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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �لأنبياء و�ملر�صلني وعلى �آله و�صحبه ومن 
نهج نهجه �لى يوم �لدين ... وبعد :

فاإن �حلق هو غاية �لعقالء و�لتفاين يف طلبه �صبيل �حلكماء نزل به كتاب �هلل �ملبني ، وجاءت به 
قًا  دِّ قِّ ُم�صَ َ ِكَتاَب ِباحلحْ َك �لحْ َل َعَليحْ �لر�صل �لى �لعاملني ، وتو��صى به �ل�صاحلون يف كل حني ، قال تعالى   َنزَّ

َر�َة َو�لإِجِنيَل )1( .  وحْ ِه َو�أَنَزَل �لتَّ َ َيَديحْ َا َبنيحْ ملِّ
قِّ َوُنوُدو�حْ  َ َنا ِباحلحْ ُ َلَقدحْ َجاءتحْ ُر�ُصُل َربِّ ل �أَنحْ َهَد�َنا �هللهّ َتِدَي َلوحْ ا ِلَنهحْ ِ �لَِّذي َهَد�َنا ِلَهـَذ� َوَما ُكنَّ ُد هلِلهّ محْ َ  �حلحْ

َمُلوَن )2(.  ا ُكنُتمحْ َتعحْ ُتُموَها ِبَ ُة �أُوِرثحْ نَّ َ �أَن ِتلحُْكُم �لحْ
قِّ َفَهل  َ َنا ِباحلحْ ُل َقدحْ َجاءتحْ ُر�ُصُل َربِّ ِذيَن َن�ُصوُه ِمن َقبحْ ِويُلُه َيُقوُل �لَّ َم َياأحِْتي َتاأحْ  َهلحْ َينُظُروَن �إِلَّ َتاأحِْويَلُه َيوحْ
ا َكاُنو�حْ  ُهم مَّ لَّ َعنحْ �أَنُف�َصُهمحْ َو�صَ َمُل َقدحْ َخ�ِصُرو�حْ  َنعحْ ا  َ �لَِّذي ُكنَّ َمَل َغيحْ َفَنعحْ ُنَردُّ  �أَوحْ  َلَنا  َفُعو�حْ  َنا ِمن �ُصَفَعاء َفَي�صحْ لَّ

وَن )3(.  َتُ َيفحْ
 � وحْ َوَتَو��صَ قِّ  َ ِباحلحْ  � وحْ َوَتَو��صَ اِت  احِلَ �ل�صَّ َوَعِمُلو�  �آَمُنو�  ِذيَن  �لَّ لَّ  �إِ ٍر   ُخ�صحْ َلِفي  ن�َصاَن  إِ �لحْ �إِنَّ  ِر   َو�لحَْع�صحْ  

. )4(  ِ بحْ ِبال�صَّ
ور�صخت �لر�صالة �لنبوية على �صاحبها �أف�صل �ل�صالة و�ل�صالم قو�عد �لدعوة �إليه ون�صره ومن 
تختلف  �لو�صائل  من  عددً�  و�لعمل  �لقول  بطريق  �صرعت  باأن  وذلك   ، وعدمًا  وجودً�  عليه  �ملحافظة  ثم 

باختالف ظروف �لزمان و�ملكان لتتنا�صب و�إمكانية تاأثيها يف قبول دعوة �حلق و��صتيفائها. 
وت�صريع هذه �لو�صائل زمان تاأ�صي�س �لدعوة �لأولى �إلى �لإ�صالم مدة ثالثة وع�صرين عاما مل َيُحل 
دون �أن تكون �صاحلة لكل زمان ومكان ، وذلك �إما م�صتفاد من عموم �للفظ يف �لإ�صارة �إلى �ملخاطبني [ 

ِرِكنَي )5( .  ُ�صحْ ِ َوَما �أََناحْ ِمَن �ملحْ َحاَن �هللهّ َبَعِني َو�ُصبحْ َيٍة �أََناحْ َوَمِن �تَّ ِ َعَلى َب�صِ ُعو �إَِلى �هللهّ ُقلحْ َهـِذِه �َصِبيِلي �أَدحْ
و�إما بخاطبة �لأمة ممثلة يف ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم باعتباره قدوتها و�لأ�صوة �حل�صنة 
لَّ  ن �صَ َلُم ِبَ َك ُهَو �أَعحْ �َصُن �إِنَّ َربَّ ُهم ِبالَِّتي ِهَي �أَححْ �َصَنِة َوَجاِدلحْ َ ِعَظِة �حلحْ َوحْ َمِة َو�ملحْ كحْ ِ َك ِباحلحْ ُع �إِِلى �َصِبيِل َربِّ لها  �دحْ

)1( �آل عمر�ن )3( .
)2( �لأعر�ف )43( .
)3( �لأعر�ف )53( .
)4( �لع�صر )3-1( .

)5( يو�صف )108(.
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َتِديَن )6(. ُهحْ َلُم ِباملحْ َعن �َصِبيِلِه َوُهَو �أَعحْ
و�إما بالتطبيق �لعملي لهذه �لت�صريعات لدى ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم.  

فنحن وبعد �أربعة ع�صر قرنا من بعثة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ملزمون بالعمل �صمن تلك 
�لقو�عد لن�صر �حلق وبا جاء يف �لكتاب و�ل�صنة من و�صائل ، وتكييف تلك �لو�صائل لتكون متالئمة و�أحو�ل 

�لزمان و�ملكان. 
ولكن هل �ملناظرة و�صيلة �صحيحة من �لو�صائل �ملن�صو�صة �أو �لتي ي�صتدل عليها بقو�عد �لدعوة 
�لعامة ؟ وما مدى حاجتنا �إلى �ملناظر�ت يف ن�صر �حلق �أو �حلفاظ عليه ؟ وما هي �لأ�ص�س �لتي ميكن �أن 

ن�صي عليها يف ع�صرنا لتوؤتي �ملناظر�ت �أكلها ؟
ا كان ما�صيًا منذ  جو�ب هذه �لأ�صئلة هو مو�صوع ورقتنا هذه ل�صيما يف ع�صر تغي فيه كل �صٍئ عمَّ

قرون ، فقد تغيت �لأفهام و�لإدر�كات مع تغي و�صائل �لتعبي وطرق �لتو��صل بني �لنا�س .
ِمني يف �لنا�س، كما كان هو �لأمر منذ  فلم َتُعد �صاحة �خلطاب و�لتاأثي قا�صرة على �لعلماء و�ملَُقدَّ
�أ�صبح �ل�صوت  �إذ   ، �لتاأثر و�لنقياد خ�صي�صة للعامة من �لنا�س و�لدهماء  �لتاريخ ، بل مل يُعد  خ  �أُرِّ �أن 
و�لتاأثي �أ�صبه ما يكون بالأمر �ملُ�صاع ، �أما �لتاأثر و�لنقياد فلم ي�صلم منه كثٌي ممن ُي�صنُفون يف خا�صة 

�لنا�س و�أعيانهم .
هذ� مظهر و�حٌد من مظاهر �لتغي يف �لنا�س و�حلياة له �أثره �لبالغ يف تغيي �لت�صور�ت و�لأفهام ، 
ولو ��صتق�صينا بقية مظاهر �لتغي عدً� وح�صب دون تف�صيل و�صرح ومقارنة لقت�صى �ملقام �أبحاثًا مطولت 

 .
�أمرً�  �أ�صحى  و�إعادة ح�صاب مقادير �مل�صالح و�ملفا�صد   ، �ملو�زنة  �إعمال فقه  �أن  يهمنا من ذلك 

و�جبًا على �مل�صتغلني بالفقه .
ملدى  �لِقيا�صية  �لنظرة   �لتوجيه يف ظل هذه  �ملطلوب يف  و�أثرها  للمناظرة  بحثي  هنا جاء  ومن 

�مل�صلحة و�ملف�صدة �أثناء عامٍل فكري مليئ بالتغي�ت. 

)6( �لنحل )125(.
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تعريف املناظرة :

�ملناظرة يف �للغة :من �لنظر، وقد قال �بن فار�س ، �لنون و�لظاء و�لر�ء �أ�صل �صحيح يرجع فروعه 
�لى معنى و�حد وهو تاأمل �ل�صيء ومعاينته )7(. 

 ، �ملجاورة   : و�لنظر   ، �لنتظار  و�لنظر   ، بالعني  �ل�صيء  تاأمل   : �لنظر   : �ملادة  هذه  فروع  فمن 
و�لنظر: �ملقابلة ، ونظي �ل�صيء : مثله )8( . 

و�لنظر : �لفكر ، و�ملناظرة : �أن تناظر �أخاك يف �أمر �إذ� نظرمتا معا كيف تاأتيانه ، و�لتناظر : 
�لت�و�س يف �لأمر ، ونظيك : �لذي ير�و�صك فيه)9( . 

يف  �حلرمني  �إمام  ذلك  لحظ  كما  �للغوي  �ملعنى  عن  كثيً�  تبتعد  :ل  �ل�صطالح  يف  و�ملناظرة 
�لكافية يف �لدل)10( ، لكن �لعلماء  �ختلفو� يف تعريفها لعتبار�ت لعل من �أهمها عالقتها بالدل ، 
فاإمام �حلرمني)11( ، و�بن عقيل)12( ، و�بن خلدون)13( ؛ ل يرون فرقا بني �ملناظرة و�لدل ولذلك ل 
يرون ثمَّ حاجًة �إلى �إخر�ج �لدل من تعريفاتهم ، فيعرفها �إمام �حلرمني بقوله : ) �إظهار �ملتنازعني 

مقت�صى نظرتهما على �لتد�فع و�لتنايف بالعبارة �أو ما يقوم مقامها من �لإ�صارة و�لدللة ()14( . 
فهو ل ي�سرتط يف الناظرين �سوى اإظهار وجهتني خمتلفتني يتدافع املتناظران الأدلة فيها . 

)7( معجم مقايي�س �للغة ،444/5 ن ظ ر ، �أبي �حل�صني �أحمد بن فار�س بن زكريا �لر�زي ، ت: عبد �ل�صالم حممد هارون 
، �لطبعة �لأولى ، 1411ه-1991م ، د�ر �لليل ، بيوت .

 ، �لثالثة  �لطبعة   ، عطار  �لغفور  عبد  �أحمد  ت   ، �لوهري  حماد  بن  �إ�صماعيل   ، ر  ظ  ن   830/  2  ، �ل�صحاح   )8(
1404ه-1984م ، د�ر �لعلم للماليني ، بيوت . �أ�صا�س �لبالغة ، 2 /282  ؛ �نظر : �أبا �لقا�صم جار �هلل حممود بن 
عمر بن �أحمد �لزخم�صري ، ت : حممد با�صل عيون �ل�صود ، �لطبعة �لأولى ، 1419ه – 1998م ، د�ر �لكتب �لعلمية 

، بيوت – لبنان .
)9( ل�صان �لعرب 5 ، 5 /217 ، ن ظ ر ، �لإمام �لعالمة �أبي �لف�صل جمال �لدين حممد �بن مكرم �بن منظور �لأفريقي 

�مل�صري ، �لطبعة �لثانية ، د�ر �صادر ، بيوت
)10( �لكافية يف �لدل ، 22  ، �لويني �إمام �حلرمني ، ت: �لدكتورة  فوقية ح�صني حممود ، �لطبعة �لأولى ، 1399ه – 

1979م ، عي�صى �لبابي �حللبي و �صركاوؤه ، �لقاهرة .
)11( �ل�صابق .

)12( �لدل على طريقة �لفقهاء ، 243 .
)13( �ملقدمة ، 579 . عبد �لرحمن �بن خلدون ، �لطبعة �لأولى ، 1401ه – 1981م ، د�ر �لفكر ، بيوت – لبنان .

)14( �لكافية يف �لدل  ، 21  ويعني �إمام �حلرمني بالعبارة و�لإ�صارة و�لدللة ما يق�صد بها عند علماء �لأ�صول و�لدل  

املناظرات وحكمها في ظل فقه املوازنات
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ومنهم من لحظ يف تعريفه �إخر�ج �لدل عن دللة هذ� �لتعريف كابن �صينا)15( ، و�أبي ��صحق 
�ل�صي�زي)16( ، و�لر�زي)17( ،  و�لرجاين)18(.

��صتق�صاء  �ملنا�صب  من  �أجد  فال  تف�صيل  مقام  �ملخت�صر  �لبحث  هذ�  يف  �ملقام  يكن  مل  وملا 
�إلى ما رجحه �لدكتور : علي �لعمييني من �لفرق بني  �لتعريفات ونقدها ، لكنني بعد �لتاأمل  خل�صت 

�لدل و�ملناظرة)19( .
كما �أميل �إلى تعريف �ملناظرة باأنها : مفاو�صة باحلجة و�لب�صية بني طرفني خمتلفني يف ق�صية 

علمية للو�صول �إلى �ل�صو�ب . 
فقولنا: باحلجة : يدخل فيه جميع �أنو�ع �حلجج �لن�صية و�لعقلية و�لتاريخية وغيها . 

ِرج �حلجج �ملتهافتة و�لقائمة على غي ب�صية وتاأمل .  وبالب�صية: ُيخحْ
وبني طرفني : يخرج �لنظر، وهو - �أي �لنظر - : فكُر �لقلِب وتاأمله يف حال �ملنظور ليعرف حكمه 

جمعًا �أو فرقًا �أو تق�صيمًا)20( ، فالنظر قد يكون عمل طرف و�حد ل طرفني . 
ُرج به �أنو�ع �حلو�ر و�لأحاديث �لتي ل تكون بني خمتلفني. وخمتلفني : َيخحْ

ويف ق�صية علمية : يخرج به �ملناق�صات �خلارجة عن فنون �لعلم .
وللو�صول �إلى �ل�صو�ب : يخرج به �أنو�ع �لدل �صوى �ملناظرة وذلك �أن �لدل مطلقا يق�صد به 

�ملطالبة وقطع �خل�صم حتى لو كان �ل�صو�ب معه  . 
على �أن هناك من يعك�س �لأمر يف تعريفه للجدل فيى �أن �ملناظرة هي �لتي يكون �ملق�صود فيها 

)15( �ل�صفاء  - �لدل 15 .
)16( �صرح �للمع ، 93 ، �أبو �إ�صحاق �بر�هيم �ل�صي�زي ، ت عبد �ملجيد تركي ، �لطبعة �لأولى ، 1408ه – 1988م ، د�ر 

�لغرب �لإ�صالمي ، بيوت – لبنان .
)17( �لكا�صف عن ��صول �لدلئل 28 . فخر �لدين �لر�زي ، ت �أحمد حجازي �ل�صقا ، �لطبعة �لأولى ، 1992م ، د�ر �ليل 
للطباعة و �لن�صر و �لتوزيع  ، �لتعريفات 74 ، 231 . �ل�صريف علي بن حممد �لرجاين ، �لطبعة �لأولى ، 1403ه – 

1983م ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بيوت .
)18( �لكليات : 849 . �أبي �لبقاء �أيوب بن مو�صى �حل�صيني �لكفوي ، �لطبعة �لثانية ، 1413ه – 1993م ، موؤ�ص�صة �لر�صالة 

، بيوت .
)19( �ملنتخل يف �لدل . �لإمام حجة �لإ�صالم �أبي حامد �لغز�يل �ل�صافعي ، حتقيق �لأ�صتاذ �لدكتور علي بن عبد �لعزيز 
بن علي �لعمييني ، �لطبعة �لأولى ، 1424ه – 2004م ، د�ر �لور�ق – د�ر �لنييني . مقدمة �ملحقق �س 83 ويرى 

�لدكتور �لعمييني : �أن �ملناظرة فرع من فروع �لدل .
)20( �لكافية يف �لدل ، 17 .
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تغليب �لر�أي دون �لو�صول �إلى �حلق ، ومن هوؤلء �أبو حامد �لغز�يل  يف “�ملنتخل”)21( . 
وما رجحه كما ل يخفى فيه خالف .

وقد كان هذ� �لفهم للجدل �صائغا عند �لأئمة فيما بعد �لقرون �ملف�صلة فلم تكن �ملناظر�ت جتري 
بينهم د�ئما لإظهار �حلق ، بل كانت ن�صرة �ملذهب �صو�ء �أكان ِفقهيًا �أم عقديًا هدفًا بذ�ته ،ي�صدق ذلك 
هذه �حلكاية �لتي نقلها �لتاج �ل�صبكي عن �أبي حيان �لتوحيدي ، �أن �أبا �إ�صحق �ل�صفر�ييني قال لطاهر 
�لعباد�ين: ل تعلق كثيً� مما ت�صمع مني يف جمال�س �لدل ، فاإن �لكالم يجري فيها على ختل �خل�صم 
ومغالطته ، ودفعه ، ومطالبته ، فل�صنا نتكلم لوجه �هلل خال�صًا ولو �أردنا ذلك لكان خطونا �إلى �ل�صمت 
�أ�صرع من تطاولنا يف �لكالم و�إن كنا يف كثي من هذ� نبوء بغ�صب �هلل تعالى فاإنا مع ذلك نطمع يف �صعة 

رحمة �هلل .هـ 
�أبي  �أكد م�صمونها فقال معقبا على قول  �أبي حيان لهذه �حلكاية لكن �ل�صبكي  وقد ل نثق بنقل 
��صحق : وهو طمح قريب – �أي طمعه يف رحمة �هلل – فاإن ما يقع يف �ملغالطات و�ملغالبات يف جمال�س 
�لنظر يح�صل به من تعليم �إقامة �حلجة ون�صر �لعلم وبعث �لهمم على طلبه ما يعظم يف نظر �أهل �حلق 
، ويقبل عنده قلة �خللو�س ، وتعود بركة فائدته و�نت�صاره على هدم �خللو�س ، فقرب من �لإخال�س �إن 

�صاء �هلل)22( . 
جند يف هذه �حلكاية �أن �لإ�صفر�ييني �صمى ما كان يقوم به جدًل و�عتف باأن �ملق�صود به لي�س 

�لتو�صل �إلى �ل�صو�ب بل �ملغالبة . 
ومما يرجح كون �ملناظرة خا�صة با ير�د به �ل�صو�ب �أنها م�صتقة من �لنظر وهو �لتاأمل و�لتب�صر 

، ول �أجد �أن ما ير�د به �لتغلب وح�صب ميكن �ن يكون تب�صرً� . 
ومما يرجح عموم �لدل : �أن �لدل ورد يف كتاب �هلل مذموماً  وورد يف �صياق �لأمر و�لإباحة 
�أولى من �لقول بالت�دف �لكامل  �أنه جن�س يدخل فيه ما هو مذموم وما هو ممدوح ، وهذ�  مما يفيد 
بني م�صطلحني خمتلفني يف �أ�صل �ل�صتقاِق �إذ �ل�صتقاُق خالُف �لأ�صل، فينبغي �أن يكون �أحدهما جن�صا 
و�لآخر نوعًا من �أنو�عه ، وقد ثبت تنوع �لدل بالقر�آن �لكرمي ، ف�صح بذلك جعل �ملناظرة د�خله حتته .

)21(  ن�س تعريف �لغز�يل للجدل : عبارة عن تخاو�س وتفاو�س يجري بني منازعني ف�صاعدً�، لتحقيق حق �أو لإبطال 
باطل �أو لتغليب طرف ، ومتت �لإحالة �إليه قريبًا.

)22( طبقات �ل�صافعية ، 62/4 تاج �لدين �أبي ن�صر عبد �لوهاب بن علي بن عبد �لكايف �ل�صبكي ، ت: عبد �لفتاح حممد 
�حللو ، حممود حممد �لطناحي ، د�ر �حياء �لكتب �لعربية .

املناظرات وحكمها في ظل فقه املوازنات
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حكم املناظرة :

ذكر �لدل يف �لقر�آن �لكرمي : 
ذكر �بن �حلنبلي �أن �لدل ورد يف �لقر�آن �لكرمي مذمومًا �إل يف ثالثة مو��صع)23( هي : قوله 
ن  َلُم ِبَ َك ُهَو �أَعحْ �َصُن �إِنَّ َربَّ ُهم ِبالَِّتي ِهَي �أَححْ �َصَنِة َوَجاِدلحْ َ ِعَظِة �حلحْ َوحْ َمِة َو�ملحْ كحْ ِ َك ِباحلحْ ُع �إِِلى �َصِبيِل َربِّ تعالى :  �دحْ
�َصُن �إِلَّ  ِكَتاِب �إِلَّ ِبالَِّتي ِهَي �أَححْ َل �لحْ اِدُلو� �أَهحْ َتِديَن )24( ، وقوله �صبحانه  َوَل جُتَ ُهحْ َلُم ِباملحْ لَّ َعن �َصِبيِلِه َوُهَو �أَعحْ �صَ
ِلُموَن )25(  ُن َلُه ُم�صحْ ُكمحْ َو�إَِلُهَنا َو�إَِلُهُكمحْ َو�ِحٌد َوَنححْ َنا َو�أُنِزَل �إَِليحْ ا ِبالَِّذي �أُنِزَل �إَِليحْ ُهمحْ َوُقوُلو� �آَمنَّ ِذيَن َظَلُمو� ِمنحْ �لَّ
 َ اُوَرُكَما �إِنَّ �هللَّ َمُع حَتَ ُ َي�صحْ ِ َو�هللَّ َتِكي �إَِلى �هللَّ ِجَها َوَت�صحْ اِدُلَك يِف َزوحْ َل �لَِّتي جُتَ ُ َقوحْ ، وقوله تعالى :  َقدحْ �َصِمَع �هللَّ

ٌي )26(.  �َصِميٌع َب�صِ
َرُبوُه َلَك  ٌ �أَمحْ ُهَو َما �صَ ومن �أمثلة ذكر �لدل يف �صياق �لذم يف �لقر�آن �لكرمي [ َوَقاُلو� �أَ�آِلَهُتَنا َخيحْ
ِريَن َوُمنِذِريَن َوُيَجاِدُل  �إِلَّ ُمَب�صِّ �َصِلنَي  ُرحْ �ِصُل �ملحْ ُموَن )27( ، وقوله تعالى :  َوَما ُنرحْ ٌم َخ�صِ �إِلَّ َجَدًل َبلحْ ُهمحْ َقوحْ

َخُذو� �آَياِتي َوَما �أُنِذُرو� ُهُزوً� )28( . قَّ َو�تَّ َ و� ِبِه �حلحْ ِح�صُ َباِطِل ِلُيدحْ ِذيَن َكَفُرو� ِبالحْ �لَّ
وقد تكلم �بن حزم رحمه �هلل يف �لتوفيق بني �لآيات �لتي وردت بذم �لدل و�لأخرى �لتي جاءت 
بالأمر به با ملخ�صه : �أن كالم �هلل ل يعار�س بع�صه بع�صا وبذلك نعلم �أن ما �أمر به تعالى غي ما نهى 
د به �لدعوة �إلى �هلل تعالى، ون�صرِة دينه ، و�لذِب عنه  عنه ، و�أن ما �أمر به �هلل من �لدل هو : ما ُق�صِ
، وما يتو�صل به �إلى �إقامة �حلجة على �حلق ، وك�صف �لباطل ، مع �لعلم و�ملعرفة و�لتحلي باآد�ب �لدل 

�لتي �أو�صحها �هلل تعالى يف كتابه .
�أما �ملذموم �ملنهي عنه فهو ما كان ملح�س �لتغلب و�ملناف�صة �أو ن�صرة �لباطل و�لتخذيل عن �حلق 

و�خلي ، باملمار�ة و�لتمويه و�لكذب و�ملكابرة)29(. 

)23( ��صتخر�ج �لد�ل من �لقر�آن �لكرمي : 53 . �ل�صيخ �لإمام نا�صح �لدين �أبي �لفرج عبد �لرحمن بن جنم بن عبد 
�لوهاب �لأن�صاري �ملعروف بابن �حلنبلي ، �لطبعة �لأولى ، 1413 ، موؤ�ص�صة �لريان ، بيوت .

)24( �لنحل )125(.
)25( �لعنكبوت )46(.

)26( �ملجادلة )1(.
)27( �لزخرف )58(.

)28( �لكهف )56(.
)29( �لإحكام ، 21/1  وما بعدها . �حلافظ �أبي حممد علي بن حزم �لأندل�صي �لظاهري ، ت لنة من �لعلماء ، �لطبعة 

�لثانية ، 1407ه – 1987م ، د�ر �ليل ، بيوت – لبنان ز



27902791

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ل  �إليه من كتب �لأ�صول �إل من يف�صِّ وهذ� �لذي ذكره �بن حزم رحمه �هلل مل �أجد فيما رجعت 
تف�صيله و�إن �ختلفت عبار�تهم)30( . 

ُر لنا ما ورد عن عدد من �ل�صلف يف ذم �لدل فهو حممول على ما ير�د به  وهذ� �لتف�صيل ُيَف�صِّ
ن�صرة �لقول دون ح�صاب للحق .

وممن ورد عنه يف ذم �لدل :عبد �هلل بن عبا�س ر�صي �هلل عنه ، قال : » ل يز�ل �أمر هذه �لأمة 
متقاربًا حتى تكلمو� يف �لولد�ن و�لقدر ».

وقال  عمر بن عبد �لعزيز رحمه �هلل : » من جعل دينه غر�صًا للخ�صومات �أكرث �لتنقل » . 
هي:  قال   ،  )31( اء  �صَ َبغحْ َو�لحْ َعَد�َوَة  �لحْ َنُهُم  َبيحْ َنا  َريحْ �أَغحْ  ]  : تعالى  قوله  يف  �لنخعي  �إبر�هيم  وقال 

�خل�صومات و�لدل يف �لدين . 
وقال �لأوز�عي : بلغني �أن �هلل �إذ� �أر�د بقوم �صر� �ألزمهم �لدل . 

وقال �لإمام مالك : �لكالم يف �لدين �أكرهه، ومل يزل �أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه ، ول �أحب 
�لكالم  �إل فيما حتته عمل ، و�أما �لكالم يف دين �هلل عز وجل ويف �هلل ، فال�صكوت �أحب �إيل . 

وقال �لإمام �أحمد : �إنه ل يفلح  �صاحب كالم �أبدً� ول نكاد نرى �أحدً� نظر يف �لكالم �إل ويف قلبه 
دغل)32(  . 

ٌ للمر�د  وكما يبني هذ� �لتف�صيُل �ملر�َد بالدِل �ملذموِم يف كتاب �هلل عز وجل ، فكذلك هو ُمَبنيِّ
باملر�ء و�لدل �ملذمومني يف �أحاديث �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم ، ومن هذه �لأحاديث :َعنحْ �أَِبي �أَُماَمَة 
َدَل ُثمَّ َتاَل  َ ِه �إِلَّ �أُوُتو� �لحْ َد ُهًدى َكاُنو� َعَليحْ ٌم َبعحْ لَّ َقوحْ ِه َو�َصلََّم َما �صَ ُ َعَليحْ لَّى �هللَّ ِ �صَ َقاَل: )) َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ
ُموَن )33( (()34(.  ٌم َخ�صِ َرُبوُه َلَك �إِلَّ َجَدًل َبلحْ ُهمحْ َقوحْ آَيَة [ َما �صَ ِه َو�َصلََّم َهِذِه �لحْ ُ َعَليحْ لَّى �هللَّ ِ �صَ َر�ُصوُل �هللَّ

)30( �نظر : جامع بيان �لعلم ، 42 .  لأبي  عمر يو�صف بن عبد �لب �لنمري �لقرطبي ، �لطبعة �لثانية ، 1402ه – 1982م 
، �ملطبعة �لفنية ، �لقاهرة . �لكافية يف �لدل ، 23 ، �لو��صح يف �أ�صول �لفقه ، 517/1 . لأبي �لوفاء علي بن عقيل 
بن حممد بن عقيل �لبغد�دي �حلنبلي ، ت �لدكتور عبد �هلل بن عبد �ملح�صن �لتكي ، �لطبعة �لأولى ، 1420ه – 
1999م ، موؤ�ص�صة �لر�صالة ، بيوت – لبنان . �أ�صو�ل �لفقه لبن مفلح ، 1412/3  . �صم�س �لدين حممد بن مفلح 
�ملقد�صي �حلنبلي ، ت: �لدكتور / فهد بن حممد �ل�صدحان ، �لطبعة �لأولى ، 142.ه – 1999م ، مكتبة �لعبيكان ، 

�لريا�س .
)31( �ملائدة )14(.

)32( �ملر�جع �ل�صابقة .
)33( �لزخرف )58(.

)34( جامع �لتمذي ،352/5 رقم 3253. �أبي عي�صى حممد بن عي�صى بن �صورة ، ت: �أحمد حممد �صاكر ، د�ر �لباز ، 
مكة �ملكرمة .

املناظرات وحكمها في ظل فقه املوازنات
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اِر �أََخاَك (( )35( . ِه َو�َصلََّم َقاَل : )) َل مُتَ ُ َعَليحْ لَّى �هللَّ ِبيِّ �صَ ا�ٍس ر�صي �هلل عنهما َعنحْ �لنَّ ِن َعبَّ وَعنحْ �بحْ
َكِذَب َوُهَو َباِطٌل  ِه َو�َصلََّم : )) َمنحْ َتَرَك �لحْ ُ َعَليحْ لَّى �هللَّ ِ �صَ ِن َماِلٍك َقاَل : َقاَل َر�ُصوُل �هللَّ وعنحْ �أََن�ِس بحْ
اَلَها  َن ُخُلَقُه ُبِنَي َلُه يِف �أَعحْ قٌّ ُبِنَي َلُه يِف َو�َصِطَها َوَمنحْ َح�صَّ َِر�َء َوُهَو حُمِ ِة َوَمنحْ َتَرَك �ملحْ نَّ َ ُبِنَي َلُه يِف َرَب�ِس �لحْ

. )36( ))
وكما يقال : �إن �لدل بالباطل و�بتغاء �لغلبة دون �إر�دة �حلق هو �ملر�د بالذم ، فكذلك يقال : 
�أو كانت مف�صدته غالبة على  �إذ� كان دون حاجة  �أريد به غلبة �حلق مذموم  �أو �ملناظرة و�إن  �إن �لدل 
�مل�صلحة �ملرجوة منه ، عمال بالقاعدة �ل�صرعية : درء �ملفا�صد مقدم على جلب �مل�صالح ، و�إذ� �جتمع يف 
�لأمر مف�صدة وم�صلحة فاإن غلبت �ملف�صدة على �مل�صلحة �أو ت�صاويا فيغلب جانب �ملف�صدة يف �حلكم ، و�إن 

غلبت �مل�صلحة كان لها �لتغليب يف �حلكم . )37(    
مع  �ملناظرة  عقد  �مل�صر  من  يكون  فقد  �ل�صنِة  وذيوِع  و�أهِله  �حلق  غلبِة  وقَت  �لوقُت  كان  فاإذ� 

�ملخالفني لل�صنة ، لأن يف ذلك �إعالًء ل�صاأنهم و�إذ�عة لر�أيهم . 
َنَهو عن �خلو�س يف �لبدعة  ولذلك ملا مل تكن �لبدع يف عهد �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم ظاهرة 
خ�صية �أن تكون جمادلُة �أهلها و�صيلًة لن�صرها كما ُروي عن �بن عبا�س ر�صي �هلل عنه :  �أنه قال : )) ل 
جتادلو� �ملكذبني بالقدر فيجري �صركهم على �أيديكم (()38( ، وطبق عمر ر�صي �هلل عنه ذلك عمليا يف 
ق�صته مع  �صبيغ بن ع�صل ، و�لتي رو�ها كثي من �لأئمة : وملخ�صها : كما يذكر �لقرطبي : �أن �صبيغا قدم 
�ملدينه فجعل ي�صاأل عن مت�صابه �لقر�آن وعن �أ�صياء فبلغ ذلك عمر ر�صي �هلل عنه فبعث �إليه عمر فاأح�صره 
وقد �أعد له عر�جني من عر�جني �لنخل فلما ح�صر قال له عمر من �أنت قال �أنا عبد �هلل �صبيغ، فقال عمر 
ر�صي �هلل عنه: و�أنا عبد �هلل عمر، ثم قام �إليه ف�صرب ر�أ�صه بعرجون ف�صجه ،ثم تابع �صربه حتى �صال 

دمه على وجهه وقال : ح�صبك يا �أمي �ملوؤمنني فقد و�هلل ذهب ما كنت �أجد يف ر�أ�صي)39( . 

)35( جامع �لتمذي ،316/4 رقم 1995 .
)36( جامع �لتمذي ،315/4 رقم 1993.

)37( �نظر : هذه �لقاعدة وتف�صيلها يف :�لأ�صباه و�لنظائر،87/1 . جالل �لدين عبد �لرحمن �ل�صيوطي ، �لطبعة �لأولى 
، 1413ه – 1938م ، بيوت – لبنان .  قو�عد �لأحكام ،2،1/1. �أبي حممد عز �لدين عبد�لعزيز بن عبد �ل�صالم 

�ل�صلمي ، �لطبعة �لثانية ، 1400ه – 1980م ، د�ر �ليل ، بيوت – لبنان .
)38( �لإبانة عن �صريعة �لفرقة �لناجية ،164/2. �أبو عبد �هلل عبيد �هلل ن حممد بن بطة �لعكبي �حلنبلي ، ت: ر�صا بن 
نع�صان معطي - عثمان عبد�هلل �آدم �لأثيوبي – يو�صف بن عبد�هلل يو�صف �لو�بل – حمد بن عبد �ملح�صن �لتويجري 

، �لطبعة �لثانية ، 1415ه – 1994م ، د�ر �لر�ية .
)39( تف�صي �لقرطبي، 4/ 15 . حممد بن �أحمد �لأن�صاري �لقرطبي ، د�ر �لفكر .
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ومل يكن َثمَّ حاجة  يف ذلك �لع�صر ملناظرة �صبيغ بل قد يكون �ل�صرر يف مناظرته ، حيث �ل�صنة 
قائمة و�لعمل بها �صائع و�لوفاق ،بني �مل�صلمني تام  فلم يكن �مل�صلمون يف حاجة لأن ت�صاع بينهم �صبه هذ� 
�لرجل و�أمثاله بل كان �لبعد عنهم وهجرهم �أولى ، وقد كان  �ملجتمع �مل�صلم يف ذلك �لوقت على جانب 

عظيم من �لنفور من �لبدعة .
وهذه �لق�صة �لتي رو�ها �لاللكائي تعب عن هذ� �لنفور �أ�صدق تعبي : عن رجل يقال له �بن زرعة 
يحدث عن �أبيه قال لقد ر�أيت �صبيغ بن ع�صل بالب�صرة كاأنه بعي �أجرب يجيء �إلى �حِلَلق فكلما جل�س 
�إلى حلقه قامو� وتركوه فاإن جل�س �إلى قوم ل يعرفونه ناد�هم �أهل �حللقة �لأخرى :عزمَة �أمي �ملوؤمنني 
، وذلك �أن �أمي �ملوؤمنني عمر ر�صي �هلل عنه كان كتب لأبي مو�صى ر�صي �هلل عنه يف �لعزم على �لنا�س 

بهجره)40(  .
كما �أن عمر قد تبني له : �أن هذ� �لرجل مل يكن باأ�صئلته قا�صدً� �حلق بل يق�صد �تباع �ملت�صابه 
و�إ�صاعته، فعامله ر�صي �هلل عنه بنقي�س ق�صده . عمال بقول �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم عن َعاِئ�َصَة 
�آَياٌت  منه  ِكَتاَب  �لحْ َك  َعَليحْ َزَل  �أَنحْ �لذي  [ هو  آَيَة  �لحْ و�صلم  هذه  عليه  ِ  �صلى �هلل  �هللَّ ر�صول  َتاَل   (( : قالت 
َباِب   فقال : يا َعاِئ�َصُة �إذ�  أَلحْ ُر �إل �أُوُلو� �لحْ كَّ ِلِه : [ وما َيذَّ ِكَتاِب َو�أَُخُر ُمَت�َصاِبَهاٌت  ..  �إلى َقوحْ َكَماٌت ُهنَّ �أُمُّ �لحْ حُمحْ

َذُروُهمحْ (( )41( .  ِذيَن َعَناُهمحْ �هلل َفاححْ ِذيَن ُيَجاِدُلوَن فيه َفُهمحْ �لَّ ُتمحْ �لَّ َر�أَيحْ
وقد ن�س على ذلك �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية على موقع �لذم يف �لدل فقال : » و�أما �لذم فاإمنا و 
قع على من يتبع �ملت�صابه لإبتغاء �لفتنة و �إبتغاء تاأويله و هو حال �أهل �لق�صد �لفا�صد �لذين يريدون �لقدح 
فى �لقر�آن فال يطلبون �إل �ملت�صابه لإف�صاد �لقلوب و هي فتنتها به و يطلبون تاأويله و لي�س طلبهم لتاأويله 

لأجل �لعلم و �لهتد�ء بل هذ� لأجل �لفتنة »)42(  .
وقد ظل منهج �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم معموًل به عند �لأئمة من بعدهم فيمنعون من �ملناظرة 
غِي  �أخر  باأ�صاليب  حما�صرتها  ميكن  مقموعة  �صعيفة  فيهما  �لبدعة  تكون  �للذين  و�ملكان  �لزمان  يف 
�ملناظرة �لتي ربا تكون و�صيلًة �أي�صا لإ�صاعتها و�إبر�ز �أهلها ، وهذه �لق�صة عن �لإمام مالك كبيُة �ل�صبه 

بالق�صة �ملتقدمة عن عمر ر�صي �هلل عنه رغم ما بني �لق�صتني من فارق زمني .

)40( �عتقاد �أهل �ل�صنة ، 636/4 . �لإمام �حلافظ هبة �هلل بن �حل�صن بن من�صور �لطبي �لاللكائي ، ت: �لدكتور �أحمد 
بن �صعد بن حمد�ن �لغامدي ، �لطبعة �لر�بعة ، 1416ه – 1995م ، د�ر طيبة .

)41( �صنن �بن ماجه ، 1/ 18 ، �حلافظ �أبي عبد�هلل حممد بن يزيد �لقزويني ، ت: حممد فوؤ�د عبد �لباقي ، د�ر �لفكر 
للطباعة و �لن�صر و �لتوزيع .

)42( جمموع فتاوى �بن تيمية ، 393/17 . �صيخ �لإ�صالم �أحمد �بن تيمية .
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َتَوى )43( ، كيف ��صتوى ؟ فقال :  �ِس ��صحْ َعرحْ َمُن َعَلى �لحْ ححْ   قال له رجل مرًة : يا �أبا عبد �هلل :  �لرَّ
�ل�صتو�ء منه معلوم ، و�لكيُف منه غي معقول ، و�ل�صوؤ�ل عن هذ� بدعة ، و�لإمِيان به و�جب ، و�إِين لأظنك 
�صاًل ، �أخرجوه عني)44(  ، فمالك رحمه �هلل مل يكن يرى �ملناظرة يف مثل هذه �لق�صية لكون �ملدينة كانت 
خالية يف عهده من �لبدع  فكان يحذر من �ملناظرة جدً� ، كما �أن رجال قد جاءه ممن كان متهمًا بالإرجاء 
وطلب منه �ملناظرة فقال مالك : �أر�أيت �إن غلبتني ؟ قال : تتبعني ، قال : فاإن غلبتك ؟ قال : �أتبعك ، قال 
فاإن جاء رجل ثالث فكلمناه فغلبنا ، قال : نتبعه ، قال : يا هذ� �إن �هلل بعث حممد� �صلى �هلل عليه و�صلم 

بدين و�حد و�أر�ك تنتقل)45( .
ولذلك مل يكن �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم  و�لتابعون و�لأئمة من بعدهم مينعون من �ملناظرة يف 
�مل�صائل �لفقهية ، �إذ مل يكن ين�صاأ عن �ملناظرة فيها مف�صدة بل كانت �مل�صلحة ور�ءها ظاهرة ، قال �صيخ 
– يتناظرون يف �لأحكام وم�صائل �حلالل و�حلر�م بالأدلة  – �أي �ل�صلف  : » وكانو�  �لإ�صالم �بن تيمية 
 ، �إليه  ر�جعون  ورجع  �ل�صو�ب  ظهر  �إل  فيه  يجتمعون  جمل�ٌس  قل  كان  حتى   ، �لقوية  و�حلجج  �ملر�صية 
ل�صتدل �مل�صتدل بال�صحيح من �لدلئل ، وعلم �ملنازع  �أن �لرجوع �إلى �حلق خٌي من �لتمادي يف �لباطل ، 
كمجادلة �ل�صديق ملن نازعه يف قتال مانعي �لزكاة حتى رجعو� �إليه ، ومناظرتهم يف حد �ل�صارب وجاحد 
التحرمي ، حتى هدوا اإلى ال�سراط امل�ستقيم ، وهذا واأمثاله يجل عن العد والإح�ساء فاإنه اأكرث من جنوم 

�ل�صماء »)46(  .
وملا تقدم من �بتعاد �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم و�لتابعني و�أئمة �ل�صلف عن �ملناظرة وحتذيرهم 
منها ، َغَلَب على �أئمة �أهل �ل�صنة من �ملتقدمني من �أهل �حلديث �لنهُي و�لتحذير �ل�صديد منها ، وذلك ملا 
فيها من �إ�صاعة للباطل ون�صر ل�صبهات �أهل �ل�صالل ، ولهم يف ذلك �أقو�ل �صديدة ن�صي منها �إلى ما يلي : 
قال �لببهاري : » و�إذ� �صاألك �لرجل عن م�صاألة يف هذ� �لباب وهو م�صت�صد فكلمه و�أر�صده و�إذ� 
جاءك يناظرك فاحذره فاإن يف �ملناظرة �ملر�ء و�لد�ل و�ملغالبة و�خل�صومة و�لغ�صب وقد نهيت عن جميع 
هذ� وهو يزيل عن طريق �حلق ومل يبلغنا عن �أحد من فقهائنا وعلمائنا �أنه جادل �أو ناظر �أو خا�صم »)47( .

)43( طه )5( .
)44( جممل �عتقاد �ل�صلف ، 39/1 .

)45( ترتيب �ملد�رك ،170/1 . �لقا�صي �أبو �لف�صل عيا�س بن مو�صى بن عيا�س �ليح�صبي �ل�صبتي ، ت �لدكتور �أحمد 
بكي حممود ، د�ر مكتبة �حلياة ، بيوت .

)46( تنبيه �لرجل �لعاقل ،40/1 . �صيخ �لإ�صالم �أحمد بن عبد �حلليم بن عبد �ل�صالم �بن تيمية ، ت علي بن حممد 
�لعمر�ن ، حممد غرير �صم�س ، �لطبعة �لأولى ، 1425ه ، د�ر عامل �لفو�ئد للن�صر و �لتوزيع ، مكة �ملكرمة .

)47( �صرح �ل�صنة ،1/ 56 ، �حل�صن بن علي بن خلف �لببهاري ، د�ر �بن �لقيم - �لدمام - 1408 ، �لطبعة : �لأولى ، ت 
د. حممد �صعيد �صامل �لقحطاين .
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 ، �لغالبة عليها وهي �ملر�ء و�لدل  وقد علل �لببهاري رحمه �هلل منعه من �ملناظرة بطبيعتها 
و�أن �لنهي و�رد على ذلك ، ومل يذكر رحمه �هلل تعالى �حلكم فيما لو خلت �ملناظرة من هذه �ملحظور�ت 
، وكاأنه رحمه �هلل يرى �أن خلوها من هذه �ملحاذير �أمر نادٌر �إن مل يكن متعذرً� ، ويف حال وجوده ، فاإن 
ي للُمَناظرة عاملًا  دِّ �ملنع من �ملناظرة هو �لأ�صل �صدً� لذريعة �لفتتان ب�صبهات �خل�صم حتى لو كان �ملُت�صَ
عاماًل كابن �صيين مثاًل ، يقول �لببهاري رحمه �هلل : » ول تطلب من عندك حيلة ترد بها على �أهل �لبدع 
؛ فاإنك �أمرت بال�صكوت عنهم ، فال متكنهم من نف�صك ، �أما علمت �أن حممد بن �صيين مع ف�صله مل يجب 
رجاًل من �أهل �لبدع يف م�صاألة و�حدة ، ول �صمع منه �آية من كتاب �هلل عز وجل ، فقيل له ! فقال : �أخاف 

�أن يحرفها فيقع يف قلبي �صيء »)48( .
يغت  ل  ب�صائعهم  حتى  زيف  وف�صح  �أهلها  مناظرة  �حلق  �إظهار  من  وكان  �لبدع   فاإذ� ظهرت 
�لهلة بتزييفهم كان �ل�صلف من �أ�صبق �لنا�س �إلى مناظرتهم ، ومن �أو�ئل ما نقل من ذلك مناظرة عبد 
�هلل بن عا�س ر�صي �هلل عنه للخو�رج ، وكان من ثمرتها رجوع �أكرثهم للحق و�صعف �صوكتهم ، حتى بات 

من �لي�صي على علٍي ر�صي �هلل عنه هزميَة من بقي منهم على بدعته . )49( 
�أنه ميمون بن مهر�ن ، لغيالن �لدم�صقي عند ه�صام بن عبد  ومناظرة �لإمام �لأوز�عي ، وروي 

�مللك . )50( 
كما ناظر �لأئمة رحمهم �هلل تعالى بعد �صيوع �لفنت مناظر�ت �أعز �هلل بها �ل�صنة ولعل من �أظهرها 
مناظرة �أحمد رحمه �هلل �أحمد بن �أبي دو�د  و�لتي كانت ثمرتها �أن �أوقف �خلليفة �لو�ثق �متحان �لنا�س 

 )51( .
وكذلك ناظر �لإمام �لد�رمي بع�س �أتباع ب�صر �ملري�صي وقال يف �صدر ر�صالته : » فمن �أجل ذلك 
كرهنا �خلو�س فيه و�إذ�عة نقائ�صه حتى �أذ�عها �ملعار�س فيكم وبثها بني �أظهركم ،فخ�صينا �أل ي�صعنا 
�إل �لإنكاُر على من بثها ودعا �لنا�س �إليها منافحة عن �هلل وتثبيتا ل�صفاته �لعلى ولأ�صمائه �حل�صنى ودعا 
�إلى �لطريقة �ملثلى وحماماة عن �صعفاء �لنا�س و�أهل �لغفلة من �لن�صاء و�ل�صبيان �أن ي�صلو� بها ويفتتنو� 
�إذ بثها فيهم رجل كان ي�صي بع�صهم ب�صيء من فقه وب�صر ول يفطنون لعرث�ته �إذ هو عرث فيكونو� من 

)48( �ل�صابق ،1 :56.
)49( �لبد�ية و�لنهاية،281/7 . �حلافظ �بن كثي �لدم�صقي ، �لطبعة �لثانية ، 1977م ، مكتبة �ملعارف ، بيوت .

)50( �لعقد �لفريد ،213/1 ، �لفقيه �أحمد بن حممد بن عبد ربه �لأندل�صي ، ت حممد �صعد �لعريان ، د�ر �لفكر ؛ �لبد�ية 
و�لنهاية ،353/9 .

)51( مناقب �لإمام �أحمد ،475. للحافظ �أبي فرج عبد �لرحمن بن علي بن حممد �لوزي ، ت عبد �هلل بن عبد �ملح�صن 
�لتكي ، �لطبعة �لثانية ، 1409ه – 1988م ، هجر للطباعة و�لن�صر و �لتوزيع و�لإعالن .
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�أخو�تها منه على حذر »)52( . 
وملا كانت �لر�صل �إمنا تبعث لإعادة �لنا�س �إلى �لتوحيد وم�صلك �حلق بعد غلبة �لباطل وظهور �أهله 
، كانت �ملناظرة �إحدى و�صائلهم يف �لدعوة �إلى �هلل  وف�صح زيف �لباطل وك�صف ر�نه عن �لقلوب ، فق�س 
علينا �صبحانه عدد� من �ملجادلت بني �لأنبياء و�أقو�مهم)53( ، وبني لر�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم طر�ئق 

�ملناظرة �ل�صحيحة �لتي ت�صي بالعقل �إلى م�صلك �حلق باأو�صح �أ�صلوب و�أبني حجة)54( . 
ولهذ� فاإن �بن بطة رحمه �هلل مع �صدة ت�صدده يف �لنهي عن �ملناظر�ت ونقله عن غي و�حد من 
�ل�صلف �لنهي عن جمال�صة �لقدرية و�أن �لبتعاد عنهم وترك جمال�صتهم يع�صم �ملرء عن فتنتهم ، ثم قال 
: » �للهم �إل �إذ� كان ذلك من رجل عامل يريد �إقامة �حلجة على �لقدرية و�إجر�ء �ملناظرة معهم لكي يبني 
لهم ف�صاد مذهبهم وخطر ر�أيهم �لذي قد يخفى على كثي من �لنا�س فال مانع حينئذ من �إجر�ء �ملناظرة 

و�ملناق�صة مع �لقدرية »)55( . 
نعم : �إن �ملناظر�ت قد خرجت فيما بعد عن �ملنهج �لقر�آين �ل�صحيح �صو�ء �أكان ذلك يف جمال 
�لعقائد �أم �لفقه كما بني ذلك �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية يف كتابه “ تنبيه �لرجل �لعاقل” و�لذي �أ�ص�صه 
للرد على �ملنهج �ملتكلف يف �ملناظر�ت �لفقهية لكن حيدة �لنا�س عن �ملنهج �ل�صحيح يف �لدل و�ملناظرة 

ل يعني �أن �ملناظرة يف �أ�صلها لي�صت و�صيلة �صحيحة من و�صائل �لدعوة و�إظهار �حلق . 

)52( نق�س �لإمام �أبي �صعيد عثمان بن �صعيد 145/1 . عثمان بن �صعيد بن خالد �لد�رمي �ل�صج�صتاين ، ت: ر�صيد بن 
ح�صني �لأملعي ، �لطبعة �لأولى ، 1998م ، مكتبة �لر�صد .

ِه �أَنحْ  َر�ِهيَم يِف ِربِّ )53( من ذلك ما ق�صه �هلل تعالى من جمادلة �إبر�هيم عليه �ل�صالم لللنمرود :  �أَمَلحْ َتَر �إَِلى �لَِّذي َحاآجَّ �إِبحْ
�ِس ِمَن  محْ َ َياأحِْتي ِبال�صَّ نَّ �هللهّ َر�ِهيُم َفاإِ ِيـي َو�أُِميُت َقاَل �إِبحْ يُت َقاَل �أََنا �أُححْ ِيـي َومُيِ َي �لَِّذي ُيححْ َر�ِهيُم َربِّ ُلحَْك �إِذحْ َقاَل �إِبحْ ُ �ملحْ �آَتاُه �هللهّ

امِلِنَي  �لبقرة )258( . َم �لظَّ َقوحْ ِدي �لحْ ُ َل َيهحْ ِرِب َفُبِهَت �لَِّذي َكَفَر َو�هللهّ َغحْ ِرِق َفاأحِْت ِبَها ِمَن �ملحْ َ�صحْ �ملحْ
اِدِقنَي   َت �إِن ُكنُتمحْ �صَ َوحْ ُو�حْ �ملحْ ا�ِس َفَتَمنَّ ن ُدوِن �لنَّ ًة مِّ ِ َخاِل�صَ �ُر �لآَِخَرُة ِعنَد �هللهّ )54( كما يف قوله تعالى :  ُقلحْ �إِن َكاَنتحْ َلُكُم �لدَّ

�لبقرة )94( .
ور�جع كتاب ��صتخر�ج �لدل من �لقر�آن �لكرمي لبن �حلنبلي ، وكتاب مناهج �لدل يف �لقر�آن �لكرمي للدكتور ز�هر 

�لأملعي . 
)55(�لإبانة عن �صريعة �لفرقة �لناجية وجمانبة �لفرق �ملذمومة ، 222/1 ، �أبو عبد �هلل عبيد �هلل بن حممد بن بطة 
�آدم  �هلل  : عثمان عبد  ، حتقيق  �لثانية   : �لطبعة   ، - 1418هـ  �ل�صعودية   - للن�صر  �لر�ية  د�ر   ، �لعكبي �حلنبلي 

�لأثيوبي .
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و�لذي نخل�س �إليه  : 
�أن �ملناظرة و�صيلة من و�صائل �إظهار �حلق جائزة ب�سروط :

ا�ِس َمن ُيَجاِدُل يِف  �أحدها : �أن تكون بعلم ، فقد ذم �هلل تعالى �لدل بغي علم فقال :  َوِمَن �لنَّ
ِ ِعلحٍْم َوَل ُهًدى َوَل ِكَتاٍب  ِ ِبَغيحْ ا�ِس َمن ُيَجاِدُل يِف �هللَّ ِريٍد )56( ، [ َوِمَن �لنَّ َطاٍن مَّ ِبُع ُكلَّ �َصيحْ ِ ِعلحٍْم َوَيتَّ ِ ِبَغيحْ �هللَّ
ِنٍي )57( ، و�ملر�د بالعلم كل علم يت�صدى �ملرء للمناظرة فيه ول �صك �أن ت�صدي من قل علمهم للمناظرة  مُّ
مما ي�صجع خ�صومهم ويجرئهم على �لت�صدي للحق حيث يرون يف �ملت�صدين لهم من �أهل �حلق �صعفا 

وقلة حيلة . 
ومما يالحظ : �أن كثي� من �ل�صباب �ملبتدئني بالعلم يدفعهم ما يحملونه من حما�ٍس للحِق وبغ�ٍس 
�أمام  و�نك�صار  �أفكار  وبلبلة  فو�صى  عنه  ينتج  مما  مناظرتهم  وطلب  �لبدع  لأهل  �لت�صدي  �إلى  للباطل 
مر�وغة �أهل �لبدع ، ويف هذ� ما ي�صر بهم �أوًل قبل غيهم ، ثم فيه ما ي�صر بامل�صلمني ، �إذ �إن �صعف 
�ملُناِظِر من �أهل �حلق �صيجلب �أثرً� �صيئًا على بع�س �لقلوب �لغ�صة من �أبناء �أهل �لإميان ، كما �أنه �صيزيد 

�أهل �لزيغ فتنة بباطلهم . 
�ل�صرعية  �حلجج  ��صتح�صار  و�صرعة  �ملهارة  من  �ل�صحيحة  �ملناظرة  �أ�صباب  متلك   : �لثاين 
ِنٍي  قال �ل�صيخ حممد �لأمني  �ل�صحيحة ولعل ذلك بع�س �ملق�صود يف قوله تعالى : [ َوَل ُهًدى َوَل ِكَتاٍب مُّ
ِ ِعلحٍْم   �أي : بدون علم �صروري حا�صل  رحمه �هلل : قال بع�س �لعلماء يف قوله يف هذه �لآية �لكرمية  [ ِبَغيحْ
لهم با يجادلون به  [ َوَل ُهًدى  �أي : ��صتدلل ونظر عقلي يهتدي به �لعقل لل�صو�ب [  َوَل ِكَتاٍب ُمِنٍي   �أي 
ٍي نٍي و��صٍح َيعلُم به ما يجادل به فلي�س عنده علم �صروري ول علم مكت�صب بالنظر �ل�صحيح �لعقلي  : َوححْ

ي فهو جاهل حم�س من جميع �لهات ( )58(  . ول علم من َوححْ
و�أظهر �أ�صباب �ملناظرة �ل�صحيحة هو ما كان م�صتفادً� من �أ�صاليب كتاب �هلل تعالى و�صنة ر�صوله 
�صلى �هلل عليه و�صلم ، فينبغي على من ت�صدى للمناظرة �أن يتعرف على �لأ�صاليب �ل�صحيحة �مل�صتنبطة 
بد�ئع  كتاب  �أنفعها  ومن   ، ذلك  يف  �ملوؤلفة  �لكتب  من  وذلك  �خل�صوم  لإفحام  �لت�صريع  م�صدري  من 
ره بقوله : » ف�صول عظيمة �لنفع جدً� يف �إر�صاد �لقر�آن  �لفو�ئد لالإمام �بن �لقيم ، حيث عقد ف�صال �صدَّ
و�ل�صنة �إلى طريق �ملناظرة وت�صحيحها وبيان �لعلل �ملوؤثرة و�لفروق �ملوؤثرة و�إ�صارتها �إلى �إبطال �لدور 
و�لت�صل�صل باأوجز لفظ و�أبينه وذكر ما ت�صمناه من �لت�صوية بني �ملتماثلني و�لفرق بني �ملختلفني و�لأجوبة 

)56( �حلج )3( .
)57( �حلج )18( .

�لأولى ،  ، �لطبعة  �ل�صنقيطي  �لعالمة حممد �لأمني بن حممد �ملختار �لكني  �ل�صيخ   . �لبيان ، 280/4  �أ�صو�ء   )58(
1426ه ، د�ر عامل �لفو�ئد ، مكة �ملكرمة .
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عن �ملعار�صات و�إلغاء ما يجب �إلغاوؤه من �ملعاين �لتي ل تاأثي لها و�عتبار ما ينبغي �عتباره و�إبد�ء تناق�س 
�ملبطلني يف دعاويهم وحججهم و�أمثال ذللك.

�أكرث �ملتاأخرين فو�صعو� هم لهم �صريعة جدلية فيها حق  وهذ� من كنوز �لقر�آن �لتي �صل عنها 
وباطل ولو �أعطو� �لقر�آن حقه لر�أوه و�فيًا بهذ� �ملق�صود كافيًا فيه مغنيًا عن غيه ،و�لعامل عن �هلل من 
�آتاه فهمًا يف كتابه، و�لنبي  �صلى �هلل عليه و�صلم : �أول من بني �لعلل �ل�صرعية و�ملاآخذ و�لمع و�لفرق 

و�لأو�صاف �ملعتبة و�لأو�صاف �مللغاة وبني �لدور و�لت�صل�صل وقطعهما » )59( .
�أما  �لنف�س،  وزيادة حظ  و�ملر�ء  �ملغالبة  دون  مق�صده  هو  و�إبالغه  �حلق  بلوغ  يكون  �أن   : �لثالث 
�إن كان كان كذلك ل ينُظر فيه �ملتناظر�ن �إل غلبة نف�صيهما ، فاإنه ي�صدق فيه قول �بن بطة رحمه �هلل 
تعالى : » فاعلم يا �أخي �أين مل �أر �لد�ل و�ملناق�صة ، و�خلالف ، و�ملماحلة ، و�لأهو�ء �ملختلفة ، و�لآر�ء 
�ملختعة من �صر�ئع �لنبالء ، ول من �أخالق �لعقالء ، ول من مذ�هب �أهل �ملروءة ، ول مما ُحِكَي لنا عن 
�صاحلي هذه �لأمة ، ول من �صي �ل�صلف ، ول من �صيمة �ملر�صيني من �خللف ، و�إمنا هو لهو يتعلم ، ودر�ية 
يتفكه بها ، ولذة ي�صت�ح �إليها ، ومهار�صة �لعقول ، وتذريب �لل�صان بحق �لأديان ، و�صر�وة على �لتغالب 
، و��صتمتاع بظهور حجة �ملخا�صم ، وق�صد �إلى قهر �ملناظر ، و�ملغالطة يف �لقيا�س ، وبهت يف �ملقاولة ، 
وتكذيب �لآثار ، وت�صفيه �لأجالء �لأبر�ر ، ومكابرة لن�س �لتنزيل ، وتهاون با قاله �لر�صول ، ونق�س لعقدة 
�لإجماع ، وت�صتيت �لألفة ، وتفريق لأهل �مللة ، و�صكوك تدخل على �لأمة ، و�صر�وة �ل�صالطة ، وتوغي 

للقلوب ، وتوليد لل�صحناء يف �لنفو�س ع�صمنا �هلل و�إياكم من ذلك ، و�أعاذنا من جمال�صة �أهله »)60(  .
�لر�بع : حتقق غلبة منفعتها  وذلك باأن تكون �لبدعة �أو �لباطل ظاهرً� ومغرورً� به وباأهله فتكون 
مناظرتهم و�صيلة ناجعة �إما لرجوعهم عن باطلهم ، �أو �نك�صافهم �أمام �لنا�س ، كما ح�صل يف �لعديد من 

مناظر�ت �صيخ �لإ�صالم بن تيمية �لتي �أعز �هلل بها �ل�صنة وف�صح �لبدعة)61( .
�أما �إذ� كان �حلق ظاهر� و�لباطل مقموعا فاإعالن �ملناظرة فيه من �ملفا�صد ما فيه �إل �أن تكون 
�ملناظرة من باب �لن�صيحة غي �ملعلنة لأهل �لباطل وذلك �أن يف �إظهار مناظرتهم �إ�صاعة لر�أيهم ، وقد 
ُيلُقون على �لعامة من �ل�صبه ما يغفُل �ملُناظُر عن حتقيق �حلق فيه ، �أو تق�صُر عبارته عن �أد�ء �ملطلوب 
منه ، فيكون �صر �ملناظرة �أعظَم من خيها و�أكرث عموما ، ويف ذلك يقول �لعز بن عبد �ل�صالم : » ول 
يجوز �إير�د �لإ�صكالت �لقوية بح�صر من �لعامة : لأنه �صبب �إلى �إ�صاللهم وت�صكيكهم وكذلك ل يتفوه 

)59( بد�ئع �لفو�ئد ، 937/4 . �صم�س �لدين حممد بن �أبي بكر ، د�ر �لفكر .
)60( �لإبانة �لكبى ، 17/2.

)61( جتد عددً� منها مف�صاًل يف كتاب : �لامع ل�صية �صيخ �لإ�صالم بن تيمية ، عزيز �صم�س  و علي �لعمر�ن ، د�ر عامل 
الفوائد ، ط : الثالثة ، 1432هـ ، د�ر عامل �لفو�ئد.
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بالعلوم �لدقيقة عند من يق�صر فهمه عنها فيوؤدي �إلى �صاللته وما كل �صر يذ�ع ول كل خب ي�صاع »)62( .
كما ينبغي �أن يخ�صع حكم �ملناظرة لفقه �لأوليات ، فقد تكون بدعة من �لبدع �صائعة قوية ،لكن 
�لت�صدي لها باملناظرة مما يزيدها قوة ول ي�صعفها لكونها حم�صورة يف رقعة حمدودة من �لأر�س، �أو 
لكون  �ملنهج �لذي بنيت عليه �لبدعة مما ينبغي �إنكاره قبل �إنكار �لبدعة �لناجتة عنه ، ولعل من �أمثلة 
�ل�صيعي ومذهب  �إلى �ملذهب  ذلك بدعة �لقول بخلق �لقر�آن ،فهي موجودة �لآن عند �لعلماء �ملنت�صبني 
�لإبا�صية ، لذلك ل ي�صح لنا �أن نناظرهم يف هذه �لبدعة وهم خمالفون لنا يف �أ�صول مذهبنا ، فلتكن 
مناظرتهم يف �أ�صول مذهبهم �أول ، وكان  �أحد م�صايخ �ملذهب �لإبا�صي قد طلب  من �ل�صيخ عبد �لعزيز 
بن باز رحمه �هلل �أن يناظره يف هذه �ملقولة على �ملالأ ، �أو �أن يبعث من يناظره فيها ، فزجره �ل�صيخ رحمه 
�هلل و�أمره بالتوبة وذلك لأن هذه �لبدعة يف زمننا هذ� حم�صورة يف مذ�هب حمددة ومناق�صة �أ�صول ذلك  

�ملذهب �أولى من مناق�صة تلك �لفكرة بعينها .
فاإذ� حتققت هذه �لأمور �لأربعة �ملتقدمة فاإن �ملناظرة و�صيلة �صخمة من و�صائل �لدعوة ل ينبغي 
هجرها ، بل قد مت�س �حلاجة �إليها حتى يكون تعلمها فر�س كفاية وتكون فر�س عني على من يح�صنها ، 
وذلك �أن  �لفكر �ملناه�س للدين �أو �ل�صنة قد يكون له من �لظهور و�لغلبة ما ي�صعب معه �أن ندفعه عن 
قبل عامة  بهم من  �لغت�ر  �أ�صباب  لو�ئه من  ور�فعي  لقادته  يكون  ، حيث  باملناظرة  �إل  �لنا�س  �أذهان 

�لنا�س ما يحتم مناظرتهم حتى يبدو ملن �غت بهم �حلجم �ل�صحيح لأفكارهم .
بل قد يكون عند بع�س هوؤلء من �ل�صبه ما توؤدي �إز�لته باملناظرة �إلى رجوعهم .

وقد ��صتدل �بن حزم على وجوب �ملناظرة باأدلة من كتاب �هلل تعالى ل �أرى �أن �حلق يعدو ��صتدلله 
رحمه اهلل تعالى بها ، وجميعها تنطبق على ما ذكرناه من ا�سرتاط �سيوع البدعة وعموم البتالء بها .

وترك  وبالإن�صاف يف �لد�ل  رفق  �ملناظرة يف  باإيجاب  ترى  كما   «  : �هلل  �بن حزم رحمه  قال 
�لتع�صف و�لبذ�ء و�ل�صتطالة �إل على من بد�أ ب�صيء من ذلك فيعار�س حينئذ با ينبغي 

وقال تعالى :  يا مع�صر �لن و�لإن�س �إن ��صتطعتم �أن تنفذو� من �أقطار �ل�صماو�ت و�لأر�س فانفذو� 
ل تنفذون �إل ب�صلطان  و�ل�صلطان �حلجة كما ذكرنا ، وقال تعالى  وذر �لذين �تخذو� دينهم لعبا ولهو� 
وغرتهم �حلياة �لدنيا وذكر به �أن تب�صل نف�س با ك�صبت لي�س لها من دون �هلل ويل ول �صفيع و�إن تعدل كل 
عدل ل يوؤخذ منها �أولئك �لذين �أب�صلو� با ك�صبو� لهم �صر�ب من حميم وعذ�ب �أليم با كانو� يكفرون  

. )63(“

)62( )62( �أحو�ل �لنا�س 56 .
)63(  �لإحكام ، 21/1  وما بعدها 0 �حلافظ �أبي حممد علي بن حزم �لأندل�صي �لظاهري ، ت لنة من �لعلماء ،�لطبعة 
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فذكر عز وجل تقدير �إبر�هيم عليه �ل�صالم قومه على نقله �لكو�كب و�ل�صم�س و�لقمر �لتي كانو� 
يعبدون من دون �هلل و�أن ذلك لدليل على خلقها وبرهان على حدوثها فقال عز وجل  وتلك حجتنا �آتيناها 

�إبر�هيم على قومه نرفع درجات من ن�صاء �إن ربك حكيم عليم  .
وقد �أمرنا تعالى يف ن�س �لقر�آن باتباع ملة �إبر�هيم عليه �ل�صالم وخبنا تعالى �أن من ملة �إبر�هيم 
�ملحاجة و�ملناظرة فمرة للملك ومرة لقومه و�ل�صتدلل كما �أخبنا تعالى عنه ففر�س علينا �تباع �ملناظرة 

لن�صرف �أهل �لباطل �إلى �حلق و�أن نطلب �ل�صو�ب بال�صتدلل فيما �ختلف فيه �ملختلفون 
قال �هلل عز وجل : [ �إن �أولى �لنا�س باإبر�هيم للذين �تبعوه وهذ� �لنبي و�لذين �آمنو� و�هلل ويل 
�ملوؤمنني  فنحن �ملتبعون لإبر�هيم عليه �ل�صالم يف �ملحاجة و�ملناظرة فنحن �أولى �لنا�س به و�صائر �لنا�س 

ماأمورون بذلك 
�مل�صركني  ومن ملته  �إبر�هيم حنيفًا وما كان من  فاتبعو� ملة  [ قل �صدق �هلل   : تعالى  قال �هلل 
�ملناظرة كما ذكرنا فمن نهى عن �ملناظرة و�حلجة فليعلم �أنه عا�س هلل عز وجل وخمالف مللة �إبر�هيم 

وحممد �صلى �هلل عليهما 
قال �هلل عز وجل وقد �أثنى على �أ�صحاب �لكهف [ نحن نق�س عليك نباأهم باحلق �إنهم فتية �آمنو� 
بربهم وزدناهم هدى  فاأثنى �هلل عز وجل عليهم يف �إنكارهم قول قومهم �إذ مل يقم قومهم على قولهم 
حجة بينة و�صدقهم تعالى يف قولهم �أن من �دعى قول بال دليل فهو مفت على �هلل عز وجل �لكذب )64( .
وقد يقول قائل : هذه �لأدلة �لتي ذكرها �بن حزٍم رحمه �هلل تعالى من �لقر�آن �لكرمي يف غاية 

�لو�صوح يف دللتها ، فكيف جتاوزها �ل�صلف �لأولون ، ومل ُينقل عنهم �صوى ذم �ملناظرة ؟
�ملوؤمنني  وجدل  �ل�صالم  عليهم  �لأنبياء  جدل  هو  �إمنا  �لكرمي  �لقر�آن  يف  ورد  ما  �أن   : و�لو�ب 
للكافرين ، يف �أوقات كان �لكفر باهلل تعالى هو �لأمر �لقائم و�ملنهج �ل�صائد ، و�لتوحيد و�لإميان ل وجود 
لهما يف �لقلوب ول غلبة ملنهجهما على �حلياة ، فكانت �ملناظرة هي �لو�صيلة �لأوفى لدحر �ل�صرك وقمع 
 ، و�لأزمان  �لأحو�ل  جميع  على  تعالى  �هلل  رحمه  حزم  �بن  ��صتدلل  ينبطق  �أن  ميكن  ل  ولهذ�   ، باطله 

فاإطالقه �لقول بالوجوب دون �عتبار للحال و�لزمان تق�صٌي يف فهم �لدليل . 
و�ل�صلف رحمهم �هلل فهمو� هذه �لأدلة �أكمل فهم و�أو�صحه فنهو� عن �لدل و�ملناظرة يف �لدين 
يف زمانهم حيث كانت �لكلمة �لعليا للحق و�أهله ، وحينما كانو� ُيلجاأون �إلى �ملناظرة  وتكون �ملنفعة فيها ، 
مل يكونو� يحتزون منها ، كما قدمنا عن �لإمام �أحمد و�لد�رمي وكذلك عبد�لعزيز �لكناين يف مناظرته 

لب�صٍر �ملري�صي . 

�لثانية ، 1407ه – 1987م ، د�ر �ليل ، بيوت – لبنان.
)64( �لإحكام ،24/1.
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هل نحن يف حاجة اإىل املناظرات :

�أثر يف �حلكم  له  �أو ��صمحاللهما  و�لنحر�ف  �لبدعة  �لأمة من حيث متكن  و�قع  �أن  تقرر  فاإذ� 
بجو�ز �ملناظرة �أو �ملنع منها ، فماذ� عن و�قعنا  ؟ هل هو �لو�قع �لذي تعد �ملناظرة فيه طريقا �صحيحا 

من طرق �لتوجيه و�إحقاق �حلق ، �أم �أنه ذلك �لو�قع �لذي ي�صتغني �حلق فيه عن �ملناظر�ت ؟
     

عر�ض موجز للواقع الفكري الإ�سلمي :

فمن ناحية �لدين ما ز�لت �لأجز�ء �لفقية و�ملكت�صة من �لعامل �لإ�صالمي متار�س فيها حمالت 
متو�لية من �لتن�صي �ملبا�صر بالو�صائل �لتن�صيية �ملعروفة ، و�أبرز هذه �لو�صائل ��صتغالل �لفقر و�ملاآ�صي 

يف ��صتدر�ج �لأجيال �لديدة نحو �لن�صر�نية)65( . 
�أما �أجز�ء �لعامل  �لإ�صالمي �لتي مل تفلح معها جتربة �لتن�صي  �ملبا�صر  خالل �لقرنني �ملا�صيني  
م�صطلح  بفر�س  وذلك  �لكافرين  من  �لب�ء  عقيدة  متييع  �أجل  من  فيها  �لتن�صيية  �ملوؤ�ص�صات  فتعمل 
»�لإخوة �مل�صيحيني« عب و�صائل �لإعالم وموؤمتر�ت �لتقارب بني �لديانات ،كما يعتمد هذ� �لتوجه على 
من  يحدث  ما  وعزو  وحمبة  �صالم  ديانتا  �أنهما  على  و�لن�صر�نية  �ليهودية  �لديانة  ت�صوير  يف  �لكذب 
تلك  مثل  بالدين عن  و�لناأي  �ل�صيا�صيني  �أطماع  �إلى  �لن�صارى  يد  على  �لإ�صالمية  بالأمة  م�صائب حتل 
نحو  �لعدو�ين  �ل�صعور  �إلى  �إعادتهم  وهو   ، �لن�صارى  �ملقابل جتد عمال مقابال مع  ، هذ� ويف  �لأحد�ث 

�مل�صلمني ، و�لذي كان قد ظهر منهم �لتخلي عنه ؛ تاأثر� بالعلمانية �لأوربية)66(  . 
�لفكر  �لإ�صالمي وهذ�  �لعامل  �لليب�يل يف  �لفكر  تغذية  بالدين عن طريق  �للتز�م  كما يحارب 
�أنهم ل يخرجون عن  �إل  �لوطنية  توجهاتهم  و�عتبناهم �صادقني يف  ببع�س رموزه  �لظن  �أح�صنا  مهما 

كونهم من�صوين حتت ��صت�تيجية غربية لحتو�ء �لإ�صالم)67( .

)65( هناك �لكثي من �لدر��صات �لقدمية و�حلديثة عن �لتن�صي يف �لعامل �لإ�صالمي ، ر�جع منها : �لتب�صي و�ل�صتعمار 
يف �لبالد �لعربية لدكتور عمر فروخ و�لدكتور م�صطفى �خلالدي ،  2003م ، �لطبعة �لر�بعة ، �ملكتبة �لع�صرية ، 
وكتاب : �أجنحة �ملكر �لثالثة لل�صيخ عبد�لرحمن ح�صن حبنكة �مليد�ين ، �لطبعة �ل�صابعة ، 1414ه – 1994م ، د�ر 
�لقلم ، دم�صق . وكتاب �لغارة على �لعامل �لإ�صالمي ، �أ.ل.�صاتليه ، �لطبعة �لثالثة ، 1400ه – 1980م ، من�صور�ت 
�لع�صر �حلديث . وهو عدد ممتاز من جملة �لعامل �لإ�صالمي �لفرن�صية طبعه حمب �لدين �خلطيب وقدم له �صكيب 

�أر�صالن رحمهما �هلل .
)66( ير�جع يف ذلك : ل �صكوت بعد �ليوم ، ب. فنديل ، �لطبعة �لثانية ، 2001م ، �صركة �ملطبوعات ، بيوت - لبنان . 

�لإ�صالم يف �لألفية �لثالثة ، مر�د هوفمان ، 2001م ، مكتبة �ل�صروق ، �لقاهرة ،  �لغرب �أ�صل �ل�صر�ع .
 ، �لإن�صانية  للدر��صات  �لعربي  �ملركز   ، با�صم خفاجي  �لدكتور   ، �لإ�صالم  ��صت�تيجيات غربية لحتو�ء   : ير�جع   )67(

املناظرات وحكمها في ظل فقه املوازنات
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لال�صتهانة  بقوة  ين�صطون  �لإ�صالمي  �لفكر  على  �ملح�صوبني  �ملفكرين  من  �لعديد  �أن  ون�صاهد 
بالن�صو�س و�لتقليل من �صاأن فهم �ملتقدمني لها وين�صطون لن�صر �أفكارهم وت�صاعدهم على ذلك و�صائل 

�لإعالم �لأهو�ئية يف �لعامل �لإ�صالمي)68( . 
ومن جانب الأخلق : فاإن �لأخالق ف�صاًل عن حماربتها بالطرق �لتقليدية عن طريق �لإعالم 

ارب �ليوم بطرق فكرية وذلك بالتنظي لإخر�ج �ملر�أة و�ل�صتدلل على  و�إ�صاعة �لفاح�صة ، فهي �أي�صا  حُتَ
ذلك باتباع �ملت�صابهات من �لكتاب و�ل�صنة )69( .

ومن اجلهة املذهبية : فاإن �لتوجه �ل�صلفي �لقومي حمارب من جهات عدة : �أحدها �حلملة 

�لعاملية لت�صويهه و�تهامه بالتاأ�صيل لالإرهاب و�لتطرف ، ومما يوؤ�صف له �أن هذه �لهجمة ل تاأتي من خارج 
�لأمة �لإ�صالمية وح�صب بل تاأتي من د�خلها �أي�صا ومن  بع�س �لجتاهات �ل�صنية �مل�صتفيدة  من ت�صويه 

�صورة �لفكر �ل�صلفي �إما دنيويًا �أو فكريًا . 
كما �أن هناك حملة قوية لبث �ملذهب �ل�صيعي ت�صتخدم يف توجهها حماور عدة ، منها تلميع رموز 

جهادية �صيعية و�نتحال �صفة �ملد�فع �لأوحد عن مقد�صات �مل�صلمني)70( .
ي�ساف اإلى ذلك ن�ساط املبتدعة ممن ين�سوون تقليديا حتت لواء اأهل ال�سنة كونهم يتفقون معنا 
يف م�صدري �لتلقي �لأ�صلني وهما �لكتاب و�ل�صنة لكنهم يخالفون �ل�صنة من جهة جر�أتهم على �لبتد�ع 

و�لعمل بال�صركيات  و�خلر�فات ..
ي�صاف �إلى كل ذلك �لهجمة على كل �لقيم عن طريق فر�س  �لعوملة على �لدول �لإ�صالمية من قبل 

�لغرب  ودعمها فكريا و�إعالميا و�قت�صاديا و�صيا�صيا)71( .
هذه �أبرز معامل �لو�قع �لفكري ، ولي�س �ل�صئ يف �لأمر وجود هذ� �لو�قع وح�صب ، حيث �لأمة قد 
عا�صت �ل�صر�ع �لفكري منذ زمن لي�س بالق�صي ، لكن �لأ�صو�أ من ذلك هو �أن كل خ�صومنا يف هذ� �لو�قع 

يعتمدون  ن�صر �أفكارهم على ح�صابنا عن طريق �لكذب �ل�صريح من جهتني :

�لقاهرة ، �مل�صيحية و�لإ�صالم و�لنقد �لعلماين .
)68( من �أمثلة ذلك كتاب �لفكر �لإ�صالمي نقد و�جتهاد ملحمد �أركون وت ها�صم �صالح ، �لطبعة �خلام�صة ، 2009 ، د�ر 

�ل�صاقي .
)69( �نظر مثال  : كتاب حترير �ملر�أة يف ع�صر �لر�صالة ، عبد �حلليم حممد �أبو �صقة ، د�ر �لقلم .

)70( �نظر كتاب : حزب �هلل و�صقط �لقناع ، �أحمد فهمي ، �لطبعة �لأولى ، 1428ه – 2007م .
)71( �نظر : يف ذلك : مر�فعات �صد دول جمموعة �لثمان ، ج.هوبارد – د. ميلر ، �لطبعة �لأولى ، 1427ه – 2006م ، 
مكتبة �لعبيكان ، ما �لعوملة ؟ ، �لدكتور ح�صن حنفي – �لدكتور �صادق جالل �لعظم ، �لطبعة �لثانية ، 1422ه – 

2002م ، د�ر �لفكر ، دم�صق .
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اجلهة الأوىل : �لكذب علينا وذلك  بت�صويه �صورة �لإ�صالم عن ق�صد من خ�صومنا خارج 

د�ئرة �لإ�صالم �أو بت�صويه �صورة �لتوجه �ل�صلفي وحماولة عزله عن �أهل �ل�صتة وذلك من جانب خ�صومنا 
من د��خل د�ئرة �لإ�صالم . 

�أما جهة �لكذب �لثانية : فهي �لكذب على �أنف�صهم �أو قل لأنف�صهم ، وذلك بتزوير حقائق مذ�هبهم 
�أو �إخفائها . )72(

ول �أ�صك يف جدوى جميع �لو�صائل �لدعوية يف �لت�صدي ملثل هذ� �لهجوم �لفكري لكنني �أظن �أننا 
�أقدر �لأمم على �لنتفاع من �ملناظرة وذلك يف درء �ل�صبهات وف�صح �خل�صوم و�لدعوة �إلى �حلق �لذي 

نعتقده وذلك ملا لنا من �ل�صمات �لتي ت�صاعد على ذلك ومنها : 
1- �إننا وهلل �حلمد على �ل�صعيد �لإ�صالمي و�ل�صعيد �لعاملي نخت�س بامتالك �لعقيدة �لوحيدة 
يف �لعامل �لتي ل تتعار�س مع ما يزعم �أن �لع�صر يت�صم به من �لعقالنية و�لي�صر  و�لبعد عن �خلر�فة كما 
�أن ما منتلكه من قيم و�أخالق وما ميليه علينا ديننا من فر�ئ�س وو�جبات لي�س منها ما ميكن �أن ُي�صتحى 

منه �أو َنخ�صى من �ملو�جهة به على عك�س �ملذ�هب و�لديانات �لأخرى)73( . 
�أننا حقا منتلك �لقدو�ت �لتاريخية من علمائنا وزعمائنا و�لذين ميثلون  �أح�صن متثيل  2- كما 
�أمم �لأر�س جر�أة يف  �أكرث  �إليه مو�ثيق حقوق �لإن�صان يف �لع�صر �حلديث مما يجعلنا  تطبيق ما تدعو 
تقدمي مناذجنا �لتاريخية للعامل ، بل �إن تاريخنا �لإ�صالمي بالرغم من جميع ما ي�صوبه مما يدندن حوله 
�ملغر�صون ويكتب عنه �لورقيون  هو �أن�صع تو�ريخ �لعامل على �لإطالق و�أكرثها نقاء  من �ل�صو�ئب ويكفي 
�أن حربا و�حدة من حروب �أوربا فيما بينها تعدل جميع حروب �مل�صلمني منذ جاء �لإ�صالم حتى �ليوم من 

حيث ما ترتب عليها من �لف�صاد . 
3- وديننا وتر�ثنا �لعلمي كالهما  �أكرث �لديانات و�أكرث �ملوروثات �لعلمية �إن�صافًا وتقديرً� لرموز 
�أو  �أ�صد �لنقمة على رموزنا �لدينية  �إل من هو ناقم  �لديانات و�ملذ�هب �لأخرى فال جتد من خ�صومنا 
الفكرية بينما ل جتد رمزا دينيًا اأو فكريًا لالآخرين اإل وهو منزل منزلته التي ي�ستحقها عندنا  دون اإفراط 

�أو تفريط . 

)72( �نظر : �أمثلة هذه �لتقية يف مثل : كتاب  ) مع �ل�صيعة �لإمامية يف عقائدهم  ( ، جعفر �ل�صبحاين ، �لطبعة �لأولى ، 
1413ه ، معاونية �صوؤون �لتعليم و�لبحوث �لإ�صالمية ، قم .

)73( �قر�أ ما قاله جيفري لنغ عن عقلية �لإ�صالم يف كتابه : �صياع ديني �س 60 ، جيفري لنغ ، حتقيق �إبر�هيم يحيى 
�ل�صهابي ، �لطبعة �لأولى ، 2007م ، د�ر �لفكر �ملعا�صر ، وقبله �نظر : كتاب درء �لتعار�س بني �لعقل و�لنقل ، �بن 
تيمية �أبي �لعبا�س تقي �لدين �أحمد بن عبد �حلليم ، ت : �لدكتور حممد ر�صاد �صامل ، �لطبعة �لأولى ، 1399ه – 

1979م ، جامعة �لإمام حممد بن �صعود �لإ�صالمية .
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   4 - لي�س يف ديننا �أو توجهاتنا  �لفكرية ظاهر وباطن  بل �إننا نعد وبحق �أهل �لظاهر و�إن كانت 
هذه �لت�صمية من حيث �مل�صطلح تطلق على نفاة �لقيا�س ، لكنها �أن�صب ما تكون لو�صف �لتوجه �ل�صلفي يف 
فهم �لن�صو�س ، فنحن بذلك ل ميكن �أن نرمى بالتقية �أو �لتزوير بغر�س خمادعة �لنا�س و�لتغرير بهم ، 

�إن كل ما لدينا مما نعتقده قلناه ومل نخف �صيئًا عن �أحد . 
نعم : �إن هناك �آر�ء ذهب �إليها بع�س  علمائنا  يف فت�ت من �لزمن �صحيقة �أو قريبة مل يعد �لعمل 
على وفقها ممكنا �إما لظهور خطئها �أو لتغي �حلال بتغي �لزمان و�ملكان ،ومثل هذه �لآر�ء ل متثل مذهب 

�أهل �ل�صنة ول مُيكن �أن ُيخ�صى منها حال �ملَُناظرة .
�إن هذه �ل�صمات وغيها مما نخت�س به وهلل �حلمد ، هي  �لتي متالأ �ملناظر بال�صجاعة وجتعله 
اأكرث اإقداما على ك�سف خ�سمه لكن ب�سرط اأن يكون ممتالأ من القناعة بتلك ال�سمات ومعرفة مواطنها 

ومو�طن �صعف خ�صمه من جهتها . 
فاأعظم نقطة �صعف ميكن �أن ياأتيك �خل�صم من قبلها هي ما تريد �إخفاءه عنه ، فاإذ� مل يكن 
لديك ما تخفيه ، فنقطة �صعفك �أن ي�صتطيع �خل�صم �إثبات خطل ر�أيك فيما تظهره ، فاإذ� كنت م�صلحا 
�إلى  بالقناعة ببعد منهجك عن مو�طن �خلطل ولديك �مللكة �لتي ت�صتطيع بها ردع خ�صمك حني يعمد 

ت�صويه �صورتك ، فاأنت �أهل هنا للمناظرة . 
ول �صك عندي �أن هذين �لأمرين ل ميكن �أن يتوفر� لأحد كما يتوفر�ن للمناظر �ل�صني  .

�أ�صلحة  �أبرز  �للذين هما  و�لتزييف  �لكذب  �لو�صائل على ك�صف  �أقدر  �أخر: فهي  وللمناظرة دو�ع 
خ�صومنا من جميع توجهاتهم  وذلك �أمام �لمهور ، وب�صكل ل ميكن للخ�صم �أن يخفي �متعا�صه منه �أو 

يبدو حرجه يف �صمته �أو يف كالمه 
�أما �صمته فهو �أدل دليل على �نقطاعه ، و�أما كالمه فال �صك �أن �لنا�س عاملهم وجاهلهم  �صيتبينون 

من طريقته يف �لكالم ومالمح وجهه مدى ما وقع فيه من �حلرج .
وقد يقال �إن �لردود �ل�صحفية �أو عب �لكتب �أو يف بر�مج �إعالمية م�صجلة �أو م�صورة �أقدر على 

ذلك حيث �إن م�صاحة �لتف�صيل فيها �أو�صع ، 
�لذين  �أن  �لو�قع  ولكن  نفعها  ي�صك يف  ل  و�لب�مج   و�ملقالت  �لكتب  �لردود عب  �أن   : و�لو�ب 
يقر�أون �لردود على �صبهات �خل�صوم �أو ي�صمعونها يف �لغالب هم نحن ل خ�صومنا ولذلك فاإن نفعها �أكرثه 
يف كونها تثبت لالأتباع عدم �لعجز عن �لرد وثقتنا با عندنا لكنها ل تثبت ذلك لأتباع �خل�صم �لذين هم 
يف �لغالب ل يقر�أونها  و�أي�صا فهذه �لردود �ملكتوبة تعد لنا تر�ثًا علميًا يحت�صب لنا لكن �لكالم يف نفعها 

�لآين . 
وجاذبية �ملناظرة لأتباع �لطرفني جتعلها  �أ�صد وقعًا يف �لنفو�س و�أكرث م�صاهدة من �لطبقات غي 



28042805

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�لعلمية وهذ� نفع �أي�صا لأن �لطبقات �لغي �لعمية هي �مل�صتهدفة غالبًا بالدعاية �ملذهبية �ملبتدعة وكذلك 
هي �مل�صتهدفة �أي�صًا بالتويج للقيم �لفا�صدة ، ولهذ� فاإن �مل�صلحة يف م�صاهدتها للمناظر�ت �لتي ُيف�صح 
فيها زيف دعاوى �ملُف�ِصدين عظيمة جدً� ، لأنهم كما يظهر يل �صحايا تلبي�س �خل�صوم وكذبهم وكثي 
منهم ل يعلمون حقيقة ما عند �صيوخهم ومتبوعيهم من �لنحر�ف و�ل�صالل و�لتهافت ، و�ملناظرة �أقدر 

�لو�صائل على ك�صفه . 
�ملف�صدة  �لعامة ويف هذ� من  تلبي�س على  فيها  يقع  �أنه قد  �ملناظر�ت  �إن من خماطر   : يقال  قد 

و�ل�صرر ما يكفي وحده ليجعلنا نتجنب هذه �لو�صيلة ما ��صتطعنا �إلى ذلك �صبيال . 
 ، و�ملنخرفني  �ملبتدعة  مناظرة  على  �لإقد�م  يف  �خلطر  مكمن  وهو  �صحيح  هذ�  �أن   : و�لو�ب 
وهو �صبب ما ذهب �إليه �ل�صلف رحمهم �هلل تعالى من ذم �ملناظرة ، لكن من ينظر يف �لو�قع �لفكري يف 
�أيامنا �حل�صارة يعلم جيدً�:�أن حماولة �لتلبي�س على �لنا�س حا�صلة �لآن دون مناظرة وتقوم بها على �صتى 
�لبهات و�صائل �لإعالم من ف�صائيات و�صحافة ول يتاح للردود من �لفر�صة ما يتاح لل�صبهات و�لتلبي�س 
، فاأن يقع هذ� �لتلبي�س يف مناظرة يدحر فيها �خل�صم خي من �أن ُيلقى على �لنا�س يف قناة ول ُيرد عليه 

،�أو �أن  يردَّ عليه بعد �أيام ويكون �لقارُئ غَي �ل�صامع . 
 كما �أن جميع ما يطرحه �مللب�صون وهلل �حلمد من �صبهات يف �لغالب ل تعلق يف �أذهان �ملوؤمنني 

لعدم طروء �ل�صك عليهم . 
ي�صاف �إلى ذلك  �أن هذ� �لتلبي�س ل يقع يف �ملناظرة �إل يف �لأحو�ل �لتالية ، ولكل حال جو�بها : 

�حلالة �لأولى : �أن يفر �خل�صم من جو�ب �مل�صاألة �مللقاة عليه فيطلق �صبهة ي�صغل مناظره بالو�ب 
عنها لي�صرفه عن م�صاألته �لأ�صلية ، وقد ح�صل  معي مثل ذلك يف مناظرة مع �أحد �لن�صارى ، حيث 
كلمته عن �حلروب �ل�صليبية وما حدث فيها من قتل و�إبادة ، ورف�س �لكني�صة حتى يومنا هذ� �لعتذ�ر 
عنها . فهرب من �لإجابة على عني �لإير�د بقوله: �إن �ل�صعودية يوجد بها مليوين فلبيني لي�س لهم �حلق 

يف �إن�صاء كني�صة . 
وهنا ل بد للمناظر �أن ل يجري ور�ء �خل�صم يف طريقه للفر�ر من �مل�صاألة بل يبقى م�صرً� على 
َدٌة من �خل�صم و�أن لديه �لو�ب عنها لكن مو�صعه بعدما  مطالبته �لأ�صلية ويبني للم�صتمع �أن هذه َحيحْ
يجيب �خل�صم على �ل�صوؤ�ل �لأ�صل ، وبذلك يكون �مل�صتمع قد �قتنع بعجز �خل�صم ومر�وغته و�صغله ذلك 

عن �لتفكي بال�صبهة . 
تقول  كاأن   ، بامل�صاو�ة  �لإجابة  باب  من  �خل�صم  �ألقاها  �ل�صبهة  هذه  تكون  �أن   : �لثانية  �حلالة 
للر�ف�صي : �إن لديكم علماء يقولون بتحريف �لقر�آن فيجيب : كما �أن �أهل �ل�صنة لديهم من يقول بالتحريف 
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وي�صرب لك مثاًل من �ختالف �لقر�ء�ت . 
و�لو�ب عن ذلك ينبغي : �أن ل يكون بتف�صي معنى �لقر�ءة وبيان وجه �لفارق بينها وبني �لتحريف 
�أن يكون  ، ولكن ينبغي  و�لت�صكيك  للمزيد من �ملر�وغة  ، لأن هذ� �لو�ب يطول ويتيح للخ�صم  جماًل 
�لو�ب با�صتح�صار مثاٍل للتحريف عند �ل�صيعة و�ملطالبة با�صتح�صار ما ي�صبهه عند �أهل �ل�صنة ، هناك 
�صيقف �لر�ف�صي عاجزً� ، وينك�صف �أمام �مل�صاهد ، �أو يفر باإير�د م�صاألة �أخرى وهنا ل بد من ��صتيقافه 

ليتنبه �مل�صاهد لعملية �لفر�ر هذه.
�أن يطرح �خل�صم هذه �ل�صبهة �بتد�ء ل�صماع جو�ب �ملناظر وهنا تتاح �لفر�صة  �حلالة �لثالثة : 
كاملة للمناظر للجو�ب عن �ل�صبهة ،ولكن يحر�س يف جو�به على َوجازة �لعبارة و�أن ل يتطرق يف جو�به 

�إلى ما قد يكون مو�صع �صوؤ�ل من �خل�صم . 

ن�سائح للمناظرين :

بني  �لأجوبة  و طرق  �ملناظرة  �آد�ب  �لكالم عن  و�لباحثون قدميا وحديثا يف  �لعلماء  �أفا�س  وقد 
�ملتناظرين وكل من �أر�د �لتو�صع يف ذلك فعليه �لرجوع �إلى هذه �لكتب لكنني �صاأحتدث عن بع�س ما يقل 

�حلديث عنه من هذه �لآد�ب ومنها : 
1-  ينبغي للمتناظرين �أن يتفقا قبل بدء �ملناظرة على ما بينهما من منطلقات م�صتكة يف مو�صوع 
�ملناظرة ، وذلك �أن �ملنطلقات �مل�صتكة يف جمال �ملناظرة هي �حلكم �لأول و�لأخي  ، فلي�س �أقوى يف 

�لدللة على خطاأ �لقول من �إثبات كونه خمالفا للمنطلقات �مل�صتكة بني �ملتناظرين .
وذلك �أنك ت�صتطيع �أن تطالب �ملناظر بالدليل من �ملنطلق �مل�صتك بينكما ، وكذلك حتاكم دليله 

�إلى ذلك �ملنطلق  .
كما �أن حتديد �ملنطلقات �مل�صتكة  قبل بدء �ملناظرة و�لتكيز عليها �أثناء �ملناظرة يعد من �أقوى 
عو�مل هدم بناء �خل�صم ، على عك�س ما يتوهمه �لكثيون من �أن �حلديث عن �مل�صتكات نوع من �لتنازل 
للخ�صم ، بل �إن ذلك من �أبرز ما مُيكن �أن يوؤثر على قناعة �خل�صم بفكرته �لتي جاء من �أجل ن�صرتها 

وبذلك ي�صعف عن �لدفاع عنها  
و�أعتقد �أنه ل يوجد �إن�صان ل ميكن �أن يكون بينك وبيه �أر�صية م�صتكة ، حتى �مللحد ميكن �أن تكون 
�أر�صيتك �مل�صتكة معه هي �لعقل �أو �مل�صلحة �أو درء �ملف�صدة ، لكن ل تبد�أ �ملناظرة قبل �أن تتفقان على 

هذه �لأر�صية .
�إذ� وجد �لإن�صاف و�لرغبة �ل�صحيحة يف �لو�صول �إلى �حلق فال ي�صتهان بالعقل كاأر�صية م�صتكة 
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�أو حكمًا بني �خل�صوم. 
2- قبل �ملناظرة �أو يف بد�يتها ل بد �أن تقرر �خل�صم عن مرجعيته ، وتقر له برجعيتك ، لأن 
�خل�صم �إذ� مل يك�صف بل�صانه عن مرجعيته فاإنك �صوف تفقد عاماًل مهما من عو�مل ك�صف �خل�صم وهو 
حماكمته �إلى مرجعيته ، فاإذ� �دعى �أنه يوؤمن برجعية �ل�صنة �لنبوية فا�صاأله باأمهات �لكتب �ملعرفة عند 
�أهل �ل�صنة ، فاإنك ت�صتطيع �أن تلزمه بحديث ترويه عن �لبخاري �أو م�صلم �أو �أبي د�ود ،مع �صم ��صتدللك 

من غي �ل�صيخني �إلى ت�صحيح للحديث عن �أحد �لأئمة .
�أما �إن كان يوؤمن بال�صنة ح�صب مفهوم �ل�صيعة لل�صنة فلك �أن حتتج عليه با جتده يف كتبهم مما 

يدعم ما تذهب �إليه .
َد� بدقة �لنقطة �لتي تتناظر�ن فيها ، وحتفظ ذك على  دِّ �أن حُتَ  : �أي  3 - حترير حمل �لنز�ع ، 
�خل�صم جيد� ، وقد يكون هناك خالفا عري�صا بني �ملتناظرين لكن بالطبع ل ينبغي �أن يكون �لتناظر يف 
جميع املختلف فيه بل يح�سر النظر يف اإحدى نقاط اخلالف ، وينبغي اأن مينع اخل�سم من تو�سيع نقاط 
�ملناظرة �أو �أن ينتقل �إلى �أي نقطة �أخرى ، فاإن من �ملهار�ت �لتي ي�صتخدمها بع�س �ملتناظرين للهروب من 
ماآزق �ملناظرة �لنتقال �إلى خالف �آخر له عالقة باخلالف حمل �ملناق�صة ، وينبغي �أن يدرك �ملناظر �أن 

هذه طريقة للهروب ومينع �خل�صم حتت �أي تاأثي من �لنجاح فيها حتى يتبني �نقطاعه . 
4 -  �لعناية بالقيا�س يف �لرد على �خل�صم ، فالقيا�س هو �لعدل و�لعقل ، و�إذ� ��صتطاع �ملناظر 

��صتخد�م �لقيا�س يف مو�صعه �ل�صحيح فاإنه يلزم �خل�صم وي�صتطيع ك�صب �مل�صاهدين .
5 -  �لبتعاد عن �ملنهج �لتقريري يف �ملناظر�ت و�لذي يعتمده �لغرب يف مناظر�تهم فاإن �ملنهج 
�لتقريري ل يوؤتي �أكله يف ف�صح �خل�صم كما �أنه يتيح للخ�صم �إلقاء �لعديد من �لأفكار ول يكون لديك 

فر�صة لرد كل ما تكلم به
و�ملنهج �ل�صحيح �لذي يوؤتي يوؤتي �أُُكله يف �ملناظر�ت هو منهج �ل�صوؤ�ل و�لو�ب ، و�لت�صليم و�لإلز�م 
، وهو �ملنهج �لذي �أفا�س علماء �لإ�صالم يف ذكر �آد�به وطر�ئقه وذلك �أنه ل ي�صمح لأحد �لطرفني بالتو�صع 
يف غي مو�صوع �ملناظرة ، كما �أن �خل�صم ل يتمكن يف هذ� �ملنهج من طرح �صبهات ل ي�صع �لوقت لردها 
، بل ي�صل منح�صرً� يف �صوؤ�ل �ملناظرة ، �لأمر  �لذي يتيح للمناظرة �أن تنتهي �إلى نتيجة و��صحة ي�صتطيع 

�ملتابع �أن يعِقلها،
هذ� على عك�س �إعطاء �لطرفني وقتًا حمددً� فاإن هذ� �لنوع من �ملناظر�ت قد ل يلتزم فيه �أحد 
�لطرفني باأ�صئلة خ�صمه عمدً� وي�صتغل �لوقت يف طرح �صبهات متو�ليات ل ي�صتطيع خُمالفه ردهن فيما 

�أوتي من قت �إل �أن يخرج �حلحو�ر عن م�صاره .  
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�لأخطاء  منها  �صو�ٌء  �خل�صم  بها  يو�جهك  حني  بالأخطاء  �لعت�ف  من  �ل�صتنكاف  عدم   -  6
�ل�صخ�صية �أم �لأخطاء �لتي ميار�صها بع�س �أبناء �لتوجه �لذي تنتمي �إليه �أو �لأخطاء �لتي وقع فيها بع�س 

�لعلماء ، لأن �لدفاع عن �لأخطاء ي�صتهلك منك وقتا وجهدً� ، وُي�صِعف ِثقة �ملتابع للمناظرة با تطرحه.
7 - �لعناية �لفائقة بدير �حلو�ر ، فال بد �أن يكون عاقاًل ذكيًا ، مت�صفًا بالهدوء ، و�لقدرة على 
�إظهار  �حلياد ، لأنه �إن مل ي�صتطع ذلك ف�صوف ت�صعف م�صد�قية �ملناظرة عند �ملتلقي ، كما ينبغي �أن 
ًا بالق�صية �لتي يدور �لنقا�س حولها ، ليمنع �لطرفني من �ل�صتطر�د يف غي مو�صوع �لنقا�س ،  يكون ُمِلمَّ
ومينع طرح �لأ�صئلة �لتي ل مُتت للمو�صوع ب�صلة ، وكذلك حني ين�صرف �أحد �لطرفني عن جو�ِب �صوؤ�ٍل 
مطروح �إلى جو�ٍب ل ميت ب�صلة لهذ� �ل�صوؤ�ل �أو له �صلة لكنها لي�صت مر�د �ل�صائل فاإن ممن مهام مدير 

�حلو�ر �إعادته �إلى �لزء �لذي ينبغي �أن ينح�صر �لو�ب فيه . 
كما �أن من مهام مدير �حلو�ر منع جتاوز �أحد �لطرفني على �لآخر ، وحفظ �آد�ب �ملناظرة ، ور�صد 
َ اأحُد الطرفني يف الإجابة عنها ، ومنع املخالف من ال�سرت�سال يف اإيراد ال�سبهات التي  النقاط التي َتَعرثرَّ

ل تقتب من مو�صوع �ملناظرة ، �أو �حلديث عن ق�صية يف غي حينها . 
وحني يكون مدير �حلو�ر فاقدً� لأيٍ من تلك �لقدر�ت �أو ل ي�صتطيع �أد�ء �صٍئ من تلك �ملهام فاإن 

ِتج عك�س ما هو مطلوب منها وت�صبح �صررً� على �أهل �حلق . �ملناظرة قد ُتنحْ
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  اخلامتة والتو�سيات: 

     �حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�صاحلات ، وبعد فاإن خال�صة ما �نتهيت �إليه يف هذ� �لبحث �ملوجز : 
يرون  يكونو�  مل  بعدهم  من  �لفقهاء  و�لأئمة  وتابعيهم  �ل�صحابة  من  عنهم  �هلل  ر�صي  �ل�صلف  �أن   -1    
�ملناظر�ت يف �أبو�ب �لعقائد مع �ملخالفني �أو �ملت�صككني ، ومل يوؤثر عنهم يف ذلك �إل كلمات ل ت�صل �إلى 

درجة �ملناظرة ، �إل ما كان من �بن عبا�س ر�صي �هلل عنه يف مناظرته للخو�رج .
    2- �أن موقف �ل�صلف هذ� كان ب�صبب �صيوع �ل�صنة وقوتها و�صعف �لبدعة و�أهلها ، فكان يف �ملناظرة �إظهار 

لل�صيعة و�إعالء لأهل �لبدعة ، لهذ� كرث ذمهم لها وتركوها.
   3- ملا ظهرت �لبدعة وقوي �أمرها مل يجد �لعلماء �لكبار منها بدً� فقامو� بها خي قيام ولكن يف �أ�صيق 

�حلدود ، و�أقلها �صررً� ، كما كان من �لإمام �أحمد ، وعبد�لعزيز �لكناين ، و�لد�رمي .
   4- يف ع�صرنا �حلا�صر مل يعد ظهور �لبدع و�لدعوة �إليها خافيًا على �أحٍد عب و�صائل �لإعالم �ملختلفة 
، مقروءة وم�صاهدة وم�صموعة ، بل و�أعظم منها �لدعوة لالإحلاد و�لأديان باختالفها ، فكان �لدخول يف 

مناظرة �أهل �مللل و�لنحل ولبدع ممن يدعون �إلى �صاللهم ويناظرون عليه �أمرً� لزما.
بون عليها ، ويتخ�ص�صون يف توجهاتها ليتم على      5- ينبغي �أن يهياأ للمناظرة  �أعد�د من طلبة �لعلم ُيَدرَّ
�أيديهم �خلي ، وُت�َصدَّ �لثغرة �لتي �أوجدها  فقد �ل�صاحة �لإعالمية لأمثالهم ، وت�صنم عدد ممن ل يح�صنون 

هذه �لفنون ذروتها مما �أددى يف بع�س �ملو�قف �إلى حدوث ما وقى �هلل �مل�صلمني �صره وهلل �حلمد . 
    هذ� و�صلى �هلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�صلم .

املناظرات وحكمها في ظل فقه املوازنات
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فهر�ض امل�سادر واملراجع

 - �لقر�آن �لكرمي .

 -  �أ  -

�لعكبي �حلنبلي ، ت:  �أبو عبد �هلل عبيد �هلل ن حممد بن بطة   ، �لناجية  �لفرقة  �لإبانة عن �صريعة   -
ر�صا بن نع�صان معطي - عثمان عبد�هلل �آدم �لأثيوبي – يو�صف بن عبد�هلل يو�صف �لو�بل – حمد بن عبد 

�ملح�صن �لتويجري ، �لطبعة �لثانية ، 1415ه – 1994م ، د�ر �لر�ية للن�صر ، �ل�صعودية .
- �لإبانة �لكبى ، 17/2.

- �أجنحة �ملكر �لثالثة ، �ل�صيخ عبد�لرحمن ح�صن حبنكة �مليد�ين ، �لطبعة �ل�صابعة ، 1414ه - 1994م ، 
د�ر �لقلم ، دم�صق . 

- �لإحكام ، �حلافظ �أبي حممد علي بن حزم �لأندل�صي �لظاهري ، ت: لنة من �لعلماء ، �لطبعة �لثانية 
، 1407ه – 1987م ، د�ر �ليل ، بيوت – لبنان .

بن عبد  �لعزيز  �لدين عبد  �ل�صالم عز  �بن عبد   ، �لر�بحني منهم  و  و ذكر �خلا�صرين  �لنا�س  �أحو�ل   -
�ل�صالم بن �بي �لقا�صم �لدم�صقي 56 .

- �أ�صا�س �لبالغة ، �أبي �لقا�صم جار �هلل حممود بن عمر بن �أحمد �لزخم�صري ، ت : حممد با�صل عيون 
�ل�صود ، �لطبعة �لأولى ، 1419ه – 1998م ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بيوت – لبنان .

- ��صتخر�ج �لد�ل من �لقر�آن �لكرمي ، �ل�صيخ �لإمام نا�صح �لدين �أبي �لفرج عبد �لرحمن بن جنم بن 
عبد �لوهاب �لأن�صاري �ملعروف بابن �حلنبلي ، �لطبعة �لأولى ، 1413 ه ، موؤ�ص�صة �لريان ، بيوت .

- ��صت�تيجيات غربية لحتو�ء �لإ�صالم ، �لدكتور با�صم خفاجي ، �ملركز �لعربي للدر��صات �لإن�صانية ، 
�لقاهرة ، �مل�صيحية و�لإ�صالم و�لنقد �لعلماين .

- �لإ�صالم يف �لألفية �لثالثة ، مر�د هوفمان ، 2001م ، مكتبة �ل�صروق ، �لقاهرة ،  �لغرب �أ�صل �ل�صر�ع .
- �لأ�صباه و�لنظائر ، جالل �لدين عبد �لرحمن �ل�صيوطي ، �لطبعة �لأولى ، 1413ه – 1938م ، بيوت – 

لبنان .
- �أ�صول �لفقه مفلح ، لبن �صم�س �لدين حممد بن مفلح �ملقد�صي �حلنبلي ، ت: �لدكتور / فهد بن حممد 



28102811

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�ل�صدحان ، �لطبعة �لأولى ، 1420ه – 1999م ، مكتبة �لعبيكان ، �لريا�س .
�أ�صو�ء �لبيان ، �ل�صيخ �لعالمة حممد �لأمني بن حممد �ملختار �لكني �ل�صنقيطي ، �لطبعة �لأولى ،   -

1426ه ، د�ر عامل �لفو�ئد ، مكة �ملكرمة .

- �عتقاد �أهل �ل�صنة ، �لإمام �حلافظ هبة �هلل بن �حل�صن بن من�صور �لطبي �لاللكائي ، ت: �لدكتور 
�أحمد بن �صعد بن حمد�ن �لغامدي ، �لطبعة �لر�بعة ، 1416ه – 1995م ، د�ر طيبة .

 -ب  -

- بد�ئع �لفو�ئد ، �صم�س �لدين حممد بن �أبي بكر �بن قيم �لوزية ، د�ر �لفكر . 
- �لبد�ية و�لنهاية ، �حلافظ �بن كثي �لدم�صقي ، �لطبعة �لثانية ، 1977م ، مكتبة �ملعارف ، بيوت .

 -ت  -

 ، ،  2003م  ، �لدكتور عمر فروخ و�لدكتور م�صطفى �خلالدي  �لعربية  �لبالد  �لتب�صي و�ل�صتعمار يف   -
�لطبعة �لر�بعة ، �ملكتبة �لع�صرية .

- حترير �ملر�أة يف ع�صر �لر�صالة ، عبد �حلليم حممد �أبو �صقة ، د�ر �لقلم .
- ترتيب �ملد�رك ، �لقا�صي �أبو �لف�صل عيا�س بن مو�صى بن عيا�س �ليح�صبي �ل�صبتي ، ت: �لدكتور �أحمد 

بكي حممود ، د�ر مكتبة �حلياة ، بيوت .
- �لتعريفات ، �ل�صريف علي بن حممد �لرجاين ، �لطبعة �لأولى ، 1403ه – 1983م ، د�ر �لكتب �لعلمية 

، بيوت .
- تف�صي �لقرطبي ، حممد بن �أحمد �لأن�صاري �لقرطبي ، د�ر �لفكر .

- تنبيه �لرجل �لعاقل ، �صيخ �لإ�صالم �أحمد بن عبد �حلليم بن عبد �ل�صالم �بن تيمية ، ت: علي بن حممد 
�لعمر�ن ، حممد غرير �صم�س ، �لطبعة �لأولى ، 1425ه ، د�ر عامل �لفو�ئد للن�صر و �لتوزيع ، مكة �ملكرمة .

 -ج  -

املناظرات وحكمها في ظل فقه املوازنات
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- جامع �لتمذي ، �أبي عي�صى حممد بن عي�صى بن �صورة ، ت: �أحمد حممد �صاكر ، د�ر �لباز ، مكة �ملكرمة
- جامع بيان �لعلم ، �أبي  عمر يو�صف بن عبد �لب �لنمري �لقرطبي ، �لطبعة �لثانية ، 1402ه – 1982م 

، �ملطبعة �لفنية ، �لقاهرة . 
- �لامع ل�صية �صيخ �لإ�صالم بن تيمية ، عزيز �صم�س  وعلي �لعمر�ن ، �لطبعة �لثالثة ، 1432هـ ، د�ر 

عامل �لفو�ئد . 
- �لدل على طريقة �لفقهاء ، �أبي �لوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل �لبغد�دي �حلنبلي ، مكتبة 

�لثقافة �لدينية ، م�صر .

 -ح  -

- حزب �هلل و�صقط �لقناع ، �أحمد فهمي ، �لطبعة �لأولى ، 1428ه – 2007م .

 - د  -

- درء �لتعار�س بني �لعقل و�لنقل ، �بن تيمية �أبي �لعبا�س تقي �لدين �أحمد بن عبد �حلليم ، ت : �لدكتور 
حممد ر�صاد �صامل ، �لطبعة �لأولى ، 1399ه – 1979م ، جامعة �لإمام حممد بن �صعود �لإ�صالمية .

 - �س  -

- �صنن �بن ماجه ، �حلافظ �أبي عبد�هلل حممد بن يزيد �لقزويني ، ت: حممد فوؤ�د عبد �لباقي ، د�ر �لفكر 
للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع .

 - �س  -

- �صرح �ل�صنة ، �حل�صن بن علي بن خلف �لببهاري ، ت: د/ حممد �صعيد �صامل �لقحطاين ، �لطبعة �لأولى 
، 1408، �لدمام ، د�ر �بن �لقيم .

- �صرح �للمع ، �أبو �إ�صحاق �بر�هيم �ل�صي�زي ، ت: عبد�ملجيد تركي ، �لطبعة �لأولى ، 1408ه – 1988م ، 
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د�ر �لغرب �لإ�صالمي ، بيوت – لبنان .

 - �س  -

- �ل�صحاح ، �إ�صماعيل بن حماد �لوهري ، ت: �أحمد عبد�لغفور عطار ، �لطبعة �لثالثة ، 1404ه - 1984م 
، د�ر �لعلم للماليني ، بيوت .

 - �س  -

- �صياع ديني ، جيفري لنغ ، ت: �إبر�هيم يحيى �ل�صهابي ، �لطبعة �لأولى ، 2007م ، د�ر �لفكر �ملعا�صر . 

  -ط  -

– طبقات �ل�صافعية ، تاج �لدين �أبي ن�صر عبد �لوهاب بن علي بن عبد �لكايف �ل�صبكي ، ت: عبد�لفتاح 
حممد �حللو ، حممود حممد �لطناحي ، د�ر �إحياء �لكتب �لعربية .

 -ع  -

- �لعقد �لفريد ، �لفقيه �أحمد بن حممد بن عبد ربه �لأندل�صي ، ت: حممد �صعد �لعريان ، د�ر �لفكر ، 
بيوت – لبنان . 

 -غ  -
�لع�صر  ، من�صور�ت  – 1980م  ، 1400ه  �لثالثة  �لطبعة   ، �أ.ل.�صاتليه   ، �لإ�صالمي  �لعامل  �لغارة على   –

�حلديث . 

 -ف  -

املناظرات وحكمها في ظل فقه املوازنات
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– �لفكر �لإ�صالمي نقد و�جتهاد ، ملحمد �أركون وت ها�صم �صالح ، �لطبعة �خلام�صة ، 2009 ، د�ر �ل�صاقي .

 -ق –

– قو�عد �لأحكام ، �أبي حممد عز �لدين عبد�لعزيز بن عبد �ل�صالم �ل�صلمي ، �لطبعة �لثانية ، 1400ه – 
1980م ، د�ر �ليل ، بيوت – لبنان .

 - ك -

- �لكا�صف عن ��صول �لدلئل ، فخر �لدين �لر�زي ، ت: �أحمد حجازي �ل�صقا ، �لطبعة �لأولى ، 1992م ، 
د�ر �ليل للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع  .

- �لكافية يف �لدل ، �لويني �إمام �حلرمني ، ت: �لدكتورة  فوقية ح�صني حممود ، �لطبعة �لأولى ، 1399ه 
– 1979م ، عي�صى �لبابي �حللبي و�صركاوؤه ، �لقاهرة .

– �لكليات ، �أبي �لبقاء �أيوب بن مو�صى �حل�صيني �لكفوي ، �لطبعة �لثانية ، 1413ه – 1993م ، موؤ�ص�صة 
�لر�صالة ، بيوت .

 - ل  -

- ل �صكوت بعد �ليوم ، ب. فنديل ، �لطبعة �لثانية ، 2001م ، �صركة �ملطبوعات ، بيوت - لبنان . 
– ل�صان �لعرب ، �لإمام �لعالمة �أبي �لف�صل جمال �لدين حممد �بن مكرم �بن منظور ، �لطبعة �لثانية ، 

د�ر �صادر ، بيوت .

 - م  -

- ما �لعوملة ؟ ، �لدكتور ح�صن حنفي – �لدكتور �صادق جالل �لعظم ، �لطبعة �لثانية ، 1422ه – 2002م 
، د�ر �لفكر ، دم�صق.

- جممل �عتقاد �ل�صلف ، دمحم ملاص� نب دمحم نب� يلع دبع دودول� يكلامل� يطيقنص�ل� يمص�اهل� ، 1418ه 
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، د�ر �لأندل�س �خل�صر�ء للن�صر و�لتوزيع .
- جمموع فتاوى �بن تيمية ، 393/17 . �صيخ �لإ�صالم �أحمد �بن تيمية .

- مر�فعات �صد دول جمموعة �لثمان ، ج.هوبارد – د. ميلر ، �لطبعة �لأولى ، 1427ه – 2006م ، مكتبة 
�لعبيكان ، �ل�صعودية .

- مع �ل�صيعة �لإمامية يف عقائدهم ، جعفر �ل�صبحاين ، �لطبعة �لأولى ، 1413ه ، معاونية �صوؤون �لتعليم 
و�لبحوث �لإ�صالمية ، قم .

- معجم مقايي�س �للغة ، �أبي �حل�صني �أحمد بن فار�س بن زكريا �لر�زي ، ت: عبد�ل�صالم حممد هارون ، 
�لطبعة �لأولى ، 1411ه-1991م ، د�ر �لليل ، بيوت .

- �ملقدمة ، عبد �لرحمن �بن خلدون ، �لطبعة �لأولى ، 1401ه – 1981م ، د�ر �لفكر ، بيوت – لبنان .
بن  عبد�هلل  ، ت:  �لوزي  بن حممد  علي  بن  �لرحمن  عبد  فرج  �أبي  �حلافظ   ، �أحمد  �لإمام  مناقب   -
 ، و�لإعالن  و�لتوزيع  و�لن�صر  للطباعة  هجر   ، – 1988م  1409ه   ، �لثانية  �لطبعة   ، �لتكي  عبد�ملح�صن 

�ل�صعودية .
�لفرزدق  ، مطابع  ، 1400ه  �لثانية  �لطبعة   ، �لأملعي  �لدكتور ز�هر   ، �لكرمي  �لقر�آن  - مناهج �لدل يف 

�لتجارية – �لريا�س  .
- �ملنتخل يف �لدل ، �لإمام حجة �لإ�صالم �أبي حامد �لغز�يل �ل�صافعي ، ت: �.د/ علي بن عبد�لعزيز بن 

علي �لعمييني ، �لطبعة �لأولى ، 1424ه – 2004م ، د�ر �لور�ق – د�ر �لنييني . 

 - ن  -

– نق�س �لإمام �أبي �صعيد عثمان بن �صعيد ، عثمان بن �صعيد بن خالد �لد�رمي �ل�صج�صتاين ، ت: ر�صيد 
بن ح�صني �لأملعي ، �لطبعة �لأولى ، 1998م ، مكتبة �لر�صد .

 -و  -

- �لو��صح يف �أ�صول �لفقه ، �أبي �لوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل �لبغد�دي �حلنبلي ، ت: �لدكتور 
عبد�هلل بن عبد�ملح�صن �لتكي ، �لطبعة �لأولى ، 1420ه - 1999م ، موؤ�ص�صة �لر�صالة ، بيوت – لبنان . 

املناظرات وحكمها في ظل فقه املوازنات
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مفهوم فقه الموازنات وأدلته الشرعية   

الدكتور حممود حامد عثمان 
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خامت النبيني و�سيد املر�سلني، �سيدنا حممد وعلى 
اآله و�سحبه اأجمعني .. وبعد:

لالإن�سان  َي�سلُح  ما  لكل  �ساملة  خالدة،  عامة  �سريعة  الإ�سالم  �سريعة  اأن  نعتقد  امل�سلمني  فنحن 
وُي�سعد الإن�سان، خاطب اهلل بها جميع املكلفني دون ا�ستثناء، فهي �سريعة ل تخ�ص اأمة دون اأمة، ول توجه 
اإلى طبقة دون �سواها، ول ي�ستثنى من الدخول حتت حكمها فرد دون فرد، ول �سعب دون �سعب، ول جن�ص 
)1(وقد ت�سمنت هذه ال�سريعة من عنا�سر اخللود 

ْلَعامَلِنَي  دون جن�ص، قال اهلل تعالى وَما اأَْر�َسْلَناَك اإلَّ َرْحَمًة لِّ
ْطنا ِف اْلِكتاِب ِمْن �َسْيٍء( )2(ولهذا حر�ص  وال�سعة ما يجعلها �ساحلة لكل زمان ومكان، قال تعالى: )َما َفرَّ

علماء الأمة على ربط امل�سلمني بتعاليم هذه ال�سريعة الغراء، وكان من اأهم و�سائلهم ف ذلك و�سيلتان:

الأولى: بيان علل الأحكام، وغايات الإ�سالم، ومقا�سد ال�سريعة.

– عند التعار�ص - بني امل�سالح بع�سها مع بع�ص،  الثانية: ترتيب الأولويات ال�سرعية، واملوازنة 
وبني املفا�سد كذلك، وبني امل�سالح واملفا�سد.

وهذا البحث فيه بيان ملفهوم فقه املوازنات، باعتباره و�سيلة من الو�سائل التي تثبت مرونة الفقه 
الإ�سالمي وتطوره، ومواكبته مل�ستجدات احلياة.

وقد عنونت له بـ« مفهوم فقه املوازنات واأدلته ال�سرعية«.

وهو مرتب على اأربعة مباحث وخامتة:

، وفيه خم�سة مطالب:

 وفيه اأربعة مطالب:

، وفيه اأربعة مطالب:

)1(�سورة الأنبياء: 107. 
)2(�سورة الأنعام: 38. 

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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، واهلل اأ�ساأل اأن ينفع بهذا البحث : كاتبه، وقارئه، و�سامعه، والناظر فيه، اإنه على كل �سيء قدير وبالإجابة 
جدير، و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

الفقه لغة)3(: العلم بال�سيء والفهم له، يقال: فِقه فالن امل�ساألة )بك�سر القاف( اأي: فهمها. وفُقه 
)ب�سم القاف(، اأي: �سار الفقه له �سجية)4(.

ي�ستلزم فهمًا دقيقًا  العلم املعروف؛ لأنه  الفطنة واحلذق)5(، ومنه �سمي ذلك  الفقه على  ويطلق 
وفطنة وحذقًا، وهذا املعنى هو الأن�سب مل�سطلح املوازنات، فاإن املوازنة بني م�سلحتني اأو بني مف�سدتني، 
اأو بني م�سلحة ومف�سدة ت�ستلزم فهمًا دقيقًا، ُيراعى فيه: فهم مقا�سد ال�سريعة واأ�سولها الكلية، ومعرفة 
موا�سع الختالف، ومدارك العلماء ف ا�ستنباطاتهم، ومعرفة الواقع والفقه فيه، ومعرفة اأ�سرار ال�سريعة 
وِعَلِلَها، وربط بع�سها ببع�ص ورد فروعها اإلى اأ�سولها، وجزئياتها اإلى كلياتها، وعدم الكتفاء بالوقوف عند 
ظواهرها، واجلمود على حرفية ن�سو�سها؛ فاإن لل�سارع اأهدافًا ف كل ما �سرعه اأمرًا اأو نهيًا اأو اإباحة، فلم 

ي�سرع �سيئًا حتكمًا، بل �سرعه حلكمة تليق بكماله تعالى وعلمه ورحمته وبره بخلقه.

والفقه ا�سطالحًا: عّرف بتعريفات متعددة، منها:

1 – تعريفه باأنه: معرفة النف�ص مالها وما عليها)6(.وهو تعريف الإمام اأبي حنيفة رحمه اهلل.

2 – وتعريفه باأنه: معرفة الأحكام ال�سرعية التي طريقها الجتهاد)7(.

3 – وتعريفه باأنه: العلم احلا�سل بجملة من الأحكام ال�سرعية الفرعية بالنظر وال�ستدلل)8(.

4 – وتعريفه باأنه: معرفة اأحكام احلوادث ن�سًا وا�ستنباطًا على مذهب من املذاهب)9(.

اأ�سمل  اأبي حنيفة رحمه اهلل   واإن كان تعريف  التعريفات، وهي كلها متقاربة،  اإلى غري ذلك من 
)3(ال�سحاح للجوهري2243/6، خمتار ال�سحاح للرازي، �ص263، امل�سباح املنري للمقري656/2.

)4(ال�سجية: اخللق والطبيعة، خمتار ال�سحاح،�ص121،مادة«�سجا«.
)5(احلذق: املهارة،يقال: حذق ال�سبي القراآن والعمل اإذا مهر، خمتار ال�سحاح، �ص54«َحَذق«.  

)6(ك�سف الأ�سرار لعبد العزيز البخاري/25.
)7(اللمع لل�سريازي، �ص3.

)8(الإحكام ف اأ�سول الأحكام لالآمدي7/1.  
)9(املنثور ف القواعد للزرك�سي69/1.
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ملا يحويه حتته من معارف لبد لالإن�سان منها، فالفقه عنده اأعم من اأن يكون معرفة الأحكام ال�سرعية 
اأو فقه  الآداب والأخالق وحدها،  اأو  والليلة وحده،  اليوم  اأو عمل  اأو العتقادية وحدها،  العملية وحدها، 

املعاملة وحده، بل هو ذلك كله)10(.

- غري اأن التعريفات الأخرى اأ�سبط ملا ا�سطلح على ت�سميته فقهًا.

وتعريفات الفقه ب�سفة عامة، ي�ستفاد منها اأن الفقه نوعان:

واحلج،  وال�سوم  والزكاة  اخلم�ص،  ال�سلوات  كوجوب  فيه،  والجتهاد  للراأي  مدخل  ل  ما  الأول: 
اأمرها،  و�ساع  ن�سو�ص قطعية  فيه  وردت  ونحو ذلك مما  والقتل،  و�سرب اخلمر  وال�سرقة  الزنا  وحترمي 

وعرفها اجلاهل والعامل على حد �سواء، فلم يعذر اأحد بجهلها.

الثاين: ما يغلب عليه جانب الجتهاد والراأي، كالنوازل وامل�ستجدات التي مل يتكلم فيها ال�سابقون، 
وهذا النوع من الأحكام اأكرث من النوع الأول، لكرثة الوقائع وجتددها.

)10(نحو التجديد والجتهاد، د/ طه جابر العلواين، �ص112.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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متهيد:

فقه املوازنات واإن مل يكن م�سهورًا بهذا امل�سطلح، لكنه موجود مبعان.

 فالفقهاء يطبقون هذا الفقه، لكن ل بهذه الت�سمية، ول م�ساحة ف ال�سطالح بعد التفاق على 
املعنى.

الأعدل،  الو�سط  التكليف مبقت�ساها على الطريق  »ال�سريعة جارية ف  ال�ساطبي) 790هـ(:  يقول 
الآخذ من الطرفني بق�سط ل ميل فيه، الداخل حتت ك�سب العبد من غري م�سقة عليه ول انحالل، بل هو 

تكليف جاٍر على موازنة تقت�سي ف جميع املكلفني غاية العتدال«)11(.

بها  معمول  املوازنات  نظرية  اأن  له  يتبني  الإ�سالمية  املذاهب  لدى  الفقهية  الأدلة  ي�ستعر�ص  ومن 
مب�سطلحات)12( خمتلفة و�ستى، ن�سجت وتو�سعت ف مذهب، وتاأخرت عند اآخر)13(.

اإذ تقرر هذا:

فاملوازنة لغة)14(: املعادلة واملقابلة واملحاذاة، يقال: وازنه، اأي: عادله وقابله وحاذاه.

وا�سطالحًا: عرفت مبعاٍن متقاربة، فقيل ف معناها:

1 – املوازنة: تعار�ص امل�سلحتني وترجيح اأحدهما)15(.

–  وقيل: هي حت�سيل اأعظم امل�سلحتني بتفويت اأدناهما، ودفع اأعظم املف�سدتني باحتمال اأدناهما  2

         واملنا�سبة بني املعنى اللغوي وال�سطالحي هي: اأن املوازنة ا�سطالحًا: معادلة ومقابلة بني م�سلحتني 

)11(املوافقات لل�ساطبي124/2. 

)12(كال�ستح�سان، وهو العدول عن حكم، اأو العمل باأقوى الدليلني، اأو الأخذ مب�سلحة جزئية ف مقابل دليل كلي)ك�سف 

الأ�سرار8/4، املوافقات لل�ساطبي150/4(.

)13(فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق، ناجي اإبراهيم ال�سويد، �ص32.   

)14(القامو�ص املحيط للفريوزاآبادي283/4.  
)15(قواعد الأحكام ف م�سالح الأنام للعز بن عبد ال�سالم، �ص48.   جمموع الفتاوى لبن تيمية48/20.   
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اأو مف�سدتني، لبد من فعل اإحداهما. )16(

وعليه ففقه املوازنات يكون مبعناه اللقبي عبارة عن: الرتجيح 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.

َعلى  الَتْقدمِي  َحقُّ  لها  التي  ِة  ال�سرعيَّ بالأحكاِم  باأنه:العلُم  املوازنات  فقه  يعرف  اأن  وميكن 
ها، بناًء على الِعْلِم مِبراِتَبَها وبالواِقع الذي َيَتَطلُبها.  َغرْيِ

على  تفهم  اإمنا  الدنيا  اإلى  الراجعة  واملفا�سد  فامل�سالح  اهلل:«...  رحمه  ال�ساطبي  يقول  هذا  وف 
اجلهة  غلبت  واإذا  عرفًا،  املفهومة  امل�سلحة  فهي  امل�سلحة  جهة  الغالب  كان  فاإذا  غلب،  ما  مقت�سى 
اإلى اجلهة الراجحة، فاإذا  الأخرى فهي املف�سدة املفهومة عرفًا، ولذلك كان الفعل ذو الوجهني من�سوبًا 
اإنه  اإنه م�سلحة، واإذا غلبت جهة املف�سدة فمهروب عنه، ويقال:  رجحت امل�سلحة فمطلوب، ويقال فيه: 

مف�سدة«)17(.

حكم  املف�سدة ف  مع  مناظرتها  عند  الغالبة  هي  كانت  اإذا  فامل�سلحة  اآخر:«...  مو�سع  ويقول ف 
العتياد فهي املق�سودة �سرعًا، وكذلك املف�سدة اإذا كانت هي الغالبة بالنظر اإلى امل�سلحة ف حكم العتياد 

فرفعها هو املق�سود �سرعا. )18( 

وهناك تعريفات اأخرى للموازنة، اأهمها:

1 - تعريف ال�ساطبي باأنها: البيان ف اإطالق احلكم للمقارنة على الغلبة.

     وهذا ما اأكده ف قوله :« فامل�سالح واملفا�سد الراجعة اإلى الدنيا اإمنا تفهم على مقت�سى ما غلب، 
املف�سدة  فهي  الأخرى  اجلهة  غلبت  واإذا  عرفًا،  املفهومة  امل�سلحة  فهي  امل�سلحة  الغالب جهة  كان  فاإذا 

)16(جمموع الفتاوى لبن تيمية48/20.   
)17(ا املوافقات 20/2. املوافقات21/2.  
)18(ا املوافقات 20/2. املوافقات21/2.  

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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املفهومة عرفا...« )19(.

2  - تعريف ابن تيمية باأنها: ترجيح خري اخلريين و�سر ال�سرين وحت�سيل اأعظم امل�سلحتني لتفويت 
اأدناهما، ودفع اأعظم املف�سدتني باحتمال اأدناهما)20(.

اإلى غري ذلك من التعريفات التي تركناها خ�سية الإطالة.

واحلا�سل: اأن اأهم ما يقوم عليه فقه املوازنات : 

اأ – املوازنة بني امل�سالح اأو املنافع اأو اخلريات امل�سروعة بع�سها وبع�ص.

ب – املوازنة بني املفا�سد اأو امل�سار اأو ال�سرور املمنوعة بع�سها وبع�ص.

بع�سها  وتعار�ص  ت�سادمت  اإذا  وال�سرور  اخلريات  اأو  واملفا�سد  امل�سالح  بني  اأي�سًا  – املوازنة  ج 
ببع�ص )21(.

)19(املوافقات20/2.   
)20(جمموع الفتاوى48/20.

)21(ف فقه الأولويات. د. القر�ساوي ،�ص29.     
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بني  املوازنة  تكون  اإمنا  للموازنة،  جماًل  تكون  لأن  �ساحلة  كلها  واملفا�سد  كلها  امل�سالح  لي�ست 
�سبهني متقاربني، اأو بني م�سلحتني متزاحمتني وم�سكلتني كل منهما يف�سي اإلى املق�سود،فيوازن املجتهد 
بينهما،ويقدم اأكرثهما نفعًا، ويتحقق هذا املق�سد بكيفية معينة)22(، وذلك لأن امل�سالح واملفا�سد لي�ست 
ذاتية، مبعنى اأنها لي�ست م�سالح حم�سة ول مفا�سد حم�سة، فما من م�سلحة اإل وي�سوبها �سيء من ال�سرر 
اأو املف�سدة، والعك�ص كذلك، ولهذا قرر العلماء اأن امل�سالح واملفا�سد اإ�سافية، فتتغري ف حال دون حال، 
وبالن�سبة ل�سخ�ص دون �سخ�ص، اأو وقت دون وقت)23(؛ لذلك انق�سمت الطاعات اإلى الفا�سل والأف�سل؛ 
الرذيل  اإلى  املفا�سد  لنق�سام  والأكرب،  الكبري  اإلى  املعا�سي  وانق�سمت  والأكمل،  الكمال  اإلى  لنق�سامها 

والأرذل)24(.

اأن امل�سار  للمكلف م�سوبة بامل�سار عادة، كما  املنافع احلا�سلة  »اإن  ال�ساطبي )رحمه اهلل(  يقول 
حمفوفة ببع�ص املنافع، كما نقول: اإن النفو�ص حمرتمة حمفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث اإذا دار الأمر بني 

اإحيائها واإتالف املال عليها، اأو اإتالفها واإحياء املال كان اإحياوؤها اأولى«)25(.

وينقل عن القراف)684هـ( قوله: »املراد بامل�سلحة واملف�سدة اإن كان م�سماهما كيف كان، فما من مباح 
اإل وفيه الغالب م�سالح ومفا�سد، فاإن اأكل الطيبات ولب�ص اللينات فيها م�سالح الأج�ساد ولذات النفو�ص، 
واآلم ومفا�سد ف حت�سيلها وك�سبها، وتناولها وطبخها واإحكامها واإجادتها بامل�سغ وتلويث الأيدي، اإلى غري 

ذلك مما لو خرّي العاقل بني وجوده وعدمه لختار عدمه«)26(. 

اإذا تقرر هذا:

واأمكن حت�سيل امل�سالح ودرء املفا�سد فعلنا ذلك، امتثاًل لأمر  فاإذا اجتمعت م�سالح ومفا�سد، 
لأَنُف�ِسُكْم  َخرْيًا  َواأَنِفُقوا  َواأَِطيُعوا  َوا�ْسَمُعوا  ا�ْسَتَطْعُتْم  َما   َ ُقوا اهللَّ َفاتَّ تعالى فيهما، حيث قال �سبحانه:  اهلل 
)27(، واإن تعذر الدرء والتح�سيل، فاإن كانت املف�سدة اأعظم من 

ْوَلِئَك ُهُم املُْفِلُحوَن  َوَمن ُيوَق �ُسحَّ َنْف�ِسِه َفاأُ
امل�سلحة دراأنا املف�سدة، ولنبايل بقوة امل�سلحة؛ لأن ال�سريعة جاءت بتح�سيل امل�سالح وتكميلها، وتعطيل 

املفا�سد وتقليلها. 

)22(فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق، �ص119.   
)23(املوافقات لل�ساطبي30/2.   

)24(قواعد الأحكام للعز بن عبد ال�سالم، �ص20.  
)25(املوافقات30/2.   
)26(املوافقات32/2.    

)27(�سورة التغابن: 16   
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يقول ابن تيمية )728هـ(: »...اإذا اجتمع حمرمان ل ميكن ترك اأعظمهما اإل بفعل اأدناهما مل يكن 
فعل الأدنى ف هذه احلال حمّرمًا ف احلقيقة، واإن �سمي ذلك ترك واجب،و�سمي هذا فعل حمّرم باعتبار 
الإطالق مل ي�سر، ويقال ف هذا: َترك الواجب لعذر وفعل املحرم للم�سلحة الراجحة اأو لل�سرورة، اأو لدفع 

ما هو اأحرم«)28(.

اأقول: ومن هنا تقررت قواعد فقهية عديدة توؤكد هذه احلقيقة، منها:

اأ – درء املفا�سد اأولى من جلب امل�سالح. )29(

ب – اإذا تعار�ست مف�سدتان روعّي اأعظمهما �سررًا بارتكاب اأخفهما)30(.

جـ- يختار اأهون ال�سرين)31(.

د – ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف)32(.

هـ- يتحمل ال�سرر اخلا�ص لدفع ال�سرر العام)33(.

كتب  ف  مب�سوطة  عقلية  اأو  نقلية  باأدلة  العلماء  عليها  ا�ستدل  م�سلمة،  قواعد  من  ذلك  غري  اإلى 
القواعد الفقهية.

)28(جمموع الفتاوى57/20.  
)29(مادة )30( من قواعد املجلة )درر الأحكام �سرح جملة الأحكام ب�سرح علي حيدر137-136/1(.  

)30(مادة  )28( من قواعد املجلة.  
)31(مادة )29( من قواعد املجلة.  
)32(املادة)27( من قواعد املجلة.   
)33(املادة )26( من قواعد املجلة.  



28242825

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ل �سك اأن املوازنة والرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد تتطلب �سروطًا بع�سها يتعلق باملوازنة بني 
امل�سالح، وبع�سها يتعلق باملوازنة بني املفا�سد.

اأما ال�صروط املتعلقة باملوازنة بني امل�صالح، فهي:

اأواًل: اأن تتعار�ص امل�سالح حقيقة ف حق املكلف، بحيث ل ميكن حت�سيل اإحداها اإل برتك 

الأخرى.

واأن  الإمكان،  بح�سب  امل�سالح  حت�سيل  على  مبناها  »ال�سريعة  القيم)751هـ(:  ابن  قال 
بتفويت  اإل  واإن مل ميكن حت�سيل بع�سها  لت،  اأمكن حت�سيلها كلها ُح�سِّ فاإن  ل يفوت منها �سيء، 

البع�ص، قّدم اأكملها واأهمها واأ�سدها طلبًا لل�سارع«)34(.

وقال اأي�سًا: »اإذا تاأملت �سرائع دين اهلل التي و�سعها بني عباده وجدتها ل تخرج عن حت�سيل 
امل�سالح اخلال�سة اأو الراجحة، واإن تزاحمت قّدم اأهمها واأجلها، واإن فات اأدناها«)35(.

ثانيًا: القدرة على اإجراء املوازنة: )36(

فاملوازنة نوعان:

اأمر  اأن ذلك  باعتبار  النا�ص  الأمر فيها مي�سورًا لكل  التي يكون  : وهي  ب�سيطة  – موازنة   1
مركوز ف طبائع  النا�ص ، فلو خريَّ �سبي بني لذيذ واألذ ف�سيختار الألذ.

2 – وموازنة دقيقة: وهي التي يكتنفها الكثري من املالب�سات والتداخالت،وهذه ت�ستدعي من 
الفقه والفهم ما ل يتوفر لكل اأحد.

ثالثًا: اأن ل تكون امل�سلحتان املتعار�ستان مت�ساويتني.

بدون  اإحداهما  حت�سيل  جاز  وحتققًا،  وقدرًا،  ونوعًا،  ورتبًة،  حكمًا،  مت�ساويتني  كانتا  فاإن 
موازنة. 

)34(مفتاح دار ال�سعادة لبن القيم22/2.    
)35(مفتاح دار ال�سعادة22/2، 404.  

)36(منهج فقه املوازنات 15 وما بعدها.   

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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رابعًا: اأن تتم املوازنة وفق معايري و�سوابط �سرعية.

بحيث تقدم امل�سالح الواجبة على املندوبة واملباحة، وامل�سالح املندوبة على امل�سالح املباحة، 
م�سلحة  على  العني  فر�ص  م�سلحة  وتقدم  والتح�سينية،  احلاجية  على  ال�سرورية  امل�سالح  وتقدم 

فر�ص الكفاية، وهكذا على ما �سياأتي.

واأما ال�صروط املتعلقة باملوازنة بني املفا�صد، فهي:

اأواًل: اأن يكون ال�سخ�ص م�سطرًا اإلى ارتكاب اإحدى املف�سدتني، فاإن مل يكن م�سطرًا لذلك، 

فال حاجة اإلى املوازنة؛ لأن الأ�سل ف املفا�سد دروؤها جميعًا وجتنبها كاملة.

ثانيًا: اأن ل يجد امل�سطر مباحًا يدراأ به حالة ال�سرورة. 

فاإن اأمكنه دفع املف�سدة بفعل مباح امتنع دفعها بفعل حمرم، وحينئذ ل حاجة للموازنة.

ثالثًا: اأن ل يكون امل�سطر ملزمًا �سرعًا بتحمل مف�سدة معينة. 

املف�سدتني،  املوازنة بني  فلي�ص من حقه  ال�سرر،  بتحمل  ُيْلزمه  �سرعي  فاإن كان عليه واجب 
واإمنا يجب عليه فعل ما هو ملزم به �سرعًا، كما لو كان مهددًا بالهالك ق�سا�سًا، فاإن عليه اأن يتحمل 

عقوبة الق�سا�ص، ولي�ص له حق الفرار منها، ولي�ص لأحد اأن ي�ساعده على ذلك.

رابعًا: اأن ل توؤدي املوازنة بني مف�سدتني اإلى املف�سدة بالغري.

وذلك لأن ال�سرر ل يزال بال�سرر، فلي�ص لأحد اأن يدفع �سرر نف�سه ب�سرر غريه، واإمنا على 
الإن�سان اأن يتحمل ال�سرر اإذا كان دفعه عن نف�سه ي�سر بالغري.

خام�سًا: اأن ل تت�ساوى املف�سدتان املتعار�ستان.

فاإن ت�ساوتا من كل الوجوه، فال داعي للموازنة بينهما، واإمنا يكون املكلف خمريًا ف اأن يفعل 
اأيًا منهما لكي يدراأ بها الأخرى.

للموازنة، بحيث يدراأ املف�سدة  اأن تكون املوازنة بني املفا�سد وفق املعايري املحددة  �ساد�سًا: 



28262827

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

الكربى بارتكاب ال�سغرى، ويدراأ اأعلى املف�سدتني رتبة، واأعالهما نوعًا، واأعمهما مف�سدة، واأكربهما 
قدرًا، وهكذا.)37(

“هذا خالف  م�سطلح �سائع عند الفقهاء، فكثريًا ما يقال ف كتب الأحكام:  “الأولويات” 
الأولى”اأو ما ي�سبه ذلك...فالعلماء يدركون هذا العلم اأو الفقه جيدًا...لكنه غاب عنه واقع احلياة 

الإ�سالمية ف فرتة ركود العقل امل�سلم وركونه اإلى التقليد دون وعي.

الرا�سخون  العلماء  اأدركه  ذلك،  كل  قبل  وال�سنة  الكتاب  من  �سرعي  تاأ�سيل  لها  والأولويات 
اأخذوا  اأبنائها،  والعلم من  ال�سالح  اأولو  وتنبه  الأمة  اأفاقت  فلما  ورثناه،  الذي  تراثهم  و�سجلوه ف 

ينادون ف الأمة باإعادة الفقه املفقود من حياتها)38(.

وفقه الأولويات معناه: و�سع كل �سيء ف مرتبته بالعدل، من الأحكام والقيم والأعمال، ثم 
يقدم الأْولى فالأولى، بناء على معايري �سرعية �سحيحة، يهدي اإليها نور الوحي، )39(.

اأو هو: العلم بالأحكام ال�سرعية التي لها حق التقدمي على غريها، بناء على العلم مبراتبها 
وبالواقع الذي يتطلبها)40(.

بليغًا،  تفاوتًا  ال�سرع  والتكاليف متفاوتة ف نظر  والأعمال  والأحكام  القيم  اأن  واأ�سا�ص هذا: 
ومنها  الفرعي،  ومنها  الأ�سلي  ومنها  ال�سغري،  ومنها  الكبري  فمنها  واحدة،  رتبة  ف  كلها  ولي�ست 
الأركان ومنها املكمالت، ومنها ما مو�سعه ف ال�سلب وما مو�سعه ف الهام�ص، ومنها الأعلى والأدنى، 

والفا�سل واملف�سول.

اأكرب  فعل   فيها  التي ل ميكن  املتعار�سات  بني  للرتجيح  ياأتي  املوازنات  فقه  اأن  يعلم  وبهذا 
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. 

)37(ف فقه الأولويات، د/القر�ساوي، �ص29، اأولويات احلركة الإ�سالمية، د/ القر�ساوي، �ص53.
)38(تاأ�سيل فقه الدعوة عند الإمام ال�ساطبي، د/ اأحمد زايد ، �ص125.   

)39(ف فقه الأولويات، د/ يو�سف القر�ساوي، �ص9.   
)40(فقه الأولويات، حممد الوكيلي، نقاًل عن تاأ�سيل فقه الدعوة عند الإمام ال�ساطبي، �ص127.    

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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ففقه املوازنات ياأتي للرتجيح بني امل�سالح املتعار�سة واملفا�سد املتعار�سة، وامل�سالح واملفا�سد 
املتعار�سة؛ ليتبني بذلك اأي املتعار�سني يعمل به، واأيهما يرتك.

اأما فقه الأولويات فهو ياأتي للرتتيب بني امل�سالح؛ ليتبني ما الذي ينبغي اأن يكون اأوًل؟ وما 
الذي ينبغي اأن يكون ثانيًا وثالثًا ورابعًا؟

وكذلك يعمل على الرتتيب بني املفا�سد فيبني ما الذي ينبغي تركه اأوًل؟ وما الذي ينبغي تركه 
ثانيًا وثالثًا ورابعًا؟

ففقه الأولويات يعرف به ما حقه التقدمي؟ وما حقه التاأخري؟ ويو�سع  به كل �سيء ف مو�سعه، 
وهذا الرتتيب الذي يقوم به فقه الأولويات قد يكون مبنيًا على فقه املوازنات، وذلك عندما ل يكون 
هناك تعار�ص، ورغم ما بني الفقهني من اختالف، فاإن فقه الأولويات يكون ف الغالب مرتبطًا بفقه 
املوازنات، ويتداخل الفقهان ويتالزمان ف كثري من املجالت، واأي�سًا فاإن ما ينتهي اإليه فقه املوازنات 

يدخل ف الغالب ف فقه الأولويات)41(.

)41(   اأولويات احلركة الإ�سالمية، د/ القر�ساوي، �ص53.    
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املبحث الثاين: اأدلة م�سروعية فقه املوازنات

وجوهه،  املوازنات مبختلف  فقه  على  الكرمي  القراآن  والتطبيقات ف  الن�سو�ص  الكثري من  وردت 
منها:-

ِفيَنِة َخَرَقها قاَل  - تعالى ف ق�سة مو�سى عليه ال�سالم مع اخل�سر: ) َفاْنَطَلقا َحتَّى اإِذا َرِكبا ِف ال�سَّ
اأََخَرْقَتها ِلُتْغِرَق اأَْهَلها َلَقْد ِجْئَت �َسْيئًا اإِْمرًا( )42( لكن اخل�سر بني ملو�سى بعد ذلك حقيقة فعله القائم على 
ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َساِكنَي َيْعَمُلوَن ِف اْلَبْحِر َفاأََرْدُت اأَْن اأَِعيَبَها  ا ال�سَّ فقه املوازنات، فقال كما حكى القراآن: )اأَمَّ
ًبا()43(، فقد وازن اخل�سر بني املف�سدتني فارتكب اأخفهما، وهي  َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َياأُْخُذ ُكلَّ �َسِفيَنٍة َغ�سْ
خرق ال�سفينة لدرء اأكربهما وهي اغت�ساب امللك الظامل لل�سفينة، فبقاء ال�سفينة لأ�سحابها خمروقة اأقل 

مف�سدة من بقائها �سليمة مغ�سوبة.

ِف  ُيْثِخَن  َحتَّى  �ْسرى  اأَ َلُه  َيُكوَن  اأَْن  ِلَنِبيٍّ  كاَن  )َما  بدر:  اأ�سرى  ق�سة  ف  تعالى  قوله  ذلك  ومن   -
ُ َعِزيٌز َحِكيم()44( حيث اأفادت الآية اأن م�سلحة قتل  ُ ُيِريُد اْلآِخَرَة َواهللَّ ْنيا َواهللَّ اْلأَْر�ِص ُتِريُدوَن َعَر�َص الدُّ
الأ�سرى ف تلك املرحلة كان اأولى من م�سلحة الفدية ف تلك املرحلة، فقتل الأ�سرى كان م�سلحة معنوية، 
واأخذ الفدية م�سلحٌة ماديٌة، وقد بنّي القراآن اأن امل�سلحة املعنوية كانت هي الأولى بالتقدمي والعمل، لأنها 

الأن�سب ف تلك املرحلة، بل اإن القراآن عاتب على اختيار امل�سلحة املادية)45(.

-  ومن ذلك قوله تعالى على ل�سان مو�سى لأخيه هارون )عليهما ال�سالم( ملا راأى قومه قد عبدوا 
ْمِري)46(. فقد راعى هارون م�سلحة  ْيَت اأَ ِبَعِن اأََفَع�سَ لُّوا اأَلَّ َتتَّ ْيَتُهْم �سَ العجل:َقاَل َيا َهاُروُن َما َمَنَعَك اإْذ َراأَ

املحافظة على وحدة القوم وجتمعهم،وراأى ذلك اأولى من تفرقهم حتى يرجع اإليهم مو�سى.

َ َعْدوًا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك  ِ َفَي�ُسبُّوا اهللَّ - ومن ذلك قوله تعالى: ول َت�ُسبُّوا اَلِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللَّ
ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن)47( فقد نهت الآية امل�سلمني عن �سب  ُئُهم مِبَ ْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ِهم مَّ ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ اإَلى َربِّ ا ِلُكلِّ اأُمَّ نَّ َزيَّ
اآلهة امل�سركني، واإن كان ف ذلك م�سلحة، وهي اإهانة اآلهتهم، لأن فيه مف�سدة اأكرب، وهي �سب امل�سركني هلل 
تعالى، وف هذا دليل على اأنه اإذا تعار�ست م�سلحة ومف�سدة، وكانت املف�سدة اأعظم من امل�سلحة، فترتك 

امل�سلحة من اأجل درء املف�سدة. 

)42(    �سورة الكهف: 71.   
)43(     �سورة الكهف: 79.  
)44(     �سورة الأنفال: 67.  

)45(     منهج فقه املوازنات ف ال�سريعة الإ�سالمية، د/ عبد املجيد ال�سو�سوة، �ص4.  
)46(      �سورة طه: 94-92 
)47(    �سورة الأنعام: 108.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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ا�ِص واإْثُمُهَما  ِللنَّ اإْثٌم َكِبرٌي وَمَناِفُع  ُلوَنَك َعِن اخَلْمِر وامْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما  - ومن ذلك قوله تعالى: َي�ْساأَ
)48( وف هذه 

ُروَن  ُ َلُكُم الآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ ُ اهللَّ ْفِعِهَما وَي�ْساأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل الَعْفَو َكَذِلَك ُيَبنيِّ اأَْكرَبُ ِمن نَّ
اأعظم من  كانت م�سلحته  ما  يقدم  فالعاقل  واملفا�سد،  امل�سالح  بني  املوازنة  ملبداأ  وتاأ�سيل  تاأ�سي�ص  الآية 
للنا�ص  يتبني  نوع من امل�سلحة، حيث  اأن حترمي اخلمر دفعة واحدة  اآخر  مف�سدته، هذا وجه، ومن وجه 
حكمه �سريعًا، فيمتنع النا�ص منه دفعة واحدة،ولكن هناك مف�سدة يتوقع اأن ترتتب على ذلك، وهي اأكرب من 
هذه امل�سلحة، واملف�سدة هي عدم متكن امل�سلمني جميعًا من اخلروج عن عاداتهم- لإدمانهم على �سرب 
اخلمر- دفعة واحدة، فيقع كثري منهم عندئذ ف احلرج واإثم املخالفة ، وملا كان الأمر كذلك قدم ال�سارع 

درء املف�سدة، وجعل حترميه على خطوات متدرجة.

لولده  قال  حني  اهلل(  )رحمه  العزيز  عبد  بن  عمر  املوؤمنني  اأمري  فقهه  ما   وهذا 
عبد امللك الذي ا�ستبطاأ موقف اأبيه من بع�ص الأمور بعد خالفته، فقال له: »يا اأبت مالك ل تنفذ الأمور فو 
اهلل ل اأبايل اأن تغلي القدور بي اأو بك ف احلق!! فقال له: ل تعجل، فاإن اهلل ذم اخلمر ف القراآن مرتني، 

.)49(
ثم حرمها ف الثالثة، واإين اأخ�سى اأن اآخذ النا�ص باحلق جملة، فيدفعوه جملة، فيكون من ذا فتنة 

وعلى هذا كثري من الآيات الكرميات البينات.

)48( �سورة  البقرة: 219.
)49( املوافقات71/2، فقه مقا�سد ال�سريعة ف تنزيل الأحكام، فوزي بالثابت، �ص266
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املطلب الثاين: اأدلة م�سروعية فقه املوازنات من ال�سنة

اأما ال�سنة فقد وردت فيها ن�سو�ص كثرية تثبت فقه املوازنات، منها:

اأو لي�سكت«)50(. وهذا  قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خريًا 
اأفاد �سرورة املوازنة قبل الكالم، فاإن كان خريًا من ال�سكوت  احلديث فيه تاأ�سي�ص لأ�سل املوازنة، حيث 

تكلم، واإل �سمت و�سكت.

- ومن ذلك قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: �سالة اجلماعة تف�سل �سالة الفذ ب�سبع وع�سرين درجة)51(. 
وهذه موازنة حث الر�سول فيها على فعل اأعلى امل�سلحتني ببيان الثواب املرتتب عليها.

وقيامه«)52(. وهذه  �صهر  وليلة خري من �صيام  يوم  و�صلم: رباط  - ومن ذلك قوله �صلى اهلل عليه 
اأن عمل  موازنة حتتاج لدقة، فاإن رباط يوم واحد وليلة خري من �صيام �صهر وقيامه، ورمبا ظن البع�ض 
ال�صهر ُيَقدُم  على عمل الليلة، لكن املاأخذ الدقيق وهو اأن الرباط فيه حماية للدين الذي هو اأ�صل ال�صيام، 
ولهذا ففقه املوازنات فيه من الدقة وال�سعوبة ما يجعله غري مي�سور لكل اأحد. بل يحتاج اإلى جمتهدين 
متمكنني للموازنة بني م�سلحتني اأو بني مف�سدتني فيهما من الت�سابه والتقارب بحيث يعجز طالب العلم 

العادي عن التمييز بينهما. 

اأف�سلية بع�سها  ال�سرعية من حيث  وباجلملة فهذه الأحاديث تدل على تفاوت امل�سالح والأعمال 
على بع�ص، وبيان الأولوية ف تقدمي بع�سها على بع�ص عند التعار�ص.

كما روت عائ�سة )ر�سي اهلل عنها( اأنها قال:« ما ُخرّي ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم بني اأمرين 
اإل اختار  اأي�سرهما ما مل ياأثم، فاإذا كان الإثم كان اأبعدهما منه«)53(.

الآخرة  وف  الأي�سر،  الدنيا  ففي  والآخرة،  الدنيا  »ي�سمل  احلديث:  �سرح  ف  َجْمرة  اأبي  ابن  قال 
الأرفع«)54(.

)50(    رواه البخاري ف �سحيحه، كتاب الرقاق، باب حفظ الل�سان رقم6476 ، وم�سلم ف كتاب الإميان، باب احلث على اإكرام 
اجلار، رقم 75. 

)51(رواه البخاري ف كتاب الأذان، باب ف�سل �سالة اجلماعة451/2، وم�سلم ف كتاب امل�ساجد، باب ف�سل �سالة 
اجلماعة851/5.  

)52(   رواه م�صلم يف كتاب الإمارة، باب ف�صل الرباط يف �صبيل اهلل.  
)53(    رواه البخاري ف كتاب الأدب، باب ي�سروا ول تع�سروا، رقم 6126، وم�سلم ف كتاب الف�سائل، باب مباعدته �سلى اهلل 

عليه و�سلم لالأثام.
)54(   بهجة النفو�ص وحتليها مبعرفة ما لها وما عليها،  لبن اأبي حمزة62/3.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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دعوه   :rفقال فيه  ليقعوا  النا�ص  اإليه  فقام  امل�سجد،  ف  بال  الذي  الأعرابي  حديث  ذلك  ومن   -
وهريقوا على بوله �َسْجاًل من ماء اأو َذُنوبًا من ماء، فاإمنا بعثتم مي�سرين ومل تبعثوا مع�سرين)55(. فقد وازن 
اإلى نفوره عن  الر�سول بني مف�سدتني: مف�سدة بول الأعرابي ف امل�سجد، ومف�سدة ترويعه الذي قد يوؤدي 

الدين، ومبا اأن مف�سدة ترويعه اأكرب من مف�سدة بوله، فقد دراأت املف�سدة الكربى مبا هو اأدنى منها.

اأن  - ومن ذلك موازنته بني امل�سلحة واملف�سدة ف قوله لل�سيدة عائ�سة)ر�سي اهلل عنها(:” لول 
واألزقته بالأر�ص وجعلت به  اأخرج منه  قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فاأدخلت فيه ما 
الر�سول بعد فتحه مكة و�سارت  اإبراهيم)56(. فقد وازن  اأ�سا�ص  به  بابًا �سرقيًا وبابًا غربيًا فبلغت  بابني: 
قري�ص  احتمال  عدم  وبني  ال�سالم،  عليه  اإبراهيم  قواعد  على  بنائه  واإعادة  البيت  تغيري  بني  اإ�سالم  دار 
لذلك التغيري؛ نظرًا لقرب عهدهم باجلاهلية الذي قد يوؤدي اإلى ارتداد الداخلني منهم ف الإ�سالم فقدم 

م�سلحة عدم ارتدادهم واأبقى البيت على ما هو عليه.

يظنوا-  اأن  فخ�سي  الكعبة جدًا  اأمر  تعظم  كانت  قري�سًا  ابن حجر)852هـ(:” اإن  يقول  هذا  وف 
لأجل قرب عهدهم بالإ�سالم- اأنه غري بناءها، لينفرد عليهم بالفخر ف ذلك. وي�ستفاد منه ترك 

امل�سلحة لأمن الوقوع ف املف�سدة)57(.

والأ�سا�سية  اجلوهرية  امل�سالح  الر�سول  غلَّب  فقد  احلديبية)58(،  �سلح  ف  جاء  ما  ذلك  ومن   -
فيها  اأن  وهلة  لأول  ُيظن  قد  ما  ال�صروط  من  قبل  حيث  ال�صكلية،  والعتبارات  امل�صالح  على  وامل�صتقبلية 
اإجحافًا باجلماعة امل�سلمة اأو ر�سا بالدون، ور�سي اأن حتذف “الب�سملة” املعهودة من وثيقة ال�سلح، ويكتب 
بدلها »با�سمك اللهم«، واأن يحذف و�سف الر�سالة املقرون با�سمه الكرمي »حممد ر�سول اهلل« ويكتفي با�سم 
»حممد بن عبد اهلل«؛ ليك�سب من وراء ذلك الهدنة التي يتفرغ فيها لن�سر الدعوة، وخماطبة ملوك العامل، 

ولغرو اأن �سماها القراآن »فتحًا مبينًا)59(.

- ومن ذلك دخول الر�سول ف جوار مطعم بن عدي اإلى مكة بعد رجوعه من الطائف)60(، وذلك 
لتاأمني م�سلحة الدعوة، ولو كان احلامي م�سركًا، فامل�سلحة اأرجح من املف�سدة.

)55(  رواه البخاري ف �سحيحه، كتاب الأدب، باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ، والرتمذي ف اجلامع ال�سحيح، كتاب 
الطهارة، باب ما جاء ف البول ي�سيب الأر�ص.

)56(   رواه البخاري ف �سحيحه، كتاب احلج، باب ف�سل مكة.  
)57(   فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري، 172/1.  

)58(   ال�سرية النبوية لبن ه�سام28/4.  
)59(    ف فقه الأولويات، د/ القر�ساوي، �ص31.

)60(   ال�سرية احللبية ف �سرية الأمني واملاأمون، لعلي بن برهان الدين احللبي62/2.  
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املطلب الثالث:  اأدلة م�سروعية فقه املوازنات من االإجماع

القراآن  من  ذكرها  �سبق  التي  لالأدلة  ا�ستنادًا  املوازنات،  فقه  م�سروعية  على  العلماء  اأجمع  لقد 
وال�سنة،وقد جتلى اإجماعهم ف �سور كثرية، منها:

النبي بني م�سلحتني:  وفاة  بعد  واجهتهم  اأول ق�سية  وازنوا ف  ال�سحابة )ر�سي اهلل عنهم(  اأن 
م�سلحة املبادرة بدفن النبي وم�سلحة تن�سيب اخلليفة اأوًل، واأ�سكل عليهم ف بادئ الأمر اأي امل�سلحتني 
يكون البدء بها واأيهما توؤخر؟ وبناء على فقه املوازنات جتلى لل�سحابة اأن امل�سلحتني متفاوتتان بني كربى 
بقاء  لأن  وذلك  الر�سول  دفن  هي  وال�سغرى  للم�سلمني،  خليفة  اختيار  هي  الكربى  فامل�سلحة  و�سغرى، 
امل�سلمني بدون خليفة اأخطر على الإ�سالم من تاأخري دفن الر�سولr، فاإقامة خليفة للم�سلمني اأمر لبد من 
اأن امل�سلحتني متفاوتتان، فقدم ال�سحابة  اإقامته حفاظًا على كيان الدولة الإ�سالمية، ومبا  ال�سرعة ف 
بدفن  �سارعوا  ذلك  من  انتهوا  وملا  اخلليفة،  باختيار  وبدءوا  ال�سغرى،  امل�سلحة  على  الكربى  امل�سلحة 
الر�سول، ومل يخرج من بني ال�سحابة من ينكر مثل هذا العمل، فدل ذلك على اإجماعهم ف الأخذ بفقه 

املوازنات، وترتيب الأولويات)61(.

ومن ذلك ما فعله عمر بن اخلطاب )ر�سي اهلل عنه( من عدم تق�سيم �سواد العراق بني الغامنني، 
وجعله ف م�سالح امل�سلمني، وف هذا موازنة بني امل�سلحة العامة وامل�سلحة اخلا�سة، حيث قدم امل�سلحة 

العامة وكان هذا مبح�سر من ال�سحابة، ومل ينكر عليه اأحٌد فكان اإجماعًا.

اإلى غري ذلك مما قام به اخللفاء الرا�سدون وَمْن بعدهم اإلى يومنا هذا ومبناه كان تغليب امل�سلحة 
الأكرب، اأو اختيار اأهون ال�سرين.

)61(      منهج فقه املوازنات ف ال�سريعة الإ�سالمية، �ص6.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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املطلب الرابع: اأدلة م�سروعية فقه املوازنات من املعقول

لقد ثبتت م�سروعية فقه املوازنات عقاًل، بعد ثبوتها بالن�ص والإجماع، حيث اإن العقل قا�ٍص ب�سرورة 
الفريد »قواعد الأحكام ف  ال�سالم ف كتابه  العز بن عبد  اأبلغ ما قاله  الفقه، وما  النوع من  العمل بهذا 
م�سالح الأنام«:« ... ومعظم م�سالح الدنيا ومفا�سدها معروف بالعقل، وذلك معظم ال�سرائع، اإذ ل يخفى 
على عاقل قبل ورود ال�سرع اأن حت�سيل امل�سالح املح�سة، ودرء املفا�سد املح�سة عن نف�ص الإن�سان وعن 
غريه حممود ح�سن، واأن درء املفا�سد الراجحة على امل�سالح املرجوحة حممود ح�سن... واعلم اأن تقدمي 
فلو خرّي  الأرباب...  العباد، نظرًا لهم من رب  الأف�سد فالأف�سد مركوز ف طبائع  الأ�سلح فالأ�سلح ودرء 
ال�سبي ال�سغري بني اللذيذ والألذ لختار الألذ، ولو خرّي بني احل�سن والأح�سن لختار الأح�سن، ولو خرّي 
بني فل�ص ودرهم لختار الدرهم، ولو خرّي بني درهم ودينار لختار الدينار.. ول يقّدم ال�سالح على الأ�سلح 

اإّل جاهل بف�سل الأ�سلح، اأو �سقي متجاهل ل ينظر اإلى ما بني املرتبتني من التفاوت)62(.

)62( قواعد الأحكام ف م�سالح الأنام7-5/1.
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املبحث الثالث: اأنواع املوازنات

املطلب االأول: املوازنة بني امل�سالح املتعار�سة

امل�سالح جمع م�سلحة،وامل�سلحة لغة)63(: اخلري. وتاأتي مبعنى ال�سالح، وهو �سد الف�ساد.

وامل�سلحة ا�سطالحًا تطلق على معنيني: معنى حقيقي، ومعنى جمازي.

ومعناها احلقيقي: جلب منفعة اأو دفع م�سرة، اأو هي اللذات والأفراح.

ومعناها املجازي: الأ�سباب املو�سلة اإلى النفع.

قال الع�سد: »وامل�سلحة:اللذة وو�سيلتها، واملف�سدة:الأمل وو�سيلته«)64(.

والثاين  واللذات.  الأفراح  وهو  حقيقي  اأحدهما  �سربان:  »امل�سالح  ال�سالم:  عبد  بن  العز  ويقول 
جمازي وهو اأ�سبابها، ورمبا كانت اأ�سباب امل�سالح مفا�سد فيوؤمر بها اأو تباح، ل لكونها موؤدية اإلى امل�سالح، 
وذلك كقطع الأيدي املتاآكلة حفظًا لالأرواح، وكاملخاطرة بالأرواح ف اجلهاد .... وت�سميتها بامل�سالح من 

جماز ت�سمية ال�سبب با�سم امل�سبب«)65(.

ومن خالل تعريفي الع�سد وابن عبد ال�سالم يتبني لنا اأن امل�سلحة ف ال�سطالح ال�سرعي ت�سمل 
املعنيني: احلقيقي وهو امل�سالح املق�سودة لذاتها، واملجازي وهو الو�سائل املف�سية اإلى هذه امل�سالح ويعرب 

عنها بامل�سالح املجازية.

– كما قرر الأ�سوليون- مراتب  اأقرها ال�سرع لي�ست ف رتبة واحدة بل هي  هذا، وامل�سالح التي 
اأ�سا�سية ثالث: ال�سروريات،واحلاجيات،والتح�سينيات.

فقدت مل جتر م�سالح  اإذا  بحيث  والدنيا،  الدين  قيام م�سالح  منها ف  بد  ل  ما  فال�سروريات: 
الدنيا على ا�ستقامة بل على ف�ساد وتهارج وفوت حياة، وف الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع باخل�سران 

املبني)66(.

)63( تاج العرو�ص للزبيدي125/4-126، ل�سان العرب لبن منظور517/2.  مادة«�سلح«.
)64(    �سرح خمت�سر املنتهى932/2. 

)65(    قواعد الأحكام، �ص12.  
)66(   املوافقات8/2.   

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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اخلم�سة،وهي:الدين،والنف�ص،والعقل،والن�سل،  املقا�سد  من  مق�سود  حفظ  اإلى  ترجع  وال�سروريات 
واملال.

واحلاجيات: هي ما افتقر اإليها من حيث التو�سعة ورفع ال�سيق املوؤدي ف الغالب اإلى احلرج وامل�سقة 
الالحقة بفوت املطلوب، فاإذا مل تراع دخل على املكلفني على اجلملة احلرج وامل�سقة، ولكنه ل يبلغ مبلغ 

الف�ساد العادي املتوقع ف امل�سالح العامة)67(. 

باملر�ص  امل�سقة  حلوق  اإلى  بالن�سبة  املخففة  الرخ�ص  العبادات:  ف  احلاجيات  ومثال 
وال�سفر، ومثالها ف املعامالت: القرا�ص،وامل�ساقاة، و ال�سلم، وغري ذلك من املعامالت، ومثالها 
وم�سكنًا  وملب�سًا  وم�سربًا،  ماأكاًل  حالل  هو  مما  بالطيبات  والتمتع  ال�سيد،  اإباحة  العادات:  ف 

ومركبًا، ونحو ذلك)68(.

والتح�سينيات: هي الأخذ مبا يليق من حما�سن العادات، وجتنب الأحوال املدن�سات التي 
تاأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك ق�سم مكارم الأخالق)69(.

ومعيار اعتبار امل�سالح اأو املفا�سد هو ال�سارع احلكيم، فاإن خفي منها �سيء طلب من اأدلة 
ال�سرع، وهي الكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�ص املعترب وال�ستدلل ال�سحيح، واأما م�سالح الدنيا 
خفي  فاإن  املعتربات،  والظنون  والعادات  والتجارب  بال�سرورات  فمعروفة  ومفا�سدها  واأ�سبابها 
راجحهما  واملفا�سد،  وامل�سالح  املتنا�سبات  يعرف  اأن  اأراد  ومن  اأدلته،  �سيء من ذلك طلب من 
ومرجوحهما فليعر�ص ذلك على عقله، بتقدير اأن ال�سرع مل يرد به، ثم يبني عليه الأحكام، فال 
يكاد حكم منها يخرج عن ذلك، اإل ما تعبد اهلل به عباده، ومل يوقفهم على م�سلحته اأو مف�سدته، 
وبذلك تعرف ُح�سن الأعمال وقبحها، مع اأن اهلل عز وجل ل يجب عليه جلب م�سالح احَل�سن، 
ول درء مفا�سد القبيح، كما ل يجب عليه خلق ول رزق ول تكليف ول اإثابة ول عقوبة، واإمنا يجلب 

م�سالح احل�سن ويدراأ مفا�سد القبيح َطْول منه على عباده وتف�ساًل)70(.

وف املوازنة بني امل�سالح تقدم امل�سالح ال�سرورية على احلاجية ف�ساًل عن التح�سينية، 
وتقدم امل�سالح احلاجية على التح�سينية، وهكذا، كما تقدم امل�سلحة املتعلقة بحفظ الدين على 
امل�سلحة املتعلقة بحفظ النف�ص، وامل�سلحة املتعلقة بحفظ النف�ص على امل�سلحة املتعلقة بحفظ 

)67(   املوافقات10/2.   
)68(    املوافقات11-10/2.  

)69(    املوافقات11/2.  
)70(ف فقه الأولويات، �ص36، 37.    
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العقل، وهكذا.

وتقدم امل�سلحة العامة على امل�سلحة اخلا�سة، اإذ ل يعقل اإهدار م�سلحة جمهور النا�ص 
اأو فئة قليلة، ومن هنا جاء النهي عن تلقي الركبان)71( الذين يجلبون  اأجل م�سلحة فرد،  من 

الرزق اإلى ال�سوق،تقدميًا مل�سلحة عامة النا�ص على م�سلحة التجار.

اعتنائه  من  واأكرث  اأوفر  العامة  بامل�سالح  ال�سرع  »اعتناء  ال�سالم:  عبد  بن  العز  يقول 
بامل�سالح اخلا�سة)72(.

كما تقدم امل�سلحة املتيقنة على امل�سلحة املظنونة اأو املوهومة، وامل�سلحة الكبرية على 
امل�سلحة  وتقدم  املنقطعة،  اأو  العار�سة  امل�سلحة  على  الدائمة  وامل�سلحة  ال�سغرية،  امل�سلحة 
على  القوية  امل�ستقبلية  وامل�سلحة  والهام�سية  ال�سكلية  امل�سلحة  على  والأ�سا�سية  اجلوهرية 

امل�سلحة الآنية ال�سعيفة)73(.

)71(  حديث النهي عن تلقي الركبان،رواه م�سلم ف كتاب البيوع،باب النهي عن تلقي اجللب رقم3802.      
)72(   قواعد الأحكام252/2.   

)73(   ف فقه الأولويات، �ص30.   

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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املطلب الثاين: املوازنة بني املفا�سد املتعار�سة

املف�سدة لغة)74(: ال�سرر، وتطلق على ما يرتتب على الفعل من الف�ساد وال�سرر.  

وا�سطالحًا تطلق على معنيني: معنى حقيقي، ومعنى جمازي.

فمعناها احلقيقي: ال�سرر.

ومعناها املجازي: الأ�سباب املو�سلة اإلى ال�سرر.

يقول الع�سد معرفًا للمف�سدة:«املف�سدة الأمل وو�سيلته«)75(.

ويقول العز بن عبد ال�سالم:« املفا�سد �سربان: اأحدهما حقيقي، وهو الغموم والآلم، والثاين جمازي 
وهو اأ�سبابها ، ورمبا كانت اأ�سباب املفا�سد م�سالح،  فنهــى ال�سرع عنها ل لكونها م�سالح بل لأدائها اإلى 
وت�سميتها مفا�سد من  املكروهات...  وال�سبهات  املحرمات،  اللذات  كال�سعي ف حت�سيل  املفا�سد، وذلك 

جماز ت�سمية ال�سبب با�سم امل�سبب)76(.

وُيعّرف الغزايل امل�سلحة واملف�سدة مبعناهما احلقيقي، فيقول: »امل�سلحة:املحافظة على مق�سود 
ون�سلهم،  وعقلهم،  ونف�سهم،  دينهم،  عليهم  يحفظ  اأن  وهو  خم�سة:  اخللق  من  ال�سرع  ومق�سود  ال�سرع، 
ومالهم، فكل ما يت�سمن حفظ هذه الأ�سول اخلم�سة فهو م�سلحة، وكل ما يفوت هذه الأ�سول فهو مف�سدة 

ودفعها م�سلحة)77(.

هذا، واملفا�سد لي�ست ف رتبة واحدة، بل هي متفاوتة كما تفاوتت امل�سالح، وعند املوازنة: ترتكب 
املف�سدة ال�سغرى لدفع املف�سدة الكربى، ومن هنا وجب ال�سكوت اأحيانًا عن املنكر اإذا  ترتب على اإنكاره 
النا�ص فيهم كفرا  ال�سارع عن اخلروج على احلكام ما مل ير  املوازنة نفهم نهي  وبهذه  اأعظم)78(،  �سرر 
بواحًا لهم عليه من اهلل برهان، لأن مف�سدة طاعة الأمري الظامل واجلائر اأخف من مف�سدة اخلروج عليه 

وقتاله.. فيختار اأهون ال�سرين.

)74(    تاج العرو�ص38/2، خمتار ال�سحاح،�ص57، امل�سباح املنري751/1، مادة »ف�سد«.   
)75(    �سرح خمت�سر املنتهى239/2.  

)76(    قواعد الأحكام31/1.  
)77(    امل�ست�سفى931/1.  

)78(  اإعالم املوقعني لبن القيم3-2/3.    
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وكذلك تدراأ اأعلى املف�سدتني رتبة ونوعًا، فاملف�سدة التي تعطل �سروريًا، غري التي تعطل 
حاجيًا، غري التي تعطل حت�سينيًا، واملف�سدة التي ت�سر باملال دون املف�سدة التي ت�سر بالنف�ص، 

وهذه دون التي ت�سر بالدين والعقيدة)79(.

وكذلك تدراأ اأعم املف�سدتني، فكل م�ساألة ترتاوح بني �سررين خا�ص وعام فيتحمل ال�سرر 
يجرب  والنهدام،  لل�صقوط  الآيلة  الأبنية  باأن  العلماء  اأفتى  ولهذا  العام،  ال�صرر  لدفع  اخلا�ض 
اأرباب  اأفتوا بجواز الت�سعري عند تعدي  �ساحبها على هدمها خوفًا من وقوعها على املارة، كما 
الطعام ف بيعهم لل�سلع ب�سعر فاح�ص، وقد جاز الت�سعري هنا درءًا لل�سرر العام، كما اأفتوا بجواز 
منع الطبيب اجلاهل واملفتي املاجن من مزاولتهما لأعمالهما، وذلك خ�سية ال�سرر من الأول 

ف الأبدان ومن الثاين ف الدين)80(.

وكذلك تدراأ اأكرب املف�سدتني قدرًا، واأطولهما زمنًا، واآكدهما حتققًا.

وباجلملة فاملفا�سد وامل�سار متفاوتة ف اأحجامها وف اآثارها واأخطارها.

ومن هنا قرر الفقهاء جملة قواعد �سابطة لأهم اأحكامها، منها)81(:

1 – ل �سرر ول �سرار.

2 – ال�سرر يزال بقدر الإمكان.

3 – ال�سرر ل يزال ب�سرر مثله اأو اأكرب منه.

4 – يرتكب اأخف ال�سررين واأهون ال�سرين.

5 – يتحمل ال�سرر الأدنى لدفع ال�سرر الأعلى.

6 – يتحمل ال�سرر اخلا�ص لدفع ال�سرر العام.

)79(  ف فقه الأولويات، �ص31.    
)80(   منهج فقه املوازنات، �ص38.    

)81(   ف فقه الأولويات، �ص31، 32، فقه مقا�سد ال�سريعة، �ص273.   

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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املطلب الثالث: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد املتعار�سة

وكذلك اإن تعار�ست امل�سالح واملفا�سد احتاج الأمر اإلى فقه املوازنات، والعربة هنا لالأغلب 
عظم  جانب  ف  ل�سغرها  مثلها  ُيلغى  مما  املف�سدة  تكون  وقد  الكل،  حكم  لالأكرث  فاإن  والأكرث، 
العك�ص فالعربة  اأن يتفق على ترجيح امل�سلحة عليها)82(، وقد يكون  امل�سلحة، وهو مما ينبغي 
ُلوَنَك  لالأغلب، وهذا ما ذكره القراآن ف ق�سية اخلمر واملي�سر ف اإجابته عن ال�سائلني عنهما: َي�ْساأَ
ْفِعِهَما وَي�ْساأَُلوَنَك َماَذا  اأَْكرَبُ ِمن نَّ ا�ِص واإْثُمُهَما  َعِن اخَلْمِر وامْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما اإْثٌم َكِبرٌي وَمَناِفُع ِللنَّ
باب  اأن  تيمية  ابن  وقد ذكر   ،)83(

ُروَن  َتَتَفكَّ َلَعلَُّكْم  الآَياِت  َلُكُم   ُ اهللَّ  ُ ُيَبنيِّ َكَذِلَك  الَعْفَو  ُقِل  ُينِفُقوَن 
التعار�ص هذا باب وا�سع جدًا، ل �سيما ف الأزمنة والأمكنة التي نق�ست فيها اآثار النبوة وخالفة 
النبوة، فاإن هذه امل�سائل تكرث فيها، وكلما ازداد النق�ص ازدادت هذه امل�سائل، ووجود ذلك من 

اأ�سباب الفتنة بني الأمة)84(.

ومثالها الوا�سح ف كتاب اهلل تعالى: ق�سة يو�سف عليه ال�سالم ف توليه من�سب حكومي 
عند عزيز م�سر، وقد كان كافرًا، فاإن م�سلحة تويل هذا املن�سب الوزاري فيه خدمة للنا�ص ونفع 

لهم،مع اأنه ت�سوبه مف�سدة خدمة �سلطان كافر)85(. وعلى هذا فق�ص.

ومن القواعد املهمة هنا:

1 – اأن درء املفا�سد اأولى من جلب امل�سالح)86(.

   يكمل هذه قواعد اأخرى مهمة، وهي)87(:

2 – اأن املف�سدة ال�سغرية تغتفر من اأجل امل�سلحة الكبرية.

3 – وتغتفر املف�سدة العار�سة من اأجل امل�سلحة الدائمة.

4 – ول ترتك م�سلحة حمققة من اأجل م�سلحة متوهمة.
)82(     املوافقات282/2. 

)83(     �سورة البقرة: 219.  
)84(     جمموع الفتاوى جملد اأ�سول الفقه، ج2. 

)85(     امل�سدر نف�سه، جملد اأ�سول الفقه، ج2، فقه مقا�سد ال�سريعة، �ص274. 
)86(     مادة )30( من قواعد املجلة.  
)87(    ف فقه الأولويات، �ص32، 33.  
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املطلب الرابع: املوازنة بني االإمكانات والواجبات

اقت�ست حكمة اهلل تعالى اأن تكون تكليفاته وت�سريعاته موازنة بني اإمكانات العباد وواجباتهم، فلم 
 ياأمرهم اإل مبا ي�ستطيعون فعله،ومل يكلفهم مبحال ولمب�ستحيل، ول مبا يوقعهم ف احلرج، فقال �سبحانه: 
َنا ول  �ِسيَنا اأَْو اأَْخَطاأَْنا َربَّ َنا ل ُتوؤَاِخْذَنا اإن نَّ ُ َنْف�سًا اإلَّ و�ْسَعَها َلَها َما َك�َسَبْت وَعَلْيَها َما اْكَت�َسَبْت َربَّ ل ُيَكلُِّف اهللَّ
ا واْغِفْر َلَنا  ْلَنا َما ل َطاَقَة َلَنا ِبِه واْعُف َعنَّ مِّ َنا ول حُتَ رًا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى اَلِذيَن ِمن َقْبِلَنا َربَّ ِمْل َعَلْيَنا اإ�سْ حَتْ
ِ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم  ْرَنا َعَلى الَقْوِم الَكاِفِريَن  )88(، وقال: َوَجاِهُدوا ِف اهللَّ واْرَحْمَنا اأَنَت َمْولَنا َفان�سُ
�ُسوُل  اُكُم املُ�ْسِلِمنَي ِمن َقْبُل َوِف َهَذا ِلَيُكوَن الرَّ لََّة اأَِبيُكْم اإْبَراِهيَم ُهَو �َسمَّ يِن ِمْن َحَرٍج مِّ َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِّ
ِ ُهَو َمْولُكْم َفِنْعَم  ُموا ِباهللَّ َكاَة َواْعَت�سِ الَة َواآُتوا الزَّ ا�ِص َفاأَِقيُموا ال�سَّ �َسِهيدًا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا �ُسَهَداَء َعَلى النَّ

.)89(
رُي  امَلْوَلى َوِنْعَم النَّ�سِ

اإمكانات امل�سلمني مع الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم �سعيفة حمدودة ف مكة املكرمة  ويوم كانت 
ل تتوازن مع متطلبات القتال لأعدائهم، اقت�سر حكم اجلهاد ف مكة على جهاد النف�ص وجهاد الدعوة.

واأ�سبح لهم كيان ودولة، جاء  الأولى من الهجرة،  ال�سنوات  ن�سبيًا ف  اإمكاناتهم  وعندما تطورت 
الإذن لهم بجهاد القتال، ومل يوجب عليهم .

اأمام تعميم خري  اإمكاناتهم، ومكنهم اهلل ف الأر�ص، جاء الأمر بالقتال ملن يقف  وعندما زادت 
الإ�سالم على النا�ص دون اإكراه على العتقاد... وحتى ل يقدم النا�ص على القتال دون حتقيق لهذه املوازنة 
الدقيقة، اأوكل ال�سارع اأمر القتال وعقد لوائه لالإمام اأو نائبه فقط... لأنه هو الذي يح�سن هذه املوازنة، 
ويقدر النتائج، ويعلم الواقع املحيط به اأكرث من غريه. ومل يوكل ذلك اإلى املقاتلني الذين قد تغلب عليهم 
احلما�سة، فت�سعف موازناتهم، فينطلقون من العواطف اجلاحمة، ويتطلعون اإلى النتائج العاجلة – كما 

يحدث كثريًا ف هذا الع�سر.

وملا كانت عملية املوازنة بني الإمكانات والواجبات، ول �سيما ف الق�سايا العامة عملية اجتهادية 
ببع�ض  فيها  الن�صباط  من  لبد  كان   .. املتخ�ص�صون  واخلرباء  العاملون،  العلماء  اإل  يح�صنها  ل  دقيقة 

ال�سوابط ال�سرورية، ومن ذلك)90(:

)88(   �سورة البقرة:286  
)89( �سورة احلج:78.   

)90(  ب�سائر دعوية، د/ حممد البيانوين، �ص122.    

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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1 – الرجوع فيها لأويل الأمر ف الأمة من احلكام امل�سلمني، اأو العلماء العاملني، مبختلف تخ�س�ساتهم، 
الذين ميثلون مبجموعهم واأغلبيتهم اأهل احلل والعقد ف الأمة.

2 – التعاون الوثيق بني اأويل الأمر من الأمراء والعلماء على حتقيق هذه املوازنات.

القناعات  اأمامه عن  والتنازل  املوازنات،  تلك  نتيجة  على  املبني  فيها،  بقرارهم  الكامل  – الن�صباط   3
ال�سخ�سية.

وبغري هذه ال�سوابط ل تتحقق املوازنة املطلوبة، وتربز املوازنات القا�سرة اخلاطئة التي 
ال�ساحة  التاأخر والهالك، كما حدث ويحدث ف  اإلى  ل يوثق بها، ول تقوم بوظيفتها، وقد جتر 

الإ�سالمية اليوم.

ومن هنا تتجلى لنا حكمة ال�سارع ف اإناطة بع�ص الأحكام ال�سرعية العامة بالإمام اأو نائبه، واإناطة 
على  املرتتبة  للمفا�سد  ودرءًا   والعامة،  اخلا�سة  امل�سوؤوليات  بني  للتداخل  رف�سًا  بالأفراد،  الآخر  بع�سها 

ذلك.
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املبحث الرابع: اأ�س�س املوازنة:

املطلب االأول: املوازنة على اأ�سا�س امل�سلحة

قررنا فيما �سبق اأن ال�سريعة كلها م�سالح، فما من اأمر �سرعه اهلل تعالى اإل وهو متفق مع م�سالح 
العباد ف املعا�ص واملعاد.

يقول ابن القيم)رحمه اهلل(:« ال�سريعة مبناها واأ�سا�سها على احِلَكم وم�سالح العباد ف املعا�ص 
واملعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها، وم�سالح كلها، وحكمة كلها، فكل م�ساألة  خرجت عن العدل اإلى اجلور 

وعن الرحمة اإلى �سدها، وعن امل�سلحة اإلى املف�سدة، وعن احلكمة اإلى العبث فلي�ست من ال�سريعة«)91(.

فابن القيم يعّد امل�صالح اأ�صاًل من اأ�صول ال�صتنباط، واأ�صا�صًا من اأ�ص�ض املوازنة، ويقرر اأنه ما من 
اأمر �سرعه ال�سارع اإل وهو متفق مع م�سالح العباد، واأن اأمور ال�سريعة التي تت�سل مبعامالت النا�ص تقوم 

على اإثبات امل�سلحة ومنع الف�ساد وامل�سرة.

بها ف  املعمول  الأدلة  من  واأنها  املجتهدين،  اأدلة  من  امل�سلحة  اهلل(  القراف)رحمه  اعترب  وقد 
جميع املذاهب)92(.

ومل ي�سع ال�ساطبي)رحمه اهلل( اعتبار امل�سلحة كدليل اأ�سيل فح�سب، بل اإنه عمل على تطوير هذه 
النظرية؛ لت�سكيل معلمًا جديدًا ف علم ال�سريعة، وكا�سفًا عن كنز من كنوزها، ظهر هذا الأمر من خالل 
كتابه ال�سهري«املوافقات« ف اجلزء الثاين منه بعنوان »املقا�سد«، والذي حتدث فيه عن املقا�سد واأق�سامها 

وترتيبها، والتي ت�سمنت الكالم عن امل�سلحة واملف�سدة ف اجتماعها وانفرادها وماآلتها.

يقول ال�ساطبي:« ومعلوم اأن ال�سريعة و�سعت مل�سالح اخللق باإطالق«.)93( 

ويقول ف مو�سع اآخر: »التكاليف كلها راجعة اإلى م�سالح العباد ف دنياهم واأخراهم«)94(.

)91(    اإعالم  املوقعني11/3.  
)92(    �سرح تنقيح الف�سول �ص446-444.  

)93(    املوافقات23/2.  
)94(    املوافقات145/1، 472.  

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية



28422843

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ونف�ص املعنى اأكده ابن تيمية)رحمه اهلل( ف كثري من كتبه وفتاويه، وف ذلك يقول: »اإن ال�سريعة 
جاءت بتح�سيل امل�سالح وتكميلها، وتعطيل املفا�سد وتقليلها، واأنها ترجيح خري اخلريين و�سر ال�سرين، 

وحت�سيل اأعظم امل�سلحتني بتفويت اأدناهما، وتدفع اأعظم املف�سدتني باحتمال اأدناهما«)95(.

ثم يك�سف )رحمه اهلل(عن كيفية العمل ف امل�سالح كما هو ف مدار ال�سريعة من ناحية 
الواجب، فيقول: »وعلى اأن الواجب حت�سيل امل�سالح وتكميلها، وتعطيل املفا�سد وتقليلها، فاإذا 
باحتمال  املف�سدتني  اأعظم  وتدفع  اأدناهما،  بتفويت  امل�سلحتني  اأعظم  حت�سيل  كان  تعار�ست 

اأدناهما«)96(.

وامل�سلحي، فهو �ساحب  املقا�سدي   بالفكر  ا�ستهر  ال�سالم)رحمه اهلل(، فقد  بن عبد  العز  اأما 
لكتابه، يجده  واملتتبع  ال�ساطبي،  »املوافقات« عند  يوازي  الذي  الأنام«  الأحكام ف م�سالح  »قواعد  كتاب 

كا�صفًا عن امل�صلحة ومعناها ورتبها وكيفية معرفتها، وال�صروط التي ينبغي اأن تتحقق فيها.

الدنيا  م�سالح  اإن  ثم  م�سالح«)97(،  جتلب  اأو  مفا�سد  تدراأ  اإما  م�سالح،  »كلها  عنده  فال�سريعة 
ومفا�سدها عنده معروفة بالعقل بخالف م�سالح الآخرة ومفا�سدها، فاإنها ل تعرف اإل بالنقل)98(.

تقدمي  التايل:  النحو  يعمل على  فهو  الأولويات،  �سلم  بناء على  فهو   ، بامل�سلحة  العمل عنده  واأما 
الأ�سلح فالأ�سلح ثم دراأ الأف�سد فالأف�سد)99(.

وال�سابط عنده: ف نوع احلكم، تقدمي الواجب على املندوب ثم املباح ف جانب الأ�سلح، واأما ف 
الأف�سد فاإنه يدراأ الأكرث كالكبائر من املحّرم، ثم الأنق�ص ثم الأقل كال�سغائر)100(.

)95( جمموع الفتاوى48/20.     

)96(   امل�سدر ال�سابق284/28.   

)97(   قواعد الأحكام �ص11.   

)98(   امل�سدر ال�سابق �ص6.   

)99(   امل�سدر ال�سابق �ص7.   

)100(   فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق، �ص61.   
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املطلب الثاين: املوازنة على اأ�سا�س تعليل االأحكام

التعليل لغة)101(: م�سدر َعلََّل، وهو معاودة املاء لل�سرب مرة بعد مرة، وجني الثمرة مرة 
بعد اأخرى، فيكون تعليل ال�سيء: تكراره، وتعليل احلكم: فر�سه كلما تكرر حدوث علته ف الوقائع.

وعّلل ال�سيء: بنّي علته، واأثبته بالدليل، وعليه فالتعليل تبيني علة ال�سيء.

وا�ستخراجها  ا�ستنباطها،  وكيفية  ال�سرعي،  احلكم  علة  تبيني  ا�سطالحًا:  والتعليل 
بالجتهاد.

 وهذا قد يكون لأجل القيا�ص، الذي هو: م�ساواة فرع الأ�سل ف علة حكمه)102(، وقد يكون 
لغري ذلك، باأن يبحث املجتهد ف احلادثة امل�ستجدة عن معنى ي�سلح مناطًا كحكم �سرعي، يحكم 
به بناء على ذلك املعنى، وهو امل�سمى عند الأ�سوليني بـ«ال�ست�سالح« اأو »امل�سالح املر�سلة«)103(.

على  وُي�سّهل  ال�ستمرار،  مبقومات  الإ�سالمي  الفقه  ميد  الذي  ال�سريان  هو  والتعليل 
املجتهدين معرفة اأحكام كل ما ي�ستجد ف احلياة، ويثبت مرونة الفقه وحيويته وقدرته على حل 
امل�سكالت مهما جتددت احلوادث، ولهذا اأفرده العلماء قدميًا وحديثًا بالبحث، ون�سو�ص العلماء 

ف ذلك كثرية: 

تعالى  اهلل  عند  من  اإمنا جاءت  ال�سريعة  اأن  وو�سح  �سح  قد   « ابن جني)393هـ(:  قال 
ومعلوم اأنه �سبحانه ل يفعل �سيئًا اإل ووجه امل�سلحة واحلكمة قائم فيه، واإن خفيت عنا اأغرا�سه 

ومعانيه«)104(.

)101( خمتار ال�سحاح 451، ل�سان العرب3078/4، »علل« املعجم الو�سيط623/2«عّل«.  

)102(     خمت�سر املنتهى لبن احلاجب204/2. 

)103(      تعليل الأحكام: د/ حممد م�سطفى �سلبي 12 بت�سرف.
)104(      اخل�سائ�ص لبن جني52/1. 
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وقال القا�سي ع�سد امللة والدين)756هـ(:« لبد للحكم من علة، لوجهني: 

اأحدهما: اإجماع الفقهاء على ذلك، اإما وجوبًا كاملعتزلة اأو تف�ساًل كغريهم.

ْلَعامَلِنَي )105(،  ْلَعامَلِنَي وَما اأَْر�َسْلَناَك اإلَّ َرْحَمًة لِّ ثانيهما: قوله تعالى: وَما اأَْر�َسْلَناَك اإلَّ َرْحَمًة لِّ
وظاهر الآية التعميم، اأي يفهم منه مراعاة م�ساحلهم فيما �سرع لهم من الأحكام كلها،اإذ لو 
اأر�سل بحكم ل م�سلحة لهم فيه لكان اإر�ساًل لغري الرحمة، لأنه تكليف بال فائدة فخالف ظاهر 

العموم«)106(.

وقد اأر�سد اهلل �سبحانه عباده ف القراآن اإلى مقا�سد الت�سريع، وحكمة الأوامر والنواهي، 
ومما اأر�سد اإليه – �سبحانه – مقاي�سة الن�ساأة الثانية على الأولى ف الإمكان، وحياة الأموات بعد 
املوت على حياة الأر�ص بالنبات، وما يذكر ف القراآن يدل على اأن مدار ال�ستدلل جميعه على 

الت�سوية بني املتماثلني والتفرقة بني املختلفني.

تبيح  ثم  تنهى عن �سيء ملف�سدة فيه،  اأن  �سبحانه منزهة  و�سريعته   ... القيم:«  ابن  قال 
ز ذلك على ال�سريعة فما عرفها  ما هو م�ستمل على تلك املف�سدة اأو مثلها اأو اأزيد منها، فمن جوَّ
اإليه  تبيح �سيئًا حلاجة املكلف  اأنها  بال�سريعة  حق معرفتها، ول قدرها حق قدرها، وكيف ُيظن 
وم�سلحته، ثم حَترم َمْن هو اأحوج اإليه، وامل�سلحة ف اإباحته اأظهر، وهذا من اأحمل املحال«)107(.

وقد �سلك القراآن م�سالك �ستى لبيان التعليل، منها: 

وا  الأمر بال�سيء مع بيان م�ساحله والنهي عن ال�سيء مع بيان مفا�سده، كقوله تعالى: واأَِعدُّ
ُكْم واآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم ل  ِ وَعُدوَّ َباِط اخَلْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهللَّ ٍة وِمن رِّ ن ُقوَّ ا ا�ْصَتَطْعُتم مِّ َلُهم مَّ
)108(، وقوله: 

ِ ُيَوفَّ اإَلْيُكْم واأَنُتْم ل ُتْظَلُموَن  ُ َيْعَلُمُهْم وَما ُتنِفُقوا ِمن �َسْيٍء ِف �َسِبيِل اهللَّ َتْعَلُموَنُهُم اهللَّ
ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ  ا ِلُكلِّ اأُمَّ نَّ َ َعْدوًا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيَّ ِ َفَي�ُسبُّوا اهللَّ ول َت�ُسبُّوا اَلِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللَّ

ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن)109(. ُئُهم مِبَ ْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ِهم مَّ اإَلى َربِّ
)105(     �سورة الأنبياء: 107. 

)106(     �سرح الع�سد على خمت�سر املنتهى238/2.

)107( اإعالم املوقعني169/1، 170.   
)108(   �سورة الأنفال: 60.   

)109(   �سورة الأنعام: 108.   
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 كما �سلكت ال�سنة ف تعليل الأحكام م�سالك متعددة، منها: ذكر احلكم معلاًل مبا يرتتب 
ملا  بالتزوج  الزواج  القادر على  اأمر  والدنيوية، كقولهr:”«)110(. فقد  الدينية  عليه من امل�سالح 
يرتتب على ذلك من م�سالح، وهي حفظ الب�سر والفرج الذي اأمر اهلل بحفظهما، واأمر العاجز 

ب�سالح اآخر، وهو ال�سوم؛ ليك�سر �سهوته، ومتى ك�سرت ترتب اخلري على ذلك.

ومن ذلك النهي عن نكاح املراأة على عمتها اأو  خالتها)111(، وعلة النهي ما يرتتب على 
الفعل من �سرر بالغ، وهو قطع الرحم.

اأما التعليل ف فتاوى ال�سحابة والتابعني وتابعيهم، فكثري منها كان مبناه على التعليل، 
منها: 

حكم املوؤلفة قلوبهم، �سرع اهلل اإعطاءهم من الزكاة، واأعطاهم الر�سولr، ثم راأى عمر 
امل�سلمني،  �سواد  تكثري  اإل حلاجة، وهي  يكن  التاأليف مل  اأن  وبنيَّ  �سهمهم،  اإيقاف  بن اخلطاب 
وقويت  امل�سلمون  ملا كرث  انتهت هذه احلاجة  وقد  و�سعف،  قلة  كانوا ف  �سوكتهم حينما  وتقوية 
�سوكتهم، وف هذا دليل على اأن من الأحكام ما يدور مع امل�سالح ويتبدل بتبدلها، ولهذا قيل: اإن 

فعل عمر من قبيل انتهاء احلكم لنتهاء العلة.

“ق�سمة  ف  عنهم(  اهلل  ال�سحابة)ر�سي  مبوافقة  عمر  فعله  ما  اأي�سًا:  النوع  هذا  ومن 
اأن  وجدوا  ملا  كيانها،  وحفظ  الأمة،  مل�سلحة  اهلل  ر�سول  عهد  على  كان  ما  خمالفني  الغنيمة” 
التق�سيم لو �سار على ما كان عليه لأ�ساب الأمة من جراء ذلك ما اأ�سابها، بل ل نقلب ما يظن 

نفعه �سررًا عليهم)112(. 

وغري ذلك كثري ف فتاوى ال�سحابة التي كان عمادهم فيها: امل�سلحة اأو احلكمة اأو ما 
يرتتب على الفعل من نفع اأو �سرر، ومل ي�سريوا وراء الأو�ساف الظاهرة، وكان من نتيجة تعليلهم 

هذا اأن غريوا بع�ص الأحكام تبعًا لتغري املعنى الذي لأجله �سرع احلكم.

وعلى منهج ال�سحابة �سار التابعون وتابعوهم ف التعليل، ثم انتقل التعليل من بعدهم اإلى 
الفقهاء، فتو�سع به من تو�سع، كاأبي حنيفة فتو�سعت تبعًا لذلك دائرة القيا�ص، وتو�سع به مالك 
)110(   رواه البخاري ف �سحيحه، كتاب النكاح، باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:َمْن ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج، وم�سلم 

ف كتاب النكاح، باب ا�ستحباب النكاح ملن تاقت نف�سه اإليه... الخ.   
)111(   رواه البخاري ف �سحيحه، كتاب النكاح، باب ل تنكح املراأة على عمتها، وم�سلم ف كتاب النكاح، باب حترمي اجلمع بني 

املراأة وعمتها اأو خالتها.    
)112(     تعليل الأحكام، د/ حممد م�سطفى �سلبي، 48، 49. 
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فتو�سعت تبعًا لذلك امل�سالح املر�سلة، وبتو�سع الفقه وظهور م�ساكل متعددة اأ�سبح تعليل الأحكام 
�سبه جممع عليه، وقّل املعار�سون له، ومل يبق ممن ينكره اليوم اإل بع�ص الأفراد امللتزمني بالفقه 

الظاهري)113(.

)113(    �سوابط امل�سلحة، د/ البوطي 74.  
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املطلب الثالث: املوازنة على اأ�سا�س مراعاة املاآل

من الأ�س�ص التي تقوم عليها املوازنة بني امل�سالح اأو بني املفا�سد ماآلت الأفعال، ومعنى ذلك: اأن 
ياأخذ الفعل حكمًا يتفق مع ما يوؤول اإليه، �سواء اأكان الفاعل يق�سد ذلك الذي اآل اإليه الفعل اأم ل يق�سده، 
فاإذا كان الفعل يوؤدي اإلى مطلوب فهو مطلوب، واإن كان يوؤدي اإل اإلى �سر فهو منهي عنه، وهذا الأ�سا�ص 
من اخلطورة مبكان، فهو مق�سود ال�سارع كما عرّب عنه ال�ساطبي بقوله:« النظر ف ماآلت الأفعال معترب 
مق�سود �سرعًا، كانت الأفعال موافقة اأو خمالفة، وذلك اأن املجتهد ل يحكم على فعل من الأفعال ال�سادرة 
من املكلفني بالإقدام اأو الإحجام اإل بعد نظره اإلى ما يوؤول اإليه ذلك الفعل، فقد يكون م�سروعًا مل�سلحة 
فيه ت�ستجلب، اأو مف�سدة تدراأ، ولكن له ماآل على خالف ما ق�سد فيه، وقد يكون غري م�سروع ملف�سدة تن�ساأ 
عنه اأو م�سلحة تندفع به، ولكن له ماآل على خالف ذلك، فاإذا اأطلق القول ف الأول بامل�سروعية فرمبا اأدى 
ا�ستجالب امل�سلحة فيه اإلى مف�سدة ت�ساوي امل�سلحة اأو تزيد عليها، فيكون هذا مانعًا من اإطالق القول 
بامل�سروعية، وكذلك اإذا اأطلق القول ف الثاين بعدم امل�سروعية، ورمبا اأدى ا�ستدفاع املف�سدة اإلى مف�سدة 
ت�ساوي اأو تزيد، فال ي�سح اإطالق القول بعدم امل�سروعية، وهو جمال للمجتهد �سعب املورد، اإل اأنه عذب 

املذاق، حممود الغب، جار على مقا�سد ال�سريعة«)114(.

ومثال ذلك: جاءت الن�سو�ص ال�سرعية بوجوب طلب احلالل وحتري طرقه، والتحرز من ال�سبهات، 
اأن النكاح يلزمه ال�سعي لإطعام الأولد والزوجة مع �سيق طرق احلالل، وتعدد طرق  فاإذا تبني للمكلف 
احلرام وال�سبهات، واأنه قد يلجاأ اإلى الدخول ف التك�سب لهم مبا ل يجوز، فاإن اإطالق الن�سو�ص وعموم 
الأدلة يقت�سي املنع من التزوج ملا يلزم من املفا�سد املتوقعة، ولكن املنع من الزواج يوؤول اإلى فوات م�سالح 
اأهم اأو حدوث �سرر اأكرب، ذلك اأن اأ�سل النكاح يح�سل م�سالح خريية هي حفظ الن�سل، ف�ساًل عن اأن 
التحرز من مف�سدة الك�سب احلرام قد يوؤدي اإلى الوقوع ف مف�سدة اأ�سد هي الزنا، فاغتفر اهلل الأول خ�سية 

الوقوع ف هذا املاآل)115(.

وقد اأرجع العلماء اإلى اأ�سل اعتبار املاآل القواعد التالية:

)114( املوافقات140/4.      

)115( املوافقات154/4.     

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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قاعدة الذرائع، ومعناها: التو�سل مبا هو م�سلحة اإلى مف�سدة )116(.   – 1

        اأو هي ما كان ظاهره الإباحة ويتو�سل اأو ميكن اأن يتو�سل به اإلى حمظور)117(.

2 – قاعدة احليل، ومعناها: تقدمي عمل ظاهر اجلواز لإبطال حكم �سرعي وحتويله ف الظاهر اإلى حكم 
اآخر)118(.

3 – قاعدة مراعاة اخلالف، ومعناها: اجلمع بني املتنافيني)119(. 

ومثاله كما يقول ال�ساطبي:« النكاح املختلف فيه قد يراعى فيه اخلالف، فال يقع فيه الفرقة اإذا عرث عليه 
بعد الدخول مراعاة ملا يقرتن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب الت�سحيح، وهذا كله نظر اإلى ما 

يوؤول اإليه ترتب احلكم بالنق�ص والإبطال من اقت�سائه اإلى مف�سدة توازي مف�سدة النهي اأو تزيد« )120(.

لوجه هو  اإلى خالفه  به ف نظائرها  م�ساألة عن مثل ما حكم  العدول ف  ومعناها:  ال�ستح�سان،  قاعدة    –  4
اأقوى)121(.

ومعنى اأن ذلك : اإعطاء امل�ساألة حكمًا يخالف حكم نظائرها لدليل يدل على ذلك مع كونه اأرجح 
من الدليل الذي دل على العموم .

بع�ص  حت�سيلها  طريق  اعرت�ص  واإن  احلاجية  اأو  ال�سرورية  امل�سالح  على  الإقدام  جواز  قاعدة    –  5
املناكر)122(  

اإلى هنا انتهى ما وفق اهلل جلمعه ف هذا املو�سوع، واهلل اأ�ساأل اأن ينفع به، اإنه على كل �سيء قدير، 
وبالإجابة جدير، و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

)116(   امل�سدر ال�سابق 199/4.    

)117(   قاعدة �سد الذرائع ، د/ حممود عثمان �ص62.

)118(  املوافقات 201/4.    

)119(  امل�سدر ال�سابق109/4.    

)120(  امل�سدر ال�سابق148/4.    

)121(   ك�سف الأ�سرار3/4.    

)122(   املناكر : جمع منكر وهو كل ما حتكم العقول ال�سحيحة بقبحه اأو يقبحه ال�سرع اأو يحرمه اأو يكرهه.
       املعجم الو�سيط، والرائد مادة »نكر«.    
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اخلامتة

احلمد اهلل على جميع نعمائه، وال�سالة وال�سالم على خامت اأنبيائه، وعلى اآله و�سحبه واأوليائه ... 
وبعد:

فهذه اأهم النتائج والتو�صيات التي وفق اهلل تعالى اإلى التو�صل اإليها، اأجملها يف النقاط التالية:

 اأن اهلل تعالى �سرع الأحكام حلكمة وق�سد،وهو جلب امل�سالح للنا�ص ودفع املفا�سد عنهم، وامل�سالح قد 

تكون دنيوية، وقد تكون اأخروية.

: اإن املوازنة يف الأحكام مقيدة ب�صروط و�صوابط، ولي�صت قوًل بالهوى والت�صهي.

 املوازنة ف الأحكام تتطلب معرفة �ساملة بحال ال�سخ�ص، والواقع الذي يعي�ص فيه.

 �سرورة الرجوع ف معرفة احلكم ال�سرعي اإلى العلماء  الأثبات، امل�سهود لهم ب�سعة العلم، ودقة الفهم، 
ومعرفة الواقع، واإدراك مقا�سد ال�سارع.

: فقه املوازنات يثبت القدرة على املواءمة بني ال�سريعة وبني م�ستجدات احلياة الع�سرية.

: تعترب امل�سالح واحِلكم والأو�ساف امل�سبوطة علة �سحيحة ي�سح بناء الأحكام عليها.

: القول بفقه املوازنات �سرورة �سرعية وعقلية؛ ملعرفة اأحكام كثري من امل�سائل والنوازل التي جدت.

: التي�سري والعتدال من اأبرز معامل ال�سريعة الإ�سالمية، فبه يقبل النا�ص ال�سريعة وين�سطون لتعاليمها.

هذا  ف  املجتمع  اإليها  يحتاج  الفقه  من  اأنواع  بدرا�سة  الهتمام  املخت�سة  التعليمية  املوؤ�س�سات  على  اأوًل: 
الزمان، منها: فقه الواقع، وفقه املقا�سد، وفقه الأولويات، وفقه الأقليات، ونحو ذلك.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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ثانيًا: �سرورة حترير امل�سطلحات واملعاين ب�سكل دقيق، حتى ل يقع النا�ص ف كثري من اخللط والنزاع.

ثالثًا: �سرورة وجود عمل اإعالمي اإ�سالمي نا�سح يقوم على ن�سر الوعي ال�سحيح لهذا الدين بني امل�سلمني.

وباهلل التوفيق،و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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فهر�س اأهم امل�سادر واملراجع
 

-    القراآن الكرمي

- الإحكام ف اأ�سول الأحكام، ل�سيف الدين علي بن حممد الآمدي، املتوفى �سنة 631هـ ن�سر دار الكتب 
العلمية، بريوت، لبنان.

- اإعالم املوقعني عن رب العاملني،لأبي عبد اهلل حممد بن اأبي بكر، املعروف بابن قيم اجلوزية، املتوفى 
�سنة 751هـ، ن�سر دار الكتب العلمية، بريوت.

- اأولويات احلركة الإ�سالمية، د/يو�سف القر�ساوي، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1997م.

- ب�سائر دعوية، د/حممد اأبو الفتح البيانوين، دار ال�سالم، القاهرة، الطبعة الأولى،1422هـ - 2000م.

- بهجة النفو�ص وحتليها مبعرفة ما لها وما عليها، لبن اأبي جمرة، ت�سوير دار الكتب العلمية، بريوت.

جدة،  ال�سعودية،  اخل�سراء،  الأندل�ص  دار  زايد،  د/اأحمد  ال�ساطبي،  الإمام  عند  الدعوة  فقه  تاأ�سيل   -
الطبعة الأولى 1424هـ - 2004م.

- تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص للزبيدي، ن�سر دار الفكر، بريوت.

- تعليل الأحكام، د/ حممد م�سطفى �سلبي، دار النه�سة العربية، بريوت، 1401هـ - 1981م.

- اخل�سائ�ص، لأبي الفتح عثمان بن جني، الهيئة العامة لق�سور الثقافة، م�سر.

- درر الأحكام �سرح جملة الأحكام: تعريب املحامي فهمي احل�سيني، دار الكتب العلمية، بريوت.

- �سنن الرتمذي، اجلامع ال�سحيح،لأبي عي�سى الرتمذي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

- ال�سرية النبوية، لأبي حممد عبد امللك بن ه�سام، بريوت، دار املعرفة، 1978م.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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اإدري�ص  اأحمد بن  العبا�ص  اأبي  الدين  ل�سهاب  الأ�سول،  الف�سول ف اخت�سار املح�سول ف  تنقيح  - �سرح 
القراف، دار الفكر، بريوت، 1393هـ - 1973م.

- �سرح الع�سد على خمت�سر املنتهى، لع�سد امللة والدين الإيجي، دار الكتب العلمية، بريوت.

- �سحيح البخاري، لأبي عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل البخاري، دار الفكر، بريوت، لبنان.

- �سحيح م�سلم، لأبي احل�سني م�سلم بن احلجاج الق�سريي، دار الفكر، بريوت، لبنان.

- ال�سحاح، للجوهري، مكتبة اأزهر البقاع، 1979م.

- �سوابط امل�سلحة ف ال�سريعة الإ�سالمية، د/حممد �سعيد رم�سان البويطي، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 
1992م.

- فقه مقا�سد ال�سريعة ف تنزيل الأحكام، فوزي بالثابت، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1432هـ- 2011م.

العلمية، 1433هـ -  الكتب  دار  ال�سويد، بريوت،  اإبراهيم  ناجي  والتطبيق،  النظرية  املوازنات بني  فقه   -
2012م.

- ف فقه الأولويات درا�سة جديدة ف �سوء القراآن وال�سنة، د/ يو�سف القر�ساوي، موؤ�س�سة الر�سالة.

- قاعدة �سد الذرائع واأثرها ف الفقه الإ�سالمي، د/ حممود عثمان، م�سر، دار احلديث.

- القامو�ص املحيط، ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي، بريوت، دار الكتب العلمية.

- قواعد الأحكام ف م�سالح الأنام، لأبي حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم، بريوت، موؤ�س�سة 
الر�سالة، 1410هـ - 1990م.

- ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول فخر الإ�سالم البزدوي، لعالء الدين عبد العزيز بن اأحمد البخاري، القاهرة، 
دار الكتاب الإ�سالمي.
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- ل�سان العرب، جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور، دار املعارف.

- اللمع ف اأ�سول الفقه، لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن علي بن يو�سف ال�سريازي، القاهرة، احللبي.

- جمموع الفتاوى لبن تيمية، الريا�ص، عامل الكتب، 1991م.

- خمتار ال�سحاح، ملحمد بن اأبي بكر بن عبد القادر الرازي، دار املعارف.

- امل�ست�سفى من علم الأ�سول،حلجة الإ�سالم الغزايل، وبذيله فواحت الرحموت ب�سرح م�سلم الثبوت ملحب 
اهلل بن عبد ال�سكور، دار الكتب العلمية.

- امل�سباح املنري ف غريب ال�سرح الكبري، لأحمد بن حممد علي املقري، بريوت، املكتبة العلمية.

العلمية، 1413هـ -  الكتب  دار  القيم، بريوت،  والإرادة، لبن  العلم  ولية  ومن�سور  ال�سعادة  دار  - مفتاح 
1993م.

- املنثور ف القواعد، للزرك�سي، الكويت، موؤ�س�سة الفليج، 1412هـ - 1982م.

- منهج فقه املوازنات ف ال�سريعة الإ�سالمية، د/ عبد املجيد حممد اإ�سماعيل ال�سو�سوة.

- املوافقات ف اأ�سول ال�سريعة، لل�ساطبي، بريوت، دار الكتب العلمية.

- نحو التجديد والجتهاد مراجعات ف املنظومة املعرفية الإ�سالمية، د/طه جابر العلواين، م�سر –دار 
تنوير للن�سر والتوزيع 1429هـ - 2008م.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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أسباب اختالف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب 
ررين على الوقائع 

َّ
 الض

ِّ
أخف

د. �أمين �صالح

�أ�صتاذ م�صارك يف �لفقه و�أ�صوله

كلية �ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية

جامعة قطر
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�ص ُملخَّ

ررين على �لوقائع  �أ�صباب �ختالف �لفقهاء يف تنزيل قاعدة �رتكاب �أخفِّ �ل�صَّ

على  ال�ضررين  اأخف  ارتكاب  قاعدة  تنزيل  يف  الفقهاء  اختالف  اأ�ضباب  بيان  اإلى  الدرا�ضة  هذه  هدفت 
قام  االختالف  لهذا  اأ�ضباب  خم�ضة  ا�ضتقراء  اإلى  الباحث  خل�ص  وقد  امل�ضائل،  على  وتطبيقها  الوقائع، 
ب�ضرحها والتمثيل لها مب�ضائل فقهية قدمية ومعا�ضرة، وهذه االأ�ضباب هي: 1( اخلالف يف اعتبار القاعدة 
عند وجود ن�صٍّ خا�ص مينع من ارتكاب ما قد يبدو كونه اأخفَّ ال�ضررين.2( اخلالف يف تقدير اأيِّ ال�ضررين 
هما. 4( اخلالف يف  اأعظم. 3( اخلالف يف تقدير درجة احتمالية وقوع اأعظم ال�ضررين اإذا ارُتكب اأخفُّ
انح�ضار اختيار املكّلف يف ارتكاب اأحد ال�ضررين واأنه ال خيار ثالثا. 5( اخلالف يف مدى اعتبار م�ضروعية 

ررين. ال�ضبب الذي اأوقع املكلَّف يف حالة اال�ضطرار اإلى ارتكاب اأخف ال�ضَّ

ررين على الوقائع أسباب اختالف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخفِّ الضَّ
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مة مقدِّ

احلمد هلل رب العاملني، وال�ضالة وال�ضالم على �ضيدنا حممد واآله و�ضحبه اأجمعني، وبعد:
عة واالختيار، وحال ال�ضيق واال�ضطرار.  فاإنَّ للمكلف اإزاَء الن�ضو�ص ال�ضرعية حالني: حال ال�ضَّ

ففي احلال االأولى عليه اأن يتَّبع ما دلَّت عليه ن�ضو�ص ال�ضرع من اأمر ونهي؛ الأن اهلل تعالى كفاه - بالن�ص 
على املطلوب فعال وتركا - َموؤونة املوازنة بني م�ضالح االأفعال واالأقوال ومفا�ضدهما. فما اأمر به الن�ص: اإما 
م�ضلحة حم�ضة واإما م�ضلحة غالبة، وما نهى عنه كذلك: اإما مف�ضدة حم�ضة واإما مف�ضدة غالبة. كما قال 
ا�ِص َواإِْثُمُهَما اأَْكَبُ ِمْن َنْفِعِهَما{)البقرة: 219(.  تعالى يف �ضاأن اخلمر واملي�ضر: }ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ
ِح ال�ضارع بذلك كما َفَعل  وكذلك كل ماأموٍر بفعله اأو تركه، هو جللب م�ضلحة اأو دفع مف�ضدة، واإن مل ي�ضرِّ

يف اخلمر واملي�ضر، وحتى لو مل َيبُد لنا وجه امل�ضلحة اأو املف�ضدة اأحيانا.
اأو اأمٌر  اأو نهيان،  يق واالنح�ضار واال�ضطرار - يتزاحم على العبد اأمران  ويف احلال االأخرى - حال ال�ضِّ
بع اأمرا منهما ترك االأمر االآخر، واإن اجتنب نهيا وقع يف النهي االآخر، واإن  ونهٌي، يف ظرٍف واحد، فاإن اتَّ

كان املتعار�ضان اأمرا ونهيا، فامتثاُله االأمَر موقٌع له يف النهي، واجتناُبه النهَي موؤدٍّ به اإلى ترك االأمر. 
ويف مثل هذه احلال قد ير�ضد ال�ضارع، �ضراحًة اأو داللًة، اإلى وجه املوازنة بني االأوامر والنواهي وامل�ضالح 

واملفا�ضد ببيان اأيِّ االأوامر اأولى بالتقدمي عند التزاحم، واأيِّ املناهي اأولى باالجتناب: 
االإ�ضالح بني  اإليه يف  اإذا احتيج  الكذب  فعُل  املوازنة فيه �ضراحًة:  اإلى وجه  ال�ضارع  اأر�ضد  ما  اأمثلة  فِمن 
وامل�ضلحة هو  واالأمر  الكذب،  هو  واملف�ضدة  النهي  ومف�ضدة وم�ضلحة.  واأمر،  نهٌي  تعار�ص  فههنا  النا�ص. 
االإ�ضالح بني النا�ص، فاأر�ضد ال�ضارع �ضراحًة اإلى تقدمي االأمر على النهي، وامل�ضلحة على املف�ضدة، فقال، 

اب الذي ُي�ضلح بني النا�ص، ويقول خريا وينمي خريا«)1(. �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »لي�ص الكذَّ
وكذا يف �سلح احلديبة اأر�سد ال�سارع اإلى َقبول عقد الهدنة، رغم ما فيه من �سروط ُينهى امل�سلم عن َقبولها 
اأكب.  ومفا�ضَد  اأعظم  مناهي  ارتكاَب  امل�ضلمني  جتنيب  من  العقد  هذا  اإم�ضاء  يف  ملا  وذلك  عة،  ال�ضَّ حاَل 
ْيم على امل�ضلمني  قال العز بن عبد ال�ضالم، رحمه اهلل: »فاإن قيل: مِلَ التزم يف �ضلح احلديبية اإدخال ال�ضَّ
واإعطاء الَدِنيَّة يف الدين؟ قلنا: التزم ذلك دفعًا ملفا�ضد عظيمة، وهي قتل املوؤمنني واملوؤمنات الذين كانوا 
لح على  ٌة عظيمة على املوؤمنني، فاقت�ضت امل�ضلحة اإيقاَع ال�ضُّ مبكة ال يعرفهم اأهل احلديبية، ويف قتلهم َمعرَّ
اأن ُيَردَّ اإلى الكفار من جاء منهم اإلى املوؤمنني، وذلك اأهون من قتل املوؤمنني اخلاملني، مع اأن اهلل، عز وجل، 

)1( اأخرجه م�ضلم يف �ضحيحه، كتاب الب وال�ضلة واالآداب، باب حترمي الكذب وما ُيباح منه، رقم: )2605(، 
.)2011/4(
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ُ يِف  علم اأنَّ يف تاأخري القتال م�ضلحًة عظيمة، وهي اإ�ضالم جماعة من الكافرين، وكذلك قال: }ِلُيْدِخَل اهللَّ
ْبَنا الَِّذيَن  ُلوا َلَعذَّ َرْحَمِتِه َمْن َي�َضاُء{)الفتح: 25(، اأي يف ِملَّته التي هي اأف�ضل رحمته، وكذلك قال: }َلْو َتَزيَّ
ق بني املوؤمنني والكافرين، ومتيَّز بع�ضهم من بع�ص،  اأي لو تفرَّ اأَِليًما{)الفتح: 25(،  َعَذاًبا  ِمْنُهْم  َكَفُروا 

بنا الذين كفروا بالقتل وال�ضبي منهم عذابا األيما«)2(.  لعذَّ
ومن اأمثلة ما اأر�ضد ال�ضارع اإلى وجه املوازنة فيه، داللًة ال �ضراحة، جواُز الغيبة اإذا كانت مل�ضلحة، كامل�ضورة 
ا�ضت�ضارته يف  قي�ص عندما  بنِت  لفاطمَة  و�ضلم،  النبي، �ضلى اهلل عليه  قول  اأخذا من  والن�ضيحة، وذلك 
علوٌك ال مال له،  ا معاويُة ف�ضُ ا اأبو جهٍم، فال ي�ضع ع�ضاه عن عاتقه، واأمَّ ِخطبة معاويَة واأبي جهم لها: »اأمَّ
وامل�ضاورة،  الن�ضيحة  الغيبة يف حال  ال�ضارع �ضراحًة جواز  بَن زيد«)3(. فهاهنا مل يذكِر  اأ�ضامة  انكحي 

ه مما ُي�ضتنبط من فعله. ولكنَّ
ًا لل�ضارع يدل، �ضراحًة اأو داللًة، على  ات من الوقائع، ال جند ن�ضَّ ويف اأحياٍن كثرية، ال �ضيَّما يف امل�ضَتِجدَّ
وجه املوازنة بني االأوامر والنواهي وامل�ضالح واملفا�ضد عند تعار�ضها وازدحامها؛ فكان هذا بابًا وا�ضعًا من 
اأبواب االجتهاد، وجماال ف�ضيحا الختالف االآراء واالأنظار، قال ابن تيمية، رحمه اهلل: »باب التعار�ص )بني 
النبوة وخالفة  اآثار  التي نق�ضت فيها  االأزمنة واالأمكنة  �ضيَّما يف  ا، ال  وا�ضع جدِّ باٌب  امل�ضالح واملفا�ضد( 
اأ�ضباب  النَّق�ص ازدادت هذه امل�ضائل. ووجوُد ذلك من  وُكلَّما ازداد  النبوة، فاإنَّ هذه امل�ضائل تكرث فيها، 
اإلى  يئات وقع اال�ضتباه والتالزم، فاأقواٌم قد ينظرون  اإذا اختلطت احل�ضنات بال�ضَّ ه  ة، فاإنَّ الِفتنة بني االأُمَّ
حون  يئات فريجِّ ن �ضيئاٍت عظيمة، واأقوام قد ينظرون اإلى ال�ضَّ حون هذا اجلانب، واإْن ت�ضمَّ احل�ضنات فريجِّ
طون الذين ينظرون االأمرين قد ال يتبنيَّ لهم، اأو الأكرثهم،  اجلانب االآخر، واإْن َتَرك ح�ضناٍت عظيمة، واملتو�ضِّ
ال�ضيئات؛  العمل باحل�ضنات وترك  ُيعينهم )على(  اأو يتبنيَّ لهم فال يجدون من  مقداُر املنفعة وامل�ضرة، 
ُبهات، ويحبُّ  لكون االأهواء قارنِت االآراء، ولهذا جاء يف احلديث: »اإنَّ اهلل يحبُّ الب�ضر النافذ عند ورود ال�ضُّ

َهوات«)(4«)5(. العقل الكامل عند حلول ال�ضَّ
اأدلَّة  من  ا�ضتقروؤوها  قاعدٌة  الباب  هذا  يف  اجتهاداتهم  توجيه  يف  الفقهاء  عليه  اعتمد  ما  اأعظم  ومن 
اأعلى  وفعِل  هما،  اأ�ضدِّ بدفع  ررين  ال�ضَّ اأخفِّ  ارتكاب  قاعدة  وهي  االأحكام،  تقرير  يف  و�َضَنِنها  ال�ضريعة 

)2( قواعد االأحكام للعز بن عبد ال�ضالم: )1/ 95(.
)3(اأخرجه م�ضلم يف �ضحيحه، كتاب الطالق، باب املطلقة ثالثا ال نفقة لها، رقم )1480(، )2/ 1114(.

)4( اأخرجه الق�ضاعي )م�ضند ال�ضهاب 152/2(، واأبو نعيم )حلية االأولياء 199/6(. قال احلافظ العراقي )املغني 
عن حمل االأ�ضفار: �ص1774(: »اأخرجه اأبو نعيم يف احللية من حديث عمران بن ح�ضني، وفيه حف�ص بن عمر العدين 

فه اجلمهور«. وعليه فاحلديث �ضعيف. �ضعَّ
)5( جمموع الفتاوى البن تيمية: )20/ 58(.

ررين على الوقائع أسباب اختالف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخفِّ الضَّ
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ررين« اأو قولهم: »ُيختار  امل�ضلحتني بتفويت اأدناهما. والتي ميكن اخِت�ضاُرها بقولهم: »ُيرتكب اأخفُّ ال�ضَّ
رين«.  اأهون ال�ضَّ

و�ضيختلفون - يف  ويختلفون -  الفقهاء،  اختلف  القاعدة لرنى كيف  الدرا�ضة �ضوف نطرق هذه  ويف هذه 
ق لنا غر�ضني: تنزيلها على الوقائع، وتطبيقها على امل�ضائل. وهو ما من �ضاأنه اأن يحقِّ

اأحدهما: التدرُّب على م�ضالك النَّظر وطرق الفقه واأ�ضاليب االجتهاد، فاإنَّه كما قال قتادة: »من مل يعرِف 
االختالف مل ي�ضمَّ اأنُفه الفقه«)6(.

ع يف االإعذار يف ق�ضايا  هة، والتو�ضُّ واالآخر: “رفع املالم عن االأئمة االأعالم”، ون�ضر ثقافة الت�ضامح بني املتفقِّ
ريحة للن�ص اإذا كان ذلك دفعا ملا هو اأحرم،  ن ارتكاب املخالفة ال�ضَّ االجتهاد، ال �ضيَّما ما كان منها يت�ضمَّ
اأو جلبا ملا هو اأوجب، وهو باٌب َيِقلُّ فيه االإعذار يف اجُلملة بني اأهل العلم، ويحتدُّ فيه اخلالف والنقا�ص؛ 

ة«)7(. لذلك كان، كما قال ابن تيمية، رحمه اهلل، فيما نقلناه عنه اآنفا: »من اأ�ضباب الِفتنة بني االأُمَّ
وقد جعلُت هذه الدرا�ضة يف مبحثني وخامتة:

فت فيه، على نحو وجيز، بقاعدة ارتكاب اأخفِّ ال�ضررين واأدلتها وذكرت  ، عرَّ املبحث االأول: وهو متهيديٌّ
ما يندرج حتتها من قواعد.

واملبحث الثاين: بيَّنت فيه اأ�ضباب اختالف الفقهاء يف تنزيل القاعدة على الوقائع ممثِّال لذلك باأمثلة من 
َع يف عر�ص امل�ضائل، وبياَن  يًا بيان تاأثري ال�ضبب يف ن�ضوء اخلالف ال التو�ضُّ فقه القدماء واملعا�ضرين، متوخِّ

ما قد يكون من راأي قد ُيرى راجحًا فيها، فهذا لي�ص من غر�ص هذه الدرا�ضة.

)6( جامع بيان العلم وف�ضله البن عبد الب: )2/ 815(.
)7( جمموع الفتاوى البن تيمية: )20/ 58(.
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ثالثة  يف  وهو  و�أدلتها  �ل�صررين  �أخفِّ  �رتكاب  بقاعدة  تعريف  �لأول  �ملبحث 

مطالب:

املطلب االأول: التعريف بقاعدة ارتكاب اأخف ال�ضررين.
املطلب الثاين: القواعد التي تندرج حتت قاعدة اأخف ال�ضررين.

املطلب الثالث: اأدلة قاعدة ارتكاب اأخف ال�ضررين.

ررين: �ملطلب �لأول: �لتعريف بقاعدة �رتكاب �أخفِّ �ل�صَّ

وردت هذه القاعدة يف كالم الفقهاء باألفاظ خمتلفة)8(، منها: 
- ال�ضرر االأ�ضد ُيزال بال�ضرر االأخف.

- ُيختار اأهون ال�ضرين، اأو اأخفُّ ال�ضررين.
- اإذا تعار�ص مف�ضدتان روعي اأعظمهما �ضررًا بارتكاب اأخفهما.

- اإذا اجتمع �ضرران اأ�ضقط االأ�ضغر االأكب.
هما. - اإذا تقلَّب املكلَّف بني حمذورين ارتكب اأخفَّ

ل ال�ضرر االأدنى لدفع ال�ضرر االأعلى. - ُيَتحمَّ
- متى اأمكن الدفع باأ�ضهل الوجوه مل ُيعدل اإلى اأ�ضعبها.

هما. - ارتكاب خري ال�ضرين اأولى من ارتكاب �ضرِّ
ونحو هذه العبارات.

ومعنى القاعدة وا�ضٌح من خالل األفاظها، وحا�ضله اأنه اإذا �ضار املكلَّف يف حال ال بدَّ له فيها من فعل اأحد 
حمذورين، فعليه اأن يفعل اأقلَّهما �ضررا. مثال ذلك واجد امليتة يف املخَم�ضة: اإما اأن ياأكل من امليتة فيحيا، 
اأعظم من  اأكُلها، الأنَّ مف�ضدة فوات النف�ص واالأع�ضاء  اأن يرتك االأكل منها فيموت. والواجُب »عليه  واإما 

مف�ضدة اأكل النجا�ضات«)9(.
ل ال�ضرر االأدنى، كما تقت�ضيه ال�ضيغ اللفظية  رر االأخف، اأو اختيار اأهون ال�ضرين، اأو حتمُّ وارتكاب ال�ضَّ
�ضبيل  على  يكون  وقد  املخَم�ضة،  اال�ضطرار يف  كما يف  الوجوب،  �ضبيل  على  يكون  قد  للقاعدة،  املختلفة 

)8( ُينظر: الوجيز يف اإي�ضاح قواعد الفقة الكلية الآل بورنو: �ص260. 
)9( قواعد االأحكام للعز بن عبد ال�ضالم: )1/ 94(.

ررين على الوقائع أسباب اختالف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخفِّ الضَّ
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اجلواز، كما يف حالة االإكراه على النطق بكلمة الكفر. وقد يكون هذا التنوُّع يف احلكم يف فعل واحد يف 
فيه  ملا  »مف�ضدٌة  فاإنَّه  نا«؛  بالزِّ »الرمي  كـ  ال�ضررين،  اأخفُّ  الأنَّه  ارتكابه  يجوز  اأو  فيجب  خمتلفة،  ظروف 
وله  امل�ضالح.  من  نه  يت�ضمَّ ملا  بع�ضها؛  يف  ويجُب  ال�ضور،  بع�ص  يف  ُيباح  ه  لكنَّ العار،  ل  بتحمُّ االإيالم  من 
ق زناها؛ �ضفاًء ل�ضدره؛ ملا اأدخلته عليه من �ضرر اإف�ضاد فرا�ضه  اأمثلة: اأحدها: قذف الرجل زوجته اإذا حتقَّ
واإرغام غريته. الثاين: وجوب قذفها اإذا اأتت بولد يلحقه يف ظاهر احلكم، وهو يعلم اأنَّه لي�ص منه، فيلزمه 
َوَوِرَثه، وَلِزمته نفقُته، ولتولَّى  اأن يقذفها لنفيه؛ الأنه لو َترك نفَيه خلالط بناِته واأخواِته وجميَع حمارمه، 

اأنكحة بناته، اإلى غري ذلك«)10(.
وتاأ�ضي�ضا على هذا، فو�ضف ال�ضرِّ وال�ضرر يف القاعدة بكونه �ضرًا و�ضررا هو من حيث االأ�ضل واالإطالق يف 
الظروف العادية، اأما يف االأحوال اال�ضتثنائية فهذا ال�ضر يتحول اإلى خري، وهذا ال�ضرر يتحول اإلى نفع، لكن 
ال من حيث ذاُته، واإمنا من حيث ما اندفع به من �ضرٍّ اأعظم، و�ضرر اأكب. ومن هنا جاز لنا و�ضفه بالوجوب 
وباجلواز، فاأكل امليتة يف الظروف العادية �ضرٌّ ُيعاقب فاعله وُيثاب تاركه، لكن يف ظرف اال�ضطرار ينقلب 

هذا ال�ضر اإلى واجب ُيثاب فاعله وُيعاقب تاركه. قال ابن تيمية، رحمه اهلل:
م اأوكدهمامل يكن االآخر يف هذه احلال واجبًا، ومل يكن تاركه  »اإذا ازَدحم واجبان ال ميكن جمُعهما َفُقدِّ
مان ال ميكن ترُك اأعظمهما اإال بفعل  الأجل فعل االأوكد تارَك واجٍب يف احلقيقة. وكذلك اإذا اجتمع حمرَّ
ي هذا  ي ذلك ترَك واجب، و�ُضمِّ ما يف احلقيقة. واإن �ُضمِّ اأدناهما، مل يكن فعل االأدنى يف هذه احلال حمرَّ
للم�ضلحة  م  املحرَّ وفعُل  لعذر،  الواجب  ترُك  وُيقال يف مثل هذا  ي�ضر.  االإطالق، مل  باعتبار  فعَل حمرم، 

رورة؛ اأو لدفع ما هو اأحرم«)11(. الراجحة اأو لل�ضَّ
ني:  �ِضقَّ نت  ت�ضمَّ الذكر  اآنفة  َيغها  �ضِ فالقاعدة يف  كذلك،  وهو  مف�ضدة،  امل�ضلحة  تفويت  اأنَّ  اعتبنا  واإذا 
اأحدهما �ضريح، وهو الرتجيح بني املف�ضدتني باختيار اأدناهما ودفع اأعالهما، واالآخر �ضمني، وهو الرتجيح 
بني امل�ضلحتني باختيار اأعالهما وتفويت اأدناهما. ولعلَّ ذلك هو ما جعل اأكرث الكاتبني يف القواعد يجتزئون 
حة باملوازنة بني املفا�ضد املتعار�ضة، وبحثها، عن �ضياغة قاعدة اأخرى يف املوازنة  بذكر هذه القاعدة امل�ضرِّ

بني امل�ضالح املتعار�ضة، وبحثها.

)10( قواعد االأحكام للعز بن عبد ال�ضالم: )1/ 115(.
)11( جمموع الفتاوى البن تيمية: )20/ 57(.
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وكذا  والون�ضري�ضي)16(،  جنيم)15(،  وابن  وال�ضيوطي)14(،  رجب)13(،  وابن  ال�ضبكي)12(،  هوؤالء  ومن 
البحث، الأنَّ ما ينطبق على جانب  واأي�ضر يف  النَّظر،  اأجدى يف  العدلية)17(. وهو ما نراه  جملة االأحكام 
املوازنة بني امل�ضالح هو نف�ضه ينطبق على جانب املوازنة بني املفا�ضد، وحتى االأمثلة الفقهية التي مُيثَّل بها 

لكلِّ جانب يف كتب الفقه والقواعد هي االأمثلة نف�ضها يف كثري من االأحيان. 

)12( االأ�ضباه والنظائر لل�ضبكي: )1/ 45(.
)13( القواعد البن رجب: )1/ 246(.

)14( االأ�ضباه والنظائر لل�ضيوطي: )1/ 87(.
)15( االأ�ضباه والنظائر البن جنيم: )1/ 76(.

)16( اإي�ضاح امل�ضالك اإلى قواعد االإمام مالك للون�ضري�ضي: �ص370.
)17( جملة االحكام العدلية، �ص19.

ررين على الوقائع أسباب اختالف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخفِّ الضَّ
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�ملطلب �لثاين: �لقو�عد �لتي تندرج حتت قاعدة �أخفِّ �ل�صررين:

اأن َذَكر القاعدة: »وعلى هذا االأ�ضل الكبري ينبني م�ضائل كثرية«)18(. ُقلت: بل  قال ال�ضيخ ال�ضعدي بعد 
م عملية الرتجيح  قواعد كثرية، فهي اأ�ضبه باملبداأ منها بالقاعدة، وذلك الأنها ت�ضمل جميع القواعد التي تنظِّ

بني املفا�ضد اأو االأ�ضرار اأو امل�ضالح اإذا تزاحمت اأو تعار�ضت على املكلَّف يف حالٍة ما. ومن تلك القواعد:
عن  يلزم  مما  �ضررا  اأخف  يكون  احلالة  هذه  يف  املحظور  ارتكاب  الأنَّ  املحظورات،  تبيح  ال�ضرورات   -

ال�ضرورة. 
- امل�ضقة جتلب التي�ضري؛ الأن املكلَّف هنا بني خيارين: التزام االأمر اأو النهي مع ما يلزم معه من م�ضقة، 

وترك االمر اأو النهي، وكال اخليارين يت�ضمن مف�ضدة اأو ي�ضتلزمها.
- ما ُنهي عنه للذريعة اأُبيح للحاجة اأو للم�ضلحة الراجحة. وهي فرع عن قاعدة امل�ضقة جتلب التي�ضري.

ل ال�ضرر اخلا�ص لدفع ال�ضرر العام. الأّن اخلا�ص اأهون من العام. - ُيتحمَّ
- قاعدة الذرائع �ضدا وفتحا. الأن مقت�ضى �ضد الذرائع هو منع ما ظاهره اجلواز اإذا اأف�ضى اإلى املف�ضدة 
غالبا اأو كثريا. واأهون ال�ضررين يف هذه احلالة هو منع الفعل ظاهر اجلواز وتفويت م�ضلحة هذا الفعل 
ق من  الأجل املف�ضدة التي قد تلزم عنه. ومقت�ضى فتح الذرائع هو جتويز ما اأ�ضله احلرمة ب�ضبب ما يحقِّ
م�ضلحة راجحة. واأهون ال�ضررين يف هذه احلالة هو جتويز ما اأ�ضله احلرمة ملا يرتتب على ا�ضتبقاء حكم 

احلرمة من تفويٍت مل�ضلحة اأكب. 
- ال يجوز اإنكار املنكر اإذا كان اإنكاره يوؤدي اإلى منكٍر اأكَب منه. فوجود املنكر وال�ضكوت عن اإنكاره مف�ضدة، 

لكنهما احُتمال ب�ضبب ما قد يلزم عن االإنكار من مف�ضدة اأكب.
-  االأمور ال�ضرورية اأو غريها من احلاجية اأو التكميلية اإذا اكتنفتها من خارٍج اأموٌر ال ُتر�ضى �ضرًعا، فاإنَّ 
االإقدام على جلب امل�سالح �سحيٌح على �سرط التحفُّظ بح�سب اال�ستطاعة من غري حرج. وقد ذكر هذه 
ُيباح للحاجة وامل�ضلحة الراجحة،  للذريعة فاإنه  م  تلتقي مع قاعدة: ما ُحرِّ ال�ضاطبي)19(، وهي  القاعدة 

التي ذكرناها اآنفا.

ة لل�ضعدي: �ص: 103. )18( ر�ضالة لطيفة جامعة يف اأ�ضول الفقه املهمَّ
)19( املوافقات لل�ضاطبي: )5/ 199(.
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ررين: �ملطلب �لثالث: �ل�صتدلل لقاعدة �رتكاب �أَخفِّ �ل�صَّ

هذه القاعدة يف جانبها النظري لي�ضت مو�ضع خالف بني اأهل العلم. فقد ذكر االإجماَع عليها العزُّ بن عبد 
واملرداوي)23(  املالكية،  وابن عرفة)22( من  الهمام)21( من احلنفية،  وابن  ال�ضافعية،  ال�ضالم)20( من 
من احلنابلة، وال�ضوكاين)24( من امل�ضتقلِّني. ثم اإنَّ التَّ�ضليم بها من بدهيات العقل، حتى ُروي عن عمرو 
الذي يعرف خري  ال�ضر، ولكن هو  العاقل من يعرف اخلري من  »لي�ص  العا�ص، ر�ضي اهلل عنه، قوله:  بن 

رين«)25(. وقال ال�ضاعر: ال�ضَّ
َر�ضيُت ببع�ص الّذّل خوَف جميِعه  ...كذلك بع�ُص ال�ضّر اأهوُن من بع�ص

ولعلَّ هذا هو �ضبب ما يلحظه الباحث من اقت�ضاب يف اال�ضتدالل للقاعدة عند الفقهاء، فكاأنها من املعلوم 
هذه  اأدلة  ذكر  يف  االإطناب  هنا  مق�ضودي  من  ولي�ص  ا�ضتدالل.  اإلى  يحتاج  ال  بحيث  بال�ضرورة  عندهم 

القاعدة، ولكني اأودُّ اأن اأ�ضري اإلى اأنها ال تخرج عن ثالثة اأدلَّة ُكلِّية:
َما  اأَْح�َضَن  ِبُعوا  ا�ْضَتَطْعُتْم{)التغابن: 16(، و}اتَّ َما   َ اهللَّ ُقوا  تعالى: }َفاتَّ ية، كقوله  ن�ضِّ اأحدها: عمومات 

ُكْم{)الزمر: 55(. اأُْنِزَل اإَِلْيُكْم ِمْن َربِّ
واأعلى  ال�ضررين،  اأخف  ارتكاب  مبداأ  ال�ضارع  ا�ضتعمال  اإلى  ت�ضري  التي  ال�ضرع  اأدلَّة  ا�ضتقراء  والثاين: 
امل�ضلحتني يف ت�ضريع االأحكام، وهي كثرية جدا، ويدخل فيها اأدلة ال�ضرورة واحلرج و�ضّد الذرائع وفتحها.

والثالث: االإجماع، وقد اأ�ضرنا اإلى من ذكروه اآنفا.

)20( املنثور يف القواعد الفقهّية للزرك�ضي: )348/1(.
)21( فتح القدير للكمال ابن الهمام: )2/ 421(.

اق: )8/ 319(. )22( التاج واالإكليل ملخت�ضر خليل للموَّ
)23( التحبري �ضرح التحرير للمرداوي: )8/ 3851(.

)24( ال�ضيل اجلرار املتدفق على حدائق االأزهار لل�ضوكاين: �ص985.
)25( �ضري اأعالم النبالء للذهبي: )3/ 74(.
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�ملبحث �لثاين: �أ�صباب �ختالف �لفقهاء يف تطبيق قاعدة �رتكاب �أخفِّ �ل�صررين

الفروع.  يختلفون يف حتقيق مناطها يف  اأنهم  اإال  الفقهاء يف اجلملة  اإجماع بني  القاعدة حملَّ  كون  رغم 
قال العز بن عبد ال�ضالم، رحمه اهلل، بعد ِذْكره اأمثلًة كثرية للقاعدة نافت على ال�ضتني: »كلُّ �ضيء مُيثَّل 
به يف هذا الكتاب من اأمثلة امل�ضالح واملفا�ضد، فمنه ما هو جممٌع عليه، وهو االأكرث، ومنه ما هو خمتلف 

فيه«)26(.
وبالنظر يف الفروع املختلف فيها فاإنه اأمكنني ا�ضتقراُء خم�ضة اأ�ضباب لوجود اخلالف بينهم هي:

- اخلالف يف اعتبار القاعدة عند وجود ن�صٍّ خا�صٍّ مينع من ارتكاب ما قد يبدو كوُنه اأخفَّ ال�ضررين.
- اخلالف يف تقدير اأيِّ ال�ضررين اأعظم. 

هما.  - اخلالف يف تقدير درجة احتمالية وقوع اأعظم ال�ضررين اإذا ارُتكب اأخفُّ
- اخلالف يف انح�ضار اختيار املكّلف يف ارتكاب اأحد ال�ضررين واأنه ال خيار ثالثا.

اأخف  ارتكاب  اإلى  اال�ضطرار  حالة  يف  املكلف  اأوقع  الذي  ال�ضبب  م�ضروعية  اعتبار  مدى  يف  اخلالف   -
ال�ضررين. 

ول�ضرح هذه االأ�ضباب والتمثيل لها �ضوف اأعقد لكل �ضبب مطلبا.

)26( قواعد االأحكام للعز بن عبد ال�ضالم: )1/ 123(.
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�ملطلب �لأول: �خلالف يف �عتبار �لقاعدة عند وجود ن�صٍّ خا�صٍّ مينع من �رتكاب 

ما قد يبدو كوُنه �أخفَّ �ل�صررين.

هما هما: فعل حمرم اأو ترك واجب. ولذلك كان من املطلوب �ضرعا جتنب ارتكاب  اأخفُّ ال�ضررين واأ�ضدُّ
اقت�ضى  فقد  اأحدهما  فعل  ُيحتِّم  ا�ضتثنائي  اإذا حدث ظرٌف  ولكن  واالختيار.  عة  ال�ضَّ اأيٍّ منهما يف ظرف 
ًا واأقلُّ مف�ضدة. ومع هذا فقد ين�صُّ ال�ضارع على عدم  ال�ضرع والعقل كالهما اأن ُيفعل منهما ما هو اأخفُّ �ضرَّ
روف اال�ضتثنائية، مع اأن هذا الفعل قد يظهر بادَي الراأي اأقلَّ �ضرًا واأخفَّ  جواز فعٍل بعينه، حتى يف الظُّ
ّده، واأَنَّ اإباحته يف الظرف اال�ضتثنائي اأجرى مع قيا�ص ال�ضريعة وقواعدها من حظره. ويف  مف�ضدة من �ضِ
َه الن�ص اإلى فعله هو  هذه احلالة على املجتهد اأن يحكم مبقت�ضى الن�ص ال القيا�ص، واأن يعتقد باأنَّ ما وجَّ
فاق الفقهاء على  اأخفُّ ال�ضرين يف احلالة اال�ضتثنائية حمل البحث واإن بدا االأمر بخالف ذلك، وذلك التِّ
مرجعية الكتاب وال�ضنة يف الت�ضريع، واأنهما االأ�ضا�ص يف املوازنة بني املفا�ضد وامل�ضالح، فاإذا دالَّ على �ضيء 

مل ُيعدل عنه اإلى غريه. 
قال ابن تيمية، رحمه اهلل: »اإذا تعار�ضت امل�ضالح واملفا�ضد واحل�ضنات وال�ضيئات اأو تزاحمت، فاإنه يجب 
ترجيح الراجح منها فيما اإذا ازدحمت امل�ضالح واملفا�ضد، وتعار�ضت امل�ضالح واملفا�ضد. فاإنَّ االأمر والنهي 
نا لتح�ضيل م�ضلحة ودفع مف�ضدة فُينظر يف املعار�ص له؛ فاإن كان الذي َيُفوت من امل�ضالح  واإن كان مت�ضمِّ
مًا اإذا كانت مف�ضدته اأكرث من م�ضلحته؛ لكن  اأو يح�ضل من املفا�ضد اأكرث مل يكن ماأمورا به، بل يكون حمرَّ
باع الن�ضو�ص مل َيْعدل  اعتبار مقادير امل�ضالح واملفا�ضد هو مبيزان ال�ضريعة، فمتى َقَدَر االإن�ضان على اتِّ
عنها، واإال اجتهد براأيه ملعرفة االأ�ضباه والنظائر، وقلَّ اأن تعوَز الن�ضو�ُص من يكون خبريا بها وبداللتها على 

االأحكام«)27(.
امل�ضالح  بني  التعار�ص  بحاالت  ٌد  مقيَّ اإعمالها  اأنَّ  ال�ضررين  اأخف  قاعدة  يف  به  امل�ضلَّم  من  كان  وعليه 
ا من ا�ضتدل به )حديث  واملفا�ضد التي مل ين�صَّ ال�ضارع على الرتجيح فيها. قال ابن حجر، رحمه اهلل: »واأمَّ
هما، واالإغ�ضاء على بع�ص املنكرات  اخل�ضر ومو�ضى عليهما ال�ضالم( على جواز دفع اأغلظ ال�ضررين باأخفِّ
َمن، وقطع اأذنها  خمافَة اأن يتولَّد منه ما هو اأ�ضد، واإف�ضاد بع�ص املال الإ�ضالح معظمه: كخ�ضاء البهيمة لل�ضِّ
لتتميَّز، وِمْن هذا م�ضاحلُة ويلِّ اليتيم ال�ضلطاَن على بع�ص مال اليتيم خ�ضيَة ذهابه بجميعه، ف�ضحيح، 
لكن فيما ال ُيعار�ص من�ضو�َص ال�ضرع، فال ي�ضوغ االإقدام على قتل النف�ص ممن ُيتوقع منه اأن يقتل اأنف�ضا 

)27( االأمر باملعروف والنهي عن املنكر البن تيمية: �ص13.
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كثرية قبل اأن يتعاطى �ضيئا من ذلك، واإمنا َفَعَل اخل�ضر ذلك الطالع اهلل تعالى عليه«)28(.
ومما راأيته يخطئ فيه بع�ص اخلائ�ضني يف الردِّ على من ا�ضتدل بالقاعدة يف بع�ص امل�ضائل اخلالفية هو 
دعواهم باأنه ُي�سرتط يف اإعمال القاعدة كوُن اختيار اأخف ال�سررين ال يعار�ض ن�سا، ثم يبدوؤون بح�سد 
الن�ضو�ص الدالة على حترمي ما اعتبه اخل�ضم يف امل�ضاألة اخلالفية اأخفَّ ال�ضررين. وهذا خطاأ ظاهر، 
اأو  ز  م يف االأ�ضل خمالف للن�ضو�ص، ولكن ما َجوَّ اأخف ال�ضررين حمرَّ اأنَّ  الأنَّه من امل�ضلَّم به يف القاعدة 

اأوجب ارتكابه هو وجود حالة ا�ضتثنائية كان ارتكابه فيها يدفع �ضررا اأكب. 
ال�سرين مطلقا، بل يف  اأخف  ارتكاب  لي�ض هو يف  القاعدة  اإعمال  امل�سرتط يف  النَّ�ض  َفَقْيُد عدم خمالفة 
خ�ضو�ص احلالة اال�ضتثنائية التي تزدحم فيها امل�ضالح واملفا�ضد. فاإذا دل ال�ضرع يف واقعة ما تزاحم فيها 
ان اأنه ال يجوز فعُل �ضرٍّ منهما بعينه، كان هذا منه بيانًا اأنَّ هذا ال�ضر املنهي عنه هو اأعظم ال�ضرين يف  �ضرَّ

الواقعة واإن كان يبدو اأحيانا لبع�ص النا�ص اأنَّه اأخفُّ من ال�ضرِّ امل�ضاد له.
مثال ذلك التداوي باخلمر. فاملر�ص ظرٌف ا�ضتثنائي �ُضرعت له اأنواع الرخ�ص التي منها ما هو ترك واجب 
كك�ضف  االأ�ضل،  يف  م  حمرَّ فعل  هو  ما  ومنها  والو�ضوء،  ال�ضالة  يف  والقيام  رم�ضان،  ك�ضوم  االأ�ضل:  يف 
العورة لغر�ص التداوي. ومع هذا فقد ورد الن�ص بتحرمي التداوي باخلمر، فعن وائل احل�ضرمي »اأنَّ طارق 
بن �ضويد اجلعفي، �ضاأل النبي، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، عن اخلمر، فنهاه، اأو كره، اأن ي�ضنعها، فقال: اإمنا 
بدا  واإن  املر�ص،  معاناة  على  ال�ضب  اأنَّ  فظهر  داء«)29(.  ه  ولكنَّ بدواء،  لي�ص  اإنه  فقال:  للدواء،  اأ�ضنعها 

مف�ضدًة كبرية، اأخفُّ من مداواة هذا املر�ص باخلمر.
ومع اتفاق الفقهاء على مرجعية الن�ضو�ص يف تقرير االأحكام من حيث املبداأ، اإال اأنهم يف اآحاد امل�ضائل 
يٍّ ما، وقد يكون هذا ب�ضبب عدم اطالع بع�ضهم على الن�ص، اأو ب�ضبب عدم  قد يختلفون يف اعتبار ن�ص َظنِّ
ثبوته عنده، اأو معار�ضته لدليل اآخر اأقوى منه، من ن�ص اآخر اأو اإجماع اأو عمل ال�ضلف اأو قواعد ال�ضرع،كما 

ت�ضري اإليه بع�ص اجتهادات االإمامني مالٍك واأبي حنيفة.
مطلقا،  مون  فاملحرِّ ذلك،  يف  اختلفوا  الفقهاء  اأنَّ  جند  مثال،  باخلمر،  التداوي  م�ضاألة  خ�ضو�ص  ففي 
ا احلنفية فاأجازوا التداوي  كاحلنابلة وال�ضافعية واملالكية، اعتبوا واعتمدوا النَّ�ص الوارد يف امل�ضاألة. اأمَّ
رورة وم�ضي�ص احلاجة، وقا�ضوا ذلك على ما لو غ�صَّ بلقمة ومل يجد غرَي اخلمر لي�ضيغها، فاإنه  باخلمر لل�ضَّ
يجوز اتفاقًا، فال�ضرورات ُتبيح املحظورات، وحملوا احلديث على احلاالت التي ال ُيعلم فيها كوُن اخلمر 

)28( فتح الباري البن حجر: )8/ 422(.
)29( �ضحيح م�ضلم: كتاب االأ�ضربة، باب حترمي التداوي باخلمر، رقم )1984(، )8/ 422(.
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�ضفاء)30(. 
وبهذا نلحظ اأنَّ اختالف الفقهاء يف تطبيق قاعدة ال�ضرورة وارتكاب اأخف ال�ضررين جنم عن اختالفهم 
يف اعتبار الن�ص اخلا�ص الوارد يف امل�ضاألة بعينها. ولوال الن�ص لوجدناهم ُمطبقني على اجلواز وما تقت�ضيه 

�ص بذلك للعالج. القواعد واالأ�ضول من جواز الرتخُّ
ولنف�ص ال�ضبب يف م�ضاألة التداوي باخلمر جند املعا�ضرين اختلفوا يف التداوي ببع�ص االأدوية التي حتتوي 
ياٍت قليلة من الكحول، وكذلك ا�ضتعمال بع�ص اأجزاء اخلنزير يف بع�ص اأنواع العالج. فاملبيحون  على كمِّ
ي�ضتدلون  مون  واملحرِّ ال�ضررين،  اأخف  وارتكاب  ال�ضرورة  بقاعدة  به،  ي�ضتدلون  ما  جملة  يف  ي�ضتدلون، 

مات عموما. بالن�ضو�ص اخلا�ضة التي وردت مبنع التداوي باخلمر وباملحرَّ
ومردُّ  واجلمهور،  املالكية  بني  فيه  واخلالف  احلاء(،  )بك�ضر  ة  ِحكَّ به  ملن  احلرير  ثوب  لب�ص  اآخر:  مثال 
و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  النبي،  ترخي�ص  من  امل�ضاألة  الوارد يف  اخلا�ّص  الن�ص  اعتبار  اإلى مدى  اخلالف 

ة.  لبع�ص ال�ضحابة بلب�ص احلرير ب�ضبب احِلكَّ
َخعي، رحمه  الة، فقد �ُضئل اإبراهيم النَّ ومن االأمثلة اأي�ضا اختالُفهم يف جواز قتل احليَّة والعقرب يف ال�ضَّ
الة ل�ضغال«)31(، فكاأنه راأى مف�ضدة ت�ضييع اخل�ضوع يف ال�ضالة اأعظم من  اهلل، عن ذلك فقال: »اإنَّ يف ال�ضَّ
�ص اجلمهور بذلك ب�ضبب  مف�ضدة تخلية العقارب واحليات، وتابعه على ذلك اأبو حنيفة، رحمه اهلل. ورخَّ

ما ورد من النَّ�ص يف خ�ضو�ص امل�ضاألة. 

)30( ينظر: املو�ضوعة الفقهية الكويتية: مادة تداوي، )118/11(.
)31( م�ضنف عبد الرزاق: )1/ 449(.

ررين على الوقائع أسباب اختالف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخفِّ الضَّ
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ررين �أعظم: �ملطلب �لثاين: �خلالف يف تقدير �أَيِّ �ل�صَّ

وهو َمرتٌع خ�سٌب للخالف بني العلماء يف حتقيق مناط القاعدة يف اآحاد امل�سائل؛ الأنَّ معايريهم يف تقدير 
َغرها تختلف يف كثري من االأحيان. قال العز بن عبد ال�ضالم، رحمه اهلل: »ولو  ِعَظم املفا�ضد وامل�ضالح و�ضِ
؟ اأو يتعنيَّ اأكُل امليتة اأو ال�ضيد اأو مال الغري؟  ر املحِرُم �ضيدًا وميتًة وطعاَم اأجنبي، فهل يتخريَّ َوَجَد امل�ضطَّ

فيه اختالف، ماأخُذه اأيُّ هذه املفا�ضد اأخّف واأيُّها اأعظم«)32(.
ي الظاهر ويقلُّ اعتباره لل�ضرر املعنوي الباطن، وغريه يخالف  - فمن العلماء من ي�ضتد اعتباره لل�ضرر املادِّ

يف ذلك.
د جهات التحرمي يف كال املف�ضدتني، فاأيُّهما اأَْرَبت يف اجلهات اأربت يف التحرمي.  - ومنهم من ينظر اإلى تعدُّ

- ومنهم من ينظر اإلى املف�ضدة هل هي ُمنجبة ببدل اأو ال، فيجعل ما ال ينجب اأعظم ال�ضررين. 
رة �ضرعا على املف�ضدتني، فاأيُّهما كان اأعظم عقوبة كان اأعظم مف�ضدة.  - ومنهم من ينظر اإلى العقوبة املقدَّ

- ومنهم من ينظر اإلى ُمدة دوام املف�ضدة فما كان اأكرث دواما كان اأكرث �ضرا. 
- ومنهم من ينظر اإلى متعلق املف�ضدة هل هو الدين اأو البدن اأو العقل اأو العر�ص اأو املال فريتبها يف الِعَظم 

على هذا النهج. 
- ومنهم من ينظر اإلى كون املف�ضدة متعدية اأو قا�ضرة على �ضاحبها فيجعل املتعدية اأعظم. 

- ومنهم من ينظر اإلى عموم املف�ضدة وخ�ضو�ضها فما طال عددا اأكب من االأفراد كان اأعظم. 
اأو هل هو متفق عليه  اأو االجتهاد،  الن�ص  املف�ضدتني هل هو  اإحدى  اإلى دليل حترمي  ينظر  - ومنهم من 
اأو خمتلٌف فيه، فيجعل ما دلَّ الن�ص على حرمته اأو ما اتُّفق على حرمته اأعظم مف�ضدة. واإذا كان دليال 
اأو احلاجة  �ص منه يف حال ال�ضرورة  هما ن�ص ال�ضارع على الرتخُّ اأيِّ اإلى  املف�ضدتني متفقا عليهما فينظر 

هما ال، فما دخل عليه اال�ضتثناء كان اأخفَّ مف�ضدة.  واأيِّ
د امل�ضاألة حملَّ النظر ويجعلها  وكثريا ما تتعار�ص وتتقابل هذه املعايري، وغرُيها، يف اآحاد امل�ضائل، مما يعقِّ

اأكرث حتيريا واإرباكا واأَدعى لالختالف وتباين وجهات النظر.
ح ال�ضافعية ال�ضرر املادي  ومن اأمثلة ذلك: اختالفهم يف جواز االأكل من ميتة االآدمي عند ال�ضرورة، فرجَّ
كاحلربي  الدم،  مهدور  قتل  له  اأجازوا  بل  ذلك،  له  فاأجازوا  االأكل  من  ُمنع  اإذا  احلي  هالك  يف  املتمثل 
اأبو حنيفة، رحمه اهلل، فلم يجز ذلك كلَّه  اأما  واملرتد والزاين املح�ضن، لالأكل منه عند ال�ضرورة)33(. 
قتل  اإجازته  وكذا يف عدم  املعنوية.  املف�ضدة  منه جلانب  ترجيح  وهو  وميتًا،  حيًا  االآدمي  لكرامة  اعتبارا 

)32( قواعد االأحكام للعز بن عبد ال�ضالم: )1/ 103(.
ب لل�ضريازي: �ص456. )33( ُينظر: نهاية املطلب للجويني: )221/18(. واملهذَّ
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َمْنُعه من احلجر على  واأعظم من ذلك  املادي.  املعنوي على  لل�ضرر  ال�ضالة ترجيٌح  والعقرب يف  ة  احليَّ
اإهداٌر الآدميته واإحلاٌق له بالبهائم، و�ضرره بذلك اأعظم من �ضرره بالتبذير  فيه؛ »الأنَّ احلجَر عليه  ال�ضَّ
ل ال�ضرر االأعلى لدفع ال�ضرر  واإ�ضاعة املال، وهذا مما يعرفه ذوو العقول والنفو�ص االأبيَّة، وال يجوز حتمُّ

االأدنى«)34(.
 ومن اأمثلة ترجيحاتهم ملا ثبت كوُنه �ضررا اأو م�ضلحًة بالن�ص، على ما ثبت �ضرره اأو م�ضلحته باالجتهاد 
ر يجد ميتًة وطعاَم غائب، فقالوا:  اأو االندراج يف العمومات البعيدة واملقا�ضد الكلية، اختالُفهم يف امل�ضطَّ

»االأ�ضحُّ اأنه ياأكل امليتة ويدع الطعام؛ الأنَّ اإباحة امليتة بالن�ص، وطعام الغري باالجتهاد«)35(. 
ومن خ�ضي العنت وال َطْوَل له: هل ينكح االأََمة، مع ما فيه من مف�ضدة ِرقِّ الولد، اأو ي�ضتمني اإذا اندفع َعَنُتُه 

د فيه«)36(.  م نكاح االإماء...؛ الأنَّه مباح بن�ص، واالآخر مرتدَّ بذلك؟ قال ابن رجب: »ُيقدَّ
اإلى االأحياء، ويف م�ضاألة جواز  وجانٌب من خالف املعا�ضرين يف م�ضاألة جواز نقل االأع�ضاء من االأموات 
»اإن ك�ضر  باأنَّ  ورد ن�صٌّ خا�صٌّ  املعيار، حيث  ينبني على حتكيم هذا  التعليم،  لغر�ص  امل�ضلم  ت�ضريح جثة 
عظم املوؤمن ميتا مثل ك�ضره حيا«)37(، بينما مل يرد ن�صٌّ خا�صٌّ يف جواز نقل االأع�ضاء اإلى االأحياء اأو جواز 
االأبدان ودفع  الكلية يف حفظ  ال�ضرع ومقا�ضده  تندرج يف عمومات  واإمنا هي م�ضلحة مر�ضلة  الت�ضريح، 

الهالك واحلرج عنها. 
  ومن اأمثلة ترجيحاتهم ملا كانت حرمُته متفقًا عليها على ما كانت حرمته خمتلفًا فيها، ما لو اأُكره على 
ب؛ الجتماع العلماء على  م درء القتل بال�ضَّ ب وال يحلُّ له القتل »واإمنا ُقدِّ القتل واإال ُقتل، فيجب عليه ال�ضَّ
حترمي القتل، واختالفهم يف اال�ضت�ضالم للقتل، فوجب تقدمي درء املف�ضدة املجَمع على وجوب درئها على 
نى واللواط فاإنَّ ال�سرب خمتلٌف يف جوازه وال  درء املف�سدة املختلف يف وجوب درئها، وكذلك لو اأُكره على الزِّ

خالف يف حترمي الزنى واللواط«)38(. 
م اال�ستمناء؛  وكذلك ما لو خ�سي الوقوع يف الزنا ومل يندفع عنه اإال بوطء زوجه احلائ�ض اأو اال�ستمناء، ُقدِّ

)34(االختيار لتعليل املختار البن مودود املو�ضلي: )2/ 96(.
)35( املنثور يف القواعد الفقهية للزرك�ضي: )1/ 350(.

)36( القواعد البن رجب: )1/ 246(.
)37( قال العجلوين يف ك�ضف اخلفاء )2/ 130(: »رواه اأحمد واأبو داود وابن ماجه، وللبيهقي عن عائ�ضة مرفوًعا 

نه ابن القطان، وقال ابن دقيق العيد: على �سرط م�سلم، ورواه الدارقطني عنها، وزاد »يف االإثم«، وذكره مالك  وح�سَّ
حه االألباين كما يف اإرواء الغليل:  يف »املوطاأ« بالًغا عن عائ�ضة موقوًفا، ورواه ابن ماجه من حديث اأم �ضلمة«. و�ضحَّ

.)213/3(
)38( قواعد االأحكام للعز بن عبد ال�ضالم: )1/ 93(.

ررين على الوقائع أسباب اختالف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخفِّ الضَّ
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»الأنَّ الوطء يف احلي�ض متفق على اأنه كبرية بخالف اال�ستمناء«)39(، وبع�ضهم مل ينظر اإلى معيار االتفاق 
م وطء احلائ�ض على اال�ستمناء،  واالختالف هنا بل اإلى اأ�سل الفعل، وكون التحرمي فيه عار�سا اأو طارئا فقدَّ
م االأكل من �ضيد املحِرم على االأكل من امليتة عند  الأّن الوطء »من جن�ض ما ُيباح له فعله«)40(، وكذا من َقدَّ
اال�ضطرار، يقول: »حرمة امليتة اأغلظ؛ اأال ترى اأنَّ حرمة ال�ضيد ترتفع باخلروج من االإحرام فهي موؤقتة، 
بخالف حرمة امليتة، فعليه اأن يق�ضد اأخفَّ احلرمتني دون اأغلِظهما. وال�ضيد، واإن كان حمظورا باالإحرام، 

ي اجلزاء«)41(. لكن عند ال�ضرورة يرتفع احلظر فيقُتله، وياأكل منه، ويوؤدِّ
ررين النظر اإلى دليل حترمي كلٍّ منهما وهل ن�ص ال�ضارع على الرتخي�ص  ومن اأنفع معايري املوازنة بني ال�ضَّ
منه حايَل اال�ضطرار اأو احلرج اأو ال، واعتبار ما وقع منه الرتخي�ص اأقلَّ حرمة و�ضررا مما مل ُين�ّص على 
الرتخي�ص منه. ومن اأمثلة تطبيق هذا املعيار: ما جاء عن االإمام مالك، رحمه اهلل، اأنه �ُضئل: »عن الرجل 
ر اإلى اأكل امليتة وهو حمرم. اأي�ضيد ال�ضيد فياأكله؟ اأم ياأكل امليتة؟ فقال: بل ياأكل امليتة. وذلك اأنَّ  ي�ضطَّ
�ص للمحرم يف اأكل ال�ضيد، وال يف اأخذه على حال من االأحوال. وقد اأرخ�ص  اهلل، تبارك وتعالى، مل يرخِّ

يف امليتة على حال ال�ضرورة«)42(. 
ومنها: »من اأبيح له الفطر ل�َضَبِقه فلم ميكنه اال�ضتمناء وا�ضطر اإلى اجلماع يف الفرج فله فعُله. فاإْن َوَجَد 
زوجًة مكلَّفًة �سائمة واأخرى حائ�سة، ففيه احتماالن...: اأحدهما: وطء ال�سائمة اأولى؛ الأنَّ اأكرث ما فيه اأنها 
تفطر ل�سرر غريها، وذلك جائز لفطرها الأجل الولد، واأما وطء احلائ�ض فلم ُيعهد يف ال�سرع جوازه؛ فاإنه 

م لالأذى وال يزول االأذى باحلاجة اإليه«)43(.  ُحرِّ
مه على ال�ضالة اأن يخرج وقت ال�ضالة، فقد  ر الطعاُم ونف�ضه تتوق اإليه لكن يخ�ضى اإن قدَّ ومنها: ما لو َح�ضَ
قال بع�ص ال�ضافعية: ياأكل من الطعام حتى لو خرج الوقت. قال ابن حجر: »وهذا اإمنا يجيء على قول من 
هما، وخروج الوقت اأ�ضدُّ من ترك  يوجب اخل�ضوع، ثمَّ فيه نظر؛ الأن املف�ضدتني اإذا تعار�ضتا اقُت�ضر على اأخفِّ
اخل�ضوع بدليل �ضالة اخلوف والغريق وغري ذلك«)44(. اأي اأنَّ ال�ضارع اأوجب على اخلائف والغريق ال�ضالة 
�ص لهما يف اإخراجها عن وقتها، رغم انتفاء اخل�ضوع عادًة يف تلك االأحوال، فدلَّ هذا  يف وقتها، ومل يرخِّ

على كون مف�ضدة خروج الوقت اأعظَم من مف�ضدة ترك اخل�ضوع.

)39( حا�ضية ال�ضرواين على حتفة املحتاج يف �ضرح املنهاج: )1/ 389(.
)40( املرجع ال�ضابق.

)41( فتح القدير للكمال ابن الهمام: )3/ 67(.
)42( موطاأ مالك: )3/ 516(.

)43( القواعد البن رجب: )1/ 246(.
)44( فتح الباري البن حجر: )2/ 161(.
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والكالم يف معايري الرتجيح واأمثلتها يطول، ومل نق�ضد اإلى ا�ضتقرائها مع اأنها حقيقٌة بذلك من خالل النظر 
اإنَّ هذه املعايري على تباينها وتنوُِّعها،  نا القول هنا:  يف ترجيحات الفقهاء يف ثنايا امل�ضائل، واإمنا غر�ضُ

حتى يف اآحاد امل�سائل، هي اأعظم اأ�سباب اخلالف يف حتقيق مناط قاعدة ارتكاب اأخفِّ ال�سررين.
ومن امل�ضائل التي ي�ضتد فيها اجلدل بني املعا�ضريني هذه االأيام، ال �ضيما يف اأجواء الثورات يف عدد من 
ْلمية،  البلدان العربية، م�ضاألة اخلروج على احلاكم الكافر اأو امل�ضلم الذي عمَّ جوره، وم�ضاألة املظاهرات ال�ضِّ
وم�ضاألة امل�ضاركة ال�ضيا�ضية يف االنتخابات البملانية وال�ضلطة التنفيذية، والت�ضويت على د�ضتور فيه ما ال 
ُير�ضى �ضرعا، والتحالف مع القوى امللحدة والَعلمانية على اأهداف م�ضرتكة. واأكرث هذه امل�ضائل، اإن مل تكن 
جميعها، يقوم على املوازنة بني اأخف املف�ضدتني واأعلى امل�ضلحتني. ومع ت�ضليم كثريين انبناء اخلالف فيها 
على هذا االأ�ضل فاإنها، رغم ذلك، تختلف معايري الرتجيح بني املتجادلني يف كل م�ضاألة من امل�ضائل على 

نحو ما مثلنا به اآنفا من معايري.

ررين على الوقائع أسباب اختالف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخفِّ الضَّ
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�إذ�  ررين  �ل�صَّ �أعظم  وقوع  �حتمالية  درجة  تقدير  يف  �خلالف  �لثالث:  �ملطلب 

هما: �رُتكب �أخفُّ

ارتكاب اأخف ال�ضررين قد يف�ضي اإلى منع وقوع ال�ضرر االآخر: قطعا اأو ظنا اأو �ضكا اأو وهما. وهذا التفاوت 
ى اإلى اختالف الفقهاء يف اإعمال القاعدة من جهتني:  يف حتمّية الوقوع ودرجة احتماليته اأدَّ

اأخفِّ  ارتكاب  لت�سويغ  منه،  يقرب  ما  اأو  القطع،  ا�سرتط  للجمهور،  خالفا  العلماء،  بع�ض  اأنَّ  اإحداهما: 
قلعٍة  يف  ترت�ضوا  لو  فيما  الكفار  رمي  م�ضاألة  يف  اهلل،  رحمه  الغزايل،  كالم  من  يبدو  ما  وهو  ال�ضررين. 
مب�ضلمني، قال: »ال يحل رمي الرت�ص؛ اإذ ال �ضرورة، فِبنا ُغْنية عن القلعة، فنعدل عنها؛ اإذ مل نقطع بظفرنا 
بها؛ الأنها لي�ضت قطعية بل ظنية«)45(. وكذا قال يف م�ضاألة اأكل االإن�ضان من فخذه عند اال�ضطرار: »مُينع 

منه؛ الأنه لي�ص فيه يقني اخلال�ص، فال تكون امل�ضلحة قطعية«)46(. 
االإمام  اأي�سا حا�سل مذهب  باأخفهما، هو  ال�سررين  اأ�سد  اندفاع  اأو ما يقرب منه، يف  القطع،  وا�سرتاط 
ثالثة  »الذريعة  اهلل:  ال�ضبكي، رحمه  الدين  تقي  قال  فقد  الذرائع.  ُي�َضدُّ من  فيما  اهلل،  ال�ضافعي، رحمه 
اأق�ضام: اأحدها: ما ُيقطع بتو�ضله اإلى احلرام؛ فهو حرام عندنا وعند املالكية. والثاين: ما ُيقطع باأنها ال 
تو�سل، ولكن اختلطت مبا يو�سل، فكان من االحتياط �سد الباب، واإحلاق ال�سورة النادرة التي ُقطع باأنها 
)ال( تو�ضل اإلى احلرام، فالغالب منها املو�ضل اإليه... وهذا غلوٌّ يف القول ب�ضد الذرائع. الثالث: ما يحتِمل 
ويحتِمل، وفيه مراتُب تتفاوت بالقوة وال�ضعف، ويختلف الرتجيح عند املالكية ب�ضبب تفاوتها، وقال: ونحن 

نخالفهم يف جميعها اإال يف الق�ضم االأول، الن�ضباطه وقيام الدليل عليه«)47(. 
وقال القرطبي، رحمه اهلل: »اعلم اأنَّ ما يف�ضي اإلى الوقوع يف املحظور: اإما اأن يلزم منه الوقوع قطعا اأو ال، 
واالأول لي�ص من هذا الباب )باب الذرائع(، بل من باب ما ال خال�ص من احلرام اإال باجتنابه، ففعله حرام 
اأو ينفك  اإلى املحظور غالبا،  اإما اأن يف�ضي  اإال به فهو واجب. والذي ال يلزم:  من باب ما ال يتم الواجب 
ى بالذرائع عندنا: فاالأول ال بدَّ من مراعاته، والثاين والثالث  اأو يت�ضاوى االأمران، وهو امل�ضمَّ عنه غالبا، 
يه “التهمة البعيدة” و”الذرائع  اختلف االأ�ضحاب فيه، فمنهم من يراعيه، ومنهم من ال يراعيه، ورمبا ي�ضمِّ

ال�ضعيفة”«)48(.

)45( امل�ضت�ضفى للغزايل: �ص176.
)46( املرجع ال�ضابق.

)47( نقله عنه ابنه تاج الدين يف االأ�ضباه والنظائر: )1/ 120(.
)48( نقله عنه الزرك�ضي يف البحر املحيط: )8/ 90(، ومل اأجده يف جامعه.
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اأعلم، عدم ا�سرتاط قطعية ارتفاع ال�سرر االأكرب باالأ�سغر، بل تكفي غلبة  واالأ�سح يف هذا الباب، واهلل 
ها، كاخللوة باالأجنبية، و�ضرب  الظن؛ الأن االكتفاء بالظن هو م�ضلك ال�ضارع يف الذرائع املن�ضو�ص على �ضدِّ
قليل امل�ضكر ونحو ذلك، فهي يف اأكرثها ال ت�ضتلزم املف�ضدة قطعا بل غالبا، فكذا ينبغي اأن تكون الذرائع 
ل عليه يف االأحكام الظن ال القطع  امل�ضكوت عنها؛ الأنها ملحقٌة باملن�ضو�ضة، فوجب اأن ُتعتب بها. ثم اإنَّ املعوَّ

يف اأكرث ال�ضريعة.
الواقع،  ال�سررين يف  اأكرب  احتمالية ح�سول  ت�سبيب اخلالف: حتقيق مناط  االأخرى من جهات  واجلهة 
فحتى مع االتفاق على االكتفاء بالظن، جند العلماء يختلفون يف تقدير احتمالية الوقوع، فبع�ضهم يرى 
ال�ضرر االأكب واقعًا ال حَمالة اأو يف غالب الظن اإال اأن ُيدفع بارتكاب ال�ضرر االأ�ضغر، وبع�ضهم يرى وقوع 

ذلك ال�ضرر نف�ِضِه م�ضكوكا فيه اأو حتى موهوما.
ومن اأمثلة ذلك، ترخي�ُص بع�ص العلماء �ضرَب اخلمر ملن انتهى به العط�ص اإلى الهالك ومل يجد غريها، 
وَمنَع اآخرون ذلك، و�ضبب املنع اأنهم راأوا اأنَّ اخلمر ال تدفع �ضرر العط�ص، وعليه كان دفُع �ضربها للهالك 
ر اإلى �ضرب اخلمر، فقال �ضعيد بن جبري:  ا�ص: »اخُتلف يف امل�ضطَّ موهوما ال مظنونا. قال اأبو بكر اجل�ضَّ
املطيع امل�ضطر اإلى �ضرب اخلمر ي�ضربها. وهو قول اأ�ضحابنا جميعا، واإمنا ي�ضرب منها مقدار ما مي�ضك به 
َرَمَقه؛ اإذ كان يردُّ عط�َضه. وقال احلارث الُعْكِلي ومكحول: ال ي�ضرب؛ الأنها ال تزيده اإال عط�ضا. وقال مالك 
وال�ضافعي: ال ي�ضرب؛ الأنها ال تزيده اإال عط�ضا وجوعا...قال اأبو بكر يف قول من قال: اإنها ال تزيل �ضرورة 
مق عند ال�ضرورة،  العط�ص واجلوع: ال معنى له من وجهني: اأحدهما: اأنه معلوم من حالها اأنها مت�ضك الرَّ
ة، فيما بلغنا، من ال ي�ضرب املاء دهرا اكتفاًء ب�ضرب اخلمر عنه. فقولهم يف  مَّ وتزيل العط�ص. وِمْن اأهل الذِّ
ه اإن كان كذلك كان الواجب اأن نحيل م�ضاألة  ذلك غرُي املعقوِل املعلوِم من حال �ضاربها. والوجه االآخر: اأنَّ

ال�ضائل عنها ونقول: اإنَّ ال�ضرورة ال تقع اإلى �ضرب اخلمر«)49(.
وقال ابن حجر: »وقد اخُتلف يف جواز �ضرب اخلمر للتداوي وللعط�ص. قال مالك: ال ي�ضربها؛ الأنها ال تزيده 
يكون  �ضيء  املتَّخذ من  املنع على  يقت�ضي ق�ضر  التعليل  لكن  ال�ضافعية،  االأ�ضّح عند  اإال عط�ضا. وهذا هو 
املعقول يف هذه  واب  وال�ضَّ عري فال«)50(.  كال�ضَّ بارد  �ضيء  املتَّخذ من  ا  اأمَّ بيب.  والزَّ كالعنب  حاّرًا  بطبعه 
ا�ص. قال اجلويني: »من انتهى به العط�ص اإلى ال�ضرورة، تعاَطى  امل�ضاألة، كما ال يخفى، هو ما قاله اجل�ضَّ
العط�ص،  ن  ُت�ضكِّ العالج. ومن قال: اخلمر ال  ا�ضتعمالها يف حكم  يكون  العط�ص، وال  ن  ُت�ضكِّ فاإنها  اخلمَر؛ 
فلي�ص على ب�ضرية، وال ُيعدُّ مثُل هذا مذهبًا، بل هو غلط ووهٌم اآيٌل اإلى احل�ّص، ومعاقر اخلمر يجتزىء بها 

)49( اأحكام القراآن للج�ضا�ص: )1/ 159(.
)50( فتح الباري البن حجر: )10/ 80(.
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عن املاء«)51(.
ومن االأمثلة اأي�ضا م�ضاألة �ضّق بطن امليتة الإخراج جنينها اإذا كانت ُترجى حياته، فقد �ُضئل مالك، رحمه 
اهلل، عن ذلك فمنع منه؛ »الأنَّ �ضالمته م�ضكوكٌة فال ُتنتهك حرمتها له«)52(. وكذا منع منه اأحمد، رحمه 
ق اأنه يحيا، فال يجوز هتك حرمة متيقنة الأمٍر موهوم«)53(.  اهلل؛ الأنَّ »هذا الولد ال يعي�ص عادة، وال يتحقَّ
وكذا منع منه اإ�ضحاق، رحمه اهلل، وقال: »كيف يجوز ذلك، ولي�ص اأحٌد ي�ضتيقن باأنَّه ولٌد حي؟!«)54(. واأمر 
ب�ضّق البطن اإذا ُرجيت حياة الولد اأبو حنيفة)55(، وهو مذهب ال�ضافعية)56(، »الأنَّ حرمة احلي اأوكد من 

حرمة امليِّت«)57(.
رت والدة املراأة، والولد  ومن االأمثلة اأي�ضا ما ورد عن احلنفية يف قتل اجلنني مل�ضلحة االأم، قالوا: »لو تع�ضَّ
اأمٌر  به  االأم  الأنَّ موت  الولد الإخراجه؛  تقطيع  فاإنه ميتنع من  االأم،  وِخيف على  حيٌّ ي�ضطرب يف بطنها، 
اأفتى  ولذلك  خمتلف؛  فاالأمر  اليوم  ا  واأمَّ زمانهم،  يف  الطبِّ  حال  اإلى  بالنَّظر  هذا  ُقلت:  موهوم«)58(. 
ق على االأم، من باب ارتكاب اأخف  معظم املعا�ضرين بجواز قتل اجلنني اإذا كان يف بقائه حيًا خطٌر حمقَّ

ررين)59(. ال�ضَّ
ومن االأمثلة - املثرية للجدل - اأي�ضا م�ضاألُة َرْتق غ�ضاء البكارة ملن زنت، فقد ذهب �ضيخنا الدكتور حممد 
نعيم يا�ضني، حفظه اهلل وَمتَّع بعلمه، اإلى جواز ذلك، بل اإلى ندبه يف حقِّ من مل ت�ضتهر بالزنا اأو اأُدينت به، 
مون موهومة بخالف امل�ضالح  ماح بالرتق التي يذكرها املحرِّ رت، زاعما اأنَّ مفا�ضد ال�ضَّ من باب طلب ال�ضَّ
اأنَّ مف�ضدة التغرير يف فعل  اأن اأفا�ص يف ال�ضرح: »بهذا النظر يتبني  املرتتبة على اجلواز. ومما قال بعد 
الطبيب برتق البكارة مف�ضدة موهومة، وال ت�ضلح اأن ُيبنى عليها حكٌم بالتحرمي...واأما املف�ضدة االأخرى، 

وهي احتمال ت�ضجيع الفاح�ضة، بقيام االأطباء بعمليات الرتق، فهي مف�ضدة موهومة اأي�ضا«)60(. 
)51( نهاية املطلب للجويني: )18/ 221(.

)52( منح اجلليل �ضرح خمت�ضر خليل لعلي�ص: )1/ 531(.
)53( املغني البن قدامة: )2/ 411(.

)54( م�ضائل االإمام اأحمد واإ�ضحاق بن راهويه للمروزي: )7/ 3743(.
)55( فتح القدير للكمال بن الهمام: )2/ 142(.

)56( املجموع للنووي: )5/ 301(.
)57( احلاوي الكبري للماوردي: )3/ 62(.

)58( �ضرح القواعد الفقهية للزرقا: �ص196. وُتنظر: حا�ضية ابن عابدين: )2/ 238(.
)59( ُينظر: م�ضكلة االإجها�ص: درا�ضة طبية فقهية ملحمد علي البار: �ص37.

)60( »عملية الرتق العذري يف ميزان ال�ضريعة االإ�ضالمية« ملحمد نعيم يا�ضني. )جملة ال�ضريعة والدرا�ضات االإ�ضالمية، 
جامعة الكويت، املجلد:5 العدد: 10، 1988م(. وحا�ضل قوله هو: اإن وجود الغ�ضاء عالمة غري معتبة �ضرعا يف الداللة 
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ررين و�أنَّه    �ملطلب �لر�بع: �خلالف يف �نح�صار �خِتيار �ملُكّلف يف �رتكاب �أحد �ل�صَّ

ل خيار ثالثا:

ررين اإال اإذا تعنيَّ فعُله �ضبياًل لعدم فعل ال�ضرر االآخر الذي هو  ال يجوز عند الفقهاء ارتكاب اأخفِّ ال�ضَّ
اأعظم منه. وهذا ال�سرط - اأعني تعنيُّ فعل اأحد ال�سررين - مما تتابع اأهل العلم على ذكره عند اال�ستدالل 
بالقاعدة �ضراحًة و�ضمنا. ومن عباراتهم ال�ضريحة يف ذلك: »اإنهم ق�ضدوا اإلى قطع اأعظم ال�ضررين اإذا 
مان ال ميكن ترُك اأعظمهما اإال بفعل اأدناهما«)62(،  مل يكن ُبدٌّ من قطع اأحدهما«)61(، و»اإذا اجتمع حمرَّ
ح  ررين اإذا مل يكن من اأحدهما ُبّد«)63(، و»فاإذا مل يكن ُبّد من االإ�ضرار باأحدهما ترجَّ و»ارتكاب اأخفِّ ال�ضَّ
اأن العقل وال�ضرع  اأخفهما«)65(، و»معلوٌم  اأحد ال�ضررين وجب ارتكاب  َلِزم  اأهون ال�ضررين«)64(، و»اإذا 
ينهى عن ارتكاب اأ�ضد ال�ضررين، وياأمر بارتكاب اأخف ال�ضررين اإذا كان ال ُبدَّ من ارتكاب اأحدهما«)66(، 
املف�ضدتني  واأ�ضد  ررين  ال�ضَّ اأعظم  دفع  اإلى  ُي�ضار  فاإنه  املف�ضدة،  من  فيها  َمنا�َص  ال  التي  احلاالت  و»يف 

بارتكاب االأخّف واالأدنى«)67(.
ورغم اتفاق الفقهاء على هذا ال�سرط يف اجلملة اإال اأن حتقيق مناطه يف الفروع اأثار خالفات بينهم يف 

على الزنا، فالطبيب عندما يعيد غ�ضاء البكارة اإلى ما كان عليه ال يطم�ص دليال اعتبه ال�ضارع مفيدا لوقوع الزنى؛ 
الأن غ�ضاء البكارة ال يثبت بهتكه زنى املراأة باإجماع الفقهاء، ولي�ص للزوج �ضرعا اأن يردَّ املراأة لهذا ال�ضبب اأو يطلِّقها؛ 

الأن ذلك �ضوء ظن انبنى على قرينة ُعرفية مل يعرتف بها ال�ضرع. ثم اإنَّ ردود فعل النا�ص العقابية على هذه العالمة 
ا اعتمده ال�ضارع يف اإثبات الزنا والعقوبة عليه، وهذا ال يجوز �ضرعا فكان باطال  هي ردود غري �ضرعية؛ الأنها زيادة عمَّ

ى اإليه من تثبيط البكر عن الزنا. قلت - اأمين - : ويف القلب �ضيء من هذا التعليل الذي ذكرها �ضيخنا لي�ص هذا  ما اأدَّ
ح عليها م�ضلحة ال�ضرت وغريها يف ت�ضويغ اجلواز لكان  موطن ب�ضطه. ولو اأنه اعرتف بهذه املفا�ضد ومل ينفها، لكن رجَّ

قوله اأقرب، واهلل اأعلم.
)61( التمهيد البن عبد الب: )20/ 161(.

)62( جمموع الفتاوى البن تيمية: )20/ 57(.
)63( فتح الباري البن حجر: )10/ 525(.

)64( املب�سوط لل�سرخ�سي: )11/ 142(.
)65( �ضرح خمت�ضر خليل للخر�ضي )8/ 19(.

)66( �ضرح ريا�ص ال�ضاحلني البن عثيمني: )3/ 642(.
)67( قرارات وتو�ضيات جممع الفقه االإ�ضالمي التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�ضالمي 1 - 174 )�ص: 305(: قرار رقم: 161 

)17/10(، ب�ضاأن ال�ضوابط ال�ضرعية للبحوث الطبية البيولوجية على االإن�ضان.
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ال�ضر  يتعنَيّ لدفع  االأدنى يف واقعة ما ال  ال�ضر  اأنَّ فعل  الوقائع، فبينما يرى بع�ضهم  القاعدة على  تطبيق 
اأهون  اأنه  عي  اأن يكون بديال عن ارتكاب ما ادُّ اأقلُّ �ضرًا، ميكن  اأو  اآخر جائز �ضرعا  االأعلى، بل ثمة فعٌل 
ال�ضرين __ ال يتنبه بع�ضهم االآخر اإلى هذا البديل، اأو ال يقتنع بكونه بديال كافيا لدفع ال�ضر االأعظم.
ومن اأمثلة ذلك خالفهم يف جواز الكذب اإذا ترتبت عليه م�ضلحة كما يف االإ�ضالح بني النا�ص، واحلرب، 
�ص قوم به؛ الأّنه اأهون ال�ضرين، ومنع اآخرون منه؛ الأنَّ يف املعاري�ص مندوحًة وبديال عن  ونحو ذلك، فرخَّ
�ص فيه ر�ضول اهلل،  بي: »اختلف العلماء فى هذا الباب: فقالت طائفة: الكذب الذى رخَّ الكذب. قال الطَّ

�ضلى اهلل عليه و�ضلم، فى هذه الثالث هو جميع معاين الكذب...
وقالت طائفة: ال ي�ضلح الكذب تعري�ضا يف َجدٍّ وال لعب. روى �ضفيان عن االأعم�ص قال: ذكرُت الإبراهيم 
�ضون يف الكذب يف  �ص فيه الكذب يف االإ�ضالح بني النا�ص، فقال اإبراهيم: كانوا ال يرخِّ احلديث الذى ُرخِّ

جدٍّ وال هزل...
�ص فيه هو املعاري�ص. وقد قال ابُن عبا�ص: ما اأُحبُّ باأنَّ يل مبعاري�ص الكذب كذا  وقال اآخرون: بل الذى ُرخِّ

وكذا. وهو قول �ضفيان وجمهور العلماء«)68(.
هم توظيف اأمواٍل على  ات، فراأى بع�ضُ ومنها اختالفهم فيما اإذا خال بيت املال من املال، واأمَلَّت بالدولة امللمَّ
اإماما مطاعا  اإذا قررنا  »اإنا  اأهون ال�ضرين. قال ال�ضاطبي:  االأغنياء حتى تندفع حاجة الدولة؛ الأنَّ ذلك 
حاجات  وارتفعت  املال،  بيُت  وخال  االأقطار،  املتَّ�ضع  امللك  وحماية  الثغور  ل�ضدِّ  اجلنود  تكثري  اإلى  مفتِقرا 
ف على االأغنياء ما يراه كافيا لهم يف احلال،  اأن يوظِّ اإذا كان َعْدال،  اإلى ما ال يكفيهم، فلالإمام،  اجلند 
ظام بطلت �ضوكة االإمام، و�ضارت ديارنا  اإلى اأن يظهر ماٌل ببيت املال...فاإنه لو مل يفعل االإمام ذلك النِّ
واهي )اأي فر�ص  ار. واإمنا نظام ذلك كلِّه �ضوكُة االإمام بعدله، فالذين َيْحَذرون من الدَّ ُعر�ضة ال�ضتيالء الكفَّ
الي�ضري منها.  اأموالهم كلَّها، ف�ضال عن  اإليها  ال�ضوكة، ي�ضتحقرون باالإ�ضافة  لو انقطع عنهم  ال�ضرائب( 
فاإذا ُعور�ص هذا ال�ضرر العظيم بال�ضرر الالحق لهم باأخذ البع�ص من اأموالهم، فال ُيتمارى يف ترجيح 

الثاين عن االأول«)69(.
املال، كما كان  بيت  باالقرتا�ص على  تندفع احلاجة  اأن  التوظيف بل ميكن  يتعنيَّ  اأنه ال  اآخرون  راأى  لكن 

النبي، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، يفعله عند م�ضي�ص احلاجات)70(.
فقة على زوجه،  ومما ُيناظر م�ضاألة عجز بيت املال عن الوفاء بحاجات الدولة م�ضاألة عجز الزوج عن النَّ

)68( نقله عن الطبي ابن بطال يف �ضرح �ضحيح البخاري: )8/ 82(.
)69( االعت�ضام لل�ضاطبي: )2/ 619(.

ده: �ص247، وما بعدها. )70( ذكر هذا الراأي عنهم اجلويني يف غياث االأمم وفنَّ
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فاأجاز لها اجلمهور طلب التفريق اختيارا الأهون ال�ضرين، ومل يَر احلنفية ذلك الأنَّ لديها خيارا اأقلَّ �ضررا 
من التفريق، وهو اال�ضتدانة على الزوج. قال الكا�ضاين: »التفريق اإبطال ملك النكاح على الزوج من غري 
ر�ضاه، وهذا يف ال�ضرر، فوق �ضرر املراأة بعجز الزوج عن النفقة؛ الأنَّ القا�ضي يفر�ص النفقة على الزوج 
اإذا طلبت املراأة الفر�ص، وياأمرها باالإنفاق من مال نف�ضها اإن كان لها مال، وباال�ضتدانة اإن مل يكن اإلى 
ته بق�ضاء القا�ضي، فرتجع املراأة عليه مبا اأنفقت اإذا اأي�ضر الزوج،  وقت الي�ضار، فت�ضري النفقة دينًا يف ِذمَّ

ها اإلى ي�ضار الزوج وال يبطل، و�ضرُر االإبطال فوق �ضرر التاأخري«)71(. فيتاأّخر حقُّ
هم جواز ذلك دفعا لالأ�ضرار  ومن االأمثلة - املعا�ضرة - خالفهم يف اتخاذ بنوك احلليب، فبينما راأى بع�ضُ
ج وناق�ضي الوزن ونحوهم ممن ت�ضتد حاجتهم اإلى اللنب الطبيعي، قرر اآخرون التحرمي؛  عن االأطفال اخُلدَّ
قرار جممع  ذلك  اإلى  اأ�سار  وقد  املر�سعات،  بوجود  تندفع  احلاجة  والأنَّ  �ساعة؛  بالرَّ ِمني  املحرَّ الختالط 
اأو  اخَلداج  للمولود  ر  توفِّ االإ�ضالمي  العامل  العالقات االجتماعية يف  »اإنَّ  فيه:  االإ�ضالمي حيث جاء  الفقه 
ناق�ص الوزن اأو املحتاج اإلى اللنب الب�ضري يف احلاالت اخلا�ضة ما يحتاج اإليه من اال�ضرت�ضاع الطبيعي، 

االأمر الذي يغني عن بنوك احلليب«)72(.
ومنها خالفهم يف جواز ت�ضريح جثَّة امل�ضلم لتعليم الطب، فقد راأى املجيزون اأنَّ �ضرورة التعليم تبيح مثل 
هذا الفعل ارتكابا الأهون ال�ضرين، لكن راأت هيئة كبار العلماء يف اململكة ال�ضعودية اأنَّ هذه ال�ضرورة تندفع 
باإجازة ت�ضريح جثث غري املع�ضومني. ومما جاء يف قرار الهيئة رقم 47: »حيث اإن يف الت�ضريح م�ضالح 
كثرية ظهرت يف التقدم العلمي يف جماالت الطب املختلفة، فاإن املجل�ص يرى جواز ت�ضريح جثة االآدمي يف 
اإلى عناية ال�ضريعة االإ�ضالمية بكرامة امل�ضلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا... ونظرا  اأنه نظرا  اجلملة، اإال 
على جثث  ر احل�ضول  بتي�ضُّ منتفية  ذلك  اإلى  ال�ضرورة  اإن  وحيث  لكرامته،  امتهان  فيه  الت�ضريح  اأنَّ  اإلى 
اأموات  التعر�ص جلثث  بت�ضريح مثل هذه اجلثث وعدم  فاإنَّ املجل�ص يرى االكتفاء  اأموات غري مع�ضومة، 

مع�ضومني«)73(.

)71( بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع للكا�ضاين: )2/ 330(.
)72( قرارات وتو�ضيات جممع الفقه االإ�ضالمي التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�ضالمي 1 - 174 )�ص: 7( قرار رقم: 6)2/6( 

ب�ضاأن بنوك احلليب.
)73( البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء: )2/ 238(. الظاهر ح�ضر االإباحة يف غري املع�ضومني من الكفار، وهم 

املحاربون واملرتدون من امل�ضلمني، والقاتل من الذميني. وال اأظنه من الي�ضري هذه االأيام احل�ضول على جثث هوؤالء، ثم 
اإنَّ عدم الع�ضمة يبيح القتل يف حال احلياة، وال عالقة له بحرمة اجل�ضد االإن�ضاين بعد املوت، ولذلك ُنهينا عن املثلة 
حتى يف حق املحاربني وحتى لو مثلوا بقتلى امل�ضلمني. لو اأجاز القراُر ت�ضريح جثث الكافرين عموما للتعليم دون خ�صٍّ 

لها باملع�ضومني، لكان بديال معقوال، لتوافر هذه اجلثث، والأنَّ للم�ضلم من احلرمة والكرامة، حيا وميتا، ما لي�ص للكافر 
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راأى  فقد  ونحوها،  كقفزة  طبيعي،  ل�ضبب  غ�ضاوؤها  انفتق  ملن  البكارة  غ�ضاء  َرتق  جواز  يف  خالفهم  وكذا 
تق  ق، ومل يقتنع املجيزون للرَّ ر لها الطبيب �ضهادة طبية ب�ضبب التمزُّ بع�ضهم اأنَّ املف�ضدة تندفع باأن ُيحرِّ
ر لهنَّ �ضهادة  رت ودفع االأذى عنهن اأن ُيحرَّ بهذا البديل. قال �ضيخنا د. حممد نعيم يا�ضني: »ال يكفي يف ال�ضَّ
ق دون اإ�ضالح الغ�ضاء؛ لعدم فاعلية هذا االإجراء يف الواقع، وعدم كفايته يف اإقناع زوج  ية ب�ضبب التمزُّ طبِّ
امل�ضتقبل بباءة زوجته، وعدم اإقناع املت�ضامعني بذلك من النا�ص، فاإنَّ �ضيطان ال�ضك يف ق�ضايا الِعر�ص 

اأقوى من اأن ُيدفع مبثل هذا«)74(.

فرُيتكب اأخف ال�ضرين.
)74( عملية الرتق العذري يف ميزان ال�ضريعة االإ�ضالمية« ملحمد نعيم يا�ضني. )جملة ال�ضريعة والدرا�ضات االإ�ضالمية، 

جامعة الكويت، املجلد:5 العدد: 10، 1988م(.
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بب �لذي �أوقع �ملكلَّف يف  �ملطلب �خلام�ص: �خلالف يف مدى �عتبار م�صروعية �ل�صَّ

حالة �ل�صطر�ر �إىل �رتكاب �أخفِّ �ل�صررين:

ا ال.  ى اإلى ح�ضر االختيار يف فعل اأحد �ضرين: اإما اأن يت�ضبَّب فيه املكلَّف واإمَّ رف الذي اأدَّ الظَّ
والذي يت�ضبَّب فيه املكلف: اإما اأن يكون فيه اآثما اأو ال. 

يف  اال�ضتثنائي  الظرف  اإلى  ى  اأدَّ الذي  املكلف  فعل  م�ضروعية  اعتبار  مدى  يف  الفقهاء  اأنظار  وتختلف 
مات التي  الرتخي�ص له بفعل اأهون ال�ضرين. فمنهم من ينظر نظرا مو�ضوعيا اإلى الواقعة دون اعتبار للمقدِّ
مات ويعتدُّ باملعيار ال�ضخ�ضي يف  ت اإليها، وذا ي�ضبه اأن يغلب على مذهب احلنفية، ومنهم من يعتدُّ باملقدِّ اأدَّ

جتويز فعل اأحد ال�ضرين اأو حترميه، وذا ي�ضبه اأن يغلب على مذهب ال�ضافعية، بل اجلمهور عموما.
ولعل من اأبرز االأمثلة التي تدلِّل على هاتني املنهجيتني يف النظر الفقهي م�ضاألة الرتخي�ص للعا�ضي ب�ضفره، 
بالبغي  املق�ضود  تف�ضري  يف  الكرام  لف  ال�ضَّ اختالف  اإلى   - اإليه  يعود  فيما   - فيها  اخلالف  يعود  والتي 
ابن جرير:  قال  َعَلْيِه{)البقرة:174(.  اإِْثَم  َفال  َعاٍد  َوال  َباٍغ  َغرْيَ  ُطرَّ  ا�ضْ تعالى }َفَمِن  قوله  والعدوان يف 
بقوله:”غري  يعني  بع�ضهم:  فقال  تاأويله خمتلفون:  التاأويل يف  اأهل  فاإن  َعاد”،  وال  َباغ  قوله:”غرَي  »واأما 
باغ”، غرَي خارج على االأئمة ب�ضيفه باغيًا عليهم بغري َجور، وال عاديًا عليهم بحرب وعدوان، فمف�ضٌد عليهم 
ال�ضبيَل«)75(. ونقل عن جماهد قوله: »ال قاطعًا لل�ضبيل، وال مفارقًا لالأئمة، وال خارجًا يف مع�ضية اهلل، 
رَّ اإليه« )76(. وعن ابن  فله الرخ�ضة. ومن خرج باغيًا اأو عاديًا يف مع�ضية اهلل، فال رخ�ضة له واإن ا�ضطُّ
امل�ضيِّب قوله: »اإذا خرج يف �ضبيل من �ُضُبل اهلل فا�ضطر اإلى �ضرب اخلمر �ضرب، واإن ا�ضطر اإلى امليتة اأكل. 

واإذا خرج يقطع الطريق، فال رخ�ضة له«)77(.
غرَي باٍغ احلراَم يف اأكله، وال معتٍد الذي  قال ابن جرير: »وقال اآخرون: يف تاأويل قوله:”غرَي باغ وال عاد”: 
اأُبيَح له منه«)78(. ونقل عن قتادة قوله: »غري باغ يف اأكله، وال عاٍد: اأن يتعدى حالال اإلى حرام، وهو يجد 
عنه َمندوحة«)79(. وعن احل�ضن قوله: »غري باٍغ فيها وال معتٍد فيها باأكلها، وهو غنيٌّ عنها«)80(. وعن ابن 

)75( تف�ضري الطبي: )3/ 322(.
)76( املرجع ال�ضابق.
)77( املرجع ال�ضابق.
)78( املرجع ال�ضابق.
)79( املرجع ال�ضابق.
)80( املرجع ال�ضابق.
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ى باأكل هذا  يًا عن احلالل اإلى احلرام، ويرتك احلالل وهو عنده، ويتعدَّ زيد قال: »اأن ياأكل ذلك َبغيًا وتعدِّ
احلرام هذا التعدي، ينكر اأن يكونا خمتلفني، ويقول: هذا وهذا واحد«)81(.

قال ابن جرير: »واأولى هذه االأقوال بتاأويل االآية قوُل من قال: فمن ا�ضطر غري باغ باأكله ما َحُرم عليه من 
ا اأحلَّه اهلل له، مندوحٌة وغنى. وذلك اأنَّ اهلل،  اأكله، وال عاٍد يف اأكله، وله عن ترك اأكله، بوجود غريه ممَّ
اع الطريق  تعالى ذكُره، مل يرّخ�ْص الأحٍد يف قتل نف�ضه بحال... فاإذ كان ذلك كذلك، فالواجُب على ُقطَّ
والُبغاة على االأئمة العادلة، االأوبُة اإلى طاعة اهلل، والرجوُع اإلى ما األزمهما اهلل الرجوع اإليه، والتوبُة من 

معا�ضي اهلل، ال قتَل اأنف�ضهما باملجاعة، فيزدادان اإلى اإثمهما اإثمًا، واإلى خالفهما اأمَر اهلل ِخالفًا«)82(.
فة للعا�ضي ان�ضحب اإلى اأئمة الفقه، فتبنَّى  لف يف الرتخي�ص باالأحكام املخفَّ وهذا اخلالف الذي بني ال�ضَّ
ى ال�ضافعي واجلمهور راأي جماهد وابن امل�ضيب، )اأهل  اأبو حنيفة راأي احل�ضن وقتادة، )اأهل العراق(، وتبنَّ

احلجاز(. رحم اهلل اجلميع.
قال  الغ�ضب.  االأ�ضل جانٌب من م�ضائل  تاأثري هذا  فيها  التي يظهر  ال�ضررين  اأخفِّ  ارتكاب  ومن م�ضائل 
ابن عرفة، بعد اأن ذكر عددا من م�ضائل ارتكاب اأخف ال�ضررين يف باب الغ�ضب: »�ضبب اخلالف يف هذا 
اأ�ضدِّ ال�ضررين باعتبار ذات ال�ضرر، وَمن يلحُقه من حيث كوُنه غا�ضبًا وغري غا�ضب«)83(. فاأبو  اعتبار 
حنيفة - يف عدد من امل�ضائل - ال يرى لواقعة الغ�ضب اأثرا يف احليد عن قاعدة ارتكاب اأخف ال�ضررين، 
، وتطبيق القاعدة يف �ضاحله تخفيف عليه وترخي�ص  واجلمهور ال يرون تطبيق القاعدة؛ الأنَّ الغا�ضب متعدٍّ
وال�ضافعي، رحمهما اهلل، يف  التي جرت بني حممد بن احل�ضن  املناظرة  لذلك. ففي  اأهال  لي�ص  له، وهو 
اإلى مالكه  م�ضاألة الذي غ�ضب لوحا وجعله يف بناء �ضفينة، قال ال�ضافعي يجب نق�ص ال�ضفينة ورد اللوح 
اإذا مل يقبل بقيمته، فقال له حممد بن احل�ضن: »األي�ص قد قال النبي، �ضلى اهلل عليه و�ضلم: “ال �ضرر، وال 
اإ�ضرار”؟!« قال ال�ضافعي: »قلُت: هو اأ�ضرَّ بنف�ضه، مل ي�ضرَّ به اأحد«)84(. فال�ضافعي مل يلتفت اإلى ال�ضرر 

الذي �ضيقع على الغا�ضب جراَء نق�ص ال�ضفينة؛ الأنَّه هو الذي ت�ضببَّ فيه ابتداًء على وجه العدوان.
قال الكا�ضاين: »اإذا غ�ضب َلِبنًا اأو اآُجّرًا اأو �ضاجًة فاأدخلها يف بنائه...ال ميلك اال�ضرتداد عندنا، وت�ضري 
ِملكا للغا�ضب بالقيمة خالفا لل�ضافعي، رحمه اهلل، فهو على اأ�ضله املعهود يف جن�ص هذه امل�ضائل اأنَّ فعل 
الغا�ضب حمظور، فال ي�ضلح �ضببًا لثبوت امللك، لكون امللك نعمة وكرامة فالتحق فعُله بالعدم �ضرعا، فبقي 

)81( املرجع ال�ضابق.

)82( املرجع ال�ضابق.
)83( منح اجلليل لعلي�ص: )103/7(.

)84( اآداب ال�ضافعي ومناقبه البن اأبي حامت: �ص122.
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ملك املغ�ضوب منه كما كان. ولنا: اأنَّ املغ�ضوب باالإدخال يف البناء والرتكيب �ضار �ضيئا اآخر غري االأول 
ر بنق�ص البناء، واملالك، واإن كان يت�ضرر بزوال ملكه اأي�ضا، لكنَّ  الختالف املنفعة... والأنَّ الغا�ضب يت�ضرَّ

�ضرره دون �ضرر الغا�ضب؛ الأنه يقابله عو�ص، فكان �ضرر الغا�ضب اأعلى، فكان اأولى بالدفع«)85(.
وعلى منط اخلالف يف باب الغ�ضب ياأتي اخلالف يف عقود الف�ضاد بني احلنفية واجلمهور فبينما يرى 
احلنفية اأنَّ اإثبات بع�ص االآثار للعقود الفا�ضدة، وجواز ت�ضحيحها باإزالة �ضبب الف�ضاد دون احلاجة اإلى 
الف�ضخ والرتادِّ هو ارتكاٌب الأخف ال�ضررين، يرى اجلمهور وجوب الف�ضخ دون نظر اإلى ال�ضرر الواقع على 
َرين يف الت�ضبُّب يف هذا العقد  اَء هذا الف�ضخ، وذلك لكونهما اآثمني اأو ُمق�ضِّ املتعاقدين اأو على اأحدهما جرَّ

ان التخفيف. الفا�ضد فال ي�ضَتِحقَّ
ومالحظُة م�ضروعية ال�ضبب املوِقع يف احلاجة اإلى االأخذ باأخف ال�ضررين، وعدم مالحظة ذلك، هو ماأخذ 
اخلالف يف عدد ال باأ�ص به من امل�ضائل الفقهية املعا�ضرة، منها، على �ضبيل املثال، م�ضاألُة جواز اإجها�ص 
قوا يف احلكم بني اأن يكون  النَُّطف: فالذين اعتبوا ال�ضبب املوقع يف احلاجة اإلى االأخذ باأخف ال�ضررين فرَّ
احلمل ح�ضل ب�ضبٍب ُتعذر فيه املراأة، كغ�ضب واإكراه، فاأجازوا االإجها�ص، وبني اأن يكون ح�ضل ب�ضبب الزنا 

قوا بني احلالني.  فلم يجيزوه، والذين مل يعتبوا ال�ضبب مل يفرِّ
قوا بني من انفتق غ�ضاء بكارتها لعذر ومن انفتق غ�ضاوؤها  ومثُل ذلك م�ضاألة رتق غ�ضاء البكارة: فالذين فرَّ
ب�ضبب الزنا، التفتوا اإلى ال�ضبب املوِقع يف احلاجة اإلى االأخذ باأخف ال�ضررين، والذين مل يفرقوا مل يلتفتوا 

اإلى ذلك. 
َخ�ص التي ترتتب على االإقامة يف بالد الغرب،  ومن ذلك اأي�ضا اختالف موقف املعا�ضرين من كثري من الرُّ
ع يف الرتخي�ص من اأنَّ االإقامة يف بالد الكفار على وجه الدوام، لغري  حيث ينطلق بع�ضهم يف عدم التو�ضُّ
�ضرورة ُملجئة، كخوف قتل، اأو تعذيب، اأو حب�ص، ال جتوز، وحاُل اأكرِث املقيمني من امل�ضلمني يف ديار الكفار، 

عون يف الرتخي�ص اإلى هذا االأمر. هذه االأع�ضار، ال تبلغ حدَّ ال�ضرورة. وال يلتفِت املتو�ضِّ

)85( بدائع ال�ضنائع للكا�ضاين: )7/ 149(.

ررين على الوقائع أسباب اختالف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخفِّ الضَّ
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�خلامتة

احلمد هلل وال�ضالة وال�ضالم على ر�ضول اهلل، واآله ومن وااله، وبعد: 
رات هذه الدرا�ضة: فهذه اأهمُّ ُمقرَّ

- قاعدة ارتكاب اأخفِّ ال�ضررين اأ�ضٌل �ضرعي ٌكبري يف فقه املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد عند تعار�ضها. 
م عملية الرتجيح واملوازنة  ع عنه جمٌع من القواعد واملعايري التي تنظِّ وقد ُبني عليه كثري من امل�ضائل، وتفرَّ

بني املفا�ضد وامل�ضالح املتزاحمة.
ًا من ن�ضو�ص ال�ضارع. - هذا االأ�ضل حملُّ اإجماٍع بني الفقهاء وتقوم عليه اأدلٌة ا�ضتقرائية كثرية ِجدَّ

-  رغم اتفاق الفقهاء على هذا االأ�ضل نظريا اإال اأنه يظهر اخلالف بينهم يف تنزيله على اأعيان امل�ضائل.
- يعود اخلالف بني الفقهاء يف حتقيق مناط هذا االأ�سل يف الوقائع، بح�سب ا�ستقراء الباحث، اإلى خم�سة 

اأ�ضباب:
اأخفَّ  ارتكاب ما قد يبدو كوُنه  القاعدة عند وجود ن�صٍّ خا�ص مينع من  - اخلالف يف اعتبار   

ال�ضررين.
- اخلالف يف تقدير اأيِّ ال�ضررين اأعظم.   

هما.  - اخلالف يف تقدير درجة احتمالية وقوع اأعظم ال�ضررين اإذا ارُتكب اأخفُّ  
- اخلالف يف انح�ضار اختيار املكّلف يف ارتكاب اأحد ال�ضررين واأنَّه ال خيار ثالث.  

- اخلالف يف مدى اعتبار م�ضروعية ال�ضبب الذي اأوقع املكلف يف حالة اال�ضطرار اإلى ارتكاب   
اأخفِّ ال�ضررين. 

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني
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قائمة �مل�صادر و�ملر�جع

ßß اآداب ال�ضافعي ومناقبه، عبد الرحمن بن حممد الرازي بن اأبي حامت، حتقيق: عبد الغني عبد
اخلالق، ط1، 1424هـ/ 2003م، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت.

ßß ،القمحاوي �ضادق  حممد  حتقيق:  اجل�ضا�ص،  الرازي  بكر  اأبو  علي  بن  اأحمد  القراآن،  اأحكام 
1405هـ، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

ßß االختيار لتعليل املختار، عبد اهلل بن حممود بن مودود املو�ضلي البلدحي، جمد الدين اأبو الف�ضل
احلنفي، تعليق: ال�سيخ حممود اأبو دقيقة )د.ط(، 1356هـ/ 1937م، مطبعة احللبي، القاهرة. 

ßß زهري اإ�ضراف:  االألباين،  الدين  نا�ضر  حممد  ال�ضبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 
ال�ساوي�ض، ط2، 1405هـ/ 1985م، املكتب االإ�ضالمي، بريوت.

ßß االأ�سباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ال�سبكي، ط1، 1411هـ/ 1991م، دار
الكتب العلمية، بريوت.

ßß االأ�سباه والنظائر، جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي، ط1، 1411هـ/ 1990م، دار
الكتب العلمية، بريوت.

ßß :االأ�ضباه والنظائر، زين الدين بن اإبراهيم بن حممد ابن جنيم، و�ضع حوا�ضيه وخرج اأحاديثه
زكريا عمريات، ط1، 1419هـ/ 1999م، دار الكتب العلمية، بريوت.

ßß االعت�ضام، اإبراهيم بن مو�ضى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�ضهري بال�ضاطبي، حتقيق: �ضليم بن
عيد الهاليل، ط1، 1412هـ/ 1992م، دار ابن عفان، ال�ضعودية.

ßß االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، تقي الدين اأبو العبا�ص اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�ضالم
القا�سم بن حممد بن تيمية احلراين احلنبلي الدم�سقي، ط1، 1418هـ، وزارة  اأبي  بن عبد اهلل بن 

ال�ضئون االإ�ضالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�ضاد، اململكة العربية ال�ضعودية.
ßß ،الون�ضري�ضي اأحمد بن يحي  العبا�ص  اأبو  للون�ضري�ضي،  االإمام مالك  اإلى قواعد  امل�ضالك  اإي�ضاح 

حتقيق: اأحمد بوطاهر اخلطابي، )د.ط.(، 1400هـ، �ضندوق اإحياء الرتاث االإ�ضالمي امل�ضرتك بني 
املغرب واالإمارات العربية.

ßß البحر املحيط، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزرك�سي، ط1، 1414هـ/ 1994م، دار
الكتبي، م�ضر.

ßß ،2الكا�ساين، ط اأحمد  اأبو بكر بن م�سعود بن  الدين  ال�سرائع، عالء  ال�سنائع يف ترتيب  بدائع 
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1406هـ/ 1986م، دار الكتب العلمية، بريوت.
ßß /هـ  1425 جملد2،  )د.ط(،  ال�سعودية،  العربية  باململكة  العلماء  كبار  هيئة  العلمية،  البحوث 

2004م، رئا�ضة اإدارة البحوث العلمية واالإفتاء، ال�ضعودية.
ßß التاج واالإكليل ملخت�ضر خليل، حممد بن يو�ضف بن اأبي القا�ضم بن يو�ضف العبدري الغرناطي، اأبو

عبد اهلل املواق املالكي، ط1، 1416هـ/ 1994م، دار الكتب العلمية، بريوت.
ßß املرداوي �ضليمان  بن  علي  احل�ضن  اأبو  الدين  عالء  الفقه،  اأ�ضول  يف  التحرير  �ضرح  التحبري 

الدم�سقي ال�ساحلي احلنبلي، حتقيق: عبد الرحمن اجلربين واآخرين، ط1، 1421هـ/ 2000م، مكتبة 
الر�ضد، الريا�ص.

ßß :الطبي، حتقيق يزيد  بن  بن جرير  القراآن(، حممد  تاأويل  البيان يف  الطبي )جامع  تف�ضري 
اأحمد �ساكر، ط1، 1420هـ/ 2000م، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت.

ßß التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين واالأ�ضانيد، اأبو عمر يو�ضف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الب
بن عا�سم النمري القرطبي، حتقيق: م�سطفى بن اأحمد العلوي وحممد عبد الكبري البكري)د.ط(، 

1387هـ، وزارة عموم االأوقاف وال�ضوؤون االإ�ضالمية، املغرب.
ßß ،)ال�سرواين، )د.ط املكي  املنهاج، عبد احلميد  �سرح  املحتاج يف  ال�سرواين على حتفة  حا�سية 

1357 هـ/ 1983م، املكتبة التجارية الكبى مب�ضر، م�ضر.
ßß عبد بن  عمر  بن  اأمني  حممد  عابدين  ابن  املختار،  الدر  على  املحتار  رد  عابدين:  ابن  حا�ضية 

العزيز عابدين الدم�سقي احلنفي، ط2، 1412هـ/ 1992م، دار الفكر، بريوت.
ßß احلاوي الكبري يف فقه مذهب االإمام ال�ضافعي، اأبو احل�ضن علي بن حممد بن حممد بن حبيب

الب�سري البغدادي ال�سهري باملاوردي، حتقيق علي معو�ض وعادل عبد املوجود، ط1، 1419ه/ 1999م، 
دار الكتب العلمية، بريوت. 

ßß /اأبو نعيم االأ�ضبهاين، 1394هـ اأحمد  اأحمد بن عبد اهلل بن  االأولياء وطبقات االأ�ضفياء،  حلية 
1974م، دار ال�ضعادة، م�ضر.

ßß جامع بيان العلم وف�ضله، يو�ضف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الب النمري، حتقيق: اأبو االأ�ضبال
الزهريي، ط1، 1414هـ/ 1994م، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية ال�ضعودية.

ßß ر�ضالة لطيفة جامعة يف اأ�ضول الفقه املهمة، اأبو عبد اهلل، عبد الرحمن بن نا�ضر بن عبد اهلل
بن نا�سر بن حمد اآل �سعدي، حتقيق اأبو احلارث نادر بن �سعيد اآل مبارك التعمري، ط1، 1418 هـ/ 

1997م، دار ابن حزم للطباعة والن�ضر والتوزيع، بريوت.
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ßß ،سري اأعالم النبالء، حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقاْياز الذهبي، حتقيق: �سعيب االأرناوؤوط�
ط3، 1405هـ/ 1985م، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت.

ßß ال�ضوكاين اهلل  عبد  بن  بن حممد  علي  بن  االأزهار، حممد  على حدائق  املتدفق  ال�ضيل اجلرار 
اليمني، ط1، )د.ت(، دار ابن حزم، بريوت.

ßß الوطن دار  1426هـ  )د.ط(،  العثيمني،  حممد  بن  �سالح  بن  حممد  ال�ساحلني،  ريا�ض  �سرح 
للن�ضر، الريا�ص.

ßß ضرح �ضحيح البخارى، ابن بطال اأبو احل�ضن علي بن خلف بن عبد امللك، حتقيق: اأبو متيم يا�ضر�
بن اإبراهيم، ط2، 1423هـ/ 2003م، مكتبة الر�ضد، الريا�ص.

ßß اأحمد م�ضطفى  عليه:  وعلق  �ضححه  الزرقا،  حممد  ال�ضيخ  بن  اأحمد  الفقهية،  القواعد  �ضرح 
الزرقا، ط2، 1409هـ/ 1989م، دار القلم، دم�ضق.

ßß سرح خمت�سر خليل، حممد بن عبد اهلل اخلر�سي املالكي اأبو عبد اهلل، )د.ط(، )د.ت(، دار�
الفكر للطباعة، بريوت.

ßß ضحيح م�ضلم )امل�ضند ال�ضحيح املخت�ضر بنقل العدل عن العدل اإلى ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه�
و�ضلم(، م�ضلم بن احلجاج الق�ضريي الني�ضابوري، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، )د.ت(، دار اإحياء 

الرتاث العربي، بريوت.
ßß ال�ضريعة )جملة  يا�ضني.  نعيم  حممد  االإ�ضالمية”،  ال�ضريعة  ميزان  يف  العذري  الرتق  “عملية 

والدرا�ضات االإ�ضالمية، جامعة الكويت، املجلد:5 العدد: 10، 1988م(.
ßß الغياثي غياث االأمم يف التياث الظلم، عبد امللك بن عبد اهلل بن يو�ضف بن حممد اجلويني، اأبو

املعايل، ركن الدين، امللقب باإمام احلرمني، املحقق: عبد العظيم الديب، ط2، 1401هـ، مكتبة اإمام 
احلرمني.

ßß فتح الباري �ضرح �ضحيح البخاري، اأحمد بن علي بن حجر الع�ضقالين، حتقيق: حممد فوؤاد عبد
الباقي، )د.ط(، 1379هـ، دار املعرفة، بريوت.

ßß الهمام، )د.ط(، )د.ت(، دار ال�سيوا�سي بن  الواحد  الدين حممد بن عبد  القدير، كمال  فتح 
الفكر، بريوت.

ßß القواعد، زين الدين عبد الرحمن بن اأحمد بن رجب بن احل�ضن ال�َضالمي البغدادي ثم الدم�ضقي
احلنبلي، دار الكتب العلمية، بريوت.

ßß اأبي بن  ال�ضالم  عبد  بن  العزيز  عبد  الدين  عز  حممد  اأبو  االأنام،  م�ضالح  يف  االأحكام  قواعد 
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القا�سم بن احل�سن ال�سلمي الدم�سقي، حتقيق: طه عبد الروؤوف �سعد، )د.ط(، 1414 هـ/ 1991م، 
مكتبة الكليات االأزهرية، القاهرة. 

ßß اإ�ضماعيل بن حممد األ�ضنة النا�ص،  ك�ضف اخلفاء ومزيل االإلبا�ص عما ا�ضتهر من احلديث على 
بن عبد الهادي اجلراحي العجلوين الدم�ضقي اأبو الفداء، حتقيق: عبد احلميد بن اأحمد بن يو�ضف بن 

هنداوي، ط1، 1420هـ/ 2000م، املكتبة الع�ضرية، بريوت.
ßß جملة االأحكام العدلية، جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية، حتقيق: جنيب

هواويني، )د.ط(، )د.ت(، نور حممد كارخانه جتارِت كتب اآرام باغ، كرات�سي.
ßß املب�سوط، حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل �سم�ض االأئمة ال�سرخ�سي، )د.ط(، 1414ه/ 1993م، دار

املعرفة، بريوت.
ßß ضرف� بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  اأبو  واملطيعي«،  ال�ضبكي  تكملة  »مع  املهذب  �ضرح  املجموع 
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الموازنة بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها 
عند شيخ اإلسالم ابن تيمية

 

ماجد بن عبد اهلل بن حممد الع�سكر

حما�سر يف ق�سم اأ�سول الفقه بكلية ال�سريعة – جامعة الق�سيم 

ومبتعث للدكتوراه يف كلية ال�سريعة - جامعة اأم القرى
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 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

املقدمـــــــــــــــــة

�حلمد هلل �لذي �أكرمنا بهذ� �لدين , و�أقامه على منهاج و�أ�صا�س متني , وجعله �صاحلًا �إلى يوم   
�لدين , و�صلى �هلل و�صلم على �ملبعوث رحمة للعاملني , وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ,  وبعد:

قد  ولكن   , عنهم  �ملفا�صد  ودفع   , �خللق  م�صالح  لتحقيق  جاءت  �لعظيمة  �خلالدة  �لإ�صالم  �صريعة  فاإن 
تتعار�س هذه �مل�صالح و�ملفا�صد وتتز�حم , ولهذ� كانت �ملو�زنة بينها من �لقو�عد �لتي �هتم بها �لعلماء ؛ 
لأن من مل ُيِحط علمًا بهذه �لقاعدة - �إدر�كًا للو�قع , وفهمًا لن�صو�س �لكتاب و�ل�صنة - : فاإنه يجني على 

ُلها ما مل تقله , ويكون ما يف�صده �أكرث مما ي�صلحه . �صريعة �لإ�صالم , وُيقوِّ

فتقوم  والتفريط  الإفراط  بني   , املناهج  فيه  وتتباين   , وامل�شارب  الأنظار  فيه  تختلف  ؛  وا�شٌع  باب  وهذا 
احلاجة امللحة لإبراز املنهج الو�شط ؛ الذي يعّد الإمام تقي الدين اأبو العبا�س اأحمد بن عبد احلليم بن عبد 
ال�شالم ابن تيمية احلراين الدم�شقي املتوفى �شنة  728 هـ - فيما �أظن -  �أحد ممثليه ؛ ذلك �أنه  قد ُعرف 
باعتد�له وتو�ّصطه يف هذ� �لباب وغريه , كما �أنه ُيعّد مرجعية موؤثرة يف �لفكر �لإ�صالمي ؛ ميكن �ل�صتناد 
�إلى تر�ثها يف حماولة معاجلة هذه �لق�صايا ؛ من خالل �إبر�ز منهجه �ملتو�زن يف فهم �لن�صو�س و�لأحكام 

ال�شرعية فهمًا مقا�شديًا بعيدًا عن جمود الغالني , ومتييع املت�شاهلني .

ولعل ما كتبه �صيخ �لإ�صالم -رحمه �هلل- فيما ينبغي عمله عند �جتماع �مل�صالح و�ملفا�صد وتعار�صها ُيعد 
من �أجمع , و�أح�صن , و�أدقِّ ما ُكتب يف هذ� �ملجال ؛ مبا �أعطاه �هلل من نور �لب�صرية , وثقابة �لفكر , وغز�رة 
اأردت امل�شاركة بهذا البحث املوجز ؛ مكتفيًا ببع�س جوانب الق�شية ؛ مبا ينا�شب املوؤمتر ,  �لعلم 1 , لذا 

ويفتح �ملجال لالطالع على �صيء من فكر �صيخ �لإ�صالم -رحمه �هلل-.

)1(  يقول  يو�شف البدوي يف كتابه مقا�شد ال�شريعة عند ابن تيمية :  »والرتجيح بني امل�شالح واملفا�شد من اأدقِّ اأعمال املجتهد واأ�شعبها 
, وهو خال�شة علمه , وتظهر براعته يف هذا املجال عند املت�شابهات التي ل يعلمها كثري من النا�س . وابن تيمية رائد هذا الباب , وفار�شه 
, ومالك زمامه , وهذا املو�شوع لو اأُعطي حقه لُكتب فيه ر�شالة عند هذا العامل اجلهبذ ؛ فهو ل يفتاأ يكرر ع�شرات املرات اأن الر�شل جاوؤوا 
بتح�صيل �مل�صالح وتكميلها , وتعطيل �ملفا�صد وتقليلها , وتر�ه يزن فتو�ه و�أقو�له بهذ� �مليز�ن , ورمبا ل ُيفتي فتوى �إل وذكر وجه �مل�صلحة �أو 
املف�شدة فيها , ثم بعد اأن يوازن بينهما يذكر احلكم املالئم للراجح منهما« . مقا�شد ال�شريعة عند ابن تيمية  ؛ يو�شف البدوي , الأردن , دار 

�لنفائ�س , 1421هـ ,  �س 299 

املوازنة بني املصالح واملفاسد وتطبيقاتها عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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اأهـــــــــــــــــــداف البحث:

يهدف �لبحث �إلى:

�لإ�صالم - 1 �صيخ  ير�ها   ؛كما  �ل�صحيح  وميز�نها   , و�ملفا�صد  �مل�صالح  بني  �ملو�زنة  �أهمية  بيان 
-رحمه �هلل- .

 �إبر�ز بع�س �ملالمح �لعامة لهذه �لق�صية عند �صيخ �لإ�صالم -رحمه �هلل- .2- 

�إثر�ء �لبحث بجملة من �لتطبيقات �لتي ذكرها .- 3

خطـــــــــــــــــــــــة البحث: 

      جعلت �لبحث يف مقدمة , ومتهيد , وثالثة مباحث , وخامتة كما يلي : 

متهيــــــــــــــــــــــد يف تعريف املوازنة وامل�شالح واملفا�شد .

املبحث الأول : �أهميــــــة �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد عند �بن تيمية , وميــــــــــــــز�ن   

                     معرفــــــة مقاديرهــــا .

              املطلب الأول : �أهميــــــة �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد عند �بن تيمية .

              املطلب الثاين : ميـــــــــــــــــــــــــــــز�ن معرفــــــة مقادير �مل�صالح و�ملفا�صد .

املبحث الثاين : �لقاعدة �لعامــة يف �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد عند �بن تيميــــــــــــة 

             املطلب الأول : مكانة هذه �لقاعدة عند �صيخ �لإ�صالم رحمه �هلل .

            املطلب الثاين : �أوجه �لتعار�س بني �مل�صالح و�ملفا�صد , وكيفية �لرتجيح بينها .
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            املطلب الثالث :  �لثمـــــــــــرة �لعمليـة لهذه �لقاعدة �لعامــــــة .

املبحث الثالث : مناذج من تطبيقات �ملو�زنة  عند �صيخ �لإ�صالم رحمه �هلل .

ز على ن�صو�س �صيخ �لإ�صالم - رحمه �هلل- , وتطبيقاته �لفقهية , كما حر�صت على �إير�د  حاولت �أن �أركِّ
ن�صو�صه باألفاظها , لأُ�صِرَك �لقارئ �لكرمي يف �لنظر و�لتحليل , وقد �قت�صت طبيعة �لبحث وحجمه �أن 
�أكتفي مبا ذكرُت ؛ طلبا لالإيجاز . ول �صك �أنني ��صتفدت كثري�  ممن �صبقني من �لباحثني �لكر�م �لذين 

كتبوا يف تراث ال�شيخ , وقّربوه للنا�س , اأ�شاأل اهلل اأن يجزيهم خري اجلزاء .

ي بال�شكر للقائمني على موؤمتر “ فقه �ملو�زنات “  وبعد : فهذا جهٌد ي�شرٌي , اأ�شكر اهلل على اإمتامه , واأَُثنِّ
بكلية ال�شريعة بجامعة اأم القرى , واأ�شاأل اهلل اأن يبارك يف جهودهم .

و�حلمد هلل �أوًل و�آخرً� , و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد , وعلى �آله و�صحبه , و�صلم ت�صليمًا 
كثريً� .

املوازنة بني املصالح واملفاسد وتطبيقاتها عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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متهيــــــــــد يف تعريف املوازنة و امل�سالح واملفا�سد

املوازنــــــــــــة لغًة : من الوزن , وهو معرفة قدر ال�شيء , يقال : وازْنُت بني ال�شيئني موازنًة و ِوزانًا , 

وهذ� ُيو�ِزُن هذ� : �إذ� كان على ِزنته , �أو كان حماذيه . و�ملو�زنة : �لتقدير .2و��صطالحًا : » هي �ملفا�صلة 
بني امل�شالح واملفا�شد املتعار�شة واملتزاحمة ؛ لتقدمي اأو تاأخري الأولى بالتقدمي اأو التاأخري«3.

َلُح �شالحًا  َي�شْ و  ُلُح  َي�شْ ُلَح  , وهي م�شدر �شَ و معنًى  وزنًا  ؛ كاملنفعة  : جمع م�شلحة  امل�ســــالح لغًة   
لوحًا . و�ل�صالح �صد �لف�صاد , و �ل�صت�صالح نقي�س �ل�صتف�صاد .4و�صرعـــًا : قال �لغز�يل -رحمه �هلل-  و�صُ
: » �مل�صلحة هي عبارة عن جلب منفعة �أو دفع م�صرة ».  ثم بنينَّ مق�صوده من �مل�صلحة بقوله : »... نعني 

بامل�شلحة املحافظة على مق�شود ال�شرع “5. 

  املفـا�ســـــد : جمع مف�شـــــــــدة , وهي خالف امل�شلحة . يقال : َف�َشَد َيْف�ُشُد َف�شادًا و ُف�ُشودًا , فهو فا�شد و 
َف�ِشْيٌد . و�شرعـــًا : » ما يعود على الإن�شان بال�شرر والأمل , ومل يكن مق�شودًا �شرعًا ».6

)2(  انظر : ل�شان العرب لبن منظور حممد بن مكرم , دار �شادر , بريوت , ط 3 , 1414هـ , 3 /446  , التوقيف على مهمات التعاريف 
للمناوي , حممد الداية , دار الفكر املعا�شر , بريوت , ط1410/1هـ , �س 724 

)3(  تاأ�شيل فقه املوازنات لعبد اهلل الكمايل , دار ابن حزم , ط 1 /1421هـ  , �س 49
)4( انظر : ل�شان العرب, ) 516/2 ( 

)5(  امل�شت�شفى يف علم الأ�شول ؛ للغزايل حممد بن حممد , دار الكتب العلمية , بريوت , ط 1/ 1413ه  , ) 481/2(
)6(  �شرح الع�شد على خمت�شر ابن احلاجب , لالإيجي عبد الرحمن بن اأحمد , املطبعة الأمريية, )239/2(
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املبحث الأول: اأهميــــــة املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد عند ابن تيمية ,

و ميـــــــــــــــــــــــــــــزان معرفــــــة مقاديرهــــا

املطلب الأول : اأهميــــــة املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد عند ابن تيمية

�إن �لد�ر�س لرت�ث �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية -رحمه �هلل- يدرك ب�شورة ظاهرة اأنه من اأكرث علماء ال�شريعة 
الكبار عناية واهتمامًا مبقا�شد ال�شريعة , فهو يرى اأن اأحّق النا�س باحلق من عّلق الأحكام باملعاين التي 
�إل  e لأ�صحابه و�أمته, ل يكون  �أن علم �لكتاب و�حلكمة �لتي عّلمها �لر�صول  عّلقها بها ال�شارع)7(, ويرى 
مبعرفة حدود ما �أنزل �هلل على ر�صوله e من الألفاظ واملعاين, والأفعال واملقا�شد )8(. ولهذ� كان -رحمه 
د على ذلك  �هلل- يدرك مدى �أهميــــة �ملو�زنة بني م�صالح �لأفعال ومفا�صدها , وم�صارها ومنافعها , وُيوؤكِّ
يف مو��صع كثرية , كما يوؤكد على �صرورة مر�عاة �لعدل و�مليز�ن يف �حلكم على ما �جتمعت فيه �مل�صالح 
ُه - ب�صورة متكررة - على ما يقع فيه من ل يهتدي للمو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد من خطاأ  و�ملفا�صد , وينبِّ
يف �حلكم , ووقوع يف فعل حمرٍم حفاظًا على مندوب , �أو ترِك و�جب تورعًا من مكروه . )9(, كما بنينَّ اأن 
�ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد مطلوبة �صرعًا , و�أن �إهمالها و�لإخالل بها �أحد مظاهر �جلهل , و�أ�صباب 

�لف�صاد و�خلطاأ , و�أن من مل ير�عها كان ما يف�صد �أكرث مما ي�صلح .

يعرف  كما  وال�شنة,  الكتاب  يف  ومراتبها  الواقعة  ال�شرور  يعرف  اأن  له  ينبغي  »املوؤمن   : اهلل  رحمه  قال 
�خلري�ت �لو�قعـة ومر�تبها يف �لكتاب و�ل�صنة ؛ ليقّدم ما هو �أكرث خريً� و�أقل �صرً� على ما هو دونه , ويدفع 
اأعظم ال�شرين باحتمال اأدناهما , ويجتلب اأعظم اخلريين بفوات اأدناهما , فاإن من مل يعرف الواقع يف 
�خللق , و�لو�جب يف �لدين : مل يعرف �أحكام �هلل يف عباده , و�إذ� مل يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل , 

وَمْن َعَبَد اهلل بغري علم كان ما يف�شد اأكرث مما ي�شلح«)10(. 

ولهذ� فهو يجعل �مليزة �حلقيقية للفقية , و�لف�صيلة �لتي يف�صل بها على غريه :  قدرته على �ملو�زنة بني 

)7( الفتاوى الكربى لبن تيمية , بريوت , دار املعرفة , 1386هـ , )153/2( 
)8(  جمموع فتاوى �شيخ الإ�شالم ابن تيمية , جمع وترتيب : عبد الرحمن ابن قا�شم وابنه حممد , دار عامل الكتب ,

          1412 هـ ,  )391/15( .
)9()  انظر : جمموع الفتاوى 511/10 – 516 , 615- 619 , 20/ 138, 150,  28/ 211- 213 , 598, 29/ 279, 35/ 29-32 , جامع 
الر�شائل لبن تيمية , حممد ر�شاد �شامل , ط1405/1هـ , ) قاعدة يف املحبة ( ) 141/2( ,  ال�شتقامة لبن تيمية ,  حممد ر�شاد �شامل , 

جامعة الإمام حممد بن �شعود , ط 1/ 1408هـ  , ) 41/1 (
)10( جامع الر�شائل )305/2(.
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م ما  �مل�صالح و�ملفا�صد , و�ملنافع و�مل�صار �إذ� �جتمعا , ومعرفة مر�تب �مل�صالح , ومر�تب �ملفا�صد حتى ُيقدِّ
رتبته �لتقدمي , وُيوؤِخَر ما رتبته �لتاأخري ؛ �إذ ذ�ك - يف نظره - هو خا�صة �أهل �لعلم بهذ� �لدين . 

ْن حلقيقة الدين , وانظر ما ا�شتملت عليه الأفعال من امل�شالح ال�شرعية  ويف ذلك يقول رحمه �هلل : “ فتفطنَّ
�أو �ملفا�صد , بحيث تعرف ما ينبغي من مر�تب �ملعروف ومر�تب �ملنكر , حتى تقّدم �أهمها عند �ملز�حمة , 
فاإن هذ� حقيقة �لعمل مبا جاءت به �لر�صل , فاإن �لتمييز بني جن�س �ملعروف وجن�س �ملنكر , وجن�س �لدليل 
وغري �لدليل ؛ يتي�صر كثريً� , فاأما مر�تب �ملعروف و�ملنكر , ومر�تب �لدليل - بحيث تقّدم عند �لتز�حم 
�أعرف �ملعروفني , فتدعو �إليه , وتنكر �أنكر �ملنكرين , وترّجح �أقوى �لدليلني - فاإنه هو خا�صة �لعلماء بهذ� 

�لدين “)11(. 

وكل من �أعر�س عن هذه �لقاعدة فهو بعيد عن حقيقة �لفقه يف �لدين , فاإن خا�صة �لفقه يف �لدين معرفة 
حكمة ال�شريعة ومقا�شدها وحما�شنها)12( , والفقيه حقًا هو من عرف حكمة ال�شارع ومق�شده )13( ؛ لأن 

من يعلم مقا�شد ال�شريعة يعلم تف�شري ما اأمر اهلل به ور�شوله , وما نهى اهلل ور�شوله عنه )14(.

 , واملفا�شد  امل�شالح  به بني  الذي ميّيزون  والفرقان  النور  يتميزون بهذا  اإمنا  الرا�شخون فيه  العلم  واأهل 
و�ملنافع و�مل�صار , ومر�تب كل منها يف �لتقدمي و�لتاأخري , ومن مل يكن كذلك مل يهتد ل�صو�ب �ملو�زنة ؛ 

ومن َثمنَّ يقع يف حتليل �حلر�م , �أو حترمي �حلالل .

ِة ؛ َفَقْد َيَدُع  ْرِعينَّ ِة , َوامْلَْف�َشَدِة ال�شنَّ ْرِعينَّ َلَحِة ال�شنَّ ِك ِمْن امْلَ�شْ ْ قال رحمه اهلل: » َفَمْن مَلْ ُيَواِزْن َما يِف اْلِفْعِل َوالرتنَّ
َلَمِة “)15( . َهاَد َمَع اْلأَُمَراِء الظنَّ َماٍت, َوَيَرى َذِلَك ِمْن اْلَوَرِع ؛ َكَمْن َيْدُع اجْلِ رنَّ َواِجَباٍت َوَيْفَعُل حُمَ

َما  َظ  َوَل حَلَ ؛  ُع  امْلَُتَورِّ َفَيْلَحُظُه   , َتْرَكُه  ي  َيْقَت�شِ َف�َشاِدِه  َيُكوُن ِجَهُة  َقْد  ْيَء  ننَّ ال�شنَّ “ َفاإِ  : �آخر  وقال يف مو�صع 
اِجِح , َوِباْلَعْك�ِس “ )16(.  اَلِح الرنَّ ُه ِمْن ال�شنَّ ُيَعاِر�شُ

)11(  اقت�شاء ال�شراط امل�شتقيم خمالفة اأ�شحاب اجلحيم , لبن تيمية , نا�شر العقل , مكتبة الر�شد , الريا�س , ط1413/3هـ ,   622/2 
)12( جمموع الفتاوى  )354/11(.

)13(  بيان الدليل على بطالن التحليل , لبن تيمية , فيحان املطريي , مكتبة اأ�شواء النهار , ال�شعودية , ط2 /1996م  , �س 351
)14( جمموع الفتاوى  )72/6( , )57/3(. 

)15(  جمموع الفتاوى ) 512/10 ( .   وقد �شرب لذلك اأمثلة فانظرها فيه 512/10 – 514 , 20/ 137 - 140 , ومنهاج �ل�صنة �لنبوية , 
لبن تيمية , ت: د/ حممد ر�شاد �شامل , جامعة الإمام , ط 1/ 1406هـ  , ) 118/6 ( .

)16(  جمموع الفتاوى )20/ 142( .  وانظر  منه :  ) 29/35(
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فمن نظر �إلى جانب �لف�صاد دون �ل�صالح , �أو �لعك�س ؛ فال بّد �أن يقع يف �خلطاأ . وطريق �ل�صو�ب هو 
ُه َكِثرًيا َما َيْجَتِمُع يِف اْلِفْعِل اْلَواِحِد اأَْو يِف  �ملو�زنة �لعادلة بينها)17(. قال �شيخ الإ�شالم رحمه اهلل : “ َواإِننَّ
ا ِفيِه  َنُه اأََحُدُهَما , َفاَل َيْغُفُل َعمنَّ منَّ ُه اإَلى َما َت�شَ ْهُي َواْلِعَقاُب َقْد َيَتَوجنَّ مُّ َوالننَّ ْمَراِن , َفالذنَّ ْخ�سِ اْلَواِحِد اْلأَ ال�شنَّ
ْوِع  ا ِفيِه ِمْن الننَّ ُيْغُفُل َعمنَّ اأََحُدُهَما , َفاَل  َنُه  منَّ اإَلى َما َت�شَ َواُب  َوالثنَّ َواْلأَْمُر  امْلَْدُح  ُه  َيَتَوجنَّ ْوِع اْلآَخِر, َكَما  ِمْن الننَّ
ِة والفجورية , َلِكْن َقْد ُي�ْشَلُب - َمَع َذِلَك - َما ُحِمَد  َئاِت اْلِبْدِعينَّ يِّ ِك َبْع�ِس ال�شنَّ ُجُل ِبرَتْ َدُح الرنَّ اْلآَخِر,  َوَقْد مُيْ
َقاِئًما  َوَمْن �َشَلَكُه َكاَن  َوامْلَُعاَدَلِة ,  َفَهَذا َطِريُق امْلَُواَزَنِة  ِة .  ينَّ ِة اْلرَبِّ ينَّ نِّ �َشَناِت ال�شُّ َبْع�ِس احْلَ ِفْعِل  ُه َعَلى  ِبِه َغرْيُ

ُ َلُه اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن “ )18(.  ِباْلِق�ْشِط النَِّذي اأَْنَزَل اهللنَّ

�ل�صتباه  �أ�صباب  من  و�أنه   , و�ملفا�صد  �مل�صالح  بني  �لتعار�س  باب  �ت�صاع  على  �هلل-  -رحمه  د  �أكًّ ولهذ� 
و�لختالف , و�لنا�س فيه على �أ�صناف , وو�جب �لعامل �أن يتاأمل ويو�زن لريّجح �لأ�صلح يف كل و�قعة . قال 
ِة  ُبونَّ ْت ِفيَها اآَثاُر النُّ ِتي َنَق�شَ َما يِف اْلأَْزِمَنِة َواْلأَْمِكَنِة النَّ ا َل �ِشينَّ َعاُر�ِس َباٌب َوا�ِشٌع ِجدًّ -رحمه �هلل- : “َباُب التنَّ
ِمْن  َذِلَك  َوُوُجوُد  امْلَ�َشاِئُل  َهِذِه  اْزَداَدْت  ْق�ُس  الننَّ اْزَداَد  َوُكلنََّما  ِفيَها  َتْكرُثُ  امْلَ�َشاِئَل  َهِذِه  َفاإِننَّ  ِة,  ُبونَّ النُّ َوِخاَلَفِة 

َئاِت َوَقَع اِل�ْشِتَباُه َوالتنَّاَلُزُم . يِّ �َشَناُت ِبال�شنَّ ُه اإَذا اْخَتَلَطْت احْلَ ِة َفاإِننَّ منَّ اأَ�ْشَباِب اْلِفْتَنِة َبنْيَ اْلأُ

َئاٍت َعِظيَمًة ,  َواأَْقَواٌم َقْد َيْنُظُروَن  َن �َشيِّ منَّ اِنَب َواإِْن َت�شَ ُحوَن َهَذا اجْلَ جِّ �َشَناِت َفرُيَ َفاأَْقَواٌم َقْد َيْنُظُروَن اإَلى احْلَ
ِذيَن َيْنُظُروَن اْلأَْمَرْيِن -  اِنَب اْلآَخَر َواإِْن َتَرَك َح�َشَناٍت َعِظيَمًة , واملتو�شطون - النَّ ُحوَن اجْلَ جِّ َئاِت َفرُيَ يِّ اإَلى ال�شنَّ
�َشَناِت  ُ َلُهْم َفاَل َيِجُدوَن َمْن َيعنيهم اْلَعَمُل ِباحْلَ ِة , اأَْو َيَتَبنينَّ رنَّ ِهْم ِمْقَداُر امْلَْنَفَعِة  َوامْلَ�شَ ُ َلُهْم اأَْو ِلأَْكرَثِ َقْد َل َيَتَبنينَّ
َيُكوُن  َوَقْد   , امْلَ�َشاِئِل  َهِذِه  اأَْنَواَع  َر  َيَتَدبنَّ اأَْن  ِلْلَعامِلِ  َفَيْنَبِغي   ... اْلآَراَء  َقاَرَنْت  اْلأَْهَواِء  ِلَكْوِن  ؛  َئاِت  يِّ ال�شنَّ َوَتْرُك 
التنَّْحِليَل  َل  ؛  اْلأَ�ْشَياِء  َبْع�ِس  يِف  ْهِي  َوالننَّ اْلأَْمِر  ِعْنَد  اْلَعْفَو   :  - َم  َتَقدنَّ ِفيَما  ْنُته  َبينَّ َكَما   - َها  َبْع�شِ يِف  اْلَواِجُب 
َيِة  ُك اْلأَْمَر ِبَها َدْفًعا ِلُوُقوِع ِتْلَك امْلَْع�شِ َيِة اأَْكرَبَ ِمْنَها َفَيرْتُ َواْلإِ�ْشَقاَط . ِمْثَل اأَْن َيُكوَن يِف اأَْمِرِه ِبَطاَعِة ِفْعاًل مِلَْع�شِ
َرًرا ِمْن َذْنِبِه , َوِمْثَل اأَْن  ِمْثل اأَْن َتْرَفَع ُمْذِنًبا اإَلى ِذي �ُشْلَطاٍن َظامِلٍ َفَيْعَتِدي َعَلْيِه يِف اْلُعُقوَبِة َما َيُكوُن اأَْعَظَم �شَ
ْهِي َخْوًفا  َيُكوَن يِف َنْهِيِه َعْن َبْع�ِس امْلُْنَكَراِت َتْرًكا مِلَْعُروِف ُهَو اأَْعَظُم َمْنَفَعًة ِمْن َتْرِك امْلُْنَكَراِت في�شكت َعْن الننَّ

ِد َتْرِك َذِلَك امْلُْنَكِر . رنَّ ا ُهَو ِعْنَدُه اأَْعَظُم ِمْن جُمَ ُ ِبِه َوَر�ُشوُلُه مِمنَّ اأَْن َي�ْشَتْلِزَم َتْرَك َما اأََمَر اهللنَّ

ْهِي اأَْو اْلإَِباَحِة , َكاْلأَْمِر  ْمِر اأَْو الننَّ َفاْلَعامِلُ َتاَرًة َياأُْمُر , َوَتاَرًة َيْنَهى , َوَتاَرًة ُيِبيُح , َوَتاَرًة َي�ْشُكُت َعْن اْلأَ   
اِجُح  ُح الرنَّ َعاُر�ِس ُيَرجنَّ اِجِح , َوِعْنَد التنَّ اِل�سِ اأَْو الرنَّ ْهِي َعْن اْلَف�َشاِد اخْلَ اِجِح , اأَْو الننَّ اِل�سِ اأَْو الرنَّ اَلِح اخْلَ ِبال�شنَّ

)17(  ينظر : جمموع الفتاوى ) 28/ 129 ( 
)18(  جمموع الفتاوى ) 10/ 366 (
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ْمَكاِن “)19(. َم - ِبَح�َشِب اْلإِ - َكَما َتَقّدَ

ٌل  ومن �أعظم �لأخطاء يف هذ� �لباب مالحظة جانب على ح�صاب جانب �آخر, قال رحمه �هلل : “ َفَهَذا اأَ�شْ
َيِة ِلْلَحْظِر اإلنَّ َوُيْنَظر َمَع َذِلَك اإَلى  َعِظيٌم يِف َهِذِه امْلَ�َشاِئِل َوَنْوِعَها , َل َيْنَبِغي اأَْن ُيْنَظَر اإَلى ِغَلِظ امْلَْف�َشَدِة امْلُْقَت�شِ

اَجِة امْلُوِجَبِة ِلاْلإِْذِن ؛ َبْل امْلُوِجَبِة ِلاِل�ْشِتْحَباِب اأَْو اْلإِيَجاِب “)20(. احْلَ

�أو �حلاجة  هًا على ما يقع فيه من يالحظ جانب �لف�صاد؛ دون نظر يف �مل�صلحة  وقال -رحمه �هلل-  منبِّ
املعار�شة:«اإن كثريًا من النا�س ي�شت�شعر �شوء الفعل, ول ينظر اإلى احلاجة املعار�شة له, التي يح�شل بها 
من ثو�ب �حل�صنة ما يرَبى على ذلك, بحيث ي�صري �ملحظور مندرجًا يف �ملحبوب, �أو ي�صري مباحًا �إذ� مل 
�أو ��صتحبابًا, ما يعار�صها  يعار�صه �إل جمرد �حلاجة, كما �أن من �لأمور �ملباحة, بل و�ملاأمور بها �إيجابًا 
مف�شدة راجحة جتعلها حمرمة اأو مرجوحة, كال�شيام للمري�س, وكالطهارة باملاء ملن ُيخاف عليه املوت” 

.)21(

وبناًء على ذلك , فاإذ� تعنّي على �لعبد فعل و�جب ل ميكن فعله �إل بارتكاب حمـرٍم هو دون هذ� �لو�جب مل 
يكن حينئذ حمرمًا , ومل يكن فاعله مرتكبًا لـمحرم ,  وكذلك �إذ� مل ميكن فعل �لو�جب �إل بارتكاب حمّرم 

هو �أعظم منه : مل يكن �لو�جب حينئذ و�جبًا , ومل يكن تاركه تاركًا لو�جب  .

قال -رحمه �هلل-: “اإذا كان يف ال�شيئة ح�شنٌة راجحٌة : مل تكن �شيئًة , واإذا كان يف العقوبة مف�شدٌة راجحٌة 
على �جلرمية : مل تكن ح�صنًة , بل تكون �صيئًة”)22(. 

)19(  جمموع الفتاوى )57/20- 59( 
)20(جمموع الفتاوى ) 26/ 181 (
)21(  جمموع الفتاوى )29/35(.  

)22(  جمموع الفتاوى )212/28(.  وانظر: جمموع الفتاوى )57/20(.  
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املطلب الثاين : ميـــــــــــــــــــــــــــــزان معرفــــــة مقادير امل�سالح واملفا�سد 

�ملفا�صد  مر�تب  معرفة  وكذلك   , �لتعار�س  �أو  �لتز�حم  عند  بينها  للرتجيح  �مل�صالح  مر�تب  معرفة  »�إن 
للرتجيح بينها , �أو �لرتجيح بني �مل�صالح و�ملفا�صد �إذ� تز�حمت �أو تعار�صت , �إمنا يكون عن طريق �لكتاب 
الن�شو�س  وتتبُُّع   , الآخر  يقّدم منها على  , وما  واملفا�شد  امل�شالح  يقرران مراتب  اللذان  , فهما  وال�شنة 
هذه  و�إهمال   , تاأخريه  ميكن  وما   , تقدميه  ميكن  وما   , و�لأهم  منها  �ملهم  معرفة  يف  يفيد  و��صتقر�وؤها 

�لن�صو�س �أو جهلها �صبب لزلة �لقدم, و�لنحر�ف عن �لطريق �ل�صحيح يف �ملو�زنة و�لرتجيح”)23(.

يقول ال�شيخ -رحمه اهلل-  : “ ...لكن اعتبار مقادير امل�شالح واملفا�شد هو مبيزان ال�شريعة , فمتى قدر 
�لإن�صان على �تباع �لن�صو�س : مل يعدل عنها , و�إل �جتهد بر�أيه ملعرفة �لأ�صباه و�لنظائر , وقّل �أن ُتعِوز 

�لن�صو�س من يكون خبريً� بها , وبدللتها على �لأحكام “)24(.

و�صبق معنا )25( قوله  : “ املوؤمن ينبغي له اأن يعرف ال�شرور الواقعة , ومراتبها يف الكتاب وال�شنة , كما 
م ما هو �أكرث خريً� و�أقل �صرً� , على ما هو  يعرف �خلري�ت �لو�قعة , ومر�تبها يف �لكتاب و�ل�صنة ؛ لُيقدِّ

دونه”)26(.

)23( القواعد وال�شوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية, عبد ال�شالم احل�شني, دار التاأ�شيل, القاهرة, ط1422/1 هـ , 230/1   
)24(  جمموع الفتاوى )129/28(.  

)25(  انظر  من هذا البحث  �س  8
)26(  جامع الر�شائل ) قاعدة يف املحبة (  35/2   

املوازنة بني املصالح واملفاسد وتطبيقاتها عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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 املبحث الثاين: القاعدة العامــة يف املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد عند ابن 

تيميــــــــــــة 

تقّدم معنا جملة من �لن�صو�س  توؤكد مدى عناية �بن تيمية -رحمه �هلل-  ب�صرورة �ملو�زنة بني �مل�صالح 
واملفا�شد يف �شوء الن�شو�س ال�شرعية , وكليات ال�شريعة ومقا�شدها .

�أن يكون مع  بّد  “ ل    : , ويف ذلك يقول  بالكليات  �أهمية ربط �جلزئيات  يوؤكد -رحمه �هلل- على   وكان 
؛  ليتكلم بعلم وعدل , ثم يعرَف اجلزئيات كيف وقعت, واإل  اإليها اجلزئيات  َيُردُّ   , اأ�شول كلية  الإن�شان 

فيبقى يف كذب وجهل يف �جلزئيات, وجهل وظلم يف �لكليات؛ فيتولد ف�صاد عظيم” )27(. 

ولذ� نرى �صيخ �لإ�صالم -رحمه �هلل- يبـــــني قاعدته يف �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد - �إذ� �جتمعت - على 
ال�شريعــــة جاءت بتح�شيل امل�شالح وتكميلها  القاعدة الكلية يف بناء ال�شريعة ؛ والتي عربنَّ عنها بقوله :” 
اأعظم امل�شلحتني  ال�شرين , وحت�شيل  , ودفع �شر  , و ترجيح خري اخلريين  املفا�شد وتقليلــها  , وتعطيل 

بتفويت �أدناهما , ودفع �أعظم �ملف�صدتني باحتمال �أدناهما “)28(. 

ويف كالمه حول الأمر باملعروف والنهي عن املنكر بنينَّ �شابط املوازنة فيه ؛ فقال:«جماع ذلك داخل يف 
�لقاعدة �لعامة فيما �إذ� تعار�صت �مل�صالح و�ملفا�صد , و�حل�صنات و�ل�صيئات ,�أو تز�حمت فاإنه يجب ترجيح 

الراجح منها , فيما اإذا ازدحمت امل�شالح واملفا�شد , وتعار�شت امل�شالح واملفا�شد«)29(.

)27(  منهاج ال�شنة  )83/5(,  والكالم نف�شه يف جمموع الفتاوى )203/19(.  
)28(  جمموع الفتاوى 48/20,  265, 178/27, 284/28, 591, 492/29 ,136/30, 359, 266/31

)29(  ال�شتقامة ) 2 /216-217(  , والكالم نف�شه يف جمموع الفتاوى  : )126/28 (.
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املطلب الأول : مكانة هذه القاعدة عند �سيخ الإ�سالم 

»هذه �لقاعدة من �لقو�عد �لكبار عند �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية رحمه �هلل , فلي�س مبالغة �إذ� قلنا باأن فكر 
ِتِه - يقوم على �أ�صا�س ما حوته هذه �لقاعدة من �أ�ص�ٍس ومبادئ ... , و�صرنى عند �لتطبيق  �بن تيمية - ِبُرمنَّ
عليها كيف اأن ال�شيخ يتخذها دلياًل م�شتقاًل , يحتج به يف مو�شع ال�شتدلل , ويرد به يف �شياق النقا�س...

وَيعترُب �شيخ الإ�شالم هذه القاعدة من الأ�شول الأ�شيلة التي ُبني عليها الت�شريع الإ�شالمي )30(, والقواعد 
مطلوب  هو  فمقت�شاها  واجلزئيات)31(,  ال�شور  من  يح�شى  ل  ما  عليها  يتخرج  التي  امل�شتمرة  العامة 
ال�شريعة)32( ... وهو الذي بعث اهلل الر�شل لتح�شيله )33( , وهو �شبيل الورع والحتياط عند التعار�س 
و�لرتجيح)34(, فال ي�شح اأي تفريٍع على خالف معناها قطعًا ؛ لأن ذلك عبث , خمالف مل�شلًّمات العقول 

والِفَطر, و �شريعة اهلل منَزهـــــــٌة عن ذلك)35(”)36(.

وهذه القاعدة العظيمة اإحدى القواعد التي اأكرث ال�شيخ من ذكرها , والتعويل عليها والهتمام ب�شاأنها , 
وبناء فروع كثرية عليها -كما �صياأتي �إن �صاء �هلل - .

)30(  انظر: جمموع الفتاوى 193/30,  �لقو�عد �لفقهية �لنور�نية , لبن تيمية , حممد �لفقي , مكتبة �لريا�س  �حلديثة , �س 155
)31( انظر: جمموع الفتاوى 182/129,23/28

)32( انظر: جمموع الفتاوى 343/23
)33( انظر: جمموع الفتاوى 96/13, اقت�شاء ال�شراط امل�شتقيم �س298

)34( انظر: جمموع الفتاوى  512/10, 193/30
)35( انظر: جمموع الفتاوى 384,223-383/30  ,  343/23  

)36(القواعد الأ�شولية عند ابن تيمية , حممد التمبكتي , مكتبة الر�شد , ط1430/1ه    , 439/1 – 447   

املوازنة بني املصالح واملفاسد وتطبيقاتها عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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املطلب الثاين: اأوجه التعار�ض بني امل�سالح واملفا�سد, وكيفية الرتجيح بينها

�لتعار�س يقع على ثالث �صور, هي: 

1_تعار�س �أو تز�حم بني م�صالح , ل ميكن �جلمع بينها .

2_ تعار�س �أو تز�حم بني مفا�صد , ل ميكن �جلمع بينها . 

3_ تعار�س بني م�صالح ومفا�صد .

وقد اأو�شح �شيخ الإ�شالم -رحمه اهلل- هذه ال�شور , وبنينَّ كيف يكون الرتجيح يف كل �شورة منها ,  
اأَْو ُهَما َجِميًعا . اإَذا اْجَتَمَعا َومَلْ  َئاِت ؛  يِّ اأَْو ال�شنَّ �َشَناِت ؛  ٌل : َجاِمٌع يِف َتَعاُر�ِس احْلَ فقال -رحمه �هلل- :«َف�شْ
�َشَناِت  ا َتْرُكُهَما َجِميًعا ... َوَنُقوُل : اإَذا َثَبَت اأَننَّ احْلَ ا ِفْعُلُهَما َجِميًعا , َواإِمنَّ ْفِريُق َبْيَنُهَما ؛ َبْل امْلُْمِكُن اإمنَّ ِكْن التنَّ مُيْ
ارُّ , َويِف امْلَْكُروِه َبْع�ُس َح�َشَناٍت .  َئاُت ِفيَها َم�شَ يِّ ارُّ  , َوال�شنَّ َلَها َمَناِفُع , َواإِْن َكاَنْت َواِجَبًة : َكاَن يِف َتْرِكَها َم�شَ

ا : َعاُر�ُس �إمنَّ َفالتنَّ

ُم اأَْح�َشُنُهَما ِبَتْفِويِت امْلَْرُجوِح . ْمُع َبْيَنُهَما ؛ َفُتَقدنَّ ِكُن اجْلَ 1_ َبنْيَ َح�َشَنَتنْيِ َل مُيْ

ُلوُّ ِمْنُهَما ؛ َفَيْدَفُع اأَ�ْشَواأَُهَما ِباْحِتَماِل اأَْدَناُهَما .  ِكُن اخْلُ َئَتنْيِ َل مُيْ ا َبنْيَ �َشيِّ 2_ َواإِمنَّ

َئِة  يِّ َئِة ؛ َوَتْرُك ال�شنَّ يِّ �َشَنِة ُم�ْشَتْلِزٌم ِلُوُقوِع ال�شنَّ ْفِريُق َبْيَنُهَما ؛ َبْل ِفْعُل احْلَ ِكُن التنَّ َئٍة َل مُيْ ا َبنْيَ َح�َشَنٍة َو�َشيِّ 3_َواإِمنَّ
َئِة« .  يِّ ِة ال�شنَّ رنَّ �َشَنِة َوَم�شَ ُح اْلأَْرَجُح ِمْن َمْنَفَعِة احْلَ جنَّ �َشَنِة ؛ َفرُيَ ِك احْلَ ُم�ْشَتْلِزٌم ِلرَتْ

َعنْيِ : َدْفِع َما ُهَو اأَ�ْشَواأُ ِمْنَها اإَذا مَلْ ُتْدَفْع اإلنَّ ِبَها  َتَمُل يِف َمْو�شِ َئَة حُتْ يِّ َ اأَننَّ ال�شنَّ ثم خل�س ذلك بقوله: » َفَتَبنينَّ
َتًة  اإَذا َكاَنْت ُمَفوِّ َعنْيِ :  ُك يِف َمْو�شِ ُترْتَ �َشَنُة  ِبَها , َواحْلَ اإلنَّ  ْل  �شُ اإَذا مَلْ حَتْ َتْرِكَها  اأَْنَفُع ِمْن  ا ُهَو  ُل مِبَ �شنَّ , َوحُتَ
ِبامْلَُواَزَناِت  َيَتَعلنَُّق  ِفيَما  َهَذا   . �َشَنِة  احْلَ َمْنَفَعِة  َعَلى  ُتَها  رنَّ َم�شَ َتِزيُد  َئٍة  ِل�َشيِّ ُم�ْشَتْلِزَمًة  اأَْو  ؛  ِمْنَها  اأَْح�َشُن  ُهَو  مِلَا 
تزيد  �لتي  ن�صو�صه  بع�س  �أُورد  �هلل-  �لإ�صالم -رحمه  �صيخ  �لإجمال يف كالم  هذ�  وبعد   . ِة«)37(  يِنينَّ الدِّ
�لأمر و�صوحًا:  قال -رحمه �هلل- : “ �لو�جب حت�صيل �مل�صالح وتكميلها , وتعطيل �ملفا�صد وتقليلها ,  فاإذ� 
تعار�صت : كان حت�صيل �أعظم �مل�صلحتني بتفويت �أدناهما , ودفع �أعظم �ملف�صدتني مع �حتمال �أدناهما ؛ 

هو امل�شروع »)38(. 
)37(  جمموع الفتاوى )48/20- 53(.  

)38( جمموع الفتاوى  )284/28 ( 
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فالو�جب هـو حت�صيل �مل�صالح كلها , ودفع �ملفا�صد كلها , و ل ي�صار �إلى �ملو�زنة و�لرتجيح �إل عندما يتعذر 
جلب �جلميع , �أو دفع �جلميع , ومتى �أمكن حت�صيل �مل�صلحة بال مف�صدة معها , ودفع �ملف�صدة دون ت�صييع 
م�صلحٍة ما :كان هذ� هو �ملتعني , وهنا ل �إ�صكال , �إل �أن هذ� نادر �لوجود ؛ �إن مل يكن ممتنعًا ؛ �إذ �لغالب 

ا�شتمال الأفعال على م�شالح ومفا�شد , واإن كان قد ي�شعف جانب اأحدهما حتى ُيظن اأنه معدوم)39(. 

ومن ن�صو�صه �لكثرية يف هذ� �لباب �أي�صًا :

» �لو�جب �أن يقّدم �أكرث �لأمرين م�صلحة , و�أقلهما مف�صدة “)40(.

“ �إذ� تعذر جمع �لو�جبني قّدم �أرجحهما “)41(.

“ ال�شريعة مبناها على دفع الف�شادين بالتزام اأدناهما “)42(.

“ ما مل  ميكن اإزالته من ال�شر ُيخفف بح�شب الإمكان”)43(.

“ ل يجوز دفع الف�شاد القليل بالف�شاد الكثري , ول دفع اأخف ال�شررين بتح�شيل اأعظم ال�شررين , فاإن 
 : ومطلوبها   , الإمكان  بح�شب   , وتقليلها  املفا�شد  وتعطيل   , وتكميلها  امل�شالح  بتح�شيل  ال�شريعة جاءت 

ترجيح خري اخلريين اإذا مل ميكن اأن يجتمعا جميعًا , ودفع �شر ال�شرين اإذا مل يندفعا جميعًا “)44(. 

و�إذ� كان �لغالب ��صتمال �لأفعال على م�صالح ومفـــا�صد معـــًا - كما تقدم ذكره - , فاإن �صيخ �لإ�صالم 
- رحمه اهلل -  يبنّي اأن ال�شريعة جاءت بتغليب الأرجح منهما ,  فاإن كان حت�صيل م�صلحة �لفعل �أرجح من 
دفع مف�شدته �ُشرع , واإن كان دفع مف�شدته اأرجح واأهم من حت�شيل م�شلحته مل ُي�شرع , بل ُنهي عنه45. قال 
ال�شيخ -رحمه اهلل- :«اإذا تعار�شت امل�شالح واملفا�شد , واحل�شنات وال�شيئات , اأو تزاحمت : فاإنه يجب 
ترجيح �لر�جح منها ,... فاإن �لأمر و�لنهي و�إن كان مت�صمنًا لتح�صيل م�صلحة ودفع مف�صدة : فينظر يف 
�ملعار�س له , فاإن كان �لذي يفوت من �مل�صالح �أو يح�صل من �ملفا�صد �أكرث : مل يكن ماأمورً� به , بل يكون 

)39(  انظر : جمموع الفتاوى )19 / 297(
)40(   منهاج ال�شنة النبوية )148/6(

)41(   جمموع الفتاوى )250/23(.
)42(   ال�شتقامة )33/1(.

)43(جمموع الفتاوى )591/28( 
)44(  جمموع الفتاوى )343/23(.  

)45(انظر :  ال�شتقامة  216/2-217  ,  جمموع �لفتاوى ) 126/28 (   
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َلَحُة  امْلَ�شْ ت  َتَعاَر�شَ اإَذا  ُه  ننَّ اأَ ْرِع  ال�شنَّ وِل  �شُ اأُ “َوِمْن   .)46(“ �أكرث من م�صلحته  كانت مف�صدته  �إذ�   , حمرمًا 
اِجَحَة  َلَحَة الرنَّ َم امْلَ�شْ اِلَح , َفاإَِذا اْجَتَمَعا َقدنَّ اِرُع َيْعَترِبُ امْلََفا�ِشَد َوامْلَ�شَ َم اأَْرَجُحُهَما«)47(, “َوال�شنَّ َوامْلَْف�َشَدُة ُقدِّ

َعَلى امْلَْف�َشَدِة امْلَْرُجوَحِة”)48(.

قال ابن القيم -رحمه اهلل- بعد كالم �شابق : »هذا �شاأن احلكيم اللطيف اخلبري الرَبُّ املح�شن , واإذا تاأملت 
�شرائع دينه التي و�شعها بني عباده: وجدتها ل تخرج عن حت�شيل امل�شالح اخلال�شة اأو الراجحة بح�شب 
�لإمكان , و�إن تز�حمت قّدم �أهمها و�أجلها و�إن فاتت �أدناها , وتعطيل �ملفا�صد �خلال�صة �أو �لر�جحة بح�صب 
�لإمكان , و�إن تز�حمت عّطل �أعظمها ف�صادً� باحتمال �أدناها , وعلى هذ� و�صع �أحكم �حلاكمني �صر�ئع دينه 
, د�لة عليه , �صاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده و�إح�صانه �إليهم. وهذه �جلملة ل ي�صرتيب فيها 
من له ذوٌق من ال�شريعة , وارت�شاٌع من ثديها, ووروٌد من �شفو حو�شها , وكلما كان ت�شلعه منها اأعظم كان 

�شهوده ملحا�شنها وم�شاحلها اأكمل«)49(.

هــــــــذا ؛ ول�شيخ الإ�شالم -رحمه اهلل- عناية فائقة , وتفا�شيل كثرية ؛ يف هذا الباب الوا�شع , ومن ذلك 
له يف �صو�بط �لرتجيح بني �مل�صالح , وتقدمي بع�صها على بع�س , وتفا�صل �لأعمال و�لطاعات ,  ما ف�صًّ
د للموازنة والرتجيح يف  وكذ� �صو�بط �لرتجيح بني �ملفا�صد و�أ�صباب تفاوتها . وال�شيخ -رحمه اهلل- يقعِّ
هذ� �لباب بقو�عد متنوعة ,  وعبار�ت دقيقة , يتكرر ورودها على ل�صانه , و��صتدلله بها , وكلها د�خلة يف 

هذه �لقاعدة �لعامة . 

و�أود �لإ�صارة – هنا – اإلى قاعدتني اعتنى بهما ال�شيخ رحمه اهلل , وجعلهما من املرجحات بني امل�شالح 
و�ملفا�صد: 

:)
50

القاعدة الأوىل: “جن�ض فعل املاأمور به اأعظم من جن�ض ترك املنهي عنه«)

)46(  جمموع الفتاوى )129/28(.  
)47(جمموع الفتاوى ) 538/20 ( .  وانظر : جامع الر�شائل 130/1

)48(جمموع الفتاوى  )269/24(
)49(  مفتاح دار ال�شعادة )22/2(.

)50(  وردت القاعدة بهذا اللفظ يف: جمموع الفتاوى )85/20( . 
      وقد عرب ال�شيخ عن هذه القاعدة باألفاظ اأخرى منها :

     -«جن�س ترك الواجبات اأعظم من جن�س فعل املحرمات«. جمموع الفتاوى )671/11(.
     -«اأداء الواجب اأعظم من ترك املحرم«. جمموع الفتاوى )279/29(.

     -«م�شلحة اأداء الواجب تغمر مف�شدة املحرم«. جمموع الفتاوى )269/24(.  
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�هتم �بن تيمية -رحمه �هلل- بهذه �لقاعدة , و�أطال يف �ل�صتدلل لها)51(.  قال -رحمه اهلل- : “ قاعدة 
: يف �أن جن�س فعل �ملاأمور به �أعظم من جن�س ترك �ملنهي عنه , و�أن جن�س ترك �ملاأمور به �أعظم من جن�س 
�أد�ء �لو�جبات �أعظم من مثوبتهم على ترك �ملحرمات , و�أن  �آدم على  فعل �ملنهي عنه , و�أن مثوبة بني 

عقوبتهم على ترك �لو�جبات �أعظم من عقوبتهم على فعل �ملحرمات “)52(.

.)
53

القاعدة الثانية : “ما ُنــــهي عنه ل�سد الذريعة يباح للم�سلحة الراجحة”)

مع عناية �صيخ �لإ�صالم  رحمه �هلل بدرء �ملفا�صد)54( , ومنع الو�شائل املو�شلة اإليها اإل اأنه مل ُيغفل 
اأولى بالطلب والتح�شيل, فال يعمل بقاعدة« درء املفا�شد  جانب امل�شالح التي ت�شاحب بع�شها ؛ وتكون 

مه . �أولى من جلب �مل�صالح” باإطالق ؛ بل ينظر �إلى �لأرجح منهما فُيقدِّ

 ولذ� فهو يرى -رحمه �هلل- �أن �لنهي �إذ� كان ل�صد �لذريعة, فاإنه ُيفعل للم�صلحة �لر�جحة ؛ كما يباح 
النظر اإلى املراأة املخطوبة , وال�شفر بها اإذا خيف �شياعها ؛ ك�شفرها من دار احلرب فاإنه مل ُينه عنه, اإل 

لأنه ُيف�صي �إلى �ملف�صدة,  فاإذ� كان مقت�صيًا للم�سحلة �لر�جحة مل يكن مف�صيًا �إلى �ملف�صدة)55(.

َراِئِع«  ِريَعِة - َكَما َقْد َب�َشْطَناُه يف”َقاِعَدِة �َشدِّ الذنَّ وِل ال�شنَّ ٌل ُم�ْشَتِمرٌّ يِف اأُ�شُ قال -رحمه �هلل- : “ ... َوَهَذا اأَ�شْ
ِفيِه  َيُكْن  مَلْ  َفاإَِذا  ؛  َواْلَف�َشاِد  رِّ  ِلل�شنَّ َكاَن �َشَبًبا  َكِثرًيا :  ِم  امْلَُحرنَّ اإَلى  ى  اأَْف�شَ ِفْعٍل  اأَننَّ ُكلنَّ  ا  ننَّ َوَبينَّ َها -  َوَغرْيِ  )56(
ي اإَلى اْلَف�َشاِد ُنِهَي َعْنُه اإَذا  ٌة َوَكاَنْت َمْف�َشَدُتُه َراِجَحًة : ُنِهَي َعْنُه ؛ َبْل ُكلُّ �َشَبٍب ُيْف�شِ َلَحٌة َراِجَحٌة �َشْرِعينَّ َم�شْ
ا  منَّ ِة . َواأَ ْلَوِة ِباْلأَْجَنِبينَّ اوؤُُه اإَلى اْلَف�َشاِد ؛ َوِلَهَذا ُنِهَي َعْن اخْلَ ا َكرُثَ اإْف�شَ َلَحٌة َراِجَحٌة , َفَكْيَف مِبَ مَلْ َيُكْن ِفيِه َم�شْ
اَجَة �َشَبُب اْلإَِباَحِة  اَجُة ؛ ِلأَننَّ احْلَ �َس ِمْنُه ِفيَها َما َتْدُعو َلُه احْلَ ِه ُرخِّ اَجُة َتْدُعو اإَلى َبْع�شِ ا َكاَنْت احْلَ َظُر َفَلمنَّ الننَّ

)51(  انظر : جمموع الفتاوى  )20/ 86 (
)52(  جمموع الفتاوى )85/20(  

)53(  جمموع الفتاوى )186/23(.  
         و�نظر : جمموع �لفتاوى 164/1 ,  419/15؛  251/21؛  298/22,  196/23, 214؛ 

           370/28؛  483/29 ؛   228/32- 229
)54(انظر : �شد الذرائع عند �شيخ الإ�شالم ابن تيمية , لإبراهيم مهنا املهنا , دار الف�شيلة , الريا�س , 1424هـ .

)55(  جمموع الفتاوى )186/23( .
يء , انظر : ل�شان العرب, )96/6(  ريق اإلى ال�شنَّ )56(الذرائع جمع ذريعة , وهي : الو�شيلة والطنَّ

رائع : منع الو�شائل املوؤدية اإلى املفا�شد.  قال �شيخ الإ�شالم: »الذريعة ما كان و�شيلة وطريقًا اإلى ال�شيء , لكن �شارت       واملراد بــــــ�شّد الذنَّ
يف عرف الفقهاء عبارة عما اأف�شت  اإلى فعل حمرم , ولو جتردت عن ذلك الإف�شاء مل يكن فيها مف�شدة » الفتاوى 172/6 , بيان �لدليل  

�س 351  
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َرِر اأَْكُل امْلَْيَتِة ؛ ِلأَننَّ  ح ِعْنَد ال�شنَّ ح اأَْعاَلُهَما ,َكَما ُرجِّ َرَر �َشَبُب التنَّْحِرمِي َفاإَِذا اْجَتَمَعا ُرجِّ , َكَما اأَننَّ اْلَف�َشاَد َوال�شنَّ
ِبيِث«)57(. َمْف�َشَدَة امْلَْوِت �َشرٌّ ِمْن َمْف�َشَدِة اِلْغِتَذاِء ِباخْلَ

ع �صيخ �لإ�صالم -رحمه �هلل-  على هذه �لقاعدة فروعًا كثرية جدً� يف �صتى �لأبو�ب , و�صياأتي  وقد فرنَّ
مناذج منها - �إن �صاء �هلل - يف مبحث �لتطبيقات .

)57( جمموع الفتاوى )32/ 228 (
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املطلب الثالث: الثمـــــــــــرة العمليـة لهذه القاعدة العامــــــة

يرى ابن تيمية -رحمه اهلل- اأن كل الأوامر والنواهي يف ن�شو�س ال�شرع , خا�شعة لهذه القاعدة فيجب اأن 
ُيعر�س كل ن�سٍ جزئٍي عليها , كما اأن النظر يف ماآلت تطبيق الأوامر والنواهي معتـــرَبٌ ومق�شوٌد �شرعًا . 
د على �شرورة اعتبار نتائج الأوامر والنواهي ال�شرعية : اأتقع يف كفة امل�شلحة اأم املف�شدة ؟  لهذا جنده يوؤكِّ

وهذا ما عرب عنه -رحمه اهلل- بقوله :«فالواجبات وامل�شتحبات ل بّد اأن تكون امل�شلحة فيها راجحة على 
�ملف�صدة , �إذ بهذ� بعثت �لر�صل , ونزلت �لكتب , و�هلل ل يحب �لف�صاد , بل كل ما �أمر �هلل به  فهو �صالح ... 
فحيث كانت مف�شدة الأمر والنهى اأعظم من م�شلحته , مل تكن مما اأمر اهلل به , واإن كان قد ُتِرَك واجٌب 

وُفِعَل حمرم«)58(.  

ثم قال :«جماع ذلك داخل يف القاعدة العامة فيما اإذا تعار�شت امل�شالح واملفا�شد, واحل�شنات وال�شيئات 
, �أو تز�حمت فاإنه يجب ترجيح �لر�جح منها , فيما �إذ� �زدحمت �مل�صالح و�ملفا�صد , وتعار�صت �مل�صالح 
و�ملفا�صد , فاإن �لأمر و�لنهي , و�إن كان مت�صمنًا لتح�صيل م�صلحة ودفع مف�صدة ؛  فينظر يف �ملعار�س له :  
فاإن كان �لذي يفوت من �مل�صالح �أو يح�صل من �ملفا�صد �أكرث مل يكن ماأمورً� به , بل يكون حمرمًا  �إذ� كانت 

مف�شدته اأكرث من م�شلحته , لكن اعتبار مقادير امل�شالح واملفا�شد هو مبيزان ال�شريعة«)59(. 

)58( ال�شتقامة )211/2(. 
)59( ال�شتقامة , )216/2-217(  , والكالم نف�شه يف جمموع الفتاوى , )126/28( .

   و�نظر : بحث خالد �لدري�س �صمن ندوة “ فهم �ل�صنة �لنبوية : �ل�صو�بط و�لإ�صكالت “ , نظمها موقع  �ل�صنة �لنبوية ؛ يف �لريا�س يف 
1430/6/4ه  .
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املبحث الثالث: مناذج من تطبيقات املوازنة عند �سيخ الإ�سالم 

لقد كان لإدر�ك �صيخ �لإ�صالم - رحمه �هلل - �لعميق لأهمية �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد - عند 
الجتهاد واإ�شدار الأحكام - اأثره الوا�شح يف فقهه , ويربز ذلك يف غزارة وعمق ما كتبه يف هذا ال�شاأن , 
ده يف هذا املجال يف فتاواه , خ�شو�شًا  وظهور قواعد متعددة على ل�شانه -كما �شبق - , وانت�شار تطبيق ما قعنَّ
وال�شيا�شة   , احل�شبة  كاأحكام  ؛  والأ�شخا�س   , والأزمان   , الأحوال  باختالف  امل�شالح  فيه  تختلف  فيما 

ال�شرعية, والأمر باملعروف والنهي عن املنكر, واأمثال ذلك ) 60( , وكذا يف املعامالت وغريها.

واإن الناظر يف فكر ال�شيخ -رحمه اهلل- , وتراثه : يقف اأمام ثروة علمية كبرية , وتطبيقات كثرية 
جدًا ؛ للموازنة بني امل�شالح واملفا�شد , يف �شتى الأبواب , فهي حا�شرة يف ذهنه , ورا�شخة يف تفكريه .

لذ� ر�أيت �أن �أكتفي من ذلك بنماذج متنوعة , يف بع�س �لأبو�ب: 

�أوًل : يف �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر و�لدعوة 

�لبالغ  , ودقته , وحتريه  �لإ�صالم  , وتبنّي عمق نظر �صيخ  �لقاعدة  ح هذه  �لتي تو�صّ �لتطبيقات  �أبرز  من 
جلو�نب �مل�صلحة و�ملف�صدة يف كل و�قعة , وما يجب فيها : ما ذكره يف �صاأن �لأمر باملعروف و�لنهي عن 
املنكر ؛ فقد اأفا�س ال�شيخ -رحمه اهلل- واأجاد يف هذا الباب ؛ حيث َبنَيّ �شوابطه , واأحواله , ومتى يكون 

مطلوبًا ؟ , ومتى مُينع ؟ , وكيف يكون ؟ , و�شرب لكل ذلك اأمثلة كثرية .

َهاِد ُهَو  اَمُه ِباجْلِ ْهَي َعْن امْلُْنَكِر َواإِمْتَ ومن ذلك قوله رحمه اهلل : » َفَمْعُلوٌم اأَننَّ اْلأَْمَر ِبامْلَْعُروِف َوالننَّ   
ِمْن اأَْعَظِم امْلَْعُروِف النَِّذي اأُِمْرَنا ِبِه ؛ َوِلَهَذا ِقيَل : ِلَيُكْن اأَْمُرك ِبامْلَْعُروِف َوَنْهُيك َعْن امْلُْنَكِر َغرْيَ ُمْنَكٍر . َواإَِذا 
َلَحُة ِفيَها َراِجَحًة َعَلى  َكاَن ُهَو ِمْن اأَْعَظِم اْلَواِجَباِت وامل�شتحبات َفاْلَواِجَباُت وامل�شتحبات َل ُبدنَّ اأَْن َتُكوَن امْلَ�شْ
َلَحِتِه :مَلْ  ْهِي اأَْعَظَم ِمْن َم�شْ �ُشُل َوَنَزَلْت اْلُكُتُب ... َفَحْيُث َكاَنْت َمْف�َشَدُة اْلأَْمِر َوالننَّ امْلَْف�َشَدِة ؛ اإْذ ِبَهَذا ُبِعَثْت الرُّ
َ يِف ِعَباِدِه , َوَلْي�َس  ِقَي اهللنَّ ٌم ؛ اإْذ امْلُوؤِْمُن َعَلْيِه اأَْن َيتنَّ رنَّ ُ ِبِه َواإِْن َكاَن َقْد ُتِرَك َواِجٌب َوُفِعَل حُمَ ا اأََمَر اهللنَّ َتُكْن مِمنَّ

َعَلْيِه ُهَداُهْم ») 61(.

)60(  انظر : جمموع الفتاوى  60/28-180 , 244-397 ,  18/35-32 , �ل�صتقامة 198/2- 311  .
   بل �إنك لتجد �أثر هذ� �لهتمام - باملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد �إذ� �جتمعا - حتى فيما يذكره من حدود وتعريفات لبع�س �مل�صطلحات 
, بحيث يحرتز يف التعريف من لزوم مف�شدة اأعظم , اأو فوات م�شلحة اأهم ؛ كما يف تعريفه للورع , والقدرة ال�شرعية مثاًل, انظر : جمموع 

�لفتاوى 138/20 , 615/10 , 732/10 . 
)61(  ال�شتقامة 211/2   , وهو يف جمموع �لفتاوى  126/28 
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ثم ذكر -رحمه �هلل- نوعي �لغلط �لو�قع يف هذ� �لباب : من ترك �أنا�ٍس للو�جب فيه , �أو قيام   
�أو مفا�صد ,  �آخرين به , يف مو�صعه وغري مو�صعه ؛ من غري فقٍه ول نظٍر فيما يرتتب عليه من م�صالح 
ْهِي ...  ُك َما َيِجُب ِمْن اْلأَْمِر َوالننَّ ا�ِس : َفِريٌق َيرْتُ َيْغَلُط َفِريَقاِن ِمْن الننَّ ول مو�زنٍة بينهما  ؛ فقال : “َوُهَنا 
رْبٍ َوَنَظٍر  ا ِبَيِدِه ُمْطَلًقا ؛ ِمْن َغرْيِ ِفْقٍه َوِحْلٍم َو�شَ منَّ ا ِبِل�َشاِنِه َواإِ َواْلَفِريُق الثنَّايِن : َمْن ُيِريُد اأَْن َياأُْمَر َوَيْنَهى اإمنَّ
ِة ِفيَما  ُلُح َوَما َيْقِدُر َعَلْيِه َوَما َل َيْقِدُر ... َوِجَماُع َذِلَك َداِخٌل يِف اْلَقاِعَدِة اْلَعامنَّ ُلُح ِمْن َذِلَك َوَما َل َي�شْ ِفيَما َي�شْ
ًنا  مِّ ْن َكاَن ُمَت�شَ ْهَي َواإِ َئاُت اأَْو َتَزاَحَمْت ... َفاإِننَّ اْلأَْمَر َوالننَّ يِّ �َشَناُت َوال�شنَّ اِلُح َوامْلََفا�ِشُد َواحْلَ ْت امْلَ�شَ اإَذا َتَعاَر�شَ
ُل ِمْن  اِلِح , اأَْو َيْح�شُ َلَحٍة َوَدْفِع َمْف�َشَدٍة ؛ َفُيْنَظُر يِف امْلَُعاِر�ِس َلُه : َفاإِْن َكاَن النَِّذي َيُفوُت ِمْن امْلَ�شَ يِل َم�شْ ِلَتْح�شِ

َلَحِتِه«.  ًما اإَذا َكاَنْت َمْف�َشَدُتُه اأَْكرَثَ ِمْن َم�شْ رنَّ امْلََفا�ِشِد اأَْكرَثَ مَلْ َيُكْن َماأُْموًرا ِبِه ؛ َبْل َيُكوُن حُمَ

اِئَفُة  اأَْو الطنَّ ْخ�ُس  َكاَن ال�شنَّ اإَذا  َهَذا  �أحو�له: »َوَعَلى  ثم قال مو�صحًا ذلك ب�صورة �أخ�س , وممثاًل لبع�س 
ُكوَها َجِميًعا : مَلْ  ا اأَْن َيْفَعُلوُهَما َجِميًعا ؛ اأَْو َيرْتُ ُقوَن َبْيَنُهَما ؛ َبْل اإمنَّ َجاِمَعنْيِ َبنْيَ َمْعُروٍف َوُمْنَكٍر ِبَحْيُث َل ُيَفرِّ
ْن َكاَن امْلَْعُروُف اأَْكرَثَ اأََمَر ِبِه ؛ َواإِْن ا�ْشَتْلَزَم َما ُهَو  ْعُروِف َوَل اأَْن ُيْنُهوا ِمْن ُمْنَكٍر ؛ َيْنُظُر : َفاإِ َمُروا مِبَ َيُجْز اأَْن ُيوؤْ
دِّ  ْهُي ِحيَنِئٍذ ِمْن َباِب ال�شنَّ ُدوَنُه ِمْن امْلُْنَكِر  َومَلْ َيْنَه َعْن ُمْنَكٍر َي�ْشَتْلِزُم َتْفِويَت َمْعُروٍف اأَْعَظَم ِمْنُه ؛ َبْل َيُكوُن الننَّ
�َشَناِت َواإِْن َكاَن امْلُْنَكُر اأَْغَلَب َنَهى َعْنُه ؛  ْعِي يِف َزَواِل َطاَعِتِه َوَطاَعِة َر�ُشوِلِه َوَزَواِل ِفْعِل احْلَ ِ َوال�شنَّ َعْن �َشِبيِل اهللنَّ
اِئِد َعَلْيِه اأَْمًرا  ْمُر ِبَذِلَك امْلَْعُروِف امْلُ�ْشَتْلِزِم ِلْلُمْنَكِر الزنَّ َواإِْن ا�ْشَتْلَزَم َفَواَت َما ُهَو ُدوَنُه ِمْن امْلَْعُروِف . َوَيُكوُن اْلأَ
ِ َوَر�ُشوِلِه . َواإِْن َتَكاَفاأَ امْلَْعُروُف َوامْلُْنَكُر امْلَُتاَلِزَماِن مَلْ ُيوؤَْمْر ِبِهَما َومَلْ ُيْنَه َعْنُهَما .  َيِة اهللنَّ ْنَكِر َو�َشْعًيا يِف َمْع�شِ مِبُ
ُلُح َل اأَْمٌر َوَل َنْهٌي َحْيُث َكاَن امْلَْعُروُف َوامْلُْنَكُر ُمَتاَلِزَمنْيِ  ْهُي ؛ َوَتاَرًة َل َي�شْ ُلُح الننَّ ْمُر ؛ َوَتاَرًة َي�شْ ُلُح اْلأَ َفَتاَرًة َي�شْ

َنِة اْلَواِقَعِة«.  ؛ َوَذِلَك يِف اْلأُُموِر امْلَُعينَّ

وبعد هذ� �لتف�صيل لهذه �لأحو�ل بنينَّ �لو�جب عندما ل يظهر �لأرجح و�لأولى , وما هو �مليز�ن يف 
اَعِة اإلنَّ ِبِعْلِم  قُّ ؛ َفاَل َيْقُدُم َعَلى الطنَّ َ َلُه احْلَ ِمُن َحتنَّى َيَتَبنينَّ تقدير ذلك ؛ فقال :«َواإَِذا ا�ْشَتَبَه اْلأَْمُر ا�ْشَتَباَن امْلُوؤْ
َيٌة . َوَهَذا  ْمِر َمْع�شِ َيٌة ؛ َوِفْعُل َما ُنِهَي َعْنُه ِمْن اْلأَ ُك اْلأَْمِر اْلَواِجِب َمْع�شِ ًيا َفرَتْ ٍة ؛ َواإَِذا َتَرَكَها َكاَن َعا�شِ َوِنينَّ
ُه ِلْلُمْنَكِر ؛ َواإَِراَدُتُه ِلَهَذا ؛ َوَكَراَهُتُه ِلَهَذا  ُة اْلإِْن�َشاِن امْلَْعُروَف َوُبْغ�شُ بنَّ ْن َتُكوَن حَمَ ُل َهَذا اأَ �شْ َباٌب َوا�ِشٌع ... َواأَ
نَي . َواأَْن َيُكوَن ِفْعُلُه ِلْلَمْحُبوِب َوَدْفُعُه ِلْلَمْكُروِه ِبَح�َشِب  ْرِعيِّ ِه َواإَِراَدِتِه َوَكَراَهِتِه ال�شنَّ ِ َوُبْغ�شِ بِّ اهللنَّ : ُمَواِفَقًة حِلُ

ِتِه َوُقْدَرِتِه«)62(. ُقونَّ

)62(ال�شتقامة 211/2   ,  وهو يف جمموع �لفتاوى  126/28 -130
    و�نظر : �ل�صتقامة 330/1 ,436-439 ,  290/2 ,  اقت�شاء ال�شراط امل�شتقيم 620/2 – 624, جمموع �لفتاوى  474-472/14  , 

   32-28/35 , 58/20 , 325/15

املوازنة بني املصالح واملفاسد وتطبيقاتها عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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ثانيـًا : يف الوليات وال�شيا�شة ال�شرعية ومعاملة النا�س

1_ يف حكم تويل الوليات اإذا كانت م�شتملة على بع�س املفا�شد قال -رحمه اهلل – :«الولية اإذا كانت من 
الواجبات التي يجب حت�شيل م�شاحلها , من جهاد العدو  وَق�ْشم الفيء , واإقامة احلدود , واأمن ال�شبيل 
: كان فعلها و�جبًا , فاإذ� كان ذلك م�صتلزمًا لتولية بع�س من ل ي�صتحق , و�أخِذ بع�س ما ل يحل , و�إعطاِء 
بع�س من ل ينبغي , و ل ميكنه ترك ذلك : �صار هذ� من باب ما ل يتم �لو�جب �أو �مل�صتحب �إل به , فيكون 

و�جبًا �أو م�صتحبًا ؛ �إذ� كانت مف�صدته دون م�صلحة ذلك �لو�جب �أو �مل�صتحب”)63(. 

وقال �أي�صًا : »حال كثري من �ملتدينني : يرتكون ما يجب عليهم - من �أمر ونهي وجهاد يكون به �لدين كله هلل 
, وتكون كلمة اهلل هي العليا - لئال ُيفتنوا بجن�س  ال�شهوات , وهم قد وقعوا يف الفتنة التي هي اأعظم مما 
زعمو� �أنهم فّرو� منه , و�إمنا �لو�جب عليهم �لقيام بالو�جب وترك �ملحظور , وهما متالزمان , و�إمنا تركو� 
ذلك ؛ لكون نفو�صهم ل تطاوعهم �إل على فعلهما جميعًا , �أو تركهما جميعًا , مثل كثري ممن يحب �لرئا�صة 
, �أو �ملال , فاإنه �إذ� فعل ما وجب عليه من �أمر ونهي وجهاد و�إمارة ونحو ذلك , فال بّد �أن يفعل �صيئًا من 
�ملحظور�ت . فالو�جب عليه �أن ينظر �أغلب �لأمرين , فاإن كان �ملاأمور �أعظم �أجرً� من ترك �ملحظور : مل 
ت  ُيرتك ذلك ملا ُيخاف اأن يقرتن به ما هو دونه يف املف�شدة ,  واإن كان ترك املحظور اأعظم اأجرًا : مل ُيفونَّ

ذلك برجاء ثواٍب بفعِل واجٍب يكون دون ذلك«)64(. 

2_ ويف كالمه عن م�شاحبة الفجار والف�شاق الذين ُيخ�شى من مف�شدة خمالطتهم ؛ يقول : »مقارنة 
الفجار , اإمنا يفعلها املوؤمن يف مو�شعني : اأحدهما : اأن يكون مكَرهًا عليها . والثاين : اأن يكون ذلك يف 
م�صلحة دينية ر�جحة على مف�صدة �ملقارنة, �أو �أن يكون يف تركها مف�صدة ر�جحة يف دينه, فيدفع �أعظم 

املف�شدتني باحتمال اأدناهما, وحت�شل امل�شلحة الراجحة باحتمال املف�شدة املرجوحة«)65(. 

3_ وعن �لقتال مع �لفجار و�لظلمة حني يقاتلون من هو �أكرث �صرً� على �مل�صلمني منهم ؛ قال -رحمه 
�هلل- : “�إذ� مل يتفق �لغزو �إل مع �لأمر�ء �لفجار , �أو مع ع�صكٍر كثري �لفجور : فاإنه ل بّد من �أحد �أمرين : 
�إما ترك �لغزو معهم , فيلزم من ذلك ��صتيالء �لآخرين , �لذين هم �أعظم �صررً� يف �لدين و�لدنيا, و�إما 
�لغزو مع �لأمري �لفاجر , فيح�صل بذلك دفع �لأفجرين , و�إقامة �أكرث �صر�ئع �لإ�صالم ؛ و�إن مل ميكن �إقامة 
 e جميعها . فهذا هو الواجب يف هذه ال�شورة وكل ما اأ�شبهها....  فاإذا اأحاط املرء علمًا مبا اأمر به النبي

)63(  جمموع الفتاوى )20/55(.  
)64(  جمموع الفتاوى )28/167- 168(.  

)65(  جمموع الفتاوى )325/15(.  
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من �جلهاد �لذي يقوم به �لأمر�ء �إلى يوم �لقيامة , ومبا نهى عنه من �إعانة �لظلمة على ظلمهم : علم �أن 
�لطريقة �لو�صطى - �لتي هي دين �لإ�صالم �ملح�س- جهاد من ي�صتحق �جلهاد... مع كل �أمري وطائفة هي 
�أولى بالإ�صالم منهم , �إذ� مل ميكن جهادهم �إل كذلك , و�جتناب �إعانة �لطائفة �لتي يغزو معها على �صيء 
من معا�شي اهلل , بل يطيعهم يف طاعة اهلل , ول يطيعهـم يف مع�شية اهلل , اإذ ل طاعة ملخلوق يف مع�شية 

اخلالق , وهذه طريقة خيار الأمة قدميًا وحديثًا , وهي واجبة على كل    مكلف”)66(. 

4_ ويف املوازنة بني الأ�شخا�س -اأي�شًا- نرى ال�شيخ -رحمه اهلل- يقول: » الواجب يف كل ولية: الأ�شلح 
َم �أنفعهما لتلك �لولية , و�أقلهما  بح�صبها , فاإذ� تعنينَّ رجالن : �أحدهما �أعظم �أمانة , و�لآخر �أعظم قوة : ُقدِّ
�شررًا فيها , فيقّدم يف اإمارة احلروب الرجل القوي ال�شجاع - واإن كان فيه فجوٌر - ؛ على الرجل ال�شعيف 
�لعاجز- و�إن كان �أمينًا –«)67(, »فالواجب اإمنا هو الأر�شى من املوجود , والغالب اأنه ل يوجد كامل , 

فُيفعل خري اخلريين , ويدفع �شر ال�شرين »)68(.

ه غرُيه , ومل ميكنه  م ُمظِهرً� للمنكر يف �لإمامة : وجب ذلك , لكـن �إذ� ولنَّ 5_ “�إذ� �أمكن لإن�صان �أن ل ُيقدِّ
�شرفه عن الإمامة , اأو كان هو ل يتمكن من �شرفه اإل ِب�َشرٍّ اأعظم �شررًا من �شرر ما اأظهره من املنكر: 
فال يجوز دفع الف�شاد القليل بالف�شاد الكثـري , ول دفع اأخف ال�شررين بتح�شيل اأعظم ال�شررين... فاإذا 
مل ميكن منع �ملظهر للبدعة و�لفجور �إل ب�صرر ز�ئد على �صرر �إمامته : مل يجز ذلك , بل ي�صلي خلفه 
�إمام غريه ... فاإن تفويت  �إذ� مل يكن هناك   , �إل خلفه , كاجلمع و�لأعياد و�جلماعة  ما ل ميكنه فعلها 
اجلمعة واجلماعة اأعظم ف�شادًا من القتداء فيهما باإمام فاجر, ل �شيما اإذا كان التخلف عنهما ل يدفع 

فجوره«)69(.

6_ “مل تكن من عادة ال�شلف على عهد النبي e وخلفائه �لر��صدين , �أن يعتادو� �لقيام كلما يرونه عليه 
�ل�صالم , كما يفعله كثري من �لنا�س ... و�إذ� كان من عادة �لنا�س �إكر�م �جلائي بالقيام , ولو ُترك لعتقد 
�أن ذلك لرتك حقه , �أو ق�صد خف�صه , ومل يعلم �لعادة �ملو�فقة لل�صنة : فالأ�صلح �أن يقام له ؛ لأن ذلك 
اإ�شالح لذات البني , واإزالة التباغ�س وال�شحناء , واأما من عرف عادة القوم املوافقة لل�شنة : فلـي�س يف ترك 
ذلك اإيذاء له...  وجماع ذلك كله , الذي َي�شلح : اتباع عادات ال�شلف واأخالقهم , والجتهاد عليه بح�شب 
�لنا�س من  , وكان يف ترك معاملته مبا �عتاد من  �لعادة  �أنه  �لإمكان , فمن مل يعتقد ذلك , ومل يعرف 

)66(  جمموع الفتاوى )506/28- 508( . وقريب منه يف : منهاج ال�شنة النبوية )116/6- 118(.  
)67(  جمموع الفتاوى )254/28- 255(.  

)68(  جمموع الفتاوى )67/28- 68(.  
)69(  جمموع الفتاوى )343/23(. وانظر منه: )247(.  
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�لحرت�م , مف�صدة ر�جحة : فاإنه ُيدفع �أعظم �لف�صادين بالتز�م  �أدناهما , كما يجب فعل �أعظم �ل�صالحني 
بتفويت اأدناهما«)70(. 

7_ ي�شتحب ترك امل�شتحبات , اإذا كان يف تركها تاأليٌف للقلوب ؛ لأن م�شلحة تاأليف القلوب اأعظم من 
م�صلحة هذه �مل�صتحبات)71(. 

ثالثــًا : يف املوازنة بني احلقوق الواجبة والتورع عن ما فيه �سبهة 

1-يقول ال�شيخ -رحمه اهلل- :«الورع امل�شروع هو : اأداء الواجب وترك املحرم . لي�س هو ترك املحرم فقط 
, وكذلك �لتقوى : ��صم لأد�ء �لو�جبات وترك �ملحرمات...ومن هنا يغلط كثري من �لنا�س , فينظرون ما يف 
الفعل اأو املال من كراهٍة توجب تركه , ول ينظرون ما فيه من جهة اأمٍر يوجب فعله«)72(, ويقول اأي�شًا:«كثري 
من �ملتدينة �ملتورعة , ترى �أحدهم يتورع عن �لكلمة �لكاذبة  وعن �لدرهم فيه �صبهة ؛ لكونه من ماِل ظامٍل 
�أو معاملٍة فا�صدٍة ,... ومع هذ� يرتك �أمورً� و�جبة عليه , �إما عينًا و�إما كفاية , وقد تعينت عليه , من �صلة  
رحم , وحق جار وم�شكني , و�شاحب ويتيم وابن �شبيل«)73(. ويقول ال�شيخ -رحمه اهلل- :«الورع امل�شروع : 
هو الورع عما قد تخاف عاقبته , وهو ما ُيعلم حترميه , وما ُي�َشكُّ يف حترميه , ولي�س يف تركه مف�شدة اأعظم 
من فعله... مثل من يرتك اأخذ ال�شبهة ورعًا ؛ مع حاجته اإليها , وياأخذ بدل ذلك حمرمًا  بّينًا حتـرميه , اأو 
يرتك واجبًا تركه اأعظم ف�شادًا من فعله مع ال�شبهة كمن يكون على اأبيه , اأو عليه ديون , هو مطالب بها , 

ولي�س له وفاء اإل من مال فيه �شبهة ,  فيتورع عنها , ويدع ذمته اأو ذمة اأبيه مرتهنة«)74(.

امل�شتَبَهة  اإ�شاعة الرتكة  ... فال يجوز  بالرتكة  والغرمي حقه متعلق   , الدين واجب  : »ق�شاء  اأي�شًا  ويقول 
�لتي تعّلق بها حق �لغرمي , ول يجوز �أي�صًا �إ�صر�ر �مليت برتك ذمته مرتَهنة , ففي �لإعر��س عن �لرتكة 
: اإ�شرار امليت , واإ�شرار امل�شتحق , وهذان ظلمان حمققان برتك واجبني , واأخذ املال امل�شتَبه يجوز اأن 
يكون فيه �شرر املظلوم ...فهذا املال امل�شتبه خري من تركها مرتهنة بالإعرا�س , وهذا الفعل واجب على 
�لو�رث وجوب عني , �إن مل يقم غريه فيه مقامه , �أو وجوب كفاية ,  �أو م�صتحب ��صتحبابًا موؤكدً� , �أكرث من 
م  ال�شتحباب يف ترك ال�شبهة ؛ ملا يف ذلك من امل�شلحة الراجحة«)75(. فتاأمل كيف وازن -رحمه اهلل- وقدنَّ

)70(  جمموع الفتاوى )374/1- 376(. وانظر: الختيارات )17(.  
)71(  انظر: جمموع الفتاوى )407/22(.  

)72(  جمموع الفتاوى )279/29(.  
)73(  جمموع الفتاوى )139/20(.  

)74(  جمموع الفتاوى )511/10- 512(.  
)75(  جمموع الفتاوى )279/29- 280(.  
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حقوق �لآخرين , ونظر �إلى خطرها .

2_ يرى ال�شيخ رحمه اهلل اأن التك�شب من مال فيه �شبهة , اأو دناءة , كاحلجامة مثاًل , خري من التورع 
ع حقوقًا عليه واجبة, لأمر م�شَتبٍه فيه)76(.  عنه , والبقاِء عالة على النا�س؛ ي�شاألهم وي�شتجديهم, وُي�شيِّ
قال -رحمه �هلل- : »جميع �خللق عليهم و�جبات , من نفقات �أنف�صهم و�أقاربهم , وق�صاء ديونهم ,  وغري 
يتورع  فكيف   , يتحقق ظلمهم  :مل  ب�شبهة  فعلوها  واإذا   , :كانوا ظاملني ظلمًا حمّققًا  تركوها  فاإذا   , ذلك 
امل�شلم عن ظلم حمتَمل ؛ بارتكاب ظلم حمّقق ؟!«)77( ,  وقال: »قال العلماء : يجب اأداء الواجبات , واإن 
مل حت�شل اإل بال�شبهات«)78(. وهذه دقٌة وحر�ٌس بالٌغ منه -رحمه اهلل- على اأن يوازن بني الأمور ح�شب 

مر�تبها .

رابعــًا : املوازنة يف العبادات 

اإذا ترّتب على املحافظة على �شرط يف العبادة , اأو واجب , اأو مندوب - يف مو�شع من املوا�شع  اإ�شاعة 
�أو لزوم مف�صدة �أعظم ؛ فاإنه يوؤكد - رحمه �هلل - على �صرورة �ملحافظة على �مل�صلحة  م�صلحة �أهم , 
َنُعُه َعْن  َرًرا مَيْ �لر�جحة , ودفع �ملف�صدة �لأعظم)79(. قال رحمه اهلل : “ َفَمَتى كانت اْلِعَباَدُة ُتوِجُب َلُه �شَ
َنُعُه َعْن  ْو مَيْ ِعُفُه َعْن اْلَك�ْشِب اْلَواِجِب , اأَ ْوًما ُي�شْ وَم �شَ َمًة ؛ ِمْثُل اأَْن َي�شُ رنَّ ِفْعِل َواِجٍب اأَْنَفع َلُه ِمْنَها َكاَنْت حُمَ
ُيَقاِوُم  ٍم َل  رنَّ لٍّ حُمَ ُتوِقُعُه يِف حَمَ اإَذا َكاَنْت  َهاِد اْلَواِجِب .َكَذِلَك  َنُعُه َعْن اجْلِ اأَْو مَيْ اأَْو اْلَفْهِم اْلَواِجِب ,  اْلَعْقِل 
َعَفْتُه  �شْ ا اإْن اأَ ُلُهْم . َواأَمنَّ ا�ِس َوَي�ْشاأَ ْن ُيْخِرَج َماَلُه ُكلنَُّه ,  ُثمنَّ َي�ْشَت�ْشِرُف اإَلى اأَْمَواِل الننَّ ِلَحُتَها ؛ ِمْثُل اأَ َمْف�َشَدَتُه ُم�شْ

َها َمْكُروَهٌة “)80(. ننَّ ْوَقَعْتُه يِف َمْكُروَهاٍت : َفاإِ َلُح ِمْنَها , َواأَ ا ُهَو اأَ�شْ َعمنَّ

خام�ســــًا :  املوازنة يف املعـــــامالت املالية  

1-يرى �شيخ الإ�شالم -رحمه اهلل- جواز بيع الف�شة اخلال�شة باملغ�شو�شة ؛ ولو مع تفاوٍت ي�شرٍي ل ُيق�شد 
وُد َبْيَع َدَراِهِم ِبَدَراِهَم ِمْثِلَها , َوَكاَن امْلُْفَرُد  ؛ قال يف تعليله رحمه اهلل لفتواه ب�شحة البيع: » َفاإَِذا َكاَن امْلَْق�شُ
ْلِط : مَلْ َيُكْن  َياَدُة يِف ُمَقاَبَلِة اخْلَ ِة ِبامْلَْغ�ُشو�َشِة ؛ ِبَحْيُث َتُكوُن الزِّ اِل�شَ َراِهِم اخْلَ اأَْكرَثَ ِمْن امْلَْخُلوِط َكَما يِف الدنَّ
اأَْن  ا َيْحَتِمُل  ْكرَثَ ِمْنَها , َوَل ُهَو مِبَ اأَ ِبَدَراِهَم  َبْيَع َدَراِهَم  وُد  َلْي�َس امْلَْق�شُ اإْذ  َبا �َشْيٌء ؛  يِف َهَذا ِمْن َمْف�َشَدِة الرِّ

)76(  انظر: جمموع الفتاوى )192/30- 193(.  
)77(  امل�شدر ال�شابق )280/29(.  
)78(  جمموع الفتاوى )193/30(.  

)79(انظر : جمموع الفتاوى  164/1 , 375 ,  267/22, 279, 345,  246/23,  46/25 , 56 ,82 , 206/28,   27/29 , 48, 64 , 455  
)80(جمموع الفتاوى  272/25
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ا َحُرَم  َ َبا اإمننَّ َواَز َوُهَو : اأَننَّ الرِّ ُ اجْلَ َفاُوُت ... » , ثم قال : » َوَهَذا َماأَْخٌذ َثاِلٌث ُيَبنيِّ َيُكوَن ِفيِه َذِلَك َفَيُجوُز التنَّ
نْيِ  َرِر . َواإَِذا َكاَن ُكلٌّ ِمْن امْلَُتَقاِب�شَ رُّ امْلُْعِطَي , َفَحُرَم مِلَا ِفيِه ِمْن ال�شنَّ ِل , َوَذِلَك ُظْلٌم َي�شُ مِلَا ِفيِه ِمْن اأَْخِذ اْلَف�شْ
َلَحًة َلُهَما ؛ ُهَما َيْحَتاَجاِن اإَلْيَها  َتاٌج ؛ َكاَن َذِلَك َم�شْ ًة اأَْنَفَع َلُه ِمْن َك�ْشِر َدَراِهِمِه َوُهَو اإَلى َما َياأُْخُذُه حُمْ ُمَقاَب�شَ
َة امْلَْرُجوَحَة  ؛ كَما  رنَّ اِجَحِة , َوُيوِجُب امْلَ�شَ اِلِح الرنَّ اِرُع َل َيْنَهى َعْن امْلَ�شَ ٌة َعَلْيِهَما . َوال�شنَّ رنَّ , َوامْلَْنُع ِمْن َذِلَك َم�شَ

ْرِع »)81(. وِل ال�شنَّ َقْد ُعِرَف َذِلَك ِمْن اأُ�شُ

عه ال�شيخ -رحمه اهلل- يف هذا ال�شياق : اختياره جلواز تبايع ما فيه غرر ي�شري , مما ل تقوم  2-ومن ما فرًّ
حياة �لنا�س ومعا�صهم �إل به , ويف حترميه من �ل�صرر و�لف�صاد ما يربو على ما ُيت�صور من �صر وف�صاد عند 

بيعها مع هذ� �لغرر , وذلك يف م�صائل , منها :

بيع الثمار ذات الق�شور كالباقالء واجلوز واللوز واحلب يف �شنبله . ( 1)

بيع املقاثي كالبطيخ واخليار والقثاء والباذجنان ونحوها مما ين�شج على مراحل , بيعًا ( 2)
معتادً� , خالفًا ملا ذهب �إليه بع�س �لفقهاء من عدم جو�ز بيعها �إل لقطة لقطة .يقول 
�بن تيمية معلاًل لهذ� �حلكم :” امَلْنُع ِمْن َبْيِع َذِلَك ِمْن الَف�َشاِد, َوَاهلُل ل ُيِحبُّ الَف�َشاَد , 
ْعَظُم َفَيِجُب  ِرمِي َذِلَك اأَ ي اإلى َنْوٍع ِمْن الَف�َشاِد, َفالَف�َشاُد يِف حَتْ َواإِْن َكاَن َبْيُع َذِلَك َقْد ُيْف�شِ

ِريَعِة”)82(. ٌة يِف ال�شنَّ ْدَناُهَما؛ اإْذ َذِلَك َقاِعَدٌة ُم�ْشَتِقرنَّ َدْفُع اأَْعَظِم الف�شادين ِباْحِتَماِل اأَ

�لقول  ( 3) معلاًل  �للهم  رحمه  يقول  ونحوهما,  و�لفجل  كاجلزر  �لأر�س  يف  �ملغيبات  بيع 
ا�ِس  لَحُة الننَّ حُّ الَقْولنْيِ َوَعلْيِه َعَمُل املُ�ْشِلِمنَي َقِدمًيا َوَحِديًثا َول َتِتمُّ َم�شْ باجلواز : »َهَذا اأَ�شَ
ي اإلى  َف�َشاِد  ُر اأُْخَرى َوُيْف�شِ ُر َتاَرًة َوَيَتَع�شنَّ َبْيِعِه اإلى ِحنِي َقلِعِه َيَتَعذنَّ َتاأِْخرَي  �إل ِبَهَذ�; َفاإِننَّ 

الأَْمَوال«)83(.

اًل لهذه امل�شائل وما يف معناها : »و�ِشرُّ ال�شريعة يف ذلك كله : اأن الفعل اإذا ا�شتمل على       ويقول موؤ�شِّ
�ملي�صر  نوع  لأنه من  �لغرر نهى عنه  وبيع  �إذ� عار�صها م�صلحة ر�جحة...  �إل  مف�صدة منع منه, 
�لذي يف�صي �إلى �أكل �ملال بالباطل, فاإذ� عار�س ذلك �صرر �أعظم من ذلك  �أباحه دفعا لأعظم 

الف�شادين باحتمال اأدناهما«)84(. 
)81( جمموع الفتاوى 455-453/29

)82( جمموع الفتاوى 485/29 
)83( جمموع الفتاوى 487-486/29 

)84( املجموع 483/29, و�نظر: منه 29/ 25, 48, 488, �لقو�عد �لفقهية �لنور�نية �س 155-152  
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التي يفر�شها  ال�شرعية كال�شرائب واملكو�س)85(  التكاليف غري  3_جواز حماية املمتلكات بدفع بع�س 
بع�س �حلكام بغري وجٍه �صرعٍي , فاإذ� ��صطر �مل�صلم لدفع بع�س ذلك ليحمي ماله �أو ما مت�س حاجته �إليه, 
ومل يجد  و�صيلة �أخرى , جاز له ذلك �صو�ء بالأ�صالة عن نف�صه , �أو بالوكالة عن غريه ,كمن يلي مال يتيم 

اأو نظارة وقف , اأو اإدارة ممتلكات ونحو ذلك)86(. 

4_ جواز مزاولة العمل بالأجر يف الأعمال املختلف يف جواز اأخذ الأجر فيها ؛ اإما ل�شرفها كتعليم القراآن 
ونحوه من تعليم علوم �لدين , �أو لدناءتها كاحلجامة وما يف حكمها كمز�ولة �لنجا�صات ؛ �إذ� مل يكن 
للم�شلم �شبيل للعي�س الكرمي �شواها ؛ واإل ا�شطر اإلى ما هو اأ�شواأ منها كامل�شاألة , اأو ارتكاب املحرم 
. يقول �بن تيمية - رحمه �هلل - : “... ِبُكلِّ َحاٍل َفَحاُل املُْحَتاِج اإلْيِه لْي�َشْت َكَحاِل املُ�ْشَتْغِني َعْنُه َكَما 
ا�ِس ؛ َوِلَهَذا ملنَّا َتَناَزَع الُعلَماُء يِف اأَْخِذ الأُْجَرِة  لِة الننَّ َناَءِة َخرْيٌ ِمْن َم�ْشاأَ لُف : َك�ْشٌب ِفيِه َبْع�ُس الدنَّ َقال ال�شنَّ
ُيَباُح  ُه  اأَننَّ اأَْعَدُلَها   : ِه  َوَغرْيِ اأَحْمَد  الإِمَامِ  مَذْهَبِ  يفِ  اأَقْوَالٍ  ثَالثَةُ  فِيهِ  كَانَ   : وَنَحْوِهِ  القُرْاآنِ  تَعْلِيمِ  عَلى 

ِللُمْحَتاج”)87 (.

)85(َمَك�َس يف البيع ) َمْك�شًا ( من باب �شرب : نق�س الثمن و مك�س الرجل : نق�س يف بيع ونحوه . و متاك�س البيعان : ت�شاحا , و ) ماك�س ( 
) مماك�شة ( و ) ِمكا�شا ( . و) املك�س ( اجلباية , و هو م�شدر , ثم �شمي املاأخوذ ) ُمك�شًا ( ت�شمية بامل�شدر , و ُجمع على ) ُمكو�س ( مثل : 

ِفل�س و ُفلو�س , وقد غلب ا�شتعمال الـُمك�س فيما ياأخذه اأعوان ال�شلطان ظلما عند البيع و ال�شراء . 
       �نظر : ل�صان �لعرب 221/6  ,   �مل�صباح �ملنري , للفيومي  , �ملكتبة �لعلمية , بريوت , 577/2 

)86( جمموع الفتاوى 358-357/30 
)87( جمموع الفتاوى 193-192/30

املوازنة بني املصالح واملفاسد وتطبيقاتها عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

اخلــــــــــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اأهــم النتــــــــــــــــائــــج:

1_�إن �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد مطلوبة �صرعًا , و�أن �إهمالها و�لإخالل بها �أحد مظاهر �جلهل , 
و�أ�صباب �لف�صاد و�خلطاأ , ومن مل ير�عها كان ما يف�صد �أكرث مما ي�صلح .

 , �لتعار�س  �أو  �لتز�حم  عند  بينها  للرتجيح  و�ملفا�صد  �مل�صالح  مقادير  معرفــــــة  2_ميـــــــــــــــــــــــــــــز�ن 
�إمنا يكون عن طريق �لكتاب و�ل�صنة , فهما �للذ�ن يقرر�ن مر�تب �مل�صالح و�ملفا�صد , وما يقّدم منها على 

�لآخر .

3_�لقاعدة �لعامــة يف �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد عند �بن تيميــــــــــــة اأن » ال�شريعــــة جاءت بتح�شيل 
ال�شرين , وحت�شيل  , ودفع �شر  , و ترجيح خري اخلريين  املفا�شد وتقليلــها  , وتعطيل  امل�شالح وتكميلها 
اأعظم امل�شلحتني بتفويت اأدناهما , ودفع اأعظم املف�شدتني باحتمال اأدناهما » .وقد اأكرث ال�شيخ من ذكر 
هذه القاعدة , والتعويل عليها والهتمام ب�شاأنها , وبناء فروع كثرية عليها , كما تبنينَّ يف مبحث التطبيقات.

4_ل ُي�صار �إلى �ملو�زنة و�لرتجيح �إل عندما يتعذر جلب �جلميع , �أو دفع �جلميع , ومتى �أمكن حت�صيل 
�مل�صلحة بال مف�صدة معها , ودفع �ملف�صدة دون ت�صييع م�صلحٍة ما :كان هذ� هو �ملتعني . 

فاإن كان حت�صيل    , الأرجح منهما  بتغليب  ال�شريعة جاءت  اأن  الإ�شالم - رحمه اهلل -   ُ �شيخ  5_ُيبنيِّ
م�صلحة �لفعل �أرجح من دفع مف�صدته �ُصرع , و�إن كان دفع مف�صدته �أرجح و�أهم من حت�صيل م�صلحته مل 

ُي�شرع , بل ُنهي عنه .

6_ل يعمل ال�شيخ -رحمه اهلل- بقاعدة : “ درء �ملفا�صد �أولى من جلب �مل�صالح “ باإطالق ؛ بل ينظر 
�إلى �لأرجح منهما فُيقدمه .

القاعدة  لهذه  , خا�شعة  ال�شرع  ن�شو�س  والنواهي يف  الأوامر  كل  اأن  تيمية -رحمه اهلل-  ابن  7_يرى 
فيجب �أن ُيعر�س كل ن�سٍ جزئٍي عليها, كما �أن �لنظر يف ماآلت تطبيق �لأو�مر و�لنو�هي معترب ومق�صود 

�صرعًا . 
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�أثره  و�ملفا�صد  �مل�صالح  �ملو�زنة بني  لأهمية  �لعميق   - �لإ�صالم - رحمه �هلل  �صيخ  لإدر�ك  كان  8_لقد 
الوا�شح يف فقهه , ويربز ذلك يف غزارة وعمق ما كتبه يف هذا ال�شاأن , وظهور قواعد متعددة على ل�شانه 
ده يف هذا املجال يف فتاواه , خ�شو�شًا فيما تختلف فيه امل�شالح باختالف الأحوال  ,  وانت�شار تطبيق ما قعنَّ
, والأزمان , والأ�شخا�س ؛ كاأحكام احل�شبة , وال�شيا�شة ال�شرعية , والأمر باملعروف والنهي عن املنكر , 

وغريها , وقد عر�س �لبحث لنماذج منها.

املوازنة بني املصالح واملفاسد وتطبيقاتها عند شيخ اإلسالم ابن تميية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

التو�سيـــــــــــــــــــــات:

1_در��صة فقه �ملو�زنات عند �لأئمة �لأربعة �أو غريهم من �أعالم �لفقه و�لفتوى, وجمع تطبيقاتهم فيها 
, وا�شتخال�س القواعد وال�شوابط التي راعوها يف ذلك .كما ميكن تخ�شي�س ذلك بباٍب اأو مو�شوع حمّدد 

كالعبادات , اأو املعامالت , اأو ال�شيا�شة ال�شرعية , اأو الدعوة , اأو الأمر باملعروف والنهي عن املنكر .

�لفهم,  يف  عمٍق  من  به  متتع  ملا   ,- �هلل  رحمه  �لإ�صالم-  �صيخ  تر�ث  يف  �لعميقة  �لبحوث  2_مو��صلة 
ِنِه يف هذا الباب ؛ تاأ�شياًل وتطبيقًا . و�شموليٍة واطالٍع وا�شٍع , وعنايٍة بن�شو�س ال�شريعة ومقا�شدها , ومتكُّ

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

الموازنة بين المصالح والمفاسد
المتعارضة عند التزاحم

 د/ �ل�شادق �أبكر �آدم ب�شر 

�ل�شود�ن/ جامعة �لإمام �ملهدي/ كلية �لآد�ب / ق�شم �لدر��شات �لإ�شالمية.

 د/ عمر �إدري�س حممدين �شليمان 

 �ل�شود�ن/ جامعة �لإمام �ملهدي/ كلية �لآد�ب / ق�شم �لدر��شات �لإ�شالمية.

 د/ عبد �حلي �لقا�شم عبد �ملوؤمن عمر

 �ل�شود�ن/ جامعة �لإمام �ملهدي/ كلية �ل�شريعة و�لقانون.



2920

ملخ�س �لبحث:

 اإن الرتجيح بني امل�صالح واملفا�صد من اأدق اأعمال املجتهد واأ�صعبها وهو خال�صة عمله ، وتظهر براعته يف  
هذا املجال عند امل�صتبهات التي ال يعلمها كثري من النا�س. ومن املعلوم اأن الر�صل الكرام عليهم ال�صالة 
وال�صالم ، اإمنا جاوؤوا بتح�صيل امل�صالح وتكميلها ، وتعطيل املفا�صد وتقليلها وهذا باب عظيم يف ال�صريعة 
ينبغي االهتمام به ، الأنه من جهته ح�صل يف الدين ا�صطراب عظيم. يقول �صيخ االإ�صالم ابن تيمية :) 
فتفطن حلقيقة الدين وما ا�صتملت عليه االأفعال من امل�صالح ال�صرعية واملفا�صد بحيث تعرف ما ينبغي من 
مراتب املعروف ومراتب املنكر حتى تقدم اأهمها عند املزاحمة ، وهذا حقيقة العمل مبا جاء به الر�صول( 

اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم �ص 298.

انتباهي  املحاور  لفتت هذه  فقد  املوازنات  فقه  االطالع على حماور  وبعد  املقدمة  نهاية هذه  اأقول يف     
و�صعرت باأنني �صاأكتب يف مو�صوع ذي �صلة بفقه املوازنات وبالرجوع اإلى الكتب املتعلقة باملو�صوع وجدته 
من ال�صعة وال�صمول بحيث لو جمع ما كتبه العلماء جلاء يف جملد كبري فاهلل ن�صاأل اأن يجزي القائمني على 
هذا املوؤمتر كل خري واأن يوفقهم ملا يحبه و ير�صاه. واأظن اأين تكلمت يف مو�صوع غاية يف االأهمية و�صميته 

) املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد عند التزاحم ( واحلمد هلل رب العاملني. 

املوازنة بني املصالح واملفاسد املتعارضة عند التزاحم
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

مقدمة:

     احلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل وعلى اآله و�صحبه اأجمعني ، وبعد في�صرنا امل�صاركة يف 
موؤمتركم املبارك يف رحاب البلد الطاهر مكة املكرمة ، حتت عنوان : )املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد 
املتعار�صة عند التزاحم( ، اإن مراعاة فقه املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد من االأمور املهمة التي ينبغي 
لكل داعية وطالب علم وعامل اأن يتعلمها خا�سة يف هذا الزمان, لعظم احلاجة اإليها, والأن بع�ص النا�ص 
فيها بني اإفراط وتفريط, فطائفة مل تعتد بامل�سالح الراجحة فخالفت بذلك الن�سو�ص ال�سريحة من 
كتاب اهلل و�صنة ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم، وطائفة ت�صاهلت يف اعتبار امل�صالح تو�صعت يف ا�صتعمالها 
اهلل  ووفق  واملفا�صد(  امل�صالح  بني  املوازنة  )فقه  تراع  فلم  الوا�صحة  ال�صرعية  الن�صو�س  على ح�صاب 
طائفة فتو�صعت بني هاتني الطائفتني فعملت )بفقه املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد( يف �صوء ن�صو�س 
الكتاب وال�سنة مراعية يف ذلك االأ�سول وال�سوابط ال�سرعية م�ستفيدة من فهوم العلماء املحققني من 

�صلف االأمة.

     وقد خ�س�ص هذا البحث للنظر يف التعار�ص بني امل�سالح واملفا�سد عند التزاحم وهي �سوابط نح�سب 
اأنها مهمة يف ت�سهيل عملية الرتجيح والتقدمي بني عمل واآخر يف حال تزاحم االأحكام , وفق �سوابط تعد 

مبثابة القانون الذي ي�صتنري به املكلف على ترجيح حكم على اآخر.
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�أهمية �ملو�شوع و�شبب �لكتابة فيه:

�أ/ �أهمية �ملو�شوع: 

 تنبع اأهمية الكتابة يف هذا املو�صوع:

1/ املو�سوع مهم يف تقومي االختالالت التي ظهرت يف تقعيد �سوابط الرتجيح عند التزاحم.

2/ اإن امل�سالح واملفا�سد لي�ست على درجة واحدة , وكثري من االأعمال ت�ستمل على م�سالح ومفا�سد والفقيه 
العامل هو الذي يوازن بينهما فيغلب االأعلى على االأدنى.

3/ و�سع �سوابط ومعايري ي�ستنري بها امل�سلم املجتهد يف معرفة احلكم االأولى عند تزاحم االأحكام.

4/ التنبيه اإلى املفا�سد وال�سرور التي ابتليت بها االأمة ب�سبب غياب فقه املوازنات.

5/ التذكري باملراتب ال�سرعية لالأعمال واأهميتها يف تغيري املنكر واأثره يف توحيد مناهج الدعوة. 

ب/ �أ�شباب �ختيار �ملو�شوع:

1/ برز احلديث عن فقه املوازنات الأ�سباب كثرية منها:

ا/ �سرورة الدعوة يف اإبراز �سنة التدرج وحماولة اإحيائها واإبعاد العراقيل عن طريقها وهو منهج مهم يف 
اإعادة التمكني لالإ�صالم.

اإذا من �سبط قاعدة  بد  , فال  ال�سرور  االأمة يف كثري من  اأوقع  التقدير بني امل�سالح واملفا�سد  ب/ �سوء 
امل�صالح واملفا�صد.

ج/ اختالل مراتب االأعمال ال�سرعية وهي اختالالت ظهرت من قدمي ) غلو اخلوارج مثاًل ( اأوقعت االأمة 
يف �سرور ومفا�سد ) التكفري, والتفجري والت�سييق على الدعوة والدعاة(.

املوازنة بني املصالح واملفاسد املتعارضة عند التزاحم
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

منهج �لبحث:

النقدي التحليلي والتاريخي.

خمطط �لبحث:

ق�سمنا املو�سوع اإلى مقدمة ومبحثني:

 مقدمة: حول املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد. 

املبحث االأول : املوازنة بني امل�سلحة واملف�سدة باأعالهما حكمًا و رتبة و نوعًا.

املطلب االأول: املوازنة بني امل�سلحة واملف�سدة باأعالهما حكمًا.

املطلب الثاين: املوازنة بني امل�صلحة واملف�صدة باأعالهما رتبة .

املطلب الثالث: املوازنة بني امل�سلحة واملف�سدة باأعالهما نوعًا .

املبحث الثاين : املوازنة بني امل�سلحة واملف�سدة باأعمهما و اأكربهما قدرًا و اأطولهما زمنًا و اآكدهما وقوعًا.

املطلب االأول: املوازنة بني امل�صلحة واملف�صدة باأعمهما.

املطلب الثاين : املوازنة بني امل�سلحة واملف�سدة باأكربهما قدرًا.

املطلب الثالث: املوازنة بني امل�سلحة واملف�سدة باأطولهما زمنًا.

املطلب الرابع: املوازنة بني امل�سلحة واملف�سدة باآكدهما حتققًا.
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مقدمة: حول �ملو�زنة بني �مل�شالح و�ملفا�شد

اإذا اجتمع يف اأمر من االأمور م�صلحة ومف�صدة فيجب حت�صيل امل�صلحة ودرء املف�صدة ، فاإن تعذر ذلك 
وكان ال بد من حدوثهما معًا ففي هذه احلالة يجب النظر اإلى جانبي ذلك االأمر, فاإن كانت امل�سلحة فيه 
اأعظم من املف�سدة فاإنه يتعني حت�سيل ذلك االأمر ملا فيه من امل�سلحة وال ي�سريه ما ت�سمنه من مف�سدة 
, واإن كان جانب املف�سدة هو الغالب باأن كانت املف�سدة اأعظم خطرًا من نفع امل�سلحة وجب درء املف�سدة 
برتك ذلك االأمر غري مبالني مبا فيه من م�سلحة , فاإن ت�ساوى اجلانبان )امل�سلحة واملف�سدة( ومل يظهر 
املف�صدة  تغليبًا جلانب املف�سدة فيه)1( الأن يف درء  االأمر  اأحدهما على االآخر فيتعني ترك ذلك  رجحان 
االآخر يكون  املف�سدة وما يتحقق برعايته رعاية  اأما يف جلب امل�سلحة فال يتحقق درء   , للم�سلحة  جلبًا 
اأولى، فكان درء املف�صدة اأولى من جلب امل�صلحة ، ولهذا فاإن اعتناء ال�صارع باملنهيات اأ�صد من اعتنائه 
ب�سيء  اأمرتكم  واإذا  فاجتنبوه  �سيء  نهيتكم عن  )اإذا   : و�سلم  عليه  النبي �سلى اهلل  قال  باملاأمورات)2(, 
فاأتوا منه ما ا�صتطعتم()3(، فاحلديث بني اأن املنهيات يجب االنتهاء عنها على كل حال ، بينما القيام 
الأن  امل�سروط  من  الرعاية  يف  اأظهر  امل�سروط  غري  فاإن  وبهذا  واال�ستطاعة  بالقدرة  م�سروط  باملاأمورات 
ال�سرع ملا قدر االنتهاء باإطالق من غري �سرط , كان ق�سد االنتهاء عن كل منهي عنه اأظهر, وهو املطلوب 
درء  وتقدمي  امل�سلحة«  من جلب  اأولى  املف�سدة  »درء  بقولهم  م�سهورة  قاعدة  الفقهاء  و�سع  فقد  ولهذا   ,
املف�سدة على جلب امل�سلحة -عند ت�ساويهما- هو ما ذهب اإليه جمهور علماء امل�سلمني, اأما بع�ص العلماء 
فقد ذهبوا اإلى اأنه يتوقف عنهما , وهذا الراأي قريب من راأي اجلمهور الأن توقف املكلف عن فعل ال�سيء 
مبا فيه من م�سلحة ومف�سدة يعني ذلك اإهدارًا للم�سلحة وجتنبًا للمف�سدة , وذهب بع�ص العلماء اإلى اأن 

املكلف -عند الت�ساوي- يكون خمريًا بني جلب امل�سلحة اأو درء املف�سدة)4(.

1  ابن عبد ال�سالم : قواعد االأحكام ج1 �س38-48 وابن تيمية جمموع الفتاوى ج 28 �س921.
2  ابن جنيم : االأ�صباه والنظائر �س09 وال�صيوطي االأ�صباه والنظائر �س78.

3  اأخرجه البخاري وم�سلم , البخاري يف كتاب االعت�سام باب االقتداء ب�سنن ر�سول اهلل ج31 �س462 بفتح 
الباري , وم�سلم يف كتاب احلج باب فر�ص احلج مرة يف العمر ج9 �س501-601 ويف كتاب الف�سائل باب توقريه ج51 

�س801-901 ب�صرح النووي • البخاري وم�صلم والرتمذي.
4  انظر الغزايل يف امل�ست�سفى ج2 �س973 والرازي يف املح�سول ج5 �س083 وال�ساطبي يف املوافقات ج4 

�س471-571 وابن عبد ال�سالم يف قواعد االأحكام ج1 �س09 وال�صيوطي يف االأ�صباه والنظائر �س78 وابن جنيم االأ�صباه 
�س09 
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املف�سدة  درء  تقدمي  اأدلة  من  ذكره  �سبق  ملا  وذلك  الراجح  هو  اجلمهور  راأي  اأن  نظرنا  يف  ويبدو   
: اأمور  ثالثة  اإلى  التنبيه  من  املطلب  هذا  يف  لنا  بد  وال   ، الت�صاوي  عند  امل�صلحة  جلب   على 

االأول : اأن قاعدة )درء املف�سدة مقدم على جلب امل�سلحة( لي�ست على اإطالقها -كما �ساع وفهم على غري 
وجهه- واإمنا هي خا�سة فيما اإذا تعادلت امل�سلحة واملف�سدة اأو كانت املف�سدة هي الغالبة , اأما اإذا كانت 
امل�سلحة اأكرب من املف�سدة فيقدم جلب امل�سلحة على درء املف�سدة ,ويف هذا يقول العز بن عبد ال�سالم)5(: 
»اإذا اجتمعت م�سالح ومفا�سد , فاإن اأمكن حت�سيل امل�سالح ودرء املفا�سد فعلينا ذلك , امتثااًل الأمر اهلل 
فاإن كانت   ، والتح�صيل  الدرء  واإن تعذر  ْا�ْصَتَطْعُتْم {)6(،  َمْا  ْاهلَل  ُوْا  َفْاَتقَّ لقوله �صبحانه: }  تعالى فيهما 
املف�سدة اأعظم من امل�سلحة , دراأنا املف�سدة وال نبايل بفوات امل�سلحة••• واإن كانت امل�صلحة اأعظم من 

املف�صدة ح�صلنا امل�صلحة مع التزام املف�صدة)7(. 

 ويذكر �صيخ االإ�صالم  ابن تيمية)8( – يف قاعدة املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد املتزاحمة فيقول :- »اإذا 
تعار�صت امل�صالح واملفا�صد واحل�صنات وال�صيئات ، اأو تزاحمت ، فاإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما اإذا 
ازدحمت امل�سالح واملفا�سد , وتعار�ست امل�سالح واملفا�سد , فاإن االأمر والنهي واإن كان مت�سمنًا لتح�سيل 

/ هو اأبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم بن اأبي القا�سم بن احل�سن بن حممد بن مهّذب   5
ال�ُصلمي، مغربي االأ�صل. ولد يف دم�صق يف �صوريا عام 577 هـ، وعا�س فيها وبرز يف الدعوة والفقه, وقد ن�ساأ يف دم�صق يف 

كنف اأ�سرة متدينة فقرية مغمورة, وابتداأ العلم يف �سّن متاأخرة ن�سبيًا , تويف العّز بن عبد ال�سالم يف تاريخ 10 جمادى 
االأولى �صنة 660 هـ املوافق 1262م يف م�سر , عبد الرحمن ال�سرقاوي, »اأئمة الفقه الت�سعة«, كتاب اليوم, اأخبار اليوم: 

1983 ، �س ، 359 ،361-360. 
6  �صورة التغابن االآية 16.

7  ابن عبد ال�سالم : قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام ج1 �س38 وقد �ساق ثالثًا و�ستني مثااًل مما يقدم فيه 
جلب امل�سلحة على درء املف�سدة لكون امل�سلحة املجلوبة اأكرب قدرًا من املف�سدة احلا�سلة انظر قواعد االأحكام ج1 �س48 

.201 –
/ تقي الدين اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن عبد بن تيمية احلراين , ولد �سنة 10 ربيع اأول 661هـ   8
, �سمع من بن عبد الدائم وابن اأبي الي�سر وبرع يف التف�سري واحلديث واالختالف واالأ�سلني , قال عنه الذهبي: “ وكان 

يتوقد ذكاًء ما راأيت اأحدًا اأ�سرع على انتزاع لالآيات الدالة على امل�ساألة التي يريدها منه , وال اأ�سد ا�ستح�سارًا ملتون 
االأحاديث منه ، وكان اآية من اآيات اهلل يف التف�صري والتو�صع فيه “ , تويف حمبو�سًا يف قلعة دم�سق 728هـ ، ودفن يف مقابر 
ال�سوفية وكانت جنازته عظيمة اإلى الغاية , �سري اأعالم النبالء , الذهبي , ج17, ط1 ، 1417هـ ، 1997م ، دار الفكر ، 

بريوت ، �س 503 ـ 504. 
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م�صلحة ودفع مف�صدة فينظر يف املعار�س له ، فاإن كان الذي يفوت من امل�صالح اأو يح�صل من املفا�صد اأكرث 
مل يكن ماأمورًا به , بل يكون حمرمًا اإذا كانت مف�سدته اأكرث من م�سلحته , لكن اعتبار مقادير امل�سالح 
براأيه  اجتهد  واإال  عنها  يعدل  الن�سو�ص مل  اتباع  على  االإن�سان  قدر  فمتى  ال�سريعة  هو مبيزان  واملفا�سد 

ملعرفة االأ�صباه والنظائر •••«)9(.

الثاين : اإنه عند املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد املتعار�صة يف اأمر واحد يجب النظر اإلى ذلك االأمر من 
جهتني , اجلهة االأولى ما يت�سمنه يف تلك االآونة وما يوؤول اإليه فيما بعد , اإذ اأن االأمر قد يبدو مت�سمنًا 
مف�سدة ولكنه بالنظر اإلى ما �سيوؤول اإليه �سيف�سي اإلى م�سلحة اأكرب , فينتهي منه حكم املنع وي�سري حكمه 
اجلواز , واأما اجلهة االأخرى فاإن االأمر قد يبدو مت�سمنًا م�سلحة ولكنه �سيوؤول اإلى مف�سدة م�ساوية لتلك 
امل�سلحة اأو اأكرب منها فيكون حكمه املنع , وبذلك فاإن النظر يف ماأالت االأ�سياء اأمر ال بد منه للحكم عليها 
حكمًا �سحيحًا, فقد يكون ال�سيء مباحًا ولكنه يوؤول اإلى مف�سدة اأكرب فيحرم , وقد يكون ال�سيء مف�سدة 
ولكنه يوؤول اإلى م�سلحة اأكرب فيجوز , يقول ال�ساطبي: »النظر يف ماأالت االأفعال معتربًا مق�سودًا �سرعًا 
, كانت االأفعال موافقة اأو خمالفة, وذلك اأن املجتهد ال يحكم على فعل من االأفعال ال�سادرة من املكلفني 
باالإقدام اأو باالإحجام اإال بعد نظره اإلى ما يوؤول اإليه ذلك الفعل , فقد يكون م�سروعًا مل�سلحة فيه ت�ستجلب 
, اأو ملف�سدة تدراأ , ولكن له ماآل على خالف ما ق�سد منه , وقد يكون غري م�سروع ملف�سدة تن�ساأ عنه اأو 
اأدى  بامل�سروعية فرمبا  االأول  القول يف  اأطلق  فاإذا   , ماآل على خالف ذلك  له  ولكن   , به  تندفع  م�سلحة 
ا�ستجالب امل�سلحة فيه اإلى مف�سدة ت�ساوي امل�سلحة اأو تزيد عليها , فيكون هذا مانعًا من اإطالق القول 
يف االأول بامل�سروعية , وكذلك اإذا اأطلق القول يف الثاين بعدم امل�سروعية رمبا اأدى ا�ستدفاع املف�سدة اإلى 
مف�صدة ت�صاوي اأو تزيد ، فال ي�صح اإطالق القول بعدم امل�صروعية ، وهو جمال للمجتهد �صعب املورد اإال اأنه 

عذب املذاق حممود الغب جار على مقا�سد ال�سريعة«)10(.

املف�سدة  من  اإليه  يوؤول  ملا  عنه  ينهى  لكنه   , باالأ�سل  م�سروعًا  يكون  قد  العمل  باأن  هذا  من  نخل�ص 
االأولى  احلال  عن  يعرب  وقد   , امل�سلحة  من  ذلك  يف  ملا  عنه  النهي  فيرتك  ممنوعًا  يكون  وقد   ,
عن  ويعرب  راجحة  مف�سدة  اإلى  مف�سيًا  لكونه  املباح  ال�سيء  يحرم  حيث   , الذرائع  ب�سد  للماآل 
راجحة)11(. م�سلحة  اإلى  مف�سيًا  لكونه  املحرم  يباح  حيث  الذرائع  بفتح  للماآل  الثانية   احلال 

9  ابن تيمية : جمموع فتاوى �سيخ االإ�سالم ج 28 �س921.
10  ال�ساطبي : املوافقات ج4 �س591.

11  راجع تعريفات الذرائع وفتحها , ال�ساطبي : يف املوافقات ج4 �س892.
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ومثال احلالة االأولى دفع املال للمحاربني فاإنه فعل االأ�صل فيه املنع الأن فيه مف�صدة تقوية امل�صركني وعونهم 
على حربنا ولكنه ذريعة اإلى م�سلحة راجحة على تلك املف�سدة , وتتمثل امل�سلحة يف اإنقاذ االأ�سرى امل�سلمني 
من اال�سرتقاق والقتل والفتنة يف الدين ••• واأما احلالة الثانية -وهي ما كانت م�سلحة مباحة يف اأ�سلها 
ولكنها مف�سية اإلى مف�سدة اأكرب من امل�سلحة اأو م�ساوية لها فتحرم حينئذ - مثال ذلك �سب اآلهة امل�سركني 
بني ظهرانيهم فاإنه فعل مباح يف اأ�صله ملا يرتتب عليه من م�صلحة التحقري الآلهة امل�صركني ولكن ملا كان 
هذا الفعل يوؤدي اإلى مفا�صد راجحة على م�صلحة ال�صب وهي اأن �صب اآلهة امل�صركني يدفعهم اإلى �صب اهلل 
 َ ِ َفَي�ُصبُّوْا ْاهللَّ تعالى لذلك نهى اهلل عن �صب اآلهة امل�صركني فقال تعالى} َواَل َت�ُصبُّوْا ْاَلِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن ْاهللَّ

َعْدوًا ِبَغرْيِ ِعْلٍم...{ )12(.

الثالث : اإذا كانت املوازنة بني امل�صلحة واملف�صدة املتعار�صتني يتم للغالب منهما على االآخر فاإن حتديد 
الغالب واملغلوب منهما ال يتم اعتباطًا واإمنا يتم وفق اأ�س�ص مو�سوعية دقيقة يتحدد من خاللها اأي اجلانبني 

هو الراجح يف ذلك االأمر وبناًء على تلك املعايري يحكم ب�سالح ذلك االأمر اأو ف�ساده.

12  �صورة االأنعام االآية 108.
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�ملبحث �لأول : �ملو�زنة بني �مل�شلحة و�ملف�شدة باأعالهما حكمًا و رتبة و نوعًا

�ملطلب �لأول: �ملو�زنة بني �مل�شلحة و�ملف�شدة باأعالهما حكمًا:

اإذا اجتمع يف اأمر من االأمور م�صلحة ومف�صدة بحيث ال ميكن حت�صيل امل�صلحة يف ذلك االأمر اإال بارتكاب 
ما فيه من مف�صدة وال ميكن درء املف�صدة يف ذلك االأمر اإال باإهدار ما فيه من م�صلحة ، ففي هذه احلالة 
يتم احلكم ب�صالح ذلك االأمر اأو ف�صاده بح�صب اجلانب الراجح فيه ، فاإن كان الراجح فيه هو امل�صلحة 
حكم ب�صالحه واإن كان الغالب فيه هو املف�صدة حكم بف�صاده ، واأول اأ�صا�س نلجاأ اإليه لبيان الغلبة للم�صلحة 
اأو املف�صدة هو معيار رتبة احلكم ال�صرعي لكلتيهما فاأيهما كان حكمه ال�صرعي اأعلى مرتبة من االآخر حكم 
ال�صرعي  كان احلكم  واإن  ال�صيء  ذلك  ب�صالح  رتبة حكم  اأعلى  للم�صلحة  ال�صرعي  كان احلكم  فاإذا  به 
واالإباحة  والندب  الوجوب  بني  ترتاوح  امل�صلحة  واأحكام   ، ال�صيء  بف�صاد ذلك  رتبة حكم  اأعلى  للمف�صدة 
واأحكام املف�سدة ترتاوح بني التحرمي والكراهة , واإذا جئنا لرتتيب هذه االأحكام جند اأعالها رتبة الوجوب 
ثم التحرمي ثم الكراهة ثم الندب ثم االإباحة وعلى هذا فاإن احلاالت التي ميكن ت�سورها للرتجيح بني 

امل�صلحة واملف�صدة على اأ�صا�س احلكم تكون يف �صت حاالت :

احلالة االأولى : اأن تكون امل�صلحة من رتبة الواجب وتتعار�س مع مف�صدة من رتبة املحرم.

احلالة الثانية : اأن تكون امل�صلحة من رتبة املندوب وتتعار�س مع مف�صدة من رتبة املحرم.

احلالة الثالثة : اأن تكون امل�صلحة من رتبة املباح وتتعار�س مع مف�صدة من رتبة املحرم.

احلالة الرابعة : اأن تكون امل�صلحة من رتبة الواجب وتتعار�س مع مف�صدة من رتبة املكروه.

احلالة اخلام�سة : اأن تكون امل�سلحة من رتبة املندوب وتتعار�ص مع مف�سدة من رتبة املكروه.

احلالة ال�صاد�صة : اأن تكون امل�صلحة من رتبة املباح وتتعار�س مع مف�صدة من رتبة املكروه

و�صنقف عند كل حالة من هذه احلاالت �صارحني ومو�صحني لها باالأمثلة:

احلالة االأولى : اإذا تعار�صت م�صلحة ومف�صدة وكانت امل�صلحة من رتبة الواجب واملف�صدة من رتبة املحرم 
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فاإن العلماء قد اختلفوا يف اأيهما يرجح على االآخر وذلك اإلى ثالثة مذاهب :

الواجب واملف�سدة من  تعار�ست م�سلحة ومف�سدة وكانت امل�سلحة من رتبة  اإذا  اأنه  : يرى  االأول  املذهب 
رتبة املحرم فتقدم امل�صلحة الواجبة على املف�صدة املحرمة ، الأن امل�صلحة املرتتبة على فعل الواجب اأعظم 
اإذا اختلط احلالل باحلرام وجب  باأنه  , واأما قول االأ�سوليني  واأكرب من املف�سدة املرتتبة على تركه)13( 
اأما يف حالة اختالط  اجتناب احلالل , فاإن هذا القول ينزل على حالة اختالط احلرام باحلالل املباح 
احلرام باحلالل الواجب فاإنه يراعى م�صلحة الواجب)14( , ومما يوؤكد تقدمي الواجب على املحرم فعل 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وذلك فيما رواه البخاري يف حديث طويل عن اأ�صامة بن زيد)15( ر�صي اهلل عنه 
اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مر على جمل�ص فيه اأخالط من امل�سلمني وامل�سركني : عبدة االأوثان واليهود 
، وفيهم عبد اهلل بن اأبي بن �صلول)16(، ويف املجل�س عبد اهلل بن رواحة)17( ف�صلم عليهم النبي �صلى اهلل 

13  الزرك�سي املنثور ج1 �س231 ال�صيوطي االأ�صباه والنظائر �س511 وابن جنيم االأ�صباه �س711.
14  الزرك�سي املنثور ج1 �س231.

/ اأ�سامة بن زيد بن حارثة اأبو حممد من كنانة عوف : �سحابي جليل , ولد مبكة عام 7 قبل الهجرة , ون�ساأ   15
على االإ�سالم وكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يحبه حبًا جمًا , وهاجر مع الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى املدينة 

واأمره قبل اأن يقبل الع�سرين من عمره , وملا تويف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم رحل اإلى وادي القرى ف�سكنه , ثم 
انتقل اإلى دم�سق يف اأيام معاوية ف�سكن املزة , وعاد بعد اإلى املدين فاأقام اإلى اأن مات باجلرب �سنة 54هـ يف اآخر خالفة 

معاوية ، له يف كتب احلديث 128 حديثًا , االأعالم للزركلي , مج1 ، �س 291.
/ عبد اهلل بن اأبي بن �سلول القحطاين �سخ�سية من �سخ�سيات يرثب واحد قادة وروؤ�ساء اخلزرج ورد يف   16

�صرية النبي حممد �سلى اهلل عليه و �سلم ك�سخ�سية معادية للدين االإ�سالمي مهادنة ظاهريًا, يلقبه امل�سلمون بكبري 
املنافقني. قيل انه كان على و�سك اأن يكون �سيد املدينة قبل اأن ي�سلها الر�صول �صلى اهلل عليه و �صلم ، ما تويف عبد 

اهلل بن اأبي جاء ابنه عبد اهلل بن عبد اهلل اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ف�ساأله اأن يعطيه قمي�سه يكفن فيه اأباه 
فاأعطاه، ثم �صاأله اأن ي�صلي عليه فقام الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم لي�صلي عليه، فقام عمر فاأخذ بثوب ر�صول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم فقال: يا ر�سول اهلل, وقد نهاك ربك اأن ت�سلي عليه؟ فقال ر�سول اهلل : اإمنا خريين اهلل فقال: 

ُ َلُهْم ]التوبة:80. و�ساأزيده على ال�سبعني, قال:  ًة َفَلْن َيْغِفَر اهلَلّ ْن َت�ْسَتْغِفْر َلُهْم �َسْبِعنَي َمَرّ ا�ْسَتْغِفْر َلُهْم اأَْو ال َت�ْسَتْغِفْر َلُهْم اإِ
ِلّ َعَلى اأََحٍد ِمْنُهْم َماَت اأََبدًا َوال  اإنه منافق. يقول ابن عمر: ف�سلى عليه ر�سول اهلل, فاأنزل اهلل عز وجل هذه االآية: َوال ُت�سَ

ِ َوَر�ُسوِلِه َوَماُتوا َوُهْم َفا�ِسُقوَن ]التوبة:84 ، تف�صري ابن كثري 4/ 193. ُهْم َكَفُروا ِباهلَلّ ِه اإَِنّ َتُقْم َعَلى َقرْبِ
/ هو عبد اهلل بن رواحة بن ثعلبة بن اأمري القي�ص االأن�ساري , كنيته اأبو رواحة , اأمه كب�سة بنت واقد , �سهد   17

بدرًا وما بعدها , ا�ست�سهد مبوؤته , روى عنه ابن عبا�ص واأ�سامة بن زيد واأن�ص بن مالك , وغريهم , االإ�سابة يف متييز 
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عليه و�صلم)18(.

وقد بنى اأ�سحاب هذا املذهب -على راأيهم يف تقدمي امل�سلحة الواجبة على املف�سدة املحرمة- عددًا من 
امل�سائل الفقهية منها :-

امل�سلمني  غ�سل  م�سلحة  تعار�ست  فقد  بينهم  التفريق  وتعذر  كفار  مبوتى  م�سلمني  موتى  اختلط  اإذا   -1
وال�صالة عليهم مبف�صدة غ�صل الكفار وال�صالة عليهم ، وامل�صلحة هنا من رتبة الواجب واملف�صدة من رتبة 
احلرام وعماًل بقاعدة تقدمي امل�سلحة الواجبة على املف�سدة املحرمة فاإنه يجب غ�سل اجلميع وال�سالة 
عليهم وينوي ال�سخ�ص ب�سالته الدعاء للم�سلمني فقط , الأنه يتعذر التفريق بينهم ح�سيًا فيفرق بينهم 

بالنية )19(.

2- م�ساألة ما لو اأ�سلمت امراأة يف بالد الكفار وخ�سيت على نف�سها الفتنة فاإنه يجب عليها الهجرة -ولو 
�صافرت وحدها واإن كان �صفرها وحدها حرام)20(.

املذهب الثاين : ذهب جمع من العلماء اإلى اأنه يرجح ما دل على التحرمي على ما دل على الوجوب وذلك اأن 
التحرمي ق�سد به دفع املف�سدة والوجوب ق�سد به يف الغالب جلب امل�سلحة , واهتمام ال�سارع بدرء املفا�سد 
اأكرث من اعتنائه بجلب امل�سالح , ومبا اأن درء املفا�سد يكون يف العمل مبا دل على التحرمي , فكان املحرم 

مقدمًا على الواجب عماًل بقاعدة )درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح()21(.

ال�صحابة للع�صقالين ، مج2 , ج4, ط بدون , دار الكتب العلمية , بريوت , �ص 66.    
18  �سحيح البخاري )مع �سرحه فتح الباري( كتاب اال�ستئذان ج31�س672 باب الت�سليم يف جمل�ص فيه اأخالط 

من امل�صلمني وامل�صركني.
19  الزرك�سي : املنثور ج1 �س231 ال�صيوطي االأ�صباه والنظائر �س511 وابن جنيم االأ�صباه �س711-811 وهذا 

هو مذهب اجلمهور انظر النووي يف املجموع ج5 �س412 طبعة دار الفكر.
20  املراجع ال�سابقة وانظر ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ج32 �س681.

21  ابن عبد ال�سالم : قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام ج1 �س89-221 وفيه تف�صيل حلاالت هذه القاعدة وابن 
جنيم االأ�صباه والنظائر �س09 وكتابنا منهج التوفيق والرتجيح �س305.

املوازنة بني املصالح واملفاسد املتعارضة عند التزاحم
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وقد ذهب االآمدي)22( واملرت�سى)23( -لرتجيح املحرم على الواجب- باأن اإف�ساء احلرمة اإلى مق�سودها 
يتاأتى  الأن مق�سود احلرمة  وذلك   , اأولى  عليه  املحافظة  فكانت   , اإلى مق�سوده  الواجب  اإف�ساء  من  اأمت 
بالرتك , �سواء ق�سد الرتك اأم ال, ولي�ص كذلك يف الواجب , واحتجوا اأي�سًا باأنه اإذا ت�ساوى ترك الواجب 
وفعل املحرم يف داعية الطبع فالرتك يكون اأ�سهل واأي�سر من الفعل لت�سمن الفعل حركة وم�سقة , وما ال 

ي�ستدعي احلركة وامل�سقة اأدعى اإلى النف�ص بالقبول , واأوقع لها باملحافظة عليه)24(.

اأنهما  اإلى  احلنابلة  وبع�ص  والبي�ساوي)27(  الرازي)26(  االإمام  ذهب  الثالث)25(:  املذهب 

/ اأبو احل�سن على بن اأبي على بن حممد بن �سامل التغلبي , الفيه االأ�سويل , امللقب �سيف الدين االآمدي ,   22
ن�صبة اإلى اآمد وهي مدينة كبرية يف ديار بكر جماورة لبالد الروم ، ولد �صنة 501 هـ , وتويف خام�ص رم�سان �سنة 582 
, وفيات االأعيان واأنباء الزمان البن خلكان , حت يو�سف على طويل , مرمي قا�سم طويل ,ط1 ، 1419هـ ، 1998م ، دار 

الكتب العلمية ، بريوت ، �س 256 وما بعدها.  
/ العالمة ال�سريف املرت�سى نقيب العلوية اأبو طالب على بن ح�سني بن مو�سى , ولد �سنة 355هـ ، له كتاب   23
نهج البالغة املن�سوبة األفاظه اإلى االإمام على وال اأ�سانيد له وبع�سها باطل وفيه حق ولكن فيه مو�سوعات حا�ص االإمام 

من النطق بها ، وله كتاب ال�صايف يف االإمامة والذخرية يف اال�صول وكان من االأذكياء املتبحرين يف الكالم ، لكنه اأمامي 
جلد ، ويف تواليفه �صب اأ�صحاب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ، تويف �صنة 436هـ , �سري االأعالم النبالء , ج13، �س 

383, ترجمة رقم 4008. 
24  االآمدي : االأحكام ج4 �س353 , املرت�سى املنهاج �سرح املعيار �ص834.

25  االأ�سنوي : نهاية ال�سول ج3 �س342 ابن اأمري احلاج : التقرير ج3 �س12 ال�سبكي : االإبهاج ج3 �س432 بدران 
: اأدلة الت�صريع املتعار�صة �س501 ال�صو�صوة : منهج التوفيق �س305.

/ اأبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سني بن احل�سن بن علي التميمي البكري الطرب�ستاين االأ�سل الرازي   26
املولد , امللقب فخر الدين , املعروف بابن اخلطيب , الفقيه ال�سافعي , فريد ع�سره ون�سيج وحده , فاق اأهل زمانه يف 

علم الكالم واملعقوالت وعلم االأوائل , له ت�سانيف كثرية يف فنون عديدة منها : تف�سري القراآن الكرمي جمع فيه كل غريب 
وغريبة ، من ت�صانيفه : نهاية العقول واملح�صل واملح�صول يف علم اأ�صول الفقه ، ولد 544هـ وتويف �صنة 606هـ ، وفيات 

االأعيان ,  ج4 ، �س 83 ـ 84, ترجمة رقم 600.
/ هو االإمام القا�سي املف�سر نا�سر الدين اأبو �سعيد اأو اأبو اخلري عبد اهلل بن اأبي القا�سم عمر بن حممد بن   27
اأبي احل�سن علي البي�ساوي ال�سريازي ال�سافعي, ولد يف املدينة البي�ساء بفار�ص -واإليها ن�سبته- قرب �سرياز, وال تعلم 

�سنة والدته حتديًدا والغالب اأن مولده اأوائل القرن ال�سابع الهجري , مات بتربيز يف �سنة )685 هـ( املوافق عام 1292م 
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يوجب  املحرم  فعل  اأن  وذلك   , يت�ساقطان  واإمنا   , االآخر  على  اأحدهما  يرجح  وال   , مت�ساويان 
واحدة. مبنزلة  املحرم  وارتكاب  الواجب  ترك  فاإن  وبهذا   ، لالإثم  موجب  الواجب  وترك   ،  االإثم 

املحرمة  املف�صدة  فتغلب  حمرمة  ومف�صدة  مندوبة  م�صلحة  واحد  اأمر  يف  اجتمع  اإذا   : الثانية  احلالة 
فريجح  الندب  مع  التحرمي  تعار�ص  اإذا  اأنه  يف  العلماء  بني  خالف  وال   , املندوبة  امل�سلحة  على 
املنفعة)28(. بتح�سيل  اهتمامه  من  اأ�سد  املف�سدة  بدفع  ال�سارع  اهتمام  الأن   , الندب  على   التحرمي 

احلالة الثالثة : اإذا تعار�صت م�صلحة ومف�صدة يف اأمر واحد وكانت املف�صدة من رتبة املحرم وامل�صلحة من 
رتبة املباح فيغلب جانب املف�سدة على امل�سلحة تغليبًا للمحرم على املباح , الأن املحرم اأعلى رتبة يف احلكم 
من املباح ، وعلى هذا فاإنه يقدم درء املف�صدة على جلب امل�صلحة الأن اهتمام ال�صارع بدفع املف�صدة اأ�صد 
من اهتمامه بجلب امل�صلحة)29( , واالأ�سا�ص الذي بنيت عليه هذه القاعدة قول الر�سول �سلى اهلل عليه 
و�صلم: )اإن احلالل بنينّ واإن احلرام بنينّ وبينهما م�صتبهات ال يعلمهن كثري من النا�س ، فمن اتقى ال�صبهات 
ا�سترباأ لدينه وعر�سه , ومن وقع يف ال�سبهات وقع يف احلرام , كالراعي يرعى حول احلمى يو�سك اأن يقع 
فيه , اأال واإن لكل ملك حمى اأال واإن حمى اهلل حمارمه اأال واإن يف اجل�سد م�سغة اإذا �سلحت �سلح اجل�سد 
كله واإذا ف�صدت ف�صد اجل�صد كله اأال وهي القلب()30( وامل�صتبهات جمع �صبهة : وهو كل ما لي�س بوا�صح 
احلل واحلرمة مما تنازعته االأدلة , وجتاذبته املعاين, فبع�سها يع�سده دليل احلرام وبع�سها يع�سده دليل 

احلالل« )31(.

ومن هذا القبيل قول عثمان)32( ر�سي اهلل عنه ملا �سئل عن جمع االأختني مبلك اليمني فقال: »اأحلتهما اآية 

وقيل: �سنة )691 هـ)،طبقات ال�صافعية لل�صبكي )5: 59.
28  ابن عبد ال�سكور : فواحت الرحموت ج2 �س602 ابن اأمري احلاج التقرير والتجبري ج3 �س12 ال�صبكي: جمع 

اجلوامع ج2 �س963 االأ�سنوي نهاية ال�سول ج3 �س442 والقرايف الفروق ج2 �س681 الفتوحي: �صرح الكوكب املنري.
29  الزرك�سي املنثور ج1 �س621 وال�صيوطي االأ�صباه والنظائر �س501 والندوي القواعد الفقهية �س572.

30  اأخرجه م�سلم يف امل�ساقاة باب : اأخذ احلالل وترك ال�سبهات ج11 �س03 مع �صرح النووي كما رواه البخاري 
يف �سحيحه كتاب االإميان باب »ف�سل من ا�سترباأ لدينه« ب�سيء من االخت�سار , ج1 �س351 مع فتح الباري.

31  ابن حجر الهيثمي : فتح املبني �صرح االأربعني �س311-211.
/ عثمان بن عفان بن اأبي العا�ص بن اأمية بن عبد �سم�ص القر�سي االأموي , اأمه اأروى بنت قريظ بن ربيعة   32

ولد بعد الفيل ب�ست �سنني , وكان ح�سن الوجه رقيق الب�سرة عظيم اللحية , اأ�سلم قدميًا قال ابن ا�سحاق : » كان اأبوبكر 
موؤلف لقومه فجعل يدعوا اإلى االإ�سالم من يثق به فاأ�سلم على يديه الزبري وطلحة وعثمان , وزوج النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم ابنته رقية بنت عثمان , وماتت عنده اأيام بدر فزوجه بعدها اأختها اأم كلثوم لذا كان يلقب بذي النورين , وجاء 

املوازنة بني املصالح واملفاسد املتعارضة عند التزاحم
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, وحرمتهما اآية , والتحرمي اأحب اإلينا«)33( , قال الزرك�سي)34( بعد اأن ذكر رواية عثمان قال االأئمة: واإمنا 
كان التحرمي اأحب الأن فيه ترك مباح الجتناب حمرم وذلك اأولى من عك�سه«)35( , والأن يف العمل مبقت�سى 
التحرمي اأخذًا باالأحوط والأن يف ترك الفعل الذي تردد حكمه بني احلل واحلرمة جتنب الوقوع يف االإثم , 
فهو اإن كان ما تركه حمرمًا فقد ترك ما يجب تركه , واإن كان ما تركه مباحًا فال اإثم عليه برتكه , بينما 

لو عمل مبقت�سى االإباحة يكون قد خالف االأحوط ورمبا فعل ما هو حرام«)36(.

احلالة الرابعة : اإذا تعار�صت مف�صدة وم�صلحة يف اأمر واحد وكانت املف�صدة من رتبة املكروه وامل�صلحة 
من رتبة الواجب فرتجح امل�صلحة الواجبة على املف�صدة املكروهة ، الأن الواجب ي�صتحق تاركه العقاب بينما 

املكروه لي�س على فاعله عقاب)37( ،)38(.

احلالة اخلام�سة : اإذا تعار�ست مف�سدة وم�سلحة يف اأمر واحد وكانت املف�سدة من رتبة املكروه , وامل�سلحة 

من اأوجه متواترة اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ب�سره باجلنة , و�سهد له بال�سهادة , تويف مقتواًل بداره , يوم اجلمعة 
35هـ , وقتل وهو ابن 82 �صنة ، االإ�صابة ، مج2 , ج4 ، �س  223 ـ 224 , ترجمة رقم 5440.

33  الدار قطني ج3 �س182 والبيهقي : ال�سنن الكربى ج7 �س761-461.
/ حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزرك�سي , اأبو عبد اهلل , بدر الدين : عامل بفقه ال�سافعية واالأ�سول , تركي   34

االأ�صل ، م�صري املولد والوفاء ، ولد �صنة 745هـ ، وتويف �صنة 794هـ ، له ت�صانيف كثرية يف عدة فنون ، منها : االإجابة 
الإيراد ما ا�ستدركته عائ�سة على ال�سحابة , لقطة العجالن يف اأ�سول الفقه , والبحر املحيط يف اأ�سول الفقه , االأعالم , 

ج6 ، �س 60.
35  املنثور ج1 �س621.

36  املراجع من ال�صو�صوة : منهج التوفيق �س115.
37  التقرير والتحبري , ابن اأمري احلاج , ج3 �س22 ابن لقمان : �صرح الكافل �س952 ، الفتوحي : �صرح الكوكب 

املنري ج4 �س956 ، اآل تيمية : 286 امل�صودة 483 , الع�سد : �سرح املخت�سر ج2 �س513، ابن ال�صبكي : جمع اجلوامع 
ج2 �س963 , اأمري باد�ساه : تي�سري التحرير ج3 �س951 , ابن القا�سم : هداية العقول �سرح غاية ال�سول ج2 �س308 ، 

االآمدي : االأحكام ج4 �س733.
38  ومن ذلك ا�ستعمال املاء امل�سخن بالنجا�سة , فاإنه يكره اإذا مل يكن بني املاء والدخان حاجز ح�سني • قال 

ابن تيمية : »فاإنه بكل حال يجب ا�ستعماله , اإذا مل ميكن ا�ستعمال غريه ؛ الأن التطهر من اجلنابة باملاء واجب مع القدرة 
, واإن ا�ستمل على و�سف مكروه , فاإنه يف هذه احلالة ال يبقى مكروهًا , وكذلك كل ما كره ا�ستعماله مع اجلواز , فاإنه 

باحلاجة اإليه لطهارة واجبة , اأو �سرب واجب , ال يبقى مكروهًا« جمموع الفتاوى ج12 �س113 – 213.
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من رتبة املندوب فيقدم درء املف�صدة املكروهة على امل�صلحة املندوبة وال خالف بني العلماء يف ترجيح 
الكراهة على الندب)39(.

احلالة ال�صاد�صة : اإذا تعار�صت مف�صدة وم�صلحة يف اأمر واحد وكانت املف�صدة من رتبة املكروه وامل�صلحة 
من رتبة املباح فيقدم درء املف�صدة املكروهة على امل�صلحة املباحة)40( ,  الأن يف تقدمي درء املكروه اأخذًا 
باالأحوط فالفعل الذي تردد حكمه بني احلل و الكراهة قد دخلته الريبة فلزم تركه عماًل بقول الر�سول 

�صلى اهلل عليه و�صلم: )دع ما يريبك اإلى ما ال يريبك()41(.

39  املراجع ال�صابقة.

40  املراجع ال�صابقة.
41  اأخرجه الرتمذي يف : باب من كتاب �سفة القيامة والرقائق والورع جامع الرتمذي ج4 �س775 , وقال: »هذا 

حديث ح�سن �سحيح والن�سائي يف باب احلث على ترك ال�سبهات من كتاب االأ�سربة �سنن الن�سائي ج8 �س723.

املوازنة بني املصالح واملفاسد املتعارضة عند التزاحم
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�ملطلب �لثاين: �ملو�زنة بني �مل�شلحة و�ملف�شدة باأعالهما رتبة

من الثابت يف اأ�سول الفقه  باأن امل�سالح تنق�سم اإلى ثالثة اأق�سام : م�سالح �سرورية , وم�سالح حاجيه 
وم�سالح حت�سينية , واأنها مرتبة فيما بينها على هذا الن�سق فاأعالها يف االأهمية امل�سالح ال�سرورية ثم 

احلاجيه ثم التح�صينية ، واإذا تعار�صت هذه امل�صالح فاإنه يرجح اأعالها رتبة على اأدناها.

 و املفا�سد اأي�سًا  تنق�سم اإلى ثالثة اأق�سام كانق�سام امل�سالح فقد تتعلق املفا�سد بال�سروريات وقد تتعلق 
بح�سب  املف�سدة  وعظم  اخلطورة  يف  مرتبة  لذلك  واأنها   , بالتح�سينيات  تتعلق  وقد  باحلاجيات  املفا�سد 
املتعلقة  املفا�سد  ثم  باحلاجيات  املتعلقة  املفا�سد  ويليها  بال�سروريات  املتعلقة  املفا�سد  فاأ�سدها  متعلقها 
بالتح�صينيات واأنه اإذا تعار�صت املفا�صد فاإنه يرجح اأعالها رتبة على اأدناها بحيث يدراأ اأعالها بارتكاب 

اأدناها.

ذلك ما �سبق تف�سيله يف احلديث عن تعار�ص امل�سالح فيما بينها وتعار�ص املفا�سد فيما بينها , وما نحتاج 
احلديث عنه هنا هو اإذا ما تعار�ست م�سلحة مع مف�سدة فاإنه للرتجيح بينهما -يجب النظر اإلى امل�سلحة 
واملف�صدة من حيث رتبة كل واحدة منهما ، فاإذا احتدت امل�صلحة واملف�صدة باأن كانتا من رتبة واحدة فيلزم 
االنتقال اإلى املعايري االأخرى للرتجيح- التي �سنذكرها فيما بعد- واإن اختلفت يف الرتبة فريجح اأعالهما 
احلاجيات  رتبة  من  املف�سدة  وكانت  ال�سروريات  رتبة  من  امل�سلحة  كانت  لو  فمثاًل   , اأدناهما  على  رتبة 
املف�صدة من رتبة  باأن كانت  العك�س  ولو كان  املف�صدة  فاإنه يقدم جلب امل�صلحة على درء  التح�صينيات  اأو 
ال�سروريات وامل�سلحة من رتبة احلاجيات اأو التح�سينيات فاإنه يقدم درء املف�سدة على جلب امل�سلحة , 
وكذلك لو كانت امل�صلحة من رتبة احلاجيات واملف�صدة من رتبة التح�صينيات فاإنه يقدم جلب امل�صلحة على 
درء املف�صدة، ولو كان العك�س باأن كانت املف�صدة من رتبة احلاجيات وامل�صلحة من رتبة التح�صينيات فاإنه 
يقدم درء املف�صدة على جلب امل�صلحة ، وبهذا فاإن حتديد الغلبة الأي من امل�صلحة اأو املف�صدة يتم من خالل 
رتبة كل واحدة منهما فاأيهما كانت اأعلى رتبة من االأخرى كانت الغلبة لها , ويوؤخذ به يف احلكم على ال�سيء 
بال�سالح اأو الف�ساد واأيهما كان اأدنى رتبة كان مغلوبًا وال يوؤخذ به يف احلكم على ال�سيء , ولتو�سيح التغليب 
واملوازنة بني امل�صالح واملفا�صد ال بد من ذكر عدد من االأمثلة يتبني من خاللها كيف غلبت امل�صلحة اأو 

املف�صدة لعلو رتبتها :

املثال االأول : يف هذا املثال يت�سح كيف رجحت م�سلحة تتعلق بال�سروريات على مف�سدة تتعلق باحلاجيات 
, وهي حالة من نطق بالكفر وقلبه مطمئن باالإميان يف �سبيل احلفاظ على نف�سه من الهالك الذي هدد به 
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فهو يف هذه احلالة يكون قد غلب م�سلحة �سرورية تتمثل يف احلفاظ على النف�ص من الهالك على مف�سدة 
حاجية تتعلق بالدين ؛ اإذ اأنه ال يعد اإخالاًل بالدين ونق�سًا له النطق بالكفر مع اطمئنان القلب  باالإميان 
ملن اأكره على ذلك ، وهذه تعد من حاجيات الدين ، حيث اإن من امل�صالح احلاجية للحفاظ على الدين 
عدم التلفظ مبا فيه اإ�صاءة للدين اإ�صاءة ال ت�صل اإلى منزلة الكفر به ولهذا فاإن التلفظ بكلمة الكفر مع 
اطمئنان القلب باالإميان ملن اأكره على ذلك مف�سدة حاجية , ولقد بنّي لنا القراآن الكرمي ذلك حني جاءت 
االآية �سريحة يف جواز النطق بالكفر ملن اأكره على ذلك مع اطمئنان قلبه باالإميان , قال تعالى: } َمْن َكَفَر 
َن  ٌب مِّ ْدرًا َفَعَلْيِهْم َغ�سَ ْن �َسَرَح ِبْاْلُكْفِر �سَ ِن َوَلِكْن َمّ ٌن ِبْاالإمَيَ ِنِه~ اإِالاَّ َمْن اأُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِّ ِباهلِل ِمْن َبْعِد اإِمَيَ
ْاهلِل َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم { ، )42 ( ، وقد روي عن ابن عبا�س)43( اأن هذه االآية نزلت يف عمار بن يا�صر)44( 
حني عذبه امل�سركون حتى يكفر مبحمد وا�ستد به االأذى , فوافقهم على ذلك مكرهًا , وجاء معتذرًا اإلى 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم , فاأنزل اهلل هذه االآية , وقال ابن جرير الطربي)45( : اأخذ امل�صركون عمار بن 
يا�صر فعذبوه عذابًا �صديدًا حتى قاربهم يف بع�ص ما اأرادوا , ف�سكا ذلك اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

42  �صورة النحل االآية 106.
/ هو عبد اهلل بن العبا�ص بن عبد املطلب بن ها�سم , ابن عم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم , اأمه اأم   43

الف�سل لبابة بنت احلارث الهاللية , ولد قبل الهجرة بثالث وقيل بخم�ص واالأول اأثبت , دعا له ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليهم و�سلم اأن يفقه يف الدين وهو حرب هذه االأمة , ملا مات قال الزبري بن بكار : » مات رباين هذه االأمة , مات 

بالطائف قيل �سنة 65 وقيل 67 وقيل 68 وهو ال�سحيح يف قول اجلمهور , االإ�سابة يف متييز ال�سحابة , مج2 , ج4 , ط 
بدون  ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، �س 90 ، 94, ترجمة رقم 4772.

/ عمار بن يا�سر بن عامر بن كنانة بن قي�ص من بني ثعلبة بن عوف بن حارثة , من ال�سابقني االأولني اإلى   44
االإ�سالم هو ووالده وكانوا ممن يعذب اهلل , حيث يقول لهم الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم : » �سربًا اآل يا�سر موعدكم 

اجلنة ، واختلف يف هجرته اإلى احلب�صة ، هاجر اإلى املدينة و�صهد امل�صاهد كلها ثم �صهد اليمامة فقطعت اأذنه بها ، ثم 
ا�ستعمله عمر على الكوفة , قيل قتل مع على ب�سفني �سنة �سبع وثمانني هـ , وهو ابن ثالث و ت�سعون �سنة, ونزل فيه ) اإال 
من اأكره وقلبه مطمئن باالإميان( , روى عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عدة اأحاديث , االإ�سابة , مج2 , ج4 ، �س 273 ـ 

.274
/ حممد بن يزيد بن جرير الطربي اأبو جعفر : املوؤرخ املف�سر االإمام , ولد يف اآمل طرب�ستان , وا�ستوطن   45

بغداد وتويف بها , وعر�ص عليه الق�ساء فامتنع , واملظامل فاأبى من ت�سانيفه : اأخبار الر�سل وامللوك وجامع التف�سري يف 
بيان القراآن وغري ذلك ، وهو من ثقاة املوؤرخني، ولد هـ 224 وتويف �صنة 310هـ ، االأعالم للزركلي ، مج6 , ط7 ، 1986م 

، دار العلم للماليني ، بريوت ، �س 86. 

املوازنة بني املصالح واملفاسد املتعارضة عند التزاحم
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فقال له : )وكيف جتد قلبك؟( قال: مطمئنًا باالإميان , قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : )اإن عادوا فعد( 
, وفيه اأنه �سب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وذكر اآلهتهم بخري«)46( ، ولهذا فقد اتفق العلماء على جواز 

النطق بالكفر ملن اأكره عليه وقلبه مطمئن باالإميان وال اإثم عليه )47(.

العورة  اإلى  الطبيب  نظر  جواز  املف�صدة(  على  امل�صلحة  جانب  فيه  غلب  )ما   : الثاين  املثال 
التح�صينيات  رتبة  من  ومف�صدة  احلاجيات  رتبة  من  م�صلحة  اجتمعت  امل�صاألة  هذه  ففي  للمداواة 
العورة. ك�سف  وهي  التح�سينية  املف�سدة  على  املر�ص  من  العالج  وهي  احلاجية  امل�سلحة   فرتجح 

املثال الثالث : م�ساألة نزع بع�ص اأع�ساء امليت ملعاجلة احلي فهذه امل�ساألة -بناًء على الراأي القائل باجلواز- 
اإنقاذ حياته من الهالك واحلفاظ على نف�سه برتكيب ع�سو  تعار�ست فيها م�سلحة �سرورية للحي وهي 
له من ميت حديث املوت ككلية اأو غريها ، ويف هذا النزع من امليت مف�صدة للميت حيث يلحقه �صيء من 
اأن ال يلحق به فهي مف�سدة من رتبة التح�سينيات , وقد رجح جانب امل�سلحة  الت�سويه الذي كان يح�سن 
ال�سرورية على املف�سدة التح�سينية عند القائلني بجواز نزع بع�ص اأع�ساء امليت ملعاجلة احلي , وقد يكون يف 
هذا العالج حتقيق م�سلحة �سرورية فيجوز نزع �سيء من امليت لعالج احلي الأن ما يلحق امليت من مف�سدة 
اإمنا هي من رتبة التح�سينيات , وهذه املوازنة على راأي القائلني باجلواز , وهناك من ال يقول باجلواز , وقد 

جرى بني االجتاهني مناق�سات طويلة)48(. 

46  ال�سابوين : خمت�سر تف�سري ابن كثري , املجلد الثاين �ص843.
47  املرغيناين : الهداية �سرح بداية املبتدي ج3 �س772 , وابن قدامة : املغني �ص621.

48  ميكن العودة اإلى هذه املناق�سات يف كتاب فقه النوازل لبكر بن عبد اهلل اأبو زيد ج2 �س44 ط1 �صنة9041هـ 
وحكم نقل اأع�ساء االإن�سان يف الفقه االإ�سالمي للدكتور/ ح�سن علي ال�ساذيل �ص45= =هذا وقد اأقر جمل�ص جممع 
الفقه االإ�صالمي املنعقد يف دورة املوؤمتر الرابع بجدة اململكة العربية ال�صعودية يف الفرتة ما بني  18 اإلى  23 جمادى 

االآخر �صنة 1408هـ , فبعد اأن اطلع على االأبحاث الفقهية والطبية الواردة اإلى املجمع بخ�سو�ص مو�سوع انتفاع االإن�سان 
باأع�ساء ج�سم اإن�سان اآخر حيًا اأو ميتًا اأقر املو�سوع الذي نحن ب�سدده وهو »ا�ستعمال اأع�ساء امليت يف معاجلة احلي يف 

حالة ال�سرورة« )راجع جملة البحوث الفقهية املعا�سرة- العدد الثالث - ال�سنوات االأولى من ربيع االآخر اإلى جمادى 
االآخرة �صنة 01410هـ �صفحة 022(.
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 اإن كليات امل�سالح املعتربة �سرعًا خم�ص وهي : حفظ الدين والنف�ص والعقل والن�سل واملال. حيث جاءت 
ال�صريعة االإ�صالمية للحفاظ على هذه الكليات ودرء املفا�صد عنها)49( ، وهذه الكليات متفاوتة يف االأهمية 
على خم�س مراتب فاأعالها اأهمية الدين ثم النف�س ثم العقل ثم الن�صل ثم املال ، وعلى هذا فاإن ما يكون 
به حفظ الدين مقدم على ما يكون به حفظ النف�س عند تعار�صهما، وما يكون به حفظ النف�س مقدم على 
ما يكون به حفظ العقل ، وما يكون به حفظ العقل مقدم على ما يكون به حفظ الن�صل ، وما يكون به حفظ 

الن�صل مقدم عند التعار�س على ما يكون به حفظ املال)50(. 

واإذا تعار�ست هذه االأنواع اخلم�سة فريجح اأعالها نوعًا على اأدناها واإذا تعار�ست مفا�سد تتعلق باالأنواع 
اخلم�سة )الكليات اخلم�ص( فاإنه يقدم درء املف�سدة املتعلقة بالنوع االأعلى على ما دونه , كما �سبق القول 
اإذا اختلف  اأما  الرتبة  املتعار�صني يف  ت�صاوي  اإمنا يكون عند  اأو املف�صدة  نوع امل�صلحة  املوازنة مبعيار  اإن 
املتعار�صان يف الرتبة فريجح اأعالهما رتبة على ما دونه ، وال حاجة لنا اإلى املوازنة بينهما مبعيار النوع 
, ويف هذا اجلانب نحتاج اإلى بيان معيار املوازنة بني امل�سلحة واملف�سدة باأعالهما نوعًا , وذلك اأنه اإذا 
تعار�صت امل�صلحة واملف�صدة وكانتا من رتبة واحدة فال بد من النظر اإلى الكلي )النوع( الذي تتعلق به 
كل من امل�سلحة واملف�سدة فاأيهما كان متعلقًا بكلي اأعلى فريجح على ما كان متعلقًا بكلي اأدنى , فلو كانت 
اإحداهما متعلقة بالدين واالأخرى بالنف�ص فاإننا نرجح ما كان متعلقًا بالدين على ما كان متعلقًا بالنف�ص 
، فلو فر�صنا اأن املتعلق بالدين هي امل�صلحة واملتعلق بالنف�س هي املف�صدة فاإننا نغلب جانب امل�صلحة على 
جانب املف�صدة ، الأن جانب امل�صلحة متعلق بكلي )بنوع( اأعلى مما تعلقت به املف�صدة ، وكذلك العك�س لو 

كانت املف�صدة متعلقة بكلي اأعلى من متعلق امل�صلحة فاإنه يغلب جانب املف�صدة على امل�صلحة.

وكما �صبق القول فاإننا ال ن�صتخدم املوازنة مبعيار النوع اإال اإذا تعذرت املوازنة مبعيار الرتبة ، اأي ال يرجح 
املتعار�سان خمتلفني يف  كان  اإذا  اأما   , الرتبة  مت�ساويني يف  كانا  اإذا  اإال  نوعًا  باأعالهما  املتعار�سني  بني 
الرتبة فريجح اأعالهما رتبة على ما دونه وال داعي للرتجيح مبعيار النوع ، وعلى هذا فاإنه ال يتم املوازنة 

49  ال�ساطبي : املوافقات ج3 �س9 , الغزايل : �سفاء الغليل �ص261-461 , وابن عبد ال�سكور : فواحت الرحموت 
ج2 �س262 و�سدر ال�سريعة : التو�سيح ج2 �س36 والع�سد يف �سرح املخت�سر ج2 �س042 واالأ�سنوي نهاية ال�سول ج4 

�س18.
50  البوطي : �سوابط امل�سلحة �ص422.
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بني امل�سلحة واملف�سدة باأعالهما نوعًا اإال اإذا كانت امل�سلحة واملف�سدة من رتبة واحدة كاأن يكونا معًا من 
رتبة ال�سروريات اأو احلاجيات اأو التح�سينات , اأما اإذا اختلفت امل�سلحة واملف�سدة يف الرتبة فاإننا نرجح 
امل�صلحة  بني  املوازنة  معيار  ولتو�صيح   ، بالنوع  املوازنة  معيار  اإلى  ننظر  وال  اأدناهما  على  رتبة  اأعالهما 

واملف�سدة باأعالهما نوعًا �سنعر�ص لعدد من االأمثلة يتجلى من خاللها تطبيقنا لهذا املعيار.

املثال االأول : نو�صح فيه كيف غلب حت�صيل امل�صلحة على درء املف�صدة لكون امل�صلحة تتعلق بكلي )بنوع( 
اأعلى وذلك يف م�ساألة اجلهاد -وهو م�سلحة حلفظ الدين- مع الت�سحية بالنف�ص- وهي مف�سدة توؤدي اإلى 
هالك النف�ص , فامل�سلحة هنا واملف�سدة كلتاهما من رتبة واحدة وهي ال�سروريات ولكنهما متفاوتتان يف 
النوع ، فم�صلحة اجلهاد تتعلق بالدين ومف�صدة القتل تتعلق بالنف�س ، ومن املعلوم اأن الدين كلي )نوع( 
اأعلى من النف�ص فوجب لذلك تقدمي جانب امل�سلحة وتغليبه على جانب املف�سدة , وعلى هذا فاإنه ال يجوز 
القعود عن اجلهاد جبنًا و�سنًا بالنف�ص , الأن يف هذا القعود تفويتًا حلفظ الدين ورد االعتداء و�سيانة دار 

االإ�سالم , وهذه اأمور �سرورية اأهم من حفظ النف�ص واإن كان كالهما �سروريًا)51(.

املثال الثاين : نو�صح فيه كيف غلب درء املف�صدة على حت�صيل امل�صلحة الأن املف�صدة متعلقة بكلي )بنوع( 
اأعلى من امل�سلحة وذلك يف م�ساألة اإنقاذ من غ�ص بلقمة فله اأن ي�سرب خمرًا لت�سويغ اللقمة , حيث مل يجد 
يف تلك اللحظة �سيئًا ي�سوغ به اللقمة اإال اخلمر)52( ،  ففي هذه احلالة تعار�صت م�صلحة احلفاظ على 
العقل مما يغريه -وذلك باالمتناع عن �سرب اخلمر- مع مف�سدة هالك النف�ص املعر�سة للموت بالغ�سة 
, فيجب يف هذه احلالة تقدمي درء مف�سدة هالك النف�ص على م�سلحة احلفاظ على العقل , الأن جانب 
املف�صدة هنا يتعلق بكلي )بنوع( اأعلى وهو النف�س ، وجانب امل�صلحة يتعلق بكلي اأدنى وهو احلفاظ على 

العقل.

51  زيدان / عبد الكرمي اأ�سول الفقه �ص383.
52  الزحيلي : الفقه االإ�سالمي ج3 �س425.
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زمنًا و �آكدهما وقوعًا.

�ملطلب �لأول: �ملو�زنة بني �مل�شلحة و�ملف�شدة باأعمهما

اإذا تعار�صت امل�صلحة واملف�صدة وكانتا مت�صاويتني يف رتبة احلكم ورتبة امل�صلحة ونوعها ، ففي هذه احلالة 
يتعذر املوازنة باأي من تلك املعايري الثالثة ال�سابقة , وال بد من النظر يف معيار العموم واخل�سو�ص حيث 
يرجح به ما كان عامًا على ما كان خا�سًا , فلو اجتمع يف اأمر ما م�سلحة ومف�سدة وكانت امل�سلحة عامة 
لكل النا�ص بينما املف�سدة �سررها خا�ص ب�سخ�ص اأو اأ�سخا�ص قليلني , فاإنه يرجح جانب امل�سلحة , الأن 
اإلى مف�سدة خا�سة -طاملا هما مت�ساويتان يف املعايري ال�سابقة- ويكون  اأدت  امل�سلحة العامة مقدمة ولو 
العك�ص فيما لو كانت املف�سدة عامة ت�سر النا�ص جميعًا يف ذلك املجتمع اأو اأغلبهم بينما جانب امل�سلحة يف 
ذلك االأمر ي�ستفيد منه فرد اأو اأفراد قليلون ؛ فاإنه ترجح املف�سدة وتغلب على امل�سلحة ويكون درء املف�سدة 
يف هذه احلالة مقدمًا على جلب امل�سلحة عماًل بالقاعدة الفقهية: )يتحمل ال�سرر اخلا�ص يف �سبيل دفع 
�صرر عام()53( والأن يف رعاية امل�صلحة العامة رعاية حلق الفرد ذاته الأنه واحد من املجتمع الذي ي�صتفيد 
املجتمع  اأو  االأمة  الفرد على جانب  لو غلب جانب  بينما  العامة  املف�صدة  درء  اأو من  العامة  امل�صلحة  من 
الأجحفنا بحق بقية اأبناء املجتمع ولكان يف ذلك �صرر عام لكل النا�س مبن فيهم ذلك الفرد املخالف الذي 

اآثر م�صلحته ولو على ح�صاب االإ�صرار باالأمة)54(.

ولتو�سيح هذا املعيار ن�سرب مثالني اأحدهما لبيان ترجيح امل�سلحة العامة على املف�سدة اخلا�سة , والثاين 
يتبني فيه ترجيح املف�سدة العامة على جلب امل�سالح اخلا�سة :

املثال االأول : نو�صح فيه كيف رجح جلب امل�صلحة على درء املف�صدة لكون امل�صلحة عامة واملف�صدة خا�صة 
, ويتمثل ذلك يف م�ساألة ت�سمني ال�سناع ففي هذا حتقيق م�سلحة عامة للنا�ص جميعًا بحفظ اأموالهم التي 
ي�سعونها لدى ال�سناع وقطع الطريق على من قد ت�سول له نف�سه من ال�سناع بال�سطو على حق االآخرين 

53  اأمري باد�ساه : تي�سري التحرير يف اأ�سول الفقه ج2 �س103 و�سيغته يف تي�سري التحرير »دفع ال�سرر العام 
واجب باإثبات ال�سرر اخلا�ص«.

54  الدريني : درا�سات وبحوث ج1 �س26-75.

املوازنة بني املصالح واملفاسد املتعارضة عند التزاحم



2941

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

اأي�سًا فيه مف�سدة خا�سة وتتمثل فيما يلحق ال�سناع من ال�سمان يف  , ولكن هذا  التلف  اأو  بعذر ال�سياع 
حالة التلف اأو ال�سياع , وقد رجحت هنا امل�سلحة العامة املتمثلة يف ت�سمني ال�سناع ملا يكون يف اأيديهم من 
اأمتعة النا�ص , وبهذا حكم اخللفاء الرا�سدون -الأن النا�ص لهم حاجة اإلى ال�سناع وهم يغيبون عن االأمتعة 
يف غالب االأحوال؛ واالأغلب عليهم التفريط وترك احلفظ , فلو مل يحكم بت�سمينهم )اأي مب�سوؤوليتهم عن 
تعوي�ص التلف( الأدى ذلك اإلى �سياع االأموال , وقلة االحرتاز , وكرثة اخليانة , وادعاء الهالك الطبيعي , 
فكانت ال�سرورة قا�سية بالت�سمني , ويف هذا قال علي بن اأبي طالب)55( ر�صي اهلل عنه: »ال ي�سلح النا�ص 

اإال ذلك« اأي احلكم بال�سمان )56(.

م�ساألة  وذلك يف  اخلا�سة  امل�سلحة  على جلب  العامة  املف�سدة  درء  رجح  كيف  فيه  نو�سح   : الثاين  املثال 
هذا  يف  لكن   ، الرخي�س  بال�صعر  ذلك  ي�صرتي  حيث  للمتلقي  خا�صة  م�صلحة  هذا  ففي   ، الركبان  تلقي 
الفعل مف�سدة على املجتمع واإ�سرارًا به وذلك ملا يحدث من املتلقي من احتكار ال�سلعة والتحكم يف �سعرها 
والتغرير على البائع له وعلى من ي�سرتي منه , ونظرًا ملا يف االحتكار من مف�سدة عامة فقد نهى ال�سارع عن 

تلقي الركبان)57(.

/ على بن اأبي طالب بن عبد مناف بن عبد املطلب بن ها�سم بن عبد مناف , اأمري املوؤمنني , اأبو احل�سن   55
القر�صي الها�صمي ، اأمه فاطمة بنت اأ�صد بن ها�صم بن عبد مناف الها�صمية ، وهي بنت عم اأبي طالب ، كانت من 

املهاجرات , هو زوج بنت ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم , روي الكثري عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم , وعر�ص عليه 
القراآن , واأقراأه , وروي عنه اأبوبكر وعمر وبنوه احل�سن واحل�سني وحممد وابن عمه ابن عبا�ص وغريهم , قتل �سنة 

اأربعني من الهجرة بيد عبد الرحمن بن ملجم اخلارجي , �سري اأعالم النبالء اأ الذهبي , ج2 , ط , 1417هـ ، 1997م ، 
دار الفكر ، بريوت ، �س 615 وما بعدها.

56  الزحيلي : نظرية ال�سرورة �ص661.
57  ح�صان : نظرية امل�صلحة �س315 – 415.
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اإذا تعار�صت م�صلحة ومف�صدة وكانتا مت�صاويتني يف رتبة احلكم ورتبة امل�صلحة واملف�صدة ونوعها وكانتا 
بد من  ، وال  ال�صابقة  املعايري  تلك  باأي من  بينهما  املوازنة  يتعذر  ، ففي هذه احلالة  اأو خا�صتني  عامتني 
االنتقال اإلى معيار خام�س وهو معيار املقدار للم�صلحة واملف�صدة ، حيث ننظر اإلى مقدار امل�صلحة واملف�صدة 
من حيث احلجم الذاتي لكل منهما فاأيهما كان اأكرب مقدارًا فرنجحه على االآخر فلو كانت امل�سلحة هي 
االأكرب قدرًا من املف�سدة فاإننا نغلب امل�سلحة على املف�سدة ونحكم ب�سالح ذلك ال�سيء , واإن كانت املف�سدة 
اأكرب قدرًا من امل�سلحة فاإننا نغلب جانب املف�سدة على امل�سلحة ونقدم درء املف�سدة على جلب امل�سلحة 
ونحكم بف�صاد ذلك ال�صيء ، وعلى هذا لو تعار�صت م�صلحة ومف�صدة يف اأمر واحد وكانت امل�صلحة اأعظم 

نفعًا من املف�سدة واأكرث مردودًا واأقوى اأثرًا فرتجح امل�سلحة على املف�سدة.

ويكون العك�ص فيما لو كانت املف�سدة اأكرب �سررًا اأو اأ�سد خطرًا من نفع امل�سلحة فهنا ترجح املف�سدة ويقدم 
دروؤها على جلب امل�صلحة ويحكم على ذلك ال�صيء بالف�صاد )58( ، ولتو�صيح هذا �صنعر�س مثالني اأحدهما 
يتبني فيه ترجيح امل�صلحة على املف�صدة والثاين يتبني فيه ترجيح املف�صدة على امل�صلحة لغلبة املف�صدة 

وذلك على النحو االآتي :

املثال االأول : نو�سح فيه كيف قدم درء املف�سدة على جلب امل�سلحة لكون جانب املف�سدة يف ذلك االأمر 
اأكرب من جانب امل�سلحة , ويتحقق هذا املثال يف م�ساألة التوقف عن م�سلحة اإنكار املنكر اإذا كان االإنكار 
�سيوؤدي اإلى مف�سدة اأكرب من املنكر الذي يراد اإزالته ؛ فمن املعلوم اأن اإنكار املنكر فيه م�سلحة لالأمة من 
جهة زوال املنكر اأو تخفيفه ولهذا فاإنه يجب اإقامته ما دام حمققًا لزوال املنكر اأو خمففًا منه , اإما اإذا 
كان اإنكار املنكر �سيوؤدي اإلى اإحداث منكر م�ساٍو له فللعلماء حق االجتهاد يف االإنكار وعدمه , واأما اإذا كان 
»اإنكار  اأكرب منه فهو حمرم . يقول العالمة ابن القيم)59( رحمه اهلل:  اإلى مف�سدٍة  اإنكار املنكر �سيوؤدي 

58  ابن عبد ال�سالم يف كتابة قواعد االأحكام ج1 �س38.
رعي الدم�سقي , اأبو عبد اهلل , ولد يف دم�سق �سنة 691هـ ، وهو  / حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد الزُّ  59
من اأركان االإ�سالح االإ�سالمي , واأحد كبار العلماء , تتلمذ ل�سيخ االإ�سالم بن تيمية حتى ال يخرج عن �سيء من اأقواله 
, وينت�سر له يف جميع ما ي�سدر عنه , وهو الذي هذب كتبه ون�سر علمه , و�سجن معه يف قلعة دم�سق , واأهني وعذب 

ب�سببه , له عدد من امل�سنفات منها : اإعالم املوقعني , الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية , �سفاء العليل يف م�سائل 
الق�ساء والقدر , وغريها , االأعالم , مج6 ، �س 65. 
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املنكر اأربع درجات االأولى: اأن يزول ويخلفه �سده, الثانية: اأن يقل واإن مل يزل بجملته , الثالثة: اأن يخلفه 
ما هو مثله ، الرابعة: اأن يخلفه ما هو �صر منه ، فالدرجتان االأوليان م�صروعتان ، والثالثة: مو�صع اجتهاد، 

والرابعة : حمرمة«)60(.

 وعلى هذا فاإن م�سلحة اإنكار املنكر اإذا كانت �ستوؤدي اإلى مف�سدة اأكرب منها فرتك االإنكار واجب , ويقرر 
اأن تكون  اأن االأمر باملعروف والنهي عن املنكر من الواجبات وامل�صتحبات ، ولكن ال بد  االإمام ابن تيمية 
امل�سلحة فيه راجحة على املف�سدة , واإال مل يكن مما اأمر اهلل به , وتطبيقًا لهذا فاإن االإمام ابن تيمية مل 
ينه قومًا مر بهم -زمن التتار- وهم ي�سربون اخلمر ومنع من اأراد اأن يقوم باالإنكار, الأن ابن تيمية راأى اأن 
�سرب هوؤالء للخمر ي�سدهم عن قتل النفو�ص و�سبي الذرية واأخذ االأموال)61( ، فلو اأنكر عليهم وا�صتجابوا 
لالإنكار و�سحوا وتركوا �سرب اخلمر ف�سيقومون مبفا�سد اأكرب من �سب الدين والزنا وغريهما من الكبائر 

العظيمة لذلك فقد ترك نهيهم عن تلك املف�سدة درًء ملا هو اأكرب منها.

ذلك  يف   - امل�سلحة  لكون  املف�سدة  درء  على  امل�سلحة  جلب  قدم  كيف  فيه  يو�سح   : الثاين  املثال 
يف  اأو  املتخا�سمني  بني  لل�سلح  الكذب  م�ساألة  يف  وذلك   , جانبها  فغلب  املف�سدة  من  اأكرب  ال�سيء- 
، باأمان)62(  اإخالل  اأو  عهد  نق�ص  على  ي�ستمل  مل  ذلك  دام  ما  وت�سليله  العدو  خلداع  احلرب   حالة 
اأو حديث املراأة لزوجها مبا يعمق املودة واحلب والثقة بينهما وينفي  اأو الكذب يف حديث الرجل لزوجه 
اأ�سباب التنافر والكراهية , فالكذب ال �سك مف�سدة يجب جتنبها ولكنه جاز يف هذه املواطن الأن يف ارتكابه 
حتقيقًا مل�سلحة اأكرب من املف�سدة التي يقوم عليها اأ�سل الكذب , والدليل على جواز الكذب يف هذه احلاالت 
ما روته اأم كلثوم بنت عقبة)63( ر�صي اهلل عنها قالت: »مل اأ�سمع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يرخ�ص يف 

60  ابن القيم : اإعالم املوقعني ج3 �س4.

61  ابن القيم : اإعالم املوقعني ج3 �س5.
62  كاأن يخادع القائد باأن يوهمهم اأن عدد جنوده كرثة كاثرة وعتاده قوة ال تقهر , انظر فقه ال�سنة  �سيد �سابق 

ج3 �س261.
/ اأم كلثوم بنت عقبة بن اأبي معيط من املهاجرات اأ�سلمت مبكة وبايعت ومل يتهياأ لها هجرة اإلى �سنة 7هـ   63
, وكان خروجها زمن �سلح احلديبية , فخرج يف اإثرها اأخواها : الوليد وعمارة . فما زاال حتى قدما املدينة فقاال : » 
يا حممد , وِف لنا ب�سرطنا فقالت : اأتردين يا ر�سول اهلل اإلى الكفار يفتنوين عن ديني وال �سرب يل وحال الن�ساء يف 

ال�سعف ما قد علمت؟ فاأنزل اهلل تعالى: } اإذا جاءك املوؤمنات مهاجرات فامتحنوهن{ ومل يكن لها مبكة زوج فتزوجها 
زيد بن حارثة ثم طلقها ، وتزوجها عبد الرحمن بن عوف ، فلما تويف عنها تزوجها عمرو بن العا�س فتوفيت عنده يف 
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�سيء من الكذب مما يقول النا�ص اإال يف ثالث: احلرب , واالإ�سالح بني النا�ص , وحديث الرجل امراأته, 
وحديث املراأة زوجها«)64( ، فالكذب لالإ�صالح بني النا�س اأو التوفيق بني املراأة وزوجها اأو يف اأمور احلرب 
كل ذلك جائز )65( , بل قد يكون واجبًا دفعًا لالإثم اإذ لو �سدق يف هذه املواطن - التي ذكرناها - الأثم 

املت�صبب اإلى حتقيق هذه املفا�صد)66(.

خالفة على ر�سي اهلل عنه , �سري اأعالم النبالء , ج3، �س 519 ـ 520 , ترجمة رقم 145.
64  م�سلم )مع �سرح النووي( كتاب الرب وال�سلة باب حترمي الكذب وبيان املباح منه ج61 �س593

65  ابن جنيم : االأ�صباه والنظائر �س98 وال�صيوطي االأ�صباه �س78.
66  ابن عبد ال�سالم : قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام ج1 �س701.

املوازنة بني املصالح واملفاسد املتعارضة عند التزاحم
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�ملطلب �لثالث: �ملو�زنة بني �مل�شلحة و�ملف�شدة باأطولهما زمنًا

اإذا تعار�صت م�صلحة ومف�صدة وكانتا مت�صاويتني يف رتبة احلكم ورتبة امل�صلحة واملف�صدة ونوعهما ، وكانتا 
مت�ساويتني يف العموم واخل�سو�ص ومت�ساويتني يف املقدار ففي هذه احلالة يجب النظر اإلى املدى الزمني 
امل�سلحة  كانت  فلو  دونها  ما  على  فريجح  االأخرى  من  اأطول  زمنًا  ميتد  اأثرها  كان  فاأيهما   , منهما  لكل 
دائمة واملف�سدة موؤقتة اأو اآنية فاإنه ترجح امل�سلحة على املف�سدة , لكون امل�سلحة اأكرث نفعًا واأطول اأثرًا , 
ويكون العك�ص فيما لو كانت املف�سدة دائمة وامل�سلحة موؤقتة اأو اآنية فاإنه اأ�سد خطرًا واأعظم �سررًا من نفع 
امل�سلحة , وبهذا فاإنه يقدم ما كان اأثره م�ستمرًا على ما كان اأثره اآنيًا اأو منقطعًا يقع يف بع�ص االأوقات اأو 
بع�ص املرات ثم ينقطع ؛ الأن املداومة واال�ستمرار يجعالن ذلك االأمر كثريًا بخالف ال�سيء املنقطع فاإنه 

واإن بداأ كثريًا فاإنه �سرعان ما يتال�سى وينقطع اأثره)67(.

اأو املف�سدة �سن�سرب مثالني: االأول نبني فيه كيف  اأي من امل�سلحة   ولتو�سيح املوازنة باملدى الزمني يف 
رجحت امل�سلحة على املف�سدة لكون امل�سلحة اأطول زمنًا , واملثال الثاين نو�سح فيه كيف رجحت املف�سدة 

على امل�سلحة لكون املف�سدة اأطول زمنًا.

املثال االأول : م�ساألة العمليات اجلراحية التي ت�ستخدم لعالج االإن�سان املري�ص , فاإن هذه العمليات ت�ستمل 
هذه  ولكن   , معني  لزمن  ومتاعبها  اجلراحة  اآالم  من  االإن�سان  ذلك  ي�سيب  قد  مبا  موؤقتة  مف�سدة  على 
العمليات تتبعها م�صلحة دائمة وهو ال�صفاء امل�صتمر من ذلك املر�س باإذن اهلل  ، ومبا اأن امل�صلحة هنا 

دائمة واملف�صدة اآنية فقد رجحت امل�صلحة على املف�صدة.

املثال الثاين : م�ساألة الزواج املوؤقت اأو ما ي�سمى باملتعة فهو م�ستمل على م�سلحة موؤقتة وهي اإ�سباع النزوة 
العالقات  ا�سطراب  من  عليه  يرتتب  ما  وهي  دائمة  مف�سدة  يت�سمن  الزواج  هذا  ولكن   , معينة  لفرتة 
االجتماعية ومفا�سد يف اإجناب االأوالد وتربيتهم وعدم كفالة املراأة اأو االأ�سرة ومفا�سد اأخرى طويلة االأمد , 

ومبا اأن امل�سلحة هنا موؤقتة واملف�سدة دائمة فيقدم درء املف�سدة على جلب امل�سلحة.

67  القر�صاوي : فقه االأولويات �س13-03.
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�ملطلب �لر�بع: �ملو�زنة بني �مل�شلحة و�ملف�شدة باأوكدهما حتققًا

اإلى مدى حتقق كل منهما على  اأمرًا واحدًا , فاإنه يجب النظر  اإذا تعار�ست م�سلحة ومف�سدة وتنازعتا 
�سعيد الواقع , فاإن كانت كل واحدة منهما حمققة الوقوع اأو مظنونة الوقوع ظنًا راجحًا - اأي ت�ساويا يف 
حتقق الوقوع - فيلزم املوازنة بينهما باأي معيار من تلك املعايري التي �سبق اأن عر�سنا لها بالتف�سيل , اأما 
املتعار�ستني خمتلفتان يف مدى حتقق وقوعهما فرنجح املتحقق وقوعه  اأن امل�سلحة واملف�سدة  اإذا عرف 
منهما على ما لي�س كذلك ، وال حاجة اإلى النظر يف املعايري ال�صابقة الأن تلك املعايري ال ينظر فيها اإال بعد 

التاأكد من ت�ساوي امل�سلحة واملف�سدة يف حتقق الوقوع  .                                                     

واالأخرى  وقوعها  موؤكد  اإحداهما  وكانت  ومف�سدة  م�سلحة  تعار�ست  اإذا  فاإنه  هذا  وعلى   
متوهم  كان  ما  على   - راجحًا  ظنًا  الوقوع  مظنون  اأو   - الوقوع  حمقق  كان  ما  فرنجح  موهومة 
�سعيد  على  منه  ينتج  ما  بح�سب  مف�سدة  اأو  م�سلحة  بكونه  يت�سف  اإمنا  الفعل  »الأن  الوقوع 
فالأن  الوقوع  بظنية  املوازنة  واأما   , فيه  اإ�سكال  ال  وا�سح  اأمر  الوقوع  بقطعية  واملوازنة   , الواقع«)68( 
معار�ص)69(. بيقني  الظن  ين�سخ  مل  ما   , االأحكام  عامة  يف  املئنة  منزلة  املظنة  نزل  قد   ال�سارع 

امل�صلحة  لكون  املف�صدة  على  امل�صلحة  تغليب  يو�صح  اأحدهما   : ملثالني  �صنعر�س  املعيار  هذا  ولتو�صيح   
حمققة الوقوع - اأو مظنونة ظنًا راجحًا - واملف�سدة موهومة , واملثال الثاين يو�سح فيه تغليب املف�سدة على 

امل�سلحة لكون املف�سدة حمققة الوقوع - اأو مظنونة ظنًا راجحًا- وامل�سلحة موهومة:

املثال االأول : نو�صح فيه كيف رجحت امل�صلحة احلقيقية على املف�صدة املوهومة وذلك يف م�صاألة حتديد 
الن�سل , فعدم حتديد الن�سل وترك النا�ص اأحرارًا يف اإجنابهم مع توجيههم اإلى الطرق الرتبوية ال�سليمة 
اأبنائها كل  والتن�سئة ال�ساحلة الأبنائهم وا�ستغالل طاقاتهم يف كل عمل مفيد وا�ستيعاب الدولة لطاقات 
ذلك يعني اأن زيادة ال�سكان ميثل قوة حقيقية وتنمية عظيمة لالأمة اإذا ما وجدت الدولة الناجحة يف اإدارتها 
االإجناب  التقليل من  املجتمع  اأفراد  الدولة على  تفر�س  باأن  الن�صل  اأما حتديد   ، توجيهها  املخل�صة يف   ،
واالقت�سار على عدد حمدد لدرء مف�سدة االأزمات االقت�سادية التي ي�سببها النمو ال�سكاين لل�سعوب فهذه 
املف�سدة التي ي�سوغون بها الدعوة اإلى حتديد الن�سل مف�سدة موهومة ولي�ست حقيقة يروج لها الفا�سلون يف 
اإدارة بلدانهم وتنميتها واأن حتديد الن�صل مف�صدة حقيقية ملا يرتتب عليها من �صعف الرتكيبة ال�صكانية 

68  البوطي : �سوابط امل�سلحة �ص222.
69  املرجع ال�سبق والعامل : املقا�سد العامة لل�سريعة االإ�سالمية �ص9.

املوازنة بني املصالح واملفاسد املتعارضة عند التزاحم
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لالأمة و�سعف طاقاتها يف مواجهة اأعدائها , واأن زيادة ال�سكان مع االعتناء بتعليم االإن�سان وتوجيه طاقاته 
وح�سن اإدارته ميثل قوة حقيقية لتلك ال�سعوب.

املثال الثاين : نو�صح فيه كيف رجح درء املف�صدة املوؤكدة على امل�صلحة املوهومة وذلك يف م�صاألة �صرب 
اخلمر للتداوي , ف�سرب اخلمر مف�سدة للعقل موؤكد وقوعها , والتداوي باخلمر م�سلحة موهومة الأن ما 
حرمه اهلل ال ميكن اأن يكون دواًء ويوؤكد هذا ما ورد عن طارق بن �صويد اجلعفي)70( اأنه �صاأل النبي �صلى 
اهلل عليه و�سلم عن اخلمر , فنهاه , اأو كره اأن ي�سفها , فقال: اإمنا اأ�سفها للدواء , فقال: )اإنه لي�ص بدواء 
ولكنه داء()71( , وعن طارق بن �سويد اأي�سًا قال: قلت يا ر�سول اهلل اإن باأر�سنا اأعنابًا نعت�سرها فن�سرب 
منها, قال: )ال( فراجعته فقلت اإنا ن�ست�سفي للمري�ص , قال: )اإن ذلك لي�ص ب�سفاء ولكنه داء( )72(، وعن 
ابن م�صعود)73( ر�صي اهلل عنه قال: »اإن اهلل مل يجعل �سفاءكم يف ما حرم اهلل عليكم«)74( , والأن حترمي 
اخلمر اإمنا هو من اأجل خبثها, فلي�ص منا�سبًا اأن ي�ست�سفى باخلبيث , والأن حترمي اخلمر يقت�سي جتنبها 
واالبتعاد عنها ويف التداوي بها مالب�ستها , وهذا �سد مق�سود ال�سارع, والأن يف التداوي باخلمر ذريعة اإلى 
تناولها و�صربها ، ولو من غري �صرورة )75(, وال ميكن اأن تكون اخلمر دواء اإذ اأن االأبحاث الطبية اأثبتت 

/ طارق بن �سويد احل�سرمي اجلعفي , ويقال �سويد بن طارق قال ابن منده : “ هو وهم “ , وقال ابن ال�سكن   70
والبغوي له �سحبة , وروى البخاري يف تاريخه واأحمد وبن ماجة والبغوي وبن �ساهني من طريق حماد بن �سلمة عن 

�سماك عن علقمة بن وائل عن طارق بن �سويد قال: “ قلت يا ر�سول اهلل اإن باأر�سنا اأعنابًا نعت�سرها اأفن�سرب منها قال 
: ال ، اأخرجه اأبو داود من طريق �صعبة عن �صماك ، االإ�صابة ، مج2 , ج3 ، �س 281, ترجمة رقم 4217.    

71  رواه م�سلم يف كتاب االأ�سربة باب حترمي التداوي باخلمر , واأبو داود يف كتاب الطب باب يف االأدوية املكروهة 
والرتمذي يف كتاب الطب باب ما جاء يف كراهية التداوي بامل�صكر.

72  رواه ابن ماجة يف كتاب الطب باب النهي اأن يتداوى باخلمر واأحمد يف امل�سند ج4 �س11.
/ عبد اهلل بن م�سعود بن غافل بن حبيب بن �سمح الهزيل اأبو عبد الرحمن , اأ�سلم قدميًا وهاجر الهجرتني   73

و�سهد بدرًا وامل�ساهد بعدها والزم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وكان �ساحب نعليه , وحدث عن النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم بالكثري وعن عمر و�سعد بن معاذ , وروى عنه كثري من ال�سحابة , �سريه عمر اإلى الكوفة ليعلمهم اأمور دينهم , 

االإ�صابة يف متييز ال�صحابة مج2 , ج4 ، �س 131, ترجمة رقم 4945.
74  رواه البخاري موقوفًا على ابن م�سعود يف كتاب االأ�سربة باب �سرب احللوى والع�سل.

75  انظر الطب النبوي البن القيم �س322 • وما بعدها وال�سرورة ال�سرعية جلميل مبارك �ص734.
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اأن امل�صروبات الكحولية لي�س فيها اأي دواء الأي مر�س على االإطالق ، واأثبتت اأنها داء)76( , م�سداقًا لقول 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم , ولهذا فقد ذهب جماهري علماء امل�سلمني اإلى حترمي التداوي باخلمر)77( 
اأنهم يق�سدون بذلك �سرب  اأنه بتتبع ما روي عنهم ظهر  اإال  , وحكي عن البع�ص جواز التداوي باخلمر 
اخلمر عند ال�سرورة املهلكة كما يف العط�ص املهلك اأو من غ�ص بلقمة ومل يجد غري اخلمر م�سيغًا لها)78(. 

76  اخلمر بني الطب والفقه �ص03-13 واخلمر بني االإ�سالم والقوانني الو�سعية �ص43 .
77  ذهب احلنابلة واملالكية واحلنفية اإلى منع التداوي باخلمر , انظر ك�ساف القناع ج6 �ص وانظر اأي�سًا زاد 

املعاد ج4 �س651 وما بعدها والطب النبوي �س711 وال�صيا�صة ال�صرعية البن تيمية �س721 وانظر للمالكية ال�صرح 
الكبري ج4 �س353-453 وتف�سري القرطبي ج2 �س132 واأحكام القراآن البن العربي ج1 �س65 وانظر للحنفية رد املحتار 

ج1 �س012 وج5 �س822 والفتاوى الهندية ج5 �س553 اإال اأن بع�ص احلنفية اأجازها لل�سرورة واأما ال�صافعية فمنعوا 
التداوي بها �صرفة غري خملوطة ب�صيء وجوزوه اإذا كانت خملوطة • انظر مغني املحتاج ج4 �س881.

78  ابن حزم : املحلى ج1 �س471 وما بعدها , ور�سا : تف�سري املنار ج7 �س57 – 67.

املوازنة بني املصالح واملفاسد املتعارضة عند التزاحم
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�خلامتة:

 احلمد هلل رب العاملني.

وبعد اأن انتهينا من درا�سة منهج فقه املوازنات نرى اأن نوجز هنا اأهم ما انتهت اإليه الدرا�سة وذلك على 
النحو التايل :

بني  املوازنة  عملية  ت�سبط  التي  واملعايري  االأ�س�ص  من  جمموعة  هو  املوازنات  فقه  منهج   -1
اأرجح  امل�صلحتني  اأي  بذلك  ليتبني  امل�صالح  مع  املتعار�صة  املفا�صد  اأو  املتعار�صة  امل�صالح 
من  الأي  الغلبة  به  يعرف  كما   , دروؤها  فيقدم  خطرًا  اأعظم  املف�سدتني  واأي   , غريها  على  فتقدم 
ف�ساده. اأو  االأمر  ذلك  ب�سالح  الغلبة  تلك  على  بناًء  ليحكم  تعار�سهما  -عند  املف�سدة  اأو   امل�سلحة 
2- مل يكن فقه منهج املوازنات جمرد فل�سفة عقلية حم�سة واإمنا هو نتاج بحث طويل واإمعان دقيق وا�ستقراء 
تام لن�سو�ص الوحي وفهم كامل ملقا�سد الت�سريع ومبادئه وقواعده الكلية , وقد دلاَّ على م�سروعيته العديد 

من اآيات القراآن الكرمي ون�سو�ص ال�سنة املطهرة واإجماع ال�سحابة وبراهني العقل.

3- فقه املوازنات هو املنهج االأمثل الإزالة التعار�ص واحلاجة اإليه ما�سة على م�ستوى ما يحيط بالفرد من 
ق�سايا اأو ما يتعلق باملجتمع من م�سالح ومفا�سد اأو ما ت�سري عليه الدولة يف �سيا�ساتها العامة وبراجمها 

التنفيذية وخططها امل�صتقبلية.

وحفظ  النف�ص  الدين وحفظ  وهي حفظ  تنح�سر يف خم�سة  ال�سريعة  املعتربة يف  امل�سالح  كليات  اإن   -4
العقل وحفظ الن�صل وحفظ املال وهي مرتبة يف االأهمية ح�صب هذا الت�صل�صل ، ولذلك يقدم عند التعار�س 
م�سلحة الدين على ما �سواه ثم النف�ص على ما �سوى العقل والن�سل واملال ثم العقل على الن�سل واملال ثم 

الن�صل على املال.

اختالل  فقدها  على  يرتتب  ما  وهي  �سرورية   : اأق�سام  ثالثة  اإلى  تنق�سم  امل�سالح  اإن   -5
على  يرتتب  ما  وهي  وحت�سينية  وحرج,  �سيق  فقدها  على  يرتتب  ما  وهي  وحاجيه   , احلياة 
ال�سرورية  امل�سالح  املرتبة  يف  فاأعالها   , االأهمية  يف  متفاوتة  وهي  احلياة  زينة  �سعف  فقدها 
دونه. ما  على  رتبة  اأعالها  يقدم  تعار�صها  وعند   ، التح�صينية  ثم  احلاجية  امل�صالح   وتليها 

6- اإذا تنازعت امل�سالح بحيث ال ميكن حت�سيل اإحداها اإال برتك االأخرى فاإنه يجب املوازنة بينها ليختار 
اأرجحها ويرتك مرجوحها , وتتم املوازنة عرب املعايري ال�سبعة للموازنة , فيبداأ اأواًل مبعيار احلكم ال�سرعي 
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حيث يرجح اأعلى امل�سلحتني حكمًا على اأدناهما فاإن ت�ساوت امل�سلحتان املتعار�ستان يف رتبة احلكم فينظر 
اإلى رتبة امل�صلحة لكل منهما ، حيث يرجح اأعلى امل�صلحتني رتبة على اأدناهما ، فاإن ت�صاوت امل�صلحتان 
املتعار�ستان يف رتبة احلكم ورتبة امل�سلحة فينظر اإلى نوع امل�سلحة, حيث يرجح اأعالها نوعًا على اأدناها 
اأو  امل�صلحة  بعموم  املوازنة  اإلى  فينظر  ونوعها  امل�صلحة  ورتبة  احلكم  رتبة  يف  امل�صلحتان  ت�صاويت  فاإن 
خ�صو�صها، حيث يرجح اأعم امل�صلحتني على اأخ�صهما فاإن ت�صاوت امل�صلحتان املتعار�صتان يف رتبة احلكم 
ورتبة امل�سلحة ونوعها وعمومها فينظر اإلى املوازنة مبقدار امل�سلحة حيث يرجح اأكربها قدرًا على اأدناها 
, فاإن ت�ساوت امل�سلحتان يف ذلك فينظر اإلى االمتداد الزمني لكلتا امل�سلحتني فاأي هما اأطول زمنًا من 
حيث النفع فتقدم على االأخرى , وقبل تلك املعايري ال بد من النظر اإلى مدى حتقق كل منهما فاأي هما 
كانت اأوكد حتققًا فتقدم على ما كان حتققها غري موؤكد , واإن ت�ساوت امل�سلحتان املتعار�ستان من كل وجه 

فاإن للمكلف اأن يختار واحدة من امل�سلحتني ويهدر االأخرى.

7- تنق�سم املفا�سد اإلى ثالثة اأق�سام : مفا�سد تتعلق بال�سروريات وهي التي تخل بنظام احلياة وتعم الفو�سى 
وي�سيطر الف�ساد ويحل على مرتكبي هذه املفا�سد العقاب االأخروي , وهي حتديدًا ما يف�سد الكليات اخلم�ص 
اأو اإحداها , واأما الق�سم الثاين فهي املفا�سد املتعلقة باحلاجيات وهي املفا�سد التي جتر على النا�ص ال�سيق 
واحلرج وامل�سقة ولكن ال يرتتب عليها اختالل نظام احلياة وف�سادها , واأما الق�سم الثالث فهي املفا�سد 
املتعلقة بالتح�سينات وهي املفا�سد التي جتعل حياة النا�ص على خالف ما تق�سي به مكارم االأخالق واملروءة 
العالية والفطرة ال�سليمة , وال توؤدي اإلى اختالل احلياة اأو اإ�سابة النا�ص ب�سيق وحرج , واملفا�سد باأق�سامها 
الثالثة متفاوتة يف اخلطورة , فاأ�سدها خطرًا املفا�سد املتعلقة بال�سروريات ثم املفا�سد املتعلقة باحلاجيات 
اأدناها. على  خطرًا  اأ�سدها  درء  يقدم  املفا�سد  هذه  تعار�ص  وعند   , بالتح�سينات  املتعلقة  املفا�سد   ثم 

باأن   - ذلك  عليه  تعذر  واإذا  جميعًا  درئها  اإلى  ي�سعى  اأن  امل�سلم  فعلى  املفا�سد  اجتمعت  اإذا   -8
من  له  بد  فال  االآخر-  البع�ص  بذلك  يتجنب  لكي  املفا�سد  بع�ص  ارتكاب  اإلى  م�سطرًا  نف�سه  وجد 
اإذا  اإال  املوازنة  هذه  يعمل  اأن  له  فلي�س   ، اأخفها  بارتكاب  اأ�صدها  يدراأ  لكي  املفا�صد  بني  املوازنة 
حالة  به  يدراأ  مباحًا  يجد  ال  واأن  املفا�سد  من  معني  نوع  بتحمل  ملزمًا  يكن  ومل  اإليها  م�سطرًا  كان 
ال�سرعية. املعايري  وفق  املوازنة  تكون  واأن  بالغري  االإ�سرار  اإلى  املوازنة  توؤدي  ال  واأن   ال�سرورة 
9- معايري املوازنة بني املفا�سد املتعار�سة ترتكز يف �سبعة معايري وذلك باأن يبداأ اأواًل النظر اإلى حكم كل 
واحدة من املف�سدتني املتعار�ستني بحيث يدراأ اأعالهما حكمًا بارتكاب اأدناهما , فاإن ت�ساوت املف�سدتان يف 
رتبة احلكم فينظر اإلى رتبة املف�صدة يف كل واحدة منهما بحيث يدراأ اأعالهما رتبة بارتكاب اأدناهما رتبة ، 
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فاإن ت�ساوت املف�سدتان يف نوع املف�سدة يف كل واحدة منهما بحيث يدراأ اأعالهما نوعًا بارتكاب اأدناهما نوعًا 
، فاإن ت�صاوت املف�صدتان يف النوع فينظر اإلى كل واحدة منهما من حيث عمومها وخ�صو�صها بحيث يدراأ 
اإلى مقدار كل منهما  اأعمهما بارتكاب اأخ�سهما , فاإن ا�ستوت املف�سدتان يف العموم واخل�سو�ص فينظر 
بحيث يدراأ اأكربهما قدرًا بارتكاب اأدناهما قدرًا , فاإن ا�ستوت املف�سدتان يف القدر فينظر اإلى االمتداد 
الزمني لكل منهما بحيث يدراأ املف�سدة الدائمة بارتكاب املف�سدة االآنية وقبل كل ذلك ال بد من النظر اإلى 
مدى حتقق كل واحدة منهما ليدراأ اأوكدهما حتققًا بارتكاب ما كانت مف�سدته غري حمققة الوقوع , فاإن 

ا�ستوت املف�سدتان املتعار�ستان يف كل الوجوه فللمكلف اأن يختار فعل اإحداهما لكي يدراأ بها االأخرى.

 , املف�سدة  ودرء  امل�سلحة  حت�سيل  فيجب  ومف�سدة  م�سلحة  االأمور  من  اأمر  يف  اجتمع  اإذا   -10
كانت  فاإن  جانبيه  من  االأمر  ذلك  اإلى  النظر  فيجب  معًا  حدوثهما  من  بد  ال  وكان  ذلك  تعذر  فاإن 
ي�سريه  وال  امل�سلحة  من  فيه  ملا  االأمر  ذلك  حت�سيل  يتعني  فاإنه  املف�سدة  من  اأعظم  فيه  امل�سلحة 
املف�سدة  درء  وجب  امل�سلحة  نفع  من  خطرًا  اأعظم  فيه  املف�سدة  كانت  واإن   , مف�سدة  من  ت�سمنه  ما 
واملف�سدة(  )امل�سلحة  اجلانبان  ت�ساوى  فاإن   , م�سلحة  من  فيه  مبا  مبالني  غري  االأمر  ذلك  برتك 
فيه. املف�سدة  جلانب  تغليبًا  االأمر  ذلك  ترك  فيتعني  االآخر  على  اأحدهما  رجحان  يظهر   ومل 

11- وموازين املوازنة بني امل�سلحة واملف�سدة املتعار�ستني يتمثل يف �سبعة معايري وذلك باأن يبداأ اأواًل بالنظر 
ا�ستوت  فاإن  االآخر  اأعلى حكمًا فريجح على  كان  فاأي هما   , واحدة منهما  كل  ت�سمنته  الذي  اإلى احلكم 
امل�صلحة واملف�صدة يف رتبة احلكم فينظر اإلى رتبة كل منهما بحيث يرجح اأعالهما رتبة ، فاإن ا�صتويا يف 
رتبة احلكم ورتبة امل�سلحة فينظر اإلى نوع كل واحدة منهما بحيث يرجح اأعالهما نوعًا على ما دونه , فاإن 
ا�ستوتا يف ذلك فينظر اإلى العموم واخل�سو�ص يف كل منهما بحيث يرجح العام على اخلا�ص , فاإن ا�ستوتا 
يف ذلك فينظر اإلى مقدار كل منهما بحيث يرجح اأكربهما قدرًا على ما دونه , فاإن ا�ستوتا يف ذلك فينظر 
اإلى االمتداد الزمني لكل منهما بحيث ترجح الدائمة منهما على االآنية , وقبل كل ذلك يجب النظر اإلى 

مدى حتقق كل منهما بحيث يرجح اأوكدهما حتققًا على ما كان حمتماًل اأو موهومًا.
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�لتو�شيات:

والزراعة  والهند�سة  كالطب  ال�سرعية  غري  الكليات  يف  كمطلوب  املوازنات  فقه  مادة  تدري�ص  اعتماد   /1
وغريها.

2/ اإقامة املوؤمترات وتكثيف الندوات وور�ص العمل يف بيان فقه املوازنات ل�سبط التعار�ص عند التزاحم.

3/ تنبيه العلماء والدعاة وطلبة العلم على االهتمام بفقه املوازنات.
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هو�م�س �لبحث:

/ ابن عبد ال�سالم : قواعد االأحكام ج1 �س38-48 وابن تيمية جمموع الفتاوى ج 28 �س921.

2/ابن جنيم : االأ�سباه والنظائر �ص09 وال�صيوطي االأ�صباه والنظائر �س78.

3/خرجه البخاري وم�سلم , البخاري يف كتاب االعت�سام باب االقتداء ب�سنن ر�سول اهلل ج31 �س462 بفتح 
الباري , وم�سلم يف كتاب احلج باب فر�ص احلج مرة يف العمر ج9 �س501-601 ويف كتاب الف�سائل باب 

توقريه ج51 �س801-901 ب�صرح النووي • البخاري وم�صلم والرتمذي.

4/انظر الغزايل يف امل�ست�سفى ج2 �س973 والرازي يف املح�سول ج5 �س083 وال�ساطبي يف املوافقات ج4 
�س471-571 وابن عبد ال�سالم يف قواعد االأحكام ج1 �س09 وال�صيوطي يف االأ�صباه والنظائر �س78 وابن 

جنيم االأ�صباه �س09 

5/ هو اأبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم بن اأبي القا�سم بن احل�سن بن حممد بن مهّذب 
ال�ُصلمي، مغربي االأ�صل. ولد يف دم�صق يف �صوريا عام 577 هـ، وعا�س فيها وبرز يف الدعوة والفقه, وقد 
ن�صاأ يف دم�صق يف كنف اأ�سرة متدينة فقرية مغمورة, وابتداأ العلم يف �سّن متاأخرة ن�سبيًا , تويف العّز بن عبد 
ال�صالم يف تاريخ 10 جمادى االأولى �صنة 660 هـ املوافق 1262م يف م�سر , عبد الرحمن ال�سرقاوي, »اأئمة 

الفقه الت�سعة«, كتاب اليوم, اأخبار اليوم: 1983 ، �س ، 359 ،361-360. 

6/ �سورة التغابن االآية 16.

7/ابن عبد ال�سالم : قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام ج1 �س38 وقد �ساق ثالثًا و�ستني مثااًل مما يقدم 
فيه جلب امل�سلحة على درء املف�سدة لكون امل�سلحة املجلوبة اأكرب قدرًا من املف�سدة احلا�سلة انظر قواعد 

االأحكام ج1 �س48 – 201.

8/ تقي الدين اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن عبد بن تيمية احلراين , ولد �سنة 10 ربيع اأول 
661هـ , �سمع من بن عبد الدائمة وابن اأبي الي�سر وبرع يف التف�سري واحلديث واالختالف واالأ�سلني , قال 
عنه الذهبي: » وكان يتوقد ذكاًء ما راأيت اأحدًا اأ�سرع على انتزاع لالآيات الدالة على امل�ساألة التي يريدها 
منه , وال اأ�سد ا�ستح�سارًا ملتون االأحاديث منه , وكان اآية من اآيات اهلل يف التف�سري والتو�سع فيه » , تويف 
حمبو�سًا يف قلعة دم�سق 728هـ ، ودفن يف مقابر ال�صوفية وكانت جنازته عظيمة اإلى الغاية ، �صري اأعالم 
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النبالء , الذهبي , ج17, ط1 ، 1417هـ ، 1997م ، دار الفكر ، بريوت ، �س 503 ـ 504. 

9/ ابن تيمية : جمموع فتاوى �سيخ االإ�سالم ج 28 �س921.

10/ ال�ساطبي : املوافقات ج4 �س591.

11/ راجع تعريفات الذرائع وفتحها , ال�ساطبي : يف املوافقات ج4 �س892.

12/ �سورة االأنعام االآية 108.

13/الزرك�سي املنثور ج1 �س231 ال�صيوطي االأ�صباه والنظائر �س511 وابن جنيم االأ�صباه �س711.

14/الزرك�سي املنثور ج1 �س231.

15/ اأ�سامة بن زيد بن حارثة اأبو حممد من كنانة عوف : �سحابي جليل , ولد مبكة عام 7 قبل الهجرة , 
ون�ساأ على االإ�سالم وكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يحبه حبًا جمًا , وهاجر مع الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم اإلى املدينة واأمره قبل اأن يقبل الع�سرين من عمره , وملا تويف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
رحل اإلى وادي القرى ف�سكنه , ثم انتقل اإلى دم�سق يف اأيام معاوية ف�سكن املزة , وعاد بعد اإلى املدين فاأقام 
اإلى اأن مات باجلرب �صنة 54هـ يف اآخر خالفة معاوية ، له يف كتب احلديث 128 حديثًا , االأعالم للزركلي 

، مج1 ، �س 291.

16/ عبد اهلل بن اأبي بن �سلول القحطاين �سخ�سية من �سخ�سيات يرثب واحد قادة وروؤ�ساء اخلزرج ورد 
يف �صرية النبي حممد �سلى اهلل عليه و �سلم ك�سخ�سية معادية للدين االإ�سالمي مهادنة ظاهريًا, يلقبه 
امل�سلمون بكبري املنافقني. قيل انه كان على و�سك اأن يكون �سيد املدينة قبل اأن ي�سلها الر�صول �صلى اهلل 
عليه و �صلم ،و ملا تويف عبد اهلل بن اأبي جاء ابنه عبد اهلل بن عبد اهلل اإلى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
اأن ي�سلي عليه فقام الر�سول �سلى اهلل عليه  اأباه فاأعطاه, ثم �ساأله  اأن يعطيه قمي�سه يكفن فيه  ف�ساأله 
و�سلم لي�سلي عليه, فقام عمر فاأخذ بثوب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: يا ر�سول اهلل, وقد نهاك 
ربك اأن ت�صلي عليه؟ فقال ر�صول اهلل : اإمنا خريين اهلل فقال: ا�ْصَتْغِفْر َلُهْم اأَْو ال َت�ْصَتْغِفْر َلُهْم اإِْن َت�ْصَتْغِفْر 
ُ َلُهْم ]التوبة:80[. و�ساأزيده على ال�سبعني, قال: اإنه منافق. يقول ابن عمر:  ًة َفَلْن َيْغِفَر اهلَلّ َلُهْم �َسْبِعنَي َمَرّ
ِه  ِلّ َعَلى اأََحٍد ِمْنُهْم َماَت اأََبدًا َوال َتُقْم َعَلى َقرْبِ ف�سلى عليه ر�سول اهلل, فاأنزل اهلل عز وجل هذه االآية: َوال ُت�سَ

ِ َوَر�ُصوِلِه َوَماُتوا َوُهْم َفا�ِصُقوَن ]التوبة:84 ، تف�صري ابن كثري 4/ 193. ُهْم َكَفُروا ِباهلَلنّ اإَِننّ
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17/ هو عبد اهلل بن رواحة بن ثعلبة بن اأمري القي�ص االأن�ساري , كنيته اأبو رواحة , اأمه كب�سة بنت واقد 
, �سهد بدرًا وما بعدها , ا�ست�سهد مبوؤته , روى عنه ابن عبا�ص واأ�سامة بن زيد واأن�ص بن مالك , وغريهم , 

االإ�صابة يف متييز ال�صحابة للع�صقالين ، مج2 , ج4, ط بدون , دار الكتب العلمية , بريوت , �ص 66.    

18/ �سحيح البخاري )مع �سرحه فتح الباري( كتاب اال�ستئذان ج31�س672 باب الت�صليم يف جمل�س فيه 
اأخالط من امل�سلمني وامل�سركني.

19/الزرك�سي : املنثور ج1 �س231 ال�صيوطي االأ�صباه والنظائر �س511 وابن جنيم االأ�صباه �س811-711 
وهذا هو مذهب اجلمهور انظر النووي يف املجموع ج5 �س412 طبعة دار الفكر.

20/ املراجع ال�سابقة وانظر ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ج32 �س681.

هذه  حلاالت  تف�صيل  وفيه  �س221-89  ج1  االأنام  م�سالح  يف  االأحكام  قواعد   : ال�سالم  عبد  ابن   /21
القاعدة وابن جنيم االأ�صباه والنظائر �س09 وكتابنا منهج التوفيق والرتجيح �س305.

22/ اأبو احل�سن على بن اأبي على بن حممد بن �سامل التغلبي , الفيه االأ�سويل , امللقب �سيف الدين االآمدي 
، وتويف خام�س  �صنة 501 هـ  ولد   ، الروم  اآمد وهي مدينة كبرية يف ديار بكر جماورة لبالد  اإلى  ن�صبة   ،
رم�سان �سنة 582 , وفيات االأعيان واأنباء الزمان البن خلكان , حت يو�سف على طويل , مرمي قا�سم طويل 

,ط1 ، 1419هـ ، 1998م ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، �س 256 وما بعدها.  

 ، 355هـ  �سنة  ولد   , مو�سى  بن  ح�سني  بن  على  طالب  اأبو  العلوية  نقيب  املرت�سى  ال�سريف  العالمة   /23
فيه  ولكن  باطل وفيه حق  وبع�سها  له  اأ�سانيد  وال  االإمام على  اإلى  األفاظه  املن�سوبة  البالغة  نهج  له كتاب 
من  وكان  اال�صول  يف  والذخرية  االإمامة  يف  ال�صايف  كتاب  وله   ، بها  النطق  من  االإمام  حا�س  مو�صوعات 
االأذكياء املتبحرين يف الكالم ، لكنه اأمامي جلد ، ويف تواليفه �صب اأ�صحاب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

، تويف �صنة 436هـ , �سري االأعالم النبالء , ج13، �س 383, ترجمة رقم 4008. 

24/ االآمدي : االأحكام ج4 �س353 , املرت�سى املنهاج �سرح املعيار �ص834.

25/الأ�سنوي : نهاية ال�سول ج3 �س342 ابن اأمري احلاج : التقرير ج3 �س12 ال�سبكي : االإبهاج ج3 �س432 
بدران : اأدلة الت�صريع املتعار�صة �س501 ال�صو�صوة : منهج التوفيق �س305.
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البكري الطرب�ستاين االأ�سل  التميمي  اأبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سني بن احل�سن بن علي   /26
الرازي املولد , امللقب فخر الدين , املعروف بابن اخلطيب , الفقيه ال�سافعي , فريد ع�سره ون�سيج وحده 
، فاق اأهل زمانه يف علم الكالم واملعقوالت وعلم االأوائل ، له ت�صانيف كثرية يف فنون عديدة منها : تف�صري 
العقول واملح�سل واملح�سول يف علم  نهاية   : , من ت�سانيفه  الكرمي جمع فيه كل غريب وغريبة  القراآن 

اأ�صول الفقه ، ولد 544هـ وتويف �صنة 606هـ , وفيات االأعيان ,  ج4 ، �س 83 ـ 84, ترجمة رقم 600.

27/ هو االإمام القا�سي املف�سر نا�سر الدين اأبو �سعيد اأو اأبو اخلري عبد اهلل بن اأبي القا�سم عمر بن حممد 
بن اأبي احل�سن علي البي�ساوي ال�سريازي ال�سافعي, ولد يف املدينة البي�ساء بفار�ص -واإليها ن�سبته- قرب 
�سرياز, وال تعلم �سنة والدته حتديًدا والغالب اأن مولده اأوائل القرن ال�سابع الهجري , مات بتربيز يف �سنة 

)685 هـ( املوافق عام 1292م وقيل: �سنة )691 هـ)،طبقات ال�صافعية لل�صبكي )5: 59.

28/ ابن عبد ال�سكور : فواحت الرحموت ج2 �س602 ابن اأمري احلاج التقرير والتجبري ج3 �س12 ال�صبكي: 
جمع اجلوامع ج2 �س963 االأ�سنوي نهاية ال�سول ج3 �س442 والقرايف الفروق ج2 �س681 الفتوحي: �صرح 

الكوكب املنري.

29/الزرك�سي املنثور ج1 �س621 وال�صيوطي االأ�صباه والنظائر �س501 والندوي القواعد الفقهية �س572.

30/اأخرجه م�سلم يف امل�ساقاة باب : اأخذ احلالل وترك ال�سبهات ج11 �س03 مع �صرح النووي كما رواه 
البخاري يف �سحيحه كتاب االإميان باب »ف�سل من ا�سترباأ لدينه« ب�سيء من االخت�سار , ج1 �س351 مع 

فتح الباري.

31/ابن حجر الهيثمي : فتح املبني �سرح االأربعني �ص311-211.

32/ عثمان بن عفان بن اأبي العا�ص بن اأمية بن عبد �سم�ص القر�سي االأموي , اأمه اأروى بنت قريظ بن 
ربيعة ولد بعد الفيل ب�ست �سنني , وكان ح�سن الوجه رقيق الب�سرة عظيم اللحية , اأ�سلم قدميًا قال ابن 
ا�سحاق : » كان اأبوبكر موؤلف لقومه فجعل يدعوا اإلى االإ�سالم من يثق به فاأ�سلم على يديه الزبري وطلحة 
وعثمان , وزوج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ابنته رقية بنت عثمان , وماتت عنده اأيام بدر فزوجه بعدها 
اأختها اأم كلثوم لذا كان يلقب بذي النورين ، وجاء من اأوجه متواترة اأن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ب�صره 
باجلنة , و�سهد له بال�سهادة , تويف مقتواًل بداره , يوم اجلمعة 35هـ , وقتل وهو ابن 82 �صنة ، االإ�صابة ، 

مج2 , ج4 ، �س  223 ـ 224 , ترجمة رقم 5440.
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33/ الدار قطني ج3 �س182 والبيهقي : ال�سنن الكربى ج7 �س761-461.

34/ حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزرك�سي , اأبو عبد اهلل , بدر الدين : عامل بفقه ال�سافعية واالأ�سول , 
تركي االأ�صل ، م�صري املولد والوفاء ، ولد �صنة 745هـ ، وتويف �صنة 794هـ ، له ت�صانيف كثرية يف عدة 
فنون ، منها : االإجابة الإيراد ما ا�صتدركته عائ�صة على ال�صحابة ، لقطة العجالن يف اأ�صول الفقه ، والبحر 

املحيط يف اأ�سول الفقه , االأعالم , ج6 ، �س 60.

35/ املنثور ج1 �س621.

36/املراجع من ال�سو�سوة : منهج التوفيق �ص115.

37/التقرير والتحبري , ابن اأمري احلاج , ج3 �س22 ابن لقمان : �صرح الكافل �س952 ، الفتوحي : �صرح 
ابن  �س513،  ج2  املخت�سر  �سرح   : الع�سد   ,  483 امل�صودة   286  : تيمية  اآل   ، �س956  ج4  املنري  الكوكب 
ال�سبكي : جمع اجلوامع ج2 �س963 , اأمري باد�ساه : تي�سري التحرير ج3 �س951 ، ابن القا�صم : هداية 

العقول �سرح غاية ال�سول ج2 �س308 , االآمدي : االأحكام ج4 �س733.

38/ومن ذلك ا�ستعمال املاء امل�سخن بالنجا�سة , فاإنه يكره اإذا مل يكن بني املاء والدخان حاجز ح�سني 
• قال ابن تيمية : »فاإنه بكل حال يجب ا�ستعماله , اإذا مل ميكن ا�ستعمال غريه ؛ الأن التطهر من اجلنابة 
باملاء واجب مع القدرة , واإن ا�ستمل على و�سف مكروه , فاإنه يف هذه احلالة ال يبقى مكروهًا , وكذلك كل 
ما كره ا�ستعماله مع اجلواز , فاإنه باحلاجة اإليه لطهارة واجبة , اأو �سرب واجب , ال يبقى مكروهًا« جمموع 

الفتاوى ج12 �س113 – 213.

39/ املراجع ال�سابقة.

40/املراجع ال�سابقة.

41/ اأخرجه الرتمذي يف : باب من كتاب �سفة القيامة والرقائق والورع جامع الرتمذي ج4 �س775 , وقال: 
»هذا حديث ح�سن �سحيح والن�سائي يف باب احلث على ترك ال�سبهات من كتاب االأ�سربة �سنن الن�سائي 

ج8 �س723.

42/ �سورة النحل االآية 106.



2958

43/ هو عبد اهلل بن العبا�ص بن عبد املطلب بن ها�سم , ابن عم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم , اأمه 
اأم الف�سل لبابة بنت احلارث الهاللية , ولد قبل الهجرة بثالث وقيل بخم�ص واالأول اأثبت , دعا له ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليهم و�سلم اأن يفقه يف الدين وهو حرب هذه االأمة , ملا مات قال الزبري بن بكار : » مات 
رباين هذه االأمة , مات بالطائف قيل �سنة 65 وقيل 67 وقيل 68 وهو ال�سحيح يف قول اجلمهور , االإ�سابة 
يف متييز ال�صحابة ، مج2 , ج4 , ط بدون  , دار الكتب العلمية , بريوت , �ص 90 ، 94, ترجمة رقم 4772.

44/ عمار بن يا�سر بن عامر بن كنانة بن قي�ص من بني ثعلبة بن عوف بن حارثة , من ال�سابقني االأولني 
اإلى االإ�سالم هو ووالده وكانوا ممن يعذب يف اهلل , حيث يقول لهم الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم : » �سربًا 
اآل يا�صر موعدكم اجلنة ، واختلف يف هجرته اإلى احلب�صة ، هاجر اإلى املدينة و�صهد امل�صاهد كلها ثم �صهد 
اليمامة فقطعت اأذنه بها , ثم ا�ستعمله عمر على الكوفة , قيل قتل مع على ب�سفني �سنة �سبع وثمانني هـ , 
وهو ابن ثالث و ت�سعون �سنة, ونزل فيه ) اإال من اأكره وقلبه مطمئن باالإميان( , روى عن النبي �سلى اهلل 

عليه و�صلم عدة اأحاديث ، االإ�صابة ، مج2 , ج4 ، �س 273 ـ 274.

45/ حممد بن يزيد بن جرير الطربي اأبو جعفر : املوؤرخ املف�سر االإمام , ولد يف اآمل طرب�ستان , وا�ستوطن 
بغداد وتويف بها , وعر�ص عليه الق�ساء فامتنع , واملظامل فاأبى من ت�سانيفه : اأخبار الر�سل وامللوك وجامع 
االأعالم   ، �صنة 310هـ  وتويف  هـ 224  ولد  املوؤرخني،  ثقاة  وهو من   ، القراآن وغري ذلك  بيان  التف�صري يف 

للزركلي ، مج6 , ط7 ، 1986م ، دار العلم للماليني ، بريوت ، �س 86. 

46/ ال�سابوين : خمت�سر تف�سري ابن كثري , املجلد الثاين �ص843.

47/ املرغيناين : الهداية �سرح بداية املبتدي ج3 �س772 , وابن قدامة : املغني �ص621.

زيد ج2 �س44 ط1  اأبو  اهلل  عبد  بن  لبكر  النوازل  فقه  كتاب  املناق�سات يف  هذه  اإلى  العودة  48/ ميكن 
�صنة9041هـ وحكم نقل اأع�ساء االإن�سان يف الفقه االإ�سالمي للدكتور/ ح�سن علي ال�ساذيل �ص45= =هذا 
ال�سعودية  العربية  اململكة  بجدة  الرابع  املوؤمتر  دورة  يف  املنعقد  االإ�سالمي  الفقه  جممع  جمل�ص  اأقر  وقد 
يف الفرتة ما بني  18 اإلى  23 جمادى االآخر �سنة 1408هـ , فبعد اأن اطلع على االأبحاث الفقهية والطبية 
الواردة اإلى املجمع بخ�سو�ص مو�سوع انتفاع االإن�سان باأع�ساء ج�سم اإن�سان اآخر حيًا اأو ميتًا اأقر املو�سوع 
الذي نحن ب�سدده وهو »ا�ستعمال اأع�ساء امليت يف معاجلة احلي يف حالة ال�سرورة« )راجع جملة البحوث 
01410هـ  �سنة  االآخرة  اإلى جمادى  االآخر  ربيع  من  االأولى  ال�سنوات   - الثالث  العدد  املعا�سرة-  الفقهية 
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�صفحة 022(.

: فواحت  ال�سكور  وابن عبد   , الغليل �ص461-261  �سفاء   : الغزايل   , املوافقات ج3 �س9   : ال�ساطبي   /49
�س042  ج2  املخت�سر  �سرح  يف  والع�سد  �س36  ج2  التو�سيح   : ال�سريعة  و�سدر  �س262  ج2  الرحموت 

واالأ�سنوي نهاية ال�سول ج4 �س18.

50/ البوطي : �سوابط امل�سلحة �ص422.

51/ زيدان / عبد الكرمي اأ�سول الفقه �ص383.

52/ الزحيلي : الفقه االإ�سالمي ج3 �س425.

53/ اأمري باد�ساه : تي�سري التحرير يف اأ�سول الفقه ج2 �س103 و�سيغته يف تي�سري التحرير »دفع ال�سرر 
العام واجب باإثبات ال�سرر اخلا�ص«.

54/ الدريني : درا�سات وبحوث ج1 �س26-75.

55/ على بن اأبي طالب بن عبد مناف بن عبد املطلب بن ها�سم بن عبد مناف , اأمري املوؤمنني , اأبو احل�سن 
القر�صي الها�صمي ، اأمه فاطمة بنت اأ�صد بن ها�صم بن عبد مناف الها�صمية ، وهي بنت عم اأبي طالب 
, كانت من املهاجرات , هو زوج بنت ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم , روي الكثري عن النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم , وعر�ص عليه القراآن , واأقراأه , وروي عنه اأبوبكر وعمر وبنوه احل�سن واحل�سني وحممد وابن 
عمه ابن عبا�ص وغريهم , قتل �سنة اأربعني من الهجرة بيد عبد الرحمن بن ملجم اخلارجي , �سري اأعالم 

النبالء اأ الذهبي , ج2 , ط , 1417هـ ، 1997م ، دار الفكر ، بريوت ، �س 615 وما بعدها.

56/ الزحيلي : نظرية ال�سرورة �ص661.

57/ ح�سان : نظرية امل�سلحة �ص315 – 415.

58/ ابن عبد ال�سالم يف كتابة قواعد االأحكام ج1 �س38.

رعي الدم�سقي , اأبو عبد اهلل , ولد يف دم�سق �سنة 691هـ ، وهو  59/ حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد الزُّ
من اأركان االإ�سالح االإ�سالمي , واأحد كبار العلماء , تتلمذ ل�سيخ االإ�سالم بن تيمية حتى ال يخرج عن �سيء 
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من اأقواله , وينت�سر له يف جميع ما ي�سدر عنه , وهو الذي هذب كتبه ون�سر علمه , و�سجن معه يف قلعة 
دم�سق , واأهني وعذب ب�سببه , له عدد من امل�سنفات منها : اإعالم املوقعني , الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة 
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, ج3، �س 519 ـ 520 , ترجمة رقم 145.

64/ م�سلم )مع �سرح النووي( كتاب الرب وال�سلة باب حترمي الكذب وبيان املباح منه ج61 �س593
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ال�سكن والبغوي له �سحبة , وروى البخاري يف تاريخه واأحمد وبن ماجة والبغوي وبن �ساهني من طريق 
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اأعنابًا نعت�سرها اأفن�سرب منها قال : ال , اأخرجه اأبو داود من طريق �سعبة عن �سماك , االإ�سابة , مج2 ، 
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وهاجر  قدميًا  اأ�سلم   , الرحمن  عبد  اأبو  الهزيل  �سمح  بن  بن حبيب  غافل  بن  م�سعود  بن  اهلل  عبد   /73
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خملوطة • انظر مغني املحتاج ج4 �س881.
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قواعد في فقه الموازنات

اأ.د.فهد بن عبد الرحمن اليحيى

اأ�صتاذ الفقه يف جامعة الق�صيم
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

قواعد يف فقه املوازنات

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وبعد
املوؤمتر  تنظيم هذا  الإ�سالمية على  والدرا�سات  ال�سريعة  بكلية  القرى ممثلة  اأم  اأ�سكر جامعة  فاإين 
واختيارها لهذا املو�سوع املتميز )فقه املوازنات ودوره يف احلياة املعا�سرة ( من حيث كونه جديدًا مل ي�سبق 
تناوله- فيما اأعلم – كموؤمتر اأو ندوة بل حتى الدرا�سات والبحوث فيه �سحيحة, ومن حيث اأهميته الكربى 

ول�سيما يف هذا الع�سر.
ويطيب يل اأن اأقدم هذه الورقة بعنوان )قواعد يف فقه املوازنات( , وهي عبارة عن طائفة من القواعد 
التي ا�ستنبطتها , من غري ا�ستيعاٍب اإذ ذلك قد يع�سر اأو يتعذر , وكانت يف الأ�سل ورقة عمل , ولكن بدت 
اأطول من ذلك ؛ حيث تفتقت معاٍن , وظهرت بعد الكتابة يف املو�سوع قواعد اأخرى , واملو�سوع يف ذاته وا�سع 

, ي�سّري على ال�ستطراد والتو�سع  .
ولذا جاءت هذه القواعد بح�سب ما �سنح يف الفكر فبع�سها اأدركه �سيء من التف�سيل والتعليل والتمثيل 
, وبع�سها جاء موجزًا ؛ رغبًة يف التنبيه عليها لأهميتها رجاء اأن اأعود عليها فيما بعد ب�سيء من التتمة اأو 

يفتح اهلل بها ملن هو اأعلم فيكتب فيها ما هو اأغنى .
وحيث اإن فقه املوازنات مي�س الق�سايا الكربى بالدرجة الأولى اأو ينبغي العناية به فيما يتعلق بالق�سايا 
الكربى قبل غريها فينبغي العناية مبنهجيته وقواعده و�سوابطه قبل اخلو�س يف م�سائله التي رمبا تختلف 

نحوها الآراء .
وقد حر�ست يف هذه الورقة اأن تالم�س الواقع مبا�سرًة ح�سب الإمكان متخففًا من املقدمات والدرا�سة 
النظرية , وتلك مع اأهميتها بيد اأنها قد تزاحم املق�سود الأعظم من بحث املو�سوع وتناوله خالل املوؤمتر 

للو�سول اإلى نتائج تعالج الواقع .
الواقع كي تظهر  بنماذج من  التمثيل  ثم   , ودليلها  ببيانها  القواعد  تلك  الورقة  تناولت يف هذه  وقد 
الفكرة جليًا خ�سية اأن نبقى نوؤ�س�س لقواعد عامة رمبا نتفق عليها غري اأن الإ�سكال يف تنزيلها كواقع, واإن 
كان املثال اأحيانًا قد ل ُي�سّلم به البع�س اإل اأن ذلك ل ينبغي اأن يوؤثر على اأ�سل القاعدة, وعلى القارئ اأن 

ميثل مبا يراه من الأمثلة .
ثم اإن هذه القواعد يكمل بع�سها بع�سها ويوازن بع�سها بع�سا , ولي�س من القراءة ال�سليمة الواعية اأن 

قواعد في فقه املوازنات
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نركز على قاعدة منها فقط مع اأن الباحث قد ذكر قواعد للعمل بها مع تلك القاعدة .
اأخريا فلي�س لرتتيب القواعد منهج حمدد , كما اأنني مل األتزم ن�سق البحث العلمي الأكادميي لعتبار 

كونها يف الأ�سل ورقة عمل , واهلل اأ�ساأل توفيقًا وت�سديدًا .
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القاعدة الأوىل

الت�صّور ال�صحيح للواقع والواقعة من اأجل املوازنة

نالحظ اأحيانًا اأننا نت�سّور الواقع الذي ترتبط به الواقعة ت�سّورًا ناق�سًا فنبني عليه احلكم يف الواقعة 
للموازنة فنقع يف �سيء من اخلطاأ اإذ نحن اعتربنا يف امليزان وجود �سيء مل يكن له وجود فاأنتج وزنًا غري 
دقيق اأو قراءة غري �سحيحة متامًا كما لو اأدخلنا يف احلا�سبة اأرقامًا خاطئة �ستنتج نتيجة خاطئة اأو اأدخلنا 

يف برنامج من الربامج معلومات ناق�سة �سنفاجاأ بقراءة خاطئة.
مثال: ما يطلق عليه زواج القا�سرات 

القا�سرة هي ال�سغرية , وم�سطلح )زواج القا�سرات( , م�سطلح تداولته و�سائل الإعالم على خلفية 
زواج ال�سغريات من رجال كبار .

كان هذا املو�سوع اأحد املو�سوعات يف جممع علمي اأول هذه ال�سنة الهجرية )1434هـ(, وقد تفاجاأ 
امل�ساركون بورقة من اأحد املتخ�س�سني يف علم الجتماع يعلن فيها اأن زواج القا�سرات )اأي ال�سغريات( ل 
ُيعد ظاهرة يف كثري من الدول الإ�سالمية اإذ ن�سبته ل تتعدى 1% كاأعلى ن�سبة مت قيا�سها يف بع�س البلدان, 

ويف كثري منها دون ذلك بكثري فعلى �سبيل املثال مل تبلغ يف ال�سعودية �سوى ن�سبة %0,01.

وجه املوازنة ووجه اخلطاأ

وجه املوازنة اأن الأ�سل عدم حتديد �سن للزواج , فمن ينادي به يحتاج اإلى املوازنة خلروجه عن هذا 
الأ�سل ، و�سرط املوازنة كما تقرره القاعدة الت�سور ال�سحيح لوجود ظاهرة ت�ستدعي التحديد والتقنني 

وهذا هو احللقة املفقودة هنا كما تبني .
اإن امل�سح العلمي للواقع نحن بحاجة اإليه كقاعدة اأ�سا�سية لفقه املوازنات؛ واإل فقد نقع يف املغالطة اإذ 
املوازنة قد تدفعنا للتنازل عن بع�س الأحكام ال�سرعية دفعًا ملف�سدٍة ما فاإذا كانت هذه املف�سدة متوهمة اأو 

ل ت�سكل ن�سبًة تذكر فهنا  بال �سك مكمن اخلطاأ والزلل.
اإن احلمالت  , حيث  الوقوف عنده  ثم ما يجب  بل  املثال  الأمر عند هذا احلّد يف هذا  يقت�سر  ومل 
اأّي عقد زواج مل تبلغ فيه الفتاة ثمان ع�سرة  اأن متنع الدولة  الإعالمية عن زواج القا�سرات يق�سد بها 

�سنة .
ومن لديه من الفقهاء املعا�سرين توّجه للتحديد قّيده بالبلوغ , وقد يحدث البلوغ يف �سن مبكرة اإذ 
احلي�س من اأقوى عالماته , ويف البالد العربية حتي�س املراأة يف الغالب قبل �سن اخلام�سة ع�سرة بل رمبا 

قواعد في فقه املوازنات
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بكثري , فالتقييد بالبلوغ ل ُير�سي من ينادي مبنع زواج القا�سرات ؛ اإذ هو ل يقبل بحال بزواج بنت خم�س 
ع�سرة �سنة ف�ساًل عمن تبلغ قبل ذلك ؛ فال فائدة اإذن , كما اأن زواج من هي دون البلوغ ل ي�سكل ن�سبة تذكر 

اأبدًا ... فعلى الفقيه هنا اأن ُيحيط بذلك قبل اأن ُي�سدر فتواه .
ومن املهم – ما دام احلديث عن هذا املثال – لتكتمل ال�سورة اأن نعلم اأن من اأهم اأ�سباب احلديث 
عن زواج القا�سرات وال�سعي اإلى تقنينه بع�س الظواهر ال�سيئة من بع�س الأولياء ومنها التزويج من غري 
الأكفاء واجل�سع مبا ي�سبه البيع ... كل هذه الظواهر تقت�سي معاجلتها ؛ لكن لي�س عالجها منع الزواج دون 
الثامنة ع�سرة , فقد ميار�س بع�س الأولياء ذلك حتى مع موليته وهي بنت ع�سرين اأو خم�س وع�سرين اأو 

ثالثني .
يو�سح ذلك اأن هناك من الظواهر ال�سيئة ما هو اأ�سواأ واأكرث �سررًا واأكرث �سيوعًا , وهو ع�سل الأولياء 
لأ�سباب كثرية مادية اأو لعادات واأعراف اأو غري ذلك , ومع ذلك مل يقل اأحد : اإذا بلغت البنت ثالثني �سنة 

ومل تتزوج نزعت الولية من وليها مثاًل !
كما ي�سمل الت�سّور ال�سحيح للواقع والواقعة من اأجل املوازنة معرفة خلفيات الق�سية ومالب�ساتها ؛ 
حيث قد ُت�سخم بع�ض الق�سايا من اأجل اأن يتخذ الفقهاء فيها موقفًا متاأثرًا بال�سغوط ، وقد تكون هذه 
الق�سية اأو تلك من اإفرازات بع�س املوؤمترات امل�سئومة والتفاقيات امل�سبوهة كموؤمتر املراأة وموؤمتر ال�سكان 
واتفاقية ال�سيداو واأمثالها , فالفقيه الفطن ل يقبل اأن ُي�ستغفل لُت�ستل منه الفتوى اأو ُتنتزع على حني غرة ؛ 

بل ليرتّيث وليتاأمل ولينظر اخللفيات واملالب�سات , ثم لُيجّرد الق�سية ليتبني احلكم دون تاأثري .
فمن اأهم �سفات املفتي وجهات الفتوى والنظر يف �سئون الأمة يف هذا الع�سر التجرد هلل , والتحرر 
من �سغوط الواقع ، وال�سجاعة اأمام ما ميكن ت�سميته احلمالت الإعالمية اأو الإرهاب الإعالمي اأو الفكري.
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الو�صطية يف مراعاة املقا�صد والقواعد ال�صرعية وتنزيلها

املقا�سد والقواعد ال�سرعية هي م�ستند فقه املوازنات غالبَا وهنا يتبني الفقه حقيقة, وغنيٌّ عن 
البيان اأن هذه القاعدة تعتمد على القواعد الأخرى ب�سكل مبا�سر اإلى جانب اأمر مهم جدًا هو اأن اأعظم 
َنّ َواْلإِن�َس اإَِلّ ِلَيْعُبُدوِن« لهذا يجب اأن تكون جميع  مق�سد هو التعبد هلل تعالى, قال �سبحانه: »َوَما َخَلْقُت اجْلِ

املقا�سد خا�سعة لهذا املق�سد خادمة له.
الو�سطية يف مراعاة املقا�سد 

اإن فقه املوازنة يقت�سي األ ن�سخم بع�س املقا�سد على ح�ساب هذا املق�سد كما حدث من البع�س 
من اإباحة الفطر يف رم�سان مثال مل�سلحة القت�ساد اأو ترك ال�سياحة دون �سوابط مل�سلحة ال�سياحة التي 

هي اأي�سًا مل�سلحة القت�ساد, اأو حتى القبول بالربا لذات املق�سد .
واأذكر يف حوار مع اأحد الف�سالء حول القوانني )اأي الو�سعية ( , فقال : املق�سود حتقيق العدل 
فاإذا حتقق بالقوانني فال باأ�س , فقلت فاأين مبداأ ال�سيادة واملرجعية ؟! فلي�س الإ�سكال يف احلكم الفرعي 
كما يف بع�س التنظيمات التي قد توافق احلكم الفقهي ولو على قول بع�س املذاهب ؛ بل رمبا كان ماأخوذا 
منها , ولكن الإ�سكال الأكرب وهو املحك اأين )اإن احلكم اإل هلل ( ؟ اأي ال�سيادة واملرجعية يجب اأن تكون 
لل�سرع الإ�سالمي يجتهد فيه اأهل العلم به فهذا هو الت�سليم هلل تعالى الذي يجب وهو روح التعبد هلل فال 
يجوز اإغفاله ؛بل هو املق�سود الأعظم ؛ ولذا قال اأهلم العلم : من قال يف القراآن براأيه فقد اأخطاأ واإن 
ُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى �َسْمِعِه  لهَُّه اهللهَّ َخَذ اإَِلَهُه َهَواُه َواأَ�سَ ْيَت َمِن اتهَّ اأ�ساب ؛ بل قال اهلل تعالى قبل ذلك :} اأََفَراأَ

ُروَن { اجلاثية 23 . ِ اأََفاَل َتَذكهَّ ِرِه ِغ�َساَوًة َفَمْن َيْهِديِه ِمْن َبْعِد اهللهَّ َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َب�سَ
واملقا�سد ل ت�ستقل بذاتها لُتن�سئ ُحكمًا �سرعيًا بل اإمنا يتم النظر بها وفق الن�سو�س ال�سرعية .

الو�سطية يف ا�ستعمال القواعد ال�سرعية
من يطّوف بناظره يجد اأمثلة للحياد عن الو�سطية يف فهم القواعد ال�سرعية اأو تنزيلها , كقاعدة   

ال�سرورة , وقاعدة عموم البلوى , فالتو�سع فيها اإخالل بالتو�سط .
مثال ما ي�سمى بال�سركات اأو الأ�سهم املختلطة ) وهي ما كان اأ�سل ن�ساطه مباحًا وله تعامالت 

حمرمة كالربا (
فقد ذهب بع�س الفقهاء املعا�سرين اإلى الإباحة ولي�س ذلك هو وجه النقد فهي م�ساألة اجتهادية 
ولكنه يف ماأخذ الإباحة لدى بع�سهم وذلك اعتبارًا بال�سرورة اأي احلاجة التي تنزل منزلة ال�سرورة اأي 

قواعد في فقه املوازنات
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اأجل  , ولكنهم احتملوا هذا -كما يرون- من  البحث  ال�سركات حمل  الربا يف  اإنهم ل يخالفون يف وجود 
رة , كما اأن ال�سركات ول �سيما  مربرات واقعية كحاجة النا�س اإلى ا�ستثمار اأموالهم بطرق ماأمونة ومي�سهَّ
اخلدمات العامة مما حتتاج اإليها الدول فاإذا حرمنا تداول اأ�سهمها ل�ستمالها على �سيء من الربا تنهار 

ويلحق ال�سرر العام . وهنا اأقف هذه الوقفات :   
الأولى : اأن ال�ستثمار عن طريق الأ�سهم لون من األوان ال�ستثمار له اإيجابيات و�سلبيات كغريه من 
األوان ال�ستثمار ؛ بل خماطره اأعلى بكثري من غريه كما ل يخفى , ول�سيما اأن ال�ستثمار بالأ�سهم ل يح�سنه 
كثري من النا�س ولذا يلجاأون اإلى دفع اأموالهم اإلى من ي�سارب بها اإما عن طريق ال�سناديق ال�ستثمارية 
يف البنوك اأو عن طريق اأ�سخا�س لهم عناية ودراية يف هذا املجال ,  وعلى هذا فيتحول ال�ستثمار بالأ�سهم 
اإلى كونه ا�ستثمارًا بجزء من املال يف م�ساربة , وحينئذ ي�ستوي هذا النوع مع اأية م�ساربة اأخرى �سواء يف 
العقارات اأو املقاولت اأو املواد الغذائية اأو غريها .اأي اإن القول باأن ال�ستثمار عن طريق الأ�سهم هو الأ�سهل 

ل يتحقق يف مثل هذه ال�سورة لأن ال�سخ�س ل يبا�سر ال�ستثمار بنف�سه .
الثانية : ل يلزم من حترمي تداول اأ�سهم ال�سركات املختلطة الت�سييق على النا�س يف ال�ستثمار 
يف الأ�سهم كما يف تعليل الإباحة لأننا اإمنا حرمنا تداول نوع من الأ�سهم ل جميع الأ�سهم. �سحيح اأن هذا 
النوع هو الأكرث واهلل امل�ستعان ولكن هناك �سركات وهلل احلمد جتتنب املحرم )قدر ال�ستطاعة( وما زالت 
قائمة هذه ال�سركات تزداد بف�سل اهلل لكن نحتاج اإلى عدم التنازل منا يف قبول املحرم من اأجل اأن ت�سطر 
ال�سركات لإ�سالح �ساأنها اإما بدافع الرغبة ال�سادقة يف الت�سحيح والتخل�س من املحرم )من ربا وغريه( 

اأو بدافع املحافظة على مكانتها يف �سوق الأ�سهم وك�سب ال�سمعة والعمالء.
اإذا كانت �سركات خمتلطة وحرمنا  واأنها  �سركات اخلدمات  اإلى  التعليل باحلاجة  اأما   : الثالثة 

تداول اأ�سهمها تنهار فهذا غري م�سّلم اإطالقًا.
كربيات  من  الآن  قائمة  �سركة  من  فكم  لقيامها  �سرطًا  لي�س  ال�سركة  اأ�سهم  تداول  لأن   : اأوًل 

ال�سركات ومل تطرح اأ�سهمها للتداول. 
يرتفع  , وحينئٍذ  قليله وكثريه  الربا  التخل�س من  الذي مينعها من  ال�سركات ما  تلك  اأن   : ثانيًا 

احلرج من امل�ساهمة فيها بالتفاق . 
ثالثًا : اأن هذا التعليل ميكن اأن ُيتذرع به لتداول اأ�سهم البنوك الربوية لأن كثريًا منها ما زال من 

اأعمدة اقت�ساد البلد الذي هو فيه . 
ثم اإن هذا التعليل مل ياأخذ به اأحد ممن يرى اإباحة اأ�سهم ال�سركات املختلطة حني كانت البنوك 
الربوية هي الوحيدة يف امليدان مع اأنه متحقق فيها يف ذلك الزمن فلم ن�سمع عن اأحٍد منهم اإباحة اأ�سهم 

البنوك الربوية بناًء على هذا التعليل .
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اإن قاعدة عدم العجز وعدم الياأ�س الواردة يف حديث النبي r : “ احر�س على ما ينفعك وا�ستعن باهلل ول 
تعجز “ )1( تقت�سي منا طرح امل�سروع الإ�سالمي بقوة مع العتقاد اجلازم الذي ل يخالطه ريبة اأو تردد اأننا 
�سننجح اأما اأن ي�سعر النا�س اأننا نتنازل عند اأدنى عقبة واأن الفتاوى لدينا ميكن اأن تطّوع بح�سب الواقع 

فهذا يفقد الفقه ثباته والقت�ساد الإ�سالمي متيزه.
اإنني اأ�سرب املثل دائمًا بوقفة العلماء �سد البنوك الربوية واإ�سرارنا على اأن ما تفعله ربا حمرم ومل 
نقل بال�سرورة واحلاجة العامة مع وجود احلاجة يف ذلك الزمن , وهذا الإ�سرار هو الذي اأنتج لنا البنوك 
وامل�سارف وال�سركات الإ�سالمية ... ولذا فعلينا الإ�سرار دائمًا على مبادئنا و�سيفتح اهلل لنا قلوبًا واأبوابًا 

واأنا واثق كل الثقة مما اأطرحه ... )2( 
ففي هذا املثال اعتبار لل�سرورة واحلاجة غري �سديد , كما ا�ستمل املثال اأي�سًا على خمالفة للقاعدة 
اأن ت�سوير الواقع مبا ذكر لي�س  اإذ كما تبني يف التعليق على املثال  الأولى وهي الت�سّور ال�سحيح للواقع 

دقيقًا .

)1 (  اأخرجه م�سلم برقم )2664( .
)2 (  هذا املثال والتعليق عليه من كتاب للباحث عنوانه التكييف الفقهي لل�سهم يف ال�سركات امل�ساهمة واأثره على اأحكامها  

�س 31 .
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القاعدة الثالثة

“ تكثري اخلري وتقليل ال�صر من مقا�صد ال�صريعة”

اأي اأنه ل يلزم زوال ال�سر بالكلية اأو ح�سول اخلري تامًا ففي كثري من الأحوال ل يتمكن امل�سلم اأو 
جماعة امل�سلمني من ذلك؛ بل غاية ما يتحقق اإ�سالح اأو دفع لل�سر ن�سبي.

�سئل �سيخ الإ�سالم عن رجل متول وليات وفيها �سيء من الظلم ولكنه جمتهد يف تخفيفه , ولو 
ترك الولية رمبا زاد الظلم .

فاأجاب: اإذا كان جمتهدا يف العدل ورفع الظلم بح�سب اإمكانه ووليته خري واأ�سلح للم�سلمني من 
ولية غريه فاإنه يجوز له البقاء على الولية ول اإثم عليه يف ذلك؛ بل بقاوؤه على ذلك اأف�سل من تركه اإذا مل 
ي�ستغل اإذا تركه مبا هو اأف�سل منه. وقد يكون ذلك عليه واجبا اإذا مل يقم به غريه قادرا عليه. فن�سر العدل 
- بح�سب الإمكان ورفع الظلم بح�سب الإمكان - فر�س على الكفاية يقوم كل اإن�سان مبا يقدر عليه من ذلك 

اإذا مل يقم غريه يف ذلك مقامه ول يطالب واحلالة هذه مبا يعجز عنه من رفع الظلم. 
وهذا كو�سي اليتيم وناظر الوقف ممن يت�سرف لغريه بحكم الولية اأو الوكالة اإذا كان ل ميكنه 
فعل م�سلحتهم اإل باأداء بع�سه من اأموالهم للقادر الظامل: فاإنه حم�سن يف ذلك غري م�سيء واهلل اأعلم. 

)3(..
مثال ذلك: اأمثلة كثرية جدًا كامل�ساركة يف الربملان اإذ هي قائمة على هذا املعنى , وكذلك تويل 

بع�س الوليات كما يف فتوى �سيخ الإ�سالم , ولها نظائر كثرية يف هذا الع�سر.
وهذه القاعدة تعترب من قواعد الأمر باملعروف والنهي عن املنكر, فدفع بع�س املنكر مق�سود, 

وتاأخري املنكر اأي�سًا مق�سود.
دليل القاعدة:

ا َيَرُه” ٍة �َسًرّ ا َيَرُه * َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذَرّ ٍة َخرْيً اأدلتها كثرية منها قوله تعالى: »َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذَرّ
وحديث: “ل حتقرن من املعروف �سيئًا...”

وقال �سيخ الإ�سالم يف تقرير اأن الواجب اأن يتقي اهلل ما ا�ستطاع :
كما فعل النجا�سي وغريه ومل متكنه الهجرة اإلى دار الإ�سالم ول التزام جميع �سرائع الإ�سالم؛    
اإظهار دينه ولي�س عنده من يعلمه جميع �سرائع الإ�سالم: فهذا  لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من 
اآل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امراأة فرعون بل وكما كان  اأهل اجلنة. كما كان موؤمن  موؤمن من 

)3 (  جمموع الفتاوى )30 / 356( , وهذه الفتوى اخت�سرت فيها ال�سوؤال واجلواب.
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اأن يفعل معهم كل ما يعرفه  اأهل م�سر؛ فاإنهم كانوا كفارا ومل ميكنه  يو�سف ال�سديق عليه ال�سالم مع 
من دين الإ�سالم؛ فاإنه دعاهم اإلى التوحيد والإميان فلم يجيبوه قال تعالى عن موؤمن اآل فرعون: }ولقد 
جاءكم يو�سف من قبل بالبينات فما زلتم يف �سك مما جاءكم به حتى اإذا هلك قلتم لن يبعث اهلل من بعده 
ر�سول{ . وكذلك النجا�سي هو واإن كان ملك الن�سارى فلم يطعه قومه يف الدخول يف الإ�سالم بل اإمنا 
دخل معه نفر منهم؛ ولهذا ملا مات مل يكن هناك اأحد ي�سلي عليه ف�سلى عليه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
باملدينة خرج بامل�سلمني اإلى امل�سلى ف�سفهم �سفوفا و�سلى عليه واأخربهم مبوته يوم مات وقال: اإن اأخا 
لكم �ساحلا من اأهل احلب�سة مات, وكثري من �سرائع الإ�سالم اأو اأكرثها مل يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك 
فلم يهاجر ومل يجاهد ول حج البيت بل قد روي اأنه مل ي�سل ال�سلوات اخلم�س ول ي�سوم �سهر رم�سان ول 

يوؤد الزكاة ال�سرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو ل ميكنه خمالفتهم. 
نبيه  على  فر�س  قد  واهلل  القراآن  بحكم  بينهم  يحكم  اأن  ميكنه  يكن  مل  اأنه  قطعا  نعلم  ونحن 
يفتنوه عن بع�س ما  اأن  اإليه وحذره  اأنزل اهلل  اإل مبا  بينهم  الكتاب مل يحكم  اأهل  اإذا جاءه  اأنه  باملدينة 
اأنزل اهلل اإليه. وهذا مثل احلكم يف الزنا للمح�سن بحد الرجم ويف الديات بالعدل؛ والت�سوية يف الدماء 
بني ال�سريف والو�سيع النف�س بالنف�س والعني بالعني وغري ذلك. والنجا�سي ما كان ميكنه اأن يحكم بحكم 
القراآن؛ فاإن قومه ل يقرونه على ذلك وكثريا ما يتولى الرجل بني امل�سلمني والتتار قا�سيا بل واإماما ويف 
نف�سا  يكلف اهلل  ول  بل هناك من مينعه ذلك  بها فال ميكنه ذلك  يعمل  اأن  يريد  العدل  اأمور من  نف�سه 
اإنه �سم على ذلك.  اإل و�سعها ,وعمر بن عبد العزيز عودي واأوذي على بع�س ما اأقامه من العدل وقيل: 
فالنجا�سي واأمثاله �سعداء يف اجلنة واإن كانوا مل يلتزموا من �سرائع الإ�سالم ما ل يقدرون على التزامه بل 

كانوا يحكمون بالأحكام التي ميكنهم احلكم بها . )4(
�سلة القاعدة بفقه املوازنات

هي من اأهم القواعد اإذ املوازنة اإذا مل تاأخذ بالعتبار هذه القاعدة وهذا املعنى ف�ستنحرف عن 
املق�سود حيث الأخذ بالظاهر قد يكون خالف ما توؤدي اإليه هذه القاعدة .

مع اأننا يجب اأن ننبه اإلى اأخذ احليطة واحلذر يف تطبيقها واأعظم ذلك التجرد واحلكمة وعدم 
املبالغة مما قد ي�سل اإلى متييع الأحكام .

)4 (   جمموع الفتاوى )19 / 217( ,وانظر اأي�سا جمموع الفتاوى )35 / 25(.
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القاعدة الرابعة

الف�صل بني امل�صيئة الكونية والأمر ال�صرعي

رمبا يعجب البع�س من اعتبارها قاعدة يف فقه املوازنات, ولكن لعل العجب يزول بعد بيانها.
من اأ�سول عقيدة اأهل ال�سنة واجلماعة اإثبات م�سيئة اهلل تعالى واإثبات الأمر الكوين والأمر ال�سرعي 
, فالأمر الكوين هو مقت�سى ق�ساء اهلل وقدره واأمره وهو واقع ل حمالة, والأمر ال�سرعي ما اأمر اهلل تعالى 
به عباده فمنهم من ميتثل ومنهم من ل ميتثل كما قال �سبحانه: }ُهَو اَلِّذي َخَلَقُكْم َفِمنُكْم َكاِفٌر َوِمنُكم 

وؤِْمٌن{. ُمّ
.}ُ وقال �سبحانه: }مِلَْن �َساَء ِمْنُكْم اأَْن َي�ْسَتِقيَم َوَما َت�َساُءوَن اإِلهَّ اأَْن َي�َساَء اهللهَّ

ولكن ما �سوف يقع هو املوافق لالأمر الكوين واإن كان بع�سه اأو حتى اأكرثه ل يوافق الأمر ال�سرعي 
ِمِننَي{. وؤْ َت مِبُ ا�ِس َوَلْو َحَر�سْ كما قال �سبحانه: }َوَما اأَْكرَثُ الَنّ

والعبد حما�سب على الأمر ال�سرعي ولي�س حما�سبًا على الأمر الكوين.
ولكن الأمر الكوين اإمنا قدره اهلل تعالى حلكمة يريدها �سبحانه.

بعد هذه املقدمة ياأتي ال�سوؤال:
كيف اخللط بني امل�سيئة القدرية والأمر ال�سرعي ؟ وكيف الف�سل؟

تاأملت الواقع فراأيت �سيئًا من اخلطاأ – يف تقديري- يف فقه املوازنات نا�سئًا من اخللط حيث يعترب 
البع�س معيار ال�سواب واخلطاأ ما يراه يف الواقع من جناحات)5( وما يعتربه اأي�سًا من اأنه لي�س بالإمكان 
اأح�سن مما كان, اأو ل ينا�سب احلال والزمان واملكان اإل هذا العمل اأو هذا ال�سكل من العمل اأو هذا الجتهاد 
اأو نحو ذلك, وهذا كله رمبا يكون �سحيحًا اإذا نظرنا اإليه من حيث الأمر الكوين اأي اأن اهلل تعالى قدر لهذه 
الأمة ذلك رحمًة بها, ولكن اإذا نظرنا اإلى ذلك من حيث الأمر ال�سرعي مل ي�سعفنا الدليل ومل جند لنا من 

حجة يف اأخذنا بهذا الجتهاد اأو ذاك.
يرى  امل�سرفية على وجه اخل�سو�س, حيث  اأو  املالية  املعامالت  الجتهادات يف  بع�س  مثال ذلك 
كثري من املعا�سرين اأنها اجتهادات خاطئة, ومع هذا فاإن املتاأمل ي�سعر اأن وجود هوؤلء الذين اأخذوا بهذه 
الجتهادات هم يف احلقيقة ميثلون مرحلًة يف امل�سرفية الإ�سالمية �ستعقبها مرحلة اأكرث ان�سباطًا, فهم 

يف احلقيقة - واهلل اأعلم – وافقوا الأمر الكوين واإن مل يوافقوا الأمر ال�سرعي.
ومبعنى اآخر قد ُيالم ال�سخ�ض عاملًا كان اأو م�سئوًل اأو قائدًا اأو رئي�سًا يف اجتهاٍد غري مكتمل ال�سروط 

)5 (  و�ستاأتي القاعدة التالية )عدم بناء ال�سواب واخلطاأ على جمرد النتائج( وهي ذات �سلة بهذه القاعدة .
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اأو تق�سري يف الأخذ باحلكم ال�سرعي عامة, ولكنه هو وعمله كان قدرًا كونيًا خريًا لالأمة, ول تناق�س بني 
هذا وذاك, واخللط بينهما هو الذي يوؤدي يف الفهم اإلى التناق�س والتعار�س, والف�سل بينهما يورث فقهًا 
عميقًا يدعو اإلى الثبات على املبداأ واإن تنازل عنه اآخرون, فلرمبا كانوا هم القدر مع مالمتهم وكان الثابت 
على املبداأ هو املحمود فعله ال�سامل من املالمة واملعّرة واإن كان الت�سرف والتمكن لغريه يف الوقت احلايل.

واإذا ات�سحت هذه القاعدة من خالل هذا املثال فثّم اأمثلة اأُخرى من اأهمها على م�ستوى ال�سيا�سة 
وقيادة الأمة, حيث قد ميّكن للمف�سول دون الفا�سل رحمًة بالأمة حيث ي�سلح لها الأول يف وقت �سعفها 

دون الثاين, ول يعني ذلك اأن الأول اأ�سوب من الثاين.
ومن اأعظم الأدلة على ذلك ما �سياأتي يف القاعدة التالية.

قواعد في فقه املوازنات
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

القاعدة اخلام�صة

عدم بناء ال�صواب واخلطاأ على جمرد النتائج

اأو ل ي�صتدل بالنتيجة فقط على العمل

   فال ي�ستدل على �سحة العمل مبجرد ثمرته الظاهرة مثاًل اأو كرثة العاملني به اأو نحو ذلك ,كما ل ي�ستدل 
على ف�سل العمل مبجرد انعدام الثمرة منه اأو نق�سها.

اأدلة القاعدة :
يدل على عدم ال�ستدلل على �سحة العمل مبجرد ثمرته الظاهرة اأو كرثة العاملني به اأو نحو ذلك :

وؤِْمِننَي { ]يو�سف: 103 .. 1 َت مِبُ ا�ِس َوَلْو َحَر�سْ قول اهلل تعالى : }َوَما اأَْكرَثُ النهَّ
ِبيِث{ ]املائدة: 100  .. 2 ُة اخْلَ ُب َوَلْو اأَْعَجَبَك َكرْثَ يِّ ِبيُث َوالطهَّ وقوله �سبحانه :}ُقْل َل َي�ْسَتِوي اخْلَ
عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: �سهدنا مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حنينا ...احلديث . 3

, وفيه : »اإن اهلل يوؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر« متفق عليه )6(.
ويدل على عدم ال�ستدلل على ف�ساد العمل مبجرد انعدام الثمرة منه اأو نق�سها :

حديث ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم, قال: » عر�ست علي . 1
الأمم, فراأيت النبي ومعه الرهط, والنبي ومعه الرجل, والرجالن , والنبي ولي�س معه اأحد 

..« احلديث متفق عليه )7(.
حديث عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »ما . 2

من غازية, اأو �سرية, تغزو فتغنم وت�سلم, اإل كانوا قد تعجلوا ثلثي اأجورهم, وما من غازية, 
اأو �سرية, تخفق وت�ساب, اإل مت اأجورهم« رواه م�سلم )8( .

�سلة القاعدة بفقه املوازنات
من فقه املوازنات ال�سحيح اأن تكون املعايري اأكرث علميًة ومو�سوعيًة, وال�ستدلل مبجرد النتائج 

)6 (  البخاري )3062 ( , م�سلم )111( , ونحوه عند الإمام اأحمد )20454 ( عن اأبي بكرة عن النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم اأنه قال: » اإن اهلل �سيوؤيد هذا الدين باأقوام ل خالق لهم » واأخرجه الن�سائي )8834 ( عن اأن�س , وعن 
عبد اهلل بن عمرو قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن اهلل عز وجل ليوؤيد هذا الدين برجال ما هم 

من اأهله« قال الهيثمي 303/5: رواه الطرباين وفيه عبد الرحمن بن زياد بن اأنعم وهو �سعيف لغري كذب فيه.
)7 (  البخاري )3410 ( , م�سلم )220( .

)8 (  م�سلم )1906( .
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ل يتفق مع تلك املعايري؛ اأو على وجه الدقة ل تكفي وحدها معيارًا ؛ اإذ املعايري العلمية تعتمد على املبادئ 
الثابتة بخالف النتائج فاإنها متغرية تتاأثر بظروف الزمان واملكان, لكن ذلك ل يعني اإلغاء معيار النتائج 

كمعيار مهم معترب اإلى جانب املعايري العلمية.
ومبعنى اآخر: ي�سح العتماد على معيار النتائج ل�سالمة التطبيق ولي�س ل�سحة الأ�سل.

هذه القاعدة ل تعني اإهمال النتائج:
يف  اإليها  نحتاج  النتائج  اأن  ,كما  اجلدوى  درا�سات  واإغفال  بالكلية  النتائج  اإهمال  نعني  ل  اإننا 

املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد وهو يعني بال �سك ما اأ�سله الإباحة.
مثال: متثيل ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم

ي�ستدل البع�س على �سحة هذا الجتهاد بالآثار املرتتبة عليه, وما يحققه من امل�سالح..., وهذا 
وفق القاعدة غري �سديد اإذ ل ُي�ستدل بذلك وحده حتى ي�سلم الأ�سل من املحذور ال�سرعي, ومبعنى اآخر 
ي�سح اأن تكون هذه النتائج ترفع ما اأ�سله الإباحة اإلى الندب وال�ستحباب ولكنها ل تخرج املحرم من دائرة 

التحرمي.
واأنا هنا ل�ست ب�سدد تقرير حكم متثيل ال�سحابة واعتبار الأ�سل فيه التحرمي مثاًل, ولكن لبد 

من منهج �سحيح.
ومن حرر   , اأخطاأ  فقد  الأ�سل  دون حترير  التمثيل من م�سالح  ما يف  اعتمد على جمرد  فمن 

الأ�سل واأّداه اجتهاده اإلى اإباحة الأ�سل فذاك مما لعله ي�سع فيه الجتهاد . )9(

)9 (  مع اأين اأنّبه هنا اإلى اأن حترير الأ�سل يقت�سي الإطراد فيه , واأخ�سى اأن يوؤدي ذلك اإلى اإباحة متثيل الأنبياء عليهم 
ال�سالم حيث قد يلزم من قال بهذا اأن يقول بذاك. .

قواعد في فقه املوازنات
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

القاعدة ال�صاد�صة

املوازنة ل تعني التخيري املطلق بني الأقوال الفقهية

اأعني بهذه القاعدة اأن يكون فقه املوازنات من�سبطًا مبا ا�سرتطه الأ�سوليون والفقهاء يف املجتهد 
وهو اأن ي�ستند يف اختياره يف الجتهادات املختلفة اإلى النظر من خالل الأدوات ال�سحيحة للرتجيح, واأل 

يعترب جمرد وجود اأقواٍل يف امل�ساألة كافيًا لأخذه مبا �ساء منها. )10(
فمثاًل: حني نتناول امل�ساألة املعا�سرة بالتاأ�سيل من حيث ربطها بنظائرها يف الفقه الإ�سالمي, اأو 

تخريجها على م�ساألة تكلم فيها املتقدمون.
م�ساألة  كانت  اأو  خالفية  م�ساألة  املتقدمني  لدى  امل�ساألة  تلك  وكانت  التخريج  اأو  الربط  مت  فاإذا 
حادثة للمعا�سرين فيها خالف فاإن اخلطاأ هنا اأن يقت�سر اجتهاد املجتهد على البحث عن اأي قول ميكن 
التم�سك به اأو التخريج عليه باعتبار اأن الو�سول اإلى هذا القول هو نهاية البحث دون النظر يف وجاهة هذا 

التخريج اأو قوة ذاك القول من حيث الأدلة من بني الأقوال الأخرى.
وينبغي التنبيه اإلى اأن وجه اخلطاأ هنا لي�ض يف اختيار قوٍل للتخريج عليه وكاأننا ن�سرتط اأن يكون 
ذلك القول جممعًا عليه ؛ ولكن وجه اخلطاأ حني يعترب الباحث اأو الفقيه اأن تعدد الأقوال كاٍف يف اختيار اأٍي 
منها اختيارًا جمردًا عن ال�ستدلل ؛ بل رمبا يرى البع�س اأن ذلك القول �سعيف اأو فيه �سعف ويرى غريه 
اأرجح منه؛ ولكنه عدل عن الراجح اإلى املرجوح من اأجل الإقدام على العمل الذي يريد عمله اأو ت�سحيح 
املعاملة التي بني يديه , وجند هذه املنهجية لدى طائفة ممن تكلموا يف امل�سائل املالية املعا�سرة مع اأنها 

منهجية قد تقع يف اأية ق�سية اأو م�ساألة.
اإن علماء ال�سريعة من اأ�سوليني وفقهاء وغريهم ق�ّسموا النا�س من حيث اإدراك احلكم ال�سرعي 

اإلى اأق�سام ثالثة : جمتهد وعامي واآخر بينهما.
قال الزرك�سي: النا�س ثالثة �سروب : جمتهد , وعامي , وعامل مل يبلغ رتبة الجتهاد )11( .

ولعله ل يخفى اأنه تق�سيم ن�سبي, وكل ق�سم من هذه الأق�سام الثالثة فهو درجات كثرية جدًا قد 
)10 (  هذه القاعدة كتبت م�سمونها �سمن بحث عنوانه )اأخطاء منهجية يف درا�سة الق�سايا املعا�سرة ( قدم يف ندوة 
)نحو منهج علمي اأ�سيل لدرا�سة الق�سايا الفقهية املعا�سرة ( التي نظمها مركز التميز البحثي يف فقه الق�سايا 

املعا�سرة يف جامعة الإمام بالريا�س يف 6-1431/5/7هـ.
وقد كررتها هنا واأكررها كثريًا لأهميتها و�سيوع من يقع يف هذا اخلطاأ بل ويوؤ�سل لهذا املنهج راجيا من اجلميع 

مزيد التاأمل , ومن راأى خالف ما قررته فلري�سدين ولي�سددين .
)11 (  البحر املحيط للزرك�سي 206/8 .
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ت�سل اإلى اعتبار كل �سخ�س درجة بعينه, ل �سيما مع اعتبار جتّزوؤ الجتهاد.
ولكن ما ثم تق�سيم يف الوجود اإل وتكون عند كل حّد فا�سل منه عن الق�سم الذي يليه ما يع�سر 

التمييز فيه بني ما قبل احلد وما بعده, ومع هذا فاإن مثل ذلك مما ل منا�س منه ل ُيبطل التق�سيم.
اإذا تقرر ذلك؛ فاإن اجتهادات الفقيه يف امل�سائل املعا�سرة تكييفًا وحكمًا يجب معاملتها وفق ما 

نقل من عبارات العلماء كما يعامل املجتهد ولي�س كما يعامل العامي اأو املقلد.
اإل مبا ترجح لديه من  اأن يفتي  اأن املجتهد ل ي�سعه  اأولئك العلماء كما يف ن�سو�سهم  وقد قرر 

خالل اأدواته الجتهادية املعتربة .
هذا ما تو�سلت اإليه من فهم كالم العلماء بعد طول تاأمل ونظر, ولئن كانت بع�س العبارات حتتمل 
جريان اخلالف يف حق املجتهد فاإن املنهج ال�سمويل املتوازن يقت�سي الأخذ مبجموع كالم العلماء جملة, 

وتف�سري بع�سه ببع�س ورد حمتمله اإلى وا�سحه.
قال ابن ال�سالح: واعلم اأن من يكتفي باأن يكون يف فتياه اأو عمله موافقًا لقوٍل اأو وجٍه يف امل�ساألة , 
ويعمل مبا �ساء من الأقوال اأو الوجوه من غري نظٍر يف الرتجيح , ول تقّيد به فقد جهل وخرق الإجماع )12( .
وقال القرايف :احلاكم اإن كان جمتهدًا فال يجوز له اأن يحكم اأو يفتي اإل بالراجح عنده, ....اأما 

احلكم اأو الفتيا مبا هو مرجوح فخالف الإجماع )13(.
وقال ابن القيم : ل يجوز للمفتي اأن يعمل مبا ي�ساء من الأقوال والوجوه من غري نظر يف الرتجيح 
ول يعتد به بل يكتفي يف العمل مبجرد كون ذلك قوًل قاله اإمام اأو وجهًا ذهب اإليه جماعة فيعمل مبا ي�ساء 

من الوجوه والأقوال .. وهذا حرام باتفاق الأمة  )14( .
والأغرا�س من غري  الت�سهي  الأقوال مبجرد  اأن يتخري بع�س  له  الفقيه ل يحل  ال�ساطبي:  وقال 

اجتهاد ول اأن يفتى به اأحدا )15(.
فاإن   ,  ... عنه  يخرج  ل  اأن  امل�سهور  وجد  اإذا  املقلد  القا�سي  يلزم   : فرحون  بن  اإبراهيم  وقال 
مل يقف على امل�سهور من الروايتني اأو القولني فلي�س له الت�سهي واحلكم مبا �ساء منهما من غري نظر يف 

الرتجيح  )16(.

)12 (  اأدب الفتوى �س111 .
)13 (   الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام, الإمام القرايف �س92.

)14 (   اإعالم املوقعني 211/4 .
)15 (   املوافقات 4 / 139 .

)16 (   تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام 1 / 161 .

قواعد في فقه املوازنات
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اخلال�صة

ل اإ�سكال يف التخريج على قول من الأقوال يف امل�ساألة يف الأحوال اأو ال�سور الآتية:
اإذا كان هذا القول املخّرج عليه قويًا يف نظر املجتهد من حيث الأدلة .. 1
اإذا كانت الأقوال الأخرى يف نظر املجتهد يف درجة واحدة من حيث قوة الأدلة فكان �سبب التخريج . 2

على قوٍل منها ما ي�ستمل عليه من التخفيف ورفع احلرج وامل�سلحة.
بقيت حالة هي مو�سع اإ�سكال : 

امل�ساألة  تخريج  ميكن  والتي  الأدلة  قوة  حيث  من  اأرجح  املجتهد  نظر  يف  الأقوال  اأحد  كان  اإذا 
املعا�سرة عليه ولكنه عدل عنه اإلى قول اآخر فخّرج عليه لأنه اأبعد عن احلرج اأو لأجل ال�سرورة اأو لأجل 

امل�سلحة.
وقد بينت �سابقًا اأن الإ�سكال الأكرب هو اتخاذ مثل ذلك منهجًا اأما وقوعه يف م�سائل بعينها لي�س 
الذي  وهو  مقارب,  اأمره  فهذا  املطردة,  القاعدة  جمرى  يجري  قرارًا  ولي�ست  العامة  القاعدة  �سفة  لها 

يقت�سيه كالم من تو�ّسع يف ) تتبع الرخ�س ( اأو ) الختيار املجرد (.
�سلة القاعدة بفقه املوازنات

اإن التخريج على اأي قول يف امل�ساألة من امل�سائل املعا�سرة دون اعتبار ال�ستدلل لن ُيعجز الفقيه 
والباحث اأن يجد يف خبايا وزوايا تراثنا الفقهي الوا�سع قوًل ميكن تخريج الإباحة عليه يف تلك امل�ساألة حمل 

البحث.
واإذا اأخذنا بالعتبار الختالف يف التاأويل والتف�سري لالأقوال , فاإنني على يقني باأن م�سائل كثرية 
ميكن  مبوؤ�س�ساته  القائم  الربوي  القت�ساد  اإن  حتى  ؛  ما  قوٍل  على  تخريجها  ميكن  منها  املالية  ول�سيما 
تخريج كثري من تعامالته وفق هذا املنهج بال مبالغة, واإمنا مل يحدث ذلك لأن بع�س التعامالت تعترب لدى 
من ينتهج هذا املنهج خطوطًا حمراء ل ي�سوغ جتاوزها واإل فهي مما ميكن تخريجه بالإباحة لو طردنا 

منهج تخريج امل�ساألة املعا�سرة على اأي قول فقهي �سابق.
فاإذا كان عماد القت�ساد الراأ�سمايل والربوي هو الفائدة الربوية وهو من اأعظم الفروق بينه وبني 
القت�ساد الإ�سالمي فاإن هذه الفائدة قد ُخّرجت تخريجًا اإ�سالميًا اأخرجها عن الربا املحرم ول يخفى من 

قال بذلك .
واإذا كان القت�ساد قائمًا على النقود الورقية فاإن اخلالف فيها معروف ومن الأقوال فيها اأنها 
�سلعة من ال�سلع , وعلى هذا القول ل يت�سّور الربا فيها تفا�ساًل ول ن�سيئة ؛ فاإن كان ح�سب الفقيه اأي قول 
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التي  الطوارئ  البحث عن �سائر خمارج  القول ف�سيكفيك عناء  اأو يتخذه قرارًا فدونك هذا  به  يفتي  كي 
يبحث عنها البع�س اأو يلجاأ اإليها .

اإنني اأدعو من لهم �سفة امل�سئولية يف الهيئات ال�سرعية اأو الرقابة ال�سرعية للم�سارف اأو الفتوى 
حالًة جديدة يف  اجلميع  يتاأمل  اأن  بها  اأفتى  اأو  م�ساألًة خالفية  بحث  من  و�سائر  ونحوها  ال�ست�سارات  اأو 
الختيار بني الأقوال وهي اتخاذ ذلك منهجًا يف كل م�ساألة كما تقدم بيانه , ولو اقت�سر الأمر على بع�س 

امل�سائل لكان ذلك ي�سريًا لكن اتخاذه منهجًا مطردًا هو امل�ِسكل بعينه.
ولهذا مل يزل الفقهاء وعلى راأ�سهم ال�سحابة والتابعون والأئمة الأربعة يختارون يف بع�س امل�سائل 

اأي�سر الأقوال ولكن ل جتد لأحٍد منهم مهما قل �ساأنه من ل يختار اإل الأي�سر.
وهذا �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل وتلك اختياراته ل تخفى كم فيها من قول رمبا اعتربه 
الفقهاء املعا�سرين وُعدلت  اأخذ بقوله ذلك كثري من  العلم بل لالإجماع وقد  اأهل  البع�س خمالفًا لعامة 
بع�س الأنظمة والقوانني اختيارًا لقوله )كما يف طالق الثالث(, ومع هذا كله فال ميكن لأحد اأن يدعي اأنه 

ياأخذ بالأي�سر يف كل م�ساألة بل اختياراته فيها هذا وفيها ذاك.
رفعًا  للقول  املجرد  بالختيار  اأخذنا  واإن  املنهج حتى  نقد هذا  نتفق جميعًا على  اأن  اأمتنى  اإنني 
للحرج يف م�سائل كثرية ولكن ل نتخذه منهجًا مطردًا اأو ندعو اإليه فاإن فيه _يف تقديري_ عددًا من 

املحاذير ل تخفى على املتاأمل, منها:
رمبا يوؤدي مع الزمن اإلى �سعف البحث الفقهي اجلاد بل يقت�سر على جمرد اكت�ساف قول . 1

اآخر يف امل�ساألة مهما كان �سذوذه, حيث يعترب كافيًا يف ح�سم امل�ساألة.
كما يوؤدي اأي�سًا اإلى اأن يّطرد يف م�سائل فقهية كبار مما هي مبنزلة الثوابت اأو ما يلحق بها . 2

كاأداء ال�سالة يف وقتها حيث يف امل�ساألة قول بالتو�سع يف اجلمع.
بل رمبا يوؤدي اإلى اأن يطرد يف بع�س امل�سائل العقدية ك�سور من التربك واحللف بغري اهلل . 3

و�سوٍر من الإرجاء.
اإن طرد هذا املنهج واتخاذه يف احلقيقة يتعار�س مع الت�سليم لل�سرع لذلك جتراأ كثريون على . 4

العرتا�س على اأحكاٍم حمكمة من ال�سريعة بل ن�سو�ٍس حمكمة حيث اكت�سفوا قوًل اآخر يف 
امل�ساألة.

واإذا كان قد يجّر هذا املنهج اإلى اأن يجروؤ بع�س العلمانيني اأو ممن ميثلهم اإلى التفلت من . 5
الأحكام والت�سكيك يف الثوابت, فاإن فيه حجًة اأي�سًا ملن ياأخذ ببع�س الأقوال ذات طرٍف غاٍل 

لأنها قد تكون يف نظره وميزانه اأو باعتبار ما يحيط به اأي�سر عليه.

قواعد في فقه املوازنات
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

القاعدة ال�صابعة

 مراعاة ما حتتمله عقول النا�س

هذه القاعدة مهمة جدًا كما اأنها ذات خطر من حيث التطبيق اأو الإهمال مبعنى اأن املبالغة فيها قد 
جتر اإلى ت�سييع اأو متييع كثري من الأحكام ال�سرعية بل املبادئ والثوابت, ويف املقابل فاإن اإهمالها قد ي�سّوه 

�سورة الإ�سالم, ويورث اخللط واللب�س لدى عامة النا�س.
دليل هذه القاعدة حديث جابر ر�سي اهلل عنه يف غزوة بني امل�سطلق حينما قال عبد اهلل بن اأبي: 
واهلل لئن رجعنا اإلى املدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه: دعني يا 
ر�سول اهلل اأ�سرب عنق هذا املنافق, قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : »دعه, ل يتحدث النا�س اأن حممدًا 

يقتل اأ�سحابه « متفق عليه )17(.
وقال البخاري رحمه اهلل :

باب من ترك بع�س الختيار خمافة اأن يق�سر فهم بع�س النا�س عنه فيقعوا يف اأ�سد منه
ثم �ساق ب�سنده عن 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 » )18(.
ثم ذكر بابًا �سنوًا له :

باب من خ�س بالعلم قوما دون قوم, كراهية اأن ل يفهموا
و�ساق حتته اأثر علي ر�سي اهلل عنه : »حدثوا النا�س, مبا يعرفون اأحتبون اأن يكذب اهلل ور�سوله«)19(

وروى م�سلم يف مقدمة �سحيحه عن عبد اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه قال: »ما اأنت مبحدث قوما 
حديثا ل تبلغه عقولهم, اإل كان لبع�سهم فتنة«

فالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم ترك قتل م�ستحق القتل خ�سية اللب�س على النا�س, واأن تظهر ال�سورة 
بقتل امل�سلمني )لأن املنافق يظهر الإ�سالم(.

واحلديث الثاين قد كفانا البخاري رحمه اهلل فقهه بهذه الرتجمة النفي�سة .
وهكذا تبويبه لأثر علي, فما جاء عن علي وابن م�سعود ر�سي اهلل عنهما تنبغي العناية مبا فيه من 

الفقه يف �سياغة اخلطاب الإ�سالمي.
اأمثلة:

)17 (   البخاري )4905( , م�سلم )2584( .
)18 (   البخاري )126(  .
)19 (   البخاري )127(  .
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اأو  اأو جماعات من ا�ستحقاق اآخرين القتل ب�سبب الكفر  اأفرادًا  من الأمثلة ما قد يعتقده البع�س 
اأو وقوع من يخرجون عليه يف مكفرات, فيقال ملن  اأنه كفر  يربرون لأنف�سهم اخلروج ب�سبب ما يعتقدون 
فتبقى  بالكفر  الذي من خالله مت احلكم  املنهج  و�سالمة  الأمر على فر�س �سحته  اإن هذا  يعتقد ذلك: 
قاعدة مهمة هي هذه القاعدة؛ فالبد من مراعاتها واأخذها بعني العتبار, اأي اأن النا�س قد ل يدركون 
ذلك فيقع اللب�س وهو �سبب موجب للتوقف , كما امتنع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن قتل م�ستحق القتل 

كي »ل يتحدث النا�س اأن حممدًا يقتل اأ�سحابه « .
مثال اآخر:

بع�س املعامالت امل�سرفية, حيث تقوم بع�س البنوك الإ�سالمية مبعامالت ظاهرها الربا فهي - 
على فر�س الت�سليم ب�سحتها من حيث الأ�سل – اإل اأننا حني نطبق هذه القاعدة جند اأن املوقف ال�سحيح 
والأ�سلم األ ُتقدم البنوك الإ�سالمية على مثل ذلك فيلتب�س الأمر على عامة النا�س وتظهر البنوك الإ�سالمية 

كما لو مل يكن بينها وبني غريها فرق.
ولذا تنبه بع�س من كان يفتي بجواز التورق املنظم اإلى ذلك فمنعه.

قواعد في فقه املوازنات
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

القاعدة الثامنة

{قل كلٌّ يعمل على �صاكلته}

وهي اآية قراآنية كرمية .
قال جماهد : طبيعته  , وقال الفراء : على طريقته ومذهبه الذي جبل عليه .

وقيل : قل كلٌّ يعمل على ما هو اأ�سكل عنده واأولى بال�سواب يف اعتقاده .
ثم قال القرطبي يف تف�سريه : وهذه الأقوال كلها متقاربة واملعنى اأن كل اأحد يعمل على ما ي�ساكل 

اأ�سله واأخالقه التي األفها . . )20(
ويف حديث علي ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : » اعملوا فكل مي�سر« ويف رواية 

»مي�سر ملا خلق له » . متفق عليه .
فكل له ما ينا�سبه ولذا كان جمال املناف�سة وامل�سابقة يف الطاعات وا�سعًا جدًا �ساماًل لكل رغبات 

الب�سر امل�سروعة , وقد قيل : وكل امرئ ي�سبو اإلى ما ينا�سبه .
اأنفق زوجني يف �سبيل اهلل نودي  : »من  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حني يقول  اأعظم حديث  وما 
من اأبواب اجلنة يا عبد اهلل هذا خري فمن كان من اأهل ال�سالة دعي من باب ال�سالة ومن كان من اأهل 
اجلهاد دعي من باب اجلهاد ومن كان من اأهل ال�سيام دعي من باب الريان ومن كان من اأهل ال�سدقة 

دعي من باب ال�سدقة ..«. احلديث متفق عليه عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه .
اإن هذه الن�سو�س التي هي مبثابة القواعد للم�سلم جتعله مدركًا ملا ي�ستطيع امل�سابقة فيه , وخدمة 

الإ�سالم من خالله.
كما جتعله فقيهًا باجلمع بني ما ورد من ن�سو�س يف ف�سل هذا العمل وما ورد من ن�سو�س يف ف�سل 

عمل اآخر وثالث وهكذا ..
فالتفا�سل بني العبادات يكون بح�سب ما هو اأنفع للعبد يف العبودية واأنفع للنا�س اأي�سًا اإن كان مما 

يتعدى نفعه وهذا يختلف باختالف الأحوال والأزمان والأ�سخا�س.
وبهذا يف�سر اختالف جواب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ملن �ساأله عن اأف�سل الأعمال مثل:

حديث اأبي ذر ر�سي اهلل عنه قال: »�ساألت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: اأي العمل اأف�سل؟ قال: اإميان 
باهلل وجهاد يف �سبيله قلت فاأي الرقاب اأف�سل قال اأعالها ثمنا واأنف�سها عند اأهلها..« احلديث متفق عليه. 
اأف�سل قال  الأعمال  اأي  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال �سئل  وحديث 

اإميان باهلل ور�سوله قيل ثم ماذا قال جهاد يف �سبيل اهلل قيل ثم ماذا قال حج مربور. متفق عليه.

)20 (  تف�سري القرطبي 323/10.
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وحديث ابن م�سعود  ر�سي اهلل عنه �ساألت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قلت يا ر�سول اهلل اأي 
العمل اأف�سل قال ال�سالة على ميقاتها قلت ثم اأي قال ثم بر الوالدين قلت ثم اأي قال اجلهاد يف �سبيل اهلل 

ف�سكت عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ولو ا�ستزدته لزادين . متفق عليه .
واأ�سباهها كثري …. 

 : قالت  و�سلم  عليه  ر�سول اهلل �سلى اهلل  زمان  وليدة يف  ميمونة ر�سي اهلل عنها  اأعتقت  ملا  ولذا 
فذكرت ذلك لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فقال لو اأعطيتها اأخوالك كان اأعظم لأجرك متفق عليه .

وهذا يجعلنا نوؤكد على الفقه ملقا�سد ال�سرع يف العبادة املح�سة ويف كل عمل ,والنظر لالأمر من 
جميع جوانبه فالعتق عبادة عظيمة وفيه ف�سل وثواب كبري ولكن ملا عار�سه ما هو اأولى منه وهو حاجة 

الأقارب اإلى ذلك الرقيق �سار امل�سري اإليه اأعظم اأجرًا .
�سلة القاعدة بفقه املوازنات

بناًء على  التكامل  اإلى  , وهي تدعو  الأفراد  القاعدة هي يف حق اجلماعات كما هي يف حق  هذه 
مفهوم اأن كل فرد اأو جهة قد يح�سن يف جمال مغاير لالآخر ول يعني ذلك املعار�سة , كما ل يعني اأن هذه 
اجلهة هي التي تقوم بالإ�سالم دون الأخرى ؛ بل الكل ميثل لبنة يف امل�سروع الإ�سالمي اأو اخلريية لالأمة , 
ول ي�سح اأن نحكم على فرد اأو جماعة اأو جهة مبعزل عن هذا املعنى واإل وقع منا الإخالل بفقه املوازنات .

فالبع�س قد يت�سدى بالنقد ل�سخ�سية اأو جهة لتق�سريه يف جانب من اخلري, والأمر اأو�سع من ذلك 
اإذ هو قائم بعمل اآخر قد ل ي�ستطيعه املنتقد اأو لي�س له مكنة فيه اأو نفوذ , والواجب على املنتقد اأن يكمل 

نق�س �ساحبه مبا فتح اهلل به عليه.
املدى  وبعيد  ال�سامل  النظر  امل�سالح, حيث يجب  تعار�س  القاعدة يف حال  ن�ستفيد من هذه  كما 
لتقرير ما يراعى منها وما ُيهمل, واأن ذلك قد توؤثر فيه عوامل عدة كما تقدم اأي يختلف باختالف الأحوال 
والأزمان والأماكن والأ�سخا�س , وهذا يعني األ نعترب الأف�سل هو كذا على الإطالق؛ بل رمبا كان يف بلد كذا 

ويف البلد الآخر غريه, اأو اليوم كذا وغدا غريه .. وهكذا.
واأمثلة ذلك كثرية ملن تاأمل كالذي ُيثار اأحيانًا حول تعار�س اجلهاد والدعوة اإلى اهلل, فلو نظرنا 
اإليه من حيث التكامل فهو كذلك اإذ قيام قوم بهذا واآخرين بذاك مما ل اإ�سكال فيه من حيث املبداأ وهو 
مهم و�سروري يف ماآل الأمر, ورمبا تبقى بع�س اجتهادات يف الطرفني حتتاج �سيئًا من ال�سبط دون اإلغاء 

اأحدهما على ح�ساب الآخر.
ولو نظرنا اإليه اأي�سًا من حيث التعار�س والرتجيح يف حال لي�س لنا خيار بالقيام بهما معًا فذلك 
يخ�سع لظروف الزمان واملكان؛ حيث قد ي�سلح اأحدهما يف زمان اأو مكان دون الآخر والعك�س يف زمان اأو 

مكان خمتلف. 

قواعد في فقه املوازنات
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القاعدة التا�صعة

املوازنة الن�صبية

اأن  اأنه ل ينبغي التعامل وفق قاعدة الأبي�س والأ�سود فقط ؛بل يق�سي فقه املوازنات  ونعني بها 
ن�سع جميع ما لدينا من خيارات يف كفة ثم ن�سع جميع اخليارات املقابلة لها يف كفٍة اأخرى, ونوازن بني كل 

خيار مع بقية اخليارات حتى ن�ستوعبها كلها.
ولي�س من الوزن بالق�سط اعتقاد اأنه لي�س لدينا اإل خياران اإما القبول اأو الرف�س فاإن هذا اإن �سح 

يف بع�س احلالت فاإن كثريًا من احلالت لي�س كذلك.
مثال : امل�ساركة يف الربملان 

الغرب  يف  امل�سلمة  اجلاليات  ول�سيما  الإ�سالمية  اجلماعات  اأو  الإ�سالميني  بع�س  يقف  حيث 
مرتددًا بني الرف�س لعدم اإقراره مبنهجية الربملان وما يراه من لوازم خطرة يف حالة امل�ساركة, وبني 

القبول املطلق.
مثل  بالعتبار  اأخذها  يجب  اأخرى  خيارات  فهناك  نطرحها  التي  الن�سبية  القاعدة  وفق  ولكن 
دعم النائب امل�ستقل الذي اأثق بتوجهه دون اأن ين�سب اإيّل, اأو تقدمي �سخ�سيات من ال�سف الثاين يف 

اجلالية الإ�سالمية دون اإحراق الرموز.
مثال اآخر اأ�سد خطورة وهو مقاطعة البع�س لالنتخابات الربملانية احتجاجًا على قانونها اأو لعدم 

العرتاف باجلهة التي قامت عليها .
فمثال الأول ما حدث اأخريًا يف الكويت يف انتخابات 2012م ونتج عنه ارتفاع ن�سبة من هم خارج 
اأهل ال�سنة اإلى ثلث املجل�س, ومثال الثاين ما حدث يف العراق بعد الغزو مبا�سرة حيث قاطع اأهل ال�سنة 
النتخابات لأنها يف نظرهم اعرتاف باملحتل فلم يظفروا بهذا ول بذاك وكان الأولى يف كال احلالني 
– يف نظري – التعامل وفق القاعدة الن�سبية حيث اإن خيار القبول مثال مع الحتجاج اأولى من خيار 

القبول املطلق اأو الرف�س املطلق .
اإ�سكالية الأبي�س والأ�سود

هذه الإ�سكالية املنهجية تقع يف جمالت عدة ومنها الرتجيح بني الأقوال يف اخلالف , وت�سحيح 
الأحاديث , واحلكم على الأ�سخا�س ونحو ذلك.

فمثاًل: يف الرتجيح بني الأقوال يف امل�سائل , اأو يف احلكم على الأحاديث لي�س اخلالف فيها على 
درجة واحدة , فمنه اخلالف القوي الذي تكاد تتقابل فيه الأدلة , ومنه ال�سعيف الذي فيه قول ظاهر 
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القوة , وما عداه دون ذلك , ومنه ما بني هذا وذاك . 
وعليه فرتجيح جمتهد لقول ما يف م�ساألة , اأو يف حكم على حديث , ل يعني اطراح القول املقابل 
له حتى ل ُينظر اإليه البتة , اأو اعتبار اأن احلكم يف امل�ساألة اأو على احلديث قد فُرغ منه , ل�سيما يف 
رح اأو احلديث اأو الأثر ظاهر ال�سعف قد حكم  ما كان اخلالف فيه قويًا ما مل يكن ذلك القول املطهَّ

الأكرثون عليه بذلك.
اأو  اأو طالب علم  لزلة عامل  الإ�سقاط  البع�ض منهج  ينتهج  الأ�سخا�ض حيث  كذلك احلكم على 
داعية اأو مفكر , اأو ملجرد اجتهاد خالفه فيه )وهذه اأظلم ( , والتحرر من هذه الإ�سكالية هو العدل 
َ َتْعِدُلوْا ْاعِدُلوْا ُهَو اأَْقَرُب لِلتهَّْقَوى{ , والأدلة  ُكْم �َسَنَئاُن َقْوٍم َعَلى اأَلهَّ كما  قال اهلل تعالى :}َوَل َيْجِر َمنهَّ

كثرية . 

قواعد في فقه املوازنات
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القاعدة العا�صرة

احلكم لالأغلب

هذه القاعدة من اأهم قواعد فقه املوازنات و�سوابطها ولها ارتباط بالقاعدة ال�سابقة وهي اأن 
احلكم على �سيء بح�سب ما يغلب عليه.

دليل القاعدة:
ْكرَبُ ِمن  اأَ َواإِْثُمُهَما  ا�ِس  ِللَنّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  اإِْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل  َوامْلَْي�ِسِر  اخَلْمِر  َعِن  ُلوَنَك  »َي�ْساأَ قوله تعالى: 

ْفِعِهَما” واأدلة اأخرى كثرية. َنّ
مثال: العمل يف ال�سركات ذات املخالفات ال�سرعية

فاحلكم هنا بح�سب ما يغلب على ال�سركة فاإن كان حرامًا فالأ�سل عدم العمل فيها واإن كان اأغلب 
ن�ساطها مباحًا جاز العمل من غري مبا�سرة العمل املحرم.

وهنا تنبيه مهم حيث ل ي�سح ال�ستناد اإلى هذه القاعدة – يف نظر الباحث – يف جواز الكتتاب 
اأو تداول اأ�سهم ال�سركة لأن املكتتب واملتداول �سريك, فهو مبا�سر للمحرم مالك له مت�سرف فيه .
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القاعدة احلادية ع�صرة

املوازنة ل تعني التبعية والنهزامية 

اأو املوازنة ل تلغي التمّيز

َثمهَّ خيط دقيق بني فقه املوازنات وبني العزة وا�ستقالل ال�سخ�سية للفرد واملجتمع, وثم لب�س قد يقع 
اأثناء تطبيق فقه املوازنات يف اأمر ما اأنه مينح العذر يف �سيء من التبعية والنهزامية.

وقبل تو�سيح ذلك نبداأ بتقرير القاعدة .
تقرير القاعدة

قرر القراآن الكرمي واأكدت ال�سنة املطهرة متّيز الأمة الإ�سالمية وا�ستقالل �سخ�سيتها والنهي عن 
الت�سبه بغريها على م�ستوى الأفراد وعلى م�ستوى الأمة... 

َرُبوا يِف اْلأَْر�ِس اأَْو َكاُنوا  ِذيَن َكَفُروا َوَقاُلوا ِلإِْخَواِنِهْم اإَِذا �سَ ِذيَن اآَمُنوا َل َتُكوُنوا َكالهَّ قال اهلل تعالى: }َيا اأَيَُّها الهَّ
ى َلْو َكاُنوا ِعْنَدَنا َما َماُتوا َوَما ُقِتُلوا{ ]اآل عمران: 156 ُغزًّ

ا�ِس{ ]الأنفال: 47 وقال �سبحانه: }َوَل َتُكوُنوا َكالهَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َبَطًرا َوِرَئاَء النهَّ
ِذيَن اآَمُنوا َل َتُقوُلوا َراِعَنا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا { ]البقرة: 104 ونهاهم عن امل�سابهة يف الألفاظ :}َيا اأَيَُّها الهَّ

وجاء النهي يف ال�سنة حتى يف اللبا�س: 
فعن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س, اأخربه, قال: راأى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم علي ثوبني 

مع�سفرين, فقال: »اإن هذه من ثياب الكفار فال تلب�سها«. )21(.
واأدلة النهي عن الت�سبه بالكفار كثرية جدا .  

ومن ا�ستقالل ال�سخ�سية النهي عن ت�سبه الرجال بالن�ساء والن�ساء بالرجال.  
من قواعد التميز:

َزُنوْا َواأَنُتُم  اأول: من اأهم قواعد التميز ال�سعور بالتميز الذي منحناه اهلل �سبحانه وتعالى : } َوَل َتِهُنوْا َوَل حَتْ
ُة  ِ اْلِعزهَّ ُة َجِميًعا {]فاطر: 10, }َوهلِلهَّ َة َفِللهَِّه اْلِعزهَّ ِمِننَي { اآل عمران 139, }َمْن َكاَن ُيِريُد اْلِعزهَّ ْاْلأَْعَلْوَن اإِْن ُكنُتم ُموؤْ

ِمِننَي َوَلِكنهَّ امْلَُناِفِقنَي َل َيْعَلُموَن{ ]املنافقون: 8 َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُموؤْ
ِذيَن  اإلى الكفار فقال �سبحانه : }الهَّ اأنكر اهلل عز وجل على املنافقني موالتهم وميلهم  ولذلك   
َجِميًعا {]الن�ساء: 139}اإِنهَّ   ِ هلِلهَّ َة  اْلِعزهَّ َفاإِنهَّ  َة  اْلِعزهَّ ِعْنَدُهُم  اأََيْبَتُغوَن  امْلُوؤِْمِننَي  ُدوِن  ِمْن  اأَْوِلَياَء  اْلَكاِفِريَن  َيتهَِّخُذوَن 

ِميُع اْلَعِليُم {]يون�س: 65 ِ َجِميًعا ُهَو ال�سهَّ َة هلِلهَّ اْلِعزهَّ

)21 (  اأخرجه م�سلم  )2077( , ومعنى )مع�سفرين( اأي م�سبوغني بالع�سفر ,والع�سفر �سبغ اأ�سفر اللون, وقيل اأحمر.

قواعد في فقه املوازنات
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ثانيًا   اليقني بكمال هذا الدين
يُت َلُكْم اْلإِ�ْساَلَم ِديًنا« ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ قال اهلل تعالى »اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَمْتَ  

واأخرج الإمام اأحمد عن اأبي ذر ر�سي اهلل عنه قال: »لقد تركنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم وما 
يحرك طائر جناحيه يف ال�سماء اإل اأذكرنا منه علمًا )22(.

ثالثًا: الإميان بهيمنة هذا الدين على جميع الأديان وال�سرائع
ًقا مِلَا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه َفاْحُكْم  دِّ قِّ ُم�سَ ْنَزْلَنا اإَِلْيَك اْلِكَتاَب ِباحْلَ وقال �سبحانه: »َواأَ

» قِّ ا َجاَءَك ِمَن احْلَ ِبْع اأَْهَواَءُهْم َعمهَّ ُ َوَل َتتهَّ ا اأَْنَزَل اهللهَّ َبْيَنُهْم مِبَ
ا�ِسِريَن« وقال: »َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اْلإِ�ْساَلِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يِف اْلآِخَرِة ِمَن اخْلَ

رابعًا: اعتقاد عاملية هذا الدين الإ�سالمي
عن متيم الداري قال: �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: “ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهار ول يرتك اهلل بيت مدر ول وبر اإل اأدخله اهلل هذا الدين بعز عزيز اأو بذل ذليل عزا يعز اهلل به 

الإ�سالم وذل يذل اهلل به الكفر”.
وكان متيم الداري يقول قد عرفت ذلك يف اأهل بيتي لقد اأ�ساب من اأ�سلم منهم اخلري وال�سرف 

والعز, ولقد اأ�ساب من كان منهم كافرا الذل وال�سغار واجلزية عليها �سواهد اأخرى . )23(.
خام�سًا: حترمي الت�سبه

من اأبرز قواعد التميز البعد عن الت�سبه بالكفار يف كل اأمر من اأمورهم وخ�سائ�سهم, وقد تقدمت 
بع�س الأدلة, ومبحث الت�سبه مبحث وا�سع لي�س هذا مو�سع ب�سطه.

التميز واحلرية:

يواجه متيز الأمة الإ�سالمية ودعاة التميز �سالحًا ُي�سهر يف وجوههم كلما دعوا اإلى قيم من قيم 
التميز, اأو ت�سدوا ل�سور من ال�سور املنافية له, ذلكم هو دعوى احلرية واأن النا�س اأحرار واإن اأخذوا مبا 

ينايف متيزهم اأو اأوغلوا يف تغريبهم واإزاء هذه الدعوى وهي دعوى احلرية اإليكم هذه الوقفات:
ل يخفى كيف اأن الدول واحل�سارات التي ترفع �سعارات احلرية املزعومة, وهي يف احلقيقة . 1

اإباحية مذمومة؛ هي يف ذاتها تقف اأمام الدخائل املنافية لتميزها واإن تعار�س ذلك مع ما 
ي�سمى باحلرية, و�سواهده كثرية.

)22 (   اأحمد )20854(.
)23 (   اأخرجه الإمام اأحمد )16509( ب�سند رجاله ثقات.
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اأن . 2 عليهم  ُع�سر  لقد  حتى  بهرجها  وبهرهم  للعلم  املنت�سبني  بع�س  احلرية  بريق  خدع  لقد 
العادلة , فراحوا  ال�سماوية  يجمعوا بني ما ي�سمى باحلرية وبني بع�س الأحكام يف �سريعتنا 

يوؤولون تلك الأحكام كيال تتعار�س مع هذا ال�سنم امل�سمى باحلرية.

التمّيز مع �سعف الأمة :

لرمبا قيل: كيف تاأمرنا بالتميز ونحن يف حال ال�سعف ؟!

كيف نتميز ونحن عالة على عدونا يف القت�ساد وال�سناعة واملعلومات والإعالم وال�سيا�سة ... ؟!

كيف نتميز ونحن ن�ستورد منهم حتى  الإبرة وعود الثقاب ؟!

كيف نتميز وباأيديهم هيئة الأمم وجمل�س الأمن والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية وغريها 
.

فنقول: مهاًل فما كانت تلك لت�سلخ منا متيزنا اأو حترمنا ذلك احلق اأو تعفينا من تلك امل�سوؤولية 
اإننا اإن مل نحافظ على �سخ�سيتنا يف حال ال�سعف ون�ستم�سك بتميزنا الذي ميزنا اهلل به فلن ننه�س 

اأ�ساًل و�سنبقى دائمًا يف ربقة العدو يجرنا حيث ي�ساء, و�سيتوالى علينا م�سل�سل النحدار.

فلي�س بعذر لنا اأن نن�سلخ من �سخ�سيتنا مبجرد اأن وجدنا اأنف�سنا يف هذه احلال.

بل ينبغي اأن نبني �سخ�سيتنا لبنًة لبنة.

وفرق اأميا فرق بني اأن ن�ستفيد ممن �سبقنا يف �سناعة اأو �سيا�سة مع الحتفاظ مبا منحنا اهلل من 
�سخ�سية ومتيز وبني اأن نذوب يف �سخ�سية املتغّلب.

ومن قال باأن التميز وال�سخ�سية يف �سب املتغلب و�ستمه والويل لأمريكا واملوت لإ�سرائيل, دون اأن نبني 
امل�سروعات, وننتج امل�سنوعات ونناف�س يف احل�سارات حتى بال�ستفادة من عدونا ما دام قد �سبقنا , 

على حد قول القائل:

كلهم ي�ستم اأمريكا .. 

واأمريكا اإذا ما نه�سوا لل�ستم تبقى قاعدة 

فاإذا ما قعدوا تنه�س اأمريكا لتبني قاعدة 

بل احلكمة واحلزم اأن ناأخذ باأ�سباب ال�ستقالل اآخذين باأ�سباب القوة يف كل �سيء.

قواعد في فقه املوازنات
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ثم ها هنا لفتة مهمة 

منهجه  وفق  على  ياأخذه  ما  ي�سوغ  فاإمنا  ياأخذ عن غريه,  املتميزة حني  ال�سخ�سية  �ساحب  اأن 
املتميز وثوابته التي هي اأركان �سخ�سيته, فال ي�سره حينئذ مما اأخذ.

فنحن اإذ ناأخذ القت�ساد ممن �سبقونا يف هذا املجال فعلينا اأن ن�سوغه وفق منهجنا الإ�سالمي 
حينها  احلياة,  تتطلبه  وما  الع�سر  هذا  يف  جد  ما  جميع  �سيحتوي  ذلك  منهجنا  اأن  واثقني  الوا�سح 

�سنهتدي باإذن اهلل اإلى تلبية كل ما يحتاجه النا�س يف اقت�سادهم, وهكذا يف بقية املجالت.

ال�سرورة  حال  يف  اإل  بال�سرورة  التعليل  اإلى  اللجوء  عدم  اإلى  اأدعو  زلت  وما  اأدعو  كنت  ولذا 
املتحققة , فال�سريعة مل تنزل للحالت الطارئة ؛ فاإذا عللنا دائمًا بال�سرورة ن�سبح قد قلبنا ُجلهَّ اأحكام 

ديننا �سرورة .

والقرو�س  كالفوائد  ال�سرورة  وهي  احلجة  بذات  عليها  املجمع  املحرمات  بع�س  ُاقتحمت  حتى 
الربوية ال�سريحة زاعمني اأنه �سرورة..

وهكذا نقول �سرورة, وعدونا يوغل يف ح�سارنا فيما يريد وعلى منهجه وفل�سفته التي حتلو له..

من  وغريها  واقت�سادنا  وفقهنا  اأحكامنا  ونن�سئ  اعتزازنا  ونثبت  �سخ�سيتنا  نبني  اإذًا  فمتى 
جمالت احلياة؟!

�سلة هذه القاعدة بفقه املوازنات
لعل �سلتها قد ات�سحت من خالل تقرير القاعدة الذي اأطلت فيه ق�سدًا لأهميته, واأخل�س ذلك 
باأن اأقول: يجب على الفقيه عند نظره يف ق�سية تقت�سي �سيئًا من املوازنات اأن ي�ستح�سر هذا املعنى 
)وهو التمّيز وعدم التبعية والنهزامية( واأن ي�ست�سحبه اأثناء نظره الفقهي, واأن ي�ست�سعر اأهميته بل 

�سرورته، واأنه �سرط للحكم ال�سحيح الذي ينتهي اإليه.
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اخلامتة والتو�صيات

اخلامتة يف اأهم النتائج , مرتبة بح�سب القواعد :
القاعدة الأولى الت�سّور ال�سحيح للواقع والواقعة من اأجل املوازنة

اأحيانًا قد نت�سّور الواقع الذي ترتبط به الواقعة ت�سّورًا ناق�سًا فنبني عليه احلكم يف الواقعة للموازنة 
فنقع يف �سيء من اخلطاأ اإذ نحن اعتربنا يف امليزان وجود �سيء مل يكن له وجود فاأنتج وزنًا غري دقيق اأو 
قراءة غري �سحيحة , كما ي�سمل الت�سّور ال�سحيح للواقع والواقعة من اأجل املوازنة معرفة خلفيات الق�سية 

ومالب�ساتها .
القاعدة الثانية الو�سطية يف مراعاة املقا�سد والقواعد ال�سرعية وتنزيلها

اإن فقه املوازنة يقت�سي األ ن�سخم بع�س املقا�سد على ح�ساب هذا املق�سد كما حدث من البع�س 
من اإباحة الفطر يف رم�سان مثال مل�سلحة القت�ساد اأو ترك ال�سياحة دون �سوابط مل�سلحة ال�سياحة التي 

هي اأي�سًا مل�سلحة القت�ساد, اأو حتى القبول بالربا لذات املق�سد .
القاعدة الثالثة » تكثري اخلري وتقليل ال�سر من مقا�سد ال�سريعة«

اأي اأنه ل يلزم زوال ال�سر بالكلية اأو ح�سول اخلري تامًا ففي كثري من الأحوال ل يتمكن امل�سلم اأو 
جماعة امل�سلمني من ذلك؛ بل غاية ما يتحقق اإ�سالح اأو دفع لل�سر ن�سبي.

واملوازنة اإذا مل تاأخذ بالعتبار هذه القاعدة وهذا املعنى ف�ستنحرف عن املق�سود حيث الأخذ 
بالظاهر قد يكون خالف ما توؤدي اإليه هذه القاعدة .

مع اأننا يجب اأن ننبه اإلى اأخذ احليطة واحلذر يف تطبيقها واأعظم ذلك التجرد واحلكمة وعدم 
املبالغة مما قد ي�سل اإلى متييع الأحكام .

القاعدة الرابعة الف�سل بني امل�سيئة الكونية والأمر ال�سرعي
فقد ُيالم ال�سخ�ض عاملًا كان اأو م�سئوًل اأو قائدًا اأو رئي�سًا يف اجتهاٍد غري مكتمل ال�سروط اأو تق�سري 
يف الأخذ باحلكم ال�سرعي عامة, ولكنه هو وعمله كان قدرًا كونيًا خريًا لالأمة, ول تناق�س بني هذا وذاك, 
واخللط بينهما هو الذي يوؤدي يف الفهم اإلى التناق�س والتعار�س, والف�سل بينهما يورث فقهًا عميقًا يدعو 
اإلى الثبات على املبداأ واإن تنازل عنه اآخرون, فلرمبا كانوا هم القدر مع مالمتهم وكان الثابت على املبداأ 

هو املحمود فعله ال�سامل من املالمة واملعّرة واإن كان الت�سرف والتمكن لغريه يف الوقت احلايل.
القاعدة اخلام�سة عدم بناء ال�سواب واخلطاأ على جمرد النتائج اأو ل ي�ستدل بالنتيجة فقط على العمل

   فال ي�ستدل على �سحة العمل مبجرد ثمرته الظاهرة مثاًل اأو كرثة العاملني به اأو نحو ذلك ,كما ل ي�ستدل 
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على ف�سل العمل مبجرد انعدام الثمرة منه اأو نق�سها.
فمن فقه املوازنات ال�سحيح اأن تكون املعايري علميًة ومو�سوعيًة, وال�ستدلل مبجرد النتائج ل 
يتفق مع تلك املعايري؛ اأو على وجه الدقة ل تكفي وحدها معيارًا ؛ اإذ املعايري العلمية تعتمد على املبادئ 
الثابتة بخالف النتائج فاإنها متغرية تتاأثر بظروف الزمان واملكان, لكن ذلك ل يعني اإلغاء معيار النتائج 
كمعيار مهم معترب اإلى جانب املعايري العلمية , فال نعني اإهمال النتائج بالكلية واإغفال درا�سات اجلدوى 

,كما اأن النتائج نحتاج اإليها يف املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد وهو يعني بال �سك ما اأ�سله الإباحة.
القاعدة ال�ساد�سة املوازنة ل تعني التخيري املطلق

اأعني بهذه القاعدة اأن يكون فقه املوازنات من�سبطًا مبا ا�سرتطه الأ�سوليون والفقهاء يف املجتهد 
وهو اأن ي�ستند يف اختياره يف الجتهادات املختلفة اإلى النظر من خالل الأدوات ال�سحيحة للرتجيح, واأل 

يعترب جمرد وجود اأقواٍل يف امل�ساألة كافيًا لأخذه مبا �ساء منها .
القاعدة ال�سابعة  مراعاة ما حتتمله عقول النا�س

هذه القاعدة مهمة جدًا كما اأنها ذات خطر من حيث التطبيق اأو الإهمال مبعنى اأن املبالغة فيها قد 
جتر اإلى ت�سييع اأو متييع كثري من الأحكام ال�سرعية بل املبادئ والثوابت, ويف املقابل فاإن اإهمالها قد ي�سّوه 

�سورة الإ�سالم, ويورث اخللط واللب�س لدى عامة النا�س.
القاعدة الثامنة }قل كلٌّ يعمل على �ساكلته{

بناًء على  التكامل  اإلى  تدعو  , وهي  الأفراد  القاعدة هي يف حق اجلماعات كما هي يف حق  هذه 
مفهوم اأن كل فرد اأو جهة قد يح�سن يف جمال مغاير لالآخر ول يعني ذلك املعار�سة , كما ل يعني اأن هذه 
اجلهة هي التي تقوم بالإ�سالم دون الأخرى ؛ بل الكل ميثل لبنة يف امل�سروع الإ�سالمي اأو اخلريية لالأمة , 
ول ي�سح اأن نحكم على فرد اأو جماعة اأو جهة مبعزل عن هذا املعنى واإل وقع منا الإخالل بفقه املوازنات .

فالبع�س قد يت�سدى بالنقد ل�سخ�سية اأو جهة لتق�سريه يف جانب من اخلري, والأمر اأو�سع من ذلك 
اإذ هو قائم بعمل اآخر قد ل ي�ستطيعه املنتقد اأو لي�س له مكنة فيه اأو نفوذ , والواجب على املنتقد اأن يكمل 

نق�س �ساحبه مبا فتح اهلل به عليه.
املدى  وبعيد  ال�سامل  النظر  يجب  امل�سالح, حيث  تعار�س  القاعدة يف حال  ن�ستفيد من هذه  كما 
لتقرير ما يراعى منها وما ُيهمل, واأن ذلك قد توؤثر فيه عوامل عدة كما تقدم اأي يختلف باختالف الأحوال 
والأزمان والأماكن والأ�سخا�س , وهذا يعني األ نعترب الأف�سل هو كذا على الإطالق؛ بل رمبا كان يف بلد كذا 

ويف البلد الآخر غريه, اأو اليوم كذا وغدا غريه .. وهكذا.
القاعدة التا�سعة املوازنة الن�سبية
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ونعني بها اأنه ل ينبغي التعامل وفق قاعدة الأبي�س والأ�سود فقط ؛بل يق�سي فقه املوازنات اأن 
ن�سع جميع ما لدينا من خيارات يف كفة ثم ن�سع جميع اخليارات املقابلة لها يف كفٍة اأخرى, ونوازن بني كل 

خيار مع بقية اخليارات حتى ن�ستوعبها كلها.
ولي�س من الوزن بالق�سط اعتقاد اأنه لي�س لدينا اإل خياران اإما القبول اأو الرف�س فاإن هذا اإن �سح 

يف بع�س احلالت فاإن كثريًا من احلالت لي�س كذلك.
القاعدة العا�سرة احلكم لالأغلب

وهي اأن احلكم على �سيء بح�سب ما يغلب عليه.
القاعدة احلادية ع�سرة املوازنة ل تعني التبعية والنهزامية اأو املوازنة ل تلغي التمّيز

َثمهَّ خيط دقيق بني فقه املوازنات وبني العزة وا�ستقالل ال�سخ�سية للفرد واملجتمع, وثم لب�س قد يقع 
اأثناء تطبيق فقه املوازنات يف اأمر ما اأنه مينح العذر يف �سيء من التبعية والنهزامية.

فيجب على الفقيه عند نظره يف ق�سية تقت�سي �سيئًا من املوازنات اأن ي�ستح�سر هذا املعنى )وهو 
التمّيز وعدم التبعية والنهزامية( واأن ي�ست�سحبه اأثناء نظره الفقهي, واأن ي�ست�سعر اأهميته بل �سرورته, 

واأنه �سرط للحكم ال�سحيح الذي ينتهي اإليه.
التو�سيات

اأوًل يف هذا املوؤمتر:
تكوين جلنة لكل حمور لتلخي�س ما كتب فيه, ففيما يتعلق بالقواعد جتمع اللجنة جميع ما كتب 

فيها وحتذف املكرر وتن�ّسق ال�سياغة لإخراج اجلامع للقواعد.
ثانيًا تو�سيات عامة:

اإن�ساء مركز متخ�س�س بفقه املوازنات يعتني مبا ُكتب فيه من بحوث ومقالت, وينظم الندوات . 1
واملوؤمترات .

اعتماد مقرر )فقه املوازنات( لطالب ال�سريعة وال�سيا�سة ال�سرعية والأنظمة والثقافة الإ�سالمية.. 2
اإنتاج �سل�سلة حلقات اإعالمية حول فقه املوازنات بالأ�سلوب املنا�سب للعر�س يف الف�سائيات.. 3
اإن�ساء موقع الكرتوين متخ�س�س يف فقه املوازنات.. 4
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دور فقه الموازنات في مشاركة الدعاة والعلماء 
في القنوات الفضائية

حممد بن عبد اهلل الدوي�ش

املركز الوطني للقيا�ش والتقومي يف التعليم العايل
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل نحمده ون�ستعينه، ون�ستغفره ونتوب اإليه، ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا ومن �سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال 
م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك له، واأ�سهد اأن حممدًا عبده ور�سوله اأما بعد:

فقد جاءت ال�سريعة االإ�سالمية برعاية امل�سالح وحتقيقها، ودرء املفا�سد وتعطيلها، واملوازنة -عند التعامل مع الق�سايا 
الواقعة - بني امل�سالح واملفا�سد، واعتبار املاآالت ومراعاتها.

فقد نهى �سبحانه وتعالى عن �سّب اآلة امل�سركني، ملا ين�ساأ عن ذلك من مف�سدة �سبهم هلل �سبحانه وتعالى، قال عز وجل:}َوال 
َ َعْدًوا ِبَغْيِ ِعْلٍم{ ]االأنعام: 108   ِ َفَي�ُسبُّوا اهللهَّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللهَّ َت�ُسبُّوا الهَّ

قال القرطبي :”قال العلماء: حكمها باق يف هذه االأمة على كل حال، فمتى كان الكافر يف منعة وخيف اأن ي�سّب االإ�سالم 
اإلى ما  اأن ي�سّب �سلبانهم وال دينهم وال كنائ�سهم، وال يتعر�ض  اأو اهلل عز وجل، فال يحل مل�سلم  اأو النبي عليه ال�سالم، 
اآلهة امل�سركني - مع كون  اإلى ذلك؛ الأنه مبنزلة البعث على املع�سية”1. وقال ابن القيم: »فحّرم اهلل تعالى �سب  يوؤدي 
ال�سب غيظًا وحمّية هلل واإهانة الآلهتهم - لكونه ذريعة اإلى �سبهم اهلل تعالى، وكانت م�سلحة ترك م�سبته تعالى اأرجح من 

م�سلحة �سبنا الآلهتهم، وهذا كالتنبيه بل كالت�سريح على املنع من اجلائز لئال يكون �سببًا يف فعل ما ال يجوز«2. 

ومن االأدلة على ذلك ق�سة مو�سى مع اخل�سر يف خرقه لل�سفينة، وقتله للغالم، قال ال�سعدي حول هذه الق�سة :«ومنها-
فوائد الق�سة-: القاعدة الكبية اجلليلة وهو اأنه يدفع ال�سر الكبي بارتكاب ال�سر ال�سغي، ويراعي اأكرب امل�سلحتني، 
بتفويت اأدناهما، فاإن قتل الغالم �سر، ولكن بقاءه حتى يفنت اأبويه عن دينهما، اأعظم �سرًا منه، وبقاء الغالم من دون قتل 
وع�سمته، واإن كان يظن اأنه خي، فاخلي ببقاء دين اأبويه، واإميانهما خي من ذلك، فلذلك قتله اخل�سر، وحتت هذه 

القاعدة من الفروع والفوائد، ما ال يدخل حتت احل�سر، فتزاحم امل�سالح واملفا�سد كلها، داخل يف هذا«.

ومما يدل على ذلك اأي�سًا املواقف العملية للنبي �سلى اهلل عليه  و�سلم، ومنها امتناعه عن هدم الكعبة، فعن عائ�سة ر�سي 
اهلل عنها: اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  و�سلمقال لها:”اأمل تري اأن قومك ملا بنوا الكعبة اقت�سروا عن قواعد اإبراهيم؟، 
النووي :«ويف هذا  اإبراهيم؟ قال: لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت”3. قال  اأال ترّدها على قواعد  يا ر�سول اهلل،  فقلت: 
فعل  بني  اجلمع  وتعذر  ومف�سدة  م�سلحة  تعار�ست  اأو  امل�سالح  تعار�ست  اإذا  منها:  االأحكام  من  لقواعد  دليل  احلديث 
امل�سلحة وترك املف�سدة بدئ باالأهم؛ الأن النبي �سلى اهلل عليه  و�سلماأخرب اأن نق�ض الكعبة ورّدها اإلى ما كانت عليه من 
قواعد اإبراهيم �سلى اهلل عليه  و�سلم م�سلحة، ولكن تعار�سه مف�سدة اأعظم منه وهي: خوف فتنة بع�ض من اأ�سلم قريبًا، 

وذلك ملا كانوا يعتقدونه من ف�سل الكعبة، فيون تغييها عظيمًا فرتكها �سلى اهلل عليه  و�سلم”4. 
1	 )اجلامع الأحكام القراآن 61/7(

2	 )اإعالم املوقعني 110/3(

3	 )اأخرجه البخاري 1583،  وم�سلم 1333(

4	 )�سرح �سحيح م�سلم 89/9(

دور فقه املوازنات في مشاركة الدعاة والعلماء في القنوات الفضائية
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وقال ابن حجر: »وي�ستفاد منه ترك امل�سلحة الأمن الوقوع يف املف�سدة، ومنه ترك اإنكار املنكر خ�سية الوقوع يف اأنكر منه«5. 
اإبراهيم، ومنعه من  وقال ابن القيم :«بل ملا فتح اهلل مكة و�سارت دار اإ�سالم، عزم على تغيي البيت ورّده على قواعد 
ذلك - مع قدرته عليه - خ�سية وقوع ما هو اأعظم منه من عدم احتمال قري�ض لذلك لقرب عهدهم باالإ�سالم وكونهم 
حديثي عهد بكفر، ولهذا مل ياأذن يف االإنكار على االأمراء باليد؛ ملا يرتتب عليه من وقوع ما هو اأعظم منه كما وجد �سواء«6. 

ودرء  فاالأ�سلح،  االأ�سلح  تقدمي  اأن  ال�سالم:«واعلم  بن عبد  العز  قال  عاقل،  لكل  واملفا�سد مطلب  امل�سالح  بني  واملوازنة 
االأف�سد فاالأف�سد مركوز يف طبائع العباد نظرًا لهم من رب االأرباب، كما ذكرنا يف هذا الكتاب، فلو خّيت ال�سبي ال�سغي 
بني اللذيذ واالألذ الختار االألذ، ولو خّي بني احل�سن واالأح�سن الختار االأح�سن، ولو خّي بني فل�ض ودرهم الختار الدرهم، 
ولو خّي بني درهم ودينار الختار الدينار. ال يقّدم ال�سالح على االأ�سلح اإال جاهل بف�سل االأ�سلح، اأو �سقي متجاهل ال ينظر 

اإلى ما بني املرتبتني من التفاوت«7. 

وقد ن�ض جمع من اأهل العلم على عظم هذه القاعدة، وعلو �ساأنها يف ال�سريعة. قال العز بن عبد ال�سالم: »وال�سريعة كلها 
م�سالح: اإما تدراأ مفا�سد اأو جتلب م�سالح، فاإذا �سمعت اهلل يقول: }يا اأيها الذين اآمنوا{؛ فتاأمل و�سيته بعد ندائه، فال 
جتد اإال خيًا يحثك عليه اأو �سرًا يزجرك عنه، اأو جمعًا بني احلث والزجر، وقد اأبان يف كتابه ما يف بع�ض االأحكام من 

املفا�سد حّثًا على اجتناب املفا�سد، وما يف بع�ض االأحكام من امل�سالح حّثًا على اإتيان امل�سالح«8. 

وقال ال�ساطبي :«واملعتمد اإمنا هو اأّنا ا�ستقرينا من ال�سريعة اأنها و�سعت مل�سالح العباد ا�ستقراء ال ينازع فيه الرازي وال 
غيه«9 ، وذكر طائفة من االأمثلة ثم قال:«واإذا دّل اال�ستقراء على هذا، وكان يف مثل هذه الق�سية مفيدًا للعلم، فنحن نقطع 

باأن االأمر م�ستمر يف جميع تفا�سيل ال�سريعة«10. 

ومما يوؤكد على اأهمية تر�ضيخ فقه املوازنات ما ن�ص عليه اأهل العلم من ندرة امل�ضالح املح�ضة، واأن الغالب هو اختالط 
امل�سالح واملفا�سد.

قال العز بن عبد ال�سالم: »واعلم اأن امل�سالح اخلال�سة عزيزة الوجود، فاإن املاآكل وامل�سارب واملالب�ض واملناكح واملراكب 
وامل�ساكن ال حت�سل اإال بن�سب مقرتن بها، اأو �سابق، اأو الحق، واأن ال�سعي يف حت�سيل هذه االأ�سياء كلها �ساق على معظم 

ها، فتح�سيل هذه االأ�سياء �ساق«11. اخللق ال ينال اإال بكّد وتعب، فاإذا ح�سلت اقرتن بها من االآفات ما ينّكدها وينغ�سّ

5	 )فتح الباري 225/1(

6	 )اإعالم املوقعني 12/3(

7	 )قواعد االأحكام 7/1(

8	 )قواعد االأحكام 11/1(

9	 )املوافقات 12/2(

10	 )املوافقات 13/2(

11	 )قواعد االأحكام 7/1(
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ا :«امل�سالح املح�سة قليلة وكذلك املفا�سد املح�سة، واالأكرث منها ا�ستمل على امل�سالح واملفا�سد ويدل عليه قوله  وقال اأي�سً
واملكاره مفا�سد من جهة كونها مكروهات موؤملات،  �سلى اهلل عليه  و�سلم: “حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بال�سهوات”. 
ُيوؤثر ما رجحت م�سلحته على مف�سدته،  وال�سهوات م�سالح من جهة كونها �سهوات ملذات م�ستهيات، واالإن�سان بطبعه 

وينفر مما رجحت مف�سدته على م�سلحته، ولذلك �سرعت احلدود ووقع التهديد”12. 

اعتبار املوازنة يف الدعوة والتعليم

اعتبار املوازنة يف م�سائل الدعوة والتعليم مندرج حتت قواعد ال�سريعة العامة، وال يحتاج اإلى ا�ستدالل خا�ض، والأنه مو�سع 
البحث نورد ها هنا بع�ض االأدلة ال�سرعية على ذلك؛ ملن ي�سكل عليه هذا االأمر، ويرى اأن وجوب البيان والبالغ يف الدعوة 

اإلى اهلل عز وجل يلزم منه بيان احلق وال�سدع به، بغ�ض النظر عن املاآالت، وما قد ين�ساأ عن ذلك من مفا�سد.

وقد دلت ن�سو�ض عدة، ومواقف عدد من ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم على اعتبار هذا املعنى، ومن ذلك ما يلي:

1- ق�سة ابن عمر ر�سي اهلل عنه مع احلجاج

عن �سامل قال: »كتب عبد امللك اإلى احلجاج: اأن ال يخالف ابن عمر يف احلج، فجاء ابن عمر ر�سي اهلل عنه، واأنا معه يوم 
عرفة حني زالت ال�سم�ض، ف�ساح عند �سرادق احلجاج، فخرج وعليه ملحفة مع�سفرة فقال: ما لك يا اأبا عبد الرحمن 
فقال: الرواح اإن كنت تريد ال�سنة، قال: هذه ال�ساعة؟ قال: نعم، قال: فاأنظرين حتى اأفي�ض على راأ�سي ثم اأخرج، فنزل 
حتى خرج احلجاج ف�سار بيني وبني اأبي فقلت: اإن كنت تريد ال�سنة فاق�سر اخلطبة وعّجل الوقوف، فجعل ينظر اإلى عبد 

اهلل فلّما راأى ذلك عبد اهلل قال: �سدق«13. 

املف�سدة  احتمال  فقال:«وفيه  التعليم،  جمال  يف  واملفا�سد  امل�سالح  بني  املوازنة  على  االأثر  بهذا  حجر  ابن  ا�ستدل  وقد 
اخلفيفة لتح�سيل امل�سلحة الكبية يوؤخذ ذلك من م�سي ابن عمر اإلى احلجاج وتعليمه«14. 

2- حديث اإراقة اخلمر

عن اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه، قال: »كنت اأ�سقي اأبا طلحة االأن�ساري، واأبا عبيدة بن اجلراح، واأبي بن كعب �سرابًا من 
ف�ضيخ - وهو متر -، فجاءهم اآت فقال: اإن اخلمر قد حّرمت، فقال اأبو طلحة: يا اأن�ص، قم اإلى هذه اجلرار فاك�ضرها، 

قال اأن�ض: فقمت اإلى مهرا�ض لنا ف�سربتها باأ�سفله حتى انك�سرت«15.

وقد ا�ستدل احلافظ ابن حجر بهذا احلديث على املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، فنقل عن املهلب قوله :«اإمنا �سبت اخلمر 
12	 )قواعد االأحكام 14/1(

13	 )اأخرجه البخاري 1577(

14	 )فتح الباري 512/3(

15	 )اأخرجه البخاري 7253 ، وم�سلم 1980(
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يف الطريق لالإعالن برف�سها، ولي�سهر تركها وذلك اأرجح يف امل�سلحة من التاأذي ب�سبها يف الطريق«16. وقال ابن حجر 
:«اإن الق�سد باالإراقة كان الإ�ساعة حترميها فاإذا ا�ستهر ذلك كان اأبلغ فتحتمل اأخف املف�سدتني حل�سول امل�سلحة العظيمة 

احلا�سلة من اال�ستهار«17. 

3- موقف اأبي هريرة من حديث اأغيلمة قري�ش

روى اأبو هريرة عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  و�سلم حديث اأغيلمة قري�ض، وامتنع ر�سي اهلل عنه عن ت�سميتهم؛ دفعًا ملا قد 
ين�ساأ عن ذلك من مف�سدة اأكرب، عن عمرو بن يحيى بن �سعيد بن عمرو بن �سعيد، قال: “اأخربين جدي، قال: كنت جال�سا 
مع اأبي هريرة يف م�سجد النبي �سلى اهلل عليه  و�سلمباملدينة، ومعنا مروان، قال اأبو هريرة: �سمعت ال�سادق امل�سدوق 
يقول: هلكت اأمتي على يدي غلمة من قري�ض، فقال مروان: لعنة اهلل عليهم غلمة. فقال اأبو هريرة: لو �سئت اأن اأقول: بني 
فالن، وبني فالن، لفعلت. فكنت اأخرج مع جدي اإلى بني مروان حني ملكوا بال�سام، فاإذا راآهم غلمانًا اأحداثًا قال لنا: 

ع�سى هوؤالء اأن يكونوا منهم؟ قلنا: اأنت اأعلم”18. 

قال القرطبي :«وهوؤالء االأغيلمة كان اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه يعرف اأ�سماءهم، واأعيانهم، ولذلك كان يقول: لو �سئت قلت 
لكم: هم بنو فالن، وبنو فالن، وبنو فالن، لكنه �سكت عن تعيينهم خمافة ما يطراأ من ذلك من املفا�سد، وكاأنهم –واهلل 

تعالى اأعلم- يزيد بن اأمية وعبيد اهلل بن زياد، ومن تنّزل منزلتهم من اأحداث ملوك بني اأمية«19.

فقال:  و�سلم  عليه   �سلى اهلل  النبي  �سمعه من  ما  ببع�ض  التحديث  �سكت عن  باأنه  عنه  ر�سي اهلل  نف�سه  اأخرب عن  كما 
“حفظت من ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وعاءين: فاأما اأحدهما فبثثته، واأما االآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم”20. قال 
ابن حجر:«وحمل العلماء الوعاء الذي مل يبثه على االأحاديث التي فيها تبيني اأ�سامي اأمراء ال�سوء، واأحوالهم وزمنهم وقد 
كان اأبو هريرة يكني عن بع�سه وال ي�سرح به خوفًا على نف�سه منهم كقوله: اأعوذ باهلل من راأ�ض ال�ستني واإمارة ال�سبيان 

ي�سي اإلى خالفة يزيد بن معاوية الأنها كانت �سنة �ستني من الهجرة«21. 

تاأكيد اأهل العلم على هذا املعنى

النبي �سلى  اأن  االأول:  :«املثال  القيم رحمه اهلل  ابن  والتعليم، قال  الدعوة  باب  املوازنة يف  العلم على مراعاة  اأهل  ن�ض 
اهلل عليه  و�سلم�سرع الأمته اإيجاب اإنكار املنكر ليح�سل باإنكاره من املعروف ما يحبه اهلل ور�سوله، فاإذا كان اإنكار املنكر 

16	 )فتح الباري 112/5(

17	 )فتح الباري 39/10(

18	 )اأخرجه البخاري 7058(

19	 )املفهم254-255/7(

20	 )اأخرجه البخاري 120(

21	 )فتح الباري 216/1(
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ي�ستلزم ما هو اأنكر منه واأبغ�ض اإلى اهلل ور�سوله فاإنه ال ي�سوغ اإنكاره”22. 

وقال ابن باز يف ر�سالته الأحد املحت�سبني حني تعنّي يف رئا�سة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر بالظهران: »واأو�سيكم 
جميع  ودرء  امل�سالح  جميع  حت�سيل  اإمكان  وعدم  واملفا�سد،  امل�سالح  تعار�ض  عند  القدرية  ال�سرعية  القاعدة  برعاية 
املفا�سد وهي: حت�سيل اأعلى امل�سلحتني اأو امل�سالح ولو بتفويت الدنيا منهما اأو منها، ودرء وتعطيل كربى املف�سدتني اأو 
املفا�سد ولو بارتكاب الدنيا منهما اأو منها، واأنتم يف حمل يحتاج اإلى عناية و�سيا�سة �سرعية وقوة يف اأمر اهلل ولني عند 

احلاجة«23. 

22	 )اإعالم املوقعني 12/3(

23	 )جمموع فتاوى ابن باز 290/4(
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اأهمية املوازنة يف جمال امل�ساركات الإعالمية

يت�سف املجال االإعالمي ب�سفات و�سمات يتاأكد من خاللها على العلماء والدعاة رعاية املوازنة بني امل�سالح 
واملفا�سد يف مبداأ امل�ساركة ونوعها ومو�سوعها، ومن ذلك ما يلي:

1_غلبة ال�سر يف و�سائل االإعالم؛ فعلى الرغم من اأن و�سائل االإعالم هي اأوعية تنقل اخلي وال�سر، واحلق والباطل، 
وعلى الرغم من وجود قدر من اخلي واجلوانب االإيجابية، اإال اأن االأغلب يف و�سائل االإعالم يف العامل هو ال�سر والباطل، 
فقد �سبق اأهل ال�سر اإلى هذه الو�سائل امتالكًا و�سنعة وممار�سة، ووّظفوها لن�سر باطلهم وف�سادهم، ومار�سوا األوانًا من 
االحتكار واالإق�ساء لالآخرين، فالقنوات الف�سائية االأو�سع انت�سارًا، واالأكرث جمهورًا - على �سبيل املثال- هي القنوات التي 

يغلب عليها الباطل، وتن�سر الف�ساد، اإما يف جمال ال�سبهة اأو جمال ال�سهوة. 

2_قيام و�سائل االإعالم على االإثارة والبحث عنها على ح�ساب امل�سمون وحمتوى الر�سالة و�سدقها، وكثيًا ما ت�سعى 
هذه الو�سائل الإدخال امل�سائل ال�سرعية، اأو اأ�سخا�ض العلماء والدعاة يف دائرة االإثارة، وتتجاوز يف ذلك ال�سوابط املهنية 

واالإعالمية.

املادة  حمتوى  تتجاوز  اخلفايا  تلك  ر�سالتها،  اإبراز  يف  خفايا  لها  االإعالمية  فال�سنعة  االإعالمية؛  ال�سنعة  3_خفايا 
املعرو�سة؛ فتوّظف و�سائل االإخراج واملونتاج ونحوها لت�سويه فكرة ما، اأو حت�سينها.

4_التدخل ال�سيا�سي؛ فالو�سائل االإعالمية امل�ستقلة �سيا�سيًا قليلة اأو نادرة، ومن ثم ت�سعى هذه الو�سائل لتدعيم االآراء 
واملواقف ال�سيا�سية، ومن و�سائل ذلك توظيف االآراء العلمية وال�سرعية؛ في�ستعان بالعامل اأو الداعية حني يتالءم ما يقوله 
مع موقف �سيا�سي، ويق�سى حني يتعار�ض مع هذا املوقف، ويوّظف العلم ال�سرعي يف تربير مواقف �سيا�سية مل يكن دافعها 

اإرادة احلق ودين اهلل، بل امل�سالح ال�سيا�سية، بغ�ض النظر عن موافقتها للحق اأو خمالفتها له.

5_�سعة انت�سار و�سائل االإعالم، وات�ساع دائرة املتعاملني معها، واإذا اأ�سيف لذلك اأن كثيًا من اللقطات، والفتاوى يتم 
العامل  الكفية، وي�سعب يف ذلك على  اأجهزة االت�سال  واالإعالم اجلديد، وعرب  االإنرتنت  �سبكة  وانت�سارها عرب  تداولها 

والداعية اأن ي�ستدرك، اأو يزيل اأثر كل ما قاله. 
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املوازنة بني ال�سالح والفا�سد، ومراعاة املاآالت اأمر يجب اأن يالزم العامل والداعية يف تعليمه ودعوته 
للحق، يف كل موقف ومقام، ويتاأّكد ذلك فيما يقّدمه يف و�سائل االإعالم ملا �سبقت اال�سارة اإليه . ومن اأهم 

املجاالت التي ينبغي اأن تراعي فيها املوازنة ما يلي:

اأوًل: امل�ساركة يف قنوات يغلب فيها الف�ساد

لعل اأكرث القنوات التي تت�سع دائرة م�ساهدتها هي من القنوات التي اختلط فيها ال�سر واخلي، وال�سر فيها اأغلب، ومن هنا 
يرد هذا ال�سوؤال: ما حكم م�ساركة العلماء والدعاة يف هذه القنوات؟

يذكر املعرت�سون على هذا النوع من امل�ساركة عددًا من املفا�سد، منها:

1_ الت�سوير، وذلك فيمن يرى دخول الت�سوير التلفزيوين �سمن الت�سوير املحرم، وهذه املف�سدة –عند من يقول بها- 
ال تخت�ض بالقنوات التي يغلب فيها ال�سر، بل تدخل فيها القنوات االإ�سالمية واملحافظة؛ فالت�سوير اأمر مالزم للم�ساركة 
يف القنوات الف�ضائية، وال ي�ضتثنى منه اإال امل�ضاركة التي تكون عرب ات�ضال هاتفي. قال ال�ضيخ ابن باز رحمه اهلل: “وال�سك 
اأن الربوز يف التلفاز مما قد يتحّرج منه بع�ض اأهل العلم من اأجل ما ورد من االأحاديث ال�سحيحة يف الت�سديد يف الت�سوير 

ولعن امل�سورين”24. 

2_ اإن الظهور يف و�سائل االإعالم وامل�ساركة يعّده بع�ض النا�ض اإقرارًا ملا يعر�ض فيها وتزكية لها، اأو تهوينًا من مفا�سدها؛ 
النا�ض حينما ين�سحون باالبتعاد عما  الباطل والفا�سد، وما نزال ن�سمع كثيًا من  اإمنا هو من  فمعظم ما يعر�ض فيها 
يعر�ض يف هذه االأجهزة من ف�ساد ومنكرات يحتجون باأن الدعاة واأهل العلم ي�ساركون فيها، واأنه لو كان فيها خمالفة 

�سرعية ملا �سارك هوؤالء، اأو الأنكروا ما فيها من املنكرات.

3_ اإن امل�ساركة يف هذه الو�سائل جُتّرء طائفة ممن ال يقتنونها على اقتنائها بحجة اأنهم يريدون ا�ستماع وروؤية هذه 
كان  واإن  املنكرات،  من  تعر�سه  مما  غيها  متابعة  يف  اال�سرت�سال  اإلى  ويدعوهم  يقودهم  ذلك  لكن  اخلّية،  الربامج 

�ساحبها حازمًا مع نف�سه ففي اأهل منزله ممن ال يح�سنون ا�ستخدامها.

4_ ما يف برامج االإعالم من الف�سق والفجور واللهو، ويقرتن مع �سيء من الربامج الدينية ال ينفك اأن يكون ا�ستخفافًا 
وعبثًا باآيات اهلل تعالى.

اإعالمية م�ستقلة، تخلو من املنكرات التي  اإيجاد موؤ�س�سات  اإلى  اأن ي�سعوا  اإلى اهلل تعالى  اإن الواجب على الدعاة   _5

24	 )جمموع الفتاوى 293/5(
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تالزم االإعالم املعا�سر، وت�سلم من ت�سّلط اأهل الف�ساد، فتقول احلق، وتبّينه للنا�ض.

الواجب  هذا  اإقامة  يف  وال�سعي  البديل،  هذا  عن  البحث  ي�سعف  مما  اليوم  القائمة  الو�سائل  يف  وامل�ساركة 
ال�سرعي، وتوجيه الطاقات واالإمكانات الإحيائه. 

اإلى الت�ساهل والرتّخ�ض، وذلك وا�سح يف حال كثي ممن ي�سارك يف هذه الو�سائل، فهو  اإن امل�ساركة فيها توؤدي   _6
يجامل النا�ض يف فتاويه، ويجاري واقعهم يف كثي مما يقوله، ويتدرج االأمر لديه بني ال�سكوت عن �سيء من احلق، اإلى 

تربير الباطل والدفاع عنه واإ�سفاء امل�سروعية عليه.

7_ امل�ساركة يف هذه الو�سائل مدعاة لوقوع امل�سارك يف فتنة املال وال�سرف؛ فهو يتلقى اأجرًا ماديًا مقابل م�ساركته، مما 
قد يدعوه اإلى التعلق باملال وال�سعي للمحافظة على بقاء م�ساركته يف هذه الو�سائل، ولو على ح�ساب احلق، وفتنة ال�سرف 
حا�سلة يف حق كثي ممن تتحقق �سهرته ب�سبب هذه الو�سائل؛ فهي تعطى امل�سارك �سهرة وا�سعة، وقد ثبت عن النبي �سلى 

اهلل عليه  و�سلم اأنه قال: “ما ذئبان جائعان اأر�سال يف غنم باأف�سد لهما من حر�ض املرء على املال وال�سرف لدينه”25.

8_ اإن القائمني على هذه املوؤ�س�سات واالأجهزة االإعالمية لي�سوا اأهل ثقة واأمانة، فهم ال يتوّرعون عن التحريف والتغيي، 
واحلذف واالإ�سافة، واأحيانًا قد ت�سّجل حلقة يف ظرف اأو وقت معني، ثم تذاع يف غي الوقت الذي �سّجلت فيه، فيفهم منها 
النا�ض غي ما قال �ساحبها، واأحيانًا ُيعمد اإلى حما�سرة اأو مقالة طرحت يف وقت ما فتعر�ض يف وقت اآخر، ومن ذلك ما 
تفعله بع�ض املوؤ�س�سات االإعالمية من ت�سجيل حلقات عن مكانة النبي �سلى اهلل عليه  و�سلم ومنزلته، ثم تذيعها وتبثها 

وقت االحتفال باملولد.

ويف املقابل فهناك م�سالح يف امل�ساركة يف هذه الو�سائل من اأهمها ما يلي:

1_ اأنها و�سيلة لتبليغ الدعوة، وقد فر�ض اهلل تبارك وتعالى تبليغ الدين والدعوة اإليه، وهذا اأمر واجب ال خيار فيه، ولئن 
اّتبع النبي �سلى اهلل عليه  و�سلم الو�سائل املتاحة يف ع�سره، فالواجب على الدعاة اليوم اأن ي�سعوا لتبليغ الدعوة بالو�سائل 

االأجنع، واالأكرث خماطبة جلماهي النا�ض، وو�سائل االإعالم املختلفة اليوم اأقدر على اإبالغ الر�سالة واإي�سالها للنا�ض26. 

2_ �سمول تاأثي هذه الو�سائل، فهناك طائفة ممن مل تبلغهم ر�سالة االإ�سالم اأ�ساًل، وميوت كل يوم منهم اآالف على 
اأو مل تبلغهم بطريق �سحيح، وم�سوؤولية هوؤالء تقع على عموم امل�سلمني، وكثي  الكفر، وهم مل ي�سمعوا بدعوة االإ�سالم، 
منهم ال ميكن الو�سول اإليه وخماطبته اإال من خالل و�سائل االإعالم العامة، وهناك طوائف كثية من امل�سلمني ال ي�ستمعون 
اإليهم هذه الو�سائل، وهوؤالء يعي�سون يف غفلة واإعرا�ض  اأو ال ت�سل  للمواعظ واالأ�سرطة، وال يقروؤون الكتاب االإ�سالمي، 
عن الدين، فيحتاجون ملوعظة توؤثر يف قلوبهم، اأو حديث عن حما�سن االإ�سالم، اأو خطاب يحرك عواطفهم وم�ساعرهم، 

25	 )اأخرجه اأحمد 1574، والرتمذي2376، والدارمي 2732(

26	 )ال�سنقيطي. �ض10(
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وهناك طوائف اأمية ال تقراأ الكتاب وال�سحيفة، فلي�ض من �سبيل لهم اإال عرب التلفاز اأو املذياع27. 

كما يجد معظم امل�سلمني حاجة ملحة يف التفقه يف الدين، ويف االإجابة على اأ�سئلتهم وا�ستفتاءاتهم، ويف تخلي�سهم من 
كثي من البدع واخلرافات التي يقعون فيها، ولي�ض كل منهم يتي�سر له البحث، اأو يجد من ي�ساأله وي�ستفتيه عن قرب، ومن 
ثم فاال�ستفادة من هذه الو�سائل يف ن�سر االأحكام ال�سرعية وتعليم النا�ض بها جزء من الواجب ال�سرعي يف الدعوة ون�سر 

العلم وتبليغه.

�سائر  من  اأكرث  معها  املتعاملني  جمهور  اأن  فمع  غيها،  متلكه  ال  ما  التاأثي  و�سائل  من  متلك  فهي  تاأثيها؛  قوة   _3
ال�سورة  بني  يجمع  فالتلفاز  لهم؛  وجذبها  النا�ض  على  تاأثيها  املتاحة يف  الو�سائل  من  كثي  على  تتفوق  فهي  الو�سائل، 
وال�سوت واحلركة واأ�ساليب االإخراج التي تدفع امل�ساهد اإلى اال�ستمرار واالإقبال، كما اأن كثيًا من املقاطع يتم ن�سرها يف 

االإنرتنت وعرب مواقع التوا�سل االجتماعي واالأجهزة الكفية؛ مما يو�ّسع دائرة انت�سارها وتاأثيها.

اإي�سال  نريد  اإننا حني  اأقل،  وتكلفة  بجهد  النا�ض،  فتخاطب قطاعًا عري�سًا من  واالأوقات،  تخت�سر اجلهود  اأنها   _4
تعوقنا  ما  وكثريًا  و�سفرًا…اإلخ،  وجهدًا  ووقتًا  الدعاة،  من  عددًا  منا  يتطلب  فهذا  النا�ض  من  معني  عدد  اإلى  الر�سالة 
االإمكانات وتقعد بنا القدرات عن القيام بكثي من الواجبات الدعوية، لكن و�سائل االإعالم تتيح ل�سخ�ض واحد اأن يخاطب 

االآالف واملاليني بجهد حمدود وهو يف مكانه.

5_ اإن امل�ساركة يف هذه الو�سائل قد تكون و�سيلة الإنكار املنكرات التي تظهر فيها، فكثيًا ما تن�سر ال�سحف كتابات فيها 
من املنكرات واملخالفات ال�سرعية - بل والكفر والردة يف اأحيان كثية – ما ينطلي على كثي من امل�سلمني، اأو ي�سعرهم 
بالهزمية وال�سعف، فحني ينكر هذا املنكر من خالل املنرب واملوعظة، فاخلطاب يف معظم االأحوال يتجه اإلى طائفة اأخرى 

غي تلك الطائفة التي قراأت ما ن�سر وتاأثرت به، بل معظمهم ال يبلغه االإنكار حني يكون من خالل هذه الو�سائل.

فلي�ض من �سبيل اأجنع واأبلغ من االإنكار من خالل املنابر التي �سمع النا�ض منها املنكر، ففيه اإبالغ واإعذار، وفيه اإ�سعار الأهل 
املنكر باأن للحق اأن�سارًا واأعوانًا، وفيه اإعالء لهمة الغيورين واإعالمهم باأنه ال يزال للحق نا�سر.

6_ اإن امل�ساركة يف و�سائل االإعالم العامة و�سيلة لتعريف النا�ض بالدعاة وطلبة العلم واإبراز قيادات يف املجتمع؛ فالقطاع 
العري�ض من النا�ض اإمنا يعرف من ي�سمع له اأو يقراأ له يف و�سائل االإعالم، وحني يبتعد الدعاة اإلى اهلل وطلبة العلم عن 
امل�ساركة يف هذه الو�سائل العامة، ف�ستبقى فئات كبية من املجتمع ال ت�سمع بهم وال تعرفهم، وتنح�سر دائرة تاأثيهم يف 
حميط �سيق من النا�ض. والتعريف بهم اأمام النا�ض لي�ض بحثًا عن الظهور و�سعيًا وراء ال�سهرة، بقدر ما هو و�سيلة لتو�سيع 

دائرة تاأثيهم وانت�سار دعوتهم.

7_ اإن امل�ساركة يف و�سائل االإعالم و�سيلة لتخفيف ال�سر الذي يظهر فيها، فكل وقت ي�سغل باخلي فهو على ح�ساب ف�ساد 
ومنكر كان ميكن اأن يعر�ض فيها، والتخفيف من ال�سر والف�ساد اإذا مل ميكن اأن يزال بالكلية مطلوب �سرعًا.

27	 )اأبو اخلي �ض 17(
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�ضئل �ضيخ االإ�ضالم عن رجل متول واليات، ومقطع اإقطاعات، وعليها من الكلف ال�ضلطانية ما جرت به العادة، وهو يختار 
اأن ي�سقط الظلم كله، ويجتهد يف ذلك بح�سب ما قدر عليه، وهو يعلم اأنه، اإن ترك ذلك واأقطعها غيه وولى غيه فان 
الظلم ال يرتك منه �سيء؛ بل رمبا يزداد، وهو ميكنه اأن يخفف تلك املكو�ض التي يف اإقطاعه، في�سقط الن�سف، والن�سف 
االآخر جهة م�ضارف ال ميكنه اإ�ضقاطه..فاأجاب ال�ضيخ رحمه اهلل:«اإذا كان جمتهدًا يف العدل ورفع الظلم بح�ضب اإمكانه، 
وواليته خي واأ�سلح للم�سلمني من والية غيه، وا�ستيالوؤه على اإقطاع خي من ا�ستيالء غيه، كما قد ذكر: فاإنه يجوز له 
البقاء يف الوالية واالإقطاع، وال اإثم عليه يف ذلك؛ بل بقاوؤه على ذلك اأف�سل من تركه اإذا مل ي�ستغل اإذا تركه مبا هو اأف�سل 

منه، وقد يكون ذلك عليه واجبًا، اإذا مل يقم به غيه قادرًا عليه«28. 

يعتذر عنها  �ستى، فحني  ودوافع  الدينية، الأغرا�ض  والزوايا  الربامج  بن�سبة من  االإعالمية   الو�سائل  بع�ض  تلتزم   _8
االأخيار وطلبة العلم، فلن تزول املف�سدة بل �سيجد هوؤالء من يت�سدى لتقدمي الربامج الدينية من اأهل البدع واالأهواء، اأو 
اأ�سحاب املطامع الدنيوية وغيهم، وذلك له اأثر يف اإ�سالل النا�ض و�سّدهم عن الدين با�سم الدين، وكثيًا ما كان هوؤالء 

فتنة للنا�ض. 

وما ذكر من امل�سالح واملفا�سد حمل نقا�ض بني من يتجه للمنع، و من يتجه للم�ساركة، وهي متفاوتة يف درجة الت�سليم بها، 
ويف تاأثيها، وهذه الورقة ال تت�سع لنقا�ض ما قد يرد على بع�سها من اعرتا�سات؛ اإذ امل�سلحة يف املوازنة العامة بني تلك 

امل�سالح واملفا�سد.

تغليب  اال�ستقرار على  اإلى  يتجه  االأمر  واأن  �سابقة،  كان يف مرحلة  امل�ساألة  واجلدل حول هذه  الكثي من اخلالف  ولعل 
م�سلحة امل�ساركة لدى جمهور العلماء والدعاة، واإن دائرة االختالف ت�سيق واإن مل يح�سم بعد ب�سورة قاطعة.

بع�ش فتاوى اأهل العلم املعا�سرين يف هذه امل�ساألة

ممن اأفتى يف هذه امل�ضاألة ال�ضيخ ابن باز، وال�ضيخ ابن عثيمني رحمهما اهلل تعالى. فقد �ضئل ابن باز: »دعومت اإلى اال�ضتفادة 
يزالون  ال  اهلل  اإلى  الدعاة  بع�ض  لكن  الت�سوير،  فيها  التي  تلك  ومنها  والتوجيه،  الدعوة  جمال  يف  االإعالم  و�سائل  من 

يتحرجون من تلكم ال�سورة. ماذا تقولون يف ذلك؟

فاأجاب: ال �سك اأن ا�ستغالل و�سائل االإعالم يف الدعوة اإلى احلق ون�سر اأحكام ال�سريعة وبيان ال�سرك وو�سائله والتحذير 
من ذلك ومن �سائر ما نهى اهلل عنه من اأعظم املهمات، بل من اأوجب الواجبات، وهي من نعم اهلل العظيمة يف حق من 

ره بحق اهلل عليه.  ا�ستغلها يف اخلي، ويف حق من ا�ستفاد منها ما ينق�سه يف دينه ويب�سّ

وال �سك اأن الربوز يف التلفاز مما قد يتحّرج منه بع�ض اأهل العلم من اأجل ما ورد من االأحاديث ال�سحيحة يف الت�سديد 
يف الت�سوير ولعن امل�سورين؛ ولكن بع�ض اأهل العلم راأى اأنه ال حرج يف ذلك اإذا كان الربوز فيه للدعوة اإلى احلق ون�سر 

28	 )جمموع الفتاوى357-356/30(



3006

اأحكام االإ�سالم والرد على دعاة الباطل عماًل بالقاعدة ال�سرعية وهي: ارتكاب اأدنى املف�سدتني لتفويت كرباهما اإذا مل 
يتي�سر ال�سالمة منهما جميعًا، وحت�سيل اأعلى امل�سلحتني ولو بتفويت الدنيا منهما اإذا مل يتي�سر حت�سيلهما جميعًا. وهكذا 
يقال يف املفا�سد الكثية وامل�سالح الكثية.. يجب على والة االأمور وعلى العلماء اإذا مل تتي�سر ال�سالمة من املفا�سد كلها اأن 
يجتهدوا يف ال�سالمة من اأخطرها واأكربها اإثمًا. وهكذا امل�سالح يجب عليهم اأن يحققوا ما اأمكن منها الكربى فالكربى 
اإذا مل يتي�ّسر حت�سيلها كلها، ولذلك اأمثلة كثية واأدلة متنوعة من الكتاب وال�سنة منها قوله تعالى: }َوال َت�ُسبُّوا الهَِّذيَن 
َ َعْدًوا ِبَغْيِ ِعْلٍم{ ]االأنعام: 108، ومنها احلديث ال�سحيح اأن النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم   ِ َفَي�ُسبُّوا اهللهَّ َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللهَّ
قال لعائ�سة ـ ر�سي اهلل عنها ـ: “لوال اأن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة واأقمتها على قواعد اإبراهيم” احلديث 
متفق عليه. وبهذا ُيعَلم اأن الكالم يف الظهور يف التلفاز للدعوة اإلى اهلل �سبحانه، ون�سر احلق يختلف بح�سب ما اأعطى 
اهلل النا�ض من العلم واالإدراك والب�سية والنظر يف العواقب. فمن �سرح اهلل �سدره وات�سع علمه وراأى اأن يظهر يف التلفاز 
لن�سر وتبليغ ر�ساالت اهلل فال حرج عليه يف ذلك وله اأجره وثوابه عند اهلل، ومن ا�ستبه عليه االأمر ومل ين�سرح �سدره لذلك 
فرنجو اأن يكون معذورًا لقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : “دع ما يريبك اإلى ما ال يريبك” وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: 
“الرب ما اطماأّنت اإليه النف�ض واطماأن اإليه القلب...” احلديث. وال �سك اأن ظهور اأهل احلق يف التلفاز من اأعظم االأ�سباب 
يف ن�سر دين اهلل والرد على اأهل الباطل؛ الأنه ي�ساهده غالب النا�ض من الرجال والن�ساء وامل�سلمني والكفار، ويطمئن اأهل 
احلق اإذا راأوا �سورة من يعرفونه باحلق وينتفعون مبا ي�سدر منه، ويف ذلك اأي�سًا حماربة الأهل الباطل وت�سييق املجال 
َ َلـَمَع اْلـُمْح�ِسِننَي{ ]العنكبوت: 69، وقال  ُهْم �ُسُبَلَنا َواإنهَّ اهللهَّ عليهم، وقد قال اهلل عز وجل : }َوالهَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينهَّ
لهَّ  ن �سَ اأَْعَلُم مِبَ ُهَو  َك  َربهَّ اإنهَّ  ْح�َسُن  اأَ ِهَي  ِبالهَِّتي  َوَجاِدْلُهم  اْلـَح�َسَنِة  َواْلـَمْوِعَظِة  ِباْلـِحْكَمِة  َك  َرِبّ اإَلى �َسِبيِل  عــز وجـــل : }اْدُع 
اِلـًحا َوَقاَل  ِ َوَعِمَل �سَ ن َدَعا اإَلى اهللهَّ هَّ ْح�َسُن َقْواًل مِمّ َعن �َسِبيِلِه َوُهَو اأَْعَلُم ِباْلـُمْهَتِديَن{ ]النحل: 125، وقال تعالى: }َوَمْن اأَ
وقال  ِني ِمَن اْلـُم�ْسِلِمنَي{ ]ف�سلت: 33. وقال النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم: “من دّل على خي فله مثل اأجر فاعله”،  اإنهَّ
عليه ال�سالة وال�سالم: “من دعا اإلى هدى كان له من االأجر مثل اأجور من تبعه ال ينق�ض ذلك من اأجورهم �سيئًا، ومن 
دعا اإلى �ساللة كان عليه من االإثم مثل اآثام من تبعه ال ينق�ض ذلك من اآثامهم �سيئًا”0 اأخرجهما م�سلم يف �سحيحه. 
وقال �سلى اهلل عليه و�سلم  الأمي املوؤمنني علي بن اأبي طالب ـ ر�سي اهلل عنه ـ ملا بعثه اإلى اليهود يف خيرب: “ادعهم اإلى 
االإ�سالم، واأخربهم مبا يجــب عليهم مــن حــق اهلل تعالى فيه؛ فواهلل الأن يهدي اهلل بك رجاًل واحدًا خي لك من حمر 

النعم” متفق على �سحته.

وهذه االآيات واالأحاديث ال�سحيحة كلها تعم الدعوة اإلى اهلل �سبحانه من طريق و�سائل االإعالم املعا�سرة، ومن جميع 
الطرق االأخرى كاخلطابة والتاأليف والر�سائل واملكاملات الهاتفية وغي ذلك من اأنواع التبليغ ملن اأ�سلح اهلل نيته ورزقه 
العلم النافع والعمل به. وقد �سّح عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  اأنه قال: “اإمنا االأعمال بالنيات، واإمنا لكل امرئ 
ما نوى” متفق على �سحته. وقال عليه ال�سالة وال�سالم: “اإن اهلل ال ينظر اإلى �سوركم وال اإلى اأموالكم، ولكن ينظر اإلى 
قلوبكم واأعمالكم” اأخرجه م�سلم يف ال�سحيح. واأ�ساأل اهلل عز وجل اأن يوفق علماء امل�سلمني ووالة اأمرهم لكل ما فيه 

�سالح العباد والبالد؛ اإنه ويل ذلك والقادر عليه”29.

29	 )جمموع فتاوى ومقاالت منوعة 395-393/5(
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ولل�ضيخ ـ رحمه اهلل ـ فتوى اأخرى جاء فيها:

»هل علماوؤنا اأّدوا واجبهم االإعالمي نحو مواطنيهم؟ وملاذا مل ي�ساهم كثي منهم يف و�سائل االإعالم املرئي وامل�سموع؟ وهل 
الك�سب يف العمل به مكروه اأو حمرم؟ فاأجاب: هذا تختلف فيه اآراء اأهل العلم: منهم من يرى جواز الدخول فيه، ومنهم 
من يتوقف عن ذلك من اأجل ال�سور؛ فلهذا كرث من يتوقف عن ذلك، فهو حمل اجتهاد وحمل اختالف بني اأهل العلم يف 
جواز الدخول يف ذلك والربوز يف ال�سا�سة الإلقاء الكلمات والتوجيه، ومنهم من فعل ذلك وراأى اأن هذا فيه م�سلحة، واأنه 
ُيغتَفر يف جنبه ما يتعلق بالت�سوير، ومنهم من توقف يف ذلك. ولهذا امل�ساهمون يف الو�سائل امل�سموعة واملقروءة اأكرث من 

امل�ساهمني يف املرئية من اأجل هذا االأمر الذي �سمعت وهو م�ساألة الت�سوير«30.

فتوى ال�سيخ ابن عثيمني

�سئل رحمه اهلل: »و�سائل االإعالم توؤدي دورًا موؤثرًا يف ع�سرنا؛ فهل ترون اأنه يجب ا�ستعمالها - مثل التلفاز - يف ن�سر 
كثي من الو�سائل التي قد ال تنت�سر عن طريق غيه مثل ما تنت�سر عن طريق التلفاز؟ وما راأيكم فيمن يقول: اإنه ال يجوز 
امل�ساركة يف و�سائل االإعالم بو�سعها الراهن؛ الأنها تن�سر املنكرات وامل�ساركة فيها هو اإقرار لهذه املنكرات؟ فاأجاب رحمه 

اهلل:

و�سائل  اأن  واأرى  به احلجة،  تقوم  الأن ذلك مما  اإلى اهلل عز وجل؟  الدعوة  االإعالم يف  و�سائل  ا�ستخدام  اأنه يجب  اأرى 
االإعالم ت�ستخدم يف الدعوة اإلى اهلل عز وجل على وجوه �ستى مبعنى: اأن جنعل ركنًا يف الدعوة اإلى التوحيد. وركنًا يف 
الدعوة اإلى العقيدة فيما يتعلق باأ�سماء اهلل و�سفاته.. وركنًا يف الدعوة اإلى اإخال�ض العبادة هلل عز وجل؛ بحيث ال يق�سد 
العبادات وغيها.. وركنًا يف  اأ�سبه ذلك.. وركنًا يف الفقه مثل  اأكرب منه، وما  اإلى من هو  اأو  اإلى حاكم  التذلل  االإن�سان 

املعامالت مثل االأنكحة وغيها؛ يعني ذلك اأن تكون الدعوة وا�سعة عامة.

واأن ال جتعل هذه االأمور اأو املو�سوعات مكثفة بحيث ميّل منها القارئ اأو امل�ساهد، بل يقت�سر على ما ال يكون فيه ملل للنا�ض 
واإتعاب لهم، حتى ينتفع النا�ص بذلك اأكرث، على �ضرط اأن ال يحل حملها ما فيه اإ�ضالل اخللق الأخالقهم، اأو ما اأ�ضبه ذلك. 
ولكن اأرى اأنه اإذا كان هجر هذه الو�سائل وعدم امل�ساركة فيها �سببًا يف ترك املنكر، فاإنه يجب مقاطعتها ومهاجرتها حتى 

يرتك هذا املنكر ملا هو خي.

اأنه يجب ا�ستغالل هذه  اأكرب واأكرث، فاأرى  اإذا كان هذا االأمر ال يفيد ورمبا يزيد الطني بلة؛ بحيث تفرغ لن�سر �سر  اأما 
الفر�سة، ون�سر الدعوة اإلى اهلل تعالى من خالل هذه الو�سائل.

ثم هذا املنكر الذي يعر�ض - كما يقول ال�سائل - ال يعر�ض يف الوقت الذي اأنت تلقى فيه اخلي، بل هو منف�سل عنه، فيكون 
من اأراد ا�ستمع اإليه و�ساهده، واإذا جاء الوقت الذي فيه املنكر يغلق املذياع اأو التلفاز وينتهي منه”31. 

30	 )فتوى م�ضجلة لل�ضيخ رحمه اهلل �ضمن فتاوى اجلامع الكبري(

31	 )ال�سحوة االإ�سالمية �سوابط وتوجيهات 917-178(
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املوازنة بني قول احلق وال�سكوت

االأ�سل يف امل�سلم اأن يقول احلق، وقد بايع النبي �سلى اهلل عليه  و�سلم اأ�سحابه ر�سوان اهلل عليهم على ذلك، عن عبادة 
بن ال�سامت، قال: “بايعنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  و�سلمعلى ال�سمع والطاعة يف املن�سط واملكره، واأن ال ننازع االأمر 

اأهله، واأن نقوم اأو نقول باحلق حيثما كنا، ال نخاف يف اهلل لومة الئم”32. 

اإال اأنه قد يرتتب على قول احلق يف بع�ض امل�سائل مف�سدة، من فهم النا�ض له على خالف ما هو عليه، اأو و�سعهم له يف 
غي مو�سعه.

وقد نهى النبي �سلى اهلل عليه  و�سلم بع�ض اأ�سحابه عن التحديث ببع�ض احلق لئال ي�سيء النا�ض فهمه؛ فعن اأن�ض بن 
مالك، قال: ذكر يل اأن النبي �سلى اهلل عليه  و�سلمقال ملعاذ بن جبل: من لقي اهلل ال ي�سرك به �سيئا دخل اجلنة، قال: اأال 

اأب�سر النا�ض؟ قال: ال اإين اأخاف اأن يتكلوا”33. 

وقال ابن حجر :«وروى البزار باإ�سناد ح�سن من حديث اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه يف هذه الق�سة اأن النبي �سلى 
اهلل عليه  و�سلماأذن ملعاذ يف التب�سي، فلقيه عمر: فقال ال تعجل، ثم دخل فقال: يا نبي اهلل اأنت اأف�سل راأيًا؛ اإن النا�ض اإذا 
ا على ذلك موقف اأبي هريرة  �سمعوا ذلك اّتكلوا عليها، قال: فرده، وهذا معدود من موافقات عمر”34. ومن االأدلة اأي�سً
ر�سي اهلل عنه يف امتناعه من الت�سريح مبا �سمعه من النبي �سلى اهلل عليه  و�سلم يف بع�ض اأحاديث الفنت، وقد �سبقت 

االإ�سارة اإليه.

قال ال�ساطبي :”ومن هذا يعلم اأنه لي�ض كل ما يعلم مما هو حق يطلب ن�سره واإن كان من علم ال�سريعة ومما يفيد علمًا 
باالأحكام، بل ذلك ينق�سم: فمنه ما هو مطلوب الن�سر، وهو غالب علم ال�سريعة، ومنه ما ال يطلب ن�سره باإطالق، اأو ال 
يطلب ن�سره بالن�سبة اإلى حال اأو وقت اأو �سخ�ض، ومن ذلك تعيني هذه الفرق، فاإنه واإن كان حقًا فقد يثي فتنة، كما تبني 

تقريره فيكون من تلك اجلهة ممنوعًا بّثه، ومن ذلك علم املت�سابهات والكالم فيها، فاإن اهلل ذم من اتبعها”35. 

اإلى حال  بالن�سبة  ماآلها  فانظر يف  فاإن �سحت يف ميزانها،  ال�سريعة،  تعر�ض م�ساألتك على  اأنك  :«و�سابطه  ا  اأي�سً وقال 
الزمان واأهله، فاإن مل يوؤد ذكرها اإلى مف�سدة، فاعر�سها يف ذهنك على العقول، فاإن قبلتها، فلك اأن تتكلم فيها اإما على 
العموم اإن كانت مما تقبلها العقول على العموم، واإما على اخل�سو�ض اإن كانت غي الئقة بالعموم، واإن مل يكن مل�ساألتك 

هذا امل�ساغ، فال�سكوت عنها هو اجلاري على وفق امل�سلحة ال�سرعية والعقلية«36. 

32	 )اأخرجه البخاري 7199 ، وم�سلم 1709(

33	 )اأخرجه البخاري 129(

34	 )فتح الباري 227/1(

35	 )املوافقات 173/5(

36	 )املوافقات 173/5(
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مراعاة التوقيت والو�سيلة املنا�سبة

من املوازنات التي ينبغي رعايتها اختيار الوقت والو�سيلة املنا�سبة لقول كلمة احلق، فلي�ست كل كلمة حق تالئم كل زمان 
ومكان؛ فقد يتحدث العامل والداعية بكلمة حق، اإال اأنها ال تالئم الزمان والو�سيلة التي قيلت فيها.

وقد اقرتح اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  و�سلم على عمر ر�سي اهلل عنه اأال يقول مقولته يف املو�سم، فعن ابن عبا�ض 
ر�سي اهلل عنهما قال: كنت اأقرئ رجااًل من املهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما اأنا يف منزله مبنى، وهو عند 
عمر بن اخلطاب، يف اآخر حجة حّجها، اإذ رجع اإيل عبد الرحمن فقال: لو راأيت رجال اأتى اأمي املوؤمنني اليوم، فقال: 
يا اأمي املوؤمنني، هل لك يف فالن؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فالًنا، فواهلل ما كانت بيعة اأبي بكر اإال فلتة فتمت، 
فغ�سب عمر، ثم قال: اإين اإن �ساء اهلل لقائم الع�سية يف النا�ض، فمحذرهم هوؤالء الذين يريدون اأن يغ�سبوهم اأمورهم. 
قال عبد الرحمن: فقلت: يا اأمي املوؤمنني ال تفعل، فاإن املو�سم يجمع رعاع النا�ض وغوغائهم، فاإنهم هم الذين يغلبون 
على قربك حني تقوم يف النا�ض، واأنا اأخ�سى اأن تقوم فتقول مقالة يطّيها عنك كل مطي، واأن ال يعوها، واأن ال ي�سعوها 
ما  فتقول  النا�ض،  واأ�سراف  الفقه  باأهل  فتخل�ض  وال�سنة،  الهجرة  دار  فاإنها  املدينة،  تقدم  فاأمهل حتى  موا�سعها،  على 
قلت متمكنًا، فيعي اأهل العلم مقالتك، وي�سعونها على موا�سعها. فقال عمر: اأما واهلل - اإن �ساء اهلل - الأقومن بذلك اأول 
مقام اأقومه باملدينة. قال ابن عبا�ض: فقدمنا املدينة يف عقب ذي احلجة، فلما كان يوم اجلمعة عّجلت الرواح حني زاغت 
ال�سم�ض، حتى اأجد �سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جال�سًا اإلى ركن املنرب، فجل�ست حوله مت�ض ركبتي ركبته، فلم اأن�سب 
اأن خرج عمر بن اخلطاب، فلما راأيته مقباًل، قلت ل�سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن الع�سية مقالة مل يقلها منذ 
ا�ستخلف، فاأنكر علي وقال: ما ع�سيت اأن يقول ما مل يقل قبله، فجل�ض عمر على املنرب، فلما �سكت املوؤذنون قام، فاأثنى على 
اهلل مبا هو اأهله، ثم قال: اأما بعد، فاإين قائل لكم مقالة قد قدر يل اأن اأقولها، ال اأدري لعلها بني يدي اأجلي، فمن عقلها 

ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خ�سي اأن ال يعقلها فال اأحل الأحد اأن يكذب علي”37.

وقد راأينا عدًدا من احلاالت يفتي فيها عامل فا�سل، اأو يقول داعية راأيًا يوافق احلق، لكن يف توقيت غي منا�سب؛ فيوّظف 
يف �سياق خمتلف، اأو يقوله عرب و�سيلة اإعالمية غي منا�سبة؛ فين�ساأ عنه مفا�سد اأكرب مما يرجوه من م�سالح.

املوازنة بني خطاب اخلا�سة وخطاب العامة

دين اهلل جاء للنا�ض كلهم، ال فرق يف اأحكامه بني عامة وخا�سة، اإال اأن بع�ض امل�سائل مما قد ال ت�ستوعبه عقول اخلا�سة 
واإدراكهم. لذا نهى ال�سلف ر�سوان اهلل عليهم عن حتديث اخلا�سة مبا ال يفقهونه، اأو ما ي�سعونه يف غي مو�سعه، قال علي 

ر�سي اهلل عنه: »حّدثوا النا�ض، مبا يعرفون اأحتبون اأن يكّذب، اهلل ور�سوله«38. 

37	 )اأخرجه البخاري 6830(

38	  )اأخرجه البخاري 127(
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وقال ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه:«ما اأنت مبحّدث قومًا حديثًا ال تبلغه عقولهم، اإال كان لبع�سهم فتنة«39. وعن عبد الرحمن 
بن مهدي، قال: »ال يكون الرجل اإمامًا يقتدى به حتى مي�سك عن بع�ض ما �سمع«.)اأخرجه م�سلم يف مقدمة �سحيحة(

قال ابن حجر: »وفيه –اأثر علي- دليل على اأن املت�سابه ال ينبغي اأن يذكر عند العامة، ومثله قول بن م�سعود:«ما اأنت حمدثًا 
قومًا حديثًا ال تبلغه عقولهم اإال كان لبع�سهم فتنة« رواه م�سلم، وممن كره التحديث ببع�ض دون بع�ض: اأحمد يف االأحاديث 
التي ظاهرها اخلروج على ال�سلطان، ومالك يف اأحاديث ال�سفات، واأبو يو�سف يف الغرائب، ومن قبلهم اأبو هريرة كما 

تقدم عنه يف اجلرابني، واأن املراد ما يقع من الفنت، ونحوه عن حذيفة«40. وي�سمل ذلك اأمرين:

1- احلديث للعامة عرب و�سائل االإعالم مبا ي�سكل اأو يلتب�ض فهمه عليهم، من دقائق امل�سائل.

2- احلديث يف و�سائل االإعالم عن م�سائل فقهية نادرة، اأو ال يرتبط بها موقف عملي مما يثي لغًطا لدى النا�ض، ورمبا 
اأ�ساء الأهل العلم، اأو ال�سريعة، وقد يتخذه بع�سهم جمااًل للتندر وال�سحك.

ومن اأمثلة ذلك احلديث عن ر�ساع الكبي، وهي م�ساألة علمية معروفة، اإال اأنها لي�ست مما يحتاجه النا�ض، وقد اأثيت 
اأكرث من مرة، ودار حولها جدل كبي.

ا: اأن اأحد العلماء كان يتحدث يف قناة مرئية عن اأحكام ال�سيام واملفطرات، فاأ�سار اإلى م�سائل من نوادر ما  ومنها اأي�سً
يبحثه الفقهاء وال يحتاج اإليه عامة النا�ض، ومنها: هل يفطر ال�سائم لو اأكل ترابًا؟ اأو اأكل ب�ساق اأخيه؟ فاأثيت الق�سية 

يف ال�سحافة، واأّدت اإلى انتقا�ض ف�سيلته وقد كان يف غنى عن ذلك.

وهذا ال يعني اأن يجتنب الداعية والعامل كل ما ميكن اأن يثار حوله النقا�ض؛ فاإن كثيًا من هوؤالء الكّتاب واالإعالميني ال 
ي�سلمون من �سوء نية، ومن تعّمد لت�سيد االأخطاء والزالت، واإمنا عليه اأن يوازن، واأن ي�ساأل نف�سه عن مدى حاجة النا�ض 

اإلى مثل ما يقوله، وعن مدى فقههم له وتنزيله منزلته. 

املوازنة بني العزائم والرخ�ش

يتعامل املتحّدث يف و�سائل االإعالم مع جمهور من عامة امل�سلمني، ويحتاج اأن يراعي التوازن بني اأمرين:

االأول: خماطبة النا�ض بالعزائم، وحثهم عليها، وتربيتهم على اأخذ الدين بقوة وعزمية.

الثاين: مراعاة واقعة النا�ض، وخماطبتهم مبا ميكنهم فعله والقيام به.

39	 )اأخرجه م�سلم يف مقدمة �سحيحة(

40	 )فتح الباري 225/1(
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وقد كان �سلى اهلل عليه  و�سلم يخاطب كاًل مبا يالئمه؛ فعاهد طائفة من اأ�سحابه اأال ي�ساألوا النا�ض �سيًئا41، وقال الأحد 
اأ�سحابه ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فرتكه42، وقال الآخر: نعم الرجل عبد اهلل لو كان ي�سلي من الليل43. 

اأما حني ي�ساأله االأعراب وحديثو العهد باالإ�سالم فاإنه يذكر لهم جمل االإ�سالم العامة، وحني قال اأحدهم: واهلل ال اأزيد على 
هذا وال اأنق�ض، قال له: اأفلح اإن �سدق، اأو دخل اجلنة اإن �سدق44. 

واأكد ابن تيمية على مراعاة خماطبة النا�ض مبا ميكنهم عمله والقيام به، فقال: واحلجة على العباد اإمنا تقوم ب�سيئني: 
اأو العاجز عن العمل  ب�ضرط التمّكن من العلم مبا اأنزل اهلل، والقدرة على العمل به، فاأما العاجز عن العلم كاملجنون، 
فال اأمر عليه وال نهي، واإذا انقطع العلم ببع�ض الدين اأو ح�سل العجز عن بع�سه: كان ذلك يف حق العاجز عن العلم اأو 
العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين اأو عجز عن جميعه كاجلنون مثاًل وهذه اأوقات الفرتات، فاإذا ح�سل من 
يقوم بالدين من العلماء اأو االأمراء اأو جمموعهما كان بيانه ملا جاء به الر�سول �سيئا ف�سيئا مبنزلة بيان الر�سول ملا بعث به 
�سيئا ف�سيًئا، ومعلوم اأن الر�سول ال يبلغ اإال ما اأمكن علمه والعمل به، ومل تاأت ال�سريعة جملة كما يقال: اإذا اأردت اأن تطاع 
فاأمر مبا ي�ستطاع، فكذلك املجدد لدينه واملحيي ل�سنته ال يبلغ اإال ما اأمكن علمه والعمل به، كما اأن الداخل يف االإ�سالم ال 
ميكن حني دخوله اأن يلقن جميع �سرائعه ويوؤمر بها كلها، وكذلك التائب من الذنوب، واملتعلم وامل�سرت�سد، ال ميكن يف اأول 
االأمر اأن يوؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم؛ فاإنه ال يطيق ذلك، واإذا مل يطقه مل يكن واجبًا عليه يف هذه احلال، 
واإذا مل يكن واجبًا مل يكن للعامل واالأمي اأن يوجبه جميعه ابتداء، بل يعفو عن االأمر والنهي مبا ال ميكن علمه وعمله اإلى 
وقت االإمكان، كما عفا الر�سول �سلى اهلل عليه  و�سلمعما عفا عنه اإلى وقت بيانه، وال يكون ذلك من باب اإقرار املحرمات 
وترك االأمر بالواجبات؛ الأن الوجوب والتحرمي م�ضروط باإمكان العلم والعمل، وقد فر�ضنا انتفاء هذا ال�ضرط، فتدبر هذا 

االأ�سل فاإنه نافع45.

التدين؛  التي واجهت فرتة من غربة الدين، وحماربة مظاهر  ال�سعوب  اأهم ما ينطبق عليه ذلك، واقع بع�ض  ولعل من 
فمخاطبة هوؤالء لي�ست كمخاطبة غيهم ممن ن�سوؤوا يف بيئات متدينة وحمافظة. لذا يحتاج الداعية يف حديثه مع النا�ض 
اإلى املوازنة بني احلديث عن التي�سي وي�سر الدين و�سماحته، وبني احلديث عن العزمية والورع واأخذ الدين بقوة، واأن 

يراعي املوازنة بني خماطبة النا�ض مبا يجب عليهم عمله، وبني مراعاة واقعهم وحالهم.

املوازنة بني الفتوى ال�سخ�سية والفتوى العامة

ُي�ساأل العامل واملفتي يف و�سائل االإعالم عن بع�ض امل�سائل التي لها مالب�سات خا�سة، وقد يرى باجتهاده اأن هذا ال�سائل 
لون احلكم على غي ما اأفتى به  ي�سوغ له اأن يفعل ما ي�ساأل عنه، لكّن جمهور امل�ستمعني قد ال يعون تفا�سيل امل�ساألة، فينزِّ

العامل.
41	 )اأخرجه م�سلم 1043(

42	 )اأخرجه  البخاري1152(

43	 )اأخرجه البخاري 1157، وم�سلم 2479(.

44	 )اأخرجه البخاري 46، وم�سلم 11(.

45	 )جمموع الفتاوى 61-59/30(



3012

�سئل اأحدهم على الهواء عن خطيب تقدم ملوليتهم، ويريدون معرفة معلومات عنه، فهل ي�سوغ لهم احل�سول على بيانات 
�سفره للخارج عن طريق اجلوازات؟

كان اجتهاده جواز ذلك يف مثل هذه احلالة - وبغ�ض النظر عن الرتجيح الفقهي يف مثل هذه امل�ساألة- اإال اأنه راأى االمتناع 
عن اإفتائه بذلك فتوى عامة؛ الأن غيه �سي�سعها يف غي مو�سعها.

ومن ذلك الفتيا يف ا�ستحقاق معني للتكفي، اأو القتل ونحو ذلك؛ فهذا مما ينبغي اأن يخ�سعه العامل للموازنة: بني م�سالح 
بيان احلكم ال�سرعي وجتليته، وبني ما قد ين�ساأ عنه من تو�سع النا�ض يف التكفي وا�ستباحة الدماء، اأو اتخاذ هذه الفتوى 
ذريعة لالفتيات على ال�سلطان وتطبيق احلكم بحجة اأن ال�سلطان عّطله، وقد امتنع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  و�سلم من 
قتل املنافقني دفعًا ملف�سدة حديث النا�ض اأنه �سلى اهلل عليه  و�سلم يقتل اأ�سحابه، ومثله اليوم ما قد ين�ساأ من فتيا يف حق 

معني من حمالت اإعالمية وحقوقية، وجراأة على اأهل العلم والدعاة.

نقد الدعاة واملوؤ�س�سات الدعوية

الدعاة واملوؤ�س�سات ال�سرعية، عمل ب�سري ال ي�سلم من اخلطاأ والق�سور، وقد ي�ساأل العامل اأو الداعية عن اأحد الدعاة اأو 
اأمورًا  ال�سرعية هنا تقت�سي  اأن املوازنة  اإال  اأنه احلق وما يدين اهلل به.  املوؤ�س�سات الدعوية وال�سرعية؛ فيقول ما يعتقد 

مهمة:

االأول مراعاة اأثر هذه املقولة يف �سّد النا�ض عن �سماع ما لدى الداعية، اأو املوؤ�س�سة واجلماعة الدعوية من خي و�سالح.

الثاين: مدى ا�ستثمار اأهل ال�سوء ودعاة الف�ساد ممن يعادون ال�ساحلني ملثل هذه املقوالت، وتوظيفهم لها يف غي مو�سعها، 
وا�ستخدامها يف حرب الدعاة واملوؤ�س�سات الدعوية وال�سرعية.

الثالث: هل امل�ساألة من ال�سواب واخلطاأ املقطوع به، اأو هي مما ي�سع فيه االجتهاد؛ فاإذا كانت مما ي�سع فيه االجتهاد فهل 
ي�سوغ اأن يخّطاأ الداعية اأو ينتقد موؤ�س�سة دعوية اأو خيية عرب و�سائل االإعالم يف اأمر كهذا؟

ومن اأمثلة ذلك ما اأثارته بع�ض و�سائل االإعالم حول م�سروعات تفطي ال�سائمني، وا�ستغلت اآراء بع�ض اأهل العلم يف هذه 
امل�ساألة، وهى مما ي�سع فيه االجتهاد، اإال اأن و�سائل االإعالم وّظفت مقولتهم يف انتقاد هذه االأعمال اخلّيية وحماربتها ال 

الأجل مالحظة الف�سالء اإمنا الأمر اآخر. 
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اعتبارات مهمة يف املوازنة

ثمة اعتبارات ترتبط مب�ساركة العلماء والدعاة يف القنوات الف�سائية، وهذه االعتبارات لها اأثر يف املوازنة �سواء ما يت�سل 
مببداأ امل�ساركة، اأو حمتواها وم�سمونها. ومن هذه االعتبارات ما يلي:

اأواًل: ال�سخ�ض امل�سارك نف�سه؛ فالعامل الذي ُيقتدى به، وي�سدر النا�ض عن مواقفه، وينتظرون راأيه، يختلف عن الداعية 
اأو طالب العلم الذي هو دونه؛ في�سوغ لالأخي ما الي�سوغ ملن هو يف مو�سع القدوة.

ثانيًا: طبيعة القناة؛ فالقنوات التي يختلط فيها اخلي وال�سر، اأو يغلب فيها ال�سر على اخلي لي�ست يف منزلة واحدة، فمنها 
ما يت�سف بقدر من احلياد واملو�سوعية، ومنها ما يتحيز للباطل حتيزًا وا�سحًا حتى يغدو �سعارًا لها.

ثالثًا: طبيعة الربنامج اأو املقدم واملذيع؛ فثمة برامج ومقدمون ي�ستهرون ب�سمة معينة، وتعطي امل�ساركة معهم داللة ور�سالة 
للم�ساهدين.

رابعًا: مقا�سد القناة واأهدافها؛ فكثي من هذه القنوات ال ت�ستهدف ن�سر الدين وتعليم النا�ض، اإمنا زيادة اجلمهور، اأو 
االإثارة، اأو توظيف ما يقوله املتحدث يف �سياق ت�سنعه وتريده هي، وقد كان اأهل العلم يراعون هذا االعتبار يف حواراتهم 
ومناظراتهم، قال اأبو عبد اهلل االأزدي، وغيه: كان امللك ع�سد الدول فناخ�سرو بن بويه الديلمي، يحب العلم والعلماء، 
وكان جمل�سه يحتوي منهم على عدد عظيم يف كل فن، واأكرثهم الفقهاء واملتكلمون، وكان يعقد لهم للمناظرة جمال�ض، 
وكان قا�سي ق�ساته ب�سر بن احل�سني، معتزليًا. فقال له ع�سد الدولة، يومًا: هذا املجل�ض عامر بالعلماء اإال اأين ال اأرى 
فيه عاقدًا من اأهل االإثبات - يعني مذهبهم - واحلديث يناظر فقال له قا�سيه: اإمنا هم عامة، اأ�سحاب تقليد ورواية، 
يروون اخلرب و�سده، ويعتقدونهما جميعًا. وال اأعرف منهم اأحدًا يقوم بهذا االأمر. واإمنا اأراد ذّم القوم، ثم اأقبل ميدح 
املعتزلة. فقال له ع�سد الدولة: حمال اأن يخلو مذهب طبق االأر�ض من نا�سٍر، فانتظر اأي مو�سع فيه مناظر، يكتب فيه 
فيجلب. فلما عزم عليه. قال القا�ضي: اأخربوين اأن بالب�ضرة �ضيخًا، و�ضابًا، ال�ضيخ يعرف باأبي احل�ضن الباهلي. - ويف 
رواية باأبي بكر بن جماهد - وال�ساب يعرف بابن الباقالين. فكتب امللك من ح�سرته يومئذ ي�سي الى عامل الب�سرة، 
اإليهما، قال ال�ضيخ وبع�ص اأ�ضحابه: هوؤالء قوم كفرة  ليبعثهما. واأطلق مااًل لنفقتهما من طيب ماله. فلما و�ضل الكتاب 
ف�سقة - الأن الديلم كانوا رواف�ض - ال يحل لنا اأن نطاأ ب�ساطهم، ولي�ض غر�ض امللك من هذا اإال اأن يقال اإن جمل�سه م�ستمل 
على اأ�سحاب املحابر كلهم، ولو كان خال�سًا هلل، لنه�ست. قال القا�سي: فقلت له: هكذا قال ابن كالب واملحا�سبي، ومن 
يف ع�سرهم، اإن املاأمون فا�سق، ال نح�سر جمل�سه، حتى �سيق اأحمد بن حنبل الى طرطو�ض، وجرى عليه بعده ما عرف. 
ولو ناظروه لكفوه عن هذا االأمر، وتبني لهم ما هم عليه باحلجة، واأنت اأي�ضًا اأيها ال�ضيخ ت�ضلك �ضبيلهم حتى يجري على 
الفقهاء ما جرى على اأحمد، ويقولوا بخلق القراآن، ونفي الرواية؟ وها اأنا خارج اإن مل تخرج. فقال ال�ضيخ: اأما اإذا �ضرح 

اهلل �سدرك لهذا، فاخرج46. 

وقد وقع للكاتب جتربة يف ذلك، فقد حاورته اإحدى ال�سحف، و�ساألته عن راأيه يف تدري�ض الثقافة اجلن�سية، فقال اإنه يوؤيد 

46	 )ترتيب املدارك 53-51/7(
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ذلك وفق مفهوم �سرعي بّينه وو�سحه، وو�سعت ال�سحيفة عنوانًا ال يعرب بدقة ملا قاله، وتلقى ات�ساالت عدة من اأكرث من 
قناة �سيئة لعر�ض وجهة نظره، اإلى اأن ي�سر اهلل له احلوار حول املو�سوع يف قناة حمافظة.

خام�سًا: اإن املعترب يف حتديد امل�سالح واملفا�سد هو ال�سريعة ال ما يراه ال�سخ�ض م�سلحة اأو مف�سدة، قال العز بن عبد 
ال�سرع  اأدلة  بال�سرع، فاإن خفي منها �سيء طلب من  اإال  واأ�سبابها ومفا�سدها فال تعرف  الدارين  »اأما م�سالح  ال�سالم: 
وهي الكتاب وال�سنة واالإجماع والقيا�ض املعترب واال�ستدالل ال�سحيح. واأما م�سالح الدنيا واأ�سبابها ومفا�سدها فمعروفة 

بال�سرورات والتجارب والعادات والظنون املعتربات«47.

وقال ال�ساطبي :«امل�سالح املجتلبة �سرعًا واملفا�سد امل�ستدفعة اإمنا تعترب من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة االأخرى، ال 
من حيث اأهواء النفو�ض يف جلب م�ساحلها العادية اأو درء مفا�سدها العادية«48. 

�ساد�سًا: ا�ست�سحاب الورع والتقوى، واحلذر من التاأويل وهوى النف�ض، فاإن هذا الباب –امل�سالح واملفا�سد- من اأعظم 
ما يدخله التاأويل وهوى النف�ض، قال ابن الوزير: »واأما التح�سني والتقبيح فبابه وا�سع وتفاوت املعارف فيه غي واقف على 
حد وال نهاية؛ الأنه موقوف على الوجوه واالعتبارات ومعرفة العواقب احلميدة والغاية الغيبية البعيدة، واملرجحات اخلفية 

عند تعار�ض امل�سالح واملفا�سد وهذا باب وا�سع يدخله التاأويل القريب والبعيد«49. 

ويوؤكد تهتاه على مراعاة هذا االأمر وا�ست�سحابه فيقول: »غي اأن اأقوامًا من املتفيهقة اغرتوا بقدرات العقل االإن�ساين يف 
معرفة ما هو �سالح وما هو فا�سد، فن�سبوه اإمامًا وحظه يف الق�سمة اأن يكون ماأمومًا، وجعلوه متبوعًا، وحقه اأن يكون تابعًا، 

فال يزن اإال مبوازين ال�سرع، وال ينظر اإال من خلف اأ�ستاره«50. 

47	 )قواعد االأحكام10/1(

48	 )املوافقات 43/1(

49	 )اإيثار احلق على اخللق 268/1(

50	 )تهتاه. جملة االإيحاء. ع36 �ض 107(
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3015

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

اخلال�سة

وبعد هذا العر�ض املوجز يخل�ض الباحث اإلى ما يلي:

- اأهمية رعاية املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، واعتبار املاآالت يف كل جماالت الدعوة والتعليم.

- ميدان االإعالم بعامة، واملرئي بخا�سة يتاأكد فيه اعتبار املوازنات، والنظر اإلى املاآالت؛ فاعتقاد الداعية والعامل اأن ما 
يقوله حق ال يربر له اأن يقوله يف كل حال وزمان، وعرب اأي و�سيلة.

اأهمية رعاية املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد يف اختيار الو�سيلة االإعالمية، ونوع الربنامج، ومقدمه، وطبيعة املو�سوع   -
املختار للحديث.

- اأهمية رعاية املوازنة بني الفتوى يف االأمور ال�سخ�سية، واالأمور العامة، وخطاب اخلا�سة وطلبة العلم، وخطاب جمهور 
النا�ض.

- اأهمية رعاية املوازنة عند انتقاد الدعاة، واملوؤ�س�سات الدعوية وال�سرعية.

وم�ستوى  املجتمعات  طبيعة  مراعاة  واأهمية  والت�سهيل،  التي�سي  وبني  بالعزائم،  لالأخذ  الدعوة  املوازنة  رعاية  اأهمية   -
التدين فيها.

اأ�ساأل اهلل عز وجل اأن يرينا احلق حقًا ويرزقنا اتباعه، واأن يرينا الباطل باطاًل ويرزقنا اجتنابه، واأن يهدينا ملا 
اختلف فيه من احلق باإذنه؛ اإنه �سميع جميب، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد واآله و�سحبه و�سلم.
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املراجع

- ابن الوزير، حممد بن ن�سر املرت�سى اليماين )1987(. اإيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات اإلى املذهب احلق من 
اأ�سول التوحيد. دار الكتب العلمية. 

- ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل. جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رحمه اهلل. اأ�سرف على جمعه وطبعه : 
حممد بن �سعد ال�سويعر.

- ابن حنبل، اأحمد بن حنبل اأبو عبد اهلل ال�سيباين. م�سند االإمام اأحمد بن حنبل. موؤ�س�سة قرطبة. 

- ابن عبد ال�سالم، اأبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم بن اأبي القا�سم بن احل�سن ال�سلمي الدم�سقي. قواعد 
االأحكام يف م�سالح االأنام. حتقيق: حممود ال�سنقيطي. بيوت: دار املعارف.

- ابن عثيمني ، حممد بن �سالح. ال�سحوة االإ�سالمية �سوابط وتوجيهات. دار الوطن للن�سر.

- ابن قيم اجلوزية ، حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي اأبو عبد اهلل )1973(. اإعالم املوقعني عن رب العاملني. بيوت: دار 
اجليل. حتقيق : طه عبد الرءوف �سعد.

- اأبو اخلي، خالد علي ح�سن )1409هـ(. برامج االأحاديث التلفازية : اإعدادها ، تقدميها ، اإخراجها. دار املجتمع.

- البخاري، حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبد اهلل. )1407(. اجلامع ال�سحيح املخت�سر. حتقيق د. م�سطفى ديب البغا . 
بيوت: دار ابن كثي.

- الرتمذي، حممد بن عي�سى اأبو عي�سى ال�سلمي. اجلامع ال�سحيح �سنن الرتمذي. حتقيق اأحمد حممد �ساكر. بيوت:  
دار اإحياء الرتاث العربي.

- تهتاه، ه�سام. امل�سالح واملفا�سد املح�سة بني الوجود والعدم درا�سة نقدية يف املفهوم والنتائج. جملة االإحياء. ع 36 �ض 
�ض 108-100

- الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرحمن اأبو حممد )1407(. �سنن الدارمي، حتقيق فواز اأحمد زمريل ، خالد ال�سبع العلمي.
دار الكتاب العربي.

- ال�سعدي ، عبد الرحمن بن نا�سر. تي�سي الكرمي الرحمن يف تف�سي كالم املنان.حتقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق 
. موؤ�س�سة الر�سالة.

دور فقه املوازنات في مشاركة الدعاة والعلماء في القنوات الفضائية
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- ال�ساطبي، اإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�سهي بال�ساطبي )1997(. املوافقات. حتقيق: اأبو عبيدة 
م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان. دار ابن عفان.

- ال�سنقيطي، �سيد حممد �ساداتي.  اآراء يف االإعالم االإ�سالمي. دار عامل الكتب.

- الع�سقالين، اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل)1379(. فتح الباري �سرح �سحيح البخاري. بيوت: دار املعرفة.

- القرطبي، حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح اأبو عبد اهلل. اجلامع الأحكام القراآن. دار ال�سعب.

- القنا�ص، حممد بن عبد اهلل. مراعاة جلب امل�ضالح ودفع املفا�ضد يف ال�ضنة درا�ضة من خالل اال�ضتنباط يف فتح الباري. 
جملة البحوث االإ�سالمية. ع 88 . 

- النووي،  اأبو زكريا يحيى بن �سرف بن مري )1392(. �سرح �سحيح م�سلم. بيوت: دار اإحياء الرتاث العربي.

- الني�سابوري، م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سني الق�سيي. �سحيح م�سلم. حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي. بيوت: دار اإحياء 
الرتاث العربي.
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دور فقه الموازنات في المقاطعة االقتصادية

الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن حممد الطيار

الأ�ستاذ بكلية الرتبية بالزلفي ـ جامعة املجمعة
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املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني يقول احلق وهو يهدي ال�سبيل، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد خامت النبيني 
واإمام املر�سلني، جدد اهلل به الوحي من ال�سماء، واأحيا ببعثته �سنة الأنبياء، ون�سر بدعوته اآيات الهداية، 
اإلى �سبيل  واأتباعه، الذين فقههم اهلل يف دينه، فدعوا  اأ�سحابه  واأمت به مكارم الأخالق ور�سي اهلل عن 
ربهم باحلكمة واملوعظة احل�سنة، فهدى اهلل بهم العباد، وفتح على اأيديهم البالد، وجعلهم اأئمة يهدون 
ُهم يفيِ  َفنَّ َلَي�ْسَتْخليِ اتيِ  َ احليِ ُلوا ال�سَّ َوَعميِ ْنُكْم  اآَمُنوا ميِ يَن  الَّذيِ  ُ اإلى احلق حتقيقًا ل�سابق وعده:}َوَعَد اهللَّ اخللق 
ْم  هيِ ْن َبْعديِ َخْوفيِ ُهْم ميِ َلنَّ ى َلُهْم َوَلُيَبدِّ ي اْرَت�سَ يَنُهْم الَّذيِ َنَّ َلُهْم ديِ ْم َوَلُيَمكِّ هيِ ْن َقْبليِ يَن ميِ الأَْر�ضيِ َكَما ا�ْسَتْخَلَف الَّذيِ

ُقوَن{]النور: 55. َك ُهْم اْلَفا�سيِ َك َفاأُْوَلئيِ ي �َسْيئًا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذليِ ُكوَن بيِ ي ل ُي�ْسريِ اأَْمنًا َيْعُبُدوَننيِ
ويف ظل ما متر به اأمة الإ�سالم وخا�سة يف هذه الفرتة من تنوع يف الأمور والأزمات والنوازل امل�ستحدثة 
التي حتتاج اإلى �سالح يف املعتقد وغزارة يف العلم وخربة يف احلياة ور�سانة يف الفكر وقبل ذلك كله تقوى 
النازلة يف  كانت هذه  �سواء  بهم  نازلة متر  كل  ملعرفة حكم  ما�سة  النا�ض يف حاجة  يكون  تعالى  من اهلل 

العبادات اأو املعامالت حتى ل يقعوا فيما ل ير�سى اهلل �سبحانه وتعالى. 
واأهل العلم املعتربون مل يلو جهدًا يف الت�سدي لهذه النوازل يف تو�سيح حقيقة كل نازلة وبيان احلكم 
فيها اإما ببحث م�ستقل خا�ض ببيان ما يخت�ض بها من اأحكام اأو بفتوى تبني حكمها ال�سرعي، ومن النوازل 

التي اهتم بها اأهل العلم نازلة املقاطعة القت�سادية. 
اأهل  اآراء  وملا كانت هذه النازلة كغريها من النوازل مما يكون لالجتهاد فيها ن�سيبه الأكرب تنوعت 

العلم يف بيان حمكها.
ونظرًا لأهمية هذه النازلة التي اأخذت حيزًا كبريًا بني يدي طلبة العلم اأقدم هذا البحث املو�سوم بـ 

)دور فقه املوازنات يف املقاطعة القت�سادية(.
وقد ق�سمته اإلى مبحثني: 

املبحث الأول: نظرات يف فقه املوازنات، وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول: تعريف فقه املوازنات ومدى م�سروعيته.

املطلب الثاين: مدى حاجة النوازل املعا�سرة اإلى فقه املوازنات.
املطلب الثالث: اأهمية تعلم فقه املوازنات.

املبحث الثاين: فقه املوازنات وعالقته باملقاطعة القت�سادية، وفيه �سبعة مطالب:
املطلب الأول: التعريف باملقاطعة القت�سادية.

دور فقه املوازنات في املقاطعة االقتصادية
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املطلب الثاين: اأهمية القت�ساد يف نه�سة الدول.
املطلب الثالث: املقاطعات القت�سادية ودورها يف زعزعة اقت�ساد الدول.

املطلب الرابع: على من يقع ال�سرر يف املقاطعة القت�سادية.
بفقه  التعامل  عند  اعتباره  يلزم  وما  القت�سادية  باملقاطعة  املوازنات  فقه  عالقة  اخلام�ض:  املطلب 

املوازنات يف املقاطعة القت�سادية.
املطلب ال�ساد�ض: املقاطعة القت�سادية وعالقتها بقاعدة جلب امل�سالح ودرء املفا�سد.

املطلب ال�سابع: حكم املقاطعة القت�سادية.
القرى ف�سيلة  اأم  الإ�سالمية بجامعة  والدرا�سات  ال�سريعة  كلية  اإلى عميد  بال�سكر  اأتقدم  ويف اخلتام 
الدكتور/غازي بن مر�سد العتيبي وزمالئه يف اللجنة التنظيمية واللجنة العلمية على دعوتي للم�ساركة يف 
امللك عبد اهلل بن  ال�سريفني  املعا�سرة( برعاية خادم احلرمني  املوازنات ودوره يف احلياة  موؤمتر )فقه 
عبد العزيز ال�سعود – حفظه اهلل -، �سائاًل اهلل تعالى اأن يحقق هذا املوؤمتر اأهدافه املرجوة، كما اأ�ساأله 
�سبحانه اأن يحفظ علينا ديننا، واأن يرزقنا الثبات عليه حتى املمات اإنه �سبحانه وتعالى القادر عليه، و�سلى 

اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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املبحث الأول: نظرات يف فقه املوازنات:

املطلب الأول: تعريف فقه املوازنات ومدى م�سروعيته:

اأوًل: تعريف الفقه:

{، ويف ال�سطالح:  �َساينيِ * َيْفَقُهوا َقْوليِ ْن ليِ الفقه هو الفهم، قال اهلل �سبحانه وتعالى:}َواْحُلْل ُعْقَدًة ميِ
معرفة الأحكام ال�سرعية من اأدلتها التف�سيلية. 

ثانيًا : تعريف املوازنات:

املوازنة تاأتي مبعنى املقابلة واملحاذاة يقال وازنه اأي عادله وحاذاه واجلمع موازنات)1(.
واأما يف ال�سطالح: فهي املفا�سلة بني امل�سالح واملفا�سد املتعار�سة واملتزاحمة لتقدمي اأو تاأخري الأولى 

بالتقدمي اأو التاأخري)2(.
اأدناهما،  اأعظم امل�سلحتني بتقريب  ال�سرين وحت�سيل  وقيل يف تعريفها: ترجيح خري اخلريين و�سر 

ودفع اأعظم املف�سدتني باحتمال اأدناهما )3(.

ثالثًا: تعريف فقه املوازنات باعتبار اأنه مركب اإ�سايف:

فقه املوازنات هو العلم الذي يتمكن به املكلف من اختيار الواجب، اأو الأولى. 
فقولنا )اختيار(، لأنه ل ميكن ت�سور املوازنة اإل بني اأمرين فما زاد. وقولنا )اختيار الواجب(، لأنه 
قد ينتهي البحث والتاأمل يف امل�ساألة اإلى القول بالوجوب لأن املوازنات كما �سياأتي تتم بالنظر بني امل�سالح 
واملفا�سد وعلى هذا فالواجب قد يت�سمن مف�سدة، ولكنها مغمورة يف م�سلحة اأعظم منها، فاختيار الوجوب 

ناجت عن موازنة بني م�سالح ومفا�سد متخ�ست عن ترجيح جانب على اآخر. 
وقولنا )اأو الأولى( اأي اأو اختيار الأولى، حيث ل يكون يف امل�ساألة وجوب اأو حترمي، لعدم ظهور احلكم، 

اأو للتنازع فيه، فريجح املرء وجهًا اأو �سبياًل على جهة امليل، ل على جهة القطع واليقني.

)1( القامو�ض املحيط )283/4(.
)2( تاأ�سيل فقه املوازنات، عبد اهلل الكمال )�ض49(. 

)3( فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق ـ ناجي اإبراهيم ال�سويد )�ض27(.

دور فقه املوازنات في املقاطعة االقتصادية
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اأدلة الكتاب وال�سنة على م�سروعية فقه املوازنات:

تنوعت اأدلة الكتاب وال�سنة يف بيان هذا النوع من الفقه وهي كثرية وهلل احلمد فمن الكتاب ما يلي:
يَبَها َوَكاَن  نَي َيْعَمُلوَن يفيِ اْلَبْحريِ َفاأََردتُّ اأَْن اأَعيِ َ�َساكيِ يَنُة َفَكاَنْت مليِ فيِ ا ال�سَّ الدليل الأول: قول اهلل تعالى:}اأَمَّ

ًبا{]الكهف: 79. يَنٍة َغ�سْ ٌك َياأُْخُذ ُكلَّ �َسفيِ ليِ َوَراءُهم مَّ
ر عليه ال�سالة وال�سالم اأقدم على مف�سدة، وهي خرق ال�سفينة، حمدثا  وجه الدللة من الآية اأن اخل�سيِ
ق�سد  الفعل  هذا  على  اإقدامه  لكن  ال�سفينة،  يف  امللك  د  ّ �سُيزهيِ العيب  وجود  كان  حيث  فيها  عيبًا  بذلك 
اجتمعت  فقد  الظامل،  امللك  قبل  من  وغ�سُبها  ال�سفينة،  احتجاز  وهي  اأعظم،  مف�سدة  تفويت  ورائه  من 

مف�سدتان، فكان امل�سري اإلى اأخفهما �سررا وهو خرق ال�سقينة.
ا�ضيِ َواإيِْثُمُهَماآ  لنَّ ُع ليِ رٌي َوَمَنافيِ َما اإيِْثٌم َكبيِ يهيِ ريِ ُقْل فيِ ْمريِ َوامْلَْي�سيِ الدليل الثاين: قوله تعالى:}َي�ْساأَُلوَنَك َعنيِ اخْلَ

َما{]البقرة: 219. هيِ ْفعيِ ن نَّ اأَْكرَبُ ميِ
وجه الدللة من الآية اأن اهلل تعالى قد بني ما يف اخلمر من املنافع وامل�سار واأن الأ�سرار فيها اأكرب من 
املنافع ومل يبني احلكم الذي اقت�سته امل�سلحة وهو التحرمي لأن القاعدة ال�سرعية اأن املف�سدة اإذا زادت 

على امل�سلحة فاحلكم للمف�سدة لذلك حرمهما ال�سارع.
يقول العز بن عبد ال�سالم:«حرمهما لأن مف�سدتهما اأكرب من منفعتيهما)4(.

ْقَت َبنْيَ  يُت اأَن َتُقوَل َفرَّ ي اإيِينِّ َخ�سيِ َراأْ�سيِ ي َول بيِ ْحَيتيِ ليِ الدليل الثالث: قوله تعالى:}َقاَل َيا اْبَن اأُمَّ ل َتاأُْخْذ بيِ

{]الأعراف: 94. يَل َومَلْ َتْرُقْب َقْوليِ ي اإيِ�ْسَرائيِ َبنيِ
وجه الدللة من الآية على فقه املوازنات حيث راعى هارون عليه ال�سالة وال�سالم حفظ بني ا�سرائيل 
من الوقوع يف الفرقة والختالف الذي يح�سل من جرائهما الهرج وهذا غاية الجتهاد منه عليه ال�سالة 
اإذ تعار�ست عنده م�سلحتان؛  وال�سالم يقول العالمة ابن عا�سور:« وهذا اجتهاد منه  يف �سيا�سة الأمة، 
م�سلحة حفظ العقيدة، وم�سلحة حفظ اجلماعة من الهرج، ويف اأثنائها حفظ الأنف�ض، والأموال، والأخوة 
حها لأنه راآها اأدوم، فاإن م�سلحة حفظ العقيدة ُي�ستدرك فواتها الوقتي  ح الثانية. واإمنا رَجّ بني الأمة، فرَجّ
ْوا عكوفهم على العجل برجوع مو�سى. بخالف م�سلحة حفظ  برجوع مو�سى واإبطاله عبادة العجل، حيث غَيّ

الأنف�ض والأموال واجتماع الكلمة، اإذا انثلمت ع�سر تداركها«)5(.
وهذا بال �سك تقدير من هارون عليه ال�سالة وال�سالم لالأمور؛ وهو غري التقدير الذي قدره مو�سى 

)4( قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام، اأبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم )136/1( حتقيق حممود بن 
التالميد ال�سنقيطي.

)5( التحرير والتنوير. لبن عا�سور التون�سي )172/16(.
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عليه ال�سالة وال�سالم. يقول ابن عا�سور رحمه اهلل :«وكان اجتهاده ذلك مرجوحًا ـ يق�سد اجتهاد هارون 
اأُُمّ  العتقاد هي  لأن �سالح  املتفرعة عليه،  الأ�سول  اأهم من حفظ  لل�سريعة،  الأ�سيل  الأ�سل  ـ لأن حفظ 

امل�سالح التي بها �سالح الجتماع«)6(.
ُعوَن اأَْح�َسَنُه  بيِ ُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ يَن َي�ْسَتميِ لكن ل بد من تغليب جانب ال�سرع عند التعار�ض قال تعالى:}الَّذيِ

{]الزمر: 18. َك ُهْم اأُْوُلوا اْلأَْلَبابيِ ُ َواأُْوَلئيِ يَن َهَداُهُم اهللَّ َك الَّذيِ اأُْوَلئيِ
التمييز - يكون وفق  بعد  واأعلى احل�سنيني -  اأكمل امل�سلحتني  اأن اختيار  الآية هو  الدللة من  ووجه 

الدليل ال�سرعي ال�سحيح . 

اأدلة ال�سنة على فقه املوازنات:

ا�ستفا�ست ن�سو�ض ال�سنة بذكر هذا النوع من الفقه ومن هذه الن�سو�ض ما يلي:
1 - عن اأبي هريرة ر�سى اهلل عنه قال: قام اأعرابي فبال يف امل�سجد، فتناوله النا�ض، فقال لهم النبي 
يَن َومَلْ  ريِ ْثُتْم ُمَي�سِّ ا ُبعيِ َ منَّ ْن َماٍء َفاإيِ ْن َمـاٍء، اأَْو َذُنوًبـا ميِ هيِ �َسْجـاًل ميِ يُقوا َعَلى َبْوليِ �سلى اهلل عليه و�سلم: )َدُعوُه َوَهريِ

يَن()7(. ريِ ُتْبَعُثوا ُمَع�سِّ
وجه الدللة من احلديث اأن بول الأعرابي يف امل�سجد مف�سدة وقد ح�سلت ويف مقابل ذلك اأن النكار 
عليه بالعتاب اأو التوبيخ قد يرتتب عليه نفور وترويع لالأعرابي؛ واأقل ما ميكن اأن يقابل به هذا ال�سلوك، هو 
اللوم والعتاب، لكن الر�سول الكرمي، واَزن بني مف�سدتني، مف�سدة التعنيف، ومف�سدة جنا�سة امل�سجد بالبول 

ح عليه ال�سالة وال�سالم التي ميكن اأن تزول باإهراق املاء عليه، فرَجّ
مف�سدة ال�سكوت يف مقام اللوم على مف�سدة التعنيف والإزرام.  

قال النووي –رحمه اهلل- تعليقا على حديث الأعرابي: »وفيه: دفع اأعظم ال�سررين باحتمال اأخفهما؛ 
و�سلم:”َدُعوُه” مل�سلحتني؛  العلماء: كان قوله �سلى اهلل عليه  و�سلم:”َدُعوُه”. قال  لقوله �سلى اهلل عليه 
اإحداهما: اأنه لو ُقطع عليه بوله ت�سرر، واأ�سل التنجي�ض قد ح�سل، فكان احتمال زيادته اأولى من اإيقاع 

ال�سرر به”.
والثانية اأن التنجي�ض قد ح�سل يف جزء ي�سري من امل�سجد فلو اأقاموه يف اأثناء بوله لتنج�ست ثيابه وبدنه 

وموا�سع كثرية من امل�سجد)8(.

)6( املرجع ال�سابق.
)7( رواه البخاري، كتاب الو�سوء، باب �سب املاء على البول يف امل�سجد، حديث رقم )220(.

)8( �سحيح م�سلم ب�سرح النووي )195/3(.

دور فقه املوازنات في املقاطعة االقتصادية
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2 - ومن الأحاديث الدالة على اإعماله عليه ال�سالة وال�سالم لفقه املوازنات، قوله لعائ�سة ر�سي اهلل 
، َواأَْن  ْدَر يفيِ اْلَبْيتيِ َل اجْلَ َر ُقُلوُبُهْم اأَْن اأُْدخيِ ةيِ َفاأََخاُف اأَْن ُتْنكيِ يَّ ليِ اهيِ اجْلَ يٌث َعْهُدُهْم بيِ عنها:)َوَلْوَل اأَنَّ َقْوَمكيِ َحديِ

.)9() الأَْر�ضيِ َق َباَبُه بيِ اأُْل�سيِ
 وجه الدللة من احلديث اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأحجم عن م�سلحة وهي هدم البيت، واإعادة 
بنائه على قواعد اإبراهيم عليه ال�سالم، ومف�سدة عدم حتمل قري�ض لهذا الفعل، ورمبا ثارت ثائرتها،واأخذ 
م �سلى اهلل عليه و�سلم درء املف�سدة على جلب امل�سلحة، يقول ابن حجر –رحمه  منها الغ�سب �سْورته؛ فقَدّ
اهلل- عند �سرحه لهذا احلديث:)... اإن قري�سا كانت تعظم اأمر الكعبة جدا، فخ�سي �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأن يُظنوا لأجل قرب عهدهم بالإ�سالم، اأنه غرَيّ بناءها لينفرد بالفخر عليهم يف ذلك، وي�ستفاد منه ترك 

امل�سلحة لأمن الوقوع يف املف�سدة، ومنه ترك اإنكار املنكر خ�سية الوقوع يف اأنكر منه”)10(.
3 – ومن اأروع الأمثلة التي تبني مدى الأخذ يف العتبار بفقه املوازنات �سلح احلديبية ونحن لن نتحدث 
بتف�سيالت وتفريعات وكرثة ما نقل فيه من روايات لكن الذي يعنينا هنا هو مدى ا�ستعمال النبي �سلى اهلل 
عليه و�شلم لفقه املوازنات يف هذا ال�شلح فاملتاأمل يف �شروط احلديبية يرى فيها الغنب واحليف ظاهرين 

على امل�شلمني من الكافرين يف اإمالء جملة من ال�شروط وذلك كالتايل:
1- منعهم امل�سلمني من كتابة )ب�سم اهلل الرحمن الرحيم( وقالوا: ل َنعرُف اإل رحمان اليمامة، ولكن 

اكتب:)با�سمك اللهم(، فرف�ض امل�سلمون ذلك واأقرها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم .
2- رف�سهم كتابة )هذا ما ق�سى به عليه حممد ر�سول اهلل ( وقالوا: لو نعلم اأنك ر�سول اهلل ما �سددناك 
عن البيت ول قاتلناك، ولكن اكتب:)حممد بن عبد اهلل(، فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: اإين ر�سول اهلل 
واإن كذبتموين، اكتب حممد بن عبد اهلل، فقبل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مبا اأرادوا، موازنة منه �سلى 

اهلل عليه و�سلم بني امل�سالح واملفا�سد.
3- ملا و�شلوا اإلى �شرط:)على اأال ياأتيك منا رجل واإن كان على دينك اإال رددته اإلينا(، قال امل�شلمون: 

�سبحان اهلل! كيف ُيرد اإلى امل�سركني وقد جاء م�سلمًا؟ فقبل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ذلك.
احلديبية،  �سلح  يف  اأكرب  م�سلحة  حتقيق  اأجل  من  امل�سلمون  قدمها  التي  الكبرية  املوازنات  ومن   -4
القادم، كما حكى اهلل  العام  يعودوا يف  اأن  امل�سلمون بذلك، على  امل�سجد احلرام، فقبل  دوا عن  اأنهم �سُ
تعالى ذلك يف كتابه يف �سورة الفتح. قال ابن القيم رحمه اهلل: ومن فوائد ق�سة احلديبية:”اأن م�ساحلة 
امل�سركني ببع�ض ما فيه �سيٌم على امل�سلمني جائزة للم�سلحة الراجحة، ودفع ما هو �سُر منه، ففيه دفع 

)9( رواه البخاري. كتاب احلج ، باب ف�سل مكة وبنيانها ،رقم )1584(.
)10( فتح الباري )275-274/1(.
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اأعلى املف�سدتني باحتمال اأدناهما”)11(.
وهكذا يكون الفقه يف املوازنات من حتقيق امل�سلحة الكربى، واإن وقع مف�سدة اأقل، فما اأحوجنا اإلى هذا 

الفقه الذي قال عنه ابن القيم:«وهذا من اأدق املوا�سع واأ�سعبها، واأ�سقها على النف�ض«)12(.
 

)11( زاد املعاد يف هدي خري العباد، �سم�ض الدين ابن قيم اجلوزية )265/3( .
)12( املرجع ال�سابق )303/3(.

دور فقه املوازنات في املقاطعة االقتصادية
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املطلب الثاين: مدى حاجة النوازل املعا�سرة اإىل فقه املوازنات:

املعامالت،  وتعقـد  الأعمـال،  تو�سع  ب�سبب  املجتمع   الّطارئة على  امل�ستجّدات  اأو  النـوازل هي:«امل�سائل 
اأو اجتهاد فقهي �سابق ينطبق عليها. و�سورهـا متعددة، ومتجددة،  والتي ل يوجد ن�ض ت�سريعي مبا�سر، 

وخمتلفة بني البلدان اأو الأقاليم؛ لختالف العادات والأعراف املحلية«)13(. 
هذا هو تعريف النازلة ومن هنا حتتاج هذه النازلة اإلى حكم �سرعي وت�ستد احلاجة اإلى هذا احلكم، 
كلما تداخلت الق�سايا وتعددت النوازل، وت�سابكت خيوطها، نظرًا لأن امل�سالح واملفا�سد تتفاوت رتبهما، 

وقد تتعار�ض امل�سالح فيما بينها، واملفا�سد مع بع�سها، واأحيانا تتعار�ض امل�سالح مع
املفا�سـد، وهنا لبد من ترجيح خري اخلريين و�سر ال�سرين وحت�سيـل اأعظم امل�سلحتني بتقريب اأدناهما، 

ودفع اأعظم املف�سدتني باحتمال اأدناهما.
وت�ستد ال�سرورة لفقه املوازنات مع وجود هذه النوازل واملتغريات املعا�سرة التي تتطلب نظرة فاح�سة 
للواقع، وما يكتنفه من جتاذبات خا�سة يف حالة انعدام الن�ض ال�سريح، فكثريا ما تتعار�ض اأمام اأهل الفقه 
واأهل الراأي امل�سلحة واملف�سدة، اأو املنافع بع�سها مع بع�ض، اأو املفا�سد بع�سها مع بع�ض، وهنا تكمن حاجة 
النوازل املعا�سرة اإلى فقه املوازنات فحاجة فقه النوازل ما�سة اإلى فقه املوازنات، ملا لذلك من �سلة مبنهج 

التطبيق، واآليات تنزيل الأحكام ال�سرعية، والقوانني امل�ستمدة من اأ�سول الإ�سالم، على واقع النا�ض)14(.

)13( انظر كتاب �سبل ال�ستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي يف التطبيقات املعا�سرة، د. وهبة الزحيلي، �ض 
 . )9(

)14( انظر: كتاب �سبل ال�ستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي يف التطبيقات املعا�سرة، د. وهبة الزحيلي، �ض 
. )9(
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املطلب الثالث: اأهمية تعلم فقه املوازنات:

ُيعد فقه املوازنات اأو فقه التعار�ض والرتجيح من العلوم الأ�سا�سية الواجب معرفتها على طالب العلم 
ل�سبط فقه الواقع والفقه ال�سيا�سي، ملا له من حاجة ما�سة يف خمتلف �سوؤون احلياة الإن�سانية على م�ستوى 
ما يحيط بالفرد من ق�سايا اأو ما يتعلق باملجتمع من م�سالح ومفا�سد اأو ما ت�سري عليه الدولة يف �سيا�ساتها 

العامة وبراجمها التنفيذية وخططها امل�ستقبلية.
اإن لهذا الفقه اأهمية بالغة للفقه والفقهاء، ولعل كتب الأ�سباه والنظائر، واملقا�سد هي اأكرث امل�سنفات 
اهتماما بهذا ال�سرب من الفقه، من حيث تاأ�سيله، وتقعيد قواعده، اأما كتب الفقه فهي غنية بتطبيقاته، 
وتنزيل مبادئه. ولأهمية فقه املوازنات اهتم العلماء بالتاأليف فيه منذ القدم كالعز بن عبد ال�سالم يف 

كتابه »قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام«.  
ما  فكثريا  الأمر،  اأول  عند  ال�سرعية  ال�سيا�سة  فقه  م�سائل  لتقرير  املوازنات،  لفقه  ال�سرورة  وت�ستد 

تتعار�ض اأمامهم امل�سلحة واملف�سدة، اأو املنافع بع�سها مع بع�ض، اأو املفا�سد بع�سها مع بع�ض. 
وعليه جاء هذا العلم، الذي اأر�سى قواعده علمـاء الأ�سـول، لي�سع اأمام املعنيني من الأمـراء

والق�ساة وال�سيا�سيني القواعد ال�سابطة للو�سول اإلى امل�سلحة املرجوة عند تعار�ض الأدلة.

دور فقه املوازنات في املقاطعة االقتصادية
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املبحث الثاين: فقه املوازنات وعالقته باملقاطعة القت�سادية:

املطلب الأول: التعريف باملقاطعة القت�سادية:

اأوًل: معنى املقاطعة:

1 - املقاطعة يف اللغة: مفاعلة من القطع، يقال: قطعه يقطعه قطعًا، والقطع: اإبانة بع�ض اأجزاء اجلرم 
من بع�ٍض ف�ساًل)15(، والقطع والقطيعة: الهجران �سد الو�سل)16(.

م الت�سال بهم  جاء يف املعجم الو�سيط:» قاطع فالًنا: هجره، والقوَم: امتنع عن التعاون معهم، وحرَّ
اقت�سادًيا اأو اجتماعًيا وفق نظام جماعي مر�سوم، ويقال: قاطع ب�سائعهم ومنتجاتهم«)17(.

2 - املقاطعة يف ال�سطالح: تنوعت الأقوال يف تعريفها، فمن ذلك مثاًل: 
املقاطعة  هي و�سيلة من و�سائل ال�سغط اجلماعي، الغر�ض منها؛ المتناع عن التعامل اجتماعيًا، اأو 

اقت�ساديا مع �سخ�ض اأو جماعة ما، اإبرازا لروح ال�سخط وعدم الر�سا.. )18(.
وقيل باأنها: رف�ض التعامل جتاريا مع موؤ�س�سات معينة ، اأو مع قطر معني ، وقد تكون لأ�سباب �سيا�سية 

�ساملة لكافة املجالت ، �سواء كانت جتارية اأو غريها)19(.
وقيل باأنها : قطع العالقة القت�سادية والجتماعية مع طرف اآخر وفق نظام جماعي مر�سوم)20(.

ثانيًا :تعريف القت�ساد:

1 - القت�ساد يف اللغة: م�ستق من الق�سد، وهو: التو�سط وطلب الأ�َسّد. وق�سد يف الأمر:مل يتجاوز فيه 
احلد، ور�سي بالتو�سط.

)15( ل�سان العرب )416/7( الفريوز اآبادي ، القامو�ض املحيط، �ض )1423( ، خمتار ال�سحاح �ض)226(. 
)16( ل�سان العرب )419/7.

)17( املعجم الو�سيط ) 774/2.
)18( القامو�ض ال�سيا�سي، �ض )1206(. 

)19( قامو�ض امل�سطلحات الع�سكرية ، �ض)496(.
)20( قامو�ض الدولة والقت�ساد، �ض )40 (.
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والق�شد: �شد االإفراط وهو ما بني االإ�شراف والتقتري)21(.
2 - ويف اال�شطالح: هو درا�شة الن�شاط االإن�شـاين يف املجتمع من جهة احل�شول على االأموال

واخلدمـات)22(.
بتحليل  يهتم  الذي  العلم الجتماعي  اقت�ساديًا: فالقت�ساد هو  باعتباره م�سطلحًا  تعريفه  – اأما   3
الأن�سطة التجارية، ومبعرفة كيفية انتاج ال�سلع واخلدمات. وَيدر�ض علم القت�ساد الطريقة التي ُتنتج بها 
الأ�سياء التي يرغب فيها النا�ض وكذلك الطريقة التي توزع بها تلك الأ�سياء. كما يدر�ض الكيفية التي يختار 

بها النا�ض والأمم الأ�سياء التي ي�سرتونها من بني احلاجات املتعددة التي يرغبون فيه.  

ثالثًا: معنى املقاطعة القت�سادية باعتبارها م�سطلحًا اقت�ساديًا:
اأما التعريف العام ملعنى املقاطعة القت�سادية باعتبارها م�سطلحًا اقت�ساديًا فهي:

قطع كل ال�سالت القت�سادية مع دولة معينة، ورف�ض التفاو�ض يف اأية معامالت جتارية معها كذلك، 
ويطلق هذا امل�سطلح اأي�سًا يف حالة قطع العالئق ما بني الأ�سخا�ض، اأو املن�ساآت اأو ال�سركات على اختالف 

اأنواعها)23(.
جاء يف املو�سوعة العربية العاملية ما ن�سه : املقاطعة القت�سادية: رف�ض التعامل مع �سخ�ض اأو منظمة 
اإلى املقاطعة  اأو دولة، وعادة ما تلجاأ  اأنواع املقاطعة رف�ض �سراء منتجات �سركة  اأو دولة، وت�سمل معظم 

نقابات العمال وجمموعات امل�ستهلكني، واحلكومات؛ لإجبار �سركة اأو حكومة للتغيري من �سيا�ستها)24(.
وبناء على ما �سبق؛ فاإن املقاطعة القت�سادية لالأعداء تعني: امتناع امل�سلمني عن معاملتهم اقت�ساديًا، 
التاأثري  اإلى  الو�سول  امل�سلمني، وحتى  بهدف رد عدوانهم، ومنع ظلمهم، والحتجاج على �سيا�ستهم �سد 

فيهم، وحتقيق م�سالح مطلوبة.

الكبري: )ق�سدت( ال�سرح  القراآن، لالأ�سفهاين )�ض504(. امل�سباح املنري يف غريب  )21( انظر: املفردات يف غريب 
 .)505 /1(

)22( النظرية القت�سادية يف الإ�سالم )�ض 35(. 
)23( املو�سوعة القت�سادية، م�سعود، �سميح، �ض )168(.

)24( املو�سوعة العربية العاملية ) 548/23(.

دور فقه املوازنات في املقاطعة االقتصادية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املطلب الثاين : اأهمية القت�ساد يف نه�سة الدول:

يعد القت�ساد اأحد الدعائم التي تقوم عليها الدول ولذلك تعاقب بع�ض الدول مثيالتها بقطع العالقات 
القت�سادية وذلك لأهمية املال فهو ع�سب حياة الأمم والدول فبقوته تقوى الأمم والدول وب�سعفه ت�سعف.

حماولة  اأو  القت�سادي  بالعامل  امل�سا�ض  اأن  كما  وازدهارها  الأمم  رقي  يف  الفعالة  القوة  اأي�سًا  وهو 
زعزعته واإ�سعافه يعد اعتداًء خطريًا على حياة الأمم وا�ستقرارها)25(.

والدول ذات القت�ساد القوي هي التي تنعم مبوارد مالية قوية وينعك�ض ذلك على و�سع ال�سعب من حيث 
وفرة الدخل واحلياة املنعمة، والرفاهية امل�ساحبة لهذه احلياة ومن هنا جند اأن كل بلدان العامل ت�سعى 
اإلى حت�سني اقت�سادها لتنعم �سعوبها بالرفاهية ويعود عليها كذلك بالطماأنينة ف�سالح املال والقت�ساد من 
اأ�سد الأ�سلحة تاأثريًا يف هذا الع�سر كما اأن العامل القت�سادي هو من بني العوامل املهمة التي تدفع الأمم 

اإلى مكان ال�سدارة على ال�ساحة الدولية)26(.
فالعامل القت�سادي يلعب دورا حا�سما يف تطور ال�سعوب ور�سم اآفاق م�سريها، كما ي�ساهم يف تركيبة 

البنية الجتماعية وال�سيا�سية وتغرياتها من حني اإلى اأخر.
ويف ظل الرخاء القت�سادي للمجتمع تتو�سع اخليارات يف التمتع باحلياة اأمام اأفراده وتعزز اإمكانيات 
الو�سول اإلى و�سائل العي�ض الكرمي، ومن ثم احل�سول علي العديد من احلقوق والتي ت�سمل احلق يف البقاء 

وال�سحة والتغذية والتعلٌم وامل�ساركة واحلماية من الأذى وال�ستغالل والتمييز.
ويف اجلانب الآخر فاإن ف�سل ال�سيا�سات القت�سادية من �ساأنه اإ�سعاف احلالة القت�سادية عامة ومن 
ثم تدهور امل�ستوى املعي�سي لالأ�سر والأفراد وانت�سار حالة الفقر التي تتخذ العديد من املظاهر والكثري من 

الأبعاد .
ومن هنا كانت اأهمية القت�ساد يف الإ�سالم من اأعظم الأمور التي اأهتم بها من خالل توجيهات الكتاب 
وال�سنة التي تدعو الب�سرية جميعًا اإلى ال�ستفادة من كل ما يكون و�سيلة اإلى ربهم وما يكون من �سعادتهم يف 
حياتهم لكن بال تفريط وال اإفراط بل يراعى مع ذلك ال�شوابط ال�شرعية مثل �شوابط البيع وال�شراء واأكل 

احلالل و�سناعة ما فيه حاجة و�سرورة  لل�سعوب ل ما فيه �سررهم.
واأن يراعي اأهل الإ�سالم اأثناء ذلك ح�سن الأخالق يف املعامالت القت�سادية من خلق ال�سدق والأمانة 

والإتقان والوفاء بالوعد والعهد فهي من اأهم اخل�سال التي بها ينمو اقت�ساد الدول.

)25( انظر: املقاطعة القت�سادية حقيقتها وحكمها د خالد بن عبد اهلل ال�سمراين، �ض )41 ـ 42(. 
)26( انظر: املقاطعة القت�سادية تاأ�سيلها ال�سرعي واقعها واملاأمول لها، عابد بن عبد اهلل ال�سعدون، �ض )35 ـ 36(.
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املطلب الثالث: املقاطعات القت�سادية ودورها يف زعزعة اقت�ساد الدول:

�سبق اأن ذكرنا دور القت�ساد يف بناء الدول ورفاهية ال�سعوب، ولذلك ل غرابة حينما جند اأن املقاطعة 
القت�سادية من دولة جتاه الأخرى يوؤتي ثماره. 

فاملقاطعة باأ�سكالها املختلفة مبا فيها املقاطعة القت�سادية اإحدى و�سائل الدفاع عن النف�ض بني الدول 
�سد اأي دولة تتعدى على اأرا�سها اأو �سيادتها اأو مواطنيها.

اأما من جهة زعزعة اقت�ساد الدولة التي وقفت عليها املقاَطعة فهو ظاهر وبنيَّ وهذا اأمر م�ساهد عرب 
القرون. فمن ذلك مثاًل هذه املقاطعة اجلائرة الظاملة التي قامت بها قري�ض لبني ها�سم حيث حتالفت 
قري�ض وكنانة على بني ها�سم األ يناكحوهم ول يبايعوهم حتى ي�سلموا اإليهم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
ليقتلوه. وقد ا�ستمرت هذه املقاطعة الظاملة ثالث �سنني ذاق فيها بنو ها�سم وبنو املطلب اأبناء عبد مناف 

اأ�سد البالء )27(.
ومن ذلك اأي�سًا ق�سة ثمامة بن اأثال احلنفي حينما اأ�سلم قدم مكة معتمرا، فقال له قائل: �سبوت؟ 
قال: ل، ولكن اأ�سلمت مع حممد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ول واهلل ل ياأتيكم من اليمامة حبة حنطة 
اإلى  اأهل مكة، وكانوا ميتارون، فكتبوا  ياأذن فيها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فقطع املرية)28( عن  حتى 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ي�ساألونه اأن ياأذن له يف حمل الطعام اإليهم، فاأذن له يف ذلك واأهل مكة 

يومئذ كانوا حربًا لر�سول
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم)29(.

وجاء يف �سرية ابن ه�سام: ثم خرج اإلى اليمامة فمنعهم اأن يحملوا اإلى مكة �سيئًا، فكتبوا اإلى ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم : اإنك تاأمر ب�سلة الرحم، واإنك قد قطعت اأرحامنا، وقد قتلت الآباء بال�سيف، والأبناء 

باجلوع، فكتب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإليه اأن يخلي بينهم وبني احلمل اإليهم)30(.

)27( انظر يف ذلك البداية والنهاية لبن كثري )106/3( ، الرو�ض الأنف ـ ابن ا�سحاق )159/2(. 
اهلل  قال  مريًا،  ميريهم  اأهله  مار  يقال  لأهله  يجلبه  اأي:  الإن�سان  ميتاره  الذي  الطعام  هي  امليم،  بك�سر  املرية:   )28(

رُي اأَْهَلَنا{]يو�سف: الآية 65، اأي جنلب اإلى اأهلنا الطعام.  تعالى:}َومَنيِ
)29( رواه البخاري، كتاب ال�سالة، باب الغت�سال اإذا اأ�سلم وربط الأ�سري اأي�سًا يف امل�سجد، �ض )462(، وم�سلم، كتاب 

اجلهاد وال�سري، باب ربط الأ�سري وحب�سه وجواز املن عليه، �ض )1764(. 
)30( ال�سرية النبوية لبن ه�سام )639/2(.  

دور فقه املوازنات في املقاطعة االقتصادية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املطلب الرابع: على من يقع ال�سرر يف املقاطعة القت�سادية:

ذكرنا فيما �سبق اأن القت�ساد اأحد دعائم الدول، ول تقوم دولة من الدول اإل على القت�ساد وبح�سب 
قوة القت�ساد تقوى الدول فكلما كان القت�ساد قويًا كانت الدولة قوية والعك�ض بالعك�ض. 

وركوعها  الدولة  هذه  فعال يف خ�سوع  تاأثري  ذات  الدول  لبع�ض  القت�سادية  املقاطعة  كانت  هنا  ومن 
للخ�سم. 

لكن من جانب اآخر قد يح�سل نوع �سرر على نف�ض الدولة التي ح�سلت منها املقاطعة �سواء كان على 
م�ستوى الدولة اأو على م�ستوى اأفرداها. 

عة اإلى نوع منتج ل يكون اإل عند هذه الدولة، اأو اأن جودة هذا املنتج اأف�سل من  فقد حتتاج الدولة املقاطيِ
هذا املنتج عند دولة اأخرى اأو يكون هذا املنتج �سعره عند الدولة التي متت مقاطعتها اأقل بكثري من دولة 

اأخرى فهنا يح�سل ال�سرر على الدولة التي ح�سلت منها املقاطعة. 
اأما على �سبيل الأفراد فمنهم البائع ومنهم امل�ستهلك وح�سول املقاطعة قد يحدث �سيئًا من ال�سطراب 

عليهم وبذلك قد يح�سل نوع اخل�سائر املبا�سرة وغري املبا�سرة من جراء ممار�سة املقاطعة. 
والنا�ض متفاوتون يف ح�سول ال�سرر الواقع عليهم من جراء املقاطعة ومن �سور ذلك مثاًل: 

اأوًل: اأ�سحاب الب�سائع امل�سنعة يف بالد امل�سلمني لكن امل�سنع نف�سه يدفع ثمن امتيـاز ملوؤ�س�سة
اأخرى كافرة حل�سوله على ثمن المتياز فمتى ح�سلت املقاطعة ح�سل نوع �سرر على امل�سنع الذي هو يف 

بالد امل�سلمني وعمالته من اأبناء امل�سلمني. 
اأما ح�سول ال�سرر على املوؤ�س�سة الكافرة التي لها جزء من ح�سة الربح من هذا امل�سنع فهو قليل جدًا 

بالن�سبة لل�سرر الذي يح�سل معه جراء هذه املقاطعة لهذا امل�سنع. 
من  يتكلف  ملا  امل�سنع  هذا  على  كبري  �سرر  فيها  امل�سنع  لهذا  �سك  بال  املقاطعة  باأن  نقول  ولذلك 
اله، وملا يقوم به هذا امل�سنع من القت�ساد املحلي، ناهيك عن ال�سرر الذي يح�سل  م�ساريف لت�سغيله وُعمَّ

للع�سرات اأو املئات من العاملني يف هذا امل�سنع. 
ثانيًا: اأ�سحاب املحالت ل�سوق التجزئة اأو اجلملة ممن ي�سرتون ب�سائع الدولة التي جرت عليها املقاطعة 

فهوؤلء ل �سك اأن ح�سول ال�سرر بهم مما ل تقره ال�سريعة. 
فاإذا ح�سل مثاًل اأن ا�سرتى م�سلم منتجًا اأو �سلعة من دولة ثم �ساحب ذلك مقاطعة لهذه ال�سلعة وهذا 

املنتج فاملت�سرر ل �سك هو امل�سلم. 
نعم ح�سول املقاطعة ت�سر بالكافر اإذا امتنع التاجر امل�سلم من �سراء منتجات الدولة املقاطعة مرة 
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اأخرى لعدم رواجها اأما ما مت �سرائه فح�سول ال�سرر به ل يكون اإل على امل�سرتي امل�سلم. 
ثالثًا: اأ�سحاب احلاجات وال�سروريات من امل�ستهلكني: اإن عدم وجود ال�سلعة اأو املنتج يف الأ�سواق قد 
ي�سبب �سررًا على امل�ستهلك اإما بارتفاع اأ�سعارها اأو عدم حت�سيلها مع حاجته لهذه ال�سلعة ومن هنا ل غربة 
حينما جند اأن هيئة كبار العلماء وكذا �سماحة �سيخنا ابن باز و�سيخنا حممد بن �سالح العثيمني يفتون 
بجواز بيع و�سراء الب�سائع املباحة كاملالب�ض والأغذية والأدوات املنزلية من غ�سالت وثالجات ونحو ذلك 
ولو كانت الب�سائع من هذه الدولة املعادية لالإ�سالم اإذا وجدت م�سلحة مرتتبة على وجود هذه الب�سائع. 

عدوانها  تظهر  مل  لدول  اأخرى  بب�سائع  الب�سائع  هذه  عن  ي�ستغني  اأن  التاجر  ي�ستطيع  كان  اإذا  نعم 
لالإ�سالم بق�سد النكاية بهذه الدولة واأ�سعاف اقت�سادها فهذا قد نقول باأنه مباح وقد يوؤجر الإن�سان على 

نيته و�سعوره وغريته على الإ�سالم وامل�سلمني بذلك)31(.
 

)31( انظر املقاطعة القت�سادية تاأ�سيلها ال�سرعي واقعها واملاأمول لها. ـ عابد بن عبد اهلل ال�سعدون ـ �ض)129 ـ 140(.

دور فقه املوازنات في املقاطعة االقتصادية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املطلب اخلام�س: عالقة فقه املوازنات باملقاطعة القت�سادية وما يلزم اعتباره 

عند التعامل بفقه املوازنات يف املقاطعة القت�سادية:

اأوًل: عالقة فقه املوازنات باملقاطعة القت�سادية:

النظر يف مثل هذه الق�سية ل بد اأن يكون معتمدًا على اليقني ال�سرعي والنظر يف امل�سالح والعمل على 
تكثريها والق�ساء على املفا�سد وتقليلها وهذا لي�ض يف مثل هذه الق�سية وحدها بل يف جميع الق�سايا التي 

تخ�ض اأمة الإ�سالم اأفرادًا وجماعات.
فال بد من النظر يف جمريات الأمور، وما ين�ساأ عن هذا الأمر من حتقيق امل�سالح، ودفع املفا�سد، ول 

بد من املوازنة بني اخلري وال�سر، وما يرتتب على هذا الت�سرف من املاآل والآثار.
يكون  التي  الق�سايا  من  كغريها  ق�سية  هي  املوازنات  بفقه  وربطها  القت�سادية  املقاطعة  ق�سية  اإن 
واملفا�شد  امل�شالح  قواعد  على  وتخريجها  باال�شتنباط  متعلقًا  فيها  الكالم  فيبقى  ن�شيب  فيها  لالجتهاد 
وتنزيلها عند التنازع. وهذا الأمر قد يعرتيه خالف يف احلكم عند املجتهدين، ول�سيما اأن احلوادث تتنوع، 
والنوازل تختلف فلي�ست املقاطعات يف درجة واحدة من حيث الثمرة ولي�ض تاأثريها واحدًا من حيث كونها 

و�سيلة. 
ولكي نبني دور فقه املوازنات على املقاطعة القت�سادية وحكم ذلك ل بد من النظر فيما يلي: 

1ـ بيان العلة ال�سرعية التي يناط بها احلكم:

املعا�سرة وعلى وجه اخل�سو�ض  بالنوازل  يتعلق  اأي م�ساألة وبخا�سة ما  ال�سرعي يف  بيان احلكم  قبل 
نازلة املقاطعة االقت�شادية ال بد من تخريج هذه امل�شاألة على العلة ال�شرعية التي يناط بها احلكم وهذا 
يقت�سي املعرفة اجليدة بالواقع ومكوناته وبالأ�سياء واأو�سافها، وبالأفعال واأ�سبابها واآثارها، اإذ من دون هذا 

ميكن اأن يقع تنزيل الأحكام على غري ما و�سعت له، اأو على اأقل ما و�سعت له. 
الإ�سالم وخا�سة يف  للدول املتطاولة على دين  العلة املرجوة من املقاطعة القت�سادية  اإلى  ومن نظر 
�سخ�ض النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فالعلة يف مقاطعة هذه الدول هو ح�سول النكاية يف اقت�سادهم وك�سر 

�سوكتهم ومنع تطاولهم على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. 

2ـ اعتبار املاآل: 

ومعناه النظر اإلى ما توؤول اإليه الأفعال والت�سرفات بغر�ض تقدير امل�سالح وتقدير النتائج وحتقيقها
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وهذا ل يتحقق اإل مبعرفة الواقع لأن معرفة املاآل جزء من معرفة الواقع. 
فاإذا كانت املقاطعة القت�سادية يغلب على الظن اأنها �ستف�سي اإلى الإ�سرار بالكفار لكنها �ستوؤدى اأي�سًا 
اإلى ردة  اأو حتقيقها كاأن توؤدي مثاًل  اإزالتها  اإلى وقوع مف�سدة راجحة على املف�سدة التي يراد  يف املقابل 
فعل عنيفة من قبل بع�ض الدول مما �سيكون له اأثر �سلبي على امل�سلمني ودخولهم يف �سراع مع هذه الدول 
واإقحام امل�سلمني يف معارك لي�سوا م�ستعدين لها فهنا ل بد من تغليب جانب امل�سلحة وهو بال �سك عدم 

املقاطعة القت�سادية لأن الغاية كما �سبق من املقاطعة هو جلب م�سلحة اأو درء مف�سدة. 

3ـ مراعاة املتغريات: 

لي�ض عامل اليوم كعامل الأم�ض وبخا�سة يف هذه الفرتة التي يح�سل فيها تغري يومي �سواء على �سبيل 
هذه  مراعات  يكون  ل  لكن  املتغريات،  هذه  مراعاة  من  بد  فال  هنا  ومن  الدول  اأو  واملجتمعات  الأفراد 
املتغريات موؤثرًا على الثوابت وخا�سة يف جانب العقيدة اأو ما جاءت ن�سو�ض ال�سريعة بتحرميه حترميًا 
قطعيًا كالزنى و�سرب اخلمر ونكاح املحارم وغري ذلك مما هو معلوم من الدين بال�سرورة حترميه فال 
ميكن اأن ياأتي حكم يقول بجواز ذلك يف يوم من الأيام مراعاة للمتغريات اأما مراعاة املتغريات يف بع�ض 
اجلوانب كجانب القت�ساد مثاًل فحاجة النا�ض اإلى بع�ض املنتجات وال�سلع اليوم لي�ض كحاجتهم لهذه ال�سلع 

واملنتجات يف املا�سي.
وبناًء على ما ذكرناه نقول اإن مما ينبغي اأن يكون يف احل�سبان، اأن ا�ستخدام �سالح املقاطعة القت�سادية 
كما �سبق قد يواجه برّدة فعل عنيفة من قبل بع�ض الدول الكافرة التي تتمتع بنفوذ و�سيطرة على م�ستوى 
العامل، ول �سيما اإذا كانت هذه املقاطعة مت�سمنة لقطع بع�ض ال�سلع الإ�سرتاتيجية، التي يلحق امل�سا�ض بها 
�سررًا بامل�سالح القومية العليا لهذه الدول، مما قد ينتج عنه اإقحام امل�سلمني يف معركة لي�سوا م�ستعدين 

خلو�سها.
درء  اأو  القت�سادية هو: جلب م�سلحة  املقاطعة  �سالح  ا�ستخدام  الغاية من  ولأن  �سبق؛  ما  كل  لأجل 

مف�سدة، فينبغي لنا اأن نلتفت اإلى معنيني هما:
1 – اأن حتقق املقاطعة القت�سادية م�سلحة، تتمثل يف: الإ�سرار بالكفار واإيقاع النكاية بهم.
2 – عدم اإف�ساء املقاطعة القت�سـادية اإلى مف�سـدة اأعظم من املف�سدة التي ن�سعى لإزالتها اأو

تخفيفها، كاأن يرتتب على املقاطعة القت�سادية �سّن حرٍب على امل�سلمني ل قدرة لهم على مواجهتها، اأو 
اأن يزيد الع�سف والظلم على امل�ست�سعفني من امل�سلمني، الذين اأردنا اأن نرفع الظلم عنهم بهذه املقاطعة.

دور فقه املوازنات في املقاطعة االقتصادية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ثانيًا: ما يلزم اعتباره عند التعامل بفقه املوازنات يف املقاطعة القت�سادية:

مما يجب اأخذه يف العتبار عند التعامل بفقه املوازنات وبخا�سة يف املقاطعة القت�سادية ما يلي:

اأوًل: املوازنة بني امل�سالح:

اأي املوازنة بني امل�سالح بع�سها مع بع�ض، من حيث حجمها و�سعتها ومن حيث عمقها وتاأثريها ومن 
حيث دوامها وبقاوؤها واأيها ينبغي اأن يقدم ويعترب واأيها ينبغي اأن ي�سقط ويلغى.

ُقوَن ُقليِ اْلَعْفَو{ وقد ا�ستنبط العلماء قاعدة املوازنة بني امل�سالح: من قوله تعالى:}َوَي�ْساأَُلوَنَك َماَذا ُينفيِ
]البقرة:219. فقدم القراآن الكرمي م�سلحة الإنفاق على العيال يف حال عدم وفرة املال، على م�سلحة 
الإنفاق على الفقري. قال العز بن عبد ال�سالم:«واعلم اأن تقدمي الأ�سلح فالأ�سلح، ودرء الأف�سد فالأف�سد، 

مركوز يف طبائع العباد نظرًا لهم من رب الأرباب«)32(.
ويقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: »اإذ ال�سريعة مبناها على حت�سيل امل�سالح وتكميلها وتعطيل املفا�سد 

وتقليلها، والورع ترجيح خري اخلريين بتفويت اأدناهما ودفع �سر ال�سرين واإن ح�سل اأدناهما«)33(.
وامل�سلحة كما عرفها الغزال هي: » املحافظة على مق�سود ال�سرع، ومق�سود ال�سرع من اخللق خم�سة: 
واأنف�سهم، وعقلهم، ون�سلهم، ومالهم، فكل ما يت�سمن حفظ هذه الأ�سول  اأن يحفظ عليهم دينهم،  وهو 

اخلم�سة فهو م�سلحة، وكل ما يفوت هذه الأ�سول فهو مف�سدة ودفعها م�سلحة.« )34(

ثانيًا: املوازنة بني املفا�سد بع�سها مع بع�س: 

املوازنة بني املفا�سد بع�سها مع بع�ض معناه اأن يراعى اأيها يجب تقدميه واأيها يجب تاأخريه اأو اإ�سقاطه 
كما �سبق يف امل�سالح.

ومن ذلك ما ذكره اهلل تعالى يف ق�سة اخل�سر عليه ال�سالة وال�سالم حني خرق ال�سفينة وهي �ساحلة. 
هذا  فلول  امللك.  قبل  من  ال�سفينة  غ�سب  وهي  األ  اأعظم،  مف�سدة  بها  ليدفع  مف�سدة،  فيها  اأحدث  فقد 
ا  اخلرق اأو املف�سدة لأخذها امللك، و�ساع اأهلها الذين يقتاتون مبا رزقهم اهلل من دخلها. قال تعالى:}اأَمَّ
ًبا{ يَنٍة َغ�سْ ٌك َياأُْخُذ ُكلَّ �َسفيِ ليِ يَبَها َوَكاَن َوَراءُهم مَّ نَي َيْعَمُلوَن يفيِ اْلَبْحريِ َفاأََردتُّ اأَْن اأَعيِ َ�َساكيِ يَنُة َفَكاَنْت مليِ فيِ ال�سَّ

]الكهف:79.

)32( قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام، �ض )7(.
)33( جمموع الفتاوى ل�سيخ الإ�سالم بن تيمية )193/3(.

)34( امل�ست�سفى يف علم الأ�سول، اأبو حامد الغزال، �ض )416/1(.
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ففي هذه الق�سة دليل على جواز ق�سد اإحداث مف�سدة ّما، لدفع اأخرى راجحة.

ثالثًا: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد:

اأي اإذا تعار�سا بحيث نفرق بني متى نقدم درء املف�سدة على جلب امل�سلحة ومتى تغتفر املف�سدة من 
اأجل امل�سلحة)35(. ومن الآيات الدالة على املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد:

َما{ هيِ ْفعيِ ن نَّ ْثُمُهَماآ اأَْكرَبُ ميِ ا�ضيِ َواإيِ لنَّ ُع ليِ رٌي َوَمَنافيِ َما اإيِْثٌم َكبيِ يهيِ ريِ ُقْل فيِ ْمريِ َوامْلَْي�سيِ ُلوَنَك َعنيِ اخْلَ قوله تعالى:}َي�ْساأَ
امل�سالح  بني  املوازنة  على  وا�سحة  دللة  َما{،  هيِ ْفعيِ نَّ ن  ميِ اأَْكرَبُ  تعالى:}َواإيِْثُمُهَماآ  قوله  ففي  ]البقرة:219. 
َك اأَْدَنى اأَلَّ  اُنُكْم َذليِ ْو َما َمَلَكْت اأَمْيَ َدًة اأَ ُلوْا َفَواحيِ ْفُتْم اأَلَّ َتْعديِ واملفا�سد. ومن ذلك اأي�سًا قوله تعالى:}َفاإيِْن خيِ
َتُعوُلوْا{]الن�ساء:2. وفيها تقدمي م�سلحة الزواج من واحدة، على مف�سدة التعدد يف الزواج من الن�ساء. 

وقاعدتها الأ�سولية: »درء املفا�سد اأولى من جلب املنافع«.
يقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل: » فالواجبات وامل�ستحبات لبد اأن تكون امل�سلحة فيها راجحة 

على املف�سدة، اإذ بهذا بعثت الر�سل ونزلت الكتب«)36(.
ومما يو�سح ما ذكرناه هنا ما ح�سل للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأ�سحابه يف �سلح احلديبية فهو من 

اأروع الأمثلة التي تو�سح ا�ستعمال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لهذا النوع من الفقه.
وقد يظنه البع�ض تنازًل من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لكفار قري�ض وهذا خطاأ واإمنا كان النبي �سلى 
تنازل لالأعداء مرفو�سًا،  لي�ض كل  اإنه  ثم  ال�سلح.  واملفا�سد يف هذا  يوازن بني امل�سالح  اهلل عليه و�سلم 

ولي�ست كل ا�ستجابة ملطالبهم اأمرًا منكرًا، والفقـه يف ذلك حتقيق اأعلى املكا�سب باأدنى التنازلت.
ثم اإن اختالل فقه املوازنات وبخا�سة فيما يتعلق بهذا البحث اأعني )فقه املوازنات ودوره يف املقاطعة 
القت�سادية( اأمر طبيعي وذلك لأن فقه املوازنات يعتمد ب�سكل اأ�سا�ض على املعرفة الدقيقة بالواقع، وهذا 
غري مت�سور وجوده عند كثري من النا�ض ل �سيما جتاه هذا الأمر وغريه من الأمور التي حتتاج اإلى موازنة 
بني امل�سالح واملفا�سد، فتجد اأقوالهم غري متزنة ومنفعلة وردود فعل �سريعة وغري من�سبطة ومدرو�سة، 
ومن هنا حت�سل البلبلة يف الآراء ويدب اخلالف بني من قال بكذا وخالفه الآخر بقوله كذا، وهذا هو الأمر 

امل�ساهد جتاه ما يح�سل على ال�ساحة الإ�سالمية جتاه هذه الق�سيـة
وغريها من الق�سايا امل�ستجدة.

)35( انظر يف ذلك: اأولويات احلركة الإ�سالمية، يو�سف القر�ساوي، �ض )30(.   
)36( كتب ور�سائل وفتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )126/28(.

دور فقه املوازنات في املقاطعة االقتصادية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املطلب ال�ساد�س: املقاطعة القت�سادية وعالقتها بقاعدة )جلب امل�سالح ودرء 

املفا�سد(:

املقاطعة  اأن  يف  املف�سدة،  ودرء  امل�سلحة  اعتبار  وقاعدة:  القت�سادية،  املقاطعة  بني  العالقة  تظهر 
من  و�سيلة  واأنها  واإغاظتهم،  بالكفار  الإ�سرار  بع�ض  حتقق  واأنها  الردع  �سروب  من  �سرٌب  القت�سادية، 
و�سائل ال�سغط عليهم ميكن اأن تدفعهم اإلى الرتاجع عن ظلمهم وطغيانهم، اأو على الأقل تخفف من هذا 

الظلم والطغيان، وهي بذلك حتقق م�سلحة كربى يجب اأن تراعى وتعترب.
وحتقيق املقاطعة القت�سادية ملا �سبق من امل�سالح املعتربة، هو اأمر اأغلبي، قد يتخلف يف بع�ض الأحيان 
ك�سالح من  القت�سادية  املقاطعة  مو�سوع  النظر يف  عند  لنا  ينبغي  ولذلك  واملكان  الزمان  لظروف  تبعًا 
اإذ قد  اأن ن�ست�سحب فقه املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، على ما �سبق تقريره،  اأ�سلحة الردع وال�سغط، 
يرتتب على املقاطعة القت�سادية تفويت م�سلحة اأكرب من امل�سلحة التي يراد حتقيقها، اأو ارتكاب مف�سدة 
اأكرب من املف�سدة التي يراد دفعها وهذا خالف مق�سود ال�سارع: من جلب امل�سالح وتكميلها ودرء املفا�سد 

وتقليلها.
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املطلب ال�سابع: حكم املقاطعة القت�سادية:

قبل بيان احلكم ال�سرعي للمقاطعة القت�سادية ثمة اأمور لبد من بيانها:
اأوًل: معاملة الكفار فيما مل يتحقق حترمي عني التعامل فيه، وعدم العتبار بف�ساد معتقدهم هو الأ�سل 

فيجوز معاملة الكفار بالبيع وال�سراء �سواء كانوا اأهل ذّمة اأو عهد اأو حرب اإذا وقع العقد
اإلى دار  جل  الرَّ على ما يحل، ول يكون ذلك من موالتهم)37(. قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية:«واإذا �سافر 
احلرب لي�سرتي منها جاز عندنا كما دل عليه حديث جتارة اأبي بكر ر�سى اهلل عنه يف حياة ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم اإلى اأر�ض ال�سام، وهي حينذاك دار حرب، وغري ذلك من األأحاديث)38(.
قال احلافظ ابن حجـر: »جتوز معامـلة الكفـار فيما مل يتحقق حترمي على املتعاَمل فيه، وعدم

العتبار بف�ساد معتقدهم ومعامالتهم فيما بينهم«)39(. هذا هو الأ�سل العام يف معاملة الكفار.
لكن ي�ستثنى من هذا الأ�سل اأنه ل يجوز اأن يبيع امل�سلم للكفار ما ي�ستعينون به على قتال امل�سلمني لقوله 

ِّ َوالتَّْقَوى َوَل َتَعاَوُنوا َعَلى الإيِْثميِ َواْلُعْدَوان{]املائدة: 2. تعالى:}َوَتَعاَوُنوا َعَلى الربيِ
قال ابن بطال: »معاملة الكفار جائزة، اإل بيع ما ي�ستعني به اأهل احلرب على امل�سلمني«)40( .

ثانيًا: اأن الب�سائع عمومًا �سواء باعها كفار اأو م�سلمون، اإما اأن تكون �سرورية اأو حاجّية اأو حت�سينية ول 
�سك اأن بينها فرقًا كبريًا:

1- فالب�سائع ال�سرورية: هي التي ل بد منها يف قيام م�سالح النا�ض بحيث اإذا فقدت مل جتر م�سالح 
النا�ض على ا�ستقامة بل على ف�ساد وتهارج وفوت حياة كالدقيق مثاًل.

اإلى  الغالب  املوؤدي يف  ال�سيق  ورفع  التو�سعة  اإليها من حيث  يفتقر  التي  والب�سائع احلاجية: هي   -2
احلرج وامل�سقة الالحقة بفوت املطلوب كبع�ض املراكب مثاًل. 

3- والب�سائع التح�سينية: هي ما ل ترجع اإلى �سرورة ول اإلى حاجة ولكن تقع موقع التح�سني والتزيني 
فال بد اأن نفّرق بني هذه الأنواع الثالثة فيخفف يف اأمور ال�سرورات واحلاجيات العامة ويراعى فيها ما ل 
يراعى يف غريها. قال الإمام ال�ساطبي: »الأمور ال�سرورية اإذا اكتنفها من خارج اأمور ل ُتر�سى �سرعًا فاإن 

االإقدام على جلب امل�شالح �شحيح على �شرط التحفظ بح�شب اال�شتطاعة
)37( انظر: الولء والرباء يف الإ�سالم، حممد �سعيد القحطاين )356(.

)38( اقت�شاء ال�شراط امل�شتقيم )15/2(.
)39( فتح الباري )280/9( .
)40( فتح الباري )410/4( .
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من غري حرج«)41(.
ثالثًا: اأن قاعدة �سد الذرائع هامة يف فقه النوازل وخا�سة يف هذا الزمان الذي ا�ستجدَّ فيه كثري من 
الوقائع التي مل ين�ض عليها بدليل خا�ض من الكتاب وال�سنة ولذلك ا�ستند بع�ض املفتني يف فتاواهم اإلى 

هذه القاعدة  �سد الذرائع  فقالوا بوجوب »املقاطعة القت�سادية » لالأعداء، ا�ستنادًا لهذه القاعدة.
لكننا ننبه على اأنه يجب على املفتي واملجتهد اأن ل يحكم على فعل من الأفعال ال�سادرة عن املكلفني 
اإل بعد نظره اإلى ما يوؤول اإليه ذلك الفعل من م�سلحة اأو مف�سدة تن�ساأ عنه كما �سبق. فال ياأذن بفعل ولو 
كان فيه جلب م�سلحة اإل بعد النظر يف ماآله لئال يكون ا�ستجالب امل�سلحة فيه موؤديًا اإلى مف�سدة ت�ساوي 

امل�سلحة اأو تزيد عليها)42(.
رابعًا: اأن التعامل املال مع الأعداء اإما اأن يكون ا�ستريادًا اأو ت�سديرًا ولكل منهما �سروطه.

فمن ال�شروط املتعلقة باال�شترياد:
اأوًل: اأن يكون ال�سترياد موافقًا لأحكام الإ�سالم يف العقود.

ثانيًا: األَّ يلحق بامل�سلمني م�سرة من ال�سترياد، ول يكون قوة لالأعداء علينا.
ثالثًا: اأن يلتزم الداخل اإلى دار الإ�سالم للتجارة، ما ُيفر�ض عليه من الأموال والتي عرفت عند امل�سلمني 

بالع�سور. وهذه الع�سور حق للم�سلمني ولي�ست مبك�ض، لأنه اإذا اجتر يف بالد امل�سلمني يكون هو امل�ستفيد.

اأما ال�سروط املتعلقة بالت�سدير فهي:

اأوًل: اأن ل تكون  ال�سلعة مما ميكن اأن ي�ستخدمها اأهل احلرب �سد امل�سلمني كما �سبق بيانه.
ثانيًا: اأن يكون الت�سدير مبنيًا على قواعد ال�سريعة الإ�سالمية.

ثالثًا: األ يكون بامل�سلمني حاجة اإلى املواد وال�سلع امل�سدرة اإلى بالد احلرب.

حكم املقاطعة القت�سادية:

بعد اأن بينا جملة من الأمور التي ينبغي الوقوف عليها قبل بيان احلكم ال�سرعي للمقاطعة القت�سـادية 
وذلك لتعلقهـا ال�سـديد باحلكم ال�سرعي يف هذه امل�ساألة نقول يف حكم املقاطعـة

القت�سادية ما يلي:
ل يخلو احلكم يف هذه امل�ساألة من ثالث حالت:

)41( املوافقات، لالإمام ال�ساطبي )441/5(.
)42( انظر املرجع ال�سابق.
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الأولى: اأن ياأمر الإمام باملقاطعة.
الثانية: اأن ياأمر الإمام بعدم املقاطعة.

الثالثة: اإذا مل ياأمر الإمام باملقاطعة ول عدمها. 
فهذه ثالث حالت لكل واحدة منها حكمها اخلا�ض بها.

 احلالة الأوىل: وهي ما اإذا اأمر الإمام باملقاطعة:

قبل بيان احلكم نقول يجب اأن يعلم اأن ال�سمع والطاعة لولة اأمر امل�سلمني اأ�سل من اأ�سول عقيدة اأهل 
ال�سنة واجلماعة. قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل: »فطاعة اهلل ور�سوله واجبة من كل اأحد، وطاعة 
ولة الأمور واجبة لأمر اهلل بطاعتهم، فمن اأطاع اهلل ور�سوله بطاعة ولة الأمر هلل فاأجره على اهلل، ومن 
كان ل يطيعهم اإل ملا ياأخذه من الولية واملال فاإن اأعطوه اأطاعهم، واإن منعوه ع�سلهم فما له يف الأخرة 

من خالق«)43(.
وبال�سمع والطاعة لولة الأمور تنتظم م�سالح الدين والدنيا معًا وبالفتيات عليهم قوًل اأو فعاًل ف�ساد 
الدين والدنيا وقد علم بال�سرورة من دين الإ�سالم اأنه ل دين اإل بجماعة ول جماعة اإل باإمامة ول اإمامة اإل 
ب�سمع وطاعة، وليعلم اأي�سًا اأن ال�سمع والطاعة لولة الأمر من امل�سلمني يف غري مع�سيٍة جممٌع على وجوبه 
عند اأهل ال�سنة واجلماعة ، وهو اأ�سٌل من اأ�سولهم التي باينوا بها اأهل البدع والأهواء. قال تعالى:}َيا اأَيَُّها 
�ُسوليِ  يِ َوالرَّ وُه اإيَِلى اهللَّ ْنُكْم َفاإيِْن َتَناَزْعُتْم يفيِ �َسْيٍء َفُردُّ �ُسوَل َواأُوليِ اْلأَْمريِ ميِ يُعوا الرَّ َ َواأَطيِ يُعوا اهللَّ يَن اآَمُنوا اأَطيِ الَّذيِ
باأول  ياًل{)44(  قال النووي رحمه اهلل:«املراد  َتاأْويِ َواأَْح�َسُن  َخرْيٌ  َك  َذليِ ريِ  اْلآخيِ َواْلَيْوميِ  يِ  اهللَّ بيِ ُنوَن  ميِ ُتوؤْ ُكْنُتْم  اإيِْن 
الأمر من اأوجب اهلل طاعته من الولة والأمراء ، هذا قول جماهري ال�سلف واخللف من املف�سرين والفقهـاء 

وغريهم، وقيل: هم العلماء، وقيل: هم الأمراء والعلماء .. » )45( اهـ . 
والولة  الأمراء  قال:هم  من  قول  بال�سواب  ذلك  يف  الأقوال  اهلل:«واأولى  رحمه  الطربي  الإمام  وقال 
ل�سحة الأخبار عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بالأمر بطاعة الأئمة والولة فيما كان طاعًة، وللم�سلمني 

م�سلحة .... اإلخ “ )46( .  

)43( جمموع الفتاوى )17-16/35(.  
)44( �سورة الن�ساء: الآية )59(.

)45(�سرح �سحيح م�سلم ) 223/12 (.
)46( جامع البيان يف تف�سري القراآن للطربي ) 182/7 (.
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اَعَة يفيِ  ْمَع َوالطَّ  وعن اأبي هريرة ر�سى اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:)َعَلْيَك ال�سَّ
َك، َواأََثَرٍة َعَلْيَك( )47(.   َك َوَمْكَرهيِ َك، َوَمْن�َسطيِ َك َوُي�ْسريِ ُع�ْسريِ

لي�ض  النفو�ض وغريه مما  وتكرهه  ي�سق  فيما  الأمور  »معناه: جتب طاعة ولة  النووي رحمه اهلل:  قال 
مبع�سيٍة، فاإن كانت مع�سية فال �سمع ول طاعة« )48( اهـ . 

َل  ٌة  مَّ اأَئيِ ي  َبْعديِ و�سلم:)َيُكوُن  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  قال:  عنه  اهلل  ر�سى  اليمان  بن  حذيفة  وعن   
اإيِْن�ٍض(، َقاَل:  نييِ يفيِ ُجْثَمانيِ  َياطيِ َجاٌل ُقُلوُبُهْم ُقُلوُب ال�سَّ ْم ريِ يهيِ ي، َو�َسَيُقوُم فيِ تيِ �ُسنَّ ُهَداَي، َوَل َي�ْسَتنُّوَن بيِ َيْهَتُدوَن بيِ
َذ  خيِ َواأُ َظْهُرَك،  َب  ريِ َواإيِْن �سُ  ، رييِ اْلأَميِ ليِ يُع  َوُتطيِ َقاَل:)َت�ْسَمُع  َك؟  َذليِ ْدَرْكُت  اأَ اإيِْن   ، َر�ُسوَل اهلليِ َيا  َنُع  اأَ�سْ َكْيَف  ُقْلُت: 

ْع( )49(.  طيِ َماُلَك، َفا�ْسَمْع َواأَ

وبناَء على ما ذكرناه من وجوب طاعة ولة الأمور نقول باأنه اإذا �سدر من اإمام امل�سلمني اأمرًا مبقاطعة 
اأمره  اأو منتجات دولة من دول الكفر فاإنه يجب على عموم الرعية طاعته وامتثال  اأو �سلع معينة  ب�سائع 

ا�ستنادًا اإلى الأدلة التي مر ذكر بع�سها)50(. 

احلالة الثانية: اإذا اأمر الإمام بعدم املقاطعة:

ذكرنا �سابقًا ما يلزم الرعية حيال ولة الأمر من وجوب طاعتهم يف املعروف فاإذا اأمر الإمام بالمتناع 
عن املقاطعة مل�سلحة اأكرب تتحقق من عدمها اأو درء مف�سدة اأعظم من تلك التي دعت لها املقاطعة، فهنا 
يلزم الرعية الطاعة لأمر ول الأمر حتى واإن مل تتبني لهم م�سلحة يف ت�سرف الإمام، اإذ قد يظهر لالإمام 
ياأمر  اأن  ولي�ض لالإمام  والطاعة،  ال�سمع  الأ�سل يف  واأحداث فنبقى على  لرعيته من عوار�ض  ل يظهر  ما 
باملقاطعة اأو ينهى عنها، اإل اأن يرى يف ذلك م�سلحة عامة ل تقابلها مف�سدة اأو �سرر اأرجح منه، وذلك 
لأن الأ�سل يف ت�سرفات الولة النافذة على الرعية امللزمة لها يف حقوقها العامة واخلا�سة اأن تبنى على 

م�سلحة اجلماعة، واأن تهدف اإلى خريها. وت�سّرف الولة على خالف هذه امل�سلحة غري جائز.

)47( رواه م�سلم يف الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�سية )1836(.
)48( �سرح �سحيح م�سلم )224/12(.

)49( رواه م�سلم يف الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�سية، رقم )1847(.
)50( انظر: املقاطعة روؤية �سرعية، د. هاين بن عبد اهلل اجلبري، �ض )62(.
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احلالة الثالثة: اإذا مل ياأمر الإمام باملقاطعة ول عدمها:

وهذه احلالة هي التي يكرث الكالم ب�سددها فقد اختلفت اآراء اأهل العلم املعا�سرين ب�ساأن هذه امل�ساألة 
على قولني:

القول الأول: من يرى وجوبها ل �سيما اإذا علم امل�سلم اأنَّ قيمة ما ي�سرتيه يعني الكفار على قتل امل�سلمني 
ِّ َوالتَّْقَوى َوَل َتَعاَوُنوا َعَلى الإيِْثميِ َواْلُعْدَوانيِ املائدة: 2 وجه  اأو اإقامة الكفر لعموم قوله تعالى:}َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلربِّ
الدللة من الآية؛ اأن ال�سراء منهم واحلال ما ذكر م�سمول بالنهي عن التعاون على الإثم والعدوان،وم�سمول 

بقاعدة )�سد الذرائع املف�سية اإلى احلرام(. 
وممن قال مب�سروعية املقاطعة العالمة ابن �سعدي رحمه اهلل حيث يقول : » ومن اأعظم اجلهاد واأنفعه: 
وتو�سيع  والكمالية،  ال�سرورية  غذائياتهم  يف  عليهم  والتو�سعة  امل�سلمني  اقت�ساديات  ت�سهيل  يف  ال�سعي 
مكا�سبهم وجتاراتهم واأعمالهم وعمالهم، كما اأن من اأنفع اجلهاد واأعظمه مقاطعة الأعداء يف ال�سادرات 
على  جلبها  من  نون  ميكَّ ول  امل�سلمني  اأ�سواق  لها  تفتح  ول  وجتاراتهم،  لوارداتهم  ي�سمح  فال  والواردات، 
بالد امل�سلمني....، بل ي�ستغني امل�سلمون مبا عندهم من منتوج بالدهم، ويوردون ما يحتاجونه من البالد 
ر لهم منتوجات بالد امل�سلمني ول ب�سائعهم، وخ�سو�سًا ما فيه تقوية لالأعداء:  امل�ساملة، وكذلك ل ت�سدَّ
كالبرتول، فاإنه يتعنيَّ منع ت�سديره اإليهم....، وكيف ي�سّدر لهم من بالد امل�سلمني ما به ي�ستعينون على 

قتالهم؟؟! فاإنَّ ت�سديره اإلى املعتدين �سرر كبري، ومنعه من اأكرب اجلهاد، ونفعه عظيم.
فجهاد الأعداء باملقاطعة العامة لهم من اأعظم اجلهاد يف هذه الأوقات، ومللوك امل�سلمني وروؤ�سائهم 
نفعًا كبريًا...  لهم  املقاطعة  بهذه  نفع اهلل  وقد  الأكمل،  والن�سيب  الأوفر  -وهلل احلمد- من هذا احلظ 
اإعطاء  اإلى  م�سطرين  حم�سورين  اجلهة  هذه  من  و�ساروا  باقت�سادياتهم،  واأجحفت  الأعداء  واأ�سرت 
امل�سلمني كثريًا من احلقوق التي لول هذه املقاطعة ملنعوها، وحفظ اهلل بذلك ما حفظ من عّز امل�سلمني 
وكرامتهم......، اإلى اأن قال واملق�سود اأن مقاطعة الأعداء بالقت�ساديات والتجارات والأعمال وغريها 

ركن عظيم من اأركان اجلهاد، وله النفع الأكرب، وهو جهاد �سلمي وجهاد حربي..« )51(.
القول الثـاين: من يرى اأن الأمر راجع فيهـا اإلى ول الأمر فاإن اأمر بهـا الإمام وجب ال�سمع

والطاعة لأمره واإن مل ياأمر بها كان احلكم على الأ�سل وهو الإباحة واحتج اأ�سحـاب هذا القول
باأمور منها.

 اأوًل: اإن الأ�سل يف حكم املتاجرة مع الكافر احلربي الإباحة مامل يكن التعامل فيه حمرمًا �سواء كان 

ال�سعدي رحمه اهلل جمموع موؤلفات  نا�سر  الرحمن بن  للعالمة عبد  )51( انظر: ر�سالة ف�سل اجلهاد يف �سبيل اهلل«، 
ال�سيخ رحمه اهلل )103/26-(107.
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ل عليه الإجماع، فال  ا اأو منفعة اأو اإجارة، هذا ما عليه الأئمة الأربعة وعامة اأهل العلم، بل نُقيِ عيًنا اأو عو�سً
يقال اإن دولة ما ل جتوز املتاجرة معها؛ لأنها اإن كانت دولًة حماربًة فالأ�سل جواز املتاجرة معهم.

ثانيًا: اإن املقاطعة ما اأمر بها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف املواقف كلها التي اعُتدي فيها عليه �سلى 

اهلل عليه و�سلم، حتى تلك املواقف التي اأهدر فيها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم دَم املعتدي )مثل كعب بن 
الأ�سرف(. وقد كان يف قري�ض من يهجو النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وكانت القيان يغّنني بذلك، فما اأمر 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مبقاطعة قري�ض، بل ملا اأن وقعت املقاطعة من ثمامة بن اأُثال ر�سى اهلل عنه، 
واأقّرها �سلى اهلل عليه و�سلم بادي الأمر، اأمر بعد ا�سرتحام قري�ض باإنهاء املقاطعة، مع اأن امل�سيئني من 
قري�ض ل اعتذروا ول اأقيم عليهم احلّد، كعبداهلل بن خطل وغريه، حتى ُقتل ابُن خطل بعد ذلك يوم الفتح.

ثالثًا: اإن الدعوى اإلى املقاطعة فيها نوع خمالفة لفعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقد تويف �سلى اهلل 

عليه و�سلم ودرعه مرهونة عند يهودي يف طعام لأهله كما يف حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها)52(، وهوؤلء 
اليهود هم من د�سوا للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم ال�سمَّ يف كتف �ساة يف خيرب وما زال �سلى اهلل عليه و�سلم 
يرى اأثر تلك الأكلة حتى تويف، ومع هذا ا�ستمر يتعامل معهم، ويف هذا اإخبار واإ�سعار بجواز التعامل معهم 
يف ما اأحل اهلل لنا، فال يجوز حترمي �سراء ما اأباحه اهلل لنا اأو اأباحه لنا ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، اإذ 
لو كان يف مقاطعة ال�سراء منهم م�سلحة لفعله النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فال يجوز خمالفته، واإدعاء 
امل�سلحة فيما مل يفعله �سلى اهلل عليه و�سلم، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ما تركت �سيئًا يقربكم اإلى اهلل اإل 

وقد اأمرتكم به وما تركت �سيئًا يبعدكم عن اهلل اإل وقد نهيتكم عنه”)53( .

رابعًا: اإن تقدير امل�شالح املتحققة من املقاطعة، التي هي مناط القول فيها اإبرامًا واإنهاًء، يعود اإلى 

اأمور وعلوم �سرعّية واقت�سادية و�سيا�سّية، واإلى علٍم بكل حال وما ي�سلح له فهي مبنية على اأمور مدرو�سة 
هذه الأمور موكولة اإلى ول الأمر اأو من يقوم مقامه يف اأمور القت�ساد فلي�ض كل اأحد ي�سلح لهذا اجلانب 

فقد يظهر لالإمام ما ل يظهر لرعيته من عوار�ض واأحداث فنبقى على الأ�سل يف ال�سمع والطاعة.

)52( رواه البخاري يف كتاب املغازي، باب برقم )4467(، عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها.
برقم   )144/2( والرتهيب  الرتغيب  �سحيح  يف  الألباين  و�سححه   ،)76/7( الكربى  ال�سن  يف  البيهقي  رواه   )53(

.)1700(
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خام�سًا: اإن التحليل والتحرمي اإمنا يكون من قبل ال�سارع، ول يجوز اأن ُنلزم النا�ض باأمر مل ُيلزمهم اهلل 

به، فال ي�سوغ اإطالق عبارات ُنحرم فيها بيع ب�سائع هوؤلء اأو نوجب �سرعا مقاطعة منتجاتهم، ومعلوم اأن 
البيع وال�سراء مع الكفار جائز �سرعا حتى احلربي منهم كما �سبق بيانه .

قلت وبهذا يتبني اأن القول بجواز البيع وال�سراء من اأي دولة كانت م�سروع ما مل ياأمر ول الأمر مبقاطعة 
هذه الدولة وهذا ما ذهب اإليه �سماحة ال�سيخ العالمة عبد العزيز بن باز رحمه اهلل وبه اأي�سًا اأفتت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حيث وجه اإليها �سوؤال ن�سه ما يلي: ترتدد الآن دعوات ملقاطعة املنتجات 

الأمريكية... فهل ن�ستجيب لهذه الدعوات؟
ا كان م�سدرها، ما مل ياأمر ول الأمر مبقاطعة �سيء منها  اأًيّ فاأجابت:«يجوز �سراء الب�سائع املباحة 
اْلَبْيَع«،   ُ اهلَلّ تعالى:«َواأََحَلّ  قال اهلل  كما  وال�سراء احلل،  البيع  الأ�سل يف  لأن  وامل�سلمني،  الإ�سالم  مل�سلحة 

والنبي �سلى اهلل عليه و�سلم ا�سرتى من اليهود”)54(.
ومما جاء عن �سيخنا ابن عثيمني رحمه اهلل حينما �سئل عن حكم املقاطعة للمنتجات الأمريكية، قال 

رحمه اهلل: » ا�سرت ما اأحل اهلل لك، واترك ما حرم اهلل عليك«)55( .
ال�سلع  من  ال�سراء  بتحرمي  اأفتوا  ما  الفوزان:«العلماء  بن  �سالح  ال�سيخ  العالمة  �سيخنا  قاله  ومما 
الأمريكية، وال�سلع الأمريكية ما زالت ُتورد وتباع يف اأ�سواق امل�سلمني. ولي�ض ب�سار اأمريكا اإذا اأنت ا�سرتيت 
منها ومن �سلعها ولي�ض ب�سارها هذا. ما تقاطع ال�سلع اإل اإذا اأ�سدر ول الأمر منعًا ومقاطعة لدولة من 
ل  اهلل  اأحل  ما  حترمي  فهذا  ويفتون  هذا  عمل  يريدون  اأنهم  اأفراد  جمرد  اأما  املقاطعة،  فيجب  الدول، 
اأمر  اإلى ول الأمر، فاإن  اأن الأمر راجع  اأعني القول الثاين يف حكم هذه امل�ساألة  يجوز«)56(. وهذا القول 

باملقاطعة عملنا بها واإل فنبقى على الأ�سل وهو الإباحة، هو الذي يرتجح عندي. 
اأ�ساأل اهلل تعالى اأن يفقهنا يف الدين واأن ي�سلح حالنا وحال امل�سلمني اأنه �سبحانه وتعالى قريب جميب 

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

)54(  جمموع فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم )21776( تاريخ الفتوى 1421/12/25 هـ.
)55( لقاءات الباب املفتوح، اللقاء )64(.

)56(  الأجوبة املفيدة عن ا�سئلة املناهج اجلديدة، جمع وتعليق وتخريج جمال فريحان احلارثي، ال�سوؤال رقم )77(، 
�ض )182(.

دور فقه املوازنات في املقاطعة االقتصادية
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اخلامتـة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، وبعد: فقد ظهرت ل النتائج التالية من خالل هذا البحث:
1 – اإن فقه املوازنات مما يتاأكد على طالب العلم �سبطه  ملا له من حاجة ما�سة يف خمتلف �سوؤون 
الأمر،  النوازل، وخا�سة عند ولة  الق�سايا وتعددت  اإليه كلما تداخلت  الإن�سانية، وت�ستد احلاجة  احلياة 

وذلك لكرثة التعار�ض بني امل�سلحة واملف�سدة، اأو املنافع  بع�سها مع بع�ض، اأو املفا�سد بع�سها مع بع�ض. 
2 – فقه املوازنات له عالقة وطيدة بواقع امل�سلمني اليوم وذلك لأنه ي�سمل اأمورًا تتعلق بحياة امل�سلمني 
املعامالت ومن ذلك مو�سوع  باب  امل�سلمني مع غريهم يف  ال�سرعية وعالقة  بال�سيا�سة  يتعلق  ما  وخا�سة 

بحثنا.
3 – املقاطعة القت�سادية كغريها من الق�سايا التي يكون لالجتهاد فيها ن�سيب فيبقى الكالم فيها 

متعلقًا باال�شتنباط وتخريجها على قواعد امل�شالح واملفا�شد وتنزيلها عند التنازع.
4 – املقاطعة القت�سادية ل بد اأن يكون النظر فيها معتمدًا على اليقني ال�سرعي والنظر يف امل�سالح 
الأمور،  النظر يف جمريات  فيها من  بد  وتقليلها، وكذلك ل  املفا�سد  والق�ساء على  تكثريها  والعمل على 
وما ين�ساأ عن هذا الأمر من حتقيق امل�سالح، ودفع املفا�سد، واملوازنة بني اخلري وال�سر، وما يرتتب على 
هذا الت�سرف من املاآل والآثار مع مراعاة املتغريات فحاجة النا�ض اإلى بع�ض املنتجات وال�سلع اليوم لي�ض 
كحاجتهم لهذه ال�سلع واملنتجات يف املا�سي وهذا لي�ض يف مثل هذه الق�سية وحدها بل يف جميع الق�سايا 

التي تخ�ض اأمة الإ�سالم اأفرادًا وجماعات.
5 - ينبغي يف املقاطعة القت�سادية اأن يراعى فيها الإ�سرار بالكفار واإيقاع النكاية بهم وعدم اإف�ساءها 

اإلى مف�سدة اأعظم من املف�سدة التي ن�سعى لإزالتها اأو تخفيفها. 
6 - القت�ساد هو اأحد الدعائم التي تقوم عليه الدول فهو ع�سب حياة الأمم والدول فبقوته تقوى الأمم 
والدول وب�سعفه ت�سعف. فالدول ذات القت�ساد القوي هي التي تنعم مبوارد مالية قوية، بل وت�ساهم قوة 
القت�ساد يف الو�سول اإل و�سائل العي�ض الكرمي، ومن ثم احل�سول علي العديد من احلقوق والتي ت�سمل 

احلق يف البقاء وال�سحة والتغذية والتعلٌم وامل�ساركة واحلمـاية من الأذى
وال�ستغالل والتمييز.

وعلى العك�ض من ذلك فاإن ف�سل القت�ساد من �ساأنه اإ�سعاف احلالة القت�سادية عامة ومن ثم تدهور 
امل�ستوى املعي�سي لالأ�سر والأفراد وانت�سار حالة الفقر التي تتخذ العديد من املظاهر والكثري من الأبعاد.

تتعدى على  دولة  اأي  الدول �سد  النف�ض بني  الدفاع عن  و�سائل  اإحدى  القت�سادية هي  املقاطعة   -  7
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اأرا�سيها اأو �سيادتها اأو مواطنيها فهي ذات تاأثري فعال يف خ�سوع هذه الدولة وت�سليمها للخ�سم. 
8 - اإذا اأمر الإمام باملقاطعة القت�سادية لدولة ما اأو اأمر بالمتناع عن املقاطعة فيلزم الرعية الطاعة 
اإلى الأدلة ال�سرعية التي تاأمر بطاعة ولة  اأمره ا�ستنادًا  لأمره فيجب على عموم الرعية طاعته وامتثال 
الأمور، واإن مل تتبني لهم م�سلحة يف ت�سرف الإمام، اإذ قد يظهر لالإمام ما ل يظهر لرعيته من عوار�ض 

واأحداث فنبقى على الأ�سل يف ال�سمع والطاعة.
اأما اإذا مل ياأمر بها الإمام فقد اختلفت اآراء اأهل العلم املعا�سرين على قولني والأظهر عندي يف حكم 
ذلك اأن الأمر راجع اإلى ول الأمر فاإن اأمر بها الإمام وجب ال�سمع والطاعة لأمره واإن مل ياأمر بها كان 

احلكم على الأ�سل وهو الإباحة. 

دور فقه املوازنات في املقاطعة االقتصادية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

املقدمة 

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �ملر�صلني �صيدنا حممد وعلى �آله و�أ�صحابه 
�أجمعني ، وبعد:

فلقد تتابعت �آيات �لكتاب �لكرمي على بيان  تفاوت �الأعمال فيما بينها يف �ملكانة و�ملنزلة و�العتبار، 
 ِ َر�ِم َكَمْن �آََمَن ِباهللهَّ اجِّ َوِعَماَرَة �مْلَ�ْصِجِد �حْلَ ويف �الأهمية و�مل�صلحة و�الأثر ؛ كقوله تعالى: }�أََجَعْلُتْم �ِصَقاَيَة �حْلَ
ِذيَن �آََمُنو� َوَهاَجُرو�  امِلِنَي . �لهَّ ُ اَل َيْهِدي �ْلَقْوَم �لظهَّ ِ َو�هللهَّ ِ اَل َي�ْصَتُووَن ِعْنَد �هللهَّ َو�ْلَيْوِم �اْلآَِخِر َوَجاَهَد يِف �َصِبيِل �هللهَّ
ِ َو�أُوَلِئَك ُهُم �ْلَفاِئُزوَن{ )�لتوبة/ 20-19(  ِ ِباأَْمَو�ِلِهْم َو�أَْنُف�ِصِهْم �أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد �هللهَّ َوَجاَهُدو� يِف �َصِبيِل �هللهَّ

ِ َوُكْفٌر  دٌّ َعْن �َصِبيِل �هللهَّ َر�ِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�صَ ْهِر �حْلَ ُلوَنَك َعِن �ل�صهَّ وقوله تعالى:} َي�ْصاأَ
َحتهَّى  ُيَقاِتُلوَنُكْم  َيَز�ُلوَن  َواَل  �ْلَقْتِل  ِمَن  �أَْكَبُ  َو�ْلِفْتَنُة   ِ �هللهَّ ِعْنَد  �أَْكَبُ  ِمْنُه  �أَْهِلِه  َو�إِْخَر�ُج  َر�ِم  �حْلَ َو�مْلَ�ْصِجِد  ِبِه 
ْعَماُلُهْم يِف  وَلِئَك َحِبَطْت �أَ وُكْم َعْن ِديِنُكْم �إِِن ��ْصَتَطاُعو� َوَمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفاأُ َيُردُّ
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن { )�لبقرة /217(، وقوله تعالى:} َي�ْصاأَُلوَنَك َعِن  َحاُب �لنهَّ ْنَيا َو�اْلآِخَرِة َو�أُوَلِئَك �أَ�صْ �لدُّ
ُلوَنَك َماَذ� ُيْنِفُقوَن ُقِل �ْلَعْفَو  ا�ِس َو�إِْثُمُهَما �أَْكَبُ ِمْن َنْفِعِهَما َوَي�ْصاأَ ْمِر َو�مْلَْي�ِصِر ُقْل ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنهَّ �ْلَ

ُروَن { )�لبقرة /219(  ُ َلُكُم �اْلآَياِت َلَعلهَُّكْم َتَتَفكهَّ ُ �هللهَّ َكَذِلَك ُيَبنيِّ

�إلى غريها من �الآيات �لكثرية �لتي تر�صد �إلى �أن �الأعمال �مل�صروعة  لي�صت �صو�ء يف �مل�صالح �لتي 
ترتّتب عليها، و�أن �الأعمال �ملمنوعة لي�صت �صو�ء يف مف�صدتها �لتي تنبني عليها ؛  فعمارة �مل�صجد �حلر�م 

و�صقاية �حلاج ال تعدل يف م�صلحتها و�أهميتها م�صلحة �الإميان باهلل و�جلهاد يف �صبيل �هلل.

و�لقتال يف �الأ�صهر �حلرم بالرغم مما فيه من �ملف�صدة فهو �أقل �أثرً� وف�صادً� من �لكفر باهلل ومن    
�لتهجري �لق�صري للموؤمنني و�إخر�جهم من ديارهم و�أمو�لهم. و�صرب �لمر بالرغم مما فيه من منافع 

حمدودة لبع�س �الأفر�د فهو ال ي�صاوي حجم �ملفا�صد و�الأ�صر�ر �لتي ترتتب عليه.

ومثل هذ�  �أي�صًا جنده يف �ل�صّنة �لنبوية �لتي �أّكدت على منهج �لقر�آن يف �ملو�زنة بني �الأعمال ، 
ويف �لتفاوت يف درجاتها و�عتبارها، كقوله �صلى �هلل عليه و�صلم :« �الإميان ب�صع و�صبعون �صعبة ، فاأف�صلها 

مقتضيات العصر وأثرها في فقه املوازنات دراسة تأصيلية تطبيقية
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قول ال �إله �إال �هلل ، و�أدناها �إماطة �الأذى عن �لطريق ، و�حلياء �صعبة من �الإميان«)1(،  وقوله �صلى �هلل 
عليه و�صلم: »�إن مقام �أحدكم يف �صبيل �هلل �أف�صل من �صالته يف بيته �صبعني عامًا«)2(.

وال ريب �أن ن�صو�س �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �ملطهرة مثلما �أر�صدت �إلى �أ�صل فقه �ملو�زنات و�إلى    
�عتباره و�أهميته، فاإنها قد �أر�صدت �أي�صًا �إلى �ملعايري �لتي يحتكم �إليها لتحديد �أي �مل�صلحتني هي �الأولى 

باالعتبار ، و�أي �ملف�صدتني هي �الأولى بالدفع و�ملنع.

هذ�، وقد وجدت �أثناء در��صتي وتدري�صي لفقه �ملو�زنات �أن من �ملعايري �لتي حتتاج �إلى در��صة 
�إن �لناظر يف �لعديد  �أو �ملف�صدة يف فقه �ملو�زنات، حيث  �أثر �لبعد �لزماين للم�صلحة  وبحث: �لنظر يف 
مقت�صيات  �ملف�صدة  �أو  �مل�صلحة  فيه  تقع  �لذي  للزمان  �أن  يجد  �ملو�زنات  لفقه  و�ل�صو�هد  �لتطبيقات  من 
�أو تغليب �إحدى �ملف�صدتني على �الأخرى،  وموجبات قد ت�صتدعي تف�صيل �إحدى �مل�صلحتني على �الأخرى، 
بحيث لو وقعت عني هذه �مل�صلحة �أو �ملف�صدة يف زمان �آخر ملا كان لها هذ� �لتقدمي و�العتبار ، وقد تنّبه 
�إلى هذ� �ملعنى �بن عابدين بقوله: »فكثري من �الأحكام تختلف باختالف �لزمان لتغري عرف �أهله وحلدوث 
�صرورة �أو ف�صاد �أهل �لزمان، بحيث لو بقي �حلكم على ما كان عليه للزم منه �مل�صقة و�ل�صرر بالنا�س، 
ولالف قو�عد �ل�صريعة �ملبنية على �لتخفيف و�لتي�صري ورفع �ل�صرر و�لف�صاد لبقاء �لعامل على �أمت نظام 

و�أح�صن �إحكام«3. 

�لتب�صر  �ل�صرعية من  لالأحكام  تنزيله  �لفقيه عند  ير�عيه  �أن  ينبغي  ما  �إلى  �ل�صاطبي  نّبه  كما    
مف�صدة  �أو  عنه  تن�صاأ  مل�صلحة  م�صروعًا  �لفعل-  �أي  يكون-  »وقد  فقال:  �مل�صتقبلية  و�آثاره  �لتطبيق  بنتائج 
��صتجالب  �أدى  بامل�صروعية فرمبا  �الأول  �لقول يف  �أطلق  فاإذ�  ماآل على خالف ذلك،  له  ولكن  به،  تندفع 
�مل�صلحة فيه �إلى مف�صدة ت�صاوي �مل�صلحة �أو تزيد عليها ، فيكون هذ� مانعًا من �لقول بامل�صروعية، وكذلك 
�إذ� �أطلق �لقول يف �لثاين بعدم �مل�صروعية فرمبا �أدى ��صتدفاع �ملف�صدة �إلى مف�صدة ت�صاوي �أو تزيد، فال 
ي�صح �إطالق �لقول بعدم �مل�صروعية ، وهو جمال للمجتهد �صعب �ملورد، �إال �أنه عذب �ملذ�ق حممود �لغب-

�أي �لعاقبة - جار على مقا�صد �ل�صريعة«4.

�ل�صو�بط  من  بجملة  حمكوم  �ملو�زنات  فقه  يف  و�لزمان  �لع�صر  مقت�صيات  �عتبار  �أن  ريب  وال 

)1( �أخرجه م�صلم، باب بيان عدد �صعب �الإميان و�أف�صلها و�أدناها حديث رقم 35 .
)2( �أخرجه �لرتمذي يف �ل�صنن وح�صنه حديث 1350 .

)3( �بن عابدين : حممد �أمني /ن�صر �لعرف يف بناء بع�س �الأحكام على �لعرف 1321 :125/2 .
)4( �ملو�فقات: 195/4
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واملعايري وال�صروط التي ترد عليه ، اإذ ال ي�صح متييع اأحكام الدين وتبديلها والتالعب بها بناء على تغري 
�لع�صر و�ختالفه وتبدل مقت�صياته وم�صتجد�ته، كما �أن لهذ� �ملعيار �لعديد من �لتطبيقات �ملعا�صرة �لتي 

ميكن �أن تتفرع عليه وتنبني عليه.

ومن �أجل ذلك كان ال بّد من در��صة هذ� �ملو�صوع تاأ�صياًل وتطبيقًا، و�لذي �أقّدمه لهذ� �ملوؤمتر 
�لكرمي ، وقد جعلته وفق �لطة �الآتية:

املطلب الأول: �لتعريف مب�صطلحات �لبحث.

املطلب الثاين : معايري �ملفا�صلة بني �جلهات �ملتعار�صة �إجمااًل .

املطلب الثالث: حجية �العتد�د مبقت�صيات �لع�صر يف فقه �ملو�زنات. 

املطلب الرابع : مرتكز�ت �ملو�زنة بني �جلهات �ملتعار�صة  بناء على مقت�صيات �لع�صر.

املطلب اخلام�س: �صو�بط �ملو�زنة بني �مل�صالح بناء على مقت�صيات �لع�صر.

املطلب ال�شاد�س: تطبيقات معا�صرة  لفقه �ملو�زنات بناء على مقت�صيات �لع�صر.

�لامتة و�لتو�صيات

 

و�أ�صاأل �هلل �لتوفيق و�ل�صد�د وهو �ملوفق و�لهادي �إلى �صو�ء �ل�صبيل.

مقتضيات العصر وأثرها في فقه املوازنات دراسة تأصيلية تطبيقية
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املطلب الأول: التعريف مب�شطلحات الدرا�شة

يلزم �لباحث �أواًل �أن يحّدد �ملق�صود مب�صطلحات �لدر��صة وهي :مقت�صيات �لع�صر، و�مل�صالح، 
وفقه �ملو�زنات.  

 اأوًل: تعريف مقت�شيات الع�شر 

�لتي تقرتن بالفعل يف وقت  باأنها: �لظروف و�الأحو�ل �لا�صة  ميكن تعريف مقت�صيات �لع�صر 
معني �أو زمان معني . كاأن يقرتن بالفعل مثاًل يف زمان معني غياب لالأمن و�نت�صار للخوف ، �أو يقرتن فيه 
ف�صاد متوقع على �الأنف�س �أو �الأمو�ل ، �أو يقرتن به م�صلحة �أكيدة تتحقق بها م�صلحة �لفرد �أو �جلماعة �أو 

�الأمة ، وال تكون مثل هذه �ملف�صدة �أو �مل�صلحة مقرتنة بالفعل يف زمان �صابق.

ثانيًا: تعريف فقه املوازنات  

فقه �ملو�زنات م�صطلح مركب مكون من كلمتني هما فقه ومو�زنات، و�لفقه يف �للغة هو �لفهم 
ِعيًفا َوَلْواَل َرْهُطَك َلَرَجْمَناَك  �َك ِفيَنا �صَ ا َلَنَ ا َتُقوُل َو�إِنهَّ ومنه قوله تعالى :} َقاُلو� َيا �ُصَعْيُب َما َنْفَقُه َكِثرًي� مِمهَّ
َوَما �أَْنَت َعَلْيَنا ِبَعِزيٍز {)هود /91(، �أي ما نفهم ، وقوله تعالى �إخبارً� عن نبي �هلل مو�صى عليه �ل�صالم  :} 

َو�ْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِل�َصايِن  َيْفَقُهو� َقْوِل {)طه :27-28(، �أي : يفهمو� . 

�لتف�صيلية)5(،  �أدلتها  �لعملية �ملكت�صب من  �ل�صرعية  �لعلم باالأحكام  �لفقه يف �ال�صطالح فهو:  و�أما       
�أما �ملو�زنات فهي جمع مو�زنة و�ملو�زنة لغة :على وزن مفاعلة وتعني  �ملفا�صلة بني �ل�صيئني ليحكم بف�صل 

�أحدهما على �الآخر.)6(

�أما ��صطالحًا: فهي �ملفا�صلة بني �مل�صالح �ملتز�حمة فيما بينها �أو �ملفا�صد �ملتز�حمة فيما بينها، 
�أو �مل�صالح و�ملفا�صد �ملتز�حمة فيما بينها  لتقدمي �جلهة �الأَولى بالتقدمي وتاأخري �جلهة �الأَولى بالتاأخري.

)7(

)5(  �ل�صبكي/ �الإبهاج 72/1 
)6( �نظر: �لفريوز �آبادي /�لقامو�س �ملحيط 1597/1 �بن منظور : حممد بن مكرم ، ل�صان �لعرب، �لطبعة �الأولى ، د�ر �صادر 

، بريوت،.517/2
)7( انظر : يو�صف القر�صاوي، يف فقه االأولويات ، مكتبة وهبة ط8 ، �س 25 ، وميز�ن �لرتجيح يف �مل�صالح و�ملفا�صد �ملتعار�صة، 

يون�س �الأ�صطل ر�صالة دكتور�ة 1996م ، �س 3 وما بعدها .
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وعلى هذ� فاإن فقه �ملو�زنات هو �لعلم �لذي يبحث يف �ملفا�صلة بني �مل�صالح �ملتز�حمة فيما بينها 
�أو �ملفا�صد �ملتز�حمة فيما بينها، �أو �مل�صالح و�ملفا�صد �ملتز�حمة فيما بينها لتقدمي �جلهة �الأَولى بالتقدمي 

وتاأخري �جلهة �الأَولى بالتاأخري.

وميكن تعريف �ملو�زنة بناء على مقت�صيات �لع�صر باأنها: �ملفا�صلة بني �مل�صالح �ملتز�حمة فيما 
، بناء على �لظروف  �أو �مل�صالح و�ملفا�صد �ملتز�حمة فيما بينها   ، �أو �ملفا�صد �ملتز�حمة فيما بينها  بينها 

و�الأحو�ل �لا�صة �لتي تقرتن بالفعل يف وقت معني �أو زمان معني .

مقتضيات العصر وأثرها في فقه املوازنات دراسة تأصيلية تطبيقية
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املطلب الثاين: معايري املوازنة بني اجلهات املتعار�شة اإجماًل

من �ملقرر عند �لعلماء �أن �ملعيار �لعام �لذي يحتكم �إليه عندما تتعار�س �مل�صالح �أو �ملفا�صد ، �أو 
�مل�صالح و�ملفا�صد فيما بينها هو �ملفا�صلة بينها على �أ�صا�س عظم �مل�صلحة �أو �ملف�صدة و�أهميتها وقوتها ، 
فتقدم �الأكرث �أهمية على �الأقل �أهمية، و�الأعظم نفعًا على �الأقل نفعًا ، و�الأعلى �عتبارً� على �الأقل �عتبارً� ، 
وهكذ�. وهذ� �ملعنى هو ما عبت عنه �لقاعدة �لفقهية: تقدم �أعظم �مل�صلحتني على �أدناهما عند �لتعار�س 

)8( ، و�لتي وردت ب�صيغ �أخرى مثل:

�إذ� تعار�صت �مل�صلحتان بدئ باأهمهما .)9(

�إذ� تعار�صت م�صالح قّدم �أهمها .)10(

�إذ� تز�حمت م�صلحتان قّدم �أهمهما .)11(

متى تعار�صت م�صلحتان رجحت �مل�صلحة �لعظمى .)12(

�لفر�س على   تقدمي م�صلحة  كان  �لقاعدة  تت�صمنه هذه  �لذي  �لعام  �ملعيار  وتاأ�صي�صًا على هذ� 
�لنفل ، و�مل�صلحة �لعامة على �مل�صلحة �لا�صة ، و�مل�صلحة �ل�صرورية على �مل�صلحة �حلاجية و�لتح�صينية 
، و�حلاجية على �لتح�صينية ، و م�صلحة �لدين و�لنف�س على م�صلحة �ملال ، الأن �مل�صالح �ملقدمة هي �أعظم 
متعار�صة  امل�صالح  هذه  تكون  باأن  م�صروط  كله  ،وهذا  عليها  املتقدم  امل�صالح  من  واعتبارًا  واأهمية  نفعًا 
بحيث ال ميكن �إقامتها جميعًا يف وقت و�حد، فاإذ� �أمكن �لتوفيق بني م�صلحة �لفر�س و�لنفل ، و�مل�صلحة 
�لعامة و�لا�صة ، و�ل�صرورية و�حلاجية و�لتح�صينية ، و�إقامتها جميعًا معًا فال ي�صار �إلى �لرتجيح ، عماًل 
 ، �أعظم �مل�صلحتني  �أن تقدير  �إحد�هما«)13(، على  �إبطال  �أولى من  بالقاعدة:  »�جلمع بني �مل�صلحتني 

)8( �لقر�يف : �صهاب �لدين �أحمد بن �إدري�س ،د�ر �لغرب �الإ�صالمي231/5 
)9( �لعيني: بدر �لدين حممود بن �أحمد �لعيني، عمدة �لقاري �صرح �صحيح �لبخاري ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي - بريوت 43/9 

و 363/1  
)10(  النووي : اأبو زكريا يحيى بن �صرف ،�صرح �صحيح م�صلم:ط2 ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي - بريوت - 1392، 330/5

�ملعرفة -  د�ر  �لبخاري،:  �لباري �صرح �صحيح  �ل�صافعي، فتح  �لع�صقالين  �لف�صل  �أبو  �أحمد بن علي بن حجر   : �بن حجر   )11(
بريوت، حتقيق: حمب �لدين �لطيب 9/ 123 . 

)12( ابن عا�صور:حممد الطاهر، مقا�صد ال�صريعة االإ�صالمية ،حتقيق طاهر املي�صاوي، ط1 ،د�ر �لنفائ�س –�الأردن �س 296 .
)13(  �لزيلعي : فخر �لدين عثمان بن علي �حلنفي، تبيني �حلقائق ، �لكتب �الإ�صالمي، �لقاهرة.  - 1313هـ. 334/4 ،و�بن �لهمام 

كمال الدين حممد بن عبد الواحد ال�صيوا�صي، فتح القدير ،ط2 ، د�ر �لفكر – بريوت: 223/6 .
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ًا دقيقًا يف حاالت  وحتديد �أهم �لنفعني، قد يكون جليًا و��صحًا يف بع�س �ل�صور و�حلاالت، وقد يكون خفيِّ
ا �ْلَعاِقُل �لهَِّذي َيْعَلُم  َ ، َو�إِنهَّ رِّ رْيَ ِمْن �ل�صهَّ و�صور كثرية �أخرى ، ولهذ� قال �بن تيمية:« َلْي�َس �ْلَعاِقُل �لهَِّذي َيْعَلُم �ْلَ
ْيِن«)14( ، وهذ� يقت�صي وجود جملة من �ملعايري �لتف�صيلية �لتي يهتدى بها �إلى  رهَّ ْيِن َو�َصرهَّ �ل�صهَّ رْيَ َخرْيَ �ْلَ
�أ�صول �لتمييز بني �مل�صالح، الأن �أهمية �مل�صلحة وف�صلها ال تكفي وحدها لتحديد �أي �مل�صالح هي �الأعلى ، 

و�أيها هي �الأدنى ، و�أيها  �أنفع، و�أيها �أقل نفعًا . 

�لعلمي �حلافل �لذي  تركه  �أو �صمنًا يف �لعطاء  �لتف�صيلية مبثوثًة �صر�حة  وجند هذه �ملعايري 
علماء �الأمة يف تاأ�صيلهم لقاعدة: تقدم �أعظم �مل�صلحتني على �أدناهما عند �لتعار�س، وتطبيقاتهم �لكثرية 
�لتي �أوردوها عليها ، وقد حاول �ل�صيخ حممد �لطاهر �بن عا�صور حترير �أهم هذه �ملعايري بقوله:«ويعرف 
�لرتجيح بوجوه ، منها :�أهمية ما يرتتب على �مل�صلحة بالن�صبة �إلى ما يرتتب على غريها ،كتقدمي م�صلحة 
�الإميان على م�صلحة �الأعمال، وتقدمي �إنقاذ �الأنف�س عند �الأخطار على �إنقاذ �الأمو�ل، وتقدمي ما ح�س 

�ل�صارع على طلبه طلبًا غري حمثوث، وتقدمي �الأ�صل على فرعه«)15(.

على �أن �لدكتور �أحمد �لري�صوين قد عمل على �صبط هذه �ملعايري وحتريرها ب�صكل �أكرث حتديدً�، 
و�عتمد يف هذ� على ��صتقر�ء عبار�ت �لعلماء �ل�صريحة و�ل�صمنية �لو�ردة فيها، و�نتهى �إلى �أن هذه �ملعايري 
�لتف�صيلية تنتهي يف جملتها �إلى خم�صة �أمور هي: �لن�س �ل�صرعي ، ورتبة �مل�صلحة، ونوع �مل�صلحة، ومقد�ر 
ل  �مل�صلحة، و�المتد�د �لزماين للم�صلحة، وقد �أفرد لكل و�حد من هذه �ملعايري �لم�صة بحثًا خا�صًا ف�صّ

فيه جتلياته وتطبيقاته و�أدلته و�صو�هده)16(.

وميكن �أن ي�صاف �إلى  هذه �ملعايري �أي�صًا: عموم �مل�صلحة �أو �ملف�صدة)17(، وجوهر �مل�صلحة  �أو 
�ملف�صدة وم�صمونها.

و�أعر�س هذه �ملعايري عر�صًا �إجماليًا على �لنحو �الآتي:)18(

)14( ابن تيمية : اأبو العبا�س اأحمد عبد احلليم بن تيمية احلراين ، كتب ور�صائل وفتاوى �صيخ االإ�صالم ابن تيمية،،ط2 ، حتقيق: 
عبد �لرحمن بن حممد بن قا�صم �لعا�صمي �لنجدي، مكتبة �بن تيمية 54/20 .

)15( مقا�صد �ل�صريعة، �س 296 . 
)16( انظر :الري�صوين، اأحمد، نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها يف العلوم االإ�صالمية ،ط1 ،مكتبة م�صعب ، مكنا�س ،ط1 

،�س 408-353  
)17(  و�إن كان �الأ�صتاذ �لري�صوين قد �أدرج عموم �مل�صلحة �صمن معيار �لكرثة و�لقلة .  

)18(  �نظر : �لزمن و�أثره يف �ملو�زنة بني �مل�صالح عبد �لرحمن �لكيالين بحث من�صور –جامعة موؤتة 2011م  

مقتضيات العصر وأثرها في فقه املوازنات دراسة تأصيلية تطبيقية
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�ملعيار �الأول: �لن�س �ل�صرعي، حيث متّثل ن�صو�س �لكتاب و�ل�صنة دلياًل يهدي �إلى رتب �لعديد 
من �مل�صالح �أو �ملفا�صد ودرجاتها يف عملية �ملو�زنة و�ملفا�صلة، و �لتمكن من حتديد �أي �مل�صلحتني �أعظم، 
و�أي �ملنفعتني �أكب ، و�أي �لريين �أف�صل، ويتجلى دور �لن�س �ل�صرعي يف �الإر�صاد �إلى �أعظم �مل�صلحتني ، 

من خالل �أمرين:

�الأمر �الأول: �الآيات �ل�صريحة �لتي بّينت �أن هذ� �لفعل �أف�صل من ذ�ك ، و�أن هذه �مل�صلحة �أكب 
ِ َو�ْلَيْوِم �اْلآَِخِر  َر�ِم َكَمْن �آََمَن ِباهللهَّ اجِّ َوِعَماَرَة �مْلَ�ْصِجِد �حْلَ من تلك كما يف قوله تعالى:« »�أََجَعْلُتْم �ِصَقاَيَة �حْلَ
ِذيَن �آََمُنو� َوَهاَجُرو� َوَجاَهُدو� يِف  امِلِنَي . �لهَّ ُ اَل َيْهِدي �ْلَقْوَم �لظهَّ ِ َو�هللهَّ ِ اَل َي�ْصَتُووَن ِعْنَد �هللهَّ َوَجاَهَد يِف �َصِبيِل �هللهَّ
ِ َو�أُوَلِئَك ُهُم �ْلَفاِئُزوَن«)�لتوبة/ 19-20(، وهذ� يدل  ِ ِباأَْمَو�ِلِهْم َو�أَْنُف�ِصِهْم �أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد �هللهَّ �َصِبيِل �هللهَّ
على �أن م�صلحة �الإميان باهلل و�جلهاد يف �صبيل �هلل ، �أعظم من م�صلحة �صقاية �حلج وعمارة �مل�صجد 
�حلر�م رغم �أهمية كلتا �مل�صلحتني. ومثل هذ�  �أي�صًا قوله �صلى �هلل عليه و�صلم:«�الإميان ب�صع و�صبعون 
�صعبة ، فاأف�صلها قول ال �إله �إال �هلل ، و�أدناها �إماطة �الأذى عن �لطريق ، و�حلياء �صعبة من �الإميان«)19(، 

حيث بنّي �حلديث �أن �ل�صهادتني �أعظم درجة ورتبة من بقية �الأعمال �الأخرى.

�أما �الأمر �لثاين فهو مقد�ر طلب �ل�صارع للفعل وتاأكيده عليه: فكلما كانت م�صلحة �لفعل �أعظم 
و�أعلى كان طلب �ل�صارع له �أ�صد و�أقوى، وكلما كانت �ملف�صدة �أ�صد كان تاأكيد �ل�صارع على تركها  و�لتحذير 
�لكامنة  �لتفاوت يف  قوة �مل�صلحة  �ل�صارع لها هو تعبري عن  منها، فالتفاوت بني �الأفعال من حيث طلب 
�ملباح  م�صلحة  من  �أعظم  �ملندوب  وم�صلحة  �ملندوب،  م�صلحة  من  �أعظم  �لو�جب  فم�صلحة  �لفعل،  يف 
، و مف�صدة �حلر�م �أ�صد من مف�صدة �ملكروه ، ومف�صدة �لكبائر �أعظم من مف�صدة �ل�صغائر، و�الختالف 
نّبه  �أهمية �مل�صلحة وعظمتها، وهذ� ما  بينها يف  بالتفاوت  �لطلب ولزومه وحتّتمه موؤذن  بينها يف درجة 
�إليه �لقر�يف بقوله :«�علم �أن �الأو�مر تتبع �مل�صالح ،كما �أن �لنو�هي تتبع �ملفا�صد، و�مل�صلحة و�إن كانت يف 
�أدنى �لرتب كان �ملرّتب عليها �لندب، و�إن كانت يف �أعلى �لرتب كان �ملرّتب عليها �لوجوب ، ثم �إن �مل�صلحة 
ترتقي ويرتقي �لندب بارتقائها، حتى يكون �أعلى مر�تب �لندب يلي �أعلى مر�تب �لوجوب »)20(. وبناء 

على هذ� �ملعيار قال �بن عا�صور :«ويقّدم ما ح�ّس �ل�صارع على طلبه على ما طلبه غري حمثوث«)21(.

)19( �أخرجه م�صلم باب بيان عدد �صعب �الإميان و�أف�صلها و�أدناها حديث رقم 35 .
)20( �لقر�يف : �أبو �لعبا�س �أحمد بن �إدري�س �ل�صنهاجي �أنو�ر �لبوق يف �أنو�ع �لفروق ، �ملعروف بالفروق )مع �لهو�م�س (، 

حتقيق: خليل �ملن�صور  د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، 1418هـ - 1998م، ط1 ، 2/ 226 .  
)21( �بن عا�صور / مقا�صد �ل�صريعة �س 297 .
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و�إن �ال�صرت�صاد بالن�س �ل�صرعي ال يقت�صر على  حتديد �جلهة �لر�جحة من �ملرجوحة يف عملية 
�ملو�زنة بني �مل�صالح ، و�إنا يتجاوز هذ� لتحديد مدى �العتد�د بهذه �مل�صلحة �أ�صاًل �أو عدم �العتد�د بها ، 
فقد ترت�ءى بع�س �الأفعال �لتي تتحقق بها م�صالح معينة �أو تندفع بها مفا�صد معينة ولكنها يف �لوقت نف�صه 
تت�صادم مع ن�صو�س �ل�صريعة وقو�عدها وكّلياتها، فحينئذ ال يعتّد بهذ� �لفعل على وفق ما �صنتناول هذ� يف 

�ل�صو�بط �لتي ينبغي �عتبارها عند �ملو�زنة بني �مل�صالح بناء على �لعامل �لزمني.

املعيار الثاين: رتبة �مل�صلحة �أو �ملف�صدة، ويق�صد به درجتها من حيث كونها من قبيل �ل�صروريات �أو 

�حلاجيات �أو �لتح�صينيات، الأن �ل�صروريات �أ�صل للحاجيات و�لتح�صينيات، و�حلاجيات �أ�صل للتح�صينيات، 
باأعظم  �لتعار�س، عماًل  �لتح�صينيات، و�ل�صروريات عليهما عند  �أن تقّدم �حلاجيات على  وهذ� يقت�صي 
�مل�صلحتني، قال �لعز بن عبد �ل�صالم:«�ل�صرور�ت مقّدمة على �حلاجات عند �لتز�حم«)22(، »و�حلاجات 

مقدمة على �لتتمات و�لتكمالت«)23(. 

�أحد  �إلى  �أو �ملف�صدة �نتماوؤها  �أو �ملف�صدة، �ملق�صود بنوع �مل�صلحة  املعيار الثالث: نوع �مل�صلحة 

�ل�صروريات: �لدين و�لنف�س و�لن�صل و�لعقل و�ملال، ويلجاأ �إلى هذ� �ملعيار عندما تكون �مل�صلحتان من رتبة 
و�حدة، باأن تكونا �صرورييتني معًا، �أو حاجيتني معًا ، �أو حت�صينيتني معًا ،فينظر حينئذ �إلى نوع �مل�صلحة 
فتقّدم م�صلحة �لدين على �صائر �مل�صالح �الأخرى، وتليها �لنف�س، ثم �لن�صل و�لعقل، ويكون �ملال يف �آخر 

درجات �مل�صالح من حيث �لنوع)24(.

�أو  �مل�صلحة  كمية  �إلى  �لنظر  �ملعيار  بهذ�  يق�صد  �ملف�صدة،  �أو  �مل�صلحة  مقد�ر  الرابع:  املعيار 

و�أح�صن  �أنفع  �ل�صرعي  �العتبار  ،كان يف  و�أوفر  �أكرث  كانت م�صلحته  فما   ، �لفعل  لة من  �ملتح�صِّ �ملف�صدة 
و�أعظم ، وما كانت مف�صدته �أفدح و�أكرث كان يف �العتبار �ل�صرعي �أ�صد و�أخطر ، وقد وّجه �لقر�آن �لكرمي 
�إلى هذ� �ملعيار يف �آيات كثرية منها قوله تعالى:«وعا�صروهن باملعروف فاإن كرهتموهن فع�صى �أن تكرهو� 
بني  �لرتجيح  جو�نب  من  �أن  �إلى  �الآية  نّبهت  حيث   ،)19/ )�لن�صاء   « كثريً�  خريً�  فيه  �هلل  ويجعل  �صيئًا 
�جلهتني �ملتعار�صتني �لنظر �إلى �لكرثة و�لقلة يف عملية �ملو�زنة ، فاإذ� كان هناك خري كثري ويعار�صه �صر 
قليل ، فالو�جب تقدمي �لري �لكثري على �ل�صر �لقليل ، وهذ�  ما عّب عنه �لعز بن عبد �ل�صالم بقوله:« �إذ� 

�حتد نوع �مل�صلحة و�ملف�صدة كان �لتفاوت بالقلة و�لكرثة«)25(.    

)22( عز الدين بن عبد ال�صالم، قواعد االأحكام، حتقيق نزيه حماد وعثمان �صمريية ط1 ، د�ر �لقلم دم�صق 1421ه-200م ، 123/2 .
)23( �لعز بن عبد�ل�صالم / قو�عد �الأحكام 123/2 

)24( انظر : االآمدي : علي بن حممد االآمدي اأبو احل�صن، االإحكام يف اأ�صول االأحكام ، ط1 ، حتقيق: د. �صيد �جلميلي ،د�ر 
�لكتاب �لعربي - بريوت - 1404،  288/4 .

)25( عز الدين بن عبدال�صالم ال�صلمي /الفوائد يف اخت�صار املقا�صد اأو القواعد ال�صغرى ، حتقيق اإياد الطباع ،ط1 ،د�ر �لفكر 
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املعيار اخلام�س: عموم �مل�صلحة �أو �ملف�صدة، فامل�صلحة �أو �ملف�صدة �لتي تت�صع و ت�صمل قدرً� كبريً� 

من �الأفر�د هي �أهم و�أعظم من �مل�صلحة �أو �ملف�صدة �لتي يكون نطاقها �صيقًا و�متد�دها حم�صورً� باأفر�د 
قليلني ، وعند �لتعار�س تقّدم �مل�صلحة �لعامة على �مل�صلحة �لا�صة الأنها �أكرث نفعًا و�أو�صع �صمواًل . وهذ� 

يتجلى يف  �لقاعدة :«�مل�صلحة �لعامة مقدمة على �لا�صة عند �لتعار�س«)26(.

املعيار ال�شاد�س: مدى جوهرية �مل�صلحة �أو �ملف�صدة، فامل�صالح و�ملفا�صد تختلف وتتباين من حيث 

م�صامينها وجوهرها ، فمنها ما يكون م�صمونه منفعة  جوهرية ، و�آخر م�صمونه  منفعة  �صكلية ، وبع�س 
�مل�صالح هي  م�صلحة  �أ�صلية ، و�أخرى هي م�صلحة  فرعية ، وثمة م�صالح هي من �صميم �ملقا�صد �لثابتة 
، و�أخرى من قبيل �لو�صائل �ملتغرية، فرت�عى هذه �مل�صامني من حيث �الأهمية و�العتبار ،وتقدم �مل�صلحة 
لة على �ملكملة ، و�الأمر نف�صه  �جلوهرية على �ل�صكلية ، و�الأ�صلية على �لفرعية ، و�لثابتة على �ملتغرية ، و�ملكمهَّ

ينطبق على �ملف�صدة فري�عى فيها �العتبار نف�صه.

املعيار ال�شابع: زمان �مل�صلحة �أو �ملف�صدة، ميثل زمان وقوع �مل�صلحة �أو �ملف�صدة عن�صرً� رئي�صًا 

يف عملية �ملو�زنة بني �مل�صالح �أو �ملفا�صد �ملتعار�صة ، و هو معيار و��صع وممتد ، وتتفرع عنه وتنبني عليه 
جمموعة من �ملعايري �لتف�صيلية �لتي ينظر فيها �إلى �لزمان يف  عملية �ملفا�صلة و�لرتجيح ، ولكن باعتبار�ت 

خمتلفة:

العتبار الأول: �المتد�د �لزماين للم�صلحة �أو �ملف�صدة، حيث  ينظر �إلى �لزمان و�لع�صر باعتبار 

�متد�د �مل�صلحة و��صتمر�ريتها عب �لزمان ، فيكون تقدمي �مل�صالح �أو �ملفا�صد �ملمتدة و�لباقية عب �لزمان 
و�الأيام  على �مل�صلحة �أو �ملف�صدة �الآنية و�ملنقطعة ، الأن �مل�صلحة �لتي يدوم نفعها مقّدمة على �مل�صلحة 
�ملنقطعة و�الآنّية ، كذلك فاإن �ملف�صدة �لتي يدوم �صررها وف�صادها مقّدمة يف �العتبار على �ملف�صدة �الآنّية ، 

مع �صرورة �الأخذ بعني �العتبار للمعايري �ل�صابقة.

وقد نبه �إلى هذ� �ملعيار �لدكتور �أحمد �لري�صوين  حيث قال :«�إذ� تعار�صت م�صلحتان ، �إحد�هما 
لها وجود زمني حمدود ، و�الأخرى لها �متد�د طويل و�أثر بعيد ، قّدمت �لثانية ، ولو كانت �الأولى �أكب منها 
يف �أول �الأمر. بل يتحتم – عند �ملو�زنة – �لبحث و�لنظر يف �المتد�د �لزمني لكل منهما ، وتقدير مد�ه 
وحجمه ونوعه، وال يكون �لتغليب بني �مل�صالح �صديدً� �إال بهذ�«، ذلك �أن »�مل�صلحة – �أو �ملف�صدة – قد يكون 
لها قدر معني يف وقت ح�صولها ، ويف زمنها �لقريب ، وقد يكون لها بعد ذلك �صاأن �آخر ووزن �آخر. و�أعني 

�ملعا�صر ،دم�صق -1416ه ، �س 74 .
)26( �لقر�يف /�لذخرية : 256/2 و ،467 ، �ل�صاطبي / �ملو�فقات : 367/2
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ينبغي  ال  �مل�صلحة  فمثل هذه  �لوقت.  كبريً� مبرور  وتتو�لد ، فتاأخذ حجمًا  تتز�يد  قد  �أنها  ب�صفة خا�صة 
�القت�صار على �لنظر �إليها و�إلى مقد�رها عند �أول �أمرها فقط. بل ينظر �إليها يف �آثارها �مل�صتقبلية �ملتوقعة 
. ومن خالل ذلك يتم �حلكم عليها ، وو�صعها مو�صعها ، �صو�ء تعلق �الأمر بحالة تعار�صها مع غريها ، �أم 

بحالة تقديرها لتقرير �الإقد�م �أو �الإحجام ، �أم التخاذ ما يلزم يف �صاأنها«)27(.

 �العتبار �لثاين: �إمكانية تد�رك �مل�صلحة �أو �ملف�صدة و�إيقاعها يف �مل�صتقبل ، وعليه يكون ترجيح 
�مل�صلحة �لتي ال تقبل �لتد�رك  بفو�ت زمانها، على �مل�صلحة �لتي تقبل �لتد�رك  يف �لزمان �الآتي. و�صبب 
ذلك يرجع �إلى �أن بع�س �مل�صالح قد جعل �هلل لها بداًل يقوم مقامها عندما يتعّذر �إقامة �أ�صلها ، فال�صلو�ت 
�لم�س  مثاًل �إذ� فات وقتها فلم توؤد لعذر مقبول فاإنها تق�صى ، و�صوم رم�صان �إذ� مل يوؤد يف وقته ل�صبب 
�إمكانية  طبيعتها  تاأبى  �لتي  �الأخرى  �مل�صالح  بع�س  فاإن  �ملقابل  ويف  �أخر.  �أيام  يف  يق�صى  فاإنه  م�صروع 
�إذ�  �إذ� فاتت فاإنه ال ميكن حت�صيل م�صلحتها من بعد، و�الأع�صاء  �الأيام، فالنف�س  تد�ركها يف م�صتقبل 

ذهبت منافعها فاإن  ��صتدر�كها يف �مل�صتقبل �أمر متعذر وغري ممكن. 

قال:«و�إذ�  حيث  �مل�صالح  بني  �ملفا�صلة  عملية  يف  للزمان  �العتبار  هذ�  �إلى  تيمية  �بن  نّبه  وقد 
تقّدم  كما  تفوت،  �لتي ال  تفوت على  �لتي  قّدمت  تفوت،  و�الأخرى ال  تفوت  �إحد�هما  تز�حمت م�صلحتان 
�لك�صوف  �إذ� �جتمعت �صالة  ، الأن هذ� يفوت وذلك ال يفوت، وكما  �ملوؤذن على �ل�صالة و�لقر�ءة  �إجابة 

وغريها ، قام ما يخاف فو�ته«)28(.

�مل�صائل  من  جملة  �ل�صالم  عبد  بن  �لعز  �الإمام  فّرع   �لزماين  للعامل  �العتبار  هذ�  على  وبناء 
و�لتطبيقات �لتي ُغّلبت  فيها م�صلحة على �أخرى بناء على �إمكانية تد�رك بع�س �مل�صالح يف �مل�صتقبل، مع 

تعذر تد�رك وحت�صيل  �مل�صالح �الأخرى، ومن ذلك  مثاًل:

�إنقاذ  م�صلحة  الأن  �ل�صلو�ت،  �أد�ء  على  �ملع�صومني  �لغرقى  �إنقاذ  �لتعار�س  عند  يقّدم  -�أنه 
�لغرقى �ملع�صومني �إذ� فاتت ال ميكن تد�ركها يف �مل�صتقبل، بخالف �ل�صالة �لتي ميكن ق�صاوؤها �إذ� فات 

وقتها)29(

- كذلك لو ر�أى �ل�صائم يف رم�صان غريقًا ال يتمكن من �إنقاذه �إال بالفطر، �أو ر�أى معتدً� عليه ال 

)27( �نظر : �لري�صوين /نظرية �لتقريب و�لتغليب �س 248 .
)28(  �بن تيمية /جمموع �لفتاوى 26 /126 .

)29(  �نظر: �لعز بن عبد �ل�صالم / قو�عد �الأحكام 96/1  بت�صرف ي�صري .
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ميكن تخلي�صه �إال بالتقّوي بالفطر، فاإنه يفطر وينقذه)30(.

�إذ� خيف تغري �مليت فاإن �ل�صالة عليه ودفنه يقدمان على �صالة �جلمعة، الأنه لو قّدمت  -�أنه 
�جلمعة ل�صقطت حرمة �مليت ال �إلى بدل ، �أما �ل�صالة فاإنها و�إن فاتت فاإنه ميكن ق�صاوؤها)31(. 

و يجدر �لتنبيه يف هذ� �ل�صياق �إلى �أن تقدمي �إحدى �مل�صلحتني على �الأخرى بناء على هذ� �العتبار 
للعامل �لزماين، هو يف حقيقته تقدمي جزئي للم�صلحة �لغالبة من غري  ت�صييع �أو �إهد�ر للم�صلحة �ملغلوبة 
،حيث �إن عملية �لتغليب مل تهدر �مل�صلحة �ملرجوحة �إهد�رً� كاماًل ، و�إنا �أّخرتها فقط ريثما يتهياأ �إقامتها 
وحت�صيلها  يف �مل�صتقبل ، وهذ� ما حد� بالعز بن عبد �ل�صالم �إلى �عتبار بع�س �ل�صور �ملتقدمة �صكاًل من 
�أ�صكال �جلمع بني �مل�صالح الأن �مل�صلحة �ملغلوبة مل ت�صع �أو تهدر و�إنا تاأخر وقت حت�صيلها فقط؛ �إذ قال  
يف بع�س �الأمثلة �ل�صابقة:«وهذ� من باب �جلمع بني �مل�صالح ،الأن يف �لنفو�س حقًا هلل وحقًا ل�صاحب �لنف�س 

فقّدم على فو�ت �أد�ء �ل�صوم دون �أ�صله«)32(.

�العتبار �لثالث: �لظروف �لا�صة �لتي تقرتن بامل�صلحة �أو �ملف�صدة يف وقت معني �أو زمان معني.

ببع�س  يقرتن  فقد  �مل�صلحة  فيه  توجد  �لذي  و�حلال  �لظرف  باعتبار  �لزمان  �إلى  ينظر  حيث 
�الأفعال مقت�صيات خا�صة جتعل هذ� �لفعل فا�صاًل يف وقت وزمان، ويكون نف�صه مف�صواًل يف وقت وزمان 
�آخر، وقد تقرتن �ملف�صدة بظروف ومالب�صات خا�صة جتعلها مف�صدة ر�جحة يف وقت وع�صر وتكون يف زمان 
�آخر مف�صدة ومرجوحة ومف�صولة. �أي �أن �لظرف و�حلال �لذي توجد فيه �مل�صلحة �أو �ملف�صدة، قد يقت�صي 
�ملف�صدة  �أو  �ملفا�صد بع�صها على بع�س، نظرً� ملا يقرتن بامل�صلحة  �أو  �الآخر،  تغليب �مل�صالح بع�صها على 
�لغالبة من معنى خا�س يجعلها يف ذلك �لوقت �أجدر بالتقدمي من غريها من �مل�صالح �أو �ملفا�صد �الأخرى .

�لكفاية يف وقت عجزت فيه   �الإمام �جلويني يف م�صاألة فر�س �صر�ئب  بّينه  ومن هذ� مثاًل: ما 
خز�ئن دولة �الإ�صالم  عن تغطية نفقات �جلند وكان هناك توقع من وطاأة �لكفار لديار �مل�صلمني وتهديد 
�تفاق  �إلى  و�مل�صلمني  لالإ�صالم  �لنظر  تاأخري  �لدين  يف  يحل  ال  قال:«  حيث  و�أعر��صهم  �مل�صلمني  �أنف�س 
�لكافرين، ولو فر�س يف مثل هذه �حلالة توقف ومتكث النحّل �لع�صام، و�نترث �لنظام، و�لدفع �أهون من 
�لرفع، و�أمو�ل �لعاملني ال تقابل غائلة وطاأة �لكفار يف قرية من قرى �لديار، وفيها �صفك دماء �مل�صلمني �أو 

)30(  قو�عد �الأحكام 96/1 .

)31(  قو�عد �الأحكام 96/1 .
)32(  قو�عد �الأحكام 142/1 .
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�متد�د يد �إلى �حلرم ولو وقع ومت ، فال م�صتدرك ملا �نق�صى وتقدم �إال ع�س �صن �لندم«)33(. 

�ملو�صرين  �ل�صر�ئب على  قّرر �جلويني جو�ز فر�س  �لزمان  �ملتوقع يف ذلك  وبناء على �لطر 
و�إلز�مهم باأد�ئها لبيت �ملال؛ الأن م�صلحة �حلفاظ على نظام �لدولة ودماء �مل�صلمني و�أعر��صهم �أعظم من 
م�صلحة �إم�صاك �ملو�صر للمال �لفائ�س عن حاجته فاأمو�ل �لدنيا لو قوبلت بقطرة دم مل تعدلها ومل تو�زنها، 
قال �جلويني:«فاأّما �إذ� مل يجر ذلك بعد، ولكّنا نحاذره ون�صت�صعره، النقطاع مو�د �الأمو�ل، و�ختالل �حلال 
، و�إ�صارة �لزمن �إلى �صوء �ملغبات يف �ملاآل ولو مل نتد�رك ما نخاف وقوعه لوقع يف غالب �لظن، فهذ� ملحق 
باالأول قطعًا »�أي �أنه ملحق مبا لو كان هذ� �لطر و�قعًا فعاًل ووطئ �لكفار �أر�س �مل�صلمني، الأنه �إذ� كانت 

�لدماء ت�صيل على حدود �لظبات، فاالأمو�ل من �مل�صتحقر�ت«)34(. 

ومن �صو�هد هذ� �ملعنى �أي�صا تقبيل �حلجر �الأ�صود و��صتالمه �أثناء �لطو�ف  فاإنه �صّنة من �صنن 
�إذ� كان �لطو�ف حول �لبيت يف وقت  �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم وهو عمل فا�صل ال ريب فيه ، ولكن 
�لزحام �ل�صديد وتعار�س مع  م�صلحة �صالمة �مل�صلمني و�أمنهم وعدم �إيذ�ئهم ، بحيث ال تتح�صل �ل�صّنة 
�لفا�صلة �إال بتعري�س �مل�صلم نف�صه وغريه لالأذى و�ل�صرر، فاإن م�صلحة �حلفاظ على �صالمة �مل�صلمني تقّدم 
على �صّنة تقبيل �حلجر، فالعمل �لفا�صل يف ذلك �لوقت قد �قرتن به ما يجعله عماًل مف�صواًل باعتبار ما 

�صينجم عنه من تفويت مل�صلحة هي �أولى منه يف �ملكانة و�العتبار.

و�صترتكز هذه �لدر��صة على �العتبار �لثالث، و�إبر�ز �ملعايري �لتف�صيلية �لتي ينبغي مر�عاتها عند 
�ملو�زنة و�ملفا�صلة بني �مل�صالح �ملتعار�صة فيما بينها، �أو بني �ملفا�صد �ملتعار�صة فيما بينها، �أو بني �ملفا�صد 
و�مل�صالح �ملتعار�صة فيما بينها ، بناء على مقت�صيات �لع�صر �لتي �قرتنت ببع�س �مل�صالح ما جعل لها رتبة 

متقدمة على غريها من �مل�صالح.  

)33(  اجلويني :عبد امللك بن عبد اهلل ،الغياثي )غياث االأمم يف التياث الظلم (حتقيق الدكتور عبد العظيم الديب ط1 1400ه، 
وز�رة �ل�صوؤون �لدينية ، قطر �س 260 .

)34(  �لغياثي �س 259 .
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املطلب الثالث: حجية العتداد مبقت�شيات الع�شر يف فقه املوازنات

�لتي تر�صد  �لتف�صيلية  �أن من �ملعايري  �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �ملطهرة يجد  �ملتتّبع لن�صو�س  �إن 
�ملف�صدة،  �أو  �لذي وقعت فيه �مل�صلحة  و�لع�صر  �لزمن  �ملو�زنات �عتبار  �لكرمية يف فقه  �لن�صو�س  �إليها 

لتحديد �جلهة �لر�جحة من �ملرجوحة  وتعيني �لكفة �لو�زنة على غريها ، ومن ذلك:

مِلَ�َصاِكنَي  َفَكاَنْت  ِفيَنُة  �ل�صهَّ ا  �أَمهَّ �ل�صالح:}  �لعبد  مع  �ل�صالم  عليه  مو�صى  تعالى يف ق�صة  1-قوله 
ًبا{)�لكهف /79(، حيث بنّي  َيْعَمُلوَن يِف �ْلَبْحِر َفاأََرْدُت �أَْن �أَِعيَبَها َوَكاَن َوَر�َءُهْم َمِلٌك َياأُْخُذ ُكلهَّ �َصِفيَنٍة َغ�صْ
�لعبد �ل�صالح �ملقت�صيات �لا�صة للزمن �لذي �حتّف بالفعل وما يفر�صه من �رتكاب للمف�صدة �لي�صرية 
يف �صبيل دفع �ملف�صدة �لكبرية، حيث كان هناك ت�صّلط من قبل ذلك �مللك �لظامل على ممتلكات الآخرين 
�صتلحق  �أكيدة  مف�صدة  فيه  �لذي  �لي�صري  �لرق  بهذ�  �لقيام  �قت�صى  ما  �لا�صة،  و�أمو�لهم  وحقوقهم 
بال�صفينة ، ولكن فيه �أي�صًا تفويت ملف�صدة �أكب و�أعظم وهي فو�ت �أ�صل �ل�صفينة وذهابها بالكلية، فطبيعة 
�لظرف �إذً� وطبيعة �لع�صر و�لزمان وطبيعة �لوقت �لذي جرت به هذه �حلادثة هي �لتي �أملت و�صّوغت 

�لقيام  بهذ� �لعمل بالرغم مما فيه من مف�صدة ظاهرة .

ولو وقعت هذه �حلادثة يف ظرف �آخر وزمان �آخر لي�س فيه مطاردة للنا�س يف �أمو�لها وال ت�صييق 
عليها يف حقوقها لعدهَّ هذ� �لفعل مف�صدة مطلقة و�صررً� حمققًا، ولكان ملو�صى عليه �ل�صالم حّجته �لظاهرة  

يف �عرت��صه حني قال:} �أََخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق �أَْهَلَها َلَقْد ِجْئَت �َصْيًئا �إِْمًر� { )�لكهف/ 71( 

قال �لعز بن عبد �ل�صالم :«ولو �ّطلع مو�صى على ما يف خرق �ل�صفينة من �مل�صلحة، وعلى ما يف 
قتل �لغالم من �مل�صلحة، وعلى ما يف ترك �ل�صفينة من مف�صدة غ�صبها، وعلى ما يف �إبقاء �لغالم من كفر 
�أبويه وطغيانهما ملا �أنكر عليه ول�صاعده يف ذلك و�صوب ر�أيه، ملا يف ذلك من �لقربة �إلى �هلل عز وجل، ولو 

وقع مثل ذلك يف زماننا هذ� لكان حكمه كذلك«)35(.

2- عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم قال: يا عائ�صة لوال �أن قومك حديثو 
عهد بجاهلية ، الأمرت بالبيت فهدم ، فاأدخلت فيه ما �أخرج منه و�أل�صقته باالأر�س ، وجعلت له بابني بابًا 
�إعادة �لبيت على  �أن  �أ�صا�س �بر�هيم«36. وجه �لداللة يف هذ� �حلديث  �صرقيًا ، وبابًا غربيًا ، فبلغت به 

)35(  قو�عد �الأحكام 50/2 .
)36(  �أخرجه  �لبخاري/�جلامع �ل�صحيح ، كتاب �حلج ،باب ف�صل مكة وبنيانها حديث 1506 /1509، وم�صلم كتاب �حلج  باب 

نق�س �لكعبة وبنائها  1076 )174(
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�لهيئة �لكاملة �لتي بناها �بر�هيم عليه �ل�صالم هو عمل م�صروع ، بل عمل فا�صل يف �أ�صله ، لكّن �لر�صول 
�صلى �هلل عليه و�صلم قد �متنع من �إنفاذ وتطبيق هذ� �لعمل �مل�صروع يف ذلك �لوقت وذلك �لظرف و�أبقى 
�لبيت على ما هو عليه من �لهيئة �لناق�صة ، حفاظًا على مق�صد �ل�صارع �ملتمثل يف �حلفاظ على وحدة 
�صف �الأمة ، وجتنب �إثارة �لنز�ع و�ل�صام بينهم ، و�حلر�س على تاأليف قلوب حديثي �لعهد باجلاهلية، 
وهو ما �أر�صدت �إليه بع�س �لرو�يات �الأخرى للحديث :«ولوال �أن قومك حديث عهدهم باجلاهلية فاأخاف �أن 

تنكر قلوبهم �أن �أدخل �جلدر يف �لبيت و�أن �أل�صق بابه باالأر�س«37.

�إلى �لعامل �لزمني يف فقه  ويف قوله �صلى �هلل عليه و�صلم » قومك حديثو عهد ب�صرك » تنبيه 
�ملو�زنات ، حيث مل ت�صتقر يف قلوبهم يف ذلك �لوقت معاين �الإ�صالم وحقائقه ، و�صيكون هدم �لكعبة �صببًا 
يف �صعور هوؤالء  بالنفور من هذ� �لدين �جلديد �لذي بد�أ عهده  بتغري معامل �لكعبة و�صكلها ، وهم �أحوج يف 
هذه �ملرحلة وهذ� �لظرف و�لوقت �إلى تاأليف قلوبهم وتنقية �صدورهم ، ال �إلى �إيحا�صهم ونفورهم ومتزيق 

�صفهم.

�تفاقية خ�صعت يف كثري  و�صلم مع قري�س  �لر�صول �صلى �هلل عليه  �أبرم  3- يف �صلح �حلديبية 
من م�صامينها وبنودها ملبد�أ فقه �ملو�زنات �لتي ر�عى فيها �لر�صول �لكرمي عليه �ل�صالة و�ل�صالم تقدمي 
�مل�صالح بالنظر �إلى عامل �لزمن ، وذلك من خالل مر�عاته للم�صالح �مل�صتقبلية �ملمتدة �لتي �صتتحقق 
من هذ� �ل�صلح منها مثاًل : تدفق �الإ�صالم يف �أرجاء �جلزيرة �لعربية، و�إيقاف ��صتنز�ف قوة �مل�صلمني يف 
معارك مع قري�س ، و�نتز�ع �إقر�ر من قري�س ب�صرعية �لكيان �الإ�صالمي يف �جلزيرة �لعربية وهي م�صالح 
للم�صلمني  �لفر�صة  �إتاحة  �لر�صول  ر�عاه  ما  جملة  من  كان  وقد   ، �ل�صكلية  �مل�صالح  على  تتفوق  جوهرية 
التي  االأخرى  الكثرية  امل�صالح  من  غريها  اإلى   ، قري�س  من  خوف  دون  القبائل  من  بغريهم  لالختالط 
�أحرزها �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم يف هذه �التفاقية �لتاريخية �لتي �صمها �لقر�آن �لكرمي فتحًا مبينًا ، 

نظرً� �إلى عظم فو�ئدها على �لدعوة �الإ�صالمية. 

وهذ� ما بّينه �الإمام �لنووي بقوله: »قال �لعلماء: و�مل�صلحة �ملرتتبة على �إمتام هذ� �ل�صلح ما 
ظهر من ثمر�ته �لباهرة وفو�ئده �ملتظاهرة �لتي كانت عاقبتها فتح مكة و�إ�صالم �أهلها كلها، ودخول �لنا�س 
يف دين �هلل �أفو�جًا وذلك �أنهم قبل �ل�صلح مل يختلطو� بامل�صلمني ، ومل تتظاهر عندهم �أمور �لنبي  �صلى 
لة ، فلما ح�صل �صلح �حلديبية �ختلطو� بامل�صلمني  �هلل عليه و�صلم كما هي، ومل يلتقو�  مبن يعلمهم بها مف�صّ

)37(  �أخرجه �لبخاري / �جلامع �ل�صحيح ،كتاب �حلج ، باب ف�صل مكة وبنيانها حديث ) 1507 (

مقتضيات العصر وأثرها في فقه املوازنات دراسة تأصيلية تطبيقية
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باأهلهم و�أ�صدقائهم وغريهم ممن ي�صتن�صحونه  �إلى مكة وحلو�  �مل�صلمون  �إلى �ملدينة ، وذهب  ، وجاءو� 
لة بجزئياتها، ومعجز�ته �لظاهرة و�أعالم نبوته  ،و�صمعو� منهم �أحو�ل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  مف�صّ
�ملتظاهرة وح�صن �صريته وجميل طريقته وعاينو� باأنف�صهم كثريً� من ذلك فما زلت نفو�صهم �إلى �الإميان 
حتى بادر خلق منهم �إلى �الإ�صالم قبل فتح مكة فاأ�صلمو� بني �صلح �حلديبية وفتح مكة ،و�زد�د �الآخرون 
مياًل �إلى �الإ�صالم ، فلما كان يوم �لفتح �أ�صلمو� كلهم ملا كان قد متّهد لهم من �مليل وكانت �لعرب من غري 
قري�س يف �لبو�دي ينتظرون باإ�صالمهم �إ�صالم قري�س فلما �أ�صلمت قري�س �أ�صلمت �لعرب يف �لبو�دي قال 

تعالى:« �إذ� جاء ن�صر �هلل و�لفتح ور�أيت �لنا�س يدخلون يف دين �هلل �أفو�جًا« )�لن�صر/ 1 ، 2( )38(

وهذه �مل�صالح �مل�صتقبلية �لكثرية  قّدمها �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم على جملة من �مل�صالح 
�الأخرى �لتي ال ت�صاويها من حيث �المتد�د �لزماين ، حيث قّدمت على م�صلحة �لعمرة يف ذلك �لعام ، 
فاإنها  �التفاقية   �أما م�صالح  �لعام فقط،  �مل�صلمون يف ذلك  له  �لعمرة حمدودة مبا �صيح�صِّ الأن م�صلحة 

م�صاحله ممتدة وم�صتمرة عب �لزمان.

كما قّدمت م�صلحة �جناز �التفاق على م�صلحة كتابة »ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم« يف ن�س �لوثيقة 
، ليكتب بداًل عنها با�صمك �للهم ، وكتابة حممد بن عبد �هلل بداًل عن حممد ر�صول �هلل)39(،الأن هذه 
�مل�صالح رغم �أهميتها ، تعتب �صكلية يف جو�ر �مل�صالح �جلوهرية و�ملمتدة �لتي يت�صمنها �تفاق �حلديبية.

)38( �صرح �لنووي على �صحيح م�صلم 140/12 .
)39( ورد هذا يف �صحيح  البخاري  باب ال�صروط يف اجلهاد وامل�صاحلة مع اأهل احلرب حديث رقم 2581 ،و �صحيح م�صلم باب 

�صلح �حلديبية حديث رقم 1784.
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على  بناء  املتعار�شة   اجلهات  بني  املوازنة  مرتكزات   : الرابع  املطلب 

مقت�شيات الع�شر

�إن �ملو�زنة بني �مل�صالح �أو بني �ملفا�صد بناء على زمن �مل�صلحة وع�صرها يرتكز على �أ�صا�صني 
كبريين هما:

�أواًل: �لفقه بطبيعة �لو�قع و�لع�صر �لذي تعار�صت فيه �مل�صالح �أو �ملفا�صد، �أو �مل�صالح و�ملفا�صد.

ثانيًا: �اللتفات �إلى نتائج �لتطبيق وماآالته �لتي ترتتب عليه.

�أما �الأ�صا�س �الأول فيق�صد به �لعلم بطبيعة حياة �لنا�س يف جماالتها �ملختلفة ، وما ��صتقّر عليه 
�لنا�س من عاد�ت وتقاليد و�أعر�ف، وما ��صتجد من حو�دث ونو�زل ، وما متليه طبيعة �لو�قع من �عتبار�ت 

خا�صة قد تقرتن ببع�س �لوقائع ما جتعل لها �عتبارً� خا�صًا .40

فالفقيه مطالب با�صتيعاب حقيقة �لو�قع �لذي يريد �أن يطّبق عليه �الأحكام �ل�صرعية �ملختلفة، 
�أُ�صريًا و�جتماعيًا و�قت�صاديًا و�صيا�صيًا، و�أن يناأى  و�أن يكون ��صتيعابه هذ�  �صاماًل جلميع جو�نب �حلياة 
ل �الأحكام على مو�قعها  بنف�صه عن د�ء �لعزلة عن �ملجتمع �لذي يعي�س فيه ويتعامل معه حتى ي�صتطيع �أن ينزِّ

تنزياًل �صحيحًا مو�فقا ملق�صود �ل�صارع و�إر�دته.

هذ�، وقد �أدرك �لعلماء �الأعالم من �صلف �الأمة �أهمية فقه �لو�قع للحكم على �لق�صية �ملعرو�صة 
بيانه  يف  عنه  �هلل  ر�صي  �أحمد  �الإمام  عليه  ن�ّس  ما  هذ�  ومن   ، �ل�صارع  ملق�صود  حمققًا  �صحيحًا  حكمًا 
ب نف�صه للفتيا حتى يكون فيه خم�س  للخ�صال �لتي ينبغي حتققها يف �ملفتي بقوله: »ال ينبغي للرجل �أن ين�صِّ
خ�صال، �أولها: �أن يكون له نية، فاإن مل يكن له نية مل يكن عليه نور وال على كالمه نور ، و�لثانية: �أن يكون 
له علم وحلم ووقار و�صكينة ، و�لثالثة: �أن يكون قويًا على ما هو فيه  وعلى معرفته ، و�لر�بعة: �لكفاية )�أي 

من �لعي�س( و�إال م�صغه �لنا�س، و�لام�صة :معرفة �لنا�س«41. 

)40(  م�صتفاد من تعريف االأ�صتاذ الدكتور عبد املجيد النجار / فقه التدين فهمًا وتنزياًل ،ط1 ، رئا�صة �ملحاكم �ل�صرعية ،قطر 
�س 111 . وللتو�صع يف هذا املو�صوع انظر :اأحمد بوعود /فقه الواقع اأ�صول و�صوابط ط1، وز�رة �الأوقاف و�ل�صوؤون �الإ�صالمية قطر 

،�س 44-45 وللتو�صع يف هذين �ملرتكزين �نظر: �لتطبيق �ملقا�صدي لعبد �لرحمن �لكيالين قو�عده و�صو�هده –�ملجلة �الأردنية 
-2007م . �لبيت  �آل  –جامعة 

)41( �صم�س �لدين �أبو عبد�هلل حممد بن �أبي بكر ت 751 /�إعالم �ملوقعني، مكتبة �لكليات �الأزهرية 1388 -1968م : 199/4  .
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بالنا�س«  اأن يكون على«معرفة  املفتي  اأحمد يف  االإمام  ا�صرتاط  يعنينا من هذه اخل�صال  والذي 
بقوله  القيم   ابن  ف�صله   ما  وهذا   ، وجماالته  تف�صيالته  بجميع  الواقع  فقه  يختزل  ال�صرط   هذا  فاإن 
:«معرفة �لنا�س :هذ� �أ�صل عظيم يحتاج �إليه �ملفتي و�حلاكم فاإن مل يكن فقيهًا فيه ، فقيهًا يف �الأمر و�لنهي 
�ملظلوم  ب�صور  �لظامل  له  وت�صور  ي�صلح،  مما  �أكرث  يف�صد  ما  كان  و�إال  �الآخر،  على  �أحدهما  يطبق  ثم   ،
وعك�صه ، ور�ج عليه �ملكر و�لد�ع و�الحتيال ، بل ينبغي له �أن يكون فقيهًا يف معرفة مكر �لنا�س وخد�عهم 
و�حتيالهم وعو�ئدهم وعرفياتهم، فاإن �لفتوى تتغري بتغري �لزمان و�ملكان و�لعو�ئد و�الأحو�ل،وذلك كله من 

دين �هلل«42

و�إن �لناظر يف ع�صر خري �لقرون يجد �لعديد من �ل�صو�هد و�لتطبيقات �لتي تعّب عن    
حقيقة فقه �لو�قع و�أهميته يف فقه �ملو�زنات �ل�صرعية ، فمن ذلك مثاًل ما فعله عمر بن �لطاب ر�صي 
�هلل عنه عندما علم بزو�ج حذيفة بن �ليمان من كتابّية وقد كان من قادة جي�س �مل�صلمني فكتب �إليه عمر 
�أن يطلقها43، وعندما ��صتف�صر حذيفة عن �صبب ذلك وهل �لزو�ح منهن حالل �أو حر�م ؟ بنّي له �لفاروق 
ر�صي �هلل عنه �لنظر �ملقا�صدي يف هذ� �الإجر�ء بقوله :«�أخ�صى �أن َتَدعو� �مل�صلمات وتنكحو� �ملوم�صات«44. 

وقد ��صتند  عمر بن �لطاب ر�صي �هلل عنه يف هذ� �الجتهاد �ملقا�صدي على فقهه بالو�قع وذلك 
من خالل �أمرين:

�لن�صاء  �الإ�صالمي عندما ال جتُد  �ملجتمع  يتهّدد  �لذي  �إلى �لطر  الأول: نظِره ر�صي �هلل عنه 

�مل�صلمات �الأزو�ج �مل�صلمني �الأكفاء فتبز ظاهرة �لعنو�صة �لتي تتهّدد �لفرد و�ملجتمع بالف�صاد �لكبري ، وهو 
ما عّب عنه ر�صي �هلل عنه بقوله :«�أخ�صى �أن َتَدعو� �مل�صلمات« 

�أخالقية  �أمر��س  الثاين: علمه ر�صي �هلل عنه بو�قع �ملجتمعات غري �الإ�صالمية وما تعانيه من 

و�جتماعية مثل �نت�صار �لرذيلة و�لفاح�صة، و�متهان بع�س �لن�صاء للزنا، ويخ�صى �أن يوؤدي �لزو�ج بو�حدة 
من هوؤالء �إلى �لنقي�س من مقا�صد �لزو�ج �ل�صرعي وم�صاحله �لتي ح�ّس �ل�صارع عليها ورّغب فيها ، وهو  

�لذي �أر�صد �إليه ر�صي �هلل عنه بقوله:«وتنكحو� �ملوم�صات«. 
)42(�إعالم �ملوقعني 204/4

)43(عبد الرزاق :اأبو بكر عبد الرزاق بن همام ال�صنعاين /امل�صنف ، حتقيق حبيب الرحمن االأعظمي ط1 ،�ملكتب �الإ�صالمي 
،بريوت ،1972م :178/7 

)44( �أخرجه �لبيهقي : �أحمد بن �حل�صني بن علي بن مو�صى �أبو بكر/�ل�صنن �لكبى، حتقيق : حممد عبد �لقادر عطا مكتبة د�ر 
�لباز - مكة �ملكرمة ، 1414: باب ما جاء يف حترمي حر�ئر �أهل �ل�صرك دون �أهل �لكتاب وحترمي �ملوؤمنات على �لكفار:170/7 .

له طرق يتقوى بها ،وعليه فاإنه ي�صت�صهد به على وفق ما �أفادين �الأ�صتاذ �ملحقق عادل مر�صد .
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وهكذ� و�زن ر�صي �هلل عنه بني م�صالح �لزو�ج ومفا�صده بناء على فقهه بالو�قع، و�أدرك بنظره 
�لثاقب �أن ما يرتتب عله هذ� �لزو�ج من �ملفا�صد �أعظم بكثري من �مل�صالح �لتي يرجو حذيفة حتقيققها.

وال ينح�صر نظر �لفقيه يف ميد�ن و�قع �ملجتمعات �الإ�صالمية �لتي �صتطّبق فيها �الأحكام �ل�صرعية 
فقط ، و�إنا ميتد نظره ويت�صع وعيه ليحيط �أي�صًا بو�قع �ملجتمعات غري �الإ�صالمية �لتي يعي�س فيها �أفر�د 
م�صلمون يطبقون فيها  �الأحكام و�ل�صعائر �الإ�صالمية ، فري�عي و�قع تلك �ملجتمعات عند �إجر�ء �الأحكام 

فيها حفاظًا على مقا�صد �لت�صريع.

�أبعادها ومتعلقاتها وظروفها �لتي حتتّف بها قد يجعل لها  هذ� ، و�إن �الإحاطة بالو�قعة بجميع 
تكييفًا جديدً� خمتلفًا عن تكييفها �لقدمي، و�عتبارً� جديدً� خمتلفًا عن �عتباره �لقدمي، وطبيعة جديدة 
�ملتعلقة  �لتفا�صيل  بجميع  �الإحاطة  بعد  جتري  �ملو�زنة  عملية  فاإن  وعليه  �لقدمية،  طبيعتها  عن  خمتلفة 
بالو�قعة �لتي جعلت منها و�قعة خمتلفة فيما لو كانت متجردة عن تلك �لظروف، وميكن �لتمثيل على هذ� 
مبا روي عن  �الإمام �أبي زيد �لقريو�ين :حني كان ي�صكن يف �أطر�ف �ملدينة فاتخذ كلبًا للحر��صة فقيل له 

:كيف تفعل ذلك ومالك يكرهه ؟ فقال لو كان مالك يف زماننا التخذ �أ�صدً� �صاريًا«45. 

فو�قعة �تخاذ �لكلب يف زمان �أبي  زيد �لقريو�ين وما ح�صل فيه من فقد�ن لالأمن وخوف على 
�الإمام مالك  �لكلب يف زمان  �الأنف�س و�الأمو�ل، هي يف حقيقتها وطبيعتها ومكوناتها ، غري و�قعة �تخاذ 
حيث مل يكن ما يوجب ذلك، وعليه فال ي�صحُّ تطبيق حكم و�حد على و�قعتني خمتلفتني طبيعة و�أثرً� ،و�إن 
كانتا مت�صابهتني يف �ل�صورة و�لظاهر. ولهذ� قال �ل�صاطبي:«ال بدهَّ للفقيه �أن ياأخذ بالدليل على وفق �لو�قع 

بالن�صبة �إلى كل نازلة »46. 

وبناء على فقه �لو�قع وظروفه ومقت�صياته  قد يجد �لفقيه �أن �لفعل يدخل يف زمرة �ل�صروريات 
و�أنه يف  �أعلى درجات  �مل�صالح  �لتي ال يجوز تفويتها �أو �أنه من قبيل �حلاجيات �لتي يرتتب على فقدها 
�أن   م�صقة غري معتادة ما يقت�صي تنزيلها منزلة �ل�صروريات، و�إن من �لقو�عد �ملقررة يف فقه �ملو�زنات 
�لتح�صينات)47(.فرتبة  على  مقدمة  و�حلاجيات  و�لتح�صينات،   �حلاجيات  على  مقدمة  �ل�صروريات 
�ملو�زنات،  فقه  يف  �الأ�صيلة  �ملعايري  من  هي   ، حت�صينية  �أو   ، حاجية  �أو   ، �صرورية  ؛باعتبارها   �مل�صلحة 
مقدمة  و�حلاجات  �لتز�حم،  عند  �حلاجات  على  مقدمة  :«و�ل�صرور�ت  �ل�صالم  عبد  بن  �لدين  عز  قال 

)45(�أبو �حل�صن �ملالكي كفاية �لطالب �لرباين �صرح ر�صالة �أبي زيد �لقريو�ين، د�ر �لفكر 1412 : 648/2  
)46(�ل�صاطبي :83/3

)47( �نظر :نهاية �ل�صول 846/3 ون�صر �لبنود 173/2 .   

مقتضيات العصر وأثرها في فقه املوازنات دراسة تأصيلية تطبيقية



3073

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

م ما ��صتدت  على �لتتمات و�لتكمالت ، وفا�صل كل ق�صم من �الأق�صام �لثالثة مقدم على مف�صوله ، فيقدهَّ
�ل�صرورة �إليه ،على ما م�صت �حلاجة �إليه«)48(.

كما قد يجد  �لفقيه �أن �لفعل تتعلق به م�صلحة عامة فيجب تقدميه على �لفعل �الآخر    
الأنه يتعلق مب�صلحة خا�صة ، �أو يجد بناء على �إدر�كه لطبيعة �لو�قع ومقت�صياته �أن �مل�صلحتني لي�صتا على 
وز�ن و�حد من حيث جوهريتها ، فاإحد�ها م�صلحة جوهرية ، و�الأخرى هي م�صلحة �صكلية ، �أو �أن �إحد�ها 

هي م�صلحة  �أ�صلية ، و�الأخرى هي م�صلحة  فرعية وهكذ� .

�أما �الأ�صا�س �لثاين �لذي يرتكز عليه  فقه �ملو�زنات بناء على �ملعيار �لزمني  فهو �لنظر �إلى نتائج 
تطبيق �حلكم وماآالته يف �لو�قع، فقد يكون �لفعل يف �الأ�صل م�صروعًا لكن تطبيقه على و�قعة معينة مف�س 
�إلى مف�صدة �أكب من �مل�صلحة �لتي �صرع من �أجلها، فيمنع نظرً� لتلك �ملف�صدة وهو ما ��صطلح �الأ�صوليون 
�إلى  و�قعة خا�صة مف�س  ولكن تطبيقه على  �الأ�صل غري م�صروع  �لفعل يف  يكون  وقد  �لذر�ئع«،  عليه«ب�صد 
تفويت م�صلحة �أكب من �ملف�صدة �لتي منع من �أجلها في�صرع نظرً� لهذ� �العتبار ، وهذ� �ملعنى هو ما ج�ّصده  

�لعلماء من خالل �أ�صل »�ال�صتح�صان«. 

ويعّد �الإمام �ل�صاطبي من �أح�صن من حلهَّل هذ� �ملو�صوع وك�صف عن حقيقته وكنهه وذلك بقوله 
:«وقد يكون- �أي �لفعل- م�صروعًا مل�صلحة تن�صاأ عنه �أو مف�صدة تندفع به، ولكن له ماآل على خالف ذلك، 
فاإذ� �أطلق �لقول يف �الأول بامل�صروعية فرمبا �أدى ��صتجالب �مل�صلحة فيه �إلى مف�صدة ت�صاوي �مل�صلحة �أو 
تزيد عليها ، فيكون هذ� مانعًا من �لقول بامل�صروعية، وكذلك �إذ� �أطلق �لقول يف �لثاين بعدم �مل�صروعية 
فرمبا �أدى ��صتدفاع �ملف�صدة �إلى مف�صدة ت�صاوي �أو تزيد، فال ي�صح �إطالق �لقول بعدم �مل�صروعية ، وهو 
جمال للمجتهد �صعب �ملورد، �إال �أنه عذب �ملذ�ق حممود �لغب-�أي �لعاقبة - جار على مقا�صد �ل�صريعة«49.

»فالعمل �مل�صروع يف �الأ�صل قد ُينهى عنه ملا يوؤول �إليه من �ملف�صدة عند �لتطبيق، و�لعمل �ملمنوع 
قد يرتك �لنهي عنه ملا يف ذلك من �مل�صلحة �لتي ترتتب عليه عند �لتطبيق«50، وذلك كُله يرتكز على 
�أ�صا�س �ملو�زنة بني م�صلحة �الأ�صل ومف�صدة �لتطبيق، �أو مف�صدة �الأ�صل وم�صلحة �لتطبيق. وما ك�صف عنه 
دً� من خالل قاعدتي �صّد �لذر�ئع و�ال�صتح�صان، وبيان ذلك: �أن �صّد �لذر�ئع  �الإمام �ل�صاطبي جنده متج�صِّ

)48( قو�عد �الأحكام  123/2.
)49( �ملو�فقات: 195/4

)50( �نظر هذ� �ملعنى يف  �ملو�فقات: 198/4  
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هو ح�صم �لو�صائل �لتي ظاهرها �مل�صروعية وتوؤدي �إلى �لوقوع يف ممنوع منهي عنه غالبًا �أو كثريً�51، 

�لو�صيلة   تلك  تطبيق  على  �نبنى  قد  �أنه  ممنوع  ماآل  �إلى  �مل�صروعة  �لو�صيلة  تف�صي  �أن  ومعنى 
�مل�صروعة يف �أ�صلها ، مفا�صد و�أ�صر�ر هي �أعظم حجمًا و�أثرً� من �مل�صلحة �لتي �أر�د �ل�صارع حتقيقها من 
ور�ء ت�صريع �حلكم �بتد�ء ، وهنا يجب على �ملجتهد �لب�صري مبقا�صد �ل�صريعة �حلفاظ على �لو�صائل من 
�أن تنحرف عن غايتها ومق�صدها �لذي �صرعت من �أجله عند تطبيقها على �أر�س �لو�قع، فيحكم مبنعها 

رغم �أنها يف �الأ�صل م�صروعة، �لتفاتًا منه �إلى ماآلها �لذي ترتتب عليه.

مثال هذ� م�صاألة �إقامة �حلدود  يف �لغزو، حيث ورد �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم«نهى �أن تقطع 
�الأيدي يف �لغزو«52، و�ل�صبب يف ذلك هو �ل�صية من �أن يرتتب على تطبيق حّد �ل�صرقة حلوق من تقطع 

يده بامل�صركني، وهو �أبغ�س عند �هلل من تاأخري �إقامة �حلّد.53

وهو  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لكرمي  �لنبي  �إليه  وّجه  �لذي  �ملقا�صدي  �ملعنى  هذ�  على  وتاأ�صي�صًا 
�لوف من �للحاق بامل�صركني و�ل�صية من �أن يرتتب على تطبيق �حلد نتائج تفوق �مل�صلحة �لتي ترجى 
منه ، قرر �لفاروق عمر بن �لطاب ر�صي �هلل عنه �أن جميع �حلدود ال تقام يف �لغزو، وكتب �إلى �لنا�س �أن 
ال يجلدن �أمري جي�س وال �صرية وال رجاًل من �مل�صلمني �أحدً� وهو غاز، حتى يقطع �لدرب قافاًل لئال تلحقه 

حمية �ل�صيطان فيلحق بالكفار.54

)51( �نظر : �بن ر�صد)�جلد( :حممد بن �أحمد ت 520ه / �ملقدمات ، د�ر �صادر ،بريوت : 542/2 و�لقرطبي / �جلامع الأحكام 
�لقر�آن 57/2-58 والزرك�صي:بدر الدين حممد بن بهادر  / البحر املحيط ،ط1 1409ه-1988م :82/6 ،و�ل�صاطبي / �ملو�فقات 

 198/4:
)52(  اأخرجه اأبو داود:�صليمان بن االأ�صعث ال�صج�صتاين ،ال�صنن ،تعليق عزت دعا�س و عادل ال�صيد ،ط1 -1973م د�ر �حلديث 
، حم�س  :كتاب �حلدود باب يف �لرجل ي�صرق يف �لغزو �أيقطع ؟ حديث 4408 ،و�لرتمذي:�أبو عي�صى حممد بن عي�صى ،�ل�صنن ، 

حتقيق ابراهيم عطوة عو�س ،ط1 -1962م ، مطبعة م�صطفى �لبابي –م�صر ،كتاب �حلدود  باب ما جاء يف �أن ال تقطع �الأيدي 
يف �لغزو حديث 1450. 

)53( �إعالم �ملوقعني :5/3 . 
)54(  اأخرجه �صعيد بن من�صور /ال�صنن ، حتقيق حبيب الرحمن االأعظمي ،ط1-�لد�ر �ل�صلفية 1403-1982م ،كتاب �جلهاد 

باب كر�هية �إقامة  �حلدود يف �أر�س �لعدو ،234/2 حديث )2500(   ،وعبد �لرز�ق :عبد �لرز�ق بن همام �ل�صنعاين ت 211ه /
امل�صنف، حتقيق حبيب الرحمن االأعظمي ط1،1390-1970م ، �ملكتب �الإ�صالمي-بريوت : كتاب �جلهاد ،باب هل يقام �حلد 

على �مل�صلم يف بالد �لعدو :197/5 ، و�بن �أبي �صيبة ،كتاب �حلدود ، باب يف �إقامة �حلد على �لرجل يف �أر�س �لعدو 103/10 . له 
طرق يتقوى بها ، وعليه فاإنه ي�صت�صهد به على وفق ما �أفادين به �الأ�صتاذ عادل مر�صد.

مقتضيات العصر وأثرها في فقه املوازنات دراسة تأصيلية تطبيقية
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وهذ� ما ذهبت �إليه طائفة من �لفقهاء منهم �الأوز�عي و��صحاق و�أحمد بن حنبل ر�صي �هلل عنهم 
�أجمعني55، وذلك �عتبارً� منهم لنتائج �لتطبيق ، و�لتب�صر مباآالت �الأفعال.

ومثلما �أن �صدهَّ �لذ�ئع هو من �لقو�عد �لتي يعّول عليها يف فقه �ملو�زنات �ل�صرعية ، فكذلك هو �الأمر 
يف قاعدة �ال�صتح�صان؛ ذلك �أن �ال�صتح�صان مبتنى على �أ�صا�س ترك مقت�صى �لدليل عن طريق �ال�صتثناء 
�لوقائع و�جلزئيات عن  �لعدول يف بع�س  و�لرتخ�س ملعار�صة ما يعار�صه يف بع�س مقت�صياته56، و�صبب 
�الأدلة  تطبيق موجبات  باالأفر�د عند  �صتلحق  نتائج �صارة  �ملجتهد من  يجده  ما  �لكلي هو  �لدليل  موجب 
�لكلية عليها ، فيلجاأ �إلى �ال�صتثناء و�لعدول حفاظًا على مق�صود �ل�صارع يف حتقيق م�صالح �لنا�س ودفع 

�لف�صاد و�حلرج عنهم.

وهذ� �ملعنى هو ما �أ�صار �إليه �الإمام �بن ر�صد يف تعريفه لال�صتح�صان بقوله:«هو �أن يكون طرحًا 
لقيا�س يوؤدي �إلى غلو يف �حلكم ومبالغة فيه، فعدل عنه يف بع�س �ملو�قع ملعنى يوؤثر يف �حلكم يخت�س به 

ذلك �ملو�صع«57.

فااللتفات �إلى ماآالت �الأفعال ونتائجها عن طريق �ملو�زنة بني �آثارها �مل�صلحية و �ملف�صدية يف وقت 
خا�س �أو زمان معني قد يقت�صي �إعمال مبد�أ �ال�صتثناء عند قيام موجبه �ملقت�صي لذلك، حتى يكون تطبيق 
�الأحكام مو�فقًا لق�صد �ل�صارع و�إر�دته فال يخرج من �لعدل �إلى �لظلم، وال من �ل�صعة �إلى �حلرج، وال من 

�لرحمة �إلى �صدها.

)55( �بن قد�مة /�ملغني : 13 /173 .
)56( �ملو�فقات 208/4 و �العت�صام 193/2

)57( نقله عنه �الإمام  �ل�صاطبي دون حتديد ل�صخ�س �بن ر�صد �جلد �أو �حلفيد، �نظر: �العت�صام ،حتقيق حممد ر�صيد ر�صا ، 
طبعة �ملكتبة �لتجارية �لكبى ،م�صر :139/2 .
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على  بناء  املتعار�شة  اجلهات  بني  املوازنة  �شوابط  اخلام�س:  املطلب 

مقت�شيات الع�شر

من  جلملة  يخ�صع  �ملتعار�صة  �جلهات  بني  �ملو�زنة  عملية  يف  و�لزمان  �لع�صر  عامل  �عتبار  �إن 
�ل�صو�بط وذلك وفق ما ياأتي:

�عتبها  �لتي  �مل�صالح  من  هي  �ملو�زنة  بينها  جتري  �لتي  �مل�صالح  تكون  �أن  الأول:  ال�شابط 

�أو  �الإجماع  �أو  �لن�س  تت�صادم مع  �لتي  �مللغاة  �مل�صالح  تكون من  و�أن ال   ، �أو بجن�صها  بعينها  �إما  �ل�صارع 
�لقيا�س �ل�صحيح، الأن م�صادمتها الأّي من ذلك ينزع عنها و�صف �مل�صلحة �أ�صاًل ويجعلها من قبيل �ملفا�صد 
ال �مل�صالح ذلك �أن �لفعل لو كان م�صلحة حقيقية  ملا تعار�س مع �أي من �لن�س �أو �الإجماع �أو �لقيا�س الأن 
مبنى هذه �الأ�صول كلها على �مل�صلحة و�لعدل،  فكان تعار�س �لفعل معها �أمارة على زيف تلك �مل�صلحة 

وف�صادها، و�أنها يف حقيقتها مف�صدة ال م�صلحة و�إن تلونت بلون �مل�صلحة ولب�صت لبو�صها. 

و�لفكري  �لثقايف  �الن�صياق  عن  نا�صئًا  و�لزمان  �لع�صر  �عتبار  يكون  ال  �أن  الثاين:  ال�شابط 

�لو�قع  ب�صغط  متاأثرً�  يكون  و�أال  وعقيدتها،  ودينها  و�أخالقها  �الأمة  لفكر  �لتغريب  لدعو�ت  و�الأخالقي 
�لفا�صد ومنتجاته و�آثاره ، كالدعوة مثاًل �إلى �إباحة �لربا حتت ��صم مر�عاة �مل�صالح، �أو �لدعوة �إلى �إباحة 
�لمر و�ملي�صر بحجة تن�صيط �ل�صياحة وتعزيز �القت�صاد، �أو و�لدعوة �إلى تك�ّصف �ملر�أة �مل�صلمة و�صفورها 

مر�عاة ملقت�صيات �لع�صر و�لزمان.

فاعتبار �مل�صلحة �أو �ملف�صدة بناء على �صرور�ت �لع�صر وحاجاته ال يعني �أبدً� �الن�صالخ من هوية 
�الأمة ودينها وثقافتها، وال يعني �أبدً� �لروج على �لثو�بت و�ملخالفة للقطعيات و�الأ�صول .

قبل،  من  ذكرها  �صبق  �لتي  �الإجمالية  �ملعايري  �ملو�زنة  عملية  يف  تر�عى  �أن  الثالث:  ال�شابط 

فرت�عى رتبة �مل�صلحة من حيث كونها من �ل�صروريات �أو �حلاجيات �أو �لتح�صينات، ونوعها من حيث �أنها 
حتفظ �لدين �أو �لنف�س �أو �لعقل �أو �لن�صل �أو �ملال ، كما ير�عى فيها �لعموم و�ل�صو�س ، و�الأ�صالة و�لتبعية 
�لع�صر   باالعتبار مقت�صيات  ياأخذ  �لذي  �لزمني  �ملعيار  �أن  يعني  وهذ�  وهكذ�.   ، و�ل�صكلية  و�جلوهرية   ،

يتد�خل مع غريه من �ملعايري �الأخرى و�أنه ي�صتثمرها ويبني عليها ويتكامل معها.

لالجتهاد  خا�صعة  �لكبى  �لق�صايا  يف  و�لرتجيح  �ملو�زنة  عملية  تكون  �أن  الرابع:  ال�شابط 

�جلماعي، ذلك �أن فقه �ملو�زنات فيه جانب تقديري يف �لعديد من �صوره و�صو�هده وتطبيقاته، فقد يقدر 
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جمتهد �مل�صلحة يف فعل من �الأفعال ولكنه يغفل عن حجم �ملف�صدة �لكبري �لتي تنبني عليه، وقد ينظر �إلى 
�ملف�صدة �لتي تنجم عن فعل ولكنه ال يحيط باملف�صدة �لتي �صتكون �أكب و�أعظم فيما لو �أهمل هذ� �لفعل، 
�أن  ميكن  �لتي  و�ملفا�صد  �مل�صالح  �جلو�نب  بجميع  لالإحاطة  م�صاعدً�  �جلماعي  �الجتهاد  يكون  هنا  ومن 
�ملناق�صة  وقد تبز  �آخر،  �إليه  يتنّبه  و�ملفا�صد ال  �مل�صالح  يلمح جانبًا من  �لفعل«فاملجتهد قد  ترتتب على 

نقاطًا كانت خفية �أو جتلي �أمورً� كانت غام�صة ، �أو تذّكر باأ�صياء كانت من�صية«58. 

)58( �لقر�صاوي لقاء�ت وحماور�ت �س 182 



3078

فقه  يف  الع�شر  مقت�شيات  لأثر  معا�شرة  تطبيقات  ال�شاد�س:  املطلب 

املوازنات

�إن مر�عاة مقت�صيات �لع�صر يف عملية �ملو�زنة بني �مل�صالح له �لعديد من �ل�صو�هد و�لتطبيقات 
�ملعا�صرة يف خمتلف جو�نب �حلياة، �القت�صادية و�ل�صيا�صية، و�الأ�صرية، و�الجتماعية  وغريها، وقد �خرتت 

يف هذ� �ملطلب ثالثة ناذج لهذه �لتطبيقات على �صبيل �ملثال ال �حل�صر وهي:

�مل�صاألة �الأولى: ت�صريح �ملوتى  

�أ- حقيقة �لت�صريح، يق�صد مب�صطلح �لت�صريح �لعلم �لذي يبحث يف تركيب  �الأج�صام �لع�صوية، 
ع�صورها  منذ  �لب�صرية  عرفته  وكيفيته،  و�آليته  �لعلمي59.  �لطبي  للفح�س  وت�صقيقها  علميًا،  وتقطيعها 
�الأولى، و��صتعمله �لعلماء �مل�صلمون للتعرف على �جل�صم �الإن�صاين، للوقوف على وظائف �أع�صائه �ملختلفة60.

ويف و�قعنا �ملعا�صر، �تخذ علم �لت�صريح غايات �أو�صَع من تلك �لتي كان يعرفها �لقدماء، و�صارت 
�أيامنا باأمرين  له حاجة ملحة مل تكن قائمة يف ع�صور �الإن�صان �الأولى، ويتمثل �لغر�س من �لت�صريح يف 
�لعلوم �لطبية، عن  �أثرً� يف تطوير  للت�صريح  �أن  �أما �لغاية �لطبية، فهي  61، �الأول طبي، و�الآخر جنائي. 
طريق �لتعرف على �أجز�ء �الإن�صان �لظاهرة و�لباطنة، و�لوقوف على وظائفها �ملختلفة، و�إقد�ر �الأطباء 
على تعيني �لعلل و�الأمر��س �لتي توؤثر على وظائف تلك �الأع�صاء �ملختلفة، هذ� عالوة على �أهميتها للطلبة 

م بغري هذ� �لت�صريح62. �لد�ر�صني للطب، ويقّرر �الأطباء �أن علم �لطب ال ميكن �أن يتقدهَّ

عليه،  �ملجني  وفاة  �أ�صباب  على  للوقوف  كبى  �أهمية  ذو  �لت�صريح  فاإنهَّ  �جلنائية:  �لغاية  و�أما 

)59( علم �لت�صريح عند �مل�صلمني، حممد علي �لبار ، �لد�ر �ل�صعودية، جدة، 1987، �س7.و�نظر : �ال�صتح�صان وتطبيقاته يف 
بع�س �لق�صايا �لطبية �ملعا�صرة – عبد �لرحمن �لكيالين ،جملة جامعة موؤتة 2001 م .

)60(  �بن �لنفي�س �لطبيب �لعربي /د. �صليمان قطاية ، �ملوؤ�ص�صة �لعربية للن�صر، بريوت، 1984م، �س 119، و�ملرجع �ل�صابق 
�أي�صًا.

)61( �نظر : قر�ر�ت جمل�س �ملجمع �لفقهي �الإ�صالمي، مكة �ملكرمة، �لدورة �لعا�صرة، �س17، الأحكام �ل�صرعية و�لطبية للمتوفى 
يف �لفقه �الإ�صالمي/ بلحاج : �لعربي بن �أحمد ،جملة �لبحوث �لفقهية �ملعا�صرة، �ل�صنة �حلادية ع�صرة، �لعدد �لثاين و�الأربعون، 

1420هـ، �س87.
)62( �لبار / علم �لت�صريح عند �مل�صلمني، �س10.
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ت�صب  �جلرمية،  يف  و�لتحقيق  �لبحث  يف  م�صاهمة  هذ�  ويف  �لوفاة63،  فيها  متت  �لتي  �لو�صيلة  وحتديد 
ما  مثل  ي�صيبهم  ال  و�أفر�ده، حتى  �ملجتمع  وم�صلحة  �لقاتل،  الكت�صاف  ذويه  و  �لفرد  �نتهاًء يف م�صلحة 

�أ�صاب �ملتوفى.

وعملية �لت�صريح تتطلب لزومًا، قطع ج�صِد �الإن�صان، و�صق �أع�صائه، وف�صل بع�صها عن بع�س، يف 
�صبيِل �لو�صول �إلى غاية �لت�صريح وفائدته.

�ملتوفى، ووجوب  �مل�صا�س بجثة  �ل�صريعة هو حرمة  �ملقّرر يف  �لعام  �الأ�صل  �أن  وال ريب    
تكرميها، و�لتعامل معها باحرت�م و�أدب، ولقد نه�س باالإر�صاد �إلى هذ� �الأ�صل �لعام عدة ن�صو�ٍس �صرعية، 
منها قوله تعالى:«ولقد كرمنا بني �آدم«)�الإ�صر�ء/ 70 (، وهي تر�ِصُد �إلى تكرمي �الإن�صان باعتباره �إن�صانًا 

ب�صرف �لنظر عن حياته �أو وفاته.

وقوله �صلى �هلل عليه و�صلم: »�إن ك�صَر عظِم �مليت كك�صره حّيًا«64،  وهو ن�سٌّ �صريح على حرمة 
�مل�صا�س بجثة �ملتوفى باأّي �صكٍل من �أ�صكال �الأذى. عالوة على  قوله �صلى �هلل عليه و�صلم: »ال جتل�صو� على 
�لقبور، فالأن يجل�َس �أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخل�س �إلى جلده خرٌي من �أن يجل�س على قب« 65، 
وهذ�  يعك�س مقد�ر �الإكر�م و�الحرت�م جل�صِد �ملتوفى. ومن هذ� �الأ�صل �لكلي كانت حرمة �مل�صا�ِس بج�صد 

امليت املتوفى، وته�صيِم عظام املوتى، ومنع الوطء على القبور و التغوِط والبول عليها.

على �أنه قد �حتف بو�قعة �لت�صريح معنى خا�س وظرف خا�س يوجب �لنظر �إلى �مل�صالح و�ملنافع 
�لتي ترجى من ور�ء هذه �لعملية، وهي على وفق ما تقدم، من فو�ئد وم�صالح  طبّية ترجُع �إلى �حلفاظ على 
�صحة �الإن�صان وعافية بدنه، عن طريق تطوير �لبحث �لعلمي، علميًا وعمليًا، وبزيادة �لتعرف على �أجز�ء 
�الإن�صان، ودقائق تركيبه ملعرفة �الأمر��س و�لعلل �لتي توؤثر به، ومن فو�ئد جنائية ترجُع �إلى �إقامة ميز�ن 

)63( �لبة �جلنائية يف م�صائل �لطب �ل�صرعي، �ال�صكندرية/ �ل�صو�ربي : د. عبد �حلميد ، 1993م، �س42.

ب ذلك �ملكان، و�بن ماجه )1616( كتاب  )64( �أخرجه �أبو د�ود )3207( كتاب �جلنائز، باب يف �حلّفار يجد �لعظم هل يتنكهَّ
�جلنائز، باب يف �لنهي عن ك�صر عظام �ملّيت، و�بن حّبان )3167( كتاب �جلنائز ف�صل يف �لقبور، ذكر �الأخبار عّما ي�صتحب 

للمرء من حتفظ اأذى املوتى، وال �صّيما يف اأج�صادهم، قال ال�صيخ �صعيب االأرنوؤوط يف حكم احلديث : اإ�صناده �صحيح على �صرطها : 
�نظر: �الح�صان يف تقريب �صحيح �بن حّبان : 438/7.

)65(  �أخرجه م�صلم : )971( )96(، كتاب �جلنائز، باب �لنهي عن �جللو�س على �لقب.
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�لعدل يف �صاحِة �لعد�لة ملعرفة �صبب �لوفاة �لذي يعني على �إد�نة �ملجرم �حلقيقي، وهي م�صلحة م�صروعة، 
بل ماأمور بها لقوله تعالى: »و�إذ� حكمتم بني �لنا�ِس �أن حتكمو� بالعدل« )�لن�صاء/ 58(.

وال تقوم مقام هذه �لو�صيلة و�صيلٌة �أخرى حتّقق فو�ئدها وم�صاحلها، فتعّينت �إذً� و�صيلة �صرورية 
�أ�صا�صية لتقّدم علم �لطب، ومعرفة �لدو�ء �ملنا�صب، وللك�صف عن �ملجرمني، وحتديد هويتهم.

�أنف�صهم و�أعر��صهم و�أمو�لهم، تفوق م�صلحة  و�إنهَّ هذه �مل�صالح �لتي تعوُد على �الأحياء بحفظ 
مٌة على م�صالِح �الأمو�ت، والأن  منع �لت�صريِح حفاظًا على حرمة �مليت، ملا ُعِلَم من �أن م�صالَح �الأحياِء مقدهَّ

م�صالَح �الأحياء يف جتّدد و��صتمر�ر، و�أما �أج�صاد �الأمو�ت فم�صريها �لتال�صي و�ال�صمحالل66.

�إن كانت  �الأنف�ِس  �إما بحفظ  »�لت�صريح« حفاظًا على م�صلحة �صرورية  �أن يف  هذ� عالوة  على 
�لغاية منه طبّية، �أو بحفظ �الأنف�س و�الأعر��س و�الأمو�ل، �إن كانت �لغاية جنائية، وهذه �مل�صالُح �ل�صرورية 

تفوق �مل�صلحة �لتح�صينية، �لتي تكمن ور�ء »منع �لت�صريح« حفظًا ملكارم �الأخالق وحما�صن �لعاد�ت.

وهذ� ما قّدره جلُّ �لعلماء �لذين بحثو� يف �مل�صاألة حيث بّينو� يف توجيههم �لفقهي لهذه �لنازلة، 
�أن ِقو�م �لنظر �إلى هذه �مل�صاألة مبني على �أ�صا�ِس قو�عد �لرتجيح بني �مل�صالِح و�ملفا�صد، و�أن �ل�صرر �الأ�صد 

يز�ل بال�صرر �الأخف، و�أنه �إذ� تعار�صت مف�صدتان روعي �أعظمها بارتكاب �أخفهما67.

وهذ� ما جنده و��صحًا يف قر�ر �ملجّمع �لفقهي �ال�صالمي لر�بطة �لعامل �ال�صالمي يف مكة �ملكرمة 
68، �لذي حّدد موجب �ال�صتح�صان بال�صرورة:« بناًء على �ل�صرور�ت �لتي دعت �إلى ت�صريح جثث �ملوتى، 
�ملجمع  قّرر جمل�س  �مليت،  �الإن�صان  كر�مة  �نتهاك  مف�صدة  على  تربو  �لت�صريح م�صلحة  بها  ي�صرُي  و�لتي 

�لفقهي جو�ز ت�صريح جثث �ملوتى الأحِد �الأغر��س �الآتية:

�لغر�س �الأول: �لتحقيق يف دعوى جنائية ملعرفة �أ�صباب �ملوت، �أو �جلرمية �ملرتكبة، عندما َي�صكل 
على �لقا�صي معرفة �الأ�صباب.

)66( �نظر نقل �الأع�صاء/  �لبوطي، جملة �ملجمع، �لعدد �لر�بع، 210/1.

)67( �نظر : قر�ر�ت جمل�س �ملجمع �لفقهي �الإ�صالمي لر�بطة �لعامل �الإ�صالمي، لدورته �لعا�صرة، �لقر�ر �الأول، �س17، وقر�ر�ت 
د�ر �الإفتاء �مل�صرية، فتوى رقم 88، وهيئة كبار �لعلماء - �ل�صعودية، فتوى رقم 47، تاريخ 1396/8/20هـ.

)68( �ملرجع �ل�صابق، �س17.

مقتضيات العصر وأثرها في فقه املوازنات دراسة تأصيلية تطبيقية



3081

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�الحتياطات  �صوئه  يف  ليتخذ  �لت�صريح،  ت�صتدعي  �لتي  �الأمر��س  من  �لتحّقق  �لثاين:  �لغر�س 
�لو�قية و�لعالجات �ملنا�صبة لتلك �الأمر��س.

�لغر�س �لثالث: تعليم �لطب كما هو �حلال يف كليات �لطب.

ب- �صروط الت�صريح، يرد على عملية الت�صريح عدة �صروط تكفُل رجحان م�صلحة الت�صريح على 
مفا�صده ، ومنافعه على م�صاره ، وهي باإجمال69:

- �أن ال يكون �لق�صد �لتمثيل باجلثة، و�أن يعود كل �صيء �إلى �أ�صوله بعد �أن يتم هدف �لت�صريح، 
فيدفن �لدفن �لطبيعي، وتعود �أجز�وؤه �إلى ما  كانت عليه.

- اإذا كانت اجلثة ل�صخ�سٍ معلوم، وكان الغر�س من الت�صريح التعليم الطبي، في�صرتط اأن يكون 
قد �أذن �ملتوفى قبل موته بت�صريح جثته، �أو �أن ياأذن بذلك ورثته.

- �صرورة �لتحّقق من موت �صاحب �جلثة �ملوت �ل�صرعي �لقانوين.

- �أن يقت�صر يف �لت�صريح على قدر �ل�صرورة، �أو �حلاجة، كي ال يعبث بجثث �ملوتى.

- يف الت�صريح لغايات جنائية، ي�صرتط اأن يكون قد اأ�صكل على القا�صي معرفة اأ�صباب الوفاة، واأن 
يتبني �أن �لت�صريح هو �ل�صبيل �لوحيد ملعرفة هذه �الأ�صباب ولتحديد هوية �جلاين.

�مل�صاألة �لثانية: �ال�صتفادة من �الأجنة �ملجه�صة �مليتة

�أ- �صورة �مل�صـاألة

ز كبري من �لدر��صة و�لبحث،  �إن من �ملجاالت �لطبية �ملعا�صرة �لتي ��صتولت على َحيِّ  
�لنظر يف مدى �صرعية �الإنتفاع من �الأجنة �ملجه�صة ) Aborted embryos( وذلك ملا يف �النتفاع 

)69( انظر هذه ال�صروط تف�صياًل :
قر�ر�ت جمل�س �ملجمع �لفقهي �الإ�صالمي، مكة �ملكرمة، قر�ر رقم )1(، �لدورة �لعا�صرة، �س17، و�لت�صريح �جلثماين   

و�لنقل و�لتعوي�س �الإن�صاين /�أبو زيد، بكر عبد �هلل، ، جملة جممع �لفقه �الإ�صالمي، �لدورة �ل�صابعة، �لعدد �لر�بع، 1408هـ- 
1988م، 174/1، وبلحاج / �الأحكام �ل�صرعية و�لطبية للمتوفى، �س94. 
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بها من فو�ئد متعددة تتمثل يف جمالني70:  

الأول: �إجر�ء �لتجارب �لعلمية على �جلنني.

الثاين: �ال�صتفادة من �أع�صاء �جلنني لغر�صها الإن�صان �آخر.

وحملُّ �لبحث هنا، يف �الأجنة �ملتوّفاة �لتي حملت بها �ملر�أة لفرتة من �لزمن، و��صتقرت   
لهذه  �ال�صتفادة منه  �أجل  له، من  �أو ق�صد  �الإجها�س  تعمد  ما، دون  لعار�ٍس  �أجه�صت  ثم  �لرحم71،  يف 

�لغايات �لطبية72. وهذه �الأجنة على ق�صمني:

الأول: �أجنة �أجه�صت قبل نفخ �لروح فيها73.

الثاين: �أجنة �أجه�صت بعد نفخ �لروح.

ويف كال �لق�صمني ترجى �ال�صتفادة من هذه �الأجنة يف �لعديد من �لدر��صات �لطبية،   
ب�صرط حياة خالياها، ومتتد اال�صتفادة منها اإلى العديد من امليادين، مثل ا�صتخدام اأع�صاء االأجنة كالكبد 
و�لرئتني، و�لكلى، الإنتاج �للقاحات �لفريو�صية �ملختلفة، و��صتخد�مها لدر��صة كيفية تكوين عنا�صر �لدم 

�ملختلفة، و�ال�صتفادة منها لتطوير علم �ملناعة، و�لغدد �ل�صماء74.

)70( �نظر �إجر�ء �لتجارب على �الأجنة �ملجه�صة تلقائيًا / حممد علي �لبار، جملة جممع �لفقه �الإ�صالمي، �لدورة �ل�صاد�صة، 
�لعدد �ل�صاد�س، 1410هـ، 1990م، 1793/3، �ال�صتفادة من �الأجنة �ملجه�صة، �ملجلة �ل�صابقة/ ماأمون �حلاج علي 1816/3.

و�نظر : �أ�صل �مل�صاألة :�ال�صتح�صان وتطبيقاته يف بع�س �لق�صايا �لطبية �ملعا�صرة –جملة موؤتة للبحوث و�لدر��صات ، 2002م .

)71(  وعليه يخرج من جمال �لبحث : �الأجنة �مل�صتنبتة، �لتي تتكون خارج �لرحم، عن طريق �أنابيب �الختبار، فاالإ�صتفادة من 
هذه �الأجنة خارٌج �بتد�ًء من م�صاألة �لبحث.

)72(   قيٌد �أوردته على عملية �الإ�صتفادة من �الأجنة، الأنه �إذ� تعمد �الإجها�س، بقتل �جلنني، يف �صبيل �النتفاع به، باأّي من وجوه 
�النتفاع كان هذ� �الإجر�ء حمرمًا، وفق ما �نتهى �إليه �أكرث �لفقهاء �ملعا�صرين:

�نظر : قر�ر جممع �لفقه �الإ�صالمي - جدة، رقم 6/7/58، 1410هـ - 1990م، جملة جممع �لفقه �الإ�صالمي، �لدورة �ل�صاد�صة، 
�لعدد �ل�صاد�س، 2153/3.

)73( للعلماء يف م�صاألة نفخ �لروح �أقو�ل، وجمهورهم على �أنها بعد مائة وع�صرين يومًا، �نظر : �صرح �صحيح م�صلم/ �لنووي ، 
�لد�ر �لثقافية �لعربية، بريوت : 191/16، و فتح �لباري / �بن حجر ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 405/11.

)74(    د. �لبار / �ملرجع �ل�صابق : 1793/3، و د. ماأمون �حلاج علي / �ملرجع �ل�صابق : 1819/3.
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كما ينتفع بها يف عالج حاالت مر�س �ل�صكري، و�لنخاع �لعظمي، و�صرطان �لدم، هذ�   
�أو عدم  �أ�صباب �الإجها�س �لتي رمبا تكون متعلقة بالعو�مل �لور�ثية كق�صور �جلينات،  ف�صاًل عن معرفة 

�نف�صالها، �أو �أحو�ل بيئية خمتلفة75.

ب- فقه املوازنات واأثره يف امل�شاألة 

�لناظر يف  �صورة �لو�قعة، يظهر له بادئ �الأمر، تعار�صها مع ما قّرره �ل�صارع من حقٍّ   
للجنني من وجوب �لتكرمي و�لرعاية له، حّيًا كان �أم ميتًا، �صو�ٌء �أكان ذلك بعد نفخ �لروح كونه قد �كتملت 
نفخ  قبل  كان  �أم  متوفى،  �إن�صان  �أّي  على  يجري  ما  عليه  يجري  كاماًل  �إن�صانًا  وغد�  �الإن�صانية  فيه معاين 
�لروح، كونه قد جمع �أ�صل �الإن�صان ومادته، وهو و�إن مل يكن �إن�صانًا كاماًل يف تلك �حلالة، �إالهَّ �أنه يجمع من 

معاين �الإن�صانية ما يوجب �حرت�مه وتكرميه76.

ر عقاًل، �صدور �إذن من �جلنني يتنازل فيه عن هذ� �حلق من �لتكرمي �ملقرر  وال يت�صوهَّ  
له، وعلى هذ� فاإن �الأ�صُل منُع ُكلِّ ما من �صاأنه �النتفاع من �الأجّنِة، رعاية لهذ� �الأ�صل وحفاظًا عليه. على �أنهَّ 
هذ� �الأ�صَل، قد عر�َس له موجٌب �قت�صى قطع هذه �مل�صاألة عن حكم نظائرها و�إخر�جها من عموم �الأ�صل 

و�صموله، ووجهه ما ياأتي:

ه يف  الوجه الأول: �إنهَّ ما كان حّقًا للجنني فاإنه يورُث مبوِته عينيًا كان هذ� �حلقُّ �أم معنويًا، وحقهَّ

�لتكرمي هو من �حلقوق �ملعنوية، �لتي تنتقل بعد وفاته �إلى مورثه، ويغدو هذ� �لو�رث خمّواًل بالدفاع عنها، 
�أو �لتنازل عنها77، فاإذ� كان �قتطاع ع�صو من �جلنني، �أو تعري�صه للتجارب �لعلمية، خمالًّ بكر�مته من 
حيث هو �إن�صان، �إن كان قد نفخ فيه �لروح، �أو من حيث هو مادة �الإن�صان �إن كان قبل نفخ �لروح، فاإن هذ� 
�حلقهَّ يوؤول ب�صبب موته �إلى ورثته، فاإن �صاءو� منعو� وجوه �النتفاع تلك، و�إن �صاءو� جتاوزو� حقهم، و�صمحو� 

باإجر�ء �لعمليات حتقيقًا للم�صالح �لكبرية �لتي ترجى منها.

�أن  وهو  �ملتقدمة،  »�لت�صريح«  م�صاألة  يف  �إليه  �أ�صرت  و�أن  �صبق  �آخر  موجٌب  ثمة  الثاين:  الوجه 

)75(  �ال�صتفادة من �الأجنة �ملجه�صة و�لفائ�صة يف زر�عة �الأع�صاء و�إجر�ء �لتجارب/  د. عبد �هلل با �صالمة / ، جملة جممع 
�لفقه �الإ�صالمي، �لدورة �ل�صاد�صة، �لعدد �ل�صاد�س : 1840/3.

)76(   بلحاج / �الأحكام �ل�صرعية للمتوفى، �س100.

)77(   ق�صايا فقهية معا�صرة/ البوطي / ط4، 1413هـ، 1992م، مكتبة �لفار�بي، دم�صق، �س130، فقه �لنو�زل/ د. بكر �أبو زيد 
،ط1، 1988م، 1409هـ، مكتبة �ل�صديق، �ل�صعودية : 46/2.
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ف�ِس �الإن�صانية لدفع غو�ئل  �مل�صالَح �ملتوّخاة من ور�ء �النتفاع باالأجنة م�صالُح �صرورّية، ترجع �إلى حفظ �لنهَّ
�الأمر��ِس �لطرية عنها، كال�صرطان، و�ل�صكري، وعقم �لرجال، �أو تقوية �جلهاز �ملناعي عند �الإن�صان، �أو 
�كت�صاف فو�ئد طبية ميكن ت�صخريها حلاالت متعددة، يتهّددها �ملوت �أو �لفناء، وهذه �مل�صلحة �ل�صرورية 

تربو على �مل�صلحة �لتح�صينية، �لتي تكمن ور�ء منع �مل�صا�س باجلنني �مليت �ملجه�س.

�الإن�صانية  �إلى مدِّ �حلياة  باالأجّنة ر�جع  �النتفاع  فاإن ماآل  تقّدم  �إلى ما  �إ�صافة  الثالث:  الوجه 

وهذ�  وف�صاده.  �جلنني  حتلل  فهو  �النتفاع  عن  �المتناع  ماآل  و�أما  و�لدو�م،  و�ال�صتمر�ر  �لبقاء  باأ�صباب 
كله يجعل م�صلحة �ال�صتثناء �أي »�ال�صتح�صان«، تفوق م�صلحة �الأ�صل، �الأمر �لذي يهدي �إلى �صحة هذ� 

�ال�صتح�صان وم�صروعيته. وهو �حلكم �لذي قرره جممع �لفقه �الإ�صالمي �ملنعقد يف جّدة78. 

ج- �لقيود �لو�ردة على �النتفاع من �الأجنة 

وحتى نكفل �أن تبقى م�صلحة �ال�صتح�صان ر�جحة على م�صلحة �ّطر�د �الأ�صل، ُو�صعت   
عّدة �صروط، تفي بهذه الغاية وحتققها79:

- ال يجوز �إحد�ث �الإجها�س من �أجل ��صتخد�م �جلنني لزرع �أع�صائه يف �إن�صان �آخر، بل يقت�صر 
�الإجها�س على �الإجها�س �لطبيعي غري �ملتعمد، و�الإجها�س للعذر �ل�صرعي، وال يلجاأ �إلى عمليٍة ال�صتخر�ج 

�جلنني، �إال �إذ� تعينت الإنقاذ �الأم.

- �إذ� كان �جلنني قاباًل ال�صتمر�ر �حلياة، فيجب �أن يتجه �لعالج �إلى ��صتبقاء حياته و�ملحافظة 
عليها، و�إذ� تعذرت حياته، فال يجوز �ال�صتفادة من �جلنني �إال بعد موته.

- ال يجوز �أن تخ�صع عملية �النتفاع باالأجنة �إلى �الأغر��س �لتجارية على �الإطالق.

- يجب �أن ي�صتند �الإ�صر�ف على عملية �ال�صتفادة من �الأجنة، �إلى هيئة متخ�ص�صة موثوقة.

- هذا عالوة على ال�صروط االأخرى التي �صلفت االإ�صارة اإليها يف م�صاألة »الت�صريح«. 

امل�شاألة الثالثة: الفح�س الطبي قبل الزواج

)78(  �نظر: جملة جممع �لفقه �الإ�صالمي، �لدورة �ل�صاد�صة، �لعدد �ل�صاد�س، 2153/3، قر�ر رقم : 6/7/58.

)79(     �نظر :�مل�صدر �ل�صابق
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اأ-: تعريفه واآليته واأهدافه 

يق�صد بالفح�س �لطبي قبل �لزو�ج جمموعة �لفحو�صات �لتي جتري للمقبلني على �لزو�ج قبل 
�لعقد، للتحّقق من خلّوهما من جملة من �الأمر��س �لتي توؤثر على �لزوجني �أو على ذريتهما م�صتقباًل80. 
و��صعة  �الأمر��س  من  �لزو�ج  على  �ملقبلني  و�ملر�أة  �لرجل  من  كل  خلو  �كت�صاف  �لفح�س  هذ�  وي�صتهدف 
�النت�صار �لتي ت�صكل خطرً� على �لزوجني حال �إمتام �لزو�ج، �أو على ذريتهما حالة �الإجناب وتتمثل هذه 

�الأمر��س يف81:

1-�أمر��س �لدم مثل �لتال�صيميا و�الأنيميا وعدم تو�فق ف�صائل �لدم، وهو ما يعرف با�صم عامل 
ري�صيو�س.

2-�الأمر��س �ملنقولة جن�صيًا مثل �الإيدز و�ل�صيالن و�لزهري و�اللتهاب �لكبدي. 

على  و�الإدمان  و�ل�صكري،  �لدرقية،  و�لغدة  �الأملانية،  �حل�صبة  مثل  �الأخرى  �الأمر��س  3-بع�س 
�لمر و�ملخدر�ت. 

اآليته:

�ل�صحي  �لو�صع  بها  يتبني  �لتي  و�لطو�ت  �الآليات  من  جمموعة  خالل  من  �لفح�س  هذ�  يتم 
�لكامل عند كل من �لرجل و�ملر�أة و�لتي تتمثل يف82 :

1-معرفة �لتاريخ �لطبي �لكامل لعائلتي �ملقبلني على �لزو�ج .

2-�لك�صف �لطبي �لكامل على كل من �لاطبني للتاأكد من عدم وجود �أمر��س قدمية �أو حديثة، 
بع�س  و�إجر�ء  �لدرن،  من  �للو  ل�صمان  لل�صدر  �الأ�صعة  وعمل  �ل�صريري  �لك�صف  �لفح�س  هذ�  وي�صمل 

)80( �نظر: �لفح�س �لطبي قبل �لزو�ج من �أجل �صحة و�صالمة �الأ�صرة �صل�صلة �الإ�صد�ر�ت �لعلمية ملوؤ�ص�صة �صندوق �لزو�ج 
�لطبعة �الأولى 2002 ،وندوة �لفح�س �لطبي قبل �لزو�ج /جمعية �لعفاف �س16،وم�صتجد�ت فقهية يف ق�صايا �لزو�ج/ �أ�صامة 

�ال�صقر �س 83.، و�مل�صالح �ملر�صلة وتطبيقاتها �الأ�صرية �ملعا�صرة –عبد �لرحمن �لكيالين –جملة جامعة �الإمار�ت 2005 .

)81( �نظر موؤ�ص�صة �صندوق �لزو�ج جتربة متفردة �س88 و�نظر بتف�صيل حول هذه �الأمر��س وخماطرها �لفح�س �لطبي قبل 
�لزو�ج �س71-98 ، وندوة �لفح�س �لطبي قبل �لزو�ج من منظور طبي و�صرعي /جمعية �لعفاف –�الأردن.

)82( �نظر �ملر�جع �ل�صابقة
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�لفحو�صات �ملخبية لل�صكر و�أمر��س �لكلى و�لدم وفحو�صات �الأمر��س �ملعدية.

3-حتليل �لكروموزومات يف حالة وجود مر�س ور�ثي ، �أو تاريخ عائلي لبع�س �لت�صوهات �للقية.

و�لتقاليد،  �لعاد�ت  و�حرت�م   ، �لتامة  لل�صرية  تخ�صع  �أن  يجب  �لفح�س  هذ�  نتائج  و�ن  هذ� 
و�اللتز�م بال�صو�بط �ل�صرعية �لالزمة.

اأهدافه:

يهدف هذ� �لفح�س وفق نظر �الأطباء �إلى83:

1-تقدمي �لن�صح للمقبلني على �لزو�ج �إذ� وجد ما يقت�صي ذلك بعد تبني حالتهما �ل�صحية �لتي 
ك�صف عنها �لفح�س �ل�صامل، ليكون كل منهما يف �صورة �لو�صع �لكامل لالآخر.

لهذ�  �لتال�صيميا، وذلك مبعرفة �حلاملني  �الأخ�س  �لور�ثية وعلى  �لدم  �أمر��س  2-�لوقاية من 
�ملر�س قبل �لزو�ج، وتقدمي �الإر�صاد لهما عن �حتماالت �الإجناب، حيث ميكن �لوقاية من �لعديد من هذه 

�الأمر��س  قبل �الإجناب.

3-وقاية �لزوجني من خطر �الأمر��س �ملعدية مثل: �لزهري و�ل�صيالن و�الإيدز وغريها و�حلد من 
�نت�صار هذه �الأمر��س يف �ملجتمع.

4-�لعمل على �إجناب ذرية �صليمة ج�صديًا وعقليًا ونف�صيًا. 

ونظر� للفو�ئد �لتي تنبني على هذ� �الإجر�ء  بد�أت �لعديد من �ملوؤ�ص�صات �ملعنية ب�صوؤون �الأ�صرة 
بالدعوة �إلى �إ�صد�ر ت�صريع ملزم يوجب على �لر�غبني يف �لزو�ج �إجر�ء هذ� �لفح�س قبل عقد �لزو�ج. 
ففي دولة �الإمار�ت �لعربية على �صبيل �ملثال �أ�صدر جمل�س �لوزر�ء قر�رً� يلزم �ملتقدمني بطلب �حل�صول 
املهمة  ال�صروط  كاأحد  الزواج  قبل  الطبي  الفح�س  اإجراء  ب�صرورة  الزواج  �صندوق  موؤ�ص�صة  منحة  على 

ال�صتيفاء �الأور�ق و�لبيانات �لا�صة باإمتام معاملة �حل�صول على تلك �ملنحة84.

)83( �نظر هذه �الأهد�ف يف �لفح�س �لطبي قبل �لزو�ج �س103-104 و م�صتجد�ت فقهية /�أ�صامة �الأ�صقر، �س84
)84( �لفح�س �لطبي قبل �لزو�ج من �أجل �صحة و�صالمة �الأ�صرة  جمع و�إعد�د �صمري غويبة، �س105

مقتضيات العصر وأثرها في فقه املوازنات دراسة تأصيلية تطبيقية
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ويف �الأردن �صدر نظام يوجب على طريف عقد �لزو�ج �إجر�ء �لفح�س �لطبي قبل توثيق �لعقد و�إذ� 
تبني �أن كال �لطرفني يحمل �ل�صمة �جلينية للتال�صيميا فعلى �ملركز �لذي �أ�صدر �لتقرير �لطبي �إ�صعارهما 
مبخاطر �إمتام �لزو�ج على �لن�صل و�حل�صول على توقيعيهما بت�صلم هذ� �الإ�صعار، على �أن يت�صمن �لتقرير 

نتيجة �لفح�س �ملخبي و��صم �لطبيب ور�أيه وتوقيعه85.  

ب: الفح�س الطبي قبل الزواج يف ميزان الرتجيح بني امل�شالح 

يبني  خا�س  ن�س  فيها  يرد  مل  �لتي  �مل�صتجدة  و�لنو�زل  �ملعا�صرة  �لق�صايا  من  �مل�صاألة  هذه  �إن 
بعينها، فهي ق�صية �صكتت عنها  �لق�صية  تناول لهذه  و�ل�صنة  �لكتاب  ولي�س يف ن�صو�س  �ل�صرعي،  حكمها 
ال�صواهد اخلا�صة، وقد ترتتب عليها بع�س املفا�صد من حيث تقييدها الإجراء عقد الزواج ببع�س ال�صروط 

�جلديدة، كما �أنها حتول دون �إجر�ء �لعقد حتى ولو و�فق �ملتعاقد�ن و�لول على عدم �إجر�ء �لفح�س.

اإ�صابة املري�س باالإحباط  اأخرى مثل  اإلى مفا�صد  يوؤدي الفح�س الطبي  اأن  كما ميكن    
�إف�صاء معلومات عن  �إمكانية  �أو  �أن �لفح�س قد ال يكون دلياًل كافيًا و�أكيدً� الكت�صاف �ملر�س،  �أو  و�لقلق، 
نتائج �لفح�س �لطبي و��صتخد�مها ��صتخد�مًا �صارً� ، غري �أن هذه �ملف�صدة �ملرتتبة على �لفح�س �لطبي 

تعار�صها جملة من �مل�صالح �حلقيقية �لكبرية، وبيان ذلك:

1-�إن هذ� �الإجر�ء �لطبي من �صاأنه �ملحافظة على �لن�صل و�لذرية، وهو و�حد من �ل�صروريات 
�لم�س �لتي ت�صافرت �لعديد من �لن�صو�س �ل�صرعية على قطعية ق�صد �ل�صارع �إليه و�حلفاظ عليه من 
جانبي �لوجود و�لعدم. و�إن �لوقوف على حالة كل من �لرجل و�ملر�أة قبل �لزو�ج ميكن �أن يكون من و�صائل 
حفظ �لن�صل، كونه يقلل من ن�صبة �الأمر��س �لور�ثية �لتي تنتقل من �الآباء �إلى �الأبناء مثل �أمر��س �لدم  
وغريها، الأن بع�س هذه �الأمر��س �لور�ثية ميكن �لوقاية منها وتفادي �آثارها قبل وقوعها، �إذ� علم حال 
�لزوجني قبل �الجناب مثل مر�س �لثال�صيميا، وذلك عن طريق �لعالج �ملنا�صب �لذي ميكن �أن يدر�أ عن 
�لن�صل و�لذرية �لطر �ملتوقع م�صتقباًل، وهذ� �الأمر يجعل �لفح�س �لطبي قبل �لزو�ج كاالإجر�ء �لوقائي 
�أو تكون �صببًا يف  �لذي يدر�أ عن �لن�صل غو�ئل بع�س �الأمر��س �لطرية �لتي قد تفتك باالأبناء و�لذرية، 

�أمر��س مزمنة جتعل �حلياة �صربًا من �صروب �لتعا�صة و�ل�صقاء. 

دو�م  قا�صد  �ل�صارع  �إن  �لزو�ج حيث  مل�صلحة  �لطبي حتقيقه  �لفح�س  مل�صروعية  ي�صهد  2-كما 
�لزو�ج و��صتمر�ره وحمايته من خطر �لتهتك و�النحالل، وقد علم هذ� �ملق�صد من خالل ت�صفح جملة من 

)85( نظام رقم 57 ل�صنة 2004
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�الأدلة �ل�صرعية منها قوله تعالى:«وعا�صروهن باملعروف فان كرهتموهن فع�صى �أن تكرهو� �صيئًا ويجعل �هلل 
فيه خريً� كثريً� »)�لن�صاء/19(   

�إد�مة �لر�بطة  �إلى  حيث جاءت �لدعوة يف هذه �الآية �صريحة للمعا�صرة باملعروف، الأنها �أدعى 
بني �لزوجني و�الإبقاء على �مليثاق �لغليظ بعيدً� عن خطر �لتمزق و�لتف�صخ، و�أتبعت بو�صية �الإبقاء على تلك 
�الآ�صرة �لكرمية حتى ولو وجد �لزوج يف نف�صه كره زوجته، الأن جمرد �لكر�هية لي�س �صببًا كافيًا للطالق، 
�الأمر �لذي ير�صد �إلى حر�س �الإ�صالم على دو�م �ل�صلة بني �لزوجني حتى لو وجد �أحدهما ما يدعوه �إلى 

ترك �ملقام مع �الآخر.

3- كما يحقق هذ� �الإجر�ء �لطبي م�صلحة �حلفاظ على �لنف�س؛  كون �لفح�س �لطبي  و�صيلة 
من و�صائل �لوقاية من �الأمر��س �ملعدية حفاظًا على �لنف�س �الإن�صانية من �الأ�صر�ر و�ملفا�صد، وهو ما يدل 
عليه حديث �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم »ال توردو� �ملمر�س على �مل�صح »86،  وقوله:«ال عدوى وال طرية 
وال هامة، وفّر من �ملجذوم فر�رك من �الأ�صد«87، فحمل �أي من �لزوجني لو�حد من �الأمر��س �ملعدية هو 
مظنة النتقال هذ� �ملر�س لزوجه ولذريته �أي�صًا، فالفح�س �لطبي يحافظ على �لنف�س من جانب �لعدم، 

الأنه يدر�أ �ملف�صدة عن �لنف�س.

4- ويتالءم هذ� �الإجر�ء �ملعا�صر مع �أ�صل �آخر من  �أ�صول �ل�صريعة وهو: �أن �ل�صريعة ال  تنتظر 
وقوع �ملف�صدة لل�صعي بعد ذلك للتخفيف من وطئها و�لتقليل من �آثارها، و�لتي تكون حالة �كت�صاف �ملر�س 
�ملفا�صد  �ل�صريعة على دفع  و�إنا تعمل  �لزوجني و�الأبناء،  �إلى  �نتقال �ملر�س  �أو  �إما �لطالق،  �لزو�ج  بعد 
�بتد�ء قبل وقوعها باإغالق جميع �ل�صبل �لتي من �صاأنها �أن توؤدي �إلى �ملف�صدة »فالطر �ملتوقع  كالطر 
�لو�قع«، وهذ� ما تدل عليه �لقاعدة �لت�صريعية �لكلية �لتي �أر�صاها حديث ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 
»ال �صرر وال �صر�ر«88، حيث تعب عن وجوب دفع �ل�صرر قبل وقوعه بكل �لو�صائل �لكافية الأن �لوقاية خري 
  ، من �لعالج، وهذ� ما تفيده �أي�صًا �لقو�عد �لكلية �الأخرى �ملنبثقة عنها مثل« �ل�صرر يدفع قدر �الإمكان«89

و«درء �ملفا�صد مقدم على جلب �مل�صالح«.90 

)86( �أخرجه �لبخاري حديث رقم )5771(وم�صلم حديث رقم )2221(
)87( �أخرجه �لبخاري معلقا )5707(

)88( رو�ه مالك يف �ملوطاأ 745/2و�أحمد /�مل�صند 313/1 ،و�بن ماجه 2341
)89( جملة �الأحكام �لعدلية، مادة 31

)90( �ل�صيوطي/ �الأ�صباه و�لنظائر �س78، و�بن جنيم /�الأ�صباه و�لنظائر �س90 
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من  جلملة  خ�صوعه  �الإجر�ء  هذ�  يف  �ملفا�صد  على  �مل�صالح  جانب  ترجيح  موجبات  من  و�إن 
ال�صوابط وال�صروط والقيود التي تخفف كثريًا من وطاأة املفا�صد التي ميكن اأن ترتتب عليه اأو جتعلها جمرد 
مف�صدة متوهمة، وال عبة باملفا�صد �ملتوهمة. وعلى �فرت��س وجود مف�صدة من هذ� �لفح�س فاإنها ال ت�صل 
�إلى حجم �ملف�صدة �ملرتتبة يف حال عدم �لفح�س، و�ن من �الأ�صول �لكلية �ملقررة«�إذ� تعار�صت مف�صدتان 

روعي �أعظمهما بارتكاب �أخفهما«91،  »و�ل�صرر �الأ�صد يدفع بال�صرر �الأخف«92.

)91( جملة �الأحكام �لعدلية مادة 28
)92( �ل�صيوطي /�الأ�صباه و�لنظائر  �س87 ،و�بن جنيم /�الأ�صباه و�لنظائر �س89 ،وجملة �الأحكام مادة رقم 26
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اخلامتة والتو�شيات

التي تكفل ان�صباط االجتهاد امل�صلحي  العامة  اإن فقه املوازنات يخ�صع جلملة من املعايري   -1
عنه   ينبثق  �لذي  �لزمني  �لعامل  �إلى  �لنظر  �ملعايري  هذه  ومن  و�لّت�صهي،  و�لهوى  �لت�صّيب  عن  به  و�لبعد 
جمموعة من �العتبار�ت �لزمنية، وهي �متد�د �مل�صلحة وق�صورها زمانيًا، وقابليتها للتد�رك م�صتقباًل، 

و�لرتجيح بناء على  مقت�صيات �لع�صر وحاجاته.

2- ك�صفت �لدر��صة �أن عامل �لزمن ميتزج يف بع�س حاالته مع معايري �ملو�زنة �الأخرى حيث �إن 
�لتقدمي بناء على مقت�صيات �لزمن وحاجاته ياأخذ بعني �العتبار �مل�صلحة �لتي تعتب يف ذلك �لزمن من 
قبيل �ل�صروريات �أو �حلاجيات، و�مل�صلحة �لتي هي من قبيل �لتح�صينيات، و�مل�صلحة �لتي تعتب يف �عتبار 

�أهل �لزمان م�صلحة جوهرية، و�مل�صلحة �لتي تعتب م�صلحة �صكلية، وهكذ�.

�لعديد من �صوره ووقائعه  �لعديد من �مل�صالح يقرتن يف  �لع�صر يف  �إن مر�عاة مقت�صيات   -3
بال�صرورة �أو �حلاجة �لتي تتعلق بعني هذه �مل�صلحة �أو تلك �ملف�صدة ما يجعلها يف �أعلى درجات �العتبار 
�أو  �ل�صروية  �مل�صالح  على  بناء  ترجيح  هو  �لع�صر  مقت�صيات  على  بناء  �لرتجيح  فاإن  ولهذ�  و�الأولوية، 

�حلاجية �لتي قام من �ل�صرع ما يدل على �عتبارها و�العتد�د بها.

4-�إن �عتبار مقت�صيات �لع�صر ال يعني ت�صويغ �لت�صّيب و�لتحّلل و�لتقليد �الأعمى للغري، وال يعني 
�تباع �صنن غرينا حذو �لقذة بالقذة، و�إنا يعني مر�عاة �مل�صالح �لتي جعل �لع�صر منها م�صالح حقيقية 

ترتقي �إلى درجة �ل�صرور�ت �أو �حلاجات، وهي يف �لوقت نف�صه ال تتعار�س مع م�صالح �أخرى.

من  جلملة  تخ�صع  �مل�صالح  بني  �ملو�زنة  عملية  يف  �لع�صر  ومقت�صيات  �لو�قع  مر�عاة  5-�إن 
ال�صوابط وال�صروط التي جتعل من عملية املوازنة حمققة ملق�صود ال�صارع، باأن تكون امل�صالح التي جتري 
بينها �ملو�زنة م�صالح �صرعية حقيقية ال م�صالح متوهمة �أو ملغاة، و�أن تر�عى �ملعايري �ملعتبة يف عملية 
�ملو�زنة كرتبة �مل�صلحة ونوعها وعمومها وجوهريتها، و�أن تكون عملية �ملو�زنة يف �لق�صايا �لكبى خا�صعة 

لالجتهاد �جلماعي �إذ قد يظهر لفقيه من �مل�صالح �أو �ملفا�صد ما ال يظهر لغريه.

  

واحلمد هلل رب العاملني
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سبل النهوض بفقه الموازنات

اأ.د.عبد الرحمن بن جميل بن عبد الرحمن ق�صا�ص

كلية الدعوة واأ�صول الدين ـ جامعة اأم القرى
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مقدمة

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

  احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا و�سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال 
م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك له، واأ�سهد اأن �سيدنا حممدا 

عبده ور�سوله �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه وذريته و�سلم ت�سليما،   اأما بعد:-
  فاإن دور االأمة امل�سلمة يف النهو�ض بفقه املوازنات، والتوا�سي به والتعاون عليه من اأولى العبادات ال�سرعية، 
والتقوى،  الرب  على  التعاون  االأعلى،  للمق�سد  وفقا  االأجيال  تلو  االأجيال  تنتظرها  التي  املرعية  واملهام 
والتوا�سي باحلق يقول اهلل تعالى: } وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االإثم والعدوان واتقوا اهلل 
اإن اهلل �سديد العقاب { �سورة املائدة اآية )2(، ويقول ربنا �سبحانه: } والع�سر. اإن االإن�سان لفي خ�سر. اإال 

الذين اآمنوا وعملوا ال�ساحلات وتوا�سوا باحلق وتوا�سوا بال�سرب { �سورة الع�سر )1 ـ 3(.
  وعلى اأهل العلم واالإميان خا�سة يف هذا الع�سر اأن يرتقوا بهذا الفقه اإلى اأعاله فيتحقق املطلوب منه.

  ومن هذه العني تقدمت بفكري وقلمي لالإ�سهام يف حترير �سبل النهو�ض بفقه املوازنات بهذه الورقة راجيا 
من اهلل تعالى اأن تكون خال�سة نافعة يل ولعباده، واأثرا مر�سيا، و�سميتها:

) �صبل النهو�ص بفقه املوازنات (

   وجعلتها يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة على النحو التايل:
   ـــ مقدمة.

   ـــ املبحث االأول: واقع فقه املوازنات و�سبل النهو�ض به اليوم.
   ـــ املبحث الثاين: �سبل فردية وجماعية للنهو�ض بفقه املوازنات.

   ـــ املبحث الثالث: اأ�سول و�سوابط يف �سبل النهو�ض بفقه املوازنات.
   ـــ خامتة.

   وقد عاجلت هذه الورقة الأعرث على من كتب يف مثل عنوانه فلم اأجد حتى و�سع هذا القلم.
   فاأ�ساأل اهلل الكرمي رب العر�ض العظيم اأن يوفقنا ويهدينا وي�سددنا.

   و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد واآله و�سحبه وذريته.
   واهلل تعالى اأعلم.

سبل النهوض بفقه املوازنات



3093

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املبحث الأول: واقع فقه املوازنات و�صبل النهو�ص به اليوم

   اإن املتاأمل يف واقع فقه املوازنات و�سبل النهو�ض به اليوم يجد اهتماما ال باأ�ض به يف اجلملة ـ من قبل 
جماعة من فقهاء االأمة على اختالف التخ�س�سات واالأحوال، وتعدد هذه ال�سبل وتنوعها واأثرها.

   وميكن لنا ذكر اأبرز معامل واقع فقه املوازنات و�سبل النهو�ض به اليوم، فمنها:

   1ـ يغلب عليه الفردية:
   ويت�سح ذلك من خالل �سرب ما كتب يف فقه املوازنات يف هذا الع�سر فال تكاد جتد عمال فقهيا جماعيا 

متكامال يف م�سائل فقه املوازنات.
   فاالجتهاد فيه اليوم ال يزال يخ�سع اإلى االآراء الفردية امل�سيبة يف كثري من االأحيان، واملجانية لل�سواب 
اأحيانا، كما يتاأثر االجتهاد فيها بح�سب ميول هذا الفقيه الفّذ، من حيث تخ�س�سه وعمله وبلده ومعاجلته 

لق�سايا ع�سره وهكذا.

   2ـ يتمثل اأكرث يف الفتاوى ال�سفهية:
   فقد ُي�ساأل الفقيه عن بع�ض م�سائل فقه املوازنات فيجيب يف جامعه اأو يف جامعته اأو يف جممعه اأو يف 
جماعة النا�ض فيتناقل النا�ض هذا العلم والفقه، وهذا كله اأو مثله اأكرث بكثري من الفتاوى املدونة يف م�سائل 

فقه املوازنات يف هذا الع�سر، ويتجلى لنا ذلك عند املقارنة الدقيقة يف اإرث فتاوى فقهاء هذا الزمان.

   3ـ التاأليف فيه ي�سري غري وفري:
يق�سدها  التي  ُبْغيته  يجد  لن  الع�سر  هذا  يف  املوازنات  فقه  م�سائل  وموؤلفات  م�سنفات  عن  للباحث     
الفن،  الر�سائل واالأجزاء املعينة بهذا  َكمٍّ ي�سري من  من حيث وفرة املراجع املتخ�س�سة، لكنه يعرث على 

وخ�سو�سا املركزة على بع�ض م�سائل فقه املوازنات غري املختلطة بغريها من امل�سائل الفقهية اأو العقدية.

   4ـ وجود االهتمام غري الكبري به من قبل بع�ض الهيئات العلمية واملجامع الفقهية:
   وميكن حترير هذا حني نطلع على البيانات ال�سادرة من هذه الهيئات العلمية، ومن املجامع الفقهية، 
ومن خالل االأبحاث امللحقة اأو املقدمة اإليها يف بع�ض م�سائل فقه املوازنات، وقد يرجع ذلك اإلى كرثة ما 
تعانيه هذه الهيئات واملجامع من م�سائل نوازل هذا الع�سر، وتعددها، وكذلك من حيث اختالف فقهائها 
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وتخ�س�ساتهم.
   فهذا بع�ض الواقع البارز يف فقه املوازنات و�سبل النهو�ض به اليوم الذي ي�سري اإلى مدى الواجب املنتظر 
على الفقهاء للتوجه االأكرب اإلى هذه امل�سائل والعناية بها فرديا وجماعيا �سفاها وتدوينا واهلل تعالى اأعلم.

سبل النهوض بفقه املوازنات
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املبحث الثاين: �صبل فردية وجماعية للنهو�ص بفقه املوازنات

   اإن فقه املوازنات يحتاج كثريا اإلى �سبل ناجعة واقعية علمية وعملية تواكب الوقع، وت�ست�سرف امل�ستقبل، 
وتربطها برتاث املا�سي والعظيم.

   ومن خالل تفكريي يف اإعداد هذه ال�سبل اجلماعية منها والفردية خل�ست اإلى كثري منها ناأمل اأن ترى 
النور حتى ينعم هذا الفقه بحقه وم�ستواه.

   فمن هذه ال�سبل:
   اأـ اإن�ساء مراكز درا�سات تعنى بفقه املوازنات:

     �سواء كانت م�ستقلة اأو تابعة جلهات حكومية اأو اأهلية اأو خريية ت�ستقطب لها القامات الفقهية وُتفّرغ لها.
   ب ـ ومن هذا الباب: اإن�ساء وحدة خا�سة ُتعنى بفقه املوزنات تتبع كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية 

بجامعة اأم القرى: ُتدعم باملراجع، واالأبحاث، واالأكادمييني املتخ�س�سني، والباحثني املتفرغني.
   ج ـ اإن�ساء جملة حمكمة خا�سة بفقه املوازنات:

بفقه  املعنيني  والفقهاء  العلماء  نتاج  من  كبريا  جزءا  لتحتوى  امل�ستقبل  يف  ودورية  جملة  من  اأكرث  بل     
املوازنات.

   د ـ اإقامة املوؤمترات العاملي اليوم يعد اأحد هذه ال�سبل من خالل اال�ستكتاب له، وامل�ساركة فيه باالأبحاث 
املتخ�س�سة، وح�سور اأهل العلم واالإميان من نواٍح عدة لتالقح االآراء وتبادلها.

   ه ـ اإن�ساء مو�سوعة فقه املوازنات:
   وذلك باأن تكون مو�سوعة فقهية مكتوبة، والكرتونية ت�ستمل على اأطراف هذا الفقه واأ�سوله واأمثلته واأبرز 

ُرواده.
لهم  واملتخ�س�سني  الفقهاء  من  جمموعة  من  تتكون  املوازنات:  بفقه  خا�سة  فقهية  هيئة  اإيجاد  ـ  و     
اجتماعاتهم الدورية وحواراتهم املتعددة، ويف�سل اأن تكون هذه الهيئة م�ستقلة غري خا�سعة لتعمل بتو�سع 

�أكرب، ودون �ضغوط عليها.
   ز ـ اإقامة دورات علمية يف فقه املوازنات:

   وذلك لن�سر هذا الفقه بني عامة طلبة العلم واملهتمني، فُتطرح فيها مو�سوعات تاأ�سيلية ومتثيلية تنمي 
املَلكة الفقهية يف اال�ستعداد للتخ�س�ض يف فقه املوازنات.

   ح ـ اإقامة م�سروع جمع القواعد وال�سوابط يف فقه املوازنات:
   وهذا م�سروع تاأ�سيلي كبري له مردوده الوا�سع على فروع هذا الفقه، وعلى املتفقهني فيه، واملعنيني به.
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   ط ـ توجيه بع�ض طالب �لدر��ضات �لعليا �ملهيئني �إلى �لكتابة يف مو�ضوعات فقه �ملو�زنات:
   فتتوجه بع�ض الر�سائل اجلامعية يف مرحلة املاج�ستري والدكتوراه اإلى التخ�س�ض الدقيق يف منوعات فقه 

املوازنات باإ�سراف االأ�ساتذة العلماء املتخ�س�سني.
   ي ـ تقدمي مادة علمية متخ�س�سة يف فقه املوازنات يف مرحلة الدرا�سات العليا:

دم يف ف�سل درا�سي كامل تركز على تدريب     وذلك من خالل ما ي�سمى بال�سنة املنهجية التح�سريية، فُتقَّ
الطالب على االأبحاث يف هذا الفقه.

   ك ـ اإعداد جزء كبري من مادة جامعية ُتعنى بفقه املوازنات تقدم لطالب كلية ال�سريعة وكلية الدعوة 
وكلية الدرا�سات الق�سائية يف مرحلة البكالوري�ض ويكون هذا اجلزء متطلبا على طالب الكليات ال�سرعية 

لتب�سريهم بهذا الفقه واأبحاثه وجهود اأهله منه.
   ل ـ العناية بدرا�سة �سخ�سيات من ال�سلف واخللف معنية بفقه املوازنات:

   وذلك الإبراز فقهاء االأمة االإ�سالمية املتخ�س�سني يف هذا الفقه قدوة واأ�سوة، والنظر يف اآرائهم الفقهية 
املتوازنة، والعناية ببع�ض اآثارهم وموؤلفاتهم.

   م ـ اإقامة برامج اإعالمية متنوعة يف ن�سر فقه املوازنات:
   وذلك من خالل و�سائل االإعالم التقليدية املقروءة واملرئية وامل�سموعة، واحلديثة االكرتونية لبث هذا 

العلم النافع ون�سره ورعايته.
   ن ـ توجيه بع�ض اجلهات املانحة لدعم م�ساريع فقه املوازنات:

اإلى النهو�ض بفقه املوازنات من خالل تبني بع�ض هذه اجلهات املانحة     وذلك الأن املال ع�سب و�سبل 
م�ساريع نوعية رائدة.

   �ض ـ تخ�سي�ض فقهاء وباحثني يف فقه املوازنات فقط:
الفقهاء  اإلى  يحتاج  زماننا  اإن  حيث  ويدعمه  الفقه  هذا  كثريا  يخدم  فيه  والرتكيز  التخ�س�ض  الأن     

املتخ�س�سني املبدعني.
   هذه بع�ض ال�سبل اجلماعية والفردية التي ميكن اأن ينه�ض بها فقه املوازنات ويرقى بها، وما تركت ذكره 

ا جاء يف هذه االإ�سارات واهلل تعالى اأعلم. قد يت�ساعف عددا عَمّ

سبل النهوض بفقه املوازنات
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املبحث الثالث: اأ�صول و�صوابط يف �صبل النهو�ص بفقه املوازنات

   بعد اأن ُطفنا مع كثري من �سبل النهو�ض بفقه املوازنات البد اأن ننظر اإلى ما هي االأ�سول وال�سوابط يف 
هذه ال�سبل حتى يتم النجاح، ويكتمل العقد.

   وهذه االأ�سول وال�سوابط لن حتجر على تلك ال�سبل وغريها، بل ت�سبطها وحت�سن من اأدائها.
   واإليكم بع�ض هذه االأ�سول وال�سوابط:

   اأ ـ البد اأن تكون هذه ال�سبل م�سروعة، ترتفع اإلى الوجوب اأو تنخف�ض اإلى اال�ستحباب فاالإباحة.
فيها  فاالأ�سل  وغاياتها،  مقا�سدها  بح�سب  ال�سبل  هذه  فحكم  االإباحة،  درجة  عن  تنزل  اأن  ينبغي  وال     

االإباحة، واحلاجة اإليها ترفعها اإلى اأكرث من ذلك.
اها من يكفي من القادرين �سقطت امل�سئولية     و�سبل النهو�ض بفقه املوازنات من فرو�ض الكفايات اإذا اأَدّ

واالإثم عن بقية االأمة.
   ب ـ واأن تكون هذه ال�سبل م�ستقلة عن املوؤِثّرين عليها؛ فال تخ�سع ملطالب �سخ�سية اأو جماعية اأو دولية، 

ر عليها. بل االأ�سل فيها اال�ستقالل عن كل من ُيوؤثِّ
   وال يجب اأن نرى بع�ض �سبل النهو�ض بفقه املوازنات تنه�ض اأحيانا ملوؤثر خارجي اأو داخلي، وت�سعف اأحيانا 

اإذا �سعف هذا املوؤثر اأو خف �سغطه.
   فاال�ستقالل لهذه ال�سبل اأ�سل و�سابط مينعها من التذبذب، والتاأثر والتبعية.

واملتعددة؛  املختلفة  باأنواعه  الفقه  هذا  لكل  �ساملة  املوازنات  بفقه  النهو�ض  �سبل  تكون  اأن  بد  وال  ـ  ج     
وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية  النواحي  جميع  يف  واملتعدية،  والالزمة  واملعامالت،  العبادات،  يف 

واالإعالمية ... اإلى اآخر ما حتتاجه االأمة االإ�سالمية.
ل جوانب فاعلة يف االأمة، ويوجهها وجهة غري     ونق�ض هذه ال�سبل وعدم �سمولها الأنواع فقه املوازنات يعطِّ

تامة.
   د ـ تطلب �سبل النهو�ض بفقه املوازنات التكامل مع غريها من �سبل النهو�ض باأنواع الفقه املتعددة.

لة لكل �سبل النهو�ض بالفقه، وال تنف�سل عنها، فهي مبجموعها �سبل وحدة متفاعلة  ال�سبل مكمِّ    فهذه 
متكاملة ال ي�ستغنى بع�سها عن بع�ض، بل ي�سري جزء منها ويو�سل اإلى االأجزاء االأخرى.

بينه وبني غريه من  تت�ستت  املوازنات وتف�سيالته، فال  زة على فقه  ال�سبل مركَّ اأن تكون هذه     هـ والبد 
متطلبات الع�سر وحاجياته.

   والرتكيز يف �سبل النهو�ض بفقه املوازنات يرتقى بها اإلى اأعلى درجات الدقة واالإتقان باإذن اهلل تعالى، 
ث نق�سا وركاكة وتداخال مع غريه من ال�سبل واهلل تعالى اأعلم. و�سعف هذا الرتكيز يف هذه ال�سبل يورِّ
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خامتة

   احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، وبعد:-
اأوان ا�سرتاحة الفكر والقلم بعد الرحلة الق�سرية مع �سبل النهو�ض بفقه املوازنات خل�ست من     فهذا 

خاللها اإلى ما يلي:
   1ـ اأن اأبرز معامل واقع فقه املوازنات و�سبل النهو�ض به اليوم يغلب عليه الفردية، ويتمثل اأكرث يف الفتاوى 
ال�سفهية، واأن التاأليف فيه ي�سري غري وفري، ووجود االهتمام غري الكبري به من قبل بع�ض الهيئات العلمية 

واملجامع الفقهية.
   2ـ اأن من �سبل النهو�ض بفقه املوازنات الفردية واجلماعية اإن�ساء مراكز درا�سات ُتعنى بفقه املوازنات، 
القرى،  اأم  بجامعة  االإ�سالمية  والدرا�سات  ال�سريعة  كلية  تتبع  الفقه  بهذا  تعنى  خا�سة  وحدة  واإن�ساء 
واإن�ساء جملة حمكمة خا�سة بفقه املوازنات، واإقامة املوؤمترات والندوات التي تعنى بهذا الفقه، واإن�ساء 
واإقامة دورات علمية يف فقه املوازنات،  واإيجاد هيئة فقهية خا�سة بهذا الفقه،  مو�سوعة فقه املوازنات، 
واإقامة م�سروع جمع القواعد وال�سوابط يف هذا الفقه، وتوجيه بع�ض طالب الدرا�سات العليا املهيئني اإلى 
الكتابة يف مو�سوعات فقه املوازنات، وتقدمي مادة عليمة، متخ�س�سة يف هذا الفقه يف مرحلة الدرا�سات 
العليا، واإعداد جزء كبري من مادة جامعية ُتعنى بفقه املوازنات تقدم لطالب الكليات ال�سرعية يف مرحلة 
البكالوري�ض، والعناية بدرا�سة �سخ�سيات من ال�سلف واخللف معنية بفقه املوازنات، واإقامة برامج اإعالمية 
متنوعة يف ن�سر هذا الفقه، وتوجيه بع�ض اجلهات املانحة لدعم م�ساريع فقه املوازنات، وتخ�سي�ض فقهاء 

وباحثني يف هذا الفقه فقط.
و�ساملة،  وم�ستقلة،  م�سروعة،  تكون  اأن  املوازنات  بفقه  النهو�ض  ل�سبل  وال�سوابط  االأ�سول  من  اأن  3ـ     

ومركزة، ومتكاملة مع �سبل النهو�ض باأنواع الفقه االأخرى.
   واأختم هذا البحث ببع�ض املقرتحات والتو�سيات:

   اأ ـ العناية بالتاأليف والت�سنيف يف فقه املوازنات من قبل الفقهاء واملتخ�س�سني.
اأن يكون لهذا املوؤمتر العاملي امتداد يف مو�سوعه، فتن�ساأ اللجان املعنية بعده ال�ستكمال املقرتحات  ـ   ب 

والتو�سيات لرتى النور.
  ج ـ اأن تتقدم عمادة كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية بجامعة اأم القرى بطلب اإن�ساء وحدة متخ�س�سة 

بفقه املوازنات.
   وبهذا اأ�ساأل اهلل الكرمي املنان اأن يفتح علينا ويهدينا اإنه �سميع ب�سري.

   و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد واآله و�سحبه وذريته.

سبل النهوض بفقه املوازنات
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كلمة اأمانة امل�ؤمتر
2-1

تاأ�سيل فقه امل�ازنات بني امل�سالح واملفا�سد
الأ�ستاذ الدكت�ر حممد عبد ال�سالم اأب� خزمي

28 - 3
املقاطعة القت�سادية

بني م�ازنات امل�سلحة واملف�سدة
د.حممد مر�سي حممد مر�سي

68 - 29
اخلطاب النب�ي املتعلق بق�سايا املراأة
وتاأويالته بني الرتاثيني  و احلداثيني

يف ظل فقه امل�ازنات
الدكت�رة عقيلة ح�سني

106 - 69
اأ�س�س فقه امل�ازنات،

وتطبيقاته عند الإمام ابن قيم اجل�زية
الدكت�ر قا�سم عمر حاج احممد

231 - 701
متثيل دور ال�سحابة – ر�سي اهلل عنهم –

بني امليزان و امل�ازنة
د . اإميان بنت حممد علي عادل عّزام

194 - 133
فــقه امل�ازنات ودوره يف  ق�سايا املـــراأة امل�سلمة )عمل املراأة 

واختالطها بالرجال من�ذجًا(
الدكت�ر / عماد عمر خلف اهلل اأحمد

228 - 195
انخراُم فقِه امل�ازناِت

اأ�سباُبُه، وماآلُتُه، و�سبُل عالِجِه
د قطب الري�س�ين

268 - 229
�س�ابط العمل بفقه امل�ازنات

الدكت�ر/ زياد بن عابد الـَم�س�ِخي
294 - 269

دور فقه امل�ازنات يف الن�ازل املالية والطبية
الدكت�ر/ حممد علي طاهر

334 - 295
امل�ازنة بني امل�سالح

ودورها يف الن�ازل الطبية
د.اإ�سماعيل غازي مرحبا

370 - 335
مفه�م فقـه املـ�ازنات

واأدلته ال�سرعية
د/ اأ�سامة عبد العليم ال�سيخ

396 - 371

دور فقه امل�ازنات يف اأحكام املراأة امل�سلمة
د. جيهان الطاهر حممد عبد احلليم

426 - 397
مفه�م فقه امل�ازنة واأدلته ال�سرعية

د. يا�سني بن نا�سر اخلطيب
464 - 427

دور فقه امل�ازنات يف احلق�ق ال�سيا�سية للمراأة
د/ عبد احلي القا�سم عبد امل�ؤمن عمر

د/ ال�سادق اأبكر اآدم ب�سر
496 - 465

�س�ابط العمل بفقه امل�ازنات
اأ.د / ح�سن ال�سيد حامد خطاب

552  - 497
اختالف الفت�ى باختالف تعلق احلكم بالفرد

وتعلقه بالأمة يف �س�ء فقه امل�ازنات
 تاأ�سياًل وتطبيقًا

د/ زينب عبد ال�سالم اأب� الف�سل
586 - 553

�سبــل النهـــ��س بفقه امل�ازنات
اأ.د/ حممد اإبراهيم احلفناوي

598 - 587
عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه
وفقه امل�ازنات مناذج تطبيقية
اأ. د/ حممد اإبراهيم احلفناوى

624 - 599
ثمار العمل بفقه امل�ازنات يف احلياة املعا�سرة

د. احل�سن بن �سعيد اأ�سفري
644 - 625

فقه امل�ازنات يف الدع�ة اإلى اهلل
الأ�ستاذ الدكت�ر اإبراهيم بن علي بن احمد

682 - 645
�س�ابط العمل بفقه امل�ازنات

د/ عبد الت�اب م�سطفى خالد مع��س
718 - 683

مفه�م   فقه امل�ازنات واأدلته ال�سرعية
د/ حمم�د حامد عثمان

756 - 719
»ق�اعد نظرية وتطبيقات عملية

لفقه امل�ازنات الدع�ية«
د. معاذ حممد عبد اهلل اأب� الفتح البيان�ين

804 - 757
مفه�م فقه امل�ازنات

اأ.د.عالء الدين الأمني الزاكي
818 - 805

الفهرس
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ق�اعد امل�ازنة بني امل�سالح واملفا�سد
عند املف�سرين تاأ�سيل وتطبيق

د/عبداهلل بن �سامل بن ي�سلم بافرج
854 - 819

من فقه امل�ازنات يف املجال الطبي 
)الرتق العذري من�ذجًا(

د/ عادل م��سى ع��س
898 - 855

منهج فقه امل�ازنات وتطبيقاته 
يف ع�سر الرا�سدين

د.على عثمان من�س�ر �سحاته
938 - 899

»تاأ�سيل فقه امل�ازنات يف ال�سريعة الإ�سالمية«
د.�سالح بن عبد اهلل بن حميد

944 - 939
فقه امل�ازنات يف �س�ء مقا�سد ال�سريعة

ودوره يف ق�سايا املراأة امل�سلمة
د. فريدة �سادق زوزو

990 - 945
فقه امل�ازنات  يف ال�سريعة الإ�سالمية

  اأق�سامه -  م�سروعيته - ثماره
د/ جالل حممد ال�سميعي

1018 - 991
التاأ�سيل النب�ي
لفقه امل�ازنات

اأ.د: حممد �سيد اأحمد �سحاته
1054 - 1019

الق�اعد الأ�سا�سية
لفقه امل�ازنات ومنهج تطبيقها
الدكت�ر �سيد م�سع�د اجلمايل

1086 - 1055
العمل بفقه امل�ازنات للرتجيح بني املفا�سد

م�سع�داين مراد - اجلزائر
1120 - 1087
فقـــُه امل�ازنات

) بني التاأ�سيل والتطبيق(
د.فهد بن �سعد اجُلهني

1152 - 1121
التاأ�سيل القراآين ملبداأ امل�ازنات

د.عماد عي�سى التميمي
1186 - 1153
فقه امل�ازنات

عبد اهلل بن �سالح بابه�ن
1226 - 1187

دور فقه امل�ازنات يف عالج
الأزمة املالية العاملية

ا . د . علي عبد احلق حممد الأغربي
1266 - 1227

فقه امل�ازنات يف ق�سايا املراأة
كما يجليها القراآن الكرمي
العالقة الزوجية من�ذجًا

الدكت�رة كفاح بنت كامل اأب�هّن�د
1292 - 1267
»فقه امل�ازنات«

- يف التاأ�سيل الأ�س�يل -
درا�سة من منظ�ر معريف
عبد احلميد الإدري�سي

1336 - 1293
 امل�ازنة بني �سرورة الحت�ساب 
ومراعاة حرمة احلياة اخلا�سة

الدكت�ر / ي��سف ح�سني حممد الب�سري
1370 - 1337

�س�ابط فقه امل�ازنات
املتعلقة بالأحكام التكليفية

الدكت�ر حمم�د �سعد حمم�د مهدي
1400 - 1371
فقه امل�ازنات

 عند �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 
درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية

الدكت�ر / اأمين حمزة عبد احلميد اإبراهيم
1438 - 1401

�س�ابط للعمل بفقه امل�ازنات
درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية

الدكت�ر/خالد بن مفلح بن عبداهلل اآل حامد
1474 - 1439
فقه امل�ازنات 

مفه�مه، اأهميته، م�سروعيته، تطبيقاته الدع�ية
الدكت�ر/ حمم�د عبد الهادي د�س�قي علي

1514 - 1475
فقه امل�ازنات وتطبيقاته عند ال�سلف

د. مبارك رخي�س
1538 - 1515

فقه امل�ازنات ودوره يف  حتقيق وحدة الأّمة
د. عبدالقادر بن يا�سني بن نا�سر اخلطيب

1578 - 1539
حقيقة امل�سلحة و�س�ابطها
واأثر ذلك يف فقه امل�ازنات
حممد بن ح�سني اجليزاين

الفهرس
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1620 - 1579
رة يف تك�ين فقه  اعمة وامل�ؤثِّ قراءٌة يف اأهمِّ املتطلَّبات الدَّ

امل�ازنات
د. عبد احلكيم اأحمد عمر اأب�زيان

1650 - 1621
مفه�م فقه امل�ازنات

 واأدلته يف القراآن وال�سنة
د. عادل ر�ساد غنيم

1690 - 1651
دور فقه امل�ازنات 

يف متثيل ال�سحابة يف و�سائل الإعالم
دكت�ر : جناح عثمان اأب� العنني اإ�سماعيل

1722 - 1691
جه�د العلماء املتقدمني 
يف امل�ازنة بني امل�سالح

ال�سرورية اخلم�س
اأب� حامد الغزايل من�ذجًا

د. حَممد عبدو
1756 - 1723

مفه�م فقه امل�ازنات 
واأدلة م�سروعيته

د. حامت اأحمد يا�سني الأهدل
د.عبد ال�ا�سع حممد غالب الغ�سيمي

1794 - 1757
التدرج يف تطبيق الأحكام

يف �س�ء امل�ازنات ال�سرعية
املفه�م والتاأ�سيل وال�سبط املنهجي

الذوادي بن بخ��س ق�ميدي
1830 - 1795

�س�ابط فقه امل�ازنات بني امل�سالح املتعار�سة
الدكت�ر: عبد العزيز بن اأحمد العلي�ي

1876 - 1831
مفه�م فقه امل�ازنات

واأدلته ال�سرعية
اأ.د عبد الفتاح حممد احمد خ�سر

1894 - 1877
دور فقه امل�ازنات يف متثيل ال�سحابة

يف و�سائل الإعالم
الدكت�ر: حممد ح�سني العيد

1922 - 1895
مفه�م فقه امل�ازنات واأدلته ال�سرعية

د. عمر اجليالين المني حماد
1942 - 1923

فقه امل�ازنات
روؤية )تاأ�سيلية تطبيقية(
اأي�ب �سعيد زين العطيف

1980 - 1943
�س�ابط العمل بفقه امل�ازنات

مقاربة حتليلية
د/رقية العل�اين
1998 - 1981

دور فقه امل�ازنات يف
م�ساركة العلماء والدعاة يف

القن�ات الف�سائية
الدكت�ر فادي �سع�د اجلب�ر

2036 - 1999
فقه امل�ازنات

ودوره يف الن�ازل القت�سادية املعا�سرة
د. اأحمد خالد حممد عكا�سة

2084 - 2037
منهج ال�سحابة _ر�سي اهلل عنهم_ 

و�سائر ال�سلف الثقات
 يف فقه امل�ازنات

اأ. د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س
2122 - 2085

املناظرة الإعالمية لأهل الباطل
من منظ�ر ق�اعد فقه امل�ازنات

د. حممد ر�سيد علي ب�غزالة
2152 - 2123

منهج فقه امل�ازنات يف الختيار والرتجيح
وتطبيقاته يف تقنني الفقه ال�سالمي

د. حممد الي��س�اري
2170 - 2153

درا�سة فقهية واقت�سادية
الدكت�ر/حممد حممد �سيد اأحمد عامر

2206 - 2171
دور فقه امل�ازنات يف احلياة املعا�سرة

فقه امل�ازنات يف ق�سايا املراأة
د. خالد ف�زي عبد احلميد حمزة

2248 - 2207
نح� اآلية لفقه امل�ازنات
درا�سة �سرعية تنظريية
اأحمد �سالح علي باف�سل

2282 - 2249
منهج �سيخ الإ�سالم ابن تيمية

يف فقه امل�ازنات
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الأ�ستاذ الدكت�ر: عبد القادر م�سطفى املحمدي
2306 - 2283

فقه امل�ازنات يف ال�سريعة الإ�سالمية ..
تاأ�سياًل وتطبيقًا

د.ح�سن بن عبد احلميدبن عبداحلكيم بخاري
2346 - 2307

تفعيل عمر بن عبد العزيز لفقه امل�ازنات
الدكت�ر/ عطية خمتار عطية ح�سني

2406 - 2347
اأثر فقه امل�ازنات يف ن�ازل املراأة
اإميان بنت �سامل بن �سالح قب��س

2446 - 2407
فقه امل�ازنة واأثره على اعتبار احلاجة 

يف املعامالت امل�سرفية
الدكت�ر اإن�س �سليمان اغبارية

2502 - 2447
دور فقه امل�ازنة يف 
دع�ة املراأة اإلى اهلل

د/ مها بنت غزاي بن عبد اهلل العتيبي
2522 - 2503

تعليم املعلمات للذك�ر يف ال�سف�ف الأولية 
 يف �سف�ف منف�سلة يف �س�ء فقه امل�ازنات

اأ. د. اأفنان حممد تلم�ساين
د. ابت�سام بالقا�سم القرين

2576 - 2523
الأبعاد املقا�سدية

يف تطبيق فقه امل�ازنات
على العق�د املالية

د. عبري ربحي قدومي
2608 - 2577

مفه�م فقه امل�ازنات واأدلته ال�سرعية
الدكت�ر/ اإبراهيم مهنا املهنا

2636 - 2609
فقه امل�ازنات و�س�ابط العمل به
الدكت�ر �سيد عبدالغفار بخاري

2684 - 2637
منهج ابن تيمية يف الرتجيح بني

امل�سالح واملفا�سد املتعار�سة
الدكت�ر:  ي��سف اأحمد حممد البدوي

2710 - 2685
فقه امل�ازنات ودوره يف

امل�سائل القت�سادية واملالية
د/كمال ت�فيق حطاب

2746 - 2711

دور فقه امل�ازنات يف متثيل ال�سحابة يف و�سائل الإعالم 
وغريها

د. عبد ال�سالم بن اإبراهيم بن حممد احل�سني
2782 - 2747

املناظرات وحكمها يف ظل فقه امل�ازنات
د .حممد بن اإبراهيم ال�سعيدي

2814 - 2783
مفه�م فقه امل�ازنات واأدلته ال�سرعية

الدكت�ر حمم�د حامد عثمان
2854 - 2815

اأ�سباب اختالف الفقهاء يف تنزيل قاعدة ارتكاب اأخفِّ 
ررين على ال�قائع ال�سَّ

د. اأمين �سالح
2888 - 2855

امل�ازنة بني امل�سالح واملفا�سد وتطبيقاتها 
عند �سيخ الإ�سالم ابن تيمية

ماجد بن عبد اهلل بن حممد الع�سكر
2918 - 2889

امل�ازنة بني امل�سالح واملفا�سد
املتعار�سة عند التزاحم

 د/ ال�سادق اأبكر اآدم ب�سر 
 د/ عمر اإدري�س حممدين �سليمان 

 د/ عبد احلي القا�سم عبد امل�ؤمن عمر
2962 - 2919

ق�اعد يف فقه امل�ازنات
اأ.د.فهد بن عبد الرحمن اليحيى

2994 - 2963
دور فقه امل�ازنات يف م�ساركة الدعاة والعلماء يف القن�ات 

الف�سائية
حممد بن عبد اهلل الدوي�س

3018 - 2995
دور فقه امل�ازنات يف املقاطعة القت�سادية
الأ�ستاذ الدكت�ر عبداهلل بن حممد الطيار

3052 - 3019
مقت�سيات الع�سر واأثرها يف فقه امل�ازنات

درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية
الأ�ستاذ الدكت�ر عبد الرحمن الكيالين

3090 - 3053
�سبل النه��س بفقه امل�ازنات

اأ.د.عبد الرحمن بن جميل بن عبد الرحمن ق�سا�س
3098 - 3091

الفهرس
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