت�سار على ظواهر األفاظ الن�سو�س وحدها ، ولي�س يف �سيٍء من 
َتْينك �لدعوتني جديد غرُي معهود ، �أو بدعٌة علمّيٌة ُترفع ر�يُتها ، �إمنا هو م�صلٌك علميٌّ �صرعيٌّ معتَبٌ ، متقّرٌر 
باأ�صوٍل حُمَكمٍة ، وبتطبيقاٍت �صرعّيٍة خمتلفة ، قد ال يكون م�صطَلُحه �للفظيُّ بارزً� يف �لع�صور �ملتقّدمة ، 
لكّن حقيقَته العملّيَة قائمٌة ، وغياُبها اأو �سعُفها يف احلقل الفقهّي املعا�سر كان وراء حماولة بعثها واإحيائها 

..فن�ساأت الت�سميُة وظهَر امل�سطلُح .
و�لبحُث بف�صليه حماولٌة الإبر�ز ذلك �لتاأ�صيل �ملُْحَكم لـ)لفقه �ملو�زنات( عب ثالثة م�صار�ت: 

�الأّول: �الأ�صوُل و�لكّلّياُت و�لقو�عُد�ملتقّررُة �صرعًا ، �لقائمُة على �ملو�زنات .
�لثاين: �ملو�قُف �جللّيُة يف �ل�صرية �لنبوّية �لقائمُة على �ملو�زنات .

وكال امل�سارين يقّرُر َعَظمة مبداأ )املوازنة( ، التي كانت عمادًا الأ�سوٍل وكّلّياٍت �سرعيٍة وتطبيقاٍت 
نبويٍة ، وهذ� غايُة ما يكون من �لتاأ�صيل لها .

يف  �لعظيمة  �ملو�قف  من  ُجملة  يف  �ملو�زنات  لفقه  عنهم  �هلل  ر�صي  �ل�صحابة  تطبيقاُت  �لثالث: 
�أوُجه  �أقوى  من  فاإنه  �ملو�زنات؛  فقه  حلقيقة  �ملبّينة  �لعملّية  �لتطبيقات  من  كونه  فوق  وهذ�  تاريخهم، 

�لتاأ�صيل لفقه �ملو�زنات ؛ ملكانة �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم وفقِههم .
واهلل وحده املوّفُق والهادي اإلى �سواء ال�سبيل . 
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الف�سُل الأّوُل : تاأ�سيُل فقِه املوازنات

اًل يف ال�سريعة االإ�سالمية يف م�سارين اثنني : اإّن )فقه املوازنات( بداللته املتّقدمة اآنفًا جاء موؤ�سّ
اأّوُلهما: اإر�ساُء جملة من املبادئ واالأ�س�س والقواعد ال�سرعية، التي حتتوي يف جوهرها على معنى 
يف  و�لقو�عد  �الأ�صول  من  جلملة  �أ�صاًل  )�ملو�زنة(  �عتبار  على  قوية  داللة  وهذه  وحقيقتها،  )�ملو�زنة( 

�ل�صريعة، كالتّدرج يف �لت�صريع و�حلكمة و�صّد �لذر�ئع و�عتبار �ملاآل.
�ٌض لَعر�ض بع�صها، وبيان وجه ��صتمالها على معنى �ملو�زنة. و�ملبحُث �الأّوُل يف هذ� �لف�صل خم�صّ

على  جلّيٌة  �صريحٌة  داللٌة  فاإنها  �لنبوّية،  �ل�صرية  يف  للمو�زنات  �لعملّية  �لتطبيقاُت  �الآَخر:  و�مل�صاُر 
�عتبارها؛ ل�صدورها عن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، و�صّنُته ت�صريٌع ُت�صتنَبط منه �الأ�صول و�لقو�عد .

وحيث �إّن �ل�صريَة �لنبوّيَة تفي�ض بهذه �ل�صو�هد –لقيام هديه �صلى �هلل عليه و�صلم جملًة وتف�صياًل 
على �حلكمة و�تخاذ �الأ�صلح وتدبريه– فقد �قت�صر �ملبحُث �لثاين على بع�ض �أبرز تلك �لتطبيقات و�أجالها 
و�سوحًا يف العمل باملوازنة والبناء عليها، كاجلهر واالإ�سرار بالدعوة، والهجرة اإلى املدينة، والتعامل مع 

عبد �هلل بن �أبّي بن �صلول .

فقه املوازنات في الشريعة اإلسالمية .. تأصياًل وتطبيقًا
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املبحُث الأّول : الأ�سوُل والقواعُد ال�سرعّيُة املبنّيُة على املوازنة

ُج يف الت�سريع املطلُب الأّول : التدرُّ

�ل�ّصامية، �لتي يتجّلى فيها عدل  �لبارزة، و�إحدى خ�صائ�صها  �أحد �صمات �ل�صريعة  �لت�صريع  تدرُّج 
�ل�صارع وحكمته:

عدٌل يف تكليف �لعباد مبا يطيقون ، ورفع �الآ�صار عنهم ، وعدم �لق�صد �إلى �إعناتهم و�الإ�صقاق عليهم 
، ي�صهد لذلك بع�ض �صريح �لن�صو�ض ، مثل قوله �صلى �هلل عليه و�صلم ملّا خرج على �أ�صحابه بعدما ذهب 
�أ�صّق على  “�إنه َلوقُتها، لوال �أن  عاّمة الليل -وهم يف امل�سجد ينتظرون �سالة الع�ساء قد غلبهم النوم -: 

. )4 �أّمتي” )3(، ويف لفظ: “لوال �أن �أ�صّق على �أّمتي الأمرُتهم �أن ي�صّلوها هكذ�”) 
�ملعنى يف  ُي�صتثنى من هذ�  ال   ، وتوقيتًا  وكيفيًة  ونوعًا  �لت�صريع جن�صًا  �أ�صر�ر هذ�  بالغٌة يف  وحكمٌة 
ر �إجماعًا ��صتمال �ل�صريعة جملًة وتف�صياًل على  �ل�صريعة باٌب دون باب ، وال حكٌم دون حكم ؛ فاإّنه من �ملتقرِّ

م�صالح �لعباد يف �لعاجل و�الآجل معًا )5( .
و�ملر�ُد بالتدرُّج يف �لت�صريع -�مل�صتمل على معنى �ملو�زنة وحقيقتها– �صورتان :

 ، عامًا  وع�صرين  ثالثة  �ملحّمدّية خالل  �لبعثة  على عمر  وترتيُبها  �الأحكام  ت�صريع  توزيُع   : الأولى 

ُط فر�ض �ل�صيام  ُر فر�ض �حلج �إلى �أخريات �أعو�م �لبعثة ، وتو�صُّ ُم فر�ض �ل�صالة قبل �لهجرة ، وتاأخُّ فتقدُّ
بينهما: مثاٌل للتدرُّج يف الت�سريع بهذه ال�سورة ، ومن ورائها ِحكٌم جليلٌة يف توقيت كلِّ حكٍم بزمنه الذي 
�ُسرع فيه ، ومنا�سبته حلال االأّمة ، وقدرتها على القيام به ، ونحو ذلك ، وهذه موازنٌة جاءت بها ال�سريعة 

متمّثلًة يف تدرُّج الت�سريع كما هو ظاهر .
ويدخل يف هذه �ل�صورة �أحكام �ل�صريعة �ملختلفة )و�جُبها وم�صتحبُّها ومباُحها ومكروُههاوحمظوُرها( 
ع ت�صريُعها على �صنو�ت �لت�صريع ونزول �لوحي ، فاإن كلَّ حكٍم منها -متقّدٍم �أو متاأّخٍر- ميّثل خطوة  �لتي توزَّ

يف هذا التدّرج املت�سّمن معنى املالءمة واملنا�سبة حلال املكّلف وقدرته، وهو حقيقُة معنى املوازنة .

)3( اأخرجه البخاري: كتاب امل�ساجد ، باب وقت الع�ساء وتاأخريها )رقم 638( . وكتاب �لتمني ، باب ما يجوز من �للَّو 
)رقم 7239( .

)4( اأخرجه البخاري: كتاب مواقيت ال�سالة ، باب النوم قبل الع�ساء ملن ُغلب )رقم 571(، وم�صلم: كتاب �مل�صاجد، باب 
وقت الع�ساء وتاأخريها )رقم 642(.

)5( �نظر : �ملو�فقات )36/1 ، 350/2( ، قو�عد �الأحكام )9/1 ، 15( .
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ُج �مل�صاألة �لو�حدة من حكم �إلى حكم ، يف مر�حل زمنية  و�ل�صورة �الأخرى لتدرُّج �لت�صريع : هي تدرُّ
كّل حكم  فاإن حقيقَته مر�عاُة تخ�صي�ضِ  ؛  �ل�صريعة  �الأحكام يف  ن�صخ  ، وهو حقيقة  �أو متباعدة  متقاربة 
بزمنه �ملنا�صب له ومرحلته �ملالئمة لت�صريعه فيها ، و�النتقال بامل�صاألة من حكم �إلى �آخر تغليظًا �أو تخفيفًا 

، وهذ� تدّرج يف �لت�صريع ، يتحّقق فيه معنى �ملو�زنة �ملتمثلة يف منا�صبة �حلكم لزمن دون غريه .
مثال ذلك : تدرُّج �لت�صريع يف �جلهاد من �ملنع منه مع �الأمر بال�صب و�لكّف عن �لقتال: )�أَمَلْ َتَر 
ْنُهْم  مِّ َفِريٌق  �إَِذ�  �ْلِقَتاُل  َعَلْيِهُم  ُكِتَب  ا  َفَلمَّ َكاَة  �لزَّ َو�آُتوْ�  اَلَة  �ل�صَّ َو�أَِقيُموْ�  �أَْيِدَيُكْم  وْ�  ُكفُّ َلُهْم  ِقيَل  ِذيَن  �لَّ �إَِلى 
َقِريٍب  اأََجٍل  اإَِلى  ْرَتَنا  اأَخَّ َلْوال  اْلِقَتاَل  َعَلْيَنا  َكَتْبَت  ِلَ  َنا  َربَّ َوَقاُلوْا  َخ�ْسَيًة  اأَ�َسدَّ  اأَْو  اهلّلِ  َكَخ�ْسَيِة  ا�َس  النَّ َيْخ�َسْوَن 
ُتْظَلُموَن َفِتياًل( )6( ، �إلى �الإباحة و�الإذن فيه: )َقاَل َربِّ  َواَل  َقى  َِن �تَّ َقِليٌل َو�الآِخَرُة َخرْيٌ ملِّ ْنَيا  ُقْل َمَتاُع �لدَّ
�أَيَُّها  )َيا  �إيجابه:  به وفر�ض  �الأمر  �إلى  ثم  �أَْجَمِعنَي( )7(،  ُهْم  َوالأُْغِوَينَّ �الأَْر�ِض  يِف  َلُهْم  َنَّ  الأَُزيِّ �أَْغَوْيَتِني  اآ  مِبَ
اَر  ِبيُّ َجاِهِد �ْلُكفَّ رُي( ) َيا �أَيَُّها �لنَّ ُم َوِبْئ�َض �مْلَ�صِ اَر َو�مْلَُناِفِقنَي َو�ْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَماأَْو�ُهْم َجَهنَّ ِبيُّ َجاِهِد �ْلُكفَّ �لنَّ
ُكْم َوَع�َصى �أَن  رُي ()8(،)ُكِتَب َعَلْيُكُم �ْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَّ ُم َوِبْئ�َض �مْلَ�صِ َو�مْلَُناِفِقنَي َو�ْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَماأَْو�ُهْم َجَهنَّ
ُكْم َو�هلّلُ َيْعَلُم َو�أَنُتْم اَل َتْعَلُموَن( )9(، وغريها  بُّوْ� �َصْيًئا َوُهَو �َصرٌّ لَّ ُكْم َوَع�َصى �أَن حُتِ َتْكَرُهوْ� �َصْيًئا َوُهَو َخرْيٌ لَّ

من �لن�صو�ض كثري .
فاإّن االأمَر بالكّف عن القتال مبكة كان مراعاًة حلال ال�سعِف والقّلِة ومرحلِة الن�ساأة ، ثم االنتهاَء 
بفر�صه و�إيجابه وترتيب عظيم �لثو�ب عليه مع �لتوّعد ب�صديد �لعقاب على تركه كان مر�عاًة حلال �لقدرِة 

و�لتمّكِن ومرحلِة تكوين �لدولة ، وكلُّ ذلك مو�زنٌة عظيمٌة ��صتمل عليها �لتدّرج يف ت�صريع �جلهاد .
وكذلك �لقول يف تدرُّج حترمي �خلمر ، ويف ت�صريع �ملور�يث وتق�صيم �لرتكات ، وغريها من �صور 

�لن�صخ يف �ل�صريعة .
َج  �لتدرُّ الأن  ؛  �إذ حقيقُته حقيقُتها   ، �ملو�زنة  قائٌم على مبد�أ  بكلتا �صورتيه  �لت�صريع  �لتدرُّج يف  �إّن 
مو�زنٌة بني حال �ملكَلّف �أو �الأّمة وبني �حلكم �ملر�د ت�صريعه ، وحتقيق غاية �ملنا�صبة بينهما، وتلكم �ملو�زنُة 

ذ�تها .

)6( �سورة الن�ساء )77( .
)7( �صورة �حلج )39( .

)8( �صورة �لتوبة )73( ، و�صورة �لتحرمي )9(.
)9( �صورة �لبقرة )216( .
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املطلُب الثاين : مقا�سُد الت�سريع

لئن كان �لعلُم مبقا�صد �ل�صريعة و�أ�صر�رها �حلكيمة رتبًة �صريفًة من ُرتب �لعلم �ل�صرعي ، ودرجًة 
عاليًة من درجات حت�صيله ، فاإّن �ملُرتقي �إليه يزد�د يقيُنه ر�صوخًا بعظمة �لت�صريع وجاللته ، وهو يتقّفى 

فيه مبد�أ �ملو�زنة بني �صّتى �جلو�نب �لتي تكتنف �ملكلَّف بهذ� �لت�صريع .
مرتكزًة  �ل�صرعية  باالأحكام  حتيط  �لتي  و�أ�صر�ُرها  �ل�صريعة  ِحَكم  تكون  �أن  ؛  مذهٌل  ملحٌظ  وهذ� 
يف كثري من �أنحائها على مبد�أ �ملو�زنة ، وذلك مت�صّمٌن جاللَة هذ� �الأ�صل )�ملو�زنة( ، حتى غد� ركيزًة 

وحمورً� يف ُعمق �لت�صريع ومقا�صده !
وميكن جتلية بع�س املعال التي ارتكزت فيها قواعد املقا�سد على املوازنة يف االأنحاء االآتية :

1- �ملو�زنة بني مق�صد �لتي�صري على �ملكلَّف ورفع �حلرج عنه ، ومق�صد �حرت�م �ل�صريعة وفر�ض 
هيبتها على �لنفو�ض : فاإن مق�صد �لتي�صري على �ملكلَّف ينتظم كثريً� من �أحكام �ل�صريعة ، بل حتى �أ�صبح 
يَن ُي�صٌر”)10(، وي�صتوي يف هذ� �لُي�صر  �صمتًا للدين باأكمله ، كما قال �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم : “�إّن �لدِّ
، والُي�سر االأ�سليُّ الذي  اأو تخفيفه  باإ�سقاط احلكم  الطارُئ على احلرج الذي قد يلحق املكلَّف ، فريفعه 
ِ َحقَّ  �ُسرعت عليه االأحكام ابتداًء ، كما دّلت عليه الن�سو�س الكثرية ، مثل قوله تعالى :)َوَجاِهُدوا يِف اهللَّ
اُكُم �مْلُ�ْصِلمنَي ِمن َقْبُل َويِف  لََّة �أَِبيُكْم �إِْبَر�ِهيَم ُهَو �َصمَّ يِن ِمْن َحَرٍج مِّ ِجَهاِدِه ُهَو �ْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف �لدِّ
 ِ ُموا ِباهللَّ َكاَة َواْعَت�سِ اَلَة َواآُتوا الزَّ ا�ِس َفاأَِقيُموا ال�سَّ �ُسوُل �َسِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا �ُسَهَداء َعَلى النَّ َهَذا ِلَيُكوَن الرَّ
رُي ()11(، وقوله �سبحانه: )اَل ُيَكلُِّف اهلّلُ َنْف�ًسا اإِالَّ ُو�ْسَعَها َلَها َما َك�َسَبْت  ُهَو َمْواَلُكْم َفِنْعَم �مْلَْوَلى َوِنْعَم �لنَّ�صِ
ِذيَن  ًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَّ ِمْل َعَلْيَنا اإِ�سْ َنا َواَل حَتْ َنا َربَّ ْخَطاأْ �ِسيَنا اأَْو اأَ َنا اَل ُتوؤَاِخْذَنا اإِن نَّ َوَعَلْيَها َما اْكَت�َسَبْت َربَّ
ْرَنا َعَلى اْلَقْوِم  ا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَناآ اأَنَت َمْواَلَنا َفان�سُ ْلَنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّ مِّ َنا َواَل حُتَ ِمن َقْبِلَنا َربَّ

�ْلَكاِفِريَن ()12 (، » قال اهلل : قد فعلت«)13(.
ولئال يف�سي االأمر اإلى جعل االأحكام ال�سرعية تابعًة لالأهواء ومنّزلًة على رغبات النفو�س ؛ اجنرافًا 
وراء املبالغة يف طلب الُي�سر املف�سي اإلى خلع ربقة التكليف ، فاإنه باإزاء مق�سد التي�سري يقوم مق�سٌد عظيٌم 

)10( اأخرجه البخاري : كتاب بدء االإميان ، باب الدين ُي�سٌر )رقم 39( .
)11( �صورة �حلج )78( .

)12( �صورة �لبقرة )286( .
)13( �أخرجه م�صلم : كتاب �الإميان ، باب بيان قوله تعالى : »و�إن تبدو� ما يف �أنف�صكم �أو تخفوه يحا�صبكم به �هلل«)رقم 

126( من حديث �بن عبا�ض ر�صي �هلل عنهما ، ويف رو�ية �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه : “قال : نعم” )رقم 125(.
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، هو �حرت�ُم �ل�صريعة وفر�ُض هيبتها و�صلطانها على �لنفو�ض .                                                                            

ة ، و�أن يكون حمرَتمًا من جميعها ، �إذ  فاإّن “من مقا�صد �ل�صريعة من �لت�صريع �أن يكون نافذً� يف �الأمَّ
ال حت�صل �ملنفعة �ملق�صودة منه كاملًة بدون نفوذه و�حرت�مه ، فطاعُة �الأّمِة �ل�صريعَة غر�ٌض عظيٌم ، و�إّن 

�أعظَم باعٍث على �حرت�م �ل�صريعة ونفوذها �أّنها خطاب �هلل تعالى لالأّمة!” . )14(
فتبنّي تكاُمل هذين �ملق�صدين باملو�زنة بينهما ، بحيث يجد �ملكّلُف �لتي�صرَي ويطلب �لرخ�صة ، وهو 

ين�صد �المتثال لل�صارع ، ممتلئًا قلُبه بتعظيم �ل�صريعة و�حرت�مها وطاعتها .
2- املوازنة يف العالقة بني كل طرفني يف حفظ احلقوق :

و�حلاجيات  �ل�صروريات  �ملتفاوتة:  بُرتبها   ، وتكميُلها  �مل�صالح  حت�صيُل  �ل�صريعة  مقا�صد  من 
و�لتح�صينات، وحينما تكون �مل�صلحة �ملطلوبة �صرعًا ُمناطًة بعالقٍة بني طرفني فاإنها ت�صبح حقًا الأحدهما 
على �الآخر ، و�جبًا كان �أو م�صتحبًا ، و�حلقُّ يف هذه �لعالقة الأحد �لطرفني و�جٌب على �الآخر ، ولن يّطرد 

ها من االأداء . حتقيق تلك امل�ساحلاملّتعددة اأنحاوؤها واأطرافها ، حتى ت�ستويف الواجباُت حظَّ

فباإزاء كّل )حق( الأحد الطرفني يربز )واجب( على الطرف االآخر ، ويقابله حٌق لالآخر واجب على 
�الأول، وهكذ� تنتظم �لعالقة وتتو�زن يف مبد�أ )�حلقوق و�لو�جبات �ل�صرعية( .

يّت�صح ذلك يف حقوق �لزوج �لو�جبِة على زوجته ، وحقوِقها �لو�جبِة عليه ، وحقوِق �لو�لدين على 
�مل�صلمني  ، وحقوق  بع�صهم  و�الأرحام على  وقل مثل ذلك يف حقوق �جلري�ن   ، �الأوالد، وحقوقهم عليهما 
، فتتحّقق بها  �لو�جبات  ى بها  وُتوؤدَّ  ، ، فهي مو�زنٌة جليلٌة حُتفظ بها �حلقوق  جميعًا بع�صهم على بع�ض 

�مل�صالح �ملعتبة �صرعًا .                                                                           

ومما يندرج يف هذ� �ملعنى : �ملو�زنُة بني �أ�صحاب �حلقوق يف �إيفائهم حقوقهم؛لئال يطغى حٌق على 
حٍق ، وال ي�ستاأثر �ساحُب حٍق دون بقية اأ�سحاب احلقوق، وهي و�سية �سلمان الأبي الدرداء ر�سي اهلل عنهما 
، و�أقّره عليها �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلملّما قال له: “�إن لرّبك عليك حقًا ، ولنف�صك عليك حقًا ، والأهلك 

ه “. )15( عليك حقًا ، فاأعِط كل ذي حٍق حقَّ
فهل ترى ذلك �لتقرير �إال قائمًا على مبد�أ �ملو�زنة ؟!                                  

�الآخرة  �إعمار  من  ومق�صدها   ، �الأر�ض  يف  �ال�صتخالف  من  �ل�صريعة  مق�صد  بني  �ملو�زنة   -3

)14( مقا�صد �ل�صريعة �الإ�صالمية البن عا�صور )277( .
)15( اأخرجه البخاري : كتاب ال�سوم ، باب من اأق�سم على اأخيه ليفطر يف التطوع ول يَر عليه ق�ساًء اإذا كان اأوفق له .

فقه املوازنات في الشريعة اإلسالمية .. تأصياًل وتطبيقًا
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و�ال�صتقر�ر بها: فقد �أباح �هلل �لطّيبات ، و�صّخر �ملباحات البن �آدم متكينًا له يف �ال�صتخالف يف �الأر�ض 
َباِت ِمَن  يِّ ِتَي �أَْخَرَج ِلِعَباِدِه َو�ْلطَّ َم ِزيَنَة �هلّلِ �لَّ ، و��صتنكر على من �ن�صرف عنها حترميًا لها : )ُقْل َمْن َحرَّ
ُل �الآَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن ()16( ،  ًة َيْوَم �ْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَف�صِّ ْنَيا َخاِل�صَ َياِة �لدُّ ْزِق ُقْل ِهي ِللَِّذيَن �آَمُنوْ� يِف �حْلَ �لرِّ
َد ال�سارُع اإلى التزهيد يف الدنيا والرغبة يف التقلُِّل منها ، وعدم الركون اإليها : )َبْل ُتوؤِْثُروَن  وباإزاء ذلك َق�سَ
ْنَيا َو�اْلآِخَرُة َخرْيٌ َو�أَْبَقى ()17(، باعتبار �أّن �الآخرة هي �حلقيقة باالإعمار ، و�أنها �مل�صتقّر �لد�ئم  َياَة �لدُّ �حْلَ

ْنَيا َمَتاٌع َو�إِنَّ �اْلآِخَرَة ِهَي َد�ُر �ْلَقَر�ِر9 )18(. َياُة �لدُّ ا َهِذِه �حْلَ َ :) َيا َقْوِم �إِمنَّ
ولن يتحّقق هذ� �ملق�صُد �ل�صرعيُّ �إال باملو�زنِة بني حّظ �بن �آدم من هذه �لدنيا، وبني �لقْدر و�لغر�ض 
مق�صد  لتحقيق  �إباحتها  مقت�صى  هو  �إليها  و�لركوُن  بها  و�لتعلُُّق  فيها  �النغما�ُض  فال   ، منها  له  �ملتحّقق 
مق�صد  لتحقيق  ها  ذمِّ مقت�صى  هو  مباحها  حترمُي  �أو  �لتامُّ  و�الإعر��ُض  عنها  �لعزوُف  وال   ، �ال�صتخالف 
االعتناء باالآخرة واإعمارها ، لكّن املوازنَة بينهما هي الكفيلة بتحقيق كال املق�سدين ، على حّد قول قوم 
ُ �إَِلْيَك َواَل  ْنَيا َو�أَْح�ِصن َكَما �أَْح�َصَن �هللَّ يَبَك ِمَن �لدُّ �َر �اْلآِخَرَة َواَل َتن�َض َن�صِ ُ �لدَّ قارون له :)َو�ْبَتِغ ِفيَما �آَتاَك �هللَّ
َ اَل ُيِحبُّ �مْلُْف�ِصِديَن ()19( ، وهي بعينها و�صّية �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم البن  َتْبِغ �ْلَف�َصاَد يِف �اْلأَْر�ِض �إِنَّ �هللَّ
عمر ر�صي �هلل عنهما ملّا قال له : “ُكن يف �لدنيا كاأّنك غريٌب �أو عابُر �صبيل” )20( ، فاإنَّ �لغريَب وعابَر 
�ل�صبيل متى �بتغى �صيئًا يف غربته �أو �صفره �أخذ منه قدر ُبلغته ؛ تو�زنًا و�عتد�اًل ، دون ركون وتعلُّق كحال 

�مل�صتقّر �ملقيم ، ودون �إعر��ض تامٍّ كحال �ملُغاِمر �ملُجاِزف .
�إنها مو�زنٌة دقيقٌة بني مق�صدين عظيمني لل�صريعة ، متعّلقني بد�ري �حلياة : �لدنيا و�الآخرة .

كثرية  وهي   ، �جلزئية  باالأحكام  تتعلق  �لتي  �خلا�صة  �ل�صرعية  �ملقا�صد  يف  �ملتحّققة  1-�ملو�زنة 
َور  متنّوعة ، يتلّم�س الناظر فيها بو�سوٍح اأ�سراَر الت�سريع عند قيامها على املوازنة التي فّرقت ُحكمًا بني ال�سُّ
اأمثلة ال تخفى على عاّمة املتفّقهني ، كاإ�سقاط ال�سالة عن احلائ�س دون ال�سيام ؛  املتماثلة �سكاًل ، يف 
مل�سّقة الق�ساء يف ال�سالة املتكررة ، ومراعاًة لدفع احلرج عن جن�س الن�ساء ، ومثل : تف�سيل الرجل على 
�ملر�أة يف �ملري�ث ؛ مر�عاًة للحقوق و�لو�جبات �لتي قرّرتها �ل�صريعة على كلٍّ منهما ، يف مو�زنٍة دقيقٍة بني 

)16( �صورة �الأعر�ف )32( .
)17( �صورة �الأعلى )16،17(.

)18( �صورة غافر )39( .
)19( �صورة �لق�ص�ض )77( .

)20( �أخرجه �لبخاري : كتاب �لرقاق ، باب قول �لنبي�صلى �هلل عليه و�صلم : “ كن يف �لدنيا كاأنك غريب �أو عابر 
�صبيل” )رقم 6416(.



23182319

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�جلن�صني يف هذه �مل�صاألة ، وبني هذه �مل�صاألة يف باب �ملري�ث وم�صائل �حلقوق �الأخرى يف �أبو�ب فقهية �أخرى 
يَة، و�صوٍر �أخرى  ، كالنفقات و�لّديات ، ومثل : �لتفريق بني �لقتل �لعمد و�لقتل �خلطاأ يف حتميل �لعاقلِة �لدِّ
متعّددة االأجنا�س واالأنواع ، يجد فيها الفقهاء فروقًا يف االأحكام مبنّيًة على معاٍن �سرعيٍة تقوم على حتقيق 
املوازنة، وهي مق�سودة لل�سارع بن�سٍّ اأو ا�ستقراٍء؛ ليتقّرر لدى اأهل العلم م�سروعّيُة اتخاذ املوازنة اأ�ساًل 

لبناء االأحكام وتقريرها .      

فقه املوازنات في الشريعة اإلسالمية .. تأصياًل وتطبيقًا
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املطلب الثالث : قانون تعاُر�ض امل�سالح واملفا�سد

ُيعتبَ قانوُن تعار�ض �مل�صالح و�ملفا�صد يف �ل�صريعة من �أبرز �لقو�عد �ل�صرعية �مل�صتملة على معنى 
�لثالث  َورها  ب�صُ و�ملفا�صد  �مل�صالح  تعاُر�ِض  قو�عَد  الأّن  ؛  تطبيقها  يف  و�صوحًا  اأظهرها  ومن  �ملو�زنة، 
)معار�صُة �مل�صلحة مل�صلحٍة �أخرى، ومعاِر�صُة �ملف�صدِة ملف�صدٍة �أخرى، ومعار�صُة �مل�صلحِة ملف�صدٍة( قائمٌة 

رف �لغالب . على �ملو�زنة بني طريف �لتعار�ض ، و�حُلكِم للطَّ
�ل�صريعة  �لقو�عد �جلليلة و�صرب �الأمثلة لها يف كتب مقا�صد  �لعلم على ذكر هذه  �أهُل  تتابَع  وقد 
و�لقو�عد �لفقهية و�الأ�صباه و�لنظائر ونحوها ؛ جتليًة الأ�صل �ملو�زنة �ملعتب �صرعًا يف باٍب متعلٍِّق باأّم �ملقا�صد 
�ل�صرعية )وهو �مل�صالُح تكثريً� وحت�صياًل، و�ملفا�صُد درءًا وتقلياًل( ، بل �عتبو� ذلك معروفًا بالعقل ، ومن 
�أجل ذلك غد� مقّررً� يف معظم �ل�صر�ئع ، مثل :«�أّن تقدمي �أرجِح �مل�صالح فاأرجِحها حمموٌد ح�صٌن ، و�أّن َدْرَء 
�أف�صِد �ملفا�صد حمموٌد ح�صٌن ، و�أنَّ تقدمَي �مل�صالِح �لر�جحِة على �ملرجوحة حمموٌد ح�صٌن ، و�أّن درَء �ملفا�صد 
م �ل�صالَح على �الأ�صلح �إال جاهٌل بف�صل  �لر�جحة على �مل�صالح �ملرجوحة حمموٌد ح�صٌن« )21( ، » وال يقدِّ

�الأ�صلح ، �أو �صقيٌّ متجاهٌل ال ينظر �إلى ما بني �ملرتبتني من �لتفاوت« .)22(
 : �ل�صاطبي  قال  ابتداًء،  بينهما  �ملو�زنة  على  قائٌم  �لتعاُر�ض  بني طريف  باملفا�صلة  �لت�صريح  وهذ� 
ى ما َغَلب ، فاإذ� كان �لغالُب جهة �مل�صلحة  »فامل�صالُح و�ملفا�صُد �لر�جعُة �إلى �لدنيا �إمنا ُتفهم على ُمقت�صَ
فهي �مل�صلحُة �ملفهومة عرفًا ، و�إذ� َغلبت �جلهُة �الأخرى فهي �ملف�صدة �ملفهومُة عرفًا، ولذلك كان �لفعل 
ذو �لوجهني من�صوبًا �إلى �جلهة �لر�جحة ، فاإن رجحت �مل�صلحُة فمطلوٌب ، وُيقال فيه : �إنه م�صلحة ، و�إذ� 

غلبت جهُة �ملف�صدة فمهروٌب عنه ، وُيقال : �إنه مف�صدة ، على ماجرت به �لعاد�ت يف مثله ».)23(
�أوُجه �ملفا�صلة بني  اقت�ست تقريَر جملٍة من  �إّن �ملو�زنَة بني طريف �لتعار�ض يف �مل�صالح و�ملفا�صد 
�لظن  �أو  و�لقطع  اخلفاء،  �أو  و�لظهور   ، �أو عدمه  و�الّطر�د   ، �أو �خل�صو�ض  كالعموم   ، و�ملرجوح  �لر�جح 
بالوقوع ، ورتبته يف درجات �مل�صالح : �ل�صرورّي و�حلاجّي و�لتح�صينّي ، ونحو ذلك مما لي�ض هذ� حملُّ 
ِذكره )24( ، بقدر ما ُير�د به �الإ�صارة �إلى قيام هذ� �لقانون �لعظيم على مبد�أ �ملو�زنة وتطبيقها ، وهو من 

�أو�صح قو�عد �ل�صريعة و�أ�صولها �مل�صتملة عليها ، و�ملت�صمنة �إقر�رً� ظاهرًا لها.

)21( قو�عد �الأحكام )7/1( .

)22( قو�عد �الأحكام )8/1( .
)23( �ملو�فقات )340/2( .

�ض �لعز �بن  )24( �نظر : مقا�صد �ل�صريعة �الإ�صالمية البن عا�صور ، يف �صبط حّد �مل�صلحة و�ملف�صدة )206( ، وقد خ�صّ
عبد �ل�صالم ف�صواّل يف : قو�عد �الأحكام ، لبيان رتب �مل�صالح ، ورتب �ملفا�صد ، و�جتماع �مل�صالح مع �ملفا�صد .
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املطلب الرابع : احلكمة

احلكمُة مطلٌب �سرعيٌّ جليٌل ، وو�سٌف �سريٌف يتبّواأه من ي�ساء اهلل �سبحانه ت�سريَفه به ، بل جعل اهلل 
ُر اإِالَّ  كَّ ا َكِثرًيا َوَما َيذَّ ْكَمَة َفَقْد اأُوِتَي َخرْيً َت احْلِ ْكَمَة َمن َي�َساء َوَمن ُيوؤْ �ساحَبها �ساحَب خرٍي كثرٍي : )ُيوؤِتي احْلِ
�أُْوُلوْ� �الأَْلَباِب ( )25( ، وهي يف مدلولها العاّم : و�سع ال�سيء يف مو�سعه ، دون ق�سور وال جتاُوز ، الأنها معرفة 

اأف�سل االأ�سياء باأف�سل العلوم )26( ، �أو هي �إ�صابة �حلق بالعلم و�لعقل )27( .
وال يتاأّتى للحكيم ذلك �إال ب�صيئني: �أحدهما: معرفة حقائق �الأمور و�أقد�رها ، و�الآخر: �ملو�زنة بني 

ه �لتقدمي وتاأخرِي �الآخر ، ونحو ذلك . �الأمور؛ لتقدمِي ماحقُّ
ومن اأجل ذلك كان ال�سمُت حكمًة – �أحيانًا - حني يكون �أولى من �لكالم ، و�الإحجاُم يكون حكمًة 

ُة هنا قائمٌة على مو�زنٍة والبّد ! �أحيانًا ، حني يكون �أولى من �الإقد�م ، و�الأولويَّ
منه  فلي�ست احلكمة   ، املواقف  االأفعال يف  وبني   ، الكالم  العبارات يف  بني  املوازنَة  ُيح�سن  ال  ومن 

ب�صبيل ، و�أقدُر �لنا�ض على �ملو�زنة .. �أعظُمهم حكمًة .
ففي مو�قع �لكالم – مثاًل – يرتّدُد احلديث بني ت�سريح وتعري�س ، وبني اإظهار واإ�سمار ، وبني لنٍي 
و�صّدٍة، وبني رفق وغلظة ، وَيحكُم ذلك جميعًا �حلكمُة ، وهي ال تتحقق يف هذه �ملو�قف �إال مبو�زنة بني تلك 

�الأ�صد�د التخاذ �ملنا�صب منها فيما يليق به .
 ، و�لعفو  وكاملوؤ�خذة   ، و�لرت�خي  ، كاحلزم  �الأ�صد�د  �الأخرى مرتّددٌة بني جملة من  و�ملو�قف هي 
، وبناوؤها على �ملو�زنة  �إلى �ل�صو�ب  ، وكاملو�فقة و�لرف�ض ، و�حلكمُة يف ذلك كله تقود  وكالر�صا و�ملنع 
على  �لقائمة  �حلكمة  ملقت�صى  مر�عاًة  �ملت�صابهة  ور  �ل�صُّ بني  �لتفريق  �إلى  �أحيانًا  �الأمر  لي�صل   ، بينهما 
�ملو�زنة ، كما فّرق �لنبّي �صلى �هلل عليه و�صلم بني �لو�قعني يف �لقذف يف حادثة �الإفك ، فحدَّ ح�ّصاَن بن 
ثابت وِم�ْسطَح بن اأََثاثة وَحْمنَة بنت جح�س ر�سي اهلل عنهم اأجمعني ، وترك عبَداهلل بن اأبّي بن �سلول ، 
مع �أنه هو �لذي تولى ِكبه منهم!! )28( ، ولي�ض ذلك �إال حكمًة بالغًة من ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 

)25( �صورة �لبقرة )269( ، و�أورد �بُن �جلوزّي يف تف�صري �حلكمة هنا �أحد ع�صر قواًل منها : �لفقه و�لعلم ، و�الإ�صابة يف 
�لقول ، و�لعقل يف �لدين ، �نظر : ز�د �مل�صري )266/1( .

)26( �نظر : �ملق�صد �الأ�صنى )120( .
)27( انظر : مفردات األفاظ القراآن )249( ، مادة:«حكم« .

)28( �نظر : �ملغازي للو�قدي )369/2( ، �ل�صرية �لنبوية البن ه�صام )236/2( ، و�نظر يف �ملر�د بقوله تعالى: »و�لذي 
توّلى كبه منهم« : تف�صري �لطبي )195/17، 209( .
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اقت�ست التفريق بني املنافق اخلبيث وراأ�س النفاق الذي مالبث اأن ُف�سح كفُره ونفاُقه ، وبني اأهل االإميان 
الذين زّلت بهم القدُم يف هذا املوقف ، ويف ذلك من املوازنة ما اليخفى بني اخلري وال�سر ، واحلال واملاآل 

، مما قد يطوُل �ملقام بِذْكره .
وباجلملة؛ ف�صريُة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ومو�قُف حياِته وقر�ر�ُته حكمٌة كلها ، ِقو�ُمها �ملو�زنُة 
ين ، و�صياأتي يف مطالب  و�لنظُر �مل�صّدُد فيما يحّقُق م�صلحًة �أو يدفع مف�صدًة ؛ من �أجل ت�صييد �صرح هذ� �لدِّ

�ملبحث �لثاين ما يجّلي هذ� �جلانب بتف�صيل .
دليٌل ظاهٌر على   ، املوازنَة  لُبه  �سُ يكون  كاحِلكمة  �ساميًا  �سرعيًا ومطلبًا  اأ�ساًل  اأنَّ  بياُن  واملق�سود: 

جاللة املوازنة وعظيم مكانتها يف بناء اأ�سول ال�سريعة .
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املطلب اخلام�ض : اعتبار املاآل 

�لعظيمة،  �ل�صرعية  �ملقا�صد  قو�عد  يف  معدوٌد  �لت�صرفات  نتائج  ومر�عاُة  �الأفعال  ماآالت  �عتباُر 
واأُ�ُس�ِسه اجلليلة التي يتحّتم مراعاُتها عند النظر يف امل�سائل وتقرير اأحكامها ، وحتقيق مناط احلكم بناًء 
على ذلك )29( ، قال �ل�صاطبّي : »فاإّن �الأعماَل – �إذ� تاأمّلتها – مقّدماٌت لنتائج �مل�صالح ، فاإنها �أ�صباب 
بات هي ماآالُت �الأ�صباب ، فاعتباُرها يف جريان �الأ�صباب مطلوٌب  بات ، وهي مق�صودٌة لل�صارع ، و�مل�صبَّ �مل�صبَّ

، وهو معنى �لنظر يف �ملاآالِت » )30(.
�ملو�زنة  بعد   ، �حلال  جانب  على  �ملاآل  جلانب  تغليٌب  وتطبيقها:  حقيقتها  يف  �ملاآل  �عتبار  وقاعدُة 
بينهما وظهور َغَلبة جانب املاآل – ب�صو�بطه �ملعتبة - ، وهذ� �لقدُر كاٍف يف بيان عظيم مكانة )�ملو�زنة( 

ومرتبتها التي جعلت منها ِقوامًا لقاعدٍة واأ�سٍل �سرعٍي مقا�سدٍي جليٍل كاعتبار املاآل !
وبياُن ذلك: »�أّن �عتباَر �ملاآِل هو �لتفاٌت �إلى �ملقا�صد و�مل�صالح �لتي توؤول �إليها �الأفعال، فمتى كان 
الفعل ُمف�سيًا اإلى م�سلحة اأو حتّولت مف�سدُته اإلى م�سلحٍة راجحٍة كان م�سروعًا ومطلوبًا، ومتى كان الفعل 
ُمف�سيًا اإلى مف�سدة، اأو حتّولت م�سلحُته اإلى مف�سدٍة راجحٍة اأو م�ساويٍة مل�سلحته �سار منهيًا عنه« )31( 
، فُرمبا كان الفعُل م�سروعًا يف ظاهره ، ممنوعًا باعتبار مايوؤول اإليه، مثل قوله تعالى:)َواَل َت�ُسبُّوْا الَِّذيَن 
ُئُهم  ْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ِهم مَّ ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ �إَِلى َربِّ ا ِلُكلِّ �أُمَّ نَّ َيْدُعوَن ِمن ُدوِن �هلّلِ َفَي�ُصبُّوْ� �هلّلَ َعْدًو� ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيَّ
ا َكاُنوْ� َيْعَمُلوَن ()32( ، ومثل ت�سريحه �سلى اهلل عليه و�سلم بامتناعه عن اإعادة بناء الكعبة على قواعد  مِبَ
اإبراهيم عليه ال�سالم ، مع م�سروعّية ظاهِره؛ اعتبارًا ملاآله ، بالنظر اإلى كون قري�س حديَثة عهٍد بكفر ، 
فقال �صلى �هلل عليه و�صلم: “يا عائ�سُة لوال قوُمك حديٌث عهُدهم بكفٍر لنق�سُت الكعبة فجعلت لها بابني ، 

باٌب يدخل �لنا�ض ، وباٌب يخرجون “)33(.
ورمبا كان الفعُل ممنوعًا يف ظاهره ، م�سروعًا باعتبار مايوؤول اإليه ، مثل : الرتخي�س يف التلفُّظ 

)29( �نظر : �عتبار �ملاآالت ومر�عاة نتائج �لت�صرفات )19( ، �عتبار ماآالت �الأفعال )37/1( .
)30( �ملو�فقات )553/4( .

)31( �عتبار ماآالت �الأفعال )51/1( .
)32( �صورة �الأنعام )108( .

)33( �أخرجه �لبخاري : كتاب �لعلم ، باب من ترك بع�ض �الختيار خمافة �أن يق�صر )رقم 126( ، وم�صلم: كتاب �حلج 
، باب نق�ض �لكعبة وبنائها )رقم 1333( . 
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بكلمة �لكفر للُمكَره ؛ مر�عاًة حلفظ نف�صه من �لهالك ، قال تعالى :) َمن َكَفَر ِباهلّلِ ِمن َبْعِد �إمَياِنِه �إِالَّ َمْن 
َن �هلّلِ َوَلُهْم َعَذ�ٌب َعِظيٌم ()34(  ٌب مِّ ْدًر� َفَعَلْيِهْم َغ�صَ ن �َصَرَح ِباْلُكْفِر �صَ �أُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباالإِمَياِن َوَلِكن مَّ
ومثل ترخي�صه �صلى �هلل عليه و�صلم يف �لكذب -�ملمنوع �صرعًا – يف ثالث حاالت ؛ �عتبارً� باملاآل 
�سيٍء مما  �س يف  ُيرخَّ اأ�سمع  “ل   : قالت  كلثوم ر�سي اهلل عنها  اأمِّ  ، فعن  اأعظم  فيها ومراعاًة مل�سلحٍة 
�ملر�أِة  �مر�أَته وحديُث  �لرجل  ، وحديُث  �لنا�ض  و�الإ�صالح بني   ، : �حلرب  �إال يف ثالٍث  �لنا�ُض كذٌب  يقول 

زوَجها”)35( .
فهذه ال�سواهُد وغرُيها - مما اعُترب فيها املاآل - ظاهرُة البيان يف قيامها على املُوازنِة ، التي ظهر 

منها َغَلبُة جانب �ملاآل ، فرُوعَي وُجِعل مناطًا للحكم .
و�ملر�د: �لتاأكيد على كون �ملو�زنة �أ�صاًل وِقو�مًا لقاعدة �صرعية و�أ�صل �صرعي معتب ، فاأَْولى باأ�صل 

�الأ�صل وِقو�ِمه �أن يكون معتبً� !

)34( �صورة �لنحل )106(.
)35( �أخرجه م�صلم : كتاب �لب و�ل�صلة ، باب حترمي �لكذب وبيان �ملباح منه )رقم 2605( .
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املطلب ال�ساد�ض : �سّد الذرائع

ل به  �صدُّ �لذر�ئع من �لقو�عد �ل�صرعية �ملعتَبة ، ومقت�صاها: منُع �لفعِل �جلائِز يف ذ�ته لئال ُيتو�صَّ
�إلى �ملمنوِع �صرعًا . )36(

�ل�صريعة  تاأّمل م�صادَر  فاإّن من   ، القطع )37(  اأفاد  باال�ستقراء حتى  ال�سريعة  ثابٌت يف  اأ�سٌل  وهي 
مها وَنَهى عنها« )38( . ومو�رَدها »عِلَم �أن �هلل تعالى �صدَّ �لذر�ئَع �ملف�صيَة �إلى �ملحارم باأْن حرَّ

ين ! )39( ها �بُن �لقّيم –رحمه �هلل- �أحَد �أرباِع �لدِّ  بل عدَّ
ومن �أجل ذلك كان �ّتفاُق �أهل �لعلم على �عتبار �صّد �لذر�ئع �أ�صاًل �صرعيًا معتَبً� يف �جُلملة، و�إن 

�ختلفو� يف بع�ض تطبيقاته ، �أو يف �لتو�ّصع و�لت�صييق يف �لعمل به . )40(
ٍل ثم �صر�وؤها من �مل�صرتي باأقّل منه حااًل ، فاإنه  ومن �أمثلته : بيُع �لِعينة ، وهو بيُع �ل�صلعة بثمٍن موؤجَّ
ممنوٌع �سّدًا لذريعة الربا ، واإن كان يف ظاهره عقَد بيع م�ستوٍف ل�سروط �سّحته ، وكذلك البيوع التي يرتتب 
عليها فعٌل حمّرٌم �أو �إعانٌة عليه ، كبيع �لعنب ملن ي�صنعه خمرً� ، وبيع �ل�صالح لقاطع �لطريق ونحو ذلك ، 

م املرتتب عليه . )41( فاإنها ُمنعت �سدًا لذريعة املحرَّ
ومن اأمثلته كذلك :«كلُّ عمٍل اأ�سُله ثابٌت �سرعًا ، اإال اأّن يف اإظهاِر العمل به واملداومِة عليه ما يخاف 

�أن ُيعتقد �أنه �صّنة ، فرتُكه مطلوٌب من باب �صّد �لذر�ئع« . )42(
ٍع  ف�صدُّ �لذر�ئع – كما �ت�صح من معناه و�أمثلته – قائٌم على املوازنة بني حكٍم ظاهٍر واقٍع ، واآخر متوقَّ
لة بقاعدة �ملقا�صد : �عتبار �ملاآل – �لتي تقّدم ذكرها- ، بل هي �أ�صدُّ قو�عد  يف �ملاآل ، فهي �إذن وثيقُة �ل�صِّ
�الأ�صول تعلُّقًا بها ، و�آكُد تطبيقاتها ؛ الأنه عند �إعمالها – �أي قاعدة �صّد �لذر�ئع- ُينظر �إلى �ملاآل �لذي 

)36( �نظر : �ملو�فقات )229/3(.
)37( �نظر: �ملو�فقات )266/2(.
)38( �إعالم �ملوقعني )108/3( .

)39( �نظر : �إعالم �ملوقعني )126/3( .
 ، �ملحيط )82/6(  �لبحر   ، �لفروق )32/2(   : تطبيقًا يف  �لذر�ئع  ب�صّد  �لعمل  �ملذ�هب على  �تفاق  تقرير  �نظر   )40(

�ملو�فقات )162/1 ، 196/3( .
)41( �نظر : جمموع �لفتاوى )228/32( .

)42( �العت�صام )293/2( .
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ُيف�صى �إليه �لفعُل ، فاأ�صُل �لفعل و�إن كان م�صروعًا لكّن ماآَله غرُي م�صروع )43( ، فلئن تقّرر –يف �ملطلب 
�ل�صابق– قياُم �عتبار �ملاآل على �ملو�زنة ؛ فاإّن �صدَّ �لذر�ئع -وهو �أوثق قو�عده �ت�صااًل به ، و�آكد تطبيقاته– 

قائٌم على �ملو�زنة كذلك ، كما هو و��صٌح باالأمثلة .
َور تطبيقاته ُت�صرب له �الأمثلة بتطبيق قاعدة �صّد �لذر�ئع ، وهذ�  بل �إنَّ فقه �ملو�زنات يف �أو�صح �صُ

مزيُد تاأكيد على قيام قو�عد �ل�صريعة و�أ�صولها �لعظام على �ملو�زنة .

)43( �نظر : �عتبار ماآالت �الأفعال )338/1( .
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املطلب ال�سابع : املفا�سلُة بني الأعمال

من �الأ�صول �ل�صرعية �ملتقّررة : �ملفا�صلُة بني �الأعمال ، يف ثو�بها و�أجر �لعمل بها ، �أو يف �إثمها وِوزر 
�لو�قِع فيها ، و�ملفا�صلُة ت�صتوجب فا�صاًل ومف�صواًل ، وذلك �إمنا يقوم على �ملو�زنة والّبد ، ف�صحَّ �إذن �عتباُر 

�ملفا�صلة بني �الأعمال يف �ل�صريعة �أ�صاًل من �الأ�صول �لقائمة على �ملو�زنة .
وجاءت املفا�سلة بني االأعمال يف الن�سو�س ال�سرعية ابتداًء تارًة ، وجوابًا عن �سوؤاٍل عن االأف�سل 

تارًة .
َو�ْلِفْتَنُة  �أَْخَرُجوُكْم  َحْيُث  ْن  مِّ َو�أَْخِرُجوُهم  َثِقْفُتُموُهْم  َحْيُث  )َو�ْقُتُلوُهْم  تعالى:  قوله  �الأّول:  فمن   
َراِم َحتَّى ُيَقاِتُلوُكْم ِفيِه َفاإِن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذِلَك َجَزاء  اأَ�َسدُّ ِمَن اْلَقْتِل َواَل ُتَقاِتُلوُهْم ِعنَد امْلَ�ْسِجِد احْلَ
دٌّ َعن �َصِبيِل  َر�ِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�صَ ْهِر �حْلَ ُلوَنَك َعِن �ل�صَّ �ْلَكاِفِريَن( )44( ، وقوله تعالى: )َي�ْصاأَ
َر�ِم َو�إِْخَر�ُج �أَْهِلِه ِمْنُه �أَْكَبُ ِعنَد �هلّلِ َو�ْلِفْتَنُة �أَْكَبُ ِمَن �ْلَقْتِل َواَل َيَز�ُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم  �هلّلِ َوُكْفٌر ِبِه َو�مْلَ�ْصِجِد �حْلَ
وُكْم َعن ِديِنُكْم اإِِن ا�ْسَتَطاُعوْا َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفاأُْوَلِئَك َحِبَطْت اأَْعَماُلُهْم  َى َيُردُّ َحتَّ
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ()45(، وقوله تعالى:)َواَل َتنِكُحوْ� �مْلُ�ْصِرَكاِت َحتَّى  َحاُب �لنَّ ْنَيا َو�الآِخَرِة َو�أُْوَلِئَك �أَ�صْ يِف �لدُّ
ن  وؤِْمٌن َخرْيٌ مِّ �ْصِرَكٍة َوَلْو �أَْعَجَبْتُكْم َواَل ُتنِكُحوْ� �مْلُ�ِصِرِكنَي َحتَّى ُيوؤِْمُنوْ� َوَلَعْبٌد مُّ ن مُّ وؤِْمَنٌة َخرْيٌ مِّ ُيوؤِْمنَّ َوالأََمٌة مُّ
ا�ِض َلَعلَُّهْم  ُ �آَياِتِه ِللنَّ ِة َو�مْلَْغِفَرِة ِباإِْذِنِه َوُيَبنيِّ نَّ اِر َو�هلّلُ َيْدُعَو �إَِلى �جْلَ َلى �لنَّ �ْصِرٍك َوَلْو �أَْعَجَبُكْم �أُْوَلِئَك َيْدُعوَن �إِ مُّ
ُف َما  ًة َفِن�صْ ُتْم َلُهنَّ َفِري�صَ وُهنَّ َوَقْد َفَر�صْ �صُّ ُروَن( )46( ، وقوله تعالى: )َو�إِن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل �أَن مَتَ َيَتَذكَّ
نَّ  َل َبْيَنُكْم �إِ َكاِح َو�أَن َتْعُفوْ� �أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َواَل َتن�َصُوْ� �ْلَف�صْ ُتْم �إَالَّ �أَن َيْعُفوَن �أَْو َيْعُفَو �لَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة �لنِّ َفَر�صْ

رٌي( )47( . ا َتْعَمُلوَن َب�صِ �هلّلَ مِبَ
باهلل  “�إمياٌن   : فقال  ؟  �أف�صل  �لعمِل  �أيُّ   : �ُصئل  ملّا  و�صلم   عليه  �هلل  �صلى  �لنبّي  قول  �الآَخر:  ومن 

قيل : ثم ماذ� ؟ قال : “حٌج مبوٌر”. )48( قيل : ثم ماذ� ؟ قال :”�جلهاُد يف �صبيل �هلل” ،  ور�صوله” ، 
ويف حديٍث �آخر �ُصئل �صلى �هلل عليه و�صلم �أيُّ �لعمل �أحّب �إلى �هلل ؟ فقال : “�ل�صالُة على وقتها” ، 

)44( �صورة �لبقرة )191( .

)45( �صورة �لبقرة )217( .

)46( �صورة �لبقرة )221( .

)47( �صورة �لبقرة )237( .
)48( �أخرجه �لبخاري: كتاب �الإميان ، باب من قال �ن �الإميان هو �لعمل )رقم 26(، وم�صلم: كتاب �الإميان ، باب كون 

�الإميان باهلل تعالى �أف�صل �الأعمال )رقم 83( .
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)49( قيل : ثم �أّي ؟ قال : “�جلهاُد يف �صبيل �هلل”.  قيل: ثم �أّي ؟ قال :”برُّ �لو�لدين” ، 
وملا �ُصئل �صلى �هلل عليه و�صلم : �أيُّ �الإ�صالم �أف�صل ؟ قال: “من �صلم �مل�صلمون من ل�صانه ويده” )50( 
، ويف حديث اآخر �ُسئل : اأي االإ�سالم خرٌي ؟ فقال : »ُتطعم الطعاَم ، وتقراأ ال�سالَم على من عرفَت ومن ل 
َتعرف« )51( ، ويف �جلمع بني هذه �الإجابات �ملتعّددة �ملختلفة عن �الأف�صلية ِعّدُة �أجوبٍة الأهل �لعلم )52( . 

ومثل ذلك جو�ُبه �صلى �هلل عليه و�صلم ملا �ُصئل: �أّي �لذنب �أعظُم عند �هلل ؟ فقال: “�أن جتعل هلل 
قيل : ثم �أّي ؟ قال: “�أن  قيل: ثم �أّي ؟ قال: “�أن تقُتَل ولَدك خمافَة �أن َيطعم معك” ،  ندً� وهو خلقك”، 

ُتز�ين حليلَة جاِرك”)53( .
لُة قائمٌة على مو�َزنٍة ُمطَلقة ، كما يف �أف�صلّية �الإميان باهلل مطلقًا من حيث �لعمُل �لذي  وهذه �ملفا�صَ
يحّبه �هلل ، و�أعظمّية �ل�صرك باهلل تعالى من حيث �لذنوب �لعظيمة عند �هلل ، �أو مو�زنٍة ن�صبّية، يختلف 

�لفا�صُل فيها باختالف �الأ�صخا�ض و�الأحو�ل ونحو ذلك .
و�أيًا كان نوع �ملفا�صلة بني �الأعمال يف �لن�صو�ض �ل�صرعية فاإنها قائمٌة على �أ�صل �ملو�زنة كما تقّدم 

، و�هلل �أعلم .

)49( اأخرجه البخاري: كتاب مواقيت ال�سالة ، باب ف�سل ال�سالة لوقتها )رقم 527(، وم�صلم: كتاب �الإميان، باب كون 
�الإميان باهلل تعالى �أف�صل �الأعمال )رقم 85( .

)50( �أخرجه �لبخاري : كتاب �الإميان ، باب �أي �الإ�صالم �أف�صل )رقم11( ، وم�صلم : كتاب �الإميان ، باب بيان تفا�صل 
�الإ�صالم و�أّي �أموره �أف�صل )رقم40( .

)51( �أخرجه �لبخاري : كتاب �الإميان ، باب �إطعام �لطعام من �الإ�صالم )رقم 12( ، وم�صلم : كتاب �الإميان ، باب بيان 
تفا�صل �الإ�صالم و�أّي �أموره �أف�صل )رقم39( .

)52( �نظر : �الإعالم بفو�ئد عمدة �الأحكام )222-218/2( .
)53( �أخرجه �لبخاري : كتاب �لتف�صري ، باب قوله تعالى: »فال جتعلو� هلل �أند�دً� و�أنتم تعلمون« )رقم 4477( ، وم�صلم : 

كتاب �الإميان ، باب كون �ل�صرك �أقبح �لذنوب وبيان �أعظمها بعده )رقم 86( .
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املبحُث الثاين : التطبيقاُت العملّيُة للموازنات يف ال�سرية النبوّية

ُة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أ�صٌل من �أ�صول �لت�صريع ، وتطبيقاُت �ملو�زنات يف �ل�صرية �لنبوّية  �ُصنَّ
، ول يكن �سيٌء من مواقف �سريته عليه  كلَّه عدٌل وحكمٌة  الأّن هدَيه �سلى اهلل عليه و�سلم  ؛  وفريٌة جدًا 
�ل�صالة و�ل�صالم ذ�ِت �حَلَدث �ملُهّم و�ملف�صلّي يف تاريخ دعوته �إال وهو قائٌم على مو�زنٍة عظيمٍة ، ت�صتفاُد 

منها �لدرو�ض و�لِعب ، وُت�صتخل�ض منها م�صروعّية �ملو�زنات ، كما ُي�صتنَبط منها �صو�بط تلك �ملو�زنات .
ولي�ض �ملقاُم مقاَم ح�صٍر لتلك �ملو�قف يف �ل�صرية �لنبوية ، بل هو عر�ٌض لبع�ض �أعظمها و�أهّمها وقعًا 
يف اأحداث ال�سرية النبوّية ، مع حماولٍة لقراءة املوازنة يف ثناياها ، واخرتُت ثالث حوادث ، هي: االإ�سرار 

و�جلهر يف �لدعوة، و�لهجرة، و�ملوقف من ر�أ�ض �ملنافقني عبد�هلل بن �أبّي �بن �َصلول.
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املطلب الأّول : الإ�سراُر واجلهُر بالدعوة

�صرعيًا  تاأ�صياًل  ُتعّد  و�لتي   ، �لنبوّية  �ل�صرية  حو�دث  يف  للمو�زنة  �لنبوّية  �لتطبيقات  �أجلى  من  �إّن 
عظيمًا لها هي : �نتقاُل �لدعوة �إلى �الإ�صالم من �الإ�صر�ر �إلى �جلهر بها و�الإعالن ؛ الأّن كاًل من �الإ�صر�ر 
و�جلهر كان مرتهنًا بظروٍف حُتيط به وم�صالَح ُيحّققها ، و�ملو�زنُة بني هذه �لظروف وتلك �مل�صالح هو 

الذي اقت�سى البقاَء على االإ�سرار بالدعوة يف زمنه ، ثم االنتقاَل اإلى اجلهر يف مرحلته .
وذلك �أّن �لنبيَّ�صلى �هلل عليه و�صلم �أخفى �أمَر نبّوته و��صت�صرَّ به -مقت�صرً� على دعوة بع�ض �ملقّربني 
رَي )54( ، ويدّل لذلك  ، اإلى اأن اأُمر باإظهاره- مدّة ثالث �سنني من مبعثه ، على ال�سحيح لدى اأرباب ال�سِّ
ما جاء يف خرب اإ�سالم عمرو بن عب�سة ر�سي اهلل عنه حيث قال : “فقدمُت عليه فاإذا ر�سوُل اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم م�ستخفيًا ، ُجَرءاُء عليه قوُمه...” )55(.
ُتوؤَْمُر  ا  مِبَ َدْع  �صبحانه:)َفا�صْ وقوُله   ،)56() �اْلأَْقَرِبنَي  َع�ِصرَيَتَك  )َو�أَنِذْر   : تعالى  �هلل  قوُل  نزل  حتى 
َو�أَْعِر�ْض َعِن �مْلُ�ْصِرِكنَي ()57(، فاأعلن �لنبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم دعوَته ، وبد�أت مرحلُة �جلهر بالّدعوة 
ُل ذلك جمُعه �سلى اهلل عليه  ين واأكمله له ، ودخل النا�س يف دين اهلل اأفواجًا ، واأوَّ حتى اأظهر اهلل له الدِّ
ين ودعوُتهم �إلى �لدخول فيه ، فكان �صدعًا بالدعوة وغاية �لبالغ .  و�صلم لقري�ض وخطاُبه لهم باأمر �لدِّ

)58(
اإّن بدَء الدعوة �سرًا كان منا�سبًا جدًا لظروِف ن�ساأة الّدين، وا�ستحكاِم اجلاهلية يف نفو�س اأ�سحابها، 
وحتا�سي  واأعوانًا،  ِردءًا  ليكونوا  اخُللَّ�س  اخلوا�ّس  ببع�س  واالخت�سا�ِس  متينٍة،  را�سخٍة  قاعدٍة  وتاأ�سي�ِس 

ة !! اال�سطدام املبّكر مع قناعاٍت حَتُكمها االأهواُء والرغباُت اخلا�سّ
فلّما   ، به  �إعالَنه و�جلهَر  ُيحّتم  �لّدين -من كونه خامتًا وعامليًا ومهيمنًا-  �أّن خ�صائ�َض هذ�  كما 
دع ، ومن تلك �لظروف: ت�صاُمُع  تهّياأت �لظروف لذلك �أمَر �هلل نبيَّه �صلى �هلل عليه و�صلم باجلهر و�ل�صَّ

)54( �نظر :�صرية �بن �إ�صحاق )126( ، �ل�صرية �لنبوية البن ه�صام )210/1( نقاًل عنه ، ويف بع�ض �الآثار يف تاريخ خليفة 
بن خياط )53( �أنه�صلى �هلل عليه و�صلم �أقام خمتفيًا خم�ض �صنني .

)55( �أخرجه م�صلم : كتاب �صالة �مل�صافرين وق�صرها ، باب �إ�صالم عمرو بن عب�صةر�صي �هلل عنه )رقم 832( .
)56( �سورة ال�سعراء )214( .

)57( �صورة �حلجر )94( .
)58( حديث جمع قري�س ودعوتهم بعد نزول االآية اأخرجه البخاري: كتاب التف�سري، �سورة ال�سعراء )رقم4770،4771(؛ 

وم�صلم : كتاب �الإميان ، باب يف قوله تعالى: »و�أنذر ع�صريتك �الأقربني« )رقم204( .
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ُد �الأحاديث يف َجَنبات مّكة ونو�ديها ، ودخوُل عدٍد من  بع�ض �صناديد قري�ض بخب �لبعثة �ملحّمدية ، وتردُّ
امل�سلمني اجُلُدد يف الدين من مكة وخارجها ، وُبدُوّ مالمح اال�ستعداء والت�سّدي ... اإال اأّن املوازنة جتّلت 
غاة  يف التوقيت املنا�سب – باأمر احلكيم اخلبري �سبحانه - ، متامًا كما يقّدر �سبحانه توقيَت اإهالِك الطُّ

عاة . ون�سرِة االأنبياء والدُّ
 فامتناُعه �صلى �هلل عليه و�صلم عن �جلهر بالدعوة و�ختفاوؤُه بها ، بل و�أمُره بع�َض من كان ياأتيه 
باالنتظار حتى َيظهَر �أمُره كما يف حديث �إ�صالم عمرو بن عب�صة ر�صي �هلل عنه �ملتقّدم ذكره ، دليٌل على 
ل  ع ، وم�صالح كٍلّ ومفا�صده ، ثم �إعالُنه وجهُره –باأمر رّبه – مع �ال�صتعد�د لتحمُّ مر�عاٍة تاّمٍة للو�قع و�ملتوقَّ

َتِبعِة ذلك وم�صّقِته ، دليٌل كذلك على متام �لنظر و�ملر�عاة للحال و�ملاآل .
وذلك كلُّه عنُي املوازنة يف ق�سيٍة جوهريٍة من ق�سايا ال�سرية النبوّية وحوادثها العظام ، جعلت من 
املرحلّية منهجًا متَّبعًا ، بابتداء الدعوة �سرًا لثالث �سنني ، حتى ان�سّم اإليها قرابُة ال�ستني م�سلمًا وم�سلمة ، 
عن طريق التخريُّ واال�سطفاء ، ومنهم تكّونت القاعدُة االأ�سا�سّيُة للدعوة ، ومّتت تربيُتهم يف دار االأرقم ويف 
�ِصعاب مكة حني يخرجون لل�صالة ، فكانو� �لعموَد �لفقريَّ لالإ�صالم وركيزَته �الأمَّ فيما بعد ، وهم �لذين 

ين فيما بعد )59( . حملوا الراية وِعْبَء قيادة الدِّ
�ست هذه املرحلَة ملثل هذا البناء والتاأ�سي�س  وكانت هذه اإحدى حيثّيات املوازنة املذكورة ، التي خ�سَّ
َخب املواجهة و�سجيج االإعالن واجلهر بالدعوة ، فلّما حانت مرحلُة اجلهر كانت تلك الفئُة  ، بعيدًا عن �سَ
�لباطل  بغي  ومو�جهة   ، و�جلهر  �الإعالن  تبعات  للم�صاركة يف  �أهاًل   ، �لذوبان  �أو  �الإبادة  على  م�صتع�صيًة 
لتكون   ، وماآاًل  حااًل  للّدعوة  �ملن�صودة  و�مل�صالح  �ملكا�صب  بني  �ملُو�زنة  دون  ليتّم  ذلك  كان  وما   ، وعدو�نه 
�لنتيجُة هي �الإ�صر�ر ، وتاأجيُل �جلهر و�الإعالن مدًة قد يفوت فيها بع�ض م�صاحله ومكا�صبه ، يف مقابل 

َفر مبا هو �أعظم ، من �الإعد�د لقاعدٍة �صلبٍة ر��صخٍة وتاأ�صي�ٍض متنٍي . �لظَّ
و�لذي جتدُر �الإ�صارة �إليه : هو �أن هذ� كلَّه �أمٌر �إلهٌي.. باالإ�صر�ر يف حيِنه ، وباجلهر يف حينه كذلك ، 
ولي�ض �جتهادً� ب�صرّيًا يو�صف باملُو�زنة ونحوها ، ولكّنه م�صتمٌل على تلك �حلكم و�الأ�صر�ر �جلديرة بالتاأّمل 

واال�ستنباط ؛ لتاأ�سيل االأ�سول وتاأ�سي�س القواعد . )60(

)59( �نظر : فقه �ل�صرية �لنبوية للغ�صبان )148-144( .
)60( ذهب �لبوطي يف فقه �ل�صرية: )76( �إلى �أّن �الإ�صر�ر بالدعوة يف مرحلته كان من قبيل �ل�صيا�صة �ل�صرعية بو�صف 
�أعماله �لتبليغية عن �هلل تعالى بو�صف كونه نبيًا ، و�نظر : �ل�صرية  �إمامًا ، ولي�ض من  كون �لنبّي �صلى �هلل عليه و�صلم 

النبوية يف �سوء امل�سادر االأ�سلية )161( .

فقه املوازنات في الشريعة اإلسالمية .. تأصياًل وتطبيقًا
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املطلب الثاين : الهجرة

ور املوازنة وتطبيقاتها البديعة ، �سواٌء كانت  تظلُّ الهجرُة -يف حوادث ال�سرية النبوّية- من اأجلى �سُ
�لهجرَة �إلى �حلب�صة للم�صلمني �الأو�ئل مبكة ، �أم هجرَة �لنبّي �صلى �هلل عليه و�صلم  �إلى �ملدينة .

البالء  تزايد  بعد  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبيُّ  بها  اأِذن  فقد   : احلب�سة  اإلى  االأولى  الهجرُة  فاأّما 
�ل�صنة  �أو�خر  �أو  �أو��صط  يف  بالدعوة  �جلهر  عقب  �بتد�أ  �لذي   ، مبكة  �مل�صلمني  على  و�ل�صّدة  و�ال�صطهاد 
�لر�بعة من �لبعثة ، ثم ��صتّد يف �أو��صط �ل�صنة �خلام�صة ، ومل يكن بو�صع ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 
�أن مينع عنهم �صيئًا من ذلك �الأذى )61( ، فَنَدبهم �إلى �خلروج �إلى �حلب�صة قائاًل لهم: »�إّن باأر�ض �حلب�صة 

َمِلكًا ال ُيظَلم �أحٌد عنده ، فاحلقو� ببالده حتى يجعل �هلل لكم َفَرجًا وخمرجًا مّما �أنتم فيه« )62( .
و�أوُجُه �ملُو�زنة يف هذه �لهجرة تبدو يف �أمور ، منها :

- توقيُتها: بعد م�صّي نحو عاٍم ون�صف �لعام من �جلهر بالدعوة و��صتد�د �الأذى ، مع عدم قدرة 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم على دفع �لعدو�ن ، وقبل �أن يتمادى �الأذى �صّدًة وبط�صًا يخ�صُر به �مل�صت�صعفون 

�إ�صالَمهم ، �أو يطمع به �لكفرُة �ملعتدون .
- �أهُلها: حيث �أِذَن بها �لنبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم ملن وجد �الأذى يف دينه وخاف �لهالك ، وبقي 
هو �صلى �هلل عليه و�صلمفي َمَنعٍة وحمايٍة من عّمه �أبي طالب ومل يهاجر ؛ مل�صلحة بقائه و��صتمر�ر دعوته 
وتبليغه ، �لذي �صينقطع عن مكة وقري�ض لو هاجر مع �ملهاجرين �إلى �حلب�صة ، و�هلل قد قال له :)َو�أَنِذْر 

َع�ِصرَيَتَك �اْلأَْقَرِبنَي( )63( .
�أو  ة وَغلبُة �لظن بَعدِم  - مكاُنها: حيُث �حلب�صة �لتي جتمع عّدة خ�صائ�ض ، منها: ُبعدها عن مكَّ
ِة مالحقِة �مل�صلمني بها ، وكوُن حاكمها �لنجا�صّي ن�صر�نيًا �أقرب �إلى �الإ�صالم من �لوثنينّي ، و�ت�صاُفه  م�صقَّ

بالعدل �لذي يحّقُق �الأماَن للمهاجرين.
الدعوة،  اإلى احلب�سة خطوًة ناجحًة يف م�سرية  الهجرة  املوازنات -وغريها- جعلت  تلك  فكلُّ 

حتّققت بها جملٌة من امل�سالح بف�سل اهلل تعالى .
فاأعظُم  عنه  �هلل  ر�صي  بكر  �أبي  �ل�صّديق  و�صاحِبه  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبّي  هجرُة  و�أما 

)61( �نظر : �صرية �بن ��صحاق )154،194( ، �ل�صرية �لنبوية البن ه�صام )255/1( ، ال�سرية النبوية يف �سوء امل�سادر 
�الأ�صلية )196( .

)62( �أخرجه �بن ��صحاق يف �ل�صرية )194( ُم�صندً� ، ورجاله رجال �ل�صحيح وقد �صّرح هو بالتحديث ،فاالإ�صناد ح�صن.
)63( �سورة ال�سعراء )214( .
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ع ، مع اتخاٍذ تامٍّ  َكٍم للحال واملاآل ، والواقع واملتوقِّ َحَدثًا واأظهُر ا�ستمااًل على موازناٍت عميقٍة وفقٍه حُمْ
للو�سائل والتدابري الالزمة لذلك كاّفًة ، مما اأ�سهبت فيه كتُب ال�سرية والبحوُث والدرا�ساُت املعا�سرُة 

، ولكن �أ�صري �إلى �أوُجه �ملو�زنة فيها باإيجاز:
- �ملو�زنُة بني �صدق �لتوّكل على �هلل ومتام �العتماد عليه وتفوي�ض �الأمر �إليه �صبحانه ، وبني 
االأخذ باالأ�سباب وتدبري الو�سائل ، فقاِرن بني التهيئِة املُ�سبقة واإعداِد الرواحل ، وترتيِب اأمور االختباء 
يف �لغار مبا يحّقق �لغر�ض ، وبني قولِه �صلى �هلل عليه و�صلم الأبي بكر ر�صي �هلل عنه ملّا خاف بلوغ 
ِذيَن َكَفُروْ� َثايِنَ �ْثَننْيِ �إِْذ ُهَما يِف  َرُه �هلّلُ �إِْذ �أَْخَرَجُه �لَّ ُروُه َفَقْد َن�صَ �لبحث و�لنظر �إليهما : )�إِالَّ َتن�صُ
ْ َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة  َدُه ِبُجُنوٍد ملَّ َزْن �إِنَّ �هلّلَ َمَعَنا َفاأَنَزَل �هلّلُ �َصِكيَنَتُه َعَلْيِه َو�أَيَّ اِحِبِه اَل حَتْ �ْلَغاِر �إِْذ َيُقوُل ِل�صَ
ْفَلى َوَكِلَمُة �هلّلِ ِهَي �ْلُعْلَيا َو�هلّلُ َعِزيٌز َحِكيٌم ()64( ، وقوِله اأي�سًا: »ماظنُّك يا اأبا بكٍر  ِذيَن َكَفُروْ� �ل�صُّ �لَّ
ى ما ميلُكه يف عاَل االأ�سباب ووقعت املحنُة يف �سيٍء خارج عن  باثنني �هلُل ثالثهما ؟« )65(، »وحني اأدَّ

طاقته وُقدرته ، كانت ثقُته باهلل ال حُتّد«!! )66( 
- املوازنُةبني االأ�سباب املتََّخذة للهجرة ، قبَلها واأثناَءها ، فقبل الهجرة: تهيئُة الركب واتخاُذ 
ال�ساحب ، ثم �سراُء البعريين واإعالُفهما ، مع التكتُّم وال�سرية التاّمة ، وقبل ذلك كّله مبايعة االأن�سار 

خالل مو�صمني متعاقبني يف �حلج على �لهجرة �إليهم ون�صرتهم �إياه .
واأثناء الهجرة: ترتيُب االحتياجات وتوفرُيها من طعام واأخبار ، والكموُن يف الغار ، واختياُر 

الدليل اخلّريت االأمني الثقة .
اأبي بكر اللتقاط  - املوازنُة يف توزيع االأدوار وتق�سيم املهاّم يف حادثة الهجرة ، فعبُداهلل بن 
ابن  ،وعامُر  الغار  للطعام يف  اأ�سماء  واأخُته   ، بها  و�سلم  النبي �سلى اهلل عليه  اأخبار قري�س وموافاة 
فهرية للزاد ولَيعُفَو على االأثر ، وعلّي بن اأبي طالب قبل ذلك كّله للمبيت على الفرا�س ، ر�سوان اهلل 

عليهم �أجمعني . )67(

)64( �صورة �لتوبة )40( .
وف�صلهم )رقم  �ملهاجرين  مناقب  باب   ، و�صلم  عليه  �صلى �هلل  �لنبي  �أ�صحاب  ف�صائل  كتاب   : �لبخاري  �أخرجه   )65(
3653( ، وم�صلم : كتاب ف�صائل �ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم ، باب من ف�صائل �أبي بكر �ل�صديق ر�صي �هلل عنه )رقم 

)2381
)66( فقه �ل�صرية �لنبوية للغ�صبان )341(.

)67( �نظر تف�صيالت حادثة �لهجرة فيال�صرية البن ه�صام )94/2(، �لبد�ية و�لنهاية )138/3(، وقد �أخرج �لبخاريُّ 
فيها حديثًا طوياًل: كتاب مناقب �الأن�صار، باب هجرة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم و�أ�صحابه �إلى �ملدينة )رقم 3905( .
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فهذه مو�زنٌة من جهتني: �إحد�هما: مو�زنٌة بني �ل�صخ�ض و�ملهّمة �ملوكولة �إليه ، و�الأخرى: مو�زنٌة بني 
كاٌل و�إهماٌل . �الأ�صخا�ض وتعاُقبهم على �أدو�رهم ، مبا ال يقع فيه تعار�ٌض و��صطد�ٌم ، �أو �تِّ

واملقاُم هنا غرُي متَّ�سٍع ال�ستيفاء جوانب حادثة الهجرة النبوية ، وعظيم ما ا�ستملت عليه من فقِه 
�ملو�زنة، وح�صبي �الإ�صارة �إلى بع�ض معاملها ، و�هلل �ملوّفق .
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املطلُب الثالُث : املوقُف من عبداهلل بن اأبّي بن �سلول

ما �أن َنَبَتت ناِبَتُة �لنفاق يف �ملدينة حتى غد� عبُد�هلل بن �أبّي بن �َصلول ر�أ�َصها �ملدّبر ، ومل تزل مو�قُفه 
�لكفرّية َتَتابُع يف �أذ�ها واإ�ساءتها لالإ�صالم و�مل�صلمني ، وقبل ذلك �إلى ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم .

�أبرز مو�قف  �أبيٍّ خ�صو�صًا من  �بِن  �لتعامل مع �ملنافقني عمومًا ، ومع  �لنبويُّ يف  و�أ�صحى �لهدُي 
�ل�صرية �لنبوّية �لقائمة على �ملو�زنة بني م�صالح �لدعوة ومكا�صبها يف �حلال و�ملاآل ، ي�صّرح بذلك ر�صول 
�الأ�صل  لقو�عد هذ�  واإر�ساًء  تعليمًا لالأّمة  ؛  –�آٍت ذكُرها-  �أكرث من موقف  �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم يف 

�لعظيم : فقه �ملو�زنات .
بّي كان قوُمه قد نظمو� له �خَلَرز ليتّوجوه ثم ميّلكوه عليهم ، فجاءهم  ومبد�أُ ذلك �الأمر: �أّن �بَن �أُ

ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم وهو على ذلك ، فما ير�ُه �إال قد �َصَلبه ُملكًا ! )68(
ثم ما فتئ �خلبيُث ينُفُث ِحقَده وُكفَره يف مقاالته و�أفعاله ، فهو �لذي �نخذل بُثُلث �جلي�ض يوم 
ِذيَن َناَفُقوْ� َوِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْ�  �أحد قبل �لوقعة بق�صد �الإ�صعاف و�لبلبلة ، فف�صحه �لقر�آن :)َوْلَيْعَلَم �لَّ
ِلالإِمَياِن  ِمْنُهْم  �أَْقَرُب  َيْوَمِئٍذ  ِلْلُكْفِر  ُهْم  َبْعَناُكْم  الَّتَّ ِقَتااًل  َنْعَلُم  َلْو  َقاُلوْ�  �ْدَفُعوْ�  �أَِو  �هلّلِ  �َصِبيِل  يِف  َقاِتُلوْ� 
�لذي تقّرر كفُره �ل�صر�ح  َيْكُتُموَن ()69(، وهو  ا  مِبَ �أَْعَلُم  َو�هلّلُ  ُقُلوِبِهْم  يِف  َلْي�َض  ا  مَّ ِباأَْفَو�ِهِهم  َيُقوُلوَن 
 ، ولدينه  و�صلم   عليه  �هلل  �صلى  �هلل  لنبّي  �صريٍح  بلمٍز  تفّوه  �إذ   ، �ملطلق(  )بني  �ملُري�صيع  غزوة  يف 
ن كلَبك ياأكْلك” )70( ، و�صّجل �لقر�آُن  نا وجالبيَب قري�ٍض �إال كما قال �الأّول :�صمِّ فقال:”و�هلل ما �أُعدُّ
َخَز�ِئُن   ِ َوهلِلَّ و�  َينَف�صُّ َحتَّى   ِ �هللَّ َر�ُصوِل  ِعنَد  َمْن  َعَلى  ُتنِفُقو�  اَل  َيُقوُلوَن  ِذيَن  �لَّ �الأخرى:)ُهُم  مقوالته 
َجْعَنا �إَِلى �مْلَِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ �اْلأََعزُّ  َماَو�ِت َو�اْلأَْر�ِض َوَلِكنَّ �مْلَُناِفِقنَي اَل َيْفَقُهوَن ()71(، )َيُقوُلوَن َلِئن رَّ �ل�صَّ
ُة َوِلَر�ُصوِلِه َوِلْلُموؤِْمِننَي َوَلِكنَّ �مْلَُناِفِقنَي اَل َيْعَلُموَن ()72( ، ثّم كانت منه مقولُة �الإفك  ِ �ْلِعزَّ ِمْنَها �اْلأََذلَّ َوهلِلَّ
)68( جاء هذا الو�سف يف حديث اأ�سامة بن زيد ر�سي اهلل عنه ، اأخرجه البخاري: كتاب التف�سري ، باب “ولت�صمعّن من 
�لذين �أوتو� �لكتاب من قبلكم ومن �لذين �أ�صركو� �أذى كثريً� “ )رقم 4566( ، وم�صلم: كتاب �جلهاد و�ل�صري ، باب يف 

دعاء النبي�سلى اهلل عليه و�سلم اإلى اهلل و�سربه على اأذى املنافقني )رقم 1798( .
)69( �صورة �آل عمر�ن )167( ، و�نظر : �ل�صرية �لنبوية البن ه�صام )93/3( .

)70( �ل�صرية �لنبوية البن ه�صام )228/3(.
)71( �صورة �ملنافقون )7(.

)72( �صورة �ملنافقون )8( ، وحديث مقولة �بِن �أبّي لهذه �لعبار�ت �أخرجه �لبخاري : كتاب �لتف�صري ، �صورة �ملنافقون 
)رقم 4900 ومابعده(،وم�صلم : كتاب �صفات �ملنافقني و�أحكامهم)رقم2772(.
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�لتي رَمى بها ِعر�ض ر�صوِل �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ، وكان هو �لذي تولى ِكبْ �إثمها باّتهام عائ�صة 
�أوقع فيها بع�َض �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم  لها ، حتى  للِفرية وم�صتو�صيًا  ، وُم�صيعًا  ر�صي �هلل عنها 

بتقوُّلها ونقلها . )73(
ر�ح و�الأذى �ملتمادي على �صخ�ض ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ، وم�صايقة  كلُّ ذلك �لكفر �ل�صُّ
�مل�صلمني يف دينهم ، كان كفياًل با�صتحقاق عبد�هلل بي �أبيٍّ �لقتَل ؛ عقابًا له ، وحدً� لرّدته ، وردعًا ل�صائر 

�ملنافقني ، وكفًا للعدو�ن و�الأذى ، و�إر�حًة للم�صلمني منه !!
�إنها م�صالُح .. ولي�ست م�صلحًة و�حدًة ، ومع ذلك كّله فلم ياأمر �لنبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم بقتله ، 
وال �أِذن لُعمر ر�صي �هلل عنه بقتله حني قال له : “يا ر�صول �هلل دعني �أ�صرْب ُعنَق هذ� �ملنافق” ؛ مر�عاًة 
مل�صلحٍة ر�آها�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أعظَم و�أهمَّ و�أولى باملر�عاة و�لتح�صيل ، فقال لعمر: “َدْعه ، ال 

)74( يتحّدث �لنا�ُض �أن حمّمدً� يقتُل �أ�صحابه” !! 
�إّن حديَث �لنا�ض �أّن حمّمدً� �صلى �هلل عليه و�صلم يقتُل �أ�صحاَبه عامُل هدٍم للدعوة وت�صويِه �صمعة 
�الإ�صالم، و�إتاحُة فر�صٍة للُمغر�صني و�ملناوئني ل�صّد باب �لدعوة و�حليلولة دون �نت�صارها خارج �ملدينة ، لدى 
�لقبائل �لتي يكفيها ثبوُت �أّن �لنبّي �صلى �هلل عليه و�صلم َقَتل و�حدً� من �أ�صحابه )ولو ظاهرًا( ،ولن يّت�صع 

�ملوقف – طبعًا - لذكر �مل�صّوغات !! 
�أَما �إّنها عنُي )فقه �ملو�زنات( �لتي ُيدَعى �إليها �ليوم ؛ لتجاُوز كثري من �مل�صالح �لقريبة �لعاجلة ، 

ورفع �لب�صر �إلى �مل�صتقبل ، وح�صاب �مل�صالح �لعظمى ذ�ت �الأثر �ملهّم يف م�صرية �الإ�صالم .
وثّمة مو�زنٌة �أخرى ههنا : وهي حتجيُم �أثر عبد�هلل بن �أبّي يف �ملجتمع �ملديّن ، وك�صُف مو�قفه �لتي 
ل م�صلحَة  تناَمى معها �لنفرُة من �صخ�صه ومن مو�قفه ، فاأِمَن �لنبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم مف�صدَته ، وح�صّ
�إبقائه وقطِع �لطريق على �ملُغر�صني ، فجعل بعد ذلك �إذ� �أحدث �بُن �أبيٍّ َحَدثًا عّنفه قوُمه و�أخذوه ، فقال 
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم لعمر ر�صي �هلل عنه حني بلغه ذلك من �صاأنهم : “كيف ترى ياعمُر؟ �أَما 

)75( و�هلل لو قتلُته يوم ُقلَت الأرعدت له �آُنٌف ، لو �أمرُتها �ليوم بقتِله لقتَلْته” !! 

)73( �نظر مو�قف �بَن �أبّي يف غزوة �ملُري�صيع ،يف: �ملغازي للو�قدي )351/1-376(، و�ل�صرية �لنبوية البن ه�صام)228/3-
.)236

)74( اأخرجه البخاري:كتاب التف�سري ، باب قوله: »�سواٌء عليهم اأ�ستغفرَت لهم اأم ل ت�ستغفر لهم«)رقم4905(، وم�صلم: 
كتاب الرب وال�سلة واالآداب، باب ن�سر االأخ ظاملًا اأو مظلومًا )رقم2584(.

)75( �نظر : مغازي �لو�قدي )418/1(، و�ل�صرية �لنبوية البن ه�صام )230/3(باإ�صناد منقطع عن �إ�صحاق .
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حابِة ر�سي اهلل عنهم لفقِه املُوازنات الف�سُل الثاين : تطبيقاُت ال�سّ

و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  عن  �ملو�زنات  بفقِه  �لعمَل  عنهم  �هلل  ر�صي  �ل�صحابُة  َوِرث  لقد 
 ، �إلى م�صالكها  و�أر�صدهم فيها   ، ، عا�صو� معه تطبيَقها  �أ�صول وقو�عد �صرعية  ك�صائر ما ورثوه عنه من 

ودّلهم على ماآخذها .
�لبارز  ُر على بع�ض  �أقت�صِ  ، �ملو�زنات  لفقه  �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم تطبيقاٌت كثريٌة  تاريخ  ويف 

و�مل�صتهر منها ، وفيها داللٌة ذ�ت �أثر على �أمرين :
اأّولهما : �متد�ُد �لّتاأ�صيل لفقه �ملو�زنات ؛ فاإّن فقَه �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم يف م�صاألٍة ّما حني تقُع 

موقَع �تفاٍق تناُل حكم �الإجماع ، خ�صو�صًا يف بد�ية �خلالفة ، قبل تفّرق �ل�صحابة و�نت�صارهم ر�صي �هلل 
عنهم ، و�الإجماُع بهذه �ل�صورة �أ�صٌل �صرعيٌّ معتبٌَ .

�إثباُت وقوِع فقِه �ملو�زنات يف �جتهاد �ل�صحابة وِفقِههم ر�صي �هلل عنهم ، وهو �جتهاٌد  والآَخر : 

ب�صريٌّ )يف �أرقى مر�تبه و�أ�صمى درجاته( ، وهو ب�صميمة �ملو�زنة �لثابتة يف �لّتاأ�صيل �ل�صرعي )و�مل�صتنبطة 
من �الأ�صول و�لقو�عد �ل�صرعّية و�ملو�قف �لعملّية من �ل�صرية �لنبوّية( يبلغ �لغايَة يف �إثبات �أهمّية و�صرورة 

�إعماله والبناء عليه .

و�أعر�ض لذلك �أمثلًة ثالثًة :
- غ�صُل �لنبّي �صلى �هلل عليه و�صلم ودفُنه ، و�ال�صتخالُف .

- �إنفاُذ جي�ض �أ�صامة ر�صي �هلل عنه . 
- جمُع �مل�صحف يف خالفة �أبي بكر ر�صي �هلل عنه .

فقه املوازنات في الشريعة اإلسالمية .. تأصياًل وتطبيقًا
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املبحُث الأّول : غ�سُل النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم ودفُنه ، وال�ستخالُف

به  و�لعمل  �ملو�زنات  بفقه  عنايتهم  على  �أدّل  قّط  عنهم  �هلل  ر�صي  �ل�صحابة  حياة  لي�ض حدٌث يف 
من �أّول �للحظات �لتي بد�أو� فيها مرحلًة جديدًة من �لتاريخ بوفاة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ، فاإّن 
املوازنَة الكربى يف هذا املقام كانت بني الَبْدء مببا�سرة َغ�سِله وجتهيِزه �سلى اهلل عليه و�سلم ودفِنه ، وبني 

�لّنظِر يف والية �الأمر وجماعة �مل�صلمني من بعده �صلى �هلل عليه و�صلم .
وبادُئ �لنظر �صيف�صي �إلى تقدمي �لغ�صل و�لتجهيز و�لدفن ؛ لتعلُّقه ب�صخ�ض �لنبّي �صلى �هلل عليه 

ى باالآخر ! و�صلم، ولكونه �لو�قَع �حلا�صَر وجوُبه ، لكّن فقَه �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم بعد �ملو�زنة َق�صَ
“قيل: �إّن عمرو بن ُحريث قال ل�صعيد بن زيد: متى بويع �أبو بكر؟ قال: يوم مات ر�صول �هلل �صلى �هلل 

)76( عليه و�صلم، كِرهو� �أن يبقو� بع�َض يوٍم لي�صو� يف جماعة” ! 
؛ فاإّنه ملا ُقب�ض ر�صوُل �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  �إال �ملو�زنُة �لدقيقُة  �إليه  �إّنه فقٌه عميٌق ، ال يقوُد 
وا�ستقّر اخلرُب ، اجتمعت االأن�ساُر يف �سقيفة بني �ساعدة اإلى �سعد بن عبادة ر�سي اهلل عنه ، فاأدركهم اأبو 
بكر وعمر واأبوعبيدةر�سي اهلل عنهم ، وتفّرقت بهم املقاالُت حتى انتهت اإلى اجتماِعهم على مبايعة اأبي 
بكر ر�صي �هلل عنه )77( ، وهم بعُد مل َي�صَرعو� يف جتهيز ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ومل يفرغو� من 

�أمره !
وكان ذلك �إدر�كًا منهم ر�صو�ن �هلل عليهم الأولوّية ذلك وِعَظم �صاأنه ، ولعدم �ل�ّصعة يف تاأجيله �أو 
ْرنا من �أمٍر �أقوى من  االإبطاء به ، قال عمر ر�سي اهلل عنه وا�سفًا ذلك : “و�إّنا و�هلِل ما وجْدنا فيما ح�صَ
مبايعة �أبي بكر ، خ�صينا �إْن فارْقنا �لقوَم ومل تكن بيعٌة �أن يبايعو� منهم رجاًل بعدنا ، فاإّما بايعناهم على ما 
ى ، و�إّما نخالُفهم فيكون ف�صاٌد” )78( ، وهو كالٌم �صريٌح يف �ملو�زنة ورعاية �الأ�صلح وجمانبة �لف�صاد  ال نر�صَ

، ل َنحتْج فيه اإلى ا�ستنباطه واّدعاء ن�سبته اإليهم .
بل يقول �أبو هريرة ر�صي �هلل عنه : “و�لذي ال �إله �إال هو.. لوال �أّن �أبا بكٍر ��صُتخِلَف ما ُعِبد �هلُل” !! 

)79(

)76( �لكامل البن �الأثري )279( .
و�نظر   ،  )3668 )رقم  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �أ�صحاب  ف�صائل  كتاب   : �لبخاري  �أخرجه  طويل  حديث  يف   )77(

تفا�صيلها يف : �ل�صرية �لنبوية البن ه�صام )228/4 وما بعدها( ، �لبد�ية و�لنهاية )186/5 وما بعدها ( . 
)78( اأخرجه البخاري : كتاب احلدود ، باب رجم احُلبلى من الزنا اإذا اأح�سنت )رقم 6830( .

)79( تاريخ اخللفاء لل�سيوطي )70(.
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ومل ي�صتغل �ل�صحابُة ر�صي �هلل عنهم باأمر �لنبّي �صلى �هلل عليه و�صلم غ�صاًل وتكفينًا و�صالًة ودفنًا 
-وقد ُتويّف يوم االثنني- اإال بعد الفراغ من اأمر اال�ستخالف يوم الثالثاء )80( ، و�الأمُر كما قال �بن كثري 
رحمه اهلل : »ف�سٌل يف ذكر اأمور مهّمة وقعت بعد وفاته �سلى اهلل عليه و�سلم وقبل دفنه ، وِمن اأعظِمها 

و�أجلِّها و�أميِنها بركًة على �الإ�صالم و�أهِله : بيعُة �أبي بكر �ل�صديق ر�صي �هلل عنه” )81( .

)80( �نظر : �ل�صرية �لنبوية البن ه�صام )232/4( ، �لكامل البن �الأثري )279( .
)81( �لبد�ية و�لنهاية )185/5( .

فقه املوازنات في الشريعة اإلسالمية .. تأصياًل وتطبيقًا
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املطلُب الثاين : اإنفاُذ جي�ض اأ�سامة ر�سي اهلل عنه

�لّروم  �لنا�َض لغزو  َنَدب ر�صوُل �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  �لعام �حلادي ع�صَر  �أو�خر �صفر من  يف 
َر اأ�سامَة بن زيٍد ر�سي اهلل عنهما على اجلي�س ، وفيه كباُر املهاجرين واالأن�سار  بالبلقاء وفل�سطني ، واأمَّ
ه قال �لنبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم  هم وتكلَّم يف �إمارة �أُ�صامة ر�صي �هلل عنه حلد�ثة �صنِّ )82( ، وملا َطَعن بع�صُ
: “�إن تطعنو� يف �إمارته فقد كنتم تطعنون يف �إمارة �أبيه من قبل ، و�مُي �هلل �إن كان خلليقًا لالإمارة” . )83(

وكان هذ� �جلي�ُض �آخَر بعٍث جّهزه �لنبّي �صلى �هلل عليه و�صلم ؛ �إذ َمِر�َض �صلى �هلل عليه و�صلم بعد 
البْدِء بتجهيزه بيومني ، فع�سكر اجلي�ُس باجُلرف – على �أطر�ف �ملدينة – ومل يتحّرك ، يرُقب حاَل ر�صوِل 

�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم حتى مات ، و�جلي�ُض مل يفارق �ملدينة . )84( 
“وبقي   ، النفاق  وظهور  العرب  ارتداد  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  وفاة  بعد  كان  ما  ومعلوٌم 
بع�ُض  ر�أى  وعندئٍذ   ،  )85( هم”  عدوِّ وكرثِة  وِقلَِّتهم   ، هم  نبيِّ لَفْقِد  ؛  �ملطريِة  �لليلة  يف  كالغنم  �مل�صلمون 
�ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم �أن ال ينُفذ جي�ُض �أ�صامة ر�صي �هلل عنه ؛ مر�عاًة ملا �آل �إليه �حلاُل من �لرّدة ، 
و�حلاجة �إلى �جلي�ض �لذي كان جتهيزه يف حال �ل�صالمة خمتلفًا عما �صار �إليه �الأمُر بعد وفاة �لنبي �صلى 

�هلل عليه و�صلم ! )86( 
فكان مما قالوه الأبي بكر ر�صي �هلل عنه بعد توّليه �خلالفة : “يا خليفَة ر�صوِل �هلل �إّن �لعرَب قد 
ة  انتق�ست عليك من كّل جانب ، واإنك ال ت�سنع بتفريق هذا اجلي�س املنت�سر �سيئًا ، اجعلهم ُعّدًة الأهل الردَّ
فلو   ، والن�ساِء  الذراري  وفيها  عليها  ُيغار  اأن  املدينة  اأهل  على  ناأمُن  ال  واأخرى:   ، نحورهم  بهم يف  ترمي 
دُة اإلى ما خرجوا منه اأو ُيفنَيهم ال�سيُف ،  وم ، حتى ي�سرَب االإ�سالم بِجراِنه ، وتعوَد الرَّ ا�ستاأنيَت لغزِو الرُّ

)87( ثم تبعث �أ�صامَة حينئٍذ ، فنحن ناأمُن �لروم �أن تزحف �إلينا” . 
؛  �أ�صامة ر�صي �هلل عنه  �إنفاذ جي�ض  بني  مو�زناٍت  – على  – كما هو ظاهٌر  م�صتمٌل  �لنظُر  وهذ� 

)82( �نظر : �ملغازي للو�قدي )473/2( ، �ل�صرية �لنبوية البن ه�صام )218/4( .
)83( �أخرجه �لبخاري : كتاب �ملغازي ، باب بعث �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أ�صامة بن زيد ر�صي �هلل عنهما يف مر�صه 

�لذي تويف فيه )رقم 4469( .
)84( �نظر : �ل�صرية �لنبوية البن ه�صام )224/4( ، �لبد�ية و�لنهاية )227/6( .

)85( �لكامل البن �الأثري )280( .
)86( �نظر : �لكامل البن �الأثري )280( ، �لبد�ية و�لنهاية )227/6( .

)87( )87( )87( �ملغازي للو�قدي )476/2( .



23402341

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

وتاأجيله مراعاًة  اإبقائه  وبني   ، به  املنوطة  للم�سالح  ، وحتقيقًا  و�سلم  النبي �سلى اهلل عليه  الأمر  اإم�ساًء 
للم�صالح �ملذكورة ، وتوّخيًا للمقا�صد �مل�صار �إليها ، وتقدميًا ملا هو �أعجل و�أكرث �إحلاحًا ، و�عتبارً� مبا َطر�أَ 
ٍ على �الأّمة و�أحو�لها مما ي�صتوجُب �العتباُر ، فكان �لقر�ُر يف هذه �ملو�زنة مائاًل �إلى عدم �إنفاذ  من تغريُّ

جي�ض �أ�صامة ر�صي �هلل عنه .
ويف مقابل ذلك كان للخليفة �أبي بكر ر�صي �هلل عنه مو�زنٌة �أخرى يف �مل�صاألة ونظٌر خمتلٌف ، فاإنه 
اأَبىر�سي اهلل عنه اأ�سّد االإباء اإال اأن ينُفَذ اجلي�ُس قائاًل : “و�هلل ال �أحلُّ عقدًة َعَقدها ر�صوُل �هلل �صلى �هلل 
عليه و�صلم، ولو �أّن �لطرَي تخّطفنا ، و�ل�صباع من حول �ملدينة ، ولو �أّن �لكالَب جّرت باأرجل �أّمهات �ملوؤمنني 

الأجّهزّن جي�ض �أ�صامة”)88( ، و�أم�صاه ر�صي �هلل عنه .
فكان خروُج �جلي�ض و�إنفاُذه “�أعظَم �الأمور نفعًا للم�صلمني ؛ فاإّن �لعرب قالو� : لو مل يكن بهم قّوٌة مَلَا 

 )89( �أر�صلو� هذ� �جلي�ض ، فكّفو� عن كثرٍي مما كانو� يريدون �أن يفعلوه” . 
وجعل اجلي�ُس »ال ميرُّ بقبيٍل يريدون االرتداَد اإال قالوا : لوال اأّن لهوؤالء قّوًة ما خرج مثُل هوؤالء من 
وم فهزموهم وقتلوهم ، ورجعو� �صاملني ، فثبتو� على  وم ، فلَقو� �لرُّ عندهم ، ولكن َنَدُعهم حتى يلَقو� �لرُّ

�الإ�صالم« )90( .
فجمَع هذ� �لر�أُي بني بركة �الّتباع الأمر �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم باإنفاذ �جلي�ض ، وبني حتقيق 
�مل�صالح �ملن�صودة من �إعالن �لقّوة وبّث �لهيبة لدولة �الإ�صالم ، حتى “بلَغ ذلك ِهرْقَل وهو بحم�ض ، فدعا 
رُتكم فاأبيُتم �أن تقبلوه مّني، قد �صارت �لعرُب تاأتي م�صريَة �صهٍر ُتغري عليكم،  بطاِرقَته فقال: هذ� �لذي حذَّ

 )91( ثم ترجع من �صاعتها ومل ُتْكَلم” !! 
وكان ر�أُي �أبي بكر ر�صي �هلل عنه باإنفاذ �جلي�ض وما حتّقق به من خري�ٍت عظيمٍة وم�صالح كبى 

قٍة . من �الأمور �لِكبار �لتي با�صرها يف خالفته ر�صي �هلل عنه )92( ، �ملبنيَّة على نظٍر �صديٍد ومو�زنٍة موفَّ
و�مللحُظ ههنا �أمر�ن: �أّولهما: ذلك �لنظُر �ملتّقرُر عند �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم يف �عتماد )فقه 
�ملو�زنة( منهجًا التخاذ �لقر�ر�ت �حلا�صمة يف �الأمور �مل�صريّية ، فاإّن كال �لر�أيني يف �إنفاذ جي�ض �أ�صامة 

ر�صي �هلل عنه قائٌم على مو�زنٍة بني جملٍة من �مل�صالح و�الأهد�ف �لو�قعة و�ملتوّقعة ، حااًل وماآاًل .

)88( �لبد�ية و�لنهاية )227/6( .
)89( �لكامل البن �الأثري)280( .

)90( �لبد�ية و�لنهاية )228/6( .

)91( �ملغازي للو�قدي )478/2( .
)92( انظر : تاريخ اخللفاء )69( .

فقه املوازنات في الشريعة اإلسالمية .. تأصياًل وتطبيقًا
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و�الآخر: هو �أْخُذ �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم بِفقه �ملُو�زنة حتى مع وجود �لن�ّض �ل�صريح باإنفاذ جي�ض 
�أ�صامة ر�صي �هلل عنه يف �أو�خر و�صايا �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ، وذلك مو�زنٌة منهم بني �مل�صلحة �لتي 
ت�صّمنها �لن�ضُّ ، وبني �مل�صالح �الأخرى، ولي�ض يف ذلك تعطيٌل للن�ض وال جتاوٌز لداللته ، وهذ� �أفٌق فقهيٌّ 

ممتدٌّ لدى ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم جديٌر بالتاأّمل واالقتفاء !!
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املطلُب الثالُث : َجمُع امل�سحف يف خالفة اأبي بكر ر�سي اهلل عنه

ل تزل ق�سّيُة جمِع امل�سحف يف خالفة اأبي بكر ر�سي اهلل عنه مو�سع ا�ستدالٍل وا�ستنباٍط جلملة 
من �لق�صايا �ل�صرعية ، كاإجماع �ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم ، و�لعمل بامل�صلحة �ملر�صلة ، وما �إلى ذلك .
ُة م�صهورٌة ثابتٌة يف �ل�صحيح، ومو�صع �ل�صاهد منها قياُم �مل�صاألة �لتي �رتاآها عمر ر�صي �هلل  و�لق�صّ
عنه-و�نعقَد عليها �الإجماُع بعُد– على مو�زنٍة �صرعيٍة �صريحٍة ، بني عدم فعله يف حياة �لنبي �صلى �هلل 
عليه و�سلم وما يف ذلك من خ�سية االجرتاء واالإحداث ، وبني ما ا�سَتجّد من كرثة القتل يف اأو�ساط ُقّراء 
ال�سحابة وُحّفاظهم ر�سي اهلل عنهم يف حروب الرّدة ، وما يف ذلك من خ�سية �سياع القراآن وَفْقِده بَفْقد 

َحَملته .
جتّلى ذلك يف حو�ر عمر مع �أبي بكر ر�صي �هلل عنهما ، �إذ قال له : “�إّن �لقتل قد ��صتحرَّ يوم �ليمامة 
بُقّراء القراآن ، واإين اأخ�سى اأن ي�ستِحرَّ القتُل بالُقّراء باملواطن ، فيذهب كثرٌي من القراآن ، واإين اأرى اأن 
تاأُمر بَجمع القراآن ، قلُت )القائل اأبو بكر ر�سي اهلل عنه( لعمر : كيف تفعُل �سيئًا ل يفعله ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم ؟ قال عمُر : هذا واهلِل خرٌي ، فلم يزل عمُر ُيراجعني حتى �سرح اهلل �سدري لذلك ، وراأيُت 

يف ذلك �لذي ر�أى ُعمُر” )93( .
ثم تكّرر املوقُف ذاُته مع زيد بن ثابت ر�سي اهلل عنه ، ملا تكّلما اإليه وطلبا منه القياَم بَجْمع امل�سحف 

وكتابته، فامتنع متعّلاًل بالعّلة ذ�تها ، ثم �صرح �هلل �صدره لر�أيهما .
قال �بُن بّطال –رحمه �هلل-: “اإمنا َنَفر اأبو بكٍر اأّواًل ، ثّم زيُد بن ثابت ثانيًا ؛ الأنهما ل َيِجدا ر�سوَل 
ين على احتياط  اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم َفعَله ، فكِرها اأن ُيحاّل اأنُف�َسهما حمّل َمن يزيُد ِمن احتياِطه للدِّ
�لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم ، فلّما نّبههما عمُر على فائدة ذلك و�أنه خ�صية �أن يتغرّي �حلاُل يف �مل�صتقبل 

اإذا ل ُيجمع القراآُن في�سري اإلى حالة اخلفاء بعد ال�سهرة : رجعا اإليه” )94( .
�إّن جْمَع �مل�صحف �أمنوذٌج الأّي عمل �أو م�صروع يخدم �الإ�صالم ، ويحفظ على �مل�صلمني ديَنهم، مّما 
ت�ستدعيه احلاجُة، واختالُف الع�سر،وطروُء احلوادث، ولي�س له مثاٌل �سرعيٌّ �سريٌح ُين�َسب اإليه، و�سابُط 

ذلك �ملو�زنُة، �لتي قام عليها �أمر َجْمع �مل�صحف �أّول مرٍة يف خالفة �ل�صديق ر�صي �هلل عنه.    

)93( �حلديث �أخرجه �لبخاري : كتاب ف�صائل �لقر�آن ، باب جمع �لقر�آن )رقم 4986( .
)94( فتح �لباري )630/8( .

فقه املوازنات في الشريعة اإلسالمية .. تأصياًل وتطبيقًا
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اخلامتة

احلمد هلل اأّواًل واآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وبعد: 
فاأهمُّ ما ��صتمَل عليه �لبحُث هو �لتاأ�صيل �ل�صرعيُّ لـ«فقه �ملو�زنات« تنظريً� وتطبيقًا، من خالل :

1- �إثبات قيام جملة من �أ�صول �ل�صريعة وقو�عدها �لكّلّية على »�ملو�زنة«، مثل: �لتدرُّج يف �لت�صريع، 
�لذر�ئع،  و�صّد  �ملاآل،  �عتبار  وقاعدتي:  و�ملفا�صد،  �مل�صالح  تعار�ض  وقانون  و�حلكمة،  �ل�صريعة،  ومقا�صد 

و�ملفا�صلة بني �الأعمال.
2- تطبيقات �ملو�زنة يف بع�ض �حلو�دث �لكبى يف �ل�صرية �لنبوّية، مثل: �الإ�صر�ر و�جلهر بالدعوة، 

و�لهجرة، و�لتعامل مع عبد �هلل بن �أبّي بن �صلول.
3- تطبيقات �ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم لفقه �ملو�زنات يف بع�ض �ملو�قف �لكبى يف حياتهم بعد 
وفاة �لنبّي �صلى �هلل عليه و�صلم، مثل: مبا�صرة َغ�صل �لنبّي �صلى �هلل عليه و�صلم ودفنه بعد �ال�صتخالف، 

و�إنفاذ جي�ض �أ�صامة ر�صي �هلل عنه، وجمع �مل�صحف يف خالفة �أبي بكر ر�صي �هلل عنه .
فاإّن  �ملو�زنة”،  لـ”فقه  �ل�صرعّي  �لتاأ�صيل  �إلى  �إف�صائهما  يف  مبا�ِصَرين  �الأّوالن  �ملبحثان  كان  و�إذ� 
يف  ومعدوٌد  عليهم،  �هلل  ر�صو�ن  و�إجماِعهم  �ل�صحابة  فقِه  مكانُة  وهو  بوجٍه،  �لتاأ�صيل  يف  معدوٌد  �لثالَث 

، ال �إلى وحٍي رّباينٍّ مع�صوم. �لتطبيق بوجه �آخر؛ لكونه م�صتندً� �إلى �جتهاٍد ب�صريٍّ
وفريٌة،  كثريٌة  �ل�صحابة  وتطبيقات  �لنبوّية  �ل�صرية  يف  �ملو�زنة”  “فقه  لتطبيق  �ل�صاهدُة  و�الأمثلُة 
و�صلح  �الأحز�ب،  وغزوة  بدر،  وغزوة  باملدينة،  �ليهود  معاهدُة  ذلكم:  ومن  ��صتيعاَبها،  �لغر�ُض  يكن  مل 
�حلديبية، وفتح مكة، وقتال �ل�صحابة  ر�صو�ن �هلل عليهم للمرتّدين، و�إمنا كان �ملق�صوُد بياَن �عتبار “فقه 

�ملو�زنة” و�لعمل وْفَقُه.
وختامًا: فاحلاجُة ما�ّصٌة �ليوم �إلى �إحكام “فقه �ملو�زنات” يف م�ستويات خمتلفة: موازنٌة بني ظاهر 

ه  الن�ّس ومق�سده عند النظر واال�ستنباط، وموازنٌة بني مراتب االأحكام يف ال�سريعة جملًة؛ لتقدمي ما حقُّ
�لتقدمي، ومو�زنٌة بني م�صالح �ملجتمعات �مل�صلمة يف �صّلم �ل�صرورّيات و�حلاجّيات و�لتح�صينيات، ومو�زنٌة 
بني الواقع من امل�سالح واملفا�سد واملتوّقع ح�سوُلهما منهما، وموازنٌة بني الّر�سوخ يف فقه ال�سريعة واالإدراك 

�لو�عي لفقه �لو�قع.
و�حلمد هلل �لذي بنعمته تتمُّ �ل�صاحلات، و�صلى �هلل و�صّلم وبارك على عبده ور�صوله حممد، وعلى 

�آله و�صحبه �أجمعني .
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املراجع

1- اعتبار ماآالت االأفعال واأثرها الفقهي: د. وليد بن علي احل�سني ، ط)1( 1429 هـ ، د�ر �لتدمرية 
، �لريا�ض .

2- �العت�صام: �الإمام �أبو�إ�صحاق �إبر�هيم بن مو�صى �ل�صاطبي )790هـ(، ط)بدون(، 1402هـ، د�ر 
�ملعرفة، بريوت.

�مللّقن  بابن  �ملعروف  �الأن�صاري  �الإمام �حلافظ عمر بن علي  �الأحكام:  بفو�ئد عمدة  �الإعالم   -3
)804ه( ، حتقيق : عبد العزيز امل�سيقح ، ط )1( 1417هـ د�ر �لعا�صمة ، �لريا�ض .

4- �إعالم �ملوّقعني عن رّب �لعاملني: �صم�ض �لدين حممد بن �أبي بكر �بن قّيم �جلوزّية )751هـ( ، 
حتقيق : حممد حمي الدين عبداحلميد ، ط)2( 1397 هـ .

5- �لبحر �ملحيط يف �أ�صول �لفقه: �الإمام بدر �لدين حممد بن بهادر �لزرك�صي )794هـ(، حتقيق: 
د.حممد االأ�سقر واآخرون، ط)2( 1413هـ، وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية، الكويت.

من  فريق   : حتقيق   ، )774هـ(  الدم�سقي  كثري  بن  اإ�سماعيل  الفداء  الأبي  والنهاية:  البداية   -6
الباحثني ، ط )1( 1415هـ ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت .

 : ال�سيوطي )911هـ( ، حتقيق  بكر  اأبي  الرحمن بن  الدين عبد  االإمام جالل  تاريخ اخللفاء:   -7
حمدي الدمردا�س حممد ، ط )1( 1412ه ، ـ مكتبة نز�ر �لباز ، مكة �ملكرمة .

8- تاريخ خليفة بن خياط )240هـ( ، حتقيق : د.اأكرم �سياء العمري ، ط )2( 1405هـ ، د�ر طيبة 
، �لريا�ض .

9- ز�د �مل�صري يف علم �لتف�صري: �الإمام �أبو �لفرج عبد �لرحمن بن علي �جلوزي )597هـ( ، حتقيق 
: اأحمد �سم�س الدين ، ط )1( 1414هـ ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت .

، ط  ي�صار )151هـ( ، حتقيق : حممد حميد اهلل  �إ�صحاق بن  �إ�صحاق: حممد بن  10- �صرية �بن 
)بدون( ؛ معهد �لدر��صات و�الأبحاث للتعريب .

11- �ل�صرية �لنبوية: �أبو حممد عبد �مللك بن ه�صام �ملعافري )213 �أو 218هـ( ، حتقيق : م�صطفى 
ال�سقا ، واإبراهيم االأبياري ، وعبد احلفيظ �سلبي ، ط )1( 1412هـ ، د�ر �خلري ، بريوت .

12- ال�سرية النبوية يف �سوء امل�سادر االأ�سلية:د.مهدي رزق اهلل اأحمد ، ط )1( 1412هـ ، مركز 
�مللك في�صل للبحوث و�لدر��صات �الإ�صالمية ، �لريا�ض .

طبعة  هـ،   1425 هـ، ط)1(  �لبخاري )256(  �إ�صماعيل  بن  �الإمام حممد  �لبخاري:  �صحيح   -13

فقه املوازنات في الشريعة اإلسالمية .. تأصياًل وتطبيقًا
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م�صغوطة يف جملد، د�ر �ملعرفة، بريوت.
طبعة  هـ،   1425 ط)1(  )261هـ(،  �لني�صابوري  �حلجاج  بن  م�صلم  �الإمام  م�صلم:  �صحيح   -14

م�صغوطة يف جملد، د�ر �ملعرفة، بريوت.
�لع�صقالين  حجر  بن  علي  بن  �أحمد  �حلافظ  �الإمام  �لبخاري:  �صحيح  ب�صرح  �لباري  فتح   -15

)852هـ( ، ترقيم: حممد فوؤاد عبد الباقي ، ط )1( 1407هـ ، د�ر �لريان للرت�ث ، �لقاهرة.
16- �لفروق: �صهاب �لدين �أحمد بن �إدري�ض �لقر�يف )684 هـ( ، ط)بدون( ، عال الكتب ، بريوت.

17- فقه ال�سرية النبوية: د.حممد �سعيد رم�سان البوطي، ط)7( 1398 هـ ، د�ر �لفكر، دم�صق.
18- فقه ال�سرية النبوية: د. منري حممد غ�سبان ، ط )2( 1413هـ ، جامعة �أم �لقرى ، مكة �ملكرمة. 
19- قو�عد �الأحكام يف م�صالح �الأنام: �الإمام عّز �لدين عبد�لعزيز بن عبد�ل�صالم �ل�صلمي �ل�صافعي 

)660هـ(، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت.
20-�لكامل يف �لتاريخ: �الإمام عز�لدين علي بن حممد بن �الأثري )630هـ( ، �عتنى به: �أبو �صهيب 

الكرمي ، ط )بدون( ، طبعة م�سغوطة يف جملد واحد ، بيت االأفكار الدولية .
21- ل�سان العرب: جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور االإفريقي، م�سور عن ط )1( 1374 هـ، 

د�ر �صادر، بريوت.
22- جمموع فتاوى �صيخ �الإ�صالم �بن تيمية: جمع وترتيب: عبد�لرحمن بن حممد بن قا�صم ،  طبعة 

م�صّورة ، جممع �مللك فهد لطباعة �مل�صحف �ل�صريف )1416 هـ( .
23-�ملغازي: الأبي عبد �هلل حممد بن عمر �لو�قدي )207هـ( ، حتقيق : حممد عبد القادر عطا ، ط 

)1( 1424هـ ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت .
24- مفردات األفاظ القراآن: الراغب االأ�سفهاين )نحو 425 هـ( ، حتقيق : �صفو�ن عدنان د�ودي ، 

ط)2( 1418 ه ، د�ر �لقلم ، دم�صق . 
�لطاهر  حممد  حتقيق:   ، عا�صور  بن  �لطاهر  حممد  �لعالمة  �الإ�صالمية:  �ل�صريعة  مقا�صد   -25

املي�ساوي، ط)1( 1420 هـ، د�ر �لفجر – د�ر �لنفائ�ض، �الأردن.
26-مقايي�ض �للغة: �أبو �حل�صني �أحمد بن فار�ض بن زكريا )395 هـ( ، حتقيق : عبد�ل�صالم حممد 

هارون ، ط)بدون( ، دار اجليل ، بريوت .
27-�ملو�فقات يف �أ�صول �ل�صريعة: �الإمام �أبو �إ�صحاق �إبر�هيم بن مو�صى �ل�صاطبي )790هـ(، عناية: 

اإبراهيم رم�سان، ط)1( 1415 هـ، د�ر �ملعرفة، بريوت.
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تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه الموازنات

الدكتور/ عطية خمتار عطية ح�سني

الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم ال�سريعة

كلية ال�سريعة واأ�سول الدين- جامعة جنران
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املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على نبينا حممد و�آله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان �إلى 
يوم �لدين، �أما بعد:

فاإن عمر بن عبد �لعزيز قد جنح يف �إد�رة �لدولة �لإ�سالمية جناحا ملحوظا عندما تولى �خلالفة يف 
فرتة وجيزة جّد�، ونحج يف �إعادة �لدولة �إلى نحو ما كانت عليه يف عهد �خللفاء �لر��سدين: �أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي ر�سي �هلل عنهم �أجمعني، من �إحياء �ل�سنة، و�إماتة �لبدعة، ون�سر �لعدل و�مل�ساو�ة، وحماربة 
�لظلم و�لف�ساد، ويظلل ذلك ظالل و�رفة من �لأمن و�لأمان و�لرخاء، حتى ُعّد خام�س �خللفاء �لر��سدين.

ّل �إعجاب وتقدير من �ملعا�سرين له  ولقد كان هذ� �لنجاح �لباهر يف هذه �لفرتة �لق�سرية جد�، حمحَ
و�لذين جاءو� من بعدهم، و�سيظل هذ� �لإعجاب و�لتقدير �إلى قيام �ل�ساعة، ولو قلت: �إن هذ� �لإعجاب 
و�لتقدير كانا حمل �إجماع، و�سيظل كذلك ما ��ستمرت �لدنيا، مل يف يكن يف ذلك مبالغة ول جتاوز ول تعدٍّ 

يف �لقول و�حلكم، ول يقت�سر ذلك على �لدر��سني و�ملهتمني فح�سب، بل ميتد كذلك �إلى عامة �لنا�س.

له،  وترجمت  �لعزيز  عبد  بن  بعمر  �هتمت  �لتي  و�لدر��سات  �ملوؤلفات  تعّدد  قلُت،  ما  مظاهر  ومن 
ع �أن تتوقف هذه �لدر��سات  و�ألقت �ل�سوء على حياته ومناقبه، �أو جانب من جو�نب حياته �لرثية، ول ُيتوقَّ

وتلك �ملوؤلفات، بل �إنها يف ��ستمر�ر و�زدياد.

التي  واملخطوط-  املطبوع  اجلامعية-ومنها  والدرا�سات  املطبوعة  الكتب  عناوين  مراجعة  ويكفي 
�أبرزت حياة عمر وجهوده يف �لإ�سالم ويف حياة �مل�سلمني ورعايا �لدولة �لإ�سالمية.

نظري  لفت  �لعزيز،  عبد  بن  عمر  حياة  جو�نب  بع�س  على  �طلعت  عندما  نظري  لفت  مما  وكان 
تطبيقه لفقه املوازنات يف حكمه وحياته، ويف حماولته اإحياء ال�سنة واإماتة البدعة، وكنت اأرى اأن تطبيقه 
وتفعيله لهذ� �لفقه �ملهم، من عو�مل جناحه يف �إد�رة دولة �خلالفة ون�سر �لعدل يف �أرجائها ومنع �لظلم 

واجلور والف�ساد.

لذ� كان من تو�سياتي يف �آخر ر�سالتي للدكتور�ة، در��سة تفعيل عمر بن عبد �لعزيز لفقه �ملو�زنات، 
ملا لذلك من اأهمية يف اإبراز جانب الفقه التطبيقي اإن �سح هذا التعبري، وبلورة معامل منوذج ناجح ميّكن 
للم�سلمني -كلٌّ يف مكانه، وخا�سة �حلكام و�لولة- �أن ي�سرت�سدو� به يف �إ�سالح �لو�قع يف �سال�سة وتدرج، 

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات
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ودون �أن يرتتب على ذلك خلل �أو مفا�سد تذهب مبنافع �لإ�سالح وثماره �ملرجوة.

وهذ� ما حتاول هذه �لدر��سة �ملوجزة �ملتو��سعة جتليته و�إلقاء �ل�سوء عليه، وقد جاءت يف �ملباحث 
�لتالية:

�لتهميد: تعريف مبفرد�ت عنو�ن �لبحث.

�ملبحث �لأول: بيان �ملكانة �لعلمية لعمر بن عبد �لعزيز.

�ملبحث �لثاين: من مظاهر فقه �ملو�زنات عند عمر بن عبد �لعزيز.

املبحث الثالث: تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: املوازنة بني امل�سالح.

املطلب الثاين: املوازنة بني املفا�سد.

املطلب الثالث: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد.

املبحث الرابع: من عوامل جناح عمر يف تطبيق فقه املوازنات.

�ملبحث �خلام�س: من مظاهر جناح  عمر يف خالفته.

ثم �خلامتة، ويذكر فيها �أهم �لنتائج �لتي تو�سل �إليها �لباحث، و�أهم �لتو�سيات �لتي ير�ها �لباحث.

ثم �ملر�جع و�مل�سادر.

وهذا جهد املقّل، فما كان من توفيق فمن اهلل وحده، فله املنة والف�سل، واإن كانت الأخرى فمني ومن 
ال�سيطان.

و�هلل �أ�ساأل �ل�سد�د و�لتوفيق و�أن يجعل هذ� �لعمل خال�سا لوجهه.
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التمهيد:

تعريف مبفردات عنوان البحث: تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات:

“�لِفعل: كناية  �أما تفعيل فهو م�سدر �لفعل �لرباعي: فّعل، بت�سعيف �لعني)1(. وقال �بن منظور: 
واحلفر  الطني  َعَملِة  على  غاِلبة  �سفة  والَفَعلة:   .  . َفْعاًل.  َيْفَعل،  َفَعل،   ، متعدٍّ غري  اأَو  متعدٍّ  عمل  كل  عن 
هو   : اغايِنّ ال�سَّ وقال  الإن�سان،  َحَرَكُة  بالَك�ْسر:  “الِفْعُل  بيدي:  �لزحَ وقال  َيْفَعلون”)2(.  لأَنهم  ونحوهما، 
، كما  اإحداُث كلِّ �سيٍء من عَمٍل اأو غرِيه، فهو اأََخ�صُّ من العَمل، اأو ِكنايٌة عن كلِّ عَمٍل، ُمَتَعدٍّ اأو غرِي ُمتَعدٍّ
ٍر، وهو عامٌّ ملا كان باإيجاِده اأو بغرِيه، ومِلا كان  م)3(. . . وقال الراغُب: الِفْعُل: التاأثرُي من جهِة ُموؤَثِّ يف �ملُحكحَ
ْنُع  لِعلٍم اأو بغرِيه، ومِلا كان بَق�سٍد اأو غرِيه، ومِلا كان من الإن�ساِن اأو احلَيواِن اأواجَلماد، والعَمُل ِمثُله، وال�سَّ

اأَخ�صُّ منهما)4(”)5(.

واملق�سود بالتفعيل هنا: التن�سيط واإعادة التطبيق، والإحياء بعد الإهمال والن�سيان اأو عدم الهتمام؛ 
لأّي �سبب من �لأ�سباب.

له  ُترجمت  �إلى مزيد تعريف، وقد  لحَم معروف ل يحتاج  عحَ �لعزيز فهو  �لتعريف بعمر بن عبد  و�أما 
يف  ومنهجه  اإ�سالحاته  حول  وعلمية  اأكادميية  درا�سات  كتبت  كما  واجلديد،  القدمي  يف  م�ستقلة  تراجم 

�لإ�سالح �ل�سيا�سي و�لإد�ري و�ملجتمعي و�لق�سائي ونحو ذلك.

فهو بحقٍّ �سخ�سية ثرية علما وعمال، وفكرا وتطبيقا، ول اأظن اأن كالمي عنه �سي�سيف اإليه جديدا، 
ولكن يهّمني يف هذ� �لبحث هو تفعيله لفقه �ملو�زنات.

)1( ينظر: همع الهوامع يف �سرح جمع اجلوامع: ال�سيوطي: جالل الدين عبد الرحمن )911ه(، حتقيق: عبد �حلميد 
هند�وي، �ملكتبة �لتوفيقية، م�سر، 324/2. 

)2( ل�سان �لعرب: �بن منظور: حممد بن مكرم )711ه(، دار �سادر، بريوت، ط1، 528/11. 
)3( املحكم واملحيط الأعظم: ابن �سيدة: على بن اإ�سماعيل )458ه(، حتقيق: عبد �حلميد هند�وي، د�ر �لكتب �لعلمية، 

بريوت، ط2000م، 163/2. 
)4( املفردات يف غريب القراآن: الراغب الأ�سبهاين: احل�سني بن حممد )502ه �أو 565ه(، حتقيق: �سفو�ن عدنان د�ودي، 

دار العلم، دم�سق، ط 1412ه، �س 640. 
)5( تاج �لعرو�س من جو�هر �لقامو�س: مرت�سى �لزبيدي: حممد بن حممد )1205ه(، دار الهداية، دون بيانات اأخرى. 

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات
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وفقه �ملو�زنات قائم على �مل�سالح و�ملفا�سد، و�لرتجيح بني �مل�سالح، �أو بني �ملفا�سد، �أو بني �مل�سالح 
و�ملفا�سد، لذ� ُي�ستح�سن �أن �أعرف �مل�سلحة و�ملف�سدة.

من  و�ل�سالمة  �ل�ستقامة  معنيان:  له  بدوره  وهو  �ل�سالح،  �لأول:  معنيان:  لها  �للغة  يف  فامل�سلحة 
�لعيب. �أما �ملعنى �لآخر للم�سلحة فهو �ملنفعة)6(.

بال�سوابط  امللتزم  الفعل  على  املرتّتب  النافع  الأثر  باأنها:  تعريفها  فيمكن  ا�سطالحا  تعريفها  واأما 
�ل�سرعية �لتي ترمي �إلى حتقيق مق�سود �ل�سارع من �لت�سريع جلبا ل�سعادة �لدنيا و�لآخرة)7(.

و�أما �ملف�سدة يف �للغة فلها معنيان: �لأول �ل�سرر، و�لآخر: �ل�سبب �ملوؤدي �إلى �لف�ساد)8(.

اأما املف�سدة يف ال�سطالح فيمكن تعريفها باأنها: الأثر ال�ساّر املرتتب على الفعل املخالف لل�سوابط 
�ل�سرعية �لتي تهدف �إلى �إقامة م�سالح �خللق يف �لدنيا و�لآخرة)9(.

اأما املوازنة فاأ�سلها َوَزن، ومن معانيه: وزن ال�سيء: رجح، ووزن ال�سيء: قّدره بوا�سطة امليزان، ورفعه 
ه، ومنه وزن �لكالم)10(. بيده ليعرف ثقلحَه وخّفتحَه، وكذلك قدرحَ

واأما املوازنة فيقال: وازن بني ال�سيئني، موازنة، وِوزانا: �ساوى وعادل)11(، وو�زن �ل�سيء بال�سيء: 
�ساو�ه وعادله وحاذ�ه)12(.

ترجيح  �إلى  هذ�  يوؤدي  وقد  و�ملحاذ�ة،  و�ملقابلة  و�ملعادلة  �مل�ساو�ة  �للغة:  معناها يف  �ملو�زنة  �أن  �أي 

)6( املعجم الو�سيط: جممع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، ا�ستانبول، تركيا، بدون بيانات اأخرى، 520/1. 
)7( املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سالمية: د. يو�سف حامد العامل، معهد الفكر العاملي الإ�سالمي، ط2، 1415ه =1994م، 

�س140. بت�سرف. 
)8( املعجم الو�سيط 688/2. 

)9( فقه املوازنات واأثره يف املعامالت املالية: عطية خمتار عطية ح�سني، ر�سالة دكتوراة، مقدمة اإلى جامعة عني �سم�ص 
بالقاهرة 1427هـ=2006م، غري من�سورة، �ص63. 

املعجم الو�سيط 1029/2. وينظر: ل�سان �لعرب 446/13، وتاج �لعرو�س 250/36.   )10(
ل�سان �لعرب 446/13، والو�سيط 1029/2.    )11(

القامو�ص املحيط �ص 1597، و�سرحه تاج �لعرو�س 571/18، ول�سان �لعرب 446/13، والو�سيط 1092/2.    )12(
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و�ختيار.

اأو بني املفا�سد بع�سها  اأما املوازنة ا�سطالحا فهي: املقابلة وامل�ساواة بني امل�سالح بع�سها ببع�ص، 
ببع�ص، اأو بني امل�سالح واملفا�سد عند اجتماعها، لتقدمي الأَولى بالتقدمي اإن تعذر فعل امل�سالح كّلها اأو درء 

�ملفا�سد كّلها، �أو فعل �مل�سالح ودرء �ملفا�سد)13(.

و�ملو�زنة بهذ� �ملعنى ي�سبقها وجود �لتعادل و�لتعار�س �أو �لتز�حم، ثم يتلوها ويرتتب عليها �لرتجيُح 
والتقدمُي غالبا، واجلمُع نادرا)14(.

�أما عن تعريف فقه �ملو�زنات بو�سفه ِعلما ولقبا فهو: قو�عد �لرتجيح بني �مل�سالح �أو �ملفا�سد، �أو بني 
�مل�سالح و�ملفا�سد عند �لتعار�س �أو �لتز�حم)15(.

فقّدم  �لرتجيح،  هذ�  طّبق  كيف  بيان  هو  �ملو�زنات  لفقه  �لعزيز   عبد  بن  عمر  بتفعيل  و�ملق�سود 
امل�سلحة التي حتتاج اإلى تقدمي، واأخّر امل�سلحة التي مكانها التاأخري، اإن تعذر عليه اجلمع بينهما، وكذلك 
الأمر يف فعل  اإن تعذر عليه  دفعهما معا، وكذلك  جتّنبه وقوع املف�سدة الكربى بفعل املف�سدة ال�سغرى، 
امل�سلحة واإْن �ساحبها مف�سدة، لكن كان فعل امل�سلحة اأكرث نفعا من درء املف�سدة، وكذلك الأمر يف اجتناب 

�ملف�سدة لكونها �أكرث �سرر� من �مل�سلحة �مل�ساحبة، وهذ� �إن تعذر عليه فعل �مل�سلحة ودفع �ملف�سدة.

)13(  ينظر: قو�عد �لأحكام يف م�سالح �لأنام: �لعز: عبد �لعزيز بن عبد �ل�سالم )660ه(، ر�جعه طه عبد �لرءوف �سعد، 
دار اجليل، بريوت، ط2، 1400هـ=1980م، 60/1 وما بعدها، وجمموع الفتاوى: ابن تيمية: اأحمد بن عبد احلليم 
)728ه(، جمع وترتيب عبد الرحمن بن حممد النجدي، وابنه حممد، ت�سوير عن الطبعة الأولى 1398ه، 48/20، 
ويف فقه الأولويات: د. يو�سف القر�ساوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط4، 1421هـ= 2000م، �س25، وفقه �ملو�زنات 

و�أثره يف �ملعامالت �ملالية، �س22. 
)14( فقه �ملو�زنات و�أثره يف �ملعامالت �ملالية، �س22. 
)15( فقه �ملو�زنات و�أثره يف �ملعامالت �ملالية، �س28. 

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات
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املبحث الأول: بيان املكانة العلمية لعمر بن عبد العزيز:

تعلم عمر بن عبد �لعزيز �لعلم على يد علماء �ملدينة وفقهائها، وكان ياأتي وهو �سغري عّم �أمه عبد 
اهلل بن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنهما)16(. وكان حري�سا على تعّلم �لعلم و�لتاأّدب باآد�به، قال لأبيه ملا 
عنّي �أبوه و�ليا على م�سر، و�أر�د �إخر�جه معه، قال له: “يا اأبت، اأو غري ذلك؟ لعله اأن يكون اأنفع يل ولك: 
ترحل بي �إلى �ملدينة فاأقعد �إلى فقهاء �أهلها، و�أتاأّدب باآد�بهم. فوّجهه �إلى �ملدينة، فقعد مع م�سايخ قري�س 

وجتّنب �سبابهم)17(. »فا�ستهر بها بالعلم و�لعقل مع حد�ثة �سّنه«)18(.

قال ابن اجلوزي: “�أ�سند عمر بن عبد �لعزيز ر�سي �هلل عنه �حلديث عن جماعة من �ل�سحابة، 
وعن جماعة من كبار �لتابعني، �إل �أنه كان م�سغول عن �لرو�ية، فلذلك قّل حديثه”)19(.

وت�سعني  اإلى ثالث  وثمانني  �سنة �ست  املدينة من  وّله على  امللك  الوليد بن عبد  اأن  ان�سغاله  و�سبب 
)86هـ-93هـ()20(. وملا تولى �سليمان بن عبد �مللك �خلالفة، كان عمر وزير� له، قال �ل�سيوطي: “ومن 

حما�سنه �أن عمر بن عبد �لعزيز كان له كالوزير، فكان ميتثل �أو�مره يف �خلري”)21(.

وتولى اخلالفة يف �سفر �سنة ت�سع وت�سعني، وتويف يف رجب �سنة اإحدى ومائة، وقد مكث يف اخلالفة 
�سنتني وخم�سة �أ�سهر، ومات وله من �لعمر ت�سع وثالثون �سنة و�ستة �أ�سهر)22(.

�أحمد عبيد،  و�أ�سحابه: حممد بن عبد �حلكم )214ه(، حتقيق:  �لعزيز على ما رو�ه مالك  )16( �سرية عمر بن عبد 
مراجعة: اأحمد عبد التواب عو�ص، دار الف�سيلة، القاهرة، دون بيانات اأخرى، �ص30. 

)17( تاريخ دم�سق 138-137/45. 
)18( �سري �أعالم �لنبالء: �لذهبي: حممد بن �أحمد )748ه(، حتقيق جمموعة من الباحثني باإ�سراف �سعيب الأرنوؤوط، 

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط3، 1405هـ=1985م. 117/5. 
)19( �سرية عمر بن عبد العزيز: ابن اجلوزي: عبد الرحمن بن علي )597ه(، دار ومكتبة الهالل، بريوت، ط 2003م، 

�س31. 
)20( تاريخ �خللفاء: �ل�سيوطي: جالل �لدين عبد �لرحمن )911ه(، دار الغد اجلديد، القاهرة، ط1، 1428هـ=2007م، 

�س223. 
)21( تاريخ �خللفاء �س219. 

العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  �سريي،  علي  بن عمر)774ه(، حتقيق:  �إ�سماعيل  كثري:  �بن  و�لنهاية:  �لبد�ية  ينظر:   )22(
بريوت، ط1، 1408هـ=1988م، 208/9، 216-217، وتاريخ �خللفاء �س237، 244. 
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اأعمال  وليه من  فيما  اأظهر  اأنه  اإل  الق�سري  ورغم عمره  العلم وحت�سيله  ان�سغاله عن طلب  ورغم 
اإدارية و�سيا�سية فقها وتقوى وجناحا ما دّل على ر�سوخ قدمه يف الفقه وال�سيا�سة والإدارة والزهد والورع، 

وقد �سهد له بذلك �أعالم ع�سره ومن جاء بعدهم، وميكن ت�سنيف هذه �ل�سهاد�ت على �لنحو �لتايل:

- �أنه من �لتابعني �لأجاّلء، قال �بن كثري: كان عمر تابعيا جليال)23(.

�لعابد  �لز�هد  �ملجتهد  �لعالمة  �لإمام �حلافظ  “هو  �لذهبي:  �أئمة �لجتهاد، قال عنه  - كان من 
�ل�سيد �أمري �ملوؤمنني حقا. . . وكان من �أئمة �لجتهاد، ومن �خللفاء �لر��سدين”)24(.

- كان يحتج بقوله: قال �أحمد بن حنبل: “ل �أدري قول �أحد من �لتابعني حجة �إل قول عمر بن عبد 
�لعزيز”)25(.

- اأنه اإمام ُهدى يهتدى به ويقتدى: قال ابن كثري: “وقد ن�س على خالفته وعدله وكونه من �خللفاء 
الرا�سدين غري واحد من الأئمة”)26(. وكان ابن �سريين اإذا �سئل عن الِطالء)27(  قال: نهى عنه �إمام 
الهدى، يعني عمر بن عبد العزيز)28(. وقال �سفيان: ل �أو�فق  ر�أي �أحد �أحّب �إيّل من عمر بن عبد �لعزيز؛ 

لأنه كان اإمام ُهدى)29(.

عنهم  �هلل  ر�سي  وعلي  وعثمان  وعمر  بكر  �أبي  نهج  على  فهو  �لر��سدين،  �خللفاء  خام�س  �أنه   -
 ، َلَفاُء َخْم�َسٌة: اأَُبو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َوَعِليٌّ اأجمعني، وقد مّر قريبا قول ابن كثري، وقال �سفيان الثوري: اخْلُ

)23( �لبد�ية و�لنهاية9/ 217. 
)24( �سري �أعالم �لنبالء 114/5. 

)25( �لبد�ية و�لنهاية 221/6، 274، 217/9. 
)26( �لبد�ية و�لنهاية 221/6. 

)27( الطالء: ما خرث من اخلمر. مو�سوعة فقه عمر بن عبد العزيز: د. حممد روا�ص قلعة جي، دار النفائ�ص، بريوت، 
ط1، 1426هـ=2005م، �س385. 

)28( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص93، وتاريخ �خللفاء �س226، وينظر نهي عمر بن عبد العزيز عن الطالء: �سرية عمر 
لبن عبد �حلكم �س101. 

)29( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص92. هكذا يف املطبوع، ولعل �سوابها: لئن اأوافق راأي اأحد اأحب اإيل. . . 

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات
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�أئمة �لجتهاد، ومن �خللفاء  اْلَعِزيِز ر�سي اهلل عنهم )30(. وقال �لذهبي عنه: وكان من  َعْبِد  ْبُن  َوُعَمُر 
�لر��سدين)31(. وقال �ل�سيوطي عنه: “خام�س �خللفاء �لر��سدين”)32(.

- �أنه �لز�هد بحق: قال مالك بن دينار: �لنا�س يقولون: مالك بن دينار ز�هد، �إمنا �لز�هد عمر بن 
عبد �لعزيز �لذي �أتته �لدنيا فرتكها)33(. وقال �أبو �سليمان �لد�ر�ين رّد� على من �ساأله عن �سبب تف�سيله 
ين يف �لزهد، قال: ل جتعل من جّرب كمن مل يجّرب، �إّن من جرت  رحَ لعمر بن عبد �لعزيز على �أُوي�س �لقحَ

�لدنيا على يديه لي�س لها يف قلبه موقع �أف�سل ممن مل جتر على يديه و�إن مل يكن لها يف قلبه موقع)34(.

- اأنه جمّدد املائة الهجرية الأولى: قال اأحمد بن حنبل: يروى يف احلديث: “�إن �هلل يبعث على ر�أ�س 
كل مائة عام من ي�سّحح لهذه �لأمة دينها”)35(، فنظرنا يف �ملائة �لأولى فاإذ� هو عمر بن عبد �لعزيز، 

ونظرنا يف �ملائة �لثانية فرن�ه �ل�سافعي”)36(.

وقال �أحمد بن حنبل كذلك: “�إن �هلل يقّي�س للنا�س يف كل ر�أ�س مائة �سنة من يعّلمهم �ل�سنن وينفي 
عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �لكذب، فنظرنا فاإذ� يف ر�أ�س �ملائة عمر بن عبد �لعزيز، ويف ر�أ�س 

�ملائتني �ل�سافعي)37(.

ا يف الإ�سالم والفقه  اأثر كبري جدًّ اأمام �سخ�سية لها  اأننا  وكل هذه ال�سفات التي �سبقت تدل على 
وتاريخ �مل�سلمني ودولة �لإ�سالم، لذ� كان �إبر�ز بع�س جهوده يف فقه �ملو�زنات �أمر� مهما، ليكون متاحا �أمام 
�ل�سا�سة وولة �لأمر  �لد�ر�سني و�ملتعلمني و�ملنّظرين و�ملفّكرين، ف�سال عن  �لفقه من  من له عالقة بهذ� 

و�مل�سلحني.

)30( �أخرجه �أبو د�ود يف �سننه 4631، وينظر �سرية عمر بن عبد العزيز لبن اجلوزي �ص92-91. 
)31( �سري �أعالم �لنبالء 114/5. 

)32( تاريخ �خللفاء �س222. 
)33( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص203. 
)34( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص203. 

)35( �أخرجه �بو د�ود 4291، و�حلاكم يف �مل�ستدرك 568/4، و�لبيهقي يف معرفة �ل�سنن و�لآثار 208/1 عن �أبي هريرة 
م�سكاة  الألباين يف  و�سححه  ِديَنَها«.  َلَها  ُد  ُيَجدِّ َمْن  �َسَنٍة  ِماَئِة  ُكلِّ  َراأْ�ِص  َعَلى  ِة  الأُمَّ ِلَهِذِه  َيْبَعُث   َ اهللَّ »اإِنَّ  مرفوعا: 

�مل�سابيح 53/1. 
)36( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص93-92. 

)37(�سرية عمر لبن اجلوزي �ص 93. 
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املبحث الثاين: من مظاهر فقه املوازنات عند عمر بن عبد العزيز:

باختياٍر ما، وهذا  قام  اأنه  تدّل على  التي  والأفعال  الأقوال  املوازنات عند عمر  اأعني مبظاهر فقه 
�لختيار كان ناجتا  يف �لغالب عن مو�زنة وترجيح، ومل يكن كيفما �تفق، ول كيفما وقع، بل كان نتيجة نظر 
وبحث و�إجر�ء مو�زنة بني �لأمور، حتى خرج من ذلك باختيار�ته �أو تف�سيالته �أو �أولوياته، وميكن ت�سنيف 
هذه املظاهر على النحو التايل، مع مالحظة اأن التعليق عليها �سيكون خمت�سرا جدا، نظرا لطبيعة هذا 
وال�ستنباط  وال�ستنتاج  بالتحليل  عليها  اأعّلق  اأن  امل�ستقبل  يف  الفر�سة  تتاح  اأن  اآمال  املخت�سر،  البحث 

والتقومي:

اأول: من مظاهر فقه املوازنات املتعلقة ب�سفاته ال�سخ�سية:

ثانيا: من مظاهر فقه املوازنات عند عمر يف جمال التعليم والتعلم.

ثالثا: من مظاهر فقه املوازنات عند عمر يف جمال الإ�سالح.

رابعا: من مظاهر فقه املوازنات عند عمر يف جمال اإدارته للدولة.

خام�سا: من مظاهر فقه املوازنات عند عمر يف جمال العقوبة واإيقاعها.

اأّوًل: من مظاهر فقه املوازنات املتعلقة ب�سفاته ال�سخ�سية:

1-نف�سه كانت تّواقة اإلى معايل الأمور: قال عن نف�سه: كانت يل نف�ص تّواقة فكنت ل اأنال منها �سيئا 
�إل تاقت �إلى ما هو �أعظم، فلما بلغت نف�سي �لغاية تاقت �إلى �لآخرة)38(. وقال كذلك: لقد ر�أيتني و�أنا 
باملدينة غالم مع الغلمان، ثم تاقت نف�سي اإلى العلم اإلى العربية وال�سعر فاأ�سبت منه حاجتي وماكنت اأريد، 
ثم تاقت اإلى ال�سلطان فا�سُتعملت على املدينة، ثم تاقت نف�سي واأنا يف ال�سلطان اإلى اللب�ص والعي�ص الطيب، 
فما علمت اأن اأحدا من اأهل بيتي ول غريهم كانوا يف مثل ما كنت فيه، ثم تاقت نف�سي اإلى الآخرة والعمل 

بالعدل، فاأنا �أرجو �أن �أنال ما تاقت نف�سي �إليه من �أمر �آخرتي، فل�ست بالذي �أُهِلك �آخرتي بدنياهم)39(.

)38( حلية �لأولياء 331/5، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص101. 
)39( حلية �لأولياء 332/5، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص102. 

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات
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ول �سك �أن �لنف�س �لتو�قة للمعايل تكون تو�قة لختيار خري �خلريين ودفع �سر �ل�سرين، �إن مل تتمكن 
من فعل �خلريين معا، و�جنتاب �ل�سرين معا، وهذ� عني فقه �ملو�زنات.

2-�إدر�كه لنعمة �لعقل �لذي حباه �هلل به، فقد كان يقول: �إن يل عقال �أخاف �أن يعّذبني �هلل عليه)40(. 
ويبدو يل اأن من اأ�سباب خوف عمر من تعذيب اهلل على عقله الذي حباه به، هو اأن ي�سيء ا�ستخدام عقله 
والأعمال  والأقوال  الفكر  بالدون يف  ير�سى  اأنه  اأو  الأهم،  املهم ويرتك  الأمر  الأمور، فيختار  يف معاجلة 
والأخالق وال�سجايا، لذا كان يرى اأن ا�ستخدام العقل يف التفكر يف نعم اهلل واآلئه من اأف�سل العبادة، لكون 
النافع  املنقطع، وما يبقى على ما  يفنى، وتختار  الدائم على  النف�ص، فتختار  ذلك يورث عظمة اهلل يف 
وترتك ال�سار، وتختار الأنفع على النافع، وتدفع ما هو اأكرث �سررا بفعل الأقّل �سررا منه، قال عمر بن عبد 

�لعزيز: �لكالم بذكر �هلل U ح�سن، و�لفكرة يف نعم �هلل �أف�سل �لعبادة)41(.

3-كان حري�سا على جمال�سة العقالء واأ�سحاب الراأي ال�سديد: قال ميمون بن مهران: كنت يف �سمر 
مع عمر بن عبد العزيز ذات ليلة، فقلت له: يا اأمري املوؤمنني، ما بقاوؤك على ما اأرى: اأنت بالنهار م�سغول يف 
حوائج النا�ص، وبالليل اأنت معنا ههنا، ثم اهلل اأعلم مبا تخلو به؟ قال: فعدل عن جوابي، وقال: يا ميمون، 

�إين وجدت لقاء  �لرجال تلقيحا لألبابهم)42(.

ول �سك اأن هذا التلقيح وال�سحذ للعقول، �سيوؤدي اإلى طرح اآراء عدة واأفكار خمتلفة وروؤى متعددة مع 
اكتمال يف الن�سج وزيادة يف العمق، فيختار عمر منها الأ�سلح والأنفع والأكرث �سدادا، اأي اأن مالقاة الرجال 

وطرح �لأفكار من �لأ�سباب �ملعينة لتفعيل فقه �ملو�زنات.

4-دعاوؤه باأن ير�سيه اهلل بقدره: وذلك حتى ير�سى باختيار اهلل له، فال يتعجل ما اأخّر، ول يطلب 
رك، حتى ل  دحَ ني بق�سائك، وبارك يل يف قحَ تاأخري ما عّجل، فقد كان كثري� ما يدعو بهذ� �لدعاء: �للهم ر�سّ

�أحب تعجيل �سيء �أّخرته، ول تاأخري �سيء عّجلته)43(.

كاأنه يف هذا الدعاء يطلب اأنه يلهمه اهلل فقه املوازنات يف حياته، فري�سى باختيار اهلل له؛ لأنه خري 
يقينا، ل �سّر فيه ول �سوء، واإن ظهر يف بع�ص الأحيان لبع�ص النا�ص غري ذلك. قال عمر: ما برح بي هذا 

)40(�سرية عمر لبن اجلوزي �ص 252. 
)41( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص263. 

)42( الطبقات الكربي 371/5، وحلية �لأولياء 340/5، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص 98-97. 
)43(  �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س114، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص 256. 
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الدعاء، حتى لقد اأ�سبحت ومايل �سيء من الأمور هوًى اإل يف مو�سع الق�ساء)44(.

5-كان يقول: �أف�سل �لأعمال ما �أكرهت عليه �لنفو�س)45(.

اإليه،  تن�سط  وتنفر منه ول  الغالب،  النف�ص يف  ُتقِبل عليه  املفيد ل  النافع  العمل  لأن  وهذه موازنة؛ 
بخالف العمل غري الأف�سل؛ فاإن النف�ص متيل اإليه لكونه �سهال ت�ساحبه متعة، لكنها يف الغالب متعة زائفة، 
بل قد تكون حمرمة، فيعقب ذلك ندم وح�سرة وخ�سران، ف�سال عن ترّتب اجلزاء اأو العقاب، اأما العمل 
اإذا كان نفعه اأخرويا فاإن النف�ص جُترَب عليه وُتكَره على فعله؛ لأن فائدته اأكرب من �سرر  النافع وخا�سة 
اُر  ْت النَّ ُة ِبامْلََكاِرِه َوُحفَّ نَّ ْت اجْلَ �لإجبار �إن �سح �أن ي�سمى هذ� �لإجبار �سرر�، ويف �حلديث �ل�سحيح: “ُحفَّ

�ِت”)46(. وحَ هحَ ِبال�سَّ

ثانيا: من مظاهر فقه املوازنات عند عمر بن عبد العزيز يف جمال العلم والتعليم.

1-اهتمامه بتعليم الفقه الأكرب: فقد قال لأحد الآباء: علمه )اأي ابن الرجل( الفقه الأكرب؟ قال 
الرجل: وما الفقه الأكرب؟ قال: القناعة وكّف الأذى)47(. وهذ� �إر�ساد للمربني و�ملعلمني �أن يبدءو� بغر�س 
الأخالق الفا�سلة يف نفو�ص النا�سئة؛ لأنه بدونها ي�سري ما يتعلمه غري نافع، اأو لي�ص له كبري نفع، بل قد 
ي�سره ويوؤذيه، فاإذا تعلم الن�صء القناعة اأراح نف�سه من اجلري وراء ما لي�ص حتت يديه، فيقي نف�سه الوقوع 
يف املهالك والآثام، التي �سيقع فيها لو مل يتحلَّ بالقناعة وغلب عليه الطمع وال�سره، كما اأن القناعة جتعله 
ي�سعد اأو ير�سى مبا حتت يده، فال يثقل قلبه مبا عند غريه وما ي�سحب ذلك عادة من ح�سد وحقد وغيبة 
اإذا كّف اأذاه عن غريه ارتاح واأراح، فاإن مل يكن م�سدرا  ومنيمة ومتّني زوال التعمة، ومن ناحية اأخرى 

للخري مل يكن م�سدرا لل�سر.

ومن �ملالحظ �أن �لقناعة تقوم يف جزء منها على �ملو�زنات، لأنه و�إن كان يو�زن بني ما حتت يديه 
وما حتت يدي غريه، فاإنه ينظر كذلك اإلى من هو دونه، فيقنع وير�سى ول ي�سخط، فيكون متوازنا نف�سيا 
الفعل يحقق  اأو  بالقول  النا�ص  فاإن كان العتداء على  الأذى،  الأمر يف كّف  و�سعوريا واجتماعيا. وكذلك 

)44(  �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س114، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص 256. 
�سرية عمر لبن اجلوزي �ص 273.   )45(

)46(  متفق عليه: اأخرجه البخاري 6487، وم�سلم 2822 من حديث �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه. 
)47(  �سرية عمر لبن اجلوزي �ص 303. 
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للنف�ص �سهوة القهر والت�سلط والنتقام، اإل اأنه يوقع املعتدي يف دائرة الفعل ورّد الفعل، مما يجعله يخ�سر 
يف بع�ص ما يخ�سر طماأنينة نف�سه و�سكينتها، وهذا �سرر �سديد ميكن اجتنابه بكف الأذى.

2-�لعمل بعد �لعلم: لأن �لعمل قبل �لعلم �سيوؤدي �إلى �ل�سرر و�لف�ساد و�إن ق�سد به �ساحُبه �لإ�سالح 
و�خلري، قال عمر: من عمل بغري علم كان ما يف�سد �أكرث ما ي�سلح)48(. وقريبا من هذ� قوله: من عبد �هلل 

بغري علم كان ما يف�سده �أكرث مما ي�سلحه)49(.

نفعا  و�أبقى  �أجر�  �أعظم  بل هي  كال�سدقة،  �ملوعظة  �إن  يقول عمر:  �لهدية:  �أف�سل من  3-�ملوعظة 
ا َلَكلمة َيِعظ بها الرجل املوؤمن اأخاه ليزداد بها يف هدى رغبة،  واأح�سن ذخرا، واأوجب على املرء املوؤمن، حقًّ
خري من مال يت�سدق به عليه واإن كان به اإليه حاجة، ومَلَا ُيدِرك اأخوك مبوعظتك من الهدى خري مما ينال 

ب�سدقتك من �لدنيا)50(.

4-ل ي�سرتط يف النا�سح ا�ستكمال الف�سائل كّلها، ول يف احلاكم الكفاءة العليا؛ لأنه لو ا�سرتط ذلك 
ملا قامت للحق دولة، ول�ساعت م�سالح �لدنيا و�لآخرة. كتب عمر �إلى بع�س �لأجناد ر�سالة طويلة منها: 
فاإين لأعظك بهذا واإين لكثري الإ�سراف على نف�سي، غري حُمِكم لكثري من اأمري، ولو اأّن املرء مل يعظ اأخاه 
حتى ُيحِكم نف�سه وَيكُمل يف الذي ُخِلق له لعبادة ربه، اإذًا لتواكل النا�ص باخلري، واإذًا ُيرَفع الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، و اإذًا ل�سُتِحّلت املحارم، وقّل الواعظون وال�ساعون هلل بالن�سيحة يف الأر�ص”)51(. وقد 
ا�ستعمل عمر ميمون بن مهران على اجلزيرة، على ق�سائها وعلى خراجها، فكتب اإليه ميمون ي�ستعفيه، 
الطّيب،  اْجِب اخلراج  اإليه:  �سيخ �سعيف رقيق، فكتب  واأنا  النا�ص  اأق�سي بني  اأطيق،  كّلفتني ما ل  وقال: 
و�ق�س ما ��ستبان لك، و�إذ� �لتب�س عليك �أمر فارفعه �إيّل، فاإن �لنا�س لو كانو� �إذ� كرث عليهم �سيء تركوه، 

ما قام لهم دين ول دنيا)52(.

اأن  اأحّب  ما  قال:  اأنه  عنه  يروى  بعدهم:  جاء  ملن  و�سعة  رحمة  ال�سحابة  اختالف  يف  يرى  5-كان 
اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مل يختلفوا، لأنه لو كانوا قول واحدا كان النا�ص يف �سيق، واإنهم 

)48( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص 275-276، �س299. 
)49( �لبد�ية و�لنهاية 226/9. 

)50( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س 136. 
)51( حلية �لأولياء 276/5-277، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص133-134، �س 274. 

)52( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص 141-140. 
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اأئمة يقتدى بهم، فلو اأخذ رجل بقول اأحدهم كان يف �سعة)53(.

ه،  6-تعّلم �لعلم مبا ينا�سب �حلال: قال عمر: كنت �أ�سحب �لنا�س �سر�تحَهم، و�أطلب من �لعلم �سريفحَ
فلما ُوِلّيت اأمر النا�ص احتجت اإلى اأن اأعلم �َسف�ساف العلم، فتعلموا من العلم جيده ورديئه و�سف�سافه)54(. 
ولعل مق�سود عمر برديء العلم و�سف�سافه ما يطلق عليه معرفة طبائع اخلبثاء واللئام واملنافقني وغري 
�سليمي الطوية ممن ُيح�ِسن الكالم وباطُنه �سيء، حتى ل ُيخَدع ول ين�ساق وراءهم ول َيخدعه ظاهرهم، 
فاإن امل�سوؤول -كلٌّ يف مكانه- لن يجد النا�ص على اأخالق واحدة، فاإذا مل َيعِرف كيف يعامل كّل واحد مبا 
ينا�سبه حتى ُيحق احلق ويبطل الباطل، لوقع بح�سن نيته فيما ل حُتمد ُعقباه، والواقع ي�سهد اأن من ان�سغلوا 
بالعلم النظري-رغم �سرفه- اإذا اأُ�سند اإليهم عمل اإداري ف�سلوا ف�سال ذريعا، نظرا لأنهم يفتقدون احِلنكة 
ف الظامل، ويقّرب اخلائن وُيبعد الأمني،  يف تعاملهم مع النا�ص مبختلف طبائعهم، فقد َيظِلم املظلوم وُين�سِ
فنّبه عمر اإلى اأهمية اجلمع بني العلم النظري والعلم باأحوال النا�ص والتعامل معهم ملن ت�سّدى للعمل بني 
النا�ص، حتى ل يكون ِعبئا على علمه، ومنوذجا غري جيد للم�ستغلني به، بل الإن�سان يف حياته اليومية يحتاج 

ب�سده اإلى معرفة كيف يتعامل مع النا�ص حتى ياأَمن �سّرهم وُيخِرج خريهم منهم. 

التعامل  اأ�ساليب  درا�سة  ي�ستغرق يف  الذي  الوقت  اأن  ال�سابق،  اأن من مق�سود عمر من كالمه  كما 
�لناجحة و�أ�ساليب �لإد�رة �لناجحة، لي�س من �لوقت �ل�سائع، ول �لذي ينبغي �سرفه يف علوم �أهّم ونحو 
ذلك، بل �إنه وقت مفيد يوؤدي �إلى �جتناب �لوقوع يف �ملفا�سد و�لأ�سر�ر، يقول �بن �لقيم: “ومعرفة �لنا�س 
اأ�سل عظيم يحتاج اإليه املفتي واحلاكم، فاإن مل يكن فقيها فيه فقيها يف الأمر والنهي، ثم يطّبق اأحدهما 
ّر  على �لآخر، و�إل كان ما يف�سد �أكرث مما ي�سلح، فاإنه �إذ� مل يكن فقيها يف �لأمر، له معرفة بالنا�س، تحَ�سوَّ
الظامُل ب�سورة املظلوم وعك�سه، واملحقُّ ب�سورة املبطل وعك�سه، وراج عليه املكر واخلداع والحتيال،  له 
وَت�سّوَر له الزنديق يف �سورة ال�سّديق، والكاذُب يف �سورة ال�سادق، وَلِب�ص كل ُمبِطل ثوَب ُزور حتته الإثم 
والكذب والفجور، وهو جلهله بالنا�ص واأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم ل مييز هذا من هذا، بل ينبغي له 
اأن يكون فقيها يف معرفة مكر النا�ص وِخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، فاإن الفتوى تتغري بتغري 

�لزمان و�ملكان و�لعو�ئد و�لأحو�ل، وذلك كله من دين �هلل”)55(.

)53( ينظر: �سنن �لد�رمي 159/1 ط دار الكتاب العربي، والفقيه واملتفقه 404/1 ط دار ابن اجلوزي، و�سرية عمر لبن 
اجلوزي  �ص302. 

)54( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص 26. 
اأبي بكر )751ه(، دار اجليل، بريوت، ط1973م،  اإعالم املوقعني عن رب العاملني: ابن قيم اجلوزية: حممد بن   )55(

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات



23602361

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

 7-مراعاة اأحوال املعلمني: كان عمر يعطي مائة دينار يف كل عام ملن انقطع للم�سجد اجلامع يف بلده 
وغريها للفقه ون�سر العلم وتالوة القراآن)56(. وكان يبعث �ملعلمني �إلى �لبادية يعّلمون �أهلها، فقد بعث يزيد 
بن اأبي مالك الدم�سقي واحلارث بن ميجد الأ�سعري يفّقهان النا�ص يف البدو، واأجرى عليهما رزقا، فقبل 
يزيد، واأما احلارث فاأبى ومل يقبل، وقال: ما كنت لآخذ على علم عّلمنيه اهلل اأجرا، فذكر ذلك لعمر بن 

عبد العزيز، فقال: ما نعلم مبا �سنع يزيد باأ�سا، واأكرث اهلل فينا مثل احلارث)57(.

فلم ُيلِزم عمر �لآخذ بفعل من مل ياأخذ، ومل يلزم �لذي مل ياأخذ بفعل �لآخذ، بل ترك �ملجال مفتوحا 
لهما: فاأهل العدل ل ُيعاَتبون على اأخذهم حقوقهم وم�ستحقاتهم، لأنهم اأدرى باأنف�سهم، وهذا رزٌق �ساقه 
اهلل اإليهم، ولو زهدوا فيه واأعر�سوا عنه لرمبا اأّدى ذلك اإلى انقطاعهم عن تعليم النا�ص، وهذه مف�سدة 
كبرية، اأما اأهل الإح�سان فهم اأهل الدرجات العليا، ومطلوٌب التكرّث منهم والرغبة فيهم، لكن ل ُيطالب 
غريهم جربا باأن يكونوا مثلهم، لكن اختيارا؛ لأن قدرات النا�ص ومداركهم خمتلفة، وكل اأدرى مبا ي�سلحه.

ثالثا: من مظاهر فقه املوازنات عند عمر بن عبد العزيز يف جمال الإ�سالح:

�إذ� قِدرت على دو�ء ت�سفي به �ساحبك دون  �أ�ساليب �لإ�سالح، قال عمر: يا فالن  1-�لبدء باأي�سر 
�لكّي، فال تكِويّنه �أبد�)58(. 

فاإن �مل�سلح �حلّق هو من بد�أ با�ستعمال �أي�سر �أ�ساليب �لإ�سالح، فاإن جنح كان بها، و�إل �نتقل �إلى 
ها واأثقلها؛ لأنه لي�ص  ما يليه، فاإن بذل الو�سع والطاقة وال�سرب فلم ُيجِد، انتقل اإلى اأ�سعب الأ�ساليب واأ�سقِّ
�أمامه �إل هذ�، على حني �أن بع�س �ملتحّم�سني ينادي بالإ�سالح، فيبد�أ بالأ�سعب و�لأثقل، فيكون يف ذلك 

خلل كبري و�أ�سر�ر جمة وم�سائب عامة.

نك اأن  2-التدّرج يف الإ�سالح: دخل عليه ابنه عبد امللك وعمر يف قيلولته، فاأيقظه وقال له: ما ُيوؤَمِّ
ُتوؤتى يف منامك وقد ُرفعت اإليك مظامل مل تق�ص حق اهلل فيها، قال: يا بني اإن نف�سي مطيتي، اإن مل اأرُفق 
بها مل تبّلغني، اإين لو اأَتعبت نف�سي واأعواين مل يك ذلك اإل قليال حتى اأَ�سُقط وَي�سقطوا، واإين لأحت�سب يف 

 .205-204/4
)56( �لبد�ية و�لنهاية 235/9، وينظر �سرية عمر لبن اجلوزي �ص 136. 

)57( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س 61، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص 112. 
)58(�سرية عمر  لبن اجلوزي 96-95. 
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نومتي من �لأجر مثل �لذي �أحت�سب يف يقظتي، �إن �هلل جّل ثناوؤه لو �أر�د �أن ُينِزل �لقر�آن جملة لأنزله، ولكنه 
ّي �أّما مما �أنا فيه �أمر هو �أهّم �إيّل من �أهل  �أنزله �لآية و�لآيتني حتى ��ستكّن �لإميان يف قلوبهم، ثم قال: يا ُبنحَ
دد، وقبلهم ما قبلهم، فلو جمعُت ذلك يف يوم و�حد خ�سيت �نت�ساره علّي، ولكني  بيتك، هم �أهل �لُعّدة و�لعحَ
�أن�سف من �لرجل و�لثنني، فيبلغ ذلك من ور�ءه فيكون �أجنع له، فاإن ُيرد �هلل متام هذ� �لأمر �أمّته، و�إن 

تكن الأخرى فح�سُب عبٍد اأن َيعلم اهلل اأنه ُيحّب اأن ُين�سف جميع رعيته)59(.

ل يا ُبنّي، فاإن �هلل ذّم �خلمر يف �لقر�آن مرتني، وحّرمها  وذكر �ل�ساطبي �أن عمر قال لولده: “ل تعجحَ
يف �لثالثة، و�إين �أخاف �أن �أحمل �حلق على �لنا�س جملة، فيدفعوه جملة، ويكون من ذ� فتنة”)60(.

ِعية على �أن ت�سارك بالأفكار �لإ�سالحية: كتب عمر �إلى �أهل �ملو�سم، فكان مما قال:  3-ت�سجيعه �لرحَ
�أل و�أمّيا و�رد ورد يف �أمر ي�سلح �هلل به خا�سة �أو عامة، فله ما بني مائة دينار �إلى ثالئماثة دينار، على قدر 
ما يوؤتي من �حِل�سبة وجت�ّسم من �مل�سّقة، فرحم �هلل �مرء� مل يتعاظمه �سفر يحيي به حقا ملن ور�ءه”)61(. 
وعند �بن عبد �حلكم: “لعل �هلل ُيحيي به حقا، �أو مُييت باطال، �أو يفتح به من ور�ئه خري�”)62(. وهذ� 
الت�سجيع من احلاكم للمحكومني بطرح الأفكار الإ�سالحية واملكافاأة عليها فيه فوؤائد كثرية، منها: اأن ت�سعر 
ِعّية �أنها لي�ست مبعزل عن �إد�رة بالدها، و�أنها �سريكة يف �لإ�سالح، كما �أن �لأفكار �لإ�سالحية �لتي  �لرحَ
تطرحها الرعية -اإذا جتاوزنا عن �سطحية الكثري منها- فاإن بع�سها فيه من العمق والرثاء والِدّقة ب�سبب 
بالدر��سة  بكل جو�نبه، ما يجعلها جديرة  �لو�قع  و�ّطالع على  �إيجابية  �لو�قع معاي�سة  �أ�سحابها  معاي�سة 
بينهم،  فيما  ون�سرها  ِعّية  �لرحَ بني  �لإ�سالح  ثقافة  تر�سيخ  �أي�سا يف  يفيد  ذلك  �أن  كما  باأ�سلحها،  و�لأخذ 
وهذا ي�سّهل َتقبّلهم للت�سحيات التي ُتطلب منهم لأجل تطبيق الإ�سالح وتنفيذه، كاملري�ص ير�سى باأن يقوم 

الطبيب باإجراء العملية اجلراحية الالزمة ل�سفائه ويتقبل ذلك ب�سدر رحب، رغم �سّدة تاأملّه ومعاناته.

ِعّية، كتب عمر �إلى و�يل حم�س ياأمره باأمر، ثم ختم كتابه  4- كان يحّث وّلته على تعجيل �خلري للرحَ

)59(  �سرية عمر لبن اجلوزي �ص 149. 
)60( �ملو�فقات يف �أ�سول �ل�سريعة: �ل�ساطبي: �أحمد بن مو�سى)790ه(، حتقيبق: م�سهور بن ح�سن �آل �سلمان: د�ر �بن 

عفان، طذ1، 1417هـ=1997م، 148/2. وينظر تعليق �ل�ساطبي على قول عمر بن عبد �لعزيز لبنه. 
)61( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص11، وينظر �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س140. 

)62( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س 140. 
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بقوله: و�أّن خري �خلري �أعجُله)63(. وكتب �إلى عامله باليمن موؤّنبا له على تاأخريه رد �ملظامل على �أ�سحابها: 
“�أما بعد فاإين �أكتب �إليك �آمرك �أن ترد على �مل�سلمني مظاملهم وتر�جعني و�أنت تعرف ُبعد م�سافة ما بيني 
ذ�ت �ملوت حتى لو كتبُت �إليك: �ردد على م�سلم مظلمة، لكتبتحَ �إيّل �أردها عفر�ء �أو  وبينك، ول ُتعرف �أحَخحَ
�أو رّد �ملظلمة يكون �أوقع يف  �سود�ء، �نظر �أن ترد على �مل�سلمني مظاملهم، ول تر�جعني”)64(. �إن �خلري 
�لنف�س فتكون �أكرث �سعادة وحبور� حينما يكون معّجال، في�سبح �خلري �أكرث خري� يف نفو�س من �أ�سابهم، 
و�إّن تعجيل رّد �ملظلمة لُيفِرح �لنف�س فرحا �أ�سّد من رّد �ملظلمة نف�سها، فال�سيء �إذ� وقع يف وقته �أو كان قبل 
وقته اإذا كان ذلك مرغوبا، كان فيه من اخلري الكثري وفرحت به القلوب و�َسِعدت به الأرواح. اأما اإذا وقع 
متاأّخر� عن موعده مل تفرح �لنف�س كفرحها �لأول، بل ��ستقبلته ��ستقبال عاديا، ويف بع�س �لأحيان يكون 

�لفرح ممزوجا باملر�رة و�لأ�سى.

رابعا: من مظاهر فقه عمر بن عبد العزيز يف اإدارة الدولة:

1-�إجناز عمل كل يوم يف يومه، قال له �أخوه زيان بن عبد �لعزيز يوما، يا �أمري �ملوؤمنني: لو ترّوحت 
وركبت. قال: كيف يل بعمل ذلك �ليوم؟ قال: يكون يف �ليوم �لذي يليه. قال: لقد كدحني عمل يوم و�حد، 

فكيف �إذ� �جتمع علّي عمل يومني يف يوم و�حد!)65(.

وهكذا يوازن الَفِطن بني اإجناز العمل يف يومه وتاأجيله واتخاذ ق�سط من الراحة، فاإن وجد اأن الراحة 
�ستوؤدي �إلى مزيد تعب فلي�ست بر�حة حقيقية، و�إن كان �إجناز �لعمل وهو يوؤدي �إلى تعب وم�سقة، �سيوؤول �إلى 

ر�حة وتفّرغ لالأعمال �لتالية، فاإن هذ� �لتعب ل يكون تعبا حقيقيا، ولو بد� للنا�س كذلك. 

اخلم�سية  كاخلطة  زمنية  فرتة  لكل  خطة  ت�سع  التي  هي  املعا�سر  العامل  يف  الناجحة  واحلكومات 
واخلطة الع�سرية، تنا�سب قدراتها وتطّلعات �سعبها، وتلتزم بتنفيذها يف الوقت املحّدد، وتراقب اأداء عملها 
ّ �إجنازه من �لذي مل يتّم �إجنازه،  �أو �سنة، ملعرفة ما تحَ �أ�سهر  كل فرتة منا�سبة من �لزمن، مثل كل �ستة 
و�لعمل على تاليف �أوجه �لق�سور و�لإكثار من �أوجه �لإجادة و�لإتقان، ولي�س هذ� قا�سر� على �حلكومات 

واجلماعات فح�سب، بل اإن كل فرد اأي�سا اإذا اأراد اأن ينجح ويكون منجزا يف حياته عليه اأن يفعل كذلك.

)63( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص 136. 
)64( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص 138. 

)65( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س66، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص 251. 
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�إلى �لغد فاإن  2-�إر�حة ج�سده بالقدر �لكايف ل�ستعادة ن�ساطه، فاإذ� كان عمر ل يوؤجل عمل �ليوم 
ذلك م�سروط باأل يرهق نف�سه اإرهاقا �سديدا؛ لأنه اإن اأرهقها مل يجد من نف�سه ن�ساطا واإقبال على عمل 
الغد واإجنازه بال�سورة املطلوبة، واأدى ذلك اإلى تدهور الأداء وقّلة الإجناز، فال�سورة اأنه يعمل لكن عمل 
ا�ستعادة  من  الراحة ميّكنه  من  ق�سطا  اأعطى جل�سده  اإن  الأمر  يختلف  ولكن  قليل،  اإجناز  اأو  اإجناز  بال 
ُرّد علّي نف�سي من  ن�ساطه وحيوية �لإجناز، فقد كان عمر بن عبد �لعزيز كثري� ما يرّدد هذ� �لقول: ما يحَ
نف�ٍص اإن اأنا قتلتها، فلو كان يل نف�سان فاأغدَر باإحداهما واأم�سك الأخرى!)66(. وقد قال لبنه عبد �مللك 
وقد عاتبه على نومه وقت القيلولة وترك الإ�سراع برد املظامل، قال له: يا بني اإن نف�سي مطيتي، اإن مل اأرُفق 
بها مل تبّلغني، اإين لو اأتعبُت نف�سي واأعواين مل يك ذلك اإل قليال حتى اأَ�سُقط وي�سقطوا، واإين لأحت�سب  يف 
نومتي من �لأجر مثل �لذي �أحت�سب يف يقظتي)67(. وقد كان وقت ر�حته معلوما للعاملني معه، حتى مينعو� 
�لدخول عليه فيه، فقد قال �حلاجب لبنه عبد �مللك ملا �أر�د �أن ي�ستاأذن وقت نومه: �أما ترحمونه؟ لي�س له 
من �لليل و�لنهار �إل هذه �لوقعة)68(. �أو قال له: �سبحان �هلل �أل ترحمونه؟ �إمنا هي �ساعته)69(. ولذ� كان 
اإذا مل ينم من الليل ب�سبب قيامه الليل اأو�سى خادمه األ ُيدخل عليه اأحدا حتى ياأخذ ق�سطا من الراحة 
ميّكنه من �أن يفهم �لأمور على وجوهها �ل�سحيحة، فياأمر فيها مبا ينا�سبها، فقال له: يا بني ل تاأذن �ليوم 

لأحد علّي حتى �أ�سبح ويرتفع �لنهار، فاإين �أخاف �أل �أعقل عن �لنا�س ول يفهمون عني)70(.

و�أقربائه يف  �أهله  مع  �لإن�سان  يت�سامح  قبل �خلالفة:  عليه  له جر�أة  كان  3-�لتقليل من دخول من 
جمال�سه اخلا�سة معهم، لكن اإذا َويل من�سبا خطريا كاخلالفة له هيبة ووقار عظيمان، فاإن من الواجب 
على هوؤلء اأن ينتبهوا اإلى حدوث هذا التغري الكبري، فيخاطبوا اخلليفة بكل ما يحفظ عليه هيبته ووقاره، 
لكن بع�سهم قد ين�سى اأو يتنا�سى فيخاطبه كما كان يخاطبه قبل اخلالفة، وهنا يقع اخلليفة يف حرج: بني 
احلفاظ على هيبته فيوقع بهم العقوبة، اأو يرتكهم فتذهب هيبته �سيئا ف�سيئا، وهذا اأمر خطري جدا، فكان 
�خلليفة بني �ختيارين: �إما �ل�سماح لهم بالدخول عليه وما قد ي�سحب ذلك من جتاوز يتلوه عقوبة، فتتغري 
�لنفو�س و�لقلوب، وبني �أن مينعهم من �لدخول عليه قدر �لإمكان حفاظا عليهم وحفظا للمن�سب وهيبته، 

)66( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص 112. 
)67( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص 149. 
)68( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص 150. 
)69( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص 152. 
)70( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص 242. 
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ولو �َسّموا هذا ِكربا وتكربا. قال عمر ردا على من اّتهمه بالتكرب على قومه واأقاربه، قال: كنت غالما من 
�لغلمان- �أو قال بني ظهري قومي- يدخلون علّى بغري �إذن، ويتوطاأون ُفُر�سي ويتناولون مني ما يتناول �لقوم 
من اأخيهم الذي ل �سلطان له عليهم، فلما اأن ُوّليت خرّيت نف�سي يف اأن اأمّكنهم ِمّني حالهم التي كنُت لهم 
عليها و�أعاتبهم فيما خالف �حلق، �أو �أمتنع منهم يف بابي ووجهي ليكّفو� عّني �أنف�سهم وعن �لذي �أحَحذر 

عليهم لو كنت جّر�أتهم على نف�سي من �لعقوبة و�لأدب، فهو �لذي دعاين �إلى هذ�)71(.

4-اأن يكون الولة والقادة يف املكان املنا�سب الذي ميكنهم من الإجناز املطلوب: فنظرا خلطورة اأمر 
الولة والقادة مع رعيتهم، فاإن عليهم اأن يتخذوا لأنف�سهم املكان، اأو يحّددوا �سكل العالقة مع رعيتهم، التي 
متكنهم من اإجنازهم مهامهم كما هو مطلوب، دون تفريط اأو اإفراط، فلي�ص مطلوبا من الوايل مثال اأن 
يكون بابه مفتوحا لكل طارق واآٍت، كما اأنه من غري املقبول اأن يكون حمجوبا عنهم، في�سّق عليهم الو�سول 
املنا�سب  ال�سكل  اأو احلاكم لختيار  الوايل  يوازن  اأن  املطلوب  واإمنا  ول ذاك،  فلي�ص مطلوبا ل هذا  اإليه، 
لعالقته مع رعيته، فاإن وجد �أن فتحه �لباب لهم يحقق �لإجناز�ت، فتحه لهم و��ستمر على ذلك، و�إن وجد 
اأن يهتم بها، �سّيق من ذلك، واأوكل  اأن فتح الباب على م�سراعيه يعطله عن املهام الكربى التي ينبغي 
ذلك �إلى نو�به ومروؤو�سيه، ومن هذ� �لقبيل �أي�سا �لقائد �لع�سكري ومكانته بني جي�سه  يف �إد�رة �ملعركة، 
ه  فقد يدفعه حّب اجلهاد وال�سجاعة والإقدام اإلى اأن يكون يف ال�سف الأّول ت�سجيعا جلنده، وهذا يعر�سّ
لأن ُيقتل، مما يوؤدي اإلى تفكك ُعرى اجلي�ص وانهزامه، واإن هو اختار اأن يكون يف اآخر اجلي�ص حتى يتمكن 
من توجيه جي�سه ول ي�سل اإليه عدوه، فاإن هذا قد يجعل معظم اجلي�ص يكون حوله، كما قد اأنه ل يتمكن 
من اإ�سدار التعليمات ال�سريعة احلا�سمة ملن يف مقدمة اجلي�ص، فيعود ذلك على اجلي�ص بال�سرر البالغ، 
القائد يف و�سط اجلي�ص فرياقب مقدمته  اأن يكون  التوازن وامل�سلحة  املنا�سب والذي يحقق  فكان املكان 
ول يغيب عنه موؤخرة اجلي�ص، وي�ستطيع اإ�سدار الأوامر الع�سكرية  احلا�سمة يف الوقت املنا�سب، قال عمر 
لأحد اأمراء اجلند حينما بعثه على ال�سائفة: ل تكن اأول النا�ص فتقتل فُيهَزم اأ�سحاُبك، ول تكن اآخرهم 

فتثّبطهم وجتّبنهم، ولكن كن و�سطهم حيث يرون مكانك وي�سمعون كالمك)72(.

خام�سا: من مظاهر فقه املوازنات عند عمر بن عبد العزيز يف العقوبة واإيقاعها:

1-�سدور اأحكام جديدة تنا�سب ما اأحدثه النا�ص من فجور، قال عمر: حتدث للنا�ص اأق�سية بقدر 

)71( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص 227. 
)72( طبقات �بن �سعد 369/5. 
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ما �أحدثو� من �لفجور)73(. “يعني اأن حدوث فجور يف النا�ص ي�ستوجب �سدور اأحكام تنا�سب وتعالج هذا 
�لفجور”)74(. وهذه �لأحكام “حتقق امل�سلحة يف ردع اجلاين ومنع غريه من اقرتاف اجلناية”)75(.

2-�حلب�س للرتّوي يف �حلكم)76(، قال �لأوز�عي: كان عمر بن عبد �لعزيز �إذ� �أر�د �أن يعاقب رجال 
حب�سه ثالثة اأيام ثم عاقبه، كراهة اأن يعّجل يف اأول غ�سبه)77(.

3- كان ل يحب�س �ملفل�س، كان عمر بن عبد �لعزيز رحمة �هلل تعالى يجمع مال �ملفل�س ويق�سمه بني 
ينه خري من �أن ُيحب�س)79(. �لغرماء ول يحب�سه)78(. ويقول: يذهب في�سعى يف دحَ

وذلك لأن يف �حلب�س مفا�سد كثرية منها:

-اأنه لن ي�ستفيد الغرماء من حب�سه �سيئا، فلن يق�سي ديونهم.

-يف حب�سه تكلفة �قت�سادية على �لدولة باإطعامه وعالجه �إذ� مر�س، وهذه زيادة �أعباء على �لدولة.

بالتعبري  عليهم  يطلق  كان ممن  اإذا  م�سانعه،  اأو  اأعماله  اأو  امللف�ص  تتعطل جتارة  الغالب  -اأنه يف 
املعا�سر رجال الأعمال، وهذا يوؤدي اإلى اأن ي�ستغني عن عماله لديه، مما يزيد من البطالة.

-ُت�سِغل املحاكم بالنظر يف ق�سيته واأمثاله، مع كرثة الق�سايا املطلوب النظر فيها، مع ما يتبع ذلك 
من تاأخري يف الف�سل يف الق�سايا ويطيل اأمدها، مما يخّف معه �سعور املظلومني بالعدل وحتققه، والباحث 
يعلم �أن هذه �ملفا�سد �لناجتة عن حب�س �ملفل�س مفا�سد ع�سرية، يعني �أننا نعاين منها يف ع�سرنا، ومل تكن 

)73( �ل�سرح �لكبري للدردير 174/4. 
)74( موجبات تغري الفتوى يف ع�سرنا: د. يو�سف القر�ساوي، دار ال�سروق، م�سر، ط2، 2009م، �س 48. 

)75( مو�سوعة فقه عمر �س185. 
)76( مو�سوعة فقه عمر �س 230. 

)77( �سري �أعالم �لنبالء 133/5، وتاريخ �خللفاء �س229. 
)78( �لإ�سر�ف 146/1نقال عن مو�سوعة فقه عمر 235. 

)79( �لإ�سر�ف 146/1، و�ملدونة 60/4، 80، و�ملغني 544/4ط دار الفكر، ومو�سوعة فقه عمر �ص 235. وينظر �خلالف 
يف حب�ص املفل�ص جمهول احلال الذي ل يعرف غناه من فقره بطلب من الغرماء، ينظر املغني 544/4، و�ملو�سوعة 

�لفقهية �لكويتية 308/16-309، 110. وم�سادرها ومر�جعها. 

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات
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يف �أيام عمر بن عبد �لعزيز �إل ب�سورة جزئية وحمدودة، ولكن ما �ملانع من �لنظر �إليها وحماولة درئها 
قدر �لإمكان، �إنها على كل حال مفا�سد ينبغي دفعها قدر �لإمكان، �أما �إذ� مل يحب�س �ملفل�س فاإنه قد ينجح 
يف �سداد َدينه، وتعود املنفعة عليه وعلى غرمائه، واإذا مل ينجح مل يكن هناك كبري خ�سارة جديدة على 

�ملجتمع �أو �لغرماء)80(.

ومما هو جدير بالذكر �أن جريدة �لوطن �مل�سرية ن�سرت بيانا لنيابة �لأمو�ل �لعامة �لعليا �مل�سرية ب�ساأن �لت�سالح   )80(
�لتقا�سي  �أمد  �إطالة  يجنب  �أنه  �لت�سالح  فو�ئد   من  �أن  �لبيان  وذكر  مبارك،  �ل�سابق  �لرئي�س  نظام  رموز  مع 
يوم  �لدخول  تاريخ  �مل�سرية،  �لوطن  وتكلفتها. موقع جريدة  �ل�سرتد�د  قو�عد  وتعقيد�ت  �لأمو�ل  و��سرتد�د هذه 

�لأحد 1434/3/8هـ=2013/1/20م. 
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املبحث الثالث: تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات:

فقه �ملو�زنات يقوم على �ملو�زنة بني �مل�سالح، و�ملو�زنة بني �ملفا�سد، و�ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد.

املطلب الأول: املوازنة بني امل�سالح:

اإذا تعذر اجلمع بينها، فاجلمع مقّدم على الرتجيح)81(. وقد  اإلى املوازنة بني امل�سالح  اإمنا يلجاأ 
وجدت اأن عمر بن عبد العزيز قد جمع بني امل�سالح اإذا تي�ّسر له ذلك اجلمع، فقد جمع بني م�سالح النا�ص 
�لدينية و�لدنيوية، فكان �إذ� �أر�د �أن ياأمر �لنا�س باأمر من �أمور دينهم ي�سّق علي بع�سهم من كبار �لقوم، 
كالعدل ورّد املظامل، فقد ل يقبلونه اأو يتذمرون منه اأو يحدث منهم �سقاق اأو نحو ذلك، فُيخِرج مع هذا 
الأمر من الدين اأمرا من الدنيا كالعطاء وزيادته، ينتفعون به وي�سعرون اأن لهم يف هذا الأمر الذي اأمرهم 
به خريا ومنفعة، في�سهل عليهم قبوله، وهكذا ويلُّ الأمر احلكيم يكون اإ�سالحه، بحيث ل يوؤدي اإلى خلل اأو 
ب العامل الذي قد علم اأنه اإذا و�سع الدواء  ف�ساد اأو خرق، يقول عمر بن عبد العزيز: وكن كالطبيب املجرِّ
حيث ل ينبغي اأَْعَنَته واأَْعَنَت نف�سه، واإذا اأم�سكه من حيث ينبغي َجِهل واأَِثم، واإذا اأراد اأن ُيداوي جمنونا مل 
�ستوثق منه ويوثق له، خ�سية �أن ل يبلغ منه من �خلري ما يّتقي منه من �ل�سر، وكان  يد�وه وهو مر�سل حتى يحَ
ِطّبه وجتربته مفتاح عمله، و�علم �أنه مل يجعل �ملفتاح على �لباب لكيما ُيغلق فال ُيفتح، �أو لُيفتح فال ُيغلق، 

ولكن لُيغلق يف حينه وُيفتح يف حينه)82(. 

ومن قبيل اجلمع بني امل�سالح الدنيوية والدينية لرعيته، اأنه عندما قال له ابنه عبد امللك: ما مينعك 
اأن مت�سي ملا تريد من العدل؟ فواهلل ما كنت اأبايل لو غلت بي وبك القدور يف ذلك، قال: يا بني اإمنا اأرّو�ص 
�لنا�س ريا�سة �ل�سعب، �إين لأريد �أن �أحيى �لأمور من �لعدل، فاأوؤخر ذلك حتى �أخرج معه طمعا من طمع 

)81( ينظر: �لأم لل�سافعي 40/10 �ختالف �حلديث. 
)82( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س136. 

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات
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�لدنيا، فينفرو� لهذه وي�سكنو� لهذه)83(. وقال له كذلك: �أي بني �إنك على ح�سن ق�سم �هلل لك وفيك بع�س 
اأ�ستلني به  اإل ومعه طرف من الدنيا  اأُخرج لهم �سيئا من الدين  اأن  اأ�ستطيع  اأهل احلداثة، واهلل ما  راأي 

قلوبهم، خوفا اأن ينخرق علّي منهم ما ل طاقة يل به)84(.

وقال عمر اأي�سا: ما طاوعني النا�ص على ما اأردت من احلق حتى ب�سطت لهم من الدنيا �سيئا)85(. 
وبنّي عمر �سعوبة �إقامة �لعدل بعد �سنو�ت من عدم �إقامته فيما �سبق، �أو �إقامته ب�سورة جزئية، قال: لو 
�أقمت فيكم خم�سني عاما ما ��ستكملت فيكم �لعدل، �إين لأريد �لأمر و�أخاف �أن ل حتملحَه قلوبكم، فاأخرج 

معه طمعا من الدنيا، فاإن اأنكَرْت قلوبكم هذا �َسَكنْت اإلى هذا)86(. 

اأو بالآخرة،  اأمر الدنيا بالدين  باأّل ي�سر  ولكن اجلمع بني م�سالح الدين وم�سالح الدنيا م�سروط 
فاإن حدث هذا ُقّدم اأمر الدين واأُّخر اأمر الدنيا، يقول عمر يف كتابه اإلى بع�ص الأجناد: ل تطلنب �سيئا من 
عر�ص الدنيا بقول ول فعل تخاف اأن ي�سّر باآخرتك، فيزري بدينك ومَيُقَتك عليه ربك، واعلم اأن القدر 
منه  منقو�سا  ول  قوة،  ول  منك  بحول  فيه  مزيد  بغري  دنياك  من  �أملك  ويوفيك  برزقك،  �إليك  �سيجري 
ب�سعف، اإن اأبالك اهلل بفقر فتعّفف يف فقرك، واأخِبت لق�ساء ربك، واعترب مبا ق�سم اهلل لك من الإ�سالم، 
وما ذوى عنك من نعمة الدنيا، فاإن يف الإ�سالم خلفا من الذهب والف�سة والدنيا الفانية، واعلم اأنه لن 
ي�سّر عبدا �سار اإلى ر�سوان اهلل واإلى اجلنة ما اأ�سابه يف الدنيا من فقر اأو بالء، واأنه لن ينفع عبدا �سار 

اإلى �سخط اهلل واإلى النار ما اأ�ساب يف الدنيا من نعمة اأو رخاء)87(.

ومن تاأ�سيل اجتاه اجلمع بني امل�سالح عند عمر اأنه كان يرى اأن الن�سيحة احل�سنة هي التي جتمع 
بني م�سالح الدين وم�سالح الدنيا، ول تقت�سر على الدين فقط، اأو تهتم مب�سالح الدنيا وتهمل م�سالح 
واأّدى  َلته  اأح�سن �سِ اأخاه بن�سيحة له يف دينه ونظر له يف �سالح دنياه فقد  الآخرة، فقد قال: من وعظ 
ل عمر العامَل املتكلم على العامِل ال�سامت؛ لأن الأّول يجمع بني نفع  ه)88(. ومن هذا املنطَلق يف�سّ واجب حقِّ

)83( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص108. 
)84( )84( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س 69-68. 

)85( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص108. 
)86( تاريخ �خللفاء �س228. 

)87(  حلية �لأولياء 278/5، و �سرية عمر لبن اجلوزي  �ص108. 
)88( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص267. 
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نف�سه ونفع غريه، بخالف ال�سامت فاإنه ينفع نف�سه ول ينفع غريه، فقد َقِدم بع�ص العلماء على عمر وقال: 
�ل�سامت على علم كاملتكّلم على علم. فقال عمر: �إين لأرجو �أن يكون �ملتكّلم على علم �أف�سلهما يوم �لقيامة 

حال؛ وذلك لأن منفعته للنا�س، وهذ� �سمته لنف�سه)89(.

واإذا تعذر اجلمع بني امل�سالح فاإنه يرجح بينهما لختيار اأف�سلهما واأعالهما، وميكن تق�سيم املوازنة 
بني �مل�سالح عند عمر بن عبد �لعزيز �إلى ثالثة �أق�سام:

اأول: املوازنة بني امل�سالح املتعّلقة بالدين وغريه من امل�سالح.

ثانيا: �ملو�زنة بني �مل�سالح �ملتعلقة باملو�رد �ملالية للدولة.

ثالثا: املوازنة بني امل�سالح املتعلقة باإدارة الدولة وغريها من امل�سالح.

اأول: املوازنة بني امل�سالح املتعلقة بالدين وغريه من امل�سالح:

1-تقدمي م�سلحة الإ�سالم على م�سلحة جمع املال: اأ�سلم يف عهد عمر بن عبد العزيز خلق كثري 
وكانوا قبل اإ�سالمهم يدفعون اجلزية، مما يعود على بيت املال باأموال كثرية، مما ميّكن الدولة من الوفاء 
عمر،  ولة  بع�س  �نزعج  �لكثري  �خللق  �أ�سلم  وملا  لرعّيتها،  و�ملفيدة  �لنافعة  �مل�ساريع  و�إقامة  بالتز�ماتها 
فكتبوا اإليه ي�سكون قلة ح�سيلة اجلزية، ويطالبون بعدم و�سع )رفع( اجلزية عمن اأ�سلم، حتى ل ت�سطرب 
بعثه هاديا. فغاية  و�إمنا  بيعث حممد� جابيا  �إن �هلل مل  قويا:   � ردًّ �ملالية، فرّد عليهم عمر  �لدولة  �سوؤون 
امل�سلمني دولًة ورعّيًة هدايُة النا�ص، ل الت�سلط على اأموالهم، فلو اأ�سلموا جميعا لكان يف هذا م�سلحة كربى 
تفوق م�سلحة ملء خزانة الدولة باملال، فما فائدة هذا املال وكثري من النا�ص يف �ساللهم وبعدهم عن 

�لإ�سالم نوِر �هلل؟

ر بن عبد�لعزيز: �أما بعد فاإن �لنا�س قد كرثو� يف �لإ�سالم وِخفت �أن يقّل  كتب عدّي بن �أرطاة �إلى ُعمحَ
ر بن عبد�لعزيز: فهمُت كتابك، وو�هلل لوددُت �أن �لنا�س كّلهم �أ�سلمو� حتى نكون  ر�ج! فكتب �إليه ُعمحَ �خلحَ
�أنا و�أنت حّر�ثني ناأكل من ك�سب �أيدينا)90(. وقد كتب عمر بن عبد �لعزيز �إلى عامله عبد �حلميد: كتبتحَ 

)89( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص246. 
)90( حلية �لأولياء 305/5، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص141. 
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وعليهم جزية عظيمة،  واملجو�ص  والن�سارى  اليهود  من  ُي�سِلمون  احِلرية  اأهل  من  اأنا�ص  عن  ت�ساألني  اإيّل 
وت�ستاأذنني يف اأخذ اجلزية منهم، واإّن اهلل تعالى بعث حممدا �سلى اهلل عليه و�سلم داعيا اإلى الإ�سالم ومل 

يبعثه جابيا، فمن �أ�سلم من �أهل تلك �مللل فعليه من مال �ل�سدقة، ول جزية عليه. . “)91(.

من  عليها  واملحافظة  ال�سالة  اإقامة  امل�سالح،  من  غريها  على  ال�سالة  اإقامة  م�سلحة  2-تقدمي 
كانت  مهما  �إقامتها  على  يعملو�  �أن  وحمكومني-  �مل�سلمني-حّكاما  جميع  على  يجب  �لتي  �لدين  �سعائر 
امل�ساغل واملهّمات والأعباء، فهذه من العالمات املميزة للم�سلمني على مّر الع�سور، والتي ينبغي اأن يحر�ص 
امل�سلمون على ا�ستمرارها واإبرازها ول ت�سغلهم ال�سواغل مهما َكرُبت، ول ت�سرفهم ال�سوارف مهما َكرُثت، 
اأما الأعباء وامل�ساغل فال تكاد تنتهي، وخا�سة عند  اإقامة ال�سالة ت�ستغرق وقتا حمدودا،  اأن  ف�سال عن 
من ويل �أمر� من �أمور �مل�سلمني، فم�سلحة �إقامة �ل�سالة فيها من �إظهار �لتعبد و�لإخبات هلل رب �لعاملني 
والدعوة لدين اهلل، ما يفوق مّما يف غريها من امل�سالح واملنافع، لذا كان عمر حري�سا على حّث ولته على 
اإقامة ال�سالة وتفريغ اأنف�سهم من ال�سواغل وقتها، قال جعفر بن ُبْرقان: كتب اإلينا عمر بن عبد العزيز: 
لِّ ال�سالة لوقتها،  اأما بعد، فاإن عرى الدين وِقوام الإ�سالم الإميان باهلل، واإقام ال�سالة، واإيتاء الزكاة، َف�سَ
�إلى �أمر�ء �لأجناد: و�جتنب �لأ�سغال عند ح�سور �ل�سلو�ت، و�كتب بذلك �لى  وحافظ عليها)92(. وكتب 
اَلَة َفاْذُكُروْا اهلّلَ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم  ْيُتُم ال�سَّ عمالك باملدائن والقرى حيث ما كانوا، فـ)َفاإَِذا َق�سَ
ْوُقوًتا(    الن�ساء:103، و )اْتُل َما  اَلَة َكاَنْت َعَلى امْلُوؤِْمِننَي ِكَتاًبا مَّ نَّ ال�سَّ اَلَة اإِ َننُتْم َفاأَِقيُموْا ال�سَّ َفاإَِذا اْطَماأْ
ُ َيْعَلُم َما  ِ اأَْكرَبُ َواهللَّ اَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْح�َساء َوامْلُنَكِر َوَلِذْكُر اهللَّ نَّ ال�سَّ اَلَة اإِ اأُوِحَي اإَِلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َواأَِقِم ال�سَّ
َنُعوَن (   العنكبوت:45، فاإنه من ي�سيع �ل�سالة فهو ملا �سو�ها من �سر�ئع �لإ�سالم �أ�سّد ت�سييعا، ثم �أكرث  َت�سْ
تعاهد �سر�ئع �لإ�سالم، وُمر �أهل �لعلم و�لفقه من جندك فلين�سرو� ما عّلمهم �هلل من ذلك، وليتحدثو� به 

يف جمال�سهم)93(.

3-تقدمي م�سلحة الإ�سالم على امل�سلحة املتعلقة باحلفاظ على العقل اأو العر�ص.

�إقامة �حلد باأر�س عدو �مل�سلمني فيها م�سلحة ظاهرة، لكن قد توؤدي �إلى مف�سدة باأن تاأخذ �ملحدودحَ 
العزةُّ بالإثم، فيلحق بالعدو ويرتد، فكان يف اإقامة احلد باأر�ص العدو مف�سدة الرتداد، لذا جاء النهي عن 

)91(  �خلر�ج لأبي يو�سف �س157. 
)92( م�سنف �بن �بي �سيبة 316/1، و�سرية عمر لبن عبد �حلكم �س86. 

)93( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س 86-87، وينظر �سرية عمر لبن اجلوزي �ص144. 
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اإقامة احلد باأر�ص العدو، قال ب�سر بن اأرطاأة: نهانا ر�سول اهلل عن القطع يف الغزو)94(. وقد كتب عمر بن 
ا وهو غاٍز حتى يقطع الدرب  اخلطاب اإلى النا�ص: اأن ل يجلدّن اأمري جي�ص ول �سرية رجال من امل�سلمني حدًّ
قافال؛ لئال حتمله حمية ال�سيطان فيلحق بالكفار)95(. وهذ� ما فعله عمر بن عبد �لعزيز فقد روي �أنه 
�أُوتي برجل �ُسهد عليه �أنه �سرب خمر� باأر�س �لعدو فجلده ثمانني جلدة)96(، وقذف رجل �آخر يف �أر�س 
�حلرب، فلما عاد جلده ثمانني جلدة)97(، وكان يقول: من �سرق يف اأر�ص العدو ثم خرج ُقطع)98(. ويقول 
�بن �لقيم: “و�أكرث ما فيه تاأخري �حلد مل�سلحة ر�جحة �إما من حاجة �مل�سلمني �إليه، �أو من خوف �رتد�ده 
وحلوقه بالكفار، وتاأخرُي �حلد لعار�س �أمر وردت به �ل�سريعة، كما يوؤخر عن �حلامل و�ملر�سع وعن وقت 

احلّر والربد واملر�ص، فهذا تاأخري مل�سلحة املحدود، فتاأخريه مل�سلحة الإ�سالم اأولى”)99(.

امل�سالح،  من  على غريها  مقّدمة  الدين  النف�ص: م�سلحة  على م�سلحة  الدين  4-تقدمي م�سلحة 
اجِّ  وقد �ُسرع اجلهاد لإعالء كلمة اهلل مع اأن يف ذلك ذهاب النف�ص واملال، قال تعالى: )اأََجَعْلُتْم �ِسَقاَيَة احْلَ
َراِم َكَمْن اآَمَن ِباهلّلِ َواْلَيْوِم الآِخِر َوَجاَهَد يِف �َسِبيِل اهلّلِ َل َي�ْسَتُووَن ِعنَد اهلّلِ َواهلّلُ َل َيْهِدي  َوِعَماَرَة امْلَ�ْسِجِد احْلَ
امِلِنَي (التوبة:19 وعمر بن عبد �لعزيز قد ويل �خلالفة وبع�س �ل�سنن قد تركت، وبع�س �لبدع قد  اْلَقْوَم الظَّ
ظهرت و�نت�سرت، فعمل على �إحياء �ل�سنة و�إماتة �لبدعة، وجعل ذلك عادته كل يوم، فقد قال لبنه ملا عاتبه 
ما تر�سى �أل ياأتي على �أبيك يوم من �أيام �لدنيا  على تدّرجه يف �لإ�سالح وعدم �إنفاذ �لأمور مرة و�حدة: �أحَوحَ
�إل وهو مييت فيه بدعة ويحيي فيه �سنة، حتى يحَحُكم �هلل بيننا وبني قومنا باحلق وهو خري �حلاكمني)100(. 
وكان هذا هو الذي يرّغبه يف العي�ص يف الدنيا، قال وهو يخطب النا�ص: لول �سنة اأحييها اأو بدعة اأميتها 

)94( ب�سر بن اأرطاأة خمتلف يف �سحبته، ينظر الإ�سابة 147/1-148، و�حلديث �أخرجه �أحمد 181/4، و�أبو د�ود 4408 
و�لرتمذي 1450، و�لن�سائي 91/8، واحلديث قوى اإ�سناده احلافظ ابن حجر يف الإ�سابة. 

)95( �أخرجه �سعيد بن من�سور 2500 وعبد الرزاق يف امل�سنف 197/5، و�بن �أبي �سيبة 102/10-103، و�إ�سناده �سعيف. 
)96( طبقات �بن �سعد 354/5. 
)97( طبقات �بن �سعد 354/5. 

)98( طبقات �بن �سعد 354/5. وينظر مو�سوعة فقه عمر �س 244. 
اأبي بكر )751ه(، دار اجليل، بريوت، ط1973م،  اإعالم املوقعني عن رب العاملني: ابن قيم اجلوزية: حممد بن   )99(

 .7/3
)100( حلية �لأولياء 283/5. 
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و�قا)101(. بل �إنه ��سرتخ�س نف�سه من �أجل �إحياء �ل�سنة و�إماتة �لبدعة، قال: لو كان  ملا باليت �أل �أعي�س فحَ
كل بدعة مييتها �هلل على يدي، وكل �سنة ينع�سها �هلل على يدي ببحَ�سعة من حلمي حتى ياأتي �آخر ذلك علي 

نف�سي، كان يف �هلل ي�سري�)102(.

ثانيا: املوازنة بني امل�سالح املتعلقة باملوارد املالية للدولة.

حمدودة،  تكون  الغالب  يف  الدولة  موارد  اأهمية:  الأكرث  اأو  امللّحة  امل�سالح  على  الإنفاق  1-توجيه 
لذ� ينبغي ح�سن �لت�سرف يف توجيه �لأمو�ل لت�سّد حاجات �لأمة �مللّحة �أو �لأكرث �أهمية، ول يقّدم عليها 
�مل�سالح �لتي هي �أقرب �إلى �لتح�سينية �لتي تن�سب يف �ملقام �لأول على �لتزيني و�لتجميل و�لرتّفه، وت�سييد 
املباين ال�سخمة واملناظر الرائعة والأ�سكال الفخمة، فاإذا ُقّدمت هذه امل�سالح التح�سينية، فاإنه ي�ساحبها 
يف الغالب اإهمال يف مراعاة م�سالح اأولى منها ك�سّد جوع اجلوعى وك�سوة العراة وتوفري ال�سكن ملن لي�ص 
له �سكن، وقد �نتبه عمر بن عبد �لعزيز �إلى هذ� �خللل يف توجيه مو�رد �لدولة قبل �أن يتولى �خلالفة، فقد 
بعث �لوليد بن عبد �مللك �أربعني �ألف دينار ليزين بها م�سجد ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، فمّر بها على 
عمر بن عبد �لعزيز، فقال: �مل�ساكني �أحوج �إلى هذ� �ملال من �لأ�ساطني)103(. وملا ويل �خلالفة طّبق ما 
بُة )حجبة �لبيت �حلر�م( �إليه ياأمر للبيت بك�سوة، كما كان يفعل من كان قبله،  جحَ ير�ه �أولى، فقد كتب �حلحَ
�أولى بذلك من �لبيت)104(. وقد كتب عمر  �أكباد جائعة، فاإنه  �أن �أجعل ذلك يف  �إليهم: �إين ر�أيت  فكتب 
لحَقت  كر بن حزم و�ليه على �ملدينة: �أما بعد فاإنه بلغني �أن �أ�ساطني �مل�سجد قد خحَ بن عبد �لعزيز �إلى �أبي بحَ
و�أجمرت، فاإن �مل�ساكني �أحوج �إليه من هذه �لأ�ساطني)105(. ومما يدل على �سد�د نظرة عمر يف هذ� �أن 
اأحد خلفاء بني العبا�ص ندم وقت موته على اإنفاق املال فيما ل يحتاج اإليه، قال ال�سويل: �سمعت املكتفي 
)�خلليفة �لعبا�سي(، )295هـ( يقول يف عّلته: و�هلل ما �آ�سى �إل على �سبعمائة �ألف دينار �سرفتها من مال 
�مل�سلمني يف �أبنية ما �حتجت �إليها وكنت م�ستغنيا عنها، �أخاف �أن �أُ�ساأل عنها و�إين �أ�ستغفر �هلل منها)106(. 

)101(�سرية عمر لبن اجلوزي �ص 86، 118، 263، 273. 
)102( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص86. 

)103(  �لك�سب  حممد بن �حل�سن �ل�سيباين، �س117، واملب�سوط 284/30، وبد�ئع �ل�سنائع 127/5. 
)104( )104( حلية �لأولياء 306/5، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص114. 

)105(�لأمو�ل: حميد بن زجنويه )251ه(، حتقيق: د. �ساكر فيا�ص، مركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية، 
الريا�ص، ط1، 1406هـ=1986م، 579/2، رقم 955. 

)106( تاريخ �خللفاء �س348. 
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ومن تفعيله لفقه �ملو�زنات يف توجيه �ملو�رد �ملالية �لوجهة �ل�سحيحة و�لأحَولى، �أنه ملا علم �لتكلفة �ملالية 
�لكبرية للمر�كب �لتي ت�ساحب �خلليفة يف تنّقله، و�لرقيق �لذين يعملون يف ق�سور �خلالفة، و�لتي ترهق 
ز�، قال �حلكم بن عمر  ِعوحَ و�أ�سّد  �أ�سّد �حتياجا  �أن ت�سرف يف ِوجهة هي  �أمر بتوجيهها  �لدولة،  ميز�نية 
الرعيني: �سهدت عمر حني جاءه اأ�سحاب املراكب ي�ساألونه الَعلوفة ورزَق خدمها، قال: وكم هي؟ قالوا: هي 
كذ� وكذ�. قال: �بعث بها �إلى �أم�سار �ل�سام يبيعونها فيمن يزيد، و�جعل �أثمانها يف مال �هلل، تكفيني بغلتي 
هذه �ل�سهباء. وجاءه �ساحب �لرقيق ي�ساأل �أرز�قهم وك�سوتهم وما ي�سلحهم فقال عمر: كم هي؟ قال: هم 
كذ� وكذ� �ألفا، فكتب �إلى �أم�سار �ل�سام �أن �رفعو� �إلى كل �أعمى يف �لديو�ن �أو ُمقعد �أو من به فاِلج، �أو 
ُول بينه وبني �لقيام �إلى �ل�سالة، فرفعو� �إليه، فاأمر لكل �أعمى بقائد، و�أمر لكل �ثنني من  من به زمانة حتحَ
ل من الرقيق فكتب: اأن ارفعوا اإلى كل يتيم ومن ل اأحد له ممن قد جرى على والده  الزمنى بخادم، وَف�سَ

الديوان، فاأمر لكل خم�سة بخادم يتوزعونه بينهم بال�سوية)107(.

الأ�سول  اإعمار  تقدمي  )اأو  الوقتية  امل�سلحة  على  الدائمة(  �سبه  )اأو  الدائمة  امل�سلحة  2-تقدمي 
كانت متلك  �إذ�  �قت�سادها  قوة يف  �لدولة  تزد�د  وقتيا(:  �نتفاعا  باملال  �لنتفاع  على م�سلحة  وتثمريها 
من الأ�سول املثمرة التي متّكنها من تلبية حاجات �سعبها على املدى الطويل، ويف وقت الأزمات اأو الك�ساد 
اإعمار  اإلى  اأن تلتفت  اأما الدولة التي تنفق مواردها املالية دون  القت�سادي، ف�سال على املدى الق�سري، 
وقت  �سديدا  اهتزازا  تهتز  ما  �سرعان  لكنه  وقتي،  اقت�سادي  ازدهار  لها  يحدث  قد  وتنميتها،  الأ�سول 
�لأزمات �لقت�سادية، �أو وقت �لتق�سف و�لتقليل من �لنفقات، وذلك لأن �إعمار �لأ�سول وتنميتها وتثمريها 
و��ستثمارها م�سلحة د�ئمة، ولو �أنفقت عليها �أمو�ل يف �سبيل ذلك و�حتاجت بع�س �لوقت لتوؤتي بثمارها، 
ف�سال عن حتقيق الكتفاء الذاتي يف بع�ص املجالت وت�سغيل الأيدي العاملة، اأما اإنفاق موارد الدولة على 
حاجات �ل�سعب �لوقتية، وعلى رفاهيته وتنّعمه دون ��ستثمار يف �لأ�سول �ملالية، فهذه م�سلحة وقتية قد 
يفرح �ل�سعب بها لكنها فرحة يف مهّب �لريح. ولذ� قّدم عمر بن عبد �لعزيز �إعمار �لأ�سول وتثمريها على 

اإنفاق املال يف وقته، فمن ذلك:

ا-كان عمر يرى اأنه ل تباع اآلت الزراعة اخلا�سة بالذمي لوفاء ما عليه من التزامات مالية، ومنها 
اجلزية واخلراج، بل تبقى له لي�ستعني بها على زراعة اأر�سه، ولي�ستعني بذلك على وفاء التزاماته املالية، 
ولي�ساهم يف رفع م�ستوى الدخل العام)108(. فقد كتب: ل تباع لأهل �لذمة �آلة ��ستبقها من �أجل خر�جه؛ 

)107( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص202-203، وينظر تاريخ �خللفاء �س242. 
مو�سوعة فقه عمر �س72.   )108(
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لأنه اإذا باع اأداة الزرع مل ي�ستطع اأن يزرع فبطل خراجه)109(. قال �لدكتور حممد رو��س قلعه جي: وهل 
يقا�س ذلك على جميع �آلت �لإنتاج؟ )110(. وكتب عمر �إلى عبد �حلميد بن عبد �لرحمن وقد فا�س عنده 
ُعف عن اأر�سه فاأَ�سِلفه ما َيْقوى به على عمل  املال يف بيت مال امل�سلمني: انظر من كانت عليه جزية ف�سَ

�أر�سه، فاإّنا ل نريدهم لعام �أو عامني)111(.

ب-تقدمي الت�سهيالت لإعمار الأر�ص وزراعتها، من تلك الت�سهيالت:

�أ�سحاب  لزر�عتها: ويف ذلك م�سلحتان: م�سلحة  للعودة  �لتي جلو� عنها  �لأر�س  �أ�سحاب  -دعوة 
�لأر�س يف �أن يعودو� لأر�سهم مع توفري م�سدر مايل لهم، وم�سلحة �لدولة يف �أخذ �خلر�ج عليها، فقد 
كتب عمر �إلى عدي بن �أرطاأة: �نظر كل �أهل �أر�س جلو� عن �أر�سهم فادعهم �إليها، فاإن مل تقدر عليهم 

فاعر�سها على �مل�سلمني بالثلث و�لربع و�ل�سد�س حتى تبلغ �لع�سر)112(.

-تخفي�ص ن�سبة الربح املقررة لبيت مال امل�سلمني يف املزارعة، ت�سجيعا على تثمريها وعدم تركها 
خرابا، كتب عمر: انظر ما قبلكم من اأر�ص ال�سائفة فاعطوها باملزارعة بالن�سف، وما مل تزرع فاأعطوها 
بالثلث، فاإن مل تزرع فاأعطوها حتى تبلغ الع�سر، فاإن مل يزرعها اأحد فامنحها، فاإن مل ُتزرع فاأنفق عليها 
من بيت مال �مل�سلمني، ول تبتزن  من ِقبلك �أر�سا)113(. وعن �إيا�س بن معاوية �أن عمر بن عبد �لعزيز كتب: 

اأن اأعطوا الأر�ص على الربع، والثلث واخلم�ص، اإلى الع�سر، ول تدعوا الأر�ص خرابا)114(.

-اإذا مل يقبل اأحد الأر�ص مزارعة بال�سرتاك يف ن�سبة الربح، ُتعطى ملن يقدر على زراعتها، فاإن مل 
ُتزرع ينفق عليها من بيت �ملال لزر�عتها، و��ستثمارها كما مّر يف �لفقرة �ل�سابقة.

�لأمو�ل: لبن زجنويه رقم 397.    )109(
مو�سوعة فقه عمر �س72.    )110(

�لأمو�ل: �بو عبيد �لقا�سم بن �سالم 224ه، حتقيق حممد خليل هرا�ص، دار الفكر، بريوت، دون بيانات اأخرى،   )111(
�س320، و�لمو�ل لبن زجنويه رقم 936. وينظر: �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س76. 

�لأمو�ل لبن زجنويه رقم 1046.    )112(
�خلر�ج: يحيى بن �آدم )203ه(، املكتبة العلمية، لهور، باك�ستان، ط1، 1974ه، �س67.   )113(

�ملحلى: �بن حزم: علي بن �أحمد بن �سعيد )456ه(، دار الفكر، وهي م�سورة عن الطبعة التي حققها اأحمد    )114(
حممد �ساكر، بدون بيانات اأخرى، 216/8. 
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-�لعدل يف تقدير �خلر�ج على �لأر�س �لزر�عية: كتب عمر �إلى عبد �حلميد بن عبد �لرحمن وكان 
عامله على �لكوفة: “واأمرتك اأن تطرز-تقدر- عليهم اأر�سهم، واأل حتمل خرابا على عامر، ول عامرا على 
خراب، وانظر اخلراب فخذ منه ما اأطاق، واأ�سلحه حتى يعمر، ول تاأخذ من العامر اإل وظيفة اخلراج يف 

رفق وت�سكني لأهل �لأر�س، ول تاأخذ من �خلر�ج �إل وزن �سبعة لي�س لها �أبني، �أي �أكرث،. . . “)115(.

-العمل على اإعمار اخلراب حتى يدخل يف عجلة الإنتاج، مّر قريبا قوله: وانظر اخلراب فخذ منه 
ما اأطاق واأ�سلحه حتى يعمر.

جمموعة  اأو  واحد  �سخ�ص  على  القا�سرة  امل�سلحة  على  املجموع  اإلى  املتعدية  امل�سلحة  تقدمي   -3
واحدة: يقا�ص حتقيق العدالة الجتماعية يف الدول مبدى ا�ستفادة القاعدة العري�سة من م�سادر الدولة 
املالية، فكلما ات�سعت دائرة امل�ستفيدين دّل ذلك على ازدياد تطبيق العدالة الجتماعية، والعك�ص �سحيح، 
وعمر منع اأن ُيعطى مقدار كبري من املال لأحد الرعية، لأن هذا املال اأولى اأن ت�سد به حاجات اأفراد كثريين 
من �ملجتمع، كان عنب�سة بن �سعيد �سديقا لعمر بن عبد �لعزيز، فدخل عليه وقال له: يا �أمري �ملوؤمنني، �إن 
�أمري �ملوؤمنني �سليمان قد كان �أمر يل بع�سرين �ألف دينار حتى �نتهت �إلى ديو�ن �خلتم ومل يبق �إل قب�سها، 
فتويف على ذلك، و�أمري �ملوؤمنني �أولى با�ستتمام �ل�سنيعة عندي، وما بيني وبينه �أعظم مما كان بيني وبني 
�أمري �ملوؤمنني �سليمان. قال له عمر: كم ذلك؟ قال: ع�سرون �ألف دينار. قال عمر: ع�سرون �ألف دينار تغني 

�أربعة �آلف بيت من �مل�سلمني و�أدفعها �إلى رجل و�حد! و�هلل ما يل �إلى ذلك من �سبيل)116(.

اإعفاف الزوج والزوجة،  4-تقدمي م�سلحة الإعفاف على م�سلحة جمع املال، من مقا�سد الزواج 
فاإن مل يتحقق هذا املق�سد اأو اأهمل كان يف ذلك خطر كبري يلحق بالأزواج والزوجات ف�سال عن املجتمع، 
اأو نحو ذلك، فمن  اأو لطلب العلم  اأّية م�سالح اأخرى كال�سفر جلمع املال  وترتب على ذلك مفا�سد تفوق 
ُيز�ل  حتى  يفارقها  �أن  و�إما  زوجته،  حيث  يرجع  �أن  و�إما  يقيم،  حيث  زوجته  يح�سر  �أن  �إما  بذلك  �ُسغل 
ال�سرر ومينع الف�ساد، وقد كتب عمر بن عبد العزيز يف رجال كانوا بخرا�سان قد خلفوا اأهليهم فكتب اإلى 
�أمر�ئهم: �إما �أن حملوهن �إليهم و�إما �أن قدمو� عليهن، و�إما �أن فارقوهن)117(. و�لظاهر �أن هوؤلء خرجو� 

)115( �لأمو�ل لأبي عبيد �س 171، وم�سنف �بن �أبي �سيبة 160/12 ط دار ال�سلفية، والأموال لبن زجنويه رقم 180، 
وحلية �لأولياء 286/5، ومو�سوعة فقه عمر �س 139. 

)116( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س67. 
�ملدونة 330/2، ومو�سوعة فقه عمر �س334.    )117(
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للتجارة وحت�سيل املال، ورمبا قد يكونون خرجوا للجهاد، ومن املعلوم اأن اجلهاد يرتتب عليه م�سالح مالية 
ي�ستفيد منها �ملجاهدون، كما �أن بيت مال �مل�سلمني ي�ستفيد كذلك من خم�س �خلم�س و�لفيء ونحو ذلك. 

فقدم عمر م�سلحة �لإعفاف على م�سلحة جمع �ملال �سو�ء �أكان للفرد �أم للدولة.

ثالثا: املوازنة بني امل�سالح املتعلقة باإدارة الدولة وغريها من امل�سالح:

1-تقدمي امل�سلحة العامة على امل�سلحة املوؤجلة )اأو تقدمي امل�سلحة التي وقتها م�سّيق على امل�سلحة 
التي وقتها مو�ّسع(، ومن اأمثلة امل�سلحة املعّجلة اأخذ ق�سط من الراحة بعد جمهود وتعب، وذلك ل�ستعادة 
اأنه قد يكون يف هذا الوقت من يطلب حاجة اأو له مظلمة اأو نحو ذلك، اأو  الن�ساط وجتديد احليوية، مع 
يعِر�ص اأمرا مهما على اخلليفة ليبّت فيه، لكن هذا كّله ميكن تاأجيله اإلى ما بعد اأخد ق�سط من الراحة، 
فينظر �خلليفة فيها وقد جتّددحَ ن�ساطه و��ستعاد حيويته، فينظر فيها وياأمر مبا هو �أن�سب، وهذ� قد ل يتو�فر 
عند نظره وهو متعب كالٌّ من عمله، وقد كان عمر بن عبد العزيز حري�سا على اأخذ ق�سط من الراحة وقت 
�لقيلولة حفاظا على حيويته ون�ساطه حتى ينظر يف �أمور �مل�سلمني بعد ذلك مبا هو �أن�سب بعد تقليب �لنظر  
وا�ستماع لوجهات النظر املختلفة اإن احتاج الأمر اإلى ذلك، وقد قال عن نومته: واإين لأحت�سب  يف نومتي 
من �لأجر مثل �لذي �أحت�سب يف يقظتي)118(. لكن قد يعِر�س لهذه �مل�سلحة �لعاجلة ما يجعلها ُتوؤّخر ويقّدم 
عليها ما ميكن �لنظر فيه بعد ذلك، وذلك لأّي �سبب من �لأ�سباب، كان يحّثه �بنه عبد �مللك على �لنظر 
يف �ملظامل ورّدها وقت قيلولته، ويذّكره باأن �ملوت قريب جد�، قال عبد �لعزيز بن عمر بن عبد �لعزيز بعد 
�أن بويع �أبوه باخلالفة، قال: ثم ذهب يتبو�أ مقيال، فاأتاه �بنه عبد �مللك فقال: يا �أمري �ملوؤمنني ماذ� تريد 
�أن ت�سنع؟ قال: يا بني �أقيل، قال: تقيل ول ترّد �ملظامل �إلى �أهلها؟ فقال: �إين �سهرت �لبارحة يف �أمر عّمك 
�سليمان، فاإذا �سليُت الظهر رددُت املظامل. فقال له ابنه: ومن لك اأن تعي�ص اإلى الظهر؟ قال: ادُن مّني اأْي 
ّي، فدنا منه فقّبل بني عينيه وقال: �حلمد هلل �لذي �أخرج من �سلبي من يعينني على ديني، ثم قام وخرج  ُبنحَ

وترك القائلة واأمر مناديه فنادى: األ من كانت له مظلمة فلريفعها. . . “)119(.

�إذ�  �لظامل  يد  على  و�لأخذ  �ملظامل  ورّد  بالعدل  بالبدء  �لولة  �أمر عمر  بالأهّم: من ذلك  2-�لبدء 
�أو خارجي؛ لأنه بذلك ي�سّيد �لتما�سك �لجتماعي بني  نو� ولياتهم من كل عدو�ن د�خلي  �أر�دو �أن يح�سّ
اأن بالدهم لهم ولأولدهم، فين�سطون حلمايتها والعمل على رّد العتداء عليها، �سواء  النا�ص، وي�سعرون 

)118( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص149. 
)119( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص147، و�لبد�ية و�لنهاية 239-238/9. 
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�أكان د�خليا �أم خارجيا، وهذ� ل يكون �إن �هتم �لو�يل بتح�سني �حل�سون وت�سييد �لأ�سو�ر و�إقامة �لأبر�ج، 
ل القّلة على الكرثة، ومّيز البع�ص على الكل، و�ساق النا�ص باحلديد  واأهمل ن�سر العدل بني رعيته، وف�سّ
و�لنار، فاإنه �سرعان ما ينقلب هذ� �لأمن �لظاهري �إلى فو�سى تذهب بالأخ�سر و�لياب�س، وهذ� ما �أدركه 
عمر فقد كتب بع�ص عماله اإليه: اأما بعد فاإن مدينتنا قد خِربت، فاإن راأى اأمري املوؤمنني اأن يقطع لها مال 
ر: �أما بعد فقد فهمُت كتابك وما ذكرت �أن مدينتكم قد خرِبت، فاإذ� قر�أتحَ  يرّمها به فعل. فكتب �إليه ُعمحَ
�لبليغة  “فعمر بكلمته  فاإنه مرّمتها و�ل�سالم)120(.  �لظلم،  بالعدل ونّق ُطرقها من  نها  كتابي هذ� فح�سّ
لت  و�حلكيمة ي�سري �إلى حقيقة �جتماعية من �أعظم �حلقائق، وهي �أن �ملدن ل حتميها �لأ�سو�ر �ملادية و�إن عحَ
وعظمت، �إمنا يحميها �أهلها و�سكانها، ولن يفعلو� ذلك �إل �إذ� �سعرو� باأن خري هذه �ملدينة لهم ولذريتهم، 
اإذا �سعروا باأن فئة حمدودة هي التي َتطَعم التمر وتتربع لهم بالنوى،  اأما  اآمنون مطمئنون،  واأنهم فيها 
�أو حرماتهم،  �أعر��سهم،  �أو  �أرز�قهم،  �أنهم فيها خائفون مهّددون يف  �أو  �للحم وتدع لهم �لعظم،  وتاأكل 
فلي�ص بعيًدا اأن يتقاع�سوا عن الدفاع عنها، ول يبعد اأن ي�ستغّل العدو هذا املوقف، فُيِغري عليها وهو اآمن 
من غ�سبة اجلبهة الداخلية؛ لهذا كانت و�سية عمر للوايل اأن يهتم مبا يغُفل عنه الولة، وهو اإقامة العدل 
وحماربة �لظلم، �لتي حتّبب �إلى �لنا�س �أوطانهم ومدنهم وحياتهم، وجتعلهم يت�سبثون بها ويد�فعون عنها 

بالأنف�ص والنفائ�ص، فاأعظم �سور يحمي املدن حًقا: ما كان من الب�سر ل من احلجر”)121(.

3- تقدمي امل�سلحة العامة على اخلا�سة: الأ�سل اأن ُيجمع بني امل�سلحة العامة واخلا�سة، ب�سرط األ 
َتطغى اإحداهما على الأخرى، فال تقّدم امل�سلحة العامة وُتلغى امل�سلحة اخلا�سة حتت دعوى اأن امل�سلحة 
العامة تتعلق باملجموع، بخالف اخلا�سة التي تتعلق بالفرد، فال باأ�ص بالت�سحية بالفرد لأجل اجلماعة، 
دعوى  العامة، حتت  امل�سلحة  وتهّم�ص  وتعُظم  �ساأنها  من  ُيعلى  فال  اخلا�سة،  امل�سلحة  مع  الأمر  وكذلك 
امل�سلحة  بني  اجلمع  فالأ�سل  والبتكار،  والإبداع  لالإنتاج  الدافعية  توفر  التي  هى  الفردية  امل�سلحة  اأن 
اأو تزاحم قّدمت  العامة واخلا�سة، ب�سرط عدم طغيان اإحداهما على الأخرى، فاإذا وقع بينهما تعار�ص 
�لفرد عن م�سلحته  يتنازل  قد  �لأحيان  بع�س  بالفرد، ويف  ولي�س  باملجموع  تتعلق  لأنها  �لعامة؛  �مل�سلحة 
�خلا�سة من �أجل حتقيق �مل�سلحة �لعامة، وخا�سة �إذ� �سعر �أن �لوقت و�لأحو�ل و�لأعو�ن ل ُي�سعفون للجمع 
بني امل�سلحتني، فيتنازل خمتارا عن م�سلحته اخلا�سة من اأجل اإعالء امل�سلحة العامة، وذلك من باب 
�لإح�سان و�ل�سعور �حلي بامل�سوؤولية، وقد تنازل عمر بن عبد �لعزيز عن م�سلحته يف �لعي�س مبا ينا�سب 

حلية �لأولياء 305/5، وتاريخ �خللفاء لل�سيوطي �س225.   )120(
)121(  فتاوى معا�سرة: د. يو�سف القر�ساوي، دار القلم للن�سر والتوزيع، الكويت، ط5، 1426هـ=2005م، 719/2. 
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وتوفري  �سعبه  اإغناء  اأجل  من  الكفاف  عي�سة  يعي�ص  اأن  وارت�سى  وتنّعم،  رفاهية  من  اخللفاء  من  اأمثاله 
احتياجاته، فقد قِدمت امراأة من العراق على عهد عمر بن عبد العزيز، فلما �سارت اإلى بابه قالت: هل 
على �أمري �ملوؤمنني حاجب؟ فقالو�: ل، فِلجي �إن �أحببت، فدخلت �ملر�أة على فاطمة وهي جال�سة يف بيتها 
ويف يدها قطن تعاجله، ف�سلمت فرّدت عليها ال�سالم، وقالت لها: ادخلي. فلما جل�ست املراأة رفعت ب�سرها 
فلم تر يف البيت �سيئا له بال، فقالت: اإمنا جئت لأعمر بيتي من هذا البيت اخلرب، فقالت لها فاطمة: اإمنا 

خِرب هذ� �لبيت عمارُة بيوت �أمثالك)122(.

4-تقدمي الواجب على النافلة: بع�ص النا�ص وهو يكت�سب املال قد يكت�سبه بالظلم واأخذ ما يف اأيدي 
النا�ص، ثم جتده يت�سدق ببع�سه وهو فرح �سعيد على الفقراء، وقد امتالأ ر�سا باأنه �سّد حاجاتهم وقام 
بكفايتهم، وهذ� خلل يف �لفكر، فم�سدر �ملال ظلم �لنا�س و�ل�سعفاء وم�سرف بع�سه لإ�سعاد من �أفقرهم 
�لفكر �سليما و�لعقل ر�جحا و�ملو�زنة �سحيحة لبد�أ برّد �ملظامل، وهو �لو�جب، ومل يبد�أ  بظلمه، ولو كان 
بالت�سدق وهو النافلة، وهذا ما اأو�سى به عمر بن عبد العزيز �سليماَن بن عبد امللك، ملا اأراد الت�سدق مبائة 
األف درهم، فقال له عمر: اأََوخرٌي من ذلك يا اأمري املوؤمنني؟ قال: وما هو؟ قال: قوٌم �سِحبوك يف مظامل 
مزيد�  تفر�س  �لتي  فالدولة  ذلك  وعلى  �ملظامل)123(.  فرّد  �سليمان  فجل�س  فقال:  �إليك.  ي�سلو�  لهم، مل 
من �ل�سر�ئب و�لأعباء �ملالية على �سعبها وخا�سة �لفقر�ء من �أجل مزيد من �لرفاهية ل ي�ستفيد منها �إل 
الأغنياء، من الأولى اأو من الواجب عليها األ تفر�ص هذا ال�سرائب، وتتخلى عن م�ساريعها الرتفيهية؛ لأن 
الأخرية يف اأح�سن اأحوالها اأنها مباحة، اأما عدم اإرهاق ال�سعب بال�سرائب والمتناع عن ذلك هو اأوجب 

و�جباتها.

)122( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س 196. 
�سرية عمر لبن اجلوزي �ص70.    )123(
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املطلب الثاين: املوازنة بني املفا�سد:

الأ�سل اأن تدفع املفا�سد كلها، لكن اإذا تعار�ست مف�سدة  مع مف�سدة اأخرى اأو تزاحمت معها ارتكبت 
�لفقهاء   �ساغ  وقد  �ملوؤ�سلة،  �لفقهية  �لقو�عد  من  وهذه  �لأ�سّد،  �ملف�سدة  دفع  �أجل  من  �لأهون،  �ملف�سدة 
معنى هذه القاعدة باألفاظ خمتلفة: ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف، ويختار اأهون ال�سرين اأو اأخف 
اأ�سقط  اأخفهما، واإذا اجتمع �سرران  اأعظمهما �سررا بارتكاب  ال�سررين، واإذا تعار�ص مف�سدتان روعي 

الأ�سغر الأكرب)124(. وميكن تق�سيم �ملو�زنة بني �ملفا�سد عند عمر بن عبد �لعزيز �إلى ق�سمني:

الق�سم الأول: املوازنة بني املفا�سد التي تلحق بنف�سه وب�سخ�سه فقط.

�لق�سم �لثاين: �ملو�زنة بني �ملفا�سد �لتى تلحق بالأمة.

اأّول: املوازنة بني املفا�سد التي تلحق بنف�سه و�سخ�سه:

رقاة يف  وميكن ذكر مثالني يف هذ� �ملجال: �ملثال �لأول: قال عمر بن عبد �لعزيز لرجل �أ�سلح له محَ
منزله: ويحك يا فالن اأنّف�ست على عمر اأن يخرج من الدنيا ومل ي�سع لبنة على لبنة، واهلل لول اأن يكون 
ف�ساد بعد �إ�سالح، لغرّيتها �إلى ما كانت عليه)125(. فعمر كان يرى يف خا�سة نف�سه، اأن البناء الذي ميكن 
اأن ُي�ستغنى عنه مف�سدٌة، اأو على الأقّل ينبغي التوّرع عنه)126(. وي�سمل كذلك �إ�سالح �لبناء �لذي ل يكون 
اإ�سالحه ُملّحا، فلما مّت اإ�سالح املرقاة دون علمه، راأى اأن اإزالتها مف�سدة اأكرب من مف�سدة مرمة البناء، 
لأن الرتميم مّت وانتهى، اأما اإعادتها اإلى ما كانت عليه، فاإنه يحتاج بع�سا من الوقت واجلهد، وقد يحتاج 

ينظر: املدخل الفقهي العام، د. م�سطفى اأحمد الزرقا، دار الفكر، وهي طبعة م�سورة عن الطبعة العا�سرة،    )124(
1338هـ=1968م، 983/2-984، و�لوجيز يف �لقو�عد �لفقهية: د. حممد �سدقي بن �أحمد بن حممد �لبورنو، د�ر 

الر�سالة، بريوت، ط5، 1422هـ=2002م، �س260. 
�سرية عمر لبن عبد �حلكم �س156.    )125(

قال �لدكتور حممد رو��س قلعة جي: كان عمر بن عبد �لعزيز رحمة �هلل تعالى، يكره �لبناء �إل ما لبد منه.   )126(
مو�سوعة فقه عمر، �س412. 
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بع�ص املال، فيكون يف تركها هكذا رغم عدم ر�ساه عن ذلك ارتكاب لأهون املف�سدتني. 

ومما هو جدير بالذكر اأننا لو اأخذنا بهذه املوازنة بني املفا�سد يف اإ�سالحات الطرق ونحوها، جلنبنا 
الطرق  بع�ص  اأن  وذلك  والرتميم،  الإ�سالح  دعوى  حتت  ت�سرف  كثرية،  نفقات  حتّمَل  العامة  امليزانية 
و�أر�سفتها قد يتم �إن�ساوؤها بدون ��ستكمال �ملو��سفات �لقيا�سية كلها، بل وبع�سها يكون حمققا للحد �لأدنى 
من املوا�سفات القيا�سية اأو قريبا من ذلك، وبع�سها يكون فيه عيوب غري جوهرية فال ي�سّوغ ذلك كّله اأن 
ُيهدم العمل كّله ويغرّي ويبّدل وين�ساأ من جديد من اأجل ا�ستيفاء املوا�سفات القيا�سية اأو اإ�سالح العيوب غري 
اجلوهرية، والذي ميكن اأن يطلق عليه عيبا مقبول اإن �سح هذا التعبري؛ لأنه يرتتب على الهدم والتبديل 
يحتاجها  التي  الإنقاق  اأولويات  اإلى  الأموال  هذه  توجيه  الأولى  من  وكان  الدولة،  خزانة  تتحملها  نفقات 
على  يوؤثر  قد  مما  املتنفذّين،  لدى  والطمئنان  ال�ستقرار  عدم  روح  اإ�ساعة  عن  ف�سال  والدولة،  ال�سعب 
عملهم �سلباـ فال يتقّدمون �ساعة الإقدام والعمل، ويف املقابل قد ين�سطون حيث ل حاجة لهذا الن�ساط، ل 

وقتا ول مكانا ول �أحو�ل. 

وقريب من ذلك ما قد يتم عمله من اإقامة مباٍن واإن�ساء حدائق رمبا مل يكن اإن�ساوؤها منا�سبا لأّي 
�سبب من الأ�سباب، لكنها قد اأقيمت واأن�سئت وَكّلفت ما كّلفت، فال ي�سّوغ عدم منا�سبتها -لأّي �سبب من 
الأ�سباب- اأن ُتهدم وت�سّوى بالأر�ص، وخا�سة اأنه ل ي�ستفاد من وراء ذلك �سيء ذو جدوى كبرية، بل هو 

اأقرب اإلى الف�ساد والتخريب منه اإلى التعديل والإ�سالح. 

ومما هو جدير بالذكر كذلك �أّن تغيري ما ّت �إن�ساوؤه وتعديله �أو �إز�لته باب و��سع من �أبو�ب �لف�ساد يف 
الإدارات املحلية للقرى واملدن، ي�ستغله املف�سدون اأ�سواأ ا�ستغالل حتت دعوى الإ�سالح والتقومي والتجميل 

د بها الباطل والف�ساد ونهب املال العام. وغري ذلك من الكلمات التي ُيق�سَ

�ملثال �لثاين: قالت فاطمة بنت عبد �مللك زوج عمر: ��ستهى عمر بن عبد �لعزيز يوما ع�سال فلم يكن 
عندنا، فوّجهنا رجال على دابة من دواب الربيد اإلى بعلبّك بدينارين، فاأتى بع�سل فقلت: اإنك ذكرت ع�سال، 
وعندنا ع�سل فهل لك فيه؟ قال: نعم. فاأتيناه به ف�سرب ثم قال: من �أين لكم هذ� �لع�سل؟ قالت: وّجهنا 
رجال على دابة من دواب الربيد بدينارين اإلى بعلبّك، فا�سرتى لنا ع�سال، فاأر�سل اإلى الرجل فجاءه، فقال: 
انطلق بهذا الع�سل الى ال�سوق فبعه وارُدد اإلينا راأ�ص مالنا، وانظر اإلى الف�سل فاجعله يف بيت مال امل�سلمني 
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يف علف دواب الربيد، ولو كان ينفع امل�سلمني قيئي لتقياأت)127(. فاملف�سدة عند عمر لورعه �أنه �أكل ع�سال 
حمل على دواب امل�سلمني، اأي: ا�ستخدمت و�سائل النقل العام يف نقله، وجاءه الف�ساد من جهة اأنه ا�ستفاد 
مما هو ملك للم�سلمني ملكية عامة وهو دواب الربيد، ومل يدفع ثمن نقل الع�سل من بعلبك اإلى دم�سق، 
فالع�سل جاءه الف�ساد من ا�ستخدام الو�سائل العامة يف نقله، وهذا من ورع عمر، وهذه املف�سدة ينبغي اأن 
تزال، لأن ال�سرر يزال، لكن يرتتب على اإزالتها مف�سدة اأكرب منها، فمعاجلة تقّيء الع�سل وتكّلفه عملية 
�ساقة وجمهدة، وقد ت�سيبه بالإعياء والإجهاد، بل رمبا توؤدي اإلى ما يقارب اإزهاق الروح، وعمر خليفة 
امل�سلمني ما ي�سيبه ل يقت�سر عليه فقط، بل ميتد اإلى عموم امل�سلمني كذلك، ف�سال عن اأن تقّيوؤ الع�سل ل 
يعود على �مل�سلمني بالنفع، فقد �ُسرب �لع�سل �أو �أُكل و�نتهى �لأمر، كما �أن عمر �إذ� تقياأ �لع�سل فلن يتمكن 

من بيعه، فلهذ� �آثر عمر �أل يتقياأ ما �سربه من ع�سل.

ثانيا: املوازنة بني املفا�سد التي تلحق بالأمة:

1-�إم�ساوؤه بع�س ما م�سى و�إن كان فيه مف�سدة: ويل عمر �خلالفة وقد وقع من �لوقائع ما يكون قد 
خالف �ل�سرع، وم�سى على ذلك زمن لي�س بالق�سري، وهذه مف�سدة، لكن حماولة ��ستدر�ك ذلك و�إز�لة 
املخالفة املا�سية قد يرتتب عليه مف�سدة اأ�سّد؛ لذا اآثر عمر عدم تغيري ما م�سى واإن كان فيه بع�ص املف�سدة، 

نظرا ملا قد ي�سيب النا�ص من حرج و�سيق يخرجان عن نطاق حتملهم، ومن ذلك:

�-عدم نق�سه �لأحكام �ل�سابقة)128(: اإن عمر بن عبد العزيز ملا ا�ستخلف مل يتعر�ص لق�ساء الق�ساة 
�لذين تقّلدو� من جهة بني �أمية)129(، “ول يعني ذلك –كما يقول �لدكتور حممد رو��س قلعة جي- عدم 
تبديل الأنظمة التي تبني عدم �سالحيتها باأنظمة اأح�سن منها، بل يعني ذلك اأن ل ُتعطى الأنظمُة اجلديدة 

اأثرا رجعيا، لأن ذلك خمل بال�ستقرار وقد يكون فيه حتميل النا�ص من الع�سر ما ل يتحملون«)130(.

ب-عدم نق�سه عقود ما مّت بيعه من اأرا�سي اخلراج قبله: وقف عمر بن اخلطاب الأر�ص املفتوحة 
لبيت مال  �ل�سابقني مقابل خر�ج يدفع  �أ�سحابها  باأيدي  �مل�سلمني وجعلها ملكية عامة لهم، وتركها  على 

)127( �لورع: �أحمد بن حنبل)241ه(، حتقيق: زينب اإبراهيم القاروط، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1403هـ=1983م، 
�س 85، و�سرية عمر لبن اجلوزي، �ص210. 

مو�سوعة فقه عمر، �س134.   )128(
املب�سوط لل�سرخ�سي 130/10.    )129(

مو�سوعة فقه عمر �س134.    )130(

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات
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�مل�سلمني، وملا كان عهد عبد �مللك بن مرو�ن، و�لوليد بن عبد �مللك و�سليمان بن عبد �مللك، �ساأل �لنا�س 
هوؤلء اأن ياأذنوا لهم ب�سراء الأر�ص اخلراجية من اأهل الذّمة، فاأذنوا لهم ب�سرط اإدخال اأثمانها يف بيت 
مال امل�سلمني باعتبارها ملكا للم�سلمني، فلما ويل عمر بن عبد العزيز اأعر�ص عن هذه الأ�سرية لختالط 
الأمور فيها، ومِلا وقع فيها من املواريث ومهور الن�ساء وق�ساء الديون، ومل يقِدر على تخلي�سه ول معرفة 
ذلك، وكتب كتابا قرئ على النا�ص �سنة املائة، اأن من ا�سرتى �سيئا بعد �سنة مائة فاإن بيعه مردود، و�سمي 
�سنة مائة �سنة �ملدة، فتناهى �لنا�س عن �سر�ئها، ثم ��سرتو� �أ�سرية كثرية كانت باأيدي �أهلها توؤدي �لع�سر 
ول جزية عليها)131(. وكتب اإلى ميمون بن مهران: اأما بعد َفُحْل بني اأهل الأر�ص وبني بيع ما يف اأيديهم، 

فاإنهم �إمنا يبيعون يفء �مل�سلمني)132(.

2-تركه نزع �لذهب �لذي زّين به بع�س �مل�ساجد: ملّا ويل عمر �خلالفة �أر�د �أن ينزع �لذهب �لذي 
زّين به م�سجد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم زمن الوليد بن عبد امللك، فقيل له: اإن ذلك ل يخرج كثري �سيء 
من �لذهب فرتكه)133(، كما �أنه �أر�د �أن يجمع ما يف م�سجد دم�سق مما مّوه به من �لذهب، فقيل له: �إنه ل 

يجتمع منه �سيء، فرتكه)134(.

3-عدم تغيري النق�ص الذي على النقود مع اأنه فيه اآيات من القراآن الكرمي: كان احلجاج بن يو�سف 
قد �سرب �لدر�هم و�لدنانري �لبي�س ونق�س عليها: ، فكره �لعلماء ذلك وقالو�: قاتل �هلل �حلجاج، �أي �سيء 
�لعزيز طلب بع�س  ياأخذ الدرهم اجلنب واحلائ�ص)135(، وملا كان عهد عمر بن عبد  للنا�ص، الآن  �سنع 
لها  �لعلماء من عمر �أن ميحو ذكر �هلل تعالى من �لنقود، وقيل له: هذه �لدر�هم �لِبي�س فيها كتاب �هلل يقبحَ
اليهودي والن�سراين واجلنب واحلائ�ص، فاإن راأيت اأن تاأمر مبحوها. فقال ملحّدثه: اأردَت اأن حتتج علينا 

الأمم اإن غرّينا توحيد ربنا وا�سم نبينا)136(.

املغني على خمت�سر اخلرقي: ابن قدامة: عبد اهلل بن اأحمد )620ه(، دار الفكر، بريوت، ط1، 1405ه، 58/2.    )131(
وينظر مو�سوعة فقه عمر �س107-106. 

�لأمو�ل لأبي عبيد �لقا�سم بن �سالم، �س122، وطبقات �بن �سعد 376/5، و�لأمو�ل لبن زجنويه رقم 396.    )132(
�ملدونة 190/1، وينظر مو�سوعة فقه عمر �س471.    )133(
�ملدونة 608/2، وينظر مو�سوعة فقه عمر �س286.    )134(

�لنقود للبالذري �س42، نقال عن مو�سوعة فقه عمر �س281، 485.    )135(
�لنقود للبالذري �س43، 44نقال عن مو�سوعة فقه عمر �س281، 485. وجاء يف تاريخ �خللفاء لل�سيوطي �أن   )136(
مالكا قال: �أول من �سرب �لدنانري عبد �مللك و كتب عليها �لقر�آن وقال م�سعب: كتب عبد �مللك على �لدنانري: }قل 
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4-اإجراوؤه ال�سباق بني اخليل رغم اأنه يرى اأن فيه مف�سدة املباهاة والتكّلف: كان �سليمان ابن عبد 
�مللك �أمر �أهل مملكته �أن يقودو� �خليل ب�سبق بينهم، فقّل قرية من �مل�سلمني �إل كان قد �أخذهم ليقودو� �إليه 
�خليل، فمات قبل �أن ُيجري �حللبة، فلما وحَيل عمر �أبى �أن ُيجريها، فقيل له: يا �أمري �ملوؤمنني، تكّلف �لنا�س 
اأجرى احللبة،  يكّلمونه حتى  يزالوا  للعدو، فلم  بعيدة، ويف ذلك غيظ  موؤونات كبرية، وقادوها من بالد 
واأعطى ال�سابقني ومل يخّيب امل�سبوقني، بل اأعطاهم دون ذلك)137(. ويبدو �أن عمر �أر�د �أل يجري �حللبة 
لأنه رمبا راأى اأن ذلك قد يوؤدي اإلى املباهاة والفخر، كما اأنه راأى التكاليف الكبرية التي يتحملها النا�ص 
الذين ي�سوقون خيولهم من اأماكن بعيدة، ويف هذا تكّلف �سديد، فراأى يف اإجراء هذا ال�سباق ت�سجيعا لهذه 
�ملفا�سد �أن تقع وتنت�سر، ولكنه ملا ُنّبه �أن �لنا�س قد �أتو� دم�سق، و�أن �لنفقات قد �أُنقفت، و�أن منعه ل يحقق 
كبري فائدة، كما اأن يف منعه ك�سرا لقلوبهم، راأى اأنه ل باأ�ص باإقامة هذا ال�سباق، وخا�سة اأنه قد تاأّيد باأّن 
فيه م�سلحَة اإغاظة العدو، واإعداد العّدة لقتاله والوقوف اأمامه، فدفع من مال الدولة ما ي�سّجع على ذلك، 

فاأعطى جميع املت�سابقني مع اختالف العطاء ح�سب حتقيق املراكز الأولى فنازل نازل.

هو اهلل اأحد{ و يف الوجه الآخر ل اإله اإل اهلل و طّوقه بطوق ف�سة وكتب فيه  �سرب مبدينة كذا و كتب خارج الطوق  
حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق . 

)137( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص88-87. 

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات
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املطلب الثالث: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد:

ميكن تق�سيم �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد عند عمر بن عبد �لعزيز �إلى ما ياأتي:

�أول: �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعلقة برد �ملظامل.

ثانيا: �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعلقة ب�سيا�سة �لدولة.

ثالثا: �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد  �ملتعلقة ب�سيا�سة �لولة.

ر�بعا: �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعلقة باأمو�ل �لدولة.

خام�سا: �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد  �ملتعلقة بالآمر باملعروف و�لناهي عن �ملنكر.

اأّول: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد املتعلقة برد املظامل:

كان عمر بني خيارين يف رّد �ملظامل من بني �أمية و�أتباعهم، �إما رّدها مرة و�حدة ومنهم جميعا، و�إما 
اأن يرّدها بالتدريج، ومن الرجل والرجلني. اأما اخليار الأول فاإن املتحّم�ص يرى اأنه هو الواجب على عمر، 
ولكن بالتاأّمل جند اأنه قد يرتتب عليه اأن ي�سق بنو اأمية واأتباعهم ع�سا الطاعة، ويعلنوا ع�سيانهم لأوامر 
عمر، وعددهم لي�س بالقليل، فيثورو� عليه، فال يجد �أمامه �إل �أن ي�ستعمل �ل�سيف لإخمادهم وردّهم �إلى 
احلق، فرُتاق الدماء، وهذه مف�سدة اأكرب من امل�سلحة احلا�سلة من رّد املظامل. واأما اخليار الثاين فاإنه ل 
يرتتب عليه كبري مف�سدة، و�إن ترتبت ف�سرعان ما ميكن �لق�ساء عليها دون �إر�قة دماء، لذ� �أعر�س عمر 
عن اخليار الأول؛ لأنه يرتتب عليه مف�سدة اأكرب من امل�سلحة احلا�سلة من ورائه، لأن درء املف�سدة مقّدم 
نُفذ لر�أيك يف هذ� �لأمر؟  على جلب �مل�سلحة. قال له �بنه عبد �مللك بن عمر بن عبد �لعزيز: ما مينعك �أن تحَ
ر: �إين �أرّو�س �لنا�س ريا�سة �ل�سعب،  غلي بي وبك �لقدور يف �إنفاذ �لأمر. فقال ُعمحَ فو�هلل ما كنُت �أبايل �أن تحَ
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فاإن �أبقاين �هلل م�سيت لر�أيي، و�إن عِجلت على منّية فقد علم �هلل نيتي، �إين �أخاف �إن بادهت �لنا�س بالتي 
تقول اأن يلجئوين اإلى ال�سيف، ول خري يف خري ل يجيء اإل بال�سيف)138(. وقال له مرة اأخرى: يا ُبَنّي اإن 
قومك قد �سّدو� هذ� �لأمر ُعقدة ُعقدة، وُعروة ُعروة، ومتى ما �أريد مكابرتهم على �نتز�ع ما يف �أيديهم 
مل اآمن اأن يفتقوا علّي فتقًا تكرث فيه الدماء، واهلل لزوال الدنيا اأهون علّي من اأن يهراق يف �سببي حَمجمة 
من دم، �أو ما تر�سى �أل ياأتي على �أبيك يوم من �أيام �لدنيا �إل وهو مييت فيه بدعة ويحيي فيه �سنة، حتى 
يحكم �هلل بيننا وبني قومنا باحلق وهو خري �حلاكمني)139(. وقد جمع عمر بني مرو�ن وطلب منهم �لإقر�ر 
باأن معظم �لأمو�ل �لتي حتت �أيديهم �إمنا هي �أمو�ل �لأمة، ولي�س لهم فيها حق، فقال لهم: يا بني مرو�ن 
اإنكم قد اأُعطيتم حّظا و�سرفا واأموال، اإين لأح�سب �سطر اأموال هذه الأمة اأو ثلثه يف اأيديكم. ف�سكتوا. فقال 
كُفر  ر: �أل جتيبوين؟ فقال رجل من �لقوم: و�هلل ل يكون ذلك حتى يحال بني روؤو�سنا و�أج�سادنا، و�هلل ل نحَ ُعمحَ
ر: و�هلل لول �أن ت�ستعينو� علّي مبن �أطلب هذ� �حلق له، لأ�سعرت خدودكم،  �آباءنا ول ُنفِقر �أبناءنا. فقال ُعمحَ
قومو� عّني)140(. “وهكذ� كان �أمري �ملوؤمنني عمر بن عبد �لعزيز حكيما يو�زن بني �مل�سالح و�ملفا�سد، فال 
يتجه اإلى تغيري منكر يرتتب عليه منكر اأكرب منه؛ لأن درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح، فبقاء النا�ص 
على ما هم عليه من بع�س �لظلم �أولى من �سفك دماء �مل�سلمني، �إذ� كان رّد �ملظامل ب�سرعة �سيرتتب عليه 
ذلك، ولكن احلكمة تقت�سي التمّهل يف ذلك، و�سيا�سة النا�ص بالتدرج حتى ترجع احلقوق اإلى اأ�سحابها، 

ويرتدع الظاملون دون حدوث فتنة دموية”)141(.

ثانيًا: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد املتعلقة ب�سيا�سة الدولة:

كان عمر بن عبد �لعزيز حني توّلى �خلالفة بني خيارين يف �سيا�سة �لنا�س، �إما �أن ياأخذهم بالتهمة 
والِظّنة وي�سوقهم بال�سوط وال�سيف كما كان يحدث قبله، واإما اأن ي�سو�سهم بالعدل واحلق، ول يعاقب اأحدا 
�ل�سوء  �أ�سحاب  �لأول قد يجعل  لب�س فيها، و�خليار  ببّينة و��سحة ل  و�إمنا يكون ذلك  �لِظّنة،  �أو  بالتهمة 
يرتدعون عن جتاوزهم وتعّديهم، وُيرِجعون ما اأخذوه ظلما وعدوانا، كما اأن ذلك يخيف املعتدين ويرهبهم 
فيكّفوا، وهذه م�سلحة، لكن من اجلانب الآخر اأن هذا يالزمه اإف�ساد النا�ص وجعلم يعي�سون يف ُرْعب وفزع، 

)138( حلية �لأولياء 281/5. 
)139( حلية �لأولياء 283/5. 

)140( حلية �لأولياء 237/5، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص159-158. 
�لدعوة،  د�ر  �حلميدي،  �هلل  عبد  بن  �لعزيز  عبد  د.  �لعزيز:  عبد  بن  عمر  �لر��سد  و�خلليفة  �لز�هد  �لإمام   )141(

الإ�سكندرية، ط1425هـ=2004م، �س40. 
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كما �أن ذلك �أي�سا قد يوؤدي �إلى �إر�قة دماء برئية �أو �أخذ �ملح�سن بامل�سيء، ف�سال عن �أن هذ� ُي�سيع بني 
عند  املفا�سد  وهذه  والإيجابية،  واملروءة  ال�سجاعة  اأخالق  وتختفي  والرياء،  واجلنب  النفاق  ثقافة  النا�ص 
مقارنتها بامل�سلحة �ملذكورة �سابقا، فاإنها تزيد عليها وترّجحها، لذ� مل ي�ستعمل عمر هذه �ل�سيا�سة �لقائمة 
على ال�سيف واأمر ولته بالبتعاد عنها؛ لأن درء املف�سدة مقّدم على جلب امل�سلحة. فقد كتب اجلراح بن 
�ل�سيف  �إل  ُي�سِلحهم  ل  و�إنه  رعيتهم،  �ساءت  قوم  خر��سان  �أهل  �إن  �لعزيز:  عبد  بن  عمر  �إلى  �هلل  عبد 
وال�سوط، فاإن راأى اأمري املوؤمنني اأن ياأذن يل يف ذلك. فكتب اإليه عمر: اأما بعد فقد بلغني كتابك تذكر اأن 
اأهل خرا�سان قد �ساءت رعيتهم، و اأنه ل ُي�سِلحهم اإل ال�سيف وال�سوط، فقد كذبَت، بل ُي�سِلحهم العدل 
لي نا�سا من �لعمال  واحلق، فاب�سط ذلك فيهم، و ال�سالم)142(. وكتب �إليه عدي بن �أرطاأة: �أما بعد فاإن ِقبحَ
قد اقتطعوا من مال اهلل مال عظيما ل�ست اأقدر على ا�ستخراجه من اأيديهم اإل اأن مي�ّسهم �سيء من العذاب، 
فاإن ير اأمري املوؤمنني اأن ياأذن يل يف ذلك فعل. فكتب اإليه عمر: اأما بعد فالعجب كّل العجب من ا�ستئذانك 
اإياّي يف عذاب َب�َسٍر، كاأيّن لك ُجّنة من عذاب اهلل، واأن ِر�سائي ُينجيك من �سخط اهلل! فانظر ممن قد 
قامت عليه البّينة فخذه مبا قامت عليه به، ومن اأقّر ب�سيء فخذه مبا اأقّر به، ومن اأنكر فا�ستحلفه باهلل 
وخلِّ �سبيله، فواهلل لأن َيلَقوا اهلل بخياناتهم اأحّب اإيّل من اأن األقى اهلل بدمائهم)143(. بل �إن عمر كان يقّرع 
ويوؤّنب اأ�سد التاأنيب من ي�سري عليه با�ستخدام ال�سيف حتت دعوى اأنه ل ي�سلح النا�ص اإل هذا، فقد كتب 
�سالح بن َعبد الرحمن و�ساحب له، وكانا قد ولهما ُعَمر �سيئا من اأمر العراق، فكتبا اإلى ُعَمر يعر�سان 
اإليهما: خبيثني من اخلبث، رديئني من الردى، تعر�سان يل  اإل ال�سيف، فكتب  اأن النا�ص ل ي�سلحهم  له 
بدماء �مل�سلمني، ما �أحد من �لنا�س �إل ودماوؤكما �أهون علّي من دمه)144(. وقد اأثبت الواقع �سدق �سيا�سة 
ر بن عبد�لعزيز �ملو�سل، ِقدمتها فوجدتها  عمر وجناحها دون �إر�قة دماء، قال يحيى �لغ�ّساين: ملا وّلين ُعمحَ
من اأكرب البالد �سرقا ونهبا، فكتبت اإلى ُعَمر اأُْعِلمه حال البلد واأ�ساأله، اآخذ النا�ص باملظّنة واأ�سربهم على 
�لتهمة؟ �أو �آخذهم بالبّينة وما جرت عليه �ل�سنة؟ فكتب �إيّل: �أن �آُخذ �لنا�س بالبّينة وما جرت عليه �ل�سنة، 
فاإن مل ي�سلحهم �حلّق فال �أ�سلحهم �هلل. قال يحيى: ففعلت ذلك فما خرجت من �ملو�سل حتى كانت من 

�أ�سلح �لبالد و�أقّلها �سرقا ونهبا)145(.

)142( تاريخ �خللفاء �س234. 
)143( �خلر�ج لأبي يو�سف، �س143، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص125. 

بريوت،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  �ملن�سور،  خليل  حتقيق:  )347ه(،  �سفيان  بن  يعقوب  �لف�سوي:  و�لتاريخ:  �ملعرفة   )144(
326/1، وحلية �لأولياء 307/5، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص132-131. 

)145( حلية �لأولياء 271/5، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص139-138. 
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ثالثا: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد املتعلقة ب�سيا�سة الولة:

بع�ص  اإليه  فيها  فبعث  فيها،  فاأح�سن  عدن  ويل  رجال  اأن  ال�سافعي  روى  للوايل:  الهدية  1-منع 
�لأعاجم بهدية حمد� له على �إح�سانه، فكتب فيها �إلى عمر فاأح�سبه قال قول معناه: جُتعل يف بيت مال 
�مل�سلمني)146(. فهذه �لهدية �إلى �لو�يل على �إح�سانه قد توؤدي �إلى مف�سدة، وهي مف�سدة حماباة �لو�يل ملن 
اأهدى له، وخا�سة مع تغري اأخالق النا�ص، ولو حماباة يف النظر والإقبال والإكرام والثناء، وهذا قد يوغر 
�سدور بع�س رعيته عليه، ويهّز ثقتهم يف �أمريهم، وقد ل يتوقف �لأمر عند ذلك فح�سب، بل قد يجّر  �أي�سا 
اإلى نقمتهم على احلاكم وعدم الطاعة الباطنية له، واإن ظهرت منهم الطاعة الظاهرة، ولكن هذه الهدية 
على �لإح�سان فيها م�سلحة، بت�سجيع �ملح�سن على �إح�سانه فيزد�د �إح�سانا ويثبت عليه، ول يرت�جع عنه، 
بل قد يعمل على حت�سني �لإح�سان وجتويده كلما �أمكن ذلك، وخا�سة �أن �حلاكم مل يق�سد �لثناء و�لإكر�م 
�أن  منع عمر عماله من  لذ�  �ل�سابقة،  �ملف�سدة  وت�سغر عن  تقّل  �مل�سلحة  ولكن هذه  �إح�سان عمله،  عند 
يقبلوا الهدية، وجعل درء املف�سدة مقّدما على جلب امل�سلحة، وكان يف هذا قدوٌة لهم، بل كان يذهب اإلى 
اأن الهدية اإلى اخلليفة وعماله ر�سوة يف زمنه، وكان يرد الهدية ولو كانت من اأقربائه، فقد قال له غالمه 
ملا رّد هدية رجل من �أهله: يا �أمري �ملوؤمنني �بُن عمك رجل من �أهل بيتك وقد بلغك �أن �لنبي �سلى �هلل عليه 
و�سلم كان ياأكل �لهدية ول ياأكل �ل�سدقة؟ قال: �إن �لهدية كانت للنبي �سلى �هلل عليه و�سلم هدية، وهي لنا 
�ليوم ر�سوة)147(. ويف لفظ له: بلى، ولكنها لنا وملن بعدنا ر�سوة)148(. ويف لفظ �آخر: �إنها كانت لر�سول 
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم و�أبي بكر وعمر ر�سي �هلل عنهما هدية، وللعمال بعدهم ر�سوة)149(. وملف�سدة 
�لر�سوة و�آثارها �ملدّمرة على �ملجتمع �أخالقيا و�قت�ساديا ونف�سيا، كان يو�سي بعدم ��ستعمال من يرت�سي، 
فقد كتب: و�نظر من جتعل على حب�سك ممن تثق به، ومن ل يرت�سي، فاإن من �رت�سى �سنع ما �أُمر به)150(. 
�أ�سل ف�ساد �لعامل، و�إ�سناد  “�إن �لو�يل و�لقا�سي و�ل�سافع ممنوع من قبول �لهدية، وهو  قال �بن �لقيم: 
الأمر اإلى غري اأهله وتولية اخلونة وال�سعفاء والعاجزين، وقد دخل بذلك من الف�ساد مال يح�سيه اإل اهلل، 
وما ذاك اإل لأن قبول الهدية ممن مل جتِر عادته مبهاداته ذريعة اإلى ق�ساء حاجته، وحبُّك ال�سيء ُيعِمي 

)146( �لأم: �ل�سافعي: حممد بن �إدري�س )204ه(، دار املعرفة، بريوت، ط2، 1393ه، 69/2. 
)147( حلية �لأولياء 294/5، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص211. 

)148(�سرية عمر لبن اجلوزي 211. 
)149( طبقات �بن �سعد 377/5، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص212-211. 

)150( طبقات �بن �سعد 356/5. 
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ّم، فيقوم عنده �سهوة لق�ساء حاجته مكافاأة له مقرونة ب�سره واإغما�ٍص عن كونه ل ي�سلح”)151(. وُي�سِ

4-منع الوايل من التجارة يف منطقة وليته: كتب عمر اإلى عماله: ونرى اأن ل يتّجر اإمام، ول يحّل 
لعامل جتارة يف �سلطانه الذي هو عليه، فاإن الأمري متى يّتجر ي�ستاأثر، وي�سيب اأمورا فيها عنت واإن حر�ص 
على �أل يفعل)152(. فدرء �ملف�سدة مقّدم على م�سلحة �حلاكم يف �لكت�ساب، وعلى م�سلحة �ملجتمع �إن هو 
النا�ص باخلري والنفع كت�سغيل الأيدي  اأقام م�سروعات تنموية يف منطقة وليته ونفوذه، فيعود ذلك على 
ت امل�سلحة وُقّدم  العاملة وارتفاع الدخل ونحو ذلك، ولكن هذه امل�سلحة ل ت�ساوي املف�سدة ال�سابقة، فاأُخرِّ

دفع �ملف�سدة.

رابعا: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد املتعلقة باأموال الدولة:

عليها  فاحلفاظ  ال�سرقة،  اأو  لل�سياع  معّر�سة  اخليل  وهذه  للجهاد،  املَُعّدة  اخليل  الدولة  اأموال  من 
من التعّر�ص لذلك م�سلحة، ولو اأّدى اإلى ارتكاب مف�سدة مثل َو�ْسِمها، ولكنها مغتفرة يف جانب امل�سلحة، 
وكذلك العمل على تقوية بدن هذه اخليل م�سلحة، ولو اأدى ذلك اإلى اأن تقع مف�سدة مثل اإخ�سائها، لكنها 
قليلة بالنظر �إلى م�سلحة تقوية بدنها، يقول �لدكتور حممد رو��س قلعه جي: »قد تدعو �مل�سلحة �إلى �إيالم 
�حليو�ن، وعندئذ يكون هذ� �لإيالم مغتفر�، كو�سم �خليل �ملُعّدة للجهاد؛ ليعلم �أنها موقوفة للجهاد فال 
تباع ول ت�سرق، وكخ�سائها ليقوى بدنها)153(، فقد روي حممد بن را�سد قال: اأخربين من راأى عمر بن 
عبد العزيز يخ�سي اخليل ثم يحمل عليها يف �سبيل اهلل)154(. وحمل �ملجاهدين على خيل من عنده وقد 

و�سمت يف اأفخاذها: عدة اهلل)155(.

خام�سا: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد املتعلقة بالآمر باملعروف والنهي عن املنكر:

قال ميمون بن مهران: اأو�ساين عمر بن عبد العزيز فقال: يا ميمون ل َتخُل بامراأة ل حتل لك واإن 

)151(�إعالم �ملوقعني 142/3. 
)152( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س 103. 

)153( مو�سوعة فقه عمر �س258. 
)154( امل�سنف: عبد الرزاق بن همام ال�سنعاين )211ه(، حتقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، املكتب الإ�سالمي، بريوت، ط1، 

1392هـ=1972م، 457/4. 

)155( طبقات �بن �سعد 283/5. وينظر مو�سوعة فقه عمر �س 258. 
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اأقراأتها القراآن، ول تتبع ال�سلطان، )ويف لفظ: ل جتال�ص اأمريا، ويف لفظ اآخر: ل تدخل على هوؤلء الأمراء( 
واإن راأيت اأنك تاأمره مبعروف وتنهاه عن منكر، ول جتال�ص ذا هوى فُيلقي يف نف�سك �سيئا َي�سخط اهلُل به 
عليك)156(. و�ملالحظ �أن يف هذه �لأمور �لثالثة �أن هناك م�سلحة مبتغاة من ور�ئها، فاملتعّلم �إذ� دخل 
الدخول عليهم واجللو�ص  ولكنه لكرثة  املنكر،  والنهي عن  باملعروف  الأمر  ال�سلطان يحقق م�سلحة  على 
معهم لتحقيق هذه امل�سلحة اجلليلة قد يـتاأثر بهم، وحتّدثه نف�سه اأن يعي�ص مثلهم اأو قريبا منهم، بل قد 
يكون هواه مع هواهم، وراأيه مثل اآرائهم، ويلتم�ص العذر لأفعالهم واإن كانت خمالفة لل�سرع، بل يحاول اأن 
يجد لها التربير والت�سويغ من ال�سرع، فيكون يف ذلك مف�سدة عظيمة له ولغريه ممن يقتدي به اأو يتاأثر به، 

فيكون عدم �لدخول مقّدما على م�سلحة �لدخول، لأن درء �ملف�سدة مقدم على جلب �مل�سلحة.

ولكن الذي يظهر يل اأن و�سية عمر بعدم الدخول على ال�سلطان  لي�ست و�سية عامة لكّل النا�ص، فاإن 
يف الأمر تف�سيال، فمن خ�سى الفتنة يف دخوله على ال�سلطان، فهذا تتوجه له ن�سيحة عمر، اأما من علم 
من نف�سه العزمية على احلفاظ على دينه وعدم التفريط فيه، وعدم التاأثر ببهرجة املُلك ورفاهيته، كان 

ه اأن يدخل على ال�سلطان مع حتلِّيه بالآداب ال�سرعية يف ن�سيحة ال�سلطان.  الأولى يف حقِّ

اأ�سحاب  وكذلك جمال�سة  فيها،  فاملف�سدة ظاهرة  القراآن  لتعليمها  ولو  لتعليمها  باملراأة  اأما اخللوة 
�لأهو�ء و�ل�سكوت عن �أهو�ئهم، لذ� فاملف�سدة يف ذلك كبرية، فقّدم درء �ملف�سدة على جلب �مل�سلحة.

مكتبة �خلاجني، م�سر،  ثابت )463ه(،  بن  علي  بن  اأحمد  البغدادي:  بغداد: اخلطيب  تاريخ   )156( )156( )156(
1349هـ=1931م، 173/13، و�سرية عمر لبن اجلوزي، �ص272، وينظر حلية �لأولياء 245/5. 

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات
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املبحث الرابع: من عوامل جناح عمر بن عبد العزيز يف تطبيق فقه املوازنات:

لقد حّقق عمر جناحا باهر� يف �إ�سالح �لدولة يف زمن ي�سري جد�، وهذ� �لنجاح مل ياأِت من فر�غ 
�أو كيفما �تفق، بل �أخذ بالأ�سباب و�لعو�مل �لتي مّكنته -بتوفيق �هلل- من �إحر�ز هذ� �لنجاح �لكبري، ومن 
تاأّمل يف �سريته الطيبة يجد اأنه كان جاّدا يف الأخذ بالعوامل التي حتّقق منهجه يف الإ�سالح، وهذه العوامل 
مّكنته من النجاح يف تطبيق فقه املوازنات واإدارة الدولة باقتدار وكفاءة وحتقيق الإ�سالح، حتى كان بحق 
جمّددا للمائة الأولى، وقد راأيت اأنه من املنا�سب ذكر بع�ص هذه العوامل مع الإقرار اأنها ت�سلح لنجاحه 
يف تطبيق فقه املوازنات وتفعيله، كما ت�سلح لبيان اأ�سباب جناحه يف املجالت الأخرى، فمن تلك العوامل:

1-جتّرده و�إخال�سه هلل عز وجل: قال �بن عبد �حلكم عن عمر ملا ويل �خلالفة: و�حتجب عن �لنا�س 
ثالثا ل يدخل عليه اأحد، ووجوه بني مروان وبني اأمية واأ�سراف اجلنود والعرب والقّواد ببابه ينظرون ما 
يخرج عليهم منه، فجل�ص للنا�ص بعد ثالث وحملهم على �سريعة من احلّق فعرفوها، فرّد املظامل، واأحيا 
�لكتاب و�ل�سنة، و�سار بالعدل، ورف�س �لدنيا وزهد فيها، وجتّرد لإحياء �أمر �هلل عز وجل، فلم يزل على 
ذلك حتى قب�سه �هلل عزوجل. فرحمه �هلل)157(. و�إن كانت كلمة جتّرد يف �سياقها توحي باأنه قد تفّرغ، لكن 
هذا التفرغ يلزم عنه الإخال�ص، ومن تاأمل يف العبارتني �سيخرج بذلك: وجترد لإحياء اأمر اهلل عز وجل، 

فلم يزل على ذلك حتى  قب�سه �هلل عز وجل.

2-طلبه باخلالفة ال�سرف يف الآخرة، ولي�ص يف الدنيا: ملّا اأخربه رجاء بن حيوة اأن راأى له روؤيا تاأويلها 
اأن عمر �سيلي اخلالفة، قال له: �سوف اأُبتلى باأمر هذه الأمة، فواهلل لئن ابتليت بذلك واإنها �سرف الدنيا 

لأطلنّب بها �سرف الآخرة)158(.

3-عزمه على العمل بكتاب اهلل ورّد املظامل ولو اأّدى ذلك اإلى موته: قال �سليمان بن داود اخلولين: 
�إن عمر بن عبد �لعزيز كان يقول: يا ليتني قد عملت فيكم بكتاب �هلل وعملتم به، فكّلما عملت فيكم ب�سنة 
�إل  �أل تبقى يف �لأر�س مظلمة  . و�هلل لوددت   . �آخر �سيء منها خروج نف�سي.  وقع مني ع�سو حتى يكون 
رددتها على �سرط اأّل اأرّد مظلمة اإل �سقط لها ع�سو من اأع�سائي اأجد اأمله ثم يعود كما كان حيا، فاإذا مل 

)157( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س48. 
)158( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س143. 
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يبق مظلمة �إل رددتها �سالت نف�سي عندها)159(.

4-اإدراكه اأنه ُمنِفذ لأمر اهلل: قال عمر يف اإحدى خطبه: اأيها النا�ص اإنه لي�ص بعد نبيكم نبّي، ولي�ص 
بعد �لكتاب �لذي �أنزل عليكم كتاب، فما �أحّل �هلل على ل�سان نبيه فهو حالل �إلى يوم �لقيامة، وما حّرم 
اهلل على ل�سان نبيه فهو حرام اإلى يوم القيامة، األ اإين ل�ست بقا�ٍص، واإمنا اأنا منفٌذ هلل، ول�ست مببتدع 
ولكّني مّتبع، األ اإنه لي�ص لأحد اأن يطاع يف مع�سية اهلل عز وجل، ل�ست بخريكم، واإمنا اأنا رجل منكم، األ 
و�إين �أثقلكم حمال، يا �أيها �لنا�س �إن �أف�سل �لعبادة �أد�ء �لفر�ئ�س و �جتناب �ملحارم)160(. “ويف حتديد 
مهمة اأمري املوؤمنني بكونه ُمنِفذا ل�سريعة اهلل تعالى بيان للخط ال�سيا�سي الذي يجب اأن ي�سري عليه هو، 
لي�س م�سّرعا مع �هلل جّل وعال، ول يجوز له �أن يتاأّخر يف تنفيذ �سريعة �هلل تعالى، ثم بنّي �أنه متبع للكتاب 
وال�سنة ومنهج اخللفاء الرا�سدين ولي�ص مببتدع �سيئا مل ي�سبق اإليه، فاإذا ا�ستنكر النا�ص وجوه الإ�سالح 
�لتي يقوم بها فلي�س ذلك لأنها �أمور مبتدعة، و�إمنا ذلك لكون بع�س �ل�سنن �أُميتت و�أحيا �لنا�س بدل منها 

�لبدع، ف�سار �ملعروف منكر�، و�ملنكر معروفا عند بع�س �لنا�س”)161(.

5-عمله على �إحياء �ل�سنة و�إماتة �لبدعة طول خالفته: قال عمر بن عبد �لعزيز يف كالم له: فلو كان 
�سعة من حلمي حتى ياأتي �آخُر ذلك على  كل بدعة مييتها �هلل على يدي، وكل �سنة ينع�سها �هلل على يدي ببحَ
نف�سي، كان يف �هلل ي�سري�)162(. وقال كذلك: لول �سنة �أحييها �أو بدعة �أميتها، مل �أبال �أل �أبقى يف �لدنيا 

و�قا)163(. فحَ

ِدم علينا بريد  6-�حلر�س على نفع �مل�سلمني بكل خري: قال رباح بن حيان وكان على �ملدينة: ما قحَ
لعمر بن عبد العزيز بال�سام اإل باإحياء �سنة اأو َق�ْسم مال، اأو اأمر فيه خري)164(. وقال عبد �لرحمن بن زيد 
عن اأبيه: ما طلع كتاب عمر بن عبد العزيز من الثنية اإل باإحدى ثالث: اإحياء �سنة، واإماتة بدعة، وَق�ْسم 

)159( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س149. 
)160( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س51. 

)161( �لإمام �لز�هد و�خلليفة �لر��سد عمر بن عبد �لعزيز، د. عبد �لعزيز �حلميدي �س29-28. 
)162(طبقات �بن �سعد 343/5، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص86، 118، 213، 273. 

)163( طبقات �بن �سعد 343/5، 383، وحلية �لأولياء 297/5، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص263. 
)164(�سرية عمر لبن اجلوزي �ص113. 

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات
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يق�سمه بني �مل�سلمني)165(. وقال �إبر�هيم بن جعفر عن �أبيه: ما كان يقدم على �أبي بكر بن حممد بن عمرو 
بن حزم كتاب من عمر اإل فيه رّد مظلمة، اأو اإحياء �سنة، اأو اإطفاء بدعة، اأو َق�ْسم، اأو تقدير عطاء، اأو خري 

حتى خرج من �لدنيا)166(.

املجّرب،  كالطبيب  وكن  للقرظي:  كتابه  يف  عمر  قال  بذلك:  وخربته  الأمور  معاجلة  يف  7-ِحكمته 
العامِل الذي قد علم اأنه اإذا و�سع الدواء حيث ل ينبغي اأَْعَنَته واأَْعَنت نف�سه، واإذا اأم�سكه من حيث ينبغي 
جِهل واأثم، واإذا اأراد اأن يداوي جمنونا مل يداوه وهو مر�سل حتى ي�ستوثق منه ويوثق له، خ�سية اأن ل يبلغ منه 
من �خلري ما يّتقي منه من �ل�سر، وكان طّبه وجتربته مفتاح عمله، و�علم �أنه مل ُيجعل �ملفتاح على �لباب 

لكيما ُيغلق فال ُيفتح، �أو لُيفتح فال ُيغلق، ولكن لُيغلق يف حينه وُيفتح يف حينه)167(.

اإن عمر رحمة اهلل عليه كان قد  واإقباله على ذلك: قالت فاطمة زوجه:  امل�سلمني  8-تفّرغه لأمور 
يومه  و�سل  يومه  حو�ئج  من  فيه  يفرغ  مل  م�ساء  �أم�سى  �إذ�  فكان  ذهنه،  ولأمورهم  نف�سه  للم�سلمني  فّرغ 
بليلته)168(. و�إدر�كا منه حلجم �مل�سوؤولية �مللقاة على عاتقه تفرغ لها متاما، فقد قال رجل لعمر بن عبد 
العزيز: لو تفّرغت لنا! فقال عمر: واأين الفراغ؟ ذهب الفراغ، فال فراغ اإل عند اهلل)169(. وملا قال له بع�س 
�إخوته: يا �أمري �ملوؤمنني لو ترّوحت وركبت! قال: كيف يل بعمل ذلك �ليوم؟ قال: يكون يف �ليوم �لذي يليه. 
�بن عبد  �إذ� �جتمع على عمل يومني يف يوم و�حد)170(. وقال  قال: لقد كدحني عمل يوم و�حد، فكيف 
احلكم: ومل ُيحدث عمر بن عبد العزيز منذ ويل دابة ول امراأة ول جارية حتى حلق باهلل، ومل ير عمر 
مفرت� �ساحكا منذ ويل �خلالفة حتى لقي �هلل)171(. وقد بلغ من �سّدة تفرغه لأمور امل�سلمني واهتمامه بهم 
اأن قالت زوجه فاطمة بنت عبد امللك: ما اأعلم اأنه اغت�سل ل من جنابة ول من احتالم منذ ا�ستخلفه اهلل 

حتى قب�سه)172(.

)165( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص121. 
)166( طبقات �بن �سعد 342/5. 

)167( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س 170. 
)168( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س170. 

)169( طبقات �بن �سعد 397/5. وينظر �سرية عمر لبن اجلوزي �ص292. 
)170( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س66، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص251. 

)171( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س60. 
397/5، وحلية �لأولياء 259/5، و�سرية عمر لبن  )172(  �لزهد لبن �ملبارك  �س311، والطبقات الكربى لبن �سعد 
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9-تاأ�ّسيه بالنماذج امل�سيئة يف �سيا�سة الرعية: كتب عمر بن عبد العزيز اإلى �سامل بن عبد اهلل بن 
عمر بن اخلطاب كتابا جاء فيه: من عمر بن عبد العزيز اإلى �سامل بن عبد اهلل، اأما بعد فقد ابتليت مبا 
ابتليت به من اأمر هذه الأمة، من غري م�ساورة مّني ول اإرادة يعلم اهلل ذلك، فاإذا اأتاك كتابي فاكتب اإيّل 
ب�سرية عمر بن اخلطاب يف اأهل القبلة واأهل العهد؛ فاإين �سائر ب�سريته اإْن اهلل اأعانني على ذلك)173(. 
وقد رّد عليه �سامل بكتاب جاء فيه: �إنك �إذ� كنت تنزع هلل وت�ستعمل هلل �أتاح �هلل لك �أعو�نا و�أتاك بهم، 
ر عون  رت نيته ق�سُ فاإمنا َقْدر عون اهلل للعباد على َقْدر النّيات، فمن مّتت نّيته مّت عون اهلل له، ومن ق�سُ

�هلل له)174(.

10-كان اأهل ال�سورى له اأهل العلم من ذوي الراأي ال�سديد: ملا قِدم عمر بن عبد العزيز املدينة واليا 
عليها كتب حاجبه للنا�س، ثم دخلو�  ف�سّلمو� عليه، فلما �سلى �لظهر دعا ع�سرة نفر من فقهاء �لبلد: عروة 
بن الزبري، وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، واأبا بكر بن عبد الرحمن بن احلارث، واأبا بكر بن �سليمان 
بن �أبي حثمة، و�سليمان بن ي�سار، و�لقا�سم بن حممد، و�سامل بن عبد �هلل، وعبد �هلل بن عبد �هلل بن عمر، 
وعبد �هلل بن عامر بن ربيعة، وخارجة بن زيد بن ثابت. فحمد �هلل و�أثنى عليه مبا هو �أهله، ثم قال: �إين 
دعوتكم لأمر ُتوؤجرون عليه، وتكونون فيه اأعوانا على احلق، ما اأريد اأن اأقطع اأمرا اإل براأيكم اأو براأي من 
ح�سر منكم، فاإن راأيتم اأحدا يتعّدى اأو بلغكم عن عامل يل ظالمة فاأحّرج باهلل على اأحد بلغه ذلك اإل 
الُقَرظي  َعْبد اهلل وحممد بن كعب  �أبلغني. فجزوه خري� و�فرتقو�)175(. وملا ويل اخلالفة دعا �سامل بن 
ورجاء بن حيوة، فقال لهم: �إين قد �بتليت بهذ� �لبالء فاأ�سريو� علي)176(. وكان حري�سا على جمال�سة 
العقالء رغم كرثة م�ساغله وم�سوؤولياته، فهو القائل: اإين وجدت لقاء الرجال تلقيحا لألبابهم)177(. كما 
�أن �هلل �أعانه مبن �سانده من �أهله يف منهجه �لإ�سالحي، قال �بن عبد �حلكم: وكان �هلل قد �أعانه من �أهله 

�أحمد فريد عن هذ� �لأثر:  �ل�سيخ  �أعالم �لنبالء 135/5. وتاريخ �خللفاء �س227. وقال  اجلوزي �ص90، و�سري 
فيه من مل اأقف على حاله. الزهد لبن املبارك، حتقيق اأحمد فريد، دار املعراج الدولية للن�سر، الريا�ص، ط1، 

1415هـ=1995م، �س672، رقم 839. 
)173( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س125. وحلية �لأولياء 284/5. 
)174( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س126. وحلية �لأولياء 285/5. 

)175( طبفات �بن �سعد 334/5، و�سري �أعالم �لنبالء 118/5. 
)176( حلية �لأولياء 106/8، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص28، و�سري �أعالم �لنبالء 429/8. 

)177(  �سرية عمر لبن اجلوزي �ص304. 
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ب�سهل �أخيه، وعبد �مللك �بنه، ومز�حم موله، فكانو� �أعو�نا له على �حلق وقوة له على ما هو فيه)178(.

فا�ست�ساط  فاأغ�سبه  مروان  بني  بع�ص  من  كتاٌب  العزيز  عبد  بن  ُعَمر  اأتى  احلق:  11-�سرامته يف 
غ�سبا، ثم قال: اإن هلل يف بني مروان ذبحا، وامي اهلل لئن كان الذبح على يدي، فلما بلغهم ذلك كّفوا، 
وكانو� يعلمون �سر�مته، و�أنه �إن وقع يف �أمر م�سى فيه)179(. ومن ذلك اأن اأحد عماله ملا انقطع به الربيد 
�ساأله عمر: فعلى اأّي �سيء اأتيتنا؟ قال: على ال�سخرة ت�سخرت دواب النبط. قال: ت�سخرون يف �سلطاين؟ 

ربت �أربعني �سوطا رحمه �هلل)180(. قال: فاأمر بي، ف�سُ

12-جناحه يف رّد �ملظامل، و�لذي �ساعده يف ذلك �أ�سباب منها:

�إلى عروة  �لعزيز  عبد  بن  كتب عمر  فقد  على ذلك،  يحّث عماله  وكان  �ملظامل،  رّد  �-�لإ�سر�ع يف 
عامله على �ليمن: �أما بعد، فاإين �أكتب �إليك �آمرك �أن ترد على �مل�سلمني مظاملهم فرت�جعني، ول تعرف ُبعد 
ذ�ت �ملوت، حتى لو كتبت �إليك �أن �ردد على م�سلم مظلمة �ساة لكتبتحَ  م�سافة ما بيني وبينك، ول تعرف �أحَخحَ

�أرّدها عفر�ء �أو �سود�ء، فانظر �أن ترّد على �مل�سلمني مظاملهم، ول تر�جعني)181(.

ب-بدوؤه بنف�سه واأهله يف رد املظامل، قال اأبو بكر بن اأبي �سربة: ملا رّد عمر بن عبد العزيز املظامل 
قال: اإنه لينبغي اأن ل اأبداأ باأّوَل من نف�سي، فنظر اإلى ما يف يديه من اأر�ص اأو متاع، فخرج منه حتى نظر 
اأر�ص املغرب، فخرج  اأعطانيه مما جاءه من  امللك  الوليد بن عبد  اإلى ف�ّص خامت، فقال: هذا مما كان 
باأيديهم  كان  ما  فرّد  بيته،  باأهل  بد�أ  �لعزيز  بن عبد  ر�أيت عمر  �سهيل:  بن  �ملجيد  وقال عبد  منه)182(. 
من �ملظامل، ثم فعل بالنا�س بعد)183(. وقال �لليث بن �سعد: ملا ويل عمر بد�أ بلحمته و�أهل بيته، فاأخذ ما 

باأيديهم، و�سّمى �أمو�لهم مظامل)184(.

)178( �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س62-61. 
)179(طبقات �بن �سعد 344/5، وحلية �لأولياء 281/5. 

)180( طبقات �بن �سعد 374/5. 
)181(طبقات �بن �سعد 381/5. 

طبقات �بن �سعد 341/5.   )182(
طبقات �بن �سعد 341/5.    )183(

تاريخ �خللفاء �س225.   )184(
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جـ-رّد املظامل دون ا�سرتاط البّينة القاطعة: قال اأبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يرّد املظامل 
�إلى �أهلها بغري �لبينة �لقاطعة، وكان يكتفي بالي�سري �إذ� عرف وجه مظلمة �لرجل رّدها عليه ومل يكّلفه 
حتقيق البينة، ملا يعرف من غ�سم الولة قبله على النا�ص، ولقد اأنفد بيت مال العراق يف رّد املظامل حتى 

حمل �إليها من �ل�سام)185(.

د-التفتي�ص يف داوين الدولة عن املظامل ورّدها اإلى اأ�سحابها واإن مل يطالب اأ�سحاُبها بها)186(، قال 
اأبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم: كتب اإيّل عمر بن عبد العزيز: اأن ا�ستربئ الدواوين، فانظر اإلى كل 
َجور جاره من َقْبلي من حق م�سلم اأو معاَهد فُرّده عليه؛ فاإن كان اأهل تلك املظلمة قد ماتوا فادفعه اإلى 

ورثتهم)187(.

ه-�ل�ستمر�ر يف رّد �ملظامل، قال �سليمان بن مو�سى: ما ز�ل عمر بن عبد �لعزيز يرّد �ملظامل منذ يوم 
ا�ستخلف اإلى يوم مات)188(. وقال اإ�سحاق بن عبد اهلل: ما زال عمر بن عبد العزيز يرد املظامل من لدن 

معاوية اإلى اأن ا�ستخلف، اأخرج من اأيدي ورثة معاوية ويزيد بن معاوية حقوقا)189(.

و-التدرج يف رّد املظامل، خلطورة رّدها دفعة واحدة، ملا يرتتب على ذلك من مفا�سد كثرية وكبرية 
كما مّر قبل ذلك.

اأيها  يا  النا�ص ملا ويل اخلالفة وجاءوه من كل مكان، فقال:  13-ح�سن اختياره لوّلته: فقد خطب 
ل  عليكم رجال  ��ستعملت  قد  و�إين  �أل  ببالدكم،  و�أذكركم  �أن�ساكم عندي  فاإين  ببالدكم،  �حلقو�  �لنا�س 
�أقول هم خياركم، ولكنهم خري ممن هو �سّر منهم، �أل فمن ظلمه �إمامه مظلمة فال �إذن له علّي، ومن ل 
ّنه)190(. بل اإنه كان يخترب من يريد اأن يوليه من حيث ل يعلم، حتى يقف على �سالحيته لأن يكون  فال �أحَّريحَ

و�ليا)191(.

طبقات �بن �سعد 342/5، و�سرية عمر لبن عبد �حلكم �س129.    )185(
�سرح �ل�سري �لكبري 124/4، ومو�سوعة فقه عمر �س472.   )186(

طبقات �بن �سعد 342/5.    )187(
)188( طبقات �بن �سعد 341/5. 
)189( طبقات �بن �سعد 342/5. 

)190(طبقات �بن �سعد 342/5، و�سرية عمر لبن عبد �حلكم �س52، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص109. 
)191( ينظر طبقات �بن �سعد 395/5. 
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14-عدم �ملركزية يف �حلكم و�لإد�رة: كما يت�سح من طلبه من �لنا�س �أن يذهبو� �إلى �أوطانهم، حيث 
وّلتهم يعملون على رفع �لظلم عنهم وحتقيق �لعدل فيما بينهم، �أما من ظلمه و�ليه فباب عمر مفتوح، كما 

مر يف خطبته املذكورة �سابقا.

14-اإغناوؤه عماله حتى ل يطمعوا يف مال الرعية والدولة: قال ابن اأبي زكريا: يا اأمري املوؤمنني اإين 
اأريد اأن اأكّلمك ب�سيء، قال: ُقل، قال: قد بلغني اأنك ترزق العامل من عمالك ثالثمائة دينار. قال: نعم. 
قال: ومِل ذلك؟ قال: اأردت اأن اأغنيهم عن اخليانة. قال: فاأنت يا اأمري املوؤمنني اأولى بذلك. قال فاأخرج 

ذراعه وقال: يا ابن اأبي زكريا، اإّن هذا نبت من الفيء، ول�ست معيدا اإليه منه �سيئا اأبدا)192(.

اأنه مل يبداأ اخلوارج بالقتال، بل بداأهم باجلدال  اإراقة الدماء: من ذلك  15-اإيثاره ال�سالمة على 
باحل�سنى و�ملناظرة ملعرفة �حلق و�لتز�مه. قال �بن �لأثري: يف هذه �ل�سنة-يعني �سنة مائة- خرج �سوذب، 
وا�سمه ب�سطام من بني ي�سكر يف جوفى، وكان يف ثمانني رجاًل، فكتب عمر بن عبد العزيز اإلى عبد احلميد 
عاملة بالكوفة: اأن ل يحّركهم حتى ي�سفكوا دماء ويف�سدوا يف الأر�ص، فاإن فعلوا وّجه اإليهم رجاًل �سليبًا 
حازمًا يف جند. فبعث عبد احلميد حممد بن جرير بن عبد اهلل البجلي يف األفني واأمره مبا كتب به عمر، 
وكتب عمر اإلى ب�سطام ي�ساأله عن خمرجه، فقِدم كتاب عمر عليه وقد قدم عليه حممد بن جرير، فقام 
باإزائه ل يتحرك، فكان يف كتاب عمر: بلغني اأنك خرجت غ�سبًا هلل ولر�سوله، ول�سَت اأولى بذلك مني، فَهُلّم 
�أمرك، فكتب  �أناظرك، فاإن كان �حلق باأيدينا دخلت فيما دخل �لنا�س، و�إن كان يف يدك نظرنا يف  �إيّل 
ب�سطام اإلى عمر: قد اأن�سفت وقد بعثت اإليك رجلني يدار�سانك ويناظرانك)193(. وقال عمر يف �ملفا�سلة 
نعيم(  الرحمن بن  اإيّل، فوله )اأي عبد  اأحب  له  وتاأتي  العافية  الذي يحّب  الولة:  بني من يختارهم من 
�ل�سالة و�حلرب)194(. ومل يكن يويّل من هو معروف بال�سرعة يف �سفك �لدماء، فذ�ت يوم �حتد �لنقا�س 
بني �سليمان بن عبد �مللك وعمر بن عبد �لعزيز ب�سبب عدم مو�فقة عمر ل�سليمان يف قتل �خلو�رج �لذين 
ي�سّبون خلفاء بني اأمية، فخرج �سليمان، فقال خالد بن الرّيان �ساحب حر�ص �سليمان: يا اأبا حف�ص تقول 
لأمري املوؤمنني ما اأرى عليه اإل اأن ت�ستمه كما �ستمك؟ واهلل لقد كنت متوقعا اأن ياأمرين ب�سرب عنقك قال: 
ولو �أمرك لفعلت؟ قال: �إي و�هلل. فلما �أف�ست �خلالفة �إلى عمر جاء خالد، فقام مقام �ساحب �حلر�س، 
فقال عمر: يا خالد �سع هذ� �ل�سيف عنك. وقال: �للهم �إيّن قد و�سعت لك خالد� فال ترفعه �أبد�، ثم نظر 

�سرية عمر لبن عبد �حلكم �س55.    )192(
�لكامل يف �لتاريخ 365/2. وينظر املناظرة بطولها يف �سرية عمر لبن عبد احلكم �ص134-130.   )193(

تاريخ الطربي 65/4 طد د�ر �لكتب �لعلمية.   )194(
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يف وجوه �حلر�س فدعا عمرو بن مهاجر �لأن�ساري وقال: يا عمرو و�هلل لتعلمن �أنه ما بيني وبينك قر�بة 
�إل قر�بة �لإ�سالم، ولكن �سمعتك تكرث تالوة �لقر�آن ور�أيتك ت�سلي يف مو�سع تظن �أل ير�ك �أحد، فر�أيتك 

حت�سن �ل�سالة و�أنت رجل من �لأن�سار، خذ هذ� �ل�سيف فقد وّليتك حر�سي)195(.

�سرية عمر لبن اجلوزي  �ص67، وينظر �سرية عمر لبن عبد �حلكم �س37-36، 139.   )195(
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املبحث اخلام�س: من مظاهر جناح عمر يف خالفته:

اأذكر يف هذا املبحث دلئل جناح عمر يف خالفته وحتقيق منهجه الإ�سالحي، وقد كان ح�سن تطبيقه 
لفقه �ملو�زنات من عو�مل جناحه هذ� �لنجاح �لباهر، فمن هذه �لناحية ذكرت ذلك هنا، وميكن تق�سيم 

مظاهر جناح عمر يف خالفته  على �لنحو �لتايل:

1-�سهادة النا�ص له باأنه م�ستحق اخلالفة: ذكر عن عمرو بن ُعَبْيد اأنه كان يقول: اأخذ عمر بن عبد 
العزيز اخلالفة بغري حقها، ول با�ستحقاق لها، ثم ا�ستحّقها بالعدل حني اأخذها)196(. 

كما اأن  من علماء الأمة من جعله خام�ص اخللفاء الرا�سدين، وجعلوه من اأئمة الهدى الذين يهتدى 
بهديهم، وجعلوه جمّددا للمائة الأولى، كما مّر يف اأول هذا البحث.

2-كّف اخلوارج عن قتاله واخلروج عليه، قال ابن اجلوزي: ملا بلغت اخلوارج �سرية عمر وما رّد من 
�ملظامل �جتمعو� وقالو�: ما ينبغي �أن نقاتل هذ� �لرجل)197(.

3-حتقيق �لعدل و�لإن�ساف: �ساأل عمر رجال عن حال �أهل �ملدينة، فقال �لرجل: �إين تركت �ملدينة 
والظامل بها مقهور، واملظلوم بها من�سور، والغني موفور، والعائل جمبور، ف�سّر بذلك عمر وقال: واهلل لأن 

تكون �لبلد�ن كّلها على هذه �ل�سفة �أحّب �إيل مما طلعت عليه �ل�سم�س)198(.

4-�قتد�ء عماله به: قال �إبر�هيم بن جعفر عن �أبيه: ر�أيت �أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم يعمل 
بالليل كعمله بالنهار؛ ل�ستحثاث عمر اإياه)199(.

ر بن عبد�لعزيز �ملو�سل، قِدمتها فوجدتها  5-�سيوع �لأمن و�لأمان: قال يحيى �لغ�ساين: ملا وّلين ُعمحَ
من اأكرب البالد �سرقا ونهبا، فكتبُت اإلى ُعَمر اأُْعِلمه حال البلد واأ�ساأله: اآُخُذ النا�ص باملظّنة واأ�سربهم على 
�لتهمة؟ �أو �آخذهم بالبّينة وما جرت عليه عادة �لنا�س؟ فكتب �إيّل: �أن �آُخذحَ �لنا�س بالبّينة وما جرت عليه 

مروج �لذهب 205/3.   )196(
)197( �سرية عمر  لبن اجلوزي �ص86. 

)198(�سرية عمر لبن عبد �حلكم �س134. 
)199( طبقات �بن �سعد 347/5. 
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�ل�سنة، فان مل ي�سلحهم �حلق فال �أ�سلحهم �هلل. قال يحيى: ففعلُت ذلك، فما خرجت من �ملو�سل حتى 
كانت من �أ�سلح �لبالد و�أقلها �سرقا ونهبا )200(.

6-اإغناء النا�ص وحتقيق كفاياتهم وزيادة: ويف هذا تروى اأخبار كثرية، تبنّي مدى ما حتقق من ثراء 
مايل للدولة �لإ�سالمية و�لرعية، حتى �أ�سبح �ساحب �ل�سدقة يرجع ب�سدقته ل يجد �أحد� ياأخذها، فقد 
اأغنى عمر النا�ص، فقد كتب عمر بن عبد العزيز اإلى عبد احلميد بن عبد الرحمن، وهو بالعراق: اأن اأَخِرج 
للنا�ص اأعطياتهم فكتب اإليه عبد احلميد: اإين قد اأخرجت للنا�ص اأعطياتهم، وقد بقي يف بيت املال مال، 
فكتب اإليه: اأن انظر كل من اّدان يف غري �سفٍه ول �سرٍف فاق�ِص عنه، فكتب اإليه: اأيّن قد ق�سيت عنهم، 
جه واأ�سِدق  وبقي يف بيت مال امل�سلمني مال، فكتب اإليه: اأن انظر كل ِبكر لي�ص له مال ف�ساء اأن تزّوجه فزوِّ
عنه، فكتب اإليه: اأيّن قد زّوجت كل من وجدت، وقد بقي يف بيت مال امل�سلمني مال، فكتب اإليه بعد خمرج 
هذا: اأن انظر من كانت عليه جزية ف�سُعف عن اأر�سه فاأَ�سِلفه ما يقوى به على عمل اأر�سه، فاإنا ل نريدهم 

لعام ول لعامني)201(.

وقال يحيى بن �سعيد: بعثني عمر بن عبد �لعزيز على �سدقات �إفريقية، فاقت�سيتها وطلبت فقر�ء 
نعطيها لهم فلم جند بها فقريا، ومل اأجد من ياأخذها مني، قد اأغنى عمر بن عبد العزيز النا�ص، فا�سرتيت 
بها رقابا، فاأعتقتهم وولوؤهم للم�سلمني)202(. وقال عمر بن اأ�سيد بن عبد الرحمن بن زيد بن اخلطاب: 
�إمنا ويل عمر بن عبد �لعزيز �سنتني ون�سفا، فذلك ثالثون �سهر�، فما مات حتى جعل �لرجل ياأتينا باملال 
فما  ي�سعه فيهم  فيتذكر من  الفقراء فما يربح يرجع مباله،  َتَرون يف  اجعلوا هذا حيث  فيقول:  العظيم 
يجده، فريجع مباله، قد اأغنى عمر بن عبد العزيز النا�ص)203(. وبعد هذه �لنجاحات �لهائلة يف حتقيق 

�لعدل ون�سر �لأمن و�لأمان وفي�سان �ملال وكّف �خلو�رج عن قتاله، فال عجب �أن �أثنى عليه كبار �لأئمة.

قال ابن كثري: وقد ن�ّص على خالفته وعدله وكونه من اخللفاء الرا�سدين غري واحد من الأئمة)204(. 

ه: اإن كان يف هذا الأمة مهدي فهو عمر بن عبد  وذكر ال�سيوطي يف تاريخ اخللفاء قول وهب بن منبِّ

)200( حلية �لأولياء 271/5، و�سرية عمر لبن اجلوزي �ص139-138. 
�لأمو�ل لأبي عبيد �لقا�سم بن �سالم �س320.   )201(

�سرية عمر لبن عبد �حلكم �س128.    )202(
�سرية عمر لبن عبد �حلكم �س128.    )203(

�لبد�ية و�لنهاية221/6.    )204(

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات
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العزيز. وقول احل�سن: اإن كان مهدي فعمر بن عبد العزيز، واإل فال مهدي اإل عي�سى بن مرمي. و�سئل حممد 
بن علي بن �حل�سني عن عمر بن عبد �لعزيز فقال: هو جنيب بني �أمية، و�إنه ُيبعث يوم �لقيامة �أمة و�حدة. 
وقال قي�س بن جبري: مثل عمر يف بني �أمية مثل موؤمن �آل فرعون)205(. �أي: �أنه متيز عنهم متيز� كبري� يف 

حتقيق �لعدل ورّد �ملظامل ون�سر �خلري بني �لنا�س.

ول عجب بعد ذلك  اأن تلحق الربكة ذرية عمر بن عبد العزيز، قال ابن اجلوزي يف ختام ترجمته 
�أبي بكر �ل�سديق:  �لرحمن بن قا�سم بن حممد بن  �أن �ملن�سور قال لعبد  �لعزيز: وبلغني  لعمر بن عبد 
. قال: مات عمر بن عبد �لعزيز رحمه �هلل وخّلف �أحدحَ  ِعظني. قال: مبا ر�أيُت �أو مبا �سمعُت؟ قال: مبا ر�أيتحَ
ع�سر ابنا، وبلَغت تركته �سبعة ع�سر دينارا ُكفن منها بخم�سة دنانري، وا�سرُتي له مو�سع قربه بدينارين، 
وق�ّسم �لباقي على بنيه، و�أ�ساب كل و�حد من ولده ت�سعة ع�سر درهما، ومات ه�سام بن عبد �مللك وخّلف 
�أحد ع�سر �بنا، فُق�سمت تركته و�أ�ساب كل و�حد من تركته �ألف �ألف، ور�أيت رجال من ولد عمر بن عبد 
ُيت�سّدق  ه�سام  ولد  من  رجال  وراأيت   ،U �هلل  �سبيل  يف  فر�س  مائة  على  و�حد  يوم  يف  مل  ححَ قد  �لعزيز 

عليه)206(.

تاريخ �خللفاء �س225، 226، 233.    )205(
)206( �سرية عمر لبن اجلوزي �ص372-371. 
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اخلامتة:

يف ختام هذ� �لبحث �ملتو��سع، �أذكر �لنتائج �لتالية: 

1- عمر بن عبد العزيز �سخ�سية فّذة، فهو اأمري الفقهاء وفقيه اخللفاء، وذلك بعد اخللفاء الأربعة 
�لر��سدين.

2- جنح عمر بن عبد العزيز جناحا باهرا فيما كا يطمح اإليه من حتقيق العدل ورّد املظامل ون�سر 
�خلري يف ربوع �لبالد، وذلك يف مدة ي�سرية جد�.

3- من اأ�سباب جناح عمر يف ذلك، تفعليه لفقه املوازنات وتطبيقه خري تطبيق.

4- لي�ص فقه املوازنات من التفريط يف �سيء، واإمنا هو تطبيق لل�سرع مبا ي�سمن جناحه يف اأر�ص 
�لو�قع.

عمر،  فقه  من  بها  ن�ستفيد  �أن  ميكن  �لتي  �لآليات  بدر��سة  يو�سي  �لباحث  فاإن  �لتو�سيات  عن  �أما 
وخا�سة تفعيله لفقه �ملو�زنات، وذلك يف و�قعنا �ملعا�سر.

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه املوازنات
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املراجع وامل�سادر:

القراآن الكرمي.

1- �لأم: �ل�سافعي: حممد بن �إدري�س )204هـ(، دار املعرفة، بريوت، ط2، 1393ه.

2- �لإمام �لز�هد و�خلليفة �لر��سد عمر بن عبد �لعزيز: د. عبد �لعزيز بن عبد �هلل �حلميدي، د�ر 
الدعوة، الإ�سكندرية، ط1425هـ=2004م.

3- �لأمو�ل: �أبو عبيد �لقا�سم بن �سالم 224هـ، حتقيق حممد خليل هر��س، د�ر �لفكر، بريوت، دون 
بيانات اأخرى.

للبحوث  في�سل  امللك  مركز  فيا�ص،  �ساكر  د.  حتقيق:  )251هـ(،  زجنويه  بن  حميد  �لأمو�ل:   -4
والدرا�سات الإ�سالمية، الريا�ص، ط1، 1406هـ=1986م.

5- �لبد�ية و�لنهاية: �بن كثري: �إ�سماعيل بن عمر)774هـ(، حتقيق: علي �سريي، دار اإحياء الرتاث 
العربي، بريوت، ط1، 1408هـ=1988م.

6- تاج �لعرو�س من جو�هر �لقامو�س: مرت�سى �لزبيدي: حممد بن حممد )1205هـ(، د�ر �لهد�ية، 
دون بيانات اأخرى.

7- تاريخ �خللفاء: �ل�سيوطي: جالل �لدين عبد �لرحمن )911هـ(، دار الغد اجلديد، القاهرة، ط1، 
1428هـ=2007م.

ثابت )463هـ(، مكتبة �خلاجني، م�سر،  اأحمد بن علي بن  البغدادي:  تاريخ بغداد: اخلطيب   -8
1349هـ=1931م.

مطبعة  )430هـ(،  �لأ�سبهاين  �هلل  عبد  بن  �أحمد  نعيم:  �أبو  �لأ�سفياء:  وطبقات  �لأولياء  حلية   -9
�ل�سعادة، م�سر، 1394هـ=1974م.

10- �خلر�ج: يحيى بن �آدم )203هـ(، املكتبة العلمية، لهور، باك�ستان، ط1، 1974ه.



24042405

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

11- �لزهد: عبد �هلل بن �ملبارك )181هـ(، حتقيق: حبيب �لرحمن �لأعظمي، د�ر �لكتب �لعلمية، 
بريوت. والطبعة التي حققها اأحمد فريد، دار املعراج الدولية للن�سر، الريا�ص، ط1، 1415هـ=1995م.

12- �سري �أعالم �لنبالء: �لذهبي: حممد بن �أحمد )748هـ(، حتقيق جمموعة من الباحثني باإ�سراف 
�سعيب الأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط3، 1405هـ=1985م.

عبد �حلكم )214هـ(،  بن  و�أ�سحابه: حممد  مالك  رو�ه  ما  على  �لعزيز  عبد  بن  �سرية عمر   -13
حتقيق: اأحمد عبيد، مراجعة: اأحمد عبد التواب عو�ص، دار الف�سيلة، القاهرة، دون بيانات اأخرى.

14- �سرية عمر بن عبد العزيز: ابن اجلوزي: عبد الرحمن بن علي )597هـ(، د�ر ومكتبة �لهالل، 
بريوت، ط 2003م.

بريوت،  �سادر،  د�ر  عبا�س،  �إح�سان  حتقيق:  )230هـ(،  �سعد  بن  حممد  الكربى:  الطبقات   -15
ط1968م.

16- فقه املوازنات واأثره يف املعامالت املالية: عطية خمتار عطية ح�سني، ر�سالة دكتوراة، مقدمة 
على جامعة عني �سم�س بالقاهرة 1427هـ=2006م، غري من�سورة.

17- يف فقه الأولويات: د. يو�سف القر�ساوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط4، 1421هـ= 2000م.

18- قو�عد �لأحكام يف م�سالح �لأنام: �لعز: عبد �لعزيز بن عبد �ل�سالم )660هـ(، ر�جعه طه عبد 
الرءوف �سعد، دار اجليل، بريوت، ط2، 1400هـ=1980م.

19- ل�سان �لعرب: �بن منظور: حممد بن مكرم )711هـ(، دار �سادر، بريوت، ط1.

20- جمموع الفتاوى: ابن تيمية: اأحمد بن عبد احلليم )728هـ(، جمع وترتيب عبد �لرحمن بن 
حممد النجدي، وابنه حممد، ت�سوير عن الطبعة الأولى 1398هـ.

�حلميد  عبد  حتقيق:  )458هـ(،  اإ�سماعيل  بن  على  �سيدة:  ابن  الأعظم:  واملحيط  املحكم   -21
هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2000م.

22- �ملحلى: �بن حزم: علي بن �أحمد بن �سعيد )456هـ(، دار الفكر، وهي م�سورة عن الطبعة التي 
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حققها اأحمد حممد �ساكر، بدون بيانات اأخرى.

23- املدخل الفقهي العام، د. م�سطفى اأحمد الزرقا، دار الفكر، وهي طبعة م�سورة عن الطبعة 
�لعا�سرة، 1338هـ=1968م.

24- امل�سنف: عبد الرزاق بن همام ال�سنعاين )211هـ(، حتقيق: حبيب �لرحمن �لأعظمي، �ملكتب 
الإ�سالمي، بريوت، ط1، 1392هـ=1972م.

بيانات  بدون  تركيا،  ا�ستانبول،  الدعوة،  دار  بالقاهرة،  العربية  اللغة  الو�سيط: جممع  املعجم   -25
اأخرى.

�لكتب  د�ر  �ملن�سور،  خليل  حتقيق:  )347هـ(،  �سفيان  بن  يعقوب  �لف�سوي:  و�لتاريخ:  �ملعرفة   -26
�لعلمية، بريوت.

�لفكر، بريوت،  اأحمد )620هـ(، د�ر  27- املغني على خمت�سر اخلرقي: ابن قدامة: عبد اهلل بن 
ط1، 1405هـ.

28- املفردات يف غريب القراآن: الراغب الأ�سبهاين: احل�سني بن حممد )502هـ �أو 565هـ(، حتقيق: 
�سفوان عدنان داودي، دار العلم، دم�سق، ط 1412ه.

�لإ�سالمي،  �لعاملي  �لفكر  �لعامل، معهد  يو�سف حامد  �لإ�سالمية: د.  لل�سريعة  �لعامة  �ملقا�سد   -29
ط2، 1415هـ=1994م.

30- �ملو�فقات يف �أ�سول �ل�سريعة: �ل�ساطبي: �أحمد بن مو�سى)790هـ(، حتقيبق: م�سهور بن ح�سن 
اآل �سلمان: دار ابن عفان، ط1، 1417هـ=1997م

31- موجبات تغري الفتوى يف ع�سرنا: د. يو�سف القر�ساوي، دار ال�سروق، م�سر، ط2، 2009م.

ط1،  بريوت،  النفائ�ص،  دار  جي،  قلعة  روا�ص  حممد  د.  العزيز:  عبد  بن  عمر  فقه  مو�سوعة   -32
1426هـ=2005م.

33- موقع جريدة �لوطن �مل�سرية.
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34- همع الهوامع يف �سرح جمع اجلوامع: ال�سيوطي: جالل الدين عبد الرحمن )911هـ(، حتقيق: 
عبد �حلميد هند�وي، �ملكتبة �لتوفيقية، م�سر.

35- �لوجيز يف �لقو�عد �لفقهية: د. حممد �سدقي بن �أحمد بن حممد �لبورنو، د�ر �لر�سالة، بريوت، 
ط5، 1422هـ=2002م.

36- �لورع: �أحمد بن حنبل)241هـ(، حتقيق: زينب اإبراهيم القاروط، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ط1، 1403هـ=1983م.
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أثر فقه الموازنات في نوازل المرأة

 

�إميان بنت �صامل بن �صالح قبو�س

حما�صر بق�صم �ل�صريعة بجامعة �أم �لقرى  

ومرمي بنت ح�صني بن عليان �حلربي

حما�صر متعاون بق�صم �ل�صريعة بجامعة �أم �لقرى 



2408

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

احلمد هلل العليم احلكيم ، الذي �ســرع لعباده الدين القومي ، وال�سالة وال�سـالم على من بعثه 
اهلل ليخرج النـا�س من الظالم ، ويدعوهم اإلى الهدى ودار ال�سالم ، وعلى اآله و�سحبه خري الأنام .

اأما بعد: فاإن من عظيم نعم اهلل على عباده ، واأجل الآلء ، ما منَّ به تعالى على اأمته ب�سريعة 
اأف�سل ال�سرائع ومهيمنة عليها ، و�ساحلة لكل زمان  اأهلتها لأن تكون من  متكاملة �ساملة ، لها مميزات 
ومكان ، وم�ستوعبة لكل ما ي�ستجد من اأحداث ونوازل ووقائع ، �سمن اإطار ن�سو�س الوحي ، و الجتهاد 

فيما ل ن�س فيه .
ويعد الجتهاد منهجًا قوميًا �سحيحًا يف تكييف الوقائع والأحداث امل�ستجدة ، وفق �سوابط وقواعد 

معينة ؛ حتى ل يكون غاية لكل من رام البتداع والقول بغري علم .
ويف ظل الأحداث املت�صارعة ، وتغري اأمناط احلياة باأ�صكال متجددة ، يعترب فقه املوازنة بني امل�صالح 
واملفا�سد املدخل احلقيقي لفهم فقه الواقع ، وهو مفتاح الر�سد يف التعامل مع واقعنا املعا�سر بكل علله 
الـُمكنة على  ، ولديه  بالن�سو�س ودللتها  اإل جمتهد لديه معرفة  الذي ل يدركه  العلم  ، وهو  وتداعياته 

تكييف النوازل وفق �سوابط �سرعية .
وت�ستد احلاجة اإلى فقه املوازنة مع وجود املتغريات املعا�سرة التي تتطلب نظرة فاح�سة للواقع ، 
وما يكتنفه من جتاذبات خا�صة يف ظل انعدام الن�ص ال�صريح ، فمن هنا يربز دور املجتهد يف املوازنة 
بني امل�سالح اأو بني املفا�سد اأو بينهما عند التعار�س ؛ لريجح ما حقه الرتجيح وفق القواعد وال�سوابط 

ال�سرعية املقررة .
ومن �سمن الأطر التي يح�سل فيها التعار�س: امل�ستجدات املتعلقة باملراأة ، �سواء فيما يتعلق بعملها 

اأو �صفرها اأو  �صوؤون بيتها وعالجها ، وغري ذلك .
تدعوها ملخالفة  التي  ال�سبهات  بعيدة عن   ، دينها  بينة من  تكون على  اأن  بحاجة  امل�سلمة  فاملراأة 
املوازنة  بفقه  التعريف  اإمنا هي درا�صات عامة حول  املو�صوع  ، وكل ما مت من درا�صاٍت حول  باريها  اأمر 
و�سوابطه ، ومل توجد درا�سة دقيقة للمو�سوع ؛ لذا جاءت مثل هذه الدرا�سة لتك�سف عن اجلوانب املهمة 

لفقه املوازنات يف بع�س نوازل املراأة ، وجعلت عنوانه: 
) اأثر فقه املوازنات يف نوازل املراأة  (

ـداد، واأن يرزقنا الإخـال�س يف القـول والعمل ؛ اإنه جواد كرمي. واهلل اأ�ساأل التَّوفيـق وال�سَّ

أثر فقه املوازنات في نوازل املرأة
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�أ�صباب �ختيار �ملو�صوع:

1- اأهمية فقه املوازنات يف الوقت احلايل عموًما ويف ق�صايا املراأة على وجه اخل�صو�ص ، اإذا كرثت 
اأهدى من  واأنهم   ، اإح�ساًنا وتوفيًقا  اإل  اأنهم ل يريدون  الذين يزعمون  الأهواء  اأهل  الإ�سالح من  دعاوي 

الذين اآمنوا �سبياًل ، ويحتكمون يف معرفة امل�سالح اإلى اأهوائهم وعقولهم املجردة.

2- اإن اجلهل بفقه املوازنات قد يوؤدي اإلى فعل املحظور اأو ترك الواجب ، وكم �صقط اأُنا�ٌص يف مهالك 
ب�صبب زيغهم عن �صواِء ال�صراط ! وكم �ُصِعد اأُنا�ٌص باتباع املنهج ال�صرعي، وما اأبعد ال�صقة بني الُعْدوتني.

3- كرثة نوازل املراأة التي تفتقر اإلى فقه املوازنات يف معرفة التكييف ال�صرعي لها.

خطة �لبحث:

اقت�ست طبيعة البحث جعله يف مقدمة ومبحثني وخامتة.
املقدمة : ا�ستملت على �سبب اختيار البحث ، وخطته ومنهجه.
املبحث الأول: التعريف مبفردات العنوان ، وفيه اأربعة مطالب:

املطلب الأول: املراد بالأثر
املطلب الثاين: املراد بالفقه املوازنات

املطلب الثالث: املراد بالنوازل
املطلب الرابع: املراد باملراأة

املبحث الثاين: تطبيق �سوابط فقه املوازنة على نوازل املراأة ، وفيه مطلبان:
املطلب الأول: �سوابط فقه املوازنة    

املطلب الثاين: النوازل املراد التطبيق عليها ، وفيه اأربعة  م�سائل:
امل�ساألة الأول: م�ساركة املراأة يف النتخابات البلدية والت�سريعية ) ال�سورى (

امل�ساألة الثانية: قيادة املراأة لل�سيارة
امل�ساألة الثالثة: عمل املراأة يف املحا�سبة » الكا�سري »

امل�ساألة الرابعة: رتق البكارة
اخلامتة يف: نتائج البحث وتو�صياته واآفاقه.

منهج البحث: اتبعُت يف هذا البحث املنهج العلمي العام املتعارف عليه من عزو الآيات، وتخريج 
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وتوثيق   ، املوؤمنني  واأمهات  الرا�صدين  كاخللفاء  �صهرتهم  ُعرفت  من  عدا  الأعالم  وترجمة  الأحاديث، 
الن�سو�س. 

واأما ما يتعلق باملنهج اخلا�ص فيمكن تلخي�صه يف النقاط التالية:
1-  اخرتُت خم�ص نوازل لتطبيق فقه املوازنات عليها ، وراعيُت تنوعها لبيان اأثر �صمولية هذا 

الفقه على نوازل املراأة املختلفة.
2-  ت�صوير النازلة يف واقع احلال ، ثم ذكر اأقوال الفقهاء يف امل�صاألة ، وذكر اأدلتهم باخت�صار .

3-  الرتكيز على بيان املوازنة بني الأقوال.
4- الرتجيح بناء على تطبيق قواعد املوازنة والنظر يف املاآلت .

وختاًما فهذا جهد املقل اأقدمه لأهل العلم ليبدوا راأيهم ، ويزيدوا من اإثراء هذا البحث ، وح�سبي    
اأين �ساركُت ، بل وح�سبي اأين حمبة للعلم واأهله ، واملرء مع من اأحب ، واهلل اأ�ساأل اأن يتقبل هذا العمل 
ا لوجهه الكرمي ، واأن ينفع به ، اإنه ويل ذلك والقادر عليه ، و�صلى اهلل  بقبول ح�صن ، واأن يجعله خال�صً
و�سلم على عبده ور�سوله حممد ، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني ، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.

أثر فقه املوازنات في نوازل املرأة
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   �ملبحث �لأول: بيان مفرد�ت �لعنو�ن

وفيه ثالثة مطالب:

�ملطلب �لأول : �ملرد بالأثر 

�لأثر يف �للغة : 

بالفتح ما بقي من ر�سم ال�سيء ، و�سربة ال�سيف.1 
وقال يف ل�سان العرب : الأثر : بقية ال�سيء ، واجلمع اآثار واأُثور ، والتاأثري : اإبقاء الأثر يف ال�سيء .

واأًثر يف ال�سيء : ترك فيه اأثرًا وعالمة.2
واأثرة العلم : بقية منه توؤثر : اأي تروى وتذكر. 3

ه اأن يب�سط له يف  ي به ؛ لأنه يتبع العمر4 ، ومنه قوله r : “ من �سرَّ ويطلق الأثر على الأجل ، و�ُسمِّ
رزقه ، وُين�ساأ له يف اأثره فلي�سل رحمه”5 .

الأثر يف ال�سطالح : يطلق على اأربعة معان :
1- مبعنى النتيجة ، وهو احلا�صل من ال�صيء .

2- مبعنى العالمة .
3- مبعنى اخلرب .

4- ما يرتتب على ال�صيء ، وهو امل�صمى باحلكم عند الفقهاء 6 .
والأقرب من هذه التعريفات للمطلوب هو املعنى الأول والرابع ، فاملراد هو معرفة النتيجة واحلكم 

احلا�سل من تطبيق فقه املوازنات على نوازل املراأة . 

1  ُبنظر: خمتار ال�سحاح ) 1/ 2 ( ، ل�سان العرب ) 4 / 5 ( .
2  ُينظر: ل�سان العرب ) 1/ 52( .

3  ُينظر: املرجع ال�سابق .
4  ُينظر: املرجع ال�سابق ) 1/ 53 ( .

5  رواه البخاري كتاب البيوع ، باب : من اأحب الب�سط يف الرزق )رقم 1961 ( ؛ وم�سلم كتاب الرب وال�سلة ، باب 
: �سلة الرحم وحترمي قطيعتها )  رقم 2557 ( .

6  ينظر : التعريفات ) �س: 13 ( ؛ ك�ساف ا�سطالحات الفنون ) 1 / 98 ( .
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�ملطلب �لثاين : �ملر�د بفقه �ملو�زنات 

يف  العلماء  عادة  جرت  وقد   ،  « املوازنات   « و   « فقه   « كلمتي  من  اإ�سايف  مركب  املوازنات  فقه 
التعريفات املركبة تركيبًا اإ�سافيًا بيان املراد من اأفراده التي تركب منها اأوًل ، ثم التعريف به لقًبا على 

معنى ا�سطلح عليه اأهل �سنعة يف علم معني ، وهو ما �ساأ�سلكه هنا يف تعريف » فقه املوازنات » .
ونبداأ بتعريف » فقه املوازنات » باعتبار مفرديه ؛ لأنه مركب ، واملركب ل يعرف اإل بعد معرفة 

ما تركب منه.
ُيراد به ما يقابل  واملراد مبفرديه: جزاأيه  ، وهما كلمتا » فقه » و » املوازنات« ، فالإفراد هنا 

الرتكيب ، ل ما يقابل الثنية اأو اجلمع ؛ لأن كلمة » املوازنات » جمع  » موازنة ».

وفقه �ملو�زنات بهذ� �لعتبار موؤلف من كلمتني: 

�إحد�هما: �لفقه. 

وهو يف اللغة: الفهم ، تقول : فِقهُت كالمك اأفقُهُه ، اأي : فهمُت اأفهم7، ومنه قوله تعالى: ) اأَْيَنَما 
ْبُهْم  ِ َواإِن ُت�صِ ْبُهْم َح�َصَنٌة َيُقوُلوْا َهِذِه ِمْن ِعنِد اهللهّ َدٍة َواإِن ُت�صِ �َصيَّ ُم امْلَْوُت َوَلْو ُكنُتْم يِف ُبُروٍج مُّ َتُكوُنوْا ُيْدِرككُّ
ِ َفَما ِلَهوؤُلء اْلَقْوِم َل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديًثا (  الن�ساء: 78 . ْن ِعنِد اهللهّ َئٌة َيُقوُلوْا َهِذِه ِمْن ِعنِدَك ُقْل ُكلًّ مِّ �َصيِّ
وياأتي مبعنى : العلم بال�سيء ، والفهم له ، ُيقال : اأُوتي فالن فقهًا يف الدين ، اأي : فهمًا فيه 8، ومنه قوله 
َتْفَقُهوَن  لَّ  َوَلِكن  ِبَحْمَدِه  ُح  ُي�َصبِّ اإِلَّ  �َصْيٍء  ن  مِّ َواإِن  ِفيِهنَّ  َوَمن  َوالأَْر�ُص  ْبُع  ال�صَّ َماَواُت  ال�صَّ َلُه  ُح  تعالى: )ُت�َصبِّ

ُه َكاَن َحِليًما َغُفوًرا( ال�سراء:44 . َت�ْسِبيَحُهْم اإِنَّ
و�لفقه يف �ل�صطالح: العلم بالأحكام ال�سرعية العملية املكت�سب من اأدلتها التف�سيلية. 9 

و�لكلمة �لثانية: املوازنات ، وهي جمع موازنة، واملوازنة يف اللغة : من الوزن وهو معرفة قدر 

ال�سيء ، وهو اأي�سًا ثقل �سيء ب�سيء مثله ، كاأوزان الدراهم10 .
و�ملو�زنة : املعادلة واملقابلة واملحاذاة ، ُيقال : وازنه ، اأي : عادله وقابله 11 .

7  ينظر : خمتار ال�سحاح )213/1( ، ل�سان العرب )11 /210( .
8  ل�سان العرب ) 11 / 210 ( .

9  الإحكام لالآمدي )22/1(  ؛ نهاية ال�سول )16/1( .
10  ينظر : ل�سان العرب )15/ 220( ، مفردات األفاظ القراآن ) �س:537 ( .

11  ينظر : القامو�س املحيط )�س: 1238 ( .

أثر فقه املوازنات في نوازل املرأة
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واملوازنة : التقدير12 ، ومنه قوله تعالى: ) َوالأَْر�َس َمَدْدَناَها َواأَْلَقْيَنا ِفيَها َرَوا�ِسَي َواأَنَبْتَنا ِفيَها ِمن 
ْوُزوٍن (  احلجر:19. ُكلِّ �َصْيٍء مَّ

و�ملو�زنة يف �ل�صطالح :  

عرفت بعدة تعريفات منها:
ما  وُيوؤخر   ، التقدمي  ي�صتحق  ما  فيقدم  الأولى،  وتقدمي  الأمور  الرتجيح بني   ( الأول:  التعريف   

ي�ستحق التاأخري (.13 
وهذا احلد غري مانع ، فيدخل فيه الرتجيح بني جميع الأمور املتعار�سة ، �سواء كانت م�سالح 
اأنه يدخل فيه الرتجيح يف غري امل�سالح واملفا�سد ، كالرتجيح يف  اأو غري �سرعية ، كما  ومفا�سد �سرعية 

الأمور العرفية وغريها.
تاأخري  اأو  لتقدمي   ، واملتزاحمة  املتعار�سة،  واملفا�سد  امل�سالح  املفا�سلة بني   ( �لثاين:  �لتعريف      

الأولى بالتقدمي اأو التاأخري(14.
وهذا احلد اأف�صل من ال�صابق ولكن فيه تكرار ؛ فاإن » املتعار�صة » ُمْغٍن عن ذكر » املتزاحمة » 
، وكذلك » لتقدمي » ُمغٍن عن » تاأخري » ، وكذلك جملة » لتقدمي اأو تاأخري الأولى » ُمغنية عن ذكر جملة » 

بالتقدمي اأو التاأخري » .
�لتعريف �ملختار للمو�زنة : املفا�سلة بني امل�سالح اأو بني املفا�سد اأو بينهما عند التعار�س لتقدمي 

الأولى منها.
 ، املعنى  بهذا  اأقف على من عرفه  فلم  الفن  لهذا  لقًبا  باعتباره   « املوازنات  » فقه  تعريف  واأما 
اإل اأنه وجد من عرف منهج فقه املوازنات باأنه : ) جمموعة الأ�س�س واملعايري التي ت�سبط عملية املوازنة 
بني امل�سالح املتعار�سة اأو املفا�سد املتعار�سة مع امل�سالح ليتبني بذلك اأي امل�سلحتني اأرجح فتقدم على 
غريها ، واأي املف�صدتني اأعظم خطرًا فيقدم دروؤها كما ُيعرف به الغلبة لأي من امل�صلحة اأو املف�صدة -عند 

تعار�صهما- ليحكم بناء على تلك الغلبة ب�صالح ذلك الأمر اأو ف�صاده (15 .

12  ينظر : ل�سان العرب )11 /210 ( .
13  فقه املوازنة وحاجة الإمام واخلطيب له )�ص:2( .

14  تاأ�سيل فقه املوازنات ) �س:49 ( .
15  وهو تعريف الدكتور عبد املجيد ال�سو�سوة يف بحثه » منهج فقه املوازنات يف ال�سريعة الإ�سالمية » ؛ وقريب 
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وهذا احلد ُيالحظ عليه ما يلي: 
1- الإطالة ، والأ�صل يف احلدود الخت�صار واأن ت�صان عن احل�صو والتطويل.16

2- التكرار فقوله “ ... ليتبني بذلك اأي امل�سلحتني اأرجح فتقدم على غريها ، واأي املف�سدتني 
اأعظم خطرًا فيقدم دروؤها “ ُمغٍن عن ذكر “ كما يعرف به الغلبة لأي من امل�سلحة اأو املف�سدة .... “ .

3- الدور17 فقوله: » منهج فقه املوازنات هو جمموعة الأ�س�س واملعايري التي ت�سبط عملية املوازنة 
املوازنة على  ويتوقف معرفة عملية   ، املوازنة  املوازنات على معرفة عملية  ، فيتوقف معرفة منهج فقه   «

معرفة منهج فقه املوازنات.
�لتعريف �ملختار لفقه �ملو�زنات: اجتهدُت يف �سياغة تعريف » لفقه املوازنات » باعتباره لقًبا ، 

وذلك بالنظر اإلى مو�صوعه وفائدته.

تعريف فقه املوازنات بالنظر اإلى مو�سوعه: 
هو علم ُيبحث فيه عن �سوابط الرتجيح بني امل�سالح اأو بني املفا�سد اأو بينهما عند التعار�س ، 

وكيفية معرفة الراجح من الأحكام به.
�سرح التعريف وبيان حمرتزاته :

قولنا : » علم يبحث فيه » 
جن�س يف التعريف ، ويراد به مطلق الإدراك ، �سواء كان عن طريق القطع كدفع املف�سدة املتفق 
عليه باملف�صدة املختلف فيها ، اأو دفع املف�صدة العامة باملف�صدة اخلا�صة ، اأو عن طريق الظن كالتخيري بني 

امل�سالح املت�ساوية مع تعذر اجلمع بينها18.
وقولنا : »عن �سوابط الرتجيح »

قيد اأول يخرج به علم الفقه وغريه ؛ لأنه علم يبحث يف الأحكام ل يف ال�سوابط.
وقولنا : » بني امل�سالح اأو بني املفا�سد اأو بينهما عند التعار�س »

منه تعريف الدكتور ح�سن �سامل الدو�سي  يف بحثه  » منهج فقه املوازنات يف ال�سرع الإ�سالمي درا�سة اأ�سولية » ) 
�س:370( .

16  ُينظر: نهاية ال�سول )53/1( .
17  الدور: توقف كل واحد من الأمرين يف متييزه عن غريه على الآخر. ُينظر: الإحكام لالآمدي )14/2( ؛ ك�سف 

الأ�سرار )32/1( ؛ التعريفات )�س:109( . 
18  و�سياأتي هذا يف الرتجيح بني امل�سالح املتعار�سة فلُينظر يف )�س:9( .

أثر فقه املوازنات في نوازل املرأة
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واخلا�ص  العام  تعار�ص  عند  والرتجيح  بالقوة  كالرتجيح  الأخرى  الرتجيح  �صوابط  به  يخرج 
ونحوه.

ويوؤخذ منه اأن مو�صوع هذا العلم الذي يبحث فيه هو:
1- �صوابط الرتجيح بني امل�صالح املتعار�صة .
2- �صوابط الرتجيح بني املفا�صد املتعار�صة .

3- �صوابط الرتجيح بني امل�صالح واملفا�صد املتعار�صة.
 فــــ” اأو “ هنا للتق�سيم ولي�ست لل�سك ، وكما ُيقال يف تعريف الكلمة : ا�سُم اأو فعٌل اأو حرٌف.19

واإ�سناد البحث لهذا العلم – مع اأن الذي يبحث عن الأدلة هو املجتهد – اأ�سلوب ُلغويٌّ ، وي�سميه 
املثبتون للمجاز باملجاز العقلي20.

قولنا : » وكيفية معرفة الراجح من الأحكام به »
           جملة معطوفة على » علم يبحث فيه عن �سوابط الرتجيح » ؛ اأي: اأن هذا العلم كذلك يبحث 
عن طرق معرفة الراجح من الأحكام ال�سرعية العملية التف�سيلية بوا�سطة �سوابط الرتجيح بني امل�سالح 

اأو بني املفا�سد اأو بينهما عند التعار�س.
           ويعترب كيفية معرفة الراجح من الأحكام ب�سوابط الرتجيح هو جوهر هذا العلم ؛ لأن مق�سوده 

الأعظم هو التعريف  بوجوه الرتجيح عند التعار�س.
 تنبيه : مل اأ�سف قيد » حال املوازن » يف التعريف ؛ لأن جمال البحث عن حال املوازن – وهو 

املجتهد- علم اأ�صول الفقه ل فقه املوازنات .

تعريف فقه املوازنات بالنظر اإلى فائدته: 
         هو العلم ب�سوابط الرتجيح بني امل�سالح اأو بني املفا�سد اأو بينهما عند التعار�س الذي يتو�سل به 

اإلى معرفة الراجح من الأحكام ال�سرعية العملية.
�سرح التعريف وبيان حمرتزاته :

قولنا : » هو العلم » 
جن�س يف التعريف ، ويراد به مطلق الإدراك ، �سواء كان عن طريق القطع كدفع املف�سدة املتفق 

19  ُينظر: نهاية ال�سول )41/1( .
20  هو اإ�سناد الفعل اإلى غري ما يقت�سي العقل اإ�سناده اإليه ت�سبيهًا له بالفاعل احلقيقي. ينظر : التقرير والتحبري 

)2/ 13( ، التوقيف على مهمات التعاريف )�س:637( .
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عليه باملف�صدة املختلف فيها ، اأو دفع املف�صدة العامة باملف�صدة اخلا�صة ، اأو عن طريق الظن كالتخيري بني 
امل�سالح املت�ساوية مع تعذر اجلمع بينها.

قولنا : » ب�سوابط الرتجيح » 
قيد اأول يخرج به علم الفقه وغريه ؛ لأنه علم بالأحكام.

قولنا : » بني امل�سالح اأو بني املفا�سد اأو بينهما عند التعار�س » 
قيد ثان يخرج به �سوابط الرتجيح الأخرى كالرتجيح بقوة اأحد الدليلني والرتجيح عند تعار�س 

العام واخلا�ص ونحوه.
قولنا : » معرفة الراجح » 

قيد ثالث: يخرج به جمرد معرفة احلكم ، بل املراد هو معرفة الأولى يف التطبيق.
قولنا : » من الأحكام ال�سرعية العملية » 

اإلى معرفة الراجح يف غري  قيد رابع يف التعريف فيخرج بالأحكام: ال�سوابط التي يتو�سل بها 
الأحكام كال�سنائع.

ويخرج بال�سرعية: �سوابط النحو وال�سرف ونحوها.
ويخرج بالعملية: علم اأ�سول الدين ؛ لأنها تتوقف على العتقاد ل العمل.

أثر فقه املوازنات في نوازل املرأة
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�ملطلب �لثالث :�ملر�د بالنو�زل 

النوازل يف اللغة : جمع نازلة: ا�صم فاعل من نزل ينزل ، وهو النحطاط والهبوط من علو . ُيقال     
 : : نزل عن دابته. والنزول : احللول ، وقد نزلهم ونزل عليهم ونزل بهم ينزل نزوًل ومنزًل21. والنازلة 

ال�سديدة من نوازل الدهر ، اأي : �سدائدها 22.
النوازل يف ال�سطالح: مل يتطرق العلماء ال�سابقون اإلى تعريف » النازلة » واإعطائها و�سفًا دقيقًا 
: ) الفتاوى  باأنها  النازلة  للعلماء املتاأخرين فهناك من عرف  اأما بالن�سبة   ، ، بل ُذكرت بدون تف�صيل23 
والواقعات، وهي م�صائل ا�صتنبطها املجتهدون املتاأخرون ملا �صئلوا عن ذلك ، ومل يجدوا فيها رواية عن اأهل 

املذهب املتقدمني ( .24 
ووجد يف ع�سرنا احلا�سر من عرفها بعدة تعريفات منها : 

1- ) امل�صائل اأو امل�صتجدات الطارئة على املجتمع ب�صبب تو�صع الأعمال ، وتعقد املعامالت ، والتي ل 
يوجد ن�س ت�سريعي مبا�سر ، اأو اجتهاد فقهي �سابق ينطبق عليها . و�سورها متعددة ، ومتجددة ، وخمتلفة 

بني البلدان اأو  الأقاليم ؛ لختالف العادات والأعراف املحلية ( 25 .
2- ) احلادثة التي حتتاج حلكم �صرعي ( 26 .

3- ) الوقائع وامل�صائل امل�صتجدة واحلادثة ( 27 .
 ويالحظ على التعاريف ال�سابقة ح�سرها ملفهوم النازلة يف احلوادث امل�ستجدة التي مل ُتعرف من 
قبل ، ومل يتطرق اإليها الفقهاء ، يف حني اأن النازلة قد تكون كذلك ، وقد تكون وقعت اإل اأنه طراأ عليها من 
ُ موجب  التغيري ما ي�صتدعي تكييًفا فقهًيا جديًدا لها ، كاأن تتغري الظروف والأحوال التي ترتهَّب عليها تغريُّ

ُ الفتوى ِبَتَغريُّ الأزمان28.   احلكم ال�صابق ، ول ُينكر َتَغريُّ

21  ُينظر : ل�سان العرب )656/11( .
22  ُينظر: خمتار ال�سحاح )1/ 273( ؛ ل�سان العرب )659/11(  .

23  ينظر : الر�سالة ) �س: 48 ( ؛ جامع بيان العلم وف�سله )2 /55( .
24  ر�سائل ابن عابدين )17/1( .

25  �سبل ال�ستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي يف التطبيقات املعا�سرة )�س:9( .
26  معجم لغة الفقهاء ) �س:441 ( .

27  فقه النوازل )9/1( .
28  ُينظر:  الفروق )320/1( ؛ اإعالم املوقعني )205/4( .
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�ملطلب �لر�بع: �ملر�د باملر�أة 

.  – هي املراأة املكلفة - البالغة العاقلة 
وحا�سل عنوان البحث: هو معرفة النتيجة واحلكم احلا�سل من تطبيق املفا�سلة بني امل�سالح 

واملفا�سد املتعار�سة يف امل�سائل امل�ستجدة للمراأة امل�سلمة.

أثر فقه املوازنات في نوازل املرأة
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�ملبحث �لثاين : تطبيق �صو�بط فقه �ملو�زنة على نو�زل �ملر�أة

وفيه مطلبان:

�ملطلب �لأول: �صو�بط فقه �ملو�زنة 

يقوم فقه املوازنة على ال�سوابط التالية:
�أوًل : �ملو�زنة بني �مل�صالح بع�صها وبع�س 

اأ�سا�سية:  مراتب  ثالث  هي  بل   ، واحدة  مرتبة  يف  لي�ست  ال�سرع  اأقرها  التي  امل�سالح  اإن    
ال�سروريات29، واحلاجيات30، والتح�سينات31.

ويف حال املوازنة بني امل�سالح املتعار�سة لبد من حت�سيلها جميعًا ؛ لأن ال�سريعة حتر�س على     
حت�صيل امل�صالح  كلها ، فاإن مل ميكن ذلك قدمنا ماحقه التقدمي بناًء على الأمور التالية:32 

أ اعتبار ذات امل�صلحة وقيمتها :	-
، وتقدم احلاجيات على  التح�سينات  اأولى على  باب  ، ومن  ال�سروريات على احلاجيات  فتقدم 

التح�سينات .
وتقدم من ال�سروريات امل�سلحة الدينية على غريها من ال�سروريات من النف�س واملال والن�سب 

والعقل ، وكذلك ُتقدم النف�س على غريها33. فاحلا�سل اأن امل�سلحة الأكرث اأهمية ُتقدم على غريها .

29  ال�صروريات: هي ما لبد منها يف قيام م�صالح الدين والدنيا ، بحيُث اإذا فقدت مل ت�صتقيم احلياة الدنيا 
، ويف الأخرى اخل�صران املبني. ُينظر: املوافقات )8/2( .  وامل�سالح ال�سرورية هي التي تت�سمن حفظ مق�سود من 

املقا�صد اخلم�صة ؛ وهي : حفظ الدين ، والنف�ص ، والعقل ، واملال ، والن�صب. ُينظر: اإر�صاد الفحول )�ص:189(.   
30  احلاجيات: هي الأمور التي اإن وجدت اأدى وجودها اإلى التو�سعة ورفع ال�سيق ، واإن فقدت اأدى فقدانها اإلى 

ال�سيق وامل�سقة. ومن اأمثلتها: رخ�س ال�سفر واملر�س . ُينظر: املوافقات )9/2( ؛ �سرح خمت�سر الرو�سة )207/3( .
31  التح�سينات: هي املعاين التي ترجع اإلى مكارم الأخالق وحما�سن الطباع وال�سيم. ومن اأمثلتها: خ�سال 

الفطرة ، واجتناب النجا�سات. ُينظر: �سفاء الغليل )�س:171( ؛ املوافقات )14/2(.
32  قواعد الأحكام )1 /71 ( ؛ مقا�سد ال�سريعة )�س: 381( .

33  الإحكام لالآمدي )4 /286( ؛ التمهيد لالإ�سنوي )�س: 515( ؛ البحر املحيط 6 / 188( ؛  �سرح الكوكب املنري 
. )727/4(



2420

أ اعتبار �سمول امل�سلحة :	-
وذلك بتقدمي امل�صلحة العامة على اخلا�صة34، اإذ لي�ص من املعقول تقدمي م�صلحة الفرد واإهدار 
م�صلحة اجلماعة ، خا�صة واأن الفرد يدخل �صمن اجلماعة. ومن ذلك اأي�صًا : تقدمي امل�صلحة الكبرية 

على امل�سلحة ال�سغرية .
أ اعتبار مدى توقع ح�سولها :	-

 ، ال�سعيفة  على  مقدمة  القوية  وامل�سلحة   ، املنقطعة  امل�سلحة  على  مقدمة  الدائمة  فامل�سلحة 
والقطعية على الظنية ، والظنية على امل�سكوك فيها . فاإن ت�ساوت امل�سالح مع تعذر اجلمع تخري املجتهد 

يف التقدمي والتاأخري. 35 

ثانيًا : �ملو�زنة بني �ملفا�صد بع�صها وبع�س 

    واملفا�سد تتفاوت كما تتفاوت امل�سالح ، فاملف�سدة التي تعطل �سروريًا غري التي تعطل حاجيًا 
التي ت�سر بالدين  التي ت�سر بالنف�س ، وهذه دون  التي ت�سر باملال دون املف�سدة  ، واملف�سدة  اأو حت�سينيًا 
والعقيدة ، فاإن اجتمعت املفا�سد وا�ستطعنا درءها جميعًا دراأناها جميعًا ،  واإن مل ن�ستطع دراأنا الأف�سد 

فالأف�سد بناء على القواعد التالية :
1- ل �صرر ول �صرار 36 .

2- ال�صرر ُيزال بقدر الإمكان 37 .
3- ال�صرر ل ُيزال ب�صرر اأكرب منه اأو مثله 38 .

4- ُيرتكب اأخف ال�صررين ، واأهون ال�صرين 39 .
5- ُتقدم املف�صدة املجمع عليها على املف�صدة املختلف فيها 40 .

34  قواعد الأحكام )1 / 71( ؛ املوافقات )350/2( .
35  قواعد الأحكام ) 1 / 75 (  .

36  ينظر : لأ�سباه والنظائر )�س:38( ؛ الإبهاج )3/ 166( .
37  ينظر : امل�سدر ال�سابق .

38  ينظر : امل�سدر ال�سابق )�س:86( .

39  ينظر : امل�سدر ال�سابق )�س:87( .
40  ينظر : قواعد الأحكام )75/1( .

أثر فقه املوازنات في نوازل املرأة
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6- “ُيحتمل ال�صرر اخلا�ص بدفع ال�صرر العام “ 41 .
فاإن ت�ساوت املفا�سد وُعِدَم معرفة الأف�سد ِلدفعه فاإن املجتهد خمرٌي بني:

1- التوقف. 
 2- يتخري فعل اإحداهما لكي يدراأ بها الأخرى.42 

ثالثًا : �لتعار�س بني �ملفا�صد و�مل�صالح 

اإذا اجتمع يف اأمر من الأمور م�صلحة ومف�صدة ، اأو منفعة وم�صرة ، فال بد من املوازنة بينهما ، والعربة 
لالأغلب.

فاإذا كانت املف�صدة اأغلب على الأمر من املنفعة اأو امل�صلحة التي فيه وجب منعه ؛ لغلبة مف�صدته ، ومل 
ُتعترب املنفعة القليلة املوجودة فيه ، وباملقابل اإذا كانت املنفعة هي الأكرث والأغلب ، قدمنا ما غلب نفعه 

واأهدرنا ما يحويه من مف�سدة قليلة.
وميكن �صبط ذلك بقواعد منها :

1- املف�صدة ال�صغرية ُتغتفر من اأجل امل�صلحة الكبرية .
2- ُتقدم امل�صلحة الراجحة على املف�صدة املتوهمة  43 .

3- فاإن ت�صاوت امل�صلحة واملف�صدة فتقدم املف�صدة لأن “ درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح “ 44

41  تي�سري التحرير )301/2( .
42  ينظر : قواعد الأحكام )76/1( .

43  ينظر : الأ�سباه والنظائر )�س:87 ( ؛ قواعد الأحكام )83/1( .
44  الأ�سباه والنظائر )�س:87( .
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�ملطلب �لثاين: �لنو�زل �ملر�د �لتطبيق عليها

– �مل�صاألة �لأولى: م�ساركة املراأة يف املجال�س البلدية والت�سريعية ) ال�سورى (
�أوًل : ت�صوير �مل�صاألة يف و�قع �حلال

تعد م�ساركة املراأة يف املجال�س البلدية والت�سريعية ) ال�سورى ( من النوازل املعا�سرة يف املجتمع 
ال�سعودي ، وقبل بيان اأقوال املعا�سرين يف حكم هذه النازلة ، نذكر حقيقة النتخابات البلدية والتعريف 

باأهل ال�سورى وذكر وظائف هذا املجل�س.

حقيقة �لنتخابات �لبلدية

ورغباتك  اخلدمية  تطلعاتك  لتحقيق  ومالئًما  �صاحًلا  تراه  من  بانتخاب  قرارك  تتخذ  اأن 
�ساأنه  والعمل يف كل ما من   ، والتطوير املدين ملالمح مدينتك ومعاملها  والإنارة   ، ؛ كال�سفلتة  احل�سارية 

حتقيق املدينة احل�سارية ، والنه�سة ال�سمولية للبنى التحتية يف مدينتك (.45
مع  تعمل   ، الع�صوية  كاملة  فهي   ، الن�صاطات  هذه  كل  يف  الرجل  ت�صارك  املراأة  اأن  واخلال�صة 
ال�صورى  جمال�ص  يف  احل�صور  حق  لها   ، لها  وترت�صح  النتخابات  يف  ب�صوتها  تديل   ، وتقودهم  الرجال 

واملكاتب التنفيذية ويوؤخذ بقرارها ، ت�صارك يف اللجان وترتاأ�صها.

�لتعريف باأهل �ل�صورى: 

هم : ) اأهل احلل والعقد: من العلماء والروؤ�صاء ، ووجوه النا�ص الذين يتي�صر اجتماعهم ( 46.
فاأع�صاء جمل�ص ال�صورى هم الذين ميثلون الأمة متثياًل كاماًل من الروؤ�صاء ذوي النفوذ واملكانة 
فيها ، والفقهاء املجتهدين ، واأرباب الكفاءات العلمية املتخ�ص�صة ، واخلربة املكت�صبة يف �صتى ال�صوؤون 
اإذ لكل   ، ، وروؤ�صاء املهن  ال�صيا�صة والقت�صادية والزراعية والتجارية وال�صناعية وال�صحية والت�صريعية 
من هذه الفئات م�صاحله التي ل يح�صن القيام عليها اإل من كان خبرًيا بها ، وهذا من باب تو�صيد الأمر 

اإلى اأهله47 .

www.baareq.com .sa  : 45  النتخابات البلدية وقلة الإقبال مقال كتب يف جريدة البارق على املوقع التايل
46  نهاية املحتاج )120/7( .

47  خ�سائ�س الت�سريع الإ�سالمي )�س:485( .
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اأما عن وظائف جمل�ص ال�صورى فمن اأهمها:
1- اقرتاح القوانني التي حتتاجها الدولة.

2- مناق�صة القانون والت�صويت عليه.
3- الت�صديق.
4- الإ�صدار.

فراأيهم عند الجتماع ملزم لالأمة حاكمها وحمكومها ، وعند الختالف خا�سع لالأغلبية اأو ترجيح 
احلاكم.48

ثانيًا :حكم م�صاركة �ملر�أة يف �لنتخابات �لبلدية و�ملجال�س �لت�صريعية ) �ل�صورى ( 

اختلف العلماء املعا�سرون يف حكم م�ساركة املراأة يف العمل ال�سيا�سي على قولني:
�لقول �لأول:  ذهب بع�س املعا�سرين49 اإلى جواز م�ساركة املراأة يف العمل ال�سيا�سي وكونها ع�سًوا 

فيه.
�لقول �لثاين:  ذهب بع�س املعا�سرين50 اإلى عدم جواز م�ساركة املراأة يف العمل ال�سيا�سي.

�لأدلة:

�أدلة �لفريق �لأول: - القائلني بجواز م�ساركة املراأة يف النتخابات البلدية واملجال�س الت�سريعية- 

ا�ستدلوا بعدد من الآيات والأحاديث والأدلة العقلية ، ومنها:
َوِن�َساءَنا  ْبَناءُكْم  َواأَ اأَْبَناءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوْا  َفُقْل  اْلِعْلِم  ِمَن  َما َجاءَك  َبْعِد  ِفيِه ِمن  َك  َحاآجَّ 1-قوله تعالى: )َفَمْن 

ِ َعَلى اْلَكاِذِبنَي (  اآل عمران: 61  . ْعَنُة اهللهّ نُف�َصَنا واأَنُف�َصُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّ َوِن�َصاءُكْم َواأَ
وجه الدللة: يف هذه الآية دللة على م�ساركة  الن�ساء للرجال يف الجتماع لأمور العامة.51

اأن ُيجاب عن هذا ال�ستدلل: باأن الآية لي�س فيها ما يدل على م�ساركة الن�ساء الرجال  وميكن 
48  ُينظر: ال�سورى بني النظرية والتطبيق )�س:214-213( .

�سلتوت يف »من هدى  ال�سيخ حممد  ؛   )1091/3( « الإ�سالم  ال�سورى يف   « الكبي�سي يف  الدكتور حمد  49  منهم 
القراآن » )�س:292( ؛ الدكتور م�سطفى ال�سباعي يف » املراأة بني الفقه والقانون » )�س:155( ؛ ال�سيخ يو�سف القر�ساوي 
يف » فتاوى معا�سرة » )382/2( ؛ وينظر » املراأة واحلقوق ال�سيا�سة يف الإ�سالم » )�س:438-457( فقد ذكر املوؤلف عددا 

من القائلني بجواز ذلك.
50  ُينظر: » املراأة واحلقوق ال�سيا�سة يف الإ�سالم« )�س:458( .

51  ُينظر: ال�سورى يف الإ�سالم )1088/3( .
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يف �صوؤون احلكم وال�سيا�سة ؛ واإمنا هي يف معر�س التوحيد ، فال�ستدلل بها  على امل�ساألة لي�س يف حمله.52 
2- ا�ستدلوا من ال�سنة مب�ساورة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم لأم �سلمة -ر�سي اهلل عنها- يف ق�سة �سلح 

احلديبية 53.
يدل على  –ر�سي اهلل عنها-  �سلمة  لأم  و�سلم  الر�سول �سلى اهلل عليه  �لدللة: م�ساورة  وجه 

اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم كان من هدية م�ساورة الن�ساء والأخذ براأيهن ، فيجوز للمراأة اأن تكون ع�سوا يف 
جمل�س ال�سورى والنتخابات البلدية وتديل براأيها كما فعلت اأم �سلمة – ر�سي اهلل عنهما- .

ويجاب عن ذلك: باأن م�ساورة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم لأم �سلمة –ر�سي اهلل عنهما- لي�س 
فيه  ما يدل على اأنها كانت يف جمل�س ال�سورى ، واإمنا زوج ي�سكي اإلى وزجته ما لقيه ، ول يقولوا اأحد مبنع 

م�ساورة احلاكم زوجته فيما يلقاه وخا�سة اإذا كانت ذا راأي �سديد .
ومع هذا ؛ فلم ين�سب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأم �سلمه –ر�سي اهلل عنها- ول غريها من 
ن�سائه م�ست�سارة له على ف�سلهن وعلمهن، كاأبي بكر وعمر من اأعيان ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم اأجمعني- 

، وعلى هذا درج اخللفاء الرا�سدون فمن بعدهم من ملوك امل�سلمني.54
3- ا�ستدلوا بدليل من القيا�س ، حيُث قالوا: اإن م�ساركة املراأة يف جمل�س ال�سورى والنتخابات البلدية ل 
يعدو اأن تكون وكيلة عن الأ�سخا�س الذين متثلهم ، ووكالة املراأة جائزة ، ومن ي�ستعر�س �صروط الفقهاء يف 
اأهل احلل والعقد يجدها تدور حول العدالة والعلم والراأي ، ومل جند اأحد منهم يجعل الذكورة �سرًطا يف 

هذا الباب ، بل �سرطهم �سفة ال�سهود.55
ويجاب على قيا�سهم الولية على الوكالة بجوابني: 

َوالَِّذيَن   ( تعالى:  لقوله  ؛  امل�سلمني  بني  تكون  اأن  يجب  فال�سورى   ، فارق  مع  قيا�س  هذا  قيا�سكم  اأن   -1
ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن (   ال�سورى: 38  ، فال يجوز  اَلَة َواأَْمُرُهْم �ُسوَرى َبْيَنُهْم َومِمَّ ِهْم َواأََقاُموا ال�سَّ ا�ْسَتَجاُبوا ِلَربِّ

اأن يكون املنتخب من غري امل�سلمني ، وهذا بخالف عقد الوكالة اإذ يجوز فيه اأن يكون الوكيل غري م�سلم.
2- اأن الفقهاء و�سعوا �سروًطا لأهل احلل والعقد وهي: الإ�سالم والعدالة والعلم والراأي واحلكمة والذكورة 

52   حقوق املراأة يف ال�سنة )�س:451( .
53  رواه البخاري كتاب ال�صروط ، باب: ال�صروط يف اجلهاد وامل�صاحلة مع اأهل احلرب )رقم:2581 (.

http://albrraak.com/index.php? :54  ُينظر: فتوى ال�صيخ عبد الرحمن الرباك يف موقعه على الرابط التايل
25=Itemid&22385=option=content&task=view&id

55  ُينظر: ال�سورى يف الإ�سالم )1087/3( ؛ املراأة بني الفقه والقانون )�س:76-77( ؛ حقوق املراأة يف �سوء ال�سنة 
النبوية )�س:456(.
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والبلوغ وعدم احلجر ب�سفه ، وهذا ل ي�سرتطه الفقهاء يف الوكيل ؛ اإذ جوزوا كونه عبًدا اأو كافًرا اأو امراأة 
اأو �سبيا مميزا.56

�أدلة �لفريق �لثاين – القائلني بعدم جواز م�ساركة املراأة يف النتخابات البلدية واملجال�س الت�سريعية:

ُ يِف  َن ِباأَنُف�ِصِهنَّ َثاَلَثَة ُقُرَوٍء َوَل َيِحلُّ َلُهنَّ اأَن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اهللهّ بَّ�صْ 1-  قوله تعالى: (َوامْلَُطلََّقاُت َيرَتَ
اَلًحا َوَلُهنَّ  ِهنَّ يِف َذِلَك اإِْن اأََراُدوْا اإِ�صْ ِ َواْلَيْوِم الآِخِر َوُبُعوَلُتُهنَّ اأََحقُّ ِبَردِّ اأَْرَحاِمِهنَّ اإِن ُكنَّ ُيوؤِْمنَّ ِباهللهّ

ُ َعِزيٌز َحُكيٌم )  البقرة: 228 . َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواهللهّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِبامْلَْعُروِف َوِللرِّ
وجه الدللة: بني اهلل �سبحانه وتعالى اأن للمراأة من احلقوق الواجبة وامل�ستحبة مثل الذي عليها 
ُ َعِزيٌز َحُكيٌم ( وهذه  َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواهللهّ ، ثم قال: ) َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِبامْلَْعُروِف َوِللرِّ

الدرجة هي الرئا�سة والرعاية والرفعة و�سائر الوليات العامة.57
2- ا�ستدلوا من ال�سنة بقوله  �سلى اهلل عليه و�سلم: » لن ُيفلح قوٌم ولَّوا اأمرهم امراأة »58 وقوله 

�سلى اهلل عليه و�سلم : “ هلكت الرجال حني اأطاعت الن�ساء »59.
وجه الدللة:  فكلمة » قوم » و » امراأة » يف احلديث نكرات  يف �سياق النفي ، والنكرة يف �سياق 
النفي تفيد العموم كما هو مقرر عند اأهل الأ�سول ، فتعم كل » قوم« وكل » امراأة » باأن الفالح ل 

يحالفهم يف اأمر من اأمورهم.
وعلة النهي يف احلديث هي » الأنوثة » وهي و�سف ظاهر من�سبط ي�سلح مناطًا للحكم .  

وذكر الإمام ال�سنعاين60 عند �سرحه لهذا احلديث قوله: » فيه دللة على عدم جواز تولية املراأة 
�صيًئا من الأحكام العامة بني امل�سلمني »61 .

56  ُينظر: ال�سورى بني النظرية والتطبيق )�س:107-108( ؛ حقوق املراأة يف ال�سنة النبوية )�س:451( .
57  ُينظر: تي�سري الكرمي الرحمن )285/1( .

58  ُينظر احلديث يف �سحيح البخاري ، كتاب املغازي ، باب كتاب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى ك�سرى ، حديث 
رقم )4073( .

59  رواه احلاكم وقال: حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه يف ال�سحيحني . ُينظر: امل�ستدرك على ال�سحيحني ، 
كتاب الأدب )291/4(.

60  هو حممد بن اإ�سماعيل بن �سالح الكحالين ال�سافعي ، اأبو اإبراهيم ، عز الدين ، املعروف بالأمري . امل�ستهر 
بلقب » املوؤيد باهلل » ، جمتهد من بيت الإمامة باليمن ، من موؤلفاته : » الرو�ص الن�صري » ، » �صبل ال�صالم » ، وغريها . 

تويف عام )1182هـ( ينظر : الأعالم ) 6 / 38 ( .
61  �سبل ال�سالم )123/4( .
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1- كما ا�ستدلوا بحديث اأبي هريرة62 ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
يعت الأمانة فانتظر ال�ساعة. قال: كيف اإ�ساعتها يا ر�سول اهلل؟ قال: اإذا اأ�سند الأمر  “ اإذا �سُ

اإلى غري اأهله “63 .
وجه الدللة: اأن املراأة لي�ست من اأهل الولية العامة ، ومنها الع�سوية يف جمل�س ال�سورى واملجال�س 
البلدية ؛ لنق�س اأهلية قوامتها ال�سيا�سية باأنوثتها ، فال يو�سد اإليها ع�سوية جمل�س ال�سورى مع 

وجود من هو اأكمل منها اأهلية �سيا�سية من الرجال.64
2- عمل ال�سحابة  يف اختيار اخلليفة  الأول بعد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم حيُث بلغ اخلالف 
اأ�سده ، ثم ا�ستقر الأمر على اأبي بكر ، ثم بويع بعد ذلك البيعة العامة يف امل�سجد ، ومل ت�سارك اأي 
امراأة يف مداولة الراأي ومل تدع اإلى ذلك ، بل ومل ت�سارك يف البيعة العامة ، ويف الن�ساء من هن 
اأف�سل ن�ساء العاملني كاأمهات املوؤمنني -ر�سي اهلل عنهن- ، وكذلك فعل عمر بن اخلطاب ر�سي 
اهلل عنه ملا ح�سرته الوفاة ، حيث عهد اإلى �ستة من خيار ال�سحابة ومل يكن منهم امراأة واحدة 

، مع وجود عدد كبري من ف�سليات الن�ساء وعاملات الأمة.65

ثالثًا : �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد :

بعد النظر يف اأدلة الفريقني فال اأجد للقائلني بجواز ع�سوية املراأة يف جمل�س ال�سورى والنتخابات 
البلدية  اأي م�سلحة �سوى اإثبات حق �سيا�سي لها ، ولعلنا نلتم�س لهم م�سلحة اأخرى وهي معرفتها واإحاطتها 
اأن هذه م�سالح جزئية  بيد   ، اأكرث  معها  الن�ساء  تعامل  يت�سنى  الرجل وحتى  اأكرث من  الن�سائي  بالو�سط 

تتعار�س مع مفا�سد كلية وذلك بالنظر يف املاآلت66 وفقه الواقع ، ومن هذه املفا�سد:
ذلك �سعف الأنوثة ، وما  ال�سرعية فارقت بني الرجل واملراأة ، وعلة  اأن كثريا من الأحكام   -1

62  هو عبد الرحمن بن �سخر الدو�سي ، اأبو هريرة ، احلافظ ، املفتي ، الفقيه ، من اأكرث ال�سحابة رواية للحديث 
ملالزمته للر�سول r ، ومن اأهل ال�سفة ، تويف عام 57هـ . ينظر : معرفة القراء الكبار ) 1 / 43 ( ، الوايف بالوفيات ) 18 

/ 91 ( ، �سري الأعالم ) 2 / 596 ( .
63  رواه البخاري، كتاب الرقائق ، باب : الأمانة، )رقم: 6131( .

64  ُينظر: املراأة وحقوقها ال�سيا�سية يف الإ�سالم )�س:501( .
65  ُينظر: حكم تويل املراأة الإمامة الكربى والق�صاء )�ص:59( .

66  املراد بالنظر يف املاآلت: احلكم على مقدمات الأفعال قيا�سًا على عواقبها. ُينظر: قاعدة اعتبار املاآلت والآثار 
املرتتبة عليها يف الفقه الإ�سالمي والق�سايا املعا�سرة )�س:12(.
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جعلت  لذلك  ؛  بالراأي  التم�سك  يف  وعزميتها  املعنوية  قوتها  توهن  طبيعة  عوار�س  من  املراأة  له  تتعر�س 
القوامة للرجل ، وع�سوية املراأة يف جمل�س ال�سورى هدم لهذه القوامة ، فاإن كان الفارق الطبيعي بينهما قد 
اأدى اإلى التفريق بينهما يف الأحكام التي ل تتعلق ب�صوؤون الأمة ، فاإن التفرقة بينهما مبقت�ساه يف الوليات 

العامة من باب اأولى .
يف  وم�ساركته  واأطفالها،  زوجها  ورعاية  البيت  يف  بقاءها  تقت�سي  املراأة  ر�سالة  طبيعة  اأن   -22

الوليات العامة يوؤدي اإلى اإهمال تلك الر�سالة .
3- اأن عملية النتخاب والرت�سيح ت�ستلزم �سل�سلة من الجتماعات والختالطات ونحو ذلك من 
اأنواع ال�سر والأذى التي ينبغي للمراأة اأن تبعد نف�سها عنه ، اإذ اأن الطريقة ال�سائدة لالنتخابات تعتمد على 
اجتماع الناخبني باملر�سح ليقوم بالدعاية وذكر براجمه الإ�سالحية ، وهذا معناه اختالط الن�ساء بالرجال 

بدون �سرورة تدعو لذلك ، وفتح باب من اأبواب الف�ساد ، وهو ما تاأباه ن�سو�س ال�سريعة وقواعدها.
بالن�سبة  وهذا   ، العامة  الأماكن  �سوره يف  و�سع  لالنتخابات من  املر�سح  دعاية  ي�سحب  ما   -4

للمراأة يخالف اأحكام ال�سريعة من اللتزام باحلجاب وال�سرت .
الثالث-  ال�صابط  حتت  تندرج  امل�صاألة  هذه  اأن  جند  املوازنة   �صوابط  اإلى  وبالرجوع 
املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد، اإذ ل ميكن يف هذه امل�صاألة حت�صيل امل�صالح اإل بارتكاب جملة 
فكيف   ، واملف�صدة  امل�صلحة  ت�صاوت  اإذا  امل�صالح  جلب  على  مقدم  املفا�صد  ودرء  املفا�صد،  من 
وهنا املف�سدة اأعظم. ويف هذا يقول العز بن عبد ال�سالم67: ) ول يليق بالرجال الكاملة اأديانهم 
وعقولهم اأن حتكم عليهم الن�صاء ؛ لنق�صان عقولهن واأديانهن ، ويف ذلك ك�صر لنخوة الرجل ، مع 

غلبة املفا�سد فيما يحكم به الن�ساء (68.
وبهذا يرتجح القول بتحرمي م�ساركة املراأة يف الوليات العامة . 

ميكن  فيما  الراأي  واإبداء  التعبري  يف  املراأة  حق  اأن  وهو  عليه  التنبيه  ينبغي  اأمر  وهنا 
املجل�س؛  تكن ع�سًوا يف  واإن مل   ، اإياه  ي�سلبها  اأن  اأحد  ي�ستطيع  ل  ثابت  اأمر  فيه  راأيها  تبدي  اأن 
فاإذا فر�ص وجود امراأة اأو اأكرث يعرفن �صالحية �صخ�ص وكفايته ولهن راأي يف ذلك فيمكن اأن 
يدلني راأيهن باأي طريقة �صرعية ل توؤدي بهن اإلى خمالطة الرجال ومزاحمتهن كالفاك�ص والربيد 

67  عبد العزيز بن عبد ال�سالم ال�سلمي ال�سافعي، املعروف » ب�سلطان العلماء« من م�سنفاته: »قواعد الأحكام يف 
م�سالح الأنام« و »خمت�سر الفوائد يف اأحكام املقا�سد« ، تويف �سنة )660هـ( . ُينظر ترجمته يف: طبقات ال�سافعية الكربى 

)209/8( ؛ الأعالم )21/4( .
68  قواعد الأحكام )210/1( .
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اللكرتوين ، ولكن لبد اأن يكون هذا التعبري عن علم وب�سرية ، فال�ست�سارة العار�سة للمراأة اأو 
ما تتربع به من الراأي ل مانع من قبوله �صرعا اإذا ظهرت م�صلحة لذلك ، كالذي كان من النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم مع اأم �صلمة  - ر�صي اهلل عنها - . 

– �مل�صاألة �لثانية: قيادة املراأة لل�سيارة

�أوًل : ت�صوير �مل�صاألة يف و�قع �حلال

احتياجات الإن�سان يف حياته اليومية قد تتعلق مبحيطه الذي يعي�س فيه ، وقد تكون يف حميط 
بعيد عنه ، فيحتاج اإلى و�سيلة نقل ، ومن اأي�سر هذه الو�سائل » ال�سيارة » .

واملراد بقيادة املراأة لل�سيارة: اأن تقوم املراأة بقيادة املركبة املعروفة اأو نحوها يف �سوارع املدن حيُث �ساءت.
هنا  والأخرى من  الفينة  بني  ال�سعودية  بالدنا  ُيثار يف  مو�سوع  لل�سيارات  املراأة  قيادة  ومو�سوع 

وهناك ، تاأثرًا اأو م�ساركة للظروف املحيطة اأو العاملية ، فهو من نوازل هذا الع�سر.
ولهذا املو�سوع اأبعاد عديدة علمية �سرعية ، واجتماعية ، واأمنية ، واقت�سادية وثقافية ، لكن اأهم 

هذه النواحي: البعد العلمي ال�سرعي ، واملرجع فيه اإلى علماء ال�سريعة.

ثانيًا :حكم قيادة �ملر�أة لل�صيارة

اتفق العلماء الذين وقفت على قولهم يف هذه امل�ساألة على عدم جواز قيادة املراأة لل�سيارة، وبه 
�سدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء69 ، وكبار العلماء كال�سيخ ابن باز70 وابن عثيمني71 

69  ُينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء )239/17( .
70  عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرحمن اآل باز ، ولد يف الريا�س �سنة 1330هـ ، تويل الق�صاء �صنة 1357هـ 
، ثم عني رئي�ًسا للجامعة الإ�سالمية �سنة 1395هـ ، ثم رئي�ًسا لإدارة البحوث العلمية والفتاء ، ثم مفتًيا عاًما لل�سعودية 
ورئي�ًصا لهيئة كبار العلماء ، تويف �صنة 1420هـ . ُينظر ترجمته يف: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )30/1( 
باز  لبن  متنوعة  ومقالت  فتاوى  جمموع   : يف  هذا  قوله  وُينظر    .  )9/1( باز  لبن  متنوعة  ومقالت  فتاوى  جمموع  ؛ 

. )351/3(
71  حممد بن �سالح بن عثيمني الوهيبي التميمي ، ولد يف عنيزة �سنة 1347هـ ، من م�سايخه ال�سيخ عبد الرحمن 
ال�صعدي ، عني مدر�ًصا يف كلية ال�صريعة واأ�صول الدين يف فرع جامعة الإمام حممد بن �صعود بالق�صيم ، ع�صو يف هيئة 

أثر فقه املوازنات في نوازل املرأة
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–رحمهما اهلل – .
الأدلة:

اأن قيادة املراأة لل�سيارة  يرتتب عليها املحظورات التالية: 
1- خروج املراأة قائدة لل�صيارة فيه اإ�صقاط لقوامة الرجل عليها.

2-  قيادة املراأة لل�صيارة �صبب رئي�ص خلروجها من بيتها الذي اأُمر ن�صاء املوؤمنني بالقرار به يف قوله 
َ َوَر�ُصوَلُه  َكاَة َواأَِطْعَن اهللَّ اَلَة َواآِتنَي الزَّ ِة اْلأُوَلى َواأَِقْمَن ال�صَّ اِهِليَّ َج اجْلَ ْجَن َترَبُّ تعالى: )َوَقْرَن يِف ُبُيوِتُكنَّ َوَل َترَبَّ

َرُكْم َتْطِهرًيا (  الأحزاب: 33 . ْج�َص اأَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ ا ُيِريُد اهللَّ َ اإِمنَّ
خمالفة  هذا  ويف  وي�سونها  يرعاها  حمرم  بال  املراأة  ل�سفر  مبا�سر  �سبب  لل�سيارة  املراأة  قيادة    -3

�سريحة لقوله  �سلى اهلل عليه و�سلم “ ل ت�صافر املراأة اإل مع ذي حمرم “72 .
4- اأنه ذريعة لإهدار حرمتها وكرامتها بتعر�صها لل�صفهاء واللئام.

5- وجود الزدحام املوؤذي يف املدن الكبرية كالريا�ص وجدة مثاًل بدون قيادة املراأة لل�صيارة، فكيف 
لو قادت بنف�سها!؟ 

6- الأثر الجتماعي يف ت�سييع املراأة زوجة اأو اأمًا اأو بنتًا لبيتها ومن تعول من الأزواج والأولد والبنات، 
هذا اإذا �صلمت من الت�صكع يف ال�صوارع كما نراه من بع�ص ال�صباب. 

اأمني  كادر  وجود  كذا   - �صورتها  ت�صمل  بها  خا�صة  قيادة  رخ�صة  اإخراج  لقيادتها،  يلزم  كذلك   -7
ومروري من الن�ساء ثم اإ�سعافات ن�ساء.... وهكذا. 

ومدر�صتها  وحراجها  ال�صيارات  بيع  اأ�صواق  بنف�صها،  م�صاركة  �صارت  ال�صيارة  الن�صاء  قادت  اإذا    -8
و�سيانتها، و�سجون توقيف املخالفات يف القيادة.. مما ي�سكل اأعباء كثرية.73

ثالثًا : �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد :

بالنظر يف املاآلت جند اأن القول بعدم جواز قيادة املراأة لل�سيارة ماأخذه ومناطه النظر يف املاآلت 

كبار العلماء ، من م�سنفاته: » الأ�سول من علم الأ�سول » » ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع » ، تويف �سنة 1421هـ . ُينظر: 
جمموع فتاوى ور�سائل ابن عثيمني )9/1( . وُينظر: فتاوى علماء البلد احلرام )�س:463( .

72  رواه البخاري كتاب احلج ، باب : حج الن�ساء ، ) رقم 1763 (.
73  ُيراجع يف هذا املو�سوع: املراأة وقيادة ال�سيارة لدكتور علي بن عبد العزيز العلي ؛ قيادة املراأة لل�سيارة بني 
احلق والباطل لذياب الغامدي ؛ ملاذا ل تقود املراأة ال�صيارة يف اململكة العربية ال�صعودية لعبد املح�صن البدر يف موقع �صيد 

http://saaid.net/female/mfased.htm : الفوائد على الرابط
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والآثار الفا�صدة على املراأة امل�صلمة يف بالدنا وجمتمعنا. فالتحرمي ل لذات القيادة واإمنا ملا توؤدي اإليه فهو 
منوط بالو�صائل ، ومعلوم اأن الو�صائل لها اأحكام املقا�صد74.

وبعر�س امل�سالح التي يدعيها املطالبون بقيادة املراأة على ميزان ال�سرع ، يت�سح  بعد التحقيق اأن 
امل�صالح التي يطالب بها يف قيادة املراأة اأوهام اأكرث منها حقائق ، وبالتايل ت�صقط هذه امل�صالح املوهومة 

اأمام امل�صالح احلقيقية التي ذكرها العلماء يف املنع من قيادة املراأة لل�صيارة.

ولو �سلمنا لهم اأنها م�سالح حقيقة فاإنها تتعار�س مع املفا�سد ، ودرء املفا�سد مقدم على جلب 
امل�سالح ، واأحكام ال�سرع مبنية على امل�سلحة الراجحة ، ل املغمورة ، ول ي�سك عاقل يف ترجح مفا�سد 
قيادة املراأة لل�صيارة على م�صاحلها ، لكون امل�صلحة املذكورة تخت�ص بفئة قليلة من املجتمع – لو �سلمنا 
بذلك - ، بينما املف�صدة عامة على املجتمع باأكمله ، فلي�ص من العدل يف �صيء اأن ُيغ�س النظر عن املفا�سد 

الكبرية يف �سبيل حتقيق م�سالح ي�سرية.

�صبهة و�جلو�ب عليها:

قد يقول قائل : اأن املراأة كانت قدمًيا تركب الإبل واخليل ، ومل يكونوا مينعون من ذلك.
اجلواب على ذلك من وجهني:

الوارد  اأن  بل   ، يكونوا مينعون من ذلك  الإبل واخليل ومل  املراأة كانت تركب  باأن  الت�صليم  1-  عدم 
خالف ذلك ، فاإن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأمر عبد الرحمن بن اأبي بكر75 اأن يردف عائ�سة –ر�سي 
اهلل عنهما- ويعمرها من التنعيم76 ، ولو كانت املراأة تقود الإبل اأو اخليل دون قائد ملا طلب النبي �صلى اهلل 

عليه و�سلم من عبد الرحمن اأن يقودها ، ول �سيما اأنها هي املعتمرة دون عبد الرحمن.
2-  على فر�ص الت�صليم بعدم منع الن�صاء من قيادة الإبل واخليل ، اإل اأنه بالنظر اإلى املفا�صد املرتتبة 
على قيادة ال�صيارة فاإنه يتوجب القول باملنع ؛ لأن ال�صيء قد يكون مباًحا ولكن حينما يوؤدي اإلى مف�صدة فاإنه 

يحرم ، وهذا عمل بقاعدة �سد الذرائع والنظر يف املاآلت.77 

74  يُنظر : قواعد الأحكام ) 1 / 46 ( .
75  عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سديق ، اأبو حممد ، تاأخر اإ�سالمه اإلى اأيام الهدنة ، مات �سنة قدوم معاوية املدينة 

لأخذ البيعة ليزيد. ُينظر ترجمته يف: الإ�سابة )291/4(.
76  رواه البخاري ، كتاب العمرة ، باب: عمرة التنعيم )رقم :1784( .

77  ُينظر: فتاوى البلد احلرام )�س:463( .
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�مل�صاألة �لثالثة: عمل املراأة يف » املحا�سبة » الكا�سري

�أوًل : ت�صوير �مل�صاألة يف و�قع �حلال :

اأن تقوم املراأة مبهنة حما�سبة املبتاعني يف الأ�سواق التجارية التي يرتادها يف اليوم الآلف من    
الرجال والن�ساء ، وي�ساركها الرجل العمل يف نف�س املحل ، و يالحظ على مثل هذه الأعمال اأنه ي�سحبها 
َرم  �سيء من الختالط واخللوة ، وقد حتتاج املُْحا�ِسَبة اإلى دورات تزيد ِمن كفاءتها ثم ُت�ساِفر مع غري حمَْ

ْحَبة زمالء العمل . ِب�سُ

ثانيًا : حكم هذ� �لنوع من �لعمل ، و�لأدلة عليه :

جعلت ال�سريعة الإ�سالمية الأ�سل يف كل �سيء الإباحة اإل ما ثبت بدليل كالن�س اأو الإجماع ، اأو 
القيا�س اأو غري ذلك من الأدلة ال�سرعية.

وعمل املحا�سبة يف الغالب تقوم به امراأة �سابة ، تتزين عند كل خروج ، وحتتك بالرجال ، بل قد 
ْمِر َواملَْْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم  تخلو بهم يف �ساعات متاأخرة من الليل ، وقد قال اهلل تعالى : ) َي�ْساأَُلوَنَك َعِن اخلَْ

ا�ِس َواإِْثُمُهَما اأَْكربَُ ِمْن َنْفِعِهَما (  البقرة: 219 . َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ
وَعَمل املراأة مثل هذا ؛ ِفيه منفعة للمراأة العاِملة ، واإثمه اأْكربَ من َنْفِعه .

    
ل ُكلهّ  قال ابن القيم78 - رحمه اهلل - : » ول ريب اأن متكني الن�ساء من اختالطهن بالرجال اأ�سْ
َبِلية و�َسرهّ ، وهو من اأعظم اأ�سباب ُنزول العقوبات العامة ، كما اأنه ِمن اأ�سباب َف�ساد اأمور العامة واخلا�صة ، 
َلة  واعني املُْتَّ�سِ واختالط الرجال بالن�ساء �سبب لكرثة الفواح�س والزنا ، وهو ِمن اأ�سباب املوت العام ، والطَّ
. فمن اأعظم اأ�سباب املوت العام : كرثة الزنا ب�سبب متكني الن�ساء من اختالطهن بالرجال ، وامل�سي بينهم 

الت »  79.   َجات ُمَتَجمِّ ُمَتربَِّ

78  حممد بن اأبي بكر بن اأيوب الزرعي ، اأبو عبد اهلل ، �سم�س الدين ، امل�سهور بابن قيم اجلوزية ، فقيه حنبلي 
، مف�صر نحوي اأ�صويل متكلم جمتهد مطلق ، كان على علم بالتف�صري ل ُيجارى فيه ، وباأ�صول الدين واإليه فيه املنتهى ، 
وباحلديث ومعانيه وفقهه وال�صتنباط منه ل ُيلحق يف ذلك ، من موؤلفاته : » اإعالم املوقعني » ، و » بدائع الفوائد » ، و » 

زاد املعاد » . ينظر : الوايف بالوفيات ) 2 / 195( ، الدرر الكامنة ) 5 / 137 ( ، �سذرات الذهب ) 6 / 168 ( .
79  الطرق احلكمية )�س: 407( .
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وقال ال�سيخ العالمة ابن باز- رحمه اهلل - : » اأْمر اهلل �سبحانه للمراأة ِبَقَراِرها يف بيتها وَنهيها    
عن التربج معناه : النهي عن الختالط ، وهو : اجتماع الرجال بالن�ساء الأجنبيات يف مكان واحد ِبُحْكم 
ي بها اإلى  ْزَهة اأو ال�سفر اأو نحو ذلك ؛ لأن اقتحام املراأة يف هذا امليدان ُيوؤدِّ العمل اأو البيع اأو ال�سراء اأو النُّ
اَلفة لأمر اهلل وت�سييع حلقوقه املطلوب �َسْرًعا ِمن املُْ�ْسِلَمة اأن َتقوم بها  الوقوع يف املنهي عنه ، ويف ذلك خمَُ

 80.«

ثالثًا : �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد .

هذه امل�ساألة لي�س فيها م�سالح متعار�سة ، ول مفا�سد متعار�سة ،واإمنا يتجاذبها م�سالح ومفا�سد.
فاملوظفة التي تعمل يف املحا�سبة كما ذكرنا ل تخلو من اخلروج متزينة ، وطبيعة عملها ل تخلو    
من الختالط ، واخللوة بالرجال الأجانب ، واإذا كان الأمر كذلك فاإن املفا�سد احلا�سلة من هذا العمل 
افتتان الرجال بها ،   : العمل  اإليها مثل هذا  يوؤول  التي  ؛ فمن املفا�سد  املراأة  جتنيها  التي  تفوق امل�سالح 
وح�سول اخللوة والختالط املحرم ول يخفى ما يف ذلك من الوقوع يف   املحظور ،  وقد تقدم يف كالم ابن 

القيم اأن متكينهن من الختالط بالرجال �سبب لكل بالء . 
وهي   ، الكليات  اإلى  راجعًا  كان  اإذا  املال  على  العر�س  حفظ  قدم  من  العلماء  من  اأن  ومعلوم 
من  جتنيه  ما  على  عر�سها  وحفظ  املراأة  حفظ  �سانه  من  ما  قدمنا  كذلك  الأمر  كان  واإذا   ، الأن�ساب81 

مكا�سب ؛ لأننا ل ننظر هنا اإلى امل�سالح القليلة التي تربو عليها املفا�سد اجل�سيمة . 
وعمل املراأة يف املحا�سبة يدخل حتت القواعد التالية :

1-  كل ما اأف�صى اإلى حمرم فهو حمرم ، بناء على اأن الو�صيلة تاأخذ حكم ما توؤدي اإليه اأي اأن : » الو�صائل 
لها اأحكام املقا�سد » 82. فالعمل واإن كان يف اأ�سله مباحًا اإل اأنه ملا اأدى اإلى املفا�سد ال�سابقة �سار حمرمًا.

2-  �سد الذرائع .
3-  ال�سرر يزال 83.

80  جمموع فتاوى ابن باز )1/ 419( على املوقع الر�صمي لرئا�صة البحوث العلمية والإفتاء على الرابط التايل : : 
http://www.alifta.net/default.aspx

81  ينظر البحر املحيط )210/5( ، مقا�سد ال�سريعة )�س:307( .
82  قواعد الأحكام )1/ 46( .

83  الأ�سباه والنظائر )�س: 83 (.
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4-  درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح 84.
فَعَمل املراأة حُما�ِسَبة يف �سوق عام َيْدُخل حتت كل هذه القواِعد . فهو ذريعة اإلى  الف�صاد والإف�صاد ، 

و�سرره يلحق بالأفراد واملجتمعات  .                                                              
احِله.   وهو كما �سبق – واإن كان فيه م�سلحة للمراأة العاِملة – اإلهّ اأن َمَفا�ِسده َتْرُبو على َم�سَ

ِة  اِهِليَّ َج اجْلَ ْجَن َترَبُّ ففي هذه احلالة قرارها يف بيتها اأولى واأ�سلم لقوله تعالى : ) َوَقْرَن يِف ُبُيوِتُكنَّ َوَل َترَبَّ
ْج�َص اأَْهَل اْلَبْيِت  ُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ ا ُيِريُد اهللَّ َ َ َوَر�ُصوَلُه اإِمنَّ َكاَة َواأَِطْعَن اهللَّ اَلَة َواآِتنَي الزَّ اْلأُوَلى َواأَِقْمَن ال�صَّ

َرُكْم َتْطِهرًيا(  الأحزاب: 33. َوُيَطهِّ
هذا اإذا كانت املراأة غري حمافظة على ال�صوابط ال�صرعية فاإنه يحرم عليها مثل هذا العمل ل 

لذاته واإمنا ملا يلحق به من مفا�صد .
اأما لو كانت املراأة حمتاجة للعمل لك�سب رزقها ول�سد حاجتها اأو حاجة والديها اأو اأ�سرتها ولي�س 

لديها بديل ي�سد حاجتها مع التزامها بال�سوابط ال�سرعية الآتية :
1-  اإذن ويل الأمر .

2-  اأن يكون العمل املراد اخلروج لأجله غري حمرم ، ول اختالط فيه ول خلوة حمرمة ، اأي اأنه 
يقع �صمن اإطار جتمعات ن�صائية خا�صة منفردة عن الرجال.

3-  اأن يكون العمل حلاجة لها اأو ملجتمعها .
4-  اأن ل يكون اخلروج فيه اإ�صاعة حلق الأولد اأو الزوج .

5-  اأن تلتزم املراأة باحلجاب ال�صرعي ، والبعد عن التزين والتربج واخل�صوع بالقول .
6-  البتعاد عن مواطن الريبة ورفيقات ال�سوء واللتزام بال�سدق والأمانة .

7-  وقبل كل �سيء مراقبة اهلل يف ال�سر والعلن .
�صبهة و�جلو�ب عليها :

    قد يقول قائل : اإن عمل املراأة يف » املحا�سبة » يف الأ�سواق املزدحمة باملت�سوقني هو ن�صاط وعمل 
كغريه من الأن�سطة والأعمال ، والأ�سل فيه الإباحة ، فلم متنع املراأة من مزاولته  ، ومن يت�سفح كتب ال�سري 
وطب  جتارة  من  اختالفها  على  الأعمال  يف  �ساركن  الالتي  ال�سحابيات  �سري  من  بنماذج  مليئة  يجدها 

و�سناعة وعمل ع�سكري وغريه ، واأكرث ممار�ستهن لها كان يف الأ�سواق .
اجلواب عليها من وجوه :

1-  مل متنع املراأة من مزاولة هذا العمل بالكلية واإمنا ُيباح لها مزاولته بال�صوابط التي ُذكرت ، وهذا ما 

84  الأ�سباه والنظائر )�س:87( ؛ قواعد الأحكام )83/1( .
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كانت عليه ن�ساء ال�سلف بالفعل .
2-  يوجد العديد من الأعمال التي ميكن للمراأة ممار�صتها وهي يف بيتها مما يغنيها عن اخلروج وخمالطة 
الرجال ، وذلك كمزاولة التجارة وغريها من الأعمال املباحة عرب �صبكة الإنرتنت مع بنات جن�صها وهذا 
م�صاهد كثريًا  واأثبت جناحه وبطرق �صهلة مي�صرة ، ولنا يف اأم املوؤمنني خديجة -ر�صي اهلل عنها- عنها 
اأروع الأمثلة يف ذلك فقد �صهد التاريخ الإ�صالمي اأنها كانت من اأكرب م�صادر الدعم املادي للمجتمع يف 
تلك الفرتة ، وقد كانت – ر�صي اهلل عنها - متار�ص مهنتها التجارية بدون احلاجة لالختالط بالرجال 

عن طريق من تبعثهم للتجارة باأموالها .
3-  اإن اختالف الزمان له اأثره يف تغري الأحكام املبنية على العرف85 ، وي�صهد لذلك ما قالته اأم املوؤمنني 
عائ�سة – ر�صي اهلل عنها- : » لو اأدرك ر�صول اهلل ما اأحدثته الن�صاء ملنعهن من امل�صاجد »86 ،  فقد كانت 
الن�صوة يف العهد النبوي اأ�صد ما يكون امتثاًل لالأوامر الإلهية من حر�ٍص على احلجاب ، وبعٍد عن مواطن 
الريبة وال�صك ، اأ�صف اإلى ذلك ما عليه رجال ذاك الزمان من التقوى واخلوف من اهلل ، وهذا بخالف ما 
هو م�صاهد اليوم من ف�صاد الذمم وانت�صار املنكرات واملحرمات والتهاون بق�صية اخللوة والختالط ، وما 

ي�صحب ذلك من تبعات فاإن هذا ل يقول به عاقل اأو يحكم به �صرع ، واهلل اأعلم .

 �مل�صاألة �لر�بعة : رتق �لبكارة

�أوًل: ت�صوير �مل�صاألة يف و�قع �حلال

ل �سك اأن م�ساألة رتق البكارة من الأمور امل�ستجدة التي عرفها النا�س بعد تقدم العلوم واملعارف 
الطبية ، فهي م�ساألة م�ستجدة مل يتناولها ن�س خا�س من ن�سو�س ال�سريعة ، ومل يتعر�س الفقهاء  لبيان 
حكمها قدميًا ؛ لعدم ت�سور اإمكان حدوثها يف ع�سرهم ، فلم يبق اإل النظر يف القواعد العامة ومقا�سد 

ال�سريعة للو�سول اإلى ا�صتنباط احلكم ال�سرعي لرتق البكارة.
ف الرتق والبكارة. وقبل اأن نذكر اأقوال املعا�سرين يف حكم رتق البكارة َيح�ُسن بنا اأن ُنعرَّ

– الرتق يف اللغة: �سد الفتق87، فهو �سد مو�سع الفتق واإ�سالحه ، ُيقال: رتق ال�سيء يرتقه رتًقا ، 
85  ويف هذا يقول القرايف : ) الأحكام املرتتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت ، وتبطل معها اإذا بطلت (  
الفروق )320/1( . ويقول ابن القيم: ) فاإن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان والعوائد والأحوال ، وذلك كله من اهلل ، 

وباهلل التوفيق ( اإعالم املوقعني )205/4( .
86  رواه البخاري كتاب الأذان ، باب :خروج الن�صاء اإلى امل�صاجد بالليل ) رقم: 869( .

87  ُينظر: خمتار ال�سحاح )267/1( ؛ ل�سان العرب )114/10( .
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مبعنى: �سده واأ�سلحه فارتقق ، اأي: فالتاأم88. 

واملراأة الرتقاء:  التي الت�سق ختانها، فهي من�سمة الفرج.89 

– البكارة يف اللغة: ُعْذرة املراأة ، وهي اجللدة التي على القبل90 ، ماأخوذة من البكر ، وهي املراأة 
التي مل جتامع91 . 

– البكارة يف ال�صطالح الطبي: �صحيفة حلمية ناعمة موؤلفة من الت�صاق خماطني ، يقع على 
مدخل املهبل ، ويوجد فيه فتحة هاللية طولها من 1 – 5 ملم، اأو اأقل لنزول دم احلي�س92.

– تعريف رتق البكارة يف ال�سطالح الطبي: هي اجلراحة التي يق�سد منها اإعادة �سم وحلم 
غ�ساء البكارة بعد متزقه باأي �سبب من الأ�سباب.93 

وعملية رتق البكارة لها �صورتان: اإما اأن تكون برتميم الغ�صاء اإذا بقي منه �صيء ، اأو تكون باإعادة 
الت�صكيل اإذا مل يبق فيه �صيء ، وذلك بعد اجلماع املتكرر . ويتم هذا الرتميم من جدار املهبل ليكون اأقرب 
اإلى الغ�ساء ، وقد يرمم من مكان اآخر كالفخذ ، وهي من اجلراحات الي�سرية التي لي�س لها م�ساعفات اأو 

اآثار خطرة94 .

ثانًيا: حكم رتق �لبكارة

اختلف الباحثون يف حكم رتق غ�ساء البكارة على خم�سة اأقوال: 

88  ُينظر: املعجم الو�سيط )327/1( .
89  املرجع ال�سابق.

90  ينظر: ل�سان العرب ) 78/4( .
91  ل�سان العرب )551/4( .

لبع�ص  اإ�صالمية  روؤية  البكارة من �صمن بحوث  ، رتق غ�صاء  املدنية  )�ص:297(  الطبيب وم�صوؤوليته  92  ينظر: 
املمار�سات الطبية )�س425( .

93  ر�سالة الأحكام الطبية املتعلقة بالن�ساء يف الفقه ال�سالمي )�س211(.
94  اجلراحة التجميلية للدكتور �سالح الفوزان )�س592( .
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القول الأول: ل يجوز رتق غ�ساء البكارة مطلقًا.95
القول الثاين: يجوز رتق غ�ساء البكارة مطلًقا.96

 ، اإذا وقع يف �صن مبكرة ب�صبب غري اجلماع كال�صقوط  البكارة  الثالث: يجوز رتق غ�صاء  القول 
ويجوز كذلك اإذا كان الزوج حا�صرًا ورغب يف ذلك.97

القول الرابع: مذهب التف�سيل بالنظر اإلى العواقب ، وبيانه98:
1-  اإذا كان �صبب التمزق حلادث اأو فعٍل ل يعترب مع�صية يف ال�صرع ، ولي�ص وطًئا يف عقد نكاح :
-  فاإن غلب على ظن الطبيب اأن الفتاة �صتلقي ظلًما ب�صبب التقاليد والأعراف ، كان الرتق واجًبا.

-  واإن مل يغلب على ذلك على ظنه ، كان الرتق مندوًبا.
2-  اإذا كان �صبب التمزق زنا مل ي�صتهر بني النا�ص ، فالطبيب خمري بني الرتق وعدمه، والرتق 

اأولى.  
القول اخلام�ص: التف�صيل بالنظر اإلى �صبب الرتق ، وبيانه:99 

ة ، �صواًء يف الكبرية اأو ال�صغرية. 1-  يجوز اإذا كان �صبب الرتق لعلة َخلقيَّ
2-  يجوز اإذا كان �صبب الرتق غري الزنا كنزيف اأو ورم اأو حادث غري دقيقة.

3-  يجوز اإذا كان �صبب الرتق الإكراه على الزنا ، وثبت ذلك الإكراه.
الأدلة: 

اإ�صالمي : املنظمة الإ�صالمية  95  واإليه ذهب ال�صيخ عز الدين التميمي ، ُينظر: رتق غ�صاء البكارة من منظور 
للعلوم الطبية ، ندوة الروؤية الإ�صالمية لبع�ص املمار�صات الطبية )�ص:563( ؛  وال�سيخ حممد املختار ال�سنقيطي ، ُينظر: 

اأحكام اجلراحة الطبية )�س:407( .
96  وبه قال الد كتور عبد اهلل مربوك النجار ، ُينظر: احلكم ال�سرعي جلراحة اإ�سالح غ�ساء البكارة درا�سة فقهية 

مقارنة  )�س:13 وما بعدها (.
97  وبه قال ال�سيخ حممد ال�سالمي ، ُينظر: الطبيب بني الإعالن والكتمان : املنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية ، 

ندوة الروؤية الإ�صالمية لبع�ص املمار�صات الطبية )�ص:81(.
98  وبه قال الدكتور حممد نعيم يا�سني ، ُينظر: رتق غ�ساء البكارة يف ميزان مقا�سد ال�سريعة : املنظمة 

الإ�صالمية للعلوم الطبية ، ندوة الروؤية الإ�صالمية لبع�ص املمار�صات الطبية )�ص:607-606(
99  وبه قال الدكتور توفيق الواعي ، ُينظر: حكم اإف�ساء ال�سر يف الإ�سالم : املنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية ، 

ندوة الروؤية الإ�صالمية لبع�ص املمار�صات الطبية )�ص:171-170( .
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ا�ستدل كل فريق بعدد من الأدلة ، نورد اأهمها:

اأدلة القائلني بتحرمي رتق البكارة100:
1-  اأن الرتق يوؤدي اإلى اختالط الأن�صاب؛ اإذ قد حتمل املراأة من جماع �صابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق 

احلمل بالزوج.
2-  اأنه ذريعة اإلى فعل الفاح�صة ، وعون على املنكر ،وت�صجيع لالأطباء على القيام بعمليات الإجها�ص بحجة 

ال�سرت.
3-  باملوازنة بني امل�صالح واملفا�صد يف ذلك ، جند اأن مفا�صد الرتق اأعظم فيكون دروؤها مقدم.

اأدلة القائلني باجلواز - مطلًقا اأو يف �صوابط حمددة - 101:
1-  اأن مبادئ ال�صريعة تندب اإلى ال�صرت وتدعو اإليه ، ورتق البكارة يحقق ذلك.

اأن رتق غ�صاء البكارة ي�صاعد على حتقيق العفة والطهارة يف املجتمع فرُي�صخ يف اأذهان اأفراده    -2
اأهمية اعتزاز الفتاة ببكارتها، ومينع عنه تلك الهجمة الال اأخالقية التي تروج اإلى اأن التم�سك بذلك فكرة 

رجعية مل يعد لها قيمة يف ظل التطور.
3-  باملوازنة بني امل�صالح واملفا�صد يف ذلك  ، جند اأن م�صالح الرتق اأعظم من املفا�صد  فتقدم.

ثالًثا �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد:

قال:  فمن   ، املفا�سد  اأو  امل�سالح  تغليب  نتيجة  هو  الفريقني  بني  ال�ستدلل  اأن  يظهر  �سبق  مما 
الفاح�سة  واإ�ساعة  العفاف  تهمي�س  اإلى  يوؤدي  البكارة  رتق  اأن  وقال:   ، املفا�سد  بالتحرمي غلب جانب 
واختالط الأن�ساب ، ومن قال: بجواز الرتق – مطلًقا اأو ب�سوابط - قلب ال�ستدلل ؛ اإذ اأن الرتق - 
كما يراه هوؤلء - حفاظ على عفاف املراأة ، ودرء لإ�ساعة ال�سوء بني امل�سلمني ، فيوؤدي هذا اإلى �سيانة 

الأن�ساب .

الإ�صالمية  الروؤية  ، ندوة  الطبية  للعلوم  الإ�صالمية  : املنظمة  اإ�صالمي  البكارة من منظور  ُينظر: رتق غ�صاء    100
لبع�س املمار�سات الطبية )�س:563( ؛  اأحكام اجلراحة الطبية )�س:407( .

بني  الطبيب  ؛   ) ومابعدها  فقهية مقارنة  )�س:13  درا�سة  البكارة  اإ�سالح غ�ساء  ال�سرعي جلراحة  101  احلكم 
الإعالن والكتمان : املنظمة الإ�صالمية للعلوم الطبية ، ندوة الروؤية الإ�صالمية لبع�ص املمار�صات الطبية )�ص:81( ؛ رتق 
غ�صاء البكارة يف ميزان مقا�صد ال�صريعة : املنظمة الإ�صالمية للعلوم الطبية ، ندوة الروؤية الإ�صالمية لبع�ص املمار�صات 

الطبية )�س:607-606( .
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وحتى يت�سنى لنا الرتجيح بني الأقوال لبد اأن نرجع اإلى �سوابط املوازنة:
ال�سابط الأول: املوازنة بني امل�سالح ، ول ميكن يف م�ساألتنا حت�سيل جميع امل�سالح لتعار�سها 

فرنجح بينها بناء على القواعد التالية:
1-  نقدم امل�سلحة العامة على امل�سلحة اخلا�صة ؛  فنقدم م�سلحة حفظ الأعرا�س العامة و�سد 
كل ما يوؤدي اإلى تفويتها على امل�سلحة اخلا�صة وهي: مراعاة نف�سية الفتاة ودفع ال�سرر عنها وعن 

اأهلها.
حفظ  وهي:  القطعية  امل�سلحة  فنقدم  ؛  املوهومة  امل�سلحة  على  القطعية  امل�سلحة  تقدم    -2
الأعرا�س و�سد كل ما يوؤدي اإلى ن�سر الفاح�سة على امل�سلحة املوهومة وهي: مراعاة نف�سية الفتاة ودفع 
ال�سرر الذي قد يقع عليها وعلى اأهلها، كما اأن الرتق قد ل يحقق هذه امل�سلحة اإذ قد يعلم الزوج 

باحلقيقة عن طريق اإخبار اأحد الأ�سخا�س له .
وذلك نتيجة  ال�سابط الثاين: املوازنة بني املفا�سد ، ول ميكن يف م�ساألتنا درء جميع املفا�سد ؛ 

تعار�سها، فندراأ الأف�سد فالأف�سد ، وذلك بناء على القواعد التالية:
1-  يحتمل ال�سرر اخلا�ص بدفع ال�سرر العام ، فاإن فتح باب رتق غ�ساء البكارة بحجة ال�سرت على 
ا يقدم على �سرر عام للمجتمع وذلك لأن هذه العملية  الفتاة ، ودفع ال�سرر عنها، ميثل �سرًرا خا�سً

ت�سهل للفتيات ارتكاب الفاح�سة؛ لعلمهن باأن رتق غ�ساء البكارة ممكن.
ال�سابط الثالث: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد: 

اإلى  احلالة  هذه  يف  فينظر   ، املفا�سد  بارتكاب  اإل  امل�سالح  حت�سيل  امل�ساألة  هذه  يف  ميكن  ول 
الغالب منها ، والغالب يف م�ساألة رتق البكارة املف�سدة فال ُينظر اإلى امل�سلحة التي تلحق الفتاة 
، فدرء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح اإذا ت�ساوت امل�سلحة واملف�سدة ، فكيف وهنا املف�سدة 

اأعظم.
وبهذا يرتجح القول بتحرمي رتق البكارة مطلقًا بعد املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد . 

أثر فقه املوازنات في نوازل املرأة
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�خلامتة

اأرجو اأن يكون خدم جانًبا من جوانب فقه  احلمد هلل على ما من به منَّ اإمتام هذا البحث الذي 
املوازنات ، ويف نهايته اأ�سجل  اأهم نتائج التي تو�سل اإليها البحث ، وهي: 

1-  مل اأقف على من عرف »فقه املوازنات« باعتباره لقًبا ، فاجتهدت يف �سياغة تعريف له من جهة 
مو�سوعه وفائدته .

واملفا�سد  امل�سالح  بني  الرتجيح  �سوابط  عن  فيه  يبحث  علم  هو  مو�سوعه:  جهة  من  فتعريفه 
املتعار�سة ، وكيفية معرفة الراجح من الأحكام به.

وتعريفه من جهة فائدته: هو العلم ب�سوابط الرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد املتعار�سة التي يتو�سل 
بها اإلى معرفة الراجح من الأحكام ال�سرعية العملية .

2-  يرتكز فقه املوازنة على ثالث �سوابط يجب اعتبارها حتى ل تكون امل�سلحة تبعًا للهوى وهي: 
املوازنة بني امل�سالح بع�سها وبع�س ، املوازنة بني املفا�سد بع�سها وبع�س ، و املوازنة بني امل�سالح 

واملفا�سد .
با�ستعمال  ترجح   ) ال�سورى   ( والت�سريعية  البلدية  النتخابات  يف  املراأة  م�ساركة  م�ساألة  يف    -3

�صوابط فقه املوازنات عدم م�صروعية م�صاركتها ملا يرتتب على ذلك من مفا�صد وخيمة .
با�ستعمال  امل�سلحة  جلانب  تقدميًا  قيادتها  من  املنع  ترجح  لل�سيارة  املراأة  قيادة  م�ساألة  يف    -4

�سوابط فقه املوازنات.
عدم  املوازنات  فقه  �سوابط  با�ستعمال  ترجح  »الكا�سري«  املحا�سبة  يف  املراأة  عمل  م�ساألة  يف    -5
م�صروعية عملها الذي ل يكون م�صبوطًا ب�صوابط ال�صرع ، واإباحته ب�صروط كاإذن ويل الأمر، وعدم 

الختالط واخللوة، واللتزام باحلجاب.
6-  يف م�ساألة رتق البكارة ترجح با�ستعمال فقه املوازنات حترمي رتق البكارة درءًا للمفا�سد املرتتبة 

عليه والتي تفوق ما ي�سحبه من م�سالح موهومة .
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تو�صيات �لبحث:

1-  ينبغي للفقهاء املعا�صرين تفعيل فقه املوازنات ، واعتناوؤهم به عند نظرهم يف النوازل ؛ فاإن ذلك كفيل 
باإعانتهم على الو�سول اإلى ال�سواب الذي ل اإ�سراف فيه ول اإجحاف.

2-  تفعيل فقه املوازنات لدى الق�ساة وطالب العلم والدعاة ؛ لتحقيق التوازن والعتدال يف ت�سوراتهم 
واأحكامهم .

3-  توجيه الأبحاث الأكادميية نحو النوازل وربطها بفقه املوازنات.

 ، “ لطالب وطالبات مرحلة املاج�ستري يف تخ�س�س الفقه والأ�سول  “ فقه املوازنات  اإ�سافة مقرر    -4
وتكليفهم ببحوث يف هذه املادة ؛ لتهيئتهم ملمار�صة هذا النوع من الفقه يف املجتمع.

أثر فقه املوازنات في نوازل املرأة
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قائمة �مل�صادر و�ملر�جع

-  القراآن الكرمي .
1-  الإبهاج يف �صرح املنهاج ، لعلي بن عبد الكايف ال�صبكي ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ببريوت 

، �سنة 1404هـ .
2-  اأحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها ، ملحمد بن املختار ال�صنقيطي ، ط 2 ، 

مكتبة ال�سحابة جدة ، �سنة 1415ه / 1994م .
3-  الأحكام الطبية املتعلقة بالن�صاء يف الفقه الإ�صالمي ، د. حممد خالد من�صور ، ط 1 ، 

دار النفائ�س ، �سنة 1419ه / 1999م .
4-  الإحكام يف اأ�صول الأحكام ، لأبي احل�صن علي الآمدي ، ط1، حتقيق : �سيد اجلميلي ، 

دار الكتاب العربي ببريوت ، �سنة 1404 ه.
5-  اإر�ساد الفحول اإلى حتقيق احلق من علم الأ�سول ، ملحمد بن علي ال�سوكاين ، دار املعرفة 

بريوت .
6-  الأ�صباه والنظائر ، لعبد الرحمن بن اأبي بكر ال�صيوطي ، ط 1 ، دار الكتب .

7-  الإ�صابة ، لأحمد ابن حجر الع�صقالين ، حتقيق: علي البجاوي ، ط 1 ، دار اجليل بريوت 
، �سنة 1412ه/1992م .

8-  الأعالم ، خلري الدين الزركلي ، ط15 ، دار القلم ببريوت ، �سنة 2002م .
9-  اإعالم املوقعني عن رب العاملني ، لبن القيم  ، حتقيق” طه عبد الرووؤف �صعد ، دار 

اجليل بريوت، �سنة 1973م .
10-  اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق مع هوام�صه، للقرايف ، حتقيق: خليل من�صور ، ط1 ، دار 

الكتب العلمية بريوت ،              �سنة 1418ه/1973م.
11-  البحر املحيط يف اأ�سول الفقه ، لبدر الدين حممد بن عبد اهلل ال�سافعي ، طبعة وزارة 

الأوقاف وال�صئون الإ�صالمية بالكويت ، �صنة 1413 ه / 1992 م .
12-  تاأ�صيل فقه املوازنات ، لعبد اهلل الكمايل ، ط 1 ، دار ابن حزم ، �سنة 1421 ه / 2000 

م .
13-  التعريفات ، لأبي احل�صن علي بن حممد احل�صيني اجلرجاين احلنفي ، ط 2 ، دار 

الكتب العلمية ببريوت ، �سنة 1424 ه / 2003 م .
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 / ه   1417 �سنة   ، الفكر ببريوت  دار   ، اأمري احلاج احللبي  ، لبن  والتحبري  التقرير    -14
1996 م .

15-  التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�سول ، لعبد الرحيم الإ�سنوي ، حتقيق : حممد ح�سن 
هيتو، ط1، موؤ�ص�صة الر�صالة ببريوت ، �صنة 1400 هـ ـ.

16-  التوقيف على مهمات التعاريف ، ملحمد عبد الروؤوف املناوي ، ط 1 ، حتقيق : حممد 
ر�سوان الداية ، دار الفكر املعا�سر ،بريوت ، دم�سق ، �سنة 1410 ه .

17-  تي�سري التحرير على كتاب التحرير يف اأ�سول الفقه ، ملحمد اأمني املعروف باأمري باد�ساه 
، دار الفكر ببريوت .

18-  تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ، لعبد الرحمن بن نا�سر ال�سعدي ، اإدارة 
البحوث العلمية الفتاء الريا�س ، �سنة 1404ه .

19-  جامع بيان العلم وف�سله ، ليو�سف بن عبد الرب النمري القرطبي الأندل�سي  ، طبعة 
م�سر ، �سنة 1916 م .

20-  اجلراحة التجميلية ، ر�صالة دكتوراه مطبوعة ل�صالح الفوزان ، ط 1 ، دار التدمرية 
الريا�س.

21-  حقوق املراأة يف �سوء ال�سنة النبوية ، للدكتورة نوال العيد، بحث مقدم جلائزة نايف 
بن عبد العزيز اآل �سعود العاملية لل�سنة النبوية والدرا�سات املعا�سرة لعام 1427ه، ط1 ، �سنة 

1427ه / 2006 م .
الروؤية  ندوة   ، الطبية  للعلوم  الإ�صالمية  املنظمة   : الإ�صالم  يف  ال�صر  اإف�صاء  حكم    -22

الإ�سالمية لبع�س املمار�سات الطبية 
23-  حكم تويل املراأة الإمامة والق�صاء اأو اأن تكون وزيرة ، لأمني احلاج حممد اأحمد ، دار 

املطبوعات احلديثة ، جدة ، ط 1، �سنة 1410ه.
مربوك  اهلل  لعبد   ، مقارنة  فقهية  درا�سة  البكارة  غ�ساء  جلراحة  ال�سرعي  احلكم    -24
“زراعة  الثالث ع�صر  املوؤمتر   ، الإ�صالمية  البحوث  موؤمتر جممع  اإلى  النجار، بحث مقدم 

ونقل الأع�ساء” عام 1430ه .
25-  خ�صائ�ص الت�صريع الإ�صالمي ، لفتحي الدريني ، موؤ�ص�صة الر�صالة للطباعة والن�صر ، 

�سنة 1982م.
علي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبي  الدين  ل�سهاب   ، الثامنة  املائة  اأعيان  يف  الكامنة  الدرر    -26

أثر فقه املوازنات في نوازل املرأة
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الع�سقالين ، دار الفكر ببريوت، �سنة 1405 ه .
27-  ر�سائل ابن عابدين ، ملحمد اأمني اأفندي ال�سهري بابن عابدين ، بيانات الطباعة والن�سر 

: بدون .
28-  الر�سالة ، لأبي عبد اهلل حممد بن اإدري�س ال�سافعي ، حتقيق : خالد ال�سبع ، وزهري 

�سفيق الكبي ، دار الكتاب العربي ببريوت ، �سنة 1425 ه / 2004 م .
29-  �سبل ال�ستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي يف التطبيقات املعا�سرة، لوهبة 

الزحيلي، ط 1، دم�سق ، �سنة 1421ه/ 2001م .
30-  �سبل ال�سالم �سرح بلوغ املرام من اأدلة الأحكام ، ملحمد بن اإ�سماعيل الأمري اليمني 

ال�صنعاين ، ط4 ، دار اإحياء الرتاث العربي ببريوت.
31-  �صري اأعالم النبالء ، ل�صم�ص الدين حممد بن اأحمد بن عثمان الذهبي ، ط 11 ، حتقيق 

: �صعيب الأرنوؤط ، وح�صني الأ�صد ، موؤ�ص�صة الر�صالة ببريوت ، �صنة 1422 ه / 2001 م .
32-  �صذرات الذهب يف اأخبار من ذهب ، لأبي الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي ، دار 

اإحياء الرتاث العربي ببريوت .
33-  �سرح الكوكب املنري يف اأ�سول الفقه ، ملحمد بن اأحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
احلنبلي ، ط 2 ، حتقيق : حممد الزحيلي ، ونزيه حماد ، مكتبة العبيكان بالريا�س ، �سنة 

1418 ه / 1998 م .
34-  �سرح خمت�سر الرو�سة ، لنجم الدين �سليمان الطويف ، حتقيق: د. عبد اهلل الرتكي 
، ط 2 ، وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد باململكة العربية ال�صعودية ، 

�سنة 1413ه / 1998م .
35-  �صفاء الغليل يف بيان ال�صبه واملخيل وم�صالك التعليل ، لأبي حامد الغزايل ، حتقيق: د. 

حمد الكبي�سي ، مطبعة الإر�ساد ببغداد ، �سنة1390ه.
36-  ال�سورى بني النظرية والتطبيق ، لقطان الدوري، مطبعة الأمة بغداد ، 1974م.

37-  ال�سورى يف الإ�سالم ، حلمد الكبي�سي، املجمع امللكي لبحوث احل�سارة الإ�سالمية.  
 : حتقيق   ،  3 ط   ، البخاري  اإ�صماعيل  بن  حممد  اهلل  عبد  لأبي   ، البخاري  �صحيح    -38

م�سطفى ديب البغا ، دار ابن كثري ببريوت ، �سنة 1407 ه / 1987 م .
39-  �سحيح م�سلم ، مل�سلم بن احلجاج اأبي احل�سني الق�سريي الني�سابوري ، حتقيق : حممد 

فوؤاد عبد الباقي ، دار اإحياء الرتاث ببريوت .
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40-  طبقات ال�سافعية الكربى ، لبن ال�سبكي ، حتقيق: الطناحي وزميله ، دار اإحياء الكتب 
العربية.

41-  الطبيب وم�صوؤوليته املدنية ، وهيب نيني، بريوت ، ط1 ، 1977م.
42-  الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية ، لأبي عبد اهلل �سم�س الدين حممد بن اأبي بكر 

الزرعي الدم�سقي ، حتقيق : حممد جميل غازي ، مطبعة املدين بالقاهرة .
43-  فتاوى علماء البلد احلرام ، خلالد بن عبد الرحمن اجلري�صي ، ط 1 ، �سنة 1420ه .

44-  فتاوى معا�سرة ، ليو�سف القر�ساوي، دار اأولى النهى ، بريوت.
45-  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، جمع اأحمد الدروي�س ، طبع ون�سر: 

موؤ�ص�صة الأمرية العنود ، ط 4 ، �سنة 1423ه.
مقدم  بحث   ، احلربي  �صعيد  بن  ل�صلح   ، له  واخلطيب  الإمام  وحاجة  املوازنة  فقه    -46

للملتقى العلمي الأول الأئمة واخلطباء، �صنة 1430ه .
47-  فقه النوازل ، لبكر عبد اهلل اأبو زيد ، ط 1 ، موؤ�ص�صة الر�صالة ، �صنة 1416ه / 1996 م .

48-  القامو�ص املحيط ، ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوز اأبادي ، ط 7 ، حتقيق : مكتب 
حتقيق الرتاث ، موؤ�ص�صة الر�صالة ببريوت ، �صنة 1424 ه / 2003 م 

49-  قاعدة اعتبار املاآلت والآثار املرتتبة عليها يف الفقه الإ�سالمي والق�سايا املعا�سرة “ 
ال�صيخ : عبد الرحمن بن عبد العزيز  “ لالأ�صتاذ الدكتور  اأ�سولية فقهية معا�سرة  درا�سة 

ال�سدي�س ، بحث حمكم ُن�سر يف جملة جامعة اأم القرى ، �سنة  1428 هـ 
50-  قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام ، لأبي حممد عز الدين ال�سلمي ، دار الكتب العلمية 

ببريوت .
51-  ك�صاف ا�صطالحات الفنون والعلوم ، ملحمد علي التهانوي ، ط1 ، حتقيق : علي دحروج 

، مكتبة لبنان ، �سنة 1996 م .
52-  ل�صان العرب ، لأبي الف�صل جمال الدين حممد بن مكرم  بن منظور الأفريقي ، ط 3 

، دار �سادر ببريوت .
53-  جمموع فتاوى ومقالت متنوعة لعبد العزيز بن باز ، جمع حممد ال�سويعر ، طبع رئا�سة 

اإدارة البحوث العلمية والإفتاء ، ط 2 ، �سنة 1423ه . 
54-  خمتار ال�سحاح ، ملحمد بن اأبي بكر الرازي ت 721 ه ، حتقيق : حممود خاطر ، مكتبة 

لبنان بريوت ، �سنة 1415 ه / 1995 م .

أثر فقه املوازنات في نوازل املرأة
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

55-  املراأة بني الفقه والقانون ، م�سطفى ال�سباعي ، املكتب التعاوين بريوت ، �سنة 1404ه .
56-  املراأة واحلقوق ال�صيا�صية يف الإ�صالم ، ملجيد اأبو حجري ، مكتبة الر�صد الريا�ص ، ط 

1 ، �سنة 1417ه -1997م
57-  امل�ستدرك على ال�سحيحني ، للحاكم الني�سابوري ، دار الكتاب العربي ، بريوت .

58-  معجم لغة الفقهاء ، ملحمد روا�ص قلعه جي و حامد �صادق قنيبي ، ط 1 ، دار النفائ�س 
، �سنة 1405 ه / 1985 م .

، دار  اللغة العربية  ، لإبراهيم م�سطفى واآخرون ، حتقيق : جممع  الو�سيطـ  59-  املعجم 
الدعوة ، م�سر .

60-  معرفة القراء الكبار ، لأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن قامياز الذهبي ت 
748 ه ، حتقيق : ب�صار عواد ، و�صعيب الأرنوؤوط ، و�صالح مهدي ، موؤ�ص�صة الر�صالة ببريوت 

، �سنة 1404 ه .
61-  مفردات األفاظ القراآن ، للراغب الأ�صفهاين ، ط 2 ، حتقيق : عدنان داودي ، دار العلم 

، دم�سق ، بريوت ، �سنة 1418 ه .
62-  مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية وعالقتها بالأدلة ال�سرعية ، للدكتور حممد بن �سعد اليوبي 

، ط 3 ، دار ابن اجلوزي ، �سنة 1432 ه .
63-  منهج فقه املوازنات يف ال�سرع الإ�سالمي دار�سة اأ�سولية ، للدكتور ح�سن �سامل الدو�سي 

، بحث من�سور يف جملة ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية الكويتية ، العدد )46( .
بحث   ، ال�سو�سوة  املجيد  للدكتور عبد   ، الإ�سالمية  ال�سريعة  املوازنات يف  فقه  منهج    -64

من�سور يف جملة البحوث الفقهية املعا�سرة، العدد )51(.
65-  من هدى القراآن ، ملحمد �سلتوت ، دار الكتاب العربي ، �سنة 1968م .

66-  املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة ، لإبراهيم بن مو�سى اللخمي الغرناطي ، حتقيق : عبد 
اهلل دراز ، دار املعرفة ببريوت .

الطبية  للعلوم  الإ�صالمية  املنظمة  الطبية  املمار�صات  لبع�ص  الإ�صالمية  الروؤية  ندوة    -67
بالكويت ، �سنة 1987م .

68-  نهاية ال�سول �سرح منهاج الو�سول اإلى علم الأ�سول ، جلمال الدين بن عبد الرحيم 
الإ�صنوي ، ط 1 ، حتقيق : �سعبان اإ�سماعيل ، دار ابن حزم ببريوت ، �سنة 1420 ه / 1999 م .

69-  نهاية املحتاج �سرح املحتاج ل�سم�س الدين حممد الرملي ،  م�سر ، �سنة 1292ه
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اأحمد   : ، حتقيق  ، ط 1  ال�صفدي  اأيبك  بن  الدين خليل  ، ل�صالح  بالوفيات  الوايف    -70
الأرنوؤوط ، وتركي م�صطفى ، دار اإحياء الرتاث العربي ببريوت ، �صنة 1420 ه / 2000 م .

املواقع الإلكرتونية :

71-  املوقع الر�صمي لل�صيخ عبد الرحمن الرباك على الرابط التايل 

 http://albrraak.com/index.php?option=content&task=view&id=22385&Itemid=25

72-  املوقع الر�سمي للرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على الرابط :

: http://www.alifta.net/default.aspx

73-  املوقع الر�سمي ل�سحيفة بارق على الرابط :

www.baareq.com .sa

74-  موقع �صيد الفوائد على الرابط التايل :

http://saaid.net/female/mfased.htm

أثر فقه املوازنات في نوازل املرأة
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