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ب�ضم �هلل �لرحمن �لرحيم

�ملقدمة

�حلمد هلل ، نحمده ون�ستعينه ون�ستهديه ، 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�أن حممًد� عبده 

ور�سوله ، �سلى �هلل عليه وعلى �آله و�سحبه و�سلم ت�سليما كثري�  . �أما بعد:   
فباالإ�سارة �إلى �ملوؤمتر�لعاملي �ملزمع �إقامته – مب�سيئة �هلل تعالى- يف كلية �ل�سريعة و�لدر��سات �الإ�سالمية 
بجامعة �أم �لقرى، حتت عنو�ن  فقه �ملو�زنات ودوره يف �حلياة �ملعا�سرة وللرغبة �ل�سخ�سية يف �مل�ساهمة 
يف �إثر�ء �ملوؤمتر ببحث �أحد حماوره ؛ فقد عزمت –م�ستعينا باهلل– على بحث �ملحور  �لثاين من حماور 
�ملوؤمتر، و�ملو�سوم  بـ »�سو�بط �لعمل بفقه �ملو�زنات«  ،  وقررت �أن يكون عنو�ن �لبحث: »�سو�بط للعمل 

بفقه �ملو�زنات
در��سة تاأ�سيلية تطبيقية« . وهذ� �لبحث يتكون من متهيد، ومبحثني ، وخامتة .  

فاأ�ساأله �سبحانه  �لعون و�ل�سد�د .  
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�لتمهيد : 

�لتعريف مبفرد�ت �لعنو�ن) �ضو�بط للعمل بفقه �ملو�زنات(.

�أول : تعريف �ل�ضابط .

ْبطًا  َبَطُه �سَ ي حاِزٌم«)1(  ، وقال يف �لقامو�س:« �سَ ْبُط يف �للغة :« لزوم �ل�سيء وَحْب�ُسه ، و�لرجل �ساِبٌط �أَ �ل�سَّ
َبْنَطى كَحَبْنَطى : قويٌّ �سديٌد«)2(    باطًة : َحِفَظه باحَلْزِم . ورُجٌل وجمٌل �ساِبٌط و�سَ و�سَ

و�أما �ل�سابط يف �ال�سطالح فعرف بتعريفات ، منها :
“ق�سية كلية فقهية تنطبق على فروع كثرية من باب و�حد »)3(. 

“ما �نتظم �سورً� مت�سابهة يف مو�سوع و�حد ، غري ملتفت فيها �إلى معنى جامع موؤثر)4(”  
ولعل �لتعريف �لثاين �أقرب �إلى مو�سوع هذ� �لبحث ، فيكون هو �ملق�سود بال�سابط هنا .

و�هلل تعالى �أعلم .

ثانًيا : تعريف �لفقه

�لفقه يف �للغة:

يِن : �أَْي َفْهمًا ِفيِه . وَغَلَب  �لِفْقُه بالك�ضر : �لِعْلُم بال�سيِء و�لَفْهُم له و�لِفْطَنُة ؛ ُيقاُل : �أُوِتَي فالٌن ِفْقهًا يف �لدِّ

علْى ِعلِم �لديِن ؛ ل�سيادته و�َسَرِفِه«)5(  
و�لفقه يف �ل�ضطالح :« �لعلم باالأحكام �ل�سرعية �لعملية �ملكت�سبة من �أدلتها �لتف�سيلية«)6( 

) 1 ( ل�سان �لعرب )7/ 340( ؛ و�نظر خمتار �ل�سحاح )1/ 372(  ؛ معجم مقايي�س �للغة البن فار�س )3/ 386( مادة 
)�سبط(

) 2 ( �لقامو�س �ملحيط للفريوز �آبادي )�س: 872( ) وزن ( .
) 3 ( �الأ�سباه و�لنظائر لل�سبكي )11/1( . �الأ�سباه و�لنظائر البن جنيم )137/1( . 

) 4 ( �لقو�عد �لفقهية ليعقوب باح�سني )67-58( .
) 5 ( �نظر ل�سان �لعرب )13/ 522(  ؛ �لقامو�س �ملحيط للفريوز �آبادي )�س: 1614(  ؛ تاج �لعرو�س من جو�هر �لقامو�س 

)36/ 456(. مادة) فقه ( . 
) 6 (  �حلدود �الأنيقة و�لتعريفات �لدقيقة لالأن�ساري )�س: 67(  ؛  �لتعريفات للجرجاين )�س: 216(
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ثالًثا: تعريف �ملو�زنة .

�ملو�زنة يف �للغة: 

قال يف مقايي�س �للغة :« �لو�و و�لز�ء و�لنون: بناٌء يدلُّ على تعديٍل و��ستقامة: ووَزْنُت �ل�ّسيَء وْزنًا...وهذ� 
�أِْي: معتِدُله.”)7(  ُيو�ِزُن ذلك، �أي هو حُماِذيه. وَوِزيُن �لرَّ

ِة ...وو�َزْنُت بني �ل�سيئني ُمَو�َزَنًة وِوز�نًا ، وهذ� ُيو�ِزُن هذ�:  َقِل و�خِلفَّ وقال يف ل�سان �لعرب:«�لَوْزُن: َرْوُز �لثِّ
�إِذ� كان على ِزَنِته ، �أَو كان حُماِذَيُه “ )8( 

�ملو�زنة يف �ل�ضطالح:

�أو تاأخري �الأولى بالتقدمي  عرفت �ملو�زنة باأنها : » �ملفا�سلة بني �مل�سالح �ملتعار�سة و�ملتز�حمة ؛ لتقدمي 
و�لتاأخري”)9(  .

وميكن �أن تعرف �ملو�زنة باأنها  “ �لرتجيح بني �أمور متعار�سة بالنظر �إلى جانب �مل�سلحة �أو �ملف�سدة”
و�هلل  وهي بهذ� �ملعنى التخرج عن معناها �لعام يف �للغة وهو “�ملوز�نة بني �سيئني ملعرفة �الأرجح كفة”. 

تعالى �أعلم .

ر�بًعا : تعريف ) فقه �ملو�زنات ( يف �ل�ضطالح . 

بعد تعريف كل مفردة من مفرد�ت �لعنو�ن يف �للغة ويف �ال�سطالح ، ياأتي تعريفه كعلم م�ستقل؛ فيقال : 
فقه �ملو�زنات هو : معرفة مر�تب �مل�سالح و�ملفا�سد بامليز�ن �ل�سرعي ، وو�سع كل منها يف مرتبها باإحكام 

، عند �لتطبيق و�المتثال . 

) 7 ( معجم مقايي�س �للغة البن فار�س )6/ 107( مادة ) وزن ( .
) 8 ( ل�سان �لعرب )13/ 446( ) وزن ( . 

) 9 ( عبد �هلل �لكمايل يف تاأ�سيل فقه �ملو�زنات �س49 ط دار ابن حزم ط: الأولى 1421هـ /2000م
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من هنا �سلت ط�ائف كثرية جدًا – قدميًا وحديثًا –  ؛ لأنهم مل يكتف�ا بعدم التزام �سبيل امل�ؤمنني 
َح�ْسُب ، ولكن ركب�ا عق�لهم ، واتبع�ا اأه�اءهم يف تف�سري الكتاب وال�سنة ، ثم بن�ا على ذلك نتائج خطرية 

جدًا ، خرج�ا بها عما كان عليه �سلفنا ال�سالح ر�س�ان اهلل تعالى عليهم جميعًا . 
ِبْع َغريَْ �َسِبيِل املُْ�ؤِْمِننَي   اأكدها عليه ال�سالة وال�سالم تاأكيدًا بالغًا  وهذه الفقرة من الآية الكرمية:  َوَيتَّ
يف غري ما حديث نب�ي �سحيح ؛ كما اأّكد ذلك يف حديث �سنة اخللفاء الرا�سدين عند اختالف الزمان ؛ 
حيث قال �سلى اهلل عليه و�سلم “فاإنه من يع�ش منكم ف�سريى اختالفا كثرًيا، فعليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء 
الرا�سدين املهديني فتم�سك�ا بها وع�س�ا عليها بالن�اجذ( احلديث )12( ، وكذا حديث افرتاق الأمة ؛ حيث 
قال �سلى اهلل عليه و�سلم :”لياأتني على اأمتي ما اأتى على بني اإ�سرائيل حذو النعل بالنعل ، حتى اإن كان 
منهم من اأتى اأمه عالنية لكان يف اأمتي من ي�سنع ذلك ، واإن بني اإ�سرائيل تفرقت على ثنتني و�سبعني ملة 
، وتفرتق اأمتي على ثالث و�سبعني ملة ، كلهم يف النار اإل ملة واحدة ؛ ما اأنا عليه واأ�سحابي( )13( ؛ اإذ لبد 
للم�سلم اأن يجمع بني اأمرين اثنني:الإخال�ش واملتابعة، ول يتم ذلك على وجهه اإل باتباع ما كان عليه �سلف 

الأمة ال�ساحل�ن ر�س�ان اهلل تعالى عليهم اأجمعني )14( . 
اإذا كان لهم يف تف�سري الآية  - قال �سيخ الإ�سالم-رحمه اهلل-» ...فاإن ال�سحابة والتابعني والأئمة 
ق�ل ، وجاء ق�م ف�سروا الآية بق�ل اآخر- لأجل مذهب اعتقدوه- وذلك املذهب لي�ش من مذاهب ال�سحابة 

والتابعني لهم باإح�سان ، �ساروا م�ساركني للمعتزلة وغريهم من اأهل البدع يف مثل هذا. 
ويف اجلملة؛ من عدل عن مذاهب ال�سحابة والتابعني وتف�سريهم اإلى ما يخالف ذلك، كان خمطئًا يف 

ذلك، بل مبتدعًا ، واإن كان جمتهدًا له خط�ؤه. 

اأن القراآن قراأه ال�سحابة والتابع�ن وتابع�هم، واأنهم كان�ا اأعلم بتف�سريه ومعانيه؛ كما  ونحن نعلم 
اأنهم اأعلم باحلق الذي بعث اهلل به ر�س�له �سلى اهلل عليه و�سلم ؛ فمن خالف ق�لهم وف�سر القراآن بخالف 

تف�سريهم؛ فقد اأخطاأ يف الدليل واملدل�ل جميعًا. 

) 12 (�سحيح ابن حبان1/ 178 ر5 ، قال �لأرن�ؤوط :« �إ�سناده �سحيح« ؛ م�سند �أحمد بن حنبل 4/ 126ر17184 ؛�سنن 
الرتمذي  5/ 44ر2676 ، وقال :« هذا حديث �سحيح« ؛ �سنن اأبي داود  4/ 329ر4609؛ امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم 

1/ 174ر329 ، وقال:« هذا حديث �سحيح لي�ش له علة« ووافقه الذهبي 
ال�جه« وح�سنه  اإل من هذا  نعرفه مثل هذا  وقال:« هذا حديث مف�سر غريب ل  الرتمذي  5/ 26ر2641،  ) 13 (�سنن 

الألباين 
) 14 ( فتنة التكفري لالألباين )�ش: 2(
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التي  الباطلة  البدع  اأ�سبابه  اأعظم  واأن من  التف�سري،  التنبيه على مثار الختالف يف  واملق�س�د هنا: 
دعت اأهلها اإلى اأن حرف�ا الكلم عن م�ا�سعه، وف�سروا كالم اهلل ور�س�له �سلى اهلل عليه و�سلم بغري ما اأريد 

به، وتاأول�ه على غري تاأويله. 

فمن اأ�س�ل العلم بذلك: اأن يعلم الإن�سان الق�ل الذي خالف�ه، واأنه خالف احلق ، واأن يعرف اأن تف�سري 
ال�سلف يخالف تف�سريهم، واأن يعرف اأن تف�سريهم حمدث مبتدع ، ثم اأن يعرف بالطرق املف�سلة ف�ساد 

تف�سريهم - مبا ن�سبه اهلل من الأدلة على بيان احلق-«)15( .  

اإل ما ه� دون  اأنه ل يك�ن عند املتاأخرين من التحقيق،  اآتاه اهلل علمًا واإميانًا؛ علم  -  وقال: »ومن 
حتقيق ال�سلف- ل يف العلم ول يف العمل-. ومن كان له خربة بالنظريات، والعقليات، وبالعمليات: علم اأن 
مذهب ال�سحابة دائمًا اأرجح من ق�ل من بعدهم، واأنه ليبتدع اأحد ق�ًل يف الإ�سالم اإل كان خطاأ، وكان 

ال�س�اب قد �سبق اإليه من قبله” )16(.

- قال الإمام مالك-رحمه اهلل-:”من اأحدث يف هذه الأمة �سيئا مل يكن عليه �سلفها، فقد زعم اأن 
النبى ) �سلى اهلل عليه و�سلم ( خان الر�سالة”)17( 

) 15 ( مقدمة يف اأ�س�ل التف�سري« )�ش127-122
) 16 ( جمم�ع الفتاوى 436/7 

) 17 ( العت�سام لل�ساطبي ، 2/ 64
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�ملطلب �لثاين :تطبيقات �ل�ضابط ، وفيه �أربعة فروع

�لفرع �لأول : جمرد �خلالف لي�س بحجة يف �جلو�ز �أو عدمه.  

 هناك من يبني امل�ازنة على مراعاة اخلالف يف بع�ش امل�سائل التي لعربة للخالف فيها ، فعلى �سبيل 
ورمبا  املثال:  فاإن هناك من ينازع على �سحة ال�سيء »بك�ن امل�ساألة خالفية« اأو »باأن اخلالف رحمة” . 
احتج�ا باأنه قد ا�ستقر عند العلماء باأنه ل اإنكار يف م�سائل اخلالف، فال يج�ز لأحد من النا�ش اأن يحجر 
على النا�ش براأي واحد ، فلكل اأحد اأن ياأخذ مبا يراه من اأق�ال اأهل العلم . واأي�سا فاإن اخلالف لي�ش �سًرا 

كله ، بل منه ماه� رحمة ، كما اأثر عن بع�ش ال�سلف رحمهم اهلل .    
وج�اب ذلك من وج�ه: 

- الأول: اإن الجتهاد والتقليد حمرم بالإجماع فيما يلي : 
1- اإذا كان يف اأ�س�ل العقيدة ،فل� قلد عاملا من العلماء يف ال�سرك فال يقبل الجتهاد ول التقليد ، 

وليعذر اأي منهما يف ذلك  .  
2- اإذا كان يف مقابل الإجماع  اأو كان الجتهاد والتقليد يف مقابل الن�ش الثابت من الكتاب وال�سنة.  
3-  ويحرم الجتهاد والتقليد بعد ظه�ر الدليل .  كما يحرم على املقلد اأن يقلد من لي�ش اأهال من 
العلماء ، ويحرم عليه اأن يتتبع الرخ�ش التي تن�ساأ من خالف العلماء ؛ لأن بع�ش العلماء مهما عال �ساأنهم 
يقع�ن يف زلت كبرية يف بع�ش مايفت�ن به ، فال يج�ز لأحد اأن يقلدهم يف ذلك ، وقد حذر الأئمة الأربعة 

من ذلك ، واأطبق�ا على الق�ل : باأنه اإذا �سح احلديث فه� مذهبي)18(  . 
- الثاين: اأن اخلالف: اإما اأن يك�ن ممن ل ُيعَتدُّ به من العلماء ، فهذا لعربة خلالفه ، واإما اأن يك�ن 
ممن ُيعَتدُّ به من العلماء ، ولكنه لي�ش بحجة يف مقابل الدليل الثابت ، واإذا كان ق�ل ال�سحابي يرد اإذا 

خالف الدليل الثابت فكيف  مبن دونهم ؟ 
- الثالث: قال يف امل�افقات:«...ووقع فيما تقدم وتاأخر من الزمان العتماد فى ج�از الفعل على ك�نه 
خمتلفا فيه بني اأهل العلم ، ل مبعنى مراعاة اخلالف ، فاإن له نظرا اآخر، بل فى غري ذلك.فرمبا وقع 
الإفتاء فى امل�ساألة باملنع ، فيقال: مل متنع وامل�ساألة خمتلف فيها؟ فيجعل اخلالف حجة فى اجل�از ؛ ملجرد 
ك�نها خمتلفا فيها ، ل لدليل يدل على �سحة مذهب اجل�از ، ول لتقليد من ه� اأولى بالتقليد من القائل 
باملنع . وه� عني اخلطاأ على ال�سريعة ؛حيث جعل ما لي�ش مبعتمد متعمدا ، وما لي�ش بحجة حجة . حكى 
اأنه قال:«اإن النا�ش ملا اختلف�ا يف الأ�سربة واأجمع�ا على حترمي خمر العنب،  اخلطابي عن بع�ش النا�ش 

) 18 (  انظر تف�سيل ذلك يف اإعالم امل�قعني 259/2 فما بعدها 
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واختلف�ا فيما �س�اه حرمنا ما اجتمع�ا على حترميه واأبحنا ما �س�اه« .
قال:وهذا خطاأ فاح�ش ، وقد اأمر اهلل تعالى املتنازعني اأن يردوا ما تنازع�ا فيه اإلى اهلل والر�س�ل، 
قال: ول� لزم ما ذهب اإليه هذا القائل للزم مثله فى الربا وال�سرف ونكاح املتعة ؛ لأن الأمة قد اختلف�ا 
فيها. قال: ولي�ش الختالف حجة.وبيان ال�سنة حجة على املختلفني من الأولني والآخرين . هذا خمت�سر 

ما قال.
والقائل بهذا راجع اإلى اأن يتبع ما ي�ستهيه ويجعل الق�ل امل�افق حجة له ويدراأ بها عن نف�سه ، فه� قد 
اأخذ الق�ل و�سيلة اإلى اتباع ه�اه ل و�سيلة اإلى تق�اه، وذلك اأبعد له من اأن يك�ن ممتثال لأمر ال�سارع، واأقرب 

اإلى اأن يك�ن ممن اتخذ اإلهه ه�اه«)19(  .
واأما ق�لهم باأن اخلالف رحمة ، فه� مردود من وج�ه:

- الأول : اأن الن�س��ش ت�اترت عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف النهي عن الختالف،وذم التفرق .
- الثاين:اأن هذه مق�لة لدليل عليها من الكتاب وال�سنة ، بل هي مناق�سة ملا ثبت فيهما.

- الثالث :قال ال�سيخ حممد بن عبدال�هاب -رحمه اهلل-:« ... واأما ق�لهم اختالفهم رحمة فهذا باطل بل 
َتِلِفنَي اإِلَّ َمْن َرِحَم َربَُّك الآية )20(...  الرحمة يف اجلماعة ، والفرقة عذاب ،كما قال تعالى :   َوَل َيَزاُل�َن خُمْ
لكن قد روي عن بع�ش التابعني اأنه قال : ما اأح�سب اختالف اأ�سحاب ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإل 
رحمة للنا�ش ؛ لأنهم ل� مل يختلف�ا مل تكن رخ�سة ، ومراده �سيء اآخر غري ما نحن فيه ، ومع هذا فه� ق�ل 

م�ستدرك ؛ لأن ال�سحابة ذكروا اختالفهم عق�بة وفتنة«)21(  . 
وقال ال�ساطبي –رحمه اهلل- :« ومن هذا اأي�سا جعل بع�ش النا�ش الختالف رحمة؛ للت��سع فى الأق�ال 
الق�ل  بالت�سنيع على من لزم  الق�ل  ... ورمبا �سرح �ساحب هذا  واحد  راأي  التحجري على  ، وعدم 
له: لقد  ، ويق�ل  امل�سلمني  اأكرث  النظر والذي عليه  اأهل  الراجح عند  اأو   ، للدليل  امل�افق  اأو  امل�سه�ر، 

حجرت وا�سعا ، وملت بالنا�ش اإلى احلرج ، وما فى الدين من حرج ، وما اأ�سبه ذلك .

وهذا الق�ل خطاأ كله ، وجهل مبا و�سعت له ال�سريعة. 

والت�فيق بيد اهلل«)22( 

) 19 (  انظر امل�افقات  ج 4   �ش  141- 142 
) 20 ( الآبتان 117،118 �س�رة ه�د

) 21 ( جمم�ع م�ؤلفات ال�سيخ ج3 11-10
) 22 (  انظر امل�افقات  ج 4   �ش  142 
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�لفرع �لثاين: �لتعاون يف �ملتفق عليه ، و�لتنا�ضح يف �ملختلف فيه 

بع�ش امل�سائل لينبغي اأن تك�ن حمال للم�ازنات ؛ لأن امل�ازنة غري ممكنة ؛ لك�نها داخلة يف املتناق�سات اأو 
املت�سادات بالنظر اإلى ال�سابط ال�سابق ، فمن امل�ازنة ال�سائدة عند الكثريين :املق�لة امل�سه�رة  » نتعاون 

فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بع�سنا بع�سا فيما اختلفنا فيه« . 
وهي من املق�لت املجملة ، فمع اأن الختالف اأمر ك�ين لحمي�ش عنه ،كما بني ق�له تعالى:   َوَلْ� �َساَء 
َتِلِفنَي  اإِلَّ َمْن َرِحَم َربَُّك   الآية)23(  فال يعني اأن اخلالف اأمر  ًة َواِحَدًة َوَل َيَزاُل�َن خُمْ ا�َش اأُمَّ َعَل النَّ َربَُّك جَلَ

حمم�د ؛ فاإن الن�ش املتقدم يبطل ذلك ، بل الرحمة يف اجلماعة ، والفرقة عذاب  . 
وهذا القائل يزعم اأنه بتطبيق هذه املق�لة ، يح�سل به الت�افق بني امل�سلمني ، ونبذ اخلالف .

   وه� غري م�سلم ؛ لأن تطبيق هذه املق�لة من غري قيد يزيد الأمر تفاقما ، وليرتتب عليه امل�سلحة 
التي ن�سب� اإليها من وحدة ال�سف ونبذ اخلالف .  

- حترير حمل النزاع : اأما الن�سف الأول من تلك املق�لة: -)نتعاون فيما اتفقنا عليه(- فه� م�سلم 
؛ �س�اء كان املق�س�د  باملتفق عليه : القدر امل�سرتك من امل�سالح  بني النا�ش كلهم على اختالف اأديانهم 
وط�ائفهم ، ف�سال عن الفرق الإ�سالمية؛ فال مانع من التعاون فيما ه� م�سلحة للجميع  مما يجيزه لنا 
ال�سرع بغري خالف.  اأو كان املق�س�د باملتفق عليه: ما يتعلق مب�سلمات الدين ؛كالت�حيد وال�سالة وال�سيام 
واحلج والزكاة، وغريها من ال�اجبات ؛ فال مانع من التعاون يف ذلك ؛ لأنه داخل يف التعاون على الرب 

والتق�ى .  
اأما الن�سف الثاين من املق�لة:-)ويعذر بع�سنا بع�سا فيما اختلفنا فيه(- فه� حمل اخلالف: فاإن كان 
املق�س�د: اأن يعذر بع�سنا بع�سا يف امل�سائل التي ي�سع فيها اخلالف، التي هي من اختالف التن�ع، اأو كانت 

من امل�سائل التي مل ي�جد فيها دليل ثابت ، فهذا م�سلم.
اأما اإذا كان املق�س�د باخلالف : اأن يعذر بع�سننا بع�سا يف امل�سائل التي لي�سع فيها اخلالف ؛ كما يف اأ�س�ل 
الدين ؛كالت�حيد وال�سرك ، اأو كان اخلالف يف م�سائل قد ثبت فيها دليلها من الكتاب اأو ال�سنة ال�سحيحة 
، اأو على خالف ماجاء عن ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم  ، فال يج�ز اأن يعذر بع�سنا بع�سا ، بل يجب بيان 

اخلطاأ وحتذير املخالف منه ملا يلي:
- لأن عمال هذه ااملق�لة باإعذار املختلفني باإطالق، زيادة يف تفرق الأمة، و�سبب لن�سطار املذاهب، وامللل، 

والأديان. 
فمثل هذه القاعدة ل حت�سم مادة اخلالف، بل تزيده؛ مادام الكل معذورًا،وال�سريعة اإمنا بعثت حل�سم 

) 23 (  الآيتان  118-119 ه�د  
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مادة اخلالف ؛ وليك�ن النا�ش اأمة واحدة .

قال اخلطابي -رحمه اهلل- مبينًا هذه املف�سدة: “فاأما الفرتاق يف الآراء والأديان؛ فاإنه حمظ�ر يف العق�ل، 
حمرم يف ق�سايا الأ�س�ل؛ لأنه داعية ال�سالل، و�سبب التعطيل والإهمال، ول� ترك النا�ش متفرقني؛ لتفرقت 
الآراء والنحل، ولكرثت الأديان وامللل، ومل تكن فائدة يف بعثة الر�س�ل، وهذا ه� الذي عابه اهلل عز وجل 

من التفرق يف كتابه . اهـ”)24( 
- ولأن اإعمال هذه املق�لة يف م�ارد النزاع والختالف، باأن يعذر كل خمالف باأن يبقى على راأيه ال�ساذ، 
الرج�ع  ب�ج�ب  ال�سارع  لأمر  م�ساد  ه�  بل  ال�سارع،  به  اأمر  مما  لي�ش  امل�سلة؛  وملته   ، الفا�سدة  ونحلته 
الكل على  النا�ش فيما اختلف�ا فيه، ويك�ن  والتنازع، حتى يحكم بني  وال�سنة حال الختالف  الكتاب  اإلى 
�ل�سر�ط �مل�ستقيم و�لدين �لق�مي ، وقد جاء �لأمر �ل�سريح  بالرد �إليه و�إلى ر�س�له حال �لختالف و�لتنازع 
ِ َواْلَيْ�ِم اْلآَِخِر َذِلَك َخرْيٌ  �ُس�ِل اإِْن ُكْنُتْم ُت�ؤِْمُن�َن ِباهللَّ ِ َوالرَّ وُه اإَِلى اهللَّ ؛ قال تعالى: َفاإِْن َتَناَزْعُتْم يِف �َسْيٍء َفُردُّ

َواأَْح�َسُن َتاأِْويال    )25( .   
اخرتاع  هذا  فاإن  على خمالفته؛  كل خمالف  يبقى  اأن  ل  الختالف،  عند  وحكمه  اهلل  اأمر  ه�  فهذا 

وابتداع، بل ه� مناف لتجريد املتابعة هلل ور�س�له. 

وهذا ه� احلد الفا�سل بني املتبع واملبتدع؛ فاملتبع يرى اأنه ل ي�سعه اأن يق�ل بغري احلق، واملبتدع ي�س�غ 
جميع الأق�ال الباطلة، ويعذر اأ�سحابها)26( . 

- ولأن هذه املق�لة تقت�سي اإعذار املذاهب املختلفة، وت�س�يغ خالفها، واإقرار اجلميع على ماهم عليه 
حتى ل� كان كفرا ب�احا ، كما يقر العلماء يف م�سائل الجتهاد التي ي�س�غ فيها اخلالف!!وهذا م�سلك بدعي. 

- قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية-رحمه اهلل- :« وق�سم اآخر: اأق�ام ل يعرف�ن اعتقاد اأهل ال�سنة واجلماعة 
كما يجب، اأو يعرف�ن بع�سه، ويجهل�ن بع�سه، وما عرف�ه منه قد يكتم�نه، ول يبين�نه للنا�ش، ول ينه�ن 
عن البدع، ول يذم�ن اأهل البدع، وليعاقب�نهم، بل لعلهم يذم�ن الكالم يف ال�سنة واأ�س�ل الدين مطلقًا، 
وقد ل يفرق�ن بني ما يق�له اأهل ال�سنة واجلماعة، وما يق�له اأهل البدعة والفرقة، اأو يقرون اجلميع على 

) 24 ( العزلة �ش 58-57 
) 25 (  الآية 59 �س�رة الن�ساء  

) 26 ( فقه الن�ازل بكر اأب� زيد-رحمه اهلل- 58/1 
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مذاهبهم املختلفة، كما يقر املرجئة، وبع�ش املتفقهة، واملت�س�فة واملتفل�سفة 0 اهـ«)27( 

- قال ال�سيخ ابن باز-رحمه اهلل- ب�ساأن هذه املق�لة :« يجب اأن نتعاون فيما اتفقنا عليه من ن�سر 
احلق، والدع�ة اإليه، والتحذير مما نهى اهلل عنه ور�س�له. 

اأما عذر بع�سنا لبع�ش فيما اختلفنا فيه؛ فلي�ش على اإطالقه، بل ه� حمل تف�سيل؛ فما كان من م�سائل 
الجتهاد التي يخفى دليلها؛ فال�اجب عدم الإنكار فيها من بع�سنا على بع�ش، اأما ما خالف الن�ش من 
الكتاب وال�سنة؛ فال�اجب الإنكار على من خالف الن�ش باحلكمة، وامل�عظة احل�سنة، واجلدال بالتي هي 
 َ َ اإِنَّ اهللَّ ُق�ا اهللَّ اأح�سن؛ عماًل بق�له تعالى:   َوَتَعاَوُن�ا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَ�ى َوَل َتَعاَوُن�ا َعَلى اْلإِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ
ُهْم اأَْوِلَياُء َبْع�ٍش َياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْ�َن  �َسِديُد اْلِعَقاِب )28(    وق�له �سبحانه:   َوامْلُ�ؤِْمُن�َن َوامْلُ�ؤِْمَناُت َبْع�سُ
�َسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن   ْكَمِة َوامْلَْ�ِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ َعِن امْلُْنَكر ِ  )29(  وق�له عز وجل:    اْدُع اإَِلى �َسِبيِل َربِّ
)30(   ، وق�ل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم »من راأى منكم منكرًا فليغريه بيده، فاإن مل ي�ستطع؛ فبل�سانه، فاإن 

مل ي�ستطع فبقلبه، وذلك اأ�سعف الإميان«)31(  ، وق�له �سلى اهلل عليه و�سلم: »من دل على خري، فله اأجر 
فاعله«)32(  . اهـ«)33( 

- وقال ال�سيخ  حممد ال�سالح العثيمني  -رحمه اهلل-فق�لهم: )جنتمع فيما اتفقنا فيه(؛ فهذا حق، 
واأما ق�لهم: )ويعذر بع�سنا بع�سًا فيما اختلفنا فيه(؛ فهذا فيه تف�سيل: فما كان الجتهاد فيه �سائغًا؛ فاإنه 
يعذر بع�سنا بع�سًا فيه، ولكن ل يج�ز اأن تختلف القل�ب من اأجل هذا اخلالف. واأما اإن كان الجتهاد غري 
�سائغ؛ فاإننا ل نعذر من خالف فيه، ويجب عليه اأن يخ�سع للحق. فاأول العبارة �سحيح، واأما اآخرها فيحتاج 

اإلى تف�سيل . اهـ«)34(  
الكلمة  �سطرًا من هذه  باأن  ن�سك  ل  الألباين  رحمه اهلل:  نحن  الدين  نا�سر  ال�سيخ حممد  وقال   -

) 27 ( جمم�ع الفتاوى 467-466/12   
) 28 ( من الآية 2 �س�رة املائدة

) 29 ( الآية 71 �س�رة الت�بة
) 30 ( الآية 25 �س�رة النحل

) 31 ( �سحيح م�سلم   1/ 50ر186 من حديث اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه
) 32 ( �سحيح م�سلم   6/ 41ر5007 من حديث اأبي م�سع�د الأن�ساري ولفظه » وله مثل اأجر فاعله«

) 33 ( جمم�ع فتاوى ومقالت متن�عة 59-58/3  
) 34 (ال�سح�ة الإ�سالمية �س�ابط وت�جيهات 218/1-219جمع علي اأب� ل�ز 
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�س�اب، وه� )نتعاون على ما اتفقنا عليه(. اجلملة الأولى هي طبعًا مقتب�سة من ق�له تعالى: }وتعاون�ا 
على الرب والتق�ى{. اأما اجلملة الأخرى: )يعذر بع�سنا بع�سًا(؛ ل بد من تقييدها . متى؟حينما نتنا�سح، 
ونق�ل ملن اأخطاأ: اأخطاأت، والدليل كذا وكذا، فاإذا راأيناه ما اقتنع، وراأيناه خمل�سًا، فندعه و�ساأنه، فنتعاون 
معه فيما اتفقنا عليه. اأما اإذا راأيناه عانًدا وا�ستكرب -وولى مدبرًا، فحينئذ؛ ل ت�سح هذه العبارة ، ول يعذر 

بع�سنا بع�سًا فيما اختلفنا فيه«.اهـ)35(    
- الفرع الثالث : ويدخل يف هذا ال�سابط ماجاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي بخ�س��ش م��س�ع 

)�سبل ال�ستفادة من الن�ازل(؛ حيث جاء فيه ما يلي:  
- “ يجب احلذر من الفتاوى التي ل ت�ستند اإلى اأ�سل �سرعي ، ول تعتمد على اأدلة معتربة �سرعًا، واإمنا 
ت�ستند على م�سلحة م�ه�مة ملغاة �سرعًا، نابعة من الأه�اء والتاأثر بالظروف والأح�ال والأعراف املخالفة 

ملبادئ واأحكام ال�سريعة ومقا�سدها.
- مراعاة فقه ال�اقع والأعراف ومتغريات البيئات والظروف الزمانية التي ل ت�سادم اأ�ساًل �سرعيًا.

- م�اكبة اأح�ال التط�ر احل�ساري الذي يجمع بني امل�سلحة املعتربة واللتزام بالأحكام ال�سرعية.»)36( 
الفرع الرابع : هذا ال�سابط له دور كبري يف حتقيق بع�ش ماجاء يف املح�ر الثاين من حماور هذا امل�ؤمتر، 
ومن ذلك:  1- حتقيق وحدة الأمة .  2- املقاطعة القت�سادية. 3- امل�ساركة يف املظاهرات والعت�سامات 

وال�سرابات.  
فهذه الأم�ر ونح�ها يجب اأن ت�سبط بهذا ال�سابط . واهلل تعالى اأعلم .

) 35 ( جملة الفرقان الك�يتية عدد77 �ش 22 
) 36 ( انظر قرار رقم: 95 )7 / 11( جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدويل )11/ 1068(
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�ملبحث  �لثاين : �لهدف  �لعام للمو�زنة حتقيق �أعلى �مل�ضالح ودرء �أعلى �ملفا�ضد.

�ملطلب �لأول : تاأ�ضيل �ل�ضابط . وفيه �أربعة فروع:

�لفرع �لأول: �مل�ضلحة و�ملف�ضدة من �ملعاين �لإ�ضافية .   

اأو جلماعة، قد يك�ن مف�سدة  اأن امل�سلحة واملف�سدة تك�ن بالن�سبة ؛ فما يك�ن م�سلحة ل�سخ�ش  واملعنى 
ل�سخ�ش اأوجلماعة اأخرى . وما يك�ن مف�سدة ل�سخ�ش اأو جلماعة، قد يك�ن م�سلحة ل�سخ�ش اأو جلماعة 

اأخرى ، كما يقال » م�سائب ق�م عند ق�م ف�ائد » 
وفائدة ك�نها كذلك : اأن نعلم اأن امل�سلحة حقيقة هي امل�سلحة التي قرر ال�سرع اأنها كذلك ، واإن مل تكن 
اأنها مف�سدة، واإن كانت م�سلحة  م�سلحة بالن�سبة لنا،واأن املف�سدة حقيقة هي املف�سدة التي قرر ال�سرع 

بالن�سبة لنا؛ فلي�ست امل�سلحة واملف�سدة خا�سعة لالأه�اء بل لل�سرع وحده .
قال ال�ساطبي –رحمه اهلل - يف امل�افقات :« املنافع وامل�سار عامتها اأن تك�ن اإ�سافية ل حقيقية. ومعنى 
ك�نها اإ�سافية: اأنها منافع اأو م�سار يف حال دون حال، وبالن�سبة اإلى �سخ�ش دون �سخ�ش، اأو وقت دون 

وقت. 
فالأكل وال�سرب مثال منفعة لالإن�سان ظاهرة، ولكن عند وج�د داعية الأكل، وك�ن املتناول لذيذا 
طيبا، ل كريها ول مرا، وك�نه ل ي�لد �سررا عاجال ول اآجال، وجهة اكت�سابه ل يلحقه به �سرر عاجل ول 

اآجل، ول يلحق غريه ب�سببه اأي�سا �سرر عاجل ول اآجل. 
وهذه الأم�ر قلما جتتمع ؛ فكثري من املنافع تك�ن �سررا على ق�م ل منافع، اأو تك�ن �سررا يف وقت 

اأو حال، ول تك�ن �سررا يف اآخر. 
وهذا كله بنّي يف ك�ن امل�سالح واملفا�سد م�سروعة اأو ممن�عة لإقامة هذه احلياة، ل لنيل ال�سه�ات 
، ول� كانت م��س�عة لذلك، مل يح�سل �سرر مع متابعة الأه�اء، ولكن ذلك ل يك�ن، فدل على اأن امل�سالح 

واملفا�سد ل تتبع الأه�اء.”)37( 

�لفرع �لثاين :  �لنظر يف �ملاآلت قبل تقرير �لأحكام  

اأو  :« النظر يف ماآلت الأفعال معترب مق�س�د �سرًعا ،كانت الأفعال م�افقة  –رحمه اهلل-  قال ال�ساطبي 
بالإحجام  اأو  بالإقدام  املكلفني  ال�سادرة عن  الأفعال  فعل من  على  يحكم  ل  املجتهد  اأن  وذلك  خمالفة؛ 

) 37 ( امل�افقات )2/ 39(
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اإل بعد نظره اإلى ما ي�ؤول اإليه ذلك الفعل ، م�سروًعا مل�سلحة فيه ت�ستجلب، اأو ملف�سدة تدراأ، ولكن له ماآل 
على خالف ما ق�سد فيه، وقد يك�ن غري م�سروع ملف�سدة تن�ساأ عنه اأو م�سلحة تندفع به، ولكن له ماآل على 
خالف ذلك. فاإذا اأطلق الق�ل يف الأول بامل�سروعية، فرمبا اأدى ا�ستجالب امل�سلحة فيه اإلى املف�سدة ت�ساوي 

امل�سلحة اأو تزيد عليها،  هذا مانًعا من اإطالق الق�ل بامل�سروعية . 
وكذلك اإذا اأطلق الق�ل يف الثاين بعدم م�سروعية، رمبا اأدى ا�ستدفاع املف�سدة اإلى مف�سدة ت�ساوي 
اأو تزيد؛ فال ي�سح اإطالق الق�ل بعدم امل�سروعية، وه� جمال للمجتهد �سعب امل�رد، اإل اأنه عذب املذاق 

حمم�د الغب ، جار على مقا�سد ال�سريعة.«)38(   
وحقيقة هذا ال�سابط اأنه م�ازنة بني امل�سالح واملفا�سد عند التعار�ش ، وه� داخل يف معنى الفرع الثالث 

، والأمثلة فيه واحدة .

�لفرع �لثالث:مر�عاة �لأماكن و�لأحو�ل و�لأ�ضخا�س عند تطبيق �لأحكام.

من الأم�ر امل�سلمة اأن الأحكام ال�سرعية الجتهادية تتاأثر بتغري الأو�ساع والأح�ال الزمنية والبيئية ؛  فكم 
من حكم كان تدبريًا اأو عالجًا ناجحًا لبيئة يف زمن معني، فاأ�سبح بعد جيل اأو اأجيال ل ي��سل اإلى املق�س�د 

منه ، اأو اأ�سبح يف�سي اإلى عك�سه بتغري الأو�ساع:  
- يق�ل ابن القيم ـ رحمه اهلل ـ يف ف�سل :) تغري الفت�ى واختالفها بح�سب تغري الأزمنة والأمكنة والأح�ال 
والنيات والع�ائد ( : » هذا ف�سل عظيم النفع جدًا، وقد وقع ب�سبب اجلهل به غلط عظيم على ال�سريعة، 
اأوجب من احلرج وامل�سقة وتكليف ما ل �سبيل اإليه ، ما يعلم اأن ال�سريعة الباهرة- التي يف اأعلى مراتب 
امل�سالح- ل تاأتي به؛ فاإن ال�سريعة مبناها واأ�سا�سها على احِلَكم وم�سالح العباد يف املعا�ش واملعاد ، وهي 
عدل كلها، وم�سالح كلها، وحكمة كلها ؛ فكل م�ساألة خرجت من العدل اإلى اجل�ر ، ومن الرحمة اإلى �سدها 
، ومن امل�سلحة اإلى املف�سدة، ومن احلكمة اإلى العبث ، فلي�ست من ال�سريعة، واإن دخلت فيها بالتاأويل«)39(  
- وقال : “من اأفتى النا�ش مبجرد املنق�ل يف الكتب-على اختالف عرفهم وع�ائدهم واأزمنتهم واأمكنتهم 
واأح�الهم- فقد �سل واأ�سل، وكانت جنايته على الدين اأعظم من جناية من طبب النا�ش كلهم على اختالف 
بالدهم وع�ائدهم واأزمنتهم وطبائعهم مبا يف كتاب من كتب الطب على اأبدانهم، بل هذا الطبيب اجلاهل 

وهذا املفتي اجلاهل اأ�سر ما على اأديان النا�ش واأبدانهم”)40(.

) 38 ( امل�افقات )4/ 195-194(
) 39 ( اإعالم امل�قعني)3/ 3(

) 40 (  اإعالم امل�قعني )89/3( 
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:«اإن اإجراء الأحكام التي مدركها الع�ائد مع تغري تلك الع�ائد خالف الإجماع ،  - وقال القرايفـ  رحمه اهللـ 
وجهالة يف الدين ، بل كل ما ه� يف ال�سريعة يتبع الع�ائد ؛ يتغري احلكم فيه عند تغري العادة اإلى ما تقت�سيه 

العادة املتجددة »)41( 
والأوامر  الت�سريع  من  اهلل-:«الق�سد  –رحمه  ال�سيخ  اآل  عبدالرحمن  بن  عبداللطيف  ال�سيخ  وقال   -
حت�سيل امل�سالح ودرء املفا�سد ح�سب الإمكان، وقد ل ميكن اإل مع ارتكاب اأخف ال�سررين، اأو تف�يت اأدنى 

امل�سلحتني. 
واعتباُر الأ�سخا�ش والأزمان والأح�ال اأ�سل كبري.فمن اأهمله و�سيعه فجنايته على ال�سرع وعلى النا�ش 

اأعظم جناية “)42(.

�لفرع  �لر�بع  : عند �لتعار�س يجب حت�ضيل �أعلى �مل�ضلحتني ، و�رتكاب �أخف �ملف�ضدتني  .

ال�سريعة الإ�سالمية جاءت بتح�سيل امل�سالح وتكميلها، وتعطيل املفا�سد وتقليلها، وترجيح خري اخلريين ، 
وحت�سيل اأعظم امل�سلحتني بتف�يت اأدناهما، ودفع اأعظم املف�سدتني باحتمال اأدناهما.

–رحمه اهلل-:« »وجماع ذلك داخل يف القاعدة العامة فيما اإذا تعار�ست امل�سالح  - قال �سيخ الإ�سالم 
واملفا�سد واحل�سنات وال�سيئات ، اأو تزاحمت، فاإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما اإذا ازدحمت امل�سالح 
ودفع  م�سلحة  لتح�سيل  مت�سمنا  كان  واإن  والنهي  الأمر  فاإن  ؛  واملفا�سد  امل�سالح  وتعار�ست   ، واملفا�سد 
مف�سدة ، فينظر يف املعار�ش له ،  فاإن كان الذي يف�ت من امل�سالح اأو يح�سل من املفا�سد اأكرث،مل يكن 

ماأم�را به ، بل يك�ن حمرما ،اإذا كانت مف�سدته اأكرث من م�سلحته . 
لكن اعتبار مقادير امل�سالح واملفا�سد ه� مبيزان ال�سريعة ؛ فمتى قدر الإن�سان على اتباع الن�س��ش 

مل يعدل عنها »»)43( 
ل  وجدتها  عباده،  بني  و�سعها  التي  دينه  �سرائع  تاأملت  “واإذا   :  - اهلل  رحمه   - القيم  ابن  وقال   -
م اأهمها واأجلَّها، واإن  تخرج عن حت�سيل امل�سالح اخلال�سة اأو الراجحة بح�سب الإمكان، واإن تزاحمت قدَّ
فاتت اأدناها، وتعطيل املفا�سد اخلال�سة اأو الراجحة بح�سب الإمكان، واإن تزاحمت عطل اأعظمها ف�سادًا 

باحتمال اأدناهما. 

) 41 (  الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام للقرايف ، �ش 112
) 42 (  الدرر ال�سنية )65/8(، وانظر يف هذا املعنى: ت��سيف الأق�سية )425/1ـ 434(، )331/2ـ 339(.

) 43 ( ال�ستقامة - )ج 2 / �ش 224-216(
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ولطفه  وحكمته،  علمه  بكمال  له  و�ساهدة  عليه،  دالة  دينه  �سرائع  احلاكمني  اأحكم  و�سع  هذا  وعلى 
بعباده، واإح�سانه اإليهم . 

وهذه اجلملة ل ي�سرتيب فيها من له ذوق من ال�سريعة، وارت�ساع من ثديها، وورد من �سف� ح��سها، 
وكلما كان ت�سلعه منها اأعظم كان �سه�ده ملحا�سنها وم�ساحلها اأكمل، ول ميكن اأحدًا من الفقهاء اأن يتكلم 

يف ماآخذ الأحكام وعللها، والأو�ساف امل�ؤثرة فيها اإحلاقًا وفرقًا اإل على هذه الطريقة«)44(.
-  وقال العز بن عبدال�سالم يف ق�اعد الأحكام :« اإذا اجتمعت امل�سالح الأخروية اخلال�سة؛ فاإن اأمكن 
ْر  حت�سيلها ح�سلناها، واإن تعذر حت�سيلها ح�سلنا الأ�سلح فالأ�سلح والأف�سل فالأف�سل؛ لق�له تعالى: َفَب�سِّ
 ،)46( ُكْم  َربِّ ِمْن  اإَِلْيُكْم  اأُْنِزَل  َما  اأَْح�َسَن  ِبُع�ا  َواتَّ . وق�له:   )45( اأَْح�َسَنُه   ِبُع�َن  َفَيتَّ اْلَقْ�َل  َي�ْسَتِمُع�َن  ِذيَن  الَّ ِعَباِد 

ُخُذوا ِباأَْح�َسِنَها )47( .  وق�له: َواأُْمْر َقْ�َمَك َياأْ
فاإذا ا�ست�ت مع تعذر اجلمع تخرينا، وقد يقرع، وقد يختلف يف الت�ساوي والتفاوت، ول فرق يف ذلك 

بني امل�سالح ال�اجبات واملندوبات »)48(  
ذلك  فعلنا  املفا�سد  ودرء  امل�سالح  اأمكن حت�سيل  فاإن  ؛  ومفا�سد  اجتمعت م�سالح  اإذا   « وقال-:   -
الدرء  تعذر  واإن  ا�ْسَتَطْعُتْم  )49( .  َما   َ ُق�ا اهللَّ وتعالى:  َفاتَّ �سبحانه  لق�له  تعالى فيهما؛  لأمر اهلل  امتثال  ؛ 
اهلل  قال  امل�سلحة،  بف�ات  نبايل  ول  املف�سدة،  دراأنا  امل�سلحة  من  اأعظم  املف�سدة  كانت  فاإن  والتح�سيل 
ْثُمُهَما اأَْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهَماةيآلا   )50(  ا�ِش َواإِ ْمِر َوامْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ ل�َنَك َعِن اخْلَ تعالى:  َي�ْساأَ
لنا امل�سلحة  . حرمهما؛ لأن مف�سدتهما اأكرب من منفعتهما.... واإن كانت امل�سلحة اأعظم من املف�سدة ح�سَّ

مع التزام املف�سدة، واإن ا�ست�ت امل�سالح واملفا�سد فقد يتخري بينهما، وقد يت�قف فيهما«)51(.  

) 44 (  مفتاح دار ال�سعادة  )2/ 22(
) 45 ( من   الآيتني 16،17 �س�رة الزمر
) 46 ( من   الآيتني 16،17 �س�رة الزمر

) 47 ( من الآية 144 �س�رة الأعراف
) 48 ( ق�اعد الأحكام يف م�سالح الأنام )1/ 77(

) 49 ( من الآية 17 �س�رة التغابن .
) 50 ( من الآية 219 �س�رة البقرة .

) 51 (   ق�اعد الأحكام يف م�سالح الأنام )110/1- 111( .
ق�اعد الأحكام يف م�سالح الأنام )1/ 88-86(.
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�ملطلب �لثاين : تطبيقاته وفيه �أربعة فروع.

�لفرع �لأول : �لتدرج يف �إيجاب �لفر�ئ�س و�لأحكام:

- عن عائ�سة اأم امل�ؤمنني ر�سي اهلل عنها؛ اإذ جاءها عراقي ، فقال: اأي الكفن خري ؟ قالت: ويحك وما 
ي�سرك ؟ قال: يا اأم امل�ؤمنني اأريني م�سحفك، قالت: مل ؟ قال: لعلي اأولف القراآن عليه ؛ فاإنه يقراأ غري 
م�ؤلف، قالت: وما ي�سرك اأيه قراأت قبل ؟ اإمنا نزل اأول ما نزل منه �س�رة من املف�سل فيها ذكر اجلنة 
والنار ، حتى اإذا ثاب النا�ش اإلى الإ�سالم نزل احلالل واحلرام ، ول� نزل اأول �سيء ل ت�سرب�ا اخلمر لقال�ا 
ل ندع اخلمر اأبدا ، ول� نزل ل تزن�ا لقال�ا ل ندع الزنا اأبدا ، لقد نزل مبكة على حممد �سلى اهلل عليه 
اَعُة اأَْدَهى َواأََمرُّ   )52( وما نزلت �س�رة البقرة والن�ساء اإل  اَعُة َمْ�ِعُدُهْم َوال�سَّ و�سلم�اإين جلارية األعب   َبِل ال�سَّ

واأنا عنده،قال فاأخرجت له امل�سحف فاأملت عليه اآي ال�س�ر«)53( 
- عن ابن عبا�ش ر�سي اهلل عنهما اأن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ملابعث معاذااإلى اليمن قال:»اإنك 
تقدم على ق�م اأهل كتاب، فليكن اأول ما تدع�هم اإليه عبادة اهلل عز وجل،فاإذا عرف�ا اهلل، فاأخربهم اأن 
اهلل فر�ش عليهم خم�ش �سل�ات فى ي�مهم وليلتهم ، فاإذا فعل�ا ، فاأخربهم اأن اهلل قد فر�ش عليهم زكاة 

ت�ؤخذ من اأغنيائهم فرتد على فقرائهم ، فاإذا اأطاع�ا بها، فخذ منهم ، وت�ق كرائم اأم�الهم «)54(.
وعدم   ، الإ�سالم  على  النا�ش  تاأليف  اأجل  من  ؛  والأحكام  الفرائ�ش  بيان  يف  تدرج  اأنه   : ال�ستدلل  وجه 

نفرتهم ، وهذا يف مراعاة للم�سالح واملفا�سد عند التعار�ش .
ومن الأمثلة على ذلك اأي�سا: 

- ال�سالة  اأول مافر�ست ركعتني ثم فر�ست اأربعا:
- عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت:” فر�ست ال�سالة ركعتني،  ثم هاجر النبي �سلى اهلل عليه و�سلمففر�ست 

اأربعا، وتركت �سالة ال�سفر على الأولى “)55( 
- وال�سيام اأول ما فر�ش �سيام ي�م عا�س�راء ، ثم كان �سيام رم�سان على التخيري بني ال�سيام والإطعام 

، ثم مت فر�ش ال�سيام. 
) 52 (  الآية 46 �س�رة القمر.

) 53 ( �سحيح البخاري )6/ 185(ر4993باب تاأليف القراآن .
) 54 (  �سحيح البخاري )2/ 119( ر 1458باب ل ت�ؤخذ كرائم اأم�ال النا�ش يف ال�سدقة  ؛ �سحيح م�سلم  )1/ 38( 

ر132
) 55 (  �سحيح البخاري )5/ 68( ر3935 باب التاريخ من اأين اأرخ�ا التاريخ ؛ �سحيح م�سلم  )2/ 143( ر1604
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ِذيَن ُيِطيُق�َنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِم�ْسِكنٍي )56(  كان من  - عن �سلمة بن الأك�ع ر�سي اهلل عنه قال:” ملا نزلت  َوَعَلى الَّ
اأراد اأن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فن�سختها«)57( .

-  عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن قري�سا كانت ت�س�م ي�م عا�س�راء يف اجلاهلية ،ثم اأمر ر�س�ل اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم ب�سيامه، حتى فر�ش رم�سان، وقال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : من �ساء فلي�سمه، 

ومن �ساء اأفطر”)58(  
- اجلهاد فل� وجب يف البتداء لأباد الكفرة اأهل الإ�سالم ؛ لقلة امل�ؤمنني وكرثة الكافرين .)59( 

اأن  الأمر ماأم�را  اأول  و�سلم يف  النبي �سلى اهلل عليه  تيمية-رحمه اهلل-:” كان  الإ�سالم بن  �سيخ  - قال 
يجاهد الكفار بل�سانه ل بيده ، فيدع�هم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي اأح�سن ، ويجاهدهم بالقراآن جهادا 
كبريا ، وكان ماأم�را بالكف عن قتالهم ؛ لعجزه وعجز امل�سلمني عن ذلك ، ثم ملا هاجر اإلى املدينة و�سار 
له بها اأع�ان اأذن له يف اجلهاد ، ثم ملا ق�وا كتب عليهم القتال ، ومل يكتب عليهم قتال من �ساملهم ؛ لأنهم 
مل يك�ن�ا يطيق�ن قتال جميع الكفار، فلما فتح اهلل مكة وانقطع قتال قري�ش مل�ك العرب ، ووفدت اإليه 
وف�د العرب بالإ�سالم ،  اأمره اهلل تعالى بقتال الكفار كلهم ، اإل من كان له عهد م�ؤقت، واأمره بنبذ العه�د 

املطلقة”)60( 

�لفرع �لثاين: �رتكاب �أدنى �ملف�ضدتني ، وحت�ضيل �أعلى �مل�ضلحتني عند �لتعار�س. 

قال �سيخ الإ�سالم –رحمه اهلل-:« اإذا كان ال�سخ�ش اأوالطائفة جامعني بني معروف ومنكر،بحيث ل يفرق�ن 
بينهما ، بل اإما اأن يفعل�هما جميعا اأ يرتك�هما جميعا ، مل يجز اأن ي�ؤمروا مبعروف ول اأن ينه�ا عن منكر 
، بل ينظر ؛ فاإن كان املعروف اأكرث اأمر به ، واإن ا�ستلزم ما ه� دونه من املنكر ، ومل ينه عن منكر ي�ستلزم 
تف�يت معروف اأعظم منه ، بل يك�ن النهي حينئذ من باب ال�سد عن �سبيل اهلل ، وال�سعي يف زوال طاعته 
وطاعة ر�س�له �سلى اهلل عليه و�سلم ، وزوال فعل احل�سنات. واإن كان املنكر اأغلب نهي عنه ، واإن ا�ستلزم 
ف�ات ما ه� دونه من املعروف ، ويك�ن الأمر بذلك املعروف امل�ستلزم للمنكر الزائد عليه اأمرا مبنكر، و�سعيا 
يف مع�سية اهلل ور�س�له . واإن تكافاأ املعروف واملنكر املتالزمان مل ي�ؤمر بهما ومل ينه عنهما ؛ فتارة ي�سلح 

) 56 ( من الآية 184 �س�رة البقرة
) 57 (�سحيح البخاري )6/ 25( ر4507 باب } فمن �سهد منكم ال�سهر فلي�سمه { ؛ �سحيح م�سلم  )3/ 154( ر2741

) 58 ( �سحيح البخاري )3/ 24( ر1893 باب وج�ب �س�م رم�سان ؛ �سحيح م�سلم  )3/ 147( ر2696
) 59 ( ق�اعد الأحكام يف م�سالح الأنام )1/ 88-86(

) 60 ( اجل�اب ال�سحيح  ج 1 -  �ش 237   
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الأمر، وتارة ي�سلح النهي ، وتارة ل ي�سلح ل اأمر ول نهي ؛ حيث كان املنكر واملعروف متالزمني ، وذلك يف 
الأم�ر املعينة ال�اقعة ،  واأما من جهة الن�ع في�ؤمر باملعروف مطلقا ، وينهى عن املنكر مطلقا »)61( 

�لأمثلة من �لكتاب و�ل�ضنة:

فمن �لكتاب:   

مِلَ�َساِكنَي  ِفيَنُة َفَكاَنْت  ا ال�سَّ - ق�ل اهلل تعايل يف �س�رة الكهف يف ق�سة م��سى وخ�سر عليهما ال�سالم:  اأَمَّ
ًبا  )62(  َيْعَمُل�َن يِف اْلَبْحِر َفاأََرْدُت اأَْن اأَِعيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َياأُْخُذ ُكلَّ �َسِفيَنٍة َغ�سْ

وجه ال�ستدلل : ذكرت الآية مف�سدتني مف�سدة تعييب ال�سفينة حتى ل ياأخذه امللك الظامل ، ومف�سدة 
اأخذها، فتعار�سا ، فتم ارتكاب اأخف املف�سدتني  .

َ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم  )63(    ِ َفَي�ُسبُّ�ا اهللَّ ِذيَن َيْدُع�َن ِمْن ُدوِن اهللَّ - ق�له تعالى:  َول َت�ُسبُّ�ا الَّ
وجه ال�ستدلل: املف�سدة الأولى: هي ترك �سب اآلهة امل�سركني املجرد .والثانية: �سب اهلل تعالى. فتم ارتكاب 
اأدنى املف�سدتني وهي ترك �سب اآلهة امل�سركني ؛ درئا للمف�سدة الكربى املرتتبة على ذلك وهي �سب اهلل عز 

وجل .  
ٍة َغرْيَ  َم�سَ ُطرَّ يِف خَمْ نِزير  اإلى ق�له تعالى:  َفَمْن ا�سْ ُم اخْلِ ُم َوحَلْ َمْت َعَلْيُكْم امْلَْيَتُة َوالدَّ - ق�له تعالى:  ُحرِّ

َ َغُف�ٌر َرِحيٌم  )64(   ُمَتَجاِنٍف لإِْثٍم َفاإِنَّ اهللَّ
وجه ال�ستدلل: فهنا فيه مف�سدتان تعار�ستا؛ فاملف�سدة الأولى هي: الأكل من امليتة .والثانية: مف�ســدة 
اأن  ول�سك  �سيم�ت،  من امليتة  ياأكل  اإذا مل  امل�سطر  فاإن  هنا؛  تعار�ستا  وقد  وتلفها،   النف�ش  هالك 
مف�سدة تلف النف�ش اأ�سد من مف�سدة الأكل من امليتة ، فج�زت ال�سريعة ارتكاب اأدنى املف�سدتني الذي 

ه� الأكل من امليتة؛ دفًعا للمف�سدة الكربى التي هي هالك النف�ش.

ومن �ل�ضنة:

ُه  - يف البخاري من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل تعالى عنه ، يف ق�سة الأعرابي الذي بال يف امل�سجد َفَهمَّ

) 61 ( ال�ستقامة - )ج 2 / �ش 224-216(
) 62 ( الآية 79 �س�رة الكهف

) 63 (  الأية 108 �س�رة الأنعام
) 64 ( الآية 3 �س�رة املائدة
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ال�سحابة ر�س�ان اهلل عليهم)65(  
وجه ال�ستدلل : قال الن�وي –رحمه اهلل – يف �سرحه للحديث:« وفيه دفع اأعظم ال�سررين باحتمال 
اأخفهما ؛ لق�له �سلى اهلل عليه و�سلم  “دع�ه”،قال العلماء:كان ق�له �سلى اهلل عليه و�سلم :”دع�ه ؛ 
مل�سلحتني: اإحداهما اأنه ل� قطع عليه ب�له ت�سرر، واأ�سل التنجي�ش قد ح�سل ؛ فكان احتمال زيادته 
اأولى من اإيقاع ال�سرر به.   والثانية: اأن التنجي�ش قد ح�سل يف جزء ي�سري من امل�سجد، فل� اأقام�ه يف 

اأثناء ب�له لتنج�ست ثيابه وبدنه وم�ا�سع كثرية من امل�سجد «)66( 

- وقال ابن حجر –رحمه اهلل- :« مل ينكر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على ال�سحابة ، ومل يقل لهم 
مِلَ نهيتم الأعرابي ؟بل اأمرهم بالكف عنه للم�سلحة الراجحة ، وهي دفع اأعظم املف�سدتني باحتمال 

اأي�سرهما،وحت�سيل اأعظم امل�سلحتني برتك اأي�سرهما “)67( 

- وقال يف عمدة القارئ :« وفيه دفع اأعظم املف�سدتني باحتمال اأي�سرهما، وحت�سيل اأعظم امل�سلحتني 
برتك اأي�سرهما ؛ فاإن الب�ل فيه مف�سدة، وقطعه على البائل مف�سدة اأعظم منها، فدفع اأعظمها باأي�سر 
فح�سل   ، منها  اأعظم  م�سلحة  الفراغ  اإلى  البائل  وترك  م�سلحة،  عنه  امل�سجد  وتنزيه  املف�سدتني، 

اأعظم امل�سلحتني برتك اأي�سرهما«)68( 

- عن فاطمة بنت قي�ش -ر�سي اهلل عنها- قالت:« فلما حللت ذكرت له اأن معاوية بن اأبى �سفيان واأبا 
جهم خطباين ، فقال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم » اأما اأب� جهم فال ي�سع ع�ساه عن عاتقه، واأما 
معاوية ف�سعل�ك ل مال له ، انكحي اأ�سامة بن زيد «. فكرهته، ثم قال: » انكحي اأ�سامة «، فنكحته، 

فجعل اهلل فيه خريا واغتبطت به.”)69( 

وجه ال�ستدلل: وهذا من باب الغيبة لنطباق تعريف الغيبة عليها، لكن جاز ذلك مع اأن فيه مف�سدة 
؛ درءًا للمف�سدة الأ�سد، وهي اأن تتزوج مبن لي�سلح لها .

- عن عائ�سة -ر�سي اهلل تعالى عنها- قالت :” اإين �سمعت ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يق�ل: ل 
) 65 ( �سبق تخريجه

) 66 ( �سرح م�سلم للن�وي )12/ 217(
) 67 ( �سحيح البخاري )2/ 119(ر1458باب ل ت�ؤخذ كرائم اأم�ال النا�ش يف ال�سدقة ؛ �سحيح م�سلم  )1/ 38(ر132

) 68 ( عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري )6/ 26(
) 69 ( �سحيح م�سلم  )4/ 195( ر3770
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�سالة بح�سرة الطعام ، ول ه� يدافعه الأخبثان “)70(   

 ، الطعام  يف  التفكري  ب�سبب  اخل�س�ع  ذهاب  مف�سدة  الأولى:  مف�سدتني:  فيه  فاإن  ال�ستدلل:  وجه 
ومدافعة الأخبثني. والثانية: مف�سدة تاأخري ال�سالة عن اأول ال�قت اأو تف�يت اجلماعة، لكن ل�سك اأن 
مف�سدة ذهاب اخل�س�ع الذي ه� لب ال�سالة وروحها اأ�سد واأكرب من مف�سدة ف�ات اجلماعة ، فروعيت 

املف�سدة الكربى بارتكاب اأدناهما.

- عن اأبي هريرةر�سي اهلل عنهقال:”�سمعت ال�سادق امل�سدوق يق�ل: هالك اأمتي على يدي غلمة 
من قري�ش«)71(    

ملا  اأي�سا حجة  :”يف هذا احلديث  ابن حجر-رحمه اهلل-معلقا على احلديث  : قال  ال�ستدلل  وجه 
باأ�سماء  اأبا هريرة  اأعلم  و�سلم  عليه  �سلى اهلل  لأنه  ؛  ول� جار  ال�سلطان  على  القيام  ترك  تقدم من 
ه�ؤلءواأ�سماء اآبائهم ، ومل ياأمرهم باخلروج عليهم ، مع اأن هالك الأمة على اأيديهم ؛ لك�ن اخلروج 

اأ�سد يف الهالك واأقرب اإلى ال�ستئ�سال من طاعتهم ، فاختار اأخف املف�سدتني واأي�سر الأمرين«)72( 

- قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية -رحمه اهلل- يف منهاج ال�سنة: )ولهذا كان امل�سه�ر من مذهب اأهل 
ال�سنة اأنهم ل يرون اخلروج على الأئمة وقتالهم بال�سيف ، واإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك 
الأحاديث ال�سحيحة امل�ستفي�سة عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ؛  لأن الف�ساد يف القتال والفتنة اأعظم 

من الف�ساد احلا�سل بظلمهم بدون قتال ول فتنة، فال يدفع اأعظم الف�سادين بالتزام اأدناهما “)73( 

- ما جاء يف  ال�سحيحني: عن ابن عبا�ش-ر�سي اهلل عنهما-  يق�ل:« �سمعت النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلميخطب يق�ل: ل يخل�ن رجل بامراأة اإل ومعها ذو حمرم ، ول ت�سافر املراأة اإل مع ذي حمرم”)74( 

- حديث ابن عبا�ش - ر�سي اهلل عنهما - قال: قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : “ل ت�سافر املراأة اإل 

) 70 ( �سحيح م�سلم ج1/�ش393/ر560   
) 71 ( �سحيح البخاري   4/ 199 ر 3605 باب ق�ل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم هالك اأمتي على يدي اأغيلمة �سفه

) 72 ( فتح الباري 13/13
) 73 ( منهاج ال�سنة 3/ 194 

) 74 ( - �سحيح البخاري ج3/�ش1094/ر2844/باب من اكتتب يف جي�ش فخرجت امراأته حاجة وكان له عذر هل ي�ؤذن 
له ، �سحيح م�سلم ج2/�ش978/ر1341   
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فقال رجل: يا ر�س�ل اهلل ، اإين اأريد اأن اأخرج  مع ذي حمرم، ول يدخل عليها رجُل اإل ومعها حمرم”، 
يف جي�ش كذا وكذا ، وامراأتي تريد احلج ؟ فقال: “اخرج معها”)75(.

وجه ال�ستدلل : قال الن�وي - رحمه اهلل - : ويف احلديث تقدمي الأهم فالأهم من الأم�ر املتعار�سة؛ 
فاإنه ملا عر�ش له الغزو واحلج رجح احلج؛ لأن امراأته ل يق�م غريه مقامه يف ال�سفر معها، بخالف 

الغزو، واهلل اأعلم«)76(.

- حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : “كان رجل يف بني 
اإ�سرائيل يقال له: جريج ي�سلي، فجاءته اأمه فدعته فاأبى اأن يجيبها، فقال: اللهم اأمي و�سالتي ، ثم 
اأتته، فقالت: اللهم ل متته حتى تريه وج�ه امل�م�سات. وكان جريج يف �س�معته، فقالت امراأة: لأفنت 
، فقالت: ه�  ، فاأتت راعيًا فاأمكنته من نف�سها، ف�لدت غالمًا  ، فتعر�ست له فكلمته، فاأبى  جريجًا 
من جريج، فاأت�ه وك�سروا �س�معته ، فاأنزل�ه و�سبُّ�ه، فت��ساأ و�سلى ثم اأتى الغالم ،  فقال: من اأب�ك 
يا غالم ؟ قال:  الراعي، قال�ا: نبني �س�معتك من ذهب، قال: ل ، اإل من طني”)77(. ويف لفظ يف 
ال�سحيحني :« فرفعت راأ�سها اإليه تدع�ه، فقالت: يا جريج، اأنا اأمك، كلمني. ف�سادفته ي�سلى ، فقال: 
اللهم اأمي و�سالتي. فاختار �سالته، فرجعت، ثم عادت يف الثانية، فقالت: يا جريج، اأنا اأمك، فكلمني 
. قال: اللهم اأمي و�سالتي. فاختار �سالته، فقالت: اللهم اإن هذا جريج وه� ابني ، واإين كلمته فاأبى 

اأن يكلمني ، اللهم فال متته حتى تريه امل�م�سات.«)78( .

وجه ال�ستدلل : قال ابن حجر - رحمه اهلل - : »يف احلديث اأن الأمرين اإذا تعار�سا ُبدئ باأهمهما«)79(.

- وقال القرطبي - رحمه اهلل - : ق�له: »يا رب اأمي و�سالتي«، ق�ل يدل على اأن جريجًا  كان عابدًا، 
ومل يكن عاملًا؛ اإذ باأدنى فكرة ُيدرك اأن �سالته كانت ندبًا، واإجابة اأمه كانت عليه واجبًة، فال تعار�ش 
ي�جب عليه اإ�سكاًل، فكان يجب عليه تخفيف �سالته اأو قطعها، واإجابة اأمه، ل �سيما وقد تكرر جميئها 

) 75 (  �سحيح البخاري )3/ 19( ر1862 باب من اكتتب يف جي�ش فخرجت امراأته حاجة اأو كان له عذر هل ي�ؤذن ؛ 
�سحيح م�سلم  )4/ 104( ر3336

) 76 (  �سرح الن�وي على م�سلم )4/ 73(
) 77 ( �سحيح البخاري )3/ 137( ر 2482باب اإذا هدم حائطا فلينب مثله ؛ �سحيح م�سلم  )8/ 4( ر673

) 78 (  �سحيح البخاري )2/ 63( ر1206  باب اإذا دعت الأم ولدها يف ال�سالة ‘ �سحيح م�سلم  )8/ 3( ر6672  
) 79 ( فتح الباري )6/ 483(
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اإليه، وت�س�قها واحتياجها ملكاملته«)80(.

- حديث جابر ر�سي اهلل عنه قال: “هلك اأبي وترك �سبع اأو ت�سع بنات ؟ فتزوجُت امراأة ، فقال النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم: تزوجت يا جابر ؟ قلت: نعم، قال بكرًا اأم ثيبًا ؟ قلت: ثيبًا ، قال: هال جارية 
تالعبها وتالعبك ، اأو ت�ساحكها وت�ساحكك ؟ قلت: هلك اأبي فرتك �سبع اأو ت�سع بنات ، فكرهت اأن 

اأجيئهن مبثلهن ، فتزوجت امراأة تق�م عليهن ، قال: فبارك اهلل عليك”)81(

وجه ال�ستدلل :  قال ابن حجر - رحمه اهلل - : »ي�ؤخذ منه اأنه اإذا تزاحمت م�سلحتان ُقدم اأهمهما؛ 
لأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم�س�َّب فعل جابر، ودعا له لأجل ذلك”)82(.

- وقال القا�سي عيا�ش - رحمه اهلل - : »وق�ل جابر يف اعتذاره عن زواج الثيب ما ذكر من قيامها 
اإيثار م�سلحة احلال  اأخ�اته، وت�س�يب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ذلك له، ما ه� الأولى من  على 

والنف�ش والآل على �سه�اتها ولذاتها.”)83(

فاإنه راعى م�سلحة  : »وهذا احلديث يدل على ف�سل عقل جابر؛  القرطبي - رحمه اهلل -  - وقال 
�سيانة اأخ�اته واآثرها على حق نف�سه، ونيل لذته، ولذلك ا�ستح�سنه منه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
، وقال له: بارك اهلل لك، وقال له: خريًا، وفيه ما يدل على ج�از ق�سد الرجل من الزوجة القيام له 

باأم�ر ومب�سالح لي�ست لزمة لها يف الأ�سل، ول ُيعاب من ق�سد �سيئًا من ذلك”)84( 

- حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: �سمعت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يق�ل: “والذي نف�سي بيده 
، ل�ل اأن رجاًل من امل�ؤمنني ل تطيب اأنف�سهم اأن يتخلف�ا عني، ول اأجد ما اأحملهم عليه، ما تخلفت 
عن �سريٍة تغزو يف �سبيل اهلل، والذي نف�سي بيده ، ل�ددت اأين اأقتل يف �سبيل اهلل، ثم اأحيا ، ثم اأقتل ، 

ثم اأحيا ، ثم اأقتل ، ثم اأحيا ، ثم اأقتل”)85( 

) 80 ( املفهم )512/6 – 513(.
) 81 ( �سحيح البخاري )8/ 82( ر6387 باب الدعاء للمتزوج ؛ �سحيح م�سلم  )4/ 176( ر3714

) 82 ( فتح الباري )9/ 123(
) 83 ( اإكمال املعلم )674/4(.

) 84 ( املفهم )215/4(.
) 85 ( اأخرجه البخاري برقم )2797( وم�سلم برقم )1876(.
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وجه ال�ستدلل : قال ابن حجر - رحمه اهلل - : »يف احلديث ترك بع�ش امل�سالح مل�سلحة راجحة اأو 
اأرجح ، اأو لدفع مف�سدة«)86( 

- وقال الن�وي - رحمه اهلل - : ق�له: »والذي نف�سي بيده ، ل�ل اأن رجاًل من امل�ؤمنني ل تطيب اأنف�سهم 
اأن يتخلف�ا عني ، ول اأجد ما اأحملهم عليه ، ما تخلفت عن �سريٍة تغزو يف �سبيل اهلل« فيه: ما كان عليه 
�سلى اهلل عليه و�سلممن ال�سفقة على امل�سلمني والراأفة بهم، واأنه كان يرتك بع�ش ما يختاره للرفق 

بامل�سلمني، واأنه اإذا تعار�ست امل�سالح بداأ باأهمها”)87(  .

�لفرع �لثالث : �لرتجيح بني �مل�ضالح و�ملفا�ضد باعتبار �ملاآل .

ومن ذلك :
- حديث عائ�سة اأم امل�ؤمنني – ر�سي اهلل عنها – اأن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �سلى ذات ليلة يف 
امل�سجد، ف�سلى ب�سالته نا�ش ، ثم �سلى من القابلة فكرث النا�ش، ثم اجتمع�ا من الليلة الثالثة  اأو الرابعة 
، فلم يخرج اإليهم ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ، فلما اأ�سبح قال: “قد راأيت الذي �سنعتم، ومل مينعني 

من اخلروج اإليكم اإل اأين خ�سيت اأن تفر�ش عليكم” وذلك يف رم�سان)88( .
وجه ال�ستدلل: قال ابن حجر - رحمه اهلل - : »يف احلديث: ترك بع�ش امل�سالح خل�ف املف�سدة«)89(  .

وقال الن�وي –رحمه اهلل-: » وفيه اإذا تعار�ست م�سلحة وخ�ف مف�سدة اأو م�سلحتان اعترب اأهمهما 
؛ لأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان راأى ال�سالة يف امل�سجد م�سلحة ملا ذكرناه، فلما عار�سه خ�فه 

الفرتا�ش عليهم تركه ؛ لعظم املف�سدة التي تخاف من عجزهم وتركهم للفر�ش “)90(.

- ويف ال�سحيحني عن عائ�سة -ر�سي اهلل عنها- قالت: �ساألت ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن 
اجلدر اأمن البيت ه�؟ قال: نعم، قلت: فلم مل يدخل�ه قي البيت؟ قال: اإن ق�مك ق�سرت بهم النفقة 
، قلت: فما �ساأن بابه مرتفعا ؟ قال : فعل ذلك ق�مك ليدخل�ا من �ساءوا ومينع�ا من �ساوؤوا، ول�ل اأن 

) 86 ( فتح الباري )17/6(.
) 87 ( �سرح الن�وي على م�سلم )22/13(.

) 88 ( �سحيح البخاري )2/ 50( ر1129 باب حتري�ش النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على �سالة الليل والن�افل من غري 
اإيجاب ؛ �سحيح م�سلم  )2/ 177( ر1819

) 89 ( فتح الباري )3/ 14(
) 90 ( �سرح الن�وي على م�سلم )6/ 41(



14641465

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ق�مك حديث عهدهم يف اجلاهلية ، فاأخاف اأن تنكر قل�بهم ، لنظرت اأن اأدخل اجلدر يف البيت ، واأن 
األزق بابه بالأر�ش”)91(    . 

اأن يق�سر فهم بع�ش  :« باب من ترك بع�ش الختيار؛ خمافة  البخاري  : ب�ب عليه  وجه ال�ستدلل 
النا�ش عنه فيقع�ا يف اأ�سد منه«)92( 

- قال ابن حجر - رحمه اهلل - : »خ�سي ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يظن�ا لأجل ُقرب عهدهم 
بالإ�سالم اأنه غرّي بناءها ؛ لينفرد بالفخر عليهم يف ذلك، فُي�ستفاد منه ترك امل�سلحة لأمن ال�ق�ع يف 

املف�سدة، وترك اإنكار املنكر ؛ خ�سية ال�ق�ع يف اأنكر منه”)93(.

- وقال يف م��سع اآخر: »وفيه تقدمي الأهم فالأهم من دفع املف�سدة وجلب امل�سلحة، واأنهما اإذا تعار�سا 
ُبدئ بدفع املف�سدة، واأن املف�سدة اإذا اأمن وق�عها عاد ا�ستحباب عمل امل�سلحة«)94(.

- وقال القا�سي عيا�ش - رحمه اهلل - : »يف ق�ل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم هذا ترك بع�ش الأم�ر 
التي ُي�ست�س�ب عملها ، اإذا خيف ت�لد ما ه� اأ�سر من تركه، وا�ستئالف النا�ش على الإميان”)95(.

تعار�ست  اإذا  ، منها:  الأحكام  لق�اعد من  دليل  : »يف هذا احلديث  الن�وي - رحمه اهلل -  وقال   -
امل�سالح ، اأو تعار�ست م�سلحة ومف�سدة ، وتعذر اجلمع بني فعل امل�سلحة وترك املف�سدة ُبدئ بالأهم؛ 
لأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأخرب اأن نق�ش الكعبة وردها اإلى ما كانت عليه من ق�اعد اإبراهيم 
اأ�سلم  �سلى اهلل عليه و�سلم م�سلحة، ولكن تعار�سه مف�سدة اأعظم منه، وهي خ�ف فتنة بع�ش من 
قريبا؛ وذلك ملا كان�ا يعتقدونه من ف�سل الكعبة، فريون تغيريها عظيما، فرتكها �سلى اهلل عليه و�سلم 

.)96(“

) 91 ( وهذا لفظ م�سلم،  �سحيح البخاري ج2/�ش573 / ر1507/ باب ف�سل مكة وبنيانها  ؛  �سحيح م�سلم  )4/ 100( 
ر3313

) 92 ( �سحيح البخاري )1/ 37(
) 93 (  فتح الباري )1/ 225(
) 94 (  فتح الباري )3/ 448(

) 95 (  اإكمال املعلم �سرح �سحيح م�سلم - للقا�سي عيا�ش )4/ 222-221(
) 96 ( �سرح الن�وي على م�سلم )89/9(.
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- اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان يعلم املنافقني باأعيانهم واأخرب بهم حذيفـة بن اليمان)97( ، ومع 
ذلك مل يتعر�ش لهم بقتل ، وذلك كله خ�سية اأن يتحدث النا�ش اأن حممًدا يقتل اأ�سحابه)98(  فيك�ن 

هذا الكالم منفًرا للنا�ش عن الدين.

وجه ال�ستدلل: فهنا مف�سدتان:  الأولى: افتتان النا�ش عن الإ�سالم ونف�رهم منه. والثانية: الإبقاء على 
 ، وقًعا  اأ�سد  الأولى  املف�سدة  لكن  الباطن،  لكفرهم يف  ؛  القتل  ي�ستحق�ن  اأنهم  مع  قتلهم  املنافقني وترك 

فروعيت بارتكاب املف�سدة ال�سغرى ؛ دفًعا لكربى املف�سدتني بارتكاب اأدناهما.
- قال �سيخ الإ�سالم –رحمه اهلل- :« ومن هذا الباب اإقرار النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لعبد اهلل بن اأبي 
واأمثاله من اأئمة النفاق والفج�ر؛ ملا لهم من الأع�ان ؛ فاإزالة منكره بن�ع من عقابه م�ستلزمة اإزالة معروف 
اأكرب من ذلك ؛ بغ�سب ق�مه وحميتهم ، وبنف�ر النا�ش اإذا �سمع�ا اأن حممًدا يقتل اأ�سحابه ؛ ولهذا ملا خطب 
النا�ش يف ق�سة الإفك مبا خاطبهم به  ، واعتذر منه ، وقال له �سعد بن معاذ ، ق�له الذي اأح�سن فيه ، حمى 

له �سعد بن عبادة مع ح�سن اإميانه و�سدقه، وتع�سب لكل منهم قبيله حتى كادت تك�ن فتنة  “)99( 
- عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ش –ر�سي اهلل عنهما-  اأن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: » من 
الكبائر �ستم الرجل والديه «، قال�ا يا ر�س�ل اهلل ، هل ي�ستم الرجل والديه؟ قال: » نعم ي�سب اأبا الرجل 

في�سب اأباه ، وي�سب اأمه في�سب اأمه «)100( .
. والديه  �سّب  لذريعة  �سًدا  ؛  خ�سمه  والدي  �سّب  عن  نهي  ال�ستدلل:   وجه 
- عن �سفية بنت حيي-ر�سي اهلل عنها- قالت: كان النبى �سلى اهلل عليه و�سلم معتكفا فاأتيته اأزوره 
ليال ، فحدثته ثم قمت لأنقلب ، فقام معي ليقلبني. وكان م�سكنها فى دار اأ�سامة بن زيد ، فمر رجالن 
من الأن�سار، فلما راأيا النبى �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سرعا ، فقال النبى �سلى اهلل عليه و�سلم » على 
اإن ال�سيطان يجرى من   « «. فقال: �سبحان اهلل يا ر�س�ل اهلل. قال:  اإنها �سفية بنت حيي  ؛  ر�سلكما 

الإن�سان جمرى الدم واإين خ�سيت اأن يقذف يف قل�بكما �سرا «. اأو قال » �سيئا «)101( .

) 97 (�سحيح البخاري )6/ 65( ر4658 باب } فقاتل�ا اأئمة الكفر اإنهم ل اأميان لهم {
) 98 (   �سحيح البخاري  ج 3   �ش 1296/باب ما ينهى من دع�ى اجلاهلية/ر 3330 ؛ �سحيح م�سلم  ج 4   �ش 1998ر 

2584
) 99 ( ال�ستقامة - )ج 2 / �ش 224-216(

) 100 ( �سحيح م�سلم  )1/ 64( ر273؛ �سحيح البخاري )8/ 3( ر5973 باب ل ي�سب الرجل والديه
) 101 ( �سحيح البخاري )3/ 49( ر2035باب هل يخرج املعتكف حل�ائجه اإلى باب امل�سجد ؛ �سحيح م�سلم  )7/ 8( 
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ال�س�ء  ظنهما  لذريعة  �سًدا  ؛  معه  مبن  اأخربهما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  :اأن  ال�ستدلل  وجه 
بالنبي�سلى اهلل عليه و�سلم. 

- عن جابربن عبد اهلل-ر�سي اهلل عنهما-اأنه �سمع ر�س�ل الله�سلى اهلل عليه و�سلم يق�ل عام الفتح 
وه� مبكة:»اإن اهلل ور�س�له حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير والأ�سنام«.فقيل: يا ر�س�ل اهلل ، اأراأيت 
، ه�  ، فقال: »ل  النا�ش  بها  وي�ست�سبح   ، ، ويدهن بهااجلل�د  ال�سفن  بها  فاإنه يطلى   ، امليتة  �سح�م 
حرام«.ثم قال ر�س�ل الله�سلى اهلل عليه و�سلم عند ذلك: »قاتل اهلل اليه�د اإن اهلل عز وجل ملا حرم 

عليهم �سح�مها اأجمل�ه ثم باع�ه فاأكل�ا ثمنه«)102(  
وجه ال�ستدلل : فالنهي عن النتفاع املذك�ر ب�سح�م امليتة حرام ؛ �سًدا لذريعة اأكلها.

: » ل يجمع بني املراأة وعمتها ، ول بني املراأة  اأبى هريرة ر�سي اهلل عنهقال قال ر�س�ل اهلل  - عن 
وخالتها«)103(   وجه ال�ستدلل: النهي عن اجلمع بينهما ؛ �سًدا لذريعة قطيعة الرحم .

تطبيقه عند �ل�ضلف:  

ل�  »اأن غالما قتل غيلة فقال عمر:  البخاري عن نافع عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما  - يف �سحيح 
ا�سرتك فيها اأهل �سنعاء لقتلتهم«)104(   

وجه ال�ستدلل : قتل اجلماعة بال�احد؛ �سدا لذريعة التخل�ش من الق�سا�ش عن طريق ال�سرتاك يف 
القتل .

- عن نافع عن  ابن عمر ر�سي اهلل عنهما ، قال: �سلى ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مبنى ركعتني 
، واأب� بكر بعده ، وعمر بعد اأبى بكر ، وعثمان �سدرا من خالفته ، ثم اإن عثمان �سلى بعد اأربعا. فكان 

ابن عمر اإذا �سلى مع الإمام �سلى اأربعا ، واإذا �سالها وحده �سلى ركعتني”)105( .

م�سع�د،  بن  اهلل  لعبد  ذلك  فقيل   ، ركعات  اأربع  مبنى  عنه  اهلل  عثمانر�سي  م�سلم:”�سلى  ويف   -

ر5808  
) 102 ( �سحيح البخاري )3/ 84( ر2236باب بيع امليتة والأ�سنام ؛ �سحيح م�سلم  )5/ 41(ر4132

) 103 ( �سحيح البخاري )7/ 12( ر5109 باب ل تنكح املراأة على عمتها ؛�سحيح م�سلم  )4/ 135( ر3502 
) 104 ( �سحيح البخاري )9/ 8( باب اإذا اأ�ساب ق�م من رجل هل يعاقب اأو يقت�ش منهم كلهم  
) 105 ( �سحيح البخاري )2/ 42(ر1082 باب ال�سالة مبنى ؛ �سحيح م�سلم  )2/ 146(ر1624
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بكر  اأبى  ، و�سليت مع  و�سلم مبنى ركعتني  الله�سلى اهلل عليه  ثم قال: �سليت مع ر�س�ل  فا�سرتجع، 
ال�سديق مبنى ركعتني، و�سليت مع عمربن اخلطاب مبنى ركعتني ، فليت حظي من اأربع ركعات ركعتان 

متقبلتان.«)106( 

وجه ال�ستدلل : اأن ابن م�سع�د وابن عمر ر�سي اهلل عنهم يريان اأن اإمتام ال�سالة يف ال�سفر خالف 
ال�سنة ، وخمالفة ال�سنة �سر، لكنهما وازنا بني هذه املخالفة وخمالفة الإمام ، فتبني اأن خمالفة الإمام 

اأكرب �سرا واأعظم ؛ ولذا �سليا وراءه. واهلل اأعلم 

الفرع الرابع:هذا ال�سابط له دور كبري يف حتقيق بع�ش ماجاء يف املح�ر الثاين من حماور هذا امل�ؤمتر 
، ومن ذلك:

1- التدرج يف تطبيق ال�سريعة.

2- متثيل ال�سحابة يف و�سائل الإعالم.

3- النتخابات والتحالف احلزبي.

4- مناظرة اأهل الباطل عرب و�سائل الإعالم

5- م�ساركة العلماء والدعاة يف القن�ات الف�سائية.

6- ق�سايا املراأة امل�سلمة.

7- التجن�ش بجن�سية دولة كافرة.

8- الن�ازل املالية والطبية . 

فهذه الأم�ر ونح�ها يجب اأن ت�سبط بهذا ال�سابط . واهلل تعالى اأعلم . 

) 106 ( �سحيح البخاري )2/ 43(ر1084 باب ال�سالة مبنى ؛ �سحيح م�سلم  )2/ 146(ر1628
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�خلامتة

يف بيان اأهم النتائج ، اأجملها فيما يلي:
- اأول : املق�س�د بامل�ازنة » الرتجيح بني اأم�ر متعار�سة بالنظر اإلى جانب امل�سلحة اأو املف�سدة« ، وه� بهذا 

املعنى ليخرج عن معناه العام يف اللغة وه� »امل�زانة بني �سيئني ملعرفة الأرجح كفة«.  
- ثانيا : من اأهم �س�ابط العمل بفقه امل�ازنات: التفاق على مرجعية الكتاب وال�سنة بقيد »فهم ال�سلف« 
؛ لأنه ل ُيعجز من كان عنده ه�ى اأن ي�ستخرج من ن�س��ش الكتاب وال�سنة ما يدل على بدعته وما ي�ؤيد به 
نحلته؛ ولهذا كانت احلاجة اإلى �سحابة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ؛ لكي يبين�ا للنا�ش تلك الن�س��ش، 
ف�سلَّ اخل�ارج اأول ما �سل�ا يف اأحاديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف الأ�سماء ويف ال�عد وال�عيد، فبنّي 
ال�سحابة ما يعنى بذلك، و�سل�ا يف بيان م�ساألة احلكم بغري ما اأنزل اهلل  فكفروا بها، وال�سحابة ر�س�ان 
اهلل عليهم بين�ا لهم ال�س�اب يف ذلك. ؛ لهذا كان اأئمة الإ�سالم ينت�سب�ن اإلى ال�سنة واجلماعة، ول يكتف�ن 
بن�سبتهم اإلى ال�سنة؛ لأن الن�سبة اإلى ال�سنة يدخل فيها كثري من اأهل البدع يف مقابلة الراف�سة، واأما ال�سنة 
واجلماعة فاإنها تلخ�ش الطريق الذي يك�ن اأتباعه على طريقة ال�سحابة ، وعلى طريقة اجلماعة قبل اأن 

تظهر الأه�اء ، وقبل اأن تف�سد العق�ل والقل�ب.
- من تطبيقات هذا ال�سابط: “اأن جمرد اخلالف لي�ش بحجة يف اجل�از اأو عدمه« ووجه ذلك :اأن  هناك 
من يبني امل�ازنة على مراعاة اخلالف يف بع�ش امل�سائل التي لعربة للخالف فيها ، بحجة اأنه خمتلف فيه 

، اأو لك�ن اخلالف رحمة ،وقد بينت اجل�اب على ذلك من وج�ه .   
- ومن تطبيقات هذا ال�سابط :  »التعاون يف املتفق عليه والتنا�سح يف املختلف فيه” 

؛ لك�نها داخلة يف  اأن تك�ن حمال للم�ازنات ؛ لأن امل�ازنة غري ممكنة  فبع�ش امل�سائل لينبغي 
الكثريين  ال�سائدة عند  امل�ازنة  فمن  ؛  ال�سابق  ال�سابط  اإلى  بالنظر  املت�سادات  اأو  املتناق�سات 
:املق�لة امل�سه�رة  “ نتعاون فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بع�سنا بع�سا فيما اختلفنا فيه” . وهي من 

املق�لت املجملة التي حتتاج اإلى تف�سيل وبيان ، وه� ما قد قمت به .
- ومن تطبيقاته ما جاء يف  قرار جممع الفقه الإ�سالمي بخ�س��ش م��س�ع )�سبل ال�ستفادة 
من الن�ازل( ؛ حيث جاء فيه التحذير من الفتاوى التي ل ت�ستند اإلى اأ�سل �سرعي ول تعتمد على 
اأدلة معتربة �سرعًا، واإمنا ت�ستند على م�سلحة م�ه�مة ملغاة �سرعًا ، نابعة من الأه�اء والتاأثر 

بالظروف والأح�ال والأعراف ، املخالفة ملبادئ واأحكام ال�سريعة ومقا�سدها.
- ويدخل يف تطبيقات هذا ال�سابط   ماجاء يف املح�ر الثاين من حماور هذا امل�ؤمتر ومن ذلك:  

ضوابط للعمل بفقه املوازنات دراسة تأصيلية تطبيقية
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1- حتقيق وحدة الأمة . 
2- املقاطعة القت�سادية.

3- امل�ساركة يف املظاهرات والعت�سامات وال�سرابات.   
- ثالثا: ومن ال�س�ابط للعمل بفقه امل�ازنات: الهدف العام للم�ازنة حتقيق اأعلى امل�سالح ودرء 
اأعلى املفا�سد ،  ويدخل يف هذا ال�سابط بع�ش املعاين منها : »اأن  امل�سلحة واملف�سدة من املعاين 

الإ�سافية«  
- ومنها:«النظر يف املاآلت قبل تقرير الأحكام  «.

- ومنها:” مراعاة الأماكن والأح�ال والأ�سخا�ش عند تطبيق الأحكام.“. 
- ومنها: »عند التعار�ش يجب حت�سيل اأعلى امل�سلحتني ، وارتكاب اأخف املف�سدتني ».

- ومن تطبيقات هذا ال�سابط: التدرج يف اإيجاب الفرائ�ش والأحكام .
- ومنها:” ارتكاب اأدنى املف�سدتني ،وحت�سيل اأولى امل�سلحتني عند التعار�ش” .

”  الرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد باعتبار املاآل» .  - ومنها:
-  ومنها:” ماجاء يف املح�ر الثاين من حماور هذا امل�ؤمتر ومن ذلك:

1- التدرج يف تطبيق ال�سريعة.
2- متثيل ال�سحابة يف و�سائل الإعالم.

3- النتخابات والتحالف احلزبي.
4- مناظرة اأهل الباطل عرب و�سائل الإعالم

5- م�ساركة العلماء والدعاة يف القن�ات الف�سائية.
6- ق�سايا املراأة امل�سلمة.

7- التجن�ش بجن�سية دولة كافرة.
8- الن�ازل املالية والطبية .

فهذه الأم�ر ونح�ها يجب اأن ت�سبط بهذا ال�سابط .
واهلل تعالى اأعلم . 
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فهر�س �ملر�جع
��ضم �ملرجع وموؤلفه �أبجديا

- الأحاديث املختارة ، ا�سم امل�ؤلف:  اأب� عبد اهلل حممد بن عبد ال�احد بن اأحمد احلنبلي املقد�سي ، دار 
الن�سر : مكتبة النه�سة احلديثة - مكة املكرمة - 0141 ، الطبعة : الأولى ، حتقيق : عبد امللك بن عبد اهلل 

بن دهي�ش
: املكتب  ،النا�سر  الألباين  الدين  امل�ؤلف : حممد نا�سر  ال�سبيل،  اأحاديث منار  الغليل يف تخريج  اإرواء   -

الإ�سالمي – بريوت ، الطبعة : الثانية - 5041 – 5891،عدد الأجزاء : 8
اأب� عمر ي��سف بن عبد اهلل بن عبد الرب  ، ا�سم امل�ؤلف:   - ال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�سار 
النمري القرطبي ، دار الن�سر : دار الكتب العلمية - بريوت - 0002م ، الطبعة : الأولى ، حتقيق: �سامل 

حممد عطا-حممد علي مع��ش
- اإعالم امل�قعني عن رب العاملني ، امل�ؤلف : حممد بن اأبي بكر اأي�ب الزرعي اأب� عبد اهلل ، النا�سر : دار 

اجليل - بريوت ، 3791، حتقيق : طه عبد الرءوف �سعد ، عدد الأجزاء : 4
- الأم ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد بن اإدري�ش ال�سافعي اأب� عبد اهلل ، دار الن�سر : دار املعرفة - بريوت - 3931 

، الطبعة : الثانية
- الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل ، ا�سم امل�ؤلف:  علي بن 
�سليمان املرداوي اأب� احل�سن ، دار الن�سر : دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت ، حتقيق : حممد حامد الفقي
: مكتبة  الن�سر  دار   ، الفداء  اأب�  القر�سي  اإ�سماعيل بن عمر بن كثري  امل�ؤلف:   ا�سم   ، والنهاية  البداية   -

املعارف - بريوت
- بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع ، ا�سم امل�ؤلف:  عالء الدين الكا�ساين ، دار الن�سر : دار الكتاب العربي 

- بريوت - 2891 ، الطبعة : الثانية
- تاج العرو�ش من ج�اهر القام��ش ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد مرت�سى احل�سيني الزبيدي ، دار الن�سر : دار 

الهداية ، حتقيق : جمم�عة من املحققني
- حتفة الأح�ذي ب�سرح جامع الرتمذي ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد عبد الرحمن بن عبد الرحيم املباركف�ري 

اأب� العال ، دار الن�سر : دار الكتب العلمية – بريوت
اجلرجاين  احل�سيني  احل�سن  اأبي  الزين  ال�سيد  علي  بن  حممد  بن  علي  ال�سريف  ال�سيد   ، التعريفات   -

�حلنفي ، حتقيق/ د. عبد �لرحمن عمرية ، ط  7041 عامل �لكتب
- تف�سري القراآن العظيم ، ا�سم امل�ؤلف:  اإ�سماعيل بن عمر بن كثري الدم�سقي اأب� الفداء ، دار الن�سر : دار 

ضوابط للعمل بفقه املوازنات دراسة تأصيلية تطبيقية
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الفكر - بريوت – 1041
- تلخي�ش احلبري يف اأحاديث الرافعي الكبري ، ا�سم امل�ؤلف:  اأحمد بن علي بن حجر اأب� الف�سل الع�سقالين 

، دار الن�سر :  - املدينة املن�رة - 4831 - 4691 ، حتقيق : ال�سيد عبداهلل ها�سم اليماين املدين
اأب� عمر ي��سف بن عبد اهلل بن عبد الرب  امل�ؤلف:   ا�سم   ، التمهيد ملا يف امل�طاأ من املعاين والأ�سانيد   -
النمري ، دار الن�سر : وزارة عم�م الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية - املغرب - 7831 ، حتقيق : م�سطفى بن 

اأحمد العل�ي ، حممد عبد الكبري البكري
- تنقيح حتقيق اأحاديث التعليق  ، ا�سم امل�ؤلف:  �سم�ش الدين حممد بن اأحمد بن عبد الهادي احلنبلي ، دار 

الن�سر : دار الكتب العلمية - بريوت - 8991م ، الطبعة : الأولى ، حتقيق : اأمين �سالح �سعبان
- اجلامع ال�سحيح املخت�سر ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد بن اإ�سماعيل اأب� عبداهلل البخاري اجلعفي ، دار الن�سر 

: دار ابن كثري ، اليمامة - بريوت - 7041 - 7891 ، الطبعة : الثالثة ، حتقيق : د. م�سطفى ديب البغا
- اجلامع ال�سحيح �سنن الرتمذي ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد بن عي�سى اأب� عي�سى الرتمذي ال�سلمي ، دار الن�سر 

: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت -  - ، حتقيق : اأحمد حممد �ساكر واآخرون
- اجلامع لأحكام القراآن ، بي عبد اهلل حممد بن اأحمد الأن�ساري القرطبي وتخريج / د. حممد اإبراهيم 

�حلفناوي ، د. حمم�د حامد عثمان ، ط 4141 د�ر �حلديث
- حا�سية الد�س�قي على ال�سرح الكبري ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد عرفه الد�س�قي ، دار الن�سر : دار الفكر - 

بريوت ، حتقيق : حممد علي�ش
- الدراية يف تخريج اأحاديث الهداية ، ا�سم امل�ؤلف:  اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين اأب� الف�سل ، دار 

الن�سر : دار املعرفة - بريوت ، حتقيق : ال�سيد عبد اهلل ها�سم اليماين املدين
- الذخرية ، ا�سم امل�ؤلف:  �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ش القرايف ، دار الن�سر : دار الغرب - بريوت - 

4991م ، حتقيق : حممد حجي
- رو�سة الطالبني وعمدة املفتني ، ا�سم امل�ؤلف:  الن�وي ، دار الن�سر : املكتب الإ�سالمي - بريوت - 5041 

، الطبعة : الثانية
- زاد املعاد يف هدي خري العباد ، امل�ؤلف : حممد بن اأبي بكر اأي�ب الزرعي اأب� عبد اهلل، النا�سر : م�ؤ�س�سة 
الر�سالة - مكتبة املنار الإ�سالمية - بريوت – الك�يت ، الطبعة الرابعة ع�سر ، 7041 -6891، حتقيق : 

�سعيب �لأرناوؤوط - عبد �لقادر �لأرناوؤوط ، عدد �لأجز�ء : 5
- ال�سل�سلة ال�سحيحة ، امل�ؤلف : حممد نا�سر الدين الألباين، النا�سر : مكتبة املعارف – الريا�ش، عدد 
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الأجزاء : 7
، عدد  – الريا�ش  املعارف  : مكتبة  الألباين،النا�سر  الدين  نا�سر  : حممد  ،امل�ؤلف  ال�سعيفة  ال�سل�سلة   -

الأجزاء : 11
- �سنن اأبي داود ، ا�سم امل�ؤلف:  �سليمان بن الأ�سعث اأب� داود ال�سج�ستاين الأزدي ، دار الن�سر : دار الفكر  

، حتقيق : حممد حميي الدين عبد احلميد
- �سنن البيهقي الكربى ، ا�سم امل�ؤلف:  اأحمد بن احل�سني بن علي بن م��سى اأب� بكر البيهقي ، دار الن�سر : 

مكتبة دار الباز - مكة املكرمة - 4141 - 4991 ، حتقيق : حممد عبد القادر عطا
- �سنن الدارقطني ، ا�سم امل�ؤلف:  علي بن عمر اأب� احل�سن الدارقطني البغدادي ، دار الن�سر : دار املعرفة 

- بريوت - 6831 - 6691 ، حتقيق : ال�سيد عبد اهلل ها�سم مياين املدين
- ال�سنن الكربى ، ا�سم امل�ؤلف:  اأحمد بن �سعيب اأب� عبد الرحمن الن�سائي ، دار الن�سر : دار الكتب العلمية 
- بريوت - 1141 - 1991 ، الطبعة : الأولى ، حتقيق : د.عبد الغفار �سليمان البنداري ، �سيد ك�سروي ح�سن

.م�ؤ�س�سة  الذهبي  قامياز  بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  ج861/3  النبالء  اأعالم  �سري   -
�لر�سالة بريوت 3141هـ ت:�سعيب �لأرناوؤوط؛نعيم �لعرق�س��سي.

العبا�ش،  اأب�  تيمية احلراين  بن  بن عبد احلليم  اأحمد   : ،امل�ؤلف  الر�س�ل  �سامت  على  امل�سل�ل  ال�سارم   -
النا�سر: دار ابن حزم – بريوت ، الطبعة الأولى ، 7141، حتقيق :حممد عبد اهلل عمر احلل�اين ، حممد 

كبري اأحمد �س�دري،عدد الأجزاء: 3
- �سحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد بن حبان بن اأحمد اأب� حامت التميمي الب�ستي 

، د�ر �لن�سر : م�ؤ�س�سة �لر�سالة - بريوت - 4141 - 3991 ، �لطبعة : �لثانية ، حتقيق : �سعيب �لأرن�ؤوط
�سحيح ابن خزمية ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد بن اإ�سحاق بن خزمية اأب� بكر ال�سلمي الني�ساب�ري ، دار الن�سر : 

املكتب الإ�سالمي - بريوت - 0931 - 0791 ، حتقيق : د. حممد م�سطفى الأعظمي
- �سحيح ال�سرية النب�ية ،امل�ؤلف : حممد نا�سر الدين الألباين ، النا�سر : املكتبة الإ�سالمية - عمان – 

الأردن ، الطبعة : الأولى ، عدد الأجزاء : 1
اأب� احل�سني الق�سريي الني�ساب�ري ، دار الن�سر : دار  - �سحيح م�سلم ، ا�سم امل�ؤلف:  م�سلم بن احلجاج 

اإحياء الرتاث العربي - بريوت ، حتقيق : حممد ف�ؤاد عبد الباقي
- �سحيح م�سلم ب�سرح الن�وي ، ا�سم امل�ؤلف:  اأب� زكريا يحيى بن �سرف بن مري الن�وي ، دار الن�سر : دار 

اإحياء الرتاث العربي - بريوت - 2931 ، الطبعة : الطبعة الثانية
- عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري ، ا�سم امل�ؤلف:  بدر الدين حمم�د بن اأحمد العيني ، دار الن�سر : دار 

ضوابط للعمل بفقه املوازنات دراسة تأصيلية تطبيقية



14721473

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

اإحياء الرتاث العربي – بريوت
- ع�ن املعب�د �سرح �سنن اأبي داود ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد �سم�ش احلق العظيم اآبادي ، دار الن�سر : دار الكتب 

العلمية - بريوت - 5991م ، الطبعة : الثانية
- فتح الباري �سرح �سحيح البخاري ، ا�سم امل�ؤلف:  اأحمد بن علي بن حجر اأب� الف�سل الع�سقالين ال�سافعي 

، دار الن�سر : دار املعرفة - بريوت ، حتقيق : حمب الدين اخلطيب
- الفروع وت�سحيح الفروع ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد بن مفلح املقد�سي اأب� عبد اهلل ، دار الن�سر : دار الكتب 

العلمية - بريوت - 8141 ، الطبعة : الأولى ، حتقيق : اأب� الزهراء حازم القا�سي
- الق�اعد والف�ائد الأ�س�لية ، لأبي احل�سن عالء الدين علي بن عبا�ش البعلي احلنبلي ، املعروف بابن 

�للحام ، ط د�ر �لكتب �لعلمية 6141
- الكايف يف فقه اأهل املدينة ، ا�سم امل�ؤلف:  اأب� عمر ي��سف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطبي ، دار الن�سر 

: دار الكتب العلمية - بريوت - 7041 ، الطبعة : الأولى
- الكتاب امل�سنف يف الأحاديث والآثار ، ا�سم امل�ؤلف:  اأب� بكر عبد اهلل بن حممد بن اأبي �سيبة الك�يف ، دار 

الن�سر : مكتبة الر�سد - الريا�ش - 9041 ، الطبعة : الأولى ، حتقيق : كمال ي��سف احل�ت
- كتب ور�سائل وفتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية ، ا�سم امل�ؤلف:  اأحمد عبد احلليم بن تيمية احلراين اأب� 
الرحمن بن حممد بن قا�سم  : عبد  الثانية ، حتقيق   : الطبعة   ، تيمية  ابن  : مكتبة  الن�سر  ، دار  العبا�ش 

العا�سمي النجدي
- ك�ساف القناع عن منت الإقناع ، ا�سم امل�ؤلف:  من�س�ر بن ي�ن�ش بن اإدري�ش البه�تي ، دار الن�سر : دار 

الفكر - بريوت - 2041 ، حتقيق : هالل م�سيلحي م�سطفى هالل
اأي�ب بن م��سى احل�سيني  اأب� البقاء  اللغ�ية  ، ا�سم امل�ؤلف:   - الكليات معجم يف امل�سطلحات والفروق 
الكف�مي ، دار الن�سر : م�ؤ�س�سة الر�سالة  - بريوت - 9141هـ - 8991م.  ، حتقيق : عدنان دروي�ش - حممد 

امل�سري
- ل�سان العرب ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد بن مكرم بن منظ�ر الأفريقي امل�سري ، دار الن�سر : دار �سادر - 

بريوت ، الطبعة : الأولى
- �ملب�س�ط ، ��سم �مل�ؤلف:  �سم�س �لدين �ل�سرخ�سي ، د�ر �لن�سر : د�ر �ملعرفة – بريوت

مكتب   : الن�سر  دار   ، الن�سائي  الرحمن  عبد  اأب�  �سعيب  بن  اأحمد  امل�ؤلف:   ا�سم   ، ال�سنن  من  املجتبى   -
املطب�عات الإ�سالمية - حلب - 6041 - 6891 ، الطبعة : الثانية ، حتقيق : عبدالفتاح اأب� غدة

- جممع الزوائد ومنبع الف�ائد ، ا�سم امل�ؤلف:  علي بن اأبي بكر الهيثمي ، دار الن�سر : دار الريان للرتاث/ دار 
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الكتاب العربي - القاهرة ، بريوت – 7041
- املجم�ع ، ا�سم امل�ؤلف:  الن�وي ، دار الن�سر : دار الفكر - بريوت - 7991م

- جمم�ع م�ؤلفات ال�سيخ حممد بن عبد ال�هاب  ، الطبعة الثانية 3241  ، 6 جملدات 
اأبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، دار الن�سر : مكتبة لبنان  - خمتار ال�سحاح ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد بن 

نا�سرون - بريوت - 5141 - 5991 ، الطبعة : طبعة جديدة ، حتقيق : حمم�د خاطر
- املدونة الكربى ، ا�سم امل�ؤلف:  مالك بن اأن�ش ، دار الن�سر : دار �سادر – بريوت

الني�ساب�ري ، دار  اأب� عبداهلل احلاكم  ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد بن عبداهلل  - امل�ستدرك على ال�سحيحني 
الن�سر : دار الكتب العلمية - بريوت - 1141هـ - 0991م ، الطبعة : الأولى ، حتقيق : م�سطفى عبد القادر 

عطا
- م�سند الإمام اأحمد بن حنبل ، ا�سم امل�ؤلف:  اأحمد بن حنبل اأب� عبداهلل ال�سيباين ، دار الن�سر : م�ؤ�س�سة 

قرطبة – م�سر
- امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري للرافعي  ، ا�سم امل�ؤلف:  اأحمد بن حممد بن علي املقري الفي�مي 

، دار الن�سر : املكتبة العلمية – بريوت
- امل�سنف ، ا�سم امل�ؤلف:  اأب� بكر عبد الرزاق بن همام ال�سنعاين ، دار الن�سر : املكتب الإ�سالمي - بريوت 

- 3041 ، الطبعة : الثانية ، حتقيق : حبيب الرحمن الأعظمي
- املعجم ال��سيط )1+2( ، ا�سم امل�ؤلف:  اإبراهيم م�سطفى / اأحمد الزيات / حامد عبد القادر / حممد 

النجار ، دار الن�سر : دار الدع�ة ، حتقيق : جممع اللغة العربية
- معجم مقايي�ش اللغة ، ا�سم امل�ؤلف:  اأبي احل�سني اأحمد بن فار�ش بن زكريا ، دار الن�سر : دار اجليل - 

بريوت - لبنان - 0241هـ - 9991م ، الطبعة : الثانية ، حتقيق : عبد ال�سالم حممد هارون
- املغني يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل ال�سيباين ، ا�سم امل�ؤلف:  عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�سي اأب� 

حممد ، دار الن�سر : دار الفكر - بريوت - 5041 ، الطبعة : الأولى
- املنة الكربى �سرح وتخريج ال�سنن ال�سغرى ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد �سياء الرحمن الأعظمي ، دار الن�سر 

: مكتبة الر�سد - ال�سع�دية/ الريا�ش - 2241هـ - 1002م ، الطبعة   الأولى
- �مل��فقات ، لأبي �إ�سحاق بن حممد �للخمي �ل�ساطبي ، ت م�سه�ر بن ح�سن �آل �سلمان ، ط د�ر �بن عفان 

7141 ،
- م�اهب اجلليل ل�سرح خمت�سر خليل ، ا�سم امل�ؤلف:  حممد بن عبد الرحمن املغربي اأب� عبد اهلل ، دار 

الن�سر : دار الفكر - بريوت - 8931 ، الطبعة : الثانية
- ن�سب الراية لأحاديث الهداية ، ا�سم امل�ؤلف:  عبداهلل بن ي��سف اأب� حممد احلنفي الزيلعي ، دار الن�سر 

: دار احلديث - م�سر - 7531 ، حتقيق : حممد ي��سف البن�ري

ضوابط للعمل بفقه املوازنات دراسة تأصيلية تطبيقية
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فقه الموازنات 
مفهومه، أهميته، مشروعيته، تطبيقاته الدعوية

الدكتور/ حممود عبد الهادي د�سوقي علي

ع�سو هيئة التدري�س يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية 
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�إن �حلمد هلل ، نحمده ون�ستعينه ، ون�ستهديه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور �أنف�سنا و�سيئات �أعمالنا، 
من يهده �هلل فهو �ملهتد، ومن ي�سلل فال هادى له . و�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �سريك له، و�أ�سهد �أن 

حممًد� عبده ور�سوله، �أما بعد:
   فالتحلي بالب�سرية يف �لدعوة �إلى �هلل مبا تتطلبه من علم وفهم وحكمة، ومبا ت�ستمل عليه من معرفة 
يحتاجها  �لتي  �ملهمة  �الأمور  ومن  �لدعوية.  �لد�عية  حياة  يف  و�أهمها  �الأمور  �آكد  من  و�ل�سو�بط؛  �ملعامل 

�لد�عية يف حقل �لدعوة ؛ ليحقق �لنجاح يف دعوته؛ تطبيق فقه �ملو�زنات وعدم �إغفالها �أو �أهمالها.
   ولن ينجح �لد�عية يف دعوته �إال �إذ� حتلى بالب�سرية وتعرف على جو�نبها، و�لتزم فقه �ملو�زنات؛ فر�عى 
�ختالف ظروف �ملدعوين، وتنوع �أحو�لهم، و�ختالف �أماكنهم و�أزمانهم، فتفكر وتاأنى و�أح�سن �لتدبري، 
وتعامل مع �لو�قع مبا ينا�سبه، فقدم �الأهم على �ملهم، و�لفا�سل على �ملف�سول، ورتب �الأولويات، ور�عى 
و�مللحات، وقدم درء  ، وما حتتاجه من �حلاجات  و�ملتعار�سات  �ل�سروريات  �ل�سررين، وو�زن بني  �أخف 

�ملف�سدة على جلب �مل�سلحة.
   ومن هنا تظهر حاجة �لدعاة �إلى �هلل �مللحة لدر��سة هذ� �لفقه و�لتعرف عليه، وعلى م�سروعيته و�أهميته، 

و�سرب مناذج لتقرب �ملعنى �إلى �لذهن، وتنري �لطريق، ومن هنا تظهر �أهمية هذه �لدر��سة.

اأهداف الدرا�سة:

- بيان مفهوم فقه �ملو�زنات، و�أهميته، وم�سروعيته.
- �إبر�ز �لتطبيقات �لدعوية لفقه �ملو�زنات.

ت�سا�ؤلت الدرا�سة:

- ما مفهوم فقه �ملو�زنات، و�أهميته، وم�سروعيته؟.
- ما �لتطبيقات �لدعوية لفقه �ملو�زنات؟.

منهج الدرا�سة :

   �ساأ�سلك باإذن �هلل يف در��ستي �ملنهج �ال�ستقر�ئي �لذي: » يعتمد على جمع �ملادة �لعلمية ، و��ستقر�ء 

فقه املوازنات مفهومه، أهميته، مشروعيته، تطبيقاته الدعوية
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�لن�سو�ص وت�سنيفها ؛ للو�سول �إلى قو�عد و�أحكام عامة »)1(. فاعتمدت يف هذه �لدر��سة على منهج 
 ، �ملو�زنات  لفقه  �لنبوية  و�لتطبيقات  و�ل�سنة  �لكتاب  ن�سو�ص  خالله  من  تتبعت  �لذي  �ال�ستقر�ء 

وتطبيقات �ل�سحابة و�ل�سلف له،  و��ستنتجت منها ما له �سلة مبو�سوع �لدر��سة.

 وقد ق�سمت �لدر��سة �إلى مقدمة ومبحثني.
�ملبحث �الأول: مفهوم فقه �ملو�زنات، و�أهميته، وم�سروعيته.

وي�ستمل على ثالثة مطالب:
�ملطلب �الأول: مفهوم فقه �ملو�زنات. 
�ملطلب �لثاين: �أهمية فقه �ملو�زنات.

�ملطلب �لثالث: م�سروعية فقه �ملو�زنات.
�ملبحث �لثاين: �لتطبيقات �لدعوية لفقه �ملو�زنات.

وي�ستمل على ثالثة مطالب:
�ملطلب �الأول: �لتطبيقات �لنبوية لفقه �ملو�زنات.

�ملطلب �لثاين: تطبيقات �ل�سحابة لفقه �ملو�زنات.
�ملطلب �لثالث: تطبيقات �ل�سلف �ل�سالح لفقه �ملو�زنات.

و�أما �خلامتة فقد جاءت م�ستملة على �أهم �لنتائج و�لتو�سيات.

1  - كيف تكتب بحثا ناجحا، د/ �سباح عبد �هلل باف�سل، �ص 31، الدار ال�شعودية للن�شر والتوزيع، ط الأولى / 
1419هـ 1998م. 
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املبحث الأ�ل: مفهوم فقه املوازنات �اأهميته �م�سر�عيته.

ذهن  يف  جلية  �ل�سورة  لتت�سح  ؛  �ملهمة  �الأمور  من  �الأهمية  وبيان  �مل�سروعية  ذكر  مع  بال�سيء  �لتعريف 
�لد�عية، خا�سة وهو ي�سري يف طريقه �لدعوي، وحتى تنجلي �لغمة، ويت�سح �ملر�د ق�سمت �ملبحث �إلى ثالثة 

مطالب:

املطلب الأ�ل: مفهوم فقه املوازنات

   هذه �جلملة مركبة من مفردين، �الأول: �لفقه، و�لثاين: �ملو�زنات. و�ساأتناول تعريف كل كلمة على �نفر�د، 
ثم �أعرج على بيان معنى �جلملة مركبة.

اأ�ل: الفقه

   ياأتي �لفقه يف �للغة بعدة معان، منها: �لفهم �ل�سليم، و�إدر�ك �ل�سيء، و�لعلم به؛ قال �بن منظور رحمه 
ِله َعَلى �َساِئِر �أَنو�ع  يِن ؛ ل�ِسياَدِته َو�َسَرِفِه وَف�سْ ْيِء و�لفهُم َلُه، وغلَب َعَلى ِعْلم �لدِّ �هلل: » �لِفْقُه: �ْلِعْلُم ِبال�سَّ
قِّ و�لَفْتح، َوَقْد  ا ، و�لُعوُد َعَلى �مِلْنَدل. َقاَل �ْبُن �الأَثري: و��ْسِتقاقُه ِمَن �ل�سَّ يَّ َ �ْلِعْلِم ،َكَما َغَلَب �لنجُم َعَلى �لثرُّ
ُه: و�لِفْقُه يِف  ُ َتَعاَلى، وَتْخ�سي�سًا ِبِعْلِم �ْلُفُروِع ِمْنَها. َقاَل َغرْيُ َفها �هللَّ ِريَعِة، �َسرَّ ا ِبِعْلِم �ل�سَّ َجَعله �لُعْرُف َخا�سًّ
يِن«)2(؛ �أَي  ُهو� يِف �لدِّ : »ِلَيَتَفقَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ يِن �أَي َفْهمًا ِفيِه، َقاَل �هللَّ �الأَ�سل: �لَفْهم ؛ ُيَقاُل: �أُوِتَي فالٌن ِفْقهًا يِف �لدِّ
يَن  ْهه يِف �لدِّ ا�ٍص ، َفَقاَل: »�للَُّهمَّ َفقِّ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم، اِلْبِن َعبَّ لَّى �هللَّ ، �سَ ِبيرُّ َهه �هلُل؛ َوَدَعا �لنَّ لَيكونو� ُعَلماء ِبِه، وَفقَّ
 ِ ا�ِص يِف َزَماِنِه ِبِكَتاِب �هللَّ ُ ُدعاءه، َوَكاَن ِمْن �أَعلم �لنَّ ْمه تاأْويَله َوَمْعَناُه، َفا�ْسَتَجاَب �هللَّ ، وَعلِّْمه �لتاأْويل« �أَي: َفهِّ

ْعَنى َعِلم ِعْلمًا«)3(.  َتَعاَلى. وَفِقه ِفْقهًا: مِبَ
وجاء يف �ملعجم �لو�سيط: »َفِقَه �اْلأَمَر َفَقًها وِفْقًها: �أح�سن �إِْدَر�كه؛ ُيَقال: َفِقَه َعنُه �ْلَكاَلم َوَنْحوه: 
�أَي  �ْلِفْقه  يِف  غالبه  )َفاَقَهُه(:  اه.  �إِيَّ فّهمه  �اْلأَمر:  َفِقيًها.)�أفقهه(  ار  �سَ فقاهة:  )َفُقَه(  َفِقٌه.  َفُهَو   ، فهمه 
َوُيَقال:    ، مر: تفهمه وتفطنه  َفِقيًها،َو�اْلأَ ار  اه. )تفقه(: �سَ �إِيَّ �أعلمُه  َو�اْلأَمَر:  َفِقيها.  هه(: �سريه  �ْلعلم. )فقَّ
ِريَعة َويِف علم  تفقه ِفيِه. )�لفقاهة(: �ْلِفْقه و�لفطنة. )�ْلِفْقه(: �ْلَفهم و�لفطنة َو�ْلعلم ، َوغلب يِف علم �ل�سَّ

2  - �سورة �لتوبة، جزء �الآية: 122.
3  - ل�سان �لعرب، حممد بن مكرم بن على، �أبو �لف�سل، جمال �لدين �بن منظور،مادة ) فقه(. )522/13(، 

دار �شادر، بريوت، ط1414/3هـ.
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ِريَعة و�أحكامها . َو��ْستْعمل ِفيَمن يْقَر�أ �ْلُقْر�آن  ول �لّدين. )�ْلَفِقيه(: �ْلَعامل �لفطن ، و�لعامل باأ�سول �ل�سَّ �أ�سُ
ويعلمه«)4(. 

ويظهر من خالل ما �سبق �أن �لفقه ياأتي يف �للغة مبعنى: �لفهم �ل�سليم، و�إدر�ك �ل�سيء، و�لعلم 
به.

   �أما �لفقه يف �ال�سطالح فيعرف باأنه: »�الإ�سابة و�لوقوف على �ملعنى �خلفي �لذي يتعلق به �حلكم، وهو 
علم م�ستنبط بالر�أي و�الجتهاد، ويحتاج فيه �إلى �لنظر و�لتاأمل، ولهذ� ال يجوز �أن ي�سمى �هلل تعالى فقيًها؛ 

الأنه ال يخفى عليه �سيء« )5(.
 .)6(« باال�ستدالل  �لتف�سيلية  �أدلتها  َعن  �لفرعية  ة  ْرِعيَّ �ل�سَّ ِبااْلأَْحَكاِم  »�ْلعلم  باأنه:  �سرعا  �لفقه  ويعرف     
ًة،  َخا�سَّ �مْلَُكلَِّفنَي  اِلأَْفَعاِل  اِبَتِة  �لثَّ ِة  ْرِعيَّ �ل�سَّ ِبااْلأَْحَكاِم  �ْلِعْلِم  َعْن  ِعَباَرة  �ْلُعَلَماِء:  ِبُعْرِف  �سرعا  �لفقه  اَر  ف�سَ
ِباْلُعَلَماِء  ٍر،َبْل َيْخَت�صرُّ  ٍث َوُمَف�سِّ دِّ َوَنْحِويٍّ َوحُمَ َوَفْل�َسِفيٍّ  ُمَتَكلٍِّم  ُيْطَلَق ِبُحْكِم �ْلَعاَدِة ��ْسُم �ْلَفِقيِه َعَلى  َحتَّى اَل 
�ْلَعْقِد  َو�ْلَكَر�َهِة،َوَكْوِن  ْدِب  َو�لنَّ َو�اْلإَِباَحِة  ْظِر  َو�حْلَ ِة ؛َكاْلُوُجوِب  �اْلإِْن�َساِنيَّ ِلاْلأَْفَعاِل  اِبَتِة  ِة �لثَّ ْرِعيَّ ِبااْلأَْحَكاِم �ل�سَّ

اًء �أْو�أََد�ًء َو�أَْمَثاِلِه.  ِحيًحا �أَوَفا�ِسًد� �أَوَباِطاًل ، َوَكْوِن �ْلِعَباَدِة َق�سَ �سَ
وعليه فاملق�سود بالفقه عند علماء �ل�سرع: �لعلم باالأحكام �ل�سرعية �لعملية �ملكت�سبة من �أدلتها �لتف�سيلية.

ثانيا: املوازنات

   تاأتي �ملو�زنة يف �للغة بعدة معان، منها: �لتقدير، و�ملحاذ�ة، و�ملعادلة، و�ال�ستقامة.
اِذَيُه«)7(. وو�زن  ْيَئنْيِ ُمَو�َزَنًة َوِوَز�ًنا. َوَهَذ� ُيَو�ِزُن َهَذ� �إَِذ� َكاَن َعَلى ِزَنِتِه �أَْو َكاَن حُمَ    يقال: »َو�َزَن َبنْيَ �ل�سَّ
ْيَء : �ساو�ه يِف �ْلَوْزن وعادله وقابله وحاذ�ه.َوُفاَلًنا:  ْيُء �ل�سَّ ْيَئنْيِ مو�زنة ووز�نا: �َساَوى وعادل. َو�ل�سَّ َبني �ل�سَّ
كافاأه على فعاله. تو�زن �ل�سيئان:  َت�َساويا يِف �ْلَوْزن.�الأوزن: ُيَقال َهَذ� �لَقْول �أوزن من َهَذ�: �أقوى َو�أمكن. 

4  - �ملعجم �لو�سيط، �ملوؤلف: جممع �للغة �لعربية بالقاهرة، مادة ) فقه ( )698/2(، �إبر�هيم م�سطفى، �أحمد 
�لزيات، حامد عبد �لقادر، حممد �لنجار، �لنا�سر: د�ر �لدعوة .

5  - �مل�ست�سفى، �أبو حامد حممد بن حممد �لغز�يل �لطو�سي، �ص 5، حتقيق: حممد عبد �ل�سالم عبد �ل�سايف، 
دار الكتب العلمية، ط1413/1هـ - 1993م.

6  - �لقو�عد و�لفو�ئد �الأ�سولية وما يتعلق بها من �الأحكام �لفرعية . لالإمام �بن �للحام �حلنبلي �ملتوفى �سنة 
803هـ . حتقيق عبد�لكرمي �لف�سيلي ، �ص17 . 

7  -  خمتار �ل�سحاح، زين �لدين �أبو عبد �هلل حممد بن �أبي بكر بن عبد �لقادر �حلنفي �لر�زي،مادة ) وزن ( 
، �ص 337، حتقيق: يو�سف �ل�سيخ حممد، �ملكتبة �لع�سرية - �لد�ر �لنموذجية، بريوت – �شيدا، ط1420/5هـ/ 1999م.
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و�أوزن �ْلَقْوم: �أوجههم)8(. 
بني  و�لرتجيح  تز�حم،  بينها  �أ�سياء  بني  �مل�ساوة  حماولة  مبعنى:  تاأتي  �للغة  يف  فاملو�زنة  وعليه 

�ملتعار�سات، و�لتقدمي و�لتاأخري مبا ي�ستحق.
   وتعرف �ملو�زنات يف �ال�سطالح: باملفا�سلة بني �مل�سالح �ملتعار�سة و�ملتز�حمة؛ لتقدمي �الأولى بالتقدمي 
منها، وتت�سمن �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد، وبني �مل�سالح بع�سها ببع�ص، وبني �ملفا�سد بع�سها ببع�ص)9(. 
ِة  رَّ ٍة، َوَل�ْسَنا َنْعِني ِبِه َذِلَك، َفاإِنَّ َجْلَب �مْلَْنَفَعِة َوَدْفَع �مْلَ�سَ رَّ ِل َعْن َجْلِب َمْنَفَعٍة �أَْو َدْفِع َم�سَ »َفِهَي ِعَباَرٌة يِف �اْلأَ�سْ
ْرِع،  وِد �ل�سَّ َلَحِة �مْلَُحاَفَظَة َعَلى َمْق�سُ ا َنْعِني ِبامْلَ�سْ ِدِهْم، َلِكنَّ يِل َمَقا�سِ �سِ ْلِق يِف حَتْ اَلُح �خْلَ ْلِق َو�سَ ُد �خْلَ َمَقا�سِ
ْلِق َخْم�َسٌة: َوُهَو: �أَْن َيْحَفَظ َعَلْيِهْم ِديَنُهْم َوَنْف�َسُهْم َوَعْقَلُهْم َوَن�ْسَلُهْم َوَماَلُهْم؛ َفُكلرُّ  ْرِع ِمْن �خْلَ وُد �ل�سَّ َوَمْق�سُ
َوَدْفُعَها   ، َمْف�َسَدٌة  َفُهَو  وَل  �اْلأُ�سُ َهِذِه  ُت  ُيَفوِّ َما  َوُكلرُّ  َلَحٌة،  َم�سْ َفُهَو  ْم�َسِة  �خْلَ وِل  �اْلأُ�سُ َهِذِه  ِحْفَظ  ُن  مَّ َيَت�سَ َما 

َلَحٌة«)10(. َم�سْ
   �ملر�د بفقه �ملو�زنات

   من خالل �لتاأمل يف �لتعريفات �للغوية و�ال�سطالحية ميكننا �لقول �إن فقه �ملو�زنات: معرفة �لعامل �أو 
�لد�عية �أو �لفقيه تقدمي ما ي�ستحق �لتقدمي، وتاأخري ما ي�ستحق �لتاأخري، و�لرتجيح بني �الأ�سياء �ملتعار�سة، 
وفق  معه  و�لتعامل   ، ونو�زله  �لو�قع  وفهم  و�ال�ستح�سانات،  و�حلاجات  �ل�سرعية،  �ملقا�سد  بني  و�ملو�زنة 

مقا�سد �ل�سريعة �الإ�سالمية.

8  - �ملعجم �لو�سيط، )1029/2-1030( ، مادة ) وزن ( .
9  -  تاأ�سيل فقه �ملو�زنات،عبد�هلل �لكمايل ،  مركز �لتفكري �الإبد�عي، �ص 56، د�ر �بن حزم، بريوت. 

10  -  �مل�ست�سفى، �أبو حامد حممد بن حممد �لغز�يل �لطو�سي، �ص 174.
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املطلب الثاين :  اأهمية فقه املوازنات

   من �ملعلوم �لذي ال �سك فيه �أن �لدعوة �إلى �هلل من �أجّل �الأعمال، و�أ�سرف �الأقو�ل، و�أف�سل ما ي�ستغل به 
�لفرد �مل�سلم. والبد ملن ي�سري يف هذ� �لطريق �أن يتحلى ويت�سم ب�سفات، �أهمها: �لعلم قبل �لقول و�لتبليغ، 
ومن �لعلم �ملطالب به �لد�عية: �لفقه �لذي معناه �لفهم؛ ليدعو علي ب�سرية، ليكون دندنه: »ُقْل َهِذِه �َسِبيِلي 

ِ َوَما �أََنا ِمَن �مْلُ�ْسِرِكنَي«)11(.  َبَعِني َو�ُسْبَحاَن �هللَّ رَيٍة �أََنا َوَمِن �تَّ ِ َعَلى َب�سِ �أَْدُعو �إَِلى �هللَّ
يِن«)12(، مل يقل يحفظه، بل قال يفهمه، ورحم �هلل �بن  ْهُه يِف �لدِّ � ُيَفقِّ ُ ِبِه َخرْيً    �أمل يقل نبينا »َمْن ُيِرِد �هللَّ
يِن �أَْي َيَتَعلَّْم َقَو�ِعَد �اْلإِ�ْساَلِم  ْه يِف �لدِّ ِديِث �أَنَّ َمْن مَلْ َيَتَفقَّ حجر حني علق على �حلديث بقوله: » َوَمْفُهوُم �حْلَ
، َويِف َذِلَك َبَياٌن  رْيُ ُه َما �أُِريَد ِبِه �خْلَ َف ِباأَنَّ حرُّ �أَْن ُيو�سَ ، .... َفَي�سِ رْيَ ُل ِبَها ِمَن �ْلُفُروِع َفَقْد ُحِرَم �خْلَ َوَما َيتَّ�سِ
يِن َعَلى �َساِئِر �ْلُعُلوِم«)13(. ويقول �سيخ �الإ�سالم  ِه يِف �لدِّ َفقرُّ ِل �لتَّ ا�ِص، َوِلَف�سْ ِل �ْلُعَلَماِء َعَلى �َساِئِر �لنَّ َظاِهٌر ِلَف�سْ
�بن تيمية رحمه �هلل: »وكل من �أر�د �هلل به خرًي�، ال بد �أن يفقهه يف �لدين، فمن مل يفقهه يف �لدين مل 
يرد �هلل به خرًي�. و�لدين: ما بعث �هلل به ر�سوله، وهو ما يجب على �ملرء �لت�سديق به و�لعمل به. وعلى كل 
�أحد �أن ي�سدق حممًد� �سلى �هلل عليه و�سلم فيما �أخرب به، ويطيعه فيما �أمر ت�سديًقا عاًما وطاعة عامة، 
ثم �إذ� ثبت عنه خرب كان عليه �أن ي�سدق به مف�ساًل، و�إذ� كان ماأموًر� من جهة باأمر معني كان عليه �أن 

يطيعه طاعة مف�سلة”)14(.
   ففهم �لدين من �أعظم ما مين �هلل به على عبده، ومن �أعظم ما ينبغي للد�عية �إدر�كه و�الإملام به - وهو 
�لتعرف على فقه �ملو�زنات، فيتحرى جلب �مل�سالح ودرء �ملفا�سد، ويفهم مقا�سد  �لفقه يف �لدين-  من 
�ل�سرع،  �لنو�زل مبقا�سد  مع  و�لتعامل  �لو�قع،  فهم  ي�ستقى منها  �لتي  �الأ�س�ص  ومعرفة  وغايتها،  �ل�سريعة 
ودفع �أعظم �ملف�سدتني �إذ� تز�حمتا، و�حلر�ص على جلب �مل�سالح، وتقدمي �الأهم وتاأخري �ملهم، وحتكيم 

11  - �سورة يو�سف، �الآية  107.
يِن، رقم �حلديث )71(،  ْهُه يِف �لدِّ � ُيَفقِّ ُ ِبِه َخرْيً 12  - رو�ه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �لعلم، َباٌب: َمْن ُيِرِد �هللَّ

وم�سلم يف �سحيحه، كتاب �لذكر و�لدعاء، باب ف�سل �الجتماع على تالوة �لقر�آن، رقم �حلديث )2699(.
13  - فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري، �أحمد بن علي بن حجر �أبو �لف�سل �لع�سقالين �ل�سافعي، )1/ 165(، 

دار املعرفة - بريوت، ط/ 1379هـ
14  - �حل�سبة يف �الإ�سالم، �أو وظيفة �حلكومة �الإ�سالمية، �أبو �لعبا�ص �أحمد بن عبد �حلليم بن عبد �ل�سالم بن 

عبد �هلل بن �أبي �لقا�سم بن حممد �بن تيمية �حلر�ين �حلنبلي �لدم�سقي، �ص 25، دار الكتب العلمية، ط1.
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�مل�سلحة �لدعوية �ملبنية على �أ�س�ص �سرعية. 
وهذ� يجعلنا ندرك �أهمية فقه �ملو�زنات للد�عية، فكم من دعاة يف نو�زل عدة، ومو�قف خمتلفة، 
و�أحو�ل متباعدة مل ير�عو� �لو�قع ومقا�سد �ل�سرع، ومل يجمعو� بني �لن�سو�ص، فوقعو� يف مو�قف مل حتمد 
عقباها، فاأحدثوا يف الأو�شاط التي يعي�شون فيه البلبلة بني طالب العلم، وانتهز اأعداوؤهم مثل هذه املواقف 

لي�سعلو� �لفنت، ويبثو� �خلالف و�لنز�ع بينهم. 
ومن هنا حتتم علينا الأهمية هذ� �لفقه �لتنبيه �إليه، و�سرب بع�ص �لنماذج، و�لتدليل على ذلك 
�لعلماء  تطبيقات  وفهم  �ل�سريعة،  مقا�سد  وفهم  �لن�سو�ص،  بني  و�جلمع  �ل�سرعية،  �الأ�س�ص  خالل  من 

�ملعتربين، حتى ال نتهم بالتميع و�النحالل. 
   ولي�سع �لعلماء و�لدعاة ن�سب �أعينهم مقا�سد �ل�سرع، فال�سريعة مبناها على حت�سيل �مل�سالح وتكميلها، 
وتعطيل �ملفا�سد وتقليلها، ومر�عاة م�سالح �لعباد و�لبالد، وقد قرر �أئمتنا رحمهم �هلل ذلك، فهذ� �بن 
�اْلأَْزِمَنِة   ِ َتَغريرُّ ِبَح�َسِب  َو�ْخِتاَلِفَها  �ْلَفْتَوى،  َتْغِيرِي  م�ساألة    يف  ويو�سحه  �لفقه  هذ�  يقرر  �هلل  رحمه  �لقيم 
�ْلِعَباِد، حيث يقول: »َهَذ�  اِلِح  ة َعَلى َم�سَ َمْبِنيَّ ِريَعة  َو�ْلَعَو�ِئِد، ومر�عاة �أن �ل�سَّ اِت  يَّ َو�لنِّ َو�اْلأَْحَو�ِل  َو�اْلأَْمِكَنِة 
ِة َوَتْكِليِف  َرِج َو�مْلَ�َسقَّ ِريَعِة �أَْوَجَب ِمْن �حْلَ ْهِل ِبِه َغَلٌط َعِظيٌم َعَلى �ل�سَّ � َوَقَع ِب�َسَبِب �جْلَ ْفِع ِجدًّ ٌل َعِظيُم �لنَّ َف�سْ
ِريَعَة َمْبَناَها  اِلِح اَل َتاأِْتي ِبِه؛ َفاإِنَّ �ل�سَّ ِريَعَة �ْلَباِهَرَة �لَِّتي يِف �أَْعَلى ُرَتِب �مْلَ�سَ َما اَل �َسِبيَل �إَلْيِه َما ُيْعَلُم �أَنَّ �ل�سَّ
ُكلرَُّها،  اِلُح  َوَم�سَ ُكلرَُّها،  َوَرْحَمٌة  ُكلرَُّها،  َعْدٌل  َوِهَي  َو�مْلََعاِد،  �مْلََعا�ِص  يِف  �ْلِعَباِد  اِلِح  َوَم�سَ َكِم  �حْلِ َعَلى  َو�أَ�َسا�ُسَها 
�إَلى  َلَحِة  �مْلَ�سْ َوَعْن  َها،  دِّ �سِ �إَلى  ْحَمِة  �لرَّ َوَعْن  ْوِر،  �جْلَ �إَلى  �ْلَعْدِل  َعْن  َخَرَجْت  َم�ْساأََلٍة  َفُكلرُّ  ُكلرَُّها؛  َوِحْكَمٌة 
ِ َبنْيَ  ِريَعُة َعْدُل �هللَّ اأِْويِل؛ َفال�سَّ ْدِخَلْت ِفيَها ِبالتَّ ْن �أُ ِريَعِة َو�إِ ْكَمِة �إَلى �ْلعبِث؛ َفَلْي�َسْت ِمْن �ل�سَّ �مْلَْف�َسَدِة، َوَعْن �حْلِ
ْدِق َر�ُسوِلِه �سلى �هلل عليه و�سلم  ُة َعَلْيِه َوَعَلى �سِ �لَّ ِه، َوِحْكَمُتُه �لدَّ ِعَباِدِه، َوَرْحَمُتُه َبنْيَ َخْلِقِه، َوِظلرُُّه يِف �أَْر�سِ
ُروَن، َوُهَد�ُه �لَِّذي ِبِه �ْهَتَدى �مْلُْهَتُدوَن، َو�ِسَفاوؤُُه �لتَّامرُّ  َر �مْلُْب�سِ َدُقَها، َوِهَي ُنوُرُه �لَِّذي ِبِه �أَْب�سَ �أََتَّ َداَلَلًة َو�أَ�سْ
ُة  ِبيِل. َفِهَي ُقرَّ �لَِّذي ِبِه َدَو�ُء ُكلِّ َعِليٍل، َوَطِريُقُه �مْلُ�ْسَتِقيُم �لَِّذي َمْن ��ْسَتَقاَم َعَلْيِه َفَقْد ��ْسَتَقاَم َعَلى �َسَو�ِء �ل�سَّ
َمُة، َوُكلرُّ َخرْيٍ  َفاُء َو�ْلِع�سْ َو�ُء َو�لنرُّوُر َو�ل�سِّ َياُة َو�ْلِغَذ�ُء َو�لدَّ ُة �اْلأَْرَو�ِح؛ َفِهَي ِبَها �حْلَ �ْلُعُيوِن، َوَحَياُة �ْلُقُلوِب، َوَلذَّ
اَعِتَها، َوَلْواَل ُر�ُسوٌم َقْد  ٌل ِبَها، َوُكلرُّ َنْق�صٍ يِف �ْلُوُجوِد َف�َسَبُبُه ِمْن �إ�سَ ا ُهَو ُم�ْسَتَفاٌد ِمْنَها، َوَحا�سِ َ يِف �ْلُوُجوِد َفاإِمنَّ
َمَو�ِت َو�اْلأَْر�َص  ُ �ل�سَّ �ِسك �هللَّ ، َوِبَها مُيْ ا�ِص َوِقَو�ُم �ْلَعامَلِ َمُة ِللنَّ ، َوِهَي �ْلِع�سْ ْنَيا َوُطِوَي �ْلَعامَلُ ِرَبْت �لدرُّ َبِقَيْت خَلَ
ِريَعُة  ْنَيا َوَطيَّ �ْلَعامَلِ َرَفَع �إَلْيِه َما َبِقَي ِمْن ُر�ُسوِمَها؛ َفال�سَّ ُ �ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َخَر�َب �لدرُّ �أَْن َتُزواَل، َفاإَِذ� �أََر�َد �هللَّ
َو�اْلآِخَرِة”)15(. وقال �سيخ  ْنَيا  �لدرُّ يِف  َعاَدِة  َو�ل�سَّ �ْلَفاَلِح  َوُقْطُب   ، �ْلَعامَلِ َعُموُد  ِهَي  َر�ُسوَلُه  ِبَها   ُ َبَعَث �هللَّ ِتي  �لَّ

15  -  �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد �سم�ص �لدين �بن قيم �جلوزية، 
)11/3-12(، حتقيق: حممد عبد �ل�سالم �إبر�هيم، د�ر �لكتب �لعلمية – يريوت، ط1/ 1411هـ - 1991م. 

فقه املوازنات مفهومه، أهميته، مشروعيته، تطبيقاته الدعوية



14821483

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

اِلِح َوَتْكِميِلَها  يِل �مْلَ�سَ اَلِح َوَنَهى َعْن �ْلَف�َساِد، َوَبَعَث ُر�ُسَلُه ِبَتْح�سِ َ �أََمَر ِبال�سَّ �الإ�سالم رحمه �هلل: » َفاإِنَّ �هللَّ
 َ اِلَح، َفاإَِذ� �َسِمْعت �هللَّ ِلُب َم�سَ ْو َتْ ا َتْدَر�أُ َمَفا�ِسَد �أَ اِلُح �إمَّ ِريَعُة ُكلرَُّها َم�سَ َوَتْعِطيِل �مْلََفا�ِسِد َوَتْقِليِلَها«)16(. فـ«�ل�سَّ
� َيْزُجُرك َعْنُه،  � َيُحثرُّك َعَلْيِه، �أَْو �َسرًّ ُد �إالَّ َخرْيً َتُه َبْعَد ِنَد�ِئِه، َفاَل َتِ يَّ ْل َو�سِ ِذيَن �آَمُنو�«؛ َفَتاأَمَّ َيُقوُل: »َيا �أَيرَُّها �لَّ
ْجِر، َوَقْد �أََباَن يِف ِكَتاِبِه َما يِف َبْع�ِص �اْلأَْحَكاِم ِمْن �مْلََفا�ِسِد َحثًّا َعَلى �ْجِتَناِب �مْلََفا�ِسِد،  ثِّ َو�لزَّ �أَْو َجْمًعا َبنْيَ �حْلَ

اِلِح«)17(.  اِلِح َحثًّا َعَلى �إْتَياِن �مْلَ�سَ َوَما يِف َبْع�ِص �اْلأَْحَكاِم ِمْن �مْلَ�سَ
   ومن خالل هذ� �لعر�ص �ل�سابق تبني لنا حاجة �لدعاة و�لعلماء و�لفقهاء �إلى فقه �ملو�زنات، و�أهمية �الإملام 
بهذ� �لعلم يف �سوء مر�عاة مقا�سد �ل�سريعة �الإ�سالمية، فالبد من فهم ودر�ية هذ� �لعلم ، ومر�عاته جللب 

�الأ�سلح ودفع �الأ�سوء.

16  -  �لفتاوى �لكربى، �أبو �لعبا�ص �أحمد بن عبد �حلليم بن عبد �ل�سالم بن عبد �هلل بن �أبي �لقا�سم بن حممد 
�بن تيمية �حلر�ين �حلنبلي �لدم�سقي، )156/4(،  دار الكتب العلمية، ط1408/1هـ - 1987م.

17  -  قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام، �أبو حممد عز �لدين عبد �لعزيز بن عبد �ل�سالم بن �أبي �لقا�سم بن 
�حل�سن �ل�سلمي �لدم�سقي، �مللقب ب�سلطان �لعلماء، �ص 11، ر�جعه وعلق عليه: طه عبد �لروؤوف �سعد، �لنا�سر: مكتبة 

�لكليات �الأزهرية – �لقاهرة.
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املطلب الثالث:  م�سر�عية فقه املوازنات

   من �ملعلوم �أن �ل�سريعة �الإ�سالمية جاءت لتح�سيل �مل�سالح وتكميلها، ودرء �ملفا�سد وتقليلها، ومر�عاة 
�ملقا�سد و�مل�سالح، وو�زنت بني �ملنافع و�مل�سار، وقررت رفع �حلرج و�لعنت و�مل�سقة و�لع�سر عن �لنا�ص. 

و�ساأحاول �إن �ساء �هلل من خالل هذ� �ملطلب �أن �أقتب�ص من خالل بع�ص �لت�سريعات �لتي و�زنت 
�أي�سا �ختالف �ملكان و�لزمان؛  �ل�سريعة فيها بني �مل�سالح و�ملفا�سد، وبني �ملنافع و�مل�سار، و�لتي ر�عت 

ليكون ��ستمد�د� �سرعيا، وتاأ�سيال لفقه �ملو�زنات، ومن ذلك ما يلي:
   اأ�ل: بنينّ ربنا يف كتابه علة ت�سريع بع�س الأحكام �ما فيها من املوازنات بني املنافع �امل�سار، �امل�سالح 

�املفا�سد.

   ففي �خلمر مثال بنّي ربنا �أن فيه منافع وم�سار، لكن م�ساحله ال تو�زي م�ساره ومفا�سده ؛ لذلك حرمه 
ْكرَبُ  ا�ِص َو�إِْثُمُهَما �أَ ْمِر َو�مْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ �سبحانه وتعالى، قال تعالى:«َي�ْساأَُلوَنَك َعِن �خْلَ
ُروَن«)18(. »َيا �أَيرَُّها �لَِّذيَن  ُ َلُكُم �اْلآََياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ ُ �هللَّ ُلوَنَك َماَذ� ُيْنِفُقوَن ُقِل �ْلَعْفَو َكَذِلَك ُيَبنيِّ ِمْن َنْفِعِهَما َوَي�ْساأَ
ا  َ ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن )90( �إِمنَّ اُب َو�اْلأَْزاَلُم ِرْج�ٌص ِمْن َعَمِل �ل�سَّ ْمُر َو�مْلَْي�ِسُر َو�اْلأَْن�سَ ا �خْلَ َ �آََمُنو� �إِمنَّ
اَلِة  ِ َوَعِن �ل�سَّ ُكْم َعْن ِذْكِر �هللَّ دَّ ْمِر َو�مْلَْي�ِسِر َوَي�سُ اَء يِف �خْلَ ْيَطاُن �أَْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم �ْلَعَد�َوَة َو�ْلَبْغ�سَ ُيِريُد �ل�سَّ
َفَهْل �أَْنُتْم ُمْنَتُهوَن«)19(. فـ« يبني لهم منافعهما وم�سارهما، .... فاأخرب �أن �إثمهما وم�سارهما، وما ي�سدر 
منهما من ذهاب �لعقل و�ملال، و�ل�سد عن ذكر �هلل، وعن �ل�سالة، و�لعد�وة، و�لبغ�ساء �أكرب مما يظنونه 
من نفعهما، من ك�سب �ملال بالتجارة باخلمر، وحت�سيله بالقمار و�لطرب للنفو�ص، عند تعاطيهما، وكان 
هذ� �لبيان ز�جر� للنفو�ص عنهما؛ الأن �لعاقل يرجح ما ترجحت م�سلحته، ويجتنب ما ترجحت م�سرته، 
 ُ ا �أََر�َد �هللَّ ا َعَلى َمِن �ْعَتاَدُه، َفَلمَّ .... وهذ� من لطفه ورحمته وحكمته«)20(، وملا كان ترك �سرب �خلمر »�َساقًّ
ْمِر َو�مْلَْي�ِسِر ُقْل  اًل َبْع�َص َمَعاِئِبَها َكَقْوِلِه َتَعاَلى: »َي�ْساأَُلوَنَك َعِن �خْلَ َمَها َتْدِريًجا، َفَذَكَر �أَوَّ ْمَر َحرَّ َم �خْلَ �أَْن ُيَحرِّ
ْمِر �إِْثًما  ا�ِص َو�إِْثُمُهَما �أَْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهَما«)21( ُثمَّ مَلَّا ��ْسَتاأَْن�َسْت ُنُفو�ُسُهْم ِباأَنَّ يِف �خْلَ ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ
َتْقَرُبو�  اَل  �آَمُنو�  ِذيَن  �لَّ �أَيرَُّها  »َيا  َتَعاَلى:  ِبَقْوِلِه  اَلِة  �ل�سَّ �أَْوَقاِت  يِف  َعَلْيِهْم  َمَها  َحرَّ ْفِع،  �لنَّ ِمَن  ِفيَها  ا  �أَْكَثَ مِمَّ

18  - �سورة �لبقرة، �الآية: 219. 
19  -  �سورة �ملائدة، �الآية: 91.

20  - تي�سري �لكرمي �لرحمن يف تف�سري كالم �ملنان، عبد �لرحمن بن نا�سر بن عبد �هلل �ل�سعدي، تف�سري �الآية 
)219( من �شورة البقرة . حتقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، موؤ�ش�شة الر�شالة، ط1420/1هـ -2000م.

21  - �سورة �لبقرة، جزء �الآية: 219. 
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اَلِة،  ْكُر َقْبَل َوْقِت �ل�سَّ اَلَة َو�أَْنُتْم �ُسَكاَرى«)22(، َفَكاُنو� َبْعَد ُنُزوِلَها، اَل َي�ْسَرُبوَنَها �إِالَّ يِف َوْقٍت َيُزوُل ِفيِه �ل�سرُّ �ل�سَّ
َعاَدًة،  ْكَر�ُن  �ل�سَّ ِفيِه  ُحو  َي�سْ ْبِح  َو�ل�سرُّ �ْلِع�َساِء  َبنْيَ  َما  نَّ  ْبِح; اِلأَ �ل�سرُّ اَلِة  �سَ َوَبْعَد  �ْلِع�َساِء  اَلِة  �سَ َبْعَد  َوَذِلَك 
��ْسَتاأَْن�َسْت  ا  َفَلمَّ �اْلأَْوَقاِت،  َبْع�ِص  يِف  ِرمِيَها  حَتْ �إَِلى  َعْيِبَها  ِمْن  َتْدِريٌج  َوَهَذ�  ْهِر،  َو�لظرُّ ْبِح  �ل�سرُّ َبنْيَ  َما  َوَكَذِلَك 
َو�مْلَْي�ِسُر  ْمُر  �خْلَ ا  َ �إِمنَّ �آَمُنو�  ِذيَن  �لَّ �أَيرَُّها  »َيا  ِبَقْوِلِه:  َجاِزًما  ا  َعامًّ ِرمًيا  حَتْ َعَلْيِهْم  َمَها  َحرَّ ِبَتْحِرمِيَها  ُنُفو�ُسُهْم 
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن �إَِلى َقْوِلِه: َفَهْل �أَْنُتْم ُمْنَتُهوَن«)23( )24(.  ْزاَلُم ِرْج�ٌص ِمْن َعَمِل �ل�سَّ اُب َو�اْلأَ َو�اْلأَْن�سَ
   ومن هنا يت�سح لنا مر�عاة �ل�سارع للم�سالح و�ملفا�سد و�ملو�زنة بينهما، فبني ذلك للنا�ص. »�أي �إثم �أكرب 
يف زرع �لعد�وة و�لبغ�ساء بني �أفر�د �مل�سلمني، و�الإعر��ص عن ذكر �هلل، وت�سييع �ل�سالة ، حقًا �إن فيهما 
الإثمًا كبريً�، و�أما �ملنافع فهي �إلى جانب هذ� �الإثم قليلة، منها: �لربح يف تارة �خلمر و�سنعها، وما تك�سب 
�ساربها من �لن�سوة و�لفرح و�ل�سخاء و�ل�سجاعة، و�أما �ملي�سر فمن منافعه �حل�سول على �ملال بال كد وال تعب 
  . و�نتفاع بع�ص �لفقر�ء به؛ �إذ كانو� يقامرون على �جلزور من �الإبل ثم يذبح ويعطى للفقر�ء و�مل�ساكني«)25(
و�مل�سار،  �ملنافع  بني  للمو�زنة  �خلمر  حترمي  ترجيح  �حلكيم  �ل�سارع  بيان  �هلل  رحمه  كثري  �بن  ويبني     
و�ملفا�سد و�مل�سالح، وملا كانت �مل�سار و�ملفا�سد �أكث، وال تو�زي �ملنافع حرمها �ل�سارع �حلكيم، يقول �بن 
يَم  ٌة، ِمْن َحْيُث �إِنَّ ِفيَها َنْفَع �ْلَبَدِن، َوَتْه�سِ ا �مْلََناِفُع َفُدْنَيِويَّ يِن، َو�أَمَّ ا �إِْثُمُهَما َفُهَو يِف �لدِّ كثري رحمه �هلل: » �أَمَّ
اُن ْبُن  ِة �مْلُْطِرَبِة �لِتي ِفيَها، َكَما َقاَل َح�سَّ دَّ َة �ل�سِّ اَلِت، َوَت�ْسِحيَذ َبْع�ِص �اْلأَْذَهاِن، َوَلذَّ َعاِم، و�إخر�َج �ْلَف�سَ �لطَّ
ُكَنا ُمُلوًكا، و�أ�ْسًد� اَل ُيَنْهنهها �للقاُء. َوَكَذ� َبْيُعَها َو�اِلْنِتَفاُع ِبَثَمِنَها. َوَما َكاَن  ِتِه: َوَن�ْسَرُبَها َفَترْتُ َثاِبٍت يِف َجاِهِليَّ
ُه  َوَمْف�َسدَتُ ًتُه  رَّ َم�سَ ُتَو�ِزي  اَل  اِلَح  �مْلَ�سَ َهِذِه  َوَلِكنَّ  ِعَياِلِه.  ْو  �أَ َنْف�ِسِه  َعَلى  َفُيْنِفُقُه  �مْلَْي�ِسِر  ِمَن  ُهْم  َبْع�سُ �سه  ُيَقمِّ

يِن)26(.  �ِجَحَة ؛ ِلَتَعلرُِّقَها ِباْلَعْقِل َو�لدِّ �لرَّ
   ومن هنا يظهر لنا مو�زنة �ل�سريعة �ل�سمحاء بني �مل�سار و�ملنافع، و�ملفا�سد و�مل�سالح، وملا كانت �مل�سالح 
�مل�سالح  فيه  مبيًنا  معلال،  جاء  �حلكم  فهذ�  �خلمر،  �ل�سارع  حرم  و�ملفا�سد  �مل�سار  تو�زي  ال  و�ملنافع 

22  - �سورة �لن�ساء، �الآية 43.
23  -  �سورة �ملائدة، �الآية: 91.

24  - �أ�سو�ء �لبيان يف �إي�ساح �لقر�آن بالقر�آن، حممد �الأمني بن حممد �ملختار بن عبد �لقادر �جلكني 
�ل�سنقيطي، )264/5(، دار الفكر للطباعة و الن�شر و التوزيع بريوت لبنان، ط/1415 هـ - 1995م.

25  - �أي�سر �لتفا�سري لكالم �لعلي �لكبري، جابر بن مو�سى بن عبد �لقادر بن جابر �أبو بكر �جلز�ئري، 
)201/1(، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململكة العربية ال�شعودية، ط5/ 1424هـ/2003م.

26  -  تف�سري �لقر�آن �لعظيم، �أبو �لفد�ء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري �لقر�سي �لب�سري، )1/ 579(، حتقيق: 
�شامي بن حممد �شالمة، دار طيبة للن�شر والتوزيع، ط1420/2هـ - 1999م.
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واملفا�سد، واملنافع وامل�سار، واملوازنة بينهما، والرتجيح باعتبار غلبة امل�سار واملفا�سد. 
للواقع الذي يعي�سه املجتمع،  ال�سريعة  التدرج يف حترمي اخلمر على مراحل يدل على مراعاة     وكذلك 
النتيجة  فكانت  املنا�سبة،  الطريقة  واختيار  مراحل حترميه،  والتدرج يف  وتطبيقه،  احلكم  بني  واملوازنة 

قولهم �سمعنا واأطعنا بطيب خاطر، فك�سرت اأواين اخلمور، واأريقت يف �سكك املدينة. 
َوُهْم  امْلَِديَنَة  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  لَّى اهلُل  َقِدَم َر�ُسوُل اهلِل �سَ اٍت،  ْمُر َثَلَث َمرَّ َمِت اخْلَ اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: ُحرِّ    فَعْن 
لَّى  ِه �سَ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َعْنُهَما، َفاأَْنَزَل اهلُل َعَلى َنِبيِّ ْمَر، َوَياأُْكُلوَن امْلَْي�ِسَر، َف�َساأَُلوا َر�ُسوَل اهلِل �سَ َي�ْسَرُبوَن اخْلَ
ا�ِس«)27( اإَِلى اآِخِر اْلآَيِة، َفَقاَل  ْمِر َوامْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم »َي�ْساأَُلوَنَك َعِن اخْلَ
اِم،  ْمَر َحتَّى اإَِذا َكاَن َيْوٌم ِمَن اْلأَيَّ ا َقاَل: »ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي«)28(، َوَكاُنوا َي�ْسَرُبوَن اخْلَ َ َم َعَلْيَنا، اإِنَّ ا�ُس: َما َحرَّ النَّ
َحاَبُه يِف امْلَْغِرِب، َخَلَط يِف ِقَراَءِتِه، َفاأَْنَزَل اهلُل ِفيَها اآَيًة اأَْغَلَظ ِمْنَها: »َيا  لَّى َرُجٌل ِمَن امْلَُهاِجِريَن، اأَمَّ اأَ�سْ �سَ
ا�ُس َي�ْسَرُبوَن َحتَّى  َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن«)29(، َوَكاَن النَّ َواأَْنُتْم �ُسَكاَرى َحتَّى  َلَة  َتْقَرُبوا ال�سَّ ِذيَن اآَمُنوا َل  اأَيَُّها الَّ
ْمُر َوامْلَْي�ِسُر  ا اخْلَ َ ِذيَن اآَمُنوا اإِنَّ يَُّها الَّ ْغَلُظ ِمْن َذِلَك: »َيا اأَ َلَة َوُهَو ُمِفيٌق. ُثمَّ اأُْنِزَلْت اآَيٌة اأَ َياأِْتَي اأََحُدُهُم ال�سَّ
َفَقاَل  َنا،  َربَّ اْنَتَهْيَنا  َفَقاُلوا:  ُتْفِلُحوَن«)30(،  َلَعلَُّكْم  َفاْجَتِنُبوُه  ْيَطاِن  ال�سَّ َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌس  ْزَلُم  َواْلأَ اُب  َواْلأَْن�سَ
ْمَر، َوَياأُْكُلوَن امْلَْي�ِسَر،  ا�ُس: َيا َر�ُسوَل اهلِل، َنا�ٌس ُقِتُلوا يِف �َسِبيِل اهلِل، َوَماُتوا َعَلى ُفُر�ِسِهْم َكاُنوا َي�ْسَرُبوَن اخْلَ النَّ
اِت ُجَناٌح ِفيَما  احِلَ ِذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�سَّ ْيَطاِن، َفاأَْنَزَل اهلُل: »َلْي�َس َعَلى الَّ َوَقْد َجَعَلُه اهلُل ِرْج�ًسا، ِمْن َعَمِل ال�سَّ
ُكوَها  َمْت َعَلْيِهْم َلرَتَ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: » َلْو ُحرِّ ِبيُّ �سَ َقْوا َواآَمُنوا«)31( اإَِلى اآِخِر اْلآَيِة، َفَقاَل النَّ َطِعُموا اإَِذا َما اتَّ
َكَما َتَرْكُتْم »)32(. فتحرمي اخلمور كان مبراحل وبتدرج ب�سبب تعلق املجتمع به، وانت�ساره بينهم، فاقت�ست 

حكمة الت�سريع حترميه ب�سورة تدريجية وتاأهيل املجتمع لرتكه، اعتمادا للموازنة، ومراعاة للواقع.
والأقارب  والزوجة  والأبناء  الآباء  وفقد  �سخ�س،  ما يرتتب على ذلك من موت حياة  مع  القاتل  وقتل     
له، ومع اأن قتله لن يعيد املقتول، ولن يحدث للمقتول منفعة؛ اإل اأن املوازنة بني بقاء حياته وبني امل�سار 
ويزجرهم،  يردعهم  ما  وجود  لعدم  الفعل  على هذا  الإقدام  على  الآخرين  ذلك من جراأة  على  املرتتبة 
ومن حماولة عاقلة املقتول من اأخذ الثاأر له، وما يرتتب على ذلك من م�سار متعددة؛ لذلك جاء الإ�سلم 

27  - �سورة البقرة، جزء : 219.
28  - �سورة البقرة، جزء الآية: 219.

29  - �سورة الن�ساء، الآية: 43.
30  - �سورة املائدة، الآية: 90.

31  - �سورة املائدة، 93.
32  - رواه اأحمد يف امل�سند، رقم احلديث )8620 (، وقال �سعيب الأرن�ؤوط: ح�سن لغريه.

فقه املوازنات مفهومه، أهميته، مشروعيته، تطبيقاته الدعوية
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ا�ِس َلُكْم َوُهَو َقْتُل  بت�سريع الق�سا�س، بل جعله ربنا حياة، ورحم اهلل ابن كثري حني قال: »َويِف �َسْرع اْلِق�سَ
ِنيِعِه، َفَكاَن  ُه ُيْقَتُل اْنَكفَّ َعْن �سَ ُه اإَِذا َعِلَم القاتُل اأَنَّ ْونها؛ ِلأَنَّ اْلَقاِتِل  ِحْكَمٌة َعِظيَمٌة َلُكْم، َوِهَي َبَقاُء املَُهج و�سَ
َح، َواأَْبَلَغ،  َمِة: القتُل اأَْنَفى ِلْلَقْتِل. َفَجاَءْت َهِذِه اْلِعَباَرُة يِف اْلُقْراآِن اأَْف�سَ يِف َذِلَك َحَياُة النُُّفو�ِس. َويِف اْلُكُتِب امْلَُتَقدِّ
اإن قتل نف�سا فقد �سمن احلياة لنفو�س، ... حياة بكف يد الذين  َواأَْوَجَز«)33(. فــ«الق�سا�س العادل الذي 
يهمون بالعتداء على الأنف�س والق�سا�س ينتظرهم فريدعهم قبل الإقدام على الفعلة النكراء. وحياة بكف 
يد اأ�سحاب الدم اأن تثور نفو�سهم فيثاأروا ول يقفوا عند القاتل، بل مي�سوا يف الثاأر، ويتبادلوا القتل فل 
يقف هذا الفريق وذاك حتى ت�سيل دماء ودماء. وحياة باأمن كل فرد على �سخ�سه واطمئنانه اإلى عدالة 
الإ�سلم  اآفاق  �سعة  ندرك  ثم  »ومن  حياة«)34(،  يف  كلها  الأمة  فاإذا  وينتج  يعمل  اآمنا  فينطلق  الق�سا�س، 
وب�سره بحوافز النف�س الب�سرية عند الت�سريع لها ومعرفته مبا فطرت عليه من النوازع. اإن الغ�سب للدم 
فطرة وطبيعة. فالإ�سلم يلبيها بتقرير �سريعة الق�سا�س، فالعدل اجلازم هو الذي يك�سر �سرة النفو�س، 
كف  من  تنبثق  الق�سا�س  يف  التي  واحلياة   .... التمادي  عن  كذلك  اجلاين  ويردع  ال�سدور،  حنق  ويفثاأ 
اجلناة عن العتداء �ساعة البتداء. فالذي يوقن اأنه يدفع حياته ثمنًا حلياة من يقتل جدير به اأن يرتوى 
ويفكر ويرتدد. كما تنبثق من �سفاء �سدور اأولياء الدم عند وق�ع القتل بالفعل، �سفاوؤها من احلقد والرغبة 
يف الثاأر، الثاأر الذي مل يكن يقف عند حد يف القبائل العربية حتى لتدوم معاركه املتقطعة اأربعني عاما كما 
يف حرب الب�سو�س املعروفة عندهم، وكما نرى نحن يف واقع حياتنا اليوم، حيث ت�سيل احلياة على مذابح 
الأحقاد العائلية جيل بعد جيل، ول تكف عن امل�سيل، ويف الق�سا�س حياة على معناها الأ�سمل الأعم«)35(. 
فبني �سبحانه وتعالى حكمته العظيمة يف م�سروعية الق�سا�س وهي اأن: »تنحقن بذلك الدماء، وتنقمع به 
الأ�سقياء؛ لأن من عرف اأنه مقتول اإذا قتل، ل يكاد ي�سدر منه القتل، واإذا رئي القاتل مقتول انذعر بذلك 
غريه وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غري القتل، مل يح�سل انكفاف ال�سر، الذي يح�سل بالقتل، وهكذا 

�سائر احلدود ال�سرعية، فيها من النكاية والنزجار، ما يدل على حكمة احلكيم الغفار«)36(.
   فيظهر من هذا الت�سريع الذي بنينّ ربنا علة الق�سا�س فيه وهو اأنه حياة؛ املوازنة بني حياة فرد اأو اأ�سرة ، 

وم�سرة تلحق باأمم؛ ولذلك كانت م�سلحة الأمم مقدمة على م�سلحة هذا الفرد اأو الأ�سرة.
   ويقا�س على ذلك قطع يد ال�سارق، ورجم الزاين املح�سن، وغريها من الت�سريعات التي وِزن فيها بني 

33  - تف�سري القراآن العظيم، )492/1(.
34  -  يف ظلل القراآن، �سيد قطب اإبراهيم، )4/ 2225(، دار ال�سروق، القاهرة، ط 1412/17هـ.

35  -  املرجع ال�سابق، ) 165-164/1(.
36  - تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كلم املنان،عند تف�سري �سورة الق�سا�س يف �سورة البقرة .
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م�سالح ومفا�سد، وغلنّبت ال�سريعُة امل�سالح واملنافع على بع�س امل�سار التي رمبا تلحق ببع�س، واهلل اأعلم.
   ثانيا: املتاأمل يف الآيات القراآنية التي نزلت يف مكة واملدينة يجد فروقا بينهما، و�سح ذلك العلماء 
الذين اعتنوا مبباحث علوم القراآن، وهذا يعطي دللة وا�سحة على وجود املوازنات؛ حيث رتبت الأولويات، 
قواعده،  واإر�ساء  التوحيد  وبث  العقيدة،  بجانب  املكية  املرحلة  يف  الهتمام  كان  حيث  املهمات؛  وروعيت 
وتطهري القلب من ال�سرك و�سوائبه، ومن الكفر وتوابعه، والرتكيز على اأ�سول الإميان؛ من الإميان باهلل، 
والبعث  القرب،  وعذاب  امللكني،  �س�ؤال  من  الآخر  وبالي�م  جميًعا،  والر�سل  ال�سماوية،  وبالكتب  ومالئكته، 

واحل�ساب، واجلنة والنار، و�سائر الغيبيات، وما ذلك اإل مراعاة لواقع املجتمع. 
   وظل �سلى اهلل عليه و�سلم طيلة الفرتة املكية يدعو قومه اأكرث من ع�سر �سنني اإلى التوحيد؛ يقول لقومه: 
“اأيها النا�س اعبدوا ربا تعالى �ساأنه ووحدوا، يدعوهم اإلى عقيدة �سافية ل غب�س فيها ول بدع ول انحراف، 
وعلى اإدراك ما يرتتب على هذه العقيدة؛ حيث قال �سلى اهلل عليه و�سلم لهم: »يا اأيها النا�س قولوا ل اإله 
اإل اهلل تفلحوا، ومتلكوا بها العرب، وتذل لكم بها العجم، فاإذا اآمنتم كنتم ملوًكا«)37(. وملا اطماأن �سلى اهلل 
عليه و�سلم من حتقيق التوحيد وبث العقيدة بعدما طهر الأر�س، وهياأ املنبت، وتاأكد من �سلمة املعتقد، 
على  املدنية  الفرتة  ركز يف  ثم  الأ�سا�س،  ور�سخ  واأحكمها  القاعدة  بنى  بعدما  البنيان  ويبني  يغر�س  اأخذ 
اإل مراعاة حلال املخاطبني، وتقدميا للأهم، وب�سب هذه املراعاة ا�ستطاع  الت�سريع والأحكام. وما ذلك 
�سلى اهلل عليه و�سلم حتويل هذه العقيدة اإلى حقيقة �سلوكية قائمة يف عامل الواقع، حتى اأ�سبحت يقيًنا 

قلبًيا انبنى عليه �سلوكهم وواقعهم. 
نا اأم امل�ؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها �سبب مراعاة ال�سريعة الإ�سالمية لهذه الفرتة، يخربنا     وقد بينت اأمُّ
، َفَقاَل: اأَيُّ  ُ َعْنَها، اإِْذ َجاَءَها ِعَراِقيٌّ َي اهللهَّ بذلك ُي��ُسُف ْبُن َماَهٍك، َقاَل: اإِنِّ ِعْنَد َعاِئ�َسَة اأُمِّ املُ�ؤِْمِننَي َر�سِ
؟ َقاَل: َلَعلِّي  َحَفِك؟ َقاَلْت: ِلَ اأَِريِني ُم�سْ َك؟ “ َقاَل: َيا اأُمهَّ املُ�ؤِْمِننَي،  رُّ ؟ َقاَلْت: َوْيَحَك، َوَما َي�سُ الَكَفِن َخرْيٌ
َل َما َنَزَل  ا َنَزَل اأَوَّ َ َت َقْبُل؟ » اإِنَّ ُه َقَراأْ َك اأَيَّ رُّ لهٍَّف)39(، َقاَلْت: َوَما َي�سُ ُه ُيْقَراأُ َغرْيَ ُم�ؤَ نهَّ ُف الُقْراآَن َعَلْيِه)38(؛ َفاإِ اأَُولِّ
ا�ُس اإَِلى الإِ�ْسَلِم َنَزَل احَلَلُل َواحَلَراُم،  اِر، َحتَّى اإَِذا َثاَب النَّ ِة َوالنَّ ِل، ِفيَها ِذْكُر اجَلنَّ ِمْنُه �ُسوَرٌة ِمَن املَُف�سَّ
َنا اأََبًدا،  َل �َسْيٍء: َل َت�ْسَرُبوا اخَلْمَر، َلَقاُلوا: َل َنَدُع اخَلْمَر اأََبًدا، َوَلْو َنَزَل: َل َتْزُنوا، َلَقاُلوا: َل َنَدُع الزِّ َوَلْو َنَزَل اأَوَّ

- زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي، )39/3(، حتقيق �سعيب الأرناوؤوط، عبد   37
القادر الأرناوؤوط، م�ؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط/1407هـ - 1986م، وخمت�سر ال�سرية، حممد بن عبد الوهاب، �س 81، 

حتقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي، د. حممد بلتاجي، د. �سيد حجاب، النا�سر مطابع الريا�س.   
38  - اأي: اأن�سخه واأكتبه على نهج م�سحفك. 

39  - اأي: غري جمموع ول مرتب.

فقه املوازنات مفهومه، أهميته، مشروعيته، تطبيقاته الدعوية
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اَعُة اأَْدَهى  اَعُة َمْوِعُدُهْم َوال�سَّ اِرَيٌة اأَْلَعُب: »َبِل ال�سَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َواإِينِّ جَلَ ٍد �سَ مَّ َة َعَلى حُمَ كَّ َلَقْد َنَزَل مِبَ
َحَف، َفاأَْمَلْت َعَلْيِه اآَي  ْخَرَجْت َلُه املُ�سْ َواأََنا ِعْنَدُه »، َقاَل: َفاأَ اإِلَّ  �َساِء  «)40(، َوَما َنَزَلْت �ُسوَرُة الَبَقَرِة َوالنِّ َواأََمرُّ

َوِر)41(. ال�سُّ
   وكذلك اأ�سول الت�سريع كان يف الفرتة املكية، والتف�سيلت والت�سريعات كانت يف الفرتة املدنية، ورحم 
�ْسَبِة  ا ِبالنِّ ْدُه ُجْزِئيًّ ْلُه َتِ ا َفَتاأَمَّ ًل ُكلِّيًّ اِت اأَ�سْ اهلل ال�ساطبي حني قرر هذه امل�ساألة بقوله: » اإَِذا َراأَْيَت يِف امْلََدِنيَّ
ِبِحْفِظَها  ِريَعُة  ال�سَّ َجاَءِت  الَِّتي  َة  اْلُكلِّيَّ وَل  اْلأُ�سُ اأَنَّ  َذِلَك  َوَبَياُن   ، ُكلِّيٍّ ٍل  �سْ ِلأَ َتْكِميًل  اأَْو  ِمْنُه،  اأََعمُّ  ُهَو  َما  اإَِلى 
ُة َوَما  نَّ ُل َما َدَعا اإَِلْيِه اْلُقْراآُن َوال�سُّ يُن؛ َفُهَو اأَ�سْ ا الدِّ �ْسُل، َوامْلَاُل. اأَمَّ ْف�ُس، َواْلَعْقُل، َوالنَّ يُن، َوالنَّ َخْم�َسٌة، َوِهَي: الدِّ

َة«)42(.  كَّ ُل َما َنَزَل مِبَ وَّ َن�َساأَ َعْنُهَما، َوُهَو اأَ
وتقدمي  الأولويات،  ترتب  دللة على  تعطي  وهي  تغليبية،  فروق  العلماء هي  التي ذكرها  الفروق  وهذه     
املهمات، ومراعاة للواقع، فهو يدل على وجود منهج املوازنات؛ حيث روعي واقع النا�س يف الفرتة املكية 
احلدود  �سرعت  قلوبهم  يف  الإميان  ا�ستقر  ملا  ثم  اإليها،  والدعوة  العقيدة  تر�سيخ  على  الدعوة  فركزت   ،

والأحكام والفرائ�س.
كونه  النهي  و�سبب  وحمية هلل،  ملعتقداتهم  اإهانة  �سبها  كون  مع  الكفار  اآلهة  ل�سب  ال�سارع  ثالثا: حترمي 

ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن  ذريعة ل�سب اهلل �سبحانه وتعالى، فاقت�ست امل�سلحة ترك ال�سبب، قال تعالى: »َوَل َت�ُسبُّوا الَّ
ا َكاُنوا  ُئُهْم مِبَ ِهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ اإَِلى َربِّ ا ِلُكلِّ اأُمَّ نَّ َ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيَّ ِ َفَي�ُسبُّوا اهللَّ ُدوِن اهللَّ
ِ َواإَِهاَنًة ِلآِلَهِتِهْم - ِلَكْوِنِه  ًة هلِلَّ بِّ َغْيًظا َوَحِميَّ ُ َتَعاَلى �َسبَّ اآِلَهِة امْلُ�ْسِرِكنَي - َمَع َكْوِن ال�سَّ َم اهللَّ َيْعَمُلوَن«)43(، »َفَحرَّ
ِلآِلَهِتِهْم، َوَهَذا  َنا  َلَحِة �َسبِّ اأَْرَجَح ِمْن َم�سْ َتَعاَلى  ِتِه  َلَحُة َتْرِك َم�َسبَّ َتَعاَلى، َوَكاَنْت َم�سْ  َ ِهْم اهللَّ َذِريَعًة اإَلى �َسبِّ

اِئِز؛ ِلَئلَّ َيُكوَن �َسَبًبا يِف ِفْعِل َما َل َيُجوُز«)44(.  ِريِح َعَلى امْلَْنِع ِمْن اجْلَ ْنِبيِه َبْل َكالتَّ�سْ َكالتَّ
   فروعي املوازنة بني ال�سب وبني ما يرتتب عليه، ف�سد بذلك الباب لعدم وقوع ال�سرر. ولأجل املوازنة بني 
امل�سالح واملفا�سد قرر علماء اأهل ال�سنة واجلماعة اأنه ل يجوز �سب دين الكفار اأو معتقداتهم ول يتعر�س 
ِة َعَلى ُكلِّ َحاٍل، َفَمَتى  ملا ي�ؤدي لذلك، وال�سبب حتى ل يك�ن �سببا ف الرد باملثل، فاحلكم » َباٍق ِف َهِذِه اْلأُمهَّ

40  - �سورة القمر، الآية: 46.
41  - رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب ف�سائل القراآن، َباُب َتاأِْليِف الُقْراآِن، رقم احلديث )4993(.

اأبو  ،)236/3(، حتقيق:  بال�ساطبي  ال�سهري  الغرناطي  اللخمي  بن حممد  مو�سى  بن  اإبراهيم  املوافقات،   -   42
عبيدة م�سه�ر بن ح�سن اآل �سلمان، دار ابن عفان، ط1/ 1417هـ/ 1997م.

43  - �سورة الأنعام، الآية: 108.
44  - اإعلم املوقعني، )110/3(.
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، َفَل َيِحلُّ مِلُ�ْسِلٍم اأَْن َي�ُسبَّ  َ َعزَّ َوَجلَّ َلُم اأَِو اهللَّ ِبيَّ َعَلْيِه ال�سَّ َكاَن اْلَكاِفُر يِف َمَنَعٍة َوِخيَف اأَْن َي�ُسبَّ اْلإِ�ْسَلَم اأَِو النَّ
َيِة .... ْنِزَلِة اْلَبْعِث َعَلى امْلَْع�سِ ُه ِبَ نهَّ ي اإَِلى َذِلَك؛ ِلأَ �ُض اإَِلى َما ُي�ؤَدِّ ْلَباَنُهْم َوَل ِديَنُهْم َوَل َكَناِئ�َسُهُم، َوَل َيَتَعرهَّ �سُ

ْرٌب ِمَن امْلَُواَدَعِة، َوَدِليٌل َعَلى ُوُجوِب احلكم ب�سد الذرائع، َوِفيَها َدِليٌل َعَلى اأَنَّ امْلُِحقَّ  ا �سَ يِف َهِذِه اْلآَيِة اأَْي�سً
َي  اِب َر�سِ طَّ يِن. َوِمْن َهَذا امْلَْعَنى َما ُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن اخْلَ َرٍر َيُكوُن يِف الدِّ ى اإَِلى �سَ َقْد َيُكفُّ َعْن َحقٍّ َلُه اإَِذا اأَدَّ
قُّ َواِجًبا  : اإِْن َكاَن احْلَ اَفَة اْلَقِطيَعِة ، َقاَل اْبُن اْلَعَرِبيِّ ْكَم َبنْيَ َذِوي اْلَقَراَباِت خَمَ ُه َقاَل: َل َتُبتُّوا احْلُ ُ َعْنُه اأَنَّ اهللَّ

َفَياأُْخُذُه ِبُكلِّ َحاٍل، َواإِْن َكاَن َجاِئًزا َفِفيِه َيُكوُن َهَذا اْلَقْوُل«)45(.
   رابعا: حر�ص ال�سريعة الإ�سالمية على احلث على التوازن بني الواجبات واحلقوق، واإعطاء كل ذي حق 

حقه، بحيث ل يطغى جانب على جانب، واملوازنة يف الت�سريع، ومراعاة اأحوال النا�س وقدراتهم.
   ومن اأمثلة ذلك مراعاة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حلاجات النف�س واجل�سد والروح، وحر�سه على عدم 
تكليف النف�س ما ل تطيق، ورفع امل�سقة واحلرج عنها، والتوازن بني العزمية والرخ�سة، يت�سح ذلك من 
موقف النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مع عبداهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهم، ومع اإقرار فعل �سلمان الفار�سي 
مع اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنهم، وال�سماح لل�سيخ الذي ميلك اإربه بتقبيل زوجته يف ال�سيام؛ وعدم الإذن 
لل�سباب خا�سة من مل ميلك اإربه، والق�سد هو مراعاة املوازنة بني حال ال�سباب وال�سيوخ، فال�سباب يثري 
التقبيل �سهوته اأكرث من ال�سيوخ، فراعى �سلى اهلل عليه و�سلم الأحوال و�َسدَّ الذريعة، وغلَّب امل�سلحة؛  ملا 

يرتتب على الفعل من ف�ساد ال�سوم. 
ْرَداِء، َفَزاَر  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم َبنْيَ �َسْلَماَن َواأَِبي الدَّ ِبيُّ �سَ    فَعْن َعْوِن ْبِن اأَِبي ُجَحْيَفَة، َعْن اأَِبيِه، َقاَل: اآَخى النَّ
ْرَداِء َلْي�َس َلُه َحاَجٌة  ُنِك؟ َقاَلْت: اأَُخوَك اأَُبو الدَّ َلًة، َفَقاَل َلَها: َما �َساأْ ْرَداِء ُمَتَبذِّ ى اأُمَّ الدَّ ْرَداِء، َفَراأَ �َسْلَماُن اأََبا الدَّ
اِئٌم، َقاَل: َما اأََنا ِباآِكٍل َحتَّى َتاأُْكَل،  َنَع َلُه َطَعاًما، َفَقاَل: ُكْل؟ َقاَل: َفاإِينِّ �سَ ْرَداِء َف�سَ ْنَيا، َفَجاَء اأَُبو الدَّ يِف الدُّ
ا َكاَن ِمْن  ، َفَلمَّ ، َفَناَم، ُثمَّ َذَهَب َيُقوُم َفَقاَل: َنْ ْرَداِء َيُقوُم، َقاَل: َنْ ا َكاَن اللَّْيُل َذَهَب اأَُبو الدَّ َقاَل: َفاأََكَل، َفَلمَّ
ا، َوِلأَْهِلَك  ا، َوِلَنْف�ِسَك َعَلْيَك َحقًّ َك َعَلْيَك َحقًّ لََّيا، َفَقاَل َلُه �َسْلَماُن: اإِنَّ ِلَربِّ اآِخِر اللَّْيِل َقاَل �َسْلَماُن: ُقِم الآَن، َف�سَ
لَّى اهلُل  ِبيُّ �سَ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم، َفَذَكَر َذِلَك َلُه، َفَقاَل النَّ ِبيَّ �سَ ُه. َفاأََتى النَّ ا، َفاأَْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ َعَلْيَك َحقًّ
ِ ْبُن َعْمِرو ْبِن الَعا�ِس  َثِني َعْبُد اهللَّ ْحَمِن، َقاَل: َحدَّ َدَق �َسْلَماُن«)46(. وعن �َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ َعَلْيِه َو�َسلََّم: »�سَ

45  - اجلامع لأحكام القراآن، اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ساري اخلزرجي �سم�س الدين 
القرطبي، )61/7(، حتقيق: اأحمد الربدون واإبراهيم اأطفي�ض، دار الكتب امل�سرية، القاهرة، ط2/ 1384هـ - 1964م.
اًء اإَِذا  46  - رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سوم، َباُب َمْن اأَْق�َسَم َعَلى اأَِخيِه ِلُيْفِطَر يِف التََّطوُِّع، َومَلْ َيَر َعَلْيِه َق�سَ

َكاَن اأَْوَفَق َلُه رقم احلديث )1968(.

فقه املوازنات مفهومه، أهميته، مشروعيته، تطبيقاته الدعوية



14901491

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

َهاَر، َوَتُقوُم  وُم النَّ ، اأَمَلْ اأُْخَبْ اأَنََّك َت�سُ ِ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: »َيا َعْبَد اهللَّ ِ �سَ ُ َعْنُهَما، َقاَل ِل َر�ُسوُل اهللَّ َي اهللَّ َر�سِ
َواإِنَّ  ا،  َحقًّ َعَلْيَك  �َسِدَك  جِلَ َفاإِنَّ  ؛  َوَنْ َوُقْم  َواأَْفِطْر،  ْم  َتْفَعْل �سُ »َفَل  َقاَل:   ِ َر�ُسوَل اهللَّ َيا  َبَلى  َفُقْلُت:   ، اللَّْيَل؟« 
وَم ُكلَّ �َسْهٍر َثَلَثَة  ا، َواإِنَّ ِبَح�ْسِبَك اأَْن َت�سُ ا، َواإِنَّ ِلَزْوِرَك َعَلْيَك َحقًّ ا، َواإِنَّ ِلَزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّ ِلَعْيِنَك َعَلْيَك َحقًّ
َد َعَليَّ ، ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل  ْدُت، َف�ُسدِّ ْهِر ُكلِِّه« ، َف�َسدَّ َياُم الدَّ اٍم؛ َفاإِنَّ َلَك ِبُكلِّ َح�َسَنٍة َع�ْسَر اأَْمَثاِلَها، َفاإِنَّ َذِلَك �سِ اأَيَّ
َياُم َنِبيِّ  َلُم، َوَل َتِزْد َعَلْيِه« ، ُقْلُت: َوَما َكاَن �سِ ِ َداُوَد َعَلْيِه ال�سَّ َياَم َنِبيِّ اهللَّ ْم �سِ ًة ، َقاَل: »َف�سُ ِ اإِينِّ اأَِجُد ُقوَّ اهللَّ
ِبيِّ  َة النَّ : َيا َلْيَتِني َقِبْلُت ُرْخ�سَ ِ َيُقوُل َبْعَد َما َكِبَ ْهِر« ، َفَكاَن َعْبُد اهللَّ َف الدَّ َلُم؟ َقاَل: »ِن�سْ ِ َداُوَد َعَلْيِه ال�سَّ اهللَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم،  ِبيِّ �سَ ا ِعْنَد النَّ ي، َقاَل: ُكنَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم«)47(. وَعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعا�سِ �سَ
اِئٌم؟ َقاَل: »  َنا �سَ ُل َواأَ اِئٌم؟ َقاَل: » َل »، َفَجاَء �َسْيٌخ َفَقاَل: اأَُقبِّ ُل َواأََنا �سَ َفَجاَء �َسابٌّ َفَقاَل: َيا َر�ُسوَل اهلِل، اأَُقبِّ
ُكْم اإَِلى  لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: » َقْد َعِلْمُت مِلَ َنَظَر َبْع�سُ َنا اإَِلى َبْع�ٍس، َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل �سَ َنَعْم » َقاَل: َفَنَظَر َبْع�سُ

ِلُك َنْف�َسُه«)48(. ْيَخ مَيْ َبْع�ٍس، اإِنَّ ال�سَّ
اأداء بع�س  املوا�سلة يف  العبد وطاقته على  ووازن بني قدرة  و�سلم  النبي �سلى اهلل عليه     وكذلك راعى 
العبادات، فوازن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بني املغالة يف العبادة التي يتقرب العبد فيها ملوله مع اأنه 
يفعل طاعة؛ وبني قدرة العبد على املوا�سلة وامللل؛ لذلك قدم م�سلحة ال�ستمرار يف العبادة؛ ليبقى الفرد 
متعلق القلب مبوله، دائم الذكر له، متمتعا بالعبادة، وق�سده رفع امل�سقة على النف�س والعنت الذي رمبا 
يرتتب على املغالة يف العبادة الذي يرتتب عليه امللل منها، وعدم ال�ستمرار عليها؛ فَعِن اْبِن �ِسَهاٍب، َقاَل: 
ْوَلَء ِبْنَت ُتَوْيِت ْبِن  ْتُه اأَنَّ احْلَ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم، اأَْخَبَ ِبيِّ �سَ ، اأَنَّ َعاِئ�َسَة، َزْوَج النَّ َبرْيِ يِن ُعْرَوُة ْبُن الزُّ اأَْخَبَ
ْوَلُء ِبْنُت  ْت ِبَها َوِعْنَدَها َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم، َفُقْلُت: َهِذِه احْلَ ى َمرَّ َحِبيِب ْبِن اأَ�َسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: »َل َتَناُم اللَّْيَل! ُخُذوا ِمَن اْلَعَمِل َما  َها َل َتَناُم اللَّْيَل، َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل �سَ ُتَوْيٍت، َوَزَعُموا اأَنَّ

ْوِم، رقم احلديث )1975(، ورواه م�سلم  47  - رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سوم، َباُب َحقِّ اجِل�ْسِم يِف ال�سَّ
يف �سحيحه، كتاب ال�سيام، باب النهي عن �سوم الدهر ملن ت�سرر به، رقم احلديث )1159(.

واأورده  اإ�سناده �سعيف،  الأرن�ؤوط: واحلديث  �سعيب  وقال  رقم احلديث )6739(،  م�سنده،  اأحمد يف  رواه   -   48
كلم.  وفيه  ح�سن،  وحديثه  لهيعة،  ابُن  وفيه  »الكبري«،  يف  والطباين  اأحمد  رواه  وقال:   ،166/3 »املجمع«  يف  الهيثمي 
وللحديث اأ�سل �سحيح عن عمر بن اخلطاب باإ�سناد �سحيح �سلف برقم )138( و )372( . وعن ابن عبا�س �سلف برقم 
)2241( و )3391( و )3392( . ويف الباب اأي�سا عن اأبي هريرة عند البيهقي يف »ال�سنن« 231/4، 232. وعن عائ�سة 
عند البيهقي يف »ال�سنن« 232/4. والت�سريح بجواز القبلة ملن ميلك اإربه ورد من حديث عائ�سة عند البخاري )1928( ، 
وم�سلم )1106( ، و�سريد 39/6 و192. ومن حديث حف�سة عند م�سلم )1107( ، و�سريد 286/6. ومن حديث عمر بن 

اأبي �سلمة عند م�سلم )1108(. 
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ُتِطيُقوَن، َفَواهلِل َل َي�ْساأَُم اهلُل َحتَّى َت�ْساأَُموا«)49(. 
   وعلى النقي�س من ذلك وجه بع�س اأ�سحابه اإلى حتمل بع�س امل�ساق يف اأداء بع�س العبادات ق�سد احل�سول 
على الأجر العظيم، ووجهم اإلى احلر�س على هذا العمل العظيم التي يطيقونه مع ما فيه من م�سقة لكنها 
حمتملة، فوازن بني مف�سدة الت�ساهل بالأجور العظيمة ملا يرتتب على الفعل وبني امل�سقة املحتملة يف اأداء 
اأجور عظيمة؛ فَعْن  العبادات، ثم رجح تغليب امل�سقة املحتملة ملن يقدر عليها ملا يرتتب عليها من  بع�س 
َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل، َقاَل: َخَلِت اْلِبَقاُع َحْوَل امْلَ�ْسِجِد، َفاأََراَد َبُنو �َسِلَمَة اأَْن َيْنَتِقُلوا اإَِلى ُقْرِب امْلَ�ْسِجِد، َفَبَلَغ َذِلَك 
ُكْم ُتِريُدوَن اأَْن َتْنَتِقُلوا ُقْرَب امْلَ�ْسِجِد« ، َقاُلوا: َنَعْم،  ُه َبَلَغِني اأَنَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم، َفَقاَل َلُهْم: »اإِنَّ َر�ُسوَل اهلِل �سَ
َيا َر�ُسوَل اهلِل َقْد اأََرْدَنا َذِلَك، َفَقاَل: »َيا َبِني �َسلَمَة ِدَياَرُكْم ُتْكَتْب اآَثاُرُكْم، ِدَياَرُكْم ُتْكَتْب اآَثاُرُكْم«)50(. ورحم 

اهلل ال�ساطبي حني قال: 
َد اْلَعَمَل الَِّذي َيْعُظُم  اأَْن َيْق�سِ َوَلُه  اأَْجِرَها،  اإَِلى ِعَظِم  ْكِليِف َنَظًرا  َدَها يِف التَّ اأَْن َيْق�سِ ِلْلُمَكلَِّف  َة َلْي�َس  »امْلَ�َسقَّ
ُد  ا َيْق�سِ َ ُه اإِنَّ ْكِليِف يِف اْلَعَمِل ُكلِِّه؛ ِلأَنَّ ُه �َساأُْن التَّ ا َهَذا الثَّايِن؛ َفِلأَنَّ ِتِه ِمْن َحْيُث ُهَو َعَمٌل. اأَمَّ اأَْجُرُه ِلِعَظِم َم�َسقَّ
ِد  ِبِه، َوَما َجاَء َعَلى ُمَواَفَقِة َق�سْ ْكِليِف  ِع التَّ اِرِع ِبَو�سْ ُد ال�سَّ ِب َعَلْيِه اْلأَْجُر، َوَذِلَك ُهَو َق�سْ تِّ َنْف�َس اْلَعَمِل امْلرَُتَ
يِف  ُيْذَكُر  َكَما  َفاِت  رُّ التَّ�سَ يِف  ٌة  ُمْعَتَبَ ُد  َوامْلََقا�سِ اِت،  يَّ ِبالنِّ اْلأَْعَماَل  َفاإِنَّ  ُل؛  اْلأَوَّ ا  َواأَمَّ امْلَْطُلوُب.  ُهَو  اِرِع  ال�سَّ
ِة، َفَقْد  ُد امْلَُكلَِّف اإِيَقاَع امْلَ�َسقَّ اِرِع، َفاإَِذا َكاَن َق�سْ َد ال�سَّ ُلُح ِمْنَها اإِلَّ َما َواَفَق َق�سْ ُ َفَل َي�سْ ِعِه اإِْن �َساَء اهللَّ َمْو�سِ
اِرِع  َد ال�سَّ ٍد ُيَخاِلُف َق�سْ ِة، َوُكلُّ َق�سْ ْكِليِف َنْف�َس امْلَ�َسقَّ ُد ِبالتَّ اِرَع َل َيْق�سِ اِرِع ِمْن َحْيُث اإِنَّ ال�سَّ َد ال�سَّ َخاَلَف َق�سْ
باطل، فالق�سد اإلى امل�سقة باطل، فهو اإذن ِمْن َقِبيِل َما ُيْنَهى َعْنُه، َوَما ُيْنَهى َعْنُه َل َثَواَب ِفيِه، َبْل ِفيِه اْلإِْثُم 
ٌد مناق�س..... َويِف  ِة َق�سْ ُخوِل يِف امْلَ�َسقَّ ِد الدُّ ْهُي َعْنُه اإَِلى َدَرَجِة التَّْحِرمِي، َفَطَلُب اْلأَْجِر ِبَق�سْ اإِِن اْرَتَفَع النَّ
ِحيٌح  َكاِليِف �سَ َد امْلَُكلَِّف اإَِلى التَّ�ْسِديِد َعَلى َنْف�ِسِه يِف اْلِعَباَدِة َو�َساِئِر التَّ ِريَعِة ِمْن َهَذا َما َيُدلُّ َعَلى اأَنَّ َق�سْ ال�سَّ
اْلأَْجِر  ِعَظِم  ِلأَْجِل  ِبالثُُّبوِت  َلُم  َوال�سَّ َلُة  ال�سَّ َعَلْيِه  اأََمَرُهْم  اِلْنِتَقاَل  اأََحبُّوا  ِذيَن  الَّ اأُوَلِئَك  َفاإِنَّ  َعَلْيِه،  ُمَثاٌب 
ْعِب وُوِعَد َعَلى  ْعٌب، فاأُِمَر ِبال�سَّ َطا، َفَكاُنوا َكَرُجٍل َلُه َطِريَقاِن اإَِلى اْلَعَمِل: اأََحُدُهَما �َسْهٌل، َواْلآَخُر �سَ ِة اخْلُ ِبَكرْثَ
ْوِلَياِء،  ْحَواِل ِمَن اْلأَ َحاِب اْلأَ ْحَواَل اأَ�سْ ْل اأَ ِة اْلأَْجِر. َوَتاأَمَّ َذِلَك ِباْلأَْجِر، َبْل َجاَء َنْهُيُهْم َعْن َذِلَك اإِْر�َساًدا اإَِلى َكرْثَ
ِلِهُم اْلأَْخُذ ِبَعَزاِئِم اْلِعْلِم، َوَتْرِك  ِهْم اأَْعَلى َما َبَلَغْتُه َطاَقُتُهْم، َحتَّى َكاَن ِمْن اأَ�سْ َعبُِّد اإَِلى َربِّ ُهْم َرِكُبوا يِف التَّ َفاإِنَّ

ِو ا�ْسَتْعَجَم َعَلْيِه  َلِتِه، اأَ ْمِر َمْن َنَع�َس يِف �سَ ِرَها، َباُب اأَ َلِة امْلُ�َساِفِريَن َوَق�سْ 49  - رواه م�سلم يف �سحيحه، ِكَتاُب �سَ
ْن َيْرُقَد، اأَْو َيْقُعَد َحتَّى َيْذَهَب َعْنُه َذِلَك، رقم احلديث )785(. ْكُر ِباأَ اْلُقْراآُن، اأَِو الذِّ

َطا اإَِلى امْلَ�َساِجِد، رقم احلديث  ِة اخْلُ ِل َكرْثَ 50  - رواه م�سلم يف �سحيحه، ِكَتاُب امل�ساجد وموا�سع ال�سلة، َباُب َف�سْ
.)665(
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َم«)51(. َخ�سِ ُجْمَلًة، َفَهَذا ُكلُُّه َدِليٌل َعَلى ِخَلِف َما َتَقدَّ الرُّ
   وهكذا لو اأردنا ا�ستق�ساء الن�سو�س ال�سرعية والأحاديث النبوية، وبع�س الت�سريعات الإ�سلمية لعلمنا 
الإ�سلمية  ال�سريعة  واأن  وامل�سالح،  واملقا�سد  للموازنات،  ال�سريعة  مراعاة  اإلى  لل�سك  جمال  يدع  ل  مبا 
وقررت  وامل�سار،  املنافع  بني  ووازنت  وراعت  وتقليلها،  املفا�سد  ودر  وتكميلها،  امل�سالح  لتح�سيل  جاءت 
اأردنا  ولو  ال�سابق،  العر�س  خلل  من  ذلك  ات�سح  وقد  النا�س،  عن  والع�سر  وامل�سقة  والعنت  احلرج  رفع 

ال�ستق�ساء لطال بنا املقام.

51  - املوافقات، )224-222/2(.
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املبحث الثاين: التطبيقات الدعوية لفقه املوازنات

بعد اأن اأدركنا اأهمية فقه املوازنات، واأ�سفينا عليها ال�سبغة ال�سرعية ، بقي لنا اأن نتحدث عن التطبيقات 
الدعوية لهذا الفقه،  من خلل مواقف لل�سلف طبقوا هذا املنهج، وو�سعوه يف اأولوياتهم. وقد ق�سمت هذا 

املبحث اإلى ثلثة مطالب:

املطلب الأول:  التطبيقات النبوية للموازنات

باإر�ساد  قوله  باملوازنة يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اهتمام  يجد  املطهرة  النبوية  ال�سنة  املتاأمل يف     
املدعوين، ويف اإجابته على ال�سائلني، ومن اأمثلة ذلك ما يلي:

اأ�سخا�ض متعددة، والإجابة خمتلفة،  ال�س�ؤال واحد من  ال�سائلني ف م�ساألة واحدة،  اإجابة  اأول: تعدد     
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فاأجاب  والزمان،  الظرف  مراعيا  وحاجاته،  ال�سائل  واقع  مراعاة  وال�سبب 
مبا ينا�سب ال�سائل، مع مراعاة ما ي�سلح اأحوالهم، وما ت�ستد حاجتهم اإليه، وهذا يدل على تطبيق النبي 
لَّى  ِبيَّ �سَ النَّ �َساأَْلُت  َقاَل:   ، ِ بن م�سعودر�سي اهلل عنه  َعْبِد اهللَّ �سلى اهلل عليه و�سلم لفقه املوازنات؛ فعن 
؟ َقاَل: »ُثمَّ ِبرُّ الَواِلَدْيِن«  َلُة َعَلى َوْقِتَها« ، َقاَل: ُثمَّ اأَيٌّ ؟ َقاَل: »ال�سَّ ِ اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم: اأَيُّ الَعَمِل اأََحبُّ اإَِلى اهللَّ
، َوَلِو ا�ْسَتَزْدُتُه َلَزاَدين”)52(. وَعْن َعاِئ�َسَة ر�سي  َثِني ِبِهنَّ « َقاَل: َحدَّ ِ ؟ َقاَل: »اجِلَهاُد يِف �َسِبيِل اهللَّ َقاَل: ُثمَّ اأَيٌّ
 .)53(» اإَِلى اهلِل؟ َقاَل: »اأَْدَوُمُه َواإِْن َقلَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم �ُسِئَل اأَيُّ اْلَعَمِل اأََحبُّ  اهلل عنهم، اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل �سَ
؟ َقاَل: »احَلالُّ  ِ ، اأَيُّ الَعَمِل اأََحبُّ اإَِلى اهللَّ ِ ا�ٍس ر�سي اهلل عنهما ، َقاَل: َقاَل َرُجٌل: َيا َر�ُسوَل اهللَّ وَعْن اْبِن َعبَّ
َل«)54(.  اإَِلى اآِخِرِه ُكلََّما َحلَّ اْرحَتَ ِل الُقْراآِن  اأَوَّ ِرُب ِمْن  ُل؟ َقاَل: »الَِّذي َي�سْ ُل« . َقاَل: َوَما احَلالُّ املُْرحَتِ املُْرحَتِ
َلِة ِلَوْقِتَهارقم احلديث )527(، ورواه  ِل ال�سَّ 52  - رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب مواقيت ال�سلة، َباُب َف�سْ

م�سلم يف �سحيحه، كتاب الإميان، باب كون الإميان باهلل تعالى اأف�سل الأعمال، رقم احلديث )85(.
ِه،  اِئِم ِمْن ِقَياِم اللَّْيِل َوَغرْيِ يَلِة اْلَعَمِل الدَّ ِرَها، َباُب َف�سِ َلِة امْلُ�َساِفِريَن َوَق�سْ 53  - رواه م�سلم يف �سحيحه، ِكَتاُب �سَ

رقم احلديث )782(.
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم، َباُب َما َجاَء اأُْنِزَل اْلُقْراآُن  لَّى اهللَّ ِ �سَ اِئِل اْلُقْراآِن َعْن َر�ُسوِل اهللَّ 54  - رواه الرتمذي يف �سننه، اأَْبَواُب َف�سَ
ا�ٍس اإِلَّ ِمْن َهَذا  َعَلى �َسْبَعِة اأَْحُرٍف، رقم احلديث )2948(. قال الرتمذي: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َل َنْعِرُفُه ِمْن َحِديِث اْبِن َعبَّ
، َعْن َقَتاَدَة،  يُّ اِلٌح املُرِّ َثَنا �سَ َثَنا ُم�ْسِلُم ْبُن اإِْبَراِهيَم َقاَل: َحدَّ اٍر َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن َب�سَّ مَّ َثَنا حُمَ « َحدَّ الَوْجِه، َواإِ�ْسَناُدُه َلْي�َس ِبالَقِويِّ
حُّ ِمْن  ا�ٍس« : »وَهَذا ِعْنِدي اأَ�سَ ْعَناُه، »َومَلْ َيْذُكْر ِفيِه َعْن اْبِن َعبَّ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َنْحَوُه مِبَ لَّى اهللَّ ِبيِّ �سَ َعْن ُزَراَرَة ْبِن اأَْوَفى، َعِن النَّ

فقه املوازنات مفهومه، أهميته، مشروعيته، تطبيقاته الدعوية
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ِ َوَر�ُسوِلِه« .  ُل؟ َفَقاَل: »اإِمَياٌن ِباهللَّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم �ُسِئَل: اأَيُّ الَعَمِل اأَْف�سَ ِ �سَ وَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ
ُه �َساأََل  وٌر«)55(. وَعْن اأَِبي اأَُماَمَة اأَنَّ « ِقيَل: ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: »َحجٌّ َمْبُ ِ ِقيَل: ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: »اجِلَهاُد يِف �َسِبيِل اهللَّ
ُه َل ِعْدَل َلُه«)56(. وَعْن اأَِبي َبْكٍر  ْوِم َفاإِنَّ ُل؟ َقاَل: »َعَلْيَك ِبال�سَّ ِ �سلى اهلل عليه و�سلم اأَيُّ اْلَعَمِل اأَْف�سَ َر�ُسوَل اهللَّ
«)57(. ويف  ُل؟ َقاَل: »الَعجُّ َوالثَّجُّ ِبيَّ �سلى اهلل عليه و�سلم  �ُسِئَل: اأَيُّ احَلجِّ اأَْف�سَ يِق ر�سي اهلل عنه اأَنَّ النَّ دِّ ال�سِّ
هذا دللة على مراعاة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حلاجات ال�سائل، والإجابة مبا ينا�سبه، والأحاديث يف 
َواِب يِف َخرْيِ امْلُ�ْسِلِمنَي ِلْخِتَلِف  ا َوَقَع اْخِتَلُف اجْلَ َ هذا املعنى كثرية. ورحم اهلل النووي حني قال: “ َواإِنَّ
َعاِم اأَْكرَثُ َواأََهمُّ  َلِم َواإِْطَعاِم الطَّ اَجُة اإَِلى اإِْف�َساِء ال�سَّ َعنْيِ احْلَ ِريَن، َفَكاَن يِف اأََحِد امْلَْو�سِ ا�سِ اِئِل َواحْلَ َحاِل ال�سَّ
ِع اْلآَخِر اإَِلى اْلَكفِّ َعْن اإِيَذاِء امْلُ�ْسِلِمنَي  َل ِمْن اإِْهَماِلِهَما َوالتَّ�َساُهِل يِف اأُُموِرِهَما، َوَنْحِو َذِلَك. َويِف امْلَْو�سِ مِلَا َح�سَ
ثُّ َعَلى َتاأَلُِّف ُقُلوِب امْلُ�ْسِلِمنَي َواْجِتَماِع َكِلَمِتِهْم  ْم�َساُك َعِن اْحِتَقاِرِهْم َوِفيَها احْلَ اأو فعل مبا�سرة اأَْو �َسَبٍب َواْلإِ

ُل َذِلَك”)58(. ِهْم َوا�ْسِتْجَلِب َما ُيَح�سِّ َوَتَوادُّ
   ثانيا: موازنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بني املبادرة باإقامة حد ال�سرقة حالة احلرب، وما ميكن اأن 
يرتتب عليها من مفا�سد؛ كفرار ال�سارق اإلى العدو وما يرتتب على ذلك من مف�سدة اأ�سد، وبني النتظار 
اإلى العودة اإلى بلد اأهل الإ�سلم؛ لذلك وجه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سحابه ر�سي اهلل عنهم اإلى 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َيُقوُل: »َل ُتْقَطُع  لَّى اهللَّ ِبيَّ �سَ عدم اإقامة احلد حالة احلرب؛ فَعْن ُب�ْسِر ْبِن اأَْرَطاَة َقاَل: �َسِمْعُت النَّ
: َل  الأَْيِدي يِف الَغْزِو«)59(. قال الرتمذي رحمه اهلل: »َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعْنَد َبْع�ِس اأَْهِل الِعْلِم، ِمْنُهْم: الأَْوَزاِعيُّ

اِلٌح  َد ِبِه �سَ ِبيِع«. و�سححه احلاكم يف امل�ستدرك، برقم )2089-2090(، وقال َتَفرَّ ِر ْبِن َعِليٍّ َعِن الَهْيَثِم ْبِن الرَّ َحِديِث َن�سْ
َجاُه. َوَلُه �َساِهٌد ِمْن َحِديِث اأَِبي ُهَرْيَرَة. ْيَخنْيِ مَلْ ُيَخرِّ َرِة اإِلَّ اأَنَّ ال�سَّ اِد اأَْهِل اْلَب�سْ يُّ َوُهَو ِمْن ُزهَّ امْلُرِّ

اإِنَّ الإِمَياَن ُهَو الَعَمُل، رقم احلديث )25(، ورواه  َباُب َمْن َقاَل  ِكَتاُب الإميان،  55  - رواه البخاري يف �سحيحه، 
م�سلم يف �سحيحه، كتاب الإميان، باب بيان كون الإميان باهلل تعالى اأف�سل الأعمال رقم احلديث )83(.

ِد ْبِن اأَِبي َيْعُقوَب يِف َحِديِث اأَِبي اأَُماَمَة، يِف  مَّ 56  - رواه الن�سائي يف �سننه، كتاب ال�سيام، ِذْكُر اِلْخِتَلِف َعَلى حُمَ
اِئِم، رقم احلديث )2222(، و�سححه الألباين. ِل ال�سَّ َف�سْ

57  - )العج بالفتح رفع ال�سوت بالتلبية والثج: �سيلن دماء الهدى والأ�ساحي يقال ثجه يثجه ثجا وروى اأف�سل 
 ِ احلج: العج والثج(. م�سند الإمام ال�سافعي )284/1(. واحلديث رواه الرتمذي يف �سننه، كتاب اأَْبَواُب احَلجِّ َعْن َر�ُسوِل اهللَّ

ْحِر، رقم احلديث )827(، و�سححه الألباين. ْلِبَيِة َوالنَّ ِل التَّ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم، َباُب َما َجاَء يِف َف�سْ لَّى اهللَّ �سَ
58  - املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج، )11-10/2(.

ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم، َباُب َما َجاَء اأَْن َل ُتْقَطُع  لَّى اهللَّ ِ �سَ ُدوِد َعْن َر�ُسوِل اهللَّ 59  - رواه الرتمذي يف �سننه، كتاب اأَْبَواُب احْلُ
الأَْيِدي يِف الَغْزِو، رقم احلديث )1450(. قال الرتمذي: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب َوَقْد َرَواُه َغرْيُ اْبِن َلِهيَعَة ِبَهَذا الإِ�ْسَناِد َنْحَو َهَذا، 
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، َفاإَِذا َخَرَج الإَِماُم  اَفَة اأَْن َيْلَحَق َمْن ُيَقاُم َعَلْيِه احَلدُّ ِبالَعُدوِّ ؛ َمَ َرِة الَعُدوِّ َيَرْوَن اأَْن ُيَقاَم احَلدُّ ِف الَغْزِو ِبَح�ضْ
.)60(» اَبُه، َكَذِلَك َقاَل الأَْوَزاِعيُّ َقاَم احَلدَّ َعَلى َمْن اأَ�ضَ ِمْن اأَْر�ِض احَلْرِب َوَرَجَع اإَِلى َداِر الإِ�ْضَلِم اأَ

   ويعلل ابن القيم رحمه اهلل �ضبب عدم اإقامة احلد ف الغزو، ويذكر اأقوال الفقهاء وتطبيقات ال�ضحابة، 
َب َعَلْيِه َما ُهَو اأَْبَغ�ُض  تَّ ِ َتَعاَلى، َوَقْد َنَهى َعْن اإَقاَمِتِه ِف اْلَغْزِو؛ َخ�ْضَيَة اأَْن َيَتَ فيقول: » َفَهَذا َحدٌّ ِمْن ُحُدوِد اهللَّ
ْرَداِء  الدَّ َواأَُبو  ُعَمُر  َقاَلُه  َكَما  ًبا،  َوَغ�ضَ ًة  َحِميَّ ِباْلُ�ْضِرِكنَي  اِحِبِه  �ضَ وِق  حُلُ ِمْن  َتاأِْخرِيِه  اأَْو  َتْعِطيِلِه  ِمْن   ِ اهللَّ اإَلى 
اأَنَّ  َعَلى  اْلإِ�ْضَلِم  ُعَلَماِء  ِمْن  ُهْم  َوَغرْيُ َواْلأَْوَزاِعيُّ  َراْهَوْيِه  ْبُن  َواإِ�ْضَحاُق  اأَْحَمُد  َن�ضَّ  َوَقْد  ُهْم،  َوَغرْيُ َوُحَذْيَفُة 
دُّ َعَلى ُم�ْضِلٍم  ِرِه َفَقاَل: َل ُيَقاُم احْلَ َت�ضَ َرِقيِّ ِف ُمْ ، َوَذَكَرَها اأَُبو اْلَقا�ِضِم اْلِ ُدوَد َل ُتَقاُم ِف اأَْر�ِض اْلَعُدوِّ احْلُ
ُه،  َفَقاَل: َلْوَل اأَنِّ �َضِمْعت َر�ُضوَل  نَّ ْرَطاَة ِبَرُجٍل ِمْن اْلُغَزاِة َقْد �َضَرَق ِمَ ، َوَقْد »اأََتى ِب�ْضُر ْبُن اأَ ِف اأَْر�ِض اْلَعُدوِّ
: َوُهَو  ٍد اْلَْقِد�ِضيُّ مَّ ِ �ضلى اهلل عليه و�ضلم َيُقوُل: َل ُتْقَطُع اْلأَْيِدي ِف اْلَغْزِو َلَقَطْعت َيَدك«،... َوَقاَل اأَُبو ُمَ اهللَّ
ِباإِ�ْضَناِدِه َعْن اْلأَْحَو�ِض ْبِن َحِكيٍم َعْن  وٍر ِف �ُضَنِنِه  َحاَبِة ر�ضي اهلل عنهم، َرَوى �َضِعيُد ْبُن َمْن�ضُ اإْجَماُع ال�ضَّ
ا َوُهَو َغاٍز َحتَّى  ٍة َوَل َرُجٌل ِمْن اْلُ�ْضِلِمنَي َحدًّ ْن َل َيْجِلَدنَّ اأَِمرُي َجْي�ٍض َوَل �َضِريَّ ا�ِض اأَ اأَِبيِه َعْن ُعَمَر َكَتَب اإَلى النَّ
ْرَداِء ر�ضي اهلل عنه ِمْثُل َذِلَك.  اِر. َوَعْن اأَِبي الدَّ ْيَطاِن َفَيْلَحَق ِباْلُكفَّ ُة ال�ضَّ ْرَب َقاِفًل؛ ِلَئلَّ َتْلَحَقُه َحِميَّ َيْقَطَع الدَّ
ْمَر،  وِم، َوَمَعَنا ُحَذْيَفُة ْبُن اْلَيَماِن، َوَعَلْيَنا اْلَوِليُد ْبُن ُعْقَبَة، َف�َضِرَب اْلَ ا ِف َجْي�ٍض ِف اأَْر�ِض الرُّ َوَقاَل َعْلَقَمُة: ُكنَّ
ُكْم َفَيْطَمُعوا ِفيُكْم؟ .... َواأَْكَثُ َما ِفيِه  وَن اأَِمرَيُكْم َوَقْد َدَنْوُتْ ِمْن َعُدوِّ دُّ ُه، َفَقاَل ُحَذْيَفُة: اأََتُ َفاأََرْدَنا اأَْن َنِحدَّ
اِر، َوَتاأِْخرُي  وِقِه ِباْلُكفَّ ا ِمْن َحاَجِة اْلُ�ْضِلِمنَي اإَلْيِه، اأَْو ِمْن َخْوِف اْرِتَداِدِه َوحُلُ َلَحٍة َراِجَحٍة؛  اإمَّ دِّ ِلَ�ضْ َتاأِْخرُي احْلَ
ِد َواْلََر�ِض؛ َفَهَذا  رِّ َواْلَبْ ِع َوَعْن َوْقِت احْلَ اِمِل َواْلُْر�ضِ ُر َعْن احْلَ ِريَعُة، َكَما ُيوؤَخَّ دِّ ِلَعاِر�ٍض اأَْمٌر َوَرَدْت ِبِه ال�ضَّ احْلَ

َلَحِة اْلإِ�ْضَلِم اأَْوَلى)61(.  َلَحِة اْلَْحُدوِد؛ َفَتاأِْخرُيُه ِلَ�ضْ َتاأِْخرٌي ِلَ�ضْ
   ثالثا: موازنة النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم بني م�ضلحة عدم التعر�ض للمنافقني باأذى كقتل ونحوه؛ وبني 
مف�ضدة قتلهم اأو التعر�ض لهم باأذي، وال�ضبب خ�ضية �ضوء الفهم الذي رمبا يتبادر اإلى اأذهان الأعداء اأو 
ي�ضاع عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأنه يقتل اأ�ضحابه، على الرغم من �ضدة اإيذائهم للم�ضلمني، واإيقاع 
العداوة والتاآمر عليهم، فقارن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم بني ال�ضالح والفا�ضد، وترجح له الإبقاء عليهم 
وال�ضلحة  العامة  الإ�ضلم  م�ضلحة  بني  ووازن  وال�ضلمني،  الإ�ضلم  على  وخطرهم  باأ�ضمائهم  علمه  مع 
ِبيَّ �ضلى اهلل عليه و�ضلم َكاَن َيُكفُّ َعْن َقْتِل اْلَُناِفِقنَي - َمَع  الا�ضة؛ يقول ابن القيم رحمه اهلل: “ اأَنَّ النَّ
َحاَبُه؛ َفاإِنَّ َهَذا اْلَقْوَل  ًدا َيْقُتُل اأَ�ضْ مَّ ا�ِض َعْنُه، َوَقْوُلُهْم: اإنَّ ُمَ َلَحًة - ِلَئلَّ َيُكوَن َذِريَعًة اإَلى َتْنِفرِي النَّ َكْوِنِه َم�ضْ

ا. َوُيَقاُل ُب�ْضُر ْبُن اأَِبي اأَْرَطاَة اأَْي�ضً
60  - �ضنن التمذي، )53/4(.
61  - اإعلم الوقعني )14/3(.
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ْنِفرِي اأَْكَبُ ِمْن َمْف�َضَدِة َتْرِك َقْتِلِهْم،  ْن َدَخَل ِفيِه َوَمْن َلْ َيْدُخْل ِفيِه، َوَمْف�َضَدُة التَّ ُيوِجُب النُُّفوَر َعْن اْلإِ�ْضَلِم ِمَّ
النافقني  النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم عدم قتل  اْلَقْتِل”)62(. ويعلل  َلَحِة  َم�ضْ ِمْن  اأَْعَظُم  اأِْليِف  التَّ َلَحُة  َوَم�ضْ
َحاَبُه، فعن جابر بن عبداهلل ر�ضي اهلل عنه قال:  اأَ�ضْ َيْقُتُل  َكاَن  ُه  اأَنَّ ا�ُض  النَّ ُث  َيَتَحدَّ َل  والكف عنهم حتى 
وا، َوَكاَن ِمَن الَُهاِجِريَن  ِبيِّ �ضلى اهلل عليه و�ضلم، َوَقْد َثاَب َمَعُه َنا�ٌض ِمَن الَُهاِجِريَن َحتَّى َكُثُ “َغَزْوَنا َمَع النَّ
اِر،  ْن�ضَ : َيا َلْلأَ اِريُّ ًبا �َضِديًدا َحتَّى َتَداَعْوا، َوَقاَل الأَْن�ضَ اِريُّ َغ�ضَ َب الأَْن�ضَ اِريًّا، َفَغ�ضِ اٌب، َفَك�َضَع اأَْن�ضَ َرُجٌل َلعَّ
ِة؟  ِبيُّ �ضلى اهلل عليه و�ضلم، َفَقاَل: “ َما َباُل َدْعَوى اأَْهِل اجَلاِهِليَّ : َيا َلْلُمَهاِجِريَن، َفَخَرَج النَّ َوَقاَل الَُهاِجِريُّ
ِبيُّ �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »َدُعوَها  ، َقاَل: َفَقاَل النَّ اِريَّ ْخِبَ ِبَك�ْضَعِة الَُهاِجِريِّ الأَْن�ضَ ُثمَّ َقاَل: َما �َضاأُْنُهْم “ َفاأُ
اأََقْد َتَداَعْوا َعَلْيَنا، َلِئْن َرَجْعَنا اإَِلى اَلِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ الأََعزُّ  ِ ْبُن اأَُبيٍّ اْبُن �َضُلوَل:  َها َخِبيَثٌة« َوَقاَل َعْبُد اهللَّ َفاإِنَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َضلََّم:  ِبيُّ �ضَ ، َفَقاَل النَّ ِ ِ َهَذا اَلِبيَث؟ ِلَعْبِد اهللَّ ، َفَقاَل ُعَمُر: اأََل َنْقُتُل َيا َر�ُضوَل اهللَّ ِمْنَها الأََذلَّ

َحاَبُه«)63(. ُه َكاَن َيْقُتُل اأَ�ضْ ا�ُض اأَنَّ ُث النَّ »َل َيَتَحدَّ
   رابعا: موازنة النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم بني م�ضلحة هدم الكعبة واإقامتها على اأ�ضا�ض نبي اهلل اإبراهيم 
واإزالة عظمتها وحرمتها ف قلوب قوم قريبي عهد بالإ�ضلم، فرجح  ال�ضلم؛ وبني مف�ضدة هدمها  عليه 
 ُ م�ضلحة بقاء الكعبة على ما هي عليه، على مف�ضدة هدمها وما يتتب على ذلك من الفنت. “َلَّا َفَتَح اهللَّ
ُقْدَرِتِه  َمَع   - َذِلَك  ِمْن  َوَمَنَعُه  اإْبَراِهيَم،  َقَواِعِد  َعَلى  ِه  َوَردِّ اْلَبْيِت  َتْغِيرِي  َعَلى  َعَزَم  اإ�ْضَلٍم  َداَر  اَرْت  َو�ضَ َة  َمكَّ
َعَلْيِه - َخ�ْضَيُة ُوُقوِع َما ُهَو اأَْعَظُم ِمْنُه ِمْن َعَدِم اْحِتَماِل ُقَرْي�ٍض ِلَذِلَك ِلُقْرِب َعْهِدِهْم ِباْلإِ�ْضَلِم َوَكْوِنِهْم َحِديِثي 
ْجِل ُقْرِب  ا، َفَخ�ِضَي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأَْن َيُظنُّوا ِلأَ ُم اأَْمَر اْلَكْعَبِة ِجدًّ َعْهٍد ِبُكْفٍر”)64(. فقري�ض »َكاَنْت ُتَعظِّ
َلَحِة ِلأَْمِن اْلُوُقوِع  َ ِبَناَءَها ِلَيْنَفِرَد ِباْلَفْخِر َعَلْيِهْم ِف َذِلَك، َوُي�ْضَتَفاُد ِمْنُه َتْرُك اْلَ�ضْ ُه َغريَّ َعْهِدِهْم ِباْلإِ�ْضَلِم اأَنَّ
َلُحُهْم  ا ِفيِه اإِ�ضْ َتُه مِبَ ِف اْلَْف�َضَدِة، َوِمْنُه َتْرُك اإِْنَكاِر اْلُْنَكِر َخ�ْضَيَة اْلُوُقوِع ِف اأَْنَكَر ِمْنُه، َواأَنَّ اْلإَِماَم َي�ُضو�ُض َرِعيَّ
َلَحٌة  ْت َم�ضْ اِلُح اأَْو َتَعاَر�ضَ ِت اْلَ�ضَ وًل َما َلْ يكن مرما”)65(. في�ضتفاد من ذلك » اإَِذا َتَعاَر�ضَ َوَلْو َكاَن َمْف�ضُ
ِبيَّ �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأَْخَبَ  ؛ ِلأَنَّ النَّ َلَحِة َوَتْرِك اْلَْف�َضَدِة ُبِدَئ ِباْلأََهمِّ ْمُع َبنْيَ ِفْعِل اْلَ�ضْ َر اجْلَ َوَمْف�َضَدٌة َوَتَعذَّ
ُه  َلَحٌة، َوَلِكْن ُتَعاِر�ضُ ُ َعَلْيِه َو�َضلََّم َم�ضْ لَّى اهللَّ َها اإَِلى َما َكاَنْت َعَلْيِه ِمْن َقَواِعِد اإِْبَراِهيَم �ضَ اأَنَّ َنْق�َض اْلَكْعَبِة َوَردَّ

62  - اإعلم الوقعني )111/3(.
ِة، رقم احلديث )3257(، ورواه  63  - رواه البخاري ف �ضحيحه، كتاب الناقب، َباُب َما ُيْنَهى ِمْن َدْعَوِة اجَلاِهِليَّ

م�ضلم ف �ضحيحه،  كتاب الب وال�ضلة والآداب، باب ن�ضر الأخ ظالا اأو مظلوما، رقم احلديث )2584(.
64  - اإعلم الوقعني )12/3(. 

اأبو الف�ضل الع�ضقلن ال�ضافعي، )225/1(.  65  - فتح الباري �ضرح �ضحيح البخاري، اأحمد بن علي بن حجر 
ط/1379هـ، دار العرفة – بريوت.
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ْوَن  ِل اْلَكْعَبِة َفرَيَ َمْف�َضَدٌة اأَْعَظُم ِمْنُه َوِهَي َخْوُف ِفْتَنِة َبْع�ِض َمْن اأَ�ْضَلَم َقِريًبا، َوَذِلَك ِلَا َكاُنوا َيْعَتِقُدوَنُه ِمْن َف�ضْ
ِتِه َواْجِتَناُبُه َما َيَخاُف  اِلِح َرِعيَّ ُ َعَلْيِه َو�َضلََّم. َوِمْنَها: ِفْكُر َوِلِّ اْلأَْمِر ِف َم�ضَ لَّى اهللَّ َكَها �ضَ َتْغِيرَيَها َعِظيًما، َفَتَ
ُدوِد َوَنْحِو َذِلَك َوِمْنَها  َكاِة َواإَِقاَمِة احْلُ َة؛َكاأَْخِذ الزَّ ْرِعيَّ اأَْو ُدْنَيا اإِلَّ اْلأُُموَر ال�ضَّ َرٍر َعَلْيِهْم ِف ِديٍن  ِمْنُه َتَولُُّد �ضَ
�ُض ِلَا َيَخاُف َتْنِفرَيُهْم ِب�َضَبِبِه َما َلْ َيُكْن ِفيِه  ِة َوُح�ْضُن ِحَياَطِتِهْم،  َواأَْن َل َيْنِفُروا َوَل َيَتَعرَّ ِعيَّ َتاأَلُُّف ُقُلوِب الرَّ
اأهميته مبراعاة حلال  العمل مع  النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم هذا  ”)66(. ومن هنا ترك  �َضْرِعيٍّ اأَْمٍر  َتْرُك 
الدعوين وقربهم من ال�ضرك، ويعلل ذلك بقوله لأم الوؤمنني عائ�ضة: “ َيا َعاِئ�َضُة، َلْوَل اأَنَّ َقْوَمِك َحِديُثو 
َوِزْدُت ِفيَها  َوَباًبا َغْرِبيًّا،  َباًبا �َضْرِقيًّا،   : َباَبنْيِ َلَها  َوَجَعْلُت  ِباْلأَْر�ِض،  ْلَزْقُتَها  َفاأَ اْلَكْعَبَة،  َلَهَدْمُت  ِب�ِضْرٍك،  َعْهٍد 

َرْتَها َحْيُث َبَنِت اْلَكْعَبَة”)67(.  ْجِر، َفاإِنَّ ُقَرْي�ًضا اْقَت�ضَ َة اأَْذُرٍع ِمَن احْلِ �ِضتَّ
    ومن خلل ما �ضبق يت�ضح لنا مراعاة النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم للموازنة بني ال�ضالح والفا�ضد ف 

اأقواله واأفعاله، والأمثلة ف هذا الباب كثرية.

66  - النهاج �ضرح �ضحيح م�ضلم بن احلجاج )89/9(.
67  - رواه م�ضلم ف �ضحيحه، كتاب احلج، َباُب َنْق�ِض اْلَكْعَبِة َوِبَناِئَها )1333(.
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املطلب الثاين:  تطبيقات ال�صحابة لفقه املوازنات

   ال�ضحابة ر�ضوان اهلل عليهم هم خري القرون،  وقد حثنا ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم باتباع �ضنتهم، 
اللفاء  و�ضنة  ب�ضنتي  “فعليكم  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  فقال  على طريقتهم؛  وال�ضري  بهديهم،  والهتداء 
الهديني الرا�ضدين مت�ضكوا بها، وع�ضوا عليها بالنواجذ، واإياكم ومدثات الأمور؛ فاإن كل مدثة بدعة، 
وكل بدعة �ضللة”)68(. وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم فيهم اأي�ضا: “خري اأمتي القرن الذي بعثت فيهم”)69(. 
وقال عبد اهلل ابن عمر ر�ضي اهلل عنه: “من كان م�ضتنا فلي�ضنت مبن قد مات، اأولئك اأ�ضحاب ممد �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم كانوا خري هذه الأمة، اأبرها قلوبا، واأعمقها علما، واأقلها تكلفا، قوم اختارهم اهلل ل�ضحبة 
نبيه �ضلى اهلل عليه و�ضلم ونقل دينه، فت�ضبهوا باأخلقهم وطرائقهم، فهم اأ�ضحاب ممد �ضلى اهلل عليه 
اأنهم تلقوا ال�ضريعة من ر�ضول اهلل،  و�ضلم كانوا على الهدى ال�ضتقيم”)70(. وكانت خ�ضو�ضية ال�ضحابة 
ي ِبَل  َلقِّ : َنْوٌع ِبَوا�ِضَطٍة، َوَنْوٌع ِبَغرْيِ َوا�ِضَطٍة، َوَكاَن التَّ ي َعْنُه �ضلى اهلل عليه و�ضلم َعَلى َنْوَعنْيِ َلقِّ “َوَلَّا َكاَن التَّ
ِة َبْعَدُهْم  مَّ َحٍد ِمْن اْلأُ اِق، َوا�ْضَتْوَلْوا َعَلى اْلأََمِد، َفَل َطَمَع ِلأَ بَّ َباِت ال�ضَّ َحاِبِه الَِّذيَن َحاُزوا َق�ضَ َوا�ِضَطٍة َحظَّ اأَ�ضْ
َعْن  َعَدَل  َمْن  َواْلَُتَخلُِّف  اْلَقِومَي،  ِمْنَهاَجُهْم  َواْقَتَفى  اْلُ�ْضَتِقيَم،  َراَطُهْم  �ضِ َبَع  اتَّ َمْن  ُز  اْلُْبِ َوَلِكْن  اللَِّحاِق،  ِف 
َلِة َخرْيٍ َلْ  َلِل، َفاأَيُّ َخ�ضْ اِئُه ِف َبْيَداِء اْلََهاِلِك َوال�ضَّ َماِل، َفَذِلَك اْلُْنَقِطُع التَّ َطِريِقِهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت ال�ضِّ
اِفًيا  َياِة َعْذًبا �ضَ ِ َلَقْد َوَرُدوا َراأْ�َض اْلَاِء ِمْن َعنْيِ احْلَ �ْضَتْوَلْوا َعَلْيَها؟ َتاهللَّ َيُ ِة ُر�ْضٍد َلْ  َي�ْضِبُقوا اإَلْيَها؟ َواأَيُّ ُخطَّ
َواْلإِمَياِن،  ِباْلُقْراآِن  ِبَعْدِلِهْم  اْلُقُلوَب  َفَتُحوا  َمَقاًل،  َبْعَدُهْم  ِلأََحٍد  َيَدُعوا  َفَلْم  اْلإِ�ْضَلِم،  َقَواِعَد  ُدوا  َواأَيَّ ُزَلًل، 
َوَكاَن  اِفًيا،  ا �ضَ ِة َخاِل�ضً ُبوَّ اِة النُّ ِمْن ِم�ْضكَّ ْوُه  َتَلقَّ َما  اِبِعنَي  اإَلى التَّ َواأَْلَقْوا  اِن،  نَّ َوال�ضِّ ْيِف  ِبال�ضَّ َهاِد  ِباجْلِ َواْلُقَرى 
ِحيًحا َعاِلًيا، َوَقاُلوا:  يَل ، َعْن َربِّ اْلَعاَلِنَي �َضَنًدا �ضَ ِهْم �ضلى اهلل عليه و�ضلم ، َعْن ِجْبِ �َضَنُدُهْم ِفيِه َعْن َنِبيِّ
ُه َعَلْيُكْم، َفَجَرى  ُتُه َوَفْر�ضُ يَّ ُه َعَلْيَنا، َوِهَي َو�ضِ َنا َوَفْر�ضُ ُة َربِّ يَّ َنا اإَلْيَنا، َوَقْد َعِهْدَنا اإَلْيُكْم، َوَهِذِه َو�ضِ َهَذا َعْهُد َنِبيِّ
َتاِبُعو  �َضَلَك  ُثمَّ  اْلُ�ْضَتِقيَم،  َراَطُهْم  �ضِ اآَثاِرِهْم  َعَلى  َواْقَتُفوا  اْلَقِومِي،  ِمْنَهاِجِهْم  َعَلى  ِباإِْح�َضاٍن  َلُهْم  اِبُعوَن  التَّ
�ِضيَد”)71(. ولا كان لل�ضحابة هذه اليزة راأيُت اأن اأذكر تطبيقات لفقه الوازنات  اِبِعنَي َهَذا اْلَ�ْضَلَك الرَّ التَّ

68  - رواه اأبو داود ف �ضننه، ك ال�ضنة، باب ف لزوم ال�ضنة. )329/4( رقم 4609، ورواه التمذي ف �ضننه، ك 
العلم، باب ما جاء ف الأخذ بال�ضنة واجتناب البدع، )44/5(، رقم 2676، و�ضححه بن حبان )ا/178( رقم 5.

69  - رواه اأحمد ف م�ضنده )440/4( رقم 19967، وقال �شعيب الأرن�ؤوط: اإ�شناده �شحيح على �شرط ال�شيخني.
70  - حلية الأولياء، اأبو نعيم اأحمد بن عبد اهلل الأ�ضفهان، )305/1-306( دار الكتاب العربي، ط الرابعة/ 

1405هـ. 
71  - اإعلم الوقعني )5/1(. 
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من خالل �سريتهم املباركة، ومن ذلك ما يلي:
�أوال: موازنة ال�سديق بني ت�سيري جي�ش اأ�سامة الذي جهزه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم واملف�سدة     
املرتتبة على عدم ت�سيريه، فقد اختلف ال�سحابة يف تقدمي الأولويات وترتيب املهمات، لكن ح�سم ال�سديق 
هذا الأمر، وطلب ال�سديق من ال�سحابة اأن ين�سوا فكرة اإلغاء م�سروع و�سعه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم بنف�سه، وبنينّ لهم اأنه �سينفذ هذا الأمر حتى لو ت�سبب تنفيذه يف احتالل املدينة من قبل الأعراب 
واملرتدين، ووقف خطيبا وخاطب ال�سحابة بحقيقة ما عزم عليه، وقال: “والذي نف�ش اأبي بكر بيده، لو 
ظننت اأن ال�سباع تخطفني، لأنفذت بعث اأ�سامة كما اأمر به ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ولو مل يبق 
اأ�سامة خمالفا راأى  “لقد كان ال�سديق م�سيبا فيما عزم عليه من بعث  يف القرى غريي لأنفذته”)72(. 
كثري من ال�سحابة؛ لأن يف ذلك اأمرا من ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وقد اأثبتت الأيام والأحداث 
�سالمة راأيه و�سواب قراره الذي اعتزم تنفيذه”)73(. “و�سرح اهلل �سدر ال�سحابة لذلك، ومت�سكوا باأمر 
الر�سول الكرمي، وبذلوا امل�ستطاع لتحقيقه، فن�سرهم اهلل ورزقهم الغنائم، واألقى يف قلوب النا�ش هيبتهم، 
وكف عنهم كيدهم و�سرهم”)74(. فكان ذلك حفاظا على مكانة الإ�سالم واأ�سحابه، وعلمت الدنيا اأن اأهل 
ال�سديق  لفقه  ذلك  ويرجع  هيبتهم،  لهم  ، فحفظ  النبي  وفاة  من  الرغم  على  اأقوياء  زالوا  ما  الإ�سالم 

وتوفيقه يف موازنة الأمور. 
   وكذلك موازنة ال�سديق ر�سي اهلل عنه يف مانعي الزكاة يف عدم قتالهم وتاألفهم وبني قتالهم، وقد رجح 
“ي�ست�سري  ال�سديق قتالهم ؛ خوفا من انت�سار اأمرهم وزعزعة هيبة الدولة الإ�سالمية، وتثبيت اأركانها، 
ال�سديق اأ�سحابه يف معاملة مانعي الزكاة، فاأ�سار بع�ش اأ�سحابه -ومنهم الفاروق- باأن يرتكهم ويتاألفهم؛ 
حتى يتمكن الإميان من قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يزكون”)75(. فامتنع ال�سديق عن ذلك واأباه، قال له 
ار يف  عمر ر�سي اهلل عنه يا خليفة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم تاألف النا�ش وارفق بهم، فقال: “اأجبنّ
ار يف الإ�سالم، قد انقطع الوحي ومت الدين، اأينق�ش الدين واأنا حي؟ “)76(، وقال ال�سديق  اجلاهلية خونّ
قولته امل�سهورة: “واهلل لو منعوين عناقا كانوا يوؤدونها اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لقاتلتهم على 

72  - تاريخ الطربي )245/2(، البداية والنهاية )336/6(. 
73  - ال�سورى بني الأ�سالة واملعا�سرة �سـ83.

74  - ق�سة بعث جي�ش اأ�سامة، د/ ف�سل اإلهي، �سـ 36، دار بن حزم، بريوت، ط الثانية/ 1410هـ 2000م.
75  - البداية والنهاية )311/6(. 

76  - م�سكاة امل�سابيح، حممد بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي، ك املناقب، باب مناقب قري�ش. )313/3( رقم 
6025، حتقيق حممد نا�سر الدين الألباين، املكتب الإ�سالمي، بريوت، ط الثالثة/ 1405هـ  1985م.

فقه املوازنات مفهومه، أهميته، مشروعيته، تطبيقاته الدعوية
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قال عمر ر�سي اهلل عنه “فما هو اإل اأن راأيت اأن اهلل �سرح �سدر اأبي بكر ر�سي اهلل عنه بالقتال  منعها”، 
فعرفت اأنه احلق”)77(. ولقد كان “هذا املوقف من ال�سديق موقفا عمل على �سالمة هذا الدين، وبقائه 
الردة  مواجهة  يف  وقف  قد  ال�سديق  باأن  التاريخ  و�سهد  اجلميع  اأقر  وقد  واأ�سالته،  و�سفائه  نقائه  على 
الطاغية، وحماولة نق�ش عرى الإ�سالم عروة عروة، وا�ستحق ال�سديق ثناء امل�سلمني، ودعاءهم له اإلى اأن 

يرث اهلل الأر�ش ومن عليها”)78(.
اإقامة احلد وبني وقت تطبيق احلد، وحال املطبق عليه؛ ففي  الفاروق ر�سي اهلل عنه بني  ثانيا: موازنة 

حق  حفظ  مع  النا�ش،  حلال  مراعاة  وذلك  ال�سرقة،  حد  عنه  اهلل  ر�سي  الفاروق  يطبق  مل  املجاعة  عام 
قيِ يفيِ  اريِ اأَ�ْسَقَط اْلَقْطَع َعْن ال�سَّ اب ر�سي اهلل عنه  طَّ ُعَمر ْبن اخْلَ امل�سروق، وتغرمي املت�سبب بال�سرقة، فــ” 
: �َساأَْلت اأَْحَمَد ْبَن َحْنَبٍل َعْن َهَذا  يُّ ْعديِ ْذٍق َوَل َعاميِ �َسَنٍة. َقاَل ال�سَّ ، ... َقاَل: َل ُتْقَطُع اْلَيُد يفيِ عيِ َعاميِ امْلََجاَعةيِ
ي، ُقْلت: اإْن  ؟ َفَقاَل: اإي َلَعْمريِ هيِ أَْحَمَد: َتُقول بيِ ْخَلُة، َوَعاُم �َسَنٍة: امْلََجاَعُة، َفُقْلت ليِ ْذُق: النَّ يثيِ ، َفَقاَل: اْلعيِ ديِ احْلَ
 : يُّ ْعديِ ٍة. َقاَل ال�سَّ دَّ اَعٍة َو�سيِ ا�ُش يفيِ َمَ َك َوالنَّ اَجُة َعَلى َذليِ اَعٍة َل َتْقَطُعُه؟ َفَقاَل: َل، اإَذا َحَمَلْتُه احْلَ �َسَرَق يفيِ َمَ
ْلَمًة  ٍب اأَنَّ غيِ يهيِ َعْن اْبنيِ َحاطيِ �َساميِ ْبنيِ ُعْرَوَة َعْن اأَبيِ ٍب، .... َعْن هيِ ْلَمانيِ َحاطيِ ةيِ ُعَمَر يفيِ غيِ يَّ َوَهَذا َعَلى َنْحويِ َق�سيِ
ْحَمنيِ ْبنيِ  وا، َفاأَْر�َسَل اإَلى َعْبديِ الرَّ ْم ُعَمُر، َفاأََقرُّ هيِ َتى بيِ ْن ُمَزْيَنَة، َفاأَ َرُجٍل ميِ ي َبْلَتَعَة �َسَرُقوا َناَقًة ليِ بيِ ْبنيِ اأَبيِ اطيِ َ حليِ
ْم، َفَقاَل ُعَمُر: َيا  هيِ وا َعَلى اأَْنُف�سيِ َقرُّ ْن ُمَزْيَنَة َواأَ ٍب �َسَرُقوا َناَقَة َرُجٍل ميِ ْلَماَن َحاطيِ ٍب َفَجاَء ، َفَقاَل َلُه: اإنَّ غيِ َحاطيِ
ُكْم  يِ َلْوَل اأَينيِّ اأَْعَلُم اأَنَّ ُهْم ُعَمُر ، ُثمَّ َقاَل: اأََما َواهللَّ ْم َردَّ هيِ ا َولَّى بيِ َيُهْم، َفَلمَّ ْلتيِ اْذَهْب َفاْقَطْع اأَْيديِ رُي ْبَن ال�سَّ َكثيِ
يِ اإَذا  َيُهْم، َوَامْيُ اهللَّ ُ َعَلْيهيِ َحلَّ َلُه َلَقَطْعت اأَْيديِ َم اهللَّ يُعوَنُهْم ، َحتَّى اإنَّ اأََحَدُهْم َلْو اأََكَل َما َحرَّ ُلوَنُهْم َوُتيِ َت�ْسَتْعميِ
اَئٍة، َقاَل ُعَمُر:  اأَْرَبعيِ ميِ ْنك َناَقُتك؟ َقاَل: بيِ يَدْت ميِ َكْم اأُريِ ُّ بيِ ُعَك، ُثمَّ َقاَل: َيا ُمَزينيِ َك َغَراَمًة ُتوجيِ َمنَّ مَلْ اأَْفَعْل َلأَُغريِّ

اَئٍة”)79(. هيِ َثَماينيِ ميِ اْذَهْب َفاأَْعطيِ
   وكذلك وازن الفاروق ر�سي اهلل عنه بني بقاء خالد بن الوليد ر�سي اهلل عنه على راأ�ش اجليو�ش على 
الرغم من اخلدمة اجلليلة التي يقدمها لالإ�سالم وامل�سلمني، وانت�ساراته والبالء احل�سن الذي قدمه، وبني 
افتتان النا�ش به، ورمبا يتبادر اإلى معتقدات البع�ش اأن الن�سر �سببه خالد، ويتنا�سون اأن النا�سر هو اهلل 
؛ حيث قد اأعجب النا�ش من �سجاعته وذكائه وبراعته احلربية، وكادوا يفتنون به، وهنا وازن الفاروق بني 
امل�سلحة العامة وبني ال�سرر اخلا�ش، ورجح امل�سلحة العامة ، فقام بعزل خالد ر�سي اهلل عنه وبنينّ �سبب 
َياَنٍة،  ًدا ر�سي اهلل عنه َعْن �ُسْخَطٍة َوَل خيِ ْل َخاليِ : اإيِينيِّ مَلْ اأَْعزيِ اريِ العزل، و”َكَتَب ُعَمُر ر�سي اهلل عنه اإيَِلى اْلأَْم�سَ

- رواه البخاري يف �سحيحه، ك الزكاة، باب اأخذ العناق يف ال�سدقة، رقم )1400(.   77
- املرت�سى للندوي �سـ 72.  78

- اإعالم املوقعني )17/3(.  79
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َك  يِ اإيِنَّ ُع”)80(. وقال خلالدر�سي اهلل عنه : “َواهللَّ انيِ َ ُهَو ال�سَّ هيِ ، َفاأَْحَبْبُت اأَْن َيْعَلُموا اإيِنَّ اهللَّ ُنوا بيِ ا�َش ُفتيِ نَّ النَّ َوَلكيِ
يٌب، َوَلْن َتْعَمَل ليِ َبْعَد اْلَيْوميِ على �سيء”)81(.  فكانت موازنة الفاروق ر�سي اهلل  بيِ َك اإلَّ حَلَ مٌي، َواإيِنَّ َعَليَّ َلَكريِ

عنه حكيمة م�سددة موفقة، راعى فيها امل�سالح واملفا�سد، مع و�سعه يف العتبار مقا�سد ال�سرع.
   وكذلك موازنة الفاروق ر�سي اهلل عنه بني احلكم وبني تطبيقه، مراعيا الواقع والظروف والعلة التى 
روعي فيها تطبيق احلكم، وذلك يف عدم اإعطاء املوؤلفة قلوبهم من م�سارف الزكاة. وال�سبب اأن اهلل اأظهر 
ْم،  هيِ ، َوَلَعلَُّهْم مَلْ َيْحَتاُجوا اإَلى اإْعَطائيِ َفةيِ كيِ ُعَمَر َوُعْثَماَن اإْعَطاَء امْلُوؤَلَّ رَتْ �ْسُخ بيِ الدين وقمع الكفار، “َوَل َيْثُبُت النَّ
ْم  ْفُع اإَلْيهيِ ْم، َفاَل َيُجوُز الدَّ ْفُع اإَلْيهيِ ْم َجاَز الدَّ ا اإْن اْحَتاَج اإَلْيهيِ . َفاأَمَّ هيِ �ُسُقوطيِ ، َل ليِ اَجةيِ اإَلْيهيِ َعَدميِ احْلَ َك ليِ ُكوا َذليِ َفرَتَ

.)82(” اَجةيِ اإلَّ َمَع احْلَ
نف�سه عن اخلالفة  بخلع  الثوار  تلبية مطلب  مف�سدة  بني  عنه  اهلل  ر�سي  عفان  بن  عثمان  موازنة  ثالثا: 

واإطفاء نار الفتنة املوؤقت، وبني م�سلحة بقائه فيها ومت�سكه مبن�سب اخلالفة واملحافظة على �سالحية 
ومكانة املن�سب. فلما طلب منه اأن يخلع نف�سه من اخلالفة باأن يرتكها واإل قتله الثوار؛ وذلك ملا حدثت 
الفتنة، رف�ش ب�سدة اأن يخلع نف�سه من اخلالفة ور�سي اأن يقتل فيموت �سهيدا ؛ وذلك حرا�سة للدين، حتى 

ل تكون اخلالفة األعوبة يف اأيدي النا�ش، واأراد اأن ي�سحي بنف�سه يف �سبيل ذلك.
   ففي عدم اإجابته ر�سي اهلل عنه الثوار اإلى خلع نف�سه من اخلالفة؛ لأنه لو اأجاب اخلارجني اإلى خلع نف�سه 
الفو�سى  ال�ساعني يف الأر�ش ف�سادا، ول�سادت  اأيدي املفتونني  األعوبة يف  لأ�سبح من�سب الإمامة العظمى 
واختل نظام البالد، ولكان ذلك ت�سليطا للرعاع والغوغاء على الولة واحلكام، لقد كانت نظرة عثمان ر�سي 
اهلل عنه بعيدة الغور، فلو اأجابهم اإلى ما يريدون ل�سن بذلك �سنة، وهي: كلما كره قوم اأمريهم خرجوا عليه 
فخلعوه، ولأ�سبح باأ�ش الأمة بينها ، و�سغلها بنف�سها عن اأعدائها، وذلك اأقرب ل�سعفها وانهيارها، على اأنه 
مل يجد �سوى نف�سه يفدي بها الأمة ، ويحفظ كيانها وبنيانها من الت�سدع ، ويدعم بهذا الفداء نظامها 
الجتماعي، ويحمي �سلطانها الذي ت�سا�ش به من اأن ميتد اإليه العبث والفو�سى، ومما ل�سك فيه اأن هذا 
ال�سنع من عثمان ر�سي اهلل عنه ،كان اأعظم واأقوى ما ي�ستطيع اأن يفعله رجل األقت الأمة مقاليدها اإليه، 

- البداية والنهاية، اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الب�سري ثم الدم�سقي، )93/7(، حتقيق:   80
علي �سريي، دار اإحياء الرتاث العربي، ط1/ 1408، هـ - 1988م.

- املرجع ال�سابق )93/7(.  81
- املغني لبن قدامة، اأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقد�سي ثم   82
الدم�سقي احلنبلي، ال�سهري بابن قدامة املقد�سي، )475/6( بت�سرف وتقدمي وتاأخري، مكتبة القاهرة، ط/1388هـ - 

1968م.
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اإذ جلاأ اإلى اأهون ال�سرين واأخف ال�سررين ؛ ليدعم بهذا الفداء نظام اخلالفة و�سلطانها)83(. 
   وكذلك موازنته ر�سي اهلل عنه بني م�سلحة درء الفتنة املرتتبة على حماية اخلليفة، وبني مف�سدة ما ينتج 
عن ذلك من اإراقة الدماء، وترجح لديه اأن يكف ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم ر�سي اهلل عنهم ر�سي اهلل 
عنهم ر�سي اهلل عنهم ر�سي اهلل عنهم ر�سي اهلل عنهم ر�سي اهلل عنهم ر�سي اهلل عنهم ر�سي اهلل عنهم 
ر�سي اهلل عنهم الذين جاءوا للدفاع عنه واأن ين�سرفوا اإلى بيوتهم، فرجح اأن ميوت �سهيدا مظلوما على 
اأن يت�سبب يف وقوع القتتال ، ويكون �سببا يف قتل امرئ م�سلم، فوازن ورجح امل�سلحة العامة على اخلا�سة؛ 
اريِ ر�سي اهلل عنهم- َوَكاُنوا  يَن َواْلأَْن�سَ ريِ ْن امْلَُهاجيِ اريِ ميِ ْنَدُه يفيِ الدَّ ينيِ عيِ لَّذيِ فقد “َقاَل ُعْثَماُن ر�سي اهلل عنه ليِ
َواأَُبو  �َسنْيُ ، َوَمْرَواُن ،  �َسُن َواحْلُ َبرْييِ ، َواحْلَ يِ ْبُن الزُّ يِ ْبُن ُعَمَر ، َوَعْبُد اهللَّ ْم َعْبُد اهللَّ يهيِ اَئٍة، فيِ ميِ ْن �َسْبعيِ يًبا ميِ َقريِ
َم َعَلى َمْن ليِ َعَلْيهيِ َحقٌّ اأَْن  ، َوَلْو َتَرَكُهْم مَلََنُعوُه ، َفَقاَل َلُهْم: اأُْق�سيِ يهيِ ْن َمَواليِ ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنهم، َوَخْلٌق ميِ
: َمْن اأَْغَمَد  هيِ يقيِ َرقيِ رٌي، َوَقاَل ليِ ْم َجمٌّ َغفيِ هيِ َحاَبةيِ َواأَْبَنائيِ ْن اأَْعَيانيِ ال�سَّ ْنَدُه ميِ ، َوعيِ هيِ ليِ َق اإيَِلى َمْنزيِ َيُكفَّ َيَدُه ، َواأَْن َيْنَطليِ
َك اأَنَّ ُعْثَماَن ر�سي  ٍج، َوا�ْسَتدَّ اْلأَْمُر، َوَكاَن �َسَبُب َذليِ ْن َخاريِ َي ميِ َد القتال من داخل، َوَحميِ . َفرَبُ �َسْيَفُه َفُهَو ُحرٌّ
يِ  يِ رجاء موعوده، و�سقا اإيَِلى َر�ُسوليِ اهللَّ أَْمريِ اهللَّ هيِ ، َفا�ْسَت�ْسَلَم ليِ ابيِ اأََجليِ َ اهلل عنه َراأَى يفيِ امْلََناميِ ُروؤَْيا َدلَّْت َعَلى اْقرتيِ

نَي اأََراَد اأَُخوُه َقْتَلُه”)84(. ُ َعَلْيهيِ َو�َسلََّم ؛ وليكون خري ابني اآَدَم َحْيُث َقاَل حيِ لَّى اهللَّ �سَ
التنازل عن حقه يف اخلالفة ملعاويةر�سي     وكذلك موقف احل�سن بن على ر�سي اهلل عنه يف م�سلحة 
اهلل عنه؛ حلقن دماء امل�سلمني ، وجلمع الكلمة وتوحيد ال�سف، على الحتفاظ باخلالفة، فقدم امل�سلحة 

العامة على اخلا�سة. 
   وكذلك موازنة اأن�ش بن مالك ر�سي اهلل عنه بني ال�سدوع باحلق يف وجه احلجاج عند �سلطان جائر، وبني 
يد  مف�سدة ما يرتتب على ذلك من تعدٍّ على حقوق الآخرين، فقدم امل�سلحة العامة على اخلا�سة؛ يقول َيزيِ
اُج:  جَّ ٍك ، َفَقاَل احْلَ ، َفَجاَء اأََن�ُش ْبُن َماليِ َ اْبنيِ اْلأَ�ْسَعثيِ ا�َش َلَياليِ �ُش النَّ اجيِ َوُهَو َيْعريِ جَّ ريِ َمَع احْلَ “ُكْنَت يفيِ اْلَق�سْ
ي َنْف�ُش  ، اأََما َوالَّذيِ ًة َمَع اْبنيِ اْلأَ�ْسَعثيِ ، َوَمرَّ َبرْييِ ًة َمَع اْبنيِ الزُّ ، َوَمرَّ ًة َمَع َعليِيٍّ ، َمرَّ َتيِ اٌل يفيِ اْلفيِ يُث، َجوَّ ي َيا َخبيِ هيِ
ي  َك َكَما ت�ستاأ�سل ال�سمغة، ولأجردنك كما ترد ال�سب. قال: يقول اأن�ش: اإياي َيْعنيِ َلنَّ هيِ َلأَ�ْسَتاأْ�سيِ َيديِ اجيِ بيِ جَّ احْلَ
َلى  ْعَناُه اإيِ اُج ، َفَخَرَج اأََن�ٌش َفَتبيِ جَّ َل احْلَ َجَع اأََن�ٌش، َو�ُسغيِ ُ �َسْمَعَك، َقاَل: َفا�ْسرَتْ مَّ اهللَّ ي، اأَ�سَ اَك اأَْعنيِ رُي؟ َقاَل اإيِيَّ اْلأَميِ
، َفَقاَل: َلْوَل اأَينيِّ ذكرت ولدي - ويف رواية لول اأين ذكرت اأولدي ال�سغار - وخفته عليهم ما باليت  ْحَبةيِ الرَّ

اأي قتل اأقتل، ولكلمته بكالم يف مقامي هذا ل ي�ستخفني َبْعَدُه اأََبًدا. 
اإلى  اإليه احلجاج، فكتب عبد امللك  امْلَليِكيِ ي�سكو  َعْبديِ  اإيَِلى  َبَعَث  اأََن�ًسا  اأَنَّ  ا�ٍش:  َعيَّ ْبُن  َبْكريِ  اأَُبو  َذَكَر 

83  - حتقيق موقف ال�سحابة من الفتنة )474/1(.
- البداية والنهاية )203/7(.  84
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اه وقبل يده ورجله، واإل حل بك مني ما  احلجاج كتابًا فيه ) جاءك كتابي هذا فقم اإلى اأبي حمزة فرت�سنّ
ت�ستحقه( ، فلما جاء كتاب عبد امللك اإلى احلجاج بالغلظة وال�سدة، فاعتذر احلجاج لأن�ش”)85(. 

ومواقف ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم يف هذا الباب كثرية، اكتفى مبا ذكرت.

- البداية والنهاية )108/9( باخت�سار وت�سرف ي�سري.  85
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�ملطلب �لثالث: تطبيقات �ل�صلف �ل�صالح لفقه �ملو�زنات

اأهل القرون الثالثة  اإلى  اأطلق لفظ )ال�سلف ال�سالح( فاإنه ين�سرف  اإذا  اأنه     احلق الذي ل مرية فيه 
امْلَْح�شيِ  �ْساَلميِ  اْلإيِ بيِ ُكوَن  “امْلَُتَم�سيِّ القرون،  خري  باأنهم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  و�سفهم  التي  الفا�سلة، 
َجى؛  يُح الدُّ ابيِ ْنُهْم اأَْعاَلُم اْلُهَدى؛ َوَم�سَ وَن، َوميِ ُ احليِ َهَداُء َوال�سَّ يُقوَن َوال�سُّ ديِّ ْم ال�سيِّ يهيِ ، َوفيِ ْوبيِ اليِ�شيِ َعْن ال�سَّ اخْلَ
ْن  َر َمْن َكاَن ميِ َفُقوا اأَنَّ اآخيِ ”)86(؛ قال �سيخ الإ�سالم رحمه اهلل: »َواتَّ ليِ امْلَْذُكوَرةيِ ائيِ بيِ امْلَاأُْثوَرةيِ َواْلَف�سَ اأُوُلوا امْلََناقيِ
َدُع ُظُهوًرا  ، َويفيِ َهَذا اْلَوْقتيِ َظَهَرتيِ اْلبيِ اَئَتنْييِ يَن َوميِ �ْسريِ ْن ُيْقَبُل َقْوُلُه َمْن َعا�َش اإيَِلى ُحُدوديِ اْلعيِ َّ نَي مميِ عيِ اأَْتَباعيِ التَّابيِ
 ، اْلُقْراآنيِ َخْلقيِ  بيِ َيُقوُلوا  ليِ ْلميِ  اْلعيِ ْهُل  اأَ َن  َواْمُتحيِ ُرُءو�َسَها،  َفُة  اْلَفاَل�سيِ َوَرَفَعتيِ  َنَتَها،  اأَْل�سيِ َلُة  امْلُْعَتزيِ ْطَلَقتيِ  َواأَ ًيا،  َفا�سيِ
، َوَظَهَر َقْوُلُه �سلى اهلل عليه و�سلم: “ُثمَّ  يًدا، َومَلْ َيَزليِ اْلأَْمُر يفيِ َنْق�شٍ اإيَِلى اْلآنيِ ا �َسديِ ً تيِ اْلأَْحَواُل َتَغريُّ َ َوَتَغريَّ

ُ امْلُ�ْسَتَعاُن “)87(.  ، َواهللَّ ًنا َحتَّى َي�ْسَمَل اْلأَْقَواَل َواْلأَْفَعاَل َوامْلُْعَتَقَداتيِ ُب” ُظُهوًرا َبييِّ َيْف�ُسو اْلَكذيِ
ال�سبق  ولي�ش  �سبيلهم.  اتباع  فيجب  �سواه،  دون  للحق  املتعني  ال�سبيل  الثالثة هو  القرون  ف�سبيل 
الزمني كافًيا يف تعيني ال�سلف؛ بل ل بد اأن ي�ساف اإلى هذا ال�سبق الزمني موافقة الراأي للكتاب وال�سنة 
ا وروًحا، فمن خالف راأيه الكتاب وال�سنة، فلي�ش ب�سلفي واإن عا�ش بني ظهراين ال�سحابة والتابعني)88(.  ن�سً
وهم اأهل ال�سنة واجلماعة، وهم الطائفة املن�سورة، والفرقة الناجية، الذين يتم�سكون بكتاب اهلل و�سنة 
َن  ميِ ُلوَن  وَّ اْلأَ ُقوَن  ابيِ “َوال�سَّ تعالى:  ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، قال  و�سلم على فهم  ر�سوله �سلى اهلل عليه 
َتَها  ِري حَتْ اٍت َتْ وا َعْنُه َواأََعدَّ َلُهْم َجنَّ ُ َعْنُهْم َوَر�سُ َي اللَّ َبُعوُهْم ِباإِْح�َساٍن َر�سِ ِذيَن اتَّ اِر َوالَّ امْلَُهاِجِريَن َواْلأَْن�سَ
يُم« )89(. فيكفيهم �سرفا اأن اهلل ر�سي عنهم، واأعد لهم جنات  َك اْلَفْوُز اْلَعظيِ يَها اأََبًدا َذليِ يَن فيِ ديِ اْلأَْنَهاُر َخاليِ

تري من حتتها الأنهار.
   وملا كان لل�سلف هذا الف�سل اأحببت اأن اأذكر بع�ش التطبيقات العملية لفقه املوزانات من خالل فهمهم 

ملقا�سد ال�سريعة، ومن املواقف التي تذكر يف هذا الباب ما يلي:
   �أوال: موازنة الإمام مالك رحمه اهلل بني م�سلحة توحيد النا�ش يف كل الأقطار على كتاب واحد وهو كتاب 
املوطاأ حيث يجمعهم يف اآرائهم الفقهيه، وبني مف�سدة الت�سييق عليهم وما ينتج عن ذلك من وقوع بع�ش 

- مموع الفتاوي، )159/3باخت�سار(.   86
- فتح الباري، )6/7(.  87

عكاظ  مكتبات  �سركة  ن�سر  �ش52،  اجلليند،  ال�سيد  حممد  د/  التاأويل،  وق�سية  تيمية  ابن  الإمام  انظر:   -  88
ط1403/3 هـ/ 1983 م.

- �سورة التوبة، الآية: 100.  89



15061507

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

الفت، فرجح م�سلحة التي�سري ورفع احلرج عنهم بحمل النا�ش على مذهبه واحرتم اآراء العلماء املعتربين 
ي  ْثُتُه، َو�َساأََلنيِ وُر َدَعاينيِ َفَدَخْلُت َعَلْيهيِ َفَحدَّ ما دام يف الأمر �سعة؛ يقول َماليِك ْبن اأََن�ٍش »مَلَّا َحجَّ اأَُبو َجْعَفٍر امْلَْن�سُ
ْبَعُث اإيَِلى  اأَ - َفُيْن�َسُخ ُن�َسًخا، ُثمَّ اأَ ي امْلَُوطَّ ْعَتَها - َيْعنيِ ي َو�سَ تيِ هيِ الَّ َك َهذيِ ُكُتبيِ َفاأََجْبُتُه، َفَقاَل: اإيِينيِّ َقْد َعَزْمُت اأَْن اآُمَر بيِ
هيِ ، َوَيَدُعوَن َما  ْوَن اإيَِلى َغرْييِ يَها َل َيَتَعدَّ ا فيِ َ ْنَها ُن�ْسَخًة ، َواآُمُرُهْم اأَْن َيْعَمُلوا مبيِ نَي ميِ اريِ امْلُ�ْسليِميِ ْن اأَْم�سَ ٍر ميِ �سْ ُكليِّ ميِ
رَي  ْلَمُهْم ، َقاَل: َفُقْلُت: » َيا اأَميِ يَنةيِ َوعيِ ْهليِ امْلَديِ َواَيَة اأَ ْلميِ ريِ َل اْلعيِ ؛ َفاإيِينيِّ َراأَْيُت اأَ�سْ ْلميِ امْلُْحَدثيِ ْن َهَذا اْلعيِ َك ميِ َوى َذليِ �سيِ
ا  َ َواَياٍت ، َواأََخَذ ُكلُّ َقْوٍم مبيِ يَث ، َوَرَوْوا ريِ ُعوا اأََحاديِ يُل، َو�َسميِ ْم اأََقاويِ ا�َش َقْد �َسَبَقْت اإيَِلْيهيِ نَي، َل َتْفَعْل ؛ َفاإيِنَّ النَّ نيِ امْلُوؤْميِ
ُهْم،  ُ َعَلْيهيِ َو�َسلََّم َوَغرْييِ لَّى اهللَّ يِ �سَ َحابيِ َر�ُسوليِ اهللَّ ا�شيِ ؛ اأَ�سْ اَلفيِ النَّ َن اْختيِ هيِ ميِ ، َوَداُنوا بيِ هيِ ُلوا بيِ ْم َوَعميِ �َسَبَق اإيَِلْيهيِ
ي َلْو  ْم، َفَقاَل: َلَعْمريِ هيِ أَْنُف�سيِ ا�َش َوَما ُهْم َعَلْيهيِ َوَما اْخَتاَر ُكلُّ اأَْهليِ َبَلٍد ليِ يٌد، َفَدعيِ النَّ ا اْعَتَقُدوُه �َسديِ ُهْم َعمَّ َواإيِنَّ َردَّ

َم«)90(. َْن َفهيِ افيِ مليِ ، َوَهَذا َغاَيٌة يفيِ اْلإيِْن�سَ هيِ َك َلأََمْرُت بيِ ي َعَلى َذليِ َطاَوْعَتنيِ
   ثانيا: موازنة �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل بني ترك التتار ي�سربون اخلمور، وبني الإنكار عليهم 
؛ فقارن بني م�سلحة ومف�سدة، امل�سلحة نهيهم عن الوقوع يف املنكر، واملف�سدة لو نهاهم لن�سغلوا بهتك 
�سيخ  نهى  اأكرب منه  الوقوع يف منكر  ت�سغلهم عن  فلما كانت اخلمر  اأو �سفك دمائهم،  امل�سلمني  اأعرا�ش 
ْعت �َسْيَخ اْلإيِ�ْساَلميِ  الإ�سالم اأ�سحابه من الإنكار عليهم. ويف هذا ال�سدد يقول ابن القيم رحمه اهلل: »َو�َسميِ
ْنُهْم  ميِ َقْوٍم  بيِ َتاريِ  التَّ َزَمنيِ  يفيِ  ي  َحابيِ اأَ�سْ َوَبْع�ُش  اأََنا  َمَرْرت  َيُقوُل:  يَحُه،  ريِ �سَ َر  َوَنوَّ ُروَحُه   ُ اهللَّ �َش  َقدَّ َة  يَّ َتْيميِ اْبَن 
دُّ َعْن  َها َت�سُ أَنَّ ْمَر ليِ ُ اخْلَ َم اهللَّ ا َحرَّ َ ، َوُقْلت َلُه: اإنَّ ْنَكْرت َعَلْيهيِ ي، َفاأَ ْم َمْن َكاَن َمعيِ ْمَر، َفاأَْنَكَر َعَلْيهيِ َي�ْسَرُبوَن اخْلَ
ةيِ َواأَْخذيِ اْلأَْمَواليِ َفَدْعُهْم«)91(. يَّ ريِّ ْمُر َعْن َقْتليِ النُُّفو�شيِ َو�َسْبييِ الذُّ ُهْم اخْلَ دُّ ، َوَهوؤَُلءيِ َي�سُ اَلةيِ يِ َوَعْن ال�سَّ ْكريِ اهللَّ ذيِ

   وكذلك موازنة �سيخ الإ�سالم يف حمنة القول بخلق القراآن بني الدين والنف�ش، فقارن بني بقاء نف�سه 
العامة على اخلا�سة، و�سحى  النا�ش، فقدم امل�سلحة  اأنظار  الدين والدعوة؛ حيث كان حمط  وم�سلحة 
مب�سلحته اخلا�سة والأخذ بالرخ�سة وم�سلحة حماية الدين والذب عنه، وهذا يتعلق بامل�سلحة العامة؛ 
قيِّ اإيَِلى  يقيِ احْلَ ، َفاأََزاُغوُه َعْن َطريِ َلةيِ َن امْلُْعَتزيِ ذكر بع�ش املورخني » اأنَّ امْلَاأُْموَن َكاَن قد ا�ستحوذ َعَلْيهيِ َجَماَعٌة ميِ
َخْلقيِ القراآن ونفي ال�سفات عن اهلل عزوجل. قال البيهقي: ومل يكن يف اخللفاء  ُنوا َلُه اْلَقْوَل بيِ ، َوَزيَّ ليِ اْلَباطيِ
ال�سلف ومنهاجهم، فلما ول هو اخلالفة اجتمع  اإل على مذهب  العبا�ش خليفة  اأمية وبني  قبله من بني 
َبْغَداَد  بيِ هيِ  بيِ َنائيِ اإيَِلى  اإلى طر�سو�ش لغزو الروم، فكتب  به هوؤلء فحملوه على ذلك وزينوا له، واتفق خروجه 
هيِ  َر ُعُمريِ ا�ش اإلى اْلَقْوليِ بخلق القراآن، واتفق له ذلك اآخيِ ُمُرُه اأَْن َيْدُعَو النَّ َعٍب َياأْ يَم ْبنيِ ُم�سْ ْبَراهيِ اإيِ�ْسَحاَق ْبنيِ اإيِ

- جامع بيان العلم وف�سله، اأبو عمر يو�سف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عا�سم النمري القرطبي،   90
)532/1(، حتقيق: اأبي الأ�سبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية ال�سعودية، ط1414/1 هـ - 1994م.

- اإعالم املوقعني )13/3(.  91
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ةيِ  مَّ ئيِ ْن اأَ َتاُب َكَما َذَكْرَنا ا�ْسَتْدَعى َجَماَعًة ميِ َل اْلكيِ ا َو�سَ . َفَلمَّ اَئَتنْييِ َ َع�ْسَرَة َوميِ ْن �َسَنةيِ َثَماينيِ �ُسُهوٍر ميِ هيِ بيِ َقْبَل َمْوتيِ
ْربيِ َوَقْطعيِ اْلأَْرَزاقيِ فاأجاب اأكرثهم مكرهني، وا�ستمر  ال�سَّ َدُهْم بيِ َك َفاْمَتَنُعوا، َفَتَهدَّ يثيِ َفَدَعاُهْم اإيَِلى َذليِ ديِ احْلَ
ُد ْبُن نوح اجلند ي�سابوري، فحمال على بعري و�سريا  مَّ َك اْلإيَِماُم اأَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل، َوحُمَ على المتناع من َذليِ
الرحبة  ا كانا ببالد  َفَلمَّ ٍد  َواحيِ رٍي  َبعيِ َعَلى  َمٍل  حَمْ َلنيِ يفيِ  ُمَتَعاديِ َدانيِ  ُمَقيَّ َوُهَما  َك،  َذليِ بيِ هيِ  اأَْمريِ َعْن  يَفةيِ  ليِ اخْلَ اإيَِلى 
ٍر، َف�َسلََّم َعَلى اْلإيَِماميِ اأَْحَمَد َوَقاَل َلُه: َيا َهَذا  ُر ْبُن َعاميِ ْم ُيَقاُل َلُه َجابيِ هيِ اديِ ْن ُعبَّ َن اْلأَْعَرابيِ ميِ جاءهما َرُجٌل ميِ
اإليه  اأَْن تيبهم اإلى ما يدعونك  اَك  َفاإيِيَّ اْلَيْوَم  ا�شيِ  �ُش النَّ َراأْ َك  نَّ َواإيِ ْم،  َعَلْيهيِ ا�شيِ فال تكن �سوؤمًا  ُد النَّ َوافيِ َك  اإيِنَّ
َوَبْيَ  َبْيَنَك  ِبْ َعَلى َما اأنت فيه، فاإنه َما  َ َفا�سْ بُّ اللَّ ْن ُكْنَت حُتِ َواإِ فيجيبوا، فتحمل اأوزارهم يوم القيامة، 
ى  قوَّ وكان كالمه مما  اأحمد:  قال  �ْسَت ع�ست حميدًا.  عيِ َواإيِْن  ْت،  مَتُ ُتْقَتْل  مَلْ  اإيِْن  َك  َواإيِنَّ ُتْقَتَل،  اأَْن  اإيِلَّ  ةيِ  نَّ اجْلَ
َوَنَزُلوا  اإليه. فلما اقرتبا من جي�ش اخلليفة،  َن المتناع من ذلك الذي يدعونني  يهيِ ميِ اأََنا فيِ َما  ي َعَلى  َعْزميِ
يِ اأَنَّ امْلَاأُْموَن َقْد �َسلَّ  زُّ َعَليَّ َيا اأََبا َعْبديِ اهللَّ �َسُح دموعه بطرف ثوبه، ويقول: َيعيِ ٌم َوُهَو مَيْ ْرَحَلٍة، َجاَء َخاديِ َ ُدوَنُه مبيِ
ْبُه اإيَِلى اْلَقْوليِ  ْن مَلْ ُتيِ ُ َعَلْيهيِ َو�َسلََّم َلئيِ لَّى اهللَّ يِ �سَ ْن َر�ُسوليِ اهللَّ هيِ ميِ َقَراَبتيِ ُم بيِ ُه ُيْق�سيِ َك، َواأَنَّ �َسْيًفا مَلْ َي�ُسلَُّه َقْبَل َذليِ
هيِ اإيَِلى ال�سماء، وقال:  َطْرفيِ . قال: فجثى اْلإيَِماُم اأَْحَمُد َعَلى ُرْكَبَتْيهيِ َوَرَمَق بيِ ْيفيِ َك ال�سَّ َذليِ َك بيِ َخْلقيِ اْلُقْراآنيِ َلَيْقُتَلنَّ بيِ
َكاَلَمَك  اْلُقْراآُن  َيُكنيِ  َفاإيِْن  اللَُّهمَّ   ، َواْلَقْتليِ ْربيِ  ال�سَّ بيِ َك  َيائيِ اأَْوليِ َعَلى  �سيدي غرَّ حلمك هذا الفاجر حتى تراأ 
َنا ُموؤَْنَتُه.....« )92(. و�سرب ومل يجبهم على الرغم من �سدة العذاب وال�سجن والأذى الذي  ُلوٍق َفاْكفيِ َغرْيَ خَمْ
حلق به، وال�سبب موازنته بني الأخذ بالرخ�سة على العزمية، فرتجح الأخذ بالعزمية؛ لعدم افتتان النا�ش 
وت�سكيكهم يف امل�ساألة وكونه قدوة وحجة لهم، اإن قال قال النا�ش بقوله، لذلك قدم امل�سلحة العامة على 
امل�سلحة اخلا�سة، حيث يعلم مبا ل يدع مال لل�سك اأنه حمط اأنظار النا�ش واإجاللهم، وهم على قوله 

يعتمدون، وبفعله يقتدون. 
   ثالثا: موازنة ابن املبارك رحمه اهلل بني املنفعة املتعدية واملنفعة اخلا�سة، وتقدمي املنفعة املتعدية على 
املبارك:  ابن  عن  كثري  ابن  يقول  احتاجوه؛  لفقراء  املال  واإعطاء  احلج  عن  رجوعه  ذلك  ومن  اخلا�سة، 
ٌر َمَعُهْم، فاأمر باإلقائه على مزبلة هناك، َو�َساَر  اَلديِ َفَماَت َطائيِ َبْع�شيِ اْلبيِ جيِّ َفاْجَتاَز بيِ ًة اإيَِلى احْلَ اإنه« َخَرَج َمرَّ
َك  ْنَها َفاأََخَذْت َذليِ يَبٍة ميِ َيٌة َقْد َخَرَجْت مٌن َداٍر َقريِ امْلَْزَبَلةيِ اإيَِذا َجاريِ ا َمرَّ بيِ َماَمُه َوَتَخلََّف ُهَو َوَراَءُهْم، َفَلمَّ َحاُبُه اأَ اأَ�سْ
َت ثم لفته ، ثم اأ�سرعت به اإلى الدار، فجاء ف�ساألها عن اأمرها واأخذها امليتة، فقالت اأنا واأخي  َر امْلَييِّ ائيِ الطَّ
هنا لي�ش لنا �سئ اإل هذا الإزار، ولي�ش لنا قوت اإل ما يلقى على هذه املزبلة، وقد حلت لنا امليتة منذ اأيام. 
َن النفقة؟  : َكْم َمَعَك ميِ هيِ يليِ َوكيِ ْحَماليِ َوَقاَل ليِ َرديِّ اْلأَ َل. َفاأََمَر اْبُن امْلَُباَركيِ بيِ َذ َماُلُه َوُقتيِ خيِ َم َواأُ وكان اأبونا له مال َفُظليِ
َنا يفيِ  ْن َحجيِّ ُل ميِ ْف�سَ َي. َفَهَذا اأَ َها اْلَباقيِ يَنا اإيَِلى َمْرَو َواأَْعطيِ يَناًرا َتْكفيِ يَن ديِ �ْسريِ ْنَها عيِ يَناٍر. َفَقاَل: عدَّ ميِ قال: اأَْلُف ديِ

- البداية والنهاية )365/10 وما بعدها(.  92
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َهَذا اْلَعاِم، ُثمَّ َرَجَع«)93(. 
   ومن ذلك موازنته بني املجاهد املرابط يف �ضبيل اهلل، حامي حمى الإ�ضالم، املدافع عن اأر�ضه وعر�ض 
د بن اإِْبَراِهْيَم  مَّ اأهله، وبني العاكف يف �ضومعته املتعبد لربه، وترجيح ف�ضل املجاهد على العابد؛ فعن ُمَ
بِن اأَِبي �ُضَكْيَنَة، َقاَل: اأَْمَلى عليَّ اْبُن املَُباَرِك �َضَنَة �َضْبٍع َو�َضْبِعنْيَ َوماَئٍة، َواأَنَفَذَها َمِعي اإلى الف�ضل بِن ِعَيا�ٍض 

ِمْن َطَر�ُضْو�َض:
ْرَتَنا ... َلَعِلْمَت اأَنََّك يِف الِعَباَدِة َتْلَعُب َيا َعاِبَد احَلَرِمنْيِ َلْو اأَْب�ضَ
ُب ُب ِجْيَدُه ِبُدُمْوِعِه ... َفُنُحْوُرَنا ِبِدَماِئَنا َتَتَخ�ضَّ َمْن َكاَن َيْخ�ضِ
ِبْيَحِة َتْتَعُب اأَْو َكاَن ُيْتِعُب َخْيَلُه يِف َباِطٍل ... َفُخُيْوُلَنا َيْوَم ال�ضَّ

َناِبِك َوالُغَباُر الأَْطَيُب َنا ... َرَهُج ال�ضَّ ِرْيُح الَعِبْيِ َلُكْم َوَنْحُن َعِبْيُ
اِدٌق َل ُيْكَذُب ِحْيٌح �ضَ َنا ... َقْوٌل �ضَ َوَلَقْد اأََتاَنا ِمْن َمَقاِل َنِبيِّ

َل َي�ْضَتِوي َوُغَباُر َخْيِل اهلِل يِف ... اأَْنِف اْمِرٍئ َوُدَخاُن َناٍر َتلهُب
ٍت ل يكذب يِّ ِهْيُد ِبَ َهَذا ِكَتاُب اهلِل َيْنِطُق َبْيَنَنا ... َلْي�َض ال�ضَّ

َح«)94(.  ْحَمِن َوَن�ضَ َدَق اأَُبو َعْبِد الرَّ ْيَل ِبِكَتاِبِه يِف احَلَرِم، َفَقَراأَُه، َوَبَكى، ُثمَّ َقاَل: �ضَ َفَلِقْيُت الُف�ضَ
واملواقف يف هذا الباب كثية وكلها يت�ضح منها مراعاة ال�ضلف ال�ضالح لفقه املوزنات والعمل به.

- البداية والنهاية )191/10(.  93
- الرهج: الغبار. وال�ضنابك: طرف حوافر اخليل. �ضي اأعالم النبالء، �ضم�ض الدين اأبو عبد اهلل ممد بن   94

اأحمد بن عثمان، )386/7(، دار احلديث، القاهرة، ط1427هـ-2006م.

فقه املوازنات مفهومه، أهميته، مشروعيته، تطبيقاته الدعوية



15081509

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

النتائج

ويف ختام البحث يلوح يل عدد من النتائج، اأذكرها على النحو التايل:
اإلى اهلل با تتطلبه من علم وفهم وحكمة، وبا ت�ضتمل عليه من معرفة  - التحلي بالب�ضية يف الدعوة 

املعامل وال�ضوابط؛ من اآكد الأمور واأهمها.
- لن ينجح الداعية يف دعوته اإل اإذا حتلى بالب�ضية وتعرف على جوانبها، والتزم فقه املوازنات.

- تظهر حاجة الدعاة اإلى اهلل امللحة لدرا�ضة هذا الفقه والتعرف عليه، وعلى م�ضروعيته واأهميته.
- مفهوم فقه املوازنات: معرفة العامل اأو الداعية اأو الفقيه تقدمي ما ي�ضتحق التقدمي، وتاأخي ما ي�ضتحق 
املقا�ضد  بني  واملوازنة  املتعار�ضة،  الأ�ضياء  بني  والرتجيح  امل�ضائل،  تزاحم  عند  الرتجيح  وفهم  التاأخي، 
ال�ضرعية، واحلاجات وال�ضتح�ضانات، وفهم الواقع ونوازله والتعامل معه وفق مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالمية.

املوازنات،  فقه  على  التعرف  الدين؛  الفقه يف  ومن  على عبده،  به  اهلل  ما مين  اأعظم  من  الدين  فهم   -
فيتحرى جلب امل�ضالح ودرء املفا�ضد، ويفهم مقا�ضد ال�ضريعة وغايتها، ومعرفة الأ�ض�ض التي ي�ضتقى منها 
فهم الواقع، والتعامل مع النوازل بقا�ضد ال�ضرع، ودفع اأعظم املف�ضدتني اإذا تزاحمتا، واحلر�ض على جلب 

امل�ضالح، وتقدمي الأهم وتاأخي املهم، وحتكيم امل�ضلحة الدعوية املبنية على اأ�ض�ض �ضرعية.
مراعاة  على  تدلل  التي  الإ�سالمية  الت�سريعات  وبع�ض  النبوية،  والأحاديث  ال�سرعية  الن�سو�ض  جاءت   -
املوازنات، واملقا�ضد وامل�ضالح، بل اإن ال�ضريعة الإ�ضالمية جاءت لتح�ضيل امل�ضالح وتكميلها، ودر املفا�ضد 
وتقليلها، وراعت ووازنت بني املنافع وامل�ضار، وقررت رفع احلرج والعنت وامل�ضقة والع�ضر عن النا�ض، وقد 

ات�سح ذلك من خالل احلديث عن امل�سروعية.
باإر�ضاد  قوله  يف  باملوازنة  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  اهتمام  يجد  املطهرة  النبوية  ال�ضنة  يف  املتاأمل   -
املدعوين، ويف اإجابته على ال�ضائلني، فراعى املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد يف اأقواله واأفعاله، وهذا تطبيق 

عملي وتاأ�ضيل لفقه املوازنات.
- طبق ال�ضلف ال�ضالح فقه املوازنات يف حياتهم الدعوية، وقد حوت كتب ال�ضي والتاريخ مواقف متعددة 

توؤكد مراعاتهم تطبيق املوازنات.
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التو�صيات

 اأما ما يراه الباحث من التو�سيات فمن اأهمها ما يلي:
- اأو�ضي العلماء والدعاة بالتحلي بالب�ضية يف الدعوة اإلى اهلل، وفهم الواقع ومراعاة مقا�ضد ال�ضرع.

ال�ضرعية  الكليات  خا�ضة  الدرا�ضية،  املقررات  �ضمن  املادة  هذه  تدري�ض  على  باحلر�ض  اأو�ضي   -
والدعوية.

الأ�ضالة  بني  واجلمع  وم�ضتجداته،  الواقع  فهم  اأهمية  لبيان  وموؤمترات  وما�ضرات  ندوات  عقد   -
واملعا�ضرة.

اآله  وعلى  ونبيه ممد،  و�ضلم على عبده  و�ضلى اهلل  العاملني،  اأن احلمد هلل رب  دعوانا  واآخر   
الطيبني، واأ�ضحابه الطاهرين، ومن �ضلك طريقه، وا�ضنت ب�ضنته، واقتفى اأثره باإح�ضان اإلى يوم 

الدين. واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ضاحلات.

فقه املوازنات مفهومه، أهميته، مشروعيته، تطبيقاته الدعوية
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اأهم املراجع

- القراآن الكرمي.
- اأ�ضواء البيان يف اإي�ضاح القراآن بالقراآن، ممد الأمني بن ممد املختار بن عبد القادر ال�ضنقيطي، دار 

الفكر للطباعة والن�سر و التوزيع بريوت لبنان، ط/1415 هـ - 1995م.
- اإعالم املوقعني عن رب العاملني، ممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �ضعد �ضم�ض الدين ابن قيم اجلوزية، 

حتقيق: ممد عبد ال�ضالم اإبراهيم، دار الكتب العلمية – يريوت، ط1/ 1411هـ - 1991م. 
- الإمام ابن تيمية وق�سية التاأويل، د/ حممد ال�سيد اجلليند، ن�سر �سركة مكتبات عكاظ، ط1403/3 هـ/ 

1983م.
- اأي�ضر التفا�ضي لكالم العلي الكبي، جابر بن مو�ضى بن عبد القادر بن جابر اأبو بكر اجلزائري، مكتبة 

العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململكة العربية ال�سعودية، ط5/ 1424هـ/2003م.
اأبو الفداء اإ�ضماعيل بن عمر بن كثي القر�ضي الب�ضري ثم الدم�ضقي، حتقيق: علي  - البداية والنهاية، 

�سريي، دار اإحياء الرتاث العربي، ط1/ 1408، هـ - 1988م.
- تاأ�ضيل فقه املوازنات، عبداهلل الكمايل ، مركز التفكي الإبداعي، دار ابن حزم، بيوت. 

باإ�ضراف  العلماء  ال�ضريف اجلرجاين، حتقيق: جماعة من  الزين  بن علي  التعريفات، علي بن ممد   -
النا�ضر، دار الكتب العلمية بيوت –لبنان، ط1/ 1403هـ -1983م.

- تف�ضي القراآن العظيم، اأبو الفداء اإ�ضماعيل بن عمر بن كثي القر�ضي الب�ضري، حتقيق: �ضامي بن ممد 
�سالمة، دار طيبة للن�سر والتوزيع، ط1420/2هـ - 1999م.

- تي�ضي الكرمي الرحمن يف تف�ضي كالم املنان، عبد الرحمن بن نا�ضر بن عبد اهلل ال�ضعدي، حتقيق: عبد 
الرحمن بن معال اللويحق، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1420/1هـ -2000م.

- جامع بيان العلم وف�ضله، اأبو عمر يو�ضف بن عبد اهلل بن ممد بن عبد الرب بن عا�ضم النمري القرطبي، 
حتقيق: اأبي الأ�سبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية ال�سعودية، ط1414/1 هـ - 1994م.

- اجلامع لأحكام القراآن، اأبو عبد اهلل ممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ضاري اخلزرجي �ضم�ض 
الدين القرطبي،  حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ض، دار الكتب امل�سرية، القاهرة، ط2/ 1384هـ 

- 1964م.
- احل�ضبة يف الإ�ضالم، اأبو العبا�ض اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�ضالم بن عبد اهلل بن اأبي القا�ضم بن 

حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدم�سقي، دار الكتب العلمية، ط1.
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- حلية الأولياء، اأبو نعيم اأحمد بن عبد اهلل الأ�سفهاين، دار الكتاب العربي، ط الرابعة/ 1405هـ. 
- زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي، حتقيق �سعيب الأرناوؤوط، عبد القادر 

الأرناوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط/1407هـ - 1986م.
القاهرة،  احلديث،  دار  عثمان،  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الدين  �سم�ض  النبالء،  اأعالم  �سري   -

ط1427هـ-2006م.
- الفتاوى الكربى، اأبو العبا�ض اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�ضالم بن عبد اهلل بن اأبي القا�ضم بن ممد 

ابن تيمية احلراين احلنبلي الدم�سقي، دار الكتب العلمية، ط1408/1هـ - 1987م.
-  فتح الباري �ضرح �ضحيح البخاري، اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�ضل الع�ضقالين ال�ضافعي، دار املعرفة 

- بريوت، ط/ 1379هـ
- يف ظالل القراآن، �سيد قطب اإبراهيم، دار ال�سروق، القاهرة، ط 1412/17هـ.

- ق�سة بعث جي�ض اأ�سامة، د/ ف�سل اإلهي، دار بن حزم، بريوت، ط الثانية/ 1410هـ 2000م.
- قواعد الأحكام يف م�ضالح الأنام، اأبو ممد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�ضالم بن اأبي القا�ضم بن 
النا�ضر:  الروؤوف �ضعد،  العلماء، راجعه وعلق عليه: طه عبد  الدم�ضقي، امللقب ب�ضلطان  ال�ضلمي  احل�ضن 

مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة.
بيوت،  �ضادر،  دار  منظور،  ابن  الدين  جمال  الف�ضل،  اأبو  على،  بن  مكرم  بن  ممد  العرب،  ل�ضان   -

ط1414/3هـ.
نا�ضر  بن  زهي  ممد  حتقيق:  البخاري،  عبداهلل  اأبو  اإ�ضماعيل  بن  ممد  البخاري،  �ضحيح   -
1422هـ. الأولى،  الطبعة:  الباقي،  عبد  فوؤاد  ممد  ترقيم  ترقيم  النجاة،  طوق  دار  النا�ضر:   النا�ضر، 
- �ضحيح م�ضلم، م�ضلم بن احلجاج اأبو احل�ضن الق�ضيي الني�ضابوري، حتقيق: ممد فوؤاد عبد الباقي، 

النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.
- خمتار ال�ضحاح، زين الدين اأبو عبد اهلل ممد بن اأبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، حتقيق: 

يو�ضف ال�ضيخ ممد، املكتبة الع�ضرية - الدار النموذجية، بيوت – �سيدا، ط5/ 1420هـ / 1999م.
- خمت�ضر ال�ضية، ممد بن عبد الوهاب، حتقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي، د. ممد بلتاجي، د. 

�ضيد حجاب، النا�ضر مطابع الريا�ض.
-  امل�ضت�ضفى، اأبو حامد ممد بن ممد الغزايل الطو�ضي، حتقيق: ممد عبد ال�ضالم عبد ال�ضايف، دار 

الكتب العلمية، ط1413/1هـ - 1993م.
- م�ضكاة امل�ضابيح، ممد بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي، حتقيق ممد نا�ضر الدين الألباين، املكتب 
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الإ�سالمي، بريوت، ط الثالثة/ 1405هـ  1985م.
- املعجم الو�ضيط، املوؤلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة، اإبراهيم م�ضطفى / اأحمد الزيات / حامد عبد 

القادر / ممد النجار، النا�ضر: دار الدعوة.
- املغني لبن قدامة، اأبو ممد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن ممد بن قدامة اجلماعيلي املقد�ضي 

ثم الدم�سقي احلنبلي، ال�سهري بابن قدامة املقد�سي، مكتبة القاهرة، ط/1388هـ - 1968م.
- املوافقات، اإبراهيم بن مو�ضى بن ممد اللخمي الغرناطي ال�ضهي بال�ضاطبي، حتقيق: اأبو عبيدة م�ضهور 

بن ح�سن اآل �سلمان، دار ابن عفان، ط1/ 1417هـ/ 1997م.
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فقه الموازنات وتطبيقاته عند السلف 

د. مبارك رخي�ص

بكلية ال�شريعة، اأكادير، املغرب
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التمهيد

 احلمد هلل رّب العاملني ، وال�شالة وال�شالم على �شيدنا حممد �شاحب ال�شريعة والربهان ، وعلى 
اآله و�شحبه ومن دعا بدعوته اإلى يوم الدين.

اأما بعد:

 فاإن من خ�شائ�ص ال�شريعة الإ�شالمية اأنها �شاحلة لكل زمان ومكان ، ويرجع ذلك اإلى طبيعة 
ن�شو�شها التي جتمع بني القطعي والظني ،  والثابت واملرن ، واإلى �شعة منطقة العفو التي ُتركت لجتهاد 
فيمّح�شوها   ، ال�شّنة  اأو  الكتاب  من  دليل  فيها  يرد  مل  التي  امل�شتجّدة  امل�شائل  يف  لينظروا   ، املجتهدين 

ويلحقوها باأ�شولها العامة ، وهي: القراآن وال�شّنة والجتهاد .

لكن كثريًا ما تختلف اآراء الفقهاء وتت�شارب يف النازلة الواحدة بني ناٍح منحى الت�شديد احتياطًا 
للدين واحرتازًا من الوقوع يف املحّرمات ، وبني ناٍح منحى التي�شري نابذًا الت�شديد والتع�شري ، م�شتدًل على 
اأ  اأن هذا الدين ي�شٌر ورحمٌة للعباد ، لكن هذا الفريق  ذلك بن�شو�ص من القراآن وال�شّنة التي تدل على 
وذاك قد يتنّكبان الطريق ويحتاجان  اإلى الفقه ال�سليم الذي يجعل املجتهد قادرًا على ا�ستنباط الأحكام 
الت�شديد  ينحو منحى  ، فال  والو�شطية  العتدال  ملتزمًا يف ذلك خّط   ، الواقع  وتنزيلها على  ال�شحيحة 

امل�شّر ول التي�شري املخّل .

فالفقيه املجتهد اإذن يف حاجة اإلى فقه �شمويل متوازن يجمع اإلى فقِه ال�شرع فقَه الواقع، ومعرفة 
كيفية تنزيل اأحدهما على الآخر، وهذا كّله اأّكده علماء الأ�سول كابن القّيم، الذي يرى اأن املجتهد يحتاج 

اإلى نوعني من الفهم:

1(« فهم الواقع والتفّقه فيه ، وا�ستنباط حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعالمات حتى يحيط 
بها علمًا كاماًل، لأّن الواقع الب�سري يختلف يف اأعرافه وتقاليده وطبائع مكّوناته الب�سرية، ويف الظروف 
مراعاة  �سرورة  املجتهد  على  يحّتم  مما   ، اأخرى  اإلى  منطقة  من  وال�سيا�سية  والقت�سادية  الجتماعية 
خ�سو�سيات ومميزات الواقع الذي يريد اأن يحكم فيه ن�سو�ص ال�سريعة الإ�سالمية، حتى يكون اجتهاده 
م�سيبًا وحمققًا ملقا�سد ال�سريعة ومراميها، فتكون بذلك ال�سريعة رحمًة للعاملني، جتلب م�ساحلهم وتدراأ 

مفا�سدهم، وت�سع عنهم امل�سّقة والَعَنت، وحتّقق لهم اخلري وال�سعادة والطماأنينة والهناء.

2( فهم حكم اهلل تعالى الذي حكم به يف هذا الواقع، ثم يطّبق اأحدهما على الآخر، فمن بذل 
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جهده وا�ستفرغ و�سعه يف ذلك مل يعدم اأجرين اأو اأحدهما«1.

    والفهم ال�سليم لل�سرع يقت�سي من املجتهد كذلك الإملام مبقا�سد ال�سريعة ، وما يقت�سيه ذلك من  البحث 
عن  علل الن�سو�ص وغاياتها ، ل الوقوف على األفاظها وظواهرها ، يقول الأ�ستاذ القر�ساوي: »ومما يدخل 
يف الفقه املراد ، الغو�ص يف مقا�شد ال�شريعة ومعرفة اأ�شرارها وِعَللها ، وربط بع�شها ببع�ص ، ورّد فروعها 
حرفّية  على  واجلمود   ، ظواهرها  عند  بالوقوف  الكتفاء  وعدم   ، كّلّياتها  اإلى  وجزئّياتها   ، اأ�سولها  اإلى 

ن�سو�سها« 2 .

ومن الثمار الإيجابّية التي حت�سل للفقيه الذي يجمع بني الفهم ال�سامل والرا�سخ للدين، واملعرفة 
الدقيقة بالواقع : القدرة على تطبيق قواعد املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد ، اأو بني احل�شنات وال�شيئات ، 
وجتلية الفروق بني املختلفات اأو املت�شابهات يف املظهر دون الـَمخرَب؛ لأنه قد تعرت�شه اأحيانًا م�شائل تختلط 
الفكر ملعرفة الراجح منها ، معتمدًا يف ذلك  اإمعان النظر، وتدقيق  اإلى  فيها امل�شالح واملفا�شد فيحتاج 
على الأ�شول ال�شرعية والقواعد الفقهية التي و�شعها الفقهاء من اأجل ت�شهيل و�شبط عملية هذا الجتهاد.

اأواًل: تعريف فقه املوازنات:

التي يتكّون منها  اأجزائه  اإلى  للوقوف على تعريف فقه املوازنات لبّد من تفكيك هذا امل�شطلح 
وهي : 

ين ل�سرفه« 3. - الفقه لغًة هو: »العلم بال�سيء، والفهم له، والفطنة، وَغَلب على ِعلم الدِّ

- وا�سطالحًا عّرفه اأبو حنيفة تعريفًا عامًا بقوله: »معرفة النف�ص ما لها وما عليها«4.

وعّرفه ال�سافعي بتعريف خا�ص، فقال: هو »العلم بالأحكام ال�سرعية العملية املكت�َسب من اأدّلتها 
التف�سيلية« 5.

1  ينظر اإعالم املوقعني 87/1.
فقه الأولويات درا�شة جديدة يف �شوء الكتاب وال�شنة �ص:60.  2

3  القامو�ص املحيط �ص: 1614
4  ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول فخر الإ�سالم البز دوي 25/1

5  رو�شة الطالبني 9/1
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- واملوازنة لغًة: تاأتي لعّدة معاٍن، يف القامو�ص: »واَزَنه: عاَدَله، وقاَبَله، وحاذاه« 6.

ـ الفقهاء  - وفقه املوازنة يف ال�سطالح : هذا الرتكيب الإ�سايف مل يتداول معناه ـ ح�سب علمي 
القدامى ، ومن العلماء الذين تناولوه يف هذا الع�سر الدكتور يو�سف القر�ساوي، يقول: »نعني به جملًة من 

الأمور:

ا( املوازنة بني امل�سالح بع�سها وبع�ص، من حيث حجمها و�سعتها، ومن حيث عمقها وتاأثريها، 
م وُيعترَب، واأّيها ينبغي اأن ي�شقط وُيلغى.. ومن حيث بقاوؤها ودوامها.. واأّيها ينبغي اأن ُيقَدّ

ب( املوازنة بني املفا�سد بع�سها وبع�ص ، من تلك احليثيات التي ذكرناها يف �ساأن امل�سالح ، واأّيها 
يجب تاأخريه اأو اإ�سقاطه.

ج( املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد اإذا تعار�ستا، بحيث نعرف متى نقّدم درء املف�سدة على جلب 
امل�سلحة، ومتى ُتغتَفر املف�سدة من اأجل امل�سلحة« 7 . 

 ، واملفا�سد،  امل�سالح  ال�سرعية بني  للموازنات  الدقيق  الفهم  به هو:  املراد  املوازنات  اأن فقه  ومعنى هذا 
والقدرة على ترجيح بع�شها على بع�ص، وتنزيلها متى دعت احلاجة اإلى ذلك.

وهذا عمٌل اجتهادٌي يتطّلب من املواِزن حنكًة ودرايًة مبقا�سد ال�سريعة وباأ�سول ال�سريعة والقواعد 
العملية التي ت�ساعد الفقيَه وتر�سده اإلى كيفية اإعمال املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد متى وقع بينهما تعار�ص 

يف واقعٍة ّما. 

بني  العالقة  اأوجه  بيان  من  فالبّد   ، الأولوّيات  وفقه  املوازنات  فقه  بني  التداخل  لعالقة  ونظرًا 
ر ما  امل�سطلحني، ومعنى فقه الأولوّيات، يقول الأ�ستاذ القر�ساوي: »اإنه و�سع كل �سيء يف مرتبته ، فال يوؤخَّ
ر، هذا ما تق�شي به  حّقه التقدمي ، اأو ُيقّدم ما حّقه التاأخري، ول ُي�شّغر الأمر الكبري، ول ُيكربَّ الأمر امل�شغَّ
قوانني الكون، وما تاأمر به اأحكام ال�سرع ، اأعني اأن خلق اهلل تعالى واأمره  )األ له اخللق والأمر(8 كليهما 

يوجبان رعاية هذا الرتتيب« 9. 

   وبناًء على هذا ن�ستنتج اأن فقه املوازنة اأ�سبق من مرحلة الأولوًية ؛ لأننا نوازن بني حكمني اأو �سيئني ثم 

6  القامو�ص املحيط �ص : 1598
7  اأولويات احلركة الإ�شالمية �ص:26

8  الأعراف ،  الآية: 53
9  اأولويات احلركة الإ�شالمية �ص:34.
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نعطي الأولوّية لأحدهما، واأن فقه املوازنة مرتبط بالجتهاد والتقدير ال�شرعي ، واأنهما يف بع�ص الأحيان 
يتداخالن اأو يتالزمان ، فقد تنتهي املوازنة اإلى اأولوية معينة .

ثانيًا : التاأ�شيل ال�شرعي لفقه املوازنات

اإن الكتاب وال�سنة والجتهاد ، هي اأ�سول ال�ستدلل ال�سرعي التي يعتمد عليها املجتهد يف ا�ستنباط 
الأحكام جلميع الوقائع املعرو�شة اأمامه ، �شواء كانت وقائع الأفراد اأو اجلماعات اأو املوؤ�ّش�شات اأو الّدول 
اأو العامل ، ومن َثم فاإن اأحكام فقه املوازنات لي�ست بدعًا من اأحكام الفقه الإ�سالمي عامة ، فهي كذلك 
لبّد اأن ت�ستند اإلى هذه الأ�سول الثالثة حتى تكون لها قوة وحجية وبرهان ، ول�ست هنا ب�سدد احلديث عن 
�سّحة هذه الأ�سول وبيان حجيتها ، ول اإيراد اأدلتها وغري ذلك ، فذلك كله قد توله غريي قدميًا وحديثًا ، 

ولكن ح�سبي هنا اأن اأبنّي مدى ارتباط  فقه املوازنات بهذه الأ�سول كما يلي: 

اأ - القراآن الكرمي:

با�شتقرائنا لن�شو�ص القراآن الكرمي ، جند اآيات كثرية ميكن اأن نعتربها اأ�شوًل لفقه املوازنات، 
نذكر منها ما يلي:

_ قال اهلل تعالى: )واإذ قلتم يا مو�سى لن ن�سرب على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما 
تنبت الأر�ص من بقلها وقثائها وفومها وعد�سها وب�سلها قال اأت�ستبدلون الذي هو اأدنى بالذي هو خري(10. 
يف الآية ا�ستغراب �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم من  قومه الذين ا�ستبدلوا ما هو اأدنى بالذي هو خري، يقول 
اأدنى باملّن وال�سلوى  اأت�ستبدلون البقل والقّثاء والفوم والعد�ص والب�سل الذي هو  القرطبي: »ومعنى الآية 
ال�شياق  نف�ص  12، ويف  العلّية«  لكم  اأراد اهلل  وقد  الدنّية  »اأتريدون  القراآن:  11، ويف ظالل  الذي هو خري؟« 
يقول ال�سيخ عبد الرحمن ال�سعدي: »واأما طعامكم الذي مّن اهلل به عليكم ، فهو خري الأطعمة واأ�سرفها ، 
فكيف تطلبون به بدًل« 13، وقال ابن كثري: »تقريٌع لهم وتوبيٌخ على ما �ساألوا من الأطعمة الدنيئة مع ما هم 
فيه من العي�ص الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع« 14. ويف هذا كله بياٌن ل�شوء ا�شتعمال القوم للموازنة 

10  البقرة ، الآية : 60.
11  اجلامع لأحكام القراآن428/1

12   يف ظالل القراآن 74/1.
13   تي�شري الكرمي الرحمن يف تف�شري كالم املنان �ص:31. 

14  تف�شري ابن كثري 102/1 
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ال�شحيحة بني الأمور.

اأكرب من  واإثمهما  للنا�ص  اإثم كبري ومنافع  واملي�سر قل فيهما  تعالى: )ي�ساألونك عن اخلمر  وقال   -      
نفعهما(15.

، وقد قال ابن كثري يف تف�سريها وهو يتحّدث عن  املوازنات  تاأ�سيل فقه  الآية �سريحة يف  فهذه 
اإثمهما فهو يف الدين، واأما املنافع فدنيوية، من حيث اإن فيها نفع البدن وته�سيم  اخلمر واملي�سر : »اأما 
الطعام واإخراج الف�شالت، وت�شحيذ بع�ص الأذهان، ولذة ال�شّدة املطربة التي فيها… وكذا بيعها والنتفاع 
بثمنها.. ولكن هذه امل�سالح ل توازي م�سّرته ومف�سدته الراجحة لتعّلقها بالعقل والدين، ولهذا قال تعالى: 
)واإثمهما اأكرب من نفعهما(« 16، ويقول ال�سوكاين كذلك: »اأخرب �سبحانه باأن اخلمر واملي�سر واإن كان فيهما 
نفع فالإثم الذي يلحق متعاطيهما اأكرث من هذا النفع ؛ لأنه ل خري ي�ساوي ف�ساد العقل احلا�سل باخلمر، 
فاإنه ين�ساأ عنه من ال�سرور مال ياأتي عليه احل�سر، وكذلك ل خري يف املي�سر ي�ساوي ما فيها من املخاطر 

باملال والتعّر�ص للفقر وا�ستجالب العداوات املف�سية اإلى �سفك الدماء وهتك احلرام« 17. 

      - وقال تعالى: )ي�ساألونك عن ال�سهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري و�سد عن �سبيل اهلل وكفر به 
وامل�سجد احلرام واإخراج اأهله منه اأكرب عند اهلل والفتنة اأكرب من القتل(18.

فالقراآن الكرمي يدعو الكفار اإلى املوازنة بني القتل الذي وقع فيه امل�سلمون يف ال�سهر احلرام وهو اأمر ل 
يجوز اإل ب�سروطه وهي املدافعة ورّد العدوان، وبني ما اقرتفوه هم يف حق امل�سلمني من �سّدهم واإخراجهم 
من امل�سجد احلرام ، وال�سعي لفتنة النا�ص عن دينهم ، وذلك حتى يتبنّي لهم اأّي الذنبني اأعظم ُجرمًا ، 
واأّي الفعلني اأقبح واأكرث �سناعة، يقول ال�سوكاين: »ومعنى الآية على القول الذي ذهب اإليه اجلمهور: اأنكم 
يا كّفار قري�ص ت�ستعظمون علينا القتال يف ال�سهر احلرام ، وما تفعلون اأنتم من ال�سّد عن �سبيل اهلل ملن 
اأراد الإ�شالم ، ومن الكفر باهلل ، ومن ال�شّد عن امل�شجد احلرام ، ومن اإخراج اأهل احلرم منه، اأكرب ُجرمًا 

عند اهلل« 19. 

    - ويقول تعالى: )ما كان لنبي اأن يكون له اأ�سرى حتى يثخن يف الأر�ص تريدون عر�ص الدنيا واهلل يريد 
15  البقرة ، الآية : 219.

16  تف�شري ابن كثري 256/1.
17   فتح القدير 221/1.
18  البقرة ، الآية: 217.
19   فتح القدير218/1.
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الآخرة واهلل عزيز حكيم(20.

     يقول ال�سوكاين مبّينًا معنى املوازنة يف الآية: »اأخرب اهلل �سبحانه اأن قتل امل�سركني يوم بدر كان اأولى من 
اأ�سرهم وفدائهم« 21.

ويقول الأ�ستاذ وهبة الزحيلي يف تف�سريه: »فالذين يرون قبول الفداء اإمنا يريدون احل�سول على 
َعَر�ص الدنيا اأي حطام الدنيا الفاين، واهلل يريد لكم ثواب الآخرة الدائم مبا ي�سرعه لكم من الأحكام 
املوؤّدية اإليه، ومنها الإثخان يف القتل يف الأر�ص، واإعزاز الدين والق�ساء على الأعداء لإعالء كلمة احلق، 

واإقامة العدل، واإقرار النظام الأ�سلح للب�سرية«22.

- ويقول تعالى حكاية عن �سيدنا يو�سف عليه ال�سالم: )قال رب ال�سجن اأحب اإيل مما يدعونني 
اإليه واإل ت�سرف عني كيدهن اأ�سُب اإليهن واأكن من اجلاهلني( 23.

قال ابن كثري: »وهذا يف غاية مقامات الكمال ، اأنه مع �سبابه وجماله تدعوه �سيدته وهي امراأة 
عزيز م�سر، وهي مع هذا يف غاية اجلمال واملال والريا�سة وميتنع من ذلك ، ويختار ال�سجن على ذلك 

خوفًا من اهلل ورجاء ثوابه« 24.

ال�سجن  »فا�سَتحبَّ  ال�سالم:  عليه  يو�سف  موقف  يف  املوازنة  معنى  جمّليًا  ال�سعدي  ال�سيخ  وقال 
والعذاب الدنيوي على لّذٍة حا�سرٍة توجب العذاب ال�سديد« 25. 

وهو عمٌل فيه موازنٌة بني اللذة الزائلة والآخرة الباقية، فاختار يو�شف عليه ال�شالم حفظ دينه 
و�شون عر�شه لينال ر�شى رب العاملني .

- ويقول تعالى: )اأما ال�سفينة فكانت مل�ساكني يعملون يف البحر فاأردت اأن اأعيبها وكان وراءهم 
ملك ياأخذ كل �سفينة غ�سبا( 26.

20  الأنفال ، الآية: 67.
21   فتح القدير325/2.

22  تف�شري املنري 72-71/10..
23  يو�شف الآية : 33.

24  تف�سري القراآن العظيم 478/2. 
25   تي�شري الكرمي الرحمن يف تف�شري كالم املنان �ص:415.

26  الكهف ، الآية: 78.
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قال ابن كثري: »هذا تف�سري ما اأ�سكل على مو�سى عليه ال�سالم وما كان اأنكر ظاهره ، وقد اأظهر 
اهلل اخل�سر عليه ال�سالم على حكمة باطنة ، فقال: اإن ال�سفينة اإمنا خرقُتها لأعيبها، لأنهم كانوا ميرون 
ِبها على ملك من الَظَلمة ياأخذ كل �سفينة �ساحلة اأي جّيدٍة غ�سبًا، فاأردت اأن اأعيبها لأرّده عنها لعيبها، 

فينتفع بها اأ�سحابها امل�ساكني الذين مل يكن لهم �سيء لينتفعوا به غريها ، وقد قيل اإنهم اأيتام« 27.

اأ�شالة  ، والتي تدل يف عمقها على  التي �شيطول ذكرها وتتبعها  القراآنية  الآيات  القدر من  ونكتفي بهذا 
فقه املوازنات يف القراآن الكرمي ،كما تدل معانيها على �سرورة الأخذ بالأح�سن والأرجح ، والأكرث �سالحًا 

وفائدة للم�شلمني.

ب  -  ال�شنة النبوية:

    وحينما نتتّبع كذلك ن�شو�ص ال�شنة النبوية ال�شريفة جند �شواهد كثرية من الأحاديث التي ميكن اأن 
نّتخذها اأ�ش�شًا لفقه املوازنات، نذكر منها ما يلي:

- حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأنها قالت: »ما ُخـريِّ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بني اأمرين 
اإل اأخذ اأي�سرهما ما مل يكن اإثمًا ، فاإن كان اإثمًا كان اأبعد النا�ص منه، وما انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم لنف�سه اإل اأن ُتنتهك حرمة اهلل فينتقم هلل بها«28.

في�ستفاد من احلديث �سرورة املوازنة بني الأمور ملعرفة الأ�سلح منها فيوؤخذ به، يقول النووّي :«فيه 
ا�شتحباب الأخذ بالأي�شر والأرفق مامل يكن حرامًا اأو مكروهًا 29، ويقول ابن حجر: »ويوؤخذ من ذلك الندب 
اإلى الأخذ بالرخ�ص مامل يظهر اخلطاأ، واحلّث على العفو اإليف حقوق اهلل، والندب اإلى الأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر، وحمّل ذلك مامل ُيف�ِص اإلى ما هو اأ�سّد منه« 30.

     - وعن عائ�سة اأي�سًا ر�سي اهلل عنها اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل و�سلم قال لها: »اأمل تري اأن قومك ملا بنوا 
الكعبة اقت�سروا عن قواعد اإبراهيم ، فقلت: يا ر�سول اهلل األ ترّدها على قواعد اإبراهيم؟ قال: لول حدثان 

27  تف�سري القراآن العظيم 98/3.
28  رواه البخاري يف كتاب املناقب، باب �سفة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، رقم احلديث :3560، والإمام م�سلم يف 
كتاب الف�سائل، باب مباعدته �سلى اهلل عليه و�سلم لالآثام واختيار من املباح اأ�سهله )�سحيح م�سلم ب�سرح النووي 91/8(، 

واللفظ للبخاري .
29  �سحيح م�سلم ب�سرح النووي91/8.

30   فتح الباري 575/6.
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قومك بالكفر لفعلت« 31.

قال ابن بّطال: »فيه اأنه قد ُيرتك ي�سري من الأمر باملعروف اإذا ُخ�سي منه اأن يكون �سببًا لفتنة قوم 
ينكرونه« 32. 

اإنكار املنكر  وقال ابن حجر: »وُي�ستفاد منه ترك امل�سلحة لأمن الوقوع يف املف�سدة ، ومنه ترك 
خ�سية الوقوع يف اأنكر منه ، واأن الإمام ي�سو�ص رعيته مبا فيه اإ�سالحهم ، ولوكان مف�سوًل مامل يكن حمّرمًا 

 .33 «

- وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »لول اأن اأ�سّق على اأّمتي 
اأو على النا�ص لأمرتهم بال�سواك مع كل �سالة« 34.

اأن الأمر للوجوب،  اأهل الأ�سول على      عّلق ابن دقيق العيد على هذا احلديث فقال: »ا�ستدّل به بع�ص 
ووجه ال�ستدلل اأن كلمة )لول( تدل على انتفاء ال�سيء لوجود غريه، فتدّل على انتفاء الأمر لوجود امل�سّقة، 

واملنفّي لأجل امل�سقة اإمنا هو الوجوب ل ال�ستحباب، فاإن ا�ستحباب ال�سواك ثابت عند كل �سالة« 35.

 وال�سواك يطّهر الفم ويزيل ما َيعَلق بني الأ�سنان من الطعام ، ومن َثّم فهو ي�ساعد على اخل�سوع يف ال�سالة 
؛ لأن بقايا الطعام ت�سغل الإن�سان وتلهيه عن اخل�سوع الكامل، لكن هذه امل�سلحة املهّمة قد عار�ستها اأهّم 
منها ، وهي ح�سول امل�سّقة للم�سلمني من كرثة ال�سواك ،�سيما وقد ل يتي�سر لهم جميعًا ذلك، ولهذا ترك 

هذا الأمر �شّنة دون اإيجاب.

اأروع الأمثلة التي تزخر بها ال�سرية النبوية يف فقه املوازنات �سلح احلديبية الذي عقده  - ومن 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم مع مندوب امل�سركني �سهيل بن عمرو، وما ت�سّمنه العقد من ال�سروط القا�سية 
على امل�سلمني ، الذين جت�ّسموا عناء ال�سفر من املدينة املنورة اإلى مكة لأداء العمرة ، واعرت�سهم امل�سركون 

31  رواه البخاري يف كتاب احلج ، باب ف�سل مكة وبنيانها، رقم احلديث :1583، وم�سلم يف كتاب احلج، 
باب:نق�ص الكعبة وبنائها)�سحيح م�سلم ب�سرح النووي99/5(، واللفظ للبخاري .

32  عمدة القارئ �سرح البخاري 204/2.
فتح الباري 422/1.  33

34   رواه البخاري يف كتاب اجلمعة، باب: ال�سواك يوم اجلمعة ، رقم احلديث:887،وم�سلم يف كتاب الطهارة ، 
باب ال�سواك)�سحيح م�سلم ب�سرح النووي143/2 ـ 144(، واللفظ للبخاري. 

35   تنوير احلوالك85/1.
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ل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عقد ال�سلح على املواجهة  يف احلديبية ومنعوهم من الدخول اإلى مكة ، وف�سّ
، ون�ّص وثيقة ال�سلح: »هذا ما �سالح عليه حممد بن عبد اهلل �سهيل بن عمرو، ا�سطلحا على و�سع احلرب 
عن النا�ص ع�سر �سنني، ياأمن  فيها النا�ص ويكّف بع�سهم عن بع�ص، على اأنه من اأتى حمّمدًا من قري�ص 
بغري اإذن ولّيه رّده عليهم، ومن جاء قري�سًا ممن مع حممد مل يرّده عليه، واأن بيننا عيبة مكفوفة، واأنه ل 

اإ�سالل ول اإغالل، واأنه من اأحّب اأن يدخل يف عقد قري�ص وعهدهم دخل فيه..« 36.

ج-  امل�شادر االجتهادية : 

اإذا مل يجد  اأحكامه على الأ�شول الجتهادية ، وهذا  اأن الفقيه املواِزن يعتمد يف  يالَحظ كذلك 
دلياًل على حكمه يف الكتاب وال�شّنة، وُيعّد الجتهاد امل�شدر الثالث من م�شادر الت�شريع الإ�شالمي عند 
جمهور امل�شلمني 37 ، ونكتفي هنا بعر�ص هذه امل�سادر التي لها عالقة باملو�سوع دون الدخول يف تفا�سيلها 

وتتبع تطبيقاتها الفقهية الكثرية يف كتب الفقه والأ�شول ، وهي كما يلي :

 ، مف�سدة  اإلى  يوؤّدي  اأو  م�سلحة  يفّوت  الذي  الظاهر  القيا�ص  عن  العدول  وهو:  ال�ستح�سان،   -
ر؛ لأن اتباع القيا�ص  وتظهر العالقة بني ال�ستح�سان كمنهج اأ�سويل معترَب وبني رفع احلرج كمبداأ كّلي مقرَّ
الظاهر يفّوت م�سلحة اأو يوؤّدي اإلى مف�سدة، فَعَدل عن هذا بطريق ال�ستح�سان، يقول ال�ساطبي :«وله يف 
ال�سرع اأمثلة كثرية ، كالقر�ص مثاًل، فاإنه ربًا يف الأ�سل؛ لأنه الدرهم بالدرهم اإلى اأجل، ولكنه اأبيح ملا فيه 

من الرفق والتو�سعة على املحتاجني، بحيث لو بقي على اأ�سل املنع لكان يف ذلك �سيٌق على املكلَّفني« 38. 

- والُعرف، وعالقته بفقه املوازنات: اأن الأحكام املبنية على الأعراف تتغرّي بتغرّي الزمان ، ولذلك 
ر يف فقه  فمن �سروط املجتهد معرفة عادات النا�ص ، يقول الأ�ستاذ عمر اجليدي رحمه اهلل: »من املقرَّ
الجتماعية،  ال�سرعية  الأحكام  من  كثري  يف  كبريًا  تاأثريًا  الزمنية  والأحوال  الأو�ساع  ِلتغريرُّ  اأن  ال�سريعة 
فاإن هذه الأحكام الق�سد منها اإقامة العدل وجلب امل�سلحة ودرء املف�سدة ... ومن هنا جاء قولهم: هذا 
اختالف حال ل اختالف حكم، واأمثلة ذلك: ما نقل عن ابن اأبي زيد يف �ساأن كالب احلرا�سة ملا قيل له: اإن 

مالكًا كان ل يرى اتخاذ الكلب حلرا�سة الدور، فاأجاب: لو اأدرك مالك هذا الزمان لتَخذ اأ�سدًا �ساريًا !

اإذا  الأرحام  لذوي  واأ�سحابه مثل زماننا هذا جلعلوا املرياث  الإمام  اأدرك  لو  يون�ص:  ابن  وقال   

36  تهذيب �شرية ابن ه�شام ، عبد ال�شالم هارون. �ص : 257.
37  ينظر اأ�شول الت�شريع الإ�شالمي لعلي ح�شب اهلل �ص:79ـ 80

38   املوافقات 149/4.
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انفردوا ، ولقالوا بالرّد على ذوي ال�سهام 39.    

- و�سّد الذرائع، وفتح الذريعة اأو �سّدها يتحكم فيها م�سروعية الغاية، اأو عدم م�سروعيتها ، فاإذا 
كانت م�شروعة فاإنها تفتح واإذا كانت العك�ص فال، وهذا نوع من �شروب املوازنة . 

- ومراعاة اخلالف، هو: »اإعمال املجتهد لدليل خ�سمه ـ اأي املجتهد املخالف له ـ يف لزم مدلوله 
الذي اأعمل يف عك�سه دلياًل اآخر« .

 يقول ال�ساطبي : وهذا كله نظٌر اإلى مايوؤول اإليه احلكم بالنق�ص والإبطال من اإف�سائه الى مف�سدة 
توازي مف�سدة النهي اأو تزيد 40.                                                    

مثاله: اإعمال مالٍك دليل خ�سمه القائل بعدم ف�سخ نكاح ال�سغار يف لزم مدلوله الذي هو الإرث 
بني الزوجني املتزوجني بال�شغار اإذا مات اأحدهما 41.

- وامل�سلحة ، لأن مقا�سد ال�سرع تن�سّب كلها يف ذات امل�سلحة، ولذلك اعتنى العلماء بها قدميًا 
وحديثًا ، فبينوا اأنواعها ومراتبها وخ�سائ�سها و�سوابطها وغري ذلك 42. 

من  جمموعة  للم�سلحة  ي�سوغوا  اأن  الإ�سالمية  لل�سريعة  با�ستقرائهم  الفقهاء  ا�ستطاع  وقد   
القواعد الفقهية واملقا�شدية43 التي ت�شاعد الفقيه يف الرتجيح بني امل�شالح ، وكذلك تبني اختالف رتب 
امل�شالح واملفا�شد 44،  وهي كثرية ، ومل يّت�شع هذا العر�ص لذكر كل واحدة منها ودرا�شتها بالبيان والتاأ�شيل 

والتفريع، وبيان موقف العلماء منها ...وغري ذلك ، واإمنا اكتفيت بعر�ص بع�سها خمت�سرًا كما يلي :

39   العرف والعمل يف املذهب املالكي �ص:144 ـ 145.
40  املوافقات 148/4.

41  اإي�شال ال�شالك يف اأ�شول الإمام مالك ، للولتي �ص: 62
42  واأو�سع بحث فيها كتاب«�سوابط امل�سلحة يف ال�سريعة الإ�سالمية«للدكتور: حممد �سعيد رم�سان البوطي.

43  ومعنى القاعدة املقا�سدية : »ما يعربَّ به عن معنى عام ، م�ستفاد من اأدلة ال�سريعة املختلفة ، اجتهت اإرادة 
ال�سارع اإلى اإقامته من خالل ما بني عليه من اأحكام«)قواعد املقا�سد عندا لإمام األ�ساطبي �ص:55( ، ُمثال ذالك قاعدة 
:« مراعاة املقا�سد مقدمة على رعاية الو�سائل اأبدًا » لأن الو�سائل اأخف�ص من املقا�سد اإجماعًا ، ولذلك قدمنا ال�سالة 

على التوجه اإلى الكعبة لكونه �سرطًا وو�سيلة ، وال�سالة مق�سد.)القواعد الفقهية ،للندوي �ص:150( 
44  واأكرث العلماء اعتناًء بهذه القواعد هو الإمام عز الدين بن عبد ال�سالم يف كتابه قواعد الأحكام يف م�سالح 

الأنام ، ويتبعه يف ذلك تلميذه �سهاب الدين القرايف بكتابه الفروق.
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اأ -اإذا تعار�شت امل�شالح بع�شها مع بع�ص:

ويندرج حتت هذا املحور جملة من القواعد الفقهية ذكرها العلماء ورجحوا بها  بني امل�سالح املتعار�سة 
نذكر منها ما يلي:

1( تقدمي امل�سالح ال�سرورية على احلاجية والتح�سينية.

2( تقدمي امل�سالح العامة على امل�سالح اخلا�سة. 

وامل�شلحة العامة هي التي ت�شمل عموم النا�ص، وتقدميها على م�شالح فئة خا�شة اآكد وراجح.

اإلى  ترقى يف درجتها  ل  امل�سالح اجلزئية  لأن  امل�سالح اجلزئية؛  الكلية على  امل�سالح  تقدمي   )3
درجة امل�شالح الكلية.

4( تقدمي امل�سالح احلقيقية على امل�سالح املوهومة.

 وامل�شالح احلقيقية هي التي يتحقق  فيها اخلري للنا�ص، اأما املوهومة فهي التي يظن اأن فيها اخلري، 
ولكنها يف باطنها لي�شت كذلك، ومن اأمثلتها: التجارة يف املحّرمات كاحل�شي�شة واملخّدرات واخلمر 

وغري ذلك.

5( تقدمي امل�سلحة الثابتة على امل�سلحة املتغرّية.

ثابتة  فهي  املتغرّية  اأما  والتغيري،  التبديل  تقبل  ل  قطعّية  باأدلة  تثبت  التي  هي  الثابتة  وامل�سلحة   
بن�شو�ص مرنة تقبل التاأويل والجتهاد.

ول بّد اأن ن�شري هنا اإلى اأن للعلماء يف ترجيح امل�شالح بع�شها على بع�ص م�شالك متعددة ، ترجع 
كلها اإلى الجتهاد ملعرفة اأرجح امل�شالح متى تعّذر اجلمع بينها.

يقول العّز بن عبد ال�شالم: “اإذا ت�شاوت امل�شالح مع تعّذر اجلمع تخرّينا يف التقدمي والتاأخري، 
للتنازع بني املت�شاويني” 45، وهذا يجعل امل�شوؤولية ملقاة على عاتق املجتهد ليتخرّي اأرجح امل�شالح بناًء على 

ما يراه حمققًا ملقا�سد ال�سرع وجلبًا مل�سالح النا�ص.

45  قواعد الأحكام �ص: 88/1.
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ب – اإذا تعار�شت املفا�شد بع�شها مع بع�ص:

واإذ ا كان البحث يف ميزان تفاوت امل�سالح عند التعار�ص املراد منه معرفة اأعظم امل�سالح واأكرثها 
نفعًا للم�شلمني فيعمل بها ، فاإن البحث يف املفا�شد والنظر اإليها عند التعار�ص اإمنا ي�شتهدف معرفة 
اأعظمها واأكرثها �سررًا فيتّم اجتنابها ، يقول ابن عبدال�سالم: »اأجمعوا على دفع العظمى يف ارتكاب 

الدنيا« 46.

ومن اأمثلة القواعد املـُحَكمة يف هذا املجال ما يلي:

1( ال�سرر ل ُيزال مبثله ول مبا هو اأكرب منه، واإمنا ُيزال بقدر الإمكان.

 فال بّد للهدف النبيل من و�شيلة نبيلة ، ولذلك اجتهد العلماء يف تقييد تغيري املنكر باأل يف�شي 
اإل باحلق ، قال تعالى: )بل نقذف باحلق على الباطل  اأ�سّد، فالباطل ل يزول  اإلى ما هو  تغيريه واإنكاره 

فيدمغه فاإذا هو زاهق(47. 

  2( ُيتحّمل ال�سرر اخلا�ّص لأجل دفع ال�سرر العام.

وهي قاعدة مهّمة من قواعد ال�سرع ، وهي جتري يف كل م�ساألة ترتاوح بني �سررين خا�ص وعام ، 
فال�سرر اخلا�ص هو الذي يلحق �سخ�سًا واحدًا اأو اأ�سخا�سًا اأو فئة من النا�ص، اأما ال�سرر العام فهو الذي 
يطال غالبية النا�ص ، وبناًء على هذه القاعدة اأفتى بع�ص الفقهاء مبنع الطبيب اجلاهل، واملفتي املاجن، 
واملـُكاري48 املفل�ص من مزاولتهم مهنتهم ، خ�سية ال�سرر من الأّول يف  الأبدان ، ومن الثاين يف الدين ، ومن 

الثالث يف الأموال 49.  

3( اإذا تعار�ست مف�سدتان روعي اأعظمهما �سررًا بارتكاب اأخّفهما.

الفقه، ومن هذا  العلماء تفريعات كثرية جندها متناثرة يف كتب  وهذه قاعدة مهّمة فّرع عليها 
القبيل: تقدمي الدفع عن الإن�سان على الدفع عن احليوان الإن�سي، ومف�سدة فوات الأموال النفي�سة اأعظم 

من مف�شدة الأموال اخل�شي�شة… وهكذا.

46  املنثور يف القواعد للزدك�شي348/1
47  الأنبياء الآية: 18.

48  الذي يوؤّجر الدواب ، ولي�ص له ظهر يحمل عليه .
49  القواعد الفقهية ، للندوي �ص:423
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جـ – اإذ ا تعار�شت امل�شالح واملفا�شد:

ترتّتب  امل�سالح  ُرَتب  وعلى  متفاوتة،  ُرَتب  يف  واملفا�سد  »وامل�سالح  ال�سالم:  عبد  بن  العّز  يقول 
الدنيا  وعقوبات  والكبائر  ال�شغائر  ترتّتب  املفا�شد  ُرتب  وعلى  الُعقبى،  يف  والأجور  الدنيا  يف  الف�شائل 

والآخرة« 50.

قلَّت على  ولو  وفيها مف�سدة  اإل  ما من م�سلحة  اأن  يقت�سي  ال�سريعة  »ا�ستقراء  القرايف:  ويقول   
البعد، ول مف�سدة اإل وفيها م�سلحة واإن قّلت على البعد، وقد قال اهلل تعالى يف اخلمر واملي�سر : ) قل فيهما 

اإثم كبري ومنافع للنا�ص واإثـمهما اأكرب من نفعهما(51« 52.

وبناًء على هذا فاإن العلماء قد اجتهدوا يف معرفة مواطن الرتجيح بني امل�شالح واملفا�شد متى 
تداخلت فيما بينها ، بناًء على اأن ال�سريعة اإمنا جاءت جللب م�سالح العباد ودرء مفا�سدهم ، وقد اأو�سح 
العّز بن عبد ال�سالم هذا املنهج بقوله: »اإذا اجتمعت م�سالح ومفا�سد فاإن اأمكن حت�سيل امل�سالح ودرء 
املفا�سد فعلنا ، وذلك امتثاًل لأمر اهلل تعالى فيهما ، لقوله �سبحانه وتعالى: )فاتقوا اهلل ما ا�ستطعتم(53، 
واإن تعّذر الدرء والتح�سيل، فاإن كانت املف�سدة اأعظم من امل�سلحة دراأنا املف�سدة ول نبايل بفوات امل�سلحة 
، قال تعالى: )ي�ساألونك عن اخلمر واملي�سر قل فيهما اإثم كبري ومنافع للنا�ص واإثمهما اأكرب من نفعهما54(« 

.55

ويف هذا املجال �ساغ العلماء جمموعة من القواعد الأ�سولية ُي�سرت�َسد بها يف الرتجيح بني امل�سالح 
واملفا�شد، نذكر منها ما يلي:

1( »ال�شرر يزال«. 

لهذه  العلماء تطبيقات كثرية  ، وذكر  للحّد من مف�سدته  ، وذلك  اإزالته  ال�سرر وجب  فمتى وقع 
القاعدة يف كتب القواعد ، كالأ�سباه والنظائر لل�سيوطي وقواعد ابن جنيم وغريهما.

50  قواعد الأحكام 1/24
51  البقرة ، الآية : 217

52  �شرح تنقيح الف�شول �ص : 78.
53  التغابن الآية :16

54  البقرة الآية :217
55  قواعد الأحكام 98/1.

فقه املوازنات وتطبيقاته عند السلف
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2( »ال�شرورات تبيح املحظورات«.

وال�سرورة رخ�سة ا�ستثنائية يف ال�سريعة الإ�سالمية، ومن ثم جاز التلّفظ بكلمة الكفر لالإكراه ، واإ�ساغة 
اللقمة باخلمر... ، ويجوز لالإن�شان فيها اأن ياأتي املحّرمات اإذا كانت �شتف�شي اإلى حفظ م�شلحة ُعليا هي 

اأهّم يف اعتبار ال�سرع من اإتيان هذه املحّرمات.

3( »درء املفا�شد اأولى من جلب امل�شالح«.

 فاإذا تعار�ست مف�سدة وم�سلحة ُقّدم دفع املف�سدة غالبًا ؛ لأن اعتناء ال�سرع باملنهيات اأ�سّد من 
اعتنائه باملاأمورات، يقول العز بن عبد ال�سالم :«فاإن كانت املف�سدة اأعظم من امل�سلحة دراأنا املف�سدة ول 

نبايل بفوات امل�سلحة«56.  

4( »امل�شّقة جتلب التي�شري«.

 قال العلماء: يخرج من هذه القاعدة جميع رخ�ص ال�سرع وتخفيفاته57، وفروعها كثرية يف كتب 
الفقه الإ�سالمي ، كالفطر يف رم�سان لل�سيخ الفاين وامل�سافر، وكال�سالة على اأّية هيئة للمري�ص العاجز 

عن القيام.. الخ.

5( »الت�صّرف على الرعية منوٌط بامل�صلحة«.

هذه قاعدة مهّمة ذات م�سا�ص بال�سيا�سة ال�سرعية وتنظيم الدولة الإ�سالمية ، ت�سع حدًا ووازعًا للحاكم 
يف كافة ت�شرفاته ، ولكل من يتولى اأمرًا من اأمور امل�شلمني. 

 وهذا يعني اأن الإمام باعتباره رئي�ص الدولة مكلَّف بال�سهر على ما يجلب للنا�ص امل�سالح ويدراأ عنهم 
فه. املفا�سد ، فاإذا جتاوز ذلك ُردَّ عليه ت�سررُّ

6( »قاعدة �شّد الذرائع«. 

بنّي  القواعد، وقد  واأحيانًا يعتربونه قاعدة من  اأ�شاًل من الأ�شول،  اأحيانًا �شد الذرائع  يعترب املالكية 
الأ�ستاذ فريد الأن�ساري رحمه اهلل هذا فقال : »�سّد الذرائع : قاعدة كلية ، هي اأ�سل قطعي يف نف�سها 

...« 58 ، ونقله القرايّف  يف الفروق قال: »اعلم اأن الذريعة هي الو�سيلة لل�سيء، وهي على ثالثة اأق�سام:

56  قواعد الأحكام 83/1 ، الأ�سباه والنظائر لبن جنيم �ص: 99. 
57  الأ�سباه والنظائر لبن جنيم �ص : 55.

58  امل�شطلح الأ�شويل عند ال�شاطبي �ص:452
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- منها ما اأجمع النا�ص على �سّده.

- ومنها ما اأجمعوا على عدم �سّده.

- ومنها ما اختلفوا فيه.

فاملجَمع على عدم �سّده كاملنع من زراعة العنب خ�سية اخلمر، والتجاور يف البيوت خ�سية الزنا، 
م . فلم مُينع �سيء من ذلك ولو كان و�سيلًة للمحرَّ

اأنه ي�سّب اهلل تعالى حينئذ، وكحفر  ُيعلم  اأُجمع على �سّده كاملنع من �سّب الأ�سنام عند من  وما 
اأنهم  ُظّن  اأو  ُعلم  اإذا  اأطعمتهم  ال�ُسّم يف  واإلقاء  ُظّن،  اأو  ُعلم وقوعهم فيها  اإذا  امل�سلمني  الآبار يف طريق 

ياأكلونها فيهلكون.

واملختَلف فيه كالنظر اإلى املراأة لأنه ذريعٌة للزنا بها، وكذلك احلديث معها، ومنها بيوع الآجال 
عند مالك رحمه اهلل 59.

 ثالثًا: مناذج من تطبيقات ال�شلف ال�شالح لفقه املوازنات:

     1( عند اخللفاء الرا�شدين:

والبحث يف �سرية اخللفاء الرا�سدين م�ستَمّد من حديث الر�سول  �سلى اهلل عليه و�سلم: »عليكم 
وا عليها بالنواجذ«60. ب�سّنتي و�سّنة اخللفاء الرا�سدين من بعدي َع�سّ

وجولت �سريعة يف �سرية هوؤلء اخللفاء ُتطلعنا وتك�سف لنا ما كان عليه فقهاء ال�سحابة من العلم 
ل فيها يف الجتهاد هو هذا  الوا�شع بفقه املوازنات ، وقد �شهدوا كثريًا من الوقائع واملتغرّيات التي كان املعوَّ

الفقه ، مثال ذلك:

- قتال اأبي بكر مانعي الزكاة ، فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال ملا تويف ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم وا�سُتخلف اأبوبكر بعده ، وكفر من كفر من العرب،  قال عمر لأبي بكر:كيف تقاتل النا�ص وقد 

59  الفروق 266/3.
60  اأخرجه اأبو داود يف كتاب ال�شنة، باب: يف لزوم ال�شنة 201/4 والرتمذي يف كتاب العلم، باب: ما جاء يف 

الأخذ بال�سنة واجتناب البدع ، رقم احلديث:2676، وقال: هذا حديث ح�شن �شحيح .

فقه املوازنات وتطبيقاته عند السلف
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قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأُمرت اأن اأقاتل النا�ص حتى يقولوا ل اإله اإل اهلل، فمن قال ل اإله اإل 
اهلل ع�سم مّني ماله ونف�سه اإل بحّقه وح�ساُبه على اهلل«، فقال: واهلل لأقاتلنَّ من فّرق بني ال�سالة والزكاة، 
فاإن الزكاة حّق املال، واهلل لو منعوين عقاًل كانوا يوؤّدونه اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لقاتلُتهم على 

منعه، فقال عمر: فواهلل ما هو اإل اأن راأيُت اهلل قد �َشَرح �شدر اأبي بكر للقتال فعرفُت اأنه احلق.61

ب�سعرية من  ا�ستهانتهم  ب�سبب  واإمنا كان   ، نف�سه  لهوًى يف  يكن  الزكاة مل  ملانعي  بكر  اأبي  فقتال 
�سعائر الإ�سالم التي هي اإحدى دعائمه واأركانه وهي الزكاة، وبالتايل فما ميكن اأن ين�ساأ عن قتالهم من 
هذه  ترجحت  ثم  ومن  وقواعده،  اأركانه  وحتطيم  بالدين  ال�ستهانة  مفا�سد  عليه  تربو  للم�سلمني  مفا�سد 

امل�سلحة العظيمة التي هي حفظ الدين، وهو من ال�سروريات اخلم�ص التي ل ت�ستقيم احلياة اإل بها.

- وجند اأي�سا يف �سرية اأبي بكر مثاًل حيًا اآخر وهو اإقدامه على جمع القراآن الكرمي، وهو اأمر مل 
يفعله ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لكنه راأى يف ذلك خريًا وم�سلحة، و�سرح اهلل �سدره لذلك ففعله.

- وتطلعنا �سرية �سيدنا عمر ر�سي اهلل عنه بنماذج خالدة يظهر فيها فقه الرجل وعلمه املقا�سدي، 
وتوظيفاته للموازنات ال�سرعية، وما تركه ذلك من اأثر يف حياة امل�سلمني، مثال ذلك: اإبقاوؤه اأرا�سي �سواد 

العراق يف اأيدي اأهلها يت�سّرفون فيها على اأن يدفعوا اجلزية 62.

 وهذا اإمنا كان تقدميًا للم�شلحة العامة على امل�شلحة اخلا�شة ، فال �شك اأن ق�شمة الأرا�شي بني 
الفاحتني �سينتج عنه خرٌي كثرٌي ونفٌع عظيٌم لهم، لكن اإبقاءها يف اأيدي مالكيها مع دفع اجلزية فيه نفع 
اأعظم ؛ لأن مواردها على بيت مال امل�سلمني، �سينتفع به امل�سلمون عامة، ولو ُق�سمت الأرا�سي على الفاحتني 

�شيبقى نفعها منح�شرًا يف دائرة امل�شتفيدين.

اإ�سقاطه قطع يد ال�سارق يف عام املجاعة اآخذًا باحلديث الذي رواه البيهقي  - ومن فقهه اأي�سًا 
عن علي كرم اهلل وجهه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »ادرءوا احلدود بال�سبهات63«، واملجاعة من 

61  رواه البخاري يف كتاب العت�سام ، باب القتداء ب�سنن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم رقم احلديث: 7284، 
7285، وم�سلم يف كتاب الإميان، باب: الأمر بقتال النا�ص)�سحيح م�سلم ب�سرح النووي232/1(، واللفظ للبخاري.

62  اأثر الختالف يف القواعد الأ�سولية يف اختالف الفقهاء �ص:65
63  يقول الزيلعي : غريب بهذا اللفظ )ن�سب الراية 313/3(،ويف �سنن الرتمذي، كتاب احلدود، باب: ماجاء يف 
درء احلدود، »عن عائ�سة قالت:قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : ادروؤوا احلدود عن امل�سلمني ماا�ستطعتم، فاإن كان 

له خمرج فخلوا �سبيله فاإن الإمام اأن يخطئ يف العفو خري من اأن يخطئ يف العقوبة« رقم احلديث: 1424.
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هذه ال�سبهات.

- ومن فقهه اأي�سًا ما جرى له مع بني تغلب عندما هّم  ر�سي اهلل عنه اأن ياأخذ منهم اجلزية ، 
فتفرقوا يف البالد ، واملعروف عنهم اأنهم عرب ياأنفون اجلزية ، واأن لهم نكاية بالعدو، ف�ساحلهم عمر 
روا اأولدهم 64، تقدميًا مل�سلحة بقائهم  ر�سي اهلل عنه على م�ساعفة ال�سدقة ، وا�سرتط عليهم األ ين�سّ

جمتمعني يف حظرية الدولة وال�ستفادة منهم من اأن يت�سّتتوا يف البالد.  

- كما جند يف �سرية �سّيدنا عثمان مثاًل حيًا يف فقه املوازنات، وهو جمعه للقراآن يف م�سحف 
اأن  وادعاء كل طائفة  الكرمي،  القراآن  الأّمة من الختالف يف قراءة  اإليه  ملا و�شله خرب ما و�شلت  واحد 
قراءتها اأف�شل القراءات، فاأمر بكتابة القراآن يف عّدة م�شاحف، والتزام حرف قري�ص، وذلك حتى يجتمع  

النا�ص على قراءة واحدة فتتوّحد الطوائف املختلفة من اأهل الأم�شار.

قال الإمام ال�ساطبي وهو يتحدث عن جمع الأئّمة للقراآن: »ومل يرد ن�ّص عن النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم مبا �سنعوا من ذلك ، ولكنهم راأوه م�سلحة تنا�سب ت�سّرفات ال�سرع قطعًا، فاإن ذلك راجع اإلى حفظ 

ال�سريعة واإلى منع الذريعة«65.

ة اتفاق اخللفاء الرا�سدين  - واأي�سًا من الأمثلة التي يظهر فيها ترجيح امل�سالح العامة على اخلا�سّ
ّناع، حتى قال الإمام علي: ل ُي�سِلح النا�َص اإل ذاك .  على ت�سمني ال�سُ

2(  عمل االأئّمة االأربعة بفقه املوازنات:

اأقطاب الفقه واأعمدة  فهم  حت�سى،  اأن  اأكرث من  عندهم يف فقه املوازنات  والتطبيقات الفقهية 
الجتهاد، فم�سريتهم العلمية كانت كلها مطبوعة باجلّد والجتهاد لتبليغ هذا الدين وتبيانه للنا�ص ، وقد 
اأحكامها م�شرت�شدين  ع�سرهم التي واكبوها عن كثب ، فبّينوا  اجتهاداتهم مطبوعة بطابع وقائع  كانت 

مبقا�شد الدين واأحكامه .

وذلك  بالواحد،  اجلماعة  قتل  جواز  املوازنات  فقه  يف  الأئّمة  بع�ص  عن  ُنقلت  التي  الأمثلة  ومن 
ا�شتنادًا اإلى امل�شلحة الراجحة الداعية اإلى ردع اأهل الف�شاد وقطع دابر الإجرام وو�شع حد لتهّور املجرمني، 

64  الأموال لأبي عبيد �ص:20  
65  العت�شام لل�شاطبي  �ص: 355. 

فقه املوازنات وتطبيقاته عند السلف
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يقول ال�شاطبي: »يجوز قتل اجلماعة بالواحد، وامل�شتند فيه امل�شلحة املر�شلة، اإذ ل ن�ّص على عني امل�شاألة، 
ولكنه منقول عن عمر بن اخلطاب، وهو مذهب مالك وال�شافعي، ووجه امل�شلحة فيه اأن القتيل مع�شوم، 
وقد ُقتل عمدًا، فاإهداره66 داٍع اإلى خرم اأ�شل الق�شا�ص، واتخاذ ال�شتعانة وال�سرتاك ذريعة اإلى ال�شعي 

بالقتل اإذا ُعلم اأنه ل ق�شا�ص فيه67.

اإلى بلد يوؤَمن فيه على  اأنه اأفتى بنفي اأهل الف�شاد  اأُثر عن الإمام اأحمد ر�شي اهلل عنه  - ومما 
عليهم حب�شه«69، لأن  اإلى بلد يوؤَمن ف�شاد اأهله، واإن خاف الإمام به  اأي�شًا بنفي املخنَّث  �شّرهم68، واأفتى 
امل�شلحة تقت�شي اإبعاد كل من ُعرف عنه ال�شر والف�شاد حفاظًا على نقاء املجتمع و�شالمته من الفواح�ص 

واملناكر.

66   هدر دمه: بطل، وذهب دمه هدرًا ب�سكون الدال وفتحها: اأي باطاًل لي�ص فيه َقَود ول عقل )خمتار ال�سحاح، 
مادة: هدر(.

67  االعتصام ، ص : 361.

68  الطرق احلكمية لبن القيم  �ص : 14.
69  اإعالم املوقعني  377/4.
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اخلامتـــة :

ل اإليها البحث، وهي كما يلي: و�شاأتناول فيها اأهّم اخلال�شات والنتائج التي تو�شّ

املوازنات،  لفقه  تاأ�شيلية  اأحكام وقواعد  للك�شف عن  والدرا�شة  البحث  اإلى مزيد من  اأدعو  *اإنني 
حتى يظهر جليًا، ويتبّواأ مكانه بني العلوم، وذلك بالتنقيب عنها وجمعها من امل�شادر العامة لل�شريعة من 
القراآن وال�شنة، والتف�شري وفقه احلديث وامل�شادر الفقهية والأ�شولية ملختلف املذاهب ، وخا�شة م�شادر 

املذهب املالكي، ليكون علمًا م�شتقاًل بذاته، ل�شرورته وحاجة النا�ص اإليه يف هذا الع�شر.  

تفيد  لأنها   ، خا�شة  موؤلَّفات  يف  ودرا�شتها  الفقه  بهذا  اخلا�شة  الفقهية  القواعد  جمع  �شرورة   *
املجتهد عند بيانه لالأحكام .

* اإن فقه املوازنات له فوائد ميكن تلخي�سها يف النقاط الآتية:

اأن يخرج عن مقا�سد  ل فقه املجتهد بحيث ي�ستطيع اأن يحّقق للنا�ص م�ساحلهم دون  اأ-اإنه يوؤ�سّ    
ال�شريعة واأهدافها.

ناب�سًا  قلبًا  فقهه  حامل  فيكون  زمان،  كل  يف  الواقع  ق�سايا  ل�ستيعاب  وا�سعة  اآفاقًا  يفتح  ب-اإنه     
متحركًا يف املجتمع يف �ستى املجالت: ال�سيا�سية والقت�سادية والدعوية ... وغريها. 

اأ�شباب  “فكثري من        ج-اإنه يزيل اخلالف يف كثري من م�سائل العلم ،كما يقول الأ�ستاذ القر�ساوي: 
اخلالف بني الف�سائل العاملة لالإ�سالم يرجع اإلى هذه املوازنات”70 

ه لينزل به اإلى اأر�ص الواقع فيخالط النا�ص، ويتعّرف على وقائعهم  د- اإنه يزيل عن الداعية تعالَيه و�سموَّ
املبا�سرة ، ويف هذا املعنى يقول الدكتور القر�ساوي: »اإذا غاب عنا فقه املوازنات �سددنا على اأنف�سنا كثريًا 

من اأبواب ال�شعة والرحمة، واتخذنا فل�شفة الرف�ص اأ�شا�شًا لكل تعامل والنغالق على الذات.71« 

70  اأولويات احلركة الإ�شالمية �ص: 28
71  املرجع  نف�شه �ص 32.

فقه املوازنات وتطبيقاته عند السلف
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امل�شادر واملراجع: 

1ـ القراآن الكرمي برواية ور�ص عن نافع.

2ـ �سحيح البخاري، لأبي عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل البخاري، رقمه وو�سع فهار�سه :طه عبد الرءوف 
�شعد، النا�شر: دار العت�شام، القاهرة، طبعة:2011م. 

3ـ �سحيح م�سلم ب�سرح النووي، حققه ع�سام ال�سبابطي وحازم حممد وعماد عامر ، مطبعة دار احلديث 
القاهرة ،الطبعة الأولى 1994 م.

، مطبعة  الدين عبداحلميد  ، حتقيق :حممد حمي  ال�سج�ستاين  داوود  اأبي  للحافظ   ، داوود  اأبي  4ـ �سنن 
املكتبة الع�سرية بريوت )د ت(.

الع�سرية بريوت،  املكتبة  بربر،  الأ�ستاذ حممد  به  اعتنى  الرتمذي،  بن عي�سى  الرتمذي، ملحمد  �سنن  5ـ 
طبعة:2009م.

العربي،  الرتاث  اإحياء  القرطبي، مطبعة:دار  اأحمد  بن  لأبي عبد اهلل حممد  القراآن،  6ـ اجلامع لأحكام 
لبنان، طبعة:1966م.

7ـ تف�شري ابن كثري ، مطبعة دار الفكر �شنة 1981م.

8ـ فتح القدير، ملحمد بن علي ال�سوكاين، مطبعة دار الفكر، لبنان، طبعة:1983م. 

9ـ يف ظالل القراآن، ل�سيد قطب، مطبعة: دار ال�سروق، بريوت، الطبعة العا�سرة: 1982م.

10ـ تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، لل�سيخ عبد الرحمن بن نا�سر ال�سعدي، املكتبة التوفيقية، 
القاهرة،)د ت(.  

11ـ التف�شري املنري ، لالأ�شتاذ وهبة الزحيلي ، مطبعة دار الفكر دم�شق ، الطبعة الأولى.

12ـ فتح الباري، لبن حجر الع�سقالين ، مطبعة دار اأبي حيان القاهرة ، الطبعة الأولى :1413هـ 1993م .

13ـ تنوير احلوالك �سرح على موطاأ مالك جلالل الدين ال�سيوطي ، مطبعة دار الفكر )د ت(

اأحمد ، حتقيق: حممد  العزيز بن  للبخاري عبد   ، البزدوي  الإ�سالم  اأ�سول فخر  الأ�سرار عن  14ـ ك�سف 
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املعت�سم البغدادي ، الطبعة الثانية 1994 م، ن�شر دار الكتاب العربي بريوت .

15ـ رو�سة الطالبني ، للنووي، حتقيق : عادل عبد املوجود ، ن�سر دار الكتب العلمية بريوت .

16ـ املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، لأبي اإ�سحاق ال�ساطبي، حتقيق: ال�سيخ عبد اهلل دراز ومن معه، مطبعة 
دار الكتب العلمية، بريوت )د ت(.

1981 م، ن�شر موؤ�ش�شة نا�شر للثقافة ،  17ـ الأموال ، لأبي عبيد القا�سم بن �سالم ، الطبعة الأولى �سنة 
بريوت لبنان .

18ـ قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام ، للعز بن عبد ال�سالم ، مطبعة دار الكتب العلمية بريوت )د ت(.

19ـ الفروق ، لالإمام �سهاب الدين القرايف ، طبعة دار املعرفة بريوت لبنان  )د ت( 

20ـ املنثور يف القواعد لبدر الدين الزرك�سي ، حتقيق د: تي�سري فائق ، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية 
، الكويت .

21ـ الأ�سباه والنظائر ، لبن جنيم احلنفي ، حتقيق وتقدمي حممد مطيع احلافظ ، مطبعة دارالفكر .

22ـ اإعالم املوقعني ، لبن القيم ،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ، الطبعة الثانية ، مطبعة دار 
الفكر.

23ـ الطرق احلكمية ، لبن القيم ، قدم له وراجعه وعلق عليه ال�سيخ بهيج غزاوي ، طبعة دار اإحياء العلوم.

 24ـ العت�شام لل�شاطبي ، �شححه و�شبطه الأ�شتاذ :اأحمد عبد ال�شايف ، مطبعة دار الكتب العلمية بريوت 

25ـ اإي�شال ال�شالك يف اأ�شل الإمام مالك ، ملحمد يحيى الولتي ، اعتنى به :اأبو�شلمان قبول ، طبعة دار 
الر�شاد احلديثة ،2003 م.

26ـ اأ�شول الت�شريع الإ�شالمي ، لعلي ح�شب اهلل ، دار املعارف مب�شر ، الطبعة اخلام�شة1396هـ 1976م.

27ـ العرف والعمل يف املذهب املالكي ومفهومها لدى علماء املغرب، لعمر بن عبدالكرمي اجليدي، طبعة 
وزارة الأوقاف، املغرب، �شنة:1984م. 

من�سورات  الكيالين،  الرحمن  عبد   ، وحتلياًل  ودرا�سًة  عر�سًا  ال�ساطبي  الإمام  عند  املقا�سد  قواعد  28ـ 
املعهد العاملي للفكر الإ�شالمي ودار الفكر بريوت ، الطبعة الثانية 1426هـ 2005م.

فقه املوازنات وتطبيقاته عند السلف
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الطبعة   ، ال�سالم م�سر  دار  ، مطبعة  الأن�ساري  لالأ�ستاذ: فريد  ال�ساطبي،  الأ�سويل عند  امل�سطلح  29ـ 
الأولى 1431هـ 2010م.

30ـ القواعد الفقهية ، مفهومها ، ن�شاأتها ، تطورها ، درا�شة موؤلفاتها ،اأدلتها ،مهمتها ، تطبيقاتها ، لعلي 
اأحمد الندوي ، مطبعة دار القلم دم�سق ، الطبعة اخلام�سة : 1420هـ 2000م.   

الطبعة   ، اخلن  �سعيد  م�سطفى  للدكتور  الفقهاء،  اختالف  يف  الأ�سولية  القواعد  يف  الختالف  اأثر  31ـ 
اخلام�شة1409ه ـ1989م، مطبعة موؤ�ش�شة الر�شالة بريوت.

42ـ تهذيب �شرية ابن ه�شام ، لعبد ال�شالم هارون ، مطبعة موؤ�ش�شة الر�شالة بريوت

43ـ كيف نتعامل مع القراآن ، ملحمد الغزايل ، الطبعة الأولى ، مطبعة دار الوفاء.

44ـ ال�سحوة الإ�سالمية بني الختالف امل�سروع والتفرق املذموم ، للدكتور يو�سف القر�ساوي، مطبعة دار 
الوفاء م�شر، الطبعة الأولى1411هـ  1991م.

45ـ فقه الأولويات درا�سة جديدة يف �سوء الكتاب وال�سنة ، للدكتور يو�سف القر�ساوي ، النا�سر مكتبة وهبة 
القاهرة ، الطبعة ال�شابعة 1426هـ2005م.

وهبة  مكتبة  النا�سر   ، القر�ساوي  يو�سف  للدكتور   ، القادمة  املرحلة  يف  الإ�سالمية  احلركة  اأولويات  46ـ 
القاهرة، الطبعة الثانية1411هـ 1991م.

العلمية بريوت،  الكتب  دار  ، مطبعة  ال�سويد  اإبراهيم  لناجي   ، والتطبيق  النظرية  املوازنات بني  فقه  47ـ 
الطبعة الأولى 1423هـ 2002م.

48ـ القامو�ص املحيط ، للفريوز اآبادي، مطبعة موؤ�س�سة الر�سالة بريوت، الطبعة الثالثة1413هـ 1993م
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فقه الموازنات ودوره في  تحقيق وحدة األّمة

د. عبدالقادر بن يا�صني بن نا�صر اخلطيب

الأ�صتاذ امل�صارك بق�صم الثقافة الإ�صالمية 

جامعة الأمري �صلطان بالريا�ض
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�أما  �آله و�صحبه �أجمعني،  �حلمد هلل ويّل �ملوؤمنني، و�ل�صالة و�ل�صالم على �ملبعوث رحمًة للعاملني، وعلى 
بعد:

فاإن من نعم �هلل تعالى على �مل�صلمني �أن جعلهم �أّمة و�حدة، َو�أَلََّف َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َلْو �أَنَفْقَت َما ِف �لأَْر�ِض َجِميعًا 
�أ�ص�ض هذه �لوحدة،  ُه َعِزيٌز َحِكيٌم  �لأنفال: ٦٣ ، وبنّي لهم  �إِنَّ َبْيَنُهْم  �أَلََّف  َوَلِكنَّ �هلّلَ  ُقُلوِبِهْم  َبنْيَ  َفْت  �أَلَّ ا  مَّ
ًة َو�ِحَدًة َو�أََنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن �لأنبياء: ٩٢  ؛ �إذ جاء  مَّ ُتُكْم �أُ مَّ و�صمانة ��صتمر�رها وقوتها، فقال: �إِنَّ َهِذِه �أُ
�لرتكيز على مفهوم �لوحدة مقرتنًا بالعبادة، �لتي من �أعظم مقت�صياتها و�أجّل مقا�صدها حتقيق �لجتماع 
�مل�صلمني  بني  �لوحدة  تتجلى مكانة  كما  �لأمة،  �أفر�د  بني  و�لرت�حم  �لتعاون  وغْر�ض معاين  �لتفرق،  ونبذ 
ف ربطها باأكرث �صعائر �لإ�صالم؛ من عباد�ت حم�صة كال�صالة و�ل�صوم و�حلج، وعباد�ت هي ف �أ�صلها 
م�صروعة مل�صلحة �جلماعة كالزكاة و�لإح�صان �إلى �لنا�ض و�إ�صالح ذ�ت �لبني و�لن�صح للم�صلمني وغريها، 
فاأينما �جته �مل�صلم وحيثما ت�صّرف ف يومه وليلته �صيجد ما يوؤكد هذه �لوحدة ف نف�صه، ويعظم �جتماع 
�لكلمة ف خلده، لذ� عا�صت �لأّمة موحدة ف ع�صر �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، وف عهد خلفائه �لر��صدين 
ر�صي �هلل عنهم، و��صتمرت كذلك فرتة من �لزمن، وملا �بتعد �أفر�د �لأمة عن مقّومات وحدتهم، �أ�صابهم 

�لتمزق وُرزئو� بد�ء �لتفّرق، فحّل بهم �ل�صعف و�خلَور، وت�صلط عليهم �أعد�وؤهم.

ومع ذلك فاإّن �هلل حافٌظ دينه، نا�صٌر عباده �ملوؤمنني، فال يز�ل طائفة من هذه �لأمة -على مّر �لأزمان- 
ظاهرين على �حلق ل ي�صرهم من خذلهم �إلى �أن تقوم �ل�صاعة، يعون ر�صالتهم، ويتنادون باإ�صالح �لأّمة، 
وي�صت�صعرون �صرورة �لعمل على �إبقائها قوية عزيزة بني �لأمم، جاعلني وحدتها و�ل�صعي �إلى �لإعالء من 
�صاأنها هاج�َصهم �لأول، فكان لز�مًا على �أمثالهم ف هذ� �لع�صر �أن ي�صريو� على خطى �أ�صالفهم ف حمل 
هذه �لر�ية �ملباركة، فيبذلو� ما ف و�صعهم ف �لعودة بالأمة �إلى �صابق عهدها، م�صتنريين بهدي �لنبي �صلى 
�هلل عليه و�صلم حني وّحدها بعد �أن كان �أفر�دها ف قبائل متفرقة، متزقهم ع�صبيات مقيته، ف�صارو� به 
�صلى �هلل عليه و�صلم كاجل�صد �لو�حد، وحينها ��صتحقو� �أن يخّلد �هلل مدحهم ف �لقر�آن، ويجعلهم ُكنُتْم 
 � ا�ِض َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن �مْلُنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهلّلِ َوَلْو �آَمَن �أَْهُل �ْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيً ٍة �أُْخِرَجْت ِللنَّ َخرْيَ �أُمَّ

ُهُم �ْلَفا�ِصُقوَن  �آل عمر�ن: ١١٠.  ْنُهُم �مْلُوؤِْمُنوَن َو�أَْكرَثُ لَُّهم مِّ

من  وموؤ�مر�ت  �مل�صلم،  �ملجتمع  د�خل  من  عقبات  تكتنفها  �صاقة،  ومهّمتهم  َوِعٌر،  هوؤلء  طريق  �أن  �إل 
خارجه، وبخا�صة ف هذ� �لع�صر �لذي تعددت فيه �مل�صالح و�ملفا�صد وتز�حمت، ورمبا تعار�صت، ما جعل 
�صائرين  و�لرجتال،  �لع�صو�ئية  بعيد عن  �إلى عمل من�صبط،  ما�صة  بحاجة  �لأمة  �حلري�صني على وحدة 
ق  ف عملهم –نحو وحدة �لأّمة- وفق منهج �ملو�زنات �ملبني على �إدر�ك عميق للو�قع، وفهم �صرعيٍّ حُمقِّ

فقه املوازنات ودوره في  حتقيق وحدة األّمة
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ملقا�صد �ل�صارع، وذلك ما دفعني ملحاولة �لإ�صهام ف بيان �أ�ص�ض هذ� �ملنهج، ودوره ف حتقيق وحدة �لأّمة، 
فكان عنو�ن بحثي: فقه �ملو�زنات ودوره ف حتقيق وحدة �لأّمة

�لقرى مبكة  �أم  تنظمه جامعة  �لذي  �ملعا�صرة«  �حلياة  ودورها ف  �ملو�زنات  فقه  »موؤمتر  �إلى  به  متقدمًا 
وت�صع  �لإ�صالمية،  �لأمة  تتناول ق�صايا  �لتي  �ل�صرعية  �لدر��صات  �لر�ئدة ف جمال  �لعلم  �ملكرمة، منارة 

�لتو�صيف �ملنا�صب ملعاجلتها ف �صوء �مل�صتجد�ت �ملعا�صرة.

وقد جاء هذ� �لبحث ف مقدمة، وثالثة مباحث، وذلك وفق �لآتي:

�ملبحث �لأول : معنى م�صطلحات �لبحث.

�ملطلب �لأول : معنى فقه �ملو�زنات.

�ملطلب �لثاين : �لألفاظ ذ�ت �ل�صلة بفقه �ملو�زنات.

�ملطلب �لثالث: معنى وحدة �لأّمة.

�ملبحث �لثاين: �أهمية فقه �ملو�زنات، و�أهمية وحدة �لأّمة.

�ملطلب �لأول : �أهمية فقه �ملو�زنات .

�ملطلب �لثاين: �أهمية وحدة �لأّمة.

�ملطلب �لثالث: عالقة فقه �ملو�زنات بوحدة �لأّمة. 

�ملبحث �لثالث : �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد ودورها ف حتقيق وحدة �لأّمة.

�ملطلب �لأول : �ملو�زنة بني �مل�صالح ودورها ف حتقيق وحدة �لأّمة.

�ملطلب �لثاين :  �ملو�زنة بني �ملفا�صد ودورها ف حتقيق وحدة �لأّمة. 

�ملطلب �لثالث : �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد ودورها ف حتقيق وحدة �لأّمة.

�خلامتة، وفيها �أهم �لنتائج و�لتو�صيات.

وما توفيقي �إل باهلل.
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املبحث الأول : معنى م�صطلحات البحث

املطلب الأول - معنى فقه املوازنات

�أبد�أ ببيان معنى »فقه« ، ثم �أثّني ببيان معنى »�ملو�زنات« ، وذلك فيما يلي:

يء و�لِعْلِم  اأوًل - معنى »فقه« يف اللغة: )) �لفاء و�لقاف و�لهاء �أ�صٌل و�حد �صحيح، يدلُّ على �إدر�ِك �ل�صَّ

به، تقول: َفِقْهُت �حلديث �أْفَقُهه. وكلُّ ِعْلٍم ب�صيٍء فهو ِفْقه(( )١( ، وهو �لفهم و�لِفْطنة ، يقال : َفِقَه فالٌن 
ًا بعلم �ل�صريعة، وَتْخ�صي�صًا بعلم  ْنُت له، َيْفَقه ِفْقهًا، �إذ� َعَرفه وَفِهَمه، وقد َجَعله �لُعْرُف خا�صّ ي ما َبيَّ َعنِّ

�لفروع منها)٢( .

ويف ا�صطالح الأ�صولّيني: �لعلم بالأحكام �ل�صرعية �لعملية �ملكت�صب من �أدلتها �لتف�صيلية )٣( .

و�ملر�د بالفقه ف هذ� �لبحث: �ملعنى �للغوي، �أي: �لعلم باملو�زنات وفهم �ملنهج �ل�صليم ف �إعمالها، وذلك 
يحتاج �إلى فطنة و�إدر�ك من ِقَبل من يت�صّدى للمو�زنة. وللمعنى �ل�صطالحي عند �لأ�صولّيني �صلة قوية 
�إلى عامل بالأحكام �ل�صرعية �لعملية؛ لكي يبني  مبو�صوع �لبحث؛ لأن �ملو�زنة بني �لأمور غالبًا ما حتتاج 

حكم �ل�صرع ف حالة تز�حم �مل�صالح �أو �ملفا�صد، �أو تعار�ض �مل�صالح مع �ملفا�صد.

 وبناًء على ذلك فالفقيه: هو �لعامل �لَفِطن، �لعارف باأ�صول �ل�صريعة و�أحكامها ومقا�صدها. وهو �لعامل 
بالأحكام �ل�صرعية �لعملية كاحلّل و�حلرمة و�ل�صحة و�لف�صاد )4( . 

وهذ�  و��صتقامة...  تعديٍل  على   (( تدّل  “وزن”  ومادة  مو�زنة،  جمع  اللغة:  يف  املوازنات  معنى   - ثانيًا 

ة  �أِْي: معتِدُله. وهو ر�جُح �لَوْزن، �إذ� ن�َصُبوه �إلى َرَجاحة �لّر�أْي و�ِصدَّ ُيو�ِزُن ذلك، �أي: هو حُماِذيه. وَوِزيُن �لرَّ
كان  �أَو  ِزَنِته  على  كان  �إِذ�  هذ�،  ُيو�ِزُن  وهذ�  وِوز�نًا،  ُمَو�َزَنًة  �ل�صيئني  بني  و�َزْنُت   : ويقال   ، �لعْقل(()5( 

)١(  مقايي�ض �للغة، لبن فار�ض 4/ 44٢ مادة “ فقه » . 
)٢(  ل�صان �لعرب، لبن منظور 5٢٢/١٣ ، �ملعجم �لو�صيط ٦٩8/٢ مادة “ فقه ». 

)٣(  ينظر: �صرح �لكوكب �ملنري، للفتوحي 4١/١، �حلدود �لأنيقة، لزكريا �لأن�صاري٦7، �لتعريفات، للجرجاين٢١٦. 
)4(  �ملعجم �لو�صيط ٦٩8/٢، وينظر : �لقامو�ض �لفقهي ٢٩٠. 

)5(  معجم مقايي�ض �للغة، لبن فار�ض ١٠7/٦ ، مادة “وزن” . 

فقه املوازنات ودوره في  حتقيق وحدة األّمة
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حُماِذَيُه)٦( ، وفالن ل يزن جناح بعو�صة، �أي: ل يعدل ول ي�صاوي)7( .

معنى �ملو�زنات ف �ل�صطالح: ُذكرت له معان عّدة، منها: 

- ترجيح خري �خلريين و�صّر �ل�صرين، وحت�صيل �أعظم �مل�صلحتني بتفويت �أدناهما، ودفع �أعظم �ملف�صدتني 
باحتمال �أدناهما )8( .

- �ملفا�صلة بني �مل�صالح �ملتعار�صة و�ملتز�حمة ؛ لتقدمي �لأولى بالتقدمي منها.

تعددت  �إذ�  �مل�صالح  �ملو�زنة بني  �لثاين:  و�ملفا�صد،  �مل�صالح  �ملو�زنة بني   : �لأول  وتاأتي على ثالث �صور: 
وتز�حمت، �لثالث: �ملو�زنة بني �ملفا�صد �إذ� تعددت وتز�حمت )٩( . 

وميكن تعريف �ملو�زنات ف �لأمور �ل�صرعية باأنها : ترجيح �لفقيه بني �مل�صالح و�ملفا�صد حال تعار�صها �أو 
تز�حمها ، بغر�ض تقدمي �لأولى منها بالتقدمي ، م�صتندً� �إلى �أدلة �ل�صريعة ومقا�صدها.

بني  �ص  املتخ�صّ ترجيح   : معناها  فيكون   ، �ص معني  بتخ�صّ ارتباط  املوازنات من غري  تعريف  اأريد  واإذا 
�مل�صالح و�ملفا�صد حال تعار�صها �أو تز�حمها ، بغر�ض تقدمي �لأولى منها بالتقدمي ، وفق معايري حمّددة.

�ملفا�صد حال  �أو بني  و�لتز�حم يكون بني �مل�صالح حال تعددها،  و�لتعار�ض يكون بني �مل�صالح و�ملفا�صد. 
تعددها. 

)٦(  ينظر : ل�صان �لعرب، لبن منظور ١٣ / 44٦ ، مادة “وزن”. 
)7(  ينظر : خمتار �ل�صحاح، للر�زي ٢٩٩ ، مادة “وزن”. 

)8(  جمموع فتاوى �بن تيمية ٢٠/48. 
)٩(  ينظر : تاأ�صيل فقه �ملو�زنات، د.�لكمايل 4٩. 
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املطلب الثاين: الألفاظ ذات ال�صلة بفقه املوازنات

فقه �ملو�زنات له عالقة مب�صطلحات �أخرى، �أبّينها فيما يلي:

اأوًل - عالقة فقه املوازنات بفقه الأولوّيات:

�ملر�د بفقه �لأولوّيات: و�صع كل �صيء ف مرتبته بالعدل، من �لأحكام و�لِقَيم و�لأعمال، ثم يقّدم �لأولى 
فالأولى، بناًء على معايري �صرعية �صحيحة َيهدي �إليها نور �لوحي ونور �لعقل )١٠( .

�أو هو: �لعلم مبر�تب �لأعمال ودرجات �أحقيتها ف تقدمي بع�صها على بع�ض، �مل�صتنبط من �لأدلة ومعقولها 
ومقا�صدها )١١( . 

ويعترب فقه �لأولويات ثمرًة ونتاجًا للمو�زنات �لتي من خاللها ن�صتطيع �لتعرف على ما حقه �لتقدمي، وما 
حقه �لتاأخري، وفقًا للمعادلة بني �لأحكام �ل�صرعية و�لو�قع �مللمو�ض. 

ولهذ� فاإن بني فقه �ملو�زنات وفقه �لأولوّيات عالقة وطيدة، حيث يكّمل بع�صهما بع�صًا )١٢( .

ثانيًا - عالقة فقه املوازنات بفقه الواقع: 

�ملر�د بفقه �لو�قع: �لفهم �لعميق ملا تدور عليه حياة �لنا�ض وما يعرت�صها وما يوجهها )١٣( . 

�أو هو: �إدر�ك كل ما يوؤثر ف �لوجود وما يح�صل فيه وما يدور عليه، وقد يختلف �لو�قع من مكان �إلى مكان، 
ومن زمان �إلى �آخر، وذلك لختالف �ملوؤثر�ت و�مل�صتجّد�ت وتنّوعها )١4(. 

وكما يت�صح من �ملر�د بفقه �لو�قع فاإنه مهم ف عملية �ملو�زنة ؛ لأن �ختالف �لو�قع له �أثر و��صح ف �إ�صد�ر 
�لأحكام �ملنا�صبة للو�قع �لذي �صتجري فيه عملية �ملو�زنة، وهو ما يخ�ض حمل �لتنفيذ، وذلك بح�صب عرف 

)١٠(  ف فقه �لأولويات ، �لقر�صاوي ٩. 
)١١(  ينظر: تاأ�صيل فقه �لأولويات، د. حممد ملحم 4٦. 

)١٢(  ينظر : تاأ�صيل فقه �لأولويات، د. حممد ملحم 5١ ، فقه �ملو�زنات �لدعوية، د. معاذ �لبيانوين 4٣، فقه �ملو�زنات 
ف �ل�صريعة �لإ�صالمية ، د. �ل�صو�صوة ١5. 

)١٣(  فقه �لو�قع �أ�صول و�صو�بط، �أحمد بوعود 44 نقاًل عن فقه �ملو�زنات �لدعوية، د. معاذ �لبيانوين 5٣. 
)١4(  ينظر : فقه �ملو�زنات �لدعوية، د. معاذ �لبيانوين 5٣. 

فقه املوازنات ودوره في  حتقيق وحدة األّمة
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�أهل �ملكان و�لزمان، و�مل�صلحة �ملعتربة �صرعًا )١5(.

ثالثًا - عالقة فقه املوازنات مبقا�صد ال�صريعة:

�ملر�د مبقا�صد �ل�صريعة : �ملعاين و�حِلَكم �مللحوظة لل�صارع ف جميع �أحو�ل �لت�صريع �أو معظمها، بحيث ل 
تخت�ض مالحظتها بالكون ف نوع خا�ض من �أحكام �ل�صريعة)١٦( .

وملقا�صد �ل�صريعة عالقة قوية بحفظ �مل�صالح ودرء �ملفا�صد)١7( ، ولهذ� فاإن �لفقيه ل ميكنه �ملو�زنة بني 
�مل�صالح و�ملفا�صد �إل بالرجوع �إلى مقا�صد �ل�صريعة، وف غالب م�صائل مقا�صد �ل�صريعة فاإن �لثمرة هي 
�لو�صول �إلى �لأَولى من �لأعمال، كما ف تق�صيم �ملقا�صد �إلى �صروريات وحاجيات وحت�صينيات، وتق�صيمها 

�إلى مقا�صد ومكمالت، و�إلى مقا�صد �أ�صلية وتبعية. 

رابعًا - عالقة فقه املوازنات باعتبار املاآلت:

و�ملر�د مباآلت �لأفعال: �لآثار �ملرتتبة على �أفعال �ملكلفني، و�لعو�قب �لتي ُتف�صي �إليها )١8( .

فاملو�زنة بني �مل�صالح �أو بني �ملفا�صد �أو بني �مل�صالح و�ملفا�صد �إذ� تعار�صت، لبد �أن ينظر �إليها باعتبار ما 
�صتوؤول �إليه من نتائج، من خالل �لفهم �لعميق للو�قع، وهو معياٌر مهٌم للك�صف عن تطابق مق�صود �ل�صارع 

ومق�صد �ملكلف، وميز�ُن حتقق مقا�صد �ل�صريعة ف و�قع �ملكلفني.

ومن خالل بيان �لعالقة بني فقه �ملو�زنات و�لألفاظ ذ�ت �ل�صلة به، يتبني �أن �لعامل �إذ� �أرد �ملو�زنة بني 
حالت �مل�صالح و�ملفا�صد �ملتعار�صة �أو �ملتز�حمة فاإنه يحتاج – بالإ�صافة �إلى معرفته بفقه �ملو�زنات - �إلى 
معرفة فقه �لأولويات، وفقه �لو�قع، ومقا�صد �ل�صريعة، وماآلت �لأفعال؛ ليت�صنى له �لو�صول �إلى �حلكم ف 

�لو�قعة مبا يحقق مق�صود �ل�صارع ويو�صل �إلى �صعادة �لد�رين)١٩( . 
)١5(  ينظر ف �أهمية فقه �لو�قع: �إعالم �ملوقعني 87/١، �أ�صل �عتبار �ملاآل، د. عمر �أبو جدية٦١ . 

)١٦(  ينظر : مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية، لبن عا�صور ١5 ، مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية، لليوبي ٣7 .
)١7(  فعند تعريف �لغز�يل للم�صلحة قال: ))نعني بامل�صلحة �ملحافظة على مق�صود �ل�صرع((. �مل�صت�صفى، للغز�يل 

.١74/١
)١8(  ينظر : �عتبار ماآلت �لأفعال و�أثرها �لفقهي، د. وليد �حل�صني ٣٣. 

)١٩(  ينظر : تاأ�صيل فقه �لأولويات، د. حممد ملحم ٦٦ ، فقه �ملو�زنات ، د. �ل�صو�صوة ٢٦ ، فقه �ملو�زنات �لدعوية، د. 
معاذ �لبيانوين 5٢. 
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املطلب الثالث : معنى وحدة الأّمة.

و�أبد�أ ببيان معنى »وحدة« ، ثم �أثّني ببيان معنى » �لأّمة« ، وذلك فيما يلي:

�لَوْحَدة،  �أ�صٌل و�حد يدلُّ على �لنفر�د. من ذلك  �للغة: »�لو�و و�حلاء و�لد�ل«:  اأوًل - معنى »وحدة« ف 

يقال: هو َو�حُد قبيلته، �إذ� مل يكْن فيهم مثُله. ودخل �لقوم َمْوَحَد َمْوَحَد و�أُحاَد �أُحاَد، �أَي: ُفر�دى و�حدً� 
َد بر�أْيه: تفّرد به. وكّل �صيء على ِحَدٍة، �أي متميز عن غريه )٢٠( . و�حدً�. وَتَوحَّ

و�ملر�د بالوحدة هنا : عدم �لتجزئة و�لنق�صام . 

كما تطلق وير�د بها: كون �ل�صيء قويًا متما�صكًا، بحيث ل ينق�صم.

وف علوم �لجتماع : هي ��صرت�ك جمموعة معينة من �لنا�ض ف هدف �أو جمموعة �أهد�ف وغايات، بحيث 
ت�صكل كيانًا و�حدً� ي�صعى بحركة متنا�صقة لتحقيق تلك �لأهد�ف و�لغايات، ي�صتحثهم ف ذلك توحد ف 

�مل�صاعر و�لتطلعات)٢١(. 

رو�بط  لوجود  ن�صبة  و�حدة،  ب�صرية  �إطار جمموعة  �لتقارب ف  بالرغبة ف  �ل�صعور  يعني:  �لوحدة  ولفظ 
وخ�صائ�ض م�صرتكة جتمع بني �أفر�د هذه �ملجموعة، وتدعوهم �إلى �لعمل �مل�صرتك لتحقيق �أهد�ف معينة 

تتفق عليها، من  �أجل �لو�صول للم�صلحة �لعامة ومو�جهة �لتحديات)٢٢( .

ثانيًا - معنى »�لأّمة« ف �للغة: من »�أّم« وتطلق على معان عدة، منها ما جاء ف مقايي�ض �للغة: ))و�أّما 

ين، وهذه �لأربعة  �لهمزة و�مليم فاأ�صٌل و�حٌد، يتفّرع منه �أربع �أبو�ب، وهي �لأ�صل، و�ملرِجع، و�جلماعة، و�لدِّ
مُّ �إليه ما �صو�ه مما يليه فاإّن �لعرَب ت�صّمي ذلك �ل�صيَء �أُّمًا. ومن  متقاربة ...  قال �خلليل: كلُّ �صيٍء ُي�صَ
ا َعَلى  ٍة َو�إِنَّ ا َوَجْدَنا �آَباءَنا َعَلى �أُمَّ ين، قال �هلل تعالى: َبْل َقاُلو� �إِنَّ ة: �لدِّ ذلك �أُمُّ �لر�أ�ض وهو �لّدماغ ... �لأُمَّ
ة. وكلُّ  ْهَتُدوَن چ �لزخرف: ٢٢  ... وكذلك كلُّ َمْن كان على ديٍن حقٍّ خمالٍف ل�صائر �لأديان فهو �أمَّ �آَثاِرِهم مُّ
ة، وكلُّ جيل من �لّنا�ض �أّمٌة على ِحَدة...وقيل: �إِنَّ �إِْبَر�ِهيَم َكاَن  �صيفو� �إليه فهم �أمَّ قوم ُن�صبو� �إلى �صيٍء و�أُ

للفيومي  �لعرب، لبن منظور 44٦/٣، �مل�صباح �ملنري،  ل�صان  �للغة، لبن فار�ض ٩٠/٦،  : معجم مقايي�ض  )٢٠(  ينظر 
٦5٠/٢ ، مادة “ وحد” .

)٢١(  �ملنظمات �ل�صبابية و�لطالبية ودورها ف حتقيق �لوحدة، د، م�صطفى عثمان �إ�صماعيل 48٩ . 
)٢٢( معوقات �لوحدة �لإ�صالمية، د. ح�صني �صيد �صليمان ٣٦٣.
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ِ َحِنيًفا َومَلْ َيُك ِمَن �مْلُ�ْصِرِكنَي  �لنحل: ١٢٠  �أي �إمامًا ُيهتَدى به، وهو �صبب �لجتماع(( )٢٣( . ًة َقاِنًتا هلِلّ �أُمَّ

وجاء ف �ملعجم �لو�صيط : )) �لأّمة: جماعة من �لنا�ض �أكرثهم من �أ�صل و�حد، وجتمعهم �صفات موروثة 
�أو زمان، يقال: �لأمة �مل�صرية، و�لأمة  �أو مكان  �أمر و�حد من دين  �أو يجمعهم  وم�صالح و�أماين و�حدة، 

�لعر�قية (( )٢4( . 

 و�ملر�د بالأّمة ف �لبحث : �أَْتَباُع �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم )٢5( . 

وبناًء على ما تقدم يكون �ملر�د بوحدة �لأّمة : تقارب �أفر�د �ملجتمع �مل�صلم �أو �ملجتمعات �لإ�صالمية، على 
�أ�صا�ض �لإ�صالم �لذي يربط روحيًا وعقائديًا بني �ملوؤمنني بر�صالته)٢٦( ، على �ختالف �أل�صنتهم و�ألو�نهم، 
بحيث ي�صبح �لقا�صم �مل�صرتك بني �أفر�د هذه �جلماعة �لب�صرية هو �لدخول ف دين �لإ�صالم كعقيدة ونظام 

حياة، ي�صمل �صتى جو�نب �حلياة �ملختلفة )٢7( .

�هلل،  هو  و�حدً�  ربًا  تعبد  ومّتحدة؛  متجان�صة  جتعلها  وخ�صائ�ض  مبيز�ت  متميزة  �أّمة  �لإ�صالمية  و�لأّمة 
وتعتمد على منهج و�حد وهو �لقر�آن �لكرمي، وتهتدي بر�صالة ر�صول و�حد هو حممد �صلى �هلل عليه و�صلم، 
�ختلفت  مهما  متحابون  �أخوة  وهم   ، �حلر�م  �مل�صجد  �صطر  و�حدة  قبلة  �إلى  �ليومية  �صلو�تها  ف  وتتجه 

�أماكنهم ولغاتهم و�ألو�نهم)٢8( .  

)٢٣( معجم مقايي�ض �للغة، لبن فار�ض ٢١/١ – ٢7 ، مادة “�أم” .
وينظر : �لكليات ـ لأبي �لبقاء �لكفوى ٢5٩ ، �لتعاريف، للجرجاين٩4 . )٢4(  �ملعجم �لو�صيط ٢7/١ مادة “�أم” ، 

)٢5( �مل�صباح �ملنري، للفيومي ٢٣/١.
)٢٦( وهذ� ل ينفي �أهمية �لأر�ض و�للغة؛ لأنهما عن�صر�ن مهمان لالأمة، ولأجل هذ� كانت هجرة �لنبي �صلى �هلل عليه 
و�صلم للمدينة �ملنورة؛ لأنها �لأر�ض �لتي �أمكن �إقامة حكم �هلل عزو وجل فيها، وقد �ختار �هلل �صبحانه �للغة �لعربية 

لتكون لغة �لقر�آن �لكرمي وبهذ� غدت لغة هذه �لأمة.
�لإ�صالمي  لل�صباب  �لعاملية  �لندوة  �أحمد فرحات �ض ٢٩5، من من�صور�ت  �لعربية و�لقر�آنية، د.  �لأمة ف دللتها  ينظر: 

�صمن �أبحاث  �للقاء �لر�بع، �ملجلد �لأول.
�صيد  د. ح�صني  �لإ�صالمية،  �لوحدة  معوقات   ،١5 �لغالييني  �لأمة، حممد  وحدة  و�أثره ف  �لإعالم  و�صائل  ينظر:   )٢7(

�صليمان ٣٦٣ .
)٢8( ينظر : �لوحدة �لإ�صالمية ف �إطارها �لنظري، د. �صرف �ل�صريف 5٢، �لوحدة �لإ�صالمية ف �ل�صنة �لنبوية، د. �أبو 

لبابة ح�صني ٢٣٩، و�صائل �لإعالم و�أثرها ف وحدة �لأمة، حممد �لغالييني ١8.



15481549

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ومع ما ذكر ف �ملر�د بوحدة �لأّمة فاإن �لوحدة ل تعني �أن تتطابق �ملجتمعات �لإ�صالمية ول تختلف عن 
بع�صها ف كثري �أو قليل، كما �أن وحدة �ل�صف و�لقلوب ل تعني وحدة �لعقول بال�صرورة، فاختالف �لر�أي 

–فيما يجوز فيه �لجتهاد– ل يف�صد للوّد ق�صية)٢٩( . 

ووحدة �لأّمة لي�صت موجهة �صد من ل ي�صمله ��صم �لأّمة من غري �مل�صلمني، فاإن �لإ�صالم ياأمر �مل�صلمني باأن 
يتعاي�صو� مع غري �مل�صلمني ف جمتمع م�صتقر �أ�صا�صه �لعدل و�حلق وحفظ كر�مة �لإن�صان.

ومن �لألفاظ ذ�ت �ل�صلة بلفظ “�لأّمة” لفظ “�جلماعة” ومعناها: �لأفر�د �لذين �جتمعو� على �أمرٍي، 
على مقت�صى �ل�صرع )٣٠(. 

)٢٩( ينظر: كيف نختلف، د. �لعودة ١٦١.
)٣٠(  موقف �بن تيمية من �لأ�صاعرة، د. عبد�لرحمن �ملحمود ٣١.
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املبحث الثاين: اأهمية فقه املوازنات، واأهمية وحدة الأّمة

املطلب الأول: اأهمية فقه املوازنات

ُو�صعت �ل�صريعة لهدٍف �صاٍم، ومق�صد عظيم، وهو ))�إخر�ج �ملكلَّف عن د�عية هو�ه، حتى يكون عبدً� هلل 
�ختيارً�، كما هو عبٌد هلل ��صطر�رً� (( )٣١( ؛ ليعمر �لأر�ض مع �أفر�د �لأّمة، فجاءت توجيهات �ل�صريعة وفق 
و�إننا )) لو تتبعنا مقا�صد ما ف �لكتاب  هذ� �ملق�صد، جتلب �مل�صلحة للمكلفني، وتدفع �ملف�صدة عنهم، 
و�ل�صنة، لعلمنا �أن �هلل �أمر بكل خري ِدِقه وُجلِّه، وَزَجر عن كل �صر ِدِقه وُجلِّه، فاإن �خلري ُيَعربَّ به عن جلب 
�مل�صالح ودرء �ملفا�صد، و�ل�صر ُيَعربَّ به عن جلب �ملفا�صد ودرء �مل�صالح (()٣٢(،  لذ� فاإن �مل�صلمني   -ف 
�أعمالهم كلها- ي�صعون �إلى حتقيق هذ� �ملق�صد �لعظيم، لنيل �لفوز �ملبني، وهو �ل�صعادة ف �لد�رين، فكان 
�لأ�صل �أن على �لإن�صان �ل�صعي لتح�صيل �مل�صالح كلها ودرء �ملفا�صد جميعها، ولكن قد تطر�أ ظروف جتعله 
ل ي�صتطيع حتقيق م�صلحة �إل برتكه لأخرى �أو بارتكابه ملف�صدة، �أو يكون �لإن�صان ف و�صع ل ي�صتطيع �أن 
يرتك مف�صدة �إل �إذ� �رتكب �أخرى �أو �إذ� ترك م�صلحة، �أو تكون لديه م�صالح متفاوتة، وتفاوتها من جهات 
متعددة، ومن �أجل �أن يقّرر ما يجب فعله ف هذه �حلالت �ملتعار�صة �أو �ملتز�حمة، ل بد له من �لعودة �إلى 
فقه �ملو�زنات؛ لي�صبط له �لختيار ويبنّي له �حلكم، ففقه �ملو�زنات ميثل �ملنهج �ملن�صبط �لذي ُيدفع به 
�لتعار�ض �أو �لتز�حم، فت�صتد حاجة �ملجتمع و�أفر�ده �إلى هذ� �لفقه لتحقيق م�صاحلهم �لدينية و�لدنيوية، 

وفق �ملنهج �لذي �رت�صته �ل�صريعة.

و�إذ� كان �لأمر كذلك بالن�صبة للفرد و�ملجتمع، فاإن �حلاجة �إلى فقه �ملو�زنات تكون �أكرب ف حق �لدولة، فاإن 
�لدولة وهي ت�صري نحو حتقيق هدفها ف ))حر��صة �لدين و�صيا�صة �لدنيا(()٣٣( ل بد �أن يكون برناجمها 
مبنيًا على �لبدء بتحقيق ما هو �أعظم م�صلحة، ثم ما هو دونه، ودرء ما هو �أ�صد مف�صدة ثم ما هو دونه، 
�أهدرت معها م�صالح  و�إن  �لكربى  �ملفا�صد  �كتنفتها مفا�صد �صغرى، ودرء  و�إن  �لكربى  �مل�صالح  وحتقيق 
ُف  رُّ م�صاوية لها �أو �أدنى منها، وذلك كله ل بد �أن يتم وفق فقه �ملو�زنات، وهذ� ما �أ�صارت �إليه قاعدة “َت�صَ
َلَحة” )٣4( . فاحلاجة ما�صة –�إذن- �إلى فقه �ملو�زنات ف نو�حي �حلياة  ِة َمُنوٌط ِبامل�صْ ِعيَّ الإَِماِم َعَلى الرَّ
�ملختلفة �لثقافية و�لقت�صادية و�لجتماعية وغريها، وبخا�صة ف هذ� �لع�صر �لذي تد�خلت فيه �لأمور، 

)٣١(  �ملو�فقات، لل�صاطبي ٢8٩/٢ .
)٣٢(  قو�عد �لأحكام، للعز بن عبد�ل�صالم ١88/٢، وينظر : �إعالم �ملوقعني، لبن �لقيم ٣/١4 .

)٣٣(  �لأحكام �ل�صلطانية، للماوردي ٢7 .
)٣4(  �لأ�صباه و�لنظائر، لبن جنيم ١٢٣/١. 
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واأحاط بها كثري من املالب�صات التي ي�صعب عالجها اإل من خالل هذا الفقه)٣5( . 

و�إذ� كانت نظرتنا للم�صالح و�ملفا�صد من حيث �إنها حتقق مق�صد �ل�صارع ف عمارة �لأر�ض، فاإنه لبد من 
�لرجوع �إلى ر�أي علماء �ل�صريعة عند �لرتجيح بني �مل�صالح و�ملفا�صد �ملتعار�صة �أو �ملتز�حمة، ولهذ� فاإن 
�لعامل  ف ع�صرنا �حلا�صر –بالإ�صافة �إلى �ت�صافه بالِفطنة و�لذكاء– يحتاج �إلى هذ� �لفقه �لذي يتطلب 
�لو�قع،  ليكون مدركًا حلقيقة  وماآلته؛  به  �ملحيطة  ومالب�صاته  بظروفه  دقيقة  ومعرفة  للو�قع،  فهمًا  منه 
وتقدير  �مل�صتجَلبة  �مل�صلحة  �ل�صرعية، وحتّري  �لأحكام  تاأثريه على  �لذي ميكنه من معرفة مدى  بالقدر 

املف�صدة امل�صتدَفعة، وحتقيق ذلك يف مناط الواقعة)٣٦( ، مبا يحّقق مق�صد �ل�صارع �حلكيم. 

و�إذ� حاد �أفر�د �ملجتمع عن حتقيق مق�صد �ل�صريعة، و�نحرفو� عن �لهدف �لذي ر�صمه �هلل لهم، و�تبعو� 
ب  �أهو�ءهم، �ختّلت لديهم �ملو�زين، و�أدى ذلك �إلى ظهور �لُفرقة و�ملعاد�ة بينهم، ب�صبب �جلهل و�لتع�صّ
�خلو�رج  مع  ح�صل  كما  و�لقتال،  �خلالف  فيحدث  رين،  �ملق�صّ �أو  �ملغالني،  ف  �حلال  هو  كما  لالأهو�ء، 
و�لر�ف�صة و�لباطنية، وينت�صر �لبغي و�لعتد�ء ، وتربز ظاهرة �لتكفري و�لتف�صيق )٣7( ، يقول �ل�صاطبي: 
)) ُعلم بالتجارب و�لعاد�ت من �أن �مل�صالح �لدينية و�لدنيوية ل حت�صل مع �ل�صرت�صال ف �تباع �لهوى، 

و�مل�صي مع �لأغر��ض؛ ملا يلزم ف ذلك من �لتهارج و�لتقاتل و�لهالك، �لذي هو م�صاٌد لتلك �مل�صالح(( 
.)٣8(

ولهذ� حّث �لقر�آن �لكرمي على �إعمال �ملو�زنات، و�عتمده ف �أحكام �صرعية كثرية، كما �هتم �لنبي �صلى 
�هلل عليه و�صلم باملو�زنة ف �أحاديثه و�إر�صاد�ته، وحر�ض عليها ف �صريته �لعطرة، و�صار على ذلك �صلف 

�لأّمة، و�لعقل �ل�صليم يق�صي ب�صرورة �لعمل بفقه �ملو�زنات)٣٩( .

ولأهمية هذ� �لعلم فقد حظي باهتمام �لعلماء منذ �لقدم)4٠( ، و�أفرد بع�ض �ملعا�صرين فيه كتبًا جمعو� 

)٣5( ينظر : فقه �ملو�زنات ، د. �ل�صو�صوة ٢٣.
)٣٦( ينظر : �تخاذ �لقر�ر بامل�صلحة، د. عبد�لعزيز بن �صطام �آل �صعود ١/١٦7 . 

)٣7( ينظر : فقه �ملو�زنات، م�صفر �لقحطاين8٦ – ٩١.
)٣8( �ملو�فقات، لل�صاطبي ٢/ ٢٩٢ .

)٣٩( ينظر : فقه �ملو�زنات �لدعوي، د. معاذ �لبيانوين 8٢ - ١44 قو�عد �لأحكام، للعز بن عبد�ل�صالم ١/4 .
)4٠( و�أبرز من تطرق لقو�عد فقه �ملو�زنات : �لإمام �لعز بن عبد�ل�صالم، ف كتابه »قو�عد �لأحكام ف م�صالح �لأنام«  ثم 
جاء من بعده �لإمام �بن تيمية ف كتابه »�ل�صيا�صة �ل�صرعية« ، و�لإمام �بن �لقيم ف كتابه �لطرق �حلكمية، و�لإمام 
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فيها قو�عده)4١( وم�صائله، و�أبانو� �أ�ص�صه ومعايريه �لدقيقة، وقد ��صتمّدو� هذه �لقو�عد من ��صتقر�ء ن�صو�ض 
�ل�صريعة ومقا�صدها، وهي بذلك متثل ميز�نًا �صرعيًا و�صبياًل حُمكمًا ُيبعد �لإن�صان �مل�صلم عن �صطحات 
�لهوى وم�صالت �لفنت، وجتعل ما ينتهي �إليه من �أحكام وقر�ر�ت ف تلك �ملتعار�صات �أو �ملتز�حمات مو�فقًا 
ل�صرع �هلل وحمققًا للم�صلحة ف �أف�صل �صورها، ومزياًل للمف�صدة �أو خمففًا لها �إلى �أقل قدر ممكن)4٢(. 

�ل�صاطبي ف كتابه »�ملو�فقات« .
)4١( قو�عده �لأ�صا�صية هي: �جتماع �مل�صالح، و�جتماع �ملفا�صد، و�جتماع �مل�صالح مع �ملفا�صد.

)4٢( ينظر: فقه �ملو�زنات ، د. �ل�صو�صوة ١4، �أولويات �حلركة �لإ�صالمية،  �لقر�صاوي ٣5.
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املطلب الثاين : اأهمية وحدة الأّمة

وف  وجناتها،  �لأّمة  قوة  ففيها  و�لآخرة،  �لدنيا  �صعادة  جتلب  لأنها  عظيمة؛  �أهمية  �لأمة  وحدة  تكت�صب 
�أنعم �هلل  و�أََجلُُّه توحيَد كلمة �مل�صلمني، وقد  �أول مق�صد لالإ�صالم  �لفرقة ذّلة �لأّمة وهالكها، ولهذ� كان 
ُه َعِزيٌز  َفْت َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َوَلِكنَّ �هلّلَ �أَلََّف َبْيَنُهْم �إِنَّ ا �أَلَّ عليهم َو�أَلََّف َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َلْو �أَنَفْقَت َما ِف �لأَْر�ِض َجِميعًا مَّ
َحِكيٌم  �لأنفال: ٦٣ و )) �أمر باجلماعة و�لئتالف وذّم �لتفرق و�لختالف(()4٣( ، و ))بعث �هلل �لأنبياء 

كلهم باإقامة �لدين و�لألفة و�جلماعة وترك �لفرقة و�ملخالفة(( )44( . 

وقد ركزت �ل�صريعة على مفهوم �لأّمة �لو�حدة وجعلته �لو�قع �لطبيعي لأّمة حممد �صلى �هلل عليه و�صلم، 
ًة َو�ِحَدًة َو�أََنا  ُتُكْم �أُمَّ و�أي و�قع يخالفه فهو و�قع �صاذ يخالف مق�صد �ل�صارع �حلكيم، قال تعالى: �إِنَّ َهِذِه �أُمَّ
ُقوِن  �ملوؤمنون: 5٢  وف هاتني  ًة َو�ِحَدًة َو�أََنا َربُُّكْم َفاتَّ ُتُكْم �أُمَّ َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن �لأنبياء: ٩٢  ، وقال :َو�إِنَّ َهِذِه �أُمَّ
�أن وحدة �لأّمة تقوم على منهج �هلل »فاعبدون« و »فاتقون«، ويوؤكد ذلك قوله  �لآيتني دللة و��صحة على 
ُقوْ� َو�ْذُكُروْ� ِنْعَمَة �هلّلِ َعَلْيُكْم �إِْذ ُكنُتْم �أَْعَد�ء َفاأَلََّف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم  ُموْ� ِبَحْبِل �هلّلِ َجِميًعا َوَل َتَفرَّ تعالى: َو�ْعَت�صِ
ُ �هلّلُ َلُكْم �آَياِتِه َلَعلَُّكْم  ْنَها َكَذِلَك ُيَبنيِّ اِر َفاأَنَقَذُكم مِّ َن �لنَّ ْخَو�ًنا َوُكنُتْم َعَلَى �َصَفا ُحْفَرٍة مِّ َبْحُتم ِبِنْعَمِتِه �إِ َفاأَ�صْ
َتْهَتُدوَن( �آل عمر�ن: ١٠٣ فحث �مل�صلمني على ما ))فيه �صالح حالهم ف دنياهم، وذلك بالجتماع على 
هذ� �لّدين وعدم �لتَّفّرق ليكت�صبو� باحّتادهم قّوًة ومناًء(( )45( ، و�إذ� تاأملنا توجيهات �ل�صريعة جند �أن 
�أمت �صور تطبيقاتها ما �أدى �إلى حتقيق مق�صد �لجتماع ونبذ �لتفرق، و�إلى تعاون �أفر�د �لأمة وقوتها، كما 
ف �ل�صالة و�ل�صوم و�لزكاة و�حلج و�جلهاد، وف كل يوم مير ي�صعر �مل�صلم مبا يدفعه �إلى �لوحدة، �إذ� �أدى 
�لعباد�ت على وجهها؛ فتكون �لوحدة ف قلبه �آناء �لليل و�أطر�ف �لنهار ، ويح�صن - ف هذ� �ملقام - �لإ�صارة 

�إلى فو�ئد �لوحدة و�لجتماع بني �مل�صلمني، وذلك فيما يلي:

�أفر�د  بني  �لرت�بط  تقوية  �صاأنه  من  ما  وكل  و�ملودة،  و�ملحبة  �لألفة  حتقيق  ف  �لأّمة  وحدة  ت�صهم   -١
�ملجتمع �لإ�صالمي، في�صود �لإخاء بينهم، ويعم �لتعاون ف جمالت �حلياة �ملختلفة؛ �لثقافية و�لجتماعية 
و�لقت�صادية و�ل�صيا�صية، وبالوحدة يكون �لق�صاء على �لع�صبية �لقبلية وغريها من �لع�صبيات �لتي جتاف 

�لإ�صالم.

�بن  تف�صري   ،١5٩/4 للقرطبي  �لقر�آن،  لأحكام  �جلامع  وينظر:   ،٢7٠/٣ تيمية  لبن  �لنبوية،  �ل�صنة  منهاج    )4٣(
كثري477/١ ، تف�صري �لبغوي ١87/7 . 

)44(   تف�صري �لبغوي ١87/7 . 
)45(   تف�صري �لتحرير و�لتنوير، لبن عا�صور 4/٣١ . 
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٢- �أنها و�صيلة من و�صائل تدعيم �لأخالق �لفا�صلة ف �ملجتمع، وذلك بانغما�ض �لفرد ف �لبيئات �ل�صاحلة، 
فاإن من طبيعة �لإن�صان �أنه يكت�صب من �لبيئة �لتي ينغم�ض فيها، ويتعاي�ض معها، وتت�صرب نف�صه ما لديها من 
�أخالق وعاد�ت و�صلوك، ثم يتحم�ض للدفاع عنها، كما �أنه يبتعد عن �لرذ�ئل؛ ل�صعوره بالرقابة �لجتماعية 

عليه، بعك�ض �ملجتمعات �لتي ي�صودها �لطابع �لفردي.

٣- �أن ف �لوحدة تقويًة لالأّمة، وعزًة للم�صلمني، ورفعًا لروحهم �ملعنوية، �نطالقًا من �لعتقاد باأن يد �هلل 
مع �جلماعة، ومن كانت يد �هلل معه كان و�ثقًا من ن�صر �هلل ، فالوحدة – �إذن - متثل دعامة قوية لبقاء 
�لتحديات و�لعتد�ء�ت؛  �لإ�صالمي على مو�جهة  �لأمة، ودو�م دولتها، وجناح ر�صالتها، فت�صاعد �ملجتمع 

لأنها تخيف �أعد�ء �لأمة، وتلقي �لرعب ف قلوبهم، وجتعلهم يخ�صون �صوكة �مل�صلمني.

4- �أن �لوحدة وما ينتج عنها من قوة متكن �لأّمة من �أد�ء ر�صالتها �ل�صامية ف تبليغ �لإ�صالم للنا�ض كافة، 
و�إقامة �حلجة هلل على عباده، وجْعل �لإ�صالم فوق �لأديان كلها، وهذه �لأهد�ف ي�صتحيل حتقيقها ف ظل 
فرقة �مل�صلمني و�صتاتهم و�ختالفهم ، فاإن �ملختلفني هم ف �صقاق وبالء وقتال، و�لأّمة �مل�صغولة بنف�صها �لتي 
يتنازع �أبناوؤها ويتفرقون �صيعًا و�أحز�بًا يكّفر بع�صهم بع�صًا، ويقتل بع�صهم بع�صًا، ي�صتحيل �أن تقوم لهم 

قائمة ، �أو يرتفع لهم علم، �أو ين�صب لهم لو�ء. 

5- ت�صهم وحدة الأّمة يف حتقيق وعي الأّمة بذاتها وفهم دورها فهمًا �صحيحًا، ما ي�صاعد على توحيد اأمناط 
�لتفكري و�ل�صلوك، و�أ�صاليب �لبحث و�لنظر على �أ�صا�ض �إ�صالمي �صحيح، فتقدم �لنموذج �لإ�صالمي �ل�صليم 
�صرورية  و�لتميز  �لوحدة  فاإن  و�حل�صارية،  �لفكرية  �لتبعية  من  �أفر�دها  وحتمي  �حل�صاري،  لالإن�صان 

للمحافظة على كيان �لأمة �لإ�صالمية وحمايتها من �لذوبان . 

٦- �لوحدة ج�صر �لأّمة نحو �لنه�صة، فهي توؤدي �إلى تكامل �جلهود بالقدر �لذي تبعث به روح �ملناف�صة بني 
�لإبد�عية،  ويثري طاقاتهم  �لتفوق،  روح  و�ملجتمعات  �لأفر�د  ُيذكي ف  بدوره  �أفر�دها وجمتمعاتها، وهذ� 
من  مزيد  �إلى  يوؤدي  و�لقدر�ت  �لطاقات  هذه  و�جتماع  قدر�ت،  من  لديهم  ما  �إظهار  ف  رغبتهم  وينمي 

�لإجناز �حل�صاري و�لرخاء �لقت�صادي و�لأمن �لجتماعي)4٦( .

�إليها، فعملو� على حتقيقها على مر  وقد �أدرك قادة �لأمة وعلماء �ل�صريعة �أهمية �لوحدة، وحاجة �لأّمة 
�لع�صور، ودعو� �إليها باأقو�لهم و�أفعالهم وموؤلفاتهم)47(، كما قامت بذلك موؤ�ص�صات علمية وخريية)48( . 

)4٦(   من هوؤلء: �خللفاء �لر��صدون، و�حل�صن بن علي، وعمر بن عبد�لعزيز ر�صي �هلل عنه، و�ملاوردي، و�أبو يعلى، و�بن 
تيمية، و�صالح �لدين �لأيوبي، رحمهم �هلل. 

)47(   ينظر : منظمة �ملوؤمتر �لإ�صالمي ودورها ف �إيجاد �لوحدة �لإ�صالمية، د. حامد �لغابد ٢٩ . 
)48(   من تلك �ملوؤ�ص�صات ف ع�صرنا �حلا�صر: 
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املطلب الثالث: عالقة فقه املوازنات بوحدة الأّمة

�إن �لأّمة �لإ�صالمية �ليوم – ويا لالأ�صف - ي�صودها �لتفرق و�لتناحر و�لتنازع ف كثري من �أجز�ئها، ولبد من 
ًة َو�ِحَدًة َو�أََنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن  ُتُكْم �أُمَّ معاجلة هذ� �لو�قع وتغيريه �إلى �لو�قع �لذي ين�صده �لإ�صالم �إِنَّ َهِذِه �أُمَّ
�لأنبياء: ٩٢  ،  و�لعودة بالأّمة �إلى و�صعها �لذي كانت عليه �أيام وحدتها، بالتعرف على �لو�صائل و�لأ�صاليب 
�لتي �تبعها نبينا �صلى �هلل عليه و�صلم ف �صبيل حتقيق وحدة �لأّمة، وكيف �صاد �لإخاء بني �أفر�دها، بعد 
�أن كان ي�صودهم �ل�صر�ع �لقبلي و�لطبقي و�لعن�صري ب�صكل عام، وحماولة تطبيق �أ�صاليبه �صلى �هلل عليه 
لن  فاإنه  يتنا�صب وطبيعة ع�صرنا �حلا�صر،  �لأّمة، ومبا  �ملت�صلة بوحدة  و�صائر توجيهاته  وو�صائله  و�صلم 

ي�صلح حال �آخر هذه �لأّمة �إل مبا �صلح به �أّولها.

ومع تعّدد �مل�صكالت �لتي تو�جه �لأّمة من د�خلها، وتلّون موؤ�مر�ت �أعد�ئها عليها من خارجها، فاإن �لعاملني 
ف ميد�ن �لإ�صالح )دعاة وم�صلحني ورجال تربية وتعليم و�إعالم و�صيا�صة وغريهم( يو�جهون خيار�ت 
�ملن�صبط  �لعمل  �إلى  ما�صة  بحاجة  جتعلهم  و�ملفا�صد،  �مل�صالح  بني  كثرية  وتد�خالت  ومتعددة،  �صعبة 
�لدقيق، بعيدً� عن �لع�صو�ئية و�لرجتال، وهذ� يوجب عليهم �أن ي�صريو� ف عملهم �لإ�صالحي وفق منهج 
، حُمقق ملقا�صد �ل�صرع؛ ليتبني لهم –من خالل فهم و�قعهم و��صت�صر�ف  �ملو�زنات، �ملبني على فهم �صرعيٍّ
م�صتقبلهم وما �صيوؤول �إليه و�قع حالهم- �أّي �ملجالت يجب �لبدء باإ�صالحه، و�أّي �مل�صالح يجب تقدميها 
على غريها، و�أّي �ملفا�صد يجب �لبدء باإز�لتها، ح�صب ما �صيتم تف�صيله ف هذ� �لبحث، و�إذ� �أغفلو� فقه 

�ملو�زنات فاإنهم �صيقعون ف �أخطاء فادحة وخ�صائر كبرية.

باأهمية  تام  يكونو� على وعي  �أن   - بح�صبه  – كلٌّ  �لأّمة  �أفر�د  فاإن على  �آخر  هذ� من جانب ومن جانب 

كهذ�  حماورها،  بع�ض  خالل  من  �أو  رئي�ض،  ب�صكل  �لوحدة  مو�صوع  تتناول  وندو�ت  موؤمتر�ت  تعقد  حيث  �جلامعات،   -
�ملوؤمتر �ملبارك �لذي تنظمه جامعة �أم �لقرى.

- ر�بطة �لعامل �لإ�صالمي، فقد جاء ف ميثاقها: ))�أن نبذل ق�صارى جهدنا ف توحيد كلمة �مل�صلمني و�إز�لة عو�مل �لتفكك 
�ملحيقة باملجتمعات �لإ�صالمية �ملنت�صرة ف بقاع �لأر�ض(( .

�إلى �لوحدة �لإ�صالمية، منها �للقاء �ل�صابع وكان  - �لندوة �لعاملية لل�صباب �لإ�صالمي، فقد عقدت لقاء�ت عدة تهدف 
بعنو�ن: �لوحدة �لإ�صالمية �لإطار �لنظري وخطو�ت �لتطبيق. 
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�لوحدة و�صرورتها، وجعلها هدفهم �ل�صرت�تيجي)4٩(، و�إعطائها �لأولوية �لق�صوى، من خالل فهمهم لفقه 
�ملو�زنات ومعرفتهم باأهميته)5٠( ؛ ليكونو� على در�ية باخلطو�ت �لتي يجب عليهم �لقيام بها، وما هو مهّم 
منها، وما هو �لأهّم و�لأولى بالتقدمي، وذلك ف �ملر�حل �ملختلفة �لتي �صي�صلكونها ف طريقهم �إلى حتقيق 
هدفهم �ل�صرت�تيجي، بتوجيه من علماء �لأّمة وقادتها. ي�صبق ذلك ويتبعه �هتمام بتنمية �لروح �لإميانية 
و�لفكرية؛  �لعلمية  طاقاتهم  وح�صد  بينهم،  و�لتعاون  و�لأخوة  �ملحبة  روح  وتعزيز  �لأمة،  �أفر�د  نفو�ض  ف 
ليكونو� دعائم ومرتكز�ت للوحدة �لإ�صالمية و�لنو�ة �ل�صلبة للمجتمع �ملوؤمن)5١( ، وليمثلو� خط �لدفاع 
�لأول ف مو�جهة �ملخاطر �لتي حتيق بالأمة )5٢( . و�صاأحاول �لتطرق �إلى مناذج من ذلك مع �لتمثيل لها، 

وذلك ف �ملبحث �لثالث.

)4٩(  كما �صبق بيان ذلك ف �ض ١٠ من �لبحث.
)5٠(  ولتحديد �لأهد�ف �أهمية كبرية ف حفز �لإن�صان للقيام مب�صوؤولياته وو�جباته �لتي �ختارها. 

ينظر: �لعاد�ت �لع�صر لل�صخ�صية �لناجحة، د. �إبر�هيم �لقعيد ١١٩ .
)5١(  ينظر : �لأ�ص�ض �ل�صرعية للوحدة �لإ�صالمية، �ل�صيخ عبد�ملنان جوحلة ٢8٣ . 

)5٢(  ينظر : �لوحدة �لإ�صالمية ف �إطارها �لنظري، د. �صرف �ل�صريف 4٩ . 
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املبحث الثالث: املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد ودورها يف حتقيق وحدة الأّمة

�مل�صلحة : هي جلب منفعة �أو دفع م�صّرة وفق مق�صد �ل�صارع �حلكيم)5٣( .

وذلك باحلفاظ على دين �لنا�ض و�أنف�صهم وعقولهم ون�صلهم و�أمو�لهم.

و�ملف�صدة: و�صف للفعل يح�صل به �ل�صرر د�ئمًا �أو غالبًا، للجمهور �أو لالآحاد )54( .

فاملف�صدة ما كانت منافية ملقا�صد �ل�صارع، �أي ما كان فيها �إ�صر�ر بال�صرور�ت �خلم�ض �ل�صابقة.

وبا�صتقر�ء �أحكام �ل�صريعة وتوجيهاتها تبني دور�نها على حتقيق �مل�صالح للعباد ودفع �ملفا�صد عنهم، على 
ل  قد  �مل�صالح  بجزئيات من  يحيط  فال�صارع  ؛  و�ل�صطر�ب)55(  �لتناق�ض  و�أبعده عن  و�أعدله  وجه  �أكمل 
ِبرُي  �مللك: ١4  ، �أما �لب�صر فاإن حكمهم على  حتيط بها عقول �لنا�ض)5٦(  �أََل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو �للَِّطيُف �خْلَ
�لفعل باأنه يحقق م�صلحة ل يكون �إل بعد �لتحقق من �صحة �مل�صلحة ومدى تو�فر �صو�بطها؛ لئال تكون 

م�صلحة متوهمة �أو ملغية، و�أبرز �صو�بط �مل�صلحة و�صروطها:

١- �أن تكون �مل�صلحة مالئمة ملقا�صد �ل�صريعة، ومندرجة فيها، وغري معار�صة لن�صو�ض �ل�صريعة.

٢- �أن ل يوؤدي جلب �مل�صلحة �إلى تفويت م�صلحة �أف�صل منها.

٣- �أن ل يوؤدي جلب �مل�صلحة �إلى �إحد�ث مف�صدة م�صاوية لها �أو �أكرب منها )57( . 

�لفعل  يتاأتى و�صف  �إذ ل  و�لأفعال؛  �لأحو�ل  �لنظر ف ماآلت  – من  �عتبار �مل�صلحة  – عند  بد  ول 
بكونه حمققًا للم�صلحة، �أو د�رئًا للمف�صدة �إل بعد �لنظر �إلى ما يوؤول �إليه ذلك �لفعل من م�صلحة �أو 

مف�صدة )58(.

)5٣(  ينظر : �مل�صت�صفى، للغز�يل ١74/١، �ملح�صول، للر�زي ٣٩/٢، جمموع �لفتاوى، لبن تيمية ٣4٣/١١.
)54(  مقا�صد �ل�صريعة، لبن عا�صور ٢٠١/٣ ، وينظر : �صجرة �ملعارف، �لعز بن عبد�ل�صالم ٣/١٣7.

)55(  ينظر : جمموع فتاوى �بن تيمية 5١٢/١، �ملو�فقات، لل�صاطبي ٢/7.
)5٦(  ينظر : مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية، لليوبي 45٢ .

)57(  ينظر : �صفاء �لغليل، �لغز�يل ٢١٠.
)58(  ينظر : �عتبار  �ملاآل ، د. �حل�صني ٢٩٣/١ .
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وتقدير �مل�صلحة –بناًء على ما تقدم- ل يوكل لكل �أحد، ))فاإن �لهوى قد يغلب على �لعقل فيقّدر �لكمايل 
�صروريًا، ويقّدر �ملتوهم قطعيًا، ويقدر �ملف�صدة م�صلحة، و�خلوف من هذ� هو �لذي حمل بع�ض �لعلماء 
تخبٌط،  ذلك  �إهمال  عن  نتج  وقد   ، و�ملظامل(()5٩(  �ملفا�صد  �إلى  للذريعة  �ل�صت�صالح؛  طريق  �إنكار  على 
و�صدرت فتاوى مبنية على م�صالح موهومة؛ لعدم �صدورها عن �لأئمة �ملجتهدين، فقدرت �مل�صالح بح�صب 
�لأهو�ء و�ل�صهو�ت، ومل توزن مبيز�ن �ل�صرع، فتكون بذلك مف�صدة ولي�صت م�صلحة )٦٠( . ولهذ� فاإن تقدير 
�مل�صالح ل ي�صند �إل ملن كان �أهاًل لالجتهاد، عارفًا مبقا�صد �ل�صريعة، مطلعًا على و�قع �لنا�ض، ذ� در�ية 

بفقه �ملو�زنات و�لأولويات.

و�ملجتهد حني ينظر ف جلب �مل�صالح �أو دفع �ملفا�صد ل بد �أن يتم�صك مبيز�ن �ل�صرع ومنهجه عند تز�حم  
�مل�صالح �أو �ملفا�صد، �أو تعار�ض �مل�صالح و�ملفا�صد، وتطبيقه على �لو�قعة، و�صاأو�صح �أبرز �صو�بطه، مع ذكر 

�أمثلة ملا ميكن �أن ي�صهم ف حتقيق وحدة �لأمة، مبا يتنا�صب مع طبيعة �لبحث، وذلك ف �ملطالب �لتالية:

)5٩(  م�صادر �لت�صريع �لإ�صالمي فيما ل ن�ض فيه، عبد�لوهاب خالف ١٠٣ .
�إليه ذلك من م�صلحة �لتعارف بينهما،  �أمثلة ذلك: َمن يرى جو�ز خروج �خلطيب مع خمطوبته؛ ملا يوؤول  )٦٠(  ومن 
ومعرفة كل منهما �لآخر، وهذ� خمالف للن�صو�ض �ل�صرعية �لد�لة على حترمي خلوة �لرجل باملر�أة �لأجنبية بال حمرم، 

كما �أن ذلك يوؤدي �إلى مف�صدة �أ�صد وهي �لوقوع ف �لفاح�صة. ينظر : �عتبار �ملاآل ، د. �حل�صني٢٩٦/١.
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املطلب الأول – املوازنة بني امل�صالح ودورها يف حتقيق وحدة الأّمة

�ملو�زنة بني �مل�صالح ميكن �أن ينظر �إليها من حيثيات متعددة، �أبرزها ما يلي:

اأوًل - املوازنة بني امل�صالح من حيث قّوتها ونوعها:

�مل�صالح من حيث قّوتها ثالث مر�تب: �صرورية، وحاجية، وحت�صينية، وفيما يلي تعريف بكل مرتبة :

ِر  ُفِقدت مل جَتْ �إذ�  فاملقا�صد �ل�صرورية : وهي ما )) ل بد منها ف قيام م�صالح �لدين و�لدنيا، بحيث 
م�صالح �لدنيا على ��صتقامة، بل على ف�صاد وتهاُرج وفوت حياة، وف �لأخرى فوت �لنجاة و�لنعيم و�لرجوع 

باخل�صر�ن �ملبني(()٦١( .

توؤول حال  �نخرمت  �إذ�  بحيث  بتح�صيلها،  �إل  �لأّمة  نظام  ي�صتقيم  ل  �ملفهوم  بهذ�  �ل�صرورية  و�مل�صالح 
�أفر�دها �إلى �لف�صاد، ول تكون على �حلالة �لتي �أر�دها �ل�صارع منها)٦٢( ، وبالنظر �إلى �لو�قع، و�ل�صتقر�ء، 
ُح�صرت �ملقا�صد �ل�صرورية ف خم�صة �أنو�ع : حفظ �لدين ، وحفظ �لنف�ض ، وحفظ �لعقل ، وحفظ �لن�صل 

، وحفظ �ملال)٦٣( .

و�ملقا�صد �حلاجية : هي ما كان مفتَقرً� )) �إليها من حيث �لتو�صعة ، ورفع �ل�صيق �ملوؤدي ف �لغالب �إلى 
�حلرج و�مل�صقة �لالحقة بفوت �ملطلوب، فاإذ� مل ُتر�َع دخل على �ملكلفني -على �جلملة- �حلرج و�مل�صقة، 

ولكنه ل يبلغ مبلغ �لف�صاد �لعادي �ملتوقع ف �مل�صالح �لعامة (( )٦4( .

و�ملق�صود من �ملقا�صد �حلاجية : رفع �حلرج عن �ملكلفني من �أفر�د �لأّمة ، وحماية �ل�صروريات، وخدمتها، 
وذلك بتحقيق �صالحها وكمالها)٦5( .

و�ملقا�صد �لتح�صينية : هي �لأخذ مبا يليق من حما�صن �لعاد�ت، وجتنب �لأحو�ل �ملدن�صة �لتي تاأنفها �لعقول 
)٦١(  �ملو�فقات، لل�صاطبي 8/٢ ، وينظر : �لربهان ف �أ�صول �لفقه، للجويني ٦٠٢/٢ ، �ملح�صول، للر�زي 5/٢٢٠.

)٦٢(  ينظر : مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية، لبن عا�صور 7٩ .
)٦٣(  ينظر : �ملح�صول، للر�زي ٢٢٠/5، �لتقرير و�لتحبري، لبن �أمري �حلاج ١44/٣، �صرح �لكوكب �ملنري، للفتوحي 

. ١5٩/4
)٦4(  �ملو�فقات، لل�صاطبي ١١/٢ .

)٦5(  ينظر : �ملرجع نف�صه ١٦/٢ ـ ١8 ، مقا�صد �ل�صارع، للربيعة ١٣5 ـ ١٣٦ .
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�لر�جحة، ويجمع ذلك ق�صم مكارم �لأخالق)٦٦( .

و�ملقا�صد �لتح�صينية حامية للمقا�صد �حلاجية، وخادمة للمقا�صد �حلاجية و�ل�صرورية . 

فاإذ� تز�حمت �مل�صالح من هذه �حليثية، ُقدم �ل�صروري منها على �حلاجي �أو �لتح�صيني، وُقدم �حلاجي 
منها على �لتح�صيني)٦7( . كما �أن �ل�صروريات �خلم�ض )) لي�صت على وز�ن و�حد، كالطلب �ملتعلق باأ�صل 
�لدين لي�ض ف �لتاأكيد كالنف�ض، ول �لنف�ض كالعقل(( )٦8( ، فاأولى هذه �ل�صروريات باحلفظ هو �لدين؛ 
فاإن حفظه يعود - بال�صرورة - على �صائر �ل�صروريات باحلفظ و�ل�صيانة، ف�صاًل عما فيه من نيل �ل�صعادة 
معيار  ولتو�صيح   ، �ملال)7٠(  ثم  �لن�صل،  ثم  �لعقل،  ثم  �لنف�ض،  يليه  ثم   ، �لعاملني)٦٩(  رب  جو�ر  ف  �لأبدية 

�لرتجيح بني �مل�صالح من حيث �لرتبة �أذكر بع�ض �لأمثلة:

- دعوة �أفر�د �لأّمة �إلى �لدين و�لهتمام مُبْحَكمات)7١( �ل�صريعة)7٢( ، وهو يقع ف مرتبة �ل�صروري “حفظ 
فهو مقدم على غريه من �ملقا�صد، بل هو �خلطوة �لأولى ف م�صرية توحيد �لأّمة �لإ�صالمية، ذلك  �لدين”، 
�أن عقيدة �لتوحيد و�أركان �لإ�صالم وتوجيهات �ل�صريعة ب�صكل عام تهدف �إلى غر�ض �لوحدة ف قلوب �أفر�د 

)٦٦(  ينظر : �ملو�فقات، لل�صاطبي ١١/٢، �ملح�صول، للر�زي 5/ ٢٢٢ ، �لإبهاج، لل�صبكي 5٦/٣.  
)٦7(  ينظر : �لإحكام، لالآمدي 4/٢8٦ .  

)٦8(  �ملو�فقات، لل�صاطبي 4٩٢/٣.  
)٦٩(  ينظر : �لإحكام، لالآمدي 4/ ٢87.  

)7٠(  ينظر ف مر�تب �ل�صروريات: �لإحكام، لالآمدي ٢7٦/4، مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية، لليوبي ٣١4. 
)7١(  �ملحكمات : جمع حمكم، و�ملحكم ي�صمل ثالثة معاين:

11 �ملحفوظ �لذي ل ميكن تغيريه ول تبديله..
21 ر �لذي لي�ض فيه غمو�ض ول خفاء، فاملحكمات مع كونها ثابتة م�صتمرة ، فاإنها و��صحة . �لو��صح �ملبني �ملف�صَّ

ظاهرة �صهلة �لفهم، �صهلة �لقبول ، �صهلة �لتلقني لعامة �لنا�ض.
31 �لأ�صول �لثابتة، و�ملر�جع �لتي ترجع �إليها �لفروع، ويعاد �إليها ما خرج منها، فهي �أ�صول يتفرع عنها غريها. .

�أدب �لختالف، للعودة١٦١.
)7٢(  حّث �ل�صيخ �صلمان �لعودة �أبناء �لأمة �لإ�صالمية على �لجتماع على حمكمات �ل�صريعة وكلياتها وم�صلماتها.

و�لفرقة،  �لختالف  من  �لعا�صم  وهي  �لأمة،  لوحدة  و�لأ�صا�ض  �لأ�صل  هي  �ملحكمات  �إن   (( �ل�صفياين  عابد  د.  ويقول 
�لإ�صالمية،  �ل�صريعة  . �ملحكمات ف  للدعوة و�لرتبية ((  �أن يجعلوها قاعدة  �لدعاة و�مل�صلحني و�ملربني  فالو�جب على 

د.عابد �ل�صفياين ١٠٩ ، وينظر : �أدب �لختالف، للعودة ١٦5.
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َنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن �لأنبياء: ٩٢  فجاء �لرتكيز على مفهوم �لوحدة  ًة َو�ِحَدًة َو�أَ ُتُكْم �أُمَّ �لأّمة ونفو�صها �إِنَّ َهِذِه �أُمَّ
ومنهجًا  عقيدًة  �لإ�صالم  ب�صريعة  �للتز�م  �أن  �لإ�صالمي  �لتاريخ  وقائع  علمتنا  وقد   ، بالعبادة)7٣(  مقرتنًا 
هو �لذي حافظ على هوية �لأّمة �لإ�صالمية وكيانها �لوحدوي على مّر �لع�صور، حتى ف فرت�ت �لتفكك 
ب�صا�صتها  �إذ� خالطت  �ل�صليمة  �لعقيدة  فاإن  �صّلم �حل�صار�ت،  بها ف  و�رتقى  �لأجنبي،  و�لغزو  و�ل�صعف 
�لقلوب، ونّقت بطهارتها �لعقول، وتفاعلت معها �لأفر�د و�جلماعات، فاإنها �صتفّجر طاقاتهم ف �لعطاء 
اِت  احِلَ ِذيَن �آَمُنو� ِمنُكْم َوَعِمُلو� �ل�صَّ ُ �لَّ و�لإبد�ع و�لعمر�ن، حتى ي�صتحقو� موعود �هلل ف متكينهم َوَعَد �هللَّ
ُهم  َلنَّ ى َلُهْم َوَلُيَبدِّ َنَّ َلُهْم ِديَنُهُم �لَِّذي �ْرَت�صَ ُهم ِف �ْلأَْر�ِض َكَما ��ْصَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ َلَي�ْصَتْخِلَفنَّ
ْوَلِئَك ُهُم �ْلَفا�ِصُقوَن �لنور: 55 )74(. ن َبْعِد َخْوِفِهْم �أَْمًنا َيْعُبُدوَنِني َل ُي�ْصِرُكوَن ِبي �َصْيًئا َوَمن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفاأُ مِّ

�مل�صلمون  تعّر�ض  لو  كما  �أي�صًا،  �صروري  وهو  �لدين،  حفظ  مع  تعار�ض  فاإذ�  �صروري،  �لنف�ض  حفظ   -
لالعتد�ء من قبل �أعد�ئهم، و�لذي قد يت�صبب ف �صياع �لدين، ففي هذه �حلالة يقدم حفظ �لدين على 

حفظ �لنف�ض، ويجب �جلهاد، ولو كان فيه �إتالف للنف�ض؛ حفاظًا على دين �لأّمة وعقيدتها.

�لأ�صرة  من  �بتد�ًء  لذلك،  �ملالئمة  �لبيئة  وتهيئة   ، وعلميًا  �صحيًا  �لإ�صالمية،  �لأّمة  باأبناء  �لهتمام   -
�ملتما�صكة، ثم �ملدر�صة �ملنا�صبة، و�ملوؤ�ص�صات �لإعالمية �مل�صتقيمة، كل ذلك من �صرور�ت حفظ �لنف�ض، 
و�ل�صتدلل  �ل�صحيح،  �لتفكري  على  وتدريبهم  باملعرفة،  وتغذيتها  عقولهم،  تنمية  يتطلب  ذلك  �أن  كما 
�ل�صادق، و�لنظر �لبعيد ل�صت�صر�ف �مل�صتقبل، حتى ي�صتطيعو� ��صتيعاب معطيات �لعلوم، و�إدر�ك �ملوؤثر�ت 
قوية،  جمتمعات  تكوين  بهدف  �لعقلية)75(؛  وقدر�تهم  �صنهم  ينا�صب  ما  بقدر  بهم،  حتيط  �لتي  �ملختلفة 
و�عية بو�قعها، ومدركة ملا حتتاجه ف م�صتقبلها، بغية �لنهو�ض بها ف جو�نب �حلياة �ملختلفة، وجعل هذ� 
�لأمر ثقافة معا�صة بنحو تلقائي ف حياة كل فرد من �أفر�د �لأّمة)7٦( ، وف ذلك حفظ لأنف�صهم وعقولهم 

ون�صلهم و�أمو�لهم. 

َكمات �ل�صريعة، وم�صرتكات  - بناء �لوحدة �لإ�صالمية على �لأخالق �لإ�صالمية �لفا�صلة، وهي )) من حُمْ

)7٣(  ينظر : �لوحدة �لإ�صالمية، لأبي زهرة ٢٣5، ينظر �ض ١٢ من �لبحث .  
)74(  ينظر : �لوحدة �لإ�صالمية ف �إطارها �لنظري، د. �صرف �ل�صريف 8٠ .  

)75( ينظر : تربية �لأطفال ف رحاب �لإ�صالم، حممد �لنا�صر، وخولة دروي�ض ٣٠٩ . 
)7٦(  ينظر : ف فقه �لأولويات ، �لقر�صاوي ١5٦ . 
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�حلياة، و�لثقافة �لإن�صانية(( )77( ، فاإن �ل�صريعة تعتمد ف بناء وحدة �لأّمة على �ملفاهيم �خللقية �لتي 
تبعث ف  �مل�صلمني روح �لتكافل و�لتعاون، وتوؤكد �أخوتهم �ل�صادقة، وت�صعرهم باملحبة و�لرحمة و�ل�صفقة 
ب�صبب  كثريً�  تن�صب  �لتي  و�لأحقاد  و�ملخا�صمات  �لفنت  �صر  عنها  وتدفع  �خلري،  ملجتمعاتهم  جتلب  �لتي 
�حلمية �جلاهلية �أو �لأطماع �ملادية �أو �لأنانيات �لفردية، ولهذ� �هتم �لإ�صالم بتعميق �لأخالق �لفا�صلة 
ف نفو�ض �مل�صلمني، و�صّجع عليها، كالن�صح للم�صلمني، و�لإ�صالح بينهم و�لإيثار وتقدمي �لعون عند �لكروب 
و�مل�صائب و�إغاثة �مللهوف و�صد حاجة �ملعوزين وحفظ كر�مة �ملوؤمنني)78( ، وهذه من �ملقا�صد �لتح�صينية 

�لتي حتمي �ملقا�صد �حلاجية و�ل�صروية. 

ثانيًا: املوازنة بني امل�صالح من حيث ال�صمول:

تنق�صم �مل�صالح من حيث �ل�صمول �إلى م�صالح عامة، وم�صالح خا�صة:

و�ملر�د بامل�صالح �لعامة : ما فيه �صالح عموم �لأّمة �أو غالب �أفر�دها، ول �لتفات فيها �إلى �أحو�ل �لأفر�د 
�إل من حيث �إنهم �أجز�ء من جمموع �لأّمة.

باإ�صالحهم  �آحادهم؛ ليح�صل  �لأفعال من  و�ملر�د بامل�صالح �خلا�صة: ما فيه نفع �لآحاد باعتبار �صدور 
�إ�صالح �ملجتمع �ملرّكب منهم، فاللتفات فيها �بتد�ًء �إلى �لأفر�د، �أما �لعموم فحا�صل تبعًا )7٩( . 

فاإذ� تعار�صت م�صلحتان وكانتا مت�صاويتني ف رتبة �مل�صلحة، فيلزم �لنظر �إلى �مل�صلحتني من حيث 
عمومهما وخ�صو�صهما ؛ فاإن �ختلفتا وكان نفع �إحدى �مل�صلحتني عامًا، ونفع �لأخرى خا�صًا، فاإن �مل�صلحة 
�لعامة ترجح على �مل�صلحة �خلا�صة، فتقّدم �مل�صلحة �لعامة، وتهدر �مل�صلحة �خلا�صة مع �لتعوي�ض �لعادل 
�إهد�ر �مل�صلحة �لعامة �صرٌّ  �أجل �خلا�صة؛ لأن  �إهد�ر �مل�صلحة �لعامة من  �إن كان له مقت�صى، ول ميكن 
كبرٌي ينهى عنه �ل�صرع ومينعه �لعقل، ولذلك ��صتقر ف قو�عد �لفقه قاعدة: )ُيتحّمل �ل�صرر �خلا�ض ف 
�صبيل دفع �ل�صرر �لعام( )8٠( ، فتقّدم م�صلحة �جلماعة على م�صلحة �لفرد، وم�صلحة �لأّمة على م�صلحة 
�مل�صلحة  من  �أثرً�  و�أو�صع  قدرً�  �أكرب  �لعامة  �مل�صلحة  لأن  منها؛  معّينة  طائفة  م�صلحة  وعلى  �جلماعة 

)77(  �أدب �لختالف، للعودة ١٦١ .
)78(  ينظر : �لوحدة �لإ�صالمية ف �إطارها �لنظري، د. �صرف �ل�صريف ٦٠ ، ٦7  .

)7٩(  ينظر :  فقه �لأولويات، د. حممد ملحم ١٢٦ .
)8٠(  ينظر ف هذه �لقاعدة: �لأ�صباه و�لنظائر، لبن جنيم 87 . 
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�خلا�صة. كما �أن ف رعاية �مل�صلحة �لعامة رعاية حلق �لفرد ذ�ته؛ لأنه و�حٌد من �ملجتمع �لذي ي�صتفيد 
من �مل�صلحة �لعامة )8١( .

ومن �أمثلة �ملو�زنة بني �مل�صلحة �لعامة و�مل�صلحة �خلا�صة لتحقيق وحدة �لأّمة:

- �إذ� ُغزيت بالد �مل�صلمني من ِقَبل �أعد�ئها، و��صتنفر �لإمام �أبناء �لأّمة، فاإن �جلهاد ف هذه �حلالة 
يكون فر�ض عني، حتت ر�ية ويل �لأمر، ويقّدم على بر �لو�لدين وهو و�جب �أي�صًا، وف كال �لعملني م�صلحة، 
فاإذ� عار�ض بع�ض �لآباء �أو �لأمهات –مبقت�صى عاطفتهم– م�صاركة �أبنائهم ف هذ� �جلهاد، فال عربة 
�لو�لدين؛ لأن ف هذ� �جلهاد  و�أعم من م�صلحة طاعة  �أعظم  مبعار�صتهم �صرعًا؛ لأن م�صلحة �جلهاد 

حماية لالأّمة �لإ�صالمية جميعها مبا فيهم �لو�لدين)8٢( .

- �إذ� كان للم�صلم مال و�أر�د �أن ينفقه ف حجة تطوع �أو عمرة تطوع، فاإن �لأولى �أن ينفقه ف �إعانة 
�لفقر�ء و�مل�صاكني و�لأر�مل و�ملحتاجني من �أبناء �لأّمة. �أو ينفقه ف �ملجالت �لتي تدفع �خلطر عن �لأّمة 
�لإ�صالمية، كاأن ينفقه على �ملجاهدين ف ثغور �مل�صلمني، �أو ملقاومة �لغزو �لتن�صريي على بالد �مل�صلمني 
باإعانة �لدعاة �أو ترجمة �لكتب �لإ�صالمية ون�صرها، فقد تعار�صت هنا م�صلحتان �إحد�هما خا�صة، وهي 
حج �مل�صلم تطوعًا ، و�لأخرى عامة وهي �إعانته للفقر�ء و�مل�صاكني –وبخا�صة قر�بته- و�ملجاهدين، فيقّدم 

جلب �مل�صلحة �لعامة)8٣( .

- حترمي بيع �ل�صالح ف �لفتنة، وحترمي بيعه للكفار، و�لبغاة، وقطاع �لطريق؛ فالأ�صل ف هذه �لبيوع 
�لإباحة؛ ملا فيها من م�صلحة مالية للبائع، ولكن ملا كانت هذه �مل�صلحة �خلا�صة معار�صة مل�صلحة �لأّمة؛ 
لأن بيع �ل�صالح لهوؤلء فيه �إعانة على �إحلاق �ل�صر بالأّمة وبجماعة �مل�صلمني، فتقّدم �مل�صلحة �لعامة على 

�مل�صلحة �خلا�صة، ويحرم بيع �ل�صالح ف �حلالت �لتي تقدم ذكرها)84( .

ومما له عالقة بهذ� �لأمر �ملو�زنة بني �مل�صالح �ملتعدية و�مل�صالح �لقا�صرة؛ لأن �لغالب ف �مل�صالح �لعامة 
)8١(  ينظر : فقه �ملو�زنات، لل�صو�صوة ٢٢ .  

)8٢(  ينظر : �ملغني، لبن قد�مة 4٣٦/٢٠، فتوى �للجنة �لد�ئمة للبحوث �لعلمية و�لإفتاء رقم ٢4٦١.  
)8٣(  ينظر : �لختيار�ت �لفقهية، لبن تيمية 4٦5.

)84(  ينظر : �لبحر �لر�ئق، لبن جنيم 8٦/5، ١54، فتح �لباري، لبن حجر ٣٢٣/4، �لإن�صاف، للمرد�وي ٣٢7/4، 
�إعالم �ملوقعني، لبن �لقيم ١7٣/٣. 
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�أنها تكون متعدية.

و�ملر�د بامل�صالح �ملتعدية: هي �مل�صالح �لتي تتعدى �لإن�صان �إلى غريه، عاجلة �أو �آجلة �أو فيهما، وقد يكون 
تعديها عامًا وقد يكون خا�صًا.

كاملعرفة  �لقلوب  م�صالح  كانت  �صو�ء  �ملكلف،  تتعدى  ل  �لتي  �مل�صالح  هي  �لقا�صرة:  بامل�صالح  و�ملر�د 
و�لإيقان، �أو م�صالح �لأبد�ن كالركوع و�ل�صجود)85( . 

ومن �أمثلة �ملو�زنة بني �مل�صلحة �ملتعدية و�مل�صلحة �لقا�صرة لتحقيق وحدة �لأّمة: 

�إ�صالح ذ�ت �لبني فاإنه مقّدم على �صالة �لنافلة و�صوم �لنافلة)8٦( ؛ لأن �لإ�صالح بني �ملتخا�صمني من 
�أعمال �خلري �ملتعدية، وهو ))�صبب �لعت�صام بحبل �هلل وعدم �لتفرق بني �مل�صلمني، فهو  �مل�صلمني من 
ومن ))�لقو�عد   ،)87( ونفاًل((  فر�صًا  و�ل�صالة  بال�صيام  نف�صه  بخوي�صة  ��صتغل  درجة من  فوق  درجٌة 
�لعظيمة �لتي هي من جماع �لدين: تاأليف �لقلوب و�جتماع �لكلمة و�صالح ذ�ت �لبني(( )88( ، ومن ذلك 
�لقيام بامل�صاعي �حلميدة للم�صاحلة بني �لأطر�ف �ملتنازعة من �جلماعات و�ل�صعوب و�لدول �لإ�صالمية؛ 
حفاظًا على رباط الأخوة الإ�صالمية وتو�صاًل اإلى حتقيق الوحدة الإ�صالمية)8٩( ، وقد حر�ض �لقر�آن على 
�لتي  و�أخّوتهم  تاأكيدً� لوحدتهم  �ملوؤمنني؛  �لعادل عند ن�صوب قتال طارئ بني  �ملعاجلة �حلا�صمة و�ل�صلح 
ْحَد�ُهَما َعَلى �ْلأُْخَرى  ن َبَغْت �إِ ِلُحو� َبْيَنُهَما َفاإِ متيزهم، قال تعالى : َو�إِن َطاِئَفَتاِن ِمَن �مْلُوؤِْمِننَي �ْقَتَتُلو� َفاأَ�صْ
ُيِحبُّ   َ �هللَّ �إِنَّ  َو�أَْق�ِصُطو�  ِباْلَعْدِل  َبْيَنُهَما  ِلُحو�  َفاأَ�صْ َفاءْت  َفاإِن   ِ �هللَّ �أَْمِر  �إَِلى  َتِفيَء  َحتَّى  َتْبِغي  ِتي  �لَّ َفَقاِتُلو� 

َ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن  �حلجر�ت: ٩ - ١٠ )٩٠( . ُقو� �هللَّ ِلُحو� َبنْيَ �أََخَوْيُكْم َو�تَّ ا �مْلُوؤِْمُنوَن �إِْخَوٌة َفاأَ�صْ َ �مْلُْق�ِصِطنَي �إِمنَّ

)85(  �صجرة �ملعارف، لبن عبد�ل�صالم ١٩٢، فقه �لأولويات، د. حممد ملحم ١٢٩ .
)8٦(  فقد روى �أبو �لدرد�ء عن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم قال : ) �أل �أخربكم باأف�صل من درجة �ل�صيام و�لقيام 
؟ ( قالوا : بلى يا ر�صول اهلل قال: )اإ�صالح ذات البني، وف�صاد ذات البني هي احلالقة( قال �صعيب الأرنوؤوط: )) �إ�صناده 

�صحيح على �صرطهما((. و�أخرجه �بن حبان ف �صحيحه، كتاب �ل�صلح  48٩/١١ ، رقم 5٠٩٢ .
)87(  حتفة �لأحوذي، للمباركفوري ٦ / 58، وينظر : �ملو�فقات، لل�صاطبي ٣/١٩5 ، 4/١8١ .

)88(  جمموع �لفتاوى، لبن تيمية 5١/٢8 .    
)8٩(   �لوحدة �لإ�صالمية “ �لإطار �لنظري وخطو�ت �لتطبيق”  ٢7 . 

)٩٠(  ينظر : �لوحدة �لإ�صالمية ف �إطارها �لنظري، د. �صرف �ل�صريف 54 .
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ثالثًا : املوازنة بني امل�صالح من حيث الدوام

تة. �مل�صلحة من حيث �لدو�م تنق�صم �إلى: م�صلحة د�ئمة ، وم�صلحة موؤقَّ

�أما �مل�صلحة �لد�ئمة: فهي �مل�صلحة �مل�صتمرة ف جميع �لأزمان، �أو �لتي ميتد نفعها زمنًا طوياًل.

و�أما �مل�صلحة �ملوؤقتة: فهي �مل�صلحة �لآنية، �أو �لتي تكون مدتها ق�صرية )٩١( .

�أو خ�صو�صها فاإنه ينظر  فاإذ� تعار�صت م�صلحتان وكانتا مت�صاويتني ف رتبة �مل�صلحة ونوعها وعمومها 
�لأخرى  بينما  �إحد�هما ميتّد نفعها لزمن طويل  فاإذ� كانت  �لنفع،  �أطول �مل�صلحتني زمنًا من حيث  �إلى 
م�صلحة �آنية �أو ميتد نفعها لزمن ق�صري، فرتجح �مل�صلحة ذ�ت �لمتد�د �لزمني على �لأخرى؛ لكرب نفعها 

و��صتمر�ر �أثرها.

ومن �أبرز �لأمثلة لرتجيح �إحدى �مل�صلحتني على �لأخرى لكونها �أطول نفعًا: 

- تقدمي طلب �لعلم �لنافع �لذي حتتاجه �لأّمة ف جمالت �حلياة �ملختلفة، وهو من فرو�ض �لكفاية، على 
و�لدفاع عن  �لأّمة،  لتحقيق وحدة  �ملهمة  �لو�صائل  �لعلم من  �أن  وبخا�صة  �لتز�حم،  �لطاعات عند  نو�فل 
عقيدتها وعن مقدر�تها، ووحدة �لأّمة متثل دعامة قوية لبقائها، ودو�م دولتها، وجناح ر�صالتها، فكان نفع 
طلب �لعلم �أدوم ف هذه �حلالة من نفع �لنو�فل)٩٢( ، كما ُيقّدم �لعلم �لذي يعظم نفعه وت�صتد �حلاجة �إليه 

على �لعلم �لذي تقّل �حلاجة �إليه، �أو ل تطول مدة �لإفادة منه .

- ومن ذلك تقدمي �لعلم على �لعمل، فاإن �لعلم يع�صم �صاحبه من �لوقوع ف �خلطاأ، ويحجزه عن �مليل 
للهوى، ويكون �صبيله للو�صول للحق و�لهدى، و�ملر�د ))�لعلم �لباعث على �لعمل، �لذي ل ُيخلي �صاحبه 
جاريا مع هو�ه كيفما كان، بل هو �ملقّيد ل�صاحبه مبقت�صاه، �حلامل له على قو�نينه طوعًا �أو كرهًا(()٩٣( 

َك �لَِّذي َخَلَق  �لعلق: ١. ، ولهذ� حّثت �ل�صريعة على �لعلم، فكان �أّول ما نزل من �لقر�آن: �ْقَر�أْ ِبا�ْصِم َربِّ

- ومما له عالقة بالعلم تعليُم �أفر�د �لأّمة �لتخطيط �لعلمي �ملدرو�ض طويل �ملدى، وتدريبهم على تطبيقه 
و�هتمامهم  �ملرجّوة،  �لأهد�ف  لتحقيق  �لإد�رة �حلديثة  و�ل�صتفادة من معطيات  لالأعمال،  �أد�ئهم  عند 

)٩١(  ينظر : �لفتاوى �لكربى، للهيتمي ٢١5/4  .
)٩٢(  ينظر : تاأ�صيل فقه �لأولويات، د. حممد ملحم ٣75 .

)٩٣(  �ملو�فقات، لل�صاطبي ١ / 8٩ .

فقه املوازنات ودوره في  حتقيق وحدة األّمة
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ى بها �لعمل، فاإن ذلك �أولى من �لعمل كيف ما �تفق من غري تخطيط، حتى ولو  بالنوعية و�لكيفية �لتي يوؤدَّ
كرث �لعمل �أو كرب حجمه)٩4( .

)٩4(  ينظر : ف فقه �لأولويات ، �لقر�صاوي  4٣. 
وجاء ف تعريف �لتخطيط : هو ر�صم �صورة و��صحة للم�صتقبل، وحتديد �خلطو�ت �لفعالة للو�صول �إلى هذه �ل�صورة، �أي: 

و�صع �أهد�فك ف برنامج زمني، وحتديد �خلطو�ت و�لإجر�ء�ت �لتي تقود �إلى حتقيقها. 
�لعاد�ت �لع�صر لل�صخ�صية �لناجحة، د. �إبر�هيم �لقعيد ٢٠١. 
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املطلب الثاين:  املوازنة بني املفا�صد ودورها يف حتقيق وحدة الأّمة

قد  �أحيانًا  �مل�صلم  �أن  �إل  كلها،  دروؤها  فيجب  �أمر  �مل�صالح- ف  -�ملجردة عن  �ملفا�صد  �جتمعت  �إذ� 
يتعذر عليه دروؤها جميعًا، فيكون م�صطرً� �إلى �رتكاب بع�ض �ملفا�صد لكي يتجنب �لبع�ض �لآخر ، وف هذه 
�حلالة ل بد له من �ملو�زنة بني تلك �ملفا�صد؛ ليحدد �أي �ملف�صدتني ترتكب لكي تدر�أ �لأخرى، وعلى هذ� 
فاإن �ملو�زنة بني �ملف�صدتني ل تكون �إل عند تعذر درء �ملف�صدتني معًا و�رتبط درء �إحد�هما بارتكاب �لأخرى 
، فيجب ف هذه �حلالة تفادي �أكرب �ملف�صدتني �صررً� بارتكاب �أدناهما)٩5(، و�ملو�زنة بني �ملفا�صد ل ُتباح 

اإل ب�صروط، منها : 

١- �أن يكون �ل�صخ�ض م�صطرً� �إلى �رتكاب �إحدى �ملف�صدتني.

٢- و�أن ل يجد مباحًا يدر�أ به حالة �ل�صرورة.

٣- و�أن ل توؤدي �ملو�زنة �إلى �لإ�صر�ر بالغري.

4- و�أن تكون �ملو�زنة وفق �ملعايري �ل�صرعية)٩٦( .

�ملفا�صد  فاأ�صّد  �لأمر،  �ملفا�صد مع عك�ض  �ملو�زنة بني  يقال ف  �أن  �ملو�زنة بني �مل�صالح ميكن  وما قيل ف 
هي �ملتعلقة بال�صروريات، ثم �ملفا�صد �ملتعلقة باحلاجيات، ويلي ذلك �ملفا�صد �ملتعلقة بالتح�صينيات)٩7( 
، فُتدر�أ �ملف�صدة �ملوؤثرة ف رتبة �ل�صروريات بارتكاب �ملف�صدة �لتي من رتبة �حلاجيات �أو �لتح�صينيات ، 
وكذلك لو تعار�صت مف�صدتان �إحد�هما من رتبة �حلاجيات و�لأخرى من رتبة �لتح�صينيات ، فُتدر�أ مف�صدة 
�حلاجيات بارتكاب مف�صدة �لتح�صينيات ، وف هذه �حلالة يكون قد �رُتكبت �أدنى �ملف�صدتني لدرء �أعظمهما 

�أو �أكربهما.

وُتتحّمل �ملف�صدة �خلا�صة لدفع �ملف�صدة �لعامة، وُتتحّمل �ملف�صدة �لقا�صرة لدفع �ملف�صدة �ملتعدية، وهكذ�.

ومن �أبرز �أمثلة �ملو�زنة بني �ملفا�صد لتحقيق وحدة �لأّمة ما يلي:

)٩5(  ينظر: قو�عد �لأحكام ، للعز بن عبد �ل�صالم 7٩/١ . 
)٩٦(  ينظر: تف�صيل هذه ال�صروط: يف فقه الأولويات، للقر�صاوي ٣١ ، فقه �ملو�زنات، د. �ل�صو�صوة 77. 

)٩7(  ينظر ف معنى �ل�صروريات و�حلاجيات و�لتح�صينيات �ض ١٦ - ١7 من �لبحث .

فقه املوازنات ودوره في  حتقيق وحدة األّمة
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- عدم قتل �ملنافقني مع �أنهم ي�صّكلون خطرً� على �لدين و�أهله، درءً� ملف�صدة �أعظم، وهي �لإ�صر�ر بوحدة 
�مل�صلمني، فلما طلب عمرر�صي �هلل عنه من �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم قتل عبد �هلل بن �أبّي بن �صلول، قال 
ًد� َيْقُتُل �أَ�صَحاَبُه()٩8( ، ففي ذلك ))�ل�صرب  مَّ ا�ُض �أَنَّ حُمَ ُث �لنَّ �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: )َدْعُه ل َيَتَحدَّ
�أعظم منه ((  )٩٩( كالإ�صر�ر بوحدة �لأّمة،  �أن ترتتب على ذلك مف�صدة  على بع�ض �ملفا�صد خوفًا من 
فقد يغرت بهم بع�ض �صعاف �لإميان)١٠٠(؛ لأن �لنا�ض يرون �لظاهر، و�لظاهر �أن عبد �هلل بن �أبّي كان من 
�مل�صلمني ومن �أ�صحاب �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم ، فلو ُعوقب كل من ُيْبطن خالف ما يظهر، ومل يعلم 
�لنا�ض ذلك �لباطن، ف�صينفرون عمن يفعل هذ� باأ�صحابه، فهذه �صيا�صٌة عظيمٌة وحزٌم و�فٌر من �لنبي �صلى 
�هلل عليه و�صلم )١٠١( ، ق�صد منها تاأليف قلوب �ملوؤمنني، ورجاء �أن يخرج من �أ�صالب �ملنافقني من يعبد 

�هلل)١٠٢(.

- �أهل �ل�صّنة ل يرون �خلروج على �لأئمة وقتالهم بال�صيف، و�إن كان فيهم ظلم؛ و�إمنا ي�صربون على ظلمهم، 
مع منا�صحتهم بالو�صائل �ملنا�صبة؛ حفاظًا على وحدة �مل�صلمني وجماعتهم؛ لأن �لف�صاد ف �لقتال و�لفتنة 
�أعظم من �لف�صاد �حلا�صل بظلمهم بدون قتال ول فتنة، فُيدفع �أعظم �لف�صادين وُيتحّمل �أدناهما )١٠٣(، 
َطاَعِتِهم من  ِمن  تَُّب على �خلُروِج  َيرَتَ َجاُرو�، فالأنه  َو�إِن  َطاَعِتِهم  ُلُزوُم  ا  َو�أَمَّ �لطحاوية ))  �صرح  جاء ف 
اَعَفة �لأُُجور((  َئاِت َوُم�صَ يِّ رْبِ على َجْوِرِهم َتْكِفرُي �ل�صَّ ُل ِمن َجْوِرِهم، بل ف �ل�صَّ َعاُف َما َيْح�صُ �ملَفا�ِصِد �أَ�صْ

َرب ُدُبَره بَيده �أو ِرجله - رجل من �ملهاجرين رجال من  )٩8(  هذ� جزء من حديث جابر بن عبد �هلل قال : َك�َصع - �أي �صَ
�لأن�صار، فقال �لأن�صاري: يا لالأن�صار، وقال �ملهاجري : يا للمهاجرين، قال : ف�صمع �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ذ�ك 
فقال : ) ما بال دعوى اجلاهلية( ؟ ! فقالوا : يا ر�صول اهلل رجل من املهاجرين َك�َصَع  رجاًل من الأن�صار فقال : ) دعوها 
�إلى �ملدينة ليخرجن �لأعز منها �لأذل، فقال  �أبي بن �صلول : قد فعلوها، لئن رجعنا  فاإنها منتنة( ، فقال عبد �هلل بن 
عمر: دعني يا ر�صول �هلل �أ�صرب عنق هذ� �ملنافق فقال �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم دعه ل يتحدث �لنا�ض �أن حممد� يقتل 
�أ�صحابه( �أخرجه �بن حبان ف �صحيحه، باب �لق�صا�ض ٣٣٠/١٣ رقم 5٩٩٠ ، قال �صعيب الأرنوؤوط : )) �إ�صناده �صحيح 

على �صرط ال�صيخني(( . وينظر: �لنهاية ف غريب �حلديث �لأثر، لبن �لأثري 4/٣١٣.
)٩٩(  �صرح �صحيح م�صلم ، للنووي ١٣٩/١٦ .

)١٠٠(  ينظر : �لوحدة �لإ�صالمية، لأبي زهرة ٩٢ .
)١٠١(  ينظر : ك�صف �مل�صكل من حديث �ل�صحيحني، لبن �جلوزي 7٠١/١ .

)١٠٢(  ينظر : �لوحدة �لإ�صالمية، لأبي زهرة ٩4 .
)١٠٣(  ينظر : �ملرجع نف�صه ١58، �صرح �صحيح م�صلم، للنووي، ١٢/٢٢5 . 
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)١٠4( . ))ولعله ل يكاد ُيعرف طائفٌة خرجت على ذي �صلطان �إل وكان ف خروجها من �لف�صاد ما هو �أعظم 
من �لف�صاد �لذي �أز�لته(( )١٠5( .

للنفو�ض وفو�تًا لالأمو�ل،  �إتالفًا  �أن فيه  )١٠٦( مع  –ب�صروط معينة–  �لبغاة و�خلو�رج  - م�صروعية قتال 
ولكن هذ� �ل�صرر �أخّف ف مقابلة �صرر �أ�صّد يتمثل ف �لفتنة �لعارمة �لتي تلحق �لأّمة �لإ�صالمية وتفّتت 
وحدتها وتفّرق جماعتها، ف حال ُترك قتال هوؤلء �لبغاة و�خلو�رج، فُتدر�أ �ملف�صدة �لأ�صّد، وُتتحّمل �ملف�صدة 

�لأخّف. 

)١٠4(  �صرح �لطحاوية ٢/4٢4
)١٠5(  منهاج �ل�صنة �لنبوية، لبن تيمية ٢٣١/٣ . 

�لكاف ، لبن عبد�لرب ٢٢٢/١، مغني �ملحتاج،   ،  ٣١٣/٣ لل�صمرقندي  الفقهاء،  ال�صروط: حتفة  )١٠٦(  ينظر يف هذه 
لل�صربيني ١٢٣/4 ، ك�صاف �لقناع، للبهوتي ١٦١/٦ . 

فقه املوازنات ودوره في  حتقيق وحدة األّمة
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املطلب الثالث: املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد لتحقيق وحدة الأّمة

�إذ� �جتمع ف �أمر من �لأمور م�صلحة ومف�صدة فيجب حت�صيل �مل�صلحة ودرء �ملف�صدة ، فاإن تعّذر ذلك، 
وكان ل بد من حدوثهما معًا، ففي هذه �حلالة يجب �لنظر �إلى جانبي ذلك �لأمر، وهنا حالت:

�إن كانت �مل�صلحة ف هذ� �لأمر �أعظم من �ملف�صدة فاإنه يتعني حت�صيل ذلك �لأمر؛ ملا فيه من �مل�صلحة ول 
ي�صريه ما ت�صمنه من مف�صدة.

و�إن كان جانب �ملف�صدة هو �لغالب، باأن كانت �ملف�صدة �أعظم خطرً� من نفع �مل�صلحة، وجب درء �ملف�صدة 
برتك ذلك �لأمر غري مبالني مبا فيه من م�صلحة.

و�إن ت�صاوى �جلانبان )�مل�صلحة و�ملف�صدة( ومل يظهر رجحان �أحدهما على �لآخر، فيتعني ترك ذلك �لأمر؛ 
تغليبًا جلانب �ملف�صدة فيه؛ لأن ف درء �ملف�صدة جلبًا للم�صلحة.

ومن �أمثلة �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد لتحقيق وحدة �لأّمة:

وقيامها على  وقّوتها،  �لأّمة  �أ�صباب وحدة  �أهم  فاإنه من  �ملنكر،  و�لنهي عن  باملعروف  �لأمر  - م�صروعية 
�أ�صا�ض من �لف�صيلة و�خللق �حل�صن، فاإن وحدة �لأّمة ل ميكن �أن تكون �إل ف ظل ر�أي عام جمتمع �ل�صمل، 
خاٍل من �لنق�صام، و�لعك�ض �صحيح، فال طريق �إلى �لفرت�ق �أ�صرع من وجود ر�أي عام ت�صيع بني �أفر�ده 
ُكنُتْم َخرْيَ   : �خل�صومات، وي�صود فيه �لنف�صام، وتنت�صر فيه �لرذ�ئل دون نكري)١٠7( ، ولهذ� قال تعالى 
� لَُّهم  ُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن �مْلُنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهلّلِ َوَلْو �آَمَن �أَْهُل �ْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيً ا�ِض َتاأْ ٍة �أُْخِرَجْت ِللنَّ �أُمَّ
ُهُم �ْلَفا�ِصُقوَن  �آل عمر�ن: ١١٠ ، ولكن قد يرتتب على �لأمر باملعروف تفويت معروف  ْنُهُم �مْلُوؤِْمُنوَن َو�أَْكرَثُ مِّ
�أكرب منه، �أو يوؤدي �لنهي عن �ملنكر �إلى وقوع منكر �أكرب منه، وقد تعّر�ض لهذه �مل�صاألة علماوؤنا �ل�صابقون، 
ومنهم �صيخ  �لإ�صالم �بن تيمية، حيث قال: )) وعلى هذ� �ذ� كان �ل�صخ�ض �أو �لطائفة جامَعني بني معروف 
ومنكر، بحيث ل يفّرقون بينهما بل �إما �أن يفعلوهما جميعًا �أو يرتكوهما جميعًا، مل يجز �أن يوؤمرو� مبعروف 
ول �أن ينهو� عن منكر، بل ُينظر: فاإن كان �ملعروُف �أكرَث �أُمر به، و�إن ��صتلزم ما هو دونه من �ملنكر، ومل ينه 
عن منكر ي�صتلزم تفويت معروف �أعظم منه، بل يكون �لنهي حينئذ من باب �ل�صّد عن �صبيل �هلل و�ل�صعي 
ف زو�ل طاعته وطاعة ر�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم وزو�ل فعل �حل�صنات، و�إن كان �ملنكر �أغلب ُنهَي عنه 

)١٠7(  ينظر:�لوحدة �لإ�صالمية، لأبي زهرة 8٦، قو�عد مهمة ف �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، د. حمود �لرحيلي٣5.
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و�إن ��صتلزم فو�ت ما هو دونه من �ملعروف، ويكون �لأمر بذلك �ملعروف �مل�صتلزم للمنكر �لز�ئد عليه �أمرً� 
مبنكٍر و�صعيًا ف مع�صية �هلل ور�صوله (( )١٠8( . 

- عدم م�صروعية �لع�صبية)١٠٩( �لقبلية، و�إن َوجد فيها بع�ض �لنا�ض م�صلحًة لإقليمه �أو قبيلته �أو �أ�صرته؛ 
لأن هذه �مل�صلحة يرتتب عليها مفا�صد خطرية ت�صر بوحدة �لأّمة و�صالمة �جلماعة، مبا ت�صببه من �صقاق 
�لعقيدة  ر�بطة  ظل  ف  وحمبة  وئام  ف  �مل�صلم  �ملجتمع  ليعي�ض  �صرعيًا؛  و�جبًا  در�أها  يجعل  ما  وخالف، 
�لع�صبية  �لإ�صالم  ولذ� حارب  �لعظيمة،  �ملفا�صد  �أمام هذه  �ملرتتبة عليها  �مل�صلحة  �لإ�صالمية، فتطي�ض 
ب�صتى �أ�صكالها �لقبلية، و�حلزبية وغريها، وحّذر منها، و�صّد منافذها؛ لأنه ل بقاء لالأّمة �لو�حدة مع هذه 

�لع�صبيات)١١٠( .

)١٠8(  جمموع �لفتاوى، لبن تيمية ١٢٩/٢8، وينظر : قو�عد �لأحكام، للعز بن عبد�ل�صالم ١٠8/١،  �لأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر ف �صوء كتاب �هلل، �صليمان �حلقيل 74.

ب، و�للت�صاق بالدم، و�لتكاثر بالن�صل، ووفرة �لعدد، و�لتفاخر بالغلبة و�لقوة  )١٠٩(  �لع�صبية : هي �لتالحم بالَع�صَ
و�لتطاول.  �أو هي: ت�صامن قوم جتمعهم �آ�صرة �لن�صب �أو �حللف �أو �حلزب �أو �لبلد، مع ن�صرة بع�صهم بع�صًا �صد من 
يناوئهم؛ ظاملني كانو� �أم مظلومني .  �لع�صبية �لقبيلة من منظور �إ�صالمي ، للجري�صي ٢٦ نقاًل عن : فكر �بن خلدون، 

�لع�صبية و�لدولة، ملحمد عابد �جلابري.
)١١٠(  ينظر : �لع�صبية �لقبيلة من منظور �إ�صالمي ، للجري�صي ١١5 . 

فقه املوازنات ودوره في  حتقيق وحدة األّمة
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اخلامتة:

بعد �لتطو�ف ف مباحث هذ� �لبحث ومطالبه، تبني �أن �ملر�د بوحدة �لأّمة: �ل�صعور بالرغبة ف �لتقارب 
�ختالف  على  بر�صالته،  �ملوؤمنني  بني  وعقائديًا  روحيًا  يربط  �لذي  �لإ�صالم  �أ�صا�ض  على  وذلك  و�لتوّحد، 
�لب�صرية عقيدًة و�صريعًة  �أفر�د هذه �جلماعة  �لقا�صم �مل�صرتك بني  و�ألو�نهم، بحيث ي�صبح هو  �أل�صنتهم 

ونظام حياة، ي�صتوعب �صتى مناحي �حلياة. 

فيه  يجوز  فيما  �لر�أي  �ختالف  من  �صري  فال  بال�صرورة،  �لعقول  وحدة  تعني  ل  �ملجموعة  هذه  ووحدة 
�لجتهاد. كما �أن هذه �لوحدة لي�صت موجهة �صد من ل ي�صمله ��صم �لأّمة من غري �مل�صلمني، فاإن �لإ�صالم 
ياأمر �مل�صلمني باأن يتعاي�صو� مع غري �مل�صلمني ف جمتمع م�صتقٍر �أ�صا�صه �لعدل و�حلق وحفظ كر�مة �لإن�صان.

كما �ت�صح �أن ثمة عالقة وثيقة بني فقه �ملو�زنات و�ل�صعي �إلى حتقيق وحدة �لأّمة، وبخا�صة ف هذ� �لع�صر 
�أعد�ئها عليها من خارجها،  موؤ�مر�ت  وَتَلونت  �لأّمة من د�خلها،  تو�جه  �لتي  �لتحديات  فيه  �لذي كرثت 
و�إعالم و�صيا�صة وغريهم(  �لإ�صالح )دعاًة وم�صلحني ورجال تربية وتعليم  �لعاملني ف ميد�ن  ما جعل 
يو�جهون خيار�ت �صعبة وتلوح �أمامهم م�صالك متعددة، وتتد�خل عليهم �مل�صالح و�ملفا�صد، فكانو� بحاجة 
ما�صة �إلى �لعمل �ملن�صبط، بعيدً� عن �لع�صو�ئية و�لرجتال، ما يوجب عليهم �أن ي�صريو� ف عملهم �لإ�صالحي 
، حُمقق ملقا�صد �ل�صرع؛ ليتبنّي لهم –من خالل فهم و�قعهم  وفق منهج �ملو�زنات، �ملبني على فهم �صرعيٍّ
و��صت�صر�ف م�صتقبلهم وما �صيوؤول �إليه و�قع حالهم- �أّي �ملجالت يجب �لبدء باإ�صالحه، و�أي �مل�صالح يجب 

تقدميها على غريها، و�أي �ملفا�صد يجب �لبدء باإز�لتها، وفق ما ف�صلته ف ثنايا �لبحث.

ولهذا فاإن حتّري امل�صلحة امل�صتجلبة وتقدير املف�صدة امل�صتدَفعة، وحتقيق ذلك يف مناط الواقعة، مبا يحقق 
مق�صد �ل�صارع �حلكيم، ل بد �أن ُي�صَند �إلى من كان �أهاًل لالجتهاد، عارفًا مبقا�صد �ل�صريعة، مّطلعًا على 

و�قع �لنا�ض، ذ� در�ية بفقه �ملو�زنات و�لأولويات. 

هذ� من جانب ومن جانب �آخر فاإن على �أفر�د �لأّمة – كلٌّ بح�صبه ومبا ينا�صبه- �أن يكونو� على وعي تام 
باأهمية �لوحدة و�صرورتها، وجعلها هدفهم �ل�صرت�تيجي، و�إعطائها �لأولوية �لق�صوى، من خالل فهمهم 
�لقيام  �لتي يجب عليهم  ليكونو� على در�ية باخلطو�ت  باأهميتهما؛  �ملو�زنات و�لأولويات ومعرفتهم  لفقه 
بها، وما هو مهم منها، وما هو �لأهم و�لأَولى بالتقدمي، و�أّيها يو�صل �إلى �لهدف، م�صتنريين ف ذلك بتوجيه 
علماء �لأّمة وقادتها. يقود ذلك ويدفعه �هتمام بتنمية �لروح �لإميانية ف نفو�ض �أفر�د �لأّمة، وتعزيز �ملحبة 
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و�لأخوة و�لتعاون بينهم، وح�صد طاقاتهم �لعلمية و�لفكرية؛ ليكونو� دعائم ومرتكز�ت للوحدة �لإ�صالمية 
ها  و�صرُّ بالأّمة  حتيق  �لتي  �ملخاطر  مو�جهة  ف  �لأول  �لدفاع  خط  وليمثلو�  �ملوؤمن،  للمجتمع  �صلبة  ونو�ة 
اِبِريَن  �لأنفال:  وْ� �إِنَّ �هلّلَ َمَع �ل�صَّ رِبُ �لتفرقة َو�أَِطيُعوْ� �هلّلَ َوَر�ُصوَلُه َوَل َتَناَزُعوْ� َفَتْف�َصُلوْ� َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َو��صْ

. 4٦
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 التو�صيات:

و�أخرًي�، فاإنني �أرى �لتاأكيد على �أمور ف هذ� �ل�صبيل، �أهّمها:

- �لهتمام بن�صر �لثقافة �لتي تدعم وحدة �لأّمة، وت�صاعد على �جتماع �لكلمة، وجعله هدفًا ��صرت�تيجيًا 
لكل موؤ�ص�صات �لأمة و�أفر�دها؛ لأن فيه �صعادتهم ف �لدنيا و�لآخرة، ففي وحدة �لأّمة قوتها وجناتها، وف 

�لفرقة ذّلتها وهالكها.

- �لعمل على توعية �أبناء �ملجتمع - كلٌّ مبا ينا�صبه- باأهمية فقه �ملو�زنات ف حياتهم ب�صكل عام، وفيما 
يتعلق بهدفهم �ل�صرت�تيجي ف �حلياة -وحدة �لأّمة– ب�صكل خا�ض، وتربية �لأجيال على هذ� �لفهم، من 
خالل �إقامة مثل هذه �ملوؤمتر�ت و�مللتقيات �ملباركة، و�إ�صر�ك �ملوؤ�ص�صات �لعلمية وخطباء �جلمعة وو�صائل 
�أمثلة  �لإعالم �ملقروءة و�مل�صموعة و�ملرئية فيها، وعقد دور�ت متخ�ص�صة، وور�ض �لعمل �لتي ترّكز على 
عملية لهذ� �لفقه �ملهم، مدعمة بتطبيقات و�قعية ت�صهم ف حتقيق وحدة �لأّمة، وحتديد خطو�ت مرحلية 

مدرو�صة لتحقيق هذ� �لهدف.

و�حلمد هلل رب �لعاملني
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ثبت املراجع

- �لإبهاج، لعلي بن عبد �لكاف �ل�صبكي، ن�صر: د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت ، �لطبعة �لأولى ، ١4٠4ه.  

- �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر ف �صوء �لكتاب و�ل�صنة، ل�صليمان بن عبد�لرحمن �حلقيل، �لطبعة : 
�لر�بعة ١4١7هـ

�صعود  بن  حممد  �لإمام  جامعة  طبع:  �صعود،  �آل  �صطام  بن  عبد�لعزيز  د.  بامل�صلحة،  �لقر�ر  �تخاذ   -
�لإ�صالمية، �لطبعة �لأولى ١4٢٦ ه . 

باململكة  �ملنكر  و�لنهي عن  باملعروف  �لأمر  هيئة  ن�صر:  �ملاوردي،  بن حممد  لعلي  �ل�صلطانية،  �لأحكام   -
�لعربية �ل�صعودية.

- �لإحكام ف �أ�صول �لأحكام، علي بن حممد �لآمدي، حتقيق د. �صيد �جلميلي، ن�صر: د�ر �لكتاب �لعربي 
ببريوت  ١4٠4 هـ .

- �لأ�ص�ض �ل�صرعية للوحدة �لإ�صالمية، لل�صيخ عبد�ملنان جوحلة، من �أبحاث �للقاء �ل�صابع للندوة �لعاملية 
لل�صباب �لإ�صالمي، كو�لملبور – ماليزيا ١4١٣هـ/١٩٩٣م .

- �لأ�صباه و�لنظائر، لزين �لعابدين بن �إبر�هيم بن جنيم، ن�صر: د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ١4٠٠ه. 

- �عتبار ماآلت �لأفعال و�أثرها �لفقهي، د. وليد بن علي �حل�صني، طبع : د�ر �لتدمرية بالريا�ض، �لطبعة 
�لثانية  ١4٣٠هـ/٢٠٠٩م .

- �إعالم �ملوقعني، لبن �لقيم، حتقيق: طه عبد �لروؤوف، طبع: د�ر �جليل ببريوت، ١٩7٣م.

- �لأمة ف دللتها �لعربية و�لقر�آنية، د. �أحمد فرحات، من من�صور�ت �لندوة �لعاملية لل�صباب �لإ�صالمي 
�صمن �أبحاث  �للقاء �لر�بع، �ملجلد �لأول.

�أبي �حل�صن علي بن �صليمان �ملرد�وي ن�صر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي بريوت  - �لإن�صاف، لعالء �لدين 
١4١٩هـ .

- �لبحر �لر�ئق، لزين �لدين �بن جنيم �حلنفي، ن�صر: د�ر �ملعرفة ببريوت. 

فقه املوازنات ودوره في  حتقيق وحدة األّمة



15741575

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

- �لربهان ف �أ�صول �لفقه، لعبد �مللك بن عبد �هلل �جلويني، حتقيق: د. عبد �لعظيم �لديب، طبع: د�ر 
�لوفاء باملن�صورة، �لطبعة �لر�بعة ، ١4١8هـ. 

- تاأ�صل �عتبار �ملاآل، د. عمر جدية، ن�صر: د�ر �بن حزم، �لطبعة �لأولى ١4٣٠ ه .

- تاأ�صيل فقه �لأولويات، د. حممد هما ملحم، طبع: د�ر �لعلوم بالأردن، �لطبعة �لثانية ٢٠٠8م.

�لأولى  �لطبعة  �لإبد�عي،  �لتفكري  مركز  �إ�صد�ر�ت  من  �لكمايل،  عبد�هلل  د.  �ملو�زنات،  فقه  تاأ�صيل   -
١4٢١هـ .

- حتفة �لأحوذي، ملحمد بن عبد �لرحمن �ملباركفوري، ن�صر: د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت 

- حتفة �لفقهاء، لعالء �لدين �ل�صمرقندي، ن�صر: د�ر �لكتب �لعلمية ببريوت، ١4٠5 .

- تربية �لأطفال ف رحاب �لإ�صالم، حممد �لنا�صر، وخولة دروي�ض، ن�صر: مكتبة �ل�صو�دي بجدة ١4٢١ه. 

- �لتعريفات، للجرجاين، علي �ل�صريف، ن�صر: د�ر �لكتب �لعلمية ببريوت، �لطبعة �لأولى  ١4٠٣هـ .

- تف�صري �بن كثري ، لأبي �لفد�ء �إ�صماعيل بن عمر بن كثري حتقيق: حممود ح�صن، طبع: د�ر �لفكر، �صنة 
١4١4هـ/١٩٩4م

- تف�صري �لبغوي )معامل �لتنزيل( لأبي حممد �حل�صني بن م�صعود �لبغوي، حتقيق: حممد عبد �هلل �لنمر ، 
ورفاقه، ن�صر: د�ر طيبة للن�صر و�لتوزيع، �لطبعة �لر�بعة ١4١7 هـ / ١٩٩7 م.

- تف�صري �لتحرير و�لتنوير، ملحمد �لطاهر بن عا�صور، طبع : �لد�ر �لتون�صية للن�صر بتون�ض .

- �لتقرير و�لتحبري، لبن �أمري �حلاج، ن�صر: د�ر �لكتب �لعلمية ببريوت، �لطبعة �لثانية ١4٠٣هـ.

- �جلامع لأحكام �لقر�آن، لأبي عبد�هلل بن �أحمد �لقرطبي، طبع: د�ر �لكتب �مل�صرية �صنة ١٣5٦هـ.

- �حلدود �لأنيقة، لزكريا �لأن�صاري، حتقيق: د. مازن �ملبارك، طبع: د�ر �لفكر �ملعا�صر ببريوت، �لطبعة 
�لأولى  ١4١١ه. 

- �صرح �لطحاوية، لأبي �لعز �حلنفي، حتقيق: �أحمد حممد �صاكر، ن�صر: وز�رة �ل�صئون �لإ�صالمية و�لأوقاف 
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و�لدعوة و�لإر�صاد - �ململكة �لعربية �ل�صعودية ١4١8هـ . 

- �صرح �لكوكب �ملنري: ملحمد بن �أحمد �لفتوحي، حتقيق : حممد �لزحيلي، ورفيقه، طبع: مكتبة �لعبيكان، 
�لطبعة �لثانية، �صنة ١4١8هـ/١٩٩7م.

- �صرح �لنووي على �صحيح م�صلم، لأبي زكريا يحيى بن �صرف �لنووي، طبع : د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي 
ببريوت، �لطبعة �لثانية  ١٣٩٢هـ. 

- �صفاء �لغليل، لأبي حامد حممد �لغز�يل، حتقيق: د. حمد �لكبي�صي، مطبع �لإر�صاد ببغد�د ١٣٩٠ه .

�إبر�هيم بن حمد �لقعيد، طبع: د�ر �ملعرفة للتنمية �لب�صرية،  - �لعاد�ت �لع�صر لل�صخ�صية �لناجحة، د. 
عام ١4٢٢ه.

- فقه �ملو�زنات �لدعوية، د. معاذ حممد �أبو �لفتح �لبيانوين، ن�صر: مكتبة �لكويت �لوطنية، �لطبعة �لثالثة 
١4٢8 ه . 

- فقه �ملو�زنات، م�صفر بن علي �لقحطاين، ن�صر: د�ر �لذخائر، �لطبعة �لأولى ١4٢٠ ه . 

- ف فقه �لأولويات، د. يو�صف �لقر�صاوي، طبع: موؤ�ص�صة �لر�صالة، �لطبعة �لأولى،  ١4٢٢هـ .

- �لقامو�ض �لفقهي، ل�صعدي �أبو جيب، طبع : د�ر �لفكر، �لطبعة �لثانية ١4٠8 ه. 

- قو�عد �لأحكام ف م�صالح �لأنام: لأبي حممد عبد�لعزيز بن عبد�ل�صالم، طبع : د�ر �ملعرفة ببريوت.

- �لكاف ف فقه �أهل �ملدينة، لبن عبد�لرب حتقيق: حممد حممد �ملوريتاين، ن�صر: مكتبة �لريا�ض �حلديثة، 
بالريا�ض ١4٠٠هـ.

- ك�صاف �لقناع: للبهوتي، من�صور بن يون�ض، ن�صر: د�ر �لكتب �لعلمية ببريوت، �صنة ١4١8هـ/١٩٩7م. 

ح�صني  علي   : حتقيق  �جلوزي،  �بن  �لرحمن  عبد  �لفرج  لأبي  �ل�صحيحني،  حديث  من  �مل�صكل  ك�صف   -
�لبو�ب، ن�صر: د�ر �لوطن ١4١8هـ.

- �لكليات، لأبى �لبقاء �لكفوي، حتقيق: عدنان دروي�ض - حممد �مل�صري، ن�صر: موؤ�ص�صة �لر�صالة بريوت 
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١4١٩هـ .

- كيف نختلف، د. �صلمان بن فهد �لعودة، ن�صر: موؤ�ص�صة �لر�صالة، �لطبعة �لأولى ١4٣٣ه.

- ل�صان العرب، لبن منظور، حتقيق: يو�صف خياط، طبع: دار ل�صان العرب ببريوت . 

- جمموع �لفتاوى، ل�صيخ �لإ�صالم تقي �لدين �أحمد بن تيمية، جمع وترتيب �ل�صيخ عبد�لرحمن بن قا�صم 
و�بنه حممد، طبع: مطابع �لريا�ض، �لطبعة �لأولى  ١٣8١ ـ ١٣8٦هـ . 

- �ملح�صول، للر�زي، لأبي عبد �هلل حممد بن عمر �لر�زي، حتقيق: د. طه جابر فيا�ض �لعلو�ين، طبع: 
موؤ�ص�صة �لر�صالة، �لطبعة �لثالثة،  ١4١8 هـ - ١٩٩7 م . 

- �ملحكمات ف �ل�صريعة �لإ�صالمية، د. عابد بن حممد �ل�صفياين، طبع: د�ر �بن �جلوزي ١4٢٠ه

- خمتار �ل�صحاح: ملحمد بن �أبي بكر بن عبد�لقادر �لر�زي، حتقيق : حممود خاطر، ن�صر : مكتبة لبنان 
نا�صرون بريوت، �لطبعة �لأولى ، ١4١5 هـ/ ١٩٩5م. 

- �مل�صت�صفى ف علم �لأ�صول ، ملحمد بن حممد �لغز�يل ، حتقيق : حممد عبد �ل�صالم عبد �ل�صاف، طبع : 
د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، �لطبعة �لأولى ، ١4١٣ هـ. 

- �مل�صباح �ملنري، لأحمد بن حممد �ملقري �لفيومي، ن�صر: �ملكتبة �لعلمية بريوت.

�أبحاث �للقاء �ل�صابع للندوة �لعاملية لل�صباب  - معوقات �لوحدة �لإ�صالمية، د. ح�صني �صيد �صليمان، من 
�لإ�صالمي، كو�لملبور – ماليزيا ١4١٣هـ/١٩٩٣م .

- مغني �ملحتاج، ملحمد �خلطيب �ل�صربيني، ن�صر: د�ر �لفكر ببريوت.

- مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية، ملحمد �لطاهر بن عا�صور، حتقيق : حممد �لطاهر �ملي�صاوي، طبع : د�ر 
�لنفائ�ض بعمان، �لطبعة �لثانية �صنة ١4٢١هـ/٢٠٠١م.

- مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية وعالقتها بالأدلة �ل�صرعية : ملحمد �صعد بن �أحمد �ليوبي، طبع : د�ر �لهجرة 
بالريا�ض، �لطبعة �لأولى  ١4١8هـ/١٩٩8م .  
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- �ملقايي�ض ف �للغة: لبن فار�ض، حتقيق: عبد�ل�صالم حممد هارون، طبع: د�ر �جليل ببريوت. 

�أبحاث  �إ�صماعيل،  من  �لوحدة: د. م�صطفى عثمان  و�لطالبية ودورها ف حتقيق  �ل�صبابية  �ملنظمات   -
�للقاء �ل�صابع للندوة �لعاملية لل�صباب �لإ�صالمي، كو�لملبور – ماليزيا ١4١٣هـ/١٩٩٣م.

- منظمة �ملوؤمتر �لإ�صالمي ودورها ف �إيجاد �لوحدة �لإ�صالمية: د. حامد �لغابد، من �أبحاث �للقاء �ل�صابع 
للندوة �لعاملية لل�صباب �لإ�صالمي، كو�لملبور – ماليزيا ١4١٣هـ/١٩٩٣م . 

- منهاج �ل�صنة �لنبوية، لبن تيمية، حتقيق: د.حممد ر�صاد �صامل، طبع: موؤ�ص�صة قرطبة، �لطبعة �لأولى.

- فقه �ملو�زنات ، د. عبد�ملجيد حممد �ل�صو�صوة، ن�صر: د�ر �لقلم بدبي، �لطبعة �لأولى ١4٢5ه.

- �ملو�فقات ف �أ�صول �ل�صريعة ، لأبي �إ�صحاق �إبر�هيم لل�صاطبي، تعليق: عبد�هلل در�ز، طبع : د�ر �لكتب 
�لعلمية ببريوت، �لطبعة �لأولى �صنة ١4١١هـ/١٩٩١م .

بالريا�ض     �لر�صد  مكتبة  ن�صر:  �ملحمود،  �صالح  بن  �لرحمن  عبد  د.  �لأ�صاعرة،  من  تيمية  �بن  موقف   -
١4١5هـ.

�أحمد  : طاهر  �ملبارك بن حممد �جلزري، حتقيق  �ل�صعاد�ت  لأبي  و�لأثر،  �لنهاية ف غريب �حلديث   -
�لز�وي - حممود حممد �لطناحي ، ن�صر: �ملكتبة �لعلمية - بريوت ، �صنة ١٣٩٩هـ .

�لعاملية  للندوة  �ل�صابع  �للقاء  ووقائع  �أبحاث  �لتطبيق«  وخطو�ت  �لنظري  �لإطار   « �لإ�صالمية  �لوحدة   -
لل�صباب �لإ�صالمي، كو�لملبور – ماليزيا ١4١٣هـ/١٩٩٣م .

- �لوحدة �لإ�صالمية ف �إطارها �لنظري، د. �صرف بن علي �ل�صريف، �صمن �أبحاث �للقاء �ل�صابع للندوة 
�لعاملية لل�صباب �لإ�صالمي، كو�لملبور – ماليزيا ١4١٣هـ/١٩٩٣م .

- �لوحدة �لإ�صالمية، ملحمد �أبي زهرة، ن�صر : د�ر �لفكر �لعربي . 

- و�صائل �لإعالم و�أثره ف وحدة �لأّمة، ملحمد �لغالييني ، ن�صر: د�ر �لكتاب �لعربي ١4٢8 ه .

فقه املوازنات ودوره في  حتقيق وحدة األّمة



PB1579

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

حقيقة المصلحة وضوابطها
وأثر ذلك في فقه الموازنات

حممد بن ح�سني اجليزاين
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على املبعوث بالرحمة واخلريات.
فقه  يف  ذلك  واأثر  و�سوابطها  امل�سلحة  )حقيقة  بعنوان:  تاأ�سيلية،  درا�سة  فهذه  بعد  اأما 
�ملو�زنات(، تت�شمن �لتعريف بامل�شلحة �ل�شرعية و�أق�شامها وخ�شائ�شها، و�شروط �عتبارها، و�أثر 

ذلك من خالل بع�ض �لتطبيقات �ملعا�شرة .

اأهمية املو�سوع:
وتتجلى �أهمية بحث م�شاألة �مل�شلحة �ل�شرعية و�شو�بطها يف �أمور ثالثة:

�لأمر �لأول: �أن �مل�شلحة هي قاعدة �ل�شريعة و�أ�شلها �ملتني، وهي �لركن �ملعتمد يف �لتقعيد 
�لأ�شويل و�لفقهي، وعليها �لتعويل يف �لتطبيق �لعملي لفقه �ملو�زنات .

�لأمر �لثاين: �أن �أهل �لأهو�ء و�ل�شهو�ت كثري� ما يتعلقون يف حتقيق ماآربهم ونيل �أغر��شهم 
لون هذه �ل�شريعة باطل �شنيعهم و�شوء مكرهم، وين�شبون �إليها ما  بق�شية �مل�شالح و�ملفا�شد؛ فيحمِّ

لي�س منها .
�ملحمدية،  �لر�شالة  لعظمة  تقرير�  �ل�شرعية  �مل�شلحة  م�شاألة  حترير  يف  �أن  �لثالث:  �لأمر 
�ل�شريعة وكفايتها يف  تنبيه على �شالح هذه  �ل�شريعة وجاللة قدرها، ويف ذلك  ل�شمو هذه  وبيانا 

�إخر�ج �لنا�ض من �شيق �لأنظمة �لب�شرية �لعاطبة �إلى �شعة �أحكام �ل�شريعة وكمالها .
و�لدنيا مظلمة ملعونة �إل ما طلعت عليه �شم�ض �لر�شالة .

الدرا�سات ال�سابقة:
�لعلوم  من  علمني  يف  و�لبيان  �لبحث  من  و�فر  ن�شيب  �ل�شرعية  �مل�شلحة  مل�شاألة  كان  وقد 

�ل�شرعية:
�أولهما: علم �أ�شول �لفقه، وذلك ـ يف �لغالب ـ عند �لكالم على �مل�شالح �ملر�شلة �شمن �لأدلة 
�ملختلف فيها، وعند �لكالم على �لو�شف �ملنا�شب �شمن م�شلك �ملنا�شبة من م�شالك �لتعليل يف باب 

القيا�س .
نف يف مقا�شد �ل�شريعة . ويلحق بذلك ما �شُ

و�لنوع �لثاين: علم �لقو�عد �لفقهية، و�إمنا يقع ذلك حتت قاعدتني من قو�عد �لفقه �لكربى، 

حقيقة املصلحة وضوابطهاوأثر ذلك في فقه املوازنات
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وهما: قاعدة �مل�شقة جتلب �لتي�شري، وقاعدة �ل�شرر يز�ل، ورمبا يجري بحثها عند �لبع�ض حتت 
قاعدة م�شتقلة، وهي: )درء �ملفا�شد �أولى من جلب �مل�شالح( .

ويف هذ� �ملقام يتعني �لتنويه بجهد �لإمام �لعز بن عبد �ل�شالم �ملتوفى �شنة )660 هـ ( حيث 
كانت له عناية عظيمة مب�شاألة �مل�شلحة �ل�شرعية؛ �إذ �أفردها بكتابني نافعني، ل مثيل لهما: 

�أولهما: كتاب قو�عد �لأحكام يف �إ�شالح �لأنام، �ملعروف بالقو�عد �لكربى)1( .
و�لكتاب �لثاين: �لفو�ئد يف �خت�شار �ملقا�شد، �ملعروف بالقو�عد �ل�شغرى، وهو خمت�شر 

من �لأول، وقد ن�ّض على ذلك تاج �لدين �ل�شبكي)2( .
ي�شاف �إلى ذلك ما تناثر يف م�شنفات �لإمامني: �شيخ �لإ�شالم �أحمد بن تيمية وتلميذه �بن 

قيم �جلوزية، فقد حوت نفائ�ض يعز حت�شيلها عند غريهما .
�لقيم  كتابه  يف  وذلك  �إغفالها،  ميكن  ل  مهمة  حترير�ت  �ل�شاطبي  �إ�شحاق  �أبي  ولالإمام 

املوافقات .
فهوؤلء �لأئمة �لأربعة هم �أركان �مل�شلحة ورّو�دها .

خطة �لبحث:
وقد �قت�شى �ملقام �أن يكون هذ� �لبحث يف خم�شة مطالب:

�ملطلب �لأول: حقيقة �مل�شلحة �ل�شرعية .
�ملطلب �لثاين: �أق�شام �مل�شلحة �ل�شرعية .

�ملطلب �لثالث: خ�شائ�ض �مل�شلحة �ل�شرعية .
�ملطلب �لر�بع: �شروط �عتبار �مل�شلحة �شرعا .

�ملطلب �خلام�ض: �أثر �عتبار �مل�شلحة يف بع�ض �مل�شائل �ملعا�شرة .

)1( ذكر حمققا هذ� �لكتاب د.نزيه حماد ود. عثمان �شمريية �أن هذه هي �لت�شمية �ملو�فقة ملا جاء يف �ثنتني من �لن�شخ 
�خلطية �ملعتمدة يف �لتحقيق .

و�أ�شار �ملحققان �إلى �أن ت�شمية �لكتاب بـ«قو�عد �لأحكام يف م�شالح �لأنام« �إمنا �أُخذت من �لطبعة �لأولى للكتاب باملطبعة 
احل�سينية بالقاهرة �سنة 1353هـ ، و�أنها ل تتفق مع �أي ن�شخة خطية من �لن�شخ �ل�شبع �لتي �طلعا عليها .

)2( طبقات �ل�شافعية �لكربى: 247/8 .
وهذ� ما دل عليه ��شم �لكتاب، ويفيده �أي�شا ما يظهر للناظر يف حمتو�هما؛ خالفا ملا ذهب �إليه �لبع�ض من �أن هذ� �لكتاب 

لي�ض خمت�شر� لكتاب قو�عد �لأحكام، وقد ��شتند يف ذلك �إلى جمرد وقوع بع�ض �لختالفات بني �لكتابني .
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وقد ذيلت هذ� �لبحث بخامتة ت�شمنت �أبرز �لنقاط �لو�ردة فيه، وبثبت للم�شادر و�ملر�جع .
�أ�شاأل �هلل جل �شاأنه �أن يرزقنا �لعلم �لنافع و�لعمل �ل�شالح، و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب 

�لعاملني .

حقيقة املصلحة وضوابطهاوأثر ذلك في فقه املوازنات
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املطلب الأول: حقيقة امل�سلحة ال�سرعية .

وفيه م�ساألتان:
�مل�شاألة �لأولى: تعريف �مل�شلحة لغة و��شطالحا .

�مل�شاألة �لثانية: �أق�شام مطلق �مل�شلحة .

امل�ساألة الأولى: تعريف امل�سلحة لغة وا�سطالحا .

امل�سلحة لغة: �ملنفعة و�ل�شالح .

. )
و�ل�شالح مبعنى ��شتقامة �حلال، و�ل�شالح �شد �لف�شاد)3

. )
وامل�سلحة يف ال�سطالح: جلب منفعة �أو دفع م�شرة)4

وميكن �إي�شاح هذ� �لتعريف يف �أمرين:
�لأمر �لأول: �أن �مل�شلحة ذ�ت �شقني؛ فهي �إما منفعة جتلب، �أو مف�شدة تدفع .

قال �لطويف: )وهي كما ذكر جلب نفع، �أو دفع �شر؛ لأن قو�م �لإن�شان يف دينه ودنياه، ويف 
معا�شه ومعاده بح�شول �خلري و�ندفاع �ل�شر .

و�إن �شئت قلت: بح�شول �ملالئم و�ندفاع �ملنايف.
�للبا�ض،  رقيق  �إلى  �ل�شيف  يف  �حتاج  و�لربد  �حلر  غلبة  يوؤذيه  كان  ملا  �لإن�شان  �أن  مثاله: 
و�لتعر�ض للهو�ء �لبارد باجللو�ض يف �أماكنه، وتربيدها باملاء ونحو ذلك؛ ليح�شل له �لروح �ملو�فق، 

. )
ويندفع عنه �لكرب �ملنايف، ويف �ل�شتاء على �لعك�ض من ذلك()5

�إثبات �لنفع �لذي هو �مل�شلحة؛  �أي�شا: )�ل�شرر هو �ملف�شدة، فاإذ� نفاها �ل�شرع لزم  وقال 
لأنهما نقي�شان ل و��شطة بينهما()6( .

وذلك �أن جلب �ملنفعة ودفع �ملف�شدة �أمر�ن متالزمان؛ فاإن يف دفع �ملف�شدة جلبا للمنفعة، 
كما �أن جلب �ملنفعة فيه دفع للمف�شدة .

وملا كان لفظا )�مل�شلحة و�ملف�شدة( لفظني متقابلني فاإن ذكر �أحدهما يغني عن �لآخر، ويدل 

)3(  �نظر ل�شان �لعرب: 516/2 و�أني�ض �لفقهاء: 241 و�ملعجم �لو�شيط: 520 .
)4(  �نظر �مل�شت�شفى: 251 ورو�شة �لناظر: 412/1 و�شرح خمت�شر �لرو�شة: 204/3 .

)5(  �شرح خمت�شر �لرو�شة: 204/3- 205 . 
)6( �لتعيني يف �شرح �لأربعني: 238 .
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عليه .
ومن �لأمثلة على ذلك: ك�شف �لعور�ت لإنقاذ �حلياة .

�إذ ميكن �أن يقال فيه: تعار�شت م�شلحتان: م�شلحة �شرت �لعورة مع م�شلحة حفظ �لنف�ض .
�أو يقال: تعار�شت مف�شدتان: مف�شدة ك�شف �لعورة مع مف�شدة هالك �لنف�ض .

�أو يقال: تعار�شت �مل�شلحة مع �ملف�شدة: م�شلحة �شرت �لعورة مع مف�شدة هالك �لنف�ض، �أو 
مف�شدة ك�شف �لعورة مع م�شلحة حفظ �لنف�ض .

ومن هذ� �لوجه �أمكن �إرجاع هذين �ل�شقني: جلب �ملنفعة ودفع �ملف�شدة �إلى �شيء و�حد، وهو 
جلب �ملنفعة .

وقال تاج �لدين �ل�شبكي : )بل �أرجع �شيخ �لإ�شالم عز �لدين بن عبد �ل�شالم �لفقه كله �إلى 
�عتبار �مل�شالح ودرء �ملفا�شد .

ولو �شايقه م�شايق لقال: �أرجع �لكل �إلى �عتبار �مل�شالح؛ فاإن درء �ملفا�شد من جملتها()7( .
�لأمر �لثاين: �أن �مل�شلحـة هي �للذ�ت و�أ�شبابها، و�لأفـر�ح و�أ�شبابها .

. )
و�ملف�شدة هي �لآلم و�أ�شبابها، و�لغموم و�أ�شبابها )8

ومن هنا يتبني �شيئان:
�أولهما: �أن كال من �مل�شلحة و�ملف�شدة قد يكون من �لأمور �حل�شية، وهي �للذ�ت و�لآلم، وقد 

يكون من �لأمور �ملعنوية، وهي �لأفر�ح و�لغموم .
و�ل�شيء �لثاين: �أن كال من �مل�شلحة و�ملف�شدة ي�شمل باب �ملقا�شد وباب �لو�شائل �ملف�شية 

اإليها .
و�ملف�شدة  �مل�شلحة  هي  وهذه  �أنف�شها،  يف  و�ملفا�شد  للم�شالح  �ملت�شمنة  هي  فاملقا�شد 

احلقيقية .
و�لو�شائل هي �لطرق �ملف�شية �إلى �مل�شالح و�ملفا�شد، وهذه هي �مل�شلحة و�ملف�شدة �ملجازية.

فامل�شلحة �ملجازية ـ وهي �لو�شيلة �ملف�شية �إلى �مل�شلحة ـ قد تكون مف�شدة .
وقد مثَّل لها �لعز بن عبد �ل�شالم فقال: )ورمبا كانت �أ�شباب �مل�شالح مفا�شد؛ فيوؤمر بها �أو 
تباح، ل لكونها مفا�شد، بل لكونها موؤدية �إلى م�شالح، وذلك كقطع �لأيدي �ملتاآكلة حفظا لالأرو�ح، 

وكاملخاطرة بالأرو�ح يف �جلهاد .

)7( �لأ�شباه و�لنظائر: 12/1 .
)8( �نظر قو�عد �لأحكام: 15/1 و�لفو�ئد يف �خت�شار �ملقا�شد: 35 . 
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من  �ملق�شودة  لكونها  بل  مفا�شد،  لكونها  مطلوبة  لي�شت  كلها  �ل�شرعية:  �لعقوبات  وكذلك 
�شرعها؛ كقطع �ل�شارق وقطع �لطريق وقتل �جلناة ورجم �لزناة وجلدهم وتغريبهم( .

�مل�شالح �حلقيقية،  لتح�شيل ما رتب عليها من  �ل�شرع  �أوجبها  ثم قال: )كل هذه مفا�شد 
وت�شميتها بامل�شالح من جماز ت�شمية �ل�شبب با�شم �مل�شبب()9( .

كما �أن �ملف�شدة �ملجازية ـ وهي �لو�شيلة �ملف�شية �إلى �ملف�شدة ـ قد تكون م�شلحة .
�ملفا�شد م�شالح؛  �أ�شباب  كانت  بقوله: )ورمبا  لها  �ل�شالم ممثال  عبد  بن  �لعز  بيَّنها  وقد 
فنهى �ل�شرع عنها، ل لكونها م�شالح، بل لأد�ئها �إلى �ملفا�شد، وذلك كال�شعي يف حت�شيل �للذ�ت 
�ملحرمات، و�ل�شبهات �ملكروهات، و�لرتفهات برتك م�شاق �لو�جبات و�ملندوبات؛ فاإنها م�شالح ُنهي 
ت�شمية  جماز  من  مفا�شد  وت�شميتها  �حلقيقية،  �ملفا�شد  �إلى  لأد�ئها  بل  م�شالح،  لكونها  ل  عنها، 

�ل�شبب با�شم �مل�شبب()10( .

امل�ساألة الثانية: اأق�سام مطلق امل�سلحة .

تنق�شم مطلق �مل�شلحة بالإ�شافة �إلى �شهادة �ل�شرع �إلى ثالثة �أق�شام)11(:
من  بطلبها  �ل�شرعية  �لأدلة  جاءت  �لتي  �مل�شلحة  وهي  �شرًعا،  �ملعتربة  �مل�شلحة  الأول:  الق�سم 

�لكتاب، �أو �ل�شنة، �أو �لإجماع، �أو �لقيا�ض .
و�لقاعدة �ملطردة يف هذ� �لباب: �أن كل ما جاء به �ل�شارع فهو م�شلحة، فكل �أو�مر �ل�شرع ونو�هـيه 

مت�شمنة ولبد مل�شالح �شرعية .
ومما يو�شح ذلك: �أن رجاًل �أتى عبد �هلل بن م�شعود t ، فقال: �عهد �إيل، فقال: �إذ� �شمعت �هلل 

ِذيَن �آَمُنو�{ فارعها �شمعك، فاإنه خري ياأمر به �أو �شر ينهى عنه)12( . يقول }َيا �أَيَُّها �لَّ
قال �لعز بن عبد �ل�شالم: )فكل ماأمور به ففيه م�شلحة يف �لد�رين �أو يف �إحد�هما، وكل منهي عنه 

ففيه مف�شدة فيهما �أو يف �إحد�هما( )13( .

)9( قو�عد �لأحكام: 18/1- 19 .
)10( قو�عد �لأحكام: 19/1 .

و�شرح   216  -213/5 املحيط:  والبحر   160/4 لالآمدي:  و�لإحكام   /1 �لناظر:  ورو�شة   250 �مل�شت�شفى:  �نظر   )11(
�لكوكب �ملنري: 4/ 159- 166 و�مل�شالح �ملر�شلة لل�شنقيطي: 6 ومذكرة �ل�شنقيطي: 169.

)12( �أخرجه �لأ�شفهاين يف حلية �لأولياء: 130/1 .
)13( قو�عد �لأحكام: 12/1 .
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 – �لقا�شر  بنظره   – �لعبد  ير�ها  �لتي  �مل�شلحة  وهي  �شرًعا،  �مللغاة  �مل�شلحة  الثاين:  الق�سم 

م�شلحة، ولكن �ل�شرع �ألغاها و�أهدرها ومل يلتفت �إليها، بل جاءت �لأدلة �ل�شرعية مبنعها و�لنهي عنها من 
�لكتاب �أو �ل�شنة �أو �لإجماع �أو �لقيا�ض .

ْمِر َو�مْلَْي�ِشِر  ومن �لأمثلة عليها: �مل�شلحة �ملوجودة يف �خلمر؛ كما قال �شبحانه: )َي�ْشاأَُلوَنَك َعِن �خْلَ
ْفِعِهَما( �لبقرة: 219  . ا�ِض َو�إِْثُمُهَما �أَْكرَبُ ِمن نَّ ُقْل ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ

فهذ� �لنوع من �مل�شالح يف نظر �ل�شارع يعترب مف�شدة، و�إمنا جرى ت�شميته م�شلحة باعتبار �جلانب 
ـ بكونها م�شلحة ملغاة من جهة  �ملرجوح �أو باعتبار نظر �لعبد �لقا�شر، ثم هي مو�شوفة ـ على �أي حال 

�ل�شرع .
وذلك  �ملفا�شد،  قبيل  من  و�عتبارها  مفا�شد،  �ملرجوحة  �مل�شالح  من  �لنوع  هذ�  ت�شمية  و�ملتعني 

�متثال لنهي �ل�شارع عنها وتاأدبا معه .
ب�شيء من  ومكارهها  �لعباد�ت  م�شاق  يعرب عن  ل  �أن  )و�لأدب  �ل�شالم:  بن عبد  �لعز  قال 
كانت  و�إن  �مل�شالح،  �ألفاظ  من  ب�شيء  و�أفر�حها  �ملعا�شي  لذ�ت  يعرب عن  ل  و�أن  �ملفا�شد،  �ألفاظ 

�جلنة قد حفت باملكاره و حفت �لنار بال�شهو�ت()14( . 
الق�سم الثالث: �مل�شلحة �مل�شكوت عنها، وهي �لتي مل يرد يف �عتبارها �أو �إبطالها دليٌل خا�ض من 

�لكتاب �أو �ل�شنة �أو �لإجماع �أو �لقيا�ض، فهي �إذن ل ت�شتند �إلى دليل خا�ض معني، بل ت�شتند �إلى مقا�شد 
�ل�شريعة وعموماتها، وهذه ت�شمى بامل�شلحة �ملر�شلة. 

�أو  بالعتبار  �لو�شف  ذلك  يقيد  خا�ض  دليل  عن  �إطالقها  �أي:  لإر�شالها؛  مر�شلة  لها  قيل  و�إمنا 
بالإهد�ر)15( .

وهذه �مل�شلحة ـ عند �لتاأمل ـ لبد �أن ترجع �إلى �أحد �لق�شمني �لأولني)16( .
وذلك �أن هذه �ل�شريعة حميطة باأفعال �ملكلفني؛ فما من م�شلحة للخلق �إل وقررته وجاءت به، وما 
من مف�شدة �إل ومنعت منه، وبهذ� �لنظر ميتنع وجود م�شلحة حقيقية �شكت �ل�شارع عنها ومل ياأمر بها 

بدليل خا�ض .
ح ذلك �أن ما ُيّدعى كونه م�شلحة �إما �أن تدل مقا�شد �ل�شريعة وكلياتها على �عتبارها فهي  يو�شِّ
�إلغائها وبطالنها فهي بهذ�  �أن تدل مقا�شد �ل�شريعة وكلياتها على  بهذ� �لعتبار م�شلحة �شرعية، و�إما 

)14( �لفو�ئد يف �خت�شار �ملقا�شد: 38 .
)15( �نظر: »رو�شة �لناظر« )413/1(، و«مذكرة �ل�شنقيطي« )168، 169(، و«�مل�شالح �ملر�شلة« )15(.

)16( �نظر �لإحكام لالآمدي: 161/4.
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�لعتبار مف�شدة يف نظر �ل�شارع، ولي�شت م�شلحة .
قال �بن تيمية: )و�لقول �جلامع �أن �ل�شريعة ل تهمل م�شلحة قط .

بل �هلل تعالى قد �أكمل لنا �لدين و�أمت �لنعمة؛ فما من �شيء يقرب �إلى �جلنة �إل وقد حدثنا به �لنبي 
�شلى �هلل عليه و�شلم ، وتركنا على �لبي�شاء، ليلها كنهارها، ل يزيغ عنها بعده �إل هالك()17( .

�مل�شلحة  وهي  �شرعا،  �ملعتربة  �مل�شلحة  وهي  و�حد�،  ق�شما  �إل  لي�شت  �مل�شلحة  �أن  يتبني  وبهذ� 
كلها،  م�شلحة  و�ل�شريعة  مب�شلحة،  فلي�ض  عد�ها  وما  �ل�شرعية،  �مل�شلحة  �إل  م�شلحة  فال  �ل�شرعية؛ 

فامل�شلحة هي �ل�شريعة، و�ل�شريعة هي �مل�شلحة .
وبيان ذلك: �أن �لق�شم �لثاين ـ وهو ما ي�شمى بامل�شلحة �مللغاة �شرعا ـ ل يكون م�شلحة؛ لأنه يف نظر 

�ل�شارع مف�شدة، فيتعني ت�شميته مف�شدة، ح�شبما قرر ذلك �لإمام �لعز .
ـ ل يكون م�شلحة، ول  ـ وهو ما ي�شمى بامل�شلحة �لتي �شكت عنها �ل�شارع   وكذلك �لق�شم �لثالث 
ت�شمى �أي�شا م�شلحة مر�شلة؛ لأن �ل�شارع مل يهمل م�شلحة قط، ح�شبما قرر ذلك �شيخ �لإ�شالم �بن تيمية .
و�شفوة �لقول: �أن �مل�شلحة �ل�شرعية هي كل ما �عتربه �ل�شرع من م�شالح، وهذ� �لعتبار قد 
يكون بدليل خا�ض معني؛ �إما من �لكتاب �أو �ل�شنة �أو �لإجماع �أو �لقيا�ض، وقد يكون بدليل كلي عام، 

وهو مقا�شد �ل�شريعة و�أ�شولها �لكلية .
وبذلك ميكن تعريف �مل�شلحة �ل�شرعية على وجه �لتحديد باإ�شافة قيد: )يف نظر �ل�شارع( 

فيقال:
�مل�شلحة �ل�شرعية هي: )جلب منفعة �أو دفع م�شرة يف نظر �ل�شارع(

د بكون ذلك خم�شو�شا بنظر �ل�شارع  وفائدة هذ� �لقيد �أن جلب �ملنفعة ودفع �مل�شرة متى ُقيِّ
دخل بهذ� �لقيد ق�شمان من �مل�شالح، وخرج به �أي�شا ق�شمان من �مل�شالح . وبيان ذلك)18(:

�أن هذ� �لقيد يدخل به ق�شمان من �مل�شالح:
�أولهما: �مل�شلحة �ملعتربة �شرعا بالدليل �خلا�ض �ملعني .

وثانيهما: �مل�شلحة �ملعتربة �شرعا بالدليل �لكلي �لعام، وهي �مل�شماة بامل�شلحة �ملر�شلة .
ويخرج بهذ� �لقيد �أي�شا: ق�شمان من �مل�شالح:

�أولهما: �مل�شلحة �مللغاة �شرعا بالدليل �خلا�ض �ملعني .
وثانيهما: �مل�شلحة �مللغاة �شرعا بالدليل �لكلي �لعام .

)17( �نظر جمموع �لفتاوى: 343/11ـ 344 .
)18( �نظر �شرح �لكوكب �ملنري: 173/4- 181 .
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�لعام،  �لكلي  بالدليل  �شرعا  �ملعتربة  �مل�شلحة  �إمنا هي  �ملر�شلة  �مل�شلحة  �أن  يتبني  وبذلك 
وهي �مل�شماة بامل�شلحة �ملر�شلة، وي�شمى �أي�شا بال�شتدلل �ملر�شل)19( ، و�ملنا�شب �ملر�شل)20( .

ومن هنا يعلم �أن لفظ �مل�شلحة �ملر�شلة حمل تق�شيم؛ �إذ يندرج حتته ق�شمان من �مل�شالح:
�أولهما: �مل�شلحة �ملعتربة �شرعا بالدليل �لكلي �لعام . 
وثانيهما: �مل�شلحة �مللغاة �شرعا بالدليل �لكلي �لعام .

فائدة:
و�لنكر  و�لعرف  و�ل�شيئات  و�حل�شنات  و�ملكروه  باملحبوب  و�ملفا�شد  �مل�شالح  عن  ُيعربَّ  قد 

و�خلري و�ل�شر و�لنفع و�ل�شر و�حل�شن و�لقبح)21( . 

)19( �نظر �لبحر �ملحيط: 76/6 .
)20( �نظر �شرح خمت�شر �لرو�شة: 400/3 .

)21( �نظر قو�عد �لأحكام: 7/1 و�لفو�ئد يف �خت�شار �ملقا�شد: 37- 38  .
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املطلب الثاين: اأق�سام امل�سلحة ال�سرعية .

ميكن تق�شيم �مل�شلحة �ل�شرعية وفق �لعتبار�ت �لتالية:

اأق�سام:   خم�سة  اإلى  م�ستندها  اإلى  بالنظر  ال�سرعية  امل�سلحة  تنق�سم  اأول: 

�لكرمي؛  �لقر�آن  بن�ض من  �لثابتة  �لأحكام  تلك  �لكرمي، وهي  بالقر�آن  ثابتة    1- م�شلحة 
كامل�شلحة �حلا�شلة باإيجاب �ل�شالة و�ل�شوم .

 2- م�شلحة ثابتة بال�شنة �لنبوية، وهي تلك �لأحكام �لثابتة بن�ض من �ل�شنة �لنبوية �ملطهرة؛ 
كامل�شلحة �حلا�شلة يف حترمي �جلمع بني �ملر�أة وعمتها .

كامل�شلحة  �لإجماع؛  من  بدليل  �لثابتة  �لأحكام  تلك  وهي  بالإجماع،  ثابتة  م�شلحة   -3
�حلا�شلة يف حترمي �جلمع مبلك �ليمني بني �لأختني من �لر�شاع .

كامل�شلحة  �لقيا�ض؛  طريق  عن  �لثابتة  �لأحكام  تلك  وهي  بالقيا�ض،  ثابتة  م�شلحة   -4  
�حلا�شلة يف حترمي �لربا يف �لأرز قيا�شا على �لرب .

ت�شميته  على  ��شـُطـلح  �لذي  هو  �لق�شـم  وهذ�  �لعامة،  �ل�شريعة  باأدلة  ثابتة  م�شـلحة   -5
بامل�شلحة �ملر�شلة؛ لأنها خالية ومر�شلة عن دليل معني خا�ض من �لأدلة �لأربعة »�لكتاب و�ل�شـنة 
و�لإجـماع و�لقيا�ض«، وذلك �أن دليلها عام كـلي غري معني، �أل وهو �ملحافظـة على مقا�شد �ل�شريعة 

�خلم�شة: )�لدين و�لنف�ض و�لعقل و�لن�شل و�ملال()22( .

اأق�سام)23(: ثالثة  اإلى  قوتها  باعتبار  ال�سرعية  امل�سلحة  تنق�سم  ثانيا: 

الق�سم الأول: �مل�شلحة �ل�شرورية، وهي: ما كانت �مل�شلحة فيها يف حمل �ل�شرورة بحيث يرتتب 

على تفويت هذه �مل�شلحة تفويت �شيء من �ل�شروريات �أو كلها، وهذه �أعلى �مل�شالح، وذلك كتحرمي �لقتل، 
ووجوب �لق�شا�ض .

قال �ل�شاطبي: )فاأما �ل�شرورية؛ فمعناها �أنها لبد منها يف قيام م�شالح �لدين و�لدنيا، بحيث �إذ� 
فقدت مل جتر م�شالح �لدنيا على ��شتقامة، بل على ف�شاد وتهارج وفوت حياة، ويف �لأخرى فوت �لنجاة 

)22( �نظر �مل�شالح �ملر�شلة لل�شنقيطي: 6 ومذكرة �ل�شنقيطي: 169 ومنهج �لت�شريع �لإ�شالمي وحكمته: 16- 24.
واملوافقات:   40  -38 �ملقا�شد:  �خت�شار  يف  و�لفو�ئد   414  –  412/1 �لناظر:  ورو�شة   251 �مل�شت�شفى:  �نظر   )23(
8/2- 12 والبحر املحيط: 208/5- 213 و�شرح �لكوكب �ملنري: 4/ 159- 166 و�مل�شالح �ملر�شلة لل�شنقيطي: 6 ومذكرة 

�ل�شنقيطي: 169 ومنهج �لت�شريع �لإ�شالمي وحكمته: 16- 24 .
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و�لنعيم، و�لرجوع باخل�شر�ن �ملبني()24(.

�ل�شرورة  ل  �حلاجة  حمل  يف  فيها  �مل�شلحة  كانت  ما  وهي:  �حلاجية،  �مل�شلحة  الثاين:  الق�سم 

من  �شيء  فو�ُت  فو�تها  على  يرتتب  ول  �ملنافع،  وحت�شيل  �لت�شهيل  �مل�شلحة  هذه  بتحقيق  فيح�شل 
�ل�شروريات، وذلك كالإجارة و�مل�شاقاة .

قال �ل�شاطبي: )و�أما �حلاجيات؛ فمعناها �أنها مفتقر �إليها من حيث �لتو�شعة ورفع �ل�شيق �ملوؤدي 
يف �لغالب �إلى �حلرج و�مل�شقة �لالحقة بفوت �ملطلوب، فاإذ� مل تر�ع دخل �ملكلفني ـ على �جلملة ـ �حلرُج 

و�مل�شقُة، ولكنه ل يبلغ مبلغ �لف�شاد �لعادي �ملتوقع يف �مل�شالح �لعامة()25(.

الق�سم الثالث: �مل�شلحة �لتح�شينية، وهي: ما لي�ض �شرورًيا ول حاجًيا، ولكنها من باب �جلري على 

مكارم �لأخالق و�تباع �أح�شن �ملناهج، وذلك كتحرمي �لنجا�شات .

�لأحو�ل  �لعاد�ت وجتنب  يليق من حما�شن  �لأخذ مبا  �لتح�شينات فمعناها  �ل�شاطبي: )و�أما  قال 
. )

�ملدن�شات �لتي تاأنفها �لعقول �لر�جحات ويجمع ذلك ق�شم مكارم �لأخالق()26

:
)27(

اأق�سام خم�سة  اإلى  متعلقها  اإلى  بالنظر  ال�سرعية  امل�سلحة  تنق�سم  ثالثا: 

1- م�شلحة متعلقة بحفظ �لدين؛ كالإميان و�لنطق بال�شهادتني و�ل�شالة و�لزكاة و�ل�شيام 
و�حلج، وحد �لردة .

و�مللبو�شات و�مل�شكونات،  �ملاأكولت و�مل�شروبات  �لنف�ض؛ كتناول  2- م�شلحة متعلقة بحفظ 
وحد الق�سا�س .

و�مل�شكونات،  و�مللبو�شات  و�مل�شروبات  �ملاأكولت  كتناول  �لعقل؛  بحفظ  متعلقة  م�شلحة   -3
وحد �ل�شرب .

4- م�شلحة متعلقة بحفظ �لن�شل؛ ك�شرع �لنكاح، وحد �لزنى .
5- م�شلحة متعلقة بحفظ �ملال؛ كالبيع و�لإجارة، وحد �ل�شرقة .

)24(  �ملو�فقات: 8/2 .
)25(  �ملو�فقات: 11-10/2 .

)26(  �ملو�فقات: 11/2 .
)27(  �نظر �لإحكام لالآمدي: 274/3 واملوافقات: 8/2- 12 والبحر املحيط: 209/5 .

حقيقة املصلحة وضوابطهاوأثر ذلك في فقه املوازنات
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ق�سمني)28(: اإلى  وقوعها  زمن  اإلى  بالنظر  امل�سلحة  تنق�سم  رابعا: 

مـن  كانت  �شو�ء  �لدنيا؛  �حلياة  يف  �لو�قعـة  �مل�شلحة  وهي  دنيوية،  م�شلحة  �لأول:  �لق�شم 
�لعباد�ت �أو �لعاد�ت �أو �ملعامـالت .

وهذه �مل�شلحـة ـ من جهة وقوعها ـ لبـد �أن ي�شوبها �شيء من �ملف�شدة، فال توجـد م�شلحـة يف 
�حلياة �لدنيا خال�شة جمردة بل �إما �أن ت�شبقها �مل�شقة �أو تقارنها �أو تلحقها، فهي م�شلحة ر�جحة 

ل خال�شة .
م�شالح  كونها  يتخل�ض  ل  هنا  موجودة  هى  حيث  من  �لدنيوية  )�مل�شالح  �ل�شاطبي:  قال 

حم�شة .
�أو�شافه  تقت�شيه  ما  ونيله  عي�شه  �لإن�شان ومتام  قيام حياة  �إلى  يرجع  ما  بامل�شالح  و�أعني 

�ل�شهو�نية و�لعقلية على �لإطالق حتى يكون منعما على �لإطالق .
وهذ� يف جمرد �لعتياد ل يكون؛ لأن تلك �مل�شالح م�شوبة بتكاليف وم�شاّق قّلت �أو كرثت، 
تقرتن بها �أو ت�شبقها �أو تلحقها؛ كالأكل و�ل�شرب و�للب�ض و�ل�شكنى، و�لركوب و�لنكاح وغري ذلك؛ 

فاإن هذه �لأمور ل تنال �إل بكد وتعب .
كما �أن �ملفا�شد �لدنيوية لي�شت مبفا�شد حم�شة من حيث مو�قع �لوجود؛ �إذ ما من مف�شدة 
تفر�ض فى �لعادة �جلارية �إل ويقرتن بها �أو ي�شبقها �أو يتبعها من �لرفق و�للطف ونيل �للذ�ت كثري .
�لطرفني  بني  �لمتز�ج  على  و�شعت  �لد�ر  هذه  �أن  وذلك  �لأ�شل،  هو  ما  ذلك  على  ويدلك 

و�لختالط بني �لقبيلني .
جميع  من  �لتامة  �لتجربة  وبرهانه  ذلك،  على  يقدر  مل  فيها  جهة  ��شتخال�ض  ر�م  فمن 

�خلالئق .
و�أ�شل ذلك �لإخبار بو�شعها على �لبتالء و�لختبار و�لتمحي�ض؛ قال �هلل تعالى: )ونبلوكم 
بال�شر و�خلري فتنة( �لأنبياء: 35  )ليبلوكم �أيكم �أح�شن عمال( �مللك: 2 وما فى هذ� �ملعنى، وقد 
�لدنيا  بال�شهو�ت()29( فلهذ� مل يخل�ض فى  �لنار  باملكاره وحفت  جاء فى �حلديث: )حفت �جلنة 

لأحد جهة خالية من �شركة �جلهة �لأخرى()30( . 

)28( �نظر �لإحكام لالآمدي: 271/3 و�لفو�ئد يف �خت�شار �ملقا�شد: 43- 45 وقو�عد �لأحكام: 59/1- 61 واملوافقات: 
. 36 -25/2

)29( �أخرجه م�شلم: 1472 برقم 2822 .
)30( �ملو�فقات: 25/2- 26 .



15921593

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

الق�سم الثاين: م�شلحة �أخروية، وهي نعيم �أهـل �جلنة، وهذه �مل�شلحة خال�شة حم�شة ل 

�متز�ج للمف�شدة فيها بحال .
قال �لعز بن عبد �ل�شالم: )م�شالح �لآخرة: ثو�ب �جلنان ور�شا �لديان و�لنظر �إليه و�لأن�ض 

بجو�ره و�لتلذذ بقربه وخطابه وت�شليمه وتكليمه . 
وطرده  ولعنه  وتوبيخه  �لرحمن  عن  و�حلجب  �لديان  و�شخط  �لنري�ن  عذ�ب  ومفا�شدها   

و�إبعاده وخ�شوؤه و�إهانته( )31( .
�ل�شاطبي: )ملا كانت �مل�شالح و�ملفا�شد على �شربني دنيوية و�أخروية وتقدم �لكالم   وقال 

على �لدنيوية �قت�شى �حلال �لكالم يف �مل�شالح و�ملفا�شد �لأخروية فنقول �إنها على �شربني: 
 اأحدهما: �أن تكون خال�شة ل �متز�ج لأحد �لقبيلني بالآخر؛ كنعيم �أهل �جلنان وعذ�ب �أهل 

�خللود يف �لنري�ن �أعاذنا �هلل من �لنار و�أدخلنا �جلنة برحمته . 
والثاين: �أن تكون ممتزجة، ولي�ض ذلك �إل بالن�شبة �إلى من يدخل �لنار من �ملوحدين، يف 

حال كونه يف �لنار خا�شة؛ فاإذ� �أدخل �جلنة برحمة �هلل رجع �إلى �لق�شم �لأول، وهذ� كله ح�شبما 
جاء يف �ل�شريعة؛ �إذ لي�ض للعقل يف �لأمور �لأخروية جمال، و�إمنا تتلقى �أحكامها من �ل�شمع .

�أما كون هذ� �لق�شم �لثاين ممتزجا فظاهر؛ لأن �لنار ل تنال منهم مو��شع �ل�شجود، ول 
حمل �لإميان، وتلك م�شلحة ظاهرة .....

تعالى: )ل يفرت عنهم  �أدلة كثرية؛ كقوله  �ل�شريعة  �لأول حم�شا فيدل عليه من  و�أما كون 
وهم فيه مبل�شون( �لزخرف: 75 وقوله: )فالذين كفرو� قطعت لهم ثياب من نار( �حلج: 19�لآية 
وقوله: )ل ميوت فيها ول يحيى( ]�لأعلى: 13 وهو �أ�شد ما هنالك �إلى �شائر ما يدل على �لإبعاد 

من �لرحمة .
ويف �جلنة �آيات �آخر و�أحاديث تدل على �أن ل عذ�ب ول م�شقة ول مف�شدة كقوله: )�إن �ملتقني 
يف جنات وعيون �دخلوها ب�شالم �آمنني( �إلى قوله: )ل مي�شهم فيها ن�شب وما هم منها مبخرجني( 
�حلجر: 45- 48 وقوله: )�شالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين( �لزمر: 73 �إلى غري ذلك مما هو 

معلوم( )32( .
ثم �إن �مل�شالح �لو�قعة يف �حلياة �لدنيا تنق�شم �إلى ق�شمني: عباد�ت وعاد�ت، فالعباد�ت ـ 

كال�شالة و�لزكاة ـ م�شالح �أخروية .

)31( �لفو�ئد يف �خت�شار �ملقا�شد: 43 .

)32( �لفو�ئد يف �خت�شار �ملقا�شد: 38 .

حقيقة املصلحة وضوابطهاوأثر ذلك في فقه املوازنات
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و�لعاد�ت ـ كالطعام و�ل�شر�ب و�للبا�ض و�ل�شكنى و�لركوب ـ م�شالح دنيوية، وذلك �أن ثمرة 
�لعباد�ت �أخروية، كما �أن ثمرة �لعاد�ت دنيوية .

منها  لأنها خري  �لآخرة  �إلى م�شالح  �لدنيا  مل�شالح  ن�شبة  )ول  �ل�شالم:  عبد  بن  �لعز  قال 
و�أبقى، ول ن�شبة ملفا�شد �لدنيا �إلى مفا�شد �لآخرة لأنها �شر منها و�أبقى(  )33( .

فباعتبار ثمرة �مل�شلحة و�أثرها �شح �أن تطلق م�شالح �لدنيا على �مل�شالح �لعادية، وهي ما 
يقابل �مل�شالح �لدينية .

و�شّح �أي�شا �أن تطلق م�شالح �لآخرة على �مل�شالح �لدينية، وهي �لعباد�ت �مل�شروعة .
�إل  ومفا�شدها  �لآخرة  م�شالح  يعرف  )ول  �ل�شالم:  عبد  بن  �لعز  قول  ذلك  يقرر  ومما 

بال�شرع، ويعرف م�شالح �لدنيا ومفا�شدها بالتجارب و�لعاد�ت( )34( .
وبهذ� يتبني �أن �مل�شلحة �لدنيوية قد ير�د بها �مل�شالح �لو�قعة يف �حلياة �لدنيا، من �لعباد�ت 

�أو �لعاد�ت، وير�د بامل�شلحة �لأخروية ـ يف �ملقابل ـ �مل�شالح �لو�قعة يف �حلياة �لآخرة .
ـ  �ملقابل  ـ يف  �لأخروية  بامل�شلحة  وير�د  �لعاد�ت،  �أمور  �لدنيوية  بامل�شلحة  �أي�شا  ير�د  وقد 

اأمور العبادات .

ق�سمني)35(: اإلى  وعدمه  بها  املف�سدة  امتزاج  اإلى  بالنظر  امل�سلحة  تنق�سم  خام�سا: 

الق�سم الأول: م�شلحة خال�شة، وهي �أن تكون �مل�شلحة حم�شة، بحيث ل ي�شوبها مف�شدة 

بوجه من �لوجوه ، وهذ� �لق�شم من �مل�شالح غري و�قع يف �حلياة �لدنيا، و�إمنا يت�شور �خللو�ض يف 
�مل�شالح �لو�قعة يف �حلياة �لآخرة .

ويت�شور �أي�شا �خللو�ض يف �مل�شالح �لو�قعة يف �حلياة �لدنيا بالنظر �إلى �مل�شلحة يف نف�شها، 
دون نظر �إلى ما يتعلق بها ويقرتن بها من م�شاق ومفا�شد .

والق�سم الثاين: م�شلحة ممتزجة، وهي: �أن تقع �مل�شلحة م�شوبة ب�شيء من �ملف�شدة .

�مل�شالح  �أن  وذلك  �ملمتزجة،  �مل�شالح  قبيل  من  كلها  �لدنيا  �حلياة  يف  �لو�قعة  و�مل�شالح 
كالأكل  تلحقها؛  �أو  ت�شبقها  �أو  بها  تقرتن  كرثت،  �أو  قّلت  وم�شاّق  بتكاليف  ولبد  م�شوبة  �لدنيوية 

و�ل�شرب و�للب�ض و�ل�شكنى، و�لركوب و�لنكاح وغري ذلك؛ فاإن هذه �لأمور ل تنال �إل بكد وتعب .
»كما �أن �ملفا�شد �لدنيوية لي�شت مبفا�شد حم�شة من حيث مو�قع �لوجود؛ �إذ ما من مف�شدة 

)33( �مل�شدر �ل�شابق .
)34( �لفو�ئد يف �خت�شار �ملقا�شد: 45 . 

)35( �نظر قو�عد �لأحكام: 9/1- 11، 19- 22، 40-41 ومفتاح د�ر �ل�شعادة: 14/2- 22 واملوافقات: 25/2- 36.
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تفر�ض فى �لعادة �جلارية �إل ويقرتن بها �أو ي�شبقها �أو يتبعها من �لرفق و�للطف ونيل �للذ�ت كثري« 
.  )36(

قال �بن �لقيم: )�مل�شالح و�خلري�ت و�للذ�ت و�لكمالت كلها ل تنال �إل بحظ من �مل�شقة، ول 
يعرب �إليها �إل على ج�شر من �لتعب .

وقد �أجمع عقالء كل �أمة على �أن �لنعيم ل يدرك بالنعيم، و�أن من �آثر �لر�حة فاتته �لر�حة، 
و�أنه بح�شب ركوب �لأهو�ل و�حتمال �مل�شاق تكون �لفرحة و�للذة، فال فرحة ملن ل همَّ له، ول لذة ملن 

ل �شرب له، ول نعيم ملن ل �شقاء له، ول ر�حة ملن ل تعب له .
بل �إذ� تعب �لعبد قليال ��شرت�ح طويال، و�إذ� حتمل م�شقة �ل�شرب �شاعة قاده حلياة �لأبد، 

وكل ما فيه �أهل �لنعيم �ملقيم فهو �شرب �شاعة، و�هلل �مل�شتعان ول قوة �إل باهلل()37( .
وبهذ� يتبني �أن �مل�شالح و�ملفا�شد �لو�قعة يف �حلياة �لدنيا ينبغي �أن تفهم على مقت�شى ما 
غلب: فاإذ� كان �لغالب جهة �مل�شلحة فهي �مل�شلحة �ملفهومة عرفا، و�إذ� غلبت �جلهة �لأخرى فهى 

�ملف�شدة �ملفهومة عرفا)38( .

ق�سمني)39(: اإلى  التكليفي  حكمها  اإلى  بالنظر  ال�سرعية  امل�سلحة  تنق�سم  �ساد�سا: 

اأول: م�شلحة و�جبة، وهي تلك �لأحكام �لتي ورد يف �ل�شريعة �إيجابها؛ كال�شلو�ت �خلم�ض، 

فهي م�شلحة �شرعية  .
ويجري جمرى �لو�جبات تلك �لأحكام �لتي ورد يف �ل�شريعة �لنهي عنها؛ كقتل �لنف�ض بغري 

حق؛ فاإن �مل�شلحة حا�شلة يف حترمي �ملحرمات كما �أنها حا�شلة يف �إيجاب �لو�جبات  .
�ل�شريعة طلبها على �شبيل �لندب  �لتي ورد يف  ثانيا: م�شلحة مندوبة، وهي تلك �لأحكام 

و�ل�شتحباب دون �لوجوب؛ ك�شالة �لوتر وقيام �لليل، فاإنها م�شلحة �شرعية .
ويجري جمرى �ملندوبات تلك �لأحكام �لتي ورد يف �ل�شريعة �لنهي عنها على �شبيل �لتنزيه 
دون �لتحرمي؛ كرتك �ل�شنن �لرو�تب؛ فاإن �مل�شلحة حا�شلة يف �حلث على ترك �ملكروهات، كما �أنها 

حا�شلة يف طلب �ملندوبات .

)36( �ملو�فقات: 25/2- 26 .
)37( مفتاح د�ر �ل�شعادة: 15/2 .

)38( �نظر �ملو�فقات: 26/2.
)39( �نظر قو�عد �لأحكام: 70/1- 75 .
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وبيان ذلك: �أن هذه �ل�شريعة �لغر�ء ل توجب على �ملكلفني �إل ما كان نفعه حم�شا �أو غالبا، 
كما �أنها ل حترم �إل ما كان �شرره حم�شا �أو غالبا .

�أن  بالو�جبات، وذلك  تلحق  ـ  فعله طلبا غري جازم)40(  �ل�شارع  ـ وهي: ما طلب  فاملندوبات 
�أن يت�شمن م�شلحة ما، لكن هذه �مل�شلحة بال ريب دون  �أمر� غري جازم لبد  �ل�شارع  �أمر به  ما 

�مل�شلحة �لتي يت�شمنها �لأمر �جلازم يف �لو�جبات .
ومن �لأمثلة على �ملندوبات: »�لرو�تب، و�شيام �لأيام �لفا�شلة، و�شالة �لعيدين و�لك�شوفني، 
و�ل�شدقات  ن�شك،  غري  من  و�لطو�ف  بالن�شكني،  و�لتطوع  و�لعتكاف  �ملر�شى،  وعيادة  و�لتهجد 

�ملندوبات« )41( .
وكذلك �ملكروهات ـ وهي: ما طلب �ل�شارع تركه طلبا غري جازم)42( ـ فاإنها تلحق باملحرمات، 
وذلك �أن ما نهى �ل�شارع عنه نهي تنزيه وكر�هة ل نهي حترمي لبد �أن يت�شمن مف�شدة ما، لكن هذه 

�ملف�شدة بال ريب دون �ملف�شدة �لتي يت�شمنها �ملحرم، وهو ما ُنهي عنه نهي حترمي .
ومن �لأمثلة على �ملكروهات: »�ل�شالة يف �لأوقات �ملكروهات، وغم�ض �ليدين يف �لإناء قبل 

غ�شلهما ملن قام من �ملنام، وترك �ل�شنن �مل�شروعات يف �ل�شلو�ت« )43( .
وبذلك يعلم �أن �مل�شلحة �ل�شرعية ل تكون مباحة، كما �أن �ملباح ـ من حيث هو مباح ـ ل يكون 

بحال من �لأحو�ل م�شلحة �شرعية .
وذلك �أن �ملباح وهو: ما �أذن �هلل يف فعله دون مدح لفاعله ول ذم لتاركه، �إمنا جعل �ل�شارع 

فيه �خلرية �إلى �ملكلف؛ �إن �شاء فعل، و�إن �شاء ترك)44( .
لأنه يف ذ�ته خال عن  �لفعل ول مطلوب �لجتناب؛  �ل�شارع غري مطلوب  �ملباح يف نظر  �إذ 

�مل�شلحة و�ملف�شدة .
ثم �إن �ملباح لو كان مت�شمنا ل�شيء من �مل�شالح جلاء يف �ل�شرع طلب حت�شيله، كما �أنه لو 

كان مت�شمنا ل�شيء من �ملفا�شد جلاء يف �ل�شرع �لنهي عن حت�شيله .
وذلك �أنه ما من م�شلحة �إل وطلب �ل�شارع حت�شيلها، وما من مف�شدة �إل ونهى عنها . 

)40( �نظر رو�شة �لناظر: 114/1 و�شرح �لكوكب �ملنري: 405/1 .
)41( قو�عد �لأحكام: 74/1 .

)42( �نظر رو�شة �لناظر: 123/1 .
)43( �مل�شدر �ل�شابق .

)44( �نظر رو�شة �لناظر: 116/1 واملوافقات: 109/1 .
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اأق�سام)45(: ثالثة  اإلى  وقوعها  درجة  اإلى  بالنظر  امل�سلحة  تنق�سم  �سابعا: 

بالن�شبة  �لق�شم  بوقوعها وح�شولها، وهذ�  �ملقطوع  �لقطعية، وهي  �مل�شلحة  �لأول:  �لق�شم 
مل�شالح �لعاد�ت عزيز جد�؛ �إذ مبنى �مل�شالح على �لظنون �لغالبة .

قال �لعز بن عبد �ل�شالم: )من �مل�شالح و�ملفا�شد ما ُيبنى على �لعرفان، ومنها ما ُتبنى على 
�لعتقاد يف حق �لعو�م .

و�أكرثها مبني على �لظن و�حل�شبان لإعو�ز �لعتقاد و�لعرفان .
 و�أقلها مبني على �ل�شكوك و�لأوهام؛ كما يف �إحلاق �لن�شب يف بع�ض �ل�شور()46( . 

�لق�شم �لثاين: �مل�شلحة �لظنية �أو �لتقريبية، وهي ما يغلب على �لظن وقوعها وح�شولها، 
ومعظم �مل�شالح من هذ� �لق�شم .

مقاديرها وحتديدها  على  وقوف  ل  و�ملفا�شد  �مل�شالح  )و�أكرث  �ل�شالم:  عبد  بن  �لعز  قال 
و�إمنا تعرف تقريبا لعزة �لوقوف على حتديدها( )47( .

�لق�شم �لثالث: �مل�شلحة �لوهمية، وهي �مل�شلحة �لتي يندر وقوعها ويبعد ح�شولها .
وهذ� �لق�شم من �مل�شالح ل ُيلتفت �إليه ول ُيبنى عليه، بل �ل�شحيح �أنه ل ي�شمى م�شلحة .

ثامنا: تنق�شم �مل�شلحة بالنظر �إلى �شمولها �إلى ق�شمني)48(:
�لق�شم �لأول: م�شلحة كلية، وهي �مل�شلحة �لعامة .

و�لق�شم �لثاين: م�شلحة جزئية، وهي �مل�شلحة �خلا�شة .
فامل�شلحة �لكلية: ما كانت �ملنفعة فيها عامة جلميع �مل�شلمني .

�أ�شارى  من  بجماعة  ترت�شو�  �إذ�  �لكفار  »�أن  وهي:  �لترت�ض،  م�شاألة  عليها:  �لأمثلة  ومن 
�مل�شلمني:

فلو كففنا عنهم ل�شدمونا وغلبو� على د�ر �لإ�شالم وقتلو� كافة �مل�شلمني .
ولو رمينا �لرت�ض لقتلنا م�شلما مع�شوما مل يذنب ذنبا، وهذ� ل عهد به يف �ل�شرع .

ولو كففنا ل�شلطنا �لكفار على جميع  �مل�شلمني فيقتلونهم ثم يقتلون �لأ�شارى �أي�شا«)49( . 

)45( �نظر �لإحكام لالآمدي: 272/3-273 وقو�عد �لأحكام: 7-6/1 .
)46( �لفو�ئد يف �خت�شار �ملقا�شد: 46 .

)47( �مل�شدر �ل�شابق: 91 .
)48( �نظر �مل�شت�شفى: 253 والبحر املحيط: 79/6 .

)49( �مل�شت�شفى: 253 .
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و�مل�شلحة �جلزئية: ما كانت �ملنفعة فيها خا�شة لبع�ض �لنا�ض، �أو يف حالة خم�شو�شة .
ومن �لأمثلة عليها: ما �إذ� �أ�شرف جماعة يف �شفينة على �لغرق لو طرحو� و�حد� منهم لنجو�، 

و�إل غرقو� بجملتهم .
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املطلب الثالث: خ�سائ�ص امل�سلحة ال�سرعية .

��شتخر�ج  ميكننا  و�أق�شامها  �ل�شرعية  �مل�شلحة  تعريف  من  تقدم  فيما  فاح�شة  بنظرة 
خ�شائ�ض �مل�شلحة �ل�شرعية، وهي �أربع خ�شائ�ض:

ثالث منها ـ وهي �لأولى و�لثانية و�لثالثة ـ ل تنفرد بها �مل�شلحة �ل�شرعية بخ�شو�شها، و�إمنا 
هي خ�شائ�ض ملطلق �مل�شلحة؛ �إذ تتعلق باأي م�شلحة كانت .

وجه  على  �ل�شرعية  �مل�شلحة  بها  تنفرد  �لأربع  �خل�شائ�ض  هذه  من  �لر�بعة  و�خلا�شية 
اخل�سو�س .

�لأولى: �أن تقدير �مل�شلحة مبناه على �لظنون؛ �إذ �لقطع نادر .
قال �لعز بن عبد �ل�شالم: )كذب �لظنون نادر و�شدقها غالب، ولذلك يبنى جلب م�شالح  

�لد�رين ودفع مفا�شدهما على ظنون غالبة متفاوتة يف �لقوة و�ل�شعف()50( . 
وقال �أي�شا: )�لعتماد يف جلب معظم م�شالح �لد�رين ودرء مفا�شدهما على ما يظهر يف 

�لظنون( )51( .
ثم �إنه  رحمه �هلل تعالى �شاق لذلك �أمثلة عدة، فقال:

)ُعّمال �لآخرة ل يقطعون بح�شن �خلامتة، و�إمنا يعملون بناء على ح�شن �لظنون، وهم مع 
ذلك يخافون �أل يقبل منهم ما يعملون .

ِهْم  َربِّ �إَِلى  ُهْم  �أَنَّ َوِجَلٌة  َوُقُلوُبُهْم  �آَتْو�  َما  ُيوؤُْتوَن  ِذيَن  }َو�لَّ قوله:  يف  بذلك  �لتنزيل  جاء  وقد 
َر�ِجُعوَن{ �ملوؤمنون: 60

فكذلك �أهل �لدنيا �إمنا يت�شرفون بناء على ح�شن �لظنون، و�إمنا �عتمد عليها لأن �لغالب 
�شدقها عند قيام �أ�شبابها:

فاإن �لتجار ي�شافرون على ظن �أنهم ي�شلمون ويربحون .
ّناع يخرجون من بيوتهم على ظن �أنهم ُي�شتعملون على ما به يرتفقون . و�ل�شُ

و�لأكارون يحرثون ويزرعون بناء على �أنهم ي�شتغلون .
و�جلمالون و�لبغالون يت�شدون للكر�ء لعلهم ي�شتاأجرون .

و�مللوك يجندون �لأجناد ويح�شنون �لبالد بناء على �أنهم بذلك ين�شرون.
)50( �مل�شدر �ل�شابق: 56 .

)51( قو�عد �لأحكام: 6/1 .
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وكذلك ياأخذ �لأجناد �حلذر و�لأ�شلحة على ظن �أنهم يغلبون وي�شلمون .
عون . و�ل�شفعاء َي�شفعون على ظن �أنهم ُي�شفَّ

و�لعلماء ي�شتغلون بالعلوم على ظن �أنهم ينجحون ويتميزون.
وكذلك �لناظرون يف �لأدلة و�ملجتهدون يف تعرف �لأحكام، يعتمدون يف �لأكرث على ظن �أنهم 

يظفرون مبا يطلبون .
و�ملر�شى يتد�وون لعلهم ي�شفون ويربوؤون .

ومعظم هذه �لظنون �شادق مو�فق غري خمالف ول كاذب، فال يجوز تعطيل هذه �مل�شالح 
�لغالبة �لوقوع خوفا من ندور كذب �لظنون، ول يفعل ذلك �إل �جلاهلون()52( .

�لثانية: �أن �عتبار �مل�شلحة مبناه على �لرجحان؛ �إذ �خللو�ض نادر �أو معدوم .
وذلك �أن �ملعترب يف وجود �مل�شلحة رجحان جانب �ل�شالح على �لف�شاد؛ حيث �إن متح�ض 

�مل�شلحة وحدها دون ممازجة �ملف�شدة لها �أمر ـ يف �لغالب ـ عزيز .
قال �لعز بن عبد �ل�شالم: )و�علم �أن �مل�شالح �خلال�شة عزيزة �لوجود؛ فاإن �ملاآكل و�مل�شارب 

و�ملالب�ض و�ملناكح و�ملر�كب و�مل�شاكن ل حت�شل �إل بن�شب مقرتن بها �أو �شابق �أو لحق .
و�أن �ل�شعي يف حت�شيل هذه �لأ�شياء كلها �شاق على معظم �خللق ل ينال �إل بكد وتعب .
فاإذ� ح�شلت �قرتن بها من �لآفات ما ينكدها وينغ�شها، فتح�شيل هذه �لأ�شياء �شاق .

�أما �ملاآكل و�مل�شارب فيتاأمل �لإن�شان ب�شهوتها، ثم يتاأمل بال�شعي يف حت�شيلها، ثم يتاأمل مبا 
ي�شري �إليه �لطعام و�ل�شر�ب من �لنجا�شة و�لأقذ�ر ومعاجلة غ�شله بيده .

و�أما �ملالب�ض فمفا�شدها م�شقة �كت�شابها، وما يقرتن بها من �آفاتها؛ كالتخرق و�لتفتق و�لبلى 
و�لحرت�ق .

و�أما �ملناكح فيتاأمل �ملرء مبوؤنها ونفقتها وك�شوتها وجميع حقوقها .
وحفظها  و�شقيها  بعلفها  �لقيام  يف  و�لعناء  �كت�شابها  م�شقة  فمفا�شدها  �ملر�كب  و�أما 

و�شيا�شتها، وما ع�شاه يلحقها من �لآفات .
وكذلك �لرقيق فيه هذه �ملفا�شد .

و�أما �مل�شاكن فال حت�شل �إل بكد ون�شب، وتقرتن بها �آفاتها من �لنهد�م و�لحرت�ق و�لتزلزل 
و�لتعيب و�شوء �جلار، و�ل�شيق على من ل ي�شتطيع �شيقها، و�ت�شاعها على من يتاأمل بات�شاعها، و�شوء 
�شقعها يف �لوخامة و�لدمامة و�لبعد من �ملاء وجماورة �لأتونات و�حلمامات و�ملد�بغ ذو�ت �لرو�ئح 

)52( قو�عد �لأحكام: 6/1- 7 .
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�مل�شتخبثات .
و�ل�شتهاء كله مفا�شد ملا فيه من �لآلم؛ فال حت�شل لذة �شهوة �إل بتاأمل �لطبع بتلك �ل�شهوة؛ 
فاإن كانت موؤدية �إلى مف�شدة عاجلة �أو �آجلة يعقبها ما ينبني عليها من �ملفا�شد �لعظام، ورب �شهوة 

�شاعة �أورثت حزنا طويال وعذ�با وبيال( )53( .
وهذ� �لمتز�ج بني �ملف�شدة و�مل�شلحة �إمنا يت�شور بالنظر �إلى ما يتعلق بامل�شلحة ويقرتن 

بها من م�شاق ومفا�شد .
و�أما بالنظر �إلى �مل�شلحة يف ذ�تها فال ريب يف وجود �مل�شلحة �خلال�شة؛ فاإن معرفة �هلل 
وحمبته و�لإميان به خري حم�ض من كل وجه ل مف�شدة فيها بوجه ما، ومن �ملخلوقات ما هو خري 

حم�ض ل �شر فيه �أ�شال كالأنبياء و�ملالئكة)54( .
الثالثة: �أن �عتبار �مل�شلحة �أمر متفق عليه بني �لعقالء، ومركوز يف �لفطرة .

لقد جاءت هذه �ل�شريعة مقررة ملا عليه �لطبائع �ل�شليمة و�لفطر �ل�شوية)55( .
�إلى  مييل  وهو  ي�شره،  ما  ودفع  ينفعه  ما  لتح�شيل  ي�شعى  وطبعه  بجبلته  �لإن�شان  �أن  ذلك:  ومن 

�لأفر�ح و�للذ�ت، وينفر من �لغموم و�ملوؤملات)56( .
قال �لعز بن عبد �ل�شالم: )و�علم �أن تقدمي �لأ�شلح فالأ�شلح ودرء �لأف�شد فالأف�شد مركوز 

يف طبائع �لعباد نظر� لهم من رب �لأرباب، كما ذكرنا يف هذ� �لكتاب .
َت �ل�شبي �ل�شغري بني �للذيذ و�لألذ لختار �لألذ، ولو ُخري بني �حل�شن و�لأح�شن  فلو َخريَّ
لختار �لأح�شن، ولو ُخري بني فل�ض ودرهم لختار �لدرهم، ولو ُخري بني درهم ودينار لختار �لدينار.

ل يقدم �ل�شالح على �لأ�شلح �إل جاهل بف�شل �لأ�شلح، �أو �شقي متجاهل ل ينظر �إلى ما بني 
�ملرتبتني من �لتفاوت( )57( .

وقال �أي�شا: )و�لإن�شان بطبعه يوؤثر ما رجحت م�شلحته على مف�شدته، وينفر مما رجحت 
مف�شدته على م�شلحته .

ولذلك �ُشرعت �حلدود، ووقع �لتهديد و�لزجر و�لوعيد؛ فاإن �لإن�شان �إذ� نظر �إلى �للذ�ت 

)53( قو�عد �لأحكام: 9/1- 10 .
)54( �نظر مفتاح د�ر �ل�شعادة: 14/2- 15 .

)55( �نظر �لروح لبن �لقيم: 62 .
)56( �نظر قو�عد �لأحكام: 22/1 .

)57( قو�عد �لأحكام: 1 / 9 .
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و�إلى ما يرتتب عليهما من �حلدود و�لعقوبات �لعاجلة و�لآجلة نفر منها بطبعه لرجحان مفا�شدها، 
لكن �لأ�شقياء ل ي�شتح�شرون ذكر مفا�شدها �إذ� ق�شدوها، ولذلك يقدمون عليها( )58( .

وقد عقد �لعز بن عبد �ل�شالم ف�شال يف ذلك فقال:
)ف�شل فيما يحث عليه �لطبع و�ل�شرع من �إتيان �مل�شالح و�جتناب �ملفا�شد

و�أف�شلها  فاأح�شنها،  �أح�شنها  طلب  على  طبعه  حثه  و�شرفهما  �لد�رين  م�شالح  عرف  من 
فاأف�شلها، كما يحثه على دفع �أقبحها فاأقبحها، و�أرذلها فاأرذلها .

و�إن �هلل خلق يف �أكرث �لنا�ض من �لأخالق ما يحثهم على كل ح�شن، ويزجرهم عن كل قبيح( )59( . 
�لر�بعة: �أن م�شلحة �لدين مقدمة على ما �شو�ها من �مل�شالح .

و�لأح�شن من ذلك �أن يقال: �إن م�شلحة �لدين هي �لأ�شل �ملقدم، وما عد�ه من �مل�شالح فرع 
عنه، و�لفرع ل يرتقي �إلى معار�شة �لأ�شل .

وذلك �أن �مل�شلحة �ل�شرعية من�شوبة لل�شرع، فهي تابعة له نابعة منه؛ �إذ �ملق�شود منها �إمنا 
هو �إقامة �ل�شريعة وحفظ �لدين .

فم�شلحة حفظ �لنف�ض �أو حفظ �ملال ل تنه�ض �بتد�ء ملعار�شة م�شلحة حفظ �لدين؛ فال 
حاجة هنالك لالإتيان ب�شيء من م�شالك �لرتجيح؛ �إذ �لرتجيح فرع عن �لتعار�ض و�لتكافوؤ .

لل�شعادتني،  حمققة  �لد�رين،  مل�شالح  جامعة  �ل�شرعية  �مل�شلحة  �أن  على  مبني  كله  وهذ� 
�شاملة مل�شالح �لعباد�ت و�لعاد�ت، ومنافع �لدين و�لدنيا .

ذلك �أن �مل�شلحة �ل�شرعية لي�شت قا�شرة على حت�شيل �ملنافع �لدنيوية �ملح�شة، من �ملاأكول 
و�مللبو�ض و�مل�شكون و�ملركوب دون �ملنافع �لأخروية .

بنعيم  �لفوز  من  �لآخرة،  �حلياة  يف  �لو�قعة  �ملنافع  حت�شيل  على  قا�شرة  لي�شت  �أنها  كما 
�جلنان و�لنجاة من �لنري�ن دون �ملنافع �لدنيوية .

بل �مل�شلحة �ل�شرعية تعم �ملنافع �لو�قعة يف �حلياة �لدنيا، و�ملنافع �لو�قعة يف �حلياة �لآخرة.
�ملفا�شد  وتعطيل  وتكميلها،  �لنا�ض  م�شالح  لتحقيق  جاءت  �إمنا  �ل�شريعة  هذه  �أن  وذلك 

وتقليلها، يف �لعاجل و�لآجل .
وهذ� هو �ل�شر يف خلود هذه �ل�شريعة وبقائها، و�شالحها لكل زمان ومكان وحال .

�أهو�ئهم حتى يكونو�  �إمنا جاءت لتخرج �ملكلفني عن دو�عي  »�أن �ل�شريعة  ومما يقرر هذ� 

)58( قو�عد �لأحكام: 1 / 19- 20 . و�نظر منه: 22/1 .
)59( قو�عد �لأحكام: 164/1 .
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عبادا هلل .
�لنفو�ض  �أهو�ء  �ل�شريعة على وفق  �أن يكون و�شع  �إذ� ثبت ل يجتمع مع فر�ض  �ملعنى  وهذ� 
لف�شدت  �أهو�ءهم  �حلق  �تبع  )ولو  �شبحانه:  ربنا  قال  وقد  كانت،  كيف  �لعاجلة  منافعها  وطلب 

�ل�شمو�ت و�لأر�ض ومن فيهن( �ملوؤمنون: 71 )60( .
قال �ل�شاطبي: )فاملعترب �إمنا هو �لأمر �لأعظم، وهو جهة �مل�شلحة، �لتي هي عماد �لدين 

و�لدنيا، ل من حيث �أهو�ء �لنفو�ض .
قبل  تفا�شيلها  من  يدركو�  مل  و�إن  �جلملة،  يف  �لنوع  هذ�  على  �تفقو�  قد  �لعقالء  �إن  حتى 
�أو لالآخرة؛  لها  �لدنيا  �إقامة �حلياة  �عتبار  �تفقو� يف �جلملة على  �ل�شرع، فقد  به  �أتى  ما  �ل�شرع 

بحيث منعو� من �تباع جملة من �أهو�ئهم ب�شبب ذلك .
هذ� و�إن كانو� بفقد �ل�شرع على غري �شيء، فال�شرع ملا جاء بنيَّ هذ� كله، وحمل �ملكلفني عليه 

طوعا �أو كرها؛ ليقيمو� �أمر دنياهم لآخرتهم( )61( .
وقد �نبنى على ذلك: �أن م�شلحة حفظ �لدين مقدمة على ما �شو�ها من �مل�شالح؛ �إذ هي 

�لغاية �ملطلوبة .
�ل�شرعي، ويعرف من جهته،  �لدليل  يوؤخذ من  �إمنا  �ل�شيء م�شلحة �شرعية  و�أن كون هذ� 
�لنفو�ض وجماري  و�أهو�ء  �لعقول  �لتي تعرف بها �مل�شالح من  ول عربة مبا عد� ذلك من �لطرق 

العادات .
قال �لعز بن عبد �ل�شالم: )�لتكاليف كلها ر�جعة �إلى م�شالح �لعباد يف دنياهم و�أخر�هم()62( . 

وقال �أي�شا: )و�ل�شريعة كلها م�شالح؛ �إما تدر�أ مفا�شد �أو جتلب م�شالح()63( . 
وقال �لطويف : )قد ثبت مر�عاة �ل�شرع للم�شلحة و�ملف�شدة باجلملة �إجماعا( )64( .

وقال �بن تيمية: )�ل�شريعة جاءت بتح�شيل �مل�شالح وتكميلها، وتعطيل �ملفا�شد وتقليلها، و�أنها ترجح خري 
باحتمال  �ملف�شدتني  �أعظم  وتدفع  �أدناهما،  بتفويت  �مل�شلحتني  �أعظم  وحت�شل  �ل�شرين،  و�شر  �خلريين 

)60( �ملو�فقات: 38/2 .
)61( �ملو�فقات  .

)62( قو�عد �لأحكام: 126/2 .

)63( �مل�شدر �ل�شابق: 1 / 12 .
)64( �شرح خمت�شر �لرو�شة: 498/2 .
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�أدناهما()65( .
و�أمت  �لدين  لنا  �أكمل  تعالى قد  �ل�شريعة ل تهمل م�شلحة قط، بل �هلل  �أن  �أي�شا: )و�لقول �جلامع:  وقال 
�لنعمة؛ فما من �شيء يقرب �إلى �جلنة �إل وقد حدثنا به �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم ، وتركنا على �لبي�شاء، 

ليلها كنهارها، ل يزيغ عنها بعده �إل هالك( )66( .
�لعباد يف �ملعا�ض و�ملعاد، وهي عدل كلها،  �ل�شريعة مبناها على �حلكم وم�شالح  �لقيم: )فاإن  �بن  وقال 

ورحمة كلها، وم�شالح كلها، وحكمة كلها .
وعن  �ملف�شدة،  �إلى  �مل�شلحة  وعن  �إلى �شدها،  �لرحمة  وعن  �جلور،  �إلى  �لعدل  م�شاألة خرجت عن  فكل 

�حلكمة �إلى �لعبث فلي�شت من �ل�شريعة، و�إن �أدخلت فيها بالتاأويل()67(. 
وقال �ل�شاطبي: )�لتكاليف م�شروعة مل�شالح �لعباد .

وم�شالح �لعباد �إما دنيوية و�إما �أخروية()68(.
ا: )�إن و�شع �ل�شر�ئع �إمنا هو مل�شالح �لعباد يف �لعاجل و�لآجل مًعا()69(.  وقال �أي�شً

وقال تاج �لدين �ل�شبكي : )بل �أرجع �شيخ �لإ�شالم عز �لدين بن عبد �ل�شالم �لفقه كله �إلى �عتبار �مل�شالح 
ودرء �ملفا�شد .

ولو �شايقه م�شايق لقال: �أرجع �لكل �إلى �عتبار �مل�شالح؛ فاإن درء �ملفا�شد من جملتها()70( .
وقال �بن �شعدي: )�لقاعدة �لأولى: �ل�شارع ل ياأمر �إل مبا م�شلحته خال�شة �أو ر�جحة، ول ينهى �إل عما 

مف�شدته خال�شة �أو ر�جحة .
هذ� �لأ�شل �شامل جلميع �ل�شريعة، ل ي�شذ عنه �شيء من �أحكامها، ل فرق بني ما تعلق بحقوق �هلل �أو بحقوق 

عباده( )71( .

)65( جمموع �لفتاوى: 20 / 48 .
)66( جمموع �لفتاوى: 344/11 .

)67( �أعالم �ملوقعني: 3/3 .
)68( �ملو�فقات: 195/4 .

)69( �ملو�فقات: 6/2 .
)70( �لأ�شباه و�لنظائر: 12/1 .

)71( �لقو�عد و�لأ�شول �جلامعة: 9 .
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املطلب الرابع: �شروط اعتبار امل�شلحة �شرعا .

�أ�شولية، وهي: �مل�شالح �ملر�شلة، و�شد  و�أدلة  �ل�شرعية يف ثالث قو�عد  يظهر جليا �عتبار �مل�شلحة 
�لذر�ئع و�ل�شرورة �ل�شرعية، و�إلى هذه �مل�شائل �لثالث ُيرّد فقه �ملو�زنات .

فاملقام �إذن يقت�شي �أن يكون هذ� �ملطلب يف ثالث م�شائل، وهي:

�مل�شاألة �لأولى: �شروط �عتبار �مل�شالح �ملر�شلة .

�مل�شاألة �لثانية: �شروط �عتبار �أ�شل �شد �لذر�ئع .

�مل�شاألة �لثالثة: �شروط �عتبار �ل�شرورة .

امل�شاألة الأولى: �شروط اعتبار امل�شالح املر�شلة .

جلب �مل�شالح ودرء �ملفا�شد �أ�شل متفق عليه بني �أهل �لعلم، لكنهم �ختلفو� يف �مل�شلحة �ملر�شلة:
فمن ر�أى �أنها من باب جلب �مل�شالح ودرء �ملفا�شد �عتربها دلياًل و�حتج بها .

ومن ر�أى �أنها لي�شت من هذ� �لباب، و�إمنا ر�أى �أن �مل�شلحة �ملر�شلة من باب و�شع �ل�شرع بالر�أي 
و�إثبات �لأحكام بالعقل و�لهوى قال: �إنها لي�شت من �لأدلة �ل�شرعية، و�إنه ل يجوز �لحتجاج بها ول �للتفات 

اإليها)72(.
قال �لقر�يف: )و�أما �مل�شلحة �ملر�شلة فاملنقول �أنها خا�شة بنا .

قو� بني �مل�شاألتني ل يطلبون �شاهدً� بالعتبار  و�إذ� �فتقدت �ملذ�هب وجدتهم �إذ� قا�شو� وجمعو� وفرَّ
قو�، بل يكتفون مبطلق �ملنا�شبة . لذلك �ملعنى �لذي به جمعو� وفرَّ

وهذ� هو �مل�شلحة �ملر�شلة، فهي حينئذ يف جميع �ملذ�هب()73( .
وقال �ل�شيخ �ل�شنقيطي: )فاحلا�شل �أن �ل�شحابة ر�شي �هلل عنهم كانو� يتعلقون بامل�شالح �ملر�شلة 

)72( �نظر: »جمموع �لفتاوى« )34/11، 344(.
)73( �شرح تنقيح �لف�شول: 394 و�شرح خمت�شر �لرو�شة: 213/3 والبحر املحيط: 77/6 .

حقيقة املصلحة وضوابطهاوأثر ذلك في فقه املوازنات



16041605

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�لتي مل يدل دليل على �إلغائها، ومل تعار�شها مف�شدة ر�جحة �أو م�شاوية.
و�أن جميع �ملذ�هب يتعلق �أهلها بامل�شالح �ملر�شلة، و�إن زعمو� �لتباعد منها.

ومن تتبع وقائع �ل�شحابة وفروع �ملذ�هب علم �شحة ذلك.
ولكن �لتحقيق �أن �لعمل بامل�شلحة �ملر�شلة �أمر يجب فيه �لتحفظ وغاية �حلذر حتى يتحقق �شحة 
�مل�شلحة وعدم معار�شتها مل�شلحة �أرجح منها، �أو مف�شدة �أرجح منها �أو م�شاوية لها، وعدم تاأديتها �إلى 

مف�شدة يف ثاين حال()74(.
ثم �إن �ملثبتني للم�شلحة �ملر�شلة �إمنا يقولون بها وفق �ل�شو�بط �لآتية:

�لأول: �أل تكون �مل�شلحة م�شادمة لن�ض �أو �إجماع)75(.
�لثاين: �أن تعود على مقا�شد �ل�شريعة باحلفظ و�ل�شيانة)76(.

�ملحرمات،  وحترمي  �لو�جبات،  كوجوب  تتغري،  ل  �لتي  �لأحكام  يف  �مل�شلحة  تكون  �أل  �لثالث: 
و�حلدود، و�ملقدر�ت �ل�شرعية، ويدخل يف ذلك �لأحكام �ملن�شو�ض عليها، و�ملجمع عليها، وما ل يجوز فيه 

�لجتهاد)77(.
�لر�بع: �أل تعار�شها م�شلحة �أرجح منها �أو م�شاوية لها، و�أل ي�شتلزم من �لعمل بها مف�شدة �أرجح 

منها �أو م�شاوية لها)78(.
ومن �لأدلة على �عتبار �مل�شلحة �ملر�شلة عند �لقائلني بها)79(:

�أ- عمل �ل�شحابة ر�شي �هلل عنهم بها يف وقائع كثرية م�شتهرة، فمن ذلك تولية �أبي بكر �ل�شديق 
ر�شي �هلل عنه �خلالفة من بعده لعمر بن �خلطاب ر�شي �هلل عنه ، وتدوين �لدو�وين يف عهد عمر بن 

ا د�ًر� لل�شجن مبكة. )80(. �خلطاب ر�شي �هلل عنه ، و�تخاذه �أي�شً
ب- �أن �لعمل بامل�شالح �ملر�شلة مما ل يتم �لو�جب �إل به فيكون و�جًبا .

)74( »�مل�شالح �ملر�شلة لل�شنقيطي« )21(. و�نظر: »مذكرة �ل�شنقيطي« )170(.
)75( �نظر: »�مل�شالح �ملر�شلة« لل�شنقيطي )21(.

)76( �نظر: »جمموع �لفتاوى« )343/11(.
)77( �نظر: »�إغاثة �للهفان من م�شايد �ل�شيطان« )330/1، 331(.

)78( �نظر: »�مل�شالح �ملر�شلة« لل�شنقيطي )21(.
لل�شنقيطي )21،  �ملر�شلة«  و«�مل�شالح  �ملنري« )170/4(،  �لكوكب  و«�شرح   213/3 �لرو�شة:  �شرح خمت�شر  �نظر   )79(

.)22
)80( �نظر �مل�شالح �ملر�شلة لل�شنقيطي )11، 12( ورحلة �حلج �إلى بيت �هلل �حلر�م )175، 176(. 
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وهذه  ووجوبها،  �عتبارها  بال�شتقر�ء  ثبت  �خلم�شة  �ل�شريعة  مقا�شد  على  �ملحافظة  �أن  وذلك 
.  )

عليها)81 �لأحكام  وبناء  �ملر�شلة  بامل�شلحة  بالأخذ  تتم  �إمنا  �ملحافظة 

امل�شاألة الثانية: �شروط اعتبار اأ�شل �شد الذرائع .

�لذر�ئع: جمع ذريعة، و�لذريعة يف �للغة: �لو�شيلة �إلى �ل�شيء)82( .

. )
و�لذريعة يف ��شطالح �لأ�شوليني هي: فعل ظاهره �لإباحة؛ يف�شي �إلى حمرم)83

ومعنى قاعدة �شد �لذر�ئع: �أن �لفعل �ملباح �إذ� كان مف�شيا �إلى مف�شدة فال�شارع يحكم بتحرمي هذ� 
�لفعل و�إن مل ُيق�شد به �ملف�شدة لكونه يف �لغالب مف�شيا �إليها)84(.

»مثل �أن يبيع �ل�شلعة مبائة �إلى �أجل، وي�شرتيها بخم�شني نقد�، فهذ� قد تو�شل �إلى خم�شني بذكر 
. )

�ل�شلعة«)85

قال �لقرطبي: )و�شد �لذر�ئع ذهب �إليه مالك و�أ�شحابه، وخالفه �أكرث �لنا�ض تاأ�شيال، وعملو� 
. )

عليه يف �أكرث فروعهم تف�شيال()86

:)
وي�شرتط يف �أي فعل حتى ي�شري ذريعة يتعني حترميها �شروط ثالثة)87

�ل�شرط �لأول: �أن يكون هذ� �لفعل مف�شيا �إلى مف�شدة معتربة �شرعا .

�لت�شريع �لإ�شالمي  170/4- 171 ومنهج  251 واملوافقات: 8/2-10 و�شرح �لكوكب �ملنري:  )81(    �نظر �مل�شت�شفى: 
وحكمته: 17 .

)82(   �نظر خمتار �ل�شحاح: 221 و�مل�شباح �ملنري: 208 .
)83(   �نظر �لفتاوى �لكربى: 172/6 و�شرح �لكوكب �ملنري: 434/4 .

)84(   �نظر �إغاثة �للهفان:361/1-370 و�إعالم �ملوقعني: 159-135/3 .
)85(    �لبحر �ملحيط: 82/6 .
)86(    �لبحر �ملحيط: 82/6 .

)87(    �نظر جمموع �لفتاوى: 407/22، 272/25، 273 و�إعالم �ملوقعني: 4/3 وما بعدها، 279 و �لعت�شام: 28/2، 
. 31
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�ل�شرط �لثاين: �أن يكون �إف�شاء هذ� �لفعل �إلى �ملف�شدة مقطوعا به �أو غالبا .

منها  و�ملنع  ب�شدها  �ملف�شدة  �إلى  �ملف�شية  �لذريعة  هذه  �عتبار  على  يرتتب  �أل  �لثالث:  �ل�شرط 
ح�شول مف�شدة �أخرى �أعظم من �ملف�شدة �ملر�د منعها �أو م�شاوية لها .

�أما �إذ� ترتب على �شد �لذريعة �ملف�شية �إلى �ملف�شدة �لوقوُع يف مف�شدة �أعظم فالو�جب ها هنا 
�رتكاب �أدنى �ملف�شدتني دفعا لأعالهما  .

ومن �لأمثلة على ذلك: �أن �هلل نهى عن �شب �آلهة �مل�شركني مع كون ذلك �أمًر� و�جًبا من مقت�شيات 
�لإميان باألوهيته �شبحانه، وذلك لكون هذ� �ل�شب ذريعة �إلى �أن ي�شبو� �هلل �شبحانه وتعالى عدًو� وكفًر� على 

وجه �ملقابلة)88(.
ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن �هلِل َفَي�ُشبُّو� �هلَل َعْدًو� ِبَغرْيِ ِعْلٍم �لأنعام: 108 قال تعالى: َول َت�ُشبُّو� �لَّ

فاملحرمات  )وباجلملة  فقال:  بامل�شلحة  �حليل  و�إبطال  �لذر�ئع  �شد  عالقة  �لقيم  �بن  بنيَّ  وقد 
ق�شمان: مفا�شد، وذر�ئع مو�شلة �إليها مطلوبة �لإعد�م، كما �أن �ملفا�شد مطلوبة �لإعد�م.

و�لقربات نوعان: م�شالح للعباد، وذر�ئع مو�شلة �إليها.
ففتح باب �لذر�ئع يف �لنوع �لأول ك�شد باب �لذر�ئع يف �لنوع �لثاين، وكالهما مناق�ض ملا جاءت به 

�ل�شريعة، فبني باب �حليل وباب �شد �لذر�ئع �أعظم �لتناق�ض.
وكيف يظن بهذه �ل�شريعة �لعظيمة �لكاملة �لتي جاءت بدفع �ملفا�شد و�شد �أبو�بها وطرقها �أن جتوز 
فتح باب �حليل وطرق �ملكر على �إ�شقاط و�جباتها و��شتباحة حمرماتها، و�لتذرع �إلى ح�شول �ملفا�شد �لتي 

ق�شدت دفعها()89(. 

امل�شاألة الثالثة: �شروط اعتبار ال�شرورة .

. )
وبيان ذلك يظهر بالكالم على �لقاعدة �لفقهية �لكربى: )�ل�شرر يز�ل()90

تت�شمن  ولعلها  له،  ح�شر  ل  ما  �لفقه  من  فيها  �لقاعدة  )هذه  �لفتوحي:  �لنجار  �بن  قال 
ن�شفه؛ فاإن �لأحكام �إما جللب �ملنافع، �أو لدفع �مل�شار؛ فيدخل فيها دفع �ل�شروريات �خلم�ض �لتي 

)88(   �نظر �إغاثة �للهفان: 361/1 .
)89( »�إغاثة �للهفان من م�شايد �ل�شيطان« )370/1( .

)90(    �نظر �لأ�شباه و�لنظائر لل�شيوطي: 84-87 و�لأ�شباه و�لنظائر لبن جنيم: 85-89 و�شرح �لكوكب �ملنري: 442/4- 
444 و�لوجيز للبورنو: 209-198 .
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هي حفظ �لدين و�لنف�ض و�لن�شب و�ملال و�لعر�ض .
وهذه �لقاعدة ترجع �إلى حت�شيل �ملقا�شد وتقريرها بدفع �ملفا�شد �أو تخفيفها()91(.

وقال �ل�شيوطي: )�علم �أن هذه �لقاعدة ينبني عليها كثري من �أبو�ب �لفقه.
و�لتعزير،  �مل�شروط،  �لو�شف  �ختالف  من  �خليار:  �أنو�ع  وجميع  بالعيب،  �لرد  ذلك:  من 
�لق�شمة،  �شرر  لدفع  �شرعت  لأنها  و�ل�شفعة؛  باأنو�عه،  و�حلجر  ذلك،  وغري  �مل�شرتي،  و�إفال�ض 
ودفع  و�لق�شاة،  �لأئمة  ون�شب  و�لق�شمة،  �ملتلف،  و�شمان  و�لكفار�ت،  و�حلدود،  و�لق�شا�ض، 

. )
�ل�شائل، وقتل �مل�شركني و�لبغاة، وف�شخ �لنكاح بالعيوب �أو �لإع�شار �أو غري ذلك()92

رفعه  وجب  وقع  فاإذ�  يقع،  لئال  وقوعه  قبل  ودفعه  منعه  يجب  �ل�شرر  �أن  �لقاعدة:  ومعنى 
و�إز�لته .

فالقاعدة قد ت�شمنت �أ�شلني:
�لأ�شل �لأول: �لنهي عن �إيقاع �ل�شرر �بتد�ء .

و�لأ�شل �لثاين: وجوب رفع �ل�شـرر بعد وقوعه .
وقول �لر�شول �سلى اهلل عليه و�سلم : )ل �شـرر ول �شـر�ر( ي�شمل هذين �لأ�شـلني باأبلغ عبارة 

. )
و�أوجزها)93

:)
وتندرج حتت هذه �لقاعدة قو�عد عدة، فمن ذلك)94

1- �ل�شرور�ت تبيح �ملحظور�ت .
2- ما �أبيح لل�شرورة يقدر بقدرها.

3- �ل�شرر ل يز�ل بال�شرر .
4- �ل�شرر يدفع قدر �لإمكان .

5- �إذ� تعار�ض مف�شدتان روعي �أعظمهما �شرر� بارتكاب �أخفهما .
و�حلا�شل �أن �إباحة �ملحظور يف حالة �ل�شرورة لي�ض على �لإطالق، و�إمنا ذلك مقيد ب�شروط 

�أربعة، وهي:
1- قيام �ل�شرر �لفادح وح�شوله؛ يقينا �أو غالبا .

)91(    �شرح �لكوكب �ملنري: 443/4- 444 .
)92(    �لأ�شباه و�لنظائر لل�شيوطي: 84 و�نظر �لأ�شباه و�لنظائر لبن جنيم: 85 .

)93(    �نظر �لتعيني يف �شرح �لأربعني للطويف: 237-235 .
)94(    �نظر �لأ�شباه و�لنظائر لل�شيوطي: 84-87 و�لأ�شباه و�لنظائر لبن جنيم: 85-89 و�لوجيز للبورنو: 209-198 .
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2- تعذر �لو�شائل �ملباحة لإز�لة هذ� �ل�شرر؛ فيتعني �إذ ذ�ك �رتكاب �ملحظور لأجل �إز�لته .
�ملقد�ر  حيث  من  بقدرها:  �ل�شرعي  �ملحظور  �رتكاب  وهي  �ل�شرورة،  هذه  تقدر  �أن   -3
يف  �لإذن  يتقيد  و�أن  منه،  ممكن  قدر  �أقل  على  �ملحظور  �رتكاب  يف  ُيقت�شر  باأن  وذلك  و�لوقت، 

�رتكاب �ملحظور بزمن بقاء �لعذر .
4- �لنظر �إلى �ملاآل، وذلك باأل يرتتب على �لعمل بال�شرورة �شرر م�شاو �أو �أكرب من �ل�شرر 

�حلا�شل .
ومن هنا فقد ز�د بع�ض �ل�شافعية قيد� على قاعدة: )�ل�شرور�ت تبيح �ملحظور�ت( لت�شري �لقاعدة 

.  )
بعد هذ� �لقيد: )�ل�شرور�ت تبيح �ملحظور�ت ب�شرط عدم نق�شانها عنها()95

قال �ل�شيوطي: )وقولنا: “ب�شرط عدم نق�شانها عنها” ليخرج ما لو كان �مليت نبيا؛ فاإنه ل يحل 
�أكله للم�شطر؛ لأن حرمته �أعظم يف نظر �ل�شرع من مهجة �مل�شطر .

وما لو �أكره على �لقتل �أو �لزنا فال يباح و�حد منهما بالإكر�ه؛ ملا فيهما من �ملف�شدة �لتي تقابل حفظ 
مهجة �ملكره �أو تزيد عليها، وما لو دفن بال تكفني فال ينب�ض؛ فاإن مف�شدة هتك حرمته �أ�شد من عدم تكفينه 

. )
�لذي قام �ل�شرت بالرت�ب مقامه()96

وملا كان �أخذ مال �لغري �أو �إتالفه يباح للم�شطر من �أجل �ل�شرورة فاإن هذه �ل�شرورة ـ يف �لوقت 
نف�شه ـ ل تبطل حق �لغري، بل يجب على �مل�شطر �شمان ما �أتلف؛ �إذ �لقاعدة تقول: )�ل�شطر�ر ل يبطل 
و�إبطال حق  �ل�شمان  يفيد رفع  �لغري ول  �لإقد�م على مال  يفيد حل  �إن �ل�شطر�ر  �لغري()97(حيث  حق 

. )
�لغري)98

)95(    �نظر �لأ�شباه و�لنظائر لبن �ل�شبكي: 45/1 و�لأ�شباه و�لنظائر لل�شيوطي: 84 و�لأ�شباه و�لنظائر لبن جنيم: 85 
و�شرح �لقو�عد �لفقهية للزرقاء: 131 و�لوجيز للبورنو: 179 .

)96(    �لأ�شباه و�لنظائر لل�شيوطي: 84 .
)97(    �نظر �لفروق للقر�يف: 195/1 و�لقو�عد لبن رجب: 36 و�شرح �لقو�عد �لفقهية للزرقاء: 159 و�لوجيز للبورنو: 

.185
)98(    �نظر �شرح �لقو�عد �لفقهية للزرقاء: 159 .
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املطلب اخلام�ض: اأثر اعتبار امل�شلحة يف بع�ض امل�شائل املعا�شرة .

املثال الأول: ا�ستعمال مكربات ال�سوت يف امل�ساجد الكبرية .

من �لو��شح �أن ��شتعمال �أجهزة نقل �ل�شوت وتكبريه لي�ض مق�شود� لذ�ته، و�إمنا ُق�شد من �أجل 
كونها و�شيلة يح�شل بها نقل �شوت �لإمام؛ حيث �إن �ملاأمومني يلزمهم �لقتد�ء بالإمام ومتابعته يف 

كافة �أفعال �ل�شالة .
ومن هنا يظهر جليا �أن ��شتعمال �أجهزة �ل�شوت حمقق مل�شلحة �شرعية معتربة .

وقد كان من �ملعمول به قدميا: م�شاألة �لتبليغ خلف �لإمام، و�أما بعد �أن وجدت هذه �ملكرب�ت فال 
حاجة �إلى �لتبليغ .

وقد �نبنى على ذلك �أن �ل�شتعانة بهذه �لأجهزة يف �مل�شاجد �لكبرية �أمر متعني �شرعا، وذلك 
لأن �شماع �ملاأمومني �شوت �لإمام متوقف على وجود هذه �لأجهزة .

�ملثال �لثاين: حكم زو�ج �مل�شيار .
زو�ج �مل�شيار هو: عقد زو�ج تتنازل فيه �ملر�أة عن �ل�شكن و�لنفقة و�لَق�ْشم �أو بع�ض منها، وتر�شى 

باأن ياأتي �لرجل �إلى د�رها يف �أي وقت �شاء من ليل �أو نهار .
وفئة  �لرجال،  من  �ملتزوجني  فئة  يف  �لأخرية  �ل�شنو�ت  يف  �لزو�ج  من  �لنوع  هذ�  �نت�شر  وقد 

�ملطلقات �أو �لأر�مل �أو �لعو�ن�ض من �لن�شاء .
وبالنظر �إلى �لو�قع �حلا�شر جند �أن لزو�ج �مل�شيار بع�شا من �مل�شالح وبع�شا من �ملفا�شد .

فمن �أبرز �مل�شالح �لتي �قرتنت به:
- تقليل �لعنو�شة .

- حت�شيل �لولد بالن�شبة لبع�ض �لن�شاء .
- حت�شني �لرجل و�ملر�أة بطريق غري حمرم . 

- ومن �أبرز �ملفا�شد �لتي �قرتنت به:
- �إهانة �ملر�أة و�ل�شتهانة ب�شاأن عقد �لزو�ج .

- م�شكلة �أطفال �مل�شيار و�شعف ر�بطة �لأبوة .
- فقد�ن �ملودة و�ل�شكن بني �لزوجني .

وقد �ختلف �لفقهاء �ملعا�شرون يف حكم هذ� �لعقد ما بني م�شحح ومبطل .
ومعقد �ل�شتدلل للحكم ب�شحة زو�ج �مل�شيار �أو �حلكم ببطالنه �إمنا هو �لنظر �إلى �لقاعدة 
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و�لبناء  وتقليلها،  �ملفا�شد  وتكميلها، ودرء  �مل�شالح  �ل�شريعة مبنية على جلب  �أن هذه  �لكلية، وهي: 
عليها و�لنطالق منها .

�ل�شريعة  مقا�شد  وبها جتتمع  قاطبة،  �ل�شرعية  �لأحكام  عليها  تدور  �لقاعدة  هذه  �أن  ومعلوم 
كافة .

ومن �أهم �ملاآخذ �لتي ��شتند �إليها �مل�شححون لزو�ج �مل�شيار:
من  �لنوع  هذ�  ت�شويغ  �أن  كما  بهما،  �خلا�شة  �مل�شالح  من  كثري�  �لزوجني  من  لكل  يحقق  �أنه 
�لباب  يفتح  حيث  �ملفا�شد؛  من  �شيئا  عنه  ويدر�أ  �لإ�شالمي،  للمجتمع  عامة  م�شالح  يحقق  �لزو�ج 
لعالقة �شرعية من�شبطة، ويو�شد �لباب �أو ي�شيقه على تلك �لعالقات �مل�شبوهة و�لت�شالت �ملحرمة 

�لو�قعة بني �جلن�شني .
و�إمنا تتجلى وتعرف هذه �مل�شالح وتلك �ملفا�شد بالنظر �إلى �لأو�شاع �ملتف�شية يف هذ� �لزمان من 
�لمتد�د �لهائل و�لتاأثري �لعظيم للقنو�ت �لف�شائية و�ملو�قع �ملرقومة على �ل�شبكة �لعاملية و�ل�شحف 
و�ملجالت �ل�شيارة، كل ذلك �أدى �إلى �إثارة �لغر�ئز و�إ�شاعة �لفنت وتي�شري �شاأن �لفو�ح�ض و�لدعوة �إلى 

�لرذيلة .
�إ�شافة �إلى و�قع �مل�شلمني و�أحو�لهم ـ مما هو م�شاهد ومعلوم ـ من �شعف �أو��شر �لأخوة بينهم 

وقلة �لتعاون و�لتاآزر، و�فتقاد �أكرثهم �إلى �لتكافل و�لتو��شي على �خلري .
ومن �أهم �ملاآخذ �لتي ��شتند �إليها �ملانعون لزو�ج �مل�شيار:

�أنه عقد يف�شي يف �ملاآل بالن�شبة للزوجني �إلى حت�شيل قدر كبري من �ملفا�شد �خلا�شة بهما .
ب�شاأن عقد  �ل�شتهانة  �أخرى عامة، فمن ذلك:  �إلى مفا�شد  يف�شي  �لعقد  �أن هذ�  �إلى  �إ�شافة 
�لنكاح و�ل�شتخفاف به، وهذ� قد يوؤدي بكثري من �لنا�ض �إلى �لتالعب و�ل�شتهز�ء باأحكام �ل�شريعة 

وقيودها .
ويظهر يل �أن �حلكم على زو�ج �مل�شيار بال�شحة �أو �لبطالن و�قعة حتتاج �إلى فقه خا�ض، تر�عى 
وقت  ومن  �آخر  �إلى  مكان  من  يختلف  وهذ�  بها،  �ملقرتنة  و�لأحو�ل  بالو�قعة  �ملحيطة  �لظروف  فيه 

لآخر، ومن �شخ�ض لآخر، ومن حال لأخرى .
�أن ُيعطى زو�ج �مل�شيار حكما و�حد� مطرد� ل يتغري، و�إمنا حكمه  وبناء على ذلك فال ي�شلح 

يختلف ويتغري بح�شب حتقق �مل�شلحة و�ندفاع �ملف�شدة يف �لو�قع . و�هلل �أعلم .
مع  �لنكاح،  عقد  من  �ل�شريعة  مقا�شد  لتحقيق  �لدقيقة  �ملالحظة  على:  مبني  �لختيار  وهذ� 
مر�عاة �أحو�ل �لنا�ض وحاجاتهم، وتقدير ظروف �حلياة وطبيعتها يف هذ� �لع�شر؛ فاإن هذ� �لدين 
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قد جاء لتحقيق �مل�شالح وتكثريها، وبنفي �ملفا�شد وتقليلها . 
�ملثال �لثالث: تعوي�ض �ملت�شرر يف حالة �لعدول عن �خلطبة .

وذلك �أن كال من �لرجل و�ملر�أة يف مرحلة �خلطوبة يقدم لالآخر بع�ض �لهد�يا �لنفي�شة، ورمبا 
تقام بع�ض �لحتفالت �لباه�شة .

ومقت�شى �لعدل ي�شتدعي �لنظر يف �لتقليل من �ل�شرر �لالحق باأي من �لطرفني قدر �لإمكان، 
وذلك �إما باإعادة �لهد�يا �لتي ميكن �إرجاعها بعينها �أو بدفع قيمة �ملثل �أو ما يقاربه .

ثم �إن �ملر�أة قد تت�شرر ماديا بالنظر �إلى �أنها قد ترتك عملها بالكلية ب�شبب �خلطبة و�لعزم على 
�لزو�ج، �أو تطلب �لنتقال �إلى جهة �أخرى .

هذ� فيما يتعلق باحلقوق �ملادية، و�أما فيما يتعلق باحلقوق �ملعنوية و�لعتبار�ت �لنف�شية فينبغي 
�أي�شا �لنظر يف �لتعوي�ض عنها ما �أمكن؛ �إذ قد يوؤثر �إلغاء �خلطبة بال�شلب يف �شمعة �أحد �لطرفني؛ 

خا�شة �ملر�أة؛ فاإن ذلك قد ي�شرف نظر �لرجال عن �لرغبة يف خطبتها .
وبهذ� يتبني �أن هذه �مل�شاألة مبنية على �لنظر �مل�شلحي، وهو �ل�شعي �إلى تقليل �ملفا�شد ومنعها .

�ملثال �لر�بع: �لفح�ض �لطبي قبل �لزو�ج .
هنالك م�شالح ظاهرة يف �إجر�ء �لفح�ض �لطبي للزوجني قبل �إبر�م عقد �لنكاح بينهما؛ �إذ 
تبني بالبحث �لعلمي عند �أهل �لخت�شا�ض �أن بع�شا من �لأمر��ض �لتي تلحق بالأطفال �إمنا حت�شل 

ب�شبب �لعامل �لور�ثي، وذلك لأن كال من �لأبوين �أو �أحدهما م�شاب بهذ� �ملر�ض �أو حامل له .
فدرًء لنتقال �لأمر��ض �لور�ثية من �لو�لدين �إلى �أولدهم كان �إجر�ء هذ� �لفح�ض من �لأ�شباب 
�ملعتربة يف �لوقاية من هذه �لأمر��ض، وبناء عليه فينبغي عدم �لإقد�م على عقد �لنكاح بني �لزوجني 

متى ثبت �أن �لأولد �شيلحقهم يف �لغالب مر�ض يوؤثر على �شالمة حياتهم .
�إلى  مال  وبع�شهم  �لفح�ض،  هذ�  �إيجاب  �إلى  �ملعا�شرين  بع�ض  ذهب  فقد  لذلك  ومر�عاة 
�ل�شتحباب، وقال فريق ثالث: �إن طلب هذ� �لفح�ض فيه زيادة على �شروط �لنكاح و�أركانه، وهي 

زيادة مل يرد �ل�شرع بها .
�ملثال �خلام�ض: من �لتطبيقات �ملعا�شرة لقاعدة فقه �ملو�زنات يف باب �شد �لذر�ئع:

�ملن�شاآت  يف  و�لنكبات  �لكو�رث  من  �ل�شالمة  �أجل  من  �ملطلوبة  و�لأمان  �لوقاية  ب�شبل  �لعمل 
�لكبرية كاملد�ر�ض و�مل�شت�شفيات و�ملجمعات �ل�شكنية .

وذلك مثل وجود خمارج و�شالمل �آمنة ت�شتعمل يف �حلالت �لطارئة، وتوفري متطلبات �ل�شالمة؛ 
كمطافئ �حلريق ونحوها . 

حقيقة املصلحة وضوابطهاوأثر ذلك في فقه املوازنات
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�شالحية  �إلى  و�لطمئنان  �لنظامية  بال�شرعة  �ملركبات  قيادة  عند  �للتز�م  �أي�شا:  ذلك  ومن 
�ملركبة وتهيوؤ قائدها و�لتز�مه بقو�عد �ل�شالمة �ملرورية .

�ملثال �ل�شاد�ض: من �لتطبيقات �ملعا�شرة لقاعدة فقه �ملو�زنات يف باب �ل�شرورة وباب �مل�شالح 
و�ملفا�شد:

ه، ويكفي يف ذلك مقالة جامعة لإمام  �مل�شائل �لطبية، وهذه �مل�شائل مما ي�شعب ح�شره وعدُّ
�مل�شالح عز �لدين بن عبد �ل�شالم، وهي قوله:

)فاإن �لطب كال�شرع ُو�شع جللب م�شالح �ل�شالمة و�لعافية ، ولدرء مفا�شد �ملعاطب و�لأ�شقام 
، ولدرء ما �أمكن دروؤه من ذلك ، وجللب ما �أمكن جلبه من ذلك .

و�لذي و�شع �ل�شرع هو �لذي و�شع �لطب، فاإن كل و�حد منهما مو�شوع جللب م�شالح �خللق ودرء 
. )

مفا�شدهم()99

ومن هذه امل�شائل:

1- يجوز �شرعا تعاطي �أ�شباب منع �حلمل �أو تاأخريه يف حالت فردية ل�شرر حمقق �أو لأ�شباب 
�شرعية �أو �شحية يقرها طبيب م�شلم ثقة .

�حليو�ن  وتربية  �لزر�عة  حقل  يف  وو�شائله  �لور�ثية  �لهند�شة  علم  �أدو�ت  ��شتخد�م  يجوز   -2
�شريطة �لأخذ بكل �لحتياطات ملنع حدوث �أي �شرر ـ ولو على �ملدى �لبعيد ـ بالإن�شان �أو �حليو�ن �أو 

�لبيئة .
3- من كملت فيه �أع�شاء �لذكورة و�لأنوثة فال يجوز حتويله �إلى �لنوع �لآخر؛ لأنه تغيري خللق 
�لغالب من حاله، وجاز  �إلى  �لن�شاء و�لرجال فينظر فيه  �أع�شائه عالمات  �أما من �جتمع يف  �هلل، 
�مل�شلحة  من  ذلك  يف  ملا  بالهرمونات؛  �أم  باجلر�حة  كان  �شو�ء  �ل�شتباه،  يزيل  مبا  طبيا  عالجه 

�لعظيمة .
4- يجوز �لتلقيح �ل�شناعي �إذ� كان بني زوجني دون دخول طرف ثالث متى ثبتت �حلاجة �إلى 
�حلمل ب�شرط عدم �خللوة بني �ملعالج و�ملر�أة، و�أن يكون �ملعالج �مر�أة م�شلمة �إن �أمكن، و�أن يتقيد 

�نك�شاف عورة �ملر�أة بقدر �ل�شرورة، مع �لأخذ باحلذر و�لحتياط من �ختالط �لنطف �أو �للقائح .
�إمنا هو درء �ملفا�شد وجلب  �لأع�شاء وزر�عتها ب�شتى �شوره  �مل�شتند يف �حلكم بجو�ز نقل   -5

�مل�شالح .

)99(    �نظر قو�عد �لأحكام: 1/ 4 .
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�آخر  مري�ض  على  لو�شعها  �شفائه  من  �مليئو�ض  �ملري�ض  عن  �لإنعا�ض  �أجهزة  نزع  م�شاألة   -6
ل�شتبقاء حياته مبنية على قاعدة درء �ملفا�شد �أولى من جلب �مل�شالح .

7- جو�ز �إجر�ء �لعمليات �جلر�حية باأ�شرها مبني على وجود �حلاجة �لد�عية �إلى فعلها من درء 
�ملف�شدة �أو جلب �مل�شلحة .

8- �لأ�شل �أنه ل يجوز �إف�شاء �ل�شر خا�شة يف �ملهن �لطبية، �للهم �إل �إذ� كان يف �إف�شائه م�شلحة 
ر�جحة على م�شرة كتمانه .

�لبديل  �لعني، وذلك عند عدم وجود  �مل�شتمل على �شيء من جن�ض  �لدو�ء  ��شتعمال  9- يجوز 
�ملباح مع عدم �لتو�شع يف ��شتعماله �إل بقدر �حلاجة، وذلك ملا تقت�شيه �لقو�عد �ل�شرعية من رفع 

�حلرج ودفع �ل�شرر بقدره .
10- �لأ�شل �أنه �إذ� تو�فرت طبيبة م�شلمة متخ�ش�شة يجب �أن تقوم بالك�شف على �ملري�شة .

و�إذ� مل يتو�فر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غري م�شلمة، ثقة .
فاإن مل يتو�فر ذلك يقوم به طبيب م�شلم .

و�إن مل يتو�فر طبيب م�شلم ميكن �أن يقوم مقامه طبيب غري م�شلم .
على �أن يطلع من ج�شم �ملر�أة على قدر �حلاجة يف ت�شخي�ض �ملر�ض ومد�و�ته، و�أل يزيد 
عن ذلك، و�أن يغ�ض �لطرف قدر ��شتطاعته، و�أن تتم معاجلة �لطبيب للمر�أة هذه بح�شور 

حمرم �أو زوج، �أو �مر�أة ثقة خ�شية اخللوة .
11- يجوز ��شتعمال �لأ�شعة �ل�شينية يف �لفح�ض �لطبي �إذ� قرر �لطبيب �لثقة �أن �مل�شلحة 

تتحقق بذلك .
�لت�شريح  �إلى هذ�  �إذ� دعت  بعد  فيما  تدفن  �أن  ب�شرط  �لآدمي  ت�شريح جثة  يجوز   -12
�إذن  وي�شرتط  وبائية،  �أمر��ض  �أو  دعوى جنائية  �لتحقيق يف  �أجل  من  �إما  معتربة؛  م�شلحة 
مع  وتعلمه  �لطب  تعليم  لأجل  �لت�شريح  كان  �إن  موته  بعد  ورثته  �أو  موته  قبل  �جلثة  �شاحب 

�لقت�شار على قدر �ل�شرورة .

حقيقة املصلحة وضوابطهاوأثر ذلك في فقه املوازنات
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اخلامتة
يف نهاية �ملطاف يطيب يل �أن �أ�شجل خال�شة و�فية لهذ� �لبحث، وذلك يف �شت نقاط:

�أول: �مل�شلحة لغة: �ملنفعة، ويف �ل�شطالح: جلب منفعة �أو دفع م�شرة .
وهما �أمر�ن متالزمان؛ فاإن يف دفع �ل�شرة جلبا للمنفعة، كما �أن جلب �ملنفعة فيه دفع للم�شرة .

ومطلق �مل�شلحة ينق�شم بالإ�شافة �إلى �شهادة �ل�شرع �إلى: م�شلحة معتربة �شرًعا، وم�شلحة ملغاة 
�شرًعا، وم�شلحة م�شكوت عنها، وهذه ت�شمى بامل�شلحة �ملر�شلة. 

ثانيا: �مل�شلحة �ل�شرعية هي: )جلب منفعة �أو دفع م�شرة يف نظر �ل�شارع(
ثالثا: تنق�شم �مل�شلحة �ل�شرعية باعتبار�ت متعددة، فمن ذلك:

�أنها تنق�شم باعتبار قوتها �إلى: �شرورية وحاجية وحت�شينية .
وتنق�شم �إلى خم�شة �أق�شام بالنظر �إلى حمافظتها على �ل�شروريات �خلم�شة .

وتنق�شم بالنظر �إلى زمن وقوعها �إلى: دنيوية و�أخروية .
وتنق�شم بالنظر �إلى �متز�ج �ملف�شدة بها وعدمه �إلى: خال�شة وممتزجة .

�أن �مل�شلحة �ل�شرعية ل  �إلى: و�جبة ومندوبة، وبذلك يعلم  �إلى حكمها �لتكليفي  وتنق�شم بالنظر 
تكون مباحة .

وتنق�شم بالنظر �إلى درجة وقوعها �إلى: قطعية وظنية ووهمية .
وتنق�شم �مل�شلحة بالنظر �إلى �شمولها �إلى: كلية وجزئية .

ر�بعا: تخت�ض �مل�شلحة �ل�شرعية باأربع خ�شائ�ض:
1- �أن تقدير كون �ل�شيء م�شلحة �أمر مبني ـ يف �لغالب ـ على �لظن؛ �إذ �لقطع نادر .

2- �أن �ملعترب يف وجود �مل�شلحة رجحان جانب �ل�شالح على �لف�شاد، وذلك �أن متح�ض �مل�شلحة 
وحدها دون ممازجة �ملف�شدة لها �أمر عزيز .

3- �أن �عتبار �مل�شلحة �أمر متفق عليه بني �لعقالء، ومركوز يف �لفطرة .
4- �أن م�شلحة �لدين مقدمة على ما �شو�ها من �مل�شالح .

خام�شا: يظهر جليا �عتبار �مل�شلحة �ل�شرعية يف ثالث قو�عد و�أدلة �أ�شولية، وهي: �مل�شالح �ملر�شلة، 
و�شد �لذر�ئع و�ل�شرورة �ل�شرعية، و�إلى هذه �مل�شائل �لثالث ُيرّد فقه �ملو�زنات .

�شاد�شا: لقاعدة �مل�شلحة �أثر ظاهر يف كثري من �لتطبيقات �ملعا�شرة، فمن ذلك: �أن �لأطباء يدفعون 
�أعظم �ملر�شني بالتز�م بقاء �أدناهما، ويجلبون �أعلى �ل�شالمتني و�ل�شحتني ول يبالون بفو�ت �أدناهما .
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ثبت امل�شادر واملراجع 

- �لإحكام يف �أ�شول �لأحكام ل�شيف �لدين �لآمدي )631 هـ( تعليق �ل�شيخ عبد �لرز�ق عفيفي، ط2 
�ملكتب �لإ�شالمي بريوت 1402 هـ .

- �أحكام �لقر�آن لأبي بكر �لر�زي �جل�شا�ض، حتقيق حممد �ل�شادق قمحاوي، د�ر �إحياء �لرت�ث 
�لعربي بريوت 1405 هـ .

- �لأ�شباه و�لنظائر لتاج �لدين �ل�شبكي )771 هـ( حتقيق عادل عبد �ملوجود وعلي عو�ض د�ر �لكتب 
�لعلمية بريوت ط1 1411 هـ .

ط1  بريوت  �لعلمية  �لكتب  ود�ر  �ملكرمة  مكة  �لباز  د�ر  )911هـ(  لل�شيوطي  و�لنظائر  �لأ�شباه   -
1399هـ .

- �لأ�شباه و�لنظائر لبن جنيم �حلنفي )970هـ( د�ر �لكتب �لعلمية بريوت 1400 هـ .
- �إعالم �ملوقعني لبن �لقيم )751هـ( تعليق طه �شعد د�ر �جليل بريوت 1973م .

- �لعت�شام لل�شاطبي د�ر �ملعرفة بريوت 1405 هـ .
- �إغاثة �للهفان من م�شايد �ل�شيطان لبن �لقيم )751هـ( حتقيق حممد حامد �لفقي د�ر �ملعرفة 

بريوت .
- �قت�شاء �ل�شر�ط �مل�شتقيم لبن تيمية حتقيق د . نا�شر �لعقل ط 1 1404 هـ .

- �أني�ض �لفقهاء يف تعريفات �لألفاظ �ملتد�ولة بني �لفقهاء لل�شيخ قا�شم �لقونوي )978هـ( حتقيق 
د. �أحمد �لكبي�شي ط1 د�ر �لوفاء جدة 1406 هـ .

�لأوقاف  وز�رة  ط2  �لأ�شقر  وعمر  �لعاين  �لقادر  عبد  ت  )794هـ(  للزرك�شي  �ملحيط  �لبحر   -
بالكويت 1413 هـ .

�لباز مبكة  �لعلمية، بريوت، توزيع د�ر  �لكتب  �لبغد�دي )ت463ه( د�ر  - تاريخ بغد�د: للخطيب 
�ملكرمة.

- حتفة �لطالب مبعرفة �أحاديث خمت�شر �بن �حلاجب: لبن كثري )ت774ه( حتقيق عبد �لغني 
�لكبي�شي، �لطبعة �لأولى، د�ر حر�ء مبكة �ملكرمة )1406ه(.

�أحمد عثمان موؤ�ش�شة �لريان  �لتعيني يف �شرح �لأربعني لنجم �لدين �لطويف )716 هـ( حتقيق   -
بريوت، �ملكتبة �ملكية مبكة �ملكرمة ط1 1419 هـ .

�لكتب  د�ر  �ملي�ض ط1  �لدبو�شي )430 هـ( حققه خليل  زيد  لأبي  �لفقه  �أ�شول  �لأدلة يف  تقومي   -

حقيقة املصلحة وضوابطهاوأثر ذلك في فقه املوازنات
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العلمية 1421 هـ .
�لعلمية  �لكتب  د�ر  �ملنريية،  �لطباعة  �إد�رة  ت�شحيح  �لرب،  عبد  لبن  وف�شله  �لعلم  بيان  جامع   -

بريوت .
- جامع �لعلوم و�حلكم يف �شرح خم�شني حديثا من جو�مع �لكلم لبن رجب �حلنبلي، ط2 موؤ�ش�شة 

�لكتب �لثقافية بريوت 1410 هـ .
- حا�شية �لعطار على �شرح �ملحلي على جمع �جلو�مع د�ر �لكتب �لعلمية بريوت .

�ملبارك، ط1  مازن  د.  �لأن�شاري، حتقيق  زكريا  للقا�شي  �لدقيقة  و�لتعريفات  �لأنيقة  - �حلدود 
1411 هـ د�ر �لفكر �ملعا�شر بريوت لبنان .

- �حلكمة و�لتعليل يف �أفعال �هلل تعالى: للدكتور حممد ربيع �ملدخلي، �لطبعة �لأولى، مكتبة لينة 
دمنهور، )1409ه(.

- حلية �لأولياء وطبقات �لأ�شفياء لأبي نعيم �لأ�شبهاين د�ر �لكتب �لعلمية بريوت . 
- رحلة �حلج �إلى بيت �هلل �حلر�م لل�شيخ حممد �لأمني �ل�شنقيطي )1393 هـ( د�ر �ل�شروق جدة 

ط1 1403 هـ 
- �لروح: لبن �لقيم )ت751ه( د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت )1399ه(.

- رو�شة �لناظر وجنة �ملناظر لبن قد�مة )620هـ( �ملطبوع مع نزهة �خلاطر د�ر �لكتب �لعلمية .
لبن �لقيم )ت751ه( تقدمي د. حممد جميل غازي،  - ز�د �ملهاجر �إلى ربه “�لر�شالة �لتبوكية”: 

د�ر �ملدين جدة، )1406ه(.
- �شل�شلة �لأحاديث �ل�شحيحة و�شيء من فقهها وفو�ئدها: لالألباين، �لطبعة �لثانية، مكتبة �ملعارف 

�لريا�ض )1407ه(.
- �شل�شلة �لأحاديث �ل�شعيفة و�ملو�شوعة و�أثرها �ل�شيء يف �لأمة: لالألباين، �لطبعة �لثالثة، �ملكتبة 

�لإ�شالمية عمان ومكتبة �ملعارف �لريا�ض، )1406ه(.
- �شنن �بن ماجه )275 هـ( حتقيق وترقيم حممد فوؤ�د عبد �لباقي .

- �شرح تنقيح �لف�شول للقر�يف حققه طه �شعد ط1 1393هـ مكتبة �لكليات �لأزهرية بالقاهرة .
- �شرح �لع�شد �لإيجي على خمت�شر �بن �حلاجب: لالإيجي )ت756ه( معه حا�شية �لتفتاز�ين، 

�لطبعة �لثانية، �ملطبعة �لكربى �لأمريية ببولق، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت )1403ه(.
- �شرح �لقو�عد �لفقهية لل�شيخ �أحمد �لزرقاء ن�شقه د. عبد �ل�شتار �أبو غدة د�ر �لغرب �لإ�شالمي 

ط1 1403 هـ .
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�لبحث  مركز  حماد  ونزيه  �لزحيلي  حممد  د.  حتقيق  )972هـ(  للفتوحي  �ملنري  �لكوكب  �شرح   -
�لعلمي بجامعة �أم �لقرى مبكة �ملكرمة .

- �شرح خمت�شر �لرو�شة: للطويف )ت716ه( حتقيق د. عبد �هلل �لرتكي، �لطبعة �لأولى، موؤ�ش�شة 
الر�سالة، بريوت )1409ه(.

- �شفاء �لعليل يف م�شائل �لق�شاء و�لقدر و�حلكمة و�لتعليل: لبن �لقيم )ت751ه( د�ر �ملعرفة، 
بريوت.

- �شحيح �لبخاري د�ر �بن رجب ـ د�ر �بن �جلوزي بال�شعودية ط1 1425 هـ .
- �شحيح م�شلم د�ر �بن �جلوزي بال�شعودية ط1 1422 هـ .

- طبقات �ل�شافعية �لكربى: لبن �ل�شبكي )ت771ه( �لطبعة �لثانية، د�ر �ملعرفة، بريوت.
- علم �أ�شول �لفقه لل�شيخ عبد �لوهاب خالف، مكتبة �لدعوة �لإ�شالمية، �شباب �لأزهر .

�لقاهرة ط1  �لريان  د�ر  تيمية )728هـ( حتقيق حممد وم�شطفى عطا  �لكربى لبن  �لفتاوى   -
1408 هـ .

- �لفروق للقر�يف )684 هـ ( د�ر �ملعرفة بريوت .
و�لنحل”  “�مللل  وبهام�شه  )ت456ه(  �لظاهري  حزم  لبن  و�لنحل:  و�لأهو�ء  �مللل  يف  �لف�شل   -

لل�شهر�شتاين، د�ر �ملعرفة، بريوت )ت1403ه(.
660هـ( حتقيق د.  �ل�شالم )  للعز بن عبد  �لفو�ئد يف �خت�شار �ملقا�شد )�لقو�عد �ل�شغرى(   -

جالل �لدين عبد �لرحمن، ط1 مطبعة ال�سعادة 1409 هـ .
- �لقامو�ض �ملحيط للفريوز �أبادي )817 هـ( �ملوؤ�ش�شة �لعربية للطباعة و�لن�شر بريوت .

660هـ( حتقيق   ( �ل�شالم  عبد  بن  للعز  �لكربى(  )�لقو�عد  �لأنام  �إ�شالح  �لأحكام يف  قو�عد   -
د.نزيه حماد ود.عثمان �شمريية، ط1 د�ر �لقلم دم�شق 1421 هـ .

- قو�عد �لأ�شول ومعاقد �لف�شول ل�شفي �لدين �حلنبلي )739 هـ( حتقيق د. علي �حلكمي من 
مطبوعات جامعة �أم �لقرى مبكة �ملكرمة ط1 1409 هـ .

�ل�شعدي  �لرحمن  عبد  لل�شيخ  �لنافعة  �لبديعة  و�لتقا�شيم  و�لفروق  �جلامعة  و�لأ�شول  �لقو�عد   -
حققه د. خالد �مل�شيقح د�ر �بن �جلوزي بالدمام ط1 1421 هـ .

�أ�شول فخر �لإ�شالم �لبزدوي لعبد �لعزيز �لبخاري )730 هـ( د�ر �لكتاب  - ك�شف �لأ�شر�ر عن 
�لعربي بريوت 1394 هـ .

موؤ�ش�شة  هـ   1412 ط1  �مل�شري  وحممد  دروي�ض  عدنان  د.  قابله  )1094هـ(  للكفوي  �لكليات   -

حقيقة املصلحة وضوابطهاوأثر ذلك في فقه املوازنات



16181619

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

الر�سالة بريوت .
- ل�شان �لعرب لبن منظور )711هـ( د�ر �شادر بريوت .

�ملر�شية:  �لفرقة  عقيدة  يف  �مل�شية  �لدرة  �شرح  �لأثرية  �لأ�شر�ر  و�شو�طع  �لبهية  �لأنو�ر  لو�مع   -
�لطبعة  �شحمان،  بن  �شليمان  و�ل�شيخ  بطني  �أبا  �لرحمن  عبد  لل�شيخ  تعليقات  مع  )1188ه(  لل�شفاريني 

�لثانية، �ملكتب �لإ�شالمي )1405ه(.
- جمموع �لفتاوى لبن تيمية )728هـ( جمع �بن قا�شم مكتبة �لنه�شة مبكة �ملكرمة 1404 هـ .

- خمتار �ل�شحاح للر�زي )بعد 666هـ( ت حممود خاطر وحمزة فتح �هلل د�ر �لب�شائر موؤ�ش�شة 
الر�سالة بريوت 1405 هـ .

- خمت�شر �بن �للحام )803 هـ( �مل�شمى: �ملخت�شر يف �أ�شول �لفقه ت د/ حممد بقا مركز �لبحث 
�لعلمي بجامعة �مللك عبد �لعزيز كلية �ل�شريعة 1400 هـ .

- مد�رج �ل�شالكني بني منازل �إياك نعبد و�إياك ن�شتعني: لبن �لقيم )ت751ه( ر�جع �لن�شخة جلنة 
من �لعلماء باإ�شر�ف �لنا�شر، �لطبعة �لأولى، د�ر �حلديث، �لقاهرة )1403ه(.

- مذكرة �أ�شول �لفقه لل�شنقيطي )1393هـ( �ملكتبة �ل�شلفية باملدينة �ملنورة .
- �مل�شائل �خلم�شون يف �أ�شول �لدين: للفخر �لر�زي )ت606ه( حتقيق د. �أحمد حجازي �ل�شقا، 

�لطبعة �لأولى، �ملكتب �لثقايف، م�شر )1989م(.
- �مل�شتدرك على �ل�شحيحني للحاكم )405 هـ( ويف ذيله تلخي�ض �مل�شتدرك للذهبي د�ر �لفكر 

بريوت .
- �مل�شت�شفى للغز�يل )505هـ( مكتبة �جلندي م�شر .

�لدولية  �لأفكار  بيت  �لكرمي  �شهيب  �أبو  به  �عتنى  هـ(   241( حنبل  بن  �أحمد  �لإمام  م�شند   -
بالريا�ض 1422 هـ .

�ملكتبة  ط2  لل�شاعاتي،  د�ود  لأبي  �لطيال�شي  م�شند  ترتيب  يف  �ملعبود  منحة  �لطيال�شي:  م�شند   -
�لإ�شالمية بريوت 1400 هـ .

- �مل�شالح �ملر�شلة لل�شيخ حممد �لأمني �ل�شنقيطي )1393 هـ( من مطبوعات �جلامعة �لإ�شالمية 
باملدينة �ملنورة ط1 1410 هـ .

- �مل�شباح �ملنري يف غريب �ل�شرح �لكبري للفيومي )770هـ( �ملكتبة �لعلمية بريوت .
�ل�شلفي،  حمدي  حتقيق  )ت794ه(  للزرك�شي  و�ملخت�شر:  �ملنهاج  �أحاديث  تخريج  يف  �ملعترب   -

�لطبعة �لأولى، د�ر �لأرقم �لكويت، )1404ه(.
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�لكتب  د�ر  �لأولى،  �لطبعة  �ملي�ض،  خليل  تقدمي  )ت436ه(  للب�شري  �لفقه:  �أ�شول  يف  �ملعتمد   -
العلمية، بريوت )1403ه(.

- �ملعجم �لو�شيط �إخر�ج د. �إبر�هيم وجماعة م�شطفى �ملكتبة �لإ�شالمية با�شتانبول .
- �ملغني لبن قد�مة )620 هـ( مكتبة �جلمهورية �لعربية .

- مفتاح د�ر �ل�شعادة ومن�شور ولية �لعلم و�لإر�دة لبن �لقيم )751 هـ( مكتبة حممد علي �شبيح 
م�شر د�ر �لعهد �جلديد .

- �مللل و�لنحل: لل�شهر�شتاين )ت548ه( مطبوع بهام�ض “�لف�شل” لبن حزم، �نظر: “�لف�شل” 
لبن حزم من هذ� �لثبت.

- �ملنثور يف �لقو�عد للزرك�شي )794 هـ( ت د/ تي�شري فائق م�شورة عن �لطبعة �لأولى 1402 هـ .
- �ملنهاج: منهاج �لو�شول يف معرفة علم �لأ�شول: للبي�شاوي )ت685ه( �ملطبوع مع “�لبتهاج” 

علق عليه �شمري �ملجذوب، �لطبعة �لأولى، عامل �لكتب )1405ه(.
- منهاج �ل�شنة �لنبوية لبن تيمية )728 هـ( حتقيق د. حممد ر�شاد �شامل مكتبة �بن تيمية بالقاهرة 

ط2 1409 هـ .
�ل�شنقيطي )1393 هـ( من مطبوعات  �لأمني  لل�شيخ حممد  �لإ�شالمي وحكمته  �لت�شريع  - منهج 

�جلامعة �لإ�شالمية باملدينة �ملنورة ط2 .
- �ملو�فقات لل�شاطبي )790هـ( �شرح وتعليق �ل�شيخ عبد �هلل در�ز �ملكتبة �لتجارية �لكربى مب�شر 

ط2 1395هـ .
- �ملو�قف يف علم �لكالم: لالإيجي )ت756ه( عامل �لكتب، بريوت، د�ر �لباز مكة �ملكرمة.

�جلوزي  �بن  د�ر  �حللبي  علي  له  قدم  �لأثري )606هـ(  لبن  و�لأثر  �لنهاية يف غريب �حلديث   -
بالدمام ط2 1423 هـ .

�لبورنو مكتبة �ملعارف بالريا�ض  �لكلية للدكتور حممد �شدقي  �لفقه  �إي�شاح قو�عد  - �لوجيز يف 
ط2 1410 هـ .

حقيقة املصلحة وضوابطهاوأثر ذلك في فقه املوازنات



PB1621

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

رة في 
ِّ
اعمة والمؤث بات الدَّ

َّ
 في أهمِّ المتطل

ٌ
»قراءة

تكوين فقه الموازنات«

د. عبد �حلكيم �أحمد عمر �أبوزيان

�أ�ستاذ م�ساعد

رئي�س ق�سم �لّدر��سات �لإ�سالمية بكلية �لآد�ب بجامعة م�سر�تة

دولة ليبيا
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مقّدمة

احلمُد هلل وكفى، و�صالٌم على عباده الذين ا�صطفى، وبعُد:
يف  الكتابة  اإلى  املنّغ�صات  من  والعديِد  الّتحّديات،   من  بالكثري  املليَء  واقَعنا  نغالُب  ونحُن  اأحوجنا  فما 
ريعُة  ديد الذي ياأخُذ باأيدينا اإلى اآفاق عالية، ومعامل �صامقة  ر�صمتها ال�صَّ هذا الفقه العزيز، والعلم ال�صَّ
الإ�صالمية وهي تختطُّ للعاملني تلك اخلطوَط العري�صَة البّينَة، التي تلتفُّ حوَلها جزئّياُت وتفا�صيُل التَّكاليف 
رعّية يف تناغم متَقن، وان�صجام متكامل، َيرجُع فيه الفرُع اإلى الأ�صل، ويوؤوُب فيه املثاُل اإلى القاعدة،  ال�صَّ
وين�صجُم فيه الّن�صُّ مع املق�صد، وتف�صي فيه البداياُت الّر�صيدُة اإلى الّنهايات ال�ّصديدة؛ ذلك هو �صراُط 
وا�صتباه  الأمور،  تزاحم  عند  �صالمتها  و�صامُن  الأّمة،  ُم  ُمعت�صَ وهو  �صيُد،  الرَّ املنهُج  وهو  امل�صتقيم،  اهلل 

الّنوازل، وت�صابك الأولويَّات .
ٍة ونحن جنتاُز هذه املرحلَة الّدقيقَة من تاريخنا العربّي والإ�صالميِّ اإلى العتبار  نا بحاجة ما�صَّ اإنَّ
بفقه املوازنات، وفقه ماآلت الأقوال والأفعال والّت�صّرفات، وتتبُّع ال�ّصنن الكونّية يف الّتغيري اإلى الأف�صل، 
نحَو  طريَقها  تاأخُذ  وهي  وتر�صيدها  الأح�صن،  اإلى  احل�صن  من  الأّمة  ترحيل  يف  الأولوّيات  فقه  والتما�ص 

الأف�صل يف اأبواب اخلريات، والّنهو�ص لبتناء ح�صارٍة وا�صحة املعامل، مكتملة القواعد.
ة العلَم الذي  ة يف كلِّ زماٍن ومكان ا�صرتط الأئّمُة فيمن يتولَّى هدايَة الأمَّ ولأجل الّنهو�ص بالأمَّ
الذي يدرُك به مقا�صَد ال�ّصرع، والفهَم الذي ينرُي له واقَع احلياة، وامللكَة التي يتح�ص�ص بها مواطَن التنّزلت 
والّتطبيقات، واليقظَة التي يك�صف بها عن ماآرب الّنا�ص، وحيل امل�صتفتني، والكفايَة التي حتوُل بينه وبني اأن 
فقة  ُة، واحلاَل التي تدفُعه اإلى اخل�صية، ومراقبة اهلل ـ عّز وجلَّ ـ وال�صَّ مي�صغه العاّمُة اأو يتمندَل به اخلا�صَّ

على نف�صه مما هو ُمقِدٌم عليه.
ومن َثمَّ فاإنَّ جمموَع ما ذكرُت ي�صُعنا بني يدْي عامِل فقيٍه وداعيٍة ُم�صِلٍح ي�صُع الأموَر يف ن�صابها، 
َمَلَكَته، وي�صتجمُع فيها كلَّ  رع ل الهوى ما يرُد عليه من حوادَث ونوازَل ي�صتدعي فيها  ال�صَّ ويوازُن مبعيار 

رعّي، وفق مراد اهلل ـ عزَّ وجلَّ ـ. ه لإدراك احلكم ال�صَّ حوا�صِّ
ـ  رحمه اهللـ   وهو ي�صُف اخلو�َص يف هذا املجال من الجتهاد، وفَق ما ي�صتدعيه  اطبيُّ وكما قال ال�صَّ
ُموُد  ْعُب امْلَْوِرد، اإل اأنَّه َعْذُب املذاق، َمْ فقُه املاآلت، واملوازنة بني امل�صالح واملفا�صد: »هو جماٌل للمجتهد �صَ

رة في تكوين فقه املوازنات اعمة واملؤثِّ قراءٌة في أهمِّ املتطلَّبات الدَّ
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، جاٍر على مقا�صد ال�صريعة«)1(.     الِغبِّ
امق، الذي  ول�صُت يف هذه الورقة املوجزة ب�صدد الإطناب يف التَّدليل على هذا املنهج الّرّباين ال�صَّ
ر�صالتها  لتبليغ  الأخرى؛  واحل�صارات  الأمم  مع  الّتوا�صل  اإلى ج�صر  �صتعرُب  فاإّنها  الأّمُة  به  اأخذت  ما  اإذا 
العباد يف دينهم ودنياهم، ومعا�صهم ومعادهم، وامل�صاهمة بفاعلّية يف عمارة  اخلالدة، وحتقيق م�صالح 
الكون، والق�صاء على مظاهر الّتخّلف والفو�صى والنفالت، وتاأمني احلقوق الأ�صا�صّية يف التَّبادل ال�ّصلمي 

للمعرفة بني اأطياف الأّمة الواحدة.
اعمة واملوؤّثرة يف تكوين فقه املوازنات:  وفيما يلي قراءٌة يف املالمح الدَّ

ُة و�لفقهية. ًل: �ملتطلَّباُت �لعلميَّ �أوَّ

�ص، واعتداٍل يف الفهٍم ، ومَلكٍة  ل �صكَّ اأنَّ التَّكوين العلميَّ املتوازن مبا يحمُله من ر�صوخ يف الّتخ�صُّ
ٍر  بالواقع واحلياة؛ ل �صكَّ اأّن كلَّ ذلك ُي�صهُم يف بلورة �صخ�صيَّة  ف�ص، مع التب�صُّ يف التَّدبري، و�صكينٍة يف النَّ

فقهيَّة متوازٍنة تنعك�ُص اآثاُرها وُروؤاها على الفكر واحلياة واملجتمع.
اعيُة  والدَّ املجتهُد  العامُل  اها  يتبنَّ التي  املواقف  على  املتوازنُة  ُة  املو�صوعيَّ وؤيُة  الرُّ تنعك�َص  ولكي 

املُ�صلح، فال بدَّ اأن تتوافر فيه املوا�صفاُت الّتالية:
�صيد. ين والفهم الرَّ ُة الفقه يف الدِّ يَّ اأهمِّ

ق يف الفهم. والذي يعني اجلمَع بني الّتمّكن يف العلم، والتعمُّ
يء والفهُم له«. فالفقه ـ كما ت�صرُي كتب اللغة ـ يعني:«العلُم بال�صَّ

�ُص على  ُد، املوؤ�صَّ  فاإنَّ العلَم وحده ل يكفي يف تقرير فقه املوازنات، حتَّى ي�صاَف اإليه الفهُم اجليِّ
ل والّتجربة واعتبار املاآل، فالفهم  ين، واملبنيُّ على احلكمة والتعقُّ نٍة من الفقه يف الدِّ الإحاطة باأمناٍط معيَّ

اإذن هو �صيٌء زائٌد عن العلم.
ال�صحيح من  يعقُد يف اجلامع  اإ�صماعيل ت:256هـ()2(  بن  كالبخاريِّ )ممد  اإمامًا  ولذا جنُد 
ين( ثمَّ يعقُد بعده مبا�صرًة)باب: الفهُم يف العلم(كما  كتاب العلم )باب: من يرد اهلُل به خريًا يفقهه يف الدِّ

ائرة بالإ�صارة اإلى اأهّمّية ارتباط العلم باحلكمة، فقال: )باب: الغتباط يف العلم واحلكمة()3(. اأكمل الدَّ

)1( املوافقات يف اأ�صول ال�صريعة لل�ّصاطبي195/4،  تعليق: عبد اهلل دراز، �صبط واعتناء: ممد عبد اهلل دراز، دار 
املعرفة، بيوت، ط: بال. 

)2( طبقات ال�صافعية الكربى لل�صبكي 2 / 2، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية. 
)3( انظر �صحيح البخاري/22، الأبواب:13 ـ 14 ـ 15 كتاب العلم، اعتناء: ممد ممد حجازي،  موؤ�ص�صة املختار 
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ُه يف دين اهلل من جمع بني العلم   وهو ي�صرُي ـ بال �صكٍّ ـ اإلى جماع ما يجُب اأن يكون عليه املتفقِّ
والفهم من احلكمة وح�صن الّتدبري، وهو الذي يعنيه ـ �صلَّى اهلُل عليه واآله و�صّلم ـ بقوله: »من يرد اهلُل به 

هه يف الّدين«)4(. خريًا ُيفقَّ
ُه فيه،  ُم للعلم هو التَّفقُّ ال)علي بن خلف ت: 449هـ( ـ عقب احلديث الثَّاين ـ : =التَّفهُّ قال ابُن بطَّ
: واهلِل ما عنَدنا اإل كتاُب اهلل، اأو فهٌم اأُعِطَيُه رجٌل موؤمٌن، فجعل  ول يتمُّ العلُم اإلَّ بالَفهم، وكذلك قال عليٌّ

الفهَم درجًة اأخرى بعد حفظ كتاب اهلل؛ لأنَّ بالفهم له َتِبنُي معانيه واأحكاُمه. 
ن ل فهَم له بقوله: » ربَّ حامل فقٍه ل فقه له »، وقال  وقد نفى  ـ �صلَّى اهلُل عليه و�صلَّم  ـ العلَم عمَّ
القلوب، يعني بذلك: فهَم  نوٌر ي�صُعه اهلُل يف  ا هو  واإمنَّ واية،  الرِّ العلُم بكرثة  لي�ص  179هـ()5(:  مالٌك)ت: 

معانيه وا�صتنباَطه)6(.
، وهو ا�صرتاط اجتماع الفهم مع احلفظ ، والفقه  بويِّ الإ�صارُة اإلى هذا املعنى املهمِّ ولقد جاء يف احلديث النَّ
ا �َصْيئًا َفَبلََّغُه َكَما �َصِمَع، َفُربَّ ُمَبلٍَّغ  َر اهلُل اْمَرءًا �َصِمَع ِمنَّ مع النَّ�ص، حيث قال ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ : »َن�صَّ

 . )
8
( اأي: »ملا ُرزق من جودة الفهم ، وكمال العلم واملعرفة »)

7
اأَْوَعى ِمْن �َصاِمع «)

رّدها، وتقدمي  الكثريين على  اأ  وال�صتعجاَل يف طلب معانيها قد جرَّ رعّية،  ال�صَّ للنَّ�صو�ص  الفهِم  قلَّة  فاإنَّ 
لوها يف غري موردها.  روها تف�صريًا خاطئًا، ونزَّ اأي عليها، اأو انحرفوا يف فهمها وتطبيقها، حيث ف�صَّ الرَّ

ي والعقل؛ بل  ليل والنَّ�صِّ اإلى الهوى والتَّ�صهِّ رورة الهروَب من الدَّ اأُيـ  ل كما يعتقُد البع�ُصـ  ل يعني بال�صَّ والرَّ
قد يكوُن الت�صبَُّث املفِرَط، والتَّيبُّ�َص املباَلَغ فيه، واجلموَد يف قراءة النَّ�صِّ وفهِمه، والّتمحُور حوَله.

والفهُم اجلّيُد للنَّ�صِّ ل يكوُن باإدراك معناه فقط، بل بُح�صِن تنزيِله يف مو�صعه زمانًا ومكانًا، وما يرتّتُب 
على ذلك عاقبًة وماآًل.

للن�صر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، �صنة:1431هـ. 
)4( رواه البخاري يف اجلامع ال�صحيح/22، رقم: 71، كتاب: العلم، باب: من يرد اهلُل به خريًا يفقهه يف الّدين، وم�صلم 

يف اجلامع ال�صحيح /494، برقم: 1037، دار ابن رجب، الطبعة الأولى، �صنة: 1422هـ.
)5( �صجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، ملحمد خملوف27/1، رقم: 1، دار الكتاب العربي، بريوت، �صنة: 1349 هـ .

)6( �صرح ابن بطال على �صحيح البخاري141/1، حتقيق: م�صطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 
الطبعة الأولى، �صنة: 1424هـ. 

)7( رواه الرتمذي 5 / 33 ، رقم: 2657، وقال: ح�صٌن �صحيح. قال املناوي يف التي�صري)6 / 349(: اإ�صناده �صحيح. 
)8( التي�صري للمناوي 6/ 349، حتقيق: د. م�صطفى ممد الّذهبّي، دار احلديث،الطبعة الأولى، �صنة: 1421هـ.  

رة في تكوين فقه املوازنات اعمة واملؤثِّ قراءٌة في أهمِّ املتطلَّبات الدَّ
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جُل  (: » َولُيعَلْم اأنَّ الإكثار من َكْتب احلديث وروايته، ل ي�صري به الرَّ
9
يقول اخلطيب البغدادي)ت: 463هـ()

 . )
10

ه، با�صتنباط معانيه، واإنعام التَّفكري فيه ») ا يتفقَّ فقيهًا، واإمنَّ
غلبكم  ما  وتعلَّمتموه  احلديَث  هُتم  تفقَّ اأنَّكم  لو   « احلديِث:  لأ�صحاِب  ( يقول 

11
197هـ() وكيٌع)ت:  وكان 
 . )

12
اأي . . ») اأ�صحاُب الرَّ

ُة الفقهيَّة. املتطلَّباُت العلميَّ
رات املعينة على  َن من اإدراك كلِّ املوؤثِّ ين والفهم الّر�صيَد ي�صتدعي الّتمكُّ م فاإنَّ الفقه يف الدِّ وبناًء على ما تقدَّ

�صناعة فقه املوازنات.
رة يف احلكم تاأ�صياًل وتنزياًل،   فال ميكُن ال�صتجابُة للواقع، ول تفعيُل النُّ�صو�ص اإلَّ بالإملام بكلِّ املحاور املوؤثِّ
ين، املرتبِط باحلياة، واملعترِب بالواقع، واإلَّ �صارت الأحكاُم  ه يف الدِّ نا من التَّفقُّ وهو ما ي�صتدعي منطًا معيَّ
ُن يف جمموعه روؤيًة متوازنًة،  ين يكوِّ وُع من الفقه يف الدِّ يف ن�صوز عن احلياة، وت�صادم مع الواقع، وهذا النَّ
رعّي واإم�صائه، وت�صمُن �صرَي  بة على نفاذ احلكم ال�صَّ ُر كلَّ التَّداعياِت املرتتِّ ت�صتجيُب حلركة احلياة، وتقدِّ

ولة نحَو الأف�صل. الفرد واملجتمع والدَّ

رة يف تكوين فقه �ملو�زنات: ًل: �ملُتطلَّبات �لعلمّية و�لفقهيَّة �ملوؤثِّ �أوَّ

�أ ـ فقه �مل�سالح و�ملفا�سد.

ائبُة يف باب امل�صالح واملفا�صد هي التي تدفُع املرَء اإلى اختيار الأف�صل عند الّتعامل  املوازنُة ال�صَّ
بني  اأو  متزاحمني،  اأو خريْين  �صّرين متالزمني،  بني  الختيار  كان ذلك يف  �صواء  وازل،  والنَّ مع احلوادث 
جيح يف ذلك كلِّه  ، وامل�صلحُة واملف�صدُة، ولكن ل بّد من اأن يكون م�صدُر الرتَّ رُّ م�صاألة تنازعها اخلرُي وال�صَّ

َق ل الوهم. ة، والتَّحقُّ ال�ّصرَع ل الهوى، وامل�صلحَة العاّمَة ل اخلا�صَّ
اإذا مل يكن له اعتباٌر بفقه امل�صالح واملفا�صد فال ي�صعُفه الأخُذ بفقه املوازنات، لفقده  والفقيه 

َر الكامَل للماآل الذي ينتهي اإليه احلكم. التَّ�صوَّ
ٌة على رفع احلرج عن العباد، وحتقيق م�صالح الأنام يف  ارع يف جمملها مبنيَّ ذلك اأنَّ اأحكاَم ال�صَّ

)9( وفيات الأعيان 4/ 141، رقم: 552، لبن خلكان، حتقيق: د . اإح�صان عبا�ص، دار �صادر، بريوت، ط: بال.
)10( الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي2/ 159، حتقيق: عادل العزازي، دار ابن اجلوزي، الطبعة الأولى، �صنة: 

1417هـ.  
)11( هدية العارفني لإ�صماعيل با�صا البغدادي500/2، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان، ط: بال، وبدون تاريخ. 

)12( الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي2 / 162،  
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خ�ص والبدائل  ريعة الإ�صالمية، التي متيَّزْت ب�َصنِّ الرُّ املعا�ص واملعاد؛ ولذا كان التَّي�صرُي من اأهمِّ مظاهر ال�صَّ
عة يف دينهم ودنياهم. ا�ص، ودفعًا للمفا�صد املتوقَّ والّتخفيفات وال�صتثناءات تلبيًة حلاجة النَّ

املفا�صد  وتعطيِل  وتكميِلها  امل�صالح  بتح�صيِل  جاءت   « ـ:  الإ�صالم  �صيُخ  يقوُل  كما  ـ  ريعة  فال�صَّ
اأدناهما، وتدفُع  بتفويِت  اأعظَم امل�صلحتنْي  ُل  ين، وحت�صِّ رَّ ال�صَّ ُح خرَي اخلريين، و�صرَّ  واأنَّها ترجِّ وتقليلها، 

اأعظَم املف�صدتني باحتماِل اأدناهما..«)13(.
يقول ابُن القيم ـ رحمه اهلل ـ حتت عنوان:« بناء ال�صريعة على م�صالح العباد يف املعا�ص واملعاد« 
اأوجب من احلرج  ريعة  ال�صَّ ا وقع ب�صبب اجلهِل به غلٌط عظيٌم على  فع جدًّ النَّ يقول: » هذا ف�صٌل عظيُم 
ريعة الباهرَة التي يف اأعلى ُرَتب امل�صالح ل تاأتي به؛ فاإنَّ  ة وتكليِف ما ل �صبيَل اإليه ما ُيعلُم اأنَّ ال�صَّ وامل�صقَّ
كلُّها،  ورحمٌة  كلُّها  واملعاد، وهي عدٌل  املعا�ص  العباد يف  وم�صالح  احِلَكم  واأ�صا�صها على  مبناها  ريعة  ال�صَّ
ها، وعن  اإلى �صدِّ حمة  الرَّ اإلى اجلْور، وعن  الَعدل  كلُّها، فكلُّ م�صاألٍة خرجْت عن  كلُّها، وحكمٌة  وم�صالُح 
ريعُة  اأويل، فال�صَّ ريعة واإْن اأُدخلت فيها بالتَّ امل�صلحة اإلى املف�صدة، وعن احلكمة اإلى العبث، فلي�صت من ال�صَّ
الُة عليه، وعلى �صدق ر�صوله ـ �صلَّى  عدُل اهلل بنَي عباده، ورحمُته بنَي خلقه، وظلُّه يف اأر�صه، وحكمُته الدَّ

اهلل عليه و�صّلم ـ اأمتَّ دللة واأ�صدَقها..«)14(.

ريعة و�لتمّكن منها. ب ـ فقه مقا�سد �ل�سَّ

نْي، وهما: اطبيَّ ي�صيُف اإلى �صرائط املفتي  و�صفني مهمَّ ولذلك نرى الإماَم ال�صَّ
ريعة على كمالها. ًل: فهم مقا�صد ال�صَّ اأوَّ

ن من ال�صتنباط بناًء على فهمه فيها)15(. ثانيًا: التَّمكُّ
ارع لها تاأتي على ثالث مراتب: ومن املعلوم اأنَّ م�صالح العباد من حيث و�صُع ال�صَّ

ُة عليها. نيويَّ ُة والدُّ ينيَّ ا�ص الدِّ ُف حياُة النَّ روريَّات التي تتوقَّ الأولى: ال�صَّ
ا�ُص لرفع احلرج عنهم دون تهديد حياتهم. والثانية: احلاجيَّات: التي يحتاُجها النَّ

والإبداعيِّ  الأخالقيِّ  اجلانب  يف  ي  قِّ والرتَّ العادات،  مبحا�صن  الأخُذ  بها  ويق�صُد  التَّح�صينيَّات:  والثالثة: 
. واحل�صاريِّ

ة  ، ول ي�صحُّ النَّظُر اإلى الأدلَّة اجلزئيَّة من الكتاب وال�صنَّ ُة التي لي�ص فوقها كلِّيٌّ اُت احلقيقيَّ وهذه هي الكليَّ

)13( جمموع الفتاوى لبن تيمية48/20)املجلد العا�صر(. 
)14( اإعالم املوقعني لبن القيم3/3. 

)15( املوافقات105/4.

رة في تكوين فقه املوازنات اعمة واملؤثِّ قراءٌة في أهمِّ املتطلَّبات الدَّ
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والإجماع والقيا�ص، وما يتعّلق بها من املباحث دون اعتبار لهذه الكليَّات ومدى ان�صجامها مع تلك الأدلَّة 
اعيُة امل�صلُح توازَنه يف طريق اإ�صابة احلّق. اجلزئيَّة، واإلَّ اأخطاأ العامِلُ املفتي، والدَّ

ثمَّ بني ال�صاطبيُّ ـ رحمه اهلل ـ اأنَّ املجتهَد اإذا بلغ مبلغًا فهم عن ال�صارع فيه ق�صَده يف كلِّ م�صاألة من م�صائل 
له منزلة اخلليفة للنبي ـ �صلَّى اهلل  بب يف تنزُّ ريعة، ويف كلِّ باب من اأبوابها، فقد ح�صل له و�صٌف هو ال�صَّ ال�صَّ

عليه و�صلَّم  ـ يف التَّعليم والفتيا، واحلكم مبا اأراه اهلل ـ تعالى ـ )16(.

جـ ـ فقه �لو�قع و��ست�سعار حاجات �لّنا�س و�أحو�لهم.

املتوافقة مع  رع  ال�صَّ الأموَر مبوازين  ، وهو يزُن  اإ�صابة احلقِّ اإلى  املرُء  ـ كي ي�صل  رورّي  ال�صَّ من 
ا�ص  ة، لي�صت�صعَر اآماَل النَّ احلكمة والعقل، وح�صن الأداء والتَّ�صّرف ـ اأن يعي�ص الواقع، ويختلط باحلياة العامَّ
لت ما ي�صدُره  واآلَمهم، ويْكتنه اأحواَلهم، ويقَف على حاجاتهم وعوائدهم، لي�صبط بذلك م�صار التهيئة لتنزُّ

من اأحكام زمانًا ومكانًا، وواقعًا وماآًل، واإّل تعّر�ص الّنا�ُص للم�صّقة، والنُّفو�ُص للنُّفرة، واحلياُة للعَنت.   
ريعة واأ�صرارها، وامل�صتقرئ للواقع بُبعد النَّظر،  ع بحَكم ال�صَّ وبروح العامل  الفقيه املعا�صر املت�صبِّ
م بعد اأ�صطٍر من هذه الكلمات اجلامعة، واجلَمل املاتعة ـ املذكورِة اآنفًا ـ  عن  ث ابُن القيِّ واعتبار املاآل، يتحدَّ

م�صاألة طاملا اأكرَث بع�ُص الّنا�ص اخلو�َص فيها، مع جهل بع�صهم بفقه احلال واملاآل. 
بيَّ ـ �صّلى اهلُل عليه و�صّلم ـ فر�ص �صدقَة الفطر  يقوُل ـ رحمه اهلُل ـ عن �صدقة الفطر: » املثال الرابع: اأنَّ النَّ
اأقواتهم  اأقط، وهذه كانت غالَب  اأو �صاعًا من  اأو �صاعًا من زبيٍب،  اأو �صاعًا من �صعري،  �صاعًا من متر، 

باملدينة.
نُي،  ، اأو التِّ رُة، اأو الأرزُّ ا عليهم �صاٌع من قوتهم، كمن قوُتهم الذُّ ا اأهُل بلٍد اأو ملَّة قوتهم غرُي ذلك فاإمنَّ  فاأمَّ
مك اأخرجوا فطرَتهم من  اأو غري ذلك من احلبوب؛ فاإن كان قوُتهم من غري احلبوب كاللَّنب واللَّحم وال�صَّ
�صدُّ خلَّة  املق�صود  اإذ  ُيقاُل بغريه؛  الذي ل  واُب  ال�صَّ العلماء، وهو  قوُل جمهور  كائنًا ما كان، هذا  ُقوتهم 
قيق، واإن مل  امل�صاكني يوَم العيد وموا�صاُتهم من جن�ص ما َيقتاته اأهُل بلدهم، وعلى هذا فيجزُئ اإخراُج الدَّ
ه واإن كان اأنفَع للم�صاكني لقلَّة املوؤنة والُكلفة فيه، فقد  عام؛ فاإنَّ ا اإخراُج اخلبز والطَّ ي�صحَّ فيه احلديُث، واأمَّ
عام، ول �صيما اإذا كرُث اخلبُز  يكوُن احلبُّ اأنفَع لهم لطول بقائه، واأنَّه يتاأتَّى منه مال يتاأتَّى من اخلبز والطَّ
عاُم عند امل�صكني؛ فاإنَّه يف�صُد، ول ميكُنه حفُظه، وقد يقال ل اعتبار بهذا فاإن املق�صود اإغناوؤهم يف  والطَّ
ذلك اليوم العظيم عن التعر�ص لل�صوؤال كما قال النبي ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ اأغنوهم يف هذا اليوم عن 
العيد، بل كان  يوَم  اتِّخاذ الأطعمة  يعتادون  القوم مل يكونوا  املُخَرجة لأنَّ  الأنواع  ا ن�صَّ على  واإمنَّ امل�صاألة 

)16( امل�صدرال�صابق106/4.
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نة؛ ولهذا ملَّا كان قوُتهم يوَم عيِد النَّحر من حلوم الأ�صاحي اأُمروا اأن  قوُتهم يوَم العيد كقوتهم �صائَر ال�صَّ
اأو ملٍَّة عادُتهم اتخاُذ الأطعمة يوَم العيد جاز لهم، بل  بلٍد  اأهُل  يطعموا منها القانع واملعرّت، فاإذا كان 

ُي�صرُع لهم اأن يوا�ُصوا امل�صاكنَي من اأطعمتهم، فهذا متمٌل ي�صوُغ القول به »)17(.

د ـ فقه �لختالف:

َن  عوة والإ�صالح ؛ ول اأن يكوِّ اجلاهُل باختالف العلماء ل ُيعدُّ عاملًا، ول ميكنه اأن يت�صّدر لق�صايا العلم والدَّ
ُق بني الختالف امل�صروع والتَّفّرق املذموم، وما ُيحَتَمُل منه وما ل ُيحَتَمُل؛ لأنَّه  ًة متوازنًة، تفرِّ روؤيًة مو�صوعيَّ

قة.  ٍة موفَّ فاقُد القدرة على تقييم الأو�صاع، وت�صوُّر امل�صائل، ومعاجلة الأمور، وفق روؤيٍة �صرعيَّ
قال قتادُة)ت: 118هـ( )18(: » َمن مل يعرف الختالف، مل ي�صمَّ رائحة الفقه باأنفه »)19( . 

اأو قلَّد فيه غرَيه، فيكوُن  اإليه،  ا ذهب  اأ�صحُّ ممَّ اإلى ردِّ ما هو  ه  ُر اجلاهل بفقه الختالف قد يجرُّ وت�صدُّ
حينئٍذ ل جمال له يف املوازنة والختيار. 

ا�ص فاإن مل يكن  ا�ص، حتَّى يكون عاملًا باختالف النَّ قال عطاء)ت: 147هـ()20(: » ل ينبغي لأحٍد اأن يفتي النَّ
كذلك ردَّ من العلم ما هو اأوثُق من الذي يف يده«)21(. 

تني، وهما :  بة على اجلهل باختالف العلماء يف نقطتني مهمَّ ومن املمكن تلخي�ُص اأهمِّ الآثار املرتتِّ
الإحاطة  م  تقدُّ لعدم  نظرًا  تواجه احلياَة  التي  الق�صايا  الكثري من  والعجز عن معاجلة  الأفق،  �صيُق  ـ   1

بامل�صاألة، ومن َثمَّ فقداُن املوازنة يف تقدير الأمور. 
ه لكثري من م�صائل اخلالف املعتربة . 2 ـ ردُّ

عن فيه، وتبديعه، وتف�صيقه،  اأ اجلاهُل بخالف العلماء، وموارد اأدّلتهم بالتَّحامل على غريه والطَّ ا جترَّ ورمبَّ
ا تكفريه، وهو ما ُيفقُده الّتوازَن ـ كذلك ـ يف عالقته مع الآَخر.  بل ورمبَّ

وقد كان ال�ّصلف يعتنون بهذا الأ�صل، ويقفون عنده، ويعملون على وفقه. 

)17( اإعالم املوقعني لبن القيم11/3. 
)18(�صري اأعالم النبالء للّذهبي6 / 90 رقم: 746، حتقيق: مب الدين العمروي، دار القلم، بريوت، لبنان، بدون 

طبعة، وبدون تاريخ.
)19( جامع بيان العلم وف�صله لبن عبد الرب 2 / 814، رقم: 1520 ـ و�صنده �صعيف ـ حتقيق: اأبو الأ�صبال الزهريي، دار 

ابن اجلوزي، الريا�ص، اململكة ال�صعودية، الطبعة اخلام�صة، �صنة: 1422هـ.. 
)20( �صذرات الّذهب لبن عماد147/1. . 

)21( جامع بيان العلم وف�صله 2 / 816، رقم: 1524 . 
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اأنَّ اأ�صحاَب ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�صلَّم ـ مل  يقول عمُر بن عبد العزيز)ت:101هـ()22(: » ما اأحبُّ 
ٌة يقتدى بهم، ولو اأخذ رجٌل بقول اأحدهم  ا�ص يف �صيٍق، واإنَّهم اأئمَّ يختلفوا لأنَّه لو كان قوًل واحدًا، كان النَّ

كان يف �صعة »)23(.
العلم؛ كي  اأهل  الوقوف على خالف  اإلى  مِلحٍّ  ب�صكٍل  يحتاُج  املوازنات  اأنَّ اخلائ�ص يف فقه  نعلُم  ومن هنا 
ناٍت  ن من اإعماِل الأدلَّة، وتفعيِل النُّ�صو�ص، وتكوين روؤيٍة مو�صوعيَّة متكاملة، وفق ما ُيحيُط بها من مكوِّ يتمكَّ

رات. وموؤثِّ

ج:  هـ ـ فقه �لتَّدرُّ

اإليه  ا�ص على العلم والعمل بالتدّرج واحلكمة، كما ي�صرُي  َباينَّ بالذي يرّبي النَّ وقد نَعت العلماُء العامل الرَّ
ا ُكْنُتْم َتْدُر�ُصوَن( )24( .  ا ُكْنُتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب َومِبَ نَي مِبَ اِنيِّ قوله ـ تعالى ـ : )َوَلِكْن ُكوُنوا َربَّ

ا�ص ب�صغار العلم قبل كباره ، واملراد ب�صغار العلم ـ كما قال العلماء ـ : ما و�صح  ّبايِنُّ : الذي يرّبي النَّ فالرَّ
من م�صائله ، وبكباره : ما دقَّ منها .)25( 

بيل يف دعوته واإ�صالحه، ون�صحه  ى هذا ال�صَّ ول غرابة يف هذه التَّ�صمية التي اأطلقها علماوؤنا على من يتوخَّ
ا�ص يف  ي بالّر�صل يف دعوتهم ، وترغيب النَّ اأ�صِّ حيح املتوازن يف التَّ ريَق ال�صَّ ُل بالفعل الطَّ واإر�صاده ، لأنَّه ميثِّ
اخلري ، والنتقال بهم من مرحلٍة اإلى اأخرى، ورعاية ظروفهم واأحوالهم وا�صتعداداتهم، وخماطبتهم على 
قدر عقولهم ، وتنزيلهم املنزلة الالئقة بهم ، فاإنَّ ذلك كلَّه اأدعى لقبول احلّق والعمِل به، وتقريبه للقلوب 

والأفهام . 

و ـ فقه مر�تب تغيري �ملنكر:

رت فيه �صروطه من علماء  ة يف جمموعها ماأمورٌة �صرعًا بتغيري املنكر، فهو فر�ٌص كفائيٌّ يقوم به من توفَّ الأمَّ
ة ودعُمها ماّديًا  عرية يف الأمَّ ة ودعاتها، كما اأنَّه يتعنيَّ على ولة الأمور من امل�صلمني اإقامُة هذه ال�صَّ هذه الأمَّ

ومعنويًا. 
ومن �صروريَّات تاأ�صي�ص فقه املوازنات يف تغيري املنكر حفُظ املراتب التي ذكرها العلماُء ومراعاُتها، كْي ل 

)22( �صذرات الّذهب لبن عماد5/2. 
)23( جامع بيان العلم وف�صله 2 / 902 ، رقم : 1689 ـ ورجالُه ثقات ـ . 

)24( �صورة اآل عمران ، الآية : )78( . 
)25( فتح الباري 1 / 207 . 
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ُة اإلى منزلقات الفتنة واخلالف، والّتحارب وهذه املراتب هي :  تنزلق الأمَّ
ه.  املرتبُة الأولى: اأن يزول املنكر، ويخُلفه �صدُّ

املرتبُة الثَّانيُة: اأن يقلَّ املنكر، واإن مل يُزْل بجملته. 
املرتبُة الثَّالثُة: اأن يزول املنكر، ويخُلفه ما هو مثُله. 

ابعُة: اأن يزول املنكر، ويخُلفه ما هو �صرٌّ منه)26(.  املرتبُة الرَّ
يف  ا  اأمَّ اجتهاد،  ملُّ  الثَّالثة  املرتبة  ويف  م�صروٌع،  الأوليني  املرتبتني  يف  املنكر  فتغيري   « م:  القيِّ ابُن  قال 

م »)27(. ابعة: فهو مرَّ الرَّ
ثمَّ نقل عن �صيخه ابن تيمية قوَله: » مررُت اأنا وبع�ُص اأ�صحابي يف زمن التَّتار بقوٍم منهم ي�صربون اخلمر، 
م اهلُل اخلمر لأّنها ت�صدُّ عن ذكر اهلل وعن  ا حرَّ فاأنكر عليهم من كان معي، فاأنكرُت عليه وقلُت له: اإمنَّ

ة، واأخِذ الأموال فدْعهم«)28(.  يَّ رِّ هم اخلمر عن قتل النُّفو�ص و�صبي الذُّ ال�صالة وهوؤلء ي�صدُّ
تاأ�صي�ص  الفتنة، وعا�صمٌة لها من الفرقة، وُم�صِهمٌة يف  ة من   وهذه املراتُب هي يف حقيقتها �صامنٌة لالأمَّ
ة والإكراه. ج، البعيِد عن التَّعنيف وا�صتعمال القوَّ لم الأهلّي، والتَّغيري املتدرِّ التَّوازن املجتمعي، وحتقيق ال�صِّ

ز ـ فقه �لأولوّيات:

اأ�صا�ُص هذا املنهج يف �صرورة مراعاة الأولوّيات هو:« اأنَّ القيم، والأحكام والأعمال والتَّكاليف متفاوتٌة يف 
 ، الأ�صليُّ ومنها  ال�صغري،  ومنها  الكبري،  واحدٍة، فمنها  كّلها يف مرتبٍة  ولي�صت  بليغًا،  تفاوتًا  ارع  ال�صَّ نظر 

، ومنها الأركان، ومنها املكّمالت »)29(.  ومنها الفرعيُّ
ارع احلكيم  ريعة، يجد الكثري منها يرّكـز على اهتمام ال�صَّ وهذا اأمٌر ل ينكره اأحٌد، ولعلَّ املتتّبع لن�صو�ص ال�صَّ

مبراتب الأحكام، واعتداده بتفاوتها، ومن اأمثلة ذلك: 
َراِم َكَمْن َءاَمَن باهلِل واْلَيْوِم الِخِر َوَجاَهَد يِف  اجِّ َوِعَماَرَة امْلَ�ْصِجِد احْلَ اأ ـ  قوُله ـ تعالى ـ: »اأََجَعْلُتْم �ِصَقاَية احْلَ
امِلنَي الِذيَن اآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف �َصبيِل اهلل  �َصِبيل اهلل ل َي�صتُوون عنَد اهلل َواهلُل ل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

ْنُف�ِصِهْم اأَْعَظُم َدرَجًة ِعنَد اهلِل َواأُولئَك ُهُم اْلَفائُزوَن«)30(.  باأَْمَواِلِهْم َواأَ

)26( اإعالم املوقعني 2 / 14=15 . 
)27( امل�صدر ال�صابق . 

)28( اإعالم املوقعني 2/ 15 . 
)29( يف فقه الأولويات للقر�صاوي/ 9 ، املكتب الإ�صالمي، بريوت، الطبعة الأولى، �صنة: 1420 هـ. 

)30( �صورة التوبة: 19 =20. 

رة في تكوين فقه املوازنات اعمة واملؤثِّ قراءٌة في أهمِّ املتطلَّبات الدَّ
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هم عن بع�ص علمًا وعماًل.  ا�ص، وما يتمّيز به بع�صُ وهكذا مييز القراآُن بني مراتب النَّ
ب ـ وقوُله ـ تعالى ـ : »ُقْل َهْل َي�ْصَتوي الِذيَن َيْعَلُموَن َوالِذيَن ل َيْعَلُموَن«)31(. 

َبْعُد  ْنَفُقوا ِمن  اأَ اأْعَظُم َدرَجًة ِمَن الِذيَن  اأولئَك  َوَقاَتَل  اْلَفْتِح  َقْبِل  اأَنفَق ِمن  ْن  َي�ْصَتوي ِمنُكْم مَّ ج ـ وقوُلـه: »ل 
َوقاَتَلُوا .«)32( . 

بويَّة.. ة النَّ وكذلك هو احلاُل يف ال�صنَّ
 ومن ذلك على �صبيل املثال: 

اهلُل،  اإِلَّ  اإَِلَه  ل  فاأَف�صُلَها«  �صعبة  و�صتُّون  ب�صٌع  اأو  َو�َصْبُعوَن،  ٌع  ِب�صْ »الإِمَياُن  ـ:  و�صّلم  عليه  �صلى اهلل  ـ  قولـه  
َياُء �ُصْعَبٌة مَن الإِمَياِن«)33(.  ِريِق، واحْلَ َواأْدَناَها اإَِماَطُة الأََذى َعِن الطَّ

تها .  يَّ وما بني هاتني املرتبتني مراتُب كثريٌة، ودرجاٌت متفاوتٌة، ح�صب �صرورتها واأهمِّ
حابة التي ترد عليه،  وعلى وفق هذا املنهج يف مراعاة الأولويَّات كانت اإجابُة النبي r للكثري من اأ�صئلة ال�صَّ
يف بيان اأحّب الأعمال اإلى اهلل واأف�صلها؛ كما و�صع يف اجلانب املقابل لأعمال الرّب معايري حر�ص فيها على 

بيان تفاوت مراتبها من كبائر و�صغائر، ومكروهات و�صبهات، وغري ذلك. 

ح ـ فقه �لئتالف:

ُيعّد فقُه الئتالف من اأهّم الأمور التي بنيت عليها مقا�صُد الإ�صالم؛ اإذ حفظ اجلماعة ل يكوُن 
اإل باملحافظة على ترك ما ي�صّذ عنها، و يهّدُد بان�صرامها.

اأجل حفظ اجلماعة، وتثبيت الألفة بني  اإمّنا جاءت من  الّدين  واملقا�صُد اخلم�صُة الكربى لهذا 
امل�صلمني.

اإّن اجلهل بهذه احلقيقة اأو جتاهَلها ُيفقُد املرَء التَّوازَن يف اآرائه ومواقفه، باأن يخرق اأمَر اجلماعة 
لأقّل الأ�صباب، واأن يهّدد ب�صبب التَّ�صبُّث باأمر م�صتحّب يف نظره م�صرَيها واألفَتها.

جاء يف احلديث اأّن ر�صول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ قال لعائ�صة: » َلوَل اأنَّ قوَمِك حديُثو عهٍد 
باجلاهليَّة لهدمُت الكعبَة، وجعلُت لها بابنْي«)34(.

قال العلماء: »وي�صتفاد من هذا احلديث ترُك امل�صلحة لأمن الوقوع يف املف�صدة ومنه ترُك اإنكار 

)31( �صورة الزمر: 10. 
)32( �صورة احلديد: 10. 

)33( رواه م�صلم يف ال�صحيح/45، برقم: 58.
)34( رواه البخاري يف اجلامع ال�صحيح/218، برقم:1583.             
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املنكر خ�صيَة الوقوع يف اأنكَر منه، واأنَّ الإمام ي�صو�ُص رعيَّته مبا فيه اإ�صالُحهم ولو كان مف�صوًل ما مل يكن 
ما«)35(. مرَّ

اإلى  الأف�صل  عن  ُينَتَقل  وقد   « ـ:  احلديث  هذا  على  تعليقًا  ـ  751هـ()36(  )ت:  القّيم  ابُن  وقال 
املف�صول؛ ملا فيه من املوافقة وتاأليف القلوب«)37(.

الح خف�َص اجلناح وائتالَف الّنا�ص وح�صَن     وقد جعل الإ�صالُم من عالمات كمال الإميان وال�صّ
الأخالق.

الذين  اأكنافًا  وؤون  املَوطَّ اأخالقًا  اأحا�صُنهم  اأميانًا  املوؤمنني  اأكمُل    « حيح:  ال�صَّ احلديث  يف  جاء 
َياأِلُفون وُيوؤَلفون ول خرَي فيمن ل َياألُف ول ُيوؤَلف«)38(.

ومن العجيب تبذيُر كلِّ هذه الأوقات واجلهود يف التَّنقيب على مواطن اخلالف وت�صخيمها على 
ح�صاب ما يجمُع الّنا�َص من ن�صو�ص ومقا�صَد حتثُّ على فقه الئتالف، وما اأكرثها!

الّنا�ص، والعناية به يف درو�صنا  اأهّمية الرّتكيز على ن�صر فقه الئتالف بني  اإلى  ومن هنا ن�صري 
وخطبنا ودرا�صاتنا، وبّثه يف جميع مراحل التعليم، ور�صم املنهج الذي يوازُن بني تقرير الأحكام الّتكليفيَّة 
ة وفقه الأخالق واملعامالت وجعل ذلك على مرتبة �صواء، وهو ما ُي�صهُم يف حتقيق التَّوازن العلمّي  العباديَّ

واملجتمعّي، ون�صِر ثقافِة الّتفاوؤل واحلوار والّتعاون. 
رة يف تكوين فقه املوازنات ة املوؤثِّ ف�صيَّ ة والنَّ ثانًيًا: املتطلَّبات الفكريَّ

رت �صرائُطها فاإنَّها ُتعنُي على طرح روؤيٍة معتدلٍة ُت�صهُم يف تعزيز  ة اإذا توفَّ ف�صيَّ ُة والنَّ وهذه املتطلَّبات الفكريَّ
فقه املوازنات، وهي ما يلي: 

ي: وِّ ُل و�لأناُة و�لتَّ �أ ـ �لّتعقُّ

العقُل هو مدار التَّكليف، وهو بهذا املعنى يقابل اجلنون امل�صقط للتَّكليف، وي�صتوي يف هذا القدر 
ل يعني ما وراء ذلك من التثبُّت والتَّجربة  من العقل العامُل واجلاهُل، اإذ كلُّ تكليٍف ب�صرط العقل؛ اإلَّ اأنَّ الّتعقُّ
ويَّة وعدم ال�صتعجال يف تقييم الأمور، واتِّخاذ املواقف وما ميكُن اأن يرتتَّب  والأناة واحللم وال�صطبار، والرَّ

)35( حتفة الأحوذي308/3، وفتح الباري512/3. 
)36( انظر ترجمته يف: �صذرات الذهب 6 / 168. 

)37( زاد املعاد142/2، لبن القيم، حتقيق: �صعيب الأرنوؤوط وعبد القادر الأرنوؤوط، موؤ�ص�صة الر�صالة،الطبعة اخلام�صة 
ع�صرة، �صنة:1987م. 

)38( ال�صل�صلة ال�صحيحة 389/2، رقم: 751، ممد نا�صر الدين الألباين، دار املعارف، الريا�ص، الطبعة الأولى.

رة في تكوين فقه املوازنات اعمة واملؤثِّ قراءٌة في أهمِّ املتطلَّبات الدَّ
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عليها من خرياٍت و �صرور.
ارع عقالن:  والعقُل يف نظر ال�صَّ

، ذاتيُّ التَّفكري واحُلكم، ل �صنَد له يف براهينه اإلَّ ذاَته. ٌد م�صتقلٌّ عقٌل جمرَّ
َم  وعقٌل م�صتنرٌي م�صرت�صٌد، يعرُف حدوَد طاقته، ومبلَغ منتهاه، وي�صتفيُد من جتارب احلياة، ليتمِّ

، وح�صن التَّدبري يف اإدراكه. َر يف معرفة احلقِّ ل�صاحبه التَّب�صُّ
قال �صيُخ الإ�صالم ابن تيمية )ت:828هـ()39( ـ رحمه اهلل ـ: » لي�ص العاقُل الذي يعلُم اخلرَي من 

ين. رَّ ا العاقُل الذي يعلُم خرَي اخلريْين و�صرَّ ال�صَّ ، اإمنَّ رِّ ال�صَّ
اِن خُمتِلَفاِن َداَوى الأَْخَطَرا)40(   اإنَّ اللبيَب اإَذا َبَدا ِمْن ِج�ْصمه             َمَر�صَ

ا�ص وَما يْعقُلها اإلَّ العامِلُون«)41(.  رُبها للنَّ قال ـ تعالى ـ: “وتلَك الأمثاُل ن�صْ
ف�ص عند  نًا ملدلويْل الأناة والعقل، ومعناه: �صبُط النَّ ا ُمدح احِلْلُم ـ بك�صر احلاء ـ  لكونه مت�صمِّ واإمنَّ

ف�صّي يف حال الجتهاِد تاأ�صياًل وتنزياًل. (، وهو ما يحمُل على �صمان التَّوازن النَّ
42

هيجان الغ�صب«)
زًا   والعامُل املفتي والّداعيُة امل�صلُح هو من يكوُن كذلك، بحيُث يكوُن متغلِّبًا على طباع نف�صه، متحرِّ
من جنوح عاطفته، م�صتوعبًا قدَر الإمكان لكلِّ دواعي اخلوف اأو املجاملة، اأو القلق، م�صتجلبًا لكلِّ املعاين 

رة يف تكوين الفتيا وتنزيلها زمانًا ومكانًا وماآًل. املوؤثِّ
.)

43
َلَتنْي ُيحبُُّهَما اهلل َوَر�ُصوُلُه : احِلْلُم َوالأََناُة «)  ويف احلديث: »اإِنَّ ِفيَك َخ�صْ

ون�صاعة  الإفتاء،  �صناعة  على  الإيجابّي  وانعكا�صه  ف�صّي  النَّ الّتوازن  اأهّمّيُة  لنا   ُ يتبنيَّ هنا  ومن 
اأي، وا�صتقامة اخلطاب الإ�صالميِّ بوجٍه عام. الرَّ

ف�سّي و�لعاطفّي و��ستقر�ر �ملز�ج. ب ـ  �لتَّو�زن �لنَّ

م يف الّذات، وتغلَُّب العاطفة قد يوؤوُب باأثره  ف�صّي، وعدَم التَّحكُّ َر املزاج، وفقداَن التَّوازن النَّ ل �صكَّ اأنَّ تعكُّ

)39( �صذرات الّذهب لبن عماد احلنبلي142/8 حتقيق: عبد القادر الأرنوؤوط، وممود الأرنوؤوط، دار ابن كثري، 
دم�صق = بريوت، الطبعة الأولى، �صنة: 1408هـ 

)40( جمموع الفتاوى لبن تيمية54/20)املجلد العا�صر( اعتناء: عامر اجلزار، واأنور الباز، مكتبة 
العبيكان، الريا�ص، الطبعة الأولى، �صنة: 1419هـ. 

)41( العنكبوت: 43. 
)42( اأدب الّدنيا والدين للماوردي/ 306، دار اقراأ، م�صر، مراجعة: جلنة الن�صر بالدار، �صنة الطبع: 1993 م. 

)43( رواه م�صلم يف �صحيحه1/ 37، رقم: 18، دار ابن رجب، م�صر، الطبعة الأولى، �صنة: 1422هـ. 
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ي. لبّي على تكوين فقه املوازنات، وترتيب الأحكام �صواٌء كان ذلك من ِقَبِل امللِقي اأو املتلقِّ ال�صَّ
يقول ابُن القيم ـ رحمه اهلل ـ: » لي�ص للمفتي الفتوى يف حال غ�صٍب �صديٍد، اأو جوٍع مفرط اأو همٍّ مقلق، اأو 
خوٍف مزعٍج، اأو نعا�ص غالب، اأو �صغل قلٍب م�صتول عليه اأو حال مدافعة الأخبثني، بل متى اأح�صَّ من نف�صه 

 . )
44

�صيئًا من ذلك يخرجه عن حال اعتداله، وكمال َتَثبُّته وتبيُّنه اأم�صك عن الفتوى »)
 . )

45
َباُن«) ، َوْهَو َغ�صْ وقد ا�صتقى العلماُء هذا احلكَم من قوله   �صلى اهلل عليه و�صلمـ : »َل َيْحُكُم اأَحٌد َبنْيَ اْثَننْيِ

ريعة وا�صتقامتها على  ا�ص واأمنهم واأمانهم، كما هو �صمان ل�صالمة ال�صَّ ارع حلقوق النَّ وهذا �صماٌن من ال�صَّ
املنهج ال�ّصوي املتوازن، اخلايل من التناق�ص والتربُّم وال�صطراب.

اخطَة  ل لالأمور؛ واإلَّ فاإنَّ الآراَء املندفعة وال�صَّ �صًا، قليَل التعقُّ ي متى كان متحمِّ وكذلك هو احلاُل يف املتلقِّ
�صرعاَن ما ت�صتهويه وت�صتميُله.

هم خربُة  ز النبيُّ ـ �صلى اهلل عليه و�صلَّم ـ على اأهمِّ العالمات يف مثل هوؤلء الذين تنق�صُ ولذا ركَّ
اأحداُث الأ�صنان، �صفهاُء الأحالم، يقوُلوَن  مان  الزَّ اآخر  الّتجربة بقوله: »�صيخرُج قوٌم يف  ُل  ال�صنني، وتعقُّ
َعاُف اْلُعُقول، يح�صنون رفَع ال�ّصعارات، وانتقاَء العبارات،  َغاُر الأَ�ْصَنان، �صِ ة« )46( فهم �صِ مْن خري َقول الربيَّ

فح�صب.
وهذه من اأهّم مالمح اخلوارج الذين يخرجون عن اجلماعة يف كّل زمن.

اإنَّ احلامل على فقدان الّتوازن يف املواقف مرتّتٌب كما نّبه احلديُث عن عّدة اأمور:
1 ـ حد�ثة �ل�ّسّن:

املتوازن جتاه  الندفاع غري  َثمَّ  ومن  وال�صتعجال،  لالإ�صراع  يدفع  مّما  قّلَة اخلربة،  تعني  التي   
ة يف الأ�صلوب، الُعنف يف التَّعامل. احلدَّ

ل. 2 ـ قلَُّة �لتَّعقُّ

وّية والتَّاأينِّ يف تقييم الأحداث ومعاجلتها،  يُّث والرَّ ر يف عواقب الأمور، وعدَم الرتَّ وتعني قّلَة الّتب�صُّ
وهي ناجتٌة عن �صخامة العاطفة، و�صحالَة الّتفكري.

اإلى  العقُل  ه  العقل، فريدُّ اإلى  القلُب  رّده  نوُر احلكمة  القلب  وقع يف  اإذا   « بع�ُص احلكماء:  يقوُل 

)44( اإعالم املوقعني 2 / 543 . 
)45( رواه اجلامع ال�صحيح للبخاري/983، رقم: 7158كتاب: الأحكام، باب: هل يق�صي القا�صي اأو يفتي وهو غ�صبان.

)46(  م�صلم169/7، مع �صرح النووي، الزكاة، واأبو داود169/8، رقم: 4754،  مع عون املعبود، عناية: ع�صام 
ال�صبابطي، دار احلديث القاهرة، ط: بال رقم، �صنة: 1422=2001م، واأحمد 131/1، دار �صادر، بريوت، ط: بال، 

وغريهم. 

رة في تكوين فقه املوازنات اعمة واملؤثِّ قراءٌة في أهمِّ املتطلَّبات الدَّ
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َة من املنفعة«)47(.  ُره املعرفُة امل�صرَّ املعرفة، فتب�صّ
اآثار  اأو حتَت  الندفاع  اأو  الغ�صب،  اأو  العاطفة  نة يف حال هيجان  املدوَّ الكتابات  بع�َص  فاإّن  ولذا 
فقه  على   �صلبًا  ذلك  فينعك�ُص  التَّوازن،  من  �صيئًا  يفقُدها  قد  اخلوف،  اأو  القلق  اأو  التَّهمي�ص  اأو  الّتعذيب 
اإلى توزيع الأحكام واإطالقها  اأثريات اجلامة، التي تدفُع  التَّ ا�صئة عن تلكم  النَّ املوازنة واملقاي�صة لالآثار 
م�صاألٍة  كلِّ  اإعطاِء  وعدِم  اخل�صو�ص،  وجه  على  بحاله  يليُق  مبا  ائل  ال�صَّ تخ�صي�صِ  وعدِم  عمومها،  على 
حجَمها وم�صاحَتها، وال�صتخفاِف باعتباراتها وماآلتها،  وبالّتايل فاإنَّ ما ي�صدُر عنُه يكوُن يف غالبه خارجًا 
يق ما ل حُتَمُد عاقبُته على  ، والُيْب�ص وال�صِّ ا جرَّ كالُمه  من العنت والغلوِّ عن اإطار الإن�صاف واملوازنة، ورمبَّ

ولة. ا�ص واملجتمع والدَّ النَّ
ف: يَّة ل مينعان من �صوء الفهم وف�صاد التَّ�صرُّ الإخال�ُص وح�صُن النِّ

يَّة، لكنَّ  اأكيد على اأّن ما نر�صُده من نقٍد هو متَّجٌه نحو �صوء الفهم ل �صوء النِّ وهنا ل بدَّ من التَّ
باع. واُب يف ح�صن التِّ يَّة وحده ل ي�صلُح متى تخلَّف ال�صَّ ح�صَن النِّ

اإنَّ كّل عمل يف الإ�صالم ل ُيعدُّ ُقربًة هلل ـ تعالى ـ حتَّى يرتكَز على اأمرين مهّمنْي:
اأ ـ اأن يكوَن خال�صًا هلل جمّردًا من حظوظ الّنف�ص، وطلب الّدنيا.

ب ـ اأن يكوَن �صوابًا من�صجمًا مع ن�صو�ص ال�ّصرع، ومقا�صد الإ�صالم.
اأْح�َصُن َعَماًل( )49(:  اأيُُّكم  ـ: )ليْبلَوُكم  ـ تعالى  187 هـ ()48( يف قوله  قال الف�صيُل بُن عيا�ص)ت: 
ُيقبل، واإذا كان  اإذا كاَن خال�صًا، ومل يكن �صوابًا مل  اإنَّ العمَل   « ه واأ�صوُبه، ثّم قال:  اأخل�صُ اأح�صُن عماًل 

ّنة«)50(.  واب اأن يكون على ال�صُّ �صوابًا ومل يكن خال�صًا مل ُيقبل، واخلال�ُص اأن يكون هلل ـ عزَّ وجّل ـ وال�صَّ
َظر وا�صت�صراُف الأحداث قبل ُورودها. ج ـ ُبْعُد النَّ

فقُه املوازنات يعتمُد على َمن ميتلُك قدرَة ا�صت�صراف الأحداث قبَل وقوعها، وبناء احلكم على 
ف الأمور؟. وازل، وتك�صُّ عة، واإلَّ فما امليزُة بني العامل واجلاهل بعد ورود النَّ تلك املاآلت املتوقَّ

وهنا ل بدَّ من ت�صجيل كلمٍة للجاحظ )ت: 250هـ()51(اأرى اأن ُتكتب مباء الّذهب توجُز لنا ما نحُن 

)47( الفقيه واملتفقه37/2، للخطيب البغدادي، حتقيق: عادل بن يو�صف العزازي، دار ابن اجلوزي، الدمام، 
ال�صعودية، ط: الأولى، 1417هـ. 

)48( الأعالم 5 / 153، ووفيات الأعيان4/ 47، رقم: 531 .  
)49( امللك:2. 

)50( جامع العلوم واحلكم/13، لبن رجب احلنبلّي، دار املعرفة، بريوت، ط: الأولى، �صنة:1408هـ.  
)51( اأحد روؤو�ص العتزال. �صذرات الذهب لبن عماد231/3.
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ب�صدد احلديث عنه، من الك�صف عن موا�صفات اأهل العلم الذين ي�صت�صرُفون بفرا�صة املوؤمن ماآلت الأمور، 
ا�ص، حيث  ة النَّ ة امَلَلكة ما ل يراُه غرُيهم من عامَّ وَيرون بعني العقل، وجودة القريحة، وميزان احلكمة، وقوَّ
َد لعواقبها؛  قال: » واجٌب على كلِّ حكيٍم اأن ُيح�صَن الرتياَد ملو�صع الُبْغية، واأْن يَتَبنيَّ اأ�صباَب الأُمور، وميهِّ
ا ُحمدت العلماُء بُح�صن التَّثبُّت يف اأوائِل الأُمور، وا�صت�ْصفاِفهم بعقولهم ما جتيُء به العواقُب، فيعلمون  فاإمنَّ
ا معرفُة  عند ا�صتقبالها ما توؤوُل به احلالُت يف ا�صتدبارها، وبقدر تفاوِتهم يف ذلك ت�صتبنُي ف�صائُلهم، فاأمَّ
اتها فذلك اأمٌر يعتدُل فيه الفا�صُل واملف�صوُل، والعامِلُ واجلاهُل«)52(.  ِفها، وما يظهُر مْن خفيَّ الأمور عند تك�صُّ
بَّاينِّ  ق بكلِّ هذه العتبارات باأنَّه يف اأعلى ُرَتب الجتهاد، وينعُته بالرَّ اطبيُّ من حتقَّ وي�صُف ال�صَّ
 ، باينَّ الرَّ املرتبة  هذه  �صاحُب  ى  »وُي�صمَّ فيقول:  والعاقل،  والفقيه،  والعامِل،  العلم،  يف  والّرا�صخ  واحلكيم 
، والفقيَه، والعاقَل؛ لأنَّه يربِّي ب�صغار العلم قبَل كباره، ويويفِّ كلَّ اأحٍد  ا�صَخ يف العلم، والعامِلَ واحلكيَم، والرَّ

ق بالعلم، و�صار له كالو�صف املجبوِل عليه، وَفِهم عن اهلل مراده«)53(.  ه ح�صبما يليُق به، وقد حتقَّ حقَّ
ته اأمران: ثمَّ مي�صي فيقوُل: ومن خا�صَّ

ائَل على ما يليُق به يف حالته على اخُل�صو�ص، اإن كان له يف امل�صاألة حكٌم   اأحُدهما: اأنَّه يجيُب ال�صَّ
 . خا�صٌّ

وؤالت..«)54(.  والثَّاين: اأنَّه ناظٌر يف املاآلت قبَل اجلواب عن ال�صُّ
ُف  ولذا ا�صرتط العلماُء املَلكَة يف ا�صتكمال اآلية العلم والإفتاء، تلك املَلكُة التي من خاللها ُيَتعرَّ
الُح  وال�صَّ ع،  واملتوقَّ الواقُع  وي�صت�صرُف  وماآلُتها،  الأمور  م�صاراُت  ُف  وُتتَك�صَّ وتقلُّباتهم،  ا�ص  النَّ اأحوال  على 

ُز العامِلُ من اجلاهل. والأ�صلُح، والفا�صُد والأف�صد، فهي الفرقاُن الذي به يتميَّ
ف�صّي واخلروج عن الو�صط من واقعنا املعا�صر: �صواهُد على تداعيات فقدان التَّوازن العلمّي والنَّ

جون واملعتقالت، التي وجد  ويف حياتنا املعا�صرة مناذُج من تلك الكتابات التي اأفزرْتها حقُب ال�صُّ
ف�صّي غري املتوازن الُبغَيَة يف تقرير مناهج العنف،  فيها بع�ُص من وقَع حتَت تاأثريات الّتوتُّر العاطفي والنَّ
اآلت  التي  الأمور  من  ذلك  وغري  ماء،  الدِّ وا�صتباحة  العام،  املال  وا�صتحالل  الّتكفري،  ة  م�صروعيَّ وتاأ�صيل 
اأمنها وا�صتقرارها، كما هو احلال يف  اتها، وتدهور  واإنهاك اقت�صاديَّ الّدول،  اإلى ا�صتنزاف ثروات بع�ص 

اأفغان�صتان، وال�صومال، واجلزائر ، واليمن، ومايل، وغريها.

)52( ر�صائل اجلاحظ 69/4، حتقيق: عبد ال�ّصالم هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، الطبعة الأولى، �صنة: 1411هـ. 
)53( املوافقات لل�صاطبي232/4. 

)54( امل�صدر نف�صه. 

رة في تكوين فقه املوازنات اعمة واملؤثِّ قراءٌة في أهمِّ املتطلَّبات الدَّ



16361637

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ة  ة املواقف، و�صطحيَّ وؤية، وعاطفيَّ  والواقع اأّن فقدان هذا الفقه العزيز كان �صببًا يف مدودّية الرُّ
الّتفكري.

بع�ُص  �صت  تعرَّ حيُث  موّية،  الدَّ اليمن  اأحداث  يف  قريبًا  حدث  ما  كذلك  احلّية  الأمثلة  ومن 
اأثرًا  اأم�صت  اإلى ت�صّور من�صبٍط ملاآلت الأفعال  اأم�صت ب�صبب الفتقار  للّدمار واخلراب، وقد  مافظاتها 
دين، ُيحيُط بهم اجلوُع واخلوُف، والفقُر والفاقُة والعَوُز، حّتى و�صل عدُد  اأهُلها م�صرَّ واأ�صحى  بعد عني، 
اجلائعني فيها اإلى ع�صرة ماليني ـ كما اأفادت التقارير الواردُة من هناك ـ ول اأريُد الإطالَة باحلديث عن 
ُل واملوازنُة والّروّيُة  انتهاك حرمة الّدولة واأجوائها بالطائرات بدون طيار، وغري ذلك مّما �صّببه غياُب الّتعقُّ

�صاد. يف حتييد املجتمع نحَو الأف�صل، و�صوِقه باحل�صنى اإلى موطن الرَّ
اث، تنق�صُم اإلى �صمال  وها هي دولُة مايل امل�صلمة، عا�صمة العلم والعلماء، وحا�صنة الفقه والرتُّ
، ومبباركة من الأمم املتَّحدة، كما  ُد القواُت الأفريقيُة لدخولها بدعم غربّي ماّديٍّ ومعنويٍّ وجنوب، وحت�صَّ
فرَّ منها مئاُت الآلف من امل�صلمني اإلى الّدول املجاورة؛ ب�صبب ال�صتعجال والقفز على مراتب الّتدّرج يف 

يا�صّي، وعدم قراءة الواقع والإمكانات قراءًة �صحيحة. ولة، ورف�ص احلوار ال�صِّ بناء الدَّ
جوع اإلى احلّق: د ـ القدرُة على نقد الّذات والرُّ

ا�ص لها القدرُة  ومّما ُي�صهُم يف توليد فقه املوازنات والإ�صهام يف دعمه واإثرائه وجوُد طائفٍة من النَّ
ا اأو ميتلُك ن�صبًة من احلقيقة، �صواٌء كان  ف�ص لالآَخر، ولو كان ُمقًّ على نقد ذاتها، والتَّخلُّ�صِ من ُعقدة الرَّ
ذلك على م�صتوى الفرد، اأو على م�صتوى اجلماعة، و�صواء كان يف نطاق اأهل الخت�صا�ص، اأو يف نطاق حركة 
�صمية، تزيُح  والرَّ عبية  ال�صَّ امل�صتويات  ة  املعتادَة من املراجعات على كافَّ ورَة  الدَّ فاإنَّ هذه  ولة،  والدَّ املجتمع 
يات القائمة، وت�صمُح باملزيد  ُف من م�صتوى التَّحدِّ الت والختناقات، وبالّتايل فاإنَّها تخفِّ هُّ الكثرَي من الرتَّ

ولة ب�صكٍل عام. ُة على الفرد واملجتمع والدَّ من املكا�صفات واملقاربات التي تنعك�ُص اآثاُرها الإيجابيَّ
ا�ِص«)55(. ، َوَغْمُط النَّ حيح: »الِكرْبُ َبَطُر احَلقِّ وقد جاء يف ال�صَّ

اأّنه كانت لديه اأقواٌل رديئٌة يف  ا ُيرَوى عن عبيد اهلل بن احل�صن العنربي )ت: 168هـ()56(  وممَّ
)ت:790هـ()57( رجوَع الأفا�صل اإلى احلّق قائاًل:  اطبيُّ القدر وغريه،  ثّم اإنَّه قد رجع عنها ـ كما يقول ال�صَّ

)55( اجلامع ال�صحيح لالإمام م�صلم/65، رقم:91، كتاب: الإميان، باب: حترمي الكرْبِ وبياِنه، دار ابن رجب، 
املن�صورة، م�صر، الطبعة الأولى، �صنة 1422هـ.

)56( الأعالم للزركلي192/4. 
ور الزكية ملخلوف231/1، رقم: 828.  )57( �صجرة النَّ
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، اأَحبُّ اإيَلَّ اأْن اأُكوَن َراأْ�صاً يف الباطِل«)58(. اغر، َولأَْن اأُكوَن َذَنباً يِف احلقِّ »اإذًا اأْرجُع َواأَنا من الأ�صَ
نا اإلى الوقوف على تقرير ما يلي: ياِق فاإنَّ احلديَث يجرُّ ويف هذا ال�صِّ

فقُه املراجعات جتربٌة واقعّية مهّمة:
اجمِة عن الإخالل بفقه  َر بفقه املراجعات الذي اأجمَل لنا فداحَة الآثاِر النَّ ولعّل من املفيد اأن نذكِّ
ولة، وكيف اأنَّ العاطفَة واحلما�صَة وال�صتعجال وعدَم  املوازنات، ونتائَجه الكارثيَّة على الفرد واملجتمع والدَّ
على  ُيحَمُدون  ولكّنهم  الآخرين،  على  واأحكامه  مواقفه  التَّوازِن يف  فقدان  اإلى  ب�صاحبه  يدفُع  قد  التَّاأينِّ 
ُلوا اإليه بعد عودة التَّوازن العلمّي والّنف�صّي  �صجاعتهم يف الإقرار باخلطاإ، والعرتاِف به، وت�صجيِل ما تو�صَّ

اإليهم، وهذا من عالمات التَّوفيق.
ُة املقاتلُة باأقالم قادتها اأهمَّ املرتكزات  لت اجلماعُة الإ�صالمّيُة الليبيَّ وعلى �صبيل املثال، فقد �صجَّ
ة والُعْنِف اأداًة للتَّغيري، وم�صارًا لإعادة  ت بها اإلى الإخالل بفقه املوازنات، غداَة اأن اتَّخذت من القوَّ التي اأدَّ

ة اإلى ر�صادها، وا�صتقامتها، واأوجزْتها يف الّتايل: الأمَّ
عويَّة. 1 ـ اأخذ الأحكام من اخُلطب الفقهيَّة، واملقالت الدَّ

اعية من جهة، ووظيفة املفتي اأو القا�صي من جهٍة اأخرى. 2 ـ اخللُط بني وظيفة الدَّ
ليل والواقع)59(. 3 ـ اإغفاُل التَّنبيه على الفوارق اجلوهريَّة بني الدَّ

ارات اإلى اجلنوح عن التَّوازن املبنيِّ على العلم  يَّ ت ببع�ص التَّ ُة التي اأدَّ هذه هي املفا�صُل الرئي�صيَّ
د املدرك للحياة والواقع، واملنتهج للحكمة والعتدال.  املتني، والفهم اجليِّ

دت  واأكَّ املنكر،  عن  والّنهي  باملعروف  الأمر  فقه  باإ�صهاب  بعُد  فيما  املراجعاُت  هذه  تناولت  ثّم 
الأ�ص�ص  اإلى ذلك من  وما  املاآل،  واملفا�صد، ومالحظة  امل�صالح  املقا�صد، وفقه  بفقه  اأهّمية العتبار  على 

وابط التي ُتَعدُّ امتدادًا لفقه املُوازنات. وال�صَّ
املوازناِت،  َف على مزايا فقه  التَّعرُّ يريُد  لكلِّ من  وواقعيًّا  اأمنوذجًا حيًّا  تعدُّ  املراجعات  اإّن هذه 
والأمان  الأمن  حتقيق  يف  وثمرته  �صيدة،  الرَّ املواقف  بلورِة  يف  ودوره  املتوازن،  القرار  �صناعِة  يف  وتاأثرِيه 

وال�صتقرار والّرفاه .
ُب  اأكيُد على اأن تكون هذه املراجعاُت �صاملًة لالأ�صول والفروع واملنهج، بحيث يرتتَّ وهنا يجُب التَّ

اطبي/109، �صبط وت�صحيح اأ.اأحمد عبد ال�صايف، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  )58( العت�صام لأبي اإ�صحاق ال�صَّ
الطبعة الثانية، �صنة1411هـ. 

)59( يراجع: درا�صات ت�صحيحية يف مفهوم اجلهاد واحل�صبة واحلكم على الّنا�ص، اإعداد: عبد احلكيم اخلويلدي 
باحلاج واآخرون، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الأولى، �صنة: 1431هـ. 

رة في تكوين فقه املوازنات اعمة واملؤثِّ قراءٌة في أهمِّ املتطلَّبات الدَّ



16381639

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

عليها  �ُصوا  واأ�صَّ هوؤلء   منها  انطلق  التي  واملنطلقات  والقواعد  الأ�صول  يف  النَّظر  مناهج  ت�صحيُح  عليها 
روؤيَتهم للواقع واحلياة.

وتعلُّم  وجتاوزها،  بالأخطاء  والعرتاف  الّذات،  نقد  ُعقدة  على  اأطيافها  ة  بكافَّ ة   الأمَّ َتغلُّب  اإنَّ 
ثقافٍة  نحَو  اجلميَع  تدفُع  متوازنٍة  روؤيٍة  بلورة  نحَو  امل�صافات  من  الكثرَي  يخت�صُر  منها  امل�صتفادة  رو�ص  الدُّ

ٍة واآمنة. م�صتقرَّ

ي منهج �لو�سط و�لعتد�ل: هـ ـ  توخِّ

ريعة الإ�صالميَّة �صريعٌة تتمّيز بالو�صطية والتَّوازن، وعدم اجلنوح اإلى طريف الإفراط اأو التَّفريط، ولذا  ال�صَّ
ا�ص على الو�صط املعتدل، الذي ل ُغلوَّ فيه ول جفاء .  ينبغي للم�صتغل بفقه املوازنات اأن يحمل النَّ

ا�ص على املعهود الو�صط، فيما  رجة، هو الذي يحمل النَّ اطبيُّ ـ رحمه اهلل ـ: » املفتي البالُغ ذروة الدَّ يقوُل ال�صَّ
ة، ول مييُل بهم اإلى طرف النحالل »)60(.  يليق باجلمهور، فال يذهب بهم مذهَب ال�صدَّ

راط امل�صتقيم، وهو  اه اهلُل » ال�صّ ة لالإ�صالم، وهو املنهج الذي �صمَّ ُة هي اإحدى اخل�صائ�ص العامَّ والو�صطيَّ
ًة  اأُمَّ َجَعْلَناُكْم  »َوَكَذِلَك  قال ـ تعالى ـ:  الأخرى ،  الأمم  ة عن غريها من  الأمَّ بها هذه  ميَّز اهلل  التي  مة  ال�صِّ

ُة العدل والعتدال، والو�صط والإن�صاف.  َو�َصطًا . .«)61( ، فهي اأمَّ
ا�صخني »)62(.  » ولذلك كان ما خرج عن املذهب الو�صط مذمومًا عند العلماء الرَّ

اإلى  عوة  الدَّ يف  ومنهُجه  وهدُيه،  ـ  و�صلَّم  عليه  اهلل  �صلى  ـ  النبي  �صّنة  هو  والعتدال  ة  الو�صطيَّ ومنهج 
ه ـ �صلى اهلل عليه و�صّلم ـ للتَّبتُّل الذي �صدر عن  ين وتطبيقاته، ومن ذلك ردُّ اهلل ـ تعالى ـ وبيان �صرائع الدِّ
حابة ، الذين ا�صتقلُّوا عباداتهم اأمام عبادته ـ �صلى اهلل عليه و�صّلم ـ فقال اأحُدهم:  فِر من ال�صَّ اأولئك النَّ
هَر، ول اأفطر، وقال الثَّالث: اأ�صّلي اللَّيل اأبدًا، فقال لهم النبي ـ  ُج الّن�صاء، وقال الآخر: اأ�صوُم الدَّ ل اأتزوَّ
ُج  لِّي َواأَْرُقُد، واأََتَزوَّ �صَ وُم َواأْفُطُر، َواأُ �صلى اهلل عليه و�صّلم ـ: »اأَما َواهلِل اإِينِّ لأَْخ�َصاُكْم هلل، َواأْتَقاُكْم َلُه َلِكنِى اأَ�صُ

ِتي ـ اأي: منهجي ـ َفَلْي�َص ِمّني«)63( .  �َصاء، َفَمن َرِغَب َعْن �ُصنَّ النِّ
ا كان كذلك لأنَّ امل�صّدد ل ياأمن من امللل ، بخالف املقت�صد؛ فاإنَّه اأمكن ل�صتمراره وخري  قال ابن حجر: » واإمنَّ

)60( املوافقات 4 / 258 . 
)61( �صورة البقرة: 142. 

)62( املوافقات 4 / 258 . 
)63( رواه البخاري يف اجلامع ال�صحيح /726، برقم : 5063، وغريه.
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العمل ما داوم عليه �صاحبه«)64( . 
ل موارد الأحكام بال�صتقراء التَّامِّ  ريعة، واأمُّ الكتاب، ومن تاأمَّ م: » والو�صط هو معظم ال�صَّ يقول ابُن القيِّ
عرف ذلك، واأكرُث َمن هذا �صاأُنه من اأهل النتماء اإلى العلم، يتعّلق باخلالف الوارد يف امل�صائل العلميَّة، 
اأنَّ الفتوى بالقول املخالف لهواه  بحيث يتحّرى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى امل�صتفتي، بناًء منه على 
والتَّخفيف  التَّ�صديد  بني  ولي�ص  املعنى،  لهذا  رحمًة  كان  ا  اإمنَّ واأنَّ اخلالف  ه،  حقِّ وحرٌج يف  عليه،  ت�صديٌد 

ريعة«)65(.  وا�صطٌة، وهذا قلٌب للمعنى املق�صود يف ال�صَّ
ا�َص على  ي الفكر الو�صطيِّ املعتدل الذي يحمل النَّ وعلى هذا: فاإّن فقه املوازنات ل يكتمُل اإلَّ بتبنِّ

التَّقارب والئتالف، وعلى الّتواُزن والعتدال، وهو ما يدفُع اإلى ترِك الغلوِّ بنوعْيه: 

ريعة وتطبيقاتها.  اأ ـ غلوِّ الإفراط املتمثِّل يف اجلمود على حدود ظواهر النُّ�صو�ص يف فهم ال�صَّ

اأويالت، املف�صية  اخي�ص وتتبُّع احليل والتَّ ب ـ وغلوِّ التَّفريط املتمثِّل يف التَّمييع والتَّهوين بالبحث عن الرتَّ
باع الأهواء. نن، واتِّ اإلى ترك التَّكاليف وهجر ال�صُّ

العبادة ـ كما يعتقد  اأو عدم طلب الأكمل يف  الزيادة يف اخلري ،  الو�صطيَّة هو ترك  ولي�ص معنى 
عوات باأنها متييع للّدين، وت�صييٌع حلدوده .  البع�ص ـ ممن يتَّهم مثل هذه الدَّ

)ت: 683هـ()66( :« . . ولي�ص املراد منع طلب الأكمل يف العبادة، فاإنَّه من الأمور املحمودة،  قال ابُن املَنريِّ
ي اإلى املالل، اأو املبالغة يف التطوُّع املف�صي اإلى ترك الأف�صل، اأو اإخراج الفر�ص عن  بل منُع الإفراط املوؤدِّ

وقته . . »)67(. 

الح يف تاأ�صيل فتاواهم، ومعاجلة ق�صاياهم فهم اأهل الو�صطيَّة والعتدال،  لف ال�صَّ وعلى هذا املنهج �صار ال�صَّ
املناق�ص للتَّكلُّف واملناه�ص للغلّو بنوعيه اإفراطًا وتفريطًا. 

)64( فتح الباري 9 / 116 تعليق: عبد العزيز بن باز، تقدمي: اإبراهيم ممد اجلمل، دار القلم للرتاث، م�صر ط: بال. 
)65( امل�صدر ال�صابق . 

)66( .�صذرات الذهب لبن عماد 5/ 381. 
)67( فتح الباري لبن حجر 1 / 117. 

رة في تكوين فقه املوازنات اعمة واملؤثِّ قراءٌة في أهمِّ املتطلَّبات الدَّ
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ثالثًا: �ملتطلَّبات �ملجتمعيَّة.

ة، وتوفري ما مُيكُن توفرُيه لإيجاد نوع من  ة امللحَّ يقت�صي فقُه املوازنات تلبيَة املتطلَّبات املجتمعيَّ
ين لبدَّ واأن ُيعاَن  ، الذي ي�صبُق احلديَث عن اأيِّ تغيرٍي اأو اإ�صالح؛ ذلك اأنَّ كلَّ اإ�صالح للدِّ الّر�صا الجتماعيِّ

نيا. عليه باإ�صالح الدُّ
هذا وتكمُن تلك املتطلَّباُت يف تقرير الآتي:

ًل: �أ ـ  �لعمَل على تثبيت �لتَّو�زن �ملجتمعّي �أوَّ

ف�صّي يف تاأطريه  نا اإلى تناول فقه املراجعات، ودور التَّوازن العلمّي والنَّ وما دام احلديُث قد جرَّ
ْفِع اإليه، فاإّن احلديثـ  اأي�صًاـ  ياأخُذنا اإلى الّتاأكيد على اأنَّ من مقت�صيات فقه املوازنات العمَل على تثبيت  والدَّ
ا�ص، اأو اإ�صدار الأحكام عليهم جزافًا؛ ذلك اأّن  ًل قبل املبا�صرة يف اإنزال العقوبة بالنَّ التَّوازن املجتمعّي اأوَّ
البدء بتكوين دولة الإ�صالم ل يبداأُ بقطع الأيدي، قبَل اإطعام اجلائع، ول بهجر املخالف قبَل تعليم اجلاهل، 
ولة قبل ن�صِر الأمان واخل�صوع ل�صلطان احلاكم، ول باإعالن اجلهاد قبل  ول بهدم الأ�صرحة خارج اإطار الدَّ

واء. ناعة والتَّقنية والغذاء والدَّ ة، وحتقيق الكتفاء الّذاتي من ال�صِّ اإعداد القوَّ
ة واإ�صالحها وتنميتها ل بدَّ واأن ميرَّ عرَب هذا امل�صاَر، واإنَّ كلَّ  اإنَّ الّطريَق املتوازَن نحَو �صالح الأمَّ
ا�ص يف اإطار امل�صروع وعدم  فاه وال�صتقرار، وتو�صعة دنيا النَّ ا ميرُّ بتحقيق الرَّ ماولٍة لإ�صالح املجتمعاِت اإمنَّ
�صا الجتماعّي الذي ير�صُخ فيه اجلميُع حلكم اهلل  الّتنكيد عليهم يف حياتهم، ليفر�َص ذلك ال�صتقراُر الرِّ

و�صرعه.
لم،  َج للوحي والتَّ�صريع، واإلزام الأحكام واحلدود، واإقامة احلرب وال�صِّ ولعلَّ امل�صاَر التَّاريخّي املتدرِّ
ا�ص وا�صتقرار معا�صهم، وتثبيت اأمنهم واأمانهم، وتقريِر تكافلهم  ِل يف حياِة النَّ كان مرتبطًا باعتبار التَّنقُّ
معادها  بالأّمة يف  النُّهو�ص  نات  مكوِّ كلِّ  بني  املوازنة  انتهاج  لنا يف  الوا�صَح  َر  املوؤ�صِّ هو  و�صيظلُّ  واإخائهم، 

ومعا�صها؛ من اأجل جتاوز املحن التي تعي�ُصها، والأ�صقاَم التي ُتكابُدها.
ا�ص،  النَّ والتَّ�صييِق على  بتنغي�ص احلياة وتنكيدها،  قيع  الإ�صالح والرتَّ البداياُت يف  فاإذا كانت   
ة؛  يا�صيَّ ِة وال�صِّ ينيَّ ِة الدِّ وهم فيما نرى ون�صاهُد يف احلالِة املزريِة من اجلهل والتَّخلُّف، والفقر واجلوع، والأّميَّ

تائَج �صوف تكوُن على عك�ص ما هو ماأمول. فاإنَّ النَّ
اأو  باإف�صاِد دينهم،  ُت�صلَح من دنياهم  اأنَّك لن  باإف�صاد دنياهم، كما  ا�ص  النَّ ُت�صلَح ديَن  اإنَّك لن 

�ص لهم!.   ع اهلُل عليهم، ورخَّ التَّ�صييِق عليهم فيما و�صَّ
بكم؟  ما جاء  �ُصئل:  ر�صتم حينما  امل�صلمني يف جمل�ص  ر�صوِل  بن عامر  ربعّي  كان جواُب  وهكذا 
نيا اإلى �صعتها، ومن  فقال: »اإنَّ اهلل ابتعثنا لُنخرج من �َصاء من عبادة العباد اإلى عبادة اهلل، ومن �صيق الدُّ
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جْور الأديان اإلى عْدل الإ�صالم »)68(.
ب ـ  اجتناب ما ِمْن �صاأنه الإخالل مببداإ تثبيت التَّوازن املجتمعّي:

اأداء  قبل  باحلقوق  واملطالبُة  الأعلى،  لَّم من  ال�صُّ ارتقاء  والبدُء يف  الأحكام،  مراتب  القفُز على 
وافل قبل توفية الفرائ�ص، اأمٌر ينعك�ُص �صلبًا على التَّوازن املجتمعّي، ويعيُق ا�صتكمال دائرِة  الواجبات، وبالنَّ

رة يف تاأ�صيل فقه املوازنات. نات املوؤثِّ التَّوازن والتجاُذب بني كاّفة املكوِّ
ومن مظاهر الإخالل بتلك التَّوازنات ما يلي:  

واَم عليه من اأمور التَّعبُّد وغريها؛  ا�ص مبا ل يلزُم، وحتميُلهم ما ل ُيطيقون الدَّ اإلزاُم النَّ اأّول:   
ـ  �صلى اهلل عليه  ا�ص يف دينهم عن طريق الإعنات، والإلزام مبا ل يلزم، عاتب النبيُّ ولأجل درء الفتنة عن النَّ
الة، مع اأنَّ الإطالَة ذاَتها اأمٌر م�صروٌع بل مبوٌب، اإلَّ اأنَّه بالنَّظر  ا�ص يف ال�صَّ و�صلم ـ معاذًا عندما اأطال بالنَّ
َ ـب »  َأارْت َّ ق ُ ؟ ! هَل َا مُعَذا ٌ ي َّنا ا�ص عن العبادة، وتركهم للجماعة قال له: »تفأا اإلى ما يوؤوُل اإليه من نفرة النَّ
. )

69
(»َ َّعِفي ِ ، ص�لاو َا لاْجاحَة َ وَذ َ لاْكَبِري َّ وَءارَك َهاَا » إافِن ُح ِ وَص� َّمْص� َ عألاْلَى » و » ص�لا ِّك َ رَب ْم ِّح ص�ا ص�َب

وارئ والأزمات. ثانًيا: اإغفاُل فقه الطَّ
التَّطبيقات  خالل  من  راأْينا  وال�صتقرار  الأمن  �صيوع  �صبيل  ويف  املجتمعّي،   الّتوازن  ولتاأمني 
َة كيف ُعدل عن اإقامِة احلدود، واإنزاِل العقوبات ارتيادًا خلري اخلريْين، ودفعًا لأعلى املف�صدتني،  التَّاريخيَّ
ن ي�صتغلُّ ذلك اإعالميًّا ودعائيًّا؛ لت�صويه �صورة الإ�صالم، والّتنفرِي  واحرتازًا مما قد توؤوُل اإليه الأُموُر ممَّ

من اأهله.
ولة، اأو يف فرتات الطوارئ زمَن اخلوف واحلروب والكوارث  كما هو احلاُل يف بداية تاأ�صي�ص الدَّ

واملجاعات.
ومن اأمثلة ذلك:

ا ِقيَل َلُه: اأَل  ِريُح؛ فلمَّ اأ ـ َتْرُكُه ـ �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم ـ َقْتَل امْلَُناِفِقنَي َوَقْد َبَلَغُه َعْنُهْم اْلُكْفُر ال�صّ
تقتُلهْم ؟ قال: »ل يَتحّدُث الّنا�ُص اأّن ُمّمًدا يقتُل اأَ�صحاَبه«)70(!.

 ومن اأمثلة ذلك: 

)68( البداية والنهاية لبن كثري9/ 622، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد املح�صن الرتكي، دار هجر للطباعة والن�صر، 
الطبعة الأولى �صنة: 1418هـ. 

)69( رواه البخاري /851، برقم: 6106، كتاب الأدب، باب: من مل ير اإكفار من قال ذلك متاأّوًل اأو جاهاًل. 
)70( زاد املعاد لبن القيم568/3، حتقيق: �صعيب الأرنوؤوط، وعبد القادر الأرنوؤوط، موؤ�ص�صة الر�صالة، الطبعة 

اخلام�صة ع�صرة، �صنة:1407هـ. 

رة في تكوين فقه املوازنات اعمة واملؤثِّ قراءٌة في أهمِّ املتطلَّبات الدَّ



16421643

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ب ـ ما ُنقل عن عمر ـ ر�صي اهلُل عنه ـ عام الّرمادة واملجاعة اأّنه اأ�صقط حّد ال�ّصرقة، وما ورد عن 
زيد بن ثابت ـ ر�صي اهلُل عنه ـ من قوله: »ل تقاُم احلدوُد يف دار احلرب خمافَة اأن يلحق اأهُلها بالعدّو«)71(.
ج ـ وروي ـ اأي�صًا ـ اأنَّ عمر ـ ر�صي اهلل عنه ـ كتب اإلى النا�ص »اأن ل َيجِلدنَّ اأمرُي جي�ٍص، ول �صريٍة 
ار«  يطان فيلحَق بالكفَّ رب قافاًل ؛ لئالَّ تلحَقه حّميُة ال�صَّ رجاًل من امل�صلمني حّدًا، وهو غاٍز، حتى يقطع الدَّ

. )72(

ثالثًا: غياُب العدل مبفهومه املتجان�ص واملتكامل.
معامل  كلُّ  حوَله  تدور  الذي  املدار  وهو  والأر�ُص،  ال�صمواُت  عليه  قامت  الذي  امليزاُن  هو  العدُل 

ريعة ومقا�صدها، وحتقيُق العدل، ودفُع اجلور هو غايُة ما جاءت لإقامته. ال�صَّ
ُة على العدل والإن�صاف مبفهومه املتجان�ص واملتكامل ي�صاعُد على تهيئة  واملواقُف املتوازنُة املبنيَّ
�صا العاّم، وتقبُّل التَّوجيهات والأحكام مهما كانت نتائُجها، كما  جاء  التَّوازن املجتمعّي، وخْلق نوع من الرِّ
ا  ُموَك ِفيَما �َصَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ ل َيِجُدوا يِف اأَْنُف�ِصِهْم َحَرًجا مِمَّ َك ل ُيوؤِْمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ يف قوله ـ تعالى ـ: » َفال َوَربِّ

ْيَت َوُي�َصلُِّموا َت�ْصِليًما«)73(. َق�صَ
�صبة والّتنا�صب  والثَّمرُة املرجّوُة من فقه املوازنات هي النَّظُر بني احلقوق املتزاحمة، وحتقيُق النِّ
ريعة،  ال�صَّ مبقا�صد  األيقها  ويف  املف�صدة،  ودرء  امل�صلحة،  حتقيق  يف  اأقربها  اإلى  الّنظر  ثمَّ  جميعها،  بني 

رر، وحتجيم اآثاره على الّنا�ص يف معادهم ومعا�صهم. واأ�صيقها يف اإيقاع ال�صَّ
ُر  العدل؛ حيث ل ميكُن ت�صوُّ ن�صر ثقافة  بدَّ من  التَّوازن املجتمعّي فال  تثبيت  العمل على  ولأجل 

ها متى قامت على اجَلْور اأو التَّمييز، اأو املحاباة، وعدم الإن�صاف وامل�صداقّية. يِّ ا�صتقامِة الأمور وُم�صِ
نات الرئي�صة يف ا�صتمرار الّتوازن املجتمعي،  والعدُل كما هو �صفٌة تقوُم بالفرد، فهو كذلك من املكوِّ

ولة. وتثبيت قّوة الدَّ
ل   « اأي:  ِللتَّْقَوى«)74(  اأَْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا  اأَل  َعَلى  َقْوٍم  �َصَناآُن  ُكْم  َيْجِرَمنَّ »َول  ـ:  تعالى  ـ  قال 

كم بغ�ُص اأقواٍم على تْرك العدل، فاإنَّ العدَل واجٌب على كلِّ اأحٍد، يف كلِّ اأَحٍد يف كلِّ حال«)75(. يحملنَّ

)71( اإعالم املوقعني لبن القيم5/3. 
)72( رواه �صعيد بن من�صور يف �صننه برقم: 2323. انظر: اإعالم املوقعني6/3. 

)73( �صورة الن�صاء: 65. 
)74( �صورة املائدة:8. 

)75( تف�صري القراآن العظيم لبن كثري128/5، حتقيق: م�صطفى ال�صّيد ممد واآخرون، موؤ�ص�صة قرطبة، القاهرة، 
م�صرن الطبعة الأولى، �صنة: 1421هـ. 
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قال �صيُخ الإ�صالم ابن تيمية: » اإنَّ كلَّ خري فهو داخٌل يف الق�ْصِط والعدِل، وكلَّ �صرٍّ فهو داخٌل يف 
مًا يف كلِّ �صيء ولكلِّ اأحٍد،  لُم مرَّ لم، ولهذا كان العدُل اأمرًا واجبًا يف كلِّ �صيٍء، وعلى كلِّ اأحٍد، والظُّ الظُّ

فال يحلُّ ظلُم اأحٍد اأ�صاًل، �صواء كان م�صلمًا اأو كافرًا اأو كان ظاملًا«)76(. 
تقلياًل  ة،  اخلا�صَّ امل�صلحة  وتاأخرُي  ة،  العامَّ امل�صلحة  تقدمُي  العدالة  يف  التَّكامل  مفهوم  ومن 

بة بازدحام امل�صالح. لالأ�صرار املرتتِّ
ة.  ة وتفويُتها باعتبار امل�صلحة اخلا�صَّ لم التَّفريُط يف امل�صلحة العامَّ ومن الظُّ

رُر اخلا�صُّ لدفع  ُل ال�صَّ �صق من املوازنة جاءت القاعدة الفقهّية التي تقوُل: »ُيتحمَّ وعلى هذا النَّ
رر العاّم«. ال�صَّ

رر العام »  ريق، دفعا لل�صَّ ن اإذا كان يف الطَّ وقد مثَّل العلماُء لذلك بوجوب اإزالة احلائط املتوهِّ
وبـحب�ص العائن وقتل كلِّ موؤٍذ ل يندفُع اأذاه اإّل بالقتل..«)77(.

لم  واإذا نظرنا يف مثل هذه التَّ�صّرفات ابتداًء وجدنا اأّنها قد ا�صتملت يف ظاهرها على نوع من الظُّ
ة على  ل احلياة العامَّ القا�صر واخلا�ّص؛ وقد دفع اإليه اعتباُر التَّوازن يف ماآلت الأمر ونهاياته، وذلك بتعطِّ
يُق على الفرد اأهوُن من  ة، وهذا َجْوٌر طال اجلماعَة لأجل منفعة فرد؛ ولأَْن يقع ال�صِّ ح�صاب املنفعة اخلا�صَّ

ارع ومراميه يف حتقيق القدر الأكرب من العدل. ى به اجلماعة، وهو اأقرُب اإلى حتقيق مراد ال�صَّ اأن تتاأذَّ
تهيئُة املجتمع لتقبُّل اأحكام اهلل من اجلهاد الأكرب:

وتلكم املعاين التي اأ�صرُت اإليها اإمّنا هي من اجلهاد الأكرب الذي ي�صبُق كلَّ اأنواع اجلهاد، وهي 
رورة يف اإطار اعتبار املاآل، وفقه املوازنات، فال بدَّ من تهيئة املجتمع لتقبُّل اأحكام اهلل، وتاأهيله  داخلٌة بال�صَّ
ا قبل احلديث معه عن اجللد واحلّد والقطع، من خالل اإ�صعاره بالأمن وال�صتقرار،  ا وماّديًّ نف�صيًّا وفكريًّ
ا�ص من  راعاِت، وعتِق النَّ واإتاحة فر�ص الّتعّلم، ومن خالل مواجهة الفقر، وجماهدة التَّخلُّف، واإذابة ال�صِّ
يا�صيِّ احلقيقّي، الذي ُيعدُّ البديَل املمكَن عن  الّذّل وال�صتعباد، واإتاحة الفر�صة لهم مبمار�صة العمل ال�صِّ

العزلة املقيتة، والعنِف الَكريه.
�ُص ما مرَّ تقريُره يتمحوُر حوَل ر�صالِة عمَر لأحِد ُولِته: ملخَّ

ُولته)78(  لأحد  ر�صالته  يف  ـ  عنه  اهلُل  ر�صي  ـ  اخلّطاب  بن  عمَر  بو�صيَّة  التَّذكري  من  بدَّ  ل  وهنا 

)76( جمموع الفتاوى لبن تيمية166/18)املجلد التا�صع(. 
)77( �صرح القواعد الفقهية لل�صيخ/اأحمد بن ممد الزرقا/197، مراجعة: د. عبد ال�صتار اأبوغدة، دار القلم، دم�صق، 

الطبعة الثانية، �صنة:1422هـ. 
)78( هو: اأبو مو�صى الأ�صعرّي. 

رة في تكوين فقه املوازنات اعمة واملؤثِّ قراءٌة في أهمِّ املتطلَّبات الدَّ
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لميِّ مع الآَخر، وترتكُز  بخ�صو�ص تثبيت قواعد احُلكم، وتر�صيِخ ثقافِة العتذار، ونقد الّذات، والتَّعاُي�ِص ال�صِّ
د، وا�صتعماِل املقاي�صة واملوازنة عند  ُته على املتطلبات التي مرَّ التَّنويُه اإلى �صيء منها،  كالفهم اجليِّ و�صيَّ
ف�صّي  اأّذي بهم، والّتحذير من فقدان التَّوازن النَّ ا�ص و عدِم التَّ حدوث الّنازلة، واحِللم والأناِة واحتمال النَّ

. بالقلق اأو الغ�صب ونحوهما عند النَّظر يف احلكم، وكذلك اجلراأِة على نقد الّذات، ومراجعة احلقَّ
ا  عَليك ممَّ ورَد  ا  اإلْيك ممَّ اأُديل  فيما  الفهَم  الفهَم  ...ثمَّ   « ة:  املهمَّ الوثيقة  تلك  من  مقت�صٌب  وهذا جزٌء 
 ِ ها اإَلى اهللَّ ٍة، ُثمَّ َقاِي�ْص الأُموَر عند ذلَك واعرف الأَمثاَل، ُثمَّ اعمد فيما َترى اإلى اأحبِّ لي�َص يِف ُقراآن َول �صنَّ
وَمة.... ول ميَنَعنَّك  ر عنَد اخل�صُ َنكُّ ا�ص َوالتَّ َي بالنَّ اأَذِّ جر َوالتَّ اَك والغ�صَب والقلَق َوال�صَّ ، واإيَّ َواأَ�صَبِهها باحلقِّ
، فاإِنَّ احْلقَّ قدمٌي ل  اٌء ق�صْيت فيه اليوَم فَراجْعت فيه راأَْيك فُهِديت فيه ِلُر�صِدك اأَْن ُتَراجَع فيِه احلقَّ َق�صَ

ُيْبِطُلُه �صْيٌء، وُمراَجعُة احلقِّ خرْيٌ من التَّمادي يف اْلباطِل..«)79(.  
ٍة متَّزنٍة، وتكوين  ٍة فقهيَّ رورة اإلى بناء �صخ�صيَّ ة ُتف�صي بال�صَّ ف�صيَّة واملجتمعيَّ ة والنَّ كلُّ هذه املتطلَّباِت الِعلميَّ
ة، ُي�صهُم  ، كما تدفُع اإلى تاأ�صي�ص بيئٍة جمتمعّيٍة اآمنٍة وم�صتقرَّ دة، واجتهاٍد مقا�صديٍّ مقننَّ ة ُم�َصدَّ روؤيٍة فقهيَّ
فيها اجلميُع يف تبليغ ر�صالة اهلل ـ عزَّ وجلَّ ـ على الوجه الذي يحبُّه وير�صاه، كما اأنَّ اآثاَر تلك املتطلَّباِت 
ولة، ون�صِر ثقافِة احلوار والتَّنوُّع، والُبعِد عن  لميِّ داخَل الدَّ رورة على التَّعاُي�ص املجتمعيِّ ال�صِّ تنعك�ُص بال�صَّ

اأي ودعوى امتالك نا�صيِته. رف�ص الآَخر، واأحادية الرَّ
ِة من  زمَة يف ال�صتجابة لكلِّ ما ينزُل بالأمَّ �صيِد ُيعطي املرونَة الالَّ وَع من الفقِه املقا�صديِّ الرَّ  اإنَّ هذا النَّ

لب، واألحُّ يف الهتمام.      حوادَث وما مترُّ به من عقبات، بل وجتاوِزها اإلى ما هو اأ�صدُّ يف الطَّ
                                                       واهلل املوّفق

تائج و�لتَّو�سيات: �لنَّ

)79( اإعالم املوقعني لبن القيم84/1 �صرح وحتقيق: ر�صوان جامع ر�صوان، مكتبة الإميان، املن�صورة، م�صر، ط: 
الأولى، �صنة: 1419هـ.  
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لُت اإليها، وهي: تائج والتو�صيات التي تو�صَّ ل اأهمَّ النِّ ويف خامتة هذا البحث اأودُّ اأن اأ�صجِّ

�أ ـ �لنتائج:

ة اإلى  وع من الجتهاد املقا�صدّي، الذي يرجُع بالأمَّ 1 ـ امل�صلمون اليوم باأم�صِّ احلاجة لتفعيل دور هذا النَّ
منهج الو�صط والعتدال، ويلتقي فيه اجلميُع على كلمة �صواء.

ريعة. ن من مقا�صد ال�صَّ ة، ومن ُعمق الّتمكُّ نَّ 2 ـ فقه املوازنات م�صتَمدٌّ من الكتاب وال�صُّ
؛  ُموُد الِغبِّ ْعُب امْلَْوِرد، اإل اأنَّه َعْذُب املذاق، َمْ 3 ـ فقه املوازنات كما يقول ال�ّصاطبّي هو جماٌل للمجتهد �صَ

لأنَّه علٌم يجمُع بني اأنواع مهّمٍة من الفقه يف الّدين.
ولة، واحلاجُة تكوُن  4 ـ فقُه املوازنات ي�صمُل كلَّ نواحي التَّ�صريع املتعلِّقة بالفرد اأو الأ�صرة اأو املجتمع اأو الدَّ

ا�ص. اأن العاّم وحياِة النَّ ًة لتطبيقاته كلَّما كان الأمُر متعّلقًا بق�صايا ال�صَّ ملحَّ
ها: 5 ـ فقُه املوازنات له العديد من املتطلَّبات، ومن اأهمِّ

رة يف تكوين فقه �ملو�زنات ما يلي: ًل:  �ملُتطلَّبات �لعلمّية و�لفقهيَّة �ملوؤثِّ �أوَّ

اأ ـ فقه امل�صالح واملفا�صد.
ريعة والتمّكن منها. ب ـ فقه مقا�صد ال�صَّ

ج ـ فقه الواقع وا�صت�صعار حاجات الّنا�ص واأحوالهم.
د ـ فقه الختالف.

           هـ ـ فقه التَّدرُّج.
و ـ فقه مراتب تغيري املنكر.

 ويقت�صي �صرَي الّنا�ص نحَو التَّغيري اإلى الأف�صل وفق هذه املراتب، وهي: 
ه.  املرتبُة الأولى: اأن يزول املنكر، ويخُلفه �صدُّ

املرتبُة الثَّانيُة: اأن يقلَّ املنكر، واإن مل يُزْل بجملته. 
املرتبُة الثَّالثُة: اأن يزول املنكر، ويخُلفه ما هو مثُله. 

ابعُة: اأن يزول املنكر، ويخُلفه ما هو �صرٌّ منه. املرتبُة الرَّ
ز ـ فقه الأولوّيات.

حـ  ـ فقه الئتالف.

رة في تكوين فقه املوازنات اعمة واملؤثِّ قراءٌة في أهمِّ املتطلَّبات الدَّ
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�عمة لفقه �ملو�زنات. ف�سيَّة �لدَّ ة و�لنَّ ثانًيًا: �ملتطلَّبات �لفكريَّ

رت �صرائُطها فاإنَّها ُتعنُي على طرح روؤيٍة معتدلٍة ُت�صهُم  ة اإذا توفَّ ف�صيَّ ُة والنَّ وهذه املتطلَّباُت الفكريَّ
ة املنا�صبة من غري تقترٍي ول �صطط. رعيَّ يف تعزيز فقه املوازنات، وتقدير الأمور مبقاديرها ال�صَّ

ف�صيَّة ما يلي:  ة والنَّ ومن بني هذه املتطلَّبات الفكريَّ
ي. وِّ ُل والأناُة والرتَّ اأ ـ الّتعقُّ

ف�صّي والعاطفّي وا�صتقرار املزاج. ب ـ  التَّوازن النَّ
َظر وا�صت�صراُف الأحداث قبل ُورودها. جـ ـ ُبْعُد النَّ

جوع اإلى احلّق. د ـ القدرُة على نقد الّذات والرُّ
ا�َص على التَّقارب والئتالف، وعلى الّتوازن والعتدال،  هــ  التَّفكري الو�صطيِّ املعتدل الذي يحمل النَّ

وهو ما يدفُع اإلى ترِك الغلوِّ بنوعْيه: 

ريعة وتطبيقاتها.  اأ ـ غلوِّ الإفراط املتمثِّل يف اجلمود على حدود ظواهر النُّ�صو�ص يف فهم ال�صَّ

اأويالت، املف�صية  اخي�ص وتتبُّع احليل والتَّ ب ـ وغلوِّ التَّفريط املتمثِّل يف التَّمييع والتَّهوين بالبحث عن الرتَّ
باع الأهواء. نن، واتِّ اإلى ترك التَّكاليف وهجر ال�صُّ

ثالثًا: �ملتطلَّبات �ملجتمعيَّة.

ُة يف تقرير الآتي: ُة وفَق ما تقت�صيه املوازناُت الفقهيَّ وتكمُن تلك املتطلَّباُت املجتمعيَّ
ًل: اأ ـ  العمَل على تثبيت التَّوازن املجتمعّي اأوَّ

ب ـ  اجتناب ما ِمْن �صاأنه الإخالل مببداإ تثبيت التَّوازن املجتمعّي ومنه:
ا�ص مبا ل يلزُم. اأّول: اإلزاُم النَّ

وارئ والأزمات. ثانًيا: اإغفاُل فقه الطَّ
ثالثًا: غياُب العدل مبفهومه املتجان�ص واملتكامل.

ُد له فقُه املوازنات. 5 ـ تهيئُة املجتمع لتقبُّل اأحكام اهلل من اجلهاد الأكرب الذي ميهِّ
�ُص ما مرَّ تقريُره يتمحوُر حوَل ر�صالِة عمَر لأحِد ُولِته، التي يقول فيها: “ ...ثمَّ الفهَم الفهَم فيما  6 ـ ملخَّ
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ٍة، ُثمَّ َقاِي�ْص الأُموَر عند ذلَك واعرف الأَمثاَل، ُثمَّ اعمد  ا لي�َص يِف ُقراآن َول �صنَّ ا ورَد عَليك ممَّ اأُديَل اإلْيك ممَّ
ر  َنكُّ ا�ص َوالتَّ َي بالنَّ اأَذِّ جر َوالتَّ اَك والغ�صَب والقلَق َوال�صَّ ، واإيَّ َواأَ�صَبِهها باحلقِّ  ِ ها اإَلى اهللَّ فيما َترى اإلى اأحبِّ
اٌء ق�صْيت فيه اليوَم فَراجْعت فيه راأَْيك فُهِديت فيه ِلُر�صِدك اأَْن ُتَراجَع  وَمة.... ول ميَنَعنَّك َق�صَ عنَد اخل�صُ

، فاإِنَّ احْلقَّ قدمٌي ل ُيْبِطُلُه �صْيٌء، وُمراَجعُة احلقِّ خرْيٌ من التَّمادي يف اْلباطِل..«)80(.   فيِه احلقَّ
ٍة  فقهيَّ ٍة  �صخ�صيَّ بناء  اإلى  رورة  بال�صَّ ُتف�صي  ة  واملجتمعيَّ ف�صيَّة  والنَّ ة  الِعلميَّ املتطلَّباِت  هذه  كلُّ 
، كما تدفُع اإلى تاأ�صي�ص بيئٍة جمتمعّيٍة اآمنٍة  دة، واجتهاٍد مقا�صديٍّ مقننَّ ة ُم�َصدَّ متَّزنٍة، وتكوين روؤيٍة فقهيَّ
اأنَّ  كما  وير�صاه،  يحبُّه  الذي  الوجه  ـ على  ـ عزَّ وجلَّ  ر�صالة اهلل  تبليغ  فيها اجلميُع يف  ُي�صهُم  ة،  وم�صتقرَّ
ولة، ون�صِر ثقافِة احلوار  لميِّ داخَل الدَّ رورة على التَّعاُي�ص املجتمعيِّ ال�صِّ اآثاَر تلك املتطلَّلباِت تنعك�ُص بال�صَّ

اأي ودعوى امتالك نا�صيِته. والتَّنوُّع، والُبعِد عن رف�ص الآَخر، واأحادية الرَّ
ينزُل  ما  لكلِّ  ال�صتجابة  يف  زمَة  الالَّ املرونَة  ُيعطي  �صيِد  الرَّ املقا�صديِّ  الفقِه  من  وَع  النَّ هذا  اإنَّ    

لب، واألحُّ يف الهتمام.  ِة من حوادَث وما مترُّ به من عقبات، بل وجتاوِزها اإلى ما هو اأ�صدُّ يف الطَّ بالأمَّ

)80( اإعالم املوقعني لبن القيم84/1 �صرح وحتقيق: ر�صوان جامع ر�صوان، مكتبة الإميان، املن�صورة، م�صر، ط: 
الأولى، �صنة: 1419هـ.  

رة في تكوين فقه املوازنات اعمة واملؤثِّ قراءٌة في أهمِّ املتطلَّبات الدَّ
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ب ـ �لتَّو�سيات:

ن ملفهوم فقه املوازنات. ٍة توطِّ رات درا�صيَّة منهجيَّ اأ ـ �صرورة العمل على و�صع مقرَّ
�صا الجتماعّي يف جميع طبقاته. ب ـ العمل على توفري ما ميكُن توفرُيه من اأجل حتقيق الرِّ

ا  اأكيد على و�صع اآلية ُتعني على ن�صر ثقافة العدل والتَّ�صامح واحلوار بني اأبناء الوطن الواحد، ممَّ جـ ـ التَّ
هات التي ي�صرُي نحَو حتقيقها فقُه املوازنات على م�صتوى الفرد اأو  ُي�صهُم يف انعكا�ص ذلك اإيجابًا على التَّوجُّ

ولة. املجتمع اأو الدَّ
فيع، والتَّجديد يف الجتهاد املقا�صدّي، وتفعيل  د ـ تفريغ نخبة من العلماء املتميِّزين للكتابة يف هذا الفنِّ الرَّ
وابط العلميَّة، ور�صد احلوافز املاّدّية من  ات، وفق ال�صَّ رعيَّة لال�صتجابة للحوادث وامل�صتجدَّ النُّ�صو�ص ال�صَّ

اأجل حتقيق ذلك.
د املجالت التي ميكُن  ُز من مفهوم فقه املوازنات، وحتدِّ دوات واحلوارات التي تعزِّ هـ ـ عقُد املزيد من النَّ

�صميَّة.  �صات املدنّية اأو الرَّ ا�صتثماُرها من خالله، �صواء كان ذلك على م�صتوى الأفراد، اأو الهيئات واملوؤ�صَّ
اأي،  ولة، كو�صيلٍة للتَّعبري عن الرَّ لمّي داخَل اإطار ت�صريعات وُنظم الدَّ يا�صّي ال�صِّ و ـ اإتاحة الفر�صة للعمل ال�صِّ
النعزال  بني  الو�صط  عن  املعربِّ  البديُل  وهو  ُة،  رعيَّ ال�صَّ املوازناُت  تقت�صيه  ما  وفق  املر�صّي  اخلياُر  وهو 

والهروب من الواقع، وبني النخراط يف َتعنيف املخالف منهجًا و�صلوكًا. 
اردة  زـ  التَّ�صجيع على فكرة املراجعات، وفتح الباب للحوار اجلاد، واملناق�صات العلميَّة، مع كلِّ الأطراف ال�صَّ

عن منهج العتدال يف تو�صيف ومعاجلة الواقع العربّي والإ�صالمّي. 
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مفهوم فقه الموازنات
 وأدلته في القرآن والسنة 

 

د. عادل ر�شاد غنيم

اأ�شتاذ م�شارك بق�شم الدرا�شات الإ�شالمية 

جامعة الدمام 
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مقدمة

�أعمالنا،  �أنف�سنا ومن �سيئات  �إن �حلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور 
من يهده �هلل فال م�سّل 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.

�أَيَُّها  َيا  َو�أَْنُتْم ُم�ْسِلُموَن  �آل عمر�ن:102 ،  �إِال  وُتنَّ  ُتَقاِتِه َوال َتُ َ َحقَّ  ُقو� �هللَّ �آَمُنو� �تَّ ِذيَن  �أَيَُّها �لَّ َيا 
ُقو�  ُكُم �لَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َو�ِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثريً� َوِن�َساًء َو�تَّ ُقو� َربَّ ا�ُس �تَّ �لنَّ
َ َوُقوُلو�  ُقو� �هللَّ ِذيَن �آَمُنو� �تَّ َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا  �لن�ساء:1 ، َيا �أَيَُّها �لَّ َ �لَِّذي َت�َساَءُلوَن ِبِه َو�الأَْرَحاَم �إِنَّ �هللَّ �هللَّ
َ َوَر�ُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزً� َعِظيمًا  �الأحز�ب:  ِلْح َلُكْم �أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع �هللَّ َقْواًل �َسِديدً�. ُي�سْ

. 71 ،70

 �أما بعد: فهذه ورقات �أفردتها يف تقرير )مفهوم فقه �ملو�زنات و�أدّلته يف �لقر�آن و�ل�سنة( ، �أتقدم 
بها �إلى موؤتر) فقه �ملو�زنات ودوره يف �حلياة �ملعا�سرة ( �لذي تعقده كلية �ل�سريعة و�لدر��سات �الإ�سالمية 

بجامعة �أم �لقرى مبكة �ملكرمة .

ويتناول البحث )مفهوم فقه املوازنات واأدلته ال�سرعية يف القراآن وال�سنة (، وهو اأحد النقاط 
�الأ�سا�سية يف حمور )تاأ�سيل فقه �ملو�زنات (، و�لهدف كما يبدو من عنو�نه هو بيان �أ�سول هذ� �لفقه 

يف �أدلة �لوحي  �لن�سية �لتي عر�ست له وقّدمت فيه  �سو�هد  تقّره وتدعو �إليه .

�إن �سريعة �الإ�سالم يف مقا�سدها �الأ�سا�سية ترمي �إلى حتقيق م�سالح �لنا�س ودرء �ملفا�سد 
عنهم ، لكن قد يحدث عند تنزيل �أحكام �ل�سريعة على �لوقائع و�الأحد�ث �أن تتعار�س �مل�سالح فيما 
بينها  ، ويتعذر حت�سيلها جميعًا ، �أو تتعار�س �ملفا�سد فيما بينها ويتعذر تالفيها جميعًا ، �أو تتعار�س 
 ، �أخرى  و�ملف�سدة من جهة  �مل�سلحة من جهة  نف�سه م�ستماًل على  �ل�سيء  فيكون  و�ملفا�سد  �مل�سالح 
القواعد  الفقه الأ�سويل الذي ي�سع  اأهمية  هذا  ،  لذلك برزت  وواقع احلياة ي�سهد لهذا الختالط 
و�ل�سو�بط �لتي يتحقق بها �النتهاء �إلى �أقوم مو�زنة ممكنة بني �مل�سالح �ملتعار�سة �إن تعّذر حت�سيل 
جميعها ، �أو بني �ملفا�سد �ملتعار�سة �إن تعّذر تفادي جميعها ، �أو بني �مل�سالح و�ملفا�سد عند تعار�سها .
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�أو ما يتعلق   ، �إلى فقه �ملو�زنات على م�ستوى ما يحيط بالفرد من ق�سايا  فاحلاجة ما�ّسة 
�لتنفيذية  وبر�جمها  �لعامة  �سيا�ساتها  �لدولة يف  عليه  ت�سري  ما  �أو   ، ومفا�سد  باملجتمع من م�سالح 

وخططها �مل�ستقبلية .

ولقد عني علماوؤنا بفقه �ملو�زنات  ، وكان من �أو�ئل من تكلم فيها �الإمام �لغز�يل ) 505هـ( 
يف كتابه ) �إحياء علوم �لدين ( وكذلك عز �لدين بن عبد �ل�ّسالم )660هـ( يف كتابه )قو�عد �الأحكام 
�إ�سحاق  و�أبو   ، وفتاويه  ر�سائله  يف  728هـ(   ( تيمية  �بن  �الإ�سالم  �سيخ  وكذلك   ) �الأنام  م�سالح  يف 
�ل�ّساطبي )790 هـ( يف )�ملو�فقات يف �أ�سول �ل�سريعة ( ، وجاءت جهود �الأقدمني مب�سوطة يف �أبو�ب 

متفّرقة وف�سول متناثرة دون �أن يطلق على مباحثها  )فقه �ملو�زنات ( .

�أما �ملعا�سرون فمنهم من تناوله يف �سياق حديثه عن فقه �الأولويات كما فعل �لدكتور يو�سف 
�لقر�ساوي يف  بع�س كتبه مثل كتاب ) �أولويات �حلركة �الإ�سالمية  ( ، و�أفرده بع�س �لباحثني بالدر��سة 

، ومن �أهم تلك �لدر��سات  :

1- فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �الإ�سالمية، د. عبد �ملجيد حممد �إ�سماعيل �ل�سو�سوة ، وهو 
كتاب من ن�سر مكتبة د�ر �لقلم )دبي: 2004م( .

2- تاأ�سيل فقه �ملو�زنات ، عبد�هلل �لكمايل ، كتاب من ن�سر  د�ر �بن حزم )بريوت 1421هـ(.

3- منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�سرع �الإ�سالمي ) در��سة �أ�سولية ( ، د. ح�سن �سامل �لدو�سي ، 
وهو در��سة من�سورة  يف جملة �ل�سريعة و�لدر��سات �الإ�سالمية �لتي  ي�سدرها جمل�س �لن�سر �لعلمي – 

جامعة �لكويت ، وذلك يف �ملجلد :16 �لعدد : 46 ل�سنة 2001م .

وهذه �لدر��سات عنيت بتحديد مالمح منهج فقه �ملو�زنة و�سبط �أ�سوله .

ويتجه تركيز هذ� �لبحث على �إير�د �الأدلة من �لكتاب و�ل�سنة وبيان وجه �ال�ستدالل 
بها على فقه �ملو�زنات يف جماالت ثالث هي :

1- �ملو�زنة بني �مل�سالح  .

2- �ملو�زنة بني �ملفا�سد .
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3- �ملو�زنة بني �ملفا�سد و�مل�سالح .

ولتحقيق هدف �لبحث يف بيان مفهوم فقه �ملو�زنات و�أدلته �ل�سرعية يف �لقر�آن و�ل�سنة فقد  
كانت خطة �لبحث  تت�سمن مقدمة وتهيدً� وخم�سة مباحث وخاتة : 

�ملقدمة: عر�س فيها �ملو�سوع و�أهميته وخطته و�لدر��سات �ل�سابقة فيه  .

اأما التمهيد: فتناول فقه امل�سلحة واملف�سدة واأق�سام كل منهما يف نقاط ثالثة وهي : 

�أواًل: مفهوم �مل�سلحة لغًة و�سرعًا .

ثانيًا : مفهوم �ملف�سدة لغًة و�سرعًا.

ثالثًا :معيار مقادير �مل�سالح و�ملفا�سد.

واملبحث الأول  : عر�ض  ملفهوم فقه املوازنات واحلاجة اإليه، يف نقاط ثالثة وهي :

�أواًل : مفهوم فقه �ملو�زنات .

ثانيًا : �أق�سام �مل�سالح و�ملفا�سد .

ثالثًا :  �حلاجة �إلى فقه �ملو�زنات. 

ثم �ملبحث �لثاين: �لذي قّدم �أمثلة من  �أدلة م�سروعية  فقه �ملو�زنات من �لقر�آن �لكرمي، يف 
ثالث نقاط هي: 

�أواًل: من �الأدلة على  �ملو�زنة بني �مل�سالح .

ثانيًا : من �الأدلة على  �ملو�زنة بني �ملفا�سد . 

ثالثًا: من �الأدلة على  �ملو�زنة بني �مل�سالح مع �ملفا�سد .

�أدلة م�سروعية  فقه �ملو�زنات من �ل�سنة، يف ثالث  �أمثلة من   وياأتي �ملبحث �لثالث ليقدم 
نقاط اأي�سًا هي:  

مفهوم فقه املوازنات وأدلته في القرآن والسنة
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�أواًل: من �الأدلة على  �ملو�زنة بني �مل�سالح .  

ثانيًا : من �الأدلة على  �ملو�زنة بني �ملفا�سد .

ثالثًا: من �الأدلة على  �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد .

ويف �خلاتة  تلخي�س الأهم �لنتائج  .

وقد ا�ستخدمت يف درا�ستي املنهج ال�ستقرائي التحليلي وفق النقاط التالية : 

1- �ال�ستدالل  من �لكتاب و�ل�سنة �ل�سحيحة على ما ُي�ساق من ق�سايا .

2- �العتماد على �مل�سادر �الأ�سيلة و�ملر�جع �ملعا�سرة ح�سبما تقت�سيه طبيعة �لبحث. 

3- ترقيم  �الآيات ، وعزوها �إلى �ُسَورها د�خل منت �لبحث. 

4- تخريج �الأحاديث من م�سادر �ل�سّنة �ملعتمدة .

5- توثيق �مل�سادر يف هام�س �ل�سفحة بذكر ��سم �لكتاب ورقم �جلزء و�ل�سفحة ، ثم بيان 
معلومات �لن�سر يف ثبت �مل�سادر و�ملر�جع .

و�أ�ساأل �هلل �أن يجعل عملي خال�سًا لوجهه ، ومو�فقًا للمنهج �ل�سديد ، و�آخر دعو�نا �أن �حلمد 
هلل رب �لعاملني .
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التمهيد 

فقه امل�شالح واملفا�شد

جاءت �سريعة  �الإ�سالم لتحقيق م�سالح �لنا�س �لدينية و�لدنيوية ودفع �ملفا�سد عنهم ، وقد ثبت 
هذ� �ملعنى يف كتاب �هلل و�سنة نبيه �سلى �هلل عليه و�سلم ، قال �هلل تعالى: وما �أر�سلناك �إال رحمًة للعاملني، 
�سورة �الأنبياء :107، وال خالف بني �لعلماء –كما يقول  �لقرطبي -�أن �سر�ئع �الأنبياء ق�سد بها م�سالح 
�خللق �لدينية و�لدنيوية.)1( وقال �الإمام �ل�ساطبي رحمه �هلل: �ل�سارع و�سع �ل�سريعة على �عتبار �مل�سالح 

باتفاق)2(.   

و�لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية بّينا كثريً� من علل �الأحكام ومقا�سدها، يف �لعباد�ت و�ملعامالت 
و�سائر �أبو�ب �لت�سريع. فهما” مملوء�ن من تعليل �الأحكام باحِلَكم و�مل�سالح “)3(.

قال �بن �لقّيم رحمه �هلل: »�إنه �سبحانه حكيٌم ال يفعل �سيئًا عبثًا وال لغري معنى وم�سلحة وحكمة، 
هي �لغاية �ملق�سودة بالفعل ، بل �أفعاله �سبحانه �سادرة عن حكمة بالغة الأجلها َفَعل، كما هي نا�سئة عن 

�أ�سباٍب بها َفَعل، وقد دّل كالمه وكالم ر�سوله على هذ�«. )4( 

و معرفة �مل�سالح �ل�سرعية و�أنو�عها ومر�تبها �سرورٌة لل�سروع يف  فقه �ملو�زنات، فلنبنّي مفهوم 
�مل�سلحة و�ملف�سدة و�أنو�عهما ومعيار تقديرهما فيما يلي : 

اأوًل: مفهوم امل�شلحة لغًة و�شرعًا : 

امل�شلحة يف اللغة: الأول: م�سلحة على وزن مفعلة يعني �ملنفعة ، وهي بهذ� �الإطالق م�سدر 

مبعنى �ل�سالح ، وتكون �سيغة )م�سلحة( د�ّلًة على ما كان �ل�سالح فيه و��سحًا ، وهي ��سم للو�حدة 
من �مل�سالح ، كاملنفعة ��سم للو�حدة من �ملنافع .

هنا  و�الإطالق   ، و�لنفع  �ل�سالح  من  �لفعل  على  يرتتب  ما  على  �مل�سلحة  تطلق   : الثاين 

)1( �جلامع الأحكام �لقر�آن للقرطبي ، ج 2�س 64 .
)2(  �ملو�فقات  ، ج  1�س  139.

)3( مفتاح د�ر �ل�سعادة ومن�سور والية �لعلم و�الإر�دة، ج2 ج 22،  
)4( �سفاء �لغليل البن �لقيم  ،  �س  190 .

مفهوم فقه املوازنات وأدلته في القرآن والسنة
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جمازي ؛ الأن �إطالق �مل�سلحة على �لفعل �لذي يرتتب عليه �ل�سالح هو من باب �إطالق ��سم �مل�سبَّب 
على �ل�سبب ، وعلى هذ� فاإن �مل�سلحة �إذ� �أُطلقت على نف�س �ملنفعة كان �الإطالق حقيقيًا ، و�إن �أُطلقت 

على �الأ�سباب �ملو�سلة �إلى �ملنفعة كان �الإطالق جمازيًا )5(.

امل�شلحة يف ال�شطالح : تطلق �مل�سلحة يف �ال�سطالح �ل�سرعي على �لنفع �ملق�سود لذ�ته ، 

فتكون �مل�سلحة مبعنى �ملنفعة ذ�تها ، و�الأ�سباب �ملو�سلة �إليها )6( ،  يقول �لع�سد معّرفًا للم�سلحة: 
»و�مل�سلحة: �للذة وو�سيلتها« )7(، ويعّرف �لعز بن عبد �ل�سالم �مل�سلحة بقوله : “�مل�سالح �سربان: 

�أحدهما حقيقّي وهو �الأفر�ح و�للذ�ت ، و�لثاين جمازّي وهو �أ�سبابها “ )8(. 

مف�سدة...  دفع  �أو  منفعة  جلب  عن  �الأ�سل  يف  »عبارة  هي:  �لغز�يل  عّرفها  كما  و�مل�سلحة 
و�ملحافظة على مق�سود �ل�سرع ، ومق�سود �ل�سرع من �خللق خم�سة وهي )�لدين، و�لنف�س، و�لن�سل، 
هذه  يفّوت  ما  وكل  م�سلحة،  فهو  �خلم�سة  �الأ�سول  هذه  حفظ  يت�سّمن  ما  فكل  و�ملال(...،  و�لعقل، 

�الأ�سول فهو مف�سدة ، ودفعها م�سلحة«)9(.

ثانيًا : مفهوم املف�شدة لغًة و�شرعًا: 

1- تعريف �ملف�سدة لغًة : مف�سدة على وزن مفعلة ، وهي م�ستّقة من �لف�ساد وهو �سد �ل�سالح ، وهي 
بهذ� �الإطالق مبعنى �ل�سرر ، وهي ��سم للو�حدة من �ملفا�سد ، وتكون �سيغة )مف�سدة( د�ّلة على ما كان 

َمَحّل ، ويكون مبعَنى َتَغريَ”)10(. �لف�ساد فيه و��سحًا ، وَف�َسد �ل�سيُء: َبَطَل و��سْ

)5(  �نظر يف معنى �مل�سلحة لغة: �لقامو�س �ملحيط ج1 �س772 وتاج �لعرو�س �سرح �لقامو�س ج2 �س381 �س751 
ول�سان �لعرب ج2 �س843 �ملعجم �لو�سيط ج1 �س225 ، و�نظر �ملعاين �للغوية للم�سلحة:  نظرية �مل�سلحة، ح�سان ، �س 

4-3
)6(  �ملقا�سد �لعامة يف �ل�سريعة ، �لعامل ، �س431 - 831 .

)7(  �سرح خمت�سر �ملنتهى ، �لع�سد ، ج2 �س932 .
)8(  قو�عد �الأحكام ، �بن عبد �ل�سالم : ج1 �س31 - 41 .

)9(  �مل�ست�سفى ، �س251 .
)10( تاج �لعرو�س جو�هر �لقامو�س ـ ج2 �س452 .
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 ، �ل�سالح  وي�ساّده   ، كثريً�  �أو  كان �خلروج عنه  قلياًل    ، �العتد�ل  �ل�سيء عن  �لف�ساد خروج  وقيل: 
وُي�ستعمل ذلك يف �لنف�س و�لبدن و�الأ�سياء �خلارجة عن �ال�ستقامة )11(.

2- �ملف�سدة  يف �ال�سطالح : قيل هي “ �الأمل وو�سيلته” )12(، في�سمل كل �أمل وعذ�ب ج�سميًا كان 
�أو نف�سيًا ، �أو عقليًا �أو روحيًا .)13(

و�الأولى �أن يقال يف تعريف �ملف�سدة ��سطالحًا: �أنها ما ناق�س مق�سود �ل�سارع باالإخالل باإحدى 
�الأ�سول �خلم�س، فكل ما يفّوت هذه �الأ�سول فهو مف�سدة«)14(، وهذ� ي�سع �ملف�سدة يف مفهوم حقيقّي حمدد 

ولي�س موهومًا.

ثالثًا : معيار مقادير امل�شالح واملفا�شد 

 مقيا�س �عتبار �ل�سيء م�سلحًة �أو مف�سدة هو تقدير �ل�سارع �حلكيم جّل وعال ؛ ملا يف هذ� �لتقدير 
من خلود وثبات و�سمان �أكيد مل�سالح �لب�سر �أفر�دً� وجماعات ، وملا يف ذلك من تهيئة �الإن�سان يف �حلياة 
فاإن هذ�  �هلل  �سرع  �ملجردة عن  �لب�سرية  بالروؤية  �ملف�سدة  تقدير  �رتبط  لو  والأنه   ، �الآخرة  للحياة  �لدنيا 
الأهو�ء  خا�سعًا  �ملف�سدة  حتديد  و�سيكون   ، �لعامة  بامل�سلحة  و�الإخالل  و�لعبث  للتالعب  عر�سة  �لتقدير 
ْر�ُس َوَمن ِفيِهنَّ  َماَو�ُت َو�اْلأَ ْهَو�ءُهْم َلَف�َسَدِت �ل�سَّ قُّ �أَ َبَع �حْلَ �لنا�س و�سهو�تهم ، وهذ� يوؤدي �إلى �لف�ساد: َوَلِو �تَّ
وَن �سورة �ملوؤمنون : 71 ؛ الأن �الأهو�ء تختلف ، فما ير�ه �سخ�ٌس  ْعِر�سُ َبْل �أََتْيَناُهم ِبِذْكِرِهْم َفُهْم َعن ِذْكِرِهم مُّ
بهو�ه مف�سدًة قد ال ير�ه �سخ�ٌس �آخر كذلك ، وما يكون يف نظر بع�س �لنا�س يف زمٍن ما ف�سادً� قد ال يكون 
كذلك يف زمن �آخر ، والأن �لعقل �لب�سري عندما يحكم على �سيء بالف�ساد فاإنه يكون متاأثرً� ببيئته وزمانه 
ومكانه وبو�عثه وعو�طفه وهو�ه ، مما يجعل حكمه قا�سرً� ، فالعقل حمتاج �إلى رعاية �ل�سرع له و�إال �سيطر 
 ِ َن �هللَّ َبَع َهَو�ُه ِبَغرْيِ ُهًدى مِّ ِن �تَّ لُّ مِمَّ ِبُعوَن �أَْهَو�ءُهْم َوَمْن �أَ�سَ ا َيتَّ َ ْ َي�ْسَتِجيُبو� َلَك َفاْعَلْم �أَنَّ عليه �لهوى: َفاإِن ملَّ

امِلِنَي �سورة �لق�س�س: 50 َ اَل َيْهِدي �ْلَقْوَم �لظَّ �إِنَّ �هللَّ

)11( �نظر: مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن  ـ �لر�غب �الأ�سفهاين: �س636، �نظر: �ملعجم �لوجيز الألفاظ �لقر�آن �لكرمي ـ نبيل 
هارون ـ �س156

)12(  �سرح خمت�سر �ملنتهى،  ج2 �س932 .
)13(  نظرية �ملقا�سد ،  257�س .

)14(  �مل�ست�سفى ،�س251
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يقول �بن تيمية: )معيار مقادير �مل�سالح و�ملفا�سد هو مبيز�ن �ل�سريعة ، فمتى قِدر �الإن�سان 
على �تباع �لن�سو�س مل يعدل عنها ، و�إال �جتهد بر�أيه ملعرفة �الأ�سباه و�لنظائر، وقلَّ �أن تعوز �لن�سو�س 

من يكون خبريً� بها وبداللتها()15(.

و�أي�سًا فاإنه ال ميكن تقدير �مل�سلحة باالأهو�ء ؛ الأّن �الأهو�ء تختلف يف �الأمر �لو�حد ، فما 
ير�ه �سخ�ٌس نفعًا قد ال ير�ه �الآخر كذلك ، وما ينفع �سخ�سًا قد ال ينفع �آخر وما يكون نفعًا يف وقت 
قد ال يكون كذلك يف وقت �آخر ، وبهذ� فاإن �أي ت�سريع ينبني على �لروؤى �لب�سرية �ملح�سة يكون عر�سًة 

للتغيري و�لتبديل ، وقا�سرً� عن حتقيق �مل�سلحة �لعامة ويوؤدي �إلى �لف�ساد )16(.

و�إذ� كان �لعقل ي�ستطيع �أن ي�سري �إلى جهة �مل�سالح و�ملفا�سد و�لتحذير من �ملهالك و�لرتغيب 
يف جلب �ملنافع فاإن ذلك كله ال يعني قدرته على �أن ي�ستقّل باإدر�ك �مل�سلحة ، بل هو حمتاج �إلى �ل�سرع 
الإدر�ك �مل�سالح؛ الأن �مل�سالح ت�سمل م�سالح �لدنيا و�الآخرة ، وال ميكن �إدر�ك ذلك كله �إال بو��سطة 
�ل�سرع : فاأما م�سالح �الآخرة فمعلوٌم �أنه ال ميكن معرفتها �إال بالنقل ، و�أما م�سالح �لدنيا فاإن �لعقل 
قا�سر يف �إدر�كها على وجه �لتمام ، بل قد يخطئ كثريً� يف تقديرها )فالعادة حتيل ��ستقالل �لعقول 
يف �لدنيا باإدر�ك م�ساحلها ومفا�سدها على �لتف�سيل()17( ، و�إذ� كان �الأمر كذلك فاإنه ال يجوز 
بناء حكم على م�سلحة جمردة دون �لرجوع �إلى ن�سو�س �ل�سرع وقو�عده ، ومبادئه �لعامة ومقا�سده 

�لكلية )18(  .

و�إذ� كان من �ملعلوم �أن �لقر�آن هو �أ�سا�س �ل�سريعة �الإ�سالمية و�أ�سلها فاإنه من �ل�سروري للباحث 
عن مقا�سدها �لطالب الأهد�فها �أن يبحث عن �ملقا�سد �لتي ��ستمل عليها �أ�سلها، وت�سمنها ينبوعها �أال 

وهو كتاب �هلل تعالى )19( .

قال �ل�ساطبي : وبعد �أن ذكر �ل�سروريات و�حلاجيات و�لتح�سينيات ومكّمالتها: »و�إذ� نظرنا �إلى 
�ل�سّنة وجدناها ال تزيد على تقرير هذه �الأمور، فالكتاب �أتى بها �أ�سواًل يرجع �إليها، و�ل�سّنة �أتت بها تفريعًا 

)15(  �ملرجع �ل�سابق، ج 2 �س 129.
)16(  نظرية �ل�سرورة ، �لزحيلي ، �س71-61 .

)17(  �ملو�فقات ،  ج2 �س84
)18(  �ملقا�سد �لعامة لل�سريعة �الإ�سالمية، �لعامل ،  �س 241 ·

)19( مقا�سد �ل�سريعة وعالقة باالأدلة �ل�سرعية ،  حممد �سعد �ليوبي �س417. 
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على �لكتاب وبيانًا ملا فيه منها، فال جتد يف �ل�سّنة �إال ما هو ر�جع �إلى تلك �الأق�سام، فال�سروريات �خلم�س 
لت يف �ل�سّنة »)20(. لت يف �لكتاب تف�سّ كما تاأ�سّ

و�لو�قع ي�سهد ما يقرره �ل�ساطبي من �أن �مل�سالح يف �لدنيا م�سوبٌة مبفا�سد، و�ملفا�سد مقرتنٌة 
ب�سيء من �مل�سالح، و�لدنيا كلها و�سعت على �المتز�ج بني �لطرفني، وال يقدر �أحد على ��ستخال�س 
جهة منها خال�سة، فيكون معنى ذلك: �أن قولنا عن �ل�سيء �إنه م�سلحة �أو مف�سدة فهو بالنظر �إلى ما 
يغلب منهما، ويقول: )فامل�سلحة �إذ� كانت �لغالبة فهي �ملق�سودة �سرعًا، ولتح�سيلها وقع �لطلب على 

�لعباد.. وكذلك �ملف�سدة �إذ� كانت هي �لغالبة فرفعها هو �ملق�سود �سرعًا، والأجله وقع �لنهي()21(. 

)20( �ملو�فقات ، ج4   �س 27.
)21(  �ملو�فقات ، ج2 �س26.
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املبحث الأول  : مفهوم فقه املوازنات واحلاجة اإليه

اأوًل : مفهوم فقه املوازنات 

�إلى علم غائب بعلم  ل  �لتو�سّ اأ-الفقه لغًة: �لعلم بال�سيء و�لفهم له، و�ملعرفة )22(. وقيل: هو 

�ساهد، فهو �أخ�ّس من �لعلم، قال تعالى: َفَما لهوؤالء �ْلَقْوِم اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديثًا�لن�ساء:78 )23(وقيل: 
�لفقه مطلق �لفهم، �سو�ٌء ما ظهر �أو ما خفي، وذهب �آخرون �إلى �أن �لفقه لغًة هو فهم �ل�سيء �لدقيق. )24(

الفقه ا�شطالحًا: هو �لعلم باالأحكام �ل�سرعية �لعملية �ملكت�سب من �أدلتها �لتف�سيلية.” )25( 

والفقه عند الفقهاء يطلق على معنيني:

اأَولهما: حفظ طائفة من �الأْحكام �ل�سرعية �لعمِلية �لو�ردة يف �لكَتاب �أَو �ل�سنة، �أَو وقع �الإجماع 

عليها، �أو ��سُتنِبطت بطريق �لقيا�س �ملعترب �سرعًا، �أَو باأي دليل �آخر يرجع �إلى هذه �الأدلة.

 وثانيهما: �أَن �لفقه ُيطلق على جمموعة �الأَحكام و�مل�سائل �ل�سرعية �لعملية )26(.

�ملعرفة  ي�سمل  فالفقه  معناه،  بع�س  على  لّلفظ  ق�سٌر  �ال�سطالحي  �ملفهوم  هذ�  يف  �لفقه  لكن 
يف  معاوية  حديث  يف  جاء  ولذ�  �الإ�سالمي،  لل�سلوك  �لعملية  �ملمار�سة  وي�سمل  بل  جملة،  كلها  �الإ�سالمية 

يِن( )27(. ْهُه يِف �لدِّ � ُيَفقِّ ُ ِبِه َخرْيً �ل�سحيحني: )َمْن ُيِرِد �هللَّ

و�ملقاَبلة  �ملعاَدلة  لغًة هي:  و�ملو�زنة  و�مليز�ن،  �لوزن  ماأخوذة من  مو�َزنة،  �ملو�َزنات: جمع  ب-  
و�ملحاذ�ة، يقال و�َزَنه �أي عاَدَله وقاَبَله، و�جلمع: مو�َزنات )28(.

)22(  ل�سان �لعرب، البن منظور، مادة )فقه(، ج  5 �س55.
)23( �ملفرد�ت يف غريب �لقر�آن ، ج 1 �س 384.

)24(�ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية، وز�رة �الأوقاف و�ل�سوؤون �الإ�سالمية بالكويت، ج 1�س11. 
)25(  �الإبهاج يف �سرح �ملنهاج ، ج  1�س46.

)26(�ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية، ج1 �س15-14. 
)27(  �سحيح �لبخاري ج1 �س27 حديث رقم 71 ، وم�سلم ، ج 3�س94  حديث رقم 98 .

)28(  قامو�س �ملحيط، �لفريوز �أبادي، ج 4 �س:283.
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مو�زنًة  �ل�سيئني  بني  و�زنُت  ومنه:  �لدر�هم،  كاأوز�ن  مثَله  �سيٍء  ِثقُل  وهو   : �لوزن  من  و�ملو�َزنة 
ووزنًا)29(.

و�ملو�َزنة ت�سمل �لتعار�س و�لرتجيح، لذلك قيل: هذ� يو�زن هذ� �إن كان على وزنه، �أو كان يحاذيه، 
ر  وقد �ُسمي �لر�جح بالو�زن . وقد قال تعالى: و�أنبتنا فيها من كل �سيء موزون �سورة �حلجر:19، مبعنى مقدَّ

مبقد�ر معني ح�سبما تقت�سيه �حلكمة و�مل�سلحة للخلق.

وميكن �أن ن�سرت�سد بعبارة �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية رحمه �هلل يف تعريف فقه �ملو�َزنة ��سطالحًا  
�أدناهما، ودفع  بتفويت  �مل�سلحتني  �أعظم  �ل�سرين وحت�سيل  و�سّر  وهي يف قوله: »ترجيح خري �خلريين، 

�أعظم �ملف�سدتني باحتمال �أدناهما« )30(.

ويرى �أحد �ملعا�سرين: “�أّن م�سطلح )مو�زنة( �أقرب يف حال �مل�سالح؛ الأن �لرتجيح يكون غالبًا 
بني �ملتعار�سات و�ملتناق�سات، و�أن ما يحدث بني �مل�سالح فهو �إما تعار�س وتناق�س �أو تز�حم بينهما »)31(. 

 لكن �الأ�سمل �أن نعّرف فقه �ملو�زنات باأنه: �لعلم بكيفية �ملعادلة و�لرتجيح بني �مل�سالح فيما بينها 
�أو �ملفا�سد فيما بينها �أو بني �مل�سالح و�ملفا�سد �أثناء �لتعار�س و�لت�سادم.

�مل�سالح  لتمييز  بها �لرتجيح؛  ن�ستطيع  �لتي  و�لعقلية  �ل�سرعية  باملقايي�س  �ملعرفة  يقت�سي  وهذ� 
�لغالبة و�لر�جحة لتح�سيلها، من �ملفا�سد �ملغلوبة و�ملرجوحة لتفويتها، �أو تييز �ملفا�سد �لكثرية و�لغالبة 
لدرئها، من �ملفا�سد �لقليلة و�لنادرة �لتي ��سُطررنا �إلى �الإقد�م عليها، �أو �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد 
وت�ساءلت  وطغت،  مف�سدته  غلبت  عما  و�البتعاد  مف�سدته،  على  ما رجحت م�سلحته  على  �الإقد�م  ق�سد 

م�سلحته وندرت. 

و�إذ� كان �الأمر كذلك، فال منا�س من �إعمال فقه �ملو�زنات، �إذ من خالله تت�سنى �ملو�زنة و�لتغليب، 
فوظيفة فقه �ملو�زنات �إذن، هي وزن �الأعمال و�لت�سرفات، و�سبط مر�تبها بق�سد �لرتجيح بني ما ال ميكن 
�جلمع بينه من �مل�سالح؛ جللب �الأولى، �أو بني ما ال ميكن �خلال�س منه من �ملفا�سد لدرء �الأولى بالدفع؛ �أو 

)29(  ل�سان �لعرب، �بن  منظور، ج 13 �س:446.
)30(  جمموع �لفتاوى ج 20�س48.  

)31(  تاأ�سيل فقه �ملو�زنات، عبد �هلل �لكمايل، �س49.
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بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملمتزجة مع بع�سها لدرء �ملفا�سد وجلب �مل�سالح ما �أمكن. )32(

وفقه �ملو�زنات -باملفهوم �لذي حددناه- �أخ�ّس من فقه �الأولويات، وذلك �أن فقه �ملو�زنات ياأتي 
للرتجيح بني �ملتعار�سات �لتي ال ميكن فيها فعل �أكرب �مل�سلحتني �إال برتك �ل�سغرى ، �أو �لتي ال ميكن فيها 
درء �أعظم �ملف�سدتني �إال بفعل �الأخرى ، �أو �لتي ال ميكن فيها جتنب �ملفا�سد �إال برتك �مل�سالح ، �أو �لتي 
ياأتي للرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد  �ملو�زنات  ، ففقه  �إال بتحمل �ملفا�سد  ال ميكن فيها حتقيق �مل�سالح 
�أّما فقه �الأولويات فهو ياأتي للرتتيب بني   ، �أّي �ملتعار�سني يعمل به و�أيهما يرتك  �ملتعار�سة ليتبنّي بذلك 
�مل�سالح ، وبيان مما حقه �لتقدمي وما حقه �لتاأخري ويو�سع كل �سيء يف مو�سعه ، وهذ� �لرتتيب �لذي يقوم 
به فقه �الأولويات قد يكون مبنيًا على فقه �ملو�زنات عندما يكون هناك تعار�س ، وقد ال يكون مبنيًا على 
فقه �ملو�زنات وذلك عندما ال يكون هناك تعار�س ، و�إنا ح�سُن ترتيب لالأ�سياء ، ورغم ما بني �لفقهني من 
�ختالف فاإن فقه �الأولويات يكون يف �لغالب مرتبطًا بفقه �ملو�زنات ، ويتد�خل �لفقهان ويتالزمان يف كثري 

من �ملجاالت ، و�أي�سًا فاإنا ينتهي �إليه فقه �ملو�زنات يدخل يف �لغالب يف فقه �الأولويات )33(.

ثانيًا : اأق�شام امل�شالح واملفا�شد :

�مل�سالح ثالثة �أق�سام : �سرورية وحاجية وحت�سينية )34( ، وهي تدور حول رعاية �لكليات 
�خلم�س وهي على �لوجه �لتايل :

1( امل�شالح ال�شرورية:  

�أقوى  �لغز�يل: »�ل�سرور�ت هي  �الإمام  �الإ�سالمية، يقول  �ل�سريعة  �أنو�ع �مل�سالح يف  �أعلى  وهي 
�أنو�ع �مل�سالح«)35(.

و�ل�سرور�ت - كما قال �الإمام �ل�ساطبي-: “ البد منها يف قيام م�سالح �لدين و�لدنيا، بحيث �إذ� 
ُفِقدت مل جتِر م�سالح �لدنيا على ��ستقامة، بل على ف�ساد وتهاُرج وَفْوت حياة، ويف �الأخرى َفْوت �لنجاة 

)32(  �ملو�فقات: ج 2�س20.
)33(  �أولويات �حلركة �الإ�سالمية  ، �لقر�ساوي : �س53 ·

)34(�ملو�فقات  ج2 �س11-8 ·
)35( �مل�ست�سفى، �س174.



16641665

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

و�لنعيم، و�لرجوع باخل�سر�ن �ملبني”)36(. 

يقول  و�لن�سل،  و�ملال،  و�لعقل،  و�لنف�س،  �لدين،  حفظ  هي:  �لعلماء  بّينها  كما  �مل�سالح  وهذه 
�الإمام �لغز�يل: » ومق�سد �ل�سرع من �خللق خم�سة: وهو �أن يحفظ عليهم دينهم ونف�سهم وعقلهم ون�سلهم 

ومالهم«)37(.

فحفظ هذه �لركائز �خلم�سة هو » �حلّد �الأدنى �ل�سروري الإقامة �لنظام �الجتماعي و�القت�سادي 
و�ل�سيا�سي على نحو ت�ستقيم به �حلياة �الإن�سانية، ويحفظ لالإن�سان بقاءه وكر�مته، ولو ُفِقدت بع�سها �ختّل 
نظام �حلياة �الإن�سانية وف�سدت �أمورها �ل�سيا�سية و�الجتماعية و�القت�سادية، بحيث ت�سري فو�سى ت�ستحيل 

معها �حلياة �الجتماعية«)38(.

2( امل�شالح احلاجية: 

وهي كما عّرفها �لطاهر بن عا�سور)39(: » ما حتتاج �الأّمة �إلية القتناء م�ساحلها و�نتظام �أمورها 
على وجٍه ح�سٍن، بحيث لوال مر�عاتها ملا ف�سد �لنظام، ولكنه كان على حالة غري منتظمة، فلذلك ال يبلغ 

مبلغ �ل�سروري« )40(.

وعّرفها �الإمام �ل�ساطبي بقوله: » معناها �أنها مفتَقٌر �إليها من حيث �لتو�سعة ورفع �ل�سيق �ملوؤدي 
�جلملة-  -على  �ملكلفني  على  دخل  ُتر�َع  مل  فاإن  �ملطلوب،  بفوت  �لالحقة  و�مل�سقة  �حلرج  �إلى  �لغالب  يف 

)36( �ملو�فقات، ج2�س6.
)37( �مل�ست�سفى، �س174.

)38( �مل�سلحة �لعامة من منظور �إ�سالمي ، دكتور فوزي خليل،: �س89.
)39(حممد �لطاهر �بن عا�سور )1879- 1973م(  عامل وفقيه تون�سي، �أ�سرته منحدرة من �الأندل�س، تعلم بجامع 

�لزيتونة ثم �أ�سبح من كبار �أ�ساتذته، وترقى �إلى رتبة �الإفتاء، و�ختري ملن�سب �سيخ �الإ�سالم �ملالكي،وبعد حذف �لنظارة 
�لعلمية �أ�سبح  �أول �سيخ جلامعة �لزيتونة... من �أهم موؤلفاته تف�سريه �لتحرير و�لتنوير، ومقا�سد �ل�سريعة �الإ�سالمية، 

و�أ�سول �لنظام �الجتماعي يف �الإ�سالم، �نظر �ملن�سف �ل�سنويف: �ل�سيخ حممد �لطاهر بن عا�سور، حوليات �جلامعة 
�لتون�سية، �لعدد �لعا�سر، �ل�سنة )1973( �س6، و�نظر حممد �حلبيب �بن �خلوجة )( حممد �لطاهر �بن عا�سور وكتابه 

مقا�سد �ل�سريعة �الإ�سالمية، قطر، وز�رة �الأوقاف و�ل�سوؤون �لدنية، 2004، ط 1، ج1، �س 153، 169. 
)40( مقا�سد �ل�سريعة �الإ�سالمية: �س80.
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�حلرج و�مل�سقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ �لف�ساد �لعادي �ملتوقع يف �مل�سالح �لعامة«)41(.

�الأّمة  �أن  �إال  قّوتها،  تبلغ  �ل�سرورية، فال  �مل�سالح  �أدنى من  �إذن تّثل حدً�  فامل�سالح �حلاجية 
حمتاجة �إليها ال�ستقامة حياتها، فلوالها لدخل على �الأّمة �حلرج و�لعنت، والأ�سبحت �حلياة �ساّقة �إلى حد 

كبري.

فة،  ومن �أمثلتها » فيما يتعلق بحفظ �لدين: �سرع �لعباد�ت دعمًا الأركانه، و�سرع �لرخ�س �ملخفِّ
كالنطق بكلمة �لكفر لتجّنب �لقتل، وكالفطر بال�سفر، و�لرَخ�س �ملناطة باملر�س. ومثالها فيما يتعلق بحفظ 
�لنف�س: �إباحة �ل�سيد و�لتمتع بالطيبات، وهو ما ز�د على �أ�سل �لغذ�ء. ومثالها فيما يتعلق بحفظ �ملال: 
َلم و�مل�ساقات. ومثالها فيما يتعلق بحفظ �لن�سب: �سرعة �ملهور  �لتو�سع يف �سرعة �ملعامالت، كالقر�س و�ل�سَّ

والطالق، و�سرط توفر ال�سهود...«)42(.

3( امل�شالح التح�شينية. 

وهذه هي �لرتبة �لثالثة من مر�تب �مل�سالح؛ وهي ال ترجع �إلى �سرورٍة وال �إلى حاجٍة، ولكن تقع 
و�ملعامالت)43(.  �لعاد�ت  �ملناهج يف  �أح�سن  ورعاية  و�ملز�ئد،  للمز�يا  و�لتي�سري  و�لتزيني  �لتح�سني  موقع 
�لتي  �ملدّن�سات،  �الأحو�ل  �لعاد�ت وجتّنب  يليق من حما�سن  �الأخذ مبا  »ومعناها  �ل�ساطبي:  �الإمام  يقول 
تاأنفها �لعقول �لر�جحات، ويجمع ذلك ق�سم مكارم �الأخالق، وهي جاريٌة فيما جرت فيه �الأوليات”)44(.

�الأ�سل يف �مل�سالح �أنها �إذ� �جتمعت فيتعنّي حت�سيلها جميعًا ، وهذ� �أمٌر ال �إ�سكال فيه ، ولكن 
�مل�سكلة حتدث عند ما تتنازع �مل�سالح بحيث ال ميكن حت�سيل �إحد�ها �إال برتك �الأخرى ، ففي هذه �حلالة 
�إحد�هما على �الأخرى وجب تقدمي �مل�سلحة  �إجر�ء �ملو�زنة و�ملفا�سلة بينهما ، فاإن ظهر رجحان  يتعنّي 
بح�سب  �إحد�هما  حت�سيل  جاز  مت�ساويتني  �مل�سلحتان  كانت  و�إن   ، �ملرجوحة  �مل�سلحة  على  �لر�جحة 
�الجتهاد )45(، يقول �بن �لقيم: “�ل�سريعة مبناها على حت�سيل �مل�سالح بح�سب �الإمكان ، و�أن ال يفوت 

)41( �ملو�فقات:ج 2�س8.
)42( �سو�بط �مل�سلحة يف �ل�سريعة �الإ�سالمية ، �لدكتور، �سعيد رم�سان �لبوطي،: �س111.

)43( ر�جع، �مل�ست�سفى: �س175.
)44( )44( �ملو�فقات، ج 2�س9.

)45(  قو�عد �الأحكام  ، ج1 �س88 ·
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م  لت ، و�إن مل ميكن حت�سيل بع�سها �إال بتفويت �لبع�س ، ُقدِّ منها �سيء ، فاإن �أمكن حت�سيلها كلها ُح�سِّ
�أكملها و�أهّمها و�أ�سّدها طلبًا لل�سارع”· ويقول �أي�سًا : “�إذ� تاأّملَت �سر�ئع دين �هلل �لتي و�سعها بني عباده 
م �أهّمها و�أجلُّها ، و�إن  وجدتَّها ال تخرج عن حت�سيل �مل�سالح �خلال�سة ، �أو �لر�جحة ، و�إن تز�حمت ُقدِّ

فات �أدناها” )46(.

ب- اأق�شام املفا�شد :

�حلياة  بنظام  تخّل  �لتي  وهي  بال�سروريات  تتعلق  مفا�سد   : �أق�سام  ثالثة  �إلى  �ملفا�سد  وتنق�سم 
وتعّم �لفو�سى وي�سيطر �لف�ساد ويحّل على مرتكبي هذه �ملفا�سد �لعقاب �الأخروّي ، وهي حتديدً� ما يف�سد 

�لكّلّيات �خلم�س �أو �إحد�ها .

و�أما �لق�سم �لثاين فهي �ملفا�سد �ملتعلقة باحلاجيات ، وهي �ملفا�سد �لتي جتّر على �لنا�س �ل�سيق 
و�حلرج و�مل�سّقة ، ولكن ال يرتتب عليها �ختالل نظام �حلياة وف�سادها .

و�أما �لق�سم �لثالث فهي �ملفا�سد �ملتعلقة بالتح�سينيات ، وهي �ملفا�سد �لتي جتعل حياة �لنا�س على 
�أو  �إلى �ختالل �حلياة  خالف ما تق�سي به مكارم �الأخالق و�ملروءة �لعالية و�لفطرة �ل�سليمة ، وال توؤدي 

�إ�سابة �لنا�س ب�سيق وحرج .

 و�ملفا�سد باأق�سامها �لثالثة متفاوتة يف �خلطورة ، فاأ�سّدها خطرً� �ملفا�سد �ملتعلقة بال�سروريات ، 
م درء  ثم �ملفا�سد �ملتعلقة باحلاجيات ، ثم �ملفا�سد �ملتعلقة بالتح�سينيات ، وعند تعار�س هذه �ملفا�سد ُيقدَّ

�أ�سّدها خطرً� على �أدناها .

وقد تناول �لر�زي )ت 606هـ(  �أق�سام �لنفع و�ل�سر - �أو �مل�سلحة و�ملف�سدة - يف �سياق تف�سريه 
لقول �هلل عز وجل:  قل من حّرم زينة �هلل �لتي �أخرج لعباده و�لطيبات من �لرزق]، �سورة �الأعر�ف: 32، 
حيث تو�ّسع يف بيان معنى هذه �الآية، موؤ�ساًل من خاللها لفقه �ملو�زنات، فقال -رحمه �هلل-: )فهذه �الآية 
فيها  �لنفع  يكون  �أن  فاإما  تقع:  و�قعة  الأن كل  �ل�سريعة؛  كل  �أ�سٌل معترَبٌ يف  �ملنافع، وهذ�  ِحّل كل  تقت�سي 

خال�سًا، �أو ر�جحًا، �أو �ل�سرر يكون خال�سًا، �أو ر�جحًا، �أو يت�ساوى �ل�سرر و�لنفع، �أو يرتفعا.

�أما �لق�سمان �الأخري�ن –وهو �أن يتعادل �ل�سرر و�لنفع، �أو مل يوجد قط - ففي هاتني �ل�سورتني 

)46(كتاب مفتاح �ل�سعادة ، �بن �لقيم ، ج2 �س22 و 404 · 
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وجب �حلكم ببقاء ما كان على ما كان.

و�إن كان �لنفع خال�سًا، وجب �الإطالق مبقت�سى هذه �الآية.

�لنفع ر�جحًا، و�ل�سرر مرجوحًا يقابل �ملثل باملثل، ويبقى �لقدر �لز�ئد نفعًا خال�سًا،  و�إن كان 
فيلتحق بالق�سم �الأول �لذي يكون �لنفع فيه خال�سًا. و�إن كان �ل�سرر خال�سًا: كان ترُكه خال�َس �لنفع، 
نفعًا  تركه  فكان  خال�سًا،  �سررً�  �لز�ئد  �لقدر  بقي  ر�جحًا:  �ل�سرر  كان  و�إن  �ملتقّدم.  بالق�سم  فيلتحق 

خال�سًا. فبهذ� �لطريق �سارت هذه �الآية د�ّلة على �الأحكام �لتي ال نهاية لها يف �حِلِلّ و�حلرمة()47(.

ينّم  �الآية  هذه  تف�سري  يف  �هلل-  -رحمه  منه  �لتو�ّسع  وهذ�  �لر�زي،  �الإمام  من  �لتاأ�سيل  فهذ� 
�إلى  �سبيل  و�ملفا�سد درجات ومر�تب، وال  �مل�سالح  باأن  �ملو�زنات، ووعي عميق  لفقه  ��ستح�سار قوي  عن 

ال�ستنباط اإل بالرتجيح بعد املوازنة. 

ثالثًا :  احلاجة اإلى فقه املوازنات 

�خلال�سة غري  �مل�سالح  �أن  �إال  �ملفا�سد جميعها  ودرء  كلها  �مل�سالح  �الأ�سل هو حت�سيل  �أن  مع 
�مل�سوبة مبفا�سد، عزيزة �لوجود، كما قال �لعز  �بن عبد �ل�سالم: ) و�علم �أن �مل�سالح �خلال�سة عزيزة 

�لوجود()48( ، من ثم حتتاج �إلى فقه دقيق كفقه �ملو�زنات . 

�لفرد وعلى م�ستوى  : على م�ستوى  �مل�ستويات  �لفقه مطلوبة على كل  �إلى هذ�  �مل�سلمني  وحاجة 
�ملجتمع وعلى م�ستوى �لدولة ، فاأما �لفرد فكثريً� ما يو�جه يف �حلياة مو�قف �سعبة تتعار�س فيها �مل�سالح 
فيحتاج �إلى �ملو�زنة بينها ، �أو تتعار�س فيها �ملفا�سد فيحتاج كذلك �إلى �ملو�زنة بينها ، �أو تتعار�س فيها 
�مل�سالح و�ملفا�سد فيحتاج كذلك �إلى �ملو�زنة بينها لتغليب �إحد�ها على �الأخرى ، وهو يف ذلك كله ال بد له 

�أن ين�سبط مبنهج فقه �ملو�زنات و�إال عّر�س نف�سه للوقوع يف �الأخطاء �لفادحة .)49(

�إلى منهج فقه �ملو�زنات ، فاإن �ساأن  ولئن كان ذلك هو �ساأن �لفرد و�ساأن �ملجتمع يف حاجتهما 
�لدولة يف حاجتها �إلى فقه �ملو�زنات �أكرب و�أخطر؛ وذلك �أن �لدولة هي �الأكرث تعر�سًا للمو�قف �ملتعار�سة 

)47(  مفاتيح �لغيب ج 4، �س202.
)48(  قو�عد �الأحكام، ج 1�س9.

)49(  فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �الإ�سالمية، �س 144
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�لتي تتطلب �اللتز�م و�لعمل مبنهج فقه �ملو�زنات ؛ �إذ �إن �لدولة عندما ت�سع نظمها وخططها فاإنها حتدد 
ميكن  ال  �الأولويات  وهذه   ، �ملفا�سد  من  تركه  يجب  ملا  و�الأولويات  �مل�سالح  من  عمله  يجب  ملا  �الأولويات 
حتديدها �إال من خالل فقه �ملو�زنات �لذي ي�ستبني به تفاوت �مل�سالح وتفاوت �ملفا�سد وكيف ترتب �مل�سالح 

و�ملفا�سد .

نحو  ت�سري  وهي  �لدولة  �إن  �إذ  �لتنفيذ؛  كذلك يف جانب  فهو  �لتنظيم  ذلك يف جانب  كان  ولئن 
�لبدء  على  مبنيًا  ذلك  يف  �لتنفيذي  برناجمها  يكون  �أن  بد  ال  عنها  �ملفا�سد  ودرء  �الأّمة  م�سالح  حتقيق 
بتحقيق ما هو �أعظم م�سلحة ثم ما هو دونه ، ودرء ما هو �أ�سد خطرً� ثم ما هو دونه ، وحتقيق �مل�سالح 
�لكربى و�إن �كتنفتها مفا�سد �سغرى ، ودرء �ملفا�سد �لكربى و�إن �أُهِدرت معها م�سالح م�ساوية لها �أو �أدنى 

منها ، وكل ذلك ال بد �أن يتم وفق منهج �ملو�زنات .

 وعلى هذ� فاإن ملنهج فقه �ملو�زنات �أهميًة ق�سوى و�حتياجًا كبريً� يف جمال �ل�سيا�سة �ل�سرعية ، 
بل �إن �ل�سيا�سة �ل�سرعية تقوم يف �أ�سا�سها على فقه �ملو�زنات.

و�إذ� غاب عنا فقه �ملو�زنات فقد �سددنا على �أنف�سنا كثريً� من �أبو�ب �ل�سعة و�لرحمة ، و�تخذنا 
فل�سفَة �لرف�س �أ�سا�سًا لكل تعامل ، و�النغالَق على �لذ�ت ُتكاأًة للفر�ر من مو�جهة �مل�سكالت و�القتحام على 
�خل�سم يف ُعقر د�ره، و�سيكون �أ�سهل �سيء علينا �أن نقول : )ال( �أو )حر�م( ، يف كل �أمر يحتاج �إلى �إعمال 
فكر و�جتهاٍد ما يف �سوء فقه �ملو�زنات ف�سنجد هناك �سبياًل للمقارنة بني و�سع وو�سع و�ملفا�سلة بني حال 
وحال ، و�ملو�زنة بني �ملكا�سب و�خل�سائر على �ملدى �لق�سري وعلى �ملدى �لطويل ، وعلى �مل�ستوى �لفردي 

وعلى �مل�ستوى �جلماعي ، ونختار بعد ذلك ما نر�ه �أدنى جللب �مل�سلحة ودرء �ملف�سدة )50(.

ويف ميد�ن �لعمل �الإ�سالمي �لذي ي�سعى �إلى �إ�سالح �أو�ساع �الأّمة و�لنهو�س بها ، يف كل جو�نب 
�حلياة )�قت�ساديًا و�سيا�سيًا و�جتماعيًا وتربويًا( ، لذلك فاإن �لعاملني يف ميد�ن �الإ�سالح و�لعمل �الإ�سالمي 
�أن  يوجب عليهم  ، مما  و�ملفا�سد  �مل�سالح  وتد�خالت كثرية بني  متعددة  وم�ساكل  و�سعًا �سعبًا  يو�جهون 
ي�سريو� يف عملهم �الإ�سالحي وفق منهج فقه �ملو�زنات ليتبني لهم بذلك �أّي �ملجاالت يجب �لبدء باإ�سالحها 
، و�أّي �مل�سالح يجب تقدميها على غريها ، و�أّي �ملفا�سد يجب �لبدء باإز�لتها ، وما �لذي يجب عمله عند 
تنازع �مل�سالح و�ملفا�سد ، و�أما �إذ� �أغفلت حركة �الإ�سالح منهج فقه �ملو�زنات فاإنها تقع يف �أخطاء فادحة 
يجعلها  خطرية  ومالب�سات  جّمة  وتعقيد�ت  �سعبة  �أو�ساع  من  �ليوم  بها  يحيط  ما  الأن  ؛  كبرية  وخ�سائر 

)50( �نظر :  �أولويات �حلركة �الإ�سالمية ، �لقر�ساوي ، �س23 ·
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بحاجة �إلى �لعمل �ملن�سبط �لدقيق و�لبعد عن �لع�سو�ئية و�الرجتال .

  ومن هذ� �ملنطلق كانت حاجة “فقه �لنو�زل” ما�سة �إلى فقه �ملو�زنات، ملا لذلك من �سلة مبنهج 
�لتطبيق، و�آليات تنزيل �الأحكام �ل�سرعية، و�لقو�نني �مل�ستمدة من �أ�سول �الإ�سالم على و�قع �لنا�س؛ بغية 
�إحد�ث تغيري ينتقل باالإن�سان من �لعي�س يف ظل ُنظم و�سعية، ال تدين مبرجعية �لوحي –يف ُجّل جماالت 
�لذي  �الأول،  و�مل�سدر  �الأ�سمى  �ملرجع  فيها  �الإ�سالمية  �ل�سريعة  ت�سّكل  �أجو�ٍء  �لعي�س �سمن  �إلى  �حلياة- 
ينتظم حياة �الأفر�د و�جلماعات، و�ملهيمنة من حيث �لوجهة و�لت�سور �لعام، على ما �أنتجه �لب�سر مبعزل 

عن هد�يات �لوحي �لرباين.

وي�سري  �بن تيمية �إلى �أن هذ� �لفقه يقي من �أ�سباب �لفنت ، فيقول: »باب �لتعار�س باب و��سع 
جدً�؛ خا�سة يف �الأزمنة و�الأمكنة �لتي نق�ست فيها �آثار �لنبوة وخالفة �لنبوة، فاإن هذه �مل�سائل تكرث فيها، 
�ختلطت  �إذ�  فاإنه  �الأمة؛  �لفتنة بني  �أ�سباب  ووجود ذلك من  �مل�سائل،  �زد�دت هذه  �لنق�س  �زد�د  وكلما 
و�إن  �جلانب  هذ�  حون  فريجِّ للح�سنات  ينظرون  قد  فاأقو�م  و�لتالزم،  �ال�ستباه  وقع  بال�سيئات  �حل�سنات 
حون �جلانب �الآخر و�إن ترك ح�سنات عظيمة،  ت�سمن �سيئات عظيمة، و�أقو�م قد ينظرون لل�سيئات فريجِّ
و�ملتو�ّسطون �لذين ينظرون �الأمرين قد ال يتبني لهم �أو الأكرثهم مقد�ر �ملنفعة و�مل�سّرة، �أو يتبنيَّ لهم، فال 

يجدون من يعينهم للعمل باحل�سنات وترك �ل�سيئات لكون �الأهو�ء قارنت �الآر�ء« )51( .

)51(  جمموع �لفتاوى،  ج20�س 48.
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املبحث الثاين : اأدّلة م�شروعية  فقه املوازنات من القراآن الكرمي 

ودرء  �مل�سالح  لتحقيق  �الأ�سا�سية  �ملبادئ  يت�سّمن   ، �لقر�آن منهجًا قوميًا خليار�ت �حلياة  قّدم 
ّنة بيانًا عمليًا لهذ� �ملنهج ، وملا كانت �حلياة ذ�ت طبيعة متغرّية ومتجّددة فقد �أقّر  �ملفا�سد ،  وكانت �ل�سُّ
�هلل تعالى دور �لفكر يف �لتعامل مع �ملتغرّي�ت يف �سوء �لوحي ، وهذ� و��سح يف قوله تعالى :  َو�أَنَزْلَنا �إَِلْيَك 

ُروَن  �سورة �لنحل : 44 َل �إَِلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ ا�ِس َما ُنزِّ َ ِللنَّ ْكَر ِلُتَبنيِّ �لذِّ

�خلبيث  بني  للتمييز  �ل�سحيحة  �لروؤية  لنا  لتحقق  �أمرين  �إلى  بحاجة  �أننا  �إلى  ينّبهنا  و�لقر�آن 
ُب َوَلْو �أَْعَجَبَك  يِّ ِبيُث َو�لطَّ و�لطيب و�جلّيد و�لرديء ، نحتاج �إلى �لتقوى و�لعقل قال تعالى:  ُقل الَّ َي�ْسَتِوي �خْلَ

ُقوْ� �هلّلَ َيا �أُْويِل �الأَْلَباِب َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن�سورة �ملائدة : 100. ِبيِث َفاتَّ ُة �خْلَ َكرْثَ

وعدم   ، �حلقائق  عن  و�لبحث   ، �لطّيب  من  �خلبيث  تييز  يف  �لنظر  �إعمال  مّنا  يريد  �هلل  �إّن 
�الغرت�ر باملظاهر �خلالبة �لكاذبة ، فاإّن �الأمر بالتقوى ي�ستلزم �الأمر بالنظر يف تييز �الأفعال حتى ُيعرف 
ما هو تقوى دون غريه )52( ، وفقه �ملو�زنة  هو �إعمال للفكر يف �لرتجيح عند �لتعار�سات �لتي تطر�أ على 
بعيدة عن  لنتائج ر�سيدة  للو�سول  �لق�سد و�الإخال�س  �إلى قدر من �سالمة  لكنه يحتاج   ، �لو�قع �حلياتي 

�سغوط الأهواء و�سطوة التقاليد. 

  ولنعر�س  �أمثلة من �الأدلة �لقر�آنية تتعلق �الأولى باملو�زنة بني �مل�سالح ، و�لثانية تتعلق باملو�زنة 
بني �ملفا�سد ، و�لثالثة تتعلق باملو�زنة بني �مل�سالح �ملتعار�سة مع �ملفا�سد ،)53( وذلك على �لنحو �الآتي:

اأوًل: املوازنة بني امل�شالح

دّلنا �لقر�آن �أنه �إذ� تعار�ست م�سلحتان و�زدحمتا بحيث مل ميكن �جلمع بينهما وكان ال بد من 
ترك و�حدة منهما لالإتيان باالأخرى؛ فاملتعنّي فعُل ما م�سلحته �أرجح ، وترُك ما م�سلحته �أقّل.

ِبُعو�  َو�َتّ وقال:   .18-17 �لزمر:  ْح�َسَنُه  �أَ ِبُعوَن  َفَيَتّ �ْلَقْوَل  َي�ْسَتِمُعوَن  �َلِّذيَن  ِعَباِد  ْر  َفِب�ِسّ تعالى:  قال 
فاإن  �الأعر�ف: 145.  ْح�َسِنَها   ِباأَ َياأُْخُذو�  َقْوَمَك  َو�أُْمْر  وقال:  �لزمر: 55.  ُكم   ِبّ َرّ ن  ِمّ �إَلْيُكم  �أُنِزَل  َما  �أَْح�َسَن 
�أو �ملباحات  من داللة �لن�س �أن يكون �ملكلَّف بني خيار�ٍت عدة، فيختار �أمثلها، مثل �لكّفار�ت �لتخيريية 

)52(  �لتحرير و�لتنوير ، ج 7 �س64.
)53(  �نظر : فقه �الأولويات ، �لقر�ساوي ، �س 27 

مفهوم فقه املوازنات وأدلته في القرآن والسنة



16701671

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�ملتعّددة، كاالنت�سار ممن ظلمه، �أو �ل�سرب عليه. 

والبّد من مر�عاة مر�تب �الأعمال كما بّينها �لرتتيب �ل�سرعي ، ومثاله قوله تعالى : �أََجَعْلُتْم �ِسَقاَيَة 
َر�ِم َكَمْن �آَمَن ِباهلّلِ َو�ْلَيْوِم �الآِخِر َوَجاَهَد يِف �َسِبيِل �هلّلِ اَل َي�ْسَتُووَن ِعنَد �هلّلِ َو�هلّلُ  اجِّ َوِعَماَرَة �مْلَ�ْسِجِد �حْلَ �حْلَ

امِلِنَي �سورة �لتوبة : 19. اَل َيْهِدي �ْلَقْوَم �لظَّ

 و�سّدد �لغز�يل يف هذ� �جلانب حيث قال: »من ترك �لرتتيب يف جميع ذلك فهو مغرور ، وهذ� 
غروٌر يف غاية �لغمو�س ؛ الأن �ملغرور فيه يف طاعة ، �إال �أنه ال يفطن ل�سريورة �لطاعة مع�سية ، حيث ترك 

بها طاعًة و�جبًة هي �أهّم منها »)54(

ومن �ملو�قف �لتي يتبني فيها �ملو�زنة بني �مل�سالح يف �لقر�آن �لكرمي ما يلي : 

) تعالى:  قوله  �مل�سالح:  بني  �ملو�زنة  قاعدة  �لعلماء  منها  ��ستنبط  �لتي  �الأدّلة  ومن   -1
�ْلَعْفَو)  �سورة �لبقرة:219 . فقّدم �لقر�آن �لكرمي م�سلحة �الإنفاق على  ُقِل  ُينِفُقوَن  ُلوَنَك َماَذ�  َوَي�ْساأَ

�لعيال يف حال عدم وفرة �ملال، على م�سلحة �الإنفاق على �لفقري. 

قال �لعز بن عبد �ل�سالم: »و�علم �أن تقدمي �الأ�سلح فاالأ�سلح، ودرء �الأف�سد فاالأف�سد،   
مركوٌز يف طبائع �لعباد نظرً� لهم من رّب �الأرباب«)55(. ويقول: »و�ل�سريعة كلها م�سالح ، �إّما َتدر�أ 

مفا�سد �أو جَتلب م�سالح«)56(. 

2-يف قوله تعالى عتابًا للم�سلمني عقب غزوة بدر :  َما َكاَن ِلَنِبيٍّ �أَْن َيُكوَن َلُه �أَ�ْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن يِف 
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم  �سورة �الأنفال:67 . ُ ُيِريُد �اْلآِخَرَة َو�هللَّ ْنَيا َو�هللَّ �اْلأَْر�ِس ُتِريُدوَن َعَر�َس �لدُّ

هاتني  و�أن   - و�لقتل  �لفدية   - م�سلحتان  تعار�ست  بدر  معركة  يف  �أنه  على  تدل  �الآية  فهذه 
�مل�سلحتني متفاوتتان يف �لنفع ، و�أن �أعظمهما نفعًا هو �لق�ساء على �الأ�سرى ملا فيه من قطٍع لد�بر �سناديد 
�مل�سركني وك�سٍر ل�سوكتهم ، ولذلك كان يجب تقدمي قتل �الأ�سرى على �فتد�ئهم ، فالق�ساء على �الأ�سرى 
�أن �مل�سلحة �ملعنوية كانت هي  م�سلحة معنوية ، و�أخذ �لفدية م�سلحة مادية ، وقد بنّي �لقر�آن �لكرمي 

)54(  �إحياء علوم �لدين ،ج 5 �س 249.
)55(  قو�عد �الأحكام، �س7.

)56(  �مل�سدر �ل�سابق، �س11
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�الأولى بالتقدمي و�لعمل ؛ الأنها �الأن�سب يف تلك �ملرحلة ، بل �إن �لقر�آن �لكرمي عاتب على �ختيار �مل�سلحة 
�ملادية)57(.

3-يف قوله تعالى على ل�سان هارون الأخيه مو�سى عليهما �ل�سالم :  َقاَل َيا �ْبَن �أُمَّ ال َتاأُْخْذ ِبِلْحَيِتي 
ْقَت َبنْيَ َبِني �إِ�ْسر�ئيَل َومَلْ َتْرُقْب َقْويِل  �سورة طـه:94  . َوال ِبَر�أْ�ِسي �إِينِّ َخ�ِسيُت �أَْن َتُقوَل َفرَّ

وهذ� �ملعنى �أ�سار �إليه �الإمام  �بن عا�سور يف �سياق تف�سريه لق�سة مو�سى عليه �ل�سالم مع �أخيه 
هارون، عندما ��ستخلفه يف قومه، وعبُدو� �لعجل، فلما رجع مو�سى والم �أخاه هارون، كان رّد هارون، ما 
حكاه �لقر�آن �لكرمي: قال �بن �أَُمّ �إن �لقوَم ��ست�سعفوين وكادو� يقتلونني فال ُت�ْسِمْت ِبَي �الأعد�ء وال جتعْلني 
مع �لقوم �لظاملني �سورة �الأعر�ف: 150. يقول �لعالمة �بن عا�سور: “وهذ� �جتهاد منه يف �سيا�سة �الأّمة، 
�أثنائها  �إذ تعار�ست عنده م�سلحتان: م�سلحة حفظ �لعقيدة، وم�سلحة حفظ �جلامعة من �لهرج، ويف 
حها الأنه ر�آها �أدوم، فاإن م�سلحة حفظ  ح �لثانية. و�إنا رَجّ حفظ �الأنف�س و�الأمو�ل و�الأخّوة بني �الأّمة، فرَجّ
ْو� عكوفهم على �لعجل برجوع  �لعقيدة ُي�ستدرك فو�تها �لوقتي برجوع مو�سى و�إبطاله عبادة �لعجل، حيث غَيّ
تد�ركها« )58(. هذ�  �نثلمت ع�سر  �إذ�  �لكلمة،  و�الأمو�ل و�جتماع  �الأنف�س  مو�سى. بخالف م�سلحة حفظ 

تقدير هارون عليه �ل�سالم لالأمور؛ وهو غري �لتقدير �لذي قّدره مو�سى عليه �ل�سالم. 

ثم �أعرب �بن عا�سور عن ر�أيه يف هذ� �الجتهاد بقوله: “وكان �جتهاده ذلك مرجوحًا؛ الأن حفظ 
�الأ�سل �الأ�سيل لل�سريعة �أهّم من حفظ �الأ�سول �ملتفّرعة عليه، الأّن م�سلحة �سالح �العتقاد هي �أّم �مل�سالح 

�لتي بها �سالح �الجتماع”)59(.

لكن ميكن �أن نطرح �سوؤ�اًل موؤّد�ه: هل �أخطاأ هارون يف �جتهاده ؟ �أو كان مرجوحًا ؟  

�لذي يظهر يل �أنه عليه �ل�سالم جادل �ملبطلني بالتي هي �أح�سن باأبلغ عبارة ، قال �هلل تعالى: 
ِبُعويِن َو�أَِطيُعو� �أَْمِري  طه : 90 . ْحَمُن َفاتَّ ُكُم �لرَّ ا ُفِتْنُتْم ِبِه َو�إِنَّ َربَّ َ َوَلَقْد َقاَل َلُهْم َهاُروُن ِمْن َقْبُل َيا َقْوِم �إِنَّ

الأنه  �لوجوه؛  �أح�سن  �لوعظ  هذ�  يف  �سلك  �ل�سالم  عليه  هارون  �أن  »و�علم  �لر�زي:  �لفخر  قال 
}َو�إِنَّ  بقوله:  ثانيًا  تعالى  �إلى معرفة �هلل  ثم دعاهم  ِبِه{،  ُفِتنُتْم  ا  َ بقوله: }�إِنَّ �أواًل  �لباطل  زجرهم عن 

)57(  �أولويات �حلركة �الإ�سالمية ، �لقر�ساوي، �س03 ·
)58(  �لتحرير و�لتنوير، ج  16ج 293.

)59(  نف�سه ، ج16�س 293.
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�إلى �ل�سر�ئع ر�بعًا  ِبُعوِنى{، ثم دعاهم  �لنبوة بقوله: }َفاتَّ �إلى معرفة  ثالثًا  ْحَمُن{، ثم دعاهم  �لرَّ ُكُم  َربَّ
بقوله: }َو�أَِطيُعو� �أَْمِرى{. وهذ� هو �لرتتيب �جلّيد؛ الأنه البّد قبل كل �سيء من �إماطة �الأذى عن �لطريق 
وهو �إز�لة �ل�سبهات، ثم معرفة �هلل تعالى هي �الأ�سل، ثم �لنبوة، ثم �ل�سريعة. فثبت �أّن هذ� �لرتتيب على 

�أح�سن �لوجوه” )60(.

ثانيًا : املوازنة بني املفا�شد : 

�إذ� �جتمعت مف�سدتان بحيث مل ميكن دفعهما جميعًا، بل كان يف دفع �إحد�هما �رتكاٌب لالأخرى 
هما و�أي�سرهما لدفع �أ�سّدهما. والبد، فاملتعنّي �رتكاب �أخفِّ

َ َما ��ْسَتَطْعُتْم)  �لتغابن:16 ،  ُقو� �هللَّ ففي حالة تعار�س �ملفا�سد، و�نطالقًا من قوله تعالى: (َفاتَّ
فاإنه ُي�سار �إلى دفعهما جميعًا، فاإذ� مل يندفعا جميعًا، دفعنا �الأف�سد فاالأف�سد.

قال �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية رحمه �هلل تعالى: »لي�س �لعاقل �لذي يعلم �خلري من �ل�سر ، �إنا 
�لعاقل �لذي يعلم خري �خلريين و�سّر �ل�سّرين«)61(.

 ويقول: »فال يجوز دفع �لف�ساد �لقليل بالف�ساد �لكثري ، وال دفع �أخّف �ل�سررين بتح�سيل �أعظم 
�ل�سررين، فاإن �ل�سريعة جاءت بتح�سيل �مل�سالح وتكميلها ، وتعطيل �ملفا�سد وتقليلها بح�سب �الإمكان، 
ومطلوبها ترجيح خري �خلريين �إذ� مل ميكن �أن يجتمعا جميعًا، ودفع �سّر �ل�سّرين �إذ� مل يندفعا جميعًا« 

 .)62(

و�لورع  وتقليلها،  �ملفا�سد  وتعطيل  وتكميلها  �مل�سالح  مبناها على حت�سيل  �ل�سريعة  »�إذ  ويقول: 
ترجيح خري �خلريين بتفويت �أدناهما ، ودفع �سّر �ل�سّرين و�إن ح�سل �أدناهما«)63(.

ومما ورد من ذلك يف كتاب �هلل تعالى : 

)60(  تف�سري �لفخر �لر�زى  ، ج 1 �س 3091
)61(  جمموع �لفتاوى ،  ج20ج54.

)62(  جمموع �لفتاوى ، ج 23�س 343.
)62(  جمموع �لفتاوى ، ج 30  �س 193
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 ِ دٌّ َعْن �َسِبيِل �هللَّ َر�ِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�سَ ْهِر �حْلَ 1- يف قوله تعالى:  َي�ْساأَلوَنَك َعِن �ل�سَّ
ِ َو�ْلِفْتَنُة �أَْكرَبُ ِمَن �ْلَقْتِل   �سورة �لبقرة: 217 . َر�ِم َو�إِْخَر�ُج �أَْهِلِه ِمْنُه �أَْكرَبُ ِعْنَد �هللَّ َوُكْفٌر ِبِه َو�مْلَ�ْسِجِد �حْلَ

قال �بن تيمية: )�لتعاُر�ُس بني �سيئتني ال ميكن �خللّو منهما ، فُيدفع �أ�سو�أهما باحتمال �أدناهما... 
كتقدمي قتل �لنف�س على �لكفر، كما قال - تعالى -: َو�ْلِفْتَنُة �أَْكرَبُ ِمَن �ْلَقْتِل] �سورة �لبقرة: 217 . فُتقَتل 
�لنفو�س �لتي حت�سل بها �لفتنة عن �الإميان؛ الأن �سرر �لكفر �أعظم من �سرر قتل �لنف�س، وكتقدمي قطع 
�ل�سارق ورجم �لز�ين وجلد �ل�سارب على م�سّرة �ل�سرقة و�لزنا و�ل�سرب، وكذلك �سائر �لعقوبات �ملاأمور 
بها؛ فاإنا �أُِمر بها -مع �أنها يف �الأ�سل �سيئٌة وفيها �سرر- لدفع ما هو �أعظم �سررً� منها، وهي جر�ئمها؛ 

�إذ ال ميكن دفع ذلك �لف�ساد �لكبري �إال بهذ� �لف�ساد �ل�سغري... ()64( .

ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َساِكنَي َيْعَمُلوَن يِف �ْلَبْحِر َفاأََرْدُت �أَْن �أَِعيَبَها َوَكاَن َوَر�َءُهْم َمِلٌك  ا �ل�سَّ 2- قال تعالى: �أَمَّ
ًبا  �سورة �لكهف : 79 َياأُْخُذ ُكلَّ �َسِفيَنٍة َغ�سْ

تدّل    فاالآية   ، �ملو�زنات  فقه  باب  �ل�سالح  كان يف  �لرجل  تعلمه مو�سى من  �لذي  �لعلم  �إّن 
�إنا َخَرق �ل�سفينة و�أعابها لكي يجعل ذلك �مللك �لظامل يرتكها ملا يرى عليها من  �أن �خل�سر  على 
عيب ، حيث كان ذلك �لظامل يغت�سب كل �سفينة تّر عليه �إذ� كانت حالتها جّيدة ، وهذ� يدّل على 
للقاعدة  تطبيقًا  ؛  �لكربى  �ملف�سدة  درء  �إلى  �سيوؤدي  ذلك  كان  �إذ�  �ل�سغرى  �ملف�سدة  �رتكاب  جو�ز 
�لفقهية �لتي تبنّي باأنه �إذ� تعار�ست مف�سدتان فرُيتكب �أخّفهما لدرء �أعظمهما ، فاخل�سر مبو�زنته 
بني �ملف�سدتني قد عمل على �رتكاب �ملف�سدة �ل�سغرى -وهي خرق �ل�سفينة- لدرء �ملف�سدة �لكربى 
-وهي �غت�ساب �مللك �لظامل لل�سفينة ؛ فبقاء �ل�سفينة الأ�سحابها وبها خرٌق �أقّل مف�سدًة من بقائها 
�سليمًة مغ�سوبًة )65(، ويف هذه �لق�سة دليل على جو�ز ق�سد �إحد�ث مف�سدٍة ّما، لدفع �أخرى ر�جحة.

)66(

يقول �لقرطبيُّ معّلقًا على ت�سّرف �ساحب مو�سى: »يف هذ� من �لفقه: �لعمل بامل�سالح �إذ� 
حتّقق وجهها ، وجو�ز �إ�سالح كل �ملال باإف�ساد بع�سه » )67(  .

)64(  جمموع �لفتاوى،ج2 �س49.
)65(  قو�عد �الأحكام  ، �س 17

)66(  �أولويات �حلركة �الإ�سالمية، �س 33-26.
)67(  �جلامع الأحكام �لقر�آن ، ج 11 �س 36.
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فيها  روعي  فقهيًة  �أحكامًا  لي�ستنبط  ر؛  �خَل�سِ من  �ل�سنيع  هذ�  على  �لعّز  �الإمام  بَنى  وقد 
�أن  �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد، من ذلك مثاًل: )�أن تكون �ل�سفينة ليتيم، ويخ�سى عليها �لو�سيُّ 
ب، وعلم �لو�سي �أنه لو خرقها لزهد �لظامل يف غ�سبها، فاإنه يلزمه خرقها حفظًا لالأكرث بتفويت  ُتغ�سَ

�الأقّل، فاإن حفظ �لكثري �خلطري بتفويت �لقليل �حلقري من �أح�سن �لت�سّرفات()68(. 

َتُه َكنٌز َلُهَما َوَكاَن �أَُبوُهَما  َد�ُر َفَكاَن ِلُغاَلَمنْيِ َيِتيَمنْيِ يِف �مْلَِديَنِة َوَكاَن حَتْ ا �جْلِ 3- قال تعالى :  َو�أَمَّ
ْمِري َذِلَك َتاأِْويُل َما  َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن �أَ ُهَما َوَي�ْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربِّ ا َفاأََر�َد َربَُّك �أَْن َيْبُلَغا �أَ�ُسدَّ احِلً �سَ

�   �سورة �لكهف: 79 -82.  رْبً مَلْ َت�ْسَتِطْع َعَلْيِه �سَ

ويّت�سح يف �الآيتني �أنه كانت هناك مف�سدتان: �الأولى بناء �جلد�ر من غري �أجرة، وهذه مف�سدة 
�سغرية، مقابل مف�سدة �أعظم منها، وهي ترك �جلد�ر حتى ينهار، مما يعر�س كنز �ليتيمني لل�سياع، فقام 

�لعبد �ل�سالح باملو�زنة بني �ملفا�سد بدرء هذه �ملف�سدة �لعظيمة، مقابل مف�سدة عدم �أخذ �الأجرة .)69(

ثالثًا: املوازنة بني امل�شالح مع املفا�شد:

بارتكاب  �إال  �مل�سلحة وحت�سيلها  فعل  بحيث مل ميكن  �ملف�سدة  مع  �مل�سلحة  تعار�ست  �إذ� 
�مل�سلحة  و�لرتجيح بني  �ملو�زنة  �ملتعني  فاإنَّ  �مل�سلحة،  بتفويت  �إال  �ملف�سدة  دفع  �ملف�سدة، ومل ميكن 
تة و�ملف�سدة �ملرتكبة، و�لعمل مبقت�سى �لرتجيح. يقول �بن تيمية: »�لو�جبات و�مل�ستحّبات البد �أن  �ملفوَّ

تكون �مل�سلحة فيها ر�جحة على �ملف�سدة، �إذ بهذ� ُبعثت �لر�سل ونزلت �لكتب«)70( .

يقول �لعّز بن عبد �ل�سالم: »�إذ� �جتمعت م�سالح ومفا�سد، فاإن �أمكن حت�سيل �مل�سالح ودرء 
َ َما ��ْسَتَطْعُتْم  �لتغابن: 16«. ُقو� �هلَلّ �ملفا�سد فعلنا ذلك)71( ،وذلك �متثااًل الأمر �هلل فيهما؛ لقوله تعالى: َفاَتّ

ومن �الأدّلة �لقر�آنية على ذلك :

)68(   قو�عد �الأحكام، ج 2�س 108 
)69(  �نظر ، تف�سري �ملاوردي �مل�سمى �لنكت و�لعيون/ الأبي �حل�سن علي بن حممد بن حبيب �ملاوردي،ج2�س

496 ، �ملحرر �لوجيز يف تف�سري �لكتاب �لعزيز/ للقا�سي �أبي حممد عبد �حلق بن عطية �الأندل�سي ج10 �س 428 
)70(  جمموع �لفتاوى   ، ج 28 �س26.

)71(  �لفو�ئد يف �خت�سار �ملقا�سد : 47
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ْكرَبُ  �أَ َو�إْثُمُهَما  ا�ِس  ِللَنّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  �إْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل  َو�ْلـَمْي�ِسِر  �ْلـَخْمِر  َعِن  ُلوَنَك  َي�ْساأَ 1- قال تعالى: 
ْفِعِهَما] �لبقرة: 219. حّرمهما الأن مف�سدتهما �أكرب من منفعتهما... و�إذ� كانت �مل�سلحة �أعظم من  ِمن َنّ

لنا �مل�سلحة مع �لتز�م �ملف�سدة )72(. �ملف�سدة ح�سّ

ففي �الآية �أن �هلل تعالى �سّرح برجحان �الإثم و�لعقاب ، وذلك يوجب �لتحرمي« )73(،  ويو�سح �لقرطبّي  
وجه �مل�سلحة �لر�جحة بقوله: »�ل�سر�ئع م�سالح �لعباد ال مفا�سدهم ، و�أ�سل �مل�سالح �لعقل ، كما �أن �أ�سل 

�ملفا�سد ذهابه ، فيجب �ملنع من كل ما ُيذهبه �أو ُي�سّو�سه« )74(.

لذلك حّرمهما �ل�سارع، يقول �لعّز بن عبد �ل�سالم: )حّرمهما الأن مف�سدتهما �أكرب من منفعتهما()75(. 
وهذ� �ملعنى تنبه له �الإمام �بن �لعربي )ت543هـ(، ففي تعليقه على �آيات حادث �الإفك، ومنها قوله تعالى: 
ال حت�سبوه �سرً� لكم بل هو خري لكم] �سورة �لنور : 11، قال رحمه �هلل: “قد بّيّنا يف كتب �الأ�سول حقيقة 
�خلري، و�أنه ما ز�د نفعه على �سّره، وحقيقة �ل�سر ما ز�د �سّره على نفعه، و�أن خريً� ال �سّر فيه هو �جلنة، 

و�سرً� ال خري فيه هو جهنم« )76(. 

ومن جميل ما ُيروى يف فقه هذه �الآية وما فيها من �لتدّرج يف �لتحرمي ، ما ُنقل عن عبد �مللك 
�بن عمر بن عبد �لعزيز -رحمهم �للـه- �أنه قـال الأبيـه ملـا ولـي �خلـالفة: ما لك ال تنّفذ �الأمور، فو �هلل ما 
�أبايل لو �أّن �لقـدور غلـت بي وبك فـي �حلق، قال: ال تعجل يا ُبنّي، فاإنَّ �هلل ذّم �خلمر يف �آيتني وحّرمهما يف 

�لثالثة، و�إين �أخاف �أن �أحمل �لنا�س على �حلق جملًة فيدعوه جملًة! )77(.

ا ِلُكلِّ  نَّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن �هلّلِ َفَي�ُسبُّوْ� �هلّلَ َعْدًو� ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيَّ 2- قال تعالى: َواَل َت�ُسبُّوْ� �لَّ
ا َكاُنوْ� َيْعَمُلوَن �سورة �الأنعام :108، ففي هذه �الآية حّرم �هلل  ُئُهم مِبَ ْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ِهم مَّ ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ �إَِلى َربِّ �أُمَّ
�سّب �آلهة �مل�سركني ؛ الأن ما ي�ستمل عليه �ل�سبُّ من مف�سدٍة �أعظُم بكثري مما �سيحققه من م�سلحة، فاإذ� 
كان يف �ل�سّب م�سلحة وهي �إهانة �آلهة �مل�سركني ، فاإن فيه مف�سدة �أكرب وهي دفع �مل�سركني �إلى �سّب �هلل 

)72(  قو�عد �الأحكام ، ج   1  �س136.
)73(  تف�سري �لفخر �لر�زى ،  ج1 �س 887.
)74(  �جلامع الأحكام �لقر�آن ج 6 �س 287.

)75(  قو�عد �الأحكام، ج1 �س136.
)76(  �أحكام �لقر�آن ، ج  3  �س 363.

)77(  �الأعالم للزركلي ج5 �س100
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تعالى ، فنهى �هلل عن �سّب �آلهة �مل�سركني مع �أن فيه م�سلحًة ؛ وذلك درءً� ملف�سدة �أكرب )78( ،  وهذ� يدل 
�إذ� تعار�ست م�سلحة ومف�سدة ، وكانت �ملف�سدة �أعظم من �مل�سلحة فترتك �مل�سلحة من �أجل  �أنه  على 

درء �ملف�سدة .

ن �َسَرَح  3- قال تعالى: َمن َكَفَر ِباهلّلِ ِمن َبْعِد �إمَياِنِه �إِالَّ َمْن �أُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباالإِمَياِن َوَلِكن مَّ
َن �هلّلِ َوَلُهْم َعَذ�ٌب َعِظيٌم �سورة �لنحل: 106 ٌب مِّ ْدًر� َفَعَلْيِهْم َغ�سَ ِباْلُكْفِر �سَ

و يت�سح هنا كيف رجحت م�سلحٌة تتعلق بال�سروريات على مف�سدٍة تتعلق باحلاجيات ، وهي حالُة 
د به ؛ �إذ �إنه ال  َمن َنَطق بالكفر وقلبه مطمئٌن باالإميان يف �سبيل �حِلفاظ على نف�سه من �لهالك �لذي ُهدِّ
يعد �إخالاًل بالدين ونق�سًا له �لنطق بالكفر مع �طمئنان �لقلب على �الإميان ملن �أكره على ذلك. ولهذ� فاإن 
�لتلفظ بكلمة �لكفر مع �طمئنان �لقلب باالإميان ملن �أكره على ذلك مف�سدة حاجية ، ولقد بنّي لنا �لقر�آن 
�لكرمي ذلك حني جاءت �الآية �سريحة يف جو�ز �لنطق بالكفر ملن �أُكره على ذلك مع �طمئنان قلبه باالإميان 
، وقد روي عن �بن عبا�س �أن هذه �الآية نزلت يف عمار بن يا�سر حني عّذبه �مل�سركون حتى يكفر مبحمد 
و��ستد به �الأذى ، فو�فقهم على ذلك مكَرهًا ، وجاء معتذرً� �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  ، فاأنزل �هلل 
هذه �الآية . وقال �بن جرير : �أخذ �مل�سركون عمار بن يا�سر فعّذبوه عذ�بًا �سديدً� حتى قاربهم يف بع�س ما 
�أر�دو� ، ف�سكا ذلك �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فقال له : )وكيف جتد قلبك؟( قال: مطمئنًا باالإميان 

، قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: )�إن عادو� فُعد( . )79(

4- ومن هذ� �لباب َتَويلِّ يو�سف �ل�سديق على خز�ئن �الأر�س مللك م�سر، بل وم�ساألته �أن يجعله 
َناِت َفَما ِزْلُتْم  على خز�ئن �الأر�س وكان �مللك وقومه كفارً� كما قال تعالى: َوَلَقْد َجاَءُكْم ُيو�ُسُف ِمن َقْبُل ِباْلَبِيّ
ا َكَلَّمُه  ُه ِلَنْف�ِسي َفَلَمّ ا َجاَءُكم ِبِه غافر: 34 . وقال - تعالى - عنه: َوَقاَل �ْلـَمِلُك �ْئُتويِن ِبِه �أَ�ْسَتْخِل�سْ َّ يِف �َسٍكّ مِمّ

َقاَل �إَنَّك �ْلَيْوَم َلَدْيَنا َمِكنٌي �أَِمنٌي 54 َقاَل �ْجَعْلِني َعَلى َخَز�ِئِن �الأَْر�ِس �إيِنّ َحِفيٌظ َعِليٌم  يو�سف: 54 - 55 .

ومعلوٌم �أنه مع كفرهم ال بدَّ �أن يكون لهم عادٌة و�ُسّنة يف قب�س �الأمو�ل و�سرفها على حا�سية �مللك 
و�أهل بيته وجنده ورعيته، وال تكون جاريًة على �سّنة �الأنبياء وعدلهم، ومل يكن يو�سف ميكنه �أن يفعل كما 
يريد، وهو ما ير�ه من دين �هلل، فاإن �لقوم مل ي�ستجيبو� له، لكن فعل �ملمكن من �لعدل و�الإح�سان، ونال 

بال�سلطان من �إكر�م �ملوؤمنني ما مل يكن ميكنه �أن يناله بدون ذلك )80(.

)78(  نظرية �مل�سلحة يف �لفقه �الإ�سالمي ، ح�سان،  �س 122 ·
)79(نظر : تف�سري �لطربي ج17  �س 304،  و�حلديث يف  �مل�ستدرك ، ج2 �س 358.

)80(  جمموع �لفتاوى ، ج  20 �س 50.
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املبحث الثالث: اأدّلة م�شروعية  فقه املوازنات من ال�شنة 

تّثل �ل�ُسّنة �لبيان �لعملي لهدي �لقر�آن �لكرمي يف و�قع �لنا�س ، وكان م�سلك �لنبي �سلى �هلل عليه 
و�سلم يف �لتعامل مع �ملو�قف �ملختلفة يتوّخى حتقيق �مل�سالح ودرء �ملفا�سد و�ملو�زنة بينهما عند  �لتعار�س 
. فالعلم ب�سرية �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ُتك�سب علًما وخربًة ُتعني على �إيجاد تلك �ملو�زنة �لتي �أر�سى 

قو�عدها نبينا �سلى �هلل عليه و�سلم يف �أقو�له و�أفعاله �لتي �سملت جو�نب �حلياة كافة.

وت�سف عائ�سة �أم �ملوؤمنني ر�سي �هلل عنها منهج �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف �الختيار بقولها 
ِ �سلى �هلل عليه و�سلم َبنْيَ �أَْمَرْيِن �إِالَّ �أََخَذ �أَْي�َسَرُهَما َما مَلْ َيُكْن �إِْثًما، َفاإِْن َكاَن �إِْثًما َكاَن  َ َر�ُسوُل �هللَّ : )َما ُخريِّ
ِ ِبَها( ِ َفَيْنَتِقَم هلِلَّ ِ �سلى �هلل عليه و�سلم ِلَنْف�ِسِه �إِالَّ �أَْن ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة �هللَّ ا�ِس ِمْنُه، َوَما �ْنَتَقَم َر�ُسوُل �هللَّ �أَْبَعَد �لنَّ

. )81(

هذ� �ملنهج �لنبوي يف �الختيار ميّثل و�سطية �الإ�سالم ، وتاأكيد �مل�سالح �مل�سروعة ، وعندما يغيب 
َخَرْجَنا ِفى  َقاَل:  َجاِبٍر ر�سي �هلل عنه  �لتي رويت عن  هذ� �ملنهج عن �الأذهان ت�سدر فتوى قاتلة، كتلك 
ًة ِفى  ُدوَن ِلى ُرْخ�سَ َحاَبُه، َفَقاَل: َهْل جَتِ �ِسِه، ُثمَّ �ْحَتَلَم َف�َساأََل �أَ�سْ ُه ِفى َر�أْ ا َحَجٌر َف�َسجَّ اَب َرُجاًل ِمنَّ �سَ �َسَفٍر َفاأَ
ِبىِّ �سلى �هلل  ا َقِدْمَنا َعَلى �لنَّ ًة َو�أَْنَت َتْقِدُر َعَلى �مْلَاِء، َفاْغَت�َسَل َفَماَت، َفَلمَّ ُد َلَك ُرْخ�سَ ِم؟ َفَقاُلو�: َما َنِ َيمُّ �لتَّ
ا  َ وؤَ�ُل، �إِنَّ ا �ِسَفاُء �ْلِعىِّ �ل�سُّ َ ، �أَالَّ �َساأَُلو� �إِْذ مَلْ َيْعَلُمو�؟ َفاإِنَّ ُ عليه و�سلم �أُْخرِبَ ِبَذِلَك َفَقاَل : ) َقَتُلوُه َقَتَلُهُم �هللَّ
�َسَح َعَلْيَها َوَيْغ�ِسَل  َب ( -�َسكَّ ُمو�َسى- ) َعَلى ُجْرِحِه ِخْرَقًة ُثمَّ مَيْ َر ( �أَْو ) َيْع�سِ َم َوَيْع�سِ َكاَن َيْكِفيِه �أَْن َيَتَيمَّ

�َساِئَر َج�َسِدِه ( )82(.

ح �بن تيمية هذ� �ملنهج بلغة �أ�سولية فيقول : )�إذ� كان ال يتاأّتى فعل �حل�سنة �لر�جحة �إال  ويو�سّ
ب�سيئة دونها يف �لعقاب ومل ميكن �إال ذلك، فهنا ال تبقى �سيئة؛ فاإن ما ال يتّم �لو�جب �أو �مل�ستحّب �إال به فهو 
و�جب �أو م�ستحب، ثم �إن كان مف�سدته دون تلك �مل�سلحة مل يكن حمظورً�، كاأكل �مليتة للم�سطر، ونحو 
ذلك من �الأمور �ملحظورة �لتي تبيحها �حلاجات، كلب�س �حلرير يف �لربد، ونحو ذلك، وهو باٌب عظيٌم، فاإنَّ 
كثريً� من �لنا�س ي�ست�سعر �سوء �لفعل، وال ينظر �إلى �حلاجة �ملعار�سة له �لتي يح�سل بها من ثو�ب �حل�سنة 
ما يربو على ذلك؛ بحيث ي�سري �ملحظور مندرجًا يف �ملحبوب، �أو ي�سري مباحًا �إذ� مل يعار�سه �إال جمرد 

)81(  �سحيح �لبخاري، ج4 �س189،  حديث رقم 3560
)82(  �سنن �أبي د�ود ، ج 1 �س 132، حديث رقم 336، و�سححه �الألباين يف �سحيح �جلامع ، 4362.
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�حلاجة، كما �أن من �الأمور �ملاأمور بها �إيجابًا �أو ��ستحبابًا: ما يعار�سها مف�سدة ر�جحة جتعلها حمّرمة �أو 
مرجوحة، كال�سيام للمري�س، و�لطهارة باملاء ملن يخاف عليه �ملوت، كما قال �سلى �هلل عليه و�سلم: )َقَتُلوُه 

وؤَ�ُل ()83(. ا �ِسَفاُء �ْلِعىِّ �ل�سُّ َ ُ ، �أَاَل �َساأَُلو� �إِْذ مَلْ َيْعَلُمو� ، َفاإِنَّ َقَتَلُهُم �هللَّ

اأوًل: املوازنة بني امل�شالح :

تقوم �ملو�َزنة بني �مل�سالح يف هدي �لنبّوة  -�إذ� مل ميكن �جلمع بينهما– على تقدمي �الأح�سن و�الأي�سر ،  
م �أح�سنهما بتفويت �ملرجوح كالو�جب  قال �بن تيمية: )�لتعار�س بني ح�سنتني ال ميكن �جلمع بينهما، فتقدَّ
ين �ملطاَلب به على �سدقة �لتطّوع، وتقدمي  و�مل�ستحب، وكفر�س �لعني وفر�س �لكفاية، مثل تقدمي ق�ساء �لدَّ
نفقة �الأهل على نفقة �جلهاد �لذي مل يتعنيَّ وتقدمي نفقة �لو�لدين عليه، كما يف �حلديث �ل�سحيح: �أّي 
�لعمل �أف�سل؟ قال: �ل�سالة على وقتها. قيل: ثم �أّي؟ قال: بّر �لو�لدين. قيل ثم �أّي؟ قال: �جلهاد يف �سبيل 

�هلل )84(.

ُل  َتْف�سُ َماَعِة  �جْلَ اَلُة  :) �سَ و�سلم  �الأعمال ومن ذلك قوله �سلى �هلل عليه  يبنّي مر�تب  �لنبّي  ولذلك كان 
ُل ِمْن  ِ اأَْف�سَ اَلَة �ْلَفذِّ ِب�َسْبٍع َوِع�ْسِريَن درجة()85(، وقوله �سلى الل عليه و�سلم: )ِرَباُط َيْوٍم يِف �َسِبيِل اللهَّ �سَ
َياِم �َسْهٍر َوِقَياِمِه()86(، فهذه �الأحاديث تدّل على تفاوت �مل�سالح و�الأعمال �ل�سرعية من حيث �أف�سلية  �سِ

بع�سها على بع�س ، وبيان �الأولوية يف تقدمي بع�سها على بع�س عند �لتعار�س .

ومن �الأدلة �لتف�سيلية يف ذلك :

ِبيُّ �سلى �هلل عليه و�سلم: ) اَل ُت�َساِفِر �مْلَْر�أَُة  َي �هللَّ َعْنُهَما َقاَل : َقاَل �لنَّ ا�ٍس َر�سِ 1- حديث �ْبِن َعبَّ
َرٌم ، َفَقاَل َرُجٌل : َيا َر�ُسوَل �هللَّ �إِينِّ �أُِريُد �أَْن �أَْخُرَج يِف  َرٍم ، َواَل َيْدُخُل َعَلْيَها َرُجٌل �إِالَّ َوَمَعَها حَمْ �إِالَّ َمَع ِذي حَمْ

جَّ ؟ َفَقاَل : �ْخُرْج َمَعَها ()87(. ِتي ُتِريُد �حْلَ َجْي�ِس َكَذ� َوَكَذ� َو�ْمَر�أَ

)83(  جمموع �لفتاوى، ج 35�س 28 ،  و�حلديث �سبق تخريجه �س 28
)84(  �سحيح �لبخاري ، ج1 �س 14. حديث رقم 26 �سحيح م�سلم ج1 �س 89، حديث رقم 85

)85(  �سحيح م�سلم ، ج 1 �س 450 ، 650
)86(  �سنن �لرتمذي ، ج 4 �س 188حديث رقم  1665
)87(  �سحيح �لبخاري، ج4 �س 59حديث رقم  3006.
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قال �لنوويُّ : ويف �حلديث تقدمي �الأهّم فاالأهّم من �الأمور �ملتعار�سة ، فاإنه ملا َعَر�َس له �لغزو 
ح �حلج؛ الأن �مر�أته ال يقوم غريه مقامه يف �ل�سفر معها ، بخالف �لغزو ، و�هللَّ �أعلم«  )88(. و�حلج رجَّ

ْجُت �ْمَر�أًَة َفَقاَل  2-حديث َجاِبٍر ر�سي �هلل عنه َقاَل : ) َهَلَك �أَِبي َوَتَرَك �َسْبَع �أَْو ِت�ْسَع َبَناٍت َفَتَزوَّ
ًبا َقاَل : )َهالَّ  ًبا؟ (ُقْلُت : َثيِّ ْجَت َيا َجاِبُر؟ ( ُقْلُت : َنَعْم َقاَل :) ِبْكًر� �أَْم َثيِّ ِبيُّ �سلى �هلل عليه و�سلم: )َتَزوَّ �لنَّ
ْن  ْو ِت�ْسَع َبَناٍت َفَكِرْهُت �أَ َك �َسْبَع �أَ اِحُكَك؟( ُقْلُت : َهَلَك �أَِبي َفرَتَ اِحُكَها َوُت�سَ َجاِرَيًة ُتاَلِعُبَها َوُتاَلِعُبَك �أَْو ُت�سَ

ْجُت �ْمَر�أًَة َتُقوُم َعَلْيِهنَّ َقاَل :) َفَباَرَك �هللَّ َعَلْيَك ()89(. ْثِلِهنَّ َفَتَزوَّ �أَِجيَئُهنَّ مِبِ

هما؛ الأن  م �أهمُّ ويوؤخذ- كما ذكر �حلافظ بن حجر – من �حلديث: �أنه �إذ� تز�حمت م�سلحتان ُقدِّ
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �سوَّب فعل جابر ودعا له الأجل ذلك، ويوؤخذ منه �لدعاء ملن فعل خريً� و�إن مل 
يتعّلق بالد�عي، وفيه �سوؤ�ل �الإمام �أ�سحابه عن �أمورهم وتفّقده �أحو�لهم و�إر�ساده �إلى م�ساحلهم وتنبيههم 

على وجه �مل�سلحة)90( .

ووجه ما ذكره �حلافظ – رحمه �هللَّ – هو �أن جابرً� تعار�س عنده �أمر�ن وم�سلحتان ، �الأولى 
ثّيبًا  يتزّوج  �أن   : و�لثانية   ، بالبكر  �لزو�ج  �إلى  �لنف�س تيل  ؛ الأن  �أف�سل يف حقه  ، وهذ�  يتزّوج بكرً�  �أن   :
وهذ� �أف�سل بالن�سبة الأخو�ته كي تقوم مب�ساحلهن ، وقد �آثر جابر - ر�سي �هلل عنه - هذه �مل�سلحة على 

�مل�سلحة �الأخرى . 

ِبيُّ �سلى �هلل عليه و�سلم  ُه مَلَّا َجاَء �ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو َقاَل �لنَّ 3- يف حديث  ِعْكِرَمَة ر�سي �هلل عنه �أَنَّ
ْهِريُّ يِف َحِديِثِه: َفَجاَء �ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو َفَقاَل: َهاِت �ْكُتْب  :) َلَقْد �َسُهَل َلُكْم  ِمْن �أَْمِرُكْم (، َقاَل َمْعَمٌر: َقاَل �لزُّ
ِبيُّ �سلى �هلل عليه و�سلم: ) ِب�ْسِم  ِبيُّ �سلى �هلل عليه و�سلم �ْلَكاِتَب، َفَقاَل �لنَّ َوَبْيَنُكْم ِكَتاًبا، َفَدَعا �لنَّ َبْيَنَنا 
ِ َما �أَْدِري َما ُهَو؟ َوَلِكْن �ْكُتْب: ِبا�ْسِمَك �للَُّهمَّ َكَما ُكْنَت  ْحَمُن َفَو�هللَّ ا �لرَّ ِحيِم ( َقاَل �ُسَهْيٌل: �أَمَّ ْحَمِن �لرَّ ِ �لرَّ �هللَّ
ِبيُّ �سلى �هلل عليه و�سلم :  ِحيِم، َفَقاَل �لنَّ ْحَمِن �لرَّ ِ �لرَّ �إِالَّ ِب�ْسِم �هللَّ َنْكُتُبَها  ِ اَل  َتْكُتُب، َفَقاَل �مْلُ�ْسِلُموَن: َو�هللَّ
ا َنْعَلُم  ِ َلْو ُكنَّ ِ ( ، َفَقاَل �ُسَهْيٌل: َو�هللَّ ٌد َر�ُسوُل �هللَّ مَّ ى َعَلْيِه حُمَ )�ْكُتْب ِبا�ْسِمَك �للَُّهمَّ ( ُثمَّ َقاَل : )َهَذ� َما َقا�سَ
ِبيُّ �سلى �هلل  ، َفَقاَل �لنَّ ِ ُد ْبُن َعْبِد �هللَّ مَّ َدْدَناَك َعْن �ْلَبْيِت َواَل َقاَتْلَناَك، َوَلِكْن �ْكُتْب: حُمَ ِ َما �سَ َك َر�ُسوُل �هللَّ �أَنَّ
ْهِريُّ َوَذِلَك ِلَقْوِلِه  ِ ( ، َقاَل �لزُّ ُد ْبُن َعْبِد �هللَّ مَّ ْبُتُمويِن، �ْكُتْب حُمَ ِ َو�إِْن َكذَّ ِ �إِينِّ َلَر�ُسوُل �هللَّ عليه و�سلم: )َو�هللَّ

)88(  �سرح �لنووي على م�سلم ج 9  �س110.
)89(  �سحيح �لبخاري ، ج 8  �س 82 ، حديث رقم  6387

)90(  فتح �لباري ، ج 9 �س 123.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته في القرآن والسنة



16801681

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ِبيُّ �سلى �هلل عليه و�سلم  اَها ( ،  َفَقاَل َلُه �لنَّ ِ �إِالَّ �أَْعَطْيُتُهْم �إِيَّ ُموَن ِفيَها ُحُرَماِت �هللَّ ًة ُيَعظِّ : )اَل َي�ْساأَُلويِن ُخطَّ
ْغَطًة،  ا �أُِخْذَنا �سُ ُث �ْلَعَرُب �أَنَّ ِ اَل َتَتَحدَّ : )َعَلى �أَْن ُتَخلُّو� َبْيَنَنا َوَبنْيَ �ْلَبْيِت َفَنُطوَف ِبِه ( ،  َفَقاَل �ُسَهْيٌل: َو�هللَّ
ا َرُجٌل َو�إِْن َكاَن َعَلى ِديِنَك �إِالَّ َرَدْدَتُه  ُه اَل َياأِْتيَك ِمنَّ َوَلِكْن َذِلَك ِمْن �ْلَعاِم �مْلُْقِبِل، َفَكَتَب، َفَقاَل �ُسَهْيٌل: َوَعَلى �أَنَّ

ِ َكْيَف ُيَردُّ �إَِلى �مْلُ�ْسِرِكنَي َوَقْد َجاَء ُم�ْسِلًما....( �حلديث )91(. �إَِلْيَنا، َقاَل �مْلُ�ْسِلُموَن: �ُسْبَحاَن �هللَّ

منها  �أدنى  هي  �لتي  و�مل�سالح  �لكربى  �مل�سالح  بني  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  و�زن  لقد 
ب�سم �هلل  كتابة  للم�سركني عن  تنازل  فمثاًل  �لكربى،  �مل�سالح  �أجل  �ل�سغرى من  �مل�سالح  وتنازل عن   ،
يدخل مكة يف  ال  و�أن   ، ر�سول �هلل  يكتب حممد  �أن  لهم عن  وتنازل   ، �ل�سلح  كتاب  �لرحيم يف  �لرحمن 
ذلك �لعام وياأتيها يف �لعام �لقادم ، وما هذه �لتنازالت وغريها �إال من �أجل حتقيق م�سالح �أعظم منها 
؛ فقد اأعطى الر�سول   امل�سركني كل ما �ساألوه من ال�سروط وت�ساهل معهم يف اأمور ظنها ال�سحابة �سيئًا 
كبريً�، حتى ��ستبّد بهم �ل�سيق ، ولكن �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم  كان �أبعد نظرً� من �ل�سحابة، فقد 
�أوز�رها و�أمن  كان �سلح �حلديبية فتحًا كبريً� لالإ�سالم و�مل�سلمني، حيث �سادت �لهدنة وو�سعت �حلرب 
�لنا�س بع�سهم بع�سًا، مما �أتاح للنا�س �أن يلتقو� ويناق�سو� ومل يكلَّم �أحٌد عن �الإ�سالم وعقل �سيئًا منه �إال 
دخل فيه، ولذلك فقد دخل يف �الإ�سالم - بني �سلح �حلديبية وفتح مكة - مثل من كان يف �الإ�سالم قبل 
ذلك �أو �أكرث �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم خرج �إلى �حلديبية يف �ألف و�أربعمائة ثم خرج عام فتح 
مكة بعد ذلك ب�سنتني ، كما �أن هذ� �ل�سلح قد �أوجد ُهدنًة جعلت �مل�سلمني ياأمنون �سّر قري�س ، فتهّياأت 
لهم بذلك �لفر�سة �إلى �أن يخّل�سو� �جلزيرة من بقايا �خلطر �ليهودي �لذي كان يتمّثل يف ح�سون خيرب 
�لقوية �لتي تهّدد طريق �ل�سام ، ففتحها �مل�سلمون وغنمو� منها غنائم �سخمة، وبذلك �نتهى ما بقي من 
خطر لليهود بعد �أن �سبق قبل ذلك �لتخل�س من بني قينقاع وبني �لن�سري وبني قريظة . وتفّرغ �مل�سلمون 
لن�سر �لدعوة �الإ�سالمية يف �جلزيرة �لعربية وخارجها ، فاأر�سلو� �لدعاة و�ل�سفر�ء �إلى �الأمر�ء و�لروؤ�ساء 
و�مللوك، يدعوهم بدعوة �الإ�سالم، وقويت �سوكة �مل�سلمني، و��ستطاع �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم و�سحبه 
�إذ جاء ن�سر �هلل و�لفتح ، ودخل  �أن يغزو� مكة ويفتحوها ، وكان يف ذلك �لنهاية �حلا�سمة  بعد �سنتني 

�لنا�س يف دين �هلل �أفو�جًا )92(، وبذلك فقد كان �سلح �حلديبية -كما �سماه �لقر�آن- فتحًا .

)91(  �سحيح �لبخاري ج3 �س 195،  حديث رقم  2732
)92(  يف ظالل �ل�سرية، �أبو فار�س حممد ،    �س021 و�نظر فقه �ل�سرية �لنبوية ، �لبوطي ، �س 235.
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ثانيًا : املوازنة بني املفا�شد :

عندما تتعار�س مف�سدتان، وال مفّر من دفع و�حدة منهما ال حمالة، ففي هذه �حلالة ُيرتكب �أخّفهما 
دفعًا الأعظمهما �سررً� . 

ومن �الأدّلة  �لنبوية على ذلك : 

َفَقاَل  ا�ُس،  �لنَّ َفَتَناَوَلُه  �مْلَ�ْسِجِد  يِف  َفَباَل  �أَْعَر�ِبيٌّ  َقاَم  َقاَل:  ُهَرْيَرَة ر�سي �هلل عنه  �أبي  1- حديث 
ا ُبِعْثُتْم  َ �أَْو َذُنوًبا ِمْن َماٍء َفاإِنَّ ِبيُّ  �سلى �هلل عليه و�سلم: )َدُعوُه َوَهِريُقو� َعَلى َبْوِلِه �َسْجاًل ِمْن َماٍء  َلُهْم �لنَّ
ِريَن()93(، فهذ� �حلديث قد ت�سّمن مو�زنًة بني مف�سدتني : مف�سدة بول �الأعر�بي  ِريَن َومَلْ ُتْبَعُثو� ُمَع�سِّ ُمَي�سِّ
يف �مل�سجد، ومف�سدة ترويع �الأعر�بي �لذي  قد يوؤدي �إلى نفوره عن �لدين ، ومبا �أن مف�سدة ترويع �الأعر�بي 
�أكرب من مف�سدة بوله فقد ُدرئت �ملف�سدة �لكربى مبا هو �أدنى منها ، لذلك فقد نهى �لنبي �سلى �هلل عليه 

و�سلم �أ�سحابه عن زجر �الأعر�بي �تقاًء ودرءً� ملف�سدة �لرتويع )94(. 

ُه َقاَل :  ُذِكَر �مْلَُتاَلِعَناِن ِعْنَد َر�ُسوِل �هللَّ  �سلى �هلل عليه و�سلم  ا�ٍس  - ر�سي �هللَّ عنهما - �أَنَّ 2-حديث  �ْبِن َعبَّ
ُه َوَجَد َمَع �ْمَر�أَِتِه َرُجاًل  َرَف ، َفاأََتاُه َرُجٌل ِمْن َقْوِمِه َفَذَكَر َلُه �أَنَّ ُم ْبُن َعِديٍّ يِف َذِلَك َقْواًل ُثمَّ �ْن�سَ َفَقاَل َعا�سِ
ُه  ْمِر �إِالَّ ِلَقْويِل ، َفَذَهَب ِبِه �إَِلى َر�ُسوِل �هللَّ  �سلى �هلل عليه و�سلم  َفاأَْخرَبَ ٌم : َما �ْبُتِليُت ِبَهَذ� �اْلأَ َفَقاَل َعا�سِ
َعِر ، َوَكاَن �لَِّذي  �سلى �هلل  َقِليَل �للَّْحِم ، �َسْبَط �ل�سَّ  � َفرًّ ُجُل ُم�سْ ِبالَِّذي َوَجَد َعَلْيِه �ْمَر�أََتُه ، َوَكاَن َذِلَك �لرَّ
ُه َوَجَد ِعْنَدَها ، َفاَلَعَن َر�ُسوُل �هللَّ �سلى  ُجِل �لَِّذي َذَكَر َزْوُجَها �أَنَّ َعْت �َسِبيًها ِبالرَّ ْ َفَو�سَ عليه و�سلم  : �للَّهمَّ َبنيِّ
ِتي َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ  �سلى �هلل عليه و�سلم  َلْو  ا�ٍس يِف �مْلَْجِل�ِس ِهَي �لَّ �هلل عليه و�سلم َبْيَنُهَما َفَقاَل َرُجٌل اِلْبِن َعبَّ
وَء يِف �اْلإِ�ْساَلِم ()95(. ا�ٍس : اَل ِتْلَك �ْمَر�أٌَة َكاَنْت ُتْظِهُر �ل�سُّ َنٍة َلَرَجْمُت َهِذِه َفَقاَل �ْبُن َعبَّ َرَجْمُت �أََحًد� ِبَغرْيِ َبيِّ

و �حلديث- كما ذكر �حلافظ -  : »فيه �رتكاب �أخّف �ملف�سدتني برتك �أثقلهما ؛ الأّن مف�سدة �ل�سرب على 
�إلى �القت�سا�س من  يوؤدي  �لذي  �لقتل  �الإقد�م على  �أ�سهل من  و�سّدته  �لغرية مع قبحه  خالف ما توجبه 

�لقاتل ، وقد نهج له �ل�سارع �سبياًل �إلى �لر�حة منها �إما بالطالق و�إما باللعان« )96(.
)93(  �سحيح �لبخاري ج1 �س 54 حديث رقم  220.

)94(  �سرح �لنووي  على �سحيح م�سلم  ، ج3 �س642 ·
)95(  �سحيح �لبخاري ج7 ح 5316.

)96(  فتح �لباري ، ج 9 �س 462.
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ِبيِّ �سلى �هلل عليه و�سلم �َسْبٌي َفاإَِذ� �ْمَر�أٌَة  اِب ر�سي �هلل عنه قال :  َقِدَم َعَلى �لنَّ طَّ 3-  حديث ُعَمَر ْبِن �خْلَ
َعْتُه َفَقاَل َلَنا  َقْتُه ِبَبْطِنَها َو�أَْر�سَ ْل�سَ ْبِي �أََخَذْتُه َفاأَ ِبيًّا يِف �ل�سَّ ُلُب َثْدَيَها َت�ْسِقي ، �إَِذ� َوَجَدْت �سَ ْبِي َقْد حَتْ ِمْن �ل�سَّ
اِر؟!( ُقْلَنا : اَل َوِهَي َتْقِدُر َعَلى �أَْن اَل َتْطَرَحُه  ِبيُّ �سلى �هلل عليه و�سلم : )�أَُتَرْوَن َهِذِه َطاِرَحًة َوَلَدَها يِف �لنَّ �لنَّ

ُ �أَْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن َهِذِه ِبَوَلِدَها()97(. َفَقاَل : )هلَلَّ

�إر�ساع �الأطفال  َيْنَه �ملر�أة عن  �أخّف �ل�سررين ؛ الأنه �سلى �هلل عليه و�سلم مل  يف �حلديث جو�ز �رتكاب 
هم فيتزّوج بع�س من �أر�سعته �ملر�أة معه ، لكن ملا كانت حالة  �لذين �أر�سعتهم مع �حتمال �أن يكرب بع�سُ
م �غُتِفر ، قلت : ولفظ �ل�سبي بالتذكري يف �خلرب ينازع  �الإر�ساع ناجزة ، وما يخ�سى من �ملحرمية متوهَّ

يف ذلك )98(.

ثالثًا: املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد 

�مل�سالح  بني  �ملو�زنة  يف  عدة  �سو�هد  فيها  يجد  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �سنة  يف  نظر  من 
و�ملفا�سد ، مع ملحظ �أن درء �ملف�سدة �أولى من جلب �مل�سلحة ، وهذ� ي�ستدل عليه من قوله �سلى �هلل عليه 
َذ� َنَهْيُتُكْم َعْن  ا َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِب�ُسوؤَ�ِلِهْم َو�ْخِتاَلِفِهْم َعَلى �أَْنِبَياِئِهْم َفاإِ َ و�سلم : ) َدُعويِن َما َتَرْكُتُكْم �إِنَّ
ُتو� ِمْنُه َما ��ْسَتَطْعُتْم ( )99( ، فاحلديث بنّي �أن �ملنهّيات يجب �النتهاء  َذ� �أََمْرُتُكْم ِباأَْمٍر َفاأْ �َسْيٍء َفاْجَتِنُبوُه َو�إِ
عنها على كل حال ، بينما القيام باملاأمورات م�سروط بالقدرة وال�ستطاعة ، وبهذا فاإن غري امل�سروط اأظهر 
يف الرعاية من امل�سروط؛ لأن ال�سرع ملا قّدر النتهاء باإطالق من غري �سرط ، كان ق�سد النتهاء عن كل 

منهي عنه �أظهر، وهو �ملطلوب .

 ِ َر�ُسوَل �هللَّ �َسِمْعُت  َيُقوُل:  َب�ِسرٍي  ْبَن  �لنُّْعَمان  �ّتقاء �ل�سبهات حلديث  �أن ذلك يدخل يف باب  كما 
ا�ِس، َفَمْن  َهاٌت اَل َيْعَلُمَها َكِثرٌي ِمْن �لنَّ ، َوَبْيَنُهَما ُم�َسبَّ ٌ َر�ُم َبنيِّ ٌ َو�حْلَ اَلُل َبنيِّ �سلى �هلل عليه و�سلم َيُقوُل: )�حْلَ
َمى ُيو�ِسُك �أَْن ُيَو�ِقَعُه، �أَاَل  ُبَهاِت َكَر�ٍع َيْرَعى َحْوَل �حْلِ ِه، َوَمْن َوَقَع يِف �ل�سُّ �أَ ِلِديِنِه َوِعْر�سِ َهاِت ��ْسَترْبَ َقى �مْلُ�َسبَّ �تَّ
�َسُد  َلَح �جْلَ َلَحْت �سَ َغًة �إَِذ� �سَ �َسِد ُم�سْ اِرُمُه، �أَاَل َو�إِنَّ يِف �جْلَ ِه حَمَ ِ يِف �أَْر�سِ َو�إِنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى، �أَاَل �إِنَّ ِحَمى �هللَّ

)97(  �سحيح �لبخاري ج8 �س 8،   حديث رقم  5999.
)98(  فتح �لباري ، ج10 �س 431.

)99(  �سحيح �لبخاري، ج 9 �س 94 حديث رقم  7288.
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�َسُد ُكلُُّه، �أَاَل َوِهَي �ْلَقْلُب()100(. ُكلُُّه، َو�إَِذ� َف�َسَدْت َف�َسَد �جْلَ

ومن نظر يف �ُسّنة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يلحظ �أن �لنظر �إلى نتائج �لفعل �أو �لرتك -ماآالت 
�الأفعال- له �أثر يف فعله �أو تركه. 

قال �ل�ساطبي رحمه �هلل: “�لنظر يف ماآالت �الأفعال معترَب مق�سود �سرًعا كانت �الأفعال مو�فقة 
�أو خمالفة؛ وذلك �أن �ملجتهد ال يحكم على فعل من �الأفعال �ل�سادرة عن �ملكلفني باالإقد�م �أو باالإحجام 
�إال بعد نظره �إلى ما يوؤول �إليه ذلك �لفعل، م�سروًعا مل�سلحة فيه ُت�ستجَلب، �أو ملف�سدة ُتدر�أ، ولكن له ماآٌل 
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، فاإذ� �أطلق �لقول يف �الأول بامل�سروعية، فرمبا �أّدى ��ستجالب �مل�سلحة فيه �إلى مف�سدة ت�ساوي 
�مل�سلحة �أو تزيد عليها، فيكون هذ� مانًعا من �إطالق �لقول بامل�سروعية، وكذلك �إذ� �أُطلق �لقول يف �لثاين 
بعدم  �لقول  �إطالق  تزيد، فال ي�سح  �أو  ت�ساوي  �إلى مف�سدة  �ملف�سدة  ��ستدفاع  �أّدى  �مل�سروعية رمبا  بعدم 
�مل�سروعية وهو جمال للمجتهد �سعب �ملورد، �إال �أنه عذب �ملذ�ق حممود �لغب، جاٍر على مقا�سد �ل�سريعة” 

.)101(

ومن الأدّلة وال�شواهد التي تت�شح فيها تلك القاعدة ما يلي:

تنكر  �أن  فاأخاف  �أّن قوَمك حديث عهدهم باجلاهلية،  لعائ�سة ر�سي �هلل عنها: )لوال  قوله   -1
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  فالر�سول  باالأر�س()103(،  بابه  �أُْل�سق  و�أن  �لبيت  �جَلْدَر)102(يف  �أدخل  �أن  قلوبهم 
�أحجم عّما تاقت نف�سه �إليه، وفيه م�سلحة وال�سك؛ درءً� ملف�سدة �أعظم، وهي تّرد قري�س حلد�ثة عهدهم 
�إبر�هيم  و�إعادة بنائه على قو�عد  باجلاهلية، فهنا تعار�ست م�سلحة مع مف�سدة: م�سلحة هدم �لبيت، 
�سْورته؛  �لغ�سب  و�أخذ منها  ثائرتها،  ثارت  �لفعل، ورمبا  لهذ�  �ل�سالم، ومف�سدة عدم حتمل قري�س  عليه 
م �سلى �هلل عليه و�سلم درء �ملف�سدة على جلب �مل�سلحة، يقول �الإماُم �بُن تيمية، تعليقًا على حديث  فقَدّ
عائ�سة: »فرتك �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم هذ� �الأمر �لذي كان عنده �أف�سل �الأمرين للمعار�س �لر�جح، 

)100(  �سحيح �لبخاري، ج 1 �س 20 حديث رقم  54.
)101(  �ملو�فقات ، ج5 �س178.

)102(  ) �جَلدر( كالفل�س، و)�جلد�ر(:�حلائط، وجمع �جلد�ر)ُجدٌر(، وجمع �جَلدر)جدر�ن(، كبطن وُبطنان. خمتار 
�ل�سحاح:�س:95.

)103(  رو�ه �لبخاري ، ج 491/2 حديث رقم  1584.
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وهو حدثان عهد قري�س باالإ�سالم، مِلا يف ذلك من �لتنفري لهم، فكانت �ملف�سدة ر�جحة على �مل�سلحة«)104(.

ويقول �الإمام �خلطابي: )ويف �حلديث دليل على �أن بع�س �لو�جبات قد يجوز تركها ما مل تكن 
ُيتوقف  �أو �سالح، وقد  �أن يتوّلد منه ف�ساد، وُرجي يف تركه نفع  �إذ� كان يخاف عند فعله  فري�سة الزمة، 

فيهما، وقد يقع �الختالف يف تفاوت �ملفا�سد()105(.

ا  ا ُمَعاِوَيُة َفَرُجٌل اَل َماَل َلُه َو�أَمَّ 2- قول �لنبّي لفاطمة بنت قي�س ملا خطبها �أبو جهم ومعاوية: )�أَمَّ
َنت م�سلحة و�جبة �لتح�سيل مثل  �َساِء()106( ،  يف جو�ز �لغيبة جائزة �إذ� ت�سمَّ �ٌب ِللنِّ رَّ �أَُبو َجْهٍم َفَرُجٌل �سَ
�أن ي�ساور يف م�ساهرة �إن�سان، فيذكره مبا يكره . قال �لنووي: »وفيه دليٌل على جو�ز ذكر �الن�سان مبا فيه 

عند �مل�ساورة وطلب �لن�سيحة وال يكون هذ� من �لغيبة �ملحرمة بل من �لن�سيحة �لو�جبة »)107(.

َفَتْعِرُفوَن  َمَر�ُء ،  �أُ 3-  عن �أم �سلمة ر�سي �هلل عنها قالت: قال �سلى �هلل عليه و�سلم: )�َستُكوُن 
َفاَل  �أَ َر�ُسوَل �هلِل  َيا   : َفَقاُلو�  َوَتاَبَع  َي  َر�سِ َمْن  َوَلِكْن   ، �َسِلَم  َفَقْد  َكِرَه  َوَمْن   ، َبِرَئ  َفَقْد  �أَْنَكَر  َفَمْن   ، َوُتْنِكُروَن 

لَّْو�( )108( . نقاتلهم ؟ َفَقاَل اَل ، َما �سَ

قال �بن �لقيم يف تعليقه على هذ� �حلديث: »�إن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �سرع الأّمته �إيجاب 
�إنكار �ملنكر ليح�سل باإنكاره من �ملعروف ما يحبه �هلل ور�سوله، فاإذ� كان �إنكار �ملنكر ي�ستلزم ما هو �أنكر 
منه، و�أبغ�س �إلى �هلل ور�سوله، ال ي�سوغ �إنكاره، و�إن �هلل يبغ�سه، وميقت �أهله، وهذ� كاالإنكار على �مللوك 
و�لوالة باخلروج عليهم؛ فاإنه �أ�سا�س كل �سر وفتنة �إلى �آخر �لدهر، ومن تاأّمل ما جرى على �الإ�سالم يف 
�لفنت �لكبار و�ل�سغار ر�آها من �إ�ساعة هذ� �الأ�سل، وعدم �ل�سرب على منكر، فَطَلب �إز�لته، فتوّلد ما هو 

�أكرب منه؛ ولهذ� مل ياأذن يف �الإنكار على �الأمر�ء باليد ملا يرتتب عليه من وقوع ما هو �أعظم منه”)109(.

)104(  جمموع �لفتاوى ،ج 24�س195.
)105(  قو�عد �الأحكام، ج  1 �س136.

)106(�سحيح م�سلم ،   ج 491/2  حديث رقم  1480.
)107(  �سرح �لنووي على م�سلم ج10 �س 97.

)108(  �سحيح م�سلم ج3 �س1481حديث رقم   1854
)109(   �إعالم �ملوقعني ، ج3�س7-6 .
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خامتة
ميكن نخل�س �إلى �أهّم �لنتائج من هذ� �لبحث ، وهي كما يلي :  

1-يت�سمن منهج فقه �ملو�زنات جمموعة �الأ�س�س و�ملعايري �لتي ت�سبط عملية �ملو�زنة بني �مل�سالح 
�ملتعار�سة �أو �ملفا�سد �ملتعار�سة مع �مل�سالح ؛ ليتبنّي بذلك �أّي �مل�سلحتني �أرجح فتقّدم على غريها ، و�أّي 
�ملف�سدتني �أعظم خطرً� فيقدم دروؤها ، كما ُيعرف به �لَغَلبة الأّي من �مل�سلحة �أو �ملف�سدة -عند تعار�سهما؛ 

ليحكم بناًء على تلك �لغلبة ب�سالح ذلك �الأمر �أو ف�ساده .

2- تقدير �ل�سارع �حلكيم هو مقيا�س �عتبار �ل�سيء م�سلحة �أو مف�سدة ، ملا يف هذ� �لتقدير من 
خلود وثبات و�سمان �أكيد مل�سالح �لب�سر �أفر�دً� وجماعات ، وملا يف ذلك من تهيئة �الإن�سان يف �حلياة �لدنيا 
للحياة �الآخرة ، والأنه لو �رتبط تقدير �ملف�سدة بالروؤية �لب�سرية �ملجردة عن �سرع �هلل فاإن هذ� �لتقدير 

عر�سة للتالعب و�لعبث و�الإخالل بامل�سلحة �لعامة.

3- قّدم �لقر�آن �لكرمي منهجًا قوميًا خليار�ت �حلياة ،يت�سمن �ملبادئ �الأ�سا�سية لتحقيق �مل�سالح 
ودرء �ملفا�سد،  وكانت �ل�سنة بيانًا عمليًا لهذ� �ملنهج ، وملا كانت �حلياة ذ�ت طبيعة متغرية ومتجددة  فقد 

�أقر �هلل تعالى دور �لفكر يف �لتعامل مع �ملتغري�ت يف �سوء �لوحي.

4-يف �لقر�آن �لكرمي �سو�هد و��سحة توؤ�سل لفقه �ملو�زنات يف �آياته وق�س�سه حتفز �إلى �إعمال 
�لفكر يف �لرتجيح عند �لتعار�س �لذي يطر�أ على �لو�قع �حلياتي ، مبا يحقق قدرً� �أكرب من �مل�سالح ودرء 
�ملفا�سد، لكنه يحتاج �إلى قدر من �سالمة �لق�سد للو�سول لنتائج ر�سيدة بعيدة عن �الأهو�ء ، قال تعالى:  
َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن �سورة  �أُْويِل �الأَْلَباِب  ُقوْ� �هلّلَ َيا  ِبيِث َفاتَّ ُة �خْلَ �أَْعَجَبَك َكرْثَ َوَلْو  ُب  يِّ ِبيُث َو�لطَّ ُقل الَّ َي�ْسَتِوي �خْلَ

�ملائدة : 100

6-تثل �ل�ُسّنة �لبيان �لعملّي لهدي �لقر�آن �لكرمي يف و�قع �لنا�س ، وكان م�سلك �لنبي �سلى �هلل 
عند  بينهما  و�ملو�زنة  �ملفا�سد  ودرء  �مل�سالح  حتقيق  يتوّخى  �ملختلفة  �ملو�قف  مع  �لتعامل  يف  و�سلم  عليه 
�لتعار�س . فالعلم ب�سرية �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ُتك�سب  علًما وخربًة تعني على  �إيجاد تلك �ملو�زنة �لتي 

�أر�سى قو�عدها نبينا �سلى �هلل عليه و�سلم يف �أقو�له و�أفعاله، �لتي �سملت جو�نب �حلياة كافة.

و�سو�هده يف  �أ�سوله  له  و�إنا   ، م�ستحَدثًا  �أمر�  لي�س  �ملو�زنات  فقه  �أن  على  توؤكد  �لنتائج  وهذه 
�لكتاب و�ل�سنة،

و�هلل �ملوفق .

مفهوم فقه املوازنات وأدلته في القرآن والسنة
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امل�شادر واملراجع

ين عبد�لوهاب بن علي  ين علي بن عبد �لكايف �ل�سبكي، وولده تاج �لدِّ - �الإبهاج يف �سرح �ملنهاج، لتقّي �لدِّ
بن عبد �لكايف �ل�سبكي، د�ر �لكتب �لعلمية،  بريوت، لبنان، �لطبعة �الأولى، 1404هـ، 1984م.

- �إحياء علوم �لدين ، حممد بن حممد �لغز�يل �أبو حامد ، د�ر �ملعرفة ، بريوت.

- �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني ،حممد بن �أبي بكر �أيوب �لزرعي �أبو عبد �هلل ، حتقيق ، طه عبد 
�لروؤوف �سعد د�ر �جليل - بريوت ، 1973 م.

- اأولويات احلركة الإ�سالمية يف املرحلة القادمة/ د. يو�سف القر�ساوي، موؤ�س�سة الر�سالة ط 14 ، 
بريوت، . 1417 ه  1997 م.

- �لتحرير و�لتنوير )حترير �ملعنى �ل�سديد وتنوير �لعقل �جلديد من تف�سري �لكتاب �ملجيد( ، حممد 
�لطاهر بن حممد بن حممد �لطاهر بن عا�سور �لتون�سي ،�لد�ر �لتون�سية للن�سر - تون�س ، 1984م.

- �لتف�سري �لكبري ) مفاتيح �لغيب (،  فخر �لدين حممد بن عمر �لتميمي �لر�زي �ل�سافعي ، د�ر �لكتب 
العلمية ، بريوت ، ط1 ، 1421هـ .

- �جلامع الأحكام �لقر�آن ،  �أبو عبد �هلل حممد بن �أحمد �الأن�ساري �لقرطبي ، د�ر �ل�سعب ، �لقاهرة   .

- تاأ�سيل فقه املوازنات ، عبد الل الكمايل، ، دار ابن حزم، بريوت ، ط 1 ، 1421هـ.

- تاج �لعرو�س من جو�هر �لقامو�س ، ��سم �ملوؤلف:  حممد مرت�سى �حل�سيني �لزبيدي ، د�ر �لن�سر : د�ر 
�لهد�ية .

- جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن ، �أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن خالد �لطربي ، د�ر �لفكر ، 
بريوت ، 1405 هـ.

- �سل�سلة �الأحاديث �ل�سحيحة و�سيء من فقهها وفو�ئدها، حممد نا�سر �لدين �الألباين . مكتبة �ملعارف 
.
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- �سنن �أبي د�ود ، �سليمان بن �الأ�سعث �أبو د�ود �ل�سج�ستاين �الأزدي ، حتقيق : حممد حميي �لدين عبد 
�حلميد  ، د�ر �لفكر .

- �سنن �لرتمذي ، حممد بن عي�سى �أبو عي�سى �لرتمذي حتقيق ،�أحمد حممد �ساكر و�آخرون، د�ر �إحياء 
�لرت�ث �لعربي، بريوت.

- �سرح �لع�سد على خمت�سر �بن �حلاجب/ عبد �لرحمن بن �أحمد �الإيجي  �ملطبعة �الأمريية،  1322هـ.

- �سرح �لنووي على �سحيح م�سلم  )�ملنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن �حلجاج( ،�أبو زكريا يحيى بن �سرف 
بن مري �لنووي ،د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت ، ط2 ، 1392 هـ.

- �سفاء �لعليل يف م�سائل �لق�ساء و�لقدر و�حلكمة و�لّتعليل، لالإمام �سم�س �لدين �أبي عبد �هلل حممد بن 
�أبي بكر �ملعروف بابن قيم �جلوزية �لدم�سقي، د�ر �ملعرفة، بريوت، لبنان، 1398هـ، 1978م.

- �سحيح �لبخاري  ، �أبو عبد �هلل حممد بن �إ�سماعيل بن �إبر�هيم بن �ملغرية �جلعفي �لبخاري ،�ملحقق : 
حممد زهري بن نا�سر �لنا�سر، د�ر طوق �لنجاة، 1422هـ.

- �سحيح م�سلم ،  م�سلم بن �حلجاج �أبو �حل�سني �لق�سريي �لني�سابوري ، حتقيق : حممد فوؤ�د عبد �لباقي 
د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي - بريوت .

- �سوابط امل�سلحة يف ال�سريعة الإ�سالمية ف: حممد �سعيد رم�سان البوطي موؤ�س�سة الر�سالة ، ط 2،  
1393هـ – 1973  م

- فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري ،�أحمد بن علي بن حجر �أبو �لف�سل �لع�سقالين �ل�سافعي ، د�ر 
�ملعرفة - بريوت ، 1379.

- فقه ال�سرية النبوية ، حممد �سعيد رم�سان البوطي ، دار الفكر ، دم�سق ، ط 11 ، 1991م.

- فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �الإ�سالمية، عبد�ملجيد �ل�سو�سوة   �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي ، مكتبة 
د�ر �لقلم ، دبي: د�ر �لقلم، 2004م.

- يف ظالل �ل�سرية �لنبوية حممد عبد �لقادر �بو فار�س، �الأردن عمان،  : د�ر �لفرقان للن�سر و�لتوزيع ، 
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ط 2، 1987  م.

- يف فقه الأولويات ، د. يو�سف القر�ساوي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط1 ، 1415هـ- 1995م.

- �لقامو�س �ملحيط، للعالمة جمد �لدين حممد بن يعقوب �لفريوز �آبادى، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت، 
�لطبعة �الأولى،1406هـ.

ين عبد �لعزيز �ل�ّسلمي ،  - قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام،  �بن عبد �ل�ّسالم، �أبو حممد عزُّ �لدِّ
مراجعة وتعليق ( طه عبد الروؤوف �سعد، دار اجليل ، بريوت، ط 2،1400 ه  1980 م

- ل�سان �لعرب ، �بن منظور ، �أبو �لف�سل جمال �لدين ، د�ر �ملعارف .

- �ملحرر �لوجيز يف تف�سري �لكتاب �لعزيز ، �أبو حممد عبد �حلق بن غالب بن عطية �الأندل�سي ، حتقيق : 
عبد ال�سالم عبد ال�سايف حممد دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط1، 1413هـ .

- جملة �لبحوث �لفقهية �ملعا�سرة عدد:51.�ل�سنة13.�سنة 1422هت.

- جمموع �لفتاوى ، �بن تيمية ، تقي �لدين �أبو �لعبا�س �أحمد بن عبد �حلليم �حلر�ين ت 728هـ  ، ، 
حتقيق اأنور الباز - عامر اجلزار، ب ط ، ، دار الوفاء ، ب  ت . 

- �مل�ستدرك على �ل�سحيحني �أبو عبد�هلل �حلاكم �لني�سابوري ،   ، حتقيق ، م�سطفى عبد �لقادر عطا،  
،  دار الكتب العلمية - بريوت ط1 ، 1411هـ.

- �مل�ست�سفى يف �أ�سول �لفقه، حجة �الإ�سالم حممد بن حممد �لطو�سي �لغز�يل، طبعة بوالق �الأولى.

- املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سالمية، د. يو�سف حامد العامل، دار الأمان، ط 2، الرباط، املغرب، 1414 
ه . 1993 م.

- �ملو�فقات يف �أ�سول �ل�سريعة، الأبي �إ�سحاق �إبر�هيم بن مو�سى �ل�ّساطبي �لّلخمي �لغرناطي �ملالكي، 
ب�سرح عبد�هلل در�ز، �ملكتبة �لتجارية �لكربى.

- �ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية، وز�رة �الأوقاف و�ل�سوؤون �لدينية �الإ�سالمية، �لكويت، 1404 ه - 1983 م.
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- مفتاح د�ر �ل�ّسعادة ومن�سور والية �لعلم و�الإر�دة، لالإمام �سم�س �لدين �أبي عبد �هلل حممد بن �أبي بكر 
،بابن قيم اجلوزية الدم�سقي، �سّححه حممود ح�سن ربيع، مكتبة حميد،  الإ�سكندرية، م�سر، ط3، 

1399هـ- 1979م.

- مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن ،  �حل�سني بن حممد �لر�غب �الأ�سفهاين، د�ر �لقلم، دم�سق ،  1418 هـ .

- مقا�سد �لت�سريع �الإ�سالمي/ د. يو�سف حامد �لعامل ، كلية �لدعوة �الإ�سالمية، وجلنة �حلفاظ على 
الرتاث الإ�سالمي، ، طرابل�ض، ط 1،  1401 ه  1992 م،

- منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �الإ�سالمية ن�سر مبجلة �لبحوث �لفقهية 
�ملعا�سرة،�ل�سنة13�لعدد51�سنة 1422.

- نظرية �ل�سرورة �ل�سرعية – مقارنة مع �لقانون �لو�سعي ،�لدكتور وهبه �لزحيلي ، موؤ�س�سة �لر�سالة، 
بريوت ، لبنان ، ط 3 ،1402، هـ-1982 م.

- نظرية امل�سلحة يف الفقه الإ�سالمي ، ح�سن حامد ح�سان ، مكتبة املتنتبي ، القاهرة ، ط1، 1981 م.

- �لوجيز يف �إي�ساح قو�عد �لفقه �لكلية ، حممد �سدقي بن �أحمد �لبورنو،  1410 هـ- د�ر �ملعارف –
�لريا�س.
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دور فقه الموازنات 
في تمثيل الصحابة في وسائل اإلعالم

دكتور : جناح عثمان �أبو �لعنني �إ�سماعيل

�أ�ستاذ م�ساعد ) م�سارك ( �لدر��سات �لإ�سالمية

كلية الآداب جامعة دمياط
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�ملقدمة

�إن �حلمد هلل , نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ون�ستهديه , ونعوذ باهلل تعالى 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 �سرك له 
�تبعوهم  و�لذين  و�أ�سحابه  �آله  وعلى  عليه  وت�سليماته  �هلل  و�سلو�ت   , ور�سوله  عبده  حممدً�  �أن  و�أ�سهد   ,

باإح�ساٍن �إلى يوم �لدين .
�أما بعد :

َتُدلُّ عليه ؛ قال تعالى : }  فاإن �لفقيه يقود �الأمة �إلى ما يرى �أنه �حلق وما يرى �أن �لكتاب و�ل�سنة 
�ُسوِل َو�إَِلى �أُوِل �اْلأَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه �لَِّذيَن  َلى �لرَّ وُه �إِ َذ�ُعو� ِبِه َوَلْو َردُّ ْوِف �أَ ِو �ْلَ َن �اْلأَْمِن �أَ َو�إَِذ� َجاَءُهْم �أَْمٌر ِمّ

َي�ْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم { ) �لن�ساء:٣٨(.
لي�ست م�ساألة حدثت يف  �الإعالم  �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم يف و�سائل  �أو  �الأنبياء  وم�ساألة  متثيل 
هذ� �لعام فقط , فهي من �مل�سائل �لتي جاءت من �أو�ئل ما جاء �لتمثيل , و من �أو�ئل ما جاءت به �أوقات 
�الأفالم . و�جتهد علماء �ل�سريعة من ذلك �حلني يف مثل هذه �مل�ساألة , وكانت �آر�ء غالبية �لفقهاء �أنَّ هذ� 

من �الأمور �ملمنوع منها �سرًعا . 
وكان �أول قر�ر �سيا�سي مبنع متثيل �سخ�سيات �الأنبياء , يف عهد �لالفة �لعثمانية , وق�سة ذلك : �أن 
بع�ض �لن�سارى �أر�دو� �أن ميثلو� ق�سة يو�سف عليه �ل�سالم يف بع�ض �ملدن �ل�سورية , فهاج �مل�سلمون لذلك 
, وحاولو� منعهم بالقوة , وُرفع �الأمر �إلى �الآ�ستانة , ف�سدرت �إر�دة �ل�سلطان عبد �حلميد مبنع متثيل تلك 

�لق�سة و�أمثالها ) 1 ( .
وكان �أول قر�ري ديني يف �سورة فتوى مبنع متثيل �سخ�سية �لر�سل و�ل�سحابة , عندما حاول �لفنان 
يو�سف وهبي متثيل م�سرحية ) �لنبي ( جلرب�ن , و�نتف�ض �الأزهر وقتها م�سدر� فتوى باملنع, وقد تابع هذ� 

�مللف بتفا�سيله جملة )�مل�سرح( �سنة 19٣6م, ويف بع�ض جزئياته جملة )�لر�سالة( ) 2 ( .
ًة �أخرى �ملجامع �لفقهية وو�سائُل �الإعالِم وكذلك �سبكاُت �لتو��سل  َتَتَناَقُل جمموعًة من �لفتاوى  ثم بد�أت مرَّ

حول متثيل �أو جت�سيد �أدو�ر �ل�سحابة بني �جلو�ز وعدمه . 
ي �جليد  �أْن �أخو�ض غمار هذ� �ملعرتك بهذ� �لبحث �ملعنون بــــ  و�إنه ملن َحظِّ

مكتبة   , ويو�سف خوري   , �ملنجد  �لدين  , حتقيق �سالح  ر�سا 14121-1420/4  ر�سيد  �ل�سيخ حممد  فتاوى  �نظر   )1(
�الأ�سالة , بدون .

)2( جملة �لر�سالة , �لعدد 929, �ل�سنة 19, �ل�سادرة يف 17 رجب 1٣70هـ / 2٣�إبريل 1951م  .
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) دور فقه �ملو�زنات يف متثيل �ل�سحابة يف و�سائل �الإعالم (
و�مل�سموعة  �ملقروءة  �الإعالم  و�سائل  ويف  موؤمتر�تهم  يف  �ملعا�سرون  �لفقهاء  تناق�ض  �ملو�سوع  هذ�  وَحْوَل 
و�ملرئية وعلى �سبكات �الإنرتنت . ومن خالل مناق�ساتهم , كما �سرتى �أثناء �لبحث , تظهر غريتهم �ل�سديدة 
�أو �ملوؤيدون �لذين و�سعو�  �أ�سحاب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �سو�ٌء �ملعار�سون منهم لهذه �لفكرة  على 

َدًة على من يريد متثيل من عا�سو� يف خري �لقرون . �سروًطا م�سدَّ
      ويف �حلقيقة , فاإنني �أ�سيُد بال�سادة �لقائمني على موؤمتر ) فقه �ملو�زنات ودوره يف �حلياة  �ملعا�سرة ( , 
يف �ختيارهم لهذ� �ملو�سوع �سمن �ملحور �لثالث من حماور �ملوؤمتر ) دور فقه �ملو�زنات يف �حلياة �ملعا�سرة( 
؛ حيث �إننا �سرنى خالل �لبحث �أن �ل�سبب �لرئي�سي للخالف بني �لقائلني بجو�ز متثيل �ل�سحابة �أو عدمه 

هو �ملو�زنة بني ما يرتتب على ذلك من م�سالح �أو مفا�سد .
�أقو�ل هوؤالء �لعلماء و�ملو�زنة و�لرتجيح بينها , بعد بيان مفهوم �لتمثيل        هذ� وقد حاولُت ��ستجماع 
�إيذ�ئهم , فجاء �لبحث يف مطلبني  , وبيان ف�سل �ل�سحابة وحترمي  ْحَبِة  , ومعرفة �ملق�سود مبعنى �ل�سُّ

وخامتة : 
�ملطلب �الأول : مفهوم �لتمثيل و �ل�سحابة .

           وفيه خم�سة فروع :
�لفرع �الأول : معنى �لتمثيل .   

      �لفرع �لثاين : حكم �لتمثيل و م�ساهدة �مل�سل�سالت عمومًا .
�لفرع �لثالث : تعريف �ل�سحابي .   

�لفرع �لر�بع : ف�سل �ل�سحابة .   
      �لفرع �لام�ض : حترمي �إيذ�ء �ل�سحابة .

�ملطلب �لثاين : حكم متثيل �ل�سحابة يف و�سائل �الإعالم .
وفيه ثالثة فروع :  

            �لفرع �الأول : بيان �لقول �الأول �لذي يرى حترمي متثيل �ل�سحابة مطلقًا .
الفرع الثاين : بيان القول الثاين الذي يرى جواز  متثيل ال�شحابة جميعًا ب�شروط .   

      �لفرع �لثالث : بيان �لقول �لثالث �لذي يرى حترمي متثيل كبار �ل�سحابة .
و�لامتة :فتتناول �ملو�زنة و �لرتجيح .
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املطلب الأول: مفهوم التمثيل و ال�صحابة

�لفرع �لأول : معنى �لتمثيل .

�لتمثيل : م�سدر مثلث متثياًل ومتثااًل , وهو �ل�سيء �مل�سنوع م�سبهًا بخلق من خلق , و�أ�سله : ِمْن مثلت 
ر له مثاله  هه , مثَّل له �ل�سيء �إذ� �سوَّ �ه و�سبَّ ْرَتُه على قدره . ومثَّل �ل�سيء بال�سيء �سوَّ �ل�سيء بال�سيء �إذ� َقدَّ

بالكتابة �أو غريها , و�مِلْثُل :  �ل�سبه و�لنظري , وِمْثُل �ل�سيء : َنْف�ُض �ل�سيء وَذ�ُتُه ) ٣ ( .
وقد ير�د بالتمثيل : �لتنكيل , يقال : مّثْلت بالرجل �أمُثل مْثاًل ومّثْلت - نّكْلت به وهي �ملُْثَلة و�مَلُثلة ) 4 ( . 

و�ملر�د هنا �ملعنى �الأول .
وقد مثَّل �هلل �ملنافقني يف �سلب �الإميان منهم بالذي ي�ستوقد من غريه نارً� ؛كي ت�سيء له ما فيه من 
ا  �لظلمة , فاإذ� �أ�ساءت ما حوله وفرح بها �سلبت منه , قال �هلل تعالى: } َمَثُلُهْم َكَمَثِل �لَِّذي ��ْسَتْوَقَد َنارً� َفَلمَّ
ُروَن { )�لبقرة: 17( . كما مثَّل �هلل جربيل  اءْت َما َحْوَلُه َذَهَب �هلّلُ ِبُنوِرِهْم َوَتَرَكُهْم يِف ُظُلَماٍت الَّ ُيْب�سِ �أَ�سَ
عليه �ل�سالم بالب�سر ملا �أر�سله �إلى مرمي عليها �ل�سالم لتحمل بعي�سى , وذلك حتى ال تنفر منه �إذ� كان على 
َل َلَها َب�َسًر� �َسِويًّا { )مرمي : 17( . كما  غري �ل�سفة �ملاألوفة لها , قال تعالى: } َفاأَْر�َسْلَنا �إَِلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثَّ
مثَّله �هلل يف �سفة رجل حني جاء �إلى ر�سول �هلل – �سلى �هلل عليه و�سلم – وجل�ض بني يديه ي�ساأله عن �أمور 
�لدين لكي يتعلم �لنا�ض من �ل�سوؤ�ل و�جلو�ب عنها ) 5 ( . ومتثَّل �إبلي�ض يف �سورة رجل جاء �إلى �أبي هريرة 

ر�سي �هلل عنه ي�ساأله من �ل�سدقة ) 6 ( . 
وقد �سرب �هلل �الأمثلة للنا�ض لتكون عونًا لهم على فهم خلقهم وطبيعة �الأمر و�لنهي �ملكلفني به , بل 
ِرَب َمَثٌل َفا�ْسَتِمُعو�  ا�ُض �سُ �أمرهم عز وجل باال�ستماع لالأمثلة �لتي ي�سربها لهم يف قوله تعالى: } َيا �أَيَُّها �لنَّ
ُروَن { )�إبر�هيم: 25( .  ا�ِض َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ ِرُب �هلّلُ �الأَْمَثاَل ِللنَّ َلُه { )�حلج: 7٣( . وقوله �سبحانه : } َوَي�سْ

َثاًل ِمْن  �أَنُف�ِسُكْم { ) �لروم: 2٨( .  َرَب َلُكم مَّ وقوله: } �سَ

)٣( ل�سان �لعرب 610/11 , ال بن منظور , د�ر �سادر , بريوت , �لطبعة �الأولى , بدون تاريخ .
)4( �ملخ�س�ض ٣40/٣ ,  الأبى �حل�سن علي بن �إ�سماعيل , �ملعروف بابن �سيده  , حتقيق : خليل �إبر�هيم جفال , د�ر �إحياء 

�لرت�ث �لعربي , بريوت , �لطبعة �الأولى  1417هـ /1996م .
)5( �سحيح �لبخاري 27/1 , باب �سوؤ�ل جربيل �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عن �الإميان و�الإ�سالم و�الإح�سان وعلم �ل�ساعة 
, �حلديث رقم 50, ملحمد بن �إ�سماعيل �لبخاري , حتقيق �لدكتور م�سطفى ديب �لبغا , د�ر �بن كثري , بريوت , �لطبعة 

�لثالثة , 1407هـ/19٨7م . 
َل رجاًل فرتك �لوكيل �سيًئا , �حلديث رقم 21٨7 , مرجع �سابق . )6( �سحيح �لبخاري ٨12/2 , باب �إذ� وكَّ
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الفرع الثاين: حكم التمثيل و م�صاهدة امل�صل�صالت عموما

�لذي  �لوقت  ؛ الأنه م�سئول عن هذ�  و�آخرته  �أن يحفظ وقته فيما يفيده وينفعه يف دنياه  على �مل�سلم 
ر { ) فاطر :  ٣7 ( ويف �حلديث  ُر ِفيِه َمن َتَذكَّ ا َيَتَذكَّ ْرُكم مَّ يق�سيه ؛ مباذ� ��ْسَتَغلَّهُ  ؟  قال تعالى :  } �أََوَلْ ُنَعمِّ

 :  } اَل َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم �ْلِقَياَمِة َحتَّى ُي�ْساأََل َعْن ُعْمِرِه ِفيَما �أَْفَناُه...«�حلديث   ) 7 ( . 
�ملعا�سر-   و�قعنا  ٍق غالًبا يف  – وهذ� غري متحقَّ ت�ستمل على منكر�ت  �إذ� ل  و�الأفالُم  �مل�سل�سالت  و 
َيَعٌة للوقت , وال ينبغي  فلي�ض فيها ما يقت�سي �لتحرمي , لكْن فيها �ُسْبَهٌة بالن�سبة القت�ساء �الإباحة ؛ الأنها َم�سْ
لالإن�سان �أن ي�سيع وقته , ال�سيما �إذ� كان فيه �سيٌء من �إ�ساعة �ملال ؛ الأن �لتلفزيون فيما يظهر فيه �إ�ساعٌة 
للمال �إذ� �سرف فيما ال ينفع , مثل �سرف �لكهرباء , ورمبا يتدرج �الإن�سان �إلى م�ساهدة ما حترم م�ساهدته 

) ٨ ( , وقد جاء يف �حلديث : ) َدْع َما َيِريُبَك �إَِلى َما اَل َيِريُبَك () 9 ( .

�ل�سافر�ت  �لن�ساء  مثل  وذلك   , حر�م  فم�ساهدتها  ؛  منكر�ت  على  ت�ستمل  �مل�سل�سالت  كانت  و�إذ� 
و�ملتربجات , ومثل �ملو�سيقى و�الأغاين , ومثل �مل�سل�سالت �لتي حتمل �أفكاًر� فا�سدة ُتِخلُّ بالدين و�الأخالق , 
ومثل �مل�سل�سالت �لتي ت�ستمل على م�ساهد َماِجَنة تف�سد �الأخالق ؛ ونحو ذلك مما ال يحل , فهذه �الأنو�ع من 
َظُر , َو�الأُُذَناِن ِزَناُهَما  �مل�سل�سالت ال جتوز م�ساهدتها ) 10 (  ؛ ملا جاء يف �سحيح م�سلم ) َفاْلَعْيَناِن ِزَناُهَما �لنَّ
 , ى  َوَيَتَمنَّ َيْهَوى  َو�ْلَقْلُب   , َطا  �ْلُ ِزَناَها  ْجُل  َو�لرِّ  , �ْلَبْط�ُض  ِزَناَها  َو�ْلَيُد   , �ْلَكالُم  ِزَناُه  َو�للِّ�َساُن   , �ال�ْسِتَماُع 
ُه من �لزنا , وَمن �أكرث ِمن �لنظر  ُبُه ( ) 11 ( . َفُكلُّ ع�سٍو من بني �آدم ُكِتَب عليه َحظُّ ُق َذِلَك �ْلَفْرُج َوُيَكذِّ دِّ َوُي�سَ

)7( قال �ل�سيخ �الألباين : �سحيح . �سنن �لرتمذي 612/4 , �حلديث رقم 2417, ملحمد بن عي�سى �لرتمذي , حتقيق : 
�أحمد حممد �ساكر و�آخرون , و �الأحاديث مذيلة باأحكام �الألباين عليها , ن�سر  د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي , بريوت , 

بدون رقم �أو تاريخ .
�لوطن  د�ر  , طبعة  �ل�سليمان  �إبر�هيم  بن  نا�سر  بن  وترتيب فهد  , جمع  �بن عثيمني 9٣0/2- 9٣1  �ل�سيخ  فتاوى   )٨(

141٣هـ - فتاوى �ل�سيخ �سالح �لفوز�ن على موقع �الإ�سالم �لعتيق 7-7-2012م .
)9( قال �ل�سيخ �الألباين: �سحيح , �سنن �لن�سائي بتعليق �الألباين ٣27/٨ , باب �حلث على ترك �ل�سبهات , �حلديث رقم 
5711,  الأحمد بن �سعيب �لن�سائي , , حتقيق : عبد�لفتاح �أبو غدة , و �الأحاديث مذيلة باأحكام �الألباين عليها , ن�سر 

مكتب �ملطبوعات �الإ�سالمية , حلب , �لطبعة �لثانية , 1406هـ/ 19٨6م .
)10( �مل�سدر : موقع طريق �الإ�سالم  �ل�سيخ �لدكتور �سفر بن عبد�لرحمن �حلو�ل- موقع �الإ�سالم �سوؤ�ل وجو�ب فتوى 

رقم 1255٣5,لل�سيخ:حممد بن �سالح �ملنجد .
َر على �بن �آدم حظه من �لزنا , �حلديث رقم 6925 , الأبى �حل�سني م�سلم بن �حلجاج  )11( �سحيح م�سلم 5٣/٨ , باب ُقدِّ

بن م�سلم , �لني�سابوري , طبعة د�ر �جليل , ود�ر �الآفاق �جلديدة , بريوت , بدون رقم �أو تاريخ . 
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�إلى جمال �مر�أة - مثاًل - : قد يتمكن ب�سببه حّبها من قلبه متّكًنا يكون �سبب هالكه - و�لعياذ باهللَّ - , 
فالنظر بريد �لزنى ) 12 ( , و�حلق تبارك وتعالى �أْعَلَمَنا �أنه �سائلنا عن تلك �جلو�رح يوم نلقاه .

جل :  قال �بن �لقيم رحمه �هلل : �جلو�رح �ل�سبعة وهي : �لعني , و�الأذن , و�لفم , و�لفرج , و�ليد , و�لرِّ
هي مر�كب �لعَطب و�لنجاة , فمنها عطَب َمن عطَب باإهمالها , وعدم حفظها , وجنا َمن جنا بحفظها , 
و� ِمْن  ومر�عتها , فِحْفظها �أ�سا�ض كل خري , و�إهمالها �أ�سا�ض كل �سر ) 1٣ ( ,قال تعالى : } ُقْل ِلْلُموؤِْمِننَي َيُغ�سُّ
ْمَع  نَّ �ل�سَّ اِرِهْم َوَيْحَفُظو� ُفُروَجُهْم  { ) �لنور : ٣0 ( ..وقال تعالى : } َوال َتْقُف َما َلْي�َض َلَك ِبِه ِعْلٌم �إِ �أَْب�سَ

�َد ُكلُّ �أُوَلِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْسُئواًل { ) �الإ�سر�ء : ٣6 (  . َر َو�ْلُفوؤَ َو�ْلَب�سَ
قال �ل�سيخ بكر �أبو زيد - حفظه �هلل : ) �ملروءُة ِمْن مقا�سِد �ل�سرِع , وخو�رُمها من م�سقطات �ل�سهادة 
ل َيْفَعُل بنف�سه �الأفاعيَل  ق�ساًء, و�ل�سرع ياأمر مبعال �الأخالق , وينَهى عن �َسفا�ِسفها , فكم ر�أى �لر�ءون �ملَُمثِّ
ْوِته و�ختالج �أع�سائه , بل ميثل َدْوَر جمنوٍن �أو معتوٍه �أو �أبلٍه ...  يف �أيِّ ع�سٍو ِمن �أع�سائه , ويف حركاته و�سَ
ي عاقٌل �أنَّ �لتمثيَل ِمن �أُولى خو�ِرم �ملروءة , ولذ� فهو ِمن ُم�سِقطات �ل�سهادة ق�ساًء , وما  وعليه : فال ميرَتِ
ا  ه يف جملته ؛ ومعلوٌم �أنَّ �أكرَث �لقائمني على هذه �مل�سل�سالت و�الأفالم �إنَّ ْرَع ال ُيِقرُّ كان كذلك : فاإنَّ �ل�سَّ
ن ُيو�لون �ليهوَد و�لن�سارى, ويريدون �لكيَد لالإ�سالم و�مل�سلمني , مع ما  هم من �أهل �لف�سق و�لفجور, مِمَّ
الِح و�لتقوى! فلي�ض  يق�سده هوؤالء من جعل ذلك و�سيلة للك�سب �ملاّدّي , وم�ساركة �مل�سلمني لهم لي�ض ِلل�سَّ
ة , ولذلك ال مييزون بني حالٍل وال حر�ٍم , وال  �أكرِثِهْم مكاٌن يف حياتهم �لعامَّ لالأخالق �الإ�سالمية عند 

وَن باأحكام �الإ�سالم ( ) 14 ( . َيْهَتمُّ
جتار  يثريها  �لتي  �لق�س�ض  وقر�ءة   , �لعاريات  �لكا�سيات  �لن�ساء  �إلى  �لنظر  �أن  فيه  �سك  ال  ومما 
�ل�سرف  ُث  ويَلوِّ �لغرية  ُر  ُيَخدِّ , كلُّ ذلك  �لفاتنة  و�ل�سور  �الأفالم �لليعة  , وم�ساهدة  و�ل�سهو�ت  �لغر�ئز 
ُع �ُلُلَق وَيْقُتُل �لكر�مَة . وباجلملة فاإنَّ ذلك يوؤدي �إلى م�سخ �ل�سباب �مل�سلم و�إلى �إ�سعاف عزميته ,  يِّ ومُيَ
لدرجة �أنك جتد �الإن�ساَن وهو ال يز�ُل يف مطلع �سبابه ناحل �جل�سم �أ�سفر �للون ال َي�ُسرُّ �لناظرين , فتكون 

�لنتيجة �أن ينهزَم �ل�سباُب �مل�سلُم مع �أنه ال يز�ُل بعيًد� عن ميد�ِن �حَلْرِب .

)12( �أ�سو�ء �لبيان يف �إي�ساح �لقر�آن بالقر�آن , ملحمد �أمني �ل�سنقيطي 5 / 510 , د�ر �لفكر , بريوت , 1415هـ/1995م .
)1٣( �إغاثة �للهفان من م�سائد �ل�سيطان , البن قيم �جلوزية 1 / ٨0 , حتقيق حممد حامد �لفقي ,  د�ر �ملعرفة , بريوت 

, �لطبعة �لثانية ,  1٣95هـ/1975م .
�أبو زيد �ض٣5 , د�ر �لر�ية للن�سر و�لتوزيع , �لطبعة  )14( �لتمثيل حقيقته ,تاريخه , حكمه , �ل�سيخ بكر بن عبد �هلل 
�الأولى 1411هـ - �ملروءة وخو�رمها �ض221 , لل�سيخ م�سهور بن ح�سن �آل �سلمان , د�ر �بن عفان , �ُلرَب , �لطبعة 

�لثانية 1416هـ .
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�أو  ا : �مل�سل�سالت �لتي ت�ستمل على �لكذب و�لتزوير لالأحد�ث و�لوقائع ,  ومثل ذلك يف �لتحرمي �أي�سً
�مل�سل�سالت �مل�ستملة على �الأعمال �الإجر�مية �لتي تفتح للنا�ض باب �الإجر�م و�لعدو�ن و�ل�سرقات و�لنهب 

و�لقتل وما �أ�سبه ذلك . 

َحاِبيِّ �لفرع �لثالث: تعريُف �ل�سَّ

َع فيه معنى �ل�سحبة , فقال : �ل�سحابيُّ : َمْن ر�آه عليه �ل�سالة  َف �ل�سحابيَّ تعريفًا َو�سَّ هناك َمْن َعرَّ
و�ل�سالم من �مل�سلمني فهو من �أ�سحابه .

و�ال�ستحقاُق لهذه �ل�سحبة يكون باأقل ما يطلق عليه ��سم �سحبة لغة , و�إن كان �لعرف يخ�ض ذلك 
ببع�ض املالزمة . ويطلق اأي�شًا على من راآه روؤية ولو على ُبْعٍد ، قال الإمام ابن حجر: ) هل ي�شرتط يف الرائي 
َف يف �ل�سحابة  نَّ ُز مار�آه �أو يكتفي مبجرد ح�سول �لروؤية ؟ حمل نظر وعمٍل , َمْن �سَ يِّ �أن يكون بحيث مُيَ
يدل على �لثاين ؛ فاإنهم ذكرو� مثل حممد بن �أبي بكر �ل�سديق , و�إنا ُوِلد قبل وفاة �لنبي �سلى �هلل عليه 

و �سلم بثالثة �أ�سهر و�أيام ( ) 15 ( . 
َق فيه معنى �ل�سحبة فال ُيَعدُّ من �ل�سحابة �إال َمْن �أقام مع �لنبي �سلى  فه تعريفًا �سيَّ وهناك من عرَّ
اِعدً� , قال �الإمام �بن حجر: ) و�لعمل على خالف  اِعدً� , �أو غز� معه غزوة َف�سَ �هلل عليه و�سلم �َسَنًة َف�سَ
هذ� �لقول ؛ الأنهم �تفقو� على َعدِّ َجْمٍع يف �ل�سحابة ل يجتمعو� بالنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �إال يف حجة 

�لود�ع ( ) 16 ( . 
وِبُحْكِم �لتعريف �ملو�سع , فاإنَّ ُكلَّ َمْن �سحب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يف �ملدينة , �أو ر�آه فيها 
�أو يف غريها و�آمن به ُيَعدُّ �سحاِبّيًا , وي�سمل ذلك �ملهاجرين �لذين هاجرو� �إلى �ملدينة , و�الأن�سار �لذين 

بايعوه ونا�سروه , وكل َمن َحجَّ معه يف حجة �لود�ع .

�لفرع �لر�بع: ف�سل �ل�سحابة

�أما �لكتاب فقد   . : �لكتاب و�ل�سنة و�الإجماع  �الأ�سل يف ف�سلهم وكر�متهم وح�سن مقامهم عند �هلل 
و�سفهم �هلل بثالث �سفات : 

�ل�سفة �الأولى : مو�الة بع�سهم لبع�ض يف �لعقيدة بح�سبها �جلامع للوحدة و�ملحبة و�لعالقة بينهم , 
حجر  البن   , و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  �أ�سحاب  ف�سائل  باب   ,  ٣/7 �لبخاري  �سحيح  �سرح  �لباري  فتح   )15(

�لع�سقالين , د�ر �ملعرفة , بريوت , 1٣79هـ .
)16( �ملرجع �ل�سابق 7/٣ .
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ِذيَن �آَمُنوْ� َوَهاَجُروْ� َوَجاَهُدوْ� ِباأَْمَو�ِلِهْم  و�ملر�د بهم �ملهاجرون و�الأن�سار, و�َساِهُدُه قوُل �هلِل تعالى: } �إِنَّ �لَّ
ْوِلَياء َبْع�ٍض {  )�الأنفال: 72(. ُهْم �أَ ُروْ� �أُْوَلِئَك َبْع�سُ َن�سَ ِذيَن �آَووْ� وَّ َو�أَنُف�ِسِهْم يِف �َسِبيِل �هلّلِ َو�لَّ

�ل�سفة �لثانية : �إيثارهم الإخو�نهم على �أنف�سهم , كما َفَعَل �الأن�ساُر مع �ملهاجرين مَلَّا قدمو� �إليهم يف 
َ ما فعله �الأن�ساُر  �ملدينة , فلما بنيَّ �هلل حاجة �ملهاجرين لكونهم �أُْخِرُجو� من بلدهم وتركو� �أمو�َلُهْم , َبنيَّ
ِذيَن �أُْخِرُجو�  من �إيثارهم لهم على �أنف�سهم, و�َساِهُده قوله عز وجل عن �ملهاجرين: } ِلْلُفَقَر�ء �مْلَُهاِجِريَن �لَّ
اِدُقوَن {  �ل�سَّ ُهُم  �أُْوَلِئَك  َوَر�ُسوَلُه   َ �هللَّ ُروَن  َوَين�سُ َو�ًنا  َوِر�سْ  ِ �هللَّ َن  مِّ اًل  َف�سْ َيْبَتُغوَن  َو�أَْمَو�ِلِهْم  ِدياِرِهْم  ِمن 
�َر َو�اْلإِمَياَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن  وؤُو� �لدَّ ِذيَن َتَبوَّ )�حل�سر: ٨(. و�ساهده عن �الأن�سار قوله عز وجل: } َو�لَّ
ٌة { ا�سَ ِبِهْم َخ�سَ َكاَن  َوَلْو  �أَنُف�ِسِهْم  َعَلى  َوُيوؤِْثُروَن  �أُوُتو�  ا  َّ َحاَجًة ممِّ ُدوِرِهْم  يِف �سُ َيِجُدوَن  َواَل  �إَِلْيِهْم  َهاَجَر 
)�حل�سر: 9(. ويف هذ� بيان لف�سلهم لكونهم ق�سدو� مبا فعلوه ر�سو�ن �هلل وم�ساندة ر�سالة نبيه �سلى �هلل 

عليه و �سلم , فا�ستحقو� منه هذ� �لف�سل �لعظيم .
ُتُهْم يف ن�سرة دينهم , وقد �أثنى �هلل عليهم فو�سفهم باأنهم قوة يف ن�سر ر�سالة نبيهم  �ل�سفة �لثالثة : ُقوَّ
, وقوة يف تاآخيهم وحمبتهم ومو�التهم لبع�سهم , وقوة يف حفاظهم على �أ�س�ض نبيهم , وقوة يف وجوههم 
 ِ �ُسوُل �هللَّ ٌد رَّ مَّ َ مبا يظهر فيها من �آثار عبادتهم يف ركوعهم و�سجودهم , و�ساهده قول �هلل تعالى: } حمُّ
َو�ًنا �ِسيَماُهْم  ِ َوِر�سْ َن �هللَّ اًل مِّ ًد� َيْبَتُغوَن َف�سْ ًعا �ُسجَّ اِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم َتَر�ُهْم ُركَّ �ء َعَلى �ْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه �أَ�ِسدَّ َو�لَّ
ُجوِد { )�لفتح: 29( . وكما و�سفهم �هلل بهذه �ل�سفات فقد �أثنى عليهم مبا كان  ْن �أََثِر �ل�سُّ يِف ُوُجوِهِهم مِّ
َطَفى » )�لنمل: 59(.  ِ َو�َساَلٌم َعَلى ِعَباِدِه �لَِّذيَن ��سْ ْمُد هلِلَّ لهم من �ل�سائ�ض , ومنها قوله تعالى: » ُقِل �حْلَ
قال �بن كثري يف تف�سري هذه �الآية : ) وقال �لثوري و�ل�سدي: هم �أ�سحاب حممد �سلى �هلل عليه و�سلم 

, ر�سي �هلل عنهم �أجمعني , وروي نحوه عن �بن عبا�ض ( ) 17 ( .
َطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا  قال �الإمام �بن �لقيم :  ) و�لدليل عليه قوله تعالى: } ُثمَّ �أَْوَرْثَنا �ْلِكَتاَب �لَِّذيَن ��سْ
اهم من �الأكد�ر , و�لطاأ من  { )فاطر: ٣2(. وحقيقة �ال�سطفاء: �فتعال من �لت�سفية , فيكون قد �سفَّ
ني منه , وال ينتق�ض هذ� مبا �إذ� �ختلفو� ؛ الأن �حلق ل َيْعُدهم , فال يكون قول  �الأكد�ر, فيكونون م�سفَّ
بع�سهم كدرً� ؛ الأن خالف بع�سهم لبع�ض مبنزلة متابعة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف بع�ض �أموره , فاإنها 

ال تخرجه عن حقيقة �ال�سطفاء ) 1٨ ( . 
ُقوْ� �هلّلَ َوُكوُنوْ� َمَع  ِذيَن �آَمُنوْ� �تَّ ومن هذه �ل�سائ�ض : �سدقهم , و�ساهده قول �هلل تعالى: } َيا �أَيَُّها �لَّ

)17( تف�سري �بن كثري 201/6 , البن كثري �لدم�سقي , حتقيق �سامي بن حممد �سالمة , د�ر طيبة للن�سر و�لتوزيع , �لطبعة 
�لثانية 1420هـ/1999م.

)1٨( �إعالم �ملوقعني 1٣1/4 , البن قيم �جلوزية , حتقيق طه عبد �لروؤوف �سعد , د�ر �جليل بريوت , 197٣م .
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اِدِقنَي { )�لتوبة: 119(. وذكر �بن �لقيم �أن غري و�حد من �ل�سلف قال: ) هم �أ�سحاب حممد �سلى  �ل�سَّ
�هلل عليه و�سلم , وال ريب �أنهم �أئمة �ل�سادقني , وكل �سادٍق بعدهم فيهم ياأَتُّ يف �سدقه بل حقيقة �سدقه 

باعه لهم وكونه معهم ( ) 19 ( . �تِّ
ُه لهم من  ُزو� بها بنيَّ �هلل ر�ساه عنهم وما �أََعدَّ يَّ وبهذه �ل�سفات �لتي كانو� عليها و�ل�سائ�ض �لتي مَتَ
َبُعوُهم ِباإِْح�َساٍن  ِذيَن �تَّ اِر َو�لَّ ُلوَن ِمَن �مْلَُهاِجِريَن َو�الأَن�سَ اِبُقوَن �الأَوَّ �جلنات , و�َساِهُدُه قوله عز وجل : }َو�ل�سَّ
َتَها �الأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها �أََبًد� َذِلَك �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم {  ِري حَتْ اٍت جَتْ وْ� َعْنُه َو�أََعدَّ َلُهْم َجنَّ َي �هلّلُ َعْنُهْم َوَر�سُ �سِ رَّ
)�لتوبة: 100(. ومن قال : �إنَّ �ملر�د �الأن�سار �لذين بايعو� ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم بيعة �لر�سو�ن 
ُ َعِن �مْلُوؤِْمِننَي �إِْذ ُيَباِيُعوَنَك  َي �هللَّ , وكانو� �ألفًا و�أربعمائة �سحابي ؛ ��ستدالاًل بقول �هلل عز ذكره : } َلَقْد َر�سِ
َجَرةِ { )�لفتح: 1٨(. فال منافاة يف ذلك ؛الأنَّ �هلَل قد ر�سي عن �ملهاجرين كما ورد يف �سدر  َت �ل�سَّ حَتْ
�الآية ور�سي عن �الأن�سار �لذين بايعو� ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم بيعة �لر�سو�ن كما يف �الآية �لثانية 
اَها كل من �آمن باهلل وعمل يف �سبيله مهاجرً�  , وهذ� �لر�سا من ربهم هو �لغاية �لتي كانو� َيَتَغيُّونها وَيَتَغيَّ

�أو جماهدً� �أو نا�سرً� لدينه . 
َي عن ال�شابقني من غري ا�شرتاط اإح�شان و مل َيْر�َض عن التابعني  قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية: ) َفَر�شِ
�إال �أن يتبعوهم باإح�سان , وقال تعالى : } لقد ر�سي �هلل عن �ملوؤمنني �إذ يبايعونك حتت �ل�سجرة {  و�لر�سا 
من �هلل �سفة قدمية فال ير�سى �إال عن عبد علم �أنه يو�فيه على موجبات �لر�سا , و من ر�سي �هلل عنه ل 

ي�سخط عليه �أبد� ( ) 20 ( . 
و�أما ما ورد يف �ل�سنة عن ف�سل �سحابة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم , ما رو�ه �أبو �سعيد �لدري 
ا�ِض  ا�ِض َزَماٌن َفَيْغُزو ِفَئاٌم ِمَن �لنَّ ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ) َياأِْتي َعَلى �لنَّ
ِ - �سلى �هلل عليه و�سلم - َفَيُقوُلوَن َنَعْم . َفُيْفَتُح َلُهْم . ُثمَّ َياأِْتى َعَلى  اَحَب َر�ُسوَل �هللَّ , َفَيُقوُلوَن ِفيُكْم َمْن �سَ
ِ - �سلى �هلل عليه  َحاَب َر�ُسوِل �هللَّ �أَ�سْ اَحَب  َفُيَقاُل َهْل ِفيُكْم َمْن �سَ ا�ِض ,  ِفَئاٌم ِمَن �لنَّ َفَيْغُزو  ا�ِض َزَماٌن  �لنَّ
َفُيَقاُل َهْل ِفيُكْم  ا�ِض ,  ِفَئاٌم ِمَن �لنَّ َفَيْغُزو  ا�ِض َزَماٌن  َياأِْتى َعَلى �لنَّ َلُهْم , ُثمَّ  َفُيْفَتُح  َنَعْم .  َفَيُقوُلوَن  و�سلم - 
ِ - �سلى �هلل عليه و�سلم - َفَيُقوُلوَن َنَعْم . َفُيْفَتُح َلُهْم ( ) 21 ( .  َحاَب َر�ُسوِل �هللَّ �سْ اَحَب �أَ اَحَب َمْن �سَ َمْن �سَ

)19( �ملرجع �ل�سابق 1٣2/4 .
)20(  �ل�سارم �مل�سلول على �سات �لر�سول 574/1 ,  ل�سيخ �الإ�سالم �بن تيمية , حتقيق : حممد عبد �هلل عمر �حللو�ين 
, حممد كبري �أحمد �سودري , د�ر �بن حزم , بريوت ,�لطبعة �الأولى , 1417هـ -  دعاوى �ملناوئني ل�سيخ �الإ�سالم �بن 

تيمية �ض10٨ , للدكتور عبد �هلل �لغ�سن , د�ر �بن �جلوزي , �لدمام , بدون .  
)21( �سحيح �لبخاري 1٣٣5/٣, باب ف�سائل �أ�سحاب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم , �حلديث رقم ٣449 ,مرجع �سابق .
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ِتى َقْرِنى  وما رو�ه عمر�ن بن ح�سني ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : » َخرْيُ �أُمَّ
ِذيَن َيُلوَنُهْم » . َقاَل ِعْمَر�ُن َفاَل �أَْدِرى �أََذَكَر َبْعَد َقْرِنِه َقْرَننْيِ �أَْو َثاَلًثا » ُثمَّ �إِنَّ َبْعَدُكْم  ِذيَن َيُلوَنُهْم ُثمَّ �لَّ ُثمَّ �لَّ
َمُن » ) 22 ( .  ُنوَن , َوَيْنُذُروَن َواَل َيُفوَن , َوَيْظَهُر ِفيِهُم �ل�سِّ مَتَ َقْوًما َي�ْسَهُدوَن َواَل ُي�ْسَت�ْسَهُدوَن , َوَيُخوُنوَن َواَل ُيوؤْ
ويف حديث �أبي مو�سى �الأ�سعري ر�سي �هلل عنه قال: »�سلينا �ملغرب مع ر�سول �هلل – �سلى �هلل عليه و�سلم 
– فقلنا لو جل�سنا حتى ن�سلي معه �لع�ساء فجل�سنا فخرج علينا فقال: مازلتم هاهنا ؟ فقلنا: يا ر�سول 
�هلل , �سلينا معك �ملغرب ثم قلنا جنل�ض حتى ن�سلي معك �لع�ساء , قال: �أح�سنتم و�أ�سبتم ورفع ر�أ�سه �إلى 
�ل�سماء – وكان كثريً� يرفع ر�أ�سه �إلى �ل�سماء – فقال: �لنجوم �أمنة �ل�سماء فاإذ� ذهبت �أتى �أ�سحابي ما 
يوعدون , و�أ�سحابي �أمنة الأمتي فاإذ� ذهب �أ�سحابي �أتى �أمتي ما يوعدون« ) 2٣ ( .  قال �بن �لقيم : ) ومن 
�ملعلوم �أن هذ� �لت�سبيه يعطى من وجوب �هتد�ء �الأمة بهم ما هو نظري �هتد�ئهم بنبيهم �سلى �هلل عليه 
و�سلم , ونظري �هتد�ء �أهل �الأر�ض بالنجوم , و�أي�سًا فاإنه جعل بقاءهم بني �الأمة �أمنة لهم وحرزً� من �ل�سر 
و�أ�سبابه , فلو جاز �أن يخطئو� فيما �أفتو� به ويظفر به من بعدهم لكان �لظافرون باحلق �أمنة لل�سحابة 

وحرزً� لهم . وهذ� من �ملحال ( ) 24 ( .
و�أما �الإجماع : فقد �أجمعت �الأمة على �أن �سحابة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم هم �لغرة �لبي�ساء 
يف جبينها , مبا كان لهم من �لف�سل , �إما مبا كان منهم من ن�سرة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ون�سر 
ر�سالته , و�لدفاع عنها , و�إما مبا كان لهم من م�ساهدته و�أخذ �لدين منه , ونقله �إلى �الأمة , فاقت�سى هذ� 

تكرميهم , و�لرتحم عليهم , و�لرت�سي عنهم , و�ل�سالة عليهم بعد �ل�سالة على نبيهم ) 25 ( . 
ٍد �سلى �هلل  مَّ َ َنَظَر ِفى ُقُلوِب �ْلِعَباِد َفَوَجَد َقْلَب حُمَ قال عبد �هلل بن م�سعود ر�سي �هلل عنه : ) �إِنَّ �هللَّ
ٍد  مَّ َطَفاُه ِلَنْف�ِسِه َفاْبَتَعَثُه ِبِر�َساَلِتِه ُثمَّ َنَظَر ِفى ُقُلوِب �ْلِعَباِد َبْعَد َقْلِب حُمَ عليه و�سلم َخرْيَ ُقُلوِب �ْلِعَباِد َفا�سْ
ِه ُيَقاِتُلوَن َعَلى ِديِنِه َفما َر�أَى �مْلُ�ْسِلُموَن َح�َسنًا َفُهَو  َحاِبِه َخرْيَ ُقُلوِب �ْلِعَباِد َفَجَعَلُهْم ُوَزَر�َء َنِبيِّ َفَوَجَد ُقُلوَب �أَ�سْ

)22( �سحيح �لبخاري 1٣٣/٣, باب ف�سائل �أ�سحاب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم , �حلديث رقم ٣450 , مرجع �سابق .
)2٣( قال �شعيب الأرنوؤوط : اإ�شناده �شحيح على �شرط ال�شحيح  ، �شحيح ابن حبان 2٣4/16 , باب ف�سل �ل�سحابة 
و�لتابعني ر�سي �هلل عنهم , �حلديث رقم 7249 , ملحمد بن حبان بن �أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد , �لتميمي , 
�أبى حات , �لد�رمي , �لُب�ستي , ترتيب : علي بن بلبان بن عبد �هلل , وعالء �لدين �لفار�سي , �ملنعوت باالأمري , ن�سر 

:موؤ�س�سة �لر�سالة , بريوت , بدون تاريخ .
)24( �إعالم �ملوقعني 1٣7/4 , مرجع �سابق .

)25( �ملر�جع �ل�سابقة .
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ٌئ ( )  26 ( . ِ �َسيِّ ئًا َفُهَو ِعْنَد �هللَّ ِ َح�َسٌن َوَما َر�أَْو� �َسيِّ ِعْنَد �هللَّ

�لفرع �خلام�س: حترمي �إيذ�ِء �ل�سحابة

�الأ�سل يف حترمي �إيذ�ء �ل�سحابة �أو �لنيل منهم �لكتاب و�ل�سنة و�الإجماع . 
�أما �لكتاب : فعموم �الأدلة �لد�لة على حترمي �إيذ�ء �ملوؤمنني و�ملوؤمنات , �إ�سافًة �إلى �أنَّ �هلل عز وجل قد 
�أثنى عليهم وتر�سى عنهم بداللة �الآيات �مل�سار �إليها �آنفًا , ومن تعر�ض ملن ر�سي �هلل عنه فقد �أ�سخطه ربه 
�سبحانه ؛ الأنه �عرت�ض على حكمه , و��ستعلى على �إر�دته وع�سى �أمره , و�ختار لنف�سه طريقًا غري �لطريق 
ُة ِمْن  رَيَ ُ َوَر�ُسوُلُه �أَْمًر� �أَن َيُكوَن َلُهُم �ْلِ ى �هللَّ �لذي �ختاره له قال تعالى : » َوَما َكاَن مِلُوؤِْمٍن َواَل ُموؤِْمَنٍة �إَِذ� َق�سَ

ِبيًنا » )�الأحز�ب : ٣6( .  اَلاًل مُّ لَّ �سَ َ َوَر�ُسوَلُه َفَقْد �سَ �أَْمِرِهْم َوَمن َيْع�ضِ �هللَّ
و�أما �ل�سنة : فما رو�ه �أبو هريرة ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال : » اَل َت�ُسبُّو� 
يَفُه  » ) 27 ( . وما رو�ه �أي�سًا عبد �هلل  َحِدِهْم َواَل َن�سِ ُحٍد َذَهًبا َما َبَلَغ ُمدَّ �أَ َحَدُكْم �أَْنَفَق ِمْثَل �أُ نَّ �أَ َحاِبي , َفَلْو �أَ �أَ�سْ
َحاِبى  َ ِفى �أَ�سْ َ �هللَّ َحاِبى �هللَّ َ ِفى �أَ�سْ َ �هللَّ بن مغفل قال : �سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول: » �هللَّ
ُهْم , َوَمْن �آَذ�ُهْم  ي �أَْبَغ�سَ ُهْم َفِبُبْغ�سِ ُهْم , َوَمْن �أَْبَغ�سَ ي �أََحبَّ ُهْم َفِبُحبِّ ا َبْعِدي , َفَمْن �أََحبَّ , اَل َتتَِّخُذوُهْم َغَر�سً

َ َفُيو�ِسُك �أَْن َياأُْخَذُه » ) 2٨ ( .  َ , َوَمْن �آَذى �هللَّ َفَقْد �آَذ�ِنى , َوَمْن �آَذ�ِنى َفَقْد �آَذى �هللَّ
ٍة من ِفَرٍق - على ف�سائل �ل�سحابة  َة جممعٌة – با�ستثناء �أ�ستاٍت معدودة �ساذَّ مَّ نَّ �اْلأُ و�أما �الإجماع : َفاإِ
وعدم �لتفريق بينهم �إال من كانت له �الأ�سبقية يف �الإ�سالم �أو �لهجرة , �أو �الإنفاق يف �سبيل �هلل , ويف هذ� 
اِرِث : ُكْنُت َقاِعًد� ِعْنَد ُفاَلٍن يِف َم�ْسِجِد �ْلُكوَفِة َوِعْنَدُه �أَْهُل �ْلُكوَفِة , َفَجاَء �َسِعيُد ْبُن َزْيِد ْبِن  يقول ِرَياُح ْبُن �حْلَ
ِريِر , َفَجاَء َرُجٌل ِمْن �أَْهِل �ْلُكوَفِة ُيَقاُل َلُه َقْي�ُض  اُه َو�أَْقَعَدُه ِعْنَد ِرْجِلِه َعَلى �ل�سَّ َب ِبِه َوَحيَّ َعْمِرو ْبِن ُنَفْيٍل , َفَرحَّ
ُجُل ؟ َقاَل : َي�ُسبُّ َعِليًّا. َقاَل : �أَاَل �أََرى  ْبُن َعْلَقَمَة َفا�ْسَتْقَبَلُه , َف�َسبَّ َو�َسبَّ , َفَقاَل �َسِعيٌد : َمْن َي�ُسبُّ َهَذ� �لرَّ
ِ �سلى  ُ ؟ �أََنا �َسِمْعُت َر�ُسوَل �هللَّ ِ �سلى �هلل عليه و�سلم ُي�َسبُّوَن ِعْنَدَك ُثمَّ اَل ُتْنِكُر َواَل ُتَغريِّ َحاَب َر�ُسوِل �هللَّ �أَ�سْ

)26( قال �شعيب الأرنوؤوط : اإ�شناده ح�شن ، وقال ال�شيخ الألباين : ل اأ�شل له مرفوعًا ، واإمنا ورد موقوفًا على ابن م�شعود 
, م�سند �أحمد ٣79/1 , �حلديث رقم ٣600 ، لالإمام اأحمد بن حنبل ، والأحاديث مذيلة باأحكام �شعيب الأرنوؤوط عليها 

, ن�سر موؤ�س�سة قرطبة , �لقاهرة , بدون تاريخ .
)27( �سحيح �لبخاري 1٣4٣/٣ , باب قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم : لو كنت متخذً� خلياًل ,  �حلديث رقم ٣470, 

مرجع �سابق .
�إال من هذ� �لوجه , وقال �ل�سيخ �الألباين : �سعيف , �سنن �لرتمذي  �أبو عي�سى : هذ� حديث غريب ال نعرفه  )2٨( قال 

696/5 , باب 59 ,  �حلديث رقم ٣٨62 , مرجع �سابق .
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ِة  نَّ �هلل عليه و�سلم َيُقوُل : َو�إِينِّ َلَغِنيٌّ �أَْن �أَُقوَل َعَلْيِه َما َلْ َيُقْل َفَي�ْساأَُلِني َعْنُه َغًد� �إَِذ� َلِقيُتُه : » �أَُبو َبْكٍر يِف �جْلَ
ِ �سلى �هلل عليه و�سلم َيْغرَبُّ ِفيِه  ِة » َو�َساَق َمْعَناُه ُثمَّ َقاَل : » مَلَ�ْسَهُد َرُجٍل ِمْنُهْم َمَع َر�ُسوِل �هللَّ نَّ َوُعَمُر يِف �جْلَ

َر ُعْمَر ُنوٍح » ) 29 ( . َوْجُهُه َخرْيٌ ِمْن َعَمِل �أََحِدُكْم ُعْمَرُه َوَلْو ُعمِّ
وقال �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية : ) جتد عامة من ظهر عنه �سيء من هذه �الأقو�ل – عن �ل�سحابة – 
يتبني �أنه زنديق , وعامة �لزنادقة �إنا يت�سرتون مبذهبهم , وقد ظهرت له فيهم مثالت وتو�تر �لنقل باأن 

وجوههم مت�سخ خنازير يف �ملحيا و�ملمات( ) ٣0 (  . 

)29( قال �ل�سيخ �الألباين : �سحيح . �سنن �أبي د�ود 4/ ٣44 , باب يف �للفاء , �حلديث رقم 4652 , الأبى د�ود �ل�سج�ستاين 
, ن�سر  د�ر �لكتاب �لعربي ,  بريوت , بدون رقم �أو تاريخ . 

)٣0( �ل�سارم �مل�سلول 59/1 , مرجع �سابق .
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املطلب الثاين: حكم متثيل ال�صحابة يف و�صائل الإعالم

ٍم على �الإطالق ,  رِّ �ختلف �لعلماء �ملعا�سرون يف جو�ز متثيل �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم , ما بني حُمَ
َة كلِّ  ُ �أدلَّ ٍم لكبار �ل�سحابة مبيٍح لعامتهم , على ثالثة �أقو�ل , �ساأعر�سها و�أبنيِّ رِّ ومبيٍح على �الإطالق , وحُمَ

قْوٍل , ومناق�سة ما ميكن مناق�سته , وذلك يف �لفروع �لثالثة �الآتية : 

الفرع الأول: بيان القول الأول الذي يرى حترمي متثيل ال�صحابة مطلقًا

وهذ� �لقول �أ�سدرته فتوى هيئة كبار �لعلماء بال�سعودية , يف دورتها �لثالثة �ملنعقدة فيما بني 1 / 4 / 
1٣9٣ و 17 / 4 / 1٣9٣ هـ  , وكذلك يف دورتها �لع�سرين , �ملنعقدة مبدينة �لطائف من 25/ 10/ 1402هـ  
حتى  6 / 11 / 1402 هـ ) ٣1 ( , ويف �لدورة �لثانية و�لع�سرين �ملنعقدة مبدينة �لطائف من �لع�سرين من 
َر نف�ض  �أعاد �ملجل�ض �لنظر فـي �ملو�سـوع وقرَّ �سهر �سو�ل حتى �لثاين من �سهر ذي �لقعدة عام 140٣ هـ 
�حلكم بالتحرمي , وكذلك قر�ر جممع �لفقه �لتابع لر�بطة �لعال �الإ�سالمي ) ٣2 ( , و �لفتوى رقم )472٣( 

بتاريخ 11/ 7/ 1402هـ من �للجنة �لد�ئمة للبحوث �لعلمية و�الإفتاء . وممن �ختار هذ� �لر�أي : 
 , �ملنجد  �سالح  بن  و�ل�سيخ حممد   ,  )  ٣٣  ( �الألباين  �لدين  نا�سر  و�ل�سيخ   , عثيمني  بن  �ل�سيخ حممد 
و�ل�سيخ عبد �هلل بن قعود , و�ل�سيخ عبد �هلل بن غديان , و�ل�سيخ عبد �لرحمن بن نا�سر �لرب�ك , و�ل�سيخ 
عبد �لرز�ق عفيفي , و�ل�سيخ عبد �لرحمن �ل�سدي�ض , و�ل�سيخ عبد �لعزيز بن عبد �هلل �لر�جحي , و�ل�سيخ 
خالد �لبليهد , و�سماحة �ل�سيخ عبد �لعزيز بن عبد �هلل بن باز ) ٣4 ( , وف�سيلة �سيخ �الأزهر �الأ�سبق جاد 
�حلق علي جاد �حلق ) ٣5 ( , و�ل�سيخ عبد �هلل بن عبد �لرحمن �جلربين , و�ل�سيخ بكر بو زيد , و�ل�سيخ عبد 

)٣1( فتاوى �للجنة �لد�ئمة 1 /712 -  �أبحاث هيئة كبار �لعلماء 296/٣ – �أر�سيف ملتقى �أهل �حلديث �ض5140 , من 
�ملكتبة �ل�ساملة .

)٣2( �لبيان �ملفيد عن حكم �لتمثيل و�الأنا�سيد �ض95 , لعبد �هلل بن عبد �لرحمن �ل�سليماين  , �لطبعة �لثانية 1410هـ , 
بدون ذكر ��سم د�ر �لن�سر. 

)٣٣( �ملرجع �ل�سابق �ض16, 19 
)٣4(  �ملوقع �اللكرتوين ملوؤ�س�سة �لدعوة �الإ�سالمية �ل�سحفية , �لعدد 2٣5٣ �ل�سادر يف �ل�سبت  4 رم�سان 14٣٣هـ .

)٣5( بحوث وفتاوى �إ�سالمية يف ق�سايا معا�سرة لل�سيخ جاد �حلق علي جاد �حلق 24٣/٣ , ن�سر �الأزهر 1995م  .
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�لرحمن بن ح�سن �لنفي�سة ) ٣6 ( , وغريهم ) ٣7 ( .
ومن �أبرز �أدلة هذ� �لقول ما يلي : 

َحاِب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم من �ملكانة �لعليا يف �الإ�سالم , فقد �تفق  �لدليل �الأول: َما اِلأَ�سْ
�أهل �لعلم على �أنهم �سفوة هذه �الأمة وخيارها , َفُهْم ر�سو�ن �هلل عليهم �أئمة ُيْقَتَدى بهم يف �لري, وقد 
َلَفاِء  ِة �ْلُ ِتى َو�ُسنَّ جاءت �لن�سو�ض باالأمر باالقتد�ء بهم كما قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم:  » َفَعَلْيُكْم ِب�ُسنَّ
َو�ِجِذ »  ) ٣٨ (, وكما قال �سلى �هلل عليه و�سلم : » �ْقَتُدو� ِباللََّذْيِن ِمْن  و� َعَلْيَها ِبالنَّ نَي َع�سُّ ��ِسِديَن �مْلَْهِديِّ �لرَّ
َناَب  ِبْع �َسِبيَل َمْن �أَ َبْعِدى �أَِبى َبْكٍر َوُعَمَر » ) ٣9 ( , دل على هذ� ن�سو�ٌض قر�آنيٌة مثل قول �هلل عز وجل : » َو�تَّ
َبُعوُهم  ِذيَن �تَّ اِر َو�لَّ ُلوَن ِمَن �مْلَُهاِجِريَن َو�اْلأَن�سَ اِبُقوَن �اْلأَوَّ �إَِلَّ » ) لقمان : 15 ( , وقوله جل وعال : » َو�ل�سَّ
َتَها �اْلأَْنَهاُر ») �لتوبة: 100 ( ..�الآيات ,  ِري حَتْ اٍت جَتْ و� َعْنُه َو�أََعدَّ َلُهْم َجنَّ َي �للَّـُه َعْنُهْم َوَر�سُ �سِ ِباإِْح�َساٍن رَّ
 « ِباإِْح�َساٍن  َبُعوُهم  �تَّ ِذيَن  َو�لَّ اِر  َو�اْلأَن�سَ �مْلَُهاِجِريَن  ِمَن  ُلوَن  �اْلأَوَّ اِبُقوَن  َو�ل�سَّ  « �ل�سابقني  َبَع  �تَّ َمِن  َعَلى  فاأثنى 
)�لتوبة: 100( . ومن مقت�سى هذ� �أن تكون �أفعالهم و�أقو�لهم مما يوؤخذ بها يف �أحكام �ل�سريعة , وحينئٍذ 

)٣6( بحث على �ملوقع �اللكرتوين ) �مللتقى �لفقهي ( , بعنو�ن : متثيل �ل�سحابة بني �مل�سلحة و�ملف�سدة , للدكتور عبد 
�لرحمن بن ح�سن �لنفي�سة , بتاريخ 6-12-14٣٣هـ/ 22-10-2012م .

)٣7( �أحكام فن �لتمثيل يف �لفقه �الإ�سالمي ملحمد �لد�ل �ض 19٣ , ملحمد بن مو�سى بن م�سطفى �لد�ل . مكتبة �لر�سد 
, �لريا�ض , �لطبعة �الأولى , 1429هـ - �لتمثيل حقيقته , تاريخه , حكمه , لل�سيخ بكر بن عبد �هلل بو زيد �ض٣5 , 
د�ر �لر�ية للن�سر و�لتوزيع , �لطبعة �الأولى 1411هـ - مد�خلة لل�سيخ �جلربين َعَلى موقع �لغربية نت يف 1٨ �سعبان 
14٣٣هـ/ ٨ يوليو 2012م - حكم �لتمثيل يف �لدعوة �إلى �هلل �ض7٨ , 79 , لعبد �هلل بن حممد �آل هادي , �لطبعة �الأولى 
, 1410هـ , بدون ذكر ��سم د�ر �لن�سر - حكم ممار�سة �لفن يف �ل�سريعة �الإ�سالمية �ض٣٣٨ , ل�سالح �لغز�ل , ر�سالة 

ماج�ستري بجامعة �أم �لقرى , كلية �ل�سريعة و�لدر��سات �الإ�سالمية , 1414هـ .
)٣٨( قال �ل�سيخ �الألباين : �سحيح , �سنن �بن ماجة 44/5 , باب �الأخذ بال�سنة و�جتناب �لبدع , �حلديث رقم 2676 , 
ملحمد بن يزيد �لقزويني , �بن ماجة , حتقيق : حممد فوؤ�د عبد �لباقي , و�الأحاديث مذيلة باأحكام �الألباين عليها , 

ن�سر د�ر �لفكر , بريوت , بدون رقم �أو تاريخ . 
)٣9( قال �ل�سيخ �الألباين : �سحيح .  �ل�سنن �لكربى , ويف ذيله �جلوهر �لنقي 5/ 212 , باب َما َجاَء ِفى َتْنِبيِه �الإَِماِم 
َعَلى َمْن َيَر�ُه �أَْهاًل ِلْلِخاَلَفِة َبْعَدُه , �حلديث رقم 10٣4٨ , �ل�سنن �لكربى , الأبى بكر �أحمد �لبيهقي  , وبذيله :  �جلوهر 
�لنقي , لعالء �لدين �بن �لرتكماين , ن�سر جمل�ض د�ئرة �ملعارف �لنظامية �لكائنة يف �لهند , بلدة حيدر �آباد , �لطبعة 
�الأولى , 1٣44 هـ - �سرح �لعقيدة �لطحاوية 5٣2/1 , لل�سيخ �الألباين , ن�سر �ملكتب �الإ�سالمي , بريوت , �لطبعة �لثانية 

, 1414هـ .

دور فقه املوازنات في متثيل الصحابة في وسائل اإلعالم
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�سنا على �لنا�ض بني ما هو حجة وما  عندما ياأتي بع�ض �ملمثلني �ملعا�سرين ليمثلو� �أدو�رهم نكون حينئٍذ  لبَّ
لي�ض بحجة  .فال يجوز �لتعر�ض لهم بتمثيل �أو حماكاة ؛ حماية جلنابهم �لرفيعة  ) 40 ( .

فاأفا�سل من جاء   , �سا�سع  فرق  �الأمة  �أفا�سل  وبني  عليهم  �هلل  ر�سو�ن  �ل�سحابة  بني  �لفرق  و حتى 
بعدهم ال يبلغ ما �أنفقه من �أمثال �جلبال –لو هو �أنفقها- ُمدَّ و�حد من �أولئك وال ن�سيفه ! ولهذ� قال ب�سر 
�حلايف –�لز�هد �لثقة �مل�سهور- �سئل �ملعافى بن عمر�ن –�لعابد �لثقة- و�أنا �أ�سمع : معاوية �أف�سل �أم عمر 
بن عبد �لعزيز ؟ فقال �ملعافى : معاوية �أف�سل من �ستمائة مثل عمر بن عبد �لعزيز ) 41 ( , و�سئل �بن �ملبارك 
�أيهما �أف�سل معاوية ر�سي �هلل عنه �أم عمر بن عبد �لعزيز؟ فقال: �لغبار �لذي دخل �أنف فر�ض معاوية مع 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم , خري من عمر بن عبد �لعزيز كذ� وكذ� مرة ) 42 (  فهذ� �لفرق هو بني َمْن 
َتَرى من �أجلَّة �الأمة وبني بع�ض �ل�سحابة ! فكيف ترى �لفرق بني عاهرة �أو فا�سقة وبني �سيدة من �سيد�ت 

ن�ساء �ملوؤمنني .
�لدليل �لثاين : �أنَّ �لتمثيل يف مثل �أدو�ر �ل�سحابة فيه ناحية كذب ؛ وذلك الأن �ملنقول بع�ض �حلدث 
�لتي  و�لهيئة  �لكيفية  من  �للبا�ض  من  �أخرى  �أ�سياء  عليه  ُبوَن  وُيَركِّ ياأتون  ثم  �ثنني  بني  خطاًبا  كان  �سو�ء 
�أنو�ع ما يرتبونه على هذ� , ثم �إنهم قد ي�سوغون  يكونون عليها من �لبيوت و�مل�ساكن �إلى غري ذلك من 
�أقو�لهم �سياغة �أخرى لتتو�فق مع ما يريدونه من تاأثري يف نف�سية �مل�ساهد وجذب للم�ساهدين و�إثارة لهم 
, ولذلك هذه �مل�سل�سالت وهذه �الأفالم ال تخلو من �لكذب عليهم وحتريف �سريهم وعدم متثيلها بال�سورة 
�لدقيقة �ل�سحيحة لهم , ال�سيما يف م�ساهد �مل�سي و�جللو�ض و�ل�سحك وطريقة �لكالم و�لنظر�ت , �إذ يهتم 
�ملنتجون و�ملخرجون لالأفالم و�مل�سل�سالت عادة بالناحية �لفنية ب�سكل كبري , على ح�ساب �لدقة �لتاريخية 
, وباإدخال عن�سر �الإثارة و�لت�سويق , ورمبا �أدى ذلك �إلى �إ�سافة بع�ض �مل�ساهد و�لتفا�سيل �لتي ل ترد 

عنهم ل�سد بع�ض �لفر�غات .
وقد ذكر �لعالمة �الألباينُّ رحمه �هلل يف ذلك كالًما نفي�ًسا يف �سل�سلته �ل�سحيحة , فقال رحمه �هلل 
�أُ من �لتاريخ  : ) وقد َيُظنُّ بع�سهم �أنَّ ُكلَّ ما ُيروى يف كتب �لتاريخ و�ل�سرية �أنَّ ذلك �ساَر جزًء� ال يتَجزَّ
ٌر بالٌغ للتاريِخ �الإ�سالميِّ �لر�ئع , �لذي َيَتَميَّز  �الإ�سالمي , ال يجوز �إنكاُر �سيء منه! وهذ� جهٌل فا�سح , َوَتَنكُّ

)40(جملة �لبحوث �الإ�سالمية 226/1 , �ل�سادرة عن �لرئا�سة �لعامة للبحوث �لعلمية و�الإفتاء , �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
.

ة 4٣5/2 , الأبي بكر �لالل , حتقيق عطية �لزهر�ين , د�ر �لر�ية , �لريا�ض , 1410هـ/ 19٨9م . نَّ )41( �ل�سُّ
)42( �ل�سو�عق �ملحرقة على �أهل �لرف�ض و�ل�سالل و�لزندقة 61٣/2, الأبي �لعبا�ض �بن حجر �لهيتمي , حتقيق : عبد 

الرحمن بن عبد اهلل الرتكي وكامل حممد اخلراط ، ن�شر موؤ�ش�شة الر�شالة ، بريوت ، الطبعة الأولى ، 1997 .
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حَّ  ا ل ي�سِ ة لَتْمِييِز ما �سحَّ منه مِمَّ عن تو�ريخ �الأُمم �الأخرى باأنه - هو وحده - �لذي ميلك �لو�سيلَة �لِعْلميَّ
, وهي نف�ض �لو�سيلة �لتي مُييَّز بها �حلديث �ل�سحيح من �ل�سعيف , �أال وهو �الإ�سناُد �لذي قال فيه بع�ض 
�ل�سلف : لوال �الإ�سناد لقال َمْن �ساَء ما �ساء . ولذلك ملا فقدِت �الأَُمُم �الأُخرى هذه �لو�سيلة �لعظمى , �متالأ 
�َسة ,  �ء بعيًد� , فهذه كتبهم �لتي ي�سّمونها بالكتب �ملَُقدَّ تاريُخها بال�سخافات و�لر�فات , وال نذهب بالقرَّ
�ختلط فيها �حلاِبل بالناِبل فال ي�ستطيعون متييز �ل�سحيح من �ل�سعيف , مما فيها من �ل�سر�ئع �ملنزلة 
على �أنبيائهم , وال معرفة �سيء من تاريخ حياتهم �أبد �لدهر , فهم ال يز�لون يف �ساللهم يعمهون , ويف 
َدياِجري �لظالم يتيهون !فهل يريد مّنا �أولئك �لّنا�ض �أن ن�ست�سِلم ِلُكلِّ ما يقال : �إنَّه من �لتاريخ �الإ�سالمي , 
ِة �لتي  ولو �أنكره �لعلماُء , ولو ل يِرْد له ذكر �إاّل يف ُكُتِب �لَعجاِئِز من �لرجال و�لن�ساء ؟! و�أَْن َنْكُفَر ِبَهِذه �مَلِزيَّ
ة , وال ميكنه �أن  ُهم ال تخفى عليه �ملزيَّ َز به تاريُخ �الإ�سالم ؟! و�أنا �أعتقد �أنَّ بع�سَ يَّ هي ِمْن �أَْعَلى و�أْغلى ما مَتَ
ّح منه ,  يكون طالب علم , ) َبْلهَ( عاملًا دونها , ولكّنه يتجاَهُلها , وَيُغ�ضُّ �لنظَر عنها �سرًت� جلهله مبا ل َي�سِ
ُف �مل�سلمني ببع�ض ما ل ي�سح منه  فيتظاهر بالغرية على �لتاريخ �الإ�سالمي , ويبالغ يف �الإنكار على ما ُيَعرِّ

, َبَطًر� للَحّق , وَغْمًطا للنا�ض , و�هلل �مل�ستعان ( ) 4٣ ( .
ا �أدو�ًر� �أخرى �سريرة يف مو�قع  �لدليل �لثالث : �إن �أولئك �لذين ميثلون مثل هذه �لتمثيليات ميثلون �أي�سً
�أخرى ومتثيليات �أخرى , فيقومون يف �أعمال �أخرى بتمثيل دور �ملجرم �أو �لل�ض �أو �لعا�سق , و�أي �سورة 
�سلبية �سيحققه هذ� �لتباين لدى �مل�ساهد , بعد �أن تخيل وجه �سحابي على وجه ممثل م�سهور , ثم يرى 
هذ� �ملمثل �مل�سهور يف م�سهد ُمل باملروءة و�الآد�ب , فيتخيل حينها �مل�ساهد تلقائيًا �سورة  �ل�سحابي يف 

هذ� �لو�سع �ملخل , وهذه قمة �الإ�ساءة ملقامهم ر�سي �هلل عنهم .
اًل , فكيف �إذ� �جتمع معه متثيل ن�ساء �ل�سحابة , و�إبر�زهن  ُل فا�سقًا �أو كافرً� �أ�سْ  بل رمبا يكون �ملَُمثِّ
مًا من جن�ض اختالط  رَّ ى اأََحُدَنا هذا لن�شائه ؟ فكيف اإذا اقت�شى ذلك حُمَ �شَ �شافرات وبكامل زينتهن ، اأََفرَيْ
ن�ساء �أجنبيات برجال �أجانب يّدعون �أنهم �سحابة ! �أَو يتقرب م�سلم مبثل هذ� �ملنكر �إلى ربه ) 44 ( « ُقْل 
ْنًعا «  ُهْم ُيْح�ِسُنوَن �سُ َنّ �أَ ْنَيا َوُهْم َيْح�َسُبوَن  َياِة �لُدّ َلّ �َسْعُيُهْم يِف �حْلَ �أَْعَمااًل �َلِّذيَن �سَ ِبااْلأَْخ�َسِريَن  ُئُكْم  ُنَنِبّ َهْل 

)�لكهف : 10٣ , 104( .
�إلى �ل�سخرية و�ال�ستهز�ء بهم , ويق�سي على ما لهم من  �لدليل �لر�بع : �إن متثيل �ل�سحابة ذريعة 

)4٣( �ل�سل�سلة �ل�سحيحة 260/5 , لل�سيخ �الألباين , مكتبة �ملعارف , �لريا�ض , �لطبعة �لثانية , 1415هـ/1995م .
�لفو�ئد( -  بحث للدكتور:حات  �لعلماء بال�سعودية رقم 472٣ , على �ملوقع �اللكرتوين ) �سيد  )44( فتوى هيئة كبار 

�لعوين �ل�سريف يف �سحيفة �سوء �الإلكرتونية �ل�سادرة يف 7-11-2012م .

دور فقه املوازنات في متثيل الصحابة في وسائل اإلعالم
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هيبة ووقار يف نفو�ض �مل�سلمني , مع ما يق�سده �أرباب �لتمثيل من جعل ذلك و�سيلة �إلى �لك�سب �ملادي .) 45(
َن�ُض ُهَنا مبا جاء َعْن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت : )ذهبت �أحكي �مر�أة ورجاًل عند ر�سول �هلل  وُي�ْسَتاأْ
�سلى �هلل عليه و�سلم , فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : » َما �أُِحبُّ �أَنِّى َحَكْيُت �أََحًد� َو�أَنَّ ِلى َكَذ� َوَكَذ� 

ْقِليُد ) 47 ( . » ) 46 ( , �أي :  �أَْعَظَم ذلك . و�مْلَُحاَكاُة يِف �لَقْوِل �أَِو �لِفْعِل معناها :  �مْلَُماَثَلُة , �مْلُ�َساَبَهُة , �لَتّ
وُيناق�ض هذ� �لدليل من وجهني :

1- عدم �لت�سليم باأن متثيل �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم مدعاة لل�سخرية و�ال�ستهز�ء بهم , بل قد يقال 
�إن �ملق�سود �الأول من هذه �الأعمال هو تعظيمهم وحماية جنابهم , و�إبر�ز ماآثرهم ومفاخرهم .

2- �إن هذ� �لوجه �ملذكور �إنا هو يف حال ما �إذ� قام بهذه �الأعمال رجال غلب عليهم عدم �ل�سالح 
و�ال�ستقامة , وكان �لق�سد من هذ� �لعمل هو �لك�سب �ملاِديُّ فقط ) 4٨ ( .

َ �َسدُّ  و�أجيب عنه : باأنه مع �إمكان ما ذكر من جتريد �لعمل �لتمثيلي من �سبل �لف�ساد , �إال �أن �ملَُتَعنيَّ
هذ� �لباب , و�إبقاء �سورة �ل�سحابة كما �رت�سمت يف �أذهان �مل�سلمني من �لتوقري و�الإجالل , ولو لو يكن من 
التمثيل اإل ارتباط امل�شاهد ب�شورة ذلك املمثل على اأنها �شورة مطابقة لذلك ال�شحابي وهو اأمر موؤثر يف 

�لنفو�ض ) 49 ( .
�لدليل �لام�ض : �أن متثيل �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم -باعتبارهم نقلة �لدين و�ل�سريعة-, يفتح باب 
�لت�سكيك على �مل�سلمني يف دينهم , وي�ستلزم �أن يتخذ هدفا لبلبلة �أفكار �مل�سلمني نحو عقيدتهم وكتاب ربهم 
و�سنة نبيهم �سلى �هلل عليه و�سلم , وهذه مف�سدة عظيمة . ومن �لقو�عد �ملقررة يف �ل�سريعة �الإ�سالمية 
�أن �مل�سلحة �ملتوهمة ال تعترب) 50 ( , ومن قو�عدها �أي�سًا : �إن �مل�سلحة �إذ� عار�ستها مف�سدة م�ساوية لها 

)45( بر�مج �لقنو�ت �لف�سائية �الإ�سالمية و�سو�بطها �ل�سرعية , ر�سالة دكتور�ة للباحث �سامي بن خالد �حلمود  كلية 
�لرتبية , جامعة �مللك �سعود .

)46( قال �أبو عي�سى �لرتمذي : هذ� حديث ح�سن �سحيح , وقال �ل�سيخ �الألباين : �سحيح . �سنن �لرتمذي 660/4 , باب 
51 ,  �حلديث رقم 250٣ , مرجع �سابق .
)47( ل�سان �لعرب 190/14, مرجع �سابق .

)4٨( �أحكام فن �لتمثيل يف �لفقه �الإ�سالمي �ض195 , ملحمد �لد�ل , مرجع �سابق .
)49( �ملرجع �ل�سابق �ض196 .

 , �الإ�سالمي  �لغرب  د�ر  , طبعة  و�ل�سبعون  �لثالثة  �لقاعدة  �لزرقاء �ض٣62,  �أحمد  لل�سيخ  �لفقهية  �لقو�عد  �سرح   )50(
�لطبعة �الأولى 140٣هـ / 19٨٣م – درر �حلكام �سرح جملة �الأحكام 65/1, �ملادة 7٣, لعلّي حيدر, حتقيق وتعريب 

�ملحامي فهمي �حل�سيني , د�ر �لكتب �لعلمية , بريوت , بدون . 
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ال تعترب ؛ الأن درء �ملفا�سد مقدم على جلب �مل�سالح ) 51 ( , فكيف �إذ� كانت �ملف�سدة �أعظم من �مل�سلحة 
و�أرجح , كما هو �ل�ساأن يف متثيل �الأنبياء و�ل�سحابة . فرعاية للم�سلحة و�سدً� للذريعة وحفاظًا على كر�مة 

�أ�سحاب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يتوجه �ملنع ) 52 ( .
�لدليل �ل�ساد�ض : �لتحرمي من باب �أنه ال يجوز �لتطرق ملا �سجر بني �ل�سحابة من قتاٍل يف �لفتنة ؛ �إذ 
ُه من �ملعلوم �أن �الأمة عانت مما ن�ساأ من خالٍف يف �لر�أي حول م�ساألة �لالفة , وهذ� �لتمثيل �سوف ينكاأ  �أنَّ
�جلر�ح , ويزيد من �لالف بني �الأمة , ويعيد ذ�كرتها �إلى �لبحث تاأوياًل وتف�سريً� يف �أمور خلت و�نتهت 
بانتهاء زمنها , و�الأ�سل عند جمهور �الأمة عدم جو�ز �لبحث فيها ؛ الأن �أخطر ما توجهه �الأمم نب�ض ما كان 
ات يف مر�حل تاريخها ؛ فاالأمم �لقوية هي �لتي ت�ست�سرف �مل�ستقبل بكل �أبعاده و�آماله . و�الأ�سل �أي�سًا  من هنَّ
عند جمهور �الأمة وجوب �لرت�سي عن �سحابة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم جميعًا , و�لكف عن �جلدل 
فيما حدث بينهم من خالٍف يف �لر�أي , فلكل جمتهد منهم ن�سيبه من �الأجر , فمن �جتهد منهم فاأ�ساب 

فله �أجر�ن , ومن �جتهد منهم فاأخطاأ فله �أجر ؛ الأن كاًل منهم كان ين�سد �حلق ويبحث عنه .
�لدليل �ل�سابع : وهو ما قاله �ل�سيخ عبد �لرحمن �ل�سدي�ض حفظه �هلل : �إنَّ متثيل دور �أي �سخ�ض هو 
حقٌّ له وحده ويجب �أن ُي�ستاأذن , فهل ي�سمح �أحد �أن مُتثل �سخ�سيته �أو �سخ�سية �أبيه �أو �أمه بغري �إذنه ؟ 
ففي ذلك �نتهاك حلرمة �ملمثَّل به , ونحن مكلفون بعدم �نتهاك هذه �حلرمة لالأحياء و�الأمو�ت , فكيف 

�إًذ� مبن هم �أَعزُّ علينا منهم ) 5٣ ( .
�أو  بتمثيلهم  �سو�ء   , �الأ�سخا�ض  حرمة  �نتهاك  حترمي  على  وغريها  �لغرب  بالد  يف  �لقو�نني  وَتُن�ضُّ 
ت�سويرهم �أو �لتعر�ض لهم دون �إذنهم , كما تن�ض على حقهم يف مقا�ساة من يتعر�ض لهم يف �سخ�سياتهم 

�أو يف بيوتهم , فال يجوز �لتعر�ض لهم فيها بالفعل �أو �لقول ) 54 ( .
َمْن  فاإنَّ   , �ملوؤمنني  وجانب   , �لكافرين  , جانب  �لتمثيلية جلانبني  �أن  َر  ُقدِّ �إذ�   : �لثامن  �لدليل   

)51( �ملو�فقات 446/6 , لل�ساطبي , حتقيق : م�سهور بن ح�سن �آل �سلمان , ن�سر د�ر �بن عفان , �لطبعة �الأولى 1417هـ/ 
1997م .

)52( جملة �لبحوث �الإ�سالمية 2٣5/1, �ل�سادرة عن �لرئا�سة �لعامة للبحوث �لعلمية و�الإفتاء , �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
 .

)5٣( فتوى �ل�سيخ عبد �لرحمن �ل�سدي�ض على �ملوقع �الإلكرتوين ) �أكرث وعًيا ( بتاريخ 26 يوليو 2011م – �سفحة �ل�سيخ 
عبد �لرحمن �ل�سدي�ض على �ملوقع �اللكرتوين ) �سيد �لفو�ئد ( .

)54( بحث على �ملوقع �اللكرتوتي ) �مللتقى �لفقهي ( , بعنو�ن : متثيل �ل�سحابة بني �مل�سلحة و�ملف�سدة , للدكتور عبد 
�لرحمن بن ح�سن �لنفي�سة , بتاريخ 6-12-14٣٣هـ/ 22-10-2012م .
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ُل �لكافرين �سيقوم مقامهم ويتكلم باأل�سنتهم , فينطق بكلمات �لكفر ويوجه �ل�سباب و�ل�ستائم لالأنبياء  ثِّ مُيَ
و�أتباعهم ال على وجه �حلكاية عنهم , بل على وجه �لنطق مبا نطقو� به من �لكفر و�ل�سالل ) 55 ( .

الفرع الثاين: بيان القول الثاين الذي يرى جواز  متثيل ال�صحابة جميعًا ب�صروط

وبه قال بع�ٌض من �لعلماء �ملعا�سرين , منهم : �ل�سيخ حممد ر�سيد ر�سا ) 56 ( , و�ل�سيخ مناع �لقطان 
, و�ل�سيخ قي�ض �ملبارك  , و�ل�سيخ ع�سام تليمة  ) 57 ( , و�لدكتور حممد عمارة , و�لدكتور علي �ل�سالبي 
,و�لدكتور �أحمد �لري�سوين , و�لدكتور �أكرم �سياء �لعمري ) 5٨ ( , و�لدكتور �أحمد �لغامدي , و�لدكتور عبد 
�حلميد �الأن�ساري , و�لدكتورة عائ�سة �ملناعي , و�لدكتور �أحمد بدر �لدين ح�سون , و�ملفكر �الإ�سالمي عبد 
�لفتاح ع�ساكر , و�ل�سيخ حممد �حل�سن ولد �لددو , وجلنة �الإفتاء يف وز�رة �ل�سوؤون �لدينية �جلز�ئرية )59( 

. وو�فقهم �لدكتور وهبة �لزحيلي و�إن قال باجلو�ز مع �لكر�هة ) 60 ( . ومما ذكروه من �شروط اجلواز :
اإيهام   : هو  بالكذب  واملق�شود   ، الثابتة  التاريخ  حلقائق  ت�شويه  اأو  كذب  وجود  عدم   : الأول  ال�شرط 
�ل�سامع �أنك حتكي �لو�قع نف�سه , فاإذ� كنت �أنت ال تق�سد ذلك , وال يتوهم �ل�سامع ذلك منك �أي�سًا , فلي�ض 
ِبىُّ �سلى �هلل عليه و�سلم ُخُطوًطا  هذ� من �لكذب ؛ بدليل ما جاء  َعْن �أََن�ٍض ر�سي �هلل عنه َقاَل : » َخطَّ �لنَّ
طُّ �الأَْقَرُب » ) 61 ( فهذ�ن �لطان متثيٌل البن  , َفَقاَل : َهَذ� �الأََمُل َوَهَذ� �أََجُلُه , َفَبْيَنَما ُهَو َكَذِلَك �إِْذ َجاَءُه �ْلَ
�آدم و�أجله , ول يكونا من �لكذب . فاإذ� عرفنا �أن �لذي �أخرج هذ� �ملثل �مل�سروب عن م�سمى �لكذب , مع 
�أنه ت�سمن �إخبارً� بخالف �لو�قع , هو عدم ق�سد �ملتكلم �الإيهام بخالف �لو�قع , وعلمه بعدم وقوع هذ� 
�لتوهم عند �لعقالء , َعِلْمَنا ملاذ� كان �لتمثيل لي�ض كذبًا ؛ وهو �أنه متثيل و�أمثال , ال يتوهم �لنا�ض فيها غري 

�أنها �أمثال م�سروبة .   

)55( �أبحاث هيئة كبار �لعلماء بال�سعودية 296/٣ - فتوى هيئة كبار �لعلماء بال�سعودية رقم 472٣ , على �ملوقع �اللكرتوين 
) �سيد �لفو�ئد( .

)56( فتاوى �ل�سيخ حممد ر�سيد ر�سا 2٣4٨/6 , حتقيق �سالح �لدين �ملنجد , ويو�سف ق خوري ,مكتبة �الأ�سالة  , بدون .
)57( �ملوقع �الإلكرتوين ملنتدى ق�سة �الإ�سالم يف 5 �أكتوبر 2010م .

)5٨(�سحيفة ليبيا �ليوم �لورقية �ل�سادرة يف 24-٨-2010م .
)59( �ملوقع �اللكرتوين لوكالة �ل�ساحل ميديا , يف �لمي�ض 19 يوليو 2012م – موقع �ل�سبكة �الإ�سالمية �لعربية �حلرة 

يف 15-٨-2011م .
)60( موقع �لعربية نت يف 1٨ �سعبان 14٣٣هـ/ ٨يوليو 2012م .

)61( �سحيح �لبخاري 2٣59/5 , باب يف �الأمل وطوله , �حلديث رقم 6055 , مرجع �سابق .
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ال�شرط الثاين : جلواز متثيل ال�شحابة اإذا خال من منكرات اأخرى ، ل ي�شوغ الختالف يف اإباحتها ، 
كك�سف للعور�ت , �أو كذب �سريح .

مبا  ال�شتخفاف  اإلى   ، النا�ض  غالب  عند   ، اأحدهم  متثيل  يوؤد  مل  اإذا  يف  يتلخ�ض   : الثالث  ال�شرط 
ي�ستحقه �ل�سحابي من مكانة , وال �إلى غلوٍّ فيه , يرفعه فوق منزلته , و�أنه لي�ض من �نتقا�سهم , ر�سي �هلل 
عنهم , �إظهار بع�ض �أخطائهم , �إذ� �أُح�سن عر�سها مبا ال يوؤدي �إلى �حلط منهم دون منزلتهم . فقد حكى 

�هلل تعالى علينا بع�ض �أخطاء �الأنبياء و�ل�ساحلني , فما َحطَّ ذلك من قدرهم  ) 62 ( .
    ال�شرط الرابع : اأن يكون ال�شخ�ض القائم بدور تقم�ض �شخ�شية ال�شحابي ، على درجة من التقوى 

و�ل�سالح , ول ي�سبق �أن مار�ض �أدو�ر� متثيلية تتنافى مع �أخالق �الإ�سالم .
    ال�شرط اخلام�ض : اأن تكون حركة املمّثل واألفاظه ومواقفه متنا�شبة مع جالل وقدر ال�شحابي املمثَّل.

    ال�شرط ال�شاد�ض : اأن تخرج تلك الأدوار بوا�شطة خمرج م�شلم معروف ال�شتقامة .
    ال�شرط ال�شابع : اأن تكون املناظر )الديكورات( واملكمالت من�شجمة متامًا مع الو�شع الطبيعي غري 

�ملتكلف حلياة �ل�سحابة ) 6٣ ( .
اأدلة هذا القول : 

و��ستدلَّ هذ� �لقول �لقائل بجو�ز متثيل �ل�سحابة عمومًا مبا يلي : 
الدليل الأول : عدم الدليل ال�شرعي الذي مينع متثيل ال�شحابة ب�شرط اللتزام باأن يكون متثليهم على 
نحو يظهر حما�سن ذلك �ل�سحابي الأجل �التعاظ ب�سريته مع �لتحفظ و�لتحري ب�سبط �سريته دون �إخالل 

بها  ) 64 ( . 
يقول �لدكتور علي �ل�سالبي : �إن م�ساألة جت�سيد �ل�سحابة م�ساألة نف�سية ال دليل �سرعي عليها . و�أ�ساف 
�أنه كان يذهب �إلى �أبعد من هذ� ؛ حيث كان يرى جو�ز جت�سيد �للفاء ب�سكل كامل دون �الكتفاء بال�سوت 

و�ل�سورة من �للف , كما ظهر يف �مل�سل�سل . 
وفق  تاأتي  �لعلماء-  من  كبري  عدد  ح�سرها  علمية  ندوة  يف  قالها  �لتي  هذه  فتو�ه  �أن  �ل�سالبي  و�أو�سح 
�شرعي  ن�ض  يوجد  ل  اأنه  على  مبنية  اأنها  كما   ، ذلك  اأجازوا  الذين  العلماء  و�شروط  املعتربة  ال�شوابط 

)62( بحث للدكتور : حات �لعوين �ل�سريف يف �سحيفة �سوء �الإلكرتونية �ل�سادرة يف 7-11-2012م .
)6٣( بحث �لدكتور عبد �هلل مربوك �لنجار �لذي ناق�سه يوم �الأحد 14-٣- 14٣4هـ, يف موؤمتر جممع �لبحوث �الإ�سالمية 

�لر�بع ع�سر )�أ�سحاب ر�سول �هلل ( �ملنعقد بالقاهرة .
)64( فتاوى �ل�سيخ حممد ر�سيد ر�سا 2٣4٨/6, مرجع �سابق – جملة �ملنار 7٣4/٣1 , لل�سيخ حممد ر�سيد ر�سا , مطبعة 

�ملنار 1٣15هـ .
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�أ�سبحت  و�مل�سل�سالت  �لف�سائيات  �إلى كون  �إ�سافة   , للم�سالح و�ملفا�سد  �مل�ساألة خا�سعة  و�أن   , بالتحرمي 
و�سيلة �لتلقي لدى �أبنائنا , وهي من �لو�سائل �لعظيمة يف �لتاأثري على �لنا�ض و�لتي يجب توظيفها مبا يخدم 

�الإ�سالم , كما يجب تنقيتها من �ل�سلبيات ) 65 ( .
ونوق�ض هذ� �لدليل باأن �حلكم �ل�سرعي ال يقوم فقط على �لن�ض , فعند خلو �مل�ساألة من �لدليل �ل�سرعي 
يرجع �إلى قو�عد �ل�سرع �ملتقررة , وقد تقرر �سمن قو�عد �ل�سريعة �أن متثيل �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم فيه 
من �ملفا�سد ما يربو على �مل�سالح , وعلى تقدير ت�ساوي �مل�سالح مع �ملفا�سد فاإن �لو�جب منع ذلك تغليبا 

جلانب �ملف�سدة ) 66 ( .
ا : فاإنَّ كثريً� مما يتعبد به عباد �هلل يف معامالتهم , و�أخالقهم , و�سلوكهم , ل يكن مبنيًا على  و�أي�سً
ن�ض يعني بالتحديد �الأمر �أو �لنهي �ملكلفني به , بل �إن كثريً� من �الأو�مر و�لنو�هي – كما هو معلوم – تدرك 
ببناء �لفروع على �الأ�سول , و�جلزئيات على �لكليات , قيا�سًا �أو تف�سريً� �أو تاأوياًل , ويف هذ� كتب عمر بن 
�لطاب ر�سي �هلل عنه �إلى �أبي مو�سى �الأ�سعري: » �لفهم �لفهم فيما تلجلج يف �سدرك مبا لي�ض يف كتاب 
�هلل , وال يف �سنة ر�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم  , �عرف �الأ�سباه و�الأمثال , فق�ض عند ذلك �الأمور بنظائرها 
, و�عمد �إلى �أقربها �إلى �هلل , و�أ�سبهها باحلق » )  67 ( . و�الأمثلة يف ذلك كثرية , منها: م�ساألة متول �لوقف 
يِّ �ليتيم ؛ لل�سبه  , فلم يرد َن�ضٌّ يبني و�جباته , وحقوقه , و�أحكامه , فقا�ض �لفقهاء �أحكامه على �أحكام َو�سِ
�مل�ستحكم بني �مل�ساألتني ) 6٨ ( . ومنها: م�ساألة ��ستئذ�ن �ملر�أة �لبكر وليها �إذ� ��ستاأذنها ف�سكتت دل ذلك على 
َجَها دون �إذنها ثم علمت بذلك ف�سكتت فيكون �سكوتها �إذنًا منها ) 69 ( .  قبولها , فقا�ض �لفقهاء عليه ما لو زوَّ
ومن �ملعلوم �أن �لنو�زل و�حلو�دث ال تنتهي , وذلك بفعل تطور �لزمان وحاجات عباد �هلل , ومن �سر 
عظمة �سريعة �هلل �أن لكل نازل �أو حادث حكمًا معلومًا �إما بالن�ض , و�إما مبا ورد يف �الأ�سل من �الأمر و�لنهي 

)65( �سحيفة �لعرب �لقطرية �ل�سادرة يف 1 �أكتوبر 2010م / 4 ذو �لقعدة 14٣1هـ , مقال بعنو�ن : م�سل�سل �لقعقاع 
يجدد �جلدل حول ظهور �ل�سحابة يف �لدر�ما – �سحيفة ليبيا �ليوم �لورقية �ل�سادرة يف 24-٨-2010م .

)66( �أحكام فن �لتمثيل يف �لفقه �الإ�سالمي ملحمد �لد�ل �ض 199, مرجع �سابق .
�أنو�ء �لفروق )مع �لهو�م�ض ( 179/4, الأبي �لعبا�ض �لقر�يف , حتقيق خليل �ملن�سور , ن�سر د�ر  �أنو�ر �لربوق يف   )67(
�لكتب �لعلمية , بريوت , 141٨هـ - 199٨م - ماآثر �الإنافة يف معال �لالفة 4٣5/1 , الأحمد بن عبد �هلل �لقلق�سندي 

, حتقيق عبد �ل�ستار �أحمد فر�ج , مطبعة حكومة �لكويت , �لكويت , �لطبعة �لثانية , 19٨5م .
)6٨( �أ�سنى �ملطالب  457/2 , لل�سيخ زكريا �الأن�سارى , �ل�سافعي , حتقيق دكتور : حممد حممد تامر , د�ر �لكتب �لعلمية 

, بريوت , �لطبعة �الأولى 1422هـ / 2000م .
)69( �الأ�سباه و�لنظائر �ض154 , البن جنيم , �حلنفي , ن�سر د�ر �لكتب �لعلمية , بريوت , 1405 هـ / 19٨5م .
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, و�إعالء قدرهم , و�لرت�سي عنهم , و�ل�سالة  ِبُحبِّ �ل�سحابة , وتكرميهم  . فاأما �الأمر فنحن مكلفون 
عليهم , و�ّتباع طريقهم , كما �أمر بذلك ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم .

َوٌر متثيليٌة , منها ما يلي : �لدليل �لثاين : ��ستدل �ل�سيخ قي�ض �ملبارك باأحاديث وَرَد فيها �سُ
�أ- حديث �لرب�ء بن عازب ر�سي �هلل عنه , و فيه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �سئل : ماذ� يتقى 
ُر ِمْن َيِد َر�ُسوِل  ِ �سلى �هلل عليه و�سلم َقاَل :« َهَكَذ� ِبَيِدِه , َوَيِدي �أَْق�سَ نَّ َر�ُسوَل �هللَّ من �ل�سحايا ؟ َقاَل : َفاإِ

ِ �سلى �هلل عليه و�سلم ») 70 ( . �هللَّ
ويف ذلك �إ�سارة �إلى �أمرين :

�أحدهما : �إن ��ستخد�م ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يده �ل�سريفة للتاأ�سري بداًل من �الكتفاء باللفظ 
�أبلغ و�أوقع يف �لنف�ض عند �ملتلقي , فيه داللٌة على فهم �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ملدى تفوق �ل�سورة على 

�ل�سوت , وحا�سة �لعني على �الأذن  . 
�لثاين : هو متثيل �لرب�ء بن عازب ر�سي �هلل عنه , ِلَدْوِر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم حني قّلده باإ�سارة 

�ليد , ثم نّبه �مل�ستمعني �أن يد ر�سول �هلل �أطول من يده قلياًل .
ب- حديث عبد �هلل بن م�سعود ر�سي �هلل عنه , يف حديِث �آَِخِر َمْن يدخل �جلنة , وهو حديث طويل 
�أَاَل   : َفَقاَل   , َم�ْسُعوٍد  �ْبُن  ِحَك  َف�سَ ؟  �ْلَعامَلِنَي  َربُّ  َو�أَْنَت  ى  ِمنِّ �أََت�ْسَتْهِزُئ  رب  يا  قال:   « قوله  �إلى  فيه  ي�سل 
ِ �سلى �هلل عليه و�سلم , َفَقاُلو�  ِحَك َر�ُسوُل �هللَّ َحُك ؟ َقاَل:  َهَكَذ� �سَ َحُك ؟ َفَقاُلو� : ِممَّ َت�سْ ُلونِّى ِممَّ �أَ�سْ َت�ْساأَ
ى َو�أَْنَت َربُّ �ْلَعامَلِنَي ,  ْحِك َربِّ �ْلَعامَلِنَي ِحنَي َقاَل : �أََت�ْسَتْهِزُئ ِمنِّ َحُك َيا َر�ُسوَل �هللَّ ِ؟ َقاَل : ِمْن �سِ : ِممَّ َت�سْ
ى َعَلى َما �أَ�َساُء َقاِدر » )71 (. فتقليد عبد �هلل بن م�سعود ل�سحكه عليه  َفَيُقوُل : �إِينِّ اَل �أَ�ْسَتْهِزُئ ِمْنَك َوَلِكنِّ

نَي .  �ل�سالة و�ل�سالم كان من باب تو�سيح �ل�سورة �أكرث ِلْلُمَتَلقِّ
�لنبي �سلى �هلل عليه  �إلى  �ل�سالم  , فقد جاء جربيل عليه  �ل�سالم  ج - وكذلك حديث جربيل عليه 
ِ -�سلى �هلل عليه  و�سلم بهيئِة َرُجٍل �َساِئٍل ,  َفَعْن عمر ر�سي �هلل عنه قال » َبْيَنَما َنْحُن َذ�َت َيْوٍم ِعْنَد َنِبيِّ �هللَّ
َعِر اَل ُيَرى - َقاَل َيِزيُد اَل َنَرى - َعَلْيِه �أََثُر  َياِب �َسِديُد �َسَو�ِد �ل�سَّ و�سلم- �إِْذ َطَلَع َعَلْيَنا َرُجٌل �َسِديُد َبَيا�ِض �لثِّ
َع  ِ -�سلى �هلل عليه و�سلم- َفاأَ�ْسَنَد ُرْكَبَتْيِه �إَِلى ُرْكَبَتْيِه َوَو�سَ ا �أََحٌد َحتَّى َجَل�َض �إَِلى َنِبيِّ �هللَّ َفِر َواَل َيْعِرُفُه ِمنَّ �ل�سَّ
ْيِه َعَلى َفِخَذْيِه » , ثم �ساأله عن �الإميان و�الإح�سان و�ليوم �الآخر , ثم قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف  َكفَّ
يُل �أََتاُكْم  ُه ِجرْبِ ُ َوَر�ُسوُلُه �أَْعَلُم , َقاَل : » َفاإِنَّ اِئُل ؟ » َقاَل : ُقْلُت : �هللَّ �آخر �حلديث » َيا ُعَمُر �أََتْدِرى َمِن �ل�سَّ

�لعرجاء , �حلديث رقم4٣70 , مرجع  , باب  �الألباين215/7  باأحكام  �لن�سائي  �الألباين:�سحيح.�سنن  �ل�سيخ  )70( قال 
�سابق .

)71( �سحيح م�سلم 119/1 , باب �آخر �أهل �لنار خروًجا , �حلديث رقم 4٨1 , مرجع �سابق .

دور فقه املوازنات في متثيل الصحابة في وسائل اإلعالم



17121713

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ُيَعلُِّمُكْم ِديَنُكْم » )72 ( . و�ل�ساهد �أن ما فعله جربيل مع �لنبي عليه �ل�سالم �سرب من �لتمثيل , ليثبت يف 
�أذهان �ل�سحابة �أهم حديث من �أحاديث �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وهو حديث �أركان �الإ�سالم و�الإميان 

و�الإح�سان , فكان ذلك م�سهدً� متثيليًا �أمام �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم .
�ليوم هي  و�مل�سل�سالت  �ل�سينمائية  �الأفالم  فاإن   , �ل�سحابة  زمن  تاأثريً� يف  �أبلغ  �ل�سورة  كانت  و�إذ� 
ديو�ن �لعرب , ال �ل�سعر , وهي �لو�سيلة �الأولى يف زرع �الأفكار وبث �ملعلومات وتربية �الأجيال , وقد يجهل 
�لكثري من �مل�سلمني - وغري �مل�سلمني بالتاأكيد- �سرية �حلبيب �سلى �هلل عليه و�سلم و�سحابته و�الأنبياء من 
قبله , ثم يتي�سر لهم معرفتها من مادة متثيلية معرو�سة , كم كان فيلم �لر�سالة موؤثرً� لنا كم�سلمني وللغرب 

َها �لدعاُة �إلى �هلل . د �لفيلُم َثْغَرًة كبريًة َعَجَز عن �َسدِّ وقد �َسّ
و�أجيب عليه : باأنَّ هذ� �لقول غري �سحيح ؛ ذلك �أن �لتمثيل عمل ظريف , �سرعان ما ينتهي بانتهاء 
�إال من خالل   , �أبدية , فلم نعرف تاريخنا  �أما �لكالم �ملكتوب فهو مرحلة زمنية   , �لوقت �لذي حدد له 
�أذهان  خ منهج �ل�سحابة يف  �لكالم �لذي �ساغه �لعلماء تاريخًا وعلمًا وذكرً� . فالقول باأن �لتمثيل ير�سَّ
�مل�ساهدين و�أن يف هذ� دعوة للدين , فمجرد ظن ما كان من �ملنا�سب �ال�ست�سهاد به ؛ الأن �لذين دخلو� يف 
دين �هلل منذ �أن �أنزله على نبيه ور�سوله حممد �سلى �هلل عليه و�سلم �إنا ��ست�سعرو� عظمته يف نفو�سهم , 
فوجدو� �أنه �لدين �حلق , كما دخلو� فيه من خالل تعامل �مل�سلمني �الأول �لذين ذهبو� �إلى �أ�سقاع �الأر�ض 
�آ�سيا  يف  �مل�سلمني  �إ�سالم  فكان   , و�ملحبة  �لتعامل  يف  �الأمثلة  �أح�سن  �أنف�سهم  عن  ويعطون   , به  يب�سرون 
وغريها نتيجة هذ� �لتعامل , و�لذين ي�سلمون �ليوم من �لن�سارى و�لوثنيني ل يكن لي�ستهويهم فيلم خالد 
بن �لوليد , �أو متثيل ممثل �جنليزي حلمزة بن عبد �ملطلب , و�إنا يهديهم �هلل �إليه قبل كل �سيء , ثم ما 

يجدونه فيه من �لعدل و�حلق , ونفي �لظلم , ومو�فقته لفطرة �الإن�سان . 
�إباحة متثيل  �أَْكرَثَ من �الأمثلة يف �لقر�آن فقول �سحيح , ولكن �ال�ست�سهاد به على  �أما �لقول باأن �هلَل 
ِرُبَها حقًا  َي�سْ �إنا  �أن �هلل عز وجل حني ي�سرب �الأمثال للعباد  �ل�سحابة ��ست�سهاٌد يف غري حمله ؛ ذلك 
و�سدقًا لكي يتفكرو� يف حقيقة خلقهم , ليدركو� ما يجب عليهم نحوه من طاعته وعدم مع�سيته , ففي قوله 
َبَح َه�ِسيًما  َماء َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت �اْلأَْر�ِض َفاأَ�سْ ْنَيا َكَماء �أَنَزْلَناُه ِمَن �ل�سَّ َياِة �لدُّ َثَل �حْلَ ِرْب َلُهم مَّ مثاًل : » َو��سْ
ْقَتِدًر� » ) �لكهف : 45 ( . تعليم لهم �أن مثل حياتهم �لدنيا كمثل  ُ َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء مُّ َياُح َوَكاَن �هللَّ َتْذُروُه �لرِّ

)72( قال �شعيب الأرنوؤوط : اإ�شناده �شحيح على �شرط ال�شيخني . م�شند اأحمد ٣7٨/1 , �حلديث رقم ٣74 , مرجع �سابق 
-  و�حلديث ورد يف �ل�سحيحني عن �أبي هريرة برو�يات متلفة لي�ض فيه ِذْكُر عمَر ر�سي �هلل عته  . �سحيح �لبخاري 
179٣/4 , باب  �سورة �ل غلبت �لروم , �حلديث رقم 4499 , مرجع �سابق – �سحيح م�سلم ٣0/1 , باب �الإميان ما 

هو وما خ�ساله , �حلديث رقم 106, مرجع �سابق .
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�ملطر �لذي ينزله على �الأر�ض فيختلط بها فتنبت نباتًا مزدهرً� , ثم يتحول هذ� �لنبات �إلى حطام تذروه 
�لرياح , فاحلياة عندما ياأذن �هلل بنهايتها تكون على تلك �ل�سفة , �أي: �أنها بهذ� �ملعنى جمرد ظرف زمني 
حمدود , ونهايتها معلومة من خالل قدرة �هلل ؛ الأنه هو �لذي خلقها �أ�ساًل , وهو �لقادر على نهايتها , كما 
ْقَتِدًر� » . �أما �لتمثيل فال َيْعُدو كونه خيااًل , قد يكون  ُ َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء مُّ قال عز وجل يف �آخر �الآية : » َوَكاَن �هللَّ

ملجرد �لت�سلية و�للهو , و�إن كان �أ�سحاُبُه َيَرْوَن فيه غايًة.
�أََتاَك  َوَهْل   «  : �سورة �ض  �ل�سالم يف  عليه  د�ود  بق�سة  تليمه  �ل�سيخ ع�سام  ��ستدل    : �لثالث  �لدليل 
َنا َعَلى  َماِن َبَغى َبْع�سُ ُرو� �مْلِْحَر�َب �إِْذ َدَخُلو� َعَلى َد�ُوَد َفَفِزَع ِمْنُهْم َقاُلو� ال َتَخْف َخ�سْ ِم �إِْذ َت�َسوَّ �سْ َنَباأُ �ْلَ
َراِط اإِنَّ َهَذا اأَِخي َلُه ِت�ْشٌع َوِت�ْشُعوَن َنْعَجًة َوِلَ  قِّ َول ُت�ْشِطْط َواْهِدَنا اإَِلى �َشَواِء ال�شِّ َبْع�ٍض َفاْحُكْم َبْيَنَنا ِباحْلَ
َمَلَكنْيِ قاما بتمثيل  �أنَّ  َطاِب » ) �سورة �ض21-2٣ ( , وفيها :  يِن يِف �ْلِ َوَعزَّ �أَْكِفْلِنيَها  َفَقاَل  َو�ِحَدٌة  َنْعَجٌة 
دور �الأخوين �أمام د�ود عليه �ل�سالم , و�أن �أحد �ملالئكة مثََّل دور �الأخ �لظال ) 7٣ ( » َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِب�ُسوؤَ�ِل 

َنْعَجِتَك �إَِلى ِنَعاِجه » ) �سورة �ض24 ( .
�لدليل �لر�بع : قاله �لدكتور وهبة �لزحيلي ؛ �إذ يقول : يرى �ملوؤيدون �أن حجج �ملانعني قائمٌة على �سد 
�لذر�ئع , و�لتخوف من �الإ�ساءة ل�سخو�ض �الأنبياء و�ل�سحابة ب�سبب �سعف �ل�سيناريو وعدم دقة �لتمثيل �أو 
�للغط يف �سريهم �أو �سوء �أخالق من ميثلهم , وهذ� كله مما يحذر منه �ملوؤيديون للتمثيل �أي�سًا , ولكنهم 
اأجازوا التمثيل ب�شرط مراعاة ذلك كله ، اأن يكون التمثيل قائمًا على ا�شتناد �شحيح للروايات والتاريخ ، 
وقد ُت�سكل جلنة علمية متخ�س�سة من �لعلماء و�ملوؤرخني و�ملتخ�س�سني يف �ل�سرية تر�قب �لعمل قبل و�أثناء 
�أد�ءهم وجتنبهم لو�رم  �لتعاقد مع ممثلني ُعرفو� بح�سن �سلوكهم وجودة  وبعد �لت�سوير ,كما قد يتم 
املروءة والكبائر وهم موجودون ، وقد ُي�شرتط عليهم الأدوار الإيجابية يف اأعمالهم ال�شابقة والالحقة ، واأن 

ُت�شرتط َجْوَدُة الت�شوير والدقة الفنية.. وكلُّ ما �شبق ميكن توفريه .
وقال �لزحيليُّ : �الأْوَلى �لبعد عن متثيلهم و�ال�ستعا�سة عن ذلك بالبد�ئل , و��ستدرك قائاًل : لكننا 
يُزُه يف نف�ض �لوقت ,  مبينًا �أنه َكَنْوٍع من �حرت�م هوؤالء �الأ�سخا�ض  ُم متثيل �أدو�ر �ل�سحابة وال جُنِ ال ُنَحرِّ
َحْيِليُّ �إلى �حرت�مه الجتهاد �لعلماء  وتقديرهم و�إجاللهم فاإنه يو�سع هذ� �الأمر مو�سع �لكر�هية . و�أ�سار �لزُّ
�لذين �أجازو� جت�سيد �أدو�ر �ل�سحابة و��سفًا هذ� �الجتهاد باملحمود �لذي يرى �أ�سحابها م�سلحة �الإ�سالم 
�أو  �إ�ساءة  َم �ل�سحابيُّ يف �سورة م�سرفة و�سحيحة دون  ُيَقدَّ �أن  �لزحيلي على �سرورة  , و�سدد  و�مل�سلمني 
تهكم بال�سخ�سية وهذ� �أمر مهم جدً� وخطري , ودعا �لزحيلي �لقائمني على �الأعمال �إلى �لتنبه وعدم و�سع 

)7٣( �ملوقع �الإلكرتوين ) �آفاق �ل�سريعة ( يف  24-11-14٣1هـ/ 1-11-2010م .
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�ل�سحابة يف مو��سع ال تليق بهم , موؤكدً� على �أن �لتمثيل كر�أٍي �سخ�سي ينظر �إلى كر�هته ) 74 ( .
بيان �لقول �لثالث �لذي يرى حترمي متثيل كبار �ل�سحابة

�هلل  ر�سي  ومعاوية  وغريهم  و�حل�سني  و�حل�سن  �لبيت  و�آل  �ملب�سرين  و�لع�سرة  �لر��سدين  كاللفاء 
ن , و�سهيب �لرومي , و�لنعمان بن ب�سري , ونحوهم ,  �سَ ا�سة بن حِمْ عنهم , وجو�ز متثيل من �سو�هم كُعكَّ
وبهذ� �سدرت فتوى جممع �لبحوث �الإ�سالمية باالأزهر �ل�سريف )75( , مبنع متثيل كبار �ل�سحابة )�لع�سرة 
�ملب�سرين باجلنة( و�ختاره بع�ض �ملعا�سرين كال�سيخ عبد�هلل علو�ن ) 76 ( , و�ل�سيخ �أحمد �لق�ساة ) 77 ( , 
و�لدكتور عبد �هلل مربوك �لنجار ) 7٨ ( , و�ل�سيخ �سلمان �لعودة ) 79 ( , و�لدكتور عقيل �لعقيل ) ٨0 ( . وقريٌب 
منهم �لدكتور يو�سف �لقر�ساوي �لذي �أجاز جت�سيد �أدو�ر �ل�سحابة , م�ستثنيًا �الأنبياء و�أمهات �ملوؤمنني 
و�للفاء �لر��سدين وثالثة فقط من �لع�سرة �ملب�سرين باجلنة هم �أبو عبيدة عامر بن �جلر�ح وطلحة بن 
عبيد اهلل والزبري بن العوام ملا لهم من منزلة خا�شة بني ال�شحابة وامل�شلمني وغريهم . والكل هنا ا�شرتط 

ال�شروط التي ا�شرتطها القائلون بجواز متثيل كل ال�شحابة .
»�جلزيرة« يف معر�ض  قناة  على  و�حلياة«  »�ل�سريعة  برنامج  �لقر�ساوي �سمن  يو�سف  �لدكتور  يقول 
رده على �سوؤ�ل من �أحد �مل�ساهدين حول جو�ز جت�سيد �الأنبياء و�لر�سل و�ل�سحابة يف �إ�سارة �إلى م�سل�سل 
�لقعقاع وجت�سيم �سخ�سية �أبي بكر �ل�سديق يف حلقته �لثالثة : )هذ� مو�سوع فيه كالم كثري , �إنا نحن 
يف حلقات »�لقعقاع بن عمرو« و�أنا قر�أت �مل�سل�سل وهو م�سل�سل ر�ئع ويحكي تاريخ �ل�سحابة , وما جرى 
يعالج ق�سية �لفنت وهذه �الأ�سياء معاجلة طيبة , فلعل هذه �ل�سورة �أفلتت منهم الأنه �ملفرو�ض يف �أبي بكر 
وعمر , و�للفاء �لر��سدين �أن يظهرو� بهالة عليهم وال يظهرو� باأنف�سهم , ولعل هذه �ل�سورة �أفلتت , ولكنه 

م�سل�سل ر�ئع فعال( ) ٨1 ( .

)74( املوقع الإلكرتوين ) ملتقى ال�شراط ( يف ٨_1-2011م .
)75( جملة �لبحوث �الإ�سالمية 242/1 , مرجع �سابق .

)76( حكم �الإ�سالم يف و�سائل �الإعالم �ض ٣7 , للدكتور عبد �هلل نا�سح علو�ن .د�ر �ل�سالم , �لقاهرة , 2001م .
)77( �ل�سريعة �الإ�سالمية و�لفنون �ض٣٨0 , د�ر �جليل , د�ر عمار , بريوت , �لطبعة �الأولى 19٨٨م .

)7٨( بحث �لدكتور عبد �هلل مربوك �لنجار �لذي ناق�سه يوم �الأحد 14-٣- 14٣4هـ, يف موؤمتر جممع �لبحوث �الإ�سالمية 
�لر�بع ع�سر )�أ�سحاب ر�سول �هلل ( �ملنعقد بالقاهرة .

)79( م�ساركة فيديو لل�سيخ �سلمان �لعودة عن م�سل�سل �لفاروق عمر ر�سي �هلل عنه,يف �ملوقع �اللكرتوين ) �آفاق ( .
)٨0(مد�خلة للدكتور عقيل �لعقيل َعَلى موقع �لغربية نت يف 1٨ �سعبان 14٣٣هـ/٨يوليو 2012م .

)٨1( حلقة مفتوحة مع �لدكتور يو�سف �لقر�ساوي على قناة �جلزيرة  �لقطرية قي 19 �أغ�سط�ض 2010م.
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ومن �أبرز �أدلة هذ� �لقول ما يلي :
 �لدليل �الأول: ما تقدم من �أدلة �جلو�ز �ملطلق و�ملناق�سات و�العرت��سات �ملوجهة الأدلة �ملانعني مطلقًا .

 �لدليل �لثاين :  �لتفريق بني كبار �ل�سحابة وغريهم من وجهني :
�الأول : نزول درجة هوؤالء �ل�سحابة عن كبارهم كاللفاء وغريهم , فلي�ض لهم من �لوجاهة و�حل�سانة 
ما مينع متثيلهم)٨2(, فالنبي �سلى �هلل عليه و�سلم جعل حياة �للفاء �لر��سدين جزءً� من �سنته , فقد 
�أحلق �أفعالهم ب�سنته , وذلك يف حديثه �لرتمذي و�أحمد و�أبي د�ود :«  وعظنا ر�سول �هلل    �سلى �هلل عليه 
و�سلم    يومًا بعد    �سالة �لغد�ة    موعظة بليغة    ذرفت    منها �لعيون    ووجلت    منها �لقلوب فقال رجل �إن هذه 
موعظة مودع , فماذ�    تعهد    �إلينا يا ر�سول �هلل ؟ قال  :  �أو�سيكم بتقوى �هلل و�ل�سمع و�لطاعة , و�إن عبد 
حب�سي , فاإنه من يع�ض منكم يرى �ختالفًا كثريً� , و�إياكم    وحمدثات    �الأمور , فاإنها �ساللة فمن �أدرك ذلك 
منكم , فعليه ب�سنتي و�سنة �للفاء �لر��سدين �ملهديني , ع�سو� عليها    بالنو�جذ » . فاإن كان يحرم ظهور 
�سخ�ض �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم , وهو ما ل يحدث حتى �الآن , فاإنه يلحق به �للفاء �لر��سدون جلعل 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم هديهم من هديه , و�سريتهم من �سريته .
وقد �أجمعت �الأمة على مكانة هوؤالء �الأربعة بال خالف بينها , وجعلتهم متمايزين عن غريهم , ويف 
�إجماع �الأمة على مكانتهم ما ي�سهم يف تدعيم �لقول بحرمة متثيل �أدو�رهم , وقد زكاهم �لر�سول �سلى �هلل 

عليه و�سلم مبا ل يزك به غريهم .
و يلحق بهم �أي�سًا زوجات �لنبي وبناته و�أوالده �سلى �هلل عليه و�سلم , الرتباطهم بحياته �سلى �هلل عليه 
و�سلم , وال�سطفاء �هلل تعالى لهم , وجعلهم زوجاته و�أوالده , فتكون �لعلة يف �لتحرمي و�حدة , تن�سحب من 
�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم �إلى �أزو�جه و�أوالده . والأنَّ �هلل �سبحانه وتعالى قد خ�ض زوجات �لنبي �سلى 
�َساء «  ) �الأحز�ب: ٣2( .  ِبيِّ َل�ْسنُتَّ َكاأََحٍد ِمَن �لنِّ �هلل عليه و�سلم باأمور كثرية , وقال تعالى : » َيا ِن�َساَء �لنَّ
ِ َواَل �أَْن َتْنِكُحو�  وحرم �هلل �لزو�ج من زوجات �لنبي من بعده ؛ قال تعالى : “ َوَما َكاَن َلُكْم �أَْن ُتوؤُْذو� َر�ُسوَل �هللَّ
ِ َعِظيًما “  )�الأحز�ب:5٣( , وعلل �هلل ذلك باأنَّ هذ� يوؤذي  �أَْزَو�َجُه ِمْن َبْعِدِه �أََبًد� �إِنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعْنَد �هللَّ
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم , فما بال لو ظهرت �مر�أة متثل زوجة �لنبي وقد تك�سف وجهها , و�الأمة �تفقت 

على �أن زوجات �لنبي ال يجوز لهن ك�سف وجوههن ,فهذ� قطعًا يوؤذي ر�سول �هلل .
�لثاين: �لنظر �إلى �ملو�قف �لتي ن�ساأت حول كبار �ل�سحابة و�نق�سام �لنا�ض فيهم �إلى طو�ئف , بخالف 

من ل ينق�سم �لنا�ض يف �ساأنهم كبالل و�أن�ض و�أمثالهما ) ٨٣  ( .

)٨2( �لبيان �ملفيد عن حكم �لتمثيل و�الأنا�سيد لعبد �هلل �ل�سليماين �ض9٣, مرجع �سابق  .
)٨٣( جملة �لبحوث �الإ�سالمية 24٣/1, مرجع �سابق .
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ُه , مع  ونوق�ض هذ� �لدليل : باأن �لتفريق غري �سحيح وال يوؤثر يف �حلكم ؛ الأنَّ ِلُكلِّ �سحابيٍّ ف�ساًل َيُخ�سُّ
��سرت�كهم جميعا يف ف�سل �ل�سحبة , وهذ� �لقدر �مل�سرتك بينهم – وهو ف�سل �ل�سحبة – كاٍف يف �ملنع 

من متثيلهم , و�حلط من قدرهم , و�لتهاون يف �ساأنهم ) ٨4  ( .
 �لدليل �لثالث :  �إن كبار �ل�سحابة �إنا َمَنَع من متثيلهم قد��َسُتُهْم , فمهما فعلت ومهما �جتهدت فلن 
ت�ستطيع �أن ت�سل لتج�سيد هذه �ل�سخ�سيات �ملهمة كما يجب , وكذلك ما لهم من �ملو�قف �لتي ن�ساأت حولها 

�لالفات , و�نق�سام �لنا�ض فيهم , بخالف غريهم فيجوز متثيلهم  ) ٨5 ( .
ونوق�ض هذ� �لدليل : باأن �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم جميعًا ��سرتكو� يف معنى و�حد �أوجب لهم �لتقدير 

والإجالل ، فلي�ض القول باملنع مبنيًا على انق�شام النا�ض واختالفهم حتى يكون ذلك مناط احلكم .
كبار  الأيِّ �سحابيٍّ من غري  لتج�سيد �سخ�سيٍة  �أن ت�سل  ت�ستطيع  فلن  و�جتهدت  وكذلك فمهما فعلت 

�ل�سحابة . فالغر�ض لي�ض هو �لتج�سيد , و�إنا هو عْر�ُض مو�قفهم �لنبيلة . 

)٨4( �لبيان �ملفيد عن حكم �لتمثيل و�الأنا�سيد لعبد �هلل �ل�سليماين �ض9٣, مرجع �سابق  .
)٨5( جملة �لبحوث �الإ�سالمية 24٣/1, مرجع �سابق .
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�خلامتة

املوازنة و الرتجيح

َم �أ�سل �لتمثيل عمومًا , فاإننا جند �أن هناك ثالثة  بالنظر �إلى �الآر�ء �ل�سابقة و�أدلتها وبا�ستثناء من َحرَّ
ِمني .  �أ�سناف من �ملَُحرِّ

تتو�فق مع عموم  �لتحرمي وجود مفا�سد كثرية ال  �أ�سباب  ِمْن  �أنَّ  َذَكَر   : ِمنَي  �ملَُحرِّ �ل�سنف �الأول من 
ي  �سِّ �لن�سو�ض �ل�سرعية من �لكتاب و�ل�سنة �لتي �أوجبت علينا  �إجالل �ل�سحابة وتقديرهم و�لت�سريح ِبرَتَ
�أن متثيل  َم  متثيل �ل�سحابة حترميًا مطلًقا ؛ بحجة  �هلل عز وجل عليهم , و�لبع�ض من هذ� �لفريق َحرَّ

�ل�سحابة ال يقع �إال فا�سدً�. و�إن وقع فيه م�سلحة , فاملف�سدة فيه �أرجح على �لدو�م .
و من �سار يف فتو�ه بهذ� �ملنحى فهي فتوى ال ت�ستقيم من �لناحية �الأ�سولية ؛ الأنَّ �حلكم يدور مع علته 
وجودً� وعدمًا)٨6( , و�عرت��سي هو �عرت��ٌض على �إطالق �لتحرمي دون تقييده يف �لزمان و�ملكان �أو �إطالق 

�جلو�ز دون تقييد يف �لزمان و�ملكان .
, فريى   ) ٨7 ( �لذريعة  �سد  بدليل  ,  ذهب لال�ستعانة  �لتحرمي  تاأبيد  ي�سمن �سالمة  �لبع�ض كي  ولعل 
�أن متثيل �ل�سحابة قد يفتح �لباب ملفا�سد حمتملة بحكم �لو�قع  ,  فيمنع منعًا يفهم منه عبار�ته �إطالق 

�لتحرمي و��ستد�مته يف كل �لظروف و�الأحو�ل .  
وُيَردُّ على هذ� باأربعة �أمور :

�الأمر �الأول :  �إن �لت�سليم باأنه قد يفتح �لباب �إلى �ملف�سدة يحتاج �إلى �لقطع �لتام باالإف�ساء �لد�ئم 
للمف�سدة . 

�الأمر �لثاين :  �جلزم باأن متثيل �ل�سحابة ال يف�سي �إال �إلى مف�سدة �أو يجلب مف�سدة بدون حتديد �أو 
تقييد يف زمان �أو يف ظرف �أو مكان ... , ثم �إطالق عبار�ت �لتحرمي �ملطلق يف م�ساألة �جتهادية حادثة 

متغرية متجددة , هذ�  ال ي�سح منهجيًا .   
�الأمر �لثالث : ��ستد�مة �لتحرمي ب�سد �لذريعة يقابله لدى �ملجيزين : �أن متثيل �ل�سحابة على عك�ض 

�عتنى   , �الأ�سمري  بن ح�سن  ل�سالح بن حممد   , �لبهية �ض112  �لقو�عد  �لبهية على منظومة  �لفو�ئد  )٨6( جمموعة 
باإخر�جها : متعب بن م�سعود �جلعيد, د�ر �ل�سميعي للن�سر و�لتوزيع , �لطبعة �الأولى, بدون .

)٨7( �إر�ساد �لفحول 19٣/2 , ملحمد بن علي �ل�سوكاين , , حتقيق  �ل�سيخ �أحمد عزو عناية , د�ر �لكتاب �لعربي , بريوت 
, �لطبعة �الأولى 1419هـ / 1999م .
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ذلك . فقد تكون �لدر�ما �سببًا مبا�سرً� وموؤثرً� يف تغيري �لو�قع من خالل تعليم �لنا�ض بال�سورة �لتلفزيونية 
�الأكرث �أثرً� من �لقر�ءة و�الأ�سرع و�سواًل و�إقناعًا .

�الأمر �لر�بع : هذه م�سائل حادثة متغرية و�لتاأبيد �أو �الإيحاء باأن �ملف�سدة يف متثيل �ل�سحابة ال تقع 
�إال غالبة يجب �أن يقيد باأن هذ� �لتمثيل على هذ� �لنحو يف هذ� �ملكان , وبذلك �ملمثل , وبتلك �لطريقة يف 

�الإنتاج هي �ل�سبب يف غلبة �ملف�سدة  لكي ُيفهم �أن �لتمثيل على نحو مغاير �سحيح . 
 , �لكيفية حمرم  بهذه  �لنحو  هذ�  على  �حلالة  �لتمثيل يف هذه  �إن  يقال:  �أن  �أ�سوليًا  في�سح   , وعليه 
يجيز  �لذي  �ملخالف  �لت�سنيع على  �أو  و�لكلي  �ملوؤبد  للتحرمي  �ملفيدة  �لتحرمي  ُتطلق عبار�ت  �أن  ي�سح  وال 

بال�شروط وال�شوابط ، بل ميكن القول باأنه حترمٌي ظريفٌّ يزول بزوال ظرفه .  
�أما �ملفا�سد �ملحتملة فيمكن ح�سرها يف �لتال : 

�إما يف �ملمثل ) �سيء �ل�سمعة , �سيء �الأخالق ( �لذي يقوم بدور �سحابي جليل , ف�سوء �سمعة �ملمثل 
توؤدي لالإ�ساءة ل�سمعة �ل�سحابي وهي مف�سدة متفهمة معقولة �ملعنى .  �أو يف طريقة �أد�ء »�لدور �لتمثيلي 
» باملبالغة يف طريقة �لكالم و�لتفا�سح , فتكون �سببًا يف �نتقا�ض قدر �ل�سحابي ومكانته . وقد يفتح ذلك 
باب �ل�سخرية �أو �ال�ستهز�ء . �أو يف م�ساحبة �مل�سل�سل ملوؤثر�ت خارجة عن �لن�ض . فتكون �سببًا يف �إظهار 

�ل�سحابي على غري �ل�سورة �لتي كان عليها . 
وهي بال ريب �أو �سك علل موؤثرة يف �ملنع و�لتحرمي . فاإذ� �جتمعت هذه �ملفا�سد �أو و�حدة منها فاملنع 

�رتبط ب�سبب موؤثر وحمدد .
�أما ما يتعلق بانطباع �سورة ذهنية عن �ل�سحابي بال�سورة �لتي ير�ها �أمامه .فهذه �ل�سورة �لذهنية 
�أو  �ل�سحابي فقط قد تنطبع يف ذهنه  ولي�ض  �ل�سالم  �لنبي عليه  قد حتدث بدون متثيل. فقارئ �سفات 
يتخيل �سورة رجل تقارب �سورة �لنبي عليه �ل�سالم . وكلما ر�آه تذكر �ل�سفات �لتي قر�أها عن �لنبي عليه 

�ل�سالم �أو عن �ل�سحابي �جلليل.  
�ل�سنف �لثاين من �ملحرمني : وهوؤالء ل يكتفو� بذكر �ملفا�سد �ملحتملة �أو فتح �لباب ملفا�سد حمتملة  , 

�إنا �أ�سافو� �إلى �ملفا�سد  : �الإجماع على �لتحرمي . 
وُيَردُّ على هذ� باأمرين : 

�الأول : �إنَّ �ملالحظ �أن هذ� �لفريق يعتمد يف �الإجماع على �الأ�سباب �لتي ذكرها �لفريق �الأول . و�الأ�سباب 
�لتي ذكرها �لفريق �الأول مفا�سد حمتملة ميكن تالفيها . وميكن حتقيق �مل�سلحة باالإتيان مبمثل بارع يف 

�لتمثيل جذ�ب �ملظهر قوي �لباأ�ض ح�سن �ل�سمعة حتت �إ�سر�ف علمي دقيق .
�الأمر �لثاين : �إنَّ �التفاق و�الإجماع يف حكم متثيل �ل�سحابة قد خالف فيها بع�ض �لفقهاء , وال ميكن 
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�لقول بعدم �العتد�د بر�أيهم , حتى على فر�ض �أنهم �أقلُّ فقهًا عمن �أفتى بالتحرمي . 
ُيقا�ض  فال   , �ل�سحابة  كبار  بع�ض  خ�سو�سية  ب�سبب  �لتحرمي  جعل   : ِمنَي  �ملَُحرِّ من  �لثالث  �ل�سنف 
عليهم غريهم ؛ ل�سو�سيتهم , ول يجعل علة حترمي متثيل �ل�سحابة الأن متثيلهم يفتح باب �ل�سخرية �أو 

�ال�ستهز�ء فقط . فقد ن�ستطيع تاليف جميع �ملفا�سد مبمثل ح�سن �ل�سرية وبدر�ما جادة  .
وُيَردُّ على هذ� �لفريق : ِباأَنَّ �ل�سو�سية حتتاج لدليٍل خا�ض ؛ فهي ��ستثناء من عموم ؛ فالتخ�سي�ض 

�ضٍ ) ٨٨ ( . ال بد له من َم�سِّ

و�لنتيجة

�ل�سحابة  �إجالل  على  تُدلُّ  �لتي  �ل�سرعية  �الأدلة  عموم  �إلى  ��ستندو�  �أ�سنافهم  مبختلف  �ملانعني  �إن 
وتوقريهم و�ملكانة �ل�سامية لهم ر�سو�ن �هلل عليهم , و�أنَّ متثيَل �ل�سحابة فيه �لكثري من �ملفا�سد �لتي ال 
َم �ملفا�سد �ملحتملة ِب�َسدِّ �لذريعة . و�لفريق �لثاين  تتنا�سب مع هذ� �الإجالل و�لتقدير , و�لفريق �الأول دعَّ
ط بني �لفريقني فجعل  ي�سيف �الإجماع كي يغلق �لباب على �حتمال وجود م�سالح . و�لفريق �لثالث تو�سَّ

خ�سو�سية �لتحرمي لكبار �ل�سحابة دون غريهم . 
هذا هو حتليل اأدلة املانعني . ول يوجد الكثري عن اأدلة املجيزين ؛ لأنهم ربطوا اجلواز بتحقق ال�شروط 

و�نتفاء �ملو�نع . 

الراجح يف نظري

وبعد هذه �ملو�زنة , فاإنَّ �لر�جح �لعمليَّ يف نظري وما يطمئنُّ �إليه قلبي , يختلف يف �أر�ض و�قعنا   
ا قد تك�سف عنه �الأرحاُم �لقادمة . �ملعا�سر عمَّ

من  لنا  يعر�سونه  وما  �ل�سيئة  و�ملمثلني  �لفنانني  و�سلوك  �أخالق  من  نر�ه  وما  �ملعا�سر  فو�قعنا   
اختالط املمثلني باملمثالت ، واإظهار املمثالت عاريات بدعوى انتحال �شخ�شية من ن�شاء اأهل اجلاهلية اأو 
�مر�أٍة عاهَرٍة قبل �أن تتوب وت�سبح من �أولياء �هلل ؛ كما �سوهد يف فيلم ر�بعة �لعدوية مثاًل , وغريه �لكثري 
ُح �الأخذ بالر�أي �الأول �لقائل بتحرمي متثيل �سخ�سيات �ل�سحابة  و�لكثري مما ُذِكَر تف�سيله �سابًقا  , ُيَرجِّ
�سعود  بن  �الإمام حممد  ن�سر جامعة   , �لعلو�ين  فيا�ض  : طه جابر  , حتقيق  للر�زي   , �الأ�سول  �ملح�سول يف علم   )٨٨(
�الإ�سالمية , �لريا�ض , �لطبعة �الأولى , 1400هـ - جملة �لع�سر يف 9-7-2012 , م�ساركة للباحث حممد �لعبد �لكرمي 

.
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على �الإطالق دون تفرقٍة بني �سحابيٍّ و�آخر .
و�أًما �ملجيزون يف �لقول �لثاين عمومًا ويف �لقول �لثالث لبع�ٍض من �ل�سحابِة دون بع�ٍض , فهم قد   
و�شعوا �شروًطا لهذا اجلواز ، وهذه ال�شروط غري متحققة اإطالًقا يف عامَلِ الفنانني واملمثلني اليوم . َفُهْم 

َكَمن ا�شرتط يف الِقْرِد اأن يكون غزاًل، اأو يف الفاأِر اأن يكون َجَماًل  ، اأو يدخَل اجَلَمُل يف �َشمِّ اخلياِط .
عْر�ٌض   فيه  وتَّ   , غريها  �أو  تعليمية  �َسٍة  موؤ�سَّ �أو  مدر�سٍة  يف  حفٌل  مثاًل  هناك  كان  �إذ�  �إالَّ  �للهمَّ   
م�سرحيٌّ  كان جنومه من �لطالب �أو �ملدر�سني �أو غريهم  �مل�سهود لهم بال�سالح و�لتقوى من خارج نطاق 

املمثلني يف عامَلِ اليوم ،  مع توفر باقي ال�شروط .
ِعي باأّنَه لي�ض ِمَن �نتقا�سهم �أن ميثل �أدو�رهم من ال يقارب مكانتهم يف �لدين و�لتقوى كما  ا َمْن َيدَّ و�أمَّ
ال ينق�ض �لقر�آن �أن يتلوه فا�سق , بل رمبا خ�سعت �لقلوب حل�سن تالوته , وكان له �أجر تالوته �إذ� �أخل�ض 
يرتك  ال  ذلك  و�أنَّ   , �لنية  و�أخل�ض  �أد�ءه  �أح�سن  �إذ�   , �ل�ساحلني  دور  يكون حال متثيله  فكذلك   , �لنية 

�نطباًعا �سيًئا عن �ل�سحابي  ) ٨9 ( .
ال  فهو   , �لعو�م  من  وبع�ٍض  و�لعلماء  �حلكماء  من  �مل�ساهدين  عند  ��ستقام  �إِن  هذ�  �إنَّ   : عليه  دُّ  فالرَّ

ي�ستقيم عند �لغالب �الأعم من عامة �لنا�ض , وخا�سة �الأطفال و�لكثري من �لعو�م  .
َتِلُد لنا جياًل جديًد� من  �أهل �ملروءة و�ل�سالح ميتهنون �لفنَّ و�لتمثيل  ا �الأرحاُم �لقادمُة , فقد  و�أمَّ
ُلون �إال �لرجال من �ل�سحابة , وكانت هناَك  قو�نني �سارمة  ًة �إذ� كانو� فقط من �لرجال ال ميثِّ , وخا�سَّ
لهذه �ملهنة , تتو�فق مع �ملقا�سد �لعامة للت�سريع , لي�ض فيها ما ُيَناِفيَها , �أو يتنافى مع �الأخالق و�الآد�ب 
َح �لقوُل �لثاين �أو �لقول �لثالث , و�إن كان �لقوُل �لثاين حيَنِئٍذ �أقرب لل�سو�ب ؛  �لعامة . َفُهنا ميكن �أن ُيَرجَّ
يَز  �إذ لي�ض من �للياقِة يف �لتعامل مع �ل�سحابِة ر�سو�ُن �هلل عليهم �أن ننع متثيَل �سخ�سياِت �لبع�ض , وجُنِ
متثيل �سخ�سية بالٍل �حلب�سي �أو �سلمان �لفار�سي �أو �سهيب �لرومي �أو معاذ بن جبٍل �أو غريهم ؛ �إِْذ �أنه 
َمَع كلِّ توقرينا ملكانة �للفاء �لر��سدين و�لع�سرة �ملب�سرين و�آل بيت �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم , �إالَّ �أنَّهم 

م�سرتكون جميعًا يف ف�سل �ل�سحبة ولهم جميًعا ُكلَّ �لتقدير و�الإجالل , ر�سي �هلل عنهم �أجمعني .

)٨9( بحث للدكتور:حات �لعوين �ل�سريف يف �سحيفة �سوء �الإلكرتونية �ل�سادرة يف 7-11-2012م .



1722PB

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة دور فقه املوازنات في متثيل الصحابة في وسائل اإلعالم



1723

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

جهود العلماء المتقدمين 
في الموازنة بين المصالح

ًالضرورية الخمس
أبو حامد الغزالي نموذجا

مد عبدو د. محَ

�أ�ستاذ باحث 

�جلامعة �لعربية �لأملانية للعلوم و�لتكنولوجيا/ كلونيا
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مقدمة

اأما بعد حمد اهلل الذي هو فاحتة كل كتاب ، وال�صالة على نبينا حممد وعلى 
اآله و�صحبه ، التي هي خامتة كل خطاب ؛ فاإن فقه املوازنات مقام رفيع مكني ، لي�س 
يدركه كل من دب ودرج ، اأو فكر واأدلج ؛ فاإن جناب احلق َجّل اأن يكون �صريعة لكل 
وارد ، اأو اأن يطلع عليه اإال واحد بعد واحد . واإمنا يوؤهل لهذا الفن من برز يف العلوم 
باأ�صرها ، وا�صتبد بالفنون والفهوم كلها ؛ اإذ هو الذي يرفع قناع االإجمال عن جمال 
املوازنات  اأن فقه  . وال نتمارى يف  ، وي�صتك�صف االأغطية عن وجه كمالها  ال�صريعة 
َيْقُدم هذه العلوم وي�صبقها؛ فاإنه قبلة املجتهدين ، واآلة تع�صم النظار مراعاُتها من 

اأن ي�صلوا يف طريقهم ، ويعرثوا بف�صلها على جهة مطلوبهم .

وقد اأدرك �صلفنا االأخيار اأن اخلو�س يف هذا الفن مهم ، واأن تركه يف ال�صرع 
خطب مدلهم ، فعظموا من �صاأنه ما اأذن اهلل من تعظيمه ، واحتفلوا به ما �صاء اهلل 
من االحتفال . وياأتي يف مقدمة هوؤالء اأبو حامد الغزايل ، فاإنه اأماط اللثام عن هذا 
الفن وبينه غاية البيان ، وجاء فيه مبا يجنب غريه من الوقوع يف اخلطاأ والنجاة من 

املزالق واملتالف .
ال�صرورية  امل�صالح  ترتيب  م�صاألة  بيانها  يف  ا�صتظهر  التي  امل�صائل  ومن 
اخلم�س واملوازنة بينها ، و�شوف يتولى هذا البحث بالق�شد االأول ك�شف الغطاء عن 

جهود اأبي حامد يف هذا املجال، ولرن�صم لذلك مبحثني : 
املبحث االأول: يف التنبيه على اأغالط وقع فيها بع�س الباحثني .

واملوازنة  اخلم�س  ال�شرورية  للم�شالح  الغزايل  ترتيب  يف  الثاين:  املبحث 
بينها

جهود العلماء املتقدمني في املوازنة بني املصالح الضرورية اخلمس
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�ملبحث �لأول: يف �لتنبيه على �أغالط وقع فيها بع�ض 
�لباحثني

اختلفت م�صالك العلماء يف ترتيب ال�صروريات اخلم�س، وا�صتهر من بينها 
م�صلكان اثنان: 

اأحدهما: لالإمام الغزايل وهو: الدين ، النف�س ، العقل ، الن�شل ، املال . كذا 
ذكره يف »امل�صت�صفى« من غري ت�صريح بالرتتيب ) 1 (.

والثاين: لالإمام االآمدي ور�شمه : الدين ، ثم النف�س ، ثم الن�شل ، ثم العقل ، 
ثم املال. وهذا قد �صرح بالرتتيب ت�صريحا ) 2 ( .

الباحثني.  بع�س  قبل  من  والقبول  باالهتمام  االآمدي  ترتيب  حظي  ولقد 
اأقوال االأ�صوليني تتعلق مب�صاألة الرتتيب ، قال يف  فبعدما حكى اأحدهم طائفة من 
اأثر ذلك : »من خالل �صرد هذه االآراء يتبني اأن االأ�صوليني منهم من �صلك يف ترتيب 
ال�شروريات اخلم�س م�شلك الغزايل، ومنهم من �شلك م�شلك االآمدي، ومنهم من 
مل يلتزم مب�شلك معني. )قال( وم�شلك الغزايل واالآمدي يتفقان يف مرتبتي الدين 
والنف�س، واملرتبة االأخرية التي هي املال. ويختلفان يف مرتبة الن�صل والعقل...« ) 3 (.
ذا �صحيح ال غبار عليه . لكن الذي لي�س ب�صحيح ؛ هو ما قاله بعد ذلك ؛ 
فاإنه قال: »اإال اأن ترتيب االآمدي مرجح على ترتيب الغزايل، نظرا لدفاعه عن هذا 

الرتتيب املذكور«) 4 (.
فهذا غلط منه؛ الأن احلجة التي اعتمد عليها يف الرتجيح، وهي اأن االآمدي 
لي�شت ب�شيء. ولو راح كل واحد  الغزايل،  قد دافع عن ترتيبه، وهذا ما مل  يفعله 
يتخذ مثل هذا الكالم معيارا للرتجيح ، جلاز اأن يرجح كثري من الباطل على ما هو 
حم�س احلق، الأن اأ�صحاب الباطل قد دافعوا عن �صبهاتهم واأباطيلهم ، واأهل احلق 

( امل�صت�صفى: 1/ 287.  1
( االإحكام : 4/ 380.  2

( مقال للجياليل املريني بعنوان: » القواعد االأ�شولية عند االإمام ال�شاطبي من خالل كتابه املوافقات«، من�شور   3
مبجلة دار احلديث احل�شنية العدد 10-1413، �س:  127.

( املرجع ال�صابق:  127.  4
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مل يفعلوا ذلك .
ثم اأقول لهذا القائل: من اأين علمت اأن االإمام الغزايل قد رتب ال�شروريات 
اأين  اخلم�س يف »امل�صت�صفى« ؟، »قل هاتوا برهانكم اإن كنتم �صادقني« ) 5 (. ومن 
عرفت اأن اأبا حامد مل يدافع عن ترتيبه ؟ اأالأنك ا�شتقريت م�شنفاته فلم جتد فيها 
ذلك ! اأم الأنك اعتمدت فقط على ما ورد يف  »امل�صت�صفى«، ولي�س فيه اإ�صارة اإلى 

تعليل ذلك الرتتيب والدفاع عنه!
فهذا مثال ما يخطئ فيه الباحثون. 

اأنه حينما اعتقد البع�س باأف�شلية ترتيب الغزايل  وهناك مثال اآخر ؛ وهو 
؛ فاإنهم اأي�شًا مل يحاولوا، بل مل ي�شتطيعوا تقدمي اأي دليل على اأن االإمام الغزايل 
يرتب ال�صروريات اخلم�س. وعلى العك�س، فقد �صرحوا –على غرار ذلك القائل– 
باأن االإمام الغزايل مل يدافع عن ترتيبه ومل يعلله ) 6 ( ، واأنه يظهر من كالمه يف 

»امل�صت�صفى« عدم االعتناء وااللتفات اإلى ذلك الرتتيب ) 7 ( .
اأن ينظر  اأخافه،  اأخوف ما  فهذه ظنون واأوهام تتجافى عن احلقيقة، واإن 
املبتدئ يف مقاالتهم فيح�شل له ظن باأن ما ذكروه هو احلق املبني. والعامل الفطن، 
العلم  يوافق مقررات  اإال ما  يقبل منها  االأمور على وجوهها وميح�صها، فال  يقلب 

ال�صحيح، وق�صايا العقل ال�صليم.
تقرير  من  املعار�شة  �شليمًا عن  �شديدًا  اأراه  ما  بذكر  اال�شتغال  قبل  بد  وال 

ثالثة اأمور:
اأولها: اإن هذه امل�صاألة ؛ التي تعترب من اأ�ص�س نظرية املقا�صد ، ال تثبت مبجرد 

االحتمال، ما مل تربهن بالرباهني اليقينة .
يف  اخلم�س  ال�شروريات  رتب  قد  الغزايل  االإمام  باأن  القول  اإن   : ثانيها 
يف  األبتة  بالرتتيب  ي�شرح  مل  كونه  مع  حامد  اأبا  الأن  له؛  حا�شل  ال  »امل�شت�شفى« 
فما   ، املر�صلة  بامل�صلحة  يتعلق  اآخر  اأمر  تقرير  يروم  كان  فاإنه  ؛  املذكور  م�صنفه 
الذي �صيجربه على اخلو�س يف م�صاألة لي�صت من �صميم ما كان ينوي اإثباته وتقريره 

( �صورة البقرة:  111.  5
( الغزايل واأثره يف الفكر االأ�شويل ملحمد عوام: 251 ، ر�شالة جامعية مرقونة بكلية االآداب بالرباط .  6

7  ( طرق اإثبات املقا�شد ال�شرعية لفريد �شكري : ر�شالة جامعية مرقونة بكلية االآداب بالرباط .
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، والتعر�س لها مبا �صرفه عما ر�صمه منذ البداية ، وهو تقنني اال�صت�صالح وتقعيده 
. فاإذن؛ مل تكن م�شاألة الرتتيب لت�شغل بال الغزايل .

ثالثها: اإن هوؤالء ؛ حني متابعتهم لهذه امل�صاألة ، اإمنا ي�صتندون يف تقريرها 
فقط اإلى كتاب »امل�شت�شفى«، يف حني اأنهم اأغفلوا �شائر م�شنفات الغزايل االأخرى 
، ومن هاهنا خطوؤهم ، وقد تقدم ؛ وال باأ�س اأن اأعيد ، تب�شرة وذكرى ؛ باأن الغالب 
االأكرثي من م�شنفات الغزايل ، يف�شر بع�شها بع�شًا ، ويكمل بع�شها بع�شًا ، فاإذا 
راأيت تق�شريًا يف كتاب يف اأمر من االأمور، فالأن حجة االإ�شالم قد قتله بحثًا يف كتاب 

اآخر، وكثريًا ما يحيل على ا�شم الكتاب، لريجع اإليه من اأراد ا�شتظهارًا .
اأبا حامد  وفيما يخ�س هذا املقام؛ مقام ترتيب ال�صروريات اخلم�س؛ فاإن 
قد  فاإنه  »امل�شت�شفى«؛  بعيد يف  وال من  قريب  ال من  بالرتتيب  ي�شرح  كان مل  واإن 

تناول ذلك يف »اإحياء علوم الدين« مف�شاًل موؤ�شاًل .



1728

�ملبحث �لثاين: يف ترتيب �لغز�يل للم�ضالح �ل�ضرورية 
�خلم�س و�ملو�زنة بينها

عند  الرتتيب  لتقرير  هو  املبحث  وهذا  ؛  الثاين  املبحث  اإلى  االآن  اأرتقي 
الغزايل ، واملفا�شلة بني امل�شالح الكلية اخلم�شة ، والداللة عليه.

يرتب  الغزايل  االإمام  اأن  على  القاطعة  االأدلة  من   : الثقة  وباهلل  فاأقول 
�شمن  املوجود  الن�س  وتاأخري  تقدمي  موازنة  بينها  ويوازن   ، اخلم�س  ال�شروريات 
كتاب التوبة من كتب »االإحياء«. وهو ن�س طويل ، وقد حاولت اأن اأخت�شره اخت�شارًا 
، واأن اأجتبي من بني قواعده اأهمها ، واأن اأ�صطفي من بني حكمه اأْفيدها . ولكن ال 
اإذ يوجد حتت كل �صطر منه ، بل حتت كل كلمة ، فوائد لطيفة  ؛  اإلى ذلك  �صبيل 
تنظر  اأن  هو  املق�صود  فاإن  واأي�صا  الكتب،  يف  ت�صطر  قلما  احلكمة  من  ولطائف   ،

بنف�صك ، فلي�س اخلرب كالعيان .
اأبو حامد ر�شي اهلل عنه، يف الكالم على ال�شغائر والكبائر ما ن�شه  قال 
وهو املتعلق باملو�شوع: »لنا �شبيل كلي ميكننا اأن نعرف به اأجنا�س الكبائر واأنواعها 
الكبائر،  اأكرب  اأي�شا  ونعرف   ، والتقريب  بالظن  فنعرفها  اأعيانها  واأما  بالتحقيق، 
فاأما اأ�شغر ال�شغائر فال �شبيل اإلى معرفته . وبيانه ؛ اأنا نعلم ب�شواهد ال�شرع واأنوار 
الب�شائر جميعًا اأن مق�شود ال�شرائع كلها؛ �شياق اخللق اإلى جوار اهلل تعالى و�شعادة 
وكتبه  �صفاته  ومعرفة  تعالى  اهلل  اإال مبعرفة  ذلك  اإلى  لهم  و�صول  ال  واأنه   ، لقائه 
ور�صله ، واإليه االإ�صارة بقوله تعالى: )وما خلقت اجلن واالإن�س اإال ليعبدون( )  8 ( ، اأي 
ليكونوا عبيدًا يل. وال يكون العبد عبدًا ما مل يعرف ربه بالربوبية ونف�شه بالعبودية ، 
وال بد اأن يعرف نف�شه وربه ، فهذا هو املق�شود االأق�شى ببعثة االأنبياء ، ولكن ال يتم 
هذا اإال يف احلياة الدنيا، وهو املعني بقوله عليه ال�شالم: )الدنيا مزرعة االآخرة( 
واملتعلق   . اإليه  و�شيلة  الأنه  للدين  تابعًا  مق�شودًا  اأي�شًا  الدنيا  حفظ  ف�شار   ،  )  9   (

( �صورة  الذاريات: 56   8
( قال احلافظ العراقي: »حديث »الدنيا مزرعة  االآخرة« مل اأجده بهذا اللفظ مرفوعًا ». كتاب »املغني عن حمل   9

االأ�صفار« بذيل »االإحياء« : 26/4
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من الدنيا باالآخرة �صيئان : النفو�س واالأموال، فكل ما ي�صد باب معرفة اهلل تعالى 
فهو من اأكرب الكبائر، ويليه ما ي�صد باب حياة النفو�س، ويليه باب ما ي�صد املعاي�س 
التي بها حياة النا�س، فهذه ثالث مراتب؛ فحفظ املعرفة على القلوب، واحلياة على 
االأبدان، واالأموال على االأ�صخا�س؛ �صروري يف مق�صود ال�صرائع كلها، وهذه ثالثة 
اأمور ال يت�شور اأن تختلف فيها امللل، فال يجوز اأن اهلل تعالى يبعث نبيًا يريد ببعثه 
اإ�صالح اخللق يف دينهم ودنياهم ثم ياأمرهم مبا مينعهم عن معرفته ومعرفة ر�صله، 
اأو ياأمرهم باإهالك النفو�س واإهالك االأموال، فح�شل من هذا اأن الكبائر على ثالث 

مراتب:

�لأولى: ما مينع من معرفة اهلل تعالى ومعرفة ر�صله وهو الكفر، فال كبرية 

اإليه هو  املقربة  والو�صيلة  العبد هو اجلهل،  اإذ احلجاب بني اهلل وبني  الكفر؛  فوق 
العلم واملعرفة، وقربه بقدر معرفته، وبعده بقدر جهله ، ويتلو اجلهل الذي ي�صمى 
فمن  اجلهل،  عني  اأي�صًا  هذا  فاإن  رحمته،  من  والقنوط  اهلل  مكر  من  االأمن  كفرًا 
عرف اهلل مل يت�صور اأن يكون اآمنًا وال اأن يكون اآي�صًا. ويتلو هذه الرتبة: البدع كلها 
اأ�صد من بع�س، وتفاوتها على ح�صب  واأفعاله، وبع�صها  املتعلقة بذات اهلل �صبحانه 
تفاوت اجلهل بها، وعلى ح�صب تعلقها بذات اهلل �صبحانه باأفعاله و�صرائعه، وباأوامره 
ونواهيه ، ومراتب ذلك ال تنح�صر ، وهي تنق�صم اإلى ما يعلم اأنها داخلة حتت ذكر 
الكبائر املذكورة يف القراآن. واإلى ما يعلم اأنه ال يدخل، واإلى ما ي�صك فيه، وطلب دفع 

ال�صك يف الق�صم املتو�صط طمع يف غري مطمع.

وحت�صل   ، احلياة  تدوم  وحفظها  ببقائها  اإذ  النفو�س؛  �لثانية:  �ملرتبة 

، واإن كان دون الكفر؛ الأن ذلك  املعرفة باهلل ، فقتل النف�س ال حمالة من الكبائر 
اإال  تراد  ال  الدنيا  اإذ حياة  ؛  املق�صود  و�صيلة  ي�صدم  وهذا   ، املق�صود  ي�صدم عني 
لالآخرة ، والتو�صل اإليها مبعرفة اهلل تعالى، ويتلو هذه الكبرية قطع االأطراف وكل 
ما يف�صي اإلى الهالك حتى ال�صرب ، وبع�صها اأكرب من بع�س، ويقع يف هذه الرتبة 
حترمي الزنا واللواط ؛ الأنه لو اجتمع النا�س على االكتفاء بالذكور يف ق�صاء ال�صهوات 

انقطع الن�صل ، ودفع املوجود قريب من قطع الوجود.
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واأما الزنا فاإنه ال يفوت اأ�صل الوجود ، ولكن ي�صو�س االأن�صاب ويبطل التوارث 
والتنا�صر، وجملة من االأمور التي ال ينتظم العي�س اإال بها، بل كيف يتم النظام مع 
بها  باإناث يخت�س  منها  الفحل  يتميز  مل  ما  البهائم  اأمور  ينتظم  وال  الزنا،  اإباحة 
عن �صائر الفحول ، ولذلك ال يت�صور اأن يكون الزنا مباحًا يف اأ�صل �صرع ق�صد به 
االإ�صالح، وينبغي اأن يكون الزنا يف الرتبة دون القتل؛ الأنه لي�س يفوت دوام الوجود 
وال مينع اأ�صله ، ولكنه يفوت متييز االأن�صاب، ويحرك من االأ�صباب ما يكاد يف�صي 
اإلى التقاتل، وينبغي اأن يكون اأ�صد من اللواط؛ الأن ال�صهوة داعية اإليه من اجلانبني، 

فيكرث وقوعه ويعظم اأثر ال�صرر بكرثته.

النا�س  ت�صلط  يجوز  فال  اخللق.  معاي�س  فاإنها  االأموال؛  �لثالثة:  �ملرتبة 

على تناولها كيف �صاءوا، حتى باال�صتيالء وال�صرقة وغريهما، بل ينبغي اأن حتفظ 
لتبقى ببقائها النفو�س، اإال اأن االأموال اإذا اأخذت اأمكن ا�صرتدادها، واإن اأكلت اأمكن 
تغرميها، فلي�س يعظم االأمر فيها، نعم؛ اإذا جرى تناولها بطريق يع�صر التدارك له 

فينبغي اأن يكون ذلك من الكبائر، وذلك باأربع طرق:
اأحدها: اخلفية ، وهي ال�صرقة ؛ فاإنه اإذا مل يطلع عليه غالبا كيف يتدارك؟  

الثاين: اأكل مال اليتيم ، وهذا اأي�صا من اخلفية .  
الثالث: تفويتها ب�صهادة الزور .  

الرابع: اأخذ الوديعة وغريها باليمني الغمو�س ، فاإن هذه طريق ال ميكن فيها   
التدارك ، وال يجوز اأن تختلف ال�صرائع يف حترميها اأ�صاًل ، وبع�صها اأ�صد من بع�س 
، وكلها دون الرتبة الثانية املتعلقة بالنفو�س . وهذه االأربعة جديرة باأن تكون مرادة 
بالكبائر ؛ واإن مل يوجب ال�صرع احلد يف بع�صها ، ولكن اأكرث الوعيد عليها وعظم يف 

م�صالح الدنيا تاأثريها .
واأما اأكل الربا ؛ فلي�س اإال اأكل مال الغري بالرتا�صي مع االإخالل ب�شرط و�صعه 
ال�صرع ، وال يبعد اأن تختلف ال�صرائع يف مثله ، واإذا مل يجعل الغ�شب الذي هو اأكل 
مال الغري بغري ر�صاه، وبغري ر�صا ال�صرع من الكبائر ، فاأكل الربا اأكل بر�صا املالك ، 
ولكن دون ر�صا ال�صرع ، واإن عظم ال�صرع الزنا بالزجر عنه ، فقد عظم اأي�صًا الظلم 
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بالغ�شب وغريه، وعظم اخليانة ، وامل�صري اإلى اأن اأكل دانق باخليانة اأو الغ�شب من  
الكبائر فيه نظر ، وذلك واقع يف مظنة ال�صك، واأكرث ميل الظن اإلى اأنه غري داخل 
حتت الكبائر ، بل ينبغي اأن تخت�س الكبرية مبا ال يجوز اختالف ال�صرع فيه ليكون 

�صروريًا يف الدين .
اأما ال�صرب ملا يزيل العقل فهو جدير باأن يكون من الكبائر ، وقد دل عليه 
ت�صديدات ال�صرع وطريق النظر اأي�صًا ؛ الأن العقل حمظوظ كما اأن النف�س حمظوظة، 
ولكن هذا ال يجري   ، الكبائر  العقل من  فاإزالة   ، العقل  النف�س دون  بل ال خري يف 
يف قطرة من اخلمر ، فال �صك يف اأنه لو �صرب ماء فيه قطرة من اخلمر ، مل يكن 
ذلك كبرية ، واإمنا هو �صرب ماء جن�س ، والقطرة وحدها يف حمل ال�صك ، واإيجاب 
بال�صرع، ولي�س يف  الكبائر  ، فيعد ذلك من  اأمره  ال�صرع احلد به يدل على تعظيم 
قوة الب�صرية الوقوف على جميع اأ�صرار ال�صرع ، فاإن ثبت اإجماع يف اأنه كبرية وجب 
اإال تناول االأعرا�س ،  القذف فلي�س فيه  االتباع ، وما ال فللتوقف فيه جمال . واأما 
بالقذف  التناول  واأعظمها   ، مراتب  ولتناولها  الرتبة،  يف  االأموال  دون  واالأعرا�س 
باالإ�صافة اإلى فاح�صة الزنا ، وقد عظم ال�صرع اأمره ، واأظن ظنًا غالبا اأن ال�صحابة 
ال�صلوات  تكفره  ال  االعتبار  بهذا  فهو   ، كبرية  احلد  به  يجب  ما  كل  يعدون  كانوا 
اخلم�س ، وهو الذي نريده بالكبرية االآن ، ولكن من حيث اأنه يجوز اأن تختلف فيه 
ال�صرائع ، فالقيا�س مبجرده يدل على كربه وعظمته ؛ بل كان يجوز اأن يرد ال�صرع 
باأن العدل الواحد اإذا راأى اإن�صانًا يزين فله اأن ي�صهد، ويجلد امل�صهود عليه مبجرد 
�صهادته ، فاإن مل تقبل �صهادته فحده لي�س  �صروريًا يف م�صالح الدنيا ، واإن كان على 
اجلملة من امل�صالح الظاهرة الواقعة يف رتبة احلاجات ، فاإذن ؛ هذا اأي�صًا يلحق 
بالكبائر يف حق من عرف حكم ال�صرع ، فاأما من ظن اأن له اأن ي�صهد وحده ، اأو ظن 

اأنه ي�صاعده على �صهادة غريه فال ينبغي اأن يجعل يف حقه من الكبائر« )10( .
فهذا كالم الغزايل، نا�صع التعبري ، جم الفوائد ، عظيم العوائد ، تلوح منه 

للناظر اأ�شراط الرتتيب ، وتلمع من م�صامينه عالمات التقدمي والتاأخري .
وعالوة على ذلك ؛ فاإن هذا الن�س ، مبثابة �صوان ملقا�صد ال�صريعة ، وموئل 
اأ�صئلة كثرية، متنوعة ومرتابطة ، منها ما يتعلق باملق�صد االأ�صلي من و�صع  لفهم 

( كتاب التوبة من االإحياء: 26/4 فما بعدها.   10
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ال�صريعة ، ومنها ما يك�صف الغطاء عن عالقة هذا املق�صد مع غريه من املقا�صد 
البع�س من جهة  بع�صها  مع  املقا�صد  ، وعالقة هذه  ال�صرورية اخلم�صة من جهة 
اأخرى . كما اأنه الم�س مو�صوعات مهمة اأخرى ؛ ففي ثنايا اأفكاره اإ�صارة اإلى مو�صوع 

املقا�صد والو�صائل .
وعلى اجلملة ؛ فاإن هذا الن�س ، يعترب اأوفى ن�س يعالج فيه الغزايل بال�صرح 

والتو�صيح املقا�صد ال�صرورية وامل�صالح ال�صرعية .
واأما االآن؛ فالنظر يف م�صاألة الرتتيب ، واحلديث عنها من طريقني ، اأحدهما 

جملي ، واالآخر تف�صيلي .
 ، واحدة  رابطة  ؛ جتمعها  ال�صرورية اخلم�صة  املقا�صد  فاإن    : اأما اجلملي 
وهذا  اأجل حتقيقه،  من  مت�صافرة  اأغرا�صها  فتكون  واحد،  مق�صد  �صملها  وينظم 

املق�صد هو العبودية هلل تعالى.
فالدين ، املتمثل يف معرفة اهلل تعالى وكتبه ور�صله ، هو املبلغ لدرجة العبودية 

، و�صبب لنيل ال�صعادة االأبدية بالنزول جوار رب العزة والنظر اإلى وجهه الكرمي .
والنف�س توؤيد ق�صد الدين ، وتع�صد غر�صه ، من حيث اإن دوام النف�س –ويف 

�صمنها العقل والن�صل–  �صبب يف دوام الدين .
واملال ميالئ النف�س ويعاونها على هذا املق�صد ال�صريف ، من حيث اإن توفر 

املال يفرغ النف�س للمعرفة واالن�شراف اإلى اإقامة �صعائر ال�صرع .
يف موا�صع من ت�صانيفه عبارات كثرية  –رحمه اهلل–  الغزايل  اأورد  ولقد 
ال�صروريات  واأن جميع   ، االأق�صى  املق�صد  تعالى هي  العبودية هلل  اأن  على  دلت   ،
التابع ، وهو  لغريه ، فهو املتبوع وما عداه  اخلم�س مرادة له ، وهو مراد لنف�صه ال 

ال�صيد الذي يتوجه اإليه وجوه االأتباع وقلوبهم ، فيحذون حذوه ، وينحون مق�صده .
ومن بني العبارات – عالوة على ما ورد يف كتاب التوبة من »االإحياء«– التي 
تو�صح تاآزر ال�صروريات اخلم�س وتعا�صدها وتالحمها حول مق�صد العبودية ، املبلغ 
اإلى اأق�صى مقام ال�صعادات ؛ ما جاء يف كتاب »معارج القد�س« حيث قال اأبو حامد: 
»الو�صول اإلى االآخرة بالعبادة، وال �صبيل اإلى العبادة اإال باحلياة الدنيوية ، وال �صبيل 
اإلى احلياة الدنيوية اإال بحفظ البدن، وال �صبيل اإلى حفظ البدن اإال باإعادة ما يتحلل 
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منه ، وال �صبيل اإلى اإعادة ما يتحلل منه اإال بتناول االأغذية » ) 11 ( .
اأن  واأ�صبابها  الدنيا  وخلق   ، اخللق  خلق  من  »املراد  اآخر:  مو�صع  يف  وقال 
ي�صتعني اخللق بهما على الو�صول اإلى اهلل تعالى ، وال و�صول اإليه اإال مبحبته واالأن�س 
به يف الدنيا ، والتجايف عن غرور الدنيا ، وال اأن�س به اإال بدوام الذكر ، وال حمبة 
اإال باملعرفة احلا�صلة بدوام الفكر ، وال ميكن الدوام على الذكر والفكر اإال بدوام 
البدن ، وال يبقى البدن اإال بالغذاء » اإلى اأن قال : » فكل ذلك الأجل البدن ، والبدن 
مطية النف�س ، والراجع اإلى اهلل تعالى هي النف�س املطمئنة بطول العبادة واملعرفة ، 
فلذلك قال تعالى: )وما خلقت اجلن واالإن�س اإال ليعبدون ما اأريد منهم من رزق(« 

االآية ) 12 (.
وبهذا االإي�صاح ؛ يظهر لك اأن املق�صود من ال�صروريات اخلم�س ؛ اأن ي�صتعني 
�صعادة  وينالوا   ، بالقرب منه  ويحظوا   ، الديان  امللك  اإلى  الو�صول  العباد على  بها 
هلل  العبودية  مق�صد  حتقيق  اأجل  من  ومت�صاعدة  متعاونة  جميعًا  واأنها   ، ح�صرته 

تعالى.
اهلل  اأن  هو  ؛  ال�شياق  هذا  يف  اإيرادها  ميكن  التي  اجلوهرية  الدقائق  ومن 
تعالى ملا اقت�صت حكمته �شوق عباده اإلى دار غري هذه الدار ، وتف�صل عليهم بنعمة 
 ، ال�صرعية  امل�صالح  من  وغريها   ، اخلم�صة  املقا�صد  يف  املتمثلة  واملركوب  الزاد 
فاإنه مل يرتكهم �صدى ، واإمنا بعث اإليهم من ير�صدهم اإلى كيفية قطع امل�صافة بني 
الدارين ، ويظهر لهم من مكنونات تلك املقا�صد ما كان خفيًا ، وت�صيريه وا�صحًا 

جليًا . وهوؤالء هم االأنبياء عليهم ال�صالم.
هذا من حيث احلديث عن ال�صروريات جملة .

اأما من حيث التف�صيل : فاإنه واإن كانت االأ�صول اخلم�صة متالحمة ومت�صافرة 
–كما يظهر من  اأنها  اإال   ، تزجي خدمة لذلك املق�صد ال�صريف  ، واأن كل �صرورة 
ن�س كتاب التوبة من »االإحياء«– لي�صت يف مرتبة واحدة، وال يف مقام واحد؛ واإمنا 

هي متفا�صلة ومتفاوتة تبعًا لقربها اأو بعدها من ذلك املق�صد االأ�صلي.
ومن القواعد التي �صاقها الغزايل يف كتاب اخلوف والرجاء من »االإحياء«، 

( معارج القد�س:  91.  11
( كتاب ال�صرب وال�صكر من االإحياء: 4/ 120، واالآية من �صورة الذاريات: 57-56 .  12



1734

اإلى  االإف�صاء  يف  غنائه  بقدر  ال�صيء  »ف�صيلة  قوله:  املعنى  هذا  عن  تك�صف  والتي 
�صعادة لقاء اهلل تعالى يف االآخرة؛ اإذ ال مق�صود �صوى ال�صعادة ، وال �صعادة للعبد اإال 
يف لقاء مواله والقرب منه ، فكل ما اأعان عليه فله ف�صيلة ، وف�صيلته بقدر غايته » 

.) 13  (

، وامل�صالح  ال�صرورية  املقا�صد  الك�صف عن ترجيح  �شادق يف  وهذا معيار 
ال�صرعية ، وتقرير منازلها ومقاماتها ، وترتيب رتبها .

ال�صروريات اخلم�س؟  من هذا املعيار–  –انطالقًا  اأبو حامد  فكيف يرتب 
وما اأدلة تقدم بع�صها على بع�س؟ وما وجه ذلك؟

بيان ذلك يف م�سائل:

�مل�ساألة �لأولى: �ملو�زنة بني �لدين وباقي �ل�سروريات

ال يخفى ما يف ن�س كتاب التوبة من »االإحياء« املب�شوط لفظه ، من الرباهني 
–وما  حفظ النف�س  حفظ الدين يقع يف املرتبة االأولى ، ثم يتلوه  القاطعة على اأن 

يدخل فيه من احلفاظ على الن�صل والعقل– ويتلو ذلك جميعًا حفظ املال .
اأما تقدم حفظ الدين على حفظ االأربعة، فاأمر ظاهر، واالأدلة عليه من ن�س 

كتاب التوبة ومن غريه من ت�صانيف اأبي حامد ال تدخل حتت ح�صر حا�صر.
الغزايل بعد ما �صرح باأن مق�صود  اأن االإمام  اأدلة ن�س كتاب التوبة؛  فمن 
ال�صرائع كلها هو �شياق اخللق اإلى جوار اهلل تعالى ، واأنه ال ميكن الو�صول اإلى هذا 
ما  قال عقيب ذلك  ور�صله؛  وكتبه  تعالى، ومعرفة �صفاته  اإال مبعرفة اهلل  املق�صد 
ن�صه : »ولكن ال يتم هذا –اأي معرفة اهلل ور�صله– اإال يف احلياة الدنيا... ف�صار 
باالآخرة  الدنيا  من  واملتعلق  اإليه.  و�صيلة  للدين  تابعًا  مق�صودًا  اأي�صًا  الدنيا  حفظ 

�صيئان: النفو�س واالأموال«)  14 ( .
حفظ  واأن   ، باالأ�صالة  مق�صود  الدين  حفظ  اأن  يف  �صريح  هذا  فكالمه 
ق�صد  تاآزران  و�صيلتان  املق�صدين  هذين  واأن   ، بالتبع  مق�صود  واالأموال  النفو�س 

( كتاب اخلوف والرجاء من االإحياء: 4/ 211.  13
( كتاب التوبة من االإحياء: 26/4- 27.  14
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الدين وتع�صدان غر�صه . وما كان كذلك فهو يف املقام االأعلى واملرتبة االأق�صى.
وانظر اأي�صًا كيف اأن اأبا حامد بالغ يف اإي�صاح جهة تقدم حفظ الدين على 
حفظ النف�س واملال بقوله: »فكل ما ي�صد باب معرفة اهلل تعالى فهو اأكرب الكبائر، 
ويليه ما ي�صد باب حياة النفو�س، ويليه باب ما ي�صد املعاي�س التي بها حياة النا�س« 

.) 15 (

ومل يكتف اأبو حامد بهذا حتى اأ�شاف اإليه كالمًا اآخر من نف�س ن�س كتاب 
التوبة املذكور ، يدل على تقدم حفظ الدين على حفظ النفو�س يف الرتبة واملنزلة. 
اإذ ببقائها وحفظها تدوم  ؛  فقال رحمه اهلل يقرر ذلك : »املرتبة الثانية: النفو�س 
احلياة وحت�صل املعرفة باهلل . فقتل النف�س ال حمالة من الكبائر واإن كان دون الكفر 
، الأن ذلك ي�صدم عني املق�صود ، وهذا ي�صدم و�صيلة املق�صود ؛ اإذ حياة الدنيا ال 

تراد اإال لالآخرة ، والتو�صل اإليها مبعرفة اهلل تعالى« ) 16 ( .
وحفظ   ، االأول  بالق�صد  مق�صود  الدين  حفظ  باأن  توكيد  الكالم  هذا  ويف 
؛ من كون  اآنفًا  به  ملا �صرحت  اأي�صًا  توكيد  وفيه   . الثاين  بالق�صد  النف�س مق�صود 
اإلى �صعادة لقاء  ال�صروريات اخلم�س متفاوتة ومتفا�صلة بقدر غنائها يف االإف�صاء 
اهلل تعالى ، والدين مبلغ هذا املقام ، فا�صتحق مبزيد رجحانه الت�صريف والتف�صيل 

على النف�س ، وعلى باقي ال�صروريات بطريق االأولى .
ومن اأدلة ترجيح حفظ الدين على حفظ النفو�س واالأموال، من غري ما ورد 
يف ن�س كتاب التوبة من »االإحياء« ، ما �صرح به اأبو حامد يف كتابه »�صفاء الغليل« من 
اأن الكفار لو وطئوا اأطراف بالد االإ�صالم ، يجب على كافة امل�صلمني اأن يطريوا اإليهم 
باأجنحة اجلد ، فاإذا دعاهم اإلى ذلك االإمام ، وجب عليهم االإجابة ، وفيه اإتعاب 
النفو�س واإنفاق املال ، ولي�س ذلك اإال حلماية الدين ، ورعاية م�صلحة امل�صلمني ) 17 ( .
من  الدنيا  حب  وذم  البخل  ذم  كتاب  يف  مقررة  تلفى  التي  القواعد  ومن 

»االإحياء«؛ اأن »�صيانة الدين اأهم من حفظ املال« ) 18 ( .

( كتاب التوبة من االإحياء: 4/ 27.  15
16  ( كتاب التوبة من االإحياء: 27/4 .

( �شفاء الغليل:  239.  17
( كتاب ذم البخل وذم حب الدنيا من »االإحياء«:3/ 335.  18
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والتي  ؛  اأي�صًا  الغليل«  »�صفاء  كتاب  من  ا�صتنباطها  ميكن  التي  االأدلة  ومن 
تك�صف عن معيار اآخر، يرجح ب�صببه حفظ الدين على باقي ال�صروريات ، ما اأقر 
به اأبو حامد يف معر�س كالمه على م�صاألة توظيف اخلراج على االأغنياء ، لرعاية 
اجلنود ، وحماية حوزة الدين وحت�صيل �صوكة االإ�صالم ، من اأن االإمام لو مل يفعل 
ذلك » تبدد اجلند ، وانحل النظام ، وبطلت �صوكة االإمام، و�صقطت اأبهة االإ�صالم 
، وتعر�س ديارنا لهجوم الكفار وا�صتيالئهم ، ولو ترك االأمر كذلك ، فال ينق�صي 
اإال قدر ي�صري وت�صري اأموال امل�صلمني طعمة للكفار ، واأج�صادهم دربة للرماح وهدفًا 
للنبال ، ويثور بني اخللق – من التغالب والتواثب – ما ت�صيع بها االأموال ، وتعطل 

معها النفو�س وتنتهك فيها احلرم« ) 19 ( .
قواعده  وانتظام   ، الدين  اأمر  نظام  حفظ  اأن  ؛  الكالم  واملق�صود من هذا 
لباقي  حماية   ، بي�صته  وحماية   ، اأمره  انتظام  ويف  عنه،  ال�صوال  بدفع  هو  اإمنا   ،

ال�صروريات. فهو العا�صم لها عن اأن تنحل دعائمها ، وتتخاذل قواها ، وال عك�س.
لذا وجب اأن يكون الدين اأولى بالرعاية واحلفظ ، فمن حفظه فهو ملا �صواه 

اأحفظ ، ومن �صيعه فهو ملا �صواه اأ�صيع .
»نظرية  كتابه   يف  وقرر   ، الري�شوين  الدكتور  اأ�صتاذي  نظر  هاهنا  ومن 
؛ الأن حفظه يعود  الدين يقدم ويجعل قمة امل�صالح  اأن »حفظ  والتغليب«  التقريب 
–بال�صرورة– على �صائر ال�صروريات بال�صيانة واحلفظ وال عك�س . فحفظ الدين 

حفظ لالأنف�س وحفظ لالأموال«)20(.
وبهذا يتبني لك اأن حفظ الدين –بنظر اأبي حامد– مق�صود بالق�صد االأول 

، واأنه ت�صتحقر باالإ�صافة اإليه النفو�س واالأموال اإذا تزاحما .
ويف القراآن الكرمي اآيات حمكمات هن اأم الكتاب ، توكد ذلك وتقرره .

يف  وذلك   .)21 ليعبدون«)  اإال  واالإن�س  اجلن  خلقلت  »وما  تعالى:  قوله  منها 
الداللة على اأن املق�صود من خلق العباد هو العبادة .

ومنها قوله تعالى يف �صرعية اجلهاد: »اإن اهلل ا�صرتى من املومنني اأنف�صهم 

19  ( �شفاء الغليل: 237 .
( �صورة الذاريات:  56.  20

21  ( نظرية التقريب والتغليب: 377 .
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واأموالهم باأن لهم اجلنة، يقاتلون يف �صبيل اهلل فيقتلون ويقتلون، وعدًا عليه حقًا يف 
التوراة واالإجنيل والفرقان«)  22 ( .

ومنها قوله �صبحانه: »اإمنا املومنون الذين اآمنوا باهلل ور�صوله ثم مل يرتابوا 
وجاهدوا باأموالهم واأنف�صهم يف �صبيل اهلل اأولئك هم ال�صادقون«)  23 (.

ومنها اأي�صًا قوله تعالى: »وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هلل« االآية) 
.) 24

وبذل   ، باأنف�صهم  بالت�صحية  املوؤمنني  اأمر  قد  اهلل  اأن  االآيات  بهذه  فبان 
اأموالهم يف �صبيل اإعزاز جانب الدين ورفع مناره .

لوا النف�س واملال على م�صلحة الدين فقال: »فرح  وذم اهلل تعالى قومًا ف�صّ
واأنف�صهم يف  باأموالهم  اأن يجاهدوا  وكرهوا  ر�صول اهلل  خالف  املخلفون مبقعدهم 
�صبيل اهلل. وقالوا ال تنفروا يف احلر، قل نار جهنم اأ�صد حرًا لو كانوا يفقهون » ) 25 (.

وهلم جرًا اإلى جميع نظائر هذه االآيات .

خيال وتنبيه :

بع�س  ذكره  ما  وهي   ، تو�صيحها  �صرورة  البع�س  يرى  قد  م�صاألة  وهاهنا 
النا�س من كون حقوق االآدمي مرجحة على حق اهلل تعالى) 26 ( .

وهذا الكالم فيه نظر من وجهني :
اأحدهما: اإن تق�صيم امل�صالح ال�صرورية اإلى ما هو حق هلل تعالى واإلى ما هو 
حق لالآدمي، اإما غلط واإما جماز، باعتبار اأن حقوق العباد هي حق هلل تعالى، قال 
االإمام الغزايل يقرر ذلك: »واأما مظامل العباد ، ففيها اأي�صًا مع�صية على حق اهلل 

تعالى ، فاإن اهلل تعالى نهى عن ظلم العباد اأي�صًا »)  27 (.

( �صورة التوبة:  11.  22
( �صورة احلجرات:  15.  23

( �صورة البقرة:  192.  24
( �صورة التوبة: 81.  25

( انظر كتاب: االإحكام لالآمدي:377/4- 380.  26
( كتاب التوبة من االإحياء: 4/ 48.  27
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واإلى مثل هذا ذهب الدكتور حممد �صعيد رم�صان البوطي فقال: »ال بد من 
حمله –يعني تق�صيم االأحكام اإلى ما هو حق هلل وحق للعباد– على حممل التجوز 
والتغليب فقط ؛ اإذ االأحكام كلها –من حيث �صرورة ا�صت�صالم العباد لها وارتباطها 
موقف  النا�س  يلزم  اأن  يف  تعالى  اهلل  حق  اأ�صا�س  على  قائمة  االأخروي–  باجلزاء 

العبودية له بو�صفه مالكهم وخالقهم«) 28 (.
 ، بع�صها  اأوردت  وقد   ، العزيز  الكتاب  اآيات  به  ت�صهد  الذي  اإن  وثانيهما: 
وما ت�صري اإليه عبارات العلماء ، ويكفيك منها ما �صرح به حجة االإ�صالم ، هو اأن 

م�صلحة الدين مقدمة على م�صلحة النف�س ) 29(.
لقاء اهلل  اإلى �صعادة  االإف�صاء  ال�صيء بقدر غنائه يف  اأن ف�صيلة  وقد تقدم 
 ، والتف�صيل  التقدمي  في�صتحق   ، املقام  هذا  اإلى  يف�صي  الذي  هو  والدين   ، تعالى 

وتف�صيل غريه عليه عدول عن العدل ، واهلل ياأمر بالعدل .
هذا ؛ واإنه مع فر�س تقدمي النف�س على الدين، فهذا يف حق اأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي و�صائر ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم ور�صوا عنه ، والتابعني لهم ، الذين 
اأما يف   . اأنف�صهم  ومن  بل  واملال  والولد  االأهل  اإليهم من  اأحب  وال�صرع  الدين  كان 
ع�صرنا هذا ، ويف كل ع�صر هذه حالته و�صجيته فكال وال ، كيف وقد اأ�صبح النا�س 
يقدمون م�صالح النف�س على م�صلحة الدين، ويقتحمون معا�صي ال�صرع ، وميزقونه 

كل ممزق ، ويقطعونه مبقاري�س ال�صهوات . واإنا هلل واإنا اإليه راجعون .
اأدلة تقدم الدين على االأربعة يف الرتبة ، والنظر االآن  قد فرغت من ذكر 
يف هذه االأربعة من حيث اقتبا�س اأدلة ترجيح بع�صها على بع�س. والبداية دائمًا من 

ن�س كتاب التوبة من »االإحياء«.

�مل�ساألة �لثانية: �ملو�زنة بني �لنف�س و�لن�سل

اأبي  قول  عليه  فيدل  الرتبة  يف  الن�صل  حفظ  على  النف�س  حفظ  تقدمي  اأما 

( �صوابط امل�صلحة:  49.  28
( والأ�شتاذي الدكتور اأحمد الري�شوين يف هذا املقام كالم �شديد، انظره يف كتابه »نظرية التقريب  والتغليب«: 378    29

وما بعدها . 
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حامد : »وينبغي اأن يكون الزنا يف الرتبة دون القتل ؛ الأنه لي�س يفوت دوام الوجود 
وال مينع اأ�صله ، ولكنه يفوت متييز االأن�صاب ، ويحرك من االأ�صباب ما يكاد يف�صي 

اإلى التقاتل » ) 30 (.
فهذا تقدمي �صريح مل�صلحة حفظ النف�س على م�صلحة حفظ الن�صل .

ويف الن�س ميزان �صديد ينبغي مراعاته يف الرتجيح ؛ وهو النظر اإلى املف�صدة 
احلا�صلة من تفويت كل منهما .

فال �صك يف اأن املف�صدة احلا�صلة بتفويت النف�س اأعظم من املف�صدة احلا�صلة 
بتفويت الن�صب. بل ال وجه للمقارنة بني هاتني املف�صدتني ، فاإن اإحداهما مفوتة دوام 

الوجود .
حتفظ  اأن  فوجب   ، الدين  و�صيلة  الأنها  ترجح  النف�س  فاإن م�صلحة  واأي�صا؛ 

الأجله. وقد بلغ من العناية بحفظها اأن تقتل اجلماعة بالواحد ) 31 (.

�مل�ساألة �لثالثة: �ملو�زنة بني �لنف�س و�لعقل .

واأما تقدم م�صلحة النف�س على م�صلحة العقل ، فاأمر ظاهر ؛ اأي�صًا ، الأنه 
تبع لها ، وفوته بفوتها .

مثلما   ، النف�س  عن  حديثه  معر�س  يف  للعقل  يتعر�س  مل  حامد  اأبا  اأن  ومع 
تعر�س للن�صـل ، اإال اأننا قد ال نعدم بع�س االأدلة ، تواردت بها م�صنفاته . ومن اأمثلة 
ذلك : ما ن�س عليه يف » امل�صت�صفى » من اأنه يباح �صرب اخلمر ، ملن اأُكره على ذلك 

، حفاظًا على النفــــ�س ) 32 ( .
�شوق هذا الكالم  الغزايل بوجوب ذلك ؛ لكن ال ريب يف اأن يف  ومل ي�صرح 

نوع ا�صتئنا�س .

�مل�ساألة �لر�بعة: �ملو�زنة بني �لنف�س و�ملال .

كالم  من  وا�صح  عليه  فالدليل   ، الرتبة  يف  املال  على  النف�س  تقدم  واأما 

30  ( كتاب التوبة من االإحياء: 27/4 .
( انظر �شفاء الغليل: 252-251- 253.  31

( امل�صت�صفى:1/ 312.  32
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حتفظ  اأن  »ينبغي  االأموال  باأن  �صرح  فقد  »االإحياء«.  من  التوبة  كتاب  يف  الغزايل 
لتبقى ببقائها النفو�س«) 33 (.

وهذا اإ�صارة اإلى اأن االأموال خادمة للنفو�س وو�صيلة م�صاعدة على حفظها .
ومن اأدلة ذلك اأي�صًا اأن الغزايل –رحمه اهلل– بعدما بني الطرق التي يتم 
املتعلقة  الثانية  الرتبة  دون  »وكلها  قال:   ، اأربع  والتي حددها يف  املال،  تفويت  بها 

بالنفو�س« ) 34 (.
وهذا؛ عالوة على ما قرره يف �صدر ن�س كتاب التوبة من »االإحياء«، حيث 
اأو�صح اأن الدين ياأتي يف املرتبة االأولى، ويليه ما ي�صد باب حياة النفو�س، ويليه باب 

ما ي�صد املعاي�س التي بها حياة النا�س) 35 (.
ومن القواعد التي ميدنا بها كتاب »امل�صت�صفى«، ما �صرح به اأبو حامد يف 
اأوجز ما يكون من العبارة: »املال  معر�س حديثه عن مثال »الرت�س«، فاإنه قال يف 

حقري يف ميزان ال�صرع باالإ�صافة اإلى الدم« ) 36 (.
مع  بالنف�س  متعلقة  م�صلحة  تعار�صت  اإذا  اأنه  العبارة؛  هذه  من  وق�صده 
م�صلحة متعلقة باملال، فرتجح امل�صلحة املتعلقة بالنف�س، الأن املال اإمنا خلق لبقاء 

النفو�س.

�مل�ساألة �خلام�سة: �ملو�زنة بني �لن�سل و�ملال .

اأن ن�س كتاب التوبة من  حفظ املال. ومع  وحفظ الن�صل يتقدم بدوره على 
ميكن  لكن   ، املال  م�صلحة  على  الن�صل  م�صلحة  تقدم  بوجه  ي�صرح  مل  »االإحياء« 
اإظهار ذلك يف �شيغة الربهان فاأقول : حفظ الن�صل واقع يف املرتبة الثانية املتعلقة 
حفظ االأموال يف  وحفظ النفو�س مقدم على  حفظ النف�س،  بالنفو�س ، بل هو فرع 
الرتبة ، فالنتيجة اأن كل ما يقع يف مرتبة النفو�س فهو مقدم على ما يقع يف مرتبة 

االأموال .

( كتاب التوبة من االإحياء: 4/ 27.  33
( كتاب التوبة من االإحياء:4/ 28.  34

35  ( كتاب التوبة من االإحياء: 27/4 .
( امل�صت�صفى: 1/ 314 .  36
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فيقدم حفظ الن�صل على حفظ املال بهذا االعتبار ، وباعتبار اآخر ؛ وهو اأنه 
اإذا كان املال حمتقرًا باالإ�صافة اإلى النف�س ؛ فاإنه حمتقر اأي�صًا باالإ�صافة اإلى الن�صل؛ 
الأن هذا االأخري تبع للنف�س، وتفويته قد يلحق �صررًا بها ، ويف االإ�صرار بها اإ�صرار 

بالدين الأنها و�صيلة اإليه .
يف  مودع  فالعا�صد  ؛  احتاج  فاإن  االعت�صاد.  اإلى  يحتاج  ال  بني  كالم  فهذا 
والويل  كالعو�س   : ب�شروط  الب�صع  ا�صتحالل  ال�صرع  قيد   «  : ولفظه  الغليل«  »�صفاء 
وال�صهادة ؛ وميزه عن االأموال ؛ فكان ذلك اإظهارًا ل�شرف الب�صع ، وتخ�صي�صًا له 
مبيزة االعتناء ، وك�صفًا عن خطره وحرمته ، واإ�صارة اإلى اأن املال مبتذل باالإ�صافة 

اإليه ، واأنه م�صون م�صنون به باالإ�صافة اإلى املال » ) 37 (.
اإن يف هذا الكالم االأدنى ؛ من مواقع االإح�صان ما ال تبلغه مواقع اال�صتح�صان 
، وال يعرف ما اأقول ، اإال من ع�س على اأ�صرار ال�صريعة ب�صر�س قاطع ، وتاألق فيها 

كنجم �صاطع.

�مل�ساألة �ل�ساد�سة: �ملو�زنة بني �لعقل و�ملال .

وما قيل يف الن�صل مع املال ؛ يقال كذلك يف العقل مع املال؛ الأنه يقع بدوره يف 
املرتبة الثانية املتعلقة بالنفو�س.

لو  ي�شدق هذا الكالم ويع�صده ولفظه: »فاإن قيل:  الغزايل ما  ويف »�صفاء« 
ا�صرتك رجالن يف النقب و�صرقة املال ، بحيث مل يتميز فعل اأحدهما عن االآخر ، 

فما قولكم فيهما ؟
قلنا: اإن بلغ املال ن�صابني وجب القطع ، واإن بلغ ن�صابًا واحدًا فال: الأن كل 
؛  الت�شوف  حمل  يف  لي�س  الن�صاب  دون  وما  واحد.  ن�صاب  يخ�صه  ال  منهما  واحد 

حلقارته وخ�صته ، فال يفتقر اإلى �صرع الزاجر ، كاملنفرد مبا دون الن�صاب .
فاإن قيل: فالقطرة الواحدة من النبيذ ال ُت�صتهى ، والطباع ال تت�شوف اإليها 
، فلم �صرعتم  ا�صتيفاء االأقداح  والهزة امل�صتثمرة من  ؛ الأن املق�صود منها الطرب 

فيها احلد؟
قلنا: مل نقتب�س ذلك من امل�صلحة ، ولكنا اأحلقناه بالي�صري من اخلمر ، وقد 

37  ( �شفاء الغليل: 151 .
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ثبت يف التحرمي ن�صًا . و�صببه: اأن قليله داع اإلى كثريه ؛ وال وازع من حيث الطبع ؛ 
فالرجل ي�صتخلي بنف�صه يف �صرب اخلمر وال حامي وال عا�صم وراءه .

بالقالع  حمفوظة   ، الكالئة  باالأعني  حمرو�صة  م�صونة  فاإنها   ، االأموال  اأما 
مع   ، اخلطر  منت  واقتحام   ، بالروح  تغرير   : عليها  الت�صلق  ويف   ، العالية  امل�صيدة 
اإلى  النظر  اإليه،ثم  الداعية  هي  ونفا�صته  املال  فعزازة   . الوطر  ق�صاء  يف  الرتدد 

ال�صرع يف تقرير النفي�س ، ومتييزه عن اخل�صي�س«)38(.
وبهذا املثال يتبني وجه رجحان م�صلحة العقل على م�صلحة املال. ففيه بيان 
ل�صبب ت�صدد ال�صرع يف عقوبة �صارب اخلمر، واإيجابه العقوبة مبجرد تناول قطرة 
واحدة. وباملقابل فاإنه مل يوجب عقوبة القطع على ال�شارق حتى يبلغ املال امل�شروق 

الن�صاب ، مما يدل على ف�صيلة العقل و�صرفه ونفا�صته .
ويف العبارة االأخرية من هذا املثال ما يك�صف الغطاء عن ذلك .

والنتيجة التي ميكن ا�صتخال�صها من جمموع ما تقدم ، اأن االإمام الغزايل 
يرجح م�صلحة الدين على م�صالح النف�س والعقل والن�صل واملال ، ويرجح م�صلحة 

النف�س على الثالثة ، كما يرجح م�صلحتي الن�صل والعقل على م�صلحة املال .
 – التوبة من »االإحياء«  الوارد يف ن�س كتاب  الغزايل  تاأمل كالم   وكل من 
وغريه-، مل يتبادر منه اإلى ذهنه اإال ذلك، ومل ي�صرتب يف اإرادته منه ، فاالأدلة على 
والعقل  الن�صل  الغمو�س يف  واإمنا   . اإلى جحدها  �صبيل  وال  وظاهرة  ذلك متظافرة 

اأيهما اأف�صل؟

�مل�ساألة �ل�سابعة: بيان �لأف�سل من �لعقل و�لن�سل

اأن  لفظه،  امل�شوق  التوبة   كتاب  ن�س  يف  الغزايل  كالم  من  ي�صتنبط  الذي 
م�صلحة حفظ العقل مرجحة على م�صلحة حفظ الن�صل.

فاإن قيل: ما الدليل على اأن العقل مرجح على الن�صل ، ومقدم عليه يف الرتبة 
من كالم الغزايل ؟

اأقول: الربهان عليه من طريقني :

( �شفاء الغليل: 257- 258.  38
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مل  بالنفو�س،  املتعلقة  الثانية  للمرتبة  تعر�س  حينما  الغزايل  اإن  اأحدهما: 
يتحدث عن حفظ العقل مثلما حتدث عن حفظ الن�صل، بل اآثر احلديث عنه مبعزل 

عنها، فكاأنه راأى ما يوجب احلديث عنه م�صتقاًل.
والثاين: اإن الغزايل بنيّ رجحان حفظ النف�س على حفظ الن�صل، حيث قال: 
»وينبغي اأن يكون الزنا يف الرتبة دون القتل؛ الأنه لي�س يفوت دوام الوجود وال مينع 
اأ�صله«) 39( . يف حني اأنه جعل العقل ندا للنف�س ؛ وعنه العبارة بقوله: » العقل حمظوظ 

كما اأن النف�س حمظوظة ، بل ال خري يف النف�س دون العقل«) 40 (.
واملعنى: فكما يجب حفظ النف�س يجب حفظ العقل. قاله العالمة مرت�صى 

الزبيدي يف »اإحتاف ال�صادة املتقني«) 41 ( .
وهذه املقابلة بني العقل والنف�س كافية لتبيح يل احلكم باأن العقل يقدم على 

الن�صل يف الرتبة واملنزلة .
ويرتجح هذا اأي�صًا ؛ باأن الغزايل حينما �صرح باأن الزنا ال يفوت دوام الوجود 
وال مينع اأ�صله؛ فاإنه باملقابل �صّرح باأنه ال خري يف النف�س دون العقل، وهذا يعني: 
-والعلم عند اهلل- اأن حفظ العقل مع الزنا اأف�صل للنف�س من زوال العقل مع عدم 

الزنا.
وهذا الذي قرره اأبو حامد هنا من اإظهار �شرف العقل وف�صله ، لي�س �صوى 

نتيجة ملا ف�صله يف موا�صع من ت�صانيفه .
من اأمثلة ذلك ما ورد يف كتاب ال�صرب وال�صكر من »االإحياء« حيث �صرح اأبو 
حامد باأن اهلل تعالى اأكرم االإن�صان ب�صفة هي اأ�شرف من كل ال�صفات وهو العقل. 
ثم قال بعد كالم: »واأقل احِلَكم  فيه ؛  بل احلكمة الكربى فيه ، معرفة اهلل  تعالى 

ومعرفة اأفعاله ومعرفة احلكمة يف عامله« ) 42 ( .
ومن هذا القبيل ؛ اأنه قال يف كتاب العلم من »االإحياء« ما ن�صه : »اعلم اأن 
هذا –اأي بيان �شرف العقل– مما ال يحتاج اإلى تكلف يف اإظهاره، ال�صيما وقد ظهر 

( كتاب التوبة من االإحياء: 4/ 27.  39
( كتاب التوبة  من االإحياء: 4/ 28.  40

41  ( اإحتاف ال�شادة املتقني ب�شرح اأ�شرار اإحياء علوم الدين، ملرت�شى الزبيدي: م 541/8 .
( كتاب ال�صرب وال�صكر من االإحياء: 4/ 145.  42
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�شرف العلم من قبل العقل ، والعقل منبع العلم ، ومطلعه واأ�صا�صه ، والعلم يجري 
ال  فكيف   ، العني  من  والروؤية  ال�صم�س  من  والنور  ال�صجرة  من  الثمرة  جمرى  منه 

ي�شرف ما هو و�صيلة ال�صعادة يف الدنيا واالآخرة ؟ » ) 43( . 
وح�صبك من ذلك ؛ ما �صرح به يف كتابه »احلكمة يف خملوقات اهلل« فاإنه قال 
: »اعلم اأن الباري �صبحانه وتعالى �شرف هذا االآدمي وكرمه فقال �صبحانه : »ولقد 
كرمنا بني اآدم وحملناهم يف الرب والبحر، ورزقناهم من الطيبات وف�صلناهم على 
ممن خلقنا تف�صيال« )44( . فكان من اأعظم ما �صرفه به وكرمه العقل الذي  كثري 
تنبه به على البهجة واأحلقه ب�صببه بعامل املالئكة...« )45( اإلى اأن يقول: »ثم اإنه خلق 
يف االإن�صان الهوى موافقا لطباعه ، فاإن ا�صتعمل نور العقل فيما اأمر به ورد مورد 
ال�صالمة ، وفاز غدا بدار الكرامة ، واإن ا�صتعمله يف اأغرا�س نف�صه وهواها حجب 
التواب  الدار االآخرة من  اأمور ال يدركها غريه، مع ما هو متوقع له يف  عن معرفة 

واحلجاب والعقاب« )  46 ( .
ومن االأمور التي ميكن اقتبا�صها من هذه الن�صو�س ؛ اأن العقل هو الوا�صطة 
هو  اأنه  كما   ، الدين  ل�صرورة  خدمة  هذا  ويف   ، تعالى  اهلل  معرفة  وبني  العبد  بني 
املتحكم يف النف�س باأن يزكيها اإذا ح�صر ، اأو يرديها اإذا اأزيل و�صرت . عالوة على ما 
يت�صبب فيه ذهابه من ت�صييع االأموال وانتهاك احلرم. ومن هاهنا �صرورة احلفاظ 

على بقائه .
ولذا؛ فاإين اأحكم باأن م�صلحة العقل –عند الغزايل– مرجحة على م�صلحة 

الن�صل.
ترتيب  اأن  املطلب؛  هذا  من  الثاين  املقام  يف  ذكر  ما  جميع  من  ويتح�صل 
املقا�صد اخلم�صة ياأخذ لدى اأبي حامد هذا الر�صم : الدين ثم النف�س ثم العقل ثم 

الن�صل ثم املال.
وهنا اأ�صع هذا ال�صوؤال :

( كتاب العلم من االإحياء: 115/1 .   43
( �صورة االإ�صراء:  70.  44

( احلكمة يف خملوقات اهلل عز وجل: 42.  45
( املرجع ال�صابق: 43 .   46
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هل كان ما ورد يف »امل�صت�صفى« الأجل ما ورد يف كتاب التوبة من » االإحياء« ؟
وب�شيغة اأخرى : هل كان االإمام الغزايل يف حاجة اإلى تعليل ترتيبه املذكور 
يف » امل�صت�صفى » ، بعد ما ب�صط ذلك  ، كاأح�صن ما يكون الب�صط يف كتابه الذي مل 
ي�صبق اإلى مثله ، ومل يلحق غباره فيه الحق املو�صوم بـ«اإحياء علوم الدين« اأعلى اهلل 

مقامه ؟ 
فالذي اأراه –والعلم عند اهلل– اأن اأبا حامد ما كان يف حاجة اإلى ذلك ، بعد 

ما علل ترتيبه و�صرحه اأمت �صرح وبيان يف م�صنفه املذكور ) 47 (.
وبذا ؛ �صار من ال�صروري ا�صتقراء ت�صانيف اأبي حامد كلها ؛ الأن لها عند 
جمعها من التاأثري على االأفهام يف اإ�صدار االأحكام ، ما لي�س الآحادها املفرقة )  48 (.

و«احلمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال اأن هدانا اهلل » ) 49 (.
وقبل االنتقال اإلى م�صاألة اأخرى تتعلق مب�صلحة العر�س ، والوقوف على راأي 

اأبي حامد فيها، اأود تقرير هذه املالحظة .
يدرج  االإ�صالم  اأن حجة   ، الن�صو�س  تقدم من  ما  يالحظ من خالل  فكما 
اإمنا   . ال�صرورات  ل�صائر  خادم  جمرد  –بنظره–  واأنه   . االأخرية  املرتبة  املال يف 
على الرغم من ذلك ؛ فال ينبغي اأن يتبادر اإلى اأذهاننا اأن اأبا حامد مل يكن يعري 
كبري اكرتاث للمال ، واأنا اأرباأ به اأن يكون هذا ظنه ؛ الأنه يعلم علم اليقني اأهمية 
املال ، واأن تاأثريه يف م�صالح الدين عظيم ؛ اإذ الدنيا مزرعة االآخرة ، وقوام االأر�س 
وارتفعت   ، والدنيا  الدين  نظام  الختل  مرتفعًا  ت�صور  فلو   ، باملال  املعا�س  وتزجية 
املعامالت من بني النا�س ، وارتفعت ال�صريعة وال�صيا�صة. فاملال مهما �صلك �صاحبه 

يف حفظه قواعد ال�صرع ، فهو مبلغ بدوره اإلى ال�صعادة وجوار رب العزة .
يف  �صروري  الغزايل  عند  املال  اأن  على  تدل  التي  الن�صو�س  من  وح�صبك 
كتاب  يف  ورد  ما   ، ال�صروريات  ل�صائر  بالن�صبة  اأ�صا�صية  لبنة  ميثل  واأنه   ، املعي�صة 

( ين�شاف اإلى هذا ما ا�شتخرجته من ن�شو�س وقواعد من ت�شانيف اأبي حامد االأخرى ، والتي يرجح فيما بع�س   47
ال�صرورات على بع�س. 

( ومن هنا وجب على الذين يرجحون ترتيب االآمدي على ترتيب الغزايل ، الأن االآمدي قد علل ترتيبه ودافع عنه ،   48
اأن يعيدوا النظر يف حكمهم هذا، من بعد ما تبني لهم –من خالل ما اأوردته من الن�صو�س– اأن حجتهم داح�صة.

( �شورة االأعراف:  43.  49
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م�صتحفظًا  يبقى  اإمنا  »والنوع  ن�صه:  ما  قال  حيث  اأهله«  غري  على  به  »امل�صنون 
مثله،  اآخر  �صخ�س  يولد  اأن  ميكن  التي  الغاية  اإلى  �صخ�س  كل  وبلوغ  باالأ�صخا�س، 
ال ميكن اإال ببقائه مدة، وبقاوؤه تلك املدة ال ي�صلح اإال مبا فيه قوام احلياة ، وقوام 

احلياة بالرزق ..« ) 50 (.
ودونك ما ورد يف كتاب ذم البخل وذم حب املال من »االإحياء« ؛ حيث اأكد 
الغزايل اأن » املق�صود من املطاعم اإبقاء البدن ، ومن املناكح اإبقاء الن�صل ، ومن 
البدن تكميل النف�س وتزكيتها ، وتزيينها بالعلم واخللق ، ومن عرف هذا الرتتيب 
فقد عرف قدر املال ووجه �صرفه ، واأنه من حيث هو �صرورة املطاعم واملالب�س التي 

هي �صرورة بقاء البدن ، الذي هو �صرورة كمال النف�س، الذي هو خري« ) 51 (.
ميزان   « كتابه  يف  حامد  اأبو  به  �صرح  ما  ؛  اأي�صًا  ذلك  على  داللة  وناهيك 
العمل«. فبعد ما لفت النظر اإلى اأن املال من اخلريات املتو�صطة ، باعتبار اأنه ينفع 
من وجه وي�صر من وجه ، واأنه ال بد من االقت�صار على النافع منه واالحرتاز عن 
املهلك ، قال مبينًا االأ�صل الذي ميكن بوا�صطته احل�صول على النافع منه وجتنب 

ال�صار : » واأ�صل ذلك معرفة رتبة املال من املقا�صد » )  52 (.
ومل يكن الغزايل يق�صد »باملقا�صد« �صوى ال�صروريات ال�صرعية ؛ الأنه حينما 
�صرع يف �صرح العبارة املذكورة اآنفًا قال ما ن�صه : »النف�س تخدم العلم والف�صائل 
تخدم  واملالب�س  واملطاعم   ، اآلة  فيكون  النف�س  يخدم  والبدن  لتح�صيلها،  النف�صية 
البدن ، والدراهم والدنانري تخدم املطاعم واملالب�س . وقد �صبق اأن املق�صود من 
املطاعم اإبقاء البدن ، ومن البدن تكميل النف�س . فمن عرف هذا الرتتيب وراعاه 
حيث هو �صرورة كمال  وعرف وجه �صرفه من   ، عرف قدر املال ووجه رتبته  فقد 
النف�س . ومن عرف غاية ال�صيء وا�صتعمله لتلك الغاية فقد اأح�صن اإلى الغاية » ) 53 (.
اأغرا�س  جلميع  و�صيلة  انته�س  اأنه  وكيف   ، املال  اأهمية  لك  يتبني  وبهذا 

50  ( امل�صنون به على غري اأهله: 124 .
( كتاب ذم البخل وذم حب املال من االإحياء:3/ 304.  51

( ميزان العمل:  152.  52
( املرجع ال�صابق: 152- 153.  53
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االإن�صان ومقا�صده )  54 (.
عالوة على هذا ؛ فاإن هذه الن�صو�س، ال �صيما ن�س كتاب »ميزان العمل«، 
تبني اأن ال�صرورات اخلم�س، بع�صها اآخذ بحجز بع�س، واأن اأولها يدلك على اآخرها، 

واآخرها م�صري اإلى اأولها .
وعلى اجلملة ؛ فاإن املقا�صد اخلم�صة ، واإن كانت مرتتبة على بع�صها البع�س 
ترتب امل�شروط على ال�شرط ، وامل�شروط قبل ال�شرط حمال ، كما اأن املف�صول قبل 
الفا�صل بعد وخيال ؛ اإال اأن هذا الرتتيب لي�س ترتيب حرمان اأو نق�صان ، اإذ املقا�صد 
الكلية اخلم�صة ، جميعها تزجي خدمة من قريب اأو من بعيد اإلى الغاية ، وال غاية اإال 
لقاء اهلل تعالى ، فاإنها العروة الوثقى ، والوزر االأحمى ، واملعت�صم االأوقى ، واالأ�صل 

االأق�صى ، واملقام االأعلى الذي يحور اإليه كل �صيء .
هذا متام الكالم فيما يتعلق باملقا�صد ال�صرورية اخلم�صة . واحلديث االآن 

عن العر�س من حيث اإمكان اإ�صافته اإلى هذه ال�صروريات ، ك�صرورة �صاد�صة .

�مل�ساألة �لثامنة: حول �لِعر�س .

هذا الن�س – اأعني ن�س كتاب التوبة من » االإحياء » – �صريح يف اأن حفظ 
العر�س لي�س من ال�صروريات اخلم�س ، بل ن�س جلي يف كونه من امل�صالح الواقعة 
يف رتبة احلاجات . والربهان عليه قول اأبي حامد : »  كان يجوز اأن يرد ال�صرع ، 
باأن العدل الواحد اإذا راأى اإن�صانًا يزين فله اأن ي�صهد ، ويجلد امل�صهود عليه مبجرد 
�صهادته. فاإن مل تقبل �صهادته ، فحده لي�س �صروريًا يف م�صالح الدنيا ، واإن كان على 

اجلملة من امل�صالح الظاهرة الواقعة يف رتبة احلاجات » ) 55 ( .
؛  الدين  ال�صروري يف  لالأمر  �صابطًا  و�صع  الغزايل  اأن  ؛  اإلى هذا  ين�شاف 
اأنه ال يجوز اأن تختلف ال�صرائع فيه. وهذا ينطبق على ال�صروريات اخلم�س ؛  وهو 
فاإن ال�صرائع كافة مطبقة على حفظها . اأما العر�س فقد قال ب�صاأنه: باأنه يجوز اأن 
تختلف ال�صرائع فيه ، فلم يتوفر فيه ال�صابط املذكور. فكان اإحلاقه مبرتبة احلاجي 

اأولى.

( وانظر اأي�شا فيما قاله اأبو حامد يف كتاب ال�شرب وال�شكر من »االإحياء«، ففيه �شفاء الغليل:119/4 وما بعدها.   54
( كتاب التوبة من االإحياء: 28/4- 29.  55
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الغزايل يح�صر الِعر�س �صمن رتبة احلاجات ، فاإن بع�س  واإذا كان االإمام 
االأ�صوليني قد نزعوا اإلى اإ�صافته اإلى ال�صروريات اخلم�س ك�صرورة �صاد�صة . واإلى 
هذا املعنى ي�صري كالم االإمام بدر الدين الزرك�شي يف » البحر املحيط » حيث قال : » 
وقد زاد بع�س املتاأخرين ) �صاد�صًا (، وهو حفظ االأعرا�س ، فاإن عادة العقالء بذل 
نفو�صهم واأموالهم دون اأعرا�صهم ، وما فدي بال�صروري اأولى اأن يكون �صروريًا ، 
وقد �صرع يف اجلناية عليه بالقذف احلد ، وهو اأحق باحلفظ من غريه . فاإن االإن�صان 
قد يتجاوز عمن جنى على نف�صه وماله ، وال يكاد اأحد اأن يتجاوز عن اجلناية على 

عر�صه« ) 56 (.
هذا من وجه، ومن جه اآخر ؛ فاإن اأبا حامد اإذا كان يقدم حفظ املال على 
حفظ العر�س يف املنزلة والرتبة ، كما ير�صد اإليه كالمه : » واالأعرا�س دون االأموال 
يف الرتبة » )57( ؛ فاإن بع�س االأ�صوليني قد �صاووا بينهما ، وجعلوهما يف الرتبة نف�صها. 
كحفظ  »وال�صروري  له:  اجلوامع«  »جمع  يف  قال  فاإنه  ال�صبكي؛  ابن  االإمام  منهم 
الدين ، فالنف�س ، فالعقل ، فالن�صب ، فاملال ، والعر�س » )58( ، بعطف الِعر�س على 
املال بحرف الواو بدل الفاء اإ�صارة اإلى اأنهما يف رتبة واحدة . كذا قال البناين يف 

»حا�صيته على جمع اجلوامع« ) 59 (.
وقد نظم �صاحب املراقي يف هذا املعنى هذين البيتني فقال:

دين فنف�س ثم عقل ن�صب    
مال اإلى �صرورة تنت�صب      

ورتنب ولتعطفن م�صاويا    
عر�صًا على املال تكن موافيا ) 60(      

56  ( البحر املحيط: 210/5 .
( كتاب التوبة من االإحياء:28/4، ولقد ذيل على عبارة اأبي حامد هذه العالمة مرت�شى الزبيدي بكالم هذا لفظه:   57
كيف  اأدري  ول�صت  واأعرا�صم«.  واأموالهم  دمائهم  مني  ع�صموا  ذلك  قالوا  فاإذا  ال�شحيح:   حديث  لذلك  »ويدل 

ا�شتنبط مرت�شى من هذا احلديث اأنه يفيد الرتتيب ؟! اإحتاف ال�شادة املتقني :م542/8 .
( جمع اجلوامع بحا�شية البناين: 2/ 280.  58
59  ( جمع اجلوامع بحا�شية البناين:280/2.

( اأورد هذين البيتني ال�صنقيطي يف »مذكرة يف اأ�صول الفقه«:  170.  60
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ينل  مل   ،  – اخلم�س  ال�صروريات  اإلى  العر�س  اإ�صافة  –اأي  الكالم  وهذا 
موافقة بع�س ال�صيوخ ، كالدكتور حممد �صعيد رم�صان البوطي ، الذي اآثر اال�شتغناء 
بع�س  يف  انفكاكها  واأن   ، اخلم�س  الكليات  اأحد  حفظ  �صمن  داخاًل  باعتباره  عنه 

اجلزئيات ال يخد�س عموم التالزم ) 61 (.
وباعتبار اأن حفظ الن�صل اأعم واأ�صمل؛ فقد وجد فيه اأ�صتاذنا الدكتور اأحمد 
اإ�صافة  ومل ي�صت�صغ  غنية عن العر�س والن�صب ،  –ف�صح اهلل يف مدته–  الري�شوين 
وعبارته:   ، بذلك  القائلني  على  النكري  و�صدد   ، اخلم�س  ال�صروريات  اإلى  العر�س 
اإلى جانب �صرورات الدين  اأن جعل » العر�س » �صرورة �صاد�صة تو�صع  »واحلقيقة 
نزول مبفهوم هذه ال�صرورات ، ومب�صتوى  والنف�س والن�صل والعقل واملال ، اإمنا هو 
�صرورتها للحياة الب�صرية ، كما اأنه نزول على امل�صتوى الذي بلغه االإمام الغزايل ، 
يف حتريره املركز واملنقح لهذه ال�صرورات الكربى ، فبينما جعل ال�صروري هو حفظ 
الن�صل ، نزل »بع�س املتاأخرين« اإلى التعبري بالن�صب ، ثم اإلى اإ�صافة العر�س! وهل 

حفظ االأن�صاب و�صون االأعرا�س ، اإال خادمان حلفظ الن�صل؟..« ) 62 (.
يزجيان خدمة  حفظ االأعرا�س واالأن�صاب  اأن  وهذه العبارة االأخرية ؛ وهي 
اإذ  ؛  حفظ العر�س وموؤيدة له  الغزايل بخ�صو�س  حلفظ الن�صل، مع�صدة ملا ذكره 
اأدرجه �صمن رتبة احلاجات ، واحلاجي كما م�صى القول فيه مبينًا يجري جمرى 

التكمالت للم�صالح الواقعة يف رتبة ال�صروريات .
مع  يقع  مل  ما  اال�صطراب  من  الن�صل  حفظ  يف  وقع  قد  فاإنه  ؛  الواقع  ويف 
�صرورة اأخرى، فبع�صهم يعرب بالن�صل ، وبع�صهم يعرب باالأعرا�س ، وبع�صهم يعرب 
بالفروج ، وبع�صهم يعرب باالأب�صاع ، وبع�صهم يعرب باالأن�صاب ، فهل تتباين مفاهيم 

هذه امل�صطلحات وتختلف م�صامينها ؟ اأم اأن اجلميع يتوارد على معنى واحد؟
 واحلق الذي ال مرية فيه، هو ما نزع اإليه االأ�صتاذ من كون حفظ االأعرا�س 
يجري  ما  وكذلك   .)63  ( حفظه  على  وم�صاعدين  للن�صل  خادمنب  االأن�صاب  و�صون 

جمرى هذين امل�صطلحني.

61  ( �صوابط امل�صلحة:111.
( نظرية املقا�صد عند االإمام ال�صاطبي:  48.  62

( واإلى هذا املعنى ذهب اأي�شًا ال�شيخ الطاهر بن عا�شور يف كتابه مقا�شد ال�شريعة االإ�شالمية: 81- 82.  63
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فاإذا كان االأمر كذلك ؛ وكانت غايات هذه االألفاظ غري متباينة ، بل جتري 
فاالختالف  حفظ الن�صل ،  وتويل وجهها �صطر مق�صود واحد وهو  من واد واحد ، 

فيها بعد لي�س ي�صتح�صن . 
تدل  ما  �صمن  –من  تدل  والتي  العر�س،  بحفظ  املتعلقة  املباحثة  وبهذه 
واأنه حامل فقه وفقيه فيما   ، ال�صريعة  اأبي حامد يف مقا�صد  على عبقرية  عليه– 

يحمله ، اأ�صل اإلى نهاية الكالم على ال�صروريات اخلم�س وم�صاألة ترتيبها. 
اأبا حامد الغزايل يوكد  اأن  اإلى   ، ؛ وال بد من االإ�شارة يف هذا املقام   هذا 
�صرورة االهتمام مب�صاألة الرتتيب بني اخلريات وامل�صالح واملوازنة بينها ، كما ي�صري 
املغرتين:  اأ�شناف  عن  حديثه  معر�س  يف  قال  حيث  االإحياء،  يف  كالمه  ذلك  اإلى 
»وفرقة اأخرى : حر�شت على النوافل ، ومل يعظم اعتدادها بالفرائ�س ، ترى اأحدهم 
يفرح ب�صالة ال�صحى وب�صالة الليل واأمثال هذه النوافل ، وال يجد للفري�صة لذة ، 
وال ي�صتد حر�صه على املبادرة بها يف اأول الوقت، وين�صى قوله �صلى اهلل عليه و�صلم 
 ، اأداء ما افرت�شت عليهم (  اإيل مبثل  املتقربون  : )ما تقرب  فيما يرويه عن ربه 
وترك الرتتيب بني اخلريات من جملة ال�صرور. بل قد يتعني يف االإن�صان فر�صان: 
اأحدهما يفوت واالآخر ال يفوت، اأو ف�صالن اأحدهما ي�صيق وقته واالآخر يت�صع وقته. 
؛ فاإن  اأن حت�شى  اأكرث من  فاإن مل يحفظ الرتتيب فيه كان مغرورًا. ونظائر ذلك 
املع�شية ظاهرة والطاعة ظاهرة واإمنا الغام�س تقدمي بع�س الطاعات على بع�س، 
الكفاية  النوافل، وتقدمي فرو�س االأعيان على فرو�س  الفرائ�س كلها على  كتقدمي 
، وتقدمي فر�س كفاية ال قائم به على ما قام به غريه ، وتقدمي االأهم من فرو�س 
اأن يبداأ يف  االأعيان على ما دونه ، وتقدمي ما يفوت على ما ال يفوت ، ... فينبغي 
ال�صالة باالأقرب ، فاإن ا�صتويا فباالأحوج ، فاإن ا�صتويا فباالأتقى واالأورع . وكذلك 
من ال يفي ماله بنفقة الوالدين واحلج ، فرمبا يحج وهو مغرور ، بل ينبغي اأن يقدم 
حقهما على احلج ، وهذا من تقدمي فر�س اأهم على فر�س هو دونه . وكذلك اإذا 
كان على العبد ميعاد ودخل وقت اجلمعة ، فاجلمعة تفوت واال�شتغال بالوفاء بالوعد 
مع�شية واإن كان هو طاعة يف نف�شه . وكذلك قد ت�شيب ثوبه النجا�شة فيغلظ القول 
واحلذر   ، حمذور  واإيذاوؤهما  حمذورة  فالنجا�صة  ؛  ذلك  ب�صبب  واأهله  اأبويه  على 
من اإيذائهما اأهم من احلذر من النجا�صة . واأمثلة تقابل املحذورات والطاعات ال 
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تنح�شر. ومن ترك الرتتيب يف جميع ذلك فهو مغرور« )64(. 
واأنتقل االآن؛ اإلى ا�صتخال�س بع�س الدقائق واحلقائق التي مرت بي يف اأثناء 
حتليلي لن�س كتاب التوبة من »االإحياء« وا�شت�شفاف عباراته ، وبها اأختم الكالم يف 

هذا البحث اإن �شاء اهلل تعالى .

( االإحياء، ج517/3- 518.  64



1752

�خلامتة:

على  ي�شاعد  مما  ا�شتيعاب  مبزيد  الغزايل  خ�شها  التي  احلقائق  من   -1
فهمها ؛ اأن االأ�صياء قد تراد اإرادة املقا�صد ، وبع�صها اإرادة الو�صائل. فمثل ما يراد 
اإرادة املقا�شد �شياق العباد اإلى �شعادة االآخرة وجوار رب العزة ، ومثل ما يراد اإرادة 

الو�شائل: الدين ؛ فاإنه و�شيلة مبلغه اإلى ذلك املق�شد .
املال  وعلى   ، الدين  اإلى  باالإ�شافة  واملال  النف�س  على  اأي�شًا  ينطبق  وهذا 

باالإ�صافة اإلى النف�س.
على  متفقة  قاطبة  االإلهية  ال�صرائع  كون  من  وتوكيد  جتديد  الن�س  يف   -2
رعاية املقا�شد ال�شرورية ؛ وهو املعني بقوله : »فحفظ املعرفة على القلوب واحلياة 

على االأبدان واالأموال على االأ�صخا�س ، �صروري يف مق�صود ال�صرائع  كلها...«
اأن املفا�صد متفاوتة ، فاأعظم املفا�صد ما ي�صيب  3- ويف الن�س دليل على 
الدين ، ويليها ما ي�صيب النف�س ، ويليها ما ي�صيب املال ، وبح�صب عظم املف�صدة 

يكون العقاب.
4- واإذا كانت امل�صالح تنق�صم اإلى ما يقع يف رتبة ال�صروري ، ويليها ما يقع 
يف رتبة احلاجي ، ثم التح�صيني ، فاإن املفا�صد تخ�صع بدورها ملثل هذا التق�صيم ، 
والدليل عليه وا�شح من كالم الغزايل . ففي الدين مثاًل : فاإن املف�شدة احلا�شلة 
عن طريق الكفر هي اأعظم املفا�شد على االإطالق ، فتقع يف املرتبة الق�شوى ، ولي�س 
كمثلها االأمن من مكر اهلل والقنوط من رحمته ، فاأقدر اأنها تقع يف الدرجة الو�شطى 
الدرجة  يف  لذلك  فتقع  واأفعاله  و�صفاته  اهلل  بذات  املتعلقة  البدع  كمثلها  ولي�س   ،

الدنيا ، واهلل اأعلم .
5- ومن احلقائق التي قررها اأبو حامد ؛ يف معر�س حديثه عن حفظ العقل، 
وعن احلكمة من تعليق العقوبة ب�صرب قطرة واحدة من اخلمر ، اأنه لي�س يف قوة 

الب�شرية الوقوف على جميع اأ�شرار ال�شرع .
من  العر�س  حفظ  اأن  من  الغزايل  اإليه  نبه  ما  ؛  اأي�شًا  الدقائق  ومن   -6
واملطلعني   ، االأحكام  ومدارك  ال�صرع  مباآخد  العارفني  حق  يف  ال�صرورية  امل�صالح 
على اأ�شرار الت�شريع ، الذين مل يكتفوا بال�شدف بل فتَّقوه وطالعوا الدر واجلوهر. 
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، فحفظ  اأكرث اخللق  املرتفع ذروته عن حدود  املقام  واأما من مل يرت�شح ملثل هذا 
العر�س يف حقهم من احلاجات.

وهذا اإمنا يدل على �صماحة اأبي حامد وت�صاهله يف الفتوى مع العامة ، اأ�صوة 
بال�شادق امل�شدوق �شلى اهلل عليه واآله و�شلم ، الذي كان يخاطب النا�س على قدر 

عقولهم .
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املقدمة :

احلمد هلل وال�سالة على ر�سول اهلل واله و�سحبه و�سلم ت�سليمًا كثريًا    وبعد : 

فاإن مو�سوع فقه املوازنات من املوا�سيع التي ي�ستدعيها الواقع وي�سندها ال�سارع ، ومع حتميتها واأهميتها 
املجتهد بكل  وت�سعف   ، لكل زمان ومكان  واملواكبة  املرونة  تك�سبها �سفة  التي  ال�سريعة  فهي من مميزات 
ما ت�ستوجبه م�سالح النا�س من الرعاية واحلفظ ، واإغفالها يعزل ال�سريعة عن واقع النا�س ومتطلباتهم 
، بعد  اأ�سباب ذلك  اأبرز  اليوم قد يكون من  النا�س  الفقهي وواقع  النتاج  التي نلحظها بني  الفجوة  واإِن   ،
رقة التدين يف قلوب النا�س ، هو �سعف النتاج الفقهي الدائر حول ظواهر الن�سو�س ، غري معري حلكمته 
ومق�سده كثريًا من العتبار ، فغدا املجتهد من�سرفًا لظاهره اأكرث منه لغايته ومق�سده ، ورحم اهلل الإمام 
ال�ساطبي حني قال:« من مل يتفقه يف مقا�سد ال�سريعة فهمها على غري وجهها » )1( ، ول يعني ذلك بحال 
جعل ال�سريعة حتت مهب الريح تتحكم بها الأهواء وتتجاذبها امل�سالح املتوهمة بدون ميزان ول �سابط ، 
واإمنا املق�سود اإنزال الن�سو�س منازلها ، وو�سعها يف قوالبها التي و�سعت لها ، لتحقيق م�سالح العباد ، 
وتدفع ال�سرر عنهم مبوازينها واأحجامها املو�سوعة لها بدون زيادة اأو نق�سان ، فمعلوم اأن اأحكام ال�سرع 
لي�ست يف درجة واحدة يف التكليف – ل الت�سريف - ، ول مبنزلة واحدة من حيث حتميتها - ل م�سدريتها 
- فهناك الواجب ، وامل�ستحب ، واملباح ، واملكروه ، واملحرم ،  وكل واحد من هذه على مراتب ، فالواجب 
لي�س كله مبنزلة واحدة ، بل منه ما هو من الأركان ، ومنه ما هو دون ذلك ، كما جاء يف احلديث الإميان 
ب�سع و�سبعون �سعبة اأعالها ل اإله اإل اهلل واأدناها اإماطة الأذى عن الطريق )2(... ، وكذلك ال�سنن: منها ما 
م منه ما  هو من الرواتب ، ومنها ما هو دون ذلك ، فلي�ست �سنة الوتر والفجر كغريهما مثاًل ، وهكذا املحرَّ
هو من الكبائر ل ترفعه اإل التوبة الن�سوح ، ومنه ما هو دون ذلك تكفره ال�سالة والو�سوء ، كما اأن م�سالح 
النا�س لي�ست بدرجة واحدة ، فهناك ما هو �سروري ، ومنه ما هو حاجي ، ومنه ما هو كمايل حت�سيني ، 
واملفا�سد وامل�سار التي جاء الإ�سالم لإزالتها ورفعها منها ما هو مف�سدة كربى ، ومنها ما هو مف�سدة �سغرى 
اأن منها ما هو متيقن ومنها ما هو متوهم ، وعلى هذا الأ�سا�س تختلف  ، ومنها املف�سدة املحتملة ، كما 
الأحكام باختالف ما توفر فيها من هذه املعاين �سواء اأكانت يف ذات احلكم ، اأم كانت م�ساحبة له ومرتتبة 

)1( العت�سام ، لل�ساطبي2/ 175. 
�سننه  يف  والن�سائي   ،  )35( �سحيحه63/1ح  يف  وم�سلم   ،  )598( املفرد209/1ح  الأدب  يف  البخاري  اأخرجه   )2(

الكربى532/6ح )11736( ، من حديث اأبي هريرة .
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ال�سارع  مبقدار قربها وبعدها  اأم يف ماآلته ، فكلها معتربة يف نظر  اآخر يف ذات الأمر  اأو مبعنى   ، عليه 
وثقلها وخفتها يف هذا امليزان ، والغر�س من هذا بيان اأن الذي و�سع هذه املراتب لالأحكام هو نف�سه امل�سرع 
احلكيم ، وبالتايل فاإن و�سع الأحكام يف مراتبها التي و�سعها فيها ال�سارع ل يكون جمافيًا لروح ال�سريعة ، 
بل هو عني ال�سواب و�سلب احلقيقة ، فقد قام الدليل على اعتبار امل�سالح �سرعًا ، واأن الأوامر والنواهي 
م�ستملة عليها ، فلو تركنا اعتبارها على الإطالق لكنا قد خالفنا ال�سارع من حيث ق�سدنا موافقته )3( ، 
اأهمية فقه املوازنات والذي به ُتنزل الأدلة يف منازلها املقررة لها ، وتنتظم يف  وعلى هذا الأ�سا�س تربز 
القول  بدعًا من  املو�سوع  يكون هذا  ولن   ، بها  املنوطة  وماآلتها  ، وحتكم الجتهادات مبقا�سدها  عقدها 
- واإن كان جديدًا يف �سكله ومظهره - فقد ُكتبت كتابات م�ساهية له يف الآونة الأخرية، ككتابات يف فقه 
الأولويات ، وامل�سالح املر�سلة ، والجتهاد التنزيلي ، والجتهاد املقا�سدي ، ومن قبل هذا كتاب العت�سام ، 
واملوافقات ، واملقا�سد لل�ساطبي ، ومن قبله الفقيه العز بن عبد ال�سالم يف كتابه الفريد املو�سوم بـ )قواعد 
الأحكام يف م�سالح الأنام( ، وكلما تقدم بنا الزمن اإلى املا�سي حلظنا كتابات الفقهاء يف هذا املو�سوع 
اأكرث �سمولية وتو�سعية بخالفات الكتابات املتاأخرة التي هي اأقرب اإلى التجزئة والتخ�س�سية ، واإن هذه 
الكتابة �ست�سري على نف�س املنوال ع�سى اهلل اأن ينفع بها كاتبها و�سائر امل�سلمني و�سلى اهلل وبارك على نبينا 

حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم . 

و�ساأقت�سر يف هذا البحث باحلديث عن مفهوم فقه املوازنات ، و�سيكون يف اأربعة مباحث:

املبحث الأول : مفهوم فقه املوازنة يف اللغة وال�سطالح .

املبحث الثاين :مفهوم فقه املوازنة ودليل م�سروعيته يف القراآن الكرمي .

املبحث الثالث : مفهوم فقه املوازنة ودليل م�سروعيته يف ال�سنة النبوية .

املبحث الرابع:  مفهوم فقه املوازنة عند الفقهاء والأ�سوليني .

)3( انظر املوافقات 3 / 150.
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املبحث الأول: مفهوم فقه املوازنات يف اللغة وال�سطالح :

ِله على �سائر  اأول : الفقه لغة: العلم بال�سيء والفهُم له، وغلَب على ِعْلم الدين ل�ِسياَدِته و�سرفه وَف�سْ

اأَنواع   العلم)4(.

 وا�سطالحًا : العلم بالأحكام ال�سرعية العملية املكت�سبة من اأدلتها التف�سيلية )5( .

   ثانيا : املوازنة لغة : مبعني املعادلة ، واملقابلة ، واملحاذاة ، وازنه اأي عادله وقابله وحاذاه ، و اجلمع 
موازنات ، وهي م�ستقة من وزن ، يقال وازنت بني ال�سيئني موازنة ووزانًا ، وهذا يوازن هذا اإذا كان على 
زنته ، اأو كان حماذيه)6( ، وتاأتي مبعنى امل�ساواة )7( ، ومنه حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم قال: “ لو كانت الدنيا تزن عند اهلل تعالى جناح بعو�سة ما �سقى كافرًا منها �سربة 

ماء”)8(.

وا�سطالحًا : اإجراء معادلة بني طريف خري و�سر، بغية الو�سول اإلى اأرجحهما كفة، اأو املوازنة بني 

املف�سدتني بارتكاب اأخفهما، واملوازنة بني امل�سلحتني بفعل اأعظمهما حني التزاحم)9(.

ثالثًا: مفهوم فقه املوازنات كم�سطلح : 

فقه املوازنة : هو  علم ميكن �ساحبه من اإدراك مراد ال�سارع عند املقارنة بني م�سلحتني اأو بني مف�سدتني 

اإذا ا�سطر لرتكاب اأحدهما فياأتي اأكرثهما نفعًا واأقلهما �سرًا )10(. 

)4( ل�سان العرب522/13.
)5( احلدود الأنيقة 1 / 67.

)6( ل�سان العرب446/13.
)7( خمتار ال�سحاح 1/ 740 ، معجم لغة الفقهاء 1/ 56.

)8( اأخرجه الق�ساعي يف م�سنده 316/2ح )1439( ، من طريق مالك ، عن نافع عن ابن عمر ، وقد ورد اأي�سًا من حديث 
�سهل بن �سعد، اأخرجه البغوي يف �سرح ال�سنة196/7 ، واحلديث �سححه الألباين يف �سحيح اجلامع1/1ح )6( .

)9( القواعد وال�سوابط الفقهية املت�سمنة للتي�سري 2/ 699.
)10(القواعد الفقهية 1 / 11.
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ومبعنى اآخر : املقابلة واملقارنة بني امل�سالح بع�سها ببع�س من حيث حجمها و�سعتها، ومن حيث 

عمقها وتاأثريها، ومن حيث بقاوؤها ودوامها، واأيها ينبغي اأن يقدم ويعترب واأيها ينبغي اأن ي�سقط ويلغى)11(.

وعلى هذا فاإن فقه املوازنات كم�سطلح مركب من كلمتني فقه، وموازنات ي�سكالن معًا م�سطلحًا ذو دللت 
ومعان خا�سة و�سعت له، اأو و�سع لها ل وجود له يف كتب ال�سابقني يف �سكله، اإل اأن له تطبيقات وا�ستعمالت 
ال�ستعمالت  اإلى هذه  �سن�سري  الأ�سا�س  وعلى هذا  اأخرى،  بقوالب  واملعاين  الدللت  نف�س  متعددة حتمل 
هذا  مفهوم  عن  القناع  لنا  يك�سف  مبا  والأ�سوليني  الفقهاء  وكتب  وال�سنة  القراآن  يف  املختلفة  بقوالبها 

امل�سطلح وندرك به جذوره وعمقه يف الفقه والت�سريع ال�سالمي .

 )11( اخلال�سة يف فقه الأقليات 1/ 105.
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املبحث الثاين :مفهوم فقه املوازنة ودليل م�سروعيته يف القراآن الكرمي.

الكرمي هو  القراآن  اأن  اإذ   ، الكتاب تالزم  بينه وبني  املوازنة  ا�ستق منه م�سطلح  الذي  امليزان  اإن 
ميزان العقول التي يزن بها العقل، عامل القيم واملعنويات، ويقيم بها حياته على هدى من اهلل وبرهان، 
به  وتقا�س  به احلقوق  التي حتفظ  املادي  للمح�سو�سات ميزانها  اأن  كما  والطغيان،  ويع�سمه من احليف 
َوامْلِيَزاَن  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  نَزْلَنا  َواأَ الأجرام ، وهذا التالزم والتواوؤم بينهما اأف�سحت عنه الآية الكرمية : } 
يلم�س   ، والت�سريعي  الدعوي  واأ�سلوبه  القراآن  واملتاأمل يف منهج   ،  25 : ِباْلِق�ْسِط { احلديد  ا�ُس  النَّ ِلَيُقوَم 
روحًا ونف�سًا خلف �سطوره واألفاظه فرتاه دائمًا ينهج نهجًا قوميًا ، يحث على الت�سويب امل�ستمر ، وينادي 
حل�ٍس دائِم النتباه �سديِد احلذر ، ملتزمًا نهج الو�سط ، جمافيًا طريف التطرف وال�سطط ، معماًل ميزان 
العتدال يف القول والفعل ، وا�سعًا كل �سيء يف مو�سعه ، يحذر من اأدنى ميل عن اجلادة ولو كان ي�سريًا 
يف مبدئه ، لأنه قد ينتهي ب�ساحبه بالتيه يف مفاوز وقفار ل خمرج له منها اإل من رحم ، وكل ذلك يتطلب 
كثريًا من النظر ومزيدًا من التمحي�س والتنقيب دائمًا عن اأف�سل املمكنات ، واقتنا�س اأح�سن اخليارات 
َيُقوُلوْا الَِّتي ِهَي  ِعَباِدي  لِّ يف القول والفعل واملعا�سرة واملعاملة ، ففي القول يقول �سبحانه وتعالى : } َوُقل 
ِبُعوَن اأَْح�َسَنُه {  ِذيَن َي�ْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ اأَْح�َسُن { الإ�سراء : 53 ، ويف النهج وال�سلوك يقول �سبحانه : }الَّ
]الزمر : 18 ، ويف املعا�سرة وما ياأتي املرء وما يدع ، يقول �سبحانه: } َواإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوْا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى{ 
�َسَنِة { النحل  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ ]الأنعام : 152 ، ويف املعاملة يقول �سبحانه : } اْدُع اإِِلى �َسِبيِل َربِّ
: 125 ، ومتييز احل�سن عن الأح�سن يف كل ما �سبق يتطلب مقابلة ومقارنة بني ما يعد فا�ساًل ومف�سوًل ، 
وح�سنًا واأح�سن ، وهذا يعنى وجود خيارات متعددة وم�سالح متنوعة فيقدم اأكرثها نفعًا ، واأعظمها قدرًا 
واأرجحها وزنًا وهو ما نعنيه اليوم بفقه املوازنات ، وقد اأكرث القراآن من احلديث عن هذا امليزان الذي 
قامت عليه ال�سماوات والأر�س حتى ترك اأثره على عقلية امل�سلم ومنط تفكريه ، فانطبع بطابعه وا�سطبغ 
ب�سبغته ، فاأ�سبح هذا ال�سلوك جزءًا ل يتجزاأ من تركيبة امل�سلم حيثما اجته وحيثما كان ، فيزن كل �سيء 
مبيزان الوحي قبل الإقدام ، بل قبل حترك �سفتاه بالكالم ، فلم يدع القراآن جماًل من جمالت احلياة اإل 
ووجد امليزان اأ�سا�سه وقوامه ، ومبعثه ومرامه ، ابتداًء من اخللق والإيجاد ، ومرورًا بالت�سريع ، والعقائد 
، والعالقات ، واملعامالت ، وانتهاًء بالبعث والن�سور ، واجلزاء والعقاب باجلنة اأو النار ، ففي اخللق يقول 
َع امْلِيَزاَن { الرحمن: 7 ، والت�سريع والتكليف يقول  } اأَلَّ َتْطَغْوا يِف امْلِيَزاِن  َماء َرَفَعَها َوَو�سَ �سبحانه: } َوال�سَّ
قِّ  ُ الَِّذي اأَنَزَل اْلِكَتاَب ِباحْلَ . َواأَِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِق�ْسِط َوَل ُتْخ�ِسُروا امْلِيَزاَن {  الرحمن : 8-9 ، ويقول : } اهللَّ
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اَعَة َقِريٌب { ال�سورى : 17 ، ويف نظام عالقة النا�س وتعامالتهم يقول:  } َيا  َوامْلِيَزاَن َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ ال�سَّ
َغِنّيًا  َيُكْن  اإِن  َوالأَْقَرِبنَي  اْلَواِلَدْيِن  اأَِو  اأَنُف�ِسُكْم  َوَلْو َعَلى   ِ ِباْلِق�ْسِط �ُسَهَداء هلِلّ اِمنَي  َقوَّ اآَمُنوْا ُكوُنوْا  ِذيَن  اأَيَُّها الَّ
ا َتْعَمُلوَن َخِبريًا  نَّ اهلّلَ َكاَن مِبَ وْا َفاإِ ِبُعوْا اْلَهَوى اأَن َتْعِدُلوْا َواإِن َتْلُووْا اأَْو ُتْعِر�سُ اأَْو َفَقريًا َفاهلّلُ اأَْوَلى ِبِهَما َفاَل َتتَّ
ُع امْلََواِزيَن اْلِق�ْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة{ الأنبياء : 47 ، وكونه  { الن�ساء : 135، ويف البعث واملعاد يقول : } َوَن�سَ
ْوَلـِئَك  قُّ َفَمن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه َفاأُ اأ�سا�س اجلزاء واحل�ساب و�سر النجاح والعقاب يقول: } َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ احْلَ
ا َكاُنوْا ِباآَياِتَنا ِيْظِلُموَن{ الأعراف : 8  ْت َمَواِزيُنُه َفاأُْوَلـِئَك الَِّذيَن َخ�ِسُروْا اأَنُف�َسُهم مِبَ ُهُم امْلُْفِلُحوَن . َوَمْن َخفَّ
، 9 ، وكاأن ل�سان حاله يقول: املوازنة يجب اأن حتكم عقل املوؤمن لالهتداء اإلى احلق وللوقوف على احلقيقة 
، فامليزان ن�سب عينيه ونور الوحي بني يديه ، كما قال �سبحانه: } َواأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن ِلَيُقوَم 
وتلميحات  اإ�سارات  والذي يحمل  النظري  يعترب اجلانب  �سبق  ، وكل ما   25 : ِباْلِق�ْسِط { احلديد  ا�ُس  النَّ
نتذوق به ون�ستن�سق منه رائحة ونف�س فقه املوازنات ، ويف مقابلة هذا اجلانب النظري الإخباري جند جانبًا 
تطبيقيًا واقعيًا يالم�س حياة النا�س وواقعهم ، فمن خالل النظر اإلى العادة التي �سلكها امل�سرع يف و�سع 
الأحكام ن�ست�سف هذه اخلا�سية وتتاأ�سل حتى ترقى اإلى درجة الن�س ، فمثاًل يذكر لنا القراآن الكرمي يف 
�سياق اجلهاد وال�سري يف �سورة الفتح اأن اهلل قد اأخرَّ فتح مكة بعد اأن ا�ستوجب اأهلها القتال �سونًا لدماء 
موؤمنة من جهة ، ولدفع احلرج عن املوؤمنني الفاحتني بقتلهم اإخوانهم بغري علم من جهة اأخرى ، فقال 
ٌة ِبَغرْيِ ِعْلٍم {  َعرَّ ْنُهم مَّ يَبُكم مِّ ْ َتْعَلُموُهْم اأَن َتَطوؤُوُهْم َفُت�سِ وؤِْمَناٌت ملَّ وؤِْمُنوَن َوِن�َساء مُّ �سبحانه : } َوَلْوَل ِرَجاٌل مُّ
]الفتح : 25، وذلك اأن عددًا من ال�سحابة مل يتمكنوا من الهجرة من دار الكفر واللتحاق بدار الإ�سالم 

وجماعة امل�سلمني .

ومثله يف �سياق احلفاظ على التدين ومراعاة جتنب افتتان النا�س فيه، وخ�سية وقوع الرغبة عنه 
ْحَمِن ِلُبُيوِتِهْم  َعْلَنا مِلَن َيْكُفُر ِبالرَّ ًة َواِحَدًة جَلَ ا�ُس اأُمَّ ن َيُكوَن النَّ يف نفو�س اأ�سحابه يقول �سبحانه:  }َوَلْوَل اأَ
َوَمَعاِرَج َعَلْيَها َيْظَهُروَن{ الزخرف : 33، اأي لول خ�سية اجتماع النا�س على الكفر جلعل  ٍة  ن َف�سَّ �ُسُقفًا مِّ
اهلل لبيوت من يكفر �سقفًا من ف�سة ، وكذلك يف �سياق �سون العقائد من البتذال والإ�ساءة وحمل النا�س 
ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلّلِ َفَي�ُسبُّوْا اهلّلَ َعْدوًا ِبَغرْيِ ِعْلٍم  على الجرتاء على اهلل يقول �سبحانه :} َوَل َت�ُسبُّوْا الَّ
{ الأنعام : 108. ووجه الدللة: اإن الآية منعت من �سب اآلهة امل�سركني وحتقريها ، وهي م�سلحة بال �سك 

، وحتفيز للنا�س اإلى عدم عبادتها ، حتى ل ي�سب امل�سركون املولى عز وجل .

فكانت مف�سدة �سب الباري عز وجل اأعظم من كل م�سلحة فيها ذم لآلهة امل�سركني وتبيني مثالبها ،وحتفيز 
النا�س اإلى عدم عبادتها . قال ابن كثري يف طور حديثه عن تف�سري هذه الآية : “ يقول تعالى ناهيًا لر�سوله 
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�سلى اهلل عليه و�سلم واملوؤمنني عن �سب اآلهة امل�سركني ، واإن كان فيه م�سلحة ، اإل اأنه يرتتب عليه مف�سدة 
اأعظم منها ، وهي مقابلة امل�سركني ب�سب اإله املوؤمنني ، وهو اهلل ل اإله اإل هو” )12( ، و�ستان بني م�سلحة 

�ستم اآلهتهم ومف�سدة �سب اهلل تعالى .

ْمِر َوامْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما  ويف �سياق الإ�سارة اإلى اأ�س�س التحليل والتحرمي يقول �سبحانه : } َي�ْساأَُلوَنَك َعِن اخْلَ
ْفِعِهَما { البقرة : 219 ، ووجه الدللة : اإن علة التحرمي هي  اأَْكرَبُ ِمن نَّ َواإِْثُمُهَما  ا�ِس  اإِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ
زيادة املف�سدة على امل�سلحة املتحققة من �سرب اخلمر ، ولعب املي�سر ، فالإثم الكبري واملف�سدة يف ذهاب 
العقل ، وما يرتتب عليه من ت�سرفات �سيئة ، اأعظم كثرًيا من م�سلحة الربح ، واملتعة ، والن�سوة ، املرتتبة 

على �سربها ، فحرمت اخلمر واملي�سر لذلك )13(.

)12( تف�سري ابن كثري 3 / 314.
)13( خمت�سر تف�سري ابن كثري �س)193(. 

مفهوم فقه املوازنات وأدلة مشروعيته
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املبحث الثالث : مفهوم فقه املوازنة ودليل م�سروعيته يف ال�سنة النبوية:

من واقع �سنته �سلى اهلل عليه و�سلم ن�ستلهم وم�سات �ساطعة ت�سهد للموازنة بالأ�سالة والعتبار 
واأنه �سلى اهلل عليه و�سلم لفت اإليه بقوله وفعله وتقريره ، فمن اأقواله مثاًل : يف معر�س مالحظته  مل�سلحة 
وقد  واقعة حنني  نراه يف   ، مل�ستحقيه  املال وحت�سيله  والتح�سيل من م�سلحة  باملراعاة  اأحق  واأنه  الدين 
قال نا�س من الأن�سار ما قالوا ، فقالوا يغفر اهلل لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يعطي قري�سًا ويرتكنا 
و�سيوفنا تقطر من دمائهم ، فقام فيهم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال:” ما حديث بلغني عنكم “ ، فقال 
فقهاء الأن�سار: اأما روؤ�ساوؤنا يا ر�سول اهلل فلم يقولوا �سيئًا ، واأما نا�س منا حديثة اأ�سنانهم فقالوا :يغفر اهلل 
لر�سول الله�سلى اهلل عليه و�سلم يعطي قري�سًا ويرتكنا و�سيوفنا تقطر من دمائهم ، فقال النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم : “ فاإين اأعطي رجال حديثي عهد بكفر اأتاألفهم” )14( . وقال يف مو�سع م�سابه :« اإين لأعطي 

الرجل وغريه اأحب اإيل منه خ�سية اأن يكبه اهلل يف النار على وجهه« )15(.

ويقدم اأحيانًا م�سلحة الدين على م�سلحة ن�سر بع�س العلم ، كما يف قوله �سلى اهلل عليه و�سلم :” 
قال  ما من اأحد ي�سهد اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممدًا ر�سول اهلل �سدقًا من قلبه اإل حرمه اهلل على النار” ، 
معاذ يا ر�سول اهلل: اأفال اأخرب به النا�س في�ستب�سروا قال:” اإذًا يتكلوا “ )16( ،اإ�سارة اإلى اأن كتمان العلم يف 

موا�سع يكون خريًا من ن�سره ملا يف ذلك من حتا�سي مف�سدة هي اأكرب من كتمانه .  

عنهم  ي�سمره  ما  خالف  لهم  ويظهر  بل  بعيوبهم  ومواجهتهم  فيهم  مبا  النا�س  م�سارحة  ويرتك 
خ�سية نفورهم اأو تاأثمهم بعدم ال�ستجابة له اأو باإ�ساءتهم وجراأتهم عليه ، فعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها : 
اأن رجاًل ا�ستاأذن على النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم فلما راآه قال : “ بئ�س اأخو الع�سرية ، وبئ�س ابن الع�سرية 
، فلما جل�س تطلق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف وجهه وانب�سط اإليه ، فلما انطلق الرجل قالت عائ�سة يا 
ر�سول اهلل حني راأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطّلقت يف وجهه وانب�سطت اإليه ؟ فقال ر�سول الله�سلى 
“ يا عائ�سة متى عهدتني فّحا�سًا اإن �سر النا�س عند اهلل منزلة يوم القيامة من تركه  اهلل عليه و�سلم : 

النا�س اتقاء �سره “ )17(.

)14( اأخرجه البخاري يف �سحيحه 1574/4ح)4076( ، وم�سلم يف �سحيحه 733/2ح)1059( . 
)15( اأخرجه البخاري يف �سحيحه 538/2ح)148( ، وم�سلم يف �سحيحه 132/1ح)150( .

)16( اأخرجه البخاري يف �سحيحه 1 / 59ح)128( ، وم�سلم يف �سحيحه 1 / 61ح)32( .
)17( اأخرجه البخاري يف �سحيحه 5/ 2244ح )5685( .
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بل   ، لأعذارهم  وقبوله  املنافقني  من  للغزو  معه  اخلروج  عن  املتخلفني  عن  اإعرا�سه  هذا  ومثل 
ًة َفَلن  ن َت�ْسَتْغِفْر َلُهْم �َسْبِعنَي َمرَّ وا�ستغفاره لهم حتى قال اهلل لر�سوله : } ا�ْسَتْغِفْر َلُهْم اأَْو َل َت�ْسَتْغِفْر َلُهْم اإِ

َيْغِفَر اهلّلُ َلُهْم { التوبة : 8 .

ونالحظ اأن تعامله  �سلى اهلل عليه و�سلمهنا مع هذا ال�سنف من النا�س بخالف تعامله مع ذلك النفر 
ال�سادق من املوؤمنني والذي هجرهم �سهرًا كاماًل ركونًا على اإميانهم لعلمه باأن اهلل نافعهم بهذا الهجران.

ويف قانون رفع امل�سقة ودفع احلرج وال�سيق عن النا�س واأن دفع املف�سدة مقدم على جلب امل�سلحة 
“  لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم عند كل �سالة بو�سوء ومع كل و�سوء �سواك  قال �سلى اهلل عليه و�سلم : 

.)18( “

وقال �سلى اهلل عليه و�سلم :” لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم اأن يوؤخروا الع�ساء اإلى ثلث الليل اأو 
ن�سفه “ )19(.  

واأما من �سريته �سلى اهلل عليه و�سلم ، فقد �سرب لنا اأمثلة رائعة ومناذج عطرة يف موا�سع كثرية 
منها على �سبيل املثال:

معاملته للم�سركني ، وكف اليد عن قتالهم ، فقد كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأول الأمر ي�سرب على اأذى 
امل�سركني ، ويعفو وي�سفح عنهم  مل�سلحة ال�ستئالف ، وعدم التنفري عنه ، ومثل ذلك املوازنة بني امل�سلحة 
اأن النبي �سلى اهلل عليه  اأبي ابن �سلول واأ�سرابه من املنافقني ، وذلك  واملف�سدة يف ق�سية عبد اهلل بن 
و�سلم ترك قتل عبد اهلل بن اأبي ، واأمثاله من اأئمة النفاق والفجور ملا لهم من اأعوان وما يرتتب على قتله 
من ا�ستثارة حفائظ له ، وا�ستعطاف اأوبا�س النا�س معه ، لذلك قال: “ ل يتحدث النا�س اأن حممدًا يقتل 
اأ�سحابه “ )20( .فقتلهم فعل م�سروع ملا فيه من م�سلحة اإنهاء كفرهم ، وبثهم الد�سائ�س بني امل�سلمني ، 
ولكن هذا الفعل امل�سروع ذريعة اإلى هذه التهمة اأن حممًدا يقتل اأ�سحابه ، وهي مف�سدة تزيد على م�سلحة 

)18( اأخرجه اأحمد يف م�سنده 258/2ح )7504( ، من طريق حممد بن عمرو،  عن اأبي �سلمة عن اأبي هريرة، واإ�سناده 
ح�سن.

)19( اأخرجه الرتمذي يف �سننه 310/1ح )167( ، من طريق عبيد اهلل بن عمر ، عن �سعيد املقربي عن اأبي هريرة ، 
وقال : حديث ح�سن �سحيح .

)20( اأخرجه البخاري يف �سحيحه1861/4ح )4622( ، وم�سلم يف �سحيحه1998/4ح )2584( .

مفهوم فقه املوازنات وأدلة مشروعيته
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القتل بكثري .

     قال ابن تيمية:« اإقرار النبي  �سلى اهلل عليه و�سلملعبد اهلل بن اأبي واأمثاله من اأئمة النفاق والفجور 
بغ�سب قومه  اأكرب من ذلك  اإزالة معروف  بنوع من عقابه م�ستلزمة  فاإزالة منكره   ، الأعوان  لهم من  ملا 
وحميتهم ، وبنفور النا�س عنه اإذا �سمعوا اأن حممدًا يقتل اأ�سحابه “ )21(، ولهذا ملا خطب النا�س يف ق�سية 
الإفك مبا خطبهم به ، واعتذر عنه ، وقال له �سعد بن معاذ قوله الذي اأح�سن فيه ، حمى له �سعد بن عبادة 

- مع ح�سن اإميانه و�سدقه - وتع�سب لكل منهم قبيلته حتى كادت تكون فتنة .

     وهنا يح�سن القول : اإن اهلل مل ي�ساأ اأن يكون وحيه قانونًا نظريًا يلزم اأتباعه باللتزام به دفعًة واحدًة 
ويدعهم يتعرثون اأو يتع�سفون يف تطبيقه ، بل جعل وحيه منجمًا ح�سب الوقائع والأحداث مي�سي بهم خطوًة 
خطوًة �سوب الكمال يلني حيث ينفع اللني ، وي�سد حيث يجدي وينفع ال�سد ، وهذا الأ�سلوب يعترب جزءًا ل 
يتجزاأ من الوحي، فكما اأن الوحي ن�سو�س وقانون هو اأي�سًا اأ�سلوب وطريقة وواقع ، والنبي �سلى اهلل عليه 
املوازنة بني امل�سالح  ، ولذلك عند عقد  الآخر  اأحدهما عن  بينهما فال يجوز جتريد  تواأم  و�سلم هو من 
اأمر يختلف  ، وهو  اأرجحهما  الأفراد واجلماعات ل يوجد قانون مطرد بل يجب اعتبار  واملفا�سد يف حق 

باختالف الأ�سخا�س والأحوال والأزمان .

وقد وجدناه �سلى اهلل عليه و�سلم يعدل عن الفا�سل اإلى املف�سول رجاء م�سلحة يف املف�سول تزيد عن 
م�سلحة الفا�سل لي�س يف ذات الأمر ، ولكن لعتبارات خارجية عنه تفر�سها امل�سلحة وميليها واقع 

النا�س وخ�سو�سياتهم . 

فعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: قال النبي�سلى اهلل عليه و�سلم  :” يا عائ�سة لول قومك حديث عهدهم 
بكفر لنق�ست الكعبة فجعلت لها بابني باب يدخل النا�س وباب يخرجون “  )22( . 

وجه الدللة من احلديث: اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلمجعل الفتنة املرتتبة على الهدم ، واإعادة 
البناء وهي مف�سدة وا�سحة بال �سك ، مانًعا من اإعادة بنائها على القواعد ال�سحيحة التي ينبغي اأن تبنى 
عليها ، وهي امل�سلحة املق�سودة يف احلديث ، قال النووي: “ يف هذا احلديث دليل على جملة من القواعد 
والأحكام منها : اإذا تعار�ست امل�سالح ، اأو تعار�ست م�سلحة ومف�سدة ، وتعذر اجلمع بني فعل امل�سلحة 
وترك املف�سدة بدئ بالأهم ، لأن النبي  �سلى اهلل عليه و�سلماأخرب اأن نق�س الكعبة وردها اإلى ما كانت عليه 

)21( ال�ستقامة 219/2.
)22( اأخرجه البخاري يف �سحيحه 1 /59ح )126( .
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من قواعد اإبراهيم عليه ال�سالة وال�سالم م�سلحة ، ولكن تعار�سه مف�سدة اأعظم منه ، وهي خوف فتنة 
بع�س من اأ�سلم قريًبا ، وذلك  ملا كانوا يعتقدونه من ف�سل الكعبة ، فريون تغيريها عظيًما ، فرتكها �سلى 

اهلل عليه و�سلم “ )23(.

وقال ابن حجر مو�سحًا هذا املعنى : » لأن قري�سًا  كانت تعظم اأمر الكعبة جدًا فخ�سي �سلى اهلل 
عليه و�سلم اأن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإ�سالم اأنه غرّي بناءها لينفرد بالفخر عليهم يف ذلك ، وي�ستفاد 

منه ترك امل�سلحة لأمن الوقوع يف املف�سدة “ )24(.

ولذلك ترجم البخاري لهذا فقال: باب من ترك بع�س الختيار خمافة اأن يق�سر فهم بع�س النا�س 
عنه فيقعوا يف اأ�سد منه )25( .

ولقد راعى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اجلانب النف�سي لأجل حتقيق اأمر مرغوب فيه �سرعًا ، ومن 
ع وُمثِّل به فقال : “ لول اأن جتد �سفية يف نف�سها  ذلك اأنه ملا كان يوم اأحد مر بحمزة بن عبد املطلب وقد ُجدِّ
لرتكته حتى تاأكله العافية حتى يح�سره اهلل من بطون الطري وال�سباع “ )26( ، فعدل عن اأمر حت�سيني اإلى 

حاجي اأو قدم دفع مف�سدة على جلب م�سلحة .

)23( �سرح النووي على �سحيح م�سلم 89/9 .
)24( فتح الباري225/1.

)25( امل�سدر ال�سابق 1 / 58.
)26( اأخرجه اأحمد يف م�سنده 128/3ح )12322( ، واأبو داود يف �سننه212/2 ح )3136( ، والرتمذي يف �سننه335/3ح 
)1016( ، واحلاكم يف امل�ستدرك519/1ح )1351( ، من طرق عن اأ�سامة ، عن الزهري عن اأن�س بن مالك ، وقال 

الرتمذي : حديث ح�سن غريب ، وح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع 244/3ح )5324( .

مفهوم فقه املوازنات وأدلة مشروعيته
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املبحث الرابع : مفهوم فقه املوازنة عند الفقهاء والأ�سوليني:

يعترب م�سطلح فقه املوازنات م�سطلحًا م�ستحدثًا بالنظر يف كتب الأ�سول وم�سادر الفقه املتقدمة 
اإل اأن له ما يرادفه من امل�سطلحات ، واإن �سئت فقل: اإنه حم�سلة حلزمة من الأ�سول والقواعد الفقهية 
حيث تلتقي معه يف نتيجة م�سرتكة ، وت�سب معه يف بوتقة واحدة ، فهو جديد يف �سكله ولفظه ، اإل اأنه قدمي 
يف م�سمونه وفحواه ، فقد و�سع اأهل الأ�سول عرب تاريخ هذه الفن قواعد واأ�سول متثل منطلقًا يف التعامل 
مع الن�سو�س ، وم�سلكًا للو�سول اإلى احلكم ال�سرعي فيما ل ن�س فيه ، كثريًا منها يرتكز على مبداأ املوازنة 

ويعتمد عليها ، وينطلق منها ويوؤوب اإليها .

فاملجتهد عندما ُيلِحق حكم فرع م�سكوت عنه بحكم اأ�سل منطوق به بجامع العلة ل يتاأتى له ذلك ما مل 
تكن املوازنة بني ال�سورتني واملقاربة بينهما قاعدة مهمة له يف عملية االجتهاد قبل الذهاب اإلى ا�ستنباط 
 ، واملفا�سد  امل�سالح  قواعد  ذلك  ومثل   ، القيا�س  بدليل  يعرف  مبا  بالفرع  واإحلاقه   ، الأ�سل  من  احلكم 
اأو املتوقعة ، وما يتفق  اأو املتيقنة على امل�سلحة املرجوحة  والرتجيح بينهما ، وتقدمي امل�سلحة الراجحة 
مع املقا�سد ويحفظ الكليات وبني ما ل يتفق معها ، وترتيب �سلم الأولويات ، ومتييز ما حقه التقدمي عن 
ما حقه التاأخري ، فال�سروري مثاًل حقه التقدمي على احلاجي ، ومثله احلاجي على التح�سيني ، وامل�سيق 
مقدم على املو�سع ، والفوري مقدم على املرتاخي ، وحقوق اخللق مقدمة على حق اهلل ، لأن حق العبد يقبل 
االإ�سقاط باملحاللة وامل�ساحمة دون حق اهلل )27( ، وحتمل ال�سرر الأدنى لدفع ال�سرر الأعلى ، ودفع ال�سرر 
العام بتحمل ال�سرر اخلا�س ، وامل�سقة جتلب التي�سري ، وامل�سلحة املر�سلة ... اإلى غري ذلك من القواعد 
ْب روؤية املجتهد كلها تقوم على اأ�سا�س املوازنة واإعمال الفكر ،  وِّ الفقهية التي حتدد م�سار الجتهاد ، وُت�سَ
وتقليب النظر بني طرفني من العتبارات اأو اأكرث ، بغية الو�سول للحكم املن�سجم مع روح ال�سريعة واملوافق 
ملراد ال�سارع ومق�سده ، ولذلك نرى كتب الفقه والأ�سول زاخرة مبثل هذه القواعد واملناهج ال�ستنباطية 
التي ت�ساحب الباحث يف بحثه ، وت�سكل �سياجًا اآمنًا يحفظه من البعد اأو اخلروج عن املقا�سد والثوابت 

ال�سرعية ، ومبا يحفظ للن�س قد�سيته ومينع توجيهه لغري مق�سده .

وميكن ت�سليط قليل من ال�سوء على بع�س هذه املناهج والطرائق  والقواعد ذات ال�سلة واملودوعة 
يف كتب الأ�سول مبا يك�سف لنا عن عمق ور�سوخ فقه املوازنة يف الفكر والفقه الإ�سالمي بغ�س النظر عن 

اأ�سول  اأنواع الفروق 4 / 214 ، الإحكام يف  اأنوار الربوق يف   ، اأن هذا هو الراجح  اإل  )27( واإن كان يف امل�ساألة خالف 
الأحكام لالآمدي 2 / 11.
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ال�سرد دون اخلو�س يف كثري من  و�سنكتفي مبجرد   ، للدللة على ذلك  امل�ستعملة  وامل�سطلحات  القوالب 
التفا�سيل اإل بح�سب اقت�ساء املقام  ومبا يحقق مق�سود البحث ومن ذلك :

1- الجتهاد:

وهو لغة : افتعال من اجلهد بالفتح وال�سم وهو الطاقة وامل�سقة )28(.     

اإعمال  اإلى  بحاجة  وهذا   ،)29( باحلكم  الظن  لتح�سيل  الو�سع  الفقيه  ا�ستفراغ   : وا�سطالحًا      
الروية يف متحي�س الدليل وفقه حمتواه وت�سويب تنزيله على مظنته ، والجتهاد هو العامل يف كل القواعد 
واملباحث الفقهية واالأ�سولية واأ�سا�سها ، وحمورها و�سلب عمودها من حتقيق مناط القيا�س وتقدير امل�سقة 
، وامل�سلحة ، وال�سرر ، واعتبار امل�سالح واملفا�سد اإلى غري ،كما �سيت�سح لحقًا ، فالجتهاد كما مر تعريفه 
ويحفظ  ال�سرع  ويت�ساير مع مقا�سد  يتوافق  الذي  ، احلكم  ال�سرعي  للحكم  للو�سول  املبذول  باأنه اجلهد 
كلياته ، ول يت�سادم مع ثوابته وقواطعه ، وهذا يتطلب ملكة على �سلوك هذه الدروب وطرق هذه امل�سالك ، 
وهنا يتعامد اأو يكاد يتوافق الجتهاد مع مفهوم  فقه املوازنات ، وبالتايل �ستكون مهمة املجتهد هي املوازنة 

واملقاي�سة بني �سور متقابلة وخيارات متعددة ميكن التحدث عنها على اأنواع : 

النوع الأول: موازنة املجتهد بني ن�ض ون�ض ظاهرهما التعار�ض :

وذلك عندما يرد اأكرث من ن�س يف حمل ومو�سع واحد فاإن املجتهد يف هذه احلالة ي�سلك واحدًا من 
ثالثة م�سالك للو�سول للحكم بح�سب الرتتيب الآتي : 

اأوًل: التوفيق بني الن�سو�س باجلمع بينها ، وذلك بوجه مقبول ل تكّلف فيه ول تع�ّسف ، فاإن اأمكن اجلمع 
طبقًا   ، الرتجيح  اإلى  العدول  يجوز  ول   ، متعينًا  بهما  العمل  كان  مقبول  بوجه  املتعار�سني  بني  والتوفيق 

للقاعدة الفقهية الأ�سولية : اجلمع مقدم على الرتجيح ، اأو الإعمال اأولى من الإهمال .

وهذا اجلمع يكون ب�سور منها : 

1- اأن يحمل اأحد الدليلني على حال والآخر على حال اأخرى . 

)28( ل�سان العرب 133/3.
)29( احلدود الأنيقة  1/ 82 ، معجم لغة الفقهاء 1 / 432.

مفهوم فقه املوازنات وأدلة مشروعيته
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كقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: عندما مر على ميتة : “هال انتفعتم باإهابها “ )30(.ويف لفظ : » هال انتفعتم 
بجلدها » ، قالوا اإنها ميتة ؟ قال:« اإمنا حرم اأكلها » )31(،وقوله  �سلى اهلل عليه و�سلم: “ل تنتفعوا من امليتة 
ٍب “ )32(، فهذا معار�س يف الظاهر لالأول ، لكن جمع بينهما باأن يكون النهي عن النتفاع  باإهاب ول َع�سَ
بالإهاب ما مل يدبغ ، فاإذا دبغ مل ي�سم اإهابًا ، فال يدخل حتت النهي . قال ال�سنعاين: »وهو جمع ح�سن« 

.)33(

2-  اأو يحمل اأحدهما على زمن والثاين على زمن اآخر :

ِبّي �سلى اهلل عليه و�سلم: “اأنه �سلى الظهر يوم  كما ورد يف حديث جابر ر�سي اهلل عنه يف �سفة حجة النَّ
النحر مبكة “ )34(، وحديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما : » اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم اأفا�س يوم النحر ثم 
�سلى الظهر مبنى “ يعني راجعًا “ )35(، فُجمع بينهما باأن الر�سول�سلى اهلل عليه و�سلم �سلى الظهر مبكة يف 

اأول وقتها ، ثم رجع اإلى منى ف�سلى بها الظهر مرة اأخرى باأ�سحابه ؛ لأنهم كانوا ينتظرونه )36( .

3- اأو يكون بح�سب اختالف الدوافع والأ�سباب: كاأحاديث الأمر بال�سالة عند دخول امل�ساجد والنهي عنها 
واأحاديث  الأ�سباب  بال�سالة على ذوات  الأمر  اأحاديث  ال�سافعي  ، فقد حمل  املعروفة  الكراهة  اأوقات  يف 

النهي على مطلق التطوع .

)30( اأخرجه الدار قطني يف �سننه 41/1ح)1( ، والبيهقي يف ال�سنن الكربى 20/1ح)65( ، من طريق يون�س وعقيل عن 
الزهري عن عبيد اهلل عن بن عبا�س . واإ�سناده �سحيح . 

)31( اأخرجه البخاري يف �سحيحه 543/2ح )1421( ، وم�سلم يف �سحيحه 276/1ح )363( .
)32(اأخرجه اأبو داود يف �سننه 465/2ح )4128( ، والرتمذي يف �سننه 222/4ح )1729( ، وابن ماجة يف �سننه1194/2ح 
)3612( من طرق عن عبد الرحمن بن اأبي ليلى ، وقال الرتمذي: هذا حديث ح�سن ويروى عن عبد اهلل ابن عكيم 
عن اأ�سياخ لهم هذا احلديث ، ولي�س العمل على هذا عند اأكرث اأهل العلم . وقال الألباين : ويف ثبوته خالف كبري بني 

العلماء  لكن الراجح عندنا �سحته ، �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة239/1.
)33( تي�سري الو�سول 1 / 401.

)34( ذكره الزيلعي يف ن�سب الراية 82/3.
)35( اأخرجه اأحمد يف م�سنده 34/2ح )4898( ، واأبو داود يف �سننه 611/1ح )1998( ، من طريق عبد الرزاق ، عبيد 

اهلل عن نافع عن ابن عمر ، و�سححه الألباين يف �سحيح اأبي داود 239/6.
)36( تي�سري الو�سول402/1
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ثانيًا: اإذا مل ميكن اجلمع بني الن�سو�س عدل اإلى الن�سخ ب�سرط اأن يعلم التاريخ ، فيكون املتاأخر نا�سخًا 

للمتقدم منهما ويعمل به دون املتقدم )37(.

ِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة  اٍم اأَُخَر َوَعَلى الَّ ْن اأَيَّ ٌة مِّ ِري�سًا اأَْو َعَلى �َسَفٍر َفِعدَّ ومثاله قوله تعالى: } َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ
ُكْم { البقرة: 184، فهذه الآية تفيد التخيري  وُموْا َخرْيٌ لَّ ُه َواأَن َت�سُ َع َخرْيًا َفُهَو َخرْيٌ لَّ َطَعاُم ِم�ْسِكنٍي َفَمن َتَطوَّ
َخَر  اٍم اأُ يَّ ْن اأَ ٌة مِّ ْو َعَلى �َسَفٍر َفِعدَّ بني ال�سيام والإطعام ، وترجيح ال�سيام ، وقوله تعالى } َوَمن َكاَن َمِري�سًا اأَ
{ البقرة: 185، تفيد تعيني ال�سيام اأداء يف حق غري املري�س وامل�سافر، وق�ساء يف حقهما، وهي متاأخرة 
َكاَن ِمنُكم  عن الأولى، فتكون نا�سخة لها، بدليل قول �سلمة بن الأكوع ر�سي اهلل عنه: ملا نزلت: } َفَمن 
َع َخرْيًا َفُهَو َخرْيٌ  ِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِم�ْسِكنٍي َفَمن َتَطوَّ اٍم اأَُخَر َوَعَلى الَّ ْن اأَيَّ ٌة مِّ ِري�سًا اأَْو َعَلى �َسَفٍر َفِعدَّ مَّ
ُكْم { البقرة: 184 : كان من اأراد اأن يفطر ويفتدي ، حتى نزلت الآية التي بعدها  وُموْا َخرْيٌ لَّ ُه َواأَن َت�سُ لَّ

فن�سختها (.

ثالثًا : الرتجيح : فاإذا مل ميكن الن�سخ بني الن�سو�ض ُينتقل اإلى الرتجيح .

والرتجيح : هو: تقدمُي املجتهِد اأحَد الدليلني املتعار�سني ، ملا فيه من مزية معتربة ، جتعل العمل به 
ِجيُح : تقوية اإحدى الأمارتني على الأخرى ، ليعمل بها )38(. ْ اأولى من الآخر ، وقيل :الرتَّ

فناأخذ   ، املعاين  ، ويف  الألفاظ  ويقع يف   ، والآخر يف املنت   ، الإ�سناد  اأحدهما يف   : اإليه يف حالتني  ويلجاأ 
بالأقوى ، وهو ما يقوى به اخلرب يف نفو�سنا ب�سدق الراوي و�سحته وموافقته للقواعد والأ�سول املعتربة 
واملقا�سد الكلية ، وي�سعف اخلرب اإما با�سطراب يف ال�سند واملنت ، اأو ب�سعف يف ال�سند ، اأو باأمر خارج عن 

ال�سند واملنت )39(.

النوع الثاين: موازنة املجتهد فيما فيه ن�ض وما ل ن�ض فيه  : 

وذلك ملا قد ينقدح يف ذهن املجتهد من اأن العلة التي بنى ال�سارع عليها احلكم اأو امل�سلحة التي 
حلظها وبنى احلكم عليها قد تغريت ، اأو اأن املف�سدة التي اعتربها يف املنع قد ارتفعت ، فيعدل عن ظاهر 

)37(امل�سدر ال�سابق402/1.
)38( معجم مقاليد العلوم يف احلدود والر�سوم 1 / 69.

)39( انظر تي�سري الو�سول 1 / 402 ، امل�ست�سفى من علم الأ�سول 2 / 483 ، العت�سام ، لل�ساطبي 1/ 247 .
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الن�س اإلى مق�سده ، فيتغري احلكم بتغري علته ، ومن اأمثلة ذلك : اعتبار الثالث الطلقات والعتداد بها 
جمتمعة ، مع اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ، واأبا بكر ، و�سطر من عهد عمر عدوها واحدة مراعاة لواقع 
النا�س ، ومق�سد الن�س ، فعن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال :كان الطالق على عهد ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم واأبى بكر و�سنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة ، فقال عمر ابن اخلطاب ر�سي اهلل عنه 
: اإن النا�س قد ا�ستعجلوا يف اأمر قد كانت لهم فيه اأناة ، فلو اأم�سيناه عليهم ، فاأم�ساه عليهم ( )40(. ولذلك 
ل عجب باأن ياأتي ابن تيمية بعد �سبعة قرون من اجتهاد عمر وتلقي العلماء لقوله بالقبول ، فريى اأن ما كان 
عليه بادي الأمر هو املنا�سب لواقع النا�س اليوم ، حيث واإن حمل النا�س على اجتهاد عمر فتح عليهم باب 
هو �سر من الذي فر منه عمر ، وهو وقوعهم يف نكاح املحلل ب�سبب رقة الدين يف النا�س ، و�سعف التدين 
على النقي�س من اجليل الذي اجتهد له عمر ، واأن ذلك كان اأ�سلح حلالهم ، والتقوى والورع التي كانت اأهم 

ما يعول عليه عمر وحمور اجتهاده لأهل زمانه .

ومثله توريث عثمان ر�سي اهلل عنه  متا�سر الأ�سدية ملّا طلقها عبد الرحمن بن عوف فورثته بعد 
انق�ساء عدتها مع اأن الأ�سل الثابت اأن ) ل ترث مبتوتة ( )41( .

اأن  راأى عمر  ملا  ، ومع ذلك  القراآن  ثبوته بن�س من  الرغم من  قلوبهم على  املوؤلفة  وكذلك �سهم 
الإ�سالم  قد اأعزه اهلل ول حاجة لتاأليف اأحد عليه فحرمهم منه ، وكذلك عدم تق�سيم اأر�س الفيء مع ثبوت 
الن�س بتق�سيمها ، وهذا عدول من عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه عن ظاهر الن�س اإلى علته ومق�سده ، 

وكذلك اإلغاوؤه للنفي يف حد الزاين البكر خوفًا من فتنة املحدود والتحاقه بدار الكفر وافتتانه بهم .

وكذلك اأمري املوؤمنني عثمان ر�سي اهلل عنه ياأمر بالتقاط �سالة االإبل وبيعها وحفظ ثمنها ل�ساحبها مع 
ثبوت نهيه �سلى اهلل عليه و�سلم عن التقاط �سالة االإبل فقال :” وما لك ولها ؟ معها �سقاءها وحذاوؤها 

ترد املاء وترعى ال�سجر فذرها حتى يلقاها ربها “ )42(، وذلك ملا راأى من ف�ساد الأخالق وخراب الذمم .

ومن اأمثلة ذلك موقف الإمام مالك للر�سيد من اإعادة بناء الكعبة على قواعد اإبراهيم - كما متنى 
ذلك ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ، اإذ قال لعائ�سة ر�سي اهلل عنها : “ يا عائ�سة لول اأن قومك حديثو 
عهد ب�سرك لهدمت الكعبة فاألزقتها بالأر�س ، وجعلت لها بابني بابًا �سرقيًا وبابًا غربيًا ، وزدت فيها �ستة 

)40( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه �سحيح م�سلم 1099/2ح )1472( .
اأخرجه ال�سافعي ب�سند �سحيح ، اإرواء الغليل 6/ 171. )41( ذكره الألباين وقال: “روي عن ابن الزبري” ، 

)42( اأخرجه البخاري يف �سحيحه46/1ح )91( .
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اأذرع من احلجر ، فاإن قري�سًا اقت�سرتها حيث بنت الكعبة “ )43(.

وقد كان الزبري نفذ هذه الرغبة فجاء احلجاج واأعادها – فقال مالك للر�سيد : » نا�سدتك اهلل    
يا اأمري املوؤمنني اأن جتعل هذا البيت ملعبة للملوك ل ي�ساء اأحد منهم اإل نق�س البيت وبناه فتذهب هيبته 
من �سدور النا�س)44( ، فيخ�سى اأن تتزحزح الكعبة عن مكانها ، ولهذا منع مالك الر�سيد اأن يعيدها على 
الو�سف الذي اأراده ر�سول اهلل، اتقاءًا  لل�سر ، وهذا فقه دقيق عميق من اإمام دار الهجرة ، فاإن اأهواَء ذوي 
ٌ ، فاليوم َمِلٌك ، وغًدا يتولَّى غرُيُه ، وقد يكون خ�سَمُه ، فينق�س ما  امللك وال�سلطان متقلبٌة ، والزمان متغريِّ
�سَنَع ويهدم ما َبَنى ، وهذا ما ي�سمى يف علم الأ�سول : �سد الذرائع : ) ترك ما ل باأ�س فيه خمافة ما فيه 

باأ�س ( .

وهذا امللحظ ل ميكن الهتداء اإليه اإل مبعرفه فاح�سة ملق�سد امل�سرع وفهم وقائع التنزيل لهذا 
الن�س ، وهلل در عائ�سة ر�سي اهلل عنها حينما راأت من تغري حال الن�ساء بتزينهن وخروجهن متعطرات 
فقالت : “ لو اأدرك ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلمما اأْحَدث الن�ساُء ؛ ملنعهن امل�سجد كما ُمِنَعه ن�ساُء بني 

ا�سرائيل” )45(.

النوع الثالث: املوازنة بني طرفني اأو اأكرث ل  ن�ض فيهما : 

وهذه ال�سورة تكون فيما اإذا تعددت اخليارات ول دليل ي�سهد لواحد منها بالنفي ول بالإثبات، يف 
هذه احلالة قد يوجب املجتهد حكمًا مع عدم وجود ن�س ل بالإلزام ول بعك�سه ، ولكن يرتجح يف نظره القول 
بالإلزام لتفاق ذلك مع مق�سد امل�سرع وحتقيق م�سالح النا�س ، حيث واإن الأحكام مبقا�سدها ، وقد روي 
اأن على بن اأبى طالب وعمر بن اخلطاب ) ر�سي اهلل  عنهما ( قال : بت�سمني الغ�سال والأجري وال�سباغ 
وال�سناع ، وقال علي ر�سي اهلل عنه ل ي�سلح النا�س اإل بذلك )46(. ومبنى هذا الرتجيح حفظ الأمانة ، 
واأداوؤها ، والتي ت�سكل مطلبًا �سرعيًا ومق�سدًا هامًا من مقا�سده ، ومع اأن ال�سافعي ل يثبت هذا ، لأنه يرى 

)43( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه968/2ح )1333( .
)44( ال�ستذكار لبن عبد الرب188/4. 

)45( اأخرجه اأبو داود يف �سننه 211/1ح)569(، من طريق يحيى بن �سعيد ،عن عمرة بنت عبد الرحمن ، و�سححه 
الألباين يف �سحيح اأبي داود 3 / 107.

)46( وروي عن عبد اهلل بن عتبة واحلكم ، وهو قول اأبي حنيفة اإن خالف ، و�سريح القا�سي واأبو يو�سف وحممد ومالك ، 
واأحد قويل ال�سافعي، الفقه الإ�سالمي واأدلته 5/ 497.

مفهوم فقه املوازنات وأدلة مشروعيته
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اأن يده يد اأمانة ، والأمانة ل ت�سمن  مثله مثل يد الو�سي واملودع وال�سريك والوكيل ملا ثبت عنه �سلى اهلل 
عليه و�سلم اأنه قال : “ من ا�ستودع وديعة فال �سمان عليه” )47(. وقال �سلى اهلل عليه و�سلم:” ل �سمان على 

موؤمتن “ )48(.  اإل اأنه مل يكن يفتي بخالفه لف�ساد النا�س )49(.

واإمنا ذهب املالكية وغريهم اإلى ت�سمني الأجري اإذا كان ال�سيء مما يغاب عليه )اأي ميكن اإخفاوؤه ( ، اأو 
كان مما تتوق النف�س اإلى تناوله �سدًا للذرائع )50(.

وكم�ساألة »الترت�س« ، وهي ما اإذا ترت�س الكفار بجماعة من امل�سلمني ، فاإذا رمينا قتلنا م�سلمًا من 
دون جرمية منه ، ولو تركنا الرمي ل�سلطنا الكفار على امل�سلمني ، فيقتلونهم ، ثم يقتلون الأ�سارى الذين 
ترت�سوا بهم ، فيكون حفظ امل�سلمني بقتل من ترت�سوا به من امل�سلمني اأقرب اإلى مق�سود ال�سرع ؛ لأنا نقطع 
اأن ال�سارع يق�سد تقليل القتل ، كما يق�سد ح�سمه عند الإمكان ، فحيث مل نقدر على احل�سم ، فقد قدرنا 

على التقليل ، وكان هذا التفاتًا اإلى م�سلحة )51(.  

وكل ما �سبق يحتاج اإلى موازنة اأحيانًا يف الدليل فريجح اأحدهما على الآخر بح�سب مناهج الفقهاء 
يف ذلك، واأحيانًا يكون برتجيح اإحدى علل الدليل مبا يعرف مبنهج ال�سرب والتق�سيم فيفرت�س العلل ثم يبداأ 
يف اإلغاء ما ي�ستحق الإلغاء واإبقاء  ما من حقه الإبقاء ثم يلحق ال�سور امل�سكوت عنها باملنطوق بها بجامع 
العلة وتارة ينظر اإلى امل�سكوت عنه با�ستقالل بقطع النظر املنطوق به ل�سرورة اأو حاجة فيقدرها بقدرها.  

وكاأين باملجتهد به بيده موازين البحث واآلياته ، م�سرت�سدًا بالقواعد التي ت�ستوقفه عند كل خطوة ، فريفع 
اأحيانًا ميزان حتديد اأهون ال�سررْين واأخف ال�سرْين، ويفوت اأدنى امل�سلحتني ليح�سل اأعالهما ، وتفادى 
ال�سرر الي�سري من اأجل دفع �سرر خطري ، اأو ال�سرر اخلا�س من اأجل �سرر عام ، اأو ال�سرر الأدنى لدفع 

�سرر اأعلى. 

اأبيه عن جده ، و�سححه  )47( اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى 289/6ح )12480( من طريق عمرو بن �سعيب عن 
الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة 5/ 402.

)48( اأخرجه الدار قطني يف �سننه 41/3ح)167( ، والبيهقي يف ال�سنن الكربى 289/6ح)12480( ، من طريق حممد 
بن عبد الرحمن احلجبي ،عن عمرو بن �سعيب عن اأبيه عن جده ، وح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري55/4.

)49( املجموع، للنووي  15/ 96.
)50( الفقه الإ�سالمي واأدلته 5 / 497.

)51( اإر�ساد الفحول 2 / 185.
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واأحيانًا ين�سب ميزان رفع احلرج كالتيمم عند انعدام املاء ، اأو عند عدم القدرة على ا�ستعماله ، والفطر 
للمري�س وامل�سافر ، وكرفع احلرج بقوله  �سلى اهلل عليه و�سلملل�سائل يف حجة الوداع : “افعل ول حرج” 
)52(، اأو تنزيل احلاجات منزلة ال�سرورات مثل الإذن بال�َسلم ، وبيع العرايا ، وال�ست�سناع ، و�سمان الدرك 

، وجواز ال�ستقرا�س بالربح للمحتاج ، وغري ذلك ، فالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم ملا كان يوم اأحد مر بحمزة 
ع وُمثِّل به فقال :” لول اأن جتد �سفية يف نف�سها لرتكته حتى تاأكله العافية حتى  بن عبد املطلب وقد ُجدِّ
يح�سره اهلل من بطون الطري وال�سباع “ )53( ، فعدل عن اأمر حت�سيني اإلى حاجي اأو قدم دفع مف�سدة على 

جلب م�سلحة ، وتقدمي احلاجيات على التح�سينيات ، واعتبار عموم البلوى يف العبادات واملعامالت )54(.

وخال�سة القول اإن املجتهد مير مبراحل من املوازنة والنظر للو�سول للحكم ال�سرعي ومنها : 

1- اأن يوازن بني النظر اإلى ن�سو�س ال�سرع اجلزئية ، ومقا�سده الكلية ، فال يغفل ناحية حل�ساب اأخرى ، 
ول يعطل الن�سو�س اجلزئية من الكتاب وال�سنة ، بدعوى املحافظة على روح الإ�سالم ، واأهداف ال�سريعة 

، ول يهمل النظر اإلى املقا�سد الكلية والأهداف العامة ، ا�ستم�ساًكا بالظواهر وعماًل بحرفية الن�سو�س .

 2- اأن يرد الفروع اإلى اأ�سولها ، ويعالج اجلزئيات يف �سوء الكليات ، موازنًا بني امل�سالح بع�سها بع�سًا ، 
وبني املفا�سد بع�سها ببع�س ، وبني امل�سالح واملقا�سد عند التعار�س )55( .

2- القيا�ض:

يء بال�سيء ، واملقدار ِمْقيا�ٌس ، تقول: َقاَي�ْسُت الأَْمَريِن ُمقاَي�َسًة وقيا�سًا  وهو يف اللغة : َتقديُر ال�سَّ
،)56(

)52( اأخرجه البخاري يف �سحيحه 43/1ح )83( ، وم�سلم يف �سحيحه 943/2ح )1306( .
)53(اأخرجه اأحمد يف م�سنده 128/3ح )12322( ، واأبو داود يف �سننه 212/2ح )3136( ، والرتمذي يف �سننه 335/3ح 
عن  طرق  من   )1531( 516/1ح  امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ،  )43( 116/4ح  �سننه  يف  قطني  والدار   ،  )1016(
اأ�سامة ، عن الزهري عن اأن�س بن مالك وقال الرتمذي: حديث ح�سن غريب ، وح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع 

ال�سغري946/1ح)9445(.
)54( اخلال�سة يف فقه الأقليات 1 / 13 .
)55( املف�سل يف اأحكام الهجرة 5 / 64.

)56( معجم مقايي�س اللغة 40/5.

مفهوم فقه املوازنات وأدلة مشروعيته
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ف�سمى القيا�س قيا�سًا لأن القائ�س ي�سيب به احلكم ، وقال بع�سهم : اإنه ماأخوذ يف اللغة من املماثلة من 
قولهم: هذا قيا�س هذا اأي ومثله ، و�سمى القيا�س قيا�سًا لأنه اجلمع بني املتماثلني يف احلكم )57(.

ويف ال�سطالح : طلب اأحكام الفروع امل�سكوت عنها من الأ�سول املن�سو�س عليها بالعلل امل�ستنبطة 
من معانيها ليلحق كل فرع باأ�سله حتى ي�سركه يف حكمه ل�ستوائهما يف املعنى واجلمع بينهما بالعلة )58( ، 
وهذا يعني وجود م�سلحة �سهد لها ال�سرع بالعتبار ، وبني على اأ�سا�سها حكمًا �سرعيًا ، فيلحظ املجتهد 
هذه امل�سلحة فيما ل ن�س فيه فيعطيها نف�س احلكم بجامع العلة بينهما ، وقال بع�سهم هو : موازنة ال�سيء 

بال�سيء)59( .

والقيا�ض من حيث املالئمة نوعان :

قيا�س منا�سب وقيا�س غري منا�سب :

فاملنا�سب:  اأي املالئم واملوافق ، اأي مالءمة العلة للحكم ، وهي اأن حتقق العلة مق�سد ال�سارع الذي 
اأراده من احلكم ، اأو هو و�سف ظاهر من�سبط يلزم من ترتب احلكم عليه ما ي�سلح اأن يكون مق�سودًا من 

ح�سول م�سلحة اأو دفع مف�سدة )60(.

وغري املنا�سب : ما يلزم منه مف�سدة بتقدير ثبوت حكم معه )61(.

فمثاًل : عدم قيا�س الدم على اللنب النا�سر للحرمة ، وهو قيا�س غري �سحيح لأمرين اأحدهما : اإن الدم 
لي�س مغذيًا كاللنب .الثاين : اإن الذي تنت�سر به احلرمة مبوجب الن�س هو ر�ساع اللنب ب�سرطني ، اأحدهما : 
اأن يبلغ الر�ساع خم�س ر�سعات فاأكرث ، الثاين: اأن يكون يف احلولني ، وعليه فاإنه ل اأثر لهذا الدم امل�سحوب 

.)62(

)57( قواطع الأدلة يف الأ�سول 69/2.
)58(  مو�سوعة اأ�سول الفقه  51 / 131، اللمع يف اأ�سول الفقه 1 / 96.

)59( مو�سوعة اأ�سول الفقه )18(  51 / 133.
)60( معجم لغة الفقهاء 1/ 461.

)61( معجم مقاليد العلوم يف احلدود والر�سوم 1 / 68.
)62( فتاوى اإ�سالمية 3 / 174.
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3- �سد الذريعة :

ل ، واجلمع الذرائُع... ع فالن بَذريعٍة اأَي تو�سَّ الذريعة لغة: الو�سيلة املف�سية اإلى ال�ّسيء، وقد َتَذرَّ
َلتي اّلذي اأت�سّبب به اإليك ، والّذريعة ال�ّسبب اإلى ال�ّسيء ، واأ�سله  يقال : فالن ذريعتي اإليك ، اأي �سببي َو�سِ
يد اإذا اأمكنه ،  ّياد اإلى جنبه في�سترت ويرمي ال�سّ يد مي�سي ال�سّ اأّن الّذريعة يف كالمهم َجَمٌل ُيْخَتُل به ال�سّ
ُب اأّوًل مع الوح�س حّتى تاألفه )63( ، وميكن القول اأن يف الذريعة معنى التحايل واملخاتلة . وذلك اجلمل ُي�َسيَّ

ويف ال�سطالح: بالنظر اإلى التعريف اللغوي للذريعة يتبني اأن بني الو�سيلة والذريعة اتفاق من جهة 
املعنى العام ،  وهي ما يتو�سل به اإلى ال�سيء �سواء كان هذا ال�سيء م�سلحة اأو مف�سدة ، وهذا هو املعنى 
العام للذريعة . لكن ا�سطلح الفقهاء على اأن الذرائع هي : الطرق املف�سية اإلى املفا�سد - خا�سة - اأو هي 

ل بها اإلى فعل حمظور)64(. : الأ�سياء اّلتي ظاهرها الإباحة ويتو�سّ

ومعنى �سّد الّذريعة : ح�سم ماّدة و�سائل الف�ساد دفعًا لها اإذا كان الفعل ال�ّسامل من املف�سدة و�سيلًة 
اإلى مف�سدة - واإن مل ُيق�سد بها املف�سدة ، قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل :« والذريعة : ما كانت 
و�سيلة وطريقًا اإلى ال�سيء ،  لكن �سارت يف عرف الفقهاء عبارة عما اأف�ست اإلى فعل حمرم - ولو جتردت 
عن ذلك الإف�ساء مل يكن فيها مف�سدة - ولهذا قيل : الذريعة : الفعل الذي ظاهره اأنه مباح وهو و�سيلة 

اإلى فعل املحرم )65(.

والذريعة اأنواع منها :

1- ذريعة م�سروعة ، مثل: ال�سعي اإلى اجلمعة )ذريعة( تو�سل اإلى �سهود اجلمعة وهو )م�سروع( .

2- ذريعة ممنوعة ، مثل: اخللوة باملراأة الأجنبية ، فهي )ذريعة( تو�سل اإلى الزنا وهو )ممنوع(.

فهذا التق�سيم يعني اأن: ما اأدى اإلى امل�سروع فهو م�سروع ، وما اأدى اإلى املمنوع فهو ممنوع ، وبعبارة اأخرى: 
)الو�سائل لها حكم املقا�سد()66(.

)63( ل�سان العرب 93/8.
)64( الإ�سارة يف معرفة الأ�سول والوجازة يف معرفة الدليل 1 / 28.

)65( الفتاوى الكربى 172/6.
)66( تي�سري علم اأ�سول الفقه ، للجديع 2 / 58 .
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وميكن ح�سر �سوره يف الآتي :

1-قد يكون يف املحرم املتذرع به ملا هو اأ�سد منه حرمة :

مثاله :جاء عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال:” من الكبائر �ستم الرجل والديه ، قالوا: يا 
ر�سول اهلل وهل ي�ستم الرجل والديه ؟ قال:” نعم ي�سب اأبا الرجل في�سب اأباه وي�سب اأمه في�سب اأمه “ )67(، 
فال�سب حمرم باأ�سله لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم :” �سباب امل�سلم ف�سوق” )68(، اإل اأنه يكون اأ�سد حرمة 
عندما يكون �سببًا وذريعًة يف �سب الوالدين ، وكتحرمي اخللوة بالأجنبية دفعًا عن الزنى ، اإذ من حام حول 

احلمى يو�سك اأن يواقعه . 

2-وقد يكون يف املباح املتذرع به للحرام :

مثاله : قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: “هدايا العمال غلول “ )69(. 

فالوايل والقا�سي وال�سافع ممنوع من قبول الهدية ؛ لأنها ذريعة اإلى الر�سوة التي هي اأ�سل ف�ساد العامل 
واإ�سناد الأمر اإلى غري اأهله ، وتولية اخلونة وال�سعفاء والعاجزين ، وقد دخل بذلك من الف�ساد ما ل يعلمه 
اإل اهلل ، وما ذلك اإل لأن قبول الهدية ممن مل جتر عادته مبهاداته ذريعة اإلى ق�ساء حاجته ، والإن�سان 

عبد الإح�سان ، فتق�سى حاجته بغ�س النظر عن مدى اأحقيته وا�ستحقاقه لذلك . 

بيع  اإلى  ليتو�سل بذلك   ، اأجل، ثم ي�سرتيها بخم�سني نقدًا  اإلى  ال�سلعة مبائة  يبيع  اأن  وكذلك نحو 
خم�سني نقدًا مبائة اإلى اأجل)70(.

1- ويكون يف امل�ستحب املتذرع به للمحرم :

)67( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه92/1ح )90( .
)68( اأخرجه البخاري يف �سحيحه27/1ح )48( ، وم�سلم يف �سحيحه81/1ح )64( .

)69( اأخرجه اأحمد يف م�سنده 424/5ح )236940( ، من طريق اإ�سماعيل بن عيا�س، عن يحيى بن �سعيد ،عن عروة 
“ �سدوق  اإ�سماعيل بن عيا�س ، قال ابن حجر فيه :  اأبي حميد ال�ساعدي ، واإ�سناده �سعيف  ، فيه  بن الزبري عن 
اجلامع  �سحيح  يف  الألباين  و�سححه   ، �س)109(  التهذيب  “ تقريب  غريهم  يف  خملط  بلده  اأهل  عن  روايته  يف 

ال�سغري1298/1ح )12977( .  
)70( الإ�سارة يف معرفة الأ�سول و الوجازة يف معرفة الدليل 1 / 28 .



1780

َوُقوُلوْا انُظْرَنا { )البقرة:104( ،فقد نهاهم  َراِعَنا  َتُقوُلوْا  َل  اآَمُنوْا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  َيا  كما يف قوله تعالى: } 
�سبحانه وتعالى اأن يقولوا هذه الكلمة -مع ق�سدهم بها اخلري- لئال يكون قولهم ذريعة اإلى الت�سبه باليهود 
يف اأقوالهم وخطابهم ، فاإنهم يخاطبون بها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ويق�سدون بها ال�سّب ، يق�سدون 
دار  اإلى  بالقراآن  ال�سفر  النهي عن  ومثله   ، للذريعة  �سدًا  قولها  امل�سلمون عن  فُنهي   ، الرعونة  فاعاًل من 
احلرب ، فعن عبد اهلل بن عمر عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : “ اأنه كان ينهى اأن ي�سافر بالقراآن 
اإلى اأر�س العدو خمافة اأن يناله العدو” )71(. فهذا قاطع لأنه اإذا نهى عما قد يكون و�سيلة اإلى نيلهم اإياه 

فهو عن اإنالتهم اإياه اأنهى واأنهى)72(.

2- وقد يكون واجبًا اإل اأنه ذريعة للمحرم :

   مثاله : عن ب�سر بن اأرطاة قال �سمعت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يقول:” ل تقطع الأيدي يف 
الغزو” )73(، وقطع الأيدي يف ال�سرقة فر�س لكنه يف الغزو ممنوع لئال يكون ذريعة لفرار املحدود اإلى 

العدو حمية وغ�سبًا.

وقد مينع الإن�سان من حقه ومن �سيء فر�سه اهلل له لعار�س ت�سبب فيه زجرًا له و�سدًا للذريعة ، من ا�ستعجال 
احلقوق قبل اأوانها ، كمنع القاتل من الإرث لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم :” لي�س للقاتل من املرياث �سيء« 

)74( ومن هذا احلديث جاءت القاعدة الأ�سولية : )من ا�ستعجل �سيئًا قبل اأوانه عوقب بحرمانه ( )75(.

اإنكار  اأدى  فاإذا   ، املرغوب  الأ�سلح  والتغيري نحو  كاأ�سل لالإ�سالح  املنكر  اإنكار  اأم�سى  ال�سارع  اإن 

)71( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه 1490/3ح )1869( .
)72( امل�سودة يف اأ�سول الفقه 347/1.

)73( اأخرجه الدارمي يف �سننه 303/2ح )2492( ، والرتمذي يف �سننه 53/4ح ) 1450( ،والطرباين يف املعجم الأو�سط 
6/9 ح )8951( ، من طرق عن عيا�س بن عبا�س ، عن �سييم بن بيتان ، عن ب�سر بن اأبي اأرطاة ، وقال الرتمذي:. 
هذا حديث غريب ، وقال الطرباين: ل يروى هذا احلديث عن ب�سر بن اأبي اأرطاأة ، اإل بهذا الإ�سناد ، تفرد به عيا�س 

بن عبا�س ، و�سححه الألباين يف حتقيقه مل�سكاة امل�سابيح 319/2ح )3601( .
)74( اأخرجه الن�سائي يف ال�سنن الكربى79/4ح )6367( ، والدارقطني يف �سننه 96/4ح )847( ، والبيهقي يف ال�سنن 
الكربى 220/6 ح )12021( من طرق عن ابن جريج ، عن عمرو بن �سعيب ، عن اأبيه عن جده ، وح�سنه الألباين يف 

�سحيح اجلامع ال�سغري257/3ح )5421( .
)75( انظر الأ�سباه والنظائر، لل�سيوطي1/ 274 .
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اإنكاره ، ولذا نهى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن قتال الأمراء  اأنكر منه فاإنه ل ي�سوغ  املنكر اإلى ما هو 
واخلروج على الأئمة احلاكمني بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم  واإن ظلموا اأو جاروا يف حق 
بع�س الأفراد- ما اأقاموا ال�سالة ، �سدًا لذريعة الف�ساد العظيم وال�سر الكبري الذي يطال اجلميع بقتالهم 

. )76(

 وهذا بخالف ما لو كان ف�سادهم وظلمهم قد جتاوز الأفراد ، اأو بلغ حد اخلروج عن ال�سرع ، فعند ذلك 
يجب اخلروج عليه وعزله لأن املق�سد من ال�سرب على اأذاهم كان مل�سلحة اجلماعة وقد انتفت هنا .

الت�سريع والنتيجة  اإلى مقا�سد  القول ب�سد الذرائع قد نظر  ومن خالل ما �سبق يكون املجتهد يف 
ع به يبطل ولو كان  التي يوؤول اإليها الفعل ، فما دامت نتيجة الفعل ل ت�ستقيم مع مق�سد ال�سارع فاإن املَُتذرَّ
مباحًا اأ�سالة ، بل حتى ولو كان ماأمورًا به ومرغوبًا فيه �سرعًا اإن ترتب على فعله مف�سدة تزيد عن امل�سلحة 
املرجوة منه ، ويعد هذا اأ�ساًل من اأ�سول الت�سريع ، ودلياًل معتربًا من اأدلة الأحكام ،.. نظرًا لظروف خا�سة 

اأو اأحوال معينة ، فامتنع معها و�سار حمظورًا .

4- امل�سلحة املر�سلة :

وهي لغة: ماأخوذة من ال�سالح وهو �سد الف�ساد ، قال ابن منظور:« وامل�سلحة : ال�سالح ، وامل�سلحة 
واحدة امل�سالح ، وال�ست�سالح : نقي�س ال�ستف�ساد ، واأ�سلح ال�سيء بعد ف�ساده : اأقامه )77(.

ويف ال�سطالح: وهي التي �سكت عنها ال�سرع فلم يتعر�س لها باعتبار ول اإلغاء ، ولي�س لها نظري 
ورد به الن�س لتقا�س عليه )78( ، وقيل هي املحافظة على مق�سود ال�سرع ، بدفع املفا�سد عن اخللق فيما ل 

ي�ستند اإلى اأ�سل كلي ول جزئي)79(.

وهي واإن مل يكن متفق عليها �سكاًل فيكاد يكون تطبيقاتها والعمل بها حمل اتفاق عند الفقهاء ، 
حيث اإنها م�ستند لكثري من الأحكام املتجددة التي ل ن�س فيها ، ولو مل تكن  لأف�سى ذلك اإلى خلو الوقائع 

عن الأحكام ال�سرعية لعدم وجود الن�س اأو الإجماع اأو القيا�س فيها . 

)76(  الجتهاد التنزيلي 1 / 84 .
)77( ل�سان العرب516/2.

)78( تي�سري علم اأ�سول الفقه ، للجديع2/ 55 .
)79( انظر اإر�ساد الفحول 2 / 184.
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وهي ل تت�سور اإل بعد موت الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ، اإذ قد عمل بها ال�سحابة ، ككتابة امل�سحف ومل 
يتقدم فيه اأمر ول نظري ، وولية العهد من اأبي بكر لعمر ر�سي اهلل عنهما ، ومل يتقدم فيها اأمر ول نظري 
، وكذلك ترك اخلالفة �سورى ، وتدوين الدواوين ، وعمل ال�سكة للم�سلمني ، واتخاذ ال�سجن ، فعمل ذلك 
عمر ر�سي اهلل عنه ، والأوقاف التي باإزاء م�سجد ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلموالتو�سعة بها يف امل�سجد 
عند �سيقه فعله عثمان ر�سي اهلل عنه ، وجتديد اأذان يف اجلمعة بال�سوق وهو الأذان الأول ، فعله عثمان 

ثم نقله ه�سام اإلى امل�سجد )80(.

ومن اأمثلتها اأي�سًا : القول بتحرمي النكاح على العاجز عن الوطء ملا فيه من تعري�س الزوجة للزنى . 

اأئمة  له  ، وقد بني هذا وف�سّ املفا�سد  : هي جلب امل�سالح ودرء  الت�سريع  الغاية من  اأن  يبالغ من قال  ول 
الأ�سول عند تطرقهم للمعاين واحلكم التي من اأجلها نّزل ال�سرع ، قال الِعزُّ بن عبد ال�سالم : »وال�سريعة 
كلها م�سالح : اإما تدراأ مفا�سد اأو جتلب م�سالح (« )81( ، وهذا ابن تيمية يزيد الأمر بيانًا فيقول: »اإن 

ال�سريعة جاءت بتح�سيل امل�سالح وتكميلها وتعطيل املفا�سد وتقليلها بح�سب الإمكان” )82(.

ومع كون امل�سلحة املر�سلة من امل�سالك الفقهية التي متد احلياة بالآراء الفقهية ومادة خ�سبة لإ�سعاف 
الوقائع املتجددة التي ل ن�س فيها بالأحكام ال�سرعية ، اإل اأنه يجب التحفظ  واحلذر غاية احلذر  قبل 

اعتبارها حتى يتحقق �سحة امل�سلحة ، وعدم معار�ستها مل�سلحة اأرجح منها ، اأو م�ساوية لها )83(. 

5- ال�ستح�سان:

 وهو يف اللغة : يراد به َعدُّ ال�سيء ح�سنًا واعتقاده ح�سنًا ، اأو اتباع احل�سن يف الأمور احل�سية واملعنوية 
، يقال: ا�ستح�سن الراأي اأو القول اأو الطعام اأو ال�سراب ، مبعنى عّده ح�سنًا )84(.

 ويف ال�سطالح : هو اأن يعدل الإن�سان عن اأن يحكم يف امل�ساألة مبثل ما حكم به يف نظائرها اإلى خالفه، 
لوجه يقت�سي العدول عن الأول ، وقيل: هو العدول بحكم امل�ساألة عن نظائرها لدليل �سرعي خا�س ، 

)80( التقرير والتحبري 3 / 381 .
)81( قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام 13/1.

)82( منهاج ال�سنة النبوية375/1.
)83(  ر�سالة امل�سالح املر�سلة لل�سيخ الأمني ال�سنقيطي �س 21 .

)84( التعريفات للجرجاين �س)55( .
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وقيل: العدول يف احلكم من دليل اإلى دليل اأقوى منه)85(.

وباإمعان النظر يف التعريفات ال�سابقة نخل�س اإلى اأن حقيقة ال�ستح�سان تكمن يف: ترجيح قيا�س خفي على 
اأو اأ�سل عام لقت�ساء دليل خا�س  اأو ا�ستثناء م�ساألة جزئية من قاعدة كلية  قيا�س جلي بناءًا على دليل، 

لذلك)86(.

وال�ستح�سان اأنواع : 

     منه ما ثبت بالن�س مثل: ال�سلم ، والإجارة ، وبقاء ال�سوم مع فعل النا�سي ، ومنه ما ثبت بالإجماع وهو 
ال�ست�سناع ، ومنه ما ثبت بال�سرورة كتطهري احليا�س والآبار ، فاإن القيا�س نافى طهارة هذه الأ�سياء بعد 
تنج�سها ، لأنه ل ميكن �سب املاء على احلو�س اأو البئر ليتطهر ، وكذا املاء الداخل يف احلو�س اأو الذي ينبع 
من البئر ، يتنج�س مبالقاة النج�س ، والدلو يتنج�س اأي�ساً مبالقاة املاء ، فتعود وهي جن�سة ، وكذا الإناء 

.)87(

 وال�ستح�سان يف احلقيقة : هو تقرير لقاعدة ال�ستثناء ال�سرعية املعتربة ، فقد اأقرت ال�سريعة الإ�سالمية 
العموم يف  ، وذلك لأن اطراد قاعدة  الكلية  العامة واملبادئ  القواعد  كثريًا من ال�ستثناءات على خالف 
الأفراد وامل�سائل امل�ستثناة قد يف�سي يف بع�سها لت�سييع م�سالح اأهم من م�سالح بقائها يف قواعدها العامة 
، اأو موقع يف مفا�سد اأعظم من مفا�سد ا�ستثنائها ، يقول العز بن عبد ال�سالم يف مثل هذا : » اعلم اأن اهلل 
�سرع لعباده ال�سعي يف حت�سيل م�سالح عاجلة واآجلة جتمع كل قاعدة منها علة واحدة ، ثم ا�ستثنى منها 
ما يف مالب�سته م�سقة �سديدة اأو مف�سدة تربو على تلك امل�سالح ، وكذلك �سرع لهم ال�سعي يف درء مفا�سد 
يف الدارين اأو يف اأحدهما جتمع كل قاعدة منها علة واحدة ، ثم ا�ستثنى منها ما يف اجتنابه م�سقة �سديدة 
، اأو م�سلحة تربو على تلك املفا�سد...  -ثم �سرب لذلك اأمثلة - فقال: اأما يف العبادات فله اأمثلة ، اأحدها 
: تغري اأحد اأو�ساف املاء ب�سيء �سالب لطهوريته ، ا�ستثنى من ذلك ما ي�سق حفظ املاء منه ، املثال الثاين: 
تالقي النجا�سة واملاء القليل موجب لنجا�سته ، ا�ستثنى من ذلك ُغ�سالة النجا�سة ما دامت على املحل لأنها 
لو مل ت�ستثن ما طهر حمل جن�س اإل بقلتني ، فاإذا انف�سل فالأ�سح بقاء طهارته ، املثال الثالث : ا�ستعمال 

)85( اإر�ساد الفحول 2 / 183، الإحكام يف اأ�سول الأحكام لالآمدي 2 / 471 ، اأ�سول ال�سرخ�سي 2 / 200.
)86( انظر الجتهاد التنزيلي 1 / 90 ، الجتهاد املقا�سدي 1 / 90.

)87( اأ�سول البزدوي �س) 276( .
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اأواين الذهب والف�سة حرام على الن�ساء والرجال لكنه يباح عند احلاجة  وفقد الآنية املباحة.... الخ (
.)88(

الت�سهي  على  املبني  العقلي  ال�ستح�سان  به  املق�سود  لي�س  ال�ستح�سان  اأن  اإلى  الإ�سارة  املهم  ومن       
والتهوي مبعزل عن الدليل ال�سرعي ،  ول هو دليل م�ستقل بذاته عن الأدلة ال�سرعية ، قال ال�ساطبي : )اإن 
ال�ستح�سان غري خارج عن مقت�سى الأدلة اإل اأنه نظر اإلى لوازم الأدلة وماآلتها ()89(.. وقال اأي�سًا :) من 
ا�ستح�سن مل يرجع اإلى جمرد ذوقه وت�سهيه واإمنا رجع اإلى ما علم من ق�سد ال�سارع يف اجلملة ( )90(. 
وقد اعترب املالكية اأن من ال�ستح�سان ترك الدليل  للتي�سري ولرفع امل�سقة ، واإيثار التو�سعة على اخللق ، 
ومن ذلك اإجازة التفا�سل الي�سري يف املراطلة الكبرية )91(، واإجازة البيع بال�سرف اإذا كان اأحدهما تابعًا 
لالآخر، والأ�سل املنع يف اجلميع ملا يف احلديث من اأن الف�سة بالف�سة ، والذهب بالذهب ، مثاًل مبثل �سواًء 
ب�سواء ، ولأن من زاد اأو ازداد فقد اأربى ، ووجه ذلك : اأن التافه يف حكم العدم ، ولذلك ل تن�سرف اإليه 

الأغرا�س يف الغالب واأن امل�ساحة يف الي�سري قد توؤدي اإلى احلرج وامل�سقة وهما مرفوعان عن املكلف )92(.

6- امل�سقة جتلب التي�سري : 

ْمُه  ْهَر َفْلَي�سُ       الأ�سل يف هذه القاعدة قوله تعالى يف �سياق ت�سريع ال�سيام والأمر به } َفَمن �َسِهَد ِمنُكُم ال�سَّ
اٍم { البقرة : 185 وقوله تعالى يف �سياق احلديث عن ال�سالة  ْن اأَيَّ ٌة مِّ َوَمن َكاَن َمِري�سًا اأَْو َعَلى �َسَفٍر َفِعدَّ
ْن َحَرٍج { املائدة : 6 ويف ثنايا الأمر باجلهاد، والأمر  والأمر بالطهارة لها } َما ُيِريُد اهلّلُ ِلَيْجَعَل َعَلْيُكم مِّ
لََّة اأَِبيُكْم اإِْبَراِهيَم {  يِن ِمْن َحَرٍج مِّ بامتثال العبودية احلقة هلل تعالى قال تعالى: } َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ
احلج : 78 ، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم:” اأحب الدين اإلى اهلل احلنيفية ال�سمحة “)93( ، وقال�سلى اهلل 

)88( قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام  2/ 153 ، الجتهاد املقا�سدي 1/ 100.
)89( املوافقات5/ 199-198.
)90(امل�سدر ال�سابق5/ 194.

)91( املح�سول يف اأ�سول الفقه لبن العربي �س)132(.
)92( العت�سام 390/1.

)93( اأخرجه الطرباين يف املعجم الأو�سط229/7ح)7351( من طريق حر بن عبد اهلل احلذاء، عن �سفوان بن �سليم ، 
عن عطاء ابن ي�سار ، عن اأبي هريرة ، وقال : مل يرو هذا احلديث عن �سفوان بن �سليم اإل حر بن عبد اهلل ، تفرد 
به عبد اهلل بن اإبراهيم . وذكره الهيثمي يف جممع الزوائد225/1ح)205( ، وقال : رواه الطرباين يف الأو�سط وفيه 
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عليه و�سلم: )اإين مل اأبعث باليهودية ول بالن�سرانية ولكني بعثت باحلنيفية ال�سمحة ()94( . 

ٍر اأحب اإليك اأم من املـَطاهر ؟ قال  مَّ      وعن ابن عمر قال : قلت يا ر�سول اهلل ! الو�سوء من َجرٍّ جديد خُمَ
: ل ؛ بل من املطاهر)95( اإن دين اهلل ي�سر احلنيفية ال�سمحة ()96( .

وعن ابن عبا�س قال: قيل : يا ر�سول اهلل ، اأي الأديان اأحب اإلى اهلل ، قال :« احلنيفية ال�سمحة » وقال : 
اأف�سل الإ�سالم احلنيفية ال�سمحة )97(. 

وحتديد امل�سقة ومتى تعترب ومتى ل تعترب فما كل م�سقة معتربة فال تكاد تخلو عبادة من م�سقة 
وما من تكليف اإل وفيه كلفة ولكن هذه الكلفة وامل�سقة �سيء مالزم لذات الفعل وبالتايل فال�سارع مل يعرها 
اهتمامًا فاأ�سقطها ، بل اأقر بوجودها يف �سياق التكليف بالأمر املت�سمن لها كما قال �سبحانه : } ُكِتَب َعَلْيُكُم 
ُكْم { البقرة :  بُّوْا �َسْيئًا َوُهَو �َسرٌّ لَّ ُكْم َوَع�َسى اأَن حُتِ ُكْم َوَع�َسى اأَن َتْكَرُهوْا �َسْيئًا َوُهَو َخرْيٌ لَّ اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَّ

.216

وهذه العملية مفتقرة لفقه املوازنة للتعرف على امل�سقة وقدرها ومدى اعتبارها اأو اإلغائها .

عبد اهلل بن اإبراهيم الغفاري: منكر احلديث .
اأبي  طريق  من   ،  )7868( الكبري216/8ح  املعجم  يف  والطرباين  266/5ح)22345(،  م�سنده  يف  اأحمد  اأخرجه   )94(
املغرية، ثنا معان ابن رفاعة ،حدثني على بن يزيد عن القا�سم عن اأبي اأمامة ، وقال الهيثمي : رواه اأحمد والطرباين 

، وفيه علي بن يزيد الألهاين ، وهو �سعيف جممع الزوائد 508/5 . 
ُر  َواُك َمْطَهَرٌة ِلْلَفِم ِباْلَفْتِح َوُكلُّ اإَناٍء ُيَتَطهَّ )95(  املطاهر :جمع ِمطهرة ِبَك�ْسِر امْلِيِم، وهي اْلإَِداَوُة ، َواْلَفْتُح: َمطهرة َوِمْنُه ال�سِّ

ْمُع امْلََطاِهُر ، امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري للرافعي280/2. ِبِه َمْطَهَرٌة َواجْلَ
)96( اأخرجه الطرباين يف املعجم الأو�سط242/1ح )794( ، والبيهقي يف �سعب الإميان 20/3ح )2791( ، من طرق عن 
ح�سان بن اإبراهيم الكرماين ، عن عبد العزيز بن اأبي رواد ، عن نافع، وقال الهيثمي : رواه الطرباين يف الأو�سط 

ورجاله موثقون وعبد العزيز ابن اأبي رواد ثقة .
)97( اأخرجه اأحمد يف م�سنده 236/1ح )2107( ، والبخاري يف الأدب املفرد 108/1ح )287( ، والطرباين يف املعجم 
الكبري227/11ح )11572( ،من طرق عن حممد بن اإ�سحاق ، عن داود بن احل�سني عن عكرمة ، عن ابن عبا�س ، 
قال املاوي : فيه حممد بن اإ�سحاق رواه بالعنعنه ، وهو يدل�س عن ال�سعفاء ، فال يحتاج اإل مبا �سرح فيه بالتحديث ، 
قال العالئي: لكن له طرق ل ينزل عن درجة احل�سن بان�سمامها ، في�س القدير 434/5، وح�سنه الألباين يف �سحيح 

اجلامع ال�سغري16/1ح )160(.
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7- �سوابط قاعدة امل�سلحة واملف�سدة :

اإن حدوث الوقائع تكون امل�سالح فيه م�سوبة باملفا�سد ، بحيث ل يكون فعل يف الوجود اأبدًا خال�س 
امل�سلحة اأو املف�سدة ، اإذ امل�سالح اخلال�سة عزيزة الوجود ، فالأمر عائد اإلى الرتجيح بني طريف امل�سلحة 

واملف�سدة ، احلاكم على الأفعال بح�سب الغلبة ، وهذا هو عني مو�سوع فقه املوازنات . 

فاإذا اجتمع يف اأمر من الأمور م�سلحة ومف�سدة ، اأو م�سرة ومنفعة ، فالبد من املوازنة بينهما ، والعربة 
لالأغلب والأكرث ، فاإن لالأكرث حكم الكل ، فاإذا كانت املف�سدة اأكرث واأغلب على الأمر من املنفعة اأو امل�سلحة 

التي فيه ، وجب منعه ، لغلبة مف�سدته ، ومل ُتعترب املنفعة القليلة املوجودة فيه .

القليلة  املف�سدة  ُوتهدر   ، وي�سرع  الأمر  فيجاز   ، والأغلب  الأكرب  هي  املنفعة  كانت  اإذا  وباملقابل 
املوجودة به .

كما اأن ن�سبة امل�سلحة واملف�سدة لي�ست مطردة يف الفعل بل خمتلفة ومتغرية بح�سب الأفعال ، واختالف 
تتحقق م�سلحة  فقد  ذلك،  كل  وال�سرر يف  النفع  بني  املوازنة  بارز يف  دور  له  واملجتهد  واملكان،  الزمان 
ال�سارع يف فعل من الأفعال يف اإطار زماين ومكاين ما ، يف حني يرتفع هذا التحقق اإذا اختلف هذا الو�سع 
ويوؤول الأمر اإلى مف�سدة ، ومن ثم جند حر�س العلماء على مراعاة اختالف العوائد والأعراف يف الفتوى 
واحلكم والق�ساء ، والجتهاد لكل واقع مبا يحقق مق�سد ال�سارع فيه . وقد قرر الإمام القرايف هذا يف 
قوله: “ اإن ا�ستمرار الأحكام التي مدركها العوائد مع تغري تلك العوائد خالف الإجماع ، وجهالة يف الدين 
، بل كل ما هو يف ال�سريعة يتبع العوائد ، يتغري احلكم فيه عند تغري العادة اإلى ما تقت�سيه العادة املتجددة 

.)98( “

 ، قبح  اإلى  العادة من ح�سن  متبدًل يف  يكون  »ما  بـ  مثاًل  لذلك  ي�سرب  ال�ساطبي  الإمام  وجند    
قبيح يف  املروءات  لذوي  فهو   ، الواقع  البقاع يف  يختلف بح�سب  فاإنه  الراأ�س  ، مثل ك�سف  وبالعك�س 
البالد امل�سرقية ، وغري قبيح يف البالد املغربية ، فاحلكم ال�سرعي يختلف باختالف ذلك ، فيكون 

عند اأهل امل�سرق قادحًا يف العدالة ، وعند اأهل املغرب غري قادح« )99(.

)98( الإحكام يف متايز الفتاوى عن الأحكام �س )218( .
)99( املوافقات489/2.
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اخلامتة :

هذه جملة من القواعد واملباحث الأ�سولية التي ك�سفت لنا عن مفهوم فقه املوازنات عند �سلفنا 
تكون  تكاد  بل   ، فلكه  وفروعه يف  اأ�سوله  ودوران كثري من   ، به  الإ�سالمي  الفقه  احتفاء  ومقدار  ال�سالح 
حت�سيل م�سلحة العباد ودفع املف�سدة عنهم يف الدنيا والآخرة هي مو�سوع هذه ال�سريعة ومعقد مق�سدها 
، قال ابن القيم: ) اإن ال�سريعة مبناها واأ�سا�سها على احلكم وم�سالح العباد يف املعا�س واملعاد وهي عدل 
اإلى  اإلى اجلور وعن الرحمة  كلها ورحمة كلها وم�سالح كلها وحكمة كلها فكل م�ساألة خرجت عن العدل 
�سدها وعن امل�سلحة اإلى املف�سدة وعن احلكمة اإلى العبث فلي�ست من ال�سريعة واإن اأدخلت فيها بالتاأويل 
فال�سريعة عدل اهلل بني عباده ورحمته بني خلقه وظله يف اأر�سه وحكمته الدالة عليه وعلى �سدق ر�سوله (

.)100(

ولقد احتل فقه املوازنة مكانًة يف الفكر الإ�سالمي ، اإذ اأنه يالم�س مقا�سد ال�سريعة برمتها ، ويك�سف عن 
ُح  ٍح ُيرجِّ اأ�سرارها وحكمها ، فمنه ما يرجع اإلى فهم الن�س ذات املعاين املتعددة فيحتاج الباحث اإلى ُمرجِّ
ٍح  به اأحد هذه املعاين ، وقد تكون املوازنة بني الن�سو�س املختلفة يف املو�سع الواحد فيحتاج كذلك اإلى ُمرجِّ
ُح به اأحد الن�سو�س واإعمالها دون غريها ، وتارة يكون يف تنزيالت الن�سو�س ، ومن ثم فاإنه ل يكون  ُيرجِّ
هنالك ثمة اإ�سكال يف ثبوت الن�س ودللته ، ولكن ما مدى مطابقة الن�س يف الواقع الذي يراد تنزيله عليه 
من عدمه ل�سبب اختالف الأحوال ، اأو الزمان واملكان ، والأ�سخا�س ، فقد يكون م�سروعًا يف مو�سع وغري 
اإلى دراية بواقعية الن�سو�س وتنزلتها ، ولذلك نرى الإمام مالك  اآخر ، وهذا يحتاج  م�سروع يف مو�سع 
اأحيانًا قد يعدل عن الن�س ل لعدم ثبوته ، اأو اختالف دللته ، ولكن علق بالواقع اعتبارات خارجية انقدح 
يف ذهن املجتهد ب�سببها ترجيح خالفه ، مبا ي�سمى �سد الذرائع ، كرتك عثمان ق�سر ال�سالة بعرفات ، واإن 
كان هذا امل�سلك يف غاية اخلطورة ، اإذ فهم على غري حمله ، ول يحل لكل واحد اخلو�س فيه ما مل تتوفر يف 

املجتهد الأهلية الكاملة ، اإل اأنه يبني لنا مدى مالحظة مق�سد ال�سارع عند فقهائنا .

ويف مقابل ما �سبق ، اأي  مقابلة املوازنة فيما ورد فيه الن�س ، تاأتي موازنة مال ن�س فيه ، وهذا 
الأمر ي�سار فيه على ن�سق ومنوال م�سارات الن�سو�س مبا ي�سمى بالقيا�س مع الأخذ يف العتبار مدى تطابق 

الظروف والأحوال يف املقا�س واملقا�س عليه .

)100( اإعالم املوقعني عن رب العاملني 3 / 2.
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التو�سيات:

يو�سي الباحثان بالآتي:

1- اإن�ساء دائرة علمية متخ�س�سة تتولى النظر يف مثل هذه الأبحاث ثم الإ�سافة عليها بحيث 
ت�ستمر عملية التجديد حتى تكتمل الروؤية وتن�سج الثمرة.

يلبي  ومبا  القوم  بلغة  ع�سرية  �سياغة  الفقه  �سياغة  اإعادة  مهمته  فقهي  مركز  تاأ�سي�س   -2
متطلبات الع�سر.

3- اإ�سدار جملة دورية تعني بن�سر مثل هذه الأبحاث ، وت�سجيع الباحثني على خو�س مثل هذه 
املوا�سيع واقتحامها من جهة اأخرى .

النزلق  من  و�سيانة  لالآفاق  تو�سيعًا  هذا  يف  للكتابة  عامة  كموجهات  واأطر  �سوابط  و�سع   -4
والبعد عن جادة ال�سواب نظرًا جلدة املو�سوع وخطورته. 
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فهر�ض املراجع

1- الجتهاد التنزيلي ،للدكتور ب�سري بن مولود جحي�س ، تقدمي عمر عبيد ح�سنة ، كتاب الأمة ، العدد)93( 
2006م .

الر�سد  مكتبة   ، الدين خمتار اخلادمي  نور  د.   ، ، جمالته  �سوابطه   ، املقا�سدي- حجيته  الجتهاد   -2
الريا�س،ط1)2005م( .

 ، بريوت   – العربي  الكتاب  دار   ، اجلميلي  �سيد  :د  حتقيق   : لالآمدي  الأحكام  اأ�سول  يف  الإحكام   -3
ط1)1404ه( .

4- الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام و ت�سرفات القا�سي و الإمام، للقرايف ، حتقيق : عبد الفتاح 
اأبوغدة ، مكتبة املطبوعات الإ�سالمية –حلب ، ط1)1387ه-1967م( ،ط 2-بريوت )1416ه-1995م ( .

5- الأدب املفرد ، حممد بن اإ�سماعيل البخاري، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي ، دار الب�سائر الإ�سالمية 
– بريوت ، ط3 )1409 ه-1989م ( .

6- اإر�ساد الفحول اإيل حتقيق احلق من علم الأ�سول، حممد بن علي بن حممد ال�سوكاين ، حتقيق : ال�سيخ 
اأحمد عزو عناية ، دار الكتاب العربي ، ط1 ) 1419هـ - 1999م ( .

 – الإ�سالمي  املكتب   :  ، الألباين  الدين  نا�سر  ال�سبيل ، حممد  اأحاديث منار  الغليل يف تخريج  اإرواء   -7
بريوت،ط2 – )1405 ه –1985م ( .

8- ال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�سار ، اأبو عمر يو�سف بن عبد اهلل بن عبد الرب ، حتقيق �سامل 
حممد عطا-حممد علي معو�س ، دار الكتب العلمية - بريوت)2000 م (.

9- ال�ستقامة ، اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية ، حتقيق : د. حممد ر�ساد �سامل ، جامعة الإمام حممد بن 
�سعود - املدينة املنورة ، ط1 )1403ه( .
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التدرج في تطبيق األحكام
في ضوء الموازنات الشرعية

المفهوم والتأصيل والضبط المنهجي

الذوادي بن بخو�ش قوميدي

اأ�ضتاذ حما�ضر بجامعة باتنة  

 اجلمهورية اجلزائرية
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مقدمة 

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

 �إن �حلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ، ونعوذ باهلل من �سرور �أنف�سنا و�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 حممدً� 
وُتناَّ �إِالاَّ َو�أَْنُتْم ُم�ْسِلُموَن )�آل عمر�ن:102( ،  َ َحقاَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُ ُقو� �هللاَّ ِذيَن �آَمُنو� �تاَّ �أَيَُّها �لاَّ عبده ور�سوله  َيا 
ُكُم �لاَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َو�ِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثاَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثرًي� َوِن�َساًء  ُقو� َرباَّ ا�ُس �تاَّ َيا �أَيَُّها �لناَّ
ُقو�  ِذيَن �آَمُنو� �تاَّ �أَيَُّها �لاَّ َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا )�لن�ساء:1( ، َيا  �إِناَّ �هللاَّ ِبِه َو�اْلأَْرَحاَم  َ �لاَِّذي َت�َساَءُلوَن  ُقو� �هللاَّ َو�تاَّ
َ َوَر�ُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًز�  ِلْح َلُكْم �أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع �هللاَّ َ َوُقوُلو� َقْواًل �َسِديًد� )70( ُي�سْ �هللاَّ

َعِظيًما )�الأحز�ب:71-70( .
�أما بعد ، فاإّن خري �حلديث كتاب �هلل عز وجل ، وخرَي �لهدي هدُي حممد �سلى �هلل عليه و�سلم ، 

و�سراَّ �الأمور حمدثاتها وكلاَّ بدعة �ساللة .

اإ�ضكال الدرا�ضة :

يجدها  �الإ�سالمية  �ل�سريعة  �أحكام  تطبيق  يف  �لتدرج  م�ساألة  حول  و�لبحوث  للكتابات  �ملطالع 
متو�فرة ، وهي يف �لغالب تتناول م�سروعية �لتدرج �إما �إثباتًا �أو نفيًا ، وتتناول �خلالف بني �ملثبتني و�لنافني 
يف  �لتدرج   : بينها  من  �أذكر   ، عنها  �لبحث  هذ�  ملثل  غنى  ال  ما  �لعلمية  �ملادة  من  حوت  كتابات  وهي   ،
�لت�سريع و�لتطبيق يف �ل�سريعة �الإ�سالمية، للدكتور حممد م�سطفى �لزحيلي ، و�لتدرج يف تطبيق �ل�سريعة 
�الإ�سالمية ، للدكتور حممد عبد �لغفار �ل�سريف ، وبحث فقه �لتدرُّج يف �لت�سريع �الإ�سالمي فهمًا وتطبيقًا 

، للدكتور معاوية �أحمد �سيد �أحمد ، وغريها..
ا ذ�  وتتاأ�س�س وجهة هذه �لدر��سة - بعد مطالعة مناذج من �الأبحاث �ل�سابقة - لتعالج �إ�سكاال ُمهمًّ
ثالثة �أبعاد ، تتعلق مبدى و�سوح مفهوم �لتدرج يف �لتطبيق ، ومدى م�سروعيته وطبيعة �لدور �لوظيفي له 
، على م�ستوى �لفهم �لنظري و�لقبول �لعقلي �أواًل ، ثم على م�ستوى �ل�سبط �ل�سرعي و�ملنهجي ثانيًا ، ثم 
على م�ستوى �لتوظيف �لعملي ثالثًا.. وهي معاجلة ت�ست�سيء بفقه �ملو�زنات �ل�سرعية ، وتدور حول �أهد�فه 

، وتتخذ منه �إطارً� منهجيًا.
هدف �لبحث :
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�ملو�زنات  �لعام فهو جتلية �الأهمية �لكربى لفقه  �أما �لهدف   ، : عام خا�س  ولهذ� �لبحث هدفان 
�ملتو�لية  بالتطور�ت  ميوج  �لذي  �ملعا�سر  لو�قعنا  �ملنا�سبة  �حللول  �إيجاد  يف  �لوظيفي  ودوره   ، �ل�سرعية 

و�لق�سايا �ملعقدة يف كل جو�نب �حلياة .
�لتطبيقي )�لتنـزيلي( يف �سوء  �آليات �الجتهاد  كاآلية من  �لتدرج  �إبر�ز  �لهدف �خلا�س فهو  و�أما 
�ملو�زنات �ل�سرعية ، وهي �آلية م�ستقلة يف مفهومها وخ�سائ�سها ، و�أ�سولها و�أ�س�سها و�أهد�فها.. ت�ساعد 
�أو  �لفردي  �مل�ستوى  على  �إن  �ل�سرعية  لالأحكام  �ل�سليم  �لتنفيذ  على  �لد�عية  �أو  �لفقيه  و��سح-  -ب�سكل 

�جلماعي..

منهج البحث :

وقر�ءتها  �ملعلومات  يعتمد على جمع  �لذي   ، �لتحليلي  �ملنهج  �لبحث هو  مثل هذ�  ينا�سب  ما  لعل 
قراءة حتليلية ، ال�ضتنباط احلقائق املعرفية واملنهجية وطبيعة العالقة بني املتغريات املتداخلة يف املو�ضوع 

، و�لدور �ملتبادل بينها.

خطة البحث:

�لتدرج عرب �خلطة  ، كان البد من  �لدر��سة  �أهد�ف  ولتحقيق   ، �ل�سابقة  �لت�ساوؤالت  لالإجابة عن 
�الآتية :

�أوال- �لتدرج وفقه �ملو�زنات : �ملفهوم و�لعالقة .
ثانيا- �آلية �لتدرج يف تطبيق �الأحكام : �لتاأ�سيل و�الأهد�ف.

ثالثا- �ل�سو�بط �ملنهجية للتدرج يف �لتطبيق يف �سوء �ملو�زنات �ل�سرعية. 
خاتة: نتائج وتو�سيات.

وهذ� �أو�ن �لتف�سيل..
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اأوال- التدرج وفقه املوازنات : املفهوم والعالقة.

1 - مفهوم التدرج :

�أ - كلمة �لتدرج يف �للغة م�ستقة من �لفعل �لثالثي: درج ، قال �بن فار�س : » �لد�ل و�لر�ء و�جليم 
ى ل�سبيله .  يِّ �ل�ّسيِء و�ملُ�سيِّ يف �ل�ّسيء . من ذلك قوُلهم َدَرَج �ل�ّسيُء ، �إذ� َم�سَ �أ�سٌل و�حد يدلُّ على ُم�سِ

بيُّ ، �إذ� َم�َسى ِم�ْسيته «)1( . ورَجع ُفالٌن �أدر�َجه ، �إذ� َرجع يف �لّطريق �لذي جاء منه . وَدَرج �ل�ساَّ
ولعل ما ينا�سب مقامنا هذ� هو �ملعنى �الأخري ، فيكون �لتدرج و�سفًا مل�سية �ل�سبي �لوئيدة �لبطيئة ، 
وذلك �أول ما مي�سي. ويف �ملعجم �لو�سيط تركيز على هذ� �ملعنى ، جاء هنالك : درج درجًا ودروجًا ودرجانًا 
م�سى م�سية �ل�ساعد يف �لدرج ودّب ، و�ل�سبي �أخذ يف �حلركة وم�سى قلياًل �أول ما مي�سي... وتدرج �إليه : 

تقدم �سيئًا ف�سيئًا ، وتدرج فيه ت�سّعد درجة درجة )2(.
فيح�سل مما �سبق �أن �لتدرج هو �لتقدم يف �ل�سيء �سيئًا ف�سيئًا ال مرة و�حدة .

ب - التدرج يف ا�ضطالح العلماء :

و�لتدرج – يف مقامنا هذ�- يعني �ل�سري على مر�حل ميهد بع�سها لبع�س ، بحيث ال ميكن �النتقال 
�لفطرة  ت�ساير  �أحكامها  كل  يف  �الإ�سالمية  و�ل�سريعة   ، �لنهاية  غاية  �إلى  �لبد�ية  نقطة  من  و�حدة  مرة 
�الإن�سانية وتو�ئمها ، وتتدرج يف �إ�سالح �الإن�سان ، وال تفجوؤه مبا يعجز عنه ال يف �الأو�مر وال يف �لنو�هي . 

هذ� معنى �لتدرج بوجه عام ، و�سياأتي تعريفه ح�سب نوعه .

 ج – اأنواعه :

وهو نوعان، يح�سن تعريف كلٍّ منهما م�ستقاًل ، وهما: �لتدرج يف �لت�سريع ، و�لتدرج يف �لتطبيق 
وتنفيذي   ، و�إبالغي )تبليغي(   ، ت�سريعي   : �أنو�ع  �إلى ثالثة  �لتدرج  يق�سم  �لباحثني من  �لتنفيذ. ومن  �أو 

)تطبيقي( )3(.

)1( معجم مقايي�س �للغة، البن فار�س، جـ2، �س275.
)2( �ملعجم �لو�سيط، �س177.

)3( )3( �لتدرج يف تطبيق �ل�سريعة : �ملفهوم و�لروؤية ، �أحمد �سامل ، موقع �لدرر �ل�سنية :
http://www.dorar.net/art/1215

التدرج في تطبيق األحكام في ضوء املوازنات الشرعية
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�أما �لتدرج يف �لت�سريع فمن �ملعلوم �أّن �أحكام �لقر�آن و�ل�سنة مل ت�سرع دفعة و�حدة ؛ بل كانت تاأتي 
جو�بًا عن �سوؤ�ل ، وتبيانًا حلكم حادثة وقعت ، �أو بناء على علم �ل�سارع وتقديره �أن حكمًا ما قد �آن �أو�ن 
ت�سريعه وتنفيذه ، وهذ� ما تعنيه كلمة �لتدرج يف �لت�سريع . ومعناه : »نزول �الأحكام �ل�سرعية على �مل�سلمني 

�سيئًا ف�سيئًا طو�ل فرتة �لبعثة �لنبوية حتى �نتهى بتمام �ل�سريعة وكمال �الإ�سالم « )4(.
وهذ� هو �ملالئم حلال �مل�سلمني �الأو�ئل ، فقد كان �لعرب يعي�سون حياة �لفو�سى و�لف�ساد يف �أكرث 
جو�نب حياتهم ، وقد ��ستمروؤو� ذلك و�ألفوه ، ولي�س من �ل�سهل تغيري ما �ألفوه وورثوه ، لذلك كان �لتدرج 
يف �لت�سريع و�سيلة حكيمة وتربية عملية لنقل �ملجتمع من �لف�ساد �إلى �ل�سالح ومن �لفو�سى �إلى �لنظام 

واالن�ضباط )5(.
و�لتدرج يف �لت�سريع ياأتي على �أنحاء )6( :

�الأول: تدرج زمني ، على �متد�د ثالثة ع�سرين �سنة .
و�لثاين: تدرج نوعي ، �أي يف نوع �الأحكام ، وقد وقع من ذلك م�سائل كثرية كت�سريع �ل�سالة ركعتني 
بالغد�ة و�لع�سي ، و�لزكاة مل يكن لها قدر حمدد ثم عينت مقاديرها ، وكذ� �ل�سيام و�ملري�ث و�جلهاد 

و�إلغاء �لرق ، وغري ذلك .

قال �لباحث هنالك: 
ع ت�سريع �سورة معينة لكن يتو�سل �إليها بت�سريع موؤقت  �لنوع �الأول: �لتدرج يف �لت�سريع ، ومعناه: �أن يكون مق�سود �مل�سِرّ

ع حتى ي�سل �إلى �سورة �ملنع �لتي كانت مق�سودة له �أول �الأمر . قا�سر عن �ل�سورة �ملق�سودة ثم يتدرج �مل�سِرّ
ومن �أ�سهر �أمثلته : �لتدرج يف ت�سريع �خلمر على �أربع مر�حل.

�لنوع �لثاين: �لتدرج يف �إبالغ �ل�سورة �لت�سـريعية ، ومعناه: بيان بع�س �لدين و�حلق و�ل�سكوت عن بيان بع�سه �إلى �أن 
يحني وقته. ومن �أ�سهر �أمثلته حديث معاذ �مل�سهور ملا بعثه �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �إلى قوم �أهل كتاب .

النوع الثالث: التدرج يف التنفيذ : وفيه تكون ال�ضورة الت�ضـريعية معلومة بينة ولكن ُي�ضكت عن اإنفاذها وحتقيق 
مقت�سياتها . ومن �أ�سهر �أمثلته ما وقع من �خلليفة �لر��سد عمر بن عبد �لعزيز ر�سي �هلل عنه، حيث تدرج يف �الإ�سالح 

ومل ي�ستعجل يف �لتغيري .
)4( �لتدرج يف �لت�سريع و�لتطبيق يف �ل�سريعة �الإ�سالمية، د. حممد م�سطفى �لزحيلي ، �س28.

)5( �نظر: خال�سة تاريخ �لت�سريع �الإ�سالمي ، عبد �لوهاب خالف ، �س19، و�ملدخل لدر��سة �ل�سريعة �الإ�سالمية ، د. 
عبد�لكرمي زيد�ن، �س93.

)6( �نظر: تاريخ �لت�سريع �الإ�سالمي، حممد �خل�سري بك، �س17، وما بعدها، وخال�سة تاريخ �لت�سريع �الإ�سالمي ، 
عبد�لوهاب خالف، �س18 وما بعدها، و�ملدخل لدر��سة �ل�سريعة �الإ�سالمية، د. عبد �لكرمي زيد�ن، �س93.
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ومن اأمثلة هذا النوع من التدرج يف الت�ضريع تدرج القراآن يف حترمي �ضرب اخلمر ، عرب مراحل تدل 
عليها �لن�سو�س �لقر�آنية �الآتية :

ِخيِل َو�اْلأَْعَناِب َتتاَِّخُذوَن ِمْنُه �َسَكًر� َوِرْزًقا َح�َسًنا �إِناَّ يِف َذِلَك اَلآََيًة ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن  �الأول: َوِمْن َثَمَر�ِت �لناَّ
)�لنحل:67( .

ا�ِس َو�إِْثُمُهَما �أَْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهَما  ْمِر َو�مْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللناَّ و�لثاين: َي�ْساأَُلوَنَك َعِن �خْلَ
)�لبقرة:219( .

اَلَة َو�أَْنُتْم �ُسَكاَرى َحتاَّى َتْعَلُمو� َما َتُقوُلوَن )�لن�ساء:43(. ِذيَن �آََمُنو� اَل َتْقَرُبو� �ل�ساَّ و�لثالث: َيا �أَيَُّها �لاَّ
ْيَطاِن  �ل�ساَّ َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌس  َو�اْلأَْزاَلُم  اُب  َو�اْلأَْن�سَ َو�مْلَْي�ِسُر  ْمُر  �خْلَ ا  َ �إِمناَّ �آََمُنو�  ِذيَن  �لاَّ �أَيَُّها  َيا  و�لر�بع: 
ُكْم  داَّ ْمِر َو�مْلَْي�ِسِر َوَي�سُ اَء يِف �خْلَ ْيَطاُن �أَْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم �ْلَعَد�َوَة َو�ْلَبْغ�سَ ا ُيِريُد �ل�ساَّ َ َفاْجَتِنُبوُه َلَعلاَُّكْم ُتْفِلُحوَن * �إِمناَّ

اَلِة َفَهْل �أَْنُتْم ُمْنَتُهوَن )�ملائدة:91-90(. ِ َوَعِن �ل�ساَّ َعْن ِذْكِر �هللاَّ
�لثالث: �لتدرج بالتف�سيل بعد �الإجمال ، فقد جاء �لت�سريع �ملكي فيما تعر�س له من �أحكام عملية 

ب�سكل كلي ثم يف �لت�سريع �ملدين مف�سال لهذ� �لكلي)7(.
و�أما �لتدرج يف �لتطبيق فهو يعني �لبدء مبا تي�سر فهمه و�لعمل به من �الأحكام �ل�سرعية ، َوفق �آليات 

ومو�زنات �سرعية ، مع �لت�سليم باكتمال �لت�سريع �الإلهي زمن �لر�سالة .
ويعرفه د. حممد م�سطفى �لزحيلي فيقول: »بيان �الأحكام �ل�سرعية للنا�س �ليوم لتتم معرفتهم 
بها ، ثم و�سع هذه �الأحكام يف �أنظمة وقو�نني لالنتقال باملجتمع و�الأمة و�لدولة من �لقو�نني �لو�سعية �إلى 

�الأنظمة �مل�ستمدة من �ل�سريعة �الإ�سالمية « )8( .
ويقول د. عجيل �لن�سمي : » تطبيق جزئي لبع�س �الأحكام �ل�سرعية �لتي تهياأت �لظروف �ملنا�سبة 
لها ، ثم �ل�سعي لتهيئة �ملجال لتطبيق �جلزء �لثاين من �الأحكام ، وهكذ� حتى يتم تطبيق �ل�سريعة كاملة 
يف �حلياة و�ملجتمع ، وعلى �أن يتم �أثناء ذلك بيان �ملبادئ �الأ�سا�سية يف �سائر �الأحكام ، وخا�سة �ملحرمات 

�لتي يوجه �لنا�س �إلى تركها و�المتناع عنها ريثما يتم معاجلتها وتطبيق �الأحكام �ل�سرعية فيها..« )9(.
�أن تتبع يف �سيا�سة �لنا�س عندما ير�د تطبيق نظام �الإ�سالم يف  �إلهية ينبغي  ورعاية �لتدرج �سنة 
�أن نقيم  �أردنا  �حلياة �ليوم ، بعد ع�سر �لغزو �لثقايف و�لت�سريعي و�الجتماعي للحياة �الإ�سالمية . فاإذ� 

)7( �ملدخل لدر��سة �ل�سريعة �الإ�سالمية ، د. عبد �لكرمي زيد�ن ، �س94.
)8( �لتدرج يف �لت�سريع و�لتطبيق يف �ل�سريعة �الإ�سالمية ، د. حممد م�سطفى �لزحيلي، �س127.

)9( �لتدرج يف تطبيق �الأحكام �ل�سرعية، د. عجيل �لن�سمي ، �س9. نقال عن: �لتدرج يف �لت�سريع و�لتطبيق يف �ل�سريعة 
�الإ�سالمية ، حممد م�سطفى �لزحيلي ، �س29.

التدرج في تطبيق األحكام في ضوء املوازنات الشرعية
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رئي�س  �أو  ملك  ي�سدر من  بقر�ر  �أو   ، قلم  بجرة  يتحقق  �أن ذلك  نتوهم  » فال  �إ�سالميًا حقيقيًا  »جمتمعًا 
و�لنف�سية  �لفكرية  و�لتهيئة  باالإعد�د  �أي   ، �لتدرج  يتحقق ذلك بطريق  �إمنا  برملان.  �أو  قيادة  �أو جمل�س   ،
عدة  موؤ�س�سات  عليها  قامت  �لتي  �ملحرمة  لالأو�ساع  �ل�سرعية  �لبد�ئل  و�إيجاد   ، و�الجتماعية  و�الأخالقية 

الأزمنة طويلة )10(.
2 – مفهوم فقه املوازنات:

 . و��ستقامة  تعديٍل  بناٌء يدلُّ على  ، وهو  �لثالثي: وزن  �الأ�سل  تاأتي من  �للغة  �ملو�زنة يف  �أ - كلمة 
�أِْي: معتِدُله . هار. وَوِزيُن �لراَّ َف �لناَّ هار، �إذ� �نت�سَ ولذلك يقال: قام ِميز�ُن �لناَّ

و�أما �ملو�زنة فهي حماذ�ة �ل�سيء لل�سيء ، فيقال: هذ� ُيو�ِزُن ذلك ، �أي هو حُماِذيه . ويقال : هو 
ة �لعْقل )11( .  ر�جُح �لَوْزن ، �إذ� ن�َسُبوه �إلى َرَجاحة �لّر�أْي و�ِسداَّ

وكاأن و�سع �ل�سيء مبحاذ�ة �ل�سيء هو الأجل �ملقاي�سة و�لتقدير ومعرفة ف�سل �أحدهما على �الآخر.
و�أما رجاحة �لعقل فمعنى جمازي كما هو و��سح .

ويف �ملعجم �لو�سيط : و�زن بني �ل�سيئني مو�زنة ووز�نًا : �ساوى وعادل ، وو�زن �ل�سيُء �ل�سيَء �ساو�ه 
يف �لوزن وعادله وقابله وحاذ�ه )12( .

 و�حلا�سل مما �سبق �أن �ملو�زنة هي معادلة بني �سيئني -�أو �أكرث- و�ملقاي�سة بينهما ملعرفة �لر�جح 
منهما ، و�سو�ء كان �لرجحان حقيقيًا �أو جمازيًا ، ح�سيًا �أو معنويًا .

�ملو�زنة بني   « �لقر�ساوي- هو  يو�سف  د.  يعرفه  –كما  ��سطالحًا  �ملو�زنات  بفقه  و�ملق�سود  ب - 
�مل�سالح بع�سها وبع�س ، من حيث حجمها و�سعتها ، ومن حيث عمقها وتاأثريها ، ومن حيث بقاوؤها ودو�مها 
. و�أيها ينبغي �أن يقدم ويعترب، و�أيها ينبغي �أن ي�سقط ويلغى . �ملو�زنة بني �ملفا�سد بع�سها وبع�س ، من تلك 
�حليثيات �لتي ذكرناها يف �ساأن �مل�سالح ، و�أيها يجب تقدميه ، و�أيها يجب تاأخريه �أو �إ�سقاطه . و�ملو�زنة 
�إذ� تعار�ستا ، بحيث نعرف متى نقدم درء �ملف�سدة على جلب �مل�سلحة ، ومتى  بني �مل�سالح و�ملفا�سد ، 

تغتفر �ملف�سدة من �أجل �مل�سلحة )13(.
ويقول د. عبد �ملجيد حممد �ل�سو�َسوة : »فقه �ملو�زنات هو جمموعة �الأ�س�س و�ملعايري �لتي ت�سبط 
عملية �ملو�زنة بني �مل�سالح �ملتعار�سة �أو �ملفا�سد �ملتعار�سة مع �مل�سالح ليتبني بذلك �أي �مل�سلحتني �أرجح 

)10( �نظر: يف فقه �الأولويات ، د. يو�سف �لقر�ساوي ، �س93.
)11( �نظر: معجم مقايي�س �للغة ، البن فار�س ، جـ 6، �س107.

)12( �ملعجم �لو�سيط، جـ2، �س1029.
)13( �أولويات �حلركة �الإ�سالمية يف �ملرحلة �لقادمة، يو�سف �لقر�ساوي، �س26.
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فتقدم على غريها ، و�أي �ملف�سدتني �أعظم خطرً� فيقدم دروؤها كما يعرف به �لغلبة الأي من �مل�سلحة �أو 
�ملف�سدة - عند تعار�سهما- ليحكم بناء على تلك �لغلبة ب�سالح ذلك �الأمر �أو ف�ساده ، وبهذ� فاإن منهج 
فقه �ملو�زنات هو جمموعة �ملعايري و�الأ�س�س �لتي يرجح بها بني ما تنازع من �مل�سالح �أو �ملفا�سد ، ويعرف 

به �أي �ملتعار�سني ينبغي فعله و�أيهما ينبغي تركه « )14(.
و�ملفا�سد  �مل�سالح  تعار�س  جمالها   ، �جتهادية  عملية  �ل�سرعية  �ملو�زنة  �أن  يتبني  �سبق  ومما 

وتز�حمها.

3 – اأركان املوازنة ال�ضرعية :

وللموازنة ال�ضرعية اأركان :

 ، �أو م�سلحة ومف�سدة   ، �أو مف�سدتان  �لغالب- م�سلحتان  �لركن �الأول: �ملو�َزُن بينهما وهما -يف 
وي�ضرتط فيهما التزاحم ، ومعناه وقوع التعار�ض بينهما يف الواقع ، بحيث ال ميكن حت�ضيلهما معًا اإن كانا 
م�ضلحتني ، وال ميكن دفعهما جميعًا ، اإن كانا مف�ضدتني ، وال ميكن حت�ضيل امل�ضلحة ودرء املف�ضدة اإن كانا 
خمتلفتني . يقول العز بن عبد ال�ضالم : »اإذا اجتمعت م�ضالح ومفا�ضد ، فاإن اأمكن حت�ضيل امل�ضالح ودرء 
َ َما ��ْسَتَطْعُتْم، و�إن  ُقو� �هللاَّ �ملفا�سد فعلنا ذلك ، �متثااًل الأمر �هلل تعالى فيهما ، لقوله �سبحانه وتعالى: َفاتاَّ
تعذر �لدرء و�لتح�سيل ، فاإن كانت �ملف�سدة �أعظم من �مل�سلحة در�أنا �ملف�سدة وال نبايل بفو�ت �مل�سلحة 
ا�ِس َو�إِْثُمُهَما �أَْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهَما  ْمِر َو�مْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللناَّ ، قال �هلل تعالى: َي�ْساأَلوَنَك َعِن �خْلَ
�ملف�سدة  من  �أعظم  �مل�سلحة  كانت  و�إن   ، منفعتهما  من  �أكرب  مف�سدتهما  الأن  حرمهما   . )�لبقرة:219( 
ح�سلنا �مل�سلحة مع �لتز�م �ملف�سدة ، و�إن ��ستوت �مل�سالح و�ملفا�سد فقد يتخري بينهما وقد يتوقف فيهما ، 

وقد يقع �الختالف يف تفاوت �ملفا�سد « )15(.
و�لركن �لثاين: �لو�ِزن �لذي هو �لفقيه �ملجتهد –فردً� �أو جماعة- وهو يحتاج الأجل �ملو�زنة �ل�سليمة 

�إلى م�ستويني من �لفقه –كما يقول د. �لقر�ساوي :
» �أولهما : فقه �سرعي يقوم على فهم عميق لن�سو�س �ل�سرع ومقا�سده ، حتى ي�سلم ب�سحة )مبد�أ 
�ملو�زنات( �ملذكور ، ويعرف �الأدلة عليه وهي و��سحة ملن ��ستقرى �الأحكام و�لن�سو�س وغا�س يف �أ�سر�ر 
�ل�سرورية   : �ملعروفة  برتبها   ، و�ملعاد  �ملعا�س  يف  �لعباد  م�سالح  لتحقيق  �إال  �ل�سرع  جاء  فما   . �ل�سريعة 

و�حلاجّية و�لتح�سينّية.

)14( فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �الإ�سالمية، عبد �ملجيد حممد �ل�ّسو�َسوة، �س13.

)15( قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام ، للعز بن عبد �ل�سالم ، جـ1، �س84-83.

التدرج في تطبيق األحكام في ضوء املوازنات الشرعية
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و�الآخر: فقه و�قعي ، مبني على در��سة �لو�قع �ملعي�س در��سة دقيقة م�ستوعبة لكل جو�نب �ملو�سوع 
غري  �الأرقام  ت�سليل  من  هنا  �لتحذير  مع   ، و�الإح�ساء�ت  �لبيانات  و�أدق  �ملعلومات  �أ�سح  على  معتمدة   ،
�حلقيقية �مل�ستندة �إلى �ملن�سور�ت �لدعائية ، و�ملعلومات �لناق�سة و�لبيانات غري �مل�ستوفية ، و�ال�ستبيانات 

و�الأ�سئلة �ملوجهة خلدمة هدف جزئي معني ال خلدمة �حلقيقة �لكلية « )16(.
�ملجتمع  و�قع  يفهما  مل  �إذ�  �لد�عية  �أو  �لفقيه  الأناَّ   ، �ملو�زنة  عملية  دعائم  �أهم  من  �لو�قع  وفهم 
�أين تنتهي . يقول �الإمام �بن تيمية مبيًنا �أهمية فقه  �أين تبد�أ �ملو�زنة و�إلى  �أن يحدد� من  فلن ي�ستطيعا 
ة ، كما  �لو�قع للمو�زنة �ل�سرعية : »و�ملوؤمن ينبغي له �أن يعرف �ل�سرور �لو�قعة ، ومر�تبها يف �لكتاب و�ل�سناَّ
ة ، فيفرق بني �أحكام �الأمور �لو�قعة �لكائنة ، و�لتي ير�د  يعرف �خلري�ت �لو�قعة ومر�تبها يف �لكتاب و�ل�سناَّ
�إيقاعها يف �لكتاب و�ل�سنة ، ليقدم ما هو �أكرث خرًي� ، و�أقل �سًر� على ما هو غريه ، ويدفع �أعظم �ل�سرين 
باحتمال �أدناهما ، ويجتلب �أعظم �خلريين بفو�ت �أدناهما ، فاإن من مل يعرف �لو�قع يف �خللق ، و�لو�جب 
يف �لدين ، مل يعرف �أحكام �هلل يف عباده ، و�إذ� مل يعرف ذلك ، كان قوله وعمله بجهل ، ومن عبد �هلل بغري 

علم ، كان ما يف�سد �أكرث مما ي�سلح « )17( .
ويوؤكد د. �لقر�ساوي على �سرورة تكامل هذين �لفقهني ، فيقول: »وال بد �أن يتكامل فقه �ل�سرع ، 

وفقه �لو�قع ، حتى ميكن �لو�سول �إلى �ملو�زنة �لعلمية �ل�سليمة ، �لبعيدة عن �لغلو و�لتفريط « )18(.
والركن الثالث: هو عملية املوازنة ذاتها ، وهي مقاي�ضة اجتهادية ، وي�ضرتط فيها اأن تقع حتت عامل 

�ل�سرورة �أو �حلاجة �مللحة ، كما يف م�ساألة �لتدرج يف تطبيق �الأحكام �ل�سرعية .
ثم تاأتي نتيجة �ملو�زنة ، وهي حكم �سرعي �جتهادي ، يتعلق بطريف �ملو�زنة ، بحيث ُيحكم ببيان 

�أّيهما �أولى بالتقدمي و�أّيهما �أولى بالتاأخري.
هذه �الأركان �سوف تكون ن�سب �أعيننا ونحن نعالج مو�سوع �لتدرج يف �لتطبيق بحول �هلل تعالى. 

4 - معايري املوازنة ال�ضرعية:

تت �مل�سلحة �لدنيا يف �سبيل �مل�سلحة �لعليا  يقول �لدكتور �لقر�ساوي: »�إن �مل�سالح �إذ� تعار�ست ُفوِّ
ي بامل�سلحة �خلا�سة من �أجل �مل�سلحة �لعامة ، ويعو�س �ساحب �مل�سلحة �خلا�سة عما �ساع من  حِّ ، و�سُ
م�ساحله ، �أو ما نزل به من �سرر و�ألغيت �مل�سلحة �لطارئة لتح�سيل �مل�سلحة �لد�ئمة �أو �لطويلة �ملدى ، 

)16( �أولويات �حلركة �الإ�سالمية يف �ملرحلة �لقادمة ، يو�سف �لقر�ساوي ، �س27-26.
)17( جامع �لر�سائل ، ل�سيخ �الإ�سالم �بن تيمية ، جـ2، �س305.

)18( �أولويات �حلركة �الإ�سالمية يف �ملرحلة �لقادمة ، يو�سف �لقر�ساوي ، �س27.
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و�أهملت �مل�سلحة �ل�سكلية لتحقيق �مل�سلحة �جلوهرية ، وغلبت �مل�سلحة �ملتيقنة على �ملظنونة و�ملوهومة .
ويف �سلح �حلديبية ر�أينا �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يغلب �مل�سالح �حلقيقية و�الأ�سا�سية و�مل�ستقبلية 
اأن فيه  على بع�ض االعتبارات التي يتم�ضك بها بع�ض النا�ض ، فقبل من ال�ضروط ما قد يظن الأول وهلة 
اإجحافًا باجلماعة امل�ضلمة ، اأو ر�ضا بالدون ، ور�ضي اأن حتذف الب�ضملة املعهودة ، ويكتب بدلها ) با�ضمك 
�للهم ( و�أن ميحى و�سف �لر�سالة من عقد �ل�سلح ، ويكتفى با�سم حممد بن عبد �هلل ، و�الأمثلة كثرية ، 

و�ملجال ذو �سعة .
و�إذ� تعار�ست �ملفا�سد و�مل�سار ومل يكن بد من بع�سها ، فمن �ملقرر �أن يرتكب �أخف �ملف�سدتني ، 
و�أهون �ل�سررين . هكذ� قرر �لفقهاء : �أن �ل�سرر يز�ل بقدر �الإمكان ، و�أن �ل�سرر ال يز�ل ب�سرر مثله �أو 
�أكرب منه ، و�أنه يتحمل �ل�سرر �الأدنى لدفع �ل�سرر �الأعلى ، ويتحمل �ل�سرر �خلا�س لدفع �ل�سرر �لعام . 

ولهذ� �أمثلة وتطبيقات كثرية ذكرتها كتب ) �لقو�عد �لفقهية ( �أو ) �الأ�سباه و�لنظائر ( .
و�إذ� تعار�ست �مل�سالح و�ملفا�سد ، �أو �ملنافع و�مل�سار ، فاملقرر �أن ينظر �إلى حجم كل من �مل�سلحة 
و�ملف�سدة، و�أثرها ومد�ها ، فتغتفر �ملف�سدة �لي�سرية جللب �مل�سلحة �لكبرية . وتغتفر �ملف�سدة �ملوؤقتة جللب 
�مل�سلحة �لد�ئمة و �لطويلة �ملدى . وتقبل �ملف�سدة و�إن كربت �إذ� كانت �إز�لتها توؤدي �إلى ما هو �أكرب منها . 

ويف �حلاالت �ملعتادة : يقدم درء �ملف�سدة على جلب �مل�سلحة « )19( .

5 - دقة املوازنة االجتهادية يف املمار�ضة العملية :

و�إن �ملو�زنة بني �مل�سالح �أو بني �ملفا�سد ، �أو بني �مل�سالح و�ملفا�سد لهي �لعملية �الجتهادية �لتي 
حتتاج �إلى تدقيق من �لفقيه �ملجتهد ، و�إذ� كان من �ل�سهل - يف �أحيان كثرية ويف �أنظار كثرية - معرفة 
�ملتميزون  �ملجتهدون  �إال  عليها  يقدر  ال  مو�طن  هناك  فاإن   ، �لعك�س  �أو  �ملفا�سد  على  �لر�جحة  �مل�سالح 
�مل�سالح  جلب  يف  �ل�سرع  مقا�سد  تتبع  »ومن   : �ل�سالم  عبد  بن  �لعز  يقول   ، �لطويلني  و�ملر��س  بالدربة 
ودرء �ملفا�سد ، ح�سل له من جمموع ذلك �عتقاد �أو عرفان باأن هذه �مل�سلحة ال يجوز �إهمالها ، و�أن هذه 
�ملف�سدة ال يجوز قربانها ، و�إن مل يكن فيها �إجماع وال ن�س وال قيا�س خا�س ، فاإن فهم نف�س �ل�سرع يوجب 
ذلك . ومثل ذلك �أن من عا�سر �إن�سانًا من �لف�سالء �حلكماء �لعقالء وفهم ما يوؤثره ويكرهه يف كل ورد 
و�سدر ثم �سنحت له م�سلحة �أو مف�سدة مل يعرف قوله فاإنه يعرف مبجموع ما عهده من طريقته و�ألفه من 
عادته �أنه يوؤثر تلك �مل�سلحة ويكره تلك �ملف�سدة . ولو تتبعنا مقا�سد ما يف �لكتاب و�ل�سنة ، ولعلمنا �أن �هلل 
�أمر بكل خري دقه وجله ، وزجر عن كل �سر دقه وجله ، فاإن �خلري يعرب به عن جلب �مل�سالح ودرء �ملفا�سد ، 

)19( �أولويات �حلركة �الإ�سالمية يف �ملرحلة �لقادمة ، د. يو�سف �لقر�ساوي ، �س28-27.
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ب�سببه ما مل يكن فيه ترك �أمر �سرعي كما �سبق)25(.
وينبغي �لتنبيه ههنا على �أمرين :

�لأول: �إن �حلديث �ل�سريف مع ما ��ستنبطه �لعلماء منه من قو�عد يعترب تاأ�سياًل للمو�زنات �ل�سرعية 
، و�أ�ساًل لالجتهاد يف تطبيق �لأحكام �ل�سرعية يف �إطار �ملو�زنات .

و�لثاين: �إن االحتياط من تولُّد �ل�سرر ، وتاأليف �لقلوب وعدم تنفري �لنا�س هي مقاربة ن�سبية و�قعية 
، تختلف باختالف و�قع �لنا�س، و�ملثال �لذي ذكره �لإمام �لنووي من �لأمور �ل�سرعية �لالزمة كاأخذ �لزكاة 
و�إقامة �حلدود ، �إمنا كان جاريًا على وجود هذه �لأحكام و�سريانها يف �لو�قع �لتطبيقي ، وهذ� يختلف عما 

�إذ� كانت هذه �لأحكام نف�سها غائبة عن �لو�قع ، و�لعربة هنا باملو�زنة �لجتهادية .
ومما يوؤ�سل لفقه �ملو�زنات حديث جابر بن عبد �هلل ر�سي �هلل عنه ، �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
قال لعمر ر�سي �هلل عنه يف �ساأن عبد �هلل بن �أبّي : )دعه ل يتحدث �لنا�س �أن حممدً� يقتل �أ�سحابه( )26(. 
وهي مو�زنة بني مف�سدتني متز�حمتني ، بني �لإبقاء على �سر �ملنافقني ، ومف�سدة �أعظم منها وهي �حلرب 

�لإعالمية �لت�سويهية على �لإ�سالم ونبّيه �سلى �هلل عليه و�سلم .

8 - تاأ�شيل فقه املوازنات من القواعد ال�شرعية :

ومن �لأدلة �ل�سرعية �ل�سالفة ، ومن قو�عد �ل�سريعة �لكلية ، ومقا�سدها �لعلية ، ��ستنبط �لعلماء 
قو�عد �سابطة للمو�زنات �ل�سرعية ، ح�سب جمالت �لتعار�س و�لتز�حم . و�أهمها :

�أ - �ملو�زنة بني �مل�سالح �ملتز�حمة :
ها �ل�سرع لي�ست يف رتبة و�حدة ، بل هي  ففي �لق�سم �لأول - �مل�سالح - جند �أن �مل�سالح �لتي �أقرَّ
-كما قرر �لأُ�سوليون - مر�تب �أ�سا�سية ثالث : �ل�سروريات ، و�حلاجيات ، و�لتح�سينات . فال�سروريات : 
ما ل حياة بغريه و�حلاجيات : ما ميكن �لعي�س بغريه ولكن مع م�سقة وحرج . و�لتح�سينات : ما يزين �حلياة 

لها ، وهو ما ن�سميه ُعرفًا بـالكماليات . ويجمِّ
وفقه �ملو�زنات -وبالتايل فقه �لأولويات- يقت�سي منا :

تقدمي �ل�سروريات على �حلاجيات ، ومن باب �أولى على �لتح�سينات .
وتقدمي �حلاجيات على �لتح�سينات و�ملكمالت .

كما �أن �ل�سروريات يف نف�سها متفاوتة ، فهي كما ذكر �لعلماء خم�س : �لدين ، و�لنف�س ، و�لن�سل ، 

)25( �نظر يف هذ� : �ملنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن �حلجاج ، �ملعروف ب�سرح �لنووي على �سحيح م�سلم ، جـ9 ، �س89.
)26( �سحيح م�سلم، كتاب �لرب و�ل�سلة و�لآد�ب، باب ن�سر �لأخ ظاملًا �أو مظلومًا ، رقم:2584، جـ4، �س1998.



1808

والعقل، واملال . وبع�سهم اأ�ساف اإليها �ساد�سة ، وهي: الِعر�ض .
م على كل ال�سروريات الأخرى ، حتى النف�ض . فالدين هو اأولها واأهمها ، وهو ُمقدَّ

مة على ما عداها . كما اأن النف�ض مقدَّ
م امل�سلحة املتيقنة على امل�سلحة املظنونة اأو املوهومة . ويف املوازنة بني امل�سالح ، ُتقدَّ

م امل�سلحة الكبرية على امل�سلحة ال�سغرية . وُتقدَّ
م م�سلحة اجلماعة على م�سلحة الفرد . وُتقدَّ

م م�سلحة الكرثة على م�سلحة الِقلَّة . وُتقدَّ
م امل�سلحة الدائمة على امل�سلحة العار�سة اأو املنقطعة . وُتقدَّ

م امل�سلحة اجلوهرية والأ�سا�سية على امل�سلحة ال�سكلية والهام�سية . وُتقدَّ
م امل�سلحة امل�ستقبلية القوية على امل�سلحة الآنية ال�سعيفة . وُتقدَّ

ومن التطبيقات النبوية الوا�سحة ما جرى يف �سلح احلديبية : حيث غّلب النبي �سلى اهلل عليه 
بها  ت�سبث  التي   ، ال�سكلية  ، على امل�سالح والعتبارات  وامل�ستقبلية  والأ�سا�سية  و�سلم امل�سالح اجلوهرية 
اأو ر�سا  اأن فيه اإجحافًا باجلماعة امل�سلمة ،  ال�شروط ما قد يظن -لأول وهلة-  بع�ض النا�ض . فقبل من 
بالدون.. ور�سي اأن تُذف )الب�سملة( املعهودة من وثيقة ال�سلح ، ويكتب بدلها : )با�سمك اللَّهم(. واأن 
ُيحذف و�سف الر�سالة املال�سق ل�سمه الكرمي : “حممد ر�سول اهلل”، وُيكتفى با�سم )حممد بن عبد اهلل( 
)27(! ليك�سب من وراء ذلك »الهدنة« التي يتفرغ فيها لن�سر الدعوة ، وخماطبة ملوك العامل . ول غرو اأن 

اها القراآن : )فتحًا مبينًا(.. والأمثلة على ذلك كثرية . �سمَّ

ب - املوازنة بني املفا�سد املتزاحمة :

واملفا�سد وامل�سار متفاوتة كما تفاوتت امل�سالح .
فاملف�سدة التي تعطل �سروريًا ، غري التي تعطل حاجيًا. غري التي تعطل ت�سينيًا.

واملف�سدة التي ت�سر باملال دون املف�سدة التي ت�سر بالنف�ض ، وهذه دون التي ت�سر بالدين والعقيدة .
واملفا�سد اأو امل�سار متفاوتة يف اأحجامها ويف اآثارها واأخطارها .

ومن هنا قرر الفقهاء جملة قواعد �سابطة لأهم اأحكامها . منها:
رار . رر ول �سِ ل �سَ

)27( احلديث الكامل يف �شحيح البخاري ، كتاب ال�شروط ، باب ال�شروط يف اجلهاد وامل�شاحلة مع اأهل احلرب وكتابة 
ال�شروط، رقم:2581، جـ2، �ض975-974.
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ال�سرر ُيزال بقدر الإمكان .
ال�سرر ل ُيزال ب�سرر مثله اأو اأكرب منه .
ُيرتكب اأخف ال�سررين واأهون ال�سرين .

ُيحتمل ال�سرر الأدنى لدفع ال�سرر الأعلى .

ُيحتمل ال�سرر اخلا�ض لدفع ال�سرر العام .
ال�سررين  اأخف  الكثري ول دفع  بالف�ساد  القليل  الف�ساد  » فال يجوز دفع   : تيمية  ابن  الإمام  يقول 
وتقليلها  املفا�سد  وتعطيل  وتكميلها  امل�سالح  بتح�سيل  جاءت  ال�سريعة  فاإن  ال�سررين  اأعظم  بتح�سيل 
بح�سب الإمكان ، ومطلوبها ترجيح خري اخلريين اذا مل ميكن اأن يجتمعا جميعًا ودفع �سر ال�سرين اإذا مل 

يندفعا جميعًا «)28(.

ج - املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد املتعار�سة :

ة ومنفعة ، فال بد من املوازنة بينهما .  واإذا اجتمع يف اأمر من الأُمور م�سلحة ومف�سدة ، اأو م�سرَّ
والعربة لالأغلب والأكرث ، فاإّن لالأكرث حكم الكل .

لغلبة   ، منعه  وجب  فيه  التي  امل�سلحة  اأو  املنفعة  من  الأمر  على  واأغلب  اأكرث  املف�سدة  كانت  فاإذا 
املف�سدة ، ومل ُتعترب املنفعة القليلة املوجودة فيه . وهذا ما ذكره القراآن يف ق�سية اخلمر واملي�سر يف اإجابته 
ِمْن  اأَْكربَُ  ْثُمُهَما  َواإِ ا�ِض  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  اإِْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل  َواملَْْي�ِسِر  ْمِر  َعِن اخلَْ ُلوَنَك  َي�ْساأَ  : ال�سائلني عنهما  عن 
وُتهدر   ، وي�سرع  الأمر  فُيجاز   ، والأغلب  الأكرب  هي  املنفعة  كانت  اإذا  وبالعك�ض   )219 )البقرة:  َنْفِعِهَما 

املف�سدة القليلة املوجودة به .
م على جلب امل�سلحة . ومن القواعد املهمة هنا : اإن درء املف�سدة ُمقدَّ

يكمل هذه قاعدة اأخرى مهمة ، وهي :
اإن املف�سدة ال�سغرية ُتغتفر من اأجل امل�سلحة الكبرية .

وُتغتفر املف�سدة العار�سة من اأجل امل�سلحة الدائمة .
ول ُترتك م�سلحة حمققة من اأجل مف�سدة متوهمة .

اإن فقه املوازنات هذا له اأهمية كبرية يف واقع احلياة ، وخ�سو�سًا يف باب ال�سيا�سة ال�سرعية ، لأنها 
اأ�سا�سًا تقوم على رعايته ، وهو يف غاية الأهمية لفقه الأولويات )29(.

)28( جمموع الفتاوى ، لبن تيمية ، جـ23، �ض343 .
)29( انظر هذه القواعد يف: يف فقه الأولويات، د. يو�شف القر�شاوي، �ص30.
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هذه القواعد املوؤ�صلة لفقه املوازنات هي ما يعتمد عليه الفقيه والداعية وامل�صلح لدى االجتهاد 
التطبيقي الواقعي ، ويف �صوئها ُتدر�س م�صاألة التدرج يف التطبيق .

9 - العالقة بني التدرج واملوازنات ال�شرعية .

فقه املوازنات عملية اجتهادية تاأخذ دور الرتجيح بني طريف املعادلة املتزاحمني ، وهذا الرتجيح 
نحكم من خالله باأيهما اأولى يف االعتبار ، وعندها ياأتي التدرج التطبيقي ليقدم االأولى باالأخذ ، ويوؤخر 

االأولى بالرتك يف الواقع ، واالأقرب اإلى حتقيق مقا�صد اخلالق وم�صالح املخلوقني .
وهكذا يكون فقه املوازنات مقدمة لفقه التدرج ، وخادمًا ومعينًا له ، وما دام فقه املوازنات فعاًل 
لل�صواب  ومعر�س   ، االجتهاد  بقانون  حمكوم  وكالهما   ، اجتهاديًا  �صلوكًا  يكون  التدرج  فاإن   ، اجتهاديًا 

واخلطاأ .
غري اأن جمال اعتماد التدرج التطبيقي على فقه املوازنات هو -يف الغالب- جمال تقدير امل�صالح 
واملفا�صد لدى التعر�س بحيث ال ميكن معه حت�صيل اأكرب امل�صلحتني اإال بتفويت ال�صغرى ، اأو ال ميكن فيها 
درء اأعظم املف�صدتني اإال بتحمل الدنيا ، اأو ال ميكن معه جتنب املفا�صد اإال برتك امل�صالح ، اأو ال ميكن معه 

حت�صيل امل�صالح اإال بتحمل املفا�صد ، وهو جمال اجتهادي كما هو وا�صح .
 ، بينها  فيما  امل�صالح  ترتيب  فقه   : اأي  االأولويات  فقه  على  التطبيقي  التدرج  اعتماد  اإلى  اإ�صافة 
ا اأو ا�ستنباطًا . وما يح�سل باال�ستنباط هو بالذات جمال فقه املوازنات .  واملفا�سد فيما بينها ، اإما ن�سًّ

والتدرج ياأخذ باالأولويات يف حال انتفاء التعار�س ، وياأخذ بنتيجة املوازنات لدى التعار�س .
والتدرج مبداأ �صرعي و�صنة كونية ، فهو -كمبداأ �صرعي ثابت يف منهج القراآين واملنهج النبوي - 
اأ�صل لفقه املوازنات ، وهو ك�صنة كونية حتمية ينبغي مراعاتها يف اأي موازنة �صرعية تبغي حتقيق مقا�صد 
ال�صرع وم�صالح املكلفني . ومن هنا نفهم وجهًا اآخر للعالقة بني التدرج وفقه املوازنات . كما نفهم دور فقه 

املوازنات يف تفعيل التدرج يف تطبيق ال�صريعة االإ�صالمية .
ويلتقي مبداأ التدرج مع فقه املوازنات يف احلكمة التي هي الرتفق بالنا�س ، وحتقيق معنى الو�صطية 

واالعتدال، وتقومي التفكري الفقهي والدعوي .
ثانيا- اآلية التدرج يف تطبيق االأحكام : التاأ�صيل واالأهداف.

عرفنا اأن التدرج يف الت�صريع من اخت�صا�س ال�صارع وحده للحكمة التي اأ�صلفناها ، اأما التدرج يف 
التطبيق فاملق�صود به الرتفق يف نقل النا�س من درجة اإلى اأخرى من درجات االلتزام ، �صعيًا اإلى التطبيق 

التدرج في تطبيق األحكام في ضوء املوازنات الشرعية
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الكامل لالأحكام التي ا�صتقر عليها الت�صريع ، لقيام املانع من بلوغ ذلك الكمال يف االبتداء . 
وال يعني التدرج يف التطبيق اإقرارًا الإخالل النا�س بالتكاليف ال�صرعية من ترك الواجبات اأو فعل 
فنبداأ  االأولويات  �صّلم  عرب  التدرج  به  نعني  واإمنا   ، جمتهد  عن  ف�صاًل  م�صلم  يقوله  ال  فذلك  املحرمات، 
الكبائر ثم  باالأكرث حرمة كاأكرب  ، وهكذا.. ونبداأ  امل�صتحب  املوؤكد ثم  امل�صنون  ، ثم  الواجب  باالأوجب ثم 

الكبائر ، ثم �صائر املحرمات من ال�صغائر وهكذا .
وال نعني بالتدرج بالتطبيق اتباع ترتيب النزول يف حترمي ما حرم بالتدريج ، مبعنى احلكم على 
�صيء ما باأنه مباح ثم بعد وقت يحكم عليه باأنه حرام ،كما يف اآيات اخلمر مثاًل ، فذلك خطاأ ، وهو يعار�س 
يُت َلُكُم االإِ�ْصاَلَم ِديًنا( )املائدة: من االآية  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�صِ ْتَ قوله تعالى: )اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَ

3( ، ولو قلنا به لكان ادعاًء لن�صخ بع�س االأحكام ، وقد انتهى زمان الن�صخ .
 ، واملقا�صد  االأحكام  ترتيب  معها  ويتغري   ، تتغري  االأحكام  ومواقع  النا�س  »اأحوال  اأّن  نعني  واإمنا    
فيجب درا�صة اأحوال االأمة يف كل زمان ومعرفة خ�صائ�س الدور الذي هم فيه ، وبعد ذلك تعرف االأحكام 

التي يجوز فيها التدرج « )30( .
واملانع الذي يحول دون بلوغ الكمال يف االلتزام هو نف�صه املانع الذي كان قائمًا يف زمن الت�صريع ، 

والذي اأوجب التدرج يف نقل النا�س من اجلاهلية اإلى االإ�صالم . 
واحلكمة نف�صها ، وهي التلطف بالنا�س والتي�صري وترك الت�صديد عليهم ، �صواء َمن َقُرب اإ�صالمه اأو 
من قارب البلوغ اأو بلغ ، اأو تاب من املعا�صي ، »كلهم ُيَتلطف بهم وُيَدّرجون يف اأنواع الطاعة قلياًل قلياًل ، 
ر على الداخل يف الطاعة اأو املريد للدخول فيها  وقد كانت اأمور االإ�صالم يف التكليف على التدريج فمتى ُي�صِّ
رت عليه اأو�صك اأن ال يدخل فيها ، واإن دخل  ، �صهلت عليه ، وكانت عاقبته غالبًا التزيد منها ، ومتى ُع�صِّ

اأو�صك اأن ال يدوم اأو ال ي�صتحليها « )31(.

1 - ثبوت التدرج يف الت�شريع اأ�شل للتدرج يف التطبيق :

عليه  ودلت   ، االأحكام  ت�صريع  الت�صريعي كمنهج يف  التدرج  االإ�صالمية على  ال�صريعة  وقد حر�صت 
ن�صو�س القراآن وال�صنة ؛ واإن نزول القراآن الكرمي منجًما على ثالث وع�صرين �صنة الأبلغ دليل على اعتماد 
ذلك املنهج ، وهو دليل كلي يغني عن ذكر االأدلة اجلزئية ، قال جل وعال يف تنجيم القراآن : َوُقْراآنًا َفَرْقَناُه 
ْلَناُه َتنِزياًل )االإ�صراء:106( ، قال االإمام القرطبي: »اأي اأنزلناه جنمًا بعد  ا�ِس َعَلى ُمْكٍث َوَنزَّ ِلَتْقَراأَُه َعَلى النَّ

)30( املنهج الفريد يف االجتهاد والتقليد، د. ومي�س بن رمزي العمري، �س94.
)31( �صرح النووي على �صحيح م�صلم، جـ12، �س41.
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جنم ، ولو اأخذوا بجميع الفرائ�س يف وقت واحد لنفروا « )32(.
ْلَناُه  َت ِبِه ُفوؤَاَدَك َوَرتَّ َل َعَلْيِه اْلُقْراآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك ِلُنَثبِّ ِذيَن َكَفُروا َلْواَل ُنزِّ وقال �صبحانه: َوَقاَل الَّ
مًا جاٍر على حكمة التدرج الأنه اأمكن يف  َتْرِتياًل )الفرقان:32(. قال االإمام ابن عا�صور: »تنـزيل القراآن منجَّ

ح�صول املق�صود « )33( .
 وقد ثبت باال�صتقراء تدرج الت�صريع االإ�صالمي يف تقرير االأحكام ، اإْن يف القراآن الكرمي اأو ال�صنة 

النبوية ، ودالئله كثرية ن�صري اإلى بع�صها باخت�صار :
اأوال: اختالف الت�صريع املكي عن الت�صريع املدين ، فقد جاء االأول يف معظمه على �صيغة االإجمال 

، وجاء الثاين مف�صاًل : »فالت�صريع املكي جممل قّلما يتعر�س القراآن فيه الأحكام تف�صيلية ، اأما الت�صريع 
يتعلق  ما  وال�صيما   ، للمكي  بالن�صبة  الت�صريعية  التف�صيالت  من  لكثري  فيه  القراآن  تعر�س  فقد  املدين 
اإال  ، ولي�س يف املكي  ُت�صتنبط منها االأحكام مدنية  التي  االآيات  اأن معظم  باملعامالت املدنية ولذلك نرى 

االأحكام التي حتمي العقيدة كتحرمي ما مل يذكر ا�صم اهلل عليه من الذبائح « )34(. 
ثانيا: كثري من تفا�صيل االأحكام تبدو فيها �صنة التدرج وا�صحة ، ومل تتقرر فيها االأحكام النهائية 

اإال بعد مراحل زمنية ، ومن اأفراد هذه االأحكام : ت�صريع املرياث ، وحترمي اخلمر ، وحترمي نكاح املتعة ، 
وحترمي اال�صرتقاق وغري ذلك .

ثالثا: تاأخر تفا�صيل االأحكام واأحكام احلرام واحلالل .

رابعا: وجود الن�صخ يف ع�صر التنزيل ، وهو مبعناه الوا�صع ي�صمل التخ�صي�س والتقييد والبيان وغري 

ذلك كما عند املتقدمني ومبعناه امل�صتقر لدى املتاأخرين من االأ�صوليني : تغيري االأحكام باالإبطال ، بحيث 
ياأتي حكم متاأخر لريفع احلكم املتقدم .

كل هذا التغيري يعد من اأكرب دالئل التدرج يف الت�صريع ، وهو يقوم على ِحَكم ومقا�صد جمة .
دون  الت�صريع  زمن  على  مق�صور   - االأ�صوليني  عند  ا�صتقر  الذي  باملعنى   - الن�صخ  اأن  يخفى  وال 

االأزمنة التي بعدها .

2 - احلكمة من التدرج يف الت�شريع:

)32( اجلامع الأحكام القراآن، للقرطبي، جـ10، �س339.
)33( تف�صري التحرير والتنوير البن عا�صور، جـ19، �س38.

)34( تاريخ الت�صريع االإ�صالمي، لل�صيخ اخل�صري بك، �س21. 
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اأ – الرحمة والتلطف :

بها  ات�صفت  مما   ، ال�صرعية  التكاليف  يف  والتي�صري  بالرحمة  ترتبط  الت�صريع  يف  التدرج  وحكمة 
ال�صريعة »مراعاًة للنفو�س لئال تثقل عليها التكاليف« )35( ، وتلطفًا بالنا�س وترفقًا بهم لدى االنتقال عن 

عاداتهم ، » وذلك ملا ُطبعت عليه النفو�س من النفرة عن ترك املاألوف « )36( .
يقول ابن عا�صور –رحمه اهلل-: » وعادة ال�صارع التدرج يف ت�صريع التكاليف التي فيها م�صقة على 

النا�س من تغيري معتادهم ، كما تدرج يف ت�صريع منع اخلمر « )37( . 
اأو كما يف التدرج يف عالج اال�صرتقاق ؛ يقول د. يو�صف القر�صاوي : »ولعل رعاية االإ�صالم للتدرج 
هي التي جعلته يبقي على »نظام الرق« الذي كان نظامًا �صائدًا يف العامل كله عند ظهور االإ�صالم ، وكان 
اإلغاوؤه يوؤدي اإلى زلزلة يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية ، فكانت احلكمة يف ت�صييق روافده بل ردمها 
اإلغاء للرق بطريق  اإلى اأق�صى حد ، فيكون ذلك مبثابة  اإلى ذلك �صبيل ، وتو�صيع م�صارفه  كّلها ما وجد 

التدرج « )38( .
ب - مالءمة الفطرة االإن�شانية :

يقول ابن عا�صور –رحمه اهلل-: » فاالإ�صالم عام خالد منا�صب جلميع الع�صور و�صالح بجميع االأمم 
، وال ي�صتتب ذلك اإال اإذا بنيت اأحكامه على اأ�صول الفطرة االإن�صانية ليكون �صاحلًا للنا�س كافة ، وللع�صور 
عامة ، وقد اقت�صى و�صف الفطرة اأن يكون االإ�صالم �صمحًا ُي�ْصرًا الأن ال�صماحة والي�صر مبتغى الفطرة « )39(.

ج – تي�شري االمتثال واالنقياد :

واحلكمة يف ذلك اأن هذا النهج يف الت�صريع يجعل االأحكام اأخف على النف�س مما لو نزلت دفعة 
اأدعى للقبول واالمتثال واأي�صر على املخاطبني ملعرفة االأحكام وحفظها واالإحاطة  َثّم تكون  واحدة ، ومن 

باأ�صبابها وظروف ت�صريعها )40( .
– ومما يدل داللة وا�صحة على حكمة منهج التدرج يف ت�صريع االأحكام وتطبيقها حديث عائ�صة 
ر�صي اهلل عنها- قالت :  )اإمنا نزل اأول ما نزل منه �صورة من املف�صل فيها ذكر اجلنة والنار ، حتى اإذا 

)35( تاريخ الت�صريع االإ�صالمي ، حممد علي ال�صاي�س ، �س32ـ33. 
)36( فتح الباري البن حجر الع�صقالين ، جـ9، �س40. 

)37( تف�صري التحرير والتنوير، جـ 2، �س167.
)38( يف فقه االأولويات ، د . يو�صف القر�صاوي ، �س92. 

)39( تف�صري التحرير والتنوير ، جـ21، �س92.
)40( انظر: املدخل لدرا�صة ال�صريعة االإ�صالمية ، د. عبدالكرمي زيدان ، �س93.
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ثاب النا�س اإلى االإ�صالم نزل احلالل واحلرام ، ولو نزل اأول �صيء ال ت�صربوا اخلمر لقالوا ال ندع اخلمر 
اأبدًا ، ولو نزل ال تزنوا لقالوا ال ندع الزنا اأبدًا ، لقد نزل مبكة على حممد �صلى اهلل عليه و�صلم واإين جلارية 
اَعُة اأَْدَهى َواأََمرُّ )القمر:46(. وما نزلت �صورة البقرة والن�صاء اإال واأنا عنده  اَعُة َمْوِعُدُهْم َوال�صَّ األعب َبِل ال�صَّ

.)41().
قال احلافظ ابن حجر : » اأ�صارت اإلى احلكمة االإلهية يف ترتيب التنزيل واأن اأول ما نزل من القراآن 
الدعاء اإلى التوحيد والتب�صري للموؤمن واملطيع باجلنة وللكافر والعا�صي بالنار ، فلما اطماأنت النفو�س على 
ذلك اأنزلت االأحكام ، ولهذا قالت: ولو نزل اأول �صيء ال ت�صربوا اخلمر لقالوا ال ندعها ؛ وذلك ملا طبعت 

عليه النفو�س من النفرة عن ترك املاألوف « )42( .
ومنهج التدرج يقوم على ترتيب البناء الت�صريعي القانوين على البناء العقدي واالأخالقي ، وهذا 
ج اأن هذا  ما يظهر جليًا يف هذا احلديث . يقول االأ�صتاذ حممد م�صطفى �صلبي : » واحلكمة يف ذلك التدرُّ
النوع من الت�صريع يكون اأقرب اإلى القبول واالمتثال ، خ�صو�صًا مع اأولئك العرب الذين كانوا يف اإباحية 

مطلقة جتعلهم ينفرون من التكليف باجلملة « )43( .
فلو جاءتهم جملة واحدة لثقلت عليهم وما انقادوا لها ، الأنه من الع�صري اإخراج مثل هوؤالء القوم 
بني يوم وليلة من حياة اإلى حياة اأخرى خمتلفة تامًا عن احلياة التي األفوها واعتادوا عليها وانطبعت يف 
نفو�صهم . فنزول ال�صرائع جملة واحدة فيه حرج على املكلَّف و�صعوبة يف االمتثال ، لكرثة التكاليف التي 

تكون عليه )44(.
ومن هنا ن�صتفيد -بطريق االعتبار- من تدرج الت�صريع لنُخطَّ املنهج ال�صحيح يف تدرج التطبيق 
، وهي موازنة �صرعية لنا فيها اإمام ، واأيُّ اإمام ، اإنه اخلليفة الفقيه عمر بن عبد العزيز ر�صي اهلل عنه ، 
فحني حاوره ابنه عبد امللك قائاًل : » يا اأمري املوؤمنني اأال ت�صي كتاب اهلل و�صنة نبيه ، ثم واهلل ما اأبايل اأن 
تغلي بي وبك القدور ، فقال له : يا بني اإين اأرو�س النا�س ريا�صة ال�صعب ، اأُْخِرج الباب من ال�صنة ، فاأ�صع 
رت خم�صني �صنة لظننت اأين ال اأبلغ فيهم كل  الباب من الطمع ، فاإن نفروا لل�صنة �صكنوا للطمع ، ولو عمَّ

)41( �صحيح البخاري ، كتاب ف�صائل القراآن ، باب تاأليف القراآن ، رقم : 4707، جـ4، �س1910. 
)42( فتح الباري البن حجر الع�صقالين ، جـ9، �س40. 

)43(( املدخل يف التعريف بالفقه االإ�صالمي ونظرية امللكية والعقود فيه ، حممد م�صطفى �صلبي ، �س 50.
)44( انظر: فقه التدرج يف الت�صريع فهمًا وتطبيقًا ، د. معاوية اأحمد �صيد اأحمد، جملة جامعة القراآن الكرمي والعلوم 

االإ�صالمية ، العدد:9، 1425ه/2004م، �س145.
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الذي اأريد ، فاإن اأع�س اأبلغ حاجتي ، واإن متُّ فاهلل اأعلم بنيتي « )45( .
اأن يقرر لزوم االعتبار بالتدرج يف الت�صريع  واالإمام ال�صاطبي -رحمه اهلل- يذكر هذا املثال بعد 
اإلى التدرج يف التطبيق ، فيقول: » و�صعت العمليات على وجه ال تخرج املكلف اإلى م�صقة ميل ب�صببها اأو اإلى 
تعطيل عاداته التي يقوم بها �صالح دنياه ويتو�صع ب�صببها يف نيل حظوظه ، وذلك اأن االأمي الذي مل يزاول 
�صيئًا من االأمور ال�صرعية وال العقلية ورمبا ا�صماأز قلبه عما يخرجه عن معتاده ، بخالف من كان له بذلك 
عهد ، ومن هنا كان نزول القراآن جنومًا يف ع�صرين �صنة ، ووردت االأحكام التكليفية فيها �صيئًا ف�صيئًا ، ومل 

تنزل دفعة واحدة وذلك لئال تنفر عنها النفو�س دفعة واحدة « . 
 ثم يذكر موازنة عمر بن عبد العزيز ر�صي اهلل عنه ، ثم يعقب قائاًل : » وهذا معنى �صحيح معترب 
يف اال�صتقراء العادي، فكان ما كان اأجرى بامل�صلحة واأجرى على جهة التاأني�س ، وكان اأكرثها على اأ�صباب 
واقعة ، فكانت اأوقع يف النفو�س حني �صارت تنزل بح�صب الوقائع ، وكانت اأقرب اإلى التاأني�س حني كانت 
عادة  �صار  قد  قبله  والذي  اإال  حكم  ينزل  مل  كذلك  نزلت  اإذا  الأنها  ؛  جزئية  وجزئية  حكمًا  حكمًا  تنزل 
وا�صتاأن�صت به نف�س املكلف ال�صائم عن التكليف وعن العلم به راأ�صًا ، فاإذا نزل الثاين كانت النف�س اأقرب 

لالنقياد له ، ثم كذلك يف الثالث والرابع « )46( .
ويتبع التدرج يف التطبيق ا�صتحداث الو�صائل واالأ�صاليب املعينة عليه ، فال تقف حقيقة املنهج عند 
حّد التقليد للأحكام اأو اإعمال هذه االأحكام ، بل تتعدى اإلى ا�ستبطان الواقع ال�ستنباط املناهج واالأ�ساليب 
املحققة للتطبيق االأ�صلم . وهذا ما كان عليه ال�صلف ، ي�صتحدثون االأ�صلوب االأمثل ملا ُيْحِدث النا�ُس اأو َيحُدث 

للنا�س من اأو�صاع . 
وقد ا�صتحدث فقهاء التابعني يف اأق�صيتهم ال�صرعية م�صائل واأحكامًا مل يكن لل�صحابة عهد وال علم 
بها ، من ذلك ما رواه ابن �صعد عن �صفيان عن اأبي ها�صم عن البحرتي ، قال: جئت اإلى �صريح فقلت له : 

ما الذي اأحدثت يف الق�صاء ؟ فقال : اإن النا�س قد اأحدثوا فاأحدثت « )47( .
وعلى درب القا�صي �صريح ، يخطو عمر بن عبد العزيز ، فيقول : » حتدث للنا�س اأق�صية بقدر ما 

اأحدثوا من فجور « ، وهي احلكمة التي ي�صتح�صنها االإمام مالك وي�صتثمرها يف فقهه الوا�صع )48( .
3 - اأدلة التدرج يف التطبيق من الن�شو�ص ال�شرعية :

)45( ال�صنة، ملحمد بن ن�صر املروزي ، �س31، وانظر: �صرية ومناقب عمر بن عبد العزيز ، البن اجلوزي ،  �س88.
)46( املوافقات، لل�صاطبي ، جـ2، �س95-92.

)47( طبقات ابن �صعد ، جـ6، �س91.
)48( ال�صرح الكبري، الأبي الربكات اأحمد الدردير ، جـ4، �س174.
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َ َما ا�ْصَتَطْعُتْم )التغابن:16( ، وقوله تعالى: اَل ُيَكلُِّف  ُقوا اهللَّ ومن اأدلة القراآن الكرمي قوله تعالى: َفاتَّ
ُ َنْف�ًصا اإِالَّ ُو�ْصَعَها )البقرة:286( . وفيها داللة عامة على اأنه ال تكليف اإال مب�صتطاع من االأمر. اهللَّ

ومن ال�صنة قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: )اأيها النا�س قد فر�س اهلل عليكم احلج فحجوا (. فقال 
رجل: اأكّل عام يا ر�صول اهلل؟ ف�صكت حتى قالها ثالثًا . فقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: )لو قلت نعم 
لوجبت وملا ا�صتطعتم( ، ثم قال: )ذروين ما تركتكم فاإمنا هلك من كان قبلكم بكرثة �صوؤالهم واختالفهم 

على اأنبيائهم فاإذا اأمرتكم ب�صيء فاأتوا منه ما ا�صتطعتم واإذا نهيتكم عن �صيء فدعوه ( )49( .
َ َما ا�ْصَتَطْعُتْم )التغابن:16(  ُقوا اهللَّ  وبنّي االإمام النووي اأن هذا احلديث موافق لقول اهلل تعالى : َفاتَّ
َ َحقَّ ُتَقاِتِه )اآل عمران:102( ، ومبني للمراد به . قالوا: وحق تقاته هو  ُقوا اهللَّ ، وهو مف�صر لقوله تعالى: اتَّ
ُ َنْف�ًصا اإِالَّ  امتثال اأمره واجتناب نهيه ، ومل ياأمر �صبحانه وتعالى اإال بامل�صتطاع . قال اهلل تعالى:اَل ُيَكلُِّف اهللَّ

يِن ِمْن َحَرٍج )احلج:78( )50(. ُو�ْصَعَها )البقرة:286( ، وقال تعالى: َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ
وقد �صبق حديث عائ�صة -ر�صي اهلل عنها- اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال لها: ) يا عائ�صة لوال 
قومك حديث عهدهم -قال ابن الزبري- بكفر ، لنق�صت الكعبة فجعلت لها بابني باب يدخل النا�س وباب 

يخرجون ( )51(.
يقول ابن حجر الع�صقالين : » الأن قري�صًا كانت تعظم اأمر الكعبة جدًا فخ�صي �صلى اهلل عليه و�صلم 
اأن يظنوا الأجل قرب عهدهم باالإ�صالم اأنه غرّي بناءها لينفرد بالفخر عليهم يف ذلك . وي�صتفاد منه ترك 
امل�صلحة الأمن الوقوع يف املف�صدة ، ومنه ترك اإنكار املنكر خ�صية الوقوع يف اأنكر منه ، واأن االإمام ي�صو�س 

رعيته مبا فيه اإ�صالحهم ولو كان مف�صواًل ما مل يكن حمرمًا « )52( .
ويعلق �صيخ االإ�صالم ابن تيمية على احلديث فيقول: » فرتك النبي �صلى اهلل عليه و�صلم هذا االأمر 
الذي كان عنده اأف�صل االأمرين للمعار�س الراجح وهو حدثان عهد قري�س باالإ�صالم ملا يف ذلك من التنفري 

لهم فكانت املف�صدة راجحة على امل�صلحة « )53( .

)49( �صحيح م�صلم، عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه ، كتاب احلج ، باب فر�س احلج مرة يف العمر ، رقم:1337، جـ2، 
�س975.

)50( �صرح النووي على �صحيح م�صلم ، جـ9، �س102 .
)51( �صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب من ترك بع�س االختيار خمافة اأن يق�صر فهم بع�س النا�س عنه فيقعوا يف 

اأ�صد منه ، رقم:126، جـ1، �س59 .
)52( فتح الباري �صرح �صحيح البخاري ، جـ1، �س225 .

)53( جمموع الفتاوى البن تيمية ، جـ24، �س195 .

التدرج في تطبيق األحكام في ضوء املوازنات الشرعية



1817

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ومن االأدلة اأي�صًا حديث اأبي �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: )من 
راأى منكم منكرًا فليغريه بيده ، فاإن مل ي�صتطع فبل�صانه ، فاإن مل ي�صتطع فبقلبه ، وذلك اأ�صعف االإميان ( 

. )54(

ومن فقه التطبيق مراعاة ما يف االإمكان تغيريه من املنكر ، و» االأمر باملعروف والنهى عن املنكر هو 
الذي ُبعثت به الر�صل واملق�صود حت�صيل امل�صالح وتكميلها وتعطيل املفا�صد وتقليلها بح�صب االإمكان ، فاإذا 
كان االأمر باملعروف والنهي عن املنكر م�صتلزمًا من الف�صاد اأكرث مما فيه من ال�صالح مل يكن م�صروعًا ، 
وقد كره اأئمة ال�صنة القتال يف الفتنة التي ي�صميها كثري من اأهل االأهواء االأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
؛ فاإّن ذلك اإذا كان يوجب فتنة هي اأعظم ف�صادًا مما يف ترك االأمر باملعروف والنهي عن املنكر ، مل يدفع 

اأدنى الف�صادين باأعالهما ؛ بل يدفع اأعالهما باحتمال اأدناهما « )55( .
وهذا من اأقوى االأدلة عن �صاحب ال�صريعة �صلى اهلل عليه و�صلم ، على التدرج يف تطبيق ال�صريعة ، 

عند العجز عن اإقامتها كاملة )56( .
- ومن اأْوَجِه االأدلة على التدرج يف التطبيق حديث معاذ ر�صي اهلل عنه ، اأن النبي �صلى اهلل عليه 
و�صلم ملا بعثه اإلى اليمن ، قال له : )اإنك تاأتي قوًما من اأهل الكتاب ، فادعهم اإلى �صهادة اأن ال اإله اإال اهلل 
واأين ر�صول اهلل ، فاإن هم اأطاعوا لذلك فاأعلمهم اأن اهلل افرت�س عليهم �صدقة توؤخذ من اأغنيائهم فرتد 
يف فقرائهم ، فاإن هم اأطاعوا لذلك فاأعلمهم اأن اهلل افرت�س عليهم خم�س �صلوات يف كل يوم وليلة ، فاإن 
هم اأطاعوا لذلك فاأعلمهم اأن اهلل افرت�س عليهم �صدقة توؤخذ من اأغنيائهم فرتد يف فقرائهم ، فاإن هم 

اأطاعوا لذلك فاإياك وكرائم اأموالهم ، واتق دعوة املظلوم فاإنه لي�س بينها وبني اهلل حجاب ( )57( .
بيان   : ، ومعناه  ، وهو مثال �صحيح  التبليغي الدعوي  التدرج  املثال يف  الباحثني يورد هذا  وبع�س 
االأحكام ال�صرعية للنا�س �صيًئا ف�صيًئا ، لتتم معرفتهم ، وا�صتيعابهم لها ، واإدراكهم حلقيقتها ، والتدرج فيها 
من االأ�صول اإلى الفروع ، ومن االأي�صر اإلى ما يليه ، ومن ال�صهل اإلى االأ�صد ، ومن القريب الأذهانهم اإلى ما 

بعد عنهم ، غري اأن ال مينع اأن يكون دلياًل على التدرج التطبيقي اأي�صًا .
4 – اأدلة التدرج يف التطبيق من القواعد واملقا�صد :

)54( �صحيح م�صلم ، كتاب االإميان ، باب بيان كون النهي عن املنكر من االإميان واأن االإميان يزيد وينق�س واأن االأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر واجبان ، رقم:49، جـ1، �س69 .

)55( اال�صتقامة ، البن تيمية ، جـ1، �س330 .
)56( انظر: التدرج يف تطبيق ال�صريعة االإ�صالمية ، حممد عبد الغفار ال�صريف ، �س57.

)57( �صحيح م�صلم ، كتاب االإميان ، باب الدعاء اإلى ال�صهادتني و�صرائع االإ�صالم ، رقم:19، جـ1، �س50.
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ومن القواعد الفقهية اخلادمة ملبداأ التدرج يف التطبيق : قواعد التي�صري ، ومنها ) امل�صقة جتلب 
التي�صري ( ، وقواعد دفع ال�صرر ومنها : ) ال�صرورات تبيح املحظورات ( ، و) ال�صرر يزال بقدر االإمكان 

( ، و) احلاجة تنزل منزلة ال�صرورة عامة كانت اأو خا�صة ( ، وغريها .
وقواعد املقا�صد ، ومنها : ) ارتكاب اأخف املف�صدتني لدفع اأعظمهما ( ، و) درء املفا�صد مقدم على 

جلب امل�صالح ( .
والتدرج يف التطبيق حت�صيل للم�صالح ودرء للمفا�صد بقدر االإمكان ، الأنه خطة عملية ناجتة عن 
موازنة �صرعية ، واملوازنة ال�صرعية التي تخدم التدرج التطبيقي تنطلق من حماولة حت�صيل جزء امل�صلحة 
اإذا مل ميكن حت�صيلها على الكمال ، يقول �صيخ االإ�صالم ابن تيمية: » اإن ال�صريعة مبناها على حت�صيل 
امل�صالح وتكميلها ، وتعطيل املفا�صد وتقليلها ، بح�صب االإمكان ، ومعرفة خري اخلريين و�صر ال�صرين ، حتى 
يقدم عند التزاحم خري اخلريين ويدفع �صر ال�صرين « )58( . ويقول يف تويّل من يخفف الظلم عن املظلومني 
، ولو واّله ظامل : » الواجب حت�صيل امل�صالح وتكميلها وتبطيل املفا�صد وتقليلها فاإذا تعار�صت كان حت�صيل 
اأعظم امل�صلحتني بتفويت اأدناهما ودفع اأعظم املف�صدتني مع احتمال اأدناها هو امل�صروع ، واملعني على االإثم 
والعدوان من اأعان الظامل على ظلمه اأما من اأعان املظلوم على تخفيف الظلم عنه اأو على املظلمة فهو وكيل 

املظلوم ال وكيل الظامل « )59(.

5 - االأ�شل وجوب تطبيق جميع االأحكام :

االأ�صل هو وجوب العمل بجميع اأحكام ال�صريعة وعدم تعطيل �صيء منها ، بعد اأن اكتمل الدين يف 
يُت َلُكُم ااْلإِ�ْصاَلَم ِديًنا  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�صِ ع�صر النبوة ، كما قال تعالى : اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَْتَ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم )املائدة:3( . وعلى هذا يكون االإقرار  َفاإِنَّ اهللَّ اِلإِْثٍم  ٍة َغرْيَ ُمَتَجاِنٍف  َم�صَ ُطرَّ يِف خَمْ َفَمِن ا�صْ
بال�صرع كاماًل اأمرًا عقديًا ال يتجزاأ ، اأما التطبيق اأو التنفيذ فهو بح�صب ما يتاح من الفر�س ، وبح�صبما 
يعر�س من ال�صرورات ، ويف ذيل االآية اإ�صارة اإلى االأ�صل ، وا�صتثناء حلال ال�صرورة ، وقد قال جل وعال : 

َ َما ا�ْصَتَطْعُتْم )التغابن:16(. قال ابن كثري: » اأي جهدكم وطاقتكم « )60( . ُقوا اهللَّ َفاتَّ
وتطبيق االأحكام ال�صرعية جملة واحدة قد يتعذر ، كما اأن تطبيق بع�س االأحكام قد يرتتب عليه 
مف�صدة تربو على م�صلحة تطبيقه ، ومن هنا كان البد من موازنة فقهية ي�صطلع بها املخت�صون من علماء 

)58( منهاج ال�صنة النبوية ، البن تيمية ، جـ6، �س72.
)59( ال�صيا�صة ال�صرعية يف اإ�صالح الراعي والرعية ، البن تيمية ، �س66.

)60( تف�صري القراآن العظيم ،  البن كثري، جـ8، �س140.
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ال�صريعة واخلرباء يف جماالت خمتلفة من اأجل درا�صة عملية التطبيق ومقت�صياتها واآثارها ، بناء على نظر 
�صرعي وواقعي عميقني .

  هذه املوازنة تخ�صع لل�صوابط والقواعد ال�صرعية التي حتكم اأي حماولة لتغيري املنكر ، فما ُيقدر 
على تنفيذه من غري ترتُّب مف�صدة راجحة عليه يكون تنفيذه مطلوبًا ، واإال فال ، هذا ما يقرره �صيخ االإ�صالم 
ابن تيمية –رحمه اهلل- وهو يتحدث عن تنفيذ احلدود ال�صرعية ، اإذ يقول: » واالأ�صل اأن هذه الواجبات 
تقام على اأح�صن الوجوه ، فمتى اأمكن اإقامتها من اأمري مل يحتج اإلى اثنني ، ومتى مل يقم اإال بعدد ومن غري 
�صلطان اأقيمت اإذا مل يكن يف اإقامتها ف�صاد يزيد على اإ�صاعتها ، فاإنها من  باب االأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر ، فاإن كان يف ذلك من ف�صاد والة االأمر اأو الرعية ما يزيد على اإ�صاعتها مل ُيدفع ف�صاد باأف�صد 

منه « )61(.

6 - دواعي التدرج يف التطبيق وم�شوغاته الواقعية :

يعي�س امل�صلمون خ�صاما بني الواجب والواقع –كما عرب االإمام ابن تيمية- واجب التطبيق والتنفيذ 
الأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ، والواقع الذي يحمل معوقات كثرية جتعل �صعي الطاحمني اإلى تطبيق اأحكام 
ال�صريعة متع�صرًا ومتعرثًا ، حتيطه الت�صويهات والت�صكيكات ، وتقع عليه حمالت ال�صد والتنفري والتخويف 

من اآثار تطبيق ال�صريعة . ومن هذه املعوقات :
اأ - وقوف خ�صوم االإ�صالم يف وجه اأي حماولة للرجوع اإلى �صريعة االإ�صالم .

الغربي  بالفكر  ت�صبعوا  ممن   ، امل�صلمني  اأبناء  من  الكثري  اأ�صابت  التي  اال�صتغراب  ظاهرة   - ب 
والفل�صفة الغربية، ومنط احلياة الأوروبية .

ج - رف�س الكثري من حكام امل�صلمني اأي حماولة لتطبيق ال�صريعة .
د - اجلمود الفكري والتع�صب املذهبي الذي اأ�صاب الفقه والفقهاء )62( .

هذه املعوقات اأنتجت واقعًا اإ�صالميًا منق�صمًا بني ف�صيل يائ�س م�صتبعد لرجوع ال�صريعة وحتكيمها 
يف احلياة االإ�صالمية بكل اأبعادها ، وف�صيل اآخر من امل�صلمني متاأثر باحل�صارة الغربية وفل�صفاتها وقوانينها 
القانون  ا�صتح�صان  اإلى  ، ومييل  ال�صرعية  والعقوبات  اأحكام احلدود  وي�صتفظع   ، اإليها كح�صارة  وينظر   ،

الغربي .
 ، �صعيهم  يتوقف  ومل  رجاوؤهم  يخب  مل  ممن  ال�صريعة  لتطبيق  الطاحمون  يقف  وذاك  هذا  وبني 

)61( جمموع الفتاوى ، البن تيمية ، جـ34، �س176.
)62( انظر التف�صيل يف : معوقات تطبيق ال�صريعة االإ�صالمية ، د. عمر �صليمان االأ�صقر ، �س20-19.
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لكنهم مع ذلك تختلف وجهات نظرهم بني راف�ض للتدرج وداع له .
وحتت تاأثري هذه الظروف نت�ساءل عن اإمكان التطبيق الكامل والفوري للأحكام ، مع ما نراه من 
�أحكام  كل  نبد�أ هل نطبق  �أين  . فمن  لذلك  �ملو�ضوعية  �ل�ضروط  توفري  معوقات وعجز وعدم قدرة على 
�ل�ضريعة جملة وتف�ضياًل �أم نتدرج ؟ و�إذ� تدرجنا فعلى �أّي �أ�ضا�س وباأية معايري و�أية �ضو�بط ؟ ما حدود 

�لتدرج ؟ وما معايريه وما جماالته ؟ .
�إن من م�ضوغات �لتدرج �أنه منهج �لقر�آن و�ل�ضنة ، وعمل �خللفاء �لر��ضدين ، وهو ما يقت�ضيه �لعقل 
، وهو �ضنة كونية ، وهو �الأخذ بامل�ضتطاع ، وتطبيق جزئي يف �ضبيل �لتطبيق �لكلي ، وفيه مر�عاة �أحو�ل 

�مل�ضلمني و�لرتفق بهم ، وهو ما توجبه �ل�ضيا�ضة �ل�ضرعية )63(.

7 - اأمنوذج املوازنة العمرية يف التدرج التطبيقي :

و�إن �ملو�زنة �لتي �تبعها �خلليفة �لفقيه عمر بن عبد �لعزيز ر�ضي �هلل عنه ، جلديرة بالدر��ضة 
و�لتاأمل ملا فيها من توظيف حمكم لفقه �ملو�زنات ، بقو�عده ومقا�ضده ، و�عتماد على �ضنة �لتدرج باعتبارها 

قانونًا من قو�نني �لتغيري �الجتماعي و�ل�ضيا�ضي .
تقول �لرو�ية �ملخت�ضرة �أنه » ملا ويل عمر بن عبد �لعزيز قال له �بنه عبد �مللك : �إين الأر�ك يا �أبتاه 
قد �أخرت �أمورً� كثرية كنت �أح�ضبك لو وليت �ضاعة من �لنهار عجلتها ، ولوددت �أنك قد فعلت ذلك ولو 
فارت بي وبك �لقدور . قال له عمر: �أي بني �إنك على ح�ضن ق�ضم �هلل لك ، وفيك بع�س ر�أي �أهل �حلد�ثة 
، و�هلل ما �أ�ضتطيع �أن �أخرج لهم �ضيئًا من �لدين �إال ومعه طرف من �لدنيا �أ�ضتلني به قلوبهم ، خوفا �أن 

ينخرق علي منهم ما ال طاقة يل به « )64( .
ويف رو�ية �أخرى �أنه ر�ضي �هلل عنه قال البنه : » �إن قومك قد �ضدو� هذ� �الأمر عقدة عقدة وعروة 
عروة ، ومتى �أريد مكابرتهم على �نتز�ع ما يف �أيديهم مل �آمن �أن يفتقو� علي فتقًا تكرث فيه �لدماء ، و�هلل 
لزو�ل �لدنيا �أهون علي من �أن ير�ق يف �ضببي حمجمة من دم ، �أو ما تر�ضى �أن ال ياأتي على �أبيك يوم من 
�أيام �لدنيا �إال وهو مييت فيه بدعة ، ويحيي فيه �ضنة حتى يحكم �هلل بيننا وبني قومنا باحلق وهو خري 

احلاكمني « )65( ؟

)63( �نظر: �لتدرج يف �لت�ضريع و�لتطبيق يف �ل�ضريعة �الإ�ضالمية ، د. حممد م�ضطفى �لزحيلي ، �س128.
)64( �ضرية عمر بن عبد �لعزيز على ما رو�ه �الإمام مالك بن �أن�س و�أ�ضحابه ، الأبي حممد عبد �هلل بن عبد �حلكم ، 

�س57.
)65( حلية �الأولياء وطبقات �الأ�ضفياء، الأبي نعيم �الأ�ضبهاين ، جـ5، �س283 ، و�ضفة �ل�ضفوة البن �جلوزي ، جـ2، 
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

و�إذ� كان يعنينا هنا –ب�ضكل �أكرب- �ملربر�ت و�مل�ضوغات �لتي حملت �خلليفة عمر ر�ضي �هلل عنه 
على �نتهاج �لتدرج يف �لتطبيق، فاإن ما ذكره لكاف متام �لكفاية . من �لرتفق و�لتلطف مبن �ضدو� �لعقد 
على و�ضع �ألفوه من �لرفاه و�لبهرج ، ومن �لنظر يف �ملاآل �ملحتمل من ح�ضول مف�ضدة �ضفك �لدماء ، ومن 
ثّم فماد�م �مل�ضلح يتدرج يف �إحياء �ل�ضنة و�إماتة �لبدعة بالتعبري �لو�رد يف �لرو�ية ، فال باأ�س وال خوف 
، وخ�ضو�ضًا �إذ� ح�ضن �لق�ضد وخل�ضت �لنية . مع �الإ�ضارة �إلى �أن �ملق�ضود باإحياء �ل�ضنة و�إماتة �لبدعة 
؛ بل هو عام يف جماالت  و�لعبادة  �لعقدي  �أي �ملجال  �للفظ  �أن ينح�ضر يف ما يدل عليه ظاهر  ال ميكن 

�الإ�ضالح كله �ضيا�ضيًا وق�ضائيًا و�قت�ضاديًا و�جتماعيًا وغري ذلك .
ينتهي  ما  غالبًا  و�لت�ضرع   ، �لعك�ضية  �لنتائج  �إلى  توؤدي  ما  كثريً�  �لعجلة  باأن  تنطق  �لكون  �ضنن  �إن 
بال�ضقطات و�لعرث�ت ، �لتي تعيد )�ملُْنَبّت( �إلى نقطة �لبد�ية ، و�ملنبت هو من حدثنا عنه �لنبّي �ضلى �هلل 
عليه و�ضلم يف حديث جابر بن عبد �هلل ر�ضي �هلل عنه: )�إن هذ� �لدين متني ، فاأوغل فيه برفق ، وال ُتبغ�س 

�إلى نف�ضك عبادة �هلل ، فاإن �ملنبت ال �أر�ضًا قطع، وال ظهرً� �أبقى ( )66( .
» فاخلليفة �لر��ضد يعلم �لهدف و�لغاية ، ويحب �لو�ضول �إليها ، ولكنه يحذر من �لطفرة يف �لعمل 
، و�لفجاأة يف �لتغيري ، وي�ضتفيد من �لتجارب ، ويلتزم �لتدرج يف �لتغيري ، لتطبيق �حلق و�لعدل ، مرحلة 

فمرحلة حتى يتم �هلل �الأمر « )67( .
ويف رو�ية : » ال تعجل يا بني ، فاإن �هلل ذم �خلمر يف �لقر�آن مرتني وحرمها يف �لثالثة ، و�أنا �أخاف 
�أن �أحمل �حلق على �لنا�س جملة فيدفعونه جملة ، ويكون من ذ�ك فتنة « )68( . ويف رو�ية : » و�أن �هلل جل 
�الإميان يف  ��ضتمكن  و�الآيتني حتى  �الآية  �أنزل  ولكنه   ، الأنزله  و�حدة  �لقر�آن جملة  ينزل  �أن  �أر�د  لو  ثناوؤه 

قلوبهم « )69(. 
وهذا –كما هو و��ضح- �عتبار من عمر ر�ضي �هلل عنه مبنهج �لتدرج يف �لت�ضريع ، وال ُيظّن به �أنه 

يتدرج يف حترمي ما هو حر�م ، و�إمنا ياأخذ �لعربة و�حلكمة ليوظفها يف و�قع �لعمل .
يقول �ضيخ �الإ�ضالم �بن تيمية: » فاإذ� ح�ضل من يقوم بالدين من �لعلماء �أو �الأمر�ء �أو جمموعهما ، 

�س129-128.
)66( �ل�ضنن �لكربى للبيهقي ، كتاب �ل�ضالة ، جماع �أبو�ب �ضالة �لتطوع ، باب �لق�ضد يف �لعبادة ، رقم:4520، 

جـ3،�س18، و�حلديث يف درجة �حل�ضن.
)67( �لتدرج يف �لت�ضريع و�لتطبيق يف �ل�ضريعة �الإ�ضالمية ، د. حممد م�ضطفى �لزحيلي ، �س84.

)68( �لعقد �لفريد، البن عبد ربه �الأندل�ضي ، جـ1، �س39.
)69( �ضرية ومناقب عمر بن عبد �لعزيز البن �جلوزي ، 106.
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كان بيانه ملا جاء به �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم �ضيئًا ف�ضيئًا مبنزلة بيان �لر�ضول ملا بعث به �ضيئًا ف�ضيئًا 
، ومعلوم �أن �لر�ضول ال يبلغ �إال ما �أمكن علمه و�لعمل به ، ومل تاأت �ل�ضريعة جملة ، كما يقال : �إذ� �أردت �أن 
تطاع فاأمر مبا ي�ضتطاع . فكذلك �ملجدد لدينه و�ملحيي ل�ضنته ال يبالغ �إال ما �أمكن علمه و�لعمل به ، كما �أن 
�لد�خل يف �الإ�ضالم ال ميكن حني دخوله �أن يلقن جميع �ضر�ئعه ويوؤمر بها كلها. وكذلك �لتائب من �لذنوب 
، و�ملتعلم و�مل�ضرت�ضد ال ميكن يف �أول �الأمر �أن يوؤمر بجميع �لدين ويذكر له جميع �لعلم فاإنه ال يطيق ذلك ، 
و�إذ� مل يطقه مل يكن و�جبًا عليه يف هذه �حلال ، و�إذ� مل يكن و�جبًا مل يكن للعامل و�الأمري �أن يوجبه جميعه 
�بتد�ء ؛ بل يعفو عن �الأمر و�لنهي مبا ال ميكن علمه وعمله �إلى وقت �الإمكان ، كما عفا �لر�ضول عما عفا 
عنه �إلى وقت بيانه ، وال يكون ذلك من باب �إقر�ر �ملحرمات وترك �الأمر بالو�جبات ؛ الأن �لوجوب و�لتحرمي 

م�ضروط باإمكان �لعلم و�لعمل ، وقد فر�ضنا �نتفاء هذ� �ل�ضرط . فتدبر هذ� �الأ�ضل فاإنه نافع « )70( .

ثالثا- ال�شوابط املنهجية للتدرج يف التطبيق يف �شوء املوازنات ال�شرعية . 

1 - ال جد�ل يف �أن �أحكام �ل�ضريعة �الإ�ضالمية و�جبة �لتطبيق من حيث �الأ�ضل ، قال تعالى: َوَما 
ُة ِمْن �أَْمِرِهْم )�الأحز�ب:36( ، وقال  رَيَ ُ َوَر�ُضوُلُه �أَْمًر� �أَْن َيُكوَن َلُهُم �خْلِ ى �هللهَّ َكاَن مِلُوؤِْمٍن َواَل ُموؤِْمَنٍة �إَِذ� َق�ضَ
ُموَك ِفيَما �َضَجَر َبْيَنُهْم )�لن�ضاء:65( . و�الإميان �لكامل بوجوب  َك اَل ُيوؤِْمُنوَن َحتهَّى ُيَحكِّ جل وعال : َفاَل َوَربِّ
تطبيق �ل�ضريعة �الإ�ضالمية م�ضاألة م�ضلمة متعلقة بالعقيدة ، ومن ثم البد �أن تتجه �لق�ضود وتخل�س �لنيات 

ويجّد �ل�ضعي من �أجل حتقيق هذ� �لهدف �لرباين �ملن�ضود .
و�أما يف حال �لعجز من �لدولة �أو من �الأفر�د عن تعجيل هذ� �لو�جب فهنا تاأتي �ملو�زنات �ل�ضرعية 
، لتحكم -وفق �الأ�ضول و�لقو�عد �ل�ضابقة- بتقدمي �لفعل �ملمكن يف �نتظار �لكمال �ملاأمول ، وهي �ملعادلة 

�لتي ال منا�س منها للتوفيق بني �لو�جب و�لو�قع .
وال ينبغي تاأجيل تطبيق �الأحكام �لتي ُيقدر على تطبيقها �نتظاًر� ملرحلة �لتطبيق �لكامل ، فذلك 

تعطيل لفقه �ملو�زنات �لذي هو و�ضيلة الإحياء �لفقه وعالج �لو�قع .
2 - و�ل�ضريعة تر�عي قدر�ت �الإن�ضان يف �لتكليف ، ومن ثم تعفيه من �لتكاليف �لثقيلة �ملفظعة �لتي 

يعجز عنها ، وقد ر�أينا يف �الأدلة �ل�ضابقة �أن �لقدرة �ضرط يف �لتكليف بالتغيري للمنكر .
و�أي�ضًا فالنظر يف ماآل �لتطبيق و�جب ، فالتطبيق �ملت�ضرع ذو �لنتائج �لعك�ضية يق�ضي بلزوم �ضلوك 
�ضبيل �لتدرج و�الأناة ، وقد و�ضح ذلك يف �ملو�زنة �لعمرية ، حني قال عمر بن عبد �لعزيز ر�ضي �هلل عنه : 

» �أخاف �أن �أحمل �حلق على �لنا�س جملة فيدفعونه جملة ، ويكون من ذ�ك فتنة « .

)70( جمموع �لفتاوى ، البن تيمية ، جـ30 ، �س61-60 .
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3 - يجب �أن يكون �لتدرج و�ضيلة ، �ضمن �ضيا�ضة �ضرعية لتحقيق �أهد�فه ، �ضمن �إطار حمدد ومنهج 
و��ضح ، وخطة مر�ضومة ومر�حل حمددة ، لينتفي �لتخوف من �أن يكون �لتدرج و�ضيلة �إلى تعطيل �الأحكام 
تعطيل  بق�ضد   ، و�مل�ضاعر  بالعو�طف  و�لتالعب   ، �الأع�ضاب  وتخدير  للت�ضويف  �ضيا�ضية  لعبة  يكون  باأن   ،

�ل�ضريعة ، و�لتباطوؤ يف تنفيذها ، بحجة �لتدرج ، �أو تهيئة �الأجو�ء �أو عدم حتقق �لظروف �ملنا�ضبة )71( .
فال ُيقبل �لتدرج �إذ� كان جمرَد ت�ضويف وتاأجيل للتنفيذ ، بل ينبغي �أن يبنى على تعيني �لهدف ، 
وو�ضع �خلطة ، وحتديد �ملر�حل ، بوعي و�ضدق ، بحيث ت�ضلم كل مرحلة �إلى ما بعدها بالتخطيط و�لتنظيم 

و�لت�ضميم ، حتى ت�ضل �مل�ضرية �إلى �ملرحلة �ملن�ضودة )72( .
4 – �لتدرج يف �لتطبيق ال ميكن �أن يكون ت�ضويغًا للو�قع ، وتربيرً� لالأو�ضاع . 

بع�س  �العتبار  بعني  �الأخذ  و�أنه يجب   ، �أمر �ضروري  �لتطبيق  للتدرج يف  �ل�ضو�بط  و�ضع  �إن   -  5
عدم  منها   ، �ل�ضريعة  تطبيق  يف  �لتز�مها  ويجب   ، عنها  �حلياد  وال   ، جتاوزها  ميكن  ال  �لتي  �مل�ضلمات 
�ال�ضت�ضالم للعجلة و�لت�ضرع �لذي ي�ضدر بح�ضن نية عن �ملتحم�ضني لالإ�ضر�ع بتطبيق �ل�ضريعة ، و�أنه ال تدرج 
يف �لعقيدة وال م�ضاومة فيها ، وال يقبل �لتدرج يف �ملعلوم من �لدين بال�ضرورة ، ويجب �لتطبيق �لفوري 

لل�ضرع عند �الإمكان وتوفر �لظروف �ملالئمة ، و�أن �ل�ضريعة كل ال يتجز�أ )73( .
�ملنا�ضبة  �لظروف  تهيئة  مع   ، �لقدرة  عند  كاملة  �ل�ضريعة  تطبيق  بوجوب  �جلازم  �العتقاد   -  6

للتو�ضل �إلى ذلك يف �لوقت �ملنا�ضب .
7 - لي�س من �لتدرج يف �ضيء تطبيق �الأحكام �ل�ضرعية على بع�س �لنا�س دون بع�ضهم - مع �لقدرة 
على ذلك - �إمنا يدخل هذ� يف قول ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم : ) �إمنا �أهلك من كان قبلكم �أنهم كانو� 

�إذ� �ضرق فيهم �ل�ضريف تركوه ، و�إذ� �ضرق فيهم �ل�ضعيف �أقامو� عليه �حلد ( )74( .
ومما ي�ضهد خلروج �لعقائد و�ملعلومات من �لدين بال�ضرورة عن جمال �لتدرج �لتطبيقي ما رو�ه 
�بن ه�ضام يف �ضريته �أنه عندما قدم وفد ثقيف ليفاو�ضو� ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم �ضاألوه »�أن يدع 
لهم �لطاغية ، وهي �لالت ، ال يهدمها ثالث �ضنني . فاأبي ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم ذلك عليهم . 
فما برحو� ي�ضاألونه �ضنة �ضنة وياأبي عليهم ، حتى �ضاألوه �ضهرً� و�حدً� بعد مقدمهم ، فاأبى عليهم �أن يدعها 

)71( �نظر: �لتدرج يف �لت�ضريع و�لتطبيق يف �ل�ضريعة �الإ�ضالمية ، د. حممد م�ضطفى �لزحيلي ، �س123 .
)72( يف فقه �الأولويات ، د. يو�ضف �لقر�ضاوي ، �س93.

)73( �لتدرج يف �لت�ضريع و�لتطبيق يف �ل�ضريعة �الإ�ضالمية ، د. حممد م�ضطفى �لزحيلي ، �س128.
)74( �ضحيح �لبخاري ، عن عروة بن �لزبري ر�ضي �هلل عنه ، كتاب �ملغازي ، باب من �ضهد �لفتح ، رقم:4053، جـ4، 

�س1566.
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�ضيئًا م�ضّمى ، و�إمنا يريدون بذلك ، فيما يظهرون ، �أن ي�ضلمو� برتِكها من �ضفهائهم ون�ضائهم وذر�ريهم ، 
عو� قومهم بهدمها حتى يدخلهم �الإ�ضالم ، فاأبي ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم �إاّل �أن  ويكرهون اأن ُيروِّ
يبعث �أبا �ضفيان بن حرب و�ملغرية بن �ضعبة فيهدماها . وقد كانو� �ضاألوه -مع ترك �لطاغية- �أن يعفيهم 
من �ل�ضالة ، و�أن ال يك�ضرو� �أوثانهم باأيديهم ، فقال ر�ضول �هلل : �أما ك�ضر �أوثانكم باأيديكم ف�ضنعفيكم منه 

، و�أما �ل�ضالة فاإنه ال خري يف دين ال �ضالة فيه  « )75(.
8 - ي�ضتثنى من �لتدرج : �ملعلومات من �لدين بال�ضرورة ، و�ملقا�ضد �لعامة لل�ضريعة ، و�لقو�عد 
�ل�ضرعية �لعامة ، و�أ�ضول �لت�ضريع ؛ الأنها حتدد مالمح �ضخ�ضية �ملجتمع ، و�ملنهج �لقومي لفهم �لدين ، 

فاإذ� �ختلت �إحدى هذه �ملو�زين دخلت �لبدع و�النحر�فات على �لت�ضور �الإ�ضالمي �ل�ضحيح .
9 - و�لتدرج يف �لتطبيق و�ضيلة ال غاية ، ومن ثم يلزم �لنظر �لد�ئم �ملتجدد يف �الأحو�ل �ملختلفة ، 

من �أجل �لو�ضول �إلى �لو�جب �ملطلوب �إز�ء �لو�قع �ملتغري .
�لكعبة على حالها مر�عاة  ترك  �لنبوي بني  �ملوقف  �ختالف  �ملنهجي  �ل�ضابط  لهذ�  ي�ضهد  ومما 
حلال قري�س ، وترك عقوبة �ملنافقني لغلبة �ملف�ضدة ، وبني حر�ضه على �أن حُتَدّ �ملر�أة �ملخزومية ، فهذ� يدل 
على وجوب �لنظر يف كل حكم �ضرعي بح�ضبه ، و�أال يجعل �لتدرج وقانونه و�أ�ضوله قو�عد كلية تطَبّق على 
فرتة زمنية �ضاملة �أو نظام حكم باأكمله ؛ و�إمنا يجب على �ملجتهد �لنظر يف كل حكم يريد �أن يرتك بالغه 
�أو �إنفاذه بدعوى �لتدرج ، و�أن يكون هذ� �لنظر يف كل حكم على حدة ، و�أن يوزن كل حكم وما يقرتن به من 
دو�ٍع للتدرج ومو�نٍع منه وزنًا خا�ضًا ، لُيخَرج بحكم ترب�أ �لذمة به ، وي�ضتحق �ضاحبه �أجر �الجتهاد �أ�ضاب 

�أم �أخطاأ )76(.
10 – ينبغي �أن ي�ضبق تطبيَق �الأحكام �ل�ضرعية �إعد�ٌد وتهيئة للنفو�س و�ملجتمعات و�الأو�ضاع ، ليكون 

تطبيق �الأحكام �ل�ضرعية حتت عامل �الإميان ال عامل �الإذعان ، كما يعرب د. جمال �لبّنا )77(.
وهذه �حلقيقة �لتي يقوم عليها منهج �الإ�ضالم يف �لتدرج يف �لتغيري يقررها �ملودودي –رحمه �هلل- 
من فقه �ل�ضرع وفقه �لو�قع فيقول : » �إن �لنظام �الإ�ضالمي مل يقم �إال يف جمتمع ُعّمق فيه �أ�ضا�س �الإميان 

)75( �ل�ضرية �لنبوية ، البن ه�ضام ، جـ2، �س540 .
)76( �نظر: �لتدرج يف تطبيق �ل�ضريعة ، �ملفهوم و�لروؤية ، �أحمد �ضامل ، موقع �لدرر �ل�ضنية :

http://www.dorar.net/art/1215

)77( هل ميكن تطبيق �ل�ضريعة: عقبات وحماذير، �الأ�ضتاذ جمال �لبنا، مقال من�ضور على موقعه بتاريخ: 
2011/07/07م.

aspx.141/http://www.gamalalbanna.com/news/details
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قبل كل �ضيء ، ثم �أقيم على ذلك �الأ�ضا�س �لوطيد نظام �الأخالق بكامله ، ونظام �الجتماع بكامله ، ونظام 
�القت�ضاد بكامله ، ونظام �ل�ضيا�ضة بكامله ، ونظام �لقانون بكامله . و�إذ� �أردنا �أن نعود �إلى ذلك �لعهد 
�ملثايل فالبد لنا �أن نعود بنف�س �الأ�ضلوب ، الأننا �إذ� مل نعمق يف قلوب �لنا�س دعائم �الإميان باهلل و�الإميان 

بالر�ضول و�الإميان بالقر�آن و�الإميان باالآخرة ال تثمر جهودنا مبجرد تبديل �لقو�نني « )78( .
وُيلمح د. يو�ضف �لقر�ضاوي �إلى �لتد�خل و�لتكامل بني �أجز�ء �الإ�ضالم ، فقال: » �لعقيدة لها �أثرها 
�لت�ضريع  �أثرها يف حر��ضة  لها  ، و�الأخالق  �أثرهما يف تكوين �الأخالق  ، و�لعبادة لهما  �لعبادة  �إح�ضان  يف 
و�لعباد�ت  �لعقائد  على  �حلفاظ  يف  دورها  لها  و�لدولة   ، ورفعتها  �لدولة  حماية  يف  �أثره  له  و�لت�ضريع   ،
و�الأخالق و�لت�ضريعات ، فكل هذه �الأمور يوؤثر بع�ضها يف بع�س وال ي�ضتغني بع�ضها عن بع�س فال بد من 

�لعناية بها جميعًا �إذ� �أردنا �أن نقيم حياة متكاملة متو�زنة كما �أمر �هلل « )79( .
وي�ضع �ملودودي ميز�نًا دقيقًا يف �ضاأن �لتهيئة لتطبيق �الأحكام ، في�ضع �أواًل �إ�ضالح �لفكر ثم �الأخالق 
، لين�ضاأ ر�أي عام ال ي�ضمح للمنكر �أن يرفع ر�أ�ضه ، و�إذ� حاول �أحد �أن يتجه �إلى �لف�ضاد يف مثل هذ� �جلو 
يجد يف طريقه �لعديد من �لعقبات و�لعر�قيل ، و�إذ� حاول �أن يتجه �إلى �ل�ضالح و�لتقوى يجد �ملجتمع كله 

ي�ضجعه على ذلك)80( .

)78( حول تطبيق �ل�ضريعة �الإ�ضالمية يف �لع�ضر �حلا�ضر ،  �أبو �الأعلى �ملودودي ، �س18.
)79( مدخل لدر��ضة �ل�ضريعة �الإ�ضالمية ، د. يو�ضف �لقر�ضاوي ، �س250.

)80( �نظر: حول تطبيق �ل�ضريعة �الإ�ضالمية يف �لع�ضر �حلا�ضر ، �أبو �الأعلى �ملودودي ، �س19.
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خامتة: نتائج وتو�شيات

1 - �لتدرج يف �لت�ضريع �أ�ضل للموز�زنات �ل�ضرعية ، وهو مما يثبت �أن فقه �ملو�زنات لي�س �جتهادً� 
من غري �أ�ضل ، فاإذ� تقرر �أن فقه �ملو�زنات معترب �ضرعًا ود�خل يف �ملنطق �لت�ضريعي ، فاإننا ن�ضل بعده 
كاآلية  �لتطبيق  يف  �لتدرج  �عتماد  �ضرورة  �إلى  �لتعبري-  �ضح  -�إذ�  �ملر�ضل  �لقيا�س  �أو  �العتبار  بطريق 

�جتهادية ت�ضتهدف تطبيق �أحكام �ل�ضريعة يف �لو�قع �ملتغري.
و�لتي�ضري،  �لرحمة  �أبو�ب  و�لد�عية كثريً� من  �لفقيه  �أمام  ت�ضد  �ملو�زنات  �لغفلة عن فقه  �إّن   - 2
وتوقع يف �الإحجام عن حل �مل�ضكالت �مللحة ، و�أما باال�ضت�ضاءة بفقه �ملو�زنات ف�ضنب�ضر دق �مل�ضالح وجلها 

ور�جحها من مرجوحها ، �إن على �مل�ضتوى �لنظري �ال�ضتنباطي ، �أو على �مل�ضتوى �لو�قعي �لتطبيقي .
3 - �إن �لغفلة عن �أ�ضل �لتدرج يف �لت�ضريع ، وما قام عليه من مقا�ضد �لرتفق و�لتي�ضري ومر�عاة 

�أحو�ل �الإن�ضان كانت �ضببًا يف رف�س �لتدرج �لتطبيقي برمته ، رف�ضًا وجد�نيًا . 
4 - �إن �لتدرج يف �لتطبيق هو ��ضتثناء من �الأ�ضل �لعام �لذي هو �لتطبيق �لكلي الأحكام �ل�ضريعة 
، ومن ثم يكون �ل�ضري عليه عند �حلاجة �ملا�ضة �أو �ل�ضرورة ، �لتي يتعذر معها جلب �مل�ضلحة على كمالها 
، ودرء �ملف�ضدة على كمالها ، فيلجئ �الأمر �إلى درء �أعظم �ملف�ضدتني باأخفهما ، �أو جلب �أعلى �مل�ضلحتني 

بتفويت اأدناهما .
5 - يقوم �لتدرج يف �لتطبيق على مو�زنة �ضرعية من�ضبة باأ�ضول وقو�عد مقررة بن�ضو�س �لقر�آن 

و�ل�ضنة ، وكليات �ل�ضريعة ومقا�ضدها �لكربى .
�لذي  بالو�قع  ، و�خلربة  �ل�ضرعي  �لعلم  �ملز�وجة بني  �إلى  �لتطبيق  �لتدرج يف  6 - حتتاج مو�زنة 
تت�ضابك فيه �مل�ضالح و�ملفا�ضد ، و�لذي يتعذر على �لب�ضطاء فهمه ، تلك �خلربة بالو�قع هي ما يعني على 

ح�ضن تقدير �مل�ضالح و�ملفا�ضد ، حتى ن�ضتطيع �لتوفيق بني �لو�جب و�لو�قع ، كما يعرب �الإمام �بن �لقيم .
7 - كثري من منكري �لتدرج �لتطبيقي يخلطون بني �عتقاد ثبات �الأحكام �ل�ضرعية و�لتو�ضل �إلى 
�لتدوين  �لعلماء عرب  �أ�ض�س ، مما قرره  و�لقائمة على  باالأ�ضول  �ملن�ضبطة  �لتدرج  تنفيذها عرب منهجية 

�لفقهي و�الأ�ضويل �ل�ضارب يف �لزمان .
تطبيق  يجوز   ، �لقاهرة  �الأ�ضباب  من  ل�ضبب  كاملة  �ل�ضريعة  �أحكام  تطبيق  عن  �لعجز  عند   -  8
�أحكامها جزئيًا ، و�لعمل بالتدرج للتو�ضل �إلى �لتطبيق �لكامل الأحكام �ل�ضريعة ، وما ال يدرك كُلّه ال يرتك 

جُلّه و�ملي�ضور ال ي�ضقط باملع�ضور .
9 - ال يدخل �ضمن �لتدرج �لتطبيقي �الأحكام �ل�ضرعية �لتي ال تقبل �لتجزئة و�النتظار ، كقو�عد 
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�لعقيدة ، و�أ�ضول �لت�ضريع ، و�ملعلوم من �لدين بال�ضرورة .
10 - ينبغي �أن نفرق يف فقه �لتدرج �لتطبيقي بني �ملحافظة على �الأحكام �لقائمة وعدم �لتفريط 
فيها ، و�الأحكام �لغائبة �لتي يتطلع �مل�ضلمون �لغيورون �إلى تطبيقها ، فالنوع �الأول ال يقبل �لتنازل ، و�أما 
�لتطبيقي  �لتدرج  �ضبيل  �إليه  وُي�ضلك   ، �ل�ضرعية  �ملو�زنات  يف  يدخل  فاإنه   - فعليًا  �لغائب  -وهو  �لثاين 

ب�سوابطه ال�سالفة .
11- ينبغي �لنظر باإيجابية لتجارب �لدول �الإ�ضالمية �لتي تتدرج �ليوم بحكمة يف تطبيق �ل�ضريعة 
ومبادئها، بح�ضب �ملتاح ، كاململكة �ل�ضعودية ، ودولة �لكويت على �ضبيل �ملثال ، وقد بدت مالمح �ال�ضتقر�ر 
تهيئة   ور��ضخة يف  ثابتة  �ليوم خطو�ت  تخطو  �أنها  كما   ، و�ضعوبها  على حكوماتها  معنا-  و�الأمن-ب�ضمول 

�الأجو�ء ال�ضتكمال �لتطبيق �لكلي يف �مل�ضتقبل ، �إن �ضاء �هلل تعالى .
وباهلل تعالى �لتوفيق و�ل�ضد�د .
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قائمة املراجع

1 - �ال�ضتقامة ، الأبي �لعبا�س ، �أحمد بن عبد �حلليم بن تيمية �حلر�ين ، حتقيق: د. حممد ر�ضاد �ضامل ، 
جامعة �الإمام حممد بن �ضعود - �ملدينة �ملنورة ، ط1، 1403ه .

2 - �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني ، حممد بن �أبي بكر �أيوب �لزرعي �أبو عبد �هلل �بن �لقيم �جلوزية ، 
حتقيق: طه عبد �لرءوف �ضعد، د�ر �جليل - بريوت، 1973م .

3 - �إغالق �ملدرج على فقيه �لتدرج ، �أبو �حلارث �الأن�ضاري ، موؤ�ض�ضة �لنور �الإعالمية .
4 - �أولويات �حلركة �الإ�ضالمية يف �ملرحلة �لقادمة ، د. يو�ضف �لقر�ضاوي ، مكتبة رحاب �جلز�ئر. د.ت .
5 - تاريخ �لت�ضريع �الإ�ضالمي ، تاأليف �ل�ضيخ حممد �خل�ضري بك ، د�ر ��ضريفة للطباعة و�لن�ضر و�لتوزيع 

�جلز�ئر ، د.ت .
6 - تاريخ �لفقه �الإ�ضالمي ، حممد علي �ل�ضاي�س ، �ملكتبة �الأزهرية للرت�ث ـ �لقاهرة. د.ت .

7 - �لتحرير و�لتنوير ، حممد �لطاهر بن عا�ضور ، د�ر �ضحنون للن�ضر و�لتوزيع – تون�ض، 1997م .
�لزحيلي ، طبعة خا�ضة  ، د. حممد م�ضطفى  �الإ�ضالمية  �ل�ضريعة  �لت�ضريع و�لتطبيق يف  �لتدرج يف   - 8
باللجنة �ال�ضت�ضارية �لعليا للعمل على ��ضتكمال تطبيق �أحكام �ل�ضريعة �الإ�ضالمية ، بدولة �لكويت ، �ضل�ضلة 

تهيئة �الأجو�ء ، رقم:  14، �إد�رة �لبحوث و�لدر��ضات ، ط1، 1420ه/2000م .
9 - تف�ضري �لقر�آن �لعظيم ، �أبو �لفد�ء �إ�ضماعيل بن عمر بن كثري �لقر�ضي �لدم�ضقي )ت774ه( ، حتقيق 

:  �ضامي بن حممد �ضالمة، د�ر طيبة للن�ضر و�لتوزيع ، ط2، 1420ه/1999م .
10 - جامع �لر�ضائل ، لتقي �لدين �أبي �لَعبا�س �أحمد بن عبد �حلليم بن عبد �ل�ضالم بن عبد �هلل بن �أبي 
�لقا�ضم بن حممد �بن تيمية �حلر�ين �حلنبلي �لدم�ضقي )728ه( ، حتقيق: د. حممد ر�ضاد �ضامل ، د�ر 

�لعطاء – �لريا�س ، ط1، 1422ه/2001م .
11 - �جلامع الأحكام �لقر�آن الأبي عبد �هلل حممد بن �أحمد �الأن�ضاري �لقرطبي ، د�ر �حياء �لرت�ث �لعربي 

–بريوت، 1405ه/1985م .
12 - حلية �الأولياء وطبقات �الأ�ضفياء ، الأبي نعيم �أحمد بن عبد �هلل �الأ�ضبهاين ، د�ر �لكتاب �لعربي –

بريوت، ط4، 1405ه.
�أحمد  ، ترجمة خليلي  �ملودودي  �الأعلى  �أبو   ، �لع�ضر �حلا�ضر  �الإ�ضالمية يف  �ل�ضريعة  13 - حول تطبيق 

�حلامدي ، مكتبة �لر�ضد –الريا�ض ، 1403ه/1983م .
14 - خال�ضة تاريخ �لت�ضريع �الإ�ضالمي ، عبد �لوهاب خالف ، د�ر �الأن�ضار بالقاهرة. د.ت .

التدرج في تطبيق األحكام في ضوء املوازنات الشرعية



1829

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

15 - �ل�ضنة، ملحمد بن ن�ضر �ملروزي ، خرج �أحاديثه وعلق عليه �أبو حممد �ضامل بن �أحمد �ل�ضلفي ، موؤ�ض�ضة 
�لكتب �لثقافية ـ بريوت ، ط1، 1408هـ/1988م .

16 - �ضنن �لبيهقي �لكربى ، �أبو بكر �أحمد بن �حل�ضني بن علي بن مو�ضى �لبيهقي ، حتقيق: حممد عبد 
�لقادر عطا، مكتبة د�ر �لباز - مكة �ملكرمة ، 1414ه/1994م .

17 - �ل�ضيا�ضة �ل�ضرعية يف �إ�ضالح �لر�عي و�لرعية ، �أحمد بن عبد �حلليم بن تيمية �حلر�ين ، طبعة د�ر 
�ملعرفة –بريوت. د.ت.

18 - �ضرية عمر بن عبد �لعزيز على ما رو�ه �الإمام مالك بن �أن�س و�أ�ضحابه ، �أبو حممد عبد �هلل بن عبد 
احلكم، )214ه(، حتقيق: �أحمد عبيد، عامل �لكتب – بريوت، 1404ه/1984م .

19 - �ضرية ومناقب عمر بن عبد �لعزيز ، جمال �لدين �أبو �لفرج عبد �لرحمن بن علي بن حممد �جلوزي 
)ت597ه( ، تعليق: نعيم زرزور ، د�ر �لكتب �لعلمية –بريوت ، ط1،  1404ه/1984م .

�أيوب �حلمريي �ملعافري ، جمال �لدين )ت  20 - �ل�ضرية �لنبوية ، الأبي حممد عبد �مللك بن ه�ضام بن 
ومطبعة  مكتبة  �ضركة   ، �ل�ضلبي  وعبد �حلفيظ   ، �الأبياري  و�إبر�هيم   ، �ل�ضقا  213ه(، حتقيق: م�ضطفى 

م�ضطفى �لبابي �حللبي �أوالده مب�ضر ، ط2، 1375ه/1955م .
21 - �ل�ضرح �لكبري ، الأبي �لربكات �ضيدي �أحمد �لدردير ، حتقيق حممد علي�س ، د�ر �لفكر -بريوت. د.ت.
22 - �ضحيح �لبخاري، �جلامع �ل�ضحيح �ملخت�ضر ، حممد بن �إ�ضماعيل �أبو عبد �هلل �لبخاري �جلعفي ، 

حتقيق: د. م�ضطفى ديب �لبغا ، د�ر �بن كثري، �ليمامة – بريوت، ط3، 1407ه/1987م.
عبد  فوؤ�د  ، حتقيق: حممد  �لني�ضابوري  �لق�ضريي  �حل�ضني  �أبو  بن �حلجاج  م�ضلم   ، م�ضلم  - �ضحيح   23

�لباقي ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت .
24 - �ضفة �ل�ضفوة ، الأبي �لفرج عبد �لرحمن بن علي بن حممد بن �جلوزي ، حتقيق: حممود فاخوري ، 

د.حممد رو��س قلعه جي ، د�ر �ملعرفة –بريوت، ط2، 1399ه/1979م .
25 - �لطبقات �لكربى ، �أبو عبد �هلل حممد بن �ضعد بن منيع �لب�ضري �لزهري )ت:230ه( ، د�ر �ضادر-

بريوت. د.ت .
�لعقد �لفريد، الأبي عمر ، �ضهاب �لدين �أحمد بن حممد بن عبد ربه �بن حبيب �بن حدير بن �ضامل �ملعروف 

بابن عبد ربه �الأندل�ضي )ت 328ه( ، د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، ط1، 1404ه .
26 - فتح �لباري �ضرح �ضحيح �لبخاري ، �أحمد بن علي بن حجر �أبو �لف�ضل �لع�ضقالين �ل�ضافعي ، : د�ر 

�ملعرفة - بريوت، 1379ه .
ط1،  –دبي،  �لقلم  د�ر   ، �ل�ضو�َضوة  �ملجيد  عبد  حممد  د.   ، �الإ�ضالمية  �ل�ضريعة  يف  �ملو�زنات  فقه   -  27

1425ه/2004م .
28 - يف فقه �الأولويات ، در��ضة جديدة يف �ضوء �لكتاب و�ل�ضنة، د. يو�ضف �لقر�ضاوي ، مكتبة وهبة –
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�لقاهرة ، ط2، 1416ه/1996م .
29 - قو�عد �الأحكام يف م�ضالح �الأنام ، الأبي حممد عز �لدين عبد �لعزيز بن عبد �ل�ضالم بن �أبي �لقا�ضم 
بن �حل�ضن �ل�ضلمي �لدم�ضقي ، �مللقب ب�ضلطان �لعلماء )�ملتوفى: 660ه( ، حتقيق: حممود بن �لتالميد 

�ل�ضنقيطي ، د�ر �ملعارف بريوت. د.ت .
30 - جملة جامعة �لقر�آن �لكرمي و�لعلوم �الإ�ضالمية ، بال�ضود�ن ، �لعدد:9، 1425ه/2004م .

 ، تيمية �حلر�ين )ت728ه(  بن  �حلليم  عبد  بن  �أحمد  �لعبا�س  �أبو  �لدين  تقي   ، �لفتاوى  31 - جمموع 
حتقيق: �أنور �لباز - عامر �جلز�ر، د�ر �لوفاء ، ط3، 1426 ه/2005م .

32 - �ملدخل يف �لتعريف بالفقه �الإ�ضالمي ونظرية �مللكية و�لعقود فيه ، مطبعة د�ر �لتاأليف –�لقاهرة، 
1482ه/1964م .

–بريوت،ط16،  �لر�ضالة  موؤ�ض�ضة  زيد�ن،  �لكرمي  عبد  د.   ، �الإ�ضالمية  �ل�ضريعة  لدر��ضة  �ملدخل   -  33
1420ه/1999م .

ط1،  –بريوت،  �لر�ضالة  موؤ�ض�ضة   ، �لقر�ضاوي  يو�ضف  د.   ، �الإ�ضالمية  �ل�ضريعة  لدر��ضة  مدخل   -  34
1414ه/1993 .

35 - معجم مقايي�س �للغة ، الأبي �حل�ضني �أحمد بن فار�س بن زكريا ، حتقيق: عبد �ل�ضالم حممد هارون 
، دار الفكر، 1399ه/1979م .

36 - �ملعجم �لو�ضيط، تاأليف : �إبر�هيم م�ضطفى - �أحمد �لزيات - حامد عبد �لقادر - حممد �لنجار ، 
د�ر �لدعوة – �لقاهرة. حتقيق: جممع �للغة �لعربية. د.ت .

37 - معوقات تطبيق �ل�ضريعة �الإ�ضالمية ، عمر �ضليمان عبد �هلل �الأ�ضقر ، د�ر �لنفائ�س –عّمان، ط1، 
1412ه/1992م .
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ضوابط فقه الموازنات بين المصالح المتعارضة

الدكتور: عبد العزيز بن اأحمد العليوي 

اأ�ستاذ الفقه املقارن امل�ساعد 

رئي�س ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية 

بكلية الرتبية يف حمافظة الزلفي 

جامعة املجمعة
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ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِب�ْسِم اللَّ

املقدمة

لاَ  واَ �ْشُكُروُه  ياَ واَ ُدوُه  جِّ ُياَ واَ �ُشوُه  دِّ ُيقاَ واَ  ، ْعُبُدوُه  ياَ واَ ُدوُه  حِّ ُيواَ �أاَْن  ُهْم  لِّفاَ ِلُيكاَ نَّ  �ْلِ واَ �ْلإِْن�ساَ  لاَقاَ  خاَ �لَِّذي   ِ ِلَّ ْمُد  �ْلاَ
ُروُه  ْن�شُ ياَ ُيِطيُعوُه واَ ُروُه واَ قِّ ُيواَ ُروُه واَ زِّ لَّماَ ِلُيعاَ �شاَ لاَْيِه واَ ُ عاَ لَّى �لَّ ُه �شاَ �ُشولاَ ْيِهْم راَ لاَ �إلاَ �أاَْر�شاَ وُه ، واَ ْع�شُ لاَ ياَ ُيِطيُعوُه واَ ْكُفُروُه ، واَ ياَ
ِة  ناَ اواَ ُهْم ِباْلُعاَ راَ ِلكاَ �أاَماَ ذاَ كاَ اٍن واَ ُطْغياَ ْن ُكلِّ �إْثٍم واَ اِنِه عاَ لاَى ِل�شاَ ُهْم عاَ راَ جاَ زاَ اٍن ، واَ �إِْح�شاَ اِنِه ِبُكلِّ ِبرٍّ واَ لاَى ِل�شاَ ُهْم عاَ راَ اأاَماَ ؛ فاَ
ُهْم  راَ جاَ ا زاَ ماَ اِع ، كاَ باَ �ِلتِّ �ِء واَ لاَى �ِلْقِتداَ ُهْم عاَ ثَّ حاَ ى، واَ ْغواَ �لطَّ لاَى �ْلإِْثِم واَ ِة عاَ ناَ اواَ ْن �ْلُعاَ اُهْم عاَ هاَ ناَ ى ، واَ ْقواَ �لتَّ لاَى �ْلِبِّ واَ عاَ

�ِع . �ِلْبِتداَ ِف واَ ْن �ِلْخِتلاَ عاَ

ْن  ماَ ْوِلِه : }فاَ ِثرِيِه ِبقاَ كاَ ِليِلِه واَ لاَى قاَ �ِب عاَ واَ ُهْم ِبالثَّ داَ عاَ واَ ْنُدوٍب ، واَ �أاَْو ماَ �ِجٍب  رْيٍ ؛ واَ ُه ِبُكلِّ خاَ اداَ راَ ِعباَ �أاَماَ ِلكاَ  ذاَ كاَ واَ
ُه{ ، �لزلزلة �آية : 7 . راَ � ياَ رْيً ٍة خاَ رَّ الاَ ذاَ ْل ِمْثقاَ ْعماَ ياَ

ْن  ماَ ْوِلِه : }واَ ِقرِيِه ِبقاَ حاَ ِليِلِه واَ ُظوٍر جاَ ْ لاَى ماَ اِب عاَ ُهْم ِباْلِعقاَ داَ عَّ واَ تاَ ْكُروٍه ، واَ ٍم �أاَْو ماَ رَّ رٍّ ُماَ ْن ُكلِّ �شاَ اُهْم عاَ هاَ ناَ واَ
ِة { ، �لأنبياء  اماَ ْوِم �ْلِقياَ �ِزيناَ �ْلِق�ْشطاَ ِلياَ ُع �ْلاَواَ �شاَ ناَ ْوِلِه : }واَ ِبقاَ ُه{ �لزلزلة �آية : 8 ، واَ راَ � ياَ رًّ ٍة �شاَ رَّ الاَ ذاَ ْل ِمْثقاَ ْعماَ ياَ

�آية : 47.

ْيِهْم ،  اًنا �إلاَ ِتِه ؛ �إْح�شاَ فاَ الاَ ُماَ ِتِه واَ ياَ ْع�شِ ا�ِشِد ماَ فاَ ْرِء ماَ داَ ِتِه ، واَ اعاَ طاَ ِتِه واَ اباَ اِلِح �إجاَ �شاَ يِل ماَ ُهْم ِبتاَْح�شِ راَ ِلكاَ �أاَماَ ذاَ كاَ واَ
ِتِهْم . اداَ ِعباَ ِتِهْم واَ اعاَ ْن طاَ ِنيٌّ عاَ ُه غاَ نَّ لاَْيِهْم ؛ ِلأاَ اًما عاَ �إِْنعاَ واَ

�أاَنَّ  ُهْم  اَ �أاَْخباَ واَ  ، ِنُبوُه  ْجتاَ ِلياَ ا�ِشُدُهْم  فاَ ماَ واَ يُُّهْم  غاَ ِفيِه  ا  ماَ واَ  ، ُلوُه  ْفعاَ ِلياَ ُهْم  اِلُ �شاَ ماَ واَ ُر�ْشُدُهْم  ِفيِه  ا  ماَ ُهْم  فاَ رَّ عاَ فاَ
لاَ �ْلُكُتباَ  اأاَْنزاَ ِتِه ، فاَ ياَ ْع�شِ اِب ماَ �ْجِتناَ ِتِه واَ اعاَ لاَى طاَ ْيِن عاَ �راَ اِلحاَ �لدَّ �شاَ تَّباَ ماَ راَ اِلُفوُه ، فاَ ُيخاَ اُدوُه واَ ُهْم ِلُيعاَ ُدوٌّ لاَ اناَ عاَ ْيطاَ �ل�شَّ
ا ُيِريُد ،  ْيُحُكْم ماَ اُء واَ �شاَ ا ياَ ُل ماَ ْفعاَ ُه ياَ ِكنَّ لاَ ِلكاَ ؛ واَ ُهْم ِبُدوِن ذاَ لاَحاَ أاَ�شْ ُ لاَ اءاَ �لَّ ْو �شاَ لاَ ِعيِد ، واَ ْعِد �ْلواَ �ْلواَ ْجِر واَ �لزَّ ِباْلأاَْمِر واَ

ِبيِد . ٍم ِلْلعاَ لَّ بُّكاَ ِبظاَ ا راَ ماَ واَ

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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اأما بعد،

�لفتي  على  معرفتها  �لو�جب  �لأ�شا�شية  �لعلوم  من  �لرتجيح  و  �لتعار�س  فقه  �أو  �لو�زنات  فقه  فُيعد 
وجتد  �لإن�شانية،  �لياة  �شوؤون  متلف  يف  ما�شة  حاجة  من  له  لا  �ل�شيا�شي،  و�لفقه  �لو�قع  فقه  ل�شبط 
�أو  للرتجيح بني م�شلحتني،  �لعي�شية،  �لنا�س جميعًا يف حياتهم  قبل  بالفطرة من  �لعلم يار�س  �أن هذ� 
بني مف�شدتني، �أو �لو�زنة بني �ل�شالح و�لفا�شد، لكنهم للأ�شف �ل�شديد ل يطبقونه على فهم �ل�شيا�شة و 
�لتحليل �ل�شيا�شي . وت�شتد �ل�شرورة لفقه �لو�زنات، لتقرير م�شائل فقه �ل�شيا�شة �ل�شرعية عند �أويل �لأمر، 
فكثري� ما تتعار�س �أمامهم �ل�شلحة و�لف�شدة، �أو �لنافع مع بع�شها �لبع�س، �أو �لفا�شد مع بع�شها �لبع�س. 

وعليه جاء هذ� �لعلم، �لذي �أر�شى قو�عده علماء �لأ�شول، لي�شع �أمام �لعنيني من �لأمر�ء و�لق�شاة 
و�ل�شيا�شيني �لقو�عد �ل�شابطة للو�شول �إلى �ل�شلحة �لرجوة عند تعار�س �لأدلة.  

وقد كان �شبب �ختياري لهذ� �لو�شوع �أن �أبني �أن فقه �لو�زنات له �شو�بط ت�شبطه، ومل يخرج عن 
جمرد �لهوى، ومل ياأت لجرد مر�عاة م�شالح �لنا�س فح�شب دون نظر يف تاأ�شيل �ل�شرع، بل �إن هذ� �لعلم 

له معايري حتكمه.

لذ� جاء �لبحث بهذ� �لعنو�ن: �شو�بط فقه �لو�زنات بني �ل�شالح �لتعار�شة.

وقد كان ترتيبه كالتايل: مقدمة، ومتهيد، و�شبعة مباحث وخامتة.

�لقدمة : عنا�شر �لو�شوع و�أهميته.

�لتمهيد : �لتعريف بفقه �لو�زنات، و�لدليل على م�شروعيته: 

�لبحث �لأول: ترجيح �أعلى �ل�شلحتني حكمًا.

�لبحث �لثاين: ترجيح �أعلى �ل�شلحتني رتبة.

�لبحث �لثالث: ترجيح �أعلى �ل�شلحتني نوعًا.
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�لبحث �لر�بع: ترجيح �أعم �ل�شلحتني

�لبحث �خلام�س: ترجيح �أكب �ل�شلحتني قدرً�.

�لبحث �ل�شاد�س: ترجيح �أدوم �ل�شلحتني نفعًا.

�لبحث �ل�شابع : ترجيح �آكد �ل�شلحتني حتققًا.

�خلامتة: نتائج �لبحث.

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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التمهيد:

التعريف بفقه املوازنات، وبيان م�سروعيته.

التعريف بفقه املوازنات:

و)�لو�زنات( م�شاف  �لو�زنات( مكون من كلمتني )فقه( م�شاف  �لإ�شايف وهو )فقه  �لركب  هذ� 
�إليه.

وعليه فيعرف �أوًل بال�شاف )فقه( ، ثم يعرف بال�شاف �إليه )موزنات( ثم �أبني معنى هذ� �لركب 
�لإ�شايف فاأقول: 

مفهوم الفقه:

�ختلف  �إلى  بالنظر  معنيني  �إلى  �أ�شله  يف  ويرجع  �ل�شماع،  �أ�شله  و�إمنا  مقي�س،  غري  م�شدر  �لفقه 
))تعبري علماء �للغة(( يف �لتف�شري �لأويلِّ لادة فقه.

يف  كالوهري  �لعاجم  �أكرث  عليه  �قت�شرت  �لأ�شل  وهذ�  و�لعلم.  و�لإدر�ك  و�لفطنة  �لفهم  مبعنى 
�شحاحه و�لجد يف قامو�شه، و�لفيومي يف م�شباحه.

وهذ� �لأ�شل هو �لذي عليه �أكرث �لأئمة �لأو�ئل، ومن ذلك قول �أحمد بن فار�س �لتويف �شنة 395هـ. 
فقهت �لديث  تقول  به،  و�لعلم  �ل�شيء  �إدر�ك  على  يدل  و�حد �شحيح  �أ�شل  و�لهاء  و�لقاف  �لفاء  “فقه 
�أفقهه، وكل علم ب�شيء فهو فقه، يقولون ل يفقه ول ينقه، ثم �خت�س بذلك علم �ل�شريعة فقيل لكل عامل 

باللل و�لر�م فقيه، و�أفقهتك �ل�شيء �إذ� بينته لك«

�أعر�بى لعي�شى بن عمر: �شهدت عليك بالفقه. تقول منه فقه  قال فى �ل�شحاح: �لفقه �لفهم. قال 
�لرحل بالك�شر، وفلن ل يفقه ول ينقه )�أى يفهم(.

وفى �لقامو�س �لحيط: �لفقه بالك�شر �لعلم بال�شىء و�لفهم لة. وفى �ل�شباح �لنري �لفقه فهم �ل�شىء. 
قال �بن فار�س: وكل علم ل�شىء فهو فقه.
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فالفقه هو �لفهم لا ظهر �أو خفى، قول كان �أو غري قول، ومن ذلك قول �لكتاب �لكرمي:

قال تعالى }قالو� يا �شعيب ما نفقه كثري�ً مما تقول{ �شورة هود : �لآية 91 . وقوله تعالى }حتى �إذ� 
بلغ بني �ل�شدين وجد من دونهما قومًا ل يكادون يفقهون قوًل{ �شورة �لكهف : �لأية93 وقوله تعالى }فمال 
ي�شبح  �إل  و�إن من �شئ  �لآية 78، وقوله تعالى }   : �لن�شاء  �لقوم ل يكادون يفقهون حديثًا{ �شورة  هوؤلء 

بحمده ولكن ل تفقهون ت�شبيحهم{ �شورة �لإ�شر�ء : �لآية 44

الفقه ا�سطالحًا : 

بعد جميء �لإ�شلم غلب ��شم �لفقه على “علم �لدين ل�شيادته و�شرفه وف�شله على �شائر �أنو�ع �لعلوم، 
كما غلب �لنجم على �لرثيا، و�لعود على �لاَْندل”)1(.

فاإذ� �أطلق علماء �ل�شدر �لأول ��شم »�لفقه« فاإنه ين�شرف يف عرفهم �إلى علم �لدين دون غريه من 
�لعلوم، وكان علم �لدين يف ذلك �لوقت يتمثل يف كتاب �ل و�شنة ر�شوله �شلى �ل عليه و�شلم، ويف �لديث 
يقول �لر�شول �شلى �ل عليه و�شلم: »ن�شر �ل)2( �مر�أً �شمع مّنـا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فربَّ حامل 
فقه �إلى من هو �أفقه منه، ورّب حامل فقه لي�س بفقيه«)3(، وو��شح من �لديث �أن مر�د �لر�شول �شلى �ل 

عليه و�شلم بالفقه �لحمول هو كلمه �شلو�ت �ل و�شلمه عليه.

�أدلتها �لتف�شيلية«)4(، وقد  : » �لعلم بالأحكام �ل�شرعية �لعملية من  باأنه  وقد عّرف �لآمدي �لفقه 
�لعملية  �ل�شرعية  بالأحكام  »�لعلم  باأنه:  �ل�شبكي  �لدين  تاج  وعّرفه  �ل�شافعي،  �لإمام  �إلى  �لآمدي  عز�ه 

�لكت�شبة من �أدلتها �لتف�شيلية«)5(، وتعريفاتهم له متقاربة.

مفهوم املوازنة

)1( ل�شان �لعرب : 12 / 522 .
)2( قال �لنذري: »معناه �لدعاء له بالن�شارة وهي �لنعمة و�لبهجة و�ل�شن، فيكون تقديره: جّمله �ل وزّينه، وقيل غري 

ذلك. �لرتغيب و�لرتهيب )108/1(.
)3( رو�ه �أبو د�ود يف �شننه، كتاب �لعلم، و�أخرجه �لرتمذي، و�لن�شائي، و�شححه �لألباين يف تخريج �شنن �أبي د�ود 3660 .

)4( �لإحكام يف �أ�شول �لأحكام : 1/ 5 .
)5( جمع �لو�مع: 1/ 24

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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املوازنة لغة: من �لوزن وهو معرفة قدر �ل�شي، وهو �أي�شاً: ثقل �شيء ب�شيء مثله )6( وهي مفاعلة بني 

�شيئني فاأكرث و�لو�زنة: �لتقدير)7(، قال �ل تعالى: )و�أنبتنا فيها من كل �شئ موزون( )�لجر: 19(

عدة،  �أمور  بني  مرتدد�ً  يكون  �لكلف  وكاأن   ، و�ليز�ن،  �لوزن  من  ماأخوذة  مو�زنة،  جمع  فالو�زنات 
ِة  راَ �شاَ اُم عاَ ُتُه �إِْطعاَ اراَ فَّ كاَ في�شاعده هذ� �لفقه على ح�شن �لختيار، كالكفار�ت �لتخيريية، يقول �ل تعالى: “فاَ
ْو  اٍم �أاَ ياَ ٌة ِمْن �شِ ِفْدياَ ٍة”، ويقول �شبحانه: “فاَ باَ قاَ ِريُر راَ ْ ُتُهْم �أاَْو حتاَ ْهِليُكْم �أاَْو ِك�ْشواَ ا ُتْطِعُموناَ �أاَ ِط ماَ اِكنياَ ِمْن �أاَْو�شاَ �شاَ ماَ

ٍة �أاَْو ُن�ُشٍك«. . قاَ داَ �شاَ

املوازنة ا�صطالحاً: “هي �لفا�شلة بين �ل�شالح و�لفا�شد �لتعار�شة، و�لتز�حمة، لتقديم

ولى بالتقديم �أو �لتاأخير”)8( �أو تاأخير �لأ

فقه املوازنات:

جاء تعريف فقه �لو�زنات يف ثنايا كلم �ل�شابقني .

فقد عب �شيخ �ل�شلم �بن تيمية عن هذ� بقوله: »�إن �ل�شريعة مبناها على حت�شيل �ل�شالح وتكميلها، 
م عند �لتز�حم  وتعطيل �لفا�شد وتقليلها بح�شب �لإمكان، ومعرفة خري �خلريين و�شر �ل�شرين، حتى يقدَّ

خري �خلريين ويدفع �شر �ل�شرين«)9(.

فاأنت ترى من كلم �شيخ �لإ�شلم �أن �ل�شريعة مبناها على حتقيق �ل�شالح، ودفع �لفا�شد وهذ� ما 
�أكده �لعز بن عبد �ل�شلم بقوله: ))و�علم �أن تقدمي �لأ�شلح فالأ�شلح، ودرء �لأف�شد فالأف�شد، مركوز يف 
طبائع �لعباد نظر�ً لهم من رب �لأرباب((. ويقول: ))و�ل�شريعة كلها م�شالح �إما تدر�أ مفا�شد �أو جتلب 

)6( �لتوقيف على مهمات �لتعاريف/ محمد عبد �لروؤوف �لناوي، تحقيق د. محمد ر�شو�ن �لد�ية، د�ر �لفكر �لعا�شر، 
�شفهاني/ تحقيق �شفو�ن عدنان د�وودي، د�ر  ط1، بيروت، 1410هـ ـ 1994م، �س724، مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن للر�غب �لأ

العلم، الدار ال�صامية، ط2، دم�شق، بيروت، 1418هـ ـ 1997م، �س868.
)7(ل�صان العرب/ ابن منظور، دار �صادر، ط3، بيروت، 1414هـ ـ 1994م. 3/446.

)8( تاأ�صيل فقه املوازنات/ عبد اهللا الكمايل، دار ابن حزم، ط1421 ،1هـ،2000م، �س49.
)9(منهاج �ل�شنة« )118-116/4(. 
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م�شالح(()10(.

�أو  �لتعار�شة  �ل�شالح  بني  �لو�زنة  عملية  ت�شبط  �لتي  و�لعايري  �لأ�ش�س  »جمموعة  �لو�زنات:  ففقه 
�لف�شدتني  و�أي   ، على غريها  فتقدم  �أرجح  �ل�شلحتني  �أي  بذلك  ليتبني  �ل�شالح  مع  �لتعار�شة  �لفا�شد 
�أعظم خطر�ً فيقدم دروؤها كما يعرف به �لغلبة لأي من �ل�شلحة �أو �لف�شدة -عند تعار�شهما- ليحكم بناء 

على تلك �لغلبة ب�شلح ذلك �لأمر �أو ف�شاده«. 

برتك  �إل  �ل�شلحتني  �أكب  فعل  فيها  يكن  ل  �لتي  �لتعار�شات  بني  للرتجيح  ياأتي  �لو�زنات  وفقه 
�ل�شغرى ، �أو �لتي ل يكن فيها درء �أعظم �لف�شدتني �إل بفعل �لأخرى �أو �لتي ل يكن فيها جتنب �لفا�شد 

�إل برتك �ل�شالح ، �أو �لتي ل يكن فيها حتقيق �ل�شالح �إل بتحمل �لفا�شد. 

ففقه �لو�زنات ياأتي للرتجيح بني �ل�شالح و�لفا�شد �لتعار�شة ليتبني بذلك �أي �لتعار�شني يعمل به 
و�أيهما يرتك .

و) فقه املوازنات( نعني به جملة اأمور: 

)1( �لو�زنة بني �ل�شالح بع�شها وبع�س، من حيث حجمها و�شعتها، ومن حيث عمقها وتاأثريها، ومن 
حيث بقاوؤها ودو�مها . . و�أيها ينبغي �أن يقدم ويعتب، و�أيها ينبغي �أن ي�شقط ويلغى.

)2( �لو�زنة بني �لفا�شد بع�شها وبع�س، من تلك �ليثيات �لتي ذكرناها يف �شاأن �ل�شالح، و�أيها 
يجب تقديه، و�أيها يجب تاأخريه �أو �إ�شقاطه. 

�إذ� تعار�شتا، بحيث نعرف متى نقدم درء �لف�شدة على جلب  �لو�زنة بني �ل�شالح و�لفا�شد،   )3(
�ل�شلحة، ومتى تغتفر �لف�شدة من �أجل �ل�شلحة)11(.

ويكن �أن جنمع �لكلم يف مفهوم فقه �لو�زنات ونقول: باأنه �لعلم بالأولى و�لأوجب.

فاختيار �لوجوب هو مو�زنة بني م�شالح ومفا�شد متخ�شت عن ترجيح جانب على �آخر. 

)10( قو�عد �لأحكام يف م�شالح �لأنام )�س7(. 
)11(  فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق ، ناجي اإبراهيم ال�صويد ، ط: دار الكتب العلمية.

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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وهذ� قد يتحقق يف م�شائل �شرعية مثل �لهاد �ل�شروع، ففيه ذهاب للأنف�س، وُيْتٌم للأطفال، وترميل 
للن�شاء، ولكن م�شلحته �أعظم يف حماية �لأمة، ورد �لعتدين. 

وقد يتحقق يف م�شائل م�شلحية ل ن�س فيها، مثل �أن يعتقد �لكلف �أن �شيئاً ما هو و�جب عيني عليه؛ 
لأنه ل يقوم به �أحد غريه، وهو �أقدر منه على �شيء ل يقدر عليه �شو�ه، وهذ� يكرث يف �أبو�ب �لعلم و�لدعوة 

و�لإ�شلح ونحوها. 

و�ختيار �لأولى، حيث ل يكون يف �ل�شاألة وجوب �أو حترمي، لعدم ظهور �لكم، �أو للتنازع فيه، فريجح 
 “ �أو �شبيلً على جهة �ليل، ل على جهة �لقطع و�ليقني، وقد �شّنف �بن رجب ر�شالة �شماها  �لرء وجهاً 

�ختيار �لأولى يف �شرح حديث �خت�شام �للأ �لأعلى “. 

�ل  عند  �أف�شل  �أيها  يف  �لرتدد  يقع  لكن  مطلوب؛  كلها  �خلري،  من  �ألو�ن  بني  �لختيار  ذلك  ومن 
و�أنفع لعباده، كالعلوم �لنافعة �شو�ءً كانت علوماً دينية، �أو علوماً دنيوية، مما يحتاجه �لنا�س يف حياتهم 

وعلقاتهم و�شحتهم وتنقلهم ورفاهيتهم ونحو ذلك.

اِلُح َثالََثُة اأَْنَواٍع :  َواملَْ�سَ

اِت . احاَ اِلُح �ْلُباَ �شاَ ا ماَ ُدهاَ �أاَحاَ

اِت . اِلُح �ْلاَْنُدوباَ �شاَ �لثَّايِن ماَ

اِت)12(. �ِجباَ اِلُح �ْلواَ �شاَ �لثَّاِلُث : ماَ

�لتفاوت يف �ل�شالح :

حيث ثبت يف �ل�شرع �أن �ل�شالح متفاوتة ، و�أن بع�شها �أهم من بع�س، كذلك �لفا�شد متفاوتة، وبع�شها 
�أ�شو�أ من بع�س.

و�لدليل على تفاوت �ل�شالح قول �لنبي �شلى �ل عليه و�شلم لعاذ بن جبل ر�شي �ل عنه، لا �أر�شله 
داعياً اإلى اليمن: »اإنك تاأتي قوماً اأهل كتاب، فكن اأول ما تدعوهم اإليه اأن يوحدوا اهللا، فاإن هم اأطاعوك 

)12( قو�عد �لأحكام يف م�شالح �لأنام - )ج 1 / �س 9(. 
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لذلك، فاأخبرهم اأن عليهم خم�س �صلوات يف يومهم وليلتهم، فاإن هم اأطاعوك لذلك فاأخبرهم اأن اهللا قد 
فر�س عليهم �شدقة يف �أمو�لهم، توؤخذ من �أغنيائهم، وترد على فقر�ئهم«.13

�أما تفاوت �لفا�شد فدليل ذلك ما رو�ه عبد �ل بن م�شعود ر�شي �ل عنه قال: �شاألت �لنبي �شلى �ل 
عليه و�شلم: �أي �لذنب �أعظم عند �ل؟،  قال: »�أن تجعل ل ند�ً وهو خلقك، قلت: �إن ذلك لعظيم، قلت ثم 

اأي؟،  قال: اأن تقتل ولدك تخاف اأن يطعم معك، قلت ثم اأي؟،  قال: اأن تزاني حليلة جارك« )14(.

�أفتى يف و�قعة بفتوى مر�عياً فيها م�شلحة  �إذ�  �أنه  ؛  �لقام  �لنو�زل يف هذ�  للناظر يف  ومما ينبغي 
�شرعية ما ، فاإن عليه �أن يعود يف فتو�ه ويغري حكمه فيها يف حالة تغرّي �ل�شلحة �لتي روعيت يف �لفتوى 
�لأولى ،ول يخفى �أن تغري �لفتوى هنا �إمنا هو تغريٌّ يف حيثيات �لكم ل تغريٌّ يف �ل�شرع ، و�لكم يتغري 

بح�شب حيثياته ومناطه �لتعلق به ، وهذ� �أمر ظاهر .

الدليل على م�سروعيته: 

ثبتت م�شروعية هذ� �لفقه بالكتاب، و�ل�شنة، و�لإجماع، و�لعقول.

اأوًل : الدليل على م�سروعيته من القراآن.

ِلٌك  ُهْم ماَ �ءاَ راَ اناَ واَ كاَ ا واَ هاَ ْدُت �أاَْن �أاَِعيباَ اأاَراَ ْحِر فاَ ُلوناَ يِف �ْلباَ ْعماَ اِكنياَ ياَ ْت ِلاَ�شاَ اناَ كاَ ُة فاَ ِفيناَ ا �ل�شَّ 1- قال تعالى: (�أاَمَّ
ْن  ا �أاَ ْدناَ اأاَراَ ُكْفرًا * فاَ انًا واَ ا ُطْغياَ ُهماَ ْن ُيْرِهقاَ ا �أاَ �ِشيناَ خاَ نْيِ فاَ �ُه ُموؤِْمناَ واَ اناَ �أاَباَ كاَ ُم فاَ ا �ْلُغلاَ �أاَمَّ بًا * واَ �شْ ٍة غاَ ِفيناَ اأُْخُذ ُكلَّ �شاَ ياَ
نٌز  ُه كاَ تاَ ْ اناَ حتاَ كاَ ِة واَ نْيِ يِف �ْلاَِديناَ ِتيماَ نْيِ ياَ ماَ اناَ ِلُغلاَ كاَ �ُر فاَ داَ ا �ْلِ �أاَمَّ باَ ُرْحمًا * واَ �أاَْقراَ اةً واَ كاَ رْيًا ِمْنُه زاَ ا خاَ بُُّهماَ ا راَ ُهماَ ُيْبِدلاَ
ْن  ْلُتُه عاَ عاَ ا فاَ ماَ بِّكاَ واَ ةً ِمْن راَ ْحماَ ا راَ ُهماَ نزاَ ا كاَ ْخِرجاَ �ْشتاَ ياَ ا واَ ُهماَ ا �أاَ�ُشدَّ ْبُلغاَ بُّكاَ �أاَْن ياَ �داَ راَ راَ اأاَ اِلًا فاَ ا �شاَ اناَ �أاَُبوُهماَ كاَ ا واَ ُهماَ لاَ

ْبًا)  )�لكهف: 79 -82(.   لاَْيِه �شاَ ِطْع عاَ �ْشتاَ ْ تاَ ا ملاَ ِويُل ماَ اأْ ِلكاَ تاَ �أاَْمِري ذاَ

فهذه �لآية و��شحة �لدللة على ترجيح �ل�شلحة يف كثري من �لأمور.

)13( �شحيح �لبخاري ب�شرح فتح �لباري، 358 /3، حديث رقم 1496، �شحيح م�شلم 1/51 حديث رقم 19، �شنن
�صالمية، ط2، بيروت، 1406هـ ـ 1986م، 5/2، حديث رقم 2435. الن�صائي، دار الب�صائر ا�إ

)14( �شحيح �لبخاري ب�شرح فتح �لباري 13/595 حديث رقم 7520.

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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يقول �ل�شعدي: »�لقاعدة �لكبرية �لليلة �أنه ) يدفع �ل�شر �لكبري بارتكاب �ل�شر �ل�شغري(  وير�عي 
�أكب �ل�شلحتني، بتفويت �أدناهما، فاإن قتل �لغلم �شر، ولكن بقاءه حتى يفنت �أبويه عن دينهما، �أعظم 
�شر�ً منه، وبقاء �لغلم من دون قتل وع�شمته، و�إن كان يظن �أنه خري، فاخلري ببقاء دين �أبويه، و�إيانهما 
خري من ذلك، فلذلك قتله �خل�شر، وحتت هذه �لقاعدة من �لفروع و�لفو�ئد، ما ل يدخل حتت �ل�شر، 

فتز�حم �ل�شالح و�لفا�شد كلها، د�خل يف هذ�.

و�لقاعدة �لكبرية �أي�شاً �أن ) عمل �لإن�شان يف مال غريه، �إذ� كان على وجه �ل�شلحة و�إز�لة �لف�شدة، 
�ل�شفينة  �لغري (  كما خرق �خل�شر  �إتلف بع�س مال  ولو ترتب على عمله  �إذن حتى  ولو بل  �أنه يجوز، 
لتعيب، فت�شلم من غ�شب �للك �لظامل. فعلى هذ� لو وقع حرق، �أو غرق، �أو نحوهما، يف د�ر �إن�شان �أو ماله، 
وكان �إتلف بع�س �لال، �أو هدم بع�س �لد�ر، فيه �شلمة للباقي، جاز للإن�شان بل �شرع له ذلك، حفظا 
لال �لغري، وكذلك لو �أر�د ظامل �أخذ مال �لغري، ودفع �إليه �إن�شان بع�س �لال �فتد�ء للباقي جاز، ولو من 

غري �إذن”)15(. 

لل�شفينة، وباأن هذ� ف�شاد  �أنكر على �خل�شر خرقه  �أن مو�شى عليه �ل�شلم  وجه �لدللة من �لآيات: 
يوؤدي �إلى �إغر�ق �ل�شفينة و�أهلها، فرد عليه �خل�شر باأن هذ� �لف�شاد يدر�أ به ف�شاد�ً �أعظم، �أل وهو �أن هناك 
ِلكاً ظالاً ياأخذ كل �شفينة �شليمة غري معيبة غ�شباً، ولأن تبقى �ل�شفينة لأ�شحابها وبها خرق �أهون من �أن  ماَ
ت�شيع كلها، و�إذ� حفظ �لبع�س كان �أولى من ت�شييع �لكل، وهذ� دليل على م�شروعية �لو�زنة بني �لفا�شد 

و�لأف�شد، ودرء �لأف�شد بارتكاب �لفا�شد.

وكذلك قتل �لغلم، فاإن �خل�شر علم من �ل �أنه �شيكون طاغياً وكافر�ً، و�أن �ل �شيبدل و�لديه خري�ً 
منه زكاة و�أقرب رحما، وهذه مو�زنة بني �لفا�شد و�ل�شالح.

وكذلك فاإن عدم اأخذ ا�أجرة على اإقامة اجلدار ا�آيل لل�صقوط مف�صدة، ولكن امل�صلحة اإقامة اجلدار 
حفاظاً على كنز �ليتيمني لي�شتخرجاه بعد بلوغهما، وهذه مو�زنة بني �ل�شالح و�لفا�شد.

�أجرة، وهذه مف�شدة �شغرية، مقابل مف�شدة  بناء �لد�ر من غري  �لأولى  وكذلك هناك مف�شدتان: 
�أعظم منها، وهي ترك �لد�ر حتى ينهار، مما يعر�س كنز �ليتيمني لل�شياع، فقام �خل�شر بالو�زنة بني 

�لفا�شد بدرء هذه �لف�شدة �لعظيمة، مقابل مف�شدة عدم �أخذ �لأجرة .

)15( تف�شري �ل�شعدي - )ج 1 / �س 482(. 
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هذ� �لدليل �لأول �لذي يدل على م�شروعية فقه �لو�زنات، وهناك دلئل �أخرى تدل على م�شروعيته 
من �لكتاب و�ل�شنة منها ما ياأتي:

ُ ُيِريُد  �لَّ ْنيا واَ �ساَ �لدُّ راَ تَّى ُيْثِخناَ يِف �ْلأاَْر�ِس ُتِريُدوناَ عاَ ُه �أاَ�ْشرى حاَ ُكوناَ لاَ ِبيٍّ �أاَْن ياَ ا كاناَ ِلناَ 2- قال تعالى: )ماَ
ِكيٌم(. )�لنفال:67) ِزيٌز حاَ ُ عاَ �لَّ ةاَ واَ �ْلآِخراَ

قال �لر�زي: “�لر�د �أنكم �إن طلبتم �لآخرة مل يغلبكم عدوكم لأن �ل عزيز ل يقهر ول يغلب حكيم 
يف تدبري م�شالح �لعامل . قال �بن عبا�س : هذ� �لكم �إمنا كان يوم بدر ، لأن �ل�شلمني كانو� قليلني ، فلما 
ْعُد  ا باَ نًّ ا ماَ مَّ اإِ وْ� �لوثاق فاَ �ُشدُّ نُتُموُهْم فاَ � �أاَْثخاَ كرثو� وقوي �شلطانهم �أنزل �ل بعد ذلك يف �لأ�شارى } حتى �إِذاَ
ْعُد  ا باَ نًّ ا ماَ اإِمَّ ا {  ممد : 4  و�أقول �إن هذ� �لكلم يوهم �أن قوله : } فاَ هاَ �راَ عاَ �لرب �أاَْوزاَ �ء حتى تاَ�شاَ ا ِفداَ �إِمَّ واَ
�ء { يزيد على حكم �لآية �لتي نحن يف تف�شريها ، ولي�س �لأمر كذلك لأن كلتا �لآيتني متو�فقتان ،  ا ِفداَ �إِمَّ واَ

فاإن كلتاهما يدلن على �أنه ل بد من تقدمي �لإثخان ، ثم بعده �أخذ �لفد�ء”)16(.

فهذه �لآية تدل على �أنه يف معركة بدر تعار�شت م�شلحتان - �لفدية و�لقتل - و�أن هاتني �ل�شلحتني 
متفاوتتان يف �لنفع ، و�أن �أعظمهما نفعاً هو �لق�شاء على �لأ�شرى لا فيه من قطع لد�بر �شناديد �ل�شركني 

وك�شر ل�شوكتهم ، ولذلك كان يجب تقدمي قتل �لأ�شرى على �فتد�ئهم.

�أن  فالق�شاء على �لأ�شرى م�شلحة معنوية ، و�أخذ �لفدية م�شلحة مادية ، وقد بني �لقر�آن �لكرمي 
�ل�شلحة �لعنوية كانت هي �لأولى بالتقدمي و�لعمل ؛ لأنها �لأن�شب يف تلك �لرحلة ، بل �إن �لقر�آن �لكرمي 

عاتب على �ختيار �ل�شلحة �لادية .

ٍة  مَّ ا ِلُكلِّ �أُ نَّ يَّ ذِلكاَ زاَ رْيِ ِعْلٍم كاَ ْدو�ً ِبغاَ اَ عاَ �ُشبُّو� �لَّ ياَ ِ فاَ ْدُعوناَ ِمْن ُدوِن �لَّ �ُشبُّو� �لَِّذيناَ ياَ ل تاَ 3- قال تعالى: )واَ
( )�لنعام:108(. ُلوناَ ْعماَ ُئُهْم مِبا كاُنو� ياَ بِّ ُيناَ ْرِجُعُهْم فاَ ِهْم ماَ بِّ لاَُهْم ُثمَّ �إِلى راَ ماَ عاَ

�آلهة �ل�شركني وحتقريها، وهي م�شلحة بل �شك، وحتفيز  وجه الدللة: »�إن �لآية منعت من �شب 

للنا�س �إلى عدم عبادتها، حتى ل ي�شب �ل�شركون �لولى عز وجل.

فكانت مف�شدة �شب �لباري عز وجل �أعظم من كل م�شلحة فيها ذم لآلهة �ل�شركني ، وحتفيز �لنا�س 

)16( تف�شري �لر�زي - )ج 7 / �س 439(. 

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة



1843

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�إلى عدم عبادتها«.

يقول �بن كثري: “�إن �ل نهى ر�شول �ل �شلى �ل عليه و�شلم و�لوؤمنني عن �شب �آلهة �ل�شركني، و�إن 
كان فيه م�شلحة، �إل �أنه ُيرتتب عليه مف�شدة �أعظم منها، وهي مقابلة �ل�شركني ب�شب �إله �لوؤمنني”)17(.

ويقول �لقرطبي: »�إن �لحق قد يكف عن حق له، �إذ� �أدى �إلى �شرر يكون يف �لدين«)18(.

فاإذ� كان يف �ل�شب م�شلحة وهي �إهانة �آلهة �ل�شركني ، فاإن فيه مف�شدة �أكب وهي دفع �ل�شركني �إلى 
�شب �ل تعالى .

�أدلة كثرية على فقه �لو�زنات و�لرتجيح جند يف  دِنيه ، يجد فيه  ّمِكيه ، وماَ و�لتدبر للقر�آن �لكرمي 
�لو�زنة بني �ل�شالح منها

�أْ�ِشي  ل ِبراَ ِتي واَ اأُْخْذ ِبِلْحياَ مَّ ل تاَ وؤُ ْبناَ الاَ ياَ 4- قوله تعايل علي ل�شان هارون لأخيه مو�شي عليهما �ل�شلم: )قاَ
ْويِل.)طه: 94(. ْرُقْب قاَ ْ تاَ ملاَ �ِئيلاَ واَ ِني �إِ�ْشراَ نْياَ باَ ْقتاَ باَ رَّ ُقولاَ فاَ �ِشيُت �أاَن تاَ �إِينِّ خاَ

اٌل ِفيِه  اٍل ِفيِه ُقْل ِقتاَ �ِم ِقتاَ راَ ْهِر �ْلاَ ِن �ل�شَّ �ْشاأاَُلوناَكاَ عاَ 5-  ومن �أبلغ ما جاء يف �لو�زنات قوله تعايل :)ياَ
ْتل(  ُ ِمناَ �ْلقاَ ُة �أاَْكباَ �ْلِفْتناَ ُ ِعنداَ �ّلِ واَ �ُج �أاَْهِلِه ِمْنُه �أاَْكباَ �إِْخراَ �ِم واَ راَ �ْلاَ�ْشِجِد �ْلاَ ُكْفٌر ِبِه واَ ِبيِل �ّلِ واَ ن �شاَ دٌّ عاَ �شاَ ِبرٌي واَ كاَ

)�لبقرة: 217(.

 فقد �أقرَّ باأن �لقتال يف �ل�شهر �لر�م كبري ، ولكن لقاومة ما هو �أكب منه . 

ِت  ى غري �ل�شلمة بع�شها وبع�س ، نقر�أ �أو�ئل �شورة �لروم)�مل  ُغِلباَ ويف �لو�زنة بني �لماعات و�لُقواَ
ُح  ْفراَ ِئٍذ ياَ ْوماَ ياَ ْعُد واَ ِمْن باَ ْبُل واَ ِ �ْلأاَْمُر ِمْن قاَ ِع �ِشِننياَ ِلَّ ْغِلُبوناَ يِف ِب�شْ ياَ لاَِبِهْم �شاَ ْعِد غاَ ُهْم ِمْن باَ وُم  يِف �أاَْدناَى �ْلأاَْر�ِس واَ �لرُّ
ِحيُم )�لروم : �لآية 1: 5(( ، وفيها �نت�شار للروم  ِزيُز �لرَّ ُهواَ �ْلعاَ �شاُء واَ ْن ياَ ُر ماَ ْن�شُ ِ ياَ ِر �لَّ �شْ �ْلُوؤِْمُنوناَ  ِبناَ
اد  علي �لُفر�س ، وكل �لفريقني غري م�شلم لأن �لروم �أهل �لكتاب ، فهم �أقرب �إيل �ل�شلمني من �لجو�س عبَّ

�لنار . 

)17( تف�شري �بن كثري / د�ر طيبة - )ج 3 / �س 314(. 
)18( تف�شري �لقرطبي - )ج 7 / �س 61(. 
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وهكذ� مل تخل �آية يف �لقر�آن من حكمة وموعظة �أو ب�شارة �أو �إنذ�ر �أو �أمر �أو نهي لا فيه م�شلحة �لعباد 
�لدينية و�لدنيوية .

من خلل ما �شبق نرى �أنه ثبتت م�شروعيته من �لكتاب وهذ� كاف يف �ثبات م�شروعيته، فكيف وقد 
ن�شبت �شو�هد �أخرى منها ما جاء يف �ل�شنة �لنبوية.

ثانيًا: الدليل على م�سروعيته من ال�سنة.

لقد جاء يف �ل�شنة �لنبوية عدد من �لأحاديث �لد�لة على م�شروعية فقه �لو�زنات منها:

1- �متناع �لنبي �شلى �ل عليه و�شلم عن قتل �لنافقني معللً ذلك بقوله :”فكيف �إذ� حتدث �لنا�س 
�أن ممد�ً يقتل �أ�شحابه”)19(«.

فقتلهم فعل م�شروع لا فيه من م�شلحة �إنهاء مكرهم، وبثهم �لد�شائ�س بني �ل�شلمني، ولكن هذ� �لفعل 
�أ�شحابه، وهي مف�شدة تزيد على  �أن ممد�ً �شلى �ل عليه و�شلم يقتل  �لتهمة  �إلى هذه  �ل�شروع ذريعة 

م�شلحة �لقتل بكثري . وهذ� يتعلق بالو�زنة بني �ل�شالح و�لفا�شد.

2- ما رو�ه �أبو هريرة ر�شي �ل عنه قال: قام �أعر�بي فبال يف �ل�شجد فقام �إليه �لنا�س ليقعو� فيه 
، فقال �لنبي �شلى �ل عليه و�شلم: )دعوه وهريقو� على بوله �شجلً من ماء �أو ذنوباً من ماء فاإمنا بعثتم 

مي�شرين ومل تبعثو� مع�شرين()20(.

فهذ� �لديث قد ت�شمن مو�زنة بني مف�شدتني : مف�شدة بول �لأعر�بي يف �ل�شجد، ومف�شدة 
ترويع �لأعر�بي �لذي قد يوؤدي �إلى نفوره عن �لدين ، ومبا �أن مف�شدة ترويع �لأعر�بي �أكب 
من مف�شدة بوله، فقد در�أت �لف�شدة �لكبى مبا هو �أدنى منها ، لذلك فقد نهى �لنبي �شلى 

�ل عليه و�شلم �أ�شحابه عن زجر �لأعر�بي �تقاء ودرء�ً لف�شدة �لرتويع. 

ِة - )4 / 183(برقم)3518(،  اِهِليَّ ِة �ْلاَ ْعواَ ى ِمْن داَ ا ُيْنهاَ )19(  �أخرجه: �لبخاري يف مو��شع منها كتاب �لناقب باب ماَ
وم�شلم يف كتاب �لب و�ل�شلة و�لآد�ب باب ن�شر �لأخ ظالا �أو مظلوما ( )4 / 1998(برقم)2584(.

)20( �أخرجه: �لبخاري يف -كتاب �لو�شوء - باب �شب �لاء على �لبول يف �ل�شجد- 1/ 89برقم)217(، و�نظر: 89/1 
)216(و 2270/5 برقم)5777(.
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قال �لنووي: »وفيه دفع �أعظم �ل�شررين باحتمال �أخفهما، لقوله:  دعوه.

قال �لعلماء: وهذ� ل�شلحتني �إحد�هما: �أنه لو قطع عليه بوله ت�شرر، و�أ�شل �لتنجي�س قد 
ح�شل فكان �حتمال زيادته �أولى من �إيقاع �ل�شرر به. 

بوله  �أثناء  يف  �أقاموه  فلو  �ل�شجد،  من  ي�شري  جزء  يف  ح�شل  قد  �لتنجي�س  �أن  و�لثانية: 
لتنج�شت ثيابه وبدنه ومو��شع كثرية من �ل�شجد.« )21(

وقال �بن حجر: “مل ينكر �لنبي �شلى �ل عليه و�شلم على �ل�شحابة، ومل يقل لهم مل نهيتم 
�لأعر�بي؟ بل �أمرهم بالكف عنه للم�شلحة �لر�جحة، وهو دفع �أعظم �لف�شدتني باحتمال 

�أي�شرهما، وحت�شيل �أعظم �ل�شلحتني برتك �أي�شرهما)22(” .

اَ ر�شول �ل �شلى �ل عليه و�شلم  عن �أم �لوؤمنني عائ�شة ر�شي �ل عنها قالت : ) ما ُخرِيّ
بني �أمرين �أحدهما �أي�شر من �لآخر، �إل �ختار �أي�شرهما، ما مل يكن �إثما، فاإن كان �إثما كان 

�أبعد �لنا�س منه ( )23(.

 ثالثًا : م�سروعيته من الإجماع.

كان �شلفنا �ل�شالح يعملون بفقه �لو�زنات و�أجمعو� على م�شروعيته ، ول �أدل على ذلك من �أن �شحابة 
ر�شول �ل ر�شي �ل عنهم قد عملو� بفقه �لو�زنات من �أول يوم بعد وفاة �لر�شول �شلى �ل عليه و�شلم 
ويف �أول ق�شية و�جهتهم بعد وفاة ر�شول �ل مبا�شرة ، وذلك �أنه تعار�س لديهم م�شلحتان وهما : م�شلحة 
دفن �لنبي �شلى �ل عليه و�شلم وم�شلحة تن�شيب �خلليفة ، و�أ�شكل عليهم حتديد �أي �ل�شلحتني يكون 
�لبدء بها و�أيهما توؤخر ، وبناء على فقه �لو�زنات، فقد جتلى لل�شحابة �أن �ل�شلحتني متفاوتتان بني كبى 
�لر�شول وذلك لأن بقاء  ، و�ل�شغرى هي دفن  للم�شلمني  ، فال�شلحة �لكبى هي �ختيار خليفة  و�شغرى 
�ل�شلمني بدون خليفة �أخطر على �لإ�شلم من تاأخري دفن �لر�شول، فاإقامة خليفة للم�شلمني �أمر ل بد من 

)21( �شرح �لنووي على م�شلم )3/ 191(. 
)22( فتح �لباري لبن حجر )1/ 325(. 

)23( �أخرجه: �لبخاري يف مو��شع منها كتاب �لناقب باب �شفة �لنبي r )ج 3 / �س 1306(برقم)3367(، وم�شلم يف 
�لف�شائل باب مباعدته r للآثام )ج 4 / �س 1813(برقم)2327(.
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�ل�شرعة يف �إقامته حفاظاً على كيان �لدولة �لإ�شلمية، ومبا �أن �ل�شلحتني متفاوتتان فقد قدم �ل�شحابة 
بدفن  �شارعو�  ذلك  من  �نتهو�  ولا  �خلليفة،  باختيار  وبدءو�  �ل�شغرى،  �ل�شلحة  على  �لكبى  �ل�شلحة 
، فدل ذلك على  �لعمل  ينكر مثل هذ�  �ل�شحابة من  و�شلم، ومل يخرج من بني  �لر�شول �شلى �ل عليه 

�إجماعهم يف �لأخذ بفقه �لو�زنات وترتيب �لأولويات)24(.

ول ز�ل �ل�شلمون يعملون بهذ� �لفقه يف كل ع�شر وم�شر.

رابعًا: م�سروعيته من املعقول.

�إ�شافة �إلى ما �شبق ذكره من �لأدلة على م�شروعية فقه �لو�زنات و�إجماع �ل�شحابة على م�شروعية 
فقه �لو�زنات ، فاإن �لعقل �أي�شاً يق�شي ب�شرورة �لعمل بهذ� �لفقه ؛ �إذ �إنه كما يقول �لعز بن عبد �ل�شلم: 
ْبلاَ  اِقٍل -قاَ لاَى عاَ ى عاَ ْخفاَ �ِئِع ؛ �إْذ لاَ ياَ راَ ُم �ل�شَّ ِلكاَ ُمْعظاَ كذاَ ْقِل واَ ْعُروٌف ِباْلعاَ ا ماَ ا�ِشِدهاَ فاَ ماَ ا واَ ْنياَ اِلِح �لدُّ �شاَ ُم ماَ ُمْعظاَ “ واَ
ُموٌد  ْ ِه ماَ رْيِ ْن غاَ عاَ اِن واَ ْن�شاَ ْف�ِس �ْلإِ ْن ناَ ِة عاَ ا�ِشِد �ْلاَْح�شاَ ْرءاَ �ْلاَفاَ داَ ِة ، واَ اِلِح �ْلاَْح�شاَ يلاَ �ْلاَ�شاَ �شِ ْ ْرِع- �أاَنَّ حتاَ ُوُروِد �ل�شَّ
ٌن  �شاَ ُموٌد حاَ ْ ا ماَ ِدهاَ ْف�شاَ اأاَ ا�ِشِد فاَ ِد �ْلاَفاَ ْف�شاَ ْرءاَ �أاَ �أاَنَّ داَ ٌن ، واَ �شاَ ُموٌد حاَ ْ ا ماَ ِحهاَ ْرجاَ اأاَ اِلِح فاَ ِح �ْلاَ�شاَ ْقِدمياَ �أاَْرجاَ نَّ تاَ �أاَ ٌن ، واَ �شاَ حاَ
اِلِح  �ْلاَ�شاَ لاَى  ِة عاَ �ِجحاَ �لرَّ ا�ِشِد  �ْلاَفاَ ْرءاَ  داَ �أاَنَّ  واَ  ، ٌن  �شاَ ُموٌد حاَ ْ ِة ماَ �ْلاَْرُجوحاَ لاَى  ِة عاَ �ِجحاَ �لرَّ اِلِح  �ْلاَ�شاَ ْقِدمياَ  تاَ �أاَنَّ  واَ  ،

 .)25( ِلكاَ لاَى ذاَ اُء عاَ ماَ كاَ قاَ �ْلُ فاَ �تَّ ٌن . واَ �شاَ ُموٌد حاَ ْ ِة ماَ �ْلاَْرُجوحاَ

فهذه مو�زنة منه �شلى �ل عليه و�شلم بني �لأمور و�ختيار �أف�شلها.

�سوابط ومعايري املوازنة بني امل�سالح املتعار�سة.

ثم  ومن  بال�شو�بط  �أولً  �أعرف  �أن  يح�شن  فاإنه  �لتعار�شة  �ل�شالح  بني  �لو�زنة  عن  �لكلم  �أن  مبا 
�ل�شلحة، وعليه �أقول:

مفهوم ال�سوابط لغة :  

)24( ينظر منهج فقه �لو�زنات يف �ل�شريعة �لإ�شلمية للدكتور/ عبد �لجيد ممد �إ�شماعيل �ل�شو�شوة. 
)25( قو�عد �لأحكام يف م�شالح �لأنام )1/ 5(، وينظر فيما �شبق منهج فقه �لو�زنات يف �ل�شريعة �لإ�شلمية للدكتور/ 

عبد �لجيد ممد �إ�شماعيل �ل�شو�شوة. 

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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�ل�شو�بط جمع �شابط، وهو ماأخوذ من �شبط �ل�شيء،  ي�شبطه،  �شبطاً،  �أي حفظه حفظاًًًً بليغاًًًً، �أو 
حازماً.  

�لـ�شيء،  وحبـ�شه،  وحـ�شره،وحفظه، وعلى  فال�شبط يطلق على معاٍن  متعددة،  فيطلق على لزوم 
حكام 26  تقان، و�لإ �لإ

يقول �بن فار�س يف معجم مقايي�س �للغة: �ل�شاد و�لباء و�لطاء �أ�شل �شحيح . �شبط �ل�شيء �شبطاً. 
عليه  �شبط  وحب�شه،  �ل�شيء  لزوم  �ل�شبط:  منظور:  �بن  ويقول   .. جميعاً  بيديه  يعمل  �لذي  و�لأ�شبط: 
و�شبطه ي�شبط �شبطاً و�شباطه، وقال �لليث: �ل�شبط لزوم �شيء ل يفارقه يف كل �شيء، و�شبط �ل�شيء 
حفظه بالزم، و�لرجل �شابط �أي: حازم . ورجل �شابط و�شبطه، وت�شبط �لرجل: �أخذ على حب�س وقهر. 
فمن جمموع هذه �لنقولت وغريها، يتبني لنا �أن �ل�شابط يف �للغة يطلق وير�د به: �إحكام �ل�شيء و�إتقانه، 
ولزوم �ل�شيء وحب�شه وح�شره و�إتقانه. فال�شابط �لفقهي يح�شر ويحب�س �لفروع �لتي تدخل يف �إطاره . 27 

مفهوم ال�سوابط ا�سطالحًا :  

للعلماء يف تعريف �ل�شابط يف �ل�شطلح م�شلكان :  

ول : �أن �ل�شابط مبعنى �لقاعدة .   الأ

جميع  على  �لنطبق  �لكلي  مر    �لأ وهي  �ل�شابط،   مبعنى  �ل�شطلح  يف  »�لقاعدة  �لفيومي:  قال 
جزئياته«28

ن �لعنى و�حد .   فعلى هذ� �لتعريف يكون لفظ »�شابط« مر�دفاً للفظ »قاعدة«؛ لأ

الثاين : �أن �ل�شابط ما يجمع فروعاً من باب   و�حد، و�لقاعدة ما جتمع فروعـاًً مـن �أبو�ب متفرقة .  

�ل�شباح �لنري �س    )357(،مادة  “�شبط”،و�لقامو�س �لحيط  )26( ل�شان �لعرب   4/2549، مادة  “�شبط” ، 
�س)872(، باب �لطاء ،ف�شل �ل�شاد ،ومتار �ل�شحاح ،باب �ل�شاد �س )281(.

)27( �لر�جع �ل�شابق
28	 المصباح المنير، مادة “قعد” ٢/٥١٠.
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قال �بن جنيم«و�لفرق بني �ل�شابط،  و�لقاعدة،  �أن �لقاعدة جتمع فروعاً من �أبو�ب �شتى، و�ل�شابط 
يجمعها من باب و�حد...« 29   .

وقال �ل�شيوطي: »�إن �لقاعدة جتمع فروعاً من �أبو�ب �شتى،  و�ل�شابط  يجمع فروعاً من باب و�حد«30

متعددة،  معانى  يف  ال�صابط  الفقهاء  ا�صتعمل  وقد   ، اأولى  وال�صابط  القاعدة  بني  بالتفريق  والقول 
�صـباب  وال�صروط، واملعيار الذي يكون على ال�صيء وغري ذلك31 و�لعنيان  فا�صتعملوه مبعنى التعريف وا�أ

خر�ن منا�شبان لو�شوع �لبحث �لآ

ثانيًا: مفهوم امل�سلحة:

 � ذاَ هاَ واَ  . مِّ ِبال�شَّ �أاَْي�شًا  ُلحاَ  �شاَ �ُء  رَّ �ْلفاَ لاَ  قاَ ناَ واَ  . لاَ خاَ داَ اُبُه  باَ واَ اِد  �شاَ �ْلفاَ دُّ  ُح( �شِ لاَ لغة. )�ل�شَّ �ل�شلحة:  مفهوم 
نَُّث.  ُيوؤاَ ُر واَ كَّ ْلُح( ُيذاَ �ِل�ْشُم )�ل�شُّ ِة( واَ اَ الاَ ُر )�ْلُ�شاَ داَ �شْ �ْشِر ماَ ُح( ِباْلكاَ لاَ . واَ )�ل�شِّ ِتكاَ اباَ ُلُح لاَكاَ �أاَْي ُهواَ ِمْن باَ ياَ�شْ
ُة(  لاَحاَ اِد. واَ )�ْلاَ�شْ ْف�شاَ دُّ �ْلإِ ُح( �شِ لاَ �شْ اِد. واَ )�ْلإِ �ْشِديِد �ل�شَّ ا( ِبتاَ اَ الاَ ا( واَ )��شَّ اَ الاَ ا( واَ )تاَ�شاَ لاَحاَ طاَ ِد )��شْ قاَ واَ

اِد)32(. دُّ �ِل�ْشِتْف�شاَ ُح( �شِ لاَ اِلِح( واَ )�ِل�ْشِت�شْ ُة )�ْلاَ�شاَ �ِحداَ واَ

وقد فرق بع�س علماء �للغة بني �شلح و�أ�شلح فالأول ثلثي ويطلق على �ل�شئ �لذي مل يدخله ف�شاد ول 
لاَ  �ختلف، و�أما �لثاين)�أ�شلح( فهو رباعي ويطلق على �ل�شئ �لذي دخله ف�شاد �أو �ختلف، قال تعالى: )واَ

ا( ] �لأعر�ف: 56  ِحهاَ لاَ ْعداَ �إِ�شْ ُتْف�ِشُدو� يِف �ْلأاَْر�ِس باَ

ا(  ِحهاَ �شلاَ ْعداَ  )باَ تعالى:  يقل  ومل  �آدم  قبل  �ل�شياطني  فيها  �أف�شد  قد  �لأر�س  لأن  بالرباعي  فجاء 
بالثلثي)33(  .

�شباه و�لنظائر لبن جنيم �س)166(. )29(  �لأ
�شباه و�لنظائر يف �لنحو 1/7. )30( �لأ

)31( �لقو�عد �لفقهية للباح�شين )63-66( .
)32( متار �ل�شحاح )�س: 178(. 

)33( �نظر �ل�شحاح )382/1( مادة )�شلح(، ول�شان �لعرب )516/2( مادة )�شلح(، و�ل�شرح �لمتع على ز�د �ل�شتقنع 
.)64/ 9(

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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دفع  �أو  منفعة  جلب  عن  �لأ�شل  يف  »عبارة  هي:  �لغز�يل  عرفها  كما  �ل�شطلح  يف  �ل�شلحة  �أما 
و�لنف�س،  )�لدين،  وهي  خم�شة  �خللق  من  �ل�شرع  ومق�شود  �ل�شرع،  مق�شود  على  مف�شدة...و�لحافظة 
و�لن�شل، و�لعقل، و�لال(...فكل ما يت�شمن حفظ هذه �لأ�شول �خلم�شة فهو م�شلحة، وكل ما يفوت هذه 

�لأ�شول فهو مف�شدة ودفعها م�شلحة«)34(.

والفقيه يقوم باملوازنة بني امل�سالح املتعار�سة وفق ميزان دقيق وهو:

تقدمي  ولزم  �لتح�شينية،  وعلى  �لاجية  على  �ل�شرورية  تقدمي  وجب  �ل�شالح  رتب  �ختلفت  �إذ�  �أ- 
�لاجية على �لتح�شينية، كما تقدم �ل�شالح �لأ�شلية على مكملتها.

�لنف�س وما  �لدين على حفظ  فيقدم حفظ  �إذ� كانت �ل�شالح يف رتبة و�حدة.. كال�شروريات;  ب- 
بعدها، وحفظ �لنف�س يقدم على حفظ �لعقل وما بعده، وحفظ �لعقل يقدم على حفظ �لن�شل وما بعده، 

وحفظ �لن�شل يقدم على حفظ �لال. وم�شالح �لإن�شان �أولى من م�شالح �لأمو�ل.

جـ- �إذ� كانت �ل�شالح يف رتبة و�حدة وتعلقت بكلي و�حد كحفظ �لدين، وجب تقدمي �ل�شلحة �لعامة 
على �ل�شلحة �خلا�شة، و�لكلية على �لزئية.

وهذ� �إيجاز ياأتي تف�شيله يف �لباحث �لقادمة.

و�شاأذكر مب�شيئة �ل تعالى يف �لباحث �لقادمة �ل�شو�بط و�لعايري يف �لو�زنة بني تلك �ل�شالح.

)34( �ل�شت�شفى، )�س251(. 
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املبحث الأول : �سابط ترجيح اأعلى امل�سلحتني حكمًا.

من ف�شل �ّل علينا يف �شريعة �لإ�شلم �أّنه جعل غالب �أحكامها تر�عي م�شلحة �لعباد، و�ل�شرع قد 
ر�عى م�شلحة �لعباد وما هو �أي�شر عليهم، فاإذ� كانت م�شلحتهم يف مر�عاة �لنادر، فاإن �ل�شارع ير�عيه 

ويعمل مبقت�شاه مع �أن �لقاعدة �ل�شرعية �لثابتة بالتتبع �أن �لكم للغالب ل للنادر.

قال �لقر�يف: »�علم �أن �لأ�شل �عتبار �لغالب وتقديه على �لنادر، وهو �شاأن �ل�شريعة كما يقدم �لغالب 
نع  وياَ �ل�شقة،  وهو  �لال  غالب  على  بناء  وُيفطر  �ل�شفر  يف  وُيق�شر  �ل�شلمني،  وعقود  �لياه،  طهارة  يف 
�شهادة �لأعد�ء؛ لأن �لغالب منهم �ليف، وهو كثري يف �ل�شريعة ل يح�شى كرثة، وقد يلغي �ل�شرع �لغالب 

رحمة بالعباد«)35(.

فما من حكم يف �ل�شريعة �إل وهو مبني على جلب م�شلحة �أو درء مف�شدة، وتتفاوت �لأحكام �ل�شرعية 
فيما بينها بقدر ما يت�شمنه كل حكم من جلب م�شلحة �أو درء مف�شدة ؛ فكلما كان �لكم جالباً ل�شلحة 
كبى �أو د�فعاً لف�شدة كبى علت درجته ، ومبا �أن رتبة �لكم �ل�شرعي قائمة على قدر ما يت�شمنه ذلك 
�لكم من جلب م�شلحة �أو درء مف�شدة ، فقد تدرجت �لأحكام �ل�شرعية من وجوب �إلى ندب ، بح�شب 
ما تت�شمنه تلك �لأحكام من م�شالح، ولهذ� فاإن �لو�جب �أعلى رتبة من �لندوب، لا يت�شمنه �لو�جب من 

م�شلحة �أكب من �ل�شلحة �لتي يت�شمنها �لندوب ·

فكل �لأحكام �ل�شرعية حوت م�شلحة �لعباد وحر�شت على حتقيق �لنفع لهم، ول �شيء فيها يعود ل 
تعالى نفعه، ذلك لأنه تعالى هو �لغني �لميد، ولذلك فاإنه لبد من فهم جزئيات �ل�شريعة يف �شوء تلك 
�لكليات ونحوها، ومن مل يحط بكليات �ل�شريعة، ويفهم مقا�شدها، ويدرك قو�عدها فاإنه لن ي�شتطيع �أن 
�ل�شر�ئع �شيا�شات يدبر  �إن  �لقر�يف: »...  �لإمام  �لكليات، يقول  �إلى  �إلى �لأ�شول و�لزئيات  �لفروع  يرد 
بها �ل عباده، و�لنا�س متلفون يف ذلك بح�شب �ختلف �لأزمنة، فلكل زمان نوع من �لتدبري، حظ من 
�للطف و�ل�شلحة تخت�س به، كما �أن لكل �أمة نوعا من �لتدبري ي�شلحهم، و�إن كان ذلك مف�شدة يف حق 

غريهم«)36(.

)35( �نظر: �لفروق 104/4-107، وكتاب �أحكام �لنجا�شات يف �لفقه �لإ�شلمي 685-683/2.  
)36( �لفروق 104/4. 
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�أحكام �ل�شريعة كلها معللة مب�شالح �لعباد، ولأجلها �شرعت،  �أن  وقد �تفقت كلمة علماء �لأمة على 
�شو�ء منها ما هد�نا �ل لعرفته بالن�س عليه �أو بالإياء �إليه؛ وما مل نهتد �ليه فلحكمة يعلمها �ل جل 
�لأ�شخا�س  باختلف  �لأزمنة، وقد تختلف  بتغري  تتغري  �لأحكام �لجتهادية  فاإن كثري� من  ولذلك  �شاأنه، 

وطاقاتهم وقدر�تهم وظروفهم.

�ِتِب �ْلُوُجوِب  راَ ِلي �أاَْدناَى ماَ ْدِب ياَ �ِتِب �لنَّ راَ ُكوناَ �أاَْعلاَى ماَ تَّى ياَ ا حاَ اِئهاَ ْدُب ِباْرِتقاَ ِقي �لنَّ ْرتاَ ياَ ى واَ قَّ اَ ةاَ تاَرتاَ لاَحاَ ُثمَّ �أاَنَّ �ْلاَ�شْ
�ِتِب �ْلاَْكُروِه  راَ ُكوناَ �أاَْعلاَى ماَ تَّى ياَ ِة حاَ داَ اِء �ْلاَْف�شاَ ُة ِباْرِتقاَ �هاَ راَ ِقي �ْلكاَ ْرتاَ تاَ ْق�ِشيُم ِبُجْملاَِتِه واَ ِة �لتَّ داَ ُقوُل يِف �ْلاَْف�شاَ ِلكاَ ناَ ذاَ كاَ واَ
ُلُح ِلْلُوُجوِب لاَ  ِب لاَ تاَ�شْ داَ ُلُح ِللنَّ ةاَ �لَِّتي تاَ�شْ لاَحاَ ِئٍذ �أاَنَّ �ْلاَ�شْ ِلكاَ ُعِلماَ ِحيناَ راَ ذاَ رَّ قاَ � تاَ �ِتِب �لتَّْحِرمِي �إذاَ راَ ِلي �أاَْدناَى ماَ ياَ
ا  لاَْيهاَ ثَّ عاَ حاَ اِلِح ِباْلُوُجوِب واَ ا ِمْن �ْلاَ�شاَ ةاَ �ْلُعْلياَ باَ �ساَ �ْلاَْرتاَ �شَّ ْرعاَ خاَ اإِنَّ �ل�شَّ ا فاَ ْنياَ ِة �لدُّ ْتباَ ْدُب يِف �لرُّ اناَ �لنَّ ا �إْن كاَ ماَ �ِشيَّ
ِة  ِلاَادَّ �ْشمًا  ِعيِد حاَ �ْلواَ واَ ْجِر  ِبالزَّ ةاَ  ِظيماَ �ْلعاَ ا�ِشداَ  �ْلاَفاَ �ساَ  �شَّ ا خاَ ماَ كاَ اِع  ياَ �ل�شَّ ْن  عاَ ِة  لاَحاَ �ْلاَ�شْ ِلِتْلكاَ  ْونًا  �شاَ �ِجِر  واَ ِبالزَّ

 .)37(» قِّ الاَى ِعْنداَ �أاَْهِل �ْلاَ عاَ لًا ِمْنُه تاَ �شُّ فاَ ُخوِل يِف �ْلُوُجوِد تاَ ْن �لدُّ اِد عاَ �شاَ �ْلفاَ

وبهذ� �شار م�شلماً ومعلوماً عند كافة �لعلماء �أن �أعلى مر�تب �لأحكام فيما يتعلق بالأمر هو �لوجوب ثم 
�لندب ثم �لإباحة ، و�أن �أعلى مر�تب �لنهي هو �لتحرمي ثم �لكر�هة ، وعلى هذ� �لأ�شا�س �إذ� تعار�س و�جب 

ومندوب، فيقدم �لو�جب وي�شقط �لندوب ، و�إذ� تعار�س مندوب ومباح، فيقدم �لندوب .

يقول �لعز بن عبد �ل�شلم: »و�إن د�ر �لفعل بني �لوجوب و�لندب بنينا على �أنه و�جب و�أتينا به ·· و�إن 
د�ر بني �لندب و�لإباحة بنينا على �أنه مندوب و�أتينا به« )38(· 

�لفر�س مقدم على  �أن  �لعلوم  �لكروه، فمن  بارتكاب  ولو  و�إذ� تعار�س مرم ومكروه فيدر�أ �لحرم 
�لنفل لأن �لفر�س ي�شتحق تاركه �لعقاب بينما �لندوب ل عقاب على تاركه)3( و�أن فر�س �لعني مقدم على 
فر�س �لكفاية ، لأن فر�س �لكفاية قد يوجد من يقوم به في�شقط �لإثم و�لرج عن �لآخرين ، �أما فر�س 

�لعني فل بديل له، ول يقوم �أحد مقام من تعني عليه · 

و�إذ� كان فر�س �لعني مقدماً على فر�س �لكفاية ، فاإن فرو�س �لعني تتفاوت فيما بينها �أي�شاً، ففر�س 
�لعني �لتعلق بحقوق �لعباد �آكد من فر�س �لعني �لتعلق بحقوق �ل لأن فر�س �لعني �لتعلق بحق �ل وحده 

يكن �لت�شامح فيه بخلف فر�س �لعني �لتعلق بحقوق �لعباد · 

)37( �أنو�ر �لبوق يف �أنو�ع �لفروق - )ج 5 / �س 202(. 
)38( قو�عد �لأحكام يف م�شالح �لأنام - )ج 1 / �س 81(. 
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فقد قال �لعلماء : �إن حقوق �ل تعالى مبنية على �ل�شامة، وحقوق �لعباد مبنية على �ل�شاحة ، فمثلً 
�إذ� كان �لج و�جباً و�أد�ء �لدين و�جباً ، فاإن �أد�ء �لدين مقدم ، فل يجوز للم�شلم �أن يقدم على �لج حتى 
يوؤدي دينه ، �إل �إذ� ��شتاأذن من �شاحب �لدين ، �أو كان �لدين موؤجلً ، وهو و�ثق من قدرته على �لوفاء به ·

و�إذ� كانت فرو�س �لأعيان تتفاوت فاإن فرو�س �لكفاية تتفاوت �أي�شاً ففر�س �لكفاية �لذي مل يقم به 
�أحد يكون �ل�شتغال به �أولى ممن قام به �لبع�س ولو مل ي�شد كل �لاجة ، وفر�س �لكفاية �لذي قام به عدد 

غري كاف يكون �ل�شتغال به �أولى من فر�س �آخر قام به عدد كاف ورمبا ز�ئد عن �لاجة ·

كما �أن فر�س �لكفاية -يف بع�س �لأحيان- قد ي�شري فر�س عني على �شخ�س من �لنا�س ، �إذ� كان هذ� 
�ل�شخ�س هو وحده �لذي �جتمعت له موؤهلته ، ووجد �لوجب لقيامه بذلك ومل يوجد �لانع منه ، فمثلً �إذ� 
�حتاج �لنا�س �إلى معلم �أو مفٍت �أو طبيب �أو مهند�س ووجد ذلك �ل�شخ�س �لوؤهل يف تلك �لبلدة ول يوجد 

غريه في�شري قيامه بذلك �لو�جب فر�س عني عليه·

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املبحث الثاين : �سابط ترجيح اأعلى امل�سلحتني رتبة

�إذ� كنت قد حتدثت يف �لبحث �لأول عن ترجيح �أعلى �ل�شلحتني حكماً، فاإنني �شاأتناول هنا ترجيح 
�أعلى �ل�شلحتني رتبة.

ْعُتْم( ��ْشتاَطاَ ا  ماَ اَ  �لَّ ُقو�  اتَّ )فاَ تعالى:  قوله  على  �ل�شريعة  مد�ر  )�إن  تيمية:  �بن  �لإ�شلم  �شيخ  يقول   
اِتِه( ]�آل عمر�ن:102 وعلى قوله �لنبي �شلى �ل عليه و�شلم:  قَّ ُتقاَ اَ حاَ ُقو� �لَّ ]�لتغابن:16 �لف�شر لقوله: )�تَّ
وتعطيل  وتكميلها؛  �ل�شالح  حت�شيل  �لو�جب  �أن  وعلى  ��شتطعتم«)39(،  ما  منه  فاأتو�  باأمر  �أمرتكم  »�إذ� 
�لفا�شد وتقليلها، فاإذ� تعار�شت كان حت�شيل �أعظم �ل�شلحتني بتفويت �أدناهما ودفع �أعظم �لف�شدتني مع 

�حتمال �أدناهما: هو �ل�شروع( )40(.

 )...و�أ�شل هذ� �أن �ل جل وعز بعث �لر�شل لتح�شيل �ل�شالح، وتكميلها بح�شب �لإمكان، وتقدمي 
خري �خلريين بتفويت �أدناهما، و�ل �شبحانه حرم �لظلم على عباده، و�أوجب �لعدل، فاإذ� قدر ظلم وف�شاد 

ومل يكن دفعه كان �لو�جب تخفيفه، وحترى �لعدل و�ل�شلحة بح�شب �لإمكان( )41(. 

 )فعند �جتماع �ل�شالح و�لفا�شد و�لنافع و�ل�شار وتعار�شها؛ ُيحتاج �إلى �لفرقان( )42(. 

· وذلك  �لتح�شينية  �ل�شالح  يليها  ثم  �ل�شالح �لاجية  ويليها  �ل�شرورية  �ل�شالح  �ل�شالح  و�أعلى 
�أن �ل�شالح �ل�شرورية ل بد منها لقيام م�شالح �لدين و�لدنيا ، و�إذ� فقدت مل جتر م�شالح �لدنيا على 

��شتقامة ، بل على ف�شاد ، وتهارج ، وفو�ت حياة، ويف �لآخرة فوت �لنجاة و�لنعيم و�خل�شر�ن �لبني· 

�ل�شالح  رتبة  فاأعلها   ، �أهميتها  ح�شب  بينها  �لرتتيب  عليه  ينبني  �ل�شالح  بني  �لتفاوت  وهذ�   
�ل�شرورية ، ثم يليها �ل�شالح �لاجية حيث حتتل �لرتبة �لثانية ، ثم تاأتي �ل�شالح �لتح�شينية يف �لرتبة 
�أهمية هذ� �لرتتيب عند تعار�س �ل�شالح فيما بينها حيث يجب مر�عاتها بح�شب قوتها  �لثالثة ، وتبدو 
وتقدمي �لأهم ثم �لهم ، فيقدم �ل�شروري ثم �لاجي ثم �لتح�شيني وعلى هذ� فاإنه يهمل �لاجي �إذ� كان 

)39( �شحيح م�شلم- كتاب �لج باب فر�س �لج مرة يف �لعمر  )ج 2 / �س 975(برقم)1337(.  
)40( »�لفتاوى« )284/28(.
)41( »�لفتاوى« )271/29(.
)42( »�لفتاوى« )619/10(.
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يف مر�عاته �إخلل ب�شروري ، كما �أنه يهمل �لتح�شيني �إذ� كان يف مر�عاته �إخلل ب�شروري �أو حاجي ، 
فاإذ� تعار�شت م�شلحتان وكانت �إحد�هما �شرورية و�لأخرى حاجية فاإنه يقدم ما كان �شرورياً على ما كان 

حاجياً ويقدم ما كان حاجياً على ما كان حت�شينياً ·

ومن �لأمثلة على تقدمي �ل�شروري على �لاجي -عند �لتعار�س- م�شاألة �لزو�ج و�لهر ، فالزو�ج �أمر 
�أحد �ل�شروريات �خلم�س ، و�لهر من حاجيات �لزو�ج باعتباره برهان  �شروري لفظ �لن�شل �لذي هو 
�لدية و�لرغبة يف �لزو�ج وو�شيلة لتوطيد �لحبة و�لودة بني �لزوجني ، و�أد�ة لتمكني �لزوجة من حتقيق 
فيه  �ل�شارعة  �أو  �لطلق  �لإقد�م على  �لزوج من  كبح جماح  ي�شاعد على  �لهر  �أن  كما   ، بع�س حاجاتها 
ل�شعور �لزوج مبا يكلفه �لطلق من تكاليف مالية باهظة وكل هذه �أمور حاجية ت�شاعد على حتقيق �لأمر 
ال�صروري وهو الزواج ، ولذلك كان املهر �صرطاً يف النكاح ال�صحيح ، ولكن اإذا تعار�س �صرط املهر مع 
حتقيق �لزو�ج و�شارت �لبالغة فيه مانعة من حتقيق �لزو�ج فيجب �لتقليل من �لهر �إلى �أدنى قدر يكن 
معه �إقامة �لزو�ج ، بل �إذ� تعذر �أن يكون �لهر �شيئاً مادياً فيمكن �أن يكون �شيئاً معنوياً »كما جاء يف �لديث 

جو�ز �أن يكون �ل�شد�ق خامت حديد �أو تعليم قر�آن« )43( · 

كل ذلك حر�شاً على حتقيق �لأمر �ل�شروري وعدم تعطيله و�إن �أدى �إلى �لتخلي عن �لأمر �لاجي 
حتى � يبقى ا�أمر احلاجي اإ� جمرد رمز معنوي يكتمل به �صرط النكاح ال�صحيح ·

و�أي�شاً فاإن مما يرتبط بالزو�ج وليمة �لزو�ج وهي �أمر حت�شيني حيث يتحقق فيها �لزيد من �إ�شهار 
�لزو�ج وتعظيم �شاأنه ، ولكن �إذ� كانت �لبالغة فيها توؤدي �إلى تعطيل �لزو�ج وعرقلته فيجب �لتخفيف منها 
بالقدر �لذي ل ينع من �لزو�ج ، بل �إن تعذرت �لوليمة على �ل�شخ�س وكانت مانعة من �لزو�ج فيجب تركها 
لكي يتحقق �لأمر �ل�شروري وهو �لزو�ج· وكذلك �إذ� تعار�شت �لوليمة مع �لهر فالهر �أولى بالتقدمي لأنه 

م�شلحة حاجية و�لوليمة م�شلحة حت�شينية ، ولهذ� ل ينبغي �لإجحاف بالهر لأجل �لتو�شع يف �لوليمة .

�شحيح  / �س 1919(برقم) 4741(،   4 )ج  قلب  �لقر�ءة عن ظهر  باب  �لقر�آن  ف�شائل  كتاب  �لبخاري  �شحيح   )43(
ْوِنِه  اِب كاَ ��ْشِتْحباَ ِثرٍي واَ كاَ ِليٍل واَ ِلكاَ ِمْن قاَ رْياَ ذاَ غاَ ِديٍد واَ اَ حاَ امتاَ خاَ ُقْر�آٍن واَ ْعِليماَ  تاَ ْوِنِه  �ِز كاَ واَ جاَ �ِق واَ داَ م�شلم- كتاب �لنكاح - باب �ل�شَّ

ُف ِبِه. )ج 2 / �س 1040(برقم)1425(. ٍم ِلاَْن لاَ ُيْجحاَ ِة ِدْرهاَ ِمائاَ ْم�شاَ خاَ

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املبحث الثالث : �سابط ترجيح اأعلى امل�سلحتني نوعًا

وحفظ  �لنف�س،  وحفظ  �لدين،  وهي: حفظ   ، تنح�شر يف خم�شة  �شرعاً  �لعتبة  �ل�شالح  كليات  �إن 
جاءت  �لتي  �لكلية  �لأ�شول  لكونها  �خلم�س  �لكليات  عليها  ويطلق  �لال،  وحفظ   ، �لن�شل  وحفظ   ، �لعقل 

�ل�شريعة لفظها .

وكل و�حدة من هذه �لكليات متثل نوعاً من �أنو�ع �ل�شلحة ، وتتدرج هذه �لأنو�ع يف �لأهمية على خم�س 
مر�تب ح�شب ت�شل�شلها : �لدين، ثم �لنف�س، ثم �لعقل، ثم �لن�شل، ثم �لال · 

وعلى هذ� فاإن ما يكون به حفظ �لدين مقدم على ما يكون به حفظ �لنف�س عند تعار�شهما، وما يكون 
به حفظ �لنف�س مقدم على ما يكون به حفظ �لعقل ، وما يكون به حفظ �لعقل مقدم على ما يكون به حفظ 

�لن�شل ، وما يكون به حفظ �لن�شل مقدم عند �لتعار�س على ما يكون به حفظ �لال· 

وبناء على هذ� �لرتتيب بني �لكليات �خلم�س �لتي متثل �لأنو�ع �خلم�شة -للم�شلحة- فاإنه �إذ� حدث 
تعار�س بينها فيقدم �أعلها رتبة ، حيث تقدم م�شلحة �لدين على ما �شو�ها، وتقدم م�شلحة �لنف�س على 
م�شلحة �لعقل و�لن�شل و�لال وتقدم م�شلحة �لعقل على م�شلحة �لن�شل و�لال، وتقدم م�شلحة �لن�شل على 
م�صلحة املال ، ولكن هذا التقدمي والرتتيب بني امل�صالح م�صروط باأن يكون التعار�س بني هذه الكليات 
�خلم�س د�خل رتبة و�حدة كاأن يتعار�س كليان يف �إطار �ل�شالح �ل�شرورية �أو �أن يتعار�س كليان د�خل �إطار 
م�شلحتني متلفتني يف �لرتبة، فاإنه ل يرجح �أعلى �لكليني على �لآخر، و�إمنا ترجح �أعلى �ل�شلحتني رتبة 

على �لأخرى حيث يقدم �لرتجيح برتبة �ل�شلحة على �لرتجيح بنوع �ل�شلحة ·

وعلى هذ� فاإنه �إذ� تعار�س كليان يف �إطار م�شالح من رتبة و�حدة، فيكون �لرتجيح بني �لتعار�شني 
بح�شب �أعلى �لكليني ، فمثلً لو تعار�شت م�شلحة �شرورية تتعلق بالدين وم�شلحة �شرورية تتعلق بالنف�س، 
فتقدم م�شلحة �لدين على م�شلحة �لنف�س ، لأن كلتا �ل�شلحتني من رتبة و�حدة وهي �ل�شروريات، ولكنهما 
متفاوتتان يف نوع �لكلي �لذي تتعلق به كل و�حدة من �ل�شلحتني ، وبالتايل يتم �لرتجيح بينهما باعتبار 

�لتفاوت يف نوع �لكلي، وحيث �إن �لدين �أعلى نوعاً من �لنف�س فتقدم �ل�شلحة �لتعلقة بالدين · 

وبناء على هذ� فاإنه �إذ� تعار�س �لهاد )وهو م�شلحة �شرورية تتعلق بالفاظ على �لدين( مع دفع 
�لهلك عن �لنف�س )وهي م�شلحة �شرورية تتعلق بالفاظ على �لنف�س، فاإنه تقدم م�شلحة �لفاظ على 
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�لدين بالهاد على م�شلحة �لفاظ على �لنف�س من �لهلك ، ول يجوز �لقعود عن �لهاد جبناً وظناً 
بالنف�س لأن يف هذ� �لقعود تفويتاً لفظ �لدين ورد �لعتد�ء، و�شيانة د�ر �لإ�شلم ، وهذه �أمور �شرورية 

�أهم من حفظ �لنف�س، و�إن كان كلهما �شرورياً.

من  �لنف�س  على  �لفاظ  حالة  وهي  و�حدة  رتبة  من  م�شالح  �إطار  يف  كليني  لتعار�س  �آخر  ومثال   
�أو �لزو�ل )وهي م�شلحة �شرورية(  �لهلك )وهي م�شلحة �شرورية( و�لفاظ على �لعقل من �لتغيري 
لو غ�س  هذ�  وعلى  �لعقل،  على  على �لفاظ  �لنف�س  على  فيقدم �لفاظ  �لكليان،  تعار�س هذ�ن  فاإذ� 
�إن�شان بلقمة كاد �أن يوت منها، ومل يجد �أمامه ما ي�شوغ به تلك �للقمة �إل �شرب �خلمر، فاإنه يجوز له 
�شرب �خلمر-لإنقاذ نف�شه من �لهلك- وقد جاز له يف هذه �لالة -�شرب �خلمر رغم ما فيه من تفويت 
م�شلحة �لفاظ على �لعقل؛ لأن يف تفويت هذه �ل�شلحة حفاظاً على م�شلحة �أعلى وهي �لفاظ على 

�لنف�س من �لهلك ·

حتى قال مالك فيها بال�شالح �لر�شلة و�ل�شتح�شان، مع ُبعد قاعدتها عن �لتعبديَّات �تباعاً للمعاين 
�لفهومة من �ل�شرع على �لتف�شيل، ومل ُير �أ�شّد مافظة على �لتباع لل�شلف �ل�شالح منه، ح�شبما قاله 
ِهم فيها تو�شعة عمل  �لعلماء عنه، غري �أن �لعباد�ت ـ كالذكر و�لدعاء ونو�فل �ل�شلو�ت و�ل�شدقات ـ �إن فاَ

ْملاَِة)44( ـ  ِلكاَ يِف �ْلُ ْد �أُمر ِبذاَ اإِنَّ �لإِن�شان قاَ عليها بح�شبها لاَ ُمْطلاَقًا، فاَ

من تتبع �أحو�ل �ل�شحابة -ر�شي �ل عنهم- قطع باأنهم كانو� يقنعون يف �لوقائع مبجرد �ل�شالح، ول 
يبحثون عن �أمر �آخر، فكان ذلك �إجماعا منهم على قبولها)45(.

ومن �لعلوم  �أن �ل�شالح منها ما �شهد �ل�شارع له بالعتبار ، ومنها ما �شهد له بالإلغاء ، ومنها ما 
�شكت عنه ، فالأُولى هي �ل�شالح �لعتبة ، و�لثانية هي �ل�شالح �للغاة ، و�لثالثة هي �ل�شالح �لر�شلة46 :

)44( �لعت�شام لل�شاطبي )2/ 72(. 
)45( نهاية �ل�شول �شرح منهاج �لو�شول )�س: 365(. 

)46(�لح�شول يف علم �لأ�شول للفخر �لر�زى حتقيق د/طه جابر �لعلو�نى )2/ 220( جامعة �لإمام ممد بن �شعود 
�لإ�شلمية

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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1- امل�سالح املعتربة : وهي ما �عتبها �ل�شارع باأن �شرع لها �لأحكام �لو�شلة �إليها : كحفظ �لدين ، 

و�لنف�س ، و�لعقل ، و�لعر�س ، و�لال ، فقد �شرع �ل�شارع �لهاد لفظ �لدين ، و�لق�شا�س لفظ �لنف�س ، 
وحّد �ل�شرب لفظ �لعقل ، وحّد �لزنى و�لقذف لفظ �لعر�س ، وحّد �ل�شرقة لفظ �لال .

و�قعة مل  ، فكل  �لقيا�س  دليل  بعللها وجود�ً وعدماً جاء  وربطها  �لعتبة  �ل�شالح  �أ�شا�س هذه  وعلى 
ين�س على حكمها ، وهي ت�شاوي و�قعة �أخرى ن�س �ل�شارع على حكمها يف علة �لكم ، فاإنها تاأخذ نف�س 

�لكم �لن�شو�س عليه .

2- امل�سالح امللغاة : م�شالح متوهمة غري حقيقية �أو مرجوحة �أهدرها �ل�شارع ومل يعتد بها مبا �شرعه 

من �أحكام تدل على عدم �عتبارها .

ومن �أمثلة هذ� �لنوع م�شلحة �لأنثى يف م�شاو�تها لأخيها يف �لري�ث فقد �ألغاها �ل�شارع بدليل قوله 
نْيِ ( �لن�شاء : 11  ، ومثل م�شلحة �لبناء �لقاعدين  ياَ ظِّ �لأُنثاَ ِر ِمْثُل حاَ كاَ ِدُكْم ِللذَّ يُكُم �ُل يِف �أاَْولاَ تعالى : )ُيو�شِ
عن �لهاد يف حفظ نفو�شهم من �لهلك ، فقد �ألغى �ل�شارع هذه �ل�شلحة �لرجوحة مبا �شرعه من �أحكام 

�لهاد ، وهكذ� ، ول خلف بني �لعلماء يف �أن �ل�شالح �للغاة ل ي�شح بناء �لأحكام عليها .

3- امل�سالح املر�سلة : م�شالح مل ين�س �ل�شارع على �إلغائها ول على �عتبارها ، فهي م�شلحة ، لأنها 

جتلب نفعاً وتدفع �شرر�ً ، وهي مر�شلة ؛ لأنها مطلقة عن �عتبار �ل�شارع �أو �إلغائه ، فهي �إذن تكون يف �لوقائع 
�ل�شكوت عنها ولي�س لها نظري من�شو�س على حكمه حتى نقي�شها عليه ، وفيها و�شف منا�شب لت�شريع حكم 
معني من �شاأنه �أن يحقق منفعة �أو يدفع مف�شدة مثل �ل�شلحة �لتي �قت�شت جمع �لقر�آن وتدوين �لدو�وين 

اع وقتل �لماعة بالو�حد «)47(. نَّ وت�شمني �ل�شُ

من اأمثلة امل�سالح املر�سلة:

يِن. ْتُه م�شلحُة حفِظ �لدِّ ا �قت�شاَ حابُة ول ن�سَّ عليِه، �إمنَّ 1ـ جمُع �ل�شحف، �تَّفق عليه �ل�شَّ

)47( �لإحكام للآمدي، ج1، �س 159، تي�شري �لأ�شول للحافظ ثناء �ل �لزهدى �س305 وما بعدها د�ر �بن حزم بريوت، 
�لفقه د/عبد  �أ�شول  �لوجيز يف  بباك�شتان 1990.  ، �س156 طبعة كر�ت�شى  �لبدخ�شانى  �أنو  �لفقه، لحمد  �أ�شول  تي�شري 

�لكرمي زيد�ن )�س236 ، 237( .
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ريعةاَ مل  ُهم ر�أْو� �أنَّ �ل�شَّ حابُة يف عهِد ُعمراَ لأنَّ 2ـ جلُد �شارِب �خلمِر ثماننياَ جلدةً تعزيرًا، �تَّفق عليه �ل�شَّ
، وهذ� يف حفِظ �شروريِّ وهو �لعقِل. ْت ذلكاَ ِة �قت�شاَ داَ رِء �لف�شاَ ٍر، وم�شلحُة داَ تاأِت فيه بحدِّ ُمقدَّ

ِت  يِّب يف �لأمو�ِل �أو �لكا�ِشِب، و�نت�شراَ وجوُد �لر�ِم، وم�شَّ ر على �أهِل بلٍد وجوُد �للِل �لطَّ 3ـ لو تع�شَّ
ِة فيما يزيُد  ِن، جازاَ �شدُّ تلك �لاجاَ ر�ِب و�لاَلب�ِس و�ل�شكاَ عاِم و�ل�شَّ مِق يف �لطَّ ة على �شدِّ �لرَّ ياداَ ُة �إلى �لزِّ �لاجاَ
ى �ل�شلحِة رفعًا لرٍج لزٍم، وهواَ  ِه، و�إباحُته عنداَ �لُفقهاِء مُبقت�شاَ فُّ ِم و�لرتَّ رورِة ول ي�شُل �إلى �لتَّنعُّ على �ل�شَّ
ِة  ريعُة من حيُث �لملاَُة، فلي�ساَ هو بهذ� �لعتباِر م�شلحةً ُملغاةً، لُرجحاِن جانِب �ل�شلحاَ �أ�شٌل جاءْت به �ل�شَّ
ُه ممتِنٌع فيما كاناَ �أذًى للغرِي م�شًا �أو غالبًا  با ونحِوِه، لكنَّ ٌر يف �لرِّ على �لف�شدِة، وهذ� �لثاُل �شحيٌح ُمت�شوَّ

رقِة)48(. كالغ�شِب و�ل�شَّ

ومن خلل ما �شبق يتبني لنا �أن �لرتجيح بني �لأنو�ع �خلم�شة )�لكليات �خلم�س( ل يجري �إل عند 
�لتكافوؤ بينها يف رتبة �ل�شلحة كاأن تكون �ل�شلحتان �لتعار�شتان �شروريتني، �أو �أن تكونا حاجيتني �أو تكونا 
حت�شينيتني ، �أما �إذ� تفاوت �لكليان �لتعار�شان يف رتبة �ل�شلحة �لتي يحققها كل و�حد منهما، فاإنه يقدم 
�أعلى �ل�شلحتني رتبة ولي�س �أعلهما نوعاً، فالعتبار �أولً لرتبة �ل�شلحة ، فاإذ� ت�شاوى �لتعار�شان فيها 

�نتقلنا �إلى �لنظر يف �لرتجيح بح�شب �أعلها نوعاً ·

)48(  تي�شري علم �أ�شول �لفقه )�س: 201(. 

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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املبحث الرابع : �سابط ترجيح اأعم امل�سلحتني

يقدم �أعم �ل�شلحتني �شمولً على �أ�شيقهما و�أخ�شهما…ومع �لنظر �إلى جانب �ل�شمول ، فلبد من 
فاإذ� تعار�شت م�شلحتان  �إلى �لانب �لثالث وهو �لنظر يف مدى توقع ح�شولها يف �خلارج….  �لنظر 
وكانتا مت�شاويتني يف رتبة �لكم ورتبة �ل�شلحة ونوعها ، فيلزم �لنظر �إلى �ل�شلحتني من حيث عمومهما 
وخ�شو�شهما ؛ فاإن كانتا عامتني �أو خا�شتني فننتقل �إلى معيار مقد�ر �ل�شلحة -وهو ما �شياأتي در��شته 
يف �لبحث �لقادم- و�إن �ختلفتا باأن كانت �إحدى �ل�شلحتني عامة و�لأخرى خا�شة، فاإنه ترجح �ل�شلحة 

�لعامة على �ل�شلحة �خلا�شة · 

بال�شالح  �عتنائه  من  و�أكرث  �أوفر  �لعامة  بال�شالح  �ل�شرع  »�عتناء  �ل�شلم  عبد  بن  �لعز  يقول 
�خلا�شة«)49( وعلى هذ� فاإنه يرجح ما كان نفعه عاماً على ما كان نفعه خا�شاً ، فتقدم �ل�شلحة �لعامة 
وتهدر �ل�شلحة �خلا�شة مع �لتعوي�س �لعادل �إن كان له مقت�شى، ول يكن �إهد�ر �ل�شلحة �لعامة من �أجل 
�خلا�شة ، لأن �إهد�ر �ل�شلحة �لعامة �شر كبري ينعه �ل�شرع وينهى عنه �لعقل ، ولذلك ��شتقر يف قو�عد 

�لفقه قاعدة: )يتحمل �ل�شرر �خلا�س يف �شبيل دفع �ل�شرر �لعام()50( .

وعلى هذ� فاإنه يقدم �أعم �ل�شلحتني على �أخ�شهما، وتقدم م�شلحة �لماعة على م�شلحة �لفرد ، 
وم�شلحة �لأمة على م�شلحة �لماعة �أو طائفة معينة منها ، لأن �لأخ�س د�خل يف �لأعم ، ولأن �ل�شلحة 
�لعامة �أكب قدر�ً و�أو�شع �أثر�ً من �ل�شلحة �خلا�شة ، ولأن يف رعاية �ل�شلحة �لعامة رعاية لق �لفرد ذ�ته 
�إذ �إنه و�حد من �لجتمع �لذي ي�شتفيد من �ل�شلحة �لعامة ، وهذ� فيه عدل �إذ لو رجحت �ل�شلحة �خلا�شة 
لأجحفنا بحق بقية �أبناء �لجتمع، و�أي�شاً فاإن مناق�شة �ل�شلحة �لعامة يعود بال�شرر على كل �أبناء �لجتمع 

مبا فيهم ذلك �لفرد �لذي �آثر م�شلحته �خلا�شة .

ومن �لأمثلة لتقدمي �ل�شلحة �لعامة على �ل�شلحة �خلا�شة -عند �لتعار�س- حالة ما �إذ� كان لفرد 
من �لنا�س �أر�س �أو مبنى و�قت�شت حاجة �لنا�س يف �شقهم لطريق عامة �أن متر �لطريق على هذه �لأر�س �أو 
�إز�لة هذ� �لبنى ، و�أنه �إذ� مل حتدث هذه �لإز�لة �ن�شدت �لطريق �لعامة ، فهنا تعار�شت �ل�شلحة �لعامة 
�لتمثلة يف �لطريق �لعام، و�ل�شلحة �خلا�شة �لتمثلة يف ملكية فرد من �لنا�س لأر�س �أو مبنى يقع يف و�شط 

)49( قو�عد �لأحكام يف م�شالح �لأنام - )ج 2 / �س 122(. 
)50( �لأ�شباه و�لنظائر – لبن جنيم - )ج 1 / �س 109(. 
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�لطريق ، فيجب يف هذه �لالة تقدمي �ل�شلحة �لعامة على �ل�شلحة �خلا�شة ، وعلى ويل �لأمر �أن يعو�س 
�شاحب �للكية �خلا�شة �إن حكم �لق�شاء بذلك·

ومن �لأمثلة: تو�شعة �لرم بهدم �لبيوت �لجاورة وتعوي�س �أهلها، لر�حة �لجاج و�لعتمرين.

�إل وهي تو�شعة  فالكث يف هذه �لبيوت و�ل�شتقر�ر بها م�شلحة خا�شة، ولكن هناك م�شلحة عامة 
�ل�شجد ليت�شع لأكب عدد من �ل�شلني، فتقدم �ل�شلحة �لعامة على �خلا�شة.

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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املبحث اخلام�س : �سابط ترجيح اأكرب امل�سلحتني قدرًا

�إذ� تعار�شت م�شلحتان وكانتا مت�شاويتني يف رتبة �لكم ورتبة �ل�شلحة ونوعها وعمومها �أو خ�شو�شها 
، فاإنه ينظر �إلى �ل�شلحتني من حيث مقد�ر كل و�حدة منهما، فاأيهما �أكب مقد�ر�ً فرتجح على �لأخرى، 
وذلك عملً بالقاعدة �لتي تقرر �أنه يرجح عند تعار�س �ل�شالح �أكبها ويقدم على ما دونه، ولأن �أكب 

�ل�شلحتني �أكرث نفعاً و�أكب مردود�ً و�أقوى �أثر�ً على ما كان �أقل منها·

وقد ذكر �لعلماء - رحمهم �ل - قاعدة جليلة عليها مد�ر �ل�شرع و�إليها مرجع �خللق و�لأمر - كما 
يقول �بن �لقيم - وهي: »�إيثار �أكب �ل�شلحتني و�أعلهما، و�إن فاتت �ل�شلحة �لتي هي دونها، و�لدخول يف 
�أدنى �لف�شدتني لدفع ما هو �أكب منها. فيفوت م�شلحة لتح�شيل ما هو �أكب منها، ويرتكب مف�شدة لدفع 

ما هو �أعظم منها«)51(.

وقد قتل �خل�شر �لغلم مع �أن �لقتل مف�شدة ، ولكن بقاءه حتى يفنت �أبويه عن دينهما، �أعظم �شر� 
منه، وبقاء �لغلم من دون قتل، و�إن كان يظن �أنه خري، فاخلري ببقاء دين �أبويه، و�إيانهما خري من ذلك، 
فلذلك قتله �خل�شر، وحتت هذه �لقاعدة من �لفروع و�لفو�ئد، ما ل يدخل حتت �ل�شر، فتز�حم �ل�شالح 

و�لفا�شد كلها، د�خل يف هذ�«)52(.

رْيِ ِعْلٍم  ْدوًا ِبغاَ اَ عاَ �ُشبُّو� �لَّ ياَ ِ فاَ ْدُعوناَ ِمْن ُدوِن �لَّ �ُشبُّو� �لَِّذيناَ ياَ ل تاَ ومما يدل على ذلك قوله تعالى : } واَ
{ )�لأنعام: 108( فهنا عندنا مف�شدتان وم�شلحتان ، فالف�شدة �لأولى : هي ترك �شب �آلهة �ل�شركني . 

و�لثانية : �شب �ل تعالى . 

وامل�سلحة الأولى : هي �سب اآلهة امل�سركني . 

�أعلى  تعالى ترك  ، فغلب �ل  و�ل�شالح هنا متعار�شة  و�لفا�شد   ، تعالى  تركهم �شب �ل   : و�لثانية 
، ذلك لأن ترك �شب  �ل�شركني  �آلهة  �ل�شغرى، وهو ترك �شب  بفعل  تعالى  �لذي هو �شب �ل  �لف�شدتني 
�أكب وهو �شب �ل تعالى ،  �أقدمنا عليه ؛ لأن يف فعله �قتحام مف�شدة  �آلهتهم و�إن كان فيه مف�شدة لكن 

)51( �لو�ب �لكايف )�س 167( .  
)52( تف�شري �ل�شعدي - )ج 1 / �س 482(. 
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فتعار�شت �لف�شدتان فر�عينا �لكبى بفعل �ل�شغرى ؛ لأن �ل�شريعة جاءت بتقليل �لفا�شد وغلب �ل�شارع 
�إلهكم  �إن �شبكم لآلهتهم م�شلحة ، وتركهم ل�شب   : �أدناهما فقال  �أكب �ل�شلحتني على فعل  كذلك فعل 
�أي�شًا م�شلحة ، ولكن �ل�شلحة �لثانية �أعظم بكثري من �ل�شلحة �لأولى، فاتركو� �ل�شلحة �ل�شغرى �لتي 
هي �شبكم لآلهتهم ليتحقق لكم �ل�شلحة �لكبى وهو تركهم ل�شب �إلهكم ؛ لأنه �إذ� تعار�شت م�شلحتان 

روعي �أكبهما بتفويت �أدناهما ، وهذ� من �أقوى �لأدلة على هذ� �لأ�شل)53(.

ولعل من �أو�شح �لأمثلة على ترجيح �ل�شالح �لكبى على ما دونها ما جاء يف �شلح �لديبية)54( .

فقد و�زن �لر�شول �شلى �ل عليه و�شلم بني �ل�شالح �لكبى و�ل�شالح �لتي هي �أدنى منها ، وتنازل 
�لرحمن  �ل  ب�شم  كتابة  للم�شركني عن  تنازل  فمثلً  �لكبى،  �ل�شالح  �أجل  من  �ل�شغرى  �ل�شالح  عن 
�لرحيم يف كتاب �ل�شلح ، وتنازل لهم عن �أن يكتب ممد ر�شول �ل ، و�أن ل يدخل مكة يف ذلك �لعام 
وياأتيها يف �لعام �لقادم ، وما هذه �لتنازلت وغريها �إل من �أجل حتقيق م�شالح �أعظم منها ؛ فقد �أعطى 
الر�صول �صلى اهللا عليه و�صلم امل�صركني كل ما �صاألوه من ال�صروط وت�صاهل معهم يف اأمور ظنها ال�صحابة 
�شيئاً كبري�ً حتى ��شتد بهم �ل�شيق ، ولكن �لر�شول �شلى �ل عليه و�شلم كان �أبعد نظر�ً من �ل�شحابة، فقد 
�أوز�رها و�أمن  كان �شلح �لديبية فتحاً كبري�ً للإ�شلم و�ل�شلمني؛ حيث �شادت �لهدنة وو�شعت �لرب 
�لنا�س بع�شهم بع�شاً، مما �أتاح للنا�س �أن يلتقو� ويناق�شو� ومل يكلم �أحد عن �لإ�شلم وعقل �شيئاً منه �إل 
دخل فيه ولذلك فقد دخل يف �لإ�شلم - بني �شلح �لديبية وفتح مكة - مثل من كان يف �لإ�شلم قبل ذلك 
�أو �أكرث كما �أن هذ� �ل�شلح قد �أوجد هدنة جعلت �ل�شلمني ياأمنون �شر قري�س ، فتهياأت لهم بذلك �لفر�شة 
�إلى �أن يخل�شو� �لزيرة من بقايا �خلطر �ليهودي �لذي كان يتمثل يف ح�شون خيب �لقوية �لتي تهدد 
طريق �ل�شام ، ففتحها �ل�شلمون وغنمو� منها غنائم �شخمة، وبذلك �نتهى ما بقي من خطر لليهود بعد �أن 

�شبق قبل ذلك �لتخل�س من بني قينقاع وبني �لن�شري وبني قريظة · 

كما �أن �شلح �لديبية قد جعل قري�شاً تعرتف بالنبي �شلى �ل عليه و�شلم و�لإ�شلم وقوتهما وكيانهما 
�لقبائل  �ل�شلمون يف عيون  �أح�شن كما قوي  بالتي هي  بل دفعتهم عنها   ، لها  �أند�د  و�ل�شلمني  �لنبي  و�أن 

)53( تلقيح �لفهام �لعلية ب�شرح �لقو�عد �لفقهية - )ج 3 / �س 11(. 
)54( �شحيح �لبخاري كتاب �ل�شلح باب كيف يكتب هذ� ما �شالح فلن بن فلن وفلن بن فلن و�إن مل ين�شبه �إلى قبيلته 
�أو ن�شبه )ج 2 / �س 959(برقم)2551(، وم�شلم يف �لهاد و�ل�شري باب �شلح �لديبية يف �لديبيةبرقم)ج 3 / �س 

 .)1783( )1409
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وبادر �لخلفون من �لأعر�ب �إلى �لعتذ�ر، و�زد�د �شوت �لنافقني يف �لدينة خفوتاً و�شاأنهم �شاآلة ، و�شار 
�لعرب يفدون على �لنبي �شلى �ل عليه و�شلم من �أنحاء قا�شية، وتفرغ �ل�شلمون لن�شر �لدعوة �لإ�شلمية 
يف �لزيرة �لعربية وخارجها ، فاأر�شلو� �لدعاة و�ل�شفر�ء �إلى �لأمر�ء و�لروؤ�شاء و�للوك يدعونهم بدعوة 
�لإ�شلم وقويت �شوكة �ل�شلمني و��شتطاع �لنبي �شلى �ل عليه و�شلم   و�شحبه بعد �شنتني �أن يغزو مكة 

ويفتحوها ، وكان يف ذلك �لنهاية �لا�شمة �إذ جاء ن�شر �ل و�لفتح ، ودخل �لنا�س يف دين �ل �أفو�جاً.

وبذلك فقد كان �شلح �لديبية -كما �شماه �لقر�آن- فتحاً مبيناً قال تعالى: ) �إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 
، ليغفر لك �ل ما تقدم من ذنبك وما تاأخر ويتم نعمته عليك ويهديك �شر�طاً م�شتقيماً، وين�شرك �ل 

ن�شر�ً عزيز�ً ( ·
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املبحث ال�ساد�س : �سابط ترجيح اأدوم امل�سلحتني نفعًا

�إذ� تعار�شت م�شلحتان وكانتا مت�شاويتني يف رتبة �ل�شلحة ونوعها وعمومها �أو خ�شو�شها ومقد�رها، 
فاإنه ينظر �إلى �أطول �ل�شلحتني زمناً من حيث �لنفع .

لزمن ق�شري، فرتجح  �أو  �آنية  �لأخرى م�شلحة  بينما  لزمن طويل  نفعها  �إحد�هما يتد  كانت  فاإذ� 
�ل�شلحة ذ�ت �لمتد�د �لزمني على �لأخرى لكب نفعها و��شتمر�ر �أثرها ·

ومن �أبرز �لأمثلة لرتجيح �إحدى �ل�شلحتني على �لأخرى لكونها -من حيث �لمتد�د �لزمني- �أطول 
نفعاً م�شاألة �لأر��شي �لفتوحة عنوة ، فاإن هذه �لأر��شي تتنازعها م�شلحتان : 

م�شلحة موؤقتة تتمثل يف توزيعها على �لفاحتني وم�شلحة طويلة �لأمد ، ممتدة يف �لأجيال و�لأزمان 
د�ئمة  ب�شورة  �ل�شلمني  مال  لبيت  عليها  �خلر�ج  وفر�س  �أ�شحابها  �أيدي  يف  �لأر��شي  هذه  ترك  وهي 

وم�شتمرة ، ول �شك �أن هذه �ل�شلحة �أكرث نفعاً من �ل�شلحة �لوؤقتة يف فرتة مدودة وليل معني .

ولهذ� فاإن عمر بن �خلطاب ر�شي �ل عنه عندما فتح �ل�شلمون بلد �لعر�ق و�ل�شام وطلب �لفاحتون 
توزيع �أر��شيها عليهم �متنع عمر وقال: »كيف �أق�شم بينهم ، فياأتي من بعدهم فيجدون �لأر�س بعلوجها)55( 
قد �قت�شمت وورثت عن �لآباء وحيزت ؟ ما هذ� بر�أي”)56( ، ولقد و�فقه على ر�أيه هذ� كبار �ل�شحابة”. 

فقد كانت تلك �لأر��شي هي �أخ�شب ما يف �لدولة �لإ�شلمية �آنذ�ك ، فلو ق�شمت ومل يعد خر�جها 
�لدولة عاجزة عن  �لإ�شلمي، ويجعل  �لفتح  �لدولة فقرية مما ي�شعف حركتها وحركة  تكون  �لال  لبيت 
�شد�د �لثغور و�إعانة �لذرية و�لأر�مل و�ل�شعفاء، و�شيحدث عجز مايل يف مو�رد �لدولة يجعلها غري قادرة 
على �لقيام مبهامها وقد يعر�شها لنك�شات خطرية ، كما �أن تق�شيم �لأر��شي �شيوؤدي �إلى حرمان بقية �أبناء 

�ل�شلمني و��شتئثار �لفاحتني �لأولني و�أبنائهم بها ·

 ولذلك فقد �أوقف �أر�س �ل�شو�د على كل �ل�شلمني ، وقال ر�شي �ل عنه “لول �آخر �ل�شلمني ما فتحت 

)55( �لعلوج: جمع علج وهو �لرجل �لذي يقوى على �لعمل من كفار �لعجم وغريهم، و�لر�د بعلوج �لأر�س �لعمال �لذين 
يقومون بزر�عة �لأر�س. معجم مقايي�س �للغة )122-121/4(.

)56( �خلر�ج لأبي يو�شف �س 24 - 27.
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قرية �إل ق�شمتها بني �أهلها كما ق�شم �لنبي �شلى �ل عليه و�شلم خيب”)57(·

ويف هذ� نظر ل�شالح �لأجيال �لقادمة �لتي مل تولد بعد، فهذه م�شلحة �أدوم من م�شلحة �أخذ �لأر�س 
وتق�شيمها على �لقاتلني.

)57( �أخرجه : �لبخاري يف كتاب �لز�رعة باب �أوقاف �لنبي �شلى �ل عليه و �شلم و�أر�س �خلر�ج ومز�رعتهم ومعاملتهم 
)ج 2 / �س 822(برقم)2209(.
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املبحث ال�سابع : �سابط ترجيح اآكد امل�سلحتني حتققًا

نوع  ومعيار  �ل�شلحة  رتبة  ومعيار  �لكم  رتبة  مبعيار  �ل�شلحتني  بني  �لرتجيح  عن  �لديث  �شبق 
�ل�شلحة ومعيار مقد�ر �ل�شلحة ، ولكن هذه �لعايري كلها مربوطة مبعيار يف غاية �لأهمية يرتتب عليه 
تعار�شت  فلو  هذ�  وعلى  �خلارج   يف  �ل�شلحة  ح�شول  حتقق  معيار  وهو  �أل   ، كلها  �لعايري  تلك  م�شري 
�لر�جحة وترتك �لأخرى �لوهومة  ، فتقدم  �إحد�هما ر�جح وقوعها و�لأخرى موهومة  م�شلحتان وكانت 

مهما كانت درجتها· 

يغلب على  و�لعدة؛ بحيث  �لعدد  �ل�شلمني �شعيفي  �ل�شلح عدد قليل من  �أر�د �لهاد  لو  ومثال ذلك 
�أن تقدم  �أعد�ئهم، فينبغي هنا  �لكفار من غري نكاية يف  �لظن هزيتهم يف مو�جهة من �شيقاتلونه من 
�لوقوع، وقد  �أو منفية  �لدين موهومة  �لقابلة، وهي م�شلحة حفظ  �لنف�س، لأن �ل�شلحة  م�شلحة حفظ 
تقرر �أنه ل تقدم �ل�شلحة �لوهومة على �ل�شلحة ، �لوؤكدة و�إن بدت �لوهومة يف رتبتها �أو حجمها �أرجح ، 

وهذ� ما جنده و��شحاً يف م�شاألتنا هذه . 

بل �إن �لعز بن عبد �ل�شلم يقرر يف هذه �ل�شاألة حرمة �خلو�س يف مثل هذ� �لهاد قائلً: »فاإذ� مل 
حت�شل �لنكاية وجب �لنهز�م لا يف �لثبوت من فو�ت �لنفو�س مع �شفاء �شدور �لكفار و�إرغام �أهل �لإ�شلم 

، وقد �شار �لثبوت هنا مف�شدة م�شة لي�س يف طيها م�شلحة«)58( ·

�إن ديننا دين ي�شر ل دين م�شقة وحرج ، ي�شع لكل حالة ما ينا�شبها من �لأحكام مما تتحقق �ل�شلحة 
به، وتنتفي �ل�شقة ، ومن ذلك ما �شرعه �ل يف حالة �لو�شوء ، �إذ� كان على �شيء من �أع�شاء �لتو�شئ 

حائل ي�شق نزعه ويحتاج �إلى بقائه : 

�إما لوقاية �لرجلني كاخلفني ونحوهما ، �أو لوقاية �لر�أ�س كالعمامة ، و�إما لوقاية جرح ونحوه كالبرية 
ونحوها ; فاإن �ل�شارع رخ�س للمتو�شئ �أن ي�شح على هذه �لو�ئل ، ويكتفي بذلك عن نزعها وغ�شل ما 

حتتها ; تخفيفا منه �شبحانه وتعالى على عباده ، ودفعًا للحرج عنهم”)59(.

�لنا�س تختلف  ، لأن  �لنا�س  ، ولي�س تقدير  �ل�شارع  و�لعتبار يف تقدير �ل�شالح و�لفا�شد هو تقدير 
)58( �نظر قو�عد �لأحكام يف م�شالح �لأنام، لعز �لدين بن عبد �ل�شلم )1/ 95(.

)59( �للخ�س �لفقهي - )ج 1 / �س 26(. 
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عقولهم ، وتتباين �أفهامهم ، وتتعدد �أهو�وؤهم ، وتكرث رغباتهم ، فقد يقدمون م�شالهم �خلا�شة على 
�ل�شالح �لعامة فتهدر �ل�شالح �لعامة ، وت�شود �لفو�شى و�ل�شطر�ب يف �لأحكام . 

كما �أن �لكمة قد تكون خفية ل يكن �لتحقق من وجودها ، وقد تكون �أمر�ً غري من�شبط يختلف 
و�إمنا يربطه   ، ـ �لكم بحكمته  ـ غالباً  �لت�شريع  ، لذلك ل يربط  �لنا�س  باختلف  �أو  �لأحو�ل  باختلف 
بالو�شف �لظاهر �لن�شبط ، وهذ� �لو�شف هو مظنة لتحقق حكمة �لكم حيث يغلب مع هذ� �لو�شف حتقق 

�لكمة من �لكم وهو �لذي ي�شميه �لأ�شوليون : علة �لكم �أو مناطه . 

وهذ� هو معنى قولهم : �إن �لكم يدور مع علته ل مع حكمته وجود�ً وعدماً ؛ �أي �إذ� وجدت �لعلة وجد 
�لكم ، و�إذ� �نتفت �لعلة �نتفى �لكم بخلف �لكمة . 

فمثلً : �لنوم يوجب �لنق�س للطهارة ، وذلك خلروج �خلارج بو��شطة ��شتطلق �لوكاء بالنوم ، ولكن 
�إدر�ك �خلارج وقت �لنوم ل يتحقق ، فعلق �ل�شارع �لنق�س على �لنوم �لذي نتحققه لغالب وجود علة �لنق�س 
، وهو �خلارج . وكذلك : �ل�شفر يف رم�شان علة تبيح �لفطر وق�شر �ل�شلة ، و�لكمة من ذلك دفع �ل�شقة 
، و�ل�شقة �أمر تقديري غري من�شبط تختلف باختلف �لأ�شخا�س و�لأحو�ل ، فاإن �نتفت �ل�شقة حيث كان 
�ل�شفر ل م�شقة فيه، فاإنه مع ذلك يبيح له �لفطر وق�شر �ل�شلة ؛ لأن �ل�شفر هو علة �لكم و�لكم يدور 

مع علته وجود�ً وعدماً ولي�س مع حكمته. 

�لتي  �لف�شدة  �أو   ، تكميلها  �أو  �ل�شارع حتقيقها  �لتي ق�شد  �أن �لكمة هي �ل�شلحة  فيتبني من هذ� 
ق�شد �ل�شارع در�أها �أو تقليلها .

و�لعلة هي �لو�شف �لظاهر �لن�شبط �لذي بني عليه �لكم وجود�ً وعدماً ؛ لأنه مظنة حتقق �ل�شلحة 
�لت�شريع  �أو�مر  و��شتقر�ر  �لأحكام  �شبط  �إلى  يوؤدي  بالعلل  �لكم  فربط   . �لكم  ت�شريع  من  �لق�شودة 

وو�شوحها)60(.

فاإذ� تعار�شت �ل�شلحتان وتعذر جمعهما فاإن علم رجحان �إحد�هما قدمت ، و�إن مل يعلم رجحان ، فاإن 
غلب �لت�شاوي فقد يظهر لبع�س �لعلماء رجحان �إحد�هما، فيقدمها ويظن �آخر رجحان مقابلها فيقدمه ، 
فاإن �شوبنا �لجتهدين، فقد ح�شل لكل و�حد منهما م�شلحة مل يح�شلها �لآخر ، و�إن ح�شرنا �ل�شو�ب يف 

)60( �لعلة عند �لأ�شوليني - )ج 1 / �س 4(. 
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�أحدهما، فالذي �شار �إلى �ل�شلحة �لر�جحة م�شيب للحق، و�لذي �شار �إلى �ل�شلحة �لرجوحة مطئ 
معفو عنه ، �إذ� بذل جهده يف �جتهاده ، وكذلك �إذ� تعار�شت �لف�شدة و�ل�شلحة . 
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اخلامتة:

�لمد ل �لذي بنعمته تتم �ل�شالات، وبعد،

فقد ظهر من خلل �لبحث �لنتائج �لآتية:

1- يكن �أن جنمع �لكلم يف مفهوم فقه �لو�زنات ونقول: باأنه �لعلم بالأولى و�لأوجب.

2- �أن للم�شلحة تعاريف متعددة عند �أهل �لعلم، و�لختار - عندي - من هذه �لتعاريف: “�أنها مقت�شى 
�لعقول �لقوية و�لفطر �ل�شليمة من �لر�شاد ما يحقق مق�شود �ل�شارع و�لعباد من �شلح �لعا�س و�لعاد”.

3-  �لو�شول �إلى تقدير �شليم للم�شالح و�لفا�شد و�لو�زنة بينهما وفق �ل�شو�بط �لتي ذكرنا من قبل، 
عملية تقديرية �جتهادية ن�شبية، فن�شبة غالبة من حتقق بلوغ �ل�شلحة هو �أقرب �إلى �ل�شلحة �لتي ينبغي 
جلبها ، وكذلك ن�شبة �شئيلة من حتقق بلوغ �ل�شلحة هو �أقرب �إلى در�أ �لف�شدة وبذلك يكون فقه �ل�شتئناف 
هو فقه مو�زنة بني جميع �لحتمالت �لمكنة �لف�شية �إلى حتقق جلب م�شلحة �أو �إلى دفع مف�شدة يف �لنازلة 
�أو درء�  للتحقق جلبا ل�شلحة عظيمة  �لأقرب  �إ�شد�ر حكم وموقف �جتاهها و�ختيار �لحتمال  �لق�شود 
لف�شدة عظيمة ،�إن ��شتعمال هذه �لآلية �لتقديرية لهو كفيل باأن يتلك هذ� �لفقه قوة حا�شمة بعد �لتقدير 
خ�شائ�س  على  وتاأ�شي�شا  �شابقا  �إليها  �أ�شرنا  �لتي  �ل�شو�بط  وفق  و�لفا�شد  �ل�شالح  -تقدير  و�لرتجيح 
�ل�شلحة �لذكورة �شابقا -ترجيح ومو�زنة بني م�شالح ومفا�شد بع�شها وبع�س �أو بينهما يف حال �لتعار�س 
وفق �ل�شو�بط �لوجهة للرتجيح كما ذكرنا �شابقا ثم �ل�شم يف �لرتجيح �لغالب و�لأقرب ل�شلحة ر�جحة 
ت�شتجلب �أو لف�شدة ر�جحة تدر�أ، ولذلك ل غر�بة يف �أن يعرف �بن عقيل �ل�شيا�شة �ل�شرعية )وهي �لجال 
�لأو�شع لو�زنات فقهائنا �ل�شلف( قائل: “�ل�شيا�شة كل فعل يكون معه �لنا�س �أقرب �إلى �ل�شلح و�أبعد عن 

�لف�شاد و�ن مل ي�شعه �لر�شول ول نزل به وحي”)61(.

4- �أن �أفعال �ل تعالى كلها منوطة بالكمة، مبنّية على حتقيق مقا�شد وم�شالح تعود على �خللق، 
و�أن هذه �لقا�شد وتلك �ل�شالح ترتكز على جلب خري �أو دفع �شر عن �خللق.

حتّلل  حتّكمية  تعّبدية  لي�شْت  و�أنها  �لد�رين،  يف  �لعباد  م�شالح  حتقيق  على  قائمة  �ل�شريعة  �أن   -5

)61(  علم �أ�شول �لفقه عبد �لوهاب خلف  �س-86 
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�أحكامها - يف �لملة -  �إن  و�إباحتها، بل  �أمرها ونهيها وحظرها  �إلى �شيء ور�ء  �أن تق�شد  وحتّرم دون 
معلَّلة بالكم و�ل�شالح عند عامة �أهل �لعلم، وقد دل على ذلك �لقر�آن و�ل�شنة و�لإجماع وعمل �ل�شحابة.

6- �أن �ل�شلحة قد تكون من�شو�شاً عليها يف كلم �ل�شارع، وقد ل تكون من�شو�شاً عليها ولكن يهتدي 
�إليها �لعامل بنور �ل، وبالفهم �لذي يوؤتاه يف �لكتاب و�ل�شنة في�شتنبطها، ول بد يف هذه �لالة من مر�عاة 
قو�عد �لتعليل و�شو�بطه وم�شالكه وحدوده حتى ل يكون معللً بذوقه وتخمينه وهو�ه، كما �أنه ل بد �أن يكون 
للفقيه من اليقظة والب�صرية وعمق النظر وا�طالع ال�صامل ما ميّكنه من ا�صتنباط العلة املنا�صبة واحلكمة 

�لق�شودة من �لكم.

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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تو�سيات:    

)1( �أهمية در��شة هذ� �لنوع وتبني �لامعات له من خلل �لقرر�ت �لدر��شية.

)2( عدم �خلو�س يف غمار هذ� �لو�شوع و�أمثاله �إل للمتخ�ش�شني يف �لفقه و�أ�شوله ؛ نظر�ً لدقته.

)3( توجيه �لباحثني وطلب �لدر��شات �لعليا �لتخ�ش�شني للكتابة يف هذ� �لو�شوع.

؛ �شبطاً  �لفقهية  و�لجامع  �لهيئات  قبل  �لو�شوعات من  مثل هذه  للنظر �لماعي يف  �لدعوة   )4(
للفتوى.

)5( تكثيف �لهود لعقد �لوؤمتر�ت و�لندو�ت و�للقاء�ت حول هذه �لو�شوعات .
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امل�سادر واملراجع:

1- �لقر�آن �لكرمي.

2- ا�إحكام يف اأ�صول ا�أحكام لعلي بن حممد ا�آمدي اأبو احل�صن ط: دار الكتاب العربي – بريوت 
�لطبعة �لأولى ، 1404 حتقيق : د. �شيد �لميلي.

3- �إر�شاد �لفحول �إلى حتقيق �لق من علم �لأ�شول، لل�شوكاين، طبع م�شطفى �لبابي �للبي مب�شر 
�شنة 1358هـ. 

4-  �ل�شتقامة لبن تيمية �لر�ين �لنا�شر : جامعة �لإمام ممد بن �شعود - �لدينة �لنورة �لطبعة 
�لأولى ، 1403 حتقيق : د. ممد ر�شاد �شامل .

5- �لأ�شباه و�لنظائر يف قو�عد وفروع فقه �ل�شافعية : للل �لدين عبد�لرحمن �ل�شيوطي، �لتوفى 
911هـ، �لنا�شر د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت 1399هـ. 

6- �لتوقيف على مهمات �لتعاريف/ محمد عبد �لروؤوف �لناوي، تحقيق د. محمد ر�شو�ن �لد�ية، د�ر 
الفكر املعا�صر، ط1، بيروت، 1410هـ ـ 1994م، 

7- �أنو�ر �لبوق يف �أنو�ع �لفروق –للقر�يف- عامل �لكتب بريوت .

8- �لبحر �لحيط يف �أ�شول �لفقه - للزرك�شي، وز�رة �لأوقاف و�ل�شوؤون �لإ�شلمية.

9- تاأ�صيل فقه املوازنات/ عبد اهللا الكمايل، دار ابن حزم، ط1421 ،1هـ،2000م.

10- تف�شري �ل�شعدي – لعبد �لرحمن بن نا�شر �ل�شعدى – ط/موؤ�ص�صة الر�صالة – بريوت – 1421هـ 
- 200م – حتقيق / �بن عثيمني .

11- تف�شري �لقر�آن �لعظيم - لبن كثري – ط/ دار الفكر – بريوت – 1401هـ .

12- تف�شري �لقرطبي، �ل�شمى: �لامع لأحكام �لقر�آن- للقرطبي - مطبعة د�ر �لكتب �ل�شرية.

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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 - – �لولود 544هـ  �ل�شافعى  �لر�زى  �لتميمى  �لدين ممد بن عمر  – لفخر  �لكبري  �لتف�شري   -13
�لتوفى 604هـ - ط/دار الكتب العلمية – بريوت – �لأولى – 1421هـ .

14- تلقيح �لفهام �لعلية ب�شرح �لقو�عد �لفقهية لل�شيخ وليد بن ر��شد �ل�شعيد�ن .. ر�جعه وعلق عليه 
�ل�شيخ �شلمان �لعودة.

15- �لامع �ل�شحيح �ل�شند �لخت�شر من �أمور ر�شول �ل r و�شننه و�أيامه وهو )�شحيح �لبخاري( 
– للبخاري ط/ دار ابن كثري اليمامة بريوت الثالثة  1407هـ - 1987م حتقيق / م�شطفى ديب �لبغا .

16- �لامع �ل�شحيح، هو �شنن �لرتمذي لأبى عي�شى بن �شورة، حتقيق ممد فوؤ�د عبد �لباقي. د�ر 
�لكتب �لعربية. بريوت – لبنان. 

17- اجلواب الكايف ملن �صاأل عن الدواء ال�صايف )الداء والدواء( �بن القيم ط: دار الكتب العلمية – 
بريوت.

علي  بن  �لوهاب  �لدين عبد  لتاج  مع جمع �لو�مع.  على جمع �لو�مع طبع  �لبناين  18-  حا�شية 
�ل�شبكي طباعة م�شطفى �لبابي �للبي مب�شر.

�صالمية، ط2، بيروت. 19- �صنن الن�صائي ط - دار الب�صائر ا�إ

20- �شرح �لكوكب �لنري لبن �لنجار �لحقق : ممد �لزحيلي و نزيه حماد �لنا�شر : مكتبة �لعبيكان 
�لطبعة �لثانية 1418هـ - 1997 مـ.

21- �ل�شارم �ل�شلول على �شامت �لر�شول لبن تيمية در��شة وحتقيق: ممد مي �لدين عبد �لميد 
�لنا�شر: �لر�س �لوطني �ل�شعودي، �لملكة �لعربية �ل�شعودية.

22- �شحيح م�شلم – ل�شلم بن �لجاج– ط/ دار اإحياء الرتاث بريوت – حتقيق / ممد فوؤ�د عبد 
�لباقي .

23-  �صوابط امل�صلحة يف ال�صريعة ا�إ�صالمية، ط2، 1977، موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريوت.
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24- علم �أ�شول �لفقه لل�شيخ عبد �لوهاب خلف، مكتبة �لدعوة �لإ�شلمية بالقاهرة، �لطبعة �لثامنة، 
بدون تاريخ .

25- الفتاوى الكربى �بن تيمية احلراين ط: دار املعرفة – بريوت �لطبعة �لأولى ، 1386 حتقيق : 
ح�شنني ممد ملوف.

الدين  /حمب  حتقيق  بريوت  املعرفة  دار  ط  حجر   �بن  البخاري  �صحيح  ب�صرح  الباري  فتح   -26
�خلطيب.

27- �لفروق . ل�شهاب �لدين �أحمد بن �إدري�س �لقر�يف - ن�شر د�ر �لعرفة- بريوت . 

28- فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق ، ناجي اإبراهيم ال�صويد ط: دار الكتب العلمية.

29- فقه �لو�زنات يف �ل�شريعة �لإ�شلمية للدكتور/ عبد �لجيد ممد �إ�شماعيل �ل�شو�شوة. 

30- قو�عد �لأحكام يف م�شالح �لأنام للعز بن عبد �ل�شلم  بريوت، لبنان، د�ر �ليل، �لطبعة �لثانية، 
1980م.

31- ل�صان العرب/ ابن منظور، دار �صادر، ط3، بيروت، 1414هـ ـ 1994م. 

32- متار �ل�شحاح - �لوؤلف: زين �لدين �أبو عبد �ل ممد بن �أبي بكر بن عبد �لقادر �لنفي 
�لر�زي )�لتوفى: 666هـ(- �لحقق: يو�شف �ل�شيخ ممد - �لنا�شر: �لكتبة �لع�شرية - �لد�ر �لنموذجية، 

بريوت – �شيد� - �لطبعة: �خلام�شة، 1420هـ / 1999م

33- �ل�شت�شفى من علم �لأ�شول، لأبي حامد �لغز�يل، 116ط/دار الكتب العلمية بريوت – �لطبعة 
�لأولى 1413هـ حتقيق ممد عبد �ل�شلم عبد �ل�شافى.

34- م�شند �لإمام �أحمد بن حنبل – للإمام �أحمد بن حنبل– ط/ موؤ�ص�صة قرطبة – م�شر.

35- �ل�شباح �لنري – لأحمد بن ممد بن على �لقرى �لفيومي – ط/ املكتبة العلمية – بريوت .

ضوابط فقه املوازنات بني املصالح املتعارضة
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�لد�ر  �لعلم،  �شفهاني/ تحقيق �شفو�ن عدنان د�وودي، د�ر  �لقر�آن للر�غب �لأ �ألفاظ  36- مفرد�ت 
ال�صامية، ط2، دم�شق، بيروت، 1418هـ ـ 1997م

37- مفهوم اأهل ال�صنة واجلماعة بني �صيخ ا�إ�صالم ابن تيمية واأهل ا�إفراط والتفريط جمعه واألف 
بينه عادل بن ممد بن فرحان �لبحريي �ل�شمريي ر�جعه وقدم له ف�شيلة �ل�شيخ �أبو �ل�شن م�شطفى بن 

�إ�شماعيل �ل�شليماين حفظه �ل تعالى

38- �للخ�س �لفقهي تلخي�س �شالح بن فوز�ن بن عبد�ل �آل فوز�ن.

39- منهاج �ل�شنة لبن تيمية موؤ�ش�شة قرطبة �لطبعة �لأولى ، 1406 حتقيق : د. ممد ر�شاد �شامل.

40- نهاية �ل�ّشول يف �شرح منهاج �لأ�شول ، لعبد �لّرحيم بن �ل�شن �لإ�شنوي . جمعّية ن�شر �لكتب 
�لعربّية ، �لطبعة �ل�ّشلفّية بالقاهرة .

41- الوجيز يف اأ�صول الفقه د/عبد الكرمي زيدان ط2، 1978، موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريوت.
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مفهوم فقه الموازنات
وأدلته الشرعية

اأ.د عبد الفتاح حممد احمد خ�ضر

اأ�ضتاذ ورئي�س ق�ضم التف�ضري بكلية اأ�ضول الدين جامعة الأزهر  فرع املنوفية

ع�ضو اجلمعية العلمية ال�ضعودية للقراآن وعلومه )تبيان(

رئي�س اجلمعية العلمية الأزهرية مب�ضر
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املقدمة

    احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني ، و�سفوة اهلل للعاملني ، �سيدنا حممد 
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني                     

 اأما بعد :
     فاإن ما مير به العامل الإ�سالمي اليوم من م�ستجدات حياتية ، وق�سايا ع�سرية �سيا�سية واقت�سادية 
واجتماعية واأخالقية وع�سكرية وطبية ، يبعث على مزيد من بذل اجلهد واإفراغ الو�سع ، يف اإيجاد حلول 
تت�سم باملو�سوعية ، وترتبط مبا�سرة باأ�سالة الأحكام ال�سرعية ، من حيث العمق واملق�سد ، وذلك مبا يوؤدي 
اإلى املوازنة بني امل�سالح بع�سها ببع�ض ، واملفا�سد بع�سها ببع�ض عند �سرورة ارتكاب مف�سدة ، واملوازنة 
بني امل�سالح واملفا�سد عند التعار�ض ، فما جاءت �سريعة الإ�سالم برتبها املتدرجة املعروفة )ال�سرورية 

واحلاجية والتح�سينية (  اإل من اأجل حتقيق م�سالح العباد يف الدنيا ويوم يقوم الأ�سهاد .
 ومن خالل فقه الواقع ومدى ارتباطه بال�سريعة ، ميكننا املوازنة العلمية الدقيقة التي تقوم على التو�سط 

والعتدال ، وت�سيري حركة احلياة مع كل ما يعرتيها من م�سكالت وُعَقد وم�ستجدات ونوازل .
هذا وقد ق�سمت بحثي اإلى مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة . 

املقدمة : بينت فيها اأهمية املو�سوع ، و�سبب اختياره ، وخمطط البحث .
 والتمهيد : بينت فيه مدى حاجة الأمة الإ�سالمية اإلى فقه املوازنات .

املبحث الأول: مفهوم فقه املوازنات.
املبحث الثاين: الأدلة ال�سرعية على فقه املوازنات .

اأما اخلامتة : فاأبرزت فيها اأهم نقاط البحث ثم التو�سيات.
واهلل املوفق وامل�ستعان

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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متهيد

    مما ل �سك فيه اأننا نعي�ض ع�سر امل�ستجدات الفكرية ، والق�سايا احلياتية الع�سرية ، التي ت�سببت يف 
م وحملل ، وراف�ض وموافق ؛ مما اأحدث بلبلة  تباين املواقف ، واختالف الآراء بني موؤيد ومعار�ض ، وحمرِّ

يف املجتمع على كل الأ�سعدة ، وارتباكاً يف معظم املجتمعات والدول .

اأهمية فقه املوازنات :

   من خالل ما حل على املجتمع امل�سلم من م�ستجدات النوازل ، وانق�سام النا�ض اأمامها ، بني تائه ل يلوى 
اأو روية ، وَقع ال�سواد الأعظم من النا�ض  على �سيء من فقه ، ومتجا�سر خا�ض كالذي خا�سوا دون علم 
يف تيه ومعاناة ، يف حني اأننا لو اأعطينا القو�ض باريها ، فيممنا وجوهنا �سطر فقٍه يوازن ويرجح ، وي�سدد 
ويقارب ، ومن خالل خطوطه العري�سة املبنية على مقا�سد ال�سريعة وماآلت الأمور ، امل�ستوحاة من القراآن 
وال�سنة والإجماع والعقل ، ميكن البتُّ يف ق�سايا الأمة )الدينية ـ وال�سيا�سية ـ والع�سكرية ـ والجتماعية ـ 
والقت�سادية ....( بحنكة وحكمة وب�سرية وفهم وتدبر ، كذا معطيات الواقع من خالل دقيق الو�سف ، 
ح امل�سلحة على املف�سدة ب�سفة عامة ، ثم يوازن يف جانب امل�سالح  و�سحيح املعلومات و�سادقها ، فريجِّ
اأعلى  يرجح  الت�ساوي  وعند   ، امل�سلحتني حكماً  اأعلى  ح  ، فريجِّ الأ�سلح  اإلى  لينتهي   ، بع�سها  وبني  بينها 
امل�سلحتني  اأكرث  يرجح  الت�ساوي  وعند   ، نوعاً  امل�سلحتني  اأعلى  يرجح  الت�ساوي  وعند   ، رتبةً  امل�سلحتني 
تعميماً  ، وعند الت�ساوي يرجح اأعلى امل�سلحتني قدراً ، وعند الت�ساوي يرجح اأطول امل�سلحتني نفعاً ، وعند 
الت�ساوي يرجح اآكد امل�سلحتني حتققاً ، وبهذا تكون امل�سلحة قد مرت مبوازنات غاية يف الدقة والإقناع 

؛لتثمر الأنفع لالإ�سالم وللم�سلمني مطلقا يف ق�ساياه امل�سريية .
    وعلى املقابل يقف الفقيه احلاذق املواِزن على جوهر املف�سدة ، بتدبر واأناة وحكمة وروية ؛ ليوازن بني 
املفا�سد التي ل ميكن دروؤها بالكلية ، وقد يكون م�سطراً اإلى ارتكاب بع�سها ليتجنب بذلك البع�ض الآخر 
فيبداأ  ترتكب درءاً لالأخرى  املف�سدتني  اأي  لتحديد   ، املفا�سد  املوزانة بني هذه  الفقيه  يلزم  ، وعند ذلك 
بتفادي اأكرب املف�سدتني �سرراً بارتكاب اأدناهما ؛ فيدراأ اأعلى املف�سدتني حكماً ، فاإن مل يكن فيدراأ اأعلى 
املف�سدتني رتبةً ، فاإن مل ي�ستطع فيدراأ اأعلى املف�سدتني نوعاً ، فاإن مل ي�ستطع فيدراأ اأعم املف�سدتني، فاإن 
مل ي�ستطع فيدراأ اأكرب املف�سدتني قدراً ، فاإن مل ي�ستطع فيدراأ اأطول املف�سدتني زمناً ، فاإن مل ي�ستطع فيدراأ 

اآكد املف�سدتني حتققاً .
تلتزم  ل  التي  احلكومات  مهادنة  ومدى   ، اإ�سالمية  غري  قوى  مع  التحالف  مثل  ق�سايا  فاإن  هنا  ومن     
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يجوز  وهل  ؟  الإ�سالم  اجتاهاتها خال�سة يف  لي�ست  اأو حكومة  امل�ساركة يف حكم  ت�سح  وهل   ، بالإ�سالم 
تكوين اأحزاب ملعار�سة نظام ل يطبق �سيئاً من �سرع اهلل ؟ هل ميكننا اإقامة موؤ�س�سات م�سرفية مع �سيادة 
القت�ساد الربوي ؟ هل نبيح لالقت�ساديني الذين يتحرون احلالل العمل ببنوك ربوية اأو نخلي ال�ساحة من 
كل عن�سر متدين يخاف اهلل ؟ ويف الغ�سل وال�سالة على امليت ماذا نفعل فيما اإذا اختلط موتى امل�سلمني 
مبوتى الكفار وتعذر التفريق بينهم ؟ ماذا لو اأ�سلمت امراأة يف دار الكفر وخ�سيت على نف�سها الفتنة واأرادت 
الهجرة اإلى دار الإ�سالم ول حمرم معها فهل تهاجر على هذا الو�سع اأو ل ؟ هل لنا اأن ننزع بع�ض اأع�ساء 
امليت ملعاجلة احلي ؟ وعلى م�ستوى الدعوة الإ�سالمية ي�ستطيع الداعية من خالل اإتقانه لفقه املوازنات اأن 
يعرف الوقت املنا�سب لياأمر باملعروف ؟ والوقت املنا�سب لينهى عن املنكر؟ ومتى ي�ستخدم اللِّني ؟ ومتى 
ي�ستخدم ال�سدة ؟ ومتى يتاألف النا�ض ؟ ومتى يهجر املخالف ؟ ومتى ي�سرتك يف احلياة ال�سيا�سية ؟ وما دور 
فقه املوازنات يف حتقيق وحدة الأمة ؟ ودوره يف التدرج يف تطبيق ال�سريعة ، ودوره يف املقاطعة لقت�ساديات 
املعتدين ، ودوره يف امل�ساركة يف املظاهرات والعت�سامات والإ�سرابات ، والعمليات ال�ست�سهادية ، ودوره 
يف متثيل ال�سحابة يف و�سائل الإعالم ، ودوره يف مناظرة اأهل الباطل عرب و�سائل الإعالم ، ودوره يف مدى 
ودوره يف   ، امل�سلمة  املراأة  ق�سايا  م�ستجدات  ودوره يف   ، الف�سائية  القنوات  والدعاة يف  العلماء  م�ساركة 

التجن�ض بجن�سية دولة كافرة .
ح ، اإعمال  من خالل هذه الأبعاد الفكرية والإ�سكالت الع�سرية ، ن�ستطيع اأن نديل بدلونا ، ونوازن ثم نرجِّ

لفقه املوازنات يف واقع احلياة ، وتطبيقه فيما بني النا�ض .
ولي�ض بو�سع اآحاد النا�ض الإبحار يف حميط فقه املوازنات ؛ لأنه ل ي�ستطيعه اإل من تبحر يف علوم الدين 
؛  الأولويات  وفقه  ال�سريعة  مقا�سد  مع   ، خا�سة  ب�سفة  الواقع  وفقه  الفقه  ،واأ�سول  عامه  ب�سفة  والفقه 
مثل  َرت  ُقرِّ التي  الفقهاء  قواعد  وفهم   ، والتح�سينيات  واحلاجيات  ال�سروريات  بني  التفريق  لبد من  اإذ 
: » ل �سرر ول �سرار » ، و« ارتكاب اأخف ال�سررين » ، » حتمل ال�سرر الأدين ؛ لدفع ال�سرر الأعلى » ، 
و«درء املف�سدة مقدم على جلب امل�سلحة« ، و«ال�سرورات تبيح املحظورات« ، و« تغري الفتوى بتغري الزمان 

واملكان».
 ومن نافلة القول اجلزم باأن فقه املوازنات له مفهومه واأدلته ال�سرعية ، من خالل القراآن وال�سنة والإجماع 

وهذا حديث املبحثني القادمني .
واهلل من وراء الق�سد

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املبحث الأول: مفهوم فقه املوازنات

    عندما نريد جتلية مفهوم فقه املوازنات ، فاإنه من الواجب اأن نقوم بتعريف الفقه ب�سفة عامة ، ثم ُنْتبع 
ذلك ببيان فقه املوازنات خ�سو�ساً ؛اإذ هو امل�ستهدف واملاأمول من اإعداد هذا البحث النافع ـ اإن �ساء اهلل 

تعالى ـ 

اْلِفْقُه فِ اللَُّغِة وال�ضطالح :

يِن ِل�َسَرِفِه)1( َقال َتَعاَلى: )َقاُلوا  ْيِء َواْلَفْهُم َلُه، َواْلَفِطَنُة ِفيِه، َوَغَلَب َعَلى ِعْلِم الدِّ الفقه ف اللغة :« اْلِعْلُم ِبال�سَّ

ا َتُقول( )هود91( .  َيا �ُسَعْيُب َما َنْفَقُه َكِثريًا مِمَّ
َنُه اْلَعامِلُ َعْن ِفْكٍر. )2(  َوِقيل: ُهَو ِعَباَرٌة َعْن ُكل َمْعُلوٍم َتَيقَّ

ِة » )3(. يِليَّ ِتَها التَّْف�سِ ِة، امْلُْكَت�َسُب ِمْن اأَِدلَّ ِة اْلَعَمِليَّ ْرِعيَّ ِطاَلِح ُهَو: اْلِعْلُم ِبالأَْحَكاِم ال�سَّ َوِف اِل�ضْ

وفقه املوازنات له منهجه ، الذي با�ستقرائه نقف على تعريفه ، يقول الدكتور عبد املجيد حممد اإ�سماعيل 
يف معر�ض حديثه عن مفهوم فقه املوازنات : » 

منهج فقه املوازنات : هو جمموعة الأ�س�ض 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�سدتني 
اأعظم خطراً فيقدم دروؤها ، كما يعرف به الغلبة لأي من امل�سلحة اأو املف�سدة -عند تعار�سهما- ؛ليحكم 

بناء على تلك الغلبة ب�سالح ذلك الأمر اأو ف�ساده ، وبهذا فاإن منهج فقه املوازنات هو :
 جمموعة املعايري والأ�س�ض ، التي يرجح بها بني ما تنازع من امل�سالح اأو املفا�سد، ويعرف به اأي املتعار�سني 

ينبغي فعله ، واأيهما ينبغي تركه .
ياأتي  املوازنات  فقه  اأن  وذلك  ؛  الأولويات  فقه  من  اأخ�ض  حددناه-  الذي  -باملفهوم  املوازنات  وفقه       
للرتجيح بني املتعار�سات ، التي ل ميكن فيها فعل اأكرب امل�سلحتني اإل برتك ال�سغرى ، اأو التي ل ميكن 
فيها درء اأعظم املف�سدتني اإل بفعل الأخرى ، اأو التي ل ميكن فيها جتنب املفا�سد اإل برتك امل�سالح ، اأو 
التي ل ميكن فيها حتقيق امل�سالح اإل بتحمل املفا�سد ، ففقه املوازنات ياأتي للرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد 

املتعار�سة ؛ ليتبني بذلك اأي املتعار�سني يعمل به ؟ واأيهما يرتك ؟  .

)1( القامو�ض املحيط )فقه( .
)2(ل�سان العرب ، وامل�سباح املنري ، والبحر املحيط )فقه( .

)3( البحر املحيط للزرك�سي : 21/1. وانظر املو�سوعة الفقهية الكويتية:13/1 .
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     اأما فقه الأولويات فهو ياأتي للرتتيب بني امل�سالح ؛ ليبني ما الذي ينبغي اأن يكون اأولً ، وما الذي ينبغي 
اأن يكون ثانياً وثالثاً ورابعاً ، وكذلك يعمل على الرتتيب بني املفا�سد فيبني ما الذي ينبغي تركه اأولً ؟ ، وما 

الذي ينبغي تركه ثانياً وثالثاً ورابعاً ؟ .
  فيعرف بفقه الأولويات ما حقه التقدمي ، وما حقه التاأخري ، ويو�سع كل �سيء يف مو�سعه .

 وهذا الرتتيب الذي يقوم به فقه الأولويات ، قد يكون مبنياً على فقه املوازنات عندما يكون هناك تعار�ض 
،  وقد ل يكون مبنياً على فقه املوازنات ، وذلك عندما ل يكون هناك تعار�ض ، واإمنا ح�سن ترتيب لالأ�سياء 
، ورغم ما بني الفقهني من اختالف ، فاإن فقه الأولويات يكون يف الغالب مرتبطاً بفقه املوازنات ، ويتداخل 
الفقهان ويتالزمان يف كثري من املجالت، واأي�ساً فاإن ما ينتهي اإليه فقه املوازنات يدخل يف الغالب يف فقه 

الأولويات” )4( .
وبذا يكون الوقوف على مفهوم فقه املوازنات .

)4( منهج فقه املوازنات د. عبد املجيد حممد اإ�سماعيل �ض: 3 وانظر : اأولويات احلركة الإ�سالمية د. القر�ساوي �ض60 .

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املبحث الثاين: الأدلة ال�ضرعية على فقه املوازنات

     تظاهرت الأدلة النقلية من القراآن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة ، كذا العقلية  على م�سروعية فقه 
املوازنات ، وذلك با�ستقراء املوازنة بني امل�سالح وامل�سالح ، كذا املوازنة بني املفا�سد وارتكاب اأخفها ودفع 

اأعظمها ، وغري ذلك من اأنواع املوازنات .
ويف تناويل لالآيات �ساأبداأ بتف�سريها جممالً ، ثم اأَُثني  مبحل ال�ساهد ، واهلل من وراء الق�سد .

اأوًل : الأدلة القراآنية على م�ضروعية فقه املوازنات: 

وردت اآيات كثرية تدلل علي م�سروعية فقه املوازنات والعمل مبقت�ساه، من ذلك :
ُخُذ  ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َساِكنَي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر َفاأََرْدُت اأَْن اأَِعيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َياأْ ا ال�سَّ 1  - قوله تعالى: )اأَمَّ
ِمَننْيِ َفَخ�ِسيَنا اأَْن ُيْرِهَقُهَما ُطْغَيانًا َوُكْفرًا )80( َفاأََرْدَنا اأَْن  ا اْلُغاَلُم َفَكاَن اأََبَواُه ُموؤْ مَّ بًا )79(  َواأَ ُكلَّ �َسِفيَنٍة َغ�سْ
َتُه  َداُر َفَكاَن ِلُغاَلَمنْيِ َيِتيَمنْيِ يِف امْلَِديَنِة َوَكاَن حَتْ ا اجْلِ ُيْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخرْيًا ِمْنُه َزَكاةً َواأَْقَرَب ُرْحمًا )81( َواأَمَّ
َك َوَما َفَعْلُتُه  ُهَما َوَي�ْسَتْخِرَجا َكْنَزُهَما َرْحَمةً ِمْن َربِّ َراَد َربَُّك اأَْن َيْبُلَغا اأَ�ُسدَّ احِلًا َفاأَ َكْنٌز َلُهَما َوَكاَن اأَُبوُهَما �سَ

رْبًا )82( ( الكهف . ِويُل َما مَلْ َت�ْسِطْع َعَلْيِه �سَ َعْن اأَْمِري َذِلَك َتاأْ
واملعني : » اأما ال�سفينة التي خرقتها فاإنها كانت لأنا�ض حمتاجني -ل ميلكون ما يكفيهم وي�سد حاجتهم- 
ياأخذ كل  اأمامهم ملكًا  ؛ لأن  اأعيبها بذلك اخلرق  اأن  ، فاأردت  يعملون يف البحر عليها �سعيًا وراء الرزق 

�سفينة �ساحلة غ�سبًا من اأ�سحابها . 
واأما الغالم الذي قتلته فكان يف علم اهلل كافرًا ، وكان اأبوه واأمه موؤِمَننْي ، فخ�سينا لو بقي الغالم حيًا حَلمل 
والديه على الكفر والطغيان ؛ لأجل حمبتهما اإياه ، اأو للحاجة اإليه ، فاأردنا اأن ُيْبِدل اهلل اأبويه مبن هو خري 

منه �سالحًا ودينًا وبرًا بهما. 
لُت َمْيَله حتى ا�ستوى فاإنه كان لغالمني يتيمني يف القرية التي فيها اجلدار ، وكان  واأما احلائط الذي عدَّ
 ، ويبلغا قوتهما  يكرَبا  اأن  فاأراد ربك   ، اأبوهما رجال �ساحلًا  وكان   ، والف�سة  الذهب  لهما من  حتته كنز 
وي�ستخرجا كنزهما رحمة من ربك بهما ، وما فعلُت يا مو�سى جميع الذي راأيَتني فعلُته عن اأمري ومن تلقاء 
ْنُت لك اأ�سبابه هو عاقبة الأمور التي مل ت�ستطع �سربًا على  نف�سي ، واإمنا فعلته عن اأمر اهلل ، ذلك الذي َبيَّ

ترك ال�سوؤال عنها ، والإنكار عليَّ فيها ». )5(
وكما نلحظ اأن الإجابة من اخل�سر عليه ال�سالم على اإنكار نبي اهلل مو�سى لـ : 

)5( التف�سري املي�سر :�ض 302.
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ِفيَنِة َخَرَقَها َقاَل اأََخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق اأَْهَلَها َلَقْد ِجْئَت  )1(  خرق ال�سفينة عمداً ) َفاْنَطَلَقا َحتَّى اإَِذا َرِكَبا يِف ال�سَّ
�َسْيئًا اإِْمرًا  )الكهف 71( .

ةً ِبَغرْيِ َنْف�ٍض َلَقْد ِجْئَت �َسْيئًا ُنْكرًا   )2( قْتل الغالم  )َفاْنَطَلَقا َحتَّى اإَِذا َلِقَيا ُغاَلمًا َفَقَتَلُه َقاَل اأََقَتْلَت َنْف�سًا َزِكيَّ
)الكهف 74( .

َقْرَيٍة  اأَْهَل  َتَيا  اأَ اإَِذا  َحتَّى  )َفاْنَطَلَقا  ينق�ض  اأن  يريد  الذي  اجلدار،  اإقامة  على  الأجرة  اأخذ  وعدم   )3(
َخْذَت َعَلْيِه  ُفوُهَما َفَوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا ُيِريُد اأَْن َيْنَق�ضَّ َفاأََقاَمُه َقاَل َلْو �ِسْئَت َلتَّ يِّ ْن ُي�سَ ا�ْسَتْطَعَما اأَْهَلَها َفاأََبْوا اأَ

اأَْجرًا  )الكهف 77( .
كانت اإجابات من�سبة يف عني املوازنة بني الف�ساد والأف�سد ، بني ارتكاب اأخف ال�سررين ؛ حيث اإن ارتكاب 
الف�ساد املتمثل يف خرق ال�سفينة ، يعني اإبقاء ال�سفينة لأ�سحابها مع عدم الت�سبب يف اإغراقها ، بدل من 
اأن يحرموا منها بالكلية وهذا هو الأف�سد ؛ اإذ حفظ البع�ض اأولى من ت�سييع الكل ، وكذا قتل الغالم الذي 
ميثل املوازنة بني مف�سدة هذا القتل، وم�سلحة ا�ستبدال اهلل لوالديه من هو خري منه زكاة واأقرب رحماً 
، وكذا اإقامة اجلدار مع عدم الأجر على العمل ، وهذه مف�سدة �سغري ، توازن مع مف�سدة كربى ، وهي 
�سياع اليتيمني با�ستالب مالهما لو اأن هذا املال  الكنز  بان وظهر ، اإثر انق�سا�ض هذا اجلدار ؛  لذا مت درء 

مف�سدة كربى بارتكاب مف�سدة �سغرى .
يقول القا�سمي:« يجوز اإتالف بع�ض مال الغري، اأو تعييبه ؛ لوقاية باقيه ، كمال املودع واليتيم . واإذا تعار�ض 

مف�سدتان ارتكب الأخف » )6( .

ـــ ومن اأدلة م�ضروعيته : اأي�ضًا : 

ُ �َسِميعًا َعِليمًا ( )الن�ساء  وِء ِمَن اْلَقْوِل اإِلَّ َمْن ُظِلَم َوَكاَن اهللَّ ْهَر ِبال�سُّ ُ اجْلَ 2 - قوله تعالى : ) َل ُيِحبُّ اهللَّ
. )148

واملعنى : » ل ُيِحبُّ اهلل اأن َيجهر اأحٌد بقول ال�سوء ، لكن ُيباح للمظلوم اأن َيْذُكر ظامله مبا فيه من ال�سوء ; 
ليبنيِّ َمْظلمته ، فها هنا تعار�ست مف�سدتان : مف�سدة اجلهر بال�سكوى من الظلم بقول ال�سوء ، ومف�سدة 
ال�سكوت على الظلم ، وهو مدعاة ف�سّوه والتمادي فيه ، وذاك مما يوؤدى اإلى هالك الأمم وخراب الُعمران 
، وكانت ثانيتهما اأخفَّ ال�سررين فاأجيزت لل�سرورة التي تقّدر بقدرها واإذا فال يجوز للمظلوم اأن يتمادى 

فى اجلهر بال�سوء مبا ل دخل له يف دفع الظلم« )7(  .

)6( حما�سن التاأويل للقا�سمي: 53/7 .
)7( تف�سري املراغي : 5/6.
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دٌّ َعْن  َراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�سَ ْهِر احْلَ 3 - ومن الأدلة اأي�ساً ـــ قوله تعالى: )َي�ْساأَُلوَنَك َعِن ال�سَّ
َيَزاُلوَن  َوَل  اْلَقْتِل  ِمَن  اأَْكرَبُ  َواْلِفْتَنُة   ِ ِعْنَد اهللَّ اأَْكرَبُ  ِمْنُه  اأَْهِلِه  َواإِْخَراُج  َراِم  احْلَ َوامْلَ�ْسِجِد  ِبِه  َوُكْفٌر   ِ �َسِبيِل اهللَّ

وُكْم َعْن ِديِنُكْم اإِِن ا�ْسَتَطاُعوا ( )البقرة 217( . ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ
: القتال  واملعنى:« ي�ساألك امل�سركون -اأيها الر�سول- عن ال�سهر احلرام : هل يحل فيه القتال ؟ قل لهم 
الإ�سالم  النا�ض من دخول  وَمْنعكم   ، فيه  الدماء  و�سفك  ا�ستحالله   ، ال�سهر احلرام عظيم عند اهلل  يف 
بالتعذيب والتخويف ، وجحودكم باهلل وبر�سوله وبدينه ، وَمْنع امل�سلمني من دخول امل�سجد احلرام ، واإخراج 
النبي واملهاجرين منه وهم اأهله واأولياوؤه ، ذلك اأكرب ذنباً ، واأعظم جرماً عند اهلل من القتال يف ال�سهر 

احلرام . وال�سرك الذي اأنتم فيه اأكرب واأ�سد من القتل يف ال�سهر احلرام .
»وي�ستدل بهذه الآية على القاعدة امل�سهورة ، وهي: اأنه يرتكب اأخف املف�سدتني ، لدفع اأعالهما .« )8(

4- ومن الأدلة القراآنية على م�سروعية فقه املوازنات : قوله تعالى - على ل�سان مو�سي - عليه ال�سالم - : 
ْمِري )93( َقاَل َيا اْبَن اأمَّ َل َتاأُْخْذ  ْيَت اأَ ِبَعِن اأََفَع�سَ لُّوا )92( اأَلَّ َتتَّ ْيَتُهْم �سَ ) َقاَل َيا َهاُروُن َما َمَنَعَك اإِْذ َراأَ
ْقَت َبنْيَ َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َومَلْ َتْرُقْب َقْويِل )94( )طه(   »اْنَتَقَل ُمو�َسى  ِبِلْحَيِتي َوَل ِبَراأْ�ِسي اإِينِّ َخ�ِسيُت اأَْن َتُقوَل َفرَّ
َطاِب  ِة ِباخْلِ ُه ِبِخَطاٍب ُيَنا�ِسُب َحاَلُه َبْعَد اأَْن َخاَطَب ُعُموَم اْلأُمَّ اَوَرِة اأَِخيِه ، فَخ�سَّ اَوَرِة َقْوِمِه اإَِلى حُمَ ِمْن حُمَ
َنِم ، وعدم اللحاق باأخيه مو�سي وقتئذ  ْهِديِد َعَلى َبَقاِئِه َبنْيَ َعَبَدِة ال�سَّ ْوِبيِخ َوالتَّ ي ، َوَهَذا ِخَطاُب التَّ امْلَا�سِ
َتُظنَّ  اأَْن   : اأَْي  ْقَت«  َفرَّ َتُقوَل  اأَْن  اْلَقْوم بقوله : » اإينِّ َخ�ِسيُت  َبنْيَ  َبَقاِئِه  َواْعَتَذَر َهاُروُن َعْن  فعلوا ما فعلوا ، 
ُه  َبُه ؛ ِلأَنَّ اَلَة ، اإَِذا اأَْظَهَر َهاُروُن َغ�سَ َها َواِقَعٌة َل حَمَ ِميلًا ِلَتِبَعِة اْلُفْرَقِة الَِّتي َظنَّ اأَنَّ َذِلَك ِبي ، َفَتُقوَلَه َلْومًا َوحَتْ
َيا�َسِة  ْمُهوُر َفَيَقُع اْن�ِسَقاٌق ، َوَراأَى يِف �ُسُلوِك َهِذِه ال�سِّ اِبِتنَي َعَلى اْلإِمَياِن ، َوُيَخاِلُفُهُم اجْلُ َي�ْسَتْتِبُعُه َطاِئَفٌة ِمَن الثَّ
َلْيِه ُهَنا  ْعَراِف 142 . َوُهَو الَِّذي اأَ�َساَر اإِ ِبْع �َسِبيَل امْلُْف�ِسِديَن« يِف �ُسوَرِة اْلأَ ِلْح َول َتتَّ ِقيقًا ِلَقْوِل ُمو�َسى َلُه : »َواأَ�سْ حَتْ

ِه . َرُه َهاُروُن يِف َظنِّ ِبَقْوِلِه :«مَلْ َتْرُقْب َقْويِل«  َفُهَو ِمْن ُجْمَلِة ِحَكاَيِة َقْوِل ُمو�َسى الَِّذي َقدَّ
َلَحُة ِحْفِظ  َلَحُة ِحْفِظ اْلَعِقيَدِة ، َوَم�سْ َلَحَتاِن ، َم�سْ ْت ِعْنَدُه َم�سْ ِة ، اإِْذ َتَعاَر�سَ مَّ َوَهَذا اْجِتَهاٌد ِمْنُه يِف �ِسَيا�َسِة اْلأُ
َحَها  ا َرجَّ َ اِنَيَة ، َواإِمنَّ َح الثَّ ِة َفَرجَّ ِة َبنْيَ اْلأُمَّ ِماَعِة ِمَن اْلَهَرِج ، َويِف اأَْثَناِئَها ِحْفُظ اْلأَْنُف�ِض َواْلأَْمَواِل َواْلأُُخوَّ اجْلَ
َلَحَة ِحْفِظ اْلَعِقيَدِة ُي�ْسَتْدَرُك َفَواُتَها اْلَوْقِتيُّ ِبُرُجوِع ُمو�َسى َواإِْبَطاِلِه ِعَباَدَة اْلِعْجِل  نَّ َم�سْ ُه َراآَها اأَْدَوَم ؛ َفاإِ ِلأَنَّ
ْمَواِل َواْجِتَماِع اْلَكِلَمِة  َلَحِة ِحْفِظ اْلأَْنُف�ِض َواْلأَ ْوا ُعُكوَفَهْم َعَلى اْلِعْجِل ِبُرُجوِع ُمو�َسى ، ِبِخاَلِف َم�سْ ؛َحْيُث َغيَّ
َتْرُقْب  َومَلْ  اإِ�ْسراِئيَل  َبِني  َبنْيَ  ْقَت  َتُقوَل َفرَّ ْن  اأَ َقْوله ) اإينِّ َخ�ِسيُت  َن َهَذا  مَّ َوَت�سَ َتَداُرُكَها ،  اْنَثَلَمْت َع�ُسَر  اإَِذا 
َعِة  وِل امْلَُتَفرِّ ِريَعِة اأََهمُّ ِمْن ِحْفِظ اْلأُ�سُ يِل ِلل�سَّ ِل اْلأَ�سِ َقْويِل (، َوَكاَن اْجِتَهاُدُه َذِلَك َمْرُجوحًا ؛ ِلأَنَّ ِحْفَظ اْلأَ�سْ
اَلُح اِلْجِتَماِع؛ َوِلَذِلَك مَلْ َيُكْن ُمو�َسى َخاِفيًا  ِتي ِبَها �سَ اِلِح الَّ اَلِح اِلْعِتَقاِد ِهَي اأُمُّ امْلَ�سَ َلَحَة �سَ َعَلْيِه؛ ِلأَنَّ َم�سْ

)8( تف�سري الكرمي الرحمن لل�سعدي:89/1.



1886

ي اإَِليه َذِلَك ِمَن  ا ُيْف�سِ ِخيِه َمَع ِعْلِمِه مِبَ اَلَلُهْم ، َواأَْن َيْلَتِحَق ِباأَ َكُهْم َو�سَ َعَلْيِه اأَنَّ َهاُروَن َكاَن ِمْن َواِجِبِه اأَْن َيرْتُ
ِريَعِة َيْبَقى ُنُفوُذَها  وِلَها َوَعَدِم التَّ�َساُهِل ِفيَها ، َوِبُحْرَمِة ال�سَّ ِريَعِة ِبِحْفِظ اأُ�سُ اِلْخِتاَلِف َبْيَنُهْم ، َفاإِنَّ ُحْرَمَة ال�سَّ

ِة َواْلَعَمُل ِبَها » )9( . يِف اْلأُمَّ
ا�ِض َواإِْثُمُهَما اأَْكرَبُ ِمْن  ْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ ْمِر َوامْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما اإِ 5  ومن الأدلة اأي�ساً :) َي�ْساأَُلوَنَك َعِن اخْلَ

ُروَن )219( )البقرة( . ُ َلُكُم اْلآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ ُ اهللَّ ُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيَبنيِّ َنْفِعِهَما َوَي�ْساأَ
    الآية خطاب للنبي -  �سلى اهلل عليه و�سلم - تبني اأن امل�سلمني ي�ساألونك عن حكم تعاطي اخلمر �سربًا 
الدين  اأ�سرار ومفا�سد كثرية يف  : يف ذلك  ، فاأجبهم بقولك  القمار  وي�ساألونك عن حكم   ، وبيعًا و�سراءً 
والدنيا ، والعقول والأموال ، وفيهما منافع للنا�ض من جهة ك�سب الأموال وغريها ، واإثمهما اأكرب من نفعهما 
ان عن ذكر اهلل وعن ال�سالة ، ويوقعان العداوة والبغ�ساء بني النا�ض ، ويتلفان املال ، وكان هذا  ; اإذ ي�سدَّ

متهيدًا لتحرميهما .
اإذا تعار�ست م�سلحة ومف�سدة وا�ستويا ل ينبغي الفعل ؛ لأن  اأنها  “ ويوؤخذ من الآية  “قال ابن عرفة :   

ال�سحابة ملا نزلت الآية مل ينتهوا كلهم عن �سرب اخلمر” )10( .
ُبوا ُهْم َيْغِفُروَن )37(  ِذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اْلإِْثِم َواْلَفَواِح�َض َواإَِذا َما َغ�سِ 6 ومن الأدلة : قوله تعالى: )َوالَّ
ِذيَن اإَِذا  ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن )38( َوالَّ اَلَة َواأَْمُرُهْم �ُسوَرى َبْيَنُهْم َومِمَّ ِهْم َواأََقاُموا ال�سَّ ِذيَن ا�ْسَتَجاُبوا ِلَربِّ َوالَّ

ُروَن )39( ( )ال�سورى( .  اَبُهُم اْلَبْغُي ُهْم َيْنَت�سِ اأَ�سَ
واملعني : الذين يجتنبون الكبائر، وما َفُح�ض من املعا�سي ، واإذا ما غ�سبوا على َمن اأ�ساء اإليهم هم يغفرون 

الإ�ساءة ؛ طلبًا لثواب اهلل تعالى .
 والذين ا�ستجابوا لربهم حني دعاهم اإلى طاعته ، واأقاموا ال�سالة املفرو�سة ، واإذا اأرادوا اأمرًا ت�ساوروا 
فيه ، ومما اأعطيناهم من الأموال يت�سدقون ويزكون وينفقون . والذين اإذا اأ�سابهم الظلم هم ينت�سرون 

ممن بغى عليهم،  ِمن غري اأن يعتدوا ، واإن �سربوا ففي عاقبة �سربهم خري كثري.
» وملا كان يف العقوبة م�سلحة ومف�سدة ، فندب �سبحانه اإلى املغفرة تقدمياً لدرء املف�سدة ؛ لأن الإن�سان 
لعدم علمه بالقلوب ، ل ي�سح له بوجه اأن يعاقب مبجرد الغ�سب ؛ لأنه قد يخطئ فيعاقب من اأغ�سبه ، وهو 
�سريف الذات كرمي الطبع َعِلىُّ الهمة اأبيُّ النف�ض ، ما وقع منه الذنب الذي اأغ�سب اإل خطاأ معفواً عنه ، اأو 
ُكذب عليه فيه فريبي يف نف�سه وخذة تف�سد ذات البني فُيَجرُّ اإلى خراب كبري ، وكانت اإدامة الغفر جالبة 
للف�ساد جمرئةً على العناد ، وكان البغي - وهو التمادي يف ال�سوء حمققاً لق�سد الذنب - جموزاً لالإقدام 

)9( التحرير والتنوير : 292/16 .

)10( تف�سري ابن عرفه :627/2  .
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على النتقام ، وكان النت�سار من الفجار رمبا اأحوج - مع قوة اجلنان - اإلى اإنفاق املال«)11( .
ُ َواأُوَلِئَك  ِذيَن َهَداُهُم اهللَّ ِبُعوَن اأَْح�َسَنُه اأُوَلِئَك الَّ ِذيَن َي�ْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ 7 - ومن الأدلة : قوله تعالى:) )الَّ

ْلَباِب ( )الزمر 18( . ُهْم اأُوُلو اْلأَ
هم وحزِمهم ، اأنهم عرفوا احل�سن من غريه ، واآثروا ما ينبغي اإيثاره ، على ما  اأي : العقول الزاكية ، ومن ُلبِّ
�سواه ، وهذا عالمة العقل ، بل ل عالمة للعقل �سوى ذلك ، فاإن الذي ل مييز بني الأقوال ، ح�سنها ، وقبيحها 
، لي�ض من اأهل العقول ال�سحيحة ، اأو الذي مييز ، لكن غلبت �سهوته عقله ، فبقي عقله تابعاً ل�سهوته فلم 

يوؤثر الأح�سن ، كان ناق�ض العقل . )12(
ُ ُيِريُد  ْنَيا َواهللَّ 8 وقوله تعالى: ) َما َكاَن ِلَنِبيٍّ اأَْن َيُكوَن َلُه اأَ�ْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن يِف اْلأَْر�ِض ُتِريُدوَن َعَر�َض الدُّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم ( )الأنفال 67( . اْلآِخَرَة َواهللَّ
هذه الآية تدل على اأنه يف معركة بدر تعار�ست م�سلحتان : الفدية والقتل ، واأن هاتني امل�سلحتني متفاوتتان 
امل�سركني وك�سٍر  لدابر �سناديد  ملا فيه من قطٍع  الأ�سرى  الق�ساء على  نفعاً هو  اأعظمهما  واأن   ، النفع  يف 
ل�سوكتهم ؛ ولذلك كان يجب تقدمي قتل الأ�سرى على افتدائهم ، فالق�ساء على الأ�سرى م�سلحة معنوية ، 
واأخذ الفدية م�سلحة مادية ، وقد بني القراآن الكرمي اأن امل�سلحة املعنوية كانت هي الأولى بالتقدمي والعمل 

؛ لأنها الأن�سب يف تلك املرحلة ، بل اإن القراآن الكرمي عاتب على اختيار امل�سلحة املادية )13( .
ا  نَّ َ َعْدوًا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيَّ ِ َفَي�ُسبُّوا اهللَّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ  9  - ومن الأدلة : قوله تعالى: َوَل َت�ُسبُّوا الَّ

ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن ( )الأنعام 108(. ُئُهْم مِبَ ِهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ اإَِلى َربِّ ِلُكلِّ اأُمَّ
    يف هذه الآية حرم اهلل �سب اآلهة امل�سركني ؛ لأن ما ي�ستمل عليه ال�سب من مف�سدة اأعظم بكثري من ما 
�سيحققه من م�سلحة ، فاإذا كان يف ال�سب م�سلحة - وهي اإهانة اآلهة امل�سركني - فاإن فيه مف�سدة اأكرب ، 
وهي دفع امل�سركني اإلى �سب اهلل تعالى ، فنهى اهلل عن �سب اآلهة امل�سركني مع اأن فيه م�سلحة ؛ وذلك دفعا 
ملف�سدة اأكرب ؛ وهذا يدل على اأنه اإذا تعار�ست م�سلحة ومف�سدة ، وكانت املف�سدة اأعظم من امل�سلحة ، 

فُترْتك امل�سلحة من اأجل درء املف�سدة )14( .
الأدلة من ال�سنة على م�سروعية فقه املوازنات :

الأدلة من ال�سنة على م�سروعية فقه املوازنات كثرية منها :

)11( نظم الدرر : 333/17 .  
)12( تي�سري الكرمي الرحمن:721 .

)13( منهج فقه املوازنات : 4 .
)14( منهج فقه املوازنات :  4 .
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الدليل الأول :  
- ـ�سلى اهلل عليه و�سلم - َعْن اجَلْدِر اأَِمَن الَبْيِت ُهَو ؟  ِبيَّ ُ َعْنَها ، َقاَلْت : �َساأَْلُت النَّ َي اهللَّ      َعْن َعاِئ�َسَة َر�سِ
َفَقُة  َرْت ِبِهُم النَّ َقاَل: » َنَعْم « ُقْلُت: َفَما َلُهْم مَلْ ُيْدِخُلوُه يِف الَبْيِت ؟ َقاَل �سلى اهلل عليه و�سلم : » اإِنَّ َقْوَمِك َق�سَّ
َنُعوا  ُن َباِبِه ُمْرَتِفعًا ؟ َقاَل �سلى اهلل عليه و�سلم : » َفَعَل َذِلَك َقْوُمِك ، ِلُيْدِخُلوا َمْن �َساُءوا َومَيْ « ُقْلُت: َفَما �َساأْ
ِة ، َفاأََخاُف اأَْن ُتْنِكَر ُقُلوُبُهْم ، اأَْن اأُْدِخَل اجَلْدَر يِف الَبْيِت  اِهِليَّ َمْن �َساُءوا ، َوَلْوَل اأَنَّ َقْوَمِك َحِديٌث َعْهُدُهْم ِباجْلَ

ْر�ِض « )15( . َق َباَبُه ِبالأَ ، َواأَْن اأُْل�سِ
      واحلديث يحمل م�سروعية فقه املوازنة بني امل�سالح التي ميثلها يف احلديث )البناء ( واملفا�سد التي 
ـ �سلى اهلل عليه  ا َفَخ�ِسَيـ  ُم اأَْمَر اْلَكْعَبِة ِجدًّ ميثلها ) الهدم ( يقول احلافظ ابن حجر : » اإن ُقَرْي�سًا َكاَنْت ُتَعظِّ
َ ِبَناَءَها ِلَيْنَفِرَد ِباْلَفْخِر َعَلْيِهْم يِف َذِلَك ، َوُي�ْسَتَفاُد  ُه َغريَّ �ْساَلِم ، اأَنَّ ْجِل ُقْرِب َعْهِدِهْم ِباْلإِ و�سلم اأَْن َيُظنُّوا ِلأَ
َلَحِة ِلأَْمِن اْلُوُقوِع يِف امْلَْف�َسَدِة َوِمْنُه َتْرُك  اإِْنَكاِر امْلُْنَكِر ؛ َخ�ْسَيَة اْلُوُقوِع يِف اأَْنَكَر ِمْنُه ، َواأَنَّ اْلإَِماَم  ِمْنُه َتْرُك امْلَ�سْ

ولًا َما مَلْ يكن حمرماً “ )16( . اَلُحُهْم ، َوَلْو َكاَن َمْف�سُ ا ِفيِه اإِ�سْ َتُه مِبَ َي�ُسو�ُض َرِعيَّ
ِديِث َدِليٌل ِلَقَواِعَد ِمَن اْلأَْحَكاِم      لذا حمل احلديث قواعد لأحكام ، ن�ض عليها النووي بقوله : » يِف َهَذا احْلَ
َلَحِة َوَتْرِك امْلَْف�َسَدِة  ْمُع َبنْيَ ِفْعِل امْلَ�سْ َر اجْلَ َلَحٌة َوَمْف�َسَدٌة َوَتَعذَّ ْت َم�سْ ْو َتَعاَر�سَ اِلُح اأَ ِت امْلَ�سَ ِمْنَها اإَِذا َتَعاَر�سَ
َها اإَِلى َما َكاَنْت َعَلْيِه ِمْن َقَواِعِد  ِبيَّ �سلى اهلل عليه و�سلم اأَْخرَبَ اأَنَّ َنْق�َض اْلَكْعَبِة َوَردَّ ُبِدَئ ِباْلأََهمِّ ؛ ِلأَنَّ النَّ
ْعَظُم ِمْنُه َوِهَي : َخْوُف ِفْتَنِة َبْع�ِض َمْن اأَ�ْسَلَم  ُه َمْف�َسَدٌة اأَ َلَحٌة ، َوَلِكْن ُتَعاِر�سُ اإِْبَراِهيَم �سلى اهلل عليه و�سلم َم�سْ
َكَها ــ  �سلى اهلل عليه و�سلم   ْوَن َتْغِيرَيَها َعِظيمًا َفرَتَ ِل اْلَكْعَبِة َفرَيَ َقِريبًا ، َوَذِلَك مِلَا َكاُنوا َيْعَتِقُدوَنُه ِمْن َف�سْ
َرٍر َعَلْيِهْم يِف ِديٍن اأَْو ُدْنَيا ، اإِلَّ  ِتِه ، َواْجِتَناُبُه َما َيَخاُف ِمْنُه َتَولُُّد �سَ اِلِح َرِعيَّ ــ َوِمْنَها ِفْكُر َويِلِّ اْلأَْمِر يِف َم�سَ
ِة ، َوُح�ْسُن ِحَياَطِتِهْم  ِعيَّ ُدوِد ، َوَنْحِو َذِلَك ، َوِمْنَها َتاأَلُُّف ُقُلوِب الرَّ َكاِة ، َواإَِقاَمِة احْلُ َة َكاأَْخِذ الزَّ ْرِعيَّ اْلأُُموَر ال�سَّ

�ُض مِلَا َيَخاُف َتْنِفرَيُهْم ِب�َسَبِبِه ، َما مَلْ َيُكْن ِفيِه َتْرُك اأَْمٍر �َسْرِعيٍّ  “ )17( . ، َواأَْن َل َيْنِفُروا ، َوَل َيَتَعرَّ

   الدليل الثاين من ال�سنة : 
ِبيُّ ــ �سلى اهلل عليه  ا�ُض ، َفَقاَل َلُهُم النَّ    » اإنَّ اأََبا ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَم اأَْعَراِبيٌّ َفَباَل يِف امَل�ْسِجِد ، َفَتَناَوَلُه النَّ
ِريَن ، َومَلْ ُتْبَعُثوا  ا ُبِعْثُتْم ُمَي�سِّ َ و�سلم ــ : » َدُعوُه َوَهِريُقوا َعَلى َبْوِلِه �َسْجلًا ِمْن َماٍء ، اأَْو َذُنوبًا ِمْن َماٍء ، َفاإِمنَّ

)15( البخاري: كتاب : احلج باب : ف�سل مكة وبنيانها رقم : 1584. 146/2 ، وم�سلم كتاب : احلج   باب : جدر الكعبة 
وبابها ، رقم : 405 ، 2/ 473 .

)16( فتح الباري: 225/1 .
)17( النووي على م�سلم: 9/ 89 .

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ِريَن” )18( .  ُمَع�سِّ
ففي اأمره �سلى اهلل عليه و�سلم لل�سحابة اأن يرتكوا الأعرابي دفع لأعظم املفا�سد ، واملوازنة بينها ؛ لأن 
اً، اأو  يَّ حِّ قطعه للبول �سرر من جهات متعددة ، اأعالها اأنه قد ينفر من الإ�سالم ، اأو ي�سره احتبا�ض البول �سِ
ين�سر النجا�سة يف امل�سجد كله اأو بع�سه ، اأو ي�سيب بدنه اأو ثوبه ، وهذه اأ�سرار عظيمة ، وتنجي�ض امل�سجد 

�سرر  اأي�ساً ، اإل اأنه لي�ض كالأ�سرار املتحققة اأو املحتملة يف ال�سرر ال�سابق .
َباَدُروا  َوِلَهَذا  َحاَبِة  ال�سَّ ُنُفو�ِض  يِف  رًا  ُمَقرَّ َكاَن  َجا�َسِة  النَّ ِمَن  اَز  اِلْحرِتَ اأَنَّ  اْلَفَواِئِد  ِمَن  ِديِث  احْلَ َهَذا  َويِف   «
ــ ِمْن َطَلِب اْلأَْمِر  اأَْي�سًا  ــ  َر ِعْنَدُهْم  َومِلَا َتَقرَّ ــ َقْبَل ا�ْسِتْئَذاِنِه ،  َرِتِه ــ �سلى اهلل عليه و�سلم  ْنَكاِر ِبَح�سْ اإَِلى اْلإِ
و�ض ، َقاَل ابن  �سُ ِك ِباْلُعُموِم اإَِلى اأَن يْظهر اخْلُ ْهِي َعِن امْلُْنَكِر ، َوا�ْسُتِدلَّ ِبِه َعَلى َجَواِز التََّم�سُّ ِبامْلَْعُروِف َوالنَّ
ُف  َوقُّ التَّ َيِجُب  َوَل   ، امْلُْجَتِهِد  ِعْنَد  ي�ضِ  التَّْخ�سِ اْحِتَماِل  ِعْنَد  ُم  َيَتَحتَّ َك  التََّم�سُّ اأَنَّ  َيْظَهُر  َوالَِّذي  اْلِعيِد:  َدِقيِق 
ٍف َعَلى اْلَبْحِث َعِن  ا َبَلَغُهْم ِمْن َغرْيِ َتَوقُّ اِر َما َبِرُحوا ُيْفُتوَن مِبَ َعِن اْلَعَمِل ِباْلُعُموِم ِلَذِلَك ؛ ِلأَنَّ ُعَلَماَء اْلأَْم�سَ
َيُقْل  َحاَبِة ، َومَلْ  ــ َعَلى ال�سَّ ــ �سلى اهلل عليه و�سلم  ِبيُّ  ُيْنِكِر النَّ اإِْذ مَلْ  اأَْي�سًا ؛  ِة  َوِلَهِذِه اْلِق�سَّ ي�ضِ ،  التَّْخ�سِ
ِباْحِتَماِل  امْلَْف�َسَدَتنْيِ  اأَْعَظِم  َدْفُع  َوُهَو  اِجَحِة  َلَحِة الرَّ ِلْلَم�سْ َعْنُه  ِباْلَكفِّ  اأََمَرُهْم  َبْل  اْلأَْعَراِبيَّ ،  َنَهْيُتُم  مِلَ  َلُهْم 
َزاَلِة امْلََفا�ِسِد ِعْنَد َزَواِل امْلَاِنِع ؛  َلى اإِ ِك اأَْي�َسِرِهَما ، َوِفيِه امْلَُباَدَرُة اإِ َلَحَتنْيِ ِبرَتْ ْعَظِم امْلَ�سْ يُل اأَ �سِ اأَْي�َسِرِهَما ، َوحَتْ
ْم�ِض َلْو َكاَن  يِح اأَِو ال�سَّ َفاَف ِبالرِّ َجا�َسِة ؛ ِلأَنَّ اجْلَ بِّ امْلَاِء ، َوِفيِه َتْعِينُي امْلَاِء ِلإَِزاَلِة النَّ ِلأَْمِرِهْم ِعْنَد َفَراِغِه ِب�سَ

ْلِو » )19( . ْكِليُف ِبَطَلِب الدَّ َل التَّ َيْكِفي مَلَا َح�سَ
َياأِْت  مَلْ  اإَِذا   ، اإِيَذاٍء  َوَل  َتْعِنيٍف  َغرْيِ  ِمْن  َيْلَزُمُه  َما  َوَتْعِليُمُه  اِهِل  ِباجْلَ ْفُق  الرِّ   «  : كما ي�ستنبط من احلديث 
ِهَما ِلَقْوِلِه ــ �سلى اهلل عليه و�سلم “  َخفِّ َرَرْيِن ِباْحِتَماِل اأَ ِبامْلَُخاَلَفِة ا�ْسِتْخَفافًا اأَْو ِعَنادًا ، َوِفيِه َدْفُع اأَْعَظِم ال�سَّ

َلَحَتنْيِ : َدُعوُه “ ، َقاَل اْلَعَلَماُء : َكاَن َقْوُلُه ــ �سلى اهلل عليه و�سلم ــ َدُعوُه مِلَ�سْ
ْوَلى ِمْن اإِيَقاِع  َل ، َفَكاَن اْحِتَماُل ِزَياَدِتِه اأَ ْنِجي�ِض َقْد َح�سَ ُل التَّ �سْ َر ، َواأَ رَّ ُه َلْو َقَطَع َعَلْيِه َبْوَلُه َت�سَ  اإِْحَداُهَما: اإنَّ

َرِر ِبِه . ال�سَّ
�َسْت ِثَياُبُه َوَبَدُنُه  َل يِف ُجْزٍء َي�ِسرٍي ِمَن امْلَ�ْسِجد ِ، َفَلْو اأََقاُموُه يِف اأَْثَناِء َبْوِلِه َلَتَنجَّ ْنِجي�َض َقْد َح�سَ اِنَيُة : اإنَّ التَّ  َوالثَّ

ُ اأَْعَلُم » )20( . ُع َكِثرَيٌة من امل�سجد َواهللَّ َوَمَوا�سِ

بِّ امَلاِء َعَلى الَبْوِل يِف امَل�ْسِجِد رقم : 220. 54/1 . وم�سلم  : كتاب : الطهارة   )18( البخاري  : كتاب : الو�سوء ، باب :  �سَ
َلْت يِف امْلَ�ْسِجِد رقم : 99، 236/1. َجا�َساِت اإَِذا َح�سَ ِه ِمَن النَّ ، باب : ُوُجوِب ُغ�ْسِل اْلَبْوِل َوَغرْيِ

)19( فتح الباري: 325/1 .
)20( النووي على م�سلم : 3/ 191.
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الدليل الثالث من ال�سنة : 
لَّى اهلُل َعَلْيِه  ِ �سَ ُ َعْنُه : �َساأَْلُت َر�ُسوَل اهللَّ َي اهللَّ ِ ْبُن َم�ْسُعوٍد َر�سِ ْيَبايِنِّ ، َقاَل: َقاَل َعْبُد اهللَّ َعْن اأَِبي َعْمٍرو ال�سَّ
اَلُة َعَلى ِميَقاِتَها « ، ُقْلُت : ُثمَّ اأَيٌّ ؟ َقاَل: » ُثمَّ ِبرُّ  ُل ؟ َقاَل: » ال�سَّ ِ ، اأَيُّ الَعَمِل اأَْف�سَ َو�َسلََّم ُقْلُت : َيا َر�ُسوَل اهللَّ
لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم ، َوَلِو  ِ �سَ ِ « َف�َسَكتُّ َعْن َر�ُسوِل اهللَّ الَواِلَدْيِن « ، ُقْلُت: ُثمَّ اأَيٌّ ؟ َقاَل: » اجِلَهاُد يِف �َسِبيِل اهللَّ

ا�ْسَتَزْدُتُه َلَزاَديِن » )21( .

الدليل الرابع من ال�سنة : 
ةً يِف  ا يِف َغَزاٍة - َقاَل �ُسْفَياُن : َمرَّ ُ َعْنُهَما -  َقاَل: ُكنَّ َي اهللَّ ِ -  َر�سِ     َقاَل َعْمٌرو: �َسِمْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اهللَّ
اِر ، َوَقاَل املَُهاِجِريُّ  اِريُّ : َيا َلاْلأَْن�سَ اِر ، َفَقاَل الأَْن�سَ َجْي�ٍض - َفَك�َسَع َرُجٌل ِمَن املَُهاِجِريَن ، َرُجلًا ِمَن الأَْن�سَ
ِة « َقاُلوا: َيا  ِ ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ َفَقاَل: » َما َباُل َدْعَوى اجَلاِهِليَّ : َيا َلْلُمَهاِجِريَن ، َف�َسِمَع َذِلَك َر�ُسوُل اهللَّ
َها ُمْنِتَنٌة « َف�َسِمَع ِبَذِلَك َعْبُد  اِر ، َفَقاَل: » َدُعوَها َفاإِنَّ ِ ، َك�َسَع َرُجٌل ِمَن املَُهاِجِريَن َرُجلًا ِمَن الأَْن�سَ َر�ُسوَل اهللَّ
لَّى  ِبيَّ �سَ ِ َلِئْن َرَجْعَنا اإَِلى امَلِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ الأََعزُّ ِمْنَها الأََذلَّ ، َفَبَلَغ النَّ ِ ْبُن اأَُبيٍّ ، َفَقاَل: َفَعُلوَها ، اأََما َواهللَّ اهللَّ
ِبيُّ �سلى اهلل  ِرْب ُعُنَق َهَذا املَُناِفِق ، َفَقاَل النَّ : َدْعِني اأَ�سْ ِ اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم ، َفَقاَم ُعَمُر َفَقاَل: َيا َر�ُسوَل اهللَّ

َحاَبُه » )22( . دًا َيْقُتُل اأَ�سْ مَّ ا�ُض اأَنَّ حُمَ ُث النَّ عليه و�سلم “ َدْعُه ، َل َيَتَحدَّ
   فاملنافق اأ�سنع على الإ�سالم واأ�سر واأف�سد من الكافر ، فحقه القتل قتالً مل�سار ج�سيمة تلحق الإ�سالم 
يقتل  باأنه  الإ�سالم  نبي  يتهم  ل  ، وحتى  قتله  الظاهري مينع من  اإميانه  لكن   ، فقتله م�سلحة  وامل�سلمني 

اأ�سحابه ، وهذه مف�سدة كربى تزيد على م�سلحة قتل املنافق اأو جن�ض املنافقني .
اإلى  امللحة  ومدى حاجتنا  املوازنات  فقه  م�سروعية  على  بجالء  تدلل  املر�سلني  �سنة خري  من  الأدلة  هذه 

تطبيقه يف حياتنا العملية .

ثالثًا :  الإجماع على م�ضروعية فقه املوازنات :

    من اأبرز الأدلة على م�سروعية فقه املوازنات ما اأجمع عليه �سلفنا ال�سالح يف املوازنة بني م�سلحتي دفن 
نبينا ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ وتن�سيب خليفته ، حيث اأ�سكل عليهم حتديد اأي امل�سلحتني يكون البدء بها 

)21( البخاري: كتاب : تف�سري القراآن  باب: قوله تعالى :« فال جتعلوا هلل اأندادا..« رقم:18/6، وم�سلم كتاب : احلج باب: 
تف�سيل احللق على التق�سري وجوازه  رقم: 1302  ، 246/2.

 : : احلج باب  ، 154/6، وم�سلم كتاب  : ما ينهى من دعوة اجلاهلية رقم: 4905  املناقب باب  البخاري: كتاب:   )22(
تف�سيل احللق على التق�سري وجوازه  رقم: 2584  ، 4/ 1998.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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، وبناء على فقه املوازنات فقد جتلى لل�سحابة اأن امل�سلحتني متفاوتتان بني كربى و�سغرى ، فامل�سلحة 
الكربى هي اختيار خليفة للم�سلمني ، وال�سغرى هي دفن الر�سول ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ ؛ وذلك لأن بقاء 
امل�سلمني بدون خليفة اأخطر على الإ�سالم من تاأخري دفن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ، فاإقامة خليفة 
امل�سلحتني  اأن  ومبا   ، الإ�سالمية  الدولة  كيان  على  ؛ حفاظاً  اإقامته  ال�سرعة يف  من  بد  ل  اأمر  للم�سلمني 
متفاوتتان فقد قدم ال�سحابة اختيار اخلليفة ثم �سارعوا بدفن الر�سول ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ ، ومل يخرج 
من بني ال�سحابة من ينكر مثل هذا العمل ، فدل ذلك على اإجماعهم يف الأخذ بفقه املوازنات )23( ، وقد 

حكى الإجماع على دفع اأعظم املف�سدتني العز بن عبد ال�سالم وابن دقيق العيد )24( .

الدليل على فقه املوازنات من املعقول :

    العقل يق�سي ب�سرورة العمل بهذا الفقه ؛ اإذ اإنه من كمال الفطرة التي فطر اهلل النا�ض عليها ، وكما قال 
َلِح ، َوَدْرَء اْلأَْف�َسِد َفاْلأَْف�َسِد َمْرُكوٌز يِف  �سْ َلِح َفاْلأَ �سلطان العلماء العز بن عبد ال�سالم » َواْعَلْم اأَنَّ َتْقِدمَي اْلأَ�سْ
ِغرَي َبنْيَ اللَِّذيِذ َواْلأََلذِّ َلْخَتاَر اْلأََلذَّ  ِبيَّ ال�سَّ ت ال�سَّ ْ َطَباِئِع اْلِعَباِد ؛ َنَظرًا َلُهْم ِمْن َربِّ اْلأَْرَباِب ، .... ، َفَلْو َخريَّ
َ َبنْيَ  ْرَهَم ، َوَلْو ُخريِّ َ َبنْيَ َفْل�ٍض َوِدْرَهٍم َلْخَتاَر الدِّ �َسِن َواْلأَْح�َسِن َلْخَتاَر اْلأَْح�َسَن ، َوَلْو ُخريِّ َ َبنْيَ احْلَ ، َوَلْو ُخريِّ
َلِح ، اأَْو �َسِقيٌّ ُمَتَجاِهٌل َل  ِل اْلأَ�سْ َلِح اإلَّ َجاِهٌل ِبَف�سْ اِلَح َعَلى اْلأَ�سْ ُم ال�سَّ يَناَر . َل ُيَقدِّ ِدْرَهٍم َوِديَناٍر َلْخَتاَر الدِّ

َفاُوِت » )25( . َيْنُظُر اإَلى َما َبنْيَ امْلَْرَتَبَتنْيِ ِمْن التَّ
    من هنا ندرك مدى م�سروعية فقه املوازنات من خالل بيان اأهميته ، ودلئل م�سروعيته من القراآن الكرمي 

ومن هدي �سيد املر�سلني ومن اإجماع �سلفنا ال�سالح ، ومن خالل املعقول الذي ل ي�سع اأحد اإل ت�سديقه .
اخلامتة

من خالل عملي هذا اأ�ستطيع ا�ستخال�ض ما يلي :
1ـ �سرورة تعلم فقه املوازنات ، وتطبيقه على النوازل وامل�ستجدات يف حياتنا العملية .

2ـ اإن فقه املوازنات فهم يحتوى املعايري والأ�س�ض التي ميكن للفقيه توظيفها عند وجود تعار�ض بني امل�سالح 
اأو املفا�سد ، وعليه يتم متييز ما ينبغي فعله مما ينبغي تركه .

3ـ ثبوت م�سروعية فقه املوازنات واأ�سالته ، من خالل القراآن وال�سنة والإجماع واملعقول .
4ـ حاجة هذا الع�سر لفقه املوازنات ؛ ليتم حل م�سكالت التي ل ميكن حلها حالً و�سطاً اإل من خالله. 

)23( انظر اأعالم املوقعني: 6/3 ، و فقه املوازنات د عبد املجيد اإ�سماعيل: 6 .
)24( انظر با�ستيفاء اأمت بحث فقه املوازنات د. ح�سن ابو عجوه 1093 بحث من�سور . 

)25( قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام للعز بن عبد ال�سالم  : 7/1 .
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التو�ضيات 

1ـ اأو�سي بتعميم هذا الفقه على طالب العلم ؛ ليتدربوا على فهم ما يعرتيهم من م�سكالت وم�ستجدات 
ونوازل يف حياتهم ، وميكنهم حلها بو�سطية واعتدال .

2ـ اأو�سي بطبع بحوث املوؤمتر ، مع تخ�سي�ض جلنة علمية لتلخي�ض اأكرث البحوث اإ�سابة ملحز فقه املوازنات، 
مل�ستجدات  ا�ستيعابه  ومدى   ، ومرونته  ديننا  �سعة  الآخر  يرى  ؛ حتى  العامل  للغات  امللخ�سات  ترجمة  ثم 

احلياة .

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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املراجع

)( القراآن الكرمي 
كتب التف�ضري : 

)1( التحرير والتنوير ، للطاهر بن عا�سور ـ دار �سحنون للن�سر ـ تون�ض ـ د ت .
)2( تف�سري ابن عرفه ، حممد بن حممد التون�سي املالكي ، اأبو عبد اهلل )املتوفى: 803هـ( حتقيق جالل 

ال�سيوطي ، النا�سر : دار الكتب العلمية ، بريوت – لبنان ، الطبعة: الأولى ، 2008 م .
)3( تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ، لـ عبد الرحمن بن نا�سر بن عبد اهلل ال�سعدي ) املتوفى 
الأولى   : الطبعة   ، الر�سالة  : موؤ�س�سة  النا�سر   ، اللويحق  الرحمن بن معال  : عبد  : 1376هـ( حتقيق 

1420هـ -2000 م .
احللبي  البابى  م�سطفى  طبعة   ، 1371هـ  املتوفى:   ( املراغي  م�سطفى  بن  اأحمد  املراغي   تف�سري   )4(

واأولده مب�سر ، الطبعة: الأولى، 1365 هـ - 1946 م .
)5( التف�سري املي�سر ، لنخبة من العلماء ، طبعة جممع امللك فهد باملدينة .

لـ  حممد جمال الدين بن حممد �سعيد بن قا�سم احلالق القا�سمي )  )6( حما�سن التاأويل للقا�سمي - 
املتوفى: 1332هـ ( حتقيق : حممد با�سل عيون ال�سود ، دار الكتب العلمية – بريوت - الأولى - 1418 

هـ .
بكر  اأبي  بن  بن علي  الرباط  بن ح�سن  بن عمر  اإبراهيم  لـ   ، وال�سور  الآيات  تنا�سب  الدرر يف  نظم   )7(

البقاعي )املتوفى: 885هـ( ن�سر: دار الكتاب الإ�سالمي، القاهرة .

كتب احلديث و�ضرحه :

اأبو عبداهلل البخاري ، املحقق  اإ�سماعيل   )8( �سحيح البخاري  اجلامع امل�سند ال�سحيح ، لـ حممد بن 
: حممد زهري بن نا�سر النا�سر ـ النا�سر: دار طوق النجاة ترقيم حممد فوؤاد عبد الباقي الطبعة : 

الأولى ، 1422هـ .
)9( �سرح النووي على م�سلم » املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج )املتوفى: 676هـ( النا�سر : دار 

اإحياء الرتاث العربي – بريوت ـ الطبعة : الثانية ، 1392هـ .
ـ  ال�سافعي  الع�سقالين  الف�سل  اأبو  بن علي بن حجر  اأحمد  لـ   ، البخاري  �سرح �سحيح  الباري  فتح   )10(
النا�سر : دار املعرفة - بريوت ، 1379ـ  وباإ�سراف حمب الدين اخلطيب ـ وتعليق العالمة : عبد العزيز 
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بن عبد اهلل بن باز .

كتب اللغة :

)11( القامو�ض املحيط ، لــ جمد الدين اأبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزاآبادى )ت: 817هـ( حتقيق : 
مكتب حتقيق الرتاث يف موؤ�س�سة الر�سالة ـ باإ�سراف : حممد نعيم العرق�ُسو�سي ـ النا�سر: موؤ�س�سة 

الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان .
)12(  ل�سان العرب ، لـ حممد بن مكرم بن على ، اأبو الف�سل ، جمال الدين بن منظور  )ت : 711هـ( 

النا�سر : دار �سادر – بريوت ـ ط الثالثة - 1414 هـ .
)13( امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري ، لـ  اأحمد بن حممد بن علي الفيومي  )ت: نحو 770هـ( 

النا�سر: املكتبة العلمية – بريوت .

كتب الفقه الأ�ضول :

)14(  اأعالم املوقعني عن رب العاملني ، لبن قيم اجلوزية )املتوفى: 751هـ( حتقيق : حممد عبد ال�سالم 
اإبراهيم ـ النا�سر: دار الكتب العلمية – بريوت ـ الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1991م .

الزرك�سي )ت: 794هـ(  بهادر  بن  اهلل  عبد  بن  الدين حممد  بدر  الفقه  اأ�سول  املحيط يف  البحر   )15(
النا�سر: دار الكتبي ـ الطبعة: الأولى، 1414هـ - 1994م .

)16( قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام ، لعز الدين بن عبد ال�سالم ،راجعه وعلق عليه : طه عبد الروؤوف 
�سعد، ن�سر مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة، 1414 هـ - 1991 م .

)16(  منهج فقه املوازنات ،  تاأليف عبد املجيد حممد اإ�سماعيل ال�سو�سوة بحث  الكرتوين .
)17( املو�سوعة الفقهية الكويتية طبع وزارة الأوقاف بالكويت .

اأخرى :

)18( اأولويات احلركة الإ�سالمية يف املرحلة القادمة د.يو�سف القر�ساوي ، موؤ�س�سة الر�سالة الطبعة 14 
بريوت لبنان  ـ 1317هـ . 
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دور فقه الموازنات في تمثيل الصحابة
في وسائل اإلعالم

الدكتور: حممد ح�سني العيد

الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بكلية الرتبية والآداب

وع�سو هيئة التدري�س بجامعة تبوك
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املقّدمة:

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل، وعلى �آله و�صحبه، وبعد:
فاإّن متثيل �ل�صحابة �لكر�م ر�صو�ن �هلل عليهم يف و�صائل �لإعالم من �مل�صائل �ملعا�صرة �ل�صائكة، 
وهي مطروحة بقوة يف �أو�ساط �ملجتمع بكّل م�ستوياته وثقافته وتوجهاته، وذلك ملا نعاي�سه ونلم�سه من �آثار 
تلك �مل�صل�صالت �لكثرية �ملعرو�صة عرب �لقنو�ت �ملختلفة –خا�صة يف �صهر رم�صان-، و�صار �حلديث عنها 

كثري�ً يف �أو�ساط �ل�سارع �لعربي، بل تاأثر �لكثري بها �سيما �ملجتمع �لن�سوي.
وقد وقع خالف كبري بني �لعلماء وطلبة �لعلم وحتى �لعامة �إز�ء هذه �مل�سل�سالت ب�سكل عام،  ومتثيل 
�ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم ب�سكل خا�ص، فمن جميز ومن مانع، ومن مو�ّسع ومن م�سّيق، ويرجع �سبب كل 
ذلك �إلى �عتبار �مل�سالح و�ملفا�سد �ملرتتبة على ذلك، فالذي غّلب جانب �مل�سلحة �أجاز مثل هذ� �لعمل 

وفق �سو�بط و�سروط �سرعية، و�لذي غّلب جانب �ملف�سدة منع ذلك ذريعة و�أغلق �لباب. 
ويف هذ� �لبحث �ملتو��سع عّن يل �أن �ألقي نظرة لدر��سة هذين �لر�أيني مع بيان �أهم ما ��ستند �إليه 
كّل فريق، ومناق�سة ما �أمكن مناق�سته ثم تعد�د جانب �حل�سنات و�ل�سيئات و�ملو�زنة بينهما من خالل ما 
مّت عر�سه ومناق�سته، ثّم بيان �لر�جح من ذلك وفق در��سة منهجية موؤ�سلة، وذلك بالنظر �إلى قوة وغلبة 
يتعّلق  �لأول منها  �لبحث يف مقّدمة ومتهيد ومبحثني:  وقد �سّمنت  �مل�ساألة،  �ملفا�سد يف هذه  �أو  �مل�سالح 
باآر�ء �لعلماء يف متثيل �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم وذكر �أدلتهم ومناق�ستها، و�لثاين �ملو�زنة بني �مل�سالح 
و�ملفا�سد و�خللو�ص �إلى �لر�أي �لر�جح يف ذلك، وفق منهج علمي �أهم �سماته �لتاأ�سيل و�ل�ست�سهاد بن�سو�ص 
و�لقو�عد  �لنقول  من  �أوردته  ما  توثيق  مع  �مل�ستطاع،  قدر  �لعلم  �أهل  وكالم  و�ل�سنة-  –�لكتاب  �لوحيني 
�لفقهية من �مل�سادر �لعلمية وترقيم ما يف �لبحث من �لآيات، وتخريج ما فيه من �لأحاديث و�لآثار، و�سرح ما 
قد يخفى على �لقارئ من �لغريب متوخياً و�سوح �لعبارة، وت�سل�سل �لأفكار، و�سالمة �للغة، ومتجنباً �لإيجاز 
�ملخل، و�لإطناب �ململ، ثّم ختمت �لبحث باأهّم �لتو�سيات و�ملقرتحات وفهر�ص خمت�سر لفحوى ما تقّدم.
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التمهيد:

وي�ستمل على تعريف �لتمثيل لغة و��سطالحاً و�لغاية منه:
التمثيل يف اللغة: �لت�سبيه، ماأخوذ من مّثل �ل�سيء بال�سيء متثيالً: �سّبهه به)1(، تقول �لعرب: 

ر تقديِره)2(. ى به ، وقدِّ ُمِثل �ل�سيء بال�سيء : �إذ� �سوَّ
ويطلق �لتمثيل على �لت�سوير و�لتقليد و�ملحاكاة و�مل�سل�سالت، وغري ذلك)3(.

واأما يف ال�سطالح �لدخيل فله من �لأ�سماء:

�لدر�ما، �أو �مليلودر�ما �أو �لتياترو، �أو �لكوميديا، وغري ذلك)4(.

و�أ�سحابها،  لق�سٍة  حٌي  عر�ٌص  عن  عبارة  »باأّنه  �ل�سطالح:  يف  �لتمثيل  �ملعا�سرين  بع�ص  وعّرف 
و�قعـة �أو متخيلـة، �أو هو جت�سيد �حلادثة �لتاريخية �أو �لو�قعة �لجتماعية �أو �ملوقف �ل�سيا�سي �أو �لفكرة 
�لتوجيهية ب�صخ�صيات ب�سرية �أو �سور مادية حّية، �أو هو حماكاة �سخ�ص لآخر حماكاة حقيقية �أو خيالية 

ق�سد�ً للعربة بتنظيم م�سبق”)5(.

والغاية من التمثيل: هو �لتاأثري على �لآخرين بخري �أو �سر، وهو �أد�ة للت�سلية و�للهو، وق�ساء �لأوقات، 

وملء �لفر�غ، وبّث �لوعي �لجتماعي و�ل�سيا�سي و�لقت�سادي و�لديني يف �ملجتمع)6(.

�لو�سيط  �ملعجم   ،)354 �لر�زي )�ص  بكر  �أبي  بن  �ل�سحاح ملحمد  �لعرب لبن منظور )610/11(، خمتار  ل�سان   )1(
ملجموعة من �لأ�ساتذة )853/2(.

)2( �لفائق يف غريب �حلديث ملحمود �لزخم�سري )345/3(.
)3( �نظر: حكم �لتمثيل: حقيقته ، تاريخه ، ُحكمه لل�سيخ بكر بن عبد �هلل �أبو زيد )�ص 4(.

)4( �ملرجع �ل�سابق )�ص 5(.
�إيالف،  باأمريكا- موقع مدونات  �ل�سريعة  –ع�سو جممع فقهاء  �إدري�ص  �لفتاح  �لدكتور عبد  �لأ�ستاذ  )5( �نظر: مدونة 

�إيقاف �لنبيل على حكم �لتمثيل لعبد �ل�سالم بن برج�ص.
)6( �ملرجعان �ل�صابقان.
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املبحث الأول: حكم متثيل ال�سحابة الكرام يف و�سائل الإعالم. 

�ختلف �لعلماء رحمهم �هلل يف متثيل �ل�سحابة �لكر�م يف و�سائل �لإعالم -من حيث �جلملة- على 
قولني م�سهورين: 

القول الأول: ل يجوز متثيل ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم يف و�سائل الإعالم مطلقًا.

و�ل�سيخ عبد �هلل  –�ل�سيخ عبد �هلل بن قعود  �ل�سعودية  �لعربية  باململكة  �لد�ئمة  �للجنة  �أفتت  وبه 
بن غديان وعبد �لرز�ق عفيفي وعبد �لعزيز بن باز- وهيئة كبار �لعلماء – منهم �ل�سيخ: حممد �لأمني 
�ل�سنقيطي وعبد �هلل بن حميد و�إبر�هيم بن حممد �آل �ل�سيخ وحممد بن �سالح �لعثيمني وغري ذلك- وبه 
�لألباين  �لدين  نا�سر  حممد  �ل�سيخ  ر�أي  وهو  �لإ�سالمي،  �لعامل  لر�بطة  �لتابع  �لفقه  جممع  قر�ر  �سدر 

و�ل�سيخ جاد �حلق علي جاد �حلق وغري ذلك)7( .

القول الثاين: يجوز متثيل ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم يف و�سائل الإعالم ب�شروط)8(.

وبه قال �ل�سيخ حممد ر�سيد ر�سا ) وهو �أول من �أفتى بجو�ز متثيل �ل�سحابة �لكر�م فيما �أعلم( 
وجلنة �لأزهر ووز�رة �لأوقاف �لكويتية و�ل�سيخ عبد �لرحمن �ل�سعدي)9( و�ل�سيخ م�سطفى �لزرقاء و�ل�سيخ 
يو�سف �لقر�ساوي و�ل�سيخ عبد �هلل مربوك �لنجار و�ل�سيخ مناع �لقطان و�ل�سيخ وهبة �لزحيلي و�ل�سيخ 

�أحمد بدر �لدين ح�سون مفتي �سوريا و�ل�سيخ قي�ص �ملبارك وغري ذلك)10(.

ومن �أبرز �ل�سروط جلو�ز متثيل �ل�سحابة �لكر�م –�ملتفق عليها بني �ملجيزين-:
�أن ل ي�ساحب �لتمثيل �أمر حمرم �أو خمل بالآد�ب �لإ�سالمية.

225( وما بعد ذلك، بحوث  �لأول: �ص  �لإ�سالمية )�لعدد  �لبحوث  �لد�ئمة )268/3-270(، جملة  �للجنة  )7( فتاوى 
وفتاوى �إ�سالمية يف ق�سايا معا�سرة لل�سيخ جاد �حلق، وغري ذلك.

�أجازه حفه ب�سروط و�سو�بط، ويف هذه  �أعلم قائالً بجو�ز )�لتمثيل( مطلقاً، ومن  )8( قال �ل�سيخ بكر رحمه �هلل: »ل 
�حلال فللمجيز جو�ز�ً مقيد�ً ب�سروط« �لتمثيل لل�سيخ بكر )�ص 49(.

)9( نقل عنه ذلك �ل�سيخان �سلمان فهد �لعودة وخالد �مل�سلح. وذكر�: »�أّن �ل�سيخ �أقر يف �ملعهد �لعلمي بعنيزة وبح�سرته 
عر�ص غزوة بدر.

)10( �نظر: فتاوى �ل�سيخ حممد ر�سيد ر�سا )2348/6(. جملة �لبحوث �لإ�سالمية: �لعدد �لأول: �ص 225 وما بعدها، 
�أحكام فّن �لتمثيل يف �لفقه �لإ�سالمي ملحمد �لد�يل، وغري ذلك.
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وهناك �سروط �أخرى ��سرتطها �أكرث �ملجيزين لتمثيل �ل�سحابة �لكر�م:
1ـ �أن يكون �ل�سخ�ص �لقائم بدور تقم�ص �سخ�سية �ل�سحابي، على درجة من �لتقوى و�ل�سالح، ومل 

ي�سبق �أن مار�ص �أدو�ر�ً متثيلية تتنافى مع �أخالق �لإ�سالم.
2ـ �أن تكون حركة �ملمثل و�ألفاظه ومو�قفه متنا�سبة مع جالل وقدر �ل�سحابي �ملمثَّل.

3ـ �أن تخرج تلك �لأدو�ر بو��سطة خمرج م�سلم معروف �ل�ستقامة.
4ـ �أن تكون �ملناظر )�لديكور�ت( و�ملكّمالت من�سجمة متاماً مع �لو�سع �لطبيعي غري �ملتكّلف حلياة 

�ل�صحابة �لكر�م )11(.
تر�جع  –ثم  �لقر�ساوي  يو�سف  و�ل�سيخ  �لكويتية  �لأوقاف  ووز�رة  �لأزهر  جلنة  من   كل  و��سرتط 
�ل�سيخ يو�سف �لقر�ساوي عن ذلك- عدم متثيل كبار �ل�سحابة؛ كاأبي بكر وعمر وعثمان وعلي و�حل�سن 
و�حل�سني ومعاوية و�أبنائهم ر�سي �هلل عنهم جميعاً؛ لقد��ستهم، وملا لبع�سهم من �ملو�قف �لتي ن�ساأت حولها 
�أما من مل ينق�سم �لنا�ص يف �ساأنهم؛ كبالل  �إلى طو�ئف موؤيدين ومعار�سني؛  �خلالفات و�نق�سام �لنا�ص 

و�أن�ص و�أمثالهما -ر�سي �هلل عنهم - فيجوز ظهور من ميّثل �سخ�سياتهم.

و�أما ما يتعّلق بزوجات �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وبناته فالأكرثون على عدم جو�ز متثيلهم.
اأدلة القول الأول:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �لأول باأدلة كثرية؛ منها:
ت ر�بطة �لعامل �لإ�سالمي بخ�سو�ص متثيل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يف  1ـ الإجماع: فقد ن�سَّ

ه: فيلم -��ستعر�ص حكم متثيل �أ�سحاب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم- مبا ن�سّ
»وكما يحرم ذلك كّله يف حق �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم يحرم متثيل �ل�سحابة �لأكرمني ر�سي 
�هلل عنهم �أجمعني باتفاق �أهل �لعلم؛ ل�سرفهم بال�سحبة �لعظيمة، و�خت�سا�سهم بها دون من عد�هم من 

�لنا�ص، ولكر�متهم عند �هلل تعالى وثنائه عليهم يف �لقر�آن �لكرمي)12(.     
ونوق�ص هذ� �ل�ستدلل: باأّن �مل�ساألة فيها خالف كبري، بل �إّن بع�سهم نقل عك�ص ذلك، قال �ل�سيخ 
يو�سف �لقر�ساوي: »ظهر فيلم خالد بن �لوليد ر�سي �هلل عنه قبل خم�سني �سنة يف م�سر مثَّله و�أخرجه 
�ملمثل ح�سني �سدقي، ومل يعرت�ص عليه �أحد من علماء �لأزهر، كما مّت من فرتة جت�سيد دور حمزة بن عبد 

�ملطلب –ر�سي �هلل عنه- وج�سد �لدور ممثل �إجنليزي، ومل يعرت�ص �لعلماء على متثيله«.

)11( �نظر: �لتمثيلية �لتلفازية و��ستخد�مها يف جمال �لدعوة ملحمد �لأرجي )�ص 192(. 
)12( جملة �لبحوث �لإ�سالمية: �لعدد �لأول: )�ص 228(.
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2ـ �لتمثيل يف حّد ذ�ته حر�م ل يجوز)13(.
و�إذ� كان كذلك فهو يف حق �ل�سحابة �لكر�م من باب �أولى)14(.

)13( �ختلف �لعلماء يف حكم �لتمثيل على وجه �لعموم: فمنهم من يرى حرمته من حيث �لأ�سل كال�سيخ �بن باز و�لألباين 
وحمود �لتويجري وبكر �أبو زيد و�سالح �لفوز�ن وغري ذلك – وعللو� ذلك باأّن �لتمثيل من قبيل �لت�سبه بالكفار ومن قبيل 

�لكذب-.
ومنهم من يرى �إباحته من حيث �لأ�سل، منهم �ل�سيخ حممد ر�سيد ر�سا و�ل�سيخ عبد �لرحمن �ل�سعدي وحممد بن �سالح 

�لعثيمني و�بن منيع و�بن حميد و�بن جربين وجلنة �لفتوى يف �لأزهر وغري ذلك.
بن  �ل�سالم  لعبد  �لتمثيل  على حكم  �لنبيل  �إيقاف  بكر،  لل�سيخ  و�لتمثيل  �لأول،  �لعدد  �لإ�سالمية:  �لبحوث  �نظر: جملة 

برج�ص، وما تقّدم ذكره عند �إير�د �لقولني يف حكم متثيل �ل�سحابة �لكر�م.
ور�أى �ملجيزون �أّن �لتمثيل لي�ص بكذب،  لأنه يحكي كالم من يتكّلم بل�سانه بعلم �حلا�سرين و�ملخاطبني.

قال �ل�سيخ �بن عثيمني رحمه �هلل: »�إّن �لتمثيل لي�ص بكذب، لأّن �ملمّثل ل يقول: �أنا عني فالن، ولكن يقول: �أنا �أقوم بعمل 
ي�سبه عمله«. �نظر: �سرح �ألفية �بن مالك لل�سيخ �بن عثيمني –ت�سجيل-، �ل�سحوة �لإ�سالمية �سو�بط وتوجيهات لبن 

عثيمني )�ص 183(.
وقال �ل�سيخ �بن جربين رحمه �هلل: ”�حلا�سرون يعلمون �أنها لي�ست حقيقة، �إمنا هي متثيل فال ينطبق عليهم حديث: ويل 
للذي يحدث فيكذُب لُي�سحَك به �لقوم، ويل له، ويل له فهوؤلء ما كذبو�، و�إن كانو� كاذبني فاحلا�سرون يعلمون �أّن هذ� 

لي�ص هو فالن، فالأجل ما فيها من �لتاأثري و�لأهد�ف �لطيبة �أنا �أقول: ل باأ�ص بها.
وقد كان م�سايخنا يح�سرون يف �لأندية ويف قاعات �ملحا�سر�ت يف كلية �ل�سريعة و�ملعاهد �لعلمية، فهذه �إن �ساء �هلل نافعة 

حكم �لتمثيل يف �لدعوة �إلى �هلل لآل هادي  )�ص 86(. وموؤثرة، حتى و�إن ت�سمى با�سم �سيخ �لإ�سالم“. 
و�حلديث �ملذكور رو�ه �أبو د�ود )265/5( برقم )4990( و�لرتمذي وح�سنه )483/4( برقم )2315(. و�حلديث ح�سنه 

�أي�ساً �لألباين يف �سحيح �لرتغيب و�لرتهيب )74/3( برقم )2944(. 
ور�أى هذ� �لفريق �أّن �لتمثيل حتى ولو فعله �لن�سارى و�أّنه جاءنا من �لكفار فال يلزم منه �لتحرمي.

قال �ل�سيخ �بن جربين: ”بل ورد ما يدل عليه –�أي جو�ز �لتمثيل-، ولي�ص كل ما يفعلونه –�أي �لكفار- ممنوعني نحن منه 
حكم �لتمثيل يف �لدعوة �إلى �هلل تعالى  �إذ� مل يكن من خ�سائ�سهم، وهذ� لي�ص من خ�سائ�سهم، فما ي�سّر �مل�سلمني“. 

لعبد �هلل �آل هادي )�ص 87(.
)14(�لتمثيل: حقيقته ، تاريخه ، ُحكمه )�ص 57(: لل�سيخ بكر، �إيقاف �لنبيل على حكم �لتمثيل لعبد �ل�سالم بن برج�ص، 

وغري ذلك.
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ونوق�ص هذ� �ل�ستدلل: باأّن �لتمثيل �لأ�سل فيه �لإباحة، ما مل ي�ستمل على حمرم)15(، وهو من و�سائل 
�لتبليغ، قال �ل�ساطبي رحمه �هلل: »لكنها –يعني �لو�سائل- لي�ست على �لإطالق ممنوعة �إل بدليل«)16(.

وقد ورد �لتمثيل يف �لقر�آن و�ل�سنة، كما يف ق�سة �مللكني �لذين �أتو� نبي �هلل د�ود عليه �ل�سالم يف 
ْذ  �إِ ِم  �سْ �خْلَ َنَباأُ  َتاَك  �أَ َوَهْل  تعالى:  قال   ... نعجة  وت�سعون  ت�سع  له  �أخي  �إّن  �أحدهم  وقال  �سورة خ�سمني، 
َفاْحُكم  َبْع�ٍص  َعَلى  َنا  َبْع�سُ َبَغى  َماِن  َتَخْف َخ�سْ َل  َقاُلو�  ِمْنُهْم  َفَفِزَع  َد�ُووَد  َعَلى  َدَخُلو�  �إِْذ  �مْلِْحَر�َب  ُرو�  َت�َسوَّ
َر�ِط �إِنَّ َهَذ� �أَِخي َلُه ِت�ْسٌع َوِت�ْسُعوَن َنْعَجةً َويِلَ َنْعَجٌة َو�ِحَدٌة  �إَِلى �َسَو�ء �ل�سِّ قِّ َوَل ُت�ْسِطْط َو�ْهِدَنا  َبْيَنَنا ِباحْلَ
َلَطاء َلَيْبِغي  ْن �خْلُ َطاِب َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِب�ُسوؤَ�ِل َنْعَجِتَك �إَِلى ِنَعاِجِه َو�إِنَّ َكِثريًا مِّ يِن يِف �خْلِ َفَقاَل �أَْكِفْلِنيَها َوَعزَّ
ُه َوَخرَّ  اُه َفا�ْسَتْغَفَر َربَّ ا َفَتنَّ َ ا ُهْم َوَظنَّ َد�ُووُد �أَمنَّ اِت َوَقِليٌل مَّ احِلَ ِذيَن �آَمُنو� َوَعِمُلو� �ل�سَّ لَّ �لَّ ُهْم َعَلى َبْع�ٍص �إِ َبْع�سُ
َر�ِكعًا َو�أََناَب  �ص:21-24. ففي هذه �لآيات دللة على �أّن �مللكني قاما بتمثيل دور �لأخوين �أمام د�ود عليه 

�ل�سالم، و�أّن �أحد �ملالئكة مّثل دور �لأخ �لظامل)17(.

كما �إّنه ل فرق بني متثيل �لأعلى لالأدنى �أو �لعك�ص، فمن �لأول كتمثيل جربيل عليه �ل�سالم لدحية 
�ل�سحابة  �أحد  ل�سورة  �لدجال  �مل�سيح  فكتمثيل  لالأعلى  �لأدنى  متثيل  �أما  عنه)18(،  �هلل  ر�سي  �لكلبي 

�لكر�م)19(.

وكان جربيل عليه �ل�سالم ياأتي بدور رجل جمهول كما يف حديث �لإميان، فكان من و�سائل �لتعليم، 
وتاأتي �لأ�سئلة مت�سل�سلة)20(.

و�ل�ساهد: �أّن ما فعله جربيل مع �لنبي عليهما �ل�سالم �سرب من �لتمثيل، ليثبت يف �أذهان �ل�سحابة 
�أهّم حديث من �أحاديث �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم؛ وهو حديث �أركان �لإ�سالم و�لإميان و�لإح�سان، فكان 

ذلك م�سهد�ً متثيلياً �أمام �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم.

)15( �نظر: فتاوى �ل�سيخ حممد ر�سيد ر�سا )2348/6( ، فتاوى نور على �لدرب لل�سيخ �بن عثيمني، وغري ذلك.
)16( �ملو�فقات يف �أ�سول �ل�سريعة: لأبي �إ�سحاق �ل�ساطبي )389/2(.

)17( �نظر: ز�د �مل�سري يف علم �لتف�سري: لبن �جلوزي )118/7(، �جلامع لأحكام �لقر�آن: للقرطبي )109/15( وقال: 
»ول خالف بني �أهل �لتف�سري �أنه ير�د به ها هنا ملكان«. 

)18( �نظر: �سنن �لن�سائي )475/8-476( برقم )5006(، �سل�سلة �لأحاديث �ل�سحيحة )185/3( برقم )1111(.
)19( مل �أجد –ح�سب علمي- ن�ساً و��سحاً يف ذلك، �إل ما يفهم من ق�سة �بن �ل�سياد، وفيه كالم كثري عند �لعلماء، 

و�نظر: �سحيح م�سلم )2243/4( برقم )2929(، �مل�سيح �لدجال: لل�سيخ حممد نا�سر �لدين �لألباين. 
)20( �نظر �سحيح م�سلم )37/1( برقم )1(.
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وثبت �أي�ساً عن �ل�سحابة �لكر�م �لتمثيل، فهذ� �لرب�ء بن عازب ر�سي �هلل عنه يقول: ]�إِنَّ َر�ُسوَل 
�ُء ُي�ِسرُي ِبَيِدِه  َحاَيا؛ َفاأَ�َساَر ِبَيِدِه َوَقال: �أَْرَبعًا. َوَكاَن �ْلرَبَ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم �ُسِئَل َماَذ� ُيتََّقى ِمْن �ل�سَّ لَّى �هللَّ ِ �سَ �هللَّ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم ...)21(. ففيه متثيل �لرب�ء بن عازب ر�سي �هلل  لَّى �هللَّ ِ �سَ ُر ِمْن َيِد َر�ُسوِل �هللَّ َوَيُقوُل: َيِدي �أَْق�سَ
عنه لدور �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم حني قّلده باإ�سارة �ليد، ثم نّبه �مل�ستمعني �أّن يد ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه و�سلم �أطول من يده قليالً)22(.
بال�سبابة  و�أ�سار  هكذ�  �جلنة  يف  �ليتيم  وكافل  �أنا  مرفوعاً:  ذ�ته  �ل�سياق  على  حديثاً  �أي�ساً  وورد 
و�لو�سطى وفرج بينهما �سيئاً)23(. وي�سري رو�ة �حلديث باأ�سابعهم لنقل كالم وفعل �لنبي �سلى �هلل عليه 

و�سلم �سوتاً و�سورة.
وكذلك ق�سة �لأقرع و�لأبر�ص و�لأعمى �لذين متثل لهم ملك على �سورة كل منهم، وقال لهم �ملَلُك 
بالذي  �أ�ساألك  �إل باهلل ثم بك،  �ليوم  نف�سه: »رجل م�سكني تقطعت بي �حلبال يف �سفري، فال بالغ  عن 
�أعطاك �للون �حل�سن و�جللد �حل�سن و�ملال، بعري�ً �أتبلغ عليه يف �سفري ...«، وكذ� ملا �أتى يف �سورة �لأقرع 

ويف �سورة �لأعمى)24(.

�إلى �ل�سوؤ�ل، ول يبلغ  فاملَلُك لي�ص رجالً ولي�ص م�سكيناً ومل تنقطع به �حلبال يف �سفره، ول يحتاج 
ب�سدقته يف �سفره.

قال �ل�سيخ �بن عثيمني رحمه �هلل: ومن فو�ئد �حلديث: ”جو�ز �لتمثيل، وهو �أن يتمثَّل �لإن�سان بحال 
لي�ص هو عليها يف �حلقيقة. مثل �أن ياأتي ب�سورة م�سكني وهو غني وما �أ�سبه ذلك �إذ� كان فيه م�سلحة و�أر�د 

�أن يخرب �إن�ساناً مبثل هذ� فله ذلك“)25(. 
3ـ �إن �هلل �سبحانه �أثنى على �ل�سحابة، وبنّي منزلتهم �لعالية ومكانتهم �لرفيعة، ولهذ� �تفق �أهل 
�لعلم على �أنهم �سفوة هذه �لأمة وخيارها، و�أن �هلل �سرفهم وخ�سهم ب�سحبة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

)21( �أخرجه مالك يف �ملوطاأ بهذ� �للفظ: كتاب �ل�سحايا: باب ما ينهى عنه من �ل�سحايا )482/2( برقم )1(.
و�حلديث له طرق، و�سححه �بن �ملنري يف �لبدر �ملنري )286/9(.

)22( �نظر موقع �ل�سيخ قي�ص �ملبارك –ع�سو هيئة كبار �لعلماء- على �لنت.
)23( �أخرجه �لبخاري: كتاب �لطالق: باب �للعان: )51/7( برقم )5304(.

)24( �أخرجه �لبخاري بطوله: كتاب �أحاديث �لأنبياء: باب حديث �أبر�ص و�أعمى و�أقرع يف بني �إ�سر�ئيل )171/4( برقم 
)3464(، وم�سلم: كتاب �لزهد و�لرقاق )2276/4( برقم )2964(.

)25( �لقول �ملفيد على كتاب �لتوحيد لل�سيخ �بن عثيمني )53/3(.

دور فقه املوازنات في متثيل الصحابة في وسائل اإلعالم



1903

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

اِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم  �ء َعَلى �ْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه �أَ�ِسدَّ ِ َو�لَّ �ُسوُل �هللَّ ٌد رَّ مَّ َ و�سلم، و�أثنى عليهم يف كتابه �لكرمي بقوله: حمحُّ
ُجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم يِف  �أََثِر �ل�سحُّ ْن  َو�نًا �ِسيَماُهْم يِف ُوُجوِهِهم مِّ ِ َوِر�سْ َن �هللَّ لًا مِّ َيْبَتُغوَن َف�سْ دًا  عًا �ُسجَّ َتَر�ُهْم ُركَّ
�َع ِلَيِغيَظ ِبِهُم  رَّ ْوَر�ِة َوَمَثُلُهْم يِف �ْلإِجِنيِل َكَزْرٍع �أَْخَرَج �َسْطاأَُه َفاآَزَرُه َفا�ْسَتْغَلَظ َفا�ْسَتَوى َعَلى �ُسوِقِه ُيْعِجُب �لزحُّ �لتَّ

ْغِفَرةً َو�أَْجرًا َعِظيمًا �لفتح:29. اِت ِمْنُهم مَّ احِلَ ِذيَن �آَمُنو� َوَعِمُلو� �ل�سَّ ُ �لَّ اَر َوَعَد �هللَّ �ْلُكفَّ
وجاءت �لأحاديث �ل�سحيحة بت�سجيل ف�سلهم، و�أّن لهم قدم �سدق عند �هلل، فعن جابر بن عبد 
�هلل عن �أبي �سعيد �خلدري ر�سي �هلل عنهم عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: ياأتي زمان يغزو فئام من 
�لنا�ص، فيقال: فيكم من �سحب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم؟ فيقال نعم. فيفتح عليه. ثم ياأتي زمان فيقال: 
فيكم من �سحب �أ�سحاب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم؟ فيقال نعم. فيفتح. ثم ياأتي زمان فيقال: فيكم من 
�سحب �ساحب �أ�سحاب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم؟ فيقال نعم فيفتح)26(، وعن عمر�ن بن ح�سني ر�سي 
يلونهم  �لذين  ثم  يلونهم  �لذين  ثم  �أمتي قرين  و�سلم:خري  �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

.)27(...
 ويف �إخر�ج حياة �أّي و�حد منهم على �سكل م�سرحية �أو فيلم �سينمائي منافاة لهذ� �لثناء �لذي �أثنى 

�هلل عليهم به، وتنزيل لهم من �ملكانة �لعالية �لتي جعلها �هلل لهم و�أكرمهم بها.
قدرهم  تعظيم  منه  �لأول  �لهدف  عنهم  �هلل  ر�سي  �ل�سحابة  متثيل  باأّن  �ل�ستدلل:  هذ�  ونوق�ص 
لهم  �ل�سحبة  ل�سرف  وتقرير  عليهم  �لثناء  ملبد�إ  تر�سيخ  �لتمثيل  ففي  جنابهم،  وحماية  مكانتهم  و�إعالء 

وقد��ستهم.
فاإّنه حمرم)28(، ومتثيل  �أو ر�جحة  �أّن ما كان مف�سدة حم�سة  �ل�سريعة  �ملقررة يف  �لقو�عد  4ـ من 
للذريعة  و�سّد�ً  للم�سلحة  فرعاية  ر�جحة،  فمف�سدته  فيه  م�سلحة  وجود  تقدير  على  �لكر�م  �ل�سحابة 

وحفاظاً على كر�مة �أ�سحاب حممد �سلى �هلل عليه و�سلم منع ذلك)29(.

برقم   )37/4( �حلرب  يف  و�ل�ساحلني  بال�سعفاء  ��ستعان  من  باب  و�ل�سري:  �جلهاد  كتاب  �لبخاري:   �أخرجه   )26(
يلونهم )1962/4( برقم  �لذين  يلونهم ثم  �لذين  )2897(، وم�سلم: كتاب ف�سائل �ل�سحابة: باب ف�سل �ل�سحابة ثم 

.)2532(
�أو ر�آه من  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  �لنبي ومن �سحب  �أ�سحاب  �أخرجه �لبخاري: كتاب �ملناقب: باب ف�سائل   )27(
�مل�سلمني فهو من �أ�سحابه )2/5( برقم )3650(، وم�سلم: كتاب ف�سائل �ل�سحابة: باب ف�سل �ل�سحابة ثم �لذين يلونهم 

... )1962/4( برقم )25
)28( �ملو�فقات يف �أ�سول �ل�سريعة: لل�ساطبي )276/1(، قو�عد �لأحكام: للعز بن عبد �ل�سالم )38/1( وما بعدها.

)29( جملة �لبحوث �لإ�سالمية: �لعدد �لأول )�ص 248-247(.
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ومن �أبرز تلك �ملفا�سد يف متثيلهم ما يلي:
�أ ـ متثيل �أّي و�حد منهم �سيكون مو�سعاً لل�سخرية و�ل�ستهز�ء.

ب ـ ��ستمال متثيلهم على �لكذب و�لغيبة.
ج ـ تخفيف هيبة �ل�سحابة �لكر�م يف نفو�ص �مل�ساهدين، و�سعف �لثقة بهم وزعزعتها.

ونوق�ش هذا ال�ستدلل من وجهني:

الوجه الأول: عدم �لت�سليم �أّن متثيل �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم مدعاة لل�سخرية و�ل�ستهز�ء بهم، 

بل قد يقال: �إّن �ملق�سود �لأول من هذه �لأعمال هو تعظيمهم وحماية جنابهم، و�إبر�ز ماآثرهم ومفاخرهم، 
وبذلك نزرع يف نفو�ص �مل�ساهدين هيبتهم وثقتهم بال�سحابة �لكر�م وبّث روح �لقتد�ء و�لتاأ�سي بهم.

�لوجه �لثاين: �أما قولهم باأّن متثيل �ل�سحابة �لكر�م فتح لباب �لكذب عليهم وغيبتهم، فاجلو�ب 
باأّن هذ� �لحتمال �سحيح لو ق�سده �أ�سحاب �لأهو�ء �ملنحرفة، وقد فعلو� ذلك، ولكن نحن �أجزنا متثيل 
�ل�سحابة �لكر�م وفق �سو�بط �سرعية وحتت رقابة علمية، تذكر �حلقائق و�ملاآثر و�لف�سائل، كما �أّن �لغيبة 
�أولئك  ومو�جهة  مقابلة  مع  �سريته،  و�أجمل  �أح�سن  يف  �ل�سحابي  نذكر  ونحن  يكره،  مبا  �أخاك  ذكر  هي 

�ملنحرفني �لذين يبثون عقائدهم و�سمومهم يف �ل�سحابة �لكر�م من خالل متثيلهم لهم.
�أّن �لتمثيل حال من �أحو�ل �للهو و�لت�سلية و�سغل فر�غ �لوقت، فم�ساهده يف �لغالب ل يريد من  5ـ 
�لنف�ص، وين�سي  �إ�سباع غر�ئزه مبا ي�سرح  و�إمنا يق�سد من ذلك  و�لتاأمل،  للعظة  �مل�ساهدة ما فيه جمال 

�لهموم، وينقل �ملرء من حال �جلّد �إلى حال �لعبث و�لهزل)30(.
ونوق�ش هذا اال�شتدالل: باأّن ما ذكرمتوه �سحيح، لكن مُيكن ��ستغالل فر�غ وقت �مل�ساهد وت�سليته 

�ل�سامية من خالل م�ساهدته  و�لأهد�ف  �لفا�سلة  �لأخالق  �إلى  و�إر�ساده  لتثقيفه  �سبباً  ويكون  ينفعه،  مبا 
لتمثيل بطل من �أبطال �ل�سحابة �لكر�م.

�لنا�ص، وما فيلم  تاأثري هذه �لأفالم و�لتمثيليات يف قلوب كثري من  و�لو�قع خري �ساهد على مدى 
�لر�سالة �إل مظهر وعنو�ن �ساهد على ذلك.

6ـ حال حمرتيف �لتمثيل من �ملناحي �ل�سلوكية:
و�لتقوى  لل�سالح  لي�ص  �لنا�ص  من  �سقط  غالبهم  �أّن  هي:  بنتيجة  يخرج  �ملمثلني  حلياة  �ملتتبع  �إّن 

وميكن مناق�سة هذه �ملفا�سد �أي�ساً مبا ياأتي ذكره عند �سرد �أدلة �أ�سحاب �لقول �لثاين، و�أّن �مل�سلحة يف متثيل �ل�سحابة 
�لكر�م تربو عن �ملفا�صد بكثري.

)30( جملة �لبحوث �لإ�سالمية: �لعدد �لأول: )�ص 227(.
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مكان يف حياتهم �لعامة، ول لالأخالق �لإ�سالمية و�لعربية حمل يف د�ئرة �أخالقهم، ول للقيم �لإن�سانية 
�عتبار عندهم، فاإذ� تقم�ص �أحدهم �سخ�سية -�سالح �أو نبيل �أو �سهم �أو عفيف �أو جو�د - فذلك لأجل ما 
�سيتقا�ساه ثمناً لذلك، ثم يعود �إلى �سريته �لأولى �ساحكاً لهياً �ساخر�ً معر�ساً عن �جلو�نب �مل�سرقة يف 

حياتهم)31(.
كما �أّنه ل يختلف �ثنان يف �أّن �لهدف �لأول لأرباب �مل�سارح يف �إقامة �لتمثيل فيها �ملكا�سب �ملادية، 
ومكا�سبهم �ملادية ل حت�سل �إل مبد�عبة غر�ئز �مل�ساهدين و�سهو�تهم، فاإذ� عرفنا �أّن غالب �مل�ساهدين 
�أّن  وفهمنا  و�لت�سلية،  و�للهو  �لعبث  فيه  �أوقاتهم مبا  فر�غ  ق�ساء  �إل  �لتمثيل  م�ساهدتهم  يق�سدون من  ل 
�لهدف �لأول و�لأخري من �لتمثيل �لك�سب �ملادي، �أدركنا �أّن �لقائمني على �لتمثيل �سيحر�سون على �إمناء 
ر�سيد م�ساهدي م�سرحياتهم بتحقيق رغبة �مل�ساهد يف �إ�سباع غر�ئزه �لعاطفية، وعر�ص ذلك على �سا�سات 

�لتمثيل وخ�صبات �مل�صارح)32(. 
ونوق�ش هذا اال�شتدالل: باأّن هذ� �لوجه �ملذكور �إمنا هو يف حال ما �إذ� قام بهذه �لأعمال رجال غلب 

عليهم عدم �ل�سالح و�ل�ستقامة، وكان �لق�سد من هذ� �لعمل هو �لك�سب �ملادي فقط، وقد تقرر -عند 
يها �أّي عمل متثيلي هادف)33(.  ذكر �سروط �ملجيزين- �أّن هذه �لفئات ل يجوز بحال تولِّ

و�أجيب عنه باأّنه مع �إمكان ما ذكر من جتريد �لعمل �لتمثيلي من �سبل �لف�ساد، �إل �أّن �ملتعنّي �سّد 
هذ� �لباب، و�إبقاء �سورة �ل�سحابة كما �رت�سمت يف �أذهان �مل�سلمني من �لتوقري و�لإجالل، ولو مل يكن من 
�لتمثيل �إل �رتباط �مل�ساهد ب�سورة ذلك �ملمّثل على �أنها �سورة مطابقة لذلك �ل�سحابي وهو �أمر موؤثر يف 

�لنفو�ص؛ لكفى)34(.  
ورد هذ� �جلو�ب: باأّن هذ� يقع �إذ� ق�سد �ملقتدي �ل�ستخفاف، و�لأمر لي�ص كذلك، بل يكون �ملمثل 

حري�ساً على �أن يتقن دوره ول يخّل ب�سيء من ذلك؛ لأّن عليه جلنة رقابة �سرعية.
�أن يذكر بع�ص ماآثر �ل�سحابة ومو�قفهم �لبطولية، و�أّن  �إّن �لرجل �لفا�سق ل يجوز له  وهل يقال: 
�ملاآثر  وبيان  لها.  �إمنا عن جو�ز ذكره  قبوله،  �أم عدم  �لكالم عن قبول حديثه  ولي�ص  لهم؟  �زدر�ء  ذكره 

بالقول كبيانها بالفعل.
و�أما �لقول باأنه يطبع يف ذهن �مل�ساهد �سورة هذ� �ملمثل لو ر�آه يف فيلم �آخر ميار�ص �لف�سق، فهذه 

)31( �مل�سدر �ل�سابق.

)32( �مل�سدر �ل�سابق.
)33( �أحكام فّن �لتمثيل يف �لفقه �لإ�سالمي ملحمد �لد�يل )�ص 197(.

)34( جملة �لبحوث �لإ�سالمية: �لعدد �لأول: )�ص 227(.
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مف�سدة بعيدة �لتحقق.
ولو �أخذنا بتجربة و�قعية: عندما مَثّل �أنتوين كوين دور عمر �ملختار، هل من ر�أى �أنتوين كوين يف 

�أفالمه �لأخرى ت�سّور يف ذهنه �أّن عمر �ملختار هو �لذي ميار�ص تلك �لأفعال؟

يف فيلم �لر�سالة، هل من  ”حمزة بن عبد �ملطلب“  وهذ� �ملمثل عبد �هلل غيث ملا مثَّل دور 
ر�أى عبد �هلل غيث يف �أفالمه �لأخرى يت�سور �أّن ”حمزة“ )ر�سي �هلل عنه( هو �لذي ميار�ص تلك 

�لأفعال؟ 

ويغري  �حلازم،  �ملدر�ص  مع  يتكّيف  �لطالب  فتجد  موقف.  كل  مع  يتكّيف  �لب�سري  و�لعقل 
�سخ�سيته مع �ملدر�ص �ملتهاون، ويتعامل مع �أّمه بطريقة تختلف عن معاملته مع �أبيه، وتختلف متاماً 

عن معاملته مع �أ�سدقائه، ويتعامل مع مدر�ص �لع�سكرية بطريقة خمتلفة متاماً عن مدر�ص �لر�سم.

وهكذ� يتكّيف عقله باختالف �ملو�قف؛ في�سعب �أن يقال: لو ر�أى �مل�ساهد ب�سورة ذلك �ملمثل 
على �أنها �سورة مطابقة لذلك �ل�سحابي ور�آه يف فيلم �آخر؛ فاإّنه يت�سور �أّن هذ� �ل�سحابي يفعل مثل 

هذه �لأفعال، �أو �أّن جمرد �ل�سورة و�مل�ساهدة توؤثر عليه.
�لتاريخية؛  �لوقائع  حتقيق  يف  �لت�ساهل  على  �لتاريخية  موؤلفاتهم  يف  �ملوؤرخني  من  كثري  �عتياد  7ـ 
ي�ساف �إلى �أّن جمموعة من ذوي �مليول �ملنحرفة و�لأهو�ء �ملغر�سة قد نفثو� �سمومهم يف �لتاريخ �لإ�سالمي 
ما بني وقائع تاريخية كاذبة، وتعليالت للجو�نب �لتاريخية يف �لإ�سالم ترمي �إلى �لتقليل من �لقيمة �لعليا 
لت�سحية �مل�سلمني يف �سبيل �هلل، فاإذ� كانت مادة �لتمثيل من �لتاريخ ولي�ص هناك مرجع غريه �أمكن ت�سّور 
وجود �لكذب و�لفرت�ء على �ل�سلف �ل�سالح، ل �سيما �سفوة هذه �لأمة �أ�سحاب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�صلم)35(.

باأّن هذه �حلجة بل وغريها من حجج �ملانعني قائمة على �سّد �لذر�ئع،  ونوق�ش هذا اال�شتدالل: 

و�لتخّوف من �لإ�ساءة ل�سخو�ص �ل�سحابة ب�سبب �سعف �ل�سيناريو وعدم دقة �لتمثيل �أو �للغط يف �سريهم 
�أو �سوء �أخالق من ميثلهم، وهذ� كله مما يحذر منه �ملوؤيدون للتمثيل �أي�ساً، ولكّنهم �أجازو� �لتمثيل ب�سرط 
مر�عاة ذلك كّله، و�أن يكون �لتمثيل قائماً على ��ستناد �سحيح للرو�يات و�لتاريخ، وقد ُت�سّكل جلنة علمية 
متخ�س�سة من �لعلماء و�ملوؤرخني و�ملتخ�س�سني يف �ل�سرية تر�قب �لعمل قبل و�أثناء وبعد �لت�سوير، كما 
قد يتّم �لتعاقد مع ممثلني ُعرفو� بح�سن �سلوكهم وجودة �أد�ئهم وجتنبهم خلو�رم �ملروءة و�لكبائر وهم 

)35( �مل�سدر �ل�سابق.
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موجودون، وقد ُي�سرتط عليهم �لأدو�ر �لإيجابية يف �أعمالهم �ل�سابقة و�لالحقة، و�أن ُت�سرتط جودة �لت�سوير 
و�لّدقة �لفنية .. وكل ما �سبق ميكن توفريه.

ر �أّن �لتمثيلية جلانبني، جانب �لكافرين كفرعون و�أبي جهل ومن على �ساكلتهما، وجانب  8ـ �إذ� ُقدِّ
�ملوؤمنني كمو�سى وحممد عليهما �ل�سالة و�ل�سالم و�أتباعهم؛ فاإّن من ميّثل �لكافرين �سيقوم مقامهم ويتكّلم 
باأل�سنتهم فينطق بكلمات �لكفر ويوجه �ل�سباب و�ل�ستائم لالأنبياء ويرميهم بالكذب و�ل�سحر و�جلنون.. 
و�لبهتان مما جرى من  �ل�سر  له نف�سه من  ت�سوله  و�أتباعهم ويبهتهم بكل ما  �لأنبياء  �أحالم  �إلخ، وي�سفه 
فرعون و�أبي جهل و�أ�سر�بهما مع �لأنبياء و�أتباعهم ل على وجه �حلكاية عنهم، بل على وجه �لنطق مبا 
نطقو� به من �لكفر و�ل�سالل هذ� �إذ� مل يزيدو� من عند �أنف�سهم ما يك�سب �ملوقف ب�ساعة ويزيده نكر�ً 
وبهتاناً، و�إل كانت جرمية �لتمثيل �أ�سّد، وبالوؤها �أعظم وذلك مما يوؤدي �إلى ما ل حتمد عقباه من �لكفر 

وف�ساد �ملجتمع ونقي�سة �لأنبياء و�ل�ساحلني)36(.          
لي�ص  �لكفر  وناقل  ملا وقع،  �ملمّثل هو عبارة عن حكاية ونقل  يفعله  باأّن ما  ونوق�ص هذ� �ل�ستدلل: 
بكافر، ولهذ� �ملمّثل ل يقول: �أنا عني فالن، ولكن يقول: �أنا �أقوم بعمل ي�سبه عمل فالن، كما �أّن �حلا�سرين 
يعلمون �أنها لي�ست حقيقة، �إمنا هي متثيل وحكاية، لبيان �حلقيقة و�ت�ساح �ل�سور �لتي يرجى منها �لتاأثري 
على �مل�ساهد ومعرفة �لعد�وة و�ل�سر�وة �لتي يكّنها �أعد�ء �لإ�سالم على �لإ�سالم و�أهله.                                             

9ـ ثبت من خالل �لتجارب يف �مل�سل�سالت �لتي كانت تدور حول �سخ�سيات و�قعية �أنه يكاد ي�ستحيل 
�أو غري  �إ�سالمية  متثيل دور �سخ�سية و�قعية دون مزجها ب�سيء من �خليال، �سو�ء كانت تلك �ل�سخ�سية 
�إ�سالمية، و�لدليل على ذلك: هذه �لعرت��سات �لكثرية �لتي ت�ساعدت بعد عر�ص م�سل�سالت عن بع�ص 
�ل�سخ�سيات �ملعا�سرة �أو �لتاريخية مثل م�سل�سل عن �سخ�سية �ل�سيخ حممد متويل �ل�سعر�وي، ومن قبله 

عن �سخ�سية �أحمد عر�بي، و�سفيقة ومتويل، وذئاب �جلبل.
وعليه  �لفر�سية،  هذه  �إثبات  يف  كاف  ذلك،  من  م�سل�سل  كل  عقب  �لإعالم  و�سائل  يف  يكتب  وما 
على  �لأمر  يختلط  وبذلك  �لعمل،  هذ�  تقت�سيه طبيعة  �لذي  �ملزج  هذ�  من  �ل�سخ�سيات  هذه  ت�سلم  فلن 
�مل�ساهدين بني �لوقائع �لتاريخية و�خليالية، وتذهب بذلك تلك �ملعاين �لعاطرة �لتي حتتفظ بها �لذ�كرة 
و�ملبادئ  باملثل  كنزًا عظيمًا ممتلئًا  �مل�سونة؛  �لكر�م  هوؤلء  حياة  تبقى  �أن  يرجى  لذلك  �لأعالم؛  لهوؤلء 
و�لأخالق، كٌل يغرتف منه ح�سب ما هو موؤهٌل له، وح�سب ما تدعو �إليه �حلاجة من ظروف �لزمان و�ملكان.
ونوق�ص هذ� �ل�ستدلل: باأّن دعو�هم »يف ��ستحالة �سبط �أحدهم دور �ل�سحابة، و�أّنها مهما بلغت 
جودة �لتمثيل فهم �أجّل و�أكرث هيبة«، فهذ� مما ل ُي�سك فيه، لكن لو كانت هذه ُحجة لعدم جو�ز متثيلهم، 

)36( فتاوى �للجنة �لد�ئمة )269/3(.
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لكان �إذن و�سفهم يف �ل�سري غري جائٍز �أي�ساً؟، لأنه مهما و�سفهم �لو��سفون ومدحهم �ل�سعر�ء فهم فوق 
�أي�ساً، لأّن �لتمثيل عبارة عن عر�ص مرئي تقريبي ملا عليه �ملو�سوف، و�لو�سف �لكالمي  �لو�سف و�ملدح 
عر�ص �سمعي تقريبي ملا عليه �ملو�سوف كذلك، ففي �حلديث: ل تبا�سر �ملر�أة �ملر�أة؛ فتنعتها لزوجها كاأنه 
�أّن  �لإمام مالك  �أخذ  �لروؤية �حل�سية، ومن هذ� �حلديث  و�لتمثيل منزلة  �لو�سف  ل  فنزَّ �إليها)37(؛  ينظر 

�لو�سف يف �ملبيع �لغائب يرفع �جلهالة عنه، فاأجاز بيع �لغائب على �ل�سفة)38(.

و�لو�سف و�لتمثيل كالهما �سبيالن �إلى حا�ستي �ل�سمع و�لب�سر ... �إل �أّن حا�سة �لب�سر يف عر�ص 
�سري �لأولني مل يدرج عليها �أحد من قبل �لثورة �لتكنولوجية، ولذلك جند هذ� �لتخّوف و�لحتياط.

اأدلة القول الثاين:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثاين باأدلة كثرية؛ منها:
�أو  �لكر�م  �ل�سحابة  متثيل  مينع  �سحيح  �سرعي  دليل  يوجد  ل  �أّنه  وذلك  �لأ�سلية)39(:  �لرب�ءة  1ـ 
�أعمالهم �ل�سريفة على �سكل رو�ية �أدبية خلقية تظهر حما�سن ذلك �ل�سحابي �ملمّثل؛ لأجل �لتعاظ ب�سريته 

ومبادئه �لعالية مع �لتحفظ و�لتحري ل�سبط �سريته)40( .
�مل�ساألة من  فعند خلوِّ  �لن�ّص،  ينح�سر فقط على  �ل�سرعي ل  باأّن �حلكم  �ل�ستدلل:  ونوق�ص هذ� 
ر �سمن قو�عد �ل�سريعة �أّن متثيل �ل�سحابة ر�سي  رة، وقد تقرَّ �لدليل �ل�سرعي ُيرجع �إلى قو�عد �ل�سرع �ملقرَّ
�هلل عنهم فيه من �ملفا�سد ما يربو على �مل�سالح، وعلى تقدير ت�ساوي �مل�سالح مع �ملفا�سد؛ فاإّن �لو�جب 

منع ذلك تغليباً جلانب �ملف�سدة –كما تقدم-)41( .
2ـ �أّن �لأ�سل حّل �لتمثيل و�إباحته، وهو يف ذ�ته و�سيلة ثقافية �سو�ء كان على �مل�سارح �أو �ل�سا�سة �أو 
�لتليفزيون، فاإّن كثري�ً من وقائع �لتاريخ، و�أحد�ث �ل�سيا�سة، ومو�قف �لأبطال يف �ساحات �جلهاد، و�لدفاع 
لالأجيال �حلديثة، وخري  �لقدوة �حل�سنة  فيها  لتكون  بها؛  وينادى  د ذكرها  يتجدَّ �أن  ينبغي  �لأوطان  عن 

)37( �أخرجه �لبخاري: كتاب �لنكاح: باب ل تبا�سر �ملر�أة �ملر�أة فتنعتها لزوجها )38/7( برقم )5240(.
)38( �نظر: �ملوطاأ لالإمام مالك مع �سرحه �ملنتقى للباجي )416/3(.

)39( و�ملر�د بالرب�ءة �لأ�سلية: �لإباحة �لعقلية: وهي ��ست�سحاب �لعدم �لأ�سلي حتى يرد دليل ناقل عنه.
�ل�سنقيطي  �لأمني  �لفقه ملحمد  �أ�سول  �لغامدي )193/2(، مذكرة  نا�سر  للقر�يف: حتقيق  �لف�سول  تنقيح  �نظر: �سرح 

)�ص 15(. 
)40( فتاوى �ل�سيخ حممد ر�سيد ر�سا  )2348/6(. 

)41( �أحكام فّن �لتمثيل يف �لفقه �لإ�سالمي ملحمد �لد�يل )�ص 199(.
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و�سيلة لإحياء تلك �لذكريات: �أن يكون �لق�س�ص عنها بتمثيلها متثيالً و�قعياً.
ونوق�ش هذا اال�شتدالل: باأّن �لأ�سل حرمة �لتمثيل –وقد تقدم ذلك ومناق�سته-.

بخالف  كثرية،  �لكر�م  �ل�سحابة  متثيل  يف  و�مل�سالح  و�ملفا�سد،  للم�سالح  خا�سعة  �مل�ساألة  �أّن  3ـ 
�ملفا�سد، فتقّدم �مل�سالح على �ملفا�سد، خ�سو�ساً حني يخ�سع �لتمثيل مبر�قبة �سرعية ومر�قبة تاريخية، 
وي�سرف عليه �أهل �لخت�سا�ص؛ لتقدمي �لعقيدة �ل�سحيحة وتقدمي �لفكر �ل�سليم و�حل�سارة و�لثقافة من 

خالل �سري هوؤلء �لعظماء �لذين تعتز بهم �لأمة �لإ�سالمية.
ونوق�ص هذ� �ل�ستدلل: باأّن وجود م�سلحة؛ وهي �إظهار مكارم �لأخالق وحما�سن �لآد�ب مع �لتحري 
للحقيقة و�سبط �ل�سرية وعدم �لإخالل ب�سيء من ذلك بوجه من �لوجوه رغبة يف �لعربة و�لتعاظ؛ فهذ� 
جمرد فر�ص وتقدير، فاإّن من عرف حال �ملمثلني وما يهدفون �إليه عرف �أّن هذ� �لنوع من �لتمثيل ياأباه 

و�قع �ملمثلني ورو�د �لتمثيل وما هو �ساأنهم يف حياتهم و�أعمالهم)42(.
�لعظيمة يف  �لو�سائل  �أبنائنا، وهي من  �لتلقي لدى  �أ�سبحت و�سيلة  و�مل�سل�سالت  �لف�سائيات  �أّن  4ـ 
�لتاأثري على �لنا�ص، و�لتي يجب توظيفها مبا يخدم �لإ�سالم، كما يجب تنقيتها من �ل�سلبيات. �إذ يجب �أن 
يظل و�حدًا من �لطاقات �لّد�فعة لأجيال هذه �لأمة على درب �ملكارم و�ملناقب، وحتقيق �ملقا�سد �لإ�سالمية 

�لعظمى يف هذه �حلياة.

�أبلغ تاأثري�ً يف زمن �ل�سحابة؛ فاإّن �لأفالم �ل�سينمائية و�مل�سل�سالت �ليوم هي  و�إذ� كانت �ل�سورة 
ديو�ن �لعرب ل �ل�سعر، وهي �لو�سيلة �لأولى يف زرع �لأفكار وبّث �ملعلومات وتربية �لأجيال، وقد يجهل �لكثري 
من �مل�سلمني -وغري �مل�سلمني بالتاأكيد- �سرية �حلبيب �سلى �هلل عليه و�سلم و�سحابته و�لأنبياء من قبله، 
ثم يتي�سر لهم معرفتها من مادة متثيلية معرو�سة، كم كان فيلم �لر�سالة موؤثر�ً لنا كم�سلمني وللغرب، وقد 

�سّد �لفيلم ثغرة كبرية عجز عن �سّدها �لدعاة �إلى �هلل)43(.

ونوق�ص هذ� �ل�ستدلل: باأّن دعوى -هذ� �لعر�ص �لتمثيلي ملا جرى بني �مل�سلمني و�لكافرين طريق من 
طرق �لبالغ �لناجح و�لدعوة �ملوؤثرة و�لعتبار بالتاريخ - دعوى يردها �لو�قع، وعلى تقدير �سحتها ف�سرها 
يطغى على خريها. ومف�سدتها تربو على م�سلحتها، وما كان كذلك يجب منعه و�لق�ساء على �لتفكري فيه. 
وو�سائل �لبالغ و�لدعوة �إلى �لإ�سالم ون�سره بني �لنا�ص كثرية، وقد ر�سمها �لأنبياء عليهم �ل�سالم 
لأممهم و�آتت ثمارها يانعة؛ ن�سرة لالإ�سالم، وعزة للم�سلمني، وقد �أثبت ذلك و�قع �لتاريخ فلن�سلك ذلك 

)42( جملة �لبحوث �لإ�سالمية: �لعدد �لأول )�ص 248-247(.
)43(�نظر موقع �ل�سيخ قي�ص �ملبارك –ع�سو هيئة كبار �لعلماء- على �لنت.
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�ل�سر�ط �مل�ستقيم �سر�ط �لذين �أنعم �هلل عليهم من �لنبيني و�ل�سديقني و�ل�سهد�ء و�ل�ساحلني، ولنكتف 
بذلك عما هو �إلى �للعب و�إ�سباع �لرغبة و�لهوى �أقرب منه �إلى �جلّد وعلّو �لهمة، وهلل �لأمر كله من قبل 

ومن بعد وهو �أحكم �حلاكمني)44(.

و�لتبيان،  �لتعليم  �آليات  من  و�آلية  �لإي�صاح  من و�صائل  �لتمثيل  باأّن  العرتا�س:  هذا  عن  واأجيب 

و�لنبي �سلي �هلل عليه و�سلم ��ستخدمه كو�سيلة من و�سائل �لتعليم و�لتفهيم، فقد ثبت من حديث �بن م�سعود 
ر�سي �هلل عنه قال: كاأين �أنظر �إيل �لنبي �سلي �هلل عليه و�سلم يحكي نبياً من �لأنبياء �سربه قومه فاأدموه، 
ّم عن وجهه، ويقول: �للهم �غفر لقومي فاإنهم ل يعلمون)45(. وما ثبت من حديث �أبي هريرة  وهو مي�سح �لدَّ
ر�سي �هلل عنه �أّن �لنبي �سلي �هلل عليه و�سلم قال:...كانت �مر�أة تر�سع �بناً لها من بني �إ�سر�ئيل، فمرًّ بها 
رجل ر�كب ذو �سارة)46(، فقالت: �للهم �جعل �بني مثَله، فرتك ثدَيها و�أقبل على �لر�كب؛ فقال: �للهم ل 
جتعلني مثله، ثم �أقبل علي ثديها مي�سه، قال �أبو هريرة: كاأيّن �أنظر �إيل �لنبي �سلي �هلل عليه و�سلم مي�ص 
�إ�صبعه ...)47(، ومن �ملعلوم �أّن �حلكاية بالفعل و�لتقليد هي �لتمثيل بعينه –كما تقدم يف تعريف �لتمثيل-، 

قال �حلافظ �بن حجر عند هذ� �ملوطن: »وفيه �ملبالغة يف �إي�ساح �خلرب بتمثيله بالفعل«)48(.

5ـ عدم �إنكار �لعلماء على متثيل �ل�سحابة �لكر�م، فقد وجد �لتمثيل منذ �أكرث من خم�سني �سنة، ومل 
ينكر �لعلماء على ذلك، وقد تقدم ن�ص �ل�سيخ يو�سف �لقر�ساوي يف ذلك.

ونوق�ص هذ� �ل�ستدلل: باأّن عدم �إنكار �لعلماء لذلك ل يلزم منه �جلو�ز، بدليل وجود علماء �أكابر 
قالو� بالتحرمي بعد ذلك.

6ـ �أما دليل من ��ستثنى كبار �ل�سحابة �لكر�م: فلقد��ستهم، وملا لهم من �ملو�قف �لتي ن�ساأت حولها 
�خلالفات و�نق�سام �لنا�ص �إلى طو�ئف موؤيدين ومعار�سني. 

)44( فتاوى �للجنة �لد�ئمة )270-269/3(.
)45( �أخرجه �لبخاري: كتاب �أحاديث �لأنبياء: باب )175/4( برقم )3477(، وم�سلم: كتاب �جلهاد و�ل�سري: باب غزوة 

�أحد )1417/3( برقم )1792(.
�أي �ساحب ح�سن، وقيل �ساحب هيئة ومنظر وملب�ص ح�سن  )46( ذو �سارة: قال �حلافظ �بن حجر: »بال�سني �ملعجمة 

يتعجب منه وي�سار �إليه«. فتح �لباري: لبن حجر )488/6(، و�نظر: غريب �حلديث: لبن �جلوزي )566/1(.
)47( �أخرجه �لبخاري: كتاب �أحاديث �لأنبياء: باب قول �هلل }و�ذكر يف �لكتاب مرمي ...{ )166/4( برقم )3436(، 

وم�سلم: كتاب �لرب و�ل�سلة و�لآد�ب: باب تقدمي بر �لو�لدين على �لتطوع بال�سالة وغريها )1974/4( برقم )2550(.
)48( فتح �لباري: لبن حجر )483/6(.
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كما �أنه ل يجوز ظهور من ميثل زوجات �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وبناته؛ لأّن حرمتهم من حرمته 
َقْيُتَّ َفاَل  �َساء �إِِن �تَّ َن �لنِّ ِبيِّ َل�ْسُتَّ َكاأََحٍد مِّ عليه �ل�سالة و�ل�سالم، وقد قال تعالى يف �ساأن ن�سائه: َيا ِن�َساء �لنَّ

ْعُروفًا  �لأحز�ب:32.  وبناته بذلك �أولى. ْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع �لَِّذي يِف َقْلِبِه َمَر�ٌص َوُقْلَن َقْولًا مَّ َتْخ�سَ
ولأّن مفا�سد متثيل هوؤلء �لأكابر تفوق جانب �مل�سلحة يف متثيل حياة تلك �لفئة من �ل�سحابة، ومع 
عدم تو�فر �لد�عي يف �إبر�ز حياتهم، و�نتفاء �ل�سرورة لها لوجود غريها من و�سائل �لتعليم و�لتثقيف �لتي 

تتجرد من م�ساو�تها.
ولأّن هذه �لفئة من �ل�سحابة قد بلغت درجة من �ل�سمو و�ل�سموخ �مل�ستفادين مما ثبت لهم �سرعاً 
من �لعد�لة و�لخت�سا�سات �لذ�تية �لتي ل توجد �إل فيهم، ومل تثبت �إل لهم، ومن ثّم �سيكون متثيل �أدو�ر 
حياتهم لوناً من �لكذب �ل�سريح �لذي ل يوجد له �سارف، �أو يتو�فر له باب من �أبو�ب �لتاأويل، و�لكذب 

حمرم بالكتاب و�ل�سنة و�إجماع علماء �لأمة؛ فال يجوز فعله.
كما �أّن قيام �ملمثل باأد�ء �أدو�ر حياتهم –حال ��ستحالة م�ساو�ته بهم �أو �قرت�به من منزلتهم- �سوف 

تت�سمن تطاولً على مكانتهم �لعالية ومقاماتهم �لرفيعة، ويف هذ� �إيذ�ء لهم، و�لإيذ�ء منهم.
�أوجب  و�حد  معنى  يف  ��سرتكو�  جميعاً  عنهم  �هلل  ر�سي  �ل�سحابة  باأّن  �ل�ستدلل:  هذ�  ونوق�ص 
يكون ذلك مناط  و�ختالفهم حتى  �لنا�ص  �نق�سام  مبنياً على  باملنع  �لقول  فلي�ص  و�لإجالل،  �لتقدير  لهم 

�حلكم)49(.
�أر�د  وتاأكيدها، ورد على من  بيان مكانتهم ومناقبهم وماآثرهم  بل  �زدر�ء لهم،  لي�ص فيه  �أنه  كما 

ت�سويه �سريتهم وقد �سبق بيانه.
و�أما تعليلهم: باأّن لهم من �ملو�قف �لتي ن�ساأت حولها �خلالفات و�نق�سام �لنا�ص �إلى طو�ئف موؤيدين 

ومعار�سني.
و�ل�سعيفة،  عليهم  �ملكذوبة  �لن�سو�ص  حذف  يف  دورها  هذ�  �ل�سرعية  �لرقابة  جلنة  باأن  نوق�ش: 

ودورها يف مر�جعة �لن�ّص للتاأكيد باأّن من �ساهد �سريتهم يف هذه �لأحد�ث عرف عظمتهم ونقاوتهم. و�أّن 
هذه �لأحد�ث ناجتة عن �جتهاد�ت مغفورة. بحيث من ر�أى �لفيلم خرج منه بقلب �ساٍف نقي جتاه هوؤلء 
�ل�سحابة �لكر�م، وعرف من خالله �لردود على من �أر�د ت�سويه �سريتهم. لذ� ��سرتط وجود جلنة �لرقابة 

�ل�سرعية يف مر�قبة �لن�ص و�لأد�ء؟!

)49(�نظر: �أحكام فّن �لتمثيل يف �لفقه �لإ�سالمي ملحمد �لد�يل )�ص 198(.
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�سبب اخلالف: 

يرجع �سبب �خلالف بني �لعلماء يف هذه �مل�ساألة –يف نظري- �إلى حكم ��ستعمال �لو�سائل، وذلك �أّن 
»�لو�سائل لها �أحكام �ملقا�سد«)50(، كما �أّن �لأ�سل هو �لأخذ بكل �لو�سائل �مل�سروعة، وعدم �إهمال بع�سها 
– على  ��ستمالها  يف  �ختالفهم  على  بناء  �لو�سيلة،  حكم  يف  �لعلماء  يختلف  قد  لكن  بالأخرى،  و�لعناية 
�حتمال- و�سف منهي عنه �سرعاً، كما يف م�ساألتنا متثيل �ل�سحابة �لكر�م عرب و�سائل �لإعالم، فمن منع 
ذلك بناء على ��ستمالها على و�سف ممنوع �سرعاً؛ وهو: »تنقي�ص �ل�سحابة �أو �ل�ستهز�ء بهم �أو �لكذب 
عليهم ...، ومن �أجاز ذلك مل ير وجود هذه �لأو�ساف �ملذكورة يف �أنو�ع �لتمثيل �ملن�سبط ب�سروط وقيود 

�صرعية )51(.

)50( �نظر: قو�عد �لأحكام يف م�سالح �لأنام: للعز بن عبد �ل�سالم )46/1(، �لفروق: للقر�يف )33/2(.
)51( و�نظر: قو�عد �لو�سائل يف �ل�سريعة �لإ�سالمية: للدكتور م�سطفى خمدوم )�ص 213-212(.
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املبحث الثاين: املوازنة بني م�شالح متثيل ال�شحابة الكرام يف و�شائل االإعالم 
واملفا�سد املتوقعة:

وبعد هذ� �لتطو�ف وعر�ص �أدلة �لفريقني باخت�سار، تبنّي يل ما يلي:
�لعلمية  �مل�سائل  من  �لإعالم  و�سائل  يف  عليهم  �هلل  ر�سو�ن  �لكر�م  �ل�سحابة  متثيل  م�ساألة  �إّن 
�لجتهادية �لتي ي�سوغ فيها �لجتهاد، خالفاً ملن يظّن �أّن هذه �مل�ساألة من �أ�سول �لّدين وتتعّلق بعقيدة �أهل 
–�سو�ء �لذين �أجازو�  �إذ جميع �لعلماء  �ل�سنة و�جلماعة نحو �أ�سحاب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، 
متثيل �ل�سحابة �لكر�م �أو منعوه- ل ن�سك يف حّبهم لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم و�أ�سحابه �لكر�م، 
وكّل �جتهد ح�سب ما ير�ه، و�عتقد �أّن �لر�أي �لذي ن�سره ي�سّب يف م�سلحة �لّدين ومن �أجل حّب �أ�سحاب 

�مل�سطفى �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله و�أ�سحابه.
كما �أّن هذه �مل�ساألة �ل�سائكة قائمة على قاعدة �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد، و�حل�سنات و�ل�سيئات، 

ول توجد ن�سو�ص قطعية �سريحة تق�سي بجو�ز متثيل �ل�سحابة �لكر�م �أو حترمي ذلك.
وعلى �سوء ما تقّدم �أحببت �أن �أبدي ر�أيي �ملتو��سع يف هذه �مل�ساألة، وذلك بعد عر�ص مو�زنة فقهية 

بني م�سالح متثيل �ل�سحابة �لكر�م ومفا�سد ذلك، ح�سب ما تقّدم عر�سه ومناق�سته.
فاأقول –وباهلل �أ�ستعني-:

�إّن �لناظر يف مفا�سد متثيل �ل�سحابة �لكر�م وما ��ستدل به �ملانعون ترتكز على �أمور:
1ـ خ�سية ت�سويه �سمعة �ل�سحابة �لكر�م �ل�سريفة �لعالية، ومن ثّم �ل�ستهز�ء بهم و�زدر�ئهم.

2ـ خ�سية �لكذب على �ل�سحابة �لكر�م من خالل متثيلهم، خا�سة مع �لت�ساهل يف حتقيق �لوقائع 
خدمة  يف  �ملنحرفة  �لأهو�ء  بع�ص  �إليه  يهدف  ما  �إلى  �إ�سافة  ذلك،  نقل  يف  �ملوؤرخني  وت�ساهل  �لتاريخية 

معتقدهم وبّث �سمومهم يف �لطعن يف �ل�سحابة �لكر�م وحتريف تاريخهم.
�إلى  فيوؤدي  �لكر�م،  �ل�سحابة  مقامهم يف متثيل  يقوم  من  �أو  �ملخرجني  �أو  �ملمثلني  �أهلية  عدم  3ـ 

تنقي�ص هيبة �ل�سحابة و�إجاللهم.
4ـ �أّن �لتمثيل من قبيل �للهو و�لت�سلية و�إ�سباع غر�ئز �مل�ساهدين، فينبغي تنزيه �ل�سحابة عن مثل 

هذ�.
و�أهد�فهم  �أعمالهم  بالكفار يف  و�لت�سبه  و�لتاأويل،  و�لتحريف  �لتمثيل يف ذ�ته على �لكذب  5ـ قيام 

وو�سائلهم �لدعوية �لتبليغية.
6ـ �أّن �لتمثيل �لق�سد �لأول منه عند �أ�سحابة �لتك�سب و�لتجارة، فال يجوز �أن يكون ذلك على ح�ساب 
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�ل�صحابة �لكر�م.
7ـ خ�سو�سية وقد��سة �ل�سحابة �لكر�م �سيما �لأكابر منهم.

ومن حالل عر�ص �أهّم هذه �ملفا�سد �ملتعّلقة بتمثيل �ل�سحابة �لكر�م ومناق�ستها، تت�سح لنا �مل�سالح 
�ملرجوة من متثيل �ل�سحابة �لكر�م، وب�سّدها تتميز �لأ�سياء، و�ساأ�سردها جمملة -بعد مناق�سة �ملفا�سد-، 

وينتج عن كّل ذلك مو�زنة فقهية دقيقة موؤ�سلة ترجح �إحدى �مليز�نني يف ذلك.
�أما بالن�سبة للمف�سدة �لأولى: وهي خ�سية ت�سويه �سمعة �ل�سحابة �لكر�م �ل�سريفة �لعالية، ومن ثّم 

�ل�ستهز�ء بهم و�زدر�ئهم.
فهذه �ملف�سدة هي يف �حلقيقة من �أكرب حجج �ملانعني، وعند �لنظر فيها يف �لوهلة �لأولى يكاد �ملرء 
مييل �إلى هذ� �لر�أي وتغلبه يف ذلك �لعاطفة �ل�سادقة و�ملحبة �خلال�سة لأ�سحاب �مل�سطفى �سلى �هلل 

عليه و�صلم.
ولكن عند �لنظر و�لتاأمل يتبنّي باأّنه قد يحدث �لعك�ص، وذلك باأّن متثيل �ل�سحابة �لكر�م ب�سو�بط 
وتوقريهم،  وهيبتهم  �لكر�م  �ل�سحابة  تعظيم  عنه  ينتج  و�سورة،  وقالباً  قلباً  �مل�ساهد  بها  يتاأثر  و�سروط 

و�لو�قع خري �ساهد على ذلك.
فكم �أثر فيلم �لر�سالة على �سريحة كبرية يف �ملجتمع، وكم �سالت دموع –خا�سة �لن�ساء- على تلك 

�لأحد�ث وما جرى لل�سحابة �لكر�م، ومل ن�سمع �أحد ��ستهان و�متهن �أحد من �ل�سحابة �لكر�م.
�ل�سرعية  �لرقابة  عن  خلت  ملا  �لكر�م  �ل�سحابة  �سخ�سيات  لبع�ص  ومتثيليات  �أفالم  هناك  نعم 
و�ل�سو�بط �لفقهية و�ل�سروط �لأ�سولية، وخدمت بع�ص �لفرق و�لطو�ئف �ل�سالة –كال�سيعة ومن �سار على 

نهجها- �أ�ساءت كثري�ً �إلى تلك �ل�سخ�سيات �ل�سحابية.
وكان �جلدير بنا �أن نقف يف وجه �أولئك بعر�ص نف�ص �ل�سخ�سيات على حقيقتها و�سورتها �حل�سنة، 
تلك  يف  �ل�سموم  بّث  يف  وجتول  وت�سول  ومترح  تلعب  �ملنحرفة  و�لطو�ئف  �لأيدي،  مكتويف  نبقى  �أن  ل 

�ل�صخ�صيات.
و�لأخالقي  �لفكري  �لف�ساد  �سيوع  �لدعوة  ميد�ن  يف  �لتمثيل  و�سيلة  عن  �لكف  من  يلزم  �أّنه  كما 

ومتكنهما يف �ملجتمع، نتيجة لقوة �لف�ساد و�سعف �ملقاومة و�ملو�جهة.
لذ� �أرى –و�لعلم عند �هلل- �أّن مقابلة �أولئك �ملنحرفني خا�سة وهم ي�ستغلون ليالً ونهار�ً عرب قنو�تهم 
يف بّث �سمومهم لل�سخرية وبغ�ص �ل�سحابة �لكر�م باأن نو�جههم ونقابلهم بعك�ص ذلك، و�أن نحر�ص �أفر�د�ً 
وجماعات يف موؤ�زرة بّث �لتمثيليات �لهادفة لرفع مكانة �ل�سحابة �لكر�م و�إعالء قدرهم، قبل �أن ي�سبقنا 

�أولئك �ملنحرفني في�سوهون �سورة �ل�سحابة �لكر�م ونحن ننظر �إليهم.

دور فقه املوازنات في متثيل الصحابة في وسائل اإلعالم
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�إذ ل يكفي �لإنكار على �ملنابر وبع�ص و�سائل �لإعالم فقط، فنحن يف زمان �حلرب فيه �أكرث ما يكون 
عن طريق و�سائل �لإعالم، لذ� �أرى �أّن من متام ذكر حما�سن �ل�سحابة وحّبهم وعدم ت�سويههم و�ل�ستهز�ء 
�حل�سن  �لوجه  ُتظهر  �إحد�ث متثيليات  علم يف  وطلبة  وعلماء  نتكاتف جميعاً ممثلني وخمرجني  �أن  بهم 

و�ل�سورة �حلّية لأولئك �لرجال �لعظام من �ل�سحابة �لر�سو�ن.
و�أما بالن�سبة للمف�سدة �لثانية: وهي خ�سية �لكذب على �ل�سحابة �لكر�م من خالل متثيلهم، خا�سة 
مع �لت�ساهل يف حتقيق �لوقائع �لتاريخية وت�ساهل �ملوؤرخني يف نقل ذلك، �إ�سافة �إلى ما يهدف �إليه بع�ص 

�لأهو�ء �ملنحرفة يف خدمة معتقدهم وبّث �سمومهم يف �لطعن يف �ل�سحابة �لكر�م وحتريف تاريخهم.
فهذه �ملف�سدة ميكن تالفيها، وذلك بوجود هيئات �سرعية تر�قب كل �سغري وكبري يف هذ� �لأمر، 
وتكون موجودة يف كل �أطو�ر �لتمثيل و�لتخريج، ولهذ� �لقائلون بجو�ز �لتمثيل كان من �أهّم �ل�سروط عندهم 

وجود رقابة �سرعية.
و�أما بالن�سبة للمف�سدة �لثالثة: وهي عدم �أهلية �ملمّثلني �أو �ملخرجني �أو من يقوم مقامهم يف متثيل 

�ل�سحابة �لكر�م، فيوؤدي �إلى تنقي�ص هيبة �ل�سحابة و�إجاللهم.
م�ستقيمني  وخمرجني  ممثلني  �إيجاد  على  باحلر�ص  وذلك  تالفيها،  �أي�ساً  ي�سهل  �ملف�سدة  وهذه 
ومتدينني ميكن �ل�ستفادة منهم يف �لتمثيل، ويكون �سبباً يف رفعة قدر �ل�سحابة و�إجاللهم وعلّو مكانتهم.

و�أما بالن�سبة للمف�سدة �لر�بعة: وهي �أّن �لتمثيل من قبيل �للهو و�لت�سلية و�إ�سباع غر�ئز �مل�ساهدين، 
فينبغي تنزيه �ل�سحابة �لكر�م عن مثل هذ�.

فهذه �ملف�سدة ميكن �جلو�ب عنها: باأّن �لأ�سل يف �لتمثيل �إمّنا هو لأجل �للهو و�لت�سلية و�إ�سباع غر�ئز 
�مل�ساهدين كما ُذكر، لكن �سار �أي�ساً و�سيلة من و�سائل �لبالغ و�إي�سال �لأفكار و�ملعتقد�ت عن طريقه، وما 
يقوم به كثري من �ملنحرفني وغريهم �إذ� �أر�دو� بّث �سمومهم و�سهو�تهم وعقائدهم ي�ستغلون �لإعالم لن�سر 
ذلك وتنفيذه، و�نظر كيف �أثرو� على معتقد�ت �ل�سعوب وقلب �أفكارهم وحتريف فطرتهم وهم يف ديارهم 

ب�سبب هذه �لو�سيلة �لتي ي�ساهدها �ملاليني.
�أفكارنا  ونبّث  �لفر�ص  هذه  ن�ستغّل  �أن  و�جلماعة-  �ل�سنة  –�أهل  �حلق  �أ�سحاب  نحن  نكون  �أفال 
�ل�سليمة ومعتقد�تنا �ل�سحيحة عرب و�سائل �لإعالم �ملرئية، و�لتمثيل من �أقوى �لو�سائل و�أكرثها رو�جاً يف 
�ملجتمع، و�سهولة �لو�سول بها �إلى �أفكار ماليني �مل�ساهدين، فينبغي �أن ن�ستغل هذه �لفر�سة يف �ل�سعي يف 

حتقيق ذلك لت�سحيح �ملفاهيم ورفع قدر �ل�سحابة �لكر�م ومكانتهم لأولئك �مل�ساهدين.
و�أما بالن�سبة للمف�سدة �خلام�سة: وهي قيام �لتمثيل يف ذ�ته على �لكذب و�لتحريف و�لتاأويل، و�لت�سبه 

بالكفار يف �أعمالهم و�أهد�فهم وو�سائلهم �لدعوية �لتبليغية.
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فهذه �ملف�سدة فيها نظر بنّي، وذلك �أّن �ملمّثل و�ملخرج يقوم مبجرد حكاية، فالتمثيل لي�ص بكذب، لأّن 
�ملمّثل وجميع �مل�ساهدين يعلمون باأّن �لتمثيلية لي�ست حقيقية، و�إمّنا هي جمرد حكاية هادفة موؤثرة، وقيام 

بدور �لت�سبيه و�حلكاية ل غري.
كما �أّن �لت�سبه بالكفار يف �أعمالهم ل يلزم منه �لتحرمي، فلي�ص كل عمل قام به �لكفار يحرم علينا، 
تقّدمت  قد  بل  �لتمثيل،  يف  �حلال  هو  كما  بهم،  متّيز  �أو  خ�سو�سية  له  لي�ص  �لعمل  هذ�  كان  �إذ�  خا�سة 
بع�ص �لن�سو�ص �لد�لة على جو�ز �لتمثيل و�أّنه لي�ص من خ�سائ�ص �لكفار، كما �أّن �لتمثيل ُوجد منذ وجود 
�لإن�سان، فالطفل �ل�سغري ميثل حني يقلِّد و�لده وهذ� �أمر فطري، و�لبنت �ل�سغرية متثل حينما تاأخذ دور 
�لأم مع لعبتها، و�لتمثيل من باب �ملحاكاة لت�سوير ق�سة ح�سلت، �أو تقريب فكرة معنوية بطريقة ح�سية، 

و�ملحاكاة من هذ� �لباب معروفة قدمياً وحديثاً.
و�أما بالن�سبة للمف�سدة �ل�ساد�سة: وهي �أّن �لتمثيل �لق�سد �لأول منه عند �أ�سحابه �لتك�سب و�لتجارة، 

فال يجوز �أن يكون ذلك على ح�ساب �ل�سحابة �لكر�م.
�إلى �هلل بهذ� �لتمثيل، و�إظهار �ل�سفحة  �أمرها ي�سري، وذلك بت�سحيح نية �لتقّرب  فهذه �ملف�سدة 
�مل�سرقة لل�سحابة �لكر�م، وجعل ذلك و�سيلة من و�سائل �لدعوة �لتي يتقّرب بها �لعبد �إلى رّبه –كما يف 
�إلى �هلل)52(- يف �سبيل خدمة �أ�سحاب �مل�سطفى  �إذ� ق�سد بفعلها نية �لتقرب  �سائر �ملباحات و�لعاد�ت 
�سلى �هلل عليه و�سلم وبذل �لغايل و�لنفي�ص لأجل متثيلهم و�إخر�جهم بال�سورة �ملر�سية �لتي يحبها �هلل 

ور�سوله. و«�لو�سائل لها �أحكام �ملقا�سد«.
و�أما بالن�سبة للمف�سدة �ل�سابعة: وهي خ�سو�سية وقد��سة �ل�سحابة �لكر�م �سيما �لأكابر منهم.

فهذه �ملف�سدة ميكن معاجلتها بعر�ص متثيل �سحيح وب�سكل �سليم عن طريق متثيلهم مما يعني على 
�سمو قد��ستهم و�إظهار هيبتهم وتقدير جاللتهم.

�إلى دليل خا�ص بذلك، ول يوجد فرق بني �سغار �ل�سحابة وكبارهم،  �أّن �خل�سو�سية حتتاج  كما 
فكّلهم ي�سرتكون يف �ل�سحبة، ولهذ� �إذ� �ُستم و�حد منهم وُطعن فيه فهو طعن يف عقيدتنا وقر�آننا و�سنة 

نبينا �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم.

)( وذلك لعموم قوله �سلى �هلل عليه و�سلم ... و�إمّنا لكّل �مرئ ما نوى .... �لبخاري )6/1( برقم )1(، وم�صلم   52
)1515/3( برقم )1907(. 

قال �ل�سيوطي رحمه �هلل: »ومن �أح�سن ما ��ستدلو� به على �أّن �لعبد ينال �أجر�ً بالنية �ل�ساحلة يف �ملباحات و�لعاد�ت قوله 
�سلى �هلل عليه و�سلم ولكل �مرئ ما نوى فهذه يثاب فاعلها �إذ� ق�سد بها �لتقرب �إلى �هلل، فاإن مل يق�سد ذلك فال ثو�ب 

له«، و�نظر: مقا�سد �ملكلفني فيما يتعبد به رب �لعاملني: للدكتور عمر �سليمان �لأ�سقر )�ص 497-491(.
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فال�سحابة  �أحد،  يق�سده  ل  ما  وهذ�  غريهم،  تنقي�ص  منه  ُيفهم  قد  منهم  �لكبار  تخ�سي�ص  بل 
�لكر�م جميعا لهم �سرف �ل�سحبة، و�إن كان بع�سهم �أف�سل من بع�ص.

وبعد در��سة هذه �ملفا�سد ومناق�ستها، فعلينا �أن نزنها مب�سالح متثيل �ل�سحابة �لكر�م، ويكمن ذلك 
يف �لنقاط �لتالية:

�أفالم يعني على ن�سر تر�ث منهج �سلف �لأمة وكنوزه،  �إخر�ج �سري �ل�سحابة �لكر�م على �سكل  1ـ 
وذلك من خالل بيان �سريهم ومكانتهم وعلّو قدرهم، ويتاأكد ذلك يف �لنقاط �لآتية.

2ـ �إعر��ص كثري من �مل�سلمني يف هذ� �لزمان عن �لقر�ءة وحّب �ملطالعة.
3ـ �إقبال كثري من �مل�سلمني على م�ساهدة �لقنو�ت، و�إقبالهم على م�ساهدة �لأحد�ث �مل�سورة يفوق 
مئات  ي�ساهده  بينما  �ملليون،  قر�بة  �لكتاب  يقر�أ  قد  بل  وكبريهم،  �سغريهم  م�ساعفة،  �أ�سعافاً  �لقر�ءة 

�ملاليني.
4ـ تاأثري �لأفالم على �لأطفال و�ل�سباب و�لكبار يفوق تاأثري �لكتاب و�لدرو�ص �أ�سعافاً كثرية.

قال �ل�سيخ �بن جربين رحمه �هلل »�لتمثيليات �إذ� كانت هادفة ومفيدة فهي �أكرث فائدة من �لكلمات 
�لتي تلقى على �حلا�سرين، وتاأثريها �أكرث من تاأثري �لكلمات، وذلك لأنهم ي�ساهدونها بالنظر، فيقبلون 
�أكرث مما لو خطب  عليها، ثم يطبقونها ويحر�سون عليها، ويتذكرونها تذكر�ً ز�ئد�ً ... حتى ينتبهو� لها 
ر  خطيب؛ فقال: ح�سل ل�سيخ �لإ�سالم كذ� وكذ�، وقد ل ينتبهو� ملا قال، ول يتمثلونه كما يتمثلونه �إذ� �سوِّ

�أمامهم«)53(. 
�لدرو�ص  حتفره  مما  �أكرث  �لذ�كرة  يف  يحفظ  �مل�سور  �ملوقف  �إذ  �لذ�كرة،  يف  �ل�سورة  حفظ  5ـ 

و�خلطب؛ فيبقى تاأثريه مالزماً للم�ساهد.
�أفا�سل،  علماء  طرف  من  ومزكية  موثقة  �سرعية  هيئات  ِقَبل  من  �ملر�جع  و�لتمثيل  �لفيلم  يف  6ـ 
فتعر�ص فيه جو�نب من �سخ�سية بطل �سحابي مغفول عنها، ول يعلمها كثري من �لنا�ص، و�إمنا مدفونة يف 
�إليها �إل ن�سبة قليلة من قر�ء �لكتب؛ ففي �إظهارها وجتليتها منفعة  بطون بع�ص �لكتب و�ل�سري، ل ي�سل 

كبرية يف �لتعلحُّم و�لتاأ�سي و�لقتد�ء بتلك �ل�سخ�سية �ملميزة.
7ـ  بع�ص �لدول ل يدر�ص فيها �سيء عن �ل�سحابة �لكر�م ل�سيما �سري �خللفاء �لر��سدين. فامل�سلمون 
يف مد�ر�ص �لدول غري �مل�سلمة ل ت�ستمل كتب مناهجهم على �ل�سحابة ول �لإ�سالم، ل�سيما يف �ملد�ر�ص 
�حلكومية منها، بل حتى يف بع�ص �لدول �لعربية ل تدر�ص فيها هذه �ل�سخ�سيات �لفذة، وبع�ص �أبنائنا من 
�لطالب و�لطالبات ي�سلون �إلى مر�حل متقّدمة يف �لعلم �لدنيوي، ولكن لالأ�سف ل يكاد يعرفون �سيئاً عن 

)53( حكم �لتمثيل لآل هادي )�ص: 86(.
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�ل�سحابة �لكر�م، خا�سة �لذين يدر�سون يف �ملد�ر�ص �لأجنبية يف �لدول �لعربية، ون�سبة كبرية منهم من 
�لتمثيل و�لأفالم �لهادفة �لتي تظهر مناقب �ل�سحابة و�سريتهم  �أبناء طبقة خا�سة يف �ملجتمع، فعر�ص 

ي�ساعد �لكثري يف تثقيف هذه �لفئة �لغالية علينا وعلى جمتمعنا.
�لكتب  من  بكثري  �أ�سرع  �نت�سارها  حيث  �ملجتمع،  �أو�ساط  يف  �لأفالم  �نت�سار  و�سرعة  �سهولة  8ـ 

و�ملجالت، وبهذ� نكون قد ��ستفدنا كثري�ً من �لوقت.
�بن  �ل�سيخ  تقدم كالم  وقد  و�ملحا�سر�ت.  و�خلطب  �لدرو�ص  �لتاأثري من  �أبلغ يف  �ليوم  �لتمثيل  9ـ 

جربين يف ذلك.
فهي ت�سل �إلى �لعقول و�لقلوب باأبلغ �لأثر و�أعمقه. وهي و�سيلة فعالة لتوجيه �مل�ساهدين و�إر�سادهم.
�لكر�م  �ل�سحابة  بجو�ز متثيل  �لقول  تقت�سي  جّمى  و�أهد�ف  ومنافع عظمى  كربى  م�سالح  فهذه 

و��صتحبابه. 
�لرتجيح: بعد هذه �لدر��سة و�ملناق�سة و�ملو�زنة بني �لآر�ء، ر�أيت �أّن من منع متثيل �ل�سحابة )ر�سو�ن 

�هلل عليهم(  منعه �سد�ً للذريعة، ولئال يزعزع �لثقة بهم، ولأّن مف�سدة متثيلهم تغلب على م�سلحته.
�لعظمى  �مل�سالح  بتلك  قورنت  �إذ�  ثم  �لتحقق؛  قليلة  لوجدناها  �ملفا�سد  تلك  �إلى  نظرنا  لو  لكّننا 
ب�سبب �إقبال �ملاليني على �مل�ساهدة، و�إعر��ص �لنا�ص عن �لقر�ءة وح�سور جمال�ص �لعلم، و�لتاأثري �لبالغ 
لالأفالم على �لأطفال و�ل�سباب و�لكبار، و�أّن �ملوقف �مل�سّور يحفر يف �لذ�كرة، ويف �لتمثيل بيان جو�نب 
غائبة عن �لكثري، و�أّن �أعد�د�ً كبرية من �مل�سلمني –باملاليني- ل يدر�سون يف مد�ر�سهم حياة �ل�سحابة؛ 
�لدول  يعي�ص يف  �مل�سلمني من طبقة خا�سة ممن  �أبناء  بع�ص  و�أّن  �إ�سالمية،  دول غري  يعي�سون يف  لأنهم 
�لإ�سالمية ل يعلمون �سيئاً عن �ل�سحابة �لكر�م؛ لأنهم يدر�سون يف مد�ر�ص خا�سة، و�سرعة �نت�سار �لأفالم 

و�صهولتها ل�صيما يف –�ليوتيوب-، بالإ�سافة �إلى ت�سويه �سورة �ل�سحابة من قبل بع�ص �لفرق �ل�سالة.
�بن  �لإ�سالم  �سيخ  قال  وكما  مرجوحة“،  �ملف�سدة  كانت  �إذ�  �مل�سلحة  ”تغليب  قاعدة:  طبقنا  ثم 
تيمية: )ما كان منهياً عنه للذريعة يفعل للم�سلحة �لر�جحة()54(. كما يف �لنهي عن �ل�سالة عند �لغروب 
و�ل�سروق و�إباحته للم�سلحة، و�إباحة بيع �لعر�يا مع حترمي �ملز�بنة، ل�سيما و�أّن �لأ�سل �إباحة �لتمثيل ما 
�لد�لة على جو�ز  �لكثرية  �لأدلة  �إلى  بالإ�سافة  �ملتوقعة،  �ملفا�سد  �ملنع)55(، مع �جتناب  ياأت دليل على  مل 

�لتمثيل، و�أّن �لتمثيل يجري جمرى �سرب �لأمثال، وجو�ز �لت�سبيه، و�لرب�ءة �لأ�سلية.

)54( جمموع �لفتاوى )214/23-215( و)186/23-187(، و�نظر: �أعالم �ملوقعني: لبن �لقيم ).161-159/2(.
)55( وذلك �أّن �لتمثيل من �لو�سائل �ملباحة �لتي ميكن ��ستغاللها، و�لأ�سل �إباحة �لو�سائل �إل ما دل �لدليل �لو��سح على 

منعه، وقد تقدم ن�ص �ل�ساطبي وغريه يف ذلك.
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وعلينا �أن ن�ستغل �لو�سائل �حلديثة يف �لدعوة �إلى �هلل وتبليغها للنا�ص عموماً؛ �إذ و�سائل �لدعوة 
كما  »و�لتبليغ  �ل�ساطبي رحمه �هلل:  يقول  توقيفية، ويف ذلك  و�أّنها غري  �لعاد�ت،  �أمور  و�لتبليغ من 
ل يتقيد بكيفية معلومة، لأّنه من قبيل �ملعقول �ملعنى، في�سح باأي �سيء �أمكن من �حلفظ و�لتلقني 
يعد على  �إذ� مل  �أخرى  بكيفية دون  و�لزيغ  �لتحريف  يتقيد حفظه عن  و�لكتابة وغريها، وكذلك ل 
�لأ�سل باإبطال كم�ساألة �مل�سحف، ولذلك �أجمع عليه �ل�سلف �ل�سالح ...«)56(، و�إذ� نوى �ملرء بو�سيلة 
متثيل كبار �ل�سحابة �لكر�م عرب و�سائل �لإعالم �لتقرب �إلى �هلل)57(، وذلك باإظهار �ل�سورة �حل�سنة 

ل�سلفنا �ل�سالح وتقريب �ل�سرية �لعملية �مل�سرقة لذلك �جليل �إلى �أذهان �مل�ساهدين.

 يت�سح يل –و�هلل �أعلم- �أنه ل حرج من �للجوء �إلى مثل هذه �لتمثيليات حتت رقابة �سرعية 
لتربئة �ل�سحابة �لكر�م من �ل�سو�ئب وحتبيب �لنا�ص لهم، و�أّن من �سعى يف هذ� �لطريق فقد �ساهم 
�لن�ص  �أن يكون حتت رقابة جلنة �سرعية، تر�قب  �لكر�م ون�سر ف�سلهم، ب�سرط  يف حّب �ل�سحابة 

و�لأد�ء.
و�أخري� �أرجع فاأقول: باأّن هذه �مل�ساألة ل تخرج عن �إطار �لجتهاد، ويوؤكد لنا ذلك منهج فقه �ملو�زنات 
�لذي �سلكته يف هذ� �لبحث �ملتو��سع، وهذ� يبنّي لنا �لقيمة �لعلمية لدور فقه �ملو�زنات وتاأثريه يف �لو�سول 
�إلى �لآر�ء �لأقرب �سو�با ورجحانا من غريها، مع �حتمال �سو�ب �لر�أي �لآخر و�حرت�مه وتقدير �أ�سحابه، 
وكل ذلك ي�ساعدنا يف حتقيق �لأخوة بيننا و�لتعاون فيما �تفقنا عليه، و�لن�سح و�لإر�ساد و�لت�سافح فيما 

�ختلفنا فيه.
كما �أّن �لر�أي �لر�جح –يف نظري و�هلل �أعلم- �لذي ملت �إليه هو يرجع يف �حلقيقة �إلى ��ستخد�م 
وترك  و�لإ�سالح  �ل�سالح  بو�سائل  �لأخذ  �إذ  �ل�سليم،  ومو�سعها  �ل�سحيح  معناها  يف  �ل�سرعية  �ل�سيا�سة 
و�سائل �لف�ساد و�لإف�ساد هو مق�سود �ل�سارع �حلكيم كما قرر ذلك �لعالمة �بن �لقيم وغريه)58(، ورحم 
�أ�سرعو�  �أ�سرع و�أجنح مما قبلها  �إذ يقول: »...وكلما جتدد لهم و�سيلة  �هلل �ل�سيخ عبد �لرحمن �ل�سعدي 

)56( �لعت�سام لل�ساطبي )238/1(.
)57( ولي�ص �ملر�د �أّن �ملكّلف �إذ� با�سر �لو�سيلة �لعادية –كالتمثيل- �عتقد �أّنها عبادة يف ذ�تها كال�سالة و�ل�سوم، ولكنه 
يق�سد بها �لتو�سل �إلى معنى م�سروع كما مر، فال يجعل �لو�سيلة يف ذ�تها عبادة، ومن �أطلق على �لتمثيل لفظ عبادة وجعله 
متثيال دينيا �أو �إ�سالميا فمق�سوده –و�هلل �أعلم- من جهة �لق�سد و�لنية، ل لكون �لتمثيل يف ذ�ته عبادة. و�نظر: قو�عد 

�لو�سائل يف �ل�سريعة �لإ�سالمية: للدكتور م�سطفى خمدوم« )�ص 327-326(.
)58( �نظر: بد�ئع �لفو�ئد: لبن �لقيم )674/3(، �ملو�فقات يف �أ�سول �ل�سريعة: لل�ساطبي )218/2(.
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�أمور دينهم ودنياهم  �إليها ... فكل ما دل على �حلق و�ل�سدق و�خلرب �ل�سحيح مما فيه نفع للنا�ص يف 
فاإّن �ل�سرع يقره ويقبله، وياأمر به �أحيانا، ويجيزه �أحيانا بح�سب ما يوؤدي �إليه من �مل�سلحة، فال�سارع ل 
يرد خرب� �سحيحا باأي طريق و�سل، ول ينفي حقا و�سدقا باأي و�سيلة ودللة �ت�سل ... فا�ستم�سك بهذ� 
�لأ�سل �لكبري، فاإنه نافع يف م�سائل كثرية، وميكنك �إذ� فهمته �أن تطبق عليه كثري�ً من �لأفر�د و�جلزئيات 
�لو�قعة، و�لتي ل تز�ل تقع، ول يق�سر فهمك عنه فيفوتك خري كثري، ورمبا ظننت كثري� من �لأ�سياء بدعا 
حمرمة �إذ� كانت حادثة ومل جتد لها ت�سريحا يف كالم �ل�سارع، فتخالف بذلك �ل�سرع و�لعقل وما فطر 

عليه �لنا�ص«)59(.
غري �أّنني �أحتاط يف متثيل زوجات �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم وبناته ملا لهم من �خل�سو�سية 
ْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع  َقْيُتَّ َفاَل َتْخ�سَ �َساء �إِِن �تَّ َن �لنِّ ِبيِّ َل�ْسُتَّ َكاأََحٍد مِّ لي�ست لغريهم، قال تعالى: َيا ِن�َساء �لنَّ

ْعُروفًا  �لأحز�ب:32. و�هلل �أعلم    �لَِّذي يِف َقْلِبِه َمَر�ٌص َوُقْلَن َقْولًا مَّ

)59( �لفتاوى �ل�سعدية )�ص 226-218(.
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ويف اخلتام:

�أذكر بع�ص �ملقرتحات و�لتو�سيات ت�سهم يف معامل فقه �ملو�زنات عموما، ويف دور فقه �ملو�زنات يف 
متثيل �ل�صحابة �لكر�م يف و�صائل �لإعالم خ�صو�صا:

1ـ فقه �ملو�زنات من �أهّم �لعلوم يف هذ� �لع�سر، و�لتي ينبغي �ل�ستغال و�لهتمام بها. 
2ـ فقه �ملو�زنات له دور بارز يف �إثر�ء �لعلوم، وتهذيبها وحتقيقها.

3ـ �أهمية مو�كبة �لع�سر �حلديث، وذلك با�ستغالل �لو�سائل �حلديثة –خا�صة �لإعالم- و��صتخد�مها 
يف م�سارها �ل�سحيح.

4ـ تكوين جلان وهيئات تعمل يف �إخر�ج متثيليات و�أفالم هادفة تخدم �ملجتمع �مل�سلم.
5ـ �لولوج يف �لقنو�ت �لف�سائية وحماولة �إ�سالح ما ف�سد منها.

وعلى  �لأمة،  ل�سلف  �مل�سرقة  �ل�سورة  حت�سني  على  وحتر�ص  �خلري،  تبّث  خا�سة  قنو�ت  �إن�ساء  6ـ 
ر�أ�سهم �ل�سحابة �لكر�م.

7ـ ن�سر وعي ثقافة روح �خلالف وروح �لجتهاد باأ�سلوب يفهمه �جلميع.
8ـ �إبر�ز �أهم �أ�سباب خالف �لعلماء، ل �سيما يف �مل�سائل �ملعا�سرة �ل�سائكة.

بدل  و�ملناق�سة،  �حلو�ر  روح  وبّث  �حلو�ر،  مائدة  على  �لعلم  وطلبة  �لعلماء  �جتماع  على  �حلّث  9ـ 
�لرت��سق بالكالم و�إعالن �ل�سباب و�خل�سام.

باأ�سلوب علمي ر�سني،  �إن�ساء مو�سوعة علمية فقهية، تركز على فقه �خلالف وفقه �ملو�زنات،  10ـ 
ميكن �لرجوع �إليه عند �حلاجة.

و�أ�ساأل �هلل �أن يجعل ما كتبته يف هذه �لأ�سطر خال�سا لوجهه �لكرمي، موجبا للفوز بجنات �لنعيم، 
�إّنه �لهادي �إلى �لطريق �مل�ستقيم و�ملنهج �لقومي، و�أ�سلي و�أ�سّلم على �لر�سول �لكرمي، �سلى �هلل عليه وعلى 

�آله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان �إلى يوم �لدين.



1922

دور فقه املوازنات في متثيل الصحابة في وسائل اإلعالم



1923

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

مفهوم فقه الموازنات وأدلته الشرعية

د. عمر اجليالين االمني حماد 

اأ�شتاذ م�شارك

 ال�شودان – �شندي – جامعة �شندي – كلية ال�شريعة والقانون
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اآله و�صحبه الغر امليامني  احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم علي ر�صول اهلل الأمني وعلي 
وعلي التابعني ومن �صار علي نهجهم اإيل يوم الدين .... وبعد: 

في�صتمل البحث علي مقدمة، وخم�صة مباحث، وخامتة ت�صمل النتائج والتو�صيات. 
اأولً: املقدمة وت�صتمل على : 

1/ �صبب اختيار املو�صوع 
2/ اأهمية املو�صوع 
3/ اأهداف البحث 

4/ منهج البحث 
اأواًل : �شبب اختيار املو�شوع : مبا ان الكتابة يف فقه املوازنات ما زالت قليلة فمثل هذه البحوث 

يكون فيها تب�صري وتنوير للنا�س بهذا الفقه الذي باعتباره مل ير النور بعد ول �صيما واحلاجة اإليه ما�صة 
يف هذا الع�صر .

ثانيًا : اأهمية املو�شوع : تنبع اأهمية فقه املوازنات باأنه يحل ق�صايا كثرية جداً ، خا�صة الق�صايا 

تاأخري  اأو  بتقدمي  اأو   ، املف�صدة  بتمييز امل�صلحة من  اأو   ، املفا�صد  امل�صالح وترك  بفعل  ، وذلك  املعا�صرة 
امل�صالح وغري ذلك .

ثالثًا : اأهداف البحث : تب�صري النا�س وتوعيتهم بفقه املوازنات خا�صة اأن هذا الفقه من هذا النوع 

مل ير النور بعد، واأن الكتابة فيه قليلة .
رابعًا : منهج البحث : املنهج املتبع هو املنهج ال�صتقرائي التحليلي .

ثانيًا : خطة البحث :  ي�صتمل البحث علي خم�صة مباحث وهي كالآتي :

املبحث الول :- مفهوم فقه املوازنات 
املبحث الثاين :- ادلة فقه املوازنات 

 املبحث الثالث :- حكم تعلم فقه املوازنات 
املبحث الرابع :- املق�صد العام من الت�صريع

املبحث اخلام�س :- منهج ال�صحابة ر�صوان اهلل عليهم و�صائر ال�صلف يف فقه املوازنات 
ثالثًا : اخلامتة يف نتائج وتو�صيات البحث 

وباهلل التوفيق

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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املبحث االأول : مفهوم فقه املوازنات

بطريقة  تتناول  اأن  ت�صتحق  التي  املهمة  املو�صوعات  من  واحد  املوازنات  فقه  اأن  فيه  ريب  ل  مما 
مب�صرة ومي�صرة لتتظافر واألوان الفقه الأخرى؛ فتم�صي يف �صعيد متواز حيث تتاأزر من اأجل خدمة الفقه 

الإ�صالمي يف واقعنا املعي�س .
ويف احلديث عن مفهوم فقه املوازنات لبد يف البدء من التعريف اللغوي وال�صطالحي والعريف مبا 

ميهد اإيل املفهوم يف الكتاب وال�صنة .
فالفقه يف اللغة : هو الفهم ، وياأتي مبعني اأخر؛ وهو العلم بال�صئ والفهم قال تعالى:  )ولكن ل 

تفقهون ت�صبيحهم()1(، وكذلك ياأتي مبعني الفطنة ، وهو العلم بال�صيء والفهم له ، وغلب علي علم الدين 
ل�صيادته و�صرفه وف�صله على �صائر اأنواع العلم كما غلب النجم على الرثيا .

وقد جعله العرف خا�صاً بعلم ال�صريعة ، �صرفها اهلل تعايل وتخ�صي�صاً بعلم الفروع .
والفقه يف اأ�صله الفهم . يقال: ) اأوتي فالن فقهاً يف الدين ، اأي فهماً فيه (. قال اهلل عز وجل: ) 

ليتفقهوا يف الدين ()2( اأي يكونوا علماء به .
والفقه ا�شطالحًا : هو معرفة النف�س مالها وما عليها ، املعرفة؛ هي: اإدراك اجلزئيات عن دليل . 

وهذا تعريف عام ، وقيل: هو العلم بالإحكام ال�صرعية العملية املكت�صب من اأدلتها التف�صيلية ، والفقه العلم 
باإحكام ال�صريعة: ) ليتفقهوا يف الدين ( والفقيه من طلب الفقه وتخ�ص�س به )3( .

والفقه يف القراآن الكرمي وال�صنة املطهرة ، هو الفقه املن�صود الذي من �صاأنه اأن ي�صعف ب�صموليته 
اهلل  ليعبدوا  النا�س  ق�صايا  على  ال�صرعية  الإحكام  تنزيل  يف   ، الإ�صالم  دين  طبيعة  هي  كما   ، وتكامله 
خمل�صني له الدين ، يف كل زمان ومكان ، وليعمروا الأر�س علي منهاجه �صبحانه كما اأن�صاهم وا�صتخلفهم 
فيها ، وع�صى اأن يكون من ال�صواب النطالق من اآية التوبة التي ذكر جزاأً منها يف مقامي اللغة وال�صطالح 
ةً  مع فارق ذكرها تامة كاملة؛ لتب�صرنا مبراد القراآن الكرمي قال اهلل جلً: ) َوَما َكاَن املُْوؤِْمُنوَن ِلَينِفُروْا َكاآفَّ
يِن َوِلُينِذُروْا َقْوَمُهْم اإَِذا َرَجُعوْا اإَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن)4(،  ُهوْا يفِ الدِّ َيَتَفقَّ ْنُهْم َطاآِئَفٌة لِّ َفَلْوَل َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ
اأي�صاً جهاد ، وقد قال اهلل �صبحانه وتعالى  اأن الفقه  اإن النفري مقرتن باجلهاد ، مما يوؤدي اإيل  ومعلوم 
الكرمي،  القراآن  ي�صتبطن  وال�صمري   ،)5(  ) كبرياً  جهاداً  به  وجاهدهم   ( و�صلم:  عليه  اهلل  �صلي  لر�صوله 
العقاب؛ رجاء  والتخويف من  بالنذارة  الدين  التفقه يف  ارتباط  تدلنا على  الآية  اإن  وذاك:  زد على هذا 
اخلذر واخل�صية هلل عز وجل، وهذا هو الهدف من الفقه املن�صود من حيث حتديد املفاهيم وو�صع �صوابط 
ومكونات املنهج لال�ستنباط املب�صر من امل�صادر الرئي�صية ، والعتماد علي حمكمات القراآن واتباع ال�صنة 
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ال�صحيحة وال�صريحة، وما يدور حولهما من علوم وفنون م�صاعدة؛ ذلك لأن كل علم لي�س حتته عمل فهو 
اإليهم  اإذا رجعوا  قومهم  ولينذروا  الدين  ليتفقهوا يف   ( والتحذير:  بالإنذار  التفقه  ارتبط  لذلك   ، باطل 

لعلهم يحذرون ()6(.
اإما املوازنة لغة : من الوزن وهو معرفة قدر ال�صيء؛ وهو اأي�صاً : ثقل �صيء ب�صيء مثله )7( واملوازنة 
واملقابلة  املعادلة  مبعني  واملوازنة   ،)9() موزون  �صيء  كل  من  فيها  واأنبتنا   ( تعالى:  اهلل  قال   )8( التقدير 

واملحاذاة . يقال: وازنه؛ اأي: مبعني عادله ، وقابله وحاذاه واجلمع موازنات . 
واملوازنة ا�شطالحًا : هي املفا�صلة بني امل�صالح واملفا�صد املتعار�صة ، واملتزاحمة ، لتقدمي اأو تاأخري 
الأويل بالتقدمي اأو التاأخري)10( ؛ وهي ترجيح خري اخلريين ، و�صر ال�صرين ، وحت�صيل اأعظم امل�صلحتني ، 
اأو بتفويت اأدناهما ، ودفع اأعظم املف�صدتني باحتمال اأدناهما ، فهي البيان يف اإطالق احلكم باملقارنة علي 

الغلبة . 
ففقه املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد؛ هو املدخل احلقيقي لفهم فقه املرحلة ، والواقع، وهو مفتاح 

الر�صد يف التعامل مع واقعنا املعا�صر بكل علله وتناق�صاته .
واخلال�صة: اأننا نق�صد بفقه املوازنة: املوازنة بني امل�صالح بع�صها وبع�س من حيث حجمها و�صعتها 
، ومن حيث عمقها وتاأثريها ، ومن حيث بقاوؤها ودوامها ... واأيها ينبغي اأن يقدم ويعترب ، واأيها ينبغي اأن 

ي�صقط ويلغي . 
كما يفهم منه اأي�صاً املوازنة بني املفا�صد بع�صها وبع�س ، من تلك احليثيات التي ذكرناها يف �صاأن 

امل�صالح ، واأيها يجب تقدميه ، واأيها يجب تاأخريه اأو اإ�صقاطه .
واأي�صاً املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد اإذا تعار�صتا؛ بحيث نعرف متى نقدم درء املف�صدة علي جلب 

امل�صلحة ، ومتي نغتفر املف�صدة من اأجل امل�صلحة .

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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املبحث الثاين : م�شروعية فقه املوازنة :

ت�صافرت الأدلة النقلية والعقلية علي م�صروعية املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد ، ولذا �صنذكر بع�صاً 
من الن�صو�س القراآنية التي تبني هذه امل�صروعية .

اأواًل : القران الكرمي :

وردت اآيات فيها ترجيح امل�صلحة على اأخرى ، اأو درء مف�صدة باحتمال اأخرى منها :
ِفيَنُة  ا ال�صَّ 1/ حيث ذكر اهلل يف ق�صة مو�صي عليه ال�صالم على ل�صان العبد ال�صالح قوله تعالى: )اأَمَّ
ا  بًا )79( َواأَمَّ ُخُذ ُكلَّ �َصِفيَنٍة َغ�صْ َفَكاَنْت ملَِ�َصاِكنَي َيْعَمُلوَن يفِ اْلَبْحِر َفاأََرْدُت اأَْن اأَِعيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َياأْ
ُيْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخريْاً ِمْنُه  ْن  اأَ َفاأََرْدَنا  ُيْرِهَقُهَما ُطْغَياناً َوُكْفراً )80(  اأَْن  اأََبَواُه ُموؤِْمَننيِْ َفَخ�ِصيَنا  اْلُغالُم َفَكاَن 
َتُه َكنٌز َلُهَما َوَكاَن اأَُبوُهَما  َداُر َفَكاَن ِلُغالَمنيِْ َيِتيَمنيِْ يفِ املَِْديَنِة َوَكاَن حَتْ ا اجلِْ مَّ َزَكاةً َواأَْقَرَب ُرْحماً )81( َواأَ
ْمِري َذِلَك َتاأِْويُل َما  َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن اأَ ُهَما َوَي�ْصَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمةً ِمْن َربِّ احلِاً َفاأََراَد َربَُّك اأَْن َيْبُلَغا اأَ�ُصدَّ �صَ

ربْاً()11(. ملَْ َت�ْصِطْع َعَلْيِه �صَ
لل�صفينة  خرقه  ال�صالح  الرجل  على  اأنكر  ال�صالم-  -عليه  مو�صى  اأن   : االآيات  من  الداللة  وجه 

، وباأن هذا ف�صاد يوؤدي ايل اإغراق ال�صفينة واأهلها ، فرد عليه الرجل ال�صالح باأن هذا الف�صاد يدرء به 
ف�صاداً اأعظم ، األ وهو اأن هناك ملكاً ظاملاً ياأخذ كل �صفينة �صليمة غري معيبة غ�صباً؛ ولأن تبقي ال�صفينة 
لأ�صحابها وبها خرق اأهون من  اأن ت�صيع كلها ، واإذا حفظ البع�س اأويل من ت�صييع الكل ، وهذا دليل على 

م�صروعية املوازنة بني الفا�صد والأف�صد ودرء الأف�صد بارتكاب الفا�صد .
وكذلك قتل الغالم؛ فاإن العبد ال�صالح علم من اهلل اأنه �صيكون طاغياً وكافراً ، واأن اهلل �صيبدل 

والديه خرياً منه زكاة واأقرب رحماً وهذه موازنة بني املفا�صد وامل�صالح .
اإقامة  امل�صلحة  ولكن  مف�صدة،  لل�سقوط  الآيل  اجلدار  اإقامة  علي  الأجرة  اأخذ  عدم  فاإن  وكذلك 

اجلدار حفاظاً على كنز اليتيمني لي�صتخرجاه بعد بلوغهما وهذه موازنة بني امل�صالح واملفا�صد.
وكذلك هناك مف�صدتان : الأويل ت�صييع الوقت يف  بناء اجلدار من غري اأجرة وهذه مف�صدة �صغرية 
، مقابل مف�صدة اأعظم منها ، وهي ترك اجلدار حتي ينهار ، مما يعر�س كنز اليتيمني لل�صياع ، فقام العبد 
ال�صالح باملوازنة بني املفا�صد بدرء هذه املف�صدة العظيمة ، مقابل مف�صدة عدم اأخذ الأجرة)12(، ويجب اأن 
ننبه على اأننا ناأخذ من ذلك م�صروعية فقه املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد فقط من هذه الق�صة ل الفعل 

من نف�صه ، اإذ الفعل خا�س بالعبد ال�صالح؛ لأن اهلل عز وجل اأطلعه على جزء من الغيب .
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ملا  �أ�سلم قريباً وذلك  بع�ض من  فتنه  �أعظم منه؛ وهي خوف  تعار�سه مف�سدة  ولكن   ، و�ل�سالم م�سلحة 
كانو� يعتقدونه من ف�سل �لكعبة ، فريون تغيريها عظيماً؛ فرتكها �سلي �هلل عليه و�سلم)25(، وقال �بن حجر 
�إن يظنو�  �أمر �لكعبة؛ فخ�سي �لنبي �سلي �هلل عليه و�سلم  مو�سحاً هذ� �ملعنى: )لأن قري�ساً كانت تعظم 
لأجل قرب عهدهم بالإ�سالم �أنه غري بناءها ليتفرد بالفخر عليهم يف ذلك ، وي�ستفاد منه ترك �مل�سلحة 
لأمن �لوقوع يف �ملف�سدة ، ومنه ترك �إنكار �ملنكر خ�سية �لوقوع يف �أنكر منه ، و�أن �لإمام ي�سو�ض رعيته مبا 

فيه �إ�سالحهم ولو كان مف�سولً مامل يكن حمرماً()26(.
ويقول �بن حجر يف مو�سع �أخر معلقاً علي �حلديث: )وفيه �جتناب ويل �لأمر ما ي�سرع �لنا�ض �إيل 
�إنكاره ومايخ�سي منه تولد �ل�سرر عليهم يف دين �أو دنيا ، وتاأف قلوبهم مبا ليرتك فيه �أمر و�جب ، وفيه 
تقدمي �لأهم فاألهم من دفع �ملف�سدة وجلب �مل�سلحة و�أنهما �إذ� تعار�ستا بدئ بدفع �ملف�سدة و�أن �ملف�سدة 

�إذ� �أُمن وقوعها عاد ��ستحباب عمل �مل�سلحة)27(.
�مل�سجد فتناوله  �أعر�بي فبال يف  : جاء  �أبي هريرة -ر�سي �هلل عنه- قال  : عن  احلديث الثاين 

�أو ذنوباً من  بوله �سجالً من ماء  : )دعوه وهريقو� على  و�سلم  �لنبي �سلي �هلل عليه  لهم  ، فقال  �لنا�ض 
ماء؛ فاإمنا بعثتم مي�سرين ومل تبعثو� مع�سرين()28(. ووجه �لدللة من �حلديث : �أن �لنبي �سلي �هلل عليه 
و�سلم طلب من �لنا�ض �ن يرتكو� تعنيف هذ� �لأعر�بي ، ملا يف نهره من �سرر عليه ، وهو �سرر يف �ل�سحة 
و�لدليل علي ذلك �لرو�ية �لأخرى للحديث و�لتي فيها: )لتزرموه()29(. وبالرغم من �ل�سرر �لذي ح�سل 

من تنجي�ض �مل�سجد؛ حيث ي�ستفاد من �حلديث وجوب دفع �أعظم �ل�سررين باحتمال �أخفهما .
باحتمال  �ل�سررين  �أعظم  دفع  )وفيه   : �حلديث  هذ�  علي  معلقاً  �هلل  رحمه  �لنووي  �لإمام  يقول 
�خفهما ، لقوله �سلي �هلل عليه و�سلم : )دعوه ( قال �لعلماء : كان قوله �سلي �هلل عليه و�سلم : )دعوه( ، 
مل�سلحتني ، �أحد�هما �أنه لو قطع عليه بوله ت�سرر، و�أ�سل �لتنجي�ض قد ح�سل ، فكان �حتمال زيادته �أولى 
من �إيقاع �ل�سرر به ، و�لثانية : �أن �لتنجي�ض قد ح�سل يف جزء ي�سري من �مل�سجد فلو �أقاموه يف �أثناء بولته 

لتنج�ست ثيابه ، وبدنه ومو��سع كثرية من �مل�سجد)30(.
وقال �بن حجر : )مل ينكر �لنبي على �ل�سحابة ، ومل يقل لهم مل نهيتم �لأعر�بي ؟ بل �أمرهم بالكف 
عنه للم�سلحة �لر�جحة ، وهو دفع �أعظم �ملف�سدتني باحتمال �أي�سرهما ، وحت�سيل �أعظم �مل�سلحتني برتك 

�أي�سرهما ، وفيه �ملبادرة �يل �إز�لة �ملفا�سد عند زو�ل �ملانع، لأمرهم عند فر�غه ب�سب �ملاء)31(.
احلديث الثالث : �متناع �لنبي �سلي �هلل عليه و�سلم عن قتل �ملنافقني معلالً ذلك بقوله �سلي �هلل 

عليه و�سلم: )ليتحدث  �لنا�ض �أنه كان يقتل �أ�سحابه()32(.
فقتلهم فعل م�سروع ملا فيه من م�سلحة �إنهاء كفرهم  ، وبثهم �لد�سائ�ض بني �مل�سلمني، ولكن هذ� 
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�لقتل  ، وهي مف�سده تزيد على م�سلحة  �أ�سحابه  �أن حممد�ً يقتل  �لتهمة  �إلى هذه  �مل�سروع ذريعة  �لفعل 
بكثري)33(.

احلديث الرابع : مدح �لنبي �سلي �هلل عليه و�سلم خلالد بن �لوليد ر�سي �هلل عنه ملا عاد من �سرية 

موؤته من�سحباً دون �أن يفتح عليه ، وي�سف جي�سه باأنه �لكر�ر ، رغم �حت�ساد �سبيان �ملدينة يرجمون بع�ض 
رجال �جلي�ض بالأحجار و�لرت�ب ويقولون : يا فر�ر ، فررمت من �سبيل �هلل)34(.

فاجلي�ض �ملن�سحب كان ل يتجاوز ثالثه �آلف ، بينما كان جي�ض �لروم مائتي �ألف و��ستمرت �ملعركة 
جي�ض  ��ستئ�سال  هو  �ل�سمود  ومعنى   ، �لثالثة  �جلي�ض  قادة  فيها  وقتل   ، �لنهار  �آخر  �إلى  �جلي�سني  بني 
توؤدي  �ل�سئيل  �لو��سحة لذلك �جلي�ض  �لهلكة  �إن هذه  �إلى جانب  �لنتحار،  ي�سبه  �أخره مبا  �مل�سلمني عن 
�إلى �أثر معنوي �سديد �ل�سوء على �لدولة �لإ�سالمية �لوليدة ، ول�سك �أن ��ستنقاذ �جلي�ض من هذه �ملقتلة 
م�سلحة عظيمة ، و�لظهور مبظهر �ملنهزم و�ملرت�جع مف�سده مذمومة، ولكن �لقائد �لعظيم �أح�سن تقييم 
�ملوقف ، ورجح م�سلحة �لن�سحاب و�لنجاة بذلك �جلي�ض �لقليل ، فمدحه �لنبي �سلي �هلل عليه و�سلم ، 
و�سماه يف هذه �ملعركة )�سيف �هلل( وو�سف فعله بالفتح ، حيث قال �سلى �هلل عليه و�سلم : ثم �أخذ �لر�ية 

�سيف من �سيوف �هلل ففتح �هلل عليه)35(.
فهو  فتح ل�سك فيه ، رغم �لن�سحاب؛ لأن �سيف �هلل �أدرك �أن مق�سد �ل�سارع يف �جلهاد لي�ض جمرد 
�أر�قه �لدماء ، و�أدر�ك �ملوت ، و�إمنا حتقيق �لهدف من �لقتال ، وهو �إعالء كلمة �هلل ون�سر دينه ، وهذ� 

�لهدف لن يتحقق بال �سك �إن مت ��ستئ�سال �جلي�ض �مل�سلم .
�لر�جحة من  �مل�سلحة  وهي   ، كلمة �هلل  �إعالء  لتحقيق  و�سيلة  بل   ، ذ�ته  لي�ض هدفاً يف  فاجلهاد 

�لقتال ، فلما ز�لت �مل�سلحة ، مل يعد ل�ستمر�ر �لقتال د�ع ، بل �سار مف�سده يجب دفعها.

ثالثًا الإجماع :

حيث نقل �لإجماع �لعز بن عبد �ل�سالم بقوله: )�أجمعو� على دفع �لعظمى �إذ� تعار�ست �ملف�سدتني 
يف �رتكاب �لدنيا()36(.

وقد نقل �لزرك�سي عن �بن دقيق �لعيد قوله: )من �لقو�عد �لكلية �أن تدر�أ �أعظم �ملف�سدتني باحتمال 
�أي�سرهما �إذ� تعني وقوع �أحد�هما ... و�أن يح�سل �أعظم �مل�سلحتني برتك �أخفهما �إذ� تعني عدم �أحد�هما( 

. )37 (
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املبحث الثالث : حكم تعلم فقه املوازنات :

يتفاوت حكم تعلم فقه �ملو�زنة بني �لنا�ض تبعاً لتفاوت حالت �ملو�زنة و�أهميتها ، فمن �ملو�زنات ما 
يجب �أن يعلمه كل م�سلم ، ول يعذر باجلهل به كتقدمي �لفر�ض على �لنقل ، وتقدمي درء �حلر�م و�لبتعاد 

عنه على درء �ملكروه ذلك مما يحتاجه �مل�سلم يف حياته �ليومية، وهو يوؤدي تكاليف �هلل عليه . 
ومن �أنو�ع �ملو�زنات ما يحتاجه �أهل كل فن وتخ�س�ض ، حتى ل يف�سدو� وهم ي�سعون للخري ، فاأهل 
يتعلق  �ملو�زنات فيما  �إيل معرفة فقه  �أم�ض �حلاجة  ، و�لنهي عن �ملنكر ، يف  ، و�لأمر باملعروف  �حل�سبة 
بعملهم ، وتعلمه و�جب عليهم ، و�إل فقد يوؤدي �لأمر باملعروف �إلى تفويت معروف �أكرب منه ، وقد يوؤدي 

�لنهي عن منكر �إلى منكر �أكرب منه .
ومثلهم �أي�ساً �أهل �ل�سيا�سة يف �أ�سد �حلاجة �إلى فقه �ملو�زنة ، وتعلمه و�جب عليهم �أي�ساً ، و�إل فقد 
يتخذ قر�ر�ً يرجح مف�سدة على م�سلحة ، �أو يوؤدي �إلى ع�سر و�سيق يف حياة �لنا�ض، �أو يقدم م�سلحة علي 

م�سلحة هي �أعظم من �لأويل ، ويدر�أ مف�سدة �أ�سغر مبف�سدة �أكرب .
وهكذ� يحتاج �أهل  كل فن �إلى معرفة فقه �ملو�زنات �ملتعلقة بفنهم ، ليحققو� ما �أمر �هلل به من 

�لإح�سان ، م�سد�قاً �إلى قوله �سلي �هلل عليه و�سلم : ) �إن �هلل كتب �لإح�سان على كل �سيء()38(.
ومن �أنو�ع  فقه �ملو�زنة ما حتتاجه �لأمة مبجملها مما يدخل يف باب فر�ض �لكفاية ، خا�سة فيما 
يتعلق مب�ستجد�ت �لأمور، وتطور�ت �لأيام حتي ُيز�ل كثري من �لغمو�ض يف ق�سايا تتعلق باجلانب �لدعوي 

و�ل�سيا�سي و�لقت�سادي وبيان ر�جحها من مرجوحها وفق �سرع �هلل عز وجل. 
فيجب على �لأمة �أن ت�ستنفر منها طائفة يكون بها �لوفاء بحاجاتها للتفقه يف فقه �ملو�زنة لت�سد 
�مل�سالح  بني  �ملو�زنة  منهج  خالل  من   ، و�ملتوقع  �لو�قع  و�خللل  �لعناء  من  كثري�ً  عنها  وتزيل   ، �حلاجة 

و�ملفا�سد .
ُهوْ� يفِ  َيَتَفقَّ لِّ ْنُهْم َطاآِئَفٌة  ِفْرَقٍة مِّ َنَفَر ِمن ُكلِّ  َفَلْوَل  ةً  َكاآفَّ ِلَينِفُروْ�  �ملُْوؤِْمُنوَن  َكاَن  قال �هلل تعالى: )َما 

يِن َوِلُينِذُروْ� َقْوَمُهْم �إَِذ� َرَجُعوْ� �إَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن}122{()39(. �لدِّ

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املبحث الرابع : املق�شد العام من الت�شريع :

�ملق�سد �لعام لل�سارع من ت�سريعه �لإحكام هو حتقيق م�سالح �لنا�ض بكفالة �سرورياتهم، وتوفري 
حاجاتهم وحت�سيناتهم .

فكل حكم �سرعي ما ق�سد به �إل و�حد من هذه �لثالثة �لتي تتكون منها م�سالح �لنا�ض .
ول ير�عي حت�سيني �إذ� كان يف مر�عاته �إخالل بحاجي ، ول ير�عي حاجي ول حت�سيني �إذ� كان يف 

مر�عاة �أحدهما �إخالل ب�سروري .
�أما �ل�سروري : فهو ما تقوم عليه حياة �لنا�ض لبد منه ل�ستقامة م�ساحلهم ، و�إذ� فقد �ختل نظام 
حياتهم ، ومل ت�ستقم م�ساحلهم ، وعمت فيهم �لفو�سى و�ملفا�سد ، و�لأمور �ل�سرورية للنا�ض بهذ� �ملعني 

ترجع �إلى حفظ خم�سة �أ�سياء هي �لدين ، و�لنف�ض ، �لعقل ، �لعر�ض ، �ملال .
و�لأمور �حلاجية للنا�ض بهذ� �ملعني ترجع �إلى رفع �حلرج عنهم ، و�لتخفيف عليهم ليحتملو� م�ساق 

�لتكليف ، ويتي�سر لهم طرق �لتعامل �أو �لتبادل و�سبل �لعي�ض .
و�لأمور �لتح�سينية هي ماتقت�سيه �ملروءة و�لآد�ب و�سري �لأمور على �أقوم منهاج ، و�إذ� فقد ل تختل 
تكون  ولكن   ، �لأمر �حلاجة  �إذ� فقد  ، كما  ينالهم حرج  ، ول  �ل�سروري  �لأمر  �إذ� فقد  �لنا�ض كما  حياة 

حياتهم م�ستنكرة يف تقدير �لعقول �لر�جحة و�لفطر �ل�سليمة .
و�لأمور �لتح�سينية للنا�ض بهذ� �ملعنى ترجع �إيل مكارم �لأخالق وحما�سن �لعاد�ت وكل ما يق�سد 

به �سري �لنا�ض يف حياتهم على �أح�سن منهاج .
هذه  �أهم  �ل�سروريات  �أن  يتبني  و�لتح�سيني  و�حلاجي  �ل�سروري  من  �ملر�د  بيان  يف  قدمنا  مما 
�ملقا�سد؛ لأنها يرتتب على فقدها �ختالل نظام �حلياة ، و�سيوع �لفو�سى بني �لنا�ض و�سياع م�ساحلهم . 
وتليها �حلاجيات؛ لأنه يرتتب على فقدها وقوع �لنا�ض يف �حلرج و�لع�سر، و�حتمال �مل�سقات �لتي قد تنوء 
بهم ، تليها �لتح�سينيات؛ لأنه ل يرتتب على فقدها �ختالل نظام �حلياة ول وقوع �لنا�ض يف �حلرج ، ولكن 

يرتتب علي فقدها خروج �لنا�ض على مقت�سى �لكمال �لإن�ساين و�ملروءة وما ت�ستح�سنه �لعقول �ل�سليمة .
ل  �ملكمل  لأن   ، حاجي  �أو  �سروري  بحكم  �إخالل  مر�عاته  يف  كان  �إذ�  حت�سيني  حكم  ير�عي  فال 
ير�عي �إذ� كان يف مر�عاته �إخالل مبا هو مكمل له . ولذ� �أبيح تناول �لنج�ض �إذ� كان دو�ء �أو ��سطر �إليه؛ 
لأن �لحرت�ز عن �لنجا�سات حت�سيني ، و�ملد�و�ة ودفع �ل�سروريات �سروري . وكذلك �أبيح بيع �ملعدوم  يف 
�ل�سلم و�ل�ست�سناع ، و�غتفرت �جلهالة يف �ملز�رعة و�مل�ساقاة وبيع �لغائب؛ لأن حاجة �لنا�ض ق�ست باأن ل 

تر�عي هذه �لتح�سينات .
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ول ير�عى حكم حاجي �إذ� كان يف مر�عاته �إخالل بحكم �سروري . ولهذ� جتب �لفر�ئ�ض و�لو�جبات 
علي �ملكلفني �لذين لي�سو� يف حال تبيح لهم �لرخ�سة و�إن �سق عليهم ما كلفو� به، �إذ كل تكليف فيه �إلز�م 
�ل�سرورية من  �لأحكام  لأهملت عدة من  م�سقة  �أية  �ملكلف  تنال  ل  �أن  روعي  فلو   ، وم�سقة  كلفة  فيه  مبا 
�أو نهي عنه حلفظ �ل�سروريات ل يخلو �متثاله من  عباد�ت وعقوبات وغريها؛ لأن كل ما �أمر به �ملكلف 

م�سقة عليه ، ولكن �حتملت هذه �مل�سقة يف �سبيل حفظ �ل�سروريات للمكلفني .
مر�عاة  كانت  �إذ�  �إل  منها  بحكم  �لإخالل  يجوز  ول   ، مر�عاتها  فتجب  �ل�سرورية  �لأحكام  و�أما 
�ل�سروري توؤدي �إلى �لإخالل ب�سروري �أهم منه . ولهذ� �أوجب �جلهاد حفظاً للدين و�إن كانت فيه ت�سحية 
�لنف�ض؛ لأن حفظ �لدين �أهم من حفظ �لنف�ض . و�أبيح �سرب �خلمر �إذ� �أكره على �سربها باإتالف نف�سه �أو 
ع�سو منه �أو ��سطر �إليها يف ظماأ �سديد؛ لأن حفظ �لنف�ض �أهم من حفظ �لعقل . و�إذ� �أكره على �إتالف مال 
غريه ، �أبيح له �إن يقي نف�سه �لهالك باإتالف مال غريه . فهذه �لأحكام  فيها �إهمال حكم �سروري مر�عاة 

حلكم �سروري �أهم منه)40(.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املبحث اخلام�س : منهج ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم و�شائر ال�شلف يف فقه 
املوازنات:

�سرعو�  �أنهم  يتبني   ، �ملجتهدين  و�لأئمة  و�لتابعني  �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم  ت�سريع  ��ستقر�أ  من 
�أحكاماً كثرية لتحقيق مطلق �مل�سلحة وللمو�زنة بني ت�سريعها وعدمه ، فكان �لأولى ت�سريعها من ذلك :- 

1/ �أبو بكر �ل�سديق ر�سي �هلل عنه جمع �ل�سحف �ملفرقة �لتي كان مدوناً فيها �لقر�آن، وحارب 
مانعي �لزكاة ، و��ستخلف عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه .

2/ وعمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه �أم�سى �لطالق ثالثاً بكلمة و�حدة ، ومنع �سهم �ملوؤلفة قلوبهم 
عام  �ل�سرقة يف  تنفيذ حد  و�أوقف   ، �ل�سجون  و�تخذ   ، �لدو�وين  ودّون   ، وو�سع �خلر�ج   ، �ل�سدقات  من 

�ملجاعة .
3/ وعثمان ر�سي �هلل عنه ، جمع �مل�سلمني على م�سحف و�حد ون�سره وحرق ماعد�ه وورث زوجة 

من طلق زوجته للفر�ر من �إرثها .
4/ وعلي ر�سي �هلل عنه ، حّرق �لغالة من �ل�سيعة �لرو�ف�ض .

5/ و�حلنفية حجرو� على �ملفتي �ملاجن ، و�لطبيب �جلاهل ، و�ملكاري �ملفل�ض . 
6/ و�ملالكية ، �أباحو� حب�ض �ملتهم وتعزيزه تو�سالً �إيل �إقر�ره .

7/ و�ل�سافعية ، �أوجبو� �لق�سا�ض  من �جلماعة �إذ� قتلو� �لو�حد .
وجميع  هذه �مل�سالح �لتي ق�سدوها مبا �سرعوه من �لإحكام هي م�سالح عملو� بها بعد �إن و�زنو� 

بينها و بني تركها فكان من �مل�سلحة �لعمل بها)41(.
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اخلامتة يف نتائج وتو�شيات البحث :

اأول : النتائج: 

1/ فقه �ملو�زنة نعني به جملة �أمور :- 
�أ- �ملو�زنة بني �مل�سالح بع�سها وبع�ض؛ من حيث حجمها و�سعتها ، ومن حيث عمقها وتاأثريها ، 

ومن حيث بقاوؤها ودو�مها .... و�أيها ينبغي �أن يقدم ويعترب ، و�أيها ينبغي �أن ي�سقط ويلغي . 
ب- �ملو�زنة بني �ملفا�سد بع�سها وبع�ض ، من تلك �حليثيات �لتي ذكرناها يف �ساأن �مل�سالح ، و�أيها 

يجب تقدميه ، و�أيها يجب تاأخريه �أو �إ�سقاطه .
ج. �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد ، �إذ� تعار�ستا ، بحيث نعرف متى نقدم درء �ملفا�سد على جلب 

�مل�سالح، ومتى نغتفر �ملف�سدة من �أجل �مل�سلحة . 
2/ ثبتت م�سروعية فقه �ملو�زنات من خالل �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية �ملطهرة و�لإجماع.

3/ يتفاوت حكم تعلم فقه �ملو�زنات بني �لنا�ض تبعاً لتفاوت حالت �ملو�زنة و�أهميتها .
وتوفري حاجياتهم  بكفالة �سرورياتهم  �لنا�ض  �لت�سريع هو حتقيق م�سالح  �لعام من  �ملق�سد   /4

وحت�سيناتهم ومن ثم ير�عي �لأهم فالهم .
�إنهم  حيث  من  �ملو�زنات؛  فقه  يف  �ل�سلف  و�سائر  عليهم  �هلل  ر�سو�ن  �ل�سحابة  منهج  يظهر   /5

�سرعو� �أحكاما كثرية لتحقيق مطلق �مل�سلحة ، وذلك ملا ر�أو� �أن وجودها �أف�سل من عدمها .

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ثانيًا : التو�شيات :

بالكتابة يف فقه  �لعليا  و�ملعاهد  �ملخت�سة وطالب �جلامعات  وينا�سد �جلهات  �لباحث  يو�سي   /1
�ملو�زنات حتى يتوفر ويكون يف متناول �ليد بالن�سبة للقارئ .

�لكثرية  �حللول  من  فيه  ملا  �ملو�زنات  بفقه  وتزويدهم  وتوعيتهم  �لنا�ض  بتب�سري  يو�سي  كما   /2
و�ملفيدة بخ�سو�سه �لق�سايا �ملعا�سرة من جميع جو�نبها .

3/ كما يو�سي �لباحث بالعمل بفقه �ملو�زنات من غري اإفراط �أو تفريط 
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م�شادر وهوام�س البحث :

�لقر�آن �لكرمي 
1/ �سورة �لإ�سر�ء �لآية 44
2/ �سورة �لتوبة �لآية 122

3/ علم �أ�سول �لفقه عبد �لوهاب خالف ، �ض11 ط 1423هـ - 2003م ، د�ر �حلديث �لقاهرة .
4/ �سبق تخريجها .

5/ �سورة �لفرقان �لآية 52
6/ �سبق تخريجها .

7/ �لتوقيف علي مهمات �لتعريف / حممد عبد �لرءوف �ملناوي حتقيق د.حممد ر�سو�ن �لد�ية 
للر�غب  �لقر�آن  �ألفاظ  مفرد�ت   ، �ض724   ، 1994م   - 1410هـ   ، بريوت   ، ط1   ، �ملعا�سر  �لفكر  د�ر   ،
�لأ�سفهاين / حتقيق �سفو�ن عدنان د�ووي ، د�ر �لعلم �لد�ر �ل�سامية ، ط2 ، دم�سق ، بريوت ، 1418هـ - 

1997م ، �ض868 .
8/ ل�سان �لعرب / �بن منظور ، د�ر �سادر ، ط3 ، بريوت ، 1414هـ -1994م . 446/3 .

9/ �سورة �حلجر �لآية 19 .
10/ تاأ�سيل فقه �ملو�زنات / عبد �هلل �لكمايل ، د�ر بن حزم ، ط1 ، 1421هـ -2000م �ض49 .

11/ �سورة �لكهف �لآية 82-79 .
12/ �نظر �جلامع لإحكام �لقر�آن / لأبي عبد �هلل حممد بن �أحمد �لأن�ساري �لقرطبي ، مر�جعة 
و�سبط وتعليق د. حممد �إبر�هيم �حلفناوي ، د�ر �حلديث ط1 ، �لقاهرة 1414هـ - 1994م ، 1/ 23 – 
40 ، تف�سري �ملاوردي �مل�سمي �لنكت و�لعيون / لأبي �حل�سن علي بن حبيب �ملاوردي ، د�ر �لكتب �لعلمية ، 

بريوت ، 2/ 496 .
13/ �سورة �لبقرة �لآية 217 .

14/ �نظر �جلامع لإحكام �لقر�آن / �لقرطبي 39/3 ، �أحكام �لقر�آن ، لأبي بكر حممد بن عبد �هلل 
�ملعروف بابن �لعربي ، تخريج وتعليق حممد عبد �لقادر عطا ، د�ر �لفكر ، بريوت 207/1 .�ل�سرية �لنبوية 

لأبي عبد �مللك بن ه�سام ، د�ر �ملنار ، ط2 �لقاهرة 1415هـ - 1994م ، 173/2 وما بعدها .
15/ �سورة �لبقرة �لآية 219

16/ فتح �لقدير ، حممد علي حممد �ل�سوكاين ، ج1 �ض 222،223 ، عامل  �لكتب 

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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17/ �سورة �لأنعام �لآية 108 ؟
18/ فتح �لقدير ، حممد علي حممد �ل�سوكاين ، ج2 �ض 150 ، عامل  �لكتب

19/ �جلامع لإحكام �لقر�آن للقرطبي 62/7
20/ �سورة �لزمر �لآية 18 

، حتقيق  �ل�سعدي  نا�سر  بن  �لرحمن  عبد   / �ملنان  تف�سري كالم  �لرحمن يف  �لكرمي  تي�سري   /21
حممد زهريي �لنجار ، موؤ�س�سة �لر�سالة ، ط1 بريوت 1415هـ - 1995م ، 25/2 

22ـ/ �سورة  طه �لآية 94 
23/ �سورة �لأنفال  �لآية 67 

ط1 1422هـ  �أبو عبد �هلل  �لبخاري ، ج2 �ض 146  �إ�سماعيل  24/  �سحيح  �لبخاري ،حممد بن 
�لنا�سر د�ر طوق �لنجاة  .

25/ �سرح �سحيح م�سلم / للنووي ، د�ر �لريان للرت�ث ، ط1 �لقاهرة 1407هـ - 1987م ، 89/9 .
26/ فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري 284/1
27/ فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري 546/3 

28/ �سحيح �لبخاري ب�سرح فتح �لباري 402/1 حديث رقم 220 
29/ �سحيح �لبخاري ب�سرح فتح �لباري 542/10 حديث رقم 6025

30/ �سرح �سحيح م�سلم / للنووي 194/2 
31/ فتح �لباري ب�سرح �سحيح �لبخاري 406/1 

32/ / �سحيح �لبخاري ،     ، ج4 ، �ض 183   كتاب  �ملناقب  باب  ما ينهي   من دعوة  �جلاهلية. 
33/ من فقه �لأولويات  يف �لإ�سالم / د. جمدي �لهاليل ، د�ر �لتوزيع و�لن�سر �لإ�سالمية ط1 ، 

م�سر 1414هـ - 1994م ، �ض104 
34/ ، م�سند �لإمام �حمد ، د�ر �لكتب �لعلمية ، ط بريوت 1413هـ - 1993م ، 42/3 

35/ تف�سري �لقر�آن  �لعظيم لبي �لفد�ء ،��سماعيل   بن  كثري ـ د�ر  �حياء  �لكتب �لعربية ج4  �ض 
 372

36/ قو�عد �لأحكام / لبن عبد �ل�سالم 93/1 
37/ �ملنثور يف �لقو�عد للزرك�سي 348/1،  وز�رة  �لأوقاف  و�ل�سوؤون  �لإ�سالمية  �لكويت 

38/ م�سند �لإمام �حمد 23/4 مرجع  �سابق  ، 
39/ �سورة �لتوبة �لآية 122 
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40ـ   /علم �أ�سول �لفقه ، عبد �لوهاب خالف ، �ض229- 232 /238 /239، مقا�سد �ل�سريعة / 
– 15 من�سور�ت جامعة  د. عبد �هلل حممد �لأمني �لنعيم ود. جمال �لدين عبد �لعزيز �سريف ، �ض14 
�ل�سود�ن �ملفتوحة ط4 ، 2006. فقه  �ملو�زنة   بني  �مل�سالح و�ملفا�سد  ودوره  يف �لرقي  بالدعوة  �لإ�سالمية 

،  دكتور ح�سني �حمد �بوعجوه ـ �ض 1095-1094
41    �سحيح  �لبخاري حممد بن ��سماعيل  �بو عبد�هلل  �لبخاري  ج6  15 ، �ل�سنن �لن�سائي ج7  �ض 
77  كتاب حترمي  �لدم باب  �لدم ، �سحيح  م�سلم  ج2 �ض 1099 ـ كتاب  �لطالق  باب   طالق  �لثالث علم 

�أ�سول �لفقه / عبد �لوهاب خالف �ض95ـ 

وباهلل �لتوفيق 

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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املراجع
  �لقر�آن �لكرمي 

1-  علم  ��سول  �لفقه  عبد�لوهاب  خالف –ط1423ه 02003م  - د�ر  �حلديث  �لقاهره -
2-  �لتوقيف  علي  مهمات  �لتعريف  - حممد  عبد �لروؤوف �ملناوي – حتقيق حممد ر�سو�ن  - د�ر  
�لفكر �ملعا�سر –ط1 – بريوت 1410ه  1994م 0 مفرد�ت  �لفاظ �لقر�آن للر�غب  �ل�سفهاين  د�ر  �لعلم  

�لد�ر  �ل�سامية  ط2   بريوت. 
3-  ل�سان  �لعرب  �بن منظور  د�ر �سادر 0 ط3 – بريوت 1414ه  1994 م 

4-  تاأ�سيل   فقه  �ملو�زنات  عبد�هلل  �لكمايل  د�ر   بن  حزم  0 ط1  1421ه  2000م 
5-  �جلامع لأحكام  �لقر�آن لأبي عبد�هلل  حممد  بن �أحمد �لن�ساري -  �لقرطبي  د�ر  �حلديث  
ط1 – �لقاهرة  1414ه   1994م 0  تف�سري  �ملاوردي  �مل�سمي  �لنكت  و�لعيون  لأبي  �حل�سن  علي   بن حبيب  

�ملاوردي، د�ر  �لكتب  �لعلمية   بريوت. 
 6- فتح  �لقدير  حممد علي  حممد  �ل�سوكاين – عامل  �لكتب  

7-  تي�سري  �لكرمي  �لرحمن  يف تف�سري  كالم  �ملنان -  عبد�لرحمن  بن نا�سر  �ل�سعدي  حتقيق  
حممد  زهري  �لنجار  موؤ�س�سة  �لر�سالة ط1 بريوت 1415ه  1995م. 

8-  فتح �لباري �سرح �سحيح  �لبخاري. 
9-  تف�سري �لقر�آن  �لعظيم  لبي  �لفد�ء ��سماعيل  بن كثري  د�ر �إحياء  �لكتب  �لعربية .

10- فقه  �لأولويات    يف  �لإ�سالم  دكتور جمدي  �لهاليل –د�ر  �لتوزيع  �لن�سر  �ل�سالمية ط1  - 
م�سر  1414ه  1994م 

�لطوق    ط1  د�ر   �لبخاري  �جلعفي  �بو عبد�هلل   �إ�سماعيل    �لبخاري حممد  بن  11-  �سحيح  
و�لنجاة .

12- م�سند  �لإمام  �أحمد  د�ر  �لكتب  �لعلمية، ط بريوت -   1413ه  1993م 
13-  �سنن �لن�سائي – كتاب  حترمي  �لدم   باب  حترمي �لدم. 

14-  قو�عد  �لحكام -  �بن عبد�ل�سالم – 
15-  �ملنثور  يف �لقو�عد للزرك�سي  وز�رة  �لوقاف  و�ل�سوؤون  �لإ�سالمية  ط �لكويت   1402ه 1982 
16-  مقا�سد  �ل�سريعة،  - دكتور  عبد�هلل  حممد  �لمني  �لنعيم – ودكتور جمال  �لدين عبد�لعزيز  

�سريف  -  من�سور�ت  جامعة  �ل�سود�ن �ملفتوحة   ط4  2006م 
17  فقه  �ملو�زنات   بني  �مل�سالح  و�ملفا�سد   د0  ح�سني  �أحمد �أبو عجوة غزه جامعة  �لأق�سى.
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