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و�صحبه  �آله  وعلى  �هلل  عبد  بن  على خري خلق �هلل حممد  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب    �حلمد هلل 
�أجمعني، وبعد..  

    �إن من مميز�ت هذ� �لدين �لعظيم �أنه جمع يف ت�صريعاته بني �لثبات و�ملرونة، فات�صفت �أ�صوله بالثبات 
�لت�صريعي، و�ت�صفت و�صائله وتطبيقاته باملرونة �ملن�صبطة، و�لتي تكفل �صالحيته لكل زمان ومكان.

لها  وو�صعو�  و�لفقهاء  �لعلماء  لها  ل  و�أ�صَّ �ل�صريعة،  ثو�بت  بتف�صيل  �ل�صرعية  �لأدلة  ولذ� جاءت      
�ل�صو�بط �ل�صابطة لها، و�لتي ت�صكل �إطار حركة �ملرونة �مل�صموح بها للتطبيقات �لفقهية و�لو�قعية يف كل 

زمان ومكان. 
ول �صك �أن �حلاجة لها �أهمية كربى يف �لت�صريع �لإ�صالمي،  وتت�صق مع منطلق �لثبات و�ملرونة     
�ملتقدم، خا�صة يف �لزمن �ملعا�صر �لذي كرثت فيه �مل�صتجد�ت بجميع �صورها و�أنو�عها خا�صة �لقت�صادية 
منها، وذلك مع �ت�صاع ف�صاء �لقت�صاد �لعاملي، فتعددت �لدعو�ت �إلى �لت�صاهل عند �إعطاء �أحكام �صرعية 

للكثري من �مل�صائل �لقت�صادية با�صم �حلاجة، على نحو يتناق�س و�أ�صا�س �عتبار �حلاجة و�صو�بطها. 
     لقد تكلم �لفقهاء �ملتقدمون عن �أحكام �حلاجة وبينوها ب�صورة �أو باأخرى ، وهذ� – طبعًا- بناء على 
�أن تختلف �لفتوى بتغري �لأماكن  �إر�دة �هلل تعالى �قت�صت  �أن  �إل  ما كان يف زمنهم من نو�زل وحاجات، 
و�لأزمان. و�إن زماننا كغريه من �لأزمنة ل يخلو من جديد يف كل �صاحة، خا�صة �ل�صاحة �لقت�صادية �لتي 

كرثت فيها �مل�صتجد�ت بجميع �صورها و�أنو�عها.  

اأهمية الدرا�سة  :

�إنز�ل  خالل  من  �ملو�زنات،  فقه  من  مهمًا  جانبًا  �صتغطي  كونها  من  �لدر��صة  هذه  �أهمية  تنبع      
�حلاجة و�إعمالها يف �لتطبيقات �ملعا�صرة لالقت�صاد �لإ�صالمي، خا�صة يف قطاع �ل�صريفة �لإ�صالمية ، 
وبالتايل فاإن �أهميتها تكمن يف وجود ق�صايا م�صتجدة ومتتالية يف �حلياة �لقت�صادية، وحتتاج �إلى دقة يف 
�لنظر و�لبحث، نظرً� �إلى �أن كثريً� من �آر�ء �لباحثني ��صتندت �إلى مفهوم �حلاجة يف جتويز ما قد يخالف 

مقا�صد �لت�صريع �لإ�صالمي.

م�سكلة الدرا�سة :

 تتمثل م�صكلة �لدر��صة يف عدم دقة مفهوم �حلاجة يف �لأدبيات �لقت�صادية �لإ�صالمية، ويظهر 
ذلك يف وجود بع�س �لإ�صكالت عند �إعطاء �لأحكام �ل�صرعية للم�صائل �ملعا�صرة ذ�ت �ل�صلة بالقت�صاد 

�لإ�صالمي �لتي تختلف من زمان �إلى زمان، ومن مكان �إلى �آخر. 

فقه املوازنة وأثره على اعتبار احلاجة في املعامالت املصرفية



24482449

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

للتطبيقات �مل�صرفية  �لإ�صالمي  �لتقدير  �لتايل: ما  �لرئي�صي  �ل�صوؤ�ل  �لدر��صة يف    وعليه فتتمثل م�صكلة 
�ملبنية على �عتبار �حلاجة ؟  ويتفرع عنه �لأ�صئلة �لتالية:  

1- ما �أهمية �حلاجة �ل�صرعية و�أدلة �عتبارها يف �ملعامالت �لقت�صادية؟
2- ما �شروط �عتبار �حلاجة و�صو�بطها يف �لفقه �لقت�صادي �لإ�صالمي؟ 

3- ما �أبرز �لتطبيقات �لقت�صادية �ملعا�صرة �ملبنية على �عتبار �حلاجة يف قطاع �ل�صريفة ؟

اأهداف الدرا�سة :

ملَّا كانت �حلاجة تقوم على �إيجاد �أحكام �صرعية تتما�صى مع مقا�صد �لت�صريع �لإ�صالمي،  قامت     
�لدر��صة ببيان �لأهد�ف �لتالية:  

1- �إبر�ز �أهمية �حلاجة و�أدلة �عتبارها يف �ملعامالت �ملالية �لقت�صادية �ملعا�صرة .
2- �لك�صف عن �صرعية �عتبار �حلاجة من عدمها يف تطبيقات �قت�صادية ذ�ت �صلة بقطاع �ل�صريفة.

منهجية �لدر��صة :
تتبع  يف  �لتحليلي  �لو�صفي  �ملنهج  على  وم�صائلها  جو�نبها  �أو  مباحثها،  �أكرث  يف  �لدر��صة  تعتمد 
وجمع �ملعلومات ذ�ت �ل�صلة مبو�صوع �عتبار �حلاجة يف قطاع �ل�صريفة مع حتليلها ثم بيان �أثر �حلاجة 

فيها �إن ُوجد.

خطة الدرا�سة :

قامت �لدر��صة بتو�صيف �حلاجة من حيث مفهومها، و�أهد�فها، و�لعمل على �صياغة �صو�بطها،       
كان  �لهدف  هذ�  ولتحقيق  �ل�صريفة.  قطاع  خالل  من  �ملعا�صرة،  �لقت�صادية  تطبيقاتها  على  و�لوقوف 
ل بد من تقدمي عجالة تبنينّ �لإطار �لنظري �لإ�صالمي لعتبار �حلاجة من خالل فقه �ملو�زنات، و�صوًل 
على  �ملطبقة  �ملعا�صرة  �مل�صرفية  �ملعامالت  �حلاجة يف  �عتبار  بيان  وهو  �لدر��صة  لهذه  �لرئي�س  للم�صار 

�لو�قع �ملعا�س.
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املبحث الأول: احلاجة ومفهومها

املطلب الأول: احلاجة لغة  :

 وردت »�حلاجة« يف �ملر�جع �لعربية يف تف�صيل و��صح وبيان �صامل، ومما جاء يف �أ�صلها ما يلي: 
�حلاجة: ��صم م�صدر للفعل �حتاج1، و�أ�صل �لكلمة: »حوج« �حلاء و�لو�و و�جليم، وورد �أن �أ�صل �حلاجة: 

حائجة، ثم حذفو� منها �لهمزة  فاأ�صبحت حاجة2.              
َف �للغويون �حلاجة مبعنى    و�حلاجة يف �للغة جمعها حاٌج بحذف �لهاء، وحو�ئج وحاجات وِحَوٌج 3، وقد َعرنّ
ُج: َطَلُب �حلاَجِة  �لحتياج: فقالو�: َحاَج �لرجل �أي �ْحَتاَج، و�أْحَوَجُه غريه و�أْحَوَج �أي�صًا مبعنى �حتاج، و�لتََّحوٌّ
ُجُل: �حتاَج. وحاَج َيُحوج، مبعنى �حتاَج4. وجاءت مبعنى �ملاأربة و�لفقر:  بعد �حلاَجِة ويقال �أي�صًا �أْحَوَج �لرنّ
�حلاَجُة و�حلاِئَجُة �مَلاأَْرَبُة )م( �أَي معروفة. و�ملاأربة: �لرغبة، وبهذ�  �ملعنى جاء لفظ �حلاجة يف �لقر�آن 
وقوله  �لأَ�ْصفاَر6.  ثعلب:  ر�أي  يف  يعني  ُدوِرُكْم{5،  �صُ يِف  َحاَجًة  َعَلْيَها  تعالى:}َوِلَتْبُلُغو�  قوله  منها  �لكرمي، 

- ينظر: �لفيومي، �أحمد بن حممد علي )ت770هـ(، �مل�صباح �ملنري يف غريب �ل�صرح �لكبري، مكتبة لبنان، 1987م،   1
�س60 )مادة حوج( . �ل�صاحب: �أبو �لقا�صم �إ�صماعيل بن عباد )ت385هـ(، �ملحيط يف �للغة، حتقيق �ل�صيخ حممد 

�آل يا�صني، مطبعة �ملعارف، بغد�د- �لعر�ق، �لطبعة �لأولى، 1395هـ - 1975م، ج3 �س ) مادة حوج(. 
مكتبة  خاطر،  حممود  حتقيق:  �ل�صحاح،  خمتار  �لقادر)ت666(،  عبد  بن  بكر  �أبي  بن  خمتار  �لر�زي،  ينظر:   -  2
نا�صرون، بريوت- لبنان، 1995م-1415هـ، �س167 )مادة حوج(. �بن منظور: حممد بن مكرم )ت711هـ(، ل�صان 
�لعرب، د�ر �صادر، بريوت – لبنان، �لطبعة �لأولى، مادة )حوج( ج2 �س242. �ل�صاحب �بن عباد، �ملحيط يف �للغة، 
مرجع �صابق،ج3 �س. �لفيومي، �مل�صباح �ملنري، مرجع �صابق، �س60. �بن فار�س، معجم مقايي�س �للغة، مرجع �صابق، 

ج2 �س114.
- ينظر: �لفيومي، �مل�صباح �ملنري، مرجع �صابق، �س60. �لر�زي، خمتار �ل�صحاح، مرجع �صابق، �س167. �ل�صاحب   3

�بن عباد، �ملحيط يف �للغة، مرجع �صابق،ج3 �س. �بن منظور، ل�صان �لعرب، مرجع �صابق، ج2 �س242- 244.
- ينظر: �لر�زي، خمتار �ل�صحاح، مرجع �صابق،�س167 )مادة حوج(. �ل�صاحب �بن عباد، �ملحيط يف �للغة، مرجع   4

�صابق، ج3 �س )مادة حوج(. �بن فار�س، معجم مقايي�س �للغة، مرجع �صابق، ج2 �س114.
- �صورة غافر: �آية رقم )80(.  5

بيدي: حممد بن حممد بن عبد  -  ينظر: �بن منظور، ل�صان �لعرب، مرجع �صابق، ج2 �س242 )مادة حوج(. �لزنّ  6
�لرز�ق �حل�صيني )ت1205هـ(، تاج �لعرو�س من جو�هر �لقامو�س، د�ر �لهد�ية، ج5 �س495 )مادة حوج(. �ل�صاحب 
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ا �أُوُتو�{7، �أي ل ي�صعرون يف �أنف�صهم رغبة يف �أخذ �صيء مما  ُدوِرِهْم َحاَجًة مِمَّ تعالى: }َوَل َيِجُدوَن يِف �صُ
(:  �لَفْقُر، وقد  منّ �أخذه غريهم، فاحلاَجُة ُتْطَلُق على �لْفِتَقار، وعلى �ل�صْيِء �لذي ُيْفَتَقُر �إِليه. فاحُلوُج ) بال�صَّ
ِطر�ُر: �لحتياُج �إلى  حاَج �لرجُل، و�ْحَتاَج، �إِذ� �ْفَتَقَر8. وجاءت مبعنى �ل�صرورة: قال �لفريوز�آبادي: و�ل�صْ
اُروَرِة  روَرُة: �حلاجُة كال�صَّ ُة و�ل�صَّ رَّ ُطرَّ ب�صم �لطاِء و�ل�صُم: �ل�صُّ اأَُه فا�صْ ُه �إليِه: �أْحَوَجه و�أجْلَ َطرَّ �ل�صيِء. و��صْ

اُروَر�ِء9. اروِر و�ل�صَّ و�ل�صَّ

�بن عباد، �ملحيط يف �للغة، مرجع �صابق،ج4 �س . �لر�زي، خمتار �ل�صحاح، مرجع �صابق،�س13 )مادة �أرب(.
- �صورة �حل�صر: �آية رقم )9(.   7

بيدي، تاج �لعرو�س من جو�هر �لقامو�س، مرجع �صابق،ج5 �س495 )مادة حوج(. - �لزنّ  8
 .) - �لفريوز�آبادي، حممد بن يعقوب بن حممد �ل�صري�زي)ت817(، القامو�ص املحيط، )د ط( ،�ص550 )مادة �صرنّ  9
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املطلب الثاين: احلاجة ا�سطالحًا :

   يف بد�ية هذ� �ملطلب ل بد من �لتنويه، �إلى �نه ي�صعب �صبط معنى �حلاجة ��صطالحًا بدقة متناهية، 
لأنها لفظة مبهمة، وهذ� ما �أ�صار �إليه �لإمام �جلويني بقوله: » فاحلاجة لفظة مبهمة ل ي�صبط فيها قول... 
ولي�س من �ملمكن �أن ناأتي بعبارة �حلاجة ت�صبطها �صبط �لتخ�صي�س و�لتمييز، حتى تتميز متيز �مل�صميات 
ه  و�ملتلقبات، بذكر �أ�صمائها و�ألقابها، ولكن �أق�صى �لإمكان يف ذلك من �لبيان تقريٌب وح�صن ترتيب ُينبِّ

على �لغر�س«10.
   وعليه ميكن �لنظر �إلى �حلاجة على �صربني لتو�صيح مفهومها ب�صكل �أف�صل وهما: �حلاجة عند �لأ�صوليني 

وقد �صماها بع�س �لأ�صوليني بال�صرورة �لعامة، و�حلاجة عند �لفقهاء.
   وللو�صول �إلى هذ� �لغر�س ب�صكل �صليم، وو��صح �ملعامل و�لبنيان، كان ل بد بد�ية من تنقية هذه �لتعريفات 
و�ملفاهيم حتى تت�صح معامل �صور �حلاجة، وذلك من خالل و�صع كل تعريف يف قالبه �ملالئم له، فقد قامت 

�لدر��صة بتق�صيم تعريفات �حلاجة على �لنحو �لتايل: 
1- �لتعريفات �لتي قامت بتعليل �حلكم على خالف �لقيا�س.

2- �لتعريفات �لتي تبننّت �لو�صف �لأ�صويل ملرتبة �ملقا�صد.
3- �لتعريفات �لتي رخ�صت يف جتاوز �حلكم �لناهي للحاجة.

الفرع الأول: املفهوم الأ�سويل للحاجة :

    �حلاجة �لأ�صولية، تلك �حلاجة �لتي يذكرها �لأ�صوليون ويتكلمون عنها يف كتبهم �لأ�صولية، خا�صة فيما 
يتعلق مبر�تب ما يحر�س �ل�صرع على توفريه لالإن�صان من حيث قوته ومقد�ر �حلاجة �إليه �إلى ثالثة �أق�صام: 
�أطلق  �إذ�  �أنه  ة  بينّ �بن  وبنينّ  يهم مقام در��صتنا هو �حلاجة، كما  وما  و�لتح�صيني،  �ل�صروري، و�حلاجي، 
�لأ�صوليون �حلاجة، فالغالب �أنهم يعنون بها �حلاجة �لعامة، �لتي تثبت بها �لأحكام بالن�س �أو �ل�صتح�صان 

و�ل�صت�صالح11.

- �جلويني، عبد �مللك بن عبد �هلل بن يو�صف)ت478هـ(، غياث �لأمم و�لتياث �لظلم، حتقيق: د. فوؤ�د عبد �ملنعم   10
–و- د. م�صطفى حلمي، د�ر �لدعوة، م�صر- �ل�صكندرية،1979م، �س345.

- �بن بية، عبد �هلل بن �ل�صيخ حمفوظ، �لفرق بني �ل�صرورة و�حلاجة مع بع�س �لتطبيقات �ملعا�صرة، بحث من�صور   11
يف جملة در��صات �قت�صادية �إ�صالمية، �ملعهد �لإ�صالمي للبحوث و�لتدريب، رجب 1421هـ، �لعدد �لأول، ج8 �س119 

– و- �س130 .  
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ف �لأ�صوليون �حلاجة تعريفات عدة، وهي على �لنحو �لتايل:     وقد عرنّ
اأوًل: التعريفات التي قامت بتعليل احلاجة على خالف القيا�س :

 “ بقوله:        �ملنا�صب �حلاجي  �لو�صف  تعريف  �إلى  تطرقه  �حلاجة، من خالل  �جلويني  �لإمام  ف  عرنّ
و�ل�صرب �لثاين ما يتعلق باحلاجة �لعامة، ول ينتهي �إلى حد �ل�صرورة، وهذ� مثل ت�صحيح �لإجارة، فاإنَّها 
�لعارية،  �صبيل  بها على  �لق�صور عن متلكها و�صنة مالكها  �مل�صاكن، مع  �إلى  مبنيَّة على م�صي�س �حلاجة 
فهذه حاجة ظاهرة غري بالغة مبلغ �ل�صرورة �ملفرو�صة يف �لبيع وغريه”12. يعد هذ� �لتعريف نوع من �أنو�ع 

�لتعريف وهو �لتعريف باملثال
ثانيًا: التعريف الذي بينّ الو�سف الأ�سويل ملرتبة املقا�سد احلاجية :

�مل�صالح  من  �حلاجات  رتبة  يف  يقع  ما  �لثانية:  “ �ملرتبة  بقوله:  �حلاجيات  �لغز�يل  �لإمام  ف  عرنّ  
و�ملنا�صبات، كت�صليط �لويل على تزويج �ل�صغرية و�ل�صغري، فذلك ل �صرورة �إليه، لكنه حمتاج �إليه 

يف �قتناء �مل�صالح”13.
ثالثًا: التعريف التي بينّ احلاجة من خالل مق�سد ال�سارع من الأحكام :

حتدث �ل�صاطبي عن مفهوم �حلاجة يف معر�س حديثه عن بيان ق�صد �ل�صارع يف و�صع �ل�صريعة بقوله: 
“ مفتقر �إليها من حيث �لتو�صعة ورفع �ل�صيق �ملوؤدي يف �لغالب �إلى �حلرج و�مل�صقة �لالحقة بفوت 
�ملطلوب. فاإذ� مل تر�ع دخل على �ملكلفني – على �جلملة- �حلرج و�مل�صقة، ولكنه ل يبلغ مبلغ �لف�صاد 

�لعادي �ملتوقع يف �مل�صالح �لعامة”14. 

- �جلويني: عبد �مللك بن عبد �هلل بن يو�صف)ت478هـ(، �لربهان يف �أ�صول �لفقه، حتقيق: د. عبد �لعظيم حممود   12
�لديب، د�ر �لوفاء، �ملن�صورة – م�صر ، �لطبعة �لر�بعة، 1418هـ، ج2 �س602. وقد �أو�صح �جلويني ما قاله بالتايل: 
�لتي �صميناها  �لأقي�صة  �لإجارة )جازت( خارجة عن  �أن  �أمر وهو  �لقول فيه على  ه قبل تبيني  ننبنّ �أن  » ونحن نرى 
جزئية يف �لق�صم �لأول فاإن مقابلة �لعو�س �ملوجود بالعو�س �ملعدوم خارج عن �لقيا�س �ملرعي يف �ملعاو�صات فاإن 
قيا�صها �أل يتقابل �إل موجود�ن ولكن �حتمل ذلك يف �لإجارة ملكان �حلاجة وقد ذكرنا �أن �حلاجة �لعامة تنزل منزلة 
ف �جلويني يف غينّاث  �ل�صرورة �خلا�صة يف  حق �آحاد �ل�صخا�س« .�جلويني، �ملرجع �ل�صابق، ج2 �س606.  وقد عرنّ
�أي�صًا بقوله: » دفع �ل�صر�ر و��صتمر�ر �لنا�س على ما يقيم قو�هم«. �جلويني، غياث �لأمم و�لتياث  �لأمم �حلاجة 

�لظلم، مرجع �صابق، �س346.
- �لغز�يل، �أبو حامد حممد بن حممد )ت505هـ(، �مل�صت�صفى يف علم �لأ�صول، حتقيق: حممد عبد �ل�صالم عبد   13

�ل�صايف، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت- لبنان، �لطبعة �لأولى،1420هـ - 2000م، �س175.
- �ل�صاطبي، �أبو �إ�صحاق �إبر�هيم بن مو�صى �للخمي )ت790هـ(، �ملو�فقات يف �أ�صول �ل�صريعة، حتقيق: �ل�صيخ عبد   14
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الفرع الثاين: املفهوم الفقهي للحاجة عند املعا�سرين :

تعريفات  منها  ف�صاغو�  للحاجة،  �لأ�صولية  �لتعريفات  من  �ملعا�صرون  و�لباحثون  �لعلماء  ��صتفاد  لقد    
للحاجة، �إذ جاء ��صتعمال �حلاجة مبفهومها �لفقهي من قبل �لفقهاء �ملعا�صرين �لذين جمعو� بني �لفقه 
و�أ�صوله يف �لبحث و�لتاأليف، و��صتغل بع�صهم بجمع �لقو�عد �لفقهية و�صرحها، فقد جاءت تعريفات �لفقهاء 
�ملعا�صرين متطابقة �إلى حٍد ما مع تعريفات �لفقهاء �لقدماء و�لأ�صوليني، مع �لختالف يف �لتعبري، ولذ� 
ر�أى �لباحث من �لأف�صل �أن ُت�صَننّف هذه �لتعريفات، ح�صب ما مت ذكره يف تعريفات �لأ�صوليني، وفيما يلي 

عر�س لبع�س هذه �لتعريفات: 
اأوًل: التعريفات التي قامت ببيان معنى احلاجة فقط :

1- قال �لزحيلي يف �حلاجة �إنها: “هي �لتي يحتاج �لنا�س �إليها لرفع �حلرج ودفع �مل�صقة عنهم، بحيث �إذ� 
فقدت، وقع �لنا�س يف �صيق دون �أن تختل �حلياة “15.

2- ومن مفاهيم �حلاجة ما طرحه �لكايف بقوله: “ ما يحتاجه �لأفر�د �أو حتتاجه �لأمة، للتو�صعة ورفع 
�ل�صيق، �إما على جهة �لتاأقيت �أو �لتاأبيد، فاإذ� مل تر�ع دخل على �ملكلفني – على �جلملة- �حلرج و�مل�صقة، 

وقد تبلغ مبلغ �لف�صاد �ملتوقع يف �ل�صرورة “16.
ت الو�سف ملرتبة احلاجة : ثانيًا: التعريفات التي تبننّ

�أو  تي�صريً�  ت�صتدعي  �لتي  �حلالة  “ و�حلاجة هي  بقوله:  �حلاجة  مفهوم  بتو�صيح  �لزرقا  �أحمد  قام    -1
ت�صهياًل لأجل �حل�صول على �ملق�صود، فهي دون �ل�صرورة من هذه �جلهة و�إن كان �حلكم �لثابت لأجلها 

م�صتمرً� )يق�صد هنا �حلاجة �لعامة(  و�لثابت لل�صرورة موقتًا”17.
2- �أو�صح مفهوم �حلاجة رفيق �لعجم بقوله �إن: “ �حلاجيات: وهي �لأمور �لتي ت�صهل للنا�س حياتهم وترفع 
�حلرج و�مل�صقة عنهم، فاإذ� �ختلت كلها �أو بع�صها وقعو� يف �حلرج وحلقتهم �مل�صقة دون �أن يختل نظام 
�لنا�س، و�لرتخي�س  �لتعامل بني  �إلى تي�صري  �ل�صروريات، وهي يف جملتها ترجع  حياتهم كما يف �ختالل 

�للطيف �ليو�صف، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت- لبنان، �لطبعة �لأولى، 1422هـ- 2001م، ج2 �س11.
- �لزحيلي: وهبة، نظرية �ل�صرورة �ل�صرعية – مقارنة مع �ل�صرورة �ل�صرعية-، د�ر �لفكر، دم�صق- �صورية، �لطبعة   15

�ل�صابعة، 1428هـ - 2007م، �س51 .
16  - كايف: �أحمد، �حلاجة �ل�صرعية حدودها وقو�عدها، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت- لبنان، �لطبعة �لأولى،1424هـ- 

2004م، �س34-33.
- �لزرقا: �أحمد بن �ل�صيخ حممد)ت1357هـ(، �صرح �لقو�عد �لفقهية، حتقيق وتعليق: م�صطفى �أحمد �لزرقا، د�ر   17

�لقلم، دم�صق- �صورية، 1409هـ- 1989م، �س209 . 
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باأحكام تخفف �مل�صقات وترفع �حلرج، و�إباحة ما ل غنى لالإن�صان عنه “18.

التعريف املختار :

  يرى �لباحث بناء على ما �صبق �أنه �إذ� �أردنا �أن ن�صع تعريفًا �صرعيًا عامًا للحاجة يخدمنا يف مقام در��صتنا، 
فال بد �أن نر�عي يف هذ� �لتعريف ما �صبق ذكره يف �حلقيقة �للغوية و�ل�صطالحية  عند �لأ�صوليني و�لفقهاء 
�ملعا�صرين، وذلك لعدم �لنفكاك بني �حلقيقة �للغوية و�ل�صطالحية غالبًا، ولكون تعريفات �لأ�صوليني �أو 
�لفقهاء متثل �لنظرة �ل�صرعية، وتلك �لنظرة متاأثرة باحلقيقة �للغوية، فال �نفكاك بينهما �إذً�، وبناًء على 

ذلك ميكن �أن نقوَل يف تعريف �حلاجة ذ�ت �لعالقة مبجال �لدر��صة �إننّها: 
  �لفتقار �إلى �ل�صيء، لأجل �لتو�صعة ورفع �ل�صيق و�مل�صقة، مما يخالف �حلكم �ل�صرعي  �لثابت بن�س على 
�صبيل �لرتخ�س، مما ي�صتدعي �إعطاء هذه �حلالة من �لحتياج ُحكمًا يكون حمققًا للم�صلحة ومو�صاًل �إلى 

�ملق�صود. 

�لعربية  �مل�صطلحات  مو�صوعات  �صل�صلة   – �مل�صلمني  عند  �لفقه  �أ�صول  م�صطلحات  مو�صوعة  رفيق،  �لعجم:   -  18
و�لإ�صالمية – مكتبة لبنان نا�صرون، بريوت – لبنان، �لطبعة �لأولى 1998م، ج1 �س537.
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املبحث الثاين: اأدلة اعتبار احلاجة و�سواهد العمل بها

املطلب الأول: الأدلة العامة من القراآن الكرمي وال�سنة النبوية  :

الفرع الأول: الأدلة العامة من القراآن الكرمي :

    �لقر�آن �لكرمي حافل بعدد من �لآيات �لعامة �لد�لة على �عتبار �حلاجة وم�صروعية �لعمل مبقت�صاها 
و�لعتماد عليها عند �لنطق بالأحكام �ل�صرعية، حيث جاءت هذه �لأدلة على ثالثة �أنو�ع وهي: 

اأوًل:  عموم الن�سو�س والأدلة القراآنية العامة الدالة على نفي احلرج ورفعه: 

  �لقر�آن �لكرمي حافل باآيات كرمية فيها ن�س و��صح على رفع �حلرج عن �لأمة �مل�صلمة، ومن هذه �لأدلة 
ما يلي: 

يِن ِمْن َحَرٍج {19. 1- قوله تعالى: } َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف �لدِّ
َرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم  ُ ِلَيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن ُيِريُد ِلُيَطهِّ 2- قوله عزنّ وجل: }َما ُيِريُد �هللَّ

َت�ْصُكُروَن{20.

ثانيًا: الن�سو�س والأدلة القراآنية اخلا�سة يف نفي احلرج ورفعه عن فئات معينة وفق حالت خا�سة:

ُحو�  ِذيَن َل َيِجُدوَن َما ُيْنِفُقوَن َحَرٌج �إَِذ� َن�صَ ى َوَل َعَلى �لَّ َعَفاِء َوَل َعَلى �مْلَْر�صَ 1- قوله تعالى: }َلْي�َس َعَلى �ل�صُّ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم{21. ِ َوَر�ُصوِلِه َما َعَلى �مْلُْح�ِصِننَي ِمْن �َصِبيٍل َو�هللَّ هلِلَّ

 َ 2- قوله جلنّ جالله:  } َلْي�َس َعَلى �ْلأَْعَمى َحَرٌج َوَل َعَلى �ْلأَْعَرِج َحَرٌج َوَل َعَلى �مْلَِري�ِس َحَرٌج َوَمْن ُيِطِع �هللَّ
ْبُه َعَذ�ًبا �أَِليًما{22. ِتَها �ْلأَْنَهاُر َوَمْن َيَتَولَّ ُيَعذِّ ِري ِمْن حَتْ اٍت جَتْ َوَر�ُصوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّ

ثالثًا: �لن�صو�س و�لآيات �لد�لة على �لتي�صري و�لتخفيف و�لرحمة و�لرخ�صة: 
 �لآيات يف هذ� �لق�صم ي�صعب ح�صرها، ولذ� �صيتناول �لباحث طائفة منها و��صحة �لدللة كما يلي:

19  - �صورة �حلج : �آية رقم )78(.
20  - �صورة �ملائدة : �آية رقم )6(.

21  - �صورة �لتوبة : �آية رقم )91(.
22  - �صورة �لفتح : �آية رقم )17(.
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ُ ِبُكُم �ْلُي�ْصَر َوَل ُيِريُد ِبُكُم �ْلُع�ْصَر {23. 1- قوله تعالى: } ُيِريُد �هللَّ
ِعيًفا {24. َف َعْنُكْم َوُخِلَق �ْلإِْن�َصاُن �صَ ُ �أَْن ُيَخفِّ 2-  قوله جلنّ جالله: } ُيِريُد �هللَّ

الفرع الثاين: الأدلة العامة من ال�سنة النبوية: 

  �إن �ملتتبع لالأحاديث �لنبوية، ومنهجه �صلى �هلل عليه و�صلم يف �لتعامل مع �حلاجة، من خالل �لأحاديث 
�لفعلية و�لقولية، يجدها كثرية، ومن خالل هذه �لنماذج و�ملناهج، ميكننا �أن ن�صتدل على خطة ��صتنباطية 
�لقر�آن،  لأحكام  وموؤكدة  مف�صرة  �لنبوية  �ل�صنة  لأن  �حلاجية،  �مل�صالح  رعاية  �أ�صا�س  على  تقوم  و��صحة 

و�عتبار �حلاجة فيها �أكرث جالًء وظهورً�.

اأوًل: عموم الأحاديث الدالة على �سماحة الدين وي�سره:

َ مَلْ َيْبَعْثِنى  1- عن جابر بن عبد�هلل ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: “ �إِنَّ �هللَّ
ًر� “25. ًتا َوَلِكْن َبَعَثِني ُمَعلًِّما ُمَي�صِّ ًتا َوَل ُمَتَعنِّ ُمَعنِّ

َوَل  َر�،  “ َي�صِّ �إلى �ليمن:  2- قوله �صلى �هلل عليه و�صلم ملعاذ بن جبل و�أبي مو�صى �لأ�صعري حني بعثهما 
َر� “26. َر�، َوَل ُتَنفِّ َر� َوَب�صِّ ُتَع�صِّ

 ثانيًا: الأحاديث الدالة على خ�سية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يكون قد �سق على اأمته :

ِريِر  ْحَمِن يِف ُلْب�ِس �حْلَ َبرْيِ َوَعْبِد �لرَّ ِبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم ِللزُّ �َس �لنَّ 1- عن �أن�س ر�صي �هلل عنه قال: “ َرخَّ
ٍة ِبِهَما”27. كَّ حِلِ

23  - �صورة �لبقرة : �آية رقم )185(.
24  - �صورة �لن�صاء : �آية رقم )28(. 

حديث  بالنية،  �إل  طالقا  يكون  ل  �مر�أته  تخيري  �أن  بيان  باب  �لطالق،  كتاب  م�صلم،  �صحيح  م�صلم،  �أخرجه   -  25
رقم)3763( ج4 �س187.

26  -  �أخرجه �لبخاري، �صحيح �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب بعث �أبي مو�صى ومعاذ �إلى �ليمن قبل حجة �لود�ع، حديث 
رقم)4341( ج5 �س204.

27  - متفق عليه: �أخرجه �لبخاري، �صحيح �لبخاري، كتاب �للبا�س، باب ما يرخ�س للرجال من حرير للحكة، حديث 
رقم)5839( ج7 �س195. و�أخرجه م�صلم، �صحيح م�صلم، كتاب �للبا�س و�لزينة، باب �إباحة لب�س �حلرير للرجل �إذ� 

كان به حكة �أو نحوها، حديث رقم)5552( ج6 �س143.
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2- عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها �أن هندً� بنت عتبة ر�صي �هلل عنها، َقاَلْت: َيا َر�ُصوَل �هلِل �إِنَّ �أََبا �ُصْفَياَن َرُجٌل 
َوَوَلَدِك  َيْكِفيِك  َما  “ ُخِذي  َفَقاَل:  َيْعَلُم  َل  َوْهَو  ِمْنُه  �أََخْذُت  َما  �إِلَّ  َوَوَلِدي  َيْكِفيِني  َما  ُيْعِطيِني  َوَلْي�َس  �َصِحيٌح 

ِبامْلَْعُروِف”28.
   ثالثًا: �لأحاديث �لد�لة على �أمر �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �صحابته بالتخفيف وعدم �لتعمق و�لت�صدد:

َفَيوؤُمُّ َقْوَمُه،  َياأِْتي  ِبي �صلى �هلل عليه و�صلم ُثمَّ  لِّى َمَع �لنَّ 1- عن جابٍر ر�صي �هلل عنه قاَل: َكاَن ُمَعاٌذ ُي�صَ
ُهْم َفاْفَتَتَح ِب�ُصوَرِة �ْلَبَقَرِة، َفاْنَحَرَف  ِبي �صلى �هلل عليه و�صلم �ْلِع�َصاَء، ُثمَّ �أََتى َقْوَمُه َفاأَمَّ لَّى َلْيَلًة َمَع �لنَّ َف�صَ
ِ �صلى �هلل  ِ َولآِتنَيَّ َر�ُصوَل �هللَّ َرَف، َفَقاُلو� َلُه: �أََناَفْقَت َيا ُفاَلُن. َقاَل: َل َو�هللَّ لَّى َوْحَدُه َو�ْن�صَ َرُجٌل َف�َصلََّم ُثمَّ �صَ
َح29 َنْعَمُل  َحاُب َنَو��صِ ا �أَ�صْ ِ �إِنَّ ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َفَقاَل: َيا َر�ُصوَل �هللَّ ُه. َفاأََتى َر�ُصوَل �هللَّ نَّ عليه و�صلم َفالأُْخرِبَ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم  ْقَبَل َر�ُصوُل �هللَّ لَّى َمَعَك �ْلِع�َصاَء ُثمَّ �أََتى َفاْفَتَتَح ِب�ُصوَرِة �ْلَبَقَرِة. َفاأَ َهاِر، َو�إِنَّ ُمَعاًذ� �صَ ِبالنَّ

َعَلى ُمَعاٍذ َفَقاَل: “َيا ُمَعاُذ �أََفتَّاٌن �أَْنَت �ْقَر�أْ ِبَكَذ� َو�ْقَر�أْ ِبَكَذ� “30.

28  - �أخرجه �لبخاري، �صحيح �لبخاري، كتاب �لنفقات، باب �إذ� مل ينفق �لرجل فللمر�أة �أن تاأخذ بغري علمه ، حديث 
رقم)5364( ج7 �س85.

29  - �لنو��صح هي: �لإبل �لتي ي�صتقى عليها .ينظر: �بن منظور، ل�صان �لعرب، مرجع �صابق، مادة)ن�صح( ج2 �س618.
ل، حديث رقم)684( ج  30  - متفق عليه، �أخرجه �لبخاري، �صحيح �لبخاري، كتاب �لأذ�ن، باب من �صكا �إمامه �إذ� طونّ
�س . �أخرجه م�صلم، �صحيح م�صلم، كتاب �ل�صالة، باب �لقر�ءة يف �لع�صاء، حديث رقم)1068( ج2 �س41.)و�للفظ 

له(
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املطلب الثاين: �سواهد اعتبار احلاجة عند �سحابة ر�سول اهلل :

  عمد هذ� �ملطلب �إلى بيان بع�س من �صو�هد �عتبار �حلاجة يف �ملعامالت �ملالية عند �صحابة ر�صول �هلل.
�لفرع �لأول:�صو�هد �عتبار �حلاجة من فقه �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم ذ�ت �ل�صلة بالفقه �ملايل: 

   ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم �شاروا على درب نبيهم �شلى اهلل عليه و�شلم يف ا�شتنباط الأحكام ذات 
�ل�صلة باحلاجة، ودر��صة �لو�قع، ولذ� ر�أى �لباحث �إفر�د هذ� �لفرع للحديث عن �صو�هد �حلاجة و�عتبارها 

عند �صحابة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم فيما يخ�س �لفقه �ملايل، فمن ذلك:
1- تق�صيم �صو�د �لعر�ق، وتخ�صي�س �لغنائم باملنقول دون �لعقار :

َو�لَِّذي  “ �أََما  يقول:  �أَنه �صمع عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه  �أبي زيد،  �لبخاري عن    جاء يف �صحيح 
َق�َصَم  َكَما  َق�َصْمُتَها  �إِلَّ  َقْرَيٌة  َعَليَّ  ُفِتَحْت  َما  �َصْيٌء  َلُهْم  َلْي�َس  اًنا31  َببَّ ا�ِس  �لنَّ �آِخَر  �أَْتُرَك  �أَْن  َلْوَل  ِبَيِدِه  َنْف�ِصي 
ي �أَْتُرُكَها ِخَز�َنًة َلُهْم َيْقَت�ِصُموَنَها “32، فعمر ر�صي �هلل عنه ر�أى �أن  ِبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم َخْيرَبَ َوَلِكنِّ �لنَّ
م�صلحة �مل�صلمني تقت�صي �لعدول عن �آية �لأنفال �لتي تق�صي بظاهرها �أن كل ما غنم يخم�س، وهي قوله 
َو�ْبِن  َو�مْلَ�َصاِكنِي  َو�ْلَيَتاَمى  �ْلُقْرَبى  َوِلِذي  �ُصوِل  َوِللرَّ ُخُم�َصُه   ِ هلِلَّ َفاأَنَّ  �َصْيٍء  ِمْن  َغِنْمُتْم  ا  َ �أَنَّ تعالى:}َو�ْعَلُمو� 
ِبيِل{33، وهو بذلك يوظف �خلر�ج �مل�صتفاد منها لنفقات �جلنود ورو�تبهم و�ملر�بطني على �لثغور، ويف  �ل�صَّ
هذ� م�صلحة حاجية تعم �مل�صلمني، ومن هذه �مل�صلحة خ�ص�س تق�صيم �لغنيمة باملنقول دون �لعقار، وقد 

�صرب �خلر�ج على �لأر�س34.
  وقد بينّنت �مل�صادر �لتاريخية �أن �لزبري بن �لعو�م، و�صعد بن �أبي وقا�س، وعبد �لرحمن بن عوف، وبالل 
�ل�صو�د، وكان عمر بن  �أر��صي  �أفاء �هلل عليهم من  بن رباح ر�صي �هلل عنهم جميعا35، طلبو� بق�صمة ما 

ِر �لَغِنيمَة وَمن َيِجيُء  اًنا: �أي �أَتركهم �صيئًا و�حدً� لأنه �إِذ� َق�َصَم �لِبالَد �ملفتوحة على �لغاِنني بقي من مل َيْح�صُ 31  - َببَّ
مرجع  �لعرب،  ل�صان  منظور،  �بن  ينظر:  َجِميعهم.  بينهم  لتكون  تَرَكها  فلذلك  منها  �صيٍء  بغري  �مل�صلمني  من  َبْعُد 

�صابق،مادة )ببب( ج1 �س221. 
32  - �أخرجه �لبخاري، �صحيح �لبخاري، كتاب �ملغازي، باب غزوة خيرب،  حديث رقم)4235(ج5 �س176.

33  - �صورة �لنفال : �آية رقم )41(.
�لإ�صالمي، د�ر  �لفقه  �لن�س بامل�صلحة وتطبيقاتها يف  �ل�صريعة يف تخ�صي�س  ، مقا�صد  �أمين جربين  �لأيوبي:   -  34

�لنفائ�س، عمان- �لأردن، �لطبعة �لأولى، 1432هـ - 2011م، �س234
35  - �أبو يو�صف: يعقوب بن �إبر�هيم )ت183هـ(، كتاب �خلر�ج، د�ر �ملعرفة للطباعة و�لن�صر، بريوت- لبنان، 1399هـ 

- 1979م، �س25- �س35.
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�خلطاب ر�صي �هلل عنه يرى �أن ل يق�صم، وكان ر�أي عثمان بن عفان، وعلي، وطلحة، ومعاذ بن جبل، و�بن 
عمر من ر�أي عمر ر�صي �هلل عنهم جميعا.36 

وقد روى �أبو يو�صف، �أن عمر ر�صي �هلل عنه قال: » فكيف مبن ياأتي من �مل�صلمني؟! فيجدون �لأر�س بعلوجهم 
َي �هلُل عنه: فما  قد �قت�صمت وورثت عن �لآباء وحيزت، ما هذ� بر�أي«. فَقاَل له عبد �لرحمن بن عوف َر�صِ
�لر�أي؟ ما �لأر�س و�لعلوج �إل مما �أفاء �هلل عليهم. فَقاَل عمر:« ما هو �إل كما تقول، ول�صت �أرى ذلك، و�هلل 
ل يفتح بعدي بلد� فيكون فيها كبري نيل، بل ع�صى �أن يكون كال َعَلى �مل�صلمني، فاإذ� ق�صمت �أر�س �لعر�ق 
بعلوجها و�أر�س �ل�صام بعلوجها فما ي�صد به �لثغور، وما يكون للذرية و�لأر�مل بهذ� �لبلد وبغريها من �أر�س 
�ل�صام و�لعر�ق ؟.« وقال: » �أر�أيتم هذه �لثغور؟ لبد لها من رجال يلزمونها، �أر�أيتم هذه �ملدن �لعظام؟- 
كال�صام و�جلزيرة و�لكوفة و�لب�صرة وم�صر- لبد لها من �أن ت�صحن باجليو�س، و�إدر�ر �لعطاء عليهم، فمن 

�أين يعطى هوؤلء �إذ� ق�صمت �لأر�صون و�لعلوج ؟!.«37
   بالنظر �إلى ما �صبق، يت�صح �أن عمر بن �خلطاب �حتج  لر�أيه بالنظر �إلى حق �لأجيال �لقادمة، وبخوف 
�ملفا�صد �لنا�صئة عن هذ� �لتوزيع، �إذ نظر ر�صي �هلل عنه نظرة م�صلحية حاجية عامة، وهي قدرة �لدولة 
فيها  ��صت�صر�فية  نظرة  نظرته  فكانت  �مل�صتقبلية،  �لدولة  وبحاجات  �مل�صتجدة،  باحلاجات  �لوفاء  على 

�لتفات مل�صلحة �مل�صلمني وحاجاتهم.

1-  التقاط �ضالة الإبل :

  مل ياأذن الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم بالتقاط �شوال الإبل، كما جاء يف احلديث ال�شريف38 �لذي بنينّ 
ب�صكل و��صح حكم �صالة �لأبل، وقد د�م فرتة حتى زمن عثمان بن عفان ر�صي �هلل عنه وقد تغريت نفو�س 
�لنا�س  عثمان  فاأمر  �ل�صائعة،  �لأمو�ل  �إلى  �لأيادي  و�متدت  غريهم،  باأمو�ل  �لنا�س  و��صتخف  �لنا�س، 
بالتقاطها وتعريفها وبيعها حفظًا لأمو�ل �لنا�س من �ل�صياع، وهذ� ما فعله قريبًا منه علي بن �أبي طالب 

36  - �ملرجع �ل�صابق، �س25. 
37  - �أبو يو�صف، كتاب �خلر�ج، مرجع �صابق، �س24- �س25. 

ْفَها �َصَنًة،  ا َيْلَتِقُطُه؟  َفَقاَل: » َعرِّ 38  -  جاء يف �حلديث �ل�صريف: �أن رجاًل جاء �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم َف�َصاأََلُه َعمَّ
ُة �ْلَغَنِم؟ َقاَل : »  الَّ لَّ َفا�ْصَتْنِفْقَها »، َقاَل:  َيا َر�ُصوَل �هلِل َف�صَ َك ِبَها، َو�إِ َها َوِوَكاَءَها، َفاإِْن َجاَء �أََحٌد ُيْخرِبُ ُثمَّ �ْحَفْظ ِعَفا�صَ
ِبيِّ �صلى �هلل عليه و�صلم َفَقاَل : » َما َلَك َوَلَها َمَعَها ِحَذ�وؤَُها  َر َوْجُه �لنَّ ُة �لإِِبِل؟ َفَتَمعَّ الَّ ْئِب« َقاَل: �صَ َلَك، �أَْو لأَِخيَك، �أَْو ِللذِّ
َجَر«. �أخرجه: �لبخاري، �صحيح �لبخاري، كتاب يف �للقطة، باب �صالة �لإبل، حديث  ُكُل �ل�صَّ َو�ِصَقاوؤَُها َتِرُد �مْلَاَء َوَتاأْ

رقم)2427( ج3 �س163.
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حيث بنى لل�صو�ل مربد�، فمن �أقام �لبينّنة �أخذ �صالته39.
ا هو مو�فق ملق�صوده،    و�إن خالف عثمان بن عفان وعلي ر�صو�ن �هلل عليهما �أمر ر�صول �هلل يف �لظاهر، �إنَّ
فقد نظرو� �إلى �ل�صالة بنظرة مقا�صدية ثاقبة، �إذ لو بقي �لعمل على ما قام به �لر�صول �صلى �هلل عليه 
و�صلم بعد ف�صاد �لزمان، لآل �إلى عك�س مر�د �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يف �صيانة �لأمو�ل40، فكان عمل 

عثمان وعلي وفق �مل�صلحة �حلاجية، �ملتمثلة بحفظ �ملال �لعام من �ل�صرقة و�لتلف .

2- ت�سمي ال�سناع

اع هو ق�صاء للخلفاء �لر��صدين، �أملته �حلاجة �إلى �حلفاظ على �أمتعة �لنا�س و�ل�صت�صناع      ت�صمني �ل�صننّ
“ ل ي�صلح  “ �إن �خللفاء �لر��صدين ق�صو� بت�صمني �ل�صناع، قال علي:  ، يقول �ل�صاطبي يف �لعت�صام: 
يف  �لأمتعة  عن  يغيبون  وهم  �ل�صناع،  �إلى  حاجة  لهم  �لنا�س  �أن  فيه،  �مل�صلحة  ووجه  ذ�ك”،  �إل  �لنا�س 
�إلى  م�صي�س �حلاجة  مع  ت�صمينهم  يثبت  فلو مل  وترك �حلفظ،  �لتفريط  عليهم  و�لأغلب  �لأحو�ل،  غالب 
��صتعمالهم، لأف�صى ذلك �إلى �أحد �أمرين: �إما ترك �ل�صت�صناع بالكلية، وذلك �صاق على �خللق، و�إما �أن 
�خليانة،  وتتطرق  �لحرت�ز،  ويقل  �لأمو�ل،  فت�صيع  و�ل�صياع،  �لهالك  بدعو�هم  ذلك  ي�صمنو�  ول  يعملو� 

فكانت �مل�صلحة �لت�صمني، هذ� معنى قوله:   “ ل ي�صلح �لنا�س �إل ذ�ك”41.
   يت�صح من �لنماذج و�ل�صو�هد �ل�صابقة، �أن �ل�صحابة قامو� باأمور مل يقم بها �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، 
وتركو� �أمورً� قام بها، حلاجة ظهرت و��صتجدت يف ع�صرهم، �إذ �إن �ملق�صود من �ل�صنة روحها ومق�صدها، 

ولي�صت مبانيها وحروفها، فكانو� يت�صرفون ر�صو�ن �هلل عليهم على مقت�صى �حلاجة و�مل�صلحة. 
املطلب الثاين: �شروط اعتبار احلاجة يف الأحكام و�شوابطها:

ي�صع هذ� �ملطلب �صروطًا دقيقة �أمام �لباحثني يف �مل�صلحة �حلاجينّة �خلا�صة، حيث يبنينّ �حلاجة      
�ملعتربة من غريها، بعد ما �صاع تعليل �لإفتاء باحلاجة يف حملها، ويف غري حملها، فهناك خلٌل يف فهم 
�إليه  تهفو  بالتالعب يف مفهوم �حلاجة، ح�صبما  بالكثريين منهم  �لذي حد�  �لأمر  �لنا�س،  حقيقتها عند 

نف�صه، ومتليه عليه �أهو�وؤه، دونا �صابط ي�صبط ت�صرفاته و�أفعاله. 

�لن�س  تخ�صي�س  يف  �ل�صريعة  مقا�صد  �لأيوبي،   . �س950  ج2  �صابق،  مرجع  �لفقهي،  �ملدخل  �لزرقا،  ينظر:    -  39
بامل�صلحة، مرجع �صابق، �س237. 

40  - �لزرقا، �ملدخل �لفقهي، مرجع �صابق، ج2 �س951.
41  - �ل�صاطبي: �أبو �إ�صحاق �إبر�هيم بن مو�صى �للخمي �لغرناطي )ت790هـ(، �لعت�صام، �ملكتبة �لتجارية �لكربى، 

�لقاهرة- م�صر، ج2 �س119.
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الفرع الأول: �ضروط اعتبار احلاجة :

   لقد و�صع �لعلماء و�لباحثون �صروطًا يجب تو�فرها، من �أجل �أن يكون �لعمل باحلاجة معتدً� به �صرعًا، 
ولأن احلاجة من الأمور ال�شتثنائية، فال بد لها من �شروط وقيود لتقييد اأحكامها، اإذ اإن العمل بها لي�ص 
على عمومه و�إطالقه، فاحلاجة كما قال �جلويني لي�س جمرد �لتطلع �إلى �ل�صيء، �أو �لت�صهي فيه، �أو �لت�صوف 

له42، بل ل بد اأن تتوافر يف احلاجة عدة �شروط من اأهمها: 

اأوًل:  اأن تكون احلاجة حمافظة على مقا�سد ال�سريعة وغري خارجة عنها .

   وهذ� يعني �أن �حلاجة ل بد �أن تكون د�خلة �صمن �ملقا�صد �لتي جاء �ل�صرع لتحقيقها، �أو بعبارة �أخرى، 
ينبغي �أن تكون �حلاجة ترجمان �ملق�صد �ل�صرعي، فال تبطله �أو تعود عليه بالإبطال �أو �لإخالل، وقد دلنّ 

�ل�صتقر�ء على �صرورة �لعتماد على �ملقا�صد �ل�صرعية يف حماكمة ت�صرفات �ملكلفني، ووقائع �حلياة.
  فال�صريعة ما جاءت �إل لتحقيق م�صالح �خللق �إثباتًا و�إبقاًء، و�حلاجة من قبيل �مل�صلحة، و�مل�صلحة ل بد 
لها �أن تنطلق من �ل�صرع وتتقيد بقيوده، وتن�صبط ب�صو�بطه، فال �لتفات مل�صلحة يحكم بها �لعقل وحده، بل 
ل بد �أن تكون ر�جعة �إلى حفظ مق�صود من مقا�صد �ل�صارع �حلكيم، فاإذ� ناق�صتها فلي�صت م�صلحة، ومن 
ذلك ما يتعلق بالأخذ باحلاجة. فمن مقا�صد �ل�صريعة حتقيق م�صالح �لعباد، وهذه ل تتحقق �إل باللتفات 

�إلى حاجاتهم.
ح �إنه: “ �إذ� كان �لأمر يف ظاهره وباطنه على �أ�صل �مل�صروعية    وهذ� ما بينّنه �ل�صاطبي بو�صوح حينما �صرنّ
فال �إ�صكال، و�إن كان �لظاهر مو�فقًا و�مل�صلحة خمالفة، فالفعل غري �صحيح وغري م�صروع ؛ لأن �لأعمال 
�صرعت  �لتي  �مل�صالح  وهي  معانيها،  �أَُخُر هي  �أمور  بها  ق�صد  و�إنا  لأنف�صها،  لي�صت مق�صودة  �ل�صرعية 

لأجلها. فالذي عمل من ذلك على غري هذ� �لو�صع، فلي�س على و�صع �مل�صروعات.”43

ثانيًا: اأن يكون الأخذ باحلاجة عند رفع احلرج بامل�سقة غري املعتادة .

يظهر بكل جالء وو�صوح، �أن �لفقهاء و�لباحثني عند حديثهم عن �مل�صقة �لتي ما جاءت �حلاجة �إل لرفعها، 
موها على ثالثة �أق�صام وهي:  م�صقة معتادة، وم�صقة غري معتادة، وم�صقة بني �ملنزلتني �ل�صابقتني،  قد ق�صنّ
وقد ذكرو� من �لقو�عد ما ت�صبط به �مل�صقة، وما ي�صلح عذرً� وما ل ي�صلح، ��صتدعاًء للتي�صري ورفع �حلرج 

42  - �جلوين، غياث �لأمم، مرجع �صابق، �س346.
43  - �ل�صاطبي، �ملو�فقات، مرجع �صابق، ج2 �س311.

فقه املوازنة وأثره على اعتبار احلاجة في املعامالت املصرفية



24622463

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

و�ل�صيق عن �لنا�س، فاحلاجة �ل�صرعية �ملعتربة ل تكمن �إل يف و�حدة من هذه �لأق�صام �لثالثة، و�صنعر�س 
لهذه �لأق�صام مع بيان ما تدخل �حلاجة يف كنفه، وما ل تدخل فيه .

م �لفقهاء �مل�صقة �أو �حلرج على �لنحو �لتايل44:  وقد ق�صنّ
اأوًل: �مل�صقة �ملعتادة: وهي �مل�صقة �لطبيعية، �لتي ي�صتطيع �لنا�س حتملها دون �إحلاق �ل�صرر بهم غالبًا45.

ثانيًا: �مل�صقة غري �ملعتادة: هي �مل�صقة �لتي ل يتحملها �لنا�س يف �لغالب، وتف�صد على �لنفو�س ت�صرفاتها، 

تدخل  �مل�صقة،  من  �لق�صم  ويف هذ�  غالبًا46،  �لنافعة  بالأعمال  �لقيام  وتعطلها عن  بنظام حياتها،  وتخل 
�حلاجة فيه بقوة، وهذ� �لنوع من �مل�صقات له �عتبار قوي يف �ل�صرع.

�مل�صقة  دنا من  و�ل�صدة، فما  �مل�صقة خمتلفة يف �خلفة  �ل�صابقتني: هذه  �ملنزلتني  و�قعة بني  ثالثًا: م�صقة 

�لعليا �أوجب �لتخفيف، وما دنا من �مل�صقة �لدنيا، ل يوجب �لتخفيف �إل عند �لظاهرية، وما وقع بني هاتني 
ت م�صقته، �أي �أنها  �ملرتبتني خُمتلف فيه، فمنهم من يلحقه مبا عظمت م�صقته، ومنهم من يلحقه مبا خفنّ
تلحق باأكرثهما �صبهًا. ولتقريب �ل�صورة ناأخذ مثاًل عن �لغرر يف �لبيوع، فاإنه تارة يعظم �لغرر فيه فال 
بيعه، فيكون  �إلى  فيه مع م�صي�س �حلاجة  �لغرر  وتارة يخف  �لأخ�صر يف ق�صرته،  ُيعفى عنه، كبيع �جلوز 

�لأ�صح جو�زه كبيع �لباقالء �لأخ�صر يف ق�صرته.

ثالثًا: اأن تكون احلاجة حمققة يقينًا اأو ظنًا غالباً، ل متوهمة .

�لعمل  فالأ�صل  للتخفيف،  �صرعت  ��صتثنائية  �أحكام  باحلاجة،  �لثابتة  �لأحكام  �إن   : �لباحث  قول  �صبق 
بالأحكام �لأ�صلية حتى يتحقق �ل�صبب �لد�عي للتخفيف و�لتي�صري، لذ� ل يجوز �لعمل مبقت�صى �حلاجة، �إل 
�إذ� كان �ل�صبب �لد�عي لها متحققًا يقينًا �أو مظنونًا ظنًا قويًا، حيث �إن �لظن �لغالب يف �ل�صريعة، ُمنزٌل 
منزلة �لقطع و�ليقني، كما هو م�صهور عند �أهل �لعلم. وقد �صاغ �بن جنيم قاعدة فقهية لهذ� �حلكم وهي: 

و�لنظائر،  �لأ�صباه  �ل�صيوطي،  �صابق، ج2 �س13-�س14.  �لأحكام، مرجع  قو�عد  �ل�صالم،  بن عبد  �لعز  ينظر:   -  44
ج2  �صابق،  مرجع  �ملو�فقات،  �ل�صاطبي،  �صابق.  مرجع  �س238.  ج1  �لفروق،  �س162.�لقر�يف،  ج1  �صابق،  مرجع 
�س102. �بن حميد، رفع �حلرج، مرجع �صابق، �س24- �س32. �لزحيلي، نظرية �ل�صرورة، مرجع �صابق، �س185 
– �س189. زيد�ن، �لوجيز يف �أ�صول �لفقه، مرجع �صابق، �س78- �س80 . �حميد�ن، مقا�صد  �ل�صريعة �لإ�صالمية، 

مرجع �صابق، �س228.
45  - �لزحيلي، نظرية �ل�صرورة، مرجع �صابق، �س185.

46  - �ملرجع �ل�صابق، �س187. 
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ح بع�س �أهل �لعلم  “ غلبة �لظن تعمل عمل �ليقني”47، ولأجل هذه �ملنزلة �لتي يحتلها �لظن �لغالب، �صرنّ
باأن العمل باحلاجة ل ُي�شرتط له التحقق، واإمنا يكفي فيه التوقع48، بناًء على قر�ئن �صادقة، وبعد ح�صول 

�أمارتها، �أما �إن مل توجد �أمارة على حدوثها فال �عتبار للحاجة عندئذ.

رابعًا: اأن تكون احلاجة متعينًة .

   ل يجوز للمكلف �أن يعمل مبقت�صى �حلاجة، �إل �إذ� كانت �حلاجة متعينة �أي ل بديل عنها، مبعنى �آخر 
�أل يكون هناك �صبيل �آخر من �لطرق �مل�صروعة عادة، للتو�صل �إلى �لغر�س �ملق�صود �صوى خمالفة �لأو�مر 

و�لنو�هي، و�إل فاإن �حلاجة للمخالفة ل تكون متو�فرة يف �لو�قع 49.

الفرع الثاين:  �سوابط العمل باحلاجة :

  كان احلديث يف الفرع ال�شابق، عن �شروط اعتبار احلاجة من اأجل اأن يكون العمل بها موافقًا ملق�شود 
ال�شارع احلكيم، وهذه ال�شروط هي الدعائم الأ�شا�ص لتحقق مفهوم احلاجة. ودار احلديث كذلك حول 
اعتبار  يكون  حتى  احلاجة،  ل�شروط  واحلدود  ال�شياج  مبثابة  ال�شوابط  وهذه  باحلاجة،  العمل  �شوابط 
�حلاجة يف �لأحكام متو�فقًا مع �مل�صلحة �حلقيقية للعباد، وهذه �ل�صو�بط ت�صمل �حلاجة، وت�صمل غريها 

من الرخ�ص والأعذار املعتربة �شرعًا، ومن اأهم هذه ال�شوابط املحافظة على �شروط احلاجة ما يلي50:
�أوًل: �أن ُيرجع �إلى �أهل �لعلم و�لر�أي يف �حلكم باحلاجة

ر ما يباح للحاجة بوجودها . ثانيًا:  �أن ُيقدنّ
ثالثًا: �أن ُيقدر ما ُيباح للحاجة بقدرها .

47  -  �بن جنيم: زين �لدين بن �إبر�هيم)ت970هـ(، �لبحر �لر�ئق �صرح كنز �لدقائق، د�ر �ملعرفة، بريوت- لبنان، ج1 
�س169 – ج2 �س314.

- �لر�صيد، �حلاجة و�أثرها يف �لأحكام، مرجع �صابق، ج1 �س184.  48
49  - ينظر: �لزحيلي، نظرية �ل�صرورة، مرجع �صابق، �س259. مبارك، نظرية �ل�صرورة، مرجع �صابق، �س312. 

�لر�صيد، �حلاجة و�أثرها يف �لأحكام، مرجع �صابق، ج1 �س187. �ملو�صوعة �لفقهية، مرجع �صابق، ج28 �س194. 
قر�ر جممع فقهاء �ل�صريعة باأمريكا �ملنعقد يف دورة موؤمتره �لر�بع بالقاهرة ـ م�صريف �لفرتة من 4 – 7 رجب 

1427هـ �ملو�فق28 يوليو حتى 2 �أغ�صط�س 2006م.
50  - ينظر: �لر�صيد، �حلاجة و�أثرها يف �لأحكام، مرجع �صابق، ج1 �س197. مبارك، نظرية �ل�صرورة، مرجع �صابق، 

�س336. �لزحيلي، نظرية �ل�صرورة، مرجع �صابق، �س260.
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املبحث الثالث: تطبيقات اعتبار احلاجة على التعامالت اخلارجية 
الالزمة يف امل�سارف الإ�سالمية

   �صهدت �مل�صرفية �لإ�صالمية تطورً� مت�صارعًا هائاًل، وقبوًل جتاوز �حلدود �جلغر�فية للدول �لإ�صالمية 
�إلى دول غربية متقدمة، وقد مثنّلت �مل�صرفية �لإ�صالمية - يف �أعقاب �لأزمة �ملالية �لعاملية  و�أزمة �لديون- 

عند كثري من �لقت�صاديني بدياًل حقيقيًا للم�صرفية �لربوية.                                                 
  غري �أن هذ� �لزخم �لذي �صهدته �مل�صرفية �لإ�صالمية، من حيث �لنطباع �لعام و�لإقبال �ملتز�يد، حقق 
جناحًا و��صعًا يف �لبيئة �ملحلية، قابلته بع�س �مل�صاعب و�مل�صكالت يف �لتوفيق بني مبادئ �لعقود �ملعروفة 
يف �ملوؤلفات �لفقهية، وبني �لو�قع �لعملي، ول �صيما فيما يتعلق بالبيئة �لدولية �خلارجية، فمنها ما يتعلق 
يتعلق  ما  ومنها  خارجها،  �أو  �لبالد  د�خل  يف  �صو�ء  �لربوية،  �مل�صارف  مع  �لإ�صالمية  �مل�صارف  بتعامل 
بالتوظيف �خلارجي للفو�ئ�س �ملالية �لتي مل تتمكن �مل�صارف �لإ�صالمية من توظيفها حمليًا، لأن �لظروف 
�لبيئية �ملحلية ل ت�صتوعب هذه �لفو�ئ�س من وجهة نظرها، و�أن �مل�صارف �لإ�صالمية ل ت�صتطيع �أن تعي�س 
مبعزل عن �لبيئة �لدولية كما ترى. وهذه �لعقبات و�مل�صكالت �لتي وقفت يف طريق �مل�صارف �لإ�صالمية، 
ت من قدرتها على �لقيام بدورها، تعود �إلى �صيادة �لطابع �لربوي و�صيطرته على �مل�صارف �لربوية  وحدنّ

ال للعمل �مل�صريف �لإ�صالمي.    �لدولية، �لتي �صكلنّت عائقًا �أمام �لنطالق �لفعلي و�لفعنّ
  ونظرً� لأهمية �لتعامل �خلارجي للم�صارف �لإ�صالمية و�ملجتمع �لإ�صالمي،  ر�أى �لباحث �أن يخ�ص�س هذ� 
�ملبحث للحديث عن بع�س �لعقبات و�مل�صكالت �ملذكورة، من خالل بيان �أثر �حلاجة فيها، و�إبر�ز مكمن 
�جتماع �حلاجة و�عتبار�تها يف م�صاألة تعامل �مل�صارف �لإ�صالمية مع �مل�صارف �لأجنبية �لربوية، وكذلك 

م�صاألة توظيف و��صتثمار �مل�صارف �لإ�صالمية مو�ردها �ملالية خارج نطاق �لعامل �لإ�صالمي. 
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العتمادات  يف  املرا�سلة  امل�سارف  مع  الإ�سالمية  امل�سارف  تعامل  الأول:  املطلب 
امل�ستندية.

   هذ� �ملطلب حماولة لإبر�ز �أهم معامل تعامل �مل�صارف �لإ�صالمية مع �ل�صريفة �لأجنبية �لربوية، من 
خالل �عتبار �حلاجة �أو عدمها يف هذ� �لتعامل. 

  ولذ� كان من �ملنا�صب قبل �لولوج يف غمار م�صاألة �حلاجة يف تعامل �مل�صارف �لإ�صالمية مع �مل�صارف 
�لربوية �ملتمثلة بامل�صارف �ملر��صلة من خالل �لعتماد�ت �مل�صتندية، من توطئة تت�صمن �إطاللة ي�صرية، 

يطل من خاللها الباحث على مفهوم العتمادات امل�شتندية يف ال�شريفة املالية من خالل النقاط التالية:

)Documentary Credits( اأوًل: مفهوم العتمادات امل�ستندية

   لقد �جتهد �مل�صرفيون وُكتاب �لقانون �لتجاري و�ل�صرعيون، يف �إيجاد تعريف ��صطالحي لالعتماد�ت 
�مل�صتندية، ومن �أهم �لتعريفات �جلامعة و�ملوجزة، هي �أن �لعتماد �مل�صتندي:« تعهد من ِقبل �صخ�س )هو 
�أو يويف �صند�ت �ل�صحب  �آخر )�لعميل( ونيابًة عنه، ليقبل  يف �لغالب �مل�صرف( بناًء على طلب �صخ�س 
امل�شحوبة من ِقبِل �شخ�ص ثالث)امل�شتفيد(، اأو اأي مطالبات للوفاء، �شريطة تقّيد الأخري بال�شروط املحددة 
يف �لعتماد »51. وجاء �أي�صًا يف مفهوم �لعتماد�ت �مل�صتندية طبقًا لهيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة للموؤ�ص�صات 
�ملالية �لإ�صالمية، �أنه عبارة عن: » تعهد مكتوب من بنك )ي�صمى �مل�صدر( ي�صلم للبائع )�مل�صتفيد(، بناء 
نف�صه،  عن  بالأ�صالة  �لبنك  ي�صدره  �أو  لتعليماته،  مطابقا  �لآمر(  �أو  �لطلب  )مقدم  �مل�صرتي  طلب  على 
�لب�صاعة  م�صتند�ت  ت�صليم  �صريطة  معينة،  فرتة  مبلغ حمدد خالل  بالوفاء يف حدود  �لقيام  �إلى  يهدف 

مطابقة للتعليمات«52.
   ويظهر من خالل بيان حقيقة �لعتماد�ت �مل�صتندية ومفهومها، �أن �لعتماد يبد�أ �أ�صا�صًا بعر�س �أو �إيجاب 
عاتق  على  �لعقد  هذ�  مبوجب  �لتز�م  ين�صاأ  وبذلك  ر،  �مل�صدنّ �مل�صرف  من  قبول  يليه  �لآمر،  �لعميل  من 
ر(، بحيث يقوم بعملية  �مل�صرف باأن يقوم بدور �لو�صيط عن كل من �مل�صرتي) �مل�صتورد( و�لبائع )�مل�صدنّ
ت�صليم �ملبلغ وت�صلم �مل�صتند�ت �لد�لة على �ل�صحن. ومن هنا يظهر �أن �لعتماد �مل�صتندي يوؤدي دورً� مهمًا 
51  - �لبز�يعة، خالد رمزي �صامل، �لعتماد�ت �مل�صتندية من منظور �صرعي – در��صة فقهية قانونية-، د�ر �لنفائ�س، 

عمان- �لأردن، �لطبعة �لأولى 1429هـ - 2009م، �س21. 
52  - هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة للموؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية،  �ملعايري �ل�صرعية، مرجع �صابق، �ملعيار �ل�صرعي رقم 

)14(، �س240.
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ل عالقة �مل�صدر بامل�صتورد. يف خدمة �لتجارة �لدولية، وي�صهنّ

ثانيًا: العتمادات امل�ستندية يف امل�سارف الإ�سالمية. 

�لع�صر  يف  ملحوظة  �أهمية  ذ�ت  �أ�صبحت  �لتي  �مل�صتندية،  �لعتماد�ت  �لإ�صالمية  �مل�صارف  تغفل  مل     
من  بها  �لعمل  ��صتعارت  وقد  و�خلارجية،  �لدولية  �لتجارة  ركائز  �أ�صا�صيات  من  و�عتربتها  �حلا�صر، 
�مل�صارف �لربوية، بعد �أن خل�صتها من �لفو�ئد �لربوية، وطوعتها ملعطيات �لعمل �مل�صريف �لإ�صالمي،  لذ� 
تتفرع عنه عمليات  �إذ  لن�صاطه،  �لإ�صالمي،  م�صدرً� كبريً�  للم�صرف  بالن�صبة  �مل�صتندي  ُيعترب �لعتماد 
متعددة يف جمال �ل�صتثمار و�خلدمات، وت�صكل �لأرباح و�لعمولت �لناجمة عن هذه �لعمليات موردً� من 

مو�رد �مل�صرفية �لإ�صالمية.                                                    
   وتختلف عملية متويل �لعتماد �مل�صتندي يف �مل�صارف �لإ�صالمية، عن عملية متويل �لعتماد يف �مل�صرفية 
�لربوية53، ويف ذلك يقول عبد �حلميد �لبعلي: » �إن نظام �لعتماد�ت �مل�صتندية من معطيات �لعمل �مل�صريف 
�مل�صريف  �لعمل  تطويعها ملعطيات  بعد  �لإ�صالمية  �مل�صارف  بها يف  �لعمل  ��صتقر  ثم  �لربوية،  �لبنوك  يف 
�لإ�صالمي،  و�صيغ ت�صغيل �لأمو�ل و��صتثمارها فيه، وبخا�صة �صيغتي �ملر�بحة لالآمر بال�صر�ء و�مل�صاركة« 54، 
ويتجلى �لو�قع �مل�صريف �لإ�صالمي بوجود ثالثة �أنو�ع لعملية متويل �لعتماد�ت �مل�صتندية، وهي على �لنحو 

�لتايل: 
   النوع الأول: �لعتماد�ت �مل�صتندية �ملمولة متوياًل ذ�تيًا من ِقبل �لعميل طالب فتح �لعتماد. ويف مثل هذ� 

�لنوع يكون دور �مل�صرف �لإ�صالمي دور �لوكيل باأجر55.
  النوع الثاين: �لعتماد�ت �مل�صتندية �ملمولة متوياًل كاماًل من ِقبل �مل�صرف �لإ�صالمي،  ويف هذه �حلالة 

تكون �لعملية بالن�صبة للم�صتورد بيع مر�بحة من �مل�صرف للعميل، مبعنى �آخر، يقوم �مل�صرف ب�صر�ء �ل�صلعة 
ليعيد بيعها للم�صتورد.56

�أم  53  - طايل، م�صطفى كمال �ل�صيد، �لبنوك �لإ�صالمية �ملنهج و�لتطبيق، بنك في�صل �لإ�صالمي �مل�صري، جامعة 
درمان �لإ�صالمية- �ل�صود�ن، �لطبعة �لأولى، 1988م، �س162.

54  - �لبعلي، عبد �حلميد حممود، �أ�صا�صيات �لعمل �مل�صريف �لإ�صالمي، مكتبة وهبة، �لقاهرة- م�صر، �لطبعة �لولى، 
1991م، �س43 . 

55  - طايل، �لبنوك �لإ�صالمية �ملنهج و�لتطبيق، مرجع �صابق، �س162. وينظر: حنون، �لأعمال و�خلدمات �مل�صرفية 
يف �مل�صارف �لتجارية و�لإ�صالمية، مرجع �صابق، �س 258.

56  - ينظر: طايل، �لبنوك �لإ�صالمية �ملنهج و�لتطبيق، مرجع �صابق، �س163- �س164. حنون، �لأعمال و�خلدمات 
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قيمة  من  جزءً�  �مل�صتورد  يدفع  حيث  �مل�صاركة،  عقد  �أ�صا�س  على  �مل�صتندية  �لعتماد�ت  الثالث:  النوع    

�أو �لثلث، ويقوم �مل�صرف بتكملة �جلزء �لآخر من �لتمويل، وقلما يجري �لتعامل بهذ�  �لعتماد، كالربع 
�لنوع.57

�مل�صتورد )فاحت طلب �لعتماد(، تتنوع وفقًا  �أن عالقة �مل�صرف �لإ�صالمي مع    يف �صوء ما تقدم، نرى 
لعملية �لتمويل، فتارة تكون عالقة وكالة، وذلك يف حالة قيام �لعميل �لآمر بفتح �لعتماد وتقدمي تغطية 
كاملة له، �أي �أن �ملعاملة ل تت�صمن تقدمي متويل من قبل �مل�صرف. وتارة �أخرى تكون عالقة وكالة وكفالة، 
�لإ�صالمي مع �مل�صرف �ملر��صل،  �أما عالقة �مل�صرف  �لوكيل و�لكفيل.  وفيها يجمع �مل�صرف بني �صفتي 

فهي �لنقطة �ملركزية لفحوى هذ� �لفرع من �لدر��صة. 
    �إنَّ �مل�صارف �لإ�صالمية ل ت�صتطيع �أن تعي�س مبعزل عن �لبيئة �لدولية و�لعامل �خلارجي، ول مفر لها من 
�لتعامل مع �مل�صارف �لأخرى، كي تتمكن من تلبية �حتياجات عمالئها، لكن �لعقبة �لتي وقفت يف طريق 
ت وقينّدت من قدرتها على �لقيام بهذ� �لدور، هو �صيادة �لطابع �لربوي على  �مل�صرفية �لإ�صالمية، وحدنّ

�مل�صارف �لربوية �لدولية58.
�أن متار�س عمليات �لعتماد�ت �مل�صتندية مبعزل عن �لبيئة     لذ� فاإن �مل�صارف �لإ�صالمية، ل ت�صتطيع 
�ملحلية، ومن جهة �أخرى فاإن هذه �مل�صارف بحاجة �إلى �لتعامل مع �لبيئة �لدولية، لتتمكن من ممار�صة 
مع  �و حتى  �ملعززة،  �أو  �ملر��صلة  �مل�صارف  مع  �لتعامل  كان هذ�  �صو�ًء  �لعامل �خلارجي،  �لعملية يف  هذه 
�لأطر�ف  متعددة  جتارة  بطبيعتها  �مل�صتندية  بالعتماد�ت  ممثلة  �لدولية  �لتجارة  لأن  نف�صه،  ر  �مل�صدنّ

و�جلو�نب، فال بد �إذن يف �لو�قع من عملية �لت�صابك هذه.
  ومن هنا، نرى �أن �لفقهاء �ملعا�صرين، و�لباحثني �مل�صرفيني �لإ�صالميني، و�لهيئات �ل�صرعية، قد �ختلفو� 
على  �مل�صتندية،  �لعتماد�ت   �صوء  يف  �ملر��صلة  �لربوية  �مل�صارف  مع  �لإ�صالمية  �مل�صارف  تعامل  ب�صاأن 

�مل�صرفية يف �مل�صارف �لتجارية و�لإ�صالمية، مرجع �صابق، �س 260. �لبز�يعة، �لعتماد�ت �مل�صتندية، مرجع �صابق، 
�س116. 

�لأردن، �لطبعة  ان-  �أ�صامة، عمنّ �لنظرية و�لتطبيق، د�ر  �لإ�صالمية بني  �لرز�ق، �مل�صارف  �لهيتي، عبد  57  - ينظر: 
�لأولى، 1998م، �س411. حنون، �لأعمال و�خلدمات �مل�صرفية يف �مل�صارف �لتجارية و�لإ�صالمية، مرجع �صابق، 

�س 261. �لبز�يعة، �لعتماد�ت �مل�صتندية، مرجع �صابق، �س146.
58  - �لعماوي، �إ�صماعيل عبد �ل�صالم، �ملعوقات �خلارجية للم�صارف �لإ�صالمية – در��صة تطبيقية لآثارها على �لبنك 
�لإ�صالمي �لأردين-، ر�صالة ماج�صتري، باإ�صر�ف: �أ.د عبد �لهادي علي �لنجار، جامعة �لريموك، كلية �ل�صريعة، ق�صم 

�لقت�صاد و�مل�صارف �لإ�صالمية، 1424هـ - 2003م، �س118. بت�صرف

فقه املوازنة وأثره على اعتبار احلاجة في املعامالت املصرفية



24682469

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�أقو�ل ثالثة:                                 
جمالتها  جميع  يف  �لربوية  �مل�صارف  مع  �لإ�صالمي  �مل�صرف  تعامل  جو�ز  عدم  يرى  الأول:  القول    

ومعامالتها ما يجوز منها وما ل يجوز، كالعتماد�ت �مل�صتندية وغريها من �خلدمات، بحجة �أن �لتعامل 
معها م�صاعدة لها على �مل�صي و�ل�صتمر�ر يف معامالتها، فيجب على �مل�صارف مقاطعتها، وهو قول بع�س 

�ملعا�صرين.59
 القول الثاين: يرى جو�ز تعامل �مل�صرف �لإ�صالمي مع �مل�صارف �لربوية، فيما يتعلق باملعامالت �ملتعلقة 
و�صرورة  للحاجة  وذلك  �مل�صرفية،  و�لت�صهيالت  �خلدمات  من  وغريها  �مل�صتندية  �لعتماد�ت  بعمليات 
�لعمل �مل�صريف، �صريطة عدم �أخذ و�إعطاء �لفو�ئد �لربوية، وقد �عتمد هذ� �لقول: م�صطفى طايل60، وعبد 
�حلميد �لبعلي61، و�صبري62، وعبد �لرز�ق �لهيتي63، و�لعبادي64، و�لبز�يعة65، و�لعماوي66، وغريهم �لكثري 
من �ملعا�صرين، كما تبنى هذ� �لر�أي جمموعة من �لهيئات �ل�صرعية منها: هيئة �لفتوى يف بيت �لتمويل 

�لكويتي67، و�لهيئة �ل�صرعية يف م�صرف �لر�جحي68، وهيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة للموؤ�ص�صات �ملالية69.
القول الثالث: يرى جو�ز تعامل �مل�صرف �لإ�صالمي مع �مل�صارف �لربوية، فيما يتعلق باملعامالت �ملتعلقة 

59  - ينظر: �صبري، �ملعامالت �ملالية �ملعا�صرة، مرجع �صابق، �س377. 
60  - طايل، �لبنوك �لإ�صالمية، مرجع �صابق، �س162 وما بعدها. 

61  - �لبعلي،  �أ�صا�صيات �لعمل �مل�صريف �لإ�صالمي، مرجع �صابق، �س43 وما بعدها.
62  - �صبري، �ملعامالت �ملالية �ملعا�صرة، مرجع �صابق، �س287 و �س 377.

63  - �لهيتي، �مل�صارف �لإ�صالمية بني �لنظرية و�لتطبيق، مرجع �صابق، �س411 وما بعدها. 
64  - �لعبادي، عبد �هلل عبد �لرحيم، موقف �ل�صريعة من �مل�صارف �ل�صالمية �ملعا�صرة، من�صور�ت �ملكتبة �لع�صرية، 

بريوت- لبنان، �س310.
65  - �لبز�يعة، �لعتماد�ت �مل�صتندية، مرجع �صابق، �س108.

66  - �لعماوي، �ملعوقات �خلارجية للم�صارف �لإ�صالمية، مرجع �صابق، �س118.
67  - هيئة �لفتوى يف بيت �لتمويل �لكويتي، �لفتاوى �ل�صرعية يف م�صائل �لقت�صاد، �لطبعة �لأولى، �لكويت، 1407هـ، 

ج1 �س73
68  - �ملجموعة �ل�صرعية مب�صرف �لر�جحي، قر�ر�ت �لهيئة �ل�صرعية مب�صرف �لر�جحي، د�ر كنوز �إ�صبيليا، �لريا�س- 

�ل�صعودية، �لطبعة �لأولى، 1413هـ/ 2010، قر�ر رقم )133(، �ملو�صوع: �لعتماد�ت �مل�صتندية، ج1 �س219.
�ل�صرعي رقم  �ملعيار  �ل�صرعية، مرجع �صابق،  �ملعايري  �لإ�صالمية،   �ملالية  للموؤ�ص�صات  69  - هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة 

)14(، �س246.
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�مل�صرف  دفع  جو�ز  مع  �مل�صرفية،  و�لت�صهيالت  �خلدمات  من  وغريها  �مل�صتندية  �لعتماد�ت  بعمليات 
�لإ�صالمي للفو�ئد �لربوية عند �لقرت��س من �مل�صرف �ملر��صل لل�صرروة �لتجارية، وتبنى هذ� �لقول كل 

من:  حممد �لعربي، وعوف �لكفر�وي70، و�أحمد �لنجار71، وباقر �ل�صدر72. 
ى مدى �لختالف و�لتباين بني �لفقهاء و�لباحثني من جو�ز �أو عدم جو�ز تعامل �مل�صارف    يف هذ� كله، يتبدنّ
�لإ�صالمية مع �مل�صارف �لربوية �ملر��صلة، ولكل من �لفرقاء �أدلتهم وتف�صيالتهم بامل�صاألة، ول جمال هنا 
ملناق�صة �أدلة كل فريق، لأن �ملق�صود من عر�س هذه �مل�صاألة هو بيان وجه �حلاجة و�أثرها يف هذه �مل�صاألة 

ل غري.

بيان وجه احلاجة يف هذه امل�ساألة.

  �حلاجة يف م�صاألة تعاون �مل�صارف �لإ�صالمية مع �مل�صارف �ملر��صلة يف عمليات �لعتماد�ت �مل�صتندية، 
تتعلق بالأقو�ل �لتي يرى �أ�صحابها بجو�ز هذه �لعالقة وهذ� �لتعامل، ذلك �أن �لفرقاء بنو� و��صتدلو� على 
�صحة ما �آلو� �إليه باأدلة عديدة، �أولها و�أهمها، �حلاجة. ومن ذلك على �صبيل �ملثال، ما جاء يف قر�ر �لهيئة 
�أن تتعامل  �أنه: »  يجوز ل�صرورة ممار�صة عملها، وميكن لل�صركة  �ل�صرعية ل�صركة �لر�جحي �مل�صرفية، 
مع مر��صليها من �لبنوك يف خارج �أو د�خل �ململكة بنف�س �لطريقة �لتي تتعامل بها �لبنوك �لإ�صالمية مع 
مر��صليها، بحيث تطلب من تلك �لبنوك �ملعاملة باملثل، �أي باأن تودع تلك �لبنوك ود�ئعها لدى �ل�صركة بدون 

�أن تدفع �ل�صركة فو�ئد عليها، و�لعك�س �صحيح«73.
زو� �لتعامل مع �مل�صارف �ملر��صلة �لربوية،     يف �ملقابل هناك من �لباحثني و�لفقهاء �ملعا�صرين ممن جونّ

يف م�صاألة �أخذ �لفو�ئد �لربوية و�إعطائها، وذلك على �أ�صا�س �حلاجة، ومن هذه �لأقو�ل:
ر لفكرة �مل�صارف �لإ�صالمية، ب�صاأن �حلاجة يف تعامل �مل�صارف �لإ�صالمية  1- ما قاله �أحمد �لنجار �ملنظنّ
مع �مل�صارف �ملر��صلة بالفو�ئد �لربوية: “ �إننا �إذ� كنا ن�صتطيع �أن نقول للعامل �لإ�صالمى: �متنع عن �لربا، 

70  - �لعربي، حممد عبد�هلل، �ملعامالت �مل�صرفية �ملعا�صرة ور�أي �لإ�صالم فيها – حما�صر�ت يف �لنظم �لإ�صالمية-، 
مطبعة يو�صف، �لقاهرة- م�صر، 1385هـ - 1965م، �س45.

71  - �لنجار، �أحمد ،– منهج �ل�صحوة �لإ�صالمية-،  بنوك بال فو�ئد ، 1976م، �س330.
72  - �ل�صدر، حممد باقر، �لبنك �لالربوي يف �لإ�صالم، د�ر �لتعارف للمطبوعات، بريوت – لبنان، �لطبعة �لثامنة،  

1403هـ - 1983م، �س133 و �س244 وما بعدها.
ج1   ،)16( رقم  قر�ر  �لر�جحي،  مب�صرف  �ل�صرعية  �لهيئة  قر�ر�ت  �لر�جحي،  مب�صرف  �ل�صرعية  �ملجموعة   -  73

�س40.
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هر معامالتنا، ل نلك فر�س هذ� �حلكم على �لبالد غري �لإ�صالمية، �لتي نتعامل  ون�صتطيع بذلك �أن نطنّ
معها، وما دمنا م�صطرين للتعامل مع هذه �لبالد، يف ��صتري�د �صلع مل ن�صل �لى �إنتاجها بعد، فال منا�س 
«�ل�صرور�ت تبيح  �لتغا�صي عن وزر �لربا، �لذى ي�صوب معامالتنا معهم، وذلك قيا�صًا على �لقاعدة  من 

�ملحظور�ت” “74.
2-  قاله حممد �لعربي ب�صاأن حاجة �مل�صارف �لإ�صالمية للتعامل بالربا مع �مل�صارف �ملر��صلة، وهو قريب 
مما قاله �لنجار، حيث قال: » �إننا ل نلك فر�س هذ �حلكم على �لبالد غري �لإ�صالمية، �لتي تتعامل مع 
هذه �لبالد يف عقد قرو�س لتمويل بع�س ن�صاطنا �لإنتاجي، ويف ��صتري�د �صلع مل ن�صل �إلى �إنتاجها بعد، 
فال منا�س من �لتغا�صي عن وزر �لربا �لذي ي�صوب معامالتنا معهم، وذلك تطبيقًا للقاعدة �ل�صرعية  » 

�ل�صرور�ت تبيح �ملحظور�ت««75.
   فمن خالل هذه �لأقو�ل، تتجلى لنا معامل وجه �حلاجة �لتي كانت �إحدى منطلقات �ملجيزين يف ت�صويغهم، 
لإباحة تعامل �مل�صارف �لإ�صالمية مع �مل�صارف �ملر��صلة �لربوية، وميكن بيان وجه �حلاجة �لتي  ل تخرج 

عن �لحتمالت �لتالية:
1- �مل�صارف �لإ�صالمية وجدت نف�صها بحاجة ما�صة للتعامل مع �مل�صارف �لربوية �ملر��صلة، نظرً� للو�قع 

�مل�صريف �ملعا�صر، �إذ �إن عدم قيامها بعملية �لعتماد�ت �مل�صتندية، و�لعمليات �خلارجية 
2- �لأخرى، يجعلها متقوقعة ومنعزلة عن �لو�قع �مل�صريف، مما يق�صي عليها بالنهاية و�لف�صل.

3- �إن عملية �لعتماد�ت �مل�صتندية �لتي تقوم بها �مل�صارف �لإ�صالمية، حتتاج �إلى وجود �صبكة من �مل�صارف 
�ملر��صلة منت�صرة �نت�صارً� جغر�فيًا منا�صبًا، حتى ت�صتطيع �لقيام بهذه �لعملية بكفاءة عالية وبفاعلية.

�لدول  يف  �ملر��صلة  �مل�صارف  مع  بالتعامل  �إل  �لدولية  �لبيئة  دخول  �لإ�صالمية  �مل�صارف  ت�صتطيع  ل   -4
الأجنبية، لأن العتمادات امل�شتندية ذات ن�شاط دويل، وحتتم على امل�شارف الإ�شالمية، التعامل مع هذه 

�مل�صارف، و�حلاجة تفر�س وجود مثل هذه �لعالقة، وهذ� �لتعامل. 
5- حاجة �ملجتمع �مل�صلم لل�صلع �لتي مل ي�صلو� �إلى �إنتاجها، يحتم على �مل�صارف �لإ�صالمية �لتعامل مع 

�مل�صارف �لربوية �ملر��صلة، وذلك تلبية حلاجات �ملجتمع، وتطويرً� له.
6- عمليات �لعتماد�ت �مل�صتندية، تك�صب �مل�صرف �لإ�صالمي و�ملر��صل على حد �صو�ء عمالء جددً�، مما 
يزيد يف �صيولة �مل�صرف �لنقدية، �لتي ينتفع بها يف جمالت ن�صاطه، لذ� فاإن �حلاجة �لربحية حتتم وجود 

74  - �لنجار، - منهج �ل�صحوة �لإ�صالمية-،  بنوك بال فو�ئد ، مرجع �صابق، �س330.
75  - �لعربي، حممد عبد�هلل، �ملعامالت �مل�صرفية �ملعا�صرة ور�أي �لإ�صالم فيها – حما�صر�ت يف �لنظم �لإ�صالمية-، 

مطبعة يو�صف، �لقاهرة- م�صر، 1385هـ - 1965م، �س45. 
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مثل هذه �لعالقة. 
    يف �صوء هذه �لت�صويغات، نرى �أن �نطالق جميزي هذه �لعالقة وهذ� �لتعامل بني �مل�صرف �لإ�صالمي 
و�مل�صرف �لربوي يف م�صاألة �لعتماد�ت �مل�صتندية، ناجٌت عن �حلاجة �لعامة ل �حلاجة �خلا�صة. و�إذ� ثبت 
جو�ز هذ� �لتعامل �أنه كان من �حلاجة �لعامة يف �إطار وجهها �ملذكور، فال بد من طرح �صوؤ�ل مهم ل بد 
من �لإجابة عنه، قبل �لقول باأن �حلاجة معتربة �أو غري معتربة من �ملنظور �ل�صرعي، وهو: هل هذه �حلاجة 
م�صتجمعة ل�صروطها و�صو�بطها، حتى تكون حاجة �صرعية �صاحلة لبناء �لأحكام عليها؟  هذ� �ل�صوؤ�ل يف 
غاية �لأهمية و�لإ�صكال، و�صيحاول �لباحث �لإجابة عنه، مربزً� بع�س �لأمور �لتي قد تقرب �جلو�ب، من 

خالل تطبيق قواعد احلاجة و�شروطها و�شوابطها على احلاجة مو�شوع الدرا�شة، ومن هذه ال�شروط:
�لأو�مر  �ملحتاج خمالفة  يتعنينّ على  �أن  �أي  �أو ظنًا غالبًا،  يقينًا  تكون �حلاجة متعينة وحمققة  �أن  �أوًل:    
و�لنو�هي �ل�صرعية، مبعنى �أن ل يكون هناك طريق �آخر من �لطرق �مل�صروعة عادة، للتو�صل �إلى �لغر�س 
�ملق�صود �صوى خمالفة �أو�مر �ل�صارع، و�أن تكون �حلاجة متحققة وقائمة غري متوهمة. وعند تطبيق هذ� 
ال�شرط على احلاجة املذكورة يف هذه امل�شاألة، يت�شح حتققه بكل م�شوغاته. وبيان ذلك على النحو التايل:

   �إنَّ �لناظر �إلى �لو�قع �مل�صريف �ملعا�صر بكافة �أ�صكاله و�أنو�عه و�أطيافه و�أذرعه، �صو�ًء كان �إ�صالميًا �أو 
غري ذلك، يجد �أن عملية �لعتماد�ت �مل�صتندية، هي من �أهم �خلدمات و�لت�صهيالت �ملقدمة �إلى عمالء 
ر،  هذه �مل�صارف، �لتي تقوم بت�صهيل �لتعامل �لتجاري �لدويل، وحفظ م�صلحة كل من �مل�صتورد و�مل�صدنّ
على �ل�صو�ء، فالو�قع �لقت�صادي �ملعا�صر، فر�س هذ� �لتعامل يف عمليات �لتجارة �خلارجية، لأن �لعتماد 
�مل�صتندي جاء ��صتجابة ملتطلبات �لتجارة �خلارجية، �لتي هي بطبيعتها جتارة متعددة �لأطر�ف و�جلو�نب، 
وما هذه �لعتماد�ت يف �مل�صارف �إل و�صيط بني �لفرقاء، وو�صيلة مهمة لت�صوية �لبيوع �لدولية ومتويلها، 
يف ظل �ت�صاع نطاقها وتباعد �مل�صافة بني �أطر�فها، وغياب �ملعرفة بني �مل�صدرين و�مل�صتوردين، و�ختالف 
رو�فد  �أهم  �لعتماد�ت من  �إن هذه  �لقول  �لنز�ع، من هنا، ميكن  للتحاكم يف حالت  �ملرجعية  �لأنظمة 

�لتجارة �خلارجية، �لتي �أ�صبحت حقيقة وو�قعة دولية. 
   وهذ� �لكالم يقودنا للقول �إن �مل�صرف طرف �أ�صا�صي يف هذ� �لعتماد، له حقوق وترتتب عليه �لتز�مات، 
كما هو �حلال بالن�صبة للبائع و�مل�صرتي، �أي �مل�صدر و�مل�صتورد، ول ميكن تنفيذ مثل هذه �لعقود يف و�قع 
�حلال �إل بو��صطة �مل�صارف. لذ� فاإن تعامل �مل�صرف �لإ�صالمي مع �صبكة �مل�صارف �ملر��صلة �لأخرى يف 
�خلارج، يعني جناح �لعمل �مل�صريف و�ملايل �لإ�صالمي يف �لعامل �خلارجي، �إذ ت�صتطيع من خالل هوؤلء 

�ملر��صلني تقدمي �خلدمات �مل�صرفية �ملتعلقة بالعتماد�ت �مل�صتندية لعمالئها.
   لكن �لو�قع �لعملي للم�صارف �لإ�صالمية يبنينّ �أن هذه �مل�صارف، تعاين يف �لعمليات �ملتعلقة بالعتماد 
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مع  للتعامل  ما�صة  بحاجة  جعلها  مما  �لبلد�ن،  تلك  يف  �إ�صالمية  م�صارف  وجود  عدم  من  �مل�صتندية، 
�مل�صارف �لربوية �لقائمة يف تلك �لبلد�ن، ليكونو� مر��صلني لها76. فحقيقة �لتعامل مع �مل�صارف �ملر��صلة 
�لربوية ثبتت على �أر�س �لو�قع، و�أثبتت �أن �حلاجة حمققة وغري متوهمة، لأن �لو�قع �لقت�صادي و�مل�صريف 
�لعاملي �لذي تعاي�صه �مل�صارف �لإ�صالمية، ل يطبق �ملنهج و�لنظام �لقت�صادي �لإ�صالمي،  و�إنا يعاي�س 

ع�صرً� ي�صوده نظام ربوي ر�أ�صمايل.
   يجد �لناظر �إلى �لو�قع �مل�صريف و�لو�قع �لقت�صادي على حد �صو�ء، �أنه ل منا�س من تعامل �مل�صارف 
�لإ�صالمية مع �مل�صارف �لربوية �ملر��صلة، �إذ ل يوجد م�صروع �آخر يوؤدي نف�س �لغر�س، ويحقق ذ�ت �لغاية، 
ويعطي نف�س �ملرونة، ويرفع �حلرج و�مل�صقة يف �لتعامل بالن�صبة لعالقة �مل�صارف �لإ�صالمية مع �مل�صارف 
�ملر��صلة، �لتي ل مندوحة من تعاملها معها، ول غنى لها من هذه �لعالقة يف عملية �لعتماد�ت �مل�صتندية، 
ومن هنا ميكننا �لقول �إن هذه �حلاجة متعينة يف ظل �لو�قع �لذي نعاي�صه. لذ� �عتمد �لفقهاء قاعدة: » 
�لبدل«78،  �إلى  ُي�صار  �لأ�صل  تعذر  �إذ�   « وقاعدة:  �لأ�صل«77  تعذر  �لبدل عند  �إلى  �لنتقال  توجب  �حلاجة 
فالأ�صل عدم جو�ز �لتعامل مع �مل�صارف �لربوية، و�لبدل متعنينّ وهو �لتعامل مع �مل�صارف  �ملر��صلة �لربوية.

الآثار القت�سادية لهذه العتمادات:

ل عالقة �مل�صدر بامل�صتورد، لذ�     �إننّ �لعتماد �مل�صتندي يوؤدي دورً� مهمًا يف خدمة �لتجارة �لدولية، وي�صهنّ
جاء  �مل�صتندي  �لعتماد  �أجل  من  �ملر��صلة  �لربوية  �مل�صارف  مع  �لإ�صالمية  �مل�صارف  تعامل  �إباحة  فاإن 
��صتجابة ملتطلبات �لتجارة �خلارجية، �إذ يعمل هذ� �لعتماد على ت�صجيع حركة �لتجارة وت�صهيل متويلها 
وت�صييلها، من خالل �لو�صاطة �لتي يقوم بها �مل�صرف مع �لعميل، كما ي�صاعد �لعتماد على تطوير �ملبادلت 
�لتجارية و�نت�صارها بني �أ�صخا�س من جن�صيات متعددة، قد يجهل بع�صهم بع�صًا، �لأمر �لذي يعود بالنفع 

�لتام على �لقت�صاد �لكلي و�لإنتاج �لقومي.
   وقد �زد�دت �أهمية �لتجارة �خلارجية ت�صاعديًا بح�صب �زدياد وتنوع �ل�صلع و�خلدمات و�رتفاع م�صتوى 

76  - �لهيتي، �مل�صارف �ل�صالمية بني �لنظرية و�لتطبيق، مرجع �صابق، �س706.
�إعالم �ملوقعني، مرجع �صابق، ج3  77  - ينظر: �بن تيمية، جمموع �لفتاوى، مرجع �صابق، ج22 �س333. �بن �لقيم، 

�س399. وقد �صاغها بلفظ �آخر: “�إن �لفروع و�لأبد�ل ل ي�صار �إليها �إل عند تعذر �لأ�صول”.
78  - ينظر: �لزرقا، �ملدخل �لفقهي �لعام، مرجع �صابق، ج2 �س1028. �لزرقا �لأب، �صرح �لقو�عد �لفقهية، مرجع 

�صابق، ج1 �س287



24742475

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�أن تعي�س دولة يف ع�صرنا �حلا�صر يف عزلة �قت�صادية عن بقية �لعامل،  �ملعي�صة79، فاأ�صبح من �ل�صعب 
حتى لو �متلكت هذه �لدولة مو�رد طبيعية وب�صرية هائلة، وذلك لأن مثل هذه �لدولة ل بد �أن يردها  » بع�س 
�ملو�رد �ل�صرورية ويتوفر فيها بع�س �ل�صلع بكميات  تفي�س عن حاجتها �إليها«80، وكل ذلك ل يتاأتى �إل من 
وبالتايل  و�ل�صعوب،  �لدول  لالأمو�ل بني  �لو�صيط  �ملحرك  �إذً�  �مل�صتندية، فهي  �لعتماد�ت  خالل عمليات 

تعمل على ناء هذه �لأمو�ل. 
�رتفاع  و�لأفر�د، هو  و�ل�صركات  �لدول  �لو�صيط بني  و�لتي هي مبثابة  �لعتماد�ت  �يجابيات هذه     ومن 
م�صتوى معي�صة ورفاهية �لأفر�د يف بع�س �لدول عن طريق متتعهم » با�صتهالك �صلع كثرية ومتنوعة – قد- 

يتعذر �إنتاجها حمليًا لأ�صباب طبيعية �أو �قت�صادية« 81.
   ولالعتماد�ت �مل�صتندية عالقة وثيقة بالتنمية �لقت�صادية، ذلك �أن �لتنمية �لقت�صادية وما ينتج عنها 
�إذ يوؤدي �ت�صاع �لنطاق �لدويل  يوؤثر بدوره يف حجم �لتجارة �لدولية،  من �رتفاع م�صتوى �لدخل �لقومي 
للتجارة �خلارجية �إلى » �ت�صاع �ل�صوق بالن�صبة ملا تنتجه وت�صدره كل �لبالد �لد�خلة يف عالقات جتارية 

و�إلى قيام �مل�صروعات �لإنتاجية �لكبرية«82 .
  عالوة على ما �صبق جند �أن �لعتماد�ت �مل�صتندية تعود بالإيجاب على �ل�صريفة �لإ�صالمية، من خالل 

قيامها و��صرت�كها يف عمليات �لتمويل �جلزئية �أو �لكاملة، مما يعني �نتعا�س �مل�صرفية �لإ�صالمية. 

79  -  �حلبيب، عبد �لعزيز حممد –و- طعما�س، يو�صف يحيى، جغر�فيا �لنقل و�لتجارة �خلارجية، د�ر �لكتب للطباعة 
و�لن�صر، جامعة �ملو�صل، �لعر�ق، )د ت(، �س361.

80  - �حلبيب، �ملرجع �ل�صابق، �س361. 
81  - �ملرجع �ل�صابق، �س361.

82  - �حلبيب و طعما�س، جغر�فيا �لنقل و�لتجارة �خلارجية، مرجع �صابق، �س362.
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املطلب الثاين: اأر�سدة امل�سارف الإ�سالمية املالية املودعة يف امل�سارف الأجنبية.

    حتاول �مل�صرفية �لإ�صالمية جاهدة منذ ن�صاأتها �ملحافظة على هويتها �لإ�صالمية، على �لرغم من �أن 
�لدويل،  �مل�صريف  �لنظام  ظل  يف  �لأغلب،  على  �صاحلها  يف  يكون  ل  �مل�صرفية  هذه  تعي�صه  �لذي  �ملناخ  
�لتي تركت  �لإ�صكاليات �خلارجية،  �لعديد من  �لإ�صالمي  �لعمل �مل�صريف  �لربا، ويو�جه  �لذي يقوم على 
ب�صماتها على تطور هذ� �لعمل ونوه، وهذه �مل�صكلة تتمثل يف �إيد�ع �مل�صارف �لإ�صالمية بع�صا من �أمو�لها 

يف �مل�صارف �لربوية يف �خلارج، حلاجة �قت�صادية وم�صرفية على حد قولها.
   فكان من �ملنا�صب قبل �لعر�س مل�صاألة �حلاجة �إلى  �إيد�ع بع�ٍس من �أر�صدة �مل�صارف �لإ�صالمية �ملالية 
�أهم �لتعامالت �لتي تقوم بها �مل�صارف  يف �مل�صارف �لربوية، من �إطاللة ي�صرية، يتم من خاللها بيان 

�لإ�صالمية بغر�س هذ� �لإيد�ع.
   وقبل ذلك ل بد للباحث من تو�صيح �صورة �لإيد�ع بني �مل�صارف �لإ�صالمية و�لربوية على حٍد �صو�ء: يقوم 
لتغطية  �لإ�صالمي بفتح ود�ئع جارية83 )ح�صابات جارية( يف م�صرف ربوي )مر��صل(، وذلك  �مل�صرف 
�ملعامالت �مل�صرفية �ملتبادلة من �أجل �لإحالة باأنو�ع �حلو�لت، �أو حت�صيل �ل�صيكات، �أو �لقرو�س �ملتبادلة، 
بانك�شاف احل�شاب )جعله مدينًا( مببلغ  ي�شمح  اأن  الربوي،  امل�شرف  الإ�شالمي على  امل�شرف  وي�شرتط 
م�صاو للوديعة وللمدة نف�صها، �أو رمبا مببلغ �أقل ملدة �أكرب �أو مببلغ �أكرب ملدة �أقل وفق نظام �لنمر �ملعروف84. 

83  - يطلق عادة على �حل�صابات �لأجنبية �لتي يحتفظ بها �لبنك �ملحلي لدى �مل�صارف �لأجنبية يف �خلارج ��صطالح 
: Nostro Accounts (Our account with you)، ويطلق على �حل�صابات �لتي حتتفظ بها �لبنوك �لأجنبية لدى 

(Vostro Accounts (Your account with us :مل�صارف �ملحلية ��صطالح�
- ينظر: �للحياين، �صعد بن حمد�ن، �لقرو�س �ملتبادلة، بحث من�صور يف » جملة جامعة �مللك عبد �لعزيز، �لقت�صاد   84
�لإ�صالمي، 1422هـ - 2002م، م14 �س104. زعري، حممد عبد �حلكيم، �لعالقة بني �لبنوك �لإ�صالمية و�لبنوك 
�لتقليدية، بحث قدم ملوؤمتر » دور �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية �لإ�صالمية يف �ل�صتثمار و�لتنمية« من 25-27 �صفر 1423هـ  
�ملو�فق 7-9 مايو 2002م، كلية �ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية – جامعة �ل�صارقة،  �لبحث من�صور يف كتاب �لوقائع 
، �إ�صد�ر مركز �لبحوث و�لدر��صات يف جامعة �ل�صارقة- �لإمار�ت �لعربية، 2003م، ج1 �س66. �لبعلي، عبد �حلميد 
حممود، تنظيم �لعالقة بني �مل�صارف �لإ�صالمية و�لبنوك �ملركزية و�لبنوك �لتقليدية �لأخرى، بحث ُقدم للموؤمتر 
�لعلمي �ل�صنوي �لر�بع ع�صر، و�لذي هو بعنو�ن: » �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية معامل �لو�قع و�آفاق �مل�صتقبل«، كلية 
�ل�صريعة و�لقانون – جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 15-17 مايو 2005م،�ملجلد �لر�بع، �س1474 و �س1476. 

�صبري، �ملعامالت �ملالية �ملعا�صرة، مرجع �صابق، �س377.
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و�لوديعة �مل�صرفية يف تكييفها �لفقهي لي�صت �صوى قر�س مقدم من �ملوِدع )�مل�صرف( للم�صرف85.
�لإ�صالمي يف  �مل�صرف  ِقبل  من  وديعة جارية  �ملالية يف  �لأر�صدة  �إيد�ع  �أن  يت�صح  تقدم،  ما  �صوء  ويف    

�مل�صرف �لربوي )و�لعك�س �صحيح( تكون يف �لأغلب:
1- من �أجل �حلو�لت �مل�صرفية International Money Transfers: تختلف �حلو�لة �مل�صرفية 
�لتي جتريها �مل�صارف عن �حلو�لة �لفقهية، حيث �أن �حلو�لة يف �ل�صطالح �لفقهي هي:” نقل �لدين من 
�أر�صدة �حل�صابات من ح�صاب  �أو  �أما يف �ل�صطالح �مل�صريف فهي: عملية نقل �لنقود  �إلى ذمة”86،  ذمة 
�ملحلية  �لعملة  ي�صتتبع ذلك من حتويل  وما  بلد لآخر،  �أو من  �إلى م�صرف،  �أو من م�صرف  �إلى ح�صاب، 

بالأجنبية، �أو �لأجنبية باأجنبية �أخرى87.              
وعند �لنظر يف م�صمون عملية �لتحويل بني �مل�صارف �لإ�صالمية و�لربوية)�ملر��صلة(، جند �أنها 
عبارة عن �أمر �صادر من طالب �لتحويل �إلى �مل�صرف، حيث يقوم طالب �لتحويل بدفع �ملبلغ �ملر�د حتويله 
�أو يطلب خ�صمه من ح�صابه لدى �مل�صرف �لذي يقوم بتحويل هذ� �ملال �إلى فرعه، �أو �إلى م�صرف �آخر 
يف مكان �آخر، �أو يف بلد �آخر، �صو�ء كان ل�صالح نف�صه �أو لآخر )م�صتفيد(، و�صو�ء بنف�س �لعملة �أو بعملة 
�أخرى كالدولر مثاًل. ومن خالل �ل�صورة �ملطروحة، تت�صح لنا معامل تعامل �مل�صارف مع بع�صها يف هذه 
�لعملية، �صو�ء كانت م�صارف �إ�صالمية �أم ربوية، فاإن �أر�د عميل �مل�صرف �لإ�صالمي مثاًل حتويل مبلغ من 
�ملال لآخر )�أو حتى لنف�صه( يف دولة �أخرى �أو بلد �آخر، ل وجود لل�صريفة �لإ�صالمية فيه، �أو �أن �مل�صتفيد 
�لإ�صالمية عندئذ  �مل�صارف  ت�صطر  ربوي،  �إن م�صرفه م�صرف  بل  �لإ�صالمية،  �مل�صارف  يتعامل مع  ل 
للتعامل مع �مل�صارف �لأخرى لق�صاء هذه �حلاجة، لأنها عبارة عن و�صيط بني طالب �لتحويل و�مل�صتفيد. 

�صك  عن  عبارة  :هو  �مل�صريف  �ل�صطالح  يف  و�ل�صيك  �ل�صيكات:  حت�صيل  تبادل  �أجل  من   -2

85  - ينظر: �للحياين، �لقرو�س �ملتبادلة، مرجع �صابق، م14 �س104.�لبعلي، تنظيم �لعالقة بني �لبنوك �لإ�صالمية 
يتفق  مبا  �مل�صرفية  �لأعمال  تطوير  �أحمد،  ح�صن  �صامي  حمود،  �س1481.  م4  �صابق،  مرجع  �لتقليدية،  و�لبنوك 
و�ل�صريعة �لإ�صالمية، د�ر �لحتاد �لعربي للطباعة، �لقاهرة-  م�صر، �لطبعة �لأولى، 1396هـ - 1976م، �س291- 
�س292. قر�ر رقم 86 )9/3(، �تخذ �لقر�ر يف جمل�س �ملجمع �لفقه �لإ�صالمي �ملنعقد يف دورة موؤمتره �لتا�صع بدولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة- �أبو ظبي، من 1-6 ذي �لقعدة 1415هـ �ملو�فق 1-6 ني�صان 1995م.
86  -  ينظر: �ل�صربيني، مغني �ملحتاج، مرجع �صابق، ج3 �س189 . وز�رة �لأوقاف �لكويتية، �ملو�صوعة �لفقهية، مرجع 

�صابق، ج18 �س169.
�لنظرية  بني  �لإ�صالمية  �مل�صارف  �لهيتي،  �س277.  �صابق،  مرجع  �ملعا�صرة،  �ملالية  �ملعامالت  �صبري،  ينظر:   -  87

و�لتطبيق، مرجع �صابق، �س311.
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حمرر قابل للتد�ول وفق �صكل قانوين معني يت�صمن �أمرً� من �ل�صاحب �إلى �مل�صرف بدفع مبلغ معني من 
�لنقود حلامله مبجرد �لطالع على �ل�صيك.88 وعند �لنظر يف م�صمون عملية تبادل حت�صيل �ل�صيكات بني 
�مل�صارف، جند �أنه ل يتم �صرف �ل�صيكات �إل من خالل �مل�صرف )�مل�صحوب عليه( �لذي ي�صدر �إليه �أمر 
�ل�صاحب بدفع مبلغ من �لنقود للم�صتفيد بناًء على �لعالقة �ل�صابقة بينهما، �لتي يكون فيها �مل�صحوب عليه 
مدينًا لل�صاحب، ويجب �أن يكون �مل�صحوب عليه يف �ل�صيك م�صرفًا، و�إل فقَد �ل�صيك �صفته �لقانونية و�أ�صبح 
كاأنه مل يكن، لأن يف ح�صر �ل�صيك على �مل�صارف، �صمانة �أكرب للم�صتفيد مما لو كانت �ل�صيكات م�صحوبة 
على �لأ�صخا�س. ويف �صوء ما مت تو�صيفه لهذه �لعملية يتبنينّ وجه تعامل �مل�صارف �لإ�صالمية و�لربوية مع 
بع�صها ويف هذه �لعملية يكمن فيما ي�صمى بال�صيك �مل�صريف، �إذ �إن هذ� �لنوع من �ل�صيكات، يتم �لتعامل به 

بني �مل�صارف بغر�س ت�صوية وت�صفية �حل�صابات فيما بينها.
3- من �أجل �لقرو�س �ملتبادلة: تختلف �صورة �لقرو�س �ملتبادلة �مل�صرفية �لتي جتريها �مل�صارف، 
عن �ل�صورة �لفقهية للقرو�س �ملتبادلة، حيث �إن �صورة هذه �لقرو�س يف �لنظر �لفقهي، �أن يقول �صخ�س 
لآخر: �أ�صلفني �أ�صلفك89، اأو اأن يقر�ص اإن�شان اآخر قر�شًا وي�شرتط عليه اأن يقر�شه يف مقابل ذلك. اأما يف 
�ل�صطالح �مل�صريف : فهي عبارة عن، �تفاق بني �مل�صرف �لإ�صالمي مع �مل�صارف �لأجنبية �لربوية على 
�أ�صا�س من �لقرو�س �حل�صنة، مبعنى �أن يقوم �مل�صرف �لإ�صالمي باإقر��س �مل�صرف �لأجنبي �لربوي ما 
يحتاج �إليه من �لعملة �ملحلية بدون فو�ئد، مقابل �أن يقر�صه �مل�صرف �لأجنبي ما يحتاج �إليه من �لعملة 
�مل�صرف  يقوم  ل  �أن  على  �لأجنبي  �مل�صرف  مع  �لتفاق  وهو  �آخر  �أ�صلوب  وهناك  فو�ئد.  بدون  �لأجنبية 
�أن ل يتقا�صى �مل�صرف  �أمو�ل، مقابل  باأخذ فائدة على ما يودعه لدى �مل�صرف �لأجنبي من  �لإ�صالمي 

�لأجنبي فو�ئد على �مل�صرف �لإ�صالمي �إذ� �نك�صف ح�صابه لديه90. 

�لنظرية  بني  �ل�صالمية  �مل�صارف  �لهيتي،  �س246.  �صابق  مرجع  �ملعا�صرة،  �ملالية  �ملعامالت  �صبري،  ينظر:   -   88
ر�صالة  بالقانون،  مقارنة  تاأ�صيلية  فقهية  در��صة  �ل�صيك  �أحكام  حممود،  عي�صى  �لعو�ودة،  �س314.  و�لتطبيق، 
، 1432هـ - 2011م،  �لعليا- �صريعة-  �لدر��صات  كلية  �لقد�س،  �لدين عفانة، جامعة  باإ�صر�ف: ح�صام  ماج�صتري، 

�س6. حنون، �لأعمال و�خلدمات �مل�صرفية يف �مل�صارف، مرجع �صابق، �س94.
�ملغني، مرجع  قد�مة،  �بن  �صابق، ج6 �س273.  ل�صرح خمت�صر خليل، مرجع  ينظر: �حلطاب، مو�هب �جلليل   -  89

�صابق، ج4 �س390.
90  -  ينظر: �آل �صليمان، مبارك بن �صليمان بن حممد، �أحكام �لتعامل يف �لأ�صو�ق �ملالية �ملعا�صرة، د�ر كنوز �إ�صبيليا 
�لأ�صو�ق  �أحمد،  �ل�صعد،  �س1112.  ج2  2005م،  1426هـ-  �لأولى،  �لطبعة  �ل�صعودية،  �لريا�س-  و�لتوزيع،  للن�صر 
اد، نزيه،  �ملالية �ملعا�صرة- در��صة فقهية- ، د�ر �لكتاب �لثقايف، �إربد- �لأردن، �لطبعة �لأولى، 2008م، �س144. حمنّ
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�ملقابلة  �لقرو�س  �أو  �ملتبادلة،  بالود�ئع  �لقرو�س  منها:  عديدة  مب�صميات  ت�صمى  �لقرو�س  وهذه 
للود�ئع، �أو �أ�صلفني �أ�صلفك.

   بعد عر�صنا �ل�صريع لأهم �لتعامالت �خلارجية بني �مل�صرفية �لإ�صالمية و�مل�صرفية �لأجنبية �لربوية، 
ل بد لنا من بيان حكم �ل�صارع يف هذه �مل�صائل، حتى نحدد موطن �حلاجة ومعاملها يف هذه �لتعامالت.

يف  �أر�صدتها  من  بع�صًا  �لإ�صالمية  �مل�صارف  �إيد�ع  حكم  يف  و�لباحثون  �لفقهاء  �ختلف  �لأول:  �لق�صم    
ح�صابات �مل�صارف �لربوية �لأجنبية من �أجل �حلو�لت �مل�صرفية وتبادل �ل�صيكات على قولني:         

 �لقول �لأول: يرى عدم جو�ز تعامل �مل�صرف �لإ�صالمي مع �مل�صارف �لربوية �لأجنبية يف جميع جمالتها 
ومعامالتها، ما يجوز منها وما ل يجوز، كاحلو�لت �مل�صرفية، وتبادل �ل�صيكات بحجة �أن �لتعامل معها 
بع�س  قول  وهو  مقاطعتها،  �مل�صارف  على  فيجب  معامالتها،  يف  و�ل�صتمر�ر  �مل�صي  على  لها  م�صاعدة 

�ملعا�صرين.91
�لقول �لثاين: يرى جو�ز تعامل �مل�صرف �لإ�صالمي مع �مل�صارف �لربوية فيما يتعلق باملعامالت �خلالية 
من �لربا، كاحلو�لت �مل�صرفية وتبادل �ل�صيكات، وذلك حلاجة �لعمل �مل�صريف و�صرورته، �صريطة عدم 
�أخذ �لفو�ئد �لربوية و�إعطائها، وقد �عتمد هذ� �لقول: م�صطفى طايل92، عبد �حلميد �لبعلي93، �صبري94، 
�ل�صرعية  �لهيئات  من  جمموعة  �لر�أي،  هذ�  تبنى  كما  �ملعا�صرين،  من  وغريهم  �لعماوي96،  �لعبادي95، 
منها: هيئة �لفتوى يف بيت �لتمويل �لكويتي97، و�لهيئة �ل�صرعية يف م�صرف �لر�جحي98، وهيئة �ملحا�صبة 

القرو�ص املتبادلة بال�شرط وتطبيقاتها امل�شرفية املعا�شرة، بحث من�شور يف كتاب: ق�شايا فقهية معا�شرة يف املال 
و�لقت�صاد، د�ر �لقلم، دم�صق- �صوريا، �لطبعة �لأولى، 1421هـ - 2001م، �س229

91  - ينظر: �صبري، �ملعامالت �ملالية �ملعا�صرة، مرجع �صابق، �س377. 
92  - طايل، �لبنوك �لإ�صالمية، مرجع �صابق، �س121، 

93  - �لبعلي، تنظيم �لعالقة بني �مل�صارف �لإ�صالمية و�لبنوك �ملركزية و�لبنوك �لتقليدية �لأخرى، مرجع �صابق،�ملجلد 
�لر�بع، �س1506 

94  - �صبري، �ملعامالت �ملالية �ملعا�صرة، مرجع �صابق، م4 �س 377.
95  - �لعبادي، عبد �هلل عبد �لرحيم، موقف �ل�صريعة من �مل�صارف �ل�صالمية �ملعا�صرة، من�صور�ت �ملكتبة �لع�صرية، 

بريوت- لبنان، �س310.
96  - �لعماوي، �ملعوقات �خلارجية للم�صارف �لإ�صالمية، مرجع �صابق، �س118.  

97  - هيئة �لفتوى يف بيت �لتمويل �لكويتي، �لفتاوى �ل�صرعية يف م�صائل �لقت�صاد، �لطبعة �لأولى، �لكويت، 1407هـ، 
ج1 �س73

98  - �ملجموعة �ل�صرعية مب�صرف �لر�جحي، قر�ر�ت �لهيئة �ل�صرعية مب�صرف �لر�جحي، مرجع �صابق، وقر�ر رقم 
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و�ملر�جعة للموؤ�ص�صات �ملالية99.
 و�لناظر �إلى �أقو�ل هذه �مل�صاألة من حيث جو�ز هذه �لتعامالت �أو عدم جو�زها، يجد �أنها قريبة جدً� لأقو�ل 

تعامل �مل�صارف مع بع�صها، يف �لعتماد�ت �مل�صتندية، لكن �حلاجة خمتلفة يف �مل�صاألتني.
�لإ�صالمية و�مل�صارف  �ملتبادلة بني �مل�صارف  �لقرو�س  و�لباحثني يف م�صاألة  �لفقهاء  ر�أي  �لثاين:  �لق�صم 

�لأجنبية �لربوية، جاء على قولني: 
�لقول �لأول: يرى عدم جو�ز �لقرو�س �ملتبادلة بني �مل�صارف، لأنها من باب قر�س جرنّ منفعة، ولنهي �لنبي 
�صلى �هلل عليه و�صلم عن بيع و�صلف، وممن ذهب �إلى هذ� �لقول من �لفقهاء و�لباحثني �ملعا�صرين: رفيق 

�مل�صري100، و�صعد �للحياين101، ومبارك �آل �صليمان102.
�لقول �لثاين: يرى جو�ز �لقرو�س �ملتبادلة بني �مل�صارف �لإ�صالمية و�لأجنبية، وذلك حلاجة و�صرورة �لعمل 
�مل�صريف �صريطة عدم �أخذ �لفو�ئد �لربوية �أو �إعطائها، وعدم �لربط بني عقد �لإقر��س وعقد �لقرت��س 
ربا. وممن ذهب  فهو  نفعًا )م�صروطًا(  كل عقد جر  قاعدة:  �نطباق  لتجنب  وذلك  �لآخر،  �مل�صرف  مع 
اد103، وعبد �ل�صتار �أبو غدة104، وعبد �حلميد  �إلى هذ� �لر�أي من �لفقهاء و�لباحثني �ملعا�صرين: نزيه حمنّ

)69( �ملو�صوع: حت�صيل �ل�صيكات �ل�صادرة من بنوك حملية �أو �أجنبية، ج1 �س131. قر�ر رقم)286(، �ملو�صوع: 
�إر�صال �حلو�لت �ل�صادرة �خلارجية للمر��صلني باخلارج، ج1 �س440.

�ل�صرعي رقم  �ملعيار  �ل�صرعية، مرجع �صابق،  �ملعايري  �لإ�صالمية،   �ملالية  للموؤ�ص�صات  99  - هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة 
)7(، �س94. و�ملعيار �ل�صرعي رقم )16( �س272.

�لعزيز:  عبد  �مللك  جامعة  جملة  يف  من�صور  بحث  �ملتبادلة،  �لقرو�س  �مل�صري،  يون�س  رفيق  �مل�صري،  ينظر:   -  100
�لقت�صاد �لإ�صالمي، 1422هـ - 2002م،  م14 �س98.و�أي�صًا:  �مل�صري، رفيق، �جلامع يف �أ�صول �لربا، د�ر �لقلم، 

دم�صق- �صوريا، �لد�ر �ل�صامية، بريوت- لبنان، �لطبعة �لولى، 1412هـ - 1991م، �س304.
101  - �للحياين، �لقرو�س �ملتبادلة، مرجع �صابق، �س109.

102  - �آل �صليمان، مبارك بن �صليمان بن حممد، �أحكام �لتعامل يف �لأ�صو�ق �ملالية �ملعا�صرة، د�ر كنوز �إ�صبيليا للن�صر 
و�لتوزيع، �لريا�س- �ل�صعودية، �لطبعة �لأولى، 1426هـ- 2005م، ج2 �س1113.

103  - حّماد، القرو�ص املتبادلة بال�شرط وتطبيقاتها امل�شرفية املعا�شرة، مرجع �شابق، �ص235.
104  -  “ فتاوى حلقة رم�صان �لفقهية �لثانية للق�صايا �مل�صرفية �ملعا�صرة” جدة- �ل�صعودية، 8-9 رم�صان، 1-2 مار�س 
1999م. من�صورة �صمن كتاب: فتاوى ندوة �لربكة – 1403هـ/1417هـ - 1981م/1997م، �إد�رة �لتطوير و�لبحوث 

مبجموعة دلة �لربكة، �صركة �لربكة لال�صتثمار و�لتنمية، جدة- �ل�صعودية، �لطبعة �خلام�صة، 1997م، �س100.
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�مل�صارف  يف  �ل�صرعية  و�لهيئات  �لفتاوى  جلان  �أكرث  �أخذت  وقد  وغريهم،  �ل�صعد106،  و�أحمد  �لبعلي105، 
و�ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية بهذ� �لر�أي، ومنها: فتوى ندوة �لربكة �لثامنة لالقت�صاد �لإ�صالمي107، وفتوى 
ندوة �لربكة �حلادية ع�صرة لالقت�صاد �لإ�صالمي108، وقر�ر �لهيئة �ل�صرعية ل�صركة �لر�جحي �مل�صرفية109، 

وفتوى �لهيئة �ل�صرعية لبيت �لتمويل �لكويتي110، وغريها من �لقر�ر�ت و�لفتاوى �ملماثلة.
  ويتبدى للمتابع مدى �لختالف �لبنينّ بني �لفقهاء و�لباحثني يف م�صاألة �إيد�ع �مل�صارف �لإ�صالمية بع�صًا 
من �أر�صدتها يف ح�صابات �مل�صارف �لأجنبية �لربوية، ولكل و�حد منهم �أدلته �لد�عمة ملا ذهب �إليه.         

  ولي�س �ملقام منا�صبًا لعر�س هذه �لأدلة ومناق�صتها، لأن �ملق�صود من تناول هذه �مل�صاألة، هو بيان وجه 
�حلاجة و�أثرها يف �لتعامل �مل�صريف.

بيان وجه �حلاجة يف هذه �مل�صاألة.
�أجل  من  �لربوية،  �لأجنبية  �مل�صارف  يف  �أر�صدتها،  من  جزءً�  �لإ�صالمية  �مل�صارف  �إيد�ع  يف  �حلاجة    
�حلو�لت و�ل�صيكات �مل�صرفية و�لقرو�س �ملتبادلة، تتعلق بالأقو�ل �لتي يرى �أ�صحابها جو�ز هذ� �لإيد�ع، 

�صابق،  مرجع  �لأخرى،  �لتقليدية  و�لبنوك  �ملركزية  و�لبنوك  �لإ�صالمية  �مل�صارف  بني  �لعالقة  تنظيم  �لبعلي،   -  105
�س1516

106  - �ل�صعد، �أحمد، �لأ�صو�ق �ملالية �ملعا�صرة- در��صة فقهية- ، د�ر �لكتاب �لثقايف، �إربد- �لأردن، �لطبعة �لأولى، 
2008م.

107  -  فتوى رقم )10(، لندوة �لربكة �لثامنة لالقت�صاد �لإ�صالمي، جدة- �ل�صعودية، رم�صان1413هـ/ 1993م. ينظر 
للفتوى: �أبو غدة، عبد �ل�صتار – و- خوجة، عز �لدين، فتاوى ندوة �لربكة – 1403هـ /1417هـ - 1981م/1997م 
�لطبعة  �ل�صعودية،  جدة-  و�لتنمية،  لال�صتثمار  �لربكة  �صركة  �لربكة،  دلة  مبجموعة  و�لبحوث  �لتطوير  �إد�رة   ،-

�خلام�صة، 1997م، �س142.
108  - فتوى رقم )6(، لندوة �لربكة �حلادية ع�صرة لالقت�صاد �لإ�صالمي، بجدة- �ل�صعودية، رم�صان 1416هـ/ 1996م. 

ينظر للفتوى: �أبو غدة ، فتاوى ندوة �لربكة، مرجع �صابق، �س192.
109  - �ملجموعة �ل�صرعية مب�صرف �لر�جحي، قر�ر�ت �لهيئة �ل�صرعية مب�صرف �لر�جحي، مرجع �صابق، قر�ر رقم 

)16(، �ملو�صوع: طريقة تعامل �ل�صركة يف ح�صاباتها مع �لبنوك �ملر��صلة، بتاريخ: 1410/1/1هـ، ج1 �س40.
�صابق، فتوى رقم )41(  �ل�صرعية يف م�صائل �لقت�صاد، مرجع  �لفتاوى  �لكويتي،  �لتمويل  بيت  �لفتوى يف  110  - هيئة 
وفتوى  رقم)697( ج4 �س146.  وفتوى  رقم)165( ج2 �س97.  وفتوى  رقم)151( ج2 �س86.  وفتوى  ج1 �س73. 

رقم)698( ج4 �س147.
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وهذ� �لتعامل �ملتبادل بني �مل�صرفني، ووجه ذلك �أن �أ�صحاب هذه �لأقو�ل، ��صتدلو� على �صحة ما ذهبو� �إليه 
حو� بذلك يف �أكرث من مو�صع ، ومن ذلك على �صبيل �ملثال  باأدلة متعددة، �أهمها و�أولها �حلاجة، كما �صرنّ
ما جاء يف قر�ر �لهيئة �ل�صرعية ل�صركة �لر�جحي �مل�صرفية، بجو�ز فتح ح�صابات م�صرفية يف �مل�صارف 
�لأجنبية، حيث جاء فيه: “ �إن فتح ح�صابات لل�صركة )م�صرف �لر�جحي( لدى �مل�صارف �لأجنبية �لتي 
تتعامل بالربا، �إنا يجوز ل�صرورة ممار�صة عملها، وميكن لل�صركة �أن تتعامل مع مر��صليها من �لبنوك يف 
خارج �أو د�خل �ململكة، بنف�س �لطريقة �لتي تتعامل بها �لبنوك �لإ�صالمية مع مر��صليها، بحيث تطلب من 
�أن تدفع �ل�صركة فو�ئد  �أي باأن تودع تلك �لبنوك ود�ئعها لدى �ل�صركة بدون  تلك �لبنوك �ملعاملة باملثل، 

عليها، و�لعك�س �صحيح«111.
بني  ح�صابات  فتح  جو�ز  على  �لإ�صالمي،   لالقت�صاد  ع�صرة  �حلادية  �لربكة  ندوة  ت  ن�صنّ كذلك     
�لبنك  بني  �لتفاق  يجوز   “ مفاده:  ما  بالفتوى  وجاء  �لربوية،  و�لأجنبية  �لإ�صالمية  �مل�صارف 
�لربوي  �لبنك  لدى  �أر�صدة  �لإ�صالمي  للبنك  كان  �إذ�  �أنه  على  بالفائدة  يتعامل  وبنك  �لإ�صالمي 
�أ�صا�س  على  �أمو�ًل  لديه  يودع  ولكن  �لربوي،  للبنك  فائدة  بدفع  يلتزم  ل  فاإنه  ح�صابه،  و�نك�صف 
بقدرها.                                           �حل�صاب  �نك�صف  �لتي  �ملبالغ  عن  ربوية  فو�ئد  دفع  من  للتخل�س  وذلك   ح�صاب �لنمر، 
عليه  ما ترتب  �ملحرم هو  �لنفع  لأن  ربا«،  فهو  نفعا  كل قر�س جر   « قاعدة  تنطبق يف هذه �حلالة  ول     
�صرٌر وخ�صارة بالطرف �لآخر، ويف �ملعاملة �لنفع م�صرتك بني �لطرفني و�ل�صرر منتف فيها وعلى �فرت��س 
�لبنوك  مع  �لتعامل  هذ�  �إلى  تدعو  منزلة �ل�صرورة  تنزل  �لتي  �لعامة  �حلاجة  فاإن  بانطباقها،  �ل�صتباه 
�لربوية �ملر��صلة، ول �صبيل �إلى �لتعامل معها على وجه �صرعي �إل مبثل هذ� �لتفاق �لذي يق�صد به جتنب 

�لفائدة ولي�س �لتعامل بها«112.
ت على جو�ز تعامل �مل�صارف      وما جاء �أي�صًا يف فتوى �مل�صت�صار �ل�صرعي لبيت �لتمويل �لكويتي، �لتي ن�صنّ
 “ �لفتوى:  لديها، حيث جاء يف  �إيد�ع مبالغ مالية  �لربوية، من خالل  �لأجنبية  �مل�صارف  �لإ�صالمية مع 
بالرغم من �أين �أكره �ملعاملة مع �لبنوك �لربوية، حتى ولو كانت �ملعاملة غري ربوية، ولكن لعموم �لبلوى 
وحلاجة �ملجتمع �إلى �لتعامل معها، ل باأ�س من �إقر��صها قر�صًا ح�صنًا، و�لقرت��س منها كذلك، ت�صجيعًا 

111  - �ملجموعة �ل�صرعية مب�صرف �لر�جحي، قر�ر�ت �لهيئة �ل�صرعية مب�صرف �لر�جحي، مرجع �صابق، قر�ر رقم 
)16(، ج1 �س40.

112  - فتوى رقم )6(، لندوة �لربكة �حلادية ع�صرة لالقت�صاد �لإ�صالمي، بجدة- �ل�صعودية، رم�صان 1416هـ/ 1996م. 
ينظر للفتوى: �أبو غدة ، فتاوى ندوة �لربكة، مرجع �صابق، �س192.
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لها على �ملعاملة غري �لربوية”113. 
   وهناك �لعديد من �لباحثني و�لفقهاء �ملعا�صرين، ممن بنو� جو�ز �إيد�ع مبالغ مالية يف م�صارف �أجنبية 

ربوية من قبل �مل�صارف �لإ�صالمية، على �أ�صا�س �حلاجة، ومن �أقو�لهم مثاًل:
اد ب�صاأن هذه �لتعامالت و�لإيد�عات بني �مل�صارف �لإ�صالمية و�لربوية: “ و�أن �حلاجة  1- ما قاله نزيه حمنّ
ة بال ريب، ومتعينة �أي�صًا، �إذ ل يوجد م�صروع �آخر يوؤدي  �لآن  للتعامل بهذ� �لنظام وتطبيقاته �أ�صبحت ما�صنّ
نف�س �لغر�س، ويحقق ذ�ت �لغاية، ويعطي نف�س �ملرونة، ويرفع �حلرج و�مل�صقة يف �لتعامل بالن�صبة لعالقة 
�مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية مع �لبنوك �ملر��صلة وغريها، �لتي ل مندوحة من تعاملها معها، 
ول غنى لها من �لإيد�ع فيها، و�ل�صحب منها على �حل�صاب، وكذ� بالن�صبة لبع�س �لتجار و�أهل �ل�صناعات 

وغريهم، فتعنينّ �للجوء �إلى هذه �ملعاملة«114.
�لأجنبية  �لإ�صالمية و�مل�صارف  ب�صاأن فتح �حل�صابات �مل�صرفية بني �مل�صارف  �ل�صعد  �أحمد  2- ما قاله 
�لربوية: “ القرو�ص املتبادلة هي منافع متقابلة من متربعني كل منهما لالآخر بدون �شرط، اإل اأن الغاية 
�إل  تكون  ل  وهي  �لربوي،  و�لبنك  �لإ�صالمي  �مل�صرف  مع  ذوي عالقة  �أخرى  لأطر�ف  �ملعامالت  ت�صهيل 

ل�صرورة �أو حاجة، و�ل�صرورة تقدر بقدرها، و�حلاجة تنزل منزلة �ل�صرورة خا�صة كانت �أو عامة”115.
�أهم  �إحدى  كانت  �لتي  �حلاجة  وجه  معامل  لنا  تت�صح  و�لأقو�ل،  و�لقر�ر�ت  �لفتاوى  هذه  جملة  فمن      
منطلقاتهم يف ت�صويغهم لإباحة هذه �حل�صابات �ملتبادلة و�لتعامالت �ملتبادلة، و�لتي ميكن من خاللها بيان 

وجه �حلاجة كما يلي:
1-  �مل�صارف �لإ�صالمية، وجدت نف�صها بحاجة ما�صة للتعامل باحل�صابات �جلارية �ملتبادلة مع �مل�صارف 
�لأجنبية �لربوية، نظرً� للو�قع �مل�صريف �ملعا�صر، و�لو�قع �لقت�صادي �ل�صائد، �إذ �إن عدم قيامها بتغطية 
�ملعامالت �ملتبادلة ملو�جهة بع�س �للتز�مات يف �مل�صارف �لأجنبية �لربوية، �ملتعلقة باحلو�لت �مل�صرفية 
وحت�صيل �ل�صيكات، يجعلها متقوقعة ومنعزلة عن �لو�قع �مل�صريف �لعاملي، بل عن �لقت�صاد �لدويل، �لأمر 
�لذي يجعلها خارج نطاق �لبيئة �لدولية، �لذي يوؤثر بدوره على كفاءة هذه �مل�صارف وفاعليتها على �مل�صتوى 

�ملحلي و�لدويل. 
2- �صد حاجة �لأفر�د و�لعمالء من جتار ورجال �أعمال، تفر�س على �مل�صارف �لإ�صالمية �لقيام مبثل هذه 
�لتعامالت �خلارجية مع �مل�صارف �لأجنبية �لربوية، حلفظ �أمو�لهم من �ل�صياع، وتفادي خطر �لطريق، 

113  - هيئة �لفتوى يف بيت �لتمويل �لكويتي، �لفتاوى �ل�صرعية يف م�صائل �لقت�صاد، مرجع �صابق، ج1 �س73
114  - حّماد، القرو�ص املتبادلة بال�شرط وتطبيقاتها امل�شرفية املعا�شرة، مرجع �شابق، �ص235.

115  - �ل�صعد، �لأ�صو�ق �ملالية �ملعا�صرة، مرجع �صابق، �س146. 
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ولت�شيري اأعمالهم التجارية وال�شتثمارية، الأمر الذي يوؤدي بدوره اإلى تنمية الن�شاط القت�شادي والتجاري 
للمجتمعات �لإ�صالمية، و�حلاجة ملحة لرفد �قت�صاد�ت هذه �لدول بال�صتثمار�ت. 

3- تلجاأ �مل�صارف �لإ�صالمية و�مل�صارف �لأجنبية على حد �صو�ء �إلى �لتعامل بالقرو�س �ملتبادلة، لتاأمني 
تلك  �شالح  غري  يف  امل�شتقبل  يف  ال�شرف  �شعر  لتقلب  والحتياط  الأجنبية،  العمالت  من  احتياجاتها 
�مل�صارف، ويف حال عدم حتقق هذ� �لتبادل، قد تلحق �خل�صارة بامل�صارف، مما يجعلها يف حرج و�صيق 

من �أمرها.
   �إن �لناظر �إلى هذه �لت�صويغات، يجد �أن �نطالق جميزي هذ� �لتعامل �ملتبادل بني �مل�صارف �لإ�صالمية 

و�لأجنبية، من خالل �إيد�ع �لأمو�ل يف ح�صابات بع�صها، كان من �حلاجة �خلا�صة ل �لعامة.
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الأ�سواق  يف  النقدية  فوائ�سها  الإ�سالمية  امل�سارف  ا�ستثمار  الثالث:  املطلب 
العاملية:

نًا يف �لبيئة �ملحلية، و�أقبل �لنا�س متلهفني للتعامل      باتت �مل�صارف �لإ�صالمية حتقق جناحًا و��صعًا وبينّ
معها ليتخل�صو� من �لربا �ملحرم، باحثني عن �لربح �حلالل و�ملال �حلالل، ونتيجة لذلك تر�كمت �لود�ئع 
يف عدد من �مل�صارف �لإ�صالمية، مما �أوجد ما ي�صمى بالفائ�س �لنقدي، حيث فاقت هذه �لود�ئع قدرة 
�إلى ��صتثمار فو�ئ�صها �لنقدية يف �لأ�صو�ق  �مل�صارف على ��صتخد�مها حمليًا، فلجاأت �مل�صارف عندئذ، 

�لعاملية116، حلاجتها ملثل هذه �ل�صتثمار�ت، وحفاظًا على دميومة فو�ئ�صها وتنميتها.
ويف هذ� �ملطلب حماولة لإبر�ز �أهم معامل ��صتثمار �مل�صارف �لإ�صالمية لفو�ئ�صها �لنقدية يف     

�لأ�صو�ق �لعاملية، من خالل �عتبار �حلاجة يف هذ� �ل�صتثمار و�لتوظيف.
  متثل املوارد املالية للم�شارف الإ�شالمية اأحد املتغريات الأ�شا�ص يف ن�شاط هذه امل�شارف وم�شريتها ويف 
متنوعًا،  يجده  �لإ�صالمية،  �مل�صارف  يف  �ل�صتثماري  �لو�قع  �إلى  و�لناظر   ، �ل�صتثمارية  �أهد�فها  حتقيق 

فهناك ��صتثمار�ت رئي�صية و�أخرى فرعية. 
  و�إن �ل�صتثمار �لرئي�صي �ملطلوب هو �ل�صتثمار �ملبا�صر يف خمتلف مناحي �لن�صاطات �لقت�صادية �ملختلفة 
�ل�صتثمار  �أدو�ت  حول  �لو�قع  يف  �لد�ئرة  فو�ئ�صها  توظيف  �إلى  جاهدة  �لإ�صالمية  �مل�صارف  تعمل  �إذ  ؛ 
�ل�صرعية، مثل عقود �مل�صاركات و�مل�صاربات، و�لإجار�ت �لت�صغيلية و�لإجار�ت �لتمويلية �صو�ء كانت لالأعيان 
و�ملز�رعة،  و�مل�صاقاة  و�ل�صت�صناع،  لم  �ل�صنّ وعقود  و�لتق�صيط،  �ملر�بحات،  وبيوع  و�خلدمات،  للمنافع  �أو 
ونحوها. ويف �لغالب تكون ن�صبة �ل�صتثمار�ت ق�صرية �لأجل، وهي �ل�صمة �لغالبة يف ��صتثمار�ت �مل�صارف، 

تطبيقًا لقاعدة تو�فق �لآجال.        
�ملالية  �لأ�صو�ق  �لنقدية يف  فو�ئ�صها  �لإ�صالمية  �مل�صارف  ��صتثمار  �ملبا�صر، فهو  �ل�صتثمار غري  �أما       
من  غريها  باأ�صهم  بها،  و�لتد�ول  �أ�صهمها  �إ�صد�ر  من  لال�صتفادة  ثانوية  �أو  �أولية  كانت  �صو�ء  �لعاملية، 
�لأ�صو�ق  يف  �ل�صلع  �أ�صو�ق  يف  �ل�صتثمار  وكذلك  �ل�صرعية،  �لأحكام  معايري  عليها  تنطبق  �لتي  �ل�صركات 
�خلارجية، و�إن �لتعامل يف هذ� �ل�صوق بحاجة �إلى در�ية عالية وخربة فائقة من �لز�وية �لفنية ومن �ملعايري 

�ل�صرعية معًا.117 
�لأولى،  �لطبعة  �لقاهرة،  للن�صر،  �ل�صحوة  د�ر  عليها،  وما  مالها  �لإ�صالمية  �لبنوك  �ملجد،  �أبو  حرك،  ينظر:   -  116

1987م . �س108.
 “ ملوؤمتر  �لقت�صاد، بحث قدم  وتنمية  لال�صتثمار  �لأمثل  �لوعاء  �لإ�صالمية:  �مل�صارف  �أنور م�صباح،  �صوبره،    -  117
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)�ل�صتثمار  مبا�صرة  تكون  �أن  �إما  �لإ�صالمية  �مل�صارف  يف  �ل�صتثمار�ت  �أن  يت�صح  تقدم،  ما  �صوء  يف     
�حلقيقي( �أو غري مبا�صرة )�ل�صتثمار �ملايل(، وعادة ما تلجاأ �مل�صارف �إلى �ل�صتثمار�ت غري �ملبا�صرة، 

ل�صتثمار فو�ئ�صها �لنقدية �لز�ئدة عن حاجتها و�صخها يف �لأ�صو�ق �ملالية �لعاملية يف �لدول �لغربية.
   ويف هذ� �ل�صياق ل بد من بيان �صبب �إقد�م �مل�صارف �لإ�صالمية على توظيف فو�ئ�صها �ملالية و��صتثمارها 

يف خارج �إطار �لدول �لإ�صالمية وذلك يف �لأ�صو�ق �لعاملية. 
�ل�صتثمار  جو�ز  �مل�صاألة  هذه  تناولو�  ممن  �ملعا�صرين118  و�مل�صرفيني  و�لفقهاء  �لباحثني  بع�س  يرى      
يف �لأ�صو�ق �لعاملية من حيث �أ�صل �ل�صتثمار، كذلك تبنت م�صاألة �جلو�ز �لهيئات �ل�صرعية يف �مل�صارف 
�لإ�صالمية119، وذلك حلاجة �مل�صارف �إلى تنمية �أمو�لها �لفائ�صة من خالل هذه �ل�صتثمار�ت، ومن ثم 
زيادة �أرباحها �ملالية. لكن، ما �لذي دعا �لباحثني و�لفقهاء �إلى تبني م�صاألة �جلو�ز؟ على �لرغم من حاجة 

دور �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية �لإ�صالمية يف �ل�صتثمار و�لتنمية” من 25-27 �صفر 1423هـ  �ملو�فق 7-9 مايو 2002م، 
كلية �ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية – جامعة �ل�صارقة،  �لبحث من�صور يف كتاب �لوقائع ، �إ�صد�ر مركز �لبحوث 

و�لدر��صات يف جامعة �ل�صارقة- �لإمار�ت �لعربية، 2003م، ج2 �س571.
اد، جمال �لدين عطية، عبد �لرز�ق �لهيتي، �أنور �صوبره، �أبو �ملجد حرك، �إ�صماعيل �لعماوي،  118  - منهم : نزيه حمنّ
اد، نزيه، دور �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية يف �لتنمية �لقت�صادية، بحث قدم ملوؤمتر » دور �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية  ينظر: حمنّ
�لإ�صالمية يف �ل�صتثمار و�لتنمية« من 25-27 �صفر 1423هـ  �ملو�فق 7-9 مايو 2002م، كلية �ل�صريعة و�لدر��صات 
جامعة  يف  و�لدر��صات  �لبحوث  مركز  �إ�صد�ر   ، �لوقائع  كتاب  يف  من�صور  �لبحث  �ل�صارقة،   – جامعة  �لإ�صالمية 
�ل�صارقة- �لإمار�ت �لعربية، 2003م، ج2 �س568. عطية، جمال �لدين، �لبنوك �لإ�صالمية بني �حلرية و�لتنظيم، 
�لتقليد و�لجتهاد، �لنظرية و�لتطبيق، من�صور �صمن �صل�صلة كتاب �لأمة، رئا�صة �ملحاكم �ل�صرعية و�ل�صئون �لدينية 
، �لدوحة- قطر، �لطبعة �لأولى، �صفر 1407هـ، �لهيتي، �مل�صارف �لإ�صالمية بني �لنظرية و�لتطبيق، مرجع �صابق، 
�س708. حرك، �لبنوك �لإ�صالمية مالها وما عليها، مرجع �صابق، �س108. �صوبره، �مل�صارف �لإ�صالمية: �لوعاء 
للم�صارف  �خلارجية  �ملعوقات  �لعماوي،  �لأمثل لال�صتثمار وتنمية �لقت�صاد، مرجع �صابق، ج2 �س571. 

�لإ�صالمية، مرجع �صابق، �س120. 
119  -  من هذه �مل�صارف �لتي بينّنت تقاريرها �ل�صنوية تلك �ل�صتثمار�ت:  بنك قطر  �لإ�صالمي، وبيت �لتمويل �لكويتي، 
�لأعمال  ينظر: حنون،   . �لأردين  �لإ�صالمي  و�لبنك  �لدويل،  �لإ�صالمي  �لعربي  و�لبنك  �لإ�صالمي،  �أبو ظبي  وبنك 
و�خلدمات �مل�صرفية يف �مل�صارف �لتجارية و�لإ�صالمية، مرجع �صابق، �س489- �س495. وينظر �أي�صًا: �ملجموعة 
ج1  رقم )125(  قر�ر  �صابق،  مرجع  �لر�جحي،  �ل�صرعية مب�صرف  �لهيئة  قر�ر�ت  �لر�جحي،  �ل�صرعية مب�صرف 

�س199. 
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�لبالد �لإ�صالمية �إلى ح�صد �ل�صتثمار�ت �حلقيقية و�لتنموية فيها؟ هذ� ما �صنتعر�س له يف م�صاألة �حلاجة 
�إلى هذه �ل�صتثمار�ت �خلارجية.

بيان وجه احلاجة يف هذه امل�ساألة :

�لعاملية،  �لأ�صو�ق  �لنقدية يف  فو�ئ�صها  �لإ�صالمية  �مل�صارف  وتوظيف  ��صتثمار  �إلى  �إن م�صاألة �حلاجة     
�أمو�لها و�حلفاظ عليها، وعدم جعلها معطلة يف خز�ئنها،  تنبع من �هتمام �مل�صارف �لإ�صالمية بتنمية 
�أ�صباب �ل�صتثمار�ت يف �لأ�صو�ق �لعاملية �إلى عدة �عتبار�ت، من �أهمها عو�ئق وم�صكالت تقف  �إذ ترجع 
يف وجه ��صتثمار�ت وتنمية �أمو�ل �مل�صارف حمليًا، من خالل م�صروعات تنموية طويلة �لأجل �أو متو�صطة، 
�لتنموي  �لدور  �أ�صباب عرقلة  �أبرز  �لإ�صالمية قاطبة، ولعل  �مل�صلمة، و�لدول  بالنفع على �ملجتمعات  تعود 

للم�صارف �لإ�صالمية يف �لعامل �لعربي و�لإ�صالمي يف نظر من يقولون بجو�ز هذ� �ل�صتثمار، ما يلي: 
1-  �صعف �لهياكل �لإنتاجية و�ل�صتثمارية يف �لعامل �لعربي و�لإ�صالمي: تعاين �مل�صارف �لإ�صالمية من 
�صعف �لهياكل �لإنتاجية وعدم مرونتها يف معظم دول �لعامل �لعربي و�لإ�صالمي �لتي متار�س ن�صاطها فيها، 
وتعاين كذلك من م�صكلة عدم قدرة هذه �لدول على ��صتيعاب �لأمو�ل �لتي جمعتها �مل�صارف �لإ�صالمية يف 

ظل حمدودية �لطاقة �ل�صتيعابية لال�صتثمار�ت120.
�مل�صارف   تعاين  و�لإ�صالمي:  �لعربي  �لعامل  يف  لال�صتثمار�ت  و�ملوؤيدة  �حلامية  �لقو�نني  حمدودية   -2
�لإ�صالمية يف جمال �ل�صتثمار، من عدم متتعها باحلماية �لقانونية لتح�صيل �حلقوق �ملالية، مما �أدى �إلى 
ت�صدد �مل�صارف يف �حل�صول على �ل�صمانات �ملختلفة يف �لعديد من �ل�صيغ �ل�صتثمارية، لأنها ل تتقا�صى 

�أية عو�ئد على �لأمو�ل �مل�صتحقة عن فرتة �لتاأخري يف �لدفع121. 
3- حاجة �مل�صارف �لإ�صالمية للتنوع �ل�صتثماري، مما يقيها من �صبح �إ�صكاليات �ل�صيولة، وبخا�صة يف 
تلك  للقائمني على  ويي�صر  �ل�صيولة،  �لتنوع  يخدم ب�صفة قوية ومبا�صرة ق�صية  �لفائ�س، لأن هذ�  جانب 
�مل�صارف �لقيام مبهامهم بكفاءة وي�صر، �لأمر �لذي جعل �مل�صارف يف حاجة ما�صة لأن تقدم على ��صتثمار 

اد، دور �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية يف  120  - ينظر: عطية، �لبنوك �لإ�صالمية بني �لنظرية و�لتطبيق، مرجع �صابق، �س67. حمنّ
�لتنمية �لقت�صادية، مرجع �صابق،  ج2 �س568. حرك، �لبنوك �لإ�صالمية مالها وما عليها، مرجع �صابق، �س108.

121  - حطاب، كمال توفيق، عالقة �لبنوك �لإ�صالمية بالبنوك �ملركزية، بحث قدم ملوؤمتر “ دور �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية 
�لإ�صالمية يف �ل�صتثمار و�لتنمية” من 25-27 �صفر 1423هـ  �ملو�فق 7-9 مايو 2002م، كلية �ل�صريعة و�لدر��صات 
جامعة  يف  و�لدر��صات  �لبحوث  مركز  �إ�صد�ر   ، �لوقائع  كتاب  يف  من�صور  �لبحث  �ل�صارقة،   – جامعة  �لإ�صالمية 

�ل�صارقة- �لإمار�ت �لعربية، 2003م، ج1 �س117.
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فو�ئ�صها يف �لأ�صو�ق �لعاملية.
4- حاجة �مل�صارف �لإ�صالمية �إلى توزيع �ملخاطر على �صائر ��صتثمار�تها، جعلها تقدم على �ل�صتثمار يف 
�لأ�صو�ق �ملالية �لعاملية، وذلك حفاظًا على �أمو�ل �مل�صتثمرين، ثم �إن حمدودية �لأدو�ت �ملالية �لإ�صالمية 

�أ�صهم �أي�صًا يف خروج هذه �مل�صارف ل�صتثمار فو�ئ�صها يف �لأ�صو�ق �ملالية �لعاملية.
يف  �لنقدية  لفو�ئ�صها  �لإ�صالمية  �مل�صارف  ��صتثمار  م�صاألة  يف  �حلاجة  �أثر  ببيان  هذ�  عر�صنا  ونختم    
�إجازة هذه �ل�صتثمار�ت �خلارجية، ومن  �لأ�صو�ق �لعاملية، حيث �عتمد �لعديد من �لباحثني �حلاجة يف 

ذلك على �صبيل �ملثال قول: 
“ رمبا تكون �مل�صارف �لإ�صالمية معذورة بع�س �ل�صيء يف �لإحجام عن �لتو�صع �ملطلوب  اد:  - نزيه حمنّ
�لظروف  هذه  مثل  يف  و�حلاجة  �لندرة  جمتمعات  نحو  ونقلها  �لأمو�ل  روؤو�س  توجيه  هدف  حتقيق  يف 

�لقا�صية...”122.
�لأمو�ل  هذه  �أترك  �أن  �أ�صتطيع  فال  كافية،  �ل�صتيعابية غري  �لطاقة  كانت  “ �إذ�  �لدين عطية:  - جمال 
ر�كدة دون ��صتثمار.. وقد ��صطررنا �إلى �أن نخرج بجزء من �لأمو�ل �لتي جتمعها �لبنوك �لإ�صالمية �إلى 

�ل�صتثمار يف �لأ�صو�ق �لعاملية ريثما حتل �مل�صكلة ».123
   �لناظر �إلى هذه �لت�صويغات و�ملنطلقات يجد �أن �حلاجة �ملوؤثرة على مثل هذه �ل�صتثمار�ت يف �لأ�صو�ق 
ال�شرعية  احلاجة  �شروط  على  امل�شاألة  هذه  لإنزال  ي�شوقنا  الأمر  وهذا  اخلا�شة،  احلاجة  هي  العاملية، 

و�شوابطها، حتى تت�شح ب�شورة جلية ، ومن اأهم هذه ال�شروط ما يلي: 
اأوًل: اأن تكون احلاجة متعّينة وحمققة يقينًا اأو ظنًا غالبًا، عند تطبيق هذا ال�شرط على احلاجة املذكورة 
يف هذه �مل�صاألة، ير�ه �لناظر غري متحقق، ويتجلى ذلك عند مر�قبة �لو�قع �مل�صريف و�لو�قع �لقت�صادي 
قات وهمية،  قات �لتي تقف يف وجه �مل�صرفية �لإ�صالمية هي معونّ يف �لعامل �لعربي و�لإ�صالمي،  فاإن �ملعونّ
وم�صلحية لتحقيق م�صلحة خا�صة على �مل�صلحة �لعامة �ملتمثلة بالدول �لإ�صالمية و�لعربية ، وقد حاول 
�لباحث جاهدً� للح�صول على ن�صبة �لفو�ئ�س �ملالية يف �مل�صارف �لإ�صالمية �مل�صتثمرة يف �لأ�صو�ق �لعاملية 
من �مل�صارف �لإ�صالمية نف�صها، ووجد �أنهم يتهربون من �جلو�ب على ماهية �لن�صبة �مل�صتثمرة يف �خلارج، 
ويعتربون �أن ذلك �صر� من �أ�صر�ر �مل�صرف �لد�خلية، ل يحق لأي كان �لإطالع عليها124.                                     

اد، دور �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية يف �لتنمية �لقت�صادية، مرجع �صابق،  ج2 �س568 122  -  حمنّ
123  - عطية، �لبنوك �لإ�صالمية بني �لنظرية و�لتطبيق، مرجع �صابق، �س68.

124  - قام �لباحث ب�صوؤ�ل �لعديد من �مل�صارف �لإ�صالمية يف �لأردن هذ� �ل�صوؤ�ل، لكنه مل يجد �لأذن �ل�صاغية، و�كتفو� 
بالقول هذ� �أمر خا�س.
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قات و�حلاجات �ملطروحة متحققة على �أر�س �لو�قع، بل يرى يف بع�صها هروبًا  وعليه ل يرى �لباحث �أن �ملعونّ
ق �لأ�صا�صي بنظر �مل�صارف �لإ�صالمية و�ملتعلق ب�صعف �لهياكل �لإنتاجية  من �لو�قع، فعند �لنظر �إلى �ملعونّ
و�ل�صتثمارية وعدم مرونتها يف معظم بالد �لعامل �لعربي و�لإ�صالمي،  يجده غري متحقق بل وغري و�قعي 
عند �لنظر �إليه من �لناحية �لقت�صادية، فكيف بنا �أن نوفق بني �لأقو�ل �ملتو�ترة �لتي تقول �إن دول �لعامل 
هو  و�ملال  �لتنمية،  من  للمزيد  بحاجة  نامية،  دول  وهي  �لثالث،  �لعامل  من  دول  هي  و�لعربي  �لإ�صالمي 
�لإ�صالمية  �لبالد  �أن  بحجة  �لغرب  يف  �لعاملية  لالأ�صو�ق  به  ير�صل  �ملال  يتو�فر  وحينما  �لتنمية،  ع�صب 
و�لعربية ل ت�صتطيع ��صتيعاب هذ� �ملال!125 رمبا كان �ملق�صود من هذه �حلاجة وهذ� �ملعونّق، عدم قدرة 
وقد  مربحة.  ولكنها غري  فر�س  هناك  مربحة،  ��صتثمارية  فر�س  �إعطاء  من  و�لإ�صالمية  �لعربية  �لبالد 
يقول قائل: هل �مل�صارف �لإ�صالمية جمعيات خريية، �أو موؤ�ص�صات ل تهدف للربح؟ و�جلو�ب �أن �مل�صارف 
�لإ�صالمية لي�صت جمعيات خريية، �أو موؤ�ص�صات ل تهدف للربح، بل هي موؤ�ص�صات ��صتثمارية مالية تهدف 
للربح، وت�صعى لتعظيم حقوق �مللكية مل�صاهميها، ولكنها يف �ملقابل هي �صاحبة ر�صالة �جتماعية و�قت�صادية 
وتنموية، وعلى هذ� �لأ�صا�س �أ�ص�صت، فنحن ل نقول �أن ل تربح �مل�صارف، ل �أبدً�، نقول: فلرتبح مع حتقيق 

ر�صالتها �لتي وجدت لأجلها، وهي �لر�صالة �لجتماعية و�لتنموية و�لقت�صادية.
ت  �لطاقة �ل�صتيعابية     �أما عن �لقدرة �ل�صتيعابية للبالد �لإ�صالمية لال�صتثمار�ت، فهي كبرية، فقد قدرنّ
يف �لأجل �لطويل للوطن �لعربي من عام 1990م �إلى عام 2020م حو�يل 965 مليار دولر... فاإن �لدول 
�س �حلاجة  �أمنّ �لعربية �لتي يتميز تركيبها �لقت�صادي بندرة ر�أ�س �ملال ووفر عنا�صر �لإنتاج �لأخرى يف 
ب �مل�صارف �لإ�صالمية فائ�س �أمو�لها �إلى �خلارج،  �إلى �لأمو�ل لدفع عملية �لتنمية فيها126، فلماذ� ُتهرِّ
�س �حلاجة �إلى هذه �لأمو�ل؟ وعند �لنظر �إلى �لو�قع �لقت�صادي يف هذه  و�لدول �لعربية و�لإ�صالمية يف �أمنّ
�لدول، نلحظ �عتمادها على �ل�صتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�صرة وغري �ملبا�صرة127 يف �صبيل تدعيم �لقت�صاد 

125  - ينظر: �ل�صعر�وي، عايد فا�صل، معوقات �ل�صتثمار و�لتنمية يف �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية �لإ�صالمية، بحث قدم ملوؤمتر 
“ دور �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية �لإ�صالمية يف �ل�صتثمار و�لتنمية” من 25-27 �صفر 1423هـ  �ملو�فق 7-9 مايو 2002م، 
كلية �ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية – جامعة �ل�صارقة،  �لبحث من�صور يف كتاب �لوقائع ، �إ�صد�ر مركز �لبحوث 

و�لدر��صات يف جامعة �ل�صارقة- �لإمار�ت �لعربية، 2003م، ج2 �س651

126  - �لنجار، �أديب، �أهمية �مل�صروعات �لعربية �مل�صرتكة، مقال من�صور يف جملة �لقت�صاد �لإ�صالمي، 1994م، �ملجلد 
�لثالث ع�صر، �لعدد 155، �س30.

127  - ت�صمى ��صتثمار�ت �أجنبية �أو خارجية، حيث يتم �حل�صول على �لتمويل �لأجنبي من م�صدر خارج حدود �لدولة، 
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ورفده، فهل تقبل �مل�صارف �لإ�صالمية لهذه �ل�صركات �لأجنبية مبلء �لفر�غ �لقت�صادي �لذي ت�صببه تلك 
�مل�صارف، من خالل ��صتثمار �أمو�لها يف �خلارج؟  

�لوقت  �لتمويل بحجة خماطر �ل�صتثمار، يف  �لنامية  تعاين من عدم  �لدول  �إن �لقت�صاد�ت يف  لالأ�صف 
الذي تذهب فيه الأموال اإلى الدول الغربية ب�شروط قا�شية، بينما ت�شتغل الدول الغربية هذا ال�شعف وتقوم 
لها لها مرة �أخرى يف �صكل ��صتثمار�ت �أو �رتباطات  باإعادة تدوير ثمرة �قت�صاد�ت �لدول �ل�صعيفة وحتونّ
�أو باآخر �أكرث كلفة لها، فهل ي�صت�صاغ هذ� �لأمر؟ من �لأولى بالأمو�ل، نحن �أم �لغرب؟  �قت�صادية ب�صكل 

وملاذ� تتحمل �لدول �لغربية �ملخاطر ونحن يف �لدول �لعربية و�لإ�صالمية نر�صى با�صتثمار�ت �صعيفة؟128
   �أما �لعقبة �لأخرى �ملتعلقة باملناخ �لقانوين للدولة، فهي حا�صلة يف بالد �لعامل �لعربي و�لإ�صالمي و�لغربي 
على حد �صو�ء، وهذ� ما توؤكده �لعديد من �لدر��صات129 ذ�ت �ل�صلة بعالقة �مل�صارف �لإ�صالمية بقو�نني 

ق و�لإ�صكال. هذه �لدول ، ومع ذلك ُو�صعت �لعديد من �ملقرتحات و�لبد�ئل للخروج من هذ� �ملعونّ
  اأما �شرط التعيني، فهو غري قائم، لوجود الو�شائل ال�شتثمارية املنا�شبة لتوظيف ال�شيولة النقدية الفائ�شة 
نا �أن لهذه �لعو�ئق و�مل�صكالت حلول و�قعية. ول  لدى �مل�صارف �لإ�صالمية و�ملتنوعة يف حتمل �ملخاطر وبينّ
�لإ�صالمية حتى تذهب  �لبالد  �لإ�صالمية يف  ��صتثمار �مل�صارف  �ُصبل  �ن�صدت كل  نت�صائل هنا: هل  �أن  بد 

بفو�ئ�صها �إلى �لعامل �خلارجي؟ يف �لو�قع ل، لأن �لبد�ئل موجودة ، منها: 
يعد  �إذ   ، �أنو�عها130و�مل�صاربة  على  �مل�صاركة  بتمويل  �ملتعلقة  �لتمويلية  �لأ�صاليب  تفعيل  على  �لعمل   -1
�أكرث كفاءة يف زيادة نتائج �ل�صتثمار، و�أقدر على حتقيق �لنمو �لقت�صادي من �لتمويل �ملتبع بامل�صارف 

كاملنظمات �لدولية و�لإقليمية، �أو �حلكومات �لأجنبية ، �أو �مل�صارف �لربوية، وغريها من �ل�صركات �خلا�صة . 
128  - عبد �حلميد، م�صتعني علي، �مل�صرفية �لإ�صالمية يف �خلليج تنحرف عن �لطريق نحو �ل�صتثمار�ت �خلارجية 

و�لبور�صات �لعاملية، مقال من�صور يف مو�صوعة �لقت�صاد و�لتمويل �لإ�صالمي على �صبكة �لنرتنت :
http://iefpedia.com/arab/?p 

�ملحور  129  - ينظر �إلى: �لأبحاث �ملقدمة �إلى موؤمتر :  “دور �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية �لإ�صالمية يف �ل�صتثمار و�لتنمية” ) 
�ملو�فق 7-9 مايو  �لأخرى( من 25-27 �صفر 1423هـ   باملوؤ�ص�صات  �لإ�صالمية  �مل�صرفية  �ملوؤ�ص�صات  �لأول: عالقة 
�إ�صد�ر مركز   ، �لوقائع  كتاب  �ل�صارقة، وهي من�صورة يف  – جامعة  �لإ�صالمية  و�لدر��صات  �ل�صريعة  كلية  2002م، 
�لرقابة  �لغريب،  نا�صر،  ينظر:  وللمزيد  2003م.  �لعربية،  �لإمار�ت  �ل�صارقة-  جامعة  يف  و�لدر��صات  �لبحوث 
�مل�صرفية على �مل�صارف �لإ�صالمية – منهج فكري ودر��صة ميد�نية دولية مقارنة- ، �ملعهد �لعاملي للفكر �لإ�صالمي، 

�لقاهرة- م�صر، �لطبعة �لولى، 1417هـ - 1996م.
130  - �مل�صاركة  �مل�صتمرة و�مل�صاركة �ملتناق�صة.
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�لإ�صالمية �ليوم و�ملبني على �أ�صا�س �ملديونية )كبيع �ملر�بحة لالآمر بال�صر�ء، و�لتورق �مل�صريف، و�ل�صتثمار 
قاعدة  تو�صيع  على  وتعمل  �لكفوؤة،  �لبناءة  �لفكرة  عن  تبحث  �مل�صاركة  لأن  �لآجلة(؛  �لبيوع  يف  بالوكالة 
املخاطرة ، وذلك با�شرتاك الأطراف امل�شاركة يف حتمل  املخاطر الناجتة عن الن�شاط ال�شتثماري131، يف 

حني �أن �لتمويل باملديونية يبحث عن �ل�صخ�س �ملليء �لقادر على �ل�صد�د.  
�مل�صاهمة يف حتقيق  دورً� مهمًا يف  توؤدي  و�لتي  و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية  �مل�صروعات  �لتمويل عن طريق   -2
لتكون  ويكرب  ينمو  �لذي  �لأ�صا�س  �لنو�ة  متثل  �إذ  �لعامل،  م�صتوى  على  و�لجتماعية  �لقت�صادية  �لتنمية 

�مل�صروعات �لأكرب حجمًا، وتعترب تلك �مل�صروعات �ملحرك و�لد�فع لعجلة �لقت�صاد.132 
3-  ��صتثمار �مل�صارف �لإ�صالمية فو�ئ�صها �لنقدية، يف �لأ�صو�ق �ملالية �ملحلية، �إذ ميكن من خالل هذه 
من  تعترب  و�لتي  و�لإ�صالمية،  �لعربية  للبلد�ن  �لقت�صادية  بالتنمية  �صلة  ذ�ت  م�صروعات  دعم  �لأ�صو�ق 
و�لزفري.  �ل�صهيق  بها  يتحقق  لالإن�صان،  �لرئة  فهي مبثابة  �لنقدية  �لفو�ئ�س  لإد�رة  �لآليات  و�أنفع  �أف�صل 
لذلك تقع على �مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية م�صوؤولية تطويرها، مبا يتو�فق مع  �لت�صنيف �لعاملي 
من حيث �جلودة، و�لإتقان و�ل�صفافية و�لربح �جليد، كال�صكوك �ملبنية على �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية 

مثاًل133 ك�صكوك �مل�صاربة و�مل�صاركة و�لإجارة. 
4- �لعمل �جلاد على �إيجاد �صوق مايل �إ�صالمي يلبي حاجة �مل�صارف �لإ�صالمية ل�صتثمار فو�ئ�صها بها، 
�لإ�صالمية  �لبالد  د�خل  �لأمو�ل  توطني  على  يعمل  �لذي  �لأمر  �ملالية،  منتجاتها  لتطوير  حاجتها  ويلبي 

و�لعربية، و�لذي بدوره يوؤثر �إيجابًا على �لتنمية �لقت�صادية يف هذه �لبالد .
�لناظر يف طبيعة  فاإن  عنها،  وغري خارجة  �ل�صريعة  مقا�صد  على  �حلاجة حمافظة  تكون  �أن  ثانيًا: 
مو�فقة  �أنها غري  يلحظ  �لعاملية،  �لأ�صو�ق  فو�ئ�صها يف  �لإ�صالمية  �مل�صارف  ��صتثمار  م�صاألة  �حلاجة يف 
ملقا�صد �ل�صريعة، من جهة حتقيق هذه �ل�صتثمار�ت �خلارجية ملفا�صد عدة لها �صلة مبق�صد �ملال و�لتنمية 

�حلقيقية له، ول �صيما مق�صد �حلفاظ عليه وتنميته وزيادته مبا يعود بالنفع على �صائر �مل�صلمني. 

و�لتوزيع، عمان-  للن�صر  �لب�صري  د�ر  �صكر،  �صيد حممد  �صابر�، حممد عمر، نحو نظام نقدي عادل،  ترجمة:   -  131
�لردن، 1410هـ-  1990م، �س92.

132  - -  ب�صار�ت، هيا جميل، �لتمويل �مل�صريف �ل�صالمي  للم�صروعات �ل�صغرية و�ملتو�صطة،  د�ر �لنفائ�س، عمان- 
�لأردن، �لطبعة �لأولى، 1428هـ  - 2008م، �س23.

133  - ينظر: �لقره د�غي، علي حميي �لدين، �إد�رة �ل�صيولة يف �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية – در��صة فقهية �قت�صادية-، 
�لفرتة من 19-23 حمرم  �ملكرمة يف  �ملنعقدة يف مكة  �لإ�صالمي  �لفقهي  للمجمع  �لع�صرون  �لدورة  بحث قدم يف 

1432هـ �ملو�فق 25- 29 دي�صمرب 2010م، �س43.
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  �عترب �ل�صارع �لكرمي �ل�صتثمار يف حد ذ�ته و�جبًا �صرعيًا ُيثاب من فعله، وُيعاقب من تركه بال عذر134، 
لهذ� يجب �أن تنظر �مل�صارف �إلى �ل�صتثمار على �أنه و�جب ديني، و�أ�صا�س لتنمية �ملجتمع، من حيث �أنه 
بالبتعاد  �لعدم،  ناحية  من  ناحيتني:  يف  يكمن  �ملال  وحفظ  �ل�صريعة،  يف  �ملال  حفظ  مق�صد  من  ينطلق 
عن �لتاأثري عليه �صلبًا، بالإتالف و�ل�صياع و�لإهالك، مبا يعني �صرورة بقائه، ومن ناحية �لوجود بتنميته 
وزيادته ونوه، �أي تثمريه ومن ثم �لعمل على ��صتثماره. ومن هنا فاإن مربر خروج �مل�صارف �لإ�صالمية 
للتعامل مع �لأ�صو�ق �لعاملية، ل�صتثمار فو�ئ�صها �لنقدية، يخالف بدوره قو�عد �ل�صريعة �لإ�صالمية و�أحكامها 
�لد�عية �إلى تقوية �صوكة �مل�صلمني �قت�صاديًا و�جتماعيًا من جهة، و�إلى �صياع �لأمو�ل يف �خلارج من جهٍة 
�أخرى، فمن هنا، فاإن ��صتثمار �لفو�ئ�س يف �لأ�صو�ق �ملالية وفق �لقو�عد �ل�صرعية، يوؤدي �إلى تنمية �أمو�ل 
�مل�صتثمرين ومن ثم �حلفاظ عليها، وهذ� �صحيح، لكن يف �ملقابل خ�صرت �ل�صعوب �مل�صلمة هذه �لأمو�ل، 
�لتي يجب �أن تكون يف �صالح تنمية هذه �ل�صعوب من حيث �ل�صتثمار�ت �ملختلفة، وهذ� هو مق�صد �ل�صارع، 

فقدمت �مل�صارف م�صلحتها �خلا�صة على �مل�صلحة �لعامة. 
   �ألي�س �لأجدر �أن ت�صتفيد �لأمم �لإ�صالمية من �أمو�لها، ل �أن ي�صتفيد منها غري �مل�صلمني عند �لذهاب �إلى 
�لأ�صو�ق �لعاملية بحجة �لعو�ئد �ملتوقعة؟ بالإ�صافة �إلى ذلك �أل يجب على �مل�صارف توطني ر�أ�س �ملال ل 
تهريبه؟ ل تخفى �لآثار �ملدمرة لهجرة هذه �لأمو�ل �إلى �خلارج، وحب�صها عن �لقت�صاد �حلقيقي و�لتنمية 
�لالزمة لدولنا، و�لنتقال بها �إلى �لقت�صاد �لرمزي، و�لذي نتج عنه �أن تقوم �ل�صناديق �ل�صيادية �لعربية 
بتغطية خطط �لإنقاذ �لغربية يف �أعقاب �لأزمة �ملالية �لعاملية، كما ل تخفى على كل ذو لب �لآثار �ملدمرة 
دون  معلومتني،  موؤقتًا مبدة وخطة  ويُكن  ب�صو�بط عديدة،  ين�صبط  �إن مل  بالدنا  �لأجنبي يف  لال�صتثمار 

�لتاأثري على �مل�صلحة �لعامة للدولة �مل�صلمة.135
   وبناًء على ما تقدم، يرى �لباحث �أنه ل �صك �أن ��صتثمار �لفو�ئ�س �لنقدية يف �لأ�صو�ق �لعاملية، فيه نوع من 
�ملف�صدة، لأن هذ� �ل�صتثمار ميثل دعمًا لقت�صاديات �لدول غري �لإ�صالمية و�إن مل يكن مق�صد �مل�صارف 

134  - �صانو، قطب م�صطفى، �ل�صتثمار �أحكامه و�صو�بطه يف �لفقه �لإ�صالمي، د�ر �لنفائ�س، عمان- �لأردن، �لطبعة 
�لأولى، 1420هـ- 2000م، �س65.

135  - ينظر: لطفي، ب�صر حممد، �لتخطيط �لقت�صادي من منظور �إ�صالمي، د�ر �لنفائ�س، عمان – �لأردن، �لطبعة 
�لقت�صادية  �لتنمية  يف  �لأجنبية  �ل�صتثمار�ت  �أهمية  بدر،  حازم  �س230.�خلطيب،  2012م،  1433هـ-  �لأولى، 
و�نعكا�صاتها ودورها يف دعم �مل�صاريع �ل�صغرية – در��صة حالة �لأردن-، بحث قدم �إلى �مللتقى �لدويل: “ متطلبات 
تاأهيل �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة يف �لدول �لعربية”، جامعة ح�صيبة بن بوعلي، �ل�صلف- �جلز�ئر، خالل �لفرتة 

17-2006/4/18م. 
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��صتثمار  من حيث  و�صعوبها،  �لإ�صالمية  �لدول  من جانب  �أخرى  م�صالح  تعار�صها  �ملف�صدة  وهذه  ذلك. 
وتنمية �لأمو�ل يف ��صتثمار حقيقي، يعود بالنفع على �ل�صعوب و�مل�صارف معًا، وهذه هي ر�صالة �مل�صارف 

�لإ�صالمية، فامل�صلحة هنا �آكد، وعلى �مل�صارف �أن توؤدي ر�صالتها �لتنموية على �أكمل وجه.   
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اخلامتة
    

 اأوًل: نتائج البحث

�لنظرية  �جلو�نب  من  علمية،  وثمر�ت  نتائج  من  �إليه  �لتو�صل  �أمكن  ما  �أهم  ن�صتعر�س  �أن  لنا  بد      ل 
و�جلو�نب �لتطبيقية .

1- هناك ارتباط وثيق بني فقه املوازنات وفقه احلاجة، فاحلاجة جزء من فقه املوازنات .  
2- �ملق�صود باحلاجة يف �لبحث:  �لفتقار �إلى �ل�صيء، لأجل �لتو�صعة ورفع �ل�صيق و�مل�صقة، مما يخالف 
�حلكم �ل�صرعي �لثابت بن�س على �صبيل �لرتخ�س، مما ي�صتدعي �إعطاء هذه �حلالة من �لحتياج ُحكمًا 

يكون حمققًا للم�صلحة ومو�صاًل �إلى �ملق�صود. 
3- �أثبتت �لدر��صة وجود �عتبار للحاجة يف فقه �ملو�زنة وفقه �لقت�صاد �لإ�صالمي، �إذ قامت بر�صد �صو�هد 

�عتبار �حلاجة ذ�ت �ل�صلة بالقت�صاد �لإ�صالمي عند �صحابة ر�صول �هلل.
4- ل يجوز العمل باحلاجة ذات ال�شلة باملعامالت املالية على كل حال، بل ل بد من حتقق �شروط العمل 

بها، وهذه ال�شروط منها ما هو �شامل لأنواع احلاجة، ومنها ما هو خا�ٌص ببع�ص اأنواعها وهي:
- �أن تكون �حلاجة حمافظة على مقا�صد �ل�صريعة وغري خارجة عنها.

- �أن يكون �لأخذ باحلاجة عند رفع �حلرج بامل�صقة غري �ملعتادة.
- �أن تكون �حلاجة حمققة يقينًا �أو ظنًا غالبًا.

- �أن تكون �حلاجة متعينّنة. 
اعتبار  ل�شروط  ال�شياج  مبثابة  ال�شوابط  فهذه  معّينة،  �شوابط  وفق  باحلاجة  العمل  يكون  اأن  بّد  ل   -5

�حلاجة، وهي:
- �أن ُيرجع �إلى �أهل �لعلم و�لر�أي يف �حلكم على �عتبار �حلاجة .

ر ما يباح للحاجة بوجودها.  - �أن ُيقدنّ
ر ما ُيباح للحاجة بقدرها.  - �أن ُيقدنّ

�أثنّرت �حلاجة يف طائفة من �لتطبيقات �لقت�صادية �ملتعلقة بقطاع �ل�صريفة، وذلك بعد �لتاأكد من   -6
هذه  ومن  الإيجابية،  القت�شادية  اآثارها  على  عالوة  احلاجة،  و�شوابط  ل�شروط  امل�شائل  هذه  مالءمة 

�لتطبيقات يف هذ� �لباب:
- تعامل �مل�صارف �لإ�صالمية مع �مل�صارف �ملر��صلة يف �لعتماد�ت �مل�صتندية. 

- �إيد�ع �مل�صارف �لإ�صالمية جزءً� من �أر�صدتها يف ح�صابات جارية يف �مل�صارف �لأجنبية �لربوية، من 
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�أجل �حلو�لت و�ل�صيكات �مل�صرفية و�لقرو�س �ملتبادلة.
�لأ�صو�ق  يف  �لنقدية  فو�ئ�صها  �لإ�صالمية  �مل�صارف  ��صتثمار  م�صاألة  على  �لتاأثري  يف  �حلاجة  تقَو  مل   -7

العاملية، وذلك ملناق�شتها ل�شروط احلاجة و�شوابطها، وتاأثريها ال�شلبي على القت�شاد والتنمية.
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ثانيًا: التو�سيات.

  يو�صي �لباحث مبا يلي:
1- يو�صي نف�صه �أوًل و�أهل �لعلم ثانيًا بعدم �لت�صرع يف �إ�صد�ر �لأحكام �ل�صرعية ذ�ت �ل�صلة باحلاجة قبل 

�لت�صور �لتام و�لكامل للو�قعة �لقت�صادية. 
2- دعوة �مل�صارف �لإ�صالمية للتعاون و�لتكاتف مع بع�صها ما �أمكن، و�لعمل على ت�صكيل �صبكة مر��صلني 

خا�صة بهم، حتى ل حتتاج �إلى �لتعامل مع �مل�صارف �لربوية. 
3- يو�صي �لهيئات �ل�صرعية يف �مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية، و�ملجامع �لفقهية بجملة من �لأمور 

�ملتعلقة باحلاجة: 
- على �لهيئات �ل�صرعية و�ملجامع �لفقهية، �أن تتقي �هلل يف قر�ر�تها، و�أن ل تغلب �حلاجة على ن�صو�س 

و�أدلة �صرعية تخالف مقت�صى �حلاجة. 
- �أن تكون �لهيئات �ل�صرعية و�ملجامع �لفقهية، ب�صرية بحاجات �مل�صارف �أو �ملوؤ�ص�صة �ملالية �لإ�صالمية.
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قائمة امل�سادر واملراجع

�أ�صولية وتطبيقات فقهية-، موؤ�ص�صة  – در��صة  �ل�صريعة �لإ�صالمية  1-  �حميد�ن: زياد حممد، مقا�صد 
�لر�صالة، بريوت- لبنان، �لطبعة �لأولى،1425هـ- 2004م.

2-  �لأيوبي: �أمين جربين جويل�س، مقا�صد �ل�صريعة يف تخ�صي�س �لن�س بامل�صلحة وتطبيقاتها يف �لفقه 
�لإ�صالمي، د�ر �لنفائ�س، عمان- �لأردن، �لطبعة �لأولى، 1432هـ - 2011م.

3-  ب�صار�ت، هيا جميل، �لتمويل �مل�صريف �ل�صالمي  للم�صروعات �ل�صغرية و�ملتو�صطة،  د�ر �لنفائ�س، 
عمان- �لأردن، �لطبعة �لأولى، 1428هـ  - 2008م.

و�لبنوك  �ملركزية  و�لبنوك  �لإ�صالمية  �مل�صارف  بني  �لعالقة  تنظيم  حممود،  �حلميد  عبد  �لبعلي،    -4
�لتقليدية �لأخرى، بحث ُقدم للموؤمتر �لعلمي �ل�صنوي �لر�بع ع�صر، و�لذي هو بعنو�ن: “ �ملوؤ�ص�صات �ملالية 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  – جامعة  و�لقانون  �ل�صريعة  كلية  �مل�صتقبل”،  و�آفاق  �لو�قع  �لإ�صالمية معامل 

15-17 مايو 2005م. 
�لقاهرة- م�صر،  �لإ�صالمي، مكتبة وهبة،  �لعمل �مل�صريف  �أ�صا�صيات  �لبعلي، عبد �حلميد حممود،    -5

�لطبعة �لأولى، 1991م. 
6-  �لبز�يعة، خالد رمزي �صامل، �لعتماد�ت �مل�صتندية من منظور �صرعي – در��صة فقهية قانونية-، د�ر 

�لنفائ�س، عمان- �لأردن، �لطبعة �لأولى 1429هـ - 2009م.
7-  �بن بية، عبد �هلل بن �ل�صيخ حمفوظ، �لفرق بني �ل�صرورة و�حلاجة مع بع�س �لتطبيقات �ملعا�صرة، 

بحث من�صور يف جملة در��صات �قت�صادية �إ�صالمية، �ملعهد �لإ�صالمي للبحوث و�لتدريب، رجب 1421هـ.
بن عبد �حلليم بن عبد�هلل )ت 728هـ(،  �أحمد  �لعبا�س   �أبو  �لدين  تقي  �لإ�صالم  �صيخ  تيمية،  �بن    -8

جمموع �لفتاوى، حتقيق: �أنور �لباز – و- عامر �جلز�ر، د�ر �لوفاء، �لطبعة �لثالثة، 1426هـ - 2005م.
�أ�صول �لفقه، حتقيق: د. عبد  9-  �جلويني: عبد �مللك بن عبد �هلل بن يو�صف)ت478هـ(، �لربهان يف 

�لعظيم حممود �لديب، د�ر �لوفاء، �ملن�صورة – م�صر ، �لطبعة �لر�بعة، 1418هـ.
10-  �جلويني، عبد �مللك بن عبد �هلل بن يو�صف)ت478هـ(، غياث �لأمم و�لتياث �لظلم، حتقيق: د. فوؤ�د 

عبد �ملنعم –و- د. م�صطفى حلمي، د�ر �لدعوة، م�صر- �ل�صكندرية،1979م.
11-  �حلبيب، عبد �لعزيز حممد –و- طعما�س، يو�صف يحيى، جغر�فيا �لنقل و�لتجارة �خلارجية، د�ر 

�لكتب للطباعة و�لن�صر، جامعة �ملو�صل، �لعر�ق، )د ت(.
12-  حرك، �أبو �ملجد، �لبنوك �لإ�صالمية مالها وما عليها، د�ر �ل�صحوة للن�صر، �لقاهرة، �لطبعة �لأولى، 
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1987م . 
ل�صرح  �جلليل  مو�هب  �ملغربي )ت954هـ(،  بن حممد  عبد�هلل حممد  �أبو  �لدين  �صم�س  13-  �حلطاب، 

خمت�صر �خلليل، حتقيق: زكريا عمري�ت، د�ر عامل �لكتب، 1423هـ - 2003م.
14-  حطاب، كمال توفيق، عالقة �لبنوك �لإ�صالمية بالبنوك �ملركزية، بحث قدم ملوؤمتر “ دور �ملوؤ�ص�صات 
�مل�صرفية �لإ�صالمية يف �ل�صتثمار و�لتنمية” من 25-27 �صفر 1423هـ  �ملو�فق 7-9 مايو 2002م، كلية 
�ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية – جامعة �ل�صارقة،  �لبحث من�صور يف كتاب �لوقائع ، �إ�صد�ر مركز �لبحوث 

و�لدر��صات يف جامعة �ل�صارقة- �لإمار�ت �لعربية، 2003م.
كتاب:  من�شور يف  املعا�شرة، بحث  امل�شرفية  وتطبيقاتها  بال�شرط  املتبادلة  القرو�ص  نزيه،  حّماد،    -15

ق�صايا فقهية معا�صرة يف �ملال و�لقت�صاد، د�ر �لقلم، دم�صق- �صوريا، �لطبعة �لأولى، 1421هـ 2001م.
�ملوؤ�ص�صات  �لتنمية �لقت�صادية، بحث قدم ملوؤمتر » دور  �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية يف  اد، نزيه، دور  16-  حمنّ
�مل�صرفية �لإ�صالمية يف �ل�صتثمار و�لتنمية« من 25-27 �صفر 1423هـ  �ملو�فق 7-9 مايو 2002م، كلية 
�ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية – جامعة �ل�صارقة،  �لبحث من�صور يف كتاب �لوقائع ، �إ�صد�ر مركز �لبحوث 

و�لدر��صات يف جامعة �ل�صارقة- �لإمار�ت �لعربية، 2003م. 
17-  �بن حميد، �صالح بن عبد�هلل، رفع �حلرج يف �ل�صريعة �لإ�صالمية �صو�بطه وتطبيقاته، ر�صالة دكتور�ه 
قدمت لكلية �ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية يف جامعة �أم �لقرى، باإ�صر�ف: �أحمد فهمي �أبو �صنة، 1402هـ- 

1982م.
�لإ�صالمية، د�ر �لحتاد  و�ل�صريعة  يتفق  �لأعمال �مل�صرفية مبا  �أحمد، تطوير  18-  حمود، �صامي ح�صن 

�لعربي للطباعة، �لقاهرة-  م�صر، �لطبعة �لأولى، 1396هـ - 1976م.
– در��صة  و�لإ�صالمية  �لتجارية  �مل�صارف  �مل�صرفية يف  �لأعمال و�خلدمات  19-  حنون، حممد ح�صن، 

مقارنة-، )د ن(، عمان- �لأردن، �لطبعة �لأولى،  1426هـ - 2005م.
ودورها  و�نعكا�صاتها  �لقت�صادية  �لتنمية  يف  �لأجنبية  �ل�صتثمار�ت  �أهمية  بدر،  حازم  �خلطيب،    -20
تاأهيل  “ متطلبات  �لدويل:  �مللتقى  �إلى  قدم  �لأردن-، بحث  – در��صة حالة  �ل�صغرية  �مل�صاريع  يف دعم 
جامعة ح�صيبة بن بوعلي، �ل�صلف- �جلز�ئر، خالل  �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة يف �لدول �لعربية”، 

�لفرتة 17-2006/4/18م. 
21-  �لر�زي: خمتار بن �أبي بكر بن عبد �لقادر)ت666(، خمتار �ل�صحاح، حتقيق: حممود خاطر، مكتبة 

نا�صرون، بريوت- لبنان، 1995م-1415هـ. 
22-  �لر�صيد: �أحمد بن عبد �لرحمن بن نا�صر، �حلاجة و�أثرها يف �لأحكام – در��صة نظرية تطبيقية-، 
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د�ر كنوز �إ�صبيلية، �لطبعة �لأولى، 1429هـ - 2008م.
بيدي: حممد بن حممد بن عبد �لرز�ق �حل�صيني )ت1205هـ(، تاج �لعرو�س من جو�هر �لقامو�س،  23-  �لزنّ

د�ر �لهد�ية.
24-  �لزرقا: �أحمد بن �ل�صيخ حممد)ت1357هـ(، �صرح �لقو�عد �لفقهية، حتقيق وتعليق: م�صطفى �أحمد 

�لزرقا، د�ر �لقلم، دم�صق- �صورية، 1409هـ- 1989م.
25-  �لزحيلي، وهبة م�صطفى، نظرية �ل�صرورة �ل�صرعية – مقارنة مع �ل�صرورة �ل�صرعية-، د�ر �لفكر، 

دم�صق- �صورية، �لطبعة �ل�صابعة، 1428هـ - 2007م.
26-  زعري، حممد عبد �حلكيم، �لعالقة بني �لبنوك �لإ�صالمية و�لبنوك �لتقليدية، بحث قدم ملوؤمتر “ 
دور �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية �لإ�صالمية يف �ل�صتثمار و�لتنمية” من 25-27 �صفر 1423هـ  �ملو�فق 7-9 مايو 
2002م، كلية �ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية – جامعة �ل�صارقة،  �لبحث من�صور يف كتاب �لوقائع ، �إ�صد�ر 

مركز �لبحوث و�لدر��صات يف جامعة �ل�صارقة- �لإمار�ت �لعربية، 2003م.
عمان-  �لنفائ�س،  د�ر  �لإ�صالمي،  �لفقه  يف  و�صو�بطه  �أحكامه  �ل�صتثمار  م�صطفى،  قطب  �صانو،    -27

�لأردن، �لطبعة �لأولى، 1420هـ- 2000م.
28-  �ل�صعد، �أحمد، �لأ�صو�ق �ملالية �ملعا�صرة- در��صة فقهية- ، د�ر �لكتاب �لثقايف، �إربد- �لأردن، �لطبعة 

�لأولى، 2008م. 
29-  �ل�صيوطي، �لإمام جالل �لدين عبد �لرحمن بن �أبي بكر)ت911هـ(، �لأ�صباه و�لنظائر – يف قو�عد 
وفروع فقه �ل�صافعية-، حتقيق: حممد ح�صن حممد ح�صن �ل�صافعي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت- لبنان، 

1422هـ-2001م.
�لتعامل يف �لأ�صو�ق �ملالية �ملعا�صرة، د�ر كنوز  �أحكام  �آل �صليمان، مبارك بن �صليمان بن حممد،    -30

�إ�صبيليا للن�صر و�لتوزيع، �لريا�س- �ل�صعودية، �لطبعة �لأولى، 1426هـ- 2005م.
31-  �صوبره، �أنور م�صباح، �مل�صارف �لإ�صالمية: �لوعاء �لأمثل لال�صتثمار وتنمية �لقت�صاد، بحث قدم 
ملوؤمتر “ دور �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية �لإ�صالمية يف �ل�صتثمار و�لتنمية” من 25-27 �صفر 1423هـ  �ملو�فق 
7-9 مايو 2002م، كلية �ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية – جامعة �ل�صارقة،  �لبحث من�صور يف كتاب �لوقائع 

، �إ�صد�ر مركز �لبحوث و�لدر��صات يف جامعة �ل�صارقة- �لإمار�ت �لعربية، 2003م.
32-  �صابر�، حممد عمر، نحو نظام نقدي عادل،  ترجمة: �صيد حممد �صكر، د�ر �لب�صري للن�صر و�لتوزيع، 

عمان- �لردن، 1410هـ-  1990م.
معاين  معرفة  �إلى  �ملحتاج  مغني  بن حممد �خلطيب)ت977هـ(،  �لدين حممد  �صم�س  �ل�صربيني،    -33
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–و- �ل�صيخ عادل عبد �ملوجود، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت-  �ألفاظ �ملنهاج، حتقيق: �ل�صيخ علي معو�س 
لبنان، 1421هـ- 2000م.

34-  �ل�صعر�وي، عايد فا�صل، معوقات �ل�صتثمار و�لتنمية يف �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية �لإ�صالمية، بحث قدم 
ملوؤمتر “ دور �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية �لإ�صالمية يف �ل�صتثمار و�لتنمية” من 25-27 �صفر 1423هـ  �ملو�فق 
7-9 مايو 2002م، كلية �ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية – جامعة �ل�صارقة،  �لبحث من�صور يف كتاب �لوقائع 

، �إ�صد�ر مركز �لبحوث و�لدر��صات يف جامعة �ل�صارقة- �لإمار�ت �لعربية، 2003م.
35-  �ل�صاطبي، �أبو �إ�صحاق �إبر�هيم بن مو�صى �للخمي )ت790هـ(، �ملو�فقات يف �أ�صول �ل�صريعة، حتقيق: 
�ل�صيخ عبد �للطيف �ليو�صف، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت- لبنان، �لطبعة �لأولى، 1422هـ- 2001م.
36-  �ل�صاطبي: �أبو �إ�صحاق �إبر�هيم بن مو�صى �للخمي �لغرناطي )ت790هـ(، �لعت�صام، �ملكتبة �لتجارية 

�لكربى، �لقاهرة- م�صر.
�آل  �ل�صيخ حممد  �للغة، حتقيق  �ملحيط يف  �إ�صماعيل بن عباد )ت385هـ(،  �لقا�صم  �أبو  �ل�صاحب:    -37

يا�صني، مطبعة �ملعارف، بغد�د- �لعر�ق، �لطبعة �لأولى، 1395هـ - 1975م.
38-  �ل�صدر، حممد باقر، �لبنك �لالربوي يف �لإ�صالم، د�ر �لتعارف للمطبوعات، بريوت – لبنان، �لطبعة 

�لثامنة،  1403هـ - 1983م.
39-  طايل، م�صطفى كمال �ل�صيد، �لبنوك �لإ�صالمية �ملنهج و�لتطبيق، بنك في�صل �لإ�صالمي �مل�صري، 

جامعة �أم درمان �لإ�صالمية- �ل�صود�ن، �لطبعة �لأولى، 1988م.
40-  �لعبادي، عبد �هلل عبد �لرحيم، موقف �ل�صريعة من �مل�صارف �ل�صالمية �ملعا�صرة، من�صور�ت �ملكتبة 

�لع�صرية، بريوت- لبنان.
41-  عبد �حلميد، م�صتعني علي، �مل�صرفية �لإ�صالمية يف �خلليج تنحرف عن �لطريق نحو �ل�صتثمار�ت 
�خلارجية و�لبور�صات �لعاملية، مقال من�صور يف مو�صوعة �لقت�صاد و�لتمويل �لإ�صالمي على �صبكة �لنرتنت: 

http://iefpedia.com/arab/?p=25472

– �صل�صلة مو�صوعات �مل�صطلحات  42-  �لعجم: رفيق، مو�صوعة م�صطلحات �أ�صول �لفقه عند �مل�صلمني 
�لعربية و�لإ�صالمية – مكتبة لبنان نا�صرون، بريوت – لبنان، �لطبعة �لأولى 1998م. 

43-  �لعربي، حممد عبد�هلل، �ملعامالت �مل�صرفية �ملعا�صرة ور�أي �لإ�صالم فيها – حما�صر�ت يف �لنظم 
�لإ�صالمية-، مطبعة يو�صف، �لقاهرة- م�صر، 1385هـ - 1965م.

 – �لكربى  �لقو�عد  �لعزيز)ت 660هـ(،  عبد  �لدين  عز  �ل�صالم،  عبد  �بن  �ل�صالم،  عبد  بن  �لعز    -44
اد –و– د. عثمان �صمريية، د�ر �لقلم،  �ملو�صوم بـ - قو�عد �لأحكام يف �إ�صالح �لأنام، حتقيق: د. نزيه حمنّ
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دم�صق – �صورية، �لطبعة �لأولى، 1421هـ - 2000م.
45-  عطية، جمال �لدين، �لبنوك �لإ�صالمية بني �حلرية و�لتنظيم، �لتقليد و�لجتهاد، �لنظرية و�لتطبيق، 
�لطبعة  قطر،  �لدوحة-   ، �لدينية  و�ل�صئون  �ل�صرعية  �ملحاكم  رئا�صة  �لأمة،  كتاب  �صل�صلة  �صمن  من�صور 

�لأولى، �صفر 1407هـ.
تطبيقية  در��صة   – �لإ�صالمية  للم�صارف  �خلارجية  �ملعوقات  �ل�صالم،  عبد  �إ�صماعيل  �لعماوي،    -46
لآثارها على �لبنك �لإ�صالمي �لأردين-، ر�صالة ماج�صتري، باإ�صر�ف: �أ. د عبد �لهادي علي �لنجار، جامعة 

�لريموك، كلية �ل�صريعة، ق�صم �لقت�صاد و�مل�صارف �لإ�صالمية، 1424هـ - 2003م
47-  �لعو�ودة، عي�صى حممود، �أحكام �ل�صيك در��صة فقهية تاأ�صيلية مقارنة بالقانون، ر�صالة ماج�صتري، 

باإ�صر�ف: ح�صام �لدين عفانة، جامعة �لقد�س، كلية �لدر��صات �لعليا- �صريعة- ، 1432هـ - 2011م. 
48-  �لغز�يل، �أبو حامد حممد بن حممد )ت505هـ(، �مل�صت�صفى يف علم �لأ�صول، حتقيق: حممد عبد 

�ل�صالم عبد �ل�صايف، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت- لبنان، �لطبعة �لأولى،1420هـ - 2000م. 
 - /1417هـ  1403هـ   – �لربكة  ندوة  فتاوى  �لدين،  عز  خوجة،  و-   – �ل�صتار  عبد  غدة،  �أبو    -49
و�لتنمية،  لال�صتثمار  �لربكة  �صركة  �لربكة،  دلة  مبجموعة  و�لبحوث  �لتطوير  �إد�رة   ،- 1981م/1997م 

جدة- �ل�صعودية، �لطبعة �خلام�صة، 1997م.
50-  �لفيومي، �أحمد بن حممد علي )ت770هـ(، �مل�صباح �ملنري يف غريب �ل�صرح �لكبري، مكتبة لبنان، 

1987م. 
51-  فتاوى ندوة �لربكة – 1403هـ/1417هـ - 1981م/1997م، �إد�رة �لتطوير و�لبحوث مبجموعة دلة 

�لربكة، �صركة �لربكة لال�صتثمار و�لتنمية، جدة- �ل�صعودية، �لطبعة �خلام�صة، 1997م.
52-  �لفريوز�آبادي، حممد بن يعقوب بن حممد �ل�صري�زي)ت817(، القامو�ص املحيط، )د ط(.

نهاجي )ت 684هـ(، كتاب �لفروق  53-  �لقر�يف، �لقر�يف، �صهاب �لدين �أبو �لعبا�س �أحمد بن �إدري�س �ل�صنّ
�ج –و-  – �أنو�ر �لربوق يف �أنو�ء �لفروق-، حتقيق: مركز �لدر��صات �لفقهية و�لقت�صادية – د. حممد �صرنّ

د. علي جمعة، د�ر �ل�صالم، �لقاهرة- م�صر، �لطبعة �لأولى، 1421هـ - 2001م.
54-  �بن �لقيم �جلوزية، �صم�س �لدين حممد بن �أبي بكر بن �صعد بن حريز �لزرعي )ت 751هـ(، �إعالم 

�ملوقعني عن رب �لعاملني، حتقيق: طه عبد �لروؤوف �صعد، د�ر �جليل، بريوت- لبنان،)د ت(.
55-  �بن قد�مة، موفق �لدين �أبو حممد عبد�هلل بن �أحمد ) ت620هـ( �ملغني يف فقه �لإمام �أحمد بن 

حنبل �ل�صيباين، د�ر �لفكر، بريوت- لبنان، �لطبعة �لأولى، 1405هـ.
فقهية  – در��صة  �لإ�صالمية  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  يف  �ل�صيولة  �إد�رة  �لدين،  حميي  علي  د�غي،  �لقره    -56
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�قت�صادية-، بحث قدم يف �لدورة �لع�صرون للمجمع �لفقهي �لإ�صالمي �ملنعقدة يف مكة �ملكرمة يف �لفرتة 
من 19-23 حمرم 1432هـ �ملو�فق 25- 29 دي�صمرب 2010م.

�لطبعة  لبنان،  بريوت-  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  وقو�عدها،  حدودها  �ل�صرعية  �حلاجة  �أحمد،  كايف،    -57
�لأولى،1424هـ- 2004م.

– �لأردن،  عمان  �لنفائ�س،  د�ر  �إ�صالمي،  منظور  من  �لقت�صادي  �لتخطيط  حممد،  ب�صر  لطفي،    -58
�لطبعة �لأولى، 1433هـ- 2012م.

59-  �للحياين، �صعد بن حمد�ن، �لقرو�س �ملتبادلة، بحث من�صور يف “ جملة جامعة �مللك عبد �لعزيز، 
�لقت�صاد �لإ�صالمي، 1422هـ - 2002م.

60-  �بن مبارك، جميل حممد، نظرية �ل�صرورة �ل�صرعية حدودها و�صو�بطها، د�ر �لوفاء، �لطبعة �لأولى، 
م�صر- �ملن�صورة، 1408هـ.

كنوز  د�ر  �لر�جحي،  مب�صرف  �ل�صرعية  �لهيئة  قر�ر�ت  �لر�جحي،  مب�صرف  �ل�صرعية  �ملجموعة    -61
�إ�صبيليا، �لريا�س- �ل�صعودية، �لطبعة �لأولى، 1413هـ/ 2010م. 

62-  �مل�صري، رفيق يون�س �مل�صري، �لقرو�س �ملتبادلة، بحث من�صور يف جملة جامعة �مللك عبد �لعزيز: 
�لقت�صاد �لإ�صالمي، 1422هـ - 2002م.

63-  �مل�صري، رفيق، �جلامع يف �أ�صول �لربا، د�ر �لقلم، دم�صق- �صوريا، �لد�ر �ل�صامية، بريوت- لبنان، 
�لطبعة �لولى، 1412هـ - 1991م.

64-  �بن منظور: حممد بن مكرم )ت711هـ(، ل�صان �لعرب، د�ر �صادر، بريوت – لبنان، �لطبعة �لأولى.
65-  �لنجار، �أحمد ،– منهج �ل�صحوة �لإ�صالمية-،  بنوك بال فو�ئد ، 1976م.

66-  نا�صر، �لغريب، �لرقابة �مل�صرفية على �مل�صارف �لإ�صالمية – منهج فكري ودر��صة ميد�نية دولية 
مقارنة- ، �ملعهد �لعاملي للفكر �لإ�صالمي، �لقاهرة- م�صر، �لطبعة �لولى، 1417هـ - 1996م.

�ملعرفة،  د�ر  �لدقائق،  كنز  �صرح  �لر�ئق  �لبحر  �إبر�هيم)ت970هـ(،  بن  �لدين  زين  جنيم:  �بن    -67
بريوت- لبنان.

68-  هيئة �لفتوى يف بيت �لتمويل �لكويتي، �لفتاوى �ل�صرعية يف م�صائل �لقت�صاد، �لطبعة �لأولى، �لكويت، 
1407هـ.

69-  هيئة �ملحا�صبة و�ملر�جعة للموؤ�ص�صات �ملالية، �ملعايري �ل�صرعية ) حتى 1427هـ - 2006م(، �ملنامة، 
�لبحرين.

ان- �لأردن، �لطبعة  70-  �لهيتي، عبد �لرز�ق، �مل�صارف �لإ�صالمية بني �لنظرية و�لتطبيق، د�ر �أ�صامة، عمنّ
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�لأولى، 1998م.
71-  وز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية، �ملو�صوعة �لفقهية، �لكويت، 1986م.

72-   �أبو يو�صف، يعقوب بن �إبر�هيم )ت183هـ(، كتاب �خلر�ج، د�ر �ملعرفة للطباعة و�لن�صر، بريوت- 
لبنان، 1399هـ - 1979م.

فقه املوازنة وأثره على اعتبار احلاجة في املعامالت املصرفية
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مقدمة

تعريف الفقه :

ل�سيادته  الدين  وغلب على علم   ، علًما  : علم  فقًها مبعنى  فقه   ، له  والفهم  بال�سيء  العلم   : الفقه 
و�سرفه وف�سله على �سائر اأنواع العلوم)1( .

املوازنة : 

الواو والزاي والنون بناء يدل على تعديل وا�ستقامة)2( .

والوزن : ثقل ال�سيء مبثله ؛ كاأوزان الدراهم)3( .

ويقال : وزين الراأي اأي : معتدلة ، وهو راجح الوزن اإذا ن�سبوه اإلى رجاحة الراأي و�سدة العقل)4( ، 
فدل على اأن املوازنة يف االأمور ملعرفة الراجح منها - �سواء املفا�سد اأو امل�سالح - ال يت�سف بها اإال من كان 

ذا رجاحة يف راأيه ، ور�سد يف تفكريه)5( .

اأو   ، بينها  فيما  امل�سالح  ومعادلة  ترجيح  لطرق  والفهم  العلم   : هو  املوازنة  فقه  من  املراد  فيكون 
املفا�سد فيما بينها ، اأو بني امل�سالح واملفا�سد عند التعار�ض)6( .

)1( انظر : ل�سان العرب : حرف الهاء ، باب القاف ، مادة ) فقه ( .
)2( معجم مقايي�ض اللغة : باب الواو والزاي وما يثلثهما .

)3( ل�سان العرب : حرف النون ، باب الواو ، مادة ) وزن ( .
)4( معجم مقايي�ض اللغة : باب الواو والزاي وما يثلثهما .

)5( انظر : بحث فقه املوازنة وحاجة االإمام واخلطيب له �ض 2 .
)6( و�سياأتي يف املبحث االأول تعريف امل�سلحة واملف�سدة وكيفية الرتجيح عند التعار�ض .

دور فقه املوازنة في دعوة املرأة إلى الله
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املبحث الأول: املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد

امل�سلحة : واحدة امل�سالح ، وال�سالح نقي�ض الف�ساد .

وال�ساد والالم واحلاء اأ�سل واحد يدل على خالف الف�ساد ، ويف االأمر م�سلحة  اأي : خري)7( .

 ، : فيه ف�ساد  اأي  لكذا  االأمر مف�سدة  : هذا  ويقال   ، ، واجلمع مفا�سد  امل�سلحة  : خالف  واملف�سدة 
وتفا�سد القوم اأي : تدابروا وقطعوا االأرحام)8( .

 ، وال�سر  والنفع   ، وال�سر  باخلري  واملفا�سد  امل�سالح  عن  يعرب   «  : ال�سالم)9(  عبد  بن  العز  قال 
واحل�سنات وال�سيئات ؛ الأن امل�سالح خيور نافعات ، واملفا�سد �سرور م�سرات «)10( .

وامل�سالح تنق�سم اإلى ثالثة اأق�سام - كما ق�سمها العلماء - :

جتر  مل  فقدت  اإذا  بحيث  والدنيا  الدين  م�سالح  قيام  يف  منها  البد  التي  وهي   : ال�سروريات   -  1
م�سالح الدين والدنيا على ا�ستقامة .

وهي خم�ض �سروريات : الدين ، والنف�ض ، والعقل ، والن�سل ، واملال .

2 - احلاجيات : وهي التي يلحق املكلفني بفوتها احلرج وامل�سقة على اجلملة  من غري اأن يبلغ الف�ساد 
الذي يح�سل بفقد ال�سروريات .

3 - التح�سينيات : وهي االأخذ مبا تقت�سيه مكارم االأخالق ، واملروءات ، واالأخذ مبحا�سن العادات ، 
واإذا فقدت ال يختل نظام احلياة كما يف ال�سروريات ، وال ي�سيب النا�ض احلرج كما اإذا فقدت احلاجيات 
)7( انظر :  معجم مقايي�ض اللغة ، كتاب ال�ساد ، باب ال�ساد والالم ، مادة ) �سلح ( . ل�سان العرب : كتاب احلاء باب 

ال�ساد. امل�سباح املنري : كتاب ال�ساد ، باب ال�ساد مع الالم ، مادة ) �سلح ( .
 )8( انظر : ل�سان العرب : كتاب الدال ، باب الفاء ، مادة ) ف�سد ( . امل�سباح املنري : كتاب الفاء ، باب الفاء  مع ال�سني ، مادة 

) ف�سد ( .
)9( عبد العزيز بن عبد ال�سالم بن اأبي القا�سم بن احل�سن ال�سلمي الدم�سقي، عز الدين ) 577 - 660 (، �سلطان العلماء 
، له : بداية ال�سول يف تف�سيل الر�سول ، وقواعد االأحكام يف م�سالح االأنام . انظر : طبقات الفقهاء ال�سافعية ) 1 / 

. ) 430
)10( قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام �ض 6 .
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؛ لكن تكون حياتهم م�ستنكرة يف تقدير العقول الراجحة ، والفطر ال�سليمة)11( .

 ، واحلاجيات   ، ال�سروريات  من  الثالث  املراتب  على  باملحافظة  االإ�سالمية  ال�سريعة  جاءت  ولقد 
ا درء املفا�سد عنهم ، فال�سريعة كلها اإما م�سالح  والتح�سينيات)12( ؛ مراعاة مل�سالح الب�سر ، وراعت اأي�سً

جتلب ، اأو مفا�سد تدراأ)13( .

تعار�ض امل�شالح واملفا�شد :

االأ�سل اأن االإن�سان ماأمور بجلب جميع امل�سالح ، ودرء جميع املفا�سد ؛ لكن اإذا تعار�ست فاإنها ال تخلو 
من ثالث حاالت :

1 - تعار�ض م�شلحتني : فال ي�شتطيع املكلف حت�شيلهما جميًعا ؛ بل البد من تفويت البع�ض يف �سبيل 

حت�سيل البع�ض االآخر ، فهنا تقدم اأعظم امل�سلحتني بتفويت اأدناهما ، وذلك بالنظر اإلى رتبة امل�سلحة 
واأهميتها الذاتية ، فامل�سلحة املتعلقة بال�سروريات مقدمة على امل�سلحة املتعلقة باحلاجيات ، وامل�سلحة 
اإلى �سمولية  ا ينظر  املتعلقة باحلاجيات مقدمة على امل�سلحة املتعلقة بالتح�سينيات ، وهكذا ... . واأي�سً

امل�سلحة ، وعمومها ، فامل�سلحة ال�ساملة مقدمة على امل�سلحة اخلا�سة)14( .

اإال بارتكاب االأخرى فهنا تدراأ  اإحدى املف�سدتني  2 - تعار�ض مف�شدتني : فال ي�ستطيع املكلف درء 

اأعظم املف�سدتني بارتكاب اأخفهما ، وذلك بالنظر اإلى رتبة املف�سدة .

)11( انظر : املوافقات ) 1 / 38 ( ؛ مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية �ض 79 ؛ رفع احلرج يف ال�سريعة �ض 52 .
)12( انظر : املوافقات ) 3 / 6 ( .

)13( انظر : قواعد االأحكام �ض 16 ؛ رفع احلرج �ض 312 .
)14( انظر : قواعد االأحكام �ض 11 ؛ جمموع الفتاوى 20 / 54 .

املوازنة بني امل�سالح عند تعار�سها لها �سبعة معايري :  
1 - احلكم ال�سرعي للم�سلحة .  

2 - رتبة امل�سلحة .  
3 - نوع امل�سلحة .  

4 - عموم امل�سلحة .  
5 - مقدار امل�سلحة .  

6 - زمن امل�سلحة .  
7 - حتقق وقوع امل�سلحة . انظر : منهج فقه املوازنات يف ال�سريعة .  

دور فقه املوازنة في دعوة املرأة إلى الله
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املتعلقة  واملف�سدة   ، باحلاجيات  املتعلقة  املف�سدة  على  دروؤها  يقدم  بال�سروريات  املتعلقة  فاملف�سدة 
باحلاجيات يتم تقدمي درئها على املف�سدة املتعلقة بالتح�سينيات ، وهكذا كلما كانت املف�سدة اأعظم درئت 

باالأخف ، ومن هذا : املف�سدة العامة يقدم دروؤها بارتكاب املف�سدة اخلا�سة)15( .

وال ميكن   ، املف�سدة  بارتكاب  اإال  امل�سلحة  بحيث ال ميكن جلب   : املفا�شد  مع  امل�شالح  تعار�ض   -  3
درء املف�سدة اإال بتفويت امل�سلحة ، فينظر اإلى الراجح منهما ، فتفوت امل�سلحة املرجوحة بدرء املف�سدة 
املفا�سد  درء  يكون  الت�ساوي  وعند   ، املرجوحة  املف�سدة  بارتكاب  الراجحة  امل�سلحة  اأو جتلب   ، الراجحة 

مقدًما على جلب امل�سالح)16( .

لكن يف كل احلاالت البد من النظر يف املف�سدة املدفوعة باأال جتلب بدفعها مف�سدة اأعظم منها ، اأو ال 
تفوت بدفعها م�سلحة راجحة عليها .

عليها، راجحة  مف�سدة  معها  جتلب  اأَالاَّ  يجب  امل�ستجلبة  امل�سلحة   وكذلك 

 وال تفوت بجلبها م�سلحة اأعظم منها)17( .

بع�سها  واأخرج   ، متجان�سة  م�سالح  باإقامة   - وتعالى  �سبحانه   - اهلل  اأمر   وقد 
عن االأمر ؛ اإما مل�سقة مالب�ستها ، اأو ملف�سدة تعار�سها ، وزجر �سبحانه عن مفا�سد متماثلة ، واأخرج بع�سها 

عن الزجر ؛ اإما مل�سقة اجتنابها ، واإما مل�سلحة تعار�سها)18( .
)15( انظر : جمموع الفتاوى 20 / 51 ؛ االأ�سباه والنظائر البن جنيم �ض 76 ؛ االأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ض 176 . 

وكذلك هنا �سبعة معايري يف حالة تعار�ض مف�سدتني :
1 - احلكم ال�سرعي للمف�سدة .  

2 - رتبة املف�سدة .  
3 - نوع املف�سدة .  

4 - عموم املف�سدة .  
5 - مقدار املف�سدة .  

6 - زمن املف�سدة .  
7 - حتقق وقوع املف�سدة . انظر : منهج فقه املوازنات يف ال�سريعة .  

)16( انظر : جمموع الفتاوى 20 / 51 ؛ االأ�سباه والنظائر البن جنيم �ض 76 ؛ االأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ض 177 .
)17( انظر : املوافقات ) 3 / 6 ( ؛ االأ�سباه والنظائر البن جنيم �ض 78 ؛ االأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ض 179 ؛ مو�سوعة 

القواعد الفقهية للبورنو ) 5 / 315 ( .
)18( قواعد االأحكام �ض 6 .
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املبحث الثاين: حكم الدعوة اإلى اهلل تعالى

جعل اهلل االأمر باملعروف والنهي عن املنكر فرًقا بني املوؤمنني واملنافقني ، فدل على اأن اأخ�ض اأو�ساف 
املوؤمن : االأمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وراأ�ض ذلك : الدعاء اإلى االإ�سالم)19( .

دعوة  اأو   ، املنكر  عن  ونهيهم  باملعروف  باأمرهم  امل�سلمني  دعوة  �سواء  تعالى  اهلل  اإلى  والدعوة 
ال�سرك  عن  ونهيهم   ) املعروف  راأ�ض  هو  الذي   ( بالتوحيد  باأمرهم  االإ�سالم  اإلى  امل�سلمني   غري 

) الذي هو راأ�ض كل منكر ( .

وقد تطابق على وجوب االأمر باملعروف والنهي عن املنكر الكتاب وال�سنة واإجماع االأمة)20( .

رْيِ َوَياأُْمُروَن  ٌة َيْدُعوَن اإَِلى اخْلَ نُكْم اأُماَّ فكانت من اآيات الكتاب الدالة على ذلك قوله تعالى : َوْلَتُكن مِّ
ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َواأُْوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن )21(.

وقد اختلف العلماء يف داللة هذه االآية على وجوب االأمر باملعروف والنهي عن املنكر هل هو واجب 
على كل فرد وجوًبا عينًيا اأم هو فر�ض كفاية ؟ 

فقيل : هو فر�ض كفاية ، و) منكم ( للتبعي�ض ، اأي ليكن من هذه االأمة فرقة مت�سدية لهذا ال�ساأن ، 
وعليه االأكرث)22( .

وقيل : ) منكم ( لبيان اجلن�ض ، واملعنى : لتكونوا كلكم كذلك)23( واأيده قوله - عليه ال�سالم - : » 
بلغوا عني ولو اآية «)24( .

)19( اجلامع الأحكام القراآن ) 4 / 46 ( .
 )20( انظر : اأحكام القراآن للج�سا�ض ) 2 / 37 ( ؛ املفهم �سرح �سحيح م�سلم ) 1 / 233 ( ؛ اجلامع الأحكام القراآن 

) 4 / 46 ( ؛ م�سلم ب�سرح النووي ) 2 / 20 ( .
)21( اآل عمران : 104 .

 )22( انظر : اأحكام القراآن للج�سا�ض ) 2 / 37 ( ؛ اأحكام القراآن البن العربي ) 4 / 46 ( ؛ املفهم �سرح �سحيح م�سلم 
) 1 / 233 ( ؛ اجلامع الأحكام القراآن ) 4 / 157 ( ؛ م�سلم ب�سرح النووي ) 2 / 20 ( ، تف�سري  ابن كثري ) 1 / 398 ( .

)23( انظر : اأحكام القراآن للج�سا�ض ) 2 / 37 ( ؛ اجلامع الأحكام القراآن ) 4 / 157 ( .
)24( البخاري : كتاب اأحاديث االأنبياء ، باب ما ذكر عن بني اإ�سرائيل برقم ) 3461 ( .

دور فقه املوازنة في دعوة املرأة إلى الله
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والقائلون باأنه فر�ض كفاية قالوا : اإنه قد يتعني اإذا كان يف مو�سع ال يعلمه اإال هو ، اأو ال يتمكن من 
اإزالة املنكر اأو االأمر باملعروف والدعوة اإلى اهلل تعالى اإال هو)25( ،    اأو عرف املرء من نف�سه �سالحية 

النظر واال�ستقالل باجلدال ، اأو عرف غريه منه ذلك)26( .

والقائلون باأنه فر�ض عني قالوا : ال يتعني اإال على القادر العامل)27( .

ا�ِض َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن  ٍة اأُْخِرَجْت ِللناَّ ومن االآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ُكنُتْم َخرْيَ اأُماَّ
ُهُم اْلَفا�ِسُقوَن )28( .  اأي :  ْنُهُم امْلُوؤِْمُنوَن َواأَْكرَثُ ا لاَُّهم مِّ ِ َوَلْو اآَمَن اأَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيً امْلُنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهللهّ

كنتم خري اأمة اإذ كنتم تاأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر)29( .

َك ُهَو  �َسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالاَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن اإِناَّ َرباَّ ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ وقوله تعالى : اْدُع اإِِلى �َسِبيِل َربِّ
لاَّ َعن �َسِبيِلِه َوُهَو اأَْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن )30( .  يف هذه االآية اأمر اهلل تعالى اأن يدعى اإلى دينه و�سرعه  ن �سَ اأَْعَلُم مِبَ

بتلطف ولني دون خما�سنة وتعنيف ، وهكذا ينبغي اأن يوعظ امل�سلمون اإلى يوم القيامة)31( .

ومن االأحاديث الدالة على م�سروعية الدعوة اإلى اهلل تعالى : 

1 - قوله �سلى اهلل عليه و�سلم : » بلغوا عني ولو اآية «)32( .

اأي : لي�سارع كل �سامع اإلى تبليغ ما وقع له من االآي ولو قلهّ )33( .

2 - قوله �سلى اهلل عليه و�سلم  : » من راأى منكم منكًرا فليغريه بيده ، فاإن مل ي�ستطع فبل�سانه ، فاإن 

)25( م�سلم ب�سرح النووي ) 2 / 20 ( .
)26( اأحكام القراآن البن العربي ) 1 / 321 ( .

)27( وهنا ال نرى فرقا بني القولني .
)28( اآل عمران : 110 .

)29( اجلامع الأحكام القراآن ) 4 / 162 ( .
)30( النحل : 125 .

)31( انظر : اجلامع الأحكام القراآن ) 9 / 182 ( .
)32( �سبق تخريجه يف ال�سفحة ال�سابقة .

)33( فتح الباري ) 2 / 1593 ( .
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مل ي�ستطع فبقلبه ، وذلك اأ�سعف االإميان «)34( .

فيه احلث على تغيري املنكر بكل الو�سائل امل�ستطاعة من فعل اأو قول يرجى نفعه للم�سلمني من لني اأو 
غالظ ح�سبما يكون النفع ، وقد يبلغ بالرفق وال�سيا�سة ما ال يبلغ بال�سيف والريا�سة)35( .

 3 - قوله �سلى اهلل عليه و�سلم  : » ليبلغ ال�ساهد الغائب ؛ فاإن ال�ساهد ع�سى اأن يبلغ من هو اأوعى له
 منه «)36( .

يف احلديث احلث على تبليغ العلم)37( والدعوة اإلى اهلل تعالى بتعليم النا�ض اأمور دينهم .

اإذن االأمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة اإلى اهلل تعالى - واإن كانت من فرو�ض الكفايات - ال 
تخت�ض باأ�سحاب الواليات ؛ بل مطلوب من اآحاد امل�سلمني  كل بح�سب طاقته وقدرته)38( وعلمه ، وذلك 
يختلف باختالف املاأمور به واملنهي عنه ، فاإن كان من الواجبات الظاهرة ، واملحرمات امل�سهورة ؛ مثل : 
وجوب ال�سالة ، وحترمي اخلمر ؛ فكل امل�سلمني علماء به وعليهم االأمر باملعروف والنهي عن املنكر واحلالة 

هذه .

واإن كان من دقائق االأقوال واالأفعال التي حتتاج اإلى اجتهاد ؛ فلي�ض للعوام فيه مدخل ؛ بل هو لعلماء 
امل�سلمني)39( .

واالأمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة اإلى اهلل تعالى �ساأنها �ساأن جميع �سعائر االإ�سالم ال فرق 
فيها بني املراأة والرجل كل يف حميطه وح�سب علمه وطاقته .

)34( م�سلم ، كتاب االإميان ، باب : كون النهي عن املنكر من االإميان برقم ) 49 ( .
)35( انظر : املفهم �سرح �سحيح م�سلم ) 1 / 234 ( .

)36( البخاري ، كتاب العلم ، باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : رب مبلغ اأوعى من �سامع برقم ) 67 ( .
)37( انظر : فتح الباري ) 1 / 323 ( .

ا ؛ الأن القائلني بالوجوب  ا اأو كفائيًّ )38( انظر : تف�سري ابن كثري ) 1 / 398 ( . وهنا نرى اأنه ال فرق بني كونه واجًبا عينيًّ
العيني قيدوه باال�ستطاعة ، فال واجب على غري امل�ستطيع اأو غري العامل ، والقائلون بالوجوب الكفائي قيدوه بتحقق 
الكفاية حتى ي�سقط احلكم عن الباقني ، وحتققها اأمر ن�سبي ؛ الأن جمال الدعوة متجدد يف حميط كل واحد بح�سب 
وجوده ، وما يراه من ارتكاب منكر ، اأو تق�سري يف واجب ؛ �سواء عند امل�سلمني اأنف�سهم اأو عند غريهم بدعوتهم اإلى 

التوحيد . انظر : املدخل اإلى علم الدعوة �ض 31 - 34 .
)39( انظر : م�سلم ب�سرح النووي ) 2 / 21 ( .

دور فقه املوازنة في دعوة املرأة إلى الله
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املبحث الثالث: املوازنة بني اخلروج اإلى الدعوة والقرار يف البيت

اأمر اهلل تعالى الن�ساء املوؤمنات بالقرار يف البيت واأال يخرجن اإال حلاجة فقال تعالى : َوَقْرَن يِف ُبُيوِتُكناَّ 
ُ ِلُيْذِهَب  ا ُيِريُد اهللاَّ َ َ َوَر�ُسوَلُه اإِناَّ َكاَة َواأَِطْعَن اهللاَّ اَلَة َواآِتنَي الزاَّ ِة ااْلأُوَلى َواأَِقْمَن ال�ساَّ اِهِلياَّ َج اجْلَ ْجَن َترَبُّ َواَل َترَباَّ
َرُكْم َتْطِهرًيا )40( اأي : الَزْمَن بيوتكن وا�سكن فيها ، وال تتحركن وال تخرجن  ْج�َض اأَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َعنُكُم الرِّ
لغري حاجة)41( ، واإن كان اخلطاب لن�ساء النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  ، فاأمرهن اهلل مبالزمة بيوتهن ؛ 
فقد دخل غريهن فيه باملعنى ، هذا لو مل يرد دليل يخ�ض جميع الن�ساء ، كيف وال�سريعة االإ�سالمية طافحة 

باأدلة لزوم الن�ساء بيوتهن)42( .

ا اأحاديث كثرية حتث املراأة على لزوم بيتها ، واأن اأف�سل اأعمالها البقاء يف البيت ؛ حيث  ووردت اأي�سً
ال ترى الرجال وال يراها الرجال ، فعن اأن�ض - ر�سي اهلل عنه - قال : جئن الن�ساء اإلى ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم  فقلن : يا ر�سول اهلل ، ذهب الرجال بالف�سل واجلهاد يف �سبيل اهلل ، فما لنا عمل ندرك 
به ف�سل املجاهدين يف �سبيل اهلل ؟ فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : » من قعدت - اأو كلمة نحوها - 
منكن يف بيتها ؛ فاإنها تدرك عمل املجاهدين يف �سبيل اهلل «)43( .وعن اأبي هريرة - ر�سي اهلل عنه - اأن 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  قال لن�سائه عام حجة الوداع : » هذه ثم ظهور احل�سر «)44( اإ�سارة اإلى ما 
يلزم املراأة من لزوم بيتها واالنكفاف عن اخلروج منه اإال حلاجة)45( . ومن احلاجة : اخلروج اإلى ال�سالة 
يف امل�سجد ب�سرطه)46(؛ كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم  : » ال متنعوا اإماء اهلل م�ساجد اهلل ، وليخرجن 

)40( االأحزاب : 33 .
)41( انظر : تف�سري ابن كثري ) 3 / 491 ( ؛ اأحكام القراآن البن العربي ) 3 / 427 ( .

)42( انظر : البحر املحيط ) 8 / 477 ( ؛ اجلامع الأحكام القراآن ) 14 / 163 ( .
)43( البيهقي : �سعب االإميان ) 6 / 2921 ( ؛ ابن حبان : املجروحني ) 1 / 370 ( وقال : فيه روح بن امل�سيب الكلبي وكان 

ممن يروي عن الثقات املو�سوعات ، ويقلب االأ�سانيد ، ويرفع املوقوفات .
)44( اأبو داود : كتاب املنا�سك ، باب فر�ض احلج برقم ) 1722 ( و�سكت عنه . الهيثمي ؛ جممع الزوائد ) 3 / 217 ( 

وقال : �سحيح .
)45( انظر : اأحكام القراآن البن العربي ) 3 / 428 ( .

)46( انظر : تف�سري ابن كثري ) 3 / 491 ( .
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تفالت)47( «)48( . ويف رواية : » وبيوتهن خرٌي لهن «)49( .

ا يوم العيدين لتوؤدي ال�سالة ، وت�سهد اخلري ودعوة امل�سلمني ، فعن اأم عطية)50( قالت:  وتخرج اأي�سً
» اأمرنا ر�سول اهلل اأن نخرج يف الفطر واالأ�سحى  العواتق)51( واحلي�ض وذوات اخلدور)52( ، فاأما احلي�ض 

فيعتزلن ال�سالة وي�سهدن اخلري ودعوة امل�سلمني «)53( .

وخروج املراأة للعيدين قد اختلف ال�سلف فيه ؛ فراأى جماعة اأن ذلك حقٌّ عليهن ، منهم : اأبو بكر 
وعلي وابن عمر وغريهم)54( ، وروي عن اأحمد ا�ستحباب ذلك)55( .  ودليل هوؤالء ما �سبق من حديث اأم 

عطية وهو حديث متفق على �سحته .

ومينع   ، للعجائز  يرخ�ض  اأنه  اأحمد)58(  عن  ورواية  مالك)57(  عن  وُنِقل  حنيفة)56(  اأبو  وذهب 
ا ذوات الهيئات من اخلروج ، وعلى ال�سحيح من مذهب  منه ال�سابات . وقال ال�سافعي)59( : مينع اأي�سً

)47( تفالت : التفلة : غري املتطيبة . ل�سان العرب ؛ حرف الالم ، باب التاء ، مادة ) تفل ( .
)48( اأبو داود : كتاب ال�سالة ، باب ما جاء يف خروج الن�ساء اإلى امل�سجد برقم ) 565 ( .

)49( االألباين ، �سحيح اجلامع برقم ) 7458 ( .
)50( اأم عطية : هي ن�سيبة بنت كعب ، ويقال : بنت احلارث االأن�سارية ، غزت مع الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  وروت 

عنه وعن عمر ، وعن اأن�ض بن مالك . انظر : تهذيب التهذيب ) 12 / 455 ( .
خدمة  من  عتقت  الأنها  عاتًقا  �سميت   . عن�ست  والتي  اأدركت  التي  بني  التي  وهي   ، عاتق  جمع   : العواتق   )51( 

اأبويها . ل�سان العرب ، حرف القاف ، باب العني ، مادة ) عتق ( .
)52( اخلدر : ناحية البيت يرتك عليها �سند فتكون فيه اجلارية البكر . النهاية ، حرف اخلاء ، باب اخلاء مع الذال ، مادة ) خدر ( .

)53( م�سلم : كتاب �سالة العيدين ، باب ذكر اإباحة خروج الن�ساء يف العيدين برقم ) 890 ( . البخاري بنحوه ، كتاب 
العيدين ، باب اإذا مل يكن لها جلباب برقم ) 980 ( .

)54( انظر : اإكمال املعلم ) 3 / 298 ( ؛ املفهم ) 2 / 524 ( ؛ م�سلم ب�سرح النووي ) 6 / 156 ( .
)55( انظر : ال�سرح الكبري ) 5 / 329 ( ؛ االإن�ساف ) 5 / 338 ( .

)56( انظر : �سرح معاين االآثار ) 1 / 378 ( ؛ بدائع ال�سنائع ) 2 / 238 ( .
)57( انظر : اإكمال املعلم ) 3 / 298 ( .

)58( انظر : فتح الباري البن رجب ) 6 / 974 ( ؛ ال�سرح الكبري ) 5 / 329 ( ؛ االإن�ساف ) 5 / 338 ( .
)59( انظر : التهذيب ) 2 / 380 ( ؛ البيان ) 2 / 630 ( .

دور فقه املوازنة في دعوة املرأة إلى الله
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اأحمد)60( اأنه يباح لهن اخلروج ، وهو قول مالك)61( .

اَلَة  ِة ااْلأُوَلى َواأَِقْمَن ال�ساَّ اِهِلياَّ َج اجْلَ ْجَن َترَبُّ وا�ستدل القائلون باملنع بقوله تعالى : َوَقْرَن يِف ُبُيوِتُكناَّ َواَل َترَباَّ
َرُكْم َتْطِهرًيا )62( ،  ْج�َض اأَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ ا ُيِريُد اهللاَّ َ َ َوَر�ُسوَلُه اإِناَّ َكاَة َواأَِطْعَن اهللاَّ َواآِتنَي الزاَّ

فاالأمر بالقرار نهي عن االنتقال)63( .

ا : اإن خروج الن�ساء �سبب للفتنة ، والفتنة حرام ، وما اأدى اإلى احلرام فهو حرام)64( ،  وقالوا اأي�سً
وقد قالت عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - : » لو راأى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  ما اأحدث الن�ساء ؛ ملنعهن 

امل�ساجد كما منعت ن�ساء بني اإ�سرائيل «)65( .

ورد عليهم القائلون باال�ستحباب : باأن االأمر بخروجهن للعيدين �سنة ثابتة وهي اأحق اأن تتبع ، اأما قول 
عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - فهو خمت�ض مبن اأحدثت دون غريها ، وال�سك اأن تلك يكره لها اخلروج)66( .

 : و�سلم   عليه  اهلل  �سلى  لقوله  ؛  واأكمل  اأف�سل  للمراأة  البيت  يف  فهي  العيدين  غري  �سالة   اأما 
» وبيوتهن خري لهن «)67( .

دور فقه املوازنة يف خروج املراأة اإلى الدعوة اإلى اهلل :

واإذا كان هذا حال ال�سلف - رحمة اهلل عليهم - واختالفهم يف خروج املراأة اإلى �سالة العيدين ، وهي 
اأمر م�سروع ؛ فاإنهم متفقون على اأن االأ�سل قرار املراأة يف بيتها ، واأنها ال تخرج اإال ملا البد منه ؛ مثل : طلب 

العلم ، والتعليم ، والدعوة اإلى اهلل تعالى .

واملراأة التي يتكرر خروجها اإلى الدعوة اإلى اهلل تعالى عليها اأن تزن االأمور ، فاإذا تعار�ست لديها 

)60( انظر : االإن�ساف ) 5 / 338 ( .
)61( انظر : عقد اجلواهر الثمينة ) 1 / 173 ( ؛ الذخرية ) 2 / 239 ( ؛ مواهب اجلليل ) 2 / 581 ( .

)62( االأحزاب : 33 .
)63( انظر : بدائع ال�سنائع ) 2 / 238 ( .

)64( امل�سدر ال�سابق .
)65( م�سلم : كتاب امل�ساجد ، باب خروج الن�ساء اإلى امل�ساجد برقم ) 445 ( .

)66( انظر : ال�سرح الكبري ) 5 / 330 ( .
)67( انظر : اأحكام القراآن البن العربي ) 3 / 427 ( ؛ اجلامع الأحكام القراآن ) 14 / 163 ( ؛ تف�سري ابن كثري ) 3 / 491 ( .
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مف�سدة تكرر خروجها من البيت - وقد �سبق اأن من العلماء من منعها من �سالة العيدين رغم ورود الن�ض 
- وم�سلحة الدعوة اإلى اهلل تعالى؛ فتلجاأ الداعية هنا اإلى فقه املوازنة ، وتتدبر اأين يكون وجه الرتجيح هل 
بارتكاب مف�سدة تكرر اخلروج من البيت ، اأم برتك م�سلحة الدعوة اإلى اهلل تعالى ، فاإذا كانت امل�سلحة 
التي حت�سل بالدعوة اإلى اهلل تعالى اأعظم من املف�سدة التي ترتكب بتكرر اخلروج من البيت ؛ فلتح�سل 
امل�سلحة الراجحة على ارتكاب املف�سدة املرجوحة .  واإذا كانت املف�سدة التي حت�سل بتكرار خروجها من 

البيت اأعظم من امل�سلحة التي حت�سل بدعوتها اإلى اهلل فلتح�سل امل�سلحة الراجحة ولتقر يف بيتها .

ا البد اأن تنظر الداعية اإلى ما يوؤول اإليه كل فعل منهما ، وما يرتتب على ارتكاب اأي منهما  وهنا اأي�سً
مق�سود  معترب  االأفعال  ماآالت  يف  النظر  بل  ؛  جمردة  املف�سدة  اأو   ، جمردة  امل�سلحة  يف  النظر  ولي�ض   ،
 ، اإليه  توؤول  ما  اإلى  ينظر   - تعالى  اهلل  اإلى  الدعوة  وهي   - هنا  جلبها  املطلوب  فامل�سلحة   ، �سرًعا)68( 
اآلت كل  اإليه ، فلو  اإلى ما توؤول  ا  اأي�سً واملف�سدة املطلوب دفعها - وهي تكرار اخلروج من البيت - ينظر 
واحدة منها اإلى خالف مق�سودها ؛ وجب اإعادة النظر فيها اإما باالإحجام اأو االإقدام ، فاملراأة الداعية 
اإلى اهلل تعالى اإذا تكرر خروجها للدعوة وقد تكون موظفة فتخرج لوظيفتها ، وقد ت�سطر للخروج ل�سلة 
اجة والاَّجة ، و�سيجعل م�سلحة الدعوة اإلى اهلل تقابل مبف�سدة  رحمها اأو ملا البد لها منه ، فهذا �سيجعلها خراَّ
اأن تنظر يف هذا ، وتوازن بني الفعلني ، فما كانت  اخلروج الدائم من البيت ، فعلى الداعية احل�سيفة 
اإلى  يوؤول  اأو   ، راجحة  كانت م�سلحته  وما   ، تركه  وجب  راجحة  مف�سدة  اإلى  يوؤول  اأو   ، راجحة  مف�سدته 
 ، اإلى اهلل  الدعوة  ت�ساعدها يف  اأوقاًتا  لها  ترتب  اأن  ا  اأي�سً الداعية  . وعلى  فعله  ؛ وجب  م�سلحة راجحة 
وامتثال االأمر بالقرار يف البيت ؛ كاأن تكون بع�ض درو�سها عن طريق الهاتف مثاًل ، اأو عن طريق ال�سبكة 
االلكرتونية ، اأو حتدد لها اأياًما معلومة ت�ستقبل هي فيها طالبات العلم ؛ بحيث تتجنب هي اخلروج يف تلك 
ال�سبكة  العلمية املقامة يف امل�ساجد والتي تنقل عرب  اإلى متابعة الدورات  العلم  اأو توجه طالبات   ، االأيام 
االإلكرتونية ، وبهذا �سيتاح لها ولطالباتها االلتفات ل�سنة القرار يف البيت وطلب العلم ال�سرعي ، فالوعي 
بفقه املوازنات وتطبيقه يف حياة الداعية �سيجعلها حتقق م�سلحة الدعوة اإلى اهلل تعالى وم�سلحة القرار 

يف البيت ، وال توفق ملثل هذا اإال من وفقها اهلل تعالى .

اأن  ، وذلك  اأو خمالفة  االأفعال موافقة  ، كانت  �سرًعا  االأفعال معترب مق�سود  النظر يف ماآالت   «  : ال�ساطبي  )68( قال 
املجتهد ال يحكم على فعل من االأفعال ال�سادرة من املكلفني باالإقدام اأو االإحجام اإال بعد نظره اإلى ما يوؤول اإليه ذلك 
الفعل ، فقد يكون م�سروًعا مل�سلحة فيه م�ستجلبة اأو ملف�سدة تدراأ ؛ ولكن له ماآل على خالف ما ق�سد فيه « املوافقات ) 4 / 110 ( .

دور فقه املوازنة في دعوة املرأة إلى الله
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املبحث الرابع: املوازنة بني حقوق الزوج والدعوة اإلى اهلل تعالى

�حلياة �لزوجية رباط م�شرتك بني �لزوجني فيها حقوق لكل منهما وو�جبات على كلٍّ منهما؛ �إال �أن 
َن ِباأَنُف�ِسِهناَّ َثاَلَثَة ُقُرَوٍء َواَل َيِحلُّ َلُهناَّ اأَن َيْكُتْمَن َما  باَّ�سْ الزوج الذي ف�سله اهلل تعالى فقال : َوامْلَُطلاََّقاُت َيرَتَ
اَلًحا  ِهناَّ يِف َذِلَك اإِْن اأََراُدوْا اإِ�سْ ِ َواْلَيْوِم االآِخِر َوُبُعوَلُتُهناَّ اأََحقُّ ِبَردِّ ُ يِف اأَْرَحاِمِهناَّ اإِن ُكناَّ ُيوؤِْمناَّ ِباهللهّ َخَلَق اهللهّ
لي�ض  له من احلقوق ما  َحُكيٌم )69(  َعِزيٌز   ُ َواهللهّ َدَرَجٌة  َعَلْيِهناَّ  َجاِل  َوِللرِّ ِبامْلَْعُروِف  َعَلْيِهناَّ  الاَِّذي  ِمْثُل  َوَلُهناَّ 

للزوجة)70( ؛ ومن حقوقه)71( :

ُهْم  ُ َبْع�سَ َل اهللهّ ا َف�ساَّ �َساء مِبَ اُموَن َعَلى النِّ َجاُل َقواَّ 1 - الطاعة يف غري مع�سية اهلل ، قال تعالى : الرِّ
َتَخاُفوَن  ِتي  َوالالاَّ  ُ ا َحِفَظ اهللهّ مِبَ ْلَغْيِب  لِّ َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت  اُت  احِلَ َفال�ساَّ اأَْمَواِلِهْم  ِمْن  اأَنَفُقوْا  ا  َومِبَ َبْع�ٍض  َعَلى 
َ َكاَن  ِرُبوُهناَّ َفاإِْن اأََطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوْا َعَلْيِهناَّ �َسِبياًل اإِناَّ اهللهّ اِجِع َوا�سْ ُن�ُسوَزُهناَّ َفِعُظوُهناَّ َواْهُجُروُهناَّ يِف امْلَ�سَ

ا َكِبرًيا )72( . َعِليًّ

اأمرها اهلل به من طاعته)73( ، وال تع�سيه يف  اأمراء عليهن ، فتطيعه فيما  اأي   «  : عن ابن عبا�ض 
نف�سها « .  

ومن ذلك : اإذا دعاها اإلى فرا�سه ، عن اأبي هريرة اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  قال : » اإذا 
باتت املراأة هاجرة فرا�ض زوجها ؛ لعنتها املالئكة حتى ت�سبح «)74( .

)69(  البقرة : 228 .
َن ِباأَنُف�ِسِهناَّ  باَّ�سْ )70(  ال يعني هذا اأن الزوجة لي�ض لها حقوق ؛ بل لها حقوق كما اأن عليها واجبات ، قال تعالى : َوامْلَُطلاََّقاُت َيرَتَ
ِهناَّ يِف  ِ َواْلَيْوِم االآِخِر َوُبُعوَلُتُهناَّ اأََحقُّ ِبَردِّ ُ يِف اأَْرَحاِمِهناَّ اإِن ُكناَّ ُيوؤِْمناَّ ِباهللهّ َثاَلَثَة ُقُرَوٍء َواَل َيِحلُّ َلُهناَّ اأَن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اهللهّ

ُ َعِزيٌز َحُكيٌم   البقرة : 228 . َجاِل َعَلْيِهناَّ َدَرَجٌة َواهللهّ اَلًحا َوَلُهناَّ ِمْثُل الاَِّذي َعَلْيِهناَّ ِبامْلَْعُروِف َوِللرِّ َذِلَك اإِْن اأََراُدوْا اإِ�سْ
)71(  انظر : اأحكام القراآن للج�سا�ض ) 1 / 454 ( ؛ اأحكام القراآن البن العربي ) 1 / 222 ( ؛ املغني ) 10 / 220 ( ؛ 
 اجلامع الأحكام القراآن ) 3 / 115 ( ؛ رو�سة الطالبني �ض 1303 ؛ م�سلم ب�سرح النووي ) 10 / 7 ( ؛ تف�سري ابن كثري 

) 5 / 503 ( ؛ فتح الباري ) 2 / 2311 ( .
)72(  الن�ساء : 34 .

)73(  تف�سري ابن كثري ) 5 / 503 ( .
)74(  م�سلم : كتاب النكاح ، باب حترمي امتناعها من فرا�ض زوجها برقم ) 1436 ( واللفظ له . البخاري : كتاب النكاح 
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2 - عدم االإذن ملن يكره دخوله اإلى املنزل .

3 - اأالاَّ ت�سوم تطوًعا وهو �ساهد اإال باإذنه ، عن اأبي هريرة - ر�سي اهلل عنه - عن النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم  : » ال يحل للمراأة اأن ت�سوم وزوجها �ساهد اإال باإذنه ، وال تاأذن يف بيته اإال باإذنه «)75( .

4 - ال تخرج من البيت اإال باإذنه .

5 - الع�سرة باملعروف يف تاأدية ما عليها من حقوق دون مطل وال مظهرة للكراهة ؛ بل بب�سر وطالقة 
وجه .

6 - حفظه يف نف�سها وماله يف غيبته .

7 - تاأديبه لها اإذا ع�سته يف املعروف ؛ بالوعظ ، ثم الهجر ، ثم ال�سرب غري املربح ، قال تعالى : 
اُت َقاِنَتاٌت  احِلَ ا اأَنَفُقوْا ِمْن اأَْمَواِلِهْم َفال�ساَّ ُهْم َعَلى َبْع�ٍض َومِبَ ُ َبْع�سَ َل اهللهّ ا َف�ساَّ �َساء مِبَ اُموَن َعَلى النِّ َجاُل َقواَّ الرِّ
ِرُبوُهناَّ َفاإِْن  اِجِع َوا�سْ ِتي َتَخاُفوَن ُن�ُسوَزُهناَّ َفِعُظوُهناَّ َواْهُجُروُهناَّ يِف امْلَ�سَ ُ َوالالاَّ ا َحِفَظ اهللهّ ْلَغْيِب مِبَ َحاِفَظاٌت لِّ

ا َكِبرًيا )76( . َ َكاَن َعِليًّ اأََطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوْا َعَلْيِهناَّ �َسِبياًل اإِناَّ اهللهّ

وغري هذه احلقوق ، فقد عظم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  حقه حتى قال : » ال اآمر اأحًدا اأن 
ي�سجد الأحد ، ولو اأمرت اأحًدا اأن ي�سجد الأحد ؛ الأمرت املراأة اأن ت�سجد لزوجها «)77( .

املوازنة بني حق الزوج والدعوة اإلى اهلل :

فاإذا كان هذا عظم حق الزوج فعلى الداعية اأن تلتف اإلى هذا ، فتقدم حق الزوج على اأمر الدعوة 
اإلى اهلل)78( ، فال تخرج اإال بعد ر�ساه واإذنه ، فاإذا اأذن لها فعليها هنا املوازنة بني حقه ودعوتها اإلى اهلل 
تعالى ، فتتخري اأوقات خروجها من املنزل مبا ال يتعار�ض مع ظروف زوجها اأو اأوقات وجوده يف املنزل . 

، باب اإذا باتت املراأة مهاجرة فرا�ض زوجها برقم ) 5193 ( .
)75(  البخاري : كتاب النكاح ، باب ال تاأذن املراأة يف بيت زوجها الأحد اإال باإذنه برقم ) 5195 ( .

)76(  الن�ساء : 34 .
)77(  الهيثمي : جممع الزوائد ) 7 / 9 ( وفيه اأبو عزة الدباغ وثقه ابن حبان ، وا�سمه احلكم بن طهمان ، وبقية رجاله 

ثقات . االألباين : اإرواء الغليل ) 7 / 54 ( اإ�سناده ح�سن .
)78(  وهذا من فقه االأولويات املرتبط بفقه املوازنات ارتباًطا �سديًدا ، ففقه االأولويات يعرف به ما حقه التقدمي وما حقه 
 التاأخري ، فهو للرتتيب بني امل�سالح فيما يجب اأواًل ثم الذي يليه ، وكذلك الرتتيب بني املفا�سد يف الذي يرتك اأواًل ثم 

الذي يليه .

دور فقه املوازنة في دعوة املرأة إلى الله
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ا فلتتحر الداعية اإلى اهلل تعالى اأوقات حت�سريها للدرو�ض العلمية، فال تكن يف اأوقات حاجة زوجها  واأي�سً
ا ال تن�سغل باملكاملات الهاتفية والرد على طالبات العلم  اأو يحادثه .  واأي�سً اأو رغبته فيمن يوؤن�سه  اإليها ، 

بوجود زوجها اإذا كان هذا مما ي�سايقه .

ا اإلى حق االأبناء ، فتقدم م�سلحة رعاية اأبنائها على م�سلحة الدعوة اإلى اهلل ؛  ولتلتفت الداعية اأي�سً
الأن امل�سلحة االأولى اأهم من الثانية ، واإذا تعار�ست م�سلحتان قدمت التي لها اأهمية ذاتية)79( .

وهكذا نرى اأهمية فقه املوازنة يف دعوة املراأة اإلى اهلل تعالى ، واأنه لن تنجح الداعية اإلى اهلل تعالى 
اإال اإذا جعلت فقه املوازنة ن�سب عينيها ، وال توفق ملثل هذا اإال من األهمها اهلل تعالى تطبيق هذا اجلانب 

الفقهي العظيم يف حياتها الدعوية .

)79(  فاإذا تعار�ست م�سلحتان قدمت امل�سلحة التي لها اأهمية ذاتية ، ثم ينظر اإلى �سمولية امل�سلحة فتقدم امل�سلحة العامة 
 على امل�سلحة اخلا�سة . انظر : منهج فقه املوازنة يف ال�سريعة االإ�سالمية �ض 3 . فقه املوازنة وحاجة االإمام واخلطيب له 

�ض 31 .
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اخلامتــــــة

من اأهم النتائج والتو�سيات للبحث :

1 - اأهمية فقه املوازنات يف حياة امل�سلم عامة والداعي  اإلى اهلل خا�سة .

2 - �سدة حاجة الداعية اإلى اهلل تعالى اإلى هذا اجلانب الفقهي العظيم ؛ حتى ت�سري يف دعوتها على 
ب�سرية وتوفق بني قرارها يف البيت ودعوتها اإلى اهلل تعالى وبني حق زوجها ودعوتها اإلى اهلل تعالى .

اإن تطبيق فقه املوازنات تطبيًقا عمليًّا يف حياة الداعية يجنبها كثرًيا من عرثات الطريق يف   - 3
الدعوة اإلى اهلل تعالى .

، وعند  تلك امل�سالح  اأعظم  الداعية  تعالى فلتقدم  اإلى اهلل  الدعوة  تعار�ض امل�سالح يف  4 - عند 
تعار�ض املفا�سد فلتدراأ اأعظم تلك املفا�سد بارتكاب اأخفها ، واإذا تعار�ست م�سالح ومفا�سد متنوعة فعلى 
الداعية النظر واملوازنة بينها ؛ فتقدم الراجح على املرجوح منها ، وهذا جانب تطبيقي مهم لفقه املوازنات 

يحتاج اإلى اإعمال فكر واإجالة نظر ، وال توفق له اإال من وفقها اهلل .

 ، الفقه  من  اجلانب  بهذا  طالبهم  يفقهوا  اأن   - ون�ساًء  رجااًل   - تعالى  اهلل  اإلى  الدعاة  على   -  5
 ، وجتددها  االأحداث  بتطور  ومتطور  متجدد  جمال  الأنه  ؛  ا  عمليًّ وتطبيقه   ، درا�سته  باأهمية  ويب�سرهم 

فيحتاج اإلى درا�سة دائمة ، ومتابعة م�ستمرة .

دور فقه املوازنة في دعوة املرأة إلى الله
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املراجــــــع 

- القراآن الكرمي .

- اأحكام القراآن ، اأبو بكر اأحمد بن علي اجل�سا�ض ، �سبطه : عبد ال�سالم �ساهني ، بدون طبعة وال تاريخ 
، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان .

- اأحكام القراآن ، اأبو بكر حممد بن عبد اهلل ) ابن العربي ( ، حتقيق :  عبد الرزاق مهدي ، بدون طبعة 
وال تاريخ ، دار الكتاب العربي ، بريوت ، لبنان .

- اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل ، حممد نا�سر الدين االألباين ، بدون طبعة وال تاريخ .

- االأ�سباه والنظائر على مذهب اأبي حنيفة النعمان ، زين الدين بن اإبراهيم ، ابن جنيم ، �سبطه وخرج 
اأحاديثه : زكريا عمريات ، الطبعة االأولى 1419 هـ - 1999 م ، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان .

- االأ�سباه والنظائر يف فروع ال�سافعية ، جالل الدين عبد الرحمن ال�سيوطي ، الطبعة الثانية 1414 هـ - 
1993 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان .

- اإكمال املعلم بفوائد م�سلم ، القا�سي اأبو الف�سل عيا�ض بن مو�سى اليح�سبي ، حتقيق : يحيى اإ�سماعيل 
، الطبعة االأولى 1419 هـ - 1998 م ، دار الوفاء ، املن�سورة .

- االإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف ، عالء الدين اأبو احل�سن علي بن �سليمان املرداوي ، حتقيق 
:  عبد اهلل الرتكي ، مطبوع مع املقنع وال�سرح الكبري ، 1419 هـ - 1998 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت - 

لبنان .

- البحر املحيط يف التف�سري ، حممد بن يو�سف ) ابن حبان ( ، 1412 هـ - 1992 م ، دار الفكر ، بريوت 
، لبنان .

- بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع ، عالء الدين اأبو بكر الكا�ساين ، حتقيق : علي معو�ض وعادل عبد 
املوجود ، الطبعة االأولى 1418 هـ - 1997 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان .

- البيان يف مذهب ال�سافعي ، اأبو احل�سني يحيى العمراين ال�سافعي ، اعتنى به : قا�سم النوري ، بدون رقم 
طبعة ، وال تاريخ ، دار املنهاج .
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- تف�سري القراآن العظيم ، اأبو الفداء اإ�سماعيل بن كثري الدم�سقي ، الطبعة الثالثة ، 1409 هـ - 1989 م ، 
دار املعرفة ، بريوت ، لبنان .

الفاروق  الع�سقالين، الطبعة االأولى، 1414 هـ - 1993 م،  اأحمد بن علي بن حجر   ، التهذيب  - تهذيب 
احلديثة ، القاهرة .

عادل  حققه:   ، البغوي  م�سعود  بن  احل�سني  حممد  اأبو   ، ال�سافعي  االإمام  فقه  يف  التهذيب   - 
عبد املوجود وعلي معو�ض ، الطبعة االأولى 1418 هـ - 1997 ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان .

- اجلامع الأحكام القراآن ، اأبو عبد اهلل حممد القرطبي ، راجعه : �سدقي جميل ، خرج اأحاديثه : عرفان 
الع�سا ، 1415 هـ - 1995 م ، دار الفكر ، بريوت ، لبنان .

- اجلامع ل�سعب االإميان ، اأبو بكر اأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي ، الطبعة االأولى ، 1423 هـ - 2000 
م ، مكتبة الر�سد ، الريا�ض .

- الذخرية يف فروع املالكية ، �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ض القرايف ، حتقيق : اأحمد بن عبد الرحمن ، 
الطبعة االأولى ، 1422 هـ - 2001 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان .

- رفع احلرج يف ال�سريعة االإ�سالمية ، �سوابطه وتطبيقاته ، �سالح بن عبد اهلل بن حميد ، الطبعة االأولى 
1403 هـ ، جامعة اأم القرى ، مركز البحث العلمي ، مكة املكرمة .

- رو�سة الطالبني ، اأبو زكريا حميي بن �سرف النووي ، الطبعة االأولى 1423 هـ - 2002 م ، دار ابن حزم 
، بريوت ، لبنان .

- �سنن اأبي داود ، اأبو داود �سليمان بن االأ�سعث ال�سج�ستاين ، رقمه : هيثم بن نزار متيم ، الطبعة االأولى ، 
1420 هـ - 1999 م ، �سركة االأرقم بن اأبي االأرقم ، بريوت .

- ال�سرح الكبري ، �سم�ض الدين عبد الرحمن بن حممد بن قدامة املقد�سي ، حتقيق : عبد اهلل الرتكي ، 
مطبوع مع املقنع واالإن�ساف ، 1419 هـ - 1998 م ، دار عامل الكتب ، بريوت ، لبنان .

- �سرح معاين االآثار ، اأبو جعفر اأحمد بن حممد الطحاوي ، حققه : حممد زهري ، وحممد جاد احلق ، 
الطبعة االأولى 1414 هـ - 1994 م ، عامل الكتب ، بريوت ، لبنان .

- �سحيح البخاري ، مطبوع على فتح الباري ، بدون طبعة وال تاريخ ، بيت االأفكار الدولية .

دور فقه املوازنة في دعوة املرأة إلى الله
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 ، اأ�سلها : حممد فوؤاد عبد الباقي  - �سحيح م�سلم ، مطبوع مع �سرحه للنووي ، �سبط على طبعة حقق 
الطبعة االأولى 1421 هـ - 2000 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان .

- �سحيح م�سلم ب�سرح النووي ، �سبط على طبعة بتحقيق حممد فوؤاد عبد الباقي ، الطبعة االأولى 1421 
هـ - 2000 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان .

- �سحيح و�سعيف اجلامع ال�سغري وزيادته ، حممد نا�سر الدين االألباين ، بدون طبعة وال تاريخ .

- طبقات الفقهاء ال�سافعية ، تقي الدين اأبو بكر بن اأحمد بن قا�سي �سهبة ، حتقيق : علي حممد عمر ، 
بدون طبعة وال تاريخ ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة .

- عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ، جالل الدين عبد اهلل بن جنم بن �سا�ض، حتقيق : حميد 
احلمر ، الطبعة االأولى 1427 هـ - 2003 م ، دار الغرب االإ�سالمي .

- فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري ، اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ، بدون طبعة وال تاريخ ، بيت 
االأفكار الدولية .

الدين  �سهاب  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين   ، البخاري  �سحيح  �سرح  الباري  فتح   - 
) ابن رجب ( ، حتقيق : طارق عو�ض اهلل ، الطبعة االأولى 1417 هـ - 1996 م ، دار ابن اجلوزي ، ال�سعودية 

- فقه املوازنات يف باب امل�سالح واملفا�سد ، جربيل بن ح�سن الب�سيلي ، الطبعة االأولى 1425 هـ ، دار هجر 

- فقه املوازنة وحاجة االإمام واخلطيب له ، �سالح بن �سعيد بن عو�ض احلربي ، بحث مقدم للملتقى العلمي 
االأول لالأئمة اخلطباء 17 - 18 �سوال 1430 هـ .

- قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام ، اأبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم ، الطبعة الثانية 
1419 هـ - 1998 م ، موؤ�س�سة الريان ، بريوت ، لبنان .

- ل�سان العرب ، جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور، الطبعة االأولى 1410 هـ - 1990م ، دار �سادر 
، بريوت ، لبنان .

- املجروحني من املحدثني ، حممد بن حبان الب�ستي ال�سج�ستاين ، حتقيق : حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي 
، الطبعة االأولى ، 1420 هـ - 2000 م ، دار ال�سميحي .

- جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الدين علي بن اأبي بكر الهيثمي ، حتقيق : حممد عبد القادر عطا ، 
الطبعة االأولى ، 1422 هـ - 2001 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان .
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- جمموع فتاوى ابن تيمية ، اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية ، جمع وترتيب : حممد بن عبد الرحمن بن 
القا�سم ، بدون طبعة وال تاريخ .

- املدخل اإلى علم الدعوة ، حممد اأبو الفتح البيانوين ، الطبعة الثالثة ، 1415 هـ - 1995 م ، موؤ�س�سة 
الر�سالة ، بريوت ، لبنان .

- امل�سباح املنري ، اأحمد بن حممد بن علي الفيومي ، 1987 م ، مكتبة لبنان .

- معجم املقايي�ض يف اللغة ، اأبو احل�سني اأحمد بن فار�ض بن زكريا ، حتقيق : �سهاب الدين اأبي عمرو ، 
الطبعة الثانية 1418 هـ - 1998 م ، دار الفكر ، بريوت ، لبنان .

- املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ض كتاب م�سلم ، اأبو العبا�ض اأحمد بن عمر القرطبي ، حققه : حميي الدين 
اأديب واآخرون ، الطبعة االأولى 1417 هـ - 1996 م ، دار ابن كثري ، دار الكلم الطيب ، دم�سق .

- مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية ، حممد الطاهر بن عا�سور ، بدون رقم طبعة وال تاريخ ، ال�سركة التون�سية 
للتوزيع .

- منهج فقه املوازنات يف ال�سريعة االإ�سالمية ، عبد املجيد حممد اإ�سماعيل ال�سو�سوة ، بحث من�سور يف 
جملة البحوث الفقهية املعا�سرة ، العدد 51 .

- املوافقات يف اأ�سول االأحكام ، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم اللخمي ال�ساطبي ، 1341 هـ ، دار الفكر ، بريوت .

اأبو عبد اهلل حممد بن حممد )ابن احلطاب(، �سبطه : زكريا  - مواهب اجلليل �سرح خمت�سر خليل، 
عمريات ، الطبعة االأولى 1416 هـ - 1995 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  لبنان .

- مو�سوعة القواعد الفقهية ، حممد �سدقي بن اأحمد البورنو ، الطبعة االأولى 1424 هـ - 2003 م ، موؤ�س�سة 
الر�سالة ، بريوت ، لبنان .

- النهاية يف غريب احلديث واالأثر ، جمد الدين املبارك بن حممد ) ابن االأثري ( ، حتقيق :  طاهر اأحمد 
الزاوي ، حممود حممد ال�ساحي ، بدون طبعة وال تاريخ ، دار اإحياء الكتب العربية .

دور فقه املوازنة في دعوة املرأة إلى الله
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تعليم المعلمات للذكور في الصفوف األولية 
 في صفوف منفصلة في ضوء فقه الموازنات

�أ. د. �أفنان حممد تلم�ساين

د. �بت�سام بالقا�سم �لقرين

كلية �ل�سريعة و�لدر��سات �لإ�سالمية

بجامعة �أم �لقرى
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 ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�ملقدمة

احلمد هلل العليِّ الكبري، العليم اخلبري، �َشَرع لعباِده مَن الأحكام اأح�شَنها، واختار َلُهم مَن ال�شرائع 
ُته، نحمده - �شبحانه - على ما �شرع واأحكم، ون�شكره -  ْت بذلك نعمُته، وَظَهَرْت على اخلْلق منَّ اأكملها، فَتمَّ
تعالى - على ما اأَْعَطى واأَْنعم. وَن�ْشَهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، له اخلْلُق والأمر واحلكم، ون�ْشَهُد 
ح وبلَّغ، ووَعَظ واأ�ْشَفق، �شلَّى اهلل عليه وعلى اآله و�شحبه، و�شلَّم ت�شليًما كثرًيا   اأنَّ حممًدا عبده ور�شوله، ن�شَ

اأما بعد :

فال �شك اأن اأمة الإ�شالم تعي�ش اليوم حتت �شغوط هائلة وم�شتجدات ونوازل �شائكة حتتاج منها 
اإعمال الفكر والنظر يف اأ�شولها الثابتة من كتاب ربها و�شنة نبيها �شلى اهلل عليه و�شلم واجتهادات فقهائها 
ال�شابقني من ال�شحابة والتابعني ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الدين ، ومراعاة امل�شالح واملفا�شد التي 
امل�شالح  لتح�شيل  �ُشـــرعت  اإمنا  وال�شريعة   ، اأحكامها  كل  يف  عليها  والتعويل  باعتبارها  ال�شريعة  جاءت 
اإن   : ح به العلماء؛ حتى قالوا  ودرء املفا�شد عن العباد، وهذا ما دلَّ عليه ا�شتقراء ن�شو�ش ال�شرع و�شرَّ
ال�شريعة كلها م�شالح اإما درء مفا�شد اأو جلب م�شالح، يقول �شيخ الإ�شالم: » اإن ال�شريعة الإ�شالمية جاءت 

بتح�شيل امل�شالح وتكميلها وتعطيل املفا�شد وتقليلها » )1(.

امل�شلحة  على  الراجحة  امل�شلحة  حت�شيل  الى  يتعداه  بل  ذلك  على  الفقهاء  دور  يقت�شر  ول   
مة عند ال�شارع على جلب امل�شلحة ، فالفقه  املرجوحة ، و�شد باب املفا�شد املحتملة ؛ لأن درء املف�شدة مقدَّ
ُل  لي�ش معرفة اخلري من ال�شر، وامل�شلحة من املف�شدة ، بل هو معرفة خري اخلريين ، و�شر ال�شرين ، فُتَح�شّ
اأعظم امل�شلحتني بتفويت اأدناهما، وُتدراأ اأعظم املف�شدتني باحتمال اأدناهما ، وهذا هو الفقه املطلوب عند 
التزاحم ، يقول �شيخ الإ�شالم ابن تيمية -رحمه اهلل-: »كما يقال: لي�ش العاقل الذي يعلم اخلري من ال�شر، 

رين« )2 (. اإمنا العاقل الذي يعلم خري اخلريين ، و�شر ال�شَّ

ومن ال�شهل - كما يقول اأهل العلم - على كثري من النا�ش معرفة اخلري وال�شر؛ لأن الفرق بينهما 

1  . منهاج ال�شنة النبوية، اأحمد عبداحلليم، مكتبة ابن تيمية: القاهرة ، ط2،1989م، ج2، �ش131.
2  . جمموع الفتاوى ، لبن تيمية، اعتنى به عامر اجلزار - اأنور الباز  ، ج 20، �ش54.

تعلمي املعلمات للذكور في الصفوف األولية  في صفوف منفصلة في ضوء فقه املوازنات
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رين لجتنابه ، هو الفقه الدقيق  وا�شح لكل ذي فطرة �شليمة، اإل اأن معرفة خري اخلريين لتباعه ، و�شر ال�شَّ
الذي يحتاجه امل�شلم خا�شة عند كرثة الفنت، وا�شطراب املفاهيم ، وتغري الأحوال )3 (.

ومن املعلوم قطعًا اأن ال�شريعة الإ�شالمية تت�شم بال�شمول والي�شر، فاأما �شمول ال�شريعة فيعني اأنه ل 
ًا واإما ا�شتنباطًا، ولذلك فاإن ال�شريعة ت�شتوعب  يوجد اأمر ول حتدث ق�شية اإل ويف ال�شريعة حكم لها اإما ن�شّ
كل ق�شايا الب�شر يف كل زمان ومكان ، واأما ُي�شر ال�شريعة فيتمثل يف مراعاة ال�شريعة الإ�شالمية لأحوال 
مت  اأحكاًما تنا�شبه، ففي الظروف العادية نظَّ اأو حال  ، باأن جعلت لكل ظرف  النا�ش وظروفهم املختلفة 
ال�شريعة اأحوال النا�ش مبا يكفل م�شاحلهم. ويف الظروف ال�شتثنائية التي يطراأ على النا�ش فيها اأحواٌل، 

جتعلهم يف حاجة اإلى الرخ�شة والتي�شري، �شنَّت ال�شريعة اأحكامًا لتلك الظروف .

واأحكام  والرخ�شة،  ال�شرورة  اأحكام  ال�شتثنائية:  الأحوال  يف  ال�شريعة  اأحكام  اأبرز  من  ولعل 
املوازنة بني املتعار�شات، وهو ما ن�شميه بـــــــــ » فقه املوازنات »، فهو فقه ا�شتثنائي باعتبار اأن الأ�شل - يف 
الأحوال العادية - اأن على الإن�شان ال�شعي لتح�شيل امل�شالح كلها ودرء املفا�شد جميعها، ولكن قد يطراأ 
على الإن�شان ظروف جتعله ل ي�شتطيع القيام بتحقيق م�شلحة اإل برتكه لأخرى اأو بارتكابه ملف�شدة، اأو اأن 
يكون الإن�شان يف و�شع ل ي�شتطيع اأن يرتك مف�شدة اإل اإذا ارتكب اأخرى اأو اإذا ترك م�شلحة، ومن اأجل اأن 
يقرر ما يجب فعله يف هذه احلالت املتعار�شة ل بد له من العودة اإلى فقه املوازنات، لي�شبط له الختيار 
ويبني له احلكم، ففقه املوازنات ميثل املنهجية املن�شبطة التي ُيزال بها الإ�شكال وُيدفع بها التعار�ش )4(.

اأو   ، امل�شالح  بني  باملوازنة  �شواء  به،  والعناية  املوازنات  فقه  باعتبار  ال�شريعة  اأ�شول  وقد جاءت 
املوازنة بني املفا�شد ، اأو املوازنة بني امل�شالح املتعار�شة مع املفا�شد . فالعمل بفقه املوازنات دل عليه النقل 
وتعليمًيا  نواحي احلياة -اقت�شاديًا واجتماعيًا و�شيا�شيًا وثقافيًا  اإليه كبرية جدًا يف كل  والعقل واحلاجة 
الكثري  بها  واأحاط  الق�شايا  دت فيه  وتعقَّ  ، الأمور  الذي تداخلت فيه  الع�شر  وغريها- خ�شو�شًا يف هذا 
من املالب�شات التي ل ميكن عالجها اإل من خالل منهج فقه املوازنات ، واإذا غاب عنا فقه املوازنات فقد 

�شددنا على اأنف�شنا كثريًا من اأبواب ال�شعة )5 ( .

http://www.alukah.net/ 23  . تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور روؤية �شرعية �شادق بن حممد الهادي، �ش
.  35549/Social/0

4  . منهج فقه املوازنات يف ال�شريعة الإ�شالمية ،عبد املجيد حممد ال�شو�شوة ، جملة البحوث الفقهية املعا�شرة: 
الريا�ش، العدد 51 ، �ش1.

5  . منهج فقه املوازنات، د.ال�شو�شوة ، �ش8-7 .
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واإن اأبرز ما يواجه الأمة الإ�شالمية هو �شقوطها - اأثناء حماولة ا�شتعادة نه�شتها- يف فخ املفاهيم 
والروؤى الغربية ، وهو الأمر الذي قادها اإلى حالة من التخبط يف فهم التاريخ ، وطريقة النظر اإلى امل�شتقبل 
، ولقد ا�شت�شلم امل�شلمون حلديث الغرب وللح�شارة الغربية ، ونظروا اإلى اأنف�شهم من خالل الغرب فقط، 
واأُِخذ كثريًا على �شبابنا تقليد الغرب يف مظاهر حياته املرتفة، بعيدًا عن جوهر عملية التقدم، حيث العلم 
والأبحاث والتكنولوجيا وال�شناعة املتطورة، وعلى نف�ش املنوال جتري عملية تطوير كافة القطاعات ومنها 

التعليم )6 (.

من هنا تاأتي اأهمية مو�شوع فقه املوازنات ، وِعَظم احلاجة اإليه ، ول�شيما يف هذا الع�شر حيث 
النا�ش ،  اأكرث الأمور والوقائع ، وحياة  الوقائع املحدثات ، وتداخل امل�شالح واملفا�شد وجتاذبها يف  كرثة 
�ش م�شلحة خال�شة اأو مف�شدة خال�شة ؛ لذا كان اإمعان النظر يف امل�شالح واملفا�شد  فنادرًا جدًا اأن تتمحَّ
يف امل�شتجدات والنوازل والواقعات من اأعظم القربات واأف�شل الطاعات، لُتحافظ اأمة الإ�شالم على دينها 
 ، ثوابتها  من  ينال  ول  هويتها  على  يحافظ  اإل مبا  اأو جديدة  طارئة  فكرة  كل  تن�شاق خلف  ول  ومتيزها 
اإلى علم را�شخ ، وملكة فقهية ، ونظرة  ول�شعوبة ال�شطالع بهذا النوع من الجتهاد والفقه فهو يحتاج 
فاح�شة ، و�شاملة ، تت�شف بالعمق والدقة ؛ اإذ هو موازنة بني اأمور متعار�شة، ونظر يف جوانب متنوعة، 
وتعامل مع اأحوال متداخلة، ومتييز بني اأ�شياء مت�شابهة جمتمعة واعتبار ملاآلت خافية ، فينبغي على الأمة 
ول يف نوازلها و م�شتجداتها اإل على علمائها؛ لتحافظ  اأن تاأخذ هذا الفقه من علماء ال�شريعة وفقهائها ول تعِّ
على بي�شة دينها وتع�شم نف�شها من الوقوع يف الفنت والزلل. ويف احلديث ال�شحيح الذي رواه عبد اهلل 
بن عمرو بن العا�ش قال:  �َشِمْعُت ر�شوَل اهلِل �شلَّى اهلُل عليه و�شلَّم يقول« : اإن اهلَل ل يقب�ُش العلَم انتزاًعا 
اًل،  ينتِزُعُه من العباِد، ولكن يقب�ُش العلَم بقب�ِش العلماِء، حتى اإذا مل ُيْبِق عاملًا، اتخَذ النا�ُش ُروؤو�ًشا ُجهَّ

ف�ُشِئلوا، فاأْفَتوا بغرِي علٍم، ف�شلوا واأ�شلوا« )7(. 

ومن امل�شائل احلادثة التي حتتاج اإلى تاأمل واإمعان نظر واعتبار للماآلت ، م�شاألة :  تعليم املعلمات 
للذكور يف ال�شفوف الأولية  يف �شفوف منف�شلة يف �شوء فقه املوازنات ؛ ذلك خلطورة  التعليم واأهميته 
يف بناء الأمم ، وخ�شو�شا مرحلة ال�شفوف املبكرة من  املرحلة البتدائية ؛ لأنها ت�شكل املالمح املبدئية 
ل�شخ�شية الطالب ، يقول حممد اإقبال: » اإن التعليم هو )احلام�ش( الذي يذيب �شخ�شية الكائن احلي ، 
ثم يكّونها كما ي�شاء ، وهذا )احلام�ش( هو اأ�شد قوة وتاأثرًيا من اأي مادة كيمائية، فهو الذي ي�شتطيع اأن 

6  . تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور روؤية �شرعية، �شادق بن حممد الهادي، �ش1 .
7  . �شحيح ، البخاري ، كتاب العلم ، باب كيف يقب�ش العلم ، رقم احلديث 100 . 
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يحول جباًل �شاخًما اإلى كومة تراب«. ونظرا لعظم اأثر التعليم يف �شياغة �شخ�شية الفرد واملجتمع ووجود 
يف  للن�شاء  التعليم  اإ�شناد  لفكرة  الدول  تبني  �شرورة  يف  وال�شحفيني  الكتاب  بع�ش  من  املطالبات  بع�ش 
ال�شفوف املبكرة مراعاة مل�شالح الطالب ورف�ش الآخرين لهذه الفكرة كان ل بد من التعر�ش لهذه امل�شاألة 
امل�شتجدة والنظر اإلى امل�شالح واملفا�شد واملوازنة بينهما للخروج بحكم فقهي فيها، وكان لنعقاد موؤمتر 
فقه املوازنات يف جامعة اأم القرى وت�شمنه ملحور ق�شايا املراأة فر�شة طيبة لعر�ش امل�شاألة ب�شكل واف، ل 

�شيما اأن الق�شية تتعلق باملراأة حال كونها معلمة.

خطة �لبحث :  

يتكون البحث من مقدمة ومبحثني  وخامتة .

املبحث الأول: الروؤية ال�شرعية يف تعليم املعلمات للذكور يف ال�شفوف الأولية يف �شفوف منف�شلة . 

وفيه اأربعة مطالب :

املطلب الأول: الأقوال يف هذه امل�شاألة . 

املطلب الثاين: مربرات املوؤيدين )القائلني بتعليم املعلمات الطالب الذكور يف ال�شفوف الأولية يف �شفوف 
منف�شلة( .

املطلب الثالث: اأدلة املعار�شني ) القائلني مبنع تدري�ش املعلمات الطالب يف ال�شفوف الأولية ولو يف �شفوف 
منف�شلة ( . 

املطلب الرابع: مناق�شة الآراء .

املبحث الثاين: تعليم املعلمات للذكور يف ال�شفوف الأولية يف �شفوف منف�شلة يف �شوء فقه املوازنات، وفيه 
مطلبان:

املطلب الأول: يف التعريف بفقه املوازنات واأ�ش�شه واإجراءاته .
املطلب الثاين: املوازنة بني القوال يف م�شاألة تعليم املعلمات للذكور يف ال�شفوف الأولية يف �شفوف منف�شلة.
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�ل�سفوف  يف  للذكور  �ملعلمات  تعليم  يف  �ل�سرعية  �لروؤية   : �لأول  �ملبحث 
�لأولية يف �سفوف منف�سلة.

�ملطلب �لأول : �لأقو�ل يف هذه �مل�ساألة :

�لقول �لأول : نادوا بتدري�ش املعلمة للطالب الذكور يف ال�شفوف الأولية فيما دون ال�شف الرابع 

البتدائي )8 ( .
�لقول �لثاين : قالوا مبنع تعليم الن�شاء الطالب الذكور يف ال�شفوف الأولية يف �شفوف منف�شلة ، 

وممن قال بذلك من العلماء والرتبويني : �شماحة ال�شيخ عبد العزيز ابن باز ، وال�شيخ عبد الرحمن الرباك 
، وال�شيخ عبد املح�شن العباد ، و�شليمان العودة ، واإبراهيم ال�شكران ، وعثمان الب�شريي ، واإبراهيم الأزرق 

، وحممد �شادق الهادي وغريهم )9( .

8  قال بذلك عدد من املثقفني واملفكرين و امل�شوؤولني ، انظر: �شحيفة » الوطن » - العدد 3174 - الثنني 15 
جمادى الآخرة 1430 هـ . 

9  انظر: فتاوى وبيانات علماء العامل الإ�شالمي يف الختالط يف التعليم اإعداد عبد الرحمن ال�شرثي ، �ش  62 
. 69 –
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�ملطلب �لثاين : مربر�ت �ملوؤيدين )�لقائلني بتعليم �ملعلمات �لطالب �لذكور 
يف �ل�سفوف �لأولى يف �سفوف منف�سلة( . 

جممل م�شوغات ومربرات املوؤيدين ت�شتند اإلى حجج عقلية ، من اأهمها :  

وتعامله  احتياجاته  تراعي  لأمه  بديلة  املدر�شة معلمة  لديه يف  تكون  اأن  ال�شغري  الن�شء  1- من م�شلحة 
بلطف، وحتنو عليه، وحتببه يف املدر�شة. كما اأنه يف هذه املرحلة يحتاج اإلى رعاية املعلمة لو مر�ش اأو تعب 

اأو تعر�ش لعار�ش يف املدر�شة )10(  .

تقول د.�شويل: » اإن �شن الطفولة هي ال�شن احلرجة التي يحتاج فيها الطفل اإلى غريزة الأمومة ، وانطالقا 
منها هو يح�شل على الحتياجات النف�شية الأ�شا�شية مثل : احلب واحلنان والحتواء العاطفي النف�شي، 
الذي ينظر  الرجل،  انفعالت ذات فاعلية كربى عند  اأو  ُت�شكل درجة مرتفعة  الأ�شياء رمبا ل  بينما هذه 
اإلى العمل على اأ�شا�ش اأنه جمموعة من الأهداف العملية التي عليه اإجنازها فح�شب ، وهذه الأمور اأثبتتها 
درا�شات نف�شية كثرية ومتعددة يف علم النف�ش فيما يخ�ش الفروق بني الن�شاء والرجال يف هذا اجلانب وقد 
كانت على م�شتوى الوالدية، فما بالك اأن تكون على م�شتوى التعليم املدر�شي ، اأي عالقة بني معلم وتلميذ 

. )11( «

2- اأن تدري�ش املعلمات للطالب الذكور يف ال�شفوف الأولية �شرورة ؛ نظرًا للخ�شائ�ش النف�شية للطفل يف 
هذه املرحلة من حيث مقاربتها ل�شورة الأم اأو الأخت الكربى يف املنزل ، وهذا له اأثر اإيجابي على الطفل 
من ناحية الرتياح النف�شي ، ومن ثم التجاوب من الناحية التعليمية وال�شلوكية. )12(  قالت د.�شويل:« متلك 
الن�شاء قدرة ممتازة على تعليم الطفل تعليما ميتزج بعاطفة الأمومة ، الأمر الذي يجعل الطفل اأكرث اتزانا 
واأقل عدوانية ، بل اإن احتكاكه مبكرا مبدار�ش الذكور الكبار رمبا يجعله قدوة له يف كثري من امل�شكالت 
ال�شلوكية واخللقية ، بينما لن يكون ذلك يف ظل معلمات تفر�ش عليهن غريزة الأنوثة والأمومة اأن يحتوين 

10 انظر: تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية(،  الهادي. 
انظر :املعلمات وتدري�ش املرحلة البتدائية .. ما املانع؟ د. جنالء اأحمد ال�شويل  11

 04/article_401996.html/06/http://www.aleqt.com/2010

انظر: تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية( ، الهادي .  12
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الطفل يف م�شكالته ويقدرن اأزماته الأ�شرية ويعاجلن م�شكالته ال�شلوكية من منطلق الحتواء ولي�ش العقاب 
العملي فح�شب » )13( .

اأكفاأ يف التعامل مع الطالب الذكور يف هذه ال�شن ؛ لقدرتهن على اإدراج برامج متنوعة  3- اإن املعلمات 
الأولية فيه م�شالح  التعاطي معها وتدري�ش املعلمة للطالب يف ال�شفوف  و طفولية قد ل ي�شتطيع املعلم 
لهم كون املعلمة اأكرث �شربًا وعناية وحتماًل ودراية بالأطفال واأكرث حنكة من الرجل يف معاجلة م�شكالت 

ال�شغار )14( .

4- توفري فر�ش وظيفية للخريجات )15( )16( .  

5- تدري�ش الن�شاء اأف�شل من تدري�ش الرجال ، وهو �شيء وا�شح وملمو�ش من خالل التجربة -كما يقول 
الداعون اإلى تاأنيث التعليم البتدائي ، من حيث ارتفاع م�شتوى الطالب وح�شن تاأ�شي�شهم ، كون املعلمة 

امراأة تهتم بالتفا�شيل وحتاول و�شع الطالب على الطريق العلمي ال�شحيح )17( .

وعللوا اأف�شلية تدري�ش الن�شاء مبا يلي : 
اإن�شاء جيل متعلم على  – كما زعموا- مما ي�شاهم يف  اأن املعلمات اأكرث مهنية واإخال�شًا من املعلمني   -

اأ�ش�ش �شوية نف�شيًا وعقليًا. 
مع  عالية  ات�شال  مهارات  من  متلك  مبا  اأف�شل،  ب�شكل  التعليمي  النتاج  تو�شيل  على  اأقدر  املعلمة  اأن   -

الطالب.

13  انظر: املعلمات وتدري�ش املرحلة البتدائية ، ال�شويل .
14  انظر: تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية(، الهادي  ، التعليم املختلط يف ال�شفوف الأولية نظرات 

.  mth.8710elamef/ten.diaas.www//:ptth علمية )1( لإبراهيم الأزرق
http://sabq.org/OQTede 15  انظر: �شحيفة عكاظ  بتاريخ ال�شبت 9 �شفر 1434هـ ؛

16   فالأعداد الزائدة من املدر�شات املتخ�ش�شات يف املرحلة البتدائية هي التي دفعت وزارات الرتبية يف بع�ش 
الدول اإلى تاأنيث املرحلة البتدائية ، حيث اإن كثريًا من الن�شاء يرغنب يف التدري�ش يف املرحلة البتدائية . انظر: تعليم 

املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية(، الهادي 
�شفر   9 ال�شبت  بتاريخ  عكاظ   �شحيفة   ، الهادي   �شرعية(،  )روؤية  الذكور  الأطفاَل  املعلمات  تعليم   : انظر   17

1434هـ .
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- اأن املعلمة اأكرث ان�شباطًا من املعلمني ، واأقل غيابًا ، فهي حت�شر مع بداية الدوام ، ول تخرج اإل مع نهايته. 
-  اأن اجلهد والعطاء الذي تبذله املعلمة اأكرث مما يعطيه املعلم يف املدر�شة .

- اأن املراأة تتعامل بدقة و »رقة« مع الطفل وتعتني مبعرفة الفروقات ال�شخ�شية بني الطالب )18( . 
1- اأن يف ف�شل هذه املرحلة حماية لأطفال ال�شفوف الأولى من عنف الأكرب �شنا )19( .

للتعامل معها، حتى ل تكون لهم ردة فعل  2- �شرورة تعويد الأطفال على املراأة وتاأهيله من �شن مبكرة 
لالأطفال  املراأة  فتعليم   ، والرجولة لحقاً  ال�شباب  مرحلة  اأو   ، املراهقة  املراأة يف  وعدوانية جتاه  عك�شية 

يغر�ش يف اجليل القادم احرتام املراأة )20( .
3- رغبة اأولياء اأمور الطالب يف تدري�ش اأبنائهم على اأيدي املعلمات )21( .

4- �شوء معاملة املعلمني للطالب ال�شغار، وعدم مراعاة �شنهم و�شعورهم ب�شبب ا�شتخدام العنف اللفظي، 
اأو احلركي )22( . 

5-  �شهولة توا�شل الأم مع املعلمات ملتابعة حالة طفلها؛ لأنها املتابعة له يف العملية الرتبوية )23 ( .
6-  تاأهيل الطالب لالنتقال اإلى مدر�شة بنني يف عمر منا�شب  )24 ( .

7-  خدمة وتطوير العملية التعليمية وت�شريعها )25( ،  فالتجديد مطلب �شروري ملواكبة التقدم والتطور 
الهائل يف هذا الع�شر؛ ولإ�شالح اأي خلل يطراأ على النظام املتبع ب�شبب هذا التطور ال�شريع )26( . 

8-  اأنه ل يوجد اأي حمظور من تعليم الن�شاء لالأطفال ؛ اإذ اأنهم ما زالوا �شغارًا ، غري بالغني ، ول يوجد 
دليل مينع من ذلك )27( .

انظر  يف كل ما �شبق : امل�شدرين ال�شابقني الهادي وعكاظ  .  18
http://sabq.org/OQTede انظر : تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية( ،الهادي و  19

انظر : امل�شدر ال�شابق .  20

انظر : امل�شدر ال�شابق .  21
22  انظر: امل�شدر ال�شابق.

23  انظر: �شحيفة عكاظ  بتاريخ ال�شبت 9 �شفر 1434هـ، العدد 4206. �شحيفة عاجل بتاريخ10 /1432/4 
24  انظر: �شحيفة عكاظ  بتاريخ ال�شبت 9 �شفر 1434هـ، العدد 4206. 

25  انظر: امل�شدر ال�شابق. 
26  انظر: تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية( ،د الهادي .

27  انظر: امل�شدر ال�شابق.
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�ملطلب �لثالث : �أدلة �ملعار�سني ) �لقائلني مبنع تدري�س �ملعلمة �لطالب �لذكور يف 
�ل�سفوف �لأولى ( .

 ي�شتند القائلون مبنع تعليم املعلمات الطالب الذكور يف ال�شفوف الأولى على حجج نقلية وعقلية، منها:

1- اإن ذلك فتح لباب ل يدرى ما وراءه ، والنار من م�شت�شغر ال�شرر ، حيث اإن تعليم املعلمة 
للبنني يف ال�شفوف الأولية قد يفتح باب الختالط يف جميع املراحل ولو بعد حني. والتدرج - 
كما يقال- �شنة اهلل ، ولن جتد ل�شنة اهلل تبدياًل )28( يقول �شلطان ابن عثمان الب�شريي: ) مل 
حاها، بل كان على  يكن الختالط يف التعليم قد مت يف الُبلدان الإ�شالمية والعربية يف ع�شية و�شُ
مراحل ؛ التعليم يف املراحل الأولية ، ثم فوق الأولية ، ثم املتو�شطة ، اأو الإعدادية وهكذا ؛ فالبدء 
ع  باملراحل الأولية قد يت�شاهل فيه اأولياء الأمور باقتناعهم اأن الدار�شني فيها اأطفال ، ومن و�شَ
ع الأخرى ، ول �شيما اأن الأطفال �شيعتادون على الأمر ، ولن يروا  قدمه يف اأمر �شُهـل عليه و�شْ

باأ�شًا يف ا�شتمراره ، واإن النار من م�شت�شغر ال�شرر )29( .

الداعية  ال�شرعية  والقواعد  الفطرة  ين�شجم مع  الذكور من قبل مدر�شني  الطالب  تدري�ش   -2
الذكور  الطالب  تعليم  املعلمة  وتويل   .)30( ببع�شهما  اجلن�شني  عالقة  يف  الختالط  عدم  اإلى 
يف ال�شفوف الأولية ُيـف�شي اإلى اختالطهن باملراهقني والبالغني من الأولد الذكور ؛ لأن بع�ش 
الأولد ل يلتحق باملرحلة البتدائية اإل وهو مراهق، وقد يكون بع�شهم بالغًا ؛ وال�شبي اإذا بلغ 
الع�شر يعترب مراهقًا مييل بطبعه اإلى الن�شاء ؛ لأن مثله ميكن اأن يتزوج ، ويفعل ما يفعله الرجال 

 . )31(

28  انظر: امل�شدر ال�شابق .
29  انظر: تعليم املراأة لل�شبيان بني امل�شالح واملفا�شد، ل�شلطان بن عثمان الب�شريي ، بت�شرف

htm.43/http://www.saaid.net/Doat/busairi 

30  انظر: تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية(، الهادي .
31  وجد اأطفال يف ال�شف الثاين والثالث اأعمارهم تناهز )11( عامًا ، وهم ممن ير�شبون فيبقون �شنة اأو �شنتني 

اأو اأكرث يف نف�ش ال�شف انظر تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية(، الهادي    ؛
htm.17558/http://www.lahaonline.com/articles/view  
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3-  اأن الطفل هو رجل امل�شتقبل ، ويبداأ بناوؤه منذ ال�شغر ، فاإما اأن نبنيه ليكون م�شروع رجل 
، اأو اأن نرتكه بني الن�شاء هماًل اأو يكون حائرًا بني جن�شني ! فالن�شج لدى الطفل يبداأ قبل �شن 
ال�شابعة ؛ فيبداأ ُيفرق بني انتمائه اإلى جن�ش الذكور يف مقابلة جن�ش الإناث ، كما قرره علماء 
النف�ش والرتبية امل�شلمون وغريهم ، ويكون �شن ال�شابعة بداية لتكوين رجولته ودينه واأخالقه ؛ 
ولهذا فال�شبي يوؤمر بال�شالة عند بلوغ �شبع ، )32( وجند اأن كالم ال�شارع يحوم حول هذا ال�شن 

لأهميته )33( . 

4- اأن يف تدري�ش الذكور للذكور تهيئة مبكرة لالأطفال لتطبيق الأحكام ال�شرعية ؛ ومنها: )عدم 
ِذيَن اآَمُنوا  الختالط ، والنظر ، واخللوة ، وال�شتئذان وغريها( يقول اهلل -عز وجل-: َيا اأَيَُّها الَّ

ُلَم ِمنُكْم 58: �شورة النور . ِذيَن مَلْ َيْبُلُغوا احْلُ اُنُكْم َوالَّ ِذيَن َمَلَكْت اأَمْيَ ِذنُكُم الَّ ِلَي�ْشَتاأْ

5- اأن الأولد يحتاجون اإلى الحتكاك بالرجال ليتعلموا منهم اأمور الرجولة ، فالرجل ُيخاطب 
عقله وفكره ، وهذا يقّوي فيه الرجولة، اأما املراأة يف توجيهاتها لالأطفال فتغلب عليها العاطفة 
بد من  واهتماماتهم. فال  الأطفال  تربية  �شلبًا على  وينعك�ش ذلك   ، الأنوثة  والهتمام بجوانب 
تعويدهم العي�ش يف جمتمع ذكوري و األ جنعلهم يتنقلون بني الن�شاء حتى يبلغوا العا�شرة ، ثم 
نقول لهم بعد ذلك : اإن الختالط حرام ، والنظر اإلى الن�شاء حرام ، وامل�شافحة حرام ، وقد 

تعودوا عليها منذ ال�شغر )34(. 

اأن معاي�شة الأطفال الذكور للمعلمات يقتل فيهم الغرية ، وهي بذرة يف �شدر الطفل ، اإما   -6
اأن جنعلها تنمو قوية وذلك باإبعادهم عن الن�شاء ، اأو اأن نرتكها ت�شُعـف وتتال�شى �شيئًا ف�شيئًا .

7- اأن كرثة الإم�شا�ش تبلد الإح�شا�ش : فالطفل حني ُيكرث من التعامل من املعلمة يقل خجله من 
الن�شاء ، ورمبا عندما يكرب يكون جريئًا يف املعاك�شات ، والكالم مع الن�شاء )35( .

32  انظر: ويقول الر�شول - �شلى اهلل عليه و�شلم-: )) مروا اأولدكم بال�شالة وهم اأبناء �شبع ، وا�شربوهم عليها 
وهم اأبناء ع�شر ، وفرقوا بينهم يف امل�شاجع(( - اأخرجه اأبو داود )1/ 133- 495 ( وح�شنه الألباين يف امل�شكاة )572( 

و�شحيح اأبي داود )509( والإرواء )247(.
33  انظر تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية(، الهادي .

34  انظر : امل�شدر ال�شابق .
35  انظر:  امل�شدر ال�شابق.



25342535

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

8- اأن اأطفال اليوم اأكرث انتباهًا للمراأة ، ويف وقت مبكر يتحدثون ، ويقومون بو�شف معلمتهم 
اإلى اأقاربهم ؛ اإذ اإن براءة الأطفال قد ت�شاءلت و�شار عندهم وعي مبكر ب�شبب الإعالم ، كما 
اأن الطفل يف هده ال�شن يتميز بالذكاء ، ف�شيقوم بو�شف املعلمة للرجال الأجانب ؛ لذا وجب اأخذ 
الإعالم اخلطري  و�شائل  تاأثري  الهبدان: )  . قال د. حممد بن عبد اهلل  احليطة واحلذر )36( 
باأولد امل�شلمني ذكورا واإناثا حتى اأ�شبح ال�شغري يعرف ما يعرف الكبار قبل بلوغه ، ففي درا�شة 
التي ذكرها  الأخالقية  الآثار  اأت�شمت جميع  الأطفال  التلفزيون على  برامج  اأثر  اأجريت ملعرفة 
الأطفال  العنف لدى  التلفزيون على زيادة  ت�شجيع  ، وجاء يف مقدمتها  بال�شلبية  املتخ�ش�شون 
وبلغت ن�شبة 63% على م�شتوى العينة ككل، ويف املرتبة الثانية جاء اأن التلفزيون يعمل على اإثارة 

الغرائز لدى الأطفال ويرى ذلك 51% من اأفراد العينة ( )37(  .

 يقول ال�شيخ حممد �شالح املنجد : ) و الطفل اإذا ظهر على عورة املراأة ، و�شار ينظر اإليها ، 
ويتحدث اإليها كثريًا ، فاإنه ل يجوز للمراأة اأن تك�شف اأمامه ، وهذا يختلف باختالف ال�شبيان 
من حيث الغريزة ، وباختالف ال�شبيان من حيث املجال�شة ؛ لأن ال�شبي رمبا يكون له �شاأن يف 
الن�شاء اإذا كان يجل�ش اإلى اأنا�ش يتحدثون عنهن كثريًا ، ولول هذا لكان غافاًل ل يهتم بالن�شاء 
على  الأطفال  اطالع  �شرعة  اإلى  يوؤدي  الجتماعي  والف�شاد  وامل�شل�شالت  الأفالم  اأن  �شك  ول   ،

عورات الن�شاء ، فينبغي احلر�ش واحلذر (  )38( . 

9- خلق جو غري مريح للمدر�شات يف العمل ، فمنذ تطبيق هذا القرار يف بع�ش الدول ، ظهرت 
املعاك�شات والتعلق والإعجاب بهن الذي يحدث من بع�ش الطلبة اإزاء مدر�شاتهم ، ل �شيما من 
الكبار يف ال�شن ،  وخ�شو�شا مع تفتح اأذهانهم فالطفل بالأم�ش قد تخفى عليه اأمور ل يعرفها اإل 
الكبار ، اأما اليوم فب�شبب النفتاح الف�شائي والإنرتنت اأ�شبح يعرفها اأكرث من ذي قبل. وت�شتكي 
املدر�شات من هذه الفئة ، هروبًا من تدري�ش مثل هذه النوعية من الأبناء ، و يطالنب بنقلهن اإلى 

36   ولذا نالحظ اأن النبي -�شلى اهلل عليه و�شلم-  منع ذلك ال�شخ�ش من الدخول على الن�شاء ؛ لأنه و�شف امراأة 
باأنها �شمينة فقط ، دون التعر�ش للجمال واللون والطول والق�شر وح�شن احلديث وغريه ، بل ملجرد اأنه و�شفها بال�شمنة 
منعه النبي -�شلى اهلل عليه و�شلم- من الدخول على الن�شاء.   انظر تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية(، 

الهادي .
http://www.lahaonline.com/articles/view/17558.htm  :37  انظر

38  انظر : موقع الإ�شالم �شوؤال وجواب.
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مدار�ش البنات .

 يقول �شلطان الب�شريي : ) اإن من ي�شمع ويقراأ على الأقل ما تكتبنه معلمات البتدائي يف بع�ش  
، كحدة  بجميع مراحله  البتدائي عمومًا  معاناتهن من طالب  الإنرتنت من  العربية يف  الدول 
بحجة  املنا�شبات  بع�ش  يف  واملُعانقة  التقبيل  وكذلك   ، اللم�ش  ورمبا   ، النابي  والكالم  النظر، 
التحية ، َلُيدرك اأن �شرَر تاأنيث تعليم ال�شبيان لي�ش على الطفل فقط ، بل يلحق املعلمَة يف خْلق 

جّو غري ُمريح يف العمل ( )39( . 

10- تربية البنني يف هذه املرحلة على اأخالق الرجال و�شهامتهم و�شربهم وقوتهم ل يكون اإل اإذا 
تولى اأمر تعليمهم رجال من جن�شهم )40 ( وتاأنيث التعليم يوؤدي اإلى نقل �شلوك واأفعال واهتمام 
وعادات الن�شاء اإلى الأطفال ، فيق�شي ذلك على الرجولة لديهم ، في�شاب بع�شهم برقة وميوعة 
، فبدًل من اأن يتخرج الطالب بعد ذلك وهو ممتلئ رجولة وعنفوانًا يحاول جماراة اأ�شتاذته يف 
ت�شرفاتها بل قد يتجاوز ذلك اإلى الت�شبه بالن�شاء ، مما يوؤدي اإلى ظهور �شلوكيات �شاذة لدى 
اإذ الطفل يف هذه املرحلة يت�شرف ويتاأثر ب�شخ�شية من يدر�شه ، بل يتخذه  ؛  الطلبة الذكور، 

قدوة ، ويحاكيه يف حركاته و�شكناته )41( .

11- اإن الطفل ي�شتهويه التقليد ملن ُيِحب، بل يتخذه قدوًة له ؛  وهذا اأمر ل ُينكره اأحٌد ، وقد 
اأدرك العرُب اأن الطفل يتاأّثر بالبيئة التي يعي�ش فيها ؛ ولهذا كانوا يبعثون به للعي�ش يف البادية 
لياأخذ من مكارم ال�شفات كال�شجاعة والرجولة والفرو�شية ، كما اإن كثريًا من النا�ش يعرف من 
اأخالق الطفل وت�شرفاته ما ُرّبي عليه . يذكر �شلطان بن عثمان الب�شري يف بيان هذه الق�شية: 
وبالإ�شارة اإلى الهوية اجلن�شية للطفل gender Identity نقول: اإن اإدراك الطفل لهويته بداية 
لل�شلوك املعرب عن جن�شه؛ لتجدُه يحاكي �شلوك اأبيه اإن كان ذكرًا اأو عك�ش ذلك، وُي�شمى الدور 
اجلن�شي gender role. هذا ، ومن ينظر اإلى حال التعليم البتدائي اليوم يف املراحل الأولية 
يجد اأن املعلم فيه ل يتولى تعليم مادة واحدة فقط كال�شابق ، بل هو معلم لل�شف باأكمله ، اأي 

39  انظر : تعليم املراأة لل�شبيان بني امل�شالح واملفا�شد، الب�شريي.
40  انظر : بيان ال�شيخ ابن باز يف فتاوى وبيانات علماء العامل الإ�شالمي يف الختالط يف التعليم. جمع واإعداد عبد 

الرحمن بن �شعد ال�شرثي. �ش 63.
انظر : تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية( ، الهادي .  41
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اإن املعلم �شيعي�ش مع الطفل قريبًا من ُربع اليوم ، فهل ُترى لو كان املعلم امراأة األن يتاأثر الطفل 
والبيئية  ذكر  اأنه  تقرر  البيولوجية  فالعوامل  ؛  ازدواجية  لديه  يكون  ورمبا  بلى،  ب�شخ�شيتها؟ 
ُت�شادم ذلك، واإذا كان ذلك فهل ُتراه �شين�شاأ ب�شخ�شية رجولية كاأبيه اأم ب�شخ�شية اأنثوية اأو 
ما  الرجولة  معاين  من  فيه   ، الكلمة  مبعنى  كرجل  يعي�ش  رجاًل  �شيكون  هل  ؟  تلك  ول  هذه  ل 
وذْوقها  الأنثى يف م�شيتها وكالمها  ُيحاكي  اأم   ، اأ�شرة  ويرعى   ، ُيربي جياًل  كاأب  ليعي�ش  يوؤهله 

واهتماماتها و�شائر ما يتعلق بها، وهو يف ال�شورة ذكر ؟! )42(

12- اإن هذا الت�شرف ُيخالف ما كان عليه النا�ش عرب تاريخنا الإ�شالمي من اأن الذكور يعلمون 
الذكور ، والإناث يعلمن الإناث ، و�شار النا�ش على ذلك قرونًا طويلة ، ونتج عن ذلك علماء اأفذاذ 
ل لونا  ورجال وقادة عظماء. كما يخالف اأي�شًا عاداتنا وتقاليدنا يف جمتمعنا املحافظ ، وُي�شكِّ

غربيا بحتا ، ل ميت لعاداتنا ب�شلة.  

اأن  ب�شبب  تتدنى جمتمعيًا  البتدائية ك�شاحب مهنة  املرحلة  اأن �شورة معلم  13- اخل�شية من 
اأولوية اأو �شرط التعيني يف هذه املهنة يعتمد على اجلن�شوية ، ولي�ش على الإعداد وال�شتعداد ملهنة 
التعليم ، مما يقلل من املكانة الجتماعية ملهنة التعليم من حيث انفرادها دون املهن الأخرى يف 

النظر اإلى املعلمة على اأنها جمرد مربية اأطفال ، اأو �شيئًا قريبًا من هذا.

14- اأن تدري�ش املعلمات للطالب �شيطيل من فرتة الطفولة التي كان يعي�شها يف بيته ، ول بد يومًا 
اأن ينتقل منها اإلى حياة اأكرث جدية ، وحتماًل للم�شوؤولية ، وكما يجب اأن ي�شمع الطفل الكلمات 
احلانية والرحيمة فاإنه ل بد اأن ي�شمع يومًا من يقول له : )ل( لو اأخطاأ. وعندما يتخرج الطالب 
من ال�شفوف الأولية �شتبداأ معاناته يف التاأقلم مع جو اخل�شونة والرجولة ؛ اإذ اإنه غالبًا ي�شعب 

عليه بعد ذلك التاأقلم ال�شريع ، وتظهر عليه �شلبيات كثرية جراء ذلك.  

15- اأنه قد �شبقت جتارب يف هذا ال�شاأن لكثري من الدول الغربية وغريها ، وكلها اأثبتت مفا�شد 
تدري�ش املراأة لالأبناء ، وبدوؤوا الآن ي�شجعون الرجال على تعليم الأبناء ! يقول اإبراهيم ال�شكران 
اأعداد املعلمات يف ال�شفوف الدنيا يف )بريطانيا(  اأخذت تتزايد  :) فمنذ عدة عقود م�شت، 
حتى اأ�شبحت ال�شورة النمطية اأن ال�شفوف الدنيا تنا�شب املعلمات ، وكان هذا التوجه متوازيًا 
تاريخيًا مع اأوج �شغوط احلركات الن�شوية ، وخ�شو�شًا بعد ال�شتينات ، وهي النقطة التاريخية 

42  انظر : تعليم املراأة لل�شبيان بني امل�شالح واملفا�شد، الب�شريي )بت�شرف(.
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التي يرى املوؤرخون الغربيون اأنها املف�شل الزمني احلا�شم يف اأكرث التغريات الجتماعية الغربية 
، وخ�شو�شًا ما يتعلق بو�شع املراأة من لبا�ش وعمل وعالقات القرتان. 

الفتيان عن  متاأخرًا - خلطورة ف�شل  اإدراكًا  كان  واإن   - الغربيني  اإدراك كثري من  وبعيدًا عن 
هوا على كثري من امل�شائل  الرجال ، فاإن فقهاءنا - رحمهم اهلل- حني كتبوا عن التعليم واآدابه نبَّ
هوا  ذات ال�شلة ، وتكلموا عن اأهمية تربية الفتى بني الرجال ليكت�شب من �شخ�شياتهم ، بل ونبَّ
على اأهمية ف�شل الفتيان عن الفتيات يف التعليم حتى وهم �شغار مراعاة لذلك ، فهذا الإمام 
�شحنون كتب ر�شالة تربوية عن اأحكام التعليم ، وقال فيها: )واأكره للمعلم اأن يعلم اجلواري ، 
ويخلطهن مع الغلمان ؛ لأن ذلك ف�شاد لهم( )43( وكتب العالمة القاب�شي ر�شالة تربوية اأي�شًا 
حول التعليم ، ونّبه على هذه الق�شية ، فقال يف طريقة تعليم ال�شبيان: )ومن �شالحهم ومن 

ح�شن النظر لهم اأن ل يخلط بني الذكران والإناث(( )44( )45( 
16-  اأن الرجال اأ�شرب على تعليم البنني واأقوى عليه ، واأفرغ له من املعلمات يف جميع مراحل 

التعليم )46( .
17-  اأن البنني يف املرحلة البتدائية وما فوقها يهابون املعلم الذكر ، ويحرتمونه ، وي�شغون اإلى 

ما يقول اأكرث واأكمل مما لو كان القائم بالتعليم من الن�شاء )47( .

43  انظر: اآداب املعلمني لالإمام �شحنون، ت - اأحمد الأهواين - دار املعارف )�ش263(.
ال�شركة  اأحمد خالد،  القاب�شي - ت  واأحكام املعلِّمني لأبي احل�شن  الر�شالة املف�شلة لأحوال املتعلمني  44  انظر: 

التون�شية للتوزيع )�ش131(
45  انظر: تاأنيث ال�شبيان يف املدار�ش ال�شعودية ، لإبراهيم ال�شكران، بت�شرف ي�شري، امل�شدر: مو�شوعة مقالت 

اإبراهيم ال�شكران.
46  انظر: بيان ال�شيخ ابن باز يف فتاوى وبيانات علماء العامل الإ�شالمي يف الختالط يف التعليم. جمع واإعداد عبد 

الرحمن بن �شعد ال�شرثي. �ش 63.
47  انظر: بيان ال�شيخ ابن باز يف فتاوى وبيانات علماء العامل الإ�شالمي يف الختالط يف التعليم. جمع واإعداد عبد 
الرحمن بن �شعد ال�شرثي. �ش 63. وقد ورد يف �شحيفة عكاظ  بتاريخ ال�شبت 9 �شفر 1434هـ، العدد 4206. على األ�شنة 

املعلمات املجربات ما يوؤيد هذا الأمر.
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�ملطلب �لر�بع : مناق�سة �لآر�ء .

نوق�ش اأ�شحاب القول الأول مبا يلي : 

ومراعاًة  وعطفًا  احتواًء  يحتاجون  الطفولة  مرحلة  يف  التالميذ  باأن  دعواهم  على  اعرت�ش 
خل�شائ�شهم النف�شية يف هذه املرحلة ؛ ليمكنهم من امل�شي يف طريق التعليم بخطى ثابتة، لعدة 

اعتبارات: 

�أول: ميكن اختيار معلمي املرحلة البتدائية بعناية، وموا�شفات خا�شة، وبتدريب مكثف للتعامل 

مع  هذه املرحلة، بحيث يكون عندهم �شيء من الرفق واحلنان واحلكمة.

يف  معلمون  ويوجد   ! فقط  املرحلة  هذه  يف  ل  مرحلة؛  كل  يف  مطلوب  احلاين  التعامل  اإن  ثانًيا: 

ال�شفوف الأولية لديهم عطف على ال�شغار اأكرث من املعلمة يف بع�ش الأحيان.

ثالًثا: اإن احلنان الزائد م�شر بالطفل ، فعندما يكون يف البيت مدلل ويف املدر�شة كذلك فهذا دافع 

ر عليهم بامل�شتقبل. له اإلى النعومة، وعدم اخل�شونة ، ومن ثم ُيوؤثِّ

يقول اإبراهيم ال�شكران: ومن �شبهاتهم التي يتذرعون بها قولهم: »نريد رقة يف تعليم ال�شبيان« 
وكاأننا نعاين من ازدياد الرجولة يف �شبياننا ؟! وكاأن اجليل اجلديد يتفجر فرو�شية وفتوة ! نحن نعاين 
من ظاهرة التاأنث يف احلديث، والتمايل والأ�شوات الناع�شة ! نحن نريد ثقافة رجولية يفهم فيها الفتى 
اأن يكون الفتى يف ذروة �شنوات  معنى امل�شوؤولية وال�شمود والغرية واحلمية مبعناها الالئق به، بدًل من 
اأ�شتاذه رجاًل  اأمام  الأ�شتاذ، ويقف  لنا  الأ�شتاذ، وحكى  اللحية وال�شماغ والثوب، ويردد قال  الرتبية يرى 
لرجل، ياأتيك طفلك غدًا ل يرى اإل تنورة واأ�شورة وقالئد وقروطًا وروجًا وق�شات �شعر ن�شوية، ويردد: قالت 
املعلمة، وحكت لنا املعلمة، ويقف اأمام معلمته بكيان خمتلف عن كيانها، ل يدري وهو ي�شعر بغربته بينهن 

اأين م�شاره ؟! )48( .  

ر�بًعا: احتجاجهم باأن املعلمة بديلة لأمه، فنقول: وكذلك املعلم القدوة هو يف مقام والده، والإن�شان 

48  انظر: تاأنيث ال�شبيان يف املدار�ش ال�شعودية، لإبراهيم ال�شكران.
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كذلك يحتاج لأمه حتى ولو كرب �شنه فلماذا اإذن لنقول: اإن املعلمة بديلة لأمه يف املرحلة املتو�شطة والثانوية 
اأي�شًا ؟! ومن املنا�شب اأن يتنقل الطفل بني تربية اأمه يف البيت وتربية املعلم يف �شاعات الدرا�شة حتى تكتمل 
�شخ�شيته. واأما م�شاألة تعلقه بالأم فهي مرحلة يجب اأن تنتهي، ويبداأ  بالتعاي�ش مع املجتمع الرجويل حتى 
يكت�شب منه �شفات الرجولة واهتمامات الرجال. ووجود حالت خا�شة من الأطفال حتتاج لرعاية خا�شة 

من قبل الن�شاء ، فهذه حالت نادرة ل ُتبنى عليها الأحكام، واإمنا ُتبنى الأحكام على الغالب الأعم )49( .

خام�ًسا: من املنا�شب تربويًا املعادلة بني املدر�شة واملنزل ، ففي املنزل الأمهات يقدمن دورًا، ويف 

املدر�شة املعلم ُيعطي دورًا اآخر، اأما اإن كان دور الأمهات يف البيت واملدر�شة معًا، فهذا يوؤدي اإلى تربية على 
وجه واحد دون تنوع ، وهذا ل �شك خطاأ يف الرتبية ؛ ولهذا خلق اهلل اجلن�ش ذكرًا واأنثى ، وهذه املرحلة 

هامة للتنويع بني الرتبيتني الذكرية والأنثوية )50( .

2/ دعوى �أن �ملعلمات �أكفاأ يف �لتعامل مع �لأطفال يف هذه �ل�سن، فيجاب عنه من وجهني: 

اأن الطالب بطبيعته ل يهاب من املعلمة، بل يهاب املدر�ش اأكرث، وهو يختلف عن الفتاة،  �لأول: 

التحكم وال�شيطرة  اأن املراأة ي�شعب عليها  اإلى توجيه وحزم من قبل املعلم، وقد وجد بالتجربة  فيحتاج 
اأو التدخل لف�ش ا�شتباكاتهم و�شجارهم كحالت ال�شغب يف الطابور والف�شح والن�شراف  على الطالب، 

وغريها.

ما  عليه  واجَلَلد  الآخرين  على  والتعدي  واللعب  احلركة  من  عندهم  الذكور  الطالب  اأن  �لثاين: 

لي�ش عند البنت، فهم يف حاجة اإلى الرجل املربي يف حكمته وقدرته ما يعيد الأمور اإلى ن�شابها اإذا ح�شل 
تعدي؛ لذا جتد الأم يف املنزل ت�شتكي من ابنها ول يقف له اإل الوالد، مما يدل على اأهمية تدري�ش الرجل 

لل�شغار من الذكور)51( .
تقول اإحدى مديرات املدار�ش الأهلية عن اأ�شباب اإلغاء ال�شف الثالث البتدائي من عمليات الدمج: 
لحظت اأن �شببه وعيهم وفهمهم ملا يدور حولهم، بالإ�شافة اإلى متردهم على املعلمة كونها امراأة، واحتياج 
الطفل يف هذه ال�شن اإلى م�شاحات كبرية للعب واللهو. وهذا ال�شبب جعل اإدارة املدر�شة تفكر يف الأمر كون 

49  انظر: تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية(، الهادي .
50  انظر: امل�شدر ال�شابق . 

51  انظر: ل للتاأنيث ! رجالنا اأولى بالتدري�ش لأبنائنا تربويا ؟، د/ فايز بن عبدالكرمي الفايز ،
http://www.saaid.net/arabic/338.htm
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الطالب يف هذا العمر يحتاج اإلى توجيه املعلم ل املعلمة لأن الطفل نف�شه ي�شتمع اإلى ن�شائح والده اأكرث من 
والدته. وبعد درا�شة اإيجابيات و�شلبيات التجربة تقرر اإلغاء ال�شف الثالث )52( . 

3/ �حتجاجهم بزيادة �لفر�س �لوظيفية للخريجات يجاب عنه من ثالثة �أوجه:

ن�شاء كثريات  اأن هناك  لأنه كما  تربوية؛  لي�شت حجة �شرعية، ول علمية ول  اأنها  �لوجه �لأول: 

اإبراهيم ال�شكران: )  اأي�شًا. يقول  عاطالت عن العمل، فاإن هناك كثريا من الرجال عاطلون عن العمل 
واحلقيقة اأنني حني اأتذكر م�شيبة كثري من املعلمني العاطلني الذين مل يجدوا وظيفة، ثم اأقارنها بهذا 
القرار التعي�ش الذي �شيزيد حرمانهم، فاإنني اأحت�شر على اأن تخطط اأمورنا املدنية بهذا ال�شكل، اآلف من 
ال�شباب الآن، - وهم اأرباب الأ�شر- املتخرجني ب�شهادات معلمني ل يجدون وظائف، ثم ياأتينا هذا القرار! 
هذا التوجه لوزارة الرتبية والتعليم ل ي�شب يف م�شلحة تخفيف البطالة، بل ي�شب الكريو�شني على نريان 
البطالة، بدًل من اأن يفتح لل�شاب وظيفة جديدة راح يغلق وظائف موجودة! بدًل من اأن يوظف رب الأ�شرة 

ذهب يوظف زوجته، ويحرم زوجها من وظيفته! (

اأن توظيف املراأة يكون بخلق فر�ش وظيفية منا�شبة لها، ولي�ش باجتياح وظائف  �لوجه �لثاين: 

ال�شباب امل�شكني الذي يعاين هو الآخر من البطالة! هذا كمن راأى رجاًل فقريًا فراح يت�شدق عليه بالأخذ 
من ر�شيد مفل�ش اأ�شواأ منه حاًل! )53( 

اأن  علمًا  وظائفهم،  من  واحلد  بالرجال،  اإ�شرارا  لالأولد  الن�شاء  تدري�ش  يف  اإن  �لثالث:  �لوجه 

خالفًا  احتاجا  اإذا  ووالديه  وزوجته  اأولده  على  وبالإنفاق  الزواج،  عند  باملهر  �شرعًا  املطالب  هو  الرجل 
للمراأة. )54(

4/ دعوى �أن تدري�س �لن�ساء �أف�سل من تدري�س �لرجال ، وهو �سيء و��سح وملمو�س من خالل 

�لتجربة - كما يقول �لد�عون �إلى تاأنيث �لتعليم �لبتد�ئي ؛ فيعرت�س عليه مبا يلي :

52  انظر ما ورد يف �شحيفة عكاظ  بتاريخ ال�شبت 9 �شفر 1434ه ـ، العدد 4206.
53  انظر فيما �شبق : تاأنيث ال�شبيان يف املدار�ش ال�شعودية، اإبراهيم ال�شكران.

54  انظر: تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية(، الهادي .
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 �أوًل: اأثبتت الدرا�شات العلمية والواقع واملُعاينة اأن طبيعة املعلمة الأنثوية ل تتنا�شب اأبدًا كمقام 
تعليم للطفل يف مرحلته هذه، مما يوؤثر على حت�شيله وي�شبب له ا�شطرابات نف�شية يقول الدكتور ليونارد 
�شاك�ش)55(:) بداأت األحظ جمموعات من طالب ال�شنة الثانية والثالثة البتدائية يتقاطرون نحو العيادة، 
ومع كل طفل اأحد اأبويه حاماًل ورقة من املدر�شة تطالب بفح�ش الطفل، والتاأكد من عدم اإ�شابته مبر�ش 
ا�شطراب العجز عن الرتكيز )ADD( Attention Deficit Disorder(( ويف بع�ش احلالت مل يكن 
الأطفال بحاجة اإلى ترياق ا�شطراب العجز عن الرتكيز، بقدر حاجتهم ملعلم يفهم الفروق الع�شوية بني 
الأولد والبنات التي توؤثر على تعليمهم، وبعد اأن تق�شيت الأمر وجدت اأن املعلمة امراأة تتكلم بنربة منا�شبة 
بالن�شبة لها، ل يكاد ي�شمعها الطالب، فيبدوؤون يف النظر من النافذة، اأو يراقبون ذبابة ت�شري يف �شقف 
م�شابني  يكونون  رمبا  اأنهم  املعلمة  فتظن  الق�شة،  تتكرر  منتبهني،  غري  اأنهم  املعلمة  فتالحظ  الف�شل، 
با�شطراب العجز عن الرتكيز! املعلمة م�شيبة متامًا يف و�شمهم بالعجز عن الرتكيز، لكن لي�ش ال�شبب هو 
هذا املر�ش، لكنه �شوت املعلمة الهادئ الناعم الذي ينا�شبها، ويفلح يف �شد بنات جن�شها، بينما ينام اأغلب 

الأولد الذين مل تفلح املعلمة يف �شد انتباههم( )56(

كتعليم  بها،  القيام  املراأة  ت�شتطيع  ل  قد  عملية،  درو�ش  اأي�شًا  لديهم  الذكور  الأطفال  اأن  ثانًيا: 

ال�شالة عمليًا، وح�شة التمارين الريا�شية - اإذ تعترب الرتبية البدنية من اأهم م�شوؤوليات تربية الأبناء يف 
القرن الع�شرين بجانب امل�شوؤولية الإميانية والعلمية واخللقية واملهنية والعقلية والنف�شية - واخلروج معهم 

يف الرحالت والزيارات، واإقامة املحا�شرات وغريها.

ثالًثا: ظهور عدة اأبحاث )57( يف ال�شنوات الأخرية تدر�ش اآثار غياب املعلم الرجل على �شخ�شية 

الطالب يف ال�شفوف الدنيا يف بريطانيا، وكانت امل�شاألة حمل جدل، لكن كثريًا من هذه الأبحاث اأظهرت 
خطر هذه الظاهرة، وحاجة الطالب الذكر اإلى املعلم الرجل، وكانت هذه الأبحاث تدور حول بناء الثقة 

( وهو رجل جمع موؤهالت �شتى تتعلق مبا نحن فيه فهو طبيب اأ�شرة، وعامل اإحيائي، بالإ�شافة اإلى كونه خبريًا   55
يف علم النف�ش، وهو رئي�ش ومن�شئ منظمة )NASSPE( اأو اجلمعية الوطنية للتعليم الأهلي غري املختلط باأمريكا.

56  تدري�ش املعلمات للبنني وجهة نظر، اأمل بنت زيد املنقور، بت�شرف، امل�شدر: بوابة اآ�شية اللكرتونية. وانظر: 
http://www. عربان  حممد  بت�شرف:  ترجمها   By Elizabeth Weil العام التعليم  يف  البنات  و  الأولد  بني  الف�شل 

 shtml.18259_sudaneseonline.com/ar/article

57  انظر: خال�شة هذه الدرا�شات يف موقع وكالة التطوير والتدريب للمدار�ش )TDA( الر�شمي على ال�شبكة: 
.http://www.tda.gov.uk(
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لدى الطالب حتى ت�شتطيع البيئة التعليمية اأن تقدم قدوة تتنا�شب مع �شخ�شية الطالب الذكر، واأ�شارت 
الدرا�شات اإلى مفهوم ثقافة الرجل، وعالقة مثل هذه الأجواء الن�شوية بها.

ر�بًعا: اأن من جرب ذلك تراجع عنه فاملوؤ�ش�شة الر�شمية املعنية يف بريطانيا، وهي وكالة التطوير 

والتدريب للمدار�ش )TDA( ا�شتندت اإلى بع�ش الأبحاث والدرا�شات حول ذلك ، واتخذت قرارًا بزيادة 
اأعداد املدر�شني الرجال ل�شتنقاذ التكوين الرتبوي لل�شبيان يف ال�شفوف الدنيا )نقلت الوكالة خال�شة 
هذه الدرا�شات يف موقعها الر�شمي على ال�شبكة: )http://www.tda.gov.uk/( فيمكن مراجعتها من 
هناك(. ويف اأوا�شط العام املا�شي )2009م( اأطلقت الوكالة ذاتها )TDA( حملة فعاليات يف املدار�ش 
الربيطانية لت�شجيع واإقناع املدر�شني الذكور للتعليم يف ال�شفوف الدنيا، ويف �شهر يوليو حتديدًا من العام 
)2009م( ت�شور الكاتبة “اآ�شثانا” هذه احلملة التي تقودها وكالة )TDA( الر�شمية بقولها: “ الدفع 
للتغلب  الأ�شبوع يف حماولة  اإطالقه هذا  الأولية مت  ال�شفوف  الذكور يف  املعلمني  اأعداد  لزيادة  الأ�شخم 
الرجال  من  املئات  ال�شبيان،  على  يوؤثر  اإنه  اخلرباء:  يقول  الذي  الذكور  املعلمني  يف  احلاد  ال�شح  على 
�شيح�شرون الفعاليات يف املدار�ش حيث يتواجد املدراء والوكالء واملدر�شون لإقناعهم بالعمل يف هذه املهنة 
“ ]12Jul2009،Guardian. وهذا بدهي اأ�شاًل ل يحتاج لكبري درا�شات، فاإن املدر�ش الذكر ميلك خربات 
يحتاجها الطالب الذكر ل متلكها املعلمة املراأة، ول ت�شتطيع اإي�شالها، وال�شتهتار بخربات الرجال، وتربية 

الأجيال عليها يعك�ش �شطحية خطرية )58(.

خام�ًسا:  تعليلهم باأن املراأة اأكرث اجتهادًا يف التعليم من الرجل، فهذه دعوى حتتاج اإلى دليل على 

عمومها و�شمولها، واأي�شًا نقول: اإن جمتمعنا منذ ن�شاأة التعليم النظامي واإلى يومنا احلايل، والرجل هو 
مدر�ش البنني، وقد تخرجت اأجيال كثرية، واأ�شبح منهم العامل، ومنهم العبقري، ومنهم الأديب، ومنهم 
الطبيب، ومنهم املهند�ش، ومنهم املدر�ش، وا�شتقام حالهم، ثم نحن نت�شاءل هل اأ�شبح اجليل يف الدول 
التي عملت بتاأنيث التعليم البتدائي نوابغ على غريهم وقد تخرجوا على اأيدي معلمـات؟! اأم كان الف�شل 

حليفهم، وامليوعة دثارهم؟! )59( .

�ساد�ًسا: تعليلهم ب�شعف املعلمني بالأ�شاليب التي يتعاملون بها مع ال�شغار، فيمكن اأن يكون احلل 

املدار�ش  يف  ال�شبيان  تاأنيث  ؛  الهادي  �شرعية(،  )روؤية  الذكور  الأطفاَل  املعلمات  تعليم   : �شبق  فيما  انظر    58
ال�شعودية، لإبراهيم ال�شكران، بت�شرف ي�شري.

59  انظر: تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية( ،  الهادي .

تعلمي املعلمات للذكور في الصفوف األولية  في صفوف منفصلة في ضوء فقه املوازنات



25422543

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

الأ�شاليب الرتبوية،  بالأفكار اجلديدة يف  بتقدمي اختبارات ودورات خا�شة ملعلمي البتدائية، وتزويدهم 
واإعدادهم اإعدادًا جيدًا )60( .

�سابًعا: تعليلهم باأن املعلمة اأكرث ان�شباطًا من املعلمني، واأقل غيابًا، فهي حت�شر مع بداية الدوام، 

ول تخرج اإل مع نهايته.

اأكرث؛ نتيجة مهام املراأة الكثرية واملعروفة،  اإن غياب املعلمة بالن�شبة للمعلم  فاإننا نقول العك�ش، 
واإجازاتها الكثرية لأ�شباب الأمومة وغريها، مثل: )الزواج، والولدة، والر�شاعة، ورعاية الأبناء والأ�شرة(. 
واأي�شًا تغري نف�شيتها وطبيعتها اأيام احلمل والوحم ، واأيام العادة ال�شهرية، و�شعفها وقت الر�شاعة، مما 

يجعلها اأقل ا�شتعدادًا لتحمل م�شاق تعليم الأطفال )61( ل�شيما الذكور منهم .

ثامًنا : قولهم باأن اجلهد والعطاء الذي تبذله املعلمة اأكرث مما يعطيه املعلم يف املدر�شة، فيجاب 

عنه بــاأنه ل ميكن  اجلزم باأن جن�شًا اأكرث تفهيمًا من جن�ش، فالأ�شاليب تختلف، اللهم اإل اأن يقال: ملاذا يفهم 
�شباب الثانوية من املعلمة اأكرث من املعلم؟ وهل الفتيات يف فهمهن من املعلمة كفهمهن من املعلم؟)62(. ثم 
هل املعلم الرجل لي�ش اأهال لتدري�ش اأبنائنا يف املرحلة الدنيا ؟ اإذا كان الأمر كذلك اأين الدليل من الواقع 
الرتبوي؟ بل اإن العك�ش هو ال�شحيح فقد اأثبت جمهور معلمي ال�شفوف الدنيا على كفاءتهم وقلما جتد 
طالبا جتاوز هذه املرحلة ومل تتحقق فيه الأهداف التعليمية والرتبوية، ورجالت الدولة وامل�شوؤولون كلهم 

در�شوا يف هذه املدار�ش وتبووؤوا هذه املنزلة  الرفيعة وخدموا اأوطانهم على اأكمل وجه  )63( .

5/ من حججهم حماية طالب �ل�سفوف �لدنيا من عنف وحتر�س طالب �ل�سفوف �لعليا ويجاب 

عنها من وجهني: 

يف  الرجال  بقاء  مع  بع�شهما،  عن  املرحلتني  ف�شل  يف  الإ�شكالية  هذه  حل  ميكن  �لأول:  �لوجه 

تدري�ش املراحل الدنيا، وهل ميكن لعاقل يحرتم عقله اأن ي�شدق اأن تاأنيث معلمي ال�شفوف الدنيا مق�شوده 
حماية الطالب من حتر�ش ال�شفوف العليا، ما �شلة احلل بامل�شكلة؟! هذا كمن راأى طفلني يت�شاجران يف 

60  انظر: امل�شدر ال�شابق.
انظر: تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية(، الهادي .  61

62  انظر: امل�شدر ال�شابق.
63  انظر: ل للتاأنيث ! رجالنا اأولى بالتدري�ش لأبنائنا تربويا ؟، د/ فايز بن عبدالكرمي الفايز ،

http://www.saaid.net/arabic/338.htm
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غرفة فو�شع اأحدهما يف بيت اجلريان! هذا منوذج للحل الذي ل �شلة له بامل�شكلة! 

�لوجه �لثاين: على  افرت�ش اأن اأحد الطالب ر�شب يف بع�ش �شنواته الأولى لأي ظرف مر به، ثم 

�شار يف ال�شف الرابع وقد �شار كبريًا، فهل �شيبقى بني املعلمات؟ اأم �شيكون له و�شع خا�ش؟  )64( .

كالم  باأنه  عليه  فاعرت�ش  مبكرة   �شن  من  املراأة  على  الأطفال  تعويد  ب�شرورة  احتجاجهم   /6
يخالف الفطرة والعقل والواقع، ومل يقل به اأحد، فالذكر ل يحتاج اإلى تعويد على الأنثى، ول الأنثى حتتاج 
اإلى تعويد على الذكر، ولو كانت هذه حاجة ف�شيولوجية فلماذا ل ن�شمح بتعويد الفتيات على الرجل من �شن 
مبكرة من اأجل األ تكون لهن ردة فعل عك�شية جتاه الرجل؟! وهذا قد يحقق للتغريبيني هدفًا اآخر، ولكن مل 

يدعوا اإليه، وهل اآباوؤنا واأجدادنا كلهم كانوا غري متعودين على اأمهاتنا وجداتنا؟! )65( .

   7/  دعوى ق�شوة املعلمني، فاأجابوا عنها مع الت�شليم باأن بع�ش ممار�شات املعلمني غري جيدة، 
ولكنها ل تعني اأن البديل هو تكليف الن�شاء بهذا، واإمنا باإعداد املعلم والهتمام به وتاأهيله. )66( اإ�شافة 
تختلف  ن�شبية  هنا  والق�شية   ، الطبائع  لختالف  املعلم  من  ق�شوة  اأكرث  كن  رمبا  املعلمات  بع�ش  اأن  اإلى 

باختالف البيئة والظروف والطباع وخالفها .

8/ دعوى تي�شري توا�شل الأم مع املعلمة ملتابعة طفلها على اعتبار كونها امل�شوؤول الأول عن متابعته، 
فيجاب عنه باأن هذه الدعوى تناق�ش ما يطالب به الرتبويون من اأهمية تعاون وم�شاركة الوالدين يف متابعة 
وي�شعر مب�شوؤوليته  بذلك  ويهتم  ابنه  معلم  مع  الأب  يتوا�شل  اأن  ال�شري يف  فما  وتوجيهه،  وتربيته  الطفل 
التعليمية والرتبوية جتاه فلذة كبده الذي �شيخلفه يف دوره يومًا من الأيام، والذي يجدر به اأن يالزم والده 

يف اأغلب مراحل حياته.

9/ دعوى تهيئة الطفل ليخو�ش غمار الدرا�شة يف مدار�ش البنني بعد �شن منا�شب،  فيجاب باأنه ل 
ي�شتلزم ذلك دجمهم يف مدار�ش الإناث، فبالإمكان تطبيق �شروط الدمج ذاتها على مدار�ش البنني. كما 
اأنه يف املرحلة نف�شها ويف ال�شف نف�شه قد يوجد العنف بني الأطفال فلم يكن الدمج درعًا ح�شينًا حائاًل 
دونه. ثم اإن الطفل بحاجة لالحتكاك مبن يكربه �شنًا -بعد تاأدية املدر�شة دورها يف ال�شبط واملراقبة- 
لين�شاأ متكيفًا مع اأبناء جمتمعه قادرًا على خمالطتهم مهما كانت اأعمارهم، فاملحاكاة واملخالطة من اأهم 

64  انظر: تاأنيث ال�شبيان يف املدار�ش ال�شعودية، لإبراهيم ال�شكران، بت�شرف ي�شري.
65  انظر :تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية( ، الهادي .

66  انظر : امل�شدر ال�شابق.
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و�شائل التعليم واحل�شانة. وها نحن جند مدار�ش البنني البتدائية تلتزم يف اأول اأيامها برناجمًا متهيديًا 
لتهيئة الطفل وتعويده على بيئة الدرا�شة بطريقة حمببة جذابة ، ويف املقابل هناك من املدار�ش املختلطة 
ما ظل الطالب نافرًا منها حتى مع احتواء املعلمات له، فلم يكن قرار الدمج حاًل اأمثل لعالج م�شكلة نفور 

الطالب من املعلمني )67 ( .

10 / دعوى اأن التجديد مطلب ح�شاري ملواكبة التقدم والتطور الهائل يف هذا الع�شر؛ ولإ�شالح 
اأي خلل يطراأ على النظام املتبع ب�شبب هذا التطور ال�شريع فيجاب عنه مبا يلي: 

اأي ناحية  ما عالقة التطور والتجديد احل�شاري بتعليم املراأة للذكور يف ال�شفوف الأولية ؟ من 
�شيتاأخر النظام املتبع لول املراأة ؟ وهل التقدم والتطور الهائل يف هذا الع�شر حمتاج اإلى املراأة ؟ اإن كان 

ولبد فلماذا ل تكون لنا م�شوؤولة بدًل عن كل م�شوؤول ، فهذا �شيقدم املجتمع اأكرث مما لو كانت لنا 
جمرد مدر�شة اأو موظفة. فبعلّو مرتبة املراأة يزيد التطور والتجديد ؟! )68( .

11/ اأنه ل يوجد اأي حمظور من تعليم الن�شاء لالأطفال ؛ اإذ اأنهم ما زالوا �شغارًا ، غري بالغني ، 
ول يوجد دليل مينع من ذلك .

اأن اهلل ذكر يف �شورة النور من يجوز للن�شاء اإبداء زينتهن لهم ، ومنهم الأطفال الذين مل يظهروا 
على عورات الن�شاء، ومن كان منهم بعد �شن التمييز ول�شيما يف �شن الثامنة والتا�شعة فقد يح�شل لهم 
من الإدراك والفطنة يف اأمر الن�شاء ما يكونون به من الأطفال الذين ظهروا على عورات الن�شاء، فال يجوز 
اإبداء الزينة لهم، ول اأن يدر�شهم مدر�شات ، ول اجلمع بينهم وبني البنات الالتي هن مظنة للبلوغ يف هذه 
ال�شن )69( . قال ابن بطال:) ل ينبغي اأن يدخل على الن�شاء من يفطن ملحا�شنهن ويح�شن و�شفهن( )70(.

67  انظر: يف ذلك ت�شريح بع�ش املعلمني يف �شحيفة عكاظ  بتاريخ ال�شبت 9 �شفر 1434هـ، العدد 4206.
68  انظر : امل�شدر ال�شابق.

69  انظر : فتاوى وبيانات علماء العامل الإ�شالمي يف الختالط يف التعليم اإعداد عبد الرحمن ال�شرثي ، �ش  69 .
70  . انظر: �شرح ابن بطال ، حتقيق: ابو متيم ، مكتبة الر�شد: الريا�ش ،ج13 ،�ش 363. 
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�ملبحث �لثاين: تعليم �ملعلمات للذكور يف �ل�سفوف �لأولية يف �سفوف 
منف�سلة يف �سوء فقه �ملو�زنات.

�ملطلب �لأول: يف �لتعريف بفقه �ملو�زنات و�أ�س�سه و�إجر�ء�ته .

فقه املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد هو املدخل احلقيقي لفهم امل�شائل يف �شوء املقا�شد ال�شرعية 
واملفا�شد  امل�شالح  بني  واملفا�شلة  عليها.  واحلكم  املعا�شرة  الق�شايا  مع  التعامل  يف  الر�شد  مفتاح  وهو 

املتعار�شة يحتاج اإلى فقه دقيق وعلم مبقا�شد ال�شريعة وفقه بامل�شائل احلادثة )71( .

تعريف فقه �ملو�زنات : 

ف فقه املوازنات بعدة تعريفات، منها :  ُعرِّ
1-  املفا�شلة بني امل�شالح املتعار�شة واملتزاحمة لتقدمي الأولى بالتقدمي منها )72(.

2-  العلم ببيان الطرق واخلطوات التي يتحقق بها الو�شول اإلى اأح�شن موازنة علمية �شليمة بني 
امل�شالح ، اأو بني املفا�شد، اأو بني امل�شالح واملفا�شد، عند تعار�شها وتنزيلها منزل الواقع والتطبيق  )73(.

3- وهناك من عرف فقه املوازنات من حيث منهجه باأنه: جمموعة الأ�ش�ش واملعايري التي ت�شبط 
عملية املوازنة بني امل�شالح املتعار�شة اأو املفا�شد املتعار�شة مع امل�شالح ليتبني بذلك اأي امل�شلحتني اأرجح 
فُتـــقـّدم على غريها، واأي املف�شدتني اأعظم خطرًا فُيـقّدم دروؤها كما ُيعرف به الغلبة لأي من امل�شلحة اأو 

املف�شدة - عند تعار�شهما- لُيحكم بناء على تلك الغلبة ب�شالح ذلك الأمر اأو ف�شاده  )74(.

اأبو عجوة  71  . انظر: فقه املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد ودوره يف الرقي بالدعوة الإ�شالمية ، د.ح�شني اأحمد 
موؤمتر الدعوة الإ�شالمية ومتغريات الع�شر 7-8 ربيع الأول 1426هـ، اجلامعة الإ�شالمية – غزة – كلية الدعوة واأ�شول 

الدين، �ش 1084 .
72  . انظر: تاأ�شيل فقه املوازنات ، عبداهلل يحي الكمايل، دار ابن حزم ، بريوت، ط1،�ش 49.

ال�شريعة  جملة  الدو�شي  �شامل  د.ح�شن  اأ�شولية،  درا�شة  الإ�شالمي،  ال�شرع  يف  املوازنات  فقه  منهج  انظر:   .  73
والدرا�شات الإ�شالمية: الكويت، العدد 46، �ش 375.

.http://master-fes.marocs.net/t195-top .  74
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وميكن تعريف فقه املوازنات باأنه : العلم الذي يعتني ببيان طرق وخطوات و�شوابط املوازنة 
بني امل�شالح، اأو بني املفا�شد، اأو بني امل�شالح واملفا�شد، عند التعار�ش، وفق الت�شور ال�شرعي؛ لختيار 

اأولى الأقوال واأقربها للحق وتنزيلها على الوقائع والنوازل.

وقبل اإجراء عملية املوازنة يف م�شاألة تعليم املعلمات للذكور يف ال�شفوف الأولية يف مدار�ش  
الطالبات يف �شفوف منف�شلة عن الطالبات ينبغي الإ�شارة اإلى بع�ش الأ�ش�ش واخلطوات الإجرائية 
للو�شول اإلى املوازنة العلمية ال�شليمة البعيدة عن الإفراط اأو التفريط . ومن ثم نوظفها  يف م�شاألتنا 

، كما يلي :

1- اأن معرفة حكم هذه امل�شاألة وغريها من امل�شائل ُيرجع فيه اإلى اأهل العلم الرا�شخني فيه ، 
العاملني مبقا�شد ال�شريعة ، ل اأن يتكلم اأو ُيــفتي فيها اآحاد النا�ش .

دت يف الت�شريع على اأنها من امل�شّلمات .  2- عدم اخلروج بالراأي عن املقا�شد العامة التي ُحدِّ
وهي وا�شحة ملن ا�شتقراأ الأحكام والن�شو�ش وغا�ش يف اأ�شرار ال�شريعة ، فال�شرع ما جاء اإل لتحقيق 

م�شالح العباد يف املعا�ش واملعاد )75(.

3- الإفادة من الك�شب العلمي ، واحلقائق املعرفية التي اأ�شبحت حقائق والهتداء بها اأثناء 
النظر يف الن�شو�ش ال�شرعية. مع الأخذ يف العتبار َجعل النَّ�ش ال�شرعي قيمة عامة موّجهة حلركة 
النظر والفكر، فالك�شب الب�شري ومعارفه ل تتحكم بالن�ش ال�شرعي ، بل ت�شاعد على فهم الن�ش ، 
ويظل للن�ش قيمة التوجيه ، وحتديد الهدف واملق�شد من العلم )76(. ففي م�شاألتنا ي�شتفاد من اآراء 

اخلرباء واملخت�شني والرتبويني .

4- الإفادة من درا�شة الواقع والعتماد على البيانات والإح�شاءات الدقيقة )77 (. فُتـراعى 
ب اإل بعد الدرا�شة والتمحي�ش والتاأين. جتارب  من �شبق اإليها ؛ لأن املَجِرب ل ُيَجرِّ

5- املوازنة على اأ�شا�ش امل�شلحة ، وفقه املوازنة بني امل�شالح بع�شها وبع�ش يقت�شي: 

باأنه - أ ال�شيء  على  خالله  من  ُيحكم  الذي  وامليزان  ال�شابط  هي  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأن 
75  . منهج فقه املوازنات، د.الدو�شي، �ش 425.

76  . امل�شدر ال�شابق .

77  . امل�شدر ال�شابق .
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وال�شنة  الكتاب  الأحكام يف  تت�شادم امل�شلحة مع ما ثبت من  لي�ش مب�شلحة )78(. فال  اأو  م�شلحة 
والإجماع )79(. 

اأن زمن امل�شلحة ي�شمل الدنيا والآخرة فال نحكم على �شيء باأنه م�شلحة اأو لي�ش مب�شلحة - ب
اآثاره  على  لنقف  ال�شرعية  واملقا�شد  الن�شو�ش  يف  ُينظر  حتى  الظاهرة  الدنيوية  اآثاره  على  بناًء 

الأخروية )80(.

على - ج احلاجيات  وتقدمي  التح�شينيات،  اأولى  باب  ومن  احلاجيات،  على  ال�شروريات  تقدمي 
التح�شينيات )81(.

ال�شروريات متفاوتة : اأهمها الدين وهو مقّدم على غريه ، ثم النف�ش .- د

تقدمي امل�شلحة املتيقنة على امل�شلحة املظنونة اأو الوهمية )82 (.- ه

. ينظر: املوازنة بني امل�شالح درا�شة تطبيقية يف ال�شيا�شة ال�شرعية، د.اأحمد الطائي ، دار النفائ�ش: الأردن ،   78
ط1 ، 1427هـ ، �ش51.

79  . ينظر: امل�شدر ال�شابق، �ش176.
80  . امل�شدر ال�شابق، �ش 57-56.

81  . فقه املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد ، د. اأبو عجوة ، �ش 1096.
وامل�شالح ال�شرورية هي التي ل غنى لالإن�شان عنها، كحفظ الدين والنف�ش والعقل والن�شل واملال؛لأن بها قوام حياته، 

وفيها مق�شود ال�شارع الذي لبد منه يف انتظام م�شالح الدارين. امل�شالح احلاجية :وهي اأقل من �شابقتها، ويحتاج 
اإليها الإن�شان لرفع احلرج وامل�شقة عنه،كالرخ�ش التي ت�شدق اهلل بها على عباده. وامل�شالح التح�شينية :وهي التي مل 
يكن لالإن�شان اإليها حاجة، واإمنا هي مزينة حلياته، ياأخذ منها مبا يليق من حما�شن العادات ومكارم الأخالق. انظر: 

الأحكام يف اأ�شول الأحكام، لالآمدي ،3 /389.
82  . انظر: فقه املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد ، د. اأبو عجوة ، �ش 1096،  منهج فقه املوازنات، د.الدو�شي ، 

�ش408.
الظنية:) هي  وامل�شلحة  ال�شرر عنهم حتما(  تدفع  اأو  الأفراد  اأو  الأمة  بالنفع على  تعود  التي  املتيقنة: ) هي  امل�شلحة 
التي يتوقع اأن ح�شولها يوؤدي اإلى جلب النفع اأو دفع ال�شرر( وامل�شلحة الوهمية :) التي يتخيل فيها �شالح وخري وهو 
عند التاأمل �شرر( . واأ�شباب التوهم يرجع اإما خلفاء ال�شرر اأو اأن فيها �شالحا وف�شادا واإن كان ذلك ال�شالح مغمورا 

بالف�شاد. ينظر: املوازنة بني امل�شالح ، د. الطائي، �ش35،36،37.

تعلمي املعلمات للذكور في الصفوف األولية  في صفوف منفصلة في ضوء فقه املوازنات



25482549

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

تقدمي امل�شلحة الكبرية على امل�شلحة ال�شغرية .- و

تقدمي امل�شلحة العامة على امل�شلحة اخلا�شة )83( . - ز

تقدمي امل�شلحة الدائمة على امل�شلحة العار�شة اأو املنقطعة )84(.- ح

تقدمي امل�شلحة امل�شتقبلية على امل�شلحة الآنية ال�شعيفة .- ط

فقه املوازنة بني املفا�شد بع�شها وبع�ش يقت�شي اأن )85( : -1

ل حت�شينيًا.- أ ل حاجيًا، غري التي ُتعطِّ ل �شروريا، غري التي ُتعطِّ  املف�شدة التي ُتعطِّ

بالدين - ب ر  ُت�شِّ التي  بالنف�ش، وهذه دون  ر  ُت�شِّ التي  املف�شدة  باملال دون  ر  ُت�شِّ التي  املف�شدة   
والعقيدة .

∑  قرر الفقهاء جملة قواعد �شابطة لأحكام املفا�شد، منها )86 (:	

∑  ال�شرر ل يزال ب�شرر مثله اأو اأكرب منه. 	

∑ ال�شرر يزال بقدر الإمكان .	

∑ يرتكب اأخف ال�شررين واأهون ال�شرين.	

. انظر: فقه املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد ، د. اأبو عجوة ، �ش 1096.  83
 امل�شلحة العامة: ) مافيها �شالح عموم الأمة اأو اجلمهور(، وامل�شلحة اخلا�شة :)مافيه نفع الآحاد باعتبار �شدور الأفعال 

من اآحادهم ليح�شل باإ�شالحهم �شالح املجتمع املركب منهم( .ينظر: املوازنة بني امل�شالح ، د.الطائي، �ش34-33. 
. انظر:  فقه املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد ، د. اأبو عجوة ، �ش 1096، منهج فقه املوازنات، د.الدو�شي ،   84

�ش420.
 امل�شلحة الدائمة:)هي التي ي�شتمر نفعها فرتة طويلة من الزمن (، وامل�شلحة املنقطعة :)هي التي يقت�شر نفعها على 

فرتة حمدودة من الزمن ( .ينظر: املوازنة بني امل�شالح ، د.الطائي، �ش114-113. 
. انظر:  فقه املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد ، د. اأبو عجوة ، �ش 1096 .  85

86  . انظر: الأ�شباه والنظائر ، زين العابدين بن اإبراهيم امل�شهور بابن جنيم، دار الكتب العلمية، 1985، �ش 
85،، 87 ، 88 ، 89؛ فقه املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد ، د. اأبو عجوة ، �ش 1097-1096.
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∑ يتحمل ال�شرر الأدنى لدفع ال�شرر الأعلى ، وال�شرر اخلا�ش لدفع ال�شرر العام .	

فقه املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد املتعار�شة يقت�شي ما يلي )87 ( : -2
عند اجتماع م�شلحة ومف�شدة يف اأمر من الأمور، فال بد من املوازنة بينهما، والعربة - أ

لالأغلب ؛ لأن لالأغلب حكم الكل :
∑ اأغلب واأكرث على الأمر من امل�شلحة التي فيه، وجب منعه، لغلبة 	 فاإذا كانت املف�شدة 

مف�شدته، ومل ُتعترب املنفعة القليلة املوجودة فيه.
∑ اإذا كانت امل�شلحة اأو املنفعة اأغلب واأكرث من املف�شدة التي فيه، فُي�شرع الأمر، وُتهدر 	

املف�شدة القليلة املوجودة به.
القواعد ال�شابطة لأهم اأحكام املفا�شد )88( :- ب

∑ درء املف�شدة مقدم على جلب امل�شلحة.	
∑ درء املف�شدة ال�شغرية ُتغتفر من اأجل امل�شلحة الكبرية .	
∑ ُتغتفر املف�شدة العار�شة من اأجل امل�شلحة الدائمة .	
∑ ل ُترتك م�شلحة حمققة من اأجل مف�شدة متوهمة .	

املوازنة على اأ�شا�ش مراعاة املاآل، ومن قواعد ال�شريعة املعمول بها والتي ترجع اإلى اأ�شل  -3
اعتبار املاآل قاعدة �شد الذرائع. 

خالل  -4 من   ،)89( موهومة  ل  حقيقية  م�شلحة  الأمر  يف  التي  امل�شلحة  اأن  من  التاأكد 
اخلطوات التالية :

ز امل�شلحة احلقيقية من املوهومة ، - أ يعر�ش املوازن امل�شالح على قواعد ال�شرع ، فُيميِّ
واملعتربة من امللغاة .

اإن ات�شح له بعد التحقق من م�شداقية امل�شالح التي يف الق�شية املنظورة اأنها اأوهام - ب
اأكرث منها حقائق، اأو اأنها م�شالح ملغاة �شرعًا، اأو يف حكم املفا�شد، كفَّ عن املوازنة بني 

امل�شالح احلقيقية واملوهومة ، اأو املعتربة وامللغاة.
اإن حتقق اأن امل�شالح حقيقية يحاول اجلمع بينها، فاإن كانت متعار�شة فيتحقق من م�شداقية  -5

87  . انظر: فقه املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد ، د. اأبو عجوة ، �ش 1097.
88  . انظر:  امل�شدر ال�شابق .

89  . انظر : امل�شدر ال�شابق، �ش 1106.
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تعار�شها. 
ملوازين  -6 ينتقل  بينهما  اجلمع  وتعذر  تعار�شها  وم�شداقية  امل�شالح  م�شداقية  من  التاأكد  بعد 

الرتجيح بني امل�شالح . )90(

90  . انظر : امل�شدر ال�شابق: �ش 1107 وما بعدها ) بت�شرف ي�شري(.
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يف  للذكور  �ملعلمات  تعليم  م�ساألة  يف  �لأقو�ل  بني  �ملو�زنة  �لثاين:  �ملطلب 
�ل�سفوف �لأولية يف �سفوف منف�سلة .

بناء على ما �شبق من اأ�ش�ش واإجراءات فنقول: 
اأوًل: ا�شتعرا�ش امل�شالح التي ذكرها املوؤيدون لتدري�ش املعلمات للذكور يف ال�شفوف الأولية يف 

�شفوف منف�شلة عن الطالبات والتاأكد والتحقق من م�شداقيتها : 
اأكرث من تقّبله من الرجل، واأن التالميذ يف مرحلة  1- م�شلحة تقّبل الطفل التوجيه من املراأة 
الطفولة يحتاجون احتواًء وعطفًا؛ ولذا ففي تعليم املراأة للطفل م�شلحة؛ بعر�ش هذه امل�شلحة على قواعد 
ال�شرع جندها م�شلحة موهومة ل تقوى على مزاحمة امل�شلحة املتيقنة من اأن ال�شبي املميز )91( خماطب 
باأ�شل ال�شرع واإن مل يكن واجبًا عليه ، وت�شح منه ال�شالة واحلج وال�شيام ، و�شائر العبادات البدنية ، 
حتى لو زوجه اأبوه اأو و�شي اأبيه �شح نكاحه )92 (، وكذلك ُيوؤمر بالنتهاء عن املحرمات واملنهيات ، ومن 

الأدلة على ذلك ما يلي : 
ِذيَن مَلْ َيْبُلُغوا  اُنُكْم َوالَّ ِذيَن َمَلَكْت اأَمْيَ ِذيَن اآَمُنوا ِلَي�ْشَتاأِْذنُكُم الَّ 2- يقول اهلل - عز وجل- : َيا اأَيَُّها الَّ

ُلَم ِمنُكْم )93 (. احْلُ
ُلَم فعليهم ال�شتئذان يف �شائر الأوقات كما ا�شتاأذن  قال اجل�شا�ش: يعني اأنَّ الأطفال اإذا بلغوا احْلُ

الذين من قبلهم ) 94  ( . 
3- جاءت ال�شنة باأمرهم بال�شالة وهم اأبناء �شبع �شنني ، ليتعودوا عليها، وياأتوا بها على الوجه 
ِرُبوُهْم َعَلْيَها  اَلِة َوُهْم اأَْبَناُء �َشْبِع �ِشِننَي َوا�شْ امل�شروع ؛ فقال - �شلى اهلل عليه و�شلم-:) ُمُروا اأَْوَلَدُكْم ِبال�شَّ

91  ال�شبي املميز: هو الذي يفهم اخلطاب ويرد اجلواب ، ول ين�شبط ب�شن بل يختلف باختالف الأفهام ، اأحكام 
نكاح ال�شبي املميز على مذهب  الإمام اأحمد ابن حنبل  ، درا�شة وحتقيق يا�شني ح�شن حمد ، �ش 280 .

92  انظر: امل�شدر ال�شابق ، �ش 280وما بعدها .
93  �شورة النور اآية )58(. 

94   اأحكام القراآن للج�شا�ش ؛ حتقيق حممد ال�شادق ، 1405 هـ ، بريوت : دار اإحياء الرتاث العربي .ج 8 ،�ش 
. 215
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اِجِع)95( )96(. ُقوا َبْيَنُهْم يِف امْلَ�شَ َوُهْم اأَْبَناُء َع�ْشٍر َوَفرِّ
ُلَم اإِذا َعَقَل معنى ال�شالة      وجه ال�شتدلل من هذا احلديث �شحة �شالة ال�شبي واإن مل يبلغ احْلُ
)97(، فاإذا كان ُيـــــوؤمر بال�شالة يف هذا ال�شن وتقبل منه ، فُيوؤمر كذلك بتجنب اختالط الإناث لغري حاجة 
وي�شح منه. وُي�شتفاد اأي�شًا من قول الر�شول - �شلى اهلل عليه و�شلم - : » وفرقوا بينهم يف امل�شاجع« : اأن 
ق بني اأولده يف م�شاجعهم ملا ُيخ�َشى اأن ُيح�شل منهم من اأفعال غري �شائغة )98(،  املراد منه اأن الرجل ُيفرِّ

هذا بني الإخوة يف املنزل فكيف مع غريهم خارجه مع ف�شاد الطباع ، وتغري الزمان .
ه ر على فعلها ب�شوابط معينة،  	- وكذلك ُيوؤمر ال�شبي بالنتهاء عن املحرمات واملنهيات، وُيعزَّ

ومما جاء يف ذلك :
ُب �شرب اخلمر واأكل حلم اخلنزير َوُيْنَهى عن �شائر املحظورات ؛ 	∑  َقاَل اجل�شا�ش : وكذلك ُيَجنَّ

ُعُب عليه بعد البلوغ   َغِر َوُخلَِّي و�شائر �شهواته وما ُيوؤِْثُرُه ويختاره َي�شْ لأنه لو مل ُيوؤَْمْر بذلك يف ال�شِّ
بوهم  اأَدِّ  : التف�شري  يف  ُرِوي   )99( َناًرا(  َواأَْهِليُكْم  اأَْنُف�َشُكْم  :)ُقوا  تعالى  اهلل  وقال  ؛  عنه  الإِقالع 
حكم  كذلك   ، ُمَكلًَّفا  يكن  مل  واإن  واإظهاره  وال�شرك  الكفر  اعتقاد  عن  ُيْنهى  وكما   ، وعلِّموهم 

رائع )100(. ال�شَّ

∑ ُر عليه البالغ ) 101 (.	 بيُّ واملجنون ُيعزران اإذا فعال ما ُيَعزَّ  قال يف مغني املحتاج : ال�شَّ

على 	∑ ُيعاقب  ز  املميِّ ِبيِّ  كال�شَّ املكلَّف  غري  اأَنَّ  العلماء  بني  نزاع  ل   : الإرادات  منتهى  �شرح  ويف   

95  فرقوا بينهم يف امل�شاجع : اأي ل ينم ولدان ول ولد وبنت يف م�شجع اأو فرا�ش واحد، م�شنف ابن اأبي �شيبة ج 
1 ، �ش 382.

96  �شنن اأبي داود ،ج 2 ،�ش 88؛ جممع الزوائد ،ج 1 ،�ش 295،: ورجاله ثقات ؛  م�شكاة امل�شابيح ج 1 ،�ش 126: 
حديث ح�شن. 

97  املنتقى �شرح املوطاأ ، للباجي ، ، م�شر : مطبعة ال�شعادة، 1332 هـ ،ج1 ،�ش 279.
98  فتاوى وبيانات علماء العامل الإ�شالمي يف الختالط يف التعليم اإعداد عبد الرحمن ال�شرثي ، بيان ال�شيخ عبد 

املح�شن العباد ، �ش 69 .
99  �شورة التحرمي اآية 6 .

100  اأحكام القراآن ، للج�شا�ش ، ج 8  ، �ش 213- 214.
101  مغني املحتاج ، 17 ،�ش 127.
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الفاح�شة تعزيًرا بليًغا )102(.
َر به املميَّز 	∑ ا على ُمَكلٍَّف ُعزِّ غرى: وغريها ما اأوجب حدًّ عاية ال�شُّ  ويف ك�شاف القناع : قال يِف الرِّ

كالقذف )103 (.
∑ ا اأو جمنوٌن جمنوًنا اأو بهيمٌة بهيمًة ُاْقُت�شَّ 	  ومما جاء يف ك�شاف القناع : واإن ظلم �شِبيٌّ �شبيًّ

ه (  ا�ش املظلوم واأخذ حقِّ للمظلوم من الظامل واإن مل يكن يف ذلك َزْجٌر ( عن امْلُ�ْشَتْقَبِل ) لكن ِلْقت�شَ
ه اأن ُيـــقال : يفعل ذلك ول يخلو عن ردع  وزجٍر ( ) 104 ( . قال يف الفروع : فيتوجَّ

ُيوؤمر قبل العا�شرة بال�شالة وال�شوم وال�شتئذان وغريه وُينهى عن ارتكاب         فاإذا كان ال�شبي 
املحظورات واملنهيات ، فهو اأي�شًا ماأمور ببقية اأوامر الدين من النف�شال عن الإناث وعدم خمالطتهم 

لغري �شرورة. وهذه م�شلحة حقيقية فال تهدر اأمام م�شالح موهومة .
اأن تعليم املراأة للطفل ُي�شِلُح من جهة  ولو �َشلََّم العاقُل جَدًل بذلك لكانت املفا�شد كفيلًة لإثبات 
فة من الطبيب ، فقد يكون نافعًا  وُيف�ِشد من جهاٍت اأخرى ، ومثله مثل الدواء اإذا تناوله املري�ش بدون و�شْ
ف الدواء  من جهة وغري نافع من اأخرى ، ولو مل يكن الدواء كذلك ملا كانت هناك حاجة للطبيب يف و�شْ
ح  للمري�ش فَيْنظر هل الداوء  ينفع له اأو رمبا ي�شّره ، وملا احِتيج اأي�شًا لورقة ُترفق غالبًا مع العالج ُتو�شَّ
فيها دواعي ال�شتعمال وموانعه. اإن امل�شلحة املزعومة يف تعليم املراأة للطفل هي اأنه يتقّبل منها اأكرث من 
تقّبله من الرجل، وهي نف�ش امل�شلحة التي قيلت يف البلدان العربية يف بداية دخول الختالط ملدار�شها 
وجامعاتها ، كما هو مبثوث يف بع�ش كتابات من كتب يف املو�شوع عرب الكتب واملجالت ، وكذلك يف النرتنت 

عن التعليم يف البلدان العربية ) 105 ( . 
نظرًا  للطالب،  فيه م�شلحة  الأولية  ال�شفوف  الذكور يف  لالأطفال  املعلمات  تدري�ش  اأن  قوله   -1
خل�شائ�ش الطفل النف�شية يف هذه املرحلة، وله اأثر ايجابي على الطفل من ناحية الرتياح النف�شي،  ومن 
ثم التجاوب من الناحية التعليمية وال�شلوكية. هذه م�شلحة موهومة ومن خالل الإفادة من العلم الب�شري 
اأنَّ الطفل يتقّبل  اأثبتت الدرا�شات احلديثة -كما �شياأتي يف ال�شطور القادمة-  ومعارفه تبني ذلك : فقد 
ممن هو من جن�شه اأكرث، كما اأنه ي�شلك �شلوكا مُياثل �شلوك ال�شخ�ش الذي اأمامه، فالفتاة تتوحد مع اأمها 

د مع اأبيه اأو اأ�شتاذه. وهذه م�شلحة حقيقية . اأو معلمتها، وال�شبّي يتوحَّ

�شرح منتهى الإرادات ، ج 11،  197.  102
ك�شاف القناع ، ج20 ، 483 .  103

املرجع ال�شابق  ،ج20 ،�ش 484.  104
105  انظر: تعليم املراأة لل�شبيان بني امل�شالح واملفا�شد ، للب�شريي ، بت�شرف .
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التوقف قليال  بدَّ من  : )ل  اللبنانية -  النف�ش باجلامعة  اأ�شتاذ علم  اأ.د.كري�شتني ن�شار-  تقول   
حماولة  يف  جن�شه  من  هو  الذي  بالقريب  الطفل  بتماهي  تتمّيز  التي  املرحلة  تلك  اإلى  لالإ�شارة 
منه لكت�شاب �شفاته كرجل اأو امراأة، وهذا التماهي ي�شكل املدماك الأ�شا�شي مل�شتقبل الطفل يف 
اكت�شابه �شفات الّرجولة اأو الأنوثة ولتكوين هويته ال�شخ�شية وغنّي عن القول هنا باأن وجود مثل 
يعي�ش حياة هذا  اأن  الرغبة يف  داخله  ينمي يف  اإمّنا  ب�شكل م�شتمر  الطفل  النموذج مبتناول  هذا 

النموذج( )106(.
-  وعند علماء النف�ش م�شطلح يعرف بــــ)توحد طفل مرحلة الطفولة الو�شطى 6-8 �شنوات مع 
معرفة  �شواء  حد  على  والأنثى  الذكر  الطفل  فيها  يبداأ  مرحلة  وهي   ) احلياة  يف  اجلن�شي  دوره 
فروقاتهم عن بع�شهم البع�ش ودور كل منهما يف احلياة ؛ فيبداأ الذكر يقلد والده واأخوته ومعلمه 
واأخواتها  اأمها  �شلوكيات  حُتاكي  الأنثى  تبداأ  وباملثل  ؛  واأدوارهم  �شلوكهم  يف  حوله  من  والذكور 
اأن  ترون  األ  حولها(.  وما  ال�شاد�شة  �شن  يف  املرحلة  تلك  وحتدد  ؛  حولها  من  والإناث  ومعلمتها 
بالكرة ول  الأنثى  بالعرائ�ش وتلعب  الذكر  3-5 �شنوات يف ريا�ش الأطفال يلعب  الأطفال يف �شن 
فرق بينهما ؛ وما اأن يدخل كل منهما مرحلة الطفولة الو�شطى 6-8 �شنوات اإل ويخ�ش�ش الطفل 
تربيتنا  ب�شبب  هذا  اأن  يعتقد  قد  من  باب  ولإغالق  ونوعه.  جن�شه  دور  تنمي  لعبا  تلقائيًا  لنف�شه 
وخ�شو�شية جمتمعنا، فقد ثبت بحثيًا يف دول اأجنبية كاأمريكا وبريطانيا وال�شويد واأملانيا ؛ ودول 
عربية متقدمة يف علم النف�ش كم�شر وجودها؛ حيث اأجريت يف تلك الدول العديد من الأبحاث 
والدرا�شات العلمية واأثبتت وجود خا�شية ) توحد الطفل مع دوره اجلن�شي يف ال�شاد�شة تقريبًا ( 
كواحدة من اأهم �شمات مرحلة الطفولة الو�شطى ؛ اإن مل تكن عند كثري من علماء وخرباء الرتبية 

وعلم النف�ش هي)ال�شمة الأبرز( كما هو احلال لدى :
-  عامل علم النف�ش د.حامد عبد ال�شالم زهران الذي ينتمي اإليه كتاب )علم نف�ش النمو الطفولة 
واملراهقة ( والذي اأكمل اليوم قرابة 35 �شنة يدر�ش يف معظم بل اأغلب كليات الرتبية يف جامعات 

الدول العربية وغريها. 
وهو اأحد اخلرباء الرتبويني يف بريطانيا، يف بحثه حول التعليم  - وكذا ما ذكره “بيفريل �شو”، 
اأكرب يف  اأف�شل ، وي�شعرن بال�شعادة ب�شورة  املختلط حيث قال:)اأَنّ البنات كن يتعلمن على نحو 
الطالبات  هوؤلء  مب�شالح  ن�شحي  اأن  بنا  يليق  ل  فاإَنّه  لذلك  ؛  املختلطة  غري  والف�شول  املدار�ش 
106  انظر: )تدري�ش املعلمات للبنني وجهة نظر( لأمل بنت زيد املنقور، بت�شرف، امل�شدر: بوابة اآ�شية اللكرتونية.
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مقابل �شعارات فارغة تطالب بامل�شاواة التامة بني اجلن�شني يف التعليم دون الهتمام بالفروقات 
اجلن�شية والختالفات بينهما(. واأ�شاف يف تو�شياته ما ن�شه : ) لعَلّ الهوية اجلن�شية بالن�شبة 
للفرد اأهّم من جوانب �شخ�شيته الجتماعية والعرقية والدينية ، وقد تكون حقيقة الأمر مرتبطة 
للهوية اجلن�شية خدمة  التحول املنظور  الفرد ارتباطًا وثيقًا، وقد يكون  بتلك اجلوانب من هوية 

ملبداأ امل�شاواة التامة بني اجلن�شني غري مفيد وبغي�شا ميجه الذوق ال�شليم، وترف�شه الفطرة..(. 
غري  )املدار�ش  قانون  بكتابة  قام  الذي  هيوت�شون  بيل  الأمريكي  الرتبوي  واخلبري  ال�شناتور   -
املختلطة ( يف عهد بو�ش الثاين تربيرًا لهذا القرار باأَنّ :) اأداء الأولد يكون جيدًا يف البيئة التي 
يوجد فيها الأولد وحدهم، وذلك نتيجة لعدم ان�شغالهم بالبنات، وبنف�ش القدر يكون اأداء البنات 

جيدًا، وتزداد ثقتهن باأنف�شهن؛ نتيجة لعدم ان�شغالهن بالأولد( .
-  وزير التعليم الربيطاين ديفد بالنكيت طرح اأهمية تعيني مزيد من املعلمني الذكور؛ ليجد فيهم 
الأولد الذكور القدوة احل�شنة، خا�شة اأَنّ ن�شبة املعلمات يف املرحلة البتدائية ت�شل اإلى 83% من 

اإجمايل املعلمني من اجلن�شني.
الو�شطى  الطفولة  املراأة لأطفال  اأن: )تدري�ش  اأثبتت  الكتاب  بع�ش  اأ�شار  - وهناك درا�شات كما 
اأف�شل( ؛ بيد اأنها ارتكزت يف فر�شياتها البحثية وجمالها اإلى البحث عن اقت�شاديات ممار�شة 
مهنة التعليم اأو تو�شيع جمال عمل املراأة يف التعليم ملنا�شبته لطبيعتها وخ�شائ�ش اأنوثتها وخا�شة 
خا�شية الأمومة بيد اأن ما يخ�ش الحتكام للمعيار العلمي )توحد الطفل مع دوره اجلن�شي( كذكر 
الو�شطى  الطفولة  ا�شتنادًا على خا�شية فطرية لأطفال  اإمكانية ثبوت ذلك  د �شعف  ُيـوؤكِّ اأنثى  اأو 
الثابتة علميًا وظاهريًا و�شلوكيًا يف جمتمعنا واملجتمعات الأخرى التي ل يوجد بها من يعار�ش اأو 
لة وطبيعة فطر اهلل -عز وجل-  اإلى ِجبِّ يوؤيد ملربرات �شخ�شية غري علمية. وامل�شاألة علميًا تعود 

الإن�شان عليها يف مرحلة من مراحل حياته )107( . 
القت�شادي  ال�شق  اأن  املراقبني  من  كثري  يرى  املادية،  امل�شلحة  ذكروها:  التي  امل�شالح  من   -2
والرغبة يف تعيني عدد اأكرب من املعلمات يف الإدارات التعليمية هو الدافع وراء فكرة تاأنيث التعليم 

  . )108(

107  انظر: مقال -ردًا على مقالة )تدري�ش املعلمات ل�شغار الذكور بني املجادلة ال�شخ�شية واحلقائق العلمية (، 
عبد اهلل بن علي القرزعي ، تربوي يهتم بعلوم الرتبية ، البيداغوجيات و علم النف�ش. 

html#ixzz2FiD0Ikqh.3202_blog-post/06/2010/http://child-trng.blogspot.com :امل�شدر
108  انظر: تاأنيث هيئة التدري�ش يف املرحلة البتدائية بني اإيجابيات و�شلبيات.. الدكتور  �شعود عيد العنزي
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وهذه امل�شلحة التي ذكروها م�شلحة مظنونة لأنها تتعار�ش مع ما اتفقت عليه الأمة و�شائر امللل 
من اأن ال�شريعة جاءت للمحافظة على ال�شروريات اخلم�ش ، وهي : الدين ، والنف�ش ، والن�شل ، واملال ، 
والعقل )109( ، فكل ما اأف�شد �شيئا منها ، اأو اأدى اإلى اإف�شاده ، فهو ممنوع ، وكذلك تدري�ش املراأة للذكور يف 
ال�شفوف الأولية ولو يف �شفوف منف�شلة عن الطالبات قد يوؤدي اإلى اإف�شاد الدين، والعر�ش ، ُفيمنع ؛ لأن 

املال ل ُيقدم على الدين والِعر�ش.
امل�شلحة  وتقدمي  ال�شعيفة  الآنية  امل�شلحة  على  امل�شتقبلية  امل�شلحة  تقدمي  قاعدة  على  بناء   -3
الدائمة على امل�شلحة العار�شة اأو املنقطعة؛ فاإن تدري�ش الأطفال على اأيدي  الرجال الكبار تعليم لهم، 
وتهذيب ل�شخ�شيتهم و�شقل ملواهبهم ، وتربيتهم على اأخالق الرجال و�شهامتهم و�شربهم وقوتهم وهذه 
من امل�شالح احلقيقية املعتربة، فقد كان ال�شحابة ي�شحبون اأولدهم اإلى جمل�ش النبي -�شلى اهلل عليه 

و�شلم- ومما نقل يف ذلك ما يلي: 
- ما جاء عن معاوية بن قرة عن اأبيه قال: كان نبي اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم- اإذا جل�ش يجل�ش 
اإليه نفٌر من اأ�شحابه، وفيهم رجٌل له ابن �شغري، ياأتيه من خلف ظهره، فيقعده بني يديه، فهلك فامتنع 
الرجل اأن يح�شر احللقة لذكر ابنه فحزن عليه ففقده النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فقال مايل ل اأرى فالنا 
قالوا يا ر�شول اهلل بنيه الذي راأيته هلك فلقيه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ف�شاأله عن بنيه فاأخربه اأنه هلك 
فعزاه عليه ثم قال يا فالن اأميا كان اأحب اإليك اأن متتع به عمرك اأو ل تاأتي غدا اإلى باب من اأبواب اجلنة 
اإل وجدته قد �شبقك اإليه يفتحه لك قال يا نبي اهلل بل ي�شبقني اإلى باب اجلنة فيفتحها يل لهو اأحب اإيل 

قال فذاك لك “ )110( . 
ي�شاره  وعن  غالٌم  ميينه  وعن  منه،  ف�شرَب  ب�شراٍب  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  اهلل  ر�شول  اأُِتَي   -
اأُوِثُر  ل  اهلل،  ر�شول  يا  واهلل  ل  الغالم:  فقال  هوؤلء؟((  اأُعطَي  اأن  يل  اأتاأذن   (( للغالم:  فقال  الأ�شياخ، 

بن�شيبي منَك اأحدًا، قال: َفَتّلُه ر�شول اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم- يف يده )111 (. 
- وقد ذكر اأهل العلم من �شور تن�شئة الأطفال وتربيتهم على الرجولة واملروءة اأنهم كانوا ياأخذون 
ال�شغار اإلى جمامع العامة، ويجل�شونهم مع الكبار؛ لأن ذلك ُيعدُّ من و�شائل تنمية الرجولة فيهم، ومما 

109   انظر: املوافقات ،  لل�شاطبي ،ج 1،�ش 31.
110  اأخرجه الن�شائي ،ج4 ، �ش 118- 2088 ؛ احلاكم ، ج 1 ،�ش 384 ، واأحمد ج5 ، �ش 35،  و�شححه الألباين 

يف �شحيح و�شعيف �شنن الن�شائي ، ج5 ، �ش 232.
ْ كم ُهَو ، 2271 ، )3/ 127-130(  111  اأخرجه البخاري ،كتاب املظامل والغ�شب ، باب اإذا اأذن له اأو اأََحلَُّه ومل يبينيِّ

)2030( وم�شلم )3/ 1604(.
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ُيلقح فهمهم، ويزيد يف عقلهم، ويحملهم على حماكاة الكبار، ويرفعهم عن ال�شتغراق يف اللهو واللعب. 
فهذه اأم الإمام مالك بن اأن�ش رحمة اهلل عليه و عليها، ملا اأرد اأن يطلب العلم األب�شته اأح�شن الثياب ثم اأدنته 
اإليها ، و قالت: يا بنّي اأذهب اإلى جمال�ش ربيعة ، واأجل�ش يف جمل�شه وخذ من اأدبه ووقاره وح�شمته قبل اأن 

تاأخذ من علمه  )112 (.

 وكانوا يحدثون الأطفال عن بطولت ال�شابقني والالحقني واملعارك الإ�شالمية، وانت�شارات 
امل�شلمني؛ لتعظيم ال�شجاعة يف نفو�شهم، وهي من اأهم �شفات الرجولة، وكان للزبري بن العوام -ر�شي 
اهلل عنه- طفالن اأ�شهد اأحدهما بع�ش املعارك، وكان الآخر يلعب باآثار اجلروح القدمية يف كتف اأبيه 
كما جاءت الرواية عن عروة بن الزبري اأن اأ�شحاب ر�شول اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم- قالوا للزبري 
يوم الريموك: األ ت�شد فن�شد معك؟ فقال: اإين اإن �شددت كذبتم، فقالوا: ل نفعل، فحمل عليهم )اأي 
على الروم( حتى �شق �شفوفهم فجاوزهم وما معه اأحٌد، ثم رجع مقباًل فاأخذوا )اأي الروم( بلجامه 
ربها يوم بدر، قال عروة: كنت اأدخل  )اأي جلام الفر�ش( ف�شربوه �شربتني على عاتقه بينهما �شربة �شُ
اأ�شابعي يف تلك ال�شربات األعب واأنا �شغري، قال عروة: وكان معه عبد اهلل بن الزبري يومئٍذ وهو ابن 
ع�شر �شنني، فحمله على فر�ش ووّكل به رجاًل« )113 (. قال ابن حجر -رحمه اهلل- يف �شرح احلديث: 
»وكاأنَّ الزبري اآَن�ش من ولده عبد اهلل �شجاعة وفرو�شية، فاأركبه الفر�ش وخ�شي عليه اأن يهجم بتلك 
الفر�ش على ما ل يطيقه، فجعل معه رجاًل لُيوؤمن عليه من كيد العدو اإذا ا�شتغل هو عنه بالقتال، وروى 
ابن املبارك يف اجلهاد عن عبد اهلل بن الزبري اأنه كان مع اأبيه يوم الريموك، فلما انهزم امل�شركون 
حمل فجعل ُيجهز على جرحاهم اأي: يكمل قتل من وجده جمروحًا، وهذا مما يدل على قوة قلبه، 

و�شجاعته من �شغره  )114 (. 

اأن   ) والرتبية)115  النف�ش  د علماء  فُيوؤكِّ تو�شيحه  �شبق  العلم احلديث كما  اأثبته  ما  - وهذا 
الطفل يف هذا ال�شّن  ُيحاول تقليد من اأمامه، فعندما تقوم بتدري�ش الطفل امراأة يف هذه ال�شن فاإنه 
ياأخذ من �شفاتها واأخالقها. ومعلوٌم لكل ذي عقل اأن الطفل منذ ال�شنتني – اأي قبل الرابعة – وحتى 

. http://www.saaid.net/Doat/almueidi/27.htm :112  انظر
113  اأخرجه البخاري رقم: )3678(.

114  انظر: كيف ن�شنع من الطفل رجاًل، امل�شدر: �شبكة ح�شن امل�شلم.بوا�شطة تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور 
روؤية �شرعية ، الهادي .

115  ينظر: �ش 25-24.
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التا�شعة تقريبا ورمبا اأكرث يحِر�ش حر�شا كامال على تقليد النموذج الذي ُيكّرر عليه يف حياته ويراه 
با�شتمرار.

الفلبيني  التعليم  ، فاأعلن وزير  الفلبني  التعليم يف  امل�شوؤولون عن   وهذا بال�شبط ما لحظه 
اأنه )يرغب يف تعيني عدد اأكرب من املدّر�شني لتدري�ش التالميذ حتى يتحلَّوا ب�شفات الرجولة بدل من 

�شفات الأنوثة التي يكت�شبونها من مدّر�شاتهم( )116 ( .

  ويقول الأديب علي الطنطاوي يرحمه اهلل يف ذكرياته )117 (:) اإن من ت�شرف على تربيته 
الن�شاء يالزمه اأثر هذه الرتبية حياته كلها ، يظهر يف عاطفته ، ويف �شلوكه ، ويف اأدبه ، اإذا كان اأديبًا(. 

الدائمة  امل�شلحة  ُنهدر  الآنية  العار�شة  املظنونة  امل�شلحة  هذه  حت�شيل  اأجل  من  فهل 
وامل�شتقبلية للتلميذ؟؟؟؟!!!!! 

1- م�شلحة تاأثري تدري�ش الن�شاء الإيجابي على الأولد الذكور وح�شن تاأ�شي�شهم ، ومهارات 
اإلى  التوا�شل العالية التي متلكها وهو �شيء وا�شح وملمو�ش من خالل التجربة -كما يقول الداعون 

تاأنيث التعليم البتدائي- هذه امل�شلحة التي ذكروها م�شلحة مظنونة ؛ وذلك لالعتبارات التالية :

- اأثبتت الدرا�شات والواقع واملعاينة، اأّن طبيعة املعلمة الأنثوّية ل تتنا�شب اأبدا كمقام تعليم 
انف�شلت  ولو  البنات،  وجذب  البنني  �شد  بني  ما  املعلمة  ترتدد  فحني  هذه  مرحلته  يف  الذكر  للطفل 
بني  العلمية  الدرا�شات  اأثبتتها  التي  الفروق  ا�شتح�شار  عليها  اإذ  �شوءا  الأمر  ف�شيزداد  ف�شولهم 

اجلن�شني واملوؤثرة ب�شكل جذري على اإدراكهم وحت�شيلهم العلمي، والتي منها ما يلي: 

اأ- تتفاوت قدرة اجلن�شني على ال�شماع، وهو ما اأثبته الدكتور ليونارد �شاك�ش.)118(

ب- لكل جن�ش ما ينا�شب نف�شيته من الطرق التعليمية، ويتالءم مع �شلوكه، فقد �شدر عن 
فيه  اأهمية؟( قررت  ذو  بعنوان: )هل اجلن�ش  تقرير   2001 باأمريكا عام  للعلوم  الوطنية  الأكادميية 

116  انظر: تدري�ش املعلمات للبنني وجهة نظر، اأمل بنت زيد املنقور، بت�شرف، امل�شدر: بوابة اآ�شية اللكرتونية.
117  انظر: ) 268/5 – 271 (.

118  انظر: التعليم املختلط يف ال�شفوف الأولية نظرات علمية )1( لإبراهيم الأزرق. ورابطه: 
 http://www.saaid.net/female/0178.htm
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اأهمية اعتبار فروق اجلن�ش، واأكد وجود فروق اأبعد من كونها جمرد فروق ع�شوية، ي�شبب بع�شها لدى 
الذكور ت�شرفات تلقائية تدل على امللل ل �شيما حني يح�شر يف مكان �شيق كدرج وكر�شي، فهو بحاجة 
لتوقف املعلمة اأثناء الدر�ش 60 ثانية من وقت لآخر، كما اأن ال�شماح له بتحريك �شيء يف يده، يفيده يف 

حتفيز دماغه وتهدئته، ول يزعج غريه من الذكور بخالف الإناث )119( .

ج- الفروق الع�شلية بني اجلن�شني ، فقد ثبت تفوق الذكور عن الإناث يف احلركات العامة 
اأو الق�ش باملق�ش ،  ، بينما تتفوق البنات يف احلركات الدقيقة كالكتابة  اأو اجلري  الكربى كالقفز 
الإناث  بقدرات  ومواهبهن  الذكور  قدرات  مقارنة  املعلمة  وحماولة  ذلك  مثل  اإغفال  اخلطورة  ومن 

ومواهبهن)120(.

د- وتطبيق اآخر ينبني على الفروق املذكورة ينبغي اعتباره، وهو ما اأ�شارت اإليه الدرا�شات 
التمييز بني  تتطلب  التي  املهارات  اأف�شل يف  البنات  اأداء  اأن  ال�شغار من  الأطفال  اأجريت على  التي 
الأ�شياء، )الإجابة عن ما هو؟(، بينما اأداء الأولد اأف�شل يف التعرف على موا�شع الأ�شياء، )الإجابة 

عن اأين هو؟( )121(

فتح�شيل هذه امل�شلحة ل يكون بتدري�ش املراأة للذكور بل بتاأهيل املعلمني وح�شن اإعدادهم وهذا 
ما فطن له اأ�شالفنا :

- فنجد عرب تاريخنا الإ�شالمي اأن ال�شلف كانوا يتخذون لأبنائهم موؤدبني ، ومل جند اأنهم اتخذوا 
موؤدبة من الن�شاء ، وكانوا ي�شرتطون �شروطًا فيمن يتولى من�شب معلم ال�شبيان وموؤدبهم ؛ لأنه ل ي�شُلح 

لهذا العمل اأي اأحد.
ال�شفر  ذلك  كلفهم  ولو   ، ال�شالح  واملدر�ش  املعلم  اختيار  على  يحر�شون  اأي�شًا  ال�شلف  كان    -
اأن يجتهد يف اختيار املعلم واملوؤدب  واأموال عديدة. يقول املاوردي: »يجب   ، اأقطار بعيدة  والنتقال على 

119  انظر: التعليم املختلط يف ال�شفوف الأولية نظرات علمية )2( لإبراهيم الأزرق. ورابطه:
http://www.saaid.net/female/0179.htm

120  انظر: التعليم املختلط يف ال�شفوف الأولية نظرات علمية )2( لإبراهيم الأزرق. ورابطه:
htm.0179/http://www.saaid.net/female

121  انظر: التعليم املختلط يف ال�شفوف الأولية نظرات علمية )3( لإبراهيم الأزرق. ورابطه:
http://www.saaid.net/female/0180.htm
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الأخالق  موؤدبه من  ياأخذ من  الولد  فاإن  ؛  اأ�شد منه  بل   - املر�شعة  والظئر-  الوالدة  اختيار  الجتهاد يف 
وال�شمائل والآداب والعادات اأكرث مما ياأخذ من والده ، لأن جمال�شته له اأكرث، ومدار�شته معه اأطول، والولد 
قد اأمر حيث �شلم اإلى املدر�ش بالقتداء به جملة، والئتمار له دفعة، واإذا كان هكذا فيجب األ يقت�شر من 
املعلم واملوؤدب على اأن يكون قارئًا للقراآن وحافظًا للغة، اأو راويًا لل�شعر حتى يكون تقيًا، ورعًا، عفيفًا، فا�شل 
والفقه،  الدين  اأ�شول  واآدابهم، عارفًا بجوامع  امللوك  باأخالق  النف�ش، نقي اجليب، عاملًا  اأديب  الأخالق، 
والدين  التقى  يفوته  فاإن فاته �شيء مما ذكرنا، فال  الرتتيب،  يعلمه على  اأن  اأنه يحتاج  وافيًا مبا ذكرنا 

والفقه«)122( 
- حر�ش ال�شلف على رعاية النا�شئ املوهوب ، ومراعاة ما مييل اإليه ويهواه من العلوم والأعمال: 
يقول ابن القيم: “ومما ينبغي اأن يعتمد حال ال�شبي ، وما هو م�شتعد له من الأعمال ، ومهياأ له منها فيعلم 
اأنه خملوق له ، فال يحمله على غريه ما كان ماأذونًا فيه �شرعًا ، فاإنه اإن حمل على غري ما هو م�شتعد له مل 
يفلح فيه، وفاته ما هو مهياأ له ، فاإذا راآه ح�شن الفهم والإدراك، جيد احلفظ مراعيًا ، فهذه من عالمات 
قبوله وتهيوؤه للعلم لينق�شه يف لوح قلبه ما دام خاليًا ، فاإنه يتمكن فيه وي�شتقر ويزكو معه ، واإن راآه بخالف 
ذلك من كل وجه وهو م�شتعد للفرو�شية واأ�شبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح واأنه لنفاذ له يف العلم 
ومل يخلق له ، مكنه من اأ�شباب الفرو�شية والتمرين عليها فاإنه اأنفع له وللم�شلمني واإن راآه بخالف ذلك، 
واأنه مل يخلق لذلك ، وراأى عينه مفتحة اإلى �شنعة من ال�شنائع م�شتعدًا لها قاباًل لها وهي �شناعة مباحة 

نافعة للنا�ش فليمكنه منها هذا كله بعد تعليمه له ما يحتاج اإليه يف دينه««)123( 
وعلى فر�شية وجود بع�ش امل�شالح احلقيقية فهنا تتزاحم امل�شالح واملفا�شد حيث يرتتب على 

تدري�ش املعلمة للطالب يف ال�شفوف الأولية الكثري من املفا�شد كما �شياأتي بيانه . 

امل�شالح  كانت  فاإن   ، فيه  ُينظر  فاإنه  ومفا�شد  م�شالح  على  ي�شتمل  اأمر  اأّي  اأن  بيان  و�شبق 
واملفا�شد فيه مت�شاوية فاإنه ُيرتك ، وهذا ما يقت�شيه العقُل و ال�شرُع ، فدْرُء املف�شدة ُمقّدٌم على جلب 
اأمرًا من جهة وُيف�شده من اأخرى ، وكذلك فاإن الأمر  اأن ُي�شلح املرء  امل�شلحة ، ولي�ش من احلكمة 
ُيرتك لو كانت املفا�شد فيه اأرجح من امل�شالح من باب اأولى وهذا ما حتقق يف م�شاألتنا. ومن »متام 
ين، ويعلم اأن ال�شريعة مبناها على حت�شيل امل�شالح  الورع اأن يعلم الإن�شان خري اخلريين، و�شر ال�شَرّ
وتكميلها، وتعطيل املفا�شد وتقليلها، واإل فمن مل يوازن ما يف الفعل والرتك من امل�شلحة ال�شرعية، 

122  انظر: ت�شهيل النظر وتعجيل الظفر، 203.

123  انظر: حتفة املودود باأحكام املولود ، 244.
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واملف�شدة ال�شرعية فقد يدع واجبات، ويفعل حمرمات، ويرى ذلك من الورع«)124( .

وامل�شاجد  املجامع  يف  والن�شاء،  الرجال  بني  الف�شل  على  متطاولة  قرونًا  امل�شلمني  عمل  جرى  وقد   
ومقا�شد  والعقل  الفطرة  موَجب  وهذا  التعليم،  يف  وبنات  بنني  من  ال�شبيان  بني  حتى  واملدار�ش، 

ال�شرع. )125( .

2- من امل�شالح التي ذكرها من طالب بتدري�ش املراأة للذكور يف ال�شفوف الأولية  قْرنهم بني ال�شرب 
البال  اأو طول  ال�شرب  لها ر�شيد علمي يعززها! فالربط بني  ولي�ش  والقدرة، وهي م�شلحة موهومة 
والقدرة على التعليم بعالقة طردية غلط، ل دليل علمي ي�شانده ، فلي�ش الأ�شرب هو الأقدر على تعليم 
ال�شغار بكل حال اأّيًا كان املعلم رجاًل اأم امراأة واأيًّا كان الطالب ابنًا اأم بنتًا، كما اأن الأ�شد والأقوى 

لي�ش هو الأقدر! بل للبنني ما ينا�شبهم وللبنات ما ينا�شبهن، وكلٌّ مي�شر ملا خلق له.

ومن جهة اأخرى فاإن مقومات القدرة على التعليم كثرية غري ال�شرب، واختزالها يف ال�شرب ينّم 
عن ق�شور يف ت�شور العملية التعليمية.

ون به ال�شرب الالزم للتعليم حتى  ومن جهة ثالثة مل ُيْخِرج لنا هوؤلء املدعون املقيا�ش الذي ميرتِّ
نعلم كيف قا�شوا من�شوب ال�شرب عند املعلمني واملعلمات ، وكيف خرجوا بدعوى مفهومها اأن املعلمني ل 

ميتلكون القدر املطلوب من ال�شرب ! )126( .
3- من امل�شالح التي  ذكرها من دعا اإلى تاأنيث التعليم يف ال�شفوف الأولية تهيئة الطفل ليخو�ش 
غمار الدرا�شة يف مدار�ش البنني بعد �شن منا�شب، وحمايته من عنف الذكور الأكرب �شنًا، فنقول: بناء على 
قواعد فقه املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد املتعار�شة فاإن املف�شدة العار�شة ُتغتفر من اأجل امل�شلحة الدائمة 
، ول ُترتك م�شلحة حمققة من اأجل مف�شدة متوهمة ، وقد �شبق بيان امل�شالح الدائمة التي ل تهدر يف 

مقابل مف�شدة عار�شة.
ثم اإن هذه املف�شدة ل تدفع مبف�شدة اأخرى اأعظم منها -كما �شياأتي بيانه- فال�شرر ل يزال 

بال�شرر.
على  ذاتها  الدمج  �شروط  تطبيق  فبالإمكان  الإناث،  مدار�ش  يف  دجمهم  ذلك  ي�شتلزم  فال 

124  جمموع الفتاوى ، لبن تيمية: 2، 407 .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=213358 125  انظر: فتوى العالمة الرباك

126  ينظر: التعليم املختلط يف ال�شفوف الأولية نظرات علمية )1( لإبراهيم الأزرق، بت�شرف ي�شري ورابطه:
http://www.saaid.net/female/0178.htm
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اأنه يف املرحلة نف�شها ويف ال�شف نف�شه قد يوجد العنف بني الأطفال فلم يكن  مدار�ش البنني. كما 
الدمج درعًا ح�شينًا حائاًل دونه.

ثم اإن الطفل بحاجة لالحتكاك مبن يكربه �شنًا -بعد تاأدية املدر�شة دورها يف ال�شبط واملراقبة- 
لين�شاأ متكيفًا مع اأبناء جمتمعه قادرًا على خمالطتهم مهما كانت اأعمارهم، فاملحاكاة واملخالطة من اأهم 

و�شائل التعليم واحل�شانة.
الطفل  لتهيئة  متهيديًا  برناجمًا  اأيامها  اأول  يف  تلتزم  البتدائية  البنني  مدار�ش  جند  نحن  وها 
وتعويده على بيئة الدرا�شة بطريقة حمببة جذابة، ويف املقابل هناك من املدار�ش املختلطة ما ظل الطالب 
نافرًا منها حتى مع احتواء املعلمات له، فلم يكن قرار الدمج حاًل اأمثل لعالج م�شكلة نفور الطالب من 

املعلمني )127 (.
4-  ومن خالل الإفادة من الواقع وجتاربه يقول عبداهلل القرزعي )128 (: وقفت بنف�شي يف عام 
1421هـ على جتربة اإحدى اأكرب واأكفاأ املدار�ش الأهلية يف مدينة الريا�ش لتدري�ش طالب ال�شفني الأول 
والثاين بنني يف مدار�شها للبنات ، ليتولى تدري�شهم نخبة منتقاة ومدربة من املعلمات ذوات التاأهيل العايل 
املدر�شة  تقرير  وفق   ، �شلبية  التجربة  موؤ�شرات  وكانت   ، املاج�شتري  درجة  بينهن من حتمل  من  اأن  حتى 
نف�شها ، واأُعيد الطالب ملدر�شة البنني بالرغم من اأن املدار�ش بذلت ما بو�شعها لإجناح التجربة ، وكان 
من اأهم م�شببات ف�شل التجربة هو عدم تقبل الأطفال الذكور ل�شلطة املعلمة ومتردهم على اأوامرها وكرثة 

امل�شاك�شات واحلركة ما اأدى اإلى �شعف حت�شيلهم الدرا�شي. 
البنني والبنات ، ومن ثم  ، بتدري�ش الفروق بني عقول  كما قام معهد )مايكل قرين( بوا�شنطن 
تدريب املعلمني على كيفية التعامل مع هوؤلء وهوؤلء ، مع تطوير قاعات درا�شة تكفل مراعاة الفروق بني 
اجلن�شني ، ثم بداأ املعهد يف تطبيق ما اأعده على اأر�ش الواقع وحتديدًا يف مدر�شة توما�ش اأدي�شون البتدائية، 
فوجد حت�شنًا ملحوظًا، اإل اأن بع�ش الإ�شكالت ل تزال قائمة ، وهنا ُتَعلِّق )جينيفر بنقهام( باأنه يوجد حل 

جذري تقليدي لهذه الفجوة يف التعلم بني البنني والبنات األ وهو ف�شلهم )129 ( .
ثانيا: بعد الدرا�شة الفاح�شة مل�شاألة تدري�ش املعلمة للذكور يف ال�شفوف الأولية يف �شفوف منف�شلة 

وجد اأنها ا�شتملت على مفا�شد كثرية ، وبيانها كما يلي:

127  انظر: يف ذلك ت�شريح بع�ش املعلمني يف �شحيفة عكاظ  بتاريخ ال�شبت 9 �شفر 1434هـ، العدد 4206.
http://child-trng.blogspot.com/2010/06/blog-post_3202.html#ixzz2FiD0Ikqh . :128  انظر: امل�شدر

129  ينظر: فتاوى وبيانات علماء العامل الإ�شالمي يف الختالط يف التعليم. جمع واإعداد عبد الرحمن بن �شعد 
ال�شرثي. �ش 96.
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1-   مف�شدة النعكا�ش ال�شلوكي على الطالب ، وميله اإلى الليونة وامليوعة ، وعدم حتمل امل�شوؤولية 
، يقول امل�شباح :  »اإن ترك اأولدنا للمدر�شات يوؤدي اإلى نوع من الت�شبه ب�شلوكيات املراأة ؛ فالطفل يف هذه 
املرحلة يت�شرف ويتاأثر ب�شخ�شية من يدر�شه ويتخذه قدوة ويحاكيه بحركاته، فعندما يقوم بهذه املهمة 
، ووجود معلمة  الرجولة »)130(  ويتعلم منه  املدر�ش،  التلميذ يحاكي رجولة  لأن  املطلوب؛  رجل فهذا هو 
ج لنا ول �شكَّ جيال خُمنثا مائعا ل ن�شتطيع معه اأن  �ش الطفل يف هذه الفرتة املهمة من حياته �شُيخرِّ تدرِّ
د علماء النف�ش والرتبية اأن )الطفل يف �شن الرابعة ُيحاول تقليد من اأمامه،  ق بني الفتى والفتاة. ُيــوؤكِّ نفرِّ
فعندما تقوم بتدري�ش الطفل امراأة يف هذه ال�شن فاإنه ياأخذ من �شفاتها واأخالقها( فمعلوٌم لكل ذي عقل 
اأكرث يحِر�ش حر�شًا كاماًل على  التا�شعة تقريبًا ورمبا  الرابعة- وحتى  ال�شنتني -اأي قبل  اأن الطفل منذ 
�ش الطفل يف هذه الفرتة  تقليد النموذج الذي ُيكرر عليه يف حياته، ويراه با�شتمرار. اإذًا وجود معلمة تدرِّ
ق بني الفتى والفتاة  )131 (. حتى  ج لنا ول �شكَّ جياًل مائعًا، ل ن�شتطيع معه اأن نفرِّ املهمة من حياته �شُيخرِّ
لتدري�ش  الذكور  املدر�شني  من  اأكرب عدد  تعيني  رغبته يف  )ريكارد جلوديا(  الفلبيني  التعليم  وزير  اأعلن 
التالميذ الذكور؛ حتى يتحلوا ب�شفات الرجولة بدًل من ال�شفات الأنثوية التي يكت�شبونها من مدر�شاتهم 

.)132(
املعلم الرجل على �شخ�شية  اأبحاث تدر�ش: )اآثار غياب  ال�شنوات الأخرية ظهرت عدة  ويف 
الطالب يف ال�شفوف الدنيا يف بريطانيا( واأظهرت كثري من هذه الأبحاث خطر هذه الظاهرة، وحاجة 
الطالب الذكر اإلى املعلم الرجل، وكانت هذه الأبحاث تدور حول بناء الثقة لدى الطالب حتى ت�شتطيع 
البيئة التعليمية اأن تقدم قدوة تتنا�شب مع �شخ�شية الطالب الذكر، واأ�شارت الدرا�شات اإلى مفهوم 
املعنية  الر�شمية  املوؤ�ش�شة  اأن  الق�شية  الن�شوية بها.املهم يف  الأجواء  ثقافة الرجل، وعالقة مثل هذه 
يف بريطانيا، وهي وكالة التطوير والتدريب للمدار�ش )TDA( ا�شتندت اإلى هذه الأبحاث، واتخذت 
قرارًا بزيادة اأعداد املدر�شني الرجال ل�شتنقاذ التكوين الرتبوي لل�شبيان يف ال�شفوف الدنيا )133 
اأطلقت الوكالة ذاتها )TDA( حملة فعاليات يف املدار�ش  اأوا�شط العام املا�شي )2009م(  (. ويف 
الربيطانية لت�شجيع واإقناع املدر�شني الذكور للتعليم يف ال�شفوف الدنيا، ويف �شهر يوليو حتديدًا من 

/35549/0/http://www.alukah.net/Social : انظر تعليم املعلمات الأطفاَل الذكور )روؤية �شرعية(، الهادي  130
131  انظر: تدري�ش املعلمات للبنني وجهة نظر، اأمل بنت زيد املنقور، بت�شرف، امل�شدر: بوابة اآ�شية اللكرتونية .

132  انظر: الختالط يف التعليم، لفهد بن عبد العزيز ال�شويرخ، بتاريخ 1430/10/27، يف موقع امل�شلم. ورابطه:
http://almoslim.net/node/119074

http://www.tda.gov.uk :133  انظر: نقلت الوكالة خال�شة هذه الدرا�شات يف موقعها الر�شمي على ال�شبكة
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العام )2009م( ت�شور الكاتبة “اآ�شثانا” هذه احلملة التي تقودها وكالة )TDA( الر�شمية بقولها: ) 
الدفع الأ�شخم لزيادة اأعداد املعلمني الذكور يف ال�شفوف الأولية مت اإطالقه هذا الأ�شبوع يف حماولة 
للتغلب على ال�شح احلاد يف املعلمني الذكور الذي يقول اخلرباء: اإنه يوؤثر على ال�شبيان، املئات من 
الرجال �شيح�شرون الفعاليات يف املدار�ش حيث يتواجد املدراء والوكالء واملدر�شون لإقناعهم بالعمل 

يف هذه املهنة(.

وهذا بدهي اأ�شاًل ل يحتاج لكبري درا�شات، فاإن املدر�ش الذكر ميلك خربات يحتاجها الطالب 
الأجيال  وتربية  الرجال،  بخربات  وال�شتهتار  اإي�شالها،  ت�شتطيع  ول  املراأة،  املعلمة  متلكها  ل  الذكر 

عليها يعك�ش �شطحية خطرية )134 ( .  

- اأثبتت الدرا�شات النف�شية والرتبوية وجود الن�شج لدى الطفل قبل �شن ال�شابعة ؛ فاحلياة 
اجلن�شية ل تبداأ يف املراهقة بل متتد بجذورها اإلى الطفولة ، فـــ) من الكت�شافات الرئي�شية للتحليل 
النف�شي ، التاأكد من وجود حياة جن�شية عند الأطفال تتجلى من خالل ن�شاطات وهوايات ذات طابع 
جن�شي ()135 ( ، وهذا اأي�شا ما يقوله د.فوؤاد البهي ) وتعد مراحل النمو اجلن�شي يف الطفولة من اأهم 
اكت�شافات التحليل النف�شي ، و من اأهم الأركان التي تقوم عليها مفاهيمه()136 (، وقال الدكتوران: 
حممد عماد الدين وحممد اأحمد )اإن النمو اجلن�شي ل يحدث فجاأة، واإمنا هو نتيجة تطور تدريجي 
ي�شمل التكوين البيولوجي ومظاهر ال�شلوك ب�شكل عام ( )137( وقال د. عبد املنعم احلفني عن مرحلة 

134  انظر:  تاأنيث ال�شبيان يف املدار�ش ال�شعودية، لإبراهيم ال�شكران، بت�شرف ي�شري.
135  انظر:  التحليل النف�شي لالأطفال، ميالين كالين ، ترجمة: عبدالغني الديدي ، دار الفكر اللبناين، بريوت ، 

ط1، 1994م ، �ش126.
136  انظر:  الأ�ش�ش النف�شية للنمو من الطفولة اإلى ال�شيخوخة، د.فوؤاد البهي ، دار الفكر العربي ، �ش221.

137  انظر:  الإطار النظري لدرا�شة النمو، دار القلم، الكويت ، ط1، 1401ه ـ،�ش 259 ؛ النظرة الرتبوية لالختالط 
بني اجلن�شني يف نظام التعليم الأ�شا�شي ب�شلطنة عمان �ش 4 وما بعدها. 

وهذه مديرة اإحدى ريا�ش الأطفال حتكي ما يذهل لفداحته العقل فتقول:اأتكلم عن اأطفال املرحلة التمهيدية يف رو�شات 
الأطفال، وبحكم اأين اأتولى رو�شة فالتجربة من واقع، واإليكم اأمثلة، وما ل يليق ذكره جتاوزته احرتامًا فاأقول: مع 

اأن اإدارة الرو�شة حر�شت على ف�شل الذكور والإناث يف الف�شول وخ�ش�شت لكل جن�ش ف�شال اإل اأن حركات الزوايا 
والأماكن املظلمة ل بد اأن حت�شل يف الدقائق املعدودة التي يلتقي فيها اجلن�شان، ول زلت اأذكر بكاء طفلة خوفًا من اأحد 

الأطفال، وا�شتمرت اأ�شبوعًا كاماًل على هذا الو�شع حتى عرف ال�شبب، واملخيف اأن احلركة التي يفعلها الطفل، اأمام 
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الكمون وتبداأ من �شن 5�شنوات ) ت�شتمر مع الطفل حتى بدء املراهقة ، ويغلب اأن ين�شرف فيها الأولد 
عن اأمور اجلن�ش، و الأولد يف هذه املرحلة يتفاوتون بح�شب تكوينهم اجل�شمي وخرباتهم وتاأثري البيئة 
، ومنهم من ي�شتمر خالل مرحلة الكمون يف العبث باأع�شائه التنا�شلية اأو عمل العادة ال�شرية عفويًا 
اأو �شوية كالتي ميار�شها الكبار( )138( وو�شائل   ، اأو القيام مبمار�شات جن�شية تنا�شلية غري �شوية   ،
الإعالم اأدخلت على الطفل ما مل يعرفه ويراه اأبواه طيلة حياتهما. فالزمن تغري والغزو الف�شائي الذي 
يويل اجلن�ش كل اهتماماته على اأ�شده، والأمر لي�ش بالهني كما يتخيله البع�ش. )139( – بل اإن اجلن�ش 
دخل حتى يف برامج الأطفال واأفالم الكرتون املوجهة بالدرجة الأولى لهم-كما ينبغي مراعاة الزمن 
واحلال فلي�ش من احلكمة اعتبار اأن الزمان واحد ، فما ُرّبي عليه اأولد الأم�ش ل ي�شلح لأولد اليوم ، 
ولذا كان مما يوؤثر عن علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه اأنه قال : ) ل تق�شروا اأبناءكم على اآدابكم 
فاإنهم خملوقون لغري زمانكم ( ، واإن اعتربنا الطفل بالأم�ش قد تخفى عليه اأمور ل يعرفها اإل الكبار 
، فهو اليوم ب�شبب النفتاح الف�شائي والنرتنت يعرفها !! بل الن�شاء تعرف الطفل الذي ُيحّد النظر يف 

مفاتن املراأة فينفرن منه من الطفل الذي لي�ش كذلك ، ول ُتْنكر هذا اإل ُمَكاِبرة.

       2- مف�شدة طول تعامل الطفل منذ ولدته وحتى �شن متاأخرة ن�شبيًا حتت رعاية اأنثى )والدته 
ثم   معلمته( �شبٌب يف م�شكالت نف�شية واجتماعية، واحتمالية تعقد قدرة الطفل على التفاعل الطبيعي مع 

اأفراد املجتمع -فيما بعد- بغ�ش النظر عن جن�شويتهم.

      3- مف�شدة الختالط بني الطالب والطالبات فقد ر�شدت فرق رقابية ن�شائية تابعة لوزارة 
الرتبية والتعليم ملخالفات متعلقة بدمج البنني والبنات بال�شفوف الأولية يف املدار�ش البتدائية الأهلية 
من اختالط يف اأوقات الُف�َشح والطابور ال�شباحي واأثناء اخلروج باملمرات وال�شاحات اخلارجية ما يوؤكد 

�شعوبة تطبيق القيود وال�شروط )140( .
املالأ، ولكن خلبثها ل ُينتبه لها. وهناك ق�ش�ش عر�شتها يعجز القلم عن خطها .

138  ينظر: املو�شوعة النف�شية اجلن�شية، مكتبة مدبويل، القاهرة، ط2 ، 1997م، �ش 80.
139  ينظر: فتاوى وبيانات علماء العامل الإ�شالمي يف الختالط يف التعليم. جمع واإعداد عبد الرحمن بن �شعد 

ال�شرثي. �ش 87، 88.
140  ينظر: �شحيفة توا�شل بتاريخ الثنني 16 �شفر 1433هـ، على الرابط الآتي:

http://www.twasul.info/index.php/local/item/7120-فرق%20ن�شائية%20ت�شبط%20حالت%20اختالط20%

UN7s0ZLpf4h.#بعدد%20من%20املدار�ش
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املاآل ق�شده  اأكان ذلك  ياأخذ حكم ماآلته �شواء  املاآل: فالفعل  اأ�شا�ش مراعاة  املوازنة على  ثالًثا: 
الأفعال  كانت  �شرًعا،  مق�شود  معترب  الأفعال  ماآلت  يف  النظر   (  : ال�شاطبي  قال  يق�شده.  مل  اأو  املكلف 
اأو  بالإقدام  املكلفني  ال�شادرِة عن  الأفعال  فعل من  على  يحكم  ل  املجتهد  اأن  وذلك  اأو خمالفة،  موافقة 
بالإحجام اإّل بعد َنَظِرِه اإلى ما يوؤول اإليه ذلك الفعل، فقد يكون م�شروًعا مل�شلحٍة فيه ُت�ْشَتْجَلُب، اأو ملف�شدٍة 
َد فيه، وقد يكون غرَي م�شروٍع ملف�شدٍة تن�شاأ عنه، اأو م�شلحة تندفع  ُتْدَراأُ..، ولكّن له ماآًل على خالف ما ُق�شِ
به، ولكنَّ له ماآًل على خالف ذلك، فاإذا اأُْطِلَق القول يف الأول بامل�شروعية، فرمبا اأدى ا�شتجالب امل�شلحة 
فيه اإلى مف�شدة ت�شاوي امل�شلحة اأو تزيد عليها، فيكون هذا مانًعا من اإطالق القول بامل�شروعية، وكذلك اإذا 
اأُْطِلق القول يف الثاين بعدم امل�شروعية، رمبا اأدى ا�شتدفاع املف�شدة اإلى مف�شدٍة ت�شاوي اأو تزيد، فال ي�شحُّ 
، جاٍر  ُموُد الِغبِّ ْعُب امْلَْوِرد، اإل اأنه َعْذُب املذاق، حَمْ اإطالق القول بعدم امل�شروعية، وهو جماٌل للمجتهد �شَ

على مقا�شد ال�شريعة«)141( .وبناء على ذلك نقول:

تاأنيث تعليم الأطفال يف  التعليمية، ومن هنا ظهر اجلدل حول  ُيعدُّ ع�شب العملية  اأن املعلم   -1
ال�شعودية وغريها من الدول العربية والإ�شالمية، وهذه الق�شية واإن كان لها �شق تعليمي وتربوي فاإن �شقها 
الآخر هو و�شعية املراأة، وال�شعي اإلى ما يعرف بــــــ )متكني املراأة( ح�شب امل�شطلحات العلمانية. ولعناية 
وكالة التطوير والتدريب الربيطانية )TDA( بق�شية ت�شجيع واإقناع املدر�شني الذكور للتعليم يف ال�شفوف 
الدنيا �شارت تهاجم من قبل النا�شطني يف احلركات الن�شوية واملعار�شني لهذه التوجهات، حتى اأن الرئي�ش 
“كلما حتدثت عن  اإليها وهو )جراهام هويل( اأظهر انزعاجه من ذلك، وقال:  التنفيذي للوكالة امل�شار 
�شد  اأ�شبحت  اإنني  عني:  الحتادات  تقول  الأولية  ال�شفوف  يف  الذكور  املدر�شني  اأعداد  لزيادة  حاجتنا 

املراأة!” )142( . 

2- قبول هذه اخلطوة �شُيـوؤدي يف امل�شتقبل اإلى اختالط اجلن�شني يف هذه ال�شفوف الأولى وغريها، 
وقد اأ�شارت الدرا�شات اإلى الأ�شرار الرتبوية لختالط اجلن�شني على مقاعد التعليم، حتى لو كان بف�شول 
منف�شلة، اأو كان يف ال�شفوف الأولية، وهناك الكثري من الدرا�شات التي اأكدت ذلك، والكثري من املدار�ش 
املختلطة يف العامل عادت للف�شل بني اجلن�شني ل لدوافع �شرعية، بل لدوافع تربوية ونف�شية واجتماعية 

1417هـ/  الأولى  الطبعة  عفان.  ابن  دار  �شلمان.  اآل  ح�شن  بن  م�شهور  حتقيق:   .440/5 املوافقات:  انظر:    141
1997م.

142  انظر: تاأنيث ال�شبيان يف املدار�ش ال�شعودية، لإبراهيم ال�شكران، بت�شرف ي�شري .
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وتعليمية، قالت اإحدى مديرات املدار�ش يف اأمريكا: )اإن الآثار ال�شلبية على حت�شيل الطالب والطالبات 
وا�شحة جدًا ب�شبب اختالطهم يف مدر�شة واحدة، فهو ي�شرف اهتمام اجلن�شني اإلى بع�شهما على ح�شاب 
التح�شيل( ول ميكن القول اإن هوؤلء اأطفال ل مييزون، فقد غدا الطفل اليوم اأكرث متييًزا بكثري من ذي 
قبل نظرًا  لتعدد م�شادر اخلربة والتعلم، وقد ثبت بال�شرع والعقل متييز الطفل عند �شن ال�شابعة، اأو قبل 

ذلك اأحيانًا.

قال العالمة “عبد العزيز بن باز«، رحمه اهلل تعالى: ) تولى الن�شاء لتعليم ال�شبيان يف املرحلة البتدائية 
يف�شي اإلى اختالطهن باملراهقني والبالغني من الأولد الذكور ، لأن بع�ش الأولد ل يلتحق باملرحلة البتدائية 
اإل وهو مراهق وقد يكون بع�شهم بالغًا ، ولأن ال�شبي اإذا بلغ الع�شر يعترب مراهقًا ومييل بطبعه اإلى الن�شاء 
، لأن مثله ميكن اأن يتزوج ويفعل ما يفعله الرجال ، وهناك اأمر اآخر وهو اأن تعليم الن�شاء لل�شبيان يف 
املرحلة البتدائية يف�شي الختالط ثم ميتد ذلك اإلى املراحل الأخرى فهو فتح لباب الختالط يف جميع 
التي  الوخيمة  والعواقب  الكثرية  املفا�شد  التعليم من  اختالط  ما يرتتب على  ومعلوم   ، �شك  بال  املراحل 
اأدركها من فعل هذا النوع من التعليم يف البالد الأخرى . فكل من له اأدنى علم بالأدلة ال�شرعية وبواقع 
الأمة يف هذا الع�شر من ذوي الب�شرية الإ�شالمية على بنيننا وبناتنا يدرك ذلك بال �شك ، واأعتقد اأن 
هذا القرتاح مما األقاه ال�شيطان اأو بع�ش نوابه على ل�شان البع�ش وهو بال �شك مما ي�شر اأعداءنا واأعداء 
الإ�شالم ومما يدعون اإليه �شرًا وجهرًا .ولذا فاإين اأرى اأن من الواجب قفل هذا الباب بغاية الإحكام واأن 
يبقى اأولدنا الذكور حتت تعليم الرجال يف جميع املراحل . كما يبقى تعليم بناتنا حتت تعليم املعلمات من 
الن�شاء يف جميع املراحل وبذلك نحتاط لديننا وبنيننا وبناتنا ونقطع خط الرجعة على اأعدائنا وح�شبنا من 
املعلمات املحرتمات اأن يبذلن و�شعهن بكل اإخال�ش و�شدق و�شرب على تعليم بناتنا يف جميع املراحل . ومن 
املعلوم اأن الرجال اأ�شرب على تعليم البنني واأقوى عليه واأفرغ له من املعلمات يف جميع مراحل التعليم كما 
اأن من املعلوم اأن البنني يف املرحلة البتدائية وما فوقها يهابون املعلم الذكر ويحرتمونه وي�شغون اإلى ما 
يقول اأكرث واأكمل مما لو كان القائم بالتعليم من الن�شاء مع ما يف ذلك كله من تربية البنني يف هذه املرحلة 
على اأخالق الرجال و�شهامتهم و�شربهم وقوتهم ، وقد �شح عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه قال: ) 

مروا اأولدكم بال�شالة ل�شبع وا�شربوهم عليها لع�شر وفرقوا بينهم يف امل�شاجع ( )143(.

هذا احلديث يدل على ما ذكرناه من اخلطر العظيم يف اختالط البنني والبنات يف جميع املراحل 
. ويف علم  نرى ذكرها هنا طلبًا لالخت�شار  ل  كثرية  الأمة  وواقع  وال�شنة  الكتاب  والأدلة على ذلك من 

143  حديث ح�شن �شبق تخريجه يف احلا�شية )95(. 
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حكومتنا وفقها اهلل وعلم معايل وزير املعارف وعلم �شماحة الرئي�ش العام لتعليم البنات وحكمتهم جميعًا 
اأن يوفقنا لكل ما فيه �شالح الأمة وجناتها  وفقهم اهلل ما يغني عن الب�شط يف هذا املقام . واأ�شاأل اهلل 
و�شالحنا ، و�شالح �شبابنا وفتياتنا و�شعادتهم يف الدنيا والآخرة اإنه �شميع قريب . و�شلى اهلل على نبينا 

حممد واآله و�شحبه و�شلم (. )144( . 

وقال ال�شيخ عبد الرحمن الرباك: احلمد هلل، لقد جرى عمل امل�شلمني قرونًا متطاولة على الف�شل بني 
وهذا  التعليم،  وبنات يف  بنني  ال�شبيان من  بني  واملدار�ش، حتى  وامل�شاجد  املجامع  والن�شاء، يف  الرجال 
موَجب الفطرة والعقل ومقا�شِد ال�شرع؛ ولهذا �شرع اهلل لكل من اجلن�شني اأحكامًا تنا�شب طبيعته وتكوينه، 
يبداأ من  الذكر والأنثى  التمايز بني  اأن  املعلوم  للعالقة بني اجلن�شني حدودًا ل يجوز تعديها، ومن  وجعل 
والنعومة  الرجل،  يف  الأ�شل  هي  واجلراأة  وال�شيادة  واخل�شونة  فالقوة  ذلك،  قبل  يكون  قد  بل  الطفولة، 
اأَْعَلُم  َواهلّلُ  اأُنَثى  ْعُتَها  َو�شَ اإِينِّ  َربِّ  امراأة عمران:  قالت  الأنثى،  الأ�شل يف  واحلياء هي  والتبعية  وال�شعف 
ْلَيِة  اأُ يِف احْلِ َكُر َكالأُنَثى )36( �شورة اآل عمران وقال تعالى يف �شاأن الأنثى: اأََوَمن ُيَن�شَّ َعْت َوَلْي�َش الذَّ ا َو�شَ مِبَ
اِم َغرْيُ ُمِبنٍي )18( �شورة الزخرف ومن املغالطات الباطلة ح�شًا وعقاًل دعوى م�شاواة املراأة  �شَ َوُهَو يِف اخْلِ
والإنتاج  النجاح  ن�شب  واعترب ذلك يف  وامل�شوؤوليات،  ال�شعاب  والُقَدر، وحتمل  والتفكري  العقل  للرجل يف 
بني اجلن�شني؛ فاإنك جتد املراأة اإلى الرجل بن�شبة )10000/1( واحد على ع�شرة اآلف، بل دون ذلك، يف 
املجالت ال�شيا�شية والع�شكرية والهند�شية والعلمية والفكرية، ويف جمال الخرتاعات والبتكار، والأعمال 
ذات الأخطار يف الرب واجلو والبحار.ومن اأعظم ما اأ�شاب امل�شلمني يف �شاأن املراأة وغريها التبعية للغرب 
يف  بينهما  الت�شوية  اإلى  والدعوة  بالرجل،  املراأة  م�شاواة  باأكذوبة  يلهجون  امل�شتغربون  �شار  حتى  الكافر، 
جميع �شوؤون احلياة، ومن هذا املنطلق �شاروا يدعون اإلى الختالط يف التعليم والعمل، وقد مت لهم ذلك يف 
كثري من البالد الإ�شالمية، وقد غزت هذه الدعوة بالدنا بالد احلرمني اململكة العربية ال�شعودية، ف�شار 
امل�شوؤولون عن التعليم يعملون جاهدين لذلك بخطط ماكرة، ومن ذلك القرار القا�شي بالإذن للمدار�ش 
الأهلية يف ال�شفوف الأولى بتدري�ش البنني يف مدار�ش البنات لتعلمهم املعلمات يف �شفوف م�شتقلة الآن، 
ول يخفى على املتدبر اأن هذا من التدرج يف الو�شول اإلى الغاية حتى ل حتدث ال�شدمة وردة الفعل، وهذا 
بع�ش  اقرتاح  له حول  بيان  باز -رحمه اهلل-، يف  بن  العزيز  ال�شيخ عبد  الإمام  قول  ينطبق عليه  القرار 
الن�شاء تعليم الن�شاء للبنني يف املرحلة البتدائية، قال: »واأعتقد اأن هذا القرتاح مما األقاه ال�شيطان، اأو 

144  انظر: فتاوى وبيانات علماء العامل الإ�شالمي يف الختالط يف التعليم اإعداد عبد الرحمن ال�شرثي  .
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بع�ش نوابه على ل�شان البع�ش ، وهو بال �شك مما ي�شر اأعداءنا واأعداء الإ�شالم، ومما يدعون اإليه �شرًا 
وجهرًا« )145( . 

وقال ال�شيخ عبداملح�شن العباد »وهذه بداية �شيئة واأمر منكر، وهوؤلء الأبناء واإن در�شوا يف ف�شول 
خا�شة بهم فاإنهم يختلطون مع البنات من جميع الف�شول ال�شتة قبل ابتداء كل در�ش وبعده من بدء اليوم 
الدرا�شي اإلى نهايته، وهو اأي�شًا ذريعة اإلى امتداد ذلك اإلى ال�شفوف الأخرية البتدائية وما بعدها من 

مراحل الدرا�شة » )146( . 

ومن قواعد ال�شريعة املعمول بها والتي ترجع اإلى اأ�شل اعتبار املاآل قاعدة �شد الذرائع، وال�شماح 
بدرا�شة من قبل �شن العا�شرة يف مدار�ش الطالبات على اأيدي املعلمات يف �شفوف منف�شلة يفتح الباب 
اإلى املطالبة بالختالط يف ال�شفوف العليا كما هو احلا�شل يف الدول العربية التي بداأ الختالط فيها من 
ال�شفوف الدنيا ثم تدرج اإلى مدارج اجلامعات )147( واأي خطاأ اأو انحراف يف م�شار التعليم -ولو ب�شيطًا- 
فاإنه يوؤدي اإلى انحراف التعليم عن اأهدافه، وانحالل املجتمع كله اأو �شعفه، ولي�ش هو كاخلطاأ الفردي، بل 
خطاأ يف �شيا�شات عامة، قد ت�شر يف بنية اجليل وهويته يف امل�شتقبل. قال معايل ال�شيخ الدكتور �شالح بن 
عبداهلل بن حميد: » الرتبية لبا�ش يف�شل على قامة الأمة، مت�شق مع تعاليمها واآدابها واأهدافها التي تعي�ش 
من اأجلها، ومتوت يف �شبيلها، لبا�ش من�شجم مع مبادئها ومعتقداتها وتاريخها، واإن الرتبية لي�شت عملية 
بيع و�شراء، ولي�شت ب�شاعة ت�شدر اأو ت�شتورد، واإن الأمم لتخ�شر اأكرث مما تك�شب حينما تعمد يف تربيتها 
لنا�شئتها ور�شمها ملناهجها على ا�شترياد املناهج، وو�شع اخلطط بعيدًا عن اأ�شالتها ومبادئها وتاريخها 

. )148(«

1- من خالل الإفادة من الواقع وجتاربه قام يف عام 2000  )بنيامني رايت( مدير اأحد املدار�ش 
قاعات غري  اإلى  قاعات خمتلطة،  من  مدر�شته  قاعات  بتحويل  بوا�شنطن،  �شياتل  مقاطعة  البتدائية يف 

145  انظر: فتاوى وبيانات علماء العامل الإ�شالمي يف الختالط يف التعليم اإعداد عبد الرحمن ال�شرثي  .
146  انظر: فتاوى وبيانات علماء العامل الإ�شالمي يف الختالط يف التعليم اإعداد عبد الرحمن ال�شرثي  

147  انظر: من عوامل انت�شار الختالط يف التعليم العربي . الختالط يف التعليم الن�شئة و الآثار ،اإبراهيم الأزرق، 
ط1،1429هـ، مركز باحثات لدرا�شات املراأة : الريا�ش .

العزيز  عبد  بن  لفهد  بت�شرف؛  وهموم،  تاريخ  التعليم  يف  الختالط  1417هـ  رجب  املعرفة  جملة  انظر:   .  148
ال�شويرخ.
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خمتلطة، فقد كان قلقًا ب�شاأن العدد احلايل حلالت عدم الن�شباط ال�شلوكي، كان يرى كل يوم حوايل 30 
اأن يبحث عن عالج يف الف�شول غري  اإلى املكتب امل�شوؤول ب�شبب م�شاكل الن�شباط، فقرر  طفاًل ير�َشلون 
الوحيدة  الفائدة  ال�شلوكي هو  التح�شن  يكن  فلم  اآماله.  النتائج  قليل حتى جتاوزت  اإل  وما هو  املختلطة، 
التي جناها، بل اأ�شبح البنون قادرين على الرتكيز يف املواد الدرا�شية، وكذلك البنات )149( واأخريًا فقد 
العامة،  املدار�ش  يف  اجلن�شني  بني  الف�شل  مل�شروع  ت�شجيعها  البن  بو�ش  الأمريكي  الرئي�ش  اإدارة  اأعلنت 
و�شدر اإعالن عن هذا امل�شروع يف مايو 2003 يف ال�شجل الفيدرايل بال�شحيفة الر�شمية الأمريكية. واأو�شح 
�شتمنح  اجلن�شني  بني  الف�شل  تود  التي  والثانوية  البتدائية  املدار�ش  اأن  الأبي�ش  البيت  يف  كبري  م�شوؤول 

متوياًل يفوق املدار�ش التي �شتختار الإبقاء على النظام املختلط )150( .

وبيانات  الأزرق، من كتاب فتاوى  الأولية نظرات علمية )4( لإبراهيم  ال�شفوف  التعليم املختلط يف  149  ينظر: 
علماء العامل الإ�شالمي يف الختالط يف التعليم. جمع واإعداد عبد الرحمن بن �شعد ال�شرثي. �ش 82، 83.

150  ينظر: فتاوى وبيانات علماء العامل الإ�شالمي يف الختالط يف التعليم. جمع واإعداد عبد الرحمن بن �شعد 
ال�شرثي. �ش 96.
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�خلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات وال�شالة وال�شالم على خري الربيات حممد بن عبد 
اهلل وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما كثريا، فبعد اأن اأبحرنا يف هذا املو�شوع وعر�شنا لأقوال املوؤيدين 
واملعار�شني لتعليم املعلمات للذكور يف ال�شفوف الأولية يف ف�شول منف�شلة يف �شوء فقه املوازنات 

تو�شلنا من خالل هذا البحث لبع�ش النتائج والتو�شيات منها:

�أوًل: �لنتائج : 

والف�شاد،  اإلى احلرام  املو�شلة  الذرائع  �شد  ال�شريعة، وطرقها يف  اإن من عرف مقا�شد   )1
وما اأتت به من احلفاظ على ال�شرورات اخلم�ش: )الدين والنف�ش والعقل واملال والن�شب اأو الن�شل( 
تتبع الأدلة  ال�شرع فهو مف�شدة، ومن  اأحدا منها باعتبار  اأو  اأف�شد هذه ال�شروريات  اأن كل ما  عرف 
ال�شرعية، والأقوال الفقهية تبني له اأن الإ�شالم يوؤيد فكرة التباين يف الرتبية )الرتبية التي تتنا�شب 
مع الطبيعة الفطرية والجتماعية للبنني والبنات يف النظام الإ�شالمي( لأننا اإذا قمنا برتبية البنني 
فاإننا  البنني -على فر�ش احتمال حتققه-  بها  التي تربى  بالكيفية  البنات  البنات وتربية  كما يربى 
يف هذه احلالة �شنوجه �شربة اإلى �شخ�شية كل من الولد والبنت؛ حيث يوؤدي هذا العمل اإلى جتاهل 
�شخ�شيتهما، ويتعار�ش مع فطرتهما واإرادتهما واآمالهما؛ وبذلك �شوف نخلق لهما اأو�شاعًا م�شطربة 

تعرقل قيامهما مبهامهما م�شتقباًل. ودرء املف�شدة مقدم على جلب امل�شلحة .

2(  تعليُم البنني يف مدار�ش البنات يخالف ما دلت عليه الدرا�شات من ف�شله، وانعكا�شاته 
املعلمات،  بتاأثري  نفو�شهم،  يف  الرجولة  معاين  واإ�شعاف  طباعهم،  تاأنيث  من  الذكور  على  ال�شيئة 
وخمالطة البنات، دع ما ين�شاأ عن ذلك من ف�شاد اأخالق اجلن�شني، فهم مهيوؤون لالنحراف يف هذه 

ال�شن، واإن كانت اأعمارهم ما بني ال�شابعة اإلى العا�شرة، فكيف مبا بعد ذلك؟!

3( اأن تعميم هذه الفكرة على جميع املدار�ش �شيكون له �شلبياته الظاهرة وماآلته اخلطرية 
على الأمة واأجيالها وما ميكن تطبيقه على الآحاد من النا�ش ل ي�شح تطبيقه على الأمة بعمومها دون 

النظر الى تباين البيئات والأحوال. 

تعلمي املعلمات للذكور في الصفوف األولية  في صفوف منفصلة في ضوء فقه املوازنات
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 ثانيًا: �لتو�سيات:

1- املرحلة البتدائية مرحلة ح�شا�شة جدًا يف حياة الطالب ، حتتاج اإلى عناية خا�شة؛ لأنها ت�شكل 
املالمح املبدئية ل�شخ�شية الطالب، فال بد من العناية باختيار املعلمني وفق �شروط منها: اأن يكون على قدر 
كاٍف من ال�شرب، والوعي بكيفية التعامل مع الأطفال؛ لتاأ�شي�ش جيل قوي يف اإميانه، و�شخ�شيته، وجميع 

خ�شائ�شه.
وو�شائل  طرق  يف  له  والتثقيفية  التاأهيلية  الدورات  باإقامة  البتدائية  املرحلة  مبعلم  العتناء   -2

التعامل مع الأطفال يف هذه املرحلة.
3- العمل على حتقيق اأهداف التعليم التي تلتزم ال�شيا�شة الرتبوية ال�شرعية، ومنها: غر�ش الإميان 
باهلل ور�شله والقيم الدينية، وتقوية العتزاز بالدين والأمة والذاتية الثقافية واحل�شارية، وتدريب الفرد 
الفا�شلة،  والقيم  الأخالق  املتعلمني على  وتن�شئة  وال�شيا�شية،  املجتمعية  وامل�شاركة  املواطنة  واجبات  على 
واأ�شاليب  املتقدمة،  والعلوم  باملعرفة  التزود  من  املتعلمني  ومتكني  والإتقان،  والإنتاج  العمل  وممار�شات 

البحث وال�شتك�شاف العلمي، وتعزيز اجتاهات ومهارات التعلم الذاتي و�شوًل اإلى جمتمع دائم التعلم.
4- اأن الأمة ينبغي اأن حتر�ش على تن�شئة رجالها ون�شائها مبا يتنا�شب مع الدور الذي �شي�شطلع 

به كل منهم لبناء اأمتهم ومثل هذا يحتاج الى غر�ش يف نفو�ش الطالب والطالبات من مراحلهم الأولى. 
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األبعاد المقاصدية
في تطبيق فقه الموازنات

على العقود المالية 

د. عبري ربحي قدومي
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على �لر�صول �لأمني حممد بن عبد�هلل وعلى �آله و�صحبه �أجمعني، 
وبعد ،،،

فاإنه ملا كانت �مل�صالح و�ملفا�صد خمتلطة يف �أمور �لدنيا، بحيث �إنك ل جتد م�صلحة حم�صة ول مف�صدة 
�لنافع  ت�صفية  �إلى  و�صول  مبكان  �ل�صرورة  من  و�لنتخاب  �لتمحي�ص  مو�زين  عن  �لبحث  كان  حم�صة، 

وتقريره وحمو �ل�صار و�إلغائه.
�لأخرى يف  �لأو�مر تقرر ما غلب م�صلحته، وجاءت  �ل�صرعية يف جانب  �لأحكام   ومن هنا جاءت جملة 
جانب �لنو�هي ملا غلبت مف�صدته، و�إن بد� للمتـاأمل وجه م�صلحة ما �إل �أنها �ألغيت من �عتبار �ل�صارع ملا 

ترتب عليها من ماآلت ممنوعة.
لذلك كان معيار �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد من جهة، وبني رتب �مل�صالح ورتب �ملفا�صد من جهة �أخرى 
�أن يعلمه، وهو �لعلم �لذي ُ�نيط بالنظر يف جوهر �لأمور وحقائقها ثم ماآلت  مما يلزم �ملفتي و�ملجتهد 

�لعمل وتطبيقه، ومن هنا كان �لنظر �لدقيق ي�صتوجب �لبحث يف هذين �ملعيارين.
رتبة  من  هي  مبا  �ل�صرعي  �حلكم  بيان  �إلى  فيه  �لنا�ص  �حتاج  ما  �أكرث  من  �ملالية  �ملعامالت  كانت  وملا 
�حلاجيات و�لتي تت�صع مبرونة �لعموم يف �أحكام �أ�صولها ل�صتيعاب ما ��صتجد من �أمور �لنا�ص، كان �لبحث 
يف �لأثر �ل�صرعي يف �إعمال بع�ص �لعقود �ملالية �ملعا�صرة �أو غلقه �صمن فقه �ملو�زنات من �لأهمية مبكان؛ 

ملا فيه من تعلق م�صالح �أغلب �لنا�ص �إن مل يكن كلهم.
ما  على  بناء  متحي�صها  �صرورة  �أرى  و�لتي  �ملالية  �لعقود  من  جملة  �لدر��صة  هذه  يف  و�أتناول   
��صتملت عليه من م�صالح معتربة ومفا�صد حقيقية، وما يرتتب على ذلك من �لقول بفتحها �أو غلق �لعمل 
بها، وما قد يرتتب على ذلك من ماآلت على و�قع �لقت�صاد �لإ�صالمي على م�صتوى �لفرد وعلى م�صتوى 

�جلماعة مع تنوعها بني جماعة �لوطن وجماعة �لعامل �لإ�صالمي .

1- م�سكلة الدرا�سة:

��صتجالء �ملعايري �ل�صرعية �لالزمة ل�صبط �ملفا�صد و�ملنافع �ملرتتبة على �إعمال �أو �إهمال جملة من �لعقود 
�ملالية �ملعا�صرة، ثم �لبحث يف مربر�ت �لرف�ص وم�صوغات �لقبول  �صمن �أ�صول �ملو�زنة �ل�صرعية.

األبعاد املقاصدية في تطبيق فقه املوازنات على العقود املالية
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2- اأ�سئلة الدرا�سة:

1. ما �ملعايري �لأ�صا�صية �لتي ت�صبط حالة �لتعار�ص بني �ملفا�صد و�ملنافع يف حياة �لنا�ص؟
2. ما هي �سوابط امل�سلحة املعتربة و�سروط املف�سدة املمنوعة واملطلوب غلقها؟

3. ما عالقة فقه �ملو�زنات بعلم ماآلت تطبيق �لأحكام �ل�صرعية؟
بناء على حاجات  �ملالية �مل�صتجدة   �لعقود  �لعلم يف تكييف بع�ص  �أ�صول هذ�  �لإفادة من  4. كيف ميكن 

�لنا�ص وو�قع معا�صهم؟
5. ما هي م�صوغات �ملانعني من فتح �لباب لقبول �لتجديد يف �ملعامالت �ملالية بناء على قو�عد �ملو�زنة بني 

�مل�صار و�ملنافع، وما وجه �خللل �لذي وقعو� فيه؟ 

3- اأهداف الدرا�سة: 

1.��صتخال�ص جملة �ملعايري �لتي حتكم �ملو�زنة بني �مل�صالح و�مل�صار يف �لعقود �ملالية، وعالقتها مبقا�صد 
ت�صريع �لأحكام يف �ملعامالت �ملالية مبا هي من رتبة �حلاجيات.

2.ربط �ملو�زنة بني �ملنافع و�مل�صار يف �لعقود �ملالية بالآثار �لعملية �ملرتتبة على هذه �ملعامالت.
3.حتليل جو�نب �مل�صلحة وجو�نب �ملف�صدة يف عدد من �لعقود �ملالية بعد تو�صيفها، وعر�ص �أدلة �ملانعني 

منها و�ملوؤيدين لها.
4.�قرت�ح- �أو تقدمي- �صياغة معايري �صرعية خا�صة باملعامالت �ملالية بناء على فقه �ملو�زنات.

5.�لتقريب بني �لآر�ء �ملختلفة �صمن حمّكم و��صح وحمدد من قو�عد فقه �ملو�زنات.

4- خطة البحث:

�ملبحث �لأول: حتديد م�صطلحات �لدر��صة وتو�صيح مدلولتها:
�ملطلب �لأول: �لتعريف باملعايري�ل�صرعية، ومقا�صد �ل�صريعة

�ملطلب �لثاين: �ملق�صود بفقه �ملو�زنات 
�ملطلب �لثالث: �لتعريف بالعقود �ملالية

�ملبحث �لثاين: �ملعايري �لعامة يف �ملو�زنة بني �ملنافع و�مل�صار بناء على ما ��صتقر من فقه �ملو�زنة.
�ملطلب �لأول: معيار تعار�ص �مل�صالح بع�صها مع بع�ص
�ملطلب �لثاين: معيار تعار�ص �ملفا�صد بع�صها مع بع�ص

�ملطلب �لثالث: معيار �لنظر يف ماآلت �لأفعال وما يرتتب عليها من مفا�صد ومنافع.
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�ملبحث �لثالث: فقه �ملو�زنات يف �لعقود �ملالية:
�ملطلب �لأول: وقف �لنقود.

�ملطلب �لثاين: �إعادة �لتاأمني.
�ملطلب �لثالث: �ل�صركة �ملنتهية بالتمليك.

�ملطلب �لر�بع: �لتورق �مل�صريف – وعالقته بالت�صخم �لنقدي-

األبعاد املقاصدية في تطبيق فقه املوازنات على العقود املالية
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املبحث الأول: التعريف مب�سطلحات الدرا�سة:

املطلب الأول: املق�سود باملعايري ال�سرعية:

اأول: املعايري ال�سرعية:

�ملعايري لغة من عري و�لعني و�لياء و�لر�ء �أ�صالن �صحيحان يدل �أحدهما على نتو �ل�صيء و�رتفاعه، و�لآخر 
على جميء وذهاب)1(

تام و�ف، تقول:  �ملكاييل، فالعيار �صحيح  به  �لعيار ما عايرت  �لليث:  �ملكاييل: ما عري. قال  و�ملعيار من 
عايرت به �أي �صويته، وهو �لعيار و�ملعيار. يقال: عايرو� ما بني مكاييلكم ومو�زينكم)2(

و�لعيار: ما عايرت به �ملكاييل، و�لعيار �صحيح و�فر تام، عايرته �أي: �صويته عليه فهو �ملعيار و�لعيار. وعريت 
�لدنانري تعيري�، �إذ� �ألقيت دينار� فتو�زن به دينار�)3(.

وهي يف �ل�صطالح من معاين �لقاعدة مبا هي �لأ�صا�ص �لذي يبنى عليه غريه من �لأ�صياء، وهو ما يقا�ص 
به غريه وي�صتوي به

؛  املعنى  فيكون  واأدلته،  واأ�سوله  ال�سرع  باأحكام  االن�سباط  �سفة  الإ�سفاء  فذلك  بال�سرعية:  و�سفها  واأما 
�ملعايري �ل�صرعية هي: �أ�صول كلية تنطبق على جميع جزئياتها عند تعرف �أحكامها منه)4(

ثانيا: مقا�صد �ل�صريعة:

واملقا�سد لغة: من �لق�صد وهو �إتيان �صيء و�أمه)5(
وهي ��صطالحا:جمموعة �لغايات �لتي و�صعت �ل�صريعة لأجل حتقيقها مل�صلحة �لعباد)6(

وهي تتنو ع بني مقا�صد عامة ر�عاها �ل�صارع �حلكيم يف كل �لأحكام �ل�صرعية ، وبني مقا�صد خا�صة يف 
�لباب �لفقهي �لو�حد كاملقا�صد يف �ملعامالت �ملالية، ويف �أحو�ل �لأ�صرة ويف تنظيم �لعقوبات وهكذ� يف 

)1( �بن فار�ص، معجم مقايي�ص �للغة، 4/ 191
)2( حممد بن مكرم بن منظور، ل�صان �لعرب، د�ر �صادر، بريوت، 1414،  4/ 623

)3( �خلليل بن �أحمد �لفر�هيدي، �لعني، د�ر مكتبة هالل،  2/ 239
)4( �لتهانوي ،ك�صاف ��صطالحات �لفنون و�لعلوم،2 / 1295 . 

)5( �بن فار�ص، معجم مقايي�ص �للغة، 5/ 95
)6( اأحمد الري�سوين، نظرية املقا�سد عند االإمام ال�ساطبي، الدار العاملية للكتاب االإ�سالمي، ط2، 1992، 1/ 7
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�آحاد  ت�صريع  �ل�صارع �حلكيم من م�صالح يف  �أر�ده  �لأبو�ب، ثم مقا�صد �حلكم �جلزئي)7(وهي ما  �صائر 
�لأحكام وهي �لتي يلزم �ملكلف مو�فقتها يف عمله حتى �إذ� ناق�صها بطل ت�صرفه ملا يف �ملناق�صة من ت�صييع 

حلكمة �حلكم. 

)7( �لري�صوين، نظرية �ملقا�صد عند �لإمام �ل�صاطبي، 1/ 8

األبعاد املقاصدية في تطبيق فقه املوازنات على العقود املالية
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املطلب الثاين: املق�سود بفقه املوازنات:

بالأحكام  �لعلم  ��صطالحا:  وهو  �لعميق،  �لفهم  معنى  على  ��صتخد�مه  �ل�صيء)8(وغلب  علم  لغة:  الفقه 

�ل�صرعية �مل�صتنبطة من �أدلتها �لتف�صيلية)9(.

�ل�صيء  وزنت  يقال:  و��صتقامة،  تعديل  على  يدل  بناء  لغة:  و�لنون  و�لز�ء  �لو�و  و  وزن  من  واملوازنات: 
وزنا:عرفت قدره)10(

وعليه فاإنه يق�صد بفقه �ملو�زنات: �لعلم بالقو�عد و�لأ�صول �لتي ُي�صار �إليها للرتجيح عند تعار�ص �مل�صالح 
و�ملفا�صد يف �مل�صاألة �لو�حدة)11(

)8( �بن فار�ص، معجم مقايي�ص �للغة، 4/ 457
)9( حممد �بن عثيمني، �لأ�صول من علم �لأ�صول، د�ر �بن �جلوزي، 1426،1/ 7

)10( �بن فار�ص، معجم مقايي�ص �للغة، 6/ 107
)11( مل �أقف على تعريف خا�ص لفقه �ملو�زنات ولكن ��صتفدت مفهومه من:�ل�صيا�صة �ل�صرعية يف �صوء ن�صو�ص 

�ل�صريعة ومقا�صدها، يو�صف �لقر�صاوي، مكتبة وهبه، �ص300
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املطلب الثالث: العقود املالية:

العقد لغة: �لعني و�لقاف و�لد�ل �أ�صل و�حد يدل على �صد و�صدة وثوق)12(، وهو ا�سطالحا: ارتباط اإيجاب 
بقبول يرتتب عليه �أثر �صرعي يف �ملحل)13(

ومن جملة �لطالع على �ملعامالت �ملالية ميكن �أن نعرف �لعقود �ملالية باأنها: كل �تفاق �صدر بق�صد تدوير 
املال وتنميته من خالل جملة من ال�سروط التي نظمها ال�سرع احلنيف.

و�أتناول يف هذه �لدر��صة مناذج من �ملعامالت �ملالية �أعر�ص فيها ما ح�صل من �خلالف وما ��صتقر عليه 
�حلكم من خالل حتكيم  قو�عد فقه �ملو�زنات.

)12( �بن فار�ص، معجم مقايي�ص �للغة، 4/ 86
)13( م�صطفى �لزرقا، �لفقه �لإ�صالمي يف ثوبه �جلديد، 1/ 320

األبعاد املقاصدية في تطبيق فقه املوازنات على العقود املالية
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املبحث الثاين: املعايري العامة يف املوازنة بني املنافع وامل�سار بناء على ما ا�ستقر 
من فقه املوازنات:

ل تلك �مل�صالح �ملق�صودة  و�ل�صابط فيه: كل ت�صرف جالب مل�صلحة �أو د�رئ ملف�صدة فقد �صرع �هلل ما يح�صّ
�جللب ب�صرعه،�أو يدر�أ �لفا�صد �ملق�صود دروؤه14(.

و�لأ�صول �ل�صرعية للمو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد من �أدلة �لكتاب و�ل�صنة متعددة، وهي تظهر �إما باإمعان 
�لنظر يف معنى �لن�ص �أو تظهر من عبارته ، وهي حتدد جملة �ملعايري �لتي �صنحتكم �إليها يف ما ياأتي، ومما 

�نتخبته من هذه �لأدلة:
ِ َو�ْلَيْوِم �ْلآِخِر َوَجاَهَد يِف �َصِبيِل  َر�ِم َكَمْن �آَمَن ِباهللهَّ اجِّ َوِعَماَرَة �مْلَ�ْصِجِد �حْلَ 1.قال تعالى :« �أَجَعْلُتْم �ِصَقاَيَة �حْلَ

امِلِنَي » )�لتوبة: 19( ُ َل َيْهِدي �ْلَقْوَم �لظهَّ ِ  َو�هللهَّ ِ َل َي�ْصَتُووَن ِعْنَد �هللهَّ �هللهَّ
وجه �لدللة: �لن�ص مبنطوقه دل على �أن �لأعمال �ل�صاحلة لي�صت على وز�ن و�حد يف �لأجر، بل هي على 
مر�تب بح�صب �أثرها وعموم خريها، و�أن يف �صيغة �ل�صتفهام �ل�صتنكاري �لذي جاءت به �لآيات ما ي�صري 

�إلى �أن �لفرق بينهما يدركه �لإن�صان بعقله �إن كان حمايد� وغري متحيز لر�أي.
2.عن �بن بريدة عن �أبيه قال: قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: »نهيتكم عن زيارة �لقبور فزوروها، 

ونهيتكم عن حلوم �لأ�صاحي فوق ثالث، فاأم�صكو� ما بد� لكم«)15(
وجه �لدللة: من ظروف و�قعة �لن�ص ن�صتنبط  �أن درء مف�صدة �لدخار من حلوم �لأ�صاحي مع �ملجاعة 

�لو�قعة، تفوق مف�صدة �لفقر �ملتوقع. 
3. قال �صلى �هلل عليه و�صلم: »يا عائ�صة لول �أن قومك حديثو عهد ب�صرك لهدمت �لكعبة  فاألزقتها بالأر�ص 

وجعلت لها بابني: بابا �صرقيا وبابا غربيا وزدت فيها �صتة �أذرع من �حلجر«)16(
وجه �لدللة: �أن �ملف�صدة �ملرتتبة على هدم �لبيت مبا هو رمز مقد�ص يف عيون �لعرب م�صلمهم وكافرهم 
وما يرتتب عليه من ردة يف �لدين عند حديثي �لإميان و�صعافه، تفوق �مل�صلحة �ملرجوة من �إقامة �لبيت 

على �أ�صل بنائه مع وجوده.
وبر�لو�لدين،  وقتها،  على  �ل�صالة  بني:  �جلو�ب  فتنوع  �أف�صل؟  �لعمل  و�ل�صالم:�أي  �ل�صالة  عليه  4.�صئل 
و�جلهاد يف �صبيل �هلل، ومن �لعمل �أدومه وغريها مما يعني �أن مر�عاة حال �ل�صائل و�ل�صعي ملا ي�صلحه 

)14(�بن عبد�ل�صالم، قو�عد �لأحكام يف م�صالح �لأنام،161/2 
)15( م�صلم بن �حلجاج �لني�صابوري، �صحيح م�صلم، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 2/ 672- حديث 977

)16( م�صلم، �صحيح م�صلم، 2/ 969 – حديث 1333
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كانت �ملق�صد من �جلو�ب ويف ذلك تقدمي �مل�صلحة �لأهم على �ملهمة)17(.
5.غال �ل�صعر يف �ملدينة فقال �لنا�ص: يا ر�صول �هلل �صعر لنا؟ فقال: �إن �هلل هو �مل�صعر �لقاب�ص �لبا�صط 

و�إين لأرجو �أن �ألقى �هلل ول يطلبني �أحد مبظلمة«)18(.

وجه الدللة: �إن حالة �لغالء �لتي �أ�صابت �لنا�ص ملا كانت باأمر رباين من منع �ملطر وما �أفرز من حالة 

غالء عام ب�صبب قلة �ملعرو�ص بدليل قوله عليه �ل�صالة و�ل�صالم:« �إن �هلل هو �مل�صعر« مما يعني �أن �ل�صرر 
�ملرتتب على �لت�صعري �لظامل �صيفوق �ل�صرر �ملرتتب على حالة �لغالء؛ ملا يف �لأولى من �أكل �أمو�ل �لنا�ص 

بالباطل وهو من �ملمنوعات �لن�صية �ملتفق عليها �صرعا.

)17( �نظر:�لبخاري، �صحيح �لبخاري، 2/ 50-  8/ 98-  9/ 155
)18( �نظر:�لبخاري، �صحيح �لبخاري، 2/ 50-  8/ 98-  9/ 155

األبعاد املقاصدية في تطبيق فقه املوازنات على العقود املالية
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املطلب الأول: معيار تعار�ض امل�سالح بع�سها مع بع�ض:

�ملو�زنة بني �مل�صالح بع�صها وبع�ص من حيث حجمها و�صعتها وما يعترب منها وما ينبغي �أن ي�صقط، و�مل�صالح 
منها ما هو معترب �صرعا، ومنها ما هو ملغي و�إن بد� فيه وجه �ل�صالح بح�صب �لنظر �لقا�صر«)19(

فالأحكام  ؛  �ملرتتبة على كل م�صلحة  �لآثار  �لنظر يف  �إمعان  هو  �إمنا  �مل�صالح يف حقيقته  و�لتعار�ص يف 
بتقدمي  �لتعار�ص  �لغلبة عند  �ملفا�صد، كانت  �مل�صالح ودرء  ملا كانت مغياة بجلب  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  يف 
�أولى من م�صلحة  �مل�صلحة �لتي هي من رتبة �ل�صروريات بحفظ �لدين و�لنف�ص و�لعقل و�ملال و�لعر�ص 
حفظ �حلاجيات مع �أنها يف ذ�تها وحيث ل تعار�ص مع �لأولى مطلوبة طلبا كليا، ثم �لتح�صينات و�لتي بها 
يتمكن �مل�صلم من �ل�صتمر�ر يف حياته �صمن تو�زن نف�صي ومادي ميكنه من حتقيق غاية �ل�صتخالف يف 
َوِلَبا�ُص �لَتّْقَوى  ُيَو�ِري �َصْو�آِتُكْم َوِري�ًصا  ِلَبا�ًصا  �أَْنَزْلَنا َعَلْيُكْم  �آَدَم َقْد  �لأر�ص، يوؤكد ذلك قوله تعالى:« َيا َبِني 

ُروَن««)20( َكّ ِ َلَعَلُّهْم َيَذّ َذِلَك َخرْيٌ َذِلَك ِمْن �آَياِت �هلَلّ
وجه �لدللة: �لآية �لكرمية جمعت بني غايات �للبا�ص برتب �مل�صالح �لثالث من �ل�صرور�ت بحفظ �لعر�ص 
�ملباح  بالرتفه  وذلك  �لتح�صينات  ثم  باملو�رة،  �ل�صحي  �لأمن  حتقيق  من   و�حلاجيات  �لعور�ت،  و�صرت 
�حلكم  كان  �للبا�ص  فقد  حالة  يف  وذلك  �مل�صالح  هذه  بني  �لتعار�ص  وقع  �إذ�  حتى  �لثياب،  من  بالناعم 

�ل�صرعي ب�صرورة �صرت �لعورة بكل ما ميكن حفظا للكر�مة �لإن�صانية.
�أول وزن  ينبغي عليه  �ل�صارع من �لأحكام  �لتاأمل يف مقا�صد  �ملبني على  �لنظر �لجتهادي  ومن هنا كان 
�مل�صلحة بتحديد رتبتها، ثم هي يف �لرتبة �لو�حدة تتفاوت يف �لطلب باعتبار �صمول �لأثر وق�صوره فحفظ 
�لنف�ص مقدم على حفظ �لدين �أحيانا وذلك لأن �لدين يف �لو�قع ل يقوم �إل بالنف�ص �ملوؤمنة �مللتزمة يف 
�ل�صارع �حلكيم  �أجاز  لت�صتقيم حياتها، ومن هنا  �لدين  و�ملحتاجة ملطلب  للخري لغريها  و�لد�عية  نف�صها 

�لنطق بكلمة �لكفر عند �خلوف من �لقتل رخ�صة، ماد�م �لأ�صل بالطمئنان �لنف�صي لالإميان متحققا.
ومما يعني �ملجتهد يف �لك�صف عن درجة �مل�صلحة وما ينبغي تقدميه وما ميكن تاأخريه؛ �لنظر يف درجة 

طلبها بناء على ما علق �ل�صارع عليه من �أجر لفاعلها كما يف تقدمي �لفر�ص على �ملندوب«)21(
وقد ت�صتوي م�صلحة �لفعلني من كل وجه فيوجب �ل�صارع حت�صيل �إحدى �مل�صلحتني نظر� ملن �أوجبها له �أو 
عليه، ويجعل �أجرها �أمت من �أجر �لتي مل يوجبها. فاإن درهم �لنفل م�صاو لدرهم �لزكاة لكنه �أوجبه لأنه 

)19( م�صلم بن �حلجاج �لني�صابوري، �صحيح م�صلم، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 2/ 672- حديث 977
)20( م�صلم بن �حلجاج �لني�صابوري، �صحيح م�صلم، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 2/ 672- حديث 977
)21( م�صلم بن �حلجاج �لني�صابوري، �صحيح م�صلم، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 2/ 672- حديث 977
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لو مل يوجبه لتقاعد �لأغنياء عن بر �لفقر�ء فيهلك �لفقر�ء، وجعل �لأجر عليه �أكرث من �لأجر على غريه، 
ترغيبا يف �لتز�مه و�لقيام به، فاإنه قد يوؤجر على �أحد �لعملني �ملتماثلني ما ل يوؤجر على نظريه، مع �أنه ل 

تفاوت بينهما �إل بتحمل م�صقة �لإيجاب ووجوب �لعقاب على �لرتك«)22(
و�ملفا�صلة بني �مل�صالح بعد �لذي �صبق ميكن �أن تكون بناء على مدى جدية �مل�صلحة و�لتيقن منها وبني 
كونها متوهمة؛ كالقول بالت�صاوي بني �لأولد  ذكور� و�إناثا يف �ملري�ث، وبني عموم نفع �مل�صلحة وق�صورها 
على قلة من �لنا�ص فتقدم ما عم �صملها كو�صع �ليد على �مللكية  �خلا�صة �إن �حتيج �إليها يف نفع د�ئم عام 

مع �لتعوي�ص �لعادل ل�صاحب �خلا�صة.
و�لذي نخل�ص �إليه �أن مر�عاة ق�صد �ل�صارع يف �لأحكام ميّكن �ملجتهد من �إدر�ك �لغايات �ل�صرعية �لتي 
ينبغي حت�صيلها �بتد�ء من �لأفعال ثم �لتي ينبغي تقدميها عند �لتعار�ص، وذلك لت�صتقيم حياة �مل�صلم على 

�لنهج �لرباين في�صلم يف �لدنيا وياأمن يف �لآخرة.

)22( م�صلم بن �حلجاج �لني�صابوري، �صحيح م�صلم، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 2/ 672- حديث 977

األبعاد املقاصدية في تطبيق فقه املوازنات على العقود املالية
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املطلب الثاين: معيار تعار�ض املفا�سد بع�سها مع بع�ض:

ومن �لقو�عد �ملعتمدة يف هذ� �ملعيار: در�أ �أعظم �ملف�صدتني  بتحمل  �أي�صرهما، وحت�صيل �أعظم �مل�صلحتني 
برتك �أخفهما �إذ� تعني �أحدهما.

و�ملطلوب هنا �ملو�زنة بني �صرر �ملفا�صد بع�صها وبع�ص؛ بحيث تدرء �ملف�صدة �لتي تهدم مق�صد� �صروريا 
�ل�صريعة  يف  �لعقوبات  مبذ�أ  فهم  ميكن  هنا  ومن  �لتح�صينات؛  �أو  �حلاجيات  رتبة  يف  مف�صدة  وقعت  و�إن 
�لإ�صالمية مبا هي مف�صدة يف �لظاهر ولكن ما ��صتملت عليه من جانب وقائي مع �جلانب �لعالجي يف�صر 
�لقول بوجوب قطع يد �ل�صارق مع ما فيها من مف�صدة على �لنف�ص وذلك درء� ملفا�صد ت�صييع �ملال و�لدين 

و�لنف�ص �أحيانا.
�لنفع  بدعوى  �خلا�صة  �مللكية  على  �لدولة  يد  و�صع  من  فيه  �لتاأميم مبا  كان حترمي  �لو�حدة  �لرتبة  ويف 
�لعام، وهي بالإ�صافة �إلى ما فيها من مو�زنة بني مف�صدتني من رتبة حفظ �ملال �إل �أن �ملف�صدة �ملق�صود 
دروؤها عند من قال بالتاأميم هي يف �لو�قع متوهمة ل حقيقية، و�إن يف تنظيم �لزكاة ودفعها �ختيار� ملا يتفق 

ومقا�صد �ل�صريعة يف حفظ �ملال ومر�عاة عدم �أكل �أمو�ل �لنا�ص بالباطل.
و�ملو�زنة تظهر من خالل بحث �أثر �ملف�صدة و غلبة �صررها وقلته، ثم �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد �إذ� 
تعار�صتا بحيث نعرف متى نقدم درء �ملف�صدة على جلب �مل�صلحة، ومتى تغتفر �ملف�صدة من �أجل �مل�صلحة، 
يعني  مما  �ملتماثلني،  بني  تكون  �إمنا  �ملقارنة  فاإن  و�إل  �صوري؛  �لو�قع  يف  و�مل�صالح  �ملفا�صد  بني  و�لبحث 
باأن �ملقارنة تكون بني م�صلحة وم�صلحة ، ومف�صدة ومف�صدة بناء على ما ��صتقر من �أنه لتوجد م�صلحة 
من  م�صلحة  لتخلو  و  معدومة؛  �صبه  �ملح�صة  و�ملفا�صد  �ملح�صة  فامل�صالح  حم�صة  مف�صدة  ول  حم�صة، 

مف�صدة خمتلطة بها«)23(
 فكل ما كان م�صلحة كان يف �لو�قع مما غلب خريه على �صره فكان يف �مليز�ن م�صلحة، وكل ما كان مف�صدة 

كان يف �لو�قع مما غلب �صره على خريه فكان يف نظر �ل�صارع مف�صدة«)24(

)23( م�صلم بن �حلجاج �لني�صابوري، �صحيح م�صلم، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 2/ 672- حديث 977
)24( م�صلم بن �حلجاج �لني�صابوري، �صحيح م�صلم، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 2/ 672- حديث 977
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املطلب الثالث: معيار النظر يف ماآلت الأفعال وما يرتتب عليها من مفا�سد ومنافع:

�أحكام �لرخ�ص يف حالة �ل�صرورة وهي �حلالة �مللجئة �لتي تنزل باملرء  وهو ربط باملقا�صد فاملتاأمل يف 
فتحل له فعل �حلر�م �أو ترك �ملاأمور هي يف حقيقتها مو�زنة بني نفع �لعزمية يف �لأحو�ل �لعادية ومف�صدة 
�لتطبيق على �صعيد �لفرد �أو �جلماعة-يف �حلج �أحكام تخفيف عامة- وما ذلك �إل لأن �حلكم �ل�صرعي 

كما هو �أمر وو�صيلة لأمر فاإن غاية ر�نية مق�صودة من تطبيقه.
رباين  ومق�صد  لغاية  تطبيق  �ملالية  �ملعامالت  باب  يف  �لأحكام  لظاهر  �ملخالفة  بع�ص  يف  كان  هنا  ومن 
�أعظم، من ذلك �أن عاملا ماليا مفتوحا �ليوم بحيث غدت فيه �ل�صركات عابرة للقار�ت، وفر�صت �ل�صركات 
�لقاب�صة نف�صها كنمط عاملي يف �لتعامل ، �لأمر �لذي ل ميكننا معه �لقول بحرمة �مل�صاهمة يف �ل�صركات 
يف  �ملتخ�ص�صة  و�ملوؤمتر�ت  �لفقهية  �ملجامع  به  تقوم  �لذي  �لدور  وهو  �ل�صريعة،  �صو�بط  �صمن  ولكن 
�ملفا�صد  بني  و�ملو�زنة  �لو�قع  فقه  �ل�صرعية �صمن  بالأ�صول  �ملن�صبط   �لتجديد  �لإ�صالمي من  �لقت�صاد 

و�ملنافع .
وكذ� يف �لتورق �مل�صريف مع ما عليه من �آثار �إل �أن �لغاية فيه �إن كانت لفتح �آفاق �ل�صتثمار باحل�صول على 
�آحاد  �إهماله، و�أما  �أمر لميكننا  �أو �جلماعة فاإنه  �ل�صيولة �ملالية �لالزمة لدعم �مل�صاريع �لتنموية للفرد 
�ملخالفات هنا وهناك من �آحاد �لأفر�د �أو �صوء �لتطبيق من بع�ص �مل�صارف �لإ�صالمية فاإنه يدعونا �إلى 

ت�صحيح �خللل و�لإيعاز �إلى هيئة �لرقابة بالقيام بالأمر ل �أن نقول بن�صف �ملعاملة من �أ�صلها.
ودور �ملجتهد �لنظر يف �مل�صائل ومقارنة �ملفا�صد باملنافع؛ و�ختيار �حلكم �لنافع بناء على �مل�صلحة و�ملو�فق 
ملق�صد �ل�صارع من ت�صريع �حلكم، مع �لتاأكيد على �أن وجه �مل�صلحة قد يتغري بتغري �لزمان و�ملكان وظروف 

تنزيل �حلكم �ل�صرعي.
و�لهدف من عر�ص هذه �ملعايري و�إجر�ء �ملو�زنة على �أ�صا�صها  بعد متييز �مل�صلحة من �ملف�صدة

هو فعل ��مل�صلحة وترك �ملف�صدة، ومعرفة �أولويات �لتقدمي و�لتاأخري يف �مل�صالح )25(
لذلك كان من �سروط من يقوم باملوازنة: العلم مبقا�سد ال�سريعة، واإدراك فقه الواقع وحاجات النا�س الأن 
ما هو من �مل�صالح �خلا�صة قد ينقلب في�صبح من �مل�صالح �لعامة، و�أن يتثبت من �أن �مل�صلحة �لتي ي�صعى 
�إلغاء �مل�صلحة  �إن �أمكن بدل من  �إلى حتقيقها حقيقية ولي�صت متوهمة، و�أن يحاول �جلمع بني �مل�صالح 

�لأدنى وتقدمي �لأعلى.

)25( ح�صني �أبو عجوة، فقه �ملو�زن بني �مل�صالح و�ملفا�صد ودوره يف �لرقي بالدعوة �لإ�صالمية، موؤمتر �لدعوة �لإ�صالمية 
ومتغري�ت   �لع�صر، �جلامعة �لإ�صالمية، غزة، �ص 15.  

األبعاد املقاصدية في تطبيق فقه املوازنات على العقود املالية
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وعلى �ملو�زن �أن يحكم بناء على �عتبار �ل�صارع يف �لأحكام فيو�زن على �أ�صا�ص �لأحكام �خلم�صة، ثم هو 
يو�زن بناء على ما ��صتقر من �أهمية �مل�صالح �إلى �صرورية وحاجية وحت�صينية، فاإن ظهر له �أن م�صاحله 

تتعلق بنوع و�حد من �ل�صروريات مثال و�زن بينها فقدم �لدين على �لنف�ص ثم �لعقل و �لعر�ص و�ملال.
وميكن �ملو�زنة من خالل بحث �مل�صاألة وعر�صها على �لأ�صول �لتي تتبعها،فما تناولته قو�عد �لوجوب و�أدلته 
من �ل�صرع; كتدوين �لقر�آن و�ل�صر�ئع �إذ� خيف عليها �ل�صياع كان و�جبا، وما تناولته قو�عد �لتحرمي و�أدلته 

من �ل�صريعة، كاملكو�ص كان حر�ما )26(.

)26( �ل�صاطبي،�لعت�صام، 241.
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املبحث الثالث: فقه املوازنات يف العقود املالية:

 واملناط العام يف هذه النماذج التي اخرتتها هو �سبهة التحيل التي الزمتها؛بحيث يكون الفعل ممنوعا يف 
اأ�سله ثم اقرتن به من امل�سالح ما حتول معه اإلى احلكم باالإباحة وذلك ب�سروط و�سمن �سوابط ال�سريعة 

�لإ�صالمية، وهو �لأمر �لذي رف�صه كثري من �ملعا�صرين بل وعدوه من �لتلفيق يف �لأحكام.
و�حلق �أن �لنظر �لدقيق ملاآلت �لقول باملنع �أو�لقول بالإباحة، وما يرتتب على كل منهما من مفا�صد ومنافع، 
�إلى �أن �ملعامالت �ملالية هي من رتبة �حلاجيات)27( و هي �لتي جاءت �لأدلة يف  مع �لأخذ بعني �لعتبار 
مو�صوعاتها �إجمالية وترك �أمر تف�صيل �أحكامها لالجتهاد بح�صب �لع�صر وحاجاته �صمن منظومة �ملبادئ 

�لإ�صالمية.

)27( حممد عثمان �صبري، �ملعامالت �ملالية �ملعا�صرة، د�ر �لنفائ�ص، عمان، 1996، �ص 23

األبعاد املقاصدية في تطبيق فقه املوازنات على العقود املالية
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املطلب الأول: وقف النقود:

يعرف �لوقف لغة: متكث يف �صيء ثم يقا�ص عليه)28(.
ويف �ل�صطالح: فاإن �لفقهاء �لأربعة متفقون على �أن مبد�أ �لوقف هو:حب�ص �لأ�صل وت�صبيل �لثمرة)29(

 وبناء عليه فال بد �أن يكون �ملوقوف مما تبقى عينه مع �لنتفاع به، فال ي�صح بالنقود �بتد�ء لأنها مما 
النقود وذلك ترجيحا مل�سلحة  الوقف يف �سورة  باالإنفاق؛ واملطلوب هنا هو حتقيق مناط حكم  ي�ستهلك 
�لنتفاع �ملفتوح خياره �أمام �ملوقوف عليهم بتدوير �ملال يف ما يرون فيه �صالحهم، على مف�صدة �جلمود 

على ظاهر �حلكم بوجوب حب�ص �لأ�صل.
واختلف الفقهاء يف حكم وقف النقود بناء على اختالفهم يف حكم وقف املنقول وا�سرتاط بقاء عني املوقوف 

على قولني:
القول الأول: �لأ�صل يف �لوقف �أن يتاأبد، و�أما ماكان من �ملنقولت ومنها �لنقود فال ي�صح وقفه، وذلك عند 

�حلنفية)30(، و�ملالكية يف قول)31(، و�ل�صافعية يف قول)32(
القول الثاين: وقف �لنقود جائز �إن كان مبعنى حب�ص �أ�صلها و�لنتفاع بها بوجه مقبول �صرعا، وقال به: 

بع�ص �ملالكية )33(، وجمهور �ل�صافعية)34( وقول عند �حلنابلة ورجحه �بن تيمية)35(
 وجاء �حلكم عند �ل�صافعية يف �صيغة �صابط: من �أجاز �إجارتها �أجاز وقفها ومن مل يجز �إجارتها مل يجز 

)28( �أحمدبن فار�ص، معجم مقايي�ص �للغة، د�ر �لفكر، 1979، 6/ 135
)29( �لكمال بن �لهمام، �لهد�ية، د�ر �لفكر، 6/ 203 -  �صم�ص �لدين �أبو عبد�هلل �حلطاب، مو�هب �جلليل يف �صرح 

خمت�صر خليل، د�ر �لفكر، 1995،  6/ 18 -  اأبوبكر حممد احل�سني، كفاية االأخيار يف  حل غاية االخت�سار،ط1، د�ر 
�خلري، دم�صق، 1994، �ص 303- موفق �لدين �أبو عبد �هلل �بن قد�مة، �ملغني، مكتبة �لقاهرة، 1968، 6/ 3   

)30( حممد بن حممود �لبابرتي، �لعناية على �لهد�ية، 6/ 218 . 
)31( �حلطاب، مو�هب �جلليل، 6/ 21- 22. 

)32( �أبو �إ�صحاق �إبر�هيم �ل�صري�زي، �ملهذب، د�ر �لكتب �لعلمية، 2/ 323
)33( �حلطاب، مو�هب �جلليل، 6/ 21- 22. 

)34( �أبو �إ�صحاق �إبر�هيم �ل�صري�زي، �ملهذب، د�ر �لكتب �لعلمية، 2/ 323
)35( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى، 31/ 234 – عالء �لدين �أبو �حل�صن �ملرد�وي ، �لإن�صاف، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، 

ط2، 7/ 11
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وقفها)36(
واالختالف واإن كان وجيها، فاإننا بناء على تطبيق مناط احلكم باأن النقود اإمنا خلقت للثمنية، واأن منفعتها 
�ملباحة بتدويرها يف ما ينميها بالطرق �مل�صروعة؛ فاإن وقف �لنقود باملعنى �لني نرجحه من متكني �ملوقوف 
عليه �ملحتاج من �أ�صل �ملال �صركة مع �لقائم على �لوقف، و�أن يكون �لربح بينهما بحيث يتم حفظ �أ�صل 

�ملال وي�صمن مناوؤه مما يحقق غايات �لوقف.
و�صورة �أخرى ميكن �ل�صتفادة فيها من وقف �لنقود مع �ملحافظة على مبد�أ حفظ �أ�صل �لوقف وحتبي�صه، 
�ملوقوفة  �لأمو�ل  تنظيم ح�صد  على  فكرتها  تقوم  وقفية،و�لتي  �صورة �صكوك  للنقود يف  �لوقف  يكون  باأن 
من خالل هيئة �أو موؤ�ص�صة تنظيمية، حتدد فيها �أول �جلهة �ملوقوف عليها، ثم تطرح �ل�صكوك لالكتتاب 
ت�صبه  �ل�صندوق جهة  �إد�رة  ويتولى  �لو�قف،  ركن  –�مل�صاهمني-  �لو�قفني  ويت�صكل من جمموع  �خلريي، 

ناظر �لوقف.
�مل�صروعات  باب  باأن يوقف على  �لإ�صالمية؛  نو�فذ �مل�صارف  و�أقرتحه كنافذة من  �لو�قع ممكن  وهو يف 
�ل�صغرية من ح�صاب كبار �مل�صتثمرين يف �لبنك بحيث يدخل �لبنك �صريكا مع �مل�صتفيد من �لوقف، و�أن 
يكون �لوقف بعنو�ن وقف �لنقود على �مل�صروعات �ل�صغرية، و�لتي  ميكن من خاللها تخري �أف�صل و�صائل 
�لنتفاع كاإعد�د �مل�صروعات �ل�صغرية و�لتي حتقق �لكتفاء للمحتاج من خالل مال �لوقف، مع �لعمل على 

تنمية �ملال �ملوقوف وبذله لكل من �صملهم و�صف �لو�قف.
قال �لزهري: فيمن جعل �ألف دينار يف �صبيل �هلل ودفعها �إلى غالم له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه �صدقة 
يف  �صدقة  ربحها  جعل  يكن  مل  و�إن  �صيئا  �لألف  ذلك  ربح  من  ياأكل  �أن  للرجل  هل  و�لأقربني،  للم�صاكني 
�مل�صاكني، قال: لي�ص له �أن ياأكل منها )37(،لأنها �أ�صبحت موقوفة ووقفها مبعنى ��صتعمال قوتها �ل�صر�ئية 

وتقوميها �ملايل لل�صلع و�خلدمات.
مما  فهو  �صلفا؛  وم�صرروطة  حمددة  بزيادة  ترد  ربوية  قرو�ص  �صورة  يف  �ملوقوف  �ملال  ي�صتخدم  �أن  �أما 
لميكن �لقول به �صرعا، لأن م�صلحة حفظ بركة �ملال بال�صتخد�م �ل�صرعي له ترجح على م�صلحة زيادته 
�لكمية،وُي�صتاأن�ص يف هذه �ملو�زنة بقوله تعالى« ميحق �هلل �لربا ويربي �ل�صدقات »)38(  فال زيادة حقيقية 

مع �لقرت��ص �لربوي و�إن توهم ذلك. 
ولنا يف حديثه �صلى �هلل عليه و�صلم ما يوؤكد هذ� �ملبد�أ« لتزول قدما عبد يوم �لقيامة حتى ُي�صاأل عن ماله 

)36( �أبو �إ�صحاق �إبر�هيم �ل�صري�زي، �ملهذب، د�ر �لكتب �لعلمية، 2/ 323
)37( �لبخاري، �صحيح �لبخاري، باب وقف �لدو�ب و�لكر�ع و�لعرو�ص و�ل�صامت،  4/ 12 .

)38( �صورة �لبقرة : 276 
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من �أين �كت�صبه ويف ما �أنفقه«)39(.
وكيف يظن بال�صريعة �أنها تبيح �صيئا حلاجة �ملكلف �إليه وم�صلحته ثم حترم ما هو �أحوج �إليه و�مل�صلحة 
يف �إباحته �أظهر، فهذ� من �ملحال؛ ولذلك كان من �مل�صتحيل �أن ي�صرع �هلل ور�صوله من �حليل ما ي�صقط 
به ما �أوجبه، �أو يبيح به ما حرمه، ولعن فاعله، و�آذنه بحربه وحرب ر�صوله، و�صدد فيه �لوعيد؛ ملا ت�صمنه 
من �ملف�صدة يف �لدنيا و�لدين، ثم بعد ذلك ي�صوغ �لتو�صل �إليه باأدنى حيلة، ولو �أن �ملري�ص �عتمد هذ� فيما 
يحميه منه �لطبيب ومينعه منه لكان معينا على نف�صه، �صاعيا يف �صرره، وعد �صفيها مفرطا، وقد فطر 
�هلل - �صبحانه - عباده على �أن حكم �لنظري حكم نظريه، وحكم �ل�صيء حكم مثله، وعلى �إنكار �لتفريق 
بني �ملتماثلني، وعلى �إنكار �جلمع بني �ملختلفني، و�لعقل و�مليز�ن �لذي �أنزله �هلل - �صبحانه - �صرعا وقدر� 

ياأبى ذلك)40(
�أمامن كّيف وقف �لنقود على �أنها �إقر��ص �لتجار ورد �ملال بزيادة من باب �لإح�صان �لربوي، ثم �عتباره 
من �ل�صتثمار قليل �ملخاطرفاإنه �ختالل يف ميز�ن م�صالح �ليتيم؛ ذلك لأن �مل�صلحة �ملتوخاة يف و�قع �لأمر 
م�صلحة متوهمة، لأن �لزيادة �لكمية يف �ملال لي�صت هى معيار �لغنى يف �لإ�صالم، بل �ملطلوب هو �لزيادة 
يف بركة �ملال وحفظه با�صتثماره يف �لقنو�ت �ل�صرعية، وهو �ملعنى �لذي ن�صتبطه من دعوة �خلليفة عمر بن 
�خلطاب �إلى تدوير مال �ليتيم وتنميته : »ل تدعو� مال �ليتيم تاأكله �ل�صدقة » وهي هنا تتحقق بقولنا : »ل 

ترتكو� مال �ليتيم ممحوقة �لربكة ».
�لكتفاء  ريعها يف م�صاريع حتقق  و��صتثمار  �أ�صلها  �لنقود مبعنى حب�ص  �أن وقف  �إلى     ومن هنا نخل�ص 
للموقوف عليهم يتو�فق ومق�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية يف �إغناء �لفقري، وتتو�فق و�أ�صوًل �صرعية كامل�صاربة 
و�مل�صاقاة، ويبقى �لتنوع يف جمالت �لوقف بني حتبي�ص �لعقار و�لنقود بابا رحبا للعمل �خلريي بح�صب ما 

تقت�صيه م�صلحة �لفقري وي�صمن دميومة �لوقف.

)39( حممد بن عي�صى �لرتمذي، �صنن �لرتمذي، مطبعة م�صطفى �لبابي �حللبي، 1975، 4/ 612- حديث 2417، 
و�حلديث �صحيح.

)40( �بن �لقيم، �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، 1/ 150
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املطلب الثاين: اإعادة التاأمني.

الفرع الأول: التاأمني لغة وا�سطالحا:

اأمن لغة: �لهمزة و�مليم و�لنون �أ�صالن متقاربان: �أحدهما �لأمانة �لتي هي �صد �خليانة، ومعناها �صكون 
�لقلب و�لآخر �لت�صديق، و�لأمان �إعطاء �لأمنة)41(

يلتزم  بحيث  �مل�صتاأمن  و�لثاين  �ملوؤمن-�ل�صركة-  �لأول  طرفني  بني  باأنه:)�تفاق  عموما  �لتاأمني  ويعرف 
مبوجبه �مل�صتاأمن بدفع مبلغ مايل معني للموؤمن مقابل �لتز�م �لأخري بدفع �لتعوي�ص �ملتفق عليه لالأول �أو 

ملن يعينه عند حتقق �خلطر �لحتمايل �ملوؤمن منه وفق �أ�ص�ص خا�صة بذلك( )42(
و�أما �لتاأمني �لتعاوين فيقوم على فكرة تفتيت �أجز�ء �خلطر وتوزيعها على جمموع �مل�صتاأمنني عن طريق 
�لتعوي�ص �لذي ُيدفع للم�صاب من جمموع ح�صيلة �أق�صاطهم و�لتي قو�م �لأمر فيها نية �لتربع بني جمموع 
�ملوؤمنني، مع ف�صل ح�صابات �ملوؤمنني �ملتربعني يف ما بينهم عن ح�صابات �مل�صاهمني يف �صركة �لتاأمني وهو 

�لفريق �لذي يتولى �إد�رة �لعمليات �لتاأمينية على �أ�صا�ص �لوكالة باأجر.)43(
ويتنوع  �لتاأمني بني تاأمني ربوي ��صطلح عليه باإ�صم �لتاأمني �لتجاري، وبني تاأمني تكافلي تعاوين �إ�صالمي 
تعامالته هي حاجة  �أبحثها يف  �لتي  و�مل�صكلة  �صرعا،  �ملقبول  �لنموذج  هو  �ل�صاحة مبا  نف�صه على  فر�ص 
�صركات �لتاأمني عموما  مبا فيها �لتاأمني �لإ�صالمي �إلى �إعادة �لتاأمني، وهي ل تتم �إل من طريق �صركات 
�لتاأمني  �صركات  حق  يف  �لتاأمني  �إعادة  معاملة  بجو�ز  �لإفتاء  ميكن  فهل  �إ�صالمي-  جتاري-غري  تاأمني 

�لإ�صالمي ��صتناد� �إلى قاعدة: » �حلاجة �لعامة تنزل منزلة �ل�صرورة«)44(
�صركات  �أو  �صركة  لدى  �لتجاري  بالتاأمني  �ملبا�صر-  �لتاأمني-�ملوؤمن  �صركة  قيام  �لتاأمني:  باإعادة  ويق�صد 
ت�سمى �سركات اإعادة التاأمني بحيث تلتزم االأولى بدفع جزء من اأق�ساط التاأمني امل�ستحقة لها من امل�ستاأمني 
�ملبا�صر  �لتاأمني  �صركة  تلتزم  �لتي  �ملخاطر  من  جزء�  �لأخرية  تتحمل  �أن  على  �لتاأمني،  �إعادة  ل�صركة 

)41( �بن فار�ص، معجم مقايي�ص �للغة،1/ 133
)42( اأحمد �سامل ملحم، التاأمني التعاوين االإ�سالمي وتطبيقاته يف �سركة التاأمني االإ�سالمية،ط1 ، 2000، عمان، 

�ص13 
)43( حممد عثمان �سبري، املعامالت املالية املعا�سرة يف الفقه االإ�سالمي، ط6 ، 2007، د�ر �لنفائ�ص،عمان، �ص82، 

 135 -134
)44( �ل�صيوطي، �لأ�صباه و�لنظائر،�ص118 .
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بتاأمينها، وذلك بن�سبة ح�ستها مما تتقا�ساه من هذه االأق�ساط)45(
و�لباعث عليه �أمر�ن: عجز �صركات �لتاأمني عن ��صتيعاب حاجة �ل�صركات ذ�ت �لقيم �ل�صخمة كالطائر�ت 
وم�صانع �ملعد�ت �لثقيلة، و�لأمر �لثاين هو رغبة �صركات �لتاأمني بزيادة �لطاقة �ل�صتيعابية بحيث ميكنها 

من قبول �لتاأمني على كل �لأخطار وذلك لزيادة مكا�صبها)46(
�إن �لبحث يف حكم �مل�صاألة وبناء على فقه �ملو�زنات قد يختلف �لنظر فيه بني �لقول باجلو�ز �إعمال حلكم 
ت�صتفيد من  ثم هي  �ل�صاحة،  قدمها على  تر�صخ  �أن  �لإ�صالمي  �لتاأمني  ل�صركات  وم�صاعدة  �أول،  �لقاعدة 

خالل ��صتقطابها لروؤو�ص �لأمو�ل يف �ل�صركات �ل�صخمة طالبة �لتاأمني.
   و�أما �لقول باملنع في�صتند �إلى �أن �إعادة �لتاأمني مبا هو من �لتاأمني �لتجاري غري �لإ�صالمي  فاإن �لقول 
باإباحته للحاجة ينق�ص �أ�صل �إن�صاء �صركات �لتاأمني �لإ�صالمي، ثم �حلاجة �إلى �إعادة �لتاأمني يف و�قع �لأمر 
�لتاأمني، وعليه كانت  �أكرث منها يف �صد حاجة �ل�صركات �ل�صخمة طالبة  هي من �لرغبة يف �لربح �ملايل 
�ملو�زنة بني �ملفا�صد و�مل�صالح ترجح يف كفة �ملنع لأن �مل�صلحة �ملق�صودة يف �لو�قع م�صلحة متوهمة، يوؤكد 
بالباطل مبا هي حمدد�ت  �لنا�ص  �أمو�ل  و�أكل  و�ملي�صر  �لربا  �ل�صرعية يف حترمي  �لأ�صول  ذلك خمالفتها 

�ملعامالت �ملالية، ثم �إن �حللول �لو�قعية �لأخرى كفيلة باإفر�ز �حلل �ل�صرعي من خالل:
1.�أن يتم تاأمني �ل�صركات �ل�صخمة و�ملن�صاآت �لكبرية لدى �أكرث من �صركة تاأمني �إ�صالمي.

2.دعوة �مل�صارف �لإ�صالمية �إلى ��صتثمار �أمو�لها يف �إن�صاء �صركات �إعادة تاأمني �إ�صالمي، وهي يف ما �أرى 
حتتاج �إلى �أمو�ل �صخمة، وت�صويق �إعالمي يف �أهميتها و�صروة �لتعامل معها.

 وقد حاول بع�ص من تبنى �لر�أي باأهمية �إعادة �لتاأمني ل�صركات �لتاأمني �لإ�صالمي تربير ر�أيه بعد �لإلتز�م
 �لقانوين باأمر د�ئرة مر�قبة �ل�صركات و�لتي فر�صت قو�نيها على �صركات �لتاأمني عموما لإعطاء �لرخ�صة
 مبمار�صة �لعمل �أن تبادر باإعادة �لتاأمني، برر �لقول باجلو�ز بجملة فروق بني �إعادة �لتاأمني يف �ل�صركات

�لإ�صالمية عنها يف �لتاأمني �لتجاري، وهي يف جملتها فروق ظاهرية ل ت�صلح حجة للقول باجلو�ز47(

 �إن �لنظرة �ملقا�صدية �ملقرتنة بتحكيم فقه �ملو�زنات ومر�عاة �مل�صالح �حلقيقية �ملرتتبة على �لقول باإعادة
 �لتاأمني، ومقارنتها مبف�صدة �لتلب�ص باحلر�م �مل�صتبه فيه، مع �لأخذ بعني �لعتبار لالإلز�م �لقانوين �لذي
�إلى حكم خا�ص يتحول من حكم عام  فاإن �حلكم  �لإ�صالمية  �لدول  �لتاأمني يف بع�ص  به �صركات   �بتليت 
 يتنزل على بع�ص �حلالت ل كلها، بحيث يبقى �لأ�صل �ملعترب �ملنع من �إعادة �لتاأمني على �لنظام �لتجاري

)45( �أحمد ملحم، �لتاأمني �لتعاوين �لإ�صالمي وتطبيقاته يف �صركة �لتاأمني �لإ�صالمية، �ص35 
)46( �ملرجع �ل�صابق، �ص35

)47( �أحمد ملحم، �لتاأمني �لتعاوين �لإ�صالمي وتطبيقاته يف �صركة �لتاأمني �لإ�صالمية، �نظر �ل�صفحات 39- 44 
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�لتاأمني- من  �لنوع  هذ�  ببقاء  �حلكم  هو  هنا  �ل�صرورة  ووجه  �أخرى،  �أحيانا  لل�صرورة  وجو�زه  �لربوي، 
 �لإ�صالمي- عامال وفاعال على �ل�صاحة، و�إل فاإن �لتم�صك باملنع �لعام يوؤول �إلى �لق�صاء على �أ�صل �صركات
 �لـتاأمني �لإ�صالمي ويف هذ� من �ل�صر ما فيه، بحيث ترجح مف�صدة �لغياب �لكلي للتاأمني �لإ�صالمي كنموذج

على مف�صدة عدم �لتز�مه كليا باأحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية.

األبعاد املقاصدية في تطبيق فقه املوازنات على العقود املالية
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املطلب الثالث: ال�سركة املنتهية بالتمليك.

الفرع الأول: التعريف بال�سركة، واملق�سود بال�سركة املنتهية بالتمليك:

�ل�صركة لغة: خمالطة �ل�صريكني، و�لأ�صر�ك جمع �صرك وهو �لن�صيب )48(،)و�ل�صني و�لر�ء و�لكاف �أ�صالن 
ركة  ؛ يدل �أحدهما على مقارنة وخالف �نفر�د، و�لثاين يدل على �متد�د و��صتقامة( )49(،)فعلى �لأول �ل�صِّ

وهو �أن يكون �ل�صيء بني �ثنني ل ينفرد به �أحدهما( )50(، وعلى �لثاين فاإن من �آد�ب �ل�صركة �ل�صتقامة.
��صطالحا: �جتماع يف ��صتحقاق �أو ت�صرف)51( 

باأن ي�صاهم كل منهم يف  �أكرث  �أو  يلتزم مبقت�صاه �صخ�صان  باأنها:عقد  �ل�صركة  �لقانوين تعرف  وباملفهوم 
م�صروع مايل بتقدمي ح�صته  من مال �أو عمل ل�صتثمار ذلك �مل�صروع و�قت�صام ما قد ين�صاأ عنه من ربح �أو 

خ�صارة)52( .
وهي تتنوع �إلى �صركات �أمو�ل و�صركات �أعمال وم�صاربة باملال يجتمع فيها �ملال و�لعمل.

وما يهمنا هنا هو مفهوم �ل�صركة �ملنتهية بالتمليك: وهي عبارة عن �تفاق �مل�صرف مع �أحد عمالئه على 
دخول �مل�صرف ب�صفة �صريك ممول كليا �أو جزئيا يف م�صروع حمدد ذي دخل متوقع، على �أن يق�صم �لربح 
�صريك  ب�صفته  �مل�صتثمر  وح�صة  به،  �مل�صتثمر  مال  ربح  من  �مل�صرف  ح�صة  �أق�صام؛  ثالثة  �إلى  �ملتحقق 
ُتعطى  ثالثة  كليا-، وح�صة  �مل�صرف  �لتمويل من  كان  فيه-�إن  كعامل  �أو  �لتمويل جزئيا-  كان  �أمو�ل-�إن 
للم�صرف من باب �حللول �لتدريجية للم�صتثمر ومتليكه كامل �حل�ص�ص، و�لإخر�ج �لتدريجي للم�صرف 

من �ل�صركة با�صرتد�د ر�أ�ص ماله وما ترتب عليه من ربح.
وميكن تكييف �مل�صاركة هنا �إما على �أ�صا�ص �صركة �لعنان و�جتماع ر�أ�صي �ملال يف م�صروع حمدد، �أو �أنها 
�لأول ربح مال  �أق�صام:  �ل�صركة ثالثة  �آخرها؛ بحيث يق�صم �ملتح�صل من  �أولها وم�صاربة يف  م�صاركة يف 
�مل�صرف، و�لثاين ربح مال �مل�صارك، و�لثالث ربح عمل �مل�صارك م�صاربة يف مال �ل�صركة، ومما يتح�صل 

من هذ� �لق�صم ت�صدد به قيمة �لعني.
وقد يرد هنا اعرتا�س مبخالفة هذا التنظيم الأ�سل امل�ساربة والتي ي�سرتط اأن يكون راأ�س مالها من النقود 

)48( �بن منظور،ل�صان �لعرب،1 /448 – 449 .

)49( �بن فار�ص،معجم مقايي�ص �للغة ،3 /265 .
)50( �ملرجع �ل�صابق .

)51( �ملرد�وي،�لإن�صاف،5/ 407 .
)52( نقابة �ملحامني،�لقانون �ملدين �لأردين ،عمان،2000، �ص 108 – 109 .
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ل �لأعيان وذلك عند جمهور �لفقهاء لأن ما يختلف باختالف �ملقومني ل ت�صح �ل�صركة به  )53(
و�لرد عليه: �أن �حلنابلة �أجازو� �أن يكون ر�أ�ص مال �مل�صاربة عني تنمى بالعمل عليها)54(، طاملا �أن تقييما 
�صابقا وحتديد� لر�أ�ص مال كل م�صارك قد �صبق، ويف ذلك من �مل�صالح ما ليخفى من �لتقليل من خماطر 
�ل�صتثمار يف �صركات �مل�صاربة ودفع �ملال للم�صارب وهي م�صلحة تفوق م�صلحة �إطالق يد �مل�صارب وعدم 

�لتحجري عليه مبا هي توؤول �إلى متليكه �لعني يف نهاية �لأمر.
والأ�سئلة التي تطرح هنا:

هل يعترب هذ� �لنمط من �لتعامالت من باب �لإقر��ص �لربوي؛ بحيث �أن �مل�صرف عاد له ر�أ�ص ماله مع 
�لزيادة حتت م�صمى �لربح؟ ويوؤكد ذلك تاأقيت �ل�صركة مبدة ت�صديد قيمة �لعني �مل�صارك بها؟

و�جلو�ب عليه: �إن يف �إيجاد �لإد�رة �لفاعلة للم�صاركة ثم يف حتمل جميع �لأطر�ف للربح و�خل�صارة كما هو 
معلوم من قو�عد �مل�صاركة، ي�صمن باأن ل تكون �مل�صاركة �ملتناق�صة جمرد عملية متويل بقر�ص.

وهل يف تخ�صي�ص ح�صة ثالثة من �لربح لت�صديد مال �مل�صرف من �أكل �ملال بالباطل؟ 
و�جلو�ب عليه: �أن �ملال ملا كان حقا لهما، فاإن �حل�صة �لثالثة تاأخذ �صكل �لدخار من �مل�صتثمر يف �لبنك، 
ثم يف تنازل �لبنك عن حقه بالربح ل�صالح �صريكه تربع لمانع منه، و�أما تنظيم عملية �مل�صاركة فيمكن 

ترتيبه من خالل:
�إما بتق�صيم قيمة �لعني �مل�صرتكة �إلى �أ�صهم بحيث يتملك �مل�صرف عدد� منها بح�صب ر�أ�ص ماله �ملدفوع، 
ويتملك �مل�صارك عدد� منها �إن �صارك �بتد�ء بر�أ�ص �ملال، ثم يخ�ص�ص جزء من ربح �مل�صارك يتملك فيها 

�لأ�صهم �لباقية تدريجيا حتى تنتهي �ل�صركة له ملكا خا�صا)55(
منظم  ترتيب  �أ�صا�ص  على  ثم  عليها،  �لعمل  بطريق  للدخل  منتجة  عني  ب�صر�ء  �مل�صاركة  تنظيم  ميكن  و 
يتم خ�صم جزء من �ملبلغ �ملتح�صل �إلى �أن ي�صل مقد�ره �إلى ما ي�صدد قيمة �لعني، حيث يقوم �مل�صرف 

بالتنازل عن ملكيتها ملن عمل عليها خالل �ملدة �إلى �لت�صديد �لكامل. 
وال�سوؤال هنا: هل يقبل �سرعا اأن يتم اال�سرتاط �سلفا على ما ينق�س اأ�سل ال�سركة؟

)53( �لزيلعي،تبيني �حلقائق، 3/ 317 - �ملاوردي،�حلاوي،6/ 477-  �بن قد�مة،�ملغني، 5/ 10 .
)54(�بن قد�مة،�ملغني،5/ 8

)55(  �سامي حمود، تطوير االأعمال امل�سرفية مبا يتفق مع ال�سريعة االإ�سالمية،)ط2(،عمان: مطبعة �ل�صرق، 1982، �ص426 
-  �صالح �صعيد �ملرزوقي، �ل�صركة �ملنتهية بالتمليك وتطبيقاتها يف �مل�صارف �لإ�صالمية، ر�صالة ماج�صتري مقدمة �إلى جامعة 

�لريموك، �لأردن، 2000، �ص87
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�أن  �ملو�زنات هو  بناء على فقه  يف�سده)56(وتعليله  فاإنه  العقد  اأ�سل  يناق�س  اأن كل �سرط  املعلوم فقها  من 
مناق�صة ق�صد �ل�صارع يف �لت�صرفات تنق�ص �أ�صل �ملعاملة، لأن حكما ومنافع ق�صدها �ل�صارع �حلكيم من 

تنظيم املعامالت ال يجوز تعطيلها مل�سالح متوهمة ق�سدها امل�سرتط خالف االأ�سل.
العني  قيمة  ت�سديد  بعد  ك�سريك  البنك  خروج  ا�سرتاط  من  الب�سها  وما  بالتمليك  املنتهية  امل�ساركة  ويف 
امل�سرتكة من الطرف االآخر؛ فاإنه الخمالفة ت�سجل يف واقع االأمر الأن ال�سرط �سدر من امل�سرف باإرادته، 
ثم هو ��صتحق كل ما ��صتوجب له �صرعا من ربح �ملال طيلة مدة �مل�صاركة �إن رجحنا �لقول بجو�ز �لتاأقيت 

يف �ل�صركة)57(.
ول ُيقال : �إن عقد �ل�صركة كان �صوريا و�لق�صد هو �إقر��ص �ملال و��صتعادته بربحه؛ لأن �أ�صل �مل�صاركة فيها 
من �ملخاطرة برتك �ملال بيد �ل�صريك �أمانة و�لإذن بالت�صرف فيه، و�ملمنوع هو �أن يكون �لق�صد حر�ما 

وهو هنا �أقرب �إلى �لإرفاق.

الفرع الثاين: تطبيق فقه املوازنات على هذا النمط وتقرير القول الراجح:

ملا كانت �مل�صلحة ت�صتوجب متكني �لقادر على �لعمل وت�صخري �ملال بيده بالطرق �ل�صرعية، وي�صهد لهذه 
و�ملهنيني  �حلرفيني  �صغار  م�صاعدة  فاإن  �صركة،  و�لعمل  �ملال  �جتماع  هي  مبا  �مل�صاربة  ت�صريع  �مل�صلحة 
ليحقق  بالتمليك  �ملنتهية  �مل�صاركة  نظام  خالل  من  ��صتثمارية  و�أ�صول  �أدو�ت  �متالك  يف  وم�صاعدتهم 
و�حدة من �ملبادئ �ل�صرعية يف عمارة �لأر�ص و�لقيام بو�جب �ل�صتخالف يف �لأر�ص.ثم �إن م�صلحة �لبنك 
كنافذة �صرعية لال�صتثمار بامل�صاركة �ملنتهية بالتمليك ليحقق م�صلحة نوعية بتعزيز موقعه يف �صاحة �لعمل 

�مل�صريف؛ مبا هو يلبي حاجات �ملجتمع ومبا هو قادر على �لتو�صع �لأفقي يف ��صتثمارته و�أدو�ته.
املغامن  يف  ا�سرتاك  هي  مبا  النمطية  ال�سركات  مناط  فيها  حتقق  بالتمليك  املنتهية  ال�سركة  فاإن  وعليه 
�أ�صله،  �مل�صروع يف  بال�صتثمار  �لذ�تي  �لكتفاء  من  �ل�صريك  بني م�صلحة متكني  قارنا  �إن  وهي  و�ملغارم، 
ومف�صدة �خلروج عن منطية �مل�صاركة و�لتحول بالعقد من م�صاركة �إلى ملكية خا�صة لرتجح لدينا �لقول 
باجلو�ز طاملا �أن �أ�صل �لرت��صي يف �لعقد متحقق ويف كل مر�حل هذ� �لنتقال من �صورة عقد �ل�صركة �إلى 

�مللكية �خلا�صة وباأدو�ت �صرعية.

)56(  من�صور �لبهوتي، �لرو�ص �ملربع �صرح ز�د �مل�صتقنع، 4/ 382
)57( �لكا�صاين،بد�ئع �ل�صنائع،6/ 56- 57 .
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املطلب الرابع: التورق امل�سريف – وعالقته بالت�سخم النقدي-:

�أ�صل �لتورق، ولكن �ملق�صود هنا  �أو �ملعار�صني يف  �أو مناق�صة �ملجيزين  �أق�صد هنا �لنت�صار لقول  ل�صت 
�لك�صف عن �لأوجه �لأخرى و�لأبعاد �ملقا�صدية من خالل �لو�قع �لعملي يف حكم �لتورق، ثم تاأكيد ذلك من 
خالل �ملو�زنة بني �مل�صالح – من �صد �حلاجة للورق من طالب �ملعاملة وتهياأة �لأ�صباب �أمامه لال�صتثمار 
�مل�صاكل  زيادة  من  �إليه  يوؤول  وما  للمال  �ل�صتخد�م  �صوء  مفا�صد  وبني  يديه،  بني  �لالزم  �ملال  بو�صع 

�لقت�صادية من �لت�صخم �لنقدي ب�صبب �لرتكيز على �ل�صتهالك وعدم �للتفات �إلى �لإنتاج.

الفرع الأول: التعريف بالتورق لغة وا�سطالحا:

لغة: �لو�و و�لر�ء و�لقاف �أ�صالن يدل �أحدهما على خري ومال و�أ�صله ورق �ل�صجر، و�لورق �ملال، و�لآخرعلى 
لون من �لألو�ن ي�صبه لون �لرماد، ُيقال بعري �أورق)58(.

��صطالحا:�أن ي�صرتي �ل�صلعة بالن�صيئة ويبيعها باأقل نقد� لغري �لبائع �لذي ��صرتى منه، وت�صمى  م�صاألة 
�لتورق من �لورق وهو �لف�صة؛ لأن م�صرتي �ل�صلعة يبيع بها)59(

الفرع الثاين: اآراء الفقهاء يف حكم التورق الب�سيط، وتوجيه املنع منه:

�ختلف �لفقهاء يف حكم �لتورق على قولني:
القول الأول:منعه مبا هو ي�صبه من وجه �لعينة �ملحرمة �صرعا وهو �أن �ل�صخ�ص ي�صرتي �ل�صلعة بثمن �آجل 

ويبيعها باأقل نقد�)60( 
وتوجيه �ملانعني و�لكارهني للتورق �لفردي �أنه �أخذ در�هم بدر�هم �أكرث منها �إلى �أجل ، وهذ� يلحق �ل�صرر 
باملحتاج �لذي جلاأ للتورق فهو من �أكل �ملال بالباطل وهو �ملعنى �لذي حرم لأجله �لربا،  كما �أن �هلل عز 
وجل �أباح �لبيع �لذي يكون غر�صه تبادل �ل�صلع و�ملنافع ، ولي�ص غر�صه �حل�صول على �لنقد �إلى �أجل مع 

دفع زيادة وهو من بيع �مل�صطر�ملنهي عنه)61(
)58( �بن فار�ص، مقايي�ص �للغة، 6/ 101 . 

)59( من�صور بن يون�ص �لبهوتي، ك�صاف �لقناع عن منت �لإقناع، د�ر �لكتب �لعلمية، 3/ 186 
)60( �بن تيمية، �لفتاوى �لكربى، 4/ 21 – حممد بن قيم �جلوزية، �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، د�ر �لكتب �لعلمية، 

بريوت، 1991، 3/ 135 وُن�صب �لقول بالكر�هة لعمر بن عبد �لعزيز.
)61( منذر قحف وعماد بركات، �لتورق �مل�صريف يف �لتطبيق �ملعا�صر، بحث مقدم ملوؤمتر �ملوؤ�ص�صات �ملالية�لإ�صالمية: 
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القول الثاين: �لقول بالإباحة �ملطلقة �أو �ملقيدة بال�صطر�ر)62(؛ ذلك �أن �لعميل يبيع �ل�صلعة لغري �لتاجر 

�لذي ��صرتى منه، فال جمال للقول بوقوع �قرت��ص ربوي لتعدد �ليد يف �لأخذ و�لدفع.
ومن هنا كان �لنظر �ملقا�صدي �إلى هذه �ملعاملة يخرجها من د�ئرة �لتحرمي �إلى د�ئرة �لإباحة، وهو �لأمر 

الذي يف�سر وقوع االختالف فيها لتنوع النظر بني ظاهر احلكم ومناط احلكم.

الفرع الثالث: �سورة التورق املركب يف امل�سارف الإ�سالمية:

قيام �لعميل بطلب �صيولة بتوكيل �لبنك يف بيع �صلعة له يف �ل�صوق �ملحلي بعد �أن ��صرت�ها منه بثمن �آجل، 
وهي عملية بيع ت�صبقها عملية �صر�ء عني مر�بحة و�لذي يتولى �لعمليتني هو �مل�صرف �لإ�صالمي-يف �ل�صلع 

�لدولية كاملعادن- بالنيابة عن �لعميل)63(

الفرع الرابع: تطبيق فقه املوازنات على التورق امل�سريف:

من  جملة  على  �لتاأكيد  ي�صتلزم  �ملعاملة  هذه  عليه  قامت  ما  يف  �لنظر  بعد  �لتورق  حكم  يف  �لرتجيح  �إن 
�حلقائق �لتالية:

- ما �أثبته فقهاء �حلنابلة من تنازع �لنا�ص يف �ملعامالت �لختيارية مثل �لتورق و�لعينة)64(، و�ملعنى �مل�صتفاد 
هنا �أن �ملعاملة من حاجات �لنا�ص �لتي ُترك �لر�أي فيها لظروف �لزمان و�ملكان، و�أن �لختالف �إمنا وقع 

لتفاوت �لنظر �إلى �مل�صالح و�ملفا�صد بناء على و�قع �ملجتمع.
-�إن حكم �لتورق �إمنا ورد يف حق من �حتاج �إلى �ملال)65( ومل يجده قر�صا ح�صنا فتحول �إلى �ل�صر�ء بالن�صيئة 
و�لبيع مو��صعة، وظروف �حلال تك�صف عن وجه م�صلحة ق�صدها �ملتعامل من متكينه من ر�أ�ص مال يدوره 

معامل �لو�قع و�آفاق �مل�صتقبل ،�لذي تقيمه جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف مدينة �لعني بالإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، 
8 - 10 مايو )�أيار( 2005، �ص5  

)62( عالء الدين املرداوي، االإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، دار اإحياء الرتاث العربي، ط2، 4/ 337 
–  حممد بن �صالح بن عثيمني، �ل�صرح �ملمتع على ز�د �مل�صتقنع، د�ر �ملنهاج،�لريا�ص، 8/ 221-وبه �أخذ جممع �لفقه 
�لإ�صالمي �لتابع لر�بطة �لعامل �لإ�صالمي يف دورته �خلام�صة ع�صرة، �نظر: منذر قحف وعماد بركات، �لتورق �مل�صريف 

يف �لتطبيق �ملعا�صر، �ص 5
)63(  مرميت عديله، �لتمويل بالتورق �مل�صريف و�آثاره �لقت�صادية، بحث من�صور على موقع �لقت�صاد �لإ�صالمي، �ص2

)64( �لبهوتي، ك�صاف �لقناع عن منت �لإقناع، 3/ 186 
)65( �ملرجع �ل�صابق 
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يف ما ير�ه طريقا ميكنه من �لربح، لأن عاقال ليبيع باأقل مما ��صرتى �إل �إن بد� له وجه م�صلحة خا�صة.
لكن �مل�صكلة تربز يف وقوع حماذير �صرعية من خالل ظهور ق�صد �لتو�طوؤ من �لبنك باإعطاء �لنقد�حلال 
بنقد �آجل يزيد عنه، ومق�صد �ملتورق باحل�صول على نقد حال مقابل دين �آجل �أكرب منه وهما متاما نف�ص 

�ملق�صدين �للذين �جتمعا يف �لعينة)66(
  وم�صكلة �أخرى هي �أن �لتورق و�صيلةلإ�صباع �لطلب على �لنقود لذ�تها، �لأمر �لذي تتحول معه �مل�صارف 
االإ�سالمية من دورها التمويلي للن�ساط االإنتاجي اإلى ت�سخري املال يف يد كل راغب فيه بغ�س النظر عن 
ماآلت ��صتخد�مه مما فتح بابا جديد� للت�صخم �لنقدي يف �لوقت �لذي ل ز�ل �لعمل حثيثا يف �لبحث عما 

ي�صد منافذه.

ومن الآثار الإيجابية املرتتبة على التورق امل�سريف:

فتح �ملجال �أمام �مل�صارف �لإ�صالمية لتمويل �مل�صروعات ذ�ت �ملخاطر �لعالية دون �أن تكون طرفا مبا�صر� 
فيها-ب�صفة وكيل عن �لعميل- يف �لوقت �لذي ُتلبى فيه حاجات �لفرد لل�صيولة يف �أ�صرع وقت)67(

�أما �لآثار �ل�صلبية وتبعاتها فتظهر من خالل ما يرتتب على هذه �ملعاملة من زيادة كمية يف �أرباح �مل�صرف 
من  �مل�صارف  من  كثري  ملعامالت  �لنوعي  �لتحول  يف�صر  �لذي  �لأمر  �ملخاطرة)68(،  معها  تقل  وب�صورة 
�لتورق منطا غالبا  �لتنوع يف �صيغ �ل�صتثمار من �مل�صاركة و�مل�صاربة و�ملر�بحة لالآمر بال�صر�ء، و�ختيار 
�لإنتاجي،  �ل�صتثمار  عن  رف  �صُ لأنه  �حلقيقي  غري  �ملايل  �لت�صخم  من  �صكال  �أفرز  مما  ل�صتثمار�تها، 

و�نعك�صت �صورته �إلى �صخ�ص �لعميل �ملتورق .
- ومن �ل�صلبيات �لتي ترد على هذه �ملعاملة �لتحايل بالربا يف �صورة �لتورق؛ ويرد عليه باأن �ل�صيء قد 
يكون حمرما لعدم �تفاق �صورته مع �صيغته �ل�صرعية فاإذ� ��صتطعنا �أن نخرجه �إلى �صيغة �صرعية مقبولة 

�أ�صبح مباحا)69(.
-�إن يف �لتورق ت�صجيعاخلروج روؤو�ص �ملال �لعربية �إلى �لأ�صو�ق �لأجنبية: و�لرد عليه �أن عالج ذلك ممكن 
بالرجوع �إلى بد�يات تطبيق هذ� �لنمط بحيث ت�صل �لب�صاعة –وهي غالبا ما كانت من �ملعادن- �إلى من 
يحتاجها من �ل�صوق �ملحلي، بحيث يتم �لتن�صيق �بتد�ء بني جهتني �مل�صرتي �ملتورق و�مل�صرتي �لتاجر، ويكون 

)66( منذر قحف وعماد بركات، �لتورق �مل�صريف يف �لتطبيق �ملعا�صر، �ص 12
)67(  مرميت عديله، �لتمويل بالتورق �مل�صريف و�آثاره �لقت�صادية، �ص14 
)68(  مرميت عديله، �لتمويل بالتورق �مل�صريف و�آثاره �لقت�صادية، �ص15

)69( منذر قحف وعماد بركات، �لتورق �مل�صريف يف �لتطبيق �ملعا�صر، �ص 17

األبعاد املقاصدية في تطبيق فقه املوازنات على العقود املالية
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�مل�صرف و�صيطا بينهما.
وبناء على ما �صبق يرتجح لنا جو�ز �لتعامل بالتورق عند �حلاجة؛ لأن �مل�صلحة �ملرتتبة على متكني �ملحتاج 
للمال من �حل�صول عليه بطريق م�صروع من �ل�صر�ء بالآجل و�لبيع �أقل بالعاجل ليتعار�ص مع �أ�صل �صرعي 

ب�صورة مبا�صرة، و�أما نية �لتحايل فتبقى معيار� �صخ�صيا بني �ملرء وربه ول تنق�ص من عموم جو�زها.
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اخلامتة:

�لقول مبنعها ملا لب�صها من بع�ص �خلروج عن  �إلى  بنا  يوؤدي  �ملالية قد  �إلى �ملعاملة  �لنظر �جلزئي  -�إن 
املنافع  بني  واملوازنة  املاآالت  فقه  باعتبار  كليا  ونظرا  مناطا خا�سا  اأن  اإال  امل�ساألة،  العام يف حكم  املناط 

و�مل�صار يوؤدي بنا �إلى ترجيح �لقول باجلو�ز �أحيانا.
�لأفر�د و�ملجتمعات  �أحو�ل  �ملالية مبا هو من رتبة �حلاجيات؛ وهي متجددة بتجدد  �ملعامالت  -�إن فقه 
وم�صتلزمات ع�صرهم، فاإن �صد باب �لتطوير يف �ل�صتثمار �ملبني على �أ�صول �ل�صريعة �لإ�صالمية و�ملن�صبط 
باأ�صولها ومبادئها �لعامة كفيل بفتح باب �ل�صتثمار غري �لنمطي، ل�صد حاجة �مل�صارف وتر�صيخ قدمها، 

و�صد حاجة �لأفر�د لر�أ�ص �ملال.
باأمرين؛  -�إن �ل�صتفادة من �لختالف �لفقهي �ملذهبي و�لعتماد على توجيه �مل�صائل فقها ي�صتفاد منه 
تاأكيد مر�عاة �لفقه حلاجات �لنا�ص وتلبيتها، و�لثاين �لعدول عن �ل�صتثمار �مل�صبوه �أو �ملتحقق باحلرمة 

�إلى �ل�صتثمار �مل�صروع.
-�إن �لتنظيم �لإ�صالمي لأحكام �ملعامالت �ملالية كان من مكوناته �ملو�زنة بني �ملنافع و�مل�صار مع ترجيح 
�ملالية  �أزمتهم  حل  فوجدو�  نظرو�  �لغربي  �لقت�صاد  على  �لقائمني  �أن  ذلك  يوؤكد  منهما،  �لأولى  جانب 

�لأخرية من خالل نظام �ملعامالت �ملالية �لإ�صالمي ومنها �لتورق �مل�صريف.
-التمويل االإ�سالمي الميكن الوفاء بتكاليفه اإال اإن كان من نوع الن�ساط االإنتاجي، فال جمال للقول باإباحة 

�لتعامل �لربوي �صر�حة ول ما �صابه �لربا لأن فيه نق�صا للغاية من �ملعامالت.
د�ئرة  من  يخرجها  ل  �لتورق  �صيغة  ��صتخد�م  يف  �لإ�صالمية  �مل�صارف  بع�ص  من  �لت�صرف  �إ�صاءة  -�إن 
�حلل للحاجة �إلى د�ئرة �حلر�م لأنها ت�صرف فردي ل تتعطل معه منافع �ملعاملة �إن �أُح�صن ��صتخد�مها، 
و�ملطلوب هنا هو ت�صحيح �لعمل ظاهر� وباطنا ل حترميه ومنعه �بتد�ء و�نتهاء، وهذ� هو دور فقه �ملو�زنات 

بت�صحيح �ملعاملة وتقوميها على �ملبادئ �ل�صرعية �لعامة و�خلا�صة.

األبعاد املقاصدية في تطبيق فقه املوازنات على العقود املالية
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ثبت املراجع:

- �أبو �إ�صحاق �إبر�هيم �ل�صري�زي، �ملهذب، د�ر �لكتب �لعلمية
- �إبر�هيم  بن مو�صى �لغرناطي �ل�صاطبي، �لعت�صام، د�ر �بن عفان، �ل�صعودية، 1412.

- اأبوبكر حممد احل�سني، كفاية االأخيار يف حل غاية االخت�سار،ط1، د�ر �خلري، دم�صق، 1994
- اأحمد الري�سوين، نظرية املقا�سد عند االإمام ال�ساطبي، الدار العاملية للكتاب االإ�سالمي، ط2، 1992

 ،2000 ، االإ�سالمية،ط1  التاأمني  �سركة  وتطبيقاته يف  االإ�سالمي  التعاوين  التاأمني  �سامل ملحم،  اأحمد   -
عمان

- �أحمد بن فار�ص، معجم مقايي�ص �للغة، د�ر �لفكر، 1979
- تقي �لدين �أبو �لعبا�ص �أحمد بن عبد �حلليم بن عبد �ل�صالم بن عبد �هلل بن �أبي �لقا�صم بن حممد �بن 

تيمية،الفتاوى الكربى، دار الكتب العلمية، ط االأولى، 1408هـ - 1987م
- تقي �لدين �بن تيمية، �لختيار�ت �لفقهية من فتاوى �بن تيمية �ختارها عالء �لدين �لبعلي، د�ر �لفكر

�ململكة  �ل�صريف،  �مل�صحف  لطباعة  فهد  �مللك  جممع  طباعة  �لفتاوى،  جمموع  تيمية،  بن  �لدين  تقي   -
�لعربية �ل�صعودية، 1975

- �لتهانوي،ك�صاف ��صطالحات �لفنون و�لعلوم
- ح�صني �أبو عجوة، فقه �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد ودوره يف �لرقي بالدعوة �لإ�صالمية، موؤمتر �لدعوة 

�لإ�صالمية ومتغري�ت �لع�صر، �جلامعة �لإ�صالمية، غزة
- �حل�صني، كفاية �لأخيار يف  حل غاية �لخت�صار.

-�خلليل بن �أحمد �لفر�هيدي، �لعني، د�ر مكتبة هالل
- �سامي حمود، تطوير االأعمال امل�سرفية مبا يتفق مع ال�سريعة االإ�سالمية،)ط2(،عمان: مطبعة �ل�صرق، 

1982
- �صم�ص �لدين �أبو عبد�هلل �حلطاب، مو�هب �جلليل يف �صرح خمت�صر خليل، د�ر �لفكر، 1995

          - �صالح �صعيد �ملرزوقي، �ل�صركة �ملنتهية بالتمليك وتطبيقاتها يف �مل�صارف �لإ�صالمية، ر�صالة 
ماج�صتري مقدمة �إلى جامعة �لريموك، �لأردن، 2000

           - عثمان بن علي �لزيلعي، تبيني �حلقائق �صرح كنز �لدقائق، �ملطبعة �لكربى، �لقاهرة، 1313.
          - عز الدين بن عبدال�سالم، الفوائد يف اخت�سار املقا�سد، دار الفكر املعا�سر، دم�سق، ط1، 1416

          - عز �لدين بن عبد�ل�صالم، قو�عد �حلكام يف م�صالح �لأنام، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 1414
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- عالء الدين اأبو احل�سن املرداوي، االإن�ساف، دار اإحياء الرتاث العربي، ط2
- �لكمال بن �لهمام، �لهد�ية، د�ر �لفكر

-املاوردي،علي بن حممد،احلاوي الكبري،ط1، د�ر �لكتب �لعلمية،بريوت،1994.
           -  حممد بن �صالح �بن عثيمني، �لأ�صول من علم �لأ�صول، د�ر �بن �جلوزي، 1426 

            -  حممد بن �صالح بن عثيمني، �ل�صرح �ملمتع على ز�د �مل�صتقنع، د�ر �ملنهاج،�لريا�ص
            -  حممد بن قيم �جلوزية، �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 1991

- حممد بن حممود �لبابرتي، �لعناية على �لهد�ية.
- حممد عثمان ��صبري، �ملعامالت �ملالية �ملعا�صرة، د�ر �لنفائ�ص، عمان، 1996

- حممد بن عي�صى بن �صوره �لرتمذي، �صنن �لرتمذي، مطبعة م�صطفى �حللبي، �لقاهرة، 1975
- حممد بن مكرم بن منظور، ل�صان �لعرب، د�ر �صادر، بريوت، 1414

- مرميت عديله، �لتمويل بالتورق �مل�صريف و�آثاره �لقت�صادية، بحث من�صور على موقع �لقت�صاد �لإ�صالمي.
- م�صلم بن �حلجاج �لني�صابوري، �صحيح م�صلم، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت

- م�صطفى �لزرقا، �لفقه �لإ�صالمي يف ثوبه �جلديد
�ملوؤ�ص�صات  ملوؤمتر  مقدم  بحث  �ملعا�صر،  �لتطبيق  يف  �مل�صريف  �لتورق  بركات،  وعماد  قحف  منذر   -
�ملتحدة يف مدينة  �لعربية  �لإمار�ت  تقيمه جامعة  ،�لذي  �مل�صتقبل  و�آفاق  �لو�قع  �ملالية�لإ�صالمية: معامل 

�لعني بالإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، 8 - 10 مايو )�أيار( 2005
- من�صور بن يون�ص �لبهوتي، ك�صاف �لقناع عن منت �لإقناع، د�ر �لكتب �لعلمية

- موفق �لدين �أبو عبد�هلل بن قد�مة، �ملغني، مكتبة �لقاهرة، 1968
- نقابة �ملحامني،�لقانون �ملدين �لأردين ،عمان،2000  

-يو�صف �لقر�صاوي، �ل�صيا�صة �ل�صرعية يف �صوء ن�صو�ص �ل�صريعة ومقا�صدها، د�ر وهبه، �لقاهرة

األبعاد املقاصدية في تطبيق فقه املوازنات على العقود املالية
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مفهوم فقه الموازنات وأدلته الشرعية

الدكتور/ اإبراهيم مهنا املهنا

ع�شو هيئة التدري�س بكلية ال�شريعة والأنظمة 

جامعة الطائف
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ملخ�س البحث 

      عني هذا البحث ببيان معنى الفقه واملوازنات ا�شطالحا فعرفت املوازنات ا�شطالحا بانه : “ ن�شاط 
ذهني يقوم به املجتهد لإدراك اأوجه القوة وال�شعف عند التزاحم اأو التعار�ض “، وعرفت فقه املوازنات 
باعتباره لقبا باأنه: » العلم بكيفية الرتجيح بني الأحكام ال�شرعية عند التزاحم اأو التعار�ض«، وبّينت اأن 
فقه املوازنات، يحتاجه املجتهد عند وجود التعار�ض بني الأحكام ال�شرعية �شواء كان هذا التعار�ض تعار�ض 

تزاحم ، اأو تعار�ض ت�شاد.

ال�شارع. ،واأن  التي ن�ض عليها  اإعمال الأحكام  اأ�ش�شا وهي:  اأن ملفهوم فقه املوازنات  بّينت  واأي�شا 
يكون الناظر يف فقه املوازنات على اإطالع وب�شرية » بفقه الواقع« ،  واأن يكون الفقيه املوازن ذا 

قدرة على تاأمل وتلم�ض مقا�شد ال�شريعة.

و عرفت اأن فقه الأولويات هو : العلم بالأحكام ال�شرعية من حيث مراتبها وفهم واقعها فيقدم 
ما حقه التقدمي ، ويوؤخر ما حقه التاأخري على غريه.

وبينت اأن دور فقه الأولويات يقوم على التقدمي والتاأخري بني الأحكام ال�شرعية عند التزاحم 
بناء على ترتيب الأحكام ، ومقا�شد ال�شريعة ،وهذا ميثل دورا من اأدوار فقه املوازنات.

و بّينت العالقة بني فقه الأولويات وفقه املوازنات واأنها عالقة عموم وخ�شو�ض؛ فاملوازنات 
اأعم من الأولويات ، والأولويات نوع من اأنواع فقه املوازنات.

و بّينت اأي�شا مقا�شد الن�شو�ض ال�شرعية مطلوبة ومقدمة يف اإعمالها على اأي مق�شد ناجت عن 
طريق الجتهاد.

و بّينت اأن الفقيه املوازن ينبغي اأن ينظر اإلى ما يوؤول اإليه ما يقول ويفعل بح�شاب 
بنّي بني امل�شالح واملفا�شد.

و بّينت اأن القراآن الكرمي ، وال�شنة النبوية ال�شريفة  قد اأعملتا فقه املوازنات ب�شورة وا�شحة.

                                                              الباحث الدكتور/ اإبراهيم مهنا املهنا            

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

ئات اأعمالنا ، من  اإن احلمد هلل ، نحمده ون�شتعينه ون�شتغفره ، ونعوذ باهلل من �شرور اأنف�شنا ومن �شيِّ
يهده اهلل  فال م�شل له ، ومن ي�شلل فال هادي له ، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له ، واأ�شهد اأن 

حممدًا عبده ور�شوله.

وُتناَّ اإِلاَّ َواأَْنُتْم ُم�ْشِلُمونَ()1(.  َ َحقاَّ ُتَقاِتِه َوَل َتُ ُقوا اهللاَّ ِذيَن َءاَمُنوا اتاَّ )يا اأَيَُّها الاَّ

ُكُم الاَِّذي َخَلقُكْم ِمْن َنْف�ٍض َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثاَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثرًيا  ُقوا َرباَّ ا�ُض اتاَّ )َيا اأَيَُّها الناَّ
َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا()2( . َ الاَِّذي َت�َشاءُلوَن ِبِه َواْلأَْرَحاَم اإِناَّ اهللاَّ ُقوا اهللاَّ َوِن�َشاًء َواتاَّ

ِلْح َلُكْم اأَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن  َ َوُقوُلوا َقْوًل �َشِديًدا. ُي�شْ ُقوا اهللاَّ ِذيَن َءاَمُنوا اتاَّ { َيا اأَيَُّها الاَّ
َ َوَر�ُشوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما} )3( » )4(.  ُيِطِع اهللاَّ

)1(الآية )102( من �شورة اآل عمران.
)2(الآية )1( من �شورة  الن�شاء.

)3(الآيتان )70، 71( من �شورة الأحزاب.
)4( هذه خطبة احلاجة التي كان ر�شول اهلل – �شلى اهلل عليه و�شلم– يعلم اأ�شحابه اأن يجعلوها بني يدي كالمهم ؛ يف 
اأمور دينهم، �شواء كانت خطبة نكاح اأو جمعة ، اأو غري ذلك 0كما جاء يف حديث عبد اهلل بن م�شعود – ر�شي اهلل عنه– 

الذي اأخرجه اأ�شحاب ال�شنن .
)�ض : 306- 307( ، احلديث رقم  فقد اأخرجه اأبو داود يف كتاب : “ النكاح “ ،  باب “ ما جاء يف خطبة النكاح” ، 

. ) 2118(
  واأخرجه الرتمذي يف كتاب : “ النكاح “ ، باب “ ما جاء يف خطبة النكاح”  ) �ض: 266-267( ، احلديث رقم ) 1105 
ْحَو�ِض َعْن َعْبِد  ِ َحِديٌث َح�َشٌن َرَواُه اْلأَْعَم�ُض َعْن اأَِبي اإ�ْشَحَق َعْن اأَِبي اْلأَ ( ، وَقاَل –رحمه اهلل تعالى-  : )) َحِديُث َعْبِد اهللاَّ
ُ َعَلْيِه  لاَّى اهللاَّ ِبيِّ – �شَ ِ َعْن الناَّ ُ َعَلْيِه َو�َشلاََّم َوَرَواه   �ُشْعَبُة َعْن اأَِبي اإِ�ْشَحَق َعْن اأَِبي ُعَبْيَدَة َعْن َعْبِد اهللاَّ لاَّى اهللاَّ ِبيِّ �شَ ِ َعْن الناَّ اهللاَّ
ِ ْبِن  ِبي ُعَبْيَدَة َعْن َعْبِد اهللاَّ ِبي اْلأَْحَو�ِض َواأَ ِحيٌح ِلأَناَّ اإِ�ْشَراِئيَل َجَمَعُهَما َفَقاَل َعْن اأَِبي اإِ�ْشَحَق َعْن اأَ ِديَثنْيِ �شَ َو�َشلاََّم – َوِكاَل احْلَ

ُ َعَلْيِه َو�َشلاََّم- احلديث.... لاَّى اهللاَّ ِبيِّ – �شَ َم�ْشُعوٍد َعْن الناَّ
“  )�ض : 198-199(، احلديث رقم )1405( . واأخرجه الن�شائي يف كتاب : ) اجلمعة ( باب “ كيفية اخلطبة 
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الإن�شانية، وخري  و�شلم �شفوة  عليه  نبيا حممد  �شلى اهلل   ، الربية  وال�شالم على خري  وال�شالة 
اخلالئق خلقًا و�شجية ، ومف�شر القراآن ب�شنته القولية والفعلية ، ومبني الأحكام بجوامع الكلم ، فتحمل يف 
اأداء هذه الأمانة وتبليغ الر�شالة من امل�شاق ما ل يقدر عليه من الب�شر اإل هو حتى ل يرتك اأمته يف حرية 
ل لها الأ�شول وو�شع لها الكليات التي ل مطمع لنق�ض اأو تغيري فيها ، وعلى اآله واأ�شحابه  من اأمرها ، فاأ�شّ
الذين اآمنوا به واتبعوا هديه املبني ، وت�شكوا بدينه واعت�شموا بحبله املتني ،ودافعوا عن �شريعته بكل غال 
وثمني ،ورفعوا راية الإ�شالم يف امل�شارق واملغارب قا�شدين بذلك ر�شا رب العاملني ، وعلى تابعيهم ومن 

تبعهم باإح�شان  اإلى يوم الدين .

اأما بعد :- 

نظرا ملا ي�شهده الع�شر من ت�شارع يف التقنية وال�شناعة والطب والقت�شاد ، وكون ال�شريعة هي 
احلاكمة على ذلك كله فينبغي اأن يكون علماوؤها اأكرث �شرعة من جمريات احلياة ؛بل لبد اأن ينظر اإلى ما 
ت�شتقبله الأمة بناء على هذا الت�شارع فتنزل الأحكام املنا�شبة للع�شر واملكان حتى ل تلجاأ الأمة حتت �شغط 
هذا الت�شارع اإلى اأن�شاف املتعلمني ، وقليلي الب�شاعة للبحث عن احلكم ال�شرعي لديهم فال مينعهم ورع 
ول يردعهم نظام يف ا�شدارهم اأحكاما بعيدة عن هدي الكتاب وال�شنة وفهم مقا�شد ال�شريعة ، لذا جاءت 
احلاجة ما�شة يف هذا الوقت لفقهاء عندهم من العلم للكتاب وال�شنة وفهم ملقا�شد ال�شريعة كي تقودهم 
يف هذا الواقع الذي يعي�شون فيه فيوازنون بهذا العلم ما ير�شي ربهم وي�شلح اأمتهم ؛ فجاء موؤتر »فقه 
املوازنات ودوره يف احلياة املعا�شرة » والذي تقيمه كلية ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية بجامعة اأم القرى 

لي�شد ثغرة ، ويعطي دفعة يف بناء علماء الأمة.

 ورغبة مني يف الإ�شهام يف هذا املوؤتر املبارك  راأيت اأن اأبحث يف حمور« مفهوم فقه املوازنات 
واأدلته ال�شرعية  »واإين اأتوجه اإلى اهلل الكرمي اأن ميّن علّي بالإعانة وال�شداد فهو وحده املي�شر واملعني . 

وقد �شرت يف هذا البحث على النحو الآتي:

اأوًل :اأهمية املو�شوع ،و�شبب اختياره.

ثانيا : خطة البحث. 

 واأخرجه ابن ماجه يف كتاب : ) النكاح ( باب “ خطبة النكاح “.)�ض: 271(، احلديث رقم ) 1892 (.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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اأول :اأهمية املو�شوع ،و�شبب اختياره.

اأ-اأهمية املو�شوع .

تربز اأهمية املو�شوع من خالل الأمور الآتية :-

الأمر الأول : ما ن�شهده يف هذا الع�شر من النمو املت�شارع يف كافة مناحي احلياة، ومن تقارب 

بني النا�ض ب�شبب �شهولة و�شائل النقل والت�شال ، اأدى ذلك اإلى كرثة امل�شائل الفقهية امل�شتجدة التي يحتاج 
الفقيه عند النظر فيها اإلى موازنات حلال وماآل ومكان وزمان النازلة .

الأمر الثاين : ال�شعف الظاهر على كثري ممن يت�شدى  لهذه امل�شائل ،مما يجعل احلاجة ما�شة 

لبحث هذا املو�شوع.  

يجعل  والهجرة   ، واملجاعات  كاحلروب  ال�شعبة  الظروف  من  الأمة  به  تر  ما   : الثالث  الأمر 

احلاجة اأكرث اإحلاحا يف بحث فقه املوازنات.

الأمر الرابع : اأن بحث هذا املو�شوع يعطي �شورة وا�شحة اأن هذه ال�شريعة �شاحلة لكل زمان 

ومكان ،ويبعد عنها تهمة اجلمود ،وعدم قدرتها على التكيف مع حاجات الع�شر .

الأمر اخلام�س :درا�شة هذا املو�شوع ا�شتقالل يعد اإ�شافة لبنة جديدة للمكتبة الأ�شولية خا�شة 

،واملكتبة ال�شرعية عامة.

�شبب اختيار املو�شوع.

بالإ�شافة اإلى ما ذكرته �شابقا يف اأهمية املو�شوع فاإنه يرجع �شبب اختياري لهذا املو�شوع اإلى ما 
ياأتي:- 

ال�شريعة  كلية  تنظمة  والذي  املعا�شرة«  احلياة  يف  ودوره  املوازنات  فقه   « موؤتر  يف  1-امل�شاركة 
والدرا�شات الإ�شالمية بجامعة اأم القرى مبكة املكرمة .

2- اأن الت�شور ال�شحيح ملفهوم فقه املوازنات ومعرفة اأدلته ال�شرعية الدالة على اعتبارة من اأقوى 
الأمور املعينةعلى �شحة اخلروج بالراأي الفقهي ال�شحيح.
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3- اأن معرفة املنهجية وال�شوابط لأي علم مبنية على �شحة مفهومه وحجيتيه.

الدرا�شات ال�شابقة 

مل اأقف بعد البحث على درا�شة م�شتوعبة بعنوان »مفهوم فقه املوازنات واأدلته ال�شرعية » يف بحث 
م�شتقل ، ولكن هناك درا�شات قد تناولت بع�ض اأجزائه اإل اأنها مل تعن بالكالم على مفهوم فقه املوازنات  
ككتاب« »قواعد الأحكام يف م�شالح الأنام »للعز بن عبد ال�شالم ، و«فقه املوازنات للدكتور/م�شفر بن علي 
القحطاين، و« فقه الأولويات درا�شة يف ال�شوابط »ملحمد الوكيلي«و«تاأ�شيل فقه املوازنات« لعبداهلل الكمايل 

،و« املوازنة بني امل�شالح درا�شة تطبيقية يف ال�شيا�شة ال�شرعية« لأحمد عليوي ح�شني الطائي.  

خطة البحث .

يتكون هذا البحث من مقدمة ،وتهيد ،ومبحثني ،وخاتة ،وفهار�ض وهي على النحو الآتي :

املقدمة: 

وت�شتمل على : بيان اأهمية املو�شوع ،و�شبب اختياره ،وخطة البحث ،ومنهج البحث

التمهيد :

يف �شرح مفردات العنوان 

   تعريف الفقه لغة وا�شطالحا.

: تعريف املوازنات لغة وا�شطالحا .

تعريف فقه املوازنات ا�شطالحا باعتباره لقبا.

املبحث الأول  : مفهوم فقه املوازنات ،وعالقته بفقه الأولويات.

وفيه مطلبان :

املطلب الأول : مفهوم فقه املوازنات

املطلب الثاين : العالقة بني فقه املوازنات وفقه الأولويات .

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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املبحث الثاين  : اأدلة حجية فقه املوازنات.

اخلاتة :

وفيها اأهم التو�شيات والنتائج.

   ثم الفهار�ض الالزمة للبحث.

منهج البحث

ويت�شمن ثالثة اأمور :-

الأول : منهج الكتابة يف املو�شوع ذاته

 ويكون على �شوء النقاط الآتية :

1-اأجمع املادة العلمية بكل تتبع ودقة ما ا�شتطعت اإليه �شبيال ،وذلك من امل�شادر التي اأثبتها يف هوام�ض 
البحث.

2-اأعتمد على امل�شادر الأ�شيلة يف كل م�شاألة بح�شبها ،غري مغفل جلهود املحدثني.

 3-اأمهد لبع�ض امل�شائل بتمهيد اإن راأيت الأمر يحتاج اإلى ذلك.

4-اأتبع يف تعريف امل�شائل يف تهيدها ذكر املعنى اللغوي م�شتمال على جانبي  ال�شرف وال�شتقاق ، واملعنى 
ال�شطالحي املختار » .

الثاين : منهج التعليق والتهمي�ض.

1-اأبني اأرقام الآيات وعزوها اإلى �شورها فاإن كانت الآية كاملة قلت : الآية رقم )..( من �شورة )كذا( ، واإن 
كانت جزءًا من اآية قلت : من الآية رقم )..( من �شورة )كذا( .

2-اأتبع يف تخريج الأحاديث والآثار املنهج الآتي :-                                  

اأ- اأبني من اأخرج احلديث اأو الأثر بلفظه الوارد يف احلديث .
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 1- اإن كان احلديث يف ال�شحيحني اأو اأحدهما فاكتفي بتخريجه منهما.                   

  2- اإن مل يكن يف اأي منهما خرجته من امل�شادر الأخرى املعتمدة مع بيان درجته مما ميكنني الوقوف 
عليه من كالم اأهل ال�شنعة املعتمدين .

ب- اأُحيل على م�شدر احلديث اأو الأثر بذكر الكتاب والباب ؛ثم بذكر اجلزء وال�شفحة ، ورقم احلديث 
اأو الأثر اإن كان مذكورا يف امل�شدر.

3-تكون الإحالة اإلى امل�شدر يف حالة النقل منه بالن�ض بذكر ا�شمه واجلزء وال�شفحة ، ويف حالة النقل 
باملعنى بذكر ذلك م�شبوقا بكلمة )انظر ..( .

اأكتفي بذكر املعلومات املتعلقة بامل�شادر واملراجع يف القائمة اخلا�شة بها يف نهاية البحث،ول اأذكر �شيئا 
من ذلك يف هام�ض البحث.

4-اأوثق املعاين ال�شطالحية الواردة يف البحث من كتب امل�شطلحات املخت�شة بها ، اأو من كتب اأهل الفن 
الذي يتبعه هذا امل�شطلح .

5-اأ�شع فهار�ض يف اآخر البحث ت�شاعد القارئ على الإّطالع على حمتوياته 

ط-فهر�ض امل�شادر واملراجع.

ق-فهر�ض مف�شل ملو�شوعات البحث. 

الثالث : ما يتعلق بالناحية ال�شكلية والتنظيمية ولغة الكتابة.

1-اأجمع املادة العلمية بكل تتبع ودقة ما ا�شتطعت اإليه �شبيال ،وذلك من امل�شادر التي اأثبتها يف هوام�ض 
البحث.

2-اأنقل اأراء اأهل العلم من الأ�شوليني والفقهاء يف كل جزئية من جزئيات هذا املو�شوع متوخيا الأمانة يف 
النقل ،والدقة يف ن�شبة الأقوال اإلى اأ�شحابها ،وتوثيق ذلك من كتبهم،واإذا نقلت الن�ض باللفظ جعلته بني 

قو�شني ثم اأعزوه لقائله ، واإذا ت�شرفت فيه �شواء اأكان نقال باملعنى ؛اأو تلخي�شا اأعزوه لقائله.

3- اأتبع يف اإثبات الن�شو�ض املنهج الآتي:-                                    

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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اأ -     اأ�شع الآيات القراآنية بني قو�شني مميزين على هذا ال�شكل  )...(      

 ب- اأ�شع الأحاديث والآثار بني قو�شني مميزين على هذا ال�شكل )) ...((.

 ج- اأ�شع الن�شو�ض التي اأنقلها عن غريي على هذا ال�شكل » ... »

ويف اخلتام : اأحمد اهلل عز وجل واأتوجه اإليه بال�شكر والثناء على ما مّن  به علّي باإتام هذا البحث 
،وقد بذلت جهدي فيه ليخرج بهذه ال�شورة فما كان من �شواب فمن اهلل ،وما كان فيه من خطاأ فمني ومن 
ال�شيطان واهلل ور�شوله منه بريئان ،وياأبى اهلل اإل اأن تكون الع�شمة لكتابه و�شنة ر�شوله ،وعذري فيما فيه 

من خطاأ اأين بذلت اجلهد فيه ول اأزعم فيه الكمال ،وما توفيقي اإل باهلل عليه توكلت واإليه اأنيب .
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التمهيد :

يف �شرح مفردات العنوان 

  فقه املوازنات مركب اإ�شايفِّ من كلمة فقه وهي م�شاف ،وكلمة موازنات وهي م�شاف اإليه وملعرفة معناه 
بدقة يحتاج اإلى معرفة مفرداته يف اللغة وال�شطالح.

  تعريف الفقه لغة وا�شطالحا.

تعريف الفقه لغة)5(.

الفقه يف اللغة : العلم والفهم.

قال ابن فار�ض :«الفاء والقاف والهاء اأ�شل واحد �شحيح يدل على اإدراك ال�شيء والعلم به ... تقول :فقهت 
احلديث اأفقهه،وكل علم ب�شيء فهو فقه »)6(.

وغلب يف ال�شتعمال على العلم ال�شرعي ل�شيادته و�شرفه .)7(

  تعريف الفقه ا�شطالحا.

عرفه كثري من العلماء بـ :«العلم بالأحكام ال�شرعية العملية املكت�شب من اأدلتها التف�شيلية »)8(

تعريف املوازنات لغة وا�شطالحا .

       تعريف املوازنات لغة.

:642(، ول�شان العرب مادة ) فقه(  األفاظ القراآن )�ض  442/4(،ومفردات  اللغة مادة ) فقه()  )5( انظر :مقايي�ض 
الألفاظ   ومعجم   ،)562 )�ض:  التعاريف  مهمات  على  والتوقيف   ،)168: )�ض  للجرجاين  ،والتعريفات   )522/15  (

وامل�شطالحات الفقهية )49/3( .
)6(مقايي�ض اللغة مادة ) فقه( ، ) 442/4(.

)7(ل�شان العرب مادة ) فقه() 522/15(.
)8(التعريفات للجرجاين )�ض :168(.

وانظر اأي�شا : الكليات )�ض: 690(،ومعجم الألفاظ وامل�شطالحات الفقهية )49/3(

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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التقدير  الوزن مبعنى  اأ�صلها من  ، فاملوازنة  وازن«   « الرباعي  الفعل  املوازنات جمع موازنة م�صدر من    
واخلر�ص.

وقد ورد للفظة »وزن« معان كثرية)9(، والذي يهمنا يف هذا املقام ما قاله ابن فار�ص :«الواو والزاي والنون 
بناء يدل على تعديل وا�صتقامة«)10(.

يقال : َوِزيُن الراأي اأي معتدله، وهو راجح الوزن ، اإذا ن�صبوه اإلى رجاحة الراأي و�صده العقل)11(.

وقال ابن بري –رحمه اهلل- »وازنت بني ال�صيئني موازنة ووزانا ، وهذا يوازن هذا اإذا كان على زنته اأو كان 
حماذية »)12(.

من خالل ما �صبق ميكن القول : اأن الوزن يف اللغة مبعنى التقدير واملقاي�صة واخلر�ص، وهو ال يحتاج اإلى 
وجود طرفني ، اأما املوازنة فهي من املفاعلة التي تقت�صي وجود طرفني ، وتعني اأحد معنيني ،اإما امل�صاواة 

واملعادلة ، اأو املقابلة واملحاذاة.

واملوازنة بهذين املعنيني هي و�صف لعملية املوازنة بني طرفني اإما اأن يكونا مت�صاويني اأو متقابلني.

     تعريف املوازنات يف اال�صطالح.

مل اأجد فيما اطلعت عليه من كالم االأئمة ال�صابقني تعريفا يحدد معنى املوازنة يف اال�صطالح ، اإال اأن 
بع�ص املعا�صرين)13( تعر�ض للحديث عنها ، وميكن تعريف املوازنة يف اال�شطالح ال�شرعي باأنها:  » ن�شاط 

ذهني يقوم به املجتهد الإدراك اأوجه القوة وال�شعف عند التزاحم اأو التعار�ض ».

تعريف فقه املوازنات على اأنه لقب.

مل اأجد فيما اطلعت عليه من كالم االأئمة ال�صابقني تعريفا يحدد معنى فقه املوازنات يف اال�صطالح 
)9( انظر : مقايي�ص اللغة مادة ) وزن( ، ) 107/6( ، ال�صحاح وتاج اللغة مادة ) وزن( )2213/6( ، ول�صان العرب مادة 
) وزن( )446/13( ، والتوقيف على مهمات التعاريف )�ص: 724(، ومعجم االألفاظ وامل�شطالحات الفقهية )473/3(  .

)10(مقايي�ص اللغة مادة ) وزن( ، ) 107/6(.
)11(املرجع ال�صابق ) 107/6(.

)12(ل�صان العرب مادة ) وزن( )446/13(.
)13(انظر : املوازنة بني منهج احلنفية ومنهج املحدثني يف قبول االأحاديث وردها )�ض/34( .
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لكن يفهم من خالل ما ذكرته يف معنى الفقه واملوازنات لغة وا�صطالحا ،  وما ذكره بع�ض العلماء الذين 
كان لهم باع طويل يف الكالم عند التزاحم والتعار�ض بني امل�صالح واملفا�صد ، كالغزايل)14( ، والعز بن 
عبدال�صالم)15( وابن تيمية)16( وال�صاطبي)17(،من جمموع ذلك ميكن اأن يخل�ض اإلى تعريف فقه املوازنات 

باأنه :« العلم بكيفية الرتجيح بني الأحكام ال�صرعية عند التزاحم اأو التعار�ض«.

وقد بنينّ هذا التعريف اأن فقه املوازنات هو العلم الذي مينح املجتهد الكيفية التي مبوجبها ي�صتطيع اأن 
يرجح بني الأحكام ال�صرعية يف حال وجود التزاحم بينها من حيث الأولى منها يف التقدمي والتاأخري –

وهذا ما ي�صمى بفقه الأولويات-، اأو عند التعار�ض بينها من حيث ما ميكن فعله وما ميكن تركه ، فيكون 
بذلك الفقيه املوازن هو: » املجتهد العامل بكيفية الرتجيح بني الأحكام ال�صرعية عند التزاحم اأو التعار�ض 
» مما ي�صتدعي اأن يكون الفقيه ذا �صعة نظر ودقة يف التاأمل ؛ لأن متعلق احلكم معنى خفي ،  وهذا العلم 

ي�صتنبط عن طريق الراأي والجتهاد ويحتاج فيه اإلى النظر والتاأمل يف حتقيق املق�صد ال�صرعي)18(. 

واأكرث من عرف فقه املوازنات من املعا�صرين )19(مل يعرفه لكونه لقبا على هذا العلم، اإمنا عرفه بالنظر 
اإلى العامل به ، وهناك فرق بنينّ بني ذات العلم والعامل به.   

)14( امل�صت�صفى ) 478/2 ( ، واإحياء علوم الدين ) 400/3( .
)15( قواعد الأحكام )1 :8(  .

)16( جمموع الفتاوى )20 / 59-57 (، ) 23 / 186(.
)17( املوافقات )340/2(  .

)18( انظر: التعريفات للجرجاين )�ض :168( .
)19( انظر: تاأ�صيل فقه املوازنات لعبداهلل الكمايل )�ض:49( ، وفقه املوازنات مل�صفر القحطاين  )�ض :9( ، واملوازنة بني 

امل�صالح درا�صة تطبيقية يف ال�صيا�صة ال�صرعية )�ض:72(.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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املبحث الأول: مفهوم فقه املوازنات وعالقته بفقه الأولويات.

املطلب الأول :  مفهوم فقه املوازنات

   من خالل ما ذكرته يف تعريف فقه املوازنات ا�صطالحا يتبني اأن مفهوم فقه املوازنات هو: العلم الذي 
يحتاجه املجتهد عند وجود التعار�ض بني الأحكام ال�صرعية �صواء كان هذا التعار�ض تعار�ض تزاحم ،اأو 
اأن هذا العلم علم �صروري للمجتهد الناظر يف امل�صائل ال�صرعية ،وهو العلم  تعار�ض ت�صاد فينتج بذلك 
الذي مينحه امللكة التي مبوجبها يكون قادرا على املوازنة بني الأحكام مبوجب العملية الذهنية التي يقوم 
بها ،ويقدر م�صتوى امل�صالح فيقدم الأ�صلح منها ،وم�صتوى املفا�صد فيدراأ اأف�صدها ،اأو عند وجود ت�صاد بني 
الأحكام فينظر مبا اأتاه اهلل عز وجل من فهم وعلم مبقدار ما يرتتب على هذا احلكم من جلب للم�صلحة 
اأو درء للمف�صدة ، فيعلم بذلك اأن من ترك فعل واجب لفعل ما هو اأوجب منه اأو فعل حمرم لرتك ما هو 
اأحرم منه فهو ل يعد حقيقة تاركا للواجب ، ول فاعال للمحرم ؛لأنه اأرتكب اأ�صلح امل�صلحتني ؛ واجتنب 

اأف�صد املف�صدتني .

     قال �صيخ الإ�صالم –رحمه اهلل - : » اإذا اأزدحم واجبان ل ميكن جمعهما فقدم اأوكدهما ، مل يكن الآخر 
يف هذه احلال واجبا ، ومل يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب يف احلقيقة .

     وكذلك اإذا اجتمع حمرمان ل ميكن ترك اأعظمهما اإل بفعل اأدناهما ، مل يكن فعل الأدنى يف هذه احلال 
حمرما يف احلقيقة ، واإن �صمي ذلك ترك واجب و�صمي هذا فعل حمرم باعتبار الطالق مل ي�صر ، ويقال 
يف مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل املحرم للم�صلحة الراجحة ، اأو لل�صرورة ؛ اأو لدفع ما هو اأحرم ، وهذا 

كما يقال ملن نام عن �صالة اأو ن�صيها ؛ اإنه �صالها يف غري الوقت املطلق ق�صاء »)20( .

الفقيه على الأدوات والكيفية -التي ت�صمى ال�صوابط-  العلم يح�صل به  باأن هذا   يتلخ�ض من ذلك كله 
والتي مبوجبها يكون قادرا على املوازنة بني الأحكام ، وي�صمى فقيها موازنا ، ويف هذا املعنى قال العز بن 
عبدال�صالم –رحمه اهلل - : » ل يخفى على عقل عاقل ... اأن تقدمي اأرجح امل�صالح فاأرجحها حممود ح�صن 
اأف�صد املفا�صد فاأف�صدها حممود ح�صن ، واأن تقدمي امل�صالح الراجحة على املرجوحة حممود  ، واأن درء 
ح�صن ، واأن درء املفا�صد الراجحة مقدم على امل�صالح املرجوحة حممود ح�صن ··· فمن وفقه اهلل وع�صمه 

)20(جمموع الفتاوى)20 / 59-57 (.
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اأطلعه على دق ذلك وجلنّه ، ووفقه للعمل مبقت�صى ما اأطلعه عليه فقد فاز وقليل ما هم ... واأعلم اأن تقدمي 
الأ�صلح فالأ�صلح ودرء الأف�صد فالأف�صد مركوز يف طبائع العباد نظرًا لهم من رب الأرباب ... ول يقدم 
ال�صالح على الأ�صلح اإل جاهل بف�صل الأ�صلح ، اأو �صقي متجاهل ل ينظر اإلى ما بني املرتبتني من التفاوت« 

. )21(

    وقال �صيخ الإ�صالم –رحمه اهلل - : » وهذا باب التعار�ض باب وا�صع جدًاً ...فاإنه اإذا اختلطت احل�صنات 
بال�صيئات وقع ال�صتباه والتالزم ، فاأقوام قد ينظرون على احل�صنات فريجحون هذا اجلانب واإن ت�صمن 
اإلى ال�صيئات فريجحون اجلانب الأخر واإن ترك ح�صنات عظيمة ،  �صيئات عظيمة ، واأقوام قد ينظرون 
واملتو�صطون الذين ينظرون الأمرين قد ل يتبني لهم اأو لأكرثهم مقدار املنفعة وامل�صرة اأو يتبني لهم فال 
يجدون من يعنهم العمل باحل�صنات وترك ال�صيئات لكون الأهواء قارنت الآراء... فينبغي للعامل اأن يتدبر 
اأنواع هذه امل�صائل وقد يكون الواجب يف بع�صها ... العفو عند الأمر والنهي يف بع�ض ال�صياء ل التحليل 
واالإ�سقاط ... فالعامل تارة ياأمر وتارة ينهي وتارة يبيح وتارة ي�سكت عن االأمر والنهي اأو االباحة ... وعند 

التعار�ض يرجح الراجح بح�صب الإمكان (( )22(.

وقد بني �صيخ الإ�صالم ابن تيمية :اإن ال�صريعة جاءت بتح�صيل امل�صالح وتكميلها  وتعطيل املفا�صد 
وتقليلها بح�صب الإمكان ،ومطلوبها ترجيح خري اخلريين اإذا مل ميكن اأن يجتمعا جميعًا ، ودفع �صر ال�صرين 
اإذا مل يندفعا جميعًا )23(،وهذا هو مفهوم فقه املوازنات بعبارة خمت�صرة رددها كثريا �صيخ الإ�صالم ابن 
اأتاه  اأخذها من خالل ا�صتقرائه التام ملوارد ال�صريعة ،فاإن من  اإلى موازنة  تيمية يف امل�صائل التي حتتاج 
اهلل عز وجل قدرة وفتح عليه مبعرفة مقا�صد ال�صريعة ؛ فاإنه من اأقدر النا�ض على النظر يف فقه املوازنات 
،وكيف ل يكون كذلك وقد ذكر ال�صاطبي يف مقدمة كتاب املوافقات اأن علم املقا�صد  ل ُي�صمح لأحد النظر 
فيه اإل للعلماء بل للرا�صخني يف علوم ال�صريعة ،الذي عنده من الورع ما يحب�صه عن اقتفاء الهوى ، ومن 
العلم ما يعينه على معرفة ال�صواب فقال :« ل ي�صمح للناظر يف هذا الكتاب اأن ينظر فيه نظر مفيد اأو 
م�صتفيد ، حتى يكون رينّان من علم ال�صريعة ، اأ�صولها وفروعها ، منقولها ومعقولها ، غري خملد اإلى التقليد 
اأودع فيه فتنة بالعر�ض واإن كان  اأن ينقلب عليه ما  اإن كان هكذا خيف عليه  ، والتع�صب للمذهب ،فاإنه 

)21(قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام)8-6/1(
)22(جمموع الفتاوى)20 / 59-57 (.

)23(املرجع ال�صابق ) 23 / 342 – 343 (

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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حكمة بالذات ».)24( .

وهذا املفهوم لعلم فقه املوازنات يقوم على اأ�ص�ض :

اأولها: اإعمال الأحكام التي ن�ض عليها ال�صارع لأن هذا هو مق�صود ال�صارع احلكيم ،مثل الرتتيب بني 

الكفارات ؛فاإن مق�صود ال�صارع هو اأن ياأتي املكلف مبا وجب عليه من الكفارات بح�صب الرتتيب الوارد يف 
الن�ض ال�صرعي ،ول ي�صح اإعمال الجتهاد يف تلم�ض مق�صد يخالف املق�صد الوارد يف الن�ض ،واإن كان ما 
و�صل اإليه اجتهاد املجتهد مق�صد �صحيح من حيث العقل اإل اأنه يهمل ملنافته للن�ض وهذا �صيتبني اأكرث  عند 

ذكر اأدلة حجية فقه املوازنات.

   الثاين : اأن يكون الناظر يف فقه املوازنات على اإطالع وب�صرية يف الواقع الذي يعي�ض فيه؛ وهو ما ي�صمى 
“بفقه الواقع “اإذ اأنه بذلك ي�صتطيع اأن يوازن بناء على ما يعود بالنفع وال�صالح والإ�صالح يف واقعه الذي 

يعي�ض فيه من جهة املكلف وزمانه ومكانه.

     الثالث : اأن يكون ذا قدرة على تاأمل وتلم�ض مقا�صد ال�صريعة مبعرفة ماآلت الأفعال، ومدى اإمكان حتقيق 
مقا�صد ال�صارع يف املوازنة بني امل�صالح بع�صها مع بع�ض في�صعى لتحقيق اأ�صلح امل�صلحتني ، اأو بني املفا�صد 

يف ارتكاب اأدناها اإذا كان �صيوؤدي اإلى ترك اأعالها ،اأو بني امل�صالح واملفا�صد عند وجود التعار�ض)25(.

    فاإن فقه املوازنات يقوم مفهومه على هذه الأ�ص�ض ،بل تعترب هذه الأ�ص�ض هي اأهم ال�صوابط التي ينبغي 
الأ�ص�ض  الفقيه متمكنا من هذه  ؛ فكلما كان  الأحكام  املوازنة بني  بعملية  القيام  اإليها عند  النظر  للفقيه 
اإ�صافة اإلى باقي ال�صوابط التي ينبغي مراعاتها عند القيام باملوازنة ،والتي لي�ض هذا مقام احلديث عنها 

، وذلك لإفرادها يف حمور خا�ض يف هذا املوؤمتر املبارك ،  

)24(املوافقات مج 1 / �ض87
)25(انظر : جمموع الفتاوى مج 23 / �ض 186 0

مف�صل  ب�صكل   “ ال�صعادة  دار  مفتاح   “ كتابه  يف  امل�صاألة  هذه   – اهلل  –رحمه  اجلوزية  قيم  ابن  و�صح  ولـقد 
                                                                                                      0 الأخرى  على  اإحداهما  ترجيح  من  فيه  يتمكن  ل  ب�صكل  واملف�صدة  امل�صلحة  بني  الت�صاوي   عدم  يرى  وهو   ،

انظر : مفتاح دار ال�صعادة �ض 367 وما بعدها
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املطلب الثاين: العالقة بني فقه املوازنات وفقه الأولويات

ملعرفة مدى العالقة بني فقه املوازنات وفقه الأولويات لبد من بيان املراد من فقه الأولويات فهو :العلم 
بالأحكام ال�صرعية من حيث مراتبها وفهم واقعها فيقدم ما حقه التقدمي ، ويوؤخر ما حقه التاأخري على 

غريه)26(.

بناء على  يوؤخر  اأو  العمل  الفقيه يف  فيقدم  الأحكام  تزاحم  يبحث يف  الأولويات  فقه  اأن  بذلك  فيتبني 
معرفته ملراتب الأحكام ال�صرعية ،ومقا�صد ال�صريعة ، فالواجب مقدم على املندوب ،واملحرم مقدم على 
املكروه، ومرتبة ال�سروريات مب�سوط عند ال�سارع تقدميها على مرتبة احلاجيات ،واحلاجيات مقدمة على 
التح�صينات ، فيتبني بذلك اأن دور فقه الأولويات منح�صر يف التقدمي والتاأخري،وهذا ميثل دورا من اأدوار 
فقه املوازنات فقد بينت عند احلديث على مفهوم فقه املوازنات اأن دور هذا العلم يجري يف ترتيب الأحكام 
ال�صرعية عند وجود التزاحم بتقدمي اأ�صلح امل�صلحتني ، ودرء اأف�صد املف�صدتني ، وكذلك يف حال التعار�ض 
بني امل�صالح واملفا�صد عند عدم اإمكان اجلمع بينهما بحيث يوازن الفقيه بني امل�صلحة واملف�صدة فيهمل 
امل�صلحة اإذا كان اإهمالها يوؤدي لدرء مف�صدة هي اأعظم منها ،اأو يرتكب املف�صدة اإذا كان يف ارتكابها جلب 

مل�صلحة اأعظم .

  فيتلخ�ض من ذلك كله اأن العالقة بني الفقهني عالقة عموم وخ�صو�ض فاملوازنات اأعم من الأولويات 
، والأولويات نوع من اأنواع فقه املوازنات.

)26( انظر: فقه الأولويات )�ض :9( .

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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املبحث الثاين: اأدلة حجية فقه املوازنات.

املتدبر للقراآن الكرمي ،واملتاأمل ل�صنة النبي- �صلى اهلل عليه و�صلم – يجد اأنهما قد اأعملتا فقه 
املوازنات ب�صورة وا�صحة ومن ذلك :

اأول : الأدلة من القراآن الكرمي: 

ْمِري ، َقاَل َيا اْبَن  ْيَت اأَ ِبَعِن اأََفَع�صَ لُّوا ، اأَلَّ َتتَّ ْيَتُهْم �صَ 1- قوله تعالى : َقاَل َيا َهاُروُن َما َمَنَعَك اإِْذ َراأَ
ْقَت َبنْيَ َبِني اإِ�ْصَراِئيَل َومَلْ َتْرُقْب َقْويِل ،قاَل َفَما َخْطُبَك  اأُمَّ ل َتاأُْخْذ ِبِلْحَيِتي َول ِبَراأْ�ِصي اإِينيِّ َخ�ِصيُت اأَن َتُقوَل َفرَّ
َلْت يِل َنْف�ِصي  �ُصوِل َفَنَبْذُتَها َوَكَذِلَك �َصوَّ ْن اأََثِر الرَّ ًة ميِّ ُت َقْب�صَ ُروا ِبِه َفَقَب�صْ ا مَلْ َيْب�صُ ْرُت مِبَ َيا �َصاِمِريُّ ، َقاَل َب�صُ
ْن ُتْخَلَفُه َوانُظْر اإَِلى اإَِلِهَك الَِّذي َظْلَت  َياِة اأَن َتُقوَل ل ِم�َصا�َض َواإِنَّ َلَك َمْوِعًدا لَّ ،َقاَل َفاْذَهْب َفاإِنَّ َلَك يِف احْلَ
ُ الَِّذي ل اإَِلَه اإِلَّ ُهَو َو�ِصَع ُكلَّ �َصْيٍء ِعْلًما) )27( ا اإَِلُهُكُم اهللَّ َ ُه يِف اْلَيميِّ َن�ْصًفا ،اإِمنَّ ُه ُثمَّ َلَنن�ِصَفنَّ َقنَّ ُنَحريِّ َعَلْيِه َعاِكًفا لَّ

      هذا ال�صياق القراآين بنينّ يف اإعمال فقه املوازنات فاإن هارون عليه ال�صالم اأعمل فقه املوازنات 
؛وذلك اأنه حر�ض على بقاء م�صلحة الجتماع مع تفويت م�صلحة توحيد اهلل �صبحانه وتعالى ،واأما مو�صى 
عليه ال�صالم فاإن اهلل عز وجل قد اأتاه فقها وعلما مبا اأوحاه اإليه ومل ُيِقر هارون على اجتهاده ،بل راأى اأن 
م�صلحة بقاء التوحيد مقدمة على اأي م�صلحة اآخرى ،ويف هذا اإعمال وفهم ملق�صد الن�ض ال�صرعي واإن 
خالف ما قد ي�صله اجتهاد بع�ض املجتهدين  يف تلم�صهم ملقا�صد ال�صريعة ،فاإن مقا�صد الن�صو�ض ال�صرعية 

مطلوبة ومقدمة يف اإعمالها على اأي مق�صد ناجت عن طريق الجتهاد )28(. 

ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َصاِكنَي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر َفاأََردتُّ اأَْن اأَِعيَبَها َوَكاَن َوَراءُهم  ا ال�صَّ       2- قال تعالى: اأ مَّ
ِمَننْيِ َفَخ�ِصيَنا اأَن ُيْرِهَقُهَما ُطْغَياًنا َوُكْفًرا  اأََبَواُه ُموؤْ ا اْلُغالُم َفَكاَن  مَّ ًبا ،َواأَ َياأُْخُذ ُكلَّ �َصِفيَنٍة َغ�صْ ِلٌك  مَّ
يِف  َيِتيَمنْيِ  ِلُغالَمنْيِ  َفَكاَن  َداُر  اجْلِ ا  ،َواأَمَّ ُرْحًما  َواأَْقَرَب  َزَكاًة  ْنُه  ميِّ ا  َخرْيً َربُُّهَما  ُيْبِدَلُهَما  اأَن  ،َفاأََرْدَنا 
ُهَما َوَي�ْصَتْخِرَجا َكنَزُهَما  ا َفاأََراَد َربَُّك اأَْن َيْبُلَغا اأَ�ُصدَّ احِلً ُهَما َوَكاَن اأَُبوُهَما �صَ َتُه َكنٌز لَّ امْلَِديَنِة َوَكاَن حَتْ

ا))29(. رْبً َلْيِه �صَ َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن اأَْمِري َذِلَك َتاأِْويُل َما مَلْ َت�ْصِطع عَّ بيِّ ن رَّ َرْحَمًة ميِّ

)27(الآية )92-98( من �صورة طه.
)28(اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )159/11( .

)29(الآية )79-82( من �صورة الكهف.
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      هذه الآيات ا�صتملت على ثالث �صور من �صور فقه املوازنات)30( :

   ال�صورة الأولى والثانية :كانت املوازنة فيهما بني مراتب املفا�صد ،وذلك بارتكاب املف�صدة الأدنى 
لتفادي املف�صدة الأعلى ،فخرق ال�صفينة يعترب مف�صدة ،وغ�صب ال�صفينة مف�صدة اأعظم من خرقها ،وهذا 
يدل على جواز ارتكاب املف�صدة ال�صغرى اإذا كان ذلك �صيوؤدي اإلى درء املف�صدة الكربى تطبيقًا للقاعدة 
الفقهية التي تبني باأنه اإذا تعار�صت مف�صدتان فريتكب اأخفهما لدرء اأعظمهما)31( ، ومن هنا قرر العلماء 
:«اإذا  ، وقاعدة    « ال�صرين  اأهون  اأو يختار  الأخف  بال�صرر  يزال  الأ�صد  ال�صرر   « قواعد �صابطة منها:   

تعار�ض مف�صدتان روعي اأعظمهما بارتكاب اأخفهما »)32(.

   وقتل الغالم مف�صدة ولكن اإذا ُفعلت من اأجل درء مف�صدة اأعظم منها وهي الطغيان والكفر اأ�صبح ارتكاب 
املف�صدة الأدنى متعني اإذا كان �صيوؤدي اإلى درء املف�صدة الأعلى.

     اأما ال�صورة الثالثة :فاملوازنة فيها كانت بني امل�صالح ، فاإن تفويت امل�صلحة الأدنى من اأجل حت�صيل 
امل�صلحة الأعلى ما هو اإل اإعمال لفقه املوازنات ،فاأخذ الأجرة على بناء اجلدار م�صلحة �صغرى بالن�صبة 
اإلى م�صلحة حفظ اأموال اليتامى ، فاإذا تركت امل�صلحة الأدنى من اأجل حت�صيل امل�صلحة الأعلى فهذا 
ترتيب بني الأولويات فحفظ اأموال اليتامى اأولى من اأخذ الأجرة على بناء اجلدار، واأي�صا يوؤخذ من هذه 

الآية اأن فقه الأولويات ما هو اإل نوع من فقه املوازنات .  

ا  نَّ َ َعْدوًا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيَّ ِ َفَي�ُصبُّوْا اللهّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمــــن ُدوِن اللهّ     3- قال تعالى : ) َوَل َت�ُصبُّوْا الَّ
ا َكاُنوْا َيْعَمُلوَن ( )33(.     ُئُهم ِبَ ْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ِهم  مَّ ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ اإَِلى َربِّ ِلُكلِّ اأُمَّ

    يف هذه الآية اإ�صارة اإلى النظر اإلى ماآلت الأفعال حيث اأن الل عز وجل نهى عن �صب اآلهة امل�صركني اإذا 
كان ال�صب �صيوؤول اإلى �صب الل �صبحانه وتعالى ، ومعنى هذا اأننا اإذا علمنا اأن ذم اآلهة امل�صركني ل يوؤول 
اإلى �صب الل تعالى ؛ فاإن ذلك ل يعد منهيا عنه بل يكون ال�صب لإلهة امل�صركني متعينا اإذا علمنا اأنه ل يوؤدي 
اإلى �صب الل عز وجل ويتحقق به م�صلحة اإذلل امل�صركني وبيان عوارهم كي ل يفتنت باآلهتهم املزعومة 

)30(اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )25/11( .
)31(قواعد الأحكام )79/1( ..

)32(ال�صباه والنظائر لل�صيوطي )�ض:87(، واملواد 27، 28 من جملة الأحكام العدلية  )25/11( .
)33(الآية )108( من �صورة الأنعام.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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عليه و�سلم يف احلديث الأول والثاين نظر اإلى املاآل ، وهذا من اأهم العوامل املوؤثرة يف فقه املوازنات ، ففي 
اأن يف  النا�س فيما لو قتل املنافقني مع  اإلى ما �سيقول  احلديث الأول كانت نظرته �سلى اهلل عليه و�سلم 
قتلهم م�سلحة)38( ،وترك النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم – هذه امل�سلحة لأنها توؤدي اإلى مف�سدة اأكرب منها 
وهي �سد فئام من النا�س عن الدخول يف الإ�سالم ، ول �سك اأن دخول النا�س يف دين اهلل عز وجل فيه من 
امل�سلحة ما يفوق م�سلحة قتل املنافقني ، فتقدمي امل�سلحة الكربى على ما دونها من امل�سالح هو املعترب 

�سرعا)39 ؛وهذا هو معنى فقه املوازنات)40(. 

واأما يف احلديث الثاين فنظر الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  اإلى ما �سيوؤول اإليه موقف حديثي الإ�سالم 
من قري�س وغريها فيما لو اأعاد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بناء الكعبة على قواعد اإبراهيم عليه ال�سالم 
حيث نظر اإلى حداثة القوم بال�سرك ، واأن هذا الأمر قد ي�سبب اإنكارهم ، بل قد يرتد البع�س منهم عن 
دينه حلداثته بال�سرك فيثريون الفتنة يف ذلك باأن حممدًا   �سلى اهلل عليه و�سلم  ملا متّكن هدم الكعبة 
فقطع برتكها ذريعة هذا الباب مع وجود امل�سلحة يف اإعادة البيت احلرام على قواعده ؛ مرجحا يف ذلك 

عظم املف�سدة على هذه امل�سلحة)41( .

فالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم  وازن بني م�سلحة اإعادة بناء الكعبة ومف�سدة افتتان النا�س وتاأويلهم 
لفعله �سلى اهلل عليه و�سلم ورجح ترك امل�سلحة ملا فيه من مف�سدة عظمى)42(، ومن هنا قرر العلماء قواعد 

)38(وهي : ت�سفية املجتمع الإ�سالمي ممن يظهرون الإ�سالم ، ويبطنون الكفر ،وبهذا ياأمن املجتمع من حركات الإرجاف 
، ونقل الأخبار اإلى الأعداء ، واإ�ساعة الفنت يف املجتمع الإ�سالمي0

)39(قواعد الأحكام )79/1( ..
)40(انظر : اأعالم املوقعني مج3/�س183 ، واإكمال اإكمال املعلم �سرح �سحيح م�سلم لالأبي مج8 / �س542 ، و�سرح م�سلم 
للنووي مج6/ج16/ �س 138 ، عار�سة الأحوذي لبن العربي مج6/ج12/�س201 ، املفهم �سرح القرطبي على �سحيح 

م�سلم مج6 /�س 561 ، واأعالم احلديث يف �سرح �سحيح البخاري للخطابي مج3/�س1586
)41(انظر : �سرح �سحيح م�سلم للنووي مج3/ج9/�س89 ، و�سرح �سحيح م�سلم لالآبي مج4 /�س405 ، �سرح �سنن ابن 

ماجه  الطبعة الهندية لل�سيخ عبد الغني املجددي الدهلوي ، �س212  ، واملنتقى للباجي مج2/�س282.
)42(قواعد الأحكام )79/1( ..

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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�سابطة منها:  »درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح«  )43(.

   قال النووي– رحمه اهلل - : » يف هذا احلديث دليل على اأنه اإذا تعار�ست امل�سالح اأو تعار�ست 
–  �سلى اهلل عليه  م�سـلحة ومف�سدة وتعذر اجلمع بني فعل امل�سلحة وترك املف�سـدة  ُبدئ بالأهم لأن النبي 
– �سلى اهلل عليه و�سلم–  اإبراهيم  اإلى ما كانت عليه من قواعد  اأن نق�س الكعبة وردها  اأخرب  و�سلم– 
م�سلحة ولكن تعار�سه مف�سدة اأعظم منه وهي خوف فتنة بع�س من اأ�سلم قريبا ؛ وذلك ملا كانوا يعتقدونه 

–  �سلى اهلل عليه و�سلم-”)44(  من ف�سل الكعبة فريون تغيريها عظيما فرتكها 

واأما احلديث الثالث فاإن فقه املوازنات فيه قد تبني من خالل موازنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بني 
املفا�سد املتعار�سة اإذا ا�سطر اإلى اإحداها حيث ترك الأعرابي حتى يتم بوله مع ما فيه من مف�سدة ؛ وكذلك 
قطعه عن اإمتام البول �سيوؤدي اإلى مف�سدة متحققة فيه من ترويع الأعرابي الذي  قد يوؤدي اإلى نفوره عن 
الدين ؛ وتنجي�س م�ساحة اأكرب من امل�سجد ؛واإيذاء واإ�سرار وتنجي�س بدن وثياب الأعرابي ،ول �سك اأن هذه 
املفا�سد اأعظم واأكرب من بقاء الأعرابي حتى يتم بوله مع اإمكانية تطهريه بذنوب من ماء، وهذا فيه موازنة 

بني املفا�سد فاإن فعل املف�سدة الأدنى يباح اإذا كان �سيوؤدي اإلى درء مف�سدة اأعظم منها)45(.

قال العز بن عبدال�سالم –رحمه اهلل - : » اإذا اجتمعت املفا�سد املح�سة فاإن اأمكن دروؤها دراأنا 
، واإن تعذر درء اجلميع دراأنا الأف�سد فالأف�سد والأرذل فالأرذل » )46(

)43(ال�سباه والنظائر لل�سيوطي )�س:87(، واملواد 27 من جملة الأحكام العدلية  )25/11( .

)44(ال�سباه والنظائر لل�سيوطي )�س:87(، واملواد 27 من جملة الأحكام العدلية  )25/11( .
)45(قواعد الأحكام )79/1( ..

)46(قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام)798/1(
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اخلامتة

فاإنه ملا كان من منهج البحث العلمي اأن يذكر يف نهايته النتائج التي تو�سل اإليها الباحث ، فاإين 
اأجمل اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها يف النقاط الآتية: 

عند  وال�صعف  القوة  اأوجه  لإدراك  املجتهد  به  يقوم  ذهني  ن�صاط   « هي:   ا�صطالحا  –املوازنة 
التزاحم اأو التعار�س ».

اأو  فقه املوازنات ا�سطالحا هو: » العلم بكيفية الرتجيح بني الأحكام ال�سرعية عند التزاحم   –
التعار�س«..

هذا  كان  �سواء  ال�سرعية  الأحكام  بني  التعار�س  وجود  عند  املجتهد  يحتاجه  املوازنات،  فقه   –
التعار�س تعار�س تزاحم ، اأو تعار�س ت�ساد.

– اأ�س�س مفهوم فقه املوازنات:

الأول : اإعمال الأحكام التي ن�س عليها ال�سارع.

   الثاين : اأن يكون الناظر يف فقه املوازنات على اإطالع وب�سرية “ بفقه الواقع” 

   الثالث :  اأن يكون الفقيه املوازن ذا قدرة على تاأمل وتلم�س مقا�سد ال�سريعة

    

– فقه الأولويات هو : العلم بالأحكام ال�سرعية من حيث مراتبها وفهم واقعها فيقدم ما حقه 
التقدمي ، ويوؤخر ما حقه التاأخري على غريه.

– اأن دور فقه الأولويات يقوم على التقدمي والتاأخري بني الأحكام ال�سرعية عند التزاحم بناء 
على ترتيب الأحكام ، ومقا�سد ال�سريعة ،وهذا ميثل دورا من اأدوار فقه املوازنات.

اأعم من  فاملوازنات  املوازنات عالقة عموم وخ�سو�س؛  وفقه  الأولويات  فقه  بني  العالقة   –
الأولويات ، والأولويات نوع من اأنواع فقه املوازنات.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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– مقا�سد الن�سو�س ال�سرعية مطلوبة ومقدمة يف اإعمالها على اأي مق�سد ناجت عن طريق 
الجتهاد.

– الفقيه املوازن ينبغي اأن ينظر اإلى ما يوؤول اإليه ما يقول ويفعل بح�ساب بنّي بني امل�سالح 
واملفا�سد.

* القراآن الكرمي ، وال�سنة النبوية ال�سريفة  قد اأعملتا فقه املوازنات ب�سورة وا�سحة .

*اأو�سي بالهتمام والتو�سع يف فقه املوازنات من جهة التاأ�سيل والتطبيق يف الق�سايا املعا�سرة 

* اأو�سي بعقد املوؤمترات العلمية املتتابعة للحاجة املا�سة لهذا املو�سوع.

ويف اخلتام : اأحمد اهلل عز وجل واأتوجه اإليه بال�سكر والثناء على ما مّن  به علّي باإمتام هذا البحث 

، وقد بذلت جهدي فيه ،فما كان من �سواب فمن اهلل ، وما كان فيه من خطاأ فمني ومن ال�سيطان واهلل 
ور�سوله منه بريئان ، وياأبى اهلل اإل اأن تكون الع�سمة لكتابه و�سنة ر�سوله ،وعذري فيما فيه من خطاأ اأين 

بذلت اجلهد فيه ول اأزعم فيه الكمال، وما توفيقي اإل باهلل عليه توكلت واإليه اأنيب .

اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني نبينا  اأن احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على  واآخر دعوانا 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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الفهار�س

فهر�س امل�صادر واملراجع .

اأحكام القراآن 0

ابن العربي ، اأبو بكر ، حممد بن عبداهلل ت 543هـ     حتقيق / علي حممد البجاوي0 
دار الفكر ، الطبعة بدون ، 4 جملدات 

اإحياء علوم الدين :

للغزايل ، اأبي حامد ، حممد بن حممد . ت 505 هـ. دار ابن الهيثم ، القاهرة 2004م

الأ�سباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه ال�سافعية0 ال�سيوطي ، جالل الدين ، عبد الرحمن بن اأبو بكر   
ت 911هـ 0 حتقيق / حممد املعت�سم باهلل البغدادي 0 دار الكتاب العربي – بريوت ، الطبعة 

الأولى ، 1407 هـ 

اأبي بكر   ت 751هـ0     اأبو عبد اهلل ،حممد بن  اإعالم املوقعني عن رب العاملني 0 ابن قيم اجلوزية ، 
حتقيق ال�سيخ / عبد الرحمن الوكيل 0 مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، الطبعة بدون ، 4 جملدات

الو�ستاين 0  ت 827هـ 0  �سبط  الأبي ، حممد بن خليفة  املعلم �سرح �سحيح م�سلم    اإكمال  اإكمال 
1415هـ  الأولى  ،الطبعة  بريوت   – العلمية  الكتب  دار   0 ها�سم  �سامل  حممد   / وت�سحيح 

9جملدات 

 تاأ�سيل فقه املوازنات : لعبداهلل الكمايل . دار ابن حزم ، بريوت ، الطبعة الأولى، 1421هـ .                                  

التعريفات :   للجرجاين ، ال�سريف ، حممد بن علي . دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، 
1408هـ . 

التوقيف على مهمات التعاريف :   للمناوي ، حممد عبد الروؤوف. ت 1031هـ .  حتقيق الدكتور  / حممد 
ر�سوان الداية.  دار الفكر املعا�سر – بريوت ، الطبعة الأولى ، 1410هـ .

اجلامع لأحكام القراآن 0  لقرطبي ، اأبو عبد اهلل ، حممد بن اأحمد      ت 671هـ 0  دار الفكر ن الطبعة 

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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بدون ، 22 جملد.

 درر الأحكام �سرح جملة الأحكام 0 علي حيدر 0  تعريب املحامي / فهمي احل�سيني 0 من�سورات مكتبة 
النه�سة – بريوت ، الطبعة بدون ، 4 جملدات 

�صنن ابن  ماجه :

لبن  ماجه ، اأبي عبد اهلل حممد بن يزيد.  ت 275هـ. اإ�سراف ومراجعة ال�سيخ / �سالح بن 
عبدالعزيز اآل ال�سيخ.  طبع على نفقة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري بدر بن عبدالعزيز اآل �سعود. 

توزيع جهاز الإر�ساد والتوجيه باحلر�س الوطني –الطبعة الثانية 1421هـ.

�صنن اأبي داود :

اأبي داود ، �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين .  ت 275هـ .  اإ�سراف ومراجعة ال�سيخ / �سالح بن 
عبدالعزيز اآل ال�سيخ. طبع على نفقة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري بدر بن عبدالعزيز اآل �سعود. 

توزيع جهاز الإر�ساد والتوجيه باحلر�س الوطني –الطبعة

�صنن الرتمذي :

الرتمذي ، اأبي عي�سى ، حممد بن عي�سى بن �سورة . ت 297هـ .

اآل ال�سيخ. طبع على نفقة �ساحب ال�سمو  اإ�سراف ومراجعة ال�سيخ / �سالح بن عبدالعزيز 
امللكي الأمري بدر بن عبدالعزيز اآل �سعود. توزيع جهاز الإر�ساد والتوجيه باحلر�س الوطني –

الطبعة الثانية 1421هـ. 

�صنن الن�صائي : 

لالإمام احلافظ ، اأبي عبدالرحمن اأحمد بن �سعيب الن�سائي.    ت 303هـ.   اإ�سراف ومراجعة 
بدر  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  نفقة  على  طبع  ال�سيخ.   اآل  عبدالعزيز  بن  �سالح   / ال�سيخ 
بن   عبدالعزيز اآل �سعود. توزيع جهاز الإر�ساد والتوجيه   باحلر�س الوطني –الطبعة الثانية 

1421هـ.
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�سرح �سحيح م�سلم 0 النووي ، اأبو زكريا ، حميي الدين بن �سرف 0     ت 676هـ 0 دار 
الريان للرتاث – القاهرة ، الطبعة الأولى 1407هـ ، 6 جملدات ، يف 18   جزء 

ال�سحاح ، تاج اللغة و�سحاح العربية :  للجوهري ، اإ�سماعيل بن حماد .  ت 393هـ .                
حتقيق / اأحمد عبد الغفور عطار . مطابع الكتاب العربي – القاهرة ، الطبعة 

الثانية 1402هـ

   �صحيح البخاري : 

للبخاري ، اأبي عبد اهلل ، حممد بن اإ�سماعيل . ت 256هـ .      

   اإ�سراف ومراجعة ال�سيخ / �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ.  طبع على نفقة �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري بدر بن عبدالعزيز اآل �سعود. توزيع جهاز الإر�ساد والتوجيه باحلر�س الوطني 

–الطبعة الثانية 1421هـ. 

   �صحيح م�صلم :

اإ�سراف ومراجعة ال�سيخ / �سالح  اأبي احل�سني ، م�سلم بن حجاج الق�سريي . ت 261هـ .  
بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ.  طبع على نفقة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري بدر بن عبدالعزيز اآل 

�سعود. توزيع جهاز الإر�ساد والتوجيه باحلر�س الوطني –الطبعة الثانية 1421هـ. 

عار�سة الأحوذي ب�سرح �سحيح الرتمذي 0  ابن العربي ، اأبو بكر ، حممد بن عبداهلل            
ت 543هـ 0 دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت ، الطبعة الأولى 1415هـ ، 7 

جملدات ، يف 13 جزء

 فتح القدير اجلامع ما بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري 0 ال�سوكاين ، حممد 
بن علي  0 ت 1250هـ       حتقيق الدكتور / عبد الرحمن عمرية 0 دار الوفاء 

– املن�سورة –، الطبعة الأولى 1415هـ ، 6جملدات

فقه الأولويات درا�سة يف ال�سوابط : ملحمد الوكيلي. املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي   - 
مريتدن-فريجينيا الطبعة الأويل- 1416هـ .

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية
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فقه املوازنات :   مل�سفر بن علي القحطاين.   دار الذخائر للن�سر والتوزيع  - الريا�س، 
الطبعة الثانية 1424هـ .

قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام 0  العز بن عبد ال�سالم ، اأبو حممد ، عز الدين 0       ت 
660هـ  موؤ�س�سة الريان – بريوت ، الطبعة بدون ، 1410هـ 

الكليات : اأبي البقاء ، اأيوب مو�سى احل�سيني .       ت 1094هـ.  حتقيق الدكتور  / عدنان 
 ، الثانية  ، الطبعة  – بريوت  الر�سالة  .  موؤ�س�سة  – وحممد امل�سري  دروي�س 

1413هـ

ل�سان العرب : لبن  منظور ، جمال الدين ، حممد بن مكرم .   ت 711 هـ. دار �سادر – 
بريوت ، الطبعة بدون ، 15 جملد . 

بن  اأحمد   ، الإ�سالم  تيمية،�سيخ  لبن    : تيمية  لبن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  جمموع 
عبداحلليم.ت 728هـ. جمع / عبد الرحمن بن قا�سم ، وولده حممد . مطبعة 

الطوبجي ، 37 جملد . 

 امل�ست�سفى من علم الأ�سول : للغزايل ، اأبي حامد ، حممد بن حممد . ت 505 هـ. 

     حتقيق الدكتور  / حمزة بن زهري حافظ . الطبعة بدون ، 4 جملدات.

 معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية  0 ملحمود عبدالرحمن عبداملنعم دار الف�سيلة 
– القاهرة . 

مفتاح دار ال�سعادة ومن�سور ولية العلم والإرادة 0 ابن قيم اجلوزية ، حممد بن اأبي بكر 
0 ت 751هـ 0 حتقيق / �سيد اإبراهيم 0  علي حممد دار احلديث – القاهرة ، 

الطبعة الأولى 1414هـ 

مقايي�س اللغة :  اأبي احل�سني ، اأحمد بن فار�س . ت 395هـ . حتقيق / عبد ال�سالم هارون 
. دار اجليل – بريوت ، الطبعة الأولى 1411هـ ، 6جملدات.

   املنتقى �سرح موطاأ مالك بن اأن�س 0 الباجي ، اأبو الوليد ، �سليمان بن خلف 0 ت 474هـ0  
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مطبعة ال�سعادة – م�سر ، الطبعة الأولى 1332هـ ، والطبعة الثانية دار الكتاب الإ�سالمي 
– القاهرة ، 7 جملدات

الطائي  ال�سرعية لأحمد عليوي ح�سني  ال�سيا�سة  املوازنة بني امل�سالح درا�سة تطبيقية يف   
. دار النفائ�س، ط1 1427هـ-2007م املوازنة بني منهج احلنفية ومنهج املحدثني يف قبول 

الأحاديث وردها . لعدنان علي خ�صر . دار النوادر، ط1 1431هـ-2010م

املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة : لل�ساطبي ، اإبراهيم بن مو�سى اللخمي . ت 790هـ. 

       �سرح وتخريج / عبد اهلل دراز . دار املعرفة – بريوت ، الطبعة بدون ، 4جملدات .

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية



PB2637

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

فقه الموازنات وضوابط العمل به

الدكتور �سيد عبدالغفار بخاري

خريج اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

والأ�ستاذ امل�سارك باجلامعة الوطنية للغات احلديثة

ا�سالم اآباد ، باك�ستان
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الأنبياء واملر�صلني وعلى اآله الأطهار و�صحبه الأبرار 
الذي  العاملي  امل�ؤمتر  يف  مب�صاركتي  اأت�صرف  اأن  ي�صرين  فاإنه  وبعد:  الدين  ي�م  اإلى  باإح�صان  تبعهم  ومن 
تنظمه كلية ال�صريعة والدرا�صات الإ�صالمية بجامعة اأم القرى ال�صع�دية برعاية كرمية من خادم احلرمني 
امل�ازنات ودوره يف  » م�ؤمتر فقه  اآل �صع�د حفظه اهلل بعن�ان:  العزيز  ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد 

احلياة املعا�صرة » واإ�صهامي املت�ا�صع يف املح�ر الثاين بعن�ان: فقه امل�ازنات و�ص�ابط العمل به.

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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ملخ�ص البحث

النا�س  لأح�ال  مراعاتها  مع  ومكان  زمان  كل  يف  الب�صر  ق�صايا  كل  ت�صت�عب  الغراء  ال�صريعة  اأن  ل�صك 
وظروفهم املختلفة التي تطراأ عليهم ول ي�جد اأمر ول تقع ق�صية اإل ولها يف ال�صريعة حكم ن�صا اأو ا�صتنباطا 
ق�صمني1:  اإلى  تنق�صم  ال�صريعة  واأحكام  وال�صه�لة.  بال�صم�لية  تت�صف  الإ�صالمية  ال�صريعة  فاإن  ولذلك 
التام  ال�صعي  الإن�صان  فعلى  الأ�صل  وهي  العادية  الأح�ال  فاأما  ال�صتثنائية  والأح�ال   :2 العادية  الأح�ال 
لتح�صيل امل�صالح ودرء املفا�صد كلها ، ولكنه قد يطراأ على الإن�صان اأح�ال فه� ل ي�صتطيع القيام بتحقيق 
م�صلحة اإل برتكه لأخرى اأو بارتكابه ملف�صدة اأو ليتمكن له اأن يرتك مف�صدة اإل اإذا ارتكب اأخرى اأو اإذا 
ترك م�صلحة، ويف هذه احلالت املتعار�صة يجب عليه الع�دة اإلى الأح�ال الإ�صتثنائية ومن اأظهر اأحكام 
وفقه  امل�ازنات«  بـ«فقه  ن�صميه  ما  وه�  املتعار�صات  بني  امل�ازنة  اأحكام  ال�صتثنائية  الأح�ال  يف  ال�صريعة 
امل�ازنات باملفه�م العام »ه� جمم�عة الأ�ص�س واملعايري التي ت�صبط عملية امل�ازنة بني امل�صالح املتعار�صة 
اأو املفا�صد املتعار�صة مع امل�صالح« وبذلك يتبني اأي امل�صلحتني اأرجح فتقدم على غريها ، واأي املف�صدتني 

اأعظم خطرًا فيقدم دروؤها.

لذا يجب على كل م�صلم اأن ين�صبط عنده ميزان معرفة فقه امل�ازنات ب�ص�رة منطقية حتى ل يقدم املهم 
فقه  معرفة  ي�صتلزم  للدين  ال�صحيح  الفهم  لأن  ؛  الفا�صل  ويرتك  املف�ص�ل  على  يحر�س  اأو  الأهم،  على 

امل�ازنات والرتجيح بني امل�صالح واملفا�صد اإذا تعار�صت. 

ويف هذا املقال �صنعر�س ملفه�م فقه امل�ازنات وم�صروعيته من خالل ن�ص��س الكتاب وال�صنة ، كما 
امل�ازنة  �ص�ابط  على  نتكلم  ،كما  املتعار�صة  املفا�صد  وبني  املتعار�صة  امل�صالح  بني  امل�ازنة  �ص�ابط  نبني 
بني امل�صالح واملفا�صد عند التعار�س ، و�صنق�صم درا�صتنا لهذا البحث اإلى اأربعة مباحث وفيما يلي خطة 

البحث.  
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 خطة البحث: 

  ت�صتمل هذه الدرا�صة على مقدمة واأربعة مباحث وخامتة

اأما املقدمة: فت�صتمل على اأهمية امل��ص�ع وخطة البحث ومنهجه

املبحث الول: نبذة تعريفية عن فقه امل�ازنات

و فيه ثالثة مطالب

1- فقه امل�ازنات،منهجه و�صفات امل�ازن

2 - م�صروعية فقه امل�ازنات واأق�صامه  

3- اأهمية فقه امل�ازنات واحلاجة اإليه

 املبحث الثاين: �ص�ابط امل�ازنة بني امل�صالح املتعار�صة 

و فيه ثالثة مطالب 

1-  مفه�م امل�صلحة واأق�صامها 

2-  �صروط امل�صلحة       

3-  �ص�ابط امل�ازنة بني امل�صالح املتعار�صة

       املبحث الثالث: �ص�ابط امل�ازنة بني املفا�صد املتعار�صة

و فيه ثالثة مطالب

1- مفه�م املف�صدة واأق�صامها 

2 - �صروط اإباحة املوازنة بني املفا�صد 

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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3- �ص�ابط امل�ازنة بني املفا�صد املتعار�صة

املبحث الرابع : �ص�ابط امل�ازنة بني امل�صالح واملفا�صد عند التعار�س

و فيه اأربعة مطالب  

1-  �ص�ابط احلكم عند تعار�س امل�صلحة واملف�صدة باأعالهما حكما

2- �ص�ابط احلكم عند تعار�س امل�صلحة واملف�صدة باأعالهما رتبة اأو ن�عا

3-  �ص�ابط احلكم عند تعار�س امل�صلحة واملف�صدة باأعمهما اأو باأكربهما قدرا

4- �ص�ابط احلكم عند تعار�س امل�صلحة واملف�صدة باأط�لهما زمنا اأوباآكدهما حتققا  

اخلامتة:بيان اأهم النتائج والت��صيات واملقرتحات التي ت��صلت اإليها من خالل درا�صة هذا 
امل��ص�ع
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الدرا�سات ال�سابقة:

لقد اهتم العلماء بفقه امل�ازنات بالت�صنيف والتاأليف فيه وفيما يلي اأ�صرد بع�س الكتب والر�صائل والبح�ث

1: ق�اعد الأحكام يف م�صالح الأنام لالإمام العز بن عبد ال�صالم 

2: فقه امل�ازنات يف باب امل�صالح واملفا�صد درا�صة اأ�ص�لية فقهية تطبيقية لل�صيخ جربيل بن حممد الب�صيلي

3: فقه الأول�يات للدكت�ر ي��صف القر�صاوي

4: اأول�يات احلركة الإ�صالمية للدكت�ر ي��صف القر�صاوي

5: منهج فقه امل�ازنات يف ال�صريعة الإ�صالمية للدكت�رعبد املجيد حممد اإ�صماعيل ال�ص��ص�ة

اأنها ل تغني عن البحث يف امل��ص�ع  اإل   ، للباحثني  اأن هذه املراجع وغريها متثل نربا�صا ومرجعا  ورغم 
والكتابة فيه باأ�صل�ب منهجي، وقد حاولت امل�صاهمة بالبحث والكتابة فيه باأ�صل�ب منهجي يحلل ق�اعد هذا 

الفقه و�ص�ابطه وي��صحها بالأمثلة وامل�صائل التطبيقية. 

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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املبحث الول: نبذة تعريفية عن فقه املوازنات

   

املطلب الأول : فقه املوازنات،منهجه و�سفات املوازن 

تعريف املوازنة

امل�ازنة لغة: من ال�زن وه� معرفة قدر ال�صي، كذلك  ثقل �صيء ب�صيء مثله1 وي�صتعمل امل�ازنة يف القراآن 
ْ�ُزوٍن2 . مبعني التقدير قال اهلل تعالى َوالأَْر�َس َمَدْدَناَها َواأَْلَقْيَنا ِفيَها َرَوا�ِصَي َواأَنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكلِّ �َصْيٍء مَّ

امل�ازنة ا�صطالحا : »هي املفا�صلة بني امل�صالح واملفا�صد املتعار�صة، واملتزاحمة، لتقدمي اأو تاأخري الأولى 
بالتقدمي اأو التاأخري«3.

منهج فقه املوازنات 

اإن منهج فقه امل�ازنات ه� جمم�عة الأ�ص�س واملعايري التي ت�صبط عملية امل�ازنة بني امل�صالح املتعار�صة 
اأو املفا�صد املتعار�صة ليتبني بذلك اأي امل�صلحتني اأرجح فتقدم على غريها ، واأي املف�صدتني اأعظم خطرًا 
فيقدم دروؤها كما يعرف به الغلبة لأي من امل�صلحة اأو املف�صدة عند تعار�صهما ليحكم بناء على تلك الغلبة 

ب�صالح ذلك الأمر اأو ف�صاده.4 

الفرق بني فقه املوازنات و فقه الأولويات  

به  يعمل  املتعار�صني  اأي  بذلك  ليتبني  املتعار�صة  واملفا�صد  امل�صالح  بني  للرتجيح  ياأتي  امل�ازنات  فقه  اإن 

1  ل�صان العرب  لإبن منظ�ر، �س: 7 / 446 دار �صادر، ط 3، بريوت،ه  1414، الت�قيف على مهمات التعاريف 
ملحمد عبد الروؤوف املناوي، �س:724 ، دار الفكر املعا�صر، ط 1، بريوت 1410 ه ، مفردات األفاظ القراآن للراغب 

الأ�صفهاين، �س:  868، دار العلم، الدار ال�صامية، ط 2 ، دم�صق، بريوت، 1418 ه   
2  �ص�رةاحلجر: 19 

3  تاأ�صيل فقه امل�ازنات لعبد اهلل الكمايل، �س: 49 دار ابن حزم ، ط1  1421 ه 
4  منهج فقه امل�ازنات يف ال�صريعة الإ�صالمية للدكت�ر عبد املجيد حممد اإ�صماعيل ال�ص��ص�ة �س:5 ، من�ص�رات 

جملة البح�ث الفقهية املعا�صرة العدد 51 
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واأيهما يرتك و اأما فقه الأول�يات فيعرف به ما حقه التقدمي وما حقه التاأخري وي��صع كل �صيء يف م��صعه 
فه� ياأتي للرتتيب بني امل�صالح وبني املفا�صد ليبني ما الذي ينبغي اأن يك�ن اأول وما الذي ينبغي اأن يك�ن 

ثانيًا وثالثًا ورابعًا .وكذلك ما الذي ينبغي تركه اأول وما الذي ينبغي تركه5.

العالقة بينهما

هناك  يك�ن  عندما  امل�ازنات  فقه  على  مبنيا  يك�ن  قد  الأول�يات  فقه  به  يق�م  الذي  الرتتيب  وهذا 
ترتيب  ح�صن  واإمنا  تعار�س  هناك  يك�ن  ل  عندما  وذلك  امل�ازنات  فقه  على  مبنيا  يك�ن  ل  وقد  تعار�س 
لالأ�صياء  ورغم ما بني الفقهني من اختالف فاإن فقه الأول�يات يك�ن يف الغالب مرتبطًا بفقه امل�ازنات  
ويتداخل الفقهان ويتالزمان يف كثري من املجالت ، واأي�صا فاإمنا ينتهي اإليه فقه امل�ازنات يدخل يف الغالب 

يف فقه الأول�يات6.

�سفات املوازن 

اأن  �صك  وال  والفتيا  للإجتهاد  اأهل  يكون  كي  واملجتهد،  للمفتي  العلماء  ا�صرتطها  كثرية  �صروط  وهناك 
�صروط املوازنة جزء من �صروط املفتي واملجتهد ولكننا ن�صري هنا فقط اإلى ال�صروط املتعلقة بعملية املوازنة 

،فيجب على امل�ازن اأن يت�صف بال�صفات التالية :

1:الإملام مبقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية 

اإن املقا�صد ال�صرعية هي امل�صالح التي تع�د اإلى العباد يف دنياهم واأخراهم، �ص�اء اأكان حت�صيلها عن 
واأن وراء  ال�صريعة يف جمم�عها معللة،  اأحكام  اأن  اأو عن طريق دفع امل�صار ، فنجد  طريق جلب املنافع، 
ظ�اهرها مقا�صد، هدف ال�صرع اإلى حتقيقها. وهي الغايات التي و�صعت ال�صريعة لأجل حتقيقها مل�صلحة 
يك�ن  ل  التكاليف حتى  ال�صرع من  يدرك مق�ص�د  اأن  امل�ازنة  لفقه  يت�صدى  على من  فيجب  اإذا  العباد، 

5   اأول�يات احلركة الإ�صالمية يف املرحلة القادمة للدكت�ر ي��صف القر�صاوي، �س :4 ،موؤ�ص�صة الر�صالة ط 14 ، 
بريوت 1417 ه  

6  فقه الأول�يات ، درا�صة جديدة يف �ص�ء القراآن وال�صنة للدكت�ر ي��صف القر�صاوي ، �س: 25 ، مكتبة وهبة ، 
ط3، القاهرة، 1419 ه  

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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ق�صده خمالًفا لق�صد ال�صارع، فال ت�ؤتي اأعماله ثمارها7. 

2 : الإملام بقواعد ودرجات امل�سالح من حيث الأهمية 

حيث وجد با�صتقراء الأحكام ال�صرعية اأن م�صالح العباد تتعلق باأم�ر �صرورية اأو حاجية اأو حت�صينية، اأو 
باأم�ر مكملة لهذه امل�صالح ومتممة لها8.

 3 : العلم الكامل بالفن الذي تتعلق به املوازنة

  تختلف م��ص�ع امل�ازنة من حيث الفن والخت�صا�س فيحتاج امل�ازن اإلى معرفة تفا�صيل امل�صالح واملفا�صد، 
وذلك بالرج�ع اإلى اأهل ذلك الفن والخت�صا�س، فكل فن له علمه، واخت�صا�صه فينبغي للم�ازن اأن يلم 

منه حتى تك�ن امل�ازنة بال�صكل ال�صحيح، وتعطي النتيجة ال�صائبة9.

  4 : الإملام بحاجة الع�سر و�سرورياته )فقه الواقع(

اإن فقه امل�ازنة مبني على فقه ال�اقع، ودار�صته درا�صة علمية مبنية على ما ي�صره له من معل�مات، واإمكانات، 
فينبغي للم�ازن األ يك�ن غافال عن ال�اقع احلايل، ل يدري ما الذي يجري على اخللق، وما ا�صتجد لهم من 
ق�صايا واأم�ر، وما الذي عمت به البل�ى ، وكلما كان امل�ازن اأقرب اإلى ال�اقع، واأكرث �صلة به، كانت امل�ازنة 

اأ�ص�ب واأدق10.

7  امل�افقات يف اأ�ص�ل ال�صريعة لأبي اإ�صحق اإبراهيم الغرناطي ال�صاطبي ،�س:13/2 ، دار املعرفة، ط 1، بريوت 
1415 ه 

8  مقا�صد الت�صريع الإ�صالمي للدكت�ر ي��صف حامد العامل ،�س: 106،دار االأمان ط2  ،الرباط املغرب 1414 ه
9  ال�صح�ة الإ�صالمية بني الختالف امل�صروع والتفرق املذم�م للدكت�ر ي��صف القر�صاوي، �س:78، دار ال�فاء، 

دار ال�صحوة، ط 1411 ه   
10  فقه امل�ازنة بني امل�صالح واملفا�صد للدكت�رح�صني اأحمد اأب� عج�ة اأ�صتاذ الفقه واأ�ص�له امل�صاعد بق�صم 

الدرا�صات الإ�صالمية اجلامعة الإ�صالمية بغزة �س:1104
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املطلب الثاين : م�سروعية فقه املوازنات واأق�سامه

ل �صك اأن فقه امل�ازنات فقه متاأ�صل دلت عليه اأدلة كثرية ، فنذكر اأق�صامه مع بيان الأدلة لكل ق�صم 
منها:

الأول: امل�ازنة بني امل�صالح املتعار�صة

الثاين: امل�ازنة بني املفا�صد املتعار�صة

الثالث: امل�ازنة بني امل�صالح واملفا�صد

 الأدلة على املوازنة بني امل�سالح املتعار�سة

اأول من القراآن الكرمي 

ُ ُيِريُد الآِخَرَة  ْنَيا َواهللهّ  1: قال تعالى َما َكاَن ِلَنِبيٍّ اأَن َيُك�َن َلُه اأَ�ْصَرى َحتَّى ُيْثِخَن يِف الأَْر�ِس ُتِريُدوَن َعَر�َس الدُّ
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم11.     َواهللهّ

فهذه الآية نزلت يف معركة بدر التي تدل على امل�صلحتني املتعار�صنيـ  اي الفدية والقتلـ  وهما متفاوتتان يف 
النفع واأن اأعظمهما نفعًا ه� الق�صاء على الأ�صرى ملا فيه من قطع لدابر �صناديد امل�صركني وك�صر ل�ص�كتهم 
، ولذلك كان يجب تقدمي قتل الأ�صرى على افتدائهم  فالق�صاء على الأ�صرى م�صلحة معن�ية ، واأخذ الفدية 
لأنها  ؛  والعمل  بالتقدمي  الأولى  املعن�ية كانت هي  امل�صلحة  اأن  الكرمي  القراآن  ، وقد بني  م�صلحة مادية 

الأن�صب يف تلك املرحلة ، بل اإن القراآن الكرمي عاتب على اختيار امل�صلحة املادية12.

11  �ص�رةالأنفال:67
12  اأول�يات احلركة الإ�صالمية للقر�صاوي، �س: 3   

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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 ثانيا من احلديث النبوي

1: وقوله �صلى اهلل عليه و�صلم »رباط يوم وليلة خري من �صيام �صهر وقيامه«13.

2: وق�له �صلى اهلل عليه و�صلم “�صالة اجلماعة تف�صل �صالة الفذ ب�صبع وع�صرين درجة« 14

فهذه الأحاديث تدل على تفاوت امل�صالح والأعمال ال�صرعية من حيث اأف�صلية بع�صها على بع�س ، وبيان 
امل�ازنة و الأول�ية يف تقدمي بع�صها على بع�س عند التعار�س. 

الأدلة على املوازنة بني املفا�سد املتعار�سة 

ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َصاِكنَي َيْعَمُل�َن يِف اْلَبْحِر  ا ال�صَّ 1:قال تعالى حكاية عن اخل�صر مع م��صى عليهما ال�صالم اأَمَّ
ًبا   15  ِعيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َياأُْخُذ ُكلَّ �َصِفيَنٍة َغ�صْ َفاأََرْدُت اأَْن اأَ

اأن م��صى عليه ال�صالم اأنكر على الرجل ال�صالح خرقه لل�صفينة، وباأن هذا ف�صاد ي�ؤدي اإلى اإغراق ال�صفينة 
واأهلها، فرد عليه الرجل ال�صالح باأن هذا الف�صاد يدرء به ف�صادا اأعظم، األ وه� اأن هناك َمِلكا ظاملا ياأخذ 
كل �صفينة �صليمة غري معيبة غ�صبًا، ولأن تبقى ال�صفينة لأ�صحابها وبها خرق اأه�ن من اأن ت�صيع كلها، اإذ 

حفظ البع�س اأولى من ت�صييع الكل. 

وجه الدللة من الآية الكرمية اأنه دفع مف�صدة غ�صب امللك ال�صفن مبف�صدة اأخف وهي خرق ال�صفينة 
واحتمل مف�صدة قتل ال�لد ليدفع مف�صدة اإرهاق والديه طغيانًا وكفرًا التي هي اأعظم واأ�صد من قتله.وهذه 

اأدلة على م�صروعية امل�ازنة بني الفا�صد والأف�صد، ودرء الأف�صد بارتكاب الفا�صد

13  رواه م�صلم يف كتاب االإمارة باب ف�صل الرباط يف �صبيل اهلل رقم احلديث )3544(
14  اأخرجه البخاري يف كتاب الأذان باب ف�صل �صالة اجلماعة ، رقم احلديث )613( وم�صلم يف كتاب امل�صاجد 

باب ف�صل �صالة اجلماعة رقم احلديث )1044( دار ابن كثري ،�صنة الن�صر: 1414هـ 

15  �ص�رة الكهف: 79
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الأدلة على املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد 

   يت�صح اأن مبداأ امل�ازنة بني امل�صالح واملفا�صد يف ال�صريعة الإ�صالمية له اأدلة كثرية يف القراآن الكرمي 

  اأول من القراآن الكرمي 

ْن ُيْبِدَلُهَما  ا اْلُغاَلُم َفَكاَن اأََبَ�اُه ُم�ؤِْمَننْيِ َفَخ�ِصيَنا اأَْن ُيْرِهَقُهَما ُطْغَياًنا َوُكْفًرا * َفاأََرْدَنا اأَ 1:قال تعالى  َواأَمَّ
َتُه َكنٌز َلُهَما  َداُر َفَكاَن ِلُغاَلَمنْيِ َيِتيَمنْيِ يِف امْلَِديَنِة َوَكاَن حَتْ ا اجْلِ ا ِمْنُه َزَكاًة َواأَْقَرَب ُرْحًما * َواأَمَّ َربُُّهَما َخرْيً

َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن اأَْمِري  ُهَما َوَي�ْصَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربِّ َراَد َربَُّك اأَْن َيْبُلَغا اأَ�ُصدَّ ا َفاأَ احِلً َوَكاَن اأَُب�ُهَما �صَ
ا16 رْبً َذِلَك َتاأِْويُل َما مَلْ َت�ْصَتِطْع َعَلْيِه �صَ

 فاإن اخل�صر قتل الغالم حني علم من اهلل اأنه �صيك�ن طاغيًا وكافرًا، واأن اهلل �صيبدل والديه خريًا منه 
زكاة واأقرب رحما،.وكذلك فاإن عدم اأخذ االأجرة على اإقامة اجلدار االآيل لل�صقوط مف�صدة، ولكن امل�صلحة 

اإقامة اجلدار حفاظا على كنز اليتيمني لي�صتخرجاه بعد بل�غهما، وهذه م�ازنة بني امل�صالح واملفا�صد. 

ٍة َعَمَلُهْم  ا ِلُكلِّ اأُمَّ نَّ َ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيَّ ِ َفَي�ُصبُّ�ْا اهللهّ ِذيَن َيْدُع�َن ِمن ُدوِن اهللهّ 2: قال تعالى: َوَل َت�ُصبُّ�ْا الَّ
ا َكاُن�ْا َيْعَمُل�َن  17 . ُئُهم مِبَ ْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ِهم مَّ ُثمَّ اإَِلى َربِّ

وجه الدللة: اإن الآية الكرمية منعت عن �صب اآلهة امل�صركني وحتقريها، وحتفيز للنا�س اإلى عدم عبادتها 
وهذه  تعالى  و  �صبحانه  اهلل  �صب  اإلى  امل�صركني  دفع  وهي  اأكرب  مف�صدة  فيه  فاإن  �صك  بال  م�صلحة  وهي 

املف�صدة اأعظم من كل م�صلحة.  

يق�ل ابن كثري: “اإن اهلل نهى ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم وامل�ؤمنني عن �صب اآلهة امل�صركني، واإن كان 
فيه م�صلحة، اإل اأنه ُيرتتب عليه مف�صدة اأعظم منها، وهي مقابلة امل�صركني ب�صب اإله امل�ؤمنني«.

ِ َوُكْفٌر ِبِه َوامْلَ�ْصِجِد  دٌّ َعن �َصِبيِل اهللهّ َراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�صَ ْهِر احْلَ ُل�َنَك َعِن ال�صَّ 3: قال تعالى  ي�ْصاأَ
وُكْم َعن  َيُردُّ َى  َحتَّ ُيَقاِتُل�َنُكْم  َيَزاُل�َن  َوَل  اْلَقْتِل  ِمَن  اأَْكرَبُ  َواْلِفْتَنُة   ِ ِعنَد اهللهّ اأَْكرَبُ  ِمْنُه  اأَْهِلِه  َواإِْخَراُج  َراِم  احْلَ

16  �صررة الكهف :82-81
17  �ص�رة الأنعام : 108
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ِديِنُكْم اإِِن ا�ْصَتَطاُع�ْا.18  

ملا اأنكر الكفار على امل�صلمني ا�صتباحة الأ�صهر احلرم والقتال فيها فرد اهلل عليهم مبينًا اأن الإعتداء على 
امل�صلمني والإ�صالم بال�صد عن �صبيل اهلل وقتل امل�صلمني وفتنتهم يف دينهم واإخراجهم من ديارهم كل هذا 
وغريه اأعظم مف�صدة واأكرب جرمًا عند اهلل من انتهاك حرمة الأ�صهر احلرم بالقتال فيها واإذا كان كذلك 

فاإن القتال فيها �صروري وواجب لدرء هذه املفا�صد الكبرية.

ثانيا من احلديث النبوي 

 لقد جاء يف ال�صنة النب�ية عدد من الأحاديث الدالة على م�صروعية امل�ازنة بني امل�صالح واملفا�صد منها

قائال  املنافقني  قتل  و�صلم عن  عليه  النبي �صلى اهلل  امتناع  املنافقني  قتل  ال�صحابة  ا�صتاأذن  ما  1: عند 
“فكيف اإذا حتدث النا�س اأن حممدا يقتل اأ�صحابه«19

فقتلهم فعل م�صروع ملا فيه من م�صلحة اإنهاء كفرهم ونفاقهم، وبثهم الد�صائ�س بني امل�صلمني، ولكن هذا 
القتل  تزيد على م�صلحة  مف�صدة  وهي  اأ�صحابه،  يقتل  اأن حممدًا  التهمة  اإلى هذه  ذريعة  امل�صروع  الفعل 

بكثري.

2:ق�له �صلى اهلل عليه و�صلم “اإنه ي�صتعمل عليكم اأمراء فتعرف�ن وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن اأنكر فقد 
�صلم ولكن من ر�صي وتابع” قال�ا: اأفال نقاتلهم؟ قال:” ل ما�صل�ا “20. 

وجه الدللة من الآية الكرمية اإن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم �صرع لأمته اإيجاب اإنكار املنكر ليح�صل باإنكاره 
من املعروف ولكن  اإذا كان اإنكار املنكر ي�صتلزم ماه� اأنكر منه فال ي�ص�غ اإنكاره فاإن فيه مف�صدة اأكرب من 

امل�صلحة فيه.

 3: ق�له �صلى اهلل عليه و�صلم لأ�صحابه ملا تناول�ا اأعرابيا بال يف امل�صجد » دع�ه وهريق�ا على ب�له �صجاًل 

18  �ص�رة البقرة:217
19  اأخرج البيهقي يف دلئل النب�ة ، رقم احلديث )1431(، بتحقيق الدكت�ر عبد املعطي النا�صر دار الكتب 

العلمية الطبعة الأويل 
20  رواه م�صلم يف كتاب الإمارة نباب وج�ب الإنكار على الأمراء، رقم احلديث )3452( 
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من ماء اأو ذن�بًا من ماء فاإمنا بعثتم مي�صرين ومل تبعث�ا مع�صرين«21.

 ول� تاأملنا يف هذا احلديث ل�جدنا  اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم تعامل مع الأعرابي باأ�صل�ب حكيم و 
اأمرهم بالكف عنه للم�صلحة الراجحة،وه� دفع اأعظم املف�صدتني باحتمال اأي�صرهما وعلم ال�صحابة اأن 
هذه مف�صدة �صغرية اآنية يتم عالجها ب�صيء ب�صيط درءًا ملف�صدة كربى �صيظل اأثرها يف الزمن ممتدًا وهي 
اأنه ل� ا�صتمر الق�م يف تعنيف الأعرابي ف�صي�ؤدي ذلك اإلى تنفريه عن الإ�صالم ورمبا نفر معه اآخرون مما 

ي�ؤدي اإلى بقاء ف�صاد كفرهم. 

21  رواه البخاري يف كتاب ال��ص�ء باب �صب املاء على الب�ل يف امل�صجد رقم احلديث )215(
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املطلب الثاين: اأهمية فقه املوازنات و�سرورته

اإن ال�صريعة الإ�صالمية تت�صم بال�صم�ل والي�صر فهى ت�صت�عب كل ق�صايا الب�صر يف كل زمان ومكان ول 
حتدث ق�صية اإل ويف ال�صريعة حكم لها اإما ن�صًا واإما ا�صتنباطًا ، واأما ي�صر ال�صريعة فيتمثل يف مراعاته 
لأح�ال النا�س وظروفهم املختلفة ويف الأح�ال ال�صتثنائية التي يطراأ على النا�س فيها اأح�ال جتعلهم يف 
حاجة اإلى الرخ�صة والتي�صري ومن اأبرز الظروف ال�صتثنائية اأحكام ال�صرورة والرخ�صة واأحكام امل�ازنة 
بني املتعار�صات »فقه امل�ازنات« فه� فقه ا�صتثنائي باعتبار اأن الأ�صل على الإن�صان ال�صعي لتح�صيل امل�صالح 
كلها ودرء املفا�صد جميعها ولكنه قد يطراأ على الإن�صان ظروف جتعله ل ي�صتطيع القيام بتحقيق م�صلحة 
اإل برتك الأخرى اأو بارتكابه ملف�صدة اأو اأن يك�ن الإن�صان يف و�صع ل ي�صتطيع اأن يرتك مف�صدة اإل اإذا ارتكب 
اأخرى اأو اإذا ترك م�صلحة، ومن اأجل اأن يقرر ما يجب فعله يف هذه احلالت  املتعار�صة ل بد له من الع�دة 
اإلى فقه امل�ازنات لي�صبط له الختيار ويبني له احلكم ففقه امل�ازنات ميثل املنهجية املن�صبطة التي يزال 

بها الإ�صكال ويدفع بها التعار�س22. 

فاإن ال�صريعة مبناها واأ�صا�صها على احِلكم وم�صالح العباد يف املعا�س واملعاد وهي عدل كلها ورحمة 
كلها وم�صالح كلها وحكمة كلها و اأن القيم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة يف نظر ال�صرع ، فمنها 
ومنها  واملف�ص�ل  والفا�صل  والأدنى  الأعلى  وفيها  الفرعي،  ومنها  الأ�صلي  ومنها  ال�صغري،  ومنها  الكبري 
الأركان ومنها املكمالت، واحلاجة اإلى فقه امل�ازنات كبرية جدا يف كل ن�احي احلياة وعلى كل امل�صت�يات 
لكي  لكل م�صلم  بالغة  اأهمية  امل�ازنات  لفقه  اإذا  الدولة.  املجتمع وعلى م�صت�ى  و م�صت�ى  الفرد  ، م�صت�ى 
املف�ص�ل ويرتك  اأو يحر�س على  الأهم،  املهم على  م  يقدِّ ل  ب�صكل منطقي و�صحيح حتى  الأم�ر  تن�صبط 
الفا�صل، كمن يحر�ض على اأداء بع�ض النوافل وامل�صتحبات ويفرط يف اأداء الفرائ�ض والواجبات اأو يت�صاهل 

يف فعل املحرمات23. 

22  منهج فقه امل�ازنات يف ال�صريعة الإ�صالمية للدكت�ر عبد املجيد حممد اإ�صماعيل ال�ص��ص�ة �س:5
23   اأول�يات احلركة الإ�صالمية للقر�صاوي ،�س : 53 
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املبحث الثاين: �سوابط املوازنة بني امل�سالح املتعار�سة

املطلب الأول: امل�سلحة واأق�سامها 

اأول: تعريف امل�سلحة

امل�صلحة يف اللغة: م�صلحة على وزن مفعلة يعني املنفعة وهي بهذا الإطالق م�صدر مبعنى ال�صالح وهي 
واحدة امل�صالح، اأي ال�صالح وهي �صد املف�صدة. وال�صالح ه� اخلري وال�ص�اب يقال »ويف الأمر م�صلحة« 

اأي خري24.

فامل�سلحة مبعناها الأعم: هي كل ما فيه نفع لالإن�صان، �ص�اء كان باجللب والتح�صيل،كتح�صيل الف�ائد 

واللذائذ، اأو بالدفع والتقاء، كا�صتبعاد امل�صار والآلم، فكل ما فيه نفع جدير باأن ي�صمى م�صلحة25.

ويق�ل الع�صد معرفًا للم�صلحة : »وامل�صلحة اللذة وو�صيلتها ، واملف�صدة الأمل وو�صيلته«26.

ويعرف العز بن عبد ال�صالم امل�صلحة بق�له : »امل�صالح �صربان: اأحدهما حقيقي وه� الأفراح واللذات 
والثاين جمازي وه� اأ�صبابها .... وت�صميتها بامل�صالح من جماز ت�صمية ال�صبب با�صم امل�صبب«27.

ونف��صهم  دينهم  حفظ  من  لعباده  احلكيم  ال�صارع  ق�صدها  التي  املنفعة  ال�سطالح:”هي  يف  امل�سلحة   

24  تاج العرو�س من ج�اهر القام��س ملرت�صى احل�صيني الزبيدي، �س:2 /183 املطبعة اخلريية ،امل�صباح املنري 
يف غريب ال�صرح الكبري لأحمد املقري الفي�مي،�س :1/ 472 دار القلم، بريوت وخمتار ال�صحاح ملحمد بن اأبي بكر بن 

عبد القادر الرازي، �س:367 املطبعة الأمريية، 1922م 
25  ق�اعد الأحكام يف م�صالح الأنام لأبي حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�صالم ال�صلمي، �س:1/ 12 

مراجعة وتعليق طه عبد الروؤوف �صعد، دار اجليل ط 2، بريوت، 1400 ه  
26  �صرح الع�صد على خمت�صر ابن احلاجب لعبد الرحمن بن اأحمد الإيجي ،�س:239/2 املطبعة الأمريية

27  ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم ، �س:1/ 31 
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ون�صلهم واأم�الهم 

وفق ترتيب معني فيما بينها«28   

ثانيا:اأق�سام امل�سالح

تنح�صر كليات امل�صالح املعتربة يف ال�صريعة يف خم�صة اأق�صام وهي حفظ الدين  وحفظ النف�س  وحفظ 
ال�صريعة  جاءت  التي  الكلية  الأ�ص�ل  لك�نها  اخلم�س«  »الكليات  وت�صمى  املال  وحفظ  الن�صل  وحفظ  العقل 
حلفظها و راعت ال�صريعة هذه الكليات ب��صائل ثالث : ال�صروريات، واحلاجيات ، والتح�صينيات فما من 

حكم �صرعي اإل وه� يهدف اإلى حتقيق واحد من هذه الأن�اع الثالثة التي تتك�ن منها م�صالح النا�س. 

1: م�صالح �صرورية وهي التي ل بد منها لقيام م�صالح الدين والدنيا وبفقدها يختل نظام احلياة ، وتعم 
الدين  حلفظ  اجلهاد  اإلى  كال�صرورة  الأخروي  العقاب  عليهم  ويحل  النا�س  بني  الف�صاد  ويكرث  الف��صى 
وال�صرورة اإلى تناول الغذاء حلفظ النف�س ، وال�صرورة اإلى حترمي اخلمر حلفظ العقل ، وال�صرورة اإلى 

حترمي ال�صرقة واإباحة املعامالت حلفظ املال وك�صبه.

2: امل�صالح احلاجية وهي اأقل من �صابقتها، ويحتاج اإليها الإن�صان لرفع احلرج وامل�صقة عنه، كاحلاجة اإلى 
الرخ�س املخففة عند حل�ق امل�صقة ، حلفظ الدين ، وكاإباحة ال�صيد ، والتمتع بالطيبات حلفظ النف�س، 

واحلاجة اإلى املعارف والعل�م حلفظ العقل.

3: امل�صالح التح�صينية: وهي التي مل يكن لالإن�صان اإليها حاجة، واإمنا هي مزينة حلياته، ياأخذ منها مبا 
يليق من حما�صن العادات ومكارم الأخالق29. 

يح�صن بنا اأن ن�صري هنا اإلى اأم�ر مهمة وهي كالتايل: 

1: اإن امل�صالح باأق�صامها الثالثة متفاوتة يف الأهمية ، فاأعالها واأق�اها يف املرتبة امل�صالح ال�صرورية 

28  امل�صت�صفى يف اأ�ص�ل الفقه حلجة الإ�صالم حممد بن حممد الط��صي الغزايل، �س:286/1 ،طبعة ب�لق 
الأولى و اإر�صاد الفح�ل لتحقيق احلق من علم الأ�ص�ل ملحمد بن علي ال�ص�كاين،�س:242 مكتبة احللبي 1356 ه، 

29  الأحكام يف اأ�ص�ل الأحكام ل�صيف الدين اأبي احل�صن علي الآمدي ،�س:389/3 ، دار احلديث، القاهرة 
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والرتجيح  واملفا�صد  امل�صالح  تعار�س  عند  اأثره  التفاوت  ولهذا  التح�صينية،  ثم  احلاجية  امل�صالح  وتليها 
بينهما.

2:ال�صروريات هي اأ�صل امل�صالح وغايتها واأن احلاجيات تعد مكمالت لل�صروريات واأن التح�صينيات 
تعد مكمالت للحاجيات.

ن�ع  ومعيار  امل�صلحة  رتبة  ومعيار  رتبة احلكم  يك�ن مبعيار  املتعار�صة  امل�صالح  الرتجيح بني  اإن   :3
امل�صلحة ومعيار مقدار امل�صلحة ،وكذلك يراعي تلك املعايري عند الرتجيح بني املفا�صد املتعار�صة اأو بني 
عليه  الأهمية يرتتب  غاية  كلها مرب�طة مبعيار يف  املعايري  ولكن هذه  التعار�س  واملف�صدة عند  امل�صلحة 

م�صري تلك املعايري كلها. 

امل�صلحتان  تك�ن  كاأن  امل�صلحة  رتبة  يف  ت�صاوت  اإذا  يك�ن  اخلم�س  الكليات  بني  الرتجيح  4:اإن 
اإطار  داخل  كليان  تفاوت  اإذا  ولكن   ، حت�صينيتني  تك�نا  اأو  حاجيتني  تك�نا  اأن  اأو  �صروريتني  املتعار�صتان 
م�صلحتني خمتلفتني يف الرتبة فاإنه ل يرجح اأعلى الكليني على الآخر واإمنا ترجح اأعلى امل�صلحتني رتبة 

على الأخرى حيث يقدم الرتجيح برتبة امل�صلحة على الرتجيح بن�ع امل�صلحة ·

5: يتم الرتجيح بني املتعار�صني باعتبار التفاوت يف ن�ع الكلي وحيث اإن الدين اأعلى ن�عًا من النف�س 
فتقدم امل�صلحة املتعلقة بالدين ثم تقدم م�صلحة النف�س على م�صلحة العقل والن�صل واملال وتقدم م�صلحة 

العقل على م�صلحة الن�صل واملال وتقدم م�صلحة الن�صل على م�صلحة املال وهكذا.

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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املطلب الثاين: �صروط امل�صلحة

قد يك�ن لبع�س النا�س �ص�ء الت�ص�ر اأو اجلهل فهم يروون اأن العمل على امل�صلحة وه� يف احلقيقة مف�صدة، 
اإلى غفلتهم عن امل�صلحة العامة، بتقدميهم للم�صلحة اخلا�صة ،  اأو اأن �صرره اأكرب من نفعه،مما ي�ؤدي 
اأو الغفلة عن ال�صرر الآجل، من اأجل نفع عاجل، اأو الغفلة عن خ�صارة معن�ية، من اأجل ك�صب مادي، اأو 
الت�صامح عن املفا�صد الكبرية من اأجل م�صلحة �صغرية،ولهذا جند اأن العتبارات ال�صخ�صية، وال�قتية، 

واملحلية، اأواملادية لها �صغطها، وتاأثريها على تفكري الب�صر.

لهذا يجب توافر ال�صروط ال�صرعية التالية عند النظر يف امل�صالح، حتى ال نقع يف املحظور.

1 :اأن تك�ن امل�صلحة معق�لة يف ذاتها، بحيث اإذا عر�صت على العق�ل تلقتها بالقب�ل، فال مدخل للم�صلحة 
يف الأم�ر التعبدية، لأن الأ�صل فيها اأن ت�ؤخذ بالت�صليم.

2 :اأن تك�ن امل�صلحة مالئمة ملقا�صد ال�صرع يف اجلملة، اي متفقة مع امل�صالح التي ق�صد ال�صرع  حت�صيلها 
باأن تك�ن من جن�صها، اأو قريًبا منها، لي�صت غريبة عنها، واإن مل ي�صهد دليل خا�س باعتبارها.ول تتنافى مع 

اأ�صل من اأ�ص�له، ول مع دليل من اأدلته القطعية. 

3 :اأن ترجع امل�صلحة اإلى حفظ اأمر �صروري اأو رفع حرج لزم يف الدين ، فال يلزم اأن تك�ن امل�صلحة من 
ال�صروريات، فقد تك�ن م�صلحة حاجية يك�ن فيها تي�صري، ورفع احلرج والعنت عن النا�س ولي�س �صروريا 
اأن تك�ن امل�صلحة قطعية، فالعمل بالظن الراجح اأمر معم�ل به يف الأحكام الفرعية، كذلك ل يلزم  اأن 

تك�ن امل�صلحة كلية عامة، لأن ال�صريعة راعت م�صالح الأفراد والفئات املختلفة30.

 

30  العت�صام لأبي اإ�صحق اإبراهيم الغرناطي ال�صاطبي، �س:2 / 632،  بتحقيق �صليم بن عيد الهاليل، دار ابن 
عفان للن�صر والتوزيع، ط 3، اململكة العربية ال�صع�دية، 1415 ه ، اأ�ص�ل الفقه لأبي زهرة، �س: 261 ،دار الفكر العربي، 

القاهرة 
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 املطلب الثالث: �سوابط املوازنة بني امل�سالح املتعار�سة

اإن اأمر امل�ازنة والرتجيح بني امل�صالح املتعار�صة اأمر مي�ص�ر لكل النا�س ومرك�ز يف طبائعهم، فل� خري 
�صبي بني درهم ودينار لختار الدينار ولكن اأمر امل�ازنة ل يقف عند هذا احلد ول ينح�صر يف مثل هذه 
ال�ص�ر الب�صيطة بل ياأتي على �ص�ر واأ�صكال يكتنفها الكثري من املالب�صات والتداخالت وهذا ي�صتدعي اأن 
تتم امل�ازنة وفق معايري �صرعية من�صبطة يراعى فيها جميع املالب�صات وينظر بها اإلى امل�صائل املتعار�صة 

من كل ال�ج�ه فتتم بذلك امل�ازنة ب�صكل دقيق وب�ص�رة من�صبطة. 

وهذه امل�ازنة تتمثل يف النظر اإلى كلتا امل�صلحتني من حيث رتبة احلكم ال�صرعي الذي ا�صتملت عليه 
اإلى رتبة امل�صلحة التي  اأعلى امل�صلحتني حكمًا ، واإن ت�صاوتا يف احلكم فينظر  كل واحدة منهما لريجح 
ا�صتملت عليها كل واحدة منهما بحيث يرجح اأعالها رتبة ، واإن ت�صاوت امل�صلحتان يف الرتبة فينظر اإلى 
ن�ع امل�صلحة من حيث الكلي الذي ارتبطت به امل�صلحة ، بحيث يرجح اأعالها ن�عًا ، فاإن ت�صاوتا يف الن�ع 
فينظر اإلى كلتا امل�صلحتني من حيث العم�م واخل�ص��س ، فاإن ت�صاوتا يف ذلك فينظر اإليها من حيث مقدار 
كل منهما بحيث يرجح اأكربها قدرًا ، فاإن ت�صاوتا فينظر اإلى كلتا امل�صلحتني من حيث المتداد الزمني 
لكل منهما ، وقبل كل ذلك يجب اأن ينظر اإلى كلتا امل�صلحتني من حيث مدى حتقق كل منهما يف ال�اقع 

بحيث يرجح اأكرثهما حتققًا .

فنذكر هذه ال�ص�ابط واملعايري ال�صبعة للم�ازنة بني امل�صالح املتعار�صة ·

ال�سابط الأول: ترجيح اأعلى امل�سلحتني حكما

اإذا تعار�صت م�صلحتان وكانتا متفاوتتني يف درجة احلكم اإحداهما تتعلق بال�اجب والأخرى باملندوب 
فيقدم ال�اجب وي�صقط املندوب31.

 فاإذا تعار�س ال�ج�ب والندب اأوالإباحة ، فيقدم الفر�س على النفل لأن الفر�س ي�صتحق تاركه العقاب 
بينما املندوب ل عقاب على تاركه كما اأن فر�س العني مقدم على فر�س الكفاية ، لأن فر�س الكفاية قد 

31  لأن اأعلى مراتب الأحكام فيما يتعلق بالأمر ه� ال�ج�ب ثم الندب ثم الإباحة 

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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ي�جد من يق�م به في�صقط الإثم واحلرج عن الآخرين ، اأما فر�س العني فال بديل له واإذا كان فر�س العني 
مقدمًا على فر�س الكفاية ، فاإن فرو�س الأعيان تتفاوت فيما بينها اأي�صا ففر�س العني املتعلق بحق�ق العباد 
اآكد من فر�س العني املتعلق بحق�ق اهلل لأن فر�س العني املتعلق بحق اهلل وحده ميكن الت�صامح فيه بخالف 
اإن حق�ق اهلل تعالى مبنية على امل�صاحمة وحق�ق   « فر�س العني املتعلق بحق�ق العباد.ولذا قال الفقهاء 

العباد مبنية على امل�صاحة«32. 

يق�ل العز بن عبد ال�صالم: »واإن دار الفعل بني ال�ج�ب والندب بنينا على اأنه واجب واأتينا به ... واإن 
دار بني الندب والإباحة بنينا على اأنه مندوب واأتينا به«33. 

وكذلك يراعي تتفاوت ال�اجبات فيما بينها فال�اجب املحدد ال�قت والذي جاء وقته بالفعل مقدم على 
ال�اجب امل��صع يف وقته34. 

اأمثلة تطبيقية على هذا ال�سابط 

فقد  الفقراء  اإعانة  ينفقه يف  اأن  اأو  مثال  التط�ع  ينفقه يف عمرة  اأن  واأراد  مال  لالإن�صان  كان  اإذا   -
تعار�صت هنا م�صلحتان اإحداهما مندوبة وهي عمرة التط�ع  والأخرى واجبة وهي اإعانة الفقراء فيقدم 
ال�اجب على املندوب فعليه اأن يقدم اإنفاقه يف اإعانة الفقراء على اأداء العمرة فعلى هذا ل يقدم امل�صلحة 

الأولى وهي عمرة التط�ع على امل�صلحة الأخرية وهي اإعانة الفقراء.35  

- اإذا منع ال�الدان اأولدهم من الذهاب اإلى اجلهاد حينما يك�ن اجلهاد فر�س كفاية ففي هذه احلالة 
يتعار�س الفر�س العني املتمثل يف بر ال�الدين وفر�س الكفاية املتمثل يف اجلهاد فيقدم فر�س العني على 
فر�س الكفاية  ويك�ن بر ال�الدين والقيام على خدمتهما اأوجب من الن�صمام اإلى اجلي�س املقاتل  وهذا ما 
بينه ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم عندما جاءه فا�صتاأذنه يف اجلهاد ، فقال: “اأحي والداك؟” قال: نعم  

32  ق�اعد الأحكام لإبن عبد ال�صالم ، �س:1/ 14
33  ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم ، �س:1 / 95  

34  املنث�ر يف الق�اعد لبدر الدين حممد بن بهادر الزرك�صي، �س:339/1 حتقيق تي�صري فائق حمم�د، وزارة 
االأوقاف وال�صوؤون االإ�صلمية، ط1، الك�يت، 1402 ه   

35  ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم، �س:1 / 14   
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قال:” ففيهما فجاهد”36. 

 ال�سابط الثاين: ترجيح اأعلى امل�سلحتني رتبة 

اإحداهما  امل�صلحة  رتبة  ومتفاويتني يف  مت�صاويتني يف درجة احلكم  وكانتا  تعار�صت م�صلحتان  اإذا 
�صرورية والأخرى حاجية اأوحت�صينية عندئذ يجب مراعاتها بح�صب ق�تها وتقدمي الأهم ثم املهم ، فيقدم 
ال�صروري ثم احلاجي ثم التح�صيني وعلى هذا فاإنه يهمل احلاجي اإذا كان يف مراعاته اإخالل ب�صروري ، 

كما اأنه يهمل التح�صيني اإذا كان يف مراعاته اإخالل ب�صروري اأو حاجي37. 

مثال تطبيقي على هذا ال�سابط 

فيجب  الزواج  حتقيق  من  مانعة  فيه  املبالغة  و�صارت  الزواج  حتقيق  مع  املهر  �صرط  تعار�ض  اإذا   -
التقليل من املهر اإلى اأدنى قدر ميكن معه اإقامة الزواج ، بل اإذا تعذر اأن يك�ن املهر �صيئًا ماديًا فيمكن 
اأن يك�ن �صيئًا معن�يًا38.لأن الزواج اأمر �صروري حلفظ الن�صل الذي ه� اأحد ال�صروريات اخلم�س  واملهر 
�صرط يف النكاح ال�صحيح و من حاجيات الزواج فاإن كان مانعا من الزواج فيجب تركها لكي يتحقق االأمر 

ال�صروري وه� الزواج.

- وكذلك اإذا تعار�صت ال�ليمة مع املهر فاملهر اأولى بالتقدمي لأنه م�صلحة حاجية وال�ليمة م�صلحة 
حت�صينية  ولهذا ل ينبغي الإجحاف باملهر لأجل الت��صع يف ال�ليمة39. 

ال�سابط الثالث: ترجيح اأعلى امل�سلحتني نوعا 

36  رواه البخاري يف كتاب اجلهاد باب اجلهاد باإذن الأب�ين ، رقم احلديث )2799( وم�صلم يف كتاب الرب باب 
بر ال�الدين ) 4630 ( 

37  امل�صت�صفى للغزالى، �س:2/ 92 وامل�افقات لالإمام ال�صاطبي ،�س:41/2 ، اأ�ص�ل الفقه لبدران اأب� العينني ، 
�س: 443، م�ؤ�ص�صة �صباب اجلامعة، م�صر

باب  النكاح  كتاب  رواه م�صلم يف  قراآن،  تعليم  اأو  ال�صداق خامت حديد  يك�ن  اأن  38  كما جاء يف احلديث ج�از 
ال�صداق وج�از ك�نه تعليم قراآن ،رقم احلديث)1425(

39  نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها يف العل�م الإ�صالمية ،دكت�ر اأحمد الري�ص�ين ، �س : 369 ، دار الكلمة، 
الطبعة  الأولى �صنة 1418 هـ 

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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اإذا تعار�س كليان يف اإطار م�صالح من رتبة واحدة فيك�ن الرتجيح بني املتعار�صني بح�صب اأعلى الكليني 
، فمثاًل ل� تعار�صت م�صلحة �صرورية تتعلق بالدين وم�صلحة �صرورية تتعلق بالنف�س فتقدم م�صلحة الدين 
ن�ع  ال�صروريات ولكنهما متفاوتتان يف  ، لأن كلتا امل�صلحتني من رتبة واحدة وهي  النف�س  على م�صلحة 

الكلي الذي تتعلق به كل واحدة من امل�صلحتني. 

مثال تطبيقي على هذا ال�سابط 

- فمثال اإذا تعار�س اجلهاد40مع دفع الهالك عن النف�س41 فاإنه تقدم م�صلحة احلفاظ على الدين 
باجلهاد على م�صلحة احلفاظ على النف�س من الهالك ، ول يج�ز القع�د عن اجلهاد جبنًا وظنًا بالنف�س 
لأن يف هذا القع�د تف�يتًا حلفظ الدين ورد العداء و�صيانة دار الإ�صالم ، وهذه اأم�ر �صرورية اأهم من 

حفظ النف�س واإن كان كالهما �صروريًا42.

نف�صه من  لإنقاذ  �صربه  له  فاإنه يج�ز  اإل اخلمر مثال  اأمامه  الإن�صان مي�ت ج�عا ومل يجد  اأن  ل�   -
الهالك43 وقد اأجيز له يف هذه احلالة �صرب اخلمر رغم ما فيه من تف�يت م�صلحة احلفاظ على العقل لأن 

يف تف�يت هذه امل�صلحة حفاظا على م�صلحة اأعلى وهي احلفاظ على النف�س من الهالك ·

ال�سابط الرابع: ترجيح اأعم امل�سلحتني  

اإلى  فينظر   ، ون�عها  امل�صلحة  ورتبة  احلكم  رتبة  يف  مت�صاويتني  وكانتا  م�صلحتان  تعار�صت  اإذا 
امل�صلحتني من حيث العم�م واخل�ص��س  فاإن كانتا عامتني اأو خا�صتني فننتقل اإلى معيار مقدار امل�صلحة 
واإن اختلفتا باأن كانت اإحدى امل�صلحتني عامة والأخرى خا�صة فاإنه ترجح امل�صلحة العامة على امل�صلحة 

اخلا�صة44.
40  وه� م�صلحة �صرورية تتعلق باحلفاظ على الدين 

41  وهي م�صلحة �صرورية تتعلق باحلفاظ على النف�س 
42  اأ�ص�ل الفقه لعبد الكرمي زيدان ، �س :383 ، م�ؤ�ص�صة قرطبة الطبعة، الطبعة ال�صاد�صة 2007

43  الفقه الإ�صالمي للزحيلي ،�س: 3/ 425 ،دار الفكر بريوت الطبعة  الأولى
44  اى تعمل على امل�صلحة العامة وتهدر امل�صلحة اخلا�صة مع التع�ي�س املنا�صب اإن كان له مقت�صى، لأن الأخ�س 
داخل يف الأعم ، ولأن امل�صلحة العامة اأكرب قدرًا واأو�صع اأثرًا من امل�صلحة اخلا�صة ولأن يف رعاية امل�صلحة العامة رعاية 

حلق الفرد ذاته ، واأي�صًا فاإن مناق�صة امل�صلحة العامة يع�د بال�صرر على كل اأبناء املجتمع مبا فيهم ذلك الفرد الذي 
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ول ميكن اإهدار امل�صلحة العامة من اأجل اخلا�صة ، لأن اإهدار امل�صلحة العامة �صر كبري ينهى عنه 
ال�صرع و العقل عمال بالقاعدة الفقهية »يتحمل ال�صرر اخلا�س يف �صبيل دفع ال�صرر العام«45 

بامل�صالح  اعتنائه  من  واأكرث  اأوفر  العامة  بامل�صالح  ال�صرع  »اعتناء  ال�صالم  عبد  بن  العز  يق�ل     
اخلا�صة«46 

وعلى هذا فاإنه تقدم م�صلحة اجلماعة على م�صلحة الفرد  وم�صلحة الأمة على م�صلحة اجلماعة 
اأو طائفة معينة منها. 

مثال تطبيقى على هذا ال�سابط

- اإذا كان ل�صخ�س اأر�س اأو مبنى واقت�صت حاجة النا�س �صق طريق عام ، ول يتم ذلك اإل باملرور 
على هذه الأر�س اأو اإزالة هذا املبنى ، واأنه اإذا مل حتدث هذه الإزالة ان�صد الطريق العام، فهنا تعار�صت 
اأو  امل�صلحة العامة املتمثلة يف الطريق العام وامل�صلحة اخلا�صة املتمثلة يف ملكية فرد من النا�س لأر�س 
مبنى يقع يف و�صط الطريق ، فيجب يف هذه احلالة تقدمي امل�صلحة العامة على امل�صلحة اخلا�صة  وعلى 
ويل الأمر اأن يع��س �صاحب امللكية اخلا�صة ما فاته من ملكيته ب�جه ير�صيه  فلي�س له اأن ينزع امللكية  دون 

تع�ي�س47.

 ال�سابط اخلام�ص: ترجيح اأكرب امل�سلحتني قدرا 

اأو  وعم�مها  ون�عها  امل�صلحة  ورتبة  احلكم  رتبة  يف  مت�صاويتني  وكانتا  م�صلحتان  تعار�صت  اإذا 

اآثر م�صلحته اخلا�صة. امل�افقات لل�صاطبي ، �س:343/2 ، اإعالم امل�قعني عن رب العاملني ملحمد بن اأبي بكر املعروف 
بابن القيم اجل�زية،،�س:138/3 دار احلديث، القاهرة،الطرق احلكمية لإبن القيم ، �س: 202 ،مطبعة املدين القاهرة 

1961 ء 
45  تي�صري التحرير ملحمد اأمني بن حمم�د البخاري املعروف باأمري باد�صاه احلنفي ، �س: 103/2 ، م�صطفى 

احللبي 
46  ق�اعد الأحكام ، �س :2 / 252 

47  تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق لعثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي ،�س:4 
/196، النا�صر: املطبعة الكربى الأمريية  ب�لق، القاهرة الطبعة: الأولى، 1313 ه وق�اعد الأحكام ، �س :2 / 252 

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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خ�ص��صها فحينئذ ينظر اإلى امل�صلحتني من حيث مقدار كل واحدة منهما فاأيهما اأكرب مقدارا ترجح على 
الأخرى، وذلك عماًل بالقاعدة التي تقرر اأنه يرجح عند تعار�س امل�صالح اأكربها ويقدم على ما دونه48 

ولأن اأكرب امل�صلحتني اأكرث نفعًا واأكرب مردودًا واأق�ى اأثرًا على ما كان اأقل منها ·

مثال تطبيقى على هذا ال�سابط

- م�صاحلة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم للم�صركني يف احلديبية حيث اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 
تنازل عن امل�صالح ال�صغرى من اأجل امل�صالح الكربى فقبل جميع �صروط امل�صركني وت�صاهل معهم يف اأمور 
حتى �صاقت بع�س �صدور ال�صحابة فتنازل للم�صركني عن كتابة ب�صم اهلل الرحمن الرحيم واأن يكتب حممد 
ر�ص�ل اهلل يف كتاب ال�صلح كما تنازل واأن ل يدخل مكة يف ذلك العام وياأتيها يف العام القادم ،.....وما هذه 

التنازلت وغريها اإل من اأجل حتقيق م�صالح اأعظم منها49.

ال�سابط ال�ساد�ص : ترجيح اأدوم امل�سلحتني نفعًا

خ�ص��صها  اأو  وعم�مها  ون�عها  امل�صلحة  رتبة  يف  مت�صاويتني  وكانتا  م�صلحتان  تعار�صت  اإذا   
ومقدارها فاإنه ينظر اإلى اأط�ل امل�صلحتني زمنًا من حيث النفع ، فاإذا كانت اإحداهما ميتد نفعها 
لزمن ط�يل بينما الأخرى م�صلحة حالية اأو لزمن ق�صري فرتجح امل�صلحة ذات المتداد الزمني 

على الأخرى لكرب نفعها وا�صتمرار اأثرها ·

مثال تطبيقى على هذا ال�سابط 

48   الأ�صباه والنظائر جلالل الدين ال�صي�طي، �س:78  دار الكتب العلمية، ط 1، بريوت، 1411 ه  ، الأ�صباه 
والنظائر لزين الدين بن ابراهيم املعروف بابن جنيم احلنفي ، �س:98، دار الفكر ، دم�صق �صنة 2005 و القاعدة لإبن 

رجب �س: 211، املطبعة ال�صلفية �صنة 1343هـ
49  لأن الر�ص�ل  �صلى اهلل عليه و�صلم كان اأبعد نظرًا من ال�صحابة فقد كان �صلح احلديبية فتحًا كبريًا لالإ�صالم 

وامل�صلمني وا�صتطاع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم و�صحابته بعد �صنتني اأن يغزو مكة ويفتح�ها كما اأن هذا ال�صلح قد اأوجد هدنة 
جعلت امل�صلمني ياأمن�ن �صر قري�س بل وهم تعرتف�ا بالنبي �صلى اهلل عليه و�صلم وقبل�ا وج�دهم وتفرغ امل�صلم�ن لن�صر الدع�ة 

الإ�صالمية يف اجلزيرة العربية وخارجها فاأر�صل�ا الدعاة وال�صفراء اإلى الأمراء والروؤ�صاء واملل�ك يدع�هم بدع�ة الإ�صالم 
وق�يت �ص�كة امل�صلمني وبذلك فقد كان �صلح احلديبية فتحًا مبينًا قال تعالى: اإنا فتحنا لك فتحًا مبينًا.�ص�رة الفتح :1
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- فعل عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه لالأرا�صي املفت�حة عن�ة50 حيث مل يق�صمها على الفاحتني 
وتركها يف اأيدي اأ�صحابها وفر�س اخلراج عليها لبيت مال امل�صلمني.51

يف  تتمثل  التي  معني  وجليل  حمدودة  فرتة  يف  م�ؤقتة  م�صلحة  م�صلحتان  تتنازعها  الأرا�صي  فهذه   
وفر�س  مالكها  عند  الأرا�صي  هذه  ترك  وهي  وم�صتمرة  البقاء  ط�يلة  وم�صلحة  الفاحتني  على  ت�زيعها 

اخلراج عليها ول ريب اأن هذه امل�صلحة اأكرث نفعًا من امل�صلحة امل�ؤقتة.

الأرا�صي ومل  فل� ق�صمت هذه  بعد  فيما  واآثار م�قف عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه  نتائج  نرى    
الدولة ول تق�م مبهامها  الدولة فقرية و�صيحدث عجز مايل يف م�ارد  املال تك�ن  يفر�س خراجها لبيت 
وتك�ن عاجزة عن �صد الثغ�ر واإعانة الذرية والأرامل وال�صعفاء كما اأن تق�صيم الأرا�صي �صي�ؤدي اإلى حرمان 

بقية اأبناء امل�صلمني وا�صتئثار الفاحتني الأولني واأبنائهم بها ·

  ال�سابط ال�سابع : ترجيح اآكد امل�سلحتني حتققا

الراجحة وترتك  فتقدم   ، والأخرى م�ه�مة  وق�عها  اإحداهما راجح  وكانت  تعار�صت م�صلحتان  ل� 
امل�ه�مة مهما كانت درجتها·  

مثال تطبيقى على هذا ال�سابط 

العدد  �صعفي  الذين هم  الكفار  قتال  وال�صتعداد  العدد  قليل  مع  امل�صلمني  من  اأراد جمم�عة  اإذا   -
والعدة بحيث يغلب على الظن انهزامهم من الكفار من غري نكاية يف اأعدائهم فيجب عليهم عدم مقاتلتهم 
اأو  م�ه�مة  لأنها  الدين  حفظ  اي  املقابلة  امل�صلحة  على  املبارزة  عدم  اي  النف�س  حفظ  م�صلحة  فتقدم 

منتفية ال�ق�ع52. 

50  الأرا�صي املفت�حة من بالد العراق وال�صام
51  اخلراج لأبي ي��صف يعق�ب بن اإبراهيم ،�س :32 ، املطبعةال�صلفية ومكتبتها القاهرة الطبعة : الطبعةالثالثة 

عام 1382ه
52   ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم، �س: 59/1 

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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املبحث الثالث:�سوابط املوازنة بني املفا�سد املتعار�سة

املطلب الأول:مفهوم املف�سدة وبيان اأق�سامها 

والتلف  وه�ال�صرر  امل�صلحة،  خالف  اأي  ال�صالح  نقي�س  وه�  الف�صاد  من  م�صتقة  وهي   : لغة  املف�سدة 

والعطب53.

املف�صدة �صرًعا  »هي ما يع�د على الإن�صان بال�صرر والأمل، ومل يكن مق�ص�ًدا �صرًعا”54.

 تطلق املف�صدة يف ال�صطالح ال�صرعي على معنيني حقيقي وجمازي فاملف�صدة اإذا اأطلقت على نف�س 
ال�صرر كان الإطالق حقيقيا واإن طلقت على الأ�صباب امل��صلة اإلى املف�صدة كان الإطالق جمازيا55،وبع�س 
يف  ويتمثل  واملجازي  لذاتها،  املق�ص�دة  املفا�صد  يف  ويتمثل  احلقيقي  معنييها  باملف�صدة  ق�صدوا  العلماء 
ال��صائل املف�صية اإلى املفا�صد واإليه ذهب الع�صد والعز بن عبدال�صالم حيث عرفها الع�صدبق�له »املف�صدة 
والآلم   الغم�م  وه�  اأحدهما حقيقي  املفا�صد �صربان   ...« ال�صالم  بن عبد  العز  ويق�ل  و�صيلته«56  و  الأمل 
والثاين جمازي وه� اأ�صبابها ورمبا كانت اأ�صباب املفا�صد م�صالح ، فنهى ال�صرع عنها ل لك�نها م�صالح بل 

لأدائها اإلى املفا�صد....وت�صميتها مفا�صد من جماز ت�صمية ال�صبب با�صم امل�صبب«57. 

يت�صمن حفظ هذه  ما  »... فكل  قائال  املف�صدة على معناها احلقيقي فقط  فاإنه ق�صر  الغزايل  اأما 
الأ�ص�ل اخلم�صة فه� م�صلحة وكل ما يف�ت هذه الأ�ص�ل فه� مف�صدة ودفعها م�صلحة«58.

ت��صف  التي  لالأفعال  ال�صرعي  احلكم  حيث  من  املف�صدة  معنى  على  ركز  الذي  اآخر  جانب  وهناك 

53  ل�صان العرب لبن منظ�ر، �س:535/3، مادة “ ف�صد”
54  �صرح الع�صد على خمت�صر ابن احلاجب لعبد الرحمن بن اأحمد الإيجي �س: 2 /239 

55  معجم لغة الفقهاء للدكت�ر حممد روا�س قلعة جي و د حامد �صادق قنيبي ،�س: 345، دار النفائ�ض، ط 1 
بريوت، 1405 ه  

56  �صرح الع�صد على خمت�صر ابن احلاجب لعبد الرحمن بن اأحمد الإيجي �س: 2 / 239 
57   ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم ،�س:1/ 31

58  امل�صت�صفى للغزايل ، �س:1 /931
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باملف�صدة ، حيث عرف ابن نظام الدين الف�صاد بق�له »الف�صاد ما ي�جب ارتكابه الإثم«59 وعلى هذا فيك�ن 
الفعل امل��ص�ف باملف�صدة اأو الف�صاد ه� ما كان خمالفًا خلطاب ال�صارع وي�جب فعله الإثم. 

59  الأحكام لالآمدي ،�س: 2/ 84

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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املطلب الثاين: �صروط اإباحة املوازنة بني املفا�صد

اأمر فالأ�صل وج�ب درء املفا�صد جميعها وقد ل ميكن على الإن�صان دروؤها  اإذا اجتمعت املفا�صد يف 
جميعا فحينئذ ي�صطر اإلى ارتكاب املف�صدة لكي يتجنب بذلك البع�س الآخر ويف هذه احلالة ل بد له من 
امل�ازنة بني تلك املفا�صد ليحدد بذلك اأي املف�صدتني اأقل مف�صدة لكي تدراأ الأخرى ويف هذا يق�ل العز بن 
عبد ال�صالم: »اإذا اجتمعت املفا�صد املح�صة ، فاإن اأمكن دروؤها دراأنا واإن تعذر درء اجلميع دراأنا الأف�صد 

فالأف�صد والأرذل فالأرذل«60.

وعلى هذا فاإن امل�ازنة بني املف�صدتني ل يك�ن اإل عند تعذر درء املف�صدتني معًا وارتبط درء اأحداهما 
بارتكاب الأخرى ، فيجب يف هذه احلالة تفادي اأكرب املف�صدتني �صررًا بارتكاب اأدناهما،ول تباح امل�ازنة 

بني املفا�صد اإال بال�صروط االآتي:

1:اأن تك�ن ال�صرورة الدافعة اإلى امل�ازنة بني املفا�صد هي ال�صرورة املا�صة بحيث يك�ن الإن�صان جمربًا 
على القيام بفعل املحظ�ر وقد يك�ن املحظ�ر ارتكاب �صييء فا�صد وقد يك�ن ترك �صيء واجب واأما اإذا كانت 

ال�صرورة غري ما�صة فال يج�ز امل�ازنة بني املف�صدتني وارتكاب اإحداهما61.

2 : ي�صرتط للموازنة بني املفا�صد اأن ال يوجد اأمر مباح ت�صد به احلاجة اأو ال�صرورة ؛ مبعنى اأن ال يجد 
اأمكن للم�صطر دفع ال�صرورة بفعل مباح  اإذا  اأما  اإل ارتكاب اجلرمية  اأي و�صيلة لدفع ال�صرورة  امل�صطر 

امتنع دفعها بفعل حمرم62.

3:اأن ل يك�ن فيمن يق�م بامل�ازنة بني مف�صدتني ملزمًا �صرعا بتحمل مف�صدة معينة مبعنى اأن من كان 
عليه واجب �صرعي يلزمه بتحمل اخلطر اأو ال�صرر اجل�صيم لي�س من حقه امل�ازنة بني مف�صدتني واإمنا يجب 

عليه فعل ما ه� ملزم به �صرعًا ، ول� كان يف ذلك هالك نف�صه63. 

60  ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم ، �س:1/ 88
61  ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم ، �س:1/ 88

62  نظرية ال�صرورة يف الفقه اجلنائي الإ�صالمي والقان�ن اجلنائي ال��صعي لي��صف قا�صم ، �س:165، دار 
االأمان، ط 2، الرباط، املغرب، 1414 ه

63  مثاًل ل� كان ال�صخ�س مهددًا بالهالك ق�صا�صًا فاإن عليه اأن يتحمل عق�بة الق�صا�س ، ولي�س له حق الفرار 
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4: اأن ل تك�ن امل�ازنة بني مف�صدتني م�ؤدية اإلى اأن يدفع ال�صخ�س عن نف�صه مف�صدة ، مبا يحدث �صررًا 
للغري �ص�اء كان الإ�صرار بالغري م�صاويًا ملا كان �صيحدث لهذا ال�صخ�س اأم اأكرب ، واإمنا على الإن�صان اأن 

يتحمل ال�صرر اإذا كان دفعه عن نف�صه �صيجعله ي�صر بالغري بدون وجه حق64.

5: اأن تك�ن امل�ازنة بني املفا�صد وفق املعايري املحددة للم�ازنة بني املفا�صد املتعار�صة والتي يتحقق بها 
درء املف�صدة الكربى بارتكاب ال�صغرى ، اأما اإذا كانت امل�ازنة بعيدًا عن املعايري املحددة فاإمنا هي عمل 
باله�ى والت�صهي ، و�صتنتهي حتمًا اإلى اأن يرتكب ال�صخ�س املف�صدة امل�افقة له�اه وقد تك�ن الكربى ، اأو اأن 

يدفع �صررًا عن نف�صه باإ�صرار الغري اأو اأن يرتكب املحرم رغم وج�د البديل املباح. 

وامل�ازنة  ال�ج�ه فال داعي للرتجيح  ت�صاوتا من كل  ل�  اإذ  املتعار�صتان  املف�صدتان  تت�صاوى  اأن ل   :  6
بينهما واإمنا يك�ن املكلف خمريًا يف اأن يفعل اأيًا منهما لكي يدراأ بها الأخرى65.ولكن هذا التخيري ل يك�ن 

اإل بعد ا�صتفراغ ال��صع يف حت�صيل مرجح ما مت العجز عن حت�صيله66. 

املطلب الثالث: �ص�ابط امل�ازنة بني املفا�صد املتعار�صة

ل �صك اأن ال�صريعة املطهرة و�صعت لتحقيق م�صالح العباد ودرء املفا�صد عنهم فلهذا كل حكم �صرعي 
فيما  تفاوتها  بقدر  بينها  فيما  تتفاوت  ال�صرعية  الأحكام  وهذه  مف�صدة  درء  اأو  على جلب م�صلحة  مبني 
التفاوت بني حكمي املحرم واملكروه ب��صفهما  اأن نعرف  اأو تدروؤه من مف�صدة.ولبد  حتققه من م�صلحة 
يت�صمنان درء مفا�صد، والتفاوت بني احلكمني قائم على ما بينهما من تفاوت فيما يت�صمنه كل واحد منهما 
؛  املكروه  يت�صمن دروؤها  التي  املف�صدة  واأعظم من  اأ�صد  يت�صمن درء مف�صدة  ، فاملحرم  من درء مف�صدة 
وبالتايل فاإن املحرم اأعلى درجة من املكروه ، وبهذا فاإن اأعلى مراتب النهي ه� التحرمي ثم الكراهة ، وعليه 
اإذا تعار�صت مف�صدتان وكانت اإحداهما داخلة يف دائرة التحرمي والأخرى داخلة يف دائرة املكروه  فاإنه 
وكان ل بد من ارتكاب اإحداهما لدرء الأخرى فرتتكب املف�صدة املكروهة لكي يدراأ بذلك املف�صدة املحرمة 

منها ولي�س لأحد اأن ي�صاعده على الهرب منها، نظرية ال�صرورة لي��صف قا�صم ،�س :165 
64  فمثاًل لي�س للم�صطر اجلائع اأن ياأكل طعام م�صطر اآخر لأنه بهذا �صيزيل ما به من �صرر باإحلاق �صرر م�صاو 

له بالغري ، وكذا ل يج�ز لالإن�صان اأن يدفع الغرق عن اأر�صه باإغراق اأر�س غريه ول اأن يحفظ ماله باإتالف مال غريه 
65  ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم ،�س:1/ 77

66  مقا�صد ال�صريعة لطاهر بن عا�ص�ر، �س :67، دار ابن حزم، ط 1421 ه،دار النفائ�س الردن
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، وذلك دفعًا لأعظم املف�صدتني بارتكاب اأدناهما ودفع اأعظم ال�صرين بارتكاب اأدناهما67. 

فاإذا وقع تعار�س بني مف�صدتني مت�صاويتني من حيث رتبة احلكم ال�صرعي فالبد اأن ننظر اإلى معايري 
و�ص�ابط الرتجيح الأخرى وهذا ما �صنف�صله يف ال�ص�ابط التالية ·

ال�سابط الأول: درء اأعلى املف�سدتني حكما

اإذا تعار�صت مف�صدتان اأو�صيئتان ارتكب اأخفهما بدفع اأ�صدهما وهذا الدرء للمف�صدة الكبرية باحتمال 
ال�صغرية مبعني اإذا كانت اإحدى املف�صدتني داخلة يف دائرة التحرمي والأخرى داخلة يف دائرة املكروه وكان 
 ، املحرمة  املف�صدة  بذلك  تدراأ  لكي  املكروهة  املف�صدة  الأخرى فرتتكب  لدفع  اإحداهما  ارتكاب  بد من  ل 

وذلك دفعًا لأعظم املف�صدتني بارتكاب اأدناهما ودفع اأعظم ال�صرين بارتكاب اأدناهما68

مثال تطبيقي على هذا ال�سابط  

- اإذا راأى �صخ�صا يرتكب منكرا يف درجة اأقل كاملكروه مثاًل فال يج�ز الإنكار عليه اإل اإذا كان 
�صيبتعد عن ذلك املنكر ، اأما اإذا كان ابتعاده عن ذلك املنكر ال�صغري �صيجعله يندفع اإلى منكر اأكرب 

فال يج�ز الإنكار عليه لأن ممار�صته ملا ه� مكروه قد يجعله يلتهي به عما ه� اأكرب حرمة.69 

ال�سابط الثاين : درء اأعلى املف�سدتني رتبة

اإذا حدث تعار�س بني مف�صدتني من رتبتني خمتلفتني وتعذر دروؤهما معًا وكان ل بد لدرء اإحداهما من 
ارتكاب الأخرى فيجب يف هذه احلالة اأن يقدم درء املف�صدة التي تتعلق برتبة اأعلى على ما دونها.

وتندرج حتته الأنواع التالية!

اأو  احلاجيات  رتبة  من  والأخرى  ال�سروريات  رتبة  من  اإحداهما  وكانت  مف�سدتان  تعار�ست  اإذا   -

اأو  احلاجيات  رتبة  من  التي  املف�سدة  بارتكاب  ال�سروريات  رتبة  من  التي  املف�سدة  فتدراأ  التح�سينيات 

67  اإعالم امل�قعني لإبن القيم ،�س:3 /2 
68  ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم ،�س:1/ 77
69  ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم ،�س:1/ 77
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التح�سينيات.  

فتدراأ   ، التح�صينيات  من  والأخرى  احلاجيات  رتبة  من  اإحداهما  مف�صدتان  تعار�صت  ل�  وكذلك   -

مف�صدة احلاجيات بارتكاب مف�صدة التح�صينيات.

ويف احلالتني يك�ن قد ارتكبت اأدنى املف�صدتني لدرء اأعظمهما اأو اأكربهما.

اأمثلة تطبيقية على هذا ال�سابط

مثال النوع الأول:اي الرتجيح بني مف�صدتني اإحداهما �صرورية والأخرى حاجية 

- ق�صة رجاء بن حي�ه وه�« اأن ال�ليد بن عبد امللك ا�صتحلف رجاء بن حي�ه وه� فقيه تابعي ليخربه 
عمن تكلم عليه بال�ص�ء يف جمل�صه ، وقد ح�صل هذا فعاًل و و�صل خربه بذلك اإلى ال�ليد من عي�نه ، فحلف 
رجاء بن حي�ه اأنه مل يحدث �صيء من ذلك يف جمل�صه ف�صرب ال�ليد جا�ص��صه الذي جاءه باخلرب �صبعني 
�ص�طًا ، فكان امل�صروب يلقى رجاء فيق�ل يا رجاء بك ي�صتقى املطر و�صبع�ن �ص�طًا يف ظهري فيق�ل رجاء: 

�صبع�ن �ص�طًا يف ظهرك خري لك من اأن يقتل م�صلم«70. 

مثال النوع الثاين: اي الرتجيح بني مف�صدتني اإحداهما حاجية اأو �صرورية والأخرى حت�صينية 

- مثال ك�صف املري�س ع�رته للطبيب لكي يعاجله من املر�س ، ففي هذه احلالة يج�ز ارتكاب املف�صدة 
املف�صدة  اإن كان املر�س م�ؤملًا غري مهلك وقد تك�ن  املف�صدة حاجية  الع�رة  لدرء  التح�صينية وهي ك�صف 

�صرورية اإن كان املر�س مهلكًا71. 

ال�سابط الثالث : درء اأعلى املف�سدتني نوعا

ارتكاب  من  بد  ل  وكان  بالنف�س  والأخرى  بالدين  متعلقة  اإحداهما  مف�صدتان  تعار�صت  ل� 
اإحداهما لدرء الأخرى فاإنه ترتكب املف�صدة املتعلقة بالنف�س لدرء املف�صدة املتعلقة بالدين، 

70   امل�افقات لل�صاطبي ، �س:10/2 
71   اجلامع لأحكام القراآن لالإمام اأب� عبد اهلل حممد بن اأحمد الأن�صاري القرطبي ، �س :6/ 380 ، دار الفكر، 

بريوت 
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ترتكب  فاإنه  املال  اأو  بالعقل  والأخرى  بالنف�س  متعلقة  اإحداهما  مف�صدتان  تعار�صت  ول� 
املف�صدة املتعلقة بالعقل لدرء املف�صدة املتعلقة بالنف�س اأو املال.وهكذا يقدم العقل على الن�صل 

، والن�صل على املال.

 مثال تطبيقي على هذا ال�سابط  

اأحمد بن حنبل رحمه اهلل بالفتنة امل�صه�رة72 يف عهد املاأم�ن واملعت�صم  - ك�صنيع الإمام 
اأنكر الق�ل بخلق القراآن وعر�س نف�صه للتعذيب والتنكيل حتى  اأحمد  وال�اثق ولكن الإمام 

يغمى عليه من اجللد ومع ذلك �صرب وثبت على احلق رغم ما اأ�صابه من األ�ان العذاب.73  

نرى يف هذه املحنة تعار�س مف�صدتني املف�صدة الأولى تتعلق بالدين ول� وافق الإمام اأحمد الطغاة على 
ما يريدونه

املتعلقة  ال�صروريات  مفا�صد  وهذه من  الإ�صالمية  الأمة  انحراف  اإلى  لأدى ذلك  للدين  من حتريف 
بالدين  اأما املف�صدة الثانية فهي البالء ال�صديد الذي نزل على الإمام وهذه من مفا�صد ال�صروريات املتعلقة 

بالنف�س ولكن الإمام حتمل املف�صدة املتعلقة بالنف�س لدرء املف�صدة املتعلقة بالدين.

 ال�سابط الرابع : درء اأعم املف�سدتني 

اإذا احتدت املف�صدتان املتعار�صتان يف رتبة احلكم ورتبة املف�صدة ون�عها فيلزم للرتجيح بني املف�صدتني 
اأن ننظر فيهما من حيث العم�م واخل�ص��س ، فاإن ا�صت�تا باأن كانتا عامتني اأو خا�صتني فيجب البحث عن 
مرجح اآخر ، واإن اختلفتا باأن كانت اإحدى املف�صدتني عامة والأخرى خا�صة فريجح درء املف�صدة العامة على 

املف�صدة اخلا�صة عمال بالقاعدة الفقهية » يتحمل ال�صرر اخلا�س لأجل دفع ال�صرر العام«74

وعلى هذا ل� تعار�صت مف�صدتان وكانت اإحداهما يع�د �صررها على �صخ�س واحد اأو اأ�صخا�س قليلني 

72  وهي الق�ل بخلق القراآن الذي دعى اإليه املعتزلة
73  حمنة الإمام اأحمد بن حنبل للمقد�صي ، �س:9،دار اإحياء بريوت

74  الأ�صباه والنظائر لل�صي�طي ، �س: 78 والأ�صباه والنظائر لإبن جنيم ، �س: 69 واملنث�ر للزرك�صي ، �س:2 / 
 123
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بينما املف�صدة الأخرى ي�صري �صررها على جماعة من النا�س اأو املجتمع اأو الأمة فريجح درء املف�صدة التي 
يت�صرر منها عدد اأكرب على املف�صدة التي يت�صرر منها عدد اأقل ، بحيث تدراأ املف�صدة ذات ال�صرر العام 

بارتكاب املف�صدة ذات ال�صرر اخلا�س.75 

اأمثلة تطبيقية على هذا ال�سابط  

- يج�ز بيع طعام املحتكر جربًا عليه عند احلاجة وامتناعه عن البيع ، وذلك دفعًا لل�صرر العام76. 

- مينع الطبيب اجلاهل من املمار�صة خ�صية ال�صرر يف الأبدان واملفتي املاجن خ�صية ال�صرر يف الدين 
من مزاولته لعمله.77

- يج�ز الرمي على كفار ترت�ص�ا ب�صبيان امل�صلمني اأو ن�صائهم ، اأو اأ�صراهم درءًا لل�صرر العام بتحمل 
ال�صرر اخلا�س78.

ال�سابط اخلام�ص : درء اأكرب املف�سدتني قدرا

اإذا تعار�صت مف�صدتان وكانتا مت�صاويتني يف رتبة احلكم ورتبة املف�صدة ون�عها وعم�مها اأو خ�ص��صها 
فيلزم النظر اإلى املف�صدتني من حيث احلجم الذاتي اأو الأثر املادي اأو املعن�ي لهما ، فاأي املف�صدتني كانت 
اأكرب من الأخرى قدرا اأو حجما فرتجح على ما دونها فتدراأ اأكرب املف�صدتني قدرا باأقلهما قدرًا، وهذا ما 
تق�صي به مقا�صد ال�صرع وحمكمات العقل وتطبيقا للقاعدة الفقهية امل�صه�رة »ال�صرر الأ�صد يزال بال�صرر 

الأخف«79 لأن املف�صدة الكربى تك�ن اأكرث �صرر واأكرب وزرا واأق�ى خطرًا فرتجح بذلك على ما دونها. 

اأمثلة تطبيقية على هذا ال�سابط  

75  املنث�ر للزرك�صي ، �س:2 / 123 
76  الأ�صباه والنظائر لإبن جنيم ، �س: 69 
77  الأ�صباه والنظائر لإبن جنيم ، �س: 69 

78   جمم�ع فتاوى لإبن تيمية ، �س:537/28 ، جمع وترتيب عبد الرحمن العا�صمي النجدي وابنه، الرئا�صة 
العامة ل�ص�ؤون احلرمني ال�صريفني، اململكة العربية ال�صع�دية، 

79   الأ�صباه والنظائر لل�صي�طي ، �س:68
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-  ال�صفينة املحملة بالب�صائع وقد قاربت على الغرق ول ميكن اأن تنج� اإل اإذا ما األقي ببع�س �صحنتها 
يف البحر فحينئذ يلزم اإلقاء بع�س حم�لة ال�صفينة.ويف هذه احلالة يجب درء املف�صدة الكربى املتمثلة يف 

غرق ال�صفينة بارتكاب املف�صدة ال�صغرى وهي اإتالف بع�س املال .80 

- اإذا ا�صتعلت النريان يف بيت فقام �صخ�س بهدم حائط تلك الدار لكي يخمد بذلك احلائط النار 
فه� بعمله هذا قد ارتكب مف�صدة �صغرى وهي هدم احلائط لدرء مف�صدة كربى وهي حرق املنزل بكامله81. 

ال�سابط ال�ساد�ص : درء اأطول املف�سدتني زمنا

اإذا تعار�صت مف�صدتان وكانتا مت�صاويتني فيما �صبق ذكره من معايري82 ولكنهما خمتلفتان يف عن�صر 
الزمن باأن كانت اإحداهما ذات اأثر ي�صتمر ملدة زمنية ط�يلة بينما املف�صدة الأخرى اأثرها اآين اأو م�صتمر 
لزمن ق�صري ، فاإنه يجب يف هذه احلالة تقدمي درء املف�صدة ذات المتداد الزمني الط�يل على املف�صدة 
الآنية ، ويج�ز لذلك ارتكاب املف�صدة الآنية لدرء املف�صدة ذات المتداد الزمني لك�ن الأخرية اأكرب �صررًا 

ل�صتمرار اأثرها زمنا ط�ياًل.

مثال تطبيقي على هذا ال�سابط   

- ق�له �صلى اهلل عليه و�صلم لالأعرابي الذي بال يف امل�صجد »دع�ه وهريق�ا على ب�له �صجاًل من ماء 
اأو ذن�بًا من ماء فاإمنا بعثتم مي�صرين ومل تبعث�ا مع�صرين«83. 

ول� تاأملنا يف هذا احلديث ل�جدنا  اأنه �صلى اهلل عليه و�صلم عمل على هذه القاعدة فاأمر باأن ي�صب 
على ذلك الب�ل �صجاًل من ماء وتعامل مع الأعرابي باأ�صل�ب حكيم وعلم ال�صحابة اأن هذه مف�صدة �صغرية 
اآنية يتم عالجها ب�صيء ب�صيط درءًا ملف�صدة كربى �صيظل اأثرها يف الزمن ممتدًا وهي اأنه ل� ا�صتمر الق�م 
يف تعنيف الأعرابي ف�صي�ؤدي ذلك اإلى تنفريه عن الإ�صالم ورمبا نفر معه اآخرون مما ي�ؤدي اإلى بقاء ف�صاد 

كفرهم زمنا ط�يال. 

80  الأ�صباه والنظائر لإبن جنيم ، �س: 78
81  الق�اعد لبن رجب احلنبلي، �س:354 واأعالم امل�قعني لبن القيم،�س:2/ 45

82  قد يك�ن برتبة احلكم وقد يك�ن برتبة امل�صلحة ون�عها وعم�مها وخ�ص��صها ومقدارها
83  رواه البخاري يف كتاب ال��ص�ء باب �صب املاء على الب�ل يف امل�صجد رقم احلديث )215(
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ال�سابط ال�سابع : درء اآكد املف�سدتني حتققا

ل� تعار�صت مف�صدتان وكانت اإحداهما متحققًا وق�عها اأو مظن�نًا ظنًا راجحًا والأخرى م�ه�مة فاإننا 
نرجح درء املتحقق وق�عها على امل�ه�مة، ول داعي للنظر يف املعايري ال�صابقة اإل اإذا ا�صت�ت املف�صدتان يف 

مدى حتقق ال�ق�ع ، لأن الفعل اإمنا يت�صف بك�نه م�صلحة اأو مف�صدة بح�صب ما ينتج على �صعيد ال�اقع.

اإذا كانت م�ه�مة ال�ق�ع مهما  وعلى هذا فال يج�ز ترجيح مف�صدة على اأخرى وتقدميها يف الدرء 
كانت رتبتها اأو رتبة احلكم ال�صرعي فيها اأو ن�عها اأو مقدارها »بل ل بد اإلى جانب هذا اأن تك�ن مقط�عة 
احل�ص�ل اأو مظن�نة ، اأما مقط�عة احل�ص�ل ف�ا�صح ، واأما املظن�نة فالأن ال�صارع قد نزل املظنة منزلة 

املئنة يف عامة الأحكام ، ما مل ين�صخ الظن بيقني معار�س84.

مثال تطبيقي على هذا ال�سابط   

- م�صاألة الإجها�س: اإن اإجها�س اجلنني بعد اأن مر عليه يف بطن اأمه اأربعة اأ�صهر يعد جرمية 
يحرمها ال�صارع ومف�صدة حقيقية يجب اجتنابها ولكنه يج�ز الإجها�س يف حالة ال�صرورة التي 
ي�ؤكد فيها الطبيب العدل اأن حياة الأم معر�صة للخطر يف حالة ا�صتمرار اجلنني يف بطنها ، ففي 
باأمرا�س  اإ�صابتها  اأو  الأم  هالك  وه�  اأكرب  مف�صدة  لدرء  الإجها�س  يك�ن  هذه  ال�صرورة  حالة 
خطرية.اأما اإذا كان الإجها�س لدرء مف�صدة م�ه�مة غري حمققة ال�ق�ع فال يج�ز ، كاأن يت�هم 
اأن اجلنني قد ي�صر الأم فال يج�ز يف هذه احلالة ارتكاب الإجها�س لأنه مف�صدة حمققة بينما 
�صرر الأم مف�صدة م�ه�مة، واأ�صد من ذلك جرمًا اأن يك�ن الدافع لالإجها�س ه� اخل�ف من عدم 
القدرة على تربية الطفل اأو الإنفاق عليه اأو تغري هندام الأم فهذه مفا�صد م�ه�مة ل يج�ز اأن 

يرتكب من اأجلها الإجها�س85·

املبحث الرابع : �ص�ابط امل�ازنة بني امل�صالح واملفا�صد عند التعار�س 

84  �ص�ابط امل�صلحة يف ال�صريعة الإ�صالمية ملحمد �صعيد رم�صان الب�طي ، �س: 222 ،بريوت-لبنان ، م�ؤ�ص�صة 
الر�صالة ، ط 6 ، 2000 م 

85   ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم ،�س:1/ 38 وجمم�ع الفتاوى لإبن تيمية ، �س:28 /129

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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اإذا اجتمع يف اأمر من الأم�ر م�صلحة ومف�صدة فيجب حت�صيل امل�صلحة ودرء املف�صدة ، فاإن تعذر ذلك 
وكان ل بد من حدوثهما معا فينظر اإن كانت امل�صلحة فيه اأعظم من املف�صدة فاإنه يقدم امل�صلحة على 

املف�صدة ، واإن كانت املف�صدة اأعظم خطرا من نفع امل�صلحة وجب درء املف�صدة وترك امل�صلحة86.

فاإن ت�صاوت امل�صلحة واملف�صدة ومل يظهر رجحان اأحدهما على الآخر فيتعني تغليب جانب املف�صدة 
فيه فكان درء املف�صدة اأولى من جلب امل�صلحة لأن يف درء املف�صدة جلبا للم�صلحة ولأن يف جلب امل�صلحة ل 
يتحقق درء املف�صدة ولهذا فقد و�صع الفقهاء قاعدة م�صه�رة بق�لهم »درء املف�صدة اأولى من جلب امل�صلحة« 
وتقدمي درء املف�صدة على جلب امل�صلحة عند ت�صاويهما ه� راأي اجلمه�ر وه� الراجح  ولكن بع�س العلماء 
ذهب�ا اإلى اأنه يت�قف عنهما وهناك راأي ثالث وه� اأن املكلف عند الت�صاوي يك�ن خمريا بني جلب امل�صلحة 

اأو درء املف�صدة.87  

وعليه فاإنه يجب النظر عند املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد املتعار�سة اإلى ثالثة اأمور:

الأمرالأول : اإن قاعدة »درء املف�صدة مقدم على جلب امل�صلحة« لي�صت مطلقة كما �صاع وفهم واإمنا 

هي خا�صة فيما اإذا تعادلت امل�صلحة واملف�صدة اأو كانت املف�صدة هي الغالبة ، اأما اإذا كانت امل�صلحة اأكرب 
من املف�صدة فيقدم جلب امل�صلحة على درء املف�صدة88. 

الأمرالثاين : يجب النظر اإلى هذا الأمر من جهتني ما يت�صمنه يف تلك الآونة وما ي�ؤول اإليه فيما بعد 

، لأن الأمر قد يك�ن مف�صدة ولكنه ي�ؤول اإلى م�صلحة اأكرب فيج�ز ، وكذلك  فقد يك�ن ال�صيء مباحا ولكنه 
ي�ؤول اإلى مف�صدة اأكرب فيحرم89. 

 الأمرالثالث : يك�ن الرتجيح بني الأمرين املتعار�صني بغلبة اأحدهما على الآخر و ل يتم حتديد الغالب 
واملغل�ب منهما اإل وفق معايري م��ص�عية دقيقة واأول معيار نلجاأ اإليه لبيان الغلبة للم�صلحة اأو املف�صدة ه� 
معيار رتبة احلكم ال�صرعي لهما فاأيهما كان حكمه ال�صرعي اأعلى مرتبة من الآخر حكم به فاإذا كان احلكم 

86  ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم ،�س:1/ 88
87   امل�افقات لل�صاطبي ،�س: 2 /8 

88  ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم ،�س:1/ 95 الفروق ل�صهاب الدين اأحمد بن اإدري�س القرايف،�س:136 
دار املعرفة للطباعة والن�صر، لبنان 

89  التقرير والتحبري لإبن اأمري احلاج ، �س: 3 /22، ،النا�صر دار الفكر ،�صنة الن�صر 1417هـ
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ال�صرعي للم�صلحة اأعلى رتبة حكم ب�صالح ذلك ال�صيء واإن كان احلكم ال�صرعي للمف�صدة اأعلى رتبة حكم 
بف�صاد ذلك ال�صيء.وبناء على تلك املعايري يحكم ب�صالح ذلك الأمر اأو ف�صاده90 ·

90   الأحكام لالأمدي ،�س: 4 /733 
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املطلب الأول: �سوابط احلكم عند تعار�ص امل�سلحة واملف�سدة باأعالهما حكما

ال�سابط الأول: الرتجيح بني امل�سلحة واملف�سدة باأعالهما حكما

اإل  اأمر من الأم�ر م�صلحة ومف�صدة بحيث ل ميكن حت�صيل امل�صلحة يف ذلك الأمر  اإذا اجتمع يف 
باإهدار ما فيه من م�صلحة ، ففي  اإل  بارتكاب ما فيه من مف�صدة ول ميكن درء املف�صدة يف ذلك الأمر 
هذه احلالة يتم احلكم ب�صالح ذلك الأمر اأو ف�صاده بح�صب اجلانب الغالب فيه ، فاإن كان الغالب فيه ه� 

امل�صلحة حكم ب�صالحه واإن كان الغالب فيه ه� املف�صدة حكم بف�صاده.

واأحكام امل�صلحة ترتاوح بني ال�ج�ب والندب والإباحة واأحكام املف�صدة ترتاوح بني التحرمي والكراهة 
، واإذا ما اأتينا لرتتيب هذه الأحكام جند اأعالها ال�ج�ب ثم التحرمي ثم الكراهة ثم الندب ثم الإباحة 
�صت  تك�ن  احلكم  مبعيار  واملف�صدة  امل�صلحة  بني  للرتجيح  ت�ص�رها  ميكن  التي  احلالت  فاإن  هذا  وعلى 

احلالت التالية:

احلالة الأولى : اإذا تعار�صت م�صلحة ومف�صدة وكانت امل�صلحة من رتبة ال�اجب واملف�صدة من رتبة 

املحرم فاإن العلماء قد اختلف�ا يف ترجيح اأحدهما على الآخر على ثالثة اأق�ال:

القول الأول:تقدم امل�صلحة ال�اجبة على املف�صدة املحرمة ا�صتدلل بفعل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

حينما مر على جمل�ض فيه اأخلط من امل�صلمني وامل�صركني عبدة االأوثان واليهود وفيهم عبد اهلل بن اأبي 
بن �صل�ل ويف املجل�س عبد اهلل بن رواحة ف�صلم عليهم 91 ، و لأن امل�صلحة املرتتبة على فعل ال�اجب اأعظم 

واأكرب من املف�صدة املرتتبة على تركه92 ·

اأمثلة تطبيقية على هذا ال�سابط

- اإذا اختلط م�تى م�صلمني مب�تى كفار وتعذر التفريق بينهم فقد تعار�صت م�صلحة غ�صل امل�صلمني 
وال�صالة عليهم مبف�صدة غ�صل الكفار وال�صالة عليهم ، وامل�صلحة هنا من رتبة ال�اجب واملف�صدة من رتبة 

91  رواه البخاري يف كتاب اال�صتئذان ، باب الت�صليم يف جمل�ض فيه اأخلط من امل�صلمني وامل�صركني رقم احلديث 
)5899(

92  الزرك�صي املنث�ر،�س:1 / 132 والأ�صباه والنظائر لل�صي�طي، �س: 115والأ�صباه لبن جنيم، �س:117
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احلرام وعماًل بقاعدة تقدمي امل�صلحة ال�اجبة على املف�صدة املحرمة فاإنه يجب غ�صل اجلميع وال�صالة 
عليهم وين�ي ال�صخ�س ب�صالته امل�صلمني فقط  ؛لأنه تعذر التفريق بينهم ح�صيًا فيفرق بينهم بالنية93. 

- ل� اأ�صلمت امراأة يف بالد الكفار وخ�صيت على نف�صها الفتنة فاإنه يجب عليها الهجرة ول� �صافرت 
وحدها واإن كان �صفرها وحدها حرام94. 

القول الثاين: يرجح املحرم على ال�اجب اي تقدم املف�صدة املحرمة على امل�صلحة ال�اجبة واحتج�ا 

على  يقدم  فاملحرم  امل�صلحة  جلب  الغالب  يف  به  يق�صد  وال�ج�ب  املف�صدة  دفع  به  يق�صد  التحرمي  باأن 
ال�اجب لأن درء املفا�صد يك�ن يف العمل مبا دل على التحرمي. عماًل بقاعدة »درء املفا�صد مقدم على جلب 

امل�صالح«95 

الفعل  اأ�صهل من  يك�ن  فالرتك  املحرم  وفعل  ال�اجب  ترك  الأمران  ت�صاوى  اإذا  باأنه  اأي�صا  وا�صتدل�ا 
لت�صمنه امل�صقة  وما ل ي�صتدعي امل�صقة اأدعى اإلى النف�س بالقب�ل  واأوقع لها باملحافظة عليه96. 

القول الثالث: ل يرجح اأحدهما على الآخر ، واإمنا يت�صاقطان ، وذلك اأن فعل املحرم ي�جب الإثم ، 
وترك ال�اجب م�جب لالإثم ، وبهذا فاإن ترك ال�اجب وارتكاب املحرم مبنزلة واحدة ·97

املندوب  رتبة  امل�صلحة من  وكانت  واحد  اأمر  مف�صدة يف  و  تعار�صت م�صلحة  اإذا   : الثانية  احلالة 

واملف�صدة من رتبة املحرم فريجح التحرمي على الندب لأن اهتمام ال�صارع بدفع املف�صدة اأ�صد من اهتمامه 
بجلب امل�صلحة كما مر �صابقا98.

93  املجم�ع للن�وي ،�س: 5 /214 ،طبعة دار الفكر وابن تيمية يف جمم�ع الفتاوى،�س:23 /186
94  الأ�صباه والنظائر لل�صي�طي، �س:115والأ�صباه لإبن جنيم ، �س :117

95  ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم ،�س:1/ 98
96   الأحكام لالآمدي ،�س: 4 /353 

97  تي�صري التحرير على �صرح التحرير يف اأ�ص�ل الفقه اجلامع بني ا�صطالحي احلنفية وال�صافعية ملحمد اأمني 
املعروف باأمري باد�صاه ،�س:12/3 ، دار الفكر ال�صالمى احلديث 

98  جمع اجل�امع يف اأ�ص�ل الفقه لعبد ال�هاب بن علي ال�صبكي تاج الدين، �س: 112 ، بتحقيق عبد املنعم خليل 
اإبراهيم دار الكتب العلمية 1424 ه و نهاية ال�ص�ل يف �صرح منهاج الأ�ص�ل لعبد الرحيم بن احل�صن الأ�صن�ي ال�صافعي 

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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احلالة الثالثة : اإذا اجتمع يف اأمر واحد م�صلحة مباحة ومف�صدة حمرمة فريجح التحرمي على املباح 

لأن املحرم اأعلى رتبة يف احلكم من املباح وعلى هذا فاإنه يقدم درء املف�صدة على جلب امل�صلحة99.

املكروه  رتبة  من  املف�صدة  وكانت  واحد  اأمر  يف  وم�صلحة  مف�صدة  تعار�صت  اإذا   : الرابعة  احلالة 

وامل�صلحة من رتبة ال�اجب فرتجح امل�صلحة ال�اجبة على املف�صدة املكروهة ، لأن ال�اجب ي�صتحق تاركه 
العقاب بينما املكروه لي�س على فاعله عقاب100. 

 ، املكروه  املف�صدة من رتبة  اأمر واحد وكانت  تعار�صت مف�صدة وم�صلحة يف  اإذا   : احلالة اخلام�سة 

وامل�صلحة من رتبة املندوب فيقدم درء املف�صدة املكروهة على امل�صلحة101. 

املكروه  رتبة  من  املف�صدة  وكانت  واحد  اأمر  يف  وم�صلحة  مف�صدة  تعار�صت  اإذا   : ال�ساد�سة  احلالة 

وامل�صلحة من رتبة املباح فيقدم درء املف�صدة املكروهة على امل�صلحة املباحة ،لأن يف تقدمي درء املكروه 
اأخذ باالأحوط فالفعل الذي تردد حكمه بني احلل و الكراهة قد دخلته الريبة فلزم تركه102.

،�س:3 /244 ، دار الكتب العلمية بريوت لبنان الطبعة الأولى 1420هـ والتقرير والتحرير يف علم الأ�ص�ل لبن اأمري 
احلاج،�س: 28/3 

99  الفروق للقرايف ، �س:137 
100  الأحكام لالآمدي ،�س: 4 /337 والتقرير والتحبري لبن اأمري احلاج،�س:3 / 22 

101  �صرح الك�كب املنري لتقي الدين اأب� البقاء املعروف باإبن النجار، �س: 447/4 بتحقيق حممد الزحيلي،مكتبة 
العبيكان ، الطبعة الثانية 1418هـ 

102  �صرح الك�كب املنري للفت�حي ، �س: 4 /447
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باأعالهما  واملف�سدة  امل�سلحة  تعار�ص  عند  احلكم  �سوابط  الثاين:  املطلب 
رتبة اأو نوعا

 ال�سابط الأول : الرتجيح بني امل�سلحة واملف�سدة باأعالهما رتبة

اإذا تعار�صت م�صلحة مع مف�صدة فينظر اإلى امل�صلحة واملف�صدة من حيث رتبة كل واحدة منهما ، فاإذا 
احتدت امل�صلحة واملف�صدة باأن كانتا من رتبة واحدة فيلزم النتقال اإلى املعايري الأخرى للرتجيح بينهما.

واإن اختلفت يف الرتبة فريجح اأعالهما رتبة على اأدناهما.وال�صابط لتحديد الغلبة لكل من امل�صلحة اأو 
املف�صدة ه� النظر اإلى رتبة كل واحدة منهما فاأيهما كانت اأعلى رتبة من الأخرى كانت الغلبة لها ، وي�ؤخذ 
به يف احلكم على ال�صيء بال�صالح اأو الف�صاد اأيهما كان اأدنى رتبة كان مغل�با ول ي�ؤخذ به يف احلكم على 

ال�صيء103.

اأمثالة تطبيقية على هذا ال�سابط   

فه�  به  الذي هدد  الهالك  من  نف�صه  على  للحفاظ  بالإميان  وقلبه مطمئن  بالكفر  نطق  من   -
يف هذه احلالة يك�ن قد غلب م�صلحة �صرورية تتمثل يف احلفاظ على النف�س من الهالك على 

مف�صدة حاجية تتعلق بالدين.104

- يج�ز نزع بع�س اأع�صاء امليت ملعاجلة احلي لأن فيه م�صلحة �صرورية للحي وهي اإنقاذ حياته 
اإن كان يف هذا النزع مف�صدة للميت حيث يلحقه �صيء من  من الهالك واحلفاظ على نف�صه و 

الت�ص�يه فهي مف�صدة من رتبة التح�صينيات105 ·

103  فمثاًل ل� كانت امل�صلحة من رتبة ال�صروريات وكانت املف�صدة من رتبة احلاجيات اأو التح�صينات فاإنه يقدم 
جلب امل�صلحة على درء املف�صدة واإن كان العك�س فيقدم درء املف�صدة على جلب امل�صلحة وكذلك ل� كانت امل�صلحة من 

رتبة احلاجيات واملف�صدة من رتبة التح�صينات فاإنه يقدم جلب امل�صلحة على درء املف�صدة، و علي العك�س يقدم درء 
املف�صدة على جلب امل�صلحة وهكذا

104   املغني �صرح خمت�صر اخلرقي لعبد اهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�صي اأب� حممد ،�س: 3/ 126، دار اإحيار 
الرتاث العربي

105  فقه الن�ازل ق�صايا فقهية معا�صرة لبكر بن عبد اهلل اأب� زيد ، �س:2 / ،44 منتدي الكتب واملطبوعات ط1 

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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 ال�سابط الثاين: الرتجيح بني امل�سلحة واملف�سدة باأعالهما نوعا

به  تتعلق  الن�ع الذي  اإلى  اإذا تعار�صت امل�صلحة واملف�صدة وكانتا من رتبة واحدة فال بد من النظر 
كل من امل�صلحة واملف�صدة فاأيهما كان متعلقا بن�ع اأعلى فريجح على ما كان متعلقًا بن�ع اأدنى ، فل� كانت 
اإحداهما متعلقة بالدين والأخرى بالنف�س فاإننا نرجح ما كان متعلقًا بالدين على ما كان متعلقًا بالنف�س 
، فل� فر�صنا اأن املتعلق بالدين هي امل�صلحة واملتعلق بالنف�س هي املف�صدة فاإننا نغلب جانب امل�صلحة على 
· وكذلك العك�س ل� كانت  اأعلى مما تعلقت به املف�صدة  جانب املف�صدة ، لأن جانب امل�صلحة متعلق بن�ع 

املف�صدة متعلقة بن�ع اأعلى من متعلق امل�صلحة فاإنه يغلب جانب املف�صدة على امل�صلحة106 .

مثال تطبيقي على هذا ال�سابط   

اإل  اللقمة  به  ي�ص�غ  �صيئًا  اللحظة  تلك  يف  يجد  مل  حيث  امل�ت  قارب  ملن  اخلمر  �صرب  يج�ز   -
اخلمر فقد تعار�صت فيه م�صلحة احلفاظ على العقل مما يغريه ولذلك حرم اخلمر مع مف�صدة 
هالك النف�س املعر�صة للم�ت بالغ�صة ، فيجب يف هذه احلالة تقدمي درء مف�صدة هالك النف�س 
على م�صلحة احلفاظ على العقل ، لأن جانب املف�صدة هنا يتعلق بن�ع اأعلى وه� النف�س ، وجانب 

امل�صلحة يتعلق بن�ع اأدنى وه� احلفاظ على العقل107 ·

�صنة 9041 هـ 
106  ف�احت الرحم�ت ب�صرح م�صلم الثب�ت ملحب اهلل بن عبد ال�صك�ر البهاري ،�س:602/2 دار الكتاب العربي ، 

بريوت
107   الفقه الإ�صالمي للزحيلي،�س:524/3 
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املطلب الثالث: �سوابط احلكم عند تعار�ص امل�سلحة واملف�سدة باأعمهما 
اأو باأكربهما قدرا

ال�سابط الأول: الرتجيح بني امل�سلحة واملف�سدة باأعمهما

اإذا تعار�صت امل�صلحة واملف�صدة وكانتا مت�صاويتني يف رتبة احلكم ورتبة امل�صلحة ون�عها ، فينظر يف 
معيار العم�م واخل�ص��س وحينئذ يرجح به ما كان عاما ) امل�صلحة اأو املف�صدة (على ما كان خا�صا108.

مثال تطبيقي على هذا ال�سابط   

  م�صاألة تلقي الركبان: ففيه م�صلحة خا�صة للمتلقي لأنه ي�صرتي بذلك ال�صلعة ب�صعر رخي�س ، لكن 
فيه مف�صدة على املجتمع واإ�صرارا به وذلك ملا يحدث من املتلقي من احتكار ال�صلعة والتحكم يف �صعرها 
مف�صدة  فيه  لأن  الركبان  تلقي  عن  ال�صارع  نهى  ولهذا   ، منه  ي�صرتي  من  وعلى  له  البائع  على  والتغرير 

عامة109. 

ال�سابط الثاين: الرتجيح بني امل�سلحة واملف�سدة باأكربهما قدرا

ون�عها  واملف�صدة  امل�صلحة  ورتبة  احلكم  رتبة  مت�صاويتني يف  وكانتا  ومف�صدة  تعار�صت م�صلحة  اإذا 
وكانتا عامتني اأو خا�صتني ، ففي هذه احلالة يتعذر الرتجيح بينهما باأي من تلك املعايري ال�صابقة ، فينظر 

اإلى معيار املقدار للم�صلحة اأواملف�صدة ، فاأيهما كان اأكرب مقدارا فرنجحه على الآخر110.

مثال تطبيقي على هذا ال�سابط   

- يج�ز الكذب لل�صلح بني املتخا�صمني اأو يف حالة احلرب خلداع العدو فالكذب ل �صك مف�صدة 
يجب جتنبها ولكنه جاز يف هذه امل�اطن لأن يف ارتكابه حتقيقا مل�صلحة اأكرب من املف�صدة التي 

يق�م عليها اأ�صل الكذب.111

108  تي�صري التحرير يف اأ�ص�ل الفقه لأمري باد�صاه،�س:2 /301
109  رواه البخاري يف كتاب البي�ع باب النهي عن تلقي الركبان واأن بيعه مردود رقم احلديث ) 2054(

110  ق�اعد الأحكام للعز بن عبد ال�صالم ،�س:38/1
111  الأ�صباه والنظائر لل�صي�طي، �س: 87 

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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املطلب الرابع: �سوابط احلكم عند تعار�ص امل�سلحة واملف�سدة باأطولهما زمنا 
اأوباآكدهما حتققا   

 ال�سابط الأول : الرتجيح بني امل�سلحة واملف�سدة باأطولهما زمنا

اإذا تعار�صت م�صلحة ومف�صدة وكانتا مت�صاويتني يف رتبة احلكم ورتبة امل�صلحة واملف�صدة ون�عهما ، 
وكانتا

مت�صاويتني يف العم�م واخل�ص��س ومت�صاويتني يف املقدار ففي هذه احلالة يجب النظر اإلى المتداد 
الزمني لكل منهما ، فاأيهما كان اأثرها ميتد زمنًا اأط�ل من الأخرى فرتجح على ما دونها. 

مثال تطبيقي على هذا ال�سابط   

 يج�ز اإجراء العمليات اجلراحية لعالج املري�س،لأن امل�صلحة هنا دائمة واملف�صدة اآنية فقد رجحت 
امل�صلحة على املف�صدة فعملية اجلراحية ت�صتمل على مف�صدة م�ؤقتة فاملري�س يتحمل بذلك اآلم اجلراحة 

ومتاعبها م�ؤقتة ولكن هذه العمليات ي�صتتبعها م�صلحة دائمة وه� �صفاء املري�س112. 

ال�سابط الثاين : الرتجيح بني امل�سلحة واملف�سدة باآكدهما حتققا

اإذا تعار�صت م�صلحة ومف�صدة وكانت اإحداهما م�ؤكد وق�عها والأخرى م�ه�مة فرنجح ما كان متحقق 
ال�ق�ع اأو مظن�ن ال�ق�ع ظنًا راجحًا على ما كان مت�هم ال�ق�ع »لأن الفعل اإمنا يت�صف بك�نه م�صلحة اأو 

مف�صدة بح�صب ما ينتج منه على �صعيد ال�اقع113.

مثال تطبيقي على هذا ال�سابط

- ل يج�ز حتديد الن�صل بدع�ى درء مف�صدة الأزمات القت�صادية التي ي�صببها النم� ال�صكاين لل�صع�ب 
اأن  اإذا نرجح امل�صلحة احلقيقية على املف�صدة امل�ه�مة وهي   ، لأن هذه مف�صدة م�ه�مة ولي�صت حقيقة 

زيادة ال�صكان ميثل ق�ة حقيقية وتنمية عظيمة لالأمة. 

112   فقه الأول�يات للقر�صاوي ، �س: 13 
113  �ص�ابط امل�صلحة للب�طي ، �س:222 
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اخلامتة

النتائج والتو�سيات واملقرتحات :

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات، اأحمد هلل تعالى على ت�فيقه وامتنانه، على كتابة هذا   
البحث املت�ا�صع بعن�ان » فقه امل�ازنات و�ص�ابط العمل به » فله احلمد اأول واآخرا. وفيما يلي اأ�صري اإلى 

اأهم النتائج والت��صيات واملقرتحات التي ت��صلت اإليها من خالل درا�صة هذا امل��ص�ع.

اأول : النتائج 

امل�صالح  بني  امل�ازنة  عملية  ت�صبط  التي  واملعايري  الأ�ص�س  عبارة عن جمم�عة  ه�  امل�ازنات  فقه   -
املتعار�صة اأو املفا�صد املتعار�صة ليتبني بذلك اأي امل�صلحتني اأرجح فتقدم على غريها  واأي املف�صدتني 

اأعظم خطرًا فيقدم دروؤها

- اأهمية فقه امل�ازنات وعظم احلاجة اإليه يف كل زمان ومكان ول�صيما يف هذا الع�صر حيث زيادة 
امل�صتجدات، وكرثة ال�قائع املحدثات ، واحلاجة اإليه ما�صة على م�صت�ى ما يحيط بالفرد من ق�صايا 
وبراجمها  العامة  �صيا�صاتها  الدولة يف  عليه  ت�صري  ما  اأو  ومفا�صد  باملجتمع من م�صالح  يتعلق  ما  اأو 

التنفيذية وخططها امل�صتقبلية.

- اإن كليات امل�صالح املعتربة يف ال�صريعة تنح�صر يف خم�صة وهي حفظ الدين وحفظ النف�س وحفظ 
العقل وحفظ الن�صل وحفظ املال وهي مرتبة يف الأهمية ح�صب هذا الت�صل�صل.

فقدها  على  يرتتب  ما  :وهي  �صرورية   ، الأهمية  يف  متفاوتة  وهي  اأق�صام  ثالثة  على  امل�صالح  اإن   -
اختالل احلياة ، وحاجية: وهي ما يرتتب على فقدها �صيق وحرج، وحت�صينية: وهي ما يرتتب على 

فقدها �صعف زينة احلياة.

امل�ازنة بينها  فاإنه يجب  اإل برتك الأخرى  اإحداها  اإذا تنازعت امل�صالح بحيث ل ميكن حت�صيل   -
ليختار اأرجحها ويرتك مرج�حها ، وتتم امل�ازنة عربال�ص�ابط واملعايري ال�صبعة للم�ازنة.

- هذا امل��ص�ع مدار الإجتهاد، بل لي�س لالإجتهاد وظيفة ومهمة �ص�اه واأن مدار ال�صرع وال�اقع على 
امل�صالح واملفا�صد، فما من م�صاألة �صغرية اأو كبرية اإل وهي مبنية على امل�صالح واملفا�صد.

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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- يحقق هذا امل��ص�ع كمال ال�صريعة و�صم�لها حلياة النا�س، ورعايتها مل�صاحلهم، وحفظها حلق�قهم، 
وم�صايرتهم مل�صتجداتهم.

- مل يكن فقه امل�ازنات جمرد فل�صفة عقلية حم�صة واإمنا ه� نتاج بحث ط�يل واإمعان دقيق وا�صتقراء 
تام لن�ص��س ال�حي وفهم كامل ملقا�صد الت�صريع ومبادئه وق�اعده الكلية.

- �صع�بة هذا امل��ص�ع يف اجلانب التطبيقي، ولذلك فه� يحتاج اإلى علم را�صخ، وملكة فقهية، ونظرة 
كاملة فاح�صة .

- عناية العلماء لهذا امل��ص�ع فقد و�صع�ا له ال�ص�ابط ور�صم�ا املنهج واأ�ص�ص�ا الق�اعد، وبن�ا عليه 
فتاواهم واأق�صيتهم.
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ثانيا: التو�سيات واملقرتحات

- على كل م�صلم اأن ين�صبط عنده ميزان معرفة فقه امل�ازنات ب�ص�رة منطقية حتى ل يقدم املهم على 
الأهم، اأو يحر�س على املف�ص�ل ويرتك الفا�صل .

- يجب معرفة فقه امل�ازنات والرتجيح بني امل�صالح واملفا�صد اإذا تعار�صت فه� يحتاج اإلى علم را�صخ، 
وملكة فقهية، لأن الفهم ال�صحيح للدين ي�صتلزم ذلك.

- يف احلقيقة اأن فقه امل�ازنات مل ياأخذ حظه من الدرا�صة والبحث اجلاد وت�صتد �صرورته مع وج�د 
املتغريات املعا�صرة التي تتطلب نظرة فاح�صة لل�اقع.

- يجب الإفادة من فقه امل�ازنات يف �صبيل النه��س واحل�صارة.

- الإ�صتنارة من منهج فقه امل�ازنات والإ�صتفادة من اأ�ص�له وق�اعده.

العلم املخل�صني يف كل بلد من البالد الإ�صالمية ل�صتجالء  اأهل  - �صرورة ت�صكيل هيئة ت�صم كبار 
حقيقة فقه امل�ازنات وعالقتها باملنهج ال��صط للرتجيح بني الأم�ر املتعار�صة .

- يجب على حكام امل�صلمني وعلمائهم ال�صعي التام لتح�صيل امل�صالح ودرء املفا�صد كلها.

- �صرورة درا�صة اأ�صباب ما حدث ويحدث من اختالف وتفرق اجلماعات الإ�صالمية من فقه امل�ازنات.

ايجاد  امل�ازنات يف  فقه  �ص�ء  واخلريية يف  والدع�ية  والإجتماعية  ال�صيا�صية  الأم�ر  درا�صة  يجب   -
حل�ل �صليمة مل�صاكل الأمة الإ�صالمية.

 ويف اخلتام فاإنني اأ�صاأل اهلل تعالى اأن يجعل هذا اجلهد املت�ا�صع خال�صًا ل�جهه الكرمي واأن ينفع طالب 
العلم واملتخ�ص�صني اإنه نعم امل�لى ونعم الن�صري .

فقه املوازنات وضوابط العمل به
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منهج ابن تيمية في الترجيح بين
المصالح والمفاسد المتعارضة 

الدكتور:  يو�سف اأحمد حممد البدوي

الأ�ستاذ امل�سارك بكلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية

جامعة اأم القرى
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ملخ�ص البحث

يهدف هذ� �لبحث �إلى بيان منهج �لعلماء �ملحققني ك�سيخ �لإ�سالم �بن تيمية يف فقه �ملو�زنات، و�أمثلة ذلك 
�لفقه من �أقو�له و�أفعاله وفتاو�ه، و�إلى بيان �أهمية هذ� �لنوع من �لفقه �ل�سروري �حليوي، و�لتاأكيد على �أن 
فقه �ملو�زنات ميثل �ملنهجية �ملن�سبطة �لتي يز�ل بها �لإ�سكال ويدفع بها �لتعار�ض بني �مل�سالح و�ملفا�سد 

�ملتز�حمة و�ملتعار�سة.
وقد جاء هذ� �لبحث يف متهيد يبني مفهوم فقه �ملو�زنات و�لفرق بينه وبني فقه �لأولويات. وثالثة مباحث:

 �لأول: يف �أهمية �لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة عند �بن تيمية.
و�لثاين: يف �أ�سول وقو�عد �لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة عند �بن تيمية.

و�لثالث: يف �لأمثلة �لتطبيقية للرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة عند �بن تيمية.

منهج ابن تميية في الترجيح بني املصالح واملفاسد املتعارضة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة

�لب�سر يف كل زمان  ت�ستوعب كل ق�سايا  �ل�سريعة  �أن  بال�سرورة �سرعا وعقال وو�قعا  �إن مما بات معلوما 
�أو حال  لكل ظرف  باأن جعلت  �ملختلفة،  وظروفهم  �لنا�ض  �أحو�ل  ر�عت  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  و�أن  ومكان، 
�أحكاما تنا�سبه؛ ففي �لظروف �لعادية نظمت �ل�سريعة �أحو�ل �لنا�ض مبا يكفل م�ساحلهم، ويف �لظروف 
�ل�سريعة  و�لتي�سري �سنت  �لرخ�سة  �إلى  �أحو�ٌل جتعلهم يف حاجة  �لنا�ض فيها  �لتي يطر�أ على  �ل�ستثنائية 

�أحكامًا لتلك �لظروف حتقق لهم �لتي�سري و�لتخفيف، وتدفع عنهم �لعنت و�حلرج·
�ملو�زنة بني  و�أحكام  و�لرخ�سة،  �ل�سرورة  �أحكام  �ل�ستثنائية  �لأحو�ل  �ل�سريعة يف  �أحكام  �أبرز  ولعل من 
�ملتعار�سات، وهو ما ن�سميه بـ«فقه �ملو�زنات«، فهو فقه ��ستثنائي باعتبار �أن �لأ�سل - يف �لأحو�ل �لعادية 
- �أن على �لإن�سان �ل�سعي لتح�سيل �مل�سالح كلها وتكميلها، ودرء �ملفا�سد جميعها وتقليلها، ولكنه قد يطر�أ 
على �لإن�سان ظروف جتعله ل ي�ستطيع �لقيام بتحقيق م�سلحة �إل برتكه لأخرى �أو بارتكابه ملف�سدة، �أو �أن 
يكون �لإن�سان يف و�سع ل ي�ستطيع �أن يرتك مف�سدة �إل �إذ� �رتكب �أخرى �أو �إذ� ترك م�سلحة، ومن �أجل �أن 
يقرر ما يجب فعله يف هذه �حلالت  �ملتعار�سة ل بد له من �لعودة �إلى فقه �ملو�زنات لي�سبط له �لختيار، 

ويبني له �حلكم.
 ففقه �ملو�زنات ميثل �ملنهجية �ملن�سبطة �لتي يز�ل بها �لإ�سكال ويدفع بها �لتعار�ض1· وهو مو�سع مزلة 

�أقد�م وم�سلة �أفهام، وهو مقام �سنك ومعرتك �سعب2.
�لدر��سات �ل�سابقة يف جمال �لبحث:

ذكرعلماوؤنا �لقد�مى فقه �لأولويات و�ملو�زنات يف كتبهم �لفقهية ول�سيما كتب �ل�سيا�سية �ل�سرعية، وممن 
�أفا�ض يف فقه �لأولويات �لإمام �لغز�يل يف كتابه »�إحياء علوم �لدين«، وكذلك �لإمام �لعز بن عبد �ل�سالم 
هو �أبرز من �ألف يف هذ� �ملو�سوع يف كتابه »قو�عد �لأحكام يف م�سالح �لأنام«، و �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية 
يف »جمموع �لفتاوى« و�سائر فتاويه ب�سكل كبري، بحيث ي�ستحق �أن يفرد بكتاب كبري.وكذلك �حلافظ جالل 

ُيوطي يف كتابه »لئاس�ول� ىلإ� ةفرعم لئ�وأل�«. �لدين �ل�سُّ
�إل �أن هذه �لدر��سات ل تغني عن �لبحث يف �ملو�سوع و�لكتابة فيه باأ�سلوب منهجي، ي�ستق�سي �أدلة هذ� 

)1( �نظر: �ل�سو�سوة، منهج فقه �ملو�زنات / 1.
)2( �بن �لقيم، �لطرق �حلكمية / 18.
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�لفقه �حليوي �ملتجدد ويو�سحها بالأمثلة و�مل�سائل �لتطبيقية· وقد حاولت �مل�ساهمة بالبحث و�لكتابة فيه 
�لعملية  بالأمثلة  ويو�سحها  و�أقو�لهم،  �ل�سالح  �ل�سلف  فتاوى  من  �لفقه  هذ�  �أدلة  يذكر  منهجي  باأ�سلوب 

و�مل�سائل �لتطبيقية.

منهج البحث: 

يعتمد �لبحث على �لطريقة �ملنهجية �لعلمية �لقائمة على �لدر��سة و�لتحليل و�ل�ستقر�ء، و�ل�ستثمار �ملبني 
على �ملقارنة و�لرتجيح، ويتبلور هذ� يف �لأمور �لتالية :

1- حماولة ��ستقر�ء ما يتعلق بفقه �ملو�زنات و�لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد عند �بن تيمية.
2- تتبع ما �أ�سارت �إليه �لدر��سات �ملعا�سرة و�أ�سحابها من كالم �بن تيمية يف فقه �ملو�زنات، مما ي�سهم 

يف �إبر�ز هذ� �ملو�سوع ويرثيه.
3- �لتحليل لن�سو�ض �بن تيمية يف ذلك، ومن ثم �ل�ستنتاج و�ل�ستثمار و�لتقومي .

4- تخريج �لأحاديث و�لآثار �لو�ردة يف �لبحث.
5- �سرح وبيان �ملفرد�ت �لغريبة �لو�ردة يف �لبحث.

خطة �لبحث : ي�ستمل هذ� �لبحث على: مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة:
�لبحث،  ومنهج  �لبحث،  وحدود  �ل�سابقة،  و�لدر��سات  �ملو�سوع،  �ختيار  �أ�سباب  على  و��ستملت  �ملقدمة: 

وخطة �لبحث.
�لتمهيد: مفهوم �لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد و�لألفاظ ذ�ت �ل�سلة.

�ملبحث �لأول: �أهمية �لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد عند �بن تيمية.
�ملبحث �لثاين: قو�عد �لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد عند �بن تيمية.

�ملبحث �لثالث: �لأمثلة �لتطبيقية على فقه �لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد عند �بن تيمية.

منهج ابن تميية في الترجيح بني املصالح واملفاسد املتعارضة
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التمهيد: مفهوم الرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد والألفاظ ذات ال�سلة

اأول: مفهوم الرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد.

امل�سلحة لغة: من �ل�سالح، و�مل�سلحة و�حدة �مل�سالح، كاملنفعة لفظا ومعنى. من �أ�سلح �ل�سيء بعد 

ف�ساده �إذ� �أقامه3.
وا�سطالحًا: قال �لغز�يل: »�أما �مل�سلحة فهي عبارة يف �لأ�سل عن جلب منفعة �أو دفع م�سرة. ول�سنا 

نعني به ذلك. فاإن جلب �ملنفعة ودفع �مل�سرة مقا�سد �خللق، و�سالح �خللق يف حت�سيل مقا�سدهم، لكنا 
نعني بامل�سلحة: �ملحافظة على مق�سود �ل�سرع، ومق�سود �ل�سرع من �خللق خم�سة، وهو �أن يحفظ عليهم 
دينهم ونف�سهم وعقلهم ون�سلهم ومالهم، وكل ما يت�سمن حفظ هذه �لأ�سول �خلم�سة فهو م�سلحة، وكل ما 

يفوت هذه �لأ�سول فهو مف�سدة، ودفعها م�سلحة« 4.
واملف�سدة: �سد �مل�سلحة لغة و��سطالحا.

و�لرتجيح لغة: من رجح �ل�سيء بيده: رزنه ونظر ما ثقله، و�أرجح �مليز�ن �أي �أثقله حتى مال. و�أرجحت 
لفالن ورجت ترجيحا: �إذ� �أعطيته ر�جحا. فالرتجيح �مليل و�لثقل 5.

و��سطالحا: قال �لآمدي: »�قرت�ن �أحد �ل�ساحلني للدللة على �ملطلوب مع تعار�سهما مبا يوجب �لعمل 
به و�إهمال �لآخر« 6.

وعرفه �لربزجني بقوله: »تقدمي �ملجتهد بالقول �أو بالفعل �أحد �لطريقني �ملتعار�سني ملا فيه من مزية 
معتربة جتعل �لعمل به �أولى من �لآخر«7.

)3(   �بن منظور، ل�سان �لعرب، ج 4، �ض 2479. ح�سني حامد، نظرية �مل�سلحة، �ض4.
)4(   �لغز�يل، �مل�ست�سفى، ج 2، �ض 481 – 482.

)5(   �بن منظور، ل�سان �لعرب، ج 3، �ض 1586.
)6(   �لآمدي، �لإحكام، ج 4، �ض 239. و�نظر: �بن �لنجار، �سرح �لكوكب، ج 4، �ض616.

)7(   �لربزجني، �لتعار�ض و�لرتجيح، ج 1، �ض 89.
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ثانيا: الألفاظ ذات ال�سلة:

1- فقه املوازنات:

�ملو�زنة لغة: من �لوزن، وهو معرفة قدر �ل�سيء، وهو �أي�سا: ثقل �سيء ب�سيء مثله. و�ملو�زنة �لتقدير8، قال 
ْوُزوٍن  �حلجر:19 نَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكلِّ �َسْيٍء مَّ �هلل تعالى: َو�لأَْر�َض َمَدْدَناَها َو�أَْلَقْيَنا ِفيَها َرَو��ِسَي َو�أَ

�أو مقد�ر معلوم9. وو�زن بني �ل�سيئني مو�زنة ووز�نا: �ساوى وعادل، و�ل�سيء �ل�سيء:  �أي: جرى على وزن 
�ساو�ه يف �لوزن وعادله وقابله وحاذ�ه10.

 وفقه �ملو�زنة ��سطالحا: �ملفا�سلة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة و�ملتز�حمة، لتقدمي �لأولى بالتقدمي، 
وتاأخري �لأولى بالتاأخري11.

�أي  به  ويعرف  �ملفا�سد،  �أو  �مل�سالح  من  تنازع  ما  بني  بها  يرجح  �لتي  و�لأ�س�ض  �ملعايري  جمموعة  هو  �أو 
�ملتعار�سني ينبغي فعله و�أيهما ينبغي تركه12·

فهو تغليب جانب على جانب، �أي تغليب م�سلحة على �أخرى، �أو مف�سدة على �أخرى، �أومف�سدة على م�سلحة 
فتدر�أ، �أو م�سلحة على مف�سدة فتجلب13.

ففقه �ملو�زنات هو جمموعة �لأ�س�ض و�ملعايري �لتي ت�سبط عملية �ملو�زنة بني �مل�سالح �ملتعار�سة �أو �ملفا�سد 
�ملتعار�سة مع �مل�سالح ليتبني بذلك �أي �مل�سلحتني �أرجح فتقدم على غريها، و�أي �ملف�سدتني �أعظم خطرً� 
فيقدم دروؤها، كما يعرف به �لغلبة لأي من �مل�سلحة �أو �ملف�سدة -عند تعار�سهما- ليحكم بناء على تلك 

�لغلبة ب�سالح ذلك �لأمر �أو ف�ساده.

2- فقه الأولويات:

بناء على  �لتقدمي على غريها  لها حق  �لتي  �ل�سرعية  بالأحكام  �لعلم  باأنه:  �لأولويات  �لوكيلي فقه  عرف 
�لعلم مبر�تبها، وبالو�قع �لذي يتطلبها14.

)8( �بن منظور، ل�سان �لعرب،  مادة : وزن 13/ 446.
)9( �إبر�هيم �أني�ض و�آخرون، �ملعجم �لو�سيط 2/ 1030.

)10( �إبر�هيم �أني�ض و�آخرون، �ملعجم �لو�سيط 2/ 1029.
)11( ح�سني �أبو عجوة، فقه �ملو�زنة / 1085.

)12( �ل�سو�سوة، منهج فقه �ملو�زنات / 2.
)13( عمر �سالح، مقا�سد �ل�سريعة عند �لعزبن عبد �ل�سالم / 230.

)14( �لوكيلي، فقه �لأولويات / 16.

منهج ابن تميية في الترجيح بني املصالح واملفاسد املتعارضة
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وعرفته نادية ر�زي باأنه: �لعلم بكيفية �لتقدمي بني �لأحكام �ل�سرعية �لعملية عند �لتنزيل، بناء على معايري 
�سرعية �سحيحة يهدي �إليها نور �لوحي ونور �لعقل15.

و�لتعريف �ملختار لفقه �لأولويات ما عرفه �لقر�ساوي باأنه: و�سع كل �سيء يف مرتبته بالعدل من �لأحكام 
نور  �إليها  بناًء على معايري ومو�زين �سرعية �سحيحة، يهدي  �لأولى فالأولى،  و�لقيم و�لأعمال، ثم يقدم 

�لوحي ونور �لعقل16.
فال يقدم غري �ملهم على �ملهم، ول �ملهم على �لأهم، ول �ملرجوح على �لر�جح، بل يقدم ما حقه �لتقدمي 
�لكبري، بل يو�سع كل �سيء يف مو�سعه بالق�سطا�ض  �لتاأخري، ول يكرب �ل�سغري ول ي�سغر  ويوؤخر ما حقه 

�مل�ستقيم بال طغيان ول خ�سر�ن.
فالقيم و�لأحكام و�لأعمال و�لتكاليف متفاوتة يف نظر �ل�سرع تفاوتًا بليغًا، ولي�ست كلها يف مرتبة و�حدة، 
فمنها �لكبري ومنها �ل�سغري، ومنها �لأ�سلي ومنها �لفرعي، ومنها �لأركان ومنها �ملكمالت، وفيها �لأعلى 

و�لأدنى، و�لفا�سل و�ملف�سول17.
وهو �أ�سمل تعريف لفقه �لأولويات؛ لأنه ي�سمل �مل�سائل �لعقدية و�ل�سرعية و�خللقية.

وينبغي تقييد �لعقل بال�سحيح �لذي يو�فق �ل�سرع �ل�سريح ول يعار�سه.

الفرق بني فقه الأولويات وفقه املوازنات والرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد:

بناء على ما �سبق فاإن فقه �ملو�زنات �أخ�ض من فقه �لأولويات؛ ذلك �أن فقه �ملو�زنات ياأتي للرتجيح بني  
�ملتعار�سات �لتي ل ميكن فيها فعل �أكرب �مل�سلحتني �إل برتك �ل�سغرى، �أو �لتي ل ميكن فيها درء �أعظم 
�ملف�سدتني �إل بفعل �ل�سغرى، �أو �لتي ل ميكن فيها جتنب �ملفا�سد �إل برتك �مل�سالح، �أو �لتي ل ميكن فيها 
حتقيق �مل�سالح �إل بتحمل �ملفا�سد، ففقه �ملو�زنات ياأتي للرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة ليتبني 

بذلك �أي �ملتعار�سني يعمل به و�أيهما يرتك· 
�أما فقه �لأولويات فهو ياأتي للرتتيب بني �مل�سالح ليبني ما �لذي ينبغي �أن يكون �أوًل وما �لذي ينبغي �أن 
يكون ثانيًا وثالثًا ور�بعًا·وكذلك يعمل على �لرتتيب بني �ملفا�سد فيبني ما �لذي ينبغي تركه �أوًل وما �لذي 
ينبغي تركه ثانيًا وثالثًا ور�بعًا· فيعرف بفقه �لأولويات ما حقه �لتقدمي وما حقه �لتاأخري، ويو�سع كل �سيء 

يف مو�سعه.

)15( نادية ر�زي، فقه �لأولويات / 26.
)16( يو�سف �لقر�ساوي، يف فقه �لأولويات / 9.

)17( �ل�سحود، �خلال�سة / 3.
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 وهذ� �لرتتيب �لذي يقوم به فقه �لأولويات قد يكون مبنيًا على فقه �ملو�زنات عندما يكون هناك تعار�ض· 
وقد ل يكون مبنيًا على فقه �ملو�زنات وذلك عندما ل يكون هناك تعار�ض، و�إمنا ح�سب ترتيب لالأ�سياء، 
ورغم ما بني �لفقهني من �ختالف فاإن فقه �لأولويات يكون يف �لغالب مرتبطًا بفقه �ملو�زنات، ويتد�خل 
�لفقهان ويتالزمان يف كثري من �ملجالت، و�أي�سًا فاإمنا ينتهي �إليه فقه �ملو�زنات يدخل يف �لغالب يف فقه 

�لأولويات18·
فقه  وبني  �لأولويات.  فقه  من  �أخ�ض  �ملو�زنات  ففقه  وخ�سو�ض،  عموم  و�ملو�زنات  �لأولويات  فقه  فبني 
�ملو�زنات و�لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد عموم وخ�سو�ض،  فالرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد �أخ�ض من 

فقه �ملو�زنات. 

)18(�لقر�ساوي، �أولويات �حلركة �لإ�سالمية / 53 ·
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املبحث الأول:  اأهمية فقه الرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد عند ابن تيمية 

من �أبرز �لعلماء �لذين �أثرو� باب �ملو�زنات يف �ل�سريعة �لإ�سالمية تقعيد� وتنظري� وتفعيال �سيخ �لإ�سالم 
�بن تيمية رحمه �هلل.

وقد ذكرحممد �لوكيلي جملة من �لعلماء �لذين �أ�سهمو� يف  فقه �ملو�زنات، وقد جعل �ل�سد�رة فيه لبن 
تيمية19. 

و�ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد من �أدق �أعمال �ملجتهد و�أ�سعبها، وهو خال�سة علمه، وتظهر بر�عته يف هذ� 
�ملجال عند �ملت�سابهات �لتي ل يعلمها كثري من �لنا�ض.

ولعل �بن تيمية ر�ئد هذ� �لباب وفار�سه ومالك زمامه، فهو ل يفتاأ يكرر ع�سر�ت �ملر�ت �أن �لر�سل جاءو� 
بتح�سيل �مل�سالح وتكميلها، وتعطيل �ملفا�سد وتقليلها، وتر�ه يزن فتو�ه و�أقو�له بهذ� �مليز�ن، ورمبا ل يفتي 
فتوى �إل وذكر وجه �مل�سلحة �أو �ملف�سدة فيها، ثم بعد �أن يو�زن بينهما يذكر �حلكم �ملالئم للر�جح منهما20.

يذكر �بن تيمية �أن �ملو�زنات بني �مل�سالح و�ملفا�سد ف�سل عظيم ينبغي �لهتمام به، فاإن من جهته ح�سل 
�إلى  يحتاج  وتعار�سها،  و�مل�سار  و�ملنافع  و�ملفا�سد  �مل�سالح  �جتماع  فعند  عظيم21،  ��سطر�ب  �لدين  يف 
�أ�سول  »ومن  �ملف�سدتني«23.  �أعظم  ويدفع  �مل�سلحتني،  �أعلى  يقدم  �لذي  هو  »�حلكيم  ويقول:  �لفرقان22. 

�ل�سر�ئع �أنه �إذ� تعار�ض �مل�سلحة و�ملف�سدة قدم �أرجحهما«24 .
ويقرر كذلك �أن متام �لورع �أن يعلم �لإن�سان خري �خلريين، و�سر �ل�سرين، ويعلم �أن �ل�سريعة مبناها على 
حت�سيل �مل�سالح وتكميلها، وتعطيل �ملفا�سد وتقليلها، و�إل فمن مل يو�زن ما يف �لفعل و�لرتك من �مل�سلحة 

�ل�سرعية و�ملف�سدة �ل�سرعية فقد يدع و�جبات ويفعل حمرمات25. 
و«�حلكيم هو �لذي يقدم �أعلى �مل�سلحتني، ويدفع �أعظم �ملف�سدتني«26. 

)19( حممد �لوكيلي، فقه �لأولويات/ 4.
)20( �لبدوي، مقا�سد �ل�سريعة / 299.

)21( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 11/ 343.
)22( �مل�سدر نف�سه 619/10.

)23( �بن تيمية، منهاج �ل�سنة 3/ 191.
)24( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 538/20.

)25( �مل�سدر نف�سه 10/ 512.
)26( �بن تيمية، منهاج �ل�سنة 3/ 191.
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و�أن هذ� �جلن�ض من �ملو�زنات مما ل ميكن �ختالف �ل�سر�ئع فيه و�إن �ختلفت يف �أعيانه، بل ذلك ثابت 
يف �لعقل كما يقال: لي�ض �لعاقل �لذي يعلم �خلري من �ل�سر، و�إمنا �لعاقل �لذي يعلم خري �خلريين و�سر 

�ل�سرين27.
وهذ� ثابت يف �سائر �لأمور؛ فاإن �لطبيب مثال يحتاج �إلى تقوية �لقوة ودفع �ملر�ض؛ و�لف�ساد �أد�ة تزيدهما 
�لقوة  �إبقاء  لأن منفعة  فعله  �لقوة  للمر�ض، وعند �سعف  �إ�سعافا  تركه  �لقوة  وفور  فاإنه يرجح عند  معا؛ 
و�ملر�ض �أولى من �إذهابهما جميعا؛ فاإن ذهاب �لقوة م�ستلزم للهالك، ولهذ� ��ستقر يف عقول �لنا�ض �أنه 
�أ�سد  �أقو�م على ظلمهم، لكن عدمه  ينبته  و�إن كان يتقوى مبا  �ملطر لهم رحمة  عند �جلدب يكون نزول 
�سرر� عليهم، ويرجحون وجود �ل�سلطان مع ظلمه على عدم �ل�سلطان. كما قال بع�ض �لعقالء: �ستون �سنة 

من �سلطان ظامل خري من ليلة و�حدة بال �سلطان28 . 
“فتفطن حلقيقة  يقول:  �إذ  عنه  �لن�ض  �أنقل هذ�  عنده،  �مل�سالح و�ملفا�سد  بني  �لرتجيح  �أهمية  وملعرفة 
�لدين، و�نظر ما ��ستملت عليه �لأفعال من �مل�سالح �ل�سرعية و�ملفا�سد بحيث تعرف ما ينبغي من مر�تب 
�لر�سل،  �لعمل مبا جاءت به  �أهمها عند �ملز�حمة، فاإن هذ� حقيقة  �ملعروف ومر�تب �ملنكر، حتى تقدم 
فاإن �لتمييز بني جن�ض �ملعروف وجن�ض �ملنكر وبني �لدليل وجن�ض �لدليل وغري �لدليل يتي�سر كثري�، فاأما 
مر�تب �ملعروف و�ملنكر ومر�تب �لدليل بحيث تقدم عند �لتز�حم �أعرف �ملعروفني فتدعو �إليه، وتنكر �أنكر 

�ملنكرين، وترجح �أقوى �لدليلني فاإنه هو خا�سة �لعلماء بهذ� �لدين”29.
ويوؤكد �بن تيمية على �أن �ملوؤمن ينبغي له �أن يعرف �ل�سرور �لو�قعة ومر�تبها يف �لكتاب و�ل�سنة، كما يعرف 
�خلري�ت �لو�قعة ومر�تبها يف �لكتاب و�ل�سنة؛ فيفرق بني �أحكام �لأمور �لو�قعة �لكائنة و�لتي ير�د �إيقاعها 
باحتمال  �ل�سرين  �أعظم  ويدفع  دونه،  هو  ما  على  �سر�  و�أقل  �أكرث خري�  هو  ما  ليقدم  و�ل�سنة  �لكتاب  يف 
�أدناهما، ويجتلب �أعظم �خلريين بفو�ت �أدناهما، فاإن من مل يعرف �لو�قع يف �خللق و�لو�جب يف �لدين 
مل يعرف �أحكام �هلل يف عباده، و�إذ� مل يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل، ومن عبد �هلل بغري علم كان ما 

يف�سد �أكرث مما ي�سلح30.
�لأ�سناف،  جميع  يف  بال�سيئة  �ل�ساحلة  �لأعمال  خلط  فيها  غلب  �لتي  �ملتاأخرة  �لأزمنة  هذه  يف  ل�سيما 
ـ  �لتالزم  عند  ونقدم  �ل�سرين،  �سر  �لجتماع  عند  وندفع  �خلريين،  خري  و�لتمانع  �لتز�حم  عند  لرنجح 

)27( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى20/ 54. منهاج �ل�سنة 3/ 191.

)28( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى20/ 54. منهاج �ل�سنة 3/ 191.
)29( ابن تيمية، اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم/ 298.

)30( �بن تيمية، جامع �مل�سائل 2/ 305.
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تالزم �حل�سنات و�ل�سيئات ما ترجح منها ـ فاإن غالب روؤو�ض �ملتاأخرين، وغالب �لأمة من �مللوك و�لأمر�ء 
و�ملتكلمني و�لعلماء و�لعباد و�أهل �لأمو�ل يقع ـ غالبا ـ فيهم ذلك31.

و�إذ� كان هذ� تو�سيف �سيخ �لإ�سالم لزمانه وع�سره، فكيف بزماننا هذ�؟
�آثار  فيها  نق�ست  �لتي  و�لأمكنة  �لأزمنة  �سيما يف  و��سع جد� ل  باب  �لتعار�ض  باب  �أن  ويذكر رحمه �هلل 
�لنبوة وخالفة �لنبوة، فاإنه �إذ� �ختلطت �حل�سنات بال�سيئات وقع �ل�ستباه و�لتالزم، فاأقو�م قد ينظرون �إلى 
�حل�سنات فريجحون هذ� �جلانب، و�إن ت�سمن �سيئات عظيمة، و�أقو�م قد ينظرون �إلى �ل�سيئات فريجحون 
�جلانب �لآخر، و�إن ترك ح�سنات عظيمة، و�ملتو�سطون �لذين ينظرون �لأمرين قد ل يتبني لهم �أو لأكرثهم 
لكون  �ل�سيئات؛  �لعمل باحل�سنات وترك  لهم  لهم فال يجدون من يعني  يتبني  �أو  و�مل�سرة،  �ملنفعة  مقد�ر 

�لأهو�ء قارنت �لآر�ء... 
فينبغي للعامل �أن يتدبر �أنو�ع هذه �مل�سائل، وقد يكون �لو�جب يف بع�سها �لعفو عند �لأمر و�لنهي يف بع�ض 
بها  الأمر  فيرتك  منها  اأكرب  ملع�سية  فعل  بطاعة  اأمره  يف  يكون  اأن  مثل  والإ�سقاط.  التحليل  ل  الأ�سياء؛ 
يكون  ما  �لعقوبة،  عليه يف  فيعتدي  �سلطان ظامل  �إلى ذي  ترفع مذنبا  �أن  مثل  �ملع�سية،  تلك  لوقوع  دفعا 
�أعظم �سرر� من ذنبه، ومثل �أن يكون يف نهيه عن بع�ض �ملنكر�ت تركا ملعروف هو �أعظم منفعة من ترك 
�ملنكر�ت، في�سكت عن �لنهي خوفا �أن ي�ستلزم ترك ما �أمر �هلل به ور�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم  مما هو 

عنده �أعظم من جمرد ترك ذلك �ملنكر . 
فالعامل تارة ياأمر، وتارة ينهى، وتارة يبيح، وتارة ي�سكت عن �لأمر �أو �لنهي �أو �لإباحة، كالأمر بال�سالح 
�خلال�ض �أو �لر�جح، �أو �لنهي عن �لف�ساد �خلال�ض �أو �لر�جح، وعند �لتعار�ض يرجح �لر�جح - كما تقدم 
- بح�سب �لإمكان، فاأما �إذ� كان �ملاأمور و�ملنهي ل يتقيد باملمكن: �إما جلهله و�إما لظلمه، ول ميكن �إز�لة 
جهله وظلمه، فرمبا كان �لأ�سلح �لكف و�لإم�ساك عن �أمره ونهيه كما قيل: �إن من �مل�سائل م�سائل جو�بها 
�أ�سياء حتى عال �لإ�سالم وظهر.  �أول �لأمر عن �لأمر باأ�سياء و�لنهي عن  �ل�سكوت، كما �سكت �ل�سارع يف 
فالعامل يف �لبيان و�لبالغ كذلك قد يوؤخر �لبيان و�لبالغ لأ�سياء �إلى وقت �لتمكن، كما �أخر �هلل �سبحانه 

�إنز�ل �آيات وبيان �أحكام �إلى وقت متكن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ت�سليما �إلى بيانها.
 واحلجة على العباد اإمنا تقوم ب�سيئني : ب�سرط التمكن من العلم مبا اأنزل اهلل والقدرة على العمل به . فاأما 
�لعاجز عن �لعلم كاملجنون، �أو �لعاجز عن �لعمل فال �أمر عليه ول نهي، و�إذ� �نقطع �لعلم ببع�ض �لدين �أو 
ح�سل �لعجز عن بع�سه كان ذلك يف حق �لعاجز عن �لعلم �أو �لعمل بقوله كمن �نقطع عن �لعلم بجميع 
�لدين �أو عجز عن جميعه كاجلنون مثال، وهذه �أوقات �لفرت�ت، فاإذ� ح�سل من يقوم بالدين من �لعلماء �أو 

)31( �بن تيمية، �ل�ستقامة 1/ 168.
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�لأمر�ء �أو جمموعهما كان بيانه ملا جاء به �لر�سول�سلى �هلل عليه و�سلم  �سيئا ف�سيئا، مبنزلة بيان �لر�سول 
�سلى �هلل عليه و�سلم ملا بعث به �سيئا ف�سيئا، ومعلوم �أن �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم ل يبلغ �إل ما �أمكن 

علمه و�لعمل به، ومل تاأت �ل�سريعة جملة كما يقال: �إذ� �أردت �أن تطاع فاأمر مبا ي�ستطاع .
 فكذلك �ملجدد لدينه و�ملحيي ل�سنته ل يبلغ �إل ما �أمكن علمه و�لعمل به، كما �أن �لد�خل يف �لإ�سالم ل 
ميكن حني دخوله �أن يلقن جميع �سر�ئعه ويوؤمر بها كلها. وكذلك �لتائب من �لذنوب؛ و�ملتعلم و�مل�سرت�سد ل 
ميكن يف �أول �لأمر �أن يوؤمر بجميع �لدين ويذكر له جميع �لعلم، فاإنه ل يطيق ذلك، و�إذ� مل يطقه مل يكن 
و�جبا عليه يف هذه �حلال، و�إذ� مل يكن و�جبا مل يكن للعامل و�لأمري �أن يوجبه جميعه �بتد�ء، بل يعفو عن 
�لأمر و�لنهي مبا ل ميكن علمه وعمله �إلى وقت �لإمكان، كما عفا �لر�سول�سلى �هلل عليه و�سلم  عما عفا 
عنه �إلى وقت بيانه، ول يكون ذلك من باب �إقر�ر �ملحرمات وترك �لأمر بالو�جبات، لأن �لوجوب و�لتحرمي 

م�سروط باإمكان العلم والعمل32.
�لقائم  لعدم  �ملحدث  من  بنوع  �إل  �ملح�سة  �مل�سروعة  �لطريق  �سلوك  �ل�سالك  على  يتع�سر  �أو  يتعذر  وقد 
بالطريق �مل�سروعة علما وعمال. فاإذ� مل يح�سل �لنور �ل�سايف باأن مل يوجد �إل �لنور �لذي لي�ض ب�ساف، 
و�إل بقي �لإن�سان يف �لظلمة، فال ينبغي �أن يعيب �لرجل وينهى عن نور فيه ظلمة  �إل �إذ� ح�سل نور ل ظلمة 
فيه، و�إل فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن �لنور بالكلية �إذ� خرج غريه عن ذلك؛ ملا ر�آه يف طرق �لنا�ض 

من �لظلمة33.
�أو تز�حمت:  و�لقاعدة �لعامة عند �بن تيمية فيما �إذ� تعار�ست �مل�سالح و�ملفا�سد و�حل�سنات و�ل�سيئات 
فاإن   . و�ملفا�سد  وتعار�ست �مل�سالح  و�ملفا�سد  �إذ� �زدحمت �مل�سالح  �لر�جح منها فيما  �أنه يجب ترجيح 
�لأمر و�لنهي و�إن كان مت�سمنا لتح�سيل م�سلحة ودفع مف�سدة فينظر يف �ملعار�ض له، فاإن كان �لذي يفوت 
من �مل�سالح �أو يح�سل من �ملفا�سد �أكرث مل يكن ماأمور� به؛ بل يكون حمرما �إذ� كانت مف�سدته �أكرث من 

م�سلحته34.
و�أنه �إذ� �زدحم و�جبان ل ميكن جمعهما قدم �أوكدهما، و مل يكن �لآخر يف هذه �حلال و�جبا، ومل يكن 
تاركه لأجل فعل �لأوكد تارك و�جب يف �حلقيقة. وكذلك �إذ� �جتمع حمرمان ل ميكن ترك �أعظمهما �إل 
بفعل �أدناهما مل يكن فعل �لأدنى يف هذه �حلال حمرما يف �حلقيقة، و�إن �سمي ذلك ترك و�جب و�سمي 
هذ� فعل حمرم باعتبار �لإطالق مل ي�سر. ويقال يف مثل هذ� ترك �لو�جب لعذر، وفعل �ملحرم للم�سلحة 

)32( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 20/ 57- 60.
)33( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 10/ 364. 
)34( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 28/ 129. 
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�لر�جحة �أو لل�سرورة؛ �أو لدفع ما هو �أحرم35.
ويذكر �بن تيمية �أن كثري� من �لنا�ض ي�ست�سعر �سوء �لفعل؛ ول ينظر �إلى �حلاجة �ملعار�سة له �لتي يح�سل 
بها من ثو�ب �حل�سنة ما يربو على ذلك؛ بحيث ي�سري �ملحظور مندرجا يف �ملحبوب، �أو ي�سري مباحا �إذ� 
مل يعار�سه �إل جمرد �حلاجة، كما �أن من �لأمور �ملباحة بل و�ملاأمور بها �إيجابا �أو ��ستحبابا ما يعار�سها 
مف�سدة ر�جحة جتعلها حمرمة �أو مرجوحة، كال�سيام للمري�ض، وكالطهارة باملاء ملن يخاف عليه �ملوت36.
و�لئتالف  �لعتد�ل  فيها  �لآثار  متابعة  و�أن  وجهها،  على  �لآثار  ��ستعمال  �سيء  كل  �لعتد�ل يف  �أن  وقرر 

و�لتو�سط �لذي هو �أف�سل �لأمور37 .

)35( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 20/ 57.

)36( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 35/ 29.
)37( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 22/ 408.
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املبحث الثاين:  قواعد فقه الرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد عند ابن تيمية 

لقد قعد �بن تيمية يف �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد قو�عد عظيمة، ومن هذه �لقو�عد:
1 - بعثت �لر�سل بتح�سيل �مل�سالح وتكميلها، وتعطيل �ملفا�سد وتقليلها بح�سب �لإمكان 38.

2 - �ل�سريعة تاأمر بامل�سالح �خلال�سة و�لر�جحة، وتنهى عن �ملفا�سد �خلال�سة و�لر�جحة39.
3 - يرجح �أعظم �مل�سلحتني بتفويت �أدناهما، ويدفع �أعظم �ملف�سدتني بالتز�م �أدناهما40.

وقد ي�سوغ هذه �لقاعدة بعبار�ت �أخرى، كقوله: »�ل�سريعة ترجح خري �خلريين و�سر �ل�سرين«41. و« ل يدفع 
�لف�ساد �لقليل بالكثري، ول يدفع �أخف �ل�سررين بتح�سيل �أعظم �ل�سررين«42. و« �إذ تعذر جمع �لو�جبني 

قدم �أرجحهما، و�سقط �لآخر بالوجه �ل�سرعي«43.
4 - �إذ� تعار�ست �مل�سلحة و�ملف�سدة قدم �أرجحهما44.

�أو �إذ� تعار�ست �لو�جبات و�ملحظور�ت فالو�جب �أن ينظر �أغلب �لأمرين، فاإن كان �ملاأمور �أعظم �أجر� من 
ترك ذلك �ملحظور مل يرتك ذلك ملا يخاف �أن يقرتن به ما هو دونه يف �ملف�سدة، و�إن كان ترك �ملحظور 

�أعظم �أجر� مل يفوت ذلك برجاء ثو�ب فعل و�جب يكون دون ذلك45.
5- �لعمل �لو�حد يكون فعله م�ستحبا تارة، وتركه تارة، باعتبار ما يرتجح من م�سلحة فعله وتركه، بح�سب 

�لأدلة �ل�سرعية.
6 - وكذلك لو فعل خالف �لأف�سل لأجل بيان �ل�سنة وتعليمها ملن مل يعلمها كان ح�سنا.

)38( �مل�سدر نف�سه 1/ 265، 512/10. 
)39( �مل�سدر نف�سه 1/ 194، 11/ 331، 348.

)40(�بن تيمية، جمموع �لفتاوى 1/ 376، 513/10. 
)41( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 20/ 539، 10/ 512.

)42( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 23/ 343. �ل�ستقامة 1/ 288. 
)43( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 23/ 250.

)44( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 20/ 538. 
)45( �بن تيمية، �ل�ستقامة 2/ 291.
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واملفا�سد  امل�سالح  بني  الرتجيح  فقه  على  التطبيقية  الأمثلة  الثالث:  املبحث 
املتعار�سة عند ابن تيمية.

ق�سم �بن تيمية �لتعار�ض بني �مل�سالح و�ملفا�سد و�حل�سنات و�ل�سيئات �إلى ثالثة �أق�سام:
�لق�سم �لأول:�لتعار�ض بني ح�سنتني ل ميكن �جلمع بينهما، فتقدم �أح�سنهما بتفويت �ملرجوح.
�لق�سم �لثاين: �لتعار�ض بني �سيئتني ل ميكن �خللو منهما، فيدفع �أ�سو�أهما باحتمال �أدناهما.

�لق�سم �لثالث: �لتعار�ض بني ح�سنة و�سيئة ل ميكن �لتفريق بينهما؛ بل فعل �حل�سنة م�ستلزم لوقوع �ل�سيئة؛ 
وترك �ل�سيئة م�ستلزم لرتك �حل�سنة؛ فريجح �لأرجح من منفعة �حل�سنة وم�سرة �ل�سيئة .

فمثال �لق�سم �لأول: كالو�جب و�مل�ستحب، وكفر�ض �لعني وفر�ض �لكفاية، مثل تقدمي ق�ساء �لدين �ملطالب 
به على �سدقة �لتطوع.

وكتقدمي نفقة �لأهل على نفقة �جلهاد �لذي مل يتعني؛ وتقدمي نفقة �لو�لدين عليه، وتقدمي �جلهاد على 
�حلج كما يف �لكتاب و�ل�سنة، متعني على متعني، وم�ستحب على م�ستحب، وتقدمي قر�ءة �لقر�آن على �لذكر 
�إذ� ��ستويا يف عمل �لقلب و�لل�سان، وتقدمي �ل�سالة عليهما �إذ� �ساركتهما يف عمل �لقلب، و�إل فقد يرتجح 

�لذكر بالفهم و�لوجل على �لقر�ءة �لتي ل جتاوز �حلناجر. وهذ� باب و��سع .
ومثال �لق�سم �لثاين: كتقدمي �ملر�أة �ملهاجرة ل�سفر �لهجرة بال حمرم على بقائها بد�ر �حلرب كما فعلت 
ِهْم  ارِّ ِذيَن �آَمُنو� َوَلْي�َض ِب�سَ ْيَطاِن ِلَيْحُزَن �لَّ ْجَوى ِمَن �ل�سَّ ا �لنَّ َ �أم كلثوم46، �لتي �أنزل �هلل بها �آية �لمتحان:  �إِمنَّ

ِل �مْلُوؤِْمُنوَن  �ملجادلة: 10 ِ َفْلَيَتَوكَّ ِ َوَعَلى �هللَّ �َسْيًئا �إِلَّ ِباإِْذِن �هللَّ
َر�ِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي  ْهِر �حْلَ ُلوَنَك َعِن �ل�سَّ وكتقدمي قتل �لنف�ض على �لكفر، كما قال تعالى: َي�ْساأَ
ِ َو�ْلِفْتَنُة �أَْكرَبُ ِمَن �ْلَقْتِل َوَل  َر�ِم َو�إِْخَر�ُج �أَْهِلِه ِمْنُه �أَْكرَبُ ِعنَد �هللهّ ِ َوُكْفٌر ِبِه َو�مْلَ�ْسِجِد �حْلَ دٌّ َعن �َسِبيِل �هللهّ َو�سَ
وُكْم َعن ِديِنُكْم �إِِن ��ْسَتَطاُعوْ� َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفاأُْوَلِئَك  َى َيُردُّ َيَز�ُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّ
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن �لبقرة: 217 فتقتل �لنفو�ض �لتي  َحاُب �لنَّ ْنَيا َو�لآِخَرِة َو�أُْوَلِئَك �أَ�سْ َحِبَطْت �أَْعَماُلُهْم يِف �لدُّ
حت�سل بها �لفتنة عن �لإميان، لأن �سرر �لكفر �أعظم من قتل �لنف�ض، وكتقدمي قطع �ل�سارق ورجم �لز�ين 
وجلد �ل�سارب على م�سرة �ل�سرقة و�لزنا و�ل�سرب، وكذلك �سائر �لعقوبات �ملاأمور بها، فاإمنا �أمر بها مع 
�أنها يف �لأ�سل �سيئة وفيها �سرر، لدفع ما هو �أعظم �سرر� منها وهي جر�ئمها، �إذ ل ميكن دفع ذلك �لف�ساد 

�لكبري �إل بهذ� �لف�ساد �ل�سغري.
وكذلك يف باب �جلهاد و�إن كان قتل من مل يقاتل من �لن�ساء و�ل�سبيان وغريهم حر�ما فمتى �حتيج �إلى 

)46( بنت عقبة بن �أبي معيط. وقيل غريها. �نظر: �لقرطبي، �جلامع لأحكام �لقر�آن 18/ 61.
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قتال قد يعمهم مثل: �لرمي باملنجنيق و�لتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها �ل�سنة يف ح�سار �لطائف 
ورميهم باملنجنيق، ويف �أهل �لد�ر من �مل�سركني يبيتون، وهو دفع لف�ساد �لفتنة �أي�سا بقتل من ل يجوز ق�سد 

قتله . 
وكذلك » م�ساألة �لترت�ض » �لتي ذكرها �لفقهاء؛ فاإن �جلهاد هو دفع فتنة �لكفر فيح�سل فيها من �مل�سرة 
ما هو دونها؛ ولهذ� �تفق �لفقهاء على �أنه متى مل ميكن دفع �ل�سرر عن �مل�سلمني �إل مبا يف�سي �إلى قتل 
�أولئك �ملترت�ض بهم جاز ذلك؛ و�إن مل يخف �ل�سرر لكن مل ميكن �جلهاد �إل مبا يف�سي �إلى قتلهم ففيه 
قولن. ومن ي�سوغ ذلك يقول: قتلهم لأجل م�سلحة �لبالد، مثل قتل �مل�سلمني �ملقاتلني يكونون �سهد�ء ومثل 

ذلك قتال �لبغاة، وغري ذلك، ومن ذلك �إباحة نكاح �لأمة خ�سية �لعنت. وهذ� باب و��سع �أي�سا .
ومثال �لق�سم �لثالث: كاأكل �مليتة عند �ملخم�سة؛ فاإن �لأكل ح�سنة و�جبة ل ميكن �إل بهذه �ل�سيئة وم�سلحتها 
ر�جحة، وعك�سه �لدو�ء �خلبيث؛ فاإن م�سرته ر�جحة على م�سلحته من منفعة �لعالج لقيام غريه مقامه؛ 

ولأن �لربء ل يتيقن به، وكذلك �سرب �خلمر للدو�ء47.
ثم يخل�ض �بن تيمية �إلى نتيجة وهي: �أن �ل�سيئة حتتمل يف مو�سعني:

دفع ما هو �أ�سو�أ منها �إذ� مل تدفع �إل بها.
حت�سيل ما هو �أنفع من تركها، �إذ� مل حت�سل �إل بها.

و�أن �حل�سنة ترتك يف مو�سعني:
�إذ� كانت مفوتة ملا هو �أح�سن منها.

�أو م�ستلزمة ل�سيئة تزيد م�سرتها على منفعة �حل�سنة48.
ثم �إن هناك ق�سية مهمة جد�، �أل وهي �أن �لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد ل بد �أن يكون مبيز�ن �ل�سريعة، 
ل مبيز�ن �لهوى و�ل�سهوة ، يقول �بن تيمية: »�عتبار مقادير �مل�سالح و�ملفا�سد هو مبيز�ن �ل�سريعة، فمتى 

قدر �لإن�سان على �تباع �لن�سو�ض مل يعدل عنها«49.
ومن �لأمثلة �لتطبيقية للرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة عنده رحمه �هلل ما يلي:  

�أن  �إما  بل  بينهما؛  يفرقون  ل  بحيث  ومنكر  معروف  بني  جامعني  �لطائفة  �أو  �ل�سخ�ض  كان  �إذ�  �أنه   -1
يفعلوهما جميعا؛ �أو يرتكوها جميعا، مل يجز �أن يوؤمرو� مبعروف ول �أن ينهو� عن منكر؛ بل ينظر: فاإن كان 

)47( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 20/ 51- 53.
)48( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى20/ 53.

)49( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 28/ 129.
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�ملعروف �أكرث �أمر به؛ و�إن ��ستلزم ما هو دونه من �ملنكر. ومل ينه عن منكر ي�ستلزم تفويت معروف �أعظم 
منه؛ بل يكون �لنهي حينئذ من باب �ل�سد عن �سبيل �هلل، و�ل�سعي يف زو�ل طاعته وطاعة ر�سوله وزو�ل فعل 
�حل�سنات، و�إن كان �ملنكر �أغلب نهي عنه؛ و�إن ��ستلزم فو�ت ما هو دونه من �ملعروف. ويكون �لأمر بذلك 
�ملعروف �مل�ستلزم للمنكر �لز�ئد عليه �أمر� مبنكر و�سعيا يف مع�سية �هلل ور�سوله. و�إن تكافاأ �ملعروف و�ملنكر 
�ملتالزمان مل يوؤمر بهما ومل ينه عنهما . فتارة ي�سلح �لأمر؛ وتارة ي�سلح �لنهي؛ وتارة ل ي�سلح ل �أمر ول 

نهي حيث كان �ملعروف و�ملنكر متالزمني؛ وذلك يف �لأمور �ملعينة �لو�قعة.
و�أما من جهة �لنوع فيوؤمر باملعروف مطلقا، وينهى عن �ملنكر مطلقا. ويف �لفاعل �لو�حد و�لطائفة �لو�حدة 
�لأمر مبعروف  يت�سمن  ل  بحيث  ويذم مذمومها؛  ويحمد حممودها  وينهى عن منكرها،  يوؤمر مبعروفها 
فو�ت �أكرث منه �أو ح�سول منكر فوقه، ول يت�سمن �لنهي عن �ملنكر ح�سول �أنكر منه �أو فو�ت معروف �أرجح 

منه.
و�إذ� ��ستبه �لأمر ��ستبان �ملوؤمن حتى يتبني له �حلق؛ فال يقدم على �لطاعة �إل بعلم ونية؛ و�إذ� تركها كان 

عا�سيا فرتك �لأمر �لو�جب مع�سية؛ وفعل ما نهي عنه من �لأمر مع�سية. وهذ� باب و��سع50.
2- بني �أن �لهجر يختلف باختالف �لهاجرين يف قوتهم و�سعفهم وقلتهم وكرثتهم؛ فاإن �ملق�سود به زجر 

�ملهجور وتاأديبه ورجوع �لعامة عن مثل حاله .
 فاإن كانت �مل�سلحة يف ذلك ر�جحة بحيث يف�سي هجره �إلى �سعف �ل�سر وخفيته كان م�سروعا. و�إن كان 
ل �ملهجور ول غريه يرتدع بذلك، بل يزيد �ل�سر، و�لهاجر �سعيف، بحيث يكون مف�سدة ذلك ر�جحة على 
م�سلحته مل ي�سرع �لهجر؛ بل يكون �لتاأليف لبع�ض �لنا�ض �أنفع من �لهجر . و�لهجر لبع�ض �لنا�ض �أنفع من 
�لتاأليف؛ ولهذ� كان �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يتاألف قوما ويهجر �آخرين . كما �أن �لثالثة �لذين خلفو� 
�مل�سلحة  �سادة مطاعني يف ع�سائرهم، فكانت  كانو�  �أولئك  كان  ملا  قلوبهم،  �ملوؤلفة  �أكرث  كانو� خري� من 
�لدين،  عز  هجرهم  يف  فكان  كثري  �سو�هم  و�ملوؤمنون  موؤمنني،  كانو�  وهوؤلء  قلوبهم،  تاأليف  يف  �لدينية 

وتطهريهم من ذنوبهم51.
تارة، كل ذلك بح�سب �لأحو�ل  و�أخذ �جلزية  تارة،  تارة، و�ملهادنة  �لقتال  �لعدو  �مل�سروع يف  �أن  3- رجح 

و�مل�سالح52 .
4- �إذ� كان �ملتويل لل�سلطان �لعام �أو بع�ض فروعه: كالإمارة و�لولية و�لق�ساء ونحو ذلك، �إذ� كان ل ميكنه 

)50( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 28/ 129.

)51( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 28/ 206.

)52( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 28/ 206.
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�لولية ورمبا  له  يتعمد ذلك ما ل يفعله غريه ق�سد� وقدرة جازت  �أد�ء و�جباته وترك حمرماته، ولكن 
�لعدو وق�سم  �لتي يجب حت�سيل م�ساحلها من جهاد  �لو�جبات  �إذ� كانت من  �لولية  وجبت، وذلك لأن 
�لفيء و�إقامة �حلدود و�أمن �ل�سبيل  كان فعلها و�جبا، فاإذ� كان ذلك م�ستلزما لتولية بع�ض من ل ي�ستحق، 
و�أخذ بع�ض ما ل يحل و�إعطاء بع�ض من ل ينبغي؛ ول ميكنه ترك ذلك �سار هذ� من باب ما ل يتم �لو�جب 
�أو �مل�ستحب،  �أو م�ستحبا �إذ� كانت مف�سدته دون م�سلحة ذلك �لو�جب  �أو �مل�ستحب �إل به، فيكون و�جبا 
بل لو كانت �لولية غري و�جبة وهي م�ستملة على ظلم؛ ومن تولها �أقام �لظلم حتى تولها �سخ�ض ق�سده 
بذلك تخفيف �لظلم فيها، ودفع �أكرثه باحتمال �أي�سره كان ذلك ح�سنا مع هذه �لنية، وكان فعله ملا يفعله 

من �ل�سيئة بنية دفع ما هو �أ�سد منها جيد�.
وهذ� باب يختلف باختالف �لنيات و�ملقا�سد، فمن طلب منه ظامل قادر و�ألزمه مال، فتو�سط رجل بينهما 
ليدفع عن �ملظلوم كرثة �لظلم، و�أخذ منه و�أعطى �لظامل مع �ختياره �أن ل يظلم ودفعه ذلك لو �أمكن كان 

حم�سنا، ولو تو�سط �إعانة للظامل كان م�سيئا.
�أما �لنية فبق�سده �ل�سلطان و�ملال، و�أما �لعمل فبفعل  و�إمنا �لغالب يف هذه �لأ�سياء ف�ساد �لنية و�لعمل: 

�ملحرمات وبرتك �لو�جبات، ل لأجل �لتعار�ض، ول لق�سد �لأنفع و�لأ�سلح . 
�أو �أحب،  �أو و�جبة فقد يكون يف حق �لرجل �ملعني غريها �أوجب  ثم �لولية و�إن كانت جائزة �أو م�ستحبة 

فيقدم حينئذ خري �خلريين وجوبا تارة، و��ستحبابا �أخرى .
ومن هذ� �لباب تويل يو�سف �ل�سديق على خز�ئن �لأر�ض مللك م�سر، بل وم�ساألته �أن يجعله على خز�ئن 
�لأمو�ل  �أن يكون لهم عادة و�سنة يف قب�ض  بد  �أنه مع كفرهم ل  �لأر�ض، وكان هو وقومه كفار�، ومعلوم 
و�سرفها على حا�سية �مللك و�أهل بيته وجنده ورعيته، ول تكون تلك جارية على �سنة �لأنبياء وعدلهم، ومل 
يكن يو�سف ميكنه �أن يفعل كل ما يريد وهو ما ير�ه من دين �هلل فاإن �لقوم مل ي�ستجيبو� له ،لكن فعل �ملمكن 
من �لعدل و�لإح�سان، ونال بال�سلطان من �إكر�م �ملوؤمنني من �أهل بيته ما مل يكن ميكن �أن يناله بدون ذلك 
أَنُف�ِسُكْم َوَمن ُيوَق  � لِّ َ َما ��ْسَتَطْعُتْم َو��ْسَمُعو� َو�أَِطيُعو� َو�أَنِفُقو� َخرْيً ُقو� �هللَّ وهذ� كله د�خل يف قوله تعالى: َفاتَّ

ْوَلِئَك ُهُم �مْلُْفِلُحوَن  �لتغابن: 53 . �ُسحَّ َنْف�ِسِه َفاأُ
وق�سمهم؛  حكمهم  يف  عليهم  و�ل�سرب  ومنا�سحتهم  �هلل؛  مع�سية  غري  يف  �لأمر�ء  طاعة  وجوب  قرر   -5
و�لغزو معهم و�ل�سالة خلفهم ونحو ذلك من متابعتهم يف �حل�سنات �لتي ل يقوم بها �إل هم... ول يز�ل 
�ملنكر مبا هو �أنكر منه بحيث يخرج عليهم بال�سالح وتقام �لفنت؛ كما هو معروف من �أ�سول �أهل �ل�سنة 
�لف�ساد �لذي يربو على ف�ساد ما يكون من  �لنبوية؛ ملا يف ذلك من  و�جلماعة، كما دلت عليه �لن�سو�ض 

)53( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى20/ 57.
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ظلمهم؛ بل يطاع �هلل فيهم ويف غريهم، ويفعل ما �أمر به، ويرتك ما نهى عنه54.
6- ذكر �أنه �إذ� كان �لقائم بامللك و�لإمارة ل يتاأتى له فعل �حل�سنة �لر�جحة �إل ب�سيئة دونها يف �لعقاب، 

فلها �سورتان:
ال�سورة الأولى: �إذ� مل ميكن �إل ذلك، فهنا ل يبقى �سيئة فاإن ما ل يتم �لو�جب؛ �أو �مل�ستحب �إل به فهو 

و�جب �أو م�ستحب. ثم �إن كان مف�سدته دون تلك �مل�سلحة مل يكن حمظور�، كاأكل �مليتة للم�سطر، ونحو 
ذلك من �لأمور �ملحظورة �لتي تبيحها �حلاجات، كلب�ض �حلرير يف �لربد ونحو ذلك . وهذ� باب عظيم .

 فاإن كثري� من �لنا�ض ي�ست�سعر �سوء �لفعل؛ ول ينظر �إلى �حلاجة �ملعار�سة له �لتي يح�سل بها من ثو�ب 
�حل�سنة ما يربو على ذلك؛ بحيث ي�سري �ملحظور مندرجا يف �ملحبوب �أو ي�سري مباحا �إذ� مل يعار�سه �إل 
جمرد �حلاجة، كما �أن من �لأمور �ملباحة؛ بل و�ملاأمور بها �إيجابا �أو ��ستحبابا ما يعار�سها مف�سدة ر�جحة 

جتعلها حمرمة �أو مرجوحة، كال�سيام للمري�ض، وكالطهارة باملاء ملن يخاف عليه �ملوت. 
وعلى هذ� �لأ�سل يبنى جو�ز �لعدول �أحيانا عن بع�ض �سنة �خللفاء، كما يجوز ترك بع�ض و�جبات �ل�سريعة 
و�رتكاب بع�ض حمظور�تها لل�سرورة؛ وذلك فيما �إذ� وقع �لعجز عن بع�ض �سنتهم، �أو وقعت �ل�سرورة �إلى 

بع�ض ما نهو� عنه؛ باأن تكون �لو�جبات �ملق�سودة بالإمارة ل تقوم �إل مبا م�سرته �أقل .
�أو بكر�هة  نف�سه عليها،  �سيئة؛ لكن مب�سقة ل تطيعه  �إذ� كان ميكن فعل �حل�سنات بال  الثانية:  ال�سورة 

من طبعه بحيث ل تطيعه نف�سه �إلى فعل تلك �حل�سنات �لكبار �ملاأمور بها �إيجابا �أو ��ستحبابا، �إن مل يبذل 
لنف�سه ما حتبه من بع�ض �لأمور �ملنهي عنها، �لتي �إثمها دون منفعة �حل�سنة فهذ� �لق�سم و�قع كثري� يف �أهل 

�لإمارة و�ل�سيا�سة و�جلهاد و�أهل �لعلم و�لق�ساء و�لكالم؛ و�أهل �لعبادة و�لت�سوف ويف �لعامة.
مثل من ل تطيعه نف�سه �إلى �لقيام مب�سالح �لإمارة - من �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر و�إقامة �حلدود 
و�أمن �ل�سبل وجهاد �لعدو وق�سمة �ملال - �إل بحظوظ منهي عنها من �ل�ستئثار ببع�ض �ملال؛ و�لريا�سة على 
�لنا�ض، و�ملحاباة يف �لق�سم، وغري ذلك من �ل�سهو�ت، وكذلك يف �جلهاد ل تطيعه نف�سه على �جلهاد �إل 
�إل بنوع من �ملنهي عنه  بنوع من �لتهور، ويف �لعلم ل تطيعه نف�سه على حتقيق علم �لفقه و�أ�سول �لدين 
�إل بنوع من  من �لر�أي و�لكالم، ول تطيعه نف�سه على حتقيق علم �لعبادة �مل�سروعة و�ملعرفة �ملاأمور بها 

�لرهبانية.
 فهذ� �لق�سم كرث يف دول �مللوك؛ �إذ هو و�قع فيهم ويف كثري من �أمر�ئهم وق�ساتهم وعلمائهم وعبادهم . 
�أعني �أهل زمانهم . وب�سببه ن�ساأت �لفنت بني �لأمة. فاأقو�م نظرو� �إلى ما �رتكبوه من �لأمور �ملنهي عنها؛ 
فذموهم و�أبغ�سوهم. و�أقو�م نظرو� �إلى ما فعلوه من �لأمور �ملاأمور بها فاأحبوهم . ثم �لأولون رمبا عدو� 

)54( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 35/ 20- 21، 28/ 128.
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ح�سناتهم �سيئات. و�لآخرون رمبا جعلو� �سيئاتهم ح�سنات. و�أ�سل هذه �مل�ساألة: �أنه �إذ� تع�سر فعل �لو�جب 
يف �لإمارة �إل بنوع من �مللك: فهل يكون �مللك مباحا كما يباح عند �لتعذر؟ فيه قولن؛ فاإن �أقيم �لتع�سر 
مقام �لتعذر مل يكن ذلك �إثما، و�إن مل يقم كان �إثما. و�أما ما ل تعذر فيه ول تع�سر فاإن �خلروج فيه عن 
�سنة �خللفاء �تباع للهوى. وحكم �ل�سريعة �أنهم ل يوؤذن لهم فيما فعلوه من �ل�سيئات ول يوؤمرون به. ول 
يجعل حظ �أنف�سهم عذر� لهم يف فعلهم؛ �إذ� مل تكن �ل�سريعة عذرتهم؛ لكن يوؤمرون مبا فعلوه من �حل�سنات 
�لأمر�ء  يوؤمر  بال�سيئات �ملرجوحة؛ كما  �إل  يفعلونه  �أنهم ل  و�إن علم  ويح�سون على ذلك؛ ويرغبون فيه. 
باجلهاد؛ و�إن علم �أنهم ل يجاهدون �إل بنوع من �لظلم �لذي تقل مف�سدته بالن�سبة �إلى م�سلحة �جلهاد. ثم 
�إذ� علم �أنهم �إذ� نهو� عن تلك �ل�سيئات تركو� �حل�سنات �لر�جحة �لو�جبة مل ينهو� عنها؛ ملا يف �لنهي عنها 
من مف�سدة ترك �حل�سنات �لو�جبة؛ �إل �أن ميكن �جلمع بني �لأمرين فيفعل حينئذ متام �لو�جب كما كان 
عمر بن �خلطاب ي�ستعمل من فيه فجور؛ لرجحان �مل�سلحة يف عمله؛ ثم يزيل فجوره بقوته وعدله. ويكون 
ترك �لنهي عنها حينئذ مثل ترك �لإنكار باليد �أو بال�سالح �إذ� كان فيه مف�سدة ر�جحة على مف�سدة �ملنكر.
�أن يكون م�ستلزما لفعل  فاإذ� كان �لنهي م�ستلزما يف �لق�سية �ملعينة لرتك �ملعروف �لر�جح كان مبنزلة 
�ملنكر �لر�جح، كمن �أ�سلم على �أن ل ي�سلي �إل �سالتني، كما هو ماأثور عن بع�ض من �أ�سلم على عهد �لنبي 
�سلى �هلل عليه و�سلم، �أو �أ�سلم بع�ض �مللوك �مل�سلطني وهو ي�سرب �خلمر، �أو يفعل بع�ض �ملحرمات، ولو نهى 

عن ذلك �رتد عن �لإ�سالم.
ففرق بني ترك �لعامل �أو �لأمري لنهي بع�ض �لنا�ض عن �ل�سيء �إذ� كان يف �لنهي مف�سدة ر�جحة، وبني �إذنه 
يف فعله. وهذ� يختلف باختالف �لأحو�ل. ففي حال �أخرى يجب �إظهار �لنهي �إما لبيان �لتحرمي و�عتقاده 
و�خلوف من فعله، �أو لرجاء �لرتك، �أو لإقامة �حلجة بح�سب �لأحو�ل؛ ولهذ� تنوع حال �لنبي �سلى �هلل 

عليه و�سلم يف �أمره ونهيه وجهاده وعفوه و�إقامته �حلدود وغلظته ورحمته55.
7- ما ذكره من �أن �ملف�سول قد يفعل �أحياًنا ويرتك �لفا�سل لتاأليف �لقلوب، كما يرى يف �لب�سملة �أن �لإمام 

قد يجهر بها ��ستحباًبا ق�سًد� �إلى تاأليف �لقلوب برتك �مل�ستحب، �إذ� كان من ور�ءه ل يرون �لإ�سر�ر.
قال رحمه �هلل: �لعمل �لو�حد يكون فعله م�ستحبا تارة، وتركه تارة، باعتبار ما يرتجح من م�سلحة فعله 
وتركه، بح�سب �لأدلة �ل�سرعية. و �مل�سلم قد يرتك �مل�ستحب �إذ� كان يف فعله ف�ساد ر�جح على م�سلحته، 
كما ترك �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم بناء �لبيت على قو�عد �إبر�هيم... فرتك �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
هذ� �لأمر �لذي كان عنده �أف�سل �لأمرين للمعار�ض �لر�جح، وهو حدثان عهد قري�ض بالإ�سالم ملا يف ذلك 

من �لتنفري لهم، فكانت �ملف�سدة ر�جحة على �مل�سلحة .

)55( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 35/ 28- 32.
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ولذلك ��ستحب �لأئمة كاأحمد وغريه �أن يدع �لإمام ما هو عنده �أف�سل �إذ� كان فيه تاأليف �ملاأمومني، مثل 
�أن يكون عنده ف�سل �لوتر �أف�سل باأن ي�سلم يف �ل�سفع ثم ي�سلي ركعة �لوتر، وهو يوؤم قوًما ل يرون �إل و�سل 
�لوتر، فاإذ� مل ميكنه �أن يتقدم �إلى �لأف�سل كانت �مل�سلحة �حلا�سلة مبو�فقته لهم بو�سل �لوتر �أرجح من 
م�سلحة ف�سله، مع كر�هتهم لل�سالة خلفه، وكذلك لو كان ممن يرى �ملخافتة بالب�سملة �أف�سل �أو �جلهر 
بها، وكان �ملاأمومون على خالف ر�أيه ففعل �ملف�سول عنده مل�سلحة �ملو�فقة و�لتاأليف �لتي هي ر�جحة على 

م�سلحة تلك �لف�سيلة كان جائًز� ح�سًنا.
وكذلك لو فعل خالف �لأف�سل لأجل بيان �ل�سنة وتعليمها ملن مل يعلمها كان ح�سنا، مثل �أن يجهر بال�ستفتاح 

�أو �لتعوذ �أو �لب�سملة ليعرف �لنا�ض �أن فعل ذلك ح�سن م�سروع يف �ل�سالة56.
وكاجلهر بقر�ءة �لفاحتة يف �سالة �جلنازة، وكاجلهر بالآية �أحيانا يف �سالة �لظهر و�لع�سر57.

8- ذكر رحمه �هلل �أن �لتع�سب مل�ساألة �لب�سملة يف كونها �آية من �لقر�آن، ويف قر�ءتها يف �ل�سالة ونحوها 
من �مل�سائل من �سعائر �لفرقة و�لختالف �لذي نهينا عنه، �إذ �لد�عي لذلك هو ترجيح �ل�سعائر �ملفرتقة 
بني �لأمة، و�إل فهذه �مل�سائل من �أخف م�سائل �خلالف جًد�، لول ما يدعو �إليه �ل�سيطان من �إظهار �سعار 
�لفرقة، وي�ستحب للرجل �أن يق�سد �إلى تاأليف �لقلوب برتك مثل هذه �مل�ستحبات لأن م�سلحة �لتاأليف يف 

�لدين �أعظم من م�سلحة فعل مثل هذ�58. 
9- ق�سم رحمه �هلل �مل�سائل �لتي يقع فيها �لنز�ع بني �لعلماء مما يتعلق ب�سفات �لعباد�ت �أربعة �أق�سام: 
فقال يف ذلك: �لق�سم �لثاين: ما �تفق �لعلماء على �أنه �إذ� فعل كاًل من �لأمرين كانت عبادته �سحيحة، ول 
�إثم عليه، لكن يتنازعون يف �لأف�سل وفيما كان �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - يفعله، وم�ساألة �لقنوت يف 

�لفجر و�لوتر و�جلهر بالب�سملة و�سفة �ل�ستعاذة ونحوها من هذ� �لباب. 
وقال: وكذلك �إذ� �قتدى �ملاأموم مبن يقنت يف �لفجر �أو �لوتر قنت معه �سو�ء قنت قبل �لركوع �أو بعده، و�إن 
كان ل يقنت مل يقنت معه. ولو كان �لإمام يرى ��ستحباب �سيء و�ملاأمومون ل ي�ستحبونه فرتكه لأجل �لتفاق 

و�لئتالف كان قد �أح�سن59.
وهذ� لي�ض تزلًفا وجماملة و�إمنا حيث علم نفورهم وغ�سبهم �إذ� فعل �لفا�سل �أو كر�هتهم لل�سالة خلفه، 

)56( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 24/ 195- 196. 
)57( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 22/ 407- 408.
)58( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 22/ 405- 407.

)59( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 22/  265- 268.



27062707

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

وحيث علم �أنهم ل يقتدون به ويعرفون �لأف�سل بفعله60. 
ومثل ذلك �لقر�ءة يف �سالة �جلنازة: من �لعلماء من ل يرى فيها قر�ءة بحال، ومنهم من يرى �لقر�ءة 
فيها �سنة. ثم من هوؤلء من يقول �لقر�ءة فيها و�جبة كال�سالة. ومنهم من يقول: بل هي �سنة م�ستحبة 
لي�ست و�جبة. فاإن �ل�سلف فعلو� هذ� وهذ�، وكان كال �لفعلني م�سهور� بينهم كانو� ي�سلون على �جلنازة 

بقر�ءة وغري قر�ءة.
 كما كانو� ي�سلون تارة باجلهر بالب�سملة وتارة بغري جهر بها، وتارة با�ستفتاح وتارة بغري ��ستفتاح، وتارة 
برفع �ليدين يف �ملو�طن �لثالثة وتارة بغري رفع �ليدين، وتارة ي�سلمون ت�سليمتني وتارة ت�سليمة و�حدة، وتارة 
يقرءون خلف �لإمام بال�سر وتارة ل يقرءون، وتارة يكربون على �جلنازة �أربعا وتارة خم�سا وتارة �سبعا، كان 
فيهم من يفعل هذ� وفيهم من يفعل هذ�، كما ثبت عنهم �أن منهم من كان يرجع يف �لأذ�ن ومنهم من مل 

يرجع فيه، ومنهم من كان يوتر �لإقامة ومنهم من كان ي�سفعها. 
فهذه �لأمور و�إن كان �أحدها �أرجح من �لآخر فمن فعل �ملرجوح فقد فعل جائز�. وقد يكون فعل �ملرجوح 

�أرجح للم�سلحة �لر�جحة، كما يكون ترك �لر�جح �أرجح �أحيانا مل�سلحة ر�جحة61.
10- رجح رحمه �هلل �أنه يجوز تغيري بناء �لوقف من �سورة �إلى �سورة لأجل �مل�سلحة �لر�جحة، ويجوز بيعه 

و�لتعوي�ض عنه مل�سلحة �أهله.
 و�أن �لن�سو�ض و�لآثار و�لقيا�ض تقت�سي جو�ز �إبد�ل �لوقف للم�سلحة62.

)60( و�نظر: ه�سام �آل عقدة، �لأدلة على �عتبار �مل�سالح و�ملفا�سد يف �لفتاوى و�لأحكام/ 11.
)61( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 24/ 196- 198.
)62( �بن تيمية، جمموع �لفتاوى 31/ 221، 253.

منهج ابن تميية في الترجيح بني املصالح واملفاسد املتعارضة
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اخلامتة والتو�سيات

�حلمد هلل �لذي بف�سله وكرمه ومنه تتم �ل�ساحلات وتكمل، و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل �ملعلم �لأول، 
�لنتائج و�لفو�ئد  �أبرز هذه  �إلى نتائج وفو�ئد وتو�سيات ، ومن  وبعد، فقد تو�سلت من خالل هذ� �لبحث 

و�لتو�سيات ما يلي:

1- فقه �ملو�زنة ��سطالحا: �ملفا�سلة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة و�ملتز�حمة، لتقدمي �لأولى بالتقدمي، 
وتاأخري �لأولى بالتاأخري.

2- فقه �ملو�زنات ميثل �ملنهجية �ملن�سبطة �لتي يز�ل بها �لإ�سكال ويدفع بها �لتعار�ض بني �مل�سالح و�ملفا�سد 
�ملتز�حمة و�ملتعار�سة.

من  كثري  يف  ويتالزمان  �لفقهان  ويتد�خل  �ملو�زنات،  بفقه  مرتبطًا  �لغالب  يف  يكون  �لأولويات  فقه   -3
�ملجالت.

�سروري  �حلا�سر  ع�سرنا  يف  وعمال  علما  وجتديده  و�ملفا�سد  �مل�سالح  بني  �ملو�زنة  فقه  �إحياء  �أن   -4
للمجتهدين و�ملفتني و�لق�ساة و�لدعاة، وللقادة و�سناع �لقر�ر.

5- �إن حاجة �مل�سلمني ت�ستد �إلى هذ� �لفقه على كل �مل�ستويات: على م�ستوى �لفرد وعلى م�ستوى �ملجتمع 
وعلى م�ستوى �لدولة.

6- من �لعلماء �لذين برزو� يف هذ� �ملجال و�أبدعو� فيه �لإمام  �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية رحمه �هلل.
7- يو�سي �لباحث بتفعيل فقه �ملو�زنات يف �ستى �ملجالت �ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لقت�سادية و�لفكرية 

و�ملحلية و�لدولية، وعلى م�ستوى �لفرد و�لأمة.
8- كما يو�سي �لباحث باإبر�ز دور هذ� �لفقه يف �لنو�زل �ملعا�سرة و�مل�سائل �لو�قعة.

9- كما يو�سي �لباحث باإن�ساء جمامع فقهية وهيئات علمية تهتم بدر��سة هذ� �لفقه �حليوي، وعقد �لندو�ت 
و�ملوؤمتر�ت حوله.

�لتاأليف  �لإ�سالمية. و�حلث على  �ملو�زنات يف �جلامعات و�ملعاهد  �لباحث بتدري�ض فقه  10- كما يو�سي 
فيه، ودعم �لباحثني يف هذ� �ملجال.

هذ�، وما كان يف هذ� �لبحث من �سو�ب فمن �هلل تعالى وحده، وما كان فيه من خطاأ فمن نف�سي �ملق�سرة 
ومن �ل�سيطان، و�أ�ستغفر �هلل من كل ذنب وخطيئة و�أتوب �إليه.

و�حلمد هلل رب �لعاملني،و�ل�سالة و�ل�سالم على نبينا حممد و�آله و�سحبه �أجمعني
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فهر�ص املراجع

1- اإبراهيم اأني�س واآخرون، املعجم الو�سيط ، ط2، �لقاهرة.
2- البدوي، يو�سف اأحمد حممد، مقا�سد ال�سريعة عند ابن تيمية، ط1، د�ر �لنفائ�ض، عمان، 2000م.

ط1،  �سامل،  ر�ساد  حممد  د.  حتقيق  النبوية،  ال�سنة  منهاج  احلليم،  عبد  بن  اأحمد  تيمية،  ابن   -3
موؤ�س�سة قرطبة، م�سر، 1986م.

4- ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم، اقت�ساء ال�سراط امل�ستقيم، ط7، كتب، بريوت، لبنان.
5- ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم، ال�ستقامة، حتقيق د. حممد ر�ساد �سامل،ط2، موؤ�س�سة قرطبة 

م�سر.
6- �بن تيمية، �أحمد بن عبد �حلليم، جمموع فتاوى �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية، جمع عبد �لرحمن بن 

حممد العا�سمي النجدي وابنه حممد، ط1، 1398هـ.
7- �بن تيمية، �أحمد بن عبد �حلليم، جامع �مل�سائل، موؤ�س�سة �سليمان �لر�جحي.

بالدعوة  �لرقي  يف  ودوره  و�ملفا�سد  �مل�سالح  بني  �ملو�زنة  فقه  �أحمد،  ح�سني  عجوة،  �أبو  ح�سني   -8
�لإ�سالمية، �جلامعة �لإ�سالمية بغزة.

�إ�سماعيل، منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �لإ�سالمية، من�سور�ت  9- �ل�سو�سوة، عبد �ملجيد حممد 
جملة �لبحوث �لفقهية �ملعا�سرة �لعدد 51.

10- ال�سحود، علي نايف ال�سحود، اخلال�سة يف فقه الأولويات، ط1، ماليزيا، بهاجن- د�ر �ملعمور، 
1430هـ -2009 م.

11- عمر �سالح، عمر �سالح عمر، مقا�سد ال�سريعة عند العزبن عبد ال�سالم، ط1، د�ر �لنفائ�ض، 
�لأردن، 1423هـ ، 2003م .

12- القرطبي، حممد بن اأحمد الأن�ساري، اجلامع لأحكام القراآن، ط3، د�ر �لكتاب �لعربي، م�سر، 
1967م.

13- �لقر�ساوي، يو�سف ، يف فقه �لأولويات. 
14- �لقر�ساوي،يو�سف، �أولويات �حلركة �لإ�سالمية، �ملكتبة �ل�ساملة.

15- �بن �لقيم، حممد بن �أبي بكر �ملعروف بابن قيم �جلوزية، �لطرق �حلكمية يف �ل�سيا�سة �ل�سرعية، 
د�ر �لوطن، �لريا�ض.

د�ر  �لعرب،  ل�سان  �لقا�سم بن حقبة،  �أبي  بن  �أحمد  بن  �بن منظور، حممد بن مكرم بن علي   -16

منهج ابن تميية في الترجيح بني املصالح واملفاسد املتعارضة
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�ملعارف، �لقاهرة.
�ملعا�سرة، جامعة �حلاج  �ل�سيا�سية  �لق�سايا  ودوره يف �حلكم على  �لأولويات  فقه  ر�زي،  نادية   -17

خل�سر، باتنة، �جلز�ئر. 
18- �بن ه�سام، عبد �مللك بن ه�سام بن �أيوب �حلمريي �ملعافري، �ل�سرية �لنبوية، د�ر �جليل، بريوت، 

1411هـ .
19- ه�سام �آل عقدة، ه�سام بن عبد �لقادر بن حممد، �لأدلة على �عتبار �مل�سالح و�ملفا�سد يف �لفتاوى 

و�لأحكام، �ملكتبة �ل�ساملة.
20- الوكيلي، حممد الوكيلي، فقه الأولوليات درا�سة يف ال�سوابط، ط1، �ملعهد �لعاملي للفكر �لإ�سالمي، 

�أمريكا، 1997م.
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فقه الموازنات ودوره في
المسائل االقتصادية والمالية  

د/كمال توفيق حطاب

ق�شم الفقه املقارن وال�شيا�شة ال�شرعية

جامعة الكويت
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ملخ�ص :

 تهدف هذه الدرا�شة اإلى ت�شليط ال�شوء على فقه املوازنات ودوره يف اإيجاد حلول �شليمة للم�شائل وامل�شكالت 
القت�شادية واملالية ، وذلك من خالل الك�شف عن الآليات والأدوات البحثية الفقهية  التي ميكن ا�شتخدامها 

يف حل امل�شكالت وامل�شتجدات القت�شادية واملالية املعا�شرة . 

وللو�شول اإلى هذا الهدف يبداأ البحث با�شتعرا�ض الأدوات الفقهية امل�شتخدمة من قبل الفقهاء ، واملناهج 
التي �شلكوها يف الو�شول اإلى الأحكام ال�شرعية ، ومن ثم ي�شتعر�ض دور فقه املوازنات يف التعامل مع اأبرز 

امل�شكالت والق�شايا املالية امل�شتجدة  ، مثل الت�شخم والكتناز والت�شعري وتقلبات قيمة العملة .. اإلخ .

ويخل�ض البحث اإلى اأن اتباع فقه املوازنات له دور كبري يف اإزالة اجلمود الفقهي الذي �شلكته بع�ض املدار�ض 
الفقهية ، وذلك من خالل الآليات واملعايري الفقهية التي يتبناها ، مبا يوؤدي اإلى تي�شري حياة النا�ض وحل 
م�شكالتهم وحفظ م�شاحلهم ودرء املفا�شد عنهم مبا يتفق مع املقا�شد ال�شرعية التي تقوم على حتقيق 

العدل واحلكمة وامل�شلحة والرحمة واإقامة �شرع اهلل يف الأر�ض .

مقدمة :

   ل يخفى على اأحد يف الوقت احلا�شر ما تتعر�ض له اقت�شادات دول العامل املختلفة من تقلبات واأزمات 
مالية متتالية ، وما يوؤدي اإليه ذلك من تدهور الثقة و�شيوع عدم ال�شتقرار يف الأ�شواق العاملية ، وهذا ما 
يدفع الكثري من النا�ض اإلى حماولة البحث عن حلول �شريعة وو�شفات جاهزة يطبقونها يف احلال وفقا 

مل�شاحلهم ورغباتهم ورمبا اأهوائهم .

وملا كانت امل�شكالت وامل�شائل املالية املعا�شرة ل حتتمل النتظار ،  فقد جاء هذا البحث من اأجل حماولة 
لهم  ويحفظ   ، النا�ض  حياة  عن  ال�شطراب  يدفع  مبا   ، امل�شكالت  هذه  مع  للتعامل  حمددة  معامل  و�شع 

حقوقهم ، وي�شمح لهم بال�شتمرار يف التعامل املايل والقت�شادي على اأ�ش�ض وا�شحة �شليمة  .

فقه املوازنات ودوره في املسائل االقتصادية واملالية
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م�شكلة البحث :

   تتزايد يف الوقت احلا�شر امل�شكالت والأزمات املالية والقت�شادية ، يف ظل حاجة املجامع الفقهية اإلى 
والق�شايا  وامل�شائل  امل�شتجدات  كافة  مواكبة  اأجل  الإ�شالمي من  والقت�شاد  القت�شاد  ال�شتعانة بخرباء 
القت�شادية واملالية احلادثة ، مما ي�شتدعي �شرورة البحث عن الأدوات الفقهية املنبثقة من فقه املوازنات 
امل�شكالت  هذه  حل  اأجل  من  اإليها  والرجوع  اعتمادها  ميكن  ومعايري  قواعد  و�شع  اأجل   من  والأولويات 

وامل�شتجدات املالية التي تتعلق بها .

اأهداف البحث :

- التو�شل اإلى معايري ومقايي�ض �شرعية تنظم مراتب املقا�شد ال�شرعية وترجح بني متعار�شات امل�شالح 
واملفا�شد .

- التو�شل اإلى اآليات اأو اأدوات فقهية م�شتمدة من فقه املوازنات وما ينبني عليه من قواعد فقهية ومقا�شد 
�شرعية وا�شحة .

- تطبيق وا�شتخدام الأدوات الفقهية يف حل امل�شكالت القت�شادية واملالية وما ينبثق عنها من م�شتجدات .

اأهمية البحث :

    تتجلى اأهمية البحث يف اإمكانية التو�شل اإلى الآليات والأدوات الفقهية التي ت�شهل على الباحثني والفقهاء 
عملية الجتهاد الفقهي يف الق�شايا القت�شادية واملالية ،مبا ي�شاعد على تذليل امل�شكالت والعقبات ، وحل 

امل�شكالت املعا�شرة املتعلقة بها  .

 الدرا�شات ال�شابقة :

- كمال حطاب » منهجية البحث يف القت�شاد الإ�شالمي وعالقته بالن�شو�ض ال�شرعية » جملة جامعة امللك 
عبد العزيز ) القت�شاد الإ�شالمي( ، جدة ، 2001
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//:http - الب�شري القنديلي : فقه املوازنات و�شرورته للتعامل مع ن�شو�ض اخلطاب ال�شرعي ، 2012  . 
21949=id&item=view&k2_com=option?php.index/ma.alislah

الإ�شافات اجلديدة املتوقعة :

- حماولة التو�شل اإلى اآليات واأدوات بحثية فقهية للتعامل مع الق�شايا القت�شادية واملالية املعا�شرة .

- ا�شتخدام هذه الأدوات يف اإيجاد حلول حمددة للم�شكالت القت�شادية واملالية والآثار الناجمة عنها .

منهجية البحث :

النزاع يف  يقوم على حترير حمل  الذي  املقارن  الفقهي  البحث  الفقهية منهج  الفقهاء يف بحوثهم  �شلك 
امل�شاألة املختلف فيها ، ومن ثم النظر يف اآراء الفقهاء القدامى واأدلتهم ومناق�شاتهم الفقهية وترجيحاتهم 
وال�شنة  الكتاب  على  معتمدين   .. وترجيحاتهم  واأدلتهم  املعا�شرين  الفقهاء  اآراء  يف  النظر  ذلك  يلي   ،
فقه  اإدخال  خالل  من  جديدة  منهجية  اتباع  الباحث  ويحاول   .. ال�شالح  وال�شلف  الفقهاء  واجتهادات 
املوازنات واآلياته ، والرتكيز على الأدوات الفقهية القت�شادية املعا�شرة مبا يتالءم مع طبيعة امل�شكالت 

القت�شادية والظروف التي تعي�شها املجتمعات املعا�شرة ..

خمطط البحث 

املبحث الأول : الفقه الإ�شالمي واأدواته البحثية :

املطلب الأول  : تعريف علم الفقه

املطلب الثاين : تعريف علم اأ�شول الفقه

املبحث الثاين : فقه املوازنات واأدلته ال�شرعية  

فقه املوازنات ودوره في املسائل االقتصادية واملالية
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املطلب الأول : تعريف فقه املوازنات

املطلب الثاين :اأدلة فقه املوازنات :

املطلب الثالث :معايري فقه املوازنات :

املبحث الثالث :اأمثلة تطبيقية اقت�شادية  :

الكتناز  	•

اجلربي الت�شعري  	•

العملة   قيمة  انخفا�ض  	•

اخليارات  عقود  	•



27162717

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املبحث الأول : الفقه الإ�شالمي واأدواته البحثية :

     حر�ض الفقهاء على مر الع�شور على اكت�شاب املهارات والأدوات البحثية الفقهية ، التي تعينهم على 
التو�شل اإلى الأحكام ال�شرعية يف امل�شائل اجلزئية املختلفة ، ويف امل�شتجدات والنوازل والفروع التي 
مل يرد فيها اأحكام اأو ترجيحات فقهية �شابقة ، ومن ذلك ا�شتخدام فقه املوازنات والأولويات واملاآلت 
من اأجل كمال التحقق من الو�شول اإلى احلكم ال�شرعي املتوافق مع املقا�شد ال�شرعية العليا ، وقبل 
التعرف على فقه املوازنات واأدلته ومعايريه  ، نحاول يف هذا املبحث التعرف على علم الفقه واأدواته 

البحثية يف املطلبني التاليني : 

املطلب الأول  : تعريف علم الفقه

املطلب الثاين : تعريف علم اأ�شول الفقه

املطلب الأول : تعريف علم الفقه :

العلم  فهو  ال�شطالح  اأما يف   ، فقيه1  به  والعامل   ، ال�شريعة  علم  به  ثم خ�ض    ، الفهم   : اللغة  الفقه يف 
بالأحكام ال�شرعية العملية املكت�شب من اأدلتها التف�شيلية2 .

 ومل يكن هذا التعريف حمل اتفاق بني الفقهاء ، فقد كان يق�شد بعلم الفقه جميع الأحكام الدينية التي 
جاءت بها ال�شريعة الإ�شالمية ، �شواء اأكانت هذه الأحكام متعلقة باأمور العقيدة اأو بالأخالق اأو بالعبادات 
اأو باملعامالت ، ومن هذا املعنى جاء تعريف اأبي حنيفة للفقه الإ�شالمي بقوله » هو معرفة النف�ض ما لها 
وما عليها » في�شمل الأحكام العتقادية والأخالقية ، والعملية املتعلقة باملعامالت والعبادات ، ثم اقت�شر 
تعريف علم الفقه يف مرحلة لحقة على » العلم بالأحكام ال�شرعية العملية من اأدلتها التف�شيلية بال�شتدلل 

» وهذا التعريف هو الأكرث انت�شارا وقبول بني الفقهاء3 . 

1    اجلوهري ، ال�شحاح ،  1982 ، 2243/6
2    الأ�شقر ، املدخل لدرا�شة الفقه الإ�شالمي ،2012 ، 35-31

3    زيدان ، املدخل لدرا�شة ال�شريعة الإ�شالمية 1989، 55-54 .
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املطلب الثاين : تعريف علم اأ�شول الفقه :

يعرف علم اأ�شول الفقه  باأنه العلم بالقواعد التي يتو�شل بها اإلى ا�شتنباط الأحكام ال�شرعية العملية من 
اأدلتها التف�شيلية . ومو�شوعه يف اأرجح الأقوال اأنه الدليل ال�شرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام 
الكلية .. فالأ�شويل يبحث يف القيا�ض وحجيته والعام وما يفيده والأمر وما يدل عليه وهكذا ، ومن اأمثلة 

القواعد الأ�شولية الأمر لالإيجاب والنهي للتحرمي … 

  وهذه القواعد الكلية وغريها مما يتو�شل الأ�شويل ببحثه اإلى و�شعها ياأخذها الفقيه م�شلمة ويطبقها على 
اجلزئيات ليتو�شل بها اإلى احلكم ال�شرعي العملي التف�شيلي ، فيطبق قاعدة الأمر لالإيجاب على قوله 
ْيِد واأَنُتْم  لِّي ال�شَّ ِحلَّْت َلُكم َبِهيَمُة الأَْنَعاِم اإلَّ َما ُيْتَلى َعَلْيُكْم َغرْيَ حُمِ تعالى َيا اأَيَُّها اَلِذيَن اآَمُنوا اأَْوُفوا ِباْلُعُقوِد اأُ
َ َيْحُكُم َما ُيِريُد )املائدة، 1( ويحكم على الإيفاء بالعقود باأنه واجب ، ويطبق قاعدة : النهي  ُحُرٌم اإنَّ اهللَّ
ْن اأَْمَواِل  اِم ِلَتاأُْكُلوا َفِريقًا مِّ للتحرمي على قوله تعالى ول َتاأُْكُلوا اأَْمَواَلُكم َبْيَنُكم ِباْلَباِطِل وُتْدُلوا ِبَها اإَلى احُلكَّ

ا�ِض ِبالإْثِم واأَنُتْم َتْعَلُموَن ) البقرة ، 188( فيحكم باأن اأكل املال بالباطل حمرم .. وهكذا  النَّ

   فبالقواعد الكلية لعلم اأ�شول الفقه تفهم الن�شو�ض ال�شرعية ، ويعرف ما تدل عليه من الأحكام ، ويعرف 
ما يزال به خفاء اخلفي ، وبقواعده وبحوثه ي�شتنبط احلكم بالقيا�ض اأو ال�شتح�شان اأو ال�شت�شحاب اأو 
غريها يف الوقائع التي مل يرد ن�ض بحكمها ، وبقواعده وبحوثه يفهم ما ا�شتنبطه الأئمة املجتهدون حق 
واملوازنة بني  الواحدة لأن فهم احلكم على وجهه  الواقعة  املختلفة يف حكم  ويوازن بني مذاهبهم   فهمه 
حكمني متعار�شني ل يكون اإل بالوقوف على دليل احلكم ووجه ا�شتنباط احلكم من دليله ، ول يكون هذا اإل 

بعلم اأ�شول الفقه ، فهو عماد الفقه املقارن .
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املبحث الثاين :  فقه املوازنات واأدلته ال�شرعية  

املطلب الأول : تعريف فقه املوازنات

يق�شم الفقهاء علم الفقه باعتبارات خمتلفة ، فامل�شهور عندهم ق�شمان هما فقه العبادات وفقه املعامالت، 
،وي�شيف احلنفية ق�شما ثالثا هو فقه العقوبات ، اأما ال�شافعية في�شيفون ق�شما رابعا هو فقه املناكحات4 . 

وفقه  الأولويات  وفقه  املوازنات  بفقه  يعرف  ما  ظهر  الفقهية  البحثية  الأدوات  اأو  الآليات  اإلى  وبالنظر 
 ، ال�شرعي  احلكم  اإلى  الو�شول  على  ت�شاعد  فقهية  بحثية  اأدوات  اأو  منهجيات  عن  عبارة  وهي   ، املاآلت 
يف ظل الظروف وامل�شتجدات احلادثة ، والتي مل يعد فيها العتماد على املنهج الفقهي التقليدي كافيا ، 
حيث ظهرت م�شتجدات ت�شتلزم من الفقيه الإحاطة باملو�شوعات وما يحيط بها من ظروف اأو مالب�شات 
املتفاعلة  واملالية  امل�شائل القت�شادية  وب�شكل خا�ض يف   ، التخ�ش�شات املختلفة  وال�شتعانة باخلرباء يف 
وامل�شتعلة ، واملتقلبة من اأزمة اإلى اأزمة ، ومن ك�شاد اإلى ركود ، من ت�شخم اإلى انتعا�ض ، من عجز موازنة 
اإلى تفاقم مديونيات ، ومن تدهور مايل حتى و�شلنا يف الوقت احلا�شر اإلى ما اأطلق عليه بالهاوية املالية ..

اإن امل�شطلحات ال�شابقة ت�شتلزم من الفقيه واملجتهد الإحاطة بها ب�شكل كامل ودقيق ، ول ميكنه ذلك اإل 
امل�شائل وحتليلها وبيان  .. والذين �شيقومون بتجزئة  الإ�شالمي  بال�شتعانة بخرباء القت�شاد والقت�شاد 
العوامل والعنا�شر املكونة لها والآثار الناجمة عنها .. وهذا املنهج هو الذي ي�شاعد الفقيه على التو�شل اإلى 

الأحكام ال�شرعية يف هذه امل�شائل ..

وميكن تعريف فقه املوازنات بالنظر اإلى ماهيته وم�شمونه واأدواته باأنه5 :

الغالبة  امل�شالح  لتمييز  الرتجيح؛  بها  ن�شتطيع  التي  والعقلية  ال�شرعية،  واملقايي�ض  بالأ�ش�ض،  العلم   «   
والراجحة لتح�شيلها، من املفا�شد املغلوبة واملرجوحة لتفويتها، اأو متييز املفا�شد الكثرية والغالبة لدرئها، 
واملفا�شد ق�شد  امل�شالح  املوازنة بني  الإقدام عليها، اأو  اإلى  التي ا�شُطررنا  والنادرة  القليلة  املفا�شد  من 
الإقدام على ما رجحت م�شلحته على مف�شدته، و البتعاد عما غلبت مف�شدته وطغت ، وت�شاءلت م�شلحته 

وندرت » .

4   الأ�شقر ،2012. 36
5	   الب�شري القنديلي ، فقه املوازنات و�شرورته للتعامل مع ن�شو�ض اخلطاب ال�شرعي، 2012  .
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وبالنظر اإلى وظيفته باأنه :

 » وزن الأعمال والت�شرفات، و�شبط مراتبها بق�شد الرتجيح بني ما ل ميكن اجلمع بينه من امل�شالح، 
جللب الأولى؛ اأو بني ما ل ميكن اخلال�ض منه من املفا�شد لدرء الأولى بالدفع؛ اأو بني امل�شالح واملفا�شد 

املمتزجة مع بع�شها لدرء املفا�شد وجلب امل�شالح ما اأمكن » 

وبالنظر اإلى اأهدافه فاإنه 6ياأتي للرتجيح بني املتعار�شات التي ل ميكن فيها فعل اأكرب امل�شلحتني  اإل برتك 
ال�شغرى، اأو التي ل ميكن فيها درء اأعظم املف�شدتني اإل بفعل الأخرى، اأو التي ل ميكن فيها جتنب املفا�شد 
ل املفا�شد، ففقه املوازنات ياأتي للرتجيح  اإل برتك امل�شالح،اأو التي ل ميكن فيها حتقيق امل�شالح اإل بتحُمّ

بني امل�شالح واملفا�شد املتعار�شة ليتبني بذلك اأي املتعار�شني يعمل به واأيهما يرتك«

   ومن خالل التعريفات ال�شابقة ميكن القول باأن فقه املوازنات عبارة عن اآليات اأو اأدوات بحثية فقهية 
اإلى احلكم ال�شرعي الأكرث اتفاقا وان�شجاما مع املقا�شد ال�شرعية ، يف ظل  ت�شاعد الفقيه على الو�شول 

الظروف وامل�شتجدات احلادثة ، والتي مل يعد فيها العتماد على املنهج الفقهي التقليدي كافيا .

اإن فقه املوازنات يقوم على مراعاة كافة العنا�شر والأبعاد املكونة للم�شكلة اأو النازلة اأو الأزمة القت�شادية 
واملالية ، وبالتايل فهو يعتمد كافة الأدوات التي ميكن اأن تعمل على جتلية امل�شكلة بالكامل ، وحتليل عنا�شر 
اخلطر والتكاليف وال�شرر ، يف ظل �شيادة مبادئ وقيم ال�شفافية واحلرية الإيجابية التي توؤدي يف النهاية 

اإلى حتقيق امل�شالح الكربى ،  ودرء املفا�شد الكربى ، مبا يتفق مع املقا�شد ال�شرعية الكربى . 

6	   عبد املجيد ال�شو�شوه ، منهج فقه املوازنات يف ال�شريعة الإ�شالمية ،  1422هــ ، 
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املطلب الثاين : اأدلة فقه املوازنات :

  توجد اأدلة عديدة من الكتاب وال�شنة توؤكد العمل مبنهجية فقه املوازنات  :

ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َشاِكنَي َيْعَمُلوَن يِف الَبْحِر َفاأََردتُّ اأَْن اأَِعيَبَها وَكاَن وَراَءُهم  ا ال�شَّ 1-يقول اهلل تبارك وتعالى: اأَمَّ
بًا ) الكهف ، 79(. ِلٌك َياأُْخُذ ُكلَّ �َشِفيَنٍة َغ�شْ مَّ

فخرق ال�شفينة بق�شد اإحداث العيب فيها ، مف�شدة �شغرى من اأجل تفويت مف�شدة عظمى، وهي م�شادرة 
فتبقى  ال�شفينة،  م�شادرة  من  الظامل  امللك  �شيمنع  العيب  فوجود  الظامل،  امللك  طرف  من  ال�شفينة، 
ببقاء  فت�شرف اخل�شر حقق م�شلحة عظمى   ، اإ�شالحه  ب�شيط ميكن  فيها من عيب  ما  مع  لأ�شحابها 
ال�شفينة بيد اأ�شحابها ، ودفع مف�شدة عظمى وهي م�شادرة ال�شفينة واغت�شابها ، وهذا اأحد اأ�شكال فقه 

املوازنات .

ْفِعِهَما  نَّ اأَْكرَبُ ِمن  ا�ِض واإْثُمُهَما  ِللنَّ اإْثٌم َكِبرٌي وَمَناِفُع  ُلوَنَك َعِن اخَلْمِر وامْلَْي�ِشِر ُقْل ِفيِهَما  َي�ْشاأَ 2- قوله تعالى 
ُروَن ) البقرة ، 219( ، ففي الآية  ُ َلُكُم الآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ ُ اهللَّ ُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل الَعْفَو َكَذِلَك ُيَبنيِّ وَي�ْشاأَ

تن�شي�ض على اأن يف  اخلمر واملي�شر منافع، لكن مفا�شدهما اأكرب، لذلك حرمهما ال�شارع .

 ، اأكرب  ، لأن مفا�شدهما  ، ولكنها منافع ملغاة  واملي�شر  فالآية تن�ض بو�شوح على وجود منافع يف اخلمر 
ولذلك حرمهما ال�شارع ، دفعا للمفا�شد العظمى .

اأما اأدلة فقه املوازنات من ال�شنة ، فمن اأهمها :

لهم  فقال  النا�ض،  فتناوله  امل�شجد،  فبال يف  اأعرابي  قال:)قام  اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه  عن   -
ُبعثتم  َذنوبا من ماء- فاإمنا  –اأو  بوله �شجال من ماء  النبي �شلى اهلل عليه و�شلم:)دعوه، وهريقوا على 

مي�شرين، ومل ُتبعثوا مع�شرين(7   .

مف�شدة  على  امل�شلمني  جماعة  مع  الأعرابي  ك�شب  م�شلحة  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  فرجح   -
التعنيف والزجر .. من باب دفع اأعظم ال�شررين باحتمال اأخفهما .فالتنجي�ض قد ح�شل ، ولن يتحقق اأي 

نفع باإيقافه ، بل اإن ال�شرر �شيكون اأكرب ، �شرر ج�شمي ورمبا اإمياين وهو الأ�شد .

اأن قومك حديثو عهدهم باجلاهلية،  قوله �شلى اهلل عليه و�شلم لعائ�شة ر�شي اهلل عنها » لول   -
7	   الب�شري القنديلي ، فقه املوازنات و�شرورته للتعامل مع ن�شو�ض اخلطاب ال�شرعي، 2012  .
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فاأخاف اأن تنكر قلوبهم اأن اأدخل اجَلْدَر يف البيت واأن اأُْل�شق بابه بالأر�ض » 8  

فامتناع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عن اإعادة هدم وبناء الكعبة من جديد واإدخال حجر ا�شماعيل عليه 
ال�شالم ، فيه م�شلحة كربى ببقاء قري�ض والعرب م�شلمني ، دفعا ملف�شدة عظمى وهي ارتداد النا�ض عن 

دينهم .

اإن هذه الأحاديث وغريها كثري، ُتبني ما لفقه املوازنات من اأهمية بالغة يف ال�شتنباط، ولقد �شار ال�شحابة 
ين والهدى؛ على خطى الهدي النبوي، فكان لفقه املوازنات اأثر بارز يف اجتهاداتهم  ومن تبعهم من اأئمة الِدّ
وا�شتنباطاتهم، ولقد حاز عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه ق�شب ال�شبق يف اإعمال هذا الفقه يف منهجه 

الجتهادي 9 .

8	   الب�شري القنديلي ، فقه املوازنات و�شرورته للتعامل مع ن�شو�ض اخلطاب ال�شرعي، 2012  .

9	   الب�شري القنديلي ، فقه املوازنات و�شرورته للتعامل مع ن�شو�ض اخلطاب ال�شرعي، 2012  .
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املطلب الثالث : معايري فقه املوازنات :

  يقول ال�شاطبي » فاإنا وجدنا ال�شارع قا�شدا مل�شالح العباد ، والأحكام العادية تدور معه حيثما دار ، فرتى 
ال�شيء الواحد مينع يف حال ل تكون فيه م�شلحة ، فاإذا كان فيه م�شلحة جاز » 10 

ويقول يف مو�شع اآخر » النظر يف ماآلت الأفعال معترب مق�شود �شرعا كانت الأفعال موافقة اأم خمالفة11 »

 وقد تو�شل العلماء قدميا وحديثا اإلى عدد من املعايري اأو املقايي�ض التي ل بد من الوقوف عندها والأخذ 
بها عند العمل بفقه املوازنات من اأبرزها :

املعيار الأول : العمل بالن�ص ال�شرعي :

اإليها عند العمل بفقه  اأ�شا�ض كافة املعايري واملقايي�ض التي ينبغي الرجوع      العمل بالن�ض ال�شرعي هو 
املوازنات .. ول بد من حتديد الن�ض ال�شرعي وهل هو من املحكمات اأو املت�شابهات هل احلكم ال�شرعي من 

الثوابت اأم من املتغريات ؟

ويختلف الفقهاء يف تعاملهم مع الن�ض ال�شرعي ، فبينما يتوقف البع�ض عند ظاهر الن�ض مهما تغريت 
الظروف والأزمان ، بحجة اأنه ل ن�شخ يف الأحكام بعد انقطاع الوحي ، واأنه ل اجتهاد يف مو�شع الن�ض ، 

جند فريقا اآخر يحاول اأن ي�شع �شوابط حمددة للتعامل مع الن�ض ال�شرعي ، من اأبرزها12  :

- ل بد من التحقق من قطعية ورود الن�ض ، ومنا�شبته ، ومعرفة العام واخلا�ض واملطلق واملقيد .. 

- حتديد ما يعد ت�شريعا وما ل يعد ت�شريعا من اأقوال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم واأفعاله .

- حتديد �شوابط امل�شلحة ومدى اعتبارها دليال �شرعيا .

- حتديد �شوابط تف�شري الن�شو�ض .

ول �شك اأن وجود ال�شوابط واملحددات ومراعاة املنا�شبات والظروف التي حتيط بالن�شو�ض من 
الآليات املعتربة يف الفقه الإ�شالمي ب�شكل عام ويف فقه املوازنات ب�شكل خا�ض . 

10   ال�شاطبي ، املوافقات ،  305/2
11    نف�ض امل�شدر ،  194/4

12    عمارة ، معامل املنهج الإ�شالمي ، 1981 ، 124
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املعيار الثاين : مراعاة رتب امل�شالح واملفا�شد ونوعها ومقدارها.

بعد حتكيم الن�ض ال�شرعي وحماولة الو�شول اإلى املراد احلقيقي منه ، ل بد من مراعاة املقا�شد ال�شرعية 
املتمثلة يف جلب امل�شالح ودرء املفا�شد ، وت�شنيف هذه امل�شالح وهل  هي عامة اأم خا�شة؟ هل هي حقيقية 
اأم موهومة ؟ ما مدى انتفاع النا�ض بها وما مدى ال�شرر الناجم بغيابها ؟ هل هي م�شالح متعلقة بال�شرورات 

كحفظ الدين والنف�ض والعر�ض والن�شل واملال  اأم هي م�شالح متعلقة باحلاجيات اأم بالتح�شينات .. 

، كلها  واأنواعها ومقاديرها  ورتبها  واملف�شدة  للباحثني يف مو�شوع امل�شلحة  وقد وجدت حماولت عديدة 
تدور حول �شرورة الرتجيح بني امل�شلحتني اأو املف�شدتني باتباع اآليات حمددة دقيقة و�شحها الأئمة الأوائل 
كال�شاطبي وابن احلاجب وابن تيمية ، حيث يقول ابن تيمية يف جمموع الفتاوى » فالتعار�ض اإما بني ح�شنتني 
ل ميكن اجلمع بينهما ; فتقدم اأح�شنهما بتفويت املرجوح واإما بني �شيئتني ل ميكن اخللو منهما ; فيدفع 
اأ�شواأهما باحتمال اأدناهما . واإما بني ح�شنة و�شيئة ل ميكن التفريق بينهما ; بل فعل احل�شنة م�شتلزم لوقوع 

ال�شيئة ; وترك ال�شيئة م�شتلزم لرتك احل�شنة ; فريجح الأرجح من منفعة احل�شنة وم�شرة ال�شيئة .

به على  املطالب  الدين  ق�شاء  ; مثل تقدمي  الكفاية  وفر�ض  العني  ; وكفر�ض  وامل�شتحب  كالواجب  فالأول 
املراأة  كتقدمي  والثالث  يتعني ...  مل  الذي  اجلهاد  نفقة  على  الأهل  نفقة  والثاين كتقدمي  التطوع  �شدقة 
املهاجرة ل�شفر الهجرة بال حمرم على بقائها بدار احلرب ... واأما الرابع : فمثل اأكل امليتة عند املخم�شة 
; فاإن الأكل ح�شنة واجبة ل ميكن اإل بهذه ال�شيئة وم�شلحتها راجحة وعك�شه الدواء اخلبيث ; فاإن م�شرته 
راجحة على م�شلحته من منفعة العالج لقيام غريه مقامه ; ولأن الربء ل يتيقن به وكذلك �شرب اخلمر 

للدواء .”13 

 وخل�ص الباحثون املعا�شرون هذه الآليات يف النقاط التالية 14 :  

- ترجيح اأعلى امل�شلحتني حكمًا فريجح الوجوب على الندب ، ويرجح الندب على املباح ، وهكذا ، فالفر�ض 
مقدم على الندب ، وفر�ض العني مقدم على فر�ض الكفاية ..

اأعلى امل�شلحتني رتبة فاأعالها امل�شالح ال�شرورية ويليها امل�شالح احلاجية ثم يليها امل�شالح  - ترجيح 
التح�شينية ، فيقدم حتقيق امل�شالح ال�شرورية على احلاجية ، واحلاجية على التح�شينية ، وهكذا .

13  ابن تيمية : جمموع فتاوى ابن تيمية ، 59-48/20
14  عبد املجيد ال�شو�شوه ، منهج فقه املوازنات يف ال�شريعة الإ�شالمية ،  1422هـ
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- ترجيح اأعلى امل�شلحتني نوعًا  فحفظ الدين مقدم على النف�ض ، وحفظ النف�ض مقدم على العقل والن�شل 
واملال .

- ترجيح اأعم امل�شلحتني ، فامل�شلحة العامة تقدم على امل�شلحة اخلا�شة ..

- ترجيح اأكرب امل�شلحتني قدرًا  ، فتقدم امل�شلحة الأكرب مقدارا اأو حجما على امل�شلحة الأقل ..

- ترجيح اأطول امل�شلحتني زمنًا  اأو اأدوم امل�شلحتني نفعا ، فما كان نفعه باق من امل�شالح يقدم على ما 
كان نفعه موؤقت ..

- ترجيح اآكد امل�شلحتني حتققا ، فتقدم امل�شالح الراجحة على املوهومة اأو امل�شكوك فيها

- درء اأعلى املف�شدتني حكما ، فيقدم درء مف�شدة املحرم على مف�شدة املكروه .. اإلخ

املعيار الثالث : و�شع حمددات و�شوابط للواجبات واملحرمات واملباحات :

يقوم  �شاملة  خطة  بو�شع  الإ�شالمي  الفقه  كمجمع  علمية  بحثية  موؤ�ش�شة  قيام  ال�شابقة  املعايري  وتتطلب 
بتنفيذها جمموعة اأو فريق من اخلرباء والباحثني  . وذلك باتباع النقاط التالية15 :-

اأو الختيار منها  اإ�شباعها  1-  ح�شر منطقة احلرمة والتي تعترب فيها كافة احلاجات حمرمة ل ي�شح 
، وذلك برتتيب املحرمات وت�شنيفها اإلى كبائر و�شغائر وملم .. الخ . وحتديد مناطق ال�شرورات ، التي 
ميكن اأن ي�شمح فيها باملحظورات  ، وحتديد املعنى ال�شرعي لل�شرر وكذلك الغرر الفاح�ض املف�شد للعقود 

واملعامالت ، اإ�شافة اإلى حتديد معاين وحدود لالحتكار والكتناز .. الخ 

2- ح�شر منطقة الواجب ، من خالل ترتيب الواجبات وفقا لأكرثها وجوبا اإلى اأن ت�شل اإلى درجة الندب ، 
على م�شتوى الأفراد وعلى م�شتوى املجتمعات . فال بد من حتديد ما هي الواجبات الأكرث اأولوية ، خا�شة يف 
جمال الإنتاج ، والإعمار والتنمية ، ما هي احلدود الدنيا للقيام بالواجبات من قبل كل اإن�شان مكلف ؟ وما 
هي الفرو�ض الواجبة على كل م�شلم يف هذا املجال؟ وما الذي يعترب فر�ض عني ، وما هي فرو�ض الكفاية ، 
وما هو حد الكفاية الذي ينبغي على كل م�شلم اأن ي�شل اإليه .. الخ اإن حتديد هذه الأمور ي�شهم اإيجابيا يف 

15  حطاب ، منهجية البحث يف القت�شاد الإ�شالمي وعالقته بالن�شو�ض ال�شرعية ، 2003، 
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تنفيذ الختيار الإ�شالمي ب�شكل �شليم .

3- ح�شر مناطق املباح والندب والكراهة ، بحيث تتحدد احلدود الدنيا والعليا يف كل منطقة . 

املعيار الرابع : و�شع حمددات و�شوابط لل�شرورات واحلاجيات والتح�شينيات :

تقوم نف�ض املوؤ�ش�شة البحثية بت�شكيل جلنة خرباء تقوم مبا يلي16  :

1- ح�شر مناطق ال�شروريات واحلاجيات من خالل مراعاة الأولويات والظروف واملرحلة التي مير بها 
املجتمع . وترتيب الأولويات وفقا لطبيعة ظروف املجتمع من حيث الغنى اأو الفقر ، ومن حيث احلرب اأو 

ال�شالم ومن حيث ال�شتقرار القت�شادي اأو التقلبات والأزمات .. الخ . 

2- ويف �شوء ما تقدم ف�شوف جند اأن الكثري من احلاجات - املحرمة اأو الثانوية - �شوف تختفي من الظهور 
الق�شايا  هذه  طرح  �شاآلة  اإلى  يوؤدي  مما   ، عنها  الناجمة  والأزمات  امل�شكالت  تت�شاءل  �شوف  وكذلك   ،

وامل�شائل الناجمة عنها نظرا لت�شاوؤل التعامل بها ..

امل�شكالت  فاإن   ، وامل�شروعية  بالنفع  اأ�شا�شا  ومقيدة  حمدودة  والأ�شا�شية  الطيبة  احلاجات  اأن  ومبا   -3
وامل�شائل الناجمة عنها �شوف تت�شاءل نظرا لو�شوح م�شروعيتها ، وهذه املعاين هي ترجمة حقيقية لكالم 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم حينما قال “ احلالل بني واحلرام بني .. “ 

الناجمة عنها يف و�شعها  والفروع  القت�شادية  املعامالت  تكون  – �شوف  ال�شابقة  القيام باخلطوات  بعد 
الأمثل ، الذي يوؤدي اإلى حتقيق ال�شتقرار والرفاه القت�شادي ، ويقلل الأزمات وامل�شاكل القت�شادية ، كما 

يحقق التقدم املن�شود والذي يتفق مع مقا�شد ال�شريعة .

16  حطاب ، منهجية البحث يف القت�شاد الإ�شالمي وعالقاته بالن�شو�ض ال�شرعية ، 2003، 
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املبحث الثالث  : اأمثلة تطبيقية اقت�شادية  :

   ي�شعى فقه املوازنات اإلى التاأكيد على اأن الأحكام ال�شرعية التي يتو�شل اإليها املجتهدون ل تتعار�ض 
مع املقا�شد ال�شرعية العليا، بل اإنها حتقق هذه املقا�شد ب�شكل كامل ومبا�شر وفعال .. 

 ، املف�شدة  ودرء  امل�شلحة  الأوائل حتقيق  الأئمة  عنها  التي حتدث  ال�شرعية  املقا�شد  اأبرز  من  ولعل 
وحتقيق العدل ودفع الظلم ، يقول ابن القيم17 “ فاإن ال�شريعة مبناها واأ�شا�شها على احلكم وم�شالح 
العباد يف املعا�ض واملعاد ، وهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، وم�شالح كلها ، وحكمة كلها ; فكل م�شاألة 
خرجت عن العدل اإلى اجلور ، وعن الرحمة اإلى �شدها ، وعن امل�شلحة اإلى املف�شدة ، وعن احلكمة 

  “ اإلى البعث ; فلي�شت من ال�شريعة 

، كانت الجتهادات  الأوائل  الأئمة  اأكد عليها  التي  الكثرية  الن�شو�ض  الن�ض وغريه من  يف ظل هذا 
الفقهية على مدار القرون املا�شية تواكب امل�شتجدات وتن�شجم مع املقا�شد ب�شكل دائم ، وكان الفقهاء 
دائما ياأخذون بفقه املوازنات ويراعون الأولويات والظروف املحيطة بهم ، فتجد الفقيه الواحد له 

اأكرث من راأي واأكرث من اجتهاد نظرا لتغري العلة اأو تغري املكان اأو الزمان ..  

املعايري  ا�شتخدام  ، وكيفية  الفقهي  املوازنات يف عملية الجتهاد  لدور فقه  املبحث  ونعر�ض يف هذا 
والأدوات الفقهية يف التو�شل اإلى احلكم ال�شرعي املن�شجم مع املقا�شد ال�شرعية ، والأقرب اإلى حتقيق 
يعمل  املوازنات  فقه  واأدوات  اآليات  ا�شتخدام  اأن  و�شوف جند   ، املف�شدة عنهم  ودرء  النا�ض  م�شالح 

با�شتمرار على التو�شل اإلى حلول اأكرث ان�شجاما مع املقا�شد ال�شرعية الكربى ، 

وم�شاألتان   .. والت�شعري  الكتناز   هما  قدميتان  م�شاألتان  منها   ، �شهرية  م�شائل  اأربع  اختيار  مت  وقد 
حديثتان هما انخفا�ض قيمة العملة الورقية وحكم التعامل بعقود اخليارات  

وبالرغم من قدم البحث الفقهي حول الكتناز والت�شعري ، اإل اأننا �شنجد اأن العمل باأدوات فقه املوازنات 
القت�شادية �شوف ي�شيف لهما اأبعادا جديدة ، اأكرث اتفاقا وان�شجاما وحتقيقا للمقا�شد ال�شرعية .

اأول : م�شاألة الكتناز 

ثانيا : الت�شعري اجلربي
17  ابن القيم : اإعالم املوقعني ، 1991، 12/3
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ثالثا :انخفا�ض قيمة العملة 

رابعا :عقود اخليارات 

اأول : م�شاألة الكتناز :

يحتفظ  اأن  للم�شلم  يجوز  وهل  ؟  الكتناز  دائرة  من  املال  يخرج  ومتى   ، املكتنز  املال  هو  ما 
امل�شاألة  يف  القراآن  اأحكام  يف  العربي  ابن  ذكر  ؟  ا�شتثمار  اأو  ت�شغيل  دون  زكاته  اأخرج  الذي  مباله 
 . النقدين  من  املجموع  اأنه   : ،الثاين  حال  كل  على  املال  من  املجموع  اأنه   : الأول   ، اأقوال  "“�شبعة 
. دفينا  منهما  املجموع  اأنه   : حليا. الرابع  يكن  مل  ما  منهما  املجموع  اأنه   :  الثالث 
 . احلقوق  منه  توؤد  مل  منهما  املجموع  اأنه   : ال�شاد�ض  زكاته.  توؤد  مل  منهما  املجموع  اأنه   :  اخلام�ض 

ال�شابع : اأنه املجموع منهما ما مل ينفق ويهلك يف ذات اهلل.” 18

غري اأن امل�شهور يف هذه امل�شاألة  ثالثة اأقوال، هي  :

اأول :- القول باأن املال املكتنز هو املال الذي ف�شل عن احلاجة.

ثانيا :- القول باأن املال املكتنز هو املال الذي مل تخرج زكاته.

ثالثا :- القول باأن املال املكتنز هو املال الذي مل تخرج منه احلقوق الأخرى غري الزكاة .

اأول :- القول باأن املال املكتنز هو املال الذي ف�شل عن احلاجة واأدلته :-

    ومن اأبرز من قال بهذا القول ال�شحابي اجلليل اأبو ذر الغفاري ) جندب بن جنادة ( .

وقد ا�شتدل القائلون بهذا الراأي مبا يلي :-

18  ابن العربي : اأحكام القراآن ،489-487/2
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1- الآيات التي تنهى عن الكتناز ، وتذم جمع املال ، ومن اأبرزها الآيتان املتقدمتان يف �شورة التوبة .

2- احلديث ال�شحيح عن اأبي �شعيد اخلدري اأن ر�شول اهلل – �شلى اهلل عليه و�شلم- قال “ من كان عنده 
ف�شل ظهر ، فليعد به على من ل ظهر له ، ومن كان عنده ف�شل زاد فليعد به على من ل زاد له ، قال : فذكر 

من اأ�شناف املال ما ذكر حتى راأينا اأنه ل حق لأحد منا يف ف�شل “ 19 .

3- عن اأبي ذر قال” كنت اأم�شي مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف حرة املدينة ع�شاء ونحن ننظر اإلى اأحد 
فقال : يا اأبا ذر ، قلت : لبيك يا ر�شول اهلل ، قال : ما اأحب اأن اأحدا اآل عندي ذهبا اأم�شى ثالثة عندي منه 
دينار اإل دينارا اأر�شده لدين اإل اأن اأقول به يف عباد اهلل هكذا وهكذا عن ميينه وعن �شماله ومن قدامه 
قال ثم م�شى فقال يا اأبا ذر قلت : لبيك يا ر�شول اهلل قال ان الأكرثين هم الأقلون يوم القيامة اإل من قال 

باملال هكذا وهكذا عن ميينه وعن �شماله ومن قدامه “ 20 .

4- احلديث الذي روي عن رجل من اأهل ال�شفة تويف فوجد يف جيبه ديناران فقال الر�شول - �شلى اهلل 
عليه و�شلم – كيتان 21 . 

5- عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال : قال ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - يف وجعه الذي مات 
فيه : يا عائ�شة ما فعلت بالذهب ؟ قالت هي عندي ، قال ائتني بها ، فجئت بها وهي ما بني ال�شبعة اأو 

اخلم�شة ، فجعلها يف كفه وقال : ما ظن حممد باهلل لو لقي اهلل وهذه عنده ، اأنفقيها “ 22 

ثانيا :- القول بان املال املكتنز هو املال الذي مل تخرج زكاته واأدلته  :- 

  ويرى اأ�شحاب هذا القول - وهم جمهور الفقهاء23 - اأنه لي�ض يف املال حق �شوى الزكاة ، وي�شتدلون بعدد 
من الأدلة من اأبرزها ما يلي :-

1-عن اأبي هريرة اأن اأعرابيا اأتى النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم - فقال : دلني على عمل اإذا عملته دخلت 
، وتوؤدي الزكاة املفرو�شة ، وت�شوم  ، وتقيم ال�شالة املكتوبة  : تعبد اهلل ل ت�شرك به �شيئا  اجلنة فقال 

19   النووي : يحيى بن �شرف : �شرح النووي على �شحيح م�شلم ، 33/12 .
20  البخاري ، �شحيح البخاري ، كتاب ال�شتقرا�ض 5 / 54 ، م�شلم  : �شحيح م�شلم ، كتاب الزكاة / 5 / 152 .

21   ابن حبان : �شحيح ابن حبان ، موؤ�ش�شة الر�شالة ، بريوت ، 1993 8 / 54 .
22  ابن حبان : �شحيح ابن حبان ، 8 / 8 .

23   النووي ، املجموع ، 120/6-130 ، القرطبي ، اجلامع لأحكام القراآن ، 125/8
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رم�شان . قال : والذي نف�شي بيده ، ل اأزيد على هذا ، فلما ولى ، قال ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - : 
من �شره اأن ينظر اإلى رجل من اأهل اجلنة فلينظر اإلى هذا “ 24 . 

2- حديث “ لي�ض يف املال حق �شوى الزكاة “قال النووي : اإنه حديث �شعيف جدا ل يعرف25 .

القول الثالث : القول باأن املال املكتنز هو املال الذي مل تخرج منه احلقوق الأخرى غري الزكاة :-

   ومن اأ�شهر من تبنى هذا الراأي ابن حزم26 ، ومن اأدلته ما يلي :-

الآِخِر  واْلَيْوِم   ِ ِباهللَّ اآَمَن  َمْن  الرِبَّ  وَلِكنَّ  وامْلَْغِرِب  امَل�ْشِرِق  ِقَبَل  وُجوَهُكْم  ُتَولُّوا  اأَن  الرِبَّ  َلْي�َض  تعالى  قوله   -1
اِئِلنَي ويِف  ِبيِل وال�شَّ ِه َذِوي الُقْرَبى واْلَيَتاَمى وامْلَ�َشاِكنَي واْبَن ال�شَّ نَي واآَتى امَلاَل َعَلى ُحبِّ ِبيِّ وامْلَالِئَكِة واْلِكَتاِب والنَّ
اِء وِحنَي  رَّ اِبِريَن يِف الَباأْ�َشاِء وال�شَّ َكاَة وامْلُوُفوَن ِبَعْهِدِهْم اإَذا َعاَهُدوا وال�شَّ الَة واآَتى الزَّ َقاِب واأََقاَم ال�شَّ الرِّ
َدُقوا واأُْوَلِئَك ُهُم املُتَُّقوَن )البقرة ، 177( فقد ذكرت الآية اإيتاء املال اإ�شافة اإلى  ْوَلِئَك اَلِذيَن �شَ اأُ الَباأْ�ِض 

الزكاة .

2- عن اأبي هريرة اأن النبي – �شلى اهلل عليه و�شلم – قال » تاأتي الإبل على �شاحبها على خري ما كانت 
اإذا مل يعط فيها حقها ، تطوؤه باأخفافها ، وتاأتي الغنم على خري ما كانت اإذا مل يعط فيها حقها ، تطوؤه 
باأظالفها ، وتنطحه بقرونها ، قال : ومن حقها اأن حتلب على املاء »27.  فاحلديث رتب الوعيد على منع 

احلقوق ، والتي منها حلب الإبل والت�شدق بلبنها  ، فدل على اأن هناك حقوقا واجبة غري الزكاة .

3- وقد ثبت يف ال�شنة حقوق اأخرى كثرية غري الزكاة ، مثل حق ال�شيف ، وحق املاعون ، وحق اجلار ، 
وحقوق الأقارب .. الخ 

يقول ابن حزم » ول يحل مل�شلم ا�شطر اأن ياأكل ميتة اأو حلم خنزير وهو يجد طعاما فيه ف�شل عن �شاحبه 
مل�شلم اأو لذمي ، لأن فر�شا على �شاحب الطعام اإطعام اجلائع ، فاإذا كان ذلك كذلك فلي�ض مب�شطر اإلى 

امليتة ول اإلى حلم اخلنزير »28

24  البخاري ، �شحيح البخاري : 2 / 506 
25  النووي ، يحيى بن �شرف : املجموع ، 5/ 332 

26   ابن حزم ، املحلى ، 159/6
27  البخاري ، �شحيح البخاري : 2 / 508

28  ابن حزم ، املحلى ، 159/6 
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.
29

رابعا : املناق�شة والرتجيح  

مناق�شة اأدلة الفريق الأول :

فقد ردوا عليه باأنه من امل�شتحيل �شرعا وعقال اأن يكون الإ�شالم ياأمر بالتخل�ض من كل مال ، وهو الذي 
جعل حفظ املال من ال�شروريات اخلم�شة ، فكيف يقوم امل�شلم بالنفقات الواجبة ، وكيف �شيوؤدي فرائ�ض 
اهلل من اإخراج زكاة ، وحج لبيت اهلل احلرام ، وهو ل ميلك �شيئا ، واإذا احتفظ مبا زاد عن حاجته ، اعترب 

مكتنزا .

َن الأَْحَباِر  يَُّها اَلِذيَن اآَمُنوا اإنَّ َكِثريًا مِّ وردوا على الآية باأنها خا�شة بالرهبان ، فالآية تبداأ بقوله تعالى َيا اأَ
ول  َة  واْلِف�شَّ َهَب  الذَّ َيْكِنُزوَن  ِذيَن  والَّ  ِ اهللَّ �َشِبيِل  َعن  وَن  دُّ وَي�شُ ِباْلَباِطِل  ا�ِض  النَّ اأَْمَواَل  َلَياأُْكُلوَن  ْهَباِن  والرُّ

ْرُهم ِبَعَذاٍب اأَِليٍم ) التوبة ، 34 ( ِ َفَب�شِّ ُينِفُقوَنَها يِف �َشِبيِل اهللَّ

اأما حديث من كان عنده ف�شل ظهر .. فهو خا�ض ب�شاعة الع�شرة ، وحالت الكوارث اأو اجلوائح اأما الأحوال 
الطبيعية ، فاإنها ت�شتلزم اأن يقوم كل اإن�شان بنف�شه ومبن يعول .

اأما حديث الرجل من اأهل ال�شفة والكيتان فقالوا : لأن هذا الرجل مل يكن يخرج الزكاة ، كما اأنه كان 
يعي�ض على �شدقات امل�شلمني .

واأما الأحاديث التي رواها اأبو ذر فهي عامة يف احلث على الإنفاق ، وقد كان الر�شول – �شلى اهلل عليه 
و�شلم – هو القدوة العليا يف هذا الأمر .

مناق�شة اأدلة اجلمهور :

اأما حديث الأعرابي : فقالوا اإنه كان يف بداية الإ�شالم ، واأن الر�شول – �شلى اهلل عليه و�شلم – كان يبني 
اأركان الإ�شالم يف البداية ، ومل يكن يتعر�ض لتو�شيح الفروع .

اأما حديث اإذا اأديت زكاة مالك فقد ق�شيت ما عليك ، فيقال فيه ما قيل يف احلديث ال�شابق ، وقد تكون 
له منا�شبة خا�شة .

اأما حديث لي�ض يف املال حق �شوى الزكاة فهو �شعيف جدا كما تقدم .

29  ابن حزم ، املحلى ، 159/6 
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وبالرجوع اإىل فقه املوازنات يف امل�شائل القت�شادية :

ومن خالل النظر يف املعايري املتقدمة ومراعاة جلب امل�شلحة الأعلى ودرء املف�شدة الأعلى ميكن اأن تكون 
الرتجيحات الفقهية كما يلي :30

الراأي الأول : كل ما زاد عن حاجة الإن�شان اليومية ل بد من اإنفاقه واإل يعترب مكتنزا : ولو اأخذنا 

احلوافز  تنعدم  كما  اخلا�شة  امللكيات  فيه  تنعدم  ا�شرتاكي  جمتمع  اإلى  املجتمع  لتحول  الراأي  بهذا 
على الإبداع والإنتاج والعمل ، وهذه مفا�شد تت�شادم مع اأب�شط الأوامر ال�شرعية الداعية اإلى العمل 
م�شلحة  هي  الراأي  هذا  نتيجة  املتحققة  وامل�شلحة   .. والإنتاج  الإبداع  وزيادة  الطاقات  وا�شتثمار 

موهومة تتحقق لبع�ض العاجزين اأو الك�شالى وتعمل على تخلف املجتمع بالكامل .

     ومع ذلك فال ميكن اعتبار هذا الراأي مرفو�شا على الإطالق ، حيث يعترب هذا الراأي �شحيحا ويجب 
العمل به يف اأوقات املجاعات ويف الأحوال ال�شتثنائية من كوارث وجماعات وحروب ، حيث يجوز لويل الأمر 

اأن يوظف يف اأموال الأغنياء ، كما فعل عمر – ر�شي اهلل عنه – يف عام املجاعة .

قال ابن حزم “ وفر�ض على الأغنياء من اأهل كل بلد اأن يقوموا بفقرائهم ، ويجربهم ال�شلطان على ذلك 
، اإن مل تقم الزكوات بهم ، ول يف �شائر اأموال امل�شلمني “31

ويقول القرطبي “ ويحتمل اأن يكون جممل ما روي عن اأبي ذر يف هذا ما روي اأن الآية نزلت يف وقت �شدة 
احلاجة و�شعف املهاجرين وق�شر يد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم عن كفايتهم ومل يكن يف بيت املال 
ما ي�شعهم وكانت ال�شنون اجلوائح هاجمة عليهم فنهوا عن اإم�شاك �شيء من املال اإل على قدر احلاجة ول 

يجوز اإدخار الذهب والف�شة يف مثل ذلك الوقت “32

   ومن جهة اأخرى فاإن حالت ال�شرورة تبيح للمرء اأن ياأخذ من مال غريه ، وياأكل من طعامه دون اإذنه 
باتفاق الفقهاء ، بل اإن ابن حزم ذهب اأبعد من ذلك عندما �شمح للم�شطر اإلى الطعام اأن يقاتل مانعه ، 

فاإن قتل فعلى قاتله الق�شا�ض .

 : زكاته  اأخرجت  اإذا  الكتناز  دائرة  من  يخرج  املال  باأن  القائلني  راأي اجلمهور  وهو   : الثاين  الراأي 

30  حطاب ،كمال : منهجية البحث يف القت�شاد الإ�شالمي وعالقته بالن�شو�ض ال�شرعية ، 2003 .
31   ابن حزم : املحلى ، 282/4

32   القرطبي ، اجلامع يف اأحكام القراآن ،128/8 .
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وبالنظر يف فقه املوازنات فاإننا جند اأن العمل بهذا الراأي �شيحول املجتمع الإ�شالمي اإلى جمتمع راأ�شمايل 
ل يختلف كثريا عن املجتمعات الراأ�شمالية الغربية التي يخرج الأفراد فيها �شرائب اأكرث من ن�شبة الزكاة 
املفرو�شة على امل�شلم ، و�شيرتتب على العمل بهذا الراأي يف املجتمعات الإ�شالمية ، تعطيل 97.5% من 

الأموال عن الإنتاج والت�شغيل ، والحتفاظ بها يف البنوك جلني الفائدة الربوية ..

ومع ذلك فاإن هذا الراأي ميكن اأن يكون مقبول  يف حالة واحدة فقط وهي حالة املجتمع الغني ، وهي حالة 
افرتا�شية ميكن اأن حت�شل ب�شكل موؤقت عندما ي�شل الو�شع القت�شادي فيه اإلى م�شتوى التوظيف الكامل 
، بحيث ل توجد بطالة يف املجتمع ، ول تكاد جتد فقريا اأو حمتاجا ، فاإخراج زكاة املال يف مثل هذه احلالة  
يكفي لإخراج املال من دائرة الكتناز ، كما هو راأي جمهور الفقهاء ، ومن املالحظ اأن هذه حالة ا�شتثنائية 
اأن ت�شتمر ، فاملجتمع الب�شري ، ل بد فيه من فقراء ، ول بد اأن توجد بطالة ، وحديث  اأي�شا ، وي�شعب 
القت�شاديني عن التوظف الكامل اأو العمالة الكاملة هو من الفرتا�ض النظري ، واإل فاإن هذه احلالة ل 

ميكن اأن حتدث ، واإذا حدثت فاإنها �شرعان ما تتغري مبا يتالءم مع طبيعة املجتمع الب�شري .

  واأما ا�شتدلل البع�ض مبا حدث يف عهد عمر بن عبد العزيز – ر�شي اهلل عنه – ) 99- 101 هـ ( فما 
حدث من غنى ورفاهية ، اإمنا كان لفرتة ق�شرية جدا ، كما اأنه مل يحدث يف كافة مناطق الدولة ، واإمنا يف 

بع�ض اأم�شار الدولة الإ�شالمية يف ذلك الوقت .

الأهل  نفقة  مثل  املال  على  الواجبة  احلقوق  من  وغريها  الزكاة  اإخراج  من  بد  ل    : الثالث  الراأي 

والأقارب والعارية والقر�ض احل�شن والكفارات ، وغريها من اأ�شكال الإنفاق التطوعي ، بل اإن الأمر ميكن 
اأن ي�شل اإلى �شرورة ت�شغيل املال مبا ينفع �شاحبه وينفع املجتمع .

   وميكن لنا ت�شوير امل�شاألة بو�شوح اأكرب من خالل املثال التايل ، لو كان لدى اأحد امل�شلمني  مئة مليون دولر 
، فهل يكفيه اأن يخرج 2،5 مليون دولر ، ثم يحب�ض الباقي عن التداول ؟ ل اأظن عاقال يقره على حب�ض مثل 
هذا املبلغ اأو كنزه33 ، اإن مثل هذا املبلغ ميكنه اأن ي�شغل ع�شرات امل�شانع واآلف العمال ، وبالتايل ي�شهم يف 

زيادة الإنتاج ، كما ي�شهم يف بناء اآلف الأ�شر والبيوت ، مما يزيد من التنمية القت�شادية والجتماعية .

    اأما عملية حب�ض املال اأو كنزه فاإنها �شتحرم املجتمع من كل املنافع املتقدمة ، ف�شال عن الآثار ال�شلبية 

33  �شبق للباحث اأن عر�ض هذه الفكرة يف بحثه “ منهجية البحث يف القت�شاد الإ�شالمي وعالقته بالن�شو�ض ال�شرعية ، 
وهو يف هذا البحث يوؤكد على هذه الفكرة  يف اإطار اآليات فقه املوازنات ، حيث يرتتب على الأخذ براأي اجلمهور  تعطيل 97.5% من 

الأموال ، ويف هذا مف�شدة عظمى ينبغي دفعها من خالل ترجيح الراأي الثالث الذي يفر�ض على املال حقوقا اأخرى غري الزكاة . 

فقه املوازنات ودوره في املسائل االقتصادية واملالية
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التي حتدث نتيجة حب�ض املال عن التداول ، من ك�شاد وبطالة و�شعف يف الإنتاج والت�شغيل ، وبالتايل تاأخر 
معدل النمو القت�شادي .

   وتكون الآثار ال�شلبية اأ�شد خطرا عندما حتب�ض الأموال وتكنز يف البنوك الربوية ، خا�شة الأجنبية ، مقابل 
الفائدة الربوية ، اإن هذه الأموال توجه لبناء اقت�شادات الدول الأجنبية ، كما توجه خلدمة اأعداء امل�شلمني 
. وحتى لو حفظت يف البنوك الربوية يف املجتمعات الإ�شالمية ، فاإنها �شتزيد من الآثار القت�شادية ال�شلبية.

الراأي الراجح

   وبناء على ما تقدم فاإن الراأي الذي يحقق اأكرب م�شلحة يف الأحوال العادية ويجنب املجتمعات 
اإخراج الزكاة وحدها ل يكفي لإخراج  اأن  الثالث الذي يرى  اأكرب املفا�شد هو الراأي  الإ�شالمية 
املال من دائرة الكتناز ، واإمنا ل بد من اإخراج احلقوق الأخرى الواجبة يف املال ، وكذلك ل بد 

من ت�شغيل املال مبا ينفع �شاحبه وينفع املجتمع . 

ثانيا : الت�شعري اجلربي 34:

للفقهاء قولن �شهريان يف الت�شعري :

الأول : راأي جمهور الفقهاء : عدم جواز الت�شعري .

الأحوال  العادل يف  الت�شعري  القيم جواز  وابن  تيمية  وابن  ال�شافعية  وبع�ض  املالكية  بع�ض  راأي   : الثاين 

والأعمال اإذا احتاج النا�ض اإلى ذلك .

من اأ�شهر اأدلة الراأي الأول : 

- ما روى اأن�ض قال : » غال ال�شعر على عهد ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم – فقالوا يا ر�شول اهلل لو 
اأحد  األقى اهلل ول يطلبني  اأن  واإين لأرجو   ، امل�شعر  الرازق  البا�شط  القاب�ض  اإن اهلل هو   : . فقال  �شعرت 

34    اأحمد بن حنبل ، م�شند اأحمد ، 64/15-65 ، الألباين :  �شحيح ابن ماجة ، 14/2
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مبظلمة ظلمتها اإياه يف دم ول مال » 35 

فاحلديث مل ي�شمح بالت�شعري ، واعتربه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ظلما .

 ومن اأ�شهر اأدلة الراأي الثاين : 

العبد قوم عليه قيمة  يبلغ ثمن  له مال  له يف عبد فكان  �شركا  اأعتق  » من  و�شلم  قوله �شلى اهلل عليه   -
العدل فاأعطى �شركاءه ح�ش�شهم وعتق عليه العبد واإل فقد عتق منه ما عتق »36 

وبالرجوع اإىل فقه املوازنات يف امل�شائل القت�شادية

  جند اأن الإمام ابن القيم نقل اتفاق الفقهاء على اأن الت�شعري الظامل للتجار اأو امل�شرتين ل يجوز ، اأما 
الت�شعري العادل والذي يلجاأ اإليه حلاجة النا�ض اإلى رفع الظلم ، فهو جائز ، ومن الن�شو�ض املوؤيدة لذلك 

ما يلي :- 

   قال الإمام ابن القيم “ وجماع الأمر اأن م�شلحة النا�ض اإذا مل تتم اإل بالت�شعري ، �شعر عليهم ت�شعري عدل 
، ل وك�ض ول �شطط ، واإذا اندفعت حاجتهم وقامت م�شلحتهم بدونه مل يفعل “37  .                               

   وقال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية » ومن هنا يتبني اأن ال�شعر منه ما هو ظلم ل يجوز ، ومنه ما هو عدل جائز 
، فاإذا ت�شمن ظلم النا�ض واإكراههم بغري حق على البيع بثمن ل ير�شونه  اأو منعهم مما اأباحه اهلل لهم فهو 
حرام ، واإذا ت�شمن العدل بني النا�ض مثل اإكراههم على ما يجب عليهم من املعاو�شة بثمن املثل ، ومنعهم 

مما يحرم عليهم من اأخذ زيادة على عو�ض املثل فهو جائز بل واجب »38              

الرتجيح  :

   والأ�شل يف هذا اأن يراعي ويل الأمر مقا�شد ال�شريعة وغاياتها ، وما تت�شمنه من جلب امل�شالح ودرء 
املفا�شد ومن ترتيب لالأولويات املطلوب القيام بها ، مثل توفري ال�شروريات باأ�شعار مقبولة ، ومن ثم توفري ا 
حلاجيات والتح�شينات وترك اأ�شعارها وفقا لقوى العر�ض والطلب املن�شبطة بالأخالق والقيم الإ�شالمية.  

35    اأحمد بن حنبل ، م�شند اأحمد ، 64/15-65 ، الألباين :  �شحيح ابن ماجة ، 14/2
36     ابن حجر الع�شقالين ، فتح الباري ، 151/5، م�شلم ب�شرح النووي ، 95/5.

37    ابن القيم ، الطرق احلكمية ، 1953، �ض264 .
38    ابن تيمية ، احل�شبة يف الإ�شالم ، �ض 35
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   فال�شروريات ينبغي توفريها باأ�شعار يطيقها النا�ض ، ول يكون ذلك بظلم املنتجني واإكراههم على البيع 
من  باإعفائهم  اأو   ، للمنتجني  م�شاعدات  بتقدمي  �شواء   ، ال�شرورية  ال�شلع  بدعم  يكون  واإمنا   ، باخل�شارة 

الر�شوم امل�شتحقة عليهم .

 ولو اأن الدولة التزمت بفقه املوازنات وترتيب الأولويات، ووجهت املنتجني اإلى ال�شلع الأ�شا�شية ومل ت�شمح 
اإل بعد حتقيق الكتفاء الذاتي من ال�شلع الأ�شا�شية ، عندها لن  اإلى ال�شلع احلاجية والكمالية  بالنتقال 

تكون اأ�شعار ال�شلع الأ�شا�شية مرتفعة ، ولن توجد توجد م�شكلة بالن�شبة لأ�شحاب الدخول املحدودة .

   ومن جهة اأخرى فاإن مراعاة م�شتوى املعي�شة والو�شع القت�شادي معناه اأن ال�شعر الواحد قد يكون مرتفعا 
يف بلد منخف�شا يف بلد اأخرى تبعا لختالف م�شتويات الدخول من بلد اإلى اآخر وهذا يعني اأن فقهاء كل بلد 

هم اأدرى بظروفهم ، ومتى يكون ال�شعر ظاملا اأو عادل . 

 اأما الكماليات في�شمح باإنتاجها عندما تكون ظروف املجتمع منا�شبة ، من حيث حالة ال�شلم اأو احلرب اأو 
حالة الغنى والفقر اأو حالة القوة والغلبة اأو ال�شعف اأو الهزمية .. الخ ، فاإذا مل تكن الظروف منا�شبة فال 
ي�شمح باإنتاج ال�شلع الكمالية والرتفية ول ي�شمح با�شتريادها ، مهما كانت اأ�شعارها منخف�شة . واإمنا تكون 

جهود املجتمع موجهة نحو الإعداد والتح�شني مهما كانت الأ�شعار وبلغت التكاليف . 

      وبناء على احلديث املتقدم  كان راأي جمهور الفقهاء عدم جواز الت�شعري39 ، وهو ما يتفق مع ما اأو�شى به 
خرباء القت�شاد يف الوقت احلا�شر ، نظرا للتكاليف الإدارية والجتماعية الباهظة التي تتطلبها عمليات 

الت�شعري اجلربي40 .

اأخف ال�شررين عند النظر يف تطبيق  اأنه ل بد من العمل بالقاعدة ال�شرعية التي تو�شي بتحمل   ويبدو 
الت�شعري اأو عدم تطبيقه ، فاإذا ما كان الظلم الواقع على املجتمع كبريا ب�شبب رفع الأ�شعار من قبل التجار ، 
فال بد من رفع الظلم . ويكون ذلك بتحمل اأخف ال�شررين ، اإما بتقدمي اإعانات للتجار لتخفي�ض الأ�شعار ، 
اأو بتحمل نفقات تطبيق الت�شعري اإذا كانت اأقل من الإعانات ، على اأن يكون اللجوء اإلى هذه الأ�شاليب ب�شكل 

موؤقت ، ينتهي بانتهاء الأزمة .  

وهكذا نالحظ اأن عملية فر�ض الت�شعري اجلربي �شوف يرتتب عليها ومن خالل ) درا�شة القت�شاديني ( 

39    ابن تيمية ، احل�شبة ، 32
40     الزرقا ، 1990 ، 25
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تكاليف باهظة اأكرب من التكاليف التي �شوف يتم تخفي�شها ، وهذا يعني �شرورة عدم تطبيق احلكم لأن 
اإلى التخفيف عن كاهل  الآثار املرتتبة على تطبيق احلكم �شوف تتعار�ض مع املقا�شد ال�شرعية الهادفة 
تطبيق  الناجمة عن  لالآثار  القت�شادية  بالدرا�شات  ال�شتعانة  اأن  لنا  يت�شح  .. وهكذا  النهاية  النا�ض يف 
احلكم ال�شرعي ميكن اأن توؤدي اإلى اإيقاف تطبيق احلكم ال�شرعي اأو تاأجيل تطبيقه اأو تغيري هذا احلكم 

اإلى اأن تتغري الظروف اأو العلل الداعمة لهذا احلكم .

ثالثا: انخفا�ص قيمة العملة  :

    ل بد للفقيه  قبل اإ�شدار حكم �شرعي يف هذه امل�شاألة ، من معرفة ماهية الت�شخم واأ�شبابها والعوامل 
املوؤثرة فيه ، فهل الت�شخم ظاهرة حتدث تلقائيا اأم اأن �شيا�شات الدولة هي التي تتحكم يف هذه الظاهرة 
..ما هو الت�شخم ؟ هل هو الرتفاع امل�شتمر يف الأ�شعار اأم النخفا�ض امل�شتمر يف القوة ال�شرائية للعملة ، 
وما الأ�شباب املوؤدية اإليه ؟ هل هي اأ�شباب ميكن ال�شيطرة عليها اأم هي خارجة عن الإرادة ؟ وهل تعود اإلى 
ف�شل اأجهزة الدولة القت�شادية اأم تعود اإلى التبعية القت�شادية اأم طبع النقود والإ�شدار املفرط للعملة  

اأم اأ�شياء اأخرى  ؟

جاء يف قرار جممع الفقه الإ�شالمي رقم تاريخ » العربة يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي باملثل 
ولي�ض بالقيمة ، لأن الديون تق�شى باأمثالها ، فال يجوز ربط الديون الثابتة يف الذمة اأيا كان م�شدرها 

مب�شتوى الأ�شعار »41  

وقد بني القرار على �شد الذرائع املف�شية اإلى الربا .. 

ولكن اإعمال فقه املوازنات يقت�شي حتقيق امل�شالح ودرء املفا�شد ، ومن ذلك �شيوع الثقة بني النا�ض 
وا�شتقرار التعامل القت�شادي .. وتطبيق هذا القرار ميكن اأن يوؤدي اإلى انعدام الثقة وانعدام املعروف 
بني النا�ض ، حيث ل ياأمن الإن�شان على ديونه وم�شتحقاته املوؤجلة .. ومما ل �شك فيه اأن انعدام الثقة 

يف الأ�شواق يوؤدي اإلى الرتاجع القت�شادي والتدهور والنحطاط يف كافة املجالت .

وبناء على ذلك وجدت يف نف�ض الدورة الفقهية للمجمع اآراء فقهية عديدة من اأبرزها42 :
41    جملة جممع الفقه الإ�شالمي ، 1988، 2261

42     العثماين ، جملة جممع الفقه الإ�شالمي ، 1988 ، 2213  
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- القر�ض يدفع باملثل والعدد ل بالقيمة :- واإلى هذا الراأي ذهب كل من الأ�شاتذة ، ال�شديق ال�شرير 
، علي ال�شالو�ض ، حممد الت�شخريي وغريهم وهو الراأي الذي تبناه املجمع بغالبيته .

- القيمة هي املعتربة يف اأداء الديون ول تعترب املثلية ، واإلى هذا الراأي ذهب كل من الأ�شاتذة ، عبد 
الطيف فرفور ، عجيل الن�شمي ، القره داغي .

- اإذا تاأخر املدين عن اأداء دينه وانخف�شت قيمة الدين ، يطالب املدين بالقيمة ، وقد ذهب اإلى هذا 
الراأي الأ�شاتذة يو�شف قا�شم ، عبد اهلل املنيع . 

- للحكومة اللتزام بن�شبة مئوية ت�شاف على القر�ض ، وقد تبنى هذا الراأي الأ�شتاذ حممد �شليمان 
الأ�شقر .

   وي�شتند كل من الآراء املتقدمة اإلى جمموعة اأدلة ون�شو�ض فقهية لعدد من الفقهاء ، واأ�شل اخلالف 
الذهب  اإلى جانب  التي كانت متداولة  النحا�شية  الفلو�ض  الورقية على  النقود  الفقهاء يف قيا�ض  بني 
والف�شة يف بع�ض فرتات التاريخ الإ�شالمي ، وهو قيا�ض غري دقيق نظرا لأن الفلو�ض النحا�شية يف ذلك 
الوقت ت�شبه العمالت املعدنية ) الفكة ( املوجودة يف وقتنا احلا�شر ، اأما العمالت الورقية فهي اأقرب 
اإلى العمالت الذهبية والف�شية التي كانت �شائدة ، وهو ما ذهب اإليه جممع الفقه الإ�شالمي يف اجتماع 
�شابق ، عندما قرر اأن العمالت الورقية يف ثمنيتها كالذهب والف�شة ، وجتري عليها نف�ض الأحكام التي 

جتري على الذهب والف�شة ، من ربا ، وزكاة وغريها . 

مناق�شة الآراء

 اإن الراأي الأول فيه ظلم كبري للمدين لأن اخلطاأ لي�ض منه اأو ب�شببه ، و لو بقي املال بيد الدائن لأ�شابه 
من النخفا�ض مثل ما ي�شيبه وهو يف يد املدين .. وكذلك الراأي الثاين فيه ظلم كبري فدفع القيمة 

فيه مدخل وا�شع للربا .

اأما الراأي الثالث فال يحل امل�شكلة لأن امل�شكة حمل النزاع هي يف حالة انخفا�ض قيمة العملة ولي�شت 
م�شاألة التاأخر يف �شداد الدين.
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بني  احلا�شل  ال�شرر  اقت�شام  هو  النا�ض  جلميع  امل�شلحة  حتقيق  اإلى  الآراء  اأقرب  يكون  اأن  وميكن 
الدائن واملدين عمال بنظرية الظروف الطارئة .. اإذا كان النخفا�ض حا�شال ب�شبب ظروف قاهرة 
.. اأما اإذا كان التخفي�ض �شيا�شة حكومة اأو دولة ، فينبغي اأن تتكفل الدولة بتعوي�ض النا�ض عما حلق 

باأموالهم من انخفا�ض  ، كما ذهب اإلى ذلك الراأي الرابع ..

املقا�شد  مع  يتفق  للمفا�شد مبا  ودرء  للم�شالح  فيه حتقيق  املوازنات  بفقه  الأخذ  اأن  وهكذا جند    
ال�شرعية التي تعمل على ا�شتمرار املعروف والثقة بني النا�ض .

رابعا : عقود الختيارات43:

 ذهب جممع الفقه الإ�شالمي يف دورته ال�شابعة يف مدينة جدة عام 1992 اإلى عدم جواز عقود اخليارات ، 
حيث جاء يف القرار رقم ) 7/6/65 (   ” بعد الطالع على البحوث الواردة اإلى املجمع بخ�شو�ض مو�شوع 
اخليارات وبعد ال�شتماع اإلى املناق�شات التي دارت حوله ، تقرر    :    اأن املق�شود بعقود الختيارات اللتزام 
ببيع �شيء حمدد مو�شوف اأو �شرائه ب�شعر حمدد خالل فرتة زمنية معينة اأو يف وقت معني اإما مبا�شرة 
اأو من خالل هيئة �شامنة حلقوق الطرفني وحكمه ال�شرعي  اأن عقود الختيارات    -    كما جتري اليوم يف 
الأ�شواق املالية    -    هي عقود م�شتحدثة ل تنطوي حتت اأي عقد من العقود ال�شرعية امل�شماة ومبا اأن املعقود 
عليه لي�ض مال و ل منفعة ول حقا ماليا يجوز العتيا�ض عنه فاإنه غري جائز �شرعا ومبا اأن هذه العقود ل 

جتوز ابتداء فال يجوز تداولها  «44

من خالل القراءة القت�شادية لعقود اخليارات والنظر يف الأرقام الفلكية التي متثلها يف الأ�شواق 
العاملية والنظر يف الوظائف القت�شادية)45( التي توؤديها هذه العقود ، والإيجابيات التي ميكن 
اأن تنجم عنها فيما لو مت تطويرها مبا يتفق والأ�شول ال�شرعية ، فاإنه ميكن القول باأهمية التعامل 
بهذه العقود وال�شتفادة منها يف املجتمعات الإ�شالمية ،خا�شة واأن هناك حاجة ما�شة لأن حتمي 

43    اأحمد بن حنبل ، م�شند اأحمد ، 64/15-65 ، الألباين :  �شحيح ابن ماجة ، 14/2
44    جملة جممع الفقه الإ�شالمي ، الدورة ال�شابعة ، املجلد الأول ، جدة ، 1992 ، �ض 717-709

45  من  القواعد الأ�شولية امل�شهورة اأن “ احلكم على ال�شيء فرع عن ت�شوره” ومما درج عليه الفقهاء يف ع�شرنا 
احلا�شر ال�شتعانة باخلرباء يف التخ�ش�شات العلمية غري ال�شرعية ، غري اأننا جند كثريا من الجتهادات الفردية لبع�ض الفقهاء 

ل تاأخذ بهذه القاعدة ، مما يوؤدي اإلى التو�شل اإلى اأحكام قد تكون خمالفة للمقا�شد ال�شرعية .

فقه املوازنات ودوره في املسائل االقتصادية واملالية
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املوؤ�ش�شات والدول اأ�شولها وممتلكاتها من الأوراق املالية �شد املخاطر،كما اأن هناك حاجة ما�شة 
اإلى ا�شتقرار الأ�شعار احلا�شرة وامل�شتقبلية .

، على  الظلم  العدل ودفع  ال�شريعة تقوم على  فاإننا جند  ال�شرعية،  املقا�شد  اإلى  واإذا نظرنا     
العباد  مل�شالح  قا�شدا  ال�شارع  وجدنا  فاإنا   « ال�شاطبي   الإمام  ،يقول  املف�شدة  ودفع  امل�شلحة 

والأحكام العادية تدور معه حيثما دار »)46( .

     ويف �شوء هذه احلقائق ،فاإننا ننظر يف هذه العقود بعد تطويرها �شرعيا وتنقيتها من املخالفات 
ال�شرعية ، فاإن كانت امل�شلحة فيها راجحة اأخذنا بها ، واأما اإن كانت املف�شدة هي الراجحة ، 
اإل وقد جعل له بديال حالل ، وبناء على ذلك ،  فال حاجة للم�شلمني بها ، فما حرم اهلل �شيئا 
ويف �شوء املعطيات ال�شابقة ، جند اأن هذه العقود املطورة اإ�شالميا، ميكن اأن تكون �شرورية يف 
�شوء املقا�شد ال�شرعية ، وكذلك يف �شوء القراءة القت�شادية التي تظهر الإيجابيات اأكرث من 
ال�شلبيات وامل�شالح اأكرث من املفا�شد خا�شة بعد تطبيق الت�شريعات الفقهية والقانونية الالزمة 

حلمايتها من عنا�شر الغرر واملقامرة.

    يلي ذلك اأن ننتقل اإلى املناق�شة الفقهية التف�شيلية لهذه العقود، و�شوف جند اأن هذه العقود 
احلديثة مل تبحث �شابقا من قبل الأئمة الفقهاء الأوائل ، ولذلك ل بد من مراعاة هذه احلقيقة 
عند عر�ض اآراء العلماء املعا�شرين واأدلتهم ، بحيث ل ن�شتعمل الن�شو�ض الفقهية يف غري مو�شعها 
، ول نن�شب لالأئمة الفقهاء ما مل يقولوه ، بعد ذلك نقوم بعر�ض مناق�شة تف�شيلية لالأدلة التي 
ي�شتدل بها الفقهاء ، نقلية وعقلية ،  يف �شوء املقا�شد ال�شرعية والتطبيقات املعا�شرة لهذه العقود  
، وبناء على ما تقدم ومن خالل البحث يف هذه العقود ، وجدنا فئة حترم هذه العقود مطلقا ، 
وفئة اأخرى تقول بجوازها اإذا خلت من املخالفات ال�شرعية ، وفئة ثالثة ترى من اخلطاأ احلكم 
اأنواعها وكيفية  اأو الرف�ض على هذه العقود ب�شكل مطلق ، واإمنا ل بد من التفريق بني  بالقبول 

ا�شتخدامها يف الأ�شواق املالية ،وحجم الآثار التي تنجم عن التعامل بها47 .

وعندما ننظر يف طبيعة هذه العقود وا�شتخداماتها فاإننا جند اأن معظم ال�شركات املنتجة للنفط 
ا�شتخدمت عقود الختيار والعقود الآجلة وعقود املبادلة مل�شاعدتها على جتنب بيع نفطها اخلام 
يف امل�شتقبل باأ�شعار متدنية .. اأما �شركات تكرير النفط و�شركات البرتوكيماويات التي ت�شتخدم 

46  ال�شاطبي ، ابراهيم : املوافقات يف اأ�شول ال�شريعة ، 2/ 305 .
47   ملزيد من التف�شيل : انظر : حطاب ، كمال : نحو �شوق مالية اإ�شالمية ، 2005 
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النفط يف عملياتها فقد جلاأت جميعها بدون ا�شتثناء اإلى هذه العقود ل�شمان توريد نفطها ب�شعر 
اأن  اآثرت  اأ�ش�شت لهدف التجارة وحتمل املخاطر، فاإنها  ال�شركات  معلوم م�شبقًا.. ومع ان هذه 
ل تغامر باأرباحها امل�شتقبلية وان ل ترتك م�شتقبلها املايل عر�شة لظروف ال�شوق التي لي�ض من 
املمكن التكهن بها ب�شكل اأكيد. وقد �شبقت ال�شركات املنتجة وامل�شتخدمة ل�شلع اخرى )كالقمح 
ب�شنوات  للنفط  وامل�شتخدمة  املنتجة  ال�شركات  مثاًل(  والف�شة  والذهب  والقطن  والنب  والذرة 
قد  التي  امل�شتقبلية  للتخفيف من خ�شائرها  الآجلة  والعقود  الختيار  ا�شتخدام عقود  طويلة يف 

تتولد نتيجة التاأرجح غري املواتي يف اأ�شعار هذه ال�شلع48. 

 واإذا ثبت للفقهاء باأن بع�ض دول اخلليج خ�شرت خالل فرتة ب�شيطة مليارات الدولرات نتيجة 
عدم ا�شتخدام عقود اخليارات وغريها من عقود التحوط التي حتمي فوائ�شها وا�شتثماراتها ، 
فاإنهم ومن باب حتقيق امل�شلحة الكربى بحماية ثروات البالد واحتياطياتها ، ودرءا للمف�شدة 
املتحققة بهذه اخل�شائر الكربى ، �شوف ي�شلون اإلى نتيجة تق�شي بال�شماح با�شتخدام هذه العقود 
اإلى اأن توجد  و�شيلة اأخرى ت�شمح بحماية احتياطيات البالد من الفوائ�ض املالية  وكذلك حماية 

حقوقها على الدول الأخرى من التدهور والنخفا�ض . 

وقد اأثبتت بع�ض الدرا�شات اأن دول خليجية عديدة تعر�شت خل�شائر مبليارات الدولت بعد عام 
1990، ويف عام 2004 ب�شبب ارتفاع اأ�شعار النفط الذي مل ت�شتفد منه هذه الدول ب�شبب ارتباطها 

ببيع اآجل دون وجود عقود خيارات )49(.

، فما  املفا�شد  امل�شالح ودرء  املعامالت معللة دائما بجلب  اأن  لنا  يثبت  ال�شرعية  الن�شو�ض  ا�شتقراء  اإن 
اإ�شرار بالفرد واملجتمع ، ويف ظل  اأباح �شيئا فيه  حرم الإ�شالم �شيئا فيه م�شلحة لالأمة واملجتمع ، وما 
هذه احلقائق ميكن النظر يف العقود ال�شابقة ، واملوازنة بني امل�شلحة وال�شرر فيها ، فاإذا كانت امل�شلحة 
املتحققة للمجتمع اأكرب من املف�شدة املرتتبة عليها ، عندئذ ميكن التعامل بها ، واإل فاإنها �شتكون مرفو�شة 
مع  ، خا�شة  املف�شدة  اأكرب من  العقود  تتحقق من خالل هذه  التي  امل�شلحة  اأن  يظهر يل  والذي  �شرعا، 

48   ال�شياد ، مو�شى “ كيف تتجنب ال�شعودية وغريها خماطر النخفا�ض الكبري يف اأ�شعار النفط “ 
605#oil.html/2001-10-09/alriyadh-np.com/economy.www

49   زلوم ، امرباطورية ال�شر اجلديدة ، 2003 ، 105 ، وقد يرى البع�ض اأن الدخول يف هذه العقود يرتب على الدول 
واحلكومات خ�شائر اأخرى ميكن جتنبها دون هذه العقود ، ولكن العمل بفقه املوازنات يقت�شي حتمل اأخف ال�شررين دفعا 

لأ�شدهما.. اإن تكلفة عقود اخليارات ل�شفقات تقدر قيمتها مبئات املليارات رمبا تبلغ املاليني ، اأما اخل�شائر التي ميكن اأن حتدث 
دون عقود اخليارات فرمبا تبلغ املليارات .

فقه املوازنات ودوره في املسائل االقتصادية واملالية
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جتنب الربا والغرر والغ�ض وال�شتغالل وغريها من املخالفات ال�شرعية التي ميكن اأن تكون موجودة اأو غري 
موجودة يف �شوء مدى تطبيق الت�شريعات القانونية التي حتمي �شالمة تداول هذه العقود .
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اأبرز النتائج :

-  للفقه الإ�شالمي منهج وا�شح واآليات حمددة يف الو�شول اإلى الأحكام ال�شرعية .

اآراء  النزاع وعر�ض  القائم على حترير حمل  التقليدي  -  تنبني هذه الآليات على منهج البحث الفقهي 
الفقهاء واأدلتهم ومناق�شة الأدلة وترجيحات القدامى واملعا�شرين .

- يلجاأ الفقهاء قبل الرتجيح النهائي اإلى فقه املوازنات الذي يقوم على حتقيق امل�شالح ودرء املفا�شد . 

-  ي�شتعني فقه املوازنات بكافة العلوم والتخ�ش�شات  للو�شول اإلى الأحكام ال�شرعية يف احلقول املختلفة .

اأجل جتلية  من  ب�شكل خا�ض  الإ�شالمي  القت�شاد  وبعلم   ، القت�شادية  بالعلوم  املوازنات  فقه  ي�شتعني   -
امل�شائل القت�شادية واملالية ومن ثم  التو�شل اإلى الأحكام ال�شرعية يف املجال القت�شادي .

- ي�شتعني فقه املوازنات بعلماء القت�شاد الإ�شالمي من اأجل و�شف وحتليل الظاهرة اأو امل�شاألة القت�شادية 
وتو�شيح العوامل والأ�شباب املوؤثرة يف الظاهرة اأو امل�شكلة .

- ي�شتعني فقه املوازنات بعلماء القت�شاد الإ�شالمي من اأجل درا�شة ومتحي�ض الآثار املتوقعة بعد اإ�شدار 
الفتوى ، والتي ميكن اأن تنجم عن تطبيق احلكم ال�شرعي الذي مت التو�شل اإليه.

فقه املوازنات ودوره في املسائل االقتصادية واملالية
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اأهم التو�شيات

- ن�شر ثقافة فقه املوازنات واآلياته واأدواته بني الفقهاء والباحثني واملوؤ�ش�شات والدوائر الفقهية .

- اإيجاد مواد وبرامج متخ�ش�شة بفقه املوازنات يف اجلامعات والأق�شام الأكادميية املتخ�ش�شة . 

- �شرورة اإيجاد �شعبة متخ�ش�شة بفقه املوازنات يف املجامع الفقهية املتخ�ش�شة تعر�ض عليها القرارات 
قبل اإ�شدارها .

- تكوين فرق عمل بحثية تابعة ملجامع الفقه الإ�شالمي من اأجل و�شع قواعد وم�شارات وا�شحة لتحديد 
مراتب ال�شرورات واحلاجيات والتح�شينات .

واملباحات  واملندوبات  واملحرمات  للواجبات  مراتب  و�شع  اأجل  من  فقهية  علمية  بحث  م�شاريع  طرح   -
واملكروهات مبا يوؤدي اإلى اإعطاء اأوزان ن�شبية لكل منها توؤدي اإلى ح�شر كل منطقة وو�شع خطوط حمراء 

تنذر املجتمع قبل الو�شول اإليها .

- الدعوة لإن�شاء مركز ر�شد فقهي على غرار مراكز الر�شد القت�شادية يقوم بت�شنيف الق�شايا وامل�شائل 
التي تتهدد الأمة ويحذر من املقدمات التي تقود اإلى الفنت اأو الكوارث .
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اأهم املراجع 

ابن القيم ، حممد بن اأبي بكر  : الطرق احلكمية يف ال�شيا�شة ال�شرعية ، مطبعة ال�شنة املحمدية   -1
، القاهرة ، 3591 .

ابن القيم ، حممد بن اأبي بكر ، اعالم املوقعني عن رب العاملني ، بريوت ، دار اجليل ،  د.ت .   -2

ابن العربي، حممد بن عبداهلل الأندل�شي : اأحكام القراآن ، دار الكتب العلمية ،4241- 3002 ،   -3
الطبعة الثالثة .

 ، الريا�ض   ، فهد  امللك  ، جممع  تيمية  ابن  فتاوى  : جمموع  بن عبد احلليم  اأحمد   : تيمية  ابن   -4
6141هــــ- 5991 .

ابن تيمية ، اأحمد بن عبد احلليم : احل�شبة يف الإ�شالم ، دار الكاتب العربي ، بريوت ، د ت .  -5

ابن حبان : �شحيح ابن حبان ، موؤ�ش�شة الر�شالة ، بريوت ، 3991 8 / 45 .  -6

ابن حزم ، املحلى ، دار الفكر ، بريوت ، د  ت .   -7

اأحمد ، الإمام اأحمد بن حنبل : م�شند اأحمد ، املكتب الإ�شالمي ، بريوت ، ط 2 ، 8791 .  -8

الأ�شقر ، عمر  : املدخل لدرا�شة الفقه الإ�شالمي ، دار النفائ�ض ، عمان ، 2102  -9

الألباين ، ابن ماجه : �شحيح ابن ماجه ، املكتب الإ�شالمي ، بريوت ، ط1 ، 6891 .  -10

ابن حجر الع�شقالين : فتح الباري  ، دار الريان للرتاث، القاهرة، 6991   -11

البخاري ، حممد بن ا�شماعيل : �شحيح البخاري ، دار ابن كثري ، دم�شق،3991  -12

 ، ال�شرعي  اخلطاب  ن�شو�ض  مع  للتعامل  و�شرورته  املوازنات  فقه   : القنديلي  الب�شري   -13
94912=di&meti=weiv&2k_moc=noitpo?php.xedni/am.halsila//:ptth  .   2102 

اجلوهري ، ا�شماعيل : ال�شحاح ، طبعة ح�شن �شربتلي ، مكة املكرمة ، د ت  -14

ال�شرعية ، جملة  بالن�شو�ض  الإ�شالمي وعالقته  : منهجية البحث يف القت�شاد  حطاب ،كمال   -15
جامعة امللك عبد العزيز ، القت�شاد الإ�شالمي ، جملد 61، عدد2 ،   3002 .
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حطاب ، كمال : نحو �شوق مالية اإ�شالمية ، املوؤمتر العاملي الثالث لالقت�شاد الإ�شالمي ، جامعة   -16
اأم القرى ، مكة املكرمة ، 5002

17-   الزرقا ، اأن�ض : اإ�شالمية علم القت�شاد ، جملة جامعة امللك عبد العزيز ) القت�شاد الإ�شالمي 
( املجلد 2 ، 0991 .

زلوم ، امرباطورية ال�شر اجلديدة ، املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر ، بريوت ، 3002 ، 501  -18

زيدان ، عبد الكرمي : املدخل لدرا�شة ال�شريعة الإ�شالمية ، موؤ�ش�شة الر�شالة ، بريوت ، 9891 ،   -19
الطبعة احلادية ع�شرة . 

.ehcacbew//:ptth ال�شو�شوه ،عبد املجيد : منهج فقه املوازنات يف ال�شريعة الإ�شالمية، 2241هــ  -20
/murof/ten.nawhki.www:J4a_d8ubObwP:ehcac=q?hcraes/moc.tnetnocresuelgoog

DD52%-1E52%5E52%-243731F3%php.daerhtwohs

ال�شاطبي ، ابراهيم بن مو�شى : املوافقات يف اأ�شول ال�شريعة ، حتقيق عبداهلل دراز ، دار املعرفة   -21
، بريوت ، د ت .

ال�شياد ، مو�شى » كيف تتجنب ال�شعودية وغريها خماطر النخفا�ض الكبري يف اأ�شعار النفط »   -22
 506#lmth.lio/1002-01-90/ymonoce/moc.pn-hdayirla.www

العثماين واآخرون :جملة جممع الفقه الإ�شالمي، الدورة اخلام�شة ملجمع الفقه الإ�شالمي، جدة ،   -23
 .  8891

عمارة ، حممد : معامل املنهج الإ�شالمي ، الأزهر ال�شريف واملعهد العاملي للفكر الإ�شالمي ، دار   -24
ال�شروق ، 1891 .

القر�شاوي ، يو�شف : فقه الزكاة ، موؤ�ش�شة الر�شالة ، بريوت ، 3791  -25

القرطبي ، حممد بن اأحمد : اجلامع لأحكام القراآن ، دار اإحياء الرتاث العربي ، بريوت ، 5691  -26

الني�شابوري ، م�شلم : �شحيح م�شلم ب�شرح النووي ، املطبعة امل�شرية بالأزهر ، القاهرة ، 9431هـ.  -27

النووي ، يحيى بن �شرف : املجموع ،  املكتبة العاملية ، القاهرة ، د ت  -28
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فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

دور فقه الموازنات في تمثيل الصحابة في 
وسائل اإلعالم وغيرها

د. عبد ال�صالم بن اإبراهيم بن حممد احل�صني

اأ�صتاذ اأ�صول الفقه امل�صارك يف كلية ال�صريعة والدرا�صات الإ�صالمية يف الأح�صاء
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا حممد، وعلى �آله و�صحبه �أجمعني، �أما بعد:

�ت�صاع د�ئرة �لإعالم، و�صرعة  �أثرها يكرب ويت�صع مع  �لتمثيل من �مل�صائل �حلادثة، وقد ظهر  فاإن ق�صية 
�نتقاله بني �ملجتمعات، بل �أ�صبح م�صدًر� من م�صادر �لتلقي للمعلومات و�لثقافات و�لأفكار، عن طريق 
تقم�ض بع�ض �ل�صخ�صيات �لتاريخية، �لتي لها �أثر فيمن حولها، �أو با�صتحد�ث �صخ�صيات جديدة، فتغري 
للعلم قدمًيا، و�لذي يتم عن طريق نقل �لعلم عن قائله، مع �حتفاظ �لقائل بتميز  �لتلقي  �أ�صلوب  بذلك 
ذ�ته عن ذ�ت �لقائل، فاأ�صبح عن طريق جت�صيد �صخ�صية �لقائل نف�صه، و��صتح�صار زمانه ومكانه بكل 

تفا�صيله.

�إن �لتمثيل يف ذ�ته حمل جدل بني علماء �مل�صلمني، منذ ظهوره كو�صيلة للرتفيه و�لت�صلية، �إلى تطوره بهذ� 
�لو�صع �حلايل، وز�د �جلدل فيه حني غز� هذ� �لتمثيل �جليل �لفا�صل، من �لرعيل �لأول لهذه �لأمة، و�لذي 

متيز مبميز�ت وخ�صائ�ض ل ميكن �أن توجد فيمن بعده.

�إن �لرغبة يف ن�صر �صرية ذلك �جليل لأكرب عدد من �لنا�ض، وت�صحيح بع�ض �ملعلومات �ملغلوطة عنهم، حملت 
بع�ض �لأخيار على �قتحام جمال �لتمثيل؛ لإبالغ هذه �لر�صالة، وحتقيق تلك �مل�صالح، لكن �لتمثيل يف ذ�ته 
وو�قعه، وو�قع �أ�صحابه، يكتنفه عدد من �ملفا�صد �ملحرمة، �لتي منعت كثرًي� من �لأخيار و�ل�صاحلني من 
�لولوج يف دهاليزه، و�بتعدو� عنه وعن �أهله بافتتاح قنو�ت خا�صة بهم، و�بتكار طرق جديدة لن�صر �لعلم، 

و��صتغالل و�صيلة �لإعالم بعيًد� عن تلك �ملفا�صد.

�إن هذ� �لو�قع �أفرز جدل بني �مل�صلمني، يف وزن �مل�صالح و�ملفا�صد ملثل هذه �لأعمال، وظهر �صوؤ�ل مهم، 
وهو: هل متثيل �ل�صحابة تبلغ م�صلحته �إلى �لدرجة �لتي ُيلغى معها �لنظر �إلى تلك �ملفا�صد، �أم �أن �ملفا�صد 

يف هذ� �لعمل �أرجح و�أبلغ من م�صاحله، فيكون دفعها �أولى من جلبها؟

�إن هذ� �لبحث يحاول �أن يجيب على هذ� �ل�صوؤ�ل، ويزن م�صالح �لتمثيل ومفا�صده مبعيار �ملقا�صد �ل�صرعية، 
وفقه �ملو�زنات بني �مل�صالح و�ملفا�صد.
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الدرا�صات ال�صابقة

�لكتابات يف م�صاألة �لتمثيل كثرية، و�لعلماء منق�صمون فيه على قولني، ما بني حمرم ومبيح، مع �تفاقهم 
على ��ضرت�ط خلوه من �ملفا�ضد �ملوجودة فيه �الآن، من �لتربج و�الختالط و�مل�ضاهد �لفا�ضحة، و�إمنا حمل 

خالفهم �لتمثيل �لهادف �ملفيد، �ملجرد من هذه �ملحرمات.

ا، فقد �صدرت فيه فتاوى من جهات علمية متعددة،  كما �أن كالم �أهل �لعلم يف متثيل �ل�صحابة معلوم �أي�صً
كهيئة كبار �لعلماء يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، ومن جممع �لأزهر، ومن جممع �لفقه �لإ�صالمي �لتابع 

لر�بطة �لعامل �لإ�صالمي، ومن غريها، و�صدرت فيه فتاوى من �أفر�د ميثلون �أنف�صهم.

و�أما �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد يف هذه �لنازلة، فلم �أقف على من كتب فيه، ولكن وجدت مقالني ميكن 
�أن يكون لهما تعلق بهذ� �ملو�صوع:

�ملقال �لأول: متثيل �ل�صحابة بني �مل�صلحة و�ملف�صدة، د.عبد �لرحمن بن ح�صن �لنفي�صة، من�صور يف موقع 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails. ،ر�صالة �لإ�صالم، �مللتقى �لفقهي
�لأ�صل يف  و�أن  �إيذ�ئهم،  �لتمثيل، و�ل�صحابة، وحترمي  aspx?id=5534، وقد حتدث فيه عن تعريف 
�لتمثيل �ملنع ولي�ض �لإباحة، و�أن �لتمثيل لي�ض فيه م�صلحة للدين، و�أن متثيل �ل�صحابة ل يخدم �لتاريخ، 
و�أن طبيعة �لتمثيل تتنافى مع متثيل �ل�صحابة، و�أن �إباحة �لتمثيل �صيكون �صبًبا للخالف، و�أن �لتمثيل يحط 

من قدر �ل�صحابة ومهابتهم، و�أن �لغالب يف �لتمثيل �لبحث عن �ملادة.

�مل�صالح  و�أن  حم�صة،  مف�صدة  �لتمثيل  جعل  و�إمنا  و�ملفا�صد،  �مل�صالح  بني  للمو�زنة  �لكاتب  يتطرق  ومل 
�ملزعومة فيه لي�صت ب�صيء يف مقابل �ملفا�صد، بل هي متوهمة ل حقيقة لها.

يف  من�صور  وهو  �ل�صدي�ض،  �لرحمن  لعبد  عنهم،  �هلل  ر�صي  �ل�صحابة  متثيل  مفا�صد  من  �لثاين: 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread. �حلديث  �أهل  ملتقى 

php?t=255619، وقد جمع فيه مفا�صد متثيل �ل�صحابة، و�لتي تقت�صي حترمي هذ� �لفعل.

�إن �جلديد يف هذ� �لبحث هو �إظهار دور فقه �ملو�زنات يف معرفة حكم متثيل �ل�صحابة يف هذ� �لزمن �لذي 
�مرتجت م�صاحله مبفا�صده.
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خطة البحث:

�قت�صت طبيعة �لبحث �أن تتكون خطته من مقدمة، و�أربعة مباحث، وخامتة:

�ملقدمة، وفيها �صبب بحث هذ� �ملو�صوع، و�لدر��صات �ل�صابقة، وخطة �لبحث وطريقته.

�ملبحث �لأول: �لتعريف بال�صحابة، وفقه �ملو�زنات، و�لتمثيل.

�ملبحث �لثاين: �مل�صالح �لو�قعة و�ملتوقعة يف متثيل �ل�صحابة.

�ملبحث �لثالث: �ملفا�صد �لو�قعة و�ملتوقعة يف متثيل �ل�صحابة.

�ملبحث �لر�بع: �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد.

�خلامتة، وفيها �أهم نتائج �لبحث وتو�صياته.

دور فقه املوازنات في متثيل الصحابة في وسائل اإلعالم وغيرها
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طريقة البحث:

�إن هذ� �لبحث تطبيقي يف �ملقام �لأول، ولهذ� حر�صت �أن يكون �لرتكيز فيه على هذ� �جلانب، و�بتعدت عن 
�لتو�صع يف �لكالم على تاأ�صيل فقه �ملو�زنات وما يتعلق به؛ لأن هذ� قد ُيخرج �لبحث عن م�صاره، وتكرث به 
�صفحاته، كما �أنني مل �أتعر�ض للخالف يف م�صاألة �لتمثيل، و�إمنا كان �جلهد من�صًبا على جمع ما قيل من 

�مل�صالح و�ملفا�صد يف هذ� �لفعل، ثم وزنه مبيز�ن �ل�صريعة.

جمعت �أغلب مادة �لبحث من �ل�صبكة �لعنكبوتية، ومن كالم �لعلماء حول م�صاألة متثيل �ل�صحابة، وحر�صت 
على نقل كالمهم كما هو بال تدخل، �إل حني تقت�صي �حلاجة ذلك. 

�إن �لكالم حول هذه �لنازلة يف مو�قع �ل�صبكة �لعنكبوتية كثري، ولكنه متكرر، فرتى �لفكرة تدور بني عدد 
من �لأ�صخا�ض، تختلف �ألفاظهم، وتتفق معانيهم و�أفكارهم، فجمعت خال�صة ذلك كله، و�أبرزت �لفكرة 

�ملق�صودة من كالم كال �لطرفني، و�صغته يف �صكل م�صلحة �أو مف�صدة. 

ثم �صرعت بعد ذلك بوزن هذه �مل�صالح و�ملفا�صد مبعيار �لنوع و�لكم، وبا�صتح�صار �لقو�عد �لتي لها �أثر يف 
�ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد.

ا لوجهه،  وهذ� جهدي �لذي ��صتطعته يف هذ� �لبحث، وهو جهد �ملقل، فع�صى �هلل �أن ينفع به، ويجعله خال�صً
مو�فًقا ل�صرعه، �صائًر� على �صنة نبيه �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم.
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املبحث الأول: التعريف بال�صحابة، وفقه املوازنات، والتمثيل.

املطلب الأول: تعريف ال�صحابة.

يطلق م�صطلح �ل�صحابي على ذلك �جليل �لعظيم �لذي �صحب �لنبي �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم، و�آمن به 
يف حياته، ونا�صره وجاهد معه.

وهي مرتبة �صريفة، ومكان عظيم، �صببها �لت�صرف بروؤية �لنبي �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم، و�جلهاد معه.

وقد �ختلف �أهل �لعلم فيمن يطلق عليه هذ� �ل�صم، فجمهور �ملحدثني يطلقونه على كل من ر�أى �لنبي �صلى 
�هلل عليه و�صلم وهو م�صلم عاقل مميز، ومات على �لإ�صالم)1(.

ول �صك �أن �صرف �ل�صحبة يدركه من �ت�صف بهذه �ل�صفة، ولكن منزلتهم متفاوته، ومر�تبهم خمتلفة، 
فبع�صهم طالت مالزمته و�صحبته للنبي �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم، وله مو�قف عظيمة، وم�صاهد كبرية، 

وبع�صهم �أقل من ذلك.

وتختلف �لأحكام �ملخت�صة بهم يف �حلجية و�ملكانة و�لتعظيم بح�صب منازلهم )2(.

)1( �نظر: خمالفة �ل�صحابي للحديث �لنبوي )37-35(.
)2( �نظر: �ل�صحبة و�ل�صحابة )18(.

دور فقه املوازنات في متثيل الصحابة في وسائل اإلعالم وغيرها
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املطلب الثاين: تعريف فقه املوازنات

�ملو�زنات جمع مو�زنة، وهي على وزن مفاعلة، تكون بني �صيئني يوزن �أحدهما بالآخر، فاأ�صلها من وزن، 
“�لو�و و�لز�ء و�لنون: بناء يدل على تعديل و��صتقامة..، وهذ�  و�لوزن يف �للغة كما يقول �بن فار�ض)3(: 
يو�زن ذلك �أي هو حماذيه، ووزين �لر�أي: معتدله، وهو ر�جح �لوزن �إذ� ن�صبوه على رجاحة �لر�أي و�صدة 

�لعقل”.

وقال �لفريوز �آبادي: »و�زنه: عادله وقابله وحاذ�ه”)4(.

وهذه �ملو�زنة تكون بني م�صالح �لأفعال ومفا�صدها عند تعار�صها، ونتيجتها معرفة �حلكم �ل�صرعي برتجيح 
�لر�جح منها.

ففقه �ملو�زنة هو: �إدر�ك ما يجب فعله عند تعار�ض �مل�صالح و�ملفا�صد، بجلب �لأ�صلح، ودفع �لأف�صد.

وهو مبني على فهم حقيقة �لو�جب يف �ل�صرع ومعرفة مر�تبه، وفهم �لو�قع يف �خللق ومعرفة مر�تبه، ثم 
تنزيل هذ� �لفهم على �لو�قع ليقدم �لأرجح من �مل�صالح، ويدفع �لأرجح من �ملفا�صد)5(.

)3( مقايي�ض �للغة )107/6(.
)4( �لقامو�ض �ملحيط )1238(.

)5( لزيادة معرفة حول �ملق�صود بفهم �ملو�زنات ميكن مر�جعة ما يلي: مقا�صد �ل�صريعة عند �لإمام �لعز بن عبد 
�ل�صالم )229- 230(؛ �ملو�زنة بني �مل�صالح در��صة تطبيقية يف �ل�صيا�صة �ل�صرعية )63- 73(؛ تاأ�صيل فقه �لأولويات 

)48- 51(؛ فقه �ملو�زنات )9- 10(؛ نظرية �ملو�زنة بني �ملنافع و�مل�صار يف �إطار �لقانون �لعام )20- 28(؛ فقه 
�ملو�زنات بني �لنظرية و�لتطبيق )27(.
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املطلب الثالث: تعريف التمثيل

�لتمثيل يطلق على فن من �لفنون، و�لذي ير�د به حماكاة عمل من �لأعمال، حقيقة كان �أو خيال، باأ�صلوب 
در�مي، م�صفوع باأ�صياء ممتعة.

وهذ� �لفن يقوم على جمموعة من �لأمور:

1-وجود ق�صة، ولو ق�صرية، �أو حادث ميكن حماكاته، �صو�ء كان و�قعًيا �أو متخيال.

2-وجود من ميثل �لو�قعة، ي�صمون ممثلني.

3-قو�عد فنية يلتزم بها �أهل �لتمثيل.

4-ق�صد �لتاأثري )6(.

)6( �نظر: حكم ممار�صة �لفن يف �ل�صريعة �لإ�صالمية )286- 287(.

دور فقه املوازنات في متثيل الصحابة في وسائل اإلعالم وغيرها
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املبحث الثاين: امل�صالح الواقعة واملتوقعة يف متثيل ال�صحابة

�إن �حلديث هنا �صيكون عن م�صالح �لتمثيل عموًما، وم�صالح متثيل �ل�صحابة على وجه �خل�صو�ض، ورمبا 
تد�خل �حلديث عنهما يف مكان و�حد.

1-�إن �لتمثيل يف ذ�ته لي�ض حمرًما؛ �إذ لي�ض فيه مف�صدة تقت�صي حترميه، ومل يوجد دليل خا�ض �أو عام 
ميكن �أن ي�صتفاد منه ذلك، فيكون من قبيل �ملباحات)7(.

2-�إن �لتمثيل و�صيلة من �لو�صائل �ملهمة للتوجيه و�لتثقيف �لعلمي �ل�صروريني، وبه تهذب �لنفو�ض وُترقى 
�ملفيد،  �لتثقيف  ي�صتغل يف  �أن  فيمكن  �مل�صاهدين،  لنفو�ض  �ملحببة  �لتعبري  �أدو�ت  �أد�ة من  وهو  �لأخالق، 
وبث �لعلم �لنافع و�لأفكار �جليدة، و�إر�صاد �لنا�ض �إلى ما يدفع عنهم �ملهالك وياأخذ باأيديهم �إلى م�صالك 
�لنجاة، كما ميكن ��صتيعاب عدد كثري من �لنا�ض من خالله، وميكن �لو�صول به �إلى �صر�ئح من �ملجتمع 
�إليهم �إل بهذ� �لطريق، ف�صار �صرورًيا يف ع�صرنا �حلديث؛ للدعوة �إلى �هلل، ومو�جه  ل ميكن �لو�صول 

�أعد�ئنا من خالله)8(.

3-هذه �لتمثيليات تبني تاريخنا، وح�صارتنا، وديننا من منظور �صحيح، متثل �لروؤية �لإ�صالمية، وتتميز 
بال�صفاء �لفكري و�لثقايف، و�إبر�ز �جلانب �حل�صاري لهذه �لأمة، و�إبر�ز �أهمية �لقيم و�ملبادئ �لرفيعة �لتي 
رفعت و�أظهرت هذه �لأمة، و�إظهار حما�صن �ل�صحابة، وجهادهم مع ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم، 
وكثري من وقائع �لتاريخ، و�أحد�ث �ل�صيا�صة ومو�قف �لأبطال يف �صاحات �جلهاد و�لدفاع عن �لأوطان ينبغي 
�أن يتجدد ذكرها وينادى بها؛ لتكون فيها �لقدوة �حل�صنة لالأجيال �حلديثة، ويح�صل بها �لتعاظ ب�صريتهم 
وفيها  كانت)9(،  وجهة  �أي  من  بها  �إخالل  دون  �صريته  ل�صبط  و�لتحري  �لتحفظ  مع  �لعالية،  ومبادئهم 
تعديل للمفاهيم �خلاطئة و�مل�صوهة، وك�صف زيف �لرو�يات �ملو�صوعة �لتي وقع فيها بع�ض �لكتاب، وذلك 
باحلر�ض على �لتدقيق، ومر�جعة �لن�صو�ض من قبل جمموعة من �لعلماء و�أهل �لخت�صا�ض، ومن �ملمكن 
يف �مل�صتقبل �أن تقدم لل�صعوب و�لأمم �لأخرى حتى يتعرفو� علينا �أكرث من خاللها، وتكون من �صمن و�صائل 

)7( �نظر: فتاوى ر�صيد ر�صا )1090/3(، نقال عن �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )299/3(؛ حكم ممار�صة �لفن )294(.
)8( �نظر: حكم ممار�صة �لفن )312، 314(؛ حكم متثيل �أدو�ر �ل�صحابة للنجار، 

1#3027=http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID
)9( �نظر: فتاوى ر�صيد ر�صا )2348/6(، نقال عن �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )301/3(.
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�لدعوة �إلى �هلل، و�إلى هذ� �لدين �لعظيم)10(.

4-تخفيف �ل�صر �ملوجود يف و�صائل �لإعالم، وحتقيق �جتماع �لبيت �لو�حد على م�صاهد نظيفة نوًعا ما؛ لأن 
يف هذه �مل�صل�صالت �حت�صامًا، وهذ� نوع من تد�فع �خلري و�ل�صر)11(.

)10( �نظر: فتوى �لأزهر، جملة �لأزهر، حمرم 1379هـ، نقال عن �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )319/3- 320(؛ ق�ص�ض 
�لأنبياء يف �ل�صينما، ملحمد علي نا�صف، جملة �لأزهر، حمرم 1382، نقال عن �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )326/3(؛ 

فتاوى ر�صيد ر�صا )2348/6(، نقال عن �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )301/3(؛ مقابلة مع د. �ل�صالبي، يف موقع �لإ�صالم 
.htm.138508-90-http://islamtoday.net/nawafeth/services/saveart :ليوم�

http://islamtoday.net/nawafeth/services/ :11( مقابلة مع د. �ل�صالبي، يف موقع �لإ�صالم �ليوم(
.htm.138508-90-saveart
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املبحث الثالث: املفا�صد الواقعة واملتوقعة يف متثيل ال�صحابة.

1- �إن �لتمثيل يف ذ�ته مف�صدة؛ لأنه حال من �أحو�ل �للهو و�لت�صلية و�صغل فر�غ �لوقت، فُم�صاهده يف 
�لغالب ل يريد من �مل�صاهدة ما فيه جماٌل للعظة و�لتاأمل، و�إمنا يق�صد من ذلك �إ�صباع غر�ئزه مبا ي�صرح 

�لنف�ض، وين�صي �لهموم، وينقل �ملْرء من حال �جلد �إلى حال �لعبث و�لهزل)12(.

2- �إن قيام �ملمثل باأد�ء �أدو�ر حياتهم -حال ��صتحالة م�صاو�ته بهم، �أو �قرت�به من منزلتهم- �صوف 
تت�صمن تطاوًل على مكانتهم �لعالية ومقاماتهم �لرفيعة، وفى هذ� �إيذ�ء لهم، و�لإيذ�ء منهي عنه، 

فاملمثل �إذ� تقم�ض �صخ�صية �صالح �أو نبيل �أو �صهم �أو عفيف �أو جو�د، فذلك لأجل ما �صيتقا�صاه ثمًنا 
لذلك، ثم يعود �إلى �صريته �لأولى)13(.

ويف هذ� يقول ر�صيد ر�صا مبيًنا حترمي متثيل �لأنبياء من هذ� �لوجه من �ملف�صدة)14(: “�إن �أكرث �ملمثلني 
لهذه �لق�ص�ض من �صو�د �لعامة، و�أرقاهم يف �ل�صناعة ل يرتقي �إلى مقام �خلا�صة، فاإذ� فر�صنا �أن جمهور 
�أهل �لعرف ل يرون متثيل �لأنبياء �إزر�ء بهم على �إطالقه، �أفال يعدون من �لإزر�ء و�لإخالل مبا يجب لهم 
�أو  كليم �هلل،  �أو مو�صى  �إبر�هيم خليل �هلل،  �أو )�خلو�جة فالن(  ى )�ل�صي فالن(،  ُي�صمَّ �أن  �لتعظيم  من 
عي�صى روح �هلل، �أو حممًد� خامت ر�صل �هلل؟! فيقال له يف د�ر �لتمثيل: يا ر�صول �هلل، ما قولك يف كذ�، فيقول 
كذ�، ول يبعد بعد ذلك �أن يخاطبه بع�ض �خللعاء بهذ� �للقب يف غري وقت �لتمثيل على �صبيل �حلكاية، �أو 
من باب �لتهكم و�لزر�ية، كاأن ير�ه بع�صهم يرتكب �إثًما، فيقول له: مدد يا ر�صول �هلل، �أل �إن �إباحة متثيل 

هوؤلء �لنا�ض لالأنبياء قد توؤدي �إلى مثل هذ�، وكفى به مانًعا لو مل يكن ثم غريه”. 

3- �إن �أهم هدف لأهل �لتمثيل هو حتقيق �ملكا�صب �ملادية، وهي ل حت�صل �إل مبد�عبة غر�ئز �مل�صاهدين 
و�صهو�تهم، فاإذ� عرفنا �أن غالب �مل�صاهدين ل يق�صدون من م�صاهدتهم �لتمثيل �إل ق�صاء فر�غ �أوقاتهم 
مبا فيه �لعبث و�للهو و�لت�صلية، وفهمنا �أن �أهم مقا�صد �ملمثلني حتقيق �لربح؛ فاإنهم �صيحر�صون على �إمناء 

)12( �نظر: �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )294/3(. 
)13( �نظر: �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )294/3- 295(؛ قر�ر هيئة كبار �لعلماء )329/3(.

حكم متثيل �أدو�ر �ل�صحابة للنجار، 
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3027#1؛ 

.1288/http://www.dorar.net/art ،بيان ر�بطة علماء �مل�صلمني
)14( )14( فتاوى ر�صيد ر�صا )1418/4(، نقال عن �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )307/3(. 
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ر�صيد م�صاهدي م�صرحياتهم بتحقيق رغبة �مل�صاهد يف �إ�صباع غر�ئزه �لعاطفية، و�لزج مبثري�ت �لغريزة، 
و�لإغر�ق يف �خليال و�إلهاء �لنا�ض عما يفيد، وجتاوز �حلقائق �لتاريخية �إلى �أمور �صرورية لتحقيق هذه 

�ملقا�صد، ثم عر�ض ذلك على �صا�صات �لتمثيل وخ�صبات �مل�صرح)15(.

4- �إن �عتماد �لتمثيل يف عر�ض �ملعلومات عن �ل�صحابة �إمنا هو يف غالبه من كتب �لتاريخ، وهذه �لكتب 
يقع �لت�صاهل من موؤلفيها يف حتقيق �صحة �لرو�يات �لتي يذكرونها، ويقع فيها من �لكذب و�لتزوير ما ل 
�ملعلومات غري  قائمة على هذه  �لتمثيل  فاإذ� كان كذلك، كان مادة  يخفى على مطلع على حقيقة ذلك، 

�لثابتة)16(.

5- �إن متثيل �ل�صحابة ينايف ما خ�صهم �هلل تبارك وتعالى من �صرف �ل�صحبة، وما كرمهم �هلل تبارك 
وتعالى به، مما هو مذكور يف كتاب �هلل، و�صنة نبيه �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم، ووجه �ملنافاة �أن متثيلهم 
يرتتب عليه �متهانهم، وعدم تكرميهم وتعظيمهم وتوقريهم، ويجعلهم مادة للمحاكاة، وهذ� مما يعلم 

�متناعه)17(.

متثيل  حكم  بذكر  به  �لإزر�ء  �أو  و�متهانه  �ل�صحابي  متثيل  بني  �ملالزمة  هذه  �إي�صاح  وميكن 
�لأنبياء، يقول ر�صيد ر�صا يف ذلك)18(: “�إن �لعرف �لإ�صالمي �لعام يعد متثيل �لأنبياء عليهم 

�ل�صالة و�ل�صالم �إهانة لهم �أو مزرًيا بقدرهم، ..، 

فاإن قيل: �إن بع�ض م�صلمي م�صر ل يعدون ذلك �إهانة ول �إزر�ء..

بالأفر�د  ل  و�أحكامه،  �لإ�صالم  �آد�ب  تربى على  �لذي  باجلمهور  �لعرف  �لعربة يف  �إمنا  نقول: 
�لقالئل، ومن غلبت عليهم �لتقاليد �لإفرجنية، حتى �صارو� يف�صلونها على �لآد�ب �لإ�صالمية، 
�لعلم  رجال  وكبار  و�ل�صالطني  �لأمر�ء  متثيل  يعدون  �لنا�ض  �أكرث  �أن  ظني  على  يغلب  بل   ،...

)15( �نظر: �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )295/3(؛ بيان جممع �لفقه �لإ�صالمي �لتابع للر�بطة، يف دورته �لع�صرين 
�ملنعقـدة مبكـة �ملكرمـة، يف �لفرتة من 19-23 حمرم 1432هـ؛ حكم متثيل �أدو�ر �ل�صحابة للنجار، 

.1#3027=http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID

)16( �نظر: �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )295/3(.
)17( �نظر: قر�ر ر�بطة �لعامل �لإ�صالمي، نقال عن �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )296/3(؛ قر�ر هيئة كبار �لعلماء 

)328/3- 329(، وبيان جممع �لفقه �لإ�صالمي �لتابع للر�بطة، يف دورته �لع�صرين �ملنعقـدة مبكـة �ملكرمـة، يف �لفرتة 
.948/http://www.dorar.net/art :من 19-23 حمرم 1432هـ؛ متثيل �لأنبياء و�ل�صحابة للرب�ك

)18( فتاوى ر�صيد ر�صا )1418/4(، نقال عن �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )306/3- 307(.
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و�لدين مما يزري مبقامهم، وي�صع من قدرهم، و�أن �أحًد� من هوؤلء �لكرب�ء ل ير�صى لنف�صه 
ذلك«.

ويف جو�ب للجنة �لفتوى بالأزهر عن متثيل �لأنبياء)19(: “�إن من ق�ص�ض �لأنبياء ما ل ي�صتطاع 
ت�صخي�صه، و�أن ما ي�صتطاع ت�صخي�صه من ق�ص�صهم فهو تنقي�ض لهم، وزر�ية بهم، وحط من 
ل  لدعوته،  و��صطفاهم  لر�صالته،  �ختارهم  �لذي  �هلل  و�نتهاك حلرماتهم وحرمات  مقامهم، 
ريب يف ذلك كله ول جد�ل، ...، على �أنا لو �فرت�صنا حمال، �أو �صلمنا جدل باأن متثيل �لأنبياء 
�لأنبياء  �قتحام حمى  �إلى  �أنه ذريعة  �أن نتجاهل  ن�صتطيع بحال  ل نقي�صة فيه ول مهانة، فلن 
و�بتذ�لهم، وتعري�صهم لل�صخرية و�ملهانة، فالنتيجة �لتي ل منا�ض منها ول مفر: �أن ت�صخي�ض 

�لأنبياء تنقي�ض لهم، �أو ذريعة �إلى هذ� �لتنقي�ض، ل حمالة”.

�جلد�ل  باب  وفتح  ودينهم،  عقيدتهم  يف  �مل�صلمني  ت�صكيك  �ل�صحابة  متثيل  على  يرتتب   -6
و�ملناق�صة يف �أ�صحاب �لنبي �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم)20(. 

ووجه ووقوع هذه �ملف�صدة هي �أن �صورة �ل�صحابة يف نفو�ض �لنا�ض تت�صع لت�صمل �صوًر� مثالية 
كثرية، وعند عر�ض �صورة �لو�حد منهم على �لو�قع جم�صدة بكل تفا�صيلها، مع زيادة جانب 
تاأثره بامل�صهد  �لناظر بحكم  و�إبر�ز ما وقع بينهم، فاإن  �لكاتب و�ملخرج،  �خليال �لذي يتوقعه 
تتناق�ض هذه �ل�صورة �لر�قية عنده، وتتعر�ض للنقد، وتورث بني �ملختلفني يف بع�ض �لق�صايا 
وتهتز  بع�ض،  على  �ل�صحابة  لبع�ض  و�لنت�صار  لالآر�ء،  �لتحزب  من  �صيًئا  بال�صحابة  �ملتعلقة 
�ل�صورة �مل�صتقرة فى �أذهان �لنا�ض لتلك �لقمم �ل�صاخمة، وقد يوؤدي ذلك �إلى ت�صويه �صريتهم 
عند �مل�صاهدين، وفى هذ� مدعاة �إلى عدم حبهم و�لن�صر�ف عنهم مع �أن �مل�صلمني ماأمورون- 

جميًعا- بحب �ل�صحابة، ومنهيون عن �إ�صاءة �لظن بهم، �أو �لتطاول على مقاماتهم)21(. 

جاء يف جلنة �لفتوى لالأزهر)22(: “�إن �ل�صابقني من �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم لهم مقام كرمي، 
و�صاأن خا�ض بني جماعة �مل�صلمني، ومبا �أن متثيلهم على �مل�صارح �أو �ل�صا�صة قد ينحرف بهم �إلى 

)19( جملة �لأزهر، عدد رجب 1374هـ، نقال عن �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )313/3(.
)20( قر�ر هيئة كبار �لعلماء )329/3(.

)21( �نظر: حكم متثيل �أدو�ر �ل�صحابة للنجار، 
1#3027=http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID

)22( جملة �لأزهر، حمرم 1379 هـ، نقال عن �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )320/3- 321(.
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ما مي�ض ب�صخ�صياتهم �أو عن تاريخهم �حلق؛ ملا يتعر�صون له �أحياًنا من �أكاذيب �لق�صا�صني، 
�أو �أهو�ء �ملتع�صبني لبع�ض �صد �لبع�ض �لآخر، من جر�ء �لفنت و�خلالفات �لتي قامت حولهم يف 
�أزمانهم، و�نق�صام �لنا�ض يف تبعيتهم �إلى طو�ئف و�أ�صياع، ب�صبب �لد�صائ�ض بينهم، فاإن �للجنة 

�إز�ء هذه �لعتبار�ت تفتي مبا ياأتي:

�أول: عدم جو�ز ظهور من ميثل كبار �ل�صحابة؛ كاأبي بكر وعمر وعثمان وعلي و�حل�صن و�حل�صني 
ومعاوية و�أبنائهم، ر�صي �هلل عنهم جميًعا؛ لقد��صتهم، وملا لهم من �ملو�قف �لتي ن�صاأت حولها 
�خلالفات، و�نق�صام �لنا�ض �إلى طو�ئف موؤيدين ومعار�صني، �أما من مل ينق�صم �لنا�ض يف �صاأنهم؛ 
كبالل و�أن�س و�أمثالهما، فيجوز ظهور من ميثل �ضخ�ضياتهم، ب�ضرط �أن يكون �ملمثل غري متلب�س 

مبا مي�ض �صخ�صية من ميثله.

ثانًيا: عدم جو�ز ظهور من ميثل زوجات �لنبي �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم وبناته؛ لأن حرمتهم 
ل�صنت  �لنبي  ن�صائه: }ين�صاء  �صاأن  تعالى يف  و�ل�صالم، وقد قال �هلل  �ل�صالة  من حرمته عليه 

كاأحد من �لن�صاء{، وبناته بذلك �أولى”.

“ي�صع متثيل �ل�صحابة  ويف قر�ر هيئة كبار �لعلماء يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية ما يلي)23(: 
ر�صو�ن �هلل عليهم يف �أنف�ض �لنا�ض و�صًعا مزرًيا، فتتزعزع �لثقة باأ�صحاب �لر�صول �صلى �هلل 

عليه و�صلم، وتخف �لهيبة �لتي يف نفو�ض �مل�صلمني من �مل�صاهدين”.

7- �أ�صحاب �ل�صهرة من �ل�صحابة ي�صرتكون مع �لر�صل يف حرمة �لكذب عليهم، ومن ثم عدم 
جو�ز متثيل �أدو�ر حياتهم؛ وذلك لوجوب �تباعهم و�لقتد�ء بهم، ومن ثم كان لهوؤلء �ل�صحابة 
�أدو�ر حياتهم؛ حيث ل يجوز متثيل حياة  ما للر�صل يف حكم عدم جو�ز �لكذب عليهم بتمثيل 

�لأنبياء �أو �لر�صل باأي وجه؛ ملا فيه من �لكذب عليهم)24(.

�ملر�أة  به  وتن�صغل  فيه متربجات،  �مل�صلمات  �لن�صاء  �لتمثيل على �صورته �حلالية تظهر  �إن   -8
�مل�ضلمة عما هو �أهم يف دينها، ويح�ضل لها به �ختالط وخلوة وتربج و�ضفور، وهذ� فيه مفا�ضد 

عظيمة �أخالقية)25(.
)23( �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )329/3(.

)24( �نظر: حكم متثيل �أدو�ر �ل�صحابة للنجار، 
1#3027=http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID

)25( �نظر: فتاوى ر�صيد ر�صا )1418/4(، نقال عن �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )303/3- 304(؛ بيان ر�بطة علماء 
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وقد جاء يف فتوى لالأزهر)26(: “وعلى �ملر�أة �لتي تقوم بالتمثيل �أال يوجد مع متثيلها �ختالط 
باأجنبي عنها من �لرجال، ول ي�صحبه ك�صف ما يحرم ك�صفه من ج�صمها، ول يكون معه تك�صر 
يف �صوتها، ول حركات مثرية للغر�ئز، ولو مع �صرت �جل�صم، �إذ� كان �لأمر كذلك فال حرمة يف 
�إن  و�أما  بالفائدة،  و�لأمة  �لأفر�د  على  يعود  علمي  لغر�ض  �لتمثيل  كان  �إذ�  ا  �لتمثيل، خ�صو�صً
�ضحبه �ختالط بالرجال �الأجانب، �أو ك�ضف ما ال يحل ك�ضفه من ج�ضمها، �أو وجد معه تك�ضر يف 
�صوتها، �أو حركات مثرية للغر�ئز بج�صمها، ولو مع �صرته، �أو كان لبا�صها يحدد مفاتن ج�صمها، 

فاإن �لتمثيل حينئذ يكون حمرًما على من تقوم بهذ� �لتمثيل”.

و�إن كانت مو�صيقى  �ملو�صيقية، وهي  �ليوم ل يخلو من �ملعازف، و�لآلت  �لو�قع  �لتمثيل  �إن   -9
متثيلية، ولي�صت غنائية، ولكن �ملعازف بجملتها حمرمة، على �أي وجه كان ��صتخد�مها.

�أبي جهل و�أمثاله، ويجري  �أن يقف �أحد �ملمثلني موقف  10- يت�صمن متثيل �ل�صحابة �صرورة 
على ل�صانه �صب بالل، و�صب �لر�صول �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم وما جاء به من �لإ�صالم، ول �صك 

�أن هذ� منكر)27(.

11- يفتح ت�صويغ متثيل �ل�صحابة -حتى بال�صو�بط �لتي و�صعها من �أباح متثيلهم- متثيل �أنبياء 
زين و�حدة)28(. �هلل ور�صله؛ �إذ �أدلة �ملجِوّ

.1288/http://www.dorar.net/art ،مل�صلمني�
)26( جملة �لأزهر، حمرم 1379، نقال عن �أبحاث هيئة كبار �لعلماء )321/3(.

)27( �نظر: قر�ر هيئة كبار �لعلماء )329/3(؛ بيان جممع �لفقه �لإ�صالمي �لتابع للر�بطة، يف دورته �لع�صرين 
�ملنعقـدة مبكـة �ملكرمـة، يف �لفرتة من 19-23 حمرم 1432هـ..

.1288/tra/ten.rarod.www//:ptth ،28( بيان ر�بطة علماء �مل�صلمني(
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املبحث الرابع: املوازنة بني امل�صالح واملفا�صد

بني  �ملو�زنة  قو�عد  فيه  ي�صتح�صر  دقيق،  بنظر  فيها  ُينظر  �أن  �جتهادية، وحتتاج  م�صاألة  �مل�صاألة  �إن هذه 
�مل�صالح و�ملفا�صد، مع �إدر�ك �لو�قع �لذي تقع فيه هذه �لنازلة، ومدى �أثره على �لنا�ض �صلًبا �أو �إيجاًبا.

ترى  وفرقة  مطلًقا،  �جلو�ز  ر�أت  وفرقة  مطلًقا،  �ملنع  ر�أت  فرقة  فرق؛  ثالث  ب�صاأنها  �لنا�ض  �نق�صم  وقد 
�لتفريق بني بع�ض �ل�صحابة دون بع�ض .

�لفقهي  �حلكم  ��ضتنباط  ومبادئ    ، – متد�خلة  �ل�صرعية  �لأحكام  �إطار  يف   - منها  �ملرجوة  و«�مل�صالح 
�ل�صحيح فيها خمتلطة ؛ ذلك �أن تلك �لو�صيلة ل تقوم على �لرو�ية �ملبنية على نقل �لقول عن �لقائل ، و�إمنا 
تقوم على جت�صيد �لقائل و�لت�صبه به يف �صيماه وملب�صه، بل وطريقة حديثه ، و�مل�صاألة �لتي يتحدث فيها، 
ولهذ� كان فيها قدر من �لكذب �لقابع يف ��صتح�صار �ل�صخ�صية من غياهب �ملا�صي و��صتنطاقها مبا قالته، 

�أو مما يظن �أنها قالته«)29(.

�إن هذه �لو�صيلة يف تبليغ �صرية �ل�صحابة مل تكن معهودة من قبل، كما �أن م�صرية �لتمثيل منذ ن�صاأته �إلى 
�لآن مل تكن حمل ثقة �لأمة ، من حيث �مل�صتوى �لفكري و�لثقايف و�لأخالقي لأ�صحابه ، وما يقدمونه من 

م�صل�صالت و�أفالم.

لكن �صدة تاأثري هذه �لو�صيلة على �لنا�ض، و�صعة �نت�صارها، جعل فريًقا من طلبة �لعلم ومن �لقائمني على 
 ، �لرو�ئي  �لق�ص�صي  �خليال  عن  يبتعد   ، �جلاد  للتمثيل  مياديَن  �قتحام  يف  يفكر  غريهم  ومن  �لتمثيل 
ويرتفع يف �لظاهر عن �لإ�صفاف يف عر�ض تفا�صيل �لعالقات بني �جلن�صني، وي�صاهم يف ن�صر ثقافة تاريخ 

�لأمة ، و�إبر�ز �أجمادها.

وبقطع �لنظر عن �ملقا�صد �خلفية للقائمني على ذلك من كل �لأطر�ف ؛ فاإن �لكالم عن مقا�صد �لنا�ض 
لي�ض مما يحمد يف هذ� �ملكان، كما �أنها �صرب من عامل �لغيب، ل يحق لأحد �قتحامه �إل باأثارة من علم 

ظاهر، ي�صتدل به دللة يقينية على ما غاب عنه منها.

)29(  حكم متثيل �أدو�ر �ل�صحابة للنجار، 
1#3027=http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID
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�أقول بقطع �لنظر عن مقا�صد �لقائمني على ذلك؛ فاإن �لهدف �لظاهر من هذه �لو�صيلة هو ن�صر �صرية 
�ل�صحابة، وبيان م�صرية �لأمة �لأولى، و�إبر�ز حجم �جلهد �ملبذول لن�صرة هذ� �لدين، و�صدة �ملو�قف �لتي 
�جلوع  على  و�صربهم  و�لوطن،  و�ملال،  و�لقر�بة،  و�لولد،  �لأهل،  فر�ق  و�إظهار �صربهم يف  لها،  تعر�صو� 

و�لفقر، وقتال �لنا�ض لهم، من �أجل هذ� �لدين، ورغبة فيما عند �هلل.

�إن هذ� �ملق�صد يف �حلقيقة عظيم؛ فاإن معرفة �صرية �ل�صحابة، و�لوقوف على مو�قفهم �لعظيمة و�جب؛ 
لأن هذه �ملعرفة تقود �إلى حتقيق و�جبات عظيمة، ولهذ� �ألف �لعلماء �لكتب �لكبرية �ملب�صوطة و�ملخت�صرة 
بالأ�صانيد  �أخبارهم  نقل عنهم من  وما  �ل�صحابة،  لإثبات كل ما روي عن  بكل جهدهم  و�صعو�  يف ذلك، 

�إليهم.

ولكن �لإ�صكال جاء من �تخاذ �لتمثيل و�صيلة لذلك، وياأتي �لإ�صكال من جهات ثالث:

�لكذب،  من  فيه  ملا  جو�زه؛  يرى  ل  �لأمة  من  ففريق  �لعلماء؛  بني  خالف  ذ�ته حمل  يف  �لتمثيل  �أن  �أول: 
وتقم�ض �ل�صخ�صيات �لغائبة، و�لنطق على ل�صانها، مبا قالته وما مل تقله، وتخيل تفا�صيل �حلو�دث؛ لكي 

يكتمل بها م�صهد �لتمثيل، حتى يكون �صورة ت�صابه �أو تقارب ما وقع بال�صبط.

بالرجال،  �لن�ضاء  �ختالط  من  ي�ضلم  فال  �ملحرمات،  من  عدد  على  ي�ضتمل  و�قعه  يف  �لتمثيل  �أن  ثانًيا: 
وتربجهن، ومن �ملو�صيقى، ومن حماذير �أخرى، ل تخفى على متابع لهذ� �لنوع من �لفن.

ثالًثا: �أن تقم�ض �صخ�صيات �ل�صحابة تنفر منه بع�ض �لنفو�ض، كما تنفر من تقم�ض �صخ�صيات �لأنبياء 
كثري من �لنفو�ض �ل�صوية، و�صبب �لنفرة من كال �ملوقفني تكاد تكون متحدة.

وحتت كل و�حدة من هذه �جلهات �لثالث تفا�صيل من �ملفا�صد، �صبق ذكرها يف �ملبحث �ل�صابق.

�إن هذه �جلهات �لثالث بالتحديد - يف نظري - هي �لتي خلقت هذ� �جلو من �لختالف و�لتد�خل بني 
�مل�صالح و�ملفا�صد.

و�ملتاأمل يف كالم من يرى �جلو�ز يدرك �أنه يتكلم عن �ملتوقع، ل عن �لو�قع، و�أنه يتخيل �صورة ملا يفتي به، 
ل تتطابق مع �لو�قع.

يكتب ق�صة  �أن  و�آد�به  �ل�صرع  باأحكام  �لعامل  للكاتب  �أنه ميكن  �أنكر  “ل  ر�صيد ر�صا)30(:  يقول  ويف هذ� 

)30( فتاوى ر�صيد ر�صا )1418/4(، �ملنار )20، 310/1917- 316(.
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متثيلية، يودع بع�ض ف�صولها �أعمال �صريفة، و�أقو�ل نافعة، �إذ� مثلتها �مر�أة م�صلمة تربز يف د�ر �لتمثيل غري 
متربجة بزينة، ول مبدية ل�صيء مما حرم �هلل �إبد�ءه من بدنها، ول �آتية ب�صيء من �أعمال �لف�صاد ول من 

ذر�ئعه، فاإن متثيلها يكون بهذه �ل�ضروط مباًحا �أو م�ضتحًبا.

وجوبها  عند  �لبالد  وحماية  �حلقيقة  عن  للدفاع  �حلروب؛  يف  �لرتغيب  يف  ق�صة  توؤلف  �أن  ذلك:  مثال 
�لقتال  على  �أبنائها  حث  يف  عنها  �هلل  ر�صي  �خلن�صاء  عن  روي  ما  فيها  ويذكر  عليها،  �لأعد�ء  باعتد�ء 
بالنظم و�لنرث، فمن ذ� �لذي يتجر�أ على �لقول بتحرمي ظهور �مر�أة متثل �خلن�صاء يف مثل تلك �حلال �لتي 

هي مثال �لف�صيلة و�لكمال؟”.

ثم قال: “ولكن �إمكان و�صع مثل هذه �لق�صة وهو من �ملمكنات �لتي مل تقع، ل يبنى عليه �لقول باإطالق 
جو�ز ما هو و�قع من �لتمثيل �مل�صتمل على ما ذكرنا وما مل نذكر، من �ملنكر�ت �ملحرمة و�ملكروهة �صرًعا”.

ولهذ� ي�ضرتط بع�س من يفتي بتمثيل بع�س �ل�ضحابة، كغري �لع�ضرة، و�أمهات �ملوؤمنني، وبنات �لنبي �ضلى 
�هلل عليه و�آله و�ضلم، ثالثة �ضروط: 

�ل�ضرط �الأول: �أن تكون �لغاية من �لتمثيل هي �إبر�ز ما يف حياة هوؤالء �ل�ضحابة من معامل �خلري �لبارزة، 
ومدى مت�صكهم بدين �هلل، وما قدموه من غال ونفي�ض من �أجل �نت�صار مبادئه و�نت�صار عدله و�صماحته، 
و�لبعد عن جو�نب �لفنت �لتي حتتمل �ختالف وجهات �لنظر يف حياة هوؤلء �ل�صحابة، حتى ل ن�صيء �إليهم 

من قبل �ملتلقني، �لذين قد ي�صيئون �لظن بهم ، �أو ل يح�صنون فهم ما �أ�صفر عنه �جتهادهم.

�ل�ضرط �لثاين: �أن يتم �لتمثيل باأ�ضلوب �ضادق بعيد عن �ملبالغة �لتي تخرج بال�ضرد �ملو�ضوعي عن �ضدقه 
وحياده، وبعيد عن �لإثارة �لتي قد تغري على �لتقليد �أو تغليب جانب �ملف�صدة على �مل�صلحة يف �لعمل.

�ل�ضرط �لثالث: �أن يكون �ملمثل- رجاًل كان �أم �مر�أة- حممود �ل�ضمعة، مر�ضى �ل�ضرية ال يوؤخذ عليه ما 
يقدح يف عد�لته �أو يجرح نز�هته، و�أن يكون م�صهوًد� له باخللق �جلميل و�لفكر �مل�صتقيم)31(.

ولهذ� فاإن �ملانع ي�صكك يف �إمكانية حتقيق ذلك، كما جاء يف قر�ر هيئة كبار �لعلماء)32(: “ما يقال من 
وجود م�صلحة، وهي �إظهار مكار �لأخالق وحما�صن �لآد�ب، مع �لتحري للحقيقة و�صبط �ل�صرية، وعدم 

)31( حكم متثيل �أدو�ر �ل�صحابة للنجار، 
1#3027=http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID

)32( قر�ر هيئة كبار �لعلماء )329/3(.
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�لإخالل ب�صيء من ذلك بوجه من �لوجوه؛ رغبة يف �لعربة و�لتعاظ، فهذ� جمرد فر�ض وتقدير؛ فاإن من 
عرف حال �ملمثلني، وما يهدفون �إليه عرف �أن هذ� �لنوع من �لتمثيل ياأباه و�قع �ملمثلني، ورو�د �لتمثيل، وما 

هو �صاأنهم يف حياتهم و�أعمالهم”.

ولكن هذ� �لكالم يقال قبل متثيلهم، و�أما �لآن فقد مثلو� يف عدد من �لتمثيليات، حتى �خللفاء �لر��صدون، 
فهل يا ترى وقعت تلك �ملفا�صد، وهل حتققت تلك �مل�صالح، وهل �مل�صالح �أعظم من �ملفا�صد، �أم �أن �ملفا�صد 

�أكرث؟

�إن �لقاعدة �لكلية يف كيفية �لتعامل مع �لتعار�ض �لو�قع بني �مل�صالح، �أو بني �ملفا�صد، �أو بينهما جميًعا، هي: 
ح جلب خري �خلريين،  �أن �ل�صريعة جاءت بتح�صيل �مل�صالح وتكميلها، وتعطيل �ملفا�صد وتقليلها، و�أنها ترجِّ
ل �أعظم �مل�صلحتني، بتفويت �أدناهما، وتدفع �أعظم �ملف�صدتني باحتمال �أدناهما.  ودفع �صر �ل�صرين، وحت�صِّ

فاإذ� كان �لتعار�ض بني م�صلحتني ل ميكن �جلمع بينهما، قدم �أح�صنهما بتفويت �ملرجوح.

و�إذ� كان �لتعار�ض بني مف�صدتني ل ميكن �خللو منهما؛ دفع �أ�صو�أهما باحتمال �أدناهما.

و�إذ� كان �لتعار�ض بني م�صلحة ومف�صدة ل ميكن �لتفريق بينهما، بل فعل �مل�صلحة م�صتلزم لوقوع �ملف�صدة، 
ح �لأرجح من منفعة �مل�صلحة، وم�صرة �ملف�صدة)33(. وتْرك �ملف�صدة م�صتلزم لرتك �مل�صلحة؛ فرنجِّ

فيه  ��صتوى  و�إن  عنه،  نهي  مف�صدته  ترجحت  و�إن  به،  �أمر  م�صلحته  ترجحت  �إن  �لو�حد؛  �لفعل  وكذلك 
�ل�صالح و�لف�صاد؛ مل يوؤمر به، ومل ينه عنه، بل يكون عفًو�)34(.

هذ� بالنظر �إلى �لفعل و�لفاعل �ملعني، �أما بالنظر �إلى نوع �لأمر و�لنهي؛ فاإن �لو�جب هو �لبيان يف �جلملة، 
بحيث يوؤمر باملعروف مطلًقا، وينهى عن �ملنكر مطلًقا)35(.

و�لذي يهمنا هنا هو �لنظر �إلى �لفعل �لو�قع، �أو �لذي ير�د �إيقاعه على �صفة معينة معلومة، و�إلى �لفاعل 
�ملعني، من حيث وزنهما يف ميز�ن �مل�صالح و�ملفا�صد لينظر �أيها يقدم.

ولأجل وزن هذه �لنازلة يف ميز�ن �مل�صالح و�ملفا�صد ل بد �أن ندرك �أن �ملو�زنة تعني ن�صب ميز�ن له كفتان، 

)33( �نظر: جمموع �لفتاوى )48/20- 51(.
)34( �نظر: �ل�صتقامة )435/1(.

)35( �نظر: �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، �ل�صتقامة )2/ 218(.
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يو�صع يف �إحدى �لكفتني ما ير�د وزنه من مفا�صد �أو م�صالح، ويو�صع يف �لكفة �لأخرى �ملعايري �ل�صرعية 
�لتي توزن بها تلك �ملفا�صد و�مل�صالح، ثم يقارن بني �لنتائج؛ ليعرف �أيهما �أعظم �أثًر� و�أ�صد خطًر�، و�أكرث 

فائدة، و�أقل عائدة.

و�ملعايري �لتي يتخذها �أهل �لعلم و�لجتهاد ملعرفة قيم �مل�صالح و�ملفا�صد: معيار�ن رئي�صان: �أولهما: معيار 
نوعي، و�لآخر معيار كمي.

هو  هل  �مل�صلحة،  �أو  �ملف�صدة  به  تتعلق  �لذي  �ل�صرعي  �ملق�صد  نوع  حتديد  به  فري�د  �لنوعي:  �ملعيار  �أما 
�أم  �لكلية �لتي يعود عليها باحلفظ؛ هل هي كلية �لدين،  �أم حت�صيني، وحتديد نوع  �أم حاجي،  �صروري، 

�لنف�ض، �أم �لعقل، �أم �لن�صل، �أم �ملال.

و�أما �ملعيار �لكمي: فري�د به حتديد كمية �ملت�صررين من وقوع �ملف�صدة، �أو من ذهاب �مل�صلحة، �أو من دفع 
�ملف�صدة ووقوع �مل�صلحة)36(.

�إن �أعظم م�صلحة تذكر لتمثيل �ل�صحابة هي: �إظهار حما�صنهم، وبيان ف�صائلهم، ون�صر �صريتهم، ودعوة 
للمفاهيم  وتعديل  وتطبيقها،  بها،  و�للتز�م  �حل�صنة  و�لأخالق  �ل�صحيح،  �لدين  �إلى  �لنا�ض من خاللها 
�جليل  هذ�  تاريخ  �إف�صاد  يق�صد  من  و�صعها  �لتي  �ملو�صوعة  �لرو�يات  زيف  وك�صف  و�مل�صوهة،  �خلاطئة 

�ملبارك.

ول �صك �أن هذه �مل�صلحة بالنظر �إلى نوعها: �صرورية، تتعلق بالدين؛ لأن فقدها يوقع يف مف�صدة ذهاب 
�لدين و�صياعه، و�لتبا�ض �حلق بالباطل؛ لأن �ل�صحابة هم حملة �لدين، ونقلة �ل�صريعة، ورو�ة كتاب �هلل 
و�صنة ر�صوله �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم، ف�صياع �صريهم و�جلهل باأحو�لهم يت�صمن �لطعن يف هذ� �لدين، 

و�لت�صكيك يف م�صد�قيته، وجتهيل ناقليه.

هذه  ذهاب  عدمها  من  يلزم  وهل  �ملق�صد؟  هذ�  حتقيق  يف  �لو�صيلة  هذه  مرتبة  ما  هنا:  �ل�صوؤ�ل  ولكن 
�مل�صلحة �ل�صرورية؟

يلزم منه ذهاب هذه �مل�صلحة؛ لأن هذ� �ملق�صد متحقق منذ  �لتمثيل  �إن عدم  �أن يقول:  لقائل  ل ميكن 
�لقرن �لأول، ول ز�ل متحقًقا، ينقله �خللف عن �ل�صلف.

)36( �نظر: حقيقة �جلنني وحكم �لنتفاع به يف زر�عة �لأع�صاء و�لتجارب �لعلمية، د. حممد نعيم يا�صني، جملة جممع 
�لفقه �لإ�صالمي، )عد6، ج3، �ض1917(.

دور فقه املوازنات في متثيل الصحابة في وسائل اإلعالم وغيرها
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وهذ� �لقول عن �لتمثيل يجعله يف د�ئرة �ملباحات، �أو �مل�صتحبات، ول �أظنه ي�صل �إلى �لو�جبات، و�إن كان 
و�صيلة لأد�ء و�جب؛ لأنه ل يكون و�صيلة �لو�جب و�جًبا مطلًقا �إل �إذ� تعني و�صيلة �إليه، �أما �إذ� وجدت و�صائل 

�أخرى، فاإنه يبقى على �أ�صله.

و�ملباح �أو �مل�صتحب ل يكون �صرورًيا، �إل بالنظر �إليه نظًر� كلًيا، كما يف �لأكل مثال، فبالنظر �إليه نظًر� كلًيا 
هو �صروري من جهة �ملحافظة به على �لبدن، ويح�صل بعدمه �ملوت، وبالنظر �إليه جزئيًا يف �أنو�ع �ملاأكولت 
�أن يكون يف مرتبة �ل�صروريات، حتى و�إن تعلق بهذه �مل�صلحة  فهو يف درجة �لتح�صني، و�لتمثيل ل ميكن 

�ل�صرورية، ولكنه يبقى يف مرتبة �لتح�صينيات �أو �حلاجيات، ويف د�ئرة �لو�صائل، ل �ملقا�صد.

و�إظهار �صمائلهم و�جب على  �ل�صحابة  بيان حما�صن  �أن  و �جب كفائي؛ من جهة  �لتمثيل  �إن  يقال:  وقد 
�لكفاية، فاإذ� قام به من يكفي �صقط �لإثم عن �لباقني، فكل و�صيلة حتقق بها هذ� �ملق�صود �أخذت حكمه.

فيقال يف هذ� ما قيل يف كونه مباًحا �أو م�صتحًبا.

هذ� ما يقال عن هذه �مل�صلحة من حيث معيارها.

و�أما منزلة هذه �لو�صيلة من �لو�صائل �لأخرى، فهو �لنظر �إليها مبعيار �لكم، فيقال: �إن هذه �لو�صيلة من 
�أعظم �لو�صائل �نت�صاًر�، و�أ�صدها �أثًر� يف �لع�صر �حلديث، فيكون �لنفع بها �أعظم من �لنفع بغريها.

وقد ميكن ��صتعمال و�صائل �لإعالم �لأخرى يف بيان �صري �ل�صحابة، ونقل �أخبارهم، ولكن يتميز �لتمثيل 
باأنه �أ�صد �أثًر� وجذًبا، و�أظهر يف �لبيان.

ما  تقريب  وحماولة  �لفاعلني،  �صخ�صيات  تقم�ض  دون  و�لأفعال  �حلو�دث  ت�صوير  �إن  يقال:  �أن  وميكن 
وقع ب�صيء من �لت�صوير للوقائع بح�صب �لإمكان، يحل حمل �لتمثيل ويقوم مقامه، وبخا�صة �أنه يوجد يف 
�مل�صلمني �أنا�ض كثري تنفر طبائعهم من �لتمثيل، ويرون يف ممار�صته و�لنظر �إليه حرًجا، وبخا�صة �إذ� كان 

متثيل �ل�صحابة �أنف�صهم.

بل �إن بع�ض �لنا�ض يرى �أن “�لتاأ�صي مبا يقر�أ عن حياة �لأ�صحاب �أعظم بكثري مما لو كان ذلك عن طريق 
�مل�صاهدة يف م�صل�صل؛ لأنه يف �لقر�ءة يقر�أ عن حياة و�قعية ت�صتند �إلى رو�ية تاريخية، بينما �لذي يتطرق 
�إليه ذهن �مل�صاهد يف �مل�صل�صل �أن �مل�صاألة ل تعدو �أن تكون متثياًل يف متثيل، كما هو �ل�صاأن يف �لكم �لهائل 

�لذي �صاهده يف �مل�صل�صالت �لأخرى من قبل«)37(. 
)37( متثيل كبار �ل�صحابة فى �لأعمال �لفنية �لدر�مية، د. �أحمد طه ريان، �أ�صتاذ ورئي�ض ق�صم �لفقه �ملقارن - جامعة 
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لكن قد يقول قائل: �إن �لتمثيل �أبلغ يف �لتاأثري و�لبيان من جمرد ت�صوير �لأفعال و�لوقائع، وتعلق �لأ�صخا�ض 
به �أكرث.

تباح  �عتباره م�صلحة  �ملوؤثر يف  �لوحيد  �ملعيار  لي�صت  و�لنت�صار  �ل�صعة  فاإن جمرد  ومع �لعرت�ف بذلك؛ 
لأجله �ملفا�صد �مل�صاحبة له؛ فاإن �لكرثة قد تكون م�صللة، ول تدل على �صحٍة و�صالمٍة و��صتقامٍة، بل على 

ف�صاد �لفطرة و�نتكا�صتها)38(.

فظهر من هذ� �أن هذه �مل�صلحة ل ميكن �أن تكون �صرورية، و�إن كانت متعلقة بكلية �لدين و�حلفاظ عليه، 
كما �أن م�صاحلها لي�صت عامة �صاملة للنا�ض كلهم، و�أن حتققها د�ئر بني �لظن و�لوهم، بدليل هذ� �لو�قع 

�مل�صاهد من عدم �إجماع �لنا�ض عليها، و�عرت�ِفهم باأثرها �لإيجابي.

ومن �مل�صالح �لتي تذكر هنا: تخفيف �ل�صر �ملوجود يف عامل �لفن، و�صماء �لف�صائيات، وغزوه مب�صاهد 
نافعة، ومتثيليات هادفة، ت�صلم من �ملو�قف �لهابطة �لتي ت�صاحب �لتمثيليات �ملوجودة، ومنذ �أن ظهر هذ� 
�لفن و�أهل �خلري و�ل�صالح يف عزلة منه، ونفور مما فيه، و�بتعاد عن �مل�صاركة يف �أحد�ثه؛ ملا يلتب�ض به من 
مفا�صد �صبق ذكر بع�صها، فما ز�د بعدهم عنه �إل �إمعاًنا لأهله يف ولوج �أبو�ب من �لف�صاد ما وجلوها من 
قبل، و�رتكاب حمرمات باإجماع �لأمة، دون و�عظ مينعهم، �أو رقيب يحا�صبهم، فمن �مل�صلحة �ملق�صودة 

�أن ي�صاهم �لأخيار يف تخفيف هذ� �ل�صر، �إذ مل ميكنهم منعه، ول ��صتطاعو� وقفه.

�لنوع م�صعر بقربها من درجة �ل�صروريات؛ ملا يح�صل بها من حفظ  �إلى هذه �مل�صلحة مبنظار  و�لنظر 
�لدين، وحماية جنابه، وفتح باب من �خلري ينفذ منه �مل�صاهد �إلى عامل خمتلف عن �لعامل �لذي غرق يف 

وحله وف�صاده.

َيِخفَّ �ل�صر  �أن  �ل�صر؟ وهل ميكن  �ل�صوؤ�ل �مللح هنا: هل يتعني متثيل �ل�صحابة و�صيلة لتخفيف هذ�  لكن 
بذلك، �أم �أنه �صيبقى كما هو، وتكون متثيليات �ل�صحابة م�صاحبة لهذ� �ل�صر ومر�فقة له، فامل�صاهد كما 

ينظر �إلى م�صل�صل فا�صد، ينظر بعده �أو قبله �إلى هذ� �مل�صل�صل �لذي ير�د به �لفائدة؟!

ثم �إن �نت�صار �لتمثيل وتعلق �لنا�ض به ل يرجع �إلى تق�صري �أهل �خلري يف �لبيان، بقدر ما يرجع �إلى �صعف 

.17075=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t ،لأزهر�
)38( على �صبيل �ملثال حققت �إحدى �ملغنيات �لغربيات �أكرب ن�صبة متابعني على �ملوقع �لجتماعي تويرت، و�صلت �إلى 

ثالثة وثالثني مليون متابع!، فهل يعني هذ� �أن يقتحم �أهل �خلري جمال �لغناء لتخفيف �ل�صر؟!

دور فقه املوازنات في متثيل الصحابة في وسائل اإلعالم وغيرها
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تطبيق �لإ�صالم يف �لو�قع، و�متناع كثري من �لدول عن تنفيذ �أحكامه.

كما �أنه ميكن �أن يقال: ل ن�صلم �أن هذه �مل�صلحة يف مرتبة �ل�صروريات؛ لأن �مل�صالح �ل�صرورية هي �لتي 
“ل بد منها يف قيام م�صالح �لدين و�لدنيا، بحيث �إذ� فقدت مل جتر م�صالح �لدنيا على ��صتقامة، بل على 
ف�صاد وتهارج، وفوت حياة، ويف �لأخرى فوت �لنجاة و�لنعيم، و�لرجوع باخل�صر�ن �ملبني”)39(، فهل و�صلت 

م�صلحة �لتمثيل لتخفيف �ل�صر �لو�قع هذ� �ملبلغ؟!

هذ� ما ميكن �أن يقال يف وزن م�صالح متثيل �ل�صحابة، من حيث نوعها وكميتها.

و�أما وزن �ملفا�صد:

فاأول �ملفا�صد هنا: مف�صدة �لكذب، وذلك �أن �ملمثل ل يقول: قال فالن، و�إمنا يقول: �أنا فالن، وُيناَدى بهذ� 
�ل�صم، ويفعل فعل هذ� �ل�صخ�ض �لذي تقم�ض �صخ�صيته، حتى �إنه لُيبحث عن �صخ�ض ميكن �أن ي�صرتك 

مع �ملمثَّل يف �صفاته �لظاهرة.

وما ي�صت�صهد به من يرى جو�ز �لتمثيل مبا وقع من متثيل �ملالئكة يف �صورة ب�صر، ل ميكن �أن يكون مطابًقا 
ثُّلهم بهذه �ل�صور، ومل يقولو�: نحن فالن بن فالن، فجربيل  للتمثيل �لو�قع �لآن؛ لأن �ملالئكة مل يكذبو� يف مَتَ

ملا ظهر يف �صورة دحية �لكلبي، مل يقل �إنه دحية، فلي�ض يف هذ� مف�صدة �لكذب.

وعدم  �حلياة  بف�صاد  موؤذن  �لكذب  وجود  لأن  �ل�صروريات؛  مبرتبة  �ملتعلقة  �ملفا�صد  من  �لكذب  ومف�صدة 
��صتقامتها، كما �أنه مورد �صاحبه �لهالك يوم �لقيامة، ولهذ� كان من �ل�صر�ئع �ملتفق عليها بني �مللل. 

لكن قد يقول قائل: �لكذب و�إن كان حمرًما يف �الأ�ضل؛ �إال �أنه قد يباح يف بع�س �الأحو�ل ب�ضروط، وذلك 
�أن �لكالم و�صيلة �إلى �ملقا�صد، فكل مق�صود حممود ميكن حت�صيله بغري �لكذب يحرم �لكذب فيه، و�إن 
مل ميكن حت�صيله �إل بالكذب جاز �لكذب فيه)40(، و�لتمثيل هنا مق�صد حممود، ول ميكن حت�صيله �إل 

بالكذب، فيجوز �لكذب لأجل حت�صيله.

كما �أن �لكذب لي�ض على مرتبة و�حدة يف �لف�صاد، بل منه ما هو كفر، ومنه ما هو دون ذلك، وعلى هذ� 
فرتبته بح�صب ما تعلق به، فاإن تعلق بالكفر، �أو �أمر من �أمور �مل�صلمني �لعامة، فهو يف رتبة �ل�صروريات ، 

)39( �ملو�فقات )17/2- 18(.
)40( �نظر: �لأذكار للنووي )599(؛ ريا�ض �ل�صاحلني، مع �صرحه دليل �لفاحلني )398/4(.
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و�إن تعلق مبا دون ذلك فهو يف رتبة �حلاجيات، وبع�صه قد يكون يف رتبة �لتح�صينات.

ومن �ملفا�صد: �لتكلم بالكفر، وفعله، وهذ� من �ملحرمات �ملتفق عليها، وهي ل تباح حتى يف حال �ل�صرورة، 
و�إمنا �أبيح ملن �أكره �أن يتكلم به ظاهًر�، مع �طمئنان قلبه بالإميان، وهذه �ملف�صدة تتعلق بكلية �لدين يف 

مرتبة �ل�صروريات؛ لتعلقه بالكفر، وهو �أعظم �لذنوب و�أ�صدها خطًر�.

فوزن هذه �ملف�صدة مبعيار �لنوع يظهر تعلقها برتبة �ل�صروريات.

ومن �ملفا�صد: تنق�ض �ل�صحابة و�زدر�وؤهم، و�لتقليل من �صاأنهم، و�إظهارهم يف �أو�صاع ل ير�صاها �لو�حد 
�أو و��صع �ل�صيناريو ليكتمل بها  منا لنف�صه، و�لكذب عليهم يف ذكر تفا�صيل عن حياتهم يتوقعها �ملخرج 

�مل�صهد.

ويت�صح هذ� �لأمر حني ن�صتعر�ض “�مل�صل�صالت �لتي كانت تدور حول �صخ�صيات و�قعية، �أنه يكاد ي�صتحيل 
متثيل دور �صخ�صية و�قعية دون مزجها ب�صيء من �خليال، �صو�ء كانت تلك �ل�صخ�صية �إ�صالمية �أو غري 
�إ�صالمية، و�لدليل على ذلك: هذه �لعرت��صات �لكثرية �لتي ت�صاعدت بعد عر�ض م�صل�صالت عن بع�ض 
�ل�صخ�صيات �ملعا�صرة �أو �لتاريخية، مثل م�صل�صل عن �صخ�صية �ل�صيخ حممد متويل �ل�صعر�وي، ومن قبله 

عن �صخ�صية �أحمد عر�بي، و�صفيقة ومتويل، وذئاب �جلبل....

و... ما يكتب يف و�صائل �لإعالم عقب كل م�صل�صل من ذلك، كاف يف �إثبات هذه �لفر�صية، وعليه فلن ت�صلم 
�لعمل، وبذلك يختلط �لأمر على �مل�صاهدين  �لذي تقت�صيه طبيعة هذ�  �ل�صخ�صيات من هذ� �ملزج  هذه 
لهوؤلء  �لذ�كرة  بها  حتتفظ  �لتي  �لعاطرة  �ملعاين  تلك  بذلك  وتذهب  و�خليالية،  �لتاريخية  �لوقائع  بني 

�لأعالم«)41(.

ول �صك �أن هذه �ملف�صدة عظيمة، وهي قد جتر �إلى �لكفر �أو �لف�صق، وهذ� يعني تعلقها بال�صروريات، �أو 
مبكمالت �ل�صروريات.

لكن قد يقول قائل: ل يلزم من �لتمثيل وقوع هذه �ملف�صدة، بل هذه مف�صدة متوهمة، يف مقابل م�صلحة 
مظنونة �أو متيقنة، فلي�ض من �ل�صرورة �أن �ل�صخ�ض �لذي مُيثل يكون حمل �صخرية و��صتهز�ء، �إل �إذ� �أظهره 
�لتمثيل بهذه �ل�صورة، ولي�ض هذ� موجوًد� يف متثيل �ل�صحابة، بل هذ� �لنوع من �لتمثيل �ملتعلق بالتاريخ، 

)41( متثيل كبار �ل�صحابة فى �لأعمال �لفنية �لدر�مية، د. �أحمد طه ريان، �أ�صتاذ ورئي�ض ق�صم �لفقه �ملقارن - جامعة 
.17075=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t ،لأزهر�
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ير�د به �إظهار �ل�صورة على حالها كما كانت، وتقريب ما وقع للم�صاهد بال�صوت و�ل�صورة، ويح�صل منه 
مع  وتفاعلهم  �مل�صاهدين  ردود  ودليل ذلك  لأعمالها،  ومدح  بف�صلها،  و�عرت�ف  �ل�صخ�صية،  لهذه  تعظيم 

ذلك، وتقم�صهم لل�صخ�صية �لتي �أعجبو� بها.

و�آل  بال�صحابة  �ملتعلقة  �لعقائد  بع�ض  يف  و�لت�صكيك  �ملذموم،  و�لنقا�ض  �جلد�ل  باب  فتح  �ملفا�صد:  ومن 
�لبع�ض على نقد �ل�صحابة،  �لتي وقعت من �ل�صحابة، وجر�أة  �لآر�ء يف بع�ض �ملو�قف  �لبيت، و�ختالف 
�أهل �لعلم، ومعرفة ما وقع  �إلى كتب  مبا لي�ض به علم، بل جمرد �طالعهم على هذ� �مل�صهد، دون رجوع 
بالتف�صيل، كما يفتح باب �خلالف، ومتزق �صف �لأمة، ما بني موؤيد ومعار�ض، وكل هذ� من �ملفا�صد �لتي 
ميكن �لبتعاد برتك �لتمثيل، و�ل�صتعا�صة عنه بو�صائل �أخرى ل تقل �أهمية عنه، ويكون بها �أثر عظيم يف 

�لبيان ونقل �صحيح �لأخبار.

وهذه �ملف�صدة �إذ� وزنت مبعيار �لنوع فاإنها تدخل �صمن �حلاجيات، ب�صبب ما يقع بها من حرج و�صيق، 
ولكن ل يح�صل بها مثل ما يح�صل باإباحة �لكذب، و�لتكلم بالكفر.

ولقائل �أن يقول: �إنها ميكن �أن تلتحق مبكمل �ل�صروري؛ ل�صدة �ل�صرر �حلا�صل بوقوعها، و�أثرها يف تفرق 
�لأمة، و�ختالف كلمتها.

ولكن وزنها مبيز�ن �لكم، يظهر تعلقها ب�صريحة كبرية من �لنا�ض، بحيث تكون من �ملفا�صد �لعامة، وهذ� 
مالحظ جًد� يف م�صاألة متثيل �ل�صحابة، حيث كرث �حلديث عنها يف مو�قع �لنت، و�لتو��صل �لجتماعي، 
وعلى �لف�صائيات يف بر�مج متعددة، و�ختلف �لنا�ض يف �صاأنها �ختالًفا متبايًنا، و�أغلظ بع�صهم على بع�ض 

يف ذلك.

و�أما مف�ضدة �الختالط، و�لتربج، و�لغناء، فهي يف مرتبة �حلاجيات؛ الأنها حمرمة حترمي و�ضائل؛ ملا يرتتب 
على فتحها من �لو�صول �إلى حمرمات كبرية؛ كالزنا، وهذه �ملفا�صد قد تباح حني تعار�صها م�صلحة �أولى 

منها ل بد من حتقيقها، ول �صبيل �إلى حتقيقها �إل باإيقاع تلك �ملفا�صد.

ولقائل �أن يقول: �إن �مل�صالح �ملذكورة يف متثيل �ل�صحابة ميكن حتقيقها بدون �رتكاب تلك �ملفا�صد، �إذ� 
تو�فرت �جلهود على تطبيق �ملعايري �ل�صرعية، و�لبعد عن �ملحاذير، ولكن �لو�قع خالف ذلك، فقد ��صتملت 

تلك �لتمثيليات على هذه �ملفا�صد دون حاجة لإيقاعها.

ومن �ملفا�صد: �أن متثيل بع�ض �ل�صحابة قد يكون ذريعة لتمثيل �أمهات �ملوؤمنني، ومتثيل بنات �لنبي �صلى 



2772

�هلل عليه و�آله و�صلم، فاإنهم من حيث �ملنزلة لي�صو� �أف�صل من �أبي بكر وعمر، بل قد يجر �إلى متثيل �لنبي 
�صلى �هلل عليه و�آله و�صلم؛ لأن �حلجج قد تكون متحدة.

قبيل  من  كانت  ملا  لكنها  �صرورية،  مف�صدة  �إلى  جتر  كانت  و�إن  �حلاجيات،  باب  من  هي  �ملف�صدة  وهذه 
�لذر�ئع و�لو�صائل، فلي�ض لها من �لقوة و�ل�صرر مثل ما للمقا�صد.

وقد يقول قائل: �إن متثيل هوؤلء يكاد يكون متفًقا على حترميه، بل قد �تفق عليه، فال ميكن �أن يتجر�أ على 
�قتحامه �أحد، ولو �فرت�ض ذلك فهو بعيد جًد�، و�لذريعة �إلى �صيء نادر ل يحكم بتحرميها.

هذ� ما ميكن قوله يف وزن مفا�صد متاثيل �ل�صحابة.

وبعد هذه �ملو�زنة: يظهر للباحث �أن م�صلحة متثيل �ل�صحابة �إمنا تتعلق مبرتبة �حلاجيات �أو �لتح�صينات، 
و�أما مف�صدة متثيلهم فتتعلق مبرتبة �ل�صروريات و�حلاجيات، ودفع �ملف�صدة �ملتعلقة مبرتبة �ل�صروريات 

و�حلاجيات �أولى من جلب م�صلحة تتعلق مبرتبة �حلاجيات و�لتح�صينات.

ل ما �صبق وي�صد  وميكن �أن ن�صلك يف �صبيل �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد يف هذه �لنازلة م�صلًكا �آخر، ُيكمِّ
من �أزره، وهو ��صتح�صار �لقو�عد �لتف�صيلية يف �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد، مما يظهر �أثره يف هذه 

�لنازلة، وقد ظهر يل من هذه �لقو�عد ما يلي:

القاعدة الأوىل: �مل�صلحة �لو�قعة مقدمة على �مل�صلحة �ملتوقعة، و�ملف�صدة �لو�قعة مقدمة يف 

�لدفع على �ملف�صدة �ملتوقعة، و�ملحافظة على �مل�صلحة �لو�قعة �أولى من دفع �ملف�صدة �ملتوقعة، ودفع �ملف�صدة 
�لو�قعة �أولى من حت�صيل �مل�صلحة �ملتوقعة، �إذ� كانتا يف مرتبة و�حدة من حيث �لقوة و�ل�صمول)42(.

ميكن �أن يقال: �إن م�صلحة بيان �ل�صحابة بالأخبار عنهم، و��صتغالل �لو�صائل �ملتاحة �مل�صروعة �حلديثة 
يف ذلك و�قعة، وم�صلحة ذلك بالتمثيل متوقعة، و�مل�صلحة �لو�قعة �أولى من �مل�صلحة �ملتوقعة.

�صخ�صيات  تقم�ض  من  فيه  ملا  مف�صدة  �أو  ذ�ته،  يف  مف�صدة  كان  �صو�ء  ومتحققة،  و�قعة  �لتمثل  ومف�صدة 
�ل�ضحابة، �أو ما فيه من فعل �لكفار وتقم�س دورهم يف كل �ضيء، �أو ما فيه من �ختالط �لرجال بالن�ضاء 

وتربجهن.

)42( �نظر: تاأ�صيل فقه �لأولويات )295(.
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و�أما م�صلحة بيان تاريخ �ل�صحابة ومو�قفهم �مل�صرفة عن طريقه فهي متوقعة، ولي�صت و�قعة يقيًنا بهذه 
�لو�صيلة، بدليل �نق�صام �لنا�ض ب�صاأنها، وعدم ر�صا طائفة من �لنا�ض عما وقع فيها.

�ل�صالم  عليهم  �لأنبياء  متثيل  �أن  من  يقال  “وما  للر�بطة:  �لتابع  �لإ�صالمي  �لفقه  جممع  بيان  يف  جاء 
غري  �لآد�ب  وحما�صن  �لأخالق،  ملكارم  و�إظهار  �لإ�صالم،  �إلى  للدعوة  م�صلحة  فيه  �لكر�م  و�ل�صحابة 

�صحيح«)43(.

و�مل�صلحة  �ل�صالح،  من  بها  يقع  مما  �أعظم  بها  �لف�صاد  من  ويقع  متوهمة،  �مل�صلحة  هذه  تكون  قد  بل 
�ملتوهمة ل تعترب.

ولهذ� فاإن “ما يدعيه دعاة �لتمثيل �لإ�صالمي من �صو�بط، غايتها �أن تخفف من �ملحاذير �لتي يذكرها 
�ملانعون، وكم من باب من مد�خل �ل�ضر ُفتح بحجة و�ضع �ضو�بط و�ضروط، ثم كان ذلك �ضبًبا يف فتح هذ� 
�لباب و�قتحامه دون وفاء بتلك �ل�صو�بط حيًنا، بل ول �عتبار لها �أحياًنا، فما تلك �ل�صو�بط �إل �صبهاٌت 

للت�صويغ، ودفٌع حلجة �ملانعني!«)44(.

ولكن قد يقال: �إن م�صلحة بيان تاريخ �ل�صحابة بهذه �لو�صيلة و�قعة، بدليل ردود �لأفعال �لإيجابية لها، 
�لنا�ض  كثري من  وتاأثر  عنه،  ر�صي �هلل  �صخ�صية عمر  �لنت عن  على  �لبحث  �لبحث يف حمركات  وكرثة 
من  كبرية  ن�صبة  وحتقيق  قبل،  من  يعرفونها  يكونو�  مل  و�أمور  �أخبار  على  و�طالعهم  �لتمثيل،  باأحد�ث 
�مل�صاهدين، و�أما مف�صدة متثيلهم - مما ذكر من �ملفا�صد - فهو متوقع ، ولي�ض بو�قع ، بدليل �أن �صخ�صية 

�ل�صحابة مل تتاأثر مكانتها بالتمثيل.

فيمكن �أن يقال: �إن كرثة �لبحث و�لطالع ل تعني حتقق �ملق�صود من �لعظة و�لبيان، و�إمنا قد يكون هذ� 
�لبحث ب�صبب �لف�صول، ومعرفة �لو�قع، ب�صبب كرثة �جلد�ل حوله، و�لكرثة يف ذ�تها ل تعترب، و�إمنا هي 
مرجحة عند وقوع �لتعار�ض على �ل�صو�ء، و�نعد�م �ملرجحات �لأخرى، و�لأدلة �لقطعية، �أو �لظنية �لغالبة.

و�أما دعوى �أن �صخ�صيات �ل�صحابة مل تتاأثر بالتمثيل �صلًبا، فهذ� يحتاج �إلى معرفة ر�أي �مل�صاهدين، فكما 
يوجد من يعرب عن مزيد �حرت�مه لهذه �ل�صخ�صيات �لعظيمة، وزيادة مكانتهم عند متثيلهم، فهناك من 

تاأثر بذلك �صلًبا، و�هتزت مكانة �ل�صحابة يف نف�صه.

)43( بيان جممع �لفقه �لإ�صالمي �لتابع للر�بطة، يف دورته �لع�صرين �ملنعقـدة مبكـة �ملكرمـة، يف �لفرتة من 23-19 
حمرم 1432هـ.

948/art/net.dorar.www//:http :44( متثيل �لأنبياء و�ل�صحابة للرب�ك(
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القاعدة الثانية: جن�س فعل املاأمور به اأعظم من جن�س ترك املنهي عنه، 

اأداء  على  واملثوبة  عنه،  املنهي  فعل  جن�س  من  اأعظم  به  املاأمور  ترك  وجن�س 

الواجبات اأعظم من املثوبة على ترك املحرمات.

وهذه �لقاعدة يظهر �أثرها عند ت�صاوي �مل�صالح و�ملفا�صد، وهي متثل ر�أي بع�ض �لعلماء يف �أن جلب �مل�صالح 
�أولى من دفع �ملفا�صد عند �لت�صاوي، و�أما �لقول �لثاين فهو �أن درء �ملفا�صد �أولى من جلب �مل�صالح، و�لقول 

�لثالث هو �لتخيري بينهما)45(.

بهم،  �لتاأ�صي  �إلى  �لنا�ض  ودعوة  ف�صائلهم،  و�إظهار  �ل�صحابة،  تاريخ  بيان  �إن م�صلحة  يقال:  �أن  فيمكن 
و�إبر�ز حما�صن �لدين �لإ�صالمي من �لو�جبات �ملهمة، و�لتي يتحقق بها دعوة �لنا�ض �إلى هذ� �لدين، فهذه 
�مل�ضلحة �أولى من دفع مف�ضدة �لتمثيل، مع �إمكانية تخفيف �ملحاذير �ملوجودة فيه، بل �إعد�مها، با�ضرت�ط 
عدم ظهور �لن�ضاء �ل�ضافر�ت، ومنع �الختالط و�خللوة �ملحرمتني، وتنقية �ل�ضيناريو من �ملو�قف �ملكذوبة 

�أو �ملختلقة.

حما�صنهم  و�إبر�ز  �ل�صحابة  تاريخ  بيان  مل�صلحة  م�صاوية  �لتمثيل  مف�صدة  �أن  ن�صلم  ل  يقال:  قد  ولكن 
وف�صائلهم.

وعلى فر�ض �لت�صاوي، فال ن�صلم �أن جلب �مل�صلحة �أولى، بل دفع �ملف�صدة �أولى من جلب �مل�صلحة، وبخا�صة 
�إذ� �أمكن حتقيق هذه �مل�صلحة بطرق �أخرى خالية من هذه �ملفا�صد.

»ولو فر�ض �أن فيه م�صلحة فاإنها ل تعترب �أي�صًا، لأنه يعار�صها مف�صدة �أعظم منها، وهي ما �صبق ذكره مما 
قد يكون ذريعة لنتقا�ض �لأنبياء و�ل�صحابة و�حلط من قدرهم.

 ومن �لقو�عد �ملقررة يف �ل�صريعة �لإ�صالمية ....: �أن �مل�صلحة �إذ� عار�صتها مف�صدة م�صاوية لها ل تعترب؛ 
لأن درء �ملفا�صد مقدم على جلب �مل�صالح ، فكيف �إذ� كانت �ملف�صدة �أعظم من �مل�صلحة و�أرجح، كما هو 

�ل�صاأن يف متثيل �لأنبياء و�ل�صحابة.

ثم �إن �لدعوة �إلى �لإ�صالم و�إظهار مكارم �لأخالق تكون بالو�صائل �مل�صروعة �لتي �أثبتت جناحها على مد�ر 
تاريخ �لأمة �لإ�صالمية«)46(.

)45( �نظر: �لإحكام لالآمدي )250/4، 260(؛ �لفروق )338/2، �لفرق 104(؛ جمموع �لفتاوى )85/20؛ 145/10؛ 
671/11؛ 269/24؛ 279/29(؛ جامع �لر�صائل )228/1(؛ �أ�صول �بن مفلح )1595/4، 1602(؛ �لبحر �ملحيط 

)172/6(؛ �صرح �لكوكب �ملنري )681/4(؛ تي�صري �لتحرير )159/3(؛ نرث �لورود )608/2(.
)46( بيان جممع �لفقه �لإ�صالمي �لتابع للر�بطة، يف دورته �لع�صرين �ملنعقـدة مبكـة �ملكرمـة، يف �لفرتة من 23-19 

دور فقه املوازنات في متثيل الصحابة في وسائل اإلعالم وغيرها



2775

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

.)
47

ًما ل�صد الذريعة اأبيح للم�صلحة الراجحة) القاعدة الثالثة: ما كان حمرَّ

ميكن �أن يقال: �إن تك�ضف �ملر�أة عند غري حمارمها، و�خللوة و�الختالط حمرمات �ضًد� لذريعة �لزنا، وهذه 
�ملحرمات تباح للم�صلحة �لر�جحة، وهي ما يتحقق بتمثيلهم من �مل�صالح �ملذكورة �صابًقا.

لكن قد يقال: �إن �صابط �مل�صلحة �لر�جحة �ملعار�صة للمحرم حترمي و�صائل: �أن يكون ح�صولها �أرجح من 
مف�صدة هذ� �ملحرم؛ بحيث يرتتب على عدم فعلها ذهاب �مل�صلحة �لر�جحة، �أو وقوع �حلرج.

�أما لو كان لتح�صيل �مل�صلحة طريق �آخر، ومل يتعني هذ� �ملحرم طريًقا، بل وجد ما هو مثله، �أو �أولى منه، 
�أو كانت �مل�صلحة �ملرتتبة على �لفعل �أقل من مف�صدة �ملحرم؛ مل يجز فعل هذه �مل�صلحة بارتكاب ما حرم 

�صًد� للذريعة.

وهنا ميكن �لقول: �إن “و�صائل �لإعالم مدعوة �إلى �لإ�صهام يف ن�صر �صري �لأنبياء و�لر�صل عليهم �ل�صالم 
�إلى �متثال �لتوجيهات �لإلهية  و�ل�صحابة �لكر�م ر�صي �هلل عنهم دون متثيل �صخ�صياتهم، وهي مدعوة 

و�لنبوية يف �لقيام بامل�صوؤوليات �ملت�صمنة توعية �جلماهري ؛ لكي تتم�صك بدينها وحترتم �صلفها«)48(.

.)
49

القاعدة الرابعة: ما حرم مطلًقا مل تبحه ال�صرورة)

�إن �ملحرمات حترمًيا موؤبًد�، وكان حترميها حترمي مقا�صد، ل حترمي و�صائل، ل تبيحها �ل�صرورة، لكن 
�ل�صرورة قد تخفف حكمها، �أو تبيحها ظاهًر� ل باطًنا، و�لتمثيل ي�صتمل على تقم�ض �صخ�صيات �لكفار، 
�ملحرمات  وهذه  نف�صه،  �ل�صخ�ض  من  �صادرة  �أنها  على  بها  و�لتحدث  �لكفرية،  �أفعالهم  بجميع  و�لقيام 
حمرمة حترمًيا مطلًقا، فال يجوز لأحد �أن يفعل �لكفر ليحذر منه، نعم ينقله عن فاعله، ل �أن يفعله هو 
بنف�صه، وعليه فال تباح لأجل م�صلحة �لدعوة وبيان �حلق للنا�ض، �أو لإيجاد بديل عن �لتمثيل غري �لهادف.

حمرم 1432هـ.
)47( �نظر: جمموع �لفتاوى )419/15؛ 502/17؛ 251/21؛ 298/22؛ 214/23- 215؛ 228/32- 229، 235(؛ 

قاعدة جليلة يف �لتو�صل و�لو�صيلة ، جمموع �لفتاوى )164/1(؛ �ل�صيا�صة �ل�صرعية يف �إ�صالح �لر�عي و�لرعية ، جمموع 
�لفتاوى )371/28(؛ �ل�صتقامة )262/2(؛ تاأ�صيل فقه �لأولويات )272(.

)48( بيان جممع �لفقه �لإ�صالمي �لتابع للر�بطة، يف دورته �لع�صرين �ملنعقـدة مبكـة �ملكرمـة، يف �لفرتة من 23-19 
حمرم 1432هـ.

)49( �نظر: جمموع �لفتاوى )210/32؛ 230/27- 231(.
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.)
50

واملباح)

و�أما  بوجوبه،  يقول  من  يعلم  ول  م�صتحًبا،  يكون  �أن  �أحو�له  �أح�صن  �ل�صحابة  متثيل  �إن  يقال:  �أن  ميكن 
�ملفا�صد �مل�صاحبة له فهي حمرمة، فيكون دفعها �أولى من فعل �مل�صتحب.

ولي�ض  كفائي،  و�جب  �إليها،  �لنا�ض  ودعوة  �صريهم  و�إبر�ز  �ل�صحابة  حما�صن  �إظهار  �إن  يقال:  قد  ولكن 
و�جًبا من هذ�  فيكون  �ملتلقي،  تاأثرًي� يف  و�أ�صدها  �نت�صاًر�  �لو�صائل  �أو�صع  من  و�صيلة  و�لتمثيل  مب�صتحب، 

�لباب.

القاعدة ال�صاد�صة: امل�صلحة القطعية الكلية وامل�صلحة القطعية اجلزئية 

.)
51

مقدمتان على امل�صلحة الظنية اجلزئية)

�إن منع �ملفا�صد �لو�قعة بالتمثيل مما ذكر يف �ملبحث �ل�صابق، هو من �مل�صالح �لقطعية  �أن يقال:  ميكن 
�لكلية، �ملتعلقة بعموم �لأمة؛ �إذ مبنعها يغلق عنهم باب من �ل�صر عظيم، دخل عليهم ب�صبب هذه �لتمثيليات.

و�أما م�صلحة متثيلهم فهي م�صلحة ظنية، وجزئية، �أما كونها ظنية؛ فالأن حتقق �ملق�صود منها لي�ض يقينًيا 
كما �صبق، وكما هو م�صاهد من ردود �لأفعال جتاهها، و�أما كونها جزئية؛ فلتعلقها مبجموعة من �لنا�ض، 
ممن يتاأثرون بامل�صاهد �ملمثلة ويدمنون �لنظر �إليها، ولكونها و�صيلة من و�صائل �أخرى حتقق بها م�صلحة 
بيان حما�صن �ل�صحابة وماآثرهم ودعوة �لنا�ض �إلى ذلك، »وكل ما يذكرونه من م�صالح متثيل �ل�صحابة 
يتحقق بذكر �أخبارهم على ما جرت به �لعادة يف �صياق �لأخبار، و�إذ� دعت �حلاجة �إلى مزيد �لإي�صاح كان 

ذلك بتمثيل �لفعل ل بتمثيل �لفاعل«)52(.

لكن قد يقال: �إن فن �لتمثيل قد غلب على كثري من �لو�صائل �لأخرى، وهو يتميز عنها باأنه ي�صل �إلى �لنا�ض 
يف بيوتهم، ويقتحم منازلهم، وينقل لهم �ملعلومات وهم جال�صون يف �أماكنهم، مع نقل �مل�صهد م�صوًر� �أمام 
�مل�صاهد، مما يعينه على ت�صور ما وقع و�لتفاعل معه و�لتاأثر به كاأنه ير�ه، ول �صك �أن م�صاهدة �ل�صورة 

كاملة �أبلغ بكثري من جمرد �لقر�ءة، �أو �ل�صماع فقط.

)50( �نظر: منهاج �ل�صنة )154/4(؛ تاأ�صيل فقه �لأولويات )368(.
)51( �نظر: تاأ�صيل فقه �لأولويات )298(.

948/art/net.dorar.www//:http :52( متثيل �لأنبياء و�ل�صحابة للرب�ك(
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فيقال: �إن عر�ض �ل�صيء م�صاهًد� م�صوًر� و�إن كان �أبلغ يف �لتاأثري لكنه يغلق باب �خليال للناظر، ويح�صر 
فكره يف �مل�صاهد، مع �أنه قد ل يكون متطابًقا مع و�قع، بل رمبا كان حمرًفا عنه، و�أما �إذ� مل ي�صور له فاإن 

�لذهن يبحر يف عامل �خليال؛ لري�صم عدًد� من �ل�صور �جلميلة عن ذلك �جليل �لفريد.

�لنا�ض  �أبدى  �لتي  �لنت  مو�قع  من  عدًد�  تتبعت  فقد  �لنا�ض؛  على  �لتمثيليات  هذه  �أثر  وهو  �لو�قع،  و�أما 
فيها ر�أيهم، �إما تعليًقا على مقال، �أو �بتد�ء مقال جديد، فوجدت تفاوت �آر�ئهم، ما بني م�صتنكر، وموؤيد، 
وبع�صهم  �أد�ئه،  ل�صعف  وبع�صهم  ومقا�صده،  ومفا�صده  �لتمثيل  لذ�ت  �إنكاره  يكون  بع�صهم  و�مل�صتنكر 

ل�صتماله على معلومات لي�صت ب�صحيحة، �أو ل�صتماله على حمرمات من �ملو�صيقى، و�صفور �لن�صاء.

و�ملوؤيد يرى �أنه �إثر�ء لل�صاحة �لفنية باأمور نافعة ومفيدة، ونقل �مل�صاهد من وحل �لتمثيل �لفا�صد �إلى رو�صة 
�لتمثيل �لنافع، و�إمد�ده بقدو�ت ماثلة �أمامه، تغنيه عن �لتعلق بغريهم من �لفنانني و�لفنانات.

و�لكالم يف ذلك كثري، مما يدل على �أن �مل�صلحة �ملق�صودة من �لتمثيل قد حتققت يف نظر �ملجوزين، ولكن 
�صاَحَبها تلك �ملفا�صد �ملذكورة يف كالم �ملانعني، وقد �صبق ذكر �ملو�زنة بينهما، ولكن هذ� �لو�قع وحده ل 

ميكنه �أن يف�صل يف ذلك؛ لتد�خل �مل�صلحة و�ملف�صدة فيه.

هذ� ما تي�صر يل عر�صه من �ملو�زنة بني م�صالح متثيل �ل�صحابة ومفا�صده، و�هلل �ملوفق و�لهادي �إلى �صو�ء 
�ل�صبيل.

و�هلل �أعلم، و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد و�آله.
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اخلامتة

اأهم نتائج البحث:

وقو�عدها  �جلزئية،  ن�صو�صها  يف  �ل�صريعة  مبعيار  و�ملفا�صد  �مل�صالح  وزن  على  يعتمد  �ملو�زنات  1-فقه 
�ملقا�صدية و�لأ�صولية و�لفقهية، مع �عتبار �لو�قع يف �حلدود �لتي  �عتربها �ل�صارع له.

2-م�صالح �لتمثيل تدور بني �حلاجي و�لتح�صيني، و�أما مفا�صده فتدور بني �ل�صروري و�حلاجي.

3-م�صالح �لتمثيل ومفا�صده تكاد تكون متعادلة من حيث �لكم، و�صعة �لتاأثر بهما �صلًبا و�إيجاًبا.

و�أهم �لتو�صيات:

1-�أن يحر�ض �لدعاة وطلبة �لعلم على عدم �لت�صرع يف �قتحام �ملجالت �لتي ُتدخل �لأمة يف متاهة عظيمة 
ونقا�صات حادة، دون �لرجوع �إلى �جلهات �لعلمية �ملجمعية، �لتي من �صاأنها �أن يتم فيها نقا�ض �ملو�صوع من 

جميع جهاته، وغالًبا ما تكون قر�ر�ته مانعة من �حتد�م �لنقا�ض، وتعدد �لآر�ء.

2-�إن در��صة فقه �ملو�زنات ينبغي �أن يحر�ض فيه على جمع �لقو�عد �لتي لها �أثر فيه، و�أن تدر�ض �مل�صالح 
و�ملفا�صد فيه مبعيار �لنوع و�لكم؛ لكي يظهر للفقيه قوة كل جهة من �جلهات، و�أثرها يف �حلكم.

3-�حلر�ض على حفظ حقوق �مل�صلم حني �لنقا�ض و�جلد�ل، وعدم �لبغي و�لعتد�ء، �أو �لولوج يف مقا�صد 
�لنا�ض، و�لطعن يف توجهاتهم.

و�هلل �أعلم و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه.

دور فقه املوازنات في متثيل الصحابة في وسائل اإلعالم وغيرها
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- حكم ممار�صة �لفن يف �ل�صريعة �لإ�صالمية، در��صة فقهية مو�زنة، �صالح بن �أحمد �لغز�يل، د�ر 
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- فقه �ملو�زنات بني �لنظرية و�لتطبيق، ناجي �إبر�هيم �ضويد، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط1، 1423.

- فقه �ملو�زنات، د. م�ضفر �لقحطاين، د�ر �لذخائر، �لدمام، ط2، 1424.
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- خمالفة �ل�صحابي للحديث �لنبوي، در��صة نظرية تطبيقية، د. عبد �لكرمي �لنملة، مكتب �لر�صد، 
�لريا�س، ط1، 1416.

- مقا�صد �ل�صريعة عند �لإمام �لعز بن عبد �ل�صالم، د. عمر بن �صالح بن عمر، د�ر �لنفائ�ض، �لأدرن، 
ط1، 1423.
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- منهاج �ل�صنة �لنبوية، ل�صيخ �لإ�صالم تقي �لدين �أحمد بن عبد �حلليم �بن تيمية/ ت 728، حتقيق: د. 
حممد ر�صاد �صامل، طبع جامعة �لإمام حممد بن �صعود �لإ�صالمية، 1406.

- �ملو�زنة بني �مل�صالح در��صة تطبيقية يف �ل�صيا�صة �ل�صرعية، د. �أحمد عليوي �لطائي، د�ر �لنفائ�ض، 
�الأردن، ط1، 1427.

- �ملو�فقات، لأبي �إ�صحاق �إبر�هيم بن مو�صى �ل�صاطبي/ ت 790، حتقيق: م�صهور بن ح�صن �آل �صلمان، 
د�ر �بن عفان، �خلرب، ط 1، 1417.

- نظرية �ملو�زنة بني �ملنافع و�مل�صار يف �إطار �لقانون �لعام، د. حممد عبد رب �لنبي ح�صني حممود، د�ر 
�ل�ضالم، م�ضر، ط1، 1429.

- نرث �لورود على مر�قي �ل�صعود، ملحمد �لأمني بن حممد �ملختار �ل�صنقيطي/ ت 1393، حققه و�أكمله: د. 
حممد ولد �ضيدي ولد حبيب �ل�ضنقيطي، د�ر �ملنارة للن�ضر و�لتوزيع، جدة، ط 1، 1415.
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