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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني، �مللك �حلق �ملبني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �خللق �أجمعني، �سيدنا حممد 
�سلى �هلل عليه وعلى �آله و�سحبه و�سلم.                           وبعد؛؛

لفقه �ملو�زنات �أهمية كبرية؛ الأن �لدين قائم على جلب �مل�سالح ودرء �ملفا�سد، وقد الميكن حتقيق م�سلحة 
�إال برتك �أخرى �أو�رتكاب مف�سدة، وتارة ال ميكن ترك مف�سدة �إال بارتكاب �أخرى �أوترك م�سلحة، وذلك 
�أما عند �لت�ساوي فالبد من �ملو�زنة بني �مل�سالح  فى �حلاالت �لتى تغلب �إحد�هما �الأخرى وتزيد عليها 
�سالمتها،  ل�سمان  �سو�بط  من  لها  البد  �ملو�زنة  وهذه  �ملر�د،  �حلكم  وتبني  �الختيار  ل�سبط  و�ملفا�سد 
و�لو�سول �إلى �حلكم �ل�سحيح، وهذه �ل�سو�بط متنوعة، فمنها ما يكون للمو�زنة بني �مل�سالح، ومنها ما 
ي�سبط �ملو�زنة بني �ملفا�سد ومنها ما يكون للمو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد. ومنها مايتعلق بالفقيه �ملو�زن. 

يقول �بن �سعدي رحمه �هلل يف منظومته يف �لقو�عد �لفقهية:

     �لدين مبني على �مل�سالح يف                      جلبها و�لدرء للقبائح

    فاإن تز�حم عدد �مل�سالح                           يقدم �الأعلى من �مل�سالح

     و�سده تز�حم �ملفا�سد                             يرتكب �الأدنى من �ملفا�سد1

ومن ثم فاإن �سو�بط �لعمل بفقه �ملو�زنات �سرورة ع�سرية ل�سبط �لفتوى ال�سيما فى �لق�سايا �ملعا�سرة؛ 
�أو هما معا ومن  �أو�ملفا�سد  �مل�سالح  �لتعار�ض بني  بها  �الإ�سكال ويدفع  بها  �لتي يز�ل  �ملنهجية  الأنه ميثل 
�أجل حتقيق �ملقا�سد �ل�سرعية يف �لفتاوى و�الأحكام، قال �لعز بن عبد �ل�سالم:» و�علم �أن تقدمي �الأ�سلح 

فاالأ�سلح، ودرء �الأف�سد فاالأف�سد، مركوز يف طبائع �لعباد نظرً� لهم من رب �الأرباب2 ».

وملا كان لتلك �ل�سو�بط هذه �الأهمية �ملنهجية ��ستخرت �هلل تعالى يف در��سة هذ� �ملو�سوع بعنو�ن :�سو�بط 
�لعمل بفقه �ملو�زنات.للم�ساركة فى موؤمتر » فقه �ملو�زنات ودوره يف �حلياة �ملعا�سرة » وتتلخ�ض �أ�سباب 

�ختياري لهذ� �ملو�سوع �إ�سافة ملا �سبق فيما يلي: 

1 - �لقو�عد �لفقهية  )منظومة �لعالمة �ل�سعدي و�سرحها ( لل�سيخ حممد بن نا�سر �لعجمى �ض115-114 
مقا�سد �لت�سريع �الإ�سالمي.للدكتور يو�سف �ل�سبيلي ) درو�ض �ألقيت يف �ملعهد �الإ�سالمي بو��سنطن( �ض4.

2- قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام   - �ض7. 
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�أوال: �أهمية �سو�بط �لعمل بفقه �ملو�زنات يف �لوقت �حلايل �لذي كرثت فيه �ملحن و�الأزمات، �لتي مير بها 
�مل�سلمون يف �ستى �لبالد، فهو يعد قانونا عمليًّا تطبيقيًّا ل�سبط تو�زن �لفتوى وحتقيق �ملقا�سد �ل�سرعية 

منها .  

ثانًيا:كرثة �لفروع و�لتطبيقات �ملعا�سرة �لتي حتتاج �إلى �سو�بط �ملو�زنة، للو�سول �إلى �لفتوى �لتي حتقق 
�ملقا�سد �ل�سرعية.

ثالًثا: �أن �إهمال تلك �ل�سو�بط يوؤدي �إلى خلل يف �الإفتاء  مما يوقع فى �رتكاب حمظور، �أو ترك و�جب، مما 
ي�ستدعي در��سته. 

وقد ق�سمته �إلى مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة.

�أما �ملقدمة ففي خطة �لبحث ومنهجه ويف �أ�سباب �ختياره.

و�لتمهيد يف �لتعريف مبفرد�ت عنو�ن �لبحث. 

�ملبحث �الأول: �سو�بط حتديد �مل�سلحة و�ملف�سدة

 وفيه مطلبان:

�ملطلب �الأول: �سو�بط حتديد �مل�سلحة

�ملطلب �لثاين: �سو�بط حتديد �ملف�سدة

�ملبحث �لثاين: �ل�سو�بط �خلا�سة باملو�زنة  

وفيه ثالثة مطالب:

�ملطلب �الأول: �سو�بط �ملو�زنة بني �مل�سالح.

�ملطلب �لثاين: �سو�بط �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد.

�ملطلب �لثالث : �سو�بط �ملو�زنة بني �ملفا�سد.

مقدمة
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�ملبحث �لثالث: �ل�سو�بط �خلا�سة باملو�زن

و�خلامتة.: نتائج �لبحث وتو�سياته

منهج �لبحث : وقد و�سعت لهذ� �لبحث منهًجا يجمع بني �ملنهجني: �لو�سفي و�لتحليلي، وفيما يلي  �أهم 
مالمح هذ� �ملنهج: 

�أوال: جمع �ل�سو�بط �لفقهية �ملتعلقة بفقه �ملو�زنات من كتب �لقو�عد و�لفقه و�الأ�سول، ودر��ستها وبيان 
�أهم �أنو�عها وتطبيقاتها وحتليلها.

ثانًيا : �لتاأ�سيل �ل�سرعي لكل �سابط باالأدلة �ملتاحة.

ثالًثا : ن�سبة كل ر�أي �إلى قائله من م�سدره من �لكتب �ملعتمدة يف كل مذهب من �ملذ�هب �الأربعة.

ر�بًعا: عزو �الآيات �لقر�آنية �مل�ستدل بها �إلى �سورتها ورقمها.

خام�ًسا : تخريج �الأحاديث �لنبوية ح�سب �ملنهج �ملعروف يف �لتخريج.

�ساد�ًسا : �سرح �مل�سطلحات و�الألفاظ �لتي حتتاج �إلى تو�سيح.
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التمهيد:  التعريف مبفردات العنوان

اأول: تعريف ال�سوابط لغة وا�سطالًحا:

ْبُط يف �للغة: يدور حول معاين  �أ- �ل�سو�بط لغة: جمع �سابط، و�ل�سابط ��سم فاعل من �لفعل �سبط. و�ل�سَّ
ِباحَلْزم  َحِفظه  ْيَء  �ل�سَّ َبط  �ل�سيء وحب�سه. �سَ لزوم  يعني:  و�الإحكام. فال�سبط  و�الإتقان  �حلزم و�حلفظ 

اِبط �أي حاِزم.3 وبابه �سَرب. ورُجٌل �سَ

وقال �بن دريد : �سبط �لرجل �ل�سيء ي�سبطه �سبًطا �إذ� �أخذه �أخًذ� �سديًد�.4

ب- �ل�سابط ��سطالًحا هو: حكم كلي ينطبق على جزئياته.5

و�ملر�د بال�سابط هنا: �لقانون �أو �ملعيار �لذي ي�سبط عملية �لرتجيح بني �مل�سالح و�ملفا�سد.

ثانًيا: تعريف فقه املوازنات لغة وا�سطالحًا:

1- تعريف �لفقه لغة و ��سطالحًا:

�أ- تعريف �لفقه لغة: 

�لفقه لغًة : �لفهم، ومنه قوله تعالى: {َوَلِكْن اَل َتْفَقُهوَن َت�ْسِبيَحُهْم} )�الإ�سر�ء: 44( وقوله: {َقاُلو� يا�ُسَعْيُب 
ا َتُقوُل} ) هود: 91( . مبعنى ال نفهم.6 َما َنْفَقُه َكِثرًي� مِمَّ

ب- تعريف �لفقه ��سطالحًا هو: »�لعلم باالأحكام �ل�سرعية �لعملية �ملكت�سبة من �أدلتها �لتف�سيلية«.7

2- تعريف �ملو�زنة لغة و��سطالحًا:

ا: ثقل �سيء ب�سيء مثله.  تعريف �ملو�زنة لغة: من �لوزن وهو معرفة قدر �ل�سيء، وهو �أي�سً

3 - خمتار �ل�سحاح ج1�ض 179- �ل�سحاح يف �للغة ج1 �ض 405  تهذيب �للغة ج1 �ض 147  �ملخ�س�ض يف 
�للغة البن �سيده  ج1�ض 203

4- تاج �لعرو�ض – مادة ) �ض ب ط( ج 1 �ض4907- �مل�سباح �ملنري – الأحمد �لفيومي، �ض135.
5- قو�عد �لفقه357. �ملعجم �لو�سيط - ج1 �ض 1105- معجم لغة �لفقهاء - ج1 �ض 336.

6- ل�سان �لعرب  ج  2 �ض  470- مادة )ف ق هـ (.
7 - �الأحكام يف �أ�سول �الأحكام لالآمدي   ج 1 �ض22.
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وهي تعني: �ملعادلة و�ملقابلة و�ملحاذ�ة، يقال: و�زنه �أي مبعنى عادله وقابله وحاذ�ه . و�جلمع: مو�زنات.8 

ب- تعريف �ملو�زنة ��سطالًحا: لبيان معنى �ملو�زنة ��سطالًحا البد من بيان معنى �لتعار�ض و�لرتجيح، 
�إذ� تعار�ست  �إلى هذ� �لعز بن عبد �ل�سالم بقوله : قاعدة يف �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد،  �أ�سار  وقد 

م�سلحتان، وتعذر جمعهما، فاإن علم رجحان �إحد�هما قدمت.9 

فتعار�ض �مل�سالح: هو تقابل �مل�سالح على وجه مينع �لعمل باإحد�هما �لعمل باالأخرى.

فاملو�زنة ��سطالًحا: هي �ملفا�سلة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة، و�ملتز�حمة، لتقدمي �أو تاأخري �الأولى 
بالتقدمي �أو �لتاأخري.10

وعرفها �ل�ساطبي باأنها: �لبيان يف �إطالق �حلكم باملقارنة على �لغلبة، وهذ� ما �أكده يف قوله:» فامل�سالح 
و�ملفا�سد �لر�جعة �إلى �لدنيا �إمنا تفهم على مقت�سى ما غلب، فاإذ� كان �لغالب جهة �مل�سلحة فهي �مل�سلحة 
�لوجهني  ذو  �لفعل  كان  ولذلك  �ملفهومة عرفا،  �ملف�سدة  فهي  �الأخرى  غلبت �جلهة  و�إذ�  �ملفهومة عرفا، 
و�إذ� غلبت جهة  �إنه م�سلحة،  �إلى �جلهة �لر�جحة، فاإذ� رجحت �مل�سلحة فمطلوب، ويقال فيه  من�سوبا 

�ملف�سدة فمهروب عنه، ويقال: �إنه مف�سدة«.11 

ثالًثا: تعريف فقه املوازنات:

رْين ويفوت �أدنى   فقه �ملو�زنات هو �أن يو�زن �ملجتهد بني �الأمور وبع�ض فيختار �أهون �ل�سررْين و�أخف �ل�سَّ
�مل�سلحتني ليح�سل �أعالهما  يتفادى �ل�سرر �لي�سري من �أجل دفع �سرر خطري �أو �ل�سرر �خلا�ض من �أجل 

8 - �لتوقيف على مهمات �لتعاريف/ حممد عبد �لروؤوف �ملناوي، حتقيق د. حممد ر�سو�ن �لد�ية، د�ر 
الفكر املعا�صر، ط 1، بريوت، 1410 هـ  1994 م، �ض 724 ، مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن للر�غب �الأ�سفهاين/ 
حتقيق . �صفوان عدنان داوودي، دار العلم، الدار ال�صامية، ط 2، دم�سق، بريوت، 1418 هـ  1997 م، �ض 

.868
9 - قو�عد �الأحكام 98.

10 - تاأ�صيل فقه املوازنات- عبد اهلل الكمايل، دار ابن حزم، ط 1. 1421 هـ، 2000 م، �ض 49.
11  - �ملو�فقات - الإبر�هيم بن مو�سى بن حممد �للخمي �لغرناطي �ل�سهري بال�ساطبي )�ملتوفى : 790هـ( 
ت : �أبو عبيدة م�سهور بن ح�سن �آل �سلمان - �لنا�سر : د�ر �بن عفان - �لطبعة : �لطبعة �الأولى 1417هـ/ 

1997م- ج2 �ض 45.

متهيد

ضوابط العمل بفقه املوازنات 



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

503

�سرر عام �أو �ل�سرر �الأدنى لدفع �سرر �أعلى.12

بني  �ملو�زنة  عملية  ت�سبط  �لتي  و�ملعايري  �الأ�س�ض  جمموعة  باأنه:»  �ل�سو�سوة  �ملجيد  عبد  �لدكتور  وعرفه 
على  فتقدم  �أرجح  �مل�سلحتني  �أي  بذلك  ليتبني  ؛  �مل�سالح  مع  �ملتعار�سة  �ملفا�سد  �أو  �ملتعار�سة  �مل�سالح 
غريها، و�أي �ملف�سدتني �أعظم خطرً� فيقدم دروؤها، كما يعرف به �لغلبة الأي من �مل�سلحة �أو �ملف�سدة عند 

تعار�سهما ليحكم بناء على تلك �لغلبة ب�سالح ذلك �الأمر �أو ف�ساده«.13و�ملو�زنة تكون يف ثالثة �أمور:

�الأول: �ملو�زنة بني �مل�سالح بع�سها وبع�ض. من حيث حجمها و�سعتها ومن حيث عمقها وتاأثريها، ومن حيث 
دو�مها وبقاوؤها و�أيها ينبغي �أن يقدم ويعترب، و�أيها ينبغي �أن ي�سقط ويلغى. 

جلب  على  �ملف�سدة  درء  نقدم  متى  نعرف  بحيث  تعار�سا،  �إذ�  و�ملفا�سد.  �مل�سالح  بني  �ملو�زنة  �لثاين:   
�مل�سلحة، ومتى تغتفر �ملف�سدة من �أجل �مل�سلحة.

 �لثالث: �ملو�زنة بني �ملفا�سد بع�سها وبع�ض من تلك �حليثيات �لتي ذكرناها يف �ساأن �مل�سالح، و�أيها يجب 
تقدميه و�أيها يجب تاأخريه �أو �إ�سقاطه.14

رابًعا: م�سطلحات متعلقة مبو�سوع البحث:

1- تعريف �مل�سلحة لغة و��سطالحًا:

�مل�سلحة لغة: و�حدة �مل�سالح ماأخوذة من �ل�سالح �سد �لف�ساد، وهى م�سدر ميمي من �سلح ي�سلح بفتح 
عني �لفعل و�سّمها يف �ملا�سي و�مل�سارع، و�أ�سلها جلب منفعة �أو دفع م�سرة، وهي �سد �ملف�سدة.

�مل�سلحة تعني: �ملنفعة، فيقال: يف �الأمر م�سلحة �أي: خري، وملا كانت �ملنفعة و�مل�سرة نقي�سني اليجتمعان، 
كان دفع �مل�سرة م�سلحة، فاملر�د بامل�سلحة جلب �ملنفعة، ودفع �مل�سرة.15 

12 - �خلال�سة يف فقه �الأقليات - جمع و�إعد�د �لباحث يف �لقر�آن و�ل�سنة علي بن نايف �ل�سحود- ج1 �ض 
.364

13  - منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �الإ�سالمية- �لدكتور/ عبد �ملجيد حممد �إ�سماعيل �ل�سو�سوة – �ض 
5 - جملة �لبحوث �لفقهية �ملعا�سرة �لعدد 51 .

14 - �أولويات �حلركة �الإ�سالمية – د يو�سف �لقر�ساوي �ض 30.
15  - خمتار �ل�سحاح - مادة ›‹ �ض ل ح ›‹ ج1�ض 383 ـ 384- �لقامو�ض �ملحيط ج 1 �ض243ل�سان �لعرب 

ج2 �ض 348.
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ب- �مل�سلحة �سرًعا: للم�سلحة تعريفات متعددة منها مايلي: 

�أ- عرفها �الإمام �لر�زي باأنها: عبارة عن �ملنفعة �لتي ق�سدها �ل�سارع �حلكيم لعباده من حفظ دينهم 
ونفو�سهم، وعقولهم، ون�سلهم، و�أمو�لهم طبق ترتيب معني فيما بينها.16

ب- وعرفها �لغز�يل باأنها: طلب منفعة �أو دفع مف�سدة، و�ملحافظة على مق�سود �ل�سرع. ومق�سود �ل�سرع 
من �خللق خم�سة وهي: )�لدين، �لنف�ض، �لن�سل، �لعقل، و�ملال(. فكل ما يت�سمن حفظ هذه �الأ�سول فهو 

م�سلحة، وكل ما يفوت هذه �الأ�سول فهو مف�سدة ودفعها م�سلحة.17

و�مل�سالح يف �عتبار �ل�سارع على ثالثة �أق�سام هي:18

1- �مل�سالح �ملعتربة من قبل �ل�سارع؛ الأنها غالبة على ما فيها من مف�سدة، وت�سمى يف عرف �الأ�سوليني 
�ملنا�سب �ملعترب.

2- �مل�سالح �مللغاة من قبل �ل�سارع؛ ملا فيها من طغيان �ملف�سدة على �مل�سلحة، وت�سمى يف عرف �الأ�سوليني 
�ملنا�سب �مللغى.

3- �مل�سالح �ملر�سلة من قبل �ل�سارع، وهي �لتي مل يرد عن �ل�سارع فيها ن�ض من �عتبار �أو �إلغاء، وت�سمى 
يف عرف �الأ�سوليني �ملنا�سب �ملر�سل.

2- تعريف �ملفا�سد لغة و ��سطالحًا:

�أ- �ملفا�سد لغة: �ملفا�سد جمع مف�سدة، �أي خالف �مل�سلحة، و�لف�ساد نقي�ض �ل�سالح، وهو �ل�سرر و�لتلف 
و�لعطب.19

ب- �ملف�سدة �سرًعا: »هي ما يعود على �الإن�سان بال�سرر و�الأمل، ومل يكن مق�سوًد� �سرًعا.20

16  - �ملح�سول للر�زي ج2 �ض 434. �الأحكام لالآمدي ج4 �ض 160 . 
17  -  �مل�ست�سفي للغز�يل ج 1 �ض 139.-�ض 286.

18  - �أنو�ر �لربوق يف �أنو�ع �لفروق ج3 �ض347  �سرح �لتلويح على �لتو�سيح ج3 �ض155     
د�ر   . قلعة جي-  رو��ض  د. حممد  �لفقهاء/  لغة  3 �ض335- معجم  ج  �لعرب- البن منظور  ل�سان   -  19

النفائ�ض، ط 1، بريوت، 1405 هـ  1985 م، �ض 345.مادة ) ف �ض د(.
20 - �سرح �لع�سد على خمت�سر �بن �حلاجب-  عبد �لرحمن بن �أحمد �الإيجي  �ملطبعة �الأمريية، ج5  
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املبحث الأول: �سوابط حتديد امل�سلحة واملف�سدة

�ملو�زنات �ل�سحيحة يجب �أن تكون مبنية على معرفة مر�تب �أحكام �ل�سريعة: مر�تب �مل�سالح، ومر�تب 
وال�سيما يف ع�سرنا  �أحكام فقهية متعددة  وما يرتتب عليها من  �ل�سرورة  بنظرية  �الإملام  وكذ�  �ملفا�سد، 

�حلا�سر.

قال �بن �لقيم رحمه �هلل: » فاإن �ل�سريعة مبناها و�أ�سا�سها يقوم على �حِلَكم وم�سالح �لعباد يف �ملعا�ض 
�إلى  �لعدل  عن  خرجت  م�ساألة  فكل  كلها؛  وحكمة  كلها،  وم�سالح  كلها،  ورحمة  كلها،  عدل  وهي  و�ملعاد، 
�جلور، وعن �لرحمة �إلى �سدها، وعن �مل�سلحة �إلى �ملف�سدة، وعن �حلكمة �إلى �لعبث، فلي�ست من �ل�سريعة 
و�إن دخلت فيها بالتاأويل«21 ومن ثم فاإن �سو�بط فقه �ملو�زنات متنوعة منها ما يتعلق بامل�سلحة، ومنها 
ما يتعلق باملف�سدة، ومنها �سو�بط للمو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد، وفى كل منها �سو�بط خا�سة باملو�زن 

نف�سه، و�سو�بط خا�سة بطبيعة كل من �ملف�سدة و�مل�سلحة . وتف�سيلها يف �ملطالب �الآتية :

�ملطلب �الأول: �سو�بط حتديد �مل�سلحة.

�ملطلب �لثاين: �سو�بط حتديد �ملف�سدة.

�ض239.
21 - �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني - �بن قيم �جلوزية - حممد بن �أبي بكر �أيوب �لزرعي �أبو عبد �هلل- 

ط  دار اجليل - بريوت ، 1973- حتقيق : طه عبد �لرءوف �سعد ج3 �ض 3.
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املطلب الأول: �سوابط حتديد امل�سلحة

لقد و�سع �لفقهاء �سو�بَط للعمل بامل�سلحة؛ لئال تكون �ألعوبة يف �أيدي �ل�سا�سة، في�سخرونها الأغر��سهم 
وي�صرعون الأحكام وفًقا لها على هواهم، لكن الفقهاء اختلفوا يف هذه ال�صروط تو�صعة وت�صييًقا. فاجلمهور 

تو�سعو� �أو تو�سطو� يف �الأخذ بامل�سلحة، وهم �حلنفية و�ملالكية و�حلنابلة.

 والغزايل من ال�صافعية �صيق العمل بها وقيده ب�صروط م�صددة.22 �أما �لطويف فقد تو�سع فيها تو�سًعا خمال 
23.

فامل�سلحة �ملعتربة �سرًعا، ينبغي �أن تكون غري خمالفة لكتاب �هلل وال ل�سنة ر�سوله وال لالإجماع �أو �لقيا�ض 
�ل�سحيح، و�أن ال تكون مفوته مل�سلحة م�ساوية لها �أو �أهم منها.24

 و�ملر�د بامل�سالح و�ملفا�سد ما كانت كذلك يف حكم �ل�سرع الماكان مالئمًا ومنافرً� للطبع و�الأهو�ء، وال 
يكون تقريرها وفق �أهو�ء �لنفو�ض يف جلب م�ساحلها �لعادية ودرء مفا�سدها �لعادية مما يلزم �أن يكون 
باأن يكون وفقًا  ؛  �أو نحو ذلك  �لهوى  �أو  �لعقلي �ملجرد،  �ملنظور  �ل�سرعي ال  �ملنظور  حتديد �مل�سلحة من 
ملقا�سد �ل�سريعة يف حفظ �لدين و�لنف�ض و�لعقل و�لن�سل و�ملال، بحيث يقدم �ل�سروري على �حلاجي25 

و�لتح�سيني26، و�أن �لذي يحدد �مل�سلحة هو �لعامل �ل�سرعي �ملت�سف بالتقوى و�لعلم، و�إدر�ك �لو�قع.

22 - �سو�بط �مل�سلحة يف �ل�سريعة �الإ�سالمية حممد �سعيد رم�سان �لبوطي – �ض 202 – 206 م�سادر 
�لت�سريع �الإ�سالمي فيما ال ن�ض فيه – عبد �لوهاب خالف – �ض 101 �مل�سلحة يف �لت�سريع �الإ�سالمي – 

م�سطفي زيد �ض 235 و 238 و 240  بت�سرف.
23 - جملة �لبحوث �الإ�سالمية بحث بعنو�ن : �مل�سلحة عند �حلنابلة - �جلزء رقم : 47- �لف�سل �الأول 
تتبع �آر�ء �حلنابلة يف �مل�سلحة وفيها : ن�سب �لبع�ض للطوفى  �نه يقول :بتقدمي �مل�سلحة على �لن�ض بطريق 
اأو  الدنيوية  ال�صيا�صات  اأو  العادات  اأو  املعامالت  اأحكام  يكون احلكم من  اأن  ب�صرط  والبيان  التخ�صي�ض 

�سبهها- �ل�سفحة رقم: 286�  - �الإ�سد�ر : من ذو �لقعدة �إلى �سفر ل�سنة 1416هـ -1417هـ  . 
�لنا�سر موؤ�س�سة  �لبوطي �ض411،  للدكتور حممد �سعيد  �الإ�سالمية،  �ل�سريعة  24 - �سو�بط �مل�سلحة يف 

�لر�سالة. بريوت. �لطبعة �خلام�سة
25 -  �حلاجي : ماأخوذ من معنى �حلاجة وهي : �الحتياج .و��سطالحا : ما يفتقر �إليها من حيث �لتو�سعة 

، ورفع �ل�سيق �ملوؤدي يف �لغالب �إلى �حلرج و�مل�سقة �لالحقة بفوت �ملطلوب ، )�ملو�فقات ج2 �ض 10 ( . 
26 -   ماأخوذة من مادة �حل�سن وهي �الأخذ مبا يليق من حما�سن �لعاد�ت ، وجتنب �الأحو�ل �ملدن�سات �لتي 
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نقع يف  ل  ال�صرع حتى  مع  تتوافق  التي  ال�صرعية  وال�صروط  ال�صوابط  توافر  يجب  امل�صلحة  وعند حتديد 
حمظور �صرعي ومن تلك ال�صروط وال�صوابط ما يلي:

ا من �لكتاب �أو �ل�سنة �أو�الإجماع  ال�سابط الأول: عدم معار�ستها لن�سو�ض �لكتاب و�ل�سنة  فال تخالف ن�سً

ا �سرعيًا، بحيث ال تتنافى مع �أ�سل من �أ�سوله، وال مع  �أو �لقيا�ض فينبغي �أال يخالف �حلكم �ملثبت بها ن�سً
ا وال �إجماًعا، وال قيا�ًسا.  دليل من �أدلته �لقطعية، وال ت�سادم ن�سو�سً

  الأن �مل�سلحة �لتي تعار�ض �لكتاب نوعان:

27 و�ملخالفة.  �ل�سالل  بينة  وهذه  عليه،  فيقا�ض  �أ�سل  �إلى  ت�ستند  ال  موهومة  م�سلحة  �الأول:    
 و�لثانى: م�سلحة م�ستندة �إلى �أ�سل قي�ست عليه بجامع بينهما.28

�سنة  �أو  كتاب  ن�ض  كان يف ذلك خمالفة  �إذ�  على م�سلحة  بناء حكم  يجوز  ال  �لبوطي:»  يقول  ذلك  ويف 
�أمره على م�سلحة دنيوية غري ثابتة، فيجوز  تاأ�س�ض  �إجماًعا  �إال  �إجماع  �أو  �أوقيا�ض مت �لدليل على �سحته 
�أن يتغري حينئذ ذلك �الإجماع مبثله �إذ� تغريت �مل�سلحة وقامت م�سلحة غريها مثال ذلك: ما لو �أجمع 
�مل�سلمون يف وقت ما على �سرورة قتل �الأ�سرى �أو ��سرتقاقهم مل�سلحة ت�ستدعي ذلك كاملعاملة باملثل، ثم 

�أجمعو� يف وقت �آخر على خالف ذلك نظًر� لزو�ل �حلالة �ل�سابقة.

ومثاله �أي�سا: ما لو �أجمع �مل�سلمون يف ع�سر ما على عقد �ل�سلح بينهم وبني �لكافرين مل�سلحة ت�ستدعي 
ذلك، ثم ر�أى من بعدهم و�أجمعو� على عدم �ل�سلح لزو�ل تلك �مل�سلحة غري �أن مثل هذه �الأحكام قائمة 
�إما  ملغاة؛  فهي م�سلحة  �الأدلة  �سيًئا من هذه  عار�ست  فاإن  �الإمامة«.29  بحق  عنه  يعرب  ما  �أ�سا�ض  على 

النطو�ئها على مف�سدة �أعظم، �أولتفويتها م�سلحة �أعظم.

تاأنفها �لعقول �لر�جحات ويجمع ذلك ق�سم مكارم �الأخالق  )�مل�ست�سفى ج1 �ض286 - 290  
27 - �ملو�فقات ج2�ض207

28 - �سو�بط �مل�سلحة للبوطى �ض152
29 - �سو�بط �مل�سلحة يف �ل�سريعة �الإ�سالمية: �ض 61، 62.
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ريعة30. ال�سابط الثاين: اندراج امل�سلحة حتت مقا�سد ال�سَّ

باأن تكون �مل�سلحة مالئمة ملقا�سد �ل�سرع، ومتفقة مع �مل�سالح �لتي ق�سد �ل�سرع �إلى حت�سيلها باأن حتقق 
�أحد �مل�سالح �خلم�ض: �لدين و�لنف�ض و�لعقل و�لن�سل و�ملال، �أي �أن تكون �مل�سلحة من جن�ض هذه �مل�سالح، 
�أو قريًبا منها، ولي�ست غريبة عنها، و�إن مل ي�سهد دليل خا�ض باعتبارها، ولي�ست وليدة �ل�سهوة �أو �ل�سبهة، 
فكل ما يت�سمن حفظ هذه �الأمور �الأ�سول �خلم�سة فهو م�سلحة، ثم �إن و�سيلة حفظ هذه �الأمور �خلم�سة 

تتدرج يف ثالث مر�حل: �سروريات، حاجيات، حت�سينيات31

يقول �ل�ساطبي:» ولقد علم من �لتجارب و�لعاد�ت �أن �مل�سالح �لدينية و�لدنيوية ال حت�سل مع �ال�سرت�سال 
تلك  �لذي هو م�ساد  و�لهالك  و�لتقاتل  �لتهارج  يلزم ذلك من  ملا  �الأغر��ض،  و�مل�سي مع  �لهوى  �تباع  يف 
�مل�سالح«32 ومن �ملعلوم �أن �ل�سريعة تر�عي م�سالح �لعباد، وباب �الجتهاد مفتوح فيما ال ن�ض فيه، ولكن 

لالجتهاد �سروطه وللم�سلحة �سو�بطها وحدودها.

فتحديد �مل�سلحة يرجع �إلى �ل�سرع، وال يرجع �إلى تقرير �لنا�ض فيما يكون به �ل�سالح و�لف�ساد، وتقديُر 
ما به يكون �ل�سالح و�لف�ساد عائد �إلى �ل�سريعة نف�سها، وقد و�سع ذلك يف مقا�سد �ل�سريعة �خلم�سة وهي: 
فاإن كل ما توهمه  وبناء عليه؛  �ملال.  �لن�سل، وحفظ  �لعقل، وحفظ  �لنف�ض، وحفظ  �لدين، وحفظ  حفظ 
�لنا�ض م�سلحة مما يخالف تلك �الأ�س�ض �لعامة يف جوهرها، �أو �لرتتيب فيما بينها، �أو يخالف دلياًل من 
�الأدلة �ل�سرعية من كتاب، �أو�سنة �أو �إجماع �أو قيا�ض �سحيح لي�ض من �مل�سلحة يف �سيء، و�إن توهمه من 

توهمه.

�أما نتائج خرب�ت �لنا�ض وجتاربهم فيجب عر�سها على ن�سو�ض �ل�سريعة و�أحكامها �لثابتة، فما و�فقها 
�أخذ به، و�حلكم يف ذلك للن�سو�ض �ل�سرعية ومقا�سد �ل�سريعة، وما خالف ذلك فيجب طرحه و�إهماله 
�ل�سرعية،  �مل�سلحة  هي  �ل�سرعي  �حلكم  عليها  ينبني  �لتي  �مل�سلحة  فمد�ر  ملغاة،  م�سلحة  و�عتباره 
و�مل�سلحة �ل�سرعية لي�ض لها طريق غري �لوحي. �أما �مل�سلحة �لدنيوية فال �عتبار لها يف نظر �مل�سلم عند 

30 - مقا�سد �ل�سريعة يف ��سطالح �لعلماء هي: �لغايات و�الأهد�ف و�لنتائج و�ملعاين �لتي �أتت بها �ل�سريعة، 
و�أثبتتها يف �الأحكام، و�سعت �إلى حتقيقها و�إيجادها و�لو�سول �إليها يف كل زمان ومكان- مقا�سد �ل�سريعة 

�الإ�سالمية، �لطاهر بن عا�سور، �ض13.
31 - �سو�بط �مل�سلحة يف �ل�سريعة �الإ�سالمية: �ض 61، 62.

32 - �ملو�فقات ج 2�ض 170.
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خمالفتها للن�ض �ل�سرعي.33

ال�سابط الثالث: عدم تفويتها م�سلحة اأهم منها.

�إذ� �جتمعت �مل�سالح �الأخروية �خلال�سة، فاإن �أمكن حت�سيلها ح�سلناها، و�إن تعذر حت�سيلها ؛ ح�سلنا 
ِبُعوَن �أَْح�َسَنُه{  ْر ِعَباِد �َلِّذيَن َي�ْسَتِمُعوَن �ْلَقْوَل َفَيَتّ �الأ�سلح فاالأ�سلح، و�الأف�سل فاالأف�سل؛ لقوله تعالى: }َفَب�ِسّ
)�لزمر 17( فاإذ� ��ستوت مع تعذر �جلمع تخرينا، وقد يقرع، وقد يختلف يف �لت�ساوي و�لتفاوت و�إن تفاوتت 

قدمنا �الأ�سلح فاالأ�سلح.34

ال�سابط الرابع: اأن تكون امل�سلحة حقيقية.

بناء �حلكم  �أن  �أي  و�قعية ال وهمية  يعنى  �أنها م�سلحة حقيقية  و�ال�ستقر�ء  و�لنظر  بالبحث  ويثبت ذلك 
عليها يجلب نفعًا �أو يدفع �سرً�؛ الأنها بهذ� تكون م�سلحة معتربة، �أما جمرد توهم �مل�سلحة من غري نظر 
دقيق وال ��ستقر�ء �سامل ومن غري مو�زنة عادلة بني وجوه �لنفع ووجوه �ل�سرر فهذه م�سلحة وهمية ال ي�سوغ 

بناء �حلكم عليها؛ الأنها �إن مل تكن حقيقية كانت وهما، و�لوهم ال ينبني عليه حكم �سرعي.35 

فامل�سلحة �ملتوهمة ال ينظر �إليها، 

ومن �لتطبيقات لهذ� �ل�سابط مايلي:

1- ما يتوهمه بع�ض �لنا�ض من �أن �لت�سوية بني �لرجل و�ملر�أة يف �الإرث فيه م�سلحة، وهي ترغيب �لكفار 
يف �الإ�سالم.

2-  ما يتوهمه �لبع�ض من �أن �لعمل بالقو�نني �لو�سعية �مل�ستوردة فيه م�سلحة وهي �لت�سوية بني �لنا�ض يف 
�حلقوق و�لو�جبات، وهوؤالء و�أولئك غفلو� عن �أن خالق �لنا�ض �أعلم مبا ي�سلحهم وما ينا�سبهم، و�أن ترغيب 
�لكفار يف �الإ�سالم برتك فر�ض من فر�ئ�سه مفا�سده �أعظم مما يتوخى فيه من م�سلحة، وما يف �لقو�نني 

33 - مو�سوعة �لبحوث و�ملقاالت �لعلمية – مقالة بعنو�ن �سو�بط �لنظر يف �لنو�زل و�ملتغري�ت يف �جتهاد�ت 
�لفقهاء. د.�سالح بن عبد �هلل بن حميد .

34 - قو�عد �الحكام �ض53 – �ملو�فقات ج2 �ض44
35 - �مل�سلحة �ملر�سلة حماولة لب�سطها ونظرة فيها  لف�سيلة �لدكتور علي حممد جري�سة جملة �جلامعة 

�الإ�سالمية باملدينة �ملنورة  �لعدد 39  �ض423.
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�لو�سعية من �مل�سالح ميكن حت�سيلها من �ل�سريعة على وجه �أكمل.36

3- ما يتوهمه �لنا�ض �أن �لتعامل بالربا قد بات م�سلحة نحتاج �إليها، وال يقوم �أمر �لنا�ض �إال بها، فال يعد 
ذلك م�سلحة حقيقية، و�إن ر�أى ذلك علماء يف �القت�ساد، وخرب�ء يف �لتجارة من �أجل تن�سيط �حلركة 
�لتجارية و�لنهو�ض بها، فهذه و�إن قيل �إنها م�سالح فهي م�سالح وهمية ولي�ست م�سالح حقيقية؛ ملخالفتها 

لن�سو�ض �ل�سرع.

فلي�ض من  �لدين،  �أو رفع حرج الزم يف  �أمر �سروري،  �إلى حفظ  �مل�سلحة  تهدف  �أن  ال�سابط اخلام�س: 

�حلرج  ورفح  تي�سري،  فيها  يكون  حاجية  م�سلحة  تكون  فقد  �ل�سروريات،  من  �مل�سلحة  تكون  �أن  �لالزم 
و�لعنت عن �لنا�ض.37

�أن بناء �حلكم عليها  �أي  �أي لي�ست م�سلحة �سخ�سية  �أن تكون هذه �مل�سلحة عامة،  ال�سابط ال�ساد�س: 

يجلب نفعا الأكرث �لنا�ض �أو يدفع �سرًر� عن �أكرثهم، �أما �مل�سلحة �لتي هي نفع الأمري �أو عظيم �أو �أي فرد 
ب�سرف �لنظر عن �أكرث �لنا�ض فال ي�سح بناء �حلكم عليها.38

فاإنها �إن مل تكن عامة كانت خا�سة، و�الأحكام يف �ل�سريعة ال تو�سع لفرد وال لبع�ض و�إمنا هي للنا�ض كافة 
بغري تفرقة.

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط ما قاله �لر�زي :» �أن �لكفار �إذ� ترت�سو� بجماعة من �أ�سرى �مل�سلمني فلو 
كففنا عنهم ل�سدمونا، و��ستولو� على د�ر �الإ�سالم، وقتلو� كافة �مل�سلمني، ولو رمينا �لرت�ض لقتلنا م�سلًما 
مل يذنب وهذ� ال عهد به يف �ل�سرع ولو كففنا ل�سلطنا �لكفار على جميع �مل�سلمني؛ فيقتلونهم ثم يقتلون 
36 - �أ�سول �لفقه �لذي ال ي�سع �لفقيه جهله - تاأليف : �أ.د. عيا�ض بن نامي �ل�سلمي- ق�سم �أ�سول �لفقه  

بكلية �ل�سريعة بالريا�ض �ض: 148.
37- فقه �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد ودوره يف �لرقي بالدعوة �الإ�سالمية - د. ح�سني �أحمد �أبو عجوة 
- �أ�ستاذ �لفقه و�أ�سوله �مل�ساعد بق�سم �لدر��سات �الإ�سالمية  كلية �الآد�ب  جامعة �الأق�سى  غزة- بحث 
مقدم ملوؤمتر �لدعوة �الإ�سالمية ومتغري�ت �لع�سر )7 �أبريل 2005 م( - 8 ربيع �الأول 1426 هـ( �جلامعة 

�الإ�سالمية بغزة – كلية �أ�سول �لدين- �ض 1088.
38 - رعاية �مل�سلحة و�حلكمة يف ت�سريع نبي �لرحمة )�سلى �هلل عليه و�سلم( - د. حممد طاهر حكيم 
- الأ�صتاذ امل�صاعد يف كلية ال�صريعة يف نواك�صوط - جملة اجلامعة الإ�صالمية باملدينة املنورة  العدد 116 

�ض139

ضوابط حتديد املصلحة واملفسدة املبحث األول: 

ضوابط العمل بفقه املوازنات 
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�الأ�سرى، فيجوز �أن يقول قائل هذ� �الأ�سري مقتول بكل حال فحفظ كل �مل�سلمني �أقرب �إلى مق�سود �ل�سرع 
من حفظ �مل�سلم �لو�حد .. و�إمنا �عتربنا هذه �مل�سلحة ال�ستمالها على ثالثة �أو�ساف وهى: �أنها �سرورية 

قطعية كلية .

و�حرتزنا بقولنا �سرورية عن �ملنا�سبات �لتي تكون يف مرتبة �حلاجة �أو �لتتمة،

 وبقولنا قطعية عما �إذ� مل نقطع بت�سلط �لكفار علينا �إذ� مل نق�سد �لرت�ض فاإن ها هنا ال يجوز �لق�سد �إلى 
�لرت�ض «.39 فا�صرتط العلماء تقدمي امل�صلحة العامة على اخلا�صة اإذا كانتا يف رتبٍة واحدة ، فال ي�صح لكل 

جمتهد �أن يقدم م�سلحته �خلا�سة على �مل�سلحة �لعامة.

وهذه �ل�سو�بط يف حقيقتها م�ستمدة من طبيعة �مل�سلحة، ومن كونها دليال �سرعيًّا.

39 - �ملح�سول يف علم �الأ�سول- ملحمد بن عمر بن �حل�سني �لر�زي- �لنا�سر : جامعة �الإمام حممد بن 
�سعود �الإ�سالمية – �لريا�ض- �لطبعة �الأولى ، 1400- حتقيق : طه جابر فيا�ض �لعلو�ين – ج6 �ض 222.
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املطلب الثاين: �سوابط حتديد املف�سدة

  �الأ�سل فى حتديد �ملفا�سد �ل�سرع ولي�ض �لعقل �ملجرد وال بالهوى، ومع ذلك قد يتوهم بع�ض �لنا�ض �أن 
�ل�سيء ينفع يف �لدين و�لدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بامل�سرة، ومن ثم يجب معرفة �سو�بط  حتديد 
�أ�سباه ل�سو�بط حتديد  �ملف�سدة حتى يكون ترتيب �الأثر �ل�سرعي على وجودها �سحيًحا، وهذه �ل�سو�بط 
�مل�سلحة، حيث �إن �ملرجع يف كٍل هو �ل�سرع �أو �الجتهاد �ملبني على معرفة دالئله، ومن تلك �ل�سو�بط مايلي:

ال�سابط الأول: �أن تكون �ملف�سدة فيما نهى عنه �ل�سرع �أوخمالفة ملا �أمر به �أو فيها �إخالل باأمر �سروري 

فيه  �إال مبا  ياأمرنا  تعالى مل  الأن �هلل  و�ملنهيات مف�سدة؛  باملاأمور�ت  :فاالإخالل  �ل�سرع  ملقا�سد  �أوخمالفة 
و�سعادته يف  �لعبد  وم�سلحة  قط،  تهمل م�سلحة  ال  و�ل�سريعة  ف�سادنا،  فيه  عما  �إال  ينهنا  ومل  �سالحنا، 
طاعته هلل تعالى، �أما �ل�سرك، و�لقول على �هلل بال علم، و�لفو�ح�ض- ما ظهر منها وما بطن - و�لظلم؛ ال 
يكون فيها �سيء من �مل�سلحة.40 فقد بعث �هلل تعالى �لر�سل بتح�سيل �مل�سالح وتكميلها، وتعطيل �ملفا�سد 
وتقليلها، فكل ما �أمر �هلل به ور�سوله؛ فم�سلحته ر�جحة على مف�سدته، ومنفعته ر�جحة على �مل�سرة، و�إن 
كرهته �لنفو�ض.41 ويتفرع على ذلك �سور الح�سر لها، مثل �ال�سر�ك باهلل و�لردة  و�العتد�ء على �الأنف�ض 
�الإن�سان ويوؤثر على حياة �خللق، مفا�سد منهي عنها  و�لعقول و�الأعر��ض و�الأمو�ل، وكل ماي�سر ب�سالمة 

�سرًعا.

�لتي  هي  �لر�جحة  �ملفا�سد  الأن  ر�جحة؛  �أو  ظاهرة  يعنى  مق�سودة  �ملف�سدة  تكون  �أن  الثاين:  ال�سابط 

تخلو  ل  م�صلحة  كل  لأن  لها؛  اعتبار  فال  الظاهرة  غري  اأو  املرجوحة  املفا�صد  اأما  الأحكام،  بها  تناط 
يف  خال�سة  مف�سدة  وال  خال�سة  م�سلحة  توجد  فال  م�سلحة،  من  تخلو  ال  مف�سدة  وكل  مف�سدة  من 
�ل�سرعية؛  �الأحكام  تاأ�س�ست  �العتبار  هذ�  وعلى  �لر�جحة،  للجهة  �حلكم  كان  لذ�  �الأفعال؛  من  فعل  �أي 
�ل�سر.42 فيها  يتمخ�ض  ال  كما  �خلري  فيها  يتمخ�ض  ال  و�لدنيا  �لدنيا،  يف  �لنا�ض  حياة  تنظم   الأنها 
و�لظلم،  و�لفو�ح�ض  و�ملي�سر  و�خلمر  �ل�سرك  من  �ملحرمات  جميع  تيمية:  �بن  �الإ�سالم  �سيخ  قال 
�هلل  نهى  م�ساحلها  على  ر�جحة  مفا�سدها  كانت  لكن  ومقا�سد،  منافع  به  ل�ساحبه  حت�سل  قد 
م�سرة،  تكون  قد  �الأمو�ل  و�إنفاق  و�جلهاد  كالعباد�ت  �الأمور  من  كثريً�  �أن  كما  عنها،  ور�سوله 

40 - �ملجموع: ج25�ض282
41 - �ملجموع: ج27 �ض91 .

42 - �ملو�فقات ج2 �ض44--46-

الضوابط اخلاصة باملوازنة   املبحث الثاني: 

ضوابط العمل بفقه املوازنات 
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43. �عتباره  يجب  �أ�سل  فهذ�  �ل�سارع  به  �أمر  مف�سدته  على  ر�جحة  م�سلحته  كانت  ملا   لكن 
مق�سودة   غري  �ل�سرعية  �لنو�هي  تت�سمنها  قد  �لتي  و�ملنفعة  �ل�سرعية  �الأو�مر  تتخلل  قد  �لتي  فاملف�سدة 
�لذي  �ل�سرعي  �مليز�ن  هذ�  مع  وجريا  �ملف�سدة،  �أو  �مل�سلحة  من  �لر�جحة  �جلهة  يق�سد  و�إمنا  لل�سارع، 
ير�عي �جلانب �الأقوى فاإنه �إذ� تز�حمت �مل�سالح مع �ملفا�سد فاإن �حلكم للجهة �لغالبة، �إما للم�سلحة و�إما 

للمف�سدة، فاإن كانت �ملف�سدة �أكرب در�أناها، و�إن كانت �مل�سلحة �أكرب جلبناها.44

حكم  عليها  يرتتب  وال  لها  �أثر  ال  �ملتوهمة  فاملفا�سد  ظنية،  �أو  قطعية  �ملف�سدة  تكون  الثالث:�أن  ال�سابط 

تاأجري  �ملف�سدة �حلا�سلة من  بالفرد و�ملجتمع قطعا مثل:  فاإنها ت�سر  �ملتيقنة،  �لقطعية  �ملف�سدة  بخالف 
�الأرحام، وكذلك �ملف�سدة �لظنية �لتي يكون �إدر�كها مبنًيا على �لظن �أوغلبته فى �مل�ستقبل مثل: �سق بطن 

�الأم �حلامل لرجاء حياة �جلنني، وكذلك �جلر�حات �لتجميلية.

ال�سابط الرابع: �أن �لطرق �ملوؤدية للمفا�سد تكون مف�سدة و�إن مل يكن وجه �لف�ساد فيها ظاهًر� فما يوؤدي 

�إلى �ملف�سدة يكون مف�سدة؛ الأن ما يو�سل للحر�م يكون حر�ًما ومقدمة �لو�جب و�جبة .  

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط:

1- حرمة بيع �لعنب ملن يغلب على ظنه �أنه يع�سره خمر�، وهو �سريك له فى �الإثم ملعاونته له.

2- حرمة �لبيع وقت �جلمعة؛ الأنه يوؤدي �إلى �ال�ستغال به عن ذكر �هلل فهوخمل باأمر �سروري متعلق بالدين.

 وهناك �سو�بط �أخرى لتحديد �ملف�سدة كاأن تكون عامة �إن تعلقت باملجموع �أومن �ملفا�سد �لكربى بالن�سبة 
ملقارنتها مبف�سدة فردية ل�سخ�ض معني وكما هو معروف �أن هذه �ل�سو�بط تختلف من مكلف الآخر ومن 

زمن �إلى زمن كما تختلف بح�سب �لبيئات و�الأحو�ل.

 واخلال�سة :اأن التقدير ال�سحيح للم�سالح واملفا�سد مبني على اأمرين:

�أولهما: �لنظر �إلى كل منهما وفق �ل�سرع .

و�لثانى: �الجتهاد فى معرفة �مل�سالح و�ملفا�سد وفق �ملقا�سد �ل�سرعية. 

43 - �لفتاوى �لكربي ج1�ض256
44 - �سو�بط �مل�سلحة �ض222
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املبحث الثاين: ال�سوابط اخلا�سة باملوازنة  

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: �سوابط املوازنة بني امل�سالح.

 قد يكون �أمام �الإن�سان م�سلحتان فالبد �أن ير�عي �أيهما �أهم و�أقوى، في�سحي بامل�سلحة �ل�سغرية من 
باأفر�د  �لتي تتعلق  �أو �مل�سلحة  �أجل �مل�سلحة �لد�ئمة،  �لعار�سة من  �أو �مل�سلحة  �أجل �مل�سلحة �لكبرية، 
�مل�سلحة  �أجل  من  �ل�سكلية  �أو�مل�سلحة  �أكرب،  مبجموع  تتعلق  �لتي  �مل�سلحة  �أجل  من  �سغرية  �أوجمموعة 
اجلوهرية، في�صرتط عند املوازنة بني امل�صالح عند تعار�صها عدم تفويت امل�صلحة مل�صلحة اأهم منها اأو 
م�ساوية؛ ولهذ� و�سع �لعلماء جمموعة معايري ملعرفة �أي �مل�سالح ُيقّدم، وال �سك �أن �لذي ُيقّدم هو �الأهم 

على �ملهم و�الأف�سل على �لفا�سل، 

وميز�ن �الأهمية يرجع �إلى ثالثة معايري :

على  فال�سروريات45ُتقدم  �ملقا�سد،  �سلم  يف  ودرجتها  ذ�تها  حيث  من  قيمتها  �إلى  �الأول: �لنظر  �ملعيار 
�حلاجيات46و�لتح�سينيات47،كما ُتقدم �حلاجيات على �لتح�سينيات، وهكذ� فاإن كانت �مل�سالح يف درجة 

قيام  بد منها يف  �لتي ال  �الأمور   : �الأ�سوليني هي  و�ل�سروريات عند  : جمع �سروري  �ل�سروريات   - 45
وهي  ف�ساد  على  بل   ، ��ستقامة  على  �لدنيا  م�سالح  جتر  مل  فقدت  �إذ�  بحيث   ، و�لدنيا  �لدين  م�سالح 
�إلى  �لعايل  �ل�سروريات من  �لرتتيب بني  ، وهذ�  و�ملال   ، و�لن�سب   ، و�لعقل   ، و�لنف�ض   ، �لدين  : حفظ 
�لنازل هو ما جرى عليه يف م�سلم �لثبوت و�سرحه  . وهو - �أي�سا - ما جرى عليه �لغز�يل يف �مل�ست�سفى 
مع ��ستبد�ل لفظ �لن�سل بلفظ �لن�سب )�مل�ست�سفى  ج1 �ض 286 .( .ورتبها �ل�ساطبي ترتيبا �آخر فقال 
: جمموع �ل�سروريات خم�سة وهي : حفظ �لدين ، و�لنف�ض ، و�لن�سل ، و�ملال ، و�لعقل ، فاأخر �لعقل عن 

�لن�سل و�ملال )�ملو�فقات ج2 �ض 10 .( .
46 - �حلاجيات: جمع  و�حلاجي لغة : ماأخوذ من معنى �حلاجة وهي : �الحتياج ، وتطلق على ما يفتقر 
ورفع   ، �لتو�سعة  �إليها من حيث  يفتقر  ما  و��سطالحا:   ) �لعرو�ض مادة ) حوج  وتاج  �لعرب  �إليه )ل�سان 
�ل�سيق �ملوؤدي يف �لغالب �إلى �حلرج و�مل�سقة �لالحقة بفوت �ملطلوب، فاإذ� مل تر�ع دخل على �ملكلفني - على 
�جلملة - �حلرج و�مل�سقة ولكنه ال يبلغ مبلغ �لف�ساد �لعادي �ملتوقع يف �مل�سالح �لعامة )�ملو�فقات ج2 �ض 
10 .( .و�لفرق بني �ل�سروريات و�حلاجيات �أن �حلاجيات تاأتي يف �ملرتبة �لثانية بعد �ل�سروريات ، فهي ال 

ت�سل �إلى حد �ل�سرورة .
47 - �لتح�سينيات لغة : ماأخوذة من مادة �حل�سن ، و�حل�سن لغة : �جلمال ، �أو هو �سد �لقبح ، و�لتح�سني 
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و�حدة من �الأهمية يف �سلم �ملقا�سد؛ ينظر حينئٍذ يف مقد�ر �سمولها، وهو �ملعيار �لثاين، فامل�سلحة �لعامة 
ُتقدم على �مل�سلحة �خلا�سة فاإن كانتا يف �لدرجة و�ل�سمول �سو�ء �عترب مدى �لتاأكد من وقوع نتائجها من 

عدمه، وهو �ملعيار �لثالث، فُتقدم �الأكيدة على �لظنية 48.

وقد ورد يف �ل�سنة �لنبوية �ل�سريفة ما يدل على �ملو�زنة بني �مل�سالح ومما يوؤيد ذلك ما يلي: 

عندما طلب �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - يف �سلح �حلديبية كتابة “ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم” قال 
وطلبو� من �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - �أن يكتب:  �مل�سركون: ال نعرف “ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم”، 
با�سمك �للهم، وهذه م�ساألة �سكلية، فما د�م ذكر �هلل تبارك وتعالى موجود يكفي كتابة “با�سمك �للهم” 
ثم قال ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم -:» هذ� ما �سالح عليه حممد ر�سول �هلل«.قال �سهيل بن عمرو: 
لو كنت �أوؤمن بك ر�سوال ما حدث �سيء كهذ�، �إذً� فاملطلوب كتابة حممد بن عبد �هلل، فو�فق ر�سول �هلل - 

�سلى �هلل عليه و�سلم -على ذلك.49

�لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - �مل�سالح �حلقيقية و�الأ�سا�سية و�مل�ستقبلية على بع�ض  �لداللة:غلب  وجه 
العتبارات التي يتم�صك بها بع�ض النا�ض، فقبل من ال�صروط ما قد يظن لأول وهلة اأن فيه اإجحاًفا باجلماعة 

: �لتزيني )ل�سان �لعرب و�مل�سباح �ملنري( .و��سطالحا : هي �الأخذ مبا يليق من حما�سن �لعاد�ت ، وجتنب 
�الأحو�ل �ملدن�سات �لتي تاأنفها �لعقول �لر�جحات ويجمع ذلك ق�سم مكارم �الأخالق  �أو هي : ما ال تدعو �إليها 
�سرورة وال حاجة ، ولكن تقع موقع �لتح�سني و�لتي�سري )�مل�ست�سفى ج1 �ض682 - 092 ، و�الإحكام لالآمدي 
ج 3�ض94 ط .�صبيح (( .وعلى ذلك تكون التح�صينيات اأدنى رتبة من احلاجيات ، فهي املرتبة الثالثة بعد 

�ل�سروريات و�حلاجيات. .
48 -  �سو�بط �مل�سلحة للبوطي �ض217 وما بعدها .

49 - �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه �جلامع �ل�سحيح �مل�سند من حديث ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 
�هلل  عبد  �أبو  �لبخاري،  �ملغرية  بن  �إبر�هيم  بن  �إ�سماعيل  بن  �لبخاري(- حممد  و�أيامه )�سحيح  و�سننه 
)�ملتوفى : 256هـ(- كتاب ال�صروط، باب ال�صروط يف اجلهاد وامل�صاحلة مع اأهل احلرب وكتابة ال�صروط 
ج9 �ض 256 رقم ) 2529( – و�أخرجه م�سلم يف �سحيحه �مل�سند �ل�سحيح �ملخت�سر بنقل �لعدل عن �لعدل 
�إلى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم الإمام م�سلم بن �حلجاج �أبو �حل�سن �لق�سريي �لني�سابوري )�ملتوفى: 
261هـ(-ت-  حممد فوؤاد عبد الباقي- ط -  دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت - كتاب �جلهاد و�ل�سري، 

باب �سلح �حلديبية يف �حلديبية، ج3 �ض 1411، رقم )1784( .
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ا بالدون، ور�سي �أن حتذف �لب�سملة �ملعهودة، ويكتب بدلها با�سمك �للهم، و�أن ميحى و�سف  �مل�سلمة، �أو ر�سً
بينها  �أن �مل�سالح يفا�سل  �لر�سالة من عقد �ل�سلح، ويكتفى با�سم حممد بن عبد �هلل، وكل ذلك يعني 
ويقدم �الأهم على �ملهم فاإذ� ت�ساوت يبحث عن مرجح،ومن ثم حتتاج �إلى �سو�بط لعملية �ملو�زنة و�لرتجيح 

حتى التخرج عن م�سارها، وفيما يلي بيان �ل�سو�بط �خلا�سة باملو�زنة بني �مل�سالح:

ال�سابط الأول: اجلمع بني امل�سلحتني اأف�سل من اإهمال اأحدهما.

�لرتجيح،  من  �أولى  �جلمع  الأن  �أف�سل؛  فهذ�  بينهما،  و�جلمع  �ملتز�حمتني  �مل�سلحتني  �أمكن حت�سيل  �إن 
يقول �بن �لقيم :» فاإن �ل�سريعة مبناها على حت�سيل �مل�سالح بح�سب �الإمكان، و�أن ال يفّوت منها �سيء، 
لت، و�إن مل ميكن حت�سيل بع�سها �إال بتفويت �لبع�ض، ُقّدم �أكملها و�أهمها  فاإن �أمكن حت�سيلها كلها ُح�سّ

و�أ�سدها طلبًا لل�سارع «.50  

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط: هل �الأف�سل لل�سخ�ض �أن يقر�أ �لقر�آن �أو ي�سلي؟ و�جلو�ب �أن �الأف�سل 
�أن يقر�أ �لقر�آن وهو ي�سلي فيجمع بني �مل�سلحتني. 

و�لوتر،  �ل�سلو�ت،  كاأذكار  �أد�ئها:  يف  �لتنويع  في�ستحب  �أوجه  عدة  على  وردت  �لتي  �لعباد�ت  وكذلك 
و�لت�سهد، و�سفات �لتورك، و�أدعية �ال�ستفتاح، ومثلها �أي�سا �أبو�ب �خلري ب�ستى �أنو�عها، في�ستحب �لتنويع 

فيها الأجل �أن يحوز �لعبد ف�سائلها جميًعا، فاإذ� مل ميكن �جلمع بني �مل�سالح �سرنا �إلى �لرتجيح بينها. 

ال�سابط الثاين: تقدم امل�سلحة الكربى على امل�سلحة ال�سغرى.

نيا يف �سبيل �مل�سلحة �لعليا، فري�عى عدم تفويتها م�سلحة �أهم  تت �مل�سلحة �لدُّ فاإذ� تعار�ست �مل�سالح ُفوِّ
�أ�سا�ض مر�عاة م�سالح �لعباد، و�ملق�سود مبر�عاتها  �أوم�ساوية لها، وذلك الأن �ل�سريعة قائمة على  منها 
مل�صاحلهم اأنها تق�صي بتقدمي الأهم منها على ما هو دونه، فاإذا تعار�صت م�صلحتان يف مناط واحد بحيث 
كان البد لنيل �إحد�هما من تفويت �الأخرى نظر �إليهما من حيث �لذ�ت و�لقيمة فنو�زن بني �مل�سلحتني من 

حيث �الأهمية. 

فاإذ�  وحت�سينية،  وحاجية  �سرورية  مر�تب:  �إلى  �لذ�تية  �لقوة  حيث  من  �مل�سالح  �الأ�سوليون  ق�سم  حيث 

50 - اإعالم املوقعني عن رب العاملني-  لبن القيم  - حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي اأبو عبد اهلل - ط 
د�ر �جليل - بريوت ، 1973م- ت : طه عبد �لرءوف �سعد – ج3 �ض 3.

الضوابط اخلاصة باملوازنة   املبحث الثاني: 

ضوابط العمل بفقه املوازنات 



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

517

�ملرتبة  يف  فتاأتي  �لتح�سينية  �أما  �حلاجية،  ثم  �أقو�ها  الأنها  �ل�سرورية؛  قدمت  �مل�سالح  هذه  تز�حمت 
�الأخرية؛ الأن �لتح�سينات مكملة للحاجيات، وهما مًعا مكمالن لل�سروريات.

وكليات �مل�سالح �ل�سرورية �خلم�ض نف�سها متدرجة ح�سب �الأهمية: فحفظ �لدين مقدم على حفظ �لنف�ض، وحفظ 
�لنف�ض مقدم على حفظ �لعقل، وحفظ �لعقل مقدم على حفظ �لن�سل، وحفظ �لن�سل مقدم على حفظ �ملال.51 

�أما �إذ� كانت �مل�سلحتان �ملتعار�ستان يف رتبة و�حدة كما لو كان كالهما من �ل�سروريات �أو �حلاجيات �أو 
�لتح�سينات فينظر، فاإن كان كل منهما متعلقًا بكلي على حدة جعل �لتفاوت بينها ح�سب تفاوت متعلقاتها 

فيقدم �ل�سروري �ملتعلق بحفظ �لدين على �ل�سروري �ملتعلق بحفظ �لنف�ض وهكذ�...

و�أما �إذ� كانت �مل�سلحتان �ملتعار�ستان متعلقتني بكلي و�حد كالدين �أو �لنف�ض �أو �لعقل فينظر �إليهما من 
حيث �سمولهما للنا�ض فيقدم �أعم �مل�سلحتني �سمواًل على �أ�سيقهما يف ذلك. فيقدم مثاًل �الن�سغال بتعليم 

�سرعي على �الن�سغال مبا ور�ء �لفرو�ض من نو�فل �لعباد�ت؛ الأن �الأول �أ�سمل فائدة من �لثاين .52

ومن الن�سو�س الدالة على هذا ال�سابط:

َو�ْلَيْوِم �الآِخِر َوَجاَهَد يِف   ِ �آَمَن ِباهللَّ َر�ِم َكَمْن  �مْلَ�ْسِجِد �حْلَ َوِعَماَرَة  اجِّ  �أََجَعْلُتْم �ِسَقاَيَة �حْلَ 1- قال تعالى: { 
ِ ال َي�ْسَتُووَن } )�سورة �لتوبة:19(. �َسِبيِل �هللَّ

 �سبب نزول �الآية: ما �أخرجه م�سلم عن �لنعمان بن ب�سري قال:» كنت عند منرب ر�سول �هلل - �سلى �هلل 
عليه و�سلم - فقال رجل: ما �أبايل �أن ال �أعمل عماًل بعد �الإ�سالم، �إال �أن �أ�سقي �حلاج، وقال �آخر: ما �أبايل 
�أن ال �أعمل عماًل بعد �الإ�سالم، �إال �أن �أعمر �مل�سجد �حلر�م، وقال �آخر: بل �جلهاد يف �سبيل �هلل �أف�سل 
مما قلتم، فزجرهم عمر وقال: الترفعو� �أ�سو�تكم عند منرب ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم - وهو يوم 
�جلمعة- ولكن �إذ� �سليت �جلمعة دخلت فا�ستفتيه فيما �ختلفتم فيه، فاأنزل �هلل تعالى: { �أََجَعْلُتْم �ِسَقاَيَة 

َر�ِم َكَمْن �آَمَن ِباهلّلِ َو�ْلَيْوِم �الآِخِر..... }.53 اجِّ َوِعَماَرَة �مْلَ�ْسِجِد �حْلَ �حْلَ

51 - فقه �الأولويات در��سة يف �ل�سو�بط �ض 202.
52 - رعاية �مل�سلحة و�حلكمة يف ت�سريع نبي �لرحمة )�سلى �هلل عليه و�سلم( - د. حممد طاهر حكيم 
- الأ�صتاذ امل�صاعد يف كلية ال�صريعة يف نواك�صوط - جملة اجلامعة الإ�صالمية باملدينة املنورة  العدد 116 

�ض143.
53 - �أخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب �الإمارة، باب ف�سل �ل�سهادة يف �سبيل �هلل تعالى، ج9 �ض 459، رقم 
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وجه �لداللة: ففي هذه �الآية يبني �هلل تعالى �أن �أعمال �حلج من �لعمارة و�ل�سقاية و�لرفادة و�ل�سد�نة، ال 
ت�ساوي �الإميان باهلل و�ليوم �الآخر و�جلهاد يف �سبيل �هلل، فاالإميان باهلل و�جلهاد يف �سبيل �إعالء كلمته، 
�أعظم درجة عند �هلل من �أعمال �حلج، وما عظم ثو�ب �الإميان و�جلهاد على ثو�ب �حلج، �إال ب�سبب كرثة 

منافعهما54.

2- قال �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم - يف تف�صيل اجلهاد وتقدميه على التطوع بالنوافل:» رباط بوم خري 
من �سيام �سهر وقيامه، و�إن مات فيه جرى عليه عمله �لذي يعمله و�أجرى عليه رزقه و�أمن �لفتان«55.

وجه �لداللة: هذ� �لتقدمي �ل�سرعي للعمل بناء على كرثة �ملنفعة فيه، يتم�سى مع طبيعة �الإن�سان �لتي متيل 
�إلى �الأكرث منفعة.

�لعباد... فلو خريت  �الأ�سلح فال�سالح... مركوز يف طبائع  �أن تقدمي  و�علم  �ل�سالم:»  �لعز بن عبد  قال 
�ل�سبي �ل�سغري بني �للذيذ و�الألذ الأختار �الألذ، ولو خري بني �حل�سن و�الأح�سن الأختار �الأح�سن، ال يقدم 

�ل�سالح على �الأ�سلح �إالجاهل بف�سل �الأ�سلح �أو�سقى متجاهل الينظر �إلى ما بني �مل�سرتني من تفاوت«56 

وقال �بن �لقيم:» وقاعدة �ل�سرع و�لقدر حت�سيل �أعلى �مل�سلحتني و�إن فات �أدناهما«.57

 وقال �لعز بن عبد �ل�سالم:»�إذ� تعار�ست �مل�سلحتان وتعذر جمعهما فاإن علم رجحان �إحد�هما قدمت«.58 
�ملرجوحة،  بامل�سلحة  و�لت�سحية  �لر�جحة  �مل�سلحة  على  �ملكلف �حلفاظ  لزم  تز�حمت م�سلحتان  فاإذ� 

فيما �إذ� عجز عن �جلمع بينهما و�سيانتهما معًا.

ولي�ض معنى هذ� �أن �مل�سلحة �ملرجوحة �لتي �أهدرت، مل تعد م�سلحة، ولكن معناه �أن �ملكلف مل يتمكن من 
�جلمع بينها وبني �مل�سلحة �لر�جحة، ف�سحى بها م�سطرً�؛ الأن �ل�سرع و�لعقل يحكمان بلزوم �حلفاظ على 

�مل�سلحة �لعليا، ولو �أدى �إلى تفويت �الأدنى.

.)3491(
54 - فقه �الأولويات- در��سة يف �ل�سو�بط-  �ض 198، 199.

55 - �أخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب �الإمام – باب ف�صل الرباط ج13 �ض 1520.
56 - قو�عد �الأحكام ج1 �ض 60.

57 - �لفو�ئد �ض 273.
58 - قو�عد �الأحكام ج1 �ض 60.
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و�مل�سلحة �ملفوتة يف هذه �حلال مل تعد مطلوبة، لذ� فاإن تركها الأجل حت�سيل �مل�سلحة �لر�جحة، ال يعترب 
تركًا ملطلوب �سرعي، ومن �الأمثلة �لد�لة على ذلك �إذ� كان للم�سلم مال و�أر�د �أن ينفقه يف حج �أو عمرة 
تطوعًا �أو �أن ينفقه يف �إعانة �ملجاهدين يف فل�سطني وغريها من �لثغور، �أو ملقاومة �لغزو �لتن�سريي، فقد 
تعار�ست هنا م�سلحتان �إحد�هما مندوبة وهي حج �أوعمرة �لتطوع، و�الأخرى و�جبة وهي �إعانة �ملجاهدين، 
ومبا �أنه يقدم �لو�جب على �ملندوب فاإنه يجب عليه �أن يقدم �إنفاقه يف �إعانة �ملجاهدين �أو مقاومة �لغزو 
�لتن�سريي يف �آ�سيا و�أفريقيا باإن�ساء مر�كز للدعوة وجتهيز �لدعاة �ملوؤهلني �ملتفرغني لذلك، �أو لرتجمة 
ون�سر �لكتب �الإ�سالمية �لتي ت�سد ذلك �لغزو، فيقدم كل هذ� على حج �لتطوع �أوعمرة �لتطوع؛ الأن هذه 
�الأخرية نافلة بينما تلك �الأعمال و�جبة وتعد من جن�ض �أعمال �جلهاد، وقد ثبت يف �لقر�آن �لكرمي �أن جن�ض 

�أعمال �جلهاد �أف�سل من جن�ض �أعمال �حلج.

ال�سابط الثالث: م�سلحة ال�سروري الأهم تقدم على م�سلحة ال�سروري املهم:

مبعنى �أنه �إذ� ت�ساوت �مل�سالح فى �لرتبة يكون �لتقدمي بح�سب �لنوع فيقدم �الأهم فاملهم. 

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط:

�أكره �سخ�ض بالقتل على ترك  1- �حلفاظ على �لنف�ض �سروري، و�حلفاظ على �ل�سالة �سروري، فاإذ� 
�ل�سالة فاإنه« ال ي�ست�سلم للقتل بل يرتك �ل�سالة؛ الأن ذهاب �لنف�ض للمكلف �أهم، وفو�ت �ل�سالة يف حال 

ال مينع من �إقامتها يف حال �آخر.59 

2- �لرتخي�ض يف �سرب �خلمر الإز�لة �لغ�سة تقدميًا ل�سرورة حفظ �لنف�ض على �سرورة حفظ �لعقل.

�ملحال تقدميًا  بها هذه  �لتي قامت  �لطائلة  �الأمو�ل  �إتالف  و�إن ترتب على ذلك  �إز�لة حمال �خلمور   -3
مل�سلحة حفظ �لعقل على م�سلحة حفظ �ملال.

به  تتحقق  �لذي  �ل�سروري  �أن  مبعنى  �حلاجي:  م�سلحة  على  تقدم  �ل�سروري  م�سلحة  �لر�بع:  �ل�سابط 
�إحدى �مل�سالح مقدم على �حلاجي عند �لتعار�ض لتفاوت �لرتب.

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط:

يقدم  فاإنه  ف�ساق،  غري  عدواًل  �الأئمة  ككون  حاجي،  مع  باجلهاد  �لدين  حفظ  �سرورة  تعار�ست  لو   -1
59 - �سد �لذر�ئع يف �ل�سريعة �الإ�سالمية ملحمد ه�سام �لربهاين �ض 237.
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�ل�سروري على هذ� �حلاجي، فيجب �جلهاد مع �الأئمة �أبر�رً� كانو� �أو فجارً�، ومي�سي �جلهاد ال يبطله جور 
�الأئمة وال ف�سقهم60.

2- �حلفاظ على �لنف�ض �سروري، و�حلفاظ على مال �لغري حاجي؛ فاإذ� �أكره �سخ�ض بالقتل على �إتالفه، 
جاز له ذلك؛ الأن م�سلحة �حلفاظ على �لنف�ض �أهم من م�سلحة �حلفاظ على �ملال.

قد  �ملقاطعة  الأن هذه  م�سلمة حاجي؛  لدولة  كافرة  دولة  ومقاطعة  فرد �سروري،  3- �حلفاظ على حياة 
ت�سبب لها بع�ض �ل�سيق، فاإذ� �أرغمت دولة م�سلمة على ت�سليم فرد �أو �أفر�د من رعاياها �إلى تلك �لدولة 
لتقتلهم فعليها �أن تتحمل �سلبيات هذه �ملقاطعة وال ت�سلمهم لها، لكن �إذ� �أيقنت �أن هذه �ملقاطعة �سيعقبها 

هجوم و�عتد�ء يودي بحياة �لنا�ض ويعر�ض �لبالد للخر�ب، جاز لها �لت�سليم درًء� للمف�سدة �لكربى.61

ال�سابط اخلام�س: م�سلحة ال�سروري تقدم على م�سلحة الكمايل والتح�سيني.

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط:

�أ- �إنقاذ نف�ض من �لهالك �سروري، و�ال�ستغال بالنو�فل كمايل، فاإذ� ر�أى �ملتنفل نف�ًسا تتعر�ض للخطر، 
فعليه �أن يوقف تنفله ليخل�سها من �لهالك.

ب- �حلفاظ على �لنف�ض من �ملوت �سروري، و�لدخول على �لغري من غري �إذن حمرم. لكنه كمايل فاإذ� 
تعر�ض �إن�سان للموت جاز له �نتهاك �سرت �لغري الإنقاذ حياته.62

ال�سابط ال�ساد�س: م�سلحة احلاجي تقدم على م�سلحة التح�سيني والكمايل.

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط: لو تعار�ض �أد�ء �جلماعة وهو حاجي؛ الأنها �سعرية من �سعائر �لدين، مع 
�القتد�ء باالإمام �ل�سالح وهو حت�سيني باأن كان �الإمام فا�سًقا �أو مبتدًعا ومل يوجد غريه �ألغينا �لتح�سيني 
من �أجل �حلاجي، وتعني �إقامة �جلماعة خلف هذ� �لفا�سق �أو �ملبتدع؛ الأجل �حلفاظ على �ل�سالة؛ والأن 

�لتز�م �لتح�سيني هنا وهو ال يكون �إال برتك �جلماعة يوؤدي �إلى �نتفاء �حلاجي و�لتح�سيني معًا.

قال �ل�ساطبي:» وكذلك ما جاء من �الأمر بال�سالة خلف �لوالة �ل�سوء، فاإن يف ترك ذلك ترك �سنة �جلماعة، 

60 - �عتقاد �أئمة �حلديث – الأبي بكر �الإ�سماعيلي- �ض: 30.
61 - فقه �الأولويات- در��سة يف �ل�سو�بط-  �ض 202. 

62 - �سد �لذر�ئع يف �ل�سريعة �الإ�سالمية ملحمد ه�سام �لربهاين. �ض 236.
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و�جلماعة من �سعائر �لدين �ملطلوبة، و�لعد�لة مكملة لذلك �ملطلوب، وال يبطل �الأ�سل بالتكملة«.63 �أما  �إذ� 
وجد �إمام عادل فال�سالة خلفه �أولى من �ل�سالة خلف �لفاجر، وهذ� مو�سع �تفاق.

�لرتب( ت�ساوت  )�إذ�  �خلا�سة65  �مل�سلحة  على  مقدمة  �لعامة64  �مل�سلحة  ال�سابع:   ال�سابط 

�مل�سلحة �لعامة تقدم على �مل�سلحة �خلا�سة عند �لتعار�ض يف �لوقائع �لتي مل يرد فيها حكم من�سو�ض؛66 
فامل�سالح �ملعتمدة هي �مل�سالح �لكلية �أي �لتي تعم جميع �مل�سلمني، و�إذ� تعار�ست م�سلحتان عامتان فتقدم 
�مل�سلحة  قدمنا  �لعامة  �مل�سلحة  مع  فئة  �أو  فرد  تعار�ست م�سلحة  و�إذ�  �ملجموع،  تعلقا مب�سلحة  �الأكرث 

�لعامة.67 ومن �لن�سو�ض �لد�لة على ذلك:

�أ- قوله تعالى: {ولكم يف �لق�سا�ض حياة يا �أويل �الألباب لعلكم تتقون} ) �سورة �لبقرة 179(

وجه �لداللة:  �حلياة �لتي يف �لق�سا�ض هي : �أن �الإن�سان �إذ� علم �أنه �إذ� َقَتَل ُقِتَل، �أم�سك عن �لقتل، فكان 
ذلك حياة له، وحياة للذي �متنع من قتله، فم�سروعية �لق�سا�ض م�سلحة عامة، و�إبقاء �لقاتل و�لعفو عنه 

م�سلحة خا�سة به،  فتقّدم �مل�سلحة �لعامة لتعذر �جلمع بينهما.68

نهى �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - عن تلقي �لركبان و �أن يبيع حا�سر لباد وقال:»  ال تلقو� �لركبان وال 
بيع �حلا�سر  �إن  �خلا�سة؛ حيث  �مل�سلحة  على  �لعامة  �مل�سلحة  ترجيح  باب  من  لباد«.69وهو  يبع حا�سر 
للبادي وتلقي �لركبان بيوع يف �أ�سلها جائزة؛ الأنها قائمة على �ل�سر�ء �ملباح، لكن مبا �أن �ملنافع �خلا�سة 

63 - �ملو�فقات ج 2 �ض 29.
عا�سور  �بن  عليها  و�أطلق  منها.  كبرية  �أو جماعة  �الأمة  يعود على جمموع  عام  نفع  فيه  ما  كل  - هي   64

�مل�سلحة �لكلية.) مقا�سد �ل�سريعة �ض78(
65 - هي كل ما فيه نفع جزئي يعود على �سخ�ض �أو فئة حمددة من �أفر�د �الأمة. و�أطلق عليها �بن عا�سور 

�مل�سلحة �جلزئية.) مقا�سد �ل�سريعة �ض78(
66 - نظرية �مل�سلحة �ض 133،  137.

بق�سم  �لتدري�ض  �ل�سلمي- ع�سو هيئة  نامي  �أ.د.عيا�ض بن  �لفقيه جهله   ي�سع  �لذي ال  �لفقه  67 -�أ�سول 
�أ�سول �لفقه -بكلية �ل�سريعة بالريا�ض �ض: 148.

68 - تف�سري �لبحر �ملحيط الأبي حيان حممد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن حّيان ج2�ض172.
69 - �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �لبيوع، باب هل يبيع حا�سر لباد بغري �أجر وهل يعينه �أو ين�سحه، 

ج7 �ض 371- رقم )2013(.
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�لتي تت�سمنها توؤدي �إلى �سرر عام متمثل يف غالء �الأ�سعار و�لت�سييق على �ل�سكان؛ ولذلك منعت تقدمًيا 
للم�سلحة �لعامة. 

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط:

به على منكر يف  ي�ستعينون  لهم ما  �أن يحمل  د�ر �حلرب،  �إلى  �لتجارة  �لذي يحمل  للم�سلم  1- ال يجوز 
دينهم، فال يجوز حمل عنب �أومتر �أو�سعري يتخذونه خمًر�، وكذلك ال يجوز �أن يبيعهم �سالًحا يقاتلون به 
�أنه تقدمي �مل�سلحة �لعامة لد�ر �الإ�سالم على م�سلحة  �إال  م�سلًما. و�إن كان فيه م�سلحة خا�سة للتاجر؛ 

�لتاجر �خلا�سة.70�أما بيعهم ما هو ماأكول وملبو�ض ومركوب مما هو مباح لنا ولهم فهو جائز .

�ض حالة مر�سية وبائية عند �ملري�ض بحيث ميكن ن�سر �لوباء مامل تتخذ  2- ومثال ذلك لو �أن �لطبيب �سخَّ
�لتد�بري �لوقائية �لالزمة، فاإن �لت�سرت على �ملري�ض؛ الأجل م�سلحته �خلا�سة قد ي�سر باجلماعة �لعامة 
�إهد�ر �حلق �خلا�ض مل�سلحة  �نت�سار �ملر�ض وعدم �لعمل على �حلد منه، وعليه ي�سرع  من حيث ت�سهيل 

�جلماعة71.

3-تدخل �لدولة يف ت�سعري �ل�سلع عند �لغالء بفعل �لتجار مما ي�سر بالنا�ض، و�إجبار �لتاجر �ملحتكر على 
�لبيع حلاجة �لنا�ض72.

4- منع �الأنظمة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية من زو�ج بع�ض �أ�سحاب �ملنا�سب �ملهمة كاأ�سحاب �لوظائف 
�لع�سكرية و�الأمنية بغري �ل�سعوديات، مع �أن �الأ�سل حل زو�ج �مل�سلمات من �أي بلد و�أي عرق، ومع �أن �الأ�سل 

�أي�سا حل �لن�ساء �ملح�سنات من �أهل �لكتاب من �أي بلد و�أي عرق .73

5- ومن �الأمثلة لتقدمي �مل�سلحة �لعامة على �مل�سلحة �خلا�سة -عند �لتعار�ض- حالة ما �إذ� كان لفرد 
من �لنا�ض �أر�ض �أو مبنى و�قت�ست حاجة �لنا�ض يف �سقهم لطريق عامة �أن متر �لطريق على هذه �الأر�ض 

70 - اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم خمالفة اأ�صحاب اجلحيم: تاأليف �صيخ الإ�صالم اأحمد بن عبد احلليم بن 
عبد �ل�سالم بن تيمية )ت - 728هـ( طبع مطابع �ملجد �لتجارية، �لنا�سر و�ملوزع - د�ر �الإفتاء �ل�سعودية. 

�ض232-230..
71 - �ملف�سل يف �سرح �آية ال �إكر�ه يف �لدين – علي نايف �ل�سحود- ج 2�ض 86.

72 - تي�سرُي علم �أ�سول �لفقه- لعبد�هلل بن يو�سف �جُلديع -ج3�ض63.
73 - �أ�سو�ء على �ل�سيا�سة �ل�سرعية  د. �سعد بن مطر �لعتيبي �ض 104
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�أو �إز�لة هذ� �ملبنى، و�أنه �إذ� مل حتدث هذه �الإز�لة �ن�سدت �لطريق �لعامة، فهنا تعار�ست �مل�سلحة �لعامة 
�ملتمثلة يف �لطريق �لعام و�مل�سلحة �خلا�سة �ملتمثلة يف ملكية فرد من �لنا�ض الأر�ض �أو مبنى يقع يف و�سط 
�لطريق، فيجب يف هذه �حلالة تقدمي �مل�سلحة �لعامة على �مل�سلحة �خلا�سة، وعلى ويل �الأمر �أن يعو�ض 

�ساحب �مللكية �خلا�سة �إن حكم �لق�ساء بذلك.

ال�سابط الثامن: امل�سلحة احلقيقية مقدمة على امل�سلحة الظنية:

 فلو تعار�ست م�سلحتان �إحد�هما قطعية )وهي �أن يعلم �ملجتهد �أو �لناظر يف �عتبارها قطعّية ( و�الأخرى 
ظنية ) وهي �أن يظن �أو يتوهم �أو ي�سك وجود �مل�سلحة �ملبحوثة يف �مل�ساألة(  فتقدم �لقطعية  و�لظن �لغالب 

هنا يقوم مقام �لقطع.

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط:

�أنه �سيجد ماء؛ فاالأف�سل  �أو يغلب على ظنه  �لوقت فاإذ� كان يقطع  �أول  �إذ� مل يجد �مل�سلي ماًء يف   -1 
�النتظار، �أما �إذ� كان يظن �أنه �سيح�سل على �ملاء وال يجزم بح�سول ذلك فاالأف�سل �لتيمم و�ل�سالة يف 

�أول �لوقت، فتقدم م�سلحة �إقامة �ل�سالة يف وقتها وهي قطعية على م�سلحة �لو�سوء �لتي هي ظنية.

2- تناول �لدو�ء �ملحرم حر�م، وينتج عنه م�سلحة ظنية وهي �ل�سفاء، وقد تعار�ست مع مف�سدة قطعية 
وهي تناول �لدو�ء �ملحرم، و�لقطعي مقدم على �لظني.

ويدل على ذلك �لن�سو�ض �ل�سرعية ، ما ذكره �لبخاري يف �ل�سحيح من قول �بن م�سعود:» �إن �هلل مل يجعل 
�سفاءكم فيما حرم عليكم«.74

 وقال - �سلى �هلل عليه و�سلم -:» تد�وو� يا عباد �هلل وال تد�وو� بحر�م«.75، وقال ملا �ُسئل عن �خلمر تتخذ 
دو�ًء ؟ قال:» �إنها د�ء ولي�ست بدو�ء«.76، فا�ستنبط �أهل �لعلم حترمي �لتد�وي باحلر�م، و��ستنبطو� كذلك 

74 - �أخرجه �لبخاري يف كتاب �الأ�سربة، باب �سر�ب �حللو�ء و�لع�سل، ج17�ض 328.
�أبو د�ود يف �سننه، كتاب �لطب، باب يف �الأدوية �ملكروهة، ج 10 �ض 371، رقم )3376(،  75 - �أخرجه 

و�أخرجه �لبيهقي  يف �ل�سنن �لكربى  ج10�ض 5 رقم )19465(.
تعالى عنه - ج 38 �ض320.، رقم  و�ئل بن حجر ر�سي �هلل  �أحمد يف م�سنده، حديث  �الإمام  رو�ه   - 76
�تخاذ �خلل من �خلمر، ج5 �ض  �الأ�سربة وغريها، باب  �لد�رقطني يف �سننه، كتاب  و�أخرجه   )18104(

478، رقم )4703(
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�أن �مل�سلحة �لقطعية مقدمة على �مل�سلحة �لظنية.

ال�سابط التا�سع: امل�سلحة املتعلقة بذات العمل مقدمة على امل�سلحة املتعلقة بزمانه اأو مكانه

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط:

يف  �ملجموعتني  �ل�سالتني  �أد�ء  كان  �إذ�  فيما  وذلك  �حلاجة،  عند  �ل�سالتني  بني  �جلمع  م�سروعية   -1
وقتهما يخل ب�سيء متعلق بذ�ت �ل�سالة ومن ذلك:

�أ-�إذ� كان �سخ�ض على �أهبة �ل�سفر فهو باخليار بني �أن ي�سلي �لع�سر – مثاًل- يف �لطائرة قاعدً� و�إلى 
غري �لقبلة، �أو يقدم �سالة �لع�سر مع �لظهر، فهنا م�سلحة �أد�ء �ل�سالة حمافظًا على ذ�تها �أي �أركانها 
�أد�ء  فنقدم  �لعمل  بذ�ت  �ملتعلقة  �مل�سلحة  نقدم  وهنا  �ل�سالة،  تقدمي  درء مف�سدة  و�سروطها وم�سلحة 

�ل�سالة.

ب-�ل�سخ�ض �حلاقن - وكان يف �آخر �لوقت- فله �أن يجمع �ل�سالة مع ما بعدها – مثل �لظهر مع �لع�سر- 
الأنه هنا يو�زن بني م�سلحة ذ�ت �لعبادة وهو حتقيق �خل�سوع، وم�سلحة �أد�ء �ل�سالة يف وقتها. 

وقد ��ستنبط �لعلماء هذ� من قول �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - :» ال �سالة بح�سرة طعام وال وهو يد�فعه 
�الأخبثان«.77، وقوله - �سلى �هلل عليه و�سلم -:» �إذ� و�سع �لع�ساء و�أقيمت �ل�سالة فابدءو� بالع�ساء «.78  

فاإنه  ويذهب خ�سوعه  �الإن�سان يف �حلرج  وي�سغله عن �سالته  ما  يوقع  �أن كل  �لعلماء  ��ستنبط  ومن هذ� 
يجيز له �جلمع بني �ل�سالتني و�لتخلف عن �جلماعة، و�سربو� لذلك مثاال بالفّر�ن �لذي و�سع �خلبز يف 
�لعملية  �أثناء  �إذ� وجد مدينه وهو يبحث عنه، و�لطبيب  �لفرن وكان على و�سك �لن�سج، و�لد�ئن كذلك 

و�إمنا ي�سح �جلمع يف جميع ما تقدم ب�سرطني :

�الأول: �أن ال يكون ذلك �الأمر عادة له.

يد�فعه  وهو  وال  باب ال �سالة بح�سرة طعام   ، �ل�سالة  ومو��سع  �مل�ساجد  كتاب  م�سلم يف  �أخرجه   -  77
�الأخبثان ، ج1 �ض393، رقم )560(.

78 - �أخرجه �لبخاري يف كتاب �الأذ�ن، باب �إذ� ح�سر �لطعام و�أقيمت �ل�سالة، ج3 �ض 86، رقم )631( 
�لطعام  بح�سرة  �ل�سالة  كر�هة  باب  �ل�سالة،  ومو��سع  �مل�ساجد  كتاب  �سحيحه،  يف  م�سلم  �أخرجه   ،  ،

وكر�هة �ل�سالة مع مد�فعة �الأخبثني، ج3 �ض 179، رقم )866(.

الضوابط اخلاصة باملوازنة   املبحث الثاني: 

ضوابط العمل بفقه املوازنات 
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و�لثاين: �أن ال يكون قد بيت �لنية على �جلمع بل يكون �الأمر طارئًا.

2- حت�سيل �ل�سف �الأول للرجال م�سلحة مطلوبة �سرعًا لكن �إذ� ترتب على ذلك تفويت �خل�سوع ب�سبب 
�لزحام فاالأف�سل للم�سلي �أن يتاأخر، فهنا تعار�ست م�سلحة متعلقة باملكان مع م�سلحة متعلقة بالعمل ذ�ته.

3-�الأف�سل لالإن�سان �أن يطوف قريًبا من �لكعبة ما مل يكن هناك زحام يخل باخل�سوع فيكون �لبعد �أف�سل 

�لو�سائل( �أو)�ملقا�سد مقدمة على  �لو�سيلة  �مل�سلحة  �ملق�سودة مقدمة على  �مل�سلحة  العا�سر:   ال�سابط 

�إال عند  ُيباح  : �أن ما كان حمرمًا حترمي مقا�سد فاإنه ال  �أُخرى، وهي  �لعلم قاعدة  ولقد ذكر بع�ض �أهل 
�ل�سرورة، وما كان حمرمًا حترمي و�سائل فاإنه ُيباح عند �حلاجة �أو عند �مل�سلحة �لر�جحة، و�ل�سرورة هنا 
هي �حلالة �لتي يخ�سى �الإن�سان على نف�سه فيها �لهالك �أو تلف ع�سو من �أع�سائه، �أما �حلاجة فهي �أن يقع 

�الإن�سان يف حرج وم�سقة دون �أن يخ�سى على نف�سه �لهالك 79، ومن �أمثلة ذلك:

1- جو�ز لب�ض �حلرير للرجال عند �حلاجة، فاإن لب�ض �حلرير حمرم حترمي و�سائل الأنه يوؤدي �إلى �لكرب، 
وقد �أذن �لنبي لعبد �لرحمن بن عوف و�لزبري بن �لعو�م بلب�سه حلكة كانت بهما.80

2-  ال يجوز ��ستعمال �لذهب �إال عند �ل�سرورة لكونه حمرماً حترمي مقا�سد 

�ل�سابط �حلادي ع�سر: �مل�سلحة �ملتعدية مقدمة على �مل�سلحة �لقا�سرة:

و�ملق�سود بامل�سلحة �ملتعدية �أي �لتي يتعدى نفعها �إلى غري فاعلها ، �أما �مل�سلحة �لقا�سرة فهي �لتي ال 
تتجاوز يف نفعها فاعلها. 

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط ما يلي: 

1- �ال�ستغال بطلب �لعلم �ل�سرعي �أف�سل من �ال�ستغال بالعباد�ت �لقا�سرة، �إذ� تعذر �جلمع بينهما، كمن 
يتعذر عليه مع �ل�سيام طلب �لعلم، فهنا تقدم م�سلحة �لعلم على �سيام �لتطوع.

و�لدليل على ذلك �أنه - �سلى �هلل عليه و�سلم - قال:» و�إن ف�سل �لعامل على �لعابد كف�سل �لقمر ليلة �لبدر 

79 - مقا�سد �ل�سريعة د يو�سف �ل�سبيلى �ض35
�أو  حكة  به  كان  �إذ�  للرجل  �حلرير  لب�ض  �إباحة  باب  ��للبا�ض  كتاب  �سحيحه   فى  م�سلم  �أخرجه   -  80

نحوهاج14�ض 44 رقم )5550   (
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على �سائر �لكو�كب«. 81

وعن �أبي ذر-ر�سي �لل عنه- �أن �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - قال :» يا �أبا ذر الأن تغدو فتعلم �آية من 
كتاب �هلل خري لك من مائة ركعة 82«. 

وجه �لداللة قوله- �سلى �هلل عليه و�سلم -  :» فتعلم «. جعل تعلم �الآية -الأن نفعها متعٍد �أف�سل- من مائة 
ركعة الأن نفعها قا�سر على �لعابد وحده .

�لقا�سرة لقوله - �سلى �هلل عليه  بالعباد�ت  �أف�سل من �ال�ستغال  �إلى �هلل  2- وكذلك �ال�ستغال بالدعوة 
و�سلم -:» من دل على خري كان له مثل �أجر فاعله «. 83

و لقوله - �سلى �هلل عليه و�سلم -:» فو�هلل الأن يهدي �هلل بك رجاًل و�حدً� خري لك من حمر �لنعم «.84 

3- وكذلك فاإن ح�سن �خللق �أف�سل من �لتنفل بالعباد�ت �لقا�سرة؛ الأن ح�سن �خللق مع �لنا�ض نفعه متعد؛ 
ولهذ� ثبت عنه - �سلى �هلل عليه و�سلم - �أنه قال :» و�إن �لعبد ليدرك بح�سن خلقه درجة �ل�سائم �لقائم 

«.85 وعنه - �سلى �هلل عليه و�سلم - :»�إن �أثقل ما يو�سع يف ميز�ن �لعبد يوم �لقيامة خلق ح�سن86 «.

�أبو د�ود يف �سننه، كتاب �لعلم، باب �حلث على طلب �لعلم ج10�ض 49. رقم )3157 (-   81 - �أخرجه 
، ج9 �ض 296، رقم  �لعبادة  �لفقه على  �لعلم، باب ما جاء يف ف�سل  و�أخرجه �لرتمذي يف �سننه، كتاب 

.)2606(
82 - �أخرجه �بن ماجه يف �سننه، باب ف�سل من تعلم �لقر�آن وعلمه ج1�ض 254، رقم )215( – ورو�ه 
�ملتقي �لهندي يف كنز �لعمال يف �سنن �الأقو�ل و�الأفعال -حرف �لعني- كتاب �لعلم من ق�سم �الأقو�ل- �لباب 

�الأول: يف �لرتغيب فيه ج10�ض 149- رقم )28759(-
83 - �أخرجه م�سلم ، كتاب �الإمارة، باب ف�سل �إعانة �لغازي يف �سبيل �هلل مبركوب وغريه وخالفته يف �أهله 

بخري، ج9 �ض 489، رقم )3509(.
84 - �أخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب �لزكاة، باب �حلث على �ل�سدقة ولو ب�سق مترة ...و�أنها حجاب من 

�لنار، ج5 �ض 198، رقم )1691(.
85 - �أخرجه �أبو د�ود يف �سننه، ك �الأدب، باب يف ح�سن �خللق، ج12 �ض 420، رقم )4165(  

86 - ذكره ابن حبان يف �صحيحه، ذكر الزجر عن ا�صتعمال الفح�ض - تعليق �صعيب الأرنوؤوط – �سحيح 
– ج12 �ض 508، رقم )5695(.

الضوابط اخلاصة باملوازنة   املبحث الثاني: 

ضوابط العمل بفقه املوازنات 
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: �ملطلقة  �مل�سلحة  من  �أف�سل  وقتها  يف  �ملقيدة  �مل�سلحة  �أد�ء  ع�سر:  الثاين   ال�سابط 

ذلك �أن �مل�سلحة قد تقيد بحال �أو بوقت �أو ب�سخ�ض، فيكون �أد�وؤها يف ذلك �لوقت �أف�سل من �مل�سلحة 
�ملطلقة، و�إن كانت �مل�سلحة �ملطلقة �أف�سل منها عند �الإطالق، ولهذ� يقول �أهل �لعلم :قد يعرتي �ملف�سول 

ما يجعله �أف�سل من �لفا�سل .

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط �أن قر�ءة �لقر�آن �أف�سل من �لت�سبيح و�لتهليل، لكن �أد�ء �الأذكار �ملقيدة 
. �ملوؤذن ونحو ذلك  �ل�سلو�ت ومتابعة  �أدبار  كاأذكار  �لوقت،  �لقر�آن يف ذلك  �أف�سل من قر�ءة   يف حينها 

�ل�سابط �لثالث ع�سر: �مل�سلحة �لد�ئمة ُتقدم على �مل�سلحة �ملوؤقتة:

�إلى �هلل  �الأعمال  �أحب  و�سلم -:»  �ل�سابط قول �لنبي - �سلى �هلل عليه  �لد�لة على هذ�  �لن�سو�ض  ومن 
�أدومها و�إن قل«.87 �إمنا تقدم �مل�سلحة �لد�ئمة ملعنيني �أحدهما: �أن �ملقبل على �هلل -عز وجل- بالعمل �إذ� 
تركه من غري عذر كان كاملعر�ض بعد �لو�سل فهو معر�ض للذم؛ ولهذ� ورد �لوعيد يف حق من حفظ �آية ثم 
ن�سيها، و�إن كان قبل حفظها ال يتعني عليه �حلفظ ولكنه �أعر�ض بعد �ملو��سلة فالق به �لوعيد، وكذلك يكره 
�أن يوؤثر �الإن�سان مبكانه من �ل�سف �الأول؛ الأنه كالر�غب عن �لقرب �إلى �هلل عز وجل؛ ولهذ� قال - �سلى 

�هلل عليه و�سلم - لعبد �هلل بن عمرو :» ال تكونن مثل فالن كان يقوم �لليل فرتك قيام �لليل«.88

 و�لثاين: �أن �مل�سلحة �لد�ئمة فيها مالزمة للطاعة يف كل وقت فال ُين�سى من �لرب لرتدده على �لطاعة.89

ال�سابط الرابع ع�سر: امل�سلحة املعنوية ُتقدم على امل�سلحة املادية:

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط ما يلي:

 �أ- قال تعالى:{ ما كان لنبي �أن يكون له �أ�سرى حتى يثخن يف �الأر�ض تريدون عر�ض �لدنيا و�هلل يريد 
�الآخرة و�هلل عزيز حكيم } · )�الأنفال : 67(

87 - �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب �لرقاق ، باب �لق�سد و�ملد�ومة على �لعمل ، ج20�ض100 – رقم 
  ) 5983(

– م�سند عبد �هلل بن عمرو ر�سي �هلل عنه  ج2 �ض  88 - ذكره �الإمام �أحمد يف م�سند �أحمد بن حنبل 
170- رقم )6584(.

89 - ك�سف �مل�سكل من حديث �ل�سحيحني- الأبي �لفرج عبد �لرحمن �بن �جلوزي- ج1 �ض 1175- د�ر 
�لن�سر / د�ر �لوطن - �لريا�ض - 1418هـ - 1997م



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

528

و�أن هاتني   - و�لقتل  �لفدية   - تعار�ست م�سلحتان  بدر  �أنه يف معركة  تدل على  �الآية  �لداللة: هذه  وجه 
�مل�سلحتني متفاوتتان يف �لنفع، و�أن �أعظمهما نفعًا هو �لق�ساء على �الأ�سرى ملا فيه من قطع لد�بر �سناديد 
�مل�سركني وك�سر ل�سوكتهم، ولذلك كان يجب تقدمي قتل �الأ�سرى على �فتد�ئهم،  فالق�ساء على �الأ�سرى 
هي  كانت  �ملعنوية  �مل�سلحة  �أن  �لكرمي  �لقر�آن  بني  وقد  مادية،  م�سلحة  �لفدية  و�أخذ  معنوية،  م�سلحة 
�الأولى بالتقدمي و�لعمل؛ الأنها �الأن�سب يف تلك �ملرحلة، بل �إن �لقر�آن �لكرمي عاتب على �ختيار �مل�سلحة 

�ملادية90 .

ال�سابط اخلام�س ع�سر: الأكرث م�سلحة اأوىل بالتقدمي من الأقل م�سلحة:

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط ما يلي:

�لعلم  فاإن عار�سه م�سلحة ر�جحة كال�سهر يف  �لليل،  قيام  تفويت  �إلى  �لع�ساء ذريعة  بعد  �ل�سهر  �أن   -1
وم�سالح �مل�سلمني مل يكره.

وحلوقـه  �رتد�ده  خوف  من  �أو  �إليه،  �مل�سلمني  حاجة  من  �إما  ر�جحة،  مل�سلحة  �حلد  تاأخري    -2  
و�ملر�سع،  �حلامل  عن  يوؤخر  كما  �ل�سريعة  به  وردت  �أمر  لعار�ض  �حلد  وتاأخري  بالكفار، 
�أولى.  �الإ�سالم  مل�سلحة  فتاأخريه  �ملحدود،  مل�سلحة  فهذ�  و�ملر�ض  و�لربد  �حلر  وقت   وعن 
وهو  خلطبة  يرتكه  �أو  �الإغاثة،  يف  عمال  يو��سل  كاأن  �لدعاة  من  د�عية  لدى  عملني  تز�حم  عند   -3
غريه. به  يقوم  �آخر  لعمل  يرتكه  وال  يجيده  �لذي  عمله  يو��سل  �أن  �لقاعدة  هذه  تطبيق  يف  يجيدها،   ال 
 4- عند تعار�ض تربيته الأوالده مع وعظه �لعام وبخا�سة �إذ� كان يتطلب �سفرً� بعيدً� عن �أهله فتطبيق هذه 

�لقاعدة �أنه يرتك �ل�سفر ويجتهد يف تربية �أوالده.

ال�سابط ال�ساد�س ع�سر : امل�سلحة الواجبة مقدمة على امل�سلحة املندوبة :

يدل على ذلك قول �هلل تعالى يف �حلديث �لقد�سي :» وما تقرب �إيل عبدي ب�سيء �أحب �إيل مما �فرت�سته 
عليه « .91 

ومن �لتطبيقات  عليه مايلي
90 - منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�سريعة �الإ�سالمية- �لدكتور/ عبد �ملجيد حممد �إ�سماعيل �ل�سو�سوة – �ض 

6 - جملة �لبحوث �لفقهية �ملعا�سرة �لعدد 51 .
91 - �خرجه  �لبخاري كتاب �لرقاق باب �لتو��سع  رقم )6137(ج5�ض2384

الضوابط اخلاصة باملوازنة   املبحث الثاني: 
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1-  �أد�ء �ل�سالة �ملكتوبة و�جب مو�سع فيجوز �أن ي�سلي بعد دخول �لوقت ما �ساء من �لنو�فل و�إن مل يوؤد 
�لفري�سة لكن �الأف�سل هو �ملبادرة باأد�ء �لفري�سة يف �أول �لوقت مع رو�تبها �لقبلية و�لبعدية، فاإذ� ت�سايق 
وقت �ملكتوبة فاإنه ال ي�سح �لتنفل، بل يجب �الن�سغال باأد�ء �ملكتوبة، ولو تنفل فال�سالة فا�سدة الأنها يف وقت 

نهي.

2- �أما ق�ساء �ل�سلو�ت بعد خروج وقتها فاإنه و�جب م�سيق، مبعنى �أنه يجب على �الإن�سان فورً� �أن ي�سلي 
مبجرد �ال�ستيقاظ �أو �لتذكر، فال ي�سرع له �أن يتنفل قبل �أد�ء �لفري�سة �إال باأد�ء ر�تبة �ل�سالة �إن كان لها 

ر�تبة .92

 3- �إذ� �سرع يف �لتنفل بعد �إقامة �ل�سالة �ملكتوبة مل ت�سح الأن �جلماعة و�جبة.

4- �إذ� حج تطوعا قبل حجة �الإ�سالم مل يقع عن  �لتطوع و�نقلبت عن حجة �الإ�سالم على  �ل�سحيح؛ الأن 
�حلج و�جب على �لفور عند �ال�ستطاعة .

�ملطلب �لثاين: �سو�بط �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد.

 �ملو�زنة بني �مل�سالح و �ملفا�سد باب مهم ويندرج فيه حاالت كثرية وقد ورد يف �لقر�آن �لكرمي عديد من 
�الآيات �لتي  تدل عليه  ومنها ما يلي:    

ٍة َعَمَلُهْم  ا ِلُكلِّ �أُمَّ نَّ َ َعْدوً� ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيَّ ِ َفَي�ُسبُّو� �هللَّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن �هللَّ �أ- قال تعالى:{ َوال َت�ُسبُّو� �لَّ
ا َكاُنو� َيْعَمُلوَن } )�الأنعام:108( ُئُهْم مِبَ ِهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ُثمَّ �إَِلى َربِّ

وجه �لداللة : يف هذه �الآية عندنا مف�سدتان وم�سلحتان.

 فاملف�سدة �الأولى: هي ترك �سب �آلهة �مل�سركني �ملجرد . و�لثانية: �سب �هلل تعالى .

 و�مل�سلحة �الأولى : هي �سب �آلهة �مل�سركني �ملجرد. و�لثانية : تركهم �سب �هلل تعالى، و�ملفا�سد و�مل�سالح 
هنا متعار�سة، فغلب �هلل تعالى ترك �أعلى �ملف�سدتني �لذي هو �سب �هلل تعالى بفعل �ل�سغرى وهو ترك 
�سب �آلهة �مل�سركني، ذلك الأن ترك �سب �آلهتهم و�إن كان فيه مف�سدة لكن �أقدمنا عليه؛ الأن يف فعله �قتحام 
�ل�سريعة  الأن  �ل�سغرى؛  بفعل  �لكربى  فر�عينا  �ملف�سدتان  فتعار�ست  تعالى،  �هلل  �سب  وهو  �أكرب  مف�سدة 
جاءت بتقليل �ملفا�سد وغلب �ل�سارع كذلك فعل �أكرب �مل�سلحتني على فعل �أدناهما فقال: �إن �سبكم الآلهتهم 

92 - مقا�سد �لت�سريع �الإ�سالميد.يو�سف �ل�سبيلي  �ض45  بت�سرف
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�الأولى،  �أعظم بكثري من �مل�سلحة  �لثانية  ا م�سلحة، ولكن �مل�سلحة  �أي�سً �إلهكم  م�سلحة، وتركهم ل�سب 
فاتركو� �مل�سلحة �ل�سغرى �لتي هي �سبكم الآلهتهم ليتحقق لكم �مل�سلحة �لكربى وهو تركهم ل�سب �إلهكم؛ 

الأنه �إذ� تعار�ست م�سلحتان روعي �أكربهما بتفويت �أدناهما، وهذ� من �أقوى �الأدلة على هذ� �الأ�سل93. 

ويف ذلك يقول �بن كثري :» يقول تعالى ناهًيا لر�سوله - �سلى �هلل عليه و�سلم - و�ملوؤمنني عن �سب �آلهة 
�مل�سركني، و�إن كان فيه م�سلحة، �إال �أنه يرتتب عليه مف�سدة �أعظم منها، وهي مقابلة �مل�سركني ب�سب �إله 

�ملوؤمنني، وهو �هلل ال �إله �إال هو «. 94 

ويقول �لقرطبي عن �الآية :» فيها دليل على �أن �ملحق قد يكف عن حق له �إذ� �أدى �إلى �سرر يكون يف �لدين «.95

ِمن  �أَْكرَبُ  ْثُمُهَماآ  َو�إِ ا�ِض  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  �إِْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل  َو�مْلَْي�ِسِر  ْمِر  �خْلَ َعِن  ُلوَنَك  َي�ْساأَ  } تعالى:  قوله  ب- 
ْفِعِهَما} ) �سورة �لبقرة:219(.  نَّ

ْفِعِهَما}، داللة و��سحة على �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد. وجه �لداللة: يف قوله تعالى: {َو�إِْثُمُهَماآ �أَْكرَبُ ِمن نَّ

وقد ورد يف �ل�سنة �لنبوية �لعديد من �الأحاديث �لد�لة على �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد منها:

�متناع �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - عن قتل �ملنافقني معلاًل ذلك بقوله«:  فكيف �إذ� حتدث �لنا�ض �أن 
حممدً� يقتل �أ�سحابه«.96 

93 - تلقيح �الفهام �لعلية ب�سرح �لقو�عد �لفقهية ج 3 �ض 11.
94 - تف�سري �لقر�آن �لعظيم الأبي �لفد�ء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري �لقر�سي �لدم�سقي )�ملتوفى : 774هـ( 

حتقيق : �سامي بن حممد �سالمة
ج 3 �ض 314 - د�ر طيبة للن�سر و�لتوزيع -�لطبعة : �لثانية 1420هـ - 1999 م.

�أبي بكر بن فرح  �أحمد بن  �لقرطبي ( الأبي عبد �هلل حممد بن  �لقر�آن ) تف�سري  95 - �جلامع الأحكام 
�لربدوين  �أحمد  حتقيق:   -  61 �ض  ج7  671هـ(  )�ملتوفى:  �لقرطبي  �لدين  �سم�ض  �خلزرجي  �الأن�ساري 

و�إبر�هيم �أطفي�ض- د�ر �لكتب �مل�سرية – �لقاهرة- �لطبعة: �لثانية، 1384هـ - 1964 م
96 - �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه، كتاب تف�سري �لقر�آن، باب قوله } �سو�ء عليهم �أ�ستغفرت لهم �أم مل 
ت�ستغفر لهم لن يغفر �هلل لهم �إن �هلل ال يهدي �لقوم �لفا�سقني { ج15 �ض 191، رقم )4525(، و�أخرجه 
م�سلم يف �سحيحه ، كتاب �لرب و�ل�سلة و�الآد�ب، باب ن�سر �الأخ ظاملا �أو مظلوما، ج 12 �ض 464 – رقم 

.)4682(

الضوابط اخلاصة باملوازنة   املبحث الثاني: 

ضوابط العمل بفقه املوازنات 



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

531

وجه �لداللة: فقتلهم فعل م�سروع ملا فيه من م�سلحة �إنهاء كفرهم، وبثهم �لد�سائ�ض بني �مل�سلمني، ولكن 
هذ� �لفعل �مل�سروع ذريعة �إلى هذه �لتهمة �أن حممدً� يقتل �أ�سحابه، وهي مف�سدة تزيد على م�سلحة �لقتل 

بكثري . 

واملوازنة بني امل�سالح واملفا�سد ل تخلو من حالت ثالث:

�حلالة �الأولى: �أن تغلب �مل�سلحة �ملف�سدة يعنى تزيد عليها وهنا يجب تقدمي �مل�سلحة على درء �ملف�سدة  
لعظم �مل�سلحة وقوتها وزيادتها على �ملف�سدة، وي�سهد لذلك �متناعه �سلى �هلل عليه و�سلم عن قتل �ملنافقني  
وتعليله ذلك بقوله �أخ�سى �أن يتحدث �لنا�ض �أن حممد� يقتل �أ�سحابه فهنا م�سلحة �أعظم من مف�سدة .97 

ومن �لتطبيقات لهذه �حلالة ما يلي: 

1- جو�ز �سق بطن �ملر�أة �مليتة الإخر�ج �جلنني �حلى �أو �لذي ترجى حياته؛ الأن م�سلحة حياته �أعظم من 
مف�سدة �سق بطنها و�نتهاك حرمتها وهى ميتة. 98

2- جو�ز ك�سف �لعورة و�لنظر �إليها للتد�وى و�خلتان و�لعمليات �جلر�حية؛ الأن م�سلحة �لتد�وي وحفظ 
�حلياة مقدمة على مف�سدة حترمي �لنظر للعورة.99

�ملجتمع  و��ستقر�ر  و�الأمن  �لعد�لة  للتحقيق �جلنائي حتقيقا مل�سلحة  �ملع�سومة  ت�سريح �جلثث  3- جو�ز 
وهي �أولى من مف�سدة �نتهاك حرمة �مليت.100

�حلالة �لثانية : �أن تزيد �ملفا�سد على �مل�سالح وفى تلك �حلالة يكون �الأولى درء �ملفا�سد ويقدم دروؤها على 
جلب �مل�سالح لعظم �ملفا�سد وغلبتها 101 ومن �لتطبيقات على ذلك مايلي:

1- جو�ز برت ع�سو من �ملري�ض عند وجود �الأكلة �أو �لغرغرينة متى ��ستدعت �حلالة �لطبية ذلك �لقطع؛ 
الأن مف�سدة بقائه �أعظم من �مل�سلحة �لتي تفوت بقطعه.102

97 - جمموع فتاوى �بن تيمية ج38�ض 131 .
98 - قو�عد �الحكام �ض102  .

99 - �ملرجع �ل�سابق �ض115 -  قاعدة  درء �ملفا�سد وتطبيقاتها �لطبية د حممد �ملبارك �ض47-46-45.
100 - �أبحاث هيئة كبار �لعلماء بال�سعودية ج2�ض68.

101 - قاعدة  درء �ملفا�سد وتطبيقاتها �لطبية د حممد �ملبارك �ض47-46-45.
102 - �لقو�عد للح�سني �ض 351.
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�حلالة �لثالثة: �أن تت�ساوي �مل�سالح و�ملفا�سد وفى هذه �حلالة �ختلف �لعلماء على ر�أيني:

 �لر�أي �الأول: يرى �لعز �بن عبد �ل�سالم �أنه عند �لت�ساوي بني �مل�سالح و�ملفا�سد يتخري بينهما ويو�زن.103

�لر�آي �لثاين: يرى �ل�سبكي و�ل�سنعاين �أنه فى تلك �حلالة يرجح درء �ملفا�سد على جلب �مل�سالح. 

و�لر�جح عند �لكثري: �الأول يعنى �ملو�زنة بينهما.104 وهذ� معناه �أنه عند �لت�ساوي بني �مل�سالح و�ملفا�سد 
يو�زن بينهما، لكن كيف يو�زن بينهما؟

و�سع �لفقهاء عدة �سو�بط للمو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد عند �لت�ساوي منها ما يلي:

�ل�سابط �الأول: عند �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد يرجح بينهما بح�سب �لرتبة.

 يعني يو�زن بينهما بح�سب رتبة كل منهما، فلو تعار�ست مف�سدة �سرورية مع م�سلحة حاجية قدم درء 
�ملف�سدة �ل�سرورية؛ الأنها �أولى بالدرء فى تلك �حلالة، و�إذ� تعار�ست م�سلحة �سرورية مع مف�سدة حاجية 

قدم جلب �مل�سلحة  �ل�سرورية؛ الأنها �أولى بالتقدمي فى تلك �حلالة . 

ومن التطبيقات على ذلك مايلي:

1- عدم جواز تاأجري الأرحام؛ لأنه يرتتب عليه مفا�صد �صرورية، كاختالط الأن�صاب و�صياعها، ودفع هذه 
�حلاجيات  قبيل  من  الأنها  �ملادية؛  ومنافعها  �لبديلة  �الأم  على م�سلحة  ويقدم  �أولى،  �ل�سرورية  �ملف�سدة 

و�ل�سرور�ت تقدم على �حلاجيات، فيقدم هنا درء �ملفا�سد على جلب للم�سالح.105

�ل�سابط �لثاين: عند �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملت�ساوية فى �لرتبة يرجح بينهما بح�سب �لنوع.

يعني �إذ� ت�ساوت �مل�سلحة مع �ملف�سدة فى �لرتبة فيو�زن بينهما بح�سب نوع كل منهما، ويكون �لتقدمي بينهما 
بح�سب نوع كل منهما، فما كان متعلًقا بالدين �أولى مما يكون متعلًقا بالبدن، وماكان متعلًقا بالعر�ض �أو 
�لن�سل �أولى مما يكون متعلًقا باملال وهكذ� مر�عاة لرتتيب �لكليات �خلم�سة: �لدين، ثم �لنف�ض، ثم �لعقل، 

ثم �لعر�ض، ثم �ملال.

103 - قو�عد �الأحكام �ض123.
104 - �ملو�فقات لل�ساطبى ج2  �ض51  - فقه �الولويات للوكيلي �ض238-234.

105 -  فقه �الأولويات للوكيلي �ض226.
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 ومن �لتطبييقات على ذلك: عدم جو�ز �إجر�ء �لعمليات �جلر�حية �لتجميلية غري �لعالجية �لتي ال تتعلق 
�أن  على  مبني  �ملنع  وهذ�  �ملظهر،  �ل�سباب وحت�سني  منها جتديد  �ملق�سود  بل  و�حلاجيات؛  بال�سروريات 
هذه �لعمليات و�قعة يف �لدين؛ ملا فى ذلك من تغيري خللق �هلل على ح�سب �لهوى، فكان دفعها مقدًما على 

�مل�سالح �ملادية �ملرجوة منها؛ الأنها �أقل فى منها درجة.106

بح�سب  بينهما  يرجح  و�لنوع  �لرتبة  فى  �ملت�ساوية  و�ملفا�سد  �مل�سالح  بني  �ملو�زنة  عند  �لثالث:  �ل�سابط 
�لعموم و�خل�سو�ض. يعني يرجح درء �ملفا�سد �لعامة على جلب �مل�سالح �خلا�سة �أو يقدم �مل�سالح �ملتعلقة 

باملجموع على درء �ملفا�سد �ملتعلقة بفرد �أو قلة حماية للمجتمع .

ومن تطبيقات ذلك ما يلي:

1- جو�ز �حلجر �ل�سحي على �لطبيب �جلاهل �أو �جلر�ح �لذي ي�ساب مبر�ض معد دفًعا للمف�سدة �لعامة 
�لتي ترتتب على ذلك فهي �أولى من جلب م�سلحة �سخ�سية له .107

 2- جو�ز �حلجر على من به مر�ض معد مينعه من خمالطة �الأ�سحاء �إذ� �قت�سى �الأمر ذلك؛ الأن �ملخالطة 
�ستوؤدي �إلى �نتقال �ملر�ض، وهذه مف�سدة عظيمة و�جبة �لدفع وهى �أولى من م�سلحة فردية للمحجور عليه.108

�ل�سابط �لر�بع: عند �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملت�ساوية فى �لرتبة و�لنوع يرجح بينهما بح�سب ��لقدر 
و�حلجم. يعني مقد�ر �ل�سرر و�لنفع �حلا�سل ومن ثم يقدم �الأكرث و�الأكرب فيدفع �ملف�سدة �الأكرب وتقدم 
على جلب �مل�سلحة �الأقل و�الأخف منها وكذلك �إذ� ز�دت �مل�سلحة عن �ملف�سدة تكون �أولى بالتقدمي ومن 

تطبيقات ذلك ما يلي: 

1- منع �لرجل من مد�و�ة �ملر�أة و�لعك�ض عند عدم �حلاجة �أو �ل�سرورة؛ ملا يرتتب على ذلك من مف�سدة 
تزيد عن �مل�سلحة �ملادية �لتي تتحقق منها .109

2- منع �لعمليات �جلر�حية �لتجميلية �ملتعلقة بالعور�ت؛ الأن �ملفا�سد �ملرتتبة عليها �أكرث من �مل�سالح �لتي 

106 - �أحكام �جلر�حة �لطبية �ض193
107 - قاعدة  درء �ملفا�سد وتطبيقاتها �لطبية د حممد �ملبارك �ض47 - فقه �الولويات للوكيلي �ض236

108 -  قاعدة  درء �ملفا�سد وتطبيقاتها �لطبية د حممد �ملبارك �ض-47 -49 - 
109 - فتاوى �للجنة �لد�ئمة فتوى رقم 3507
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جتلبها.110

�ل�سابط �خلام�ض: عند �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملت�ساوية فى �لرتبة و�لنوع؛ يرجح بينهما  بح�سب 
�لقطعية و�لظنية. فاإذ� كانت �ملفا�سد مقطوع بها و�مل�سالح مظنونة وجب تقدمي �لقطعي على �لظني، و�إذ� 

كانت �مل�سالح مظنونة و�ملفا�سد وهمية وجب تقدمي �ملظنون على �ملوهوم وهكذ� .

ومن الأمثلة التطبيقية على هذا ال�سابط:

�أ -  حترمي جر�حة تغيري �جلن�ض ملجرد �لرغبة فى �لتغيري دون حاجة ج�سدية �سريحة؛ الأن �ملفا�سد �أكرب 
من �مل�سالح �ملوهومة ملن يريد �لتغيري بح�سب هو�ه ف�سال عن �أنه �عتد�ء على خلق �هلل تعالى .111

ب- دفع �ملوت عن �لنف�ض مبوت �لغري، كاأن يهدد �سخ�ض بالقتل �إن مل يقتل غريه، فهنا ت�ساوت م�سلحة 
�حلفاظ على �لنف�ض مع مف�سدة �إزهاق نف�ض �لغري، لكن مبا �أن �لقتل جممع على حترميه، و�ل�سرب مطلوب 

يف حق من �أكره على ذلك، فاإن درء قتل �لغري مقدم على درء قتل �لنف�ض.

ج- لو تولد حيو�ن من حيو�ن ماأكول وحيو�ن غري ماأكول، مثل �لبغل يتولد من �حلمار ويتولد من �خليل، 
فحينئذ قالو�: هنا درء �ملفا�سد مقدم على جلب �مل�سالح فنحكم بتحرميه.112

�أو مع�سرة  بدخانه،  يوؤذيهم  فرن  كاتخاذ  �إيذ�ء جري�نه  �إلى  يوؤدي  ملكه  ت�سرف �جلار يف  كان  �إذ�  د -  
يوؤذيهم بر�ئحتها، �أومطحنة توؤذي ب�سجيجها، منع من ذلك؛ الأن يف هذه �الأعمال م�سالح حاجية لنف�سه، 
ولكنها توؤدي �إلى مفا�سد خملة بحاجات جاره، و�ملفا�سد �إذ� تز�حمت مع �مل�سالح وكانت يف درجة و�حدة 

درئت �ملفا�سد.

هـ- �ل�سمع و�لطاعة لوالة �جلور و�لظلم، فاإن �ل�سمع و�لطاعة لهم فيه مف�سدة �إعانتهم على ظلمهم، وفيه 
هذه  فتقّدم  �ملف�سدة،  تلك  من  �أعظم  �مل�سلحة  وهذه  �الأمة،  و��ستقر�ر  �جلماعة  �أحو�ل  �نتظام  م�سلحة 
�مل�سلحة، فُي�سمع وُيطاع �لظلمة من �لوالة، ولو كان يف ذلك نوع �إعانة لهم؛ الأن هذه �ملف�سدة �لقليلة مغتفرة 

يف مقابل تلك �مل�سلحة �لعظيمة.113
110 - قاعدة  درء �ملفا�سد وتطبيقاتها �لطبية د حممد �ملبارك �ض-50

111 - �ملرجع �ل�سابق �ض52-  �سو�بط �مل�سلحة للبوطى �ض222
112 - نظم �لقو�عد �لفقهية - ج1 �ض 52.
113 - نظم �لقو�عد �لفقهية - ج1 �ض 53.

الضوابط اخلاصة باملوازنة   املبحث الثاني: 

ضوابط العمل بفقه املوازنات 
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املطلب الثالث : �سوابط املوازنة بني املفا�سد.

تختلف �ملفا�سد قوة و�سعًفا كما تختلف من مكلف الآخر، ومن وقت الآخر وقد جتتمع تلك �ملفا�سد وتتز�حم 
وهنا التخلو من حالتني:

�الأولى: �أن يتمكن �ملكلف من �جتناب تلك �ملفا�سد �ملجتمعة و�ملتز�حمة جملة فيجب عليه دفعها متى �أمكنه 
ل �لقول يف  ذلك بال خالف، ويف هذ� �ملجال ُيعترب �لعز بن عبد �ل�سالم -رحمه �هلل- من �أو�ئل من ف�سّ
هذ� �ملجال حيث بّينها رحمه �هلل بقوله:» و�إن تعار�ست �ملفا�سد، نحاول درء �لكل، فاإن تعذر فاالأف�سد، فاإن 

ت�ساوت فُتدر�أ �ملف�سدة �الأ�سمل، مع مر�عاة �لتحقق من وقوع �ملف�سدة«. 114

�لثانية: �أن جتتمع �ملفا�سد وتتز�حم، وال ميكن دفعها جميًعا، وهنا �إما �أن تت�ساوى تلك �ملفا�سد �أو تتفاوت، 
فاإن ت�ساوت �ملفا�سد وجب على �ملكلف �أن يتخري بينهما ماد�متا مت�ساويتني. 115

 �أما �إن تفاوتت فيجب �ملو�زنة بينهما من �أجل �رتكاب �أخفها و�أي�سرها، وقد دلت �الأدلة �ل�سرعية  على ذلك .

فمن �لن�سو�ض �لقر�آنية �لكرمية �لد�لة على �ملو�زنة بني �ملفا�سد ما يلي:

�أ- قال تعالى يف �ساأن �لقتال يف �الأ�سهر �حلرم مبينًا �أن �لقتال فيها �أقل مف�سدة من �ل�سد عن �سبيل �هلل: 
دٌّ َعن �َسِبيِل �هلّلِ َوُكْفٌر ِبِه َو�مْلَ�ْسِجِد  َر�ِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�سَ ْهِر �حْلَ ُلوَنَك َعِن �ل�سَّ قوله تعالى:{ ي�ْساأَ

َر�ِم َو�إِْخَر�ُج �أَْهِلِه ِمْنُه �أَْكرَبُ ِعنَد �هلّلِ َو�ْلِفْتَنُة �أَْكرَبُ ِمَن �ْلَقْتِل ...} )�سورة �لبقرة:217(. �حْلَ

وجه �لداللة: �أنكر �لكفار على �مل�سلمني ��ستباحة �الأ�سهر �حلرم و�لقتال فيها، فرد �هلل تعالى عليهم قائاًل: 
نعم �لقتال فيها كبري �الإثم و�جلرم، وهو مف�سدة، ولكن �العتد�ء على �مل�سلمني و�الإ�سالم وما يفعلوه من 
�ل�سد عن �سبيل �هلل ملن �أر�د �الإ�سالم، وقتل �مل�سلمني وفتنتهم يف دينهم و�إخر�جهم من ديارهم، كل هذ� 
وغريه �أعظم مف�سدة، و�أكرب جرًما عند �هلل من �نتهاك حرمة �الأ�سهر �حلرم بالقتال فيها، فاإن فعلتم ذلك 

كله يف �ل�سهر �حلر�م تعني قتالكم فيه116 لدرء هذه �ملفا�سد �لكبرية.

114 - قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام 133
115 - مفتاح د�ر �ل�سعادة -ج2 �ض 16- ز�د �ملعاد ج5 �ض416 

116 - �أحكام �لقر�آن الأبي بكر حممد �بن عبد �هلل �ملعروف بابن �لعربي، تخريج وتعليق حممد عبد �لقادر 
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ُخُذ  ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َساِكنَي َيْعَمُلوَن يِف �ْلَبْحِر َفاأََرْدُت �أَْن �أَِعيَبَها َوَكاَن َوَر�َءُهْم َمِلٌك َياأْ ا �ل�سَّ ب- قال تعالى:{ �أَمَّ
ًبا } )�لكهف 82-79( ُكلَّ �َسِفيَنٍة َغ�سْ

وجه �لداللة: �الآية تدل على �أن هناك مف�سدتان �الأولى هي: خرق �ل�سفينة و�لثانية هي: �أخذ �مللك �لظامل 
و�غت�سابه لل�سفينة باأكملها، فاخل�سر مبو�زنته بني �ملف�سدتني قد عمل على �رتكاب �ملف�سدة �ل�سغرى وهي 
خرق �ل�سفينة لدرء �ملف�سدة �لكربى، وهي �غت�ساب �مللك �لظامل لل�سفينة؛ فبقاء �ل�سفينة الأ�سحابها وبها 
خرق �أقل مف�سدة من بقائها �سليمة مغ�سوبة، وهذ� دليل على م�سروعية �ملو�زنة بني �لفا�سد و�الأف�سد، ودرء 

�الأف�سد بارتكاب �لفا�سد. 

ومن الن�سو�س الدالة على ذلك من ال�سنة النبوية: 

ما رو�ه �أبو هريرة -ر�سي �هلل عنه- قال«: قام �أعر�بي فبال يف �مل�سجد فقام �إليه �لنا�ض ليقعو� فيه ، فقال 
�لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - «: دعوه وهريقو� على بوله �سجاًل من ماء �أو ذنوبًا من ماء فاإمنا بعثتم 

مي�سرين ومل تبعثو� مع�سرين«.117 

وجه �لداللة : فهذ� �حلديث قد ت�سمن مو�زنة بني مف�سدتني: مف�سدة بول �الأعر�بي يف �مل�سجد، ومف�سدة 
ترويع �الأعر�بي �لذي قد يوؤدي �إلى نفوره عن �لدين، ومبا �أن مف�سدة ترويع �الأعر�بي �أكرب من مف�سدة بوله؛ 
فقد درئت �ملف�سدة �لكربى مبا هو �أدنى منها؛ لذلك فقد نهى �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - �أ�سحابه عن 

زجر �الأعر�بي �تقاء ودرءً� ملف�سدة �لرتويع..118 

فاإذ� كانت �ملفا�سد �ملجتمعة و�ملتز�حمة لي�ست على درجة و�حدة فقد و�سع �لفقهاء �سو�بَط للمو�زنة بينها 
ملعرفة ما يجب دفعه وما يجوز �رتكابه .

عطا، د�ر �لفكر، بريوت،ج 1 �ض 173  .
117 - �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه- كتاب �لو�سوء- باب �سب �ملاء على �لبول يف �مل�سجد - ج1 �ض 89- 

رقم )217(.
118 - �سرح �سنن �أبي د�ود للعيني - �أبو حممد حممود بن �أحمد بن مو�سى بن �أحمد بن ح�سني �لغيتابى 
  - �حلنفى بدر �لدين �لعينى )�ملتوفى : 855هـ(حتقيق : �أبو �ملنذر خالد بن �إبر�هيم �مل�سري-ج2 �ض 211
ط مكتبة الر�صد – �لريا�ض - �لطبعة : �الأولى ، 1420 هـ -1999 م - فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري ج 
1 �ض325 - لأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�صل الع�صقالين ال�صافعي- ط : دار املعرفة - بريوت ، 1379هـ. 

الضوابط اخلاصة باملوازنة   املبحث الثاني: 

ضوابط العمل بفقه املوازنات 
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 وتتلخ�ض هذه �ل�سو�بط فيما يلي:

�ل�سابط �الأول: �أن تكون �ملو�زنة بني �ملفا�سد بح�سب �لرتبة: مبعنى �أن �ملفا�سد �ل�سرورية �أولى بالدرء من 
�ملف�سدة �حلاجية و�لتح�سينية.

�لتح�سينيات، فلو تعار�ست مف�سدة متعلقة  بال�سروريات، ثم �حلاجيات، ثم  �ملتعلقة  �ملفا�سد  فيجب درء 
باأمر �سروري مع مف�سدة متعلقة باأمر حاجي فيجب درء �ملف�سدة �ل�سرورية، و�رتكاب �حلاجية؛ الأن �ملفا�سد 
�ملتعلقة بال�سروريات �أعظم �سرر�، لكونها توؤدي �إلى ف�ساد �حلياة و�ختالل نظامها، وتعر�ض �أ�س�ض �حلياة 
للزو�ل، كما يلحق مرتكبها �خل�سر�ن �ملبني يف �الآخرة 1 ؛ لذلك فاإن هذه �ملفا�سد حتتل �ملرتبة �الأولى بني 

�ملفا�سد يف �سدة خطرها على حياة �لنا�ض؛ ولهذ� يجب دروؤها قبل غريها من �ملفا�سد، 

ويتمثل هذ� �لنوع من �ملفا�سد فيما يهدد �لكليات �خلم�ض بالزو�ل، فجرمية �لردة توؤدي �إلى �سياع �لدين 
�الأنف�ض، وجرمية �خلمر  �إهالك  �إلى  توؤدي  �لقتل  و�ملجتمع، وجرمية  �الأمة  �لدين يف حياة  ونق�ض  للفرد، 
توؤدي �إلى �سياع �لعقل، وجرمية �لزنا توؤدي �إلى �سياع �لن�سل، وجرمية �ل�سرقة توؤدي �إلى �سياع �ملال.119

ثم يلي تلك �ملفا�سد فى �لرتبة �ملفا�سد �ملتعلقة باحلاجيات فهي ال توؤدي �إلى �ختالل نظام �حلياة و�إمنا 
جتر على �لنا�ض حرجًا وم�سقة، فمثاًل لو �نعدم ت�سامن �الأقارب بتحمل �لدية، �أو �إذ� مل ي�سمن �ل�سناع �أو 
�إذ� مل يرخ�ض للم�سافر بالفطر يف رم�سان؛ فاإن هذ� يجر �إلى �حلرج و�مل�سقة، ولكنه ال يوؤدي �إلى �لهالك 

�أو ف�ساد �حلياة.

ثم بعد هذين �لنوعني من �ملفا�سد نوع ثالث وهو �ملفا�سد �ملتعلقة بالتح�سينيات، فهذ� �لنوع من �ملفا�سد 
�أقل خطرً� و�أدنى جرًما من �لنوعني �ل�سابقني؛ وذلك لكونه اليوؤدي �إلى ف�ساد �حلياة كما هو �ساأن �ملفا�سد 
�أن يقع �لنا�ض يف حرج وم�سقة كما هو �ساأن �ملفا�سد �ملتعلقة  �إلى  يوؤدي  �أنه ال  �ملتعلقة بال�سروريات، كما 
باحلاجيات، ولكنه يجعل حياة �لنا�ض خالية عن مكارم �الأخالق ومزينات �حلياة، فت�سري بذلك �حلياة 

خالف ما تقت�سيه �ملروءة و�لفطرة �ل�سليمة ·120

فاإذ� حدث تعار�ض بني مف�سدتني من رتبتني خمتلفتني وتعذر دروؤهما معًا وكان ال بد لدرء �إحد�هما من 
�رتكاب �الأخرى فيجب يف هذه �حلالة �أن يقدم درء �ملف�سدة �لتي تتعلق برتبة �أعلى على ما دونها، وعلى 

119 - �الأ�سباه و�لنظائر لل�سيوطي �ض86 – 87-  �لقو�عد �لفقهية للندوي �ض351.
120 - منهج فقه �ملو�زنات �ض32- مفتاح د�ر �ل�سعادة -ج2 �ض 16 .
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�حلاجيات  رتبة  من  و�الأخرى  �ل�سروريات  رتبة  من  �إحد�هما  وكانت  مف�سدتان  تعار�ست  �إذ�  فاإنه  هذ� 
�حلاجيات  رتبة  من  �لتي  �ملف�سدة  بارتكاب  �ل�سروريات  رتبة  من  �لتي  �ملف�سدة  فتدر�أ  �لتح�سينيات  �أو 
 ، �لتح�سينيات  �أحدهما من رتبة �حلاجيات و�الأخرى من  لو تعار�ست مف�سدتان  �أو�لتح�سينيات، وكذلك 
فتدر�أ مف�سدة �حلاجيات بارتكاب مف�سدة �لتح�سينيات، ويف هذه �حلالة يكون قد �رتكبت �أدنى �ملف�سدتني 

لدرء �أعظمهما �أو �أكربهما· 121

ك�سف  م�ساألة  حت�سينية  و�الأخرى  �أوحاجية  �سرورية  �إحد�هما  مف�سدتني  بني  �ملو�زنة  على  �الأمثلة  ومن 
�ملري�ض عورته للطبيب لكي يعاجله من �ملر�ض، ففي هذه �حلالة يجوز �رتكاب �ملف�سدة �لتح�سينية وهي 
ك�سف �لعورة؛ لدرء �ملف�سدة �ل�سرورية وهي درء �ملر�ض �إن كان �ملر�ض مهلكًا وقد تكون �ملف�سدة حاجية �إن 

كان �ملر�ض موؤملًا غري مهلك.122

ال�سابط الثانى:  اأن تكون املوازنة بني املفا�سد بح�سب احلكم .

د�ئرة  يف  د�خلة  و�الأخرى  �لتحرمي  د�ئرة  يف  د�خلة  �إحد�هما  وكانت  مف�سدتان  تعار�ست  �إذ�  �أنه  مبعنى 
�ملكروه، وكان البد من �رتكاب �إحد�هما لدرء �الأخرى فرتتكب �ملف�سدة �ملكروهة لكي يدر�أ بذلك �ملف�سدة 

�ملحرمة، وذلك دفعًا الأعظم �ملف�سدتني بارتكاب �أدناهما ودفع �أعظم �ل�سرين بارتكاب �أدناهما.

ال�سابط الثالث : اأن تكون املوازنة بني املفا�سد بح�سب النوع. 

يعني �إذ� ت�ساوت �ملف�سدتان يف �لرتبة باأن كانت �ملف�سدتان �ملتعار�ستان من رتبة و�حدة كاأن يكوًنا معًا من 
رتبة �ل�سروريات �أو�حلاجيات �أو�لتح�سينيات، ففي هذه �حلالة الميكن �لرتجيح بينها بح�سب تفاوتها يف 
�لرتب، و�إمنا يجب �النتقال �إلى �لرتجيح بينها مبعيار نوع �ملف�سدة حيث يرجح درء �أعلى �ملف�سدتني نوعًا 
على ما دونه، فاملفا�سد تتفاوت يف �أنو�عها بح�سب �لكلي �لذي تتعلق به، فاأ�سدها خطرً� �ملفا�سد �ملتعلقة 
�ملفا�سد  ثم  بالن�سل  �ملتعلقة  �ملفا�سد  ثم  بالعقل  �ملتعلقة  �ملفا�سد  ثم  بالنف�ض  �ملتعلقة  �ملفا�سد  ثم  بالدين 
�ملتعلقة باملال· وعلى هذ� فلو تعار�ست مف�سدتان �إحد�هما متعلقة بالدين و�الأخرى بالنف�ض وكان البد من 
�رتكاب �إحد�هما لدرء �الأخرى فاإنه ترتكب �ملف�سدة �ملتعلقة بالنف�ض لدرء �ملف�سدة �ملتعلقة بالدين، وكذلك 
لو تعار�ست مف�سدتان �إحد�هما متعلقة بالنف�ض و�الأخرى بالعقل �أو �ملال وكان البد من �رتكاب �إحد�هما 
لدرء �الأخرى فاإنه ترتكب �ملف�سدة �ملتعلقة بالعقل لدرء �ملف�سدة �ملتعلقة بالنف�ض �أو �ملال وكذلك لو تعار�ست 

121 - منهج فقه �ملو�زنات �ض33 - ز�د �ملعاد البن �لقيم  ج3 �ض52.
122 - �لقو�عد �لفقهية للندوي �ض351- ز�د �ملعاد ج5 �ض416

الضوابط اخلاصة باملوازنة   املبحث الثاني: 

ضوابط العمل بفقه املوازنات 
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مف�سدتان �إحد�هما متعلقة بالعقل و�الأخرى بالن�سل �أو�ملال فيقدم درء مف�سدة �لعقل على مف�سدة �لن�سل �أو 
�ملال، ولو تعار�ست مف�سدتان �إحد�هما تتعلق بالن�سل و�الأخرى باملال، فيقدم درء �ملف�سدة �ملتعلقة بالن�سل 

على �ملف�سدة �ملتعلقة باملال·

ال�سابط الرابع : اأن تكون املوازنة بني املفا�سد بح�سب العموم واخل�سو�س . 

وهذ� معناه �أنه �إذ� �حتدت �ملف�سدتان �ملتعار�ستان يف �حلكم و�لرتبة و�لنوع، فتكون �ملو�زنة بينهما من حيث 
�لعموم و�خل�سو�ض، فاإن ��ستوتا باأن كانتا عامتني �أو خا�ستني فيجب �لبحث عن مرجح �آخر، و�إن �ختلفتا 
باأن كانت �إحدى �ملف�سدتني عامة و�الأخرى خا�سة؛ فريجح درء �ملف�سدة �لعامة على �ملف�سدة �خلا�سة ·123 
وعلى هذ� لو تعار�ست مف�سدتان، وكانت �إحد�هما يعود �سررها على �سخ�ض و�حد �أو�أ�سخا�ض قليلني بينما 
�ملف�سدة �الأخرى ي�سري �سررها على جماعة من �لنا�ض �أو �ملجتمع �أو �الأمة فريجح درء �ملف�سدة �لتي يت�سرر 
منها عدد �أكرب على �ملف�سدة �لتي يت�سرر منها عدد �أقل، بحيث تدر�أ �ملف�سدة ذ�ت �ل�سرر �لعام بارتكاب 

�ملف�سدة ذ�ت �ل�سرر �خلا�ض124 .

ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط ما يلي:

 1- اأفتى العلماء باأن الأبنية الآيلة لل�صقوط والنهدام، يجرب �صاحبها على هدمها خوفًا من وقوعها على 
�ملارة.   

2- جو�ز �لت�سعري عند تعدي �أرباب �لطعام -و�ملتطلبات �ل�سرورية- يف بيعهم لل�سلع ب�سعر فاح�ض، وقد 
جاز �لت�سعري هنا؛ الأن فيه درءً� لل�سرر �لعام.  

3- جوز بيع طعام �ملحتكر جربً� عليه عند �حلاجة و�متناعه عن �لبيع، وذلك دفعًا لل�سرر �لعام. 

4- جو�ز منع �لطبيب �جلاهل و�ملفتي �ملاجن من مز�ولتهما الأعمالهما، وذلك خ�سية �ل�سرر من �الأول يف 
�الأبد�ن ومن �لثاين يف �لدين.125

5- �سرع �جلهاد فيه �سرر للنفو�ض، ولكنه �سرر خا�ض يتحمل لدفع �سرر عام، حا�سل من عدو�ن �مل�سركني، 

123 - منهج فقه �ملو�زنات �ض35
124 - منهج فقه �ملو�زنات �ض38  

125 - تي�سيري �لتحرير البن �لهمام  ج2 �ض301



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

540

و�سد �مل�سلمني عن دينهم و�سفك دمائهم.

6- �سرع �لق�سا�ض و�حلدود فيه �إتالف للنفو�ض و�إحلاق �الأذى بامل�سلم، ولكنه �سرر خا�ض يرتكب دفًعا 
ل�سرر عام هو تفويت حفظ �أمو�ل �مل�سلمني و�أعر��سهم و�أمو�لهم.126

�ل�سابط �خلام�ض: �أن تكون �ملو�زنة بني �ملفا�سد بح�سب �لقدر �أو �حلجم 

مبعنى �أنه �إذ� تعار�ست مف�سدتان، وكانتا مت�ساويتني يف �حلكم و�لرتبة و�لنوع و�لعموم �أو �خل�سو�ض فيلزم 
�لنظر �إلى �ملف�سدتني من حيث �حلجم �لذ�تي �أو �الأثر �ملادي �أو �ملعنوي لهما، فاأي �ملف�سدتني كانت �أكرب 

من �الأخرى قدرً� فرتجح على ما دونها؛ فتدر�أ �أكرب �ملف�سدتني قدرً� باأقلهما قدرً�، 127.

ويف هذ� تطبيق لعدة قو�عد فقهية م�سهورة منها:

1- قاعدة: )�إذ� تعار�ست مف�سدتان روعي �أعظمهما �سررً� بارتكاب �أخفهما( 128

2- قاعدة: )�ل�سرر �الأ�سد يز�ل بال�سرر �الأخف( 

3- قاعدة: )يختار �أهون �ل�سرين �أو �أخف �ل�سررين( 129

 ومن �لتطبيقات على هذ� �ل�سابط مايلي:

ببع�ض  �ألقي  ما  �إذ�  تنجو  �أن  وميكن  �لغرق-  على  �أ�سرفت  -وقد  بالب�سائع  �ملحملة  �ل�سفينة  م�ساألة   -1
بارتكاب  �ل�سفينة  غرق  يف  �ملتمثلة  �لكربى،  �ملف�سدة  درء  �حلالة  هذه  يف  يجب  فاإنه  �لبحر،  يف  حمولتها 
هذ�:  ويف  �أولى  �لنا�ض  لينجو  �ملال  بع�ض  فاإتالف  �ل�سفينة،  حمولة  بع�ض  �إلقاء  وهي  �ل�سغرى،  �ملف�سدة 

)�رتكاب �أخف �ل�سررين �أو �أهون �ل�سرين( 130

�الإ�سالمي  �ملعهد  بحوث  �سل�سلة  ح�سان.-  حامد  ح�سني  �أ.د  �ملعا�سرة-  وتطبيقاته  �مل�سلحة  فقه   -  126
للتدريب والبحوث التابع للبنك الإ�صالمي للتنمية ط 1413هـ - �ض 30. 

127 - قو�عد �الأحكام للعز بن عبد �ل�سالم  �ض96-95.
128 - �ال�سباه و�لنظائر لل�سيوطى  �ض86 – 87-  والبن جنيم �ض97.

129 - �ملرجع �ل�سابق و�ملجلة �لعدلية �ملو�د  29-28-27 .
130 - �إعالم �ملوقعني ج 3 �ض 4.  �سرح �لقو�عد �لفقهية للزرقا �ض147  .

الضوابط اخلاصة باملوازنة   املبحث الثاني: 

ضوابط العمل بفقه املوازنات 
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2- م�ساألة ما �إذ� �جتاح �لطوفان منزل �سخ�ض فقام �آخر بالثقب يف حائط ذلك �ملنزل حتى يخرج منه 
�ملاء فهو بعمله هذ� قد �رتكب مف�سدة �سغرى، وهي ثقب �حلائط لدرء مف�سدة كربى وهي خر�ب �ملنزل.131

بذلك  يخمد  لكي  �لد�ر  تلك  بهدم حائط  �آخر  فقام  �سخ�ض  منزل  �لنري�ن يف  ��ستعلت  �إذ�  وكذلك    -3
�حلائط �لنار.

4- �لكذب مف�سدة حمرمة ومتى ت�سمن جلب م�سلحة تربو عليه جاز: كالكذب لالإ�سالح بني �لنا�ض، وعلى 
�لزوجة الإ�سالحها. وهذ� �لنوع ر�جع �إلى �رتكاب �أخف �ملف�سدتني يف �حلقيقة .132 

5- م�ساألة �مل�ساركة يف �ملجال�ض �لنيابية، يف �لبالد �لتي ال تلتزم �لتحاكم �إلى �ل�سريعة يف كل �سئون �حلياة، 
�إخالئها  مفا�سد  مع  تعار�ست  �لربملانات  هذه  دخول  من  �ملفا�سد  �أن  ذلك  �الأ�سل،  هذ�  على  مبنية  فهي 
�لقائلون برتجيح �لدخول، بفعل يو�سف -عليه  �إلى �لرتجيح، وقد ��ستدل  من �مل�سلحني، فوجب �مل�سري 
�ل�سالم-، فاإنه عندما تولى خز�ئن �الأر�ض يف وز�رة �لكافر، وهو ملك م�سر �آنذ�ك، دفع �ل�سرر �الأكرب 
بتحمل �ل�سرر �الأدنى، فاالأدنى هو �أن ي�سيب �مللك من �أمو�ل �لدولة ماال ي�ستحقه يف والية يو�سف، وهو ال 
ميكنه منعه من ذلك، فد�ر �الأمر بني هذه �ملف�سدة، وبني �ل�سرر �الأكرب، وهو ترك �لوز�رة ملن يكون يف توليه 
لها �سرر �أكرب ومع �أن نبي �هلل يو�سف عليه �ل�سالم، كان يف قوم كفار، غري �أنه حر�ض على �إ�سالح �أحو�ل 
�لعباد، ليحقق بذلك م�سلحة تبليغ دعوة �لتوحيد، فكيف بتويل من�سب عام بني م�سلمني فيهم جاهلية، 
مثل دخول �ملجال�ض �لنيابية، مبا يعود مب�سالح عظيمة جد� على �مل�سلمني، وتلك �مل�سالح �أرجح بكثري من 

�ملفا�سد �ملرتتبة على �لدخول .133

131 - منهج فقه �ملو�زنات  لل�سو�سوة �ض38  
132 - �ال�سباه و�لنظائر لل�سيوطى �ض86 – 87-  غمز عيون �لب�سائر يف �سرح �الأ�سباه و�لنظائر -ج2 �ض 

119
133 - قاعدة تعار�ض �مل�سالح و �ملفا�سد لل�سيخ حامد �لعلي �ض50 �لطبعة �لثانية
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املبحث الثالث: ال�سوابط اخلا�سة باملوازن )الفقيه اأو املجتهد(

�مل�سائل �لتي حتتاج �إلى مو�زنات وترجيح تتفاوت تفاوًتا عظيما، وفقه �ملو�زنة عمل دقيق، تكتنفه خماطر 
عدة؛ لذ� فهو يحتاج �إلى فقيه فطن وخبري متو�زن �ل�سخ�سية، متمكن من علوم �ل�سرع، م�ستب�سر بو�قع 
�حلال، مدرك ملاآالت �الأفعال و�آثارها.134 وفيما يلي بيان لبع�ض �ل�سو�بط �لتي ينبغي تو�فرها يف �ملجتهد 

�لقائم بعملية �ملو�زنة ) �ملو�زن(.

�أو �ملجتهد( على علم  �أن يكون �ملو�زن )�لفقيه  ال�سابط الأول: �لفقه مبر�تب �الأحكام �ل�سرعية مبعنى 

ودر�ية باالأحكام �ل�سرعية ال�سيما �إنها مر�تب فيها �الأعلى و�الأدنى، و�لقطعي و�لظني، و�لر�جح و�ملرجوح، 
و�لفا�سل و�ملف�سول، ومر�تب �ملاأمور�ت )�لو�جب و�ملندوب و�ملباح( ومر�تب �ملنهيات ) �حلر�م و�ملكروه( 
كل  وي�سع  �ملر�تب،  بهذه  علم  على  يكون  �أن  �ملو�زن  فعلى  وهكذ�،  وموجبها  ومر�دفاتها  منها  كل  و�أنو�ع 
�ل�سرع له، وذلك حتى يتمكن من تقدمي �الأهم على  �أعطاها  �لتي  عمل يف مرتبته، ويعطيه وزنه وقيمته 
�ملهم، و�لفر�ض على �لنفل، وتقدمي �لفرو�ض على بع�سها، فاجلهل مبر�تب هذه �الأعمال يوؤدي �إلى �ختالل 
تو�زنها عند تطبيقها.135 واإغفال هذه املراتب يخل بعملية املوازنة ويوقع يف اأغالط ج�صيمة وحرج كثري 

ف�سال عن خمالفته هدي �ل�سارع باإهمال مفا�سلته وترتيبه.136

ال�سابط الثاين: �إملام �ملو�زن )�لفقيه �أو �ملجتهد(مبقا�سد �ل�سريعة �الإ�سالمية وهي �لغايات �لتي و�سعت 

ال�صريعة لأجل حتقيقها مل�صلحة العباد، وفهم املقا�صد �صرط لبلوغ درجة الجتهاد والقدرة على املوازنة.

قال �ل�ساطبي: �إمنا حت�سل درجة �الجتهاد ملن �ت�سف بو�سفني:

134 - كتب ور�سائل وفتاوى �بن تيمية يف �لفقه -الأحمد عبد �حلليم بن تيمية �حلر�ين �أبي �لعبا�ض - �سنة 
�لوالدة 661/ �سنة �لوفاة 728

حتقيق عبد �لرحمن بن حممد بن قا�سم �لعا�سمي �لنجدي- �لنا�سر مكتبة �بن تيمية-  ج20�ض57.
135 - فقه �الأولويات در��سة يف �ل�سو�بط – حممد �لوكيلي – ط املعهد العاملي للفكر الإ�صالمي �صل�صلة 
�لر�سائل �جلامعية رقم 22 – 1401 هـ - 1981م �ض 143.- من �سو�بط جتديد �لفقه �الإ�سالمي در��سة 
تطبيقية بحث من�سور مبجلة كلية �الآد�ب باملنوفية �لعدد61  �ل�سادر يف �أكتوبر 2007م د/ ح�سن �ل�سيد 

خطاب �ض33�ض34
136 - نظرية �ملقا�سد عند �الإمام �ل�ساطبي –د �أحمد �لري�سوين �ض 159.

اخلامتة
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1- فهم مقا�سد �ل�سريعة على كمالها. 

2- التمكن من ال�صتنباط بناًء على فهمه فيها137 .  

ال�سابط الثالث: معرفة املوازن )الفقيه اأو املجتهد( بقواعد ودرجات امل�سالح من حيث الأهمية : 

حيث �إن �مل�سالح درجات متفاوتة يف �الأهمية، فاأولها رتبة �ل�سروريات، وتليها �حلاجيات، ثم �لتح�سينات، 
فال�سروريات هي �الأ�سل، و�حلاجيات و�لتح�سينات خادمة لها.138 

و�مل�سالح �ل�سرورية خم�ض هي كما رتبها �لغز�يل: �لدين و�لنف�ض و�لعقل و�لن�سل و�ملال. وز�د بع�ض �لفقهاء 
�لعر�ض، �أما �الآمدي فيقدم �لن�سل على �لعقل.139

ال�سابط الرابع: �لعلم بكيفية �ملو�زنة .البد للمو�زن) �لفقيه �أو �ملجتهد( �أن يكون على علم بكيفية �لرتجيح 

�جليد  �الإملام  وكذلك  وبع�سها،  �ملفا�سد  بني  �لرتجيح  �أو  و�ملفا�سد،  �مل�سالح  �أوبني  وبع�سها  �مل�سالح  بني 
بنظرية �ل�سرورة وما يرتتب عليها من �أحكام فقهية متعددة و�سور �ستى وال�سيما يف ع�سرنا �حلا�سر، وما 
من �سك �أن هذه �لنظرية و�أمثالها �أ�سحت من �أهم �لقو�عد �لتي تبنى عليها �الجتهاد�ت �لفقهية �ملعا�سرة.

ال�سابط اخلام�س:  معرفة )فقه الواقع(

 معرفة فقه �لو�قع و�لظروف �لتي يعي�ض فيها �مل�سلم �أمر �سروري للمو�زن )�لفقيه �أو �ملجتهد(؛ حيث �إن 
�جلهل به يوقعه يف �أخطاء ج�سيمة؛ الأن �الأف�سل يتنوع بتنوع �لنا�ض، فمن �الأعمال ما يكون جن�سه �أف�سل، 
ثم يكون تارة مرجوحًا، �أومنهّيًا عنه ... وقد يكون �سخ�ض ي�سلح دينه على �لعمل �ملف�سول دون �الأف�سل، 
فيكون يف حقه هو، ومن �لنا�ض من تكون �لقر�ءة �أنفع له من �ل�سالة، ومنهم من يكون �لذكر �أنفع له من 

�لقر�ءة، فال�سخ�ض �لو�حد يكون تارة هذ� �أف�سل له، وتارة هذ� �أف�سل له.

فمعرفة حال كل �سخ�ض وبيان �الأف�سل له ال يكون يف كتاب بل البد من هد�ية يهدي �هلل بها عبده �إلى ما 
هو �أ�سلح، وما �سدق �هلل عبدً� �إال �سنع له.140 

137 - �ملو�فقات ج4�ض105.
138 - �ملو�فقات ج2�ض16.

139 - نظرية �ملقا�سد عند �الإمام �ل�ساطبي –د �أحمد �لري�سوين �ض 46.
140 - �لفتاوى �لكربى ج 22 �ض 308 -309 
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ومن تطبيقات ذلك �أنه عندما ي�ستد �لكفار يف عد�ئهم، و�سررهم على بالد �مل�سلمني يكون �جلهاد �أف�سل 
�الحرت�ف  يف  ق�سور  يظهر  وعندما  �أف�سل،  �ل�سدقة  تكون  و�لكو�رث  �الأزمات  ��ستد�د  وعند  �حلج،  من 
و�لت�سنيع يكون �ل�سناعة و�إتقان �لعمل �أف�سل، وهكذ�141، فمر�عاة فقه �لو�قع، وفقه �لن�سو�ض، وفقه 
�إلى �حلكم  �إلى �سد�د �لفهم، وح�سن �لب�سرية �لتي تعني على �لو�سول  �أحو�ل �ملخاطبني كل ذلك يوؤدي 
�الأ�سلي،  �لو�سع  ن�سابها  يف  �سيء  كل  ت�سع  �لب�سرية  �لفتوى  �إن   : جميًعا  �لعلماء  يقرر  ولهذ�  �ل�سو�ب؛ 
و�لو�سع �ال�ستثنائي، وتو�زن بني �مل�سالح و�ملفا�سد، وت�سع يف ح�سابها �مل�سلحة �ل�سرعية وتاأثري �الأو�ساع 
و�الأعر�ف على بع�ض �الأحكام، فالذي يح�سن فهم �لكتاب و�ل�سنة وال يفهم �لو�قع ال يتمكن من �لو�سول 

�إلى �ل�سو�ب يف فتو�ه.

 قال ابن القيم: ليتمكن من الفتوى احلق اإل بنوعني من الفهم: اأولهما: فهم الواقع والفهم فيه وا�صتنباُط 
علم حقيقة ما وقع باالأمار�ت و�لقر�ئن و�لعالمات حتى يحيط به علمًا.

ثانيهما: فهم �لو�جب يف �لو�قع، وهو فهم حكم �هلل �لذي حكم به يف كتابه �أو على ل�سان ر�سوله e يف هذ� 
�لو�قع، ثم يطبق �أحدهما على �الآخر.142 

�أ�سلوب حيوي ظهر �بتد�ًء من ع�سر  و�أ�سلوب �لتعامل مع �الأحكام �الجتهادية بناًء على �مل�سلحة و�لعلل 
�ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم وهو �أ�سلوب يقوم على �عتبار روح �لن�ض ومق�سده، فيكون �لرتجيح يف كل ظرف 
ا. وهذ� �لتاأقلم مع  مبا يحقق هذ� �ملق�سد؛ لذ� قرر علماء �الأ�سول �أن �لفتوى تقدر زماًنا ومكاًنا و�سخ�سً
�لظروف الميكن �أن يكون على ح�ساب �لن�ض.143 فالبد من معرفة �أنو�ع �لنا�ض و�أ�سنافهم و�سمات كل 
نوع، و معرفة �لو�قع و�لبيئة �ملحيطة باالإن�سان مبا يف ذلك �الأفكار و�الجتاهات و�ملد�ر�ض �لفكرية و�لفئات، 
مد�ر�سه  له  �أ�سبحت  فن  �أو  علم  وهو  و�إ�سار�تهم،  وحركاتهم  ووجوههم،  �الآخرين،  �أفكار  على  و�لتعرف 

ومقاالته وكتبه �لتي ميكن �الإفادة منها.144

و�هلل �أعلم.

141 - لي�ض من �الإ�سالم لل�سيخ �لغز�يل �ض 30 بت�سرف
142 - �إعالم �ملوقعني ج 1 �ض 86.

143 - فقه �الأولويات در��سة يف �ل�سو�بط �ض 178.
144 - �ملف�سل يف فقه �لدعوة �إلى �هلل تعالى - علي بن نايف �ل�سحود- ج16 �ض 24.
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اخلامتة: 

نتائج �لبحث

مما �سبق ن�ستخل�ض �لنتائج �الآتية :

�أوال-�أن حتديد �مل�سلحة و�ملف�سدة يرجع فيه �إلى �ل�سرع و�الجتهاد �ملن�سبط به.

�ملكا�سب  بني  و�ملو�زنة  �الأحو�ل،  بني  و�ملقابلة  �الأو�ساع،  بني  للمقارنة  معياًر�  �ملو�زنات  فقه  يعد  ثانيا: 
و�خل�سائر، على �ملدى �لق�سري وعلى �ملدى �لطويل، وعلى �مل�ستوى �لفردي وعلى �مل�ستوى �جلماعي، ونختار 

بعد ذلك ما نر�ه �أدنى جللب �مل�سلحة  ودرء �ملف�سدة ويتلخ�ض فقه �ملو�زنات فيما يلي:

�أ- �لتوفيق و�جلمع بني �مل�سالح �إن �أمكن.

ب- �لتغليب و�لرتجيح بني �مل�سالح �ملتز�حمة.

ج- �لتخيري عند ��ستو�ء �مل�سالح وتعذر �جلمع.

د- درء �ملفا�سد مقدم على جلب �مل�سالح .

هـ- جلب �مل�سالح مقدم على درء �ملفا�سد.

و- درء �ملفا�سد جميعها متى �أمكن .

ز-  �رتكاب �ملف�سدة �الأخف ودفع �الأ�سد.

ثالثا-  عند �جتماع �مل�سالح �إذ� �أمكن �ملكلف �جلمع بينها وجب عليه ذلك، وعند �جتماع �ملفا�سد يجب 
عليه �أن يجتنبها جميعا متى �أمكنه ذلك، و �إذ� ز�دت �مل�سالح على �ملفا�سد �أو �لعك�ض وجب تقدمي  �الأ�سد 

منهما و�الأكرث. 

ر�بعا- عند ت�ساوى �مل�سالح يكون �لتقدمي بينها بالرتبة، ثم بالنوع، ثم باجلهة، ثم بح�سب �لقدر و�حلجم،  
على  �ل�سروري  م�سلحة  تقدم  كما  �ملهمة،  �ل�سرورية  �مل�سلحة  على  �الأهم  �ل�سرورية  �مل�سلحة  فتقدم 
على  �حلاجي  م�سلحة  وتقدم  و�لتح�سيني،  �لكمايل  م�سلحة  على  �ل�سروري  م�سلحة  وتقدم  �حلاجي، 

أهم املراجع
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م�سلحة �لتح�سيني و�لكمايل، كما يجب تقدمي �مل�سلحة �لعامة على �مل�سلحة �خلا�سة )�إذ� ت�ساوت �لرتب 
( وتقدم �مل�سلحة �لقطعية على �مل�سلحة �لظنية بال خالف. 

بالنوع ثم باجلهة ثم بح�سب  �لرتبة ثم  خام�سا-�إذ� �جتمعت �مل�سالح و�ملفا�سد، فالتقدمي بينها بح�سب 
�إلى حجم كل من �مل�سلحة و�ملف�سدة، و�أثرها ومد�ها، فتغتفر  �أن ينظر  �لقدر و�حلجم  وهكذ�  فاملقرر 
�ملف�سدة �لي�سرية جللب �مل�سلحة �لكبرية. وتغتفر �ملف�سدة �ملوؤقتة جللب �مل�سلحة �لد�ئمة و�لطويلة �ملدى.

�ساد�سا- غياب فقه �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد يوؤدي �إلى �أمرين:

�أ- تفويت م�سالح عظمى �أو ح�سول مفا�سد كربى.

ب- و�سع �الأدلة �ل�سرعية يف غري مو�سعها �ل�سحيح .

ثانيا: تو�سيات �لبحث : على �سوء ما �سبق تقت�سى �خلطة �مل�ستقبلية لفقه �ملو�زنات �أن ير�عى ما يلي: 

و�جلامعات  �ملد�ر�ض  فى  وتطبيقًيا،  نظرًيا  �لعلمي  �مل�ستوى  على  �ملو�زنات  بفقه  �الهتمام  �سرورة   �أوال: 
و�ملجامع �لفقهية، ومر�كز �لبحث  وو�سائل �الإعالم �ملختلفة؛ من �أجل توعية �لنا�ض بفقه �ملو�زنات.  

�ملو�زنات الأهميته يف  �لعمل بفقه  للتعريف ب�سو�بط  و�ملقاالت  و�لن�سر�ت  �لكتب  �سل�سلة من  �إعد�د  ثانيا: 
�ستى جماالت �حلياة.

ثالثا: �سرورة �لتدريب �ملتو��سل للدعاة و�ملفتني و�ملدر�سني بفقه �ملو�زنات و�سو�بطه ملا يرتتب على �الإخالل 
به من �آثار �سلبية يف جماالت عدة.

ر�بعا: �لتب�سري بفقه �ملو�زنات يعد �سرورة  توجب على �مل�سلم �أن يتعلمها ويدركها وينتبه �إليها ملا يقدمه له 
من معرفة بو�قع �حلياة وما تتطلبه من �أحكام حتى يحقق �أف�سل طموحاته يف �حلياة.

خام�سا: �إن�ساء موقع  �ليكرتوين متخ�س�ض لفقه �ملو�زنات وتطبيقاته �ملعا�سرة.

�ساد�سا: �إن�ساء قناة ف�سائية متخ�س�سة يف فقه �ملو�زنات وتطبيقاته �ملعا�سرة.

�سابعا: عمل مو�سوعة لفقه �ملو�زنات وتطبيقاته، ير�عى فيها �ل�سياغة �ملعا�سرة و�الإحاطة  باالجتاهات 
�لفقهية، بحيث ت�سبح مرجعا �سامال ومعتمد� جلميع �ملو�زنات وكل ما كتبه فقهاء �ملذ�هب  يف ذلك .
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فقه  بدر��سة  يهتم  �ل�سرعية  �لعلوم  لدر��سة  �ملتخ�س�سة  و�ملعاهد  �لكليات  در��سي يف  �إدر�ج مقرر  ثامنا: 
�ملو�زنات وتطبيقاته �ملعا�سرة .

تا�سعا: �إن�ساء جملة متخ�س�سة للتطبيقات �ملعا�سرة لفقه �ملو�زنات.

و�سلى �هلل على �سيدنا حممد و�آله و�سحبه و�سلم.
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اأهم املراجع

الإ�صالمية  والن�صر  الطبعة  دار   - النا�صر  القر�صاوي  د/  والنفراط   الن�صباط  بني  املعا�صر  الجتهاد 
بالقاهرة �سنة 1414هـ.

�أحكام �لقر�آن الأبي بكر حممد بن عبد �هلل �ملعروف بابن �لعربي، تخريج وتعليق حممد عبد �لقادر عطا، 
د�ر �لفكر، بريوت

الإحكام يف اأ�صول الأحكام لأبي احل�صن علي بن حممد الأمدي ط دار الكتاب العربي بريوت 1404 هـ ت 
د/ �سيد �جلميلي.

�الأ�سباه و�لنظائر لل�سيخ �بن جنيم �حلنفي �ملتوفى �سنة 970هـ ط- احللبي، ط  دار الفكر- حتقيق حممد 
مطيع �حلافظ.

الأ�صباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكايف ال�صبكي ط  :دار الكتب العلمية  الطبعة 
�الأولى 1411 هـ - 1991م. 

�لكتب  د�ر  911هـ-  �سنة  �ملتوفى  �ل�سيوطي  �لدين  جلالل  �ل�سافعية  وفروع  قو�عد  يف  و�لنظائر  �الأ�سباه 
�لعلمية – بريوت.

-بكلية  �لتدري�ض    هيئة  ع�سو  �ل�سلمي-  نامي  بن  عيا�ض  �أ.د.  جهله   �لفقيه  ي�سع  ال  �لذي  �لفقه  �أ�سول 
�ل�سريعة بالريا�ض.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني - ابن قيم اجلوزية - حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي اأبو عبد اهلل- ط  دار 
�جليل - بريوت ، 1973- حتقيق : طه عبد �لرءوف �سعد .

اقت�صاء ال�صراط امل�صتقيم خمالفة اأ�صحاب اجلحيم: تاأليف �صيخ الإ�صالم اأحمد بن عبد احلليم بن عبد 
�ل�سالم بن تيمية )ت - 728هـ( طبع مطابع �ملجد �لتجارية، �لنا�سر و�ملوزع - د�ر �الإفتاء �ل�سعودية.

تاأ�صيل فقه املوازنات- عبد اهلل الكمايل، دار ابن حزم، ط 1. 1421 هـ، 2000 م.

تف�سري �لقر�آن �لعظيم الأبي �لفد�ء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري �لقر�سي �لدم�سقي )�ملتوفى : 774هـ( حتقيق 
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: �سامي بن حممد �سالمة- د�ر طيبة للن�سر و�لتوزيع -�لطبعة : �لثانية 1420هـ - 1999 م.

�جلامع �ل�سحيح �مل�سند من حديث ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم و�سننه و�أيامه )�سحيح �لبخاري(- 
حممد بن �إ�سماعيل بن �إبر�هيم بن �ملغرية �لبخاري، �أبو عبد �هلل )�ملتوفى : 256هـ(-

�جلامع الأحكام �لقر�آن ) تف�سري �لقرطبي ( الأبي عبد �هلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح �الأن�ساري 
 – �مل�سرية  �لكتب  د�ر  �لربدوين  �أحمد  حتقيق:  671هـ(  )�ملتوفى:  �لقرطبي  �لدين  �سم�ض  �خلزرجي 

�لقاهرة- �لطبعة: �لثانية، 1384هـ - 1964 م

رعاية �ل�سرور�ت يف �ل�سريعة �الإ�سالمية للقر�ساوي جملة �ملجمع �لفقهي �الإ�سالمي ، جملة دورية حمكمة 
ي�سدرها �ملجمع �لفقهي �الإ�سالمي بر�بطة �لعامل �الإ�سالمي ، �ل�سنة �خلام�سة ع�سرة ، �لعدد �ل�سابع ع�سر 

1425هـ / 2004م. �لقر�ر �لر�بع . 

رعاية �مل�سلحة و�حلكمة يف ت�سريع نبي �لرحمة )�سلى �هلل عليه و�سلم( - د. حممد طاهر حكيم - �الأ�ستاذ 
امل�صاعد يف كلية ال�صريعة يف نواك�صوط - جملة اجلامعة الإ�صالمية باملدينة املنورة  العدد 116.

�سرح �لقو�عد �لفقهية للزرقا .مر�جعة عبد �ل�ستار غدة ، �لطبعة �لثانية لد�ر �لقلم بدم�سق 1409هـ . 

�سرح �سنن �أبي د�ود للعيني - �أبي حممد حممود بن �أحمد بن مو�سى بن �أحمد بن ح�سني �لعيتابى �حلنفى 
بدر �لدين �لعينى )�ملتوفى : 855هـ(حتقيق : اأبي املنذر خالد بن اإبراهيم امل�صري- ط مكتبة الر�صد – 

�لريا�ض - �لطبعة : �الأولى ، 1420 هـ -1999 م  

�ل�سرور�ت �ل�سرعية يف �لفقه �الإ�سالمي . در��سة تطبيقية  � د ح�سن �ل�سيد حامد خطاب من�سور مبوقع 
�لفقه �ليوم و�سيد �لفو�ئد و�مل�سكاة

�سو�بط �مل�سلحة يف �ل�سريعة �الإ�سالمية، للدكتور حممد �سعيد �لبوطي، �لنا�سر موؤ�س�سة �لر�سالة. بريوت. 
�لطبعة �خلام�سة.

�لعرف - جملة جممع �لفقه �الإ�سالمي �لتابع ملنظمة �ملوؤمتر �الإ�سالمي بجدة -ت�سدر عن منظمة �ملوؤمتر 
�الإ�سالمي بجدة �ل�سيخ بحث من �إعد�د �ل�سيخ خليل حميى �لدين �ملي�ض ع�سو �ملجمع  مفتي زحلة و�لبقاع 

�لغربي – لبنان - 



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

550

د�ر   / – �لنا�سر  �لعبا�ض  �أبي  تيمية �حلر�ين  بن  �حلليم  عبد  بن  �أحمد  �الإ�سالم  ل�سيخ  �لكربى  �لفتاوى 
�ملعرفة بريوت �لطبعة �الأولى �سنة 1386 هـ حتقيق ح�سنني حممد خملوف.

فتح الباري �صرح �صحيح البخاري - لأحمد بن علي بن حجر  الع�صقالين ال�صافعي- ط : دار املعرفة - 
بريوت ، 1379هـ.

فقه �الأولويات در��سة يف �ل�سو�بط – حممد �لوكيلي – ط املعهد العاملي للفكر الإ�صالمي �صل�صلة الر�صائل 
�جلامعية رقم 22 – 1401 هـ - 1981م  

للتدريب  �الإ�سالمي  �أ.د ح�سني حامد ح�سان.- �سل�سلة بحوث �ملعهد  �ملعا�سرة-  فقه �مل�سلحة وتطبيقاته 
والبحوث التابع للبنك الإ�صالمي للتنمية ط 1413هـ. 

فقه �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد ودوره يف �لرقي بالدعوة �الإ�سالمية - د. ح�سني �أحمد �أبو عجوة - �أ�ستاذ 
�لفقه و�أ�سوله �مل�ساعد بق�سم �لدر��سات �الإ�سالمية  كلية �الآد�ب  جامعة �الأق�سى  غزة- بحث مقدم ملوؤمتر 
�لدعوة �الإ�سالمية ومتغري�ت �لع�سر )7 �أبريل 2005 م( - 8 ربيع �الأول 1426 هـ( �جلامعة �الإ�سالمية 

بغزة – كلية �أ�سول �لدين. 

قاعدة �ل�سرور�ت تبيح �ملحظور�ت . در��سة تطبيقية . بحث حمكم ومن�سور  مبجلة �الأ�سول و�لنو�زل ،� د 
ح�سن �ل�سيد خطاب . �لعدد �لثاين ، �ل�سنة �الأولى   باململكة �لعربية �ل�سعودية  رجب 1430هـ .يولية 2009م

والن�صر  للطباعة  العربية  املوؤ�ص�صة  – ط  �أبادي  �لفريوز  يعقوب  بن  �لدين حممد  �ملحيط ملجد  �لقامو�ض 
بربوت،  بدون �سنة طبع0

قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام للعز بن عبد �ل�سالم �ملتوفى �سنة 660 ه ط –موؤ�س�ض �لريان بريوت �سنة 
1410 ه- 1990م  

�لقو�عد �لفقهية بني �الأ�سالة و�لتوجيه ملحمد بكر �إ�سماعيل �ض 73، ط / دار املنار بالقاهرة �صنة 1417هـ 
 ،

القواعد الفقهية مع ال�صرح املوجز ، جمع واإعداد د/ عزت الدعا�ض ، ط/ دار الرتمذي ، الطبعة الثالثة ، 
دم�سق ، 1409هـ  
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القواعد الكربى يف الفقه الإ�صالمي للدكتور / عبد اهلل بن عبد العزيز العجالن ، ط/ فهر�صة مكتبة امللك 
فهد �لوطنية 

القواعد الكربى للدكتور / �صالح ال�صدلن  ، ط/ دار بلن�صيه للن�صر والتوزيع بالريا�ض �صنة 1417هـ 

�لقو�عد و�الأ�سول �جلامعة – لل�سيخ �ل�سعدي-  �سمن �ملجموعة �لكاملة ملوؤلفاته.

كتب ور�سائل وفتاوى �بن تيمية يف �لفقه -الأحمد عبد �حلليم بن تيمية �حلر�ين �أبو �لعبا�ض - �سنة �لوالدة 
661/ �سنة �لوفاة 728- حتقيق عبد �لرحمن بن حممد بن قا�سم �لعا�سمي �لنجدي- �لنا�سر مكتبة �بن 

تيمية.

ك�سف �مل�سكل من حديث �ل�سحيحني- الأبي �لفرج عبد �لرحمن �بن �جلوزي- د�ر �لن�سر / د�ر �لوطن - 
�لريا�ض - 1418هـ  

ل�سان �لعرب ملحمد بن مكرم بن منظور �الأفريقي �مل�سري ، �لنا�سر : د�ر �سادر – بريوت،�لطبعة �الأولى . 

ل�سنة  �سفر  �إلى  �لقعدة  ذي  من   : �الإ�سد�ر    - �حلنابلة  عند  �مل�سلحة  بحث:  �الإ�سالمية  �لبحوث  جملة 
1416هـ -1417هـ  . 

جمموع �لفتاوى لتقي �لدين �أبي �لعبا�ض �أحمد بن عبد �حلليم بن تيمية �حلر�ين )�ملتوفى : 728هـ( ت : 
�أنور �لباز - عامر �جلز�ر- �لنا�سر : د�ر �لوفاء - �لطبعة : �لثالثة ، 1426 هـ / 2005 م.

�ملح�سول يف علم �الأ�سول- ملحمد بن عمر بن �حل�سني �لر�زي- �لنا�سر : جامعة �الإمام حممد بن �سعود 
�الإ�سالمية – �لريا�ض- �لطبعة �الأولى ، 1400- حتقيق : طه جابر فيا�ض �لعلو�ين. 

�مل�ست�سفى يف علم �الأ�سول، ملحمد بن حممد �لغز�يل �أبي حامد، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت ، 
�لطبعة �الأولى ، 1413هـ   حتقيق : حممد عبد �ل�سالم عبد �ل�سايف.

بن  الإمام م�سلم  و�سلم  ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  �إلى  �لعدل  �لعدل عن  بنقل  �ملخت�سر  �ل�سحيح  �مل�سند 
�حلجاج �أبو �حل�سن �لق�سريي �لني�سابوري )�ملتوفى: 261هـ( ت-  حممد فوؤاد عبد الباقي- ط -  دار اإحياء 

�لرت�ث �لعربي – بريوت  .

�سادر �لت�سريع �الإ�سالمي فيما ال ن�ض فيه – عبد �لوهاب خالف ، بدون تاريخ.



فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

552

�جلامعة  جملة  جري�سة  حممد  علي  �لدكتور  لف�سيلة  فيها   ونظرة  لب�سطها  حماولة  �ملر�سلة  �مل�سلحة 
�الإ�سالمية باملدينة �ملنورة  �لعدد 39  

معجم لغة الفقهاء د. حممد روا�ض قلعة جي- . دار النفائ�ض، ط بريوت، 1405 هـ  1985 م.

مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن للر�غب �الأ�سفهاين/ حتقيق . �سفو�ن عدنان د�وودي، د�ر �لعلم، �لد�ر �ل�سامية، 
ط 2، دم�سق، بريوت، 1418 هـ  1997 م.

�ملقا�سد �لعامة لل�سريعة البن زغيبة عز �لدين ، ت �لدكتور / حممد �أبو �الأجفان ، مطابع د�ر �ل�سفوة، 
�لطبعة �الأولى – 1417 هـ  

�ل�سيد خطاب بحث من�سور مبجلة كلية  �الإ�سالمي در��سة تطبيقية  د/ ح�سن  �لفقه  من �سو�بط جتديد 
�الآد�ب باملنوفية �لعدد61  �ل�سادر يف �أكتوبر 2007م 

–جملة  �ل�سو�سوة  �إ�سماعيل  حممد  �ملجيد  عبد  �لدكتور/  �الإ�سالمية-  �ل�سريعة  يف  �ملو�زنات  فقه  منهج 
�لبحوث �لفقهية �لعدد 51 .

�ملو�فقات يف �أ�سول �لفقه،الإبر�هيم بن مو�سى �للخمي �لغرناطي �ملالكي، �لنا�سر : د�ر �ملعرفة – بريوت، 
حتقيق : عبد �هلل در�ز.

�جتهاد�ت  يف  و�ملتغري�ت  �لنو�زل  يف  �لنظر  �سو�بط  بعنو�ن  �لعلمية–مقالة  و�ملقاالت  �لبحوث  مو�سوعة 
�لفقهاء. د.�سالح بن عبد �هلل.

�ملو�سوعة �لفقهية - �لكويت ، �سادر عن : وز�رة �الأوقاف و�ل�سئون �الإ�سالمية – �لكويت، �لطبعة : ) من 
1404 - 1427 هـ( ..�الأجز�ء 1 - 23 : �لطبعة �لثانية ، د�ر �ل�سال�سل �لكويت ،�الأجز�ء 24 - 38 : �لطبعة 

�الأولى ، مطابع د�ر �ل�سفوة – م�سر، ..�الأجز�ء 39 - 45 : �لطبعة �لثانية ، طبع �لوز�رة .

لعام  لبنان   ، �لر�سالة  .موؤ�س�سة  �لزحيلي  وهبة  .د   �لو�سعي  بالقانون  مقارنة  �ل�سرعية  �ل�سرورة  نظرية 
1402هـ
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اختالف الفتوى باختالف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه 
ًباألمة في ضوء فقه الموازنات

 وتطبيقا
ً
تأصيال

د/ زينب عبد ال�ضالم اأبو الف�ضل

مدر�س الدرا�ضات الإ�ضالمية

كلية الآداب – جامعة طنطا
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ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمـــة

�آله و�صحبه  �ملر�صلني، �صيدنا حممد وعلى  �أ�صرف  �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على  �حلمد هلل رب 
�أجمعني... وبعد. 

فمع وفرة �لن�صو�ص �لقر�آنية �لتى جاءت تعلي من قيمة �لفرد فى �ملجتمع �مل�صلم وت�صون كر�مته، 
�إل �أن روح �جلماعة �أو �لأمة تظل هى �ل�صمة �لعامة �لتى تهيمن على منظومة �لقيم �لإ�صالمية، ومبادئ 

�ل�صريعة �لكلية، ومقا�صدها �لعامة .
بل �إن م�صلحة �جلماعة �أو �ملجموع، متثل فى �حلقيقة �ل�صابط �لذى يجب �أن ين�صبط به �صلوك 
�لفرد حني ينطلق فى �حلياة يحقق ذ�ته وميار�ص حقوقه، وعلى �إمام �مل�صلمني �أن يتدخل بالعقاب �حلا�صم، 

�إذ� �أ�صاء �لفرد ��صتخد�م حريته �أو جتاوز حدوده فاأ�صر بال�صالح �لعام .
�ملباح فى حق �صخ�ص ما، ي�صبح  �لإباحة( لكن هذ�  �لأ�صياء  �لأ�صوليون: )�لأ�صل فى  وكما يقول 
حر�مًا �إذ� �أف�صى �إلى ما ي�صر مب�صلحة �لغري، ومن باب �أولى �إذ� �أف�صى �إلى ما ي�صر مب�صلحة �ملجموع �أو 

�ل�صالح �لعام .
و�ل�صالح  �ملجموع  �صاأن  �إبر�ز  لفكرة  �لعميق  بالتاأ�صيل  ثري  فقه  �حلقيقة،  فى  �لإٍ�صالمى  و�لفقه 
�لعام فى �أحكامه، وكيف �أن �لفتوى يجب �أن متر قبل �إ�صد�رها مبرحلة ��صتب�صار لو�قع �لأمة، وم�صكالت 
�ملجتمع، ومرحلة �أخرى هى مرحلة �ملو�زنة بني �مل�صالح �لعامة و�خلا�صة؛ حتى ل تاأتي فى جمملها تعزز 

من روح �لفردية و�لذ�تية، �أو تفوت م�صلحة عامة �صاملة فى �صبيل م�صلحة فردية خا�صة.
و�لتف�صيالت،  �لفروع و�جلزئيات  �أغرق فى  �لفرد، حتى  فقه  فيه  ت�صخم  �لذى  �لع�صر  وفى هذ� 
ياأتى هذ� �لبحث فى حماولة لإبر�ز ما فى �ل�صريعة �لإ�صالمية و�لفقه �لإ�صالمى من تاأ�صيل عميق لفكرة 
فقه �لأمة، وكيف تختلف �لفتوى ما بني �لفرد و�لأمة، حني تتعار�ص �مل�صالح و�ملفا�صد، �أو حني تتعار�ص 
م�صلحة �لفرد مع م�صلحة �ملجموع �أو �ل�صالح �لعام بحيث ل ميكن حتقيقهما معًا، �أو ل ميكن فعل �أكرب 

�مل�صلحتني �إل برتك �لأخرى، �أو درء �أعظم �ملف�صدتني �إل بفعل �لأخرى وهكذ�.
وياأتي ور�ء ذلك كله: حماولة �أن ي�صع �لبحث -بالتاأ�صيل �لعلمى- بني يدى �ملفتني �صبياًل مهمًا من 
�صبل بناء �لفتوى �ل�صحيحة، حتى تت�صع د�ئرة �أنظارهم حني يفتون فى �ل�صاأن �لعام؛ فال تاأتي فتاو�هم 

ذ�هلة عن مر�عاة �لبعد �لجتماعى، و�لإن�صانى، و�مل�صلحى فيما يخت�ص باأفر�د �ملكلفني وجمموعهم.
هذ�. وي�صتمل هذ� �لبحث على متهيد وف�صلني وخامتة على �لنحو �لتالى:

اختالف الفتوى باختالف تعلق احلكم بالفرد وتعلقه باألمة في ضوء فقه املوازنات تأصياًل وتطبيقًا
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فى فقه عنو�ن �لبحث .   : �لتمهيــــــد 
�ختالف �لفتوى باختالف تعلق �حلكم بالفرد وتعلقه بالأمة تاأ�صياًل.   : �لف�صل �لأول بعنو�ن 

ويت�صمن �ملبحثني �لتاليني:  
وقائع عملية من �ل�صنة.   : �ملبحث �لأول فى 

وقائع عملية من فعل �ل�صحابة .   : �ملبحث �لثانى فى 
م�صائل تطبيقية معا�صرة .   : �لف�صل �لثانى بعنو�ن 

ويت�صمن �ملبحثني �لتاليني:  
�لتربع �لق�صرى فى �لظروف �ل�صتثنائية .   : �ملبحث �لأول فى 

�نتحار �لأ�صري بهدف �حلفاظ على �أ�صر�ر �لدولة .   : �ملبحث �لثانى فى 
فى نتائج �لبحث و�أهم �لتو�صيات .   : �خلامتـــــة 
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متهيد

فى فقه عنوان البحث

1- الختالف:

�لختالف فى �للغة: عدم �لجتماع على ر�أى �أو موقف �أو حكم، و�ختلف: �صد �تفق، وكل من مل يت�صاو 
فقد تخالف و�ختلف)1(.

و�لختالف منه ما هو مذموم وهو �لذى يوؤدى �إلى تنازع و�صقاق، ثم �إلى قطيعة و�إق�صاء. 
تعالى  ل�صننه  ومالءمتها  �ل�صريعة  ي�صر  على  �آية  يكون  وذلك حني  �أو حممود؛  م�صروع  هو  ما  ومنه 
�لكونية فى خلق �لإن�صان على حالة من �لتنوع و�لتفاوت فى �لعقول و�مللكات، وفى هذ� يقول �بن �لقيم: 
ولكن  �إدر�كهم،  وقوى  و�أفهامهم  �أغر��صهم  لتفاوت  منه  لبد  �صرورى  �أمر  �لنا�ص  بني  �لختالف  )وقوع 

�ملذموم بغي بع�صهم على بع�ص وعدو�نه()2(.
2- الفتوى:

�لفتوى و�لفتيا لغة: ��صم م�صدر مبعنى �لإفتاء، و�لإفتاء فى �للغة: �لإبانة، يقال: �أفتاه فى �لأمر: �إذ� �أبانه 
له، و�أفتى �لرجل فى �صوؤ�له، �إذ� �أجابه فيه، و�لفتيا: تبيني �مل�صكل من �لأحكام، و�جلمع: �لفتاَوي، و�لفتاوى)3(.
�أما �لفتوى فى �ل�صطالح، فقد ورد فى تعريفها: �لفتوى: )تبيني �حلكم �ل�صرعى عن دليل ملن �صاأل 
عنه()4(، وز�د �لدكتور حممد �صليمان �لأ�صقر: )فى �أمر نازل(، قال: وذلك �أن �لإخبار بحكم �هلل من غري 

�صوؤ�ل هو �إر�صاد، و�لإخبار به عن �صوؤ�ل فى غري �أمر نازل هو تعليم)5(.
ومن هذ� �لتعريف يت�صح �أن �لفتوى هي حكم �صرعى، ي�صدره �لفقيه ملن �صاأل عنه بناء على دليل، 
فهي حكم حلالة خا�صة، تختلف وتتنوع باختالف حال �ل�صائلني، وقد تكون �لفتوى فى ق�صية عامة تت�صل 

بالأمة باأكملها، فتختلف حينئذ عما ي�صدره �ملفتى فى حق �لفرد –كما �صياأتى-.

1-  ر�جـع: ل�صان �لعرب، �بن منظور 3/ 191، وتاج �لعرو�ص، �ملرت�صى �لزبيدى 23/ 148 مادة: )خلف(، و�ملعجـم �ل�صتقاقـى 
�ملو�صـل لألفــاظ �لقر�آن �لكرمي، د: حممد ح�صن جبل 3/ 1568، مكتبة الآداب، القاهرة، ط )1(2010.

2-  ر�جع: �ل�صو�عق �ملر�صلة على �جلهمية و�ملعطلة، �بن �لقيم 2/ 519، د�ر �لعا�صمة �لريا�ص.
3- ر�جع: �لل�صان 7/ 23، وتاج �لعرو�ص 102/39 )فتى(.

4- هذ� هو تعريف �لإمام �لبهوتى، كما فى �صرح منتهى �لإر�د�ت 4/ 360، دار الكتب العلمية، بريوت ط )1( 2005.
5- ر�جع: �لفتيا ومناهج �لإفتاء، د: حممد �صليمان �لأ�صقر �ص9 مكتبة املنار الإ�سالمية، الكويت، ط )1( 1976م.

اختالف الفتوى باختالف تعلق احلكم بالفرد وتعلقه باألمة في ضوء فقه املوازنات تأصياًل وتطبيقًا
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3- احلكم:

يطلق احلكم لغة على معان متعددة، واأ�سله: املنع، يقال: حكمت عليه بكذا اإذا منعته من خالفه: 
ِبيًّا} )7(. ْكَم �صَ وحكمت بني القوم: ف�سلت بينهم، كما يطلق على العلم والفهم)6(قال تعالى: {َو�آََتْيَناُه �حْلُ

و�حلكم �ل�صرعى عند �لأ�صوليني هو: خطاب �هلل تعالى �ملتعلق باأفعال �ملكلفني بالقت�صاء �أو �لتخيري 
�أو �لو�صع)8(.

�أما عند �لفقهاء، فاحلكم �ل�صرعى يطلق على �لأثر �لذى يقت�صيه خطاب �ل�صارع فى �لفعل)9(.
فمثاًل: قوله تعالى )�أقيمو� �ل�صالة()10( هذ� خطاب من �هلل تعالى فهو حكم �أ�صولى، �أما �حلكم 

�لفقهى فهو: وجوب �ل�صالة؛ لأنه �لأثر �لذى يقت�صيه خطاب �هلل فى �لفعل.
وكذلك قوله تعالى: ) ول تقربو� �لزنى ()11( هذ� حكم �أ�صولى، و�لقول بحرمة �لزنا: حكم فقهى.

فالعلمان – �لأ�صول و�لفقه- يتاآزر�ن معًا فى �صبيل معرفة حكم �ل�صرع، بيد �أن حمل نظر �لأ�صولى 
هو �لأدلة �ل�صرعية، ومناهج تعرف �حلكم وم�صادره، وحمل نظر �لفقيه هو فعل �ملكلف نف�صه؛ لي�صتنبط 

�حلكم فى �صوء ما ير�صمه له علم �لأ�صول .
4- فقه �ملو�زنة:

معنى  بيان  لبيانه  ويلزم  و)مو�زنة(،  )فقه(،  مفردتني،  من  يتكون  �إ�صافى  مركب  �مل�صطلح  هذ� 
هاتني �ملفردتني؛ لندلف من ذلك �إلى حتديد مفهوم �مل�صطلح.

�أوًل: فقه:

6- ر�جع: �ل�صحاح 5/ 1901، 1902، و�لل�صان 2/ 540- 542 و�مل�صباح �ملنري، �لفيومى 1/ 45 مادة )حكم(.
7-  مرمي )12(.

و�إر�صاد �لفحول،  �لتجارية مبكة �ملكرمة، دت،  �لو�صول فى در�ية �لأ�صول، �صفى �لدين �لهندى 1/ 50، �ملكتبة  8- ر�جع: نهاية 

�ل�صوكانى )1/ 56، دار الكتبى، القاهرة ط )1(، 1992م، وت�صهيل �لو�صول �إلى علم �لأ�صول، �ملحالوى �ص )469( د�ر 

احلديث، القاهرة ط )1( 2010م.

9-  ر�جع: �أ�صول �لفقه �لإ�صالمى د: زكى �لدين �صعبان �ص168، 169، د�ر �لتاأليف، �لقاهرة، 1958، و�لوجيز فى �أ�صول �لفقه، د: 

عبد الكرمي زيدان، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط 1985.

10- �لبقرة: )43(.

11- �لإ�صر�ء: )32(.
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يِن})13(؛ �أى:  ُهو� ِف �لدِّ �لفقه فى �للغة: �لعلم بال�صيء و�لفهم له)12(، ومنه قوله تعالى: {ِلَيَتَفقَّ
ليكونو� علماء به.

ثانيًا: مو�زنة:
املوازنة اأ�سلها من الوزن، قال ابن منظور: وازنت ال�سيئني موازنة ووزانًا)14(، وقال �بن فار�ص: �لو�و 

و�لز�ى و�لنون: بناء يدل على تعديل و��صتقامة)15(.
من ذلك يفهم �أن هذ� �لبناء – مو�زنة – فيه نوع من �لتب�صر �جليد بامل�صائل �ملطروحة �ملتعار�صة 
فيما بينها؛ لتقدمي �لأولى منها وترك ما �صو�ه. وبذ� ميكن حتديد مفهوم م�صطلح )فقه �ملو�زنات( باأنه: 

�لعلم بكيفية �لرتجيح بني �ملتعار�صات لتقدمي �لأولى منها، وترك ما �صو�ه.
�لتى  �لعام،  �ل�صاأن  ذ�ت  �لأحكام  فى  �لنظر  هو  �لبحث  هذ�  مو�صوع  �أن  يت�صح:  �صبق  ما  كل  ومن 
تتعار�ص فيها م�صلحة �لفرد مع م�صلحة �ملجموع، لتقدمي ما حقه �لتقدمي منها بعد �ملو�زنة بينها فى �إطار 
من �ل�صتب�صار �جليد بفقه �لو�قعة وما يحيط بها من ظروف ومالب�صات؛ لتخرج �لفتوى وهى حتمل قدرً� 
كبريً� من �لوعى بفقه �لأمة، �أو �لفقه �حل�صارى لالأمة، �لذى نحن فى �أم�ص �حلاجة �إليه فى هذ� �لع�صر.

12- ر�جع: �لل�صان 7/ 145 )فقه(.

13- �لتوبة )122(.

14- ر�جع: �لل�صان 9/ 294 )وزن(.

15- ر�جع: معجم مقايي�ص �للغة، ت: عبد �ل�صالم هارون، د�ر �لفكر، 1979م.

اختالف الفتوى باختالف تعلق احلكم بالفرد وتعلقه باألمة في ضوء فقه املوازنات تأصياًل وتطبيقًا
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الف�ضل الأول

اختالف الفتوى باختالف تعلق احلكم

بالفرد وتعلقه بالأمة تاأ�صياًل

ويت�صمن �ملبحثني �لتاليني:

:  وقائع عملية من �ل�صنة . �ملبحث �لأول فى 

:  وقائع عملية من فعل �ل�صحابة. �ملبحث �لثانى فى 
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املبحث الأول فى وقائع عملية من ال�ضنة

فى �ل�صنة �لنبوية عدد من �لوقائع �لتى توؤ�صل بقوة مل�صاألة �ختالف �لفتوى بني �لفرد و�لأمة تبعًا 
�لكثري من  يجرى  كان   - و�صلم  عليه  �صلى �هلل  اأنه -  الوقائع  تثبت هذه  منهما؛ حيث  باأّي  لتعلق احلكم 
ذلك  على  ترتب  �إذ�  �ملحظور،  ويبيح  �لفرد  فى حق  مباح  هو  ما  فيحظر  �أحكامه،  فى  �لعملية  �ملو�زنات 

م�صلحة تعم �ملجموع.

فمن حظر �ملباح:

1- نهيه - �صلى �هلل عليه و�صلم - عن �دخار حلوم �لأ�صاحى فوق ثالث:
�أكل  �لنتفاع، من  �صائر وجوه  بها فى  ينتفعو�  �أن  للم�صحني  يباح  �أنه  �لأ�صاحى  فالأ�صل فى حلوم 
و�سدقة وادخار دون توقيت معني، وقد ظل هذا احلكم على اأ�سله فى عهده - �صلى �هلل عليه و�صلم -، 
اإلى  اأو جماعة عامة؛ حتى قدم  �سديد،  للهجرة بجهد  ت�سع  �سنة  العرب فى  قبائل  بع�ض  اأ�سيبت  اأن  اإلى 
�ملدينة قوم جياع يلتم�صون �لقوت، فلما علم - �صلى �هلل عليه و�صلم - بذلك: نهى �مل�صحني عن �أن يدخرو� 

لأنف�صهم من �أ�صاحيهم فوق ثالث؛ ليت�صدقو� مبا بقى منه على �إخو�نهم �ملحتاجني: 
�أحد من حلم  �أن �لنبى - �صلى �هلل عليه و�صلم - قال: )ل ياأكل  فعن �بن عمر ر�صى �هلل عنهما 

�أ�صحيته فوق ثالثة �أيام()16(.
وفى رو�ية �أخرى عنه قال: قال ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم -)كلو� من �لأ�صاحى ثالثًا()17(.

ولأن �ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم كانو� قد عاينو� هذه �لو�قعة باأنف�صهم، فقد غلب على ظنهم �أن 
هذ� �لنهى منه - �صلى �هلل عليه و�صلم - �إمنا كان لأجل هذه �حلادثة، و�أنــه لي�ص على �لدو�م؛ فلما كان 
�لعام �ملقبل �أر�دو� �لتيقن من ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - ف�صاألوه عما يفعلون بلحوم �لأ�صاحى، 
وقد ز�ل �ل�صبب �لذى لأجله كان �لنهى، فبني لهم ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - �أن �لنهى �إمنا كان 

لأجل دفع �ل�صر عن هوؤلء �جلوعى، �لذين �أجلاأتهم �حلاجة للقدوم �إلى �ملدينة يلتم�صون �لقوت:
فعن �صلمة بن �لأكوع قال: قال �لنبى - �صلى �هلل عليه و�صلم -: )من �صحى منكم فال ي�صبحن بعد 
ثالثة ويبقى فى بيته منه �صىء، فلما كان �لعام �ملقبل، قالو� يار�صول �هلل: نفعل كما فعلنا فى �لعام �ملا�صى؟ 

16- �أخرجه م�صلم فى كتاب )�لأ�صاحى(، باب: )ما كان من �لنهى عن �أكل حلوم �لأ�صاحى بعد ثالث( رقم )1970(.
17- �أخرجه �لبخارى فى )�لأ�صاحى( باب: )ما يوؤكل من حلوم �لأ�صاحى وما يتزود منها( رقم )5574(.

اختالف الفتوى باختالف تعلق احلكم بالفرد وتعلقه باألمة في ضوء فقه املوازنات تأصياًل وتطبيقًا
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قال: كلو� و�أطعمو� و�دخرو�، فاإن ذلك �لعام كان بالنا�ص جهد، فاأردت �أن تعينو� فيها()18(.
وفى رواية: )اإمنا نهيتكم من اأجل الدافة التى دفت، فكلوا وت�سدقوا وادخروا()19(.

و�ل�صمري فى قوله )تعينو� فيها( للم�صقة �ملفهومة من �جلهد، �أو من �ل�صدة �أو من �ل�صنة لأنها �صبب 
�جلهد)20(.

مقت�سى ذلك: اأنه اإذا وقعت مثل هذه احلادثة جلماعة من النا�ض فى اأى ع�سر وم�سر؛ وجب على 
�لأغنياء �أن ي�صلكو� مثل هذ� �مل�صلك �لذى �صلكه �أ�صالفهم من قبل، باأمر منه - �صلى �هلل عليه و�صلم -، 
وفى الوقت نف�سه فاإنه يجب على ولى اأمر امل�سلمني اأن يجرب الأغنياء على هذا امل�سلك اقتداء به - �صلى 
�هلل عليه و�صلم -؛ �إذ �إن ت�صرفه - �صلى �هلل عليه و�صلم - فى ذلك �إمنا كان – كما يقول �لأ�صتاذ �أحمد 
�صاكر- على �صبيل ت�صرف �لإمام و�حلاكم، ولي�ص على �صبيل �لت�صريع فى �لأمر �لعام، قال: ويوؤخذ منه �أن 

للحاكم �أن ياأمر وينهى فى مثل هذ�، ويكون �أمره و�جب �لطاعة)21(.
وبذ� يقرر �لأ�صتاذ �أحمد �صاكر ما �صبق و�أن قرره �ملحققون من �لعلماء)22( من �أن ما كان من ت�صرفه 
- �صلى �هلل عليه و�صلم - على �سبيل الإمامة؛ فهو منوط بولى اأمر امل�سلمني؛ يت�سرف مبا توجبه امل�سلحة 

�لعليا لهم، وجتب طاعته حينئذ.
وهكذ� – وفى �صوء فقه �ملو�زنات بني �مل�صلحة �لفردية و�جلماعية- يختلف �حلكم في�صبح �ملباح 
فى حق الفرد، حمظورًا لأجل امل�سلحة العليا للم�سلمني، فاإذا اندفعت احلاجة؛ عاد احلكم اإلى اأ�سله وهو 
الإباحة، وفى هذا يقول ال�سافعى: )فاإذا دفت الدافة ثبت النهى عن اإم�ساك حلوم ال�سحايا بعد ثالث، 

18- �أخرجه �لبخارى فى �ملو�صع �ل�صابق رقم )5569(.
رقم )1971(. هذ�.  بعد ثالث(  �لأ�صاحى  �أكل حلوم  �لنهى عن  كان من  ما  )بيان  باب:  )�لأ�صاحى(،  فى  م�صلم  �أخرجه   -19

و�لد�فة: قوم ي�صريون �صريً� خفيفًا، وكاأن هوؤلء نا�ص �صعفاء، جاءو� د�فني ل�صعفهم من �حلاجة و�جلوع .
ر�جع: �صرح �لنووى على �صحيح م�صلم، �لإمام �لنووى 7/ 148، دار احلديث، القاهرة، ط)1( 1994، و�ملفهم ملا �أ�صكل من   

�صحيح م�صلم، �لإمام �أبو �لعبا�ص �لقرطبى 5/ 378، دار ابن كثري، دم�سق، ط )2( 1999.
20-  ر�جع: فتح �لبارى ب�صرح �صحيح �لبخارى، �بن حجر �لع�صقالنى 21/ 119، مكتبة �لكليات �لأزهرية، �لقاهرة 1978.

21-  ر�جع: هام�ص �لر�صالة، �لإمام �ل�صافعى، حتقيق: �أ: �أحمد �صاكر �ص242، دار الرتاث، القاهرة، ط )2( 1979.

22- من اأبرز هوؤلء الإمام القرافى الذى يبني هذه امل�ساألة غاية البيان فى كتابه الفروق فى: )الفرق ال�ساد�ض والثالثني( حتت عنوان: 

)بني قاعدة ت�صرفه - �صلى �هلل عليه و�صلم - بالق�صاء، وبني قاعدة ت�صرفه بالفتوى وهى �لتبليغ، وبني قاعدة ت�صرفه 

بالإمامة(، و�نظر: مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية، �بن عا�صور �ص151: حتقيق �أ: حممد �لطاهر �ملي�صاوى، د�ر �لنفائ�ص، �لأردن، 

ط )2( 2001.
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و�إذ� مل تدف �لد�فة؛ فالرخ�صة ثابتة بالأكل و�لتزود و�لدخار و�ل�صدقة()23(.

2- نهيه - �صلى �هلل عليه و�صلم - عن �لحتكار مع �لحتفاظ بحرية �لتجارة و�لت�صعري:
فالأ�صل فى �لنظام �لقت�صادى فى �لإ�صالم: �أن �لإن�صان حر فى �صائر ممار�صاته �لقت�صادية، من 

بيع و�صر�ء ومتلك و�دخار، ما د�م يتحرى �حلالل ويجتنب �حلر�م.
�أنه قال: )من �حتكر فهو خاطئ()24(، وفى رو�ية: )من  لكن ورد عنه - �صلى �هلل عليه و�صلم - 

�حتكر على �مل�صلمني طعامهم، �صربه �هلل بالإفال�ص و�جلذ�م()25(.
و�لحتكار فى م�صطلح �لفقهاء: حب�ص �ل�صلع عن �لبيع ترب�صًا للغالء)26(، وعلى هذ�، فاملحتكر: هو 
ذلك �ل�صخ�ص �لذى يحتكر �أو يحب�ص لديه �صروريات �لنا�ص من �ل�صلع، �نتظارً� ل�صحها فى �ل�صوق؛ حتى 

ميكنه ��صتغالل حاجة �لنا�ص �إليها؛ فريفع من �صعرها ويرتبح ربحًا كثريً�.
ومن �لفقهاء من ق�صر �لحتكار على ما يقتات ويدخر من �ل�صلع خا�صة؛ قالو�: لن�ص �حلديث على 
�أن كل ما ي�صر �مل�صلمني  �لطعام: )من �حتكر على �مل�صلمني طعامهم( بينما قررت طائفة من �لفقهاء: 
حب�سه من ال�سلع انتظارًا لوقت حاجتهم اإليه؛ فاإن احتكاره يكون اإثمًا وك�سبه خبيثًا، قالوا: وهذا الت�سريح 

فى بع�ص �لرو�يات بلفظ )�لطعام( ل ينفى ذلك �لعموم �لذى فى قوله: )من �حتكر فهو خاطئ()27(.
فيه من  ملا  �لحتكار  �إمنا حرم   - و�صلم  عليه  - �صلى �هلل  لأنه  ر�أيى؛  فى  �لر�جح  �لقول هو  وهذ� 
�إ�صر�ر بعموم �مل�صلمني؛ في�صتوى فى هذ� ما كان قوتًا �أو غري قوت، �أما جمرد �دخار �ل�صلعة دون توفر ق�صد 
��صتغالل حاجة �لنا�ص؛ فهذ� من �ملباح �لذى ل يوؤثم �صاحبه، بل حكى بع�ص �لفقهاء ��صتحباب ذلك؛ ملا قد 
يكون فيه من نفع لأرباب �ل�صلع)28(، قالو�: بدليل ما روى �أن �لنبى - �صلى �هلل عليه و�صلم - )�دخر لنف�صه 

23-  ر�جع: �لر�صالة: �ل�صافعى، �ص239.

24- �أخرجه م�صلم فى )�مل�صاقاة(، باب )حترمي �لأقو�ت(، رقم )1605(.

25- �أخرجه �بن ماجه فى )�لتجار�ت(، باب )�حلكرة و�جللب( رقم )2155(. وفى �لزو�ئد: �إ�صناده �صحيح ورجاله موثقون .

ر�جع: م�صباح �لزجاجة فى زو�ئد �بن ماجه، �لبو�صريى 8/2، دار اجلنان، بريوت، ط )1( 1986.  

26-  ر�جع: �ل�صحاح 2/ 635 )حكر(، ونيل �لأوطار، �ل�صوكانى 5/ 221، د�ر �حلديث، �لقاهرة، دت .

27-  ر�جع: �إحياء علوم �لدين، �لغز�لى 4/ 676، طبعة �ل�صعب، دت، و�ملفهم 4/ 520، ونيل �لأوطار 222/5، ودور �لقيم و�لأخالق 

فى �لقت�صاد �لإ�صالمى، د: يو�صف �لقر�صاوى �ص295، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2008 و�ملال- ملكيته- ��صتثماره- �إنفاقه، 

د: حممد راأفت �سعيد �ض174، دار الوفاء، ط )1( 2002.
28-  ر�جع: نيل �لأوطار 5/ 222 .
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قوت �صنة()29(.
ولأن هناك رباطًا وثيقًا بني �لحتكار وحركة �رتفاع �أ�صعار �ل�صلع بالأ�صو�ق؛ فقد ي�صكل نهيه - �صلى 
�هلل عليه و�صلم - عن �لحتكار، وما �قرتن به هذ� �لنهى من وعيد �صديد، مع �متناعه - �صلى �هلل عليه 

و�صلم - عن ت�صعري �ل�صلع، وقد �صكا �لنا�ص من غالئها فى عهده- �صلى �هلل عليه و�صلم - .
فقد روى �أن�ص-ر�صي �هلل عنه- قال: )غال �ل�صعر على عهد ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم -، 
فقالوا: يا ر�سول اهلل: لو �سّعرت؟ فقال: اإن اهلل هو القاب�ض البا�سط الرازق امل�سعر، واإنى لأرجو اأن األقى 

�هلل، ول يطلبنى �أحد مبظلمة ظلمتها �إياه فى دم ول مال()30(.
فالنبى - �صلى �هلل عليه و�صلم - عّد تدخله فى �سبط حركة الأ�سعار بال�سوق مظلمة يترباأ اإلى اهلل 
منها، وفى الوقت نف�سه: توعد املحتكرين امل�سببني للغالء بالوعيد ال�سديد؛ هذا مما جعل بع�ض العلماء 
ين�صطون ملحاولة �جلمع بني �حلديثني؛ ومنهم �لإمام �بن تيمية رحمه �هلل، حيث ق�صم �لت�صعري �إلى ق�صمني:

�لأول: ظلم ل يجوز: وذلك �إذ� كان �لنا�ص يبيعون �صلعهم على �لوجه �ملعروف من غري ظلم منهم ول 
�حتكار، وقد �رتفع �ل�صعر، �إما لقلة �ل�صىء �أو لكرثة �خللق، قال: فهذ� �إلى �هلل، يعنى �أن هذ� �لرتفاع فى 
�ل�صعر �أمر �صماوى، ومن ثم فهو يرى �أن �إلز�م �لنا�ص هاهنا باأن يبيعو� بقيمة بعينها، هو �إكر�ه بغري حق، 

قال: ويحمل عليه حديث �أن�ص، وذكر �حلديث.
�لثانى: عدل جائز: وذلك مثل �أن ميتنع �أرباب �ل�صلع من بيعها مع �صرورة �لنا�ص �إليها �إل بزيادة 
على �لقيمة �ملعروفة؛ قال: فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة �ملثل ول معنى للت�صعري �إل �إلز�مهم بقيمة �ملثل، 

فيجب �أن يلتزمو� مبا �ألزمهم �هلل به)31(.
ويعلق �لدكتور حممد �لبلتاجى على كالم �بن تيمية بقوله: وهذ� يعنى �أن ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه 

29- �أخرجه م�صلم بلفظ »كان ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - ياأخذ منه نفقة �صنة” كتاب )�جلهاد(، باب )حكم �لفيء( 
حديث رقم )49(.

كتاب )�لنفقات( باب )حب�ص نفقة �لرجل قوت �صنة على �أهله(  “... ويحب�ص لأهله قوت �صنتهم”  وفى رو�ي �لبخارى:   
حديث )5357(، وفى رو�ية مل�صلم: “يحب�ص قوت �أهله منه �صنة” حديث رقم: )50(.

30 - �أخرجه �أبو د�ود فى كتاب )�لبيوع(، باب )فى �لت�صعري( حديث رقم )3451(، و�لرتمذى فى كتاب )�لبيوع(، باب )ماجاء 
فى �لت�صعري( حديث رقم )1314(، وقال: حديث ح�صن �صحيح، و�أخرجه �بن ماجه فى كتاب )�لتجار�ت(، باب )من كره 

�أن ي�صعر( حديث رقم )2200(.
31- ر�جع: �حل�صبة وم�صئولية �حلكومات �لإ�صالمية، حتقيق: �صالح عز�م �ص26، 27، د�ر �لإ�صالم، �لقاهرة، 1973، و�نظر: منهج 

عمر بن �خلطاب فى �لت�صريع، �ص204، دار ال�سالم، القاهرة، ط2002 .
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و�صلم - ر�أى – رغم ارتفاع الأ�سعار فى وقت ما- اأن ارتفاعها طبيعى، يرجع اإلى الظروف القت�سادية 
�أما حني رف�ص  �لحتكار،  نهى عن  لأنه  لل�صلع؛  �لنا�ص  �حتكار طبقة معينة من  نا�صئًا عن  ولي�ص  �لعامة، 
�لتدخل فى �لأ�صعار، فقد كان هذ� تقديرً� منـه - �صلى �هلل عليه و�صلم - للظروف �لقت�صادية �لعامة فى 
هذا الوقت؛ ولهذا قال: )اإن اهلل هو القاب�ض البا�سط الرازق امل�سعر(، اأى اإن اهلل قادر على اأن يغري هذه 

�لأو�صاع مبا يكفل رخ�ص �لأ�صعار بطريقة طبيعية)32(.
ويلفت ابن تيمية النتباه اإلى �سىء مهم، وهو اأن �سوء ا�ستغالل حاجة النا�ض مبا يوجب تدخل ويّل 
�لأمو�ل فقط، ولكنه قد يجب كذلك فى �لأعمال؛ فاإذ�  �أو فى  يباع  للت�صعري، ل يكون فيما  �مل�صلمني  �أمر 
�حتاج �لنا�ص �إلى �أهل �ل�صناعات �لتى ل غنى لهم عنها، فلي�ص لهم �أن ميتنعو� عن �أعمالهم، ول �أن ي�صتغلو� 
حاجة �لنا�ص �إليهم فيغالو� من �أجورهم، قال: )فاإذ� كان �لنا�ص حمتاجني �إلى فالحة قوم �أو ن�صاجتهم 
اأو بنائهم، �سار هذا العمل واجبًا يجربهم ويّل الأمر عليه اإذا امتنعوا عنه بعو�ض املثل، ول ميكنهم من 
مطالبة �لنا�ص بزيادة عن عو�ص �ملثل، ول ميكن �لنا�ص من ظلمهم باأن يعطوهم دون حقهم...( ثم قال: 

)فهذ� ت�صعري فى �لأعمال()33(.
ويختتم ابن تيمية بحثه القيم بقوله: )... واإذا كانت حاجة النا�ض تندفع اإذا عملوا ما يكفى النا�ض، 
اإل  تندفع  ل  النا�ض  حاجة  كانت  اإذا  واأما  ت�سعري،  اإلى  يحتج  مل  املعروف  بالثمن  ذاك  اإذ  ي�سرتى  بحيث 

بالت�صعري �لعادل، �صعر عليهم ت�صعري عدل ل وك�ص ول �صطط()34(.
ومن هذ� كله يت�صح: �أنه فى حال تعار�ص م�صلحة فردية مع م�صلحة جماعية �أو عامة يكون لولى 
�أمر �مل�صلمني �حلق فى �أن يتدخل فيلزم مبا فيه �ل�صالح �لعام، حتى و�إن ��صطر �إلى تقييد بع�ص �ملباحات، 
�أو جلب م�صلحة  د�م فى ذلك دفع مف�صدة  ما  �لأ�صل،  لهم فى  �لنا�ص مبا هو غري ملزم  �آحاد  �إلز�م  �أو 

للمجموع، حتى و�إن ت�صرر �لبع�ص.

ومن اإباحة املحظور: 

��صتثناوؤه - �صلى �هلل عليه و�صلم - �لإذخر مما حرم من نبات مكة حلاجة �لنا�ص �إليه:
فقد روى �لبخارى عن �بن عبا�ص -ر�صى �هلل عنهما- �أن �لنبى - �صلى �هلل عليه و�صلم - قال: )�إن 
اهلل حرم مكة فلم حتل لأحد قبلى، ول حتل لأحد بعدى، واإمنا اأحلت لى �ساعة من نهار، ل يختلى خالها، 

32-  ر�جع: �مل�صدرين �ل�صابقني .
33-  ر�جع: �حل�صبة �ص32، 36.

34-  �مل�صدر �ل�صابق �ص53 .
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ول يع�سد �سجرها، ول ينفر �سيدها، ول تلتقط لقطتها اإل ملعّرف فقال العبا�ض: يا ر�سول اهلل: اإل الإذخر 
ل�صاغتنا وقبورنا، فقال: �إل �لإذخر()35(.

فقد ��صتثنى ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - )الإذخر(، وهو نبت معروف عند اأهل مكة طيب 
�لر�ئحة ي�صقفون به �لبيوت، وي�صدون به �لفرج، وي�صتعملونه فى �لوقود)36( ��صتثنى ر�صول �هلل - �صلى �هلل 
عليه و�صلم - هذا النبت مما حرم؛ مراعاة لحتياجات اأهل مكة اإليه، على نحو ما بني العبا�ض-ر�سي اهلل 
عنه-  بحيث �إنه - �صلى �هلل عليه و�صلم - لو منعهم منه مع حاجتهم �إليه؛ لأف�صى بهم �إلى �ل�صرر فكان 

�أن �أباحه لهم - �صلى �هلل عليه و�صلم - رفعًا لهذ� �ل�صرر .
وقد �ختلف �لعلماء فى مبعث �صدور هذه �لإباحة منه - �صلى �هلل عليه و�صلم -، هل هو �لوحى �أم 
�لجتهاد؟)37(، ومع �أن �لوحى غري م�صتبعد فى هذ�، �إل �أن �لأقرب �أن يقال �إن هذه �لإباحة �إمنا �صدرت 
منه - �صلى �هلل عليه و�صلم - عن �جتهاد فر�صـه مر�عاته- �صلى �هلل عليه و�صلم - حلاجة �لنا�ص ورفع 
�حلرج و�مل�صقة عنهم. يقول �لأ�صتاذ م�صطفى �صلبى: )... وهذ� تنبيه منه - �صلى �هلل عليه و�صلم - على 
�أن هذه �لأ�صياء تتبع �حلاجة �إذ� وجدت، و�أن �ملنع منها خروج بال�صريعة عن و�صعها �لذى �أخرج �لنا�ص من 

يِن ِمْن َحَرٍج})39(. �حلرج)38( {َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف �لدِّ
وهكذ� كان - �صلى �هلل عليه و�صلم - ميار�ص فقه �ملو�زنات عمليًا، حني يفتى فى �ل�صاأن �لعام فيو�زن 
بني �مل�صلحة �لفردية و�جلماعية، وقد يبيح حينئذ �ملحظور ويحظر �ملباح؛ ليكون فى هذ� �أ�صوة لكل من 

يت�صدى للفتيا؛ وخ�صو�صًا فيما يت�صل باملجموع �أو �ل�صاأن �لعام.

35-  �أخرجه �لبخارى فى )�جلز�ء و�ل�صيد( باب )ل يحل �لقتال مبكة( رقم )1843(، وم�صلم فى )�حلج(، باب: )حترمي مكة 
و�صيدها(، رقم )1355( بلفظ قريب .

36-  ر�جع: فتح �لبارى 8/ 170، وفتح �مللك �ملعبود 2/ 204 .
37-  ر�جع: �صرح �لنووى على م�صلم 5/ 639، وفتح �لبارى 8/ 171.

38-  ر�جع: تعليل �لأحكام �ص33، د�ر �لنه�صة �لعربية، بريوت 1981 .
39-  �حلج )78(.



566567

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املبحث الثانى فى:

وقائع عملية من فعل ال�ضحابة

عليه  �هلل  �صلى   - �هلل  ر�صول  �أر�صاه  و�أن  �صبق  ملا  �متد�دً�  عليهم  �هلل  ر�صو�ن  �ل�صحابة  فقه  جاء 
و�صلم - من قو�عد ت�صريعية و�صو�بط تتعلق بالفتوى، وفى فقه عمر بن �خلطاب -ر�صي �هلل عنه- على 
�إنه -ر�صي �هلل  توؤ�ص�ص ملنهج ت�صريعى فى هذ�، حيث  �لتى  �ل�صو�هد  �صبيل �خل�صو�ص ما ل يح�صى من 
عنه- ��صتطاع وبكفاءة عالية، �أن يقيم تو�فقًا كبريً� بني �لن�صو�ص �لت�صريعية وم�صلحة �ملجموع، فيو�زن 
بني �مل�صلحة �لفردية و�جلماعية، �أو بني �ل�صاأن �لفردى و�ملجتمعى؛ ليوؤدى به هذ� �لنظر �إلى �أنه -ر�صي 
�هلل عنه- كثريً� ما كان يحظر �ملباح �أو يوجبه، �أو يبيح �ملحظور مر�عاة للم�صلحة �لعليا لالأمة، كما فى 

�لوقائع �لتالية.

فمن حظر املباح:

منعه-ر�صي �هلل عنه- �أكل �للحوم يومني متتاليني مل�صلحة �ملجموع:
فالأ�سل فى تناول اللحوم اأنها من املباحات التى يحق لالإن�سان اأن يتناولها متى �ساء، ما دامت مما 
اأحل اهلل تناوله، وذبحت على الطريقة ال�سرعية {اأُِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة الأْنَعاِم اإِل َما ُيْتَلى َعَلْيُكْم})40( دون 

التقيد بوقت اأو زمان معني . 
لكن حدث اأن ا�ستكت املدينة قلة اللحوم فى عهد عمر-ر�صي �هلل عنه-، فكان �أن ر�أى �أن يحل هذه 
�مل�صكلة عن طريق منع �لنا�ص من �أن ياأكل �أحدهم �للحم يومني متتاليني؛ حتى يكون هناك جمال لتد�وله 
بينهم، فال يجور �أحد على حق �لآخر فيه، �أو �أن حتتكر طائفة من �لنا�ص �صر�ءه دون باقيهم فريتفع �صعره.
وقد �أ�صرف-ر�صي �هلل عنه- بنف�صه على عملية �لتز�م �لنا�ص مبا �ألزمهم به، حتى �إنه كان ياأتى 
جمزرة �لزبري بن �لعو�م بالبقيع – جمزرة �أهل �ملدينة �آنذ�ك – فاإذ� ر�أى رجاًل خالف �أمره �صربه بالدرة 
وقال: )هال طويت بطنك يومني()41(. وهكذ� منع عمر -ر�صي �هلل عنه- �آحاد �لنا�ص مما هو مباح لهم 
فى �لأ�صل؛ دفعًا لل�صرر عن �ملجموع؛ لي�صرب من نف�صه �لأ�صوة �حل�صنة لكل من يتولى �أمر �مل�صلمني، باأن 
ي�صع ن�صب عينيه م�صلحة �لكافة، في�صرع ما يحقق هذه �مل�صلحة، و�إن �أدى به ذلك �إلى تقييد ما هو مباح 

فى حق �لفرد �أو حظره .

40-  �ملائدة )1(.
41-  ر�جع: مناقب �أمري �ملوؤمنني عمر بن �خلطاب، �بن �جلوزى �ص60، دار املنار، القاهرة، ط )1( 2000 .

اختالف الفتوى باختالف تعلق احلكم بالفرد وتعلقه باألمة في ضوء فقه املوازنات تأصياًل وتطبيقًا



566567

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

ومن �إيجاب �ملباح:
نزع �مللكية جربً� عن �أ�صحابها لل�صالح �لعام:

فالأ�صل �أن �لإن�صان حر فيما يتملكه من مال من ناحية �لبيع و�ل�صر�ء و�لهبة و�لت�صدق ونحو ذلك، 
لكن عمر-ر�صي �هلل عنه- ر�أى فيما يت�صل بامللكية �لفردية جماًل لتطبيق ر�أيه فى �لعالقة بني �مل�صلحة 
�إذ�  �أن يلغى هذه �حلرية عمليًا،  �أنه ر�أى  �إل  �إقر�ره بحرية �لفرد فيما يتملكه،  �لفردية و�جلماعية، فمع 

تعار�ست تعار�سًا قطعيًا مع ال�سالح العام.
فقد حدث �أن �عتمر رحمه �هلل فى رجب �صنة 17 هـ فاأب�صر بنف�صه كيف �صاق فناء �لكعبة بالطائفني؛ 
لكرثة �لنا�ص عما كانو� عليه فى عهد ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - و�أبى بكر-ر�صي �هلل عنه-؛ فكان 
�أن ر�أى �أنه ما من بد من تو�صيع �مل�صجد �حلر�م كى حتل هذه �مل�صكلة، حتى و�إن �أدى هذ� �حلل �إلى �نتز�ع 
�أمره-ر�صي �هلل عنه- هدم  تنفيذ  �متنع هوؤلء عن  وملا  للم�صجد،  �ملال�صقة  �ل�صحابة  بع�ص  دور  ملكيــة 
بيوتهم رغمًا عنهم، وو�سع لهم اأثمانها فى بيت مال امل�سلمني، قائاًل لهم: اإمنا نزلتم على الكعبة، وهذا 

فناوؤها ومل تنزل �لكعبة عليكم()42(.
وهكذ� �أوجب عمر على �لنا�ص ما هو مباح لهم فى �لأ�صل، وهو بيع دورهم؛ حتى �صار حكمًا و�جب 
�لنفاذ �صرعًا)43(؛ لي�صرب من نف�صه مثاًل لأولياء �أمور �مل�صلمني فى كيفية �لت�صرف؛ حني تتعار�ص م�صلحة 
�لفرد �أو جمموعة من �لأفر�د، مع �ل�صالح �لعام؛ فاملقدم هو �ل�صالح �لعام بال خالف »مع مالحظة �أن 
مر�عاة هذ� �ل�صالح �لعام مل مينع عمر-ر�صي �هلل عنه- من �أن يتحرى �لعدل �ملطلق، حني مل يغ�صب 
�أ�صحاب �لدور دورهم دون مقابل، ولكن �كتفى بتحقيق �مل�صلحة �لعامة فى هدم هذه �لبيوت، ثم و�صع 

اأثمانها فى بيت املال، حتى اأخذوها بعد ذلك”)44(.

ومن اإباحة املحظور:

�إحر�قه -ر�صي �هلل عنه- ق�صر �صعد بن �أبى وقا�ص بالكوفة:
فقد كتب �صعد �إلى عمر ر�صى �هلل عنهما ي�صتاأذنه فى بناء هذ� �لق�صر، فكتب �إليه: )�بن ما يكنك 
من �لهو�جر و�أذى �ملطر(، ولكن �صعدً�-ر�صي �هلل عنه- مل يلتزم �حلدود �لتى ر�صمها له عمر-ر�صي �هلل 
عنه- فى �لبناء، فقام ببناء ق�صر منيف كاحل�صن، �صمى بق�صر �صعد، فلما بلغ عمر-ر�صي �هلل عنه- 
اتخذته  ق�سرًا،  بنيت  اأنك  )بلغنى  اإليه:  وكتب  ق�سره،  باب  فاأحرق  م�سلمة  بن  حممد  اإليه  اأر�سل  ذلك، 
42-  ر�جع: تاريخ �لطربى 4/ 68، د�ر �ملعارف، �لقاهرة، دت. و�لكامل فى �لتاريخ، �بن �لأثري 2/ 299، د�ر �حلديث، �لقاهرة 

ط2010، و�صرية �أمري �ملوؤمنني عمر بن �خلطاب د: على �ل�صالبى �ص304، وزارة الأوقاف، قطر، ط 2009.
43- ر�جع: نظرية �لإباحة عند �لأ�صوليني، د: حممد �صالم مدكور، �ص358، دار النه�سة العربية، القاهرة ط )2( 1984م.

44-  ر�جع: منهج عمر بن �خلطاب فى �لت�صريع، د: حممد بلتاجى �ص394.
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ح�سنًا ي�سمى ق�سر �سعد، وجعلت بينك وبني النا�ض بابًا، فلي�ض بق�سرك، ولكنه ق�سر اخلبال، انزل منزًل 
مبا يلى بيوت �لنا�ص و�أغلقه...()45(.

�صنع عمر هذ� مع �أن �لأ�صل فى �لبيوت هو �حلرمة، ل يجوز �لتطلع من نو�فذها، ول �لت�صمع على 
�أهلها، ول �لدخول عليها �إل باإذن، كما �أنها فى �حلقيقة مال ملك ل�صاحبه ل يجوز �إهد�ره ول �إتالفه.

ولكن عمر-ر�صي �هلل عنه- ب�صفته ولى �أمر �مل�صلمني، ر�أى �أن يعاقب �صعدً� هذ� �لعقوبة �لتعزيرية؛ 
لتكون موعظة ونكاًل �أمام كل م�صئول يحاول �أن ي�صتعلى على �لنا�ص بدًل من �أن يكون فى خدمتهم، �أو �أن 

ي�صتاأثر لنف�صه ب�صىء من مال �لرعية؛ م�صتغاًل نفوذه وموقعه.
قائاًل  �خلمر،  فيه  يباع  كان  حانوتًا  يحرق  عنه-  �هلل  -ر�صي  عمر  نرى  �أي�صًا،  �ل�صياق  هذ�  وفى 
�أر�ق لبنًا قد  �أنه  اأنت فوي�سق ل روي�سد)46(، كما روى عنه  اإمنا  – وكان ي�سمى روي�سد الثقفى-  ل�صاحبه 

خلطه �صاحبه باملاء)47(.
�ملال �خلا�ص  �إهد�ر  ما هو حمظور-  للم�صلمني  �إمامًا  ب�صفته  �أباح عمر-ر�صي �هلل عنه-  وهكذ� 

و�إتالفه- ما د�م فى هذه �لإباحة ما يحقق م�صلحة �ملجموع، ولو بغر�ص �لردع و�لزجر.
وعمر فى هذ� ل يحل حر�مًا، ول يحرم حالًل، ولكن يو�زن بني �مل�صلحة �لفردية و�جلماعية، �أو بني 
�مل�صالح �لعامة و�خلا�صة، و�ملقدم هو �مل�صلحة �لعامة بال خالف، ومعلوم �أن “ت�صرف �لإمام على �لرعية 
منوط بامل�سلحة”)48( ما دامت هذه امل�سلحة ل ت�سطدم بن�ض اأو اإجماع، اأو قاعدة من قواعد ال�سريعة 

�لعامة ومقا�صدها �لكلية)49(.
وحني ي�سدر ويّل الأمر حكمًا فيه �سالح العامة، يكون واجب النفاذ �سرعًا؛ لأنه يندرج حتت اأحكام 

�ل�صيا�صة �ل�صرعية �لتى هى من �خت�صا�ص �لإمام. 

45- ر�جع: �لكامل فى �لتاريخ، �بن �لأثري 2/ 294، وفتوح �لبلد�ن، �لبالذرى �ص391، موؤ�ص�صة �ملعارف، بريوت، 1987.

46- ر�جع: �حل�صبة لبن تيمية �ص64 .

47- ر�جع: �مل�صدر �ل�صابق .

48- ر�جع هذه �لقاعدة فى: �ملنثور فى �لقو�عد، �لزرك�صى 1/ 183، دار الكتب العلمية، بريوت، ط )1( 2000، وقو�عد �لأحكام 

فى م�صالح �لأنام، �لعز بن عبد �ل�صالم 89/2، مكتبة �لكليات �لأزهرية، �لقاهرة، 1997. و�لأ�صباه و�لنظائر، �ل�صيوطى، 

�ص121، احللبى، القاهرة، ط اأخرية 1957.

49- ر�جع: نظرية �لإباحة عند �لأ�صوليني �ص340.
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الف�ضل الثانى

م�ضائل تطبيقية معا�ضرة

ويت�صمن �ملبحثني �لتاليني:

�لتربع �لق�صرى فى �لظروف �ل�صتثنائية .   : �ملبحث �لأول فى 

�نتحار �لأ�صري بهدف �حلفاظ على �أ�صر�ر �لدولة .   : �ملبحث �لثانى فى 

مدخل:

�آثر �لبحث �أن يخ�ص�ص هذ� �لف�صل ملعاجلة م�صاألتني معا�صرتني تربز�ن �أهمية �أن يدرك �لفقيه 
�لأبعاد �لجتماعية للم�صاألة �لتى ي�صتفتى فيها، وما ي�صتلزمه ذلك من �صرورة �حلر�ص على �أن يكون على 
وعى كبري بفقه �ملو�زنة بني �ملتعار�صات، و�حلر�ص كذلك على �أن تكون �ملقا�صد �ل�صرعية و�مل�صالح �لعامة 
ن�صب عينيه، حني يفتى فى �ل�صاأن �لعام، �أو �لق�صايا �لتى تت�صل بالأمة؛ �صريً� على هديه- �صلى �هلل عليه 

و�صلم - و�صحابته �لأكرمني.
وبيان ذلك فى هذين �ملبحثني:
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املبحث الأول فى

التربع الق�ضرى فى الظروف ال�ضتثنائية

�أن يتملك من �ملال  �صايرت �ل�صريعة �لإ�صالمية �لفطرة �لإن�صانية، حني قررت لالإن�صان �حلق فى 
�حلالل ما�صاء، ول يلزم ب�صىء فى هذ� �ملال غري ما �ألزمه �هلل به من �لنفقة �لو�جبة و�لزكاة، �أما ما �صوى 
ذلك من �صدقات وتربع فى وجوه �خلري و�إمناء �ملجتمع، فهو تربع حم�ص يثاب عليه �إن فعله، وليجربه 

عليه �صلطان ول غريه، ما د�م �ملجتمع يعي�ص حالة طبيعية، وهو ما عرب عنه �لفقهاء باأوقات �لعتياد)50(.
�أوقات �لعتياد،  هذه هى �لفتوى فى حكم �لإنفاق �لتطوعى فى حال تعلق هذ� �حلكم بالفرد فى 
ولكن ماذ� عن �لفتوى حني يتعلق هذ� �حلكم نف�صه بالأمة فى �لنو�زل، �أو �لظروف �ل�صتثنائية؟ كاملجاعات 
�لعامة، و�حلروب �لطاحنة، و�لكو�رث �لطبيعية و�لبيئية، و�لثور�ت و�ل�صطر�بات �لتى قد توؤدى �إلى �إفال�ص 

الدولة، وتعر�سها لالبتزاز اأو الرتكيع، اإذا طلبت قر�سًا اأو م�ساعدة، كما هو م�ساهد فى عامل اليوم...
فى هذه �حلالت و�أمثالها حني ل تكفى �لزكو�ت �ملفرو�صة و�لنفقات �لتطوعية ل�صد خلة �ملحتاجني، 
�أو �إنقاذ �لدولة من �لإفال�ص و�لت�صول، هل تبقى �لفتوى على حالها؟ ل يجرب �لفرد على �لتربع من ماله 
لدفع �لكو�رث عن �ملجموع ما د�م قد �أدى ما عليه من نفقة و�جبة وزكاة، �أو �أن لل�صريعة موقفًا �آخر؟ فيكون 
لالإمام �حلق فى �أن يوظف فى �أمو�ل �لأغنياء ما يكفى ل�صد خلة �ملحتاجني ودفع �لكو�رث عن �لأمة، وهو 

ما يعرف بالتربع �لق�صرى.

معاجلة الفقهاء الأقدمني لهذه الق�ضية

خالل  من  مبا�صر  غري  نحو  على  جمملها  فى  �لق�صرى،  �لتربع  لق�صية  �لأقدمني  معاجلة  جاءت 
مناق�صتهم مل�صاألة: هل فى �ملال حق �صوى �لزكاة �أم ل؟)51(.

50-  ر�جع: فقه �لزكاة، د: يو�صف �لقر�صاوى �ص991، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط)6( 1981.
القاهرة ط )1(  �لعربى 1/ 101، دار احلديث،  �بن  �لقر�آن،  �أحكام  �أدلتها فى:  �مل�صاألة مع  �لعلماء فى هذه  �أقو�ل  51-  ر�جــع 
2011م، و�جلامع لأحكام �لقر�آن، �لقرطبى 2/ 246، و�لتف�صري �ملنري، د: وهبة �لزحيلى 2/ 465، 466، د�ر �لفكر، دم�صق، 
ط )1(، وفقه �لزكاة د: يو�صف �لقر�صاوى 2/ 964- 992، وفيه حتقيق و�ف لهذه �مل�صاألة مع ب�صط لالأدلة، ومو�زنة بينها 

وترجيح .

اختالف الفتوى باختالف تعلق احلكم بالفرد وتعلقه باألمة في ضوء فقه املوازنات تأصياًل وتطبيقًا



570571

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

وقد �أ�صفر هذ� �لنقا�ص عن ر�أيني يبدو�ن متقابلني، وهما فى �حلقيقة لي�صا كذلك؛ لأنه مل يختلف 
اأّي منهما – حتى من قال باأنه ل يجب فى مال �مل�صلم غري �لزكاة – على �أنه فى حال �ملجاعات �لعامة، 
و�لكو�رث �لطبيعية و�حلروب ونحو ذلك، فاإن حق �ملجموع يقدم على حق �لفرد، و�أن دفع هذه �لكو�رث 

و�لأ�صر�ر و�جب على جميع �مل�صلمني، وقد نقل �لقرطبى فى تف�صريه �لإجماع على ذلك، قال:
)واتفق العلماء على اأنه اإذا نزلت بامل�سلمني حاجة بعد اأداء الزكاة –فاإنه يجب �صرف �ملال �إليها(... 
ثم نقل عن مالك رحمه �هلل: )يجب على �لنا�ص فد�ء �أ�صر�هم و�إن ��صتغرق ذلك �أمو�لهم(، ثم قال: )وهذ� 
�إجماع �أي�صًا، وهو يقوى ما �خرتناه()52(. وممن �نت�صر لهذ� �لر�أى ب�صدة: �بن حزم �لظاهرى، حيث قال: 
)فر�ص على �لأغنياء فى كل بلد �أن يقومو� بفقر�ئهم، ويجربهم �ل�صلطان على ذلك، �إن مل تقم �لزكو�ت 
بهم...( ثم �صاق عددً� من �لأدلة توؤيد ما ذهب �إليه، و��صفًا �لقول �لآخر باأنه خمالف لالإجماع و�ل�صنن 

وللقيا�ص)53(.
لي�ست الزكاة اإذن هى كل ما يجب على امل�سلم فى ماله، فى عموم الأحوال عند جميع الفقهاء .

يقومو�  �أن  �ملجتمع  هذ�  �أغنياء  على  يجب  فاإنه  ��صتثنائية،  حالة  يعي�ص  �ملجتمع  كان  فاإذ�  وعليه: 
بفقر�ئه، و�أن يدفعو� عنه �لكو�رث باأمو�لهم، ويجربهم �ل�صلطان على ذلك .

ر�أى �إمام �حلرمني �جلوينى)54( فى هذه �مل�صاألة:
ل يختلف ر�أى �إمام �حلرمني عن هذ� �لر�أى فى جممله، ولكنه قدم معاجلته على نحو �أكرث تف�صياًل 
و��صتيعابًا، و�أي�صًا: �أكرث و�قعية، و�إن كان قد قدمها فى ثوب �لفقه �لفرت��صى، لأنه �فرت��ص حقيقى مل�صاألة 

52- ر�جع: �جلامع لأحكام �لقر�آن 246/2.

53- ر�جع: �ملحلى 6/ 158، 159، د�ر �لآفاق، بريوت، دت .

54- هو عبد �مللك بن عبد �هلل بن يو�صف �إمام �حلرمني �جلوينى �ل�صافعى، كان يح�صر در�صه �أكابر �لعلماء، له م�صنفات ت�صهد 

له بال�صبق، منها: �لربهان فى �أ�صول �لفقه، و�لغياثى، ونهاية �ملطلب. توفى �صنة )478هـ(.

ر�جع: �صري �أعالم �لنبالء، �لذهبى 14/ 17، دار احلديث، القاهرة ط )1( 2006م، وطبقات �ل�صافعيني، �بن كثري 2/ 48، 

دار الوفاء، املن�سورة، ط )1( 2004م.



572573

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

توقع حدوثها)55(، كما هو �ل�صاأن فى جل �لق�صايا �لتى �أثارها فى كتابه �لغياثى)56(.
�فرت�ص �إمام �حلرمني فى �إطار معاجلته لهذه �لق�صية فر�صني: 

�لأول: ظهور �لقحط و�ملجاعات �لعامة.
الثانى: حالة التهديد اخلارجى للدولة مع خلو بيت املال من الأموال .

- �أما �لفر�ص �لأول: فقد قدم فيه �إمام �حلرمني عدة حلول، يتدرج بها على �أهل �لي�صار من �مل�صلمني؛ فهو 
يقدر عاطفة �لإن�صان �لفطرية جتاه ماله، ويرى �أنه لي�ص من �حلكمة �أن نفر�ص للفقري فى حال �ل�صد�ئد 

فى مال �لغنى ما ي�صري �لغنى فقريً�؛ فيهلك �جلميع، فالغاية هى �إحياء �لنفو�ص ولي�ص هالكها.
ومن ثم فهو يرى �أنه �إذ� مل تف �لزكو�ت �ملفرو�صة بحاجات �لنا�ص؛ فاإن م�صئولية �لفقر�ء تقع �أوًل 
على عاتق �لإمام، بل عليه �أن يجعل �لعتناء بهم من �أهم �أمر فى باله- ح�صب عبارته)57(- فينفق عليهم 
من بيت املال- مب�سارفه املتعددة -ما يفى بحاجاتهم، فاإذا مل يقم الإمام مب�سئوليته جتاه الفقراء، اأو كان 
�لنا�ص فى حالة ل �إمام لهم متبوع؛ فاإنه يجب على �أهل �لي�صار �مل�صارعة �إلى دفع �ل�صرر عنهم، و�إل �أثمو� 

جميعًا، وباءو� باأعظم �ملاآثم �إن �صاع فقري و�حد بني ظهر�نيهم.
قال: )و�إذ� كان جتهيز �ملوتى من فرو�ص �لكفايات، فحفظ مهج �لأحياء وتد�رك ح�صا�صة �لفقر�ء 

�أمت و�أهم()58(.
ولكن ما هو �لقدر �لذى يجب على �لأغنياء بذله للفقر�ء فى هذه �حلالة؟ يرى �إمام �حلرمني �أن 
يحتفظ �ملو�صر لنف�صه بقوت �صنة كاملة، ثم ي�صرف �لباقى �إلى ذوى �ل�صرور�ت و�حلاجات؛ لأنه كما يجب 
علينا �أن نحر�ص على �أن ننقذ �لفقر�ء، فاإنه يجب علينا �أن نحر�ص وبالقدر نف�صه على �أن ل نهلك �لأغنياء. 
وهذ� �لتقدير بال�صنة هو عن �جتهاد حم�ص من �إمام �حلرمني)59(، ومن ثم فهو يقول: )... ولكن ما ذكرناه 

55- فاإمام �حلرمني ينفى عن نف�صه �أن تكون �فرت��صاته ملجرد تدريب �لقر�ئح ولكنها حلول مل�صاكل توقعها. ر�جع: غياث �لأمم فى 

�لتياث �لظلم- ت: د: عبد �لعظيم �لديب، فقرة )837( �ل�صئون �لدينية، قطر، 1400هـ.

56- فقد افرت�ض فى موؤلفه عدة فرو�ض من قبيل: ماذا لو خال الع�سر من اإمام؟ اأو انخرمت ال�سفات املعتربة فى الأئمة؟ وماذا 

لو خال �لزمان من جمتهدين، �أو مفتني �أو نقلة للمذ�هب؟ �أو خال عن �أ�صول �ل�صريعة، وكيف يكون �لتكليف؟... �إلخ ما قدم 

من فرو�ص وحلول لهذه �لفرو�ص، و�لهدف كما يبدو هو تعليم �ملتلقى �أ�ص�ص �لتفكري �ل�صليم، فى حال ظهور م�صكالت ل عهد 

لالأمة بها، وبيان ف�صل �لجتهاد و�لتفكري، على �لوقوف عند حد �جلمود و�لتقليد .
57- ر�جع: �لغياثى فقرة )338(.

58- �مل�صدر �ل�صابق، فقرة )339( بت�صرف .
59- �مل�صدر �ل�صابق، فقرة: )342(، )343(، وقد �أخرب �إمام �حلرمني �أنه �جتهد فى هذ� �لتقدير؛ لأنه ل يعرف فى �ل�صرع �صابطًا 
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لي�ض اأمرًا جمزومًا ول حكمًا حمتومًا، وعلى من طابت نف�سه باإيثار اأخيه على نف�سه اأن يفعل ذلك، فالإيثار 
من �صيم �ل�صاحلني و�صري �ملوفقني()60(.

- واأما الفر�ض الثانى: حالت التهديد اخلارجى للدولة مع خلو بيت املال من الأموال:
فهذ� �لفر�ص – كما يرى �إمام �حلرمني- ل يخلو من ثالث حالت: 

�أن يطاأ �لكفار ديار �لإ�صالم، �أو �أن يكونو� فى حاجة ت�صوف �إلى ذلك و�جلند فى حاجة �إلى دعم مالى، 
و�إل و�صلو� �إلى حالة من �لنحالل و�ل�صعف؛ مما يغرى �لأعد�ء بهم وبالبالد، وهذه هى �حلالة �لثانية، 

لو ندبو�  و��صتعد�د، ولكنهم  �لثغور على �صوكة  �لإ�صالم فى  �أن يكون جنود  �لثالثة فهى  �أما �حلالة 
للجهاد؛ لحتاجو� �إلى مزيد من �ل�صتعد�د و�لإمد�د، ولو مل ميدو� باملال لنقطعو� عن �جلهاد)61(.

يفى  ما  �أمو�لهم،  من  يبذلو�  باأن  �لي�صار  �أهل  �لإمام  يكلف  هل  �لآن:  نف�صه  يطرح  �لذى  و�ل�صوؤ�ل 
بحاجات �جلند فى هذه �حلالت لتاأمني �لدولة �أم ل؟

�أما عن �حلالتني �لأوليني: فقد �أخرب �إمام �حلرمني �أنه ل خالف مطلقًا بني �لعلماء على �أنه يجب 
على ويّل اأمر امل�سلمني، اأن يوظف فى اأموال الأغنيـاء ما يكفى لإنقاذ الدولة مما يتهددها من هذه الأخطار؛ 
فاأمو�ل �لدنيا –كما يقول- لو قوبلت بقطرة دم مل تعدلها... واإذا كانت الدماء ت�سيل على حدود الظبات، 

فالأمو�ل فى هذ� �ملقام من �مل�صتحقر�ت)62(.
و�أما �حلالــة �لثالثة فيختلف �إمام �حلرمني مع من ذهب �إلى �أن �لإمام – فى هذه �حلالة- ليجب 
عليه �أن يوظف على �لأغنياء �صيئًا فى �أمو�لهم، فيقول: )و�لذى �أختاره قاطعًا به �أن �لإمام يكلف �لأغنياء 
من بذل ف�صالت �لأمو�ل ما حت�صل به �لكفاية و�لغناء، فاإن �إقامة �جلهاد فر�ص على �لعباد... وما �أقرب 

تقاعدنا عنهم �إلى م�صريهم �إلينا و��صتجر�ئهم علينا()63(.

اإليه فيما يبذله املو�سر وفيما يبقيه، واإن كانت هناك قواعد �سرعية ت�سري اإلى ذلك، وا�ستدلل عقلى اأي�سًا، فمن  ينتهى 

القواعد ال�سرعية ارتباط الزكاة باحلول، وما ورد اأن النبى - �صلى �هلل عليه و�صلم -  كان ي�صع لن�صائه  فى �أوقات 
�لإمكان قوت �صنة، ومن �ل�صتدلل �لعقلى: �أن �ل�صنة فرتة تتبدل فيها �لأحو�ل، وتتعاقب �لف�صول، وينتهى �أمد �لثمر�ت 

و�لغالت... �أى �إنها كافية لتحول �ملرء من حال �إلى �آخر بانق�صائها. 

       هذ�. وحديث �أن �لنبى - �صلى �هلل عليه و�صلم - )كان يدخر لأهله قوت �صنة( تقدم تخريجه �ص )10( هام�ص رقم )2(.

60- ر�جع فقرة رقم )343( من �لغياثى.

61- ر�جع فقرة )368( من �مل�صدر نف�صه . بت�صرف .
62- راجع فقرة )073(. والظبات: جمع: ظبة، وهى: حّد ال�سيف واخلنجر. راجع: الل�سان )ظبا( 7/6.

63- ر�جع فقرة )373(.
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و�صور  حالت  جميع  فى  �ملو�صرين،  �أمو�ل  فى  �ملالى  �لتوظيف  وجوب  �حلرمني  �إمام  يرى  وهكذ� 
�لتهديد �خلارجى للدولة، بل يرى وجوب ذلك حتى فى حال �لتاأهب ل�صد �لعدو�ن �ملتوقع على �لدولة، 

ولي�ص ملجرد �لدفاع عن �لنف�ص.
ول ين�صى �إمام �حلرمني �أن يوجه �لقائمني على �لأمر، باأن ل يطلقو� �أيديهم فى �أمو�ل �لأغنياء – 
اأن حتركهم  ولكن يجب  الأجماد،  لها  ويبتنوا  الرثوات،  لأنف�سهم  فيكتنزوا  الدولة-  التذرع بحماية  حتت 
�لعامة.  �لكو�رث  دفع  فى  تتمثل  �لتى  و�ل�صرورة،  �ل�صتثناء  حيز  فى  يقع  فالأخذ  فقط،  �لعليا  �مل�صلحة 

و�ل�صرورة تقدر بقدرها)64(، وهو ما نبه �إليه بو�صوح فى قوله:
)... فل�ست اأرى اأن لالإمام اأن ميد يده اإلى اأموال اأهل الإ�سالم ليتبنى بكل ناحية حرزًا ويقتنى ذخرية 

وكنزًا... فاإن ا�ستغنى عنه باأموال اأفاءها اهلل على بيت مال امل�سلمني، كف طلبته عن املو�سرين( )65(.
  تعقيب على ر�أى �إمام �حلرمني:

وهكذ� جاءت معاجلة �إمام �حلرمني لهذه �لق�صية فى جمملها معاجلة �صاملة م�صتوعبة حتمل قدرً� 
كبريً� من �لت�صامح و�لتو�زن، فاإمام �حلرمني يقدم ر�أيه من غري �إلز�م، ودون طعن فى ر�أى �آخر خمالف له.

كما تت�صم هذه �ملعاجلة بعقد �لكثري من �ملو�زنات �لتى فا�صل فيها �إمام �حلرمني بني و�صع وو�صع، 
وحال وحال، ولكنه مع ذلك مل يغفل م�سلحة اجلزء لأجل الكل، ول الكل لأجل اجلزء، فاإذا ما تعار�ست 
م�صلحة �ملجموع مع م�صلحة �لفرد �أو �جلزء، حينئذ ل منا�ص من تقدمي م�صلحة �ملجموع، كما هو مقرر 

فى �ل�صريعة .
و�صىء �آخر تتميز به معاجلة �إمام �حلرمني، وهو �أن ما قدمه من حلول يت�صم بروح �لعتماد على 
النف�ض وحفظ الكرامة، ففى امل�سلمني من اخلري وخلق الإيثار ما يكفى حلل م�سكالتهم مهما تعاظمت، 
وعلى �لإمام �أن يبد�أ فيلزم �أهل �لي�صار مبا يحقق �لكفاية، و�لباب مفتوح لهم ليقدمو� ما هو �أكرث من ذلك، 

وعليه كذلك �أن يكون ورعًا حتركه �مل�صلحة �لعامة، وم�صئوليته عن رعيته ول �أكرث من ذلك.
ل له اإمام احلرمني فى هذه الق�سية ملعاجلة امل�سكالت  واإذا كان للفقه احلديث اأن يبنى على ما اأ�سّ
�أمن �لدولة فى �لد�خل و�خلارج، غدت ل تقت�صر على هذه  �أن �مل�صكالت �لتى تهدد  �ملعا�صرة، ف�صنجد 
�مل�صكالت �ملعهودة �لتى حتدث عنها �إمام �حلرمني )�ملجاعات و�لعدو�ن �لع�صكرى على �لدولة...(، ولكنها 

64- ر�جع: �مل�صلحة عند �جلوينى – در��صة تطبيقية فى �ل�صيا�صة �ل�صرعية من كتاب �لغياثى- د: ر��صد �لهاجرى �ص240، جملة 
كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية الكويت، عدد )84(.

65- فقرة )407(.
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ل تقل عنها خطورة.
توجب  كلها  هذه  و�لبلطجة...  �لأمن  و�نعد�م  و�لع�صو�ئيات،  و�ل�صحى،  �لعلمى  �لتخلف  فم�صكلة 
�لتدخل �ل�صريع للق�صاء عليها، و�أن يوظف لها �لإمام فى �أمو�ل �لأغنياء ما يكفى للق�صاء عليها –�إذ� مل 

تكن �لدولة قادرة على حلها- وتوفري �لبد�ئل �لتى جتتثها من �جلذور.
غدت  الآن  القوية  فالدول  قبل؛  ذى  عن  كثريًا  �سورها  اختلفت  فقد  اخلارجية،  املخاطر  عن  اأما 
تتجنب �مل�صادمات �لع�صكرية قدر �لإمكان، ولكنها متار�ص من �أ�صاليب �ل�صغط على �لدول �لأقل قوة ما 

هو اأمّر واأنكى.
فتهديد م�صر فى مياه �ل�صرب مثاًل، �أخطر بكثري من تهديد حدودها وثغورها؛ ومن ثم فاإن �إقامة 
عالقة قوية مع الدول التى ميكنها التحكم فى مياه النيل، وما يتطلبه ذلك من مّد يد العون وامل�ساعدة 
لهذه �لدول فى كافة �ملجالت، و�إقامة �مل�صروعات �لتى تنمى من جمتمعاتهم... هذه كلها و�جبات مقد�صة، 
يجب �أن ي�صارك فيها �أثرياء �لوطن، و�أن يجربهم �لإمام على ذلك، �إن هم تقاع�صو� عن �أد�ء هذ� �لو�جب؛ 
�أن ترتك فئة فى �ملجتمع ترثى حتى يتفاح�ص ثر�وؤها على ح�صاب �لطبقات �لفقرية  �إذ لي�ص من �ملعقول 
احرتام  دعوى  حتت  م�سكالته  حل  فى  بامل�ساركة  تلزم  ول  الوطن،  خريات  بكل  هى  تتمتع  ثم  والكادحة، 
لأن  �ملجموع؛  تهدد  مبخاطر  �أو  �لوطن،  بحق  يت�صل  �لأمر  د�م  ما  �لتملك،  حلرية  تقدي�ص  فال  �مللكية، 
�ل�صريعة – كما يقول �لدكتور: حممد بلتاجى: )لتعرف �حلق �ملطلق، وكل �حلقوق و�ل�صلطات �لتى تعطى 

للب�صر فيها، �أمور مقيدة ب�صو�بط �ل�صريعة ومقرر�تها()66(.
امل�سميات  اأى م�سمى من  اأموالهم حتت  الأغنياء متامًا من  الإمام بتجريد  اأن يقوم  ول يعنى ذلك 
اخلادعة، التى طاملا احرتقت بلهيبها ال�سعوب كال�سرتاكية مثاًل؛ فالغر�ض كما يقول اإمام احلرمني: هو 

�إحياء �لنفو�ص ولي�ص هالكها، ولو فر�ص �لإمام فى مال �لغنى ما ي�صريه فقريً�؛ لهلك �جلميع)67(.
�أن تتم وفق بر�مج مدرو�صة وبن�صب  �أمو�ل �لأغنياء، يجب  ومن ثم فاإن عملية �لتوظيف �ملالى فى 
مقدرة تتفاوت بتفاوت �لدخول، وبالقدر �لذى يحفظ روؤو�ص �أمو�ل �لأفر�د قدر �لإمكان، فر�أ�ص مال �لفرد 
فى �لنهاية هو ر�أ�ص مال �ملجتمع، خ�صو�صًا ما كان منه فى �صورة �صركات �أو موؤ�ص�صات يتعي�ص عليها �أبناء 
�لوطن، فالأ�صل هو حفظ �مل�صلحتني معًا: م�صلحة �لفرد وم�صلحة �ملجموع ما �أمكن ذلك، ولي�ص �إهد�ر 
�ملو�زنات؛ فيتحمل  ياأتى دور فقه  �مل�صلحتني، وهنا  تعذر �جلمع بني  �إذ�  �إل  �أخرى  م�صلحة على ح�صاب 

�ل�صرر �خلا�ص لدفع �ل�صرر �لعام، و�ل�صرر �لأ�صد يز�ل بال�صرر �لأخف، كما قرر �لفقهاء)68(.

66- ر�جع: �مللكية �لفردية فى �لنظام �لقت�صادى �لإ�صالمى �ص78، مكتبة �ل�صباب، �لقاهرة 1982.
67- ر�جع �ص )20(.

68- ر�جع: �لأ�صباه و�لنظائر، �بن جنيم �ص87، مطبعة �حللبى، �لقاهرة، 1968، و�لأ�صباه و�لنظائر، �ل�صيوطى �ص87، و�لوجيز فى 
�إي�صاح قو�عد �لفقه �لكلية، د:حممد �صدقى بن �أحمد �لبورنو �ص84، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط )1( 1983، و�لقو�عد 
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و�أخريً� �أقول: �إن �ل�صعوب ينق�صها �لثقة فى حكامها، ولو ن�صاأت هذه �لثقة، وترك �لنا�ص لعو�طفهم 
حافل  �مل�صلمني  وتاريخ  �لفقر�ء،  جيوب  �إلى  �لأغنياء  �صناديق  من  �لذهب  لنتقل  و�لإن�صانية،  �لدينية 
بالكثري من �لنماذج، بل �إننا مل نفقد بع�صًا من هذه �لنماذج فى جمتمعاتنا، حتى فى هذ� �لع�صر، ع�صر 

�لر�أ�صمالية �ملتوح�صة .
وهكذ�. وفى �صوء فقه �ملو�زنات بني �مل�صالح �لفردية و�جلماعية، يتحول ما هو مباح فى حق �لفرد 
– �لإنفاق �لتطوعى- �إلى و�جب وفري�صة دينية حني يتعلق �حلكم مب�صلحة �ملجموع؛ فلالإمام �أن يفر�ص 
�أثرياء �مل�صلمني حني ي�صتدعى �حلال ذلك، وهذ� من �أخ�ص خ�صو�صياته،  �لإنفاق �لتطوعى فر�صًا على 
التى تندرج حتت اأحكام ال�سيا�سة ال�سرعية –كما �صبق-، لالإمام �إذن �أن يتدخل فيلزم مبا فيه �ل�صالح 
�لعام، حتى و�إن ��صطر �إلى تقييد �ملباح، �أو �إيجابه، �أو منعه، وقد تقدم ذكر �لعديد من �لوقائع �لتى ت�صهد 

لذلك من فعل �لنبى- �صلى �هلل عليه و�صلم - و�صحابته)69(.

�لفقهية د: عبد �لعزيز عز�م �ص144، دار احلديث، القاهرة، ط2005.
69- ر�جع �لف�صل �لأول من هذ� �لبحث.
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املبحث الثانى فى

انتحار الأ�ضري بهدف احلفاظ على اأ�ضرار الدولة

يطلق النتحار فى ا�سطالح الفقهاء على قتل النف�ض باأى و�سيلة كانت)70(، وهو – فى نظر �ل�صريعة 
�لإ�صالمية – �إثم من �أكرب �لآثام، وجرمية من �أفح�ص �جلر�ئم؛ لأنه فى حقيقته نوع من �لتمرد على قدر 
�هلل فى �لعبد، �أو هو نوع من ثورة �لإن�صان �صد نف�صه، حني ت�صعف �إر�دته، �أو ينعدم �صربه حيال ما يو�جهه 

من م�صكالت �حلياة �لتى يخترب �هلل بها �إميانه، وقدرته على تقبل ق�صائه وقدره بالر�صى و�ل�صرب.
من هنا قرر �لفقهاء �أن قاتل نف�صه �أعظم وزرً� من قاتل غريه؛ لأنه باغ على نف�صه، حتى قال بع�صهم: 
حكمه حكم �لبغاة، ل يغ�صل ول ي�صلى عليه، وهو خارج عن �مللة �إن ��صتحله.)71( هذ� عن عقوبته فى �لدنيا .

�أما فى �لآخرة، فقد ورد �لعديد من �لن�صو�ص تتوعد قاتل نف�صه بالعذ�ب �لأليم، �لذى هو من جن�ص 
جرميته وتعديه، من ذلك:

َف�َصْوَف  َوُظْلًما  ُعْدَو�ًنا  َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمْن  َرِحيًما.  ِبُكْم  َكاَن   َ �هللَّ �إِنَّ  �أَْنُف�َصُكْم  َتْقُتُلو�  {َول  تعالى:  قوله 
ِ َي�ِصرًي�})72( ِليِه َناًر� َوَكاَن َذِلَك َعَلى �هللَّ ُن�صْ

وقوله- �صلى �هلل عليه و�صلم -: )من تردى من جبل فقتل نف�صه، فهو فى نار جهنم يرتدى فيها 
خالدً� خملدً� فيها �أبدً�، ومن حت�صى �صمًا فقتل نف�صه، ف�صمه فى يده يتح�صاه فى نار جهنم خالدً� خملدً� 
فيها �أبدً�، ومن قتل نف�صه بحديدة، فحديدته فى يده يجاأ بها بطنه فى نار جهنم خالدً� خملدً� فيها �أبدً�(

.)73(

�لو�جب ق�صدً�  �لإن�صان عن  �أن ميتنع  �ل�صلب، وهو  �نتحار بطريق  �لنف�ص من �صاهق، وهناك  و�إلقاء  �ل�صم،  و�أكل  70- كال�صيف، 
لإهالك نف�صه، كاأن ميتنع عن �لأكــل و�ل�صرب، وعالج جرح موثوق بربئه، ومثله: ترك �لتخل�ص مما ميكنه �لتخل�ص منه 
لإنقاذ حياته، كالتخل�ص من �لغرق و�حلرق و�ل�صبع و�لعدو ونحو ذلك... ر�جع: حتفة �لأحوذى �صرح �صنن �لرتمذى 7/ 371، 
د�ر �لفكر، بريوت، 1995، و�ملو�صوعة �لفقهية 6/ 281، 282، وزارة الأوقاف، الكويت ط )4( 1993، ومعجم �مل�صطلحات 
و�لألفاظ �لفقهية، د: حممود عبد �ملنعم �ص301، و�ملخاطرة بالنف�ص فى �لقتال وحكمها فى �ل�صريعة �لإ�صالمية، د. �صهيل 

�لأحمد �ص235، مركز الإعالم العربى، القاهرة ط )5(، 2009.
71- ر�جع: �ملغنى، �بن قد�مة 3/ 272، و�لبناية فى �صرح �لهد�ية، بدر �لدين �لعينى 368/3، دار الفكر، بريوت، ط 2009، و�لفقه 

�لإ�صالمى و�أدلته، د: وهبة �لزحيلى 1510/2، دار الفكر، دم�سق ط)4( 1997. واملو�سوعة الفقهية، الكويت 6/ 283.
72- �لن�صاء )29، 30(.

73- �أخرجه �لبخارى فى كتاب )�لطب( باب )�صرب �ل�صم و�لدو�ء به( حديث رقم )5778(، وم�صلم فى كتاب )�لإميان(، باب 
)غلظ حترمي قتل �لإن�صان نف�صه( حديث رقم )175(.
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�لنف�ص  �لكربى فى وجوب �صيانة  �لإ�صالم  �لعقاب كجزء من فل�صفة  نف�صه هذ�  ��صتحق قاتل  وقد 
�لإن�صانية وحرمة �إزهاقها بغري حق، حتى قرر �أكرث فقهاء �ملالكية و�لغز�لى من �ل�صافعية: حرمة �لعتد�ء 
و�عتربه  عندهم،  عليه  �لعتد�ء  يحرم  �ملنى  على  �لرحم  قب�ص  فبمجرد  �لنطفة،  طور  فى  �جلنني  على 
عليه  فالعتد�ء  �إن�صانًا،  و�صار  وتطور  لنما  ترك  لو  لأنه  حا�صل؛  موجود  على  �جلناية  مبثابة  �لغز�لى 

كالعتد�ء على �لكائن �لإن�صانى)74(.
هذه هى حرمة �لنف�ص �لإن�صانية فى �ل�صريعة �لإٍ�صالمية، ومن ثم فاإنه ليجوز �لعتد�ء عليها بحال، 
ولو كان بقتل �لإن�صان نف�صه، فر�رً� من م�صاعب �حلياة، �أو من د�ء ع�صال، �أو �أمل �صديد، �أو م�صاب �أليم، 

�أو غري ذلك من �حلالت �لتى يتعلق فيها �حلكم بال�صخ�ص نف�صه، �أو بالفرد .
�لفتوى �إذن هى �لتحرمي قوًل و�حدً�، ولكن ماذ� �إذ� تعلق �حلكم بالأمة؟ فكان فى �نتحار �صخ�ص 
ما م�صلحة تعود على �ملجموع �أو على �لدولة �مل�صلمة – كهذه �مل�صاألة �لتى نحن ب�صددها- �نتحار �لأ�صري 

بهدف �حلفاظ على �أ�صر�ر �لدولة- هل تختلف �لفتوى حينئذ؟ �أم تظل على �أ�صلها وهو �حلرمة؟

تف�ضيل اأقوال الفقهاء فى هذه امل�ضاألة

مر�جع- حول هذه  �إليه من  �لو�صول  لى  تي�صر  – فيما  لالأقدمني  نقا�صًا  �أو  فقهيًا،  �أجد حكمًا  مل 
�مل�صاألة، و�إن كان قد وردت عنهم بع�ص �لن�صو�ص فى م�صائل نظرية، ت�صلح للبناء عليها فى �صبيل �لو�صول 

�إلى حكم هذه �مل�صاألة، كم�صاألة �لترت�ص، وخماطرة �لرجل بنف�صه فى �حلرب، كما �صياأتى.
�أما �لفقهاء �ملحدثون: فقد تناول بع�صهم بالبحث و�لنقا�ص حكم �نتحار �لأ�صري بهدف �حلفاظ على 

�أ�صر�ر �لدولة حتديدً�، لينتهى �لنظر �لفقهى فيها �إلى قولني:
ولو كان بق�صد  �لأحو�ل، حتى  نف�صه بحال من  �لأ�صري  يقتل  �أن  �أ�صحابه حرمة  �لأول: يرى  �لقول 

�حلفاظ على �أ�صر�ر �لدولة مهما تعر�ص للتعذيب؛ وعليه �أن ي�صرب وي�صتعني باهلل حتى يفرج عنه.
وهذ� هو ر�أى �ل�صيخ: عبد �لرحمن بن نا�صر �لرب�ك)75(، و�ل�صيخ: �أحمد �ل�صربا�صى رحمه �هلل)76(، 
ولكن هل يبوء هذ� �ملنتحر بالإثم نف�صه �لذى يبوء به قاتل نف�صه �ختيارً�؟ يرى �ل�صيخ �لرب�ك: �أنه ل يبوء بالإثم 

74- ر�جع: �إحياء علوم �لدين 4/ 736، د�ر �ل�صعب، �لقاهرة، دت، و�لقو�نني �لفقهية، �بن جزى �ص173، د�ر �حلديث، �لقاهرة، 
و�لذخرية، �لقر�فى 918/4، 919، د�ر �لغرب �لإ�صالمى، بريوت 1994، وحا�صية �لد�صوقى مع �ل�صرح �لكبري 2/ 266، 
267، �حللبـى، �لقاهرة، دت، ومو�هب �جلليل �صرح خمت�صر خليل، �ل�صنقيطى، 4/ 288، �إد�رة �إحياء �لرت�ث �لإ�صالمى، 

قطر، 1983.
           .W.W.W. Muslm. net :75-  )2( ر�جع: هذ� �ملوقع على �صبكة �ملعلومات

  -76



578579

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

نف�صه، فريجى �هلل �أن يعذره بنيته �ل�صاحلة، ومثله من يفعل ذلك جهاًل �أنه حر�م، فريجى �هلل �أن يعذره 
بجهله، �أما �ل�صيخ �ل�صربا�صى فظاهر كالمه �أنه ل فارق بينهما، و�إن كان مل ين�ص على ذلك ب�صكل �صريح.

يقتل  �أن  وردت فى حرمة  �لتى  �لأدلة  ذ�تها  �لر�أى، فهى  �أ�صحاب هذ�  �صاقها  �لتى  �لأدلة  �أما عن 
�لإن�صان نف�صه ب�صفة عامة، و�لتى �صبق ذكر بع�ص منها .

�إذ� خ�صى– حتت التعذيب  �أو ينتحر  �أن يقتل نف�صه  �أنه يجوز لالأ�صري  �أ�صحابه  �لقول �لثانى: يرى 
باأ�صر�ر ت�صر �صررً� كبريً� مبجموع  يبوح  – �أن  �صيطرته على ذ�كرته مثاًل  ي�صلبه  �أو �حلقن مبا  �ل�صديد 

�مل�صلمني �أو ت�صر باأمن �لدولة �مل�صلمة ب�صكل عام .
وعلى ر�أ�ص �ملفتني بذلك: �ل�صيخ حممد بن �إبر�هيم)77(- مفتى �ململكة �لعربية �ل�صعودية �لأ�صبق- 
حيث �أباح رحمه �هلل �نتحار �لأ�صري حامل �لأ�صر�ر �ملهمة، ور�أى �أنه �إن كان فى قتله نف�صه مف�صدة، �إل �أن 

مف�صدة �إف�صاء �أ�صر�ر �مل�صلمني �أعظم...
وقد تابعه على هذه �لفتوى عدد كبري من �لعلماء �ملعا�صرين منهم: د:عبد �لرز�ق �لكندى)78(، ود: 

�صهيل �لأحمد)79(، وهو ر�أى جماعة �لعلماء فى �ملو�صوعة �لفقهية)80(.
وقد ا�سرتط اأ�سحاب هذا الراأى عدة �سروط حتى يقال بجواز انتحار الأ�ٍسري فى هذه احلالة، ب�سط 

�لقول فيها د. �صهيل �لأحمد، وهى:
- �أن يقع �لأ�صري- �ملهم فى موقعه ومعلوماته و�أ�صر�ره- فى �أيدى �لعدو فعاًل، مع يقينه با�صتحالة 

�إطالق �صر�حه �أو هروبه.
-�أن يقع عليه �لتعذيب حقيقة، �أو يعلم يقينًا �أن �لعدو لن يرتكه دون حتقيق مبتغاه منه، با�صتعمال 
�أو �حلقن مبا  �ملغناطي�صى،  كالتنومي  �صعورية،  �أ�صر�ر بطريقة ل  يبدى ما عنده من  �لتى جتعله  �لو�صائل 

ي�صلبه �صيطرته على ذ�كرته .
- اأن ت�سكل هذه الأ�سرار خطورة كبرية اإن ك�سفت للعدو �سواء بالن�سبة ملجموع املقاتلني، اأو الدولة، 
�أو جمموع �مل�صلمني، �أما �إن ترتب على ك�صفها �أ�صر�ر �صغرية، كاأ�صر فرد غري مهم، �أو �صجن هذ� �مل�صلم 
�ملاأ�صور ل�صنو�ت قليلة؛ فال يجوز له �أن يقتل نف�صه حينئذ؛ لأن فى قتله نف�صه �صررً� �أ�صد مما هو مرتتب 

على �أ�صره.
-�أن يكون مق�صده ونيته هو دفع �ل�صرر عن �ملجموع، ولي�ص جمرد �لهروب من �لعذ�ب)81(، و�إل 

77- ر�جع: فتاوى ور�صائل �ل�صيخ حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ 6/ 207، 208، املطابع احلكومية، اململكة العربية ال�سعودية، ط )1( 
              .W. W.W. Muslm. net :1993، و�نظر/ موقع

78-  ر�جع: �لتي�صري فى �لفتوى �أ�صبابه و�صو�بطه �ص174، موؤ�س�سة الر�سالة، دم�سق وبريوت، ط )1( 2008.
79- ر�جع: �ملخاطرة بالنف�ص فى �لقتال وحكمها فى �ل�صريعة �لإ�صالمية �ص111.

80-  ر�جع: هام�ص �ملو�صوعة 6/ 286.
81- ر�جع: �ملخاطرة بالنف�ص فى �لقتال �ص111- 113 بت�صرف .
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عد منتحرً� و�إن حتقق فى قتله دفع �صرر كبري عن �مل�صلمني، ما د�م مل ينو هذ� ومل يق�صده. 
�أما عن �لأدلة �لتى �صاقها �أ�صحاب هذ� �لر�أى، فاأهمها ما يلى:

- حديث �لغالم فى ق�صة �أ�صحاب �لأخدود، �لتى خاطر فيها بنف�صه، فدل �مللك على طريقه قتله، وهى: 
�أن يرميه ب�صهم، قائاًل: )با�صم �هلل رب �لغالم(، بهدف �أن تظهر بقتله �آية ي�صلم على �إثرها �لنا�ص، وقد كان؛ 

حيث قال �لنا�ص: )�آمنا برب �لغالم()82(، فالغالم هنا خاطر بنف�صه بهدف ن�صر دين �هلل و�إ�صالم �لنا�ص.
- الوقائع الكثرية التى تثبت اإقدام ال�سحابة على املخاطرة بالنف�ض فى �سبيل اهلل، والتى اأقرها 

�لنبى-e-، وقال فى �أ�صحابها قوًل ح�صنًا)83(.
�ل�صرر  لدفع  �ل�صرر �خلا�ص  )يتحمل  كقاعدة  �ملنحى  توؤيد هذ�  �لتى  �ملقررة  �لفقهية  �لقو�عد   -

�لعام(، )�ل�صرر �لأ�صد يز�ل بال�صرر �لأخف()84(.

الرتجيح:

بعد �أن عر�ص �لبحث لر�أى �لفريقني وما ��صتدل به كل فريق لر�أيه، يت�صح �أن �لر�جح هو ما ذهب 
اأ�سرار الأمة- بال�سروط التى  اأن ينتحر الأ�سري بهدف حفظ  اأ�سحاب القول الثانى، القائلني بجواز  اإليه 

نقلها �لبحث عنهم- لقوة �لأدلة �لتى ��صتدل بها �أ�صحاب هذ� �لقول، ين�صاف �إليها مايلى:
-�لن�صو�ص �لقر�آنية �لتى جاءت حتث على بذل �لروح فى �صبيل �هلل ، مع �لوعد باجلنة، كقوله { َوِمَن 
ى ِمَن �مْلُوؤِْمِننَي  َ ��ْصرَتَ ُ َرُءوٌف ِباْلِعَباِد})85(، وقوله:  {�إِنَّ �هللَّ ِ َو�هللَّ اِة �هللَّ ا�ِص َمْن َي�ْصِري َنْف�َصُه �ْبِتَغاَء َمْر�صَ �لنَّ

رقم )3005(. 82- �حلديث �أخرجه م�صلم فى �صحيحه فى )�لزهد و�لرقائق(، باب: )ق�صة �أ�صحاب �لأخدود…(، 
83- منها: ما روى �أن رجاًل من �لأن�صار تخلف عن �أ�صحاب بئر معونة، فر�أى �لطري عكوفًا على مقتلة �أ�صحابه، فقال لعمرو بن 
�أمية، �صاأقدم على هوؤلء �لأعد�ء فيقتلونى، ول �أتخلف عن م�صهد قتل فيه �أ�صحابنا ففعل، فقتل فرجع عمرو بن �أمية فذكر 

== ذلك لر�صول �هلل -e- ، فقال فيه قوًل ح�صنًا . 
و�حلديث �صحيح، �أخرجه �لبيهقى فى �ل�صنن �لكربى، كتاب: )جماع �أبو�ب �ل�صري(، باب: )جو�ز �نفر�د �لرجل بالغزو فى   
بالد �لعدو(، رقم: )18200(، كما �أخرجه فى معرفة �ل�صنن و�لآثار، كتاب )�ل�صري(، باب: )�خلروج �إلى د�ر �حلرب غازيًا 

بغري �إذن �لإمام( رقم )5431(. 
ومنها ما �صنعه �أن�ص بن �لن�صر حني ولى �مل�صلمون بعد هزميتهم باأحد؛ حيث �أقبل على �لقتال وحده يخاطر بنف�صه، فقاتل   
حتى قتل وهو يقول: و�هلل �إنى لأجد ريح �جلنة دون �أحد، فوجد فيه ب�صع وثمانون جر�حة ما بني �صربة �صيف، �أو رمية 

�صهم، �أو طعنة رمح، حتى �إن �أخته مل تعرفه �إل ببنانه- طرف �أ�صبعه-.
وق�صته رو�ها �لبخارى فى كتاب )�ملغازى(، باب )غزة �أحد(، رقم )4048(، وم�صلم فى كتاب )�لإمارة(، باب: )ثبوت   

�جلنة لل�صهيد(، رقم )1903(.
84- ر�جع هام�ص رقم )1( �ص)25(.

85- �لبقرة )207(.
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َة} )86(. نَّ �أَْنُف�َصُهْم َو�أَْمَو�َلُهْم ِباأَنَّ َلُهُم �جْلَ
- �تفاق �لفقهاء على �أنه �إذ� ترت�ص جي�ص �لعدو �أو حت�صن مبن عنده من �أ�صرى �مل�صلمني، وخيف 
على جمموع �مل�صلمني �ل�صرر �إذ� مل يقاتلو� �لأعد�ء؛ فاحلكم هو وجوب قتالهم، حتى و�إن �أف�صى ذلك 
�إلى قتل �مل�صلمني �لذين ترت�صو� بهم)87(، وجعلو� هذ� من تطبيقات قاعدة يتحمل �ل�صرر �خلا�ص لدفع 

�لعام. �ل�صرر 
 -�أن �لفقهاء جميعًا متفقون على جو�ز خماطرة �لرجل بنف�صه فى �حلرب �إن كان يطمع فى نكاية 
�لعدو)88(، وفى هذ� يقول �بن تيمية – بعد �أن �أ�صار �إلى ق�صة �لغالم فى �أ�صحاب �لأخدود- )ولهذ� جوز 
ذلك  فى  كان  �إذ�  �صيقتلونه  �أنهم  على ظنه  و�إن غلب  �لكفار،  فى �صف  �مل�صلم  ينغم�ص  �أن  �لأربعة  �لأئمة 

م�صلحة �مل�صلمني...()89(.
وقد بنى �لعلماء �ملعا�صرون على ذلك فاأفتو� بجو�ز �لعمليات �ل�صت�صهادية، �لتى يخاطر فيها �مل�صلم 
بحياته خماطرة متحققة، باإحاطة نف�صه بحز�م متفجر�ت مثاًل، ثم يفجرها فى �لعدو �ل�صهيونى؛ بهدف 
باأنها من  �لفقهاء  �أكرث  �لعمليات ق�صى  فهذه  قلوبهم وخلخلة �صفوفهم،  �لرعب فى  و�إلقاء  بهم،  �لنكاية 
من  �ليائ�صون  عليها  يقدم  �لتى  �ملحرم،  �لنتحار  د�ئرة  فى  تدخل  ول  �هلل،  �صبيل  فى  بالنف�ص  �ملخاطرة 

حياتهم، �ل�صاخطون على قدر �هلل فيهم)90(.

86- �لتوبة )111(.
87- ر�جع: �لأحكام �ل�صلطانية، �ملاوردى �ص51، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، وبد�ية �ملجتهد، �بن ر�صد 1/ 577، د�ر �لكتب �لعلمية، 

بريوت، ط )1( 1997، 
و�ملو�فقات 2/ 507، وفقه �جلهاد د: يو�صف �لقر�صاوى، 2/ 1078، مكتبة وهبة، القاهرة، ط )1( 2009م.  

88- ر�جع: �أحكام �لقر�آن، �لر�زى �جل�صا�ص 1/ 327، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربى، بريوت، 1985 و�أحكام �لقر�آن، �بن �لعربــى 1/ 
174، و�جلامع لأحكام �لقر�آن 2/ 361، و�أحكام �لقر�آن، �لكيا �لهر��صى 88/1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 1983، وفقه 
�جلهاد 2/ 1089، و�عتبار�ت ماآلت �لأفعال و�أثرها �لفقهى د. وليد بن على �حل�صني 2/ 597، د�ر �لتدمريية، �لريا�ص، 

ط )1( 2008.
89- جمموع �لفتاوى 28/ 540، �لرئا�صة �لعامة ل�صئون �حلرمني، مكة �ملكرمة، دت.

دن، وجمموعة   ،2003 اأحمد كرمية، ط  – د:  مقارنة  فقهية  در��صة  �لإٍ�صالم،  فى  و�جلهاد  فقه �جلهاد، 1086/2،  ر�جع:   -90
�لفتاوى �ل�صرعية �ل�صادرة عن قطاع �لإفتاء و�لبحوث �ل�صرعية 17/ 423، فتوى رقم )5503(، وزارة الأوقاف، الكويت، 

ط )1( 2008، و�لعمليات �ل�صت�صهادية، د: ح�صن �لبا�ص �ص20، دار قتيبة، دم�سق وبريوت، ط )1( 2003.
WWW Muslm. net.  على �صبكة �ملعلومات؛ ففيه عدد و�ف من �لفتاوى �لتى جتيز �لعمليات  و�نظر: موقع:   

�ل�صت�صهادية عن �أكابر �لعلماء .
ح�صن  د:  �ل�صت�صهادية،  �لعمليات  فى  �ل�صهيونى  �لعدو  على  عمومًا  �ملقاومة  و�أعمال  �ل�صت�صهادية  �لعمليات  �آثار  و�نظر   
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�لأمر كذلك،  كان  و�إذ�  كاملة،  �أهد�فها  �ليقني من حتقق  �لعمليات من عدم  ما فى هذه  مع  هذ� 
فالأن يفتى بجو�ز �ملخاطرة بالنف�ص �أو �لنتحار فى حال �لأ�صري، حامل �لأ�صر�ر �ملهمة �ملتعلقة باأمن �لدولة 
�أولى؛ لأن �مل�صلحة هنا يقينية متحققة، و�ل�صرر �ملتحقق من ور�ء �إف�صائه بهذه �لأ�صر�ر بالدولة و�أ�صلحتها 

وجي�صها ومر�كزها �حليوية و�ل�صرت�تيجية و�أمن �أر��صيها، متحقق �أي�صًا.
لذ�؛ فاإن �لفتوى بحكم �نتحار �لأ�صري فى هذه �حلالة فى �صوء فقه �ملو�زنات، يجب �أن تختلف عما 
يفتى به فى حق �لفرد؛ لي�صبح �حلكم هو �جلو�ز؛ لأن حفظ نف�ص هذ� �لأ�صري م�صلحة خا�صة، وحفظ 
اأ�سرار الأمة، م�سلحة عامة، واإذا تعار�ست امل�سلحتان فال خالف فى وجوب تقدمي امل�سلحة العامة على 

�خلا�صة، كما هو مقرر فى �ل�صريعة �لإ�صالمية)91(.
بل �إن �لبحث لريى �أن �لإفتاء بالتحرمي حينئذ �عتمادً� على ظاهر �لن�صو�ص �ملحرمة لقتل �لنف�ص 
هو من قبيل �لنظرة �جلزئية �ل�صطحية للن�ص، �لتى ل تر�عى مقا�صد �ل�صريعة وقو�عدها �لكلية، ول تو�زن 
بني �ملتعار�صات؛ ومن ثم تاأتى قا�صرة عن �أن حتقق م�صلحة �ملجموع، ف�صاًل عن �أن تدفع �ل�صرر عن �لأمة 

ب�صكل عام .

�لبا�ص 23-20.
91- ر�جع: �ملو�فقات لل�صاطبى 2/ 521، دار احلديث، القاهرة، ط )1( 2006 وقد �عترب �ل�صاطبى تقدمي �مل�صلحة �لعامة على 

�خلا�صة، قاعدة من �لقو�عد �ملعتربة .
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خامتة 

فى نتائج البحث واأهم التو�ضيات

بعد تلك �ملد�ر�صة لق�صية �ختالف �لفتوى بني �لفرد و�لأمة فى �صوء فقه �ملو�زنات، تو�صل �لبحث 
لالآتى:

- هذه �لق�صية – حمل �لبحث- من �لق�صايا ذ�ت �جلذور �لعميقة فى تر�ثنا �لفقهى؛ حيث جند لها 
�لكثري من �لتطبيقات عند �لنبى-e- و�صحابته ر�صو�ن �هلل عليهم.

- تتفاعل �لفتوى مع �لأ�صخا�ص و�حلياة، و�ملجتمع و�حلياة، وجتتهد فى �أن حتقق م�صلحة كل من 
�لفرد و�جلماعة، ومن ثم تاأتى خمتلفة فى �لق�صايا �لتى تخت�ص بالفرد عنها فى تلك �لتى تخت�ص بالأمة.
ول تهدر امل�سلحة الفردية فى الفتوى اإل اإذا تعار�ست مع امل�سلحة املجتمعية اأو العامة؛ اإذ املقدم 

حينئذ هو �مل�صلحة �لعامة بال خالف.
- فقه �ملو�زنات هو �ملنهج �لأمثل �لذى يجب �أن تتم فى �إطاره معاجلات �لق�صايا ذ�ت �ل�صاأن �لعام، 
�لتى تتعار�ص فيها �مل�صالح �لفردية مع �مل�صالح �ملجتمعية، وكذ� �أمور �ل�صيا�صات �لعامة للدولة، وخططها 

�مل�صتقبلية.
- مر�عاة �لبعد �لجتماعى و�لإن�صانى فى �لفتوى، بات من �لأمور �ملهمة �لتى تفر�صها طبيعة �لع�صر 
فى �لعديد من �مل�صتجد�ت، حتى ل تاأتى �لفتوى ذ�هلة عن تطبيق روح �ل�صريعة، ومقا�صدها �لعامة، 

و�صرورة �ملو�زنة بني �مل�صالح �خلا�صة و�لعامة، و�لتفاعل مع �ملجتمع و�حلياة.
�أن تكون هذه �لدر��صة منطلقًا لدر��صة �لعديد من �لق�صايا �ملجتمعية  �إلى  - يطمح �لبحث كذلك 
�لأمم  �مل�صلمني وغريهم من  �لو�عى بني  �لتفاعل  يتم  �إ�صالمى؛ كى  و�لإن�صانية، من منظور فقهى 
�لأخرى؛ فينتقلو� �إلى دور �لفاعلني �ملوؤثرين فى بناء �حل�صارة �لإن�صانية، و�لرتقاء بها �إلى م�صتويات 

�أرقى.
ويتخطى  �ل�صامل،  مع �حلياة مبعناها  يتفاعل  م�صتوعب،  فقه مرن  �لإ�صالمى فى حقيقته  فالفقه 

حدود �لزمان و�ملكان، وهو فقه �لفرد و�ملجموع، و�لإن�صان و�لإن�صانية فى خمتلف �لبيئات و�لع�صور .
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سبــل النهـــوض بفقه الموازنات

اأ.د/ حممد اإبراهيم احلفناوي

اأ�صتـاذ اأ�صـول الفقـه

 بكليـة ال�صريعـة والقـانون 

جامعـة الأزهـر
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املقـدمـــة

     احلمد هلل رب العاملني، نحمده ون�ستعينه ون�ستهديه، ون�ستغفره، ون�سلي ون�سلم على خري خلقه، حممد 
لكل  تبيانا  العظيم، وجعله  كتابه  واأنزل عليه  ال�سرائع،  ب�سريعته  ون�سخ  الر�ساالت،  به  بن عبد اهلل، ختم 
�سيء، وهدى ومغفرة وتب�سرة ملن اأراد اأن يذكر اأو اأراد �سكورًا، ال ي�سل من اتبعه، وال يزيغ من مت�سك به 

و�سلك �سبيله، فيه خري الدنيا و�سعادة االآخرة، وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين.

اأمـا بعــد:
    فاإن اال�ستغال بالعلم من عالمات ال�سعادة، ودالئل النجابة، واإن من اأف�سل العلوم واأعالها قدرًا، واأجلها 
نفعًا، واأكرثها بركة علم الفقه، ومعرفة االأحكام؛ اإذ بهذا العلم ميكن معرفة احلالل من احلرام، واخلبيث 
من الطيب، وال�سالح من الطالح، وال�سحيح من الفا�سد، فتعبد اهلل على علـم، وتتقرب اإليه على ب�سرية، 
العلم  القدر من  اإلى هذا  و�سلت  فاإذا  به،  يعاملوك  اأن  وتعاملهم مبا حتب  بالنا�س على هداية،  وتت�سـل 
والفهم اطماأن قلبك اإلى عملك، واأرحت نف�سك من عناء اجلهل وو�سو�سة ال�سيطان و�سلكت طريق املهتدين 

من النبيني وال�سديقني وال�سهداء وال�ساحلني.
لكي  امل�ستجدة؛  للق�سايا  ال�سرعية  االأحكام  معرفة  اإلى  كل ع�سر  النا�س حتتاج يف  اأن  فيه  �سك  ال  ومما 
يعرفوا احلالل منها واحلرام قبل االإقدام عليها، لكن هذه الق�سايا قد تتعار�س فيها امل�سالح مع بع�سها 
البع�س اأو املفا�سد مع بع�سها البع�س، اأو تتعار�س امل�سالح مع املفا�سد ففي هذه االأحوال ال مفر لنا من اأن 
نختار اإحدى امل�سالح اأو املفا�سد املتعار�سة، اأو نختار درء املف�سدة على ح�ساب امل�سلحة، وهذا ما يطلق 
عليه« فقه املوازنات«  الذي يغيب عن كثري من النا�س خا�سة يف هذا الع�سر الذي اختلطت فيه امل�سالح 

باملفا�سد وا�سطربت االأمور. 
لذا راأيت اأن اأقوم بعمل ورقة بحثية يف »�سبل النهو�س بفقه املوازنات« لياأخذ مكانته وينت�سر بني النا�س.

سبــل النهـــوض بفقه املوازنات
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و�صائل النهو�ض بفقه املوازنات

بع�س  نقرتح  اأن  الب�سيطة  ال�سفحات  هذه  يف  نحاول  فاإننا  املوازنات  فقه  واأهمية  خلطورة  نظرا 
الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعد على النهو�س بهذا النوع من الفقه وانت�ساره ب�سورة اأو�سع مما هو عليه االآن، 

وهذه الو�سائل هي:
الو�سيلة االأولى: تطوير طريقة تدري�س الفقه ب�سفة عامة.

الو�سيلة الثانية: ا�ستقالل فقه املوازنات وتطبيقاته مبقرر م�ستقل يف املرحلة اجلامعية والدرا�سات العليا.
الو�سيلة الثالثة: االهتمام بفقه املوازنات وتطبيقاته املختلفة من خالل اأطروحات املاج�ستري والدكتوراه.

الو�سيلة الرابعة: عقد الندوات واملوؤمترات التي تهتم بفقه املوازنات.
الو�سيلة اخلام�سة: اإعداد مو�سوعة فقهية للموازنات ال�سرعية.

وفيما يلي نتكلم عن كل و�سيلة من هذه الو�سائل ب�سيء من التف�سيل.

الو�صيلة الأوىل:

تطوير طريقة تدري�ض الفقه ب�صفة عامة

اإن من اأهم الو�سائل التي ت�ساعد على النهو�س بالفقه االإ�سالمي عامة وبفقه املوازنات ب�سفة خا�سة 
هو اتباع الو�سائل احلديثة يف التدري�س واخلروج عن الطرق التقليدية؛ حيث تغلب �سبغة التدري�س التلقيني 
على  التدري�س  اأ�سلوب  على  الغالبة  ال�سفة  تكون  اأن  ال�سبغة  تلك  وتكاد  االأولى،  اجلامعية  الدرا�سة  على 
م�ستوى الدرا�سات العليا اأي�سا، تلك ال�سبغة التي ال ت�سمح باالإبداع والتجديد والتي ت�ستند-اأي االأ�ساليب-

على املحا�سرة والتلقني، ويف هذه احلالة تكون فر�سة الطالب يف التعبري عن راأيه قليلة)1(.
املتبعة يف  الطرق  اأبرز  اأن  االإ�سالمي جند  الفقه  تدري�س  املتبعة يف  الطرق  اأبرز  على  واإذا عرجنا 
التدري�س يف كليات ال�سريعة عموما ويف الفقه االإ�سالمي على وجه خا�س هو الطريق التقليدي اأو االأ�سلوب 
الذي يعتمد على املحا�سرة ب�سفة اأ�سا�سية وي�ستخدم االأ�ساليب االأخرى التي تتبع هذا االجتاه، وميكن عزو 
ي�ستجد من طرق ومناهج حديثة يف  ملا  التدري�س وجماراتهم  اأع�ساء هيئة  اإطالع  اإلى عدم  امل�سكلة  هذه 

1- )1( د/ با�سم حوامدة: م�سكالت طلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعة االأردنية،) اأطروحة دكتوراه، اجلامعة االأردنية، 1994(، 
�س36، �س61.
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التدري�س، فطبيعة املواد ال�سرعية تتطلب مدر�سًا ذا عقل متفتح متقنًا الأ�ساليب التدري�س احلديثة، قادرًا 
على �سياغة املعلومة وتقدميها باأ�سلوب بعيد كل البعد عن التقليد وح�سو االأذهان.

اإن الدرا�سات الفقهية وال�سرعية اليوم تخرج حفظة وحملة فقه يف االأعم االأغلب وال تخرج فقهاء، 
تخرج نقلة ميار�سون عملية ال�سحن والتفريغ والتلقني وال تخرج مفكرين وجمتهدين يربون العقل وينمون 

التفكري)2(.
ومن ثم: فاإن مثل هذه الطريقة جتعل ع�سو هيئة التدري�س بعيدا عن االإبداع واالبتكار يف احلديث 
امل�سالح  املوازنة بني  اأحكامها من خالل  وا�ستنباط  املحا�سرة  تتعلق مبو�سوع  التي  الفقهية  النوازل  عن 
واملفا�سد؛ حيث يعتمد على اإلقاء الدر�س كما هو مدون يف احلوا�سي، ومكتفيا مبفردات املقرر الدرا�سي 

الذي يحتاج اإلى االنتهاء منه قبل نهاية الف�سل الدرا�سي .
ومن ثم: فاإننا بحاجة اإلى اإعادة النظر يف االأ�ساليب التدري�سية املطبقة يف تدري�س الفقه االإ�سالمي 

واأ�سوله.
وقد اأو�سى عدد من الباحثني اإلى �سرورة اال�ستفادة من اأ�ساليب التدري�س احلديثة يف تدري�س الفقه 
االإ�سالمي)3(، وهذا ما اأو�سى به موؤمتر تدري�س الفقه االإ�سالمي يف اجلامعات، وموؤمتر علوم ال�سريعة يف 

اجلامعات)4(.

اإ�سالمي،  منظور  من  وعالجها  الر�سمية،  االأردنية  اجلامعات  ال�سريعة يف  كليات  طلبة  م�سكالت  الزغبي:  اإبراهيم  د/   )2(  -2
)ر�سالة ماج�ستري، جامعة الريموك، 2002(، �س51، �س79-78

3- )1( د/ عبد املجيد ال�سالحني: »تدري�س الفقه االإ�سالمي، االأهداف والو�سائل، تدري�س الفقه االإ�سالمي يف اجلامعات«، املوؤمتر 
الثاين لكلية ال�سريعة، جامعة الزرقاء االأهلية، الزرقاء،عام 1999م، �س436، د/ عليمات حمود: »االأبعاد االجتماعية واملنهجية يف 

التعليم الفقهي«، املوؤمتر الثاين لكلية ال�سريعة - جامعة الزرقاء االأهلية، �س556 .
4- )3( تو�سيات موؤمتر تدري�س الفقه االإ�سالمي يف اجلامعات«، املوؤمتر الثاين لكلية ال�سريعة - جامعة الزرقاء االأهلية، الزرقاء، 

�س564– 565، وتو�سيات موؤمتر علوم ال�سريعة يف اجلامعات، موؤمتر علوم ال�سريعة يف اجلامعات، عمان، 1995م، 13/2

سبــل النهـــوض بفقه املوازنات
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الو�صيلــة الثانيـة

اجلامعية   املرحلة  يف  م�صتقل  مبقرر  وتطبيقاتــــه   املـــوازنات  فقــه  ا�صتقالل   

والدرا�صات العليا

    دائما ما جند اأنف�سنا داخل املجال�س العلمية نناق�س تطوير املناهج الدرا�سية، والنهو�س مب�ستوى 
الطالب، وا�ستحداث مقررات جديدة تناق�س م�ستجدات الع�سر من وقائع خمتلفة يف �ستى مناحي احلياة، 

�سيا�سية كانت اأو اقت�سادية اأو اجتماعية اأو غري ذلك.
ومما ال �سك فيه اأن درا�سة الق�سايا املعا�سرة من الناحية الفقهية تاأتي من اأولويات املو�سوعات التي 
تتم مناق�ستها بني اأع�ساء االأق�سام ال�سرعية، وترتبط درا�سة هذه الق�سايا ارتباطا وثيقا ب�سرورة التعرف 
والوقوف على مناهج و�سوابط املوازنات ال�سرعية، وكيفية تطبيقها على الوقائع املختلفة يف كافة اأبواب 

الفقه، وما ي�ستحدث من وقائع،  وهذا ما ن�سميه: بـ«فقه املوازنات« 0
وقد اجته كثري من االأق�سام العلمية يف جامعات كثرية اإلى تدري�س مادة« فقه النوازل« اأو ما ي�سمى 
بالق�سايا الفقهية املعا�سرة« واأ�سبحت هذه املادة من املقررات الرئي�سة يف كثري من اجلامعات، كما هو 
احلال يف كلية الق�ساء واالأنظمة بجامعة اأم القرى ، وكلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية بجامعة االأزهر .

وفقه النوازل يرتبط ارتباطا وثيقا بفقه املوازنات من حيث احلاجة اإلى معرفة القواعد وال�سوابط 
التي بها ميكن للباحث اأن يوازن بني امل�سالح بع�سها ببع�س اأو بني املفا�سد بع�سها ببع�س اأو بني امل�سالح 

واملفا�سد املوجودة يف النازلة حمل البحث حتى ي�ستطيع الو�سول للحكم ال�سحيح يف هذه النازلة.
 لذلك اأرى وجوب تدري�س فقه املوازنات درا�سة تاأ�سيلية وتطبيقية على طالب املرحلة اجلامعية اأو 

على االأقل على طالب الدرا�سات العليا .

كيفية تدري�ض فقه املوازنات:

ميكن تناول مقرر فقه املوازنات من خالل م�ستويني درا�سيني، لكل م�ستوى �ساعتان على االأقل، وذلك 
على النحو التايل:

امل�ستوى االأول: وي�سمل الدرا�سة النظرية لفقه املوازنات والقواعد املرتبطة به .
امل�ستوى الثاين: وي�سمل الدرا�سة التطبيقية لفقه املوازنات وهو ما ي�سمى بالنوازل الفقهية يف جميع 

النواحي ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية وق�سايا املراأة، وكافة ما ي�ستجد من وقائع.
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  وفيما يلي بع�س االأمثلة التطبيقية يف اأبواب خمتلفة والتي يجب اأن تكون حمال للدرا�سة واالهتمام 
يف املرحلة اجلامعية:

1- ق�سايا يف العبادات:
ا�ستئجار الكنائ�س لل�سالة فيها )يف بالد الغرب(

ا�ستثمار اأموال الزكاة.
�سرف الزكاة على بناء امل�ساجد.
م�سكلة حلوم االأ�ساحي يف احلج.

2- ق�سايا يف جمال االأ�سرة واملراأة:
زواج امل�سيار.

التحرمي بنقل الدم.
تنظيم الن�سل.

اإجها�س اجلنني الناجت عن اغت�ساب.
امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة.

و�سائل تنظيم الن�سل.
3- ق�سايا اقت�سادية ومالية )ق�سايا البيوع(:

البيع بالتق�سيط.
التاأمني.

تغري قيمة العملة.
االإيجار املنتهي بالتمليك.

اإجراء العقود باآالت االت�سال احلديثة )الفاك�س واالإنرتنت(.
البور�سة.

بطاقات االئتمان.
عقد املزايدة.

البنوك الربوية والتعامل معها والعمل فيها.
الفوائد امل�سرفية.
ال�سرط اجلزائي.
4- ق�سايا طبية:

سبــل النهـــوض بفقه املوازنات
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قتل الرحمة .
اإجها�س اجلنني امل�سوه.

اأطفال االأنابيب.
بنوك احلليب.

اأجهزة االإنعا�س.
زراعة االأع�ساء التنا�سلية.

مداواة الرجل املراأة.
م�سوؤوليات الطبيب واأخالقه.

العالج باخلاليا اجلذعية.
الرتق العذري.

زراعة خاليا املخ واجلهاز الع�سبي.
حكم ت�سريح ج�سم االإن�سان.

نقل الدم.
العقاقري واالأدوية املحتوية على حمرم.

االأحكام املتعلقة بالعالج الطبي.
موت الدماغ.

عمليات التجميل.
5- ق�سايا اأخرى:

التجن�س باجلن�سية االأجنبية.
الريا�سات العنيفة )املالكمة، امل�سارعة(.

العمل يف املحالت التي تبيع اخلمر واخلنزير.
القائمون بتدري�س فقه املوازنات:

الفقهية واالأ�سولية،  القواعد  ال�سريعة ممن يهتمون بدرا�سة  التدري�س بق�سم  اأع�ساء هيئة  اأن  اأرى 
واأي�سا ممن يهتمون بالدرا�سات املقارنة هم االأجدر بتدري�س فقه املوازنات وتطبيقاته الفقهية. لكن ال بد 
وقبل ذلك من توافر بع�س ال�سفات وال�سروط فيمن يقوم بتدري�س هذا الفقه والقيام باملوازنات ال�سرعية، 

ومن اأهم هذه ال�سروط:
اأوال: العلم مبقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية وفهمها. وهي الغايات التي و�سعت ال�سريعة الأجل حتقيقها مل�سلحة 
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العباد. قال ال�ساطبي)5(:اإمنا حت�سل درجة االجتهاد ملن ات�سف بو�سفني 
1- فهم مقا�سد ال�سريعة على كمالها.

2-التمكن من اال�ستنباط بناء على فهمه فيها . 
ثانيا: االإملام بقواعد ودرجات امل�سالح من حيث االأهمية .

ثالثا: االإملام بحاجة الع�سر و�سرورياته. 
قال ابن القيم)6(:)هذا ف�سل عظيم النفع جدا، وقع ب�سبب اجلهل به غلط عظيم على ال�سريعة اأوجب من 
احلرج وامل�سقة وتكليف ما ال �سبيل اإليه ما يعلم اأن ال�سريعة الباهرة التي يف اأعلى رتب امل�سالح ال تاأتي به، 
فاإن ال�سريعة مبناها واأ�سا�سها على احِلكم وم�سالح العباد يف املعا�س واملعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها 

وم�سالح كلها وحكمة كلها(

5- )1( املوافقات: 43/5.
6- )2( اإعالم املوقعني: 3/3.

سبــل النهـــوض بفقه املوازنات



594595

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

الو�صيلة الثالثة

الهتمام بفقه املوازنات وتطبيقاته املختلفة

 من خالل اأطروحات املاج�صتري والدكتوراه

التي  املو�سوعات  ال�سرعية يف حرية �سديدة عند اختيار  التخ�س�سات  الباحثني يف  دائما ما جند 
يقدمونها لالأق�سام العلمية للح�سول على درجتي املاج�ستري اأو الدكتوراه.

لذلك ينبغي توجيه طالب ال�سريعة اإلى درا�سة التطبيقات املختلفة لفقه املوازنات يف �ستى املجاالت، 
فيتناول اأحد الباحثني اجلانب ال�سيا�سي الذي يعد من اأهم اجلوانب يف هذا الع�سر، ويحتاج اإلى بيان دقيق 
من الوجهة ال�سرعية، ويتناول باحث اآخر التطبيقات االقت�سادية لفقه املوازنات، ونحو ذلك مما يحتاج 

اإليه النا�س يف كافة املجاالت .
ومن ثم: فاإن اهتمام الباحثني مبثل هذه املو�سوعات وما ي�ستجد يف كل ع�سر �سيولد لنا ثروة فقهية 

هائلة تخدم املجتمع وموؤ�س�ساته ب�سفة عامة، وطالب العلم والباحثني واملتخ�س�سني ب�سفة خا�سة .
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الو�صيلة الرابعة

عقـــد النــدوات واملوؤمتــرات  التي تهتم بفقه املوازنات

اإلى  واملتخ�س�سني  الباحثني  نظر  تلفت  التي  الو�سائل  اأهم  العلمية من  والندوات  املوؤمترات  تعترب 
الق�سايا املختلفة، لذا فاإن تعدد الندوات واملوؤمترات حول فقه املوازنات وتطبيقاته ي�ساعد على انت�سار هذا 

النوع من الفقه الذي اأ�سبح �سروريا يف هذا الع�سر.
وميكن للموؤ�س�سات العلمية اأن تعقد اأكرث من ندوة اأو موؤمتر يف جانب من هذا الفقه، فمن ذلك على 

�سبيل املثال:
- فقه املوازنات ودوره يف املعامالت املالية واالقت�سادية .

- فقه املوازنات ودوره يف النواحي ال�سيا�سية يف البالد .
- فقه املوازنات ودوره يف امل�سائل الطبية املعا�سرة.

ونحو ذلك مما ي�ساعد على النهو�س بهذا الفقه وتطبيقاته املختلفة .
ومما ال �سك فيه اأن موؤمتر«فقه املوازنات ودوره يف احلياة املعا�سرة« الذي ن�سارك فيه يف هذا الوقت 
يعترب خطوة هامة ولبنة اأولى لتنبيه الباحثني واملتخ�س�سني اإلى هذا الفقه، وفيه من املحاور املهمة التي 

ت�ساعد على تن�سيط ذهن الباحثني، وحتتاج ملوؤمترات وندوات ال�ستيفائها.

سبــل النهـــوض بفقه املوازنات
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الو�صيلة اخلام�صة

املو�صوعة الفقهية للموازنات ال�صرعية

ميكن توحيد جهود العلماء والباحثني نحو اإعداد مو�سوعة فقهية ت�سمل جميع امل�سائل املعا�سرة، يف 
كافة جوانب احلياة، حتى تكون للنا�س مرجعا عاما �سامال ملا يدور حولهم من ق�سايا، وميكن لطالب العلم 
والباحثني الرجوع اإليها، وقد نادى جممع الفقه االإ�سالمي لعمل مو�سوعة فقهية اقت�سادية ت�سم امل�سائل 
االقت�سادية، وهناك من قام باإعداد املو�سوعة الطبية الفقهية، وغري ذلك من امل�ساريع التي تهدف كلها يف 

النهاية اإلى خدمة الفقه االإ�سالمي.
لذا فاإن مثل هذه املو�سوعة املقرتحة ال �سك اأنه �سي�ساعد كثريًا باالهتمام بفقه املوازنات والنهو�س 

به ، ومما ي�سجع على ذلك :
عدم وجود موؤلف خا�س بفقه املوازنات وتطبيقاته املعا�سرة .	 
اإن مثل هذه املو�سوعة �ست�سعف كل من يحتاج الرجوع اإليها يف امل�سائل املعا�سرة .	 
اإن هذا امل�سروع �سيفتح باب االجتهاد لكل مهتم بهذا النوع من الدرا�سات ال�سرعية لكي يخرج 	 

لنا عماًل فقهيًا نافعًا .

هذا: واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني .
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وفقه الموازنات نماذج تطبيقية

اأ. د/ حممد اإبراهيم احلفناوى

اأ�شتاذ اأ�شول الفقه بكلية ال�شريعة والقانون

جامعة الأزهر

وع�شو اللجنة العلمية الدائمة لرتقية اأع�شاء هيئة التدري�س
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ملخ�س البحث

فقه املوازنات يحتاج اإليه الفقيه للرتجيح بني املتعار�صات التى الميكن معها فعل اأكرب امل�صلحتني 
اإال برتك ال�صغرى، اأو التى ال ميكن معها درء اأعظم املف�صدتني اإال بفعل االأخرى، فهو ياأتى للرتجيح بني 

امل�صالح واملفا�صد املتعار�صة؛ ليتبني بذلك اأي املتعار�صني يعمل به، واأيهما يرتك.
فقه  م�صروعية  على  يدل  ما  على  م�صتملني  يجدهما  النبوية  وال�صنة  الكرمي  القراآن  فى  واملتاأمل 
اأن  املوازنات مع  اإلى فقه  اإنه فى ع�صره -  �صلى اهلل عليه و�صلم - ظهرت احلاجة  اأقول  بل  املوازنات، 
اأكرث  اأما فى عهد عمر -ر�صي اهلل عنه- فقد ظهرت احلاجة  الق�صايا كانت حمدودة، وامل�صاكل هينة، 
اإلى فقه املوازنات، وقـد اأوتي -ر�صي اهلل عنه- فهمًا ثاقبًا لل�صريعة، ومعرفة تامة مبقا�صدها، فطبق فقه 

املوازنات اأعظم تطبيق .
وقد ا�صتدت احلاجة فى ع�صرنا اإلى هذا النوع من الفقه بالنظر اإلى تعقد االأمور وت�صابكها؛ حتى 
ال ن�صد على اأنف�صنا اأبوابًا من ال�صعة والرحمة، لذا فاإن العلماء مطالبون بالنظر الدقيق فى الق�صايا التى 
الأمة  اأجل رفعة  واملفا�سد من  تعار�ض امل�سالح  بينها عند  لعمل موازنة  الكثري من املالب�سات  بها  اأحاط 
املوؤمنني عمر بن اخلطاب -ر�صي اهلل عنه- كنموذج فذ فريد فى  اأمري  وقد اخرتت  واملحافظة عليها، 
اأن يظهر لنا ما راآه  اإلى مقا�صد ال�صريعة  اأفقه ونظرته  هذا املنحى الفقهى؛ حيث ا�صتطاع بفقهه و�صعة 
وق�صى به، عندما تتزاحم الق�صايا واالعتبارات فى ذهنه، ثم يقوم بعمل موازنة بينها معتمدًا على القواعد 
ال�صرعية ومقا�صد ال�صريعة، قا�صدًا من وراء ذلك اإبراز حما�صن ال�صريعة ومعاجلتها للق�صايا الكثرية التى 
ظهرت فى ع�صره والتى �صوف تظهر على مر التاريخ، وقد جتلت نظرته الفقهية -ر�صي اهلل عنه- فى 
ق�صايا كثرية يعز ح�صرها، ولذا فقد اقت�صرت على ذكر بع�صها مت�صيًا مع طبيعة البحث، ومبا األزمنا به 

القائمون على تنظيم املوؤمتر.

عمر بن اخلطاب رضي الله عنه وفقه املوازنات مناذج تطبيقية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

تقدمي

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني، �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه، 
واأ�صياعه وحزبه جنوم املهتدين ورجوم املعتدين.. وبعد،،

فاإن اهلل �صبحانه وتعالى اختار من خلقه عبادًا خمل�صني، اأفا�ض عليهم من نوره، وعلمهم من لدنه 
علمًا، فكان �صبحانه وتعالى ب�صرهم الذى يب�صرون به، و�صمعهم الذى ي�صمعون به، وكان مع مقا�صدهم 

التى يتوجهون بكل اخلري اإليها، 
ورعاهم  نوره،  من  عليهم  اهلل  اأفا�ض  الذى  ال�صنف  هذا  من  عنه-  اهلل  -ر�صي  اأن عمر  �صك  وال 
وت�صريعاته  االإ�صالم فى جوهره  تعبريًا عن  االأدق  النموذج  بتوفيقه ورعايته، فقد كان -ر�صي اهلل عنه- 

وتوجهاته امل�صتقبلية.
�صاملة  واإحاطة  مبقا�صدها،  تامة  ومعرفة  لل�صريعة،  ثاقبًا  فهمًا  عنه-  اهلل  -ر�صي  عمر  اأوتي  لقد 
مبداركها، حتى ميكن القول باأنه -ر�صي اهلل عنه- قد جتاوز مقوالت علم اأ�صول الفقه ومقرراته التى انتهى 
اإليها علماء االأ�صول باأكرث من قرن من الزمان؛ الأن فهمه وتطبيقه لروح الن�صو�ض ال�صرعية، ومقا�صدها 
املبتغاة كان ذا طابع متفرد. قد يح�صبه بع�ض النا�ض خروجًا على م�صمون الن�ض وخمالفًا له، واإمنا هو 
ال�صحيح للن�صو�ض، وحتقيق مقا�صدها  املفهوم  الذى يجمع بني  العبقري  الفهم  التحقيق- ميثل  – عند 

املبتغاة، وحتقيق م�صالح النا�ض املعتربة فى الوقت نف�صه.
مل يكن -ر�صي اهلل عنه- يفهم فيما وراء العقيدة وما ر�صمه اهلل من �صوؤون العبادة اإال على اأنه نظام 
ي�صتهدف امل�صلحة، ويرمي اإلى تنظيم �صوؤون املجتمع على �صورة موؤلفة من العدل واخلري والتعاون، ومعرفة 
احلقوق الأ�صحابها، واأخذ احلقوق ممن وجبت عليهم، ومل يكن حرفيًا ن�صيًا فى كل مايعر�ض عليه؛ بل كان 
ينظر اإلى املقا�صد واملاآالت، وكان يجتهد اجتهاد امللهم؛ لذا نزل القراآن الكرمي موافقًا الجتهاده فى اأكرث 

من مو�صع.
اأخذ بامل�صلحة، وطبق فقه املوازنات اأف�صل تطبيق، فكان بحق من االأئمة الذين ر�صموا للنا�ض خط 

�صريهم، واأ�صاوؤوا لهم الطريق، وفتحوا الباب اأمام املجتهدين؛ ليعملوا عقولهم فى فقه ال�صريعة.
اإننا مع�صر امل�صلمني يحق لنا اأن نفاخر بعمر -ر�صي اهلل عنه- االأمم االأخرى، فالغربيون وغريهم 

اإن نقبوا عن رجل يفاخرون به اأبرزوا لنا بعد طول عناء من مل تبلغ قامته قدمي عمر -ر�صي اهلل عنه-.
اإن عبقريته وذكاءه فى فهم الن�صو�ض، والبحث عن املقا�صد دعانى اإلى كتابة بحث عنه فى فقه 
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املوازنات الأقدمه اإلى موؤمتر: )فقه املوازنات ودوره فى احلياة املعا�صرة( الذى �صينعقد اإن �صاء اهلل فى 
كلية ال�صريعة والدرا�صات االإ�صالمية، جامعة اأم القرى، �صائاًل اهلل عز وجل اأن يوفقنى اإلى اإبراز �صىء من 

فقه املوازنات عند اأمري املوؤمنني عمر -ر�صي اهلل عنه-.
هذا: وقد ا�صتملت الدرا�صة على متهيد ومبحثني وخامتة.

: فى تعريف فقه املوازنات، واأدلة م�صروعيته واحلاجة اإليه. التمهيـــد 
املبحث االأول:فى امللكة الفقهية عند عمر، ومناذج من موافقته للقراآن الكرمي واأبرز مالمح فقهه.

املبحث الثانى: مناذج تطبيقية من فقه املوازنات عند عمر -ر�صي اهلل عنه.
: فى نتائج البحث. اخلامتــة 

عمر بن اخلطاب رضي الله عنه وفقه املوازنات مناذج تطبيقية
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متهيد فى

تعريف فقه املوازنات واأدلة م�شروعيته واحلاجة اإليه

اأوًل: تعريف فقه املوازنات:

املوازنات: جمع – موازنة – وهى م�صدر – وازن- وهى فى اللغة: املعادلة واملقابلة واملحاذاة)1(.

اأو  املتعار�صة،  امل�صالح  بني  املوازنة  عملية  ت�صبط  التى  واملعايري  االأ�ص�ض  جمموعة  هو  اال�صطالح:  وفى 
املفا�صد املتعار�صة مع امل�صالح ليتبني بذلك اأى امل�صلحتني اأرجح فتقدم على غريها، واأي املف�صدتني اأعظم 
خطرًا فيقدم دروؤها، كما يعرف به الغلبة الأي من امل�صلحة اأو املف�صدة- عند تعار�صهما- ليحكم بناء على 

تلك الغلبة ب�صالح ذلك االأمر اأو ف�صاده)2(.

ال�صريعة،  مقا�صد  اإلى  اأو  ال�صرعية،  القواعد  اإلى  يلجاأ  مف�صدتني،  اأو  م�صلحتني،  تعار�ض  عند  فاملجتهد 
ويوازن بني املتعار�صني، ويقدم ما يتفق مع مقا�صد ال�صريعة.

ومن التعريف املذكور يظهر بو�صوح اأن فقه املوازنات اأخ�ض من فقه االأولويات؛ الأن فقه االأولويات عبارة 
عن الرتتيب بني امل�صالح؛ ليقدم ما ينبغى اأن يكون اأواًل وما ينبغى اأن يكون ثانيًا وثالثًا، كما اأنه يعمل على 
الرتتيب بني املفا�صد، فيبني الذى يجب تركه اأواًل، والذى يجب تركه ثانيًا، ففقه االأولويات يبني لنا ما حقه 

التقدمي وما حقه التاأخري.

برتك  اإال  امل�صلحتني  اأكرب  فعل  معها  ميكن  ال  التى  املتعار�صات  بني  للرتجيح  فياأتى  املوازنات  فقه  اأما 
ال�صغرى، اأو التى ال ميكن معها درء اأعظم املف�صدتني اإال بفعل االأخرى، فهو ياأتى للرتجيح بني امل�صالح 

واملفا�صد املتعار�صة؛ ليتبني بذلك اأي املتعار�صني يعمل به واأيهما يرتك.

وبذلك يت�صح اأن فقه االأولويات اأعم من فقه املوازنات؛ الأن فقه االأولويات قد يكون مبنيًا على فقه املوازنات 
لدى  االأ�صياء  ترتيب  ح�صن  واإمنا  تعار�ض،  وجود  عدم  عند  عليه  مبنيًا  يكون  ال  وقد  تعار�ض،  وجود  عند 
1- تاج العرو�ض، الزبيدى، 36/ 252، ط: دار الهداية، ول�سان العرب، ابن منظور 5/ 4828، دار املعارف، القاهرة، مادة )وزن(.
املعا�صرة  الفقهية  البحوث  مبجلة  من�صور   )2( �ض  ال�صو�صوة،  املجيد  عبد  د/  االإ�صالمية،  ال�صريعة  فى  املوازنات  فقه  منهج   -2

العدد)51(.
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املجتهد ح�صب القواعد ال�صرعية)3(.

ثانيًا: اأدلة م�شروعية فقه املوازنات:

-1081 1

ي�صت�صبوا  اأن  اهلل  فنهاهم  عليهم  ذلك  فريدون  الكفار  اأوثان  ي�صبون  امل�صلمون  »كان  قال:  قتادة  روى 
لربهم«)4(.

فاالآية الكرمية نهت امل�صلمني عن �صب االأ�صنام؛ الأنه عند املوازنة بني �صب االأ�صنام، و�صب الذات االإلهية 
جند اأن �صب االأ�صنام واإن كان فيه م�صلحة وهى اإهانة االأ�صنام التى تعبد من دون اهلل، اإال اأنه يرتتب عليه 
مف�صدة اأكرب وهى �صب امل�صركني هلل �صبحانه وتعالى، فاالآية نهت عن �صب اآلهة امل�صركني درءًا ملف�صدة اأكرب.

قال الرازى رحمه اهلل: ». هذا ال�صتم، واإن كان طاعة، اإال اأنه اإذا وقع على وجه ي�صتلزم وجود منكر عظيم، 
وجب االحرتاز منه، واالأمر ههنا كذلك؛ الأن هذا ال�صتم كان ي�صتلزم اإقدامهم على �صتم اهلل ور�صوله - 
�صلى اهلل عليه و�صلم -، وعلى فتح باب ال�صفاهة، وعلى تنفريهم عن قبول الدين، واإدخال الغيظ والغ�صب 

فى قلوبهم، فلكونه م�صتلزمًا لهذه املنكرات، وقع النهى عنه”)5(.

ُ ُيِريُد  ْنَيا َواهللهَّ َلُه اأَ�ْصَرى َحتهَّى ُيْثِخَن ِف االأْر�ِض ُتِريُدوَن َعَر�َض الدُّ اأَْن َيُكوَن  2- قال تعالى: {َما َكاَن ِلَنِبيٍّ 
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم } - االأنفال: 67-  االأِخَرَة َواهللهَّ

بعد غزوة بدر ا�صت�صار النبى - �صلى اهلل عليه و�صلم - �صحابته فى �صاأن اأ�صرى امل�صركني، وقد اأخذ - �صلى 
اهلل عليه و�صلم - براأى اأبى بكر -ر�صي اهلل عنه- واأخذ الفدية منهم.

فهنا تعار�صت م�صلحتان: - القتل – والفدية- وال �صك اأنها غري مت�صاويتني، فهما متفاوتتان فى النفع، 
فاأخذ الفدية م�صلحة مادية، وقتل االأ�صرى م�صلحة معنوية، وعند املوازنة بينهما جند اأن امل�صلحة املعنوية 
اأعظم من امل�صلحة املادية؛ الأن فيها قطع دابر امل�صركني، لذا كان يجب تقدميها على امل�صلحة املادية، 

3- املرجع ال�صابق.
4- تف�صري الطربى 5/ 304، دار الكتب العلمية، بريوت، ط )1( 1992م.
5- تف�صري الفخر الرازى 13/ 147، دار الفكر، بريوت، ط )3( 1985م.

عمر بن اخلطاب رضي الله عنه وفقه املوازنات مناذج تطبيقية
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ومن هنا نزل القراآن معاتبًا اختيار امل�صلمني امل�صلحة املادية على املعنوية)6(. 

ُخُذ  ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َصاِكنَي َيْعَمُلوَن ِف اْلَبْحِر َفاأََرْدُت اأَْن اأَِعيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َياأْ ا ال�صهَّ 3- قال تعالى: {اأَمهَّ
ًبا } - الكهف: 79-. ُكلهَّ �َصِفيَنٍة َغ�صْ

فهذه االآية الكرمية تدل على جواز ارتكاب املف�صدة ال�صغرى اإن كان ذلك �صيوؤدى اإلى درء املف�صدة الكربى، 
فاخل�صر خرق ال�صفينة ليظهر للملك اأن بها عيبًا حتى يرتكها؛ الأن امللك املذكور كان ملكًا ظاملًا، ي�صتولى 
بالقهر على كل �صفينة �صاحلة متّر عليه، وعند املوازنة بني املف�صدتني: مف�صدة خرق ال�صفينة، ومف�صدة 
ا�صتيالء امللك الظامل عليها ارتكب اخل�صر  اأخفهما وهى خرق ال�صفينة، وبدهى اأن بقاءها فى يد اأ�صحابها 

وبها خرق اأقل مف�صدة من بقائها �صليمة فى يد امللك الغا�صب.

قال ابن عا�صور رحمه اهلل: ».... ت�صرفه فى الظاهر اإف�صاد، وفى الواقع اإ�صالح؛ الأنه من ارتكاب اأخف 
ال�صررين، وهذا اأمر خفي مل يطلع عليه اإال اخل�صر، فلذلك اأنكره مو�صى-عليه ال�صالم-«)7(.

فزجره  امل�صجد،  طائفة)8(  فى  فبال  اأعرابى  جاء  قال:  عنه-  اهلل  -ر�صي  مالك  بن  اأن�ض  عن  روى   -4
النا�ض، فنهاهم النبى- �صلى اهلل عليه و�صلم -، فلما ق�صى بوله اأمر النبى - �صلى اهلل عليه و�صلم - بذنوب 

من ماء، فاأهريق عليه”)9(.

فى  االأعرابى  بول  مف�صدة  مف�صدتني:  بني  موازنة  فيه  اأن  جند  ال�صحيح  احلديث  هذا  فى  التدبر  وعند 
امل�صجد، ومف�صدة ترويعه واإنزال ال�صرر به وجنا�صة م�صاحة كبرية فى امل�صجد، والنبى - �صلى اهلل عليه 
“اإمنا  اإال م�صلمًا-  اأمرهم بالرفق- كما فى رواية اجلماعة للحديث  باإنكار ال�صحابة، لكنه  اأقر  و�صلم - 
بعثتم مي�صرين ومل تبعثوا مع�صرين”، ولو كان االإنكار غري جائز لقال لهم: اإن االأعرابي مل ياأت مبا يوجب 

احلديث،  دار  بتحقيقنا،   51/8 القرطبى  وتف�صري  1987م،   )1( ط  بريوت،  الفكر،  دار   ،258  /3 اجلوزى  ابن  امل�صري،  زاد   -6
القاهرة، ط )1( 1994م، والتف�صري املنري، اأد/ وهبة الزحيلى 5/ 419، دار الفكر، بريوت، ط )8( 2005م.

7- التحرير والتنوير 16/ 13 .
8- الطائفة: القطعة من ال�صىء. واملراد هنا: ناحية امل�صجد، فتح البارى، ابن حجر 5/ 115، مكتبة الكليات االأزهرية ، القاهرة، 

1978م.
9- اأخرجه البخارى فى كتاب الو�صوء، باب )يهريق املاء على البول( حديث )221(، وم�صلم فى كتاب الطهارة باب )وجوب غ�صل 

البول وغريه من النجا�صات اإذا ح�صلت فى امل�صجد( حديث رقم )284(.
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نهيكم له.

“ومنها دفع اأعظم امل�صرتني باأخفهما؛ الأنه لو قطع  قال ال�صنعانى -وهو يتحدث عن فوائد احلديث-: 
عليه بوله الأ�صّر به، وكان يح�صل من تقوميه من حمله -مع ما قد ح�صل من تنجي�ض امل�صجد- تنجي�ض 

بدنه وثيابه، وموا�صع من امل�صجد غري الذى قد وقع فيه البول اأواًل”)10(.

ثالثًا: احلاجة اإىل فقه املوازنات:

ظهرت احلاجة اإلى فقه املوازنات منذ ع�صره - �صلى اهلل عليه و�صلم - وهو الع�صر الذى كانت الق�صايا 
فيه حمدودة، وامل�صاكل هينة، اأما فى هذا الع�صر الذى نعي�ض فيه فقد تداخلت االأمور وت�صابكت، فا�صتدت 
احلاجة اإلى فقه املوازنات؛ حتى ال ن�صد على اأنف�صنا اأبوابًا من ال�صعة والرحمة. والعلماء يدركون اأهمية 
تطبيق فقه املوازنات الإ�صالح اأو�صاع االأمة، والنهو�ض بها، لذا فاإنهم مطالبون بالنظر الدقيق فى الق�صايا 
الأمة  اأجل رفعة  الكثري من املالب�سات؛ لعمل موازنة عند تعار�ض امل�سالح واملفا�سد من  اأحاط بها  التى 

واملحافظة عليها.

املبحث الأول فى

10- �صبل ال�صالم، ال�صنعانى 1/ 33، دار اجليل، بريوت، 1980م.

عمر بن اخلطاب رضي الله عنه وفقه املوازنات مناذج تطبيقية
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امللكة الفقهية عند عمر، ومناذج من موافقته

للقراآن الكرمي، واأبرز مالمح فقهه

امللكة الفقهية الفطرية عند عمر-ر�صي اهلل عنه- :

وت�صريعاته  جوهره  فى  االإ�صالم  عن  تعبريًا  االأدق  النموذج  عنه-  اهلل  -ر�صي  عمر  املوؤمنني  اأمري  يعترب 
وتوجهاته امل�صتقبلية، فلم يكن جمرد جمتهد عادي، اأو فقيه له فهم خا�ض، ولكن ظروف حياته جعلت منه 

�صخ�صية فذة فى حميط الفقه وال�صريعة، كما جعلت منه �صخ�صية فذة فى ال�صيا�صة واالإدارة .

واملتاأمل فى اجتهاداته -ر�صي اهلل عنه- يجدها حتوى متيزًا خا�صًا، فهو املجتهد امللهم الذى يعمل عقله 
فى البحث عن املقا�صد وامل�صالح، مما يدل على اأنه منذ دخل فى االإ�صالم وامللكة الفقهية عنده وا�صحة، 
وكانت االأ�صا�ض الذى جعله يحب اأن يفهم الواقعة فهمًا جيدًا، ويحيط بظروفها ومالب�صاتها، ثم يدر�صها 
عن  الفهم  وح�صن  الفهم،  ودقة  الفطرة،  �صفاء  على  اآية  ياأتى  الذى  باحلكم  ينطق  اأن  قبل  عميقًا  در�صًا 

ال�صرع.

ومن ثم جند القراآن الكرمي ينزل مبوافقة راأيه -ر�صي اهلل عنه- فى كثري من املواقف فما اإن يت�صوف اإلى 
ت�صريع، يراه هو االأ�صمى بفطرته، حتى ينزل الوحي له موؤيدًا.

مناذج من تاأييد الوحي لعمر:

ما قاله عمر -ر�صي اهلل عنه- يتحدث بنعمة اهلل عليه بهذا ال�صاأن، ويقول: )وافقت ربى فى ثالث، قلت: يا 
لًّى}  ِخُذوا ِمْن َمَقاِم اإِْبَراِهيَم ُم�صَ ر�صول اهلل، لو اتخذت من مقام اإبراهيم م�صلى، فاأنزل اهلل تعالى {َواتهَّ
)11( وقلت: يا ر�صول اهلل، اإن ن�صاءك يدخل عليهن الرب والفاجر، فلو اأمرتهن اأن يحتجنب؟ فنزلت اآية 
احلجاب، وملا مات عبد اهلل بن اأبي جاء ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم - لي�صلى عليه، قلت: يا ر�صول 
لِّ َعَلى اأََحٍد  اهلل: ت�صلى على هذا الكافر املنافق فقال: اإيهًا)12( عنك يا ابن اخلطاب، فنزلت: {َوال ُت�صَ

11-  125 البقرة.
12-  اأى: اأم�صك، فكلمة )اإيه( مبنية على الك�صر وهى كلمة يراد بها اال�صتزادة لكن اإن قلت )اإيها( بالن�صب فاإمنا تاأمر املتكلم 

بال�صكوت. النهاية، ابن االأثري 1/ 87 )اإيه( عي�صى احللبى، القاهرة.
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ِه})13(. ِمْنُهْم َماَت اأََبًدا َوال َتُقْم َعَلى َقرْبِ

َعِن  بيانًا �صافيًا فنزل قوله تعالى: {َي�ْصاأَُلوَنَك  لنا فى اخلمر  اللهم بني  اأنه -ر�صي اهلل عنه- قال:  روى 
َنْفِعِهَما} )14( فدعى عمر فقرئت  ِمْن  اأَْكرَبُ  َواإِْثُمُهَما  ا�ِض  ِللنهَّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  اإِْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل  َوامْلَْي�ِصِر  ْمِر  اخْلَ
الَة  ِذيَن اآََمُنوا ال َتْقَرُبوا ال�صهَّ عليه، فقال: اللهم بني لنا فى اخلمر بيانًا �صافيًا، فنزل قوله تعالى: { َيا اأَيَُّها الهَّ
َواأَْنُتْم �ُصَكاَرى َحتهَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن} )15( فدعى عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بني لنا فى اخلمر بيانًا 
ْيَطاِن  ال�صهَّ َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌض  َواالأْزالُم  اُب  َواالأْن�صَ َوامْلَْي�ِصُر  ْمُر  اخْلَ ا  َ اإِمنهَّ اآََمُنوا  ِذيَن  الهَّ اأَيَُّها  {َيا  فنزلت  �صافيًاً، 
َوامْلَْي�ِصِر  ْمِر  اخْلَ ِف  اَء  َواْلَبْغ�صَ اْلَعَداَوَة  َبْيَنُكُم  ُيوِقَع  اأَْن  ْيَطاُن  ال�صهَّ ُيِريُد  ا  َ اإِمنهَّ ُتْفِلُحوَن )90(  َلَعلهَُّكْم  َفاْجَتِنُبوُه 

الِة َفَهْل اأَْنُتْم ُمْنَتُهوَن} )16( قال عمر: انتهينا انتهينا)17(. ِ َوَعِن ال�صهَّ ُكْم َعْن ِذْكِر اهللهَّ دهَّ َوَي�صُ

واإمنا قال عمر: انتهينا انتهينا؛ الأنه فهم من اال�صتفهام االإنكارى اأن املراد به التحرمي، الأن هذا اال�صتفهام 
اأقوى فى التحرمي من النهي العادي، ففى األفاظ االآية وتركيبها تهديد وا�صح فى التحرمي.

الظهرية-  وقت  عنه-  اهلل  -ر�صي  عمر  اإلى  االأن�صار  من  غالمًا   - و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبى-  اأر�صل 
ليدعــوه، فدخـل عليه وكان نائمًا، وقد انك�صف بع�ض ج�صده، فقال -ر�صي اهلل عنه-: وددت اأن اهلل تعالى 
نهى اآباءنا واأبناءنا وخدمنا عن الدخول علينا فى هذه ال�صاعة اإال باإذن، وانطلق مــع الغالم اإلى ر�صول اهلل 
اُنُكْم... ِذيَن َمَلَكْت اأَمْيَ ِذْنُكُم الهَّ ِذيَن اآََمُنوا ِلَي�ْصَتاأْ - �صلى اهلل عليه و�صلم - فوجد االآية قد نزلت {َيا اأَيَُّها الهَّ

} )18( فخر �صاجدًا هلل)19(.

هذه بع�ض النماذج التى نزل فيها الوحى موافقًا لراأى عمر -ر�صي اهلل عنه-، وقيمة هذه املوافقات اأنها 
الذى  الكبري  املمتازة، ودلت على املدى  الت�صريعية  اأبرزت فى جمملها عقلية عمر  حتوى مواقف متنوعة 
و�صلت اإليه فى نفاذ النظرة، و�صواب الراأى، واملعرفة بظروف املجتمع ومقا�صد الت�صريع، فكانت فى الواقع 
اإرها�صًا باالأعمال والتنظيمات العظيمة التى متت بعد ذلك فى عهده -ر�صي اهلل عنه-، وكانت �صهادة 

13-  84 التوبة ، وانظر تف�صري ابن كثري 1/ 245 ط: ال�سعب، القاهرة.
14-  219 البقرة .
15-  43 الن�صاء .

16-  90-91 املائدة . 
17-  تف�صري ابن كثري 1/ 372، ط: ال�سعب، القاهرة.

18-  58 النور .
19-  تف�صري االآلو�صى 12/ 642، دار الغد العربى، القاهرة، ط )1( 1997م، والتف�صري املنري، الزحيلى 9/ 633.
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�صابقة من عامل الغيب لعمر وعقليته الت�صريعية ال تعدلها �صهادة.

والذى ينبغى التنبيه عليه اأن اآراء عمر -ر�صي اهلل عنه- فى حياته - �صلى اهلل عليه و�صلم - اأخذت �صلطة 
الت�صريع مبوافقة الوحي لها، ولو اأن الوحي قد نزل برف�صها ما دخلت فى مفهوم الت�صريع، فهى مل تكت�صب 

حق الت�صريع اإال بعد اإقرارها من الوحي الذى كان ميلك هذا احلق وحده.

اأبرز مالمح فقهه -ر�شي اهلل عنه- :

- على الرغم مما متيز به عمر -ر�صي اهلل عنه- من �صمات فقهية وا�صحة، تعك�ض عقلية فقهية فذة، اإال 
اأنه -ر�صي اهلل عنه- كان كثريًا ما ت�صدر فتواه بعد م�صاورة الأولى العلم من ال�صحابة، حتى ي�صل اإلى 
اأعلى درجات االطمئنان باأن ما يفتى به ياأتى على وفق ال�صريعة واأ�صولها، وليطلع اإلى ما عند غريه من 

ال�صحابة من اأدلة ون�صو�ض فى احلادثة التى هو ب�صدد اإبداء حكم فيها.

قال ابن القيم رحمه اهلل: كانت النازلة اإذا نزلت باأمري املوؤمنني عمر بـن اخلطـاب -ر�صي اهلل عنه- لي�ض 
عنده فيها ن�ض عن اهلل تعالى وال عن ر�صوله - �صلى اهلل عليه و�صلم - جمع لها اأ�صحاب ر�صول اهلل - �صلى 

اهلل عليه و�صلم - ثم جعلها �صورى بينهم )20(. اهـ.

وقول ابن القيم : »جمع لها اأ�صحاب ر�صول- �صلى اهلل عليه و�صلم - لي�ض معناه اأنه كان يجمع كل املجتهدين 
فى ع�صره ليعر�ض عليهم االأمر؛ حيث اإنه مل يثبت اأنه -ر�صي اهلل عنه- ا�صتدعى املجتهدين من الغزوات 
واالأ�صفار ليعر�ض عليهم ما ظهر له، والذى كان يحدث فى عهده اأنه كان ي�صت�صري اأولى االأمر الذين كانوا 

يح�صرونه فى امل�صاألة؛ ليقوى فى نف�صه ما ظهر اإليه بن�ض ينقل اإليه، اأو موافقة منهم لراأيه.

على اأن ا�صت�صارته -ر�صي اهلل عنه- لل�صحابة – كما يقول الدكتور بلتاجى- كانت فى االأمور اخلطرية 
التى ال ي�صتطيع اأن يتحمل وحده م�صئولية االنفراد براأى فيها، والتى عرب عنها ابن القيم بالنازلة: اأى االأمر 
اخلطري الذى يهم جماعة النا�ض، وتتوقف م�صاحلهم عليه، اأما الت�صريعات الفرعية والو�صائل التنفيذية، 

فلم يكن يجمع اأولى االأمر ال�صت�صارتهم فيها)21(.

وكان -ر�صي اهلل عنه- ال يفرق فى امل�صورة بني اإن�صان واآخر على اأ�صا�ض ال�صن اأو اجلن�ض اأو النوع، فقد كان 

20-  اإعالم املوقعني 1/ 62، مكتبة الكليات االأزهرية، القاهرة، 1968م.
21-  منهج عمر ابن اخلطاب فى الت�صريع �ض370، دار ال�سالم، القاهرة، ط )1( 2005م.
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ي�صت�صري الن�صاء فيما لهن فيه خربة كا�صت�صارته لهن فى مدة تغريب الزوج فى احلرب.

والظاهــر اأن كـالم ابن القيم عن عمر ماأخوذ مما روى عن على -ر�صي اهلل عنه- اأنه قال: قلت يا ر�صول 
قال:  اأو  ني”،  العامِلِ له  “اجمعوا  قال:  �صنة  فيه منك  قراآن، ومل مت�ض  فيه  ينزل  بنا مل  ينزل  االأمر  اهلل: 

من املوؤمنني فاجعلوه �صورى بينكم وال تق�صوا فيه براأى واحد”)22(. “العابدين 

وهذا احلديث ميثل اأ�صاًل ت�صريعيًا لالجتهاد اجلماعى بال�صورى، وذلك فى مقابل االجتهاد الفردي الذى 
�صرع بحديث معاذ -ر�صي اهلل عنه-

ملقا�صد  مراعاة  الفا�صدة؛  املقا�صد  لقمع  الذرائع  �صد  مبداأ  على  بالرتكيز  اأي�صًا  عمر  فقه  متيز  كما   -
ال�صريعة وحمافظة عليها، لذا نرى فقهه -ر�صي اهلل عنه- يتميز بالتو�صع فى الزواجر والتعازير؛ ب�صبب 
ما مت فى عهده من فتوحات وات�صاع لرقعة االإ�صالم وانت�صاره مع التو�صع فى الدنيا والرتف فيها؛ مما اأدى 

بالنا�ض اإلى الت�صاهل فى كثري من اأحكام ال�صريعة وحدود اهلل تعالى.

- و�صيء اآخر متيز به فقه عمر -ر�صي اهلل عنه-، وهو اعتباره ملبداأ تغيري احلكم بتغري الظروف؛ حيث 
اهتم باأن يرتك م�صاحة االجتهاد لكل جمتهد راأى تغري ظروف الع�صر.

- وي�صاف اإلى كل ما �صبق من مالمح فقه عمر: حر�صه -ر�صي اهلل عنه- على تقدمي مبداأ ا�صتقرار االأمة 
ِقَبله ليبتوا فى اخلليفة بعده،  اأهل ال�صورى من  ووحدتها على الرغبات الفردية، ويظهر هذا فى تر�صيح 
وهذه كانت طريقة جديدة مل ي�صبق اإليها فى اختيار اخلليفة اجلديد فكانت دلياًل ملمو�صًا، ومعلمًا وا�صحًا 
على فقهه فى �صيا�صة الدولة، يتمثل فى ترك النا�ض اأحرارًا فى اختيار من يحكمهم؛ حيث و�صع من دائرة 
اختياره، ومل ير�صح لهم واحدًا بعينه؛ لي�صن بذلك �صنة ح�صنة فى تر�صيخ مبداأ قيام احلكم على ال�صورى 

وحرية االختيار، واحلر�ض على وحدة اجلماعة وعدم تفرقها.

22- اأخرجه ابن عبد الرب فى – جامع العلم وف�صله – �ض852، دار ابن اجلوزى، القاهرة.
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املبحث الثانى

مناذج تطبيقية من فقه املوازنات عند عمر-ر�صي اهلل عنه-

اأ�ص�ض عامة قام عليها  �صقتها حتت  املوازنات عند عمر -ر�صي اهلل عنه-  هذه مناذج تطبيقية من فقه 
فقهه-ر�صي اهلل عنه-.

الأ�شا�س الأول: اأخذه بامل�شلحة العامة عند تعار�شها مع اخلا�شة:

كان -ر�صي اهلل عنه- يراعى امل�صلحة العامة للنا�ض، فيقدمها على امل�صلحة اخلا�صة عند تعار�صهما، 
واإذا مل تتعار�صا اأقر امل�صلحة اخلا�صة اأي�صًا، فال باأ�ض على النا�ض من اأن يبيعوا وي�صرتوا وي�صلكوا �صبلهم 
الأن  تتعار�ض معها؛  وال  العامة،  امل�صلحة  اإطار  فى  تدور  منافعهم اخلا�صة  دامت  ما  املختلفة فى احلياة 

املنافع اخلا�صة حينئذ توؤدى جمتمعة اإلى حتقيق اال�صتقرار بني النا�ض.

اأما اإذا تعار�صت امل�صلحتان معًا، فاإنه -ر�صي اهلل عنه- كان يقدم م�صلحة املجموع على م�صلحة الفرد، 
وكان يرجع فى هذا اإلى اأحد املقررات العامة فى الت�صريع االإ�صالمى وهو اإهدار امل�صلحة الفردية فى �صبيل 
�صالح املجموع عند التعار�ض بينهما، كما اأهدر االإ�صالم م�صلحة املرابى فى زيادة ثروته بالربا عن طريق 
ا�صتغالل املحتاجني، واأهدر م�صلحة ال�صارق فى زيادة ماله عن طريق اال�صتيالء على مال االآخرين)23(.

ومن امل�شائل التى قدم فيها امل�شلحة العامة على امل�شلحة الفردية مايلى:

امل�صاألة االأولى: روى مالك -ر�صي اهلل عنه- اأن عمر -ر�صي اهلل عنه- مر بامراأة جمذومة، وهى تطوف 
بالبيـت، فقال لها: يا اأمة اهلل. ال توؤذى النا�ض، لو جل�صت فى بيتك، فجل�صت. وبعد وفاته -ر�صي اهلل عنه- 
مر بها رجل فقال لها: اإن الذى قد نهاك مات، فاخرجى، فقالت: ما كنت الأطيعه حيًا واأع�صيه ميتًا)24(.

ف�صنيع عمر هذا يدل على تقدميه امل�صلحة العامة على اخلا�صة عند تعار�صهما، حيث راأى اأن يحال بني 
املراأة املجذومة وبني النا�ض فى الطواف، حتى ال توؤذيهم بجذامها ومن ثم اأهدر منفعة فردية خوفًا من 

23- منهج عمر فى الت�صريع �ض: 393.
24-  اأخرجه مالك فى املوطاأ فى كتاب احلج، باب: )جامع احلج(.
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ف�صاد ي�صيب اجلميع، ول�صدقه -ر�صي اهلل عنه- لزمت املراأة بيتها فى حياته وبعد وفاته.

يرتكب  مل  اأنه  مع  الن�صاء  به  ت�صبب  ملا  ال�صلمى  حجاج  بن  ن�صر  عنه-  اهلل  نفيه-ر�صي  الثانية:  امل�صاألة 
مع�صية، لكن عمر -ر�صي اهلل عنه- راعى امل�صلحة فى ذلك حمافظة على الن�صاء ملا �صمع من ت�صبيب 
بع�صهن به، ولالإمام لو غلب على ظنه م�صلحة فى التغريب تعزيرًا فله اأن يفعله، وامل�صلحة اخلا�صة هنا 
هى اإقامة ن�صر فى بلده؛ حيث اإن هذا حقه ما دام مل يرتكب جرمًا يقت�صى معاقبته بالنفى وغريه، ولكن 

عمر -ر�صي اهلل عنه- اأهدر هذه امل�صلحة اخلا�صة للمحافظة على امل�صلحة العامة)25(.

امل�شاألة الثالثة: روى مالك فى )املوطاأ(: اأن عمر -ر�صي اهلل عنه- مر بحاطب ابن اأبى بلتعة، وهو يبيع 

زبيبًا له بال�صوق، فقال له عمر: “اإما اأن تزيد فى ال�صعر، واإما اأن ترفع من �صوقنا”)26( فحاطب-ر�صي 
اهلل عنه- كان يبيع ب�صعر اأقل من �صعر النا�ض، فاأمره عمر اأن يلحق ب�صعر النا�ض، اأو يقوم من ال�صوق.

وهذه لفتة من عمر -ر�صي اهلل عنه- التفت اإليها قبل اأهل االقت�صاد احلديث بقرون، وهى اأن بع�ض التجار 
يدخلون ال�صوق ب�صلعهم قا�صدين االإف�صاد، واإيذاء النا�ض، فيبيعون بخم�صة مثاًل ما قيمته فى ال�صوق �صبعة 
اأو ع�صرة، يرومون بذلك اإلى اإظهار غريهم مبظهر املغالني، واإلى اأن تبور عليهم �صلعهم، فاإذا طال عليهم 
االأمد ا�صطروا اإلى البيع بخ�صارة ثم قاموا من ال�صوق خمذولني، وهذه الطريقة معروفة فى ع�صرنا وكان 
�صياطينها اليهود. وما �صنعه عمر مع حاطب �صيا�صة اقت�صادية را�صدة تتفق مع روح ال�صريعة؛ حيث اإن 

فيها رعاية للم�صلحة العامة على م�صلحة الفرد .

امل�صلمني ملح�ض  اأمور  اأن جترى  وهذه احلادثة من عمر -ر�صي اهلل عنه- تدل على مقدار حر�صه على 
اأن تكون فوق االأيدى متنع  اأن يد احلاكم يجب  اأو جماعة، كما تدل على  اأحد،  اخلري الذى ال ي�صار فيه 

التحكم، وحتفظ احلقوق، وترعى ال�صالح العام.

فللبائع اأن يبيع؛ لكن لي�ض له اأن ي�صتغل ويحتكر، كما اأن له اأن يربح؛ لكن عليه اأن ال ي�صر اأو يظلم؛ الأنه فرد 
يعي�ض مع جماعة، وعليه اأن يرعى حقهم، كما يحر�ض على حق نف�صه.

امل�شاألة الرابعة: مل يكن للم�صجد احلرام فى عهد ر�صول اهلل- �صلى اهلل عليه و�صلم - وخالفة اأبى بكر 

-ر�صي اهلل عنه- جدار يحيط به، واإمنا كان فناء حول الكعبة للطائفني، فلما راأى عمر كرثة النا�ض فى 
25- االإ�صابة، ابن حجر 3/ 579، دار �سادر، ط )1(، وحا�صية ابن عابدين 4/ 15، م�صطفى احللبى، القاهرة .

26- اأخرجه مالك فى كتاب البيوع، باب )احلكرة والرتب�ض( رقم )57(.
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خالفته، واأن هذا الفناء قد �صاق بهم، اأراد اأن يو�صع امل�صجد، فا�صرتى دورًا فهدمها وزادها فيه، وقد رف�ض 
بع�ض جريان امل�صجد اأن يبيعوا دورهم، فهدمها، وو�صع لهم االأثمان فى بيت املال، حتى اأخذوها بعد ذلك، 
واتخذ للم�صجد جدارًا ق�صريًا دون القامة، فكانت امل�صابيح تو�صع عليه، وال �صك اأن �صنيع عمر هذا فيه 
تقدمي للم�صلحة العامة التى هى التو�صعة على الطائفني والعاكفني على امل�صلحة اخلا�صة التى هى رغبة 

اأ�صحاب الدور بدورهم، فاألغى -ر�صي اهلل عنه- الرغبة الفردية؛ لئال يتعطل �صالح اجلماعة.

وكان ذلك �صنة �صبع ع�صرة من الهجرة، حني اعتمر -ر�صي اهلل عنه-، ومكث فى مكة املكرمة ع�صرين 
ليلة)27(.

امل�شاألة اخلام�شة: الأر�س املفتوحة:

كانت خالفة عمر -ر�صي اهلل عنه- )13- 23هـ( �صل�صلة مت�صلة من اجلهود احلربية وال�صيا�صية، خارج 
اجلزيرة العربية، وقد اأدى جناح هذه اجلهود اإلى امتداد حكم الدولة االإ�صالمية خارج اجلزيرة العربية، 
جديدة  اأو�صاعًا  االإ�صالمية  الدولة  واجهت  وقد  فار�ض،  من  واأجزاء  وم�صر  وال�صام  العراق  �صمل  بحيث 
حتتاج اإلى ت�صريعات لتنظيم واإدارة هذه االأقاليم على نحو يتم�صى مع مقررات الت�صريع االإ�صالمى، وكانت 
امل�صكلة االأولى التى واجهها امل�صلمون فى هذا املجال هى: االأر�ض املفتوحة نف�صها، وكيف تت�صرف فيها 
الدولة؟ فعند انت�صار كل جي�ض من اجليو�ض االإ�صالمية كان قائد هذا اجلي�ض يواجه امل�صكلة، حني يطالبه 
جنده املحاربون باأن يق�صم بينهم االأر�ض التى فتحوها، فبعد فتح العراق طلب املحاربون من قائدهم �صعد 
بن اأبى وقا�ض -ر�صي اهلل عنه- اأن يق�صم بينهم ما فتحوه ب�صيوفهم من االأر�ض، وبعد فتح ال�صام طلب 
املحاربون من قائدهم اأبى عبيدة بن اجلراح -ر�صي اهلل عنه- اأن يق�صم بينهم املدن واالأر�ض، وملا فتحت 
م�صر قام ال�صحابى الزبري بن العوام -ر�صي اهلل عنه- )ممثاًل الجتاه عام بني املحاربني( فطلب من 
عمرو بن العا�ض -ر�صي اهلل عنه- قائد اجلي�ض اأن يق�صمها بني اأفراده، فكتب كل قائد اإلى عمر)28(-

27-  الكامل، ابن االأثري 2/ 360، دار الكتاب العربى، القاهرة.
28-  اإمنا ا�صت�صاروا اخلليفة فى ذلك؛ الأن تطبيق حكم الغنيمة على االأر�ض املفتوحة مل يكن اأمرًا مقررًا اأو ت�صريعًا ثابتًا من اأيام 

الر�صول- �صلى اهلل عليه و�صلم - اإذ لو كان حكم تق�صيم االأر�ض اأمرًا مقررًا ما تردد اأمني االأمة اأبو عبيدة بن اجلراح، 

وعمرو-ر�صي اهلل عنه- فى تطبيقه، فت�صريع االأر�ض املفتوحة بعد قتال كان مما اأحيل اإلى النا�ض ليجتهدوا فيه. وهذا 

يتفق مع ما حدث فى ع�صره - �صلى اهلل عليه و�صلم - من تق�صيمه االأر�ض املفتوحة مرة، وعدم تق�صيمها مرة اأخرى، 

فبعد فتح مكة وا�صت�صهاد بع�ض امل�صلمني مل يطبق - �صلى اهلل عليه و�صلم - على اأهلها حكم الغنيمة، وترك كل �صىء 
فى اأيدى اأهلها، كما اأنه ترك اأر�ض خيرب مع اليهود ليزرعوها على ن�صف الثمار بعد نقل اأ�صل ملكيتها اإلى املحاربني. وقد 
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ر�صي اهلل عنه-، فجمع ال�صحابة و�صاورهم فى ق�صمة االأر�صني التى اأفاء اهلل على امل�صلمني، وراأى -ر�صي 
اهلل عنه- عدم ق�صمتها وقال: لو ق�صمتها بني الفاحتني ل�صارت دولة بني االأغنياء منكم ومل يكن ملن جاء 
بعد ذلك من امل�صلمني �صىء منها، وقد جعل اهلل لهم فيها حقًا؛ حيث قال �صبحانه {َوالهَِّذيَن َجاُءوا ِمْن 
َنا  اآََمُنوا َربهَّ ِللهَِّذيَن  َعْل ِف ُقُلوِبَنا ِغاًل  ِذيَن �َصَبُقوَنا ِباالإِمَياِن َوال جَتْ َواِلإِْخَواِنَنا الهَّ َنا اْغِفْر َلَنا  َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربهَّ
َك َرُءوٌف َرِحيٌم}- احل�صر-10- وقال: لئن بقيت ليبلغن الراعى ب�صنعاء ن�صيبه من هذا الفيىء.)29( اإِنهَّ

وهو بهذا العمل يقدم امل�صلحة العامة على م�صلحة االأفراد، حتى ولو كانوا فاحتني، فعند املوازنة بينهما 
اآثر كعادته امل�صلحة العامة على اخلا�صة، ولنرتك كتابه ل�صعد بن اأبى وقا�ض -ر�صي اهلل عنه- يلخ�ض 
لنا هذا املوقف ففيه يقول عمر: “اأما بعد. فقد بلغنى كتابك، تذكر فيه اأن النا�ض �صاألوك اأن تق�صم بينهم 
الع�صكر،  اإلى  به  النا�ض عليك  اأجلب  اإلى ما  اأتاك كتابى هذا فانظر  فاإن  اأفاء اهلل عليهم،  مغامنهم وما 
من كراع ومال، فاق�صمه بني من ح�صر من امل�صلمني، واترك االأر�صني واالأنهار بعمالها؛ ليكون ذلك فى 

اأعطيات امل�صلمني، فاإنك اإن ق�صمتها بني من ح�صر مل يكن ملن بعدهم �صيء”.)30(

الأ�شا�س الثانى: امل�شلحة والن�شو�س فى فقه عمر -ر�شي اهلل عنه- :

املتاأمل فى فقه عمر -ر�صي اهلل عنه- يجده راعى امل�صلحة فى وقائع كثرية، ومل يعمل بالهوى، اأو بالراأى 
اأمثلة  الذى يتعار�ض مع ن�صو�ض ال�صريعة؛ لذا كانت امل�صلحة مع الن�صو�ض قطبى الت�صريع عنده، ومن 

ذلك ما يلى:

)املثال االأول(: منع عمر -ر�صي اهلل عنه- نكاح الكتابيات:

َباُت َوَطَعاُم  يِّ ِحلهَّ َلُكُم الطهَّ اأباح اهلل عز وجل للم�صلمني اأن يتزوجوا ن�صاء اأهل الكتاب فقال تعالى: {اْلَيْوَم اأُ
اأُوُتوا  ِذيَن  الهَّ ِمَن  َناُت  َوامْلُْح�صَ امْلُوؤِْمَناِت  ِمَن  َناُت  َوامْلُْح�صَ َلُهْم  ِحلٌّ  َوَطَعاُمُكْم  َلُكْم  ِحلٌّ  اْلِكَتاَب  اأُوُتوا  ِذيَن  الهَّ
االإ�صالم بحاجة  امل�صلمون فى �صدر  كان  وقد  املائدة: 5-   -  { اأُُجوَرُهنهَّ اآََتْيُتُموُهنهَّ  اإَِذا  َقْبِلُكْم  ِمْن  اْلِكَتاَب 
اإلى الختالط باأهل الكتاب لكمال بث الدعوة، ومتام ن�سر الدين، وقد كان هذا احلل وما ي�ستلزمه من 
نف�ض  تتجاوز  التى  واملحبة  الألفة  من  الزواج  يقت�سيه  ما  وكل  بالأ�سر،  والرتباط  واملعا�سرة  الختالط 

حترى- �صلى اهلل عليه و�صلم - فى كل حادثة منها م�صلحة امل�صلمني.
29- م�صنف ابن اأبي �صيبة 466/6 ، االأموال البن زجنويه 566/2.

30-  االأموال البن زجنويه 1/ 194.

عمر بن اخلطاب رضي الله عنه وفقه املوازنات مناذج تطبيقية
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الزوجني اإلى العائالت واالأقارب من تبادل املودة وح�صن املعا�صرة.

التع�صب  دابر  وقطع  الدين  فى  االختالف  �صر  دفع  فيه  كان  كما  القلوب،  لتطييب  حمققًا  كان  ذلك  كل 
والتباغ�ض، وهذا احلل مع ا�صتمراره مظنة حتقق ما يرتتب عليه من م�صالح اأو دفع مفا�صد. لكن هل يحل 
اال�صتمرار فى مبا�صرة هذا احلالل حتى ولو اأدى اإلى نقي�ض ما يظن فيه من هذه امل�صالح، اأو اأدى اإلى 

�صرور قد ي�صتمر اأثرها على امل�صلمني اأو على اأوالدهم، اأو على امل�صلمات؟

لقد الحظ عمر -ر�صي اهلل عنه- اأن ا�ستمرار مالب�سة هذا الأمر امل�سروع بعد اأن ازداد اختالط امل�سلمني 
اأو باجليل املتولد من رجل م�صلم وامراأة كتابية حني  بغريهم من االأمم االأخرى يجلب �صررًا بامل�صلمات 
يقع اخلالف وت�ستحيل املودة التى من �ساأنها اأن تكون برباط الزوجية املقد�ض؛ لذا منع -ر�صي اهلل عنه- 
ال�صحابة من الزواج من الكتابيات �صيا�صة منه مبناها امل�صلحة املالئمة الأحكام ال�صرع، املحققة ملقا�صده، 
الكتابيات، فتت�صرر امل�صلمات من ذلك وتكرث  يتتابع امل�صلمون فى نكاح  اأن  فقد خ�صى -ر�صي اهلل عنه- 
فيهن العنو�صة، كما خ�صى من نكاح املوم�صات منهن وفى ذلك من املفا�صد الكثري. وقد ق�صى -ر�صي اهلل 

عنه- بذلك بعد عمل موازنة بني منع نكاح الكتابيات، اأو ا�صتمرار اإباحته.

روى اأن حذيفة -ر�صي اهلل عنه- تزوج من يهودية، فكتب اإليه عمر -ر�صي اهلل عنه-: “اأن خل �صبيلها” 
فكتب اإليه: اأحرام هى يا اأمري املوؤمنني؟ فكتب اإليه عمر: اأعزم عليك اأن ال ت�صع كتابى حتى تخلى �صبيلها؛ 
فاإنى اأخاف اأن يقتدى بك امل�صلمون، فيختاروا ن�صاء اأهل الذمة جلمالهن، وكفى بذلك فتنة لن�صاء امل�صلمني.

املوم�صات  تواقعوا  اأن  اأخاف  ولكن  “ال.  عمر:  اإليه  فكتب  هى؟  اأحرام  حذيفة:  اإليه  كتب   ... رواية:  وفى 
منهن”)31(.

تقدم  من  راأى  ملا  وال�صنة،  الكتاب  بن�ض  م�صروع  الأمر  عمر  اخلليفة  منع  لنا  ي�صور  بروايته  االأثر  فهذا 
الزمن وتغري احلال، وملا يوؤدى اإليه النكاح بالكتابيات من ال�صرر املحقق مببا�صرة امل�صتهرتات، الالئى 
قد يجلنب على الرجال ال�صك، اأو ب�صد الرجال امل�صلمني عن نكاح امل�صلمات وتلك فتنة عظيمة، اأ�صف 
�صماحة  واإظهار  تاأليفهن  مب�صلحة  معلل  الكتابية  نكاح  اإباحة  اأن  راأى  عنه-  اهلل  -ر�صي  اأنه  ذلك  اإلى 
االإ�صالم معهن، لكنه خ�صى على االأزواج منهن فيتاأثرون ب�صلوكهن ومعتقداتهن، فكان منعه من النكاح 

31- اأخرجه البيهقى فى كتاب النكاح، باب )ما جاء فى حترمي حرائر اأهل ال�صرك( حديث رقم )13984(، وذكره الطربى فى 
جامع البيان 23/ 390.
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منهن من باب امل�صلحة و�صد الذرائع .

)املثال الثانى(: اإلزام عمر النا�س بالطالق الثاللث بلفظ واحد:

اأمر هذه  للزوج فر�صة يراجع فيها نف�صه فى  لتكون  اأن يكون متفرقًا، مرة بعد مرة؛  االأ�صل فى الطالق 
َت�ْصِريٌح  اأَْو  ْعُروٍف  مِبَ َفاإِْم�َصاٌك  َتاِن  الُق َمرهَّ العالقة التى يحر�ض ال�صرع على ا�صتمرارها. قال تعالى: {الطهَّ
لُّ  ْن َطلهََّقَها َفال حَتِ ِباإِْح�َصاٍن}- البقرة: 229- وبعد الطلقتني الرجعيتني اإن تعذرت املعي�صة يقول تعالى: {َفاإِ
ُه}-البقرة: 230- وكان- �صلى اهلل عليه و�صلم - يفتى من طلق ثالثًا بلفظ  َلُه ِمْن َبْعُد َحتهَّى َتْنِكَح َزْوًجا َغرْيَ
واحد بوقوعه طلقــة واحـدة، مع اإظهار غ�صبه - �صلى اهلل عليه و�صلم - من �صنيعه وكان يقول: “اأيلعب 
بكتاب اهلل واأنا بني اأظهركم”)32( وا�صتمر االأمر هكذا اإلى اأن م�صت �صنتان من خالفة عمر-ر�صي اهلل 
عنه-، حيث وجد النا�ض قد عدلوا عن تفريق الطالق، وخالفوا ال�صعة التى جعلها اهلل لهم، وتتابعوا فى 
النطق بالطلقات بلفظ واحد، فراأى عمر -ر�صي اهلل عنه- عالج هذا االأمر بردع النا�ض عن العدول عن 

�صرع اهلل فى تفريق الطالق؛ فاأم�صاه عليهم ثالثًا عقوبة لهم.

و�صلم  عليه  �صلى اهلل  ر�صول اهلل-  الطالق على عهد  “كان  قال:  ر�صى اهلل عنهما  عبا�ض  ابن  روى عن 
النا�ض قد  اإن  الثالث واحدة، فقال عمر -ر�صي اهلل عنه-:  واأبى بكر و�صنتني من خالفة عمر طالق   -

ا�صتعجلوا فى اأمر قد كانت لهم فيه اأناة، فلوا اأم�صيناه عليهم؟ فاأم�صاه عليهم”)33(.

باب  لكنه - ومن  بعد طلقة  املفرق، طلقة  امل�صروع هو الطالق  اأن الطالق  يعلم  فعمر -ر�صي اهلل عنه- 
ال�صيا�صة ورعاية امل�صلحة – حني وجد النا�ض تتابعوا فيما حرم اهلل عليهم من اأمر الطالق، باأن يلفظوا 
بالثالث دفعة واحدة، خاف اأن يزداد �صيوعه بينهم حتى يهملوا الطالق املفرق كما �صرعه اهلل فى القراآن، 
ويلجئوا اإلى جمع الثالث وهم مطمئنون اإلى وقوعها واحدة، فا�صتعمل عمر احلق الذى اأعطاه اهلل له – 
امل�صتعر�صني ملظاهر  اأمام  الباب  ولي�صد  القراآن،  اإلى ما �صرعه اهلل فى  النا�ض  – لريجع  بحكم خالفته 
�صطوتهم فى مواقف النزاع مع ن�صائهم، فقال فى كلمة واحدة: “فلو اأم�صيناه عليهم؟” فاأم�صاه عليهم، 

ووافقه ال�صحابة فى ذلك ملا علموا من ح�صن �صيا�صته وتاأديبه لرعيته)34(.

واإم�صاء عمر -ر�صي اهلل عنه- الثالث اليتعار�ض مع الن�صو�ض ال�صرعية؛ الأن ما فعله �صيا�صة اقت�صها 
32- اأخرجه الن�صائى فى كتاب الطالق، باب )الثالث املجموعة وما فيه من التغليظ(، حديث رقم )3401(.

33-  اأخرجه م�صلم فى كتاب الطالق، باب )طالق الثالث(.
34-  منهج عمر فى الت�صريع �ض )265، 266(.

عمر بن اخلطاب رضي الله عنه وفقه املوازنات مناذج تطبيقية
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امل�صلحة املعتربة املندرجة حتت القواعد ال�صرعية وذلك بعد عمل موازنة بني اإلزامهم بالثالث، اأو اإبقاء 
اعتبار الثالث واحدة. يقول ابن القيم رحمه اهلل: “... راأى اأمري املوؤمنني عمر-ر�صي اهلل عنه- اأن النا�ض 
قد ا�صتهانوا باأمر الطالق، وكرث منهم اإيقاعه جملة واحدة، فراأى من امل�صلحة، عقوبتهم باإم�صائه عليهم؛ 
ليعلموا اأن اأحدهم اإذا اأوقعه جملة بانت منه املراأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غريه.. فاإذا علموا ذلك 
كفوا عن الطالق املحرم، فراأى عمر اأن هذا م�صلحة لهم فى زمانه، وراأى اأن ما كانوا عليه فى عهد النبى 
- �صلى اهلل عليه و�صلم - وعهد ال�صديق و�صدرًا من خالفته كان االأليق بهم؛ الأنهم مل يتتابعوا فيه، وكانوا 
يتقون اهلل فى الطالق، وقد جعل اهلل لكل من اتقاه خمرجًا، فلما تركوا تقوى اهلل وتالعبوا بكتاب اهلل 

وطلقوا على غري ما �صرعه األزمهم مبا التزموه عقوبة لهم...” )35(.

)املثال الثالث(: عدم قطع يد ال�شارق فى عام الرمادة:

وقعت باحلجاز على عهد عمر -ر�صي اهلل عنه- اأزمة اقت�صادية اأجهدت النا�ض وحملتهم ما ال عهد لهم 
العام  االأزمة فى  وقد حلت هذه  ال�صدائد،  اأنواع  واحتمال  الالأواء  ال�صرب على  به من  ما عرفوا  به، على 
امل�صمى بعام )الرمادة( )36( وهو العام الثامن ع�صر من الهجرة وهو يوافق ال�صنة اخلام�صة من �صنوات 

العهد العمري، وقد مكثت هذه االأزمة فيما يقول املوؤرخون ت�صعة اأ�صهر من ذلك العام.

وقد راأى عمر -ر�صي اهلل عنه- فى ظل هذه الظروف اأن يوقف حد ال�سرقة؛ لأن �سروط تطبيقه مل تتحقق، 
اِرَقُة َفاْقَطُعوا اأَْيِدَيُهَما}- املائدة: 38- فهو -ر�صي  اِرُق َوال�صهَّ ومن ثم ال يقال اإنه مل يعمل بقوله تعالى: {َوال�صهَّ
اهلل عنه- مل يعطل حد ال�صرقة، لكنه مل يطبقه ب�صبب اإدراكه اأن من �صرق فى هذا الظرف مل ي�صرق اإال 
املحتاجني  فيلبى حاجة  الفاقة  بهم  الذين نزلت  اأفراده  يغيث  اأن  املجتمع  اأن على  عن ا�صطرار، ومعلوم 
اأن ياأخذ ما يقيت به نف�صه، ويدفع  من املاأكل وامللب�ض، فاإذا مل يقم بهذا الواجب الكفائى كان للم�صطر 
�صرورته، وما وقع فى جماعة عام )الرمادة( من قحط و�صفه املوؤرخون باأنه كاد يق�صى على االأرواح، ومن 
ثم اأبيح للجائع اأن ياأخذ ما يدفع عنه الهالك، كما اأبيح للجائع امل�صطر اأن ياأكل من امليتة وهى حمرمة 
الذى  ال�صارق  اأَْيِدَيُهَما} هو  َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  َوال�صهَّ اِرُق  : {َوال�صهَّ تعالى  بقوله  اإذن  املعني  فال�صارق  باالإجماع، 
ياأخذ ما ال حق له فيه حني ي�صتتب الرخاء، وترت�صخ قواعد االأمن، اأما اإذا ا�صتدت املحنة؛ فله اأن يبحث عما 

35- اإعالم املوقعني 3/ 35، 36.
36-  �صمى بذلك، الأن النا�ض واالأموال هلكوا فيه كثريًا«. والرمد والرمادة: الهالك. وقيل هو اجلدب تتابع ف�صري االأر�ض وال�صجر 

مثل لون الرماد، وقيل الأنهم ملا اأجدبوا �صارت األوانهم كلون الرماد. ل�صان العرب مادة )رمد(.
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ينجيه من الهالك، حتى لو ا�صطر اإلى �صرقة ما ال بقاء حلياته اإال به.

وقد تاأثرت املذاهب الفقهية بفقه عمر -ر�صي اهلل عنه-، فقد جاء فى )املغنى()37(: »وقال اأحمد: ال 
قطع فى املجاعة، يعنى: اأن املحتاج اإذا �صرق ما ياأكله فال قطع عليه؛ الأنه كامل�صطر«.

فاملجاعة تعترب �صبهة دارئة للحد، وال�صرورة تبيح لالآدمي اأن يتناول من مال غريه بقدر احلاجة ليدفع 
الهالك عن نف�صه.

يقول ابن القيم رحمه اهلل: »... وهذه �صبهة قوية تدراأ القطع عن املحتاج، وهى اأقوى من كثري من ال�صبه 
التى يذكرها كثري من الفقهاء«)38(.

فما فعله عمر -ر�صي اهلل عنه- يدل على فهم عميق ملقا�صد ال�صريعة ورعاية امل�صلحة؛ حيث نظر اإلى 
اأنه اجلوع الذى يعترب  ال�صرقة فوجد  اإلى  ال�صبب الدافع  اإلى  جوهر املو�صوع، ومل يكتف بالظواهر، نظر 
بلتعة  اأبى  بن  حاطب  غلمان  ق�صة  فى  قوله  ذلك  على  يدل  كما  املحظورات،  تبيح  التى  ال�صرورات  من 
حني �صرقوا ناقة لرجل من )مزينة( واعرتفوا؛ فاأر�صل اإلى عبد الرحمن ابن حاطب وقال له: اإن غلمان 
حاطب �صرقوا ناقة رجل من )مزينة( واأقروا على اأنف�صهم. ثم قال: يا كثري بن ال�صلت: اذهب بهم فاقطع 
اأيديهم، فلما ولى بهم ردهم عمر ثم قال: اأما واهلل لوال اأنى اأعلم اأنكم ت�صتعملونهم وجتيعونهم حتى اإن 
اأحدهم لو اأكل ما حرم اهلل عليه حل له لقطعت اأيديهم، واأمي اهلل. الأغرمنك غرامة توجعك، ثم قال: يا 

مزين بكم اأريدت منك ناقتك؟ قال: باأربعمائة. قال عمر: اذهب فاأعطه ثمامنائة)39(.

وهذا عمل راعى فيه عمر -ر�صي اهلل عنه- امل�صلحة ومل يعطل ن�صًا.

الأ�شا�س الثالث: امل�شلحة و�شد الذرائع:

مل يكن عمر -ر�صي اهلل عنه- يعرف ا�صطالح )�صد الذرائع( مبفهومه الذى ذكره االأ�صوليون الذين اأتوا 
اإلى بع�ض االأمور بح�صب ما  بعده)40(، لكنه طبقه وعمل به فى بع�ض ت�صريعاته، وذلك حني كان ينظر 

االإ�صالمى،  املكتب   ،133 النووى، 10/  لالإمام  الطالبني  رو�صة  وانظر:  1995م،  القاهرة ط )1(  دار احلديث،   ،388/12 -37
بريوت، ط )3(، 1991م.

38-  اإعالم املوقعني 12/3.
39-  اإعالم املوقعني 3/ 11.

40- الذرائع جمع – ذريعة- وهى لغة الو�صيلة التى يتو�صل بها اإلى �صىء اآخر. 

عمر بن اخلطاب رضي الله عنه وفقه املوازنات مناذج تطبيقية
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ميكن اأن يتخذ طريقًا اإليها، فقد يكون ال�صىء فى ذاته مباحًا، لكنه يتخذ طريقًا اإلى ما ال يباح، وهنا يجب 
النظر اإليه على هذا االأ�صا�ض، فيوؤدى الت�صريع اأهدافه املبتغاة)41(.

اأ�صا�ض احلكم على الذرائع: هو النظر  اأن  فالنظر فى ماآالت االأفعال معترب مق�صود �صرعًا، ومعنى هذا 
اإلى نتيجة الفعل، فاإن كانت النتيجة م�صلحة كانت الو�صيلة مطلوبة �صرعًا، واإن كانت النتيجة مف�صدة، اأو 
�صررًا، كانت الذريعة ممنوعة �صرعًا؛ الأن امل�صلحة مطلوبة، فما يوؤدى اإليها مطلوب، والف�صاد ممنوع، فما 

يوؤدى اإليه ممنوع)42(.

ومن مناذج عمل عمر -ر�شي اهلل عنه- ب�شد الذرائع ما يلى:

روى اأن النا�ض كانوا بعد وفاة ر�صـول اهلل-  �صلى اهلل عليه و�صلم  - وفى خالفة عمر -ر�صي اهلل عنه-
النا�ض  اأيها  اأراكم  عمر:  فقال  عندها،  في�صلون  حتتها،  الر�صوان  بيعة  كانت  التى  ال�صجرة  اإلى  ياأتون   ،
رجعتم اإلى العزى، اأال ال اأوتى منذ اليوم باأحد عاد ملثلها اإال قتلته بال�صيف، كما يقتل املرتد، ثم اأمر بها 

فقطعت)43(.

فعمر-ر�صي اهلل عنه- وازن بني اأمرين: ال�صالة عند ال�صجرة، واخلوف من اأن يتمادى النا�ض فى ذلك، 
ويعبدوها من دون اهلل، فال�صالة فى حد ذاتها مباحة فى اأي مكان حتى حتت تلك ال�صجرة، اإال اأن اخلوف 
راأى عمر -ر�صي اهلل عنه- قطعها  الوحدانية،  اإلى ما يخالف خال�ض  اتخاذ ال�صالة حتتها طريقًا  من 
ونهى النا�ض عن الذهاب اإليها �صدًا للذريعة قال ال�صاطبى رحمه اهلل: “... خاف عمر -ر�صي اهلل عنه- 
فى  التوغل  يتفق عند  فكذلك  دون اهلل،  تعبد من  ال�صجرة حتى  تلك  اإلى  ال�صالة  فى  يتمادى احلال  اأن 

وفى اال�صطالح: هى ما تكون و�صيلة، وطريقًا اإلى ال�صىء املمنوع �صرعًا.  
وهذا هو الغالب امل�صهور فى ا�صتعمالها، ومعنى �صدها منعها بالنهى عنها. وقد تطلق على ما هو اأعم من ذلك، فتعرف باأنها   

ما تكون و�صيلة وطريقًا اإلى �صىء اآخر حالاًل اأو حرامًا.
اأ�صول الفقه، ال�صيخ م�صطفى �صلبى، �ض: )300( دار النه�صة العربية، بريوت، 1986م.  

41- منهج عمر فى الت�صريع �ض: )398(.
اأد/ وهبة الزحيلى �ض  اأ�صول الفقه،  اأ�صول ال�صريعة، ال�صاطبى 4/ 194، دار املعرفة، بريوت، والو�صيط فى  42- املوافقات فى 

)426(، دار الكتاب ط )3( 1978م.
43- �صرية عمر ابن اجلوزى، �ض: )107(، املكتبة التجارية، القاهرة1331هـ، واالعت�صام، ال�صاطبى، �ض: )344( دار ابن رجب، 

املن�سورة، ط )1(، 2007م.
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التعظيم”)44(.

روى عن معرور بن �صويد االأ�صدى قال: وافيت املو�صم مع اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب -ر�صي اهلل عنه-، 
َحاِب اْلِفيِل}. و{ فلما ان�صرفنا اإلى املدينة �صلى لنا �صالة الغداة فقراأ فيها: { اأَمَلْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِباأَ�صْ

الإِيالِف ُقَرْي�ٍض }. ثم راأى نا�صًا يذهبون مذهبًا فقال: اأين يذهب هوؤالء؟ قالوا: ياأتون م�صجدًا ههنا �صلى 
اأنبيائهم،  اآثار  “اإمنا هلك من كان قبلكم بهذا؛ يتبعون  فيه ر�صول اهلل- �صلى اهلل عليه و�صلم -، فقال: 
فاتخذوها كنائ�ض وبيعًا، من اأدركته ال�صالة فى �صىء من هذه امل�صاجد التى �صلى فيها ر�صول اهلل - �صلى 

اهلل عليه و�صلم -، فلي�صل فيها، واإال فال يتعمدها”)45(.

وهنا يالحظ اأن عمر -ر�صي اهلل عنه- قد وازن بني ال�صالة فى امل�صجد املذكور، وبني اخلوف من اتخاذ 
ذلك ذريعة للتربك فيه فاأر�صد -ر�صي اهلل عنه- �صحابته باأال يتعمدوا ق�صد هذا امل�صجد ونحوه لل�صالة فيه، 

وذلك من باب �صد الذرائع.

املعي�صة  تعذر  الزوجني عند  لتحقيق م�صلحة  �صرع  فقد  ومع ذلك  اأبغ�ض احلالل عند اهلل،  الطالق من 
بينهما، وللزوج- ح�صب الن�صو�ض ال�صرعية- اأن يطلق زوجته فى اأي وقت، اإال اأنه قد يتخذ الطالق طريقًا 
متعمدًا حلرمان الزوجة من املرياث، وذلك باأن يطلقها طالقًا بائنًا فى مر�ض موته وهو ما يطلق عليه 
الفقهاء: )طالق الفار(؛ لفراره من اإرث زوجته، وهو بهذا يلحق ال�صرر املتعمد بها؛ لذا راأى عمر -ر�صي 
اهلل عنه- اأال يتخذ الطالق املباح طريقًا اإلى االنتقام من الزوجة بحرمانها املتعمد من املرياث، فراأى �صدًا 

لهذا الطريق اأن ترث منه معاملة له ب�صد ق�صده، وعقابًا له على ا�صتغالله حقه امل�صروع ا�صتغالاًل �صيئًا.

وقد اأجمع ال�صحابة ومن اأتى بعدهم على وقوع طالق املري�ض مر�ض املوت واخلالف بينهم اإمنا هو فى 
�صدًا  اإرثها  عنه-  اهلل  -ر�صي  عمر  فراأى  طلقها،  الذى  زوجها  من  بائنًا  طالقًا  املطلقة  الزوجة  مرياث 

للذريعة )46(.

قتل اجلماعة بالواحد:

روى اأن غالمًا ب�صنعاء: قتل غيلة)47( عل يد نفر من �صنعاء، فرفع االأمر اإلى عمر -ر�صي اهلل عنه- فاأمر 

44- االعت�صام، �ض: )344(.
45- اأخرجه عبد الرزاق فى )امل�صنف( برقم: )2734(، والطحاوى فى )�صرح م�صكل االآثار( 14/ 397، وذكره ال�صاطبى فى 

)االعت�صام( �ض: )318(.
46- مسند أحمد 251/8 .

47- غيلة – بك�صر املعجمة واإ�صكان الياء- اأى خديعة اأى �صرًا.
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بقتلهم جميعًا وقال: “لو ا�صرتك عليه اأهل �صنعاء لقتلتهم جميعًا”)48(.

وجاء فى رواية مالك اأن النفر كانوا خم�صة اأو �صبعة، �صك من الراوى، وفى رواية فى البخارى اأنهم كانوا اأربعة.

فهذا االأثر ال�صحيح يدل على اأن عمر -ر�صي اهلل عنه- قتل اجلماعة بالواحد وهو عمل يدل على فقهه 
وفهمه؛ الأن هذا القتل، واإن مل يكن فيه التماثل الذى بنى عليه الق�صا�ض فى هذه احلالة، اإال اأنه-ر�صي اهلل 
عنه- خ�صى اأن يكون ذلك ذريعة اإلى كرثة القتل، و�صفك الدماء الربيئة، فكل من اأراد اأن يقتل عدوًا له جمع 
له جماعة وقتلوه وهم مطمئنون؛ لعلمهم باأنهم ال يقتلون به، بل يغرمون �صيئًا من املال وما اأ�صهله عليهم. 
فعند املوازنة بني قتلهم والق�صا�ض منهم اأو اأخذ الدية اختار -ر�صي اهلل عنه- قتلهم جميعًا �صدًا للذريعة. 
وقد اعترب -ر�صي اهلل عنه- كل نف�ض ا�صرتكت فى القتل نف�صًا قاتلة توؤخذ بنف�ض املقتول، دون النظر اإلى 
تعدد نفو�ض املعتدين وتوحد النف�ض املعتدى عليها، مما ي�صدق عليه و�صف النف�ض بالنف�ض، ومما ال �صك 
فيه اأن فى هذا مراعاة للم�صلحة العامة، وقد الحظ هذا كثري من الفقهاء، االأقدمني ومنهم ابن ر�صد الذى 
قال: جمهور فقهاء االأم�صار قالوا تقتل اجلماعة بالواحد، منهم مالك،  واأبو حنيفة، وال�صافعى، والثورى، 
واأحمد، واأبو ثور وغريهم... وقال: عمدة من قتل بالواحد اجلماعة: النظر اإلى امل�صلحة، فاإنه مفهوم اأن 
ا�ِض َحَياٌة}- البقرة:  القتل اإمنا �صرع لنفى القتل، كما نبه عليه الكتاب فى قوله تعالى: {َوَلُكْم ِف اْلِق�صَ
179- واإذا كان ذلك كذلك فلو مل تقتل اجلماعة بالواحد لتذرع النا�ض اإلى القتل باأن يتعمدوا قتل الواحد 

باجلماعة. اهـ)49(.

واحلقيقة اأن م�صاألة قتل اجلماعة بالواحد قد اجتمعت فيها عدة اعتبارات ت�صريعية نظر اإليها عمر -ر�صي 

�صرح الزرقانى على املوطاأ 4/ 318، الثقافة، القاهرة، ط )1( 2003م.  
الغيلة  فى  جاء  )ما  باب  العقول،  كتاب  فى  ومالك  رجل..(  من  قوم  اأ�صاب  )اإذا  باب  الديات،  كتاب  فى  البخارى  اأخرجه   -48
وال�صحر( حديث رقم )13(. قال ابن حجر: هذا االأثر مو�صول اإلى عمر باأ�صح اإ�صناد، وقد اأخرجه ابن اأبى �صيبة.. ومالك 

فى املوطاأ... 
فتح البارى 51/26، الكليات االأزهرية، القاهرة 1978م.  

49-  بداية املجتهد ونهاية املقت�صد 4/ 228، دار املعرفة، بريوت، ط )1( 1997م.
وانظر: احلاوى الكبري، املاوردى 26/12 دار الكتب العلمية، بريوت ط )1( 1994م، والهداية، املرغينانى 4/ 627، دار   

احلديث، القاهــرة، ط )1(
               2008م، والكافى فى فقه االإمام اأحمد، ابن قدامة 4/ 9 املكتب الإ�سالمى، بريوت ط )5( 1988م، واملبدع فى �صرح املقنع، 

ابن مفلح 8/ 253، املكتب الإ�سالمى، بريوت، ط )1( 1979م.
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اهلل عنه-، وهى:

ا�ِض َحَياٌة} وال يتعار�ض هذا االختيار مع  اأواًل: اختياره العمل بفهم معني فى قوله تعالى: {َوَلُكْم ِف اْلِق�صَ
ن�ض االآية.

ثانيًا: اآزره -ر�صي اهلل عنه- فى هذا االختيار اأحد املقررات العامة فى الت�صريع االإ�صالمى، وهو اأن فكرة 
الق�صا�ض �صرعت اأ�صاًل لتاأمني حياة النا�ض مبنع بع�صهم من االعتداء على بع�ض، فاإذا علموا اأن الق�صا�ض 
واقع بهم ال حمالة، رجع اأكرثهم عن فكرة التعدى بالقتل، فكان فى رجوعهم حياة للنا�ض، وقد راأى عمر 
-ر�صي اهلل عنه- اأن فى توقفه عن قتل اجلماعة بالواحد اإهدارًا لهذا املعنى، وت�صجيعًا للنا�ض على اأن يعمد 

كل من يريد القتل منهم اإلى اإ�صراك اآخر، اأو اآخرين معه، حتى ي�صقط عنهم الق�صا�ض.

ثالثًا: نظر -ر�صي اهلل عنه- اإلى فكرة اجلناية و�صرف النظر عن حملها، وذلك حني نظر اإلى حتقق اجلرم 
اآزرته فى هذا نظرة ال�صريعة االإ�صالمية  من كل االأنف�ض القاتلة، بالرغم من توحد النف�ض املقتولة، وقد 
اإلى فكرة اجلناية والتعدى فى �صائر اجلنايات والعقوبات، فلو ا�صرتك ع�صرة رجال فى الزنا بامراأة اأقيم 
عليهم جميعًا احلد، وعليه فمتى حتقق و�صف اجلناية فقد وجب عقابها ب�صرف النظر عن تعدد حملها اأو 

توحده،فى احلادثة الواحدة)50(.

50- منهج عمر فى الت�صريع �ض: )396(.

عمر بن اخلطاب رضي الله عنه وفقه املوازنات مناذج تطبيقية
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اخلامتــة

الفقيه  اأن  لنا بجالء  بعد هذه االإطاللة على �صيء من فقه عمر -ر�صي اهلل عنه- فى املوازنات، يت�صح 
لي�ض هو من اطلع على جميع فروع الفقه فحفظها، وال من اأمل بعلم اأ�صول الفقه اإملامًا نظريًا، واإمنا هو من 
تّروح بروح ال�صريعة واأ�صولها ومقا�صدها، وهو ينزل االأحكام على وقائعها، ويوؤ�صل االأحكام على الوقائع 
اجلديدة تاأ�صياًل فقهيًا اأ�صوليًا �صليمًا، مالحظًا فيه تطورات الواقع فيما يوؤ�ص�ض له ويحكم به؛ ليوجد من 
خالل ذلك احللول ال�صرعية لق�صايا االأمة املعا�صرة. وعمر -ر�صي اهلل عنه- فى مقدمة هذا النوع الفريد 
من الفقهاء؛ فقد كان -ر�صي اهلل عنه- ملهمًا موفقًا ف اجتهاداته كاأمنا يحدث بها من عامل الغيب، وكان 
اإليها من جميع جوانبها، واإح�صان  اإنزال احلكم عليها، بالنظر  يقوم بالدرا�صة امل�صتفي�صة للنازلة املراد 
مراعيًا  ومعانيها  ال�سريعة  روح  وا�ستلهام  املقا�سد،  ومراعاة  العواقب  وا�ستب�سار  وال�ستنباط،  الفهم 
امل�صلحة وطالبًا اخلري، فجاء فقهه منوذجًا فريدًا يظهر روح ال�صريعة ومقا�صدها، وقد ظهر هذا جليًا فى 

النماذج التطبيقية التى �صقتها فى البحث.

و�صلى اهلل على �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه و�صلم.
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د. �حل�شن بن �شعيد �أ�شفري
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مقدمة

ال  اإال اهلل وحده  اإله  ال  اأن  ون�شهد  ون�شتغفره،  ون�شتهديه  ون�شتعينه  نحمده  العاملني،  احلمد هلل رب 
يوم  اإلى  وااله  اآله و�شحبه ومن  ور�شوله، �شلى اهلل عليه وعلى  نبينا حممدا عبده  اأن  ون�شهد  له،  �شريك 

الدين.
اأما بعد: 

فاإن من اأجل ما متتاز به ال�شريعة االإ�شالمية الغراء اأنها �شاحلة لكل زمان ومكان، وذلك راجع اإلى 
طبيعة ن�شو�شها التي جتمع بني القطعي والظني، والثابت واملرن، واإلى �شعة منطقة العفو، والتي تركت 
ال�شنة،  اأو  الكتاب  من  دليل  فيها  يرد  مل  التي  امل�شتجدة  امل�شائل  يف  لينظروا  املجتهدين  الجتهاد  ق�شدا 
فيمح�شوها ويلحقوها باأ�شولها العامة يف الكتاب اأو ال�شنة، وهذه االأ�شول هي التي جعلت فقهاء امل�شلمني 
يف جميع الع�سور ل يعجزون عن ا�ستنباط الأحكام ملا ا�ستجد يف واقع امل�سلمني مما مل يكن يف القرون 
االأولى امل�شهود لها باخلريية. فاإذا وجد الن�ص ال�شريح يف الكتاب اأو ال�شنة اأخذوا به، واإن مل يوجد ثمة 
اإما  الكلية، وذلك  باأ�شولها  النازلة اجلديدة  اإحلاق  اإلى  الفقيه يعمل نظره وي�شعى  ن�ص يعول عليه، فاإن 
عن طريق القيا�ص اأو اال�شتح�شان اأو �شد الذرائع اأو امل�شلحة املر�شلة...على اختالف بني العلماء يف ذلك.
لكن كثريا ما تختلف اآراء الفقهاء وتت�شارب يف النازلة الواحدة بني منحى الت�شديد احتياطا للدين 
واحرتازا من الوقوع يف املحرمات، وقد ي�شل به ذلك اأحيانا اإلى الغلو والتطرف، وبني من ينحو منحى 
التي�شري نابذا للت�شديد والتع�شري، م�شتدال على ذلك بح�شد من الن�شو�ص القرءانية واحلديثية التي تدل 
على اأن هذا الدين ي�شر ورحمة للعباد، لكن هذا الفريق اأي�شا قد يتنكب الطريق؛ فيتمادى يف التي�شري اإلى 

احلد الذي يخرج به عن خط االعتدال والو�شطية، فيخل بالواجبات وي�شيع الفرائ�ص.
وهكذا تبدو احلاجة ما�سة اإلى فقه �سليم للدين، يجعل الفقيه قادرا على ا�ستنباط الأحكام وتنزيلها 
التي�سري  الت�سديد امل�سر، ول  الواقع، ملتزما يف ذلك خط العتدال املطلوب �سرعا، فال ينحو منحى  يف 

املخل.
وهذا الفقه الذي نق�سده لي�س بالفقه الذي ر�سخته ع�سور النحطاط والت�سع�سع الفقهي، واإمنا 
على  والقدرة  وغاياتها،  عللها  ومعرفة  الكلية،  مقا�شدها  �شوء  على  ال�شرعية  الن�شو�ص  فقه  به  نعني 
ا�ستنباط منها، ومعرفة كيفية تنزيلها على الواقع والتجاوب يف ذلك مع امل�ستجدات واملتغريات. ول يكون 
ذلك يف متناول عامة الفقهاء، واإمنا ي�شتطيعه الفقهاء املجتهدون الذين ح�شلوا على فقه �شمويل متوازن، 
اأكده  �سيء  وهذا  الواقع،  هذا  على  الن�سو�س  تنزيل  كيفية  ومعرفة  الواقع،  وفقه  ال�سرع  فقه  اإلى  يجمع 

العلماء املجددون من اأمثال ابن القيم -رحمه اهلل- الذي يرى اأن املجتهد يحتاج اإلى نوعني من الفهم:

ثمار العمل بفقه املوازنات في احلياة املعاصرة
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حتى  والعالمات  والأمارات  بالقرائن  وقع  ما  حقيقة  وا�ستنباط  فيه،  والفقه  الواقع  فهم  اأحدهما: 
يحيط بها علما.

ثانيها: فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم اهلل تعالى الذي حكم به يف كتابه اأو على ل�سان ر�سوله 
يف هذا الواقع حتى يطبق اأحدهما على االآخر...1

وتقاليده  اأعرافه  الب�سري يختلف يف  الواقع  لأن  اأ�سا�سية يف عملية الجتهاد؛  الواقع �سرورة  وفهم 
اإلى اأخرى مما  وطبائع مكوناته الب�شرية، ويف الظروف االجتماعية واالقت�شادية وال�شيا�شية من منطقة 
يحتم على املجتهد �سرورة مراعاة خ�سو�سيات ومميزات الواقع الذي يريد اأن يحكم فيه ن�سو�س ال�سريعة 
االإ�شالمية، حتى يكون اجتهاده م�شيبا وحمققا ملقا�شد ال�شريعة ومراميها، وموافقا الأغرا�شها واأهدافها، 
للعاملني، جتلب م�ساحلهم، وتدراأ مفا�سدهم، وت�سع عنهم امل�سقة والعنت،  ال�سريعة رحمة  فتكون بذلك 

وحتقق لهم اخلري وال�سعادة والطماأنينة والهناء.
ومن الثمار الإيجابية التي حت�سل للفقيه الذي يجمع بني فهم را�سخ للدين ومعرفة دقيقة بالواقع 
القدرة على املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد، ذلك اأن الفقيه املجتهد قد تعرت�شه نوازل كثرية يحتاج فيها 
اأحيانا، لكنه  اإلى بذل اجلهد والو�شع الإعطائها حكما �شرعيا، وقد ت�شعفه الن�شو�ص ال�شريحة يف ذلك 
يف اأحايني اأخرى يحتاج اإلى النظر والجتهاد ويحتاج اإلى التمحي�س والتدقيق من اأجل ا�ستخراج احلكم 
ال�شرعي املنا�شب، نظرا لعدم ورود ن�شو�ص �شريحة وحا�شمة، ويف هذه احلالة االأخرية قد يعمد املجتهد 
اإلى تقدير امل�سالح املر�سلة، فيقر ب�سرعية كل ما يجلب للنا�س امل�سالح، ويدفع عنهم املفا�سد، ملتزما يف 

ذلك حدود ال�شريعة و�شوابطها ومقا�شدها العامة.
وقد تعرت�ص املجتهد م�شائل تختلط فيها امل�شالح واملفا�شد فيحتاج اإلى اإمعان النظر وتدقيق الفكر 
الفقهاء  و�شعها  التي  الفقهية  والقواعد  ال�شرعية  االأ�شول  على  ذلك  يف  معتمدا  منهما،  الراجح  ملعرفة 
لت�شهيل و�شبط عملية االجتهاد. وهذا ما يهدف اإليه هذا العر�ص املتوا�شع الذي �شاأحاول من خالله اإظهار 
بع�ص الثمار التي جتنيها االأمة من اإعمال الفقهاء لفقه املوازنات يف احلياة املعا�شرة، و�شاأتناول هذه الثمار 

من خالل املباحث االأربعة املتقدمة:

1 - اإعالم املوقعني عن رب العاملني:1 /88-87.
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�ملبحث �لأول: ثمار �لعمل بفقه �ملو�زنات يف �لفقه �لإ�شالمي

يعترب فقه املوازنات عماًل اجتهادًيا بال منازع، ويتاأ�س�س على م�ستويني من الفهم: فهم ال�سرع، ول 
يتحقق ذلك اإل بفهم مقا�سده وحكمه وغاياته، وفهم الواقع، ول يكون ذلك اإل بفهم جميع خيوطه والعوامل 
اأن  الفقيه  ي�ستطيع  الفهمني  وبتحقيق هذين  وم�سكالتهم،  وطبائعهم  النا�س  اأحوال  ومعرفة  فيه،  املوؤثرة 
يوازن بني امل�شالح واملفا�شد متى اجتمعت، وبالتايل ميكنه الرتجيح بناء على ما تتحقق بوا�شطته م�شالح 
العباد، وهكذا ميكننا اأن نتو�شل اإلى ثمار العمل بفقه املوازنات على م�شتوى الفقه االإ�شالمي من خالل 

النقط التالية:
1- امتالك الفقيه اأو املجتهد اأ�سول و�سوابط وقواعد ت�سهل عليه الرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد، ومن 

ثم ي�ستطيع حل امل�سكالت التي تعرت�سه يف عملية الجتهاد، والتي ي�سكل فيها اختالط امل�سالح باملفا�سد.
2- فقه املوازنات و�سيلة للتخفيف والتي�سري ودفع احلرج، فهدف املوازنات اإمنا هو معرفة اأوجه الرتجيح 
بني امل�شالح فيما بينها واملفا�شد فيما بينها، وبني امل�شالح واملفا�شد بناء على ما تتحقق به امل�شلحة وتدراأ به 

املف�سدة، ومن ثم فاإن الرتجيح اإمنا ينبني على ما فيه رحمة وي�سر وما هو اأعظم نفعا للنا�س.
وحتى اأقرب الفكرة اإلى الأذهان فاإنني اأمثل لذلك مبا اأورده العز بن عبد ال�سالم ال�سلمي يف قواعده 
من جواز ال�سالة مع النجا�سة فيقول:»ال�سالة مع الأجنا�س مف�سدة يجب اتقاوؤها يف ال�سالة؛ لأن امل�سلي 
جلي�ص الرب، مناج له، فمن اإجالل الرب اأال يناجى اإال على اأ�شرف االأحوال، فاإن �شق االجتناب بعذر غالب 
كف�سلة ال�ستجمار، ودم الرباغيث، وطني ال�سوارع، ودم القروح والبرثات ؛ جازت �سالته رفقا بالعباد، 
ال�سالة  الأ�سح، لأن حت�سيل مقا�سد  ال�سالة على  الطهارة �سحت  تعذر الجتناب بحيث ل متكن  واإن 
مع جتدد احلدث  ال�سالة  ومثل  والتكمالت،  التتمات  التي هي مبثابة  الطهارة  رعاية  اأولى من  العظمى 
اأحدهما و�شقت من االآخر ك�شالة امل�شتحا�شة، ومن  واخلبث مف�شدة حمرمة، فاإن تعذرت الطهارة من 
به �سل�س البول واملذي والودي جازت ال�سالة معها؛ لأن رعاية مقا�سد ال�سالة اأولى من حت�سيل م�سلحة 

الطهارتني، اأو من دفع مف�شدة احلدث واخلبث)2» .
فالثمرة اليانعة التي جناها العامل اجلليل واأفاد بها االأمة يف املوازنة هي اإجازة ال�شالة مع النجا�شة 
اإتيان  فيها  يتعذر عليهم  التي  الأحوال  �سيما يف  والعنت عنهم،  امل�سقة  العباد، ودفع  التخفيف عن  ق�سد 
التكلف  وعدم  الرحمة  على  املبنية  ال�شريعة  مقا�شد  من  وهذا  واآدابها،  واأركانها  �شروطها  بكل  ال�شالة 

اأبي  اأبي حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد ال�سالم بن  2 - قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام:86/1-87، تاأليف 
التالميد  بن  حممود   : حتقيق  660هـ(   : )املتوفى  العلماء  ب�سلطان  امللقب  الدم�سقي،  ال�سلمي  احل�سن  بن  القا�سم 

ال�شنقيطي، دار املعارف بريوت لبنان. 78/1، 79 بت�شرف . 

ثمار العمل بفقه املوازنات في احلياة املعاصرة
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واالإح�شا�ص بامل�شقة العظيمة كما قال تعالى:{ وما اأر�شلناك اإال رحمة للعاملني}    )3
املوازنات  فقه  واأ�سول  بقواعد  وي�ستعني  احلكم  يلتم�س  مل  فاملجتهد  ال�سريعة:  مقا�سد  موافقة   -3
للرتجيح بني امل�سالح واملفا�سد اإمنا يلتم�س الو�سول اإلى ما يحقق ال�سالح للنا�س وما يجلب لهم املنافع 
ويدراأ عنهم امل�سار، وهذا من مقا�سد ال�سريعة الكربى، ومن ثم فاإن املجتهد ب�سلوكه هذا ال�سبيل يكون قد 
اجتهد يف �شوء ال�شريعة واأهدافها وغاياتها ال�شامية، فال يخرج عنها يف اأحكامه واجتهاداته، و�شي�شل وال 

�شك اإلى ثمار عمله االإيجابية، وهي دفع امل�شقة عن النا�ص.
اأو  حالل  كهذا  اجلامدة  الأحكام  جتاوز  املجتهد  اأو  الفقيه  اأن  ذلك  الفقهي،  الجتهاد  اإثراء   -4
اأحوال  وتواكب  ومقا�شدها،  ال�شريعة  اأهداف  تراعي  التي  االأحكام  اإلى  الو�شول  اإلى  وي�شعى  هذا حرام، 
اأن يكون  النا�س، بحيث يكون تنزيل الت�سريع تنزيال �سليما م�سايرا لروح ال�سريعة ومبادئها العامة، دون 
يف ذلك جتاوز اأو �سطط، ومن ثم فاإن املوازنات تولد لنا اأحكاما فقهية جديدة من�سبطة ب�سوابط ال�سرع، 
وم�شرت�شدة بتطورات الواقع وتغرياته التي تقت�شي تغري االأحكام والفتاوى �شعيا اإلى ما فيه م�شلحة العباد 

يف كل زمان ومكان.
 ففي �شوء اإعمال فقه املوازنات اإذن ي�شتطيع الفقيه اأن يجد احللول املنا�شبة ملا ا�شتجد من االأحداث 
من النوازل وما طراأ من احلوادث مما يربهن لنا ويعطينا الدليل القاطع على اأن هذه ال�سريعة �ساحلة لكل 
زمان ومكان، الأن ن�شو�شها ومقا�شدها واأ�شولها قادرة على ا�شتيعاب تطورات االإن�شان وتغرياته، وما يطراأ 

فيها تبعا لذلك من حوادث وق�شايا مل تكن معروفة من قبل. 

3 - �سورة الأنبياء:107.
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�ملبحث �لثاين: ثمار �لعمل بفقه �ملو�زنات يف �لفقه �لدعوي

الدعوة الإ�سالمية حتتاج اإلى فقه عميق ينطلق من ن�سو�س الكتاب وال�سنة اإملاما وفهما وحت�سيال 
ملقا�شدهما، وذلك حتى ت�شري الدعوة بخطى متب�شرة حكيمة، ذلك اأن كثريا من عوامل الف�شل التي يقع 
فيها الدعاة اإمنا مردها اإلى وجود خلل يف فهم الدعوة وو�سائلها ومراحلها، اأو ما ميكن اأن ن�سطلح عليه 
»فقه الدعوة«، لذلك فاإنه من الالزم على كل من يريد اأن يكون من حملة هذه الدعوة اأن يت�سلح بالعلم، 
متفقها يف الدين، مدركا للواقع الذي يريد اأن يعمل فيه، وذلك حتى يتجاوز امل�شاكل وال�شعاب التي ميكن 

اأن تعرت�شه.
له  ت�شكل  والتي  الثمار املرجوة،  اإلى  الداعية يف عمله حتى ي�شل  بها  التي ي�شرت�شد  الو�شائل  ومن 
ال حمالة ح�شنا ح�شينا لتجاوز عقبات قد تعيق م�شرية دعوته يف اإعمال فقه املوازنات، وذلك بالتما�ص 
اأجنع الطرق واأف�سل الو�سائل لتبليغ هذه الدعوة ون�سرها يف الآفاق، وهو يف هذا اإمنا ي�سري وفق �سنن كونية 
وت�سريعية، ويف �سوء معطيات واقعية تتحكم يف ر�سم املنهاج الذي ي�سلكه وي�سري يف دربه، ول اأريد هنا اأن 
اأ�شتعر�ص تفا�شيل ما اأنا ب�شدده؛ الأن ذلك يحتاج اإلى درا�شات م�شتقلة وم�شتوعبة يف نف�ص الوقت، ولي�ص 
اإعمال املوازنات فيها حتى  اإلى بع�ص االأمور التي ينبغي  اإ�شارات عابرة  اأ�شري  هذا مكانه، ولكنني �شوف 

حتقق الدعوة الغاية منها، وهي اأن تكون رحمة وهداية للعاملني.
فاإذا كان الأ�سا�س الذي تقوم عليه الدعوة هو الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، - وهو مناط خريية 
هذه الأمة- كما قال تعالى:(كنتم خرب اأمة اأخرجت للنا�س تاأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتومنون 
باهلل)4(- فاإن العلماء قد ا�سرتطوا لأداء هذا الواجب عدم اإف�سائه اإلى ما هو اأفدح واأفجع، يقول ابن 

القيم رحمه اهلل تعالى:»فاإنكار املنكر اأربع درجات:
 الأولى اأن يزول ويخلفه �سده. الثانية اأن يقل واإن مل يزل جلملته. الثالثة اأن يخلفه ما هو مثله. الرابعة 
اأن يخلفه ما هو �سر منه. فالدرجتان الأوليان م�سروعتان، والثالثة مو�سع اجتهاد، والرابعة حمرمة«5(. 
واإمنا كانت الرابعة حمرمة لأنها خرجت عن مقت�سى مقا�سد ال�سريعة ومل تلتزم حدود الدعوة، بحيث 
جتعل منها و�شيلة للهداية والر�شاد ال طريقا للتنفري واالإ�شالل. والقاعدة اأن املفا�شد متى اجتمعت روعي 
اأعظمها مف�سدة بالتزام اأقلها، وبالتايل فاإذا كان تغيري املنكر �سيف�سي اإلى منكر اأفظع منه، فاإنه ي�سبح 

حمرما، ويكون الواجب حينئذ حتمل هذا املنكر الواقع باعتبار �سرر اأقل.
والداعية املوفق هو الذي يلتم�س لدعوته و�سائل النجاح، ويطلب لها �سبل الفالح، بحيث حتقق اأهدافها 
وغاياتها. ومن ذلك اأنه ي�سري �سريا حثيثا مع املدعويني حتى جتد دعوته القبول عندهم، وهذا ما يعرب عنه 

4  - اآل عمران:110.
5 - اإعالم املوقعني:16/3.
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بالتدرج، وهو من احلكمة يف الدعوة، ذلك اأن التدرج اأ�سل اأ�سيل يف فقه الدعوة، فالقرءان الكرمي مل ينزل 
دفعة واحدة، واإمنا نزل منجما يف ثالث وع�سرين �سنة، وت�سريعات حترمي اخلمر وغريها كذلك نزلت يف 
فرتات متفاوتة، وذلك حتى جتد الأر�س مهياأة، وجتد نفو�س النا�س م�ستعدة لقبولها واللتزام بها، ومن 
ثم فاإن جتاوز الداعية للمرحلية يف الدعوة قد يجر عليه كثريا من الويالت، وقد ت�سبب لدعوته النتكا�سة 
والف�سل، لأن يف ذلك خرقا ملتطلبات الواقع، وقد اأ�سرت اإلى �سرورة فهم الواقع ومتغرياته من اأجل الو�سول 
واعية  بعد درا�سة  الواقع-  اأخذ معطيات  اإذن  الواقع. فوجب  �سليما على هذا  تنزيال  الت�سريع  تنزيل  اإلى 
وم�ستفي�سة- بعني العتبار، وجند لهذا الأمر مثال حيا يف �سرية الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  يف بداية 
دعوته، فهو مل يتجه اإلى حتطيم الأ�سنام وهدمها باعتبار اأن هذا الأمر �سيجر عليه �سخط الكفار وحقدهم 
ومكرهم، وهو مازال يف بدايته مع ثلة قليلة من املوؤمنني، فهو �سلى اهلل عليه و�سلم  ال يرى �شبيال للمغامرة 
بهم، وتعري�سهم لعذاب قري�س، ولإدراكه �سلى اهلل عليه و�سلم - وهو اأهم- اأن تغيري هذا الواقع املع�س�س 
بالأوثان اإمنا ينطلق من تغيري قناعات النا�س واأفكارهم، ومن ثم ا�ستمر يدعو النا�س اإلى التوحيد، مبينا 
�سفاهة ما هم عليه من عبادة اأحجار ل ت�سر ول تنفع، حتى اإذا كان عام الفتح، ومتكنت عقيدة الإ�سالم 
يف النفو�ص، و�شار يف منعة من قومه، جاء الن�شر فكان ذلك متهيدا لهدم االأ�شنام واإزالتها من الوجود 
دون اأن تكون لهذا االأمر اآثار اأو عواقب وخيمة تعيق �شرية الدعوة اإلى اهلل تعالى، والداعية الناجح يف هذا 
الع�شر هو الذي ينهج يف منهج الر�شول �سلى اهلل عليه و�سلم اأول، ثم ي�ستعني بفقه املوازنات وذلك حتى 
يعلم كيف ي�سري يف دعوته، وكيف يراعي اخلطوات واملراحل ال�سرورية لنجاح الدعوة بحيث تتحقق لديه 
ال�سروط  املو�سوعية لال�ستجابة لدعوته، ول�سقها الطريق نحو النت�سار والذيوع ثانيا. والداعية املوفق ثالثا 
هو الذي ت�سري يف نف�سه روح الدعوة، فيبحث لدعوته عن املنافذ، ويلتم�س لها الطرق بحيث ين�سجم  يف 
ذلك ان�سجاما كليا مع بيئته وواقعه، فال يكون متعاليا عن هذا الواقع، مفارقا له، مبتعدا عنه اعتبارا ملا فيه 
من ال�شرور واالآثام، ولعدم ا�شتجابة النا�ص اإليه، لظنه اأن النا�ص ال ي�شتجيبون للدعاة، واإمنا الداعية روح 
اأخاذة ل تنطفئ �سعلتها، ول تذبل زهرتها، فهو يف�سل خمالطة النا�س وال�سرب على اأذاهم على اعتزالهم، 
لأن خمالطتهم حتما �ستوؤدي اإلى نتائج مر�سية اإذا اأح�سن الداعية و�سائل الإي�سال والتبليغ، فاهلل تعالى 

يقول:(ادع اإلى �سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�سنة وجادلهم بالتي هي اأح�سن) 6.
�سلى اهلل عليه و�سلم  كان يغ�سى املجال�س والأ�سواق، وكان يخالط النا�س ويجل�س اإليهم  والر�شول 
ويحدثهم حتى يبلغ دعوته التي اأمر بتبليغها من طرف احلق �سبحانه وتعالى الذي خاطبه بقوله:( يا اأيها 
يوم  للنا�ص عليه حجة  بلغت ر�سالته)7، فال يكون  واإن مل تفعل فما  اإليك من ربك  اأنزل  بلغ ما  الر�سول 
القيامة. ومن اأجل ذلك �سرب �سلى اهلل عليه و�سلم  وهو يبلغ الر�سالة بالرغم مما لقاه يف طريقه من عنت 

6 - النحل:125.
7 - �سورة املائدة:69.
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ُ َعَلى اأََذاُهْم  ربرِ ا�َس، َوَي�سْ ُط َالنَّ ي ُيَخالرِ ُن َالَّذرِ واأذى و�سيق حتى التحق بالرفيق الأعلى، وهو الذي قال:» َامْلُوؤْمرِ
ُ َعَلى اأََذاُهْم«8(.  ربرِ ا�َس َوَل َي�سْ ُط َالنَّ ي َل ُيَخالرِ ْن َالَّذرِ َخرْيٌ مرِ

النكد  بع�س  فيها  يكون  واأن  بد  ول  والعناء،  ال�سقاء  بع�س  فيها  يكون  واأن  بد  ل  النا�س  وخمالطة 
وال�سيق، ولكن على الداعية -على وجه اخل�سو�س- اأن ي�سرب على النا�س وعلى ما ي�سدر منهم عليه من 
اأذى، واأن يحت�شب االأجر يف ذلك، واأن ينظر دائما اإلى النا�ص بعني الراأفة والرحمة، فاإن النا�ص حمتاجون 

اإلى الداعية اأ�سد من حاجتهم اإلى الطعام وال�سراب. 
اأحلى من  �ستكون  والتغا�سي  ال�سرب واحللم  العواقب من  اأن  يقينا  يعلم  الذي  املوفق هو  والداعية 
الع�شل، واأ�شوته وقدوته هو الر�شول �سلى اهلل عليه و�سلم ، الذي خالط النا�س يف دعوته بالحت�ساب وال�سرب 
واحللم والأناة، ومل يخالطهم بالفظاظة والغلظة والق�سوة والغ�سب و�سدق اهلل العظيم اإذ يقول فيه: (ولو 
كنت فظا غليظ القلب النف�شوا من حولك9)،والداعية الناجح كذلك يوقن باأن مقابلة ال�سيئة باحل�سنة من 

اأبدع الأخالق واأحبها اإلى اهلل تعالى الذي يقول: (وملن �سرب وغفر اإن ذلك ملن عزم الأمور) 10.
دعوته  تبليغ  على  فيعمل  والقدوة  االأ�شوة  و�سلم   عليه  اهلل  �سلى  الر�شول  من  يتخذ  اإمنا  فالداعية 
اأينما حل وحيثما ارحتل، وبجميع الو�سائل املمكنة، ويف جميع الفر�س واملنا�سبات املتاحة، وهكذا ي�سبح 
اإلى اأماكن الف�ساد ودور املالهي وغريها من الأماكن - التي غالبا ما يعتزلها الدعاة وينفرون  الذهاب 
منها، لأنها اأماكن خبيثة ودنيئة- اأمرا �سروريا لإي�سال �سوت الدعوة اإلى الغافلني والتائهني وال�سالني، 
لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه منهم باإرجاعه اإلى الطريق امل�ستقيم وال�سراط احلق، وهذا اإمنا يعتمد على فقه 
الإ�سالمية دعوة عامة  الدعوة  لأن  و�سعادتهم؛  امل�سلمني  الدعوة وخري  فيه م�سلحة  ملا  اعتبارا  املوازنات 
للنا�ص اأجمعني، وتبليغها ال يقت�شر على درو�ص امل�شاجد وخطب اجلمعة وحما�شرات املعاهد واملدار�ص، 
واإمنا تبليغها ي�شمل جميع مرافق احلياة، بحيث ت�شري الدعوة يف املجتمع ومتتد خيوطها لتنري الظلمات، 
وتوقظ الغافلني والتائهني من غيا هيب �ساللهم وغفلتهم. والعمل الدعوي املبني على هذه الركائز كفيل 

باأن تتمخ�ص عنه نتائج هائلة ت�شب يف �شالح االأمة امل�شلمة.
ولعل املجال ل يت�سع لذكر مزيد من التف�سيل يف املجال الدعوي، لذلك اأكتفي بذكر بع�س النقط عن 
وجوب توفر الداعية على ر�سيد مهم من املعارف يف فقه املوازنات حتى ي�ستطيع القيام مبهمته النبيلة يف 

املجال الدعوي، وتعطي دعوته الثمار املرجوة:
1- العمل يف فقه املوازنات يوؤ�سل للداعية مواقفه واأعماله، بحيث ي�ستطيع يف �سوء قواعد املوازنة 
اأن يتجاوز دائرة التحليل والتحرمي اإلى ما يحقق للنا�س م�ساحلهم دون اأن يخرج يف ذلك عن مقا�سد 

8 - �سنن البيهقي، كتاب اآداب القا�سي، باب ف�سل املوؤمن القوي...
9 - �سورة اآل عمران:159.

10 - �سورة ال�سورى:43.
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ال�شريعة واأهدافها وكلياتها.
2- التعامل اجليد مع فقه املوازنات يفتح اآفاقا وا�سعة للدعوة بحيث يتجاوز الدعاة دائرة امل�ساجد 

واملنابر لي�سريوا قلبا ناب�سا يف املجتمع، وذلك بانت�سارهم يف جميع اأنحائه ومرافقه.
ويخالط  الواقع  اأر�س  اإلى  لينزل  و�سموه  تعاليه  الداعية  عن  يزيل  اأن  �ساأنه  من  املوازنات  فقه   -3

النا�س، فيتعرف اإليهم عن كثب، وت�سهل عليه دعوتهم.
وال�شلوك  التدين  اإال يف  وبني غريه  بينه  فرق  ال  املجتمع،  اإن�شانا طبيعيا يف  الداعية  ي�شري  وهكذا 

واالأخالق. 
ولعل كثريا من اأمور الدعوة اإمنا اأ�شابها ما اأ�شابها من الوهن نتيجة ما يح�ص به بع�ص اأبناء االأمة 
واملر�سى، ورمبا  امل�ساكني  زيارة  الداعية ل يجروؤ على  والدعاة عليهم، فتجد  والوعاظ  الأئمة  تعالى  من 
جتده ي�ستنكف عن اجللو�س يف نواديهم ومقر اجتماعاتهم بحيث ل يرى نف�سه اأهال اإل للجلو�س على املنرب 
خاطبا اأو واعظا، وكاأنه بعيد عن واقع النا�س وجمتمعهم وهمومهم، واحلال اأن معا�سرة النا�س وخمالطتهم 
وق�ساء حوائجهم من اأ�سلك الطرق لنجاح الدعوة. وهذا عني ما اأ�سار اإليه الداعية القر�ساوي حفظه اهلل 
يف كتابه: اأولويات احلركة الإ�سالمية يف املرحلة القادمة حني قال:» اإذا غاب عنا فقه املوازنات �سددنا على 
اأنف�شنا كثريا من اأبواب ال�شعة والرحمة، واتخذنا فل�شفة الرف�ص اأ�شا�شا لكل تعامل واالنغالق على الذات 
وكاأة للفرار من مواجهة امل�سكالت والقتحام على اخل�سم يف عقر داره. و�سيكون اأ�سهل �سيء علينا اأن نقول 

ال، اأو حرام يف كل اأمر يحتاج اإلى اإعمال فكر واجتهاد.
اأما يف �شوء فقه املوازنات ف�شنجد هناك �شبيال للمقارنة بني و�شع وو�شع، واملفا�شلة بني حال وحال، 
وعلى  الفردي  امل�شتوى  وعلى  الطويل،  املدى  وعلى  الق�شري  املدى  على  واخل�شائر  املكا�شب  بني  واملوازنة 

امل�ستوى اجلماعي، ونختار بعد ذلك ما نراه اأدنى جللب امل�سلحة ودرء املف�سدة«11.

11 - اأولويات احلركة الإ�سالمية يف املرحلة القادمة، �س:32.
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�ملبحث �لثالث: ثمار فقه �ملو�زنات يف �لفقه �لقت�شادي

يف  ال�ستقرار  لنف�سها  ت�سمن  اقت�ساديا  ت�ستقيم  التي  والأمة  وروحها،  احلياة  ع�سب  القت�ساد 
املجالت الأخرى، ومن هنا تاأتي اأهمية هذا القطاع احليوي يف حياة املجتمعات، وعلى هذا الأ�سا�س يفهم  
اأن الدول التي ا�ستطاعت اأن حتقق  ذلك الهتمام ال�سديد من قبل الهيئات واملنظمات والدول به، ذلك 
اأو  اأية �سغوط  الكتفاء الذاتي- مك�سرة بذلك اأغالل التبعية القت�سادية لغريها- هي دول م�ستقلة عن 

توجيهات خارجية تخ�س ال�سيا�سة العامة التي يجب اأن تنهجها يف خمتلف امليادين.
والت�شريع االإ�شالمي اأولى عناية كبرية للمجال االقت�شادي، فبني كل ما يتعلق باملال وطرق اكت�شابه 
نظرة  الإ�سالم  نظرة  كانت  وهكذا  ذلك،  كل  يف  اإليها  الن�سباط  يجب  التي  وال�سوابط  اإنفاقه  وو�سائل 
التي تطراأ  اأي �شيء تاركا املجال للمجتهدين فيما يخ�ص امل�شتجدات  �شمولية ومتكاملة، بحيث مل يغفل 

بفعل تطور املجتمعات وتغري الزمان واملكان.
واالقت�شاد االإ�شالمي اقت�شاد له اأ�شوله وقواعده التي جتعل منه اقت�شادا قويا ذا تاأثري يف مناح 
احلياة كلها. ومن اأ�شوله املهمة اجلمع بني امل�شلحة الفردية واجلماعية، ومتى ظهر ما ي�شبه التعار�ص 
بني امل�سلحتني، وجب تقدمي م�سلحة اجلماعة، وهذا عني فقه املوازنات، الذي يعطي الثمار اليانعة التي 

تقطفها االأمة وتنتفع بها انتفاعا كبريا.
 والفاروق عمر -ر�سي اهلل عنه- ملا اختلف امل�سلمون يف الأرا�سي املفتوحة، راأى اأن يبقيها يف يد 
الثبوت  القطعية  ال�سرعية  الن�سو�س  بتعطيل  اتهمه  قد  البع�س  اأن  رغم  اجلزية،  يدفعوا  اأن  على  اأهلها 
مل�سالح �سخ�سية، واحلقيقة اأن عمر -ر�سي اهلل عنه- اجتهد فكان اجتهاده �سائبا، لكونه مبنيا على بعد 
نظر؛ وهي اأن تكون تلك االأرا�شي وقفا لالأجيال القادمة، يتوارثونها جيال بعد جيل، ولو مل يفعل ملا بقي 
ملن ياأتي بعدهم �سيء، وحتى ل يتجمع املال يف اأيدي فئة من امل�سلمني دون غريهم، كما اأن ت�سريع تق�سيم 
الأر�س املفتوحة بعد القتال كان من الأمور الجتهادية التي تركها ال�سرع للنا�س ليجتهدوا فيها براأيهم؛ 
فالر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - قد ق�سم الأر�س املفتوحة مرة، ومل يق�سمها اأخرى، وال�سابط يف ذلك 
على  الإيجابية  نتائجه  ت  عاد  الفاحتني،  على  عنوة  املفتوحة  الأرا�سي  تق�سيم  وعدم  امل�سلمني.  م�سلحة 
امل�شلمني بالعديد من امل�شالح االأمنية داخليا وخارجيا. وبهذا الفعل قدم عمر م�شلحة االأمة على م�شلحة 
الفاحتني، لأن اغتناء بيت مال امل�سلمني مبال اجلزية يح�سل به خري كثري لالأمة الإ�سالمية، حيث يتقوى 

اقت�شادها، وتكون لها بذلك موارد ت�شتطيع بها ت�شيري دواليب الدولة12(.
اإراقة اللنب املغ�شو�ص تاأديبا للغا�ص، بينما يرى  ومن هذا القبيل كذلك ما قام به �شيدنا عمر من 
الإمام مالك الت�سدق مبثل ذلك على الفقراء13(، ويف ذلك رعاية مل�سلحة الأمة وترجيح لها على م�سلحة 

12 - انظر الق�سة يف �سحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب )3994(، ويف موا�سع اأخرى.
13 - فقد اأفتى مالك بالت�سدق بالزعفران املغ�سو�س على الفقراء. التاج والإكليل ملخت�سر خليل، باب الربا 462.
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هذا الغا�س، ثم اإن يف ذلك حفظا لقت�ساد الأمة من عوامل النهيار وذلك بنبذ املعامالت غري ال�سرعية 
التي يكون عاقبتها �شوء االأو�شاع االقت�شادية و�شيادة الروح االأنانية التي ت�شعى اإلى االغتناء ب�شتى الو�شائل 

ولو كانت غري م�شروعة، ويف ذلك �شرر يلحق كيان االأمة ويهدد اأ�شا�شه.
فالفاروق عمرر�شي اهلل عنه اأعمل فقه املوازنات يف احلالتني فح�شد منهما امل�شلمون الثمار الكثرية 

لقرون عديدة.
وال يختلف اثنان يف اأن فقه املوازنة يف املجال االقت�شادي يطرح بحدة يف ع�شرنا احلا�شر، حيث 
ال�سيادة للقوانني الو�سعية، واملعامالت الربوية يف اأغلب املجتمعات اإل من رحم ربك، فنجد اأ�سا�س التعامل 
الذي تتعامل به املوؤ�س�سات البنكية والتجارية وموؤ�س�سات القر�س هو الفائدة التي تتفاوت تبعا لختالف 

املوؤ�س�سات ولطبيعة العقود املربمة يف هذا املجال.
ويف �سوء فقه املوازنة، يتحتم خلق موؤ�س�سات بديلة تلتزم املعامالت ال�سرعية، ويف هذا املجال ياأتي 
ذكر امل�سارف الإ�سالمية و�سرورتها لتاأمني اأموال النا�س وحلفظهم من الوقوع يف احلرام، ذلك اأن ثلة 
كبرية من امل�سلمني ابتليت بالقر�س الربوي، وبالتعامل مع املوؤ�س�سات الربوية، نظرا لغياب بديل حقيقي 
اآخر غريها، وهكذا يتحتم علينا خلق البديل الإ�سالمي الذي يلتزم املعامالت ال�سرعية واإن كان �سيجد يف 
طريقه امل�ساكل وال�سعاب التي ي�سعها من لهم امل�سلحة يف بقاء النا�س على هذه ال�ساكلة من املعامالت 

املحرمة التي ت�شر وال تنفع. 
واأحتدث هنا يف هذا النقطة على البلد الذي انتمي اإليه وهو املغرب، وجتاريه يف هذا الباب كثري من 

البالد االإ�شالمية االأخرى.
وخا�سة  الإ�سالمي  القت�ساد  علماء  على  يجب  الذي   - املجال  هذا  يف  الفقهي  الجتهاد  ومن 
اأن  القر�ساوي حفظه اهلل من  يو�سف  الدكتور  اأورده  والتاأمل فيه - ما  النظر  اإعمال  املتخ�س�سني منهم 
بع�ص الندوات املتخ�ش�شة يف االقت�شاد االإ�شالمي التي جمعت بني عدد من اأهل الفقه واالقت�شاد اأفتت 
ب�سرعية ال�سرتاك يف املوؤ�س�سات وال�سركات التي تن�ساأ يف البالد الإ�سالمية وتعر�س اأ�سهمها على اجلمهور، 
ويكون اأ�سل عملها مباحا، ولكن قد ي�سوبه بع�س التعامل بالفوائد الربوية، فراأيي - يف �سوء فقه املوازنات 
- األ ترتك هذه ال�سركات املهمة واملوؤثرة يف احلياة لغري امل�سلمني، اأو للم�سلمني غري املتدينني، ويف هذا 
خطر كبري، وخ�سو�سًا يف بع�س الأقطار، وميكن للم�ساهم اأن يخرج من اأرباحه ن�سبة تقريبية يت�سدق بها 

يف مقابل الفوائد التي �سابت ربحه«14(.
حتتاج  ولكنها  مهمة  علمية  ثمارا  القت�سادي  املجال  يف  املوازنات  بفقه  العمل  ثمار  تبدو  وهكذا 
امل�سلمني  اإلى حتقيق ما فيه �سعادة  ت�سعى  اأجل طرح بدائل حقيقة  والتاأ�سيل من  اإلى كثري من الجتهاد 

وم�سلحتهم.

14 - اأولويات احلركة الإ�سالمية يف املرحلة القادمة:32-31.
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�ملبحث �لر�بع: ثمار فقه �ملو�زنات يف �لفقه �ل�شيا�شي

 

من امل�سلم به لدى علماء امل�سلني  اإن الإ�سالم عقيدة وعبادة، ووطن وجن�سية، ودين ودولة، وروحانية 
وعمل «15(، فهو بذلك دين �سمويل جاء ليعالج مناحي حياة الإن�سان، لذلك فاإن امللتزم به ي�سري يف ر�سد 
وهداية. والعلماء قد اهتموا بتبيان هذا االأمر وتف�شيله و�شرحه حتى ي�شري وا�شحا للعيان، فاألفوا الكتب 
و�شرحوا املخت�شرات وحا�شروا يف املجال�ص ودر�شوا يف امل�شاجد وغري ذلك، كما بحثوا مو�شوع الدولة اأو 
االإمارة وما يت�شل بها يف اأبواب ال�شيا�شة ال�شرعية اأو االأحكام ال�شلطانية اأو اآداب امللوك، وغري ذلك من 
وكيفية  وعزله،  تولية اخلليفة  كيفية  فيها  واأو�سحوا  ال�سيا�سية،  الإ�سالم  نظرية  فيها  ب�سطوا  التي  الكتب 

ت�شيري اأمور اخلالفة...اإلى غري ذلك.
ويف هذا ال�سياق كانت لهم اجتهادات يف م�سائل �ستى اأثري ب�سببها اخلالف. ومن �سمن هذه امل�سائل 
على �شبيل املثال: تولية املف�شول مع وجود االأف�شل، قتال االأئمة الظلمة، الهدنة مع غري امل�شلمني والدخول 

يف حمايتهم....اإلى غري ذلك من امل�سائل التي ا�ست�سرى اخلالف حولها اإلى اليوم.
وقد كانت اجتهاداتهم يف كل ما بحثوه تروم دائما الو�سول اإلى ما فيه اخلري وامل�سلحة، وجتنب ما 
فيه ال�شر والفتنة، فكانوا يعملون فقه املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد، وكانوا ين�شبطون للقواعد ال�شرعية 

التي ا�ستنبطها العلماء با�ستقرائهم لن�سو�س ال�سريعة، وتتبعهم ملقا�سدها واأهدافها.
اهتمامهم  حمل  كانت  التي  امل�سائل  ببع�س  التمثيل  من  بد  فال  الأذهان  اإلى  الفكرة  اأقرب  وحتى 

وان�سغالهم فبحثوها ورجحوا فيها ما راأوه �ساحلا وحمققا مل�سلحة النا�س.
فمن ذلك مو�سوع الإمامة، فالإمام ا�سرتط له العلماء اأن يكون جمتهدا وعاملا قد بلغ درجة الفتوى، 
لكن اإذا مل تتوفر هذه ال�سروط يف اأي اإمام اجتهد النا�س يف تولية اإمام يرون فيه ال�سالح واإن كان مقلدا. 
اإل  تنعقد  ل  الكربى  الإمامة  اأن  على  التفاق  نقلوا  العلماء  اإن  تعالى:»  ال�ساطبي رحمه اهلل  الإمام  يقول 
اأن  – على  يتفقوا  اأن  اأو كادوا  اأي�سا -  اتفقوا  اأنهم  ال�سرع، كما  والفتوى يف علوم  نال رتبة الجتهاد  ملن 
الق�شاء بني النا�ص ال يح�شل اإال ملن ت�شلق درجات االجتهاد، وهذا �شحيح على اجلملة، ولكن اإذا فر�ص 
ثورة  وت�سكني  الأحكام  جلريان  يقدمونه  اإمام  اإلى  وافتقروا  النا�س،  بني  يظهر  جمتهد  عن  الزمان  خلو 
الثائرين، واحلياطة على دماء امل�سلمني واأموالهم، فال بد من اإقامة الأمثل ممن لي�س مبجتهد، لأنا بني 
اأمرين، اإما اأن يرتك النا�س فو�سى، وهو عني الف�ساد والهرج، واإما اأن يقدموه فيزول الف�ساد بتة، ول يبقى 
اإال فوت االجتهاد، والتقليد كاف بح�شبه،واإذا ثبت هذا فهو نظر م�شلحي ي�شهد له و�شع اأ�شل االإمامة، 
وهو مقطوع به بحيث ل يفتقر يف �سحته ومالءمته اإلى �ساهد. هذا واإن كان ظاهره خمالفا، ملا نقلوا من 
الإجماع يف احلقيقة، اإمنا انعقد على فر�س اأن ل يخلو الزمان من جمتهد، ف�سار مثل هذه امل�ساألة مما مل 

15 - من مو�سوعة الإخوان امل�سلمني، املوؤمتر اخلام�س، نقله الديب يف:قيم تربوية يف دائرة ال�سوء:17.
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ين�س عليه، ف�سح العتماد فيه على امل�سلحة«16.  
وهذا الذي ذكره االإمام ال�شاطبي اإمنا م�شتنده املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد، فاإقامة االإمام للنا�ص 
اأن خلو  البالد، ذلك  والطماأنينة يف  الأمن  ولل�سهر على  النا�س ورعايتها،  �سوؤون  �سرورة حتمية حلرا�سة 
اأ�سل الفو�سى وال�سر، حيث ي�سود التطاحن والحتقان، وت�ستعل الفنت بني  البالد من الإمام احلاكم هو 
النا�س فال يطمئنون على اأموالهم واأرواحهم، ول ت�ستقر حياتهم على حال؛ فتن�سيب الإمام اإذن �سروري 
-واإن مل تتوفر فيه ال�سروط ال�سرورية التي توؤهله لهذا املن�سب العظيم-، ذلك اأن فوت بع�س ال�سروط 

مغتفر لتح�سيل ما هو اأهم واأعظم.
ومما يت�سل بهذا الأمر قتال الأئمة الظلمة والثورة عليهم اإذا مل ي�ستقيموا على احلياة، واإذا خالفوا 
ال�سريعة، وتركوا اأمر اهلل تعالى، وراحوا يقرتفون من املفا�سد ما يندى له اجلبني، وتزول لأجله اجلبال، 

كهتك الأعرا�س، و�سفك الدماء الربيئة، ون�سر الف�ساد، والت�سييق على الدعاة وامل�سلحني.
فالأ�سل اأن املوؤمنني مطالبون بتغيري املنكر ما ا�ستطاعوا اإليه �سبيال، وهذا املنكر الذي ي�سدر من 
الأئمة اأعظم املناكري نكاية و�سناعة، فهل يكون ال�سبيل لتغيريه بالثورة واخلروج على هوؤلء الأئمة وقتالهم؟
ل �سك اأن من بني �سروط تغيري املنكر األ يف�سي اإلى منكر اأكرب منه، وهذا ما لحظه الأئمة الفقهاء 

عند معاجلتهم لهذا املو�سوع.
َحْيُث ُيْخَرُج  ْنُه برِ ا ُهَو اأَْنَكُر مرِ َ فالإمام ابن تيمية -رحمه اهلل- قال يف هذا ال�سدد:» وَل ُيَزاُل املُْنَكُر مبرِ
و�ُس  الُنّ�سُ َعَلْيهرِ  َدَلّْت  َكَما  واجَلَماَعةرِ  ةرِ  َنّ ال�ُسّ اأَْهلرِ  ولرِ  اأُ�سُ ْن  مرِ َمْعُروٌف  ُهَو  َكَما  نَتُ  الفرِ وُتَقاُم  الحرِ  ال�سرِّ برِ ْم  َعَلْيهرِ
ْم، بل يطاع اهلل فيهم ويف غريهم،  هرِ ْن ُظْلمرِ ي َيْرُبو َعَلى َف�َسادرِ َما َيُكوُن مرِ ن الَف�َسادرِ اَلّذرِ َك مرِ َا يفرِ َذلرِ ُة ؛ ملرِ َيّ َبورِ الَنّ

ويفعل ما اأمر به ويرتك ما نهى عنه«17(.
وهذا عني ما �سار عليه تلميذه ابن القيم -رحمه اهلل تعالى- حيث يقول يف كتابه اإعالم املوقعني:» اإن 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  �شرع الأمته اإيجاب اإنكار املنكر ليح�شل باإنكاره من املعروف ما يحبه اهلل ور�شوله، 
فاإذا كان اإنكار املنكر ي�ستلزم ما هو اأنكر منه واأبغ�س اإلى اهلل ور�سوله فاإنه ل ي�سوغ اإنكاره، واإن كان اهلل يبغ�سه 
وميقت اأهله، وهذا كالإنكار على امللوك والولة باخلروج عليهم; فاإنه اأ�شا�ص كل �شر وفتنة اإلى اآخر الدهر، وقد 
ا�ستاأذن ال�سحابة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف قتال الأمراء الذين يوؤخرون ال�سالة عن وقتها، وقالوا: 
اأفال نقاتلهم ؟ فقال: ل، ما اأقاموا ال�سالة، وقال: »من راأى من اأمريه ما يكرهه فلي�سرب ول ينزعن يدا من 

طاعته«18.

16  - العت�سام لل�ساطبي، �س:362.
17  - جمموع الفتاوى:21/35.

18  - هذا اللفظ مركب من جزاأين من حديثني:
ا َفَماَت،  رْبً ُه َمْن َفاَرَق اجَلَماَعَة �سرِ ْ َعَلْيهرِ َفاإرِنَّ ربرِ هرِ �َسْيًئا َيْكَرُهُه َفْلَي�سْ ريرِ مرِ ْن اأَ ى مرِ  الأول: حديث ابن عبا�س مرفوًعا: »َمْن َراأَ
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برهان  فيه  بواًحا عندهم من اهلل  كفًرا  امل�سلمون  راأى  »اإذا  باز -رحمه اهلل-:  ابن  مة  العالَّ وقال 
ا اإذا مل تكن عندهم قدرٌة فال  فال باأ�س اأن يخرجوا على هذا ال�سلطان لإزالته اإذا كان عندهم قدرٌة، اأمَّ
ة، والقاعدة ال�سرعية  ا اأكرث، فلي�س لهم اخلروج، رعايًة للم�سالح العامَّ ب �سرًّ يخرجون، اأو كان اخلروج ي�سبِّ
ا درء ال�سرِّ  فه، اأمَّ املجمع عليها اأنه: ل يجوز اإزالة ال�سرِّ مبا هو اأ�سرُّ منه، بل يجب درء ال�سرِّ مبا يزيله اأو يخفِّ

ب�سرٍّ اأكرَث فال يجوز باإجماع امل�سلمني«19 (.
و�سلم-  واآله  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  عليها  كان  التي  ة  يَّ املكِّ باملرحلة  الثالث  ال�سور  هذه  وُتْلَحق 
ار، وقد اأُمروا فيها بالدعوة اإلى اهلل تعالى وكفِّ الأيدي  واأ�سحابه قبل الهجرة، فقد كانوا حتت ولية الكفَّ
ج كربهم وهو خري الفاحتني، قال تعالى: {اأَمَلْ َتَر  عن القتال وال�سرب حتى يفتح اهلل عليهم اأَْمرهم ويفرِّ

َكاَة} 20(. اَلَة َواآُتوْا الزَّ يُموْا ال�سَّ َيُكْم َواأَقرِ وْا اأَْيدرِ يَل َلُهْم ُكفُّ يَن قرِ اإرَِلى الَّذرِ
ومن تاأمل ما جرى على الإ�سالم يف الفنت الكبار وال�سغار راآها من اإ�ساعة هذا الأ�سل وعدم ال�سرب 
على منكر; فطلب اإزالته فتولد منه ما هو اأكرب منه; فقد كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يرى مبكة 
اأكرب املنكرات ول ي�ستطيع تغيريها، بل ملا فتح اهلل مكة و�سارت دار اإ�سالم عزم على تغيري البيت ورده على 
قواعد اإبراهيم، ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه - خ�سية وقوع ما هو اأعظم منه من عدم احتمال قري�س 
لذلك لقرب عهدهم بالإ�سالم، وكونهم حديثي عهد بكفر، ولهذا مل ياأذن يف الإنكار على الأمراء باليد; ملا 

يرتتب عليه من وقوع ما هو اأعظم منه كما وجد �سواء«21(.
اإلى  وال�سعي  الأمراء وجربوتهم  ال�سرب على ظلم  املوازنة يرتجح جانب  قواعد  ففي �سوء  وهكذا 
تغيري ذلك بقدر امل�ستطاع عو�س اخلروج عليهم، واإثارة الفنت، وهي �سبب ملفا�سد عظيمة ل تكاد حتيط 

بها االأقالم وال االأل�شن.
وقليلة  �شعيفة  امل�شلمة  اجلماعة  فيها  تكون  التي  احلالة  يف  يكون  واإمنا  اإطالقه،  على  لي�ص  وهذا 
اأمام طغيان تيار ال�شر والف�شاد، بحيث يخ�شى يف خروجها من تعر�شها للقتل واملحا�شرة واالجتثاث، فال 
تكاد جتد من ي�شعى لتبليغ االإ�شالم وب�شط دعوته للنا�ص، اأما اإذا كانت اجلماعة امل�شلمة موفورة اجلانب، 
عزيزة فاإن الثورة يف وجه احلاكم الظامل �سرورة؛ لتقومي اعوجاجه واإ�سالحه، واإرجاعه اإلى الر�سد واإلى 

ْوَن  ًة«.مّتفق عليه: اأخرجه البخاري يف »الفنت« باب قول النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »�َسرَتَ يَّ لرِ يَتًة َجاهرِ اإلَّ َماَت مرِ
ُروَنَها« )7054(، وم�سلم يف »الإمارة« )1849(. ي اأُُموًرا ُتْنكرِ َبْعدرِ

 ، َيةرِ اهللرِ ْن َمْع�سرِ ي �َسْيًئا مرِ َ َعَلْيهرِ َواٍل، َفَراآُه َياأْترِ الثاين: حديث عوف بن مالك ال�سابق: وجاء يف اآخره: »... اأََل َمْن َويلرِ
ْن َطاَعٍة«.  َعنَّ َيًدا مرِ ، َوَل َيْنزرِ َيةرِ اهللرِ ْن َمْع�سرِ ي مرِ َفْلَيْكَرْه َما َياأْترِ

19  - انظر: مراجعات يف فقه الواقع ال�سيا�سي والفكري للرفاعي )24(. ولل�سيخ ابن عثيمني -رحمه اهلل- كالم نفي�س 
يف »ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع« )11/ 323(..

20  - الن�ساء: 77
21 - اإعالم املوقعني من رب العاملني:15/3.
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اإحقاق احلق بني النا�س، وهذا عني ما قامت به ال�سعوب العربية يف الآونة الأخرية -وهو ما �سمي بالربيع  
العربي-، الذي اأ�سلح بع�س احلكام، واأرجعهم اإلى جادة ال�سواب، بينما اأ�سقط البع�س الآخر الذي ع�س�س 

فيهم الف�ساد والظلم والطغيان.
ولو اأن علماء الأمة الإ�سالمية اأدركوا هذه الثمار يف اإعمالهم لفقه املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد 
النتفت كثري من ال�شموم امل�شرة بالدعوة االإ�شالمية اليوم، والأ�شبحت االأمة يف م�شاف الدول املتقدمة يف 

جميع املجاالت.
هذا يف الوالية العامة، اأما الوالية اخلا�شة كوالية احلرب والق�شاء، فاإن امل�شلمني كذلك يختارون 
من هو اأ�سلح لها بح�سب ال�سروط التي يتطلبها ذلك املقام، واإن مل يكن �سخ�س ي�ستجمع كل ال�سروط، 
وتتج�شد فيه جميع اخل�شال وال�شفات من القوة واالأمانة واحلفظ...، فاإن امل�شلمني يولون من يرون فيه 

امل�سلحة على حتقيق الأهداف املرجوة. 
وقد ب�سط هذا الأمر الإمام ابن تيمية -رحمه اهلل- يف كتابه القيم« ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح 
النا�س قليل، ولهذا كان عمر بن اخلطاب -ر�سي  القوة والأمانة يف  اإذ يقول:» اجتماع  الراعي والرعية: 
اهلل عنه- يقول: »اللهم اأ�سكو اإليك جلد الفاجر، وعجز الثقة«، فالواجب يف كل ولية، الأ�سلح بح�سبها.

فاإذا تعني رجالن اأحدهما اأعظم اأمانة، والآخر اأعظم قوة، قدم اأنفعهما لتلك الولية: واأقلهما �سررا فيها، 
فيقدم يف اإمارة احلرب الرجل القوي ال�سجاع، واإن كان فيه فجور فيها، على الرجل ال�سعيف العاجز، واإن 
كان اأمينا، كما �سئل الإمام اأحمد: عن الرجلني يكونان اأمريين يف الغزو، واأحدهما قوي فاجر والآخر �سالح 
ال�سالح  واأما  نف�سه،  للم�سلمني، وفجوره على  القوي، فقوته  الفاجر  اأما  يغزو ؟ فقال:  اأيهما  �سعيف، مع 
ال�سعيف ف�سالحه لنف�سه، و�سعفه على امل�سلمني؛ فيغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي -�سلى اهلل 
عليه و�سلم-:» اإن اهلل يوؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر«22(، وروي » باأقوام ل خالق لهم«. فاإذا مل يكن 

فاجرا،كان اأولى باإمارة احلرب مما هو اأ�سلح منه يف الدين، اإذا مل ي�سد م�سده«23(.
اإلى  يقودنا  الذي  االأ�شا�ص  هي  واملفا�شد  امل�شالح  بني  ال�شليمة  املوازنة  اأن  يت�شح  هذا  خالل  ومن 

اختيار الأ�سلح لأية ولية والتف�سيل بني النا�س يف تقدميهم وتر�سيحهم لها.
ومن تطبيقات هذا الذي قررنا ما اأورده الإمام القرايف رحمه اهلل يف فروقه من:» اأن الإمام اإذ وجد من 
هو اأ�سلح للق�ساء ممن هو متول الآن عزل الأول، وويل الثاين، وكان ذلك واجبا عليه لئال يفوت على امل�سلمني 

م�سلحة الأف�سل منهما، ويحرم عليه اأن يعزل الأعلى بالأدنى لئال يفوت على امل�سلمني م�سلحة الأعلى«24.
ومن فقه املوازنات الذي يجب اإعماله للح�شول على الثمار اليانعة يف هذا املجال اأي�شا ما ذكره ابن 

22 - �سحيح البخاري، كتاب اجلهاد وال�سري، باب اإن اهلل يوؤيد الدين با لرجل الفاجر.
23 -ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية:26.

24 - الفروق:1*169.
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تيمية من اأن بع�س العلماء �سئل »اإذا مل يوجد من يولى الق�ساء اإل عامل فا�سق اأو جاهل دين، فاأيهما يقدم؟ 
فقال: اإن كانت احلاجة اإلى الدين اأكرث لغلبة الف�ساد قدم الدين، واإن كانت احلاجة اإلى العلم اأكرث خلفاء 

احلكومات قدم العامل«25.
واحلق اأن طرق هذا املو�سوع من الأهمية مبكان رغم �سعوبته وت�سعباته و�س�ساعته وكرثت الختالفات 
الفقهية فيه، خا�شة يف ع�شرنا احلا�شر، والذي ي�شتد اخلالف فيه بني اأهل املذاهب الفقهية بني حمرم 
وجميز، فال تكاد جتد امل�سلمني جمتمعني على اأمر معني، ويبدو يل- واهلل اأعلم- اأن هذا الأمر راجع لدى كثري 
من الدعاة اإلى غياب الفقه العميق لل�سرع، وذلك بفهم مقا�سده واأهدافه واأولوياته، بحيث �سادت لدى كثري 
منهم ال�سطحية يف فهم الن�سو�س، فهم ينتقون منها ما يرونه �ساحلا وموؤيدا ملذهبهم، ول يكلفون اأنف�سهم 
عناء البحث والنظر يف هذه الن�شو�ص يف اإطارها ال�شمويل واملالءمة بينها وبني مقا�شد الت�شريع، وهذه اآفة 
من اآفات هذا الع�سر حيث ترى كل من هب ودب يريد اأن يوجه الأمة وير�سدها اإلى التوجه ال�سليم يف �ستى 
املجاالت، وهو يجهل متاما اأب�شط املعلومات الفقهية املتعلقة بالنازلة، كما يجهل �شرية العلماء العظام الذين 
اأفنوا زهرة حياتهم يف طلب العلم وحت�سيله، ومل يح�سروا اأنف�سهم فيما ل قبل لهم به، ومل يفتوا يف الدين اإل 
بعد اأن ا�ستكملوا درجة الجتهاد يف الدين، ولهذا كانت اجتهاداتهم موفقة، وكانت فتاواهم منارات ا�ست�ساء 

بها النا�س وا�سرت�سدوا بها وحققوا بالأخذ بها ما فيه خري النا�س و�سالحهم.
ي�ساف اإلى هذا غياب فقه الواقع لدى كثري من العاملني لالإ�سالم، فرتاهم يحلقون يف ف�ساءات من 
املثالية ويتحدثون من اأبراج عالية وهم بعيدون كل البعد عن واقع النا�س، فالداعية الناجح ل بد له من 
خمالطة النا�س ومعرفة اأحوالهم، وا�ستقراء واقعهم، وذلك حتى يت�سنى له الوقوف على مظاهر الأزمة 

واخللل فيهم لي�سعى اإلى عالجها بو�سائل منا�سبة ومالئمة.
وال بد اأن نعرتف اأن ع�شرنا اليوم، اأكرث الع�شور تعقيدا ب�شبب ما يعرف من تطور مذهل يف �شتى 
املجاالت من تكنولوجيا، وتقدم علمي، وازدهار فني وثقايف...اإلى غري ذلك. والداعية اإذا مل ي�شتوعب كل 
ما يحدث يف واقعه، فاإنه حتما لن ي�شتطيع اأن يقدم البدائل واحلقيقة للنا�ص، ولن ي�شتطيع مواكبة هذا 

التطور الذي ي�شري ب�شرعة فائقة، و�شيف�شل حتما مما يعر�ص الدعوة لالنتكا�شة والرتاجع.
ويف هذا يقول الدكتور عبد املجيد النجار يف كتابه: فقه التدين فهما وتنزيال:       »واملنطلق الأول 
لفهم الإن�سان واقعه هو النخراط الفعلي يف هذا الواقع، ومعاي�سة النا�س، والتعامل معهم يف ت�سرفات 
احلياة املختلفة وقوفا على م�ساكلهم عن كثب، وم�ساهمة واقعية يف منا�سطهم املتنوعة تعميما لذلك كله 
على اأو�سع نطاق ممكن من الطبقات ومن الفيئات ومن اأمناط املجتمعات، اإن هذا النخراط الفعلي يف 
الواقع الإن�ساين قدر �سروري ل غنى عنه ملن يريد فهمه، �سواء كان فقيها م�سرعا اأو فيل�سوفا م�سلما اأو 
الواقع  خ�سم  عن  عزلة  يف  الأغرا�س  هذه  من  غر�سا  رام  من  وكل  الإن�ساين،  الطموح  عن  معربا  اأديبا 

25 - ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية:30.

ثمار العمل بفقه املوازنات في احلياة املعاصرة



640641

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

الإن�ساين يف مظاهره الفردية والجتماعية ل يكون منه اإل مقولت مبنية على املثالية واخليال، فال تثمر 
تغيريا فاعال نحو الأ�سلح، ولنا يف ذلك مثال يف املدن الفا�سلة التي ت�سورتها عقول بع�س الفال�سفة ومنهم 
بع�ص االإ�شالميني مثل اأبي ن�شر الفارابي)ت:339هـ( ول تخلو كثري من الآراء الإ�سالحية التي ينادي بها 
اليوم بع�ص املخل�شني يف احلركة االإ�شالمية من خيالية ومثالية نتيجة التنكب عن ممار�شة واقع امل�شاكل 

التي يعانيها امل�سلمون« 26.
وبناء على ما ذكر، فاإننا نرى اأن غياب فقه ال�شرع وفقه الواقع قد حال لدى كثري من الدعاة دون 
�سورة  يف  الإ�سالم  وظهر  لذلك،  تبعا  املوازين  فانقلبت  الدعوي،  ن�ساطهم  من  املبتغاة  الأهداف  حتقيق 
هزيلة اأمام النظريات الهدامة التي ذاع �سيتها، وا�ستهوى الكبري وال�سغري غوغاوؤها، ويظهر لنا هذا جليا 
يف �شورة اختالفات �شتى بني الدعاة يف التنظري للفقه ال�شيا�شي االإ�شالمي احلديث، فكان النقا�ص دائرا 

حول الإجابة على جمموعة من الت�ساوؤلت منها على �سبيل املثال:
هل يجوز التحالف مع قوى غري اإ�شالمية؟

هل يجوز الدخول اإلى الربملان؟
 وهل جتوز امل�شاركة ال�شيا�شية يف امل�شل�شل الدميقراطي؟

هل ميكن التعامل مع احلكومات الطاغية التي ل حتكم �سرع اهلل تعالى؟ اإلى غري ذلك من الأ�سئلة 
التي كانت مرتعا للخالف والتفرقة بني العاملني لالإ�سالم، وما ذلك اإل ب�سبب غياب فهم حقيقي ور�سني 
لل�سرع، وا�ستيعاب عميق ودقيق ملعطيات الواقع واآفاقه، وقد تولد عن هذا الأمر �سعف وتراجع يف تقدمي 
دعاة  وانت�شار  وال�شر،  الف�شاد  املجاالت، ومتخ�ص عن ذلك طغيان  االإ�شالمي احلقيقي يف جميع  البديل 
�سد  منيعة يف  �سوكة  كانوا  وبالتايل  املجتمع،  احل�سا�سة يف  املراكز  على  و�سيطرتهم  والنحالل،  الف�سوق 

الدعاة، ومنع كل ن�ساط دعوي يهدف اإلى اإحقاق تغيري حقيقي وفعال يف املجتمع.
بذلك بني  الفقه، وميزوا  لهذا  الثمار احلقيقة  املوازنات وعلموا هذه  بفقه  الدعاة مت�سكوا  اأن  ولو 
امل�سالح واملفا�سد، �سيما يف جمال يحكمه الجتهاد وتغمره الن�سو�س املرنة، لتو�سلوا اإلى جتاوز جمموعة 
من اخلالفات، ول�ستطاعوا اأن يو�سلوا الإ�سالم اإلى مكانة عزيزة وعظيمة، فيتبواأ ال�سدارة ويكون اأ�سا�س 
واعت�شموا  به  مت�شكوا  ما  ي�شلوا  ولن  مل  الذي  واالأخاذ  االأ�شيل  البديل  للنا�ص  يقدمون  وبذلك  الت�شريع، 

بحبله.

26 - فقه التدين فهما وتنزيال:126-125/1.
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�خلامتة:

اإن املحتك بهذا املو�شوع يجعله ي�شتنتج كثريا من االأمور، اأهمها:

1- اأن مو�سوع فقه املوازنات ب�سفة عامة بالغ الأهمية �سيما يف الجتهاد احلديث، ولي�س املهم كما 
قال الدكتور يو�سف القر�ساوي» اأن ن�سلم بهذا الفقه نظريا، بل املهم كل املهم اأن منار�سه عمليا«27(. ذلك 
اأن كثريا من االختالفات التي تقع بني الدعاة والعاملني يف احلقل االإ�شالمي مردها اإلى اإغفال هذا الفقه، 

وعدم ممار�شته وتطبيقه على اأر�ص الواقع.
اإذا بني هذا الفقه على م�ستويني من  اإل  اأن ثمار العمل بفقه املوازنات التي ناق�ستها ل تظهر   -2
الفهم: فهم ال�سرع وفهم الواقع، ول بد من ت�سافرهما معا، لأن غياب اأحدهما يولد اجتهاًدا م�سلول بعيًدا 

عن حتقيق مقا�سد ال�سريعة واأهدافها.
3- ثمار العمل بفقه املوازنات يف احلياة املعا�سرة تظهر مبا ل يدع جمال لل�سك مزيدا من العمل 
اأ�شله يف الكتاب وال�شنة، كما  اأن ينبني على قواعد و�شوابط، وهو يجد  االجتهادي، وهذا االجتهاد البد 
اإليه يف  يف �سرية اخللفاء الرا�سدين والأئمة من بعدهم. والقرءان الكرمي هو امل�سدر الأول الذي يرجع 
اأنواع املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، ثم تاأتي ال�سنة  التاأ�سيل، وهو مملوء بالآيات التي تظهر فيها �ستى 
التي كانت منارا  ال�شاطعة  الدرو�ص  وتعطي يف ذلك  الفقه وتظهره يف �شورة عملية،  لتجلي هذا  النبوية 
لأويل الهدى، ثم كان هذا الفقه منهجا ربانيا وم�سلكا من م�سالك الجتهاد يف ع�سر ال�سحابة والتابعني، 
حيث جتاوزوا به كثريا من العقبات التي اعرت�شت �شبيل املجتهدين، وظهرت ثماره التي قطفها املجتمع 

االإ�شالمي االأول.
املعا�س،  الواقع  التي تالم�س من خالل  العظيمة  العملية  الفوائد  تلك  املوازنات،  ثمار فقه  4- من 
فاملهم يف فقه املوازنات هو املمار�سة العملية التي تتجاوز الإطار النظري لتطرح طروحات جادة موؤ�سلة 
من ن�شو�ص ال�شرع ومبادئه ومقا�شده وقواعده واأ�شوله، وهكذا ي�شتنتج اأن املوازنات ال�شرعية التي ت�شتند 
اإعمال الفكر ومتحي�س  اإلى  اأو التحرمي لكل ما يحتاج  اأ�سول و�سوابط كفيلة بتجاوز دائرة الرف�س  اإلى 
النظر، وكثريا ما يوؤتى الجتهاد من هذه الناحية، وتت�سع�سع تلك الثمار املرجوة من اإعمال فقه املوازنات 

ل�شالح اأبناء االأمة.
اأمتنى اأن اأكون فد وفقت يف تقريب هذه الثمار اإلى الفهم، فما كان فيها من خري و�سواب فمن اهلل، 

وما كان فيها من نق�ص وزلل فمني ومن ال�شيطان، واهلل ويل التوفيق وهو يهدي ال�شبيل. 
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

د: احل�سن بن �سعيد اأ�سفري ـ اأغاديرـ املغرب
27 - اأولويات احلركة الإ�سالمية يف املرحلة القادمة:28.

ثمار العمل بفقه املوازنات في احلياة املعاصرة
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فقه الموازنات في الدعوة إلى الله

الأ�ستاذ الدكتور اإبراهيم بن علي بن  حممد بن احمد
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مقّدمة

ُيعترب فقه املوازنات فقها اأ�سيال، فقد ُبنيت كثرٌي من اأحكام القراآن الكرمي وال�سّنة الّنبوّية عليه؛ مّما 

ُيعطي �سورة ال جمال لل�سّك فيها عن �سرعّيته، كيف ال وقد تكّلم العلماء عنه منذ القدمي بيانا وتاأ�سيال، وهذا 

عند حديثهم عن امل�سلحة واملف�سدة باعتبارهما االأ�سا�س والقاعدة التي يقوم عليها فقه املوازنات، فاملوازنة 

جاريٌة بني امل�سالح بع�سها ببع�س، وبني املفا�سد بع�سها ببع�س، وبني امل�سالح واملفا�سد فيما بينها.

به من ق�سايا مت�سابكة تختلط فيها  يتمّيُز  ملا  �سابقيه؛  املوازنات من  اإلى فقه  اأحوج  اإّن ع�سرنا    

حّتى  حائرا؛  اّتاهها  املرء  اأ�سبح  اإذ  ال�سّيئات،  مع  واحل�سنات  ال�سّر،  مع  واخلري  املفا�سد،  مع  امل�سالح 

ة، فغدا ال يهتدي اإلى ما ُيحّقق له امل�سالح ويدفع عنه املفا�سد اإاّل بفقِه موازناٍت دقيٍق  يف ق�ساياه اخلا�سّ

من�سبٍط ينبني عليه العمُل اّتاه مثل هذه الق�سايا.

   اإّن املتاأّمل يف حركة العلماء يف ع�سرنا قريبا وبعيدا يف الّتعامل مع هذا الّنوع من الفقه يلحظ 

الّذاتيُّ فريجُع  فاأّما   ، واالآخر مو�سوعيٌّ ذاتيٌّ  اأولهما  ل�سببني،  تخّوف معقول  وهو  تخّوفا ظاهرا عندهم، 

اإلى ت�سبُّع العلماء ِبجراأٍة مبنّية على قناعة تاّمٍة ب�سرورة اقتحام هذا الفقه يف التعامل مع ق�سايا الع�سر 

)عملّيا(، واأّما املو�سوعّي فلخطورة هذا الّنوع من الفقه يف حّد ذاته، فهو فقٌه دقيٌق يحتاُج اإلى باٍع طويٍل 

من العلٍم و�سبٍط دقيٍق له نظرّيا وتطبيقّيا.

املوازنات  العلماء يقوم عليه فقه     ومّما �ساهم يف هذه احلالة عدم وجود منهٍج مّتفٍق عليه بني 

وين�سبط به، وهذا راجٌع اإلى اختالف املناهج االأ�سولّية فيما بني املدار�س الفقهّية، مّما جعل �سورَة فقِه 

املوازنات غرُي وا�سحٍة عند املعا�سرين اليوم لعدم وجود تعريٍف حّديٍّ لفقه املوازنات عند املتقّدمني، واإّنا 

تكّلموا عن امل�سلحة واملف�سدة، ومنهج املوازنة بينهما. 

   ومن اأجل اإزالة الغ�ساء عن مفهوم فقه املوازنات جاء هذا البحث ِلُيبنّي مفهومه بو�سوح، وعالقته 

القراآن  يف  املوازنات  فقه  مكامن  اإبراز  مع  اّتاهه،  واملعا�سرين  املتقّدمني  بع�س  واآراء  االأولوّيات،  بفقه 

االأّمة  بني جميع  عليهما  واملّتفق  الّت�سريع،  االأّولني يف  امل�سدرين  باعتبارهما  باخل�سو�س  الّنبوّية  وال�سّنة 

حابة به و�سرورته عقال، ثّم  االإ�سالمّية هذا اأّوال، وخلطورة فقه املوازنات ثانيا، مع االإ�سارة اإلى عمل ال�سّ

فقه املوازنات في الدعوة إلى الله

مقدمة
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يف االأخري بيان مفهوم كّل من امل�سلحة واملف�سدة باعتبارهما االأ�سا�س والقاعدة له، فال قيام لفقِه موازناٍت 

وابط. دون حديٍث عن امل�سلحة واملف�سدة، وكان ذلك من جهة املفهوم وال�سّ

اإ�سكالية البحث

اإّن الّراجع اإلى اآراء العلماء عن فقه املوازنات اأو التعار�س بني امل�سالح واملفا�سد يجدهم قد حتّدثوا 

عنه منذ القدمي؛ ابتداًء باجلويني والغزايل والعّز بن عبد ال�ّسالم وابن تيمية وال�ّساطبي وغريهم؛ اإاّل اأّنه 

اإلى ع�سرنا هذا مل يتبنّي مفهوٌم وا�سٌح دقيٌق عن فقه املوازنات، يظهر هذا جليًّا يف اجتهادات املعا�سرين 

وحماوالتهم َتقدمَي  َتعريٍف حّديٍّ له.  

بط–اإذن-؟ وما هي اآراء العلماء قديا وحديثا اّتاهه؟ وهل ُيكن     فما هو فقه املوازنات بال�سّ

ّي؟ تقدمي تعريف حّديٍّ له؟ اأم هو عبارٌة عن مفهوٍم ال ُيكن بيانه بتعريٍف حدِّ

   هذا ما �سُيحاول البحث االإجابة عنه. 

اأهداف البحث:

يهدف البحث اإلى:

بيان نظرة جمموعة من اأهل العلم قديا وحديثا عن فقه املوازنات.  	•  

حتديد مفهوم فقه املوازنات بدّقة. 	•  

الّتاأ�سيل ال�ّسرعي لفقه املوازنات. 	•  

اأ�سلوب البحث:

   لتحقيق االأهداف ال�ّسابقة اعتمد البحث االأ�ساليب الّتالية:

االأ�سلوب الو�سفي يف عر�س اآراء اأهل العلم القدماء والـُمحَدثني. 	•  

االأ�سلوب املقارن بني االآراء ق�سد الو�سول اإلى مفهوم وا�سح لفقه املوازنات.  	•  

االأ�سلوب الّتحليلي للّن�سو�س ال�ّسرعّية املت�سّمنة لفقه املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد. 	•  

خطة البحث: 

انتهج البحث خّطة تت�سّمن مقّدمة وثالثة مباحث وخامتة، املقّدمة لعر�س فكرة البحث واالإ�سكالّية 
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اّلتي ُيعاجلها، واالأهداف اّلتي ي�سعى اإلى حتقيقها، واالأ�ساليب املعتمدة يف البحث، وخّطة البحث، واأخريا 

خامتًة �سّمت اأهّم الّنتائج.

   �سّم املبحث االأّول تعريفات كّل من الفقه، واملوازنات، وفقه االأولوّيات مِلا له من عالقة مبا�سرة 

بفقه املوازنات، كلٌّ منها يف مطلب حمّدد، املطلب االأّول لتعريف الفقه، اأّما الثاين للموازنات اّلذي انق�سم 

اإلى ق�سمني، الق�سم االأّول لعر�س راأي كّل من العّز بن عبد ال�ّسالم وابن تيمية وال�ّساطبي عن املوازنات بني 

امل�سالح واملفا�سد كنموذج للمتقّدمني، والق�سم الّثاين عر�س راأي كّل من القر�ساوي والكمايل وعبد املجيد 

ال�ّسو�سوة عن املوازنات نف�سها كنموذج للمعا�سرين، اأّما املطلب الّثالث فتناول تعريف فقه االأولوّيات لبيان 

الفرق بينه وبني فقه املوازنات لال�ستباه احلا�سل بني مفهومهما.

   وتناول املبحث الّثاين فقه املوازنات يف امل�سادر ال�ّسرعّية كتاأ�سيل له، فكان املطلب االأّول للقراآن 

املوازنة،  جانب  على  الّتكيز  مع  واملفا�سد  امل�سالح  بني  املوازنة  �سّمت  اآياٍت  من  ناذج  بعر�س  الكرمي 

اإلى ق�سمني، االأّول لنماذج َتظَهُر فيها املوازنة من خالل  واملطلب الّثاين لل�سّنة الّنبوّية، وذلك بتق�سيمها 

بناء االأف�سلية بني االأعمال على املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، والق�سم الثاين لنماذج من قرارات الّر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم املبنّية على املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، واملطلب الّثالث لثالث ناذج من عمل 

حابة  -ر�سي اهلل عنهم- بني دفنه  حابة  -ر�سي اهلل عنهم- املبنّي على املوازنة، اأّولها: موازنة ال�سّ ال�سّ

الّزواج  عنه  اهلل  ر�سي  اخلّطاب  بن  عمر  منع  وثانيها:  للم�سلمني،  خليفة  واّتخاذ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

بالكتابّيات، وثالثها: ت�سمني علّي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه ال�سّناع، واملطلب الرابع واالأخري لبيان اأّن 

العقل يق�سي بالقول بفقه املوازنات يف االأعمال اّلتي تتعار�س فيها امل�سالح واملفا�سد.

الثالث واالأخري، ف�سّم بيان مفهوم كلٍّ من امل�سلحة واملف�سدة باعتبارهما االأ�سا�س  اأّما املبحث     

امل�سلحة يف  ل�سوابط  والّثاين  املفهوم،  لبيان  االأّول  املطلب  �س  فُخ�سّ املوازنات،  فقه  عليهما  يقوم  اّلذي 

امليزان ال�ّسرعي، وانتهى البحث بخامتة �سّمت اأهّم نتائج البحث، وفهر�س للم�سادر واملراجع املعتمدة يف 

البحث.   
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املبحث الأول: تعريف فقه املوازنات والأولويات

   اإّن فقه املوازنات كمفهوٍم، يت�ّسكل من مفهوم لفظني هما )الفقه( و)املوازنات(، وال ُيكن اأن ن�سرب 

اأغوار البحث اإاّل بعد بيان مفهوم الّلفظني الّلذين يت�سّكل منهما فقه املوازنات، ثّم االإ�سارة بعد ذلك اإلى 

مفهوم )فقه االأولوّيات( اّلذي له عالقة وطيدة بفقه املوازنات، واإن كان فقه االأولوّيات هو اّلذي يفتقر اإلى 

فقه املوازنات دون العك�س، فباملوازنة تتحّدد االأولوّيات.

   و�سنتكّلم عن )الفقه( و)املوازنات( و)فقه االأولوّيات( كّل منها يف مطلب ُم�ستقّل فيما ياأتي.   

املطلب الأول: تعريف الفقه

الفرع الأول: الفقه لغة

الفقه العلُم بال�ّسيء والفهُم لُه، وَغُلب على علم الّدين ل�سيادته و�سرفه وف�سله على �سائر اأنواع العلم.

والفقه يف االأ�سل الفهم، ُيقال اأوتي فالٌن فقها يف الّدين؛ اأي فهما فيه، ُيقال: َفِقَه ِفْقها اأي َعلَم علًما، 

وقد َفُقَه َفَقاَهًة، وهو فقيٌه من قوٍم فقهاء، واالأنثى فقيهٌة من ن�سوٍة َفَقاِئَه، وُحكَي ِن�سوٌة فقهاُء وهي نادرٌة.

ومنه قوله تعالى: »َفَما ِلَهوؤُالآَِء اْلَقْوِم اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديًثا« )الن�ساء 78(

الفرع الثاين: الفقه ا�سطالحا 

يعرف االأ�سولّيون الفقه بتعريفات عديدة، تختلف من حيث العموم واخل�سو�س، فعّرفه اأبو حنيفة 

بتعريف عاّم فقال: )معرفة الّنف�س ما لها وما عليها(،: وب�سكل اأخ�ّس منه عّرفه بع�س االأ�سولّيني كالبي�ساوي 

واالآمدي وال�سوكاين فقالوا :)العلم باالأحكام ال�سرعية العملية املكت�سبة  من اأدّلتها الّتف�سيلّية(. 

   بالّتاأّمل يف التعريف ُيكن القول اأّن لفظ )الفقه( مق�سوٌد يف فقه املوازنات ملا يلي:

ُيكن اعتبار اأّن الفقه مبعنى احلكم ال�سرعي اّلذي ي�ستمل على امل�سلحة الّناهي عن  	•  

املف�سدة؛ ولذلك فاملوازنة بني االأحكام ال�سرعّية ال تتّم اإاّل مبعرفته )الفقه(.
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اإّن املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد ال تتّم اإاّل بعد معرفة اأحكام كّل من امل�سالح واملفا�سد  	•  

املتعار�سة فيما بينها، ومعرفُة اأحكام كّل منها هو الفقه يف حّد ذاته.

اّلذي  املنهج  اأو  الطريق  فهم  اإلى  اإ�سارة  الفقه  لفظ  اإليها  اأحلق  �سبق؛  ما  اإلى  اإ�سافة  	•  

كن جتاوزه، وجتّنبا لل�ّسقوط يف  تتّم به املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد؛ الأّن املوازنة منهج قائم بذاته ال يمُ

املحذور اأحلق لفظ الفقه بلفظ املوازنات.

اإلى  امل�سالح  بني  التعار�س  ي�سل  )...وقد  باملوازنة:  يقوم  عّمن  حديثه  معر�س  يف  الكمايل  يقول 

درجات الوقوع يف املنكرات واملحرمات املعلومة اأو َتْرُك الفرائ�س واملهّمات يف الّدين، وال�سّك اأّن هذا الباب 

خطري، اإذ قد يتّتب عليه الّتحّلل من الّدين اأو التحايل للخروج من تكاليفه اإن ُفتح على م�سراعيه لكّل 

مكّلف اأو مّدع.

   كما اأّن املفا�سد اّلتي قد تتّتب عليه ال ي�ستهان بها، مثل ما يتعّلق بالّدماء واالأب�ساع واملحّرمات، 

وهنا البّد للموازن من علٍم غزيٍر وفهٍم دقيٍق ال يتوافران اإاّل فيمن له حّق الفتيا اأو االجتهاد(.  

فاملراد –اإذن- مبدلول الفقه يف فقه املوازنات املدلول الّلغوي للكلمة، ولي�س مدلولها اال�سطالحي 

ال�ّسائع عند االأ�سولّيني والفقهاء. 

املطلب الثاين: تعريف املوازنات

الفرع االأول: املوازنات لغة

ْيئني ُمَوازَنًة وَوَزنًا، وهذا     املوازنة يف الّلغة من فعل )وزن(، جاء يف خمتار ال�سحاح: )وَواَزَن بني ال�سَّ

اِذَيه(. ُيَواِزُن هذا اإذا كان على ِزَنِته اأَو كان حُمَ

.) ْيَئنْيِ وجاء يف تاج العرو�س: )وَعَدَلُه َيْعِدُلُه َعْداًل وَعاَدَلُه ُمعاَدَلًة: َواَزَنُه، وكذا: عاَدَل بنَي ال�سَّ

   فاملوازنة –اإذن- تعني املعادلة واملحاذاة، وجمعه موازنات، فاملوازنة بني امل�سالح واملفا�سد تعني 

البحث يف امل�ساألة اأو الق�سّية من حيث املعادلة بينهما، اأو كانت اإحداهما حتاذي االأخرى يف املرتبة.

الفرع الثاين: املوازنات ا�سطالحا

   قد ورد احلديث عن فقه املوازنات عند العلماء عرب الع�سور جميعها، واإن غاب عندهم امل�سطلح 

فقه املوازنات في الدعوة إلى الله
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يف حّد ذاته، فغيابه ال يعني اأّنهم اأغفلوا املق�سود منه، ما دامت العربة باملعنى والق�سد ال بالّلفظ واملبنى 

كما يقول الفقهاء يف باب العقود، فقد كان الق�سد منهم بيان منهج الّتعامل مع امل�سلحة واملف�سدة عند 

التعار�س، فهو حديث عن فقه املوازنات يف حّد ذاته.

   و�سنورد بع�س اأقوالهم يف فقه املوازنات، ونرّكز على من اهتّم ب�سكل ظاهر مب�ساألة تعار�س امل�سلحة 

واملف�سدة، وهم العّز بن عبد ال�ّسالم وابن تيمّية وال�ّساطبي كنموذج للعلماء املتقّدمني، ثّم نذكر اأقوال بع�س 

املعا�سرين اّلذي ا�ستهرت كتاباتهم يف مو�سوع البحث، ويف مقّدمتهم يو�سف القر�ساوي يف كتابه )اأولوّيات 

امل�سالح  بني  املوازنات  فقه  )من  كتابه  يف  الكمايل  اهلل  وعبد  القادمة(،  املرحلة  يف  االإ�سالمية  احلركة 

ال�ّسرعّية(، واأخريا عبد املجيد ال�سو�سوة يف بحثه )منهج فقه املوازنات يف ال�ّسريعة االإ�سالمّية(.    

اأوال: عند العلماء املتقّدمني:-

   ورد احلديث عن فقه املوازنات عند العلماء املتقّدمني عند حديثهم عن تعار�س امل�سالح واملفا�سد، 

والزرك�سي  وال�ساطبي  القّيم  ابن  اإلى  و�سوال  تيمية،  وابن  والقرايف  بالغزايل  مرورا  باجلويني،  ابتداء 

وغريهم، فهوؤالء العلماء اّلذين تركوا ب�سمتهم يف علم اأ�سول الفقه مل تخل كتاباتهم باحلديث عن فقه 

امل�سالح واملفا�سد )املوازنات(، و�سننقل اأقوال ثالثة منهم، وهم على التوايل: العّز بن عبد ال�ّسالم وابن 

تيمية وال�ّساطبي.    

العّز بن عبد ال�ّسالم )ت 660هـ( 	•  

ِة، َوَدْرَء امْلََفا�ِسِد  اِلِح امْلَْح�سَ يَل امْلَ�سَ �سِ    يقول العّز بن عبد ال�سالم: )اإْذ اَل َيْخَفى َعَلى َعاِقٍل...اأَنَّ حَتْ

ُموٌد َح�َسٌن، َواأَنَّ  ْرَجِحَها حَمْ اِلِح َفاأَ نَّ َتْقِدمَي اأَْرَجِح امْلَ�سَ ُموٌد َح�َسٌن، َواأَ ِه حَمْ ْن�َساِن َوَعْن َغرْيِ ِة َعْن َنْف�ِس ااْلإِ امْلَْح�سَ

ُموٌد َح�َسٌن،  اِجَحِة َعَلى امْلَْرُجوَحِة حَمْ اِلِح الرَّ َواأَنَّ َتْقِدمَي امْلَ�سَ ُموٌد َح�َسٌن،  َفاأَْف�َسِدَها حَمْ اأَْف�َسِد امْلََفا�ِسِد  َدْرَء 

ُموٌد َح�َسٌن . اِلِح امْلَْرُجوَحِة حَمْ اِجَحِة َعَلى امْلَ�سَ َواأَنَّ َدْرَء امْلََفا�ِسِد الرَّ

يِف  َمْرُكوٌز  َفااْلأَْف�َسِد  ااْلأَْف�َسِد  َوَدْرَء  َلِح  َفااْلأَ�سْ َلِح  ااْلأَ�سْ َتْقِدمَي  اأَنَّ  ··· َواْعَلْم  َذِلَك  َعَلى  َكَماُء  احْلُ َفَق  َواتَّ

ِغرَي َبنْيَ اللَِّذيِذ  ِبيَّ ال�سَّ ت ال�سَّ ْ َطَباِئِع اْلِعَباِد َنَظًرا َلُهْم ِمْن َربِّ ااْلأَْرَباِب، َكَما َذَكْرَنا يِف َهَذا اْلِكَتاِب، َفَلْو َخريَّ

اَلْخَتاَر  َوِدْرَهٍم  َفْل�ٍس  َبنْيَ   َ ُخريِّ َوَلْو  ااْلأَْح�َسَن،  اَلْخَتاَر  َوااْلأَْح�َسِن  �َسِن  احْلَ َبنْيَ   َ ُخريِّ َوَلْو   ، ااْلأََلذَّ اَلْخَتاَر  َوااْلأََلذِّ 
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يَناَر.  َ َبنْيَ ِدْرَهٍم َوِديَناٍر اَلْخَتاَر الدِّ ْرَهَم، َوَلْو ُخريِّ الدِّ

َلِح، اأَْو �َسِقيٌّ ُمَتَجاِهٌل اَل َيْنُظُر اإَلى َما َبنْيَ امْلَْرَتَبَتنْيِ  ِل ااْلأَ�سْ َلِح اإالَّ َجاِهٌل ِبَف�سْ اِلَح َعَلى ااْلأَ�سْ ُم ال�سَّ اَل ُيَقدِّ

َفاُوِت .(· ِمْن التَّ

ال�ّسديد  الب�سري   العقل  الأّن  العقلّية،  الّناحية  املوازنات من  لفقه  تاأ�سيٌل  العّز يف حّد ذاته  فكالم 

يحكم بتقدمي اأرجح امل�سالح، ودرء اأرجح املفا�سد، وهذا اأمر َطَبِعيٌّ فطريٌّ يف جميع الب�سر، فال تد اأحدا 

اأو �سقّيا متجاهال ال يلم�س التفاوت احلا�سل بني  يق�سي بخالف ذلك؛ واإاّل كان جاهال مب�سالح ال�ّسيء 

م�سلحة ال�سيء ومف�سدته.

   اإّن �سعوبة احلديث عن فقه املوازنات لي�ست فيما يحكم به العقل من تقدمي اأرجح امل�سالح ودرء 

ور  اأف�سد املفا�سد، فهذا حكم عقليٌّ حم�ٌس، بل ال�سعوبة تكمن يف تطبيق ذاك احلكم العقلّي على اآحاد ال�سّ

ة عندما تكون �سورا تمع بني احلّل  يف واقع الّنا�س، �سواًء ما تعّلق منها بالفرد اأو املجتمع اأو االأّمة، وخا�سّ

واحلرمة.

   لذلك اهتّم العّز بن عبد ال�ّسالم ببيان املنهج اّلذي ن�سلكه لنحكم به على اأرجحّية امل�سلحة على 

املف�سدة، وله كالم طويل يف املو�سوع لي�س هنا جماله، وهذا هو املق�سود االأ�سا�سّي من فقه املوازنات، وهو 

ما يجب اأن تهتّم به الّدرا�سات، فهو لي�س اأمرا ب�سيطا هّينا، بل يحتاج اإلى �سبط معايري �سرعّية تراعي 

بعيد عن  دقيق  من�سبط  ب�سكل  املوازنة  تتّم  حّتى  تعار�سها؛  اأوجه  ودرا�سة جميع  امل�ساألة،  جميع حيثيات 

االرتال وال�سهوات. 

ابن تيمية )ت 728هـ( 	•  

قد ورد الكالم عن فقه املوازنات عند ابن تيمية، وهذا وا�سح جليٌّ يف قوله: )اإذ ال�سريعة مبناها 

اأدناهما  على حت�سيل امل�سالح وتكميلها وتعطيل املفا�سد وتقليلها، والورع ترجيح خري اخلريين بتفويت 

ودفع �سّر ال�سّرين واإن ح�سل اأدناهما(، وُي�سيف االأمر و�سوحا بقوله: )ومطلوبها ـ اأي ال�سريعة ـ ترجيح 

خري اخلريين اإذا مل يكن اأن يجتمعا جميعًا، ودفع �سر ال�سّرين اإذا مل يندفعا جميعًا(، فال�ّسريعة –اإذن- 

هي م�سالح ت�سعى لتح�سيلها، ومفا�سد ت�سعى لدرئها، وتظهر االإ�سارة يف قوله اإلى فقه املوازنات اّلذي يتّم 
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به الّتجيح بني امل�سالح واملفا�سد عند الّتزاحم حني قال: )والورع ترجيح خري اخلريين بتفويت اأدناهما 

ودفع �سّر ال�سرين واإن ح�سل اأدناهما(.

ال�ساطبي )ت790هـ( 	•  

ُتفهم على مقت�سى ما غلب، فاإذا  اإنا  الدنيا،  اإلى  الراجعة  ال�ساطبي: )فامل�سالح واملفا�سد  يقول 

كان الغالب جهة امل�سلحة، فهي امل�سلحة املفهومة عرفا، واإذا غلبت اجلهة االأخرى فهي املف�سدة املفهومة 

عرفا(، ويف هذا اإ�سارة منه اإلى عدم وجود م�سالح حم�سة اأو مفا�سد حم�سة، فما من م�ساألة اإاّل وتتمع 

فيها امل�سالح مع املفا�سد، اإذ يقول يف هذه امل�ساألة بالّذات: )فاإن امل�سالح الدنيوية -من حيث هي موجودة 

هنا-ال يتخل�س كونها م�سالح حم�سة... الأن تلك امل�سالح م�سوبة بتكاليف وم�ساق، َقَلّت اأو كرثت، تقتن 

بها، اأو ت�سبقها، اأو تلحقها...كما اأن املفا�سد الدنيوية لي�ست مبفا�سد حم�سة، من حيث مواقع الوجود(، 

فال�سريعة تتعامل وفق اجلهة الغالبة، فاإن كانت امل�سلحة هي الغالبة فهي مطلوبة �سرعا، واإن كانت جهة 

كانت هي  اإذا  )...فامل�سلحة  بقوله:  ال�ّساطبي  ُيقّرره  ما  فهذا  �سرعا،  فهي مدفوعة  الغالبة  املف�سدة هي 

الغالبة عند مناظرتها مع املف�سدة يف حكم االعتياد، فهي املق�سودة �سرعا، ولتح�سيلها وقع الطلب على 

العباد(، وما حتديد اجلهة الغالبة اإاّل حديث عن فقه املوازنات يف واقع االأمر، واّلذي به ي�ستطيع العامل 

حتديد اجلهة الغالبة على االأخرى. 

ثانيا: عند العلماء املعا�سرين

يو�سف القر�ساوي 	•  

يقول يو�سف القر�ساوي يف كتابه )اأولويات احلركة االإ�سالمّية يف املرحلة القادمة( ما قوله: )اأما 

فقه املوازنات فنعني به جملة اأمور:

عمقها  حيث  ومن  و�سعتها،  حجمها  حيث  من  وبع�س،  بع�سها  امل�سالح  بني  املوازنة  	•  

وتاأثريها، ومن حيث بقاوؤها ودوامها.. واأيها ينبغي اأن ُيقّدم ويعترب، واأّيها ينبغي اأن ُي�سقط وُيلغى..

املوازنة بني املفا�سد بع�سها وبع�س، من تلك احليثيات التي ذكرناها يف �ساأن امل�سالح،  	•  

واأيها يجب تقديه، واأيها يجب تاأخريه اأو اإ�سقاطه.
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املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد اإذا تعار�ستا بحيث نعرف متى نقّدم درء املف�سدة على  	•  

جلب امل�سلحة، ومتى ُتغتفر املف�سدة من اأجل امل�سلحة(.

اإّن هذا الن�س املقتب�س حول فقه املوازنات ال ُيكن اأن نعتربه تعريفا له بقدر ما هو حماولة لبيان 

مفهومه، وما 

اأّن فقه املوازنات يخ�س البحث يف امل�سالح واملفا�سد للحكم على  هو املق�سود به، فهو وا�سٌح يف 

االأمور.

   وُيبنّي القر�ساوي اأّن فقه املوازنات يحتاج اإلى فقهني حّتى ي�ستقيم الكالم يف املوازنة بني امل�سالح 

بع�سها ببع�س، اأو بني املفا�سد بع�سها ببع�س، اأو بني امل�سالح واملفا�سد، والفقهان هما:

عن  بعيدا  ومقا�سدها،  ال�ّسريعة  لن�سو�س  العميق  الفهم  به  وُيق�سد   : ال�ّسرع  فقه  	•  

ظواهرها والّنظر اجلزئي؛ الأّن ال�ّسريعة االإ�سالمّية ما جاءت اإاّل لتحقيق م�سالح العباد يف الّدارين.

فقه الواقع: وُيق�سد به درا�سة الواقع درا�سة م�ستوعبة جلميع خ�سو�سّياته ومداخله،  	•  

باالعتماد على اأ�سّح املعلومات واأدّق البيانات.

فقه  يتكامل  اأن  بقوله: )والبّد  �سليمة �سحيحة  املوازنة  تكون  الفقهني حّتى  تكامل  ويبنّي وجوب     

ال�ّسرع وفقه الواقع حّتى يكن الو�سول اإلى املوازنة العملّية ال�ّسليمة، البعيدة عن الغلّو والّتفريط(.

فالقر�ساوي قد حاول باإ�سارته اإلى فقه الواقع اأن يجعل فقه املوازنات فقها عملّيا حركّيا، يعي�س مع 

الواقع وُي�سايره يف كّل حني وزمان، وال ُيكن الو�سول اإلى موازنة بني امل�سالح اأو املفا�سد يف ق�سايا الواقع 

املعي�س اإاّل باالعتماد على فقه �سرعّي ينظر اإلى املقا�سد ويراعيها يف فهم الّن�سو�س ال�ّسرعية.

عبد اهلل الكمايل 	•  

حاول الكمايل اأن ُيقّدم تعريفا للموازنة من خالل عر�سه لتعريف كّل من التعار�س والّتجيح عند 

املوازنة:  تعريف  يف  فيقول  والتجيح،  بالتعار�س  لعالقتها  للموازنة  تعريفه  عليهما  بنى  ثّم  املتقّدمني، 

ثّم يجعل املوازنة تت�سّمن  )املفا�سلة بني امل�سالح املتعار�سة واملتزاحمة لتقدمي االأولى بالتقدمي منها(، 

ثالثة اأمور هي: 1- املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، 2- املوازنة بني امل�سالح بع�سها ببع�س، 3- املوازنة بني 

فقه املوازنات في الدعوة إلى الله
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املفا�سد بع�سها ببع�س.

   اإّن مّما ُيكن مالحظته على تعريف الكمايل مالحظتني: 

تركيزه على تعريف م�سطلح )املوازنة( اّلتي يعني بها املفا�سلة بني امل�سالح، وم�سطلح  	•  

املوازنة عام ي�سلح للمفا�سلة بني كّل �سيئني؛ بينما املق�سود بفقه املوازنات غري املوازنة كم�سطلح؛ الأن فقه 

املوازنات عبارة عن منهج قائم بذاته، فاملوازنة من دون فقه )منهج م�سبوط( غري مقبولة يف املوازنة بني 

امل�سالح واملفا�سد من الناحية ال�سرعّية؛ لذا فاالأولى اإحلاق لفظ )الفقه( بلفظ )املوازنة( ليكون التعريف 

معرّبا عن املق�سود.

املوازنة  اأّن  ُيبنّي  ثّم  املفا�سد،  دون  امل�سالح  بـذكر  يكتفي  التعريف،  قبول  فر�س  على  	•  

ت�سمل كذلك 

املفا�سد، فكان االأحرى اأن ُيلحق لفظ املفا�سد بلفظ امل�سالح يف التعريف حّتى يكون �سامال جامعا 

مانعا.

عبد املجيد ال�سو�سوة 	•  

يقول ال�ّسو�سوة عن فقه املوازنات: )منهج فقه املوازنات: هو جمموعة االأ�س�س واملعايري التي ت�سبط 

عملّية املوازنة بني امل�سالح املتعار�سة اأو املفا�سد املتعار�سة مع امل�سالح ليتبني بذلك اأّي امل�سلحتني اأرجح 

فتقدم على غريها، واأّي املف�سدتني اأعظم خطرًا فيقّدم دروؤها، كما يعرف به الغلبة الأيٍّ من امل�سلحة اأو 

املف�سدة -عند تعار�سهما- ليحكم بناء على تلك الغلبة ب�سالح ذلك االأمر اأو ف�ساده(.

   وُي�سيف للعبارة االأولى قوُله: )فاإن منهج فقه املوازنات هو جمموعة املعايري واالأ�س�س التي يرّجح 

بها بني ما تنازع من امل�سالح اأو املفا�سد، ويعرف به اأّي املتعار�سني ينبغي فعله واأيهما ينبغي تركه(.

اأّن فقه املوازنات هو املنهج ذاته  اإّن اأّول ما يكن مالحظته يف التعريف هو اإ�سارة �ساحبه اإلى     

اّلذي نرّجح به بني املتعار�سات بخالف من �سبقه؛ فقد رّكز يف بيان املفهوم على م�ساألة ترجيح االأ�سلح 

على ال�سالح، ودرء االأف�سد على الفا�سد، ويف هذا انتقاٌل جوهريٌّ يف بيان املفهوم، وهذا ما ينبغي اأن ُيبّينه 

مفهوم فقه املوازنات؛ الأّنه الغر�س والق�سد االأ�سا�س يف فقه املوازنات.
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   ومّما ُيكن اأن ننتقد به قوله عن فقه املوازنات، وعدم اعتباره تعريفا الأّنه يفتقد الأهّم خا�سّيٍة 

يف تعريف امل�سطلحات، وهي االإيجاز واالخت�سار مع الّتعبري عن املق�سود بعبارة مبا�سرة دون تف�سيل، 

وهذا غرُي مالحظ يف قول ال�ّسو�سوة، ولهذا فهي حماولٌة يف بيان املفهوم، وفرٌق بني بيان مفهوم امل�سطلح 

وتقدمي تعريف له.

اأّي     ويكن اأن تكون العبارة الثانّية تعريفا مع حذف اجلزء االأخري منها وهو قوله: )ويعرف به 

املتعار�سني ينبغي فعله واأيهما ينبغي تركه(، الأّن الفعل والّتك هو الغر�س الّنهائي من املوازنة، فال حاجة 

للموازنة من دون فعل وترك، فيكون التعريف كما يلي: )فقه املوازنات هو جمموعة املعايري واالأ�س�س اّلتي 

ُيرّجح بها بني املتعار�سات للتو�سل اإلى حكم �سحيح(. 

   �سرح التعريف:  

)جمموعة املعايري واالأ�س�س( لبيان اأّن: 	•  

املوازنة بني املتعار�سات منهج م�سبوط. 	•  

املوازنة ال تخ�سع للهوى والّنظر العقلي املح�س.  	•  

املوازنة مهّمة العلماء والّرا�سخني يف علم ال�ّسريعة، والعارفني بفقه الواقع معرفة دقيقة. 	•  

اأّن املوازنة فعٌل ب�سريٌّ )العلماء(؛ وهو التجيح بني  اإلى  )التي ُيرّجح بها ( لالإ�سارة  	•  

املتعار�سات عن طريق تلك املعايري واالأ�س�س.

)املتعار�سات( ُيراد بها التعار�س بني امل�سالح فيما بينها، اأو املفا�سد فيما بينها، اأو بني  	•  

امل�سالح واملفا�سد.

)حكم �سحيح( وهو الق�سد النهائي من املوازنة؛ ملعرفة احلكم املراد اإتباعه. 	•  

الّناحية  من  بال�سحة  واملق�سود  اإليه،  الو�سول  املراد  للحكم  �سفة  وهو  )ال�سحيح(  	•  

ال�ّسرعية والعملّية )ُيحّقق م�سلحة االأفراد يف الواقع(.

   هذه بع�س اأقوال العلماء عن فقه املوازنات قديا وحديثا، تبنّي مدى اهتمامهم مب�ساألة تعار�س 

امل�سالح مع املفا�سد يف االأمور، فبناء عليها ُيعرف املتقّدم من املتاأّخر يف الّتطبيق والّتنفيذ.

فقه املوازنات في الدعوة إلى الله
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   ويف نف�س الوقت ُيالحظ عدم اهتمامهم بتقدمي تعريف حّدّي للم�سطلح بقدر ماذا كان ق�سدهم 

عند اأغلبهم بيان مفهومه واملنهج اّلذي يجب اأن ن�سلكه يف الّتجيح بني املتعار�سات.       

املطلب الثالث: تعريف فقه االأولويات

يبدو اأّن املتقّدمني مل ُيقّدموا تعريفا لفقه االأولوّيات باملفهوم احلّدي يف �سبط امل�سطلحات، ولعّل 

تاأ�سيله وبيان  الّدرا�سات احلديثة حُماِولًة  ِجَدِة امل�سطلح وتداوله يف  الّرئي�سى يف ذلك يكمن يف  ال�ّسبب 

اأ�س�سه و�سوابطه؛ حلاجة االأّمة اإليه يف ع�سر اأ�سبحت االأمور فيه معّقدة ال ُيكن اجلمع بينها يف اآن واحد، 

بل ال منا�س من فقه االأولوّيات بينها؛ �سعيا لتحقيق اأق�سى ما ُيكن من امل�سالح املطلوبة.

   وهناك من اأرجع عدم وجود تعريف لفقه االأولوّيات اإلى �سهولة فهم املعنى املتبادر منه بداهًة؛ 

بناًء على املعنى 

الّلغوي، واإلى �سالحية ا�ستعماله يف كّل ميدان وتخ�س�س؛ اإاّل اأّنه يبعد اأن يكون ال�ّسبب ذاك؛ الأّن حديث 

العلماء املتقّدمني عن فقه املوازنات-فقه االأولوّيات ينبني على فقه املوازنات- يف املجال ال�ّسرعي 

دون غريه.

   واحلديث عن فقه املوازنات يف املجال ال�ّسرعي ُيعترب نوع من االجتهاد التنزيلي )التطبيقي(، فهو 

يحتاج اإلى بياٍن دقيٍق ملفهومه و�سبٍط �سديٍد ملدلوله حّتى ال يقتحم جماُله من لي�س له باٌع يف العلم ال�ّسرعي، 

فتك حتديد املفهوم مفتوحا ُيعترب اأمٌر خطرٌي يف حّق تطبيق االأحكام ال�ّسرعّية.

   وُيعترب يو�سف القر�ساوي اأّول من حاول تقدمي مفهوم لفقه االأولويات، اإذ يقول:)واأّما فقه االأولوّيات 

ُر االأمر  فنعني به و�سع كّل �سيء يف مرتبته، فال ُيوؤّخر ما حّقه الّتقدمي اأو ُيقّدم ما حّقه التاأخري، وال ُي�سغَّ

غري(. ُ االأمر ال�سّ الكبري وال ُيكربَّ

   وقد رّكز الوكيلي يف تعريفه لفقه االأولوّيات على لفظ )االأولوّيات(، فعّرفه وقد راع يف ذلك جانبني: 

جانب ال�ّسرع اأّوال،  واملجال اّلذي يقت�سر عليه يف ال�ّسرع ثانيا، وهو املمار�سة الفعلّية الأحكام ال�ّسريعة يف 

الواقع، فعّرفه بقوله: )االأولوّيات هي االأعمال ال�ّسرعّية التي لها حقُّ الّتقدمي على غريها عند االمتثال اأو 

عند االإجناز(، اأو )االأولويات هي االأ�سبقّيات ال�سرعّية املراد اإجنازها(. 
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   فالفقه باالأولوّيات –اإذن- يف نظره هو: )العلم بها والفهم لها، وال يقت�سر على هذا املجال، واإّنا هو اأو�سع 

اإاّل ثمرة لهذا الفقه(، الأّن حتديد االأ�سبقّية ال  من ذلك، وما االأ�سبقيات ال�ّسرعّية املراد اإجنازها 

يكون اإال ب�سبط 

ثالثة اأمور تتمثل فيما يلي:

معرفة التتيب ال�ّسرعي لالأحكام. 	•  

�سبط منهج ترجيح حكم على اآخر يف حالة التزاحم ويف عدمه.  	•  

فهم الواقع والظروف اّلتي يتحّرك فيها امل�سلم. 	•  

   واملتاأّمل يف التعريفني يلحظ عالقة فقه االأولوّيات بفقه املوازنات، الأّن االأ�سبقّية ال ُيكن حتديدها يف حالة 

التعار�س اإاّل عن طريق املوازنة.

   وُيبنّي عبد املجيد ال�سو�سوة عالقة الفقهني ببع�سهما بقوله: )ورغم ما بني الفقهني من اختالف 

من  كثري  يف  ويتالزمان  الفقهان  ويتداخل  املوازنات،  بفقه  مرتبطا  الغالب  يف  يكون  االأولوّيات  فقه  فاإّن 

املجاالت، واأي�سا فاإّن ما ينتهي اإليه فقه املوازنات يدخل يف الغالب يف فقه االأولويات(.

   ففي م�ساألة الّدخول يف انتخاباٍت بلدّيٍة بقوائم ت�سّم ن�ساء، اأو االنتخاب على قائمة ت�سّم ن�ساء، 

فمثل هذه امل�ساألة ترجع اإلى حكم ممار�سة املراأة للعمل ال�ّسيا�سي، واحلديث املعروف اّلذي ُيعترب اأ�سال يف 

امل�ساألة يحكم بعدم اجلواز؛ اإاّل اأّن ال�ّسوؤال اّلذي يطرح نف�سه: هل يتم�ّسك امل�سلم بهذا الن�ّس فيكون غائبا 

عن ال�ّساحة؟ فال ُيار�س واجبه يف اختيار من ُيّثله يف ت�سيري �سوؤون الّرعّية؟ اأم اأّن امل�ساألة ُيحكم عليها 

بفقه االأولوّيات وفقه املوازنات؟

   فبناء على الواقع اّلذي نعي�سه–حالة ا�ستثنائّية-، فاإّن ق�سّية امل�سالح واملفا�سد واملوازنة بينها يف 

امل�ساألة هي اّلتي حتكم يف هذا الّظرف الّراهن اّلذي تعي�سه املجتمعات االإ�سالمّية، ولي�س حكما عاّما جلميع 

االأوقات واالأزمان، فنحّدد من خاللها –اأي املوازنة- اأولوّية امل�ساركة من عدمها. 

   بعد هذا ننتقل اإلى تاأ�سيل فقه املوازنات يف املبحث الثاين من هذا البحث.

فقه املوازنات في الدعوة إلى الله
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املبحث الثاين: فقه املوازنات يف امل�سادر ال�ّسرعّية

اإّن احلديث عن تاأ�سيٍل لفقه املوازنات ال ُيكن اأن يكون اإاّل عن طريق القراآن الكرمي وال�سّنة الّنبوّية 

يف الّدرجة االأولى؛ باعتبارهما امل�سدر االأّول والّثاين يف الّت�سريع االإ�سالمي، ثّم بيان امل�سادر االأخرى من 

قبيل اال�ستئنا�س خلطورة فقه املوازنات بعد اكتمال الّت�سريع وتوّقفه بوفاة الّنبّي �سلى اهلل عليه و�سلم.

املطلب االأول: يف القراآن الكرمي

ل لفقه املوازنات عديدٌة؛ منها: االآيات القراآنّية اّلتي توؤ�سّ

اهلِل  �َسِبيِل  َعن  َو�سدٌّ  َكِبرٌي  ِفيِه  ِقَتاٌل  ُقْل  ِفيِه  ِقَتاٍل  َراِم  احْلَ ْهِر  ال�سَّ َعِن  ُلوَنَك  َي�ْساأَ  « تعالى:  اأّوال:قوله 

َراِم َواإِْخَراُج اأَْهِلِه ِمْنُه اأَْكرَبُ ِعنَد اهلِل َواْلِفْتَنُة اأَْكرَبُ ِمَن اْلَقْتِل َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم  َوُكْفُرم ِبِه َوامْلَ�ْسِجِد احْلَ

ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفاأُْوَلئَك َحِبَطَت اأعمالهم  وُكْم َعن ِديِنُكُم اإِِن ِا�ْسَتَطاُعوْا َوَمْن يَّ َحتَّىا َيُردُّ

اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن« )البقرة 217(. َحاُب النَّ نَيا واالآخرة َواأُْوَلِئَك اأَ�سْ يِف الدُّ

   يف االآية اإقراٌر لل�ّسائلني عن القتال يف ال�ّسهر احلرام باأّنه اأمٌر كبرٌي و�سدٌّ عن �سبيل اهلل تعالى، 

والقتال يف ال�ّسهر احلرام مف�سدٌة ظاهرٌة �سدرت من امل�سلمني ال �سّك فيها؛ اإاّل اأّن هذه املف�سدة يف مقابل 

املف�سدة اّلتي ت�سدر من الكّفار هّينٌة ومرجوحٌة، فما �سدر وي�سدر منهم من اإخراج امل�سلمني من امل�سجد 

احلرام، وعدم تركهم ُيار�سون �سعائرهم بحرّية فيه، وَفتِنهم عن دينهم ملف�سدٌة ُكربى واأعظم من القتل 

اّلذي حدث يف ال�ّسهر احلرام، وهم م�سّممون عاقدون العزم على فتنة امل�سلمني يف دينهم )وال يزالون 

ُيقاتلونكم حّتى يرّدوكم عن دينكم اإن ا�ستطاعوا(. 

فقد وازن اهلل تعالى بني مف�سدتني، مف�سدة القتال يف ال�ّسهر احلرام مع مف�سدة ال�سّد عن �سبيل 

اهلل تعالى، وال�سّك اأّن الثانية اأعظم من االأولى بالّن�سبة للم�سلمني والّدعوة اإلى دين اهلل تعالى.

   وقد جاء يف تف�سري االآية: )...فحّدثهم اهلل يف كتابه اأّن القتال يف ال�ّسهر احلرام حراٌم كما كان، 

واأّن اّلذي ي�ستحّلون من املوؤمنني هو اأكرب من ذلك من �سّدهم عن �سبيل اهلل حني ي�سجنوهم ويعّذبوهم 

ويحب�سوهم اأن ُيهاجروا اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وكفرهم باهلل و�سّدهم امل�سلمني عن امل�سجد 
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احلرام يف احلّج والعمرة وال�سالة فيه، واإخراجهم اأهل امل�سجد احلرام وهم �سّكانه من امل�سلمني وفتنتهم 

اإّياهم عن الّدين...(. 

َوَراآَءُهم  َوَكاَن  اأََن اأعيبها  َفاأََرْدُت  َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر  مِلَ�َساِكنَي  ِفيَنُة َفَكاَنْت  ا ال�سَّ ثانيا:قوله تعالى: » َامَّ

ا اْلُغاَلُم َفَكاَن اأََبَواُه ُموِمَننْيِ َفَخ�ِسيَناآ اأَْن يُّْرِهَقُهَما ُطْغَياًنا َوُكْفًرا، فاأردنا  مَّ بـًا، َواأَ ِلٌك ياأخذ ُكلَّ �َسِفيَنٍة َغ�سْ مَّ

َتُه  َداُر َفَكاَن ِلُغاَلَمنْيِ َيِتيَمـنْيِ يِف امْلَِديَنِة َوَكاَن حَتْ ا اجْلِ ْنُه َزَكاًة َواأَْقَرَب ُرْحًما، َواأَمَّ ا مِّ ُُّهَما َخرْيً َلُهَما َربـ اأَْن يَُّبدِّ

ن  ُهَما َوَي�ْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة مِّ ْبُلَغاآ اأَ�ُسدَّ َُّك اأَْن يَّ ا َفاأََراَد َربـ احِلً ُهَما َوَكاَن اأَبـُوُهَما �سَ َكنٌز لَّ

ا« )الكهف 79 - 82(. رْبً َلْيِه �سَ بـَِّك َوَما َفَعْلـُتُه َعَن اأمري َذاِلَك تاأويل َما مَلْ َت�ْسِطع عَّ رَّ

الح وا�ستغربه مو�سى –عليه ال�ّسالم-، اإذ  هذه االآيات املتتالية حتمل جوابات لـَِما قام به الّرجل ال�سّ

ُتظهر اأّن خرقه لل�ّسفينة وقتله الغالم واإقامة اجلدار مل ت�سدر منه اعتباطا؛ بل َنَهَج يف االإتيان بها منهج 

فقه املوازنات بني امل�سالح واملفا�سد، فهي تمع بني ثالث حاالت من املوازنة، وهي:  

خرق ال�ّسفينة)املوازنة بني املفا�سد وامل�سالح(: 	•  

الح، فتعّجب مو�سى  الح ومو�سى –عليه ال�ّسالم- ال�ّسفينة خرقها الّرجل ال�سّ لــّما ركب الّرجل ال�سّ

 « ِاْمًرا  �َسْيًئا  ِجْئَت  َلَقْد  اأَْهَلَها  ِلُتْغِرَق  »اأََخَرْقـَتَها  مت�سائال:  له  قال  حّتى  ذلك؛  فعله  من  ال�ّسالم-  –عليه 
الّنا�سئة عن عدم خرقه لل�ّسفينة،  اإاّل لعلمه باملف�سدة  الح مل يفعل ذلك  اأّن الّرجل ال�سّ اإاّل  )الكهف 71( 

فوازن بني امل�سلحة الّنا�سئة من عدم خرق ال�ّسفينة )م�سلحة( وامل�سلحة الّنا�سئة من خرقها )مف�سدة(، 

فتّجح جانب اخلرق عنده مع اأّنه مف�سدة، ملا ين�ساأ عنه من م�سلحة تتّجح على م�سلحة عدم اخلرق، 

وهي بقاء ال�ّسفينة عند اأ�سحابها امل�ساكني، فبقاوؤها عندهم مع اخلرق اأرجح من بقائها �سليمة مع غ�سبها 

من طرف امللك؛ فيفقد امل�ساكني بذلك عملهم بفقدانهم ال�ّسفينة اإن مل ُتخرق، ويف هذا مف�سدة اأعظم من 

ررين. مف�سدة اخلرق، فيجب دروؤها بارتكاب اأخّف ال�سّ

   واالآية دليٌل �سرعيٌّ على جواز ارتكاب الفا�سد )خرق ال�سفينة( لدفع االأف�سد )غ�سب ال�سفينة من 

طرف امللك(.

   )فالأن تبقى ال�سفينة الأ�سحابها وبها خرٌق اأهون من اأن ت�سيع كلها، فحفظ البع�س اأولى من ت�سييع الكل(.

فقه املوازنات في الدعوة إلى الله
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قتل الغالم )املوازنة بني املفا�سد وامل�سالح( : 	•  

الح مع مو�سى –عليه ال�ّسالم- فلقيا غالما فقتله، فتعّجب مو�سى –عليه ال�ّسالم-  انطلق الّرجل ال�سّ

َقْد ِجْئَت �َسْيًئا نُُّكًرا » )الكهف 74( ؛ اإاّل اأّن  من فعله، فقال له مت�سائال: »اأََقَتْلَت َنْف�ًسا َزاِكَيَةم ِبَغرْيِ َنْف�ٍس لَّ

الح مل ُيقدم على قتله الغالم اّلذي يقطع الّطريق اإاّل لعلمه للمف�سدة العظمى اّلتي �ستنجّر من  الّرجل ال�سّ

بقائه حّيا، وهي بقاوؤه 

الح بني مف�سدة القتل  كافرا لو اأدرك؛ فرُيهق والديه املوؤمَننْي طوال حياتهما كفرا، فوازن الّرجل ال�سّ

اأّنها  اإاّل  ولو هو يف حّد ذاته مف�سدٌة؛  بالقتل  القتل، فيجب دروؤها  وعدمه، فتّجحت مف�سدة عدم 

حُتّقق م�سلحة راجحة هي �سالمة والديه واملجتمع والّدين من اأفعاله؛ الأّن الكافر غرُي ُموؤمتن يف ت�سّرفاته 

مهما كانت يف 

الّظاهر �سليمة من كّل �سّر. 

اإقامة اجلدار من دون اأجرة:  	•  

املوازنة بني امل�سالح: 	•  

الح ومو�سى –عليه ال�ّسالم- القرية وجدا فيها جدارا اآيال لل�ّسقوط، فاأقامه     لـــّما دخل الّرجل ال�سّ

اأجرة  الح الأخذ  ال�سّ الّرجل  ال�ّسالم-  –عليه  فاأر�سد مو�سى  له،  اإقامته  اأجرًة على  اأن يطلب  الّرجل دون 

اأَْجًرا« )الكهف 77(؛ اإاّل اأّنه مل يطلب ذلك، ويف هذا  على اإقامته اجلدار بقوله: »َلْو �ِسْئَت اَلتـََّخذتَّ َعَلْيِه 

موازنٌة منه بني امل�سالح، فاأْخُذ االأجرة م�سلحٌة بالّن�سبة لُه اإاّل اأّنها مرجوحٌة يف مقابل امل�سلحة الّراجحة 

املرجّوة؛ اأال وهي بقاء الكنز اّلذي حتت اجلدار للغالمني اليتيمني اإلى اأن ي�ستخرجاه حني بلوغ اأ�سّدهما، 

فهذه امل�سلحُة راجحٌة يف مقابل امل�سلحة املرجوحة)وهي اأخذ االأجرة على اإقامة اجلدار(. 

املوازنة بني املفا�سد:  	•  

اأخذ االأجرة، ومف�سدة ترك اجلدار االآيل  ة موازنٌة بني املفا�سد، بني مف�سدة عدم  ويف نف�س الق�سّ

ينهار  اجلدار  فرتك  اخلفيفة،  بارتكاب  املف�سدتني  اأعظم  درء  فيجب  مف�سدٌة،  االأمرين  فكال  لل�ّسقوط، 

�سُيوؤّدي اإلى �سياع كنز الغالمني اليتيمني، فهذه مف�سدٌة عظيمٌة يف مقابل املف�سدة اخلفيفة وهي عدم اأخذ 
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الح االأجرة على اإقامته اجلدار، فقد �سلك بهذا  االأجرة على اإقامة اجلدار، فلذلك مل يطلب الّرجل ال�سّ

منهج فقه املوازنات يف تعامله مع امل�ساألة.

 ُ ْنَيا َواهللَّ ُكوَن َلُه اأَ�ْسَرىاَحتَّىا ُيْثِخَن يِف االأر�س ُتِريُدوَن َعَر�َس الدُّ ثالثا: قوله تعالى: »َما َكاَن لنبي اأن يَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم« )االأنفال 67( ُيِريُد االآخرة َواهللَّ

   فاالآية الكرية حتمل توبيخا من اهلل تعالى لر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم على قبوله الفدية يف 

اأ�سرى بدر مقابل قتلهم فـي ذاك الّزمن االأّول من الّدعوة االإ�سالمّية، فقد جانب الّر�سول �سلى اهلل عليه 

واب يف موازنته بني امل�سالح املعنوّية واملادّية )الفدية اأو القتل(، فرّجح امل�سلحة املادّية على  و�سلم ال�سّ

اإاّل اأّن الفداء يف نظر ال�ّسارع احلكيم م�سلحٌة مرجوحٌة يف مقابل قتلهم، وهو اّلذي – اأي قتل  املعنوّية؛ 

اَل وهي قطُع دابر الكّفار وك�سر �سوكتهم، َفِلَتْنِبيِه الّر�سول �سلى اهلل عليه  االأ�سرى- ُيحّقق م�سلحًة راجحًة اأَ

عليه  اهلل  �سلى  الّر�سول  فيه  �سقط  اّلذي  اخلطاأ  الوحُي م�سّححا  جاء  املعنوّية  امل�سلحة  هذه  اإلى  و�سلم 

و�سلم، وهذا من داأب ال�ّسارع مع اأحكام الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم االجتهادّية يف جميع امل�سائل، وال 

يخفى كما �سبق اأّن املوازنة بني اأمرين نوٌع من االجتهاد التنزيلى. 

ا  ـنَّ رابعا:قوله تعالى: »َواَل َت�ُسبُّوْا الِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلِل َفَي�ُسبُّوْا اهلَل َعْدوَام ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذاِلَك َزيَّ

ا َكاُنوْا َيْعَمُلوَن« )االأنعام 108(. ـُئُهم مِبَ ْرِجُعُهْم َفـُيـَنـبِّ ِهم مَّ ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ اإَِلىا َربِّ ِلُكلِّ اأُمَّ

   ينهى اهلل تعالى عن �سّب اآلهة الكّفار مع اأّنه م�سلحٌة؛ اإاّل اأّنها م�سلحٌة مهدرٌة يف مقابل ما �سيتّتب 

على هذا 

ال�سّب من �سّب الّذات االإلهّية، وال�سّك اأّن هذه مف�سدٌة عظيمٌة، فدرء املفا�سد اأولى من جلب امل�سالح، 

ف�سّدا لذريعة �سّب الّذات االإلهّية يحرُم �سّب اآلهة الكّفار اإذا كان يتّتب عليه ذلك، فهنا وازن ال�ّسارع بني 

لة؛ فبنى احلكم ال�ّسرعّي بناء على  امل�سالح واملفا�سد؛ فغّلب جانب املف�سدة املتّتبة على امل�سلحة املح�سّ

هذه املوازنة، ويف هذا دليٌل �سرعيٌّ على ترك امل�سلحة اّلتي ُيوؤّدي حت�سيلها اإلى مف�سدة عظيمة.

ْيَت اأَْمِري،َقاَل َيْبَنوؤُمَّ  ِبَعِني اأََفَع�سَ لُّوْا، اأَالَّ َتتَّ خام�سا: قوله تعالى: »َقاَل َيا َهاُروُن َما َمَنَعَك اإِْذ َراأَْيَتُهْم �سَ

ْقَت َبنْيَ َبِني اإِ�ْسَراآِئيَل َومَلْ َتْرُقْب َقْويِل« )طـــــــــه 94-92(. اَل تاأخذ ِبِلْحَيِتي َواَل ِبَراأْ�ِسَي اإِينِّ َخ�ِسيُت اأَن َتُقوَل َفرَّ
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   تبنّي االآية الكرية ال�ّسبب اّلذي جعل هارون –عليه ال�سالم- ال يتبع اأخاه مو�سى –عليه ال�سالم- 

الل مِلا فيه من م�سلحٍة تتّجُح على  حني عكف قومه على عبادة العجل؛ فقد راأى بقاءه يف قومه مع ال�سّ

اأّن  وال�سّك  اإ�سرائيل؛  بني  قومه  تفريق  اإلى  �سُيوؤّدي  الأّن خروجه  بدينه؛  هربا  قومه  من  م�سلحِة خروجه 

بني  ال�ّسالم-  –عليه  هارون  وازن  فقد  م�ستقبال،  والّدين  املجتمع  اّتاه  القوم  تعّم  مف�سدٌة  فيه  الّتفريق 

امل�سلحتني فّرجح امل�سلحة املتّتبة على البقاء على امل�سلحة املتّتبة على اخلروج.  

ْكرَبُ  ْثُمُهَماآ اأَ ا�ِس َواإِ ْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ ْمِر وامْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَماآ اإِ �ساد�سا: قوله تعالى: »َي�ْساأَُلوَنَك َعِن اخْلَ

ْفِعِهَما...« )البقرة 219(. ِمن نَّ

اإلى ترك اخلمر  الكرمي  ال�ّسارع  املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد يف دعوة  الكرية تظهر فيها  االآية 

واملي�سر بناء على املفا�سد اّلراجحة اّلتي ي�سّمها كّل منهما مع الّرغم من ا�ستمالهما على م�سالح؛ اإاّل اأّنها 

ْفِعِهَما« )البقرة  ال اأثر لها يف مقابل تلك املفا�سد؛ فكانت بذلك مرجوحة، وقوله تعالى: »َواإِْثُمُهَماآ اأَْكرَبُ ِمن نَّ

219(دليٌل على هذه املوازنة.

   هذه جمموعة من االآيات القراآنّية اّلتي تظهُر فيها املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد يف بناء االأحكام 

ال�ّسرعّية اأو معاجلة اأمور احلياة كّلها-على �سبيل املثال ال احل�سر- فهي تقّدم �سورًة وا�سحًة عن �سرعية 

هذه املوازنة. 

املطلب الثاين: يف ال�سّنة الّنبوّية

اإّن املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد منهج ظاهر يف ال�سّنة الّنبوّية املطّهرة؛ وظهورها يكمن يف ناحيتني، 

�سبيل اهلل وغريهما،  ببع�س كف�سل �سالة اجلماعة واجلهاد يف  بع�سها  االأعمال  اأف�سلّية  بناء  اأوالها يف 

وال�ّسيا�سّية  الّدينّية  واالأمور  الق�سايا  و�سلم مع خُمتلف  عليه  الّر�سول �سلى اهلل  تعامل  وثانيها يف طريقة 

واالجتماعّية وغريها كتعامله مع املنافقني يف املدينة، ومع ق�سّية اإعادة بناء الكعبة، ويف �سلح احلديبية، 

ومع االأعرابي اّلذي بال يف امل�سجد، وغري ذلك من االأمثلة اّلتي يظهر فيها املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، 

و�سنبنّي مكمن املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد يف االأمثلة املذكورة. 

اأوال:االأف�سلّية بني االأعمال مبنّيٌة على فقه املوازنة بني امل�سالح اأو املفا�سد
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ف�سل �سالة اجلماعة 	•  

امل�سلمني  جماعة  مع  الفري�سة  �سالة  الأداء  امل�سلم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الّر�سول  ترغيب  اإّن     

اّلتي  اجلّمة  امل�سالح  على  درجة(،مبنيٌّ  وع�سرين  ب�سبع  الفّذ  اأف�سل من �سالة  بقوله: )�سالة اجلماعة 

يتمُّ حت�سيلها، وعلى املفا�سد اجلّمة اّلتي يتّم دروؤها، كيف ال وامل�سجد تزول فيه جلُّ الفوارق االجتماعّية 

غري مع الكبري، وال�سريف مع الو�سيع، والّرئي�س مع املروؤو�س،  وال�ّسيا�سّية، اإذ يقف الغنّي مع الفقري، وال�سّ

م�ستقبلني اإلها واحدا، م�سطّفني �سّفا واحدا جنبا اإلى جنب؛ مّما ُيوؤّدي اإلى الوّد واملحّبة وزوال الفوارق 

االجتماعّية بني اأفراد املجتمع الواحد؛ فُيوؤّدي ذلك اإلى متا�سكه وقّوته روحّيا، فال �سّك اأّن هذه م�سالح 

ببع�س،  بع�سها  امل�سالح  موازنة بني  فهذه  امل�سلمني،  بعيدا عن جماعة  ال�سالة  باأداء  ي�سعب حت�سيلها 

فتّجحت امل�سلحة العاّمة فجاءت االأف�سلّية مبنّية على ما ترّجح.

ف�سل اجلهاد يف �سبيل اهلل 	•  

   يقول الّر�سول امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإّن مقام اأحدكم يف �سبيل اهلل اأف�سل من �سالته 

م�سلحة  �سُيحّقق  اجلهاد  يتعنّي  حينما  تعالى  اهلل  �سبيل  يف  ويغزو  يجاهد  فاّلذي  عاما(،  �سّتني  اأهله  يف 

اهلل  �سبيل  يف  للغازي  اهلل  رّتبه  اّلذي  اجلزاء  ذاك  وهي  �سخ�سّيا،  به  تتعّلق  االأولى  زاويتني،  من  اأرجح 

تعالى، والّدليل على ذلك تتّمة احلديث يف قول الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: )اأال حتّبون اأن يغفر اهلل 

لكم ويدخلكم اجلنة(، والّثانية عاّمة مِلا يف اجلهاد من منفعة تعود على الّدين والّنفو�س واالأّمة باحلفظ 

ياع، فهذه م�سالح راجحة على ما يح�سل للفرد من قتل اأو فقد لع�سو من اأع�سائه اأو غري  ون من ال�سّ وال�سّ

ذلك، فاإّن هذا كّله مف�سدٌة بالّن�سبة له اأّول االأمر؛ ولكن يف مقابل امل�سالح املرجّوة ال ت�ساوي �سيئا، فاأف�سلّية 

ْعِب اأمام عنِي َماٍء عذبٍة -كما جاء يف احلديث- كانت بناء على املوازنة بني  اجلهاد بالّن�سبة للمكوث يف ال�سِّ

امل�سالح املرجّو بع�سها ببع�س.

   فاحلديث دليٌل على ترجيح امل�سلحة االأخروّية الّدائمة على امل�سلحة الّدنيوّية الّزائلة، وكذا ترجيح 

ة، فاملوازنة جاءت بني عمل ذو منفعة اأخروّية ويف نف�س الوقت عاّمة  امل�سلحة العاّمة على امل�سلحة اخلا�سّ

ل  ة، فهذه موازنٌة قائمٌة على اأ�سا�س امل�سلحة املح�سّ مع عمل اآخر ذو منفعة دنيوّيٍة ويف نف�س الوقت خا�سّ

فقه املوازنات في الدعوة إلى الله
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عليها، واّلتي رّتب ال�ّسارع احلكيم عليها  اأف�سلّية العَمَلنْي. 

ثانيا: النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم يوازن بني امل�سالح واملفا�سد 

تعامله مع املنافق عبد اهلل بن اأبي بن �سلول 	•  

   اإّن املوازنة يف قول النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم لعمر بن اخلّطاب  -ر�سي اهلل عنه-: )فكيف اإذا 

حتّدث الّنا�س اأّن حمّمدا يقتل اأ�سحابه(ملّا ا�ستاأذن من الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم قتله، ظاهرٌة )اأي 

املوازنة( يف م�ساألة عدم قتل املنافق عبد اهلل بن اأبي بن �سلول ملّا قال: )...فعلوها ، اأما واهلل  لئن رجعنا 

من  يبّثه  ما  ا�ستئ�سال  يف  تتمّثل  حقيقّيٌة  م�سلحٌة  فيه  فقتله  االأذل(،  منها  االأعز  ليخرجن  املدينة  اإلى  

د�سائ�س �سّد امل�سلمني؛ اإاّل اأّن ال�ّسعي للح�سول عليها ُيوؤّدي اإلى مف�سدة اأعظم تتمّثل يف تهمة النبّي �سلى 

اهلل عليه و�سلم بقتل اأ�سحابه، وهي تهمة �ستقف حائال يف دخول الّنا�س االإ�سالَم، واالإ�ساءة اإلى دين اهلل 

تعالى و�سخ�س ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

   فالنبّي �سلى اهلل عليه و�سلم قد تعامل مع امل�ساألة مببداأ املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد فكان جوابه 

اإ�سارة منه اإلى ترجيح املفا�سد بدرئها على امل�سالح املرجّوة. 

اإعادة بناء الكعبة 	•  

قال:  هو؟  البيت  اأمن  اجلدر  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  �ساألت  قالت:  )�س(  عائ�سة  عن     

)نعم(، قلت: فلم مل يدخلوه يف البيت؟قال: )اإّن قومك ق�سرت بهم النفقة(، قلت: فما �ساأن بابه مرتفعا؟ 

قال: )فعل ذلك قومك ليدخلوا من �ساءوا وينعوا من �ساءوا، ولوال اأّن قومك حديث عهدهم يف اجلاهلّية 

فاأخاف اأن تنكر قلوبهم لنظرت اأن اأدخل اجلدر يف البيت، واأن األزق بابه و�سوء(.

تنكر  اأن  فاأخاف  باجلاهلية  قومك حديث عهدهم  )ولوال  و�سلم:  عليه  �سلى اهلل  النبّي  قول  اإّن     

قلوبهم...( مبنيٌّ على املوازنة بني املفا�سد، فتك الكعبة على تلك الهيئة مف�سدٌة؛ اإاّل اأّن درءها �سُيوؤّدي اإلى 

مف�سدة اأعظم تتمّثل يف فتنة من اأ�سلم قريبا العتقاده اأّن حمّمدا �سلى اهلل عليه و�سلم غرّي يف اأمر عظيم، 

و�سعيا منه اإلى االفتخار عليهم بتغيريها.

   وقد اأ�سار اإلى ذلك ابن حجر الع�سقالين عند �سرحه للحديث بقوله: )ويف احلديث معنى ما ترجم 
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اأن يظّنوا الأجل قرب عهدهم  اأمر الكعبة جّدا، فخ�سي �سلى اهلل عليه و�سلم  له؛ الأّن قري�سا كانت تعظم 

يف  الوقوع  الأمن  امل�سلحة  ترك  منه  وي�ستفاد  ذلك،  يف  عليهم  بالفخر  لينفرد  بناءها  غرّي  اأّنه  باالإ�سالم 

املف�سدة، ومنه ترك اإنكار املنكر خ�سية الوقوع يف اأنكر منه، واأن االإمام ي�سو�س رعّيته مبا فيه اإ�سالحهم ولو 

كان مف�سوال ما مل يكن حمّرما(.

�سلح احلديبية 	•  

 يف كتاب �سلح احلديبية اّلذي كتبه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى قري�س مل ي�سّمه الب�سملة 

ولفظ ر�سول اهلل، اإذ دعا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم علّيا ليكتب له الكتاب فقال له اكتب )ب�سم اهلل 

الرحمن الرحيم(، فقال له �سهيل بن عمرو: اأّما الّرحمن فواهلل ال ندري ما هو؟ ولكن اكتب با�سمك الّلهّم، 

فاأمر النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم علّيا بذلك، ثّم اأملى لعلّي اأن يكتب )هذا ما �سالح عليه حممد ر�سول 

اهلل( فقال �سهيل: لو نعلم اأّنك ر�سول اهلل ما �سددناك عن البيت وال قاتلناك، ولكن اكتب حممد بن عبد 

اهلل، فاأمر علّيا اأن يكتب حممد بن 

حيفة. عبد اهلل ويحو لفظ ر�سول اهلل فاأبى عليٌّ فمحاه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بيده ثّم مّتت كتابة ال�سّ

   اإّن موافقة الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم على عدم اإدراج الب�سملة ولفظ ر�سول اهلل يف الكتاب، 

وجماراته ل�سهيل بن عمرو يف ذلك ملن باب املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، فلو اأ�سّر النبّي �سلى اهلل عليه 

و�سلم على اإدراج الب�سملة ولفظ ر�سول اهلل ملا حّقق امل�سالح اّلتي حلقت ذلك من دخول كثريين يف االإ�سالم 

اأمثال خزاعة وبنو بكر، والأّدى اإلى مفا�سد اأعظمها خ�سارة الهدنة التي ت�سمح للم�سلمني بتنظيم �سفوفهم.

   اأ�سف اإلى ذلك حالة امل�سلمني بالن�سبة اإلى قري�س؛ فال زالوا يف موقف �سعف، وحمتاجون اإلى هذه 

الهدنة اأمام اأكرب عدّو لهم وهم قري�س الإعداد العّدة وتقوية جناحهم ومكاتبة امللوك واالأمراء دعوًةلهم 

اإلى الّدين اجلديد، فكانت لهذه املوازنة من ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف اّتخاذ املوقف ال�سحيح من 

، فهذا ما ت�ّسد يف االنت�سارات التي تلت �سلح احلديبّية، وعلى راأ�سها  بنود املعاهدة ككلٍّ االأثَر االإيجابيَّ

فتح مّكة �سنة ثمان للهجرة.   

بول االأعرابي يف امل�سجد 	•  
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عن اأبي هريرة  -ر�سي اهلل عنه- قال: قام اأعرابيٌّ فبال يف امل�سجد فتناوله النا�س، فقال لهم الّنبّي 

�سلى اهلل عليه و�سلم: )دعوه وهريقوا على بوله �سجاّل من ماء، اأو ذنوبا من ماء، فاإّنا ُبعثتم مي�ّسرين ومل 

ُتبعثوا مع�ّسرين(.

حابة  -ر�سي اهلل عنهم- يف الت�سّدي  اإّن قول النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم )دعوه( كان بعد حما�سة ال�سّ

ررين بتحّمل ال�سرر االأدنى،  لفعل االأعرابي بزجره وردعه، فالنبّي �سلى اهلل عليه و�سلم قد راعى اأعظم ال�سّ

حة بدليل  رر احلا�سل على االأعرابي �سرر اأعظم واأ�سّد، وهو �سرر يف ال�سّ فتنجي�س امل�سجد �سرر اإاّل اأّن ال�سّ

حابة  الّرواية االأخرى التي جاء فيها )ال تزرموه(، و�سرر على تدّين االأعرابّي م�ستقبال، فلرمّبا زْجُر ال�سّ

�سيجعل االأعرابّي ي�ستنكف عن دينه، وهذه اأكرب خ�سارة له وللم�سلمني، ولذلك جاء يف احلديث )فاإّنا ُبعثتم 

مي�ّسرين ومل تبعثوا مع�ّسرين(، فاملوازنة ظاهرٌة يف قول النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم )دعوه(.

   هذه ناذج مّما ُروي عن النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم فيما فيه موازنٌة بني امل�سالح اأو املفا�سد على 

�سبيل املثال ال احل�سر، فالق�سايا اّلتي حكم فيها النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم اأو رّتب فيها اأف�سلية االأعمال 

بع�سها ببع�س وفق مبداأ املوازنة بني املتعار�سات عديدة مبثوثة يف كتب احلديث مبختلف اأ�سنافها، وتكّلم 

عنها الفقهاء منذ القدمي؛ مّما يعطي �سورًة عن منهج النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم يف الّتعامل مع الق�سايا 

اّلتي ال حتكمها ن�سو�س �سريحٌة 

يف  العباد  م�سالح  ترعى  االإ�سالمّية  ال�ّسريعة  دامت  ما  منه  منا�س  ال  املوازنة  فمبداأ  بها،  ٌة  خا�سّ

العاجل واالآجل.

املطلب الثالث: يف عمل ال�سحابة -ر�سي اهلل عنهم-

ة زمن اخللفاء االأربعة،  ؛ خا�سّ حابة  -ر�سي اهلل عنهم- وا�سٌح جليٌّ    اإّن فقه املوازنات يف عمل ال�سّ

و�سنقت�سر على ثالث اأمثلة، هي: تن�سيب خليفة امل�سلمني قبل دفن الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، ومنع 

اأبي طالب ر�سي اهلل عنه  واأخريا ت�سمني علي بن  بالكتابيات،  الزواج  عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه 

ّناع يف عهده، ويوجد غريها، جمعها عبد ال�سالم الكربويل يف بحثه )فقه االأولويات يف ظالل مقا�سد  ال�سّ

ال�ّسريعة االإ�سالمّية(. 
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تن�سيب خليفة امل�سلمني قبل دفن الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سّلم:  	•  

فتعار�ست  امل�سلمني،  خليفة  باعتباره  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  وفاة  عقب  مبا�سرة  ظهر     

م�سلحتان، م�سلحة دفنه �سلى اهلل عليه و�سلم وم�سلحة تن�سيب خليفة للم�سلمني، فاأّي الفعلني ُيقّدم؟ 

حابة  -ر�سي اهلل عنهم- مل يتّددوا يف الّتعامل مع الق�سّية وفق مبداأ املوازنة،  الّدفن اأم التن�سيب؟ فال�سّ

فاهتدوا اإلى تقدمي تن�سيب اخلليفة، ثّم بعده مبا�سرة �سارعوا اإلى دفن الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.

ة     فم�سلحة تن�سيب خليفة للم�سلمني اأقوى واأظهر ملا فيها من �سبط كيان الّدولة االإ�سالمّية؛ خا�سّ

وامل�سلمون اآنذاك مل يتقّبلوا فكرة وفاة النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم اأّول االأمر، فاأحدثت بينهم ا�سطرابا 

االأّمة  بعموم  تتعّلق  عاّمٌة  للم�سلمني، فهي م�سلحٌة  قائد  بتعيني  اإاّل  الّتغّلب عليهما  وقلقا كبريين ال ُيكن 

م�سلحٌة  االأخرية  الأّن  و�سلم؛  عليه  اهلل  �سلى  الّر�سول  دفن  م�سلحة  على  راجحٌة  فهي  الّدين،  وم�ستقبل 

ٌة ولو كانت تتعّلُق باأطهر ج�سد على وجه االأر�س، فهي تبقى دائما مرجوحة اأمام م�سلحة تن�سيب  خا�سّ

قائد للم�سلمني.

منع عمر بن اخلّطاب -ر�سي اهلل عنه- الّزواج بالكتابّيات: 	•  

ُكْم  ـَباُت َوَطَعاُم الِذيَن اأُوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَّ ـيِّ   {الّزواج بالكتابّيات مباٌح لقوله تعالى: » اْلَيْوَم اأُِحلَّ َلُكُم الطَّ

َناُت ِمَن الِذيَن اأُوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكُم اإَِذاآ َءاَتْيُتُموُهنَّ  َناُت ِمَن امْلُوِمَناِت َوامْلُْح�سَ ُهْم َوامْلُْح�سَ َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ لَّ

ْكُفْر ِبااِلَياِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يِف ااَلِخَرِة  ِننَي َغرْيَ ُم�َساِفِحنَي َواَل ُمتَِّخِذي اأَْخَداٍن َوَمْن يَّ �سِ اأُُجوَرُهنَّ حُمْ

ا�ِسِريَن})املائدة 5(؛ اإاّل اأّن عمر بن اخلّطاب –ر�سي اهلل عنه- منع هذا الّزواج مِلا يتّتُب عليه من  ِمَن اخْلَ

مفا�سد تعود على امل�سلمني واملجتمع امل�سلم باأ�سره ملّا ُيقبل امل�سلمون عليهّن ويدروا امل�سلمات.

   وُيبنّي التلم�ساين هذه املفا�سد املتّتبة على هذا الّزواج بقوله: )اإّن نهي عمر مبنيٌّ على ح�سول 

مف�سدتني، هما:

ك�ساد الن�ساء امل�سلمات وتعني�سهّن حني قال: )فاإذا اأقبلتم عليهّن غلبنكم على ن�سائكم(. 	•  

تاأثري الكتابيات على اأخالق اأوالد امل�سلمني حني قال: )ولكن اأخاف اأن تعاطوا املوم�سات منهّن(. 	•  

   ويقول الهالوي: )كان عمر ر�سي اهلل عنه يكره الزواج من ن�ساء اأهل الكتاب اليهود والن�سارى...

فقه املوازنات في الدعوة إلى الله
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�سغار  اأطفال  فيه من  البيت مبا  فاإّنها جمرة حترق  ُيطّلقها  اأن  اأمره حذيفة  عّلة عمر يف  ترى  من ذلك 

بعقيدتها الفا�سدة، وكان عمر ر�سي اهلل عنه يرى اأّن الزواج من الكتابيات ُيوؤّدي اإلى ك�ساد امل�سلمات...وقد 

تكون العّلة هي اخلوف منها وال�سيطرة على زوجها ونقل اأخبار امل�سلمني الأهل دينها خا�سة اإذا كان الزوج 

ذا مكانة يف قومه(.

   من هنا يتبنّي اأّن عمر بن اخلّطاب –ر�سي اهلل عنه- تعامل مع املباح وفق امل�سالح واملفا�سد اّلتي 

تتّتب عنه؛ فاإن كان –اأي املباح- ُيوؤّدي اإلى مفا�سد ظاهرة وجب منعه، فال ُيكن اأن يكون احلكم ال�ّسرعيُّ 

و�سيلة لتحقيق مفا�سد ترجع على اأفراد امل�سلمني واملجتمع باأ�سره باخلراب والّدمار، وللعلماء يف منع املباح 

ٌ يف ذلك. كالم وا�سٌح بنيِّ

   فاملوازنة ظاهرٌة يف املنع من الّزواج بالكتابّيات؛ فلّما ترّجحت املف�سدة على امل�سلحة يف نظر عمر          

ابن اخلّطاب –ر�سي اهلل عنه- مل يتوان يف املنع من الّزواج بهّن، وهذا ظاهٌر يف املرا�سلة اّلتي اأر�سلها اإلى 

حذيفة ابن اليمان ياأمره بتطليق امراأته الكتابّية.

   عن �سعيد بن جبري قال: )بعث عمر بن اخلطاب اإلى حذيفة بعد ما واّله املدائن وكرث امل�سلمات: 

اإّنه بلغني اأّنك تزّوجت امراأة من اأهل املدائن من اأهل الكتاب فطّلقها، فكتب اإليه: ال اأفعل حّتى ُتخربين 

اأقبلتم  فاإذا  االأعاجم خالبٌة  ن�ساء  ولكن يف  بل حالل،  اإليه: ال  بذلك!، فكتب  اأردت  وما  اأم حراٌم  اأحالٌل 

عليهّن غلبنكم على ن�سائكم، فقال: االآن، َفَطلََّقَها(.     

ت�سمني علّي -ر�سي اهلل عنه- ال�سّناع:  	•  

   اإّن ما يتجّلى فيه فقه املوازنات فتوى علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه بت�سمني ال�سّناع؛ رغم قول النبّي 

اأن  واملفا�سد، فال ُيكن  الفتوى مبنّيٌة على فقه امل�سالح  : )ال �سمان على موؤمتن(، وهذه  )�س( 

يكون احلكم ال�ّسرعي �سبيال الأخذ حقوق الّنا�س )املف�سدة( حني تغرّيت الّذمم وانت�سر الف�ساد و�ساعت 

االأمانات، فهذه احلال ت�ستدعي حكما اآخر ُيحّقق املق�سد ال�ّسرعّي وامل�سلحة احلقيقّية للّنا�س، فكان عليٌّ 

فقال  ال�سّناع يف عهده  بت�سمني  امل�سلحة؛ فحكم  املق�سد وهذه  راعى هذا  نظره  بثاقب  ر�سي اهلل عنه 

ة. قولته: )ال ُي�سِلح الّنا�َس اإاّل ذاك(، فهو من باب ترجيح امل�سلحة العاّمة على اخلا�سّ
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ْمِتَعِة  اِع، َوُهْم َيِغيُبوَن َعِن ااْلأَ نَّ ا�َس َلُهْم َحاَجٌة اإَِلى ال�سُّ َلَحِة ِفيِه اأَنَّ النَّ    يقول ال�ساطبي: )َوَوْجُه امْلَ�سْ

اَجِة اإَِلى  ِميُنُهْم َمَع َم�ِسي�ِس احْلَ ْفَظ، َفَلْو مَلْ َيْثُبْت َت�سْ ْفِريُط، َوَتْرُك احْلِ يِف َغاِلِب ااْلأَْحَواِل، َوااْلأَْغَلُب َعَلْيِهُم التَّ

ْلِق، واإّما اأن  ِة، َوَذِلَك �َساقٌّ َعَلى اخْلَ َناِع ِباْلُكلِّيَّ ا َتْرُك ااِل�ْسِت�سْ مَّ ْمَرْيِن: اإِ َحِد اأَ َلى اأَ ى َذِلَك اإِ ْف�سَ ا�ْسِتْعَماِلِهْم اَلأَ

ُق اخليانة،  َوَتَتَطرَّ اُز،  يُع ااْلأَْمَواُل، َوَيِقلُّ ااِلْحِتَ َياَع، َفَت�سِ يعملوا وال ي�سمنوا )عند دعواهم( اْلَهاَلَك َوال�سَّ

ا�َس اإِالَّ َذاَك(.  ِلُح النَّ ِمنَي، َهَذا َمْعَنى َقْوِلِه: اَل ُي�سْ فكانت امل�سلحة )يف( التَّ�سْ

حابة الكرام يف الّنظر يف الق�سايا والّنوازل وامل�سائل وفق     هذه بع�س الّنماذج مِلا ذهب اإليه ال�سّ

فقه املوازنات، فلم ُيهملوا هذا الفقه، ويف نف�س الوقت مل يهدموا الّن�سو�س ال�ّسرعّية، فقد جمعوا يف فهم 

املراد منها بني ما تدعوا اإليه مقا�سد ال�ّسريعة االإ�سالمّية، وحتقيق امل�سلحة اّلتي حتفظ حقوق الّنا�س.    

املطلب الرابع: يف املعقول

اإّن العمل مببداأ فقه املوازنات يق�سي به العقل ال�ّسليم؛ الأّن نف�س العقل يحكم اأّن ال�ّسريعة االإ�سالمّية 

مبداأ  مناأًى عن  ُيكن حتقيقها يف  ال  العباد  وم�سلحة  واملعاد،  املعا�س  العباد يف  لتحقيق م�سالح  جاءت 

املوازنات، فباملوازنة بني امل�سالح اأو املفا�سد اأو بني امل�سالح واملفا�سد يف العمل الواحد اأو الق�سّية الواحدة 

ة كانت اأو عاّمة تتعنّي امل�سلحة لالإن�سان؛ �سواء كان باجللب اأو الّدرء، فكال االأمرين م�سلحٌة، وقد  خا�سّ

اأ�سار العّز بن عبد ال�ّسالم فيما ُنقل عنه اأّن العقل يق�سي بالعمل بفقه املوازنات.

املبحث الثالث: امل�سلحة واملف�سدة يف امليزان ال�ّسرعي

اإّن فقه املوازنات يقوم على املوازنة بني امل�سالح فيما بينها اأو بني املفا�سد فيما بينها اأو بني امل�سالح 

واملفا�سد؛ لذا فامل�سالح واملفا�سد تعترب الّركيزة اّلتي يقوم عليها هذا الفقه، وقد تكّلم الفقهاء منذ القدمي 

عن مفهوم امل�سلحة واملف�سدة يف امليزان ال�ّسرعي، فلي�س كّل ما يراه العقل م�سلحة هو م�سلحة بامليزان 

ال�سرعي، وكذلك لي�س كّل ما يراه العقل مف�سدة هو مف�سدة بامليزان ال�ّسرعي، والأجل ذلك حّدد الفقهاء 

�سوابط و�سروط للم�سلحة باملفهوم ال�ّسرعي، وكذا املف�سدة، و�سنبنّي ما ذهب اإليه العلماء يف بيان مفهوم 

وابط فيما �سياأتي. كّل منهما وال�سّ

املطلب االأّول: مفهوم امل�سلحة واملف�سدة

فقه املوازنات في الدعوة إلى الله
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الفرع االأّول: مفهوم امل�سلحة واملف�سدة لغة

متناق�سان،  لفظان  باعتبارهما  وذلك  للمف�سدة؛  وبيانهم  بتعريفهم  امل�سلحة  الّلغوّيون  ُيعّرف     

وبال�سّد ُتعرف االأ�سياء _كما يقولون-.

   واملف�سدة خالف امل�سلحة، ُيقاُل: َف�َسَد ال�ّسيُء يف�ِسُد ف�ساًدا فهو فا�سٌد، وقوٌم ف�سدى، وُيقال: ف�ُسَد 

ال�سيء ب�سّم ال�ّسني، فهو ف�سيٌد، وال ُيقاُل انف�سد واأف�سدته اأنا، واال�ستف�ساُد خالف اال�ست�سالح.

قال �ساعر: اإّن ال�ّسباب والفراغ واجلده                      مف�سدٌة للعقل اأيُّ مف�سده.

اأي اأّن ال�ّسباب والفراغ واجلده و�سائل لف�ساد العقل، فهو فا�سٌد حني تغرّي من �سورته الّطبيعّية اإلى 

رر، وهي اّلتي تو�سف بالف�ساد. �سورة مغايرة ُتلِحق به ال�سّ

رر(.     ولذلك جاء يف القامو�س الفقهي: )املف�سدة: ال�سّ

الفرع الثاين: مفهوم امل�سلحة واملف�سدة ا�سطالحا

اأو  يعّرف الغزايل امل�سلحة واملف�سدة بقوله: )اأّما امل�سلحة فهي عبارة يف االأ�سل عن جلب منفعة 

دفع م�سّرة ول�سنا نعني به ذلك فاإن جلب املنفعة ودفع امل�سّرة مقا�سد اخللق و�سالح اخللق يف حت�سيل 

مقا�سدهم، لكّنا نعني بامل�سلحة املحافظة على مق�سود ال�سارع.

   ومق�سود ال�ّسرع من اخللق خم�سة: وهو اأن يحفظ عليهم دينهم ونف�سهم وعقلهم ون�سلهم ومالهم، فكّل 

ما يت�سّمن حفظ هذه االأ�سول اخلم�سة فهو م�سلحة، وكل ما يفّوت هذه االأ�سول فهو مف�سدة ودفعها م�سلحة(. 

اإليها،  اأو ما يكون و�سيلة  اإاّل الّلّذة     ويعّرفهما الّرازي )606هـ( بقوله: )...امل�سلحة ال معنى لها 

واملف�سدة ال معنى لها اإاّل االأمل اأو ما يكون و�سيلة اإليه...(. 

   وابن عا�سور يقول عنهما: )...و�سٌف للفعل يح�سل به ال�سالح، اأي النفع منه دائما اأو غالبا،للجمهور      

، دائما  اأو لالآحاد... واأّما املف�سدة فهي ما قابل امل�سلحة، وهي و�سٌف للفعل يح�سل به الف�ساد، اأي ال�سرُّ

اأو غالبا، للجمهور اأو لالآحاد(.

   وحممد �سعيد رم�سان البوطي يعّرف امل�سلحة بقوله: )املنفعة اّلتي ق�سدها ال�سارع احلكيم لعباده 

من حفظ دينهم ونفو�سهم وعقولهم ون�سلهم واأموالهم طبق ترتيب معنّي فيما بينها(. 
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واملف�سدة،  للم�سلحة  تعريفهم  امل�سلمني يف  اإليه علماء  الري�سوين ما ذهب  اأحمد  ُيجمل  واأخريا     

فيقول: )...فاإّن مفهوم امل�سلحة واملف�سدة عند العلماء امل�سلمني يدخل فيه: امل�سالح االأخروّية وو�سائلها 

واأ�سبابها، واملفا�سد االأخروّية وو�سائلها واأ�سبابها، وامل�سالح الّدنيوّية وو�سائلها واأ�سبابها، واملفا�سد الّدنيوّية 

وو�سائلها واأ�سبابها.

   وحقيقة امل�سلحة هي كّل لّذة ومتعة ج�سمّية كانت اأو نف�سّية اأو عقلّية اأو روحّية، وحقيقة املف�سدة 

هي كّل اأمل وعذاب ج�سمّيا كان اأو نف�سّيا اأو عقلّيا اأو روحّيا(.

   من خالل هذه التعاريف ُيكن ا�ستخال�س ما يلي:

امل�سلحة واملف�سدة باملفهوم ال�سرعي تختلفان عن امل�سلحة واملف�سدة باملفهوم العقلي،  	•  

وهذا ما اأ�سار اإليه الغزايل عندما فّرق بني مفهوم امل�سلحة يف االأ�سل )جلب املنفعة ودفع امل�سّرة(، وبني 

اأّما املف�سدة فبقوله:  ال�ّسارع(،  ال�سرع بقوله: )لكّنا نعني بامل�سلحة املحافظة على مق�سود  مفهومها يف 

)وكل ما يفّوت هذه االأ�سول فهو مف�سدة(، اأي الكلّيات اخلم�س اّلتي هي مقا�سد ال�ّسريعة.

امل�سلحة املعتربة �سرعا هي اّلتي ت�ساهم يف املحافظة على الكليات اخلم�س وجودا اأو عدما. 	•  

ل عليها يف حّد ذاتها  الّرازي يجعل امل�سلحة ترجع اإلى اأمرين، اأّوال اإلى املنفعة املتح�سّ 	•  

و�سّماها )الّلّذة(، وثانيا اإلى الو�سيلة اّلتي حتّقق املنفعة، فالو�سيلة املوؤّدية اإلى منفعة هي م�سلحٌة، والو�سيلة 

املوؤّدية اإلى م�سّرة هي مف�سدة.

رر احلا�سل يف حّد ذاته و�سّماه )االأمل(،    اأّما املف�سدُة فتجع كذلك اإلى اأمرين: اأّولهما اإلى ال�سّ

رر، ويف كلتا احلالتني ي�سري اإلى  رر، وثانيهما على الو�سيلة املوؤّدية اإلى ال�سّ واالأمل داللٌة على ح�سول ال�سّ

عالقة الو�سائل باملقا�سد.

ابن عا�سور ي�سري من خالل تعريفه اإلى تفاوت امل�سالح واملفا�سد يف االأفعال، وذلك من  	•  

خالل قوله )اأي النفع منه غالبا اأو دائما للجمهور اأو االآحاد(، فاإن كان جانب املنفعة هو الغالب حكمنا على 

الح، فهو م�سلحة، �سواء كانت املنفعة تتعّلق بالّنا�س جميعا اأم اآحادهم، وباملفهوم املخالف،  الفعل بال�سّ

فكّل ما كانت املف�سدة هي الغالبة حكمنا على الفعل بالف�ساد، فهو مف�سدة.

فقه املوازنات في الدعوة إلى الله
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البوطي اّته يف تعريفه للم�سلحة اّتاه الغزايل، فال فرق بينهما اإاّل يف ال�ّسكل. 	•  

والبعد  الّدنيوي  البعد  بني  تمع  اّلتي  هي  �سرعا  امل�سلحة  اأّن  اإلى  ُي�سري  الّري�سوين  	•  

اأو  النف�سي  اأو  تتعّلق باجلانب اجل�سدي  الّلّذة  �سواء كانت  االآخر،  تهمل جانبا على ح�ساب  االأخروي، فال 

العقلي اأو الّروحي.

   بعد هذه املالحظات ُيكن القول اأّن تعريف الغزايل للم�سلحة هو االأ�سل واالأ�سا�س واملنطلق جلميع 

ما حلقه من تعريفات للم�سلحة، ولذا فالتعريف اّلذي ُيكن اأن نعّرف به امل�سلحة باملفهوم ال�ّسرعي هو: 

)هي كّل منفعة غالبة حا�سلة ترجع اإلى حفظ الكلّيات اخلم�س(.

   واملف�سدة باملفهوم ال�ّسرعي: )كّل �سرر حا�سل يخرم الكلّيات اخلم�س(، اأي ُيوؤّثر يف اإحدى الكلّيات 

اخلم�س تاأثريا �سلبّيا.

املطلب الثاين: �سوابط امل�سلحة يف امليزان ال�سرعي

�سوابط  و�سع  اإلى  القدمي  منذ  ال�ّسرع  ميزان  يف  واملفا�سد  للم�سالح  درا�ستهم  عند  العلماء  �سعى 

ل فيها القول حممد �سعيد  لهما للحكم على االأفعال باأّنها مطلوبة اأو مرفو�سة �سرعا، جمعها وناق�سها وف�سّ

رم�سان البوطي يف كتابه اّلذي �سّماه )�سوابط امل�سلحة يف ال�سريعة االإ�سالمّية( نوردها اإجماال ملا لها من 

عالقة مبا�سرة بفقه املوازنات، وذلك فيما يلي:

اأن تكون مندرجة �سمن مقا�سد ال�ّسرع، ومقا�سد ال�ّسرع جُمملٌة يف الكلّيات اخلم�س،  	•  

وهي الّدين والّنف�س والّن�سل والعقل واملال، وهذا ما اأ�سار اإليه الغزايل يف تعريفه للم�سلحة �سراحة بقوله: 

)...لكّنا نعني بامل�سلحة املحافظة على مق�سود ال�سارع، ومق�سود ال�ّسرع من اخللق خم�سة: وهو اأن يحفظ 

عليهم دينهم ونف�سهم وعقلهم ون�سلهم ومالهم، فكّل ما يت�سّمن حفظ هذه االأ�سول اخلم�سة 

فهو م�سلحة، وكل ما يفّوت هذه االأ�سول فهو مف�سدة ودفعها م�سلحة(.

ال�ّسارع، مّما  اإلى م�سدر هذه امل�سالح وهو  وابط؛ الأّنه ي�سري  ال�سّ اأهّم  ابط من  ال�سّ ُيعترب هذا     

ُيعطي لها �سبغة �سرعّيًة، ما دامت ال�ّسريعة االإ�سالمّية ت�سبُّ اأحكامها وتهدف اإلى حفظ اإحدى الكلّيات 

اخلم�س، فهو –اإذن- مبثابة اجلدار الواقي لتدّخل االأهواء والّنزوات وال�ّسهوات يف حتديد امل�سلحة.
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وهذا  الوجوه،  تاّمة من جميع  معار�سة  الّنبوّية  ال�سّنة  اأو  تعالى  كتاب اهلل  ا من  ن�سّ تعار�س  ال  اأن 

ابط االأّول ما دامت مقا�سد ال�ّسرع م�ستنبطٌة من ا�ستقراء اآيات الكتاب وال�سّنة الّنبوّية،  ابط قبليٌّ لل�سّ ال�سّ

ا من القراآن الكرمي  فاإن كانت امل�سلحة يجب اأن تكون �سمن الكلّيات اخلم�س فالبّد –اإذن- اأاّل تعار�س ن�سّ

اأو ال�سّنة الّنبوّية؛ الأّن العقل الب�سري ُيكن له ابتداء احلكم على االأفعال باأنها من قبيل امل�سالح، فاإن مّت 

لنق�سه  وذلك  ال�سّنة،  اأو  الكرمي  القراآن  قطعّيا من  ملعار�ستها  قبحها  تبنّي  ال�ّسرع  ميزان  على  اإ�سقاطها 

الّربا �سرورة من �سرورات الع�سر  باأّن  َمْن يحكم اليوم  اإلى وحي ال�ّسماء، ومن ذلك  وق�سوره وافتقاره 

ُيوؤّدي اإلى حفظ املال؛ اإاّل اأّن الّربا حمّرم قطعا بالن�ّس القراآين القطعي اّلذي ال جمال لالجتهاد فيه اأو 

َبا« )البقرة 275(. َم الرِّ َحلَّ اهلُل اْلَبْيَع َوَحرَّ ال�سّك، قال تعالى: »َواأَ

ابط البوطي يف كتابه، ومفاده اأّن القيا�س  ل يف هذا ال�سّ اأن ال تعار�س القيا�س، وقد ف�سّ 	•  

االأحكام  بها  تناط  اّلتي  االأو�ساف  وهذه  احلكم،  به  نيط  اّلذي  املنا�سب  الو�سف  وهي  العّلة،  اأركانه  من 

)العلل( تختلف من حيث اعتبارها لدى ال�ّسارع، فمنها املعترب املوؤّثر، واملعترب املالئم، واملر�سل، وامللغى.

اّلتي  العّلُة  املراعاِة  هذه  على  زيادة  وفيه  عموما،  امل�سلحة  مراعاة  ي�سّم  حقيقته  يف  والقيا�س     

اعتربها ال�ّسارع فبنى احلكم عليها، )ومراعاة مطلق امل�سلحة اأعّم من اأن توجد فيها هذه الّزيادة اأو ال 

كما هو وا�سح، فكّل قيا�س مراعاة للم�سلحة، ولي�س كّل مراعاة للم�سلحة قيا�سا(.

   والّتعار�س بني امل�سالح واالأقي�سة )�سورته اأن تد يف حمّل احلكم و�سفني، كّل منهما ُينا�سب حكما 

اأقوى من االآخر من حيث االعتبار، كاأن يكون )مالئما( واالآخر )مر�سال( فالو�سف  معّينا له واأحدهما 

اأو كاأن يكون  بالقيا�س  اإّن امل�سلحة املر�سلة معار�سة  اأو قل  املر�سل يكون حينئذ معار�سا بو�سف مالئم، 

اأحدهما مالئما واالآخر موؤثرا(.

لّذة  من  منا�سب حلّلها  و�سف  على  تتوّفر  اأّنها  بع�سهم  يرى  والتي  )البرية(،  �سرب  ذلك  مثال     

وفائدة عند تناول الّطعام، ولكن مع ذلك تتوّفر على و�سف اآخر هو من جن�س االإ�سكار اّلذي هو عّلة حترمي 

اخلمر، فقد متت املعار�سة بني م�سلحة مر�سلة وقيا�س، فُيقّدم القيا�س على امل�سلحة املر�سلة الأّنه اأقوى 

منها فتاأخذ )البرية( حكم الّتحرمي.

فقه املوازنات في الدعوة إلى الله
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   ومن االأمثلة على تعار�س القيا�س املبني على الو�سف املالئم مع القيا�س املبني على الو�سف املوؤّثر، 

مان على ال�ّسارق يف ال�ّسرقة لثبوت احلّد فيها )قطع اليد( على اإ�سقاط الدّية على القاتل  قيا�سمُ اإ�سقاط ال�سّ

لثبوت حّد الق�سا�س يف القتل؛ اإاّل اأّنه قيا�ٌس مع فارق الأّن )يف ال�ّسرقة و�سف اآخر هو تلف مال حتت يد 

عادية، وقد جاء هذا الو�سف موؤّثرا يف �سمان املغ�سوب، اإذ اأجمع جمهور امل�سلمني على اأّن هذا الو�سف هو 

مان حّق العبد(.فالقيا�س االأّول قيا�ٌس مبنيٌّ على و�سف مالئم، اأّما الثاين فهو قيا�ٌس  عّلة �سمانه الأّن ال�سّ

مبنيٌّ على و�سف موؤّثر، فُيقّدم املوؤّثر على املالئم يف اإثبات احلكم.

ابط اإذا تعار�ست م�سلحة مطلقة مع م�سلحة قيا�س فاإّن م�سلحة القيا�س هي     وكنتيجة لهذا ال�سّ

الّراجحة وامل�سلحة املطلقة هي املرجوحة، وعلى ذلك فامل�سلحة املعتربة �سرعا يف ميزان فقه املوازنات 

هي اّلتي ال تعار�س م�سلحة قيا�س. 

تق�سيمات  ال�سابط جاء احلديث عن  وبناء على هذا  اأهّم منها،  تفّوت م�سلحًة  اأن ال  	•  

امل�سالح  بني  للموازنة  تطبيقيٌّ  جانٌب  وهو  نتائجها،  وحقيقة  �سمولها  ومقدار  قيمتها  حيث  من  امل�سالح 

للحكم على االأفعال فيما هو مطلوب مّما هو مرفو�س �سرعا.

ترتيب امل�سلحة على احلكم قطعا اأو ظّنا، اأّما القطعّية فال اإ�سكال يف االأخذ بها، ودليل  	•  

القطع على حتّققها فقُه الواقع اّلذي هو اأ�سا�س فقه املوازنات، واّلذي ينبني على االإح�ساءات والّدرا�سات 

درا�سة  على  مبنيٌّ   ، واقعيٌّ فقه  )واالآخر  القر�ساوي:  يقول  هذا  ويف  �سني،  واملتخ�سّ للخرباء  امليدانّية 

البيانات  واأدق  املعلومات  اأ�سح  املو�سوع، معتمدة على  لكّل جوانب  املعي�س درا�سة دقيقة م�ستوعبة  الواقع 

الّدعائّية،  املن�سورات  اإلى  امل�ستندة  احلقيقّية  غري  االأرقام  ت�سليل  من  هنا  التحذير  مع  واالإح�ساءات، 

واملعلومات الّناق�سة والبيانات غري امل�ستوفية، واال�ستبيانات واالأ�سئلة املوّجهة خلدمة هدف جزئّي معنّي ال 

خلدمة احلقيقة الكلّية(.

   اأّما الظّنّية فيمكن الرجوع اإلى ما قّرره العلماء يف احلكم على االأفعال باأّنها م�سالح، هل بالّنظر 

اإلى اأّنها م�سالح حم�سة؟ اأم بالّنظر اإلى غلبتها على املفا�سد؟

   يقول ال�ّساطبّي: )امل�سلحة اإذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع املف�سدة يف حكم االعتياد، فهي 
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املق�سودة �سرعا؛ ولتح�سيلها وقع الّطلب على العباد...فاإن تبعها مف�سدة اأو م�سّقة فلي�ست مبق�سودة يف 

�سرعّية ذلك الفعل وطلبه.

   وكذلك املف�سدة اإذا كانت هي الغالبة بالنظر اإلى امل�سلحة يف حكم االعتياد، فرفعها هو املق�سود 

�سرعا؛ والأجله وقع النهي(. 

   ويقول ابن عا�سور عن امل�سلحة: )باأّنها و�سٌف للفعل يح�سل به ال�سالح، اأي النفع منه دائما اأو 

غالبا للجمهور اأو االآحاد(.

وي�سوبه  اإاّل  فعل  من  ما  بل  حم�سة،  م�سالح  على  تتمع  ال  االأفعال  اأّن  يف  �سريحان  ان  فالن�سّ    

واإن  بال�سالح،  عليه  حكمنا  الغالبة  هي  امل�سلحة  كانت  فاإذا  الغالب،  على  بناء  عليه  فاحلكم  مفا�سد، 

امل�سالح  اإلى اختالط  ال�ّسرعّية  الن�سو�س  اأ�سارت  وقد  بالف�ساد،  الغالبة حكمنا عليه  املف�سدة هي  كانت 

رْيِ ِفْتَنًة« )االأنبياء 35(،  رِّ واخْلَ باملفا�سد، واخلري بال�سّر يف عّدة اأمور كما يف قوله تعالى:  »َوَنْبُلوُكْم ِبال�سَّ

ْفِعِهَما«  نَّ اأَْكرَبُ ِمن  ْثُمُهَماآ  َواإِ ا�ِس  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  اإِْثٌم  ْمِر وامْلَْي�ِسِر ُقْل فيهما  ُلوَنَك َعِن اخْلَ وقوله تعالى: »َي�ْساأَ

)البقرة 219(،والّن�سو�س القراآنّية اّلتي ذكرناها يف تاأ�سيل فقه املوازنات دليٌل على م�ساألتنا هذه، ومن 

ال�سّنة الّنبوّية على �سبيل املثال ال احل�سر قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )حّفت اجلّنة باملكاره، وحّفت الّنار 

بال�ّسهوات(.

   نخل�س يف االأخري اإلى اأّن االأخذ بامل�سالح يكفي فيها الظّن واإن كان القطع اأولى، كيف ال واالأحكام 

ال�ّسرعّية الفقهّية مبناها غلبة الظّن، فيكفي هذا دليٌل على االكتفاء بالظّن يف احلكم على امل�سالح.

وابط اّلتي اأ�سار اإليها العلماء يف االأخذ بامل�سلحة يف امليزان ال�ّسرعي، فيجب مراعاتها  هذه اأهّم ال�سّ

جميعا دون 

تخّلف واحد منها؛ واإاّل كان �سببا يف رف�سها.

فقه املوازنات في الدعوة إلى الله



676677

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

اخلامتة

ل اإليها فيما يلي: بعد متام هذا البحث، يكن حتديد النتائج املتو�سّ

تعريف فقه املوازنات حّدّيا ال يعطي �سورًة كاملًة عن مفهومه؛ لذا ُي�ستح�سن عند بيان  	•  

مدلوله ا�ستعمال لفظ )مفهوم( بدل )تعريف( ِلالأ�سباب التالية:

تف�سيل،  اإلى  يحتاج  واملنهج  بذاته،  قائٌم  منهج  واملفا�سد  امل�سالح  بني  املوازنات  فقه  	•  

والتف�سيل خلٌل يف تعريف امل�سطلحات واالألفاظ.

يكفي  فال  �سرعّي؛  منظور  وفق  الع�سر  ق�سايا  مع  التعامُل  املوازناِت  فقه  من  الق�سد  	•  

اأن نعّرف فقه املوازنات بقولنا: )املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد( اأو )املنهج اّلذي به نوازن بني امل�سالح 

واملفا�سد(، بل البّد باإحلاق ذلك؛ التف�سيُل يف منهج املوازنة يف حّد ذاته.

فقه املوازنات يتكّون من كلمتني، فهو مرّكب اإ�سايف، لذا ي�سعب تعريف لفظني مرّكبني  	•  

ة لفظي )الفقه( و)املوازنات( الّلذين يختلف املق�سود منهما بني اأن يكونا منفردين اأو  تعريفا حّديا؛ خا�سّ

جمتمعنْي.

لفظ )الفقه( ُيراد به يف فقه املوازنات املعنى الّلغوي، وهي يف نف�س الوقت اإ�سارٌة اإلى  	•  

اأّن املوازنات منهج قائٌم بذاته.

جاء  بل  املتقّدمني،  عند  خا�س  ملق�سود  اإ�سايّف  كمرّكب  يظهر  مل  املوازنات(  )فقه  	•  

احلديث عنه يف كالمهم حول امل�سلحة واملف�سدة حني التعار�س.

فقه املوازنات يقوم على املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد ، ق�سد معرفة اأّي امل�سالح اأرجح  	•  

فُتقّدم على غريها، واأيُّ املفا�سد اأعظم فيجب درُءها، واأّي امل�سالح اأرجح على املفا�سد املرجوحة فيجب 

طلبها، واأّي املفا�سد اأعظم من امل�سالح املرجّوة فيجب درءها. 

حماولة  ق�سده  كان  ملن  املعا�سرين  عند  املوازنات  لفقه  يٍّ  حدِّ تعريف  بعُد  ي�ستقر  مل  	•  

تعريفه، واإن كان ُي�ستح�سن الكالم عن املفهوم بدل التعريف كما اأُ�سري �سابقا.

فقه املوازنات غري فقه االأولوّيات، فالّثاين يفتقر اإلى االأّول، واالأّول الق�سد منه الثاين،  	•  
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الأّنه ال يكن ترتيب االأولوّيات دون املوازنات، واملوازنات هدفها ترتيب االأولوّيات.

فقه املوازنات منهج �سرعيٌّ يف الّتعامل مع ق�سايا الع�سر اّلتي تتعار�س فيها امل�سالح  	•  

واملفا�سد؛ فهو منهج القراآن الكرمي وال�سّنة الّنبوّية، فال غ�سا�سة يف معاجلة ق�سايا الع�سر بهذا النوع من 

الفقه، وممار�سته واقعا.

العلم  يف  متنٍي  زاٍد  من  ملمار�سيه  فالبّد  التنـزيلي،  االجتهاد  من  نوع  املوازنات  فقه  	•  

ال�سريعة  ت�سعى  اّلتي  ال�ّسرعّية  واملقا�سد  ال�ّسرعّية  للّن�سو�س  حيح  ال�سّ الفهم  بني  يجمع  اّلذي  ال�ّسرعي 

حتقيقها يف الواقع.

له يف  الكرمي  القراآن  ا�ستعمال  ثبت هذا من خالل  وقد  ؛  �سرعيٌّ منهج  املوازنات  فقه  	•  

حابة –ر�سي اهلل  عر�س الق�سايا املختلفة، و�سار على منواله الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، وعمل به ال�سّ

عنهم- يف كثري من الق�سايا امل�ستجّدة بعد انقطاع الوحي االإلهي. 

احلني. ل اإليها البحث، وهلل احلمد يف االأولى واالآخرة، وهو ويلُّ ال�سّ هذه اأهّم الّنتائج اّلتي تو�سّ

فقه املوازنات في الدعوة إلى الله
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فهر�س امل�سادر واملراجع

ابن اأمري احلاج، التقرير والتحبري، املكتبة ال�ساملة. 	•  

ابن تيمّية، جمموع الفتاوى، املكتبة ال�ساملة. 	•  

)ترتيب:  البخاري،  ب�سرح �سحيح  الباري  فتح  بن علي،  اأحمد  الع�سقالين،  ابن حجر  	•  

حممد فوؤاد عبد الباقي(، )د.ط(، )د.ت(، املكتبة ال�سلفية. 

الّطاهر  حممد  )حت:  االإ�سالمّية،  ال�سريعة  مقا�سد  الّطاهر،  حمّمد  عا�سور،  ابن  	•  

املي�ساوي(، )ط2(، )1421هـ/2001م(، دار النفائ�س، عّمان.

ابن القّيم اجلوزّية، اإعالم املوقعني عن رّب العاملني، املكتبة ال�ساملة. 	•  

ابن منظور، ل�سان العرب، )ط1(، )د.ت(، دار �سادر، بريوت. 	•  

ابن جنيم، زين الّدين احلنفي، البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، املكتبة ال�ساملة. 	•  

البخاري، حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبد اهلل اجلعفي )194 - 256هـ( ، �سحيح البخاري،  	•  

)حت: م�سطفى ديب البغا(، )ط3(، )1407هـ/198م(، دار ابن كثري، اليمامة، بريوت.

على  التلويح  �سرح  792هـ(،  )ت  ال�سافعي  عمر  بن  م�سعود  الّدين  �سعد  التفتازاين،  	•  

التو�سيح، املكتبة ال�ساملة.

اجلوهري، ال�سحاح يف اللغة، املكتبة ال�ساملة. 	•  

احلديث،  يف  ال�سحيحني  على  امل�ستدرك  الني�سابوري،  حممد  اهلل  عبد  اأبو  احلاكم،  	•  

)د.ط(، )د.ت(، مكتبة ومطابع الن�سر احلديثة، الريا�س.

جواهر  من  العرو�س  تاج  الرزاق،  عبد  بن  حممد  بن  حممد  الفي�س  اأبو  احل�سيني،  	•  

القامو�س،املكتبة ال�ساملة.

الرازي، زين الدين، خمتار ال�سحاح، املكتبة ال�ساملة. 	•  

ال�سو�سوة، عبد املجيد، منهج فقه املوازنات يف ال�سريعة االإ�سالمّية الكتاب الرابع من  	•  

pdf، www.feqhweb.com سل�سلة الكتب امل�سورة، ملف�



680681

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

اأ�سول  يف  املوافقات  الغرناطي،  الّلخمي  مو�سى  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبو  ال�ساطبي،  	•  

ال�سريعة، ط3، )1424هـ/2003م(، دار الكتب العلمية، بريوت.

ـــــ، االعت�سام، ط1، )1429هـ/2008م(، حت: )حممد بن عبد الرحمن ال�سقري، �سعد  	•  

بن عبد اهلل اآل حميد ه�سام بن اإ�سماعيل ال�سيني(، دار ابن اجلوزي، ال�سعودية.

ال�سريازي، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن علي، الّلمع يف اأ�سول الفقه، )حت: حمي الدين ديب  	•  

م�ستو ويو�سف علي بدويوي(، ط1، )1416هـ/1995م(، دار الكلم الطيب، دار ابن كثري، دم�سق، بريوت.

الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، املكتبة ال�ساملة.  	•  

العّز بن عبد ال�سالم، قواعد االأحكام يف م�سالح االأنام، املكتبة ال�ساملة. 	•  

الغزايل، اأبو حامد حممد بن حممد، امل�ست�سفى من علم االأ�سول، )ط1(، )1324هـ(،  	•  

املطبعة االأمريية، م�سر.

الفريوز اآبادي، القامو�س املحيط، املكتبة ال�ساملة. 	•  

القر�ساوي، يو�سف، اأولويات احلركة االإ�سالمية يف املرحلة القادمة، )د.ط(، )د.ت(،  	•  

مكتبة رحاب، اجلزائر.

القرطبي، اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد االأن�ساري، اجلامع الأحكام القراآن، )ط3(،  	•  

)د.ت(، دار الكتاب العربي، 1387هـ/1967م.

القنديلي، ب�سري، فقه املوازنات و�سرورته للتعامل مع ن�سو�س اخلطاب ال�سرعي، بحث  	•  

07-10-2009 www.alislah.ma :من�سور يف االأبحاث والّدرا�سات على املوقع

دار   ،2 العلمية  ال�سل�سة  1429هـ/2008م،  ط1،  علي،  عيادة  ال�سالم  عبد  الكربويل،  	•  

طيبة، دم�سق.

الكمايل، عبد اهلل، تاأ�سيل فقه املوازنات، )ط1(، )1421هـ/2000م(، دار ابن حزم، بريوت. 	•  

•										من فقه املوازنات بني امل�سالح ال�سرعية، )ط1(، )1421هـ/2000م(، دار ابن حزم،   

بريوت.

فقه املوازنات في الدعوة إلى الله
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املكتبة  )د.ط(، )1419هـ/1999م(،  املختوم،  الرحيق  الرحمن،  �سفي  املباركفوري،  	•  

الع�سرية، الدار النموذجية، املطبعة الع�سرية، بريوت.

م�سلم، ابن احلجاج اأبو احل�سني الق�سريي الني�سابوري )206-261هـ(، �سحيح م�سلم،  	•  

حت: حممد فوؤاد عبد الباقي، )د.ط(، )د.ت(، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

ناجي اإبراهيم �سويد، فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق، )ط1(، )1423هـ/2002م(،  	•  

دار الكتب العلمية، بريوت.

النووي، �سحيح م�سلم ب�سرح النووي، )ط3(، )1398هـ/1978م(، دار الفكر، بريوت. 	•  

)1426هـ/2006م(،  )ط2(،  ال�سوابط،  يف  درا�سة  االأولويات  فقه  حممد،  الوكيلي،  	•  

املعهد العاملي للفكر االإ�سالمي، بريوت.

انتهى البحث، وهلل احلمد من قبل ومن بعد
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ضوابط العمل بفقه الموازنات

د/ عبد التواب م�صطفى خالد معو�ض

اأ�صتاذ م�صاعد بكلية ال�صريعة والقانون ـ جامعة الإن�صانية  ـ ماليزيا



684685

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

مقدمة

       �حلمد هلل وحده و�ل�صالة و�ل�صالم على  خامت �لر�صل �لكر�م حممد عليه �أف�صل �ل�صالة و�أزكى 
�ل�صالم ، وعلى �آله و�صحبه عليهم �لر�صو�ن ، وبعد.

    مما ال�صك فيه �أن �حلياة �ملعا�صرة تغريت �أمناطها باأ�صكال متجددة ومتالحقة، ومت�صابكة ، ومت�صابهة 
يف كل �ألو�ن �حلياة �الجتماعية ، و�القت�صادية ، و�ل�صيا�صية ، و�لفكرية، و�لثقافية، لدرجة ي�صعب  معها 
على �لفقيه �لرتجيح �ملبا�صر بني �الأمور �لتي تتجاذبها �مل�صالح ، �أو �ملفا�صد ، �أو �مل�صالح و�ملفا�صد بحيث 
 ، �ملرجوح  على  و�لر�جح   ، �ملهم  على  و�الأهم   ، فاالأولى   �الأولى  فيقدم  �ملطلوبة   مرتبة  يف  �الأمر  يو�صع 
و�لفا�صل �أو �الأف�صل على �ملف�صول ويقدم ماحقه �لتقدمي ، ويوؤخر ماحقه �لتاأخري ، ومن ثم ت�صتد �ل�صرورة 
لفقه �ملو�زنات باعتباره �صابطا الأدو�ت �لتفكري خ�صو�صًا مع �نعد�م �لن�ص �ل�صريح  �لذي يعني �لفقيه 
�أهمها علم  ، �لذي هو خليط من علوم متنوعة  ياأتي دور علم �ملو�زنات  ��ستنباط �حلكم ،ومن هنا  على 
�أ�صول �لفقه وعلوم �لعقليات و�للغات، لي�صع �أمام �ملعنيني  ويف مقدمتهم علماء �ل�صريعة �لقو�عد �ل�صابطة 
�مل�صائل  �أو  �لنظامية  �أو  �ل�صرعية  �لن�صو�ص  �صو�ء يف  �لر�أي  تعار�ص  عند  �ملرجوة  �مل�صلحة  �إلى  للو�صول 

و�لقر�ر�ت �لعامة �لتي ترعى �مل�صلحة �لعامة.

  و هذ� �لبحث معنيٌّ ب�صفة خا�صة بال�صو�بط �لتي يجب مر�عاتها  يف هذ� �لعلم �إجماال دون �خلو�ص يف 
فرعيات  ، �أو جزئيات �أخرى  حتتاج مل�صاحة �أكرب من �لبحث و�لدر��صة  وح�صبي جمع �ل�صو�بط  �لعامة 
لهذ� �لعلم كخطوة من خطو�ت ت�صحيح �مل�صار له باعتباره �ملدخل �حلقيقي لفهم فقه �لو�قع ، ومد ج�صور 

�ل�صلة بني عنا�صر �ملجتمع، ومفتاح �خلري  و�ل�صو�ب لفهم ق�صايانا �ملعا�صرة .

 وقد ر�أيت �أن تكون خطة �لبحث بعون �هلل وتوفيقه م�صتملة على  خم�صة بحوث مف�صلة يف �الآتي:

 �ملبحث �الأول: �لتعريف بفقه �ملو�زنات.

�ملبحث �لثاين: عالقة فقه �ملو�زنات بالعلوم �مل�صابهة

 �ملبحث �لثالث: �لتاأ�صيل �ل�صرعي لفقه �ملو�زنات

�ملبحث �لر�بع: �أق�صام  فقه �ملو�زنات.

�ملبحث �خلام�ص:�صو�بط �لعمل بفقه �ملو�زنات.

ضوابط العمل بفقه املوازنات
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املبحث الأول: التعريف بفقه املوازنات

فقه �ملو�زنات علم مركب تركيب �إ�سايف من كلمتني هما :« فقه » و  مو�زنات » ، و�لكلمتان مب�سوط تعريفهما 
يف كتب �للغة و�لفقه.

ا  َّ رًي� مممِ َكاَيًة َعْن َقْوممِ �ُصَعْيٍب - : { َقاُلو� َيا �ُصَعْيُب َما َنْفَقُه َكثمِ فالفقه لغة : �لفهم)1( ومنه قوله تعالى: حمِ
ْن �َصْيٍء �إمِالَّ  َتُقول })2(،.وياأتي �لفقه مبعنى �آخر ، وهو �لعلم بال�صيء و�إدر�كه ومنه قوله تعالى: : { َو�إمِْن ممِ

يَحُهْم})3( كما ياأتي �لفقه مبعنى �لفطنة)4(. ْن اَل َتْفَقُهوَن َت�ْصبمِ همِ َوَلكمِ َحْمدمِ ُح بمِ ُي�َصبِّ

�لعملية  �ل�سرعية  بالأحكام  �لعلم   « �أنه  �ل�سافعي   تعريف  منها  نحتار  تعريفات  عدة  له  �ل�سطالح   ويف 
�ملكت�صبة من �أدلتها �لتف�صيلية)5(.

�أما �ملو�زنات فهي ماأخوذة من مادة )وزن( ولها يف �للغة عدة معان منها :

ةمِ و �لَوْزُن َثْقُل �صيء ب�صيء مثلمِه كاأَوز�ن �لدر�هم. فَّ َقلمِ و�خلمِ �الأول: َرْوُز �لثِّ

�لثاين:�لقدر و�ملكانة قال �أَبو �لعبا�ص قال �بن �الأَعر�بي �لعرب تقول ما لفالن عندي َوْزٌن �أَي َقْدٌر خل�صته.

ز�نًا  َيُه �أي �صاوى وعادل يقال:وو�َزْنُت بني �ل�صيئني ُمَو�َزَنًة وومِ َنة �ل�صيء �أَو كان حُماذمِ �لثالث:ما كان على زمِ
َيُه )6( . ه �أَو كان حُماذمِ َنتمِ ُن هذ� �إمِذ� كان على زمِ وهذ� ُيو�زمِ

ْيء �صاو�ه يفمِ �ْلَوْزن  ْيء �ل�صَّ ْيَئنْيمِ مو�زنة ووز�نا �َصاَوى وعادل َو�ل�صَّ ويف �ملعجم �لو�صيط  :”)و�زن( َبني �ل�صَّ

1 ـ �ل�صحاح تاج �للغة و�صحاح �لعربية للجوهري ��صماعيل بن حماد  ، حتقيق �أحمد عبد �لغفور عطار ، �لطبعة �لثانية 1979م 
ج6 / 2243.

2- �صورة هود �آية 91.
3- �صورة �الإ�صر�ء �آية 44.

4- تاج �لعرو�ص من جو�هر �لقامو�ص للزبيدي حممد مرت�صى �حل�صيني ، حتقيق على �صريي ، طبعة 1994م ، �لنا�صر د�ر �لفكر 
بريوت 19/ 17.

5 ـ رو�صة �لطالبني للنووي ، حتقيق عادل عبد �ملوجود ، ن�صر د�ر �لكتب �لعلمية بريوت ج1/ 9.
6- �نظر ل�صان �لعرب  البن منظور ،د�ر �صادر بريوت طبعة ثالثة  1414هـ  ج446/13 ، و�مل�صباح �ملنري للفيومي  ، �ملكتبة �لعلمية 

بريوت ، ج2/ 658  ، وخمتار �ل�صحاح ج1/ 337.
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وعادله وقابله وحاذ�ه”)7(.

و�أما ��صطالحًا

�ملعنى  ي�صتخدمون  ،ولكنهم   �الأ�صول  �أو  �لفقه  علماء  عند  للمو�زنة  ��صطالحي  تعريف  على  �أعرث  فلم   
�للغوي �لثالث �ملذكور �صابقًا يف �ملعاجم �للغوية على �لرتجيح ، و�مل�صاو�ة بني �ل�صيئني وبذلك يكون �ملعنى 

�ال�صطالحي مر�دفًا للمعنى �للغوي.

يقول �ل�سيخ بكر �أبوزيد:« �ملو�زنة بني �لأمرين : �لرتجيح بينهما«)8(.  

ََفا�ِسُد  َو�ملمْ اِلُح  َ�سَ َفاملمْ  «  : بقوله  �أكده  ما  ،وهذ�  �لأمرين  بني  »�لغلبة«  لفظ  �هلل  رحمه  �ل�ساطبي  وي�ستخدم 
َلَحُة  �مْلَ�صْ َي  َفهمِ  ، َلَحةمِ �مْلَ�صْ َهَة  جمِ ُب  �ْلَغالمِ َكاَن  َفاإمَِذ�  َغَلَب،  َما  ى  ُمْقَت�صَ َعَلى  ُتْفَهُم  ا  َ �إمِمنَّ ْنَيا  �لدُّ �إمَِلى  َعُة  �جمِ �لرَّ
�ْلَوْجَهنْيمِ  ُذو  ْعُل  �ْلفمِ َكاَن  َك  َذلمِ َولمِ ُعْرًفا،  �مْلَْفُهوَمُة  �مْلَْف�َصَدُة  َي  َفهمِ �اْلأُْخَرى،  َهُة  �ْلمِ َغَلَبتمِ  َو�إمَِذ�  ُعْرًفا،  �مْلَْفُهوَمُة 
َهُة  َلَحٌة، َو�إمَِذ� َغَلَبْت جمِ ُه َم�صْ : �إمِنَّ يهمِ َلَحُة، َفَمْطُلوٌب، َوُيَقاُل فمِ ، َفاإمِْن َرَجَحتمِ �مْلَ�صْ َحةمِ �جمِ َهةمِ �لرَّ َمْن�ُصوًبا �إمَِلى �ْلمِ

�َسَدٌة »)9(. ُه َمفمْ ُه، َوُيَقاُل: �إِنَّ ُروٌب َعنمْ �َسَدِة، َفَمهمْ َفمْ �ملمْ

 وي�ستعمل �بن تيمية رحمه �هلل لفظة » �لتقدير »  خلري �خلريين ، ولفظ » �لدفع »  ل�سر �ل�سرين ، ويعلل 
ر خرَي �خلريين  ذلك باأن » �ل�سريعة جاءت بتح�سيل �مل�سالح وتكميلها، وتعطيِل �ملفا�ِسد وتقليلها، و�أنها تقدِّ

بتفويت �أدناهما، وتدفع �سرَّ �ل�سرين باحتمال �أدناهما« )10(.

�لتعريف بفقه �ملو�زنات باعتباره علمًا ولقبًا

حاول �لعلماء �ملعا�صرون و�صع تعريف لفقه �ملو�زنات باعتباره  علمًا م�صتقاًل عن غريه من �صائر �لعلوم 
منها ما يلي:

7 ـ �ملعجم �لو�صيط ، جممع �للغة �لعربية بالقاهرة ، حتقيق �إبر�هيم م�صطفى و�آخرون ، �لنا�صر د�ر �لدعوة ج2/ 1029
8 ـ معجم �ملناهي �للفظية  وفو�ئد يف �الألفاظ   ، �لنا�صر د�ر �لعا�صمة للن�صر و�لتوزيع ، �لريا�ص ، طبعة ثالثة 1417هـ ـ 1996م  

�ص 382.
9ـ  �ملو�فقات  يف �أ�صول �ل�صريعة لل�صاطبي  ، �لنا�صر د�ر �بن عفان ، طبعة �أولى 1417هــ  1997م ج2/ 45. 

10 ـ جامع �مل�صائل البن تيمية ، حتقيق حممد عزيز �صم�ص ، �لنا�صر د�ر عامل �لفو�ئد للن�صر و�لتوزيع ، طبعة �أولى 1422هـ ج6 / 
416

ضوابط العمل بفقه املوازنات
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1ـ  هو » �ملفا�سلة بني �مل�سالح و�ملفا�سد �ملتعار�سة ، و�ملتز�حمة لتقدمي �أو تاأخري �لأولى بالتقدمي �أو �لتاأخري«)11(.

غري �أن كلمة �ملفا�صلة �لتي وردت بالتعريف  حتتاج �إلى معرفة �لفقيه مبجموعة من �الأ�ص�ص و�ملعايري �لتي 
يتم على �أ�صا�صها �ملفا�صلة .

2 ـ  هو« جمموعة �لأ�س�س و�ملعايري �لتي ت�سبط عملية �ملو�زنة بني �مل�سالح �ملتعار�سة فتقدم على غريها ، 
و�أي �ملف�صدتني �أعظم خطر� فيقدم دروؤها كما يعرف به �لغلبة الأي من �مل�صلحة �أو �ملف�صدة عند تعار�صهما 

ليحكم بناء على تلك �لغلبة ب�سالح ذلك �لأمر �أو ف�ساده« )12(.

وهذ� �لتعريف �أو�صح من �صابقه غري �أن  عجز �لتعريف مر�دف ل�صدره  فكان ميكن �ال�صتغناء باأحدهما عن �الآخر.

3 ـ هو » جمموعة �لقو�عد �أو �مل�سالك �لتي بو��سطتها نتو�سل �إلى �ملو�زنة �لعلمية �ل�سليمة بني �مل�سالح �أو 
بني �ملفا�سد �أو بينهما عند �لتعار�س« )13(.

    ويبدو يل ـ و�هلل �أعلم ـ �أن فقه �ملو�زنات هو: »جمموعة �لأ�س�س ،و�ملعايري، و�ل�سو�بط �لتي يجب مر�عاتها 
�أي  ملعرفة  �ملفا�صد   مع  �مل�صالح  تعار�ص  �أو  �ملتعار�صة  �ملفا�صد  �أو  �ملتعار�صة  �مل�صالح  بني  �ملو�زنة  عند 

�مل�صلحتني �أو �ملف�صدتني  �أغلب للعمل.

�ملبحث �لثاين : �لعالقة بني فقه �ملو�زنات و�لعلوم �مل�صابهة.

   يتفق فقه �ملو�زنات مع بع�ص �لعلوم �مل�صابهة كفقه �الأولويات وفقه �لتعار�ص و�لرتجيح ، كما يختلف معهما  
يف جو�نب �أخري جتعله يتميز عنهما متيزً� مينحه �ال�صتقالل بذ�ته ،ونو�صح ذلك يف مطلبني:

 املطلب الأول : فقه املوازنات ، والرتجيح

مل ِبِه)14(.َوال َيُكوُن �إالَّ َمَع ُوُجودمِ  َوى َفيعمْ أَقمْ َرى ِبَدِليل َفيعلم �لمْ أُخمْ َدى �لأمارتني على �لمْ ِوَية �إِحمْ �لرتجيح هو« َتقمْ
11  ـ  تاأ�سيل فقه �ملو�زنات / عبد �هلل �لكمايل ، د�ر �بن حزم طبعة �أولى 1421هـ ـ 2000م �ص 49

12 ، منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�صريعة �الإ�صالمية د/ عبد �ملجيد حممد �إ�صماعيل �ل�صو�صوة ، جملة �لبحوث �لفقهية �ملعا�صرة  ، 
�ل�صنة 13 ، �لعدد 51 �صنة 1422هـ �ص 7

13 ـ منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�صرع �الإ�صالمي )در��صة �أ�صولية ( د/ ح�صن �صامل �لدو�صي جملة �ل�صريعة و�لدر��صات �الإ�صالمية  
�لعدد 46 ، عام 2001م  �ص 380

14-  �لتحبري �صرح �لتحرير للمرد�وي ، حققه د/ عبد �لرحمن بن جربين و�آخرون ، �لنا�صر مكتبة �لر�صد �لريا�ص �ل�صعودية ، 
طبعة �أولى 1421هـ ـ 2000م ج8/ 4141.
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.)15( همِ ًبا َعَلى ُوُجودمِ ُه َفْرُعُه، ال َيَقُع �إالَّ ُمَرتَّ يُح؛ الأَنَّ جمِ ْ َعاُر�ُص �ْنَتَفى �لرتَّ . َفَحْيُث �ْنَتَفى �لتَّ َعاُر�صمِ �لتَّ

ومن خالل  هذ� �لتعريف للرتجيح  يتبني �أنه يتميز باأمور:

َرَفنْيمِ  َيةمِ �أََحدمِ �لطَّ َباَرٌة َعْن َتْقومِ يَح عمِ جمِ ْ أَنَّ �لرتَّ ، المِ يَّاتمِ اَل َلُه يفمِ �ْلَقْطعمِ ، فاَل جَمَ رمِ اهمِ َعاُر�َص يفمِ �لظَّ ةمِ �لتَّ لَّ 1ـ َقُبوُل �اْلأَدمِ
يَها �َصْيًئا)16(.  يُح فمِ جمِ ْ يُد �لرتَّ َها َفاَل ُيفمِ َرُة َمْقُطوٌع بمِ ُتُه َو�اْلأَْخَباُر �مْلَُتَو�تمِ حَّ نِّ �صمِ َب َعَلى �لظَّ َعَلى �اْلآَخرمِ َكْي َيْغلمِ

َكَن،  2ـ   �أنه لي�سار �إلى �لرتجيح �إل بعد حماولة �جلمع بني �لدليلني لأن  �جلمع مقدم على �لرتجيح َفاإِنمْ » �أَممْ
ِطيِل«)17(. َلى ِمنمْ �لتَّعمْ َماُل �أَومْ ِتعمْ َقاِء �أََحِدِهَما، َو�ِل�سمْ َلى ِمنمْ �إلمْ ُه �أَومْ اُر �إَلى َذِلَك ِلأَنَّ َتَنَع، َبلمْ ُي�سَ ٍه، �ممْ َوَلومْ ِمنمْ َوجمْ

3 ـ �أن �لرتجيح اليكون �إال بدليل فاليجوز �لرتجيح بالهوى �أو �لت�صفي بل البد من �لدليل و�لربهان.

ْنَدُهْم  َح عمِ ا َتَرجَّ َ َحاَبةمِ َعَلى �ْلَعَملمِ مبمِ إمِْجَماعمِ �ل�صَّ ، المِ حمِ َو�إمِْهَماُل �اْلآَخرمِ �جمِ الرَّ يُح َوَجَب �ْلَعَمُل بمِ جمِ ْ َق �لرتَّ قَّ 4ـ �إَذ� حَتَ
.)18( ْن �اْلأَْخَبارمِ ممِ

ومما �صبق بيانه يت�صح �أن علم �لرتجيح يتفق مع علم �ملو�زنات يف �أمور:

1 ـ وجود �أكرث من قول جتري بينهما �ملو�زنة و�لرتجيح. 

2 ـ �أن تكون �الأدلة ظنية.

3 ـ و�أن �لرتجيح �أو �ملو�زنة التكون �إال بالدليل.

ويختلفان يف �أمرين:

1ـ  �إن فقه �ملو�زنات �أعم من �لرتجيح ؛الأنه ي�صمل �ملقارنة و�لرتجيح و�أما �لرتجيح تقوية الأحد �لر�أيني فقط. 

 2ـ  �إن فقه �ملو�زنات مبفهومه �خلا�ص يتعلق بامل�صالح �أو �ملفا�صد، �أما �لرتجيح يكون بني �مل�صالح و�الأدلة عمومًا. . 

15-  خمت�صر �لتحرير �صرح �لكوكب �ملنري  البن �لنجار �حلنبلي ـ حتقيق حممد �لزحيلي  ونزيه حماد ، �لنا�صر مكتبة �لعبيكان ، 
طبعة ثانية 1418هـ ـ 1997م  ج4/ 616.

16-  �لبحر �ملحيط يف �أ�صول �لفقه للزرك�صي ، �لنا�صر د�ر �لكتبي ، طبعة �أولى 1414هـ ـ 1994م ج8/ 147.
17-  �لبحر �ملحيط يف �أ�صول �لفقه للزرك�صي ج8/ 148 .

18- �لبحر �ملحيط للزرك�صي  ج8/ 145. 
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املطلب الثاين : فقه املوازنات وفقه الأولويات

فقه �الأولويات مركب �إ�صايف مل ي�صع له �لعلماء �لقد�مى حدً� خا�صًا به  ، وقد عرفه �لقر�صاوي بقوله :” 
و�صع كل �صيء يف مرتبته بالعدل من �الأحكام ، و�لقيم و�الأعمال ثم يقدم �الأولى فاالأولى بناء على معايري 

�صرعية �صحيحة يهدي �إليها نور �لوحي ونور �لعقل نور على نور”)19(..

 وعرفه د/  �لوكيلي بقوله:« هو �لعلم بالأحكام �ل�سرعية �لتي لها حق �لتقدمي على غريها بناء على �لعلم 
مبر�تبها ، وبالو�قع �لذي يتطلبها »)20(.

ومعظم �لتعاريف �لتي ذكرها �ملعا�صرون مل تخرج عن هذه �ملعاين  و�إن �فرتقت بني �الإيجاز و�الإطناب.

�أن »فقه �ملو�زنات بهذ� �ملفهوم         ومن خالل �لنظر يف  تعريف فقه �لأولويات عند �ملعا�سرين يت�سح 
فعل فيها  ال ميكن  �لتي  �ملتعار�صات  بني  للرتجيح  ياأتي  �ملو�زنات  فقه  �أن  وذلك  �الأولويات  فقه  من   �أخ�ص 
 �أكرب �مل�صلحتني �إال برتك �ل�صغرى ، �أو �لتي ال ميكن فيها درء �أعظم �ملف�صدتني �إال بفعل �الأخرى �أو �لتي ال
 ميكن فيها جتنب �ملفا�صد �إال برتك �مل�صالح ، �أو �لتي ال ميكن فيها حتقيق �مل�صالح �إال بتحمل �ملفا�صد، ففقه
�ملو�زنات ياأتي للرتجيح بني �مل�صالح و�ملفا�صد �ملتعار�صة ليتبني بذلك �أي �ملتعار�صني يعمل به و�أيهما يرتك .

    �أما فقه �الأولويات فهو ياأتي للرتتيب بني �مل�صالح ليبني ما �لذي ينبغي �أن يكون �أواًل وما �لذي ينبغي �أن يكون 
ثانيًا وثالثًا ور�بعًا  وكذلك يعمل على �لرتتيب بني �ملفا�صد فيبني ما �لذي ينبغي تركه �أواًل وما �لذي ينبغي 
تركه ثانيًا وثالثًا ور�بعًا ، فيعرف بفقه �الأولويات ما حقه �لتقدمي وما حقه �لتاأخري ويو�صع كل �صيء يف مو�صعه 
وهذ� �لرتتيب �لذي يقوم به فقه �الأولويات، قد يكون مبنيًا على فقه �ملو�زنات عندما يكون هناك تعار�ص ، 
 وقد ال يكون مبنيًا على فقه �ملو�زنات ،وذلك عندما ال يكون هناك تعار�ص ، و�إمنا ح�صن ترتيب لالأ�صياء ..

�ملجاالت  بع�ص  ويف  �ملو�زنات،  بفقه  مرتبط  �الأولويات  فقه  فاإن  �ختالف  من  �لفقهني  بني  ما  ورغم 
.)21(“ �الأولويات  فقه  يف  تدخل  فهنا  معينة  �أولوية  �إلى  �ملو�زنة  تنتهي  فقد  يتالزمان  �أو   يتد�خالن 

19- فقه �الأولويات د/ يو�صف �لقر�صاوي، مكتبة وهبة ، طبعة ثانية 1421هـ ـ 2000م �ص 9.
20- فقه �الأولويات در��صة يف �ل�صو�بط  ، د/ حممد �لوكيلي ، �ملعهد �لعاملي للفكر �الإ�صالمي �صل�صلة �لر�صائل �لعلمية )22( عام 

1416هـ ـ 1997م �ص 16.
21 ـ   حجية فقه �ملو�زنات وحاجة �الأمة �إليه لالأ�صتاذ / �أحمد زنفوري ، منتدى ما�صرت �لقو�عد �لفقهية و�الأ�صولية بفا�ص ، 

�خلمي�ص 2011/3م
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املبحث الثاين: حجية فقه املوازنات

                 فقه �ملو�زنات م�صروع بالكتاب، و�ل�صنة، و�الإجماع، و�ملعقول.

   �أما �لكتاب، فاالآيات �لتي تدل على فقه �ملو�زنات كثرية نذكر منها دليلني:

ُخُذ ٌك َياأْ يَبَها َوَكاَن َوَر�َءُهْم َملمِ نَي َيْعَمُلوَن يفمِ �ْلَبْحرمِ َفاأََرْدُت �أَْن �أَعمِ َ�َصاكمِ يَنُة َفَكاَنْت ملمِ فمِ ا �ل�صَّ   1 ـ قوله تعالى:{ �أَمَّ
َلُهَما َقُهَما ُطْغَياًنا َوُكْفًر� َفاأََرْدَنا �أَْن ُيْبدمِ يَنا �أَْن ُيْرهمِ َننْيمِ َفَخ�صمِ ممِ ا �ْلُغاَلُم َفَكاَن �أََبَو�ُه ُموؤْ مَّ ًبا ،َو�أَ يَنٍة َغ�صْ  ُكلَّ �َصفمِ
َتُه َكْنٌز َلُهَما َوَكاَن يَنةمِ َوَكاَن حَتْ يَمنْيمِ يفمِ �مْلَدمِ ُغاَلَمنْيمِ َيتمِ َد�ُر َفَكاَن لمِ ا �ْلمِ ْنُه َزَكاًة َو�أَْقَرَب ُرْحًما ، َو�أَمَّ � ممِ  َربُُّهَما َخرْيً
َك ي َذلمِ َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن �أَْمرمِ ْن َربِّ َجا َكْنَزُهَما َرْحَمًة ممِ ُهَما َوَي�ْصَتْخرمِ َر�َد َربَُّك �أَْن َيْبُلَغا �أَ�ُصدَّ ا َفاأَ ً احلمِ  �أَُبوُهَما �صَ

.)22({ رْبً ْع َعَلْيهمِ �صَ يُل َما مَلْ َت�ْصطمِ َتاأْومِ

وجه ال�صتدلل يف الآية الكرمية

َلى، أَعمْ ِع �لمْ َنى ِلَدفمْ أَدمْ ُل �لمْ مُّ ِن َيِجُب َتَ َرَريمْ َد َتَعاُر�ِس �ل�سَّ ٍف َو�ِحٍد َوُهَو �أَنَّ ِعنمْ ٌة َعَلى َحرمْ ِنيَّ َ�َساِئُل �لثَّاَلَثُة َمبمْ  �أن »�ملمْ
. لمِ �لثَّاَلَثةمِ ُل �مْلُْعَترَبُ يفمِ �مْلَ�َصائمِ َفَهَذ� ُهَو �اْلأَ�صْ

َك �مْلَلمُِك، َبَها َذلمِ يقمِ َلَغ�صَ التَّْخرمِ يَنَة بمِ فمِ ْلَك �ل�صَّ ْب تمِ ُه َلْو مَلْ َيعمِ َم �أَنَّ َ َعلمِ َك �ْلَعاملمِ نَّ َذلمِ أَ وَلى: َفالمِ ا �مْلَ�ْصاأََلُة �اْلأُ          �أَمَّ
َها، كمِ َك َعَلى ُمالَّ َذلمِ َمَع  َفَتْبَقى  يَبَها  َوَيعمِ َقَها  َيْخرمِ �أَْن  َبنْيَ  َعاُر�ُص  َفَوَقَع �لتَّ ةمِ  اْلُكلِّيَّ بمِ َها  كمِ ُعَها َعْن ُمالَّ َمَنافمِ  َوَفاَتْت 
َل �أََقلُّ َفَوَجَب َرَر �اْلأَوَّ َها، َواَل �َصكَّ �أَنَّ �ل�صَّ كمِ ةمِ َعَلى ُمالَّ اْلُكلِّيَّ ُعَها بمِ ُك َفَتُفوَت َمَنافمِ َبَها �مْلَلمِ َقَها َفَيْغ�صمِ  َوَبنْيَ �أَْن اَل َيْخرمِ

ي ُهَو �أَْعَظُمُهَما.. َررمِ �لثَّاينمِ �لَّذمِ َدْفعمِ �ل�صَّ ُلُه لمِ مُّ حَتَ

ْم َويفمِ ُدْنَياُهْم، َوَلَعلَُّه  همِ ينمِ َدْينمِ يفمِ دمِ ْلَو�لمِ ا َكاَن َمْف�َصَدًة لمِ َك �ْلُغاَلممِ َحيًّ أَنَّ َبَقاَء َذلمِ َك المِ َيُة: َفَكَذلمِ انمِ ا �مْلَ�ْصاأََلُة �لثَّ َو�أَمَّ
دمِ  ْلَك �مْلََفا�صمِ ولمِ تمِ �َصَببمِ ُح�صُ َئةمِ بمِ ا�صمِ ارِّ �لنَّ َن �مْلَ�صَ َك �ْلُغاَلممِ �أََقلُّ ممِ ْن َقْتلمِ َذلمِ َئَة ممِ ا�صمِ ارَّ �لنَّ اْلَوْحيمِ �أَنَّ �مْلَ�صَ َم بمِ َعلمِ

. همِ َببمِ �أَْقَدَم َعَلى َقْتلمِ َهَذ� �ل�صَّ ، َفلمِ اْلأََبَوْينمِ لمِ

ْن َرُرَها �أََقلُّ ممِ َد�رمِ �صَ َك �ْلمِ ْقَد�ممِ َعَلى �إمَِقاَمةمِ َذلمِ �َصَببمِ �اْلإمِ َلَة بمِ ا�صمِ َة �حْلَ أَنَّ �مْلَ�َصقَّ َك المِ ا َكَذلمِ َثُة: �أَْي�صً المِ  َو�مْلَ�ْصاأََلُة �لثَّ
يٌد)23(فهذ� دليل على م�سروعية �ملو�زنة«. َرٌر �َصدمِ يهمِ �صَ . َوفمِ ْلَك �اْلأَْيَتاممِ اَع َماُل تمِ ُه َلْو �َصَقَط َل�صَ نَّ أَ همِ المِ �ُصُقوطمِ

22 ـ �لكهف 97  ـ 28.
23 ـ تف�صري �لر�زي  )مفاتيح �لغيب ( لالأمام �لر�زي ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي بريوت ، طبعة ثالثة ، 0241هـ ج 094/12

ضوابط العمل بفقه املوازنات
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ْلم})24(. َغرْيمِ عمِ َ َعْدوً� بمِ مِ َفَي�ُصبُّو� �هللَّ ْن ُدونمِ �هللَّ يَن َيْدُعوَن ممِ  2 ـ  قوله تعالى:{ َوال َت�ُصبُّو� �لَّذمِ

اُر َم �إمَِذ� �َصبُّوَها َنَفَر �ْلُكفَّ ُه َعلمِ أَنَّ        وجه �ال�صتدالل يف �الآية �أن �هلل تعالى نهى” �ملوؤمنني �أَْن َي�ُصبُّو� �أَْوَثاَنُهْم، المِ
َنا َهتمِ َحاَبُه َعْن �َصبِّ �آلمِ ًد� َو�أَ�صْ مَّ ا �أَْن َتْنَهى حُمَ ٍب �إمِمَّ ي َطالمِ أَبمِ اُر ُقَرْي�ٍص المِ ا�ٍص: َقاَلْت ُكفَّ  َو�ْزَد�ُدو� ُكْفًر�. َقاَل �ْبُن َعبَّ
ةمِ همِ �اْلأُمَّ  َو�ْلَغ�صِّ منها و�إما �أن ن�صب �إمَِلَهُه َوَنْهُجَوُه، َفَنَزَلتمِ �اْلآَيُة.” وهذ� �حلكم كما يقول �لقرطبي” َباٍق يفمِ َهذمِ
، َفال َ َعزَّ َوَجلَّ اَلُم �أَومِ �هللَّ يَّ َعَلْيهمِ �ل�صَّ بمِ يَف �أَْن َي�ُصبَّ �اْلإمِ�ْصاَلَم �أَومِ �لنَّ ُر يفمِ َمَنَعٍة َوخمِ  َعَلى ُكلِّ َحاٍل، َفَمَتى َكاَن �ْلَكافمِ
َلةمِ �ْلَبْعثمِ ْنزمِ َ ُه مبمِ نَّ أَ َك، المِ ي �إمَِلى َذلمِ �ُص �إمَِلى َما ُيوؤَدِّ �َصُهُم، َواَل َيَتَعرَّ يَنُهْم َواَل َكَنائمِ ْلَباَنُهْم َواَل دمِ ٍم �أَْن َي�ُصبَّ �صُ ُ�ْصلمِ لُّ ملمِ  َيحمِ

يَها يٌل َعَلى ُوُجوبمِ �حلكم ب�صد �لذر�ئع، َوفمِ ، َوَدلمِ َن �مْلَُو�َدَعةمِ ْرٌب ممِ ا �صَ همِ �اْلآَيةمِ �أَْي�صً .”.و يف”  َهذمِ َيةمِ  َعَلى �مْلَْع�صمِ
..)25(” ينمِ َرٍر َيُكوُن يفمِ �لدِّ ى �إمَِلى �صَ قَّ َقْد َيُكفُّ َعْن َحقٍّ َلُه �إمَِذ� �أَدَّ يٌل َعَلى �أَنَّ �مْلُحمِ َدلمِ

نَي َعْن  نمِ ُ َعَلْيهمِ َو�َصلََّم َو�مْلُوؤْممِ لَّى �هللَّ همِ �صَ َر�ُصولمِ ًيا لمِ    وقد و�صح �بن كثري هذ� �ملعنى بقوله:” يقول �هلل َتَعاَلى َناهمِ
نَي  كمِ َي ُمَقاَبَلُة �مْلُ�ْصرمِ ْنَها، َوهمِ ُب َعَلْيهمِ َمْف�َصَدٌة �أَْعَظُم ممِ تَّ ُه َيرَتَ َلَحٌة، �إمِالَّ �أَنَّ يهمِ َم�صْ نَي، َو�إمِْن َكاَن فمِ كمِ َهةمِ �مْلُ�ْصرمِ �َصبِّ �آلمِ

ُ اَل �إمَِلَه �إمِالَّ ُهَو”)26(. نَي، َوُهَو �هللَّ نمِ �َصبِّ �إمَِلهمِ �مْلُوؤْممِ بمِ

 ال�صنة ال�صريفة 

و�أما �ل�صنة �لنبوية فنكتفي منها بحديثني �أي�صا:

يُّ بمِ ا�ُص، َفَقاَل َلُهُم �لنَّ ، َفَتَناَوَلُه �لنَّ دمِ يٌّ َفَباَل يفمِ �مَل�ْصجمِ        �الأول: �أَنَّ �أََبا ُهَرْيَرَة ر�صي �هلل عنه، َقاَل: َقاَم �أَْعَر�بمِ
ِريَن، َوَلمْ ُتممْ ُمَي�سِّ ا ُبِعثمْ َ اًل ِمنمْ َماٍء، �أَومْ َذُنوًبا ِمنمْ َماٍء، َفاإِنَّ ِلِه �َسجمْ ِه َو�َسلََّم: »َدُعوُه َوَهِريُقو� َعَلى َبومْ لَّى �هلُل َعَليمْ  �سَ

يَن)27(. رمِ ُتْبَعُثو� ُمَع�صِّ

          فهنا مف�صدتان �الأولى: مف�صدة �لبول يف �مل�صجد وهذه مف�صدة �صغرى . و�لثانية: ترويع �الأعر�بي
 �لذي قد يوؤدي �إلى نفوره يف �لدين ، وهى مف�صدة كربى،و قد ثم در�أ �لر�صول عليه �ل�صالم �ملف�صدة �لكربى
يهمِ َدْفُع  باملف�صدة �ل�صغرى  فقال الأ�صحابه دعوه وهريقو� على بوله �صجال من ماء  ولذلك قال �لنووي: َوفمِ

24 ـ  �الأنعام 108
25 ـ تف�صري �لقرطبي  ) �لامع الأحكام �لقر�آن( ، حتقيق �أحمد �لربدوين و�إبر�هيم �أطفي�ص ، �لنا�صر د�ر �لكتب �مل�صرية ، 

�لقاهرة ج61/7  
26  ـ تف�صري �بن كثري طبعة د�ر �لكتب �لعلمية ، من�صور�ت حممد علي بي�صون ، بريوت طبعة �أولى 1419هـ ج 282/3  

27 ـ �صحيح �لبخاري، حتقيق حممد زهري بن نا�صر �لنا�صر ، �لنا�صر د�ر طوق �لنجاة ، طبعة �أولى 1412هـ  ، باب �صب �ملاء على 
�لبول يف �مل�صجد ـ ج  54/1 رقم 220
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ُ َعَلْيهمِ لَّى �هللَّ ُ َعَلْيهمِ َو�َصلََّم َدُعوُه َقاَل �ْلَعَلَماُء َكاَن َقْوُلُه �صَ لَّى �هللَّ همِ �صَ َقْولمِ َما لمِ همِ َمالمِ �أََخفِّ اْحتمِ َرَرْينمِ بمِ  �أَْعَظممِ �ل�صَّ
همِ َياَدتمِ َماُل زمِ َل َفَكاَن �ْحتمِ ي�صمِ َقْد َح�صَ ُل �لتَّْنجمِ َر َو�أَ�صْ رَّ ُه َلْو َقَطَع َعَلْيهمِ َبْوَلُه َت�صَ َلَحَتنْيمِ �إمِْحَد�ُهَما �أَنَّ َ�صْ  َو�َصلََّم َدُعوُه ملمِ

همِ )28(. َررمِ بمِ ْن �إمِيَقاعمِ �ل�صَّ  �أَْوَلى ممِ

ِن �إِل َريمْ َ �أَممْ ِه َو�َسلََّم َبنيمْ لَّى �هلُل َعَليمْ ِ �سَ َ َر�ُسوُل �هللَّ  2 ـ ما روته �ل�سيدة عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: »َما ُخريِّ
لَّى �هلُل َعَلْيهمِ مِ �صَ ْنُه، َوَما �ْنَتَقَم َر�ُصوُل �هللَّ ا�صمِ ممِ ْبَعَد �لنَّ ْثًما، َفاإمِْن َكاَن �إمِْثًما َكاَن �أَ  �أََخَذ �أَْي�َصَرُهَما، َما مَلْ َيُكْن �إمِ

َها)29(. مِ بمِ َّ َم هللمِ ، َفَيْنَتقمِ مِ همِ �إمِالَّ �أَْن ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة �هللَّ َنْف�صمِ َو�َصلََّم لمِ

 فالتخيري بني �الأمرين الأخذ �أي�صرهما مو�زنة بينهما.

ثالثا: الإجماع

    �أجمع �مل�صلمون على م�صروعية فقه �ملو�زنات وقد جتلى ذلك يف �أول ق�صية و�جهتهم بعد وفاة �لر�صول
 عليه �ل�صالم مبا�صرة فقد تعار�ص لديهم م�صلحتان هما: م�صلحة تن�صيب خليفة للم�صلمني) �مل�صلحة
 �لكربى ( ، وم�صلحة دفن �لر�صول عليه �ل�صالم) �مل�صلحة �ل�صغرى(  �أيهما يقدم  ، و�أيهما يوؤخر وبعد
 م�صاورة بني �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم �نعقد �الإجماع على تقدمي م�صلحة تن�صيب �خلليفة؛الأنه ميثل ر�أ�ص
 �لدولة  وبقاء �مل�صلمني بدون خليفة خطر �أكرب يهدد كيان �لدولة ويطمع فيها �الأعد�ء فقدمت هذه �مل�صلحة
 باختيار �خلليفة �أبي بكر ر�صي �هلل عنه  وملا �نتهو� من �ختياره �صارعو� �إلى دفن �لر�صول عليه �ل�صالم ومل

يخرج من بني �ل�صحابة من ينكر هذ� �لعلم فكان �إجماعًا على م�صروعية فقه �ملو�زنات.

    وقد جعل �الإمام �لعز بن عبد �ل�صالم فقه �ملو�زنات قاعدة جممع عليه بقوله: �أَْجَمُعو� َعَلى َدْفعمِ �ْلُعْظَمى
َما همِ َمالمِ �أَْي�َصرمِ اْحتمِ ةمِ �أَْن ُتْدَر�أَ �أَْعَظُم �مْلَْف�َصَدَتنْيمِ بمِ دمِ �ْلُكلِّيَّ ْن �ْلَقَو�عمِ : ممِ يدمِ يقمِ �ْلعمِ ْنَيا َوَقاَل �ْبُن َدقمِ َكابمِ �لدُّ  يفمِ �ْرتمِ

.)30( َ �إَذ� َتَعنيَّ

رابعا : املعقول

     �إن �لعقل يق�صي �صرورة �لعمل بفقه �ملو�زنات �إذ اليخفى على كل عاقل وحكيم �أن يقدم مافيه م�صلحة 
ُموٌد َح�َسٌن، َو�أَنَّ  َجِحَها حَممْ رمْ اِلِح َفاأَ َ�سَ َجِح �ملمْ ِدمَي �أَرمْ نَّ َتقمْ على مافيه مف�سدة  يقول �لعز بن عبد �ل�سالم :« َو�أَ

28 ـ  �صرح �لنووي على م�صلم  ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي بريوت ، طبعة ثانية 1392هـ ج3/ 191  
29  ـ  �صحيح �لبخاري ج189/4 رقم  3560

30  ـ �ملنثور يف �لقو�عد بدر �لدين بن بهادر �لزرك�صي ،  �لنا�صر وز�رة �الأوقاف �لكويتية ، طبعة �أولى 1405هـ ـ 1985م ج1 / 348

ضوابط العمل بفقه املوازنات
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ُموٌد  حَمْ �مْلَْرُجوَحةمِ  حمِ  المِ �مْلَ�صَ َعَلى  َحةمِ  �جمِ �لرَّ دمِ  �مْلََفا�صمِ َدْرَء  َو�أَنَّ  َح�َصٌن،  ُموٌد  حَمْ َها  َفاأَْف�َصدمِ دمِ  �مْلََفا�صمِ �أَْف�َصدمِ  َدْرَء 
َك)31 (. َكَماُء َعَلى َذلمِ َفَق �حْلُ َح�َصٌن َو�تَّ

كما �أن » �لزمن يتقدم بنا ، و�أن �ل�سريعة خالدة ، و�ساحلة ، وم�ستمرة ، وهناك  م�ستجد�ت ، وتطور�ت ، 
و�أ�صاليب متنوعة طر�أت يف حياة �لنا�ص فاأ�صبح من �ل�صروري �إيجاد �صو�بط حتقق م�صالح �لنا�ص ، وتدفع 

عنهم �ل�سرر ـ  وهذ� من مقا�سد �ل�سريعة ـ وحاجتنا �إلى ذلك �أكرث مما كان عليه بالأم�س«)32(.

�ملبحث �لثالث : �أق�صام  فقه �ملو�زنات

    �ملو�زنات تقوم �أ�صا�صا على �لرتجيح بني �مل�صالح ، و�ملفا�صد ومن ثم يق�صمها �لعلماء تق�صيمات خمتلفة
باعتبار�ت متعددة.

1ـ  فمن حيث �لنوع

يٍّ �أُْخَرومِ ٍل  َو�آجمِ  ، يٍّ َوَخفمِ َوَجلمِيٍّ   ، َوُقلٍّ َوُكرْثٍ   ، َوُجلٍّ يٍق  َوَدقمِ ي�ٍص،  َوَخ�صمِ ي�ٍص  َنفمِ �إَلى  ُد  َو�مْلََفا�صمِ ُح  المِ �مْلَ�صَ ُم  َتْنَق�صمِ       
همِ )33( . َق َعَلى َف�َصادمِ ، َوَتَرَك َما ُ�تُّفمِ همِ اَلحمِ َق َعَلى �صَ يُد َمْن َفَعَل َما ُ�تُّفمِ عمِ ، ... ، َفال�صَّ يٍّ ٍل ُدْنَيومِ َوَعاجمِ

2 ـ ومن حيث �ملعرفة

، ةمِ ا�صَّ ُة �خْلَ همِ َخا�صَّ َفتمِ ْعرمِ َ ُد مبمِ ْنَها َما َيْنَفرمِ ُة، َوممِ ُة َو�ْلَعامَّ ا�صَّ همِ �خْلَ َفتمِ ُك يفمِ َمْعرمِ دمِ َما َي�ْصرَتمِ حمِ َو�مْلََفا�صمِ المِ ْن �مْلَ�صَ  َفممِ
�َرْينمِ �لدَّ حمِ  المِ َوَهَذ� َجاٍر يفمِ َم�صَ  ، همِ َقْلبمِ ُفُه يفمِ  َيْقذمِ ُنوٍر  بمِ  ُ َقُه �هللَّ َوفَّ َمْن  �إالَّ  ُكلِّهمِ  َك  َذلمِ ْن  يِّ ممِ فمِ َعَلى �خْلَ ُف  َيقمِ  َواَل 

َما)34(. همِ دمِ َوَمَفا�صمِ

3ـ ومن حيث مو�زنة �لفقهية بينها

تنق�صم من هذه �لناحية �إلى ثالثة �أق�صام:

31-  قو�عد �الأحكام يف م�صالح �الأنام للعز بن عبد �ل�صالم  ، مر�جعة طه عبد �لروؤوف �صعد ، �لنا�صر مكتبة �لكليات �الأزهرية 
1414هـ ـ 1991م ج5/1

32 ـ فقه �ملو�زنات بني �لنظرية و�لتطبيق ، ناجي �إبر�هيم �ل�صويد ، من�صور�ت حممد علي بي�صون ، د�ر �لكتب �لعلمية بريوت 
لبنان ، طبعة �أولى 1423هـ ـ 2002م �ص 35 ـ 36،
33  ـ  قو�عد �الأحكام البن عبد �ل�صالم 57/1ـ58

34 ـ   �ل�صابق �ص 58



694695

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

�الأول: �ملو�زنة بني �مل�صالح بع�صها وبع�ص .

 �لثاين: �ملو�زنة بني �ملفا�صد يع�صها وبع�ص .

�لثالث: �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد )35(.

وهذ� بيان  خمت�صر لكٍل.

�أوال : �ملو�زنة بني �مل�صالح

 و�ملو�زنة يف �مل�صالح قد تكون بني و�جبات ،�أو بني و�جبات ومندوبات ، �أو بني مندوب وو�جب مع رجحان 
�ملندوب ، �أو  بني مندوبات فقط.

1 ـ �ملو�زنة بني �لو�جبات .

 ومن �أمثلتها  :

�أ ـ تقدمي بع�ص �لفر�ئ�ص على بع�ص  كتقدمي �صالة �لع�صر على �صائر �ل�صلو�ت الأنها �ملق�صودة ـ على ر�أي 
�الأكرثية ـ  يف قوله تعالى :{ حافظو� على �ل�صلو�ت و�ل�صالة �لو�صطى})36(.

ِعيَد َو�ِجٌب،  ٍع َعِظيٍم َلِكنَّ �لمْ ى ِبَجممْ َها ُيوؤَدَّ ُه َو�إِنمْ َكاَن ُكلٌّ ِمنمْ  ب ـ تقدمي �سالة �لعيد على �سالة �لك�سوف »  ِلأَنَّ
ٌة)37(. َو�ْلُك�ُصوُف �ُصنَّ

ج ـ تقدمي �إنقاذ �لغريق �أو �حلريق على �أد�ء �ل�صلو�ت ؛ الأن �إنقاذ �لغرقى �ملع�صومني عند �هلل �أف�صل من 
�أد�ء �ل�صلو�ت �صو�ء �أكانت �ل�صالة نفاًل �أم فر�صًا)38(.

ِوَلَيِة: َو�أََقلُُّهَما  َفُعُهَما ِلِتلمَْك �لمْ َم �أَنمْ ًة؛ ُقدِّ َظُم ُقوَّ آَخُر �أَعمْ َظُم �أََماَنًة َو�لمْ َ َرُجاَلِن �أََحُدُهَما �أَعمْ دـ  ويف �لولية �إذ�  »َتَعنيَّ

35  ـ �نظر فقه �ملو�زنات لل�سيخ �لقر�ساوي ، موقع �ل�سيخ �لقر�ساوي تاريخ 24 ربيع �لثاين ـ1423هـ ـ 7/3/ 2002 ، وفقه �ملو�زنات 
بني �لنظرية و�لتطبيق  ، ناجي �إبر�هيم �ل�صويد �ص 135.

36-  تف�صري �لطربي ج4/ 343 ، وم�صند �الإمام �أحمد ، طبعة �لر�صالة ج2/ 304 حديث رقم 1036 عن علي بن �أيل طالب كرم 
�هلل وجهه.

37- حا�صية �بن عابدين  ، د�ر �لفكر بريوت ، 1412هـ ـ 1992م ج2/ 167.
38-  �نظر حا�صية �بن عابدين  ج2/ 51.
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يفمِ  عمِ ُجلمِ �ل�صَّ يهمِ ُفُجوٌر - َعَلى �لرَّ َجاُع - َو�إمِْن َكاَن فمِ يُّ �ل�صُّ ُجُل �ْلَقومِ ُروبمِ �لرَّ ُم يفمِ �إَماَرةمِ �حْلُ يَها؛ َفُيَقدَّ َرًر� فمِ �صَ
َعاِجِز َو�إِنمْ َكاَن �أَِميًنا« )39(. �لمْ

2 ـ �ملو�زنة بني �لو�جبات و�ملندوبات

 ومن �أمثلتها: 

�أ ـ تقدمي �لكفار�ت على �لتطوعات با�صتثناء كفارة �لقتل  الأنه مقيد بالن�ص)40(.

َتَمَع ِعيٌد َوُك�ُسوٌف  َلى، َكَما َلومْ �جمْ ومْ ِت �أَ َوقمْ �ُس �لمْ َفاِئَتِة( َكاَن َفرمْ اِء )�لمْ ٍة( ، َوَق�سَ ُت َعنمْ )َفِري�سَ َوقمْ اَق �لمْ ب ـ » َلومْ �سَ
ى  َما ��ْصرَتَ همِ ْر، �إالَّ َعَلى �أََحدمِ ، َومَلْ َيْقدمِ َر�ءمِ �لثَّْوبمِ َو�مْلَاءمِ ُه �آَكُد، َوَلْو �ْحَتاَج �إَلى �صمِ نَّ أَ يُد؛ المِ لَّى �ْلعمِ اَق �ْلَوْقُت ُي�صَ َو�صَ

َبتََّة »)41(. ِر �أَلمْ ُعذمْ ُك ِبالمْ َ ُم َما َل ُيرتمْ َب َوُيَقدَّ ومْ �لثَّ

3 ـ �ملو�زنة بني �ملندوب و�لو�جب مع ترجيح �ملندوب.

ومن �الأمثلة �لتي ذكرها �ل�صبكي على هذ�:

�أ ـ: �إبر�ء �ملع�صر؛ فاإنه �أف�صل من �إنظاره ، �إنظاره و�جب ، و�إبر�وؤه م�صتحب.

ب: �البتد�ء بال�صالم فاإنه �صنة و�لرد و�جب، و�البتد�ء �أف�صل)42(.

ج ـ و�صالة �لماعة تف�صل على �صالة �لفذ ، و�صالة يف م�صجد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  خري من 
�أن �لماعة غري و�جبة، و�ل�صالة فيه غري و�جبة و�صالة  �إال �مل�صجد �حلر�م مع  �ألف �صالة فيما �صو�ه 
يف مل�صجد �حلر�م كذلك ويف �مل�صجد �الأق�صى بخم�ص مائة، و�صالة ب�صو�ك �أف�صل من �صبعني بال �صو�ك، 

و�خل�صوع يف �ل�صالة مندوب)43(.

4 ـ �ملو�زنة بني �ملندوبات

39- جمموع �لفتاوى 28/ 254ـ 255.
40- فقه �ملو�زنات  ناجي �إبر�هيم �ص 140.

41- �ملنثور يف �لقو�عد �لفقهية  للزرك�صي ، �لنا�صر وز�رة �الأوقاف �لكويتية ، طبعة 1405هـ ـ 1985م ج1 / 340.
42-  �الأ�صباه و�لنظائر لل�صبكي د�ر �لكتب �لعلمية بريوت طبعة �أولى 1411هـ ـ 1991م �ص 186. 

43-  �مل�صدر �ل�صابق �ص 189.  
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يَل  �صمِ ُر �أَنَّ حَتْ اهمِ ، َفالظَّ رُيُه( َمَع �ْلُغ�ْصلمِ اَل ُغ�ْصٍل )َوَتاأْخمِ ، بمِ ُمَعةمِ  ومن �الأمثلة عليها : َلْو َتَعاَر�َص �ْلُبُكوُر �إَلى �ْلُ
..)44( همِ اَلفمِ يفمِ ُوُجوبمِ ْلخمِ �ْلُغ�ْصلمِ �أَْوَلى لمِ

 �صالة �لنفل د�خل �لكعبة �أولى منها خارجها و �ل�صالة يف �لماعة خارج �مل�صجد �أولى منها يف �مل�صجد
منفردً�

ياأمن  ن�صاء ومل  يكون يف حا�صية �ملطاف  �أن  �إال  �لقرب بال رمل؛  �أف�صل من  �لبيت  �لبعد عن  و�لرمل مع 
مالم�صتهن لو تباعد؛ فالقرب بال رمل �أولى من �لبعد مع �لرمل حذًر� من �نتقا�ص �لطهارة)45(.

ثانيًا : �ملو�زنة بني �ملفا�صد

و�ملو�زنة بني �ملفا�صد تق�صم �إلى ثالثة �أق�صام :

 �لق�صم �الأول: مو�زنة �لو�جبات يف �ملفا�صد

 ومن �أمثلتها:

 �أ ـ لو �أكره على �أكل �مليتة �أو حلم �خلنزير �أو �صرب �خلمر باإكر�ه بقتل �أو قطع ع�صو حل له �أكل �مليتة �أو 
حلم �خلنزير  فاإن �سرب فقتل  دون �أكل �أو �سرب �أَِثم �إل �إذ� �أر�د بهذ� �ل�سرب غيظ �لكفار فالباأ�س)46(.

ب ـ و�إن وجد �مل�صطر حمقون �لدم من يحل قتله كاحلربي و�لز�ين �ملح�صن وقاطع �لطريق �ملحارب فاإنه 
يحل قتله و�أكله الأنه مبنزلة �ل�صباع)47(.

َنا  �لزِّ �ْجَتَمَع َحدُّ  اأَْن  بمِ َفٍة،  َتلمِ ْجَنا�ٍص خُمْ �أَ ْن  َكاَن ممِ ْن  َو�إمِ َئ،  ُدرمِ َما  همِ �أََحدمِ َدْرءمِ  َعَلى  َر  َوُقدمِ �نمِ  �ْجَتَمَع َحدَّ َو�إمَِذ�  ـ  ج 
اْلَقْطعمِ َو�إمِْن �َصاَء  َئ �إْن �َصاَء َبَد�أَ بمِ َذ� َبرمِ ْلَقْذفمِ َفاإمِ َئ ُحدَّ لمِ َذ� َبرمِ اْلَفْقءمِ َفاإمِ ؛ َبَد�أَ بمِ ْربمِ َو�ْلَقْذفمِ َو�ْلَفْقءمِ َقةمِ َو�ل�صُّ رمِ َو�ل�صَّ
ًنا ُيْبَد�أُ  �صَ ُ َعْنُهْم، َو�إمِْن َكاَن حُمْ َي �هللَّ َحاَبةمِ َر�صمِ ْن �ل�صَّ َهادمِ ممِ ْجتمِ االمِ همِ بمِ ُثُبوتمِ ُرَها لمِ ْربمِ �آخمِ َنا، َوَحدُّ �ل�صُّ َحدِّ �لزِّ َبَد�أَ بمِ

َها)48(. ْجممِ َوُيْلَغى َغرْيُ الرَّ َحدِّ �ْلَقْذفمِ ُثمَّ بمِ اْلَفْقءمِ ُثمَّ بمِ بمِ

44- �ملنثور يف �لقو�عد للزرك�صي 345/1. 
45-  �الأ�صباه و�لنظائر بت�صرف  �ص 214 ـ 215.  

46-  حا�صية �بن عابدين ج6/ 134
47- ك�صاف �لقناع  عن منت �الإقناع للبهوتي ، د�ر �لكتب �لعلمية د.ت  ج6/ 199

48-  �الأ�صباه و�لنظائر البن جنيم �حلنفي ، د�ر �لكتب �لعلمية بريوت طبعة 1419هـ ـ 1999م �ص 312.
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�لق�صم �لثاين : مو�زنة �ملندوبات يف �ملفا�صد

ومن �الأمثلة عليها:

�أ ـ  لو ��سطر �ملحرم ول يجد �إل �سيدً� وميتة فقيل ياأكل �ل�سيد لغلظ ترمي �مليتة ، و�لأ�سح عند �حلنابلة  
ياأكل �مليتة الأنه لو �أكل �ل�صيد يكون قد �رتكب حمظورين هما �لقتل و�الأكل )49(.

ب ـ  �خللع يف �حلي�ص يجوز الأن �إنقاذها من �خللع مقدم على مف�صدة تطويل �لعدة عليها  ، َوَلْو َوَقَع يفمِ َناٍر 
�إَلْيهمِ يفمِ  َقاُل  ْنتمِ ، َفَلُه �المِ ارمِ رْبمِ َعَلى َلَفَحاتمِ �لنَّ ْن �ل�صَّ �أَْهَوَن َعَلْيهمِ ممِ ُقُه ; َوَر�آُه  اٍء ُيْغرمِ َ ُقُه، َومَلْ ُيَخلَّ�ْص �إالَّ مبمِ رمِ حُتْ

.)50( حِّ �اْلأَ�صَ

�لق�صم �لثالث : �ملو�زنة بني  ��صتو�ء �ملفا�صد

ومن �الأمثلة عليه:

�أ ـ �إذ� �أكره �إن�صان على �إف�صاد درهم من درهمني لرجل �أو لرجلني تخري يف �إف�صاد �أيهما �صاء ، و�إذ� وجد 
حربيني يف �ملخم�صة فاإن ت�صاويا تخري يف �أكل �أيهما )51(.

َرَر اَل ُيَز�ُل  نَّ �ل�صَّ أَ رُّ المِ يَل: َي�ْصَتممِ ُه، َفقمِ يٍح، َفاإمِْن ��ْصَتَمرَّ َقَتَلُه، َو�إمِْن �ْنَتَقَل َقَتَل َغرْيَ ب ـ َلْو �َصَقَط �إن�صان َعَلى َجرمِ
.)52( همِ �مْلَ�ْصاأََلةمِ يهمِ يفمِ َهذمِ . َوَقاَل �اْلإمَِماُم: اَل ُحْكَم فمِ َو�ءمِ �ْصتمِ المِ ُ لمِ يَل: َيَتَخريَّ ، َوقمِ َررمِ ال�صَّ بمِ

ثالثا: : �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد

وقد   ، �ملف�صدة غالبة  تكون  وقد   ، �مل�صلحة غالبة  تكون  �ملف�صدة يف فعل فقد  �مل�صلحة مع  �جتمعت  و�إذ� 
ي�صتويان فهنا ثالثة �أق�صام: 

 �لق�صم  �الأول:  غلبة �مل�صلحة على �ملف�صدة

49- القواعد البن رجب الحنبلي ، دار الكتب العلمية ص 246. 

50- األشباه والنظائر للسيوطي  ص 87.

51-  القواعد  للحصني  ، تحقيق عبد الرحمن الشعالن ، مكتبة الرشد وشركة الرياض المملكة العربية 

السعودية  ج1/ 238.   
52- األشباه والنظائر للسيوطي ص 86.
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�أن  �إال  �أمثلتها :  �لكذب مف�صدة حمرمة  �أن  تقدمي �مل�صالح مقدم على درء �ملفا�صد ومن  و�ل�صابط فيه 
يكون يف جلب م�صلحة فعنه يجوز كالكذب على �لزوجة الإر�صائها وح�صن ع�صرتها ، و�لكذب لالإ�صالح بني 
ا�ِس،  َ �لنَّ ِلُح َبنيمْ �ُب �لَِّذي ُي�سمْ َكذَّ �َس �لمْ �ملتخا�سمني ، و�لكذب يف �حلرب لتخذيل �لعدو لقوله عليه �ل�سالم»َليمْ
ا�ُس َكِذٌب �إِلَّ يِف َثاَلٍث:  ا َيُقوُل �لنَّ ٍء مِمَّ �ُس يِف �َسيمْ َمعمْ ُيَرخَّ ُن �ِسَهاٍب: َوَلمْ �أَ�سمْ �« َقاَل �بمْ ً ِمي َخريمْ � َوَينمْ ً َوَيُقوُل َخريمْ

يُث �مْلَْر�أَةمِ َزْوَجَها)53(. ُجلمِ �ْمَر�أََتُه َوَحدمِ يُث �لرَّ ، َوَحدمِ ا�صمِ اَلُح َبنْيَ �لنَّ ْرُب، َو�اْلإمِ�صْ �حْلَ

بـ  عدم �القت�صا�ص ممن �أ�صلم من �لكفار على �لذين قتلوه من �مل�صلمني ، واليغرمون ما �أتلفوه  على �مل�صلمني 
من �الأمو�ل الأننا لو �ألزمناهم ذلك لتقاعدو� عن �الإ�صالم �إذ المف�صدة �أقبح من تفويت �الإ�صالم )54(.

�لق�صم �لثاين : غلبة  �ملف�صدة على �مل�صلحة

و�ل�سابط فيها » درء �ملفا�سد �أولى من جلب �ملنافع«)55(.

 ومن �صورها:

�أ ـ  قتل �مل�صلم بغري ذنب مف�صدة ولكن �إذ� ترت�ص به �لكفار ، وخيف على �مل�صلمني �إذ� مل يقاتلو� فاإنه يجوز 
رميهم جميعًا مبا فيهم �مل�صلم ويكون �لق�صد رمي �لكفار ال �مل�صلم )56(؛ لأن »�مل�سالح �لعامة مقدمة على 

�مل�سالح �خلا�سة«)57(.

ب ـ �ل�صالة �إلى غري �لقبلة مف�صدة حمرمة ، فاإن تعذر ��صتقبال �لقبلة بعجز �أو �إكر�ه وجب �ل�صالة على 
�الأ�صح �إلى �لهة �لتي حول وجهه �إليها لئال تفوت مقا�صد �ل�صالة و�صائر �صر�ئطها)58(.

�لق�صم �لثالث :  ت�صاوي �مل�صالح مع �ملفا�صد

53- م�صلم يف �صحيحه عن �أم كلثوم ، كتاب �لرب باب حترمي �لكذب ، ج4/ 2011 رقم 2605.
54- �لقو�عد للح�صني 1/ 356.

55- درر �حلكام �صرح جملة �الأحكام لعلي حيدر  ، تعريب فهمي �حل�صيني ، �لنا�صر د�ر �ليل طبعة �أولى 1411هـ ـ 1991م مادة 
30  ج1/  41.

56-  �نظر جمموع �لفتاوى  28/ 537.
57- �ملو�فقات ج3/ 57.

58- �لامع الأحكام �لقر�آن  لالإمام �لقرطبي �لنا�صر د�ر �لكتاب �لعربي د. ت  ج10/ 120. ، وفقه �ملو�زنات لناجي 
�إبر�هيم �ص 154.
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وهذ� �لنوع يكون يف كل ما تكافاأت فيه �مل�صلحة مع �ملف�صدة ومن �صورته : قطع �ليد �ملتاآكلة عند ��صتو�ء 
�خلوف يف قطعها و�إبقائها)59(.

�ملبحث �خلام�ص: �صو�بط فقه �ملو�زنات

ميكن ح�صر �صو�بط فقه �ملو�زنات بوجه عام يف �أمرين:�أحدهما �صو�بط عامة باملو�زن، و�لثاين �صو�بط  
خا�صة تتعلق بكيفية �ملو�زنة.

 �الأول: �صو�بط خا�صة باملو�زن نف�صه.

 وهذه �ل�صو�بط م�صرتكة بني �ملو�زن ، و�لفقيه ، و�ملجتهد  وكل من يت�صدر لالأحكام �ل�صرعية وملخ�صها
 فيما ياأتي:

ويلهمه  �لعارفني  فتوح  عليه  يفتح  �أن  و�لذكر  بالدعاء  تعالى  �هلل  �إلى  و�لتوجه  �لإخال�س«     -  : �أول   
�ل�صو�ب يف هذه �لق�صية �ملعا�صرة)60(.

�ِئيَل  َ ِحيِح } �للَُّهمَّ َربَّ َجربمْ ِديِث �ل�سَّ َ َعاَء ِباحلمْ رِثَ �لدُّ ِتي �أَنمْ ُيكمْ ُفمْ ،قال �بن �لقيم رحمه �هلل : »َحِقيٌق ِباملمْ
يهمِ  يَما َكاُنو� فمِ َك فمِ َبادمِ ُكُم َبنْيَ عمِ َهاَدةمِ �أَْنَت حَتْ َ �ْلَغْيبمِ َو�ل�صَّ َر �ل�صماو�ت َو�اْلأَْر�صمِ َعاملمِ يَل َفاطمِ يَل َو�إمِ�ْصَر�فمِ يَكائمِ َوممِ
َوَكاَن   . َتِقيٍم{   ُم�سمْ َر�ٍط  �إَلى �سِ َت�َساُء  ِدي َمنمْ  َتهمْ َك  �إنَّ  ، ِنَك  ِباإِذمْ قِّ  َ ِفيِه ِمنمْ �حلمْ ُتِلَف  ُ�خمْ مِلَا  ِدِن  �إهمْ َتِلُفوَن ،  َيخمْ
همِ يفمِ  ْدقمِ �لتََّوجُّ دمِ ، َو�صمِ ةمِ ، َوُخُلو�صمِ �ْلَق�صْ يَّ َك ُكلِّهمِ َعَلى ُح�ْصنمِ �لنِّ ُل يفمِ َذلمِ َك ...َو�مْلَُعوِّ َذلمِ َعاءمِ بمِ رَي �لدُّ �َصْيُخَنا َكثمِ

ِهممْ  �أجمعني  »)61(.. ِ َو�َساَلُمُه َعَليمْ َلَو�ُت �هللَّ ِبَياِء ـ  �سَ أَنمْ �ُسِل َو�لمْ ِل ُمَعلَِّم �لرُّ أَوَّ َُعلِِّم �لمْ َد�ِد ِمنمْ �ملمْ ِتممْ �ِل�سمْ

ثانيًا: �لإحاطة بال�سروط �ل�سرعية للم�سلحة

     وهذ� �سرط �سروري لأنه« قد يحيل �لهوى �أو �ل�سهوة ، �أو �لوهم و�سوء �لت�سور �أو �جلهل ، �أو �لعادة 
لبع�ص �لنا�ص �أن عمال ما م�صلحة وهو يف �حلقيقة مف�صدة �أو �أن �صرره �أكرب من نفعه ،ممايوؤدي �إلى غفلة 
بع�ص �لنا�ص عن �مل�صلحة �لعامة بتقدميهم للم�صلحة �خلا�صة �أو �لغفلة عن خ�صارة معنوية من �أجل ك�صب 

59- قو�عد  �الأحكام للعز بن عبد �ل�صالم  1/ 123. 
60  - �ملعامالت �ملالية �ملعا�صرة يف �لفقه �الإ�صالمي - د/ حممد عثمان �صبري- د�ر �لنفائ�ص �الأردن - �لطبعة �لر�بعة 2001/1422م 

�ص 44
61 - �إعالم �ملوقعني ج489-488/4
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مادي، �أو �لتغا�صي عن �ملفا�صد �لكبرية من �أجل م�صلحة �صغرية ،حيث جند �أن �العتبار�ت �ل�صخ�صية 
و�لوقتية و�ملحلية و�ملادية ، لها �سغطها وتاأثريها على تفكري �لب�سر«)62( .

ومن �أهم هذه �ل�سروط ما يلي: 

َفَظ  �َسٌة: َوُهَو �أَنمْ َيحمْ لمِْق َخممْ َ ِع ِمنمْ �خلمْ رمْ وُد �ل�سَّ �سُ ِع َوَمقمْ رمْ وِد �ل�سَّ �سُ َُحاَفَظَة َعَلى َمقمْ �أـ  �أن يكون �ملق�سود منها » �ملمْ
َلَحٌة،  �َسِة َفُهَو َم�سمْ ممْ َ وِل �خلمْ �سُ أُ َظ َهِذِه �لمْ ُن ِحفمْ مَّ ، َفُكلُّ َما َيَت�سَ َلُهممْ َوَماَلُهممْ َلُهممْ َوَن�سمْ �َسُهممْ َوَعقمْ ِهممْ ِديَنُهممْ َوَنفمْ َعَليمْ

َلَحٌة«  )63(. ُعَها َم�سمْ �َسَدٌة َوَدفمْ وَل َفُهَو َمفمْ أُ�سُ ُت َهِذِه �لمْ َوُكلُّ َما ُيَفوِّ

ب ـ عدم معار�صتها الأ�صل من �أ�صول �ل�صرع من ن�ص �أو قيا�ص �أو �إجماع.

َلُم  ُيعمْ ا  مِمَّ َوَهَذ�   ، ِللنَّ�سِّ َُخاِلُف  �ملمْ �أمُْي  �لرَّ �أََحُدَها:  َو�ٌع:  �أَنمْ َباِطُل  �لمْ �أمُْي  َفالرَّ  »: �هلل  رحمه  �لقيم  �بن  يقول 
َنْوعمِ  بمِ َوَقَع  َمْن  يهمِ  َوَقَع فمِ َو�إمِْن  اُء،  �ْلَق�صَ َواَل  همِ  بمِ �ْلُفْتَيا  لُّ  َواَل حَتمِ َوُبْطاَلُنُه،  َف�َصاُدُه  �اْلإمِ�ْصاَلممِ  ينمِ  ْن دمِ َر�رمِ ممِ طمِ �صْ االمِ بمِ

يٍل َوَتْقلمِيٍد)64(. َتاأْومِ

ويقول �ل�سنقيطي رحمه �هلل يف �سروط �مل�سلحة : »و�أن ل ت�سادم ن�سًا من كتاب �أو �سنة �أو �إجماع«)65(.

ٌة، )66(. ٌة ُكلِّيَّ يَّ ُروَرٌة َقْطعمِ َها �صَ ج ـ �أن ت�صتمل على ثالثة �أو�صاف هي “ �أَنَّ

د ـ عدم تعار�صها مع م�صلحة �أهم منها �أو م�صاوية لها 

وهذ� يفهم من تق�صيم �ل�صاطبي رحمه �هلل �مل�صالح �إلى ثالثة �أق�صام �صرورية ، وحاجية وحت�صينية)67(. 

62ـ  فقه �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد ودوره يف �لرقي بالدعوة �الإ�صالمية د/ ح�صني �أحمد �أبوعجوة ،  بحث مقدم �إلى موؤمتر 
�لدعوة �لإ�سالمية ومتغري�ت �لع�سر ، �جلامعة �لإ�سالمية غزة تاريخ 7ـ 8 / 1426هـ ـ 16ـ17 / 2005م �ص 1088.

63- �مل�ست�سفى للغز�يل تقيق حممد عبد �ل�سالم عبد �ل�سايف ، د�ر �لكتب �لعلمية بريوت 1413هـ ـ 1993م �ص 174.
64- �إعالم �ملوقعني ج54/1.  

65- �لو�صف �ملنا�صب ل�صرع �حلكم  الأحمد �ل�صنقيطي �لنا�صر  عمادة �لبحث �لعلمي بالامعة �الإ�صالمية طبعة �أولى 1405هـ �ص 
.343

66- �مل�صت�صفى  �ص 176.
67- �ملو�فقات  لل�صاطبي  ج2/ 17. 
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ِة«)68(. يَّ ينمِ ةمِ َو�لتَّْح�صمِ يَّ ْلَحاجمِ ٌل لمِ يَعةمِ �أَ�صْ رمِ ُة يفمِ �ل�صَّ يَّ ُرورمِ ُد �ل�صَّ و«  �ملََْقا�صمِ

4 ـ �أن تكون �مل�صلحة حقيقية المتوهمة

يقول �ل�صاطبي : » �أ�صباب �لرخ�ص �أكرث ماتكون مقدرة ومتوهمة الحمققة ، فرمبا عدها �صديدة ، وهى 
خفيفة يف نف�صها فاأدى ذلك �إلى عدم �صحة �لتعبد«)(.

    فمثال يقولون �إن �الإ�صالم مينع �لربا ، والميكن القت�صاد يف هذ� �لزمان �أن يقوم على غري �لربا ز و�إن 
�الإ�صالم مينع �لختالط مما ي�صاهم يف بقاء �لتخلف �الجتماعي ، ويحرم �الأجيال من �ل�صباب و�لفتيات 
من �لتعارف ، ورفع حاجز �لرهبة ، ويبعد �ملر�هقني من �لعقد �لنف�صية وغري ذلك ...فالتوجد م�صلحة 
�لن�صو�ص  حرمتها  �لتي  و�لبغاء  و�خلالعة   ، و�لربا  �خلمر  �إباحة  واليف   ، �هلل  حدود  �إيقاف  يف  حقيقية 

�لقطعية .)69(.

5 ـ �أن ترجع �إلى حفظ �أمر �صروري �أو رفع حرج الزم يف �لدين ، فلي�ص من �لالزم �أن تكون �مل�صلحة من 
�ل�صروريات ، فقد تكون م�صلحة حاجية يكون فيها تي�صري ورفع �حلرج و�لعنت عن �لنا�ص)70(.

ثالثًا: �لنظر للم�صلحة مبيز�ن �ل�صرع المبيز�ن �لهوى

�إال خالقها  يعرفها حق معرفتها  ال  �لعبد  �أحو�ل  بها  تقوم  �لتي  �مل�صالح  �إن   « �ل�صاطبي:  �الإمام  يقول      
وو��صعها ولي�ص للعبد بها علم �إال من بع�ص �لوجوه و�لذي  يخفى عليه منها �أكرث من �لذي يبدو له فقد يكون 
�صاعيا يف م�صلحة نف�صه من وجه  ال يو�صله �إليها �أو يو�صله �إليها عاجال ال �آجال �أو يو�صله �إليها ناق�صة ال  

68-  �ملو�فقات  ج2/ 31. وقد خل�س د/ �لبوطي �سروط �مل�سلحة يف خم�سة �سروط هي : 1ـ �ندر�جها يف مقا�صد �ل�صرع . 2 ـ عدم 
معار�صتها �لكتاب ،3 ـ عدم معار�صتها لل�صنة ، 4 ـ عدم معار�صتها للقيا�ص ، 5 ـ عدم معار�صتها م�صلحة �أهم منها �و م�صاويها. 
�نظر �صو�بط �مل�صلحة يف �ل�صريعة �الإ�صالمية ، د/ حممد �صعيد رم�صان �لبوطي ، موؤ�ص�صة �لر�صالة ، طبعة ثالنية 1397هـ 1977م 

�ص 119ـ 249.

69-  �ملرجعية �لعليا يف �الإ�صالم للقر�ن و�ل�صنة ، �صو�بط وحماذير يف �لفهم و�لتف�صري ، د/ يو�صف �لقر�صاوي ، مكتبة وهبة ، 
�لقاهرة �ص 357 ـ 358

70- �لعت�سام لل�ساطبي ، تقيق �سليم بن فهد �لهاليل ، د�ر �بن عفان للن�سر ، �ل�سعودية ، طبعة ثالثة 1415هـ ـ 1994م ج2/ 
627  ـ 632.
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كاملة �أو يكون فيها مف�صدة تربي يف �ملو�زنة على �مل�صلحة فال يقوم خريها  ب�صرها«)71(.

ر�بعًا: �الإملام مباآالت �الأفعال من خالل فقه �لو�قع

    يجب على من يو�زن بني �مل�صالح و�ملفا�صد �أن يكون ملما بالو�قع �لذي يعي�ص فيه �إملاما �صامال يجعله 
�أكرث ت�صور� للم�صاألة قبل �ملو�زنة لئال يكون للحكم ماآل بخالف ما ق�صده �ملو�زن  وهذ� �ل�صابط يغفل عنه 

كثري من �لفقهاء ،وهذ� ما �أكد عليه �ل�صاطبي بقوله:

       » �لنظر يف ماآلت �لأفعال معترب مق�سود �سرعا، كانت �لأفعال مو�فقة �أو خمالفة، وذلك �أن �ملجتهد 
ال يحكم على فعل من �الأفعال �ل�صادرة عن �ملكلفني باالإقد�م �أو باالإحجام �إال بعد نظره �إلى ما يئول �إليه 
ذلك �لفعل، فقد يكون م�صروعا مل�صلحة فيه ت�صتجلب �أو ملف�صدة تدر�أ، ولكن له ماآل على خالف ما ق�صد 
فيه، وقد يكون غري م�صروع ملف�صدة تن�صاأ عنه �أو م�صلحة تندفع به، ولكن له ماآل على خالف ذلك، فاإذ� 
�أطلق �لقول يف �الأول بامل�صروعية فرمبا �أدى ��صتجالب �مل�صلحة فيه �إلى مف�صدة ت�صاوي �مل�صلحة �أو تزيد 
عليها، فيكون هذ� مانعا من �إطالق �لقول بامل�صروعية، وكذلك �إذ� �أطلق �لقول يف �لثاين بعدم م�صروعية 
رمبا �أدى ��صتدفاع �ملف�صدة �إلى مف�صدة ت�صاوي �أو تزيد، فال ي�صح �إطالق �لقول بعدم �مل�صروعية، وهو جمال 

للمجتهد �سعب �ملورد، �إل �أنه عذب �ملذ�ق حمموُد �لِغب } �أي �لعاقبة{ جار على مقا�سد �ل�سريعة«)72(.

ومن �الأمثلة على ذلك : �متناع �لنبي عليه �ل�صالم عن قتل �ملنافقني خمافة �أن يتحدث �لنا�ص �أن حممد� يقتل �أ�صحابه)73(.

�إبر�هيم عليه �ل�صالم خ�صية فتنة �لنا�ص لقوله عليه  �إعادة بناء �لبيت على قو�عد  وكذلك تخليه عن 
�ل�صالم : لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت)74(.

�لثاين :  �صو�بط خا�صة يف كيفية �ملو�زنة

وهذه �ل�سو�بط تر�عي حال  �ختالط �مل�سالح باملفا�سد لتغليب �إحد�هما على �لأخرى  وفق �لتق�سيم 

71- �ملو�فقان ج1 / 537
72 - �ملو�فقات �ل�صاطبي د�ر عفان - طبعة 1997/1417م ج177/5

73- �صحيح �لبخاري عن جابر بن عبد �هلل  كتاب �ملناقب ، باب ما ينهى من دعوى �لاهلية ج6/ 154 رقم4907.
74- �لبخاري يف �صحيحه  عن عائ�صة ، كتاب �حلج ، باب ف�صل مكة ج2/ 146 رقم 1583.   و�نظر فقه �ملو�زنات  ناجي �إبر�هيم 

�ص 126.
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�لذي ذكرناه يف �أق�صام �ملو�زنات ، ولكن وفق منهج مبني على قو�عد �أربعة:

 �الأولى: �لتوفيق و�لمع بني �مل�صالح ومثاله: رجل ي�صلي ور�أى غريقًا قطع �صالته الإنقاذه.

 �لثانية : �لتغليب و�لرتجيح بني �مل�صالح �إذ� تعذر �لمع ومثاله: �لهاد مع �أئمة �لور ، وجو�ز �صالة �ملري�ص قاعدً�.

 �لثالثة : �لتخيري عند ��صتو�ء �مل�صالح مع تعذر �لمع و�لرتجيح يقدم �الأ�صلح فاالأ�صلح .

 �لر�بعة : �الإقر�ع عند ت�صاوي �حلقوق دفعًا لل�صغائن و�الأحقاد )75(.

وهذ� �ملنهج ال يهتدي �إليه �إال �إذ� ر�عى �ملو�زن معايري و�صو�بط  ذكرها علماء �الأ�صول مبثوثة يف كتبهم 
�أذكر منها ما يلي:

�ملو�زنة  فيها  �لتي جتري  �الأحكام  �أن  يدرك  �أن  �ملو�زنة   عند  مر�عاته  �ملو�زن  على  يجب   ما  �أول  ـ   1
ُة )76(.  ُد �مْلَْح�صَ َك �مْلََفا�صمِ يَلٌة َوَكَذلمِ ُة َقلمِ ُح �مْلَْح�صَ المِ لي�صت كلها خا�صة للم�صلحة �أو �ملف�صدة مبعنى �أن  �مْلَ�صَ
َع  �مْلََنافمِ “�إنَّ   : �ل�صاطبي  بقوله  �أكده   باملف�صدة  وهذ� ما  �أن هذه �الأحكام م�صوب فيها �مل�صلحة  و�لغالب 
�لنُُّفو�َص  �إمِنَّ  َنُقوُل:  َكَما   ، عمِ �مْلََنافمِ َبْع�صمِ  بمِ ُفوَفٌة  حَمْ ارَّ  �مْلَ�صَ �أَنَّ  َكَما  َعاَدًة،  ارِّ  امْلَ�صَ بمِ َم�ُصوَبٌة  ْلُمَكلَّفمِ  لمِ َلَة  ا�صمِ �حْلَ
َها َو�إمِْحَياءمِ  َها َو�إمِْتاَلفمِ �مْلَالمِ َعَلْيَها، �أَْو �إمِْتاَلفمِ َحْيُث �إمَِذ� َد�َر �اْلأَْمُر َبنْيَ �إمِْحَيائمِ ، بمِ ُفوَظٌة َوَمْطُلوَبُة �اْلإمِْحَياءمِ َمٌة حَمْ رَتَ حُمْ
َها، َكَما  ى �إمَِلى �إمَِماَتتمِ ْن �أَدَّ ينمِ �أَْوَلى َو�إمِ ، َكاَن �إمِْحَياُء �لدِّ ينمِ �ملال، كان �إحياوؤها �أولى، فاإن عر�ص �إمِْحَياوؤَُها �إمَِماَتَة �لدِّ

َك)77(. ، َوَغرْيمِ َذلمِ ، َوَقْتلمِ �مْلُْرَتدِّ ارمِ َهادمِ �ْلُكفَّ َجاَء يفمِ جمِ

2 ـ يرتتب على ما �صبق �أن �مل�صالح �أو �ملفا�صد  �لغالب فيها �أنها �إ�صافية الحقيقية ومعنى �أنها �إ�صافية  
، �أَْو َوْقٍت ُدوَن َوْقٍت، َفااْلأَْكُل  �ْصَبةمِ �إمَِلى �َصْخ�صٍ ُدوَن �َصْخ�صٍ النِّ ارُّ يفمِ َحاٍل ُدوَن َحاٍل، َوبمِ ُع �أَْو َم�صَ َها َمَنافمِ “  �أَنَّ
يًها  ًبا، اَل َكرمِ يًذ� َطيِّ ، َوَكْونمِ �مْلَُتَناَولمِ َلذمِ َيةمِ �اْلأَْكلمِ ْنَد ُوُجودمِ َد�عمِ ْن عمِ َرٌة، َوَلكمِ اْلإمِْن�َصانمِ َظاهمِ ْرُب َمَثاًل َمْنَفَعٌة لمِ َو�ل�صُّ
ٌل، َواَل َيْلَحُق  ٌل َواَل �آجمِ َرٌر َعاجمِ همِ �صَ همِ اَل َيْلَحُقُه بمِ �َصابمِ َهُة �ْكتمِ اًل، َوجمِ اًل َواَل �آجمِ َرًر� َعاجمِ ُد �صَ همِ اَل ُيَولِّ �، َوَكْونمِ َواَل ُمرًّ
َرًر� َعَلى َقْوٍم اَل  عمِ َتُكوُن �صَ َن �مْلََنافمِ رٌي ممِ ُع، َفَكثمِ َتممِ همِ �اْلأُُموُر َقلََّما جَتْ ٌل، َوَهذمِ ٌل َواَل �آجمِ َرٌر َعاجمِ ا �صَ همِ �أَْي�صً �َصَببمِ ُه بمِ َغرْيَ

َرًر� يفمِ �آَخَر)78(. َرًر� يفمِ َوْقٍت �أَْو َحاٍل، َواَل َتُكوُن �صَ َع، �أَْو َتُكوُن �صَ َمَنافمِ

75- منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�صرع �الإ�صالمي ) در��صة �أ�صولية( د/ ح�صن �صامل �لدو�صي �ص 376.
76-  قو�عد  �الأحكام  للعز ج1/ 14.

77- �ملو�فقات ج2/ 64.
78- �ملو�فقات 2/ 65.  
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3ـ  �أن �مل�صالح �أو �ملفا�صد لي�صت على رتبة و�حدة و�إمنا على رتب متفاوتة  يجب مر�عاتها عند �ملو�زنة” 
َوَقْد  َها،  رمِ ُموؤَخَّ ْن  ممِ َمَها  َوُمَقدَّ َها،  ولمِ َمْف�صُ ْن  ممِ َلَها  َفا�صمِ َعَرَف  حمِ  المِ �مْلَ�صَ َتَرتُّبمِ  َعَلى  ْلُوُقوفمِ  لمِ  ُ �هللَّ َقُه  َوفَّ َفَمْن 
َفةمِ  َْعرمِ ُ ملمِ َقُه �هللَّ َك َمْن َوفَّ ، َوَكَذلمِ ْمعمِ رمِ �ْلَ ْنَد َتَعذُّ َها عمِ ميمِ ُفوَن يفمِ َتْقدمِ حمِ َفَيْخَتلمِ المِ َيْخَتلمُِف �ْلُعَلَماُء يفمِ َبْع�صمِ ُرَتبمِ �مْلَ�صَ
ُفوَن  دمِ َفَيْخَتلمِ َها، َوَقْد َيْخَتلمُِف �ْلُعَلَماُء يفمِ َبْع�صمِ ُرَتبمِ �مْلََفا�صمِ ْنَد َتَز�ُحممِ َها عمِ اأََخفِّ ُه َيْدَر�أُ �أَْعَظَمَها بمِ دمِ َفاإمِنَّ ُرَتبمِ �مْلََفا�صمِ

َها)79(. يعمِ رمِ َدْفعمِ َجممِ ْنَد َتَعذُّ ْنَها عمِ يَما ُيْدَر�أُ ممِ فمِ

دمِ  �مْلََفا�صمِ ُرَتبمِ  َوَعَلى  �ْلُعْقَبى،  يفمِ  َو�اْلأُُجوُر  �لدنيا  �لف�صائل يف  ترتتب  �مل�صالح   رتب  معرفة  �صوء  وعلى 
 .)80(” َرةمِ ْنَيا َو�اْلآخمِ ُر َوُعُقوَباُت �لدُّ ُر َو�ْلَكَبائمِ َغائمِ ُب �ل�صَّ تَّ َترَتَ

ََفا�ِسد  �ملمْ َق�ِسم  َتنمْ َكَما  ل  �سَ أَفمْ َو�لمْ و�لفا�سل  �َسن  أَحمْ َو�لمْ �سن  �حلمْ �إَِلى  الح  �سَ �ملمْ َق�ِسم  َتنمْ   « �مل�سالح  هذه  �أن  ـ   4
ْنَها رتب عاليات ود�نيات ومتو�صطات مت�صاويات َوغري  د ممِ يح و�الأقبح و�لرذيل و�الأرذل َولُكل َو�حمِ �إمَِلى �ْلَقبمِ

مت�ساويات«)81(.

5 ـ وبناء على هذ� يت�سح �أن �مل�سالح »لي�ست يف رتبة و�حدة بل هي ـ كما قرر �لأ�سوليون ـ مر�تب �أ�سا�سية 
ثالث : �ل�صروريات ، و�حلاجيات و�لتح�صينات.

ُح  المِ رمِ َم�صَ َدْت مَلْ جَتْ َحْيُث �إمَِذ� ُفقمِ ْنَيا، بمِ ينمِ َو�لدُّ حمِ �لدِّ المِ َياممِ َم�صَ ْنَها يفمِ قمِ َها اَل ُبدَّ ممِ  فال�صروريات؛ َفَمْعَناَها: �أَنَّ
ِتَقاَمٍة َبلمْ َعَلى ف�ساد وتهارج، وهي خم�س: حفظ �لدين، و�لنف�س، و�لن�سل، و�ملال، و�لعقل.. َيا َعَلى ��سمْ نمْ �لدُّ

ْن حيث �لتو�صعة ورفع �لت�صيق؛ كالرخ�ص، و�إباحة �ل�صيد،  َها ُمْفَتَقٌر �إمَِلْيَها ممِ اُت؛ َفَمْعَناَها: �أَنَّ يَّ اجمِ ا �حْلَ    َو�أَمَّ
و�لتمتع بالطيبات مما هو حالل.

  و�أما �لتح�صينيات؛ فمعناها: �الأخذ مبا يليق من حما�صن �لعاد�ت، وجتنب �الأحو�ل �ملدن�صات �لتي تاأنفها 
�لعقول �لر�جحات؛ كاإز�لة �لنجا�صة، و�صرت �لعورة، و�أخذ �لزينة” )82(.

   �إن ترتيب هذه �ملقا�صد يعني �أولوية �إحد�ها على �الأخرى  ومن ذلك كان �ل�صروري مقدما على �حلاجي 

79-  قو�عد �الأحكام ج1/ 54.
80  - قو�عد �الأحكام 29/1.

81 ـ �لفو�ئد يف �خت�صار �ملقا�صد للعز بن عبد �ل�صالم ، حتقيق �إياد خالد �لطباع ، د�ر �لفكر �ملعا�صر ، د�ر �لفكر ، دم�صق �ص 39
82 ـ �نظر هام�ص  �ملو�فقات لل�صاطبي، حتقيق �أبو عبيدة م�صهور بن ح�صن �آل �صليمان ، �لنا�صر د�ر �بن عفان طبعة �أولى 1417هـ 

ـ 1997 ج 1 /20
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، و�حلاجي مقدما على �لتح�صيني ، وبفهم �لو�قع تتبني لنا هذه �ملقا�صد عند كل ق�صية ومن ثم تقدميها 
على �الأخرى ، وكيفية �لعمل عند �لتعار�ص فاإذ� كانت مر�عاة �حلكم �حلاجي تف�صي على �الإخالل باحلكم 
على  �لو�جبات  بع�ص  وجبت  لذلك  منه  مرتبة  �أعلى  �ل�صروري  �أن  باعتبار  عليه  اليقدم  فاإنه  �ل�صروري 

�ملكلفني رغم مافيها من م�صقة ، فتحمل حفظًا لل�صروريات �خلم�ص)83(.

  وقد ر�أينا �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم مل يقم حدً� يف �لغزو ) الأن تطبيق �حلكم �ل�صرعي على �لاين 
�الأمة  على  بالهلكة  عائدً�  مايكون  فيه  و�خليانة  �لهاد  يف  �لتهاون  من  فيقرتف  نف�صه  ك�صر  �إلى  يوؤول 

باأ�صرها)84(.

وكذلك الير�عى �لتح�صيني �إذ� كان يف مر�عاته �إخالل بال�صروري �أو �حلاجي لذلك �أبيح ك�صف �لعورة عند 
�لعالج وتناول �ملحرم �مل�صكر عند �ال�صطر�ر)85(

ويف �ملو�زنة بني �مل�صالح:

 تقدم �مل�صلحة �ملتيقنة على �مل�صلحة �ملظنونة �أو �ملوهومة.

وتقدم �مل�صلحة �لكبرية على �مل�صلحة �ل�صغرية .

 وتقدم م�صلحة �لماعة على م�صلحة �لفرد .

 وتقدم م�صلحة �لكرثة على م�صلحة �لقلة .

 وتقدم م�صلحة �لد�ئمة على �مل�صلحة �لعار�صة �أو �ملنقطعة .

 وتقدم �مل�صلحة �لوهرية و�الأ�صا�صية على �مل�صلحة �ل�صكلية و�لهام�صية.

وتقدم �مل�صلحة �مل�صتقبلية �لقوية على �مل�صلحة �الآنية �ل�صعيفة.

    ويف �صلح �حلديبية ر�أينا �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  ُيّغلب �مل�صالح �لوهرية و�الأ�صا�صية ، و�مل�صتقبلية 

83 ـ فقه �لو�قع “ �أ�صول و�صو�بط “ د/ �أحمد بوعود ، د�ر �ل�صالم للطباعة و�لن�صر ، طبعة �أولى 1426هـ ـ 2006م �ص 144
84  ـ يف �ملنهج �لتطبيقي لل�صريعة �الإ�صالمية تنزيال على �لو�قع �لر�هن ، عبد �ملجيد �لنجار ، جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، 

1991م �ص 52
85 ـ فقه �لو�قع  د/ �أحمد بوعود �ص 145
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على �مل�سالح ، و�لعتبار�ت �ل�سكلية �لتي يت�سبث بها بع�س �لنا�س فقيل  من �ل�سروط ماقد يظنـ  لأول وهلة 
ـ �أن فيه �إجحافا باجلماعة �مل�سلمة �أو ر�سا بالدون  ور�سي �أن تذف » �لب�سملة » �ملعهودة من وثيقة �ل�سلح 
، ويكتب بدلها » با�سمك �للهم » و�أن يحذف و�سف �لر�سالة �ملال�سق ل�سمه �لكرمي :« حممد ر�سول �هلل » 
وُيكتفى با�سم » حممد بن عبد �هلل » ليك�سب من ور�ء ذلك �لهدنة �لتي يتفرغ فيها لن�سر �لدعوة ، وخماطبة 

ملوك �لعال ، ولغرو �أن �سماها �لقر�آن« فتحا مبينا« و�لأمثلة على ذلك كثرية)86(.

6 ـ و�إذ�  �جتمعت م�صالح ومفا�صد �إن �أمكن حت�صيل �مل�صالح ودرء �ملفا�صد فعلنا ذلك �متثااًل الأمر �هلل 
تعالى فيهما لقوله تعالى { فاتقو� �هلل ما ��صتطعتم })87(، و�إن تعذر �لدرء و�لتح�صيل فاإن كانت �ملف�صدة 

�أعظم من �مل�سلحة در�أنا �ملف�سدة ، ولنبايل يفوت �مل�سلحة)88(.

و�لقاعدة �لليلة �ل�صابطة يف �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد هي �أنه:

مر َبني َدْرء مْف�صَدة وجلب م�صلَحة، َكاَن َدْرء �مْلْف�صَدة �أولى من جلب �مْل�صلَحة)89(. �إمِذ� َد�ر �اْلأَ

ويكمل هذه �لقاعدة قو�عد �أخرى مهمة وهى:

 �أن �ملف�صدة �ل�صغرية تغتفر من �أجل �مل�صلحة �لكبرية .

 وتغتفر �ملف�صدة �لعار�صة من �أجل �مل�صلحة �لد�ئمة .

 والترتك م�صلحة حمققة من �أجل مف�صدة متوهمة.)90(.

�َسَد  فمْ أَ �َسَد َفالمْ فمْ أَ ِميِع َدَر�أمَْنا �لمْ َ ُء �جلمْ َر َدرمْ نمْ َتَعذَّ وؤَُها َدَر�أمَْنا، َو�إِ َكَن َدرمْ ُة َفاإِنمْ �أَممْ �سَ َحمْ ََفا�ِسُد �ملمْ َتَمَعتمْ �ملمْ 7ـ و�أما �إذ� » �جمْ
َفاُوِت«)91(. َتِلُف يِف �لتَّ�َساِوي َو�لتَّ ُ َوَقدمْ َيخمْ ُف َوَقدمْ َيَتَخريَّ َذَل، َفاإِنمْ َت�َساَوتمْ َفَقدمْ َيَتَوقَّ أَرمْ َذَل َفالمْ أَرمْ َو�لمْ

م   86ـ يف فقه �الأولويات ، در��صة جديدة يف �صوء �لقر�آن و�ل�صنة ، د/ يو�صف �لقر�صاوي ، مكتبة وهبة طبعة ثامنة 1429هـ 2008
�ص 26

87- �لتغابن 16. 
88-  قو�عد �الأحكام ج1 / 98،   وفقه �ملو�زنات بني �لنظرية و�لتطبيق ناجي �إبر�هيم �ل�صويد �ص 119.

89- �لتحبري �صرح �لتحرير ، لعالء �لدين �أبى �حل�صن على ين �صليمان �ملرد�وي، حتقيق د/ عبد �لرحمن بن جربين و�آخرين ، 
�لنا�صر مكتبة �لر�صد  بال�صعودية ، �لريا�ص ، طبعة �أولى 1421هـ ـ 2000م  ج3851/8

90 - يف فقه �الأولويات د/ يو�صف �لقر�صاوي �ص 27ـ 28
91- قو�عد �الأحكام يف م�صالح �الأنام ج1/ 93.
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ومن هنا قرر علماء �الأ�صول جملة من �لقو�عد �لفقهية  �صابطة الأهم �أحكامها منها:

 1 ـ �ل�صرر يز�ل)92(.

2 ـ �ل�صرر اليز�ل بال�صرر.

 3ـ يتحمل �ل�صرر �خلا�ص لدفع �ل�صرر �لعام

يرتكب �أخف �ل�صررين التقاء �أ�صدهما)93(.

 8 ـ و�أخريً� يلزم من �لتقيد باملو�زنة �صلم و�جبات على �ل�صكل �الآتي:

بمِ َو�مْلَْحُظورمِ �أ ـ  َتَعاُر�ُص �ْلَو�جمِ

ْم)94(.  اَلُة َعَلْيهمِ يعمِ َو�ل�صَّ ممِ ارمِ َوَجَب ُغ�ْصُل �ْلَ ْوَتى �ْلُكفَّ َ نَي مبمِ ُب َكَما، �إَذ� �ْخَتَلَط َمْوَتى �مْلُ�ْصلمِممِ ُم �ْلَو�جمِ مِ ُيَقدَّ

ْظرمِ َو�اْلإمَِباَحةمِ ب ـ َتَعاُر�ُص �حْلَ

َم �أَْكُلُه)95(. همِ ُحرِّ ْن َماأُْكوٍل َوَغرْيمِ َيَو�ُن( ممِ ، َلْو َتَولََّد )�حْلَ ْن َثمَّ ْظُر َوممِ ُم �حْلَ مِ ُيَقدَّ

َها، َواَل  ُب َعَلْيَها َك�ْصُف َوْجهمِ ُه َيجمِ ، َفاإمِنَّ ٍب، َكاإمِْحَر�ممِ �مْلَْر�أَةمِ ْنُهَما َعَلى َو�جمِ ُف ُكلٌّ ممِ ج ـ َوَقْد َيَتَعاَر�ُص َحَر�َمانمِ َيَتَوقَّ
، َقاَل  �َصرْتمِ َبْع�صمِ �ْلَوْجهمِ مُّ �إالَّ بمِ اَلَة، َواَل َيتمِ َها �إَذ� �أََر�َدْت �ل�صَّ �صمِ ُب َعَلْيَها �َصرْتُ َر�أْ �أْ�صمِ َوَيجمِ َك�ْصفمِ َبْع�صمِ �لرَّ مُّ �إالَّ بمِ َيتمِ

�ٌص)96(. ، َوَك�ْصُف �ْلَوْجهمِ َعارمِ رْتمِ ٌل يفمِ �ل�صَّ ُه �أَ�صْ أَنَّ ؛ المِ �أْ�صمِ ُب َعَلْيَها ُمَر�َعاُة �لرَّ َحاُب: َفاْلَو�جمِ �اْلأَ�صْ

َبنْيمِ د ـ َتَعاُر�ُص �ْلَو�جمِ

: َقْطُع  َو�فمِ يُّ يفمِ �ْلَكاَلممِ َعَلى �لطَّ عمِ �فمِ َهَذ� َقاَل �لرَّ ، َولمِ َفاَيةمِ ُم َفْر�ُص �ْلَعنْيمِ َعَلى َفْر�صمِ �ْلكمِ ُم �آَكُدُهَما َفُيَقدَّ مِ ُيَقدَّ
َفاَية )97(.مِ ( �ْلكمِ َفْر�صمِ َناَزةمِ َمْكُروٌه، �إْذ اَل َيْح�ُصُن َتْرُك َفْر�صمِ �ْلَعنْيمِ )لمِ اَلةمِ �ْلمِ �صَ ، لمِ َو�فمِ �مْلَْفُرو�صمِ �لطَّ

92- �الأ�صباه و�لنظائر لل�صيوطي ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، طبعة �أولى 1411هـ ـ 1990م �ص 38
93- علم �أ�سول �لفقه وخال�سة �لت�سريع �لإ�سالمي ، لل�سيخ عبد �لوهاب خالف ، مطبعة �ملدن “ موؤ�ص�صة �لر�صالة  مب�صر  �ص 195

94- �ملنثور يف �لقو�عد ج1/ 337.
95- �مل�صدر �ل�صابق 1/ 337.

96- �مل�صدر �ل�صابق 1/ 338.  
97- �مل�صدر �ل�صابق 1/ 339.
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َم �آَكُدُهَما؛  مِ )َتَعاَلى( ، ُقدِّ َّ يٍّ َفاإمِْن َكاَنا هللمِ آَدممِ ، �أَْو َلُه َوالمِ مِ َّ ا �أَْن )َيُكوَنا( هللمِ مَّ ، َفاإمِ ا َعنْيٍ     هـ ـ  )َو�إمِْن( �ْجَتَمَع َفْر�صَ
يٌد  عمِ �ْجَتَمَع  َلْو  َكَما  ْوَلى،  �أَ �ْلَوْقتمِ  َفْر�ُص  َكاَن   ) َتةمِ )�ْلَفائمِ اءمِ  َوَق�صَ  ، ٍة(  ي�صَ )َفرمِ َعْن  �ْلَوْقُت  اَق  �صَ َلْو  َهَذ�  َولمِ

يُد)98(. لَّى �ْلعمِ اَق �ْلَوْقُت ُي�صَ )َوُك�ُصوٌف( َو�صَ

اَن  ْوممِ )َرَم�صَ ْن �أََد�ءمِ �صَ همِ ممِ ْوجمِ َمْنُع َزْوَجتمِ لزَّ َهَذ� َلْي�َص لمِ ُق؛ َولمِ يَّ َم �مْلُ�صَ ، ُقدِّ يٍّ آَدممِ مِ َتَعاَلى َوالمِ َّ انمِ هللمِ قَّ َو�إمِْن( َكاَن �حْلَ
وكذ� من ق�صائه �إذ� �صاق �لوقت بخالف ما �إذ� �ت�صع �لوقت )99(.

و ـ �إذ� تعار�صت �ُصنتان  فاإن كانا نف�ص �لعبادة مل يكن الإحد�هما مزية على �الأخرى ، و�إن كانت �إحد�هما يف 
نف�ص �لعبادة ، و�الأخرى حملها قدمت �ملتعلقة بنف�ص �لعبادة كال�صالة جماعة يف �لبيت �أف�صل من �الإنفر�د 

يف �مل�صجد ؛ الأن ف�صيلة �لماعة يف نف�ص �ل�صالة)100(.

 ، رُيُه( َمَع �ْلُغ�ْصلمِ اَل ُغ�ْصٍل )َوَتاأْخمِ ، بمِ ُمَعةمِ ُلُهَما فلَو َتَعاَر�َص �ْلُبُكوُر �إَلى �ْلُ ْف�صَ ُم �أَ يَلَتان ُيَقدَّ ت َف�صمِ ز ـ �إذ�  َتَعاُر�صُ
..)101( همِ اَلفمِ يفمِ ُوُجوبمِ ْلخمِ يَل �ْلُغ�ْصلمِ �أَْوَلى لمِ �صمِ ُر �أَنَّ حَتْ اهمِ َفالظَّ

بمِ َو�مْلَ�ْصُنونمِ ح ـ و�إذ� َتَعاُر�ُص �ْلَو�جمِ

اءمِ يفمِ  ْع�صَ اَق �ْلَوْقُت )َعْن( َتْكَر�رمِ �اْلأَ بمِ َكَما �إَذ� �صَ َلَحةمِ �ْلَو�جمِ َ�صْ مًيا ملمِ ُك َتْقدمِ اَق �ْلَوْقُت َعْن �مْلَ�ْصُنونمِ ُيرْتَ مِ َو�صَ
ْلَعَط�صمِ �َصْيٌء َوَلْو  ْل لمِ وَء مَلْ َيْف�صُ ْكَمَل �ْلُو�صُ همِ َوُهَو َعْط�َصاُن َوَلْو �أَ وئمِ ُو�صُ ي لمِ ، َوَكَذ� �إَذ� َكاَن َمَعُه َما َيْكفمِ َهاَرةمِ �لطَّ

.)102( ْلَعَط�صمِ َل لمِ بمِ َلَف�صَ َر َعَلى �ْلَو�جمِ �ْقَت�صَ

ُنوِع َممْ ُنوِن َو�ملمْ َ�سمْ ط ـ و�إذ�  َتَعاُر�ُس �ملمْ

ي �إَلى َت�َساُقِط  ُه ُيوؤَدِّ : َل ُيَخلُِّل؛ ِلأَنَّ جِّ َ َُتَويلِّ يِف ِكَتاِب �حلمْ ِر؟ َقاَل �ملمْ عمْ ِليِل �ل�سَّ ِة َتخمْ اأُ َهلمْ َياأمِْتي ِب�ُسنَّ ِرِم َيَتَو�سَّ ُحمْ َكاملمْ
.)103( ممِ ائمِ ل�صَّ ْن�َصاقمِ لمِ �ْصتمِ ةمِ َو�المِ َم�صَ ُر َكَر�َهُتُه َكَما ُتْكَرُه �مْلَُباَلَغُة يفمِ �مْلَ�صْ اهمِ ْعرمِ َو�لظَّ �ل�صَّ

98- �مل�صدر �ل�صابق ج1/ 340.
99- �ملنثور يف �لقو�عد �لفقهية ج1/ 343.

100-  �ملنثور يف �لقو�عد ج1/ 344.
101- �ملنثور يف �لقو�عد ج1/ 345.

102-  �ملنثور يف �لقو�عد ج1/ 346.
103- �ملنثور يف �لقو�عد ج1/ 348.
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نتائج البحث والتو�صيات

من خالل معاي�صة هذ� �لبحث تو�صلت �إلى �لنتائج �الآتية:

1ـ  ت�صتد �حلاجة يف هذ� �لع�صر �إلى فقه �ملو�زنات  كلما تد�خلت �لق�صايا ، و�متزجت ق�صايا �خلري بق�صايا 
�ل�صر، وتز�حمت �مل�صالح ببع�صها  �أو �ملفا�صد ببع�صها �أو �مل�صالح باملفا�صد . 

2ـ  فقه �ملو�زنات عبارة عن »جمموعة �لأ�س�س و�ملعايري، و�ل�سو�بط �لتي يجب مر�عاتها عند �ملو�زنة بني 
�مل�صالح �ملتعار�صة �أو �ملفا�صد �ملتعار�صة ملعرفة �أي �مل�صلحتني �أو �ملف�صدتني  �أغلب للعمل.

3 ـ �إن فقه �ملو�زنات حتتاجه �الأمة بكل م�صتوياتها  بدءً� بالفرد ، و�نتهاًء بالدولة  ؛الأن كل م�صتوى اليخلو 
من �لتعر�ص مل�صالح �أو مفا�صد �صائكة حتتاج  �إلى قر�ر�ت عادلة وحا�صمة ، واليكون ذلك �إال من خالل فقه 

�ملو�زنات.

4ـ  �إن هذ� �لفقه مبثوثة قو�عده ، و�أ�صوله يف كتب فقهائنا �لقد�مى رحمهم �هلل تعالى و�إن كان �أغلبها يرجع 
�إلى باب �لتعار�ص و�لرتجيح.

5ـ  �إن �ل�صو�بط �لتي يجب �أن تر�عى من وجهة نظر �لباحث عند �لعمل  بفقه �ملو�زنات ت�صتمل على نوعني :

�أواًل:  �صو�بط عامة تخت�ص باملوز�ن نف�صه  مثل :

�أ ـ �الإخال�ص و�لتوجه هلل تعالى بالدعاء و�لذكر وطلب �لتوفيق  منه �صبحانه.

ب ـ �لإحاطة بال�سروط �ل�سرعية للم�سلحة.

ج ـ �لنظر للم�صلحة مبيز�ن �ل�صرع ال مبيز�ن �لهوى و�لتع�صب.

د ـ �الإملام  مباآالت �الأفعال من خالل در��صة فقه �لو�قع و�لنظر يف �عتبار حال �ل�صخ�ص ، و�لزمان و�ملكان.

ثانيًا �صو�بط خا�صة بكيفية �ملو�زنة  منها:

 �أ ـ �أن يدرك �ملو�زن �أن �الأحكام لي�صت كلها خال�صة للم�صالح �أو �ملفا�صد ، و�أن �لغالب فيها �أنها م�صوب 
فيها �مل�صلحة باملف�صدة. 
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ب ـ �لغالب يف �مل�صالح �أو �ملفا�صد �أنها �إ�صافية ـ ال حقيقية  ، مبعنى �أنها تتنوع من حال �إلى حال ، ومن 
�صخ�ص �إلى �صخ�ص ، ومن وقت �إلى وقت ، فيجب مر�عاة ذلك يف تطبيق �الأحكام.

ج ـ �أن �مل�سالح لها �سو�بط و�سروط جتب مر�عاتها عند �ملو�زنة.

ـ �أن �مل�صالح �أو �ملفا�صد لها رتب متفاوتة ، ولي�صت يف  رتبة و�حدة، وهذ� يجعل �حلاجة ملحة لتدخل  د 
�ملو�زن لبيان  ما حقه �لتقدمي وما حقه �لتاأخري وهنا يجب �أن تر�عى قو�عد فقه �ملو�زنات  �الأربعة وهى: 

�لتوفيق و�لمع ، �لتغليب و�لرتجيح ، �لتخيري ، �الإقر�ع.  

 و�صبيل �ملو�زن لذلك  �الإملام بقو�عد  و�صو�بط �مل�صالح و �ملفا�صد ، وعالقة هذ� �لعلم بالعلوم �مل�صابهة ، 
و�لعلوم �خلادمة له. 

هـ ـ �إن فقه �ملو�زنات مرتبط بالو�قع على م�صتوى �لفرد و�الأ�صرة ، و�الأمة.

اأما عن التو�صيات 

1ـ �الهتمام بعلم �ملقا�صد باعتباره �الأ�صا�ص �لذي يني عليه �لباحث فقه �ملو�زنات.وذلك باإعد�د در��صات 
�صرحا  به  �ملت�صلة  �لفقهية  �لقو�عد  �صرح  �لنظر يف  و�إعادة  وكلياته،  �لعلم  تتناول جزئيات هذ�  تف�صيلة 

يت�صل بالو�قع.

2 ـ  قيام مر�كز �لبحوث بعمل دليل الأهم �لق�صايا �مل�صتجدة �لتي تتجاذبها �مل�صالح و�ملفا�صد لي�صهل على 
�لباحثني مناق�صتها و�إبد�ء �لر�أي فيها يف موؤمتر�ت خا�صة لهذ� �لغر�ص.

3 ـ  قيام مر�كز �لبحوث بح�صر �مل�صائل �خلالفية  �ملوجودة يف تر�ثنا �لفقهي ،وحتتاج الإعادة �لنظر مرة 
فقهية حت�صم  بقر�ر�ت  ملناق�صتها.للو�صول  �لفقهية  و�ملجامع  �لعلمية  �ملوؤ�ص�صات  بحوث  ،من خالل  �أخرى 

�خلالف فيها. 

4ـ  دعوة �لباحثني و�صع �آليات و�صو�بط للفقه �ملقا�صدي .

5 ـ عمل ور�ص عمل من تخ�ص�صات خمتلفة يف ق�صية معا�صرة  تقوم على فقه �ملو�زنات.و�هلل �أعلم

ضوابط العمل بفقه املوازنات
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امل�صــــادر

 

1ـ �الأ�صباه و�لنظائر لل�صيوطي ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، طبعة �أولى 1411هـ ـ 1990م .

2 ـ  �الأ�صباه و�لنظائر البن جنيم �حلنفي ، د�ر �لكتب �لعلمية بريوت طبعة 1419هـ ـ 1999م.

3-  �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني- البن �لقيم �لوزيةـ حتقيق ع�صام �لدين �ل�صبابطي- د�ر �حلديث 
�لقاهرة- 1422هـ/2002م.

4ـ �لبحر �ملحيط يف �أ�صول �لفقه  للزرك�صي ، �لنا�صر د�ر �لكتبي ، طبعة �أولى 1414هـ ـ 1994م.

5ـ تاج �لعرو�ص من جو�هر �لقامو�ص للزبيدي حممد مرت�صى �حل�صيني ، حتقيق على �صريي ، �لنا�صر د�ر 
�لفكر بريوت 1994م.

6ـ �لتحبري �صرح �لتحرير ، لعالء �لدين �أبى �حل�صن على ين �صليمان �ملرد�وي حتقيق د/ عبد �لرحمن بن 
جربين و�آخرين ، �لنا�صر مكتبة �لر�صد  بال�صعودية ، �لريا�ص ، طبعة �أولى 1421هـ ـ 2000م  

7ـ  ـ تف�صري �بن كثري طبعة د�ر �لكتب �لعلمية ، من�صور�ت حممد علي بي�صون ، بريوت طبعة �أولى 1419هـ 

8ـ تف�صري �لر�زي  )مفاتيح �لغيب ( لالأمام �لر�زي ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي بريوت ، طبعة ثالثة ، 1420هـ

9ـ تف�صري �لقرطبي  ) �لامع الأحكام �لقر�آن( ، حتقيق �أحمد �لربدوين و�إبر�هيم �أطفي�ص ، �لنا�صر د�ر 
�لكتب �مل�صرية ، �لقاهرة ج61/7  

10ـ   حجية فقه �ملو�زنات وحاجة �الأمة �إليه لالأ�صتاذ / �أحمد زنفوري ، منتدى ما�صرت �لقو�عد �لفقهية 
و�الأ�صولية بفا�ص ، �خلمي�ص 2011/3م

11ـ �لامع الأحكام �لقر�آن  لالإمام �لقرطبي �لنا�صر د�ر �لكتاب �لعربي د. ت  

12ـ  در��صة يف فقه مقا�صد �ل�صريعة - د/ يو�صف �لقر�صاوي - د�ر �ل�صروق - طبعة �أولى 1427ه-/2006م.
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13ـ درر �حلكام �صرح جملة �الأحكام لعلي حيدر  ، تعريب فهمي �حل�صيني ، �لنا�صر د�ر �ليل طبعة �أولى 
1411هـ ــ 1991م

14 ـ �لدر �ملختار وحا�صية �بن عابدين   ، د�ر �لفكر بريوت طبعة 1412هـ ـ 1992م.

15 ـ رو�صة �لطالبني للنووي ، حتقيق عادل عبد �ملوجود ، ن�صر د�ر �لكتب �لعلمية بريوت د . ت.

16ـ  �صنن �لرتمذي ، حتقيق �أحمد �صاكر وحممد فوؤ�د عبد �لباقي ، �لنا�صر �صركة ومكتبة ومطبعة م�صطفى 
�لبابي �حللبي مب�صر ، طبعة ثانية 1395هـ ـ 1975م

 17 ـ �سنن �لد�ر مي - تقيق فو�ز زمر يل وخالد �ل�سبع - د�ر �لريان - �لقاهرة - طبعة �أولى 1987م 

18 ـ �صرح �لنووي على م�صلم  ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي بريوت ، طبعة ثانية 1392هـ

19ـ ـ �ل�صحاح تاج �للغة و�صحاح �لعربية للجوهري ��صماعيل بن حماد  ، حتقيق �أحمد عبد �لغفور عطار ، 
�لطبعة �لثانية 1979م.

20 ـ �صحيح �لبخاري- حممد بن �إ�صماعيل �أبو عبد �هلل �لبخاري �لعفي- حتقيق د/ م�صطفى �لبغا- د�ر 
�بن كثري- �ليمامة بريوت- طبعة ثالثة 1407هـ 1987م.

عبد  فوؤ�د  حممد  حتقيق  �لني�صابوري-  �لق�صريي  �حل�صني  �أبو  �حلجاج  بن  م�صلم  م�صلم-   �صحيح    -21
�لباقي- د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي- بريوت د.ت

22 ـ �صو�بط للدر��صات �لفقهية - د/ �صلمان �لعودة- د�ر �لوطن - �لريا�ص طبعة 1412ه

23 ـ �صو�بط �لفتوى يف �لق�صايا �ملعا�صرة- د/ عبد �ملجيد حممد �ُل�ُصو�َصوة- جملة �ل�صريعة و�لدر��صات 
�الإ�صالمية �لكويت- عدد )62( �صعبان 1426هـ/2005م.

24 ـ �صو�بط �مل�صلحة يف �ل�صريعة �الإ�صالمية ، د/ حممد �صعيد رم�صان �لبوطي ، موؤ�ص�صة �لر�صالة ، طبعة 
ثانية 1397هـ 1977م .

ضوابط العمل بفقه املوازنات
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25ـ  �لطرق �حلكمية يف �ل�صيا�صة �ل�صرعية البن �لقيم �لوزية ، حتقيق د/ حممد جميل غازي ، مطبعة 
�ملدين

26ـ �لعت�سام لل�ساطبي ، تقيق �سليم بن فهد �لهاليل ، د�ر �بن عفان للن�سر ، �ل�سعودية ، طبعة ثالثة 
1415هـ ـ 1994م

    27ـ علم �أ�سول �لفقه وخال�سة �لت�سريع �لإ�سالمي ، لل�سيخ عبد �لوهاب خالف ، مطبعة �ملدن “ موؤ�ص�صة 
�لر�صالة  مب�صر  

28ـ ـ فقه �ملو�زنات بني �لنظرية و�لتطبيق ، ناجي �إبر�هيم �ل�صويد ، من�صور�ت حممد علي بي�صون ، د�ر 
�لكتب �لعلمية بريوت لبنان ، طبعة �أولى 1423هـ ـ 2002م.

�صل�صلة  �الإ�صالمي  للفكر  �لعاملي  �ملعهد   ، �لوكيلي  حممد  د/   ، �ل�صو�بط   يف  در��صة  �الأولويات  فقه  29ـ  
�لر�صائل �لعلمية )22( عام 1416هـ ـ 1997م.

 ، �لبغد�دي ت 463هـ  �أحمد بن مهدي �خلطيب  بن  ثابت  �أحمد بن علي بن  بكر  �أبو  و�ملتفقه  �لفقيه  30ـ 
حتقيق عبد �لرحمن عادل بن يو�صف �لفز�ري ، د�ر �بن �لوزي ، طبعة ثانية 1421هـ.

31 ـ فقه �ملو�زنات لل�سيخ �لقر�ساوي ، موقع �ل�سيخ �لقر�ساوي تاريخ 24 ربيع �لثاين ـ1423هـ ـ 7/3/ 2002

�أبوعجوة ،   32ـ  فقه �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد ودوره يف �لرقي بالدعوة �الإ�صالمية د/ ح�صني �أحمد 
بحث مقدم �إلى موؤمتر �لدعوة �لإ�سالمية ومتغري�ت �لع�سر ، �جلامعة �لإ�سالمية غزة تاريخ 7ـ 8 / 

1426هـ ـ 16ـ17 / 2005م

33ـ فقه �لو�قع “ �أ�صول و�صو�بط “ د/ �أحمد بوعود ، د�ر �ل�صالم للطباعة و�لن�صر ، طبعة �أولى 1426هـ ـ 
2006م 

34ـ يف فقه �الأولويات ، در��صة جديدة يف �صوء �لقر�آن و�ل�صنة ، د/ يو�صف �لقر�صاوي ، مكتبة وهبة طبعة 
ثانية 1421هـ ـ 2000م ، وطبعة ثامنة 1429هـ 2008م . 
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جامعة   ، �لنجار  �ملجيد  عبد   ، �لر�هن  �لو�قع  على  تنزيال  �الإ�صالمية  لل�صريعة  �لتطبيقي  �ملنهج  يف  35ـ 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، 1991م 

36ـ �لفو�ئد يف �خت�صار �ملقا�صد للعز بن عبد �ل�صالم ، حتقيق �إياد خالد �لطباع ، د�ر �لفكر �ملعا�صر ، 
د�ر �لفكر ، دم�صق 

37ـ  قو�عد �الأحكام يف م�صالح �الأنام للعز بن عبد �ل�صالم  ، مر�جعة طه عبد �لروؤوف �صعد ، �لنا�صر مكتبة 
�لكليات �الأزهرية 1414هـ ـ

38ـ �لقو�عد البن رجب �حلنبلي ، د�ر �لكتب �لعلمية د. ت .

ـ �لقو�عد  للح�صني  ، حتقيق عبد �لرحمن  بن عبد �هلل  �ل�صعالن ، مكتبة �لر�صد و�صركة �لريا�ص   39
�ململكة �لعربية �ل�صعودية  د.ت.

40 ـ ك�صاف �لقناع  عن منت �الإقناع للبهوتي ، د�ر �لكتب �لعلمية د.ت  

41-  ل�صان �لعرب حممد بن مكرم بن منظور �الأفريقي �مل�صري- د�ر �صادر بريوت- طبعة �أولى

42ـ  جمموع �لفتاوى البن تيمية ، حتقيق عبد �لرحمن بن حممد بن قا�صم �لنا�صر جممع �ملك فهد لطباعة 
�مل�صحف �ل�صريف عام 1416هـ ـ 1995م 

يو�صف  د/   ، و�لتف�صري  �لفهم  يف  وحماذير  �صو�بط   ، و�ل�صنة  للقر�ن  �الإ�صالم  يف  �لعليا  �ملرجعية  ـ   43  
�لقر�صاوي ، مكتبة وهبة ، �لقاهرة 

44 ـ خمت�صر �لتحرير �صرح �لكوكب �ملنري  البن �لنجار �حلنبلي ـ حتقيق حممد �لزحيلي  ونزيه حماد ، 
�لنا�صر مكتبة �لعبيكان ، طبعة ثانية 1418هـ ـ 1997م  .

45ـ �مل�ست�سفى للغز�يل تقيق حممد عبد �ل�سالم عبد �ل�سايف ، د�ر �لكتب �لعلمية بريوت 1413هــ  1993م

ضوابط العمل بفقه املوازنات
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46-  �مل�صباح �ملنري يف غريب �ل�صرح �لكبري للعالمة �أحمد بن حممد بن علي �ملقري �لفيومي- �ملطبعة 
�الأمريية ببوالق- �لقاهرة- طبعة ثامنة 1939م.

 - �الأردن  �لنفائ�ص  د�ر  �صبري-  - د/ حممد عثمان  �الإ�صالمي  �لفقه  �ملعا�صرة يف  �ملالية  �ملعامالت   -47
�لطبعة �لر�بعة 2001/1422م 

�لنا�صر د�ر   ، و�آخرون  �إبر�هيم م�صطفى  بالقاهرة ، حتقيق  �لعربية  �للغة  �لو�صيط ، جممع  ـ �ملعجم   48
�لدعوة ، د. ت .

49ـ �ملنثور يف �لقو�عد بدر �لدين بن بهادر �لزرك�صي ،  �لنا�صر وز�رة �الأوقاف �لكويتية ، طبعة �أولى 1405هـ 
ـ 1985م 

50ـ منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�صرع �الإ�صالمي )در��صة ��صولية ( د/ ح�صن �صامل �لدو�صي جملة �ل�صريعة 
و�لدر��صات �الإ�صالمية  �لعدد 46 ، عام 2001م  

  

51 ـ  منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�صريعة �الإ�صالمية د/ عبد �ملجيد حممد �إ�صماعيل �ل�صو�صوة ، جملة �لبحوث 
�لفقهية �ملعا�صرة  ، �ل�صنة 13 ، �لعدد 51 �صنة 1422هـ 

52-  �ملو�فقات لل�ساطبي- تقدمي �ل�سيخ �لعالمة بكر بن عبد �هلل �أبو زيد- طبعه وخرج �أحاديثه �أبو عبيدة 
م�صهور بن ح�صن �آل �صلمان- د�ر عفان- طبعة �أولى 1417هـ/1997م. 

53 ـ �لو�صف �ملنا�صب ل�صرع �حلكم ، �أحمد بن حممود بن عبد �لوهاب �ل�صنقيطي ، �لنا�صر عمادة �لبحث 
�لعلمي بالامعة �الإ�صالمية باملدينة �ملنورة طبعة �أولى 1405هـ.
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 ملخ�ض ورقة عمل بعنوان 

  »�صوابط العمل بفقه املوازنات«

 مقدمة ملوؤمتر فقه �ملو�زنات              كلية �ل�صريعة – جامعة �أم �لقرى

 �حلمد هلل وحده و�ل�صالة و�ل�صالم على  ر�صوله �لكرمي ، وعلى �آله و�صحبه �أجمعني �أما بعد. 

    فمما ال�صك فيه �أن �حلياة �ملعا�صرة تغريت �أمناطها باأ�صكال متجددة ومتالحقة، ومت�صابكة ، ومت�صابهة 
يف كل �ألو�ن �حلياة �الجتماعية ، و�القت�صادية ، و�ل�صيا�صية ، و�لفكرية، و�لثقافية، لدرجة ي�صعب  معها 
على �لفقيه �لرتجيح �ملبا�صر بني �الأمور �لتي تتجاذبها �مل�صالح ، �أو �ملفا�صد ، �أو �مل�صالح و�ملفا�صد بحيث 
 ، �ملرجوح  على  و�لر�جح   ، �ملهم  على  و�الأهم   ، فاالأولى   �الأولى  فيقدم  �ملطلوبة   مرتبته  �الأمر يف  يو�صع 
و�لفا�صل �أو �الأف�صل على �ملف�صول ويقدم ماحقه �لتقدمي ، ويوؤخر ماحقه �لتاأخري ، ومن ثم ت�صتد �ل�صرورة 
لفقه �ملو�زنات باعتباره �صابطا الأدو�ت �لتفكري خ�صو�صًا مع �نعد�م �لن�ص �ل�صريح  �لذي يعني �لفقيه 
على ��ستنباط �حلكم ،ولذلك كان لبد من �لوقوف على �أهم �ل�سو�بط و�خلطو�ت �لتي يتحقق بها �لو�سول 
�إلى �أف�صل مو�زنة علمية �إذ� تعذر حتقيق جميع �مل�صالح �أو بني �ملفا�صد �إذ� تعذر تفادي �لميع ، �أو بني 

�مل�صالح و�ملفا�صد عند تعار�صها.

ولذلك فاإن �لغر�ص �الأ�صا�صي من هذه �لورقة هى  �لوقوف على �ل�صو�بط �لعامة �لتي ي�صلكها �ملو�زن  يف 
هذ� �لعلم ب�صورة  تتنا�صب مع �لو�قع   و�لتطبيق   وجعلتها يف خم�صة بحوث  تتناول �لتعريف بفقه �ملو�زنات 
، وتاأ�صيله ،  وتق�صيمه  ، وعالقته بالعلوم �مل�صابهة ،  و�صو�بطه .�أما �لتفا�صيل و�لتفريعات فمرتوكة لغريي 

من �لباحثني. 

و�لف�صل هلل �أواًل على توفيقه ثم للقائمني على هذ� �ملوؤمتر مبا بذلوه من جهد م�صكور خلدمة هذ� �لعلم 
�لذي ت�صتد حاجة �الأمة �إليه يف هذ� �لع�صر فجز�هم �هلل خري �لز�ء.

 اقرتاحات تو�صيات للموؤمتر

1ـ �الهتمام بعلم �ملقا�صد باعتباره �الأ�صا�ص �لذي يبني عليه �لباحث فقه �ملو�زنات.وذلك باإعد�د در��صات 

ضوابط العمل بفقه املوازنات
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�صرحا  به  �ملت�صلة  �لفقهية  �لقو�عد  �صرح  �لنظر يف  و�إعادة  وكلياته،  �لعلم  تتناول جزئيات هذ�  تف�صيلة 
يت�صل بالو�قع.

2 ـ  قيام مر�كز �لبحوث بعمل دليل الأهم �لق�صايا �مل�صتجدة �لتي تتجاذبها �مل�صالح و�ملفا�صد لي�صهل على 
�لباحثني مناق�صبها و�إبد�ء �لر�أي فيها يف موؤمتر�ت خا�صة لهذ� �لغر�ص.

3 ـ  قيام مر�كز �لبحوث بح�صر �مل�صائل �خلالفية  �ملوجودة يف تر�ثنا �لفقهي ،وحتتاج الإعادة �لنظر مرة 
فقهية حت�صم  بقر�ر�ت  ملناق�صتها.للو�صول  �لفقهية  و�ملجامع  �لعلمية  �ملوؤ�ص�صات  بحوث  ،من خالل  �أخرى 

�خلالف فيها. 

4ـ  دعوة �لباحثني و�صع �آليات و�صو�بط للفقه �ملقا�صدي .

5 ـ عمل ور�ص عمل من تخ�ص�صات خمتلفة يف ق�صية معا�صرة  تقوم على فقه �ملو�زنات.و�هلل �أعلم.
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مفهوم
  فقه الموازنات وأدلته الشرعية   

 د/ حممود حامد عثمان

كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية - جامعة اأم القرى
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

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

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

جن�ص، قال اهلل تعالى: {َوَما اأَْر�َسْلَناَك اإِلاَّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلِنَي}  )1(.
لكل زمان ومكان، قال  وال�سعة ما يجعلها �ساحلة  ال�سريعة من عنا�سر اخللود  وقد ت�سمنت هذه 
ْطنا ِف اْلِكتاِب ِمْن �َسْيٍء( )2(؛ ولهذا حر�ص علماء الأمة على ربط امل�سلمني بتعاليم هذه  تعالى: )َما َفراَّ

ال�سريعة الغراء، وكان من اأهم و�سائلهم ف ذلك و�سيلتان:
الأولى: بيان علل الأحكام، وغايات الإ�سالم، ومقا�سد ال�سريعة.

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

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

وقد عنونت له بـ« مفهوم فقه املوازنات واأدلته ال�سرعية«.
وهو مرتب على اأربعة مباحث وخامتة:

املبحث الأول: مفهوم فقه املوازنات، وفيه خم�سة مطالب:
املطلب الأول: مفهوم الفقه.

املطلب الثاين: مفهوم املوازنة.
املطلب الثالث: جمال فقه املوازنات.

املطلب الرابع: �شروط املوازنة.
املطلب اخلام�ص: عالقة فقه الأولويات بفقه املوازنات.

املبحث الثاين: اأدلة م�سروعية فقه املوازنات، وفيه اأربعة مطالب:
املطلب الأول: اأدلة م�سروعية فقه املوازنات من القراآن.
املطلب الثاين: اأدلة م�سروعية فقه املوازنات من ال�سنة.

املطلب الثالث: اأدلة م�سروعية فقه املوازنات من الإجماع.
1- �سورة الأنبياء: 107. 

2-�سورة الأنعام: 38. 

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   
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املطلب الرابع: اأدلة م�سروعية فقه املوازنات من املعقول.
املبحث الثالث: اأنواع فقه املوازنات، وفيه اأربعة مطالب:

املطلب الأول: املوازنة بني امل�سالح املتعار�سة.
املطلب الثاين: املوازنة بني املفا�سد  املتعار�سة.

املطلب الثالث: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد املتعار�سة.
املطلب الرابع: املوازنة بني الإمكانات والواجبات.
املبحث الرابع: اأ�س�ص املوازنة، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: املوازنة على اأ�سا�ص امل�سلحة.
املطلب الثاين: املوازنة على اأ�سا�ص تعليل الأحكام.
املطلب الثالث: املوازنة على اأ�سا�ص مراعاة املاآل.

 
اخلامتة: اأهم نتائج البحث وتو�سياته.

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

املطلب الأول: مفهوم الفقه

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

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

ي�سرع �سيئًا حتكمًا، بل �سرعه حلكمة تليق بكماله تعالى وعلمه ورحمته وبره بخلقه.
والفقه ا�سطالحًا: عّرف بتعريفات متعددة، منها:

1 – تعريفه باأنه: معرفة النف�ص مالها وما عليها)6(.وهو تعريف الإمام اأبي حنيفة رحمه اهلل.
2 – وتعريفه باأنه: معرفة الأحكام ال�سرعية التي طريقها الجتهاد)7(.

3 – وتعريفه باأنه: العلم احلا�سل بجملة من الأحكام ال�سرعية الفرعية بالنظر وال�ستدلل)8(.
4 – وتعريفه باأنه: معرفة اأحكام احلوادث ن�سًا وا�ستنباطًا على مذهب من املذاهب)9(.

اأ�سمل  اأبي حنيفة رحمه اهلل   تعريف  كان  واإن  متقاربة،  كلها  التعريفات، وهي  اإلى غري ذلك من 
ملا يحويه حتته من معارف لبد لالإن�سان منها، فالفقه عنده اأعم من اأن يكون معرفة الأحكام ال�سرعية 
اأو فقه  الآداب والأخالق وحدها،  اأو  والليلة وحده،  اليوم  اأو عمل  اأو العتقادية وحدها،  العملية وحدها، 

3- ال�سحاح للجوهري2243/6، خمتار ال�سحاح للرازي، �ص263، امل�سباح املنري للمقري656/2.
4- ال�سجية: اخللق والطبيعة، خمتار ال�سحاح،�ص121،مادة«�سجا«.

5- احلذق: املهارة،يقال: حذق ال�سبي القراآن والعمل اإذا مهر، خمتار ال�سحاح، �ص54«َحَذق«.  
6- ك�سف الأ�سرار لعبد العزيز البخاري/25.

7-  اللمع لل�سريازي، �ص3.
8- الإحكام ف اأ�سول الأحكام لالآمدي7/1.  

9-  املنثور ف القواعد للزرك�سي69/1.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   
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املعاملة وحده، بل هو ذلك كله)10(.
غري اأن التعريفات الأخرى اأ�سبط ملا ا�سطلح على ت�سميته فقهًا.

وتعريفات الفقه ب�سفة عامة، ي�ستفاد منها اأن الفقه نوعان:
واحلج،  وال�سوم  والزكاة  اخلم�ص،  ال�سلوات  كوجوب  فيه،  والجتهاد  للراأي  مدخل  ل  ما  الأول: 
اأمرها،  و�ساع  قطعية  ن�سو�ص  فيه  وردت  ذلك مما  ونحو  والقتل،  اخلمر  و�سرب  وال�سرقة  الزنا  وحترمي 

وعرفها اجلاهل والعامل على حد �سواء، فلم يعذر اأحد بجهلها.
الثاين: ما يغلب عليه جانب الجتهاد والراأي، كالنوازل وامل�ستجدات التي مل يتكلم فيها ال�سابقون، 

وهذا النوع من الأحكام اأكرث من النوع الأول، لكرثة الوقائع وجتددها.

10- نحو التجديد والجتهاد، د/ طه جابر العلواين، �ص112.
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املطلب الثاين: مفهوم املوازنات

متهيد:

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

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

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

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

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

اإذ تقرر هذا:

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

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

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

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

         واملنا�سبة بني املعنى اللغوي وال�سطالحي هي: اأن املوازنة ا�سطالحًا: معادلة ومقابلة بني 
م�سلحتني اأو مف�سدتني، لبد من فعل اإحداهما. )16(

11- املوافقات لل�ساطبي124/2. 
12-  كال�ستح�سان، وهو العدول عن حكم، اأو العمل باأقوى الدليلني، اأو الأخذ مب�سلحة جزئية ف مقابل دليل كلي)ك�سف 

الأ�سرار8/4، املوافقات لل�ساطبي150/4(.
13-  فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق، ناجي اإبراهيم ال�سويد، �ص32.   

14- القامو�ص املحيط للفريوزاآبادي283/4.  
15-  قواعد الأحكام ف م�سالح الأنام للعز بن عبد ال�سالم، �ص48.   جمموع الفتاوى لبن تيمية48/20.   

16- جمموع الفتاوى لبن تيمية48/20.   

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   
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وعليه ففقه املوازنات يكون مبعناه اللقبي عبارة عن: الرتجيح بني املتعار�سات التي ل ميكن فيها فعل 
اأكرب امل�سلحتني اإل برتك ال�سغرى، اأو التي ل ميكن فيها درء اأعظم املف�سدتني اإل بفعل الأخرى، اأو التي ل 

ميكن فيها جتنب املفا�سد اإل برتك امل�سالح، اأو التي ل ميكن فيها حتقيق امل�سالح اإل بتحمل املفا�سد.

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

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

مف�سدة«)17(.

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

فرفعها هو املق�سود �سرعا. )18( 

وهناك تعريفات اأخرى للموازنة، اأهمها:

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

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

املفهومة عرفا...« )19(.

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

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

17- ا املوافقات 20/2. املوافقات21/2.  
18-  ا املوافقات 20/2. املوافقات21/2.  

19- املوافقات20/2.   
20- جمموع الفتاوى48/20.
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واحلا�سل: اأن اأهم ما يقوم عليه فقه املوازنات : 

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

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

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

21-ف فقه الأولويات. د. القر�ساوي ،�ص29.     

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   
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املطلب الثالث: جمال فقه املوازنات

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

والأرذل)24(.
امل�سار  اأن  كما  عادة،  بامل�سار  م�سوبة  للمكلف  احلا�سلة  املنافع  »اإن  اهلل(  )رحمه  ال�ساطبي  يقول 
حمفوفة ببع�ص املنافع، كما نقول: اإن النفو�ص حمرتمة حمفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث اإذا دار الأمر بني 

اإحيائها واإتالف املال عليها، اأو اإتالفها واإحياء املال كان اإحياوؤها اأولى«)25(.
وينقل عن القراف)684هـ( قوله: »املراد بامل�سلحة واملف�سدة اإن كان م�سماهما كيف كان، فما من 
ولذات  الأج�ساد  م�سالح  فيها  اللينات  ولب�ص  الطيبات  اأكل  فاإن  ومفا�سد،  م�سالح  الغالب  وفيه  اإل  مباح 
النفو�ص، واآلم ومفا�سد ف حت�سيلها وك�سبها، وتناولها وطبخها واإحكامها واإجادتها بامل�سغ وتلويث الأيدي، 

اإلى غري ذلك مما لو خرّي العاقل بني وجوده وعدمه لختار عدمه«)26(. 
اإذا تقرر هذا:

فاإذا اجتمعت م�سالح ومفا�سد، واأمكن حت�سيل امل�سالح ودرء املفا�سد فعلنا ذلك، امتثاًل لأمر اهلل 
ا ِلأَْنُف�ِسُكْم َوَمْن  َ َما ا�ْسَتَطْعُتْم َوا�ْسَمُعوا َواأَِطيُعوا َواأَْنِفُقوا َخرْيً ُقوا اهللاَّ تعالى فيهما، حيث قال �سبحانه: { َفاتاَّ
َك ُهُم امْلُْفِلُحوَن } )27(، واإن تعذر الدرء والتح�سيل، فاإن كانت املف�سدة اأعظم من  وَلِ ُيوَق �ُسحاَّ َنْف�ِسِه َفاأُ

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

24- قواعد الأحكام للعز بن عبد ال�سالم، �ص20.  
25- املوافقات30/2.   

26-  املوافقات32/2.    
27- �سورة التغابن: 16   
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امل�سلحة دراأنا املف�سدة، ولنبايل بقوة امل�سلحة؛ لأن ال�سريعة جاءت بتح�سيل امل�سالح وتكميلها، وتعطيل 
املفا�سد وتقليلها. 

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

ما هو اأحرم«)28(.
اأقول: ومن هنا تقررت قواعد فقهية عديدة توؤكد هذه احلقيقة، منها:

اأ – درء املفا�سد اأولى من جلب امل�سالح. )29(
ب – اإذا تعار�ست مف�سدتان روعّي اأعظمهما �سررًا بارتكاب اأخفهما)30(.

جـ- يختار اأهون ال�سرين)31(.
د – ال�سرر الأ�سد يزال بال�سرر الأخف)32(.

هـ- يتحمل ال�سرر اخلا�ص لدفع ال�سرر العام)33(.
كتب  ف  مب�سوطة  عقلية  اأو  نقلية  باأدلة  العلماء  عليها  ا�ستدل  م�سلمة،  قواعد  من  ذلك  غري  اإلى 

الفقهية. القواعد 

28- جمموع الفتاوى57/20.  
29- مادة )03( من قواعد املجلة )درر الأحكام �سرح جملة الأحكام ب�سرح علي حيدر731-631/1(.  

30- مادة  )82( من قواعد املجلة.  
31- مادة )92( من قواعد املجلة.  
32- املادة)72( من قواعد املجلة.   
33- املادة )62( من قواعد املجلة.  

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   
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املطلب الرابع: �سروط املوازنة

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

اأما ال�شروط املتعلقة باملوازنة بني امل�شالح، فهي:
اأوًل: اأن تتعار�ص امل�سالح حقيقة ف حق املكلف، بحيث ل ميكن حت�سيل اإحداها اإل برتك الأخرى.

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

واأهمها واأ�سدها طلبًا لل�سارع«)34(.
وقال اأي�سًا: »اإذا تاأملت �سرائع دين اهلل التي و�سعها بني عباده وجدتها ل تخرج عن حت�سيل امل�سالح 

اخلال�سة اأو الراجحة، واإن تزاحمت قّدم اأهمها واأجلها، واإن فات اأدناها«)35(.
ثانيًا: القدرة على اإجراء املوازنة: )36(

فاملوازنة نوعان:
1 – موازنة ب�سيطة : وهي التي يكون الأمر فيها مي�سورًا لكل النا�ص باعتبار اأن ذلك اأمر مركوز ف 

طبائع  النا�ص ، فلو خرياَّ �سبي بني لذيذ واألذ ف�سيختار الألذ.
2 – وموازنة دقيقة: وهي التي يكتنفها الكثري من املالب�سات والتداخالت،وهذه ت�ستدعي من الفقه 

والفهم ما ل يتوفر لكل اأحد.
ثالثًا: اأن ل تكون امل�سلحتان املتعار�ستان مت�ساويتني.

فاإن كانتا مت�ساويتني حكمًا، ورتبًة، ونوعًا، وقدرًا، وحتققًا، جاز حت�سيل اإحداهما بدون موازنة. 
رابعًا: اأن تتم املوازنة وفق معايري و�سوابط �سرعية.

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

وهكذا على ما �سياأتي.
واأما ال�شروط املتعلقة باملوازنة بني املفا�شد، فهي:

لذلك، فال  يكن م�سطرًا  فاإن مل  املف�سدتني،  اإحدى  ارتكاب  اإلى  ال�سخ�ص م�سطرًا  يكون  اأن  اأوًل: 
حاجة اإلى املوازنة؛ لأن الأ�سل ف املفا�سد دروؤها جميعًا وجتنبها كاملة.

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

36- منهج فقه املوازنات 51 وما بعدها.   
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ثانيًا: اأن ل يجد امل�سطر مباحًا يدراأ به حالة ال�سرورة. 
فاإن اأمكنه دفع املف�سدة بفعل مباح امتنع دفعها بفعل حمرم، وحينئذ ل حاجة للموازنة.

ثالثًا: اأن ل يكون امل�سطر ملزمًا �سرعًا بتحمل مف�سدة معينة. 
واإمنا  املف�سدتني،  بني  املوازنة  فلي�ص من حقه  ال�سرر،  بتحمل  ُيْلزمه  �سرعي  واجب  عليه  كان  فاإن 
يجب عليه فعل ما هو ملزم به �سرعًا، كما لو كان مهددًا بالهالك ق�سا�سًا، فاإن عليه اأن يتحمل عقوبة 

الق�سا�ص، ولي�ص له حق الفرار منها، ولي�ص لأحد اأن ي�ساعده على ذلك.
رابعًا: اأن ل توؤدي املوازنة بني مف�سدتني اإلى املف�سدة بالغري.

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

خام�سًا: اأن ل تت�ساوى املف�سدتان املتعار�ستان.
اأيًا  اأن يفعل  فاإن ت�ساوتا من كل الوجوه، فال داعي للموازنة بينهما، واإمنا يكون املكلف خمريًا ف 

منهما لكي يدراأ بها الأخرى.
�ساد�سًا: اأن تكون املوازنة بني املفا�سد وفق املعايري املحددة للموازنة، بحيث يدراأ املف�سدة الكربى 
بارتكاب ال�سغرى، ويدراأ اأعلى املف�سدتني رتبة، واأعالهما نوعًا، واأعمهما مف�سدة، واأكربهما قدرًا، وهكذا.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   
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املطلب اخلام�س: عالقة فقه الأولويات بفقه املوازنات)37(

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

ركود العقل امل�سلم وركونه اإلى التقليد دون وعي.
والأولويات لها تاأ�سيل �سرعي من الكتاب وال�سنة قبل كل ذلك، اأدركه العلماء الرا�سخون و�سجلوه ف 
تراثهم الذي ورثناه، فلما اأفاقت الأمة وتنبه اأولو ال�سالح والعلم من اأبنائها، اأخذوا ينادون ف الأمة باإعادة 

الفقه املفقود من حياتها)38(.
بالعدل، من الأحكام والقيم والأعمال، ثم يقدم  الأولويات معناه: و�سع كل �سيء ف مرتبته  وفقه 

الأْولى فالأولى، بناء على معايري �سرعية �سحيحة، يهدي اإليها نور الوحي، )39(.
اأو هو: العلم بالأحكام ال�سرعية التي لها حق التقدمي على غريها، بناء على العلم مبراتبها وبالواقع 

الذي يتطلبها)40(.
واأ�سا�ص هذا: اأن القيم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة ف نظر ال�سرع تفاوتًا بليغًا، ولي�ست 
ومنها  الأركان  ومنها  الفرعي،  ومنها  الأ�سلي  ومنها  ال�سغري،  ومنها  الكبري  فمنها  واحدة،  رتبة  ف  كلها 
املكمالت، ومنها ما مو�سعه ف ال�سلب وما مو�سعه ف الهام�ص، ومنها الأعلى والأدنى، والفا�سل واملف�سول.
وبهذا يعلم اأن فقه املوازنات ياأتي للرتجيح بني املتعار�سات التي ل ميكن فيها فعل  اأكرب امل�سلحتني 
اإل برتك ال�سغرى، اأو التي ل ميكن فيها درء اأعظم املف�سدتني اإل بفعل الأخرى، اأو التي ل ميكن فيها جتنب 

املفا�سد اإل برتك امل�سالح اأو التي ل ميكن فيها حتقيق امل�سالح اإل بتحمل املفا�سد. 
واملفا�سد  وامل�سالح  املتعار�سة،  واملفا�سد  املتعار�سة  امل�سالح  بني  للرتجيح  ياأتي  املوازنات  ففقه 

املتعار�سة؛ ليتبني بذلك اأي املتعار�سني يعمل به، واأيهما يرتك.
اأوًل؟ وما الذي  اأما فقه الأولويات فهو ياأتي للرتتيب بني امل�سالح؛ ليتبني ما الذي ينبغي اأن يكون 

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

وثالثًا ورابعًا؟
مو�سعه،  ف  �سيء  كل  به  ويو�سع   التاأخري؟  حقه  وما  التقدمي؟  حقه  ما  به  يعرف  الأولويات  ففقه 
وهذا الرتتيب الذي يقوم به فقه الأولويات قد يكون مبنيًا على فقه املوازنات، وذلك عندما ل يكون هناك 

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

39-  ف فقه الأولويات، د/ يو�سف القر�ساوي، �ص9.   
40- فقه الأولويات، حممد الوكيلي، نقاًل عن تاأ�سيل فقه الدعوة عند الإمام ال�ساطبي، �ص127.    
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تعار�ص، ورغم ما بني الفقهني من اختالف، فاإن فقه الأولويات يكون ف الغالب مرتبطًا بفقه املوازنات، 
ويتداخل الفقهان ويتالزمان ف كثري من املجالت، واأي�سًا فاإن ما ينتهي اإليه فقه املوازنات يدخل ف الغالب 

ف فقه الأولويات)41(.

41- اأولويات احلركة الإ�سالمية، د/ القر�ساوي، �ص53.    

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   
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املبحث الثاين: اأدلة م�سروعية فقه املوازنات

املطلب الأول: اأدلة م�سروعية فقه املوازنات من القراآن

وردت الكثري من الن�سو�ص والتطبيقات ف القراآن الكرمي على فقه املوازنات مبختلف وجوهه، منها:-
ِفيَنِة َخَرَقها  قوله تعالى ف ق�سة مو�سى عليه ال�سالم مع اخل�سر: { َفاْنَطَلقا َحتاَّى اإِذا َرِكبا ِف ال�ساَّ
فعله  حقيقة  ذلك  بعد  ملو�سى  بني  اخل�سر  لكن   )42( اإِْمرًا}  �َسْيئًا  ِجْئَت  َلَقْد  اأَْهَلها  ِلُتْغِرَق  اأََخَرْقَتها  قاَل 
ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َساِكنَي َيْعَمُلوَن ِف اْلَبْحِر َفاأََرْدُت  ا ال�ساَّ القائم على فقه املوازنات، فقال كما حكى القراآن: )اأَماَّ
ًبا()43(، فقد وازن اخل�سر بني املف�سدتني فارتكب  ُكلاَّ �َسِفيَنٍة َغ�سْ َياأُْخُذ  َمِلٌك  َوَراَءُهْم  َوَكاَن  اأَِعيَبَها  اأَْن 
اأخفهما، وهي خرق ال�سفينة لدرء اأكربهما وهي اغت�ساب امللك الظامل لل�سفينة، فبقاء ال�سفينة لأ�سحابها 

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

الأن�سب ف تلك املرحلة، بل اإن القراآن عاتب على اختيار امل�سلحة املادية)45(.
راأى قومه قد عبدوا  ملا  ال�سالم(  ل�سان مو�سى لأخيه هارون )عليهما  تعالى على  قوله   ومن ذلك 
ْمِري )93( َقاَل َيا اْبَن اأُماَّ َل  ْيَت اأَ ِبَعِن اأََفَع�سَ لُّوا )92( اأَلاَّ َتتاَّ ْيَتُهْم �سَ العجل:{ َقاَل َيا َهاُروُن َما َمَنَعَك اإِْذ َراأَ
ْقَت َبنْيَ َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َومَلْ َتْرُقْب َقْويِل })46(. فقد راعى  ن َتُقوَل َفراَّ َتاأُْخْذ ِبِلْحَيِتي َوَل ِبَراأْ�ِسي اإِينِّ َخ�ِسيُت اأَ
هارون م�سلحة املحافظة على وحدة القوم وجتمعهم،وراأى ذلك اأولى من تفرقهم حتى يرجع اإليهم مو�سى.
ا  ناَّ َ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم  َكذِلَك َزياَّ ِ َفَي�ُسبُّوا اهللاَّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاَّ ومن ذلك قوله تعالى: { َوَل َت�ُسبُّوا الاَّ
ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن })47( فقد نهت الآية امل�سلمني عن �سب  ُئُهْم مِبَ ِهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ٍة َعَمَلُهْم ُثماَّ اإَِلى َربِّ ِلُكلِّ اأُماَّ
اآلهة امل�سركني، واإن كان ف ذلك م�سلحة، وهي اإهانة اآلهتهم، لأن فيه مف�سدة اأكرب، وهي �سب امل�سركني هلل 

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

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

47-  �سورة الأنعام: 108.
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تعالى، وف هذا دليل على اأنه اإذا تعار�ست م�سلحة ومف�سدة، وكانت املف�سدة اأعظم من امل�سلحة، فترتك 
امل�سلحة من اأجل درء املف�سدة. 

ْثُمُهَما  ا�ِص َواإِ ْمِر َوامْلَْي�ِسِر  ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللناَّ ُلوَنَك َعِن اخْلَ ومن ذلك قوله تعالى: { َي�ْساأَ
ُروَن} )48( وف  ُ َلُكُم اْلآَياِت َلَعلاَُّكْم َتَتَفكاَّ ُ اهللاَّ ُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيَبنيِّ اأَْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهَما َوَي�ْساأَ
هذه الآية تاأ�سي�ص وتاأ�سيل ملبداأ املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد، فالعاقل يقدم ما كانت م�سلحته اأعظم 
من مف�سدته، هذا وجه، ومن وجه اآخر اأن حترمي اخلمر دفعة واحدة نوع من امل�سلحة، حيث يتبني للنا�ص 
حكمه �سريعًا، فيمتنع النا�ص منه دفعة واحدة،ولكن هناك مف�سدة يتوقع اأن ترتتب على ذلك، وهي اأكرب 
لإدمانهم على  امل�سلمني جميعًا من اخلروج عن عاداتهم-  واملف�سدة هي عدم متكن  امل�سلحة،  من هذه 
�سرب اخلمر- دفعة واحدة، فيقع كثري منهم عندئذ ف احلرج واإثم املخالفة ، وملا كان الأمر كذلك قدم 

ال�سارع درء املف�سدة، وجعل حترميه على خطوات متدرجة.
لولده  قال  حني  اهلل(  )رحمه  العزيز  عبد  بن  عمر  املوؤمنني  اأمري  فقهه  ما   وهذا 
عبد امللك الذي ا�ستبطاأ موقف اأبيه من بع�ص الأمور بعد خالفته، فقال له: »يا اأبت مالك ل تنفذ الأمور فو 
اهلل ل اأبايل اأن تغلي القدور بي اأو بك ف احلق!! فقال له: ل تعجل، فاإن اهلل ذم اخلمر ف القراآن مرتني، 
ثم حرمها ف الثالثة، واإين اأخ�سى اأن اآخذ النا�ص باحلق جملة، فيدفعوه جملة، فيكون من ذا فتنة« )49(.

وعلى هذا كثري من الآيات الكرميات البينات.

48- �سورة  البقرة: 219.
49- املوافقات71/2، فقه مقا�سد ال�سريعة ف تنزيل الأحكام، فوزي بالثابت، �ص266

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   
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املطلب الثاين: اأدلة م�سروعية فقه املوازنات من ال�سنة

اأما ال�سنة فقد وردت فيها ن�سو�ص كثرية تثبت فقه املوازنات، منها:
قوله  �سلى اهلل عليه و�سلم : »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خريًا اأو لي�سكت«)50(. وهذا 
احلديث فيه تاأ�سي�ص لأ�سل املوازنة، حيث اأفاد �سرورة املوازنة قبل الكالم، فاإن كان خريًا من ال�سكوت تكلم، 

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

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

العادي عن التمييز بينهما. 
وباجلملة فهذه الأحاديث تدل على تفاوت امل�سالح والأعمال ال�سرعية من حيث اأف�سلية بع�سها على 

بع�ص، وبيان الأولوية ف تقدمي بع�سها على بع�ص عند التعار�ص.
كما روت عائ�سة )ر�سي اهلل عنها( اأنها قال:« ما ُخرّي ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم بني اأمرين 

اإل اختار  اأي�سرهما ما مل ياأثم، فاإذا كان الإثم كان اأبعدهما منه«)53(.
الآخرة  وف  الأي�سر،  الدنيا  ففي  والآخرة،  الدنيا  »ي�سمل  احلديث:  �سرح  ف  َجْمرة  اأبي  ابن  قال 

الأرفع«)54(.
اهلل  �سلى  فقال  فيه  ليقعوا  النا�ص  اإليه  فقام  امل�سجد،  ف  بال  الذي  الأعرابي  حديث  ذلك  ومن 
َذُنوبًا من ماء، فاإمنا بعثتم مي�سرين ومل تبعثوا  اأو  عليه و�سلم : »دعوه وهريقوا على بوله �َسْجاًل من ماء 

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

51- رواه البخاري ف كتاب الأذان، باب ف�سل �سالة اجلماعة154/2، وم�سلم ف كتاب امل�ساجد، باب ف�سل �سالة 
اجلماعة158/5.  

52-  رواه م�شلم يف كتاب الإمارة، باب ف�شل الرباط يف �شبيل اهلل.  
53- رواه البخاري ف كتاب الأدب، باب ي�سروا ول تع�سروا، رقم 6126، وم�سلم ف كتاب الف�سائل، باب مباعدته �سلى اهلل عليه 

و�سلم لالأثام.
54-  بهجة النفو�ص وحتليها مبعرفة ما لها وما عليها،  لبن اأبي حمزة62/3.
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مع�سرين«)55(. فقد وازن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  بني مف�سدتني: مف�سدة بول الأعرابي ف امل�سجد، 
ومف�سدة ترويعه الذي قد يوؤدي اإلى نفوره عن الدين، ومبا اأن مف�سدة ترويعه اأكرب من مف�سدة بوله، فقد 

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

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

الوقوع ف املف�سدة«)57(.
امل�سالح  و�سلم   عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  غلاَّب  فقد  احلديبية)58(،  �سلح  ف  جاء  ما  ذلك  ومن 
اجلوهرية والأ�سا�سية وامل�ستقبلية على امل�سالح والعتبارات ال�سكلية، حيث قبل �سلى اهلل عليه و�سلم  من 
حتذف  اأن  ور�شي  بالدون،  ر�شا  اأو  امل�شلمة  باجلماعة  اإجحافًا  فيها  اأن  وهلة  لأول  ُيظن  قد  ما  ال�شروط 
ال�سلح، ويكتب بدلها »با�سمك اللهم«، واأن يحذف و�سف الر�سالة املقرون  وثيقة  “الب�سملة” املعهودة من 
با�سمه الكرمي »حممد ر�سول اهلل« ويكتفي با�سم »حممد بن عبد اهلل«؛ ليك�سب من وراء ذلك الهدنة التي 

يتفرغ فيها لن�سر الدعوة، وخماطبة ملوك العامل، ولغرو اأن �سماها القراآن »فتحًا مبينًا«)59(.
ومن ذلك دخول الر�سول ف جوار مطعم بن عدي اإلى مكة بعد رجوعه �سلى اهلل عليه و�سلم  من 

الطائف)60(، وذلك لتاأمني م�سلحة الدعوة، ولو كان احلامي م�سركًا، فامل�سلحة اأرجح من املف�سدة.
  

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

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

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

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

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

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

من ينكر مثل هذا العمل، فدل ذلك على اإجماعهم ف الأخذ بفقه املوازنات، وترتيب الأولويات)61(.
ومن ذلك ما فعله عمر بن اخلطاب )ر�سي اهلل عنه( من عدم تق�سيم �سواد العراق بني الغامنني، 
وجعله ف م�سالح امل�سلمني، وف هذا موازنة بني امل�سلحة العامة وامل�سلحة اخلا�سة، حيث قدم امل�سلحة 

العامة وكان هذا مبح�سر من ال�سحابة، ومل ينكر عليه اأحٌد فكان اإجماعًا.
اإلى غري ذلك مما قام به اخللفاء الرا�سدون وَمْن بعدهم اإلى يومنا هذا ومبناه كان تغليب امل�سلحة 

الأكرب، اأو اختيار اأهون ال�سرين.

61- منهج فقه املوازنات ف ال�سريعة الإ�سالمية، �ص6.
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املطلب الرابع: اأدلة م�سروعية فقه املوازنات من املعقول

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

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

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

املطلب الأول: املوازنة بني امل�سالح املتعار�سة

امل�سالح جمع م�سلحة،وامل�سلحة لغة)63(: اخلري. وتاأتي مبعنى ال�سالح، وهو �سد الف�ساد.
وامل�سلحة ا�سطالحًا تطلق على معنيني: معنى حقيقي، ومعنى جمازي.
ومعناها احلقيقي: جلب منفعة اأو دفع م�سرة، اأو هي اللذات والأفراح.

ومعناها املجازي: الأ�سباب املو�سلة اإلى النفع.
قال الع�سد: »وامل�سلحة:اللذة وو�سيلتها، واملف�سدة:الأمل وو�سيلته«)64(.

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

جماز ت�سمية ال�سبب با�سم امل�سبب«)65(.
ومن خالل تعريفي الع�سد وابن عبد ال�سالم يتبني لنا اأن امل�سلحة ف ال�سطالح ال�سرعي ت�سمل 
املعنيني: احلقيقي وهو امل�سالح املق�سودة لذاتها، واملجازي وهو الو�سائل املف�سية اإلى هذه امل�سالح ويعرب 

عنها بامل�سالح املجازية.
الأ�سوليون- مراتب  قرر  – كما  بل هي  واحدة  رتبة  لي�ست ف  ال�سرع  اأقرها  التي  وامل�سالح  هذا، 

اأ�سا�سية ثالث: ال�سروريات،واحلاجيات،والتح�سينيات.
فال�سروريات: ما ل بد منها ف قيام م�سالح الدين والدنيا، بحيث اإذا فقدت مل جتر م�سالح الدنيا على 

ا�ستقامة بل على ف�ساد وتهارج وفوت حياة، وف الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع باخل�سران املبني)66(.
وال�سروريات ترجع اإلى حفظ مق�سود من املقا�سد اخلم�سة،وهي:الدين،والنف�ص،والعقل،والن�سل، واملال.
واحلاجيات: هي ما افتقر اإليها من حيث التو�سعة ورفع ال�سيق املوؤدي ف الغالب اإلى احلرج وامل�سقة 
الالحقة بفوت املطلوب، فاإذا مل تراع دخل على املكلفني على اجلملة احلرج وامل�سقة، ولكنه ل يبلغ مبلغ 

63- تاج العرو�ص للزبيدي521/4-621، ل�سان العرب لبن منظور715/2.  مادة«�سلح«.
64- �سرح خمت�سر املنتهى239/2. 

65- قواعد الأحكام، �ص21.  
66- املوافقات8/2.   
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الف�ساد العادي املتوقع ف امل�سالح العامة)67(. 
ومثال احلاجيات ف العبادات: الرخ�ص املخففة بالن�سبة اإلى حلوق امل�سقة باملر�ص وال�سفر، ومثالها 
ف املعامالت: القرا�ص،وامل�ساقاة، و ال�سلم، وغري ذلك من املعامالت، ومثالها ف العادات: اإباحة ال�سيد، 

والتمتع بالطيبات مما هو حالل ماأكاًل وم�سربًا، وملب�سًا وم�سكنًا ومركبًا، ونحو ذلك)68(.
تاأنفها  التي  املدن�سات  الأحوال  وجتنب  العادات،  حما�سن  من  يليق  مبا  الأخذ  هي  والتح�سينيات: 

العقول الراجحات، ويجمع ذلك ق�سم مكارم الأخالق)69(.
ومعيار اعتبار امل�سالح اأو املفا�سد هو ال�سارع احلكيم، فاإن خفي منها �سيء طلب من اأدلة ال�سرع، 
واأ�سبابها  الدنيا  م�سالح  واأما  ال�سحيح،  وال�ستدلل  املعترب  والقيا�ص  والإجماع  وال�سنة  الكتاب  وهي 
ومفا�سدها فمعروفة بال�سرورات والتجارب والعادات والظنون املعتربات، فاإن خفي �سيء من ذلك طلب 
من اأدلته، ومن اأراد اأن يعرف املتنا�سبات وامل�سالح واملفا�سد، راجحهما ومرجوحهما فليعر�ص ذلك على 
عقله، بتقدير اأن ال�سرع مل يرد به، ثم يبني عليه الأحكام، فال يكاد حكم منها يخرج عن ذلك، اإل ما تعبد 
اهلل به عباده، ومل يوقفهم على م�سلحته اأو مف�سدته، وبذلك تعرف ُح�سن الأعمال وقبحها، مع اأن اهلل عز 
وجل ل يجب عليه جلب م�سالح احَل�سن، ول درء مفا�سد القبيح، كما ل يجب عليه خلق ول رزق ول تكليف 
ول اإثابة ول عقوبة، واإمنا يجلب م�سالح احل�سن ويدراأ مفا�سد القبيح َطْول منه على عباده وتف�ساًل)70(.
وتقدم  التح�سينية،  عن  ف�ساًل  احلاجية  على  ال�سرورية  امل�سالح  تقدم  امل�سالح  بني  املوازنة  وف 
امل�سالح احلاجية على التح�سينية، وهكذا، كما تقدم امل�سلحة املتعلقة بحفظ الدين على امل�سلحة املتعلقة 

بحفظ النف�ص، وامل�سلحة املتعلقة بحفظ النف�ص على امل�سلحة املتعلقة بحفظ العقل، وهكذا.
من  النا�ص  جمهور  م�سلحة  اإهدار  يعقل  ل  اإذ  اخلا�سة،  امل�سلحة  على  العامة  امل�سلحة  وتقدم 
اإلى  اأو فئة قليلة، ومن هنا جاء النهي عن تلقي الركبان)71( الذين يجلبون الرزق  اأجل م�سلحة فرد، 

ال�سوق،تقدميًا مل�سلحة عامة النا�ص على م�سلحة التجار.
بامل�سالح  اعتنائه  من  واأكرث  اأوفر  العامة  بامل�سالح  ال�سرع  »اعتناء  ال�سالم:  عبد  بن  العز  يقول 

)(   املوافقات01/2.     67
)(    املوافقات11-10/2.    68

)(    املوافقات11/2.    69
)(  ف فقه الأولويات، �ص63، 73.      70

)(  حديث النهي عن تلقي الركبان،رواه م�سلم ف كتاب البيوع،باب النهي عن تلقي اجللب رقم2083.        71

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   



740741

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

اخلا�سة«)72(.
الكبرية على امل�سلحة  املوهومة، وامل�سلحة  اأو  املتيقنة على امل�سلحة املظنونة  كما تقدم امل�سلحة 
ال�سغرية، وامل�سلحة الدائمة على امل�سلحة العار�سة اأو املنقطعة، وتقدم امل�سلحة اجلوهرية والأ�سا�سية 

على امل�سلحة ال�سكلية والهام�سية وامل�سلحة امل�ستقبلية القوية على امل�سلحة الآنية ال�سعيفة)73(.

)(   قواعد الأحكام252/2.     72
)(   ف فقه الأولويات، �ص03.     73
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املطلب الثاين: املوازنة بني املفا�سد املتعار�سة

املف�سدة لغة)74(: ال�سرر، وتطلق على ما يرتتب على الفعل من الف�ساد وال�سرر.  
وا�سطالحًا تطلق على معنيني: معنى حقيقي، ومعنى جمازي.

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

يقول الع�سد معرفًا للمف�سدة:«املف�سدة الأمل وو�سيلته«)75(.
ويقول العز بن عبد ال�سالم:« املفا�سد �سربان: اأحدهما حقيقي، وهو الغموم والآلم، والثاين جمازي 
وهو اأ�سبابها ، ورمبا كانت اأ�سباب املفا�سد م�سالح،  فنهــى ال�سرع عنها ل لكونها م�سالح بل لأدائها اإلى 
من  مفا�سد  وت�سميتها  املكروهات...  وال�سبهات  املحرمات،  اللذات  حت�سيل  ف  كال�سعي  وذلك  املفا�سد، 

جماز ت�سمية ال�سبب با�سم امل�سبب«)76(.
وُيعّرف الغزايل امل�سلحة واملف�سدة مبعناهما احلقيقي، فيقول: »امل�سلحة:املحافظة على مق�سود 
ون�سلهم،  وعقلهم،  ونف�سهم،  دينهم،  عليهم  يحفظ  اأن  وهو  خم�سة:  اخللق  من  ال�سرع  ومق�سود  ال�سرع، 
ومالهم، فكل ما يت�سمن حفظ هذه الأ�سول اخلم�سة فهو م�سلحة، وكل ما يفوت هذه الأ�سول فهو مف�سدة 

ودفعها م�سلحة«)77(.
هذا، واملفا�سد لي�ست ف رتبة واحدة، بل هي متفاوتة كما تفاوتت امل�سالح، وعند املوازنة: ترتكب 
املف�سدة ال�سغرى لدفع املف�سدة الكربى، ومن هنا وجب ال�سكوت اأحيانًا عن املنكر اإذا  ترتب على اإنكاره 
�سرر اأعظم)78(، وبهذه املوازنة نفهم نهي ال�سارع عن اخلروج على احلكام ما مل ير النا�ص فيهم كفرا 
بواحًا لهم عليه من اهلل برهان، لأن مف�سدة طاعة الأمري الظامل واجلائر اأخف من مف�سدة اخلروج عليه 

وقتاله.. فيختار اأهون ال�سرين.
التي تعطل حاجيًا،  التي تعطل �سروريًا، غري  اأعلى املف�سدتني رتبة ونوعًا، فاملف�سدة  وكذلك تدراأ 
غري التي تعطل حت�سينيًا، واملف�سدة التي ت�سر باملال دون املف�سدة التي ت�سر بالنف�ص، وهذه دون التي ت�سر 

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

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

)(  اإعالم املوقعني لبن القيم3-2/3.      78
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بالدين والعقيدة)79(.
وكذلك تدراأ اأعم املف�سدتني، فكل م�ساألة ترتاوح بني �سررين خا�ص وعام فيتحمل ال�سرر اخلا�ص 
لدفع ال�شرر العام، ولهذا اأفتى العلماء باأن الأبنية الآيلة لل�شقوط والنهدام، يجرب �شاحبها على هدمها 
ب�سعر  لل�سلع  بيعهم  الطعام ف  اأرباب  تعدي  الت�سعري عند  اأفتوا بجواز  املارة، كما  وقوعها على  خوفًا من 
فاح�ص، وقد جاز الت�سعري هنا درءًا لل�سرر العام، كما اأفتوا بجواز منع الطبيب اجلاهل واملفتي املاجن من 

مزاولتهما لأعمالهما، وذلك خ�سية ال�سرر من الأول ف الأبدان ومن الثاين ف الدين)80(.
وكذلك تدراأ اأكرب املف�سدتني قدرًا، واأطولهما زمنًا، واآكدهما حتققًا.

وباجلملة فاملفا�سد وامل�سار متفاوتة ف اأحجامها وف اآثارها واأخطارها.
ومن هنا قرر الفقهاء جملة قواعد �سابطة لأهم اأحكامها، منها)81(:

1 – ل �سرر ول �سرار.
2 – ال�سرر يزال بقدر الإمكان.

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

4 – يرتكب اأخف ال�سررين واأهون ال�سرين.
5 – يتحمل ال�سرر الأدنى لدفع ال�سرر الأعلى.
6 – يتحمل ال�سرر اخلا�ص لدفع ال�سرر العام.

  

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

81- ف فقه الأولويات، �ص31، 32، فقه مقا�سد ال�سريعة، �ص273.   
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املطلب الثالث: املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد املتعار�سة

وكذلك اإن تعار�ست امل�سالح واملفا�سد احتاج الأمر اإلى فقه املوازنات، والعربة هنا لالأغلب والأكرث، 
فاإن لالأكرث حكم الكل، وقد تكون املف�سدة مما ُيلغى مثلها ل�سغرها ف جانب عظم امل�سلحة، وهو مما 
ينبغي اأن يتفق على ترجيح امل�سلحة عليها)82(، وقد يكون العك�ص فالعربة لالأغلب، وهذا ما ذكره القراآن 
ْمِر َوامْلَْي�ِسِر  ُقْل ِفيِهَما اإِْثٌم َكِبرٌي  ف ق�سية اخلمر واملي�سر ف اإجابته عن ال�سائلني عنهما:{ َي�ْساأَُلوَنَك َعِن اخْلَ
ُ َلُكُم اْلآَياِت َلَعلاَُّكْم  ُ اهللاَّ ا�ِص َواإِْثُمُهَما اأَْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهَما َوَي�ْساأَُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيَبنيِّ َوَمَناِفُع ِللناَّ
ُروَن})83(، وقد ذكر ابن تيمية اأن باب التعار�ص هذا باب وا�سع جدًا، ل �سيما ف الأزمنة والأمكنة  َتَتَفكاَّ
التي نق�ست فيها اآثار النبوة وخالفة النبوة، فاإن هذه امل�سائل تكرث فيها، وكلما ازداد النق�ص ازدادت هذه 

امل�سائل، ووجود ذلك من اأ�سباب الفتنة بني الأمة)84(.
ومثالها الوا�سح ف كتاب اهلل تعالى: ق�سة يو�سف عليه ال�سالم ف توليه من�سب حكومي عند عزيز 
م�سر، وقد كان كافرًا، فاإن م�سلحة تويل هذا املن�سب الوزاري فيه خدمة للنا�ص ونفع لهم،مع اأنه ت�سوبه 

مف�سدة خدمة �سلطان كافر)85(. وعلى هذا فق�ص.
ومن القواعد املهمة هنا:

1 – اأن درء املفا�سد اأولى من جلب امل�سالح)86(.
   يكمل هذه قواعد اأخرى مهمة، وهي)87(:

2 – اأن املف�سدة ال�سغرية تغتفر من اأجل امل�سلحة الكبرية.
3 – وتغتفر املف�سدة العار�سة من اأجل امل�سلحة الدائمة.
4 – ول ترتك م�سلحة حمققة من اأجل م�سلحة متوهمة.

82-  املوافقات282/2. 
83- �سورة البقرة: 219.  

84- جمموع الفتاوى جملد اأ�سول الفقه، ج2. 
85- امل�سدر نف�سه، جملد اأ�سول الفقه، ج2، فقه مقا�سد ال�سريعة، �ص274. 

86- مادة )30( من قواعد املجلة.  
87- ف فقه الأولويات، �ص32، 33.  

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   
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املطلب الرابع: املوازنة بني الإمكانات والواجبات

اقت�ست حكمة اهلل تعالى اأن تكون تكليفاته وت�سريعاته موازنة بني اإمكانات العباد وواجباتهم، فلم 
 ياأمرهم اإل مبا ي�ستطيعون فعله،ومل يكلفهم مبحال ولمب�ستحيل، ول مبا يوقعهم ف احلرج، فقال �سبحانه: 
َنا  َنا َرباَّ َنا َل ُتوؤَاِخْذَنا اإِْن َن�ِسيَنا اأَْو اأَْخَطاأْ ُ َنْف�ًسا اإِلاَّ ُو�ْسَعَها َلَها َما َك�َسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَت�َسَبْت َرباَّ { َل ُيَكلُِّف اهللاَّ
ا َواْغِفْر َلَنا  ْلَنا َما َل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعناَّ مِّ َنا َوَل حُتَ ِذيَن ِمْن َقْبِلَنا َرباَّ ًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الاَّ ِمْل َعَلْيَنا اإِ�سْ َوَل حَتْ
ِ َحقاَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم  ْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن} )88(، وقال: َوَجاِهُدوا ِف اهللاَّ َواْرَحْمَنا اأَْنَت َمْوَلَنا َفاْن�سُ
�ُسوُل  اُكُم امْلُ�ْسِلِمنَي ِمْن َقْبُل َوِف َهَذا ِلَيُكوَن الراَّ يِن ِمْن َحَرٍج ِملاََّة اأَِبيُكْم اإِْبَراِهيَم  ُهَو �َسماَّ َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الدِّ
ِ ُهَو َمْوَلُكْم َفِنْعَم  ُموا ِباهللاَّ َكاَة َواْعَت�سِ اَلَة َواآُتوا الزاَّ ا�ِص َفاأَِقيُموا ال�ساَّ �َسِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا �ُسَهَداَء َعَلى الناَّ

رُي} )89(. امْلَْوَلى َوِنْعَم الناَّ�سِ
ويوم كانت اإمكانات امل�سلمني مع الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم �سعيفة حمدودة ف مكة املكرمة ل 

تتوازن مع متطلبات القتال لأعدائهم، اقت�سر حكم اجلهاد ف مكة على جهاد النف�ص وجهاد الدعوة.
جاء  ودولة،  كيان  لهم  واأ�سبح  الهجرة،  من  الأولى  ال�سنوات  ف  ن�سبيًا  اإمكاناتهم  تطورت  وعندما 

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

يحدث كثريًا ف هذا الع�سر.
اجتهادية  العامة عملية  الق�سايا  �سيما ف  ول  والواجبات،  الإمكانات  املوازنة بني  كانت عملية  وملا 
ببع�ض  فيها  الن�شباط  من  لبد  كان   .. املتخ�ش�شون  واخلرباء  العاملون،  العلماء  اإل  يح�شنها  ل  دقيقة 

ال�سوابط ال�سرورية، ومن ذلك)90(:
مبختلف  العاملني،  العلماء  اأو  امل�سلمني،  احلكام  من  الأمة  ف  الأمر  لأويل  فيها  الرجوع   –  1

88-  �سورة البقرة:286  
89- �سورة احلج:78.   

90- ب�سائر دعوية، د/ حممد البيانوين، �ص122.    
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تخ�س�ساتهم، الذين ميثلون مبجموعهم واأغلبيتهم اأهل احلل والعقد ف الأمة.
2 – التعاون الوثيق بني اأويل الأمر من الأمراء والعلماء على حتقيق هذه املوازنات.

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

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

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

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   
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املبحث الرابع: اأ�س�س املوازنة

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

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

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

الرحمة اإلى �سدها، وعن امل�سلحة اإلى املف�سدة، وعن احلكمة اإلى العبث فلي�ست من ال�سريعة«)91(.
فابن القيم يعّد امل�شالح اأ�شاًل من اأ�شول ال�شتنباط، واأ�شا�شًا من اأ�ش�ض املوازنة، ويقرر اأنه ما من 
اأمر �سرعه ال�سارع اإل وهو متفق مع م�سالح العباد، واأن اأمور ال�سريعة التي تت�سل مبعامالت النا�ص تقوم 

على اإثبات امل�سلحة ومنع الف�ساد وامل�سرة.
جميع  ف  بها  املعمول  الأدلة  من  واأنها  املجتهدين،  اأدلة  من  امل�سلحة  القراف)~(  اعترب  وقد 

املذاهب)92(.
ومل ي�سع ال�ساطبي)~( اعتبار امل�سلحة كدليل اأ�سيل فح�سب، بل اإنه عمل على تطوير هذه النظرية؛ 
كتابه  خالل  من  الأمر  هذا  ظهر  كنوزها،  من  كنز  عن  وكا�سفًا  ال�سريعة،  علم  ف  جديدًا  معلمًا  لت�سكيل 
واأق�سامها  املقا�سد  عن  فيه  حتدث  والذي  »املقا�سد«،  بعنوان  منه  الثاين  اجلزء  ف  ال�سهري«املوافقات« 

وترتيبها، والتي ت�سمنت الكالم عن امل�سلحة واملف�سدة ف اجتماعها وانفرادها وماآلتها.
يقول ال�ساطبي:« ومعلوم اأن ال�سريعة و�سعت مل�سالح اخللق باإطالق«.)93( 

ويقول ف مو�سع اآخر: »التكاليف كلها راجعة اإلى م�سالح العباد ف دنياهم واأخراهم«)94(.
ال�سريعة جاءت  »اإن  يقول:  ذلك  وف  وفتاويه،  كتبه  من  كثري  ونف�ص املعنى اأكده ابن تيمية)~( ف 
بتح�سيل امل�سالح وتكميلها، وتعطيل املفا�سد وتقليلها، واأنها ترجيح خري اخلريين و�سر ال�سرين، وحت�سيل 

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

93- املوافقات23/2.  
94- املوافقات145/1، 472.  
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اأعظم امل�سلحتني بتفويت اأدناهما، وتدفع اأعظم املف�سدتني باحتمال اأدناهما«)95(.
ثم يك�سف )~(عن كيفية العمل ف امل�سالح كما هو ف مدار ال�سريعة من ناحية الواجب، فيقول: 
»وعلى اأن الواجب حت�سيل امل�سالح وتكميلها، وتعطيل املفا�سد وتقليلها، فاإذا تعار�ست كان حت�سيل اأعظم 

امل�سلحتني بتفويت اأدناهما، وتدفع اأعظم املف�سدتني باحتمال اأدناهما«)96(.
اأما العز بن عبد ال�سالم)~(، فقد ا�ستهر بالفكر املقا�سدي  وامل�سلحي، فهو �ساحب كتاب »قواعد 
عن  كا�سفًا  يجده  لكتابه،  واملتتبع  ال�ساطبي،  عند  »املوافقات«  يوازي  الذي  الأنام«  م�سالح  ف  الأحكام 

امل�شلحة ومعناها ورتبها وكيفية معرفتها، وال�شروط التي ينبغي اأن تتحقق فيها.
الدنيا  م�سالح  اإن  ثم  م�سالح«)97(،  جتلب  اأو  مفا�سد  تدراأ  اإما  م�سالح،  »كلها  عنده  فال�سريعة 

ومفا�سدها عنده معروفة بالعقل بخالف م�سالح الآخرة ومفا�سدها، فاإنها ل تعرف اإل بالنقل)98(.
تقدمي  التايل:  النحو  على  يعمل  فهو  الأولويات،  �سلم  على  بناء  فهو   ، بامل�سلحة  عنده  العمل  واأما 

الأ�سلح فالأ�سلح ثم دراأ الأف�سد فالأف�سد)99(.
وال�سابط عنده: ف نوع احلكم، تقدمي الواجب على املندوب ثم املباح ف جانب الأ�سلح، واأما ف 

الأف�سد فاإنه يدراأ الأكرث كالكبائر من املحّرم، ثم الأنق�ص ثم الأقل كال�سغائر)100(.

95- جمموع الفتاوى48/20.     
96- امل�سدر ال�سابق284/28.   

97-  قواعد الأحكام �ص11.   
98-  امل�سدر ال�سابق �ص6.   
99- امل�سدر ال�سابق �ص7.   

100- فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق، �ص61.   

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   
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املطلب الثاين: املوازنة على اأ�سا�س تعليل الأحكام

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

وعّلل ال�سيء: بنّي علته، واأثبته بالدليل، وعليه فالتعليل تبيني علة ال�سيء.
والتعليل ا�سطالحًا: تبيني علة احلكم ال�سرعي، وكيفية ا�ستنباطها، وا�ستخراجها بالجتهاد.

 وهذا قد يكون لأجل القيا�ص، الذي هو: م�ساواة فرع الأ�سل ف علة حكمه)102(، وقد يكون لغري 
ذلك، باأن يبحث املجتهد ف احلادثة امل�ستجدة عن معنى ي�سلح مناطًا كحكم �سرعي، يحكم به بناء على 

ذلك املعنى، وهو امل�سمى عند الأ�سوليني بـ«ال�ست�سالح« اأو »امل�سالح املر�سلة«)103(.
والتعليل هو ال�سريان الذي ميد الفقه الإ�سالمي مبقومات ال�ستمرار، وُي�سّهل على املجتهدين معرفة 
امل�سكالت مهما جتددت  وقدرته على حل  الفقه وحيويته  ويثبت مرونة  ي�ستجد ف احلياة،  ما  كل  اأحكام 

احلوادث، ولهذا اأفرده العلماء قدميًا وحديثًا بالبحث، ون�سو�ص العلماء ف ذلك كثرية: 
اأنه  اإمنا جاءت من عند اهلل تعالى ومعلوم  ال�سريعة  اأن  قال ابن جني)393هـ(: » قد �سح وو�سح 

�سبحانه ل يفعل �سيئًا اإل ووجه امل�سلحة واحلكمة قائم فيه، واإن خفيت عنا اأغرا�سه ومعانيه«)104(.
وقال القا�سي ع�سد امللة والدين)756هـ(:« لبد للحكم من علة، لوجهني: 

اأحدهما: اإجماع الفقهاء على ذلك، اإما وجوبًا كاملعتزلة اأو تف�ساًل كغريهم.
ا  ناَّ َ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزياَّ ِ َفَي�ُسبُّوا اهللاَّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاَّ ثانيهما: قوله تعالى: { َوَل َت�ُسبُّوا الاَّ
ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن })105(، وظاهر الآية التعميم، اأي يفهم  ُئُهْم مِبَ ِهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ٍة َعَمَلُهْم ُثماَّ اإَِلى َربِّ ِلُكلِّ اأُماَّ
منه مراعاة م�ساحلهم فيما �سرع لهم من الأحكام كلها،اإذ لو اأر�سل بحكم ل م�سلحة لهم فيه لكان اإر�ساًل 

لغري الرحمة، لأنه تكليف بال فائدة فخالف ظاهر العموم«)106(.
ومما  والنواهي،  الأوامر  وحكمة  الت�سريع،  مقا�سد  اإلى  القراآن  ف  عباده  �سبحانه  اهلل  اأر�سد  وقد 

101- خمتار ال�سحاح 451، ل�سان العرب3078/4، »علل« املعجم الو�سيط623/2«عّل«.  
102- خمت�سر املنتهى لبن احلاجب204/2. 

103- تعليل الأحكام: د/ حممد م�سطفى �سلبي 12 بت�سرف.
104- اخل�سائ�ص لبن جني52/1. 

105- �سورة الأنبياء: 107. 
106- �سرح الع�سد على خمت�سر املنتهى238/2.
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الثانية على الأولى ف الإمكان، وحياة الأموات بعد املوت على  – مقاي�سة الن�ساأة  – �سبحانه  اإليه  اأر�سد 
حياة الأر�ص بالنبات، وما يذكر ف القراآن يدل على اأن مدار ال�ستدلل جميعه على الت�سوية بني املتماثلني 

والتفرقة بني املختلفني.
قال ابن القيم:« ... و�سريعته �سبحانه منزهة اأن تنهى عن �سيء ملف�سدة فيه، ثم تبيح ما هو م�ستمل 
ز ذلك على ال�سريعة فما عرفها حق معرفتها، ول قدرها  على تلك املف�سدة اأو مثلها اأو اأزيد منها، فمن جواَّ
حق قدرها، وكيف ُيظن بال�سريعة اأنها تبيح �سيئًا حلاجة املكلف اإليه وم�سلحته، ثم حَترم َمْن هو اأحوج 

اإليه، وامل�سلحة ف اإباحته اأظهر، وهذا من اأحمل املحال«)107(.
وقد �سلك القراآن م�سالك �ستى لبيان التعليل، منها: 

وا َلُهْم  الأمر بال�سيء مع بيان م�ساحله والنهي عن ال�سيء مع بيان مفا�سده، كقوله تعالى: { َواأَِعدُّ
 ُ ُكْم َواآَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم َل َتْعَلُموَنُهُم اهللهَّ ِ َوَعُدوهَّ ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوهَّ اهللهَّ ٍة َوِمْن ِرَباِط اخْلَ َما ا�ْشَتَطْعُتْم ِمْن ُقوهَّ
ِذيَن  ِ ُيَوفاَّ اإَِلْيُكْم َواأَْنُتْم َل ُتْظَلُموَن })108(، وقوله: { َوَل َت�ُسبُّوا الاَّ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن �َسْيٍء ِف �َسِبيِل اهللاَّ
ُئُهْم  ِهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ ٍة َعَمَلُهْم ُثماَّ اإَِلى َربِّ ا ِلُكلِّ اأُماَّ ناَّ َ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزياَّ ِ َفَي�ُسبُّوا اهللاَّ َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاَّ

ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن })109(. مِبَ
 كما �سلكت ال�سنة ف تعليل الأحكام م�سالك متعددة، منها: ذكر احلكم معلاًل مبا يرتتب عليه من 
الباءة  منكم  ا�ستطاع  من  ال�سباب  مع�سر  :”يا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  كقوله  والدنيوية،  الدينية  امل�سالح 
له وجاء«)110(. فقد  فاإنه  بال�سوم  فعليه  ي�ستطع  للفرج، ومن مل  واأح�سن  للب�سر  اأغ�ص  فاإنه  فليتزوج 
اأمر القادر على الزواج بالتزوج ملا يرتتب على ذلك من م�سالح، وهي حفظ الب�سر والفرج الذي اأمر اهلل 

بحفظهما، واأمر العاجز ب�سالح اآخر، وهو ال�سوم؛ ليك�سر �سهوته، ومتى ك�سرت ترتب اخلري على ذلك.
ومن ذلك النهي عن نكاح املراأة على عمتها اأو  خالتها)111(، وعلة النهي ما يرتتب على الفعل من 

�سرر بالغ، وهو قطع الرحم.
اأما التعليل ف فتاوى ال�سحابة والتابعني وتابعيهم، فكثري منها كان مبناه على التعليل، منها: 

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

109- �سورة الأنعام: 108.   
110- رواه البخاري ف �سحيحه، كتاب النكاح، باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:َمْن ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج، وم�سلم ف 

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

املراأة وعمتها اأو خالتها.    

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   



750751

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

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

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

عليهم)112(. 
وغري ذلك كثري ف فتاوى ال�سحابة التي كان عمادهم فيها: امل�سلحة اأو احلكمة اأو ما يرتتب على 
الفعل من نفع اأو �سرر، ومل ي�سريوا وراء الأو�ساف الظاهرة، وكان من نتيجة تعليلهم هذا اأن غريوا بع�ص 

الأحكام تبعًا لتغري املعنى الذي لأجله �سرع احلكم.
وعلى منهج ال�سحابة �سار التابعون وتابعوهم ف التعليل، ثم انتقل التعليل من بعدهم اإلى الفقهاء، 
فتو�سع به من تو�سع، كاأبي حنيفة فتو�سعت تبعًا لذلك دائرة القيا�ص، وتو�سع به مالك فتو�سعت تبعًا لذلك 
وقّل  عليه،  جممع  �سبه  الأحكام  تعليل  اأ�سبح  متعددة  م�ساكل  وظهور  الفقه  وبتو�سع  املر�سلة،  امل�سالح 

املعار�سون له، ومل يبق ممن ينكره اليوم اإل بع�ص الأفراد امللتزمني بالفقه الظاهري)113(.

112- تعليل الأحكام، د/ حممد م�سطفى �سلبي، 48، 49. 
113- �سوابط امل�سلحة، د/ البوطي 74.  
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املطلب الثالث: املوازنة على اأ�سا�س مراعاة املاآل

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

املذاق، حممود الغب، جار على مقا�سد ال�سريعة«)114(.
ومثال ذلك: جاءت الن�سو�ص ال�سرعية بوجوب طلب احلالل وحتري طرقه، والتحرز من ال�سبهات، 
اأن النكاح يلزمه ال�سعي لإطعام الأولد والزوجة مع �سيق طرق احلالل، وتعدد طرق  فاإذا تبني للمكلف 
احلرام وال�سبهات، واأنه قد يلجاأ اإلى الدخول ف التك�سب لهم مبا ل يجوز، فاإن اإطالق الن�سو�ص وعموم 
الأدلة يقت�سي املنع من التزوج ملا يلزم من املفا�سد املتوقعة، ولكن املنع من الزواج يوؤول اإلى فوات م�سالح 
اأهم اأو حدوث �سرر اأكرب، ذلك اأن اأ�سل النكاح يح�سل م�سالح خريية هي حفظ الن�سل، ف�ساًل عن اأن 
التحرز من مف�سدة الك�سب احلرام قد يوؤدي اإلى الوقوع ف مف�سدة اأ�سد هي الزنا، فاغتفر اهلل الأول خ�سية 

الوقوع ف هذا املاآل)115(.
وقد اأرجع العلماء اإلى اأ�سل اعتبار املاآل القواعد التالية:

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

114- املوافقات140/4.      

115- املوافقات154/4.     

116- امل�سدر ال�سابق 199/4.    

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   
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        اأو هي ما كان ظاهره الإباحة ويتو�سل اأو ميكن اأن يتو�سل به اإلى حمظور)117(.
2 – قاعدة احليل، ومعناها: تقدمي عمل ظاهر اجلواز لإبطال حكم �سرعي وحتويله ف الظاهر اإلى 

حكم اآخر)118(.
3 – قاعدة مراعاة اخلالف، ومعناها: اجلمع بني املتنافيني)119(. 

ومثاله كما يقول ال�ساطبي:« النكاح املختلف فيه قد يراعى فيه اخلالف، فال يقع فيه الفرقة اإذا عرث 
عليه بعد الدخول مراعاة ملا يقرتن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب الت�سحيح، وهذا كله نظر اإلى ما 
يوؤول اإليه ترتب احلكم بالنق�ص والإبطال من اقت�سائه اإلى مف�سدة توازي مف�سدة النهي اأو تزيد« )120(.

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

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

5 – قاعدة جواز الإقدام على امل�سالح ال�سرورية اأو احلاجية واإن اعرت�ص طريق حت�سيلها بع�ص املناكر)122(  
اإلى هنا انتهى ما وفق اهلل جلمعه ف هذا املو�سوع، واهلل اأ�ساأل اأن ينفع به، اإنه على كل �سيء قدير، 

وبالإجابة جدير، و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

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

118- املوافقات 201/4.    

119- امل�سدر ال�سابق109/4.    

120- امل�سدر ال�سابق148/4.    

121-  ك�سف الأ�سرار3/4.    
122- املناكر : جمع منكر وهو كل ما حتكم العقول ال�سحيحة بقبحه اأو يقبحه ال�سرع اأو يحرمه اأو يكرهه.

       املعجم الو�سيط، والرائد مادة »نكر«.    
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اخلامتة

احلمد اهلل على جميع نعمائه، وال�سالة وال�سالم على خامت اأنبيائه، وعلى اآله و�سحبه واأوليائه ... وبعد:
فهذه اأهم النتائج والتو�شيات التي وفق اهلل تعالى اإلى التو�شل اإليها، اأجملها يف النقاط التالية:

النتائج:

عنهم،  املفا�سد  ودفع  للنا�ص  امل�سالح  وق�سد،وهو جلب  الأحكام حلكمة  �سرع  تعالى  اهلل  اأن  اأوًل: 
وامل�سالح قد تكون دنيوية، وقد تكون اأخروية.

ثانيًا: اإن املوازنة يف الأحكام مقيدة ب�شروط و�شوابط، ولي�شت قوًل بالهوى والت�شهي.
ثالثًا: املوازنة ف الأحكام تتطلب معرفة �ساملة بحال ال�سخ�ص، والواقع الذي يعي�ص فيه.

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

خام�سًا: فقه املوازنات يثبت القدرة على املواءمة بني ال�سريعة وبني م�ستجدات احلياة الع�سرية.
�ساد�سًا: تعترب امل�سالح واحِلكم والأو�ساف امل�سبوطة علة �سحيحة ي�سح بناء الأحكام عليها.

�سابعًا: القول بفقه املوازنات �سرورة �سرعية وعقلية؛ ملعرفة اأحكام كثري من امل�سائل والنوازل التي جدت.
ثامنًا: التي�سري والعتدال من اأبرز معامل ال�سريعة الإ�سالمية، فبه يقبل النا�ص ال�سريعة وين�سطون 

لتعاليمها.

التو�سيات:

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

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

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

وباهلل التوفيق،و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   
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فهر�س اأهم امل�سادر واملراجع

- القراآن الكرمي.

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

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

-اأولويات احلركة الإ�سالمية، د/يو�سف القر�ساوي، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1997م.
الأولى،1422هـ -  القاهرة، الطبعة  ال�سالم،  البيانوين، دار  الفتح  اأبو  - ب�سائر دعوية، د/حممد 

2000م.
العلمية،  الكتب  دار  ت�سوير  جمرة،  اأبي  لبن  عليها،  وما  لها  ما  مبعرفة  وحتليها  النفو�ص  بهجة   -

بريوت.
تاأ�سيل فقه الدعوة عند الإمام ال�ساطبي، د/اأحمد زايد، دار الأندل�ص اخل�سراء، ال�سعودية، جدة، 

الطبعة الأولى 1424هـ - 2004م.
-تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص للزبيدي، ن�سر دار الفكر، بريوت.

- تعليل الأحكام، د/ حممد م�سطفى �سلبي، دار النه�سة العربية، بريوت، 1401هـ - 1981م.
- اخل�سائ�ص، لأبي الفتح عثمان بن جني، الهيئة العامة لق�سور الثقافة، م�سر.

- درر الأحكام �سرح جملة الأحكام: تعريب املحامي فهمي احل�سيني، دار الكتب العلمية، بريوت.
- �سنن الرتمذي، اجلامع ال�سحيح،لأبي عي�سى الرتمذي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

- ال�سرية النبوية، لأبي حممد عبد امللك بن ه�سام، بريوت، دار املعرفة، 1978م.
بن  اأحمد  العبا�ص  اأبي  الدين  ل�سهاب  الأ�سول،  ف  املح�سول  اخت�سار  ف  الف�سول  تنقيح  �سرح   -

اإدري�ص القراف، دار الفكر، بريوت، 1393هـ - 1973م.
- �سرح الع�سد على خمت�سر املنتهى، لع�سد امللة والدين الإيجي، دار الكتب العلمية، بريوت.

- �سحيح البخاري، لأبي عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل البخاري، دار الفكر، بريوت، لبنان.
- �سحيح م�سلم، لأبي احل�سني م�سلم بن احلجاج الق�سريي، دار الفكر، بريوت، لبنان.

- ال�سحاح، للجوهري، مكتبة اأزهر البقاع، 1979م.
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موؤ�س�سة  بريوت،  البويطي،  رم�سان  �سعيد  د/حممد  الإ�سالمية،  ال�سريعة  ف  امل�سلحة  �سوابط   -
الر�سالة، 1992م.

- فقه مقا�سد ال�سريعة ف تنزيل الأحكام، فوزي بالثابت، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1432هـ- 2011م.
العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  ال�سويد،  اإبراهيم  ناجي  والتطبيق،  النظرية  بني  املوازنات  فقه 

1433هـ - 2012م.
- ف فقه الأولويات درا�سة جديدة ف �سوء القراآن وال�سنة، د/ يو�سف القر�ساوي، موؤ�س�سة الر�سالة.

قاعدة �سد الذرائع واأثرها ف الفقه الإ�سالمي، د/ حممود عثمان، م�سر، دار احلديث.
القامو�ص املحيط، ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي، بريوت، دار الكتب العلمية.

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

- ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول فخر الإ�سالم البزدوي، لعالء الدين عبد العزيز بن اأحمد البخاري، 
القاهرة، دار الكتاب الإ�سالمي.

- ل�سان العرب، جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور، دار املعارف.
اللمع ف اأ�سول الفقه، لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن علي بن يو�سف ال�سريازي، القاهرة، احللبي.

- جمموع الفتاوى لبن تيمية، الريا�ص، عامل الكتب، 1991م.
- خمتار ال�سحاح، ملحمد بن اأبي بكر بن عبد القادر الرازي، دار املعارف.

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

- امل�سباح املنري ف غريب ال�سرح الكبري، لأحمد بن حممد علي املقري، بريوت، املكتبة العلمية.
مفتاح دار ال�سعادة ومن�سور ولية العلم والإرادة، لبن القيم، بريوت، دار الكتب العلمية، 1413هـ 

- 1993م.
- املنثور ف القواعد، للزرك�سي، الكويت، موؤ�س�سة الفليج، 1412هـ - 1982م.

- منهج فقه املوازنات ف ال�سريعة الإ�سالمية، د/ عبد املجيد حممد اإ�سماعيل ال�سو�سوة.
- املوافقات ف اأ�سول ال�سريعة، لل�ساطبي، بريوت، دار الكتب العلمية.

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

مفهوم فقه املوازنات وأدلته الشرعية   
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مفهوم فقه الموازنات

اأ.د.عالء الدين الأمني الزاكي

جامعة اأم القرى

املعهد العايل للأمر باملعروف والنهي عن املنكر
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املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل �لأمني، وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعني، �أما 
بعد:

  فاإن �ل�صريعة �ملباركة توؤكد دومًا مبا لديها من قدرة على معاجلة ق�صايا �لأمة �أنها �صاحلة لكل 
زمان ومكان، وقد قي�ض �هلل لها على مر �لع�صور علماء ��صتنبطو� من ن�صو�صها ما حتتاج �إليه �لأمة من 
حلول و�أحكام يف حالة �لع�صر و�لي�صر، و�ل�صيق و�ل�صعة، فكانت �لجتهاد�ت �ملوفقة و�لآر�ء �ل�صديدة، فما 
ق�صرت قاماتهم عند حماز�ة �ملتطاولني، وما �صاقت �أفهامهم عند حماورة �ملخالفني، حتى حفظو� �لدين 
من حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتاأويل اجلاهلني، مبيزان العلم دون وك�س وال �شطط بال اإفراط وال 

تفريط، فكان الت�شدي للنوازل وامل�شتجدات على مر الع�شور بكيفية حققت لالأمة قربها من اهلل.
    وقد يبدو لبع�س الناظرين اأن اأمر النظر يف هذه النوازل �شاّق خا�شة عند التعار�س يف جانب 
الن�شو�س املحتملة وامل�شالح وغريها، و لكن مع �شعوبة الولوج وح�شول امل�شقة البد من اقتحام مثل هذه 

االأبواب تنزيهًا لل�شريعة وحاًل مل�شاكل االأمة.   
    وقد برزت يف هذه االأيام م�شطلحات كثرية ملعاجلة مثل هذه االأمور، كم�شطلح فقه النوازل، 
وفقه الواقع، وفقه االأولويات، وفقه املوازنات، ويعترب االأخري من اأميز هذه العلوم املعا�شرة، واأكرثها نفعًا 
ملجابهة هذه النوازل وما يتعلق بها، فكان ال بد من حتديد مفهوم دقيق لهذا امل�شطلح؛ لئال ي�شتغله بع�س 

النا�س يف ت�شييع ال�شريعة وت�شليل االأمة.
   والذي ال يخفى على اأحد اأن حتديد مفاهيم امل�شطلحات هو قاعدة االنطالق للتاأليف يف اأي علم من 
العلوم، فكثري من امل�شطلحات تركت بغري حتديد وا�شح ملفهومها فوقع اخللل فيها والزلل؛ لذلك كان لزامًا علينا 
اأن جنتهد يف حتديد مفهوم لفقه املوازنات يتفق النا�س عليه ثم بعد ذلك ليتو�شع من اأراد التو�شع يف الت�شنيف 

فيه والتاأليف.
هذا  تناول  اإلى   يهدف  اأنه  فيه  �شك  ال  ومما  املبارك،  املوؤمتر  هذا  انعقد  اخل�شو�س  ذات  ويف    
امل�شطلح بالنقا�س ليخرج املوؤمترون بعده مبفهوم متوازن لفقه املوازنات يحقق مقا�شد ال�شرع وم�شالح 

اخللق.
   وم�شاهمة مني يف هذا اخلري والف�شل اأكتب هذه الورقة والتي هي بعنوان »مفهوم فقه املوازنات« 
حماواًل حتديد مفهوم لهذا امل�شطلح يكون جامعًا مانعًا و�شياجًا واقيًا دون اإفراط وال تفريط واهلل املوفق.

و�صيكون �لبحث وفق �ملباحث �لأتية:-

مفهوم فقه املوازنات
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املبحث الأول:تعريف فقه املوازنات باعتباره مركبًا

كتب  موجود يف  منه  تركب  ما  اأن  باعتبار  فيه  اإ�شكال  ال  مركبًا  باعتباره  املوازنات  فقه  تعريف  اإن 
العلماء ومب�شوط فيها،فاإليك ذلك يف املطالب االآتية:-

املطلب الأول:تعريف الفقه.

امل�شاألة االأولى:تعريف الفقه لغة.
ُِنرِي .  َباِح املمْ ِ�شمْ َقاُمو�ِس َواملمْ َلًقا ، �َشَواٌء َما َظَهَر اأَومْ َخِفَي . َوَهَذا َظاِهُر ِعَباَرِة المْ ُم ُمطمْ َفهمْ ُه ُلَغًة : المْ ِفقمْ المْ
له َتَعاَلى :  ا َتُقول } 1 وَقومْ َقُه َكِثرًيا مِمَّ ُب َما َنفمْ ٍب - : { َقاُلوا َيا �ُشَعيمْ ِم �ُشَعيمْ ِلِه َتَعاَلى - ِحَكاَيًة َعنمْ َقومْ َومنهِ َقومْ

َلًقا3 . ِم ُمطمْ َفهمْ ِي المْ ِبيَحُهممْ } 2 َفاالآمَْيَتاِن َتُدالَِّن َعَلى َنفمْ َقُهوَن َت�شمْ ِدِه َوَلِكنمْ اَل َتفمْ ُح ِبَحممْ الَّ ُي�َشبِّ ٍء اإِ { َواإِنمْ ِمنمْ �َشيمْ
ال�شماء  فقهت  تقول:  وال  كالمك  فقهت  تقول:  فلذلك  اخلفية.  االأ�شياء  اإدراك  اللغة  فى  الفقه  وقيل:   

و�لأر�ض4.
     امل�شاألة الثانية:تعريف الفقه ا�شطالحًا.

ِة 5. يِليَّ �شِ ِة التَّفمْ ِة ِمنمْ االأَِدلَّ َتَمدَّ ُ�شمْ ِة املمْ َعَمِليَّ ِة المْ ِعيَّ َفرمْ ِة المْ ِعيَّ رمْ َكاِم ال�شَّ ِعلمُْم ِباالأَحمْ َه: ُهَو المْ ِفقمْ المْ
وقيل: �لعلم بالأحكام �ل�صرعية �لتي طريقها �لجتهاد من �أدلتها �لتف�صيلية6 .

�شرح تعريف الفقه:

 املراد بالعلم: ما ي�شمل غلبة الظن كما يف قوله تعالى : }فاإن علمتموهن موؤمنات{ اأي: ظننتموهن.
 املراد باالأحكام ال�شرعية: الوجوب والندب واحلرمة والكراهة واالإِباحة، فيخرج بقيد ال�شرعية: االأحكام 
العقلية كالواحد ن�شف االثنني؛ واحل�شية مثل: كون الثلج باردًا، والعادية كنزول املطر بعد الرعد والربق.

اإخراج ما ال ي�شح فيه اجتهاد كمعرفة كون ال�شالة وال�شيام واجبني،  بالتي طريقها االجتهاد:  واملراد 
والزنا وال�شرقة حمرمني ملعرفة ذلك من الدين بال�شرورة.

1-  �شورة هود اآية 91
2-  �صورة �لإ�صر�ء �آية 44

3-  ل�صان �لعرب 522/13
4-  تي�شري التحرير 15/1

5-  انظر االإبهاج �شرح املنهاج 28/1 ،اإر�شاد الفحول 17/1،التمهيد الأبي اخلطاب 50/1
6-  مذكرة اأ�شول الفقه لل�شنقيطي �س1
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 املطلب الثاين:تعريف املوازنة.  

امل�شاألة الأوىل:تعريف املوازنة لغة.

 من مادة )وزن( وتطلق يف اللغة ويراد بها عدة معان منها مايلي:-
ُل �شيء ب�شيء مثِله كاأَوزان الدراهم. ُن َثقمْ ِة و الَوزمْ َقِل واخِلفَّ ُز الثِّ االأول: َرومْ

ٌر؛  اأَي َقدمْ ٌن،  َوزمْ اأَبو العبا�س: قال ابن االأَعرابي: العرب تقول: ما لفالن عندي  الثاين: القدر واملكانة قال 
خل�شته.

ُت بني ال�شيئني ُمَواَزَنًة وِوزانًا  الثالث: ما كان على ِزَنة ال�شيئ اأَو كان حُماِذَيُه اأي �شاوى وعادل يقال:وواَزنمْ
وهذا ُيواِزُن هذا اإِذا كان على ِزَنِته اأَو كان حُماِذَيُه7.

    امل�شاألة الثانية:تعريف املوازنة ا�شطلحًا.

لها يف هذا  االأ�شوليني  للموازنة وذلك ال�شتخدام  للمعنى اال�شطالحي  االأخري مرادف  اللغوي  املعني  اإن 
املعنى مع العلم اأن االأ�شولني مل يذكروا لها تعريفًا ح�شب علمي بل ا�شتخدموها فقط.

 يقول ابن بدران:) لكل حكم من النهي وزان من االأمر اأي حكم يوازنه على العك�س، مثاله يف حدهما: 
اأن االأمر اقت�شاء فعل، والنهي اقت�شاء كف عن فعل، واالأمر ظاهر يف الوجوب واحتمال الندب، والنهي ظاهر يف 
التحرمي مع احتمال الكراهة، و�شيغة االأمر افعل، و�شيغة النهي ال تفعل، والنهي يلزمه التكرار والفور، واالأمر 
يلزمانه على اخلالف فيه، واالأمر يقت�شي �شحة املاأمور به، والنهي يقت�شي ف�شاد املنهي عنه، وكما يخرج عن 

عهدة املاأمور به بفعله كذلك يخرج عن عهدة املنهي عنه برتكه فهذا معنى املوازنة بني االأمر والنهي8.
ويقول ال�شيخ بكر اأبوزيد:) املوازنة بني االأمرين : الرتجيح بينهما(9.

 قلت:وال�شحيح اإن املوازنة هي نظر ومقابلة بني �شيئن مت�شابهني بغر�س معرفة اأيهما اأولى بالتقدمي(.
  ومن خالل التعريف ال�شابق يتبني اأن املوازنة ال تكون اإال يف احلاالت االأتية:-

االأولى:يف حالة وجود �شيئني اأو اأكرث الإجراء عملية املقابلة.
الثانية:اأن يوجد �شبه باأي وجه من الوجوه بني هذين ال�شيئني.

الثالثة:اأن يكون الهدف هو تقدمي اأحد هذين ال�شيئني. 
7-  ل�صان �لعرب 446/13

8-  املدخل اإلى مذهب االإمام اأحمد بن حنبل232/1
9-  معجم املناهي اللفظية 382/1

مفهوم فقه املوازنات
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فهي اأ�شبه ما تكون بتنقيح املناط، اأو ال�شرب بعد التق�شيم.        

امل�شاألة الثالثة:طبيعة املوازنة:

ومن خالل ما �شبق يبدو اأن املوازنة لي�شت تغليبًا الأحد االأمرين؛ الأنها بذلك تكون ترجيحًا بل هي نظر، 
فالعلماء يذكرون يف كتبهم عند اخلالف كلمة املوازنة والرتجيح، فاملجتهد عند تعار�س االأدلة  يوازن ثم يرجح.

�شادرة  اأحكام  اأي  املوازنات  فقه  فا�شبحت  �شرعية  باأحكام  علم  هو  الذي  فقه  كلمة  اإليها  اأ�شفنا  فاإذا   
مبوازنة، كانت جامعة بني النظر والتغليب، وبهذا يكون فقه املوازنات جامعًا بني املوازنة، والرتجيح.
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املبحث  الثاين:تعريف فقه املوازنات باعتباره لقبًا

مل يفرد فقه املوازنات بالتاأليف عند ال�شابقني ومل يكن علمًا م�شتقاًل بل كان يبحث �شمن علم املقا�شد    
الذي كان يبحث �شمن اأ�شول الفقه كما هو وا�شح يف �شنيع االإمام الغزالى يف امل�شت�شفى وال�شاطبي يف كتابه 

املوافقات يف اأ�شول ال�شريعة والعز بن عبد ال�شالم يف القواعد والقرايف يف الفروق والتنقيح وغريهم.
ويف راأيي اأن العلماء ال�شابقني مل يفردوه بالتاأليف لعدم اأهميته ولكن لعدة اأ�شباب منها ما يلي:-

 1/معرفتهم التامة بهذا العلم فكانت الكفاية بذكر قواعد عامة فيه مثاًل  كقاعدة: )درء املفا�شد مقدم 
على جلب امل�شالح(، وقاعدة: )ارتكاب اأخف ال�شررين( وغريهما من القواعد.

2/ندرة �لنو�زل يف زمانهم �لتي لي�ض لها ن�صو�ض بحيث تلجاأ �لنا�ض �إلى ��صتخد�م �مل�صلحة و�لحتجاج 
بها كزماننا هذا.

3/ ُبعد العلماء ال�شابقني عن اال�شتطرادات والتفا�شيل خا�شة علماء االأ�شول.
وممن تناول هذا الفقه من ال�شابقني يف ما األفه وكانوا اأقدر على فهمه من املعا�شرين، مايلي:-   

1/الغزايل رحمه اهلل املتويف �شنة )505هـ( حيث قال يف امل�شت�شفى:) ومق�شود ال�شرع من اخللق خم�شة: 
وهو اأن يحفظ عليهم دينهم، ونف�شهم، وعقلهم، ون�شلهم، ومالهم، فكل ما يت�شمن حفظ هذه االأ�شول اخلم�شة 
يف  واملنا�شب  املخيل  املعنى  اأطلقنا  واإذا  م�شلحة  ودفعها  مف�شدة  فهو  االأ�شول  هذه  يفوت  ما  وكل  م�شلحة  فهو 
كتاب القيا�س اأردنا به هذا اجلن�س وهذه االأ�شول اخلم�شة حفظها واقع يف رتبة ال�شرورات فهي اأقوى املراتب يف 

امل�شالح(10،فهو يقدم امل�شالح ال�شرورية على غريها 
  و�شرب رحمه اهلل اأمثلة فقال:) ... جماعة يف �شفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا واإال غرقوا بجملتهم؛ 
الأنها لي�شت كلية اإذ يح�شل بها هالك عدد حم�شور ولي�س ذلك كا�شتئ�شال كافة امل�شلمني؛ والأنه لي�س يتعني واحد 

لالإغراق اإال اأن يتعني بالقرعة(11.
2/�شيف الدين االآمدي املتوفى �شنة)631هـ( فقال:) وامل�شلحة اأمر حقيقي ال تختل مبعار�شة املف�شدة 
ودليله اأن امل�شلحة واملف�شدة املتعار�شتان اإما اأن يت�شاويا اأو ترتجح اإحداهما على االأخرى، فاإن كان االأول فاإما اأن 
تبطل كل واحدة منهما باالأخرى اأو اأن تبطل اإحداهما باالأخرى من غري عك�س، اأو ال تبطل واحدة منها باالأخرى، 
االأول حمال؛ الأن عدم كل واحدة منهما اإمنا هو بوجود االأخرى؛ وذلك يجر اإلى وجودهما مع عدمهما �شرورة اأن 
العلة ال بد واأن تكون متحققة مع املعلول. والثاين حمال؛ لعدم االأولوية. والثالث هو املطلوب، واإن كانت اإحداهما 

10-  امل�شت�شفى للغزالى �س174 
11-   املرجع ال�شابق

مفهوم فقه املوازنات



810811

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

اأرجح من االأخرى فال يلزم منه اإبطال املرجوحة اإال اأن تكون بينهما منافاة وال منافاة ملا بيناه ...(12. 
واملفا�شد:  امل�شالح  بني  املوازنة  يف  قاعدة  وقال:)  �شنة)660هـ(  املتوفى  ال�شالم  عبد  بن  الدين  3/عز 
غلب  فاإن  رجحانها،  يعلم  مل  واإن  قدمت،  اإحداهما  رجحان  علم  فاإن  جمعهما  وتعذر  امل�شلحتان  تعار�شت  اإذا 
الت�شاوي فقد يظهر لبع�س العلماء رجحان اإحداهما فيقدمها ويظن اآخر رجحان مقابلها فيقدمه، فاإن �شوبنا 
املجتهدين فقد ح�شل لكل واحد منهما م�شلحة مل يح�شلها االآخر، واإن ح�شرنا ال�شواب يف اإحداهما فالذي 
�شار اإلى امل�شلحة الراجحة م�شيب للحق والذي �شار اإلى امل�شلحة املرجوحة خمطئ معفو عنه، اإذا بذل جهده 

يف اجتهاده، وكذلك اإذا تعار�شت املف�شدة وامل�شلحة.(13
اأو  اخلال�شة  امل�شالح  لتح�شيل  ال�شرائع  �شرع  تعالى  اهلل  اإن  قال:)  )684هـ(  �شنة  املتوفى  4/القرايف 

الراجحة اأو درء املفا�شد اخلال�شة اأو الراجحة وي�شتحيل وجودها يف النقي�شني فيتَِّحُد احلكم(14
  ثم تطور علم املقا�شد واأفرد بالتاأليف يف ال�شنوات االأخرية و�شنفت فيه املوؤلفات امل�شتقلة ومن هذه املوؤلفات 

مايلي:-
1- مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية وعالقتها بالأدلة �ل�صرعية، حممد �ليوبي، د�ر �لهجرة، �لريا�ض.

2- مقا�شد ال�شريعة االإ�شالمية، حممد الطاهر بن عا�شور حممد املي�شاوي، دار النفائ�س، االأردن.
3- مقا�شد ال�شريعة االإ�شالمية ومكارمها، عالل الفا�شي، الغرب االإ�شالمي، بريوت.

4- مقا�شد ال�شريعة االإ�شالمية، زياد احميدان، الر�شالة نا�شرون، بريوت.
5- مقا�شد ال�شريعة االإ�شالمية يف �شوء فقه املوازنات عبداهلل الكمايل، دار ابن حزم، بريوت.

6- املقا�شد العامة لل�شريعة االإ�شالمية، يو�شف العامل، الدار االإ�شالمية.
فربزت اأهمية تدوين علم فقه املوازنات الذي هو جزء من علم املقا�شد مل�شي�س احلاجة اإليه من كرثة    
للنوازل خا�شة يف جانب املعامالت وتزاحم امل�شالح مع بع�شها واملفا�شد مع بع�شها وامل�شالح مع املفا�شد فظهرت 

فكرة اإيجاد علم بهذا اال�شم و�شنفت فيه عدة كتب منها ما يلي:- 
1/فقه �ملو�زنات بني �لنظرية و�لتطبيق، ناجي �ل�صويد، د�ر �لكتب �لعلمية.

2/فقه املوازنات يف باب امل�شالح واملفا�شد، جربيل الب�شيلي، دار هجر
3/املوازنة بني امل�شالح، اأحمد عليوي الطائي، دار النفائ�س.

4/مقا�شد ال�شريعة االإ�شالمية يف �شوء فقه املوازنات، عبداهلل الكمايل، دار ابن حزم، بريوت.

12-  �لإحكام يف �أ�صول �لأحكام 303/3
13-  قواعد االأحكام يف م�شالح االأنام �س75

14-  �شرح تنقيح الف�شول 182/2
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وقد تباينت اأراء امل�شنفني يف تعريفه ما بني ذاكر ملعناه العام وذاكر ملعناه اخلا�س والذي يعنينا هنا املعني 
اخلا�س لهذا العلم كما تعارف اأهل التاأليف فيه ومن هذه التعريفات تعريف ال�شلمي الذي قال فيه:)فقه املوازنات 

يعني املوازنة بني املف�شدتني بارتكاب اأخفهما واملوازنة بني امل�شلحتني بفعل اأعظمهما حني التزاحم(15.
ويوؤخذ على هذا التعريف مايلي:-

اأواًل:اإنه عرف املوازنة باأنها موازنة وتعريف ال�شيئ بذات الكلمة غري �شائغ يف التعريفات.
ثانيًا:اإنه غري جامع باعتبار اأن املزاحمة قد تكون بني امل�شالح واملفا�شد.

ثالثًا:اإنه غري جامع لدخول فقه االأولويات فيه. 
املطلب الثاين:العالقة بني فقه املوازنات وفقه االأولويات.       

وي�شبه فقه  االأولويات  بفقه  ي�شمى  االأخرية ما  االآونة  املوازنات وظهر مثله يف  ت�شبه فقه  التي  العلوم  من 
املوازنات فقه االأولويات يف اأمور ويخالفه يف اأخرى،اأما التي ي�شبهه فيها فهي ما يلي:-

1/�إن كليهما ليعمل به �إّل يف حالة تعدد �لأر�ء و �لحتمالت.
2/اإن كليهما اليعمل به اإاّل يف حالة التعار�س والتزاحم.

3/ اإن ثمرة كليهما التقدمي لبع�س االأقوال على بع�س.
ويختلفان يف �لأتي:-

االأولويات فهو عام يف كل  واملفا�شد،اأما فقه  امل�شالح  باب  املوازنات مبفهومه اخلا�س خا�س  1/اإن فقه 
ُِهّم مطلقًا. اأبواب ال�شريعة، امل�شالح وغريها ح�شب عرف من كتب فيه.فهو تقدمي االأَهّم على املمْ

2/اإن فقه االأولويات عند من كتب فيه يكون بني االأمور املن�شو�س عليها وغريها اأما فقه املوازنات يكون 
يف باب امل�شالح املر�شلة فقط.

3/اإن فقه املوازنات مع التقدمي يكون الرتجيح اأما فقه االأولويات تقدمي وترتيب فقط.
      املطلب الرابع:العالقة بني الرتجيح وفقه املوازنات:

ُوُجوِد  َمَع  اإالَّ  َيُكوُن  َوال  ِلَدِليٍل«  َرى  االأُخمْ َعَلى   ِ االأََماَرَتنيمْ َدى  اإحمْ ِوَيُة  َتقمْ هو:  االأ�شوليني  عند  الرتجيح  اإن 
َعاُر�ِس16. التَّ

وقيل: هو تقوية اأحد الدليلني على االآخر17.
والذي مييز الرتجيح عدة اأمور:-

15-  �لقو�عد �لفقهية �ض11
16-  �شرح الكوكب املنري للفتوحي616/4

17-  انظر: »جمموع الفتاوى« )121/13(

مفهوم فقه املوازنات
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االأول: اإن حمل الرتجيح  الظنيات، فحيث وجد التعار�س وجد الرتجيح، وحيث اإن التعار�س ال يكون اإال بني 
الدليلني الظنيني فقط؛ فكذلك الرتجيح ال يكون اإال بني دليلني ظنيني، اإذ الرتجيح فرع التعار�س.

الثاين: ال ُي�شار اإلى الرتجيح بني االأدلة املتعار�شة اإال بعد حماولة اجلمع بينها، فاإن اجلمع مقدم على 
الرتجيح، فاإن اأمكن اجلمع وزال التعار�س امتنع الرتجيح، ومتى امتنع اجلمع بني املتعار�شني وجب الرتجيح.

الثالث: ال يجوز ترجيح اأحد الدليلني املتعار�شني على االآخر بدون دليل، اإذ اإن ترجيح اأحد الدليلني بال 
دليل حتكم، وهو باطل، وال يجوز يف دين اهلل التخري بالت�شهي والهوى بال دليل وال برهان.

ومن هنا تبدو العالقة وا�شحة بني الرتجيح وفقه املوازنات فهما يتفقان يف اأمور ويختلفان يف اأخرى.  
�أوًل:يتفقان يف �لأتي:-

1/البد من وجود اأكرث من قول فتجري املوازنة بينهما والرتجيح.
2/اأن تكون االأدلة التي يوازن بينها ظنية وكذا يف الرتجيح.

3/اإن املوازنة والرتجيح ال تكون اإال بدليل.
ثانيًا:يختلفان يف االأتي:-

1/اإن فقه املوازنات ي�شمل املقارنة والرتجيح واأما الرتجيح تقوية الأحد الراأيني فقط. 
2/اإن فقه املوازنات مبفهومه اخلا�س يتعلق بامل�شلحة فقط اأما الرتجيح يكون بني امل�شالح واالأدلة عمومًا.  
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املبحث الثالث:مو�شوع فقه املوازنات

املطلب الأول: مو�شوع فقه املوازنات مبفهومه اخلا�ص

واملق�شود من ذلك املوا�شيع وامل�شائل التي تبحث يف فقه املوازنات كعلم من العلوم والغر�س من ذكر هذه 
امل�شاأئل واملوا�شيع �شبط مايبحث فيه ليكون تعريفه �شاماًل وجامعًا لها وهذا �شروري يف حتديد مفهوم اأي علم 

من العلوم،ومن اأهم امل�شائل التي تبحث يف فقه املوازنات مايلي:-
1/ درا�شة امل�شلحة وما يتعلق بها وهي عند العلماء تنق�شم اإلى ثالثة اأق�شام:-

الق�شم االأول: هي امل�شلحة املعتربة، وال خالف يف �شحتها؛ الأن ال�شرع �شهد لها باالعتبار بدليل معني من 
 ُ يُكُم اهللَّ ن�س اأو اإجماع اأو قيا�س، كاال�شتدالل على اإعطاء الذكر مثل حظ االأنثيني يف املرياث بقوله تعالى: { ُيو�شِ

} الن�شاء: 11 . ِ َثَينيمْ ُل َحظِّ االأُنمْ َكِر ِمثمْ اَلِدُكممْ ِللذَّ يِف اأَومْ
َِحي�ِس} البقرة: 222 على  �َشاَء يِف املمْ َتِزُلوا النِّ َِحيمْ�ِس ُقلمْ ُهَو اأَذًى َفاعمْ اأَُلوَنَك َعِن املمْ وكداللة قوله تعالى: {َوَي�شمْ

وجوب اعتزال الن�شاء حال النفا�س، اأو حال النزيف؛ قيا�شًا على وجوب االعتزال يف احلي�س. 
الق�شم الثاين: امل�شلحة امللغاة، وهي مقابلة: لـ»امل�شلحة املعتربة« فهذه واإن �شميت م�شلحة اإال اأن ال�شارع 
اأنه ال يجوز بناء االأحكام عليها كم�شلحة االنت�شاء يف �شرب  اأهل العلم يف  األغى اعتبارها، وهذه ال خالف بني 

اخلمر.
الق�شم الثالث: وهي ما �شكت عنها ال�شرع ولي�س لها نظرٌي من�شو�ٌس على حكمه حتى نقي�شها عليه، وفيها 
و�شف منا�شب لت�شريع حكم معني من �شاأنه اأن يحقق منفعة اأو يدفع مف�شدة، فهذا االأمر املنا�شب ي�شمى: امل�شلحة 

�ملر�صلة.
وال خالف بني العلماء اأن امل�شلحة املعتربة ال يجوز اإهمالها الأي �شبب من االأ�شباب وكذلك امل�شلحة امللغاة 
ال يجوز اعتبارها الأي �شبب من االأ�شباب ،ولفر�شنا وجود م�شالح معتربة متعار�شة مع بع�شها اأو م�شالح معتربة 
متعار�شة مع م�شالح ملغية فاإن ذلك يكون من باب التعار�س بني الن�شو�س الذي نلجاأ فيه اإلى عملية الرتجيح  
ولي�س فقه املوازنات،وتبقى امل�شلحة املر�شلة التي يقع اخلالف يف تقديرها فتكون هي حمل بحث فقه املوازنات.

2/ويف امل�شلحة املر�شلة يتناول فقه املوازنات تعار�س امل�شالح مع املفا�شد وامل�شالح مع بع�شها واملفا�شد 
مع بع�شها بحيث لو انتفى التعار�س عمل بامل�شلحة املوجودة وال نحتاج اإلى فقه املوازنات.

ومعلوم اأن امل�شالح كلها لي�شت يف درجة واحدة، بل يف درجات خمتلفة؛ فمنها: الراجح ومنها املرجوح   
وقد ل يظهر �لرجحان، كما �أن �ملفا�صد لي�صت يف درجة و�حدة، بل متفاوتة وقد ل يظهر �لتفاوت.

يقول العز بن عبد ال�شالم: )اإن حت�شيل امل�شالح املح�شة، ودرء املفا�شد املح�شة عن نف�س االإن�شان      

مفهوم فقه املوازنات
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وعن غريه حممود ح�شن، واإن تقدمي اأرجح امل�شالح فاأرجحها حممود ح�شن، واإن درء اأف�شد املفا�شد فاأف�شدها 
حممود ح�شن، واإن تقدمي امل�شالح الراجحة على املفا�شد املرجوحة حممود ح�شن، واإن درء املفا�شد الراجحة على 
امل�شالح املرجوحة حممود ح�شن، واتفق احلكماء على ذلك(18،وهذه لي�شت مهمة �شهلة مع عظيم فائدتها يقول 

ال�شاطبي:) هو جمال للمجتهد، �شعب املورد اإال اأنه عذب املذاق حممود الغب جاٍر على مقا�شد ال�شريعة(19. 
  املطلب الثاين:مو�شوع فقه املوازنات مبفهومه العام

اإذا تو�شعنا يف مفهوم فقه املوازنات كما هو �شنيع بع�س النا�س وجعلناه �شاماًل لكل ما وقع فيه التعار�س 
الأ�شبح متناواًل الأغلب اأبواب اأ�شول الفقه ومن ذلك مايلي:-

   1/باب التعار�س والرتجيح
    2/ باب ترتيب �لأدلة

    3/ باب تعار�س امل�شالح كلها
    4/باب �لجتهاد وتعار�ض �لجتهاد�ت

وغري ذلك من االأبوب التي تخت�س بالتعار�س.
املبحث الرابع:حتديد املفهوم ال�شحيح لفقه املوازنات.

وبناء على ما �شبق ذكره ميكن تلخي�س االأتي:-
اأواًل:اإن فقه املوازنات مبفهومه اخلا�س يختلف عن فقه االأولويات ويختلف عن الرتجيح.

يتعلق  امللغاة بدليل؛ الأن كل ما  اأو  املعتربة  ولي�س  املر�شلة  املوازنات يكون فقط يف امل�شلحة  ثانيًا:اإن فقه 
باالأدلة واملوازنة بينها يبحث يف باب التعار�س والرتجيح.

ثالثًا:وال بد يف امل�شلحة املر�شلة من وجود التعار�س فاإذا مل يوجد التعار�س فال حاجة لنا ال�شتعمال فقه 
املوازنات فالعمل بامل�شلحة واجب الأنها مق�شود ال�شارع باالإجماع.

وعليه ميكن حتديد مفهوم فقه املوازنات على اأنه هو:)النظر يف امل�شالح واملفا�شد املر�شلة املتعار�شة فيما 
بينها بغر�س تغليب اإحداهما على االأخرى(

�شرح التعريف:

قوله:)النظر( هو الفكر يف حال املنظور اإليه فبغري التفكري ال تكون املوازنة �شحيحة؛الأنها تكون �شربًا من 
�لتخمني.

18-  قواعد االأحكام يف م�شالح االأنام، 4/1.
19-  �ملو�فقات يف �أ�صول �ل�صريعة 111/4
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وقوله:)امل�شالح واملفا�شد املر�شلة( احرتاز من امل�شالح امللغاة واملعتربة بال�شرع باعتبار اأن جمالها هو 
باب التعار�س والرتجيح لوجود الن�س ولئال يفتح الباب للعبث بالن�شو�س وتقدمي امل�شالح عليها.

وقوله:)املتعار�شة( احرتاز من عدم وجود التعار�س الذي يوجب العمل دون االلتفات اإلى فقه املوازنة اأو 
غريه.

وقوله:)بغر�س التغليب( احرتاز من عدمه الأن ذلك يتنافى مع الهدف والغر�س من فقه املوازنات. وهو 
اعتماد االأ�شلح لالأمة واإبعاد ما فيه مف�شدة لالأمة ويخرج بذلك فقه االأولويات الأنه تقدمي ولي�س تغليب وترجيح.

وبهذا يكون التعريف جامعًا الأفراد املعرف مانعًا من دخول غريها فيه واهلل املوفق.

مفهوم فقه املوازنات
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اخلامتة

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل �لأمني وعلى �آله و�صحبه �أجمعني �أما بعد.
 فبعد درا�شتي لهذا املو�شوع وتناويل جلوانبه املهمة اأدون يف خامتة هذا البحث اأهم نتيجة تو�شلت 
اإليها وهي حتديد مفهوم لفقه املوازانات وهو كما ذكر يف البحث:) النظر يف امل�شالح واملفا�شد املر�شلة 
املتعار�شة فيما بينها بغر�س تغليب اإحداهما على االأخرى( وي�شمل هذا التعريف التعار�س بني امل�شالح 

واملفا�شد وامل�شالح فيما بينها واملفا�شد فيما بينها.
  واهلل اأ�شاأله التوفيق وال�شداد فهو ويل ذلك والقادر عليه و�شلى اهلل و�شلم وبارك على نبيه حممد 

وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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قائمة امل�شادر و املراجع:

1/ االإبهاج �شرح املنهاج دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة االأولى ، 1404.
2/�لإحكام يف �أ�صول �لأحكام د�ر �لكتاب �لعربي – بريوت الطبعة االأولى.

3/اإر�شاد الفحول دار الكتاب العرب الطبعة االأولى 1419هـ - 1999م.
4/التمهيد الأبي اخلطاب موؤ�ش�شة الر�شالة - بريوت الطبعة االأولى ، 1400.

5/تي�شري التحرير حممد اأمني ـ املعروف باأمري باد�شاه دار الفكر.
6/�شرح تنقيح الف�شول للقرايف  طبعة1421 هـ / 2000 م.

7/�شرح الكوكب املنري للفتوحي مكتبة العبيكان الطبعة الثانية 1418هـ - 1997 مـ.
8/قواعد االأحكام يف م�شالح االأنام دار املعارف بريوت – لبنان.

9/�لقو�عد �لفقهية �لدكتور: عيا�ض بن نامي �ل�صلمي.
10/ل�شان العرب دار �شادر بريوت.

11/جمموع الفتاوى دار الوفاء الطبعة : الثالثة ، 1426 هـ / 2005 م.
12/املدخل اإلى مذهب االإمام اأحمد بن حنبل بن بدران الدم�شقي موؤ�ش�شة الر�شالة – بريوت.

13/مذكرة اأ�شول الفقه لل�شنقيطي اجلامعة اال�شالمية باملدينة املنورة.
14/امل�شت�شفى للغزالى دار الكتب العلمية - بريوت الطبعة االأولى ، 1413هـ.

15/معجم املناهي ال�شرعية لل�شيخ بكر اأبو زيد ويليه فوائد يف االألفاظ) فيهما نحو 1500 لفظ(.
16/�ملو�فقات يف �أ�صول �ل�صريعة د�ر �ملعرفة – بريوت.

مفهوم فقه املوازنات
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قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد
عند المفسرين تأصيل وتطبيق

د/عبداهلل بن �سامل بن ي�سلم بافرج

ا�ستاذ التف�سري وعلومه امل�ساعد

كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية 

 مركز الدرا�سات الإ�سالمية
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املقدمة

�إن �حلمد هلل نحمده, و ن�ستعينه , ون�ستهديه , ون�ستغفره , ونعوذ باهلل من �سرور �أنف�سنا ومن �سيئات �أعمالنا 
, من يهده �هلل فال م�سل له , ومن ي�سلل فال هادي له , و�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �سريك و�أ�سهد �أن 
ُكُم �لَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َو�ِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ  ُقو� َربَّ ا�ُس �تَّ حممدً� عبده ور�سوله , { َيا �أَيَُّها �لنَّ
َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا})�لن�ساء:١(,    َ �لَِّذي َت�َساَءُلوَن ِبِه َو�اْلأَْرَحاَم  �إِنَّ �هللَّ ُقو� �هللَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثرًي� َوِن�َساًء َو�تَّ
 َ ِلْح َلُكْم �أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع �هللَّ َ َوُقوُلو� َقْواًل �َسِديًد� . ُي�سْ ُقو� �هللَّ ِذيَن �آَمُنو� �تَّ { َيا �أَيَُّها �لَّ
َ َوْلَتْنُظْر َنْف�ٌس َما  ُقو� �هللَّ ِذيَن �آَمُنو� �تَّ َوَر�ُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًز� َعِظيًما} )�الأحز�ب: ٧٠ – ٧١( ,{ َيا �أَيَُّها �لَّ

ا َتْعَمُلوَن}  )�حل�سر: ١8( )١( َ َخِبرٌي ِبَ َ �إِنَّ �هللَّ ُقو� �هللَّ َمْت ِلَغٍد  َو�تَّ َقدَّ
�الأمور  و�سر   , و�سلم  �لهدي هدي حممد �سلى �هلل عليه  , وخري  �أ�سدق �حلديث كتاب �هلل  فاإن  بعد  �أما 

حمدثاتها , وكل حمدثة بدعة وكل بدعة �ساللة .
�أنزل �هلل �لفرقان لغاية عظيمة �أال وهي هد�ية �لنا�س , يهتدون به يف �سائر �أمورهم �لدينية و�لدنيوية , 
ويبلغهم �هلل تعالى به جمدهم وعزهم يف دنياهم , ويدخلهم به جناته وينالون به ر�سو�نه يف �آخرتهم , 
�آَياِتِه  ُرو�  بَّ ِلَيدَّ ُمَباَرٌك  �إَِلْيَك  �أَْنَزْلَناُه  ِكَتاٌب  �لعباد بتدبر كتابه �لعزيز فقال تعالى : {  �أمر �هلل تعالى  وقد 
َر �أُوُلو �اْلأَْلَباِب } �س: ٢٩ ؛  فعمل �ملوؤمنون بهذ� �الأمر وتدبرو� �لكتاب �لعزيز  ؛ ففتح �هلل عليهم  َوِلَيَتَذكَّ
�مْلُوؤِْمِننَي  ُر  َوُيَب�سِّ ْقَوُم  �أَ ِهَي  ِللَِّتي  َيْهِدي  �ْلُقْر�آَن  َهَذ�  �إِنَّ  �أقوم �سبيل م�سد�قًا لقوله تعالى : {  �إلى  وهد�هم 
اِت �أَنَّ َلُهْم �أَْجًر� َكِبرًي� })�الإ�سر�ء : ٩( , ومن جملة عباد �هلل تعالى قوم �خت�سهم  احِلَ ِذيَن َيْعَمُلوَن �ل�سَّ �لَّ
, و�لوقوف على ما هدى �هلل  �لعزيز  للنا�س لفهم �لكتاب  لكتابه حفظا وعمال وتف�سري� , فكانو� نرب��سا 
تعالى �إليه من خالل �آياته , حتى �أ�سبحت تفا�سريهم و�أقو�لهم م�سدر� مهما , و�أ�سال معتمد� للموؤمنني 

يرجعون �إليها ؛ فا�ستفاد منها كل �ساحب فن وعلم , فجز�هم �هلل خري� عن �الإ�سالم و�مل�سلمني. 
ومن جملة ما ذكره هوؤالء �الأعالم �الإر�ساد ملا هدى �هلل �إليه من قو�عد و�أ�سول يرجع �إليها عند �ملو�زنة بني 
�مل�سالح و�ملفا�سد ؛ فاأحببت �لكتابة يف هذ� �ملو�سوع وو�سمته بـ )قو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد عند 

�ملف�سرين , تاأ�سيل وتطبيق( ومن �هلل �أ�ستمد �لعون و�لت�سديد.

١- هذ� ن�س خطبة �حلاجة �لتي رو�ها �بن عبا�س -ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم , و�أخرجها م�سلم يف 
�سحيحيه , يف كتاب : �جلمعة , باب : تخفيف �ل�سالة و�خلطبة 5٩3/١ , و�بن ماجه يف �سننه , يف كتاب: �لنكاح , باب : خطبة 
�لنكاح 6١٠/١ , و�أحمد يف �مل�سند 3٠٢/١ . ورو�ها كذلك �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه- و�أخرجها عنه �أبو د�ود يف �سننه , يف كتاب : 

�لنكاح , باب : يف خطبة �لنكاح 5٩١/٢ , و�أحمد يف �مل�سند 3٩٢/١, 3٩3 , وينظر: �مل�سند �ملحقق ٧/١88.

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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اأ�سباب اختيار املو�سوع :

هناك عدة �أ�سباب �أدت الختيار هذ� �ملو�سوع منها:
١- بيان عظمة �لكتاب �لعزيز , وعظمة ما هدى �إليه من قو�عد و�أحكام.

٢- �إبر�ز �أقو�ل �ملف�سرين رحمهم �هلل حول هذ� �ملو�سوع.
3- حاجة �مل�سلمني عموما �أفر�د� وجماعات للنظر يف قو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد.

اأهمية املو�سوع:

�إن در��سة مثل هذ� �ملو�سوع و�خلو�س فيه تعطي دلياًل على �أن �لقر�آن �لكرمي ي�سلح لكل زمان و مكان , و 
ذلك لتعر�سه �إلى مو��سيع تنا�سب هذ� �لع�سر وتو�كبه , ومن تلك �ملو��سيع قو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح 
و�ملفا�سد ؛ فحاجة �مل�سلمني يف هذ� �لزمان ال�ستخد�م تلك �لقو�عد �أكرث من غريها من �الأزمنة و�الأمكنة 
؛ وذلك الختالط امل�سالح باملفا�سد واللذات باالآالم ؛ لنق�ص اآثار النبوة وخالفة النبوة فيه ، اإذ كلما ازداد 

�لنق�س �زد�دت هذه �مل�سائل)٢( , ويف كتب �لتف�سري تاأ�سيل وتطبيق لهذه �لقو�عد .

هدف البحث:

تاأ�سيل وتطبيق قو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد من خالل كتب �لتف�سري .
حدود �لبحث:

ومنها  باملاأثور  �لتف�سري  فمنها  ؛  �لعزيز  �لكتاب  لتف�سري  تناولها  طريقة  يف  وخمتلفة  كثرية  �لتف�سري  كتب 
�لتف�سري بالر�أي , وجلعل حدود للبحث �خرتت جملة من كتب �لتف�سري , منها �لتف�سري باملاأثور و�لتف�سري 

بالر�أي كما �خرتت كتابا �هتم بتف�سري �آيات �الأحكام وهذه �لكتب هي:
�أ - كتب �لتف�سري باملاأثور :

١ - جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن , الأبي جعفر حممد بن جرير �لطربي )ت :3١٠ هـ( .
٢ - معامل �لتنزيل , الأبي حممد �حل�سني بن م�سعود �لبغوي ) ت : 5١٠ هـ (.

3 - تف�سري �لقر�آن �لعظيم , الأبي �لفد�ء �إ�سماعيل بن كثري �لقر�سي ) ت : ٧٧4 هـ(.
ب - كتب �لتف�سري بالر�أي :

١ - �جلامع الأحكام �لقر�آن , الأبي عبد �هلل حممد بن �أحمد �لقرطبي) ت : 6٧١ هـ (.

٢- جمموع فتاوى �سيخ �الإ�سالم 5٧/٢٠ .



822823

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

٢ - �أنو�ر �لتنزيل و�أ�سر�ر �لتاأويل , لعبد�هلل بن حممد �ل�سري�زي �لبي�ساوي) ت :685 هـ , وقيل 6٩١هـ (.
3- مد�رك �لتنزيل وحقائق �لتاأويل , الأحمد بن حممود �لن�سفي ) ت : ٧١٠ هـ(.

4- لباب �لتاأويل يف معاين �لتنزيل , لعلي بن حممد �لبغد�دي �ل�سهري باخلازن ) ت : ٧4١ هـ(.
5 - �لبحر �ملحيط , الأبي عبد �هلل حممد بن يو�سف بن حيان �الأندل�سي ) ت : ٧45 هـ(.

6 - �إر�ساد �لعقل �ل�سليم �إلى مز�يا �لكتاب �لكرمي , الأبي �ل�سعود حممد بن حممد �لعمادي �حلنفي ) ت 
: ٩8٢ هـ (.

٧ - فتح �لقدير �جلامع بني فني �لرو�ية و�لدر�ية من علم �لتف�سري , ملحمد بن علي �ل�سوكاين ) ت : ١٢5٠ 
هـ (.

8 - روح �ملعاين يف تف�سري �لقر�آن �لعظيم و�ل�سبع �ملثاين , ملحمود �الآلو�سي �لبغد�دي ) ت : ١٢٧٠هـ(.
٩ - تي�سري �لكرمي �لرحمن يف تف�سري كالم �ملنان , لعبد �لرحمن بن نا�سر �ل�سعدي ) ت : ١3٧6 هـ (.

١٠ - �أ�سو�ء �لبيان يف �إي�ساح �لقر�آن بالقر�آن , ملحمد �الأمني بن حممد �ملختار �جلكني �ل�سنقيطي ) ت : 
١3٩3 هـ(.

١١- �لتحرير و�لتنوير , ملحمد �لطاهر �بن عا�سور ) ت : ١3٩3 هـ(.
ج – �لكتاب �لذي �هتم باآيات �أحكام �لقر�آن :

١ - �أحكام �لقر�آن , الأبي بكر حممد بن عبد �هلل بن �لعربي ) ت : 453 هـ(.
كما �أن قو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد كثرية , ويتد�خل بع�سها يف بع�س)3( ؛ لذ� �خرتت �أربع قو�عد 
تندرج حتت �لقاعدة �لفقهية �لكلية �لكربى )ال�سرر وال�سر�ر( )4( , وهذه �لقو�عد تعطي �لناظر فيها 

ملكة الختيار �الأ�سلح و�ل�سالح و�الأقل �سرر� وهذه �لقو�عد هي :
١ - �مل�سالح و�ملفا�سد متفاوتة .

٢ - �إذ� تز�حمت �مل�سالح روعي �أعالها بتح�سيل �أعلى �مل�سالح .
3 - �إذ� تعار�ست مف�سدتان روعي �أعظمهما �سرر� بارتكاب �أخفهما.

4 - درء �ملفا�سد �أولى من جلب �مل�سالح .
هذ� وقد جاءت �لدر��سة ب�سورة منا�سبة للم�ساركة يف هذ� �ملوؤمتر, مبتعد� فيها عن �لتو�سع و�الإطالة.

3- ينظر : �الأ�سباه و�لنظائر لل�سيوطي �س 8٧ , و�الأ�سباه و�لنظائر البن جنيم �س ٩٠ , ومو�سوعة �لقو�عد �لفقهية للبورنو ٢68/3 
.٢53/6 , 3١5/5 , 34٢/4 ,

4- ينظر : �الأ�سباه و�لنظائر لل�سيوطي �س 83 - 8٧ , و�الأ�سباه و�لنظائر البن جنيم �س 85 – 8٩ , و�لقو�عد �لفقهية �لكربى وما 
يتفرع عنها �س 5٢٧ .

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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خطة البحث:

ي�ستمل �لبحث على مقدمة ومبحثني وخامتة وفهار�س وفق �لرتتيب �الآتي:
�ملقدمة : فيها �أ�سباب �ختيار �ملو�سوع و�أهميته وهدفه وحدوده وخطة �لبحث ومنهجه.

�ملبحث �الأول : تعريفات .
وفيه �ستة مطالب وهي :

�ملطلب �الأول : تعريف �لقو�عد لغة و��سطالحا.
�ملطلب �لثاين تعريف �ملو�زنات لغة و��سطالحا.
�ملطلب �لثالث تعريف �مل�سالح لغة و��سطالحا.
�ملطلب �لر�بع تعريف �ملفا�سد لغة و��سطالحا.

�ملطلب �خلام�س تعريف �لتف�سري لغة و��سطالحا وبيان من هو �ملف�سر.
�ملطلب �ل�ساد�س :�ملر�د بقو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد عند �ملف�سرين.

�ملبحث �لثاين : قو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد عند �ملف�سرين تاأ�سيال وتطبيقا .
وفيه �أربعة مطالب وهي :

�ملطلب �الأول : قاعدة : �مل�سالح و�ملفا�سد متفاوتة , تاأ�سيلها وتطبيقها عند �ملف�سرين.
�أعلى �مل�سالح , تاأ�سيلها  �إذ� تز�حمت �مل�سالح روعي �أعالها بتح�سيل   : �ملطلب �لثاين : قاعدة 

وتطبيقها عند �ملف�سرين .
�ملطلب �لثالث : قاعدة : �إذ� تعار�ست مف�سدتان روعي �أعظمهما �سرر� بارتكاب �أخفهما , تاأ�سيلها 

وتطبيقها عند �ملف�سرين.
�ملطلب �لر�بع : قاعدة : درء �ملفا�سد �أولى من جلب �مل�سالح , تاأ�سيلها وتطبيقها عند �ملف�سرين.

�خلامتة وفيها : �أهم �لنتائج و�لتو�سيات.
�لفهار�س وفيها : فهر�س �مل�سادر و�ملر�جع , وفهر�س �ملو�سوعات.

منهج البحث:

١ - كتابة �لقاعدة �لفقهية , ثم �سرح �ألفاظها , ثم بيان معناها. 
٢ - ذكرت ما كتبه �ملف�سرون حول �لقاعدة عند تف�سريهم لالآيات �ملذكورة يف �لقاعدة.
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3 - عزوت �الآيات �لقر�آنية �إلى �سورها, وخرجت �الأحاديث �لتي ورد ذكرها.
4 – ذكرت تر�جم خمت�سرة لالأعالم �لو�رد ذكرهم , ما عد� �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم .

5 - وثقت �لن�سو�س توثيًقا علمًيا دقيًقا من م�سادرها �الأ�سلية.
6 - �ملعول عليه يف معرفة طبعات �مل�سادر و�ملر�جع هو �لفهر�س �خلا�س بذلك يف �آخر �لبحث.

٧ - ذيلت �لبحث بفهار�س للم�سادر و�ملر�جع و�ملو�سوعات.
ويف �خلتام �أ�ساأل �هلل تبارك وتعالى �أن يتقبل مني هذ� �لعمل و�أن يجعله خال�سًا لوجهه �لكرمي 

و�أن يكون مو�فقًا لل�سو�ب.
يوم  �إلى  باإح�سان  لهم  و�لتابعني  �آله و�سحبه  , وعلى  نبينا حممد  وبارك على  و�سلم  و�سلى �هلل 

�لدين , و�حلمد هلل رب �لعاملني.

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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املبحث الأول  تعريفات

املطلب الأول :تعريف القواعد لغة وا�سطالحا

القواعد لغة : �لقو�عد جمع قاعدة , وهي �الأ�سل و�الأ�سا�س �لذي يبنى عليه غريه ويعتمد ؛ وكل قاعدة 

ْبَر�ِهيُم �ْلَقَو�ِعَد ِمَن �ْلَبْيِت  هي �أ�سل للتي فوقها , فقو�عد �لبيت : �أ�سا�ُسه , قال �هلل تعالى : { َو�إِْذ َيْرَفُع �إِ
ِذيَن ِمْن  ِميُع �ْلَعِليُم })�لبقرة : ١٢٧( , وقال تعالى : { َقْد َمَكَر �لَّ َك �أَْنَت �ل�سَّ ا �إِنَّ ْل ِمنَّ َنا َتَقبَّ َو�إِ�ْسَماِعيُل َربَّ
ْقُف ِمْن َفْوِقِهْم َو�أََتاُهُم �ْلَعَذ�ُب ِمْن َحْيُث اَل َي�ْسُعُروَن}  ُ ُبْنَياَنُهْم ِمَن �ْلَقَو�ِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهُم �ل�سَّ َقْبِلِهْم َفاأََتى �هللَّ
�أَ�سفله  �أَربع معرت�سة يف  َتْعِمُده , وَقو�ِعُد �لَهْوَدج خ�سبات  �أَ�ساطنُي �لبناء �لتي  )�لنحل : ٢6( , و�لَقو�ِعُد 
ُب ِعيد�ُن �لَهْوَدج فيها , وقو�عد �ل�سحاب �أُ�سولها �ملعرت�سة يف �آفاق �ل�سماء �سبهت بقو�عد �لبناء.)5( ُتركَّ

القاعدة ا�سطالحا : عرفت �لقاعدة يف �ال�سطالح بتعريفات كثرية منها:

قال �جلرجاين)6( هي : ق�سية كلية منطبقة على جميع جزئياتها .)٧(
وقال �لفتوحي)8( هي : �أمر كلي ينطبق على جزئيات كثرية تفهم �أحكامها منها . )٩(

فمن هذين �لتعريفني وغريهما يتبني �مل�سطلح �لعام للقاعدة ؛ فت�سمل كل ما يطلق عليه قاعدة 
يف �سائر �لعلوم كالقاعدة �لتف�سريية : قول �ل�سحابي مقدم على غريه يف �لتف�سري و�إن كان ظاهر �ل�سياق 
ال يدل عليه)١٠( , و�لقاعدة �لنحوية : �لفاعل مرفوع)١١( , و�لقاعدة �لفقهية : �مل�سقة جتلب �لتي�سري)١٢( , 

و�لقاعدة �الأ�سولية : �الأمر يقت�سي �لوجوب)١3(.
5-  ينظر : معجم مقايي�س �للغة 5/ ١٠٩ , ل�سان �لعرب مادة )ق ع د( 3 /36١.

6- علي بن حممد بن علي , �ملعروف بال�سريف �جلرجاين , من كبار �لعلماء بالعربية , من موؤلفاته : �لتعريفات , و�سرح مو�قف 
�الإيجي , مات �سنة 8١6 هـ .ينظر : �لبلغة يف تر�جم �أئمة �لنحو و�للغة 46/١ , و�إنباء �لرو�ة على �أنباء �لنحاة ١/ 4٩٩,و�الأعالم 

للزركلي 5/٧.
٧- �لتعريفات �س )٢١٩( .

8-  حممد بن �أحمد بن عبد �لعزيز �لفتوحي , تقي �لدين �أبو �لبقاء , �ل�سهري بابن �لنجار , فقيه حنبلي , له: منتهى �الر�د�ت 
يف جمع �ملقنع مع �لتنقيح وزياد�ت , مات �سنة ٩٧٢ هـ .ينظر : �سذر�ت �لذهب 8/ 3٩٠ , و�ل�سحب �لو�بلة �س )34٧( , ومعجم 

�ملوؤلفني 6/٢5٠.
٩-  �لكوكب �ملنري ٧/١ .

١٠- قو�عد �لتف�سري ١/١86 .
١١- �سرح قطر �لندى �س ١8٠ .

١٢- �الأ�سباه و�لنظائر 5٩/١ .
١3- �الإبهاج يف �سرح �ملنهاج 33/3 .
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املطلب الثاين : تعريف املوازنات لغة وا�سطالحا

َنة َقدُر وزِن  �ملو�زنة لغة : �لو�و و�لز�ء و�لنون : بناٌء يدلُّ على تعديٍل و��ستقامة , ووَزْنُت �ل�ّسيَء وْزنًا . و�لزِّ
هار , وهذ� ُيو�ِزُن ذلك , �أي هو حُماِذيه  َف �لنَّ هار , �إذ� �نت�سَ يء ؛ و�الأ�سل َوْزَنة , ويقال : قام ِميز�ُن �لنَّ �ل�سَّ
ة �لعْقل , وو�َزْنُت بني �ل�سيئني  �أِْي : معتِدُله , وهو ر�جُح �لَوْزن , �إذ� ن�َسُبوه �إلى َرَجاحة �لّر�أْي و�ِسدَّ , وَوِزيُن �لرَّ

ُمَو�َزَنًة وِوز�نًا وهذ� ُيو�ِزُن هذ� �إِذ� كان على ِزَنِته �أَو كان حُماِذَيُه. )١4(
منها  �الأولى  لتقدمي  �ملتز�حمة  و  �ملتعار�سة  �مل�سالح  بني  �ملفا�سلة   : هي  ��سطالحا  �ملو�زنة 

بالتقدمي. )١5(

١4-  ينظر معجم مقايي�س �للغة ١٠٧/6 , ول�سان �لعرب مادة ) و ز ن ( ١3 /44٧. 
١5- تاأ�سيل فقه �ملو�زنات �س )4٩( .

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق



826827

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

املطلب الثالث : تعريف امل�سالح لغة وا�سطالحا

�أ�سٌل و�حٌد يدلُّ على ِخالف �لَف�ساد ,  �مل�سالح جمع م�سلحة وهي لغة : �ل�ساد و�لالم و�حلاء 
ُلوحًا , وربا َكنْو� بال�سالح عن �ل�سيء �لذي هو �إِلى �لكرثة.)١6( الحًا و�سُ ُلح �سَ َلُح وَي�سْ َلح َي�سْ يقال : �سَ

�مل�سالح ��سطالحا : �ملحافظة على مق�سود �ل�سرع بدفع �ملفا�سد على �خللق.)١٧(
ونف�سهم  دينهم  عليهم  يحفظ  �أن  وهو   , �خللق  من  �ل�سرع  مق�سود  على  �ملحافظة   : هي  وقيل 

وعقلهم ون�سلهم ومالهم ؛ فكل ما يت�سمن حفظ هذه �الأ�سول �خلم�سة فهو م�سلحة.)١8(
وقيل هي : �ملنفعة �خلال�سة �أو �لغالبة , وهي تعود �إلى ح�سول �للذة و�لنعمة و�ل�سعادة.)١٩(

وعليه ميكن ��ستخال�س تعريف للم�سالح باأنها : ) �ملنفعة �خلال�سة �أو �لغالبة �أو ما يوؤدي �إليها 
وهي �ملحققة للذة و�لفرحة و�ل�سرور و�ل�سعادة للعباد �أفر�د� وجماعات يف عاجل �أمرهم و�آجله (.)٢٠( 

١6- ينظر : معجم مقايي�س �لغة 3/ 3٠3 , ول�سان �لعرب مادة ) �س ل ح ( ٢ /5١6 .
١٧- �لبحر �ملحيط يف �أ�سول �لفقه 4/3٧٧ .

١8- ينظر: �مل�ست�سفى 4١٧/١ .
١٩-  ينظر : قو�عد �الأحكام للعز بن عبد�ل�سالم �س )3٢( , وجمموع فتاوى �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية ١١/348 .

٢٠- �لرحيلي , �سليمان بن �سليم  “ قو�عد تعار�س �مل�سالح و�ملفا�سد “ جملة �جلامعة �الإ�سالمية , �لعدد  ١43 , �س 3٧.
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املطلب الرابع : تعريف املفا�سد لغة وا�سطالحا 

�ملفا�سد جمع مف�سدة وهي لغة : �لفاء و�ل�سني و�لد�ل كلمٌة و�حدة , و�لف�ساُد نقي�س �ل�سالح َف�َسَد 
َلحة و�ال�ستف�ساُد خالف  َيْف�ُسُد وَيْف�ِسُد وَف�ُسَد َف�سادً� وُف�ُسودً� فهو فا�سٌد وَف�ِسيٌد فيهما , و�مَلْف�َسَدُة خالف �مل�سْ

�ال�ست�سالح. )٢١(
�ملفا�سد ��سطالحا هي : كل ما يفوت �الأ�سول �خلم�سة وهي �لدين و�لنف�س و�لعقل و�لن�سل و�ملال 

)٢٢(.
وقيل هي : عبارة عن �الأمل �أو ما يكون و�سيلة �إليه .)٢3(

وعليه ميكن ��ستخال�س تعريف للمفا�سد باأنها: ) �مل�سرة �خلال�سة �أو �لغالبة �أو �مل�ساوية , وهي 
�ملو�سلة لالأمل �أو �لغم �أو �سببها لالأفر�د و�جلمهور ( .)٢4(

٢١-  ينظر معجم مقايي�س �للغة  5٠3/4, ول�سان �لعرب مادة ) ف �س د( 3 / 335 .
٢٢- ينظر: �مل�ست�سفى ١/ 4١٧ .

٢3- �ملح�سول للر�زي ١8٧/5 , وينظر : قو�عد �الأحكام للعز بن عبد�ل�سالم �س )3٢( .  
٢4- �لرحيلي , �سليمان بن �سليم  “ قو�عد تعار�س �مل�سالح و�ملفا�سد “ جملة �جلامعة �الإ�سالمية , �لعدد  ١43 , �س 3٩.

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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املطلب اخلام�س : تعريف التف�سري لغة وا�سطالحا وبيان من هو املف�سر

�لتف�سري لغة : �لفاء و�ل�سني و�لر�ء كلمة و�حدة تدلُّ على بياِن �سيٍء و�إي�ساِحه.)٢5(
 فكلمة �لتف�سري يف �للغة: ر�جعة �إلى معنى �الإظهار و�لك�سف )٢6(, ومنه قوله تعالى :{ َواَل َياأُْتوَنَك 

قِّ َو�أَْح�َسَن َتْف�ِسرًي� }  �لفرقان : 33 �أى : بيانًا وتف�سياًل. َثٍل �إِالَّ ِجْئَناَك ِباحْلَ ِبَ
)وقيل هو : مقلوب من �سفر ومعناه �أي�سًا �لك�سف يقال: �سفرت �ملر�أة �سفورً� �إذ� �ألقت خمارها 
عن وجهها, وهي �سافرة, و�أ�سفر �ل�سبح �أ�ساء , و�سافر فالن , و�إمنا بنوه على �لتفعيل ؛الأنه للتكثري فكاأنه 

يتبع �سورة بعد �سورة و�آية بعد �أخرى)٢٧((.
ْبُح  �ل�سُّ :�َسَفَر  فقيل   , لالأب�سار  �الأعيان  الإبر�ز  �ل�سفر  وجعل   , �ملعقول)٢8(  �ملعنى  �إظهار  �لف�سر   : وقيل 

�ْسَفَر , و�حَلْرُب:ولَّْت , و�ملر�أُة:ك�َسَفْت عن وْجِهها فهي �ساِفٌر)٢٩(. َي�ْسِفُر:�أ�ساَء و�أ�ْسَرَق كاأَ
ي , وفى �لك�سف عن �ملعاين �ملعقولة  )ومن هذ� يتبني لنا �أن �لتف�سري ُي�ستعمل لغة فى �لك�سف �حل�سِّ

, و��ستعماله فى �لثاين �أكرث من ��ستعماله فى �الأول( .)3٠(
ف بتعاريف كثرية , ميكن �إرجاعها كلها �إلى و�حد منها , فهي و�إن كانت  �لتف�سري ��سطالحا : ُعرِّ

خمتلفة من جهة �للفظ , �إال �أنها متحدة من جهة �ملعنى وما تهدف �إليه .)3١(
ل على نبيه حممد �سلى �هلل عليه و�سلم  فقال �لزرك�سي)3٢( هو : علم ُيفهم به كتاب �هلل �ملَُنزَّ

وبيان معانيه , و��ستخر�ج �أحكامه وحكمه.)33(
فه �أبوحيان)34( باأنه : علم يبحث عن كيفية �لنطق باألفاظ �لقر�آن , ومدلوالتها , و�أحكامها  وعرَّ

٢5- معجم مقايي�س �للغة 5٠4/4 , ول�سان �لعرب مادة )ف �س ر ( 5 /55 . 
٢6-  �لربهان يف علوم �لقر�آن ١4٧/٢ .
٢٧-  �لربهان يف علوم �لقر�آن ١4٧/٢ .

٢8- �ملفرد�ت يف غريب �لقر�آن �س 636 .
٢٩- �لقامو�س �ملحيط �س 5٢3 , وينظر:�لربهان يف علوم �لقر�آن ٢/١48 . 

3٠-  �لتف�سري و�ملف�سرون ١/ ١5 .

3١-  �لتف�سري و�ملف�سرون ١/ ١5 .
3٢- حممد بن بهادر بن عبد �هلل �لزرك�سي , �أبو عبد �هلل , بدر �لدين , عامل بفقه �ل�سافعية و�الأ�سول ,  من موؤلفاته �لبحر �ملحيط 

, و�إعالم �ل�ساجد باأحكام �مل�ساجد , و�لديباج يف تو�سيح �ملنهاج  ,مات �سنة ٧٩4 هـ .
ينظر : �لدرر �لكامنة 4٧٩/١, و�ل�سوء �لالمع 4٩6/3 , و�الأعالم للزركلي 6/6٠.

33- �لربهان يف علوم �لقر�آن ١/١3 .
34- حممد بن يو�سف بن على بن يو�سف �بن حيان �لغرناطي �الأندل�سي �أثري �لدين , �أبو حيان , من كبار �لعلماء بالعربية و�لتف�سري 
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�الإفر�دية و�لرتكيبية , ومعانيها �لتي حُتمل عليها حالة �لرتكيب , وتتمات لذلك.)35(
ثم �سرح �لتعريف فقال : »فقولنا : »علم » , هو جن�س ي�سمل �سائر �لعلوم , وقولنا : »ُيبحث فيه 
عن كيفية �لنطق باألفاظ �لقر�آن » هذ� هو علم �لقر�ء�ت , وقولنا : » ومدلوالتها » �أي مدلوالت تلك �الألفاظ 
, وهذ� هو علم �للغة �لذي ُيحتاج �إليه يف هذ� �لعلم , وقولنا : »و�أحكامها �الإفر�دية و�لرتكيبة » هذ� ي�سمل 
علم �لت�سريف , وعلم �الإعر�ب , وعلم �لبيان , وعلم �لبديع , وقولنا : »ومعانيها �لتي حُتمل عليها حالة 
�لرتكيب » ي�سمل ما داللته عليه باحلقيقة , وما داللته عليه باملجاز , فاإن �لرتكيب قد يقت�سى بظاهره 
�سيئًا وي�سد عن �حلمل على �لظاهر �ساد فيحتاج الأجل ذلك �أن ُيحمل على �لظاهر وهو �ملجاز ,  وقولنا : 
» وتتمات لذلك » , هو معرفة �لَن�ْسخ و�سبب �لنزول , وق�سة تو�سح بع�س ما �نبهم يف �لقر�آن , ونحو ذلك.

)36(
وقال �لطاهر بن عا�سور)3٧( هو : ��سم للعلم �لباحث عن بيان معاين �ألفاظ �لقر�آن وما ي�ستفاد 

منها باخت�سار �أو تو�سع.)38(
و�ملف�سر هو: من له �أهلية تامة يعرف بها مر�د �هلل تعالى بكالمه �ملتعبد بتالوته , قدر �لطاقة , 
ور��س نف�سه على مناهج �ملف�سرين , مع معرفته ُجمال كثرية من تف�سري كتاب �هلل , ومار�س �لتف�سري عمليا 

بتعليم �أو تاأليف.)3٩(

و�حلديث و�لرت�جم و�للغات , من كتبه : �لبحر �ملحيط يف تف�سري �لقر�آن ,  و�لنهر �خت�سر به �لبحر �ملحيط , وجماين �لع�سر , 
مات �سنة ٧45 هـ .

ينظر : �لدرر �لكامنة ١٢4/٢ , ومعجم �ملوؤلفني ١٢ /١3٠ , و�الأعالم للزركلي ١5٢/٧.
35- تف�سري �لبحر �ملحيط ١/٢3 .
36- تف�سري �لبحر �ملحيط ١/٢3 .

3٧- حممد �لطاهر بن عا�سور: رئي�س �ملفتني �ملالكيني بتون�س و�سيخ جامع �لزيتونة وفروعه بتون�س , مولده ووفاته ودر��سته بها , 
من �أ�سهر موؤلفاته : مقا�سد �ل�سريعة �ال�سالمية و�أ�سول �لنظام �الجتماعي يف �ال�سالم و�لتحرير و�لتنوير يف تف�سري �لقر�آن , مات 

�سنة ١3٩3 هـ . ينظر : �الأعالم للزركلي ١٧4/6. 
38- تف�سري �لتحرير و�لتنوير ١١/١ .

3٩-  قو�عد �لرتجيح عند �ملف�سرين ١/33 .

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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 املطلب ال�ساد�س :املراد بقواعد املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد عند املف�سرين

مل �أقف على در��سة �سابقة يف هذ� �ملو�سوع – على ق�سور مني , مع �أين مل �ألو جهد� يف ذلك -  
و�سعت حدوده و�سو�بطه وحددت معامله , وكل ما وقفت عليه من �لكتب و�لدر��سات �إمنا كان تناولها لهذ� 
�ملو�سوع من جانب �لفقه و�أ�سوله ولي�س من جانب �لتف�سري و�أ�سوله)4٠( ؛ لذلك فهذه حماولة مني لتبيني 
�ملر�د بقو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد عند �ملف�سرين , فاأقول و�أرجو من �هلل �لعون و�ل�سد�د , �ملر�د 

بقو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد عند �ملف�سرين هي :
�الأحكام �لكلية �لتي �سار عليها �ملف�سر يف �لك�سف عن �ملرجح من �مل�سالح و�ملفا�سد عند تز�حمهما 

يف �آيات �لكتاب �لعزيز.
فاملف�سر يظهر ويربز جانب �مل�سلحة عند م�ساو�تها مل�سلحة �أخرى , �أو عند تعار�سها ملف�سدة , �أو 
عند تعار�س مف�سدتني �إحد�هما �أقل �سرر� من �الأخرى , فيبني �إر�ساد �هلل تعالى ملا هو �الأ�سلح و�ل�سالح 
تاأ�سيل لقو�عد �ملو�زنة بني  �لتي يف�سرها , ويف هذ�  �الآيات �لكرمية   و�الأقل �سرر� , كل ذلك من خالل 

�مل�سالح و�ملفا�سد من خالل كتب �لتف�سري .

4٠- هناك ر�سالة دكتور�ه بعنو�ن ) تعليم �هلل عز وجل �أنبياءه و�أولياءه �ملو�زنة بني مر�تب �مل�سالح يف �لقر�آن �لكرمي( للدكتو�ر 
حممد بن عبد�لعزيز هيكل , وطبعة بعنو�ن )فقه �ملو�زنات يف �لقر�آن �لكرمي( ومل يذكر فيها �ملر�د بقو�عد �ملو�زنة بني 

�مل�سالح و�ملفا�سد عند �ملف�سرين و�إمنا ذكر تعريفا لفقه �ملو�زنات.
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املبحث الثاين: قواعد املوازنة بني امل�سالح واملفا�سد عند املف�سرين

املطلب الأول

قاعدة : تفاوت �مل�سالح و�ملفا�سد )4١(, تاأ�سيلها وتطبيقها عند �ملف�سرين :
�سرح �ألفاظ �لقاعدة:

يُء  يٌل �سحيح يدلُّ على خالِف �إدر�ِك �ل�ّسيِء و�لو�سوِل �إليه. يقال: فاته �ل�سَّ )فوت( �لفاء و�لو�و و�لتاء �أُ�سَ
يئاِن: تباَعَد ما بينهما.)4٢( فوتًا. وتفاَوَت �ل�سَّ

معنى هذه �لقاعدة :
�إن �مل�سالح تنق�سم �إلى فا�سل و�أف�سل ؛ النق�سام م�ساحلها �إلى �لكامل و�الأكمل , و�أف�سل �مل�سالح 
ما كان �سريفا يف نف�سه , جالبا الأرجح �مل�سالح , د�فعا الأقبح �ملفا�سد , و�ملفا�سد تنق�سم �إلى كبري و�أكرب 
مفا�سد  تز�ل  وال   , باهلل  �لكفر  مف�سدة  �لكبائر  و�أعظم  فاأكرب   , و�الأرذل  �لرذيل  �إلى  مفا�سدها  النق�سام 
مفا�سد  رتب  �إلى  تنتهي  �أن  �إلى  تتناق�س  تز�ل  وال  �ل�سغائر  مفا�سد  �إلى  تنتهي  �أن  �إلى  تتناق�س  �لكبائر 

�ملكروهات , وال تز�ل تتناق�س مفا�سد �ملكروهات �إلى �أن تنتهي �إلى حد لو ز�ل لوقعت يف �ملباح.)43(
؛  �إلى �لفا�سل و�الأف�سل  : ) �نق�سمت �لطاعات  قال عز �لدين بن عبد �ل�سالم)44( رحمه �هلل 
النق�سام م�ساحلها �إلى �لكامل و�الأكمل , و�نق�سمت �ملعا�سي �إلى �لكبري و�الأكرب ؛النق�سام مفا�سدها �إلى 

�لرذيل و�الأرذل(.)45(
�لتطبيق:

١ - بني �هلل تعالى يف كتابه �لكرمي �أن �مل�سالح متفاوتة , فمن ذلك �أنه تعالى فاوت بني �ملجاهدين يف �سبيله 
وبني �لقاعدين غري �أويل �ل�سرر , وبني �أنه ف�سل �ملجاهدين يف �سبيله ملا يف ذلك من �إعز�ز �لدين و�إظهاره 
َرِر َو�مْلَُجاِهُدوَن  , و�إذالل لل�سرك و�أهله ,فقال �هلل تعالى: { اَل َي�ْسَتِوي �ْلَقاِعُدوَن ِمَن �مْلُوؤِْمِننَي َغرْيُ �أُويِل �ل�سَّ

4١-  قو�عد �الأحكام للعز بن عبد�ل�سالم �س )46( .
4٢- معجم مقايي�س �للغة 4/ 45٧ , ول�سان �لعرب مادة ) ف و ت ( ٢ /6٩ .

43-  قو�عد �الأحكام للعز بن عبد�ل�سالم �س ) 8٩ , ٩١ ( .
44- عبد �لعزيز بن عبد �ل�سالم بن �أبي �لقا�سم بن �حل�سن �ل�سلمي �لدم�سقي, عز �لدين �مللقب ب�سلطان �لعلماء , فقيه �سافعي 
بلغ رتبة �الجتهاد. ولد ون�ساأ يف دم�سق, من موؤلفاته : قو�عد �الحكام يف �إ�سالح �النام , وبد�ية �ل�سول يف تف�سيل �لر�سول 
, و�لغاية يف �خت�سار �لنهاية , مات بالقاهرة �سنة 66٠ هـ . ينظر : طبقات �ل�سافعية �لكربى لل�سبكي ٢٠٩/8 , معجم 

�ملوؤلفني ٢4٩/5 ,و�الأعالم للزركلي 4/٢١.
45-  قو�عد �الأحكام ١٩/١, ٢4, 46, 48 , ٧٩ , وينظر : �ملوفقات 536/3 . 

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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ُ �مْلَُجاِهِديَن ِباأَْمَو�ِلِهْم َو�أَْنُف�ِسِهْم َعَلى �ْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكالاًّ َوَعَد  َل �هللَّ ِ ِباأَْمَو�ِلِهْم َو�أَْنُف�ِسِهْم َف�سَّ يِف �َسِبيِل �هللَّ
ُ �مْلَُجاِهِديَن َعَلى �ْلَقاِعِديَن �أَْجًر� َعِظيًما }) �لن�ساء: ٩5 (. َل �هللَّ �ْسَنى َوَف�سَّ ُ �حْلُ �هللَّ

قرر �أبو �ل�سعود)46( رحمه �هلل هذه �لقاعدة فقال : {      } بياٌن لتفاوت طبقاِت �ملوؤمنني بح�سب تفاوِت 
درجاِت م�ساعيهم يف �جلهاد(.)4٧(

اجِّ َوِعَماَرَة �مْلَ�ْسِجِد  �أََجَعْلُتْم �ِسَقاَيَة �حْلَ ٢ - ومن �الآيات �لتي فيها بيان تفاوت �مل�سالح قول �هلل تعالى:{ 
�ْلَقْوَم  َيْهِدي  اَل   ُ َو�هللَّ �هللَّ  ِعْنَد  َي�ْسَتُووَن  اَل  �هللَّ  �َسِبيِل  يِف  َوَجاَهَد  �اْلآِخِر  َو�ْلَيْوِم   ِ ِباهللَّ �آَمَن  َكَمْن  َر�ِم  �حْلَ
�أعظم م�سلحة  ,  ولكن  ؛ ف�سقاية �حلاج وعمارة �مل�سجد �حلر�م فيها م�سالح  �لتوبة: ١٩(  امِلِنَي})  �لظَّ

منها �الإميان باهلل تعالى و�جلهاد يف �سبيله.
 : �ملعنى   (  : فقال  متفاوتة  و�ملفا�سد  �مل�سالح  �أن  قاعدة  �الآية  بهذه  �هلل  رحمه  �ل�سوكاين  �أ�سل 
�أن �هلل �أنكر عليهم �لت�سوية بني ما كان تعمله �جلاهلية من �الأعمال �لتي �سورتها �سورة �خلري , و�إن مل 
ينتفعو� بها وبني �إميان �ملوؤمنني وجهادهم يف �سبيل �هلل , وقد كان �مل�سركون يفتخرون بال�سقاية و�لعمارة 
�لفريقني  بني  باملفا�سلة  �سبحانه  �سّرح  ثم   , ذلك  عليهم  �هلل  فاأنكر  �مل�سلمني  عمل  على  ويف�سلونهما   ,

وتفاوتهم وعدم ��ستو�ئهم.)48(
ويف �سوء تفاوت �مل�سالح و�ملفا�سد يف�سر �ل�سعدي رحمه �هلل هذه �الآية فقال : ) ملا �ختلف بع�س 
�مل�سلمني , �أو بع�س �مل�سلمني وبع�س �مل�سركني , يف تف�سيل عمارة �مل�سجد �حلر�م , بالبناء و�ل�سالة و�لعبادة 
فيه و�سقاية �حلاج , على �الإميان باهلّل و�جلهاد يف �سبيله , �أخرب �هلّل تعالى بالتفاوت بينهما �أي : �سقيهم 
�سقاية �حلاج  �أف�سل من  باهلّل  و�الإميان  �ال�سم  فاجلهاد  �أطلق هذ�  �إذ�  �ملعروف  �ملاء من زمزم كما هو 

وعمارة �مل�سجد �حلر�م بدرجات كثرية ؛ الأن �الإميان �أ�سل �لدين , وبه تقبل �الأعمال وتزكو �خل�سال.
و�أما �جلهاد يف �سبيل �هلّل فهو ذروة �سنام �لدين , �لذي به يحفظ �لدين �الإ�سالمي ويت�سع , وين�سر �حلق 

ويخذل �لباطل.
و�أما عمارة �مل�سجد �حلر�م و�سقاية �حلاج , فهي و�إن كانت �أعماال �ساحلة , فهي متوقفة على �الإميان , 
ولي�س فيها من �مل�سالح ما يف �الإميان و�جلهاد  �أي: �لذين و�سفهم �لظلم , �لذين ال ي�سلحون لقبول �سيء 

46- حممد بن حممد بن م�سطفى �لعمادي , �أبو �ل�سعود , مف�سر , �ساعر,من علماء �لرتك �مل�ستعربني,من موؤلفاته: �إر�ساد �لعقل 
�ل�سليم �إلى مر�يا �لكتاب �لكرمي,وحتفة �لطالب ,ور�سالة يف �مل�سح على �خلفني , مات �سنة ٢8٩ هـ .

ينظر : �سذر�ت �لذهب 8٩3/8 , معجم �ملوؤلفني ١٠3/١١ , و�الأعالم للزركلي ٧/٩5.
4٧- تف�سري �أبي �ل�سعود 38١/٢, وينظر : تف�سري �لبي�ساوي ٩3٢/٢ . 

48-  تف�سري فتح �لقدير٢/443 .
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من �خلري , بل ال يليق بهم �إال �ل�سر(.)4٩(
3 - مما يبني �أن �ملفا�سد متفاوتة ما فعله �خل�سر عليه �ل�سالم من قتله للغالم �لذي لو بقي الأدى بقاوؤه 
ا �ْلُغاَلُم َفَكاَن �أََبَو�ُه ُموؤِْمَننْيِ َفَخ�ِسيَنا �أَْن  ملف�سدة �أعظم وهي كفر و�لديه باهلل تعالى , قال �هلل تعالى : { َو�أَمَّ

ُيْرِهَقُهَما ُطْغَياًنا َوُكْفًر� } ) �لكهف: 8٠( .
ويف �سوء قاعدة تفاوت �ملفا�سد يف�سر �لن�سفي رحمه �هلل هذه �الآية فقال : ) فخفنا �أن يغ�سى 
�لو�لدين �ملوؤمنني طغيانًا عليهما وكفر� لنعمتهما بعقوقه و�سوء �سنيعه ويلحق بهما �سرً� وبالء , �أو يعديهما 
بد�ئه وي�سلهما ب�سالله فريتد� ب�سببه , وهو من كالم �خل�سر , و�إمنا خ�سي �خل�سر منه ذلك ؛الأنه تعالى 

�أعلمه بحاله و�أطلعه على �سر �أمره(.)5٠(
كما يبني �ل�سعدي رحمه �هلل �أن قتل �لغالم مف�سدة لكنها �أقل من مف�سدة كفر �الأبوين فقال : 
�لذي قتلته  وكان ذلك �لغالم قد قدر عليه �أنه لو بلغ الأرهق �أبويه طغيانا وكفر� , �أي: حلملهما على �لطغيان 
و�لكفر , �إما الأجل حمبتهما �إياه , �أو للحاجة �إليه �أو يحدهما على ذلك , �أي : فقتلته ؛ الطالعي على ذلك 

, �سالمة لدين �أبويه �ملوؤمنني , و�أي فائدة �أعظم من هذه �لفائدة �جلليلة؟()5١(

4٩- تف�سري �ل�سعدي ١4٢/٢ . 
5٠-  تف�سري �لن�سفي 3/ ٢٢ . 

5١- تف�سري �ل�سعدي  3/54١ .

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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املطلب الثاين

قاعدة : �إذ� تز�حمت �مل�سالح روعي �أعالها بتح�سيل �أعلى �مل�سالح )5٢(, تاأ�سيلها وتطبيقها عند �ملف�سرين:

�سرح األفاظ القاعدة :

)زحم( �لز�ء و�حلاء و�مليم �أ�سٌل يدلُّ على �ن�سماٍم يف �سّدة , يقال : َزحَمه َيْزَحُمه , و�ْزَدحم �لنا�س , وَزَحَم 
�لقوُم بع�سهم بع�سًا َيْزَحُموَنُهْم َزْحمًا وِزحامًا �سايقوهم و�ْزَدَحُمو� َوز�حمو� ت�سايقو� .)53(

معنى هذه �لقاعدة :
�إنه �إذ� تز�حمت م�سلحتان بحيث مل ميكن حت�سيلهما معا ُنظر يف ذلك �إلى �أعلى �مل�سلحتني 

بتح�سيلها و�إن ترتب عليه �إهد�ر �مل�سلحة �الأخرى �لتي هي دونها)54(.
قال �بن �لقيم)55( رحمه �هلل : ) و�إذ� تاأملت �سر�ئع دينه �لتي و�سعها بني عباده وجدتها ال تخرج 
عن حت�سيل �مل�سلحة �خلال�سة �أو �لر�جحة بح�سب �الإمكان , و�إن تز�حمت قدم �أهمها و�أجلها , و�إن فاتت 

�أدناها...(.)56(
�لتطبيق :

ُ ِباللَّْغِو يِف  ١ - �إن �الأميان �أمرها عظيم لذ� �أمر �ل�سارع �حلكيم بحفظها قال �هلل تعالى: { اَل ُيوؤَ�ِخُذُكُم �هللَّ
اَرُتُه �إِْطَعاُم َع�َسَرِة َم�َساِكنَي ِمْن �أَْو�َسِط َما ُتْطِعُموَن �أَْهِليُكْم �أَْو  اَن َفَكفَّ ْدُتُ �اْلأَمْيَ ا َعقَّ اِنُكْم َوَلِكْن ُيوؤَ�ِخُذُكْم ِبَ �أَمْيَ
اَنُكْم  اِنُكْم �إَِذ� َحَلْفُتْم  َو�ْحَفُظو� �أَمْيَ اَرُة �أَمْيَ اٍم  َذِلَك َكفَّ َياُم َثاَلَثِة �أَيَّ ِريُر َرَقَبٍة َفَمْن مَلْ َيِجْد َف�سِ ِك�ْسَوُتُهْم �أَْو حَتْ
ُ َلُكْم �آَياِتِه َلَعلَُّكْم َت�ْسُكُروَن } )�ملائدة: 8٩( ولكن �إذ� حلف �سخ�س على �أمٍر ما فيه م�سلحة  ُ �هللَّ َكَذِلَك ُيَبنيِّ
�أَِبي ُمو�َسى  �أجله م�سلحته �أعظم ؛ فاإنه ُيكفر وياأتي �لذي هو خري ؛ فعن  , وتركه لالأمر �لذي حلف من 
نٍي َفاأََرى  ُ اَل �أَْحِلُف َعَلى مَيِ ِ �إِْن �َساَء �هللَّ ِبيَّ �سلى �هلل عليه و�سلم : » َو�هللَّ �الأ�سعري ر�سي �هلل عنه قال: قال �لنَّ

5٢- قو�عد �الأحكام لعز �لدين بن عبد �ال�سالم �س )٠٧( , و�الأ�سباه و�لنظائر لل�سيوطي �س )٧8( , و�الأ�سباه و�لنظائر البن جنيم 
�س )٩8( .

53- معجم مقايي�س �للغة ٩4/3 , ول�سان �لعرب مادة ) ز ح م ( ٢١ /٢6٢ .
54- �لقو�عد و�ل�سو�بط �لفقهية �ملت�سمنة للتي�سري لعبد �لرحمن �لعبد �للطيف ١/ 8٩  , ٩3 .

55- حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد �لزرعي �لدم�سقي , �أبو عبد�هلل , �سم�س �لدين , مولده ووفاته يف دم�سق , و�ألف 
ت�سانيف كثرية منها :ةمفتاح د�ر �ل�سعادة , و�إعالم �ملوقعني , و�لروح  , و�لفو�ئد , مات �سنة ٧5١ هـ .

ينظر : �ملق�سد �الأر�سد يف ذكر �أ�سحاب �الأمام �أحمد 384/٢ , �سذر�ت �لذهب ١8٠/6 , و�الأعالم للزركلي 56/6.
56- مفتاح د�ر �ل�سعادة ٢٢/٢ .
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ِ َو�ْعَلُمو�  لَّْلُتَها »)5٧(, قال �هلل تعالى: { َوَقاِتُلو� يِف �َسِبيِل �هللَّ � ِمْنَها �إِالَّ �أََتْيُت �لَِّذي ُهَو َخرْيٌ َوحَتَ َها َخرْيً َغرْيَ
َ �َسِميٌع َعِليٌم } ) �لبقرة: ٢٢4( ؛ فتتميم �ليمني م�سلحة يف ذ�ته و�أعظم منه �لرب و�لتقوى و�الإ�سالح  �أَنَّ �هللَّ

بني �لنا�س.
ويف �سوء قاعدة : �إذ� تز�حمت �مل�سالح روعي �أعالها بتح�سيل �أعلى �مل�سالح ؛ ف�سر �الإمامان 
�لطربي و�لبغوي رحمهما �هلل هذه �الآية �لكرمية , قال �لطربي : ) ال جتعلو� �هلل قوة الأميانكم يف �أال تربو� 
وال تتقو� وال ت�سلحو� بني �لنا�س ؛ ولكن �إذ� حلف �أحدكم فر�أى �لذي هو خري مما حلف عليه من ترك �لرب 

و�الإ�سالح بني �لنا�س فليحنث يف ميينه وليرب وليتق �هلل , ولي�سلح بني �لنا�س , وليكفر عن ميينه(.)58(
وقال �لبغوي:  �حللف باهلل �سببا مانعا لكم من �لرب و�لتقوى ,  يدعى �أحدكم �إلى �سلة رحم �أو بر 
؛ فيقول حلفت باهلل �أن ال �أفعله , فيعتل بيمينه يف ترك �لرب   معناه : �أن ال تربو� كقوله تعالى: { َي�ْسَتْفُتوَنَك 
ُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرُثَها �إِْن مَلْ َيُكْن َلَها  ُ ُيْفِتيُكْم يِف �ْلَكاَلَلِة  �إِِن �ْمُروؤٌ َهَلَك َلْي�َس َلُه َوَلٌد َوَلُه �أُْخٌت َفَلَها ِن�سْ ُقِل �هللَّ
 ُ ُ �هللَّ َكِر ِمْثُل َحظِّ �اْلأُْنَثَينْي ُيَبنيِّ ا َتَرَك َو�إِْن َكاُنو� �إِْخَوًة ِرَجااًل َوِن�َساًء َفِللذَّ َوَلٌد َفاإِْن َكاَنَتا �ْثَنَتنْيِ َفَلُهَما �لثُُّلَثاِن مِمَّ

ُ ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم } ) �لن�ساء: ١٧6(�أي : لئال ت�سلو� .)5٩( لُّو� َو�هللَّ َلُكْم �أَْن َت�سِ
بينما �أ�سل �الإمام �ل�سعدي رحمه �هلل لهذه �لقاعدة بهذه �الآية فقال : ) ي�ستدل بهذه �الآية على 
�لقاعدة �مل�سهورة , �أنه �إذ� تز�حمت �مل�سالح قدم �أهمها  فهنا تتميم �ليمني م�سلحة , و�متثال �أو�مر �هلل 

يف هذه �الأ�سياء , م�سلحة �أكرب من ذلك ؛ فقدمت لذلك(.)6٠(
٢ -  خري �هلل �سبحانه وتعالى كال من �لزوجني يف حالة وقوع �لطالق بينهما قبل �مل�سا�س بني �أن ياأخذ 
�لذي له �أو �أن يعفو� , وكال �الأمرين فيه م�سلحة لكال �لطرفني لكن �الأعظم م�سلحة �لعفو , ويف هذ� �ر�ساد 
ْن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل �أَْن  للعباد باأنه �إذ� تز�حمت �مل�سالح روعي �أعالها بتح�سيله , قال �هلل تعالى :{ َو�إِ
َكاِح َو�أَْن  ُتْم �إِالَّ �أَْن َيْعُفوَن �أَْو َيْعُفَو �لَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة �لنِّ ُف َما َفَر�سْ ًة َفِن�سْ ُتْم َلُهنَّ َفِري�سَ وُهنَّ َوَقْد َفَر�سْ �سُّ مَتَ

رٌي }) �لبقرة: ٢3٧ (. ا َتْعَمُلوَن َب�سِ َ ِبَ َل َبْيَنُكْم �إِنَّ �هللَّ َتْعُفو� �أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َواَل َتْن�َسُو� �ْلَف�سْ
يبني هذ� �الأمر �ل�سوكاين رحمه �هلل فقال : )�ملعنى : �أن �لزوجني ال ين�سيان �لتف�سل من كل و�حد 
منهما على �الآخر , ومن جملة ذلك �أن تتف�سل �ملر�أة بالعفو عن �لن�سف , ويتف�سل �لرجل عليها باإكمال 

5٧-  رو�ه �لبخاري يف �سحيحه,كتاب: �الأميان و�لنذور , باب: �ليمني فيما ال ميلك ويف �ملع�سية ويف �لغ�سب
 ٢٢٩/٧ , وم�سلم يف �سحيحه,كتاب: �الأميان , باب: ندب من حلف ميينا فر�أى غريها خري منها �أن ياأتي �لذي هو خري ويكفر عن 

ميينه ٢ /١٢68 . 
58-  تف�سري �لطربي4/١١ – ١٢ .

5٩- تف�سري �لبغوي ١/٢٩4 .  
6٠- تف�سري �ل�سعدي ١/٢٠3 .

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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�إلى ترك �لتق�سي على بع�سهم بع�سًا , و�مل�ساحمة فيما  �إر�ساد للرجال و�لن�ساء من �الأزو�ج  �ملهر , وهو 
ي�ستغرقه �أحدهما على �الآخر للو�سلة �لتي قد وقعت �سهمًا من �إف�ساء �لبع�س �إلى �لبع�س , وهي و�سلة ال 

ي�سبهها و�سلة , فمن رعاية حقها ومعرفتها حق معرفتها �حلر�س منهما على �لت�سامح(.)6١(
كما يبينه �لطاهر بن عا�سور رحمه �هلل بقوله :   ��ستثناء من عموم �الأحو�ل �أي �إال يف حالة عفوهن 
اأي الن�ساء : باأن ي�سقطن هذا الن�سف ، وت�سمية هذا االإ�سقاط عفوا ظاهرة ؛ الأن ن�سف املهر حق وجب 
على �ملطلق للمطلقة قبل �لبناء با ��ستخف بها , �أو با �أوح�سها , فهو حق وجب لغرم �سر , فاإ�سقاطه عفو 

ال حمالة , �أو عند عفو �لذي بيده عقدة �لنكاح(.)6٢(
3 - بني �هلل تعالى �أن �إبد�ء �ل�سدقة نعم �سيء هو , و�أن �إخفاءها و�سرتها خري , وهذ� فيه حث للنظر �إلى 
ا ِهَي َو�إِن  َدَقاِت َفِنِعمَّ �أعظم �مل�سلحتني من �الإ�سر�ر و�الإظهار فيعمل به , فقال �هلل تعالى: { �إِن ُتْبُدو� �ل�سَّ
ا َتْعَمُلوَن َخِبرٌي }) �لبقرة: ٢٧١(  ُ ِبَ َئاِتُكْم  َو�هللَّ ن �َسيِّ ُر َعنُكم مِّ ُكْم  َوُيَكفِّ ُتْخُفوَها َوُتوؤُْتوَها �ْلُفَقَر�َء َفُهَو َخرْيٌ لَّ
, و�ملر�د بال�سدقة ما قاله �خلازن)63( رحمه �هلل : )�ل�سدقة ما يخرجه �الإن�سان من ماله على وجه �لقربة 

فيدخل فيه �لزكاة �لو�جبة , و�سدقة �لتطوع()64( و�هلل �أعلم.
وقد قارن �لن�سفي)65( و�بن كثري و�ل�سعدي رحمهم �هلل بني م�سلحتي �إظهار �ل�سدقة و�إخفائها 
و�أ�سلو� لهذه �لقاعدة , فقال �لن�سفي رحمه �هلل : ) �جلهر يف �لفر�ئ�س �أف�سل ؛ لنفي �لتهمة حتى �إذ� كان 
�ملزكي ممن ال يعرف بالي�سار كان �إخفاوؤه �أف�سل , و�ملتطوع �إن �أر�د �أن يقتدي به كان �إظهاره �أف�سل()66(.
وقال �بن كثري رحمه �هلل :  �أي: �إن �أظهرمتوها فنعم �سيء هي  فيه داللة على �أن �إ�سر�ر �ل�سدقة 
�أف�سل من �إظهارها ؛ الأنه �أبعد عن �لرياء , �إال �أن يرتتب على �الإظهار م�سلحة ر�جحة , من �قتد�ء �لنا�س 

به , فيكون �أف�سل من هذه �حليثية(.)6٧(

6١-  تف�سري فتح �لقدير ١/٢54 . 
6٢- تف�سري �لتحرير و�لتنوير ٢/463 . 

63- علي بن حممد بن �إبر�هيم �ل�سيحي عالء �لدين �ملعروف باخلازن عامل بالتف�سري و�حلديث, من فقهاء �ل�سافعية , تويف بحلب 
,له ت�سانيف , منها : لباب �لتاأويل يف معاين �لتنزيل يف �لتف�سري , وعدة �الأفهام يف �سرح عمدة �الأحكام, مات �سنة ٧4١ هـ . ينظر 

: طبقات �ملف�سرين لالأدنروي �س )٢6٧( , و�لدرر �لكامنة 3٧6/١3 , و�الأعالم للزركلي 5/5.
64-  تف�سري �خلازن ١/٢٠5 .

65- عبد �هلل بن �أحمد بن حممود �لن�سفي, �أبو �لربكات, حافظ �لدين , فقيه , مف�سر , له م�سنفات جليلة منها : مد�رك �لتنزيل 
يف تف�سري �لقر�آن, و�ملنار يف �أ�سول �لفقه , وك�سف �ال�سر�ر �سرح �ملنار, , مات �سنة ٧١٠ هـ .

ينظر : طبقات �ملف�سرين لالأدنروي �س )٢63( , ومعجم �ملوؤلفني 3٢/6 ,و�الأعالم للزركلي 4/6٧.
66-  تف�سري �لن�سفي ١/١36 . 
6٧- تف�سري �بن كثري 33٠/١ .
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وقال �ل�سعدي رحمه �هلل : ) ففي هذ� �أن �سدقة �ل�سر على �لفقري �أف�سل من �سدقة �لعالنية , 
و�أما �إذ� مل توؤت �ل�سدقات �لفقر�ء فمفهوم �الآية �أن �ل�سر لي�س خري� من �لعالنية , فريجع يف ذلك �إلى 
�مل�سلحة , فاإن كان يف �إظهارها �إظهار �سعائر �لدين وح�سول �القتد�ء ونحوه , فهو �أف�سل من �الإ�سر�ر(.

)68(
4 - �أر�سد �هلل تبارك وتعالى نبيه �سلى �هلل عليه و�سلم �إلى �أنه ينبغي له �أن يبالغ يف قتل �لكافرين وال يبقي 
منهم �أحد� , وال ياأ�سرهم , وال يقبل منه فد�ء ؛ ملا يف ذلك من �إعز�ز �لدين و�إظهار هيبته , ويف هذ� مو�زنة 
بني م�سالح دينية وم�سالح دنيوية , فتقدم �أعظم �مل�سالح , وهي �مل�سالح �لدينية , قال �هلل تعالى :{

ُ َعِزيٌز  ُ ُيِريُد �اْلآِخَرَة  َو�هللَّ ْنَيا َو�هللَّ َما َكاَن ِلَنِبيٍّ �أَْن َيُكوَن َلُه �أَ�ْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن يِف �اْلأَْر�ِس  ُتِريُدوَن َعَر�َس �لدُّ
َحِكيٌم }) �الأنفال: 6٧(.

يبني �ل�سعدي رحمه �هلل هذه �لقاعدة عند تف�سريه لهذه �الآية فقال : ) �أي : ما ينبغي وال يليق به 
�إذ� قاتل �لكفار �لذين يريدون �أن يطفئو� نور �هلّل وي�سعو� الإخماد دينه , و�أن ال يبقى على وجه �الأر�س من 
يعبد �هلّل , �أن يت�سرع �إلى �أ�سرهم و�إبقائهم الأجل �لفد�ء �لذي يح�سل منهم , وهو عر�س قليل بالن�سبة 

�إلى �مل�سلحة �ملقت�سية الإبادتهم و�إبطال �سرهم , فما د�م لهم �سر و�سولة , فاالأوفق �أن ال يوؤ�سرو�(. )6٩(

68-  تف�سري �ل�سعدي حتقيق �للويحق �س )١١6(, وينظر : تف�سري �لطربي ١4/5 .
6٩- تف�سري �ل�سعدي ٢٢٧/٢ .

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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املطلب الثالث

عند  وتطبيقها  تاأ�سيلها  �أخفهما)٧٠(,  بارتكاب  �سرر�  �أعظمهما  روعي  مف�سدتان  تعار�ست  �إذ�   : قاعدة 
�ملف�سرين :

�سرح األفاظ القاعدة :

َب وَمَنَع و�سار  َيْعِر�ُس و�عرَت�َس �نَت�سَ  �لعر�س : �لعني و�لر�ء و�ل�ساد بناٌء تكرُث فروُعه , وَعَر�َس �ل�سيُء 
�َس �ل�سيُء دون  َنُع �ل�سالكني �ُسلوَكها , ويقال �عرَتَ عاِر�سًا ؛ كاخل�َسبِة �ملنت�سبِة يف �لنهر و�لطريق ونحوها مَتْ

�ل�سيِء �أَي حال دونه)٧١(.
�لرعي : �لر�ء و�لعني و�حلرف �ملعتل �أ�سالن : �أحدهما �ملر�َقبة و�حِلفظ , و�الآَخر �لرجوع.

يَء : رَقبُته ؛ وَرَعْيته : �إذ� الَحْظَته , و�الأ�سل �الآَخر: �ْرَعوى عن �لقبيح )٧٢(, وكال �ملعنيني  ل : رَعْيُت �ل�سَّ فاالأوَّ
�سحيح ؛ الأن �لناظر ير�قب �أعال �ملف�سدتني بارتكاب �أخفهما , ويرجع عن �الأُخرى.

معنى هذه �لقاعدة :
�أن من �بتلي ببليتني , وهما خمتلفتان يختار �أهونهما ؛ الأن مبا�سرة �حلر�م ال جتوز �إال لل�سرورة 

وال �سرورة يف حق �لزيادة.)٧3(
التطبيق :

 ُ َي �هللَّ ا�ٍس َر�سِ ١ - �إن �لقتال عند �مل�سجد �حلر�م مف�سدة عظيمة نهى عنه �ل�سارع �حلكيم فَعِن �ْبِن َعبَّ
لُّ الأََحٍد َبْعِدي  لَّ الأََحٍد َقْبِلي , َواَل حَتِ َة َفَلْم حَتِ َم َمكَّ َ َحرَّ ِبيَّ �سلى �هلل عليه و�سلم َقاَل : “�إِنَّ �هللَّ َعْنُهَما �أَنَّ �لنَّ
ا �أُِحلَّْت يِل �َساَعًة ِمْن َنَهاٍر” )٧4(و�أعظم من هذ� �ل�سرك باهلل تعالى ومنع �لنا�س من �لدخول يف دين  َ َو�إِمنَّ
َماِء ِفيِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد  ٍب ِمَن �ل�سَّ يِّ �هلل تعالى لذلك �أذن �هلل يف قتال �مل�سركني فقال �هلل تعالى :{ �أَْو َك�سَ

يٌط ِباْلَكاِفِريَن } �لبقرة:  ١٩. ُ حُمِ َو�ِعِق َحَذَر �مْلَْوِت َو�هللَّ اِبَعُهْم يِف �آَذ�ِنِهْم ِمَن �ل�سَّ َوَبْرٌق َيْجَعُلوَن �أَ�سَ
و��ستخل�س �ملف�سرون رحمهم �هلل تعالى �لعمل بالقاعدة �ل�سابقة ؛ فعرب عنها �الآلو�سي)٧5( رحمه 

٧٠- �الأ�سباه و�لنظائر لل�سيوطي �س ) ١٧6 ( , و�الأ�سباه و�لنظائر البن جنيم �س )8٩( , , و�سرح �لقو�عد �لفقهية للزرقا �س )١66(.
٧١- معجم مقايي�س �للغة٢6٩/4 , ول�سان �لعرب مادة )ع ر �س ( ٧ /١65.

 . 4٠٩  – ٧٢- معجم مقايي�س �للغة ٢/4٠8 
٧3-  �الأ�سباه و�لنظائر البن جنيم �س )8٩( .

٧4-  �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه كتاب: جز�ء �ل�سيد باب: ال ينفر �سيد �حلرم  ٢/ ٢١3 .
٧5- حممود بن عبد �هلل �حل�سينى �الآلو�سي , �سهاب �لدين , �أبو �لثناء , مف�سر , حمدث , �أديب , من �ملجددين , من �أهل بغد�د 
, مولده ووفاته فيها من م�سنفاته روح �ملعاين يف �لتف�سري, �الأجوبة �لعر�قية عن �الأ�سئلة �الإير�نية , وحا�سية على �سرح �لقطر , 

مات �سنة ١٢٧٠هـ .
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�هلل بالقبيح و�الأقبح و�الأ�سعب فقال : ) �أي : �سركهم يف �حلرم �أ�سد قبحا فال تبالو� بقتالهم فيه ؛ الأنه 
�رتكاب �لقبيح لدفع �الأقبح فهو مرخ�س لكم ويكفر عنكم , �أو �ملحنة �لتي يفتنت بها �الإن�سان كاالإخر�ج من 

�لوطن �ملحبب للطباع �ل�سليمة �أ�سعب من �لقتل لدو�م تعبها وتاأمل �لنف�س بها (.)٧6(
بينما جند �لطاهر بن عا�سور رحمه �هلل يذكر �لقاعدة نف�سها يف �سمن تف�سريه لالآية �لكرمية 
م�ستدال بها على وجوب قتال �لكفار �إذ� منعو� �لنا�س من �مل�سجد �حلر�م وعادو� �أهل دين �هلل فقال : ) �أذن 
�هلل للم�سلمني بالقتال و�لقتل للمقاتل عند �مل�سجد �حلر�م , ومل يعباأ با جعله لهذ� �مل�سجد من �حلرمة ؛ 
الأن حرمته حرمة ن�سبته �إلى �هلل تعالى ؛ فلما كان قتال �لكفار عنده قتاال ملنع �لنا�س منه , ومناو�ة لدينه , 

فقد �سارو� غري حمرتمني له ولذلك �أمرنا بقتالهم هنالك تاأييد� حلرمة �مل�سجد �حلر�م(.)٧٧(
َتَعاَلْو� َقاِتُلو� يِف  َلُهْم  َوِقيَل  َناَفُقو�  ِذيَن  َوِلَيْعَلَم �لَّ ٢ – و�أ�سل �ل�سعدي)٧8( رحمه �هلل بقول �هلل تعالى : { 
َبْعَناُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ �أَْقَرُب ِمْنُهْم ِلاْلإِمَياِن  َيُقوُلوَن ِباأَْفَو�ِهِهْم  ِ �أَِو �ْدَفُعو� َقاُلو� َلْو َنْعَلُم ِقَتااًل اَلتَّ �َسِبيِل �هللَّ
ا َيْكُتُموَن } �آل عمر�ن :  ١6٧ على هذه �لقاعدة مع تعليله للحكم ؛ فقال :  ُ �أَْعَلُم ِبَ َما َلْي�َس يِف ُقُلوِبِهْم َو�هللَّ
) وي�ستدل بهذه �الآية على قاعدة : �رتكاب �أخف �ملف�سدتني لدفع �أعالهما , وفعل �أدنى �مل�سلحتني , للعجز 
عن �أعالهما ؛ الأن �ملنافقني �أمرو� �أن يقاتلو� للدين , فاإن مل يفعلو� فللمد�فعة عن �لعيال و�الأوطان( .)٧٩(

َتاأُْمُروَن  ا�ِس  ِللنَّ �أُْخِرَجْت  ٍة  �أُمَّ َخرْيَ  ُكْنُتْم  3 -�إنكار �ملنكر مما متيزت به هذه �الأمة كما قال �هلل تعالى:{ 
ُهُم  � َلُهْم ِمْنُهُم �مْلُوؤِْمُنوَن َو�أَْكرَثُ �أَْهُل �ْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيً ِ َوَلْو �آَمَن  ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن �مْلُْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهللَّ
�ْلَفا�ِسُقوَن }) �آل عمر�ن: ١١٠(, وو�جب على من ر�أى  منكر� �أن يغريه فعن �أبي �سعيد �خلدري ر�سي �هلل 
ُه ِبَيِدِه َفاإِْن مَلْ َي�ْسَتِطْع  ْ ِ �سلى �هلل عليه و�سلم َيُقوُل :«َمْن َر�أَى ِمْنُكْم ُمْنَكًر� َفْلُيَغريِّ عنه قال :�َسِمْعُت َر�ُسوَل �هللَّ
مَياِن«)8٠(؛ لكن �إن �أدى �إنكار �ملنكر ملنكر �أعظم منه فاإنه  َعُف �الإِ �سْ ْن مَلْ َي�ْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه َوَذِلَك �أَ َفِبِل�َساِنِه َفاإِ
اَل  �أَْنُف�َسُكْم  َعَلْيُكْم  �آَمُنو�  ِذيَن  �لَّ �أَيَُّها  َيا  تعالى:{  �هلل  قال   . �ل�سررين  �أخف  �رتكاب  بقاعدة  يرتك عمال 

ينظر : هدية �لعارفني ٢ /١68 , ومعجم �ملوؤلفني ١٧5/١٢ , و�الأعالم للزركلي ٧/١٧6.
٧6- تف�سري �الآلو�سي١/644 .

٧٧- تف�سري �لتحرير و�لتنوير ٢/٢٠4 .
٧8- عبد �لرحمن بن نا�سر بن عبد �هلل �ل�سعدي �لتميمي: مف�سر, من علماء �حلنابلة, من �أهل جند , مولده ووفاته يف عنيزة 
بالق�سيم , وهو �أول من �أن�ساأ مكتبة فيها )�سنة ١358( له نحو 3٠ كتابا , منها : تي�سري �لكرمي �ملنان يف تف�سري �لقر�آن وتي�سري 
�للطيف �ملنان يف خال�سة مقا�سد �لقر�آن , و�لقو�عد �حل�سان يف تف�سري �لقر�آن وطريق �لو�سول �إلى �لعلم �ملاأمول من �ال�سول , 

مات �سنة ١3٧6 هـ .  ينظر : معجم �ملوؤلفني 3٩٧/١3 , و�الأعالم للزركلي 3/34٠.
٧٩- تف�سري �ل�سعدي 3٢٠/١.

8٠-  رو�ه م�سلم يف �سحيحه , كتاب : �الإميان , باب: بيان كون �لنهي عن �ملنكر من �الإميان , و�أن �الإميان يزيد وينق�س , 
و�أن �الأمر بالعروف و�لنهي عن �ملنكر و�جبان , ١/ 6٩ .  

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن } )�ملائدة: ١٠5(. ُئُكْم ِبَ ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبِّ لَّ �إَِذ� �ْهَتَدْيُتْم  �إَِلى �هللَّ ُكْم َمْن �سَ رُّ َي�سُ
قال �ل�سنقيطي)8١( رحمه اهلل: ) ي�سرتط يف جواز االأمر باملعروف اأال يوؤدي اإلى مف�سدة اأعظم من ذلك 

�ملنكر ; الإجماع �مل�سلمني على �رتكاب �أخف �ل�سررين (.)8٢(
�لعجل ومل  تعالى بعدما �ساهدهم قد عبدو�  �إلى توحيد �هلل  �إ�سر�ئيل  �ل�سالم بني  4 - دعا هارون عليه 
ف�سكت  قتله  �أو�سكو� على  �أمره حتى  �إ�سر�ئيل ع�سو�  بني  ولكن   , و�سعه  بذل  بل  يدخر جهد� يف دعوتهم 
�إليهم مو�سى عليه �ل�سالم وبني قتل هارون  عنهم , وهذ� فيه مو�زنة بني تركهم على حالهم حتى يرجع 
عليه �ل�سالم , و�أعظم �ملف�سدتني قتله ؛ فلذلك دفعها بال�سكوت عنهم , قال �هلل تعالى: { َومَلَّا َرَجَع ُمو�َسى 
ْلَو�َح َو�أََخَذ ِبَر�أْ�ِس �أَِخيِه  ُكْم َو�أَْلَقى �اْلأَ �ِسًفا َقاَل ِبْئ�َسَما َخَلْفُتُمويِن ِمْن َبْعِدي �أََعِجْلُتْم �أَْمَر َربِّ َباَن �أَ �إَِلى َقْوِمِه َغ�سْ
َعْلِني َمَع �ْلَقْوِم  ْعَد�َء َواَل جَتْ َعُفويِن َوَكاُدو� َيْقُتُلوَنِني َفاَل ُت�ْسِمْت ِبَي �اْلأَ ُه �إَِلْيِه  َقاَل �ْبَن �أُمَّ �إِنَّ �ْلَقْوَم ��ْسَت�سْ َيُجرُّ

امِلِنَي })�الأعر�ف : ١5٠(. �لظَّ
يف�سر �ل�سوكاين)83( رحمه �هلل هذه �الآية مبينا �سبب عدم قدرة هارون عليه �ل�سالم على تغيري 
�ملنكر  �أي �أخذ بر�أ�س �أخيه هارون , �أو ب�سعر ر�أ�سه حال كونه يجّره �إليه , فعل به ذلك لكونه مل ينكر على 
�ل�سامرّي وال غريه ما ر�آه من عبادة بني �إ�سر�ئيل للعجل , فقال : هارون معتذرً� منه �أي �إين مل �أطق تغيري 

ما فعلوه لهذين �الأمرين , ��ست�سعافهم يل ومقاربتهم لقتلي(.)84(
عار�سهم  �أنه  على  يدل  �ل�سررين   �أخف  �رتكاب  قاعدة  �هلل  رحمه  عا�سور  بن  �لطاهر  ويبني 

معار�سة �سديدة ثم �سلم خ�سية �لقتل ( . )85(
ويوؤ�سل �بن �لعربي)86( رحمه �هلل لهذه �لقاعدة فقال : ) ويف هذ� دليل على �أن ملن خ�سي �لقتل 

8١- حممد �الأمني بن حممد �ملختار بن عبد �لقادر �جلكني �ل�سنقيطي: مف�سر مدر�س من علماء �سنقيط )موريتانيا( , ولد وتعلم 
بها , له كتب , منها : �أ�سو�ء �لبيان يف تف�سري �لقر�آن  , ودفع �إيهام �ال�سطر�ب عن �آي �لكتاب , و�آد�ب �لبحث و�ملناظرة , و�ألفية يف 

�ملنطق , مات بكة �سنة ١3٩3 هـ . ينظر: �الأعالم للزركلي 45/6.
8٢-  تف�سري �أ�سو�ء �لبيان٢/١٧5 .

83-  حممد بن علي بن حممد بن عبد �هلل �ل�سوكاين: فقيه جمتهد من كبار علماء �ليمن, من �أهل �سنعاء , من موؤلفاته: نيل 
�الأوطار من �أ�سر�ر منتقى �الخبار , و�لفو�ئد �ملجموعة يف �الحاديث �ملو�سوعة , وفتح �لقدير يف �لتف�سري , مات �سنة ١٢5٠ هـ . ينظر 

: معجم �ملوؤلفني 53/١١ , و�الأعالم للزركلي ٢٩8/6.
84-  تف�سري فتح �لقدير ٢ /٢48.

85-  تف�سري �لتحرير و�لتنوير ٩/ ١١٧ ,  وينظر : تف�سري �لن�سفي٧8/٢ , وتف�سري �خلازن ٢/ ٢5٢ , تف�سري �لبي�ساوي 3/6١ , 
وتف�سري �أبي �ل�سعود 33/3 .

�أبو بكر �بن �لعربي , قا�س , من حفاظ �حلديث , و�سنف كتبا  86- حممد بن عبد �هلل بن حممد �ملعافري �الإ�سبيلي �ملالكي , 
يف �حلديث و�لفقه و�الأ�سول و�لتف�سري و�الأدب و�لتاريخ من كتبه : �لعو��سم من �لقو��سم , وعار�سة �الأحوذي يف �سرح �لرتمذي , 
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عند تغيري �ملنكر �أن ي�سكت عنه(.)8٧(
م وت�ستخدم كدو�ء لالآدميني من  5 - ظهرت �أدوية وعقاقري يف �لع�سر �حلديث , وهي م�ستملة على �ل�سُّ
بع�س �الأدو�ء , وذلك ك�سم �الأفاعي و �مل�سل �ملتخذ من �سم �لعقرب ملد�و�ة �ملل�سوع به , فاإذ� تعني �أن �ل�سم 
دو�ء من بع�س �الأدو�ء , فقد وجدت مف�سدتان , مف�سدة نا�سئة عن ��ستمر�ر �لد�ء عند عدم �لتد�وي بال�سم 
, ومف�سدة نا�سئة عن تناول �ل�سم , فاإن غلبت �ل�سالمة منه ويرجى منه �ملنفعة , كان يف �لتد�وي به من 
�لد�ء دفعًا الإحدى �ملف�سدتني باأخف منها )88( , وبا�ستعر��س حمتوى بع�س �الأدوية , �لتي يدخل �ل�سم يف 
تركيبها , جند �أن ما دخل يف تركيبها من �ل�سم , ن�سبة ال يرتتب عليها �الإ�سر�ر بن تناولها , �إذ� �قت�سر 
على �جلرعة �ملو�سوفة له من قبل طبيب م�سلم عدل , ثقة حاذق بالطب , مما يغلب منه �ل�سالمة , وال 
يرتتب عليه قتل من تناوله �أو �الإ�سر�ر به , �أوكان �ملري�س يعلم نفع �لدو�ء له ملعرفته بالطب , �أو لتجربة 
�أخف  �رتكاب  , ويف هذ�  �ملر�س )8٩(  به من  للتد�وي  �لدو�ء  يوجد غري هذ�  , ومل  �ملر�س  له مع  �سابقة 
�ل�سررين , قال �لطاهر بن عا�سور رحمه �هلل عند تف�سريه لقول �هلل تعالى :{ َو�إَِذ� َتَولَّى �َسَعى يِف �اْلأَْر�ِس 
ُ اَل ُيِحبُّ �ْلَف�َساَد } ) �لبقرة:  ٢٠5( : �إتالف �الأدوية �ل�سامة ف�ساد  �ْسَل  َو�هللَّ ْرَث َو�لنَّ ِلُيْف�ِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك �حْلَ
, و�إن كان �لتد�وي بها نادر� , لكن �الإهالك بها كاملعدوم ملا يف عقول �لنا�س من �لو�زع عن �الإهالك بها , 

فيتفادى عن �سرها باالحتياط يف رواجها ، وباأمانة من ت�سلم اإليه )٩٠(.
�أعظم  �إرجاعهن من مف�سدة  للكفار ملا يف  ُيرجعن  فاإنهن ال  �إميانهن  ُعلم �سدق �ملهاجر�ت يف  –  �إن   6
من مف�سدة عدم الوفاء بال�سرط الذي كان بني النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وبني امل�سركني ولذلك اأر�سد 
�هلل تعالى عباده �إلى هذ� �لفعل �إر�ساد� منه تعالى لعباده باأنه �إذ� تز�حمت �ملفا�سد روعي �أعالها بدرئه 
ُ �أَْعَلُم ِباإِمَياِنِهنَّ  ِذيَن �آَمُنو� �إَِذ� َجاَءُكُم �مْلُوؤِْمَناُت ُمَهاِجَر�ٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ �هللَّ فقال �هلل تعالى : { َيا �أَيَُّها �لَّ
اِر اَل ُهنَّ ِحلٌّ َلُهْم َواَل ُهْم َيِحلُّوَن َلُهّن َو�آُتوُهْم َما �أَْنَفُقو� َواَل  َفاإِْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُموؤِْمَناٍت َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ �إَِلى �ْلُكفَّ
ْنَفْقُتْم َوْلَي�ْساأَُلو�  ِم �ْلَكَو�ِفِر َو��ْساأَُلو� َما �أَ �ِسُكو� ِبِع�سَ ُجَناَح َعَلْيُكْم �أَْن َتْنِكُحوُهنَّ �إَِذ� �آَتْيُتُموُهنَّ �أُُجوَرُهنَّ َواَل مُتْ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم }) �ملمتحنة: ١٠(. ِ َيْحُكُم َبْيَنُكْم  َو�هللَّ َما �أَْنَفُقو� َذِلُكْم ُحْكُم �هللَّ
�أ�سل �ل�سعدي رحمه �هلل لقاعدة �إذ� تعار�ست مف�سدتان روعي �أعظمهما �سرر� بارتكاب �أخفهما 

و�أحكام �لقر�آن , مات �سنة 453 هـ .
ينظر : �سري �أعالم �لنبالء ١٩١/3٩ , وطبقات �ملف�سرين ١ /٩٠ , و�الأعالم للزركلي 6/٢3٠.

8٧- �أحكام �لقر�آن البن �لعربي ٢/٧٩3 .
88-  ينظر : �ملغني ١/ 44٧ , وك�ساف �لقناع : ٢/١385

8٩-  ينظر : �إدري�س , عبد�لفتاح حممود “حكم �لتد�وي بال�سموم �أو با ��ستمل عليها” جملة �لوعي �الإ�سالمي , �لعدد 53٢ .
٩٠- تف�سري �لتحرير و�لتنوير ٢/٢54 .

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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بهذه �الآية فقال : ) �أما �لن�ساء فلما كان ردهن فيه مفا�سد كثرية , �أمر �هلل �ملوؤمنني �إذ� جاءهم �ملوؤمنات 
�أميان  , من  به �سدقهن  , با يظهر  �أن ميتحنوهن ويختربوهن   , �إميانهن  و�سكو� يف �سدق   , مهاجر�ت 
مغلظة وغريها , فاإنه يحتمل �أن يكون �إميانها غري �سادق بل رغبة يف زوج �أو بلد �أو غري ذلك من �ملقا�سد 
واإن امتحنوهن   ، ، من غري ح�سول مف�سدة  بال�سرط  الو�سف تعني ردهن وفاء  فاإن كن بهذا   ، الدنيوية 
فوجدن �سادقات , �أو علمو� ذلك منهن من غري �متحان , فال يرجعوهن �إلى �لكفار , فهذه مف�سدة كبرية 
يف ردهن راعاها ال�سارع ، وراعى اأي�سا الوفاء بال�سرط ، باأن يعطوا الكفار اأزواجهن ما اأنفقوا عليهن من 
�ملهر وتو�بعه عو�سا عنهن , وال جناح حينئذ على �مل�سلمني �أن ينكحوهن ولو كان لهن �أزو�ج يف د�ر �ل�سرك 

، ولكن ب�سرط اأن يوؤتوهن اأجورهن من املهر والنفقة(.)٩١(

٩١- تف�سري �ل�سعدي ٢٢4/5 .
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املطلب الرابع

قاعدة : درء �ملفا�سد �أولى من جلب �مل�سالح)٩٢( , تاأ�سيلها وتطبيقها عند �ملف�سرين :
�سرح �ألفاظ �لقاعدة :

َته.)٩3( يء , وكلُّ َمن َدَفْعَته عنك فقد َدَر�أْ �لدرء : �أ�سٌل و�حد, وهو َدْفع �ل�سَّ
و�جَلْلُب �َسْوُق �ل�سيء من مو�سع �إِلى �آَخر .)٩4(

معنى هذه القاعدة :

�عتنائه  �أ�سد من  باملنهيات  �ل�سرع  �عتناء  الأن  ؛  �ملف�سدة غالبا  تعار�ست مف�سدة وم�سلحة قدم دفع  �إذ� 
ِبيِّ �سلى �هلل عليه و�سلم َقاَل : » َفاإَِذ� �أََمْرُتُكْم ِب�َسْيٍء َفاأُْتو� ِمْنُه َما  باملاأمور�ت)٩5( ؛ فَعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة , َعِن �لنَّ

َذ� َنَهْيُتُكْم َعْن �َسْيٍء َفَدُعوُه«.)٩6( ��ْسَتَطْعُتْم َو�إِ
التطبيق :

و�أعظم من  �أكرب  ب�سببهما  �الإثم  للنا�س لكن ما يح�سل من  �إثم كبري ومنافع  ١ - يف �خلمر و�ملي�سر)٩٧(  
ْمِر  �ملنافع لذ� نهى �هلل تعالى عنهما درًء للمفا�سد وجلبًا للم�سالح , قال �هلل تعالى:{ َي�ْساأَُلوَنَك َعِن �خْلَ
ا�ِس َو�إِْثُمُهَما �أَْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهَما َوَي�ْساأَُلوَنَك َماَذ� ُيْنِفُقوَن ُقِل �ْلَعْفَو  َكَذِلَك  َو�مْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ

ُروَن } �لبقرة:  ٢١٩.  ُ َلُكُم �اْلآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ ُ �هللَّ ُيَبنيِّ
فاملف�سرون رحمهم �هلل عند تف�سريهم لهذه �الآية يعقدون مقارنة بني منافع �خلمر و�ملي�سر وم�سارهما 
�أولى من جلب �مل�سالح على حترمي  ؛ فيظهرون �ملحا�سن و�مل�ساوئ , ثم ي�ستدلو� بقاعدة : درء �ملفا�سد 
�خلمر و�ملي�سر. قال �بن كثري)٩8( رحمه �هلل  : �أما �إثمهما فهو يف �لدين , و�أما �ملنافع فدنيوية , من حيث 

٩٢-  قو�عد �الأحكام للعز بن عبد �ل�سالم �س )١3٩( , و�لتحبري �سرح �لتحرير يف �أ�سول �لفقه 8/385١ .
٩3- معجم مقايي�س �للغة ٢٧١/٢ , ول�سان �لعرب مادة )د ر �أ ( ١ / 55 . 

٩4- ل�سان �لعرب مادة )ج ل ب( ١ / ٢68 , وينظر :معجم مقايي�س �للغة 46٩/٢.
٩5- �الأ�سباه و�لنظائر البن جنيم �س )٩٠( , وينظر : �الأ�سباه و�لنظائر لل�سيوطي ١٧6 , و�سرح �لقو�عد �لفقهية للزرقا �س 

. )١١٧(
٩6- رو�ه �لبخاري يف �سحيحه ,كتاب: �العت�سام بالكتاب و�ل�سنة , باب : قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم : “بعثت بجو�مع 

�لكلم” 8/ ١38 , وم�سلم يف �سحيحه , كتاب : �حلج , باب: فر�س �حلج مرة فى �لعمر , ٩٧5/١ , وهذ� لفظ م�سلم. 
٩٧- �خلمر: �خلاء و�مليم و�لر�ء �أ�سٌل و�حد يدلُّ على �لتغطية , و�ملخالطِة يف �َسرْت , و�خَلْمُر: ما �أ�سكر الأنها خامرت �لعقل . 

معجم مقايي�س �للغة ٢١5/٢ , وينظر : ل�سان �لعرب مادة )خ م ر ( 4/ ٢55.
و�مَلْي�ِسر: �للَِّعُب بالِقد�ح وهو �لِقمار. معجم مقايي�س �للغة١56/6 , ول�سان �لعرب مادة )ي �س ر ( 5 /٢٩٩.

٩8-  �إ�سماعيل بن عمر بن كثري بن �سو بن درع �لقر�سي �لب�سروي ثم �لدم�سقي, �أبو �لفد�ء, عماد �لدين: حافظ موؤرخ فقيه, 
تناقل �لنا�س ت�سانيفه يف حياته , من كتبه :�لبد�ية و�لنهاية , و�سرح �سحيح �لبخاري مل يكمله , وتف�سري �لقر�آن �لكرمي , 
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�إن فيها نفع �لبدن , وته�سيم �لطعام , و�إخر�ج �لف�سالت , وت�سحيذ بع�س �الأذهان , ولّذة �ل�سّدة �ملطربة 
�لتي فيها)٩٩ (, كما قال ح�سان بن ثابت يف جاهليته:

ون�سربها فترتكنا ملوًكا            و�أ�ْسًد� ال ُيَنْهنهها �للقاُء 
�سه بع�سهم من �ملي�سر فينفقه على نف�سه �أو عياله ؛ ولكن هذه  وكذ� بيعها و�النتفاع بثمنها , وما كان ُيَقمِّ

�مل�سالح ال تو�زي م�سّرته ومف�سدته �لر�جحة ؛ لتعلقها بالعقل و�لدين ,.)١٠٠(
وقال �ل�سعدي رحمه �هلل : ) �أي : ي�ساألك - يا �أيها �لر�سول - �ملوؤمنون عن �أحكام �خلمر و�ملي�سر 
, وقد كانا م�ستعملني يف �جلاهلية و�أول �الإ�سالم , فكاأنه وقع فيهما �إ�سكال , فلهذ� �ساألو� عن حكمهما , 
فاأمر �هلل تعالى نبيه , �أن يبني لهم منافعهما وم�سارهما ؛ ليكون ذلك مقدمة لتحرميهما , وحتتيم تركهما.
�إثمهما وم�سارهما , وما ي�سدر منهما من ذهاب �لعقل و�ملال , و�ل�سد عن ذكر �هلل , وعن  �أن  فاأخرب 
�ل�سالة , و�لعد�وة , و�لبغ�ساء - �أكرب مما يظنونه من نفعهما , من ك�سب �ملال بالتجارة باخلمر , وحت�سيله 
بالقمار و�لطرب للنفو�س , عند تعاطيهما , وكان هذ� �لبيان ز�جر� للنفو�س عنهما ؛ الأن �لعاقل يرجح ما 

ترجحت م�سلحته , ويجتنب ما ترجحت م�سرته(.)١٠١(
٢ - عدم مو�الة �ملوؤمنني للكافرين و�جب �سرعي على كل فرد من �أفر�د �مل�سلمني لكن هذ� �لو�جب يتخلف 
عن �ملوؤمن �إذ� خاف خوفا �سديد� على نف�سه ؛ فعنئٍذ يجوز له �أن يظهر لهم �لوالية وي�سمر لهم �لعد�وة , 
عمال بقاعدة درء �ملفا�سد �أولى من جلب �مل�سالح , قال �هلل تعالى : { اَل َيتَِّخِذ �مْلُوؤِْمُنوَن �ْلَكاِفِريَن �أَْوِلَياَء 
ُ َنْف�َسُه َو�إَِلى  ُرُكُم �هللَّ ِ يِف �َسْيٍء �إِالَّ �أَْن َتتَُّقو� ِمْنُهْم ُتَقاًة َوُيَحذِّ ِمْن ُدوِن �مْلُوؤِْمِننَي  َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَلْي�َس ِمَن �هللَّ

رُي })�آل عمر�ن : ٢8( . ِ �مْلَ�سِ �هللَّ
�أ�سار �الإمام �لطربي)١٠٢( رحمه �هلل �إلى قاعدة : درء �ملفا�سد مقدم على جلب �مل�سالح  عند 

مات �سنة 4٧٧ هـ . ينظر : طبقات �ملف�سرين لالأدنروي �س )٠6٢( , ومعجم �ملوؤلفني 38٢/٢ , و�الأعالم للزركلي ١/٠٢3.
٩٩- ماز�لت �الأبحاث �لعلمية يف �لع�سر �حلديث تظهر م�سار �خلمر , و�أن �ل�سر فيها �أكرب من �لنفع , و�سدق �هلل �لعظيم �إذ يقول 
ْثُمُهَما �أَْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهَما َوَي�ْساأَُلوَنَك َماَذ� ُيْنِفُقوَن ُقِل �ْلَعْفَو  َكَذِلَك  ا�ِس َو�إِ ْمِر َو�مْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ ُلوَنَك َعِن �خْلَ :{ َي�ْساأَ
ُروَن }لبقرة:   ٢١٩, قال �لطاهر بن عا�سور عند تف�سريه لالآية �ل�سابقة م�ستفيد� مما تو�سل �إليه  ُ َلُكُم �اْلآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ ُ �هللَّ ُيَبنيِّ
�لعلم �حلديث يف بيان م�سارها : ومن �آثامها ما قرره �الأطباء �ملتاأخرون �أنها تورث �ملدمنني عليها �أ�سر�ر� يف �لكبد و�لرئتني و�لقلب 

و�سعفا يف �لن�سل . تف�سري �لتحرير و�لتنوير ٢/3٢6 .
١٠٠-  تف�سري �بن كثري ١/٢63 .
١٠١- تف�سري �ل�سعدي ١٩٧/١ .

١٠٢- حممد بن جرير بن يزيد �لطربي , �أبو جعفر , �ملوؤرخ �ملف�سر �الإمام , ولد يف �آمل طرب�ستان , و��ستوطن بغد�د وتويف بها ,  
وعر�س عليه �لق�ساء فامتنع , و�ملظامل فاأبى , له : �أخبار �لر�سل و�مللوك , وجامع �لبيان يف تف�سري �لقر�آن , و�ختالف �لفقهاء , 

مات �سنة 3١٠ هـ . ينظر : �سري �إعالم �لنبالء ٢٩8/٢٧ , وطبقات �ملف�سرين  لل�سيوطي �س )8٢( , و�الأعالم للزركلي 6/6٩.

الفهرس واملراجع
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تف�سريه لهذه �الآية �لكرمية فقال : ) معنى ذلك : ال تتخذو� �أيها �ملوؤمنون �لكفار ظهر� و�أن�سار� , تو�لونهم 
على دينهم , وتظاهرونهم على �مل�سلمني من دون �ملوؤمنني , وتدلونهم على عور�تهم , فاإنه من يفعل ذلك 
{} ؛ يعني بذلك فقد برئ من �هلل , وبرئ �هلل منه بارتد�ده عن دينه , ودخوله يف �لكفر , �إال �أن تكونو� 
وال   , �لعد�وة  لهم  وت�سمرو�   , باأل�سنتكم  �لوالية  لهم  فتظهرو�   , �أنف�سكم  فتخافوهم على   , �سلطانهم  يف 

ت�سايعوهم على ما هم عليه من �لكفر , وال تعينوهم على م�سلم بفعل(.)١٠3(
3 - �إن �لطالق)١٠4( مف�سدته عظيمة , و�إبقاء �لزوج لزوجته حتت ع�سمته ـ مهما �أمكن �ل�سلح و�الإ�سالح 
ا َفاَل  ـ م�سلحة عظيمة للزوجني ولالأوالد , قال �هلل تعالى: { َو�إِِن �ْمَر�أٌَة َخاَفْت ِمْن َبْعِلَها ُن�ُسوًز� �أَْو �إِْعَر��سً
 َ �ِسُنو� َوَتتَُّقو� َفاإِنَّ �هللَّ ْن حُتْ حَّ َو�إِ َرِت �اْلأَْنُف�ُس �ل�سُّ ْلُح َخرْيٌ  َو�أُْح�سِ ْلًح َو�ل�سُّ ِلَحا َبْيَنُهَما �سُ ُجَناَح َعَلْيِهَما �أَْن ُي�سْ

ا َتْعَمُلوَن َخِبرًي� })�لن�ساء: ١٢8(. َكاَن ِبَ
ويف �سوء قاعدة درء �ملفا�سد �أولى من جلب �مل�سالح يقرر �لطربي و�لبغوي و�لقرطبي رحمهم 
�هلل �أن بقاء �لزوجة مع زوجها مع ن�سوزه خري من فر�قهما , قال �لطربي رحمه �هلل  يقول : علمت من 
زوجها چپ  چ  يعني ��ستعالء بنف�سه عنها �إلى غريها , �أثرة عليها , و�رتفاعا بها عنها , �إما لبغ�سة , و�إما 
لكر�هة منه بع�س �أ�سبابها , �إما دمامتها , و�إما �سنها وكربها , �أو غري ذلك من �أمورها . چ پ  پ  چ يعني 
: �ن�سر�فا عنها بوجهه �أو ببع�س منافعه �لتي كانت لها منه .   يقول فال حرج عليهما , يعني : على �ملر�أة 
�خلائفة ن�سوز بعلها �أو �إعر��سه عنها , وهو �أن ترتك له يومها , �أو ت�سع عنه بع�س �لو�جب لها من حق عليه 
, ت�ستعطفه بذلك , وت�ستدمي �ملقام يف حباله , و�لتم�سك بالعقد �لذي بينها وبينه من �لنكاح , يقول يعني 
: و�ل�سلح برتك بع�س �حلق ��ستد�مة للحرمة , ومتا�سكا بعقد �لنكاح , خري من طلب �لفرقة و�لطالق(.

)١٠5(
, و�مل�ساحلة على ترك بع�س  �إياها  �إقامتها بعد تخيريه  ـيعني:   : �لبغوي)١٠6( رحمه �هلل  وقال 

حّقها من �لق�سم و�لنفقة خرٌي من �لفرقة(.)١٠٧(

١٠3-  تف�سري �لطربي 3١5/5 .
١٠4- قال �بن فار�س : طلق �لطاء و�لالم و�لقاف �أ�سٌل �سحيٌح مّطرد و�حد  , وهو يدلُّ على �لتَّخلية و�الإر�سال , وَطالُق �ملر�أَة 

بينونتها عن زوجها .  معجم مقايي�س �للغة 4٢٠/3 ، ول�سان العرب مادة ) ط ل ق( ١٠/ ٢٢6.
١٠5  تف�سري �لطربي ٧/548 - 54٩ .

١٠6-  �حل�سني بن م�سعود بن حممد , �أبو حممد , ويلقب بحيي �ل�سنة , �لبغوي , فقيه , حمدث , مف�سر , من موؤلفاته : �سرح �ل�سنة 
, ولباب �لتاأويل يف معامل �لتنزيل يف �لتف�سري , وم�سابيح �ل�سنة , و�جلمع بني �ل�سحيحني وغري ذلك , مات برو �لروذ  �سنة 5١٠ 

هـ . ينظر : �سري �أعالم �لنبالء 4١3/3٧ , وطبقات �ملف�سرين  لل�سيوطي �س )38( , و�الأعالم للزركلي ٢5٩/٢.
١٠٧- تف�سري �لبغوي ١/٧٠8 .

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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وقال �لقرطبي)١٠8( رحمه �هلل : قوله تعالى  لفظ عام مطلق يقت�سي �أن �ل�سلح �حلقيقي �لذي 
ت�سكن �إليه �لنفو�س ويزول به �خلالف خري على �الإطالق , ويدخل يف هذ� �ملعنى جميع ما يقع عليه �ل�سلح 
بني الرجل وامراأته يف مال اأو وطء اأو غري ذلك.  اأي خري من الفرقة ، فاإن التمادي على اخلالف وال�سحناء 

و�ملباغ�سة هي قو�عد �ل�سر(.)١٠٩(
ويف �لوقت �حلا�سر عندما ُترك �لعمل  نرى �أن معدالت �لطالق يف �رتفاع متز�يد يوما بعد يوم ؛ 
مما كان له �أثر �سلبي على �ملجتمع يف �الأوالد و�لزوجة و�الأرحام , ويف �نت�سار �لرذيلة و�جلرمية يف �ملجتمع 
, فلو �أن �لزوج تخلى عن بع�س حقوقه , وكذلك �لزوجة لو تخلت عن بع�س حقوقها درء� ملف�سدة �لطالق 
, لقلت ن�سب �لطالق وهناأ �الأوالد بحنان و�لديهما ولد�مة �سلة �الأرحام بني �الأ�سر ول�سار مركب �حلياة 

�لزوجية والأمن �ملجتمع من �نت�سار �لرذيلة و�جلرمية.
4 - ير�سد �هلل تعالى عباده �إلى �لنظر يف �أعلى �مل�سالح فيعمل به و�إلى �أعلى �ملفا�سد فيرتك قال �هلل تعالى 
ِهْم  ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ �إَِلى َربِّ ا ِلُكلِّ �أُمَّ نَّ َ َعْدًو� ِبَغرْيِ ِعْلٍم َكذِلَك َزيَّ ِ َفَي�ُسبُّو� �هللَّ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن �هللَّ : { َواَل َت�ُسبُّو� �لَّ

ا َكاُنو� َيْعَمُلوَن } )�الأنعام: ١٠8(. ُئُهْم ِبَ َمْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ
ومن خالل هذه �الآية يقرر �أبو حيان رحمه �هلل حكما �سرعيا فيقول : )وحكم هذه �الآية باق يف 
�أو �هلّل فال يحل مل�سلم ذم دين  �أو �لر�سول  �أن ي�سب �الإ�سالم  هذه �الأمة فاإذ� كان �لكافر يف منعة وخيف 

�لكافر وال �سنمه وال �سليبه وال يتعر�س �إلى ما يوؤّدي �إلى ذلك(.)١١٠(
ثم يوؤ�سل لهذه �لقاعدة فقال : )�إذ� كانت �لطاعة توؤّدي �إلى مف�سدة خرجت عن �أن تكون طاعة 

فيجب �لنهي عنها كما ينهى عن �ملع�سية(.)١١١(
ويو�زن �بن كثري رحمه �هلل بني �ملفا�سد و�مل�سالح عند تف�سريه لهذه �الآية فقال : ) يقول تعالى 
ناهيا لر�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم و�ملوؤمنني عن �سب �آلهة �مل�سركني , و�إن كان فيه م�سلحة , �إال �أنه يرتتب 

عليه مف�سدة �أعظم منها , وهي مقابلة �مل�سركني ب�سب �إله �ملوؤمنني , وهو �هلل ال �إله �إال هو(.)١١٢(
بينما جند �لطاهر بن عا�سور رحمه �هلل يقرر هذه �لقاعدة ويجعلها حمل نظر �لعلماء فقال : 

١٠8-  حممد بن �أحمد بن �أبي بكر بن فرح �الأن�ساري �خلزرجي �الأندل�سي , �أبو عبد�هلل , �لقرطبي , من كبار �ملف�سرين, من كتبه 
: �جلامع الأحكام �لقر�آن , و �الأ�سنى يف �سرح �أ�سماء �هلل �حل�سنى و�لتذكرة باأحو�ل �ملوتى و�أحو�ل �الآخرة ,مات �سنة 6٧١ هـ . ينظر 

: طبقات �ملف�سرين لالأدنروي �س )٢46( , ومعجم �ملوؤلفني ٢3٩/8 , و�الأعالم للزركلي 5/3٢٢.
١٠٩- �جلامع الأحكام �لقر�آن 4٠6/3 .  

١١٠- تف�سري �لبحر �ملحيط ٢56/4 .
١١١- تف�سري �لبحر �ملحيط ٢56/4 . 

١١٢- تف�سري �بن كثري ١6٩/٢ . 
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)فتمح�س هذ� �ل�سب للمف�سدة ومل يكن م�سوبا ب�سلحة , ولي�س هذ� مثل تغيري �ملنكر �إذ� خيف �إق�ساوؤه 
�إلى مف�سدة ؛ الأن تغيري �ملنكر م�سلحة بالذ�ت و�إف�ساوؤه �إلى �ملف�سدة بالعر�س , وذلك جمال ترتدد فيه 
�أنظار �لعلماء �ملجتهدين بح�سب �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد قوة و�سعفا , وحتققا و�حتماال , وكذلك 

�لقول يف تعار�س �مل�سالح و�ملفا�سد كلها(.)١١3(

١١3- تف�سري �لتحرير و�لتنوير 43٠/٧ .

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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اخلامتة

�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده وبعد ففي ختام هذ� �لبحث �أجمل �أهم 
�لنتائج و�لتو�سيات �لتي تو�سلت �إليها :

�أوال �أهم �لنتائج :
�أ - ت�سمن هذ� �لبحث �ال�ست�سهاد بالقر�آن �لكرمي على قو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد.

ب - ُيربز هذ� �لبحث عناية �ملف�سرين رحمهم �هلل بتاأ�سيل وتطبيق هذه �لقو�عد ؛ وكتب �لتف�سري خري 
�ساهد بذلك.

ج - ت�سمن �لبحث �أربع قو�عد يف �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد وهي :
١ - �مل�سالح و�ملفا�سد متفاوتة .

٢ - �إذ� تز�حمت �مل�سالح روعي �أعالها بتح�سيل �أعلى �مل�سالح .
3 - �إذ� تعار�ست مف�سدتان روعي �أعظمهما �سرر� بارتكاب �أخفهما .

4 - درء �ملفا�سد �أولى من جلب �مل�سالح .
و�لتى تتالءم مع   , �ل�سحيح لالأحكام  �لتطبيق  �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد  �ملر�د بقو�عد  د - 
مقا�سد �ل�سرع , بتح�سيل �أعلى �مل�سالح ودرء �أعلى �ملفا�سد , مع مالحظة ما �آلت �إليه هذه �الأحكام.

هـ - �لعامل بهذه �لقو�عد ميتلك قدرة على �ختيار �الأ�سلح و�ل�سالح و�الأقل �سرر�.
ثانيا �أهم �لتو�سيات:

�أ - �لتو�سع يف در��سة قو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد ؛ �إذ �أن من �أعظم ما يحتاجه طالب �لعلم يف 
هذ� �لوقت در��سة قو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد بتاأمل وتدبر , وبفهم وتطبيق .

ب - تقرير مادة تعتني بدر��سة قو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد على �لطالب �ملتخ�س�سني يف �لتف�سري 
وعلومه .

�أئمة  �إعد�د ر�سائل علمية تعتني بدر��سة قو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد من خالل ما �سطره  ج - 
�لتف�سري �إذ فيه جمال و��سع لطالب �لعلم .

د - تعليم �ملجتمع قو�عد �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد؛ ليعمل باالأ�سلح و�ل�سالح و�الأقل �سرر� يف جميع 
علماوؤنا  كان  و�إذ�   , �لقو�عد  بهذه  �لعمل  �إلى  �الآن  �حلاجة  �أ�سد  فى  �الإ�سالمية  فاالأمة   , �حلياة  جو�نب 
و�أ�سالفنا بذلو� جهودً� جبارة يف �إبر�ز هذه �لقو�عد وتطبيقها يف �الأحكام , فعلى علماء هذ� �لع�سر ودعاته 
�أن ي�ستفيدو� من ذلك �جلهد بالتطبيق يف �لو�قع , و�أن يعمل لذلك �لرب�مج و�لدور�ت �لنظرية و�لتطبيقية 

لكافة �سر�ئح �ملجتمع . و�هلل �أعلم .
و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�لتابعني لهم باإح�سان �إلى يوم �لدين

و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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فهر�س امل�سادر واملراجع)114(

١- �لقر�آن �لكرمي.
٢- �الإبهاج يف �سرح �ملنهاج على منهاج �لو�سول �إلى علم �الأ�سول للبي�ساوي : لعلي بن عبد �لكايف �ل�سبكي 
وولده عبد�لوهاب , حتقيق : جماعة من �لعلماء , طبعة : د�ر �لكتب �لعلمية , بريوت , �لطبعة �الأولى , 

١4٠4 هـ
3- �أحكام �لقر�آن : �أبي بكر حممد بن عبد �هلل �ملعروف بابن �لعربي , حتقيق : علي حممد �لبجاوي , طبعة 

د�ر �ملعرفة, بريوت. بدون رقم وتاريخ طبع .
�ل�سعود حممد بن  :�أبي  �ل�سعود  �أبي  بتف�سري  �ملعروف  �لكرمي  �لكتاب  �إلى مز�يا  �ل�سليم  �لعقل  �إر�ساد   -4
حممد بن م�سطفى �لعمادي �حلنفي , و�سع حو��سيه عبد�للطيف عبد�لرحمن , طبعة د�ر �لكتب �لعلمية 

,بريوت , لبنان, �لطبعة �الأولى ١4١٩ هـ .
5- �الأ�سباه و�لنظائر : زين �لعابدين بن �إبر�هيم بن جنيم , طبعة د�ر �لكتب �لعلمية,بريوت , بدون رقم 

طبعة , طبعة ١4٠٠هـ.
�أبي بكر �ل�سيوطي , طبعة د�ر �لكتب �لعلمية , �لطبعة �الأولى ,  6- �الأ�سباه و�لنظائر : عبد �لرحمن بن 

١4٠3هـ.
٧- �الأ�سباه و�لنظائر : لعبد �لوهاب بن علي �بن عبد �لكايف �ل�سبكي ,طبعة د�ر �لكتب �لعلمية , �لطبعة 

�الأولى , ١4١١ هـ .
8- �أ�سو�ء �لبيان يف �إي�ساح �لقر�آن بالقر�آن : حممد �الأمني بن حممد �ملختار �جلكني �ل�سنقيطي ,طبعة 

عامل �لكتب , بريوت , بدون تاريخ طبع .
٩- �الأعالم : خري �لدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�س, �لزركلي �لدم�سقي , طبعة د�ر �لعلم 

للماليني , �لطبعة �خلام�سة ع�سر  ٢٠٠٢ م .
١٠- �إنباه �لرو�ة على �أنباه �لنحاة : جلمال �لدين قفطى , بدون ورقم وتاريخ طبع.

١١- �أنو�ر �لتنزيل و�أ�سر�ر �لتاأويل �ملعروف بتف�سري �لبي�ساوي : عبد�هلل بن حممد �ل�سري�زي �لبي�ساوي , 
حققه عبد�لقادر عرفات , طبعة د�ر �لفكر , بدون رقم طبعة , بريوت,١4٢5 هـ .

�أ�سول �لفقه : بدر �لدين حممد بن بهادر بن عبد �هلل �لزرك�سي, حققه و�سبط  ١٢- �لبحر �ملحيط يف 
ن�سو�سه وخرج �أحاديثه وعلق عليه: د. حممد حممد تامر, طبعة د�ر �لكتب �لعلمية , , بدون رقم طبعة 

بريوت, ١4٢١هـ.
١١4- رتب هذ� �لفهر�س ح�سب حروف �لهجاء للموؤلفات.

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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�أبو  �لزرك�سي, حتقيق: حممد  بن عبد �هلل  بهادر  بن  �لدين حممد  بدر   : �لقر�آن  �لربهان يف علوم   -١3
�لف�سل �إبر�هيم, طبعة د�ر �لفكر, , بدون رقم طبعة  ,بريوت ١4٠٠هـ.

١4- �لبلغة يف تر�جم �أئمة �لنحو و�للغة : ملحمد بن يعقوب �لفريوز �أبادي , حتقيق : حممد �مل�سري , طبعة 
جمعية �إحياء �لرت�ث �الإ�سالمي , �لكويت , �لطبعة �الأولى ١4٠٧.

١5- تاأ�سيل فقه �ملو�زنات : د. عبد �هلل �لكمايل, طبعة د�ر بن حزم , �لطبعة �الأولى , بريوت, ١4٢١ هـ
١6- �لتحبري �سرح �لتحرير يف �أ�سول �لفقه : عالء �لدين �أبي �حل�سن علي بن �سليمان �ملرد�وي �حلنبلي 
, حتقيق : د. عبد �لرحمن �جلربين, د. عو�س �لقرين, د. �أحمد �ل�سر�ح , طبعة مكتبة �لر�سد, بدون رقم 

طبعة , �لريا�س, ١4٢١هـ.
١٧- �لتحرير و�لتنوير �ملعروف بتف�سري �بن عا�سور : حممد �لطاهر �بن عا�سور, طبعة د�ر �سحنون ,  بدون 

رقم طبعة , تون�س , بدون تاريخ طبع .
١8- �لتعريفات : علي بن حممد بن علي �جلرجاين , حتقيق �إبر�هيم �الأبياري , طبعة د�ر �لكتاب �لعربي 

, �لطبعة �الأولى , بريوت , ١4٠5 هـ .
١٩- تف�سري �لقر�آن �لعظيم �ملعروف بتف�سري �بن كثري : الأبي �لفد�ء �إ�سماعيل بن كثري �لقر�سي,طبعة د�ر 

�ملعرفة , �لطبعة �لثانية , بريوت , ١4٠٧ هـ .
٢٠- �لتف�سري و�ملف�سرون : د.حممد بن ح�سني �لذهبي , طبعة مطابع �ملختار �الإ�سالمي , �لطبعة �لثالثة ,  

م�سر, ١4٠5هـ .
٢١- تي�سري �لكرمي �لرحمن يف تف�سري كالم �ملنان , �ملعروف بتف�سري �ل�سعدي : عبد �لرحمن بن نا�سر 
�ل�سعدي , حققه و�سبطه ون�سقه و�سححه حممد زهري �لنجار , طبعة عامل �لكتب , بريوت , �لطبعة �لثانية 

١4١4هـ .
٢٢- تي�سري �لكرمي �لرحمن يف تف�سري كالم �ملنان , �ملعروف بتف�سري �ل�سعدي : عبد �لرحمن بن نا�سر 
بن عبد �هلل �ل�سعدي , حتقيق : عبد �لرحمن بن معال �للويحق , طبعة موؤ�س�سة �لر�سالة , �لطبعة �الأولى 

١4٢٠هـ .
٢3- جامع �لبيان عن تاأويل �آي �لقر�آن �ملعروف بتف�سري �لطربي: �أبي جعفر حممد بن جرير �لطربي, حتقيق 
�لدكتور: عبد �هلل بن عبد �ملح�سن �لرتكي بالتعاون مع مركز �لبحوث و�لدر��سات �لعربية و�الإ�سالمية بد�ر 

هجر, مطبعة د�ر هجر, �جليزة. م�سر, �لطبعة �الأولى, ١4٢٢هـ .
٢4- �جلامع �ل�سحيح �مل�سند من حديث ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم و�سننه و�أيامه و�ملعروف ب�سحيح 
�لبخاري: �الإمام �أبي عبد �هلل حممد بن �إ�سماعيل �لبخاري, �أ�سرف عليه ورقمه و�أعد فهار�سه �لدكتور: بدر 
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�لدين جتني �أر, طبعة د�ر �سحنون, تون�س , يدون رقم طبعة ,١4١3هـ.
٢5- �جلامع الأحكام �لقر�آن , الأبي عبد �هلل حممد بن �أحمد �لقرطبي, حتقيق: ه�سام �سمري �لبخاري , 

طبعة د�ر عامل �لكتب, بدون رقم طبعة , �لريا�س , ١4٢3 هـ .
�إدري�س , بحث بجلة �لوعي  �أ .د. عبد�لفتاح حممود  �أو با ��ستمل عليها :  ٢6- حكم �لتد�وي بال�سموم 

�الإ�سالمي , وز�رة �الأوقاف و�ل�سئون �الإ�سالمية , �لكويت , �لعدد 53٢ , بتاريخ ٢٠١٠/٩/3م . 
٢٧- �لدرر �لكامنة يف �أعيان �ملئة �لثامنة : البن حجر �لع�سقالين , بدون رقم وتاريخ طبع .

�الآلو�سي  حممود  �الآلو�سي:  بتف�سري  �ملعروف  �ملثاين  و�ل�سبع  �لعظيم  �لقر�آن  تف�سري  يف  �ملعاين  روح   -٢8
�لبغد�دي , حتقيق: حممد �أحمد وحممد عبد �ل�سالم �ل�سالمي, طبعة د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي, بريوت, 

�لطبعة �الأولى, ١4٢١هـ.
�أحمد ,  �الإمام  مكتبة  طبعة  �حلنبلي  �لنجدي  حميد  �حلنابلة : البن  �سر�ئح  على  �لو�بلة  �ل�سحب   -٢٩

�لطبعة �الأولى  , ١٩8٩ م .
3٠- �سري �أعالم �لنبالء : ل�سم�س �لدين �أبو عبد �هلل حممد بن �أحمد �لَذَهبي , حتقيق : جمموعة حمققني 

باإ�سراف �سعيب االأرناوؤوط ، طبعة موؤ�س�سة الر�سالة ، بدون رقم وتاريخ طبع .
3١- �سذر�ت �لذهب يف �أخبار من ذهب : لعبد �حلي بن �أحمد بن حممد �لعكري �حلنبلي , حتقيق : عبد 

القادر االأرناوؤوط ، حممود االأرناوؤوط ، طبعة دار بن كثري ، دم�سق ،بدون رقم طبعة، ١4٠6 هـ .
3٢- �سرح �لقو�عد �لفقهية , الأحمد بن �ل�سيخ حممد �لزرقا , طبعة د�ر �لن�سر د�ر �لقلم ,بدون رقم وتاريخ 

طبع .
33- �سرح قطر �لندى وبل �ل�سدى : الأبي حممد عبد �هلل جمال �لدين بن ه�سام �الأن�ساري , حتقيق : 

حممد حميى �لدين عبد �حلميد , بدون د�ر طبع , �لقاهرة , �لطبعة �حلادية ع�سرة , �سنة ١383 هـ .
34- �سحيح م�سلم : �الإمام �أبي �حل�سني م�سلم بن �حلجاج , وقف على طبعه وحتقيق ن�سو�سه وت�سحيح 
وترقيمه وعد كتبه و�أبو�به و�أحاديثه وعلق عليه : حممد فوؤ�د عبد �لباقي , طبعة د�ر �سحنون , تون�س  , 

بدون رقم طبعة ,١4١3هـ.
�أبو �خلري حممد بن عبد �لرحمن بن حممد �ل�سخاوي , بدون رقم  : ل�سم�س �لدين  35- �ل�سوء �لالمع 

وتاريخ طبع .
36- طبقات �ل�سافعية �لكربى: لتاج �لدين بن علي بن عبد �لكايف �ل�سبكي , حتقيق : د. حممود حممد 

�لطناحي , و د.عبد �لفتاح حممد �حللو , طبعة هجر , �لطبعة �لثانية , ١4١3 هـ .
3٧- طبقات �ملف�سرين : الأحمد بن حممد �الأدنروي , حتقيق : د. �سليمان بن �سالح �خلزي ,طبعة مكتبة 

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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�لعلوم و�حلكم , �ملدينة �ملنورة , �لطبعة �الأولى , ١٩٩٧م .
38- طبقات �ملف�سرين : لعبد �لرحمن بن �أبي بكر �ل�سيوطي , حتقيق : علي حممد عمر , طبعة مكتبة وهبة 

, �لقاهرة , �لطبعة �الأولى , ١3٩6 هـ .
3٩- فتح �لقدير �جلامع بني فني �لرو�ية و�لدر�ية من علم �لتف�سري �ملعروف بتف�سري �ل�سوكاين: حممد بن 

علي �ل�سوكاين , طبعة د�ر �لفكر , بريوت , بدون رقم طبعة , ١4٠3هـ  .
 , �لغ�سني  �إ�سحاق حممود  نهاد  :د.  �لكرمي  �لقر�آن  و�القت�سادية يف �سوء  �ل�سيا�سية  �الأولويات  فقه   -4٠

طبعة مكتبة �بن عبا�س , بدون رقم طبعة , ١43٠ هـ.
, طنطا,�لطبعة  �ل�سحابة  د�ر  :د. حممد عبد�لعزيز هيكل,طبعة  �لكرمي  �لقر�آن  �ملو�زنات يف  فقه   -4١

�الأولى ١43١ هـ .
4٢- �لقامو�س �ملحيط : ملحمد بن يعقوب �لفريوز �آبادي , بدون د�ر ورقم وتاريخ طبع .

43- قو�عد �الأحكام يف م�سالح �الأنام : عز �لدين بن عبد�ل�سالم �ل�سلمي ,حتقيق : عبد �لغني �لدقر , 
طبعة د�ر �لدباغ , دم�سق , �لطبعة �الأولى ١4١3هـ .

44- قو�عد �لرتجيح عند �ملف�سرين در��سة نظرية تطبيقية : د.ح�سني بن علي بن ح�سني �حلربي , طبعة 
د�ر �لقا�سم , �لطبعة �الأولى , ١4١٧ هـ  .

45- قو�عد تعار�س �مل�سالح و�ملفا�سد : د. �سليمان بن �سليم �لرحيلي , بحث بجلة �جلامعة �الإ�سالمية , 
�لعدد  ١43.

46 – �لقو�عد �لفقهية �لكربى وما يتفرع عنها : د. �سالح بن غامن �ل�سدالن , طبعة د�ر بلن�سية , �لريا�س 
,�لطبعة �لثانية , ١4٢٠ هـ .

4٧- ك�ساف �لقناع عن منت �الإقناع : ملن�سور بن يون�س بن �إدري�س �لبهوتي , حتقيق : �إبر�هيم بن �أحمد بن 
عبد�حلميد , طبعة د�ر عامل �لكتب , �لريا�س , بدون رقم طبعة , ١4٢3 هـ .

48- �لكوكب �ملنري �سرح خمت�سر �لتحرير , لتقي �لدين �أبو �لبقاء حممد بن �أحمد بن عبد �لعزيز بن علي 
�لفتوحي �ملعروف بابن �لنجار , بدون د�ر ورقم وتاريخ طبع .

4٩- لباب �لتاأويل يف معاين �لتنزيل �ملعروف بتف�سري �خلازن : لعالء �لدين على بن حممد بن �إبر�هيم 
�لبغد�دي �ل�سهري باخلازن , �سبطه و�سححه عبد�ل�سالم حممد علي �ساهني , طبعة د�ر �لكتب �لعلمية , 

بريوت , �لطبعة �الأولى , ١4٢5 هـ .
5٠- ل�سان �لعرب : ملحمد بن مكرم بن منظور , طبعة د�ر �سادر , بريوت , بدون رقم وتاريخ طبع.

5١- جمموع فتاوى �سيح �الإ�سالم �أحمد بن تيمية , جمع وترتيب عبد �لرحمن بن حممد بن قا�سم , طبعة 
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جممع �مللك فهد لطباعة �مل�سحف �ل�سريف ,١4٢5 هـ .
5٢- �ملح�سول يف علم �الأ�سول : حممد بن عمر بن �حل�سني �لر�زي , حتقيق : طه جابر فيا�س �لعلو�ين, 

�لنا�سر : جامعة �الإمام حممد بن �سعود �الإ�سالمية – �لريا�س ,  �لطبعة �الأولى , ١4٠٠هـ .
د�ر  طبعة  �لن�سفي,  حممود  بن  �أحمد   : �لن�سفي  بتف�سري  �ملعروف  �لتاأويل  وحقائق  �لتنزيل  مد�رك   -53

�لفكر. بدون رقم وتاريخ طبع.
بن  حممد   : حتقيق   , �لطو�سي  �لغز�يل  حممد  بن  حممد  حامد  ,الأبي  �الأ�سول  علم  يف  �مل�ست�سفى   -54

�سليمان �الأ�سقر , طبعة موؤ�س�سة �لر�سالة , بريوت , �لطبعة �الأولى , ١4١٧ هـ .
55- معامل �لتنزيل �ملعروف بتف�سري �لبغوي : �الإمام �أبي حممد �حل�سني بن م�سعود �لبغوي , حققه : عبد 

�لرز�ق �ملهدي , طبعة د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي , بريوت , �لطبعة �لثانية ١4٢3 هـ .
56- معجم �ملوؤلفني تر�جم م�سنفي �لكتب �لعربية : لعمر ر�سا كحالة , طبعة مكتبة �ملثنى , بريوت , د�ر 

�إحياء �لرت�ث �لعربي , بدون رقم وتاريخ طبع.
د�ر  هارون, طبعة  �ل�سالم حممد  عبد  زكريا, حتقيق:  بن  فار�س  بن  �أحمد   : �للغة  مقايي�س  5٧- معجم 

�جليل, بريوت, �لطبعة �الأولى ١4١١هـ .
58- �ملغني يف فقه �الإمام �أحمد بن حنبل �ل�سيباين : الأبي حممد موفق �لدين عبد �هلل بن �أحمد بن حممد 

, �ل�سهري بابن قد�مة �ملقد�سي �ملتوفى : 6٢٠هـ ,طبعة د�ر �لفكر , بريوت , بدون رقم طبعة , ١4١4 هـ .
5٩- مفتاح د�ر �ل�سعادة ومن�سور والية �لعلم و�الإر�دة : حممد بن �أبي بكر بن قيم �جلوزية , د�ر �لكتب 

�لعلمية , بريوت , بدون رقم وتاريخ طبع .
6٠- �ملق�سد �الأر�سد يف ذكر �أ�سحاب �الإمام �أحمد :الإبر�هيم بن حممد بن عبد �هلل بن حممد بن مفلح , 
حتقيق : د عبد �لرحمن بن �سليمان �لعثيمني , طبعة مكتبة �لر�سد , �لريا�س ,بدون رقم طبعة , ١4١٠ هـ  .

6١- مهنج فقه �ملو�زنات يف �ل�سرع �الإ�سالمي : د.ح�سن �سامل �لدو�سي , بحث بجلة �ل�سريعة و�لدر��سات 
�الإ�سالمية , جامعة �لكويت ,�لعدد �ل�ساد�س و�الأربعون , جماد �الآخرة ١4٢٢ هـ .

6٢- �ملو�فقات : �إبر�هيم بن مو�سى بن حممد �للخمي �لغرناطي �ل�سهري بال�ساطبي , حتقيق : �أبو عبيدة 
م�سهور بن ح�سن �آل �سلمان , �لنا�سر : د�ر �بن عفان , �لطبعة �الأولى ١4١٧هـ .

63- مو�سوعة �ل�سنة : )�سحيح �لبخاري وم�سلم و�سنن �أبي د�ود و�لرتمذي و�لن�سائي و�بن ماجه و�لد�رمي 
وموطاأ مالك وم�سند �أحمد( , طبعة د�ر �لدعوة ود�ر �سحنون , �لطبعة �لثانية , ١4١3 هـ .

 , �لر�سالة , بريوت  �لُبورُنو , طبعة موؤ�س�سة  �أحمد  �لفقهية : د.حممد �سدقي بن  �لقو�عد  64- مو�سوعة 
�لطبعة �الأولى ١4٢4 هـ .

65- هدية �لعارفني :الإ�سماعيل بن حممد �أمني بن مري �سليم �لباباين �لبغد�دي , بدون رقم وتاريخ طبع .

قواعد املوازنة بني املصالح واملفاسدعند املفسرين تأصيل وتطبيق
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من فقه الموازنات في المجال الطبي 
)
ً
)الرتق العذري نموذجا

د/ عادل مو�سى عو�ض جاب اهلل

كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية - جامعة اأم القرى
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مقدمة

�حلمد هلل با�سمه نبد�أ م�ستمدين منه �لعون و�لتوفيق ، ن�ساأله �سبحانه �أن ي�سدد خطانا فيما نهدف �إليه 
ون�سعى من ور�ئه، �إنه من يهده �هلل فال م�سل له ومن ي�سلل فال هادى له، �سبحانك ربنا ال علم لنا �إال ما 
علمتنا �إنك �أنت �لعليم �حلكيم، ون�سلى ون�سلم على �ملبعوث رحمه للعاملني، �سيد �الأولني و�الآخرين، �سيدنا 

حممد وعلى �آله و�سحبه �لطاهرين �لطيبني ومن تبعهم باإخال�ص �إلى يوم �لدين .   

وبعد:
فاإن فقه �ملو�زنات من �أبو�ب �لفقه �ل�سرورية للنا�ص يف هذ� �لع�سر يجيبهم عن م�سائلهم ونو�زلهم، ويبني 

لهم �حلالل و�حلر�م يف ق�ساياهم �ملعا�سرة
فاإذ� غاب عنا فقه �ملو�زنات �سددنا على �أنف�سنا كثريً� من �أبو�ب �ل�سعة و�لرحمة، و�تخذنا فل�سفة �لرف�ص 

�أ�سا�سًا لكل تعامل، و�النغالق على �لنف�ص من مو�جهة �مل�سكالت. 
�سيكون �أ�سهل �سيء علينا �أن نقول : “ ال “ �أو : “ حر�م “ يف كل �أمر يحتاج �إلى �إعمال فكر و�جتهاد .

وحال،  بني حال  و�ملفا�سلة  وو�سع،  و�سع  بني  للمقارنة  �سبياًل  هناك  ف�سنجد  �ملو�زنات  فقه  �سوء  �أما يف 
و�ملو�زنة بني �ملكا�سب و�خل�سائر، على �ملدى �لق�سري، وعلى �ملدى �لطويل، وعلى �مل�ستوى �لفردي، وعلى 

�مل�ستوى �جلماعي، ونختار بعد ذلك ما نر�ه �أدنى جللب �مل�سلحة ودرء �ملف�سدة .
�لفقهاء  يتناولها  مل   و�لتي  وتاأ�سيلية  متعمقة  در��سة  �إلى  حتتاج  و�لتي  �لطبي  �ملجال  يف  �ملو�زنات  ومن 
�لقد�مى بالبحث و�لدر��سة م�ساألة �لرتق �لعذري وفى هذه �لدر��سة �أتناول �ملوقف �لطبي و�ل�سرعي للرتق 
بفقه  �لعذري  �لرتق  وعالقة  �جلر�حات  هذه  مثل  �إجر�ء  عند  مر�عاتها  ينبغي  �لتي  و�ل�سو�بط  �لعذري 

�ملو�زنات و�لنتائج �ملرتتبة على هذ� �لبحث وذلك يف �ملباحث �الآتية: 

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(

مقدمة
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خطة البحث :

يتكون هذ� �لبحث من : مقدمة ، ومبحث متهيدي ، و�أربعة مباحث ، وخامتة.
�ملبحث �لتمهيدي: �لتعريف بالرتق �لعذري و�أ�سبابه و�آثار فقده.

�ملبحث �الأول: رتق غ�ساء �لبكارة من �لناحية �لطبية.
�ملبحث �لثاين: رتق غ�ساء �لبكارة من �لناحية �ل�سرعية.

�ملبحث �لثالث: �ل�سو�بط �ل�سرعية �لتي ينبغي �لتز�مها عند �إجر�ء جر�حة �لرتق.
�ملبحث �لر�بع: عالقة �لرتق �لعذري بفقه �ملو�زنات.

�خلامتة :�أهم �لنتائج  و�لتو�سيات �لتي تو�سلت �إليها.

و�هلل �أ�ساأل �أن يجعل هذ� �لبحث خال�سًا لوجهه �لكرمي، و�أن ينفع  به طالب �لعلم و�لدين... �إنه نعم �ملولى 
ونعم �لن�سري. 
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املبحث التمهيدي

�لتعريف بالرتق �لعذري و�أ�سبابه و�آثار فقده
وفيه خم�سة مطالب :

�ملطلب �الأول: مفهوم �لرتق �لعذري
�ملطب �لثاين : �الأ�سباب �ملوؤدية �إلى �فت�سا�ص غ�ساء �لبكارة

�ملطلب �لثالث :  �الأ�سباب �مللجئة �إلى  رتق غ�ساء �لبكارة بني �مل�سالح و�ملفا�سد
املطلب الرابع : ارتباط الأحكام ال�شرعية بغ�شاء البكارة

�ملطلب �خلام�ص : �الآثار �لنف�سية و�الجتماعية للمغت�سبة ومن يف حكمها  �لتي فقدت غ�ساء بكارتها

املطلب الأول: مفهوم الرتق العذري

�أبني �ملق�سود بهـذ� �مل�سطلح   �أن  م�سطلح �لرتق �لعذري مركب من كلمتني )�لرتق(، )�لعذري(، وقبل 
يجب �أن �أعرف كلمة �لرتق ثم �لعذري

�أواًل : مفهوم �لرتق لغة و��سطالحُا:
1 –الرتق يف اللغة:

    �لرتق �سد �لفتق، وهو �إحلام �لفتق و�إ�سالحه، يقال رتقه يرتقه رتقًا فارتتق �أي �لتاأم، ويقال: رتقنا 
فتقهم حتى �رتتق، ورتق �لفتق من باب ن�سر فارتتق �أى �لتاأم)1(. 

ومنه قوله تعالى :( َكاَنَتا َرْتقًا َفَفَتقَناُهَما )  )2(. 
ي�ستطاع  ال  فهي  منها  �ملو�سع  ذلك  الرتتاق  تنل،  فلم  ختانها  �لت�سق  �لتي  �ملر�أة  �أي   : بالتحريك  و�لرتق 

جماعها، و�ملر�أة �لرتقاء : �أى �ملن�سمة �لفرج �لتي ال يكاد �لذكر يجوز فرجها ل�سدة �ن�سمامه)3(.
2 – مفهوم الرتق ا�سطالحًا :

1-  ل�شان العرب لبن منظور : جـ3 �ص 7751 مادة »رتق« ط دار املعارف ، امل�شباح املنري للفيومي : جـ 1 �ص 812 مادة »رتقت« ط 
املكتبة العلمية ببريوت، خمتار ال�شحاح للرازي : �ص 232 مادة »رتق«ط دار املعارف.

2- �شورة الأنبياء : جزء من اآية /03. 
3-  ل�شان العرب لبن منظور : جـ3 �ص 8751 مادة رتق.

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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الرتق هو العمل اجلراحي الذي يق�شد به اإ�شالح ما طراأ على غ�شاء البكارة ة)4(،  من متزيق بو��سطة 
�جلر�حني �ملخت�سني)5(.

ثانيًا : مفهوم ا العذري لغة وا�سطالحًا:

مفهوم �لعذري لغة : 
مي�سها  مل  �لتي  �لبكر  هي  و�لعذر�ء:   ، �الفت�سا�ص  قبل  �اللتحام  من  للبكر  ما   : �لعني(  )ب�سم  �لعذرة 
رجل ، و�سميت �لبكر عذر�ء ل�سيقها، من قولك تعذر عليه �الأمر ، وجمعها عذ�ِر، وعذ�رى، وعذر�و�ت، 

وعذ�رى)6(.
2- مفهوم ا العذري ا�شطالحًا :

العذراء يف ال�شطالح هي:التي مل تزل بكارتها مبزيل )7(.
�أوهى: �لتي مل تزل بكارتها �أ�سال، و�لذي يفت�سها ُي�سمى �أبو عذرها، �أو �أبو عذرتها)8(.

 ومن خالل ما �شبق يتبني اأن  » الرتق العذري«: هو اإ�شالح غ�شاء البكارة واإعادتها اإلى و�شعها ال�شابق قبل 
�لتمزق �أو �إلـى و�سع قريب منه، وهو عمل �الأطباء �ملتخ�س�سني)9(.

وقيل اأن معنى الرتق العذري هو : اإ�شالح وان�شداد واإحلام الفتق الذي يحدث للفتاة البكر يف مكان عفتها 

اأبكار  اأي�شًا ، والبكر هي اجلارية التي مل تفت�ص، وجمعها  ُقُبِل املراأة ، وت�شمى عذرة  4- البكارة يف اللغة: هي اجللدة التي على 
و�مل�سدر �لبكارة وهى من �لن�ساء �لتي مل يقربها رجل.

ل�شان العرب لبن منظور ج1 �ص333 ، 433 ، معجم مقايي�ص اللغة  لبن فار�ص ج1 �ص982 ط دار الفكر9791م، خمتار ال�شحاح 
�ص52 ط: مكتبة لبنان بريوت .

والبكارة يف ال�شطالح : عبارة عن غ�شاء موجود حول فتحة املهبل اخلارجية ويتكون من طبقتني من اجللد الرقيق بينهما ن�شيج 
رخو غنى بالأوعية الدموية. رتق غ�شاء البكارة ـ د/كمال فهمي �ص524         

بحث �شمن ندوة الروؤية الإ�شالمية لبع�ص املمار�شات الطبية املنعقدة بتاريخ02 �شعبان 7041هـ املوافق 81 اإبريل 7891م بدولة 
الكويت اإ�شدار املنظمة الإ�شالمية للعلوم الطبية الطبعة الثانية 5991م. 

5- عملية الرتق العذري يف ميزان املقا�شد ال�شرعية .د/ حممد نعيم يا�شني �ص38 بحث يف جملة ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية 
لدولة الكويت العدد العا�شر ال�شنة اخلام�شة �شعبان 8041هـ اإبريل 8891م . 

6- ل�شان العرب لبن منظور : جـ4 �ص 155 ط دار ط �شادر بريوت الطبعة الأولى 4891م .
7-  حا�شية الد�شوقي ج2 �ص182 ط احللبي

8- النهاية يف غريب احلديث والأثر لبن الأثري ج3 �ص 691 ط املكتبة الإ�شالمية 0091م ، حا�شية الد�شوقي على ال�شرح الكبري 
ج2 �ص 344.

9- عملية الرتق العذري يف ميزان املقا�شد ال�شرعية .د/ حممد نعيم يا�شني �ص38 
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» الفرج » باأي �شبب من الأ�شباب على احلالة التي كان عليها من قبل)10(.
وعلى ذلك يكون معنى » الرتق العذري »: هو اإعادة البكارة بعد فتقها لأي �شبب من الأ�شباب، للبنت البكر 

على �حلالة �لتي كانت قبل زو�لها، ويقوم بذلك �أحد �الأطباء �ملتخ�س�سني يف ذلك �ل�ساأن. 

10-  م�شئولية الأطباء عن العمليات التعوي�شية والتجميلية والرتق العذري فى ال�شريعة الإ�شالمية والقانون الو�شعي- د/ حممود 
عبد العزيز الزينى �ص 521 موؤ�ش�شة الثقافة اجلامعية – �الإ�سكندرية.

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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املطب الثاين: الأ�سباب املوؤدية اإىل افت�سا�ض غ�ساء البكارة

ذكر الفقهاء ــ رحمهم اهلل تعالى ـــ اأ�شبابًا خمتلفة لذهاب غ�شاء البكارة ، وو�شفوا من زالت بكارتها بغري 
الوطء باأنها بكر حقيقة

جاء يف الفتاوى الهندية:  » واإن زالت بكارتها بوثبة اأو حي�شة  اأو جراحة اأو تعني�ص فهي يف حكم الأبكار واإن 
ز�لت بكارتها بزنا فكذلك عند �أبي حنيفة رحمه �هلل تعالى وعندهما ال يكتفي ب�سكوتها فاإن �أخرجت و�أقيم 

عليها �حلد فال�سحيح �أنه ال يكتفي ب�سكوتها وكذ� �إن �سار �لزنا عادة لها كذ� يف �لكايف )11(.
وجاء يف اجلامع لأحكام القراآن ـ » واأما البكر فهي العذراء ، �شميت بكرًا لأنها على اأول حالتها التي خلقت 

بها »)12(. 
وجاء يف احلاوي : » وزوال العذرة على ثالثة اأق�شام : اأحدها : اأن يزول بوطء . والثاين : اأن تزول بطفرة اأو 

جناية . والثالث : اأن تزول ِخلقًة وهي اأن تخلق ل عذره لها » )13(.
وجاء يف ك�شاف القناع : » وزوال البكارة باإ�شبع اأو وثبة اأو �شدة حي�شة ونحوه ، ك�شقوط من �شاهق فلها 

حكم البكر يف الإذن » )14(.
وعلى هذ� فاإن �الأ�سباب �ملوؤدية �إلى زو�ل غ�ساء �لبكارة يف �ملر�أة ، ميكن ح�سرها فى حاالت ثالث ، و�سوف 

�أقوم ببيان تلك �حلاالت �لثالث ب�سيء من �لتف�سيل.
1ـــ: زو�ل �لبكارة ب�سبب حدوث عالقة جن�سية غري �سرعية مع �لفتاة باإر�دتها وهي بالغة عاقلة. )15(

2ــــ: زو�ل �لبكارة ب�سبب حدوث عالقة جن�سية �سرعية مع �لفتاة عن طريق �لزو�ج، فاإن بكارة �ملر�أة ز�لت 
يف هذه �حلالة ب�سبب م�سروع، �أو ال ميت ل�سوء �الأخالق ب�سلة.

�لبكارة  زو�ل  ذلك:  قبيل  ومن  �أخالقها،  �نحر�ف  على  يدل  وال  �لفتاة  به  ُتعذر  ب�سبب  �لبكارة  زو�ل  3ــــ: 
اإجراء جراحة طبية، ويلحق بذلك  اأو خطاأ  اأو حمل �شيء ثقيل،  اأو ال�شقوط من مكان مرتفع،  بال�شدمة 
الغت�شاب الذي يقع عليها بالإكراه ول حيلة لها يف دفعه، وكذلك العتداء الذي يقع عليها وهى خمدرة اأو 

11-  الفتاوى الهندية  ج1 �ص092 ط دار املعرفة بريوت 3791م
12- اجلامع لأحكام القراآن للقرطبى ج81 �ص721 ط دار الكتب العلمية بريوت 8891 م

13- احلاوي  للما وردى ج9 �ص76 ط دار الفكر بريوت
14-  ك�شاف القناع للبهوتى ج5 �ص74 ط دار الفكر بريوت

15- اأثر �شقوط العذرة والبكارة على الزواج -  اإبراهيم اأبو جزر �ص 11 ر�شالة ماج�شتري  كلية ال�شريعة جامعة غزة 9241هـ/9002م
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نائمة)16(، �أو وهى �سغرية ي�سهل خد�عها؛ كما ميكن �أن يلحق بذلك حالة �لوقوع يف �لزنا �لذي مل ي�ستهر 
بني �لنا�ص، وذلك لت�ساويه مع �حلاالت �ل�سابقة فى رفع �لعنت عن �لفتاة و�أهلها �إذ� ما �أر�دت �أن ت�ستقيم 

على طاعة �هلل وتتحمل م�سئوليتها يف قيام �أ�سرة جديدة. )17(

–  �ص49 16- عملية الرتق العذري فى ميزان املقا�شد ال�شرعية- د. حممد نعيم يا�شني 
جممع  اإلى  مقدم  بحث  �ص9  النجارـ  اهلل  د/عبد  ــــ  مقارنة  فقهية  درا�شة  البكارة  غ�شاء  اإ�شالح  جلراحة  ال�شرعي  احلكم   -17

�لبحوث �الإ�سالمية �لثالث ع�سر31 ربيع �أول0341هـ /01 مار�ص 9002م 

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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املطلب الثالث:  الأ�سباب امللجئة اإىل  رتق غ�ساء البكارة بني امل�سالح واملفا�سد

قد تلجاأ �لفتاة �لتي فقدت غ�ساء بكارتها �إلى  �إ�سالحه  ورتقه يف �حلاالت  �لتي �سبق بيانها ، وحتى ن�ستطيع 
�أن  نحكم  على كل حالة ، ونبني �حلكم �ل�سرعي  لها، البد من بيان �مل�سالح و�ملفا�سد لكل حالة على حدة 

من �حلاالت �لثالث ب�سي من �لتف�سيل

1-اإ�سالح بكارة متزقت ب�سبب زنى ظهر اأمره

هذه �ل�سورة ال يرتتب على رتق �لبكارة فيها �سيء من �مل�سالح؛ الأن �لرتق مبناه يف جملته على ��ستتار 
اأمر الفتاة وعدم افت�شاحه ، فاإذ كان اأمرها مفت�شحا مل يكن ال�شرت عليها جمديا باإ�شالح بكارتها ، ول 
يكون لهذا الإ�شالح اأي اأثر يف اإ�شاعة ح�شن الظن بني النا�ص ؛ لأن دوافع �شوء الظن قد وجدت ب�شيوع اأمر 
�لفاح�سة ، وكذلك ال يكون لهذ� �لرتق �أي �أثر يف منع ردود �لفعل �الجتماعية ؛ لوجود �سبب �آخر الإثارة هذه 

�لردود ، و�لطبيب ال يقدر على �إخفاء هذ� �ل�سبب)18(
�أو �أهلها كانو� يريدون من �إجر�ء تلك �جلر�حة �سرت �نحر�ف �لفتاة �لتي ��ستهرت  �أن �لفتاة  وعليه، فلو 
بذلك و�شاع اأمرها، وت�شويق زواجها ملن تقدم لالرتباط بها، يكون بيان احلكم ال�شرعي يف تلك احلالة اأمًرا 
�ل�سرت على نف�سها،  �لتي ز�لت بكارتها يف  �لفتاة  ملًحا؛ حيث تنازعه �عتبار�ن متعار�سان هما: م�سلحة 
وم�شلحة من يتقدم لالرتباط بها يف اأن يجد ما يرجوه من الثقة فيها، ووجود هذين العتبارين يحتاج اإلى 

مو�زنة لبيان وجه �الأولوية فيهما.

2 - اإ�سالح بكارة متزقت ب�سبب وطء يف عقد نكاح .

�لزوجة �لتي ز�لت بكارتها  ب�سبب �لزو�ج ، وحتاول �أن تقوم بهذ� �الأمر وهو مو�سوع �لرتقيع، من باب �أن 
يتلذذ زوجها، �أو ما �سابه ذلك كناحية جتميلية ،  ال يوجد لها �آية م�سلحة تبتغيها بالرتق ؛ الأن زو�ل �لبكارة 
يعترب  ،و�إمنا  �ل�سرع   �لعرف وال يف  ، ال يف  �أية مف�سدة  �لن�ساء ال يرتتب عليه  �ل�سنف من  لهذ�  بالن�سبة 

�لرتقيع من باب �للهو و�للعب.
�أما �إذ� �أزيلت �لبكارة ب�سبب معا�سرة من زو�ج �سابق، وكانت �لزوجة مطلقة �أو �أرملة و�أر�دت رتق غ�ساء 
البكارة، فاإن اإ�شالح البكارة هنا يعد نوًعا من الغ�ص ؛ لأن الرتق �شوف يحول الثيب اإلى بكر بخالف احلقيقة 
مما يرغب �خُلّطاب فيها ويوؤدى �إلى رفع مهرها، ومن ثم يعرتيه �لوجهان �ملتعار�سان من �مل�سلحة �ملوزعة 

18- عملية الرتق العذري يف ميزان املقا�شد ال�شرعية- د. حممد نعيم يا�شني - - �شـ49 وما بعدها.



864865

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

بني كل منهما مبا يجعله بحاجة �إلى مو�زنة ومفا�سلة بني زيادة �ملهر على �لزوج، و�دعاء �لبكارة من �ملر�أة 
كذًبا. 

3- اإ�سالح بكارة متزقت ب�سبب ُتعذر به الفتاة

هناك حاالت ي�ساب فيها غ�ساء �لبكارة بالفتق دون �أن يحدث للمر�أة ما يدل على �سوء �أخالقها �أو �نحر�ف 
�أن  �أ�سل خلقته  فاإنه يحتمل يف  �لفتاة، ومن ثم  به  ِخلقي ولدت  �لفتق كعيب  لو حدث  طبعها؛ وذلك كما 
لو كان ممزًقا بفعل  �لبكارة م�سنن �حلو�ف فيبدو وكما  �أن يكون غ�ساء  �أو  �لتمزق)19(،  يكون به بع�ص 

فاعل)20(.
وقد يحدث تاآكل �لغ�ساء ب�سبب حادث ي�سيب منطقة �لفرج عندما ت�سقط �لفتاة على ج�سم �سلب بارز 
و�ل�ساقان متباعدتان، )21(، �أو ب�سبب �إدخال ج�سم غريب من قبل �ساحبته الختالل عقلها �أو وهن قو�ها 
�لذهنية، ومن ذلك �أن يقع �لفتق يف �سن مبكرة، �أو يتم �لرتق بح�سور �لزوج ومو�فقته، �أو ب�سبب ��ستئ�سال 
�أور�م، �أو نتيجة �لتعذيب، )22(، �أو �أن يكون �لغ�ساء م�سدوًد� عدمي �لفتحات ويحجز دم �حلي�ص مما يوؤدى 
�إلى �نتفاخ بطن �لفتاة، ويحتاج ت�سريفه �إلى عملية فتق له حتى يتم ت�سريف �لدم وتنجو من �لهالك وملنع 

جتمعه مرة �أخرى)23(، وهى كلها حاالت تعذر فيها �لفتاة.
ويلتحق بذلك �الغت�ساب �لذي قد يقع على �لفتاة ، و�إن كانت بالغة ر��سدة ؛ فاإنها ال حيلة لها فيما ي�سيبها 

نتيجة هذا الإكراه . وكذلك الزنا الذي تقع فيه نائمة اأو جارية �شغرية بناء على خمادعة اأو غري ذلك
وميكن كذلك اأن يدخل يف مثل هذه احلالة اإ�شالح الفتق العذري الذي حدث ب�شبب واقعة زنا مل ت�شتهر 

بني �لنا�ص
 وُيعد اإ�شالح متزق البكارة النا�شئ عن هذا النوع من الأ�شباب مظنة لتحقيق م�شلحة ال�شرت وهو مق�شد 
عظيم من مقا�شد ال�شريعة اأكدته الن�شو�ص يف كثري من املواطن ؛ لأن الفتيات اللواتي يقعن يف مثل هذه 
الأ�شباب اأحق بالنظر والرعاية وامل�شاعدة ؛ وهن معذورات عند اهلل تعالى وعند النا�ص .فال�شرت مثال اإذا 
كان �أمر� مندوبا بالن�سبة ملن وقعن يف �لفاح�سة بالفعل ؛ عماًل بالن�سو�ص �ل�سرعية ، فالأن يكون كذلك 

19-  د. عبد احلميد املن�شاوى- الطب ال�شرعي- �شـ692- دار الفكر اجلامعي. 
20-  د. ه�شام فرج- اجلرمية اجلن�شية- �ص136- الطبعة الأولى اإبريل 2005م.

21-  د. عز الدين التميمي- رتق غ�شاء البكارة من منظور اإ�شالمي- �شل�شلة املنظمة الإ�شالمية للعلوم الطبية عام 7891- �شـ365 
وما بعدها، وال�شيخ حممد املختار ال�شالمى- الطبيب بني الإعالن والكتمان- املرجع نف�شه- �شـ18.

22- د. حممد ال�شالمى- ال�شابق- �شـ18.
23- د. ه�شام فرج- اجلرمية اجلن�شية - �ص631 وما بعدها.

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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بالن�سبة لهذ� �ل�سنف من �لفتيات �أولى بكثري ؛ �إذ مل يقعن يف فاح�سة �أ�سال ،�أو مل يكن لهن �ختيار عند 
�لوقوع فيها ، �أو كان لهن �ختيار و�أقلعن عن �لفاح�سة وندمن عليها، و�ل�سرت عليهن يحميهن من موؤ�خذ�ت 

ظاملة.
فت�سرف �لطبيب مع هذ� �ل�سنف من �لفتيات باإز�لة �أثر �حلادث �لذي تعر�سن له ي�سهم �إلى حد كبري 
يف حتقيق هذه �مل�سلحة ؛ حيث ميحو بت�سرفه هذ� مربر� وهميا قد يدفع �أفر�د �ملجتمع ، لو بقى �إلى �سوء 

الظن ببع�ص بناته . 
بابا  وي�سد   ، �ال�ستقامة  مو��سلة  على  �لفتيات  من  �ل�سنف  هذ�  ي�سجع  �أخرى  جهة  من  وهو 
. و�مل�ساعدة    �لعون  من  طلنب  ما  �إلى  ي�ستجب  مل  لو  نفو�سهن  �إلى  �ل�سيطان  منه  ينفذ   قد 
قد  �لذين  �الأزو�ج  وكذلك  �ملجتمع  �إنقاذ  �سببا يف  �لطبيب هذ�  ت�سرف  يكون  �أن  يحتمل  ثالثة  ومن جهة 
يرتبطون بهذ� �ل�سنف من �لفتيات من ردود فعل جتاههن لي�ص لها �أي مربر ، ومن ظلم لهن كانو� �سيقعون 

فيه لو وقف �لطبيب)24(. 

24- عملية الرتق العذرى ـ د/ حممد نعيم يا�شني �ص68 ، م�شئولية الأطباء ـ د/حممود الزينى �ص641 
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املطلب الرابع : ارتباط الأحكام ال�سرعية بغ�ساء البكارة

احلديث عن ارتباط الأحكام ال�شرعية بغ�شاء البكارة  يكون من ناحيتني :
الناحية الأولى : اأهمية غ�شاء البكارة يف عقد النكاح

اأهمية البكارة يف عقد النكاح  يف الفقه ال�شالمى تبدو من الوجوه الآتية:

 1 ــ  اأن البكارة مق�سودة كو�سف حلال الفتاة عند النكاح

 تعد �لبكارة �أحد عو�مل تف�سيل �ملر�أة يف �لزو�ج منها، فقد جاء يف �ل�سنة ما يدل على �لرتغيب يف �لزو�ج 
باالأبكار، فعن جابر ر�سي �هلل عنه قال: تزوجت �مر�أة على عهد �لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم فقال يل 
ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  :�أتزوجت يا جابر؟ قلت نعم . قال : �أبكرً� �أم ثيبًا، قلت ثيبًا، قال: فهال 

بكرً� تالعبها ؟ ....)25((
�أهمية �لبكارة ،و�عتبارها يف حال  فحث �لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم  على �لزو�ج من �الأبكار يدل على 

�لزوجة .

2  ــ ارتفاع مهر البكر عن مهر الثيب: 

�لزوج مما ي�سر  �لبكارة على  �لثيب، ومن ثم كان فو�ت و�سف  �أكرث من مهر  �لبكر  غالًبا ما يكون مهر 
به ماليًّا، فيما لو دفع مهر بكر فا�ستبان �أنها ثيب، ويكون له �أن ي�سرتد ما دفعه ز�ئًد� على مهر مثل تلك 

�لزوجة؛ الأنه قاَبل �لزيادة مبا هو مرغوب فيه، وقد فات فال يجب مبا قوبل به)26(،  
ـــ �أثر �لبكارة يف �لتعبري عن �لر�سا عند �لزو�ج:

 وللبكارة �أثر يف �لتعبري عن �لر�سا عند �لزو�ج؛ حيث يعد �ل�سكوت معها قرينة على �لر�سا و�لتعبري عنه، 
وتعبرًيا عن  النكاح يعد موافقة منها  ا�شتئذانها يف  البالغة عند  البكر  اأن �شكوت  الفقهاء على  اتفق  وقد 
ر�ساها به، وذلك ملا �أخرجه م�سلم عن �بن عبا�ص �أنه �سلى �هلل عليه و�سلم  قال: )�الأمّي �أحق بنف�سها من 
�أن  �أن �لبكر ينبغي  وليها، و�لبكر ت�ستاأذن فى نف�سها و�إذنها �سماتها()27(، فقد دلَّ هذ� �حلديث على 

يوؤخذ �إذنها يف �أمر نكاحها و�أن �سكوتها عند �أخذ �الإذن بذلك يعد قرينة على �لر�سا �أو تعبرًي� عنه. 

25- رواه ابن ماجة يف �شننه كتاب النكاح _ باب تزوج الأبكار ج1 �ص 895 رقم 0681 و�شححه الألباين
26- حا�شية ابن عابدين- ال�شابق- جـ4- �شـ84.

27- رواه م�شلم من حديث ابن عبا�ص - �شحيح م�شلم- جـ2 رقم 7301- طبعة احللبي.

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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الفقهاء،  اإليه جمهور  لتزويجها وهو ما ذهب  الويل  با�شرتاط  تتعلق  اأخرى  اآثار  النكاح  وللبكارة يف عقد 
وعدم ��سرت�طه عند �أبى حنيفة حيث ذهب �إلى �أن للبكر �حلرة �لبالغة �لعاقلة �أن تزوج نف�سها فاإن زوجت 

نف�شها من غري كفء، اأو بدون مهر املثل؛ فلوليها حق طلب الف�شخ ما مل حتمل)28(.

�حلالة �لثانية : �لبكارة لي�ست من �أركان �لزو�ج:
ال�شرط  هذا  يكن  واإذا مل  الفقهاء،  باتفاق  �شّحته  �شروط  من  ولي�شت  الزواج،  اأركان  من  لي�شت  البكارة 
من�شو�شًا عليه يف العقد، واكت�شف الرجل اأّن زوجته غري بكر،  فال يثبت له اخليار يف ف�شخ العقد والأمر 

عائد �إليه �إما �لتطليق �أو �لبقاء معها )29(
اأّن  اأما اإذا ا�شرتط الزوج هذا ال�شرط يف �شلب العقد فهل ي�شبح اللتزام به واجبًا ؟ وبالتايل اإذا تبنّي 

الزوجة لي�شت بكرًا انف�شخ عقد الزواج اأم ل ؟ خالف بني الفقهاء على قولني
القول الأول: ذهب احلنفية وال�شافعية فى اأظهر القولني عندهم واحلنابلة فى قول اإلى : اأنه ل يثبت ف�شخ 
العقد بتخلف �شرط البكارة ، اإذا ا�شرتط الزوج بكارة الزوجة يف �شلب العقد  ثم تبنّي اأّن الزوجة لي�شت 
بكرًا ، ووافقهم املالكية فى ذلك، اإل اإذا كان الأب يعلم بثيوبتها وكتم، اأو ا�شرتط البكارة فوجدها ثيًبا �شواء 

كان �الأب يعلم بذلك �أو ال يعلم، )30(
�أنه يجوز للزوج  �إلى  �لقول �لثاين: ذهب �ملالكية، و�ل�سافعية يف قول ثان عندهم، و�حلنابلة يف قول �آخر 

ف�شخ العقد، وذلك اإذا كان الأب يعلم بثيوبة ابنته وكتم، اأو ا�شرتط الزوج البكارة فوجدها ثيًبا)31(

وا�ستدل اأ�سحاب القول الأول:

بالثيب خرًيا من  باملراأة، ورمبا كان ال�شتمتاع  النكاح وهو ال�شتمتاع  البكارة ل يفوت مق�شود  باأن زوال 
ال�شتمتاع بالبكر عند الرجل وحماًل لأمرها على ال�شالح ميكن اعتبار اأن البكارة قد زالت بوثبة اأو نحوها 

فتكون بكًر� حكًما)32(.

28- حا�شية ابن عابدين على الدر املختار - �شـ692 وما بعدها- طبعة دار اإحياء الرتاث.
29- حا�شية ابن عابدين على الدر املختار- جـ2 – �شـ203، حا�شية الد�شوقي على ال�شرح الكبري- جـ2- �شـ182- طبعة احللبي، 

نهاية املحتاج- جـ6- �شـ322- طبعة املكتبة الإ�شالمية، املغنى - جـ6- �شـ594- طبعة الريا�ص
30- حا�شية ابن عابدين- جـ2 – �شـ203، اخلر�شي على خمت�شر خليل- جـ3- �شـ932- طبعة دار �شادر بريوت- و�شرح منهاج 

الطالبني- جـ3 – �شـ562، واملغنى لبن قدامة- جـ5- �شـ594.
31- اخلر�شي - جـ3- �شـ932 ؛ و�شرح منهاج الطالبني جـ3 – �شـ562، واملغنى - جـ5- �شـ594

32 -حا�شية ابن عابدين- جـ2 – �سـ203

املبحث األول:رتق غشاء البكارة من الناحية الطبية
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و��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثاين:
التعيني  دون  والأ�شماء  ال�شفات  يعتمد  النكاح  لأن  العني؛  يف  كاختالفه  النكاح  يف  ال�شفة  اختالف  باأن 
الف�شخ)34(؛  فيجوز  الرغبة  تلك  لفاتت  فاتت  فلو  فيه  و�شف مرغوب  البكارة  اأن  كما  و�مل�ساهدة)33(؛ 
ولأن كتمان الأب مع علمه دليل على تعمد الغ�ص فريد عليه ق�شده، وفوات البكارة بال�شرط يجيز الف�شخ 

بتخلفه)35(.
�لر�أي �لر�جح وما �أميل �إليه:

هو الراأي الثاين  وعلى هذا فلو وجدها الزوج ثيبًا من زوج �شابق ، فله الرد اإن �شرط البكارة،لأن هذا غرر 
ما بعده غرر، وغنب ال يطاق،وكذ�  يثبت له �لرد لوثبت �أن زو�ل �لبكارة كان من زنا و��ستهر، الأن هذ� ينفر 
�لزوج ومينع كمال �ال�ستمتاع ، �أما �إذ� ز�لت عذرتها بحادث عر�سي كالوثبة و�ل�سقطة ونحوها ، فلي�ص له 
الرد واإن �شرط ال�شالمة،لأن هذا حادث عر�شي ل يقدح فى البكارة،وهو ل ينفر الزوج ، ول مينع كمال 

�ال�ستمتاع.
قال �بن قد�مة : “ و�إن ذهبت عذرتها بغري جماع ، كالوثبة ، �أو �سدة حي�سة ، �أو باإ�سبع �أو عود ونحوه ، 
فحكمها حكم �الأبكار ذكره �بن حامد ; الأنها مل تخترب �ملق�سود ، وال وجد وطوؤها يف �لقبل ، فاأ�سبهت من 

مل تزل عذرتها “)36( .

33 -�شرح منهاج الطالبني-  جـ3 – �شـ562
34- املغنى لبن قدامة- جـ3  �شـ562

35- احلكم ال�شرعي جلراحة اإ�شالح غ�شاء البكارة درا�شة فقهية مقارنة ــــ د/عبد اهلل النجارـ �ص6 .
36- املغنى لبن قدامة- جـ7  �ص 63 دار اإحياء الرتاث العربي

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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التي  للمغت�سبة ومن يف حكمها   النف�سية والجتماعية  املطلب اخلام�ض:الآثار 

فقدت غ�ساء بكارتها

�أو مر�ص بها ونحو  �أو �غت�سابها  �أو �ختيار ك�سقوطها  �إذ� ز�ل غ�ساء  �لبكارة من �ملر�أة بغري ق�سد منها 
ذلك، فاإنه يرتتب على فقدها هذا الغ�شاء اآثار نف�شية واجتماعية من اأهمها ما يلي:-

1- اإنها قد تندفع من فقدت عذريتها برد فعل معاك�ص اإلى هاوية الرذيلة وارتكاب الفاح�شة مرة ومرات 
�أن فقدتها  �أنها ال تخ�سى من زو�ل �لعالمة �لتي تر�سى �ملجتمع وتقنعه بالعفة و�ال�ستقامة بعد  وبخا�سة 
�إ�سباع حاجاتها و�سهوتها مبا يغ�سب �هلل  �أو بغلطة غلطتها، فترتك �لزو�ج وتبد�أ يف  ب�سبب ال يد لها فيه 
�لطهارة  دليل  �ملجتمع  يعتربها  �لتي  �لعالمة  ز�لت  فقد   ، ل�سمري  تاأنيب  وال  لرقيب؛  ح�ساب  دون  تعالى 

و�لعفاف.
باأعذار تختلقها ، ويكون يف ذلك �شياعها  2- �شتمتنع من فقدت عذريتها عن الزواج وترف�ص اخلطاب 

وتوظيفها و�سيلة ف�ساد و�إف�ساد يف �ملجتمع
3- اأنه يف  بع�ص  املجتمعات اإذا علم اأهل املراأة بعدم عذريتها فاإنهم دون حتقق من �شبب ذلك يطولون 

املراأة باأذى بالغ قد ي�شل اإلى قتلها، كنوع من اأنواع غ�شل العار، واإنقاذ �شرف العائلة -يف زعمهم
4 - انتحار الفتاة  التي فقدت عذريتها يف كثري من الأحيان اإذا اأجربت على الزواج حتى ل يكت�شف الزوج 

عدم عذريتها و�إبالغ �أهلها)37(

ـ ق�سم �الأبحاث  78 ، رتق غ�ساء �لبكارة  اأثر �شقوط الُعْذَرُة والبكارة على الزواج �ص77،   ،98  : 37- عملية الرتق العذري �ص86 
ال�شرعية بدار الإفتاء امل�شرية ، احلكم ال�شرعي جلراحة اإ�شالح غ�شاء البكارة �ص31، 32 .
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املبحث الأول:رتق غ�ساء البكارة من الناحية الطبية

تعترب عملية رتق غ�ساء �لبكارة من �مل�سائل �مل�ستجدة يف هذ� �لع�سر، و�لتي مل يتعر�ص لها فقهاوؤنا �الأو�ئل، 
وذلك الأن رتق غ�ساء �لبكارة مل يكن يف زمانهم ممكنًا من �لناحية �لطبية،على �لرغم من �أنهم ذكرو� 

اأحكام البكارة،والثيوبة، وذكروا اأ�شبابًا خمتلفة لذهاب غ�شاء البكارة
�أما يف هذ� �لع�سر فقد �أمكن لالأطباء رتق غ�ساء �لبكارة �أو �إ�سالحه �أو عمل غ�ساء جديد يف �حلاالت �لتي 

ل يجدي فيها الرتق والإ�شالح)38( .

والطرق الطبية لرتق غ�ساء البكارة اأهمها ما يلي:

1ـ �إرجاء موؤقت لغ�ساء �لبكارة:وهى عملية جر�حية ت�سمى ك�سك�سة �لغ�ساء، �إذ يقوم �لطبيب �لذي يجرى 
على  يومان  �أو  يوم  �لعملية عمرها  وخيط،وهذه  باإبرة  �ملقطوع  �لغ�ساء  لبقايا  ك�سك�سة  بعمل  �لعملية  تلك 

�الأكرث ، �إذ �إن �لطبيب يقوم بها �إذ� كان �لزو�ج يف �ليوم �لثاين الإجر�ء �جلر�حة.

2ـ اإرجاع دائم لغ�شاء البكارة : وهذه العملية ت�شمى » ريف الغ�شاء » اأو ترقيع غ�شاء البكارة وتتم باأن ياأخذ 
الطبيب اجلراح جزءًا من جدار املهبل ولبد اأن ُيَف�شل ثم يتم تفكيكه وت�شريحه ، ويعاد ترقيعه وو�شعه 
مرة �أخرى مكان غ�ساء �لبكارة ثم يقوم �لطبيب بحياكته بالغرز، وت�ستغرق هذه �لعملية ع�سرين دقيقة ، 

وبعد خم�سة ع�سر يومًا ترجع للفتاة عذريتها كاملة)39(.
�إعادة لعذرية �لفتاة، و�إذ�  �أنه ال يوجد �سيء ي�سمى  �إلى  �ل�سرعي:  بينما يذهب �لبع�ص من فقهاء �لطب 
متزق ال ميكن �إعادته �إلى حالته �لطبيعية، و�أن ما يحدث �إمنا هو تغيري يف قناة �ملهبل عن طريق عمل غرز 

جر�حية فى جد�ر �ملهبل)40(.

38- رتق غ�شاء البكارة ـ د/ كمال فهمي �ص429، 430 .
39- د/ عزت �شقر ـ جملة روزا اليو�شف �ص23 . بتاريخ 1996/10/26م .

�أجرها  املوافق 2000/4/8م  ال�شبت  يوم  الأزهر. مقابلة �شخ�شية  ال�شرعي بجامعة  الطب  40-  د/ �شالح ها�شم: رئي�ص ق�شم 
الفقه  بني  مقارنة  درا�شة  عليها  املرتتبة  وامل�شكالت  الإناث  اغت�شاب  جرمية  ــــ  الدامي  عبد  بهيج  الفتاح  عبد  الباحث 

�الإ�سالمي و�لقانون �لو�سعي �ص 122ــ ر�سالة ماج�ستري مقدمة �إلى كلية �ل�سريعة بالقاهرة 2000م .

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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3- غ�ساء البكارة ال�سناعي

�ألياف �سناعية �سفافة  �أو  �ألياف بال�ستيكية  ظهر يف �لفرتة �حلالية غ�ساء بكارة �سيني، وهو عبارة عن 
وتثبت يف مهبل �لفتاة عن طريق �خلياطة و�لغرز.

وقيل: �إنه عبارة عن چيل ـ كرمي ـ �أحمر �للون يتم �إل�ساقه مبهبل �لفتاة من �خلارج ويذوب باحلر�رة عند 
ممار�سة �جلن�ص وينزل منه �سائل �أحمر �سبيه بالدم �لذي ينزل عند متزق غ�ساء �لبكارة ، وهذ� �لغ�ساء 
�أخطار بالغة الأنه ج�سم غريب يو�سع يف مكان ح�سا�ص مثل �لرحم ، و�إذ� مت و�سعه  �أن ينجم عنه  ميكن 

كبديل لغ�ساء �لبكارة �لطبيعي فمن �ل�سهل جدً� �كت�سافه)41(.
�لتقاليد  على  باحلفاظ  �ملعروفة  �لعربية  للمجتمعات  �خرت�قه  يو��سل  �لذي  �ملنتج  هذ�  �نت�سار  �أثار  وقد 
�إلى  �سيوؤدي بال �سك  الأنه  �ملنتج  لهذ�  �لتام  �لكثريون رف�سهم  و�أعلن  باالأخالق ردود فعل قوية  و�لتم�سك 
�سياع �سرف �لبنات ، ومن ثم يجب منعه الأنه �سوف يوؤدي �إلى �نت�سار �لرذيلة و �لدعارة يف �ملجتمع ، )42( 
و�سوف �أذكر حكم ��ستخد�م هذ� �لغ�ساء عند �حلديث عن �ل�سو�بط �ل�سرعية �لتي ينبغي �اللتز�م بها عند 

�إجر�ء جر�حة �لرتق.

41- لغ�شاء ال�شيني ـ بكارة م�شتوردة وعفة مغ�شو�شة ـ عالء فاروق ـ مقال على �شبكة الإنرتنت ، غ�شاء البكارة ال�شيني د/هبة قطب 
ـ مقال على �سبكة �الإنرتنت . 

42- غ�شاء البكارة ال�شيني و�شيلة جديدة لن�شر الرذيلة يف املجتمع اإميان اخل�شاب ـ مقال على �شبكة الإنرتنت
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املبحث الثاين:رتق غ�ساء البكارة من الناحية ال�سرعية

وفيه ثالثة مطالب :ـ

املطلب الأول

رتق غ�ساء البكارة اإذا حدث افت�سا�سها من وطء زنا وا�ستهر بني النا�ض

اإذا حدث افت�شا�ص البكارة من وطء  ذهب جمع من الفقهاء املعا�شرين على حرمة رتق غ�شاء البكارة 
الزنا وكانت املراأة خمتارة وا�شتهر اأمر زناها بني النا�ص)43( وذلك لالأدلة �لتالية 

1ـ عدم وجود م�شلحة يف رتق البكارة ، فما دام اأمرها قد ا�شتهر فال يكون ال�شرت عليها جمديًا باإ�شالح 
بكارتها.

اأمر  ب�شيوع  الظن قد وجدت  �شوء  لأن دوافع   ، النا�ص  الظن بني  اإ�شاعة ح�شن  بكارتها يف  لرتق  اأثر  ل  2ـ 
�لفاح�سة.

3ـ �أنه يرتتب على عملية �لرتق مفا�سد كثرية، �أقلها ك�سف �لعورة بدون مربر �سرعي يقت�سى ذلك، و�أكرثها 
مف�شدة ت�شهيل اأمر الفاح�شة واإ�شاعة ذلك، اإذا علمت املراأة اأنه ميكنها اإ�شالح بكارتها متى ما وقعت يف 

�لزنا.  
       

لبع�ص  �الإ�سالمية  �لروؤية  ندوة  �سمن  بحث  �ص573  التميمي  اخلطيب  الدين  عز  ـ  اإ�شالمي  منظور  من  البكارة  غ�شاء  رتق   -43
ط:  �ص432  �ل�سنقيطي  �ملختار  حممد  حممد  د/  ـ  عليها  �ملرتتبة  و�الآثار  �لطبية  �جلر�حة  �أحكام   ، �لطبية  �ملمار�سات 
حممد  ـ  �ل�سرعية  �ملقا�سد  ميز�ن  يف  �لعذري  �لرتق  عملية   ، 1994م  ـ  1415هـ  �لثانية  �لطبعة  ـ  جدة  ـ  �ل�سحابة  مكتبة 
نعيم يا�سني �ص101، 102 ، حكم �إف�ساء �ل�سر يف �الإ�سالم .د/ توفيق �لو�عي �ص171 بحث �سمن ندوة �لروؤية �الإ�سالمية 
لبع�ص املمار�شات الطبية ، الطبيب بني الإعالن والكتمان ـ ال�شيخ حممد املختار ال�شالمي �ص81 ـ بحث �سمن ندوة �لروؤية 

�الإ�سالمية لبع�ص �ملمار�سات �لطبية .

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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            املطلب الثاين
رتق غ�ساء البكارة اإذا حدث افت�سا�سها ب�سبب وطء يف عقد نكاح

اإذا زال غ�شاء البكارة وافُت�صَّ ب�شبب وطء النكاح، ثم اأرادت املراأة رتقه فاأنَّه يحرم الرتق يف هذه احلالة 
ذهب �إلى هذ� عامة �لفقهاء  �ملعا�سرين ممن وقفت على ر�أيهم ، �سو�ء كانت �ملر�أة متزوجة �أو مطلقة �أو 

�أرملة؛ الأنه ال م�سلحة فيه )44(، ولو كان �لباعث عليه هو طلب �لزوج يف �سورة �ملر�أة �ملتزوجة)45(
و�لدليل على ُحْرَمة �إجر�ء جر�حة �لرتق يف هذه �الأحو�ل جميعها �أمر�ن:

�أو عن  �إما عن طريق �خلياطة،   : باأحد طريقتني)46(  تتم  �لبكارة  رتق غ�ساء  �أن جر�حة   : �الأول  �الأمر 
طريق اإ�شافة بع�ص الأن�شجة من اأحد جداري املهبل اإلى ما يقابله وعلى كلتا الطريقتني يلزم اإحداث جرح 
باجل�شد ل حاجة اإليه ، والأ�شل هو احرتام اجل�شد الآدمي ، وعدم جواز اإحداث جرح فيه بال م�شوغ �شرعي 
من قيام حالة �ل�سرورة �أو �حلاجة �لتي تنزل منزلة �ل�سرورة)47(. و�إال كان �لرتق �سررً� حم�سًا ال يجوز.

يقول �الإمام �حلجاوي �حلنبلي –رحمه �هلل:
» وي�شح ا�شتئجاره حللق �شعر وتق�شريه، واخلتان وقطع �شيء من ج�شده للحاجة اإليه ومع عدمها يحرم 

ول ي�شح«)48(.
اإل  اإليها ومل�شها ، وكل هذا ل يجوز  اأنه يرتتب على رتق غ�شاء البكارة ك�شف عورة املراأة والنظر  الثاين: 

ل�سرورة �أو حاجة �سرعية وال �سرورة ُتلجاأ �ملر�أة الإجر�ء هذه �لعملية وال حاجة تعوزها كذلك.
قال العالمة ال�شربيني رحمه اهلل: »ل يجوز ك�شف العورة... من غري �شرورة ول مداواة«)49(.

فلما اقرتنت جراحة الرتق لهذا ال�شنف - زوال البكارة بوطء النكاح - مبا ذكر �شارت مف�شدتها ظاهرة 
الزمة فتعني �لقول باملنع ال�سيما مع عدم ظهور م�سلحة معتربة يف ذلك )50(.

ـ د/ �ل�سنقيطي  44-  رتق غ�شاء البكارة - عز الدين اخلطيب التميمي �ص573 ، �أحكام �جلر�حة �لطبية و�الآثار �ملرتتبة عليها 
�ص432 ، عملية الرتق العذري- حممد نعيم يا�شني �ص101، 102 

45- ذهب البع�ص اإلى القول باأن املراأة يجوز لها رتق غ�شاء البكارة اإذا كان الزوج حا�شرًا ورغب يف ذلك لأنه �شاحب احلق . ال�شيخ 
حممد �ملختار �ل�سالمي ـ �لطبيب بني �الإعالن و�لكتمان �ص81 .

46- وهذا القول قبل ظهور غ�شاء البكارة ال�شيني الذي مل تعرف طريقة تركيبه يقينًا حتى الآن ، وما ذكر �شابقًا كان نوعًا من 
�الجتهاد .

47- املوافقات لل�شاطبي ج2 �ص10، 11ط دار املعرفة بريوت ، الأ�شباه والنظائر لل�شيوطي �ص84 ط دار الكتب العلمية.
48- الإقناع للحجاوي ج2 ، �ص302 ط دار الفكر بريوت ، ك�شاف القناع ج2 �ص449 .

49-  مغنى املحتاج ج5 �ص540  ط دار الكتب العلمية بريوت.
50 - رتق غ�شاء البكارة ـ اأحمد ممدوح �شعد ق�شم الأبحاث ال�شرعية بدار الإفتاء امل�شرية بتاريخ 2007/4/10م .
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املطلب الثالث

رتق غ�ساء البكارة اإذا حدث افت�سا�سها بدون وطء اأو زنا مل ي�ستهر بني النا�ض

�ختلف �لفقهاء �ملعا�سرون يف حكم رتق غ�ساء �لبكارة �إذ� كان �سبب �لتمزق حادثًا لي�ص وطئًا ، �أو �إذ� كان 
ب�شبب زنا مل ي�شتهر بني النا�ص،اأو كان التمزق نتيجة اإكراه اأو خمادعة كالنائمة وال�شغرية اإلى اأربعة اآراء :

�لر�أي �الأول: ال يجوز رتق غ�ساء �لبكارة مطلقًا)51(.
�لر�أي �لثاين: يجوز رتق غ�ساء �لبكارة يف حالة وقوعه يف �سن مبكرة ب�سبب غري �جلماع)52(.

ِة،�أو ب�سبب  �لر�أي �لثالث : يجوز رتق غ�ساء �لبكارة �إذ� كان زو�له لعلة خارجة عن �إر�دة �ملر�أة كالعلة �خِلْلقيَّ
املر�ص،اأو ب�شبب وثبة ونحوها ، اأو زنا باإكراه، اأو خمادعة كالنائمة وال�شغرية)53(.

الراأي الرابع : يجوز رتق غ�شاء البكارة للفتاة التي زالت بكارتها بوطء حرام اإذا مل يفت�شح اأمرها بني 
النا�ص ، فاإذا كان �شبب التمزق حادثة اأو فعاًل ل يعترب يف ال�شرع مع�شية ولي�ص وطئًا يف عقد نكاح كان 
الرتق مندوبًا اإذا مل يغلب على الظن اأن الفتاة �شتالقى عنتًا وظلمًا، فاإن غلب على الظن اأن الفتاة �شتالقى 

عنتًا وظلمًا ب�سبب �الأعر�ف و�لتقاليد كان �لرتق و�جبًا)54(.

�سبب اخلالف بني الفقهاء :

يرجع �سبب �الختالف بني �لفقهاء �ملعا�سرين لالأ�سباب �الآتية:
1ـ عدم وجود ن�ص من كتاب �أو �سنة يف �مل�ساألة ، و�إمنا �لعمدة يف ذلك فهم قو�عد ومقا�سد �ل�سريعة �لعامة 

، وهو �أمر �ختلفت فيه �الأفهام وتباينت فيه �الآر�ء.
2ـ �ختالفهم يف �إنز�ل �الأحاديث �الآمرة بال�سرت و�الآثار �لو�ردة عن �ل�سحابةـ  ر�سو�ن �هلل عليهمـ  �لقا�سية 
51-  قال بهذا الراأي كل من ال�شيخ عز الدين التميمي ، الدكتور / حممد املختار ال�شنقيطي والدكتور / حممد خالد من�شور ـ رتق 
غ�شاء البكارة لل�شيخ التميمي �ص573 ، �أحكام �جلر�حة �لطبية و�الآثار �ملرتتبة عليها لل�سنقيطي �ص432، �الأحكام �لطبية 
�ملتعلقة بالن�ساء يف �لفقه �الإ�سالمي �ص228 د/ حممد خالد من�سور ر�سالة ماج�ستري مقدمة �إلى كلية �ل�سريعة باالأردن 

طبعة د�ر �لنفائ�ص �الأردن 1999م .
52- قال بذلك الراأي:حممد املختار ال�شالمي ـ الطبيب بني الإعالن والكتمان �ص81.

53- قال بذلك الراأي : الدكتور توفيق الواعي وهو ما ذهب اإليه جممع الفقه الإ�شالمي التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�شالمي .
حكم �إف�ساء �ل�سر يف �الإ�سالم ـ د/ توفيق �لو�عي �ص170 ، قرارات جممع الفقه الإ�شالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�شالمي 

يف دورته �لثامنة ع�سر �لذي عقد يف ماليزيا يوليو 2007م.
54-  قال بذلك الراأي : الدكتور / حممد نعيم يا�شني ـ عملية الرتق العذري يف ميزان املقا�شد ال�شرعية �ص111، 112 .

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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بال�سرت على من وقعت منها �لفاح�سة وتزويجها دون �إخبار �لزوج بذلك ـ على هذه �مل�ساألة �ملعا�سرة ـ فمن 
ر�أى �أنها تندرج حتت هذه �الأحاديث و�الآثار قال مب�سروعية �لرتق، ومن ر�أى �أن م�ساألة �لرتق ال تندرج حتت 

معاين تلك �الأحاديث و�الآثار قال بعدم م�سروعية ذلك.
3ـ �أن هذه �مل�ساألة تتجاذبها �مل�سالح و�ملفا�سد فمن رجح جانب �مل�سالح و�أهمها �ل�سرت ودفع �ل�سرر عن 
�ملر�أة قال مب�سروعية ذلك ، ومن رجح جانب �ملفا�سد و�أهمها �أن هذ� �لرتق قد يكون ذريعة �إلى �لزنا، مع 

ما فيه من ك�سف �لعور�ت، وغ�ٍص وتدلي�ٍص وتغريٍر بالزوج قال بعدم م�سروعية ذلك.
�لعاد�ت  �أن  ر�أى  فمن   ، �مل�ساألة  هذه  على  �ملجتمع  يف  �ل�سائدة  و�لعاد�ت  �لتقاليد  تاأثري  يف  �ختالفهم  4ـ 
والتقاليد ال�شائدة فيها جور وجتن يف كثري من الأحيان ، والغالب وقوع الظلم وتقدمي �شوء الظن باملراأة 
مبجرد �ل�سماع بتمزق غ�ساء �لبكارة ، حتى ولو كان ذلك ب�سبٍب خارٍج عن �إر�دتها ، قال مب�سروعية �لرتق ، 

ومن ر�أى �أن هذه �لعاد�ت و�لتقاليد غري معتربة �سرعًا ، قال بعدم م�سروعية �لرتق. 

الأدلة واملناق�سة .

اأوًل ـ اأدلة الراأي الأول :

��ستدل �أ�سحاب �لر�أي �الأول بالكتاب و�ملعقول :
اِنَيُة َل َيْنِكُحَها اإِلَّ َزاٍن اأَْو ُم�ْشِرٌك  ايِن َل َيْنِكُح اإِلَّ َزاِنَيًة اأَْو ُم�ْشِرَكًة َوالزَّ 1- الكتاب : قول اهلل تعالى: { الزَّ

َم َذِلَك َعَلى �مْلُوؤِْمِننَي } )55( . َوُحرِّ
وجه �لداللة :

دلت هذه الآية الكرمية على اأن نكاح املوؤمن الزانية ورغبته فيها وانخراطه يف �شلك الف�شقة املت�شمني بالزنا 
حمرم عليه ، ملا فيه من �لت�سبه بالف�ساق وح�سور مو�قع �لتهمة و�لت�سبب ل�سوء �لقالة فيه، و�لغيبة و�أنو�ع 

�ملفا�سد،وجمال�سة �خلطائني كم فيها من �لتعر�ص القرت�ف �الآثام ، فكيف مبز�وجة �لزو�ين)56(.
و�لقول بجو�ز �لرتق ينافى مدلول هذه �الآية �لكرمية الأنه يوؤدى �إلى تزوج �ملر�أة �لز�نية بالعفيف،الأنه ظن 
عذريتها، و�لطبيب برتقه غ�ساء �لبكارة قد يكون �سببًا يف ��ستمر�ر �لزوج يف زو�ج ال ي�سجع على ��ستمر�ره 

ح�سب �لفهم �ل�سابق لالآية �لكرمية)57(.
و�عرت�ص على هذ� �ال�ستدالل بعدة وجوه :

55- �شورة النور الآية : 3 .
56- الك�شاف للزخم�شرى - ج3�ص215.ط : دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت.

57-  رتق غ�شاء البكارة لل�شيخ التميمي �ص275، 375 عملية الرتق العذري يف ميزان املقا�شد ال�شرعية �ص29 .
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�لوجه �الأول:�أن �أكرث �لفقهاء يرون �أن تطبيق هذ� �لن�ص ال يكون �إال على �مر�أة قد ثبت زناها بدليل �سرعي 
معترب من �سهادة �أو �إقر�ر �أو حمل، فاإذ� مل يثبت زناها بهذه �الأدلة �ل�سرعية فال يجوز نعتها بالز�نية حتى 
ولو �سهد عليها ثالثة، وكانو� �أعدل �لنا�ص، فاإنهم بذلك ي�ستحقون �جللد ورد �ل�سهادة بحد �لقذف، ويجب 
�أن تعامل يف �لدنيا معاملة �لعفيفات و�أمرها �إلى �هلل �سبحانه ، و�إذ� كان �الأمر كذلك فاأين داللة متزق 

غ�ساء �لبكارة على �لزنا وقد جلد �لثالثة �لعدول ومل يعتد بقولهم.
�لوجه �لثاين:�أن �لعلماء �ختلفو� يف تف�سري هذه �الآية على �أقو�ل كثرية ، ولذ� فاإننا ال ن�سلم بداللة �الآية على 

ما ذكر فقد قال �ل�سافعي : 
» قيل نزلت يف بغايا كانت لهن رايات وكن غري حم�شنات فاأراد بع�ص امل�شلمني نكاحهن فنزلت هذه الآية 

بتحرمي اأن ينكحن اإل من اأعلن مبثل ما اأعلن به اأو م�شركًا »)58( .
وقد يكون �ملق�سود من �الآية ت�سنيع �لزنا وتب�سيع �أمره، و�أنه حمرم على �ملوؤمنني، و�أنه ال يليق بالز�ين �أن 

ينكح �لعفيفة �ملوؤمنة ، و�إمنا يليق به ز�نية مثله �أو م�سركة.
وقد يقال : اإن النكاح يف الآية حممول على الوطء ولي�ص على العقد فيكون املعنى: الزاين ل يطاأ يف وقت 
زناه �إال ز�نية من �مل�سلمني، �أو من هي �أخ�ص منها من �مل�سركات �لالتي ال يحرمن �لزنا ، فيكون معنى �الآية 

م�ساو�ة �لرجل و�ملر�أة يف �لزنا و��ستحقاق �حلد، و�لعقوبة �الأخروية وما �سابه ذلك .
وقد قيل:�إنها من�سوخة، وهذ� �لقول عليه �أكرث �لعلماء . 

و�أهل  �لفتيا يقولون: �إن من زنى بامر�أة فله �أن يتزوجها ولغريه �أن يتزوجها ، وهو قول �بن عمر،و�سامل،وجابر 
بن زيد، وعطاء، وطاو�ص، ومالك بن �أن�ص، وهو قول �أبى حنيفة و�أ�سحابه وقال �ل�سافعي:�لقول فيها كما 

قال �سعيد بن �مل�سيب: �إن �ساء �هلل هي من�سوخة)59(.
�لوجه �لثالث :�إن هذ� �العرت��ص حممول على �ملر�أة �لتي فقدت عذريتها بالزنا،�أما من فقدت عذريتها 

ب�سبب خارج عن �إر�دتها ، فال تدخل حتت مدلول �الآية)60(.
�لوجه �لر�بع : �لقول بحرمة زو�ج �لز�نية بالعفيف يتعار�ص مع ما حث عليه �ل�سارع من �ل�سرت على �لع�ساة 
ومنهم �لزناة ، �إذ �إن هذ� �ل�سرت يرتتب عليه زو�ج �لز�نية بالعفيف، وهذ� يحول دون تطبيق ذلك �حلكم 

�ل�سرعي �لذي �أخذه بع�ص �لعلماء من �الآية �ل�سابقة ، ولذ� فاإما �أن يقال يف تاأويل هذه �الآية معنيان:
املعنى الأول : اأن ال�شارع قد رجح م�شالح ال�شرت على م�شلحة ارتباط الزناة بالعفيفني.

58- الأم ال�شافعي ج5 �ص12 .
59- اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي ج12 �ص112 ، 113 .

60- عميلة الرتق العذري ـ د/ حممد نعيم يا�شني �ص105- 108 .

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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املعنى الثاين : اأن ال�شارع مل يحرم الرتباط بالزناة ، واأن الآية التي يفيد ظاهرها ذلك التحرمي اإما اأن 
تكون من�سوخة ، و�إما �أن تكون موؤولة كما قال جمهور �لعلماء فيما �سلف)61(.

2ـ �ملعقول : 
��ستدل �أ�سحاب هذ� �لر�أي لقولهم باملعقول من عدة �أمور :

اأ ـ اأن رتق غ�شاء البكارة قد يوؤدى اإلى اختالط الأن�شاب ، لأن املراأة ميكن اأن تكون قد حملت من اجلماع 
�ل�سابق ، ثم تتزوج بعد رتق غ�ساء �لبكارة،وهذ� يوؤدى �إلى �إحلاق ذلك �حلمل بزوج �مل�ستقبل، ويرتتب على 

ذلك �أن يختلط �حلالل باحلر�م، و�أكل لالأمو�ل بالباطل نفقة كانت �أم مري�ثًا)62(.
و�عرت�ص على هذ� من وجوه :

الوجه الأول : باأنه ل تالزم بني الرتق واختالط الأن�شاب ، فقد تكتم املراأة حقيقة احلمل ال�شابق وتلحقه 
بالزوج من غري �أن تقوم بعملية �لرتق، وعليه فلي�ص ذلك موجبًا للقول بحرمة �لرتق.

الوجه الثاين : لو �شلمنا بوجود ارتباط بني الرتق واختالط الأن�شاب ـ ول ن�شلم بذلك ـ مل يكن لهم القول 
بتحرمي �لرتق على �الإطالق ، فهناك حاالت كثرية يزول فيها �لغ�ساء بغري جماع.

الوجه الثالث : اأنه ميكن دفع مف�شدة اختالط الأن�شاب باأن ل يتم اإجراء عملية رتق اأو اإ�شالح غ�شاء البكارة 
�إال بعد �أن يتبني ح�سول حمل للمر�أة �أو عدم ح�سول حمل لها ، وبخا�سة يف هذ� �لزمن �لذي ظهرت فيه 
�لتقنيات �حلديثة و�لتي �أ�سبح من �ملمكن معرفة حدوث حمل للمر�أة عن طريق عمل �لفحو�سات �خلا�سة 
بالك�سف عن �حلمل، و�إجر�ء �الأ�سعة بجهاز )دوبلر( للموجات فوق �ل�سوتية و�لتي ت�سور �لرحم و�الأجز�ء 

�ملحيطة به ويتبني من خاللها معرفة حدوث حمل �أم ال. )63( .
ب ـ اأن يف رقع غ�شاء البكارة ك�شفًا للعورة ومل�شًا لها والنظر اإليها بغري �شرورة ملجئة ملثل ذلك، وهذا كله 
حر�م باتفاق �لفقهاء، و�الأعذ�ر �لتي ير�ها �ملجيزون لعملية �لرتق �لعذري لي�ست بقوية �إلى درجة ميكن 
ا�شتثناء عملية الرتق من ذلك الأ�شل فوجب البقاء عليه واحلكم بحرمة رتق اأو اإ�شالح غ�شاء البكارة)64(.

و�عرت�ص على هذ� : 
باأن الفقهاء اأجازوا ك�شف العورة والنظر اإليها اإذا وجدت م�شلحة راجحة، اأو حاجة معتربة ، اأو ترتب على 

ذلك دفع مف�شدة اأعظم من املف�شدة املرتتبة على الك�شف.     

61- عميلة الرتق العذري ـ د/ حممد نعيم يا�شني �ص105- 108 .
62- رتق غ�شاء البكارة للتميمي �ص572 ، �أحكام �جلر�حة �لطبية لل�سنقيطى �ص429 .
63- رتق غ�شاء البكارة للتميمي �ص572 ، �أحكام �جلر�حة �لطبية لل�سنقيطي �ص434 .
64- رتق غ�شاء البكارة للتميمي �ص572 ، �أحكام �جلر�حة �لطبية لل�سنقيطي �ص434 .
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يقول �لعز بن عبد �ل�سالم/:
» ك�شف العورات والنظر اإليها مف�شدتان حمرمتان على الناظر واملنظور اإليه، ملا يف ذلك من هتك الأ�شتار، 
اإلى الزانيني،  اأو النظر  اأو ال�شهادات على العيوب  اأو املداواة  ويجوزان ملا يت�شمنانه من م�شالح اخلتان 

لإقامة حدود اهلل، اإن كان الناظر اأهاًل لل�شهادة بالزنا وكمل العدد«)65( .
وقال �لبهوتي / :

وبكارة  بلوغ  ومعرفة  وختاٍن  كتداٍو  ل�شرورة  اإليها  الغري  نظر  ويجوز  لل�شرورة  العورة  اأي  ك�شفها  ويجوز   «
وثيوبة وعيب وولدة ونحو ذلك كحلق عانة ل يح�شنه«)66(.

وحيث اإن ترك اإ�شالح متزق البكارة مظنة قوية لرتتب مفا�شد انهيار الأ�شرة و�شوء الظن بالزوجة اإذا ما 
عرف �لزوج �أمر هذه �لفتاة ، فاإن �حلاجة �إلى ك�سف �لعورة يف هذه �مل�ساألة �أمر جائز وال يقل عن �ملو��سع 
اإليها تو�شعًا على املكلفني ونفى احلرج  العورات والنظر  الفقهاء واعتربوها مربرات لك�شف  التي ذكرها 

عنهم)67(.
ت ـ �أن يف �إباحة رتق غ�ساء �لبكارة ت�سجيعًا للفتيات على �رتكاب جرمية �لزنا لعلمهن �أنه ميكن �أن جُترى 
لهن مثل هذه �لعملية �لتي تدفن �خلطيئة وُت�سدل عليها �ل�ستار ، وهذه مف�سدة لي�ص وقوعها ظنيًا و�إمنا هي 

متاأكدة �لوقوع)68(.
و�عرت�ص على هذ� من وجوه :

�لوجه �الأول : �أنه لي�ص يف رتق غ�ساء �لبكارة ت�سجيع على �رتكاب �لفاح�سة ، وذلك �إذ� كان �لفتق بغري �إر�دة 
�ملر�أة ، �إذ �أنها مل تقع يف �لفاح�سة باإر�دتها ، ومل تع�ص ربها مبا قد �أ�سابها رغما عنها، و�متناع �لطبيب 
عن �لرتق لي�ص فيه �أي معنى من معاين �لزجر عن �لوقوع يف فاح�سة �لزنا،الأن �لزجر ال يتاأتى �إال بالن�سبة 
للع�ساة ، �أما �ملكرهة و�مل�سطرة و�ملخطئة فقد رفع �هلل عنهن �مل�سئولية و�لعقاب ملا فيه من ظلم لهن �أواًل 

، ولعدم جدوى �لعقاب ثانيًا)69(.
�لوجه �لثاين : �أن �متناع �لطبيب عن �لرتق هو �لذي ي�سجع على �لفاح�سة، الأن �لفتاة �لتي جتد نف�سها وقد 
ز�ل دليل عذريتها ، و�أغلقت �الأبو�ب �أمام �إعادته يف جمتمعات توؤ�خذ على ذهاب عذريتها ، �ستكون �أقرب 

65- قواعد الأحكام للعز بن عبد ال�شالم ج1 �ص115 .
66- ك�شاف القناع ج1 �ص265 .

67- عميلة الرتق العذري ـ د/ حممد نعيم يا�شني �ص99 بت�سرف .
68- رتق غ�شاء البكارة للتميمي �ص573 .

69- عملية الرتق العذري ـ حممد نعيم يا�شني �ص98 .

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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�لقرينة  بالوقاية من  �لكفيلة  �لو�سائل  فيه  �نت�سرت  زمن  �لفاح�سة يف  و�لوقوع يف  �ل�سيطان  �إلى مطاوعة 
الأكرث دللة على تلك الفاح�شة وهى احلمل ، مع مالحظة ما ركب يف ابن اآدم وبناته من الغريزة اجلن�شية 
التي لحظها ال�شارع يف ت�شجيع الزواج ، وهذه الفتاه تخ�شى من الإقدام على الزواج ، الذي �شيك�شف عن 
حالها ، ول يبقى اأمامها �شبيل يلبى لها داعي فطرتها ، �شوى الت�شال املحرم الذي ميكن ببع�ص الحتياط 

�أن يكون م�ستورً�)70(.
�لوجه �لثالث : �أن �لقول بجو�ز �لرتق ال ي�سجع على �لفاح�سة ، بل نرى �أن �لقول باجلو�ز يحد من ذيوع 
�لفاح�سة و�نت�سارها يف �ملجتمع ملا فيه من �سرت على من �بتليت بزو�ل عذريتها ، ويكون يف ذلك تثبيت لها 
على �ال�ستقامة و�لعفاف ، مع ح�سر �ل�سرر يف �أ�سيق �لنُُّطق بخالف ما �إذ� عرف �أمرها ، و�سرى خربها 
يف �لنا�ص وتناقلته �أل�سنتهم بحق �أو بباطل ، الأن تناقل �أخبار �لفاح�سة و�سيوع �أمرها وتكرر ذلك يخفف 
من وقع املع�شية على الأ�شماع ويطفئ من حرارة وطاأتها على النف�ص ، ويزيد هذا كلما زاد وتكرر احلديث 
عن �ملعا�سي و�أخبارها و�سرية �أهلها �إلى �أن ي�سل �إلى �سمور �حل�ص �الجتماعي باآثارها �ل�سيئة، فيهون على 
�لنا�ص �الإقد�م عليها، وهذ� من �حِلَكِم �جلليلة للنهي �لنبوي عن �جلهر باملع�سية ، وهو معنى ما قاله بع�ص 

ال�شلف » اإن املع�شية اإذا اأخفيت مل ت�شر اإل �شاحبها ، واإذا اأعلنت �شرت العامة »)71(.
و�أهاليهن الإخفاء حقيقة �سبب زو�ل غ�ساء  للفتيات  �لكذب  �أبو�ب  �لبكارة يفتح  �إباحة رتق غ�ساء  �أن  ـ  ث 

�لبكارة و�لكذب حمرم �سرعًا)72(.
و�عرت�ص على هذ� :

باأن الكذب لي�ص حمرمًا يف كل الأمور بل يجوز يف احلرب ويف مداراة الرجل لمراأته والإ�شالح بني النا�ص 
، وكذ� يقا�ص على ما ذكر كل ما كان فيه م�سلحة ر�جحة كرتق غ�ساء �لبكارة .

قال �بن �جلوزي / :
» كل مق�شود حممود ل ميكن التو�شل اإليه اإل بالكذب فهو مباح اإن كان ذلك املق�شود مباحًا، واإن كان 

املق�شود واجبًا فهو واجب«)73(
وقال �الإمام �ل�سيوطي /:

» الكذب مف�شدة حمرمة ومتى ت�شمن جلب م�شلحة تربو عليه جاز: كالكذب لالإ�شالح بني النا�ص، وعلى 

70- عملية الرتق العذري ـ حممد نعيم يا�شني �ص98 .
71- الزهد لبن املبارك ج 1 �ص475 ، 476 . ط: دار الكتب العلمية بريوت .

72-  رتق غ�شاء البكارة للتميمي �ص573 .
73- غذاء الألباب �شرح منظومة الآداب لل�شفاريني احلنبلي ج1 �ص105 ط: دار الكتب العلمية بريوت.
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الزوجة لإ�شالحها ،وهذا النوع راجع اإلى ارتكاب اأخف املف�شدتني يف احلقيقة«)74(.
وال �سك �أن يف �لرتق م�سلحة ر�جحة و�سرتً� على �ملر�أة و��ستد�مة لعفتها و�رتكابًا الأخف �ملف�سدتني؛ الأن 

منعها من ذلك �إجلاء لها �إلى طريق �لف�سيحة ، و�سبب من �أ�سباب �النحر�ف �إلى �لرذيلة.
جـ  �أن رتق غ�ساء �لبكارة يفتح �الأبو�ب �أمام �الأطباء �أو بع�ص �الأطباء �أن يلجاأو� �إلى �إجر�ء عمليات �الإجها�ص 

، واإ�شقاط الأجنة بحجة ال�شرت اأو بحجة اأنها نتيجة اخلطيئة)75(.
و�عرت�ص على هذ� : 

باأن هذ� تو�سع يف �إعمال قاعدة �سد �لذر�ئع ، وهذه �لذريعة هي مف�سدة نادرة ومتوهمة، فال يوؤدى �لرتق ال 
قطعًا وال غالبًا �إلى ح�سول عمليات �الإجها�ص، فال د�عي للقول مبنعه لهذه �لذريعة.

ح ـ اأنه اإذا اجتمعت م�شالح ومفا�شد،فاإن اأمكن حت�شيل امل�شالح ودرء املفا�شد فعلنا ذلك امتثاًل لأمر اهلل 
� اِلأَْنُف�ِسُكْم  َوَمْن ُيوَق  َ َما ��ْسَتَطْعُتْم َو��ْسَمُعو� َو�أَِطيُعو� َو�أَْنِفُقو� َخرْيً ُقو� �هللَّ تعالى فيهما لقوله �سبحانه{ َفاتَّ

وَلِئَك ُهُم �مْلُْفِلُحوَن })76(. �ُسحَّ َنْف�ِسِه َفاأُ
واإن تعذر الدرء والتح�شيل ، فاإن كانت املف�شدة اأعظم من امل�شلحة دراأنا املف�شدة ول نبايل بفوات امل�شلحة 

واإن كانت امل�شلحة اأعظم من املف�شدة ، فعلنا امل�شلحة ول نبايل بوجود املف�شدة)77(.   
واإذا نظرنا اإلى رتق غ�شاء البكارة من خالل هذه القاعدة التي حتكم تعار�ص امل�شالح واملفا�شد حكمنا 

بعدم جواز الرتق لعظم املفا�شد املرتتبة عليه)78( .
و�عرت�ص على ذلك :

باأن املفا�شد املرتتبة على العلم بزوال بكارة املراأة يف غري نكاح بني النا�ص تربو على م�شالح ذلك ، ولعل 
اأدنى هذه املفا�شد هو �شوء الظن بها وحمل اأفعالها املا�شية وامل�شتقبلة على املحامل الفا�شدة ، ف�شاًل عما 
بع�ص  �لقتل يف  �إلى حد  �لذي قد ي�سل  باملر�أة  �لالحق  �ل�سديد  �الإيذ�ء  �أو  �الأ�سر  هو فوق ذلك من هدم 
�لبيئات ، وكذلك �ملعرة �لتي تلحق ذويها وعائلتها ، وال�سك �أن هذه �ملفا�سد ترجح على �مل�سلحة �حلا�سلة 
بالعلم بزو�ل �لبكارة ، فتجرى عملية �لرتق لدفع هذه �ملفا�سد �ملذكورة طاملا كانت هي �لو�سيلة �ملعينة �لتي 

حتقق هذ� �لدفع.

74- الأ�شباه والنظائر لل�شيوطي �ص88 .
75- رتق غ�شاء البكارة للتميمي �ص573 .

76- �شورة التغابن من الآية : 16 .
77- الأ�شباه والنظائر لل�شيوطي �ص87 ، الأ�شباه والنظائر لبن جنيم �ص90، 91  ط احللبي1968م.

78- رتق غ�شاء البكارة للتميمي �ص571 .

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(

املداراة  ميزان  الثالث:  املبحث 
واجملاملة في التعامل مع األعداء 
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خ ـ �أن �لقول بجو�ز رتق غ�ساء �لبكارة فيه رفع لل�سرر �لو�قع عن �لفتاه و�أهلها ، و�إحلاقه بالزوج، و�ل�سرر 
ال يز�ل بال�سرر)79(.

و�عرت�ص على هذ� :
باأن رتق غ�شاء البكارة لي�ص فيه �شرر على الزوج لأنه ل يفوت مق�شود النكاح من الوطء وال�شتمتاع بل هو 
يف احلقيقة اإعادة لواقع حال الفتاه على ما كانت عليه، ويف ذلك حماية لالأ�شرة كلها من النهيار بالظنون 

�لكاذبة و�الإ�ساعات �لباطلة)80(
د ـ �أن مبد�أ رتق غ�ساء �لبكارة مبد�أ غري �سرعي؛الأنه نوع من �لغ�ص و�لتدلي�ص و�خلديعة و�لتغرير بالن�سبة 
ملن �شيتزوج هذه املراأة ، وهو غ�ص يفوت حق الزوج يف ف�شخ النكاح ، وكل هذا مما حرمه ال�شارع فحرم ما 

يوؤدى �إليه)81(.
و�عرت�ص على هذ� من وجهني :

�لوجه �الأول : باأن غ�ص �لزوج وخد�عه غري موجود يف هذ� �لت�سرف الأن �لغ�ص �إمنا هو �إخفاء عيب �أو نق�ص 
يف �ملحل بحيث يبدو �أمام طالبه خاليًا من ذلك �لعيب ، فيرتتب عليه �الإ�سر�ر بذلك �لطالب ، فاإذ� كانت 
�لفتاة قد متزقت بكارتها ب�سبب ال يعد مع�سية ، وال عيبًا يف عرف �ل�سارع وال عرف �لنا�ص ، ثم قام �لطبيب 
باإ�شالح هذا اخللل ، مل يكن بذلك غا�شًا للزوج ، لأن العيب يف الفتاة اإما اأن يكون ِخْلقيًا ، واإما اأن يكون 
ُخُلقيًا ، و�لفتاة �لتي متزقت بكارتها بحادث �أو رغمًا عنها لي�ص فيها �أي عيب ِخْلقي ، و�إمنا حدث فيها عيب 
طفيف يف �جل�سد ، فاإذ� �أ�سلحه �لطبيب، و�أعاده �إلى �سابق خلقته فاإن �سنيعه هذ� �إظهار للحقيقة، وو�سع 
لالأمر يف ن�سابه ، ولي�ص يف فعله �إخفاء عيب كان موجودً� يف �لفتاة،بل حقيقته منع �لوقوع يف �لوهم و�سوء 
الظن، حيث اإن اإحجامه عن رتق البكارة �شيوؤدى اإلى اتهام الفتاة مبا مل تقع فيه، وتعري�ص الزوج والنا�ص 
اإلى الوقوع يف الإثم ب�شبب هذا التهام،وفعله هذا ل يقل يف ا�شتجالب الأجر من عالجه جلرح عادى وقع 
على �جل�سد،بل هو �أولى باالأجر من ذلك ، ملا ذكر من تخلي�ص �لفتاة من مفا�سد معنوية كثرية تفوق ما 

يرتتب على اجلرح العادي، اأو متزق غ�شاء اآخر من اأغ�شية اجل�شد الآدمي)82(.
الوجه الثاين:اأنه لي�ص يف اإخفاء زوال البكارة تفويت حلق الزوج يف ف�شخ عقد النكاح لأن زوال البكارة لي�ص 

من العيوب التي تثبت ف�شخ النكاح عند الفقهاء)83( .
79- اأحكام اجلراحة الطيبة لل�شنقيطي �ص430 .

80- رتق غ�شاء البكارة لل�شيخ التميمي �ص573 ، اإعادة بكارة املغت�شبة ـ د/ عبد الفتاح اإدري�ص �ص3 .

81- رتق غ�شاء البكارة لل�شيخ التميمي �ص375 ، اإعادة بكارة املغت�شبة ـ د/ عبد الفتاح اإدري�ص �ص3 .
82- رتق غ�شاء البكارة د/ حممد نعيم يا�شني �ص69 .

83- بدائع ال�شنائع ج2 �ص723 ، حا�شية ابن عابدين ج2 �ص643 اخلر�شي على خمت�شر خليل ج3 �ص932 ، املغنى ج7 �ص224 

املداراة  ميزان  الثالث:  املبحث 
واجملاملة في التعامل مع األعداء 
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قال �الإمام �لباجي/:
»ول يلزم الويل اأن يخرب من حال وليته اإل مبا يلزم يف ردها وهي الأربعة : اجلنون واجلذام والرب�ص وداء 

الفرج ، واأما غريه من العيوب فال يلزمه ذلك«)84(.
والعلة يف عدم اعتبار زوال البكارة عيبًا من العيوب التي يثبت بها اخليار للزوج يف ف�شخ النكاح ؛ لأنه ل 

يفوت مق�شود النكاح)85(.
فال يكون اإخفاوؤه غ�شًا بل الغ�ص اإخفاء ما فوت مق�شود النكاح يف الوطء وال�شتمتاع.

قال ال�شيخ على العدوى املالكي /« احلا�شل اأنه يلزم من كون ال�شيء مفوتا للعيب كونه مفوتا للغ�ص والكذب 
ل العك�ص ، ويلزم من كونه مفوتا للغ�ص كونه مفوتا للكذب ، والعك�ص«)86(.  

�أخرى ال تخالف �ل�سرع ، وذلك  �إجر�ء عملية �لرتق ميكن حت�سيلها بطرق  �أن �مل�سالح �ملرجوة من  ـ  ذ 
با�ست�سد�ر �سهادة طبية موثقة بعد �حلادثة تثبت بر�ءة �ملر�أة وتزول بها مف�سدة �لتهمة عن �لفتاه)87(.

و�عرت�ص عليه:
باأن �الكتفاء بال�سهادة �لطبية ال يتحقق به دفع مف�سدة �لتهمة يف حق �ملر�أة �لتي ز�لت بكارتها ، وذلك 

لالأ�سباب �لتالية :
�ل�سبب �الأول : عدم فعالية �ل�سهاد�ت �لطبية يف و�قع جمتمعاتنا �ليوم ، وذلك الأن �لعرف �الجتماعي يف 
قد  بذلك  وهم  وفجورها  �ملر�أة  ف�سق  على  �أكيدً�  دلياًل  �لبكارة  غ�ساء  زو�ل  يعترب  �الإ�سالمية  �لبالد  �أكرث 
اأعطوا لغ�شاء البكارة اعتبارًا يفوق ما اأعطاه ال�شرع له ، ويف ظل هذا العرف اخلاطئ لن تفلح مثل هذه 

الورقة يف تغيري ما ر�شخ يف اأذهان العامة.
�ل�سبب �لثاين : �أنه �سيكون من �ل�سعب �قتالع �ل�سك من قلب زوج �مل�ستقبل و�إقناعه برب�ءة زوجته بتلك 
�ل�سهادة ، و�ستثور ق�سية �لغ�ساء يف كل م�سكلة حتدث بني �لزوجني، مما يجعل �حلياة �لزوجية جحيمًا ال 

يطاق ، ويف �لغالب �سينتهي �الأمر �إلى �لطالق.
�ل�سبب �لثالث ـ �أن �ل�سهادة �لطبية ال تفلح يف �لق�ساء على �ل�سائعات �لتي تنجم عن ت�سامع �لنا�ص بها ؛ الأن 
�سيطان �ل�سك يف ق�سايا �لعر�ص �أقوى من �أن يدفع مبثل هذ� ، خا�سة مع كرثة �حل�سول على �أور�ق موثقة 

املو�شوعة الفقهية ج8 �ص081 .
84- املنتقى �شرح املوطاأ ج3 �ص253 .

نفرة متنع من  اأوجب  اأو   ، والقرن  كالرتق  الوطء ح�شًا  اأعاق  ما  به  الفقهاء يق�شد  النكاح عند  يفوت مق�شود  الذي  العيب   -85
القربان وامل�شا�ص كالرب�ص واجلذام فينزل ذلك منزلة املانع احل�شي ـ مغنى املحتاج ج3 �ص702 .

86- حا�شية على العدوى على �شرح اخلر�شي ملخت�شر خليل ج5 �ص771 .
87- اأحكام اجلراحة الطبية لل�شنقيطي �ص434 .

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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من جهات ر�سمية عن طريق �لر�سوة �لتي ��ستفحل �أمرها يف هذه �الأزمان)88( .
ثانيًا : �أدلة �لر�أي �لثاين :

��ستدل �أ�سحاب هذ� �لر�أي باملعقول :
باأن فتق غ�ساء �لبكارة وقع بغري �إر�دتها، وال �ختيار لها يف ذلك، وبناًء عليه يجوز رتق غ�ساء �لبكارة �إذ� 

كانت �لفتاة يف �سن مبكر يقطع فيه �لطبيب �لثقة �أنها مل يكن ب�سبب جماع)89(.

و�عرت�ص على هذ� �ال�ستدالل:
باأن ما علل به �أ�سحاب هذ� �لقول بعدم �الختيار و�الإر�دة يف فتق غ�ساء �لبكارة مردود الأمور هي : 

1ـ مل ُينب هذ� �لقول على حت�سيل م�سلحة، �أو على درء مف�سدة معتربة، فاإن مطلق عدم �الختيار ال يكفى 
دلياًل لفتح �لباب �أمام عمليات رتق غ�ساء �لبكارة.

2ـ وعلى �لقول باأن يف هذه �حلالة حت�سياًل مل�سلحة �ل�سرت على �ل�سغرية يف �سن مبكرة، فاإن فيه فتحًا 
�أولى من جلب م�سلحة  لباب �لتجروؤ على مثل هذ� �لنوع من �لعمليات لغري هذ� �ل�سبب ، ودرء �ملف�سدة 

�لرتق لها يف �سن مبكرة.
يف  �أجازه  �إذ�  يلزمه  وكان   ، مقبولة  علة  على  و�لكبرية  �ل�سغرية  بني  �جلو�ز  يف  تفريقه  ي�ستند  ال  �أنه  3ـ 
�أكرث �حتياجًا  �إذ ال معنى للتفريق بينهما ، بل قد تكون �لكبرية  �أي�سًا،  �أن يجيزه يف �لكبرية  �ل�سغرية ، 

للرتق من �ل�سغرية)90(.
ومن �لناحية �لطبية : فاإن رتق غ�ساء بكارة �لكبرية �أ�سهل من رتقه لل�سغرية)91(

ثالثا : اأدلة الراأي الثالث :

��ستدل �أ�سحاب هذ� �لر�أي على جو�ز رتق غ�ساء �لبكارة �إذ� كان �لغ�ساء قد �أزيل بغري �إر�دة �ملر�أة باملعقول:
1ـ �أن ما حدث للغ�ساء من فتق يف تلك �حلالة قد وقع دون �إر�دة منها ، ودون �ختيار لها ، ومن ثم �سار 

كاملر�ص �لذي يقع على �ملري�ص ويجيز له طلب �ل�سفاء بالعالج و�لتد�وي منه .
باإر�دتها ومو�فقتها هي عا�سية متعدية ، و�ل�سرت �ملطلوب �سرعًا بالن�سبة لها يكون بكتمان  �أن �لز�نية  2ـ 

88-عملية الرتق العذري .د/ حممد نعيم يا�شني �ص001 ، ورتق غ�شاء البكارة ـ اأحمد ممدوح �شعد ـ ق�شم الأبحاث ال�شرعية بدار 
الإفتاء امل�شرية بتاريخ 7002/4/01م ، اأثر �شقوط العذرة والبكارة على الزواج -اإبراهيم مو�شى اأبو جزر �ص76.

89 - الطبيب بني الإعالن والكتمان ـ حممد املختار ال�شالمى �ص81 .
90- الأحكام الطبية املتعلقة بالن�شاء يف الفقه الإ�شالمي د/ حممد خالد من�شور �ص215ـ 216 .

91- رتق غ�شاء البكارة د/ كمال فهمى �ص430 بحث �سمن ندوة �لروؤية �الإ�سالمية لبع�ص �ملمار�سات �لطبية.
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اأمرها ، ل بالرتق الذي فيه تغيري للحقيقة وخمادعة للنا�ص باإظهار عفتها ، بخالف من زال غ�شاء بكارتها 
بغري �إر�دتها ، فهي لي�ست عا�سية وال متعدية ولي�ص يف �لرتق و�ل�سرت عليها تغيري للحقيقة بل �إظهار لها.

3ـ �أن �ملفا�سد �ملرتتبة على �لرتق متحققة �أكرث فيمن زنت باإر�دتها حيث �إنها جتر�أت على �لفاح�سة �بتد�ًء 
، فالرتق �سيزيد من جر�أتها و��ستمر�رها يف هذه �جلرمية �لنكر�ء ، بخالف �لتي فقدت عذريتها بغري 
�إر�دتها ، فاإن �مل�سالح �ملرتتبة على �لرتق ر�جحة يف حقها حيث �إن �إعادة غ�ساء �لبكارة ملا كان عليه �أدعى 

لبقائها على ما كانت عليه من �لعفة و�لطهارة وح�سن �خللق)92(.
و�عرت�ص على هذ� �ال�ستدالل :

�لزنا  باب  �لرتق ومنها: فتح  �إجر�ء عملية  ولكن يف مقابل مفا�سد حت�سل من  قالو�،  لهم ما  ي�سلم  باأنه 
، وفتح الباب لعمليات الإجها�ص ، واإ�شقاط الأجنة ، وك�شف العورة دون حاجة معتربة ، ومعلوم اأن درء 

�ملفا�سد �أولى من جلب �مل�سالح فكان منعه �أولى)93(.
4ـ �أن رتق غ�ساء �لبكارة يزيل �لعقد �لنف�سية ، و�خلوف من ظن �ل�سوء يف �حلال و�ال�ستقبال ، ويوؤدى �إلى 

تفريج �لكربة عن �الأهل و�مل�سلمني)94( .
و�عرت�ص على هذ� �ال�ستدالل من وجهني :

�لوجه �الأول : �أنه ميكن �إز�لة �لعقد �لنف�سية بالتوعية و�الإر�ساد و�أخذ �ل�سمانات �لكفيلة باإثبات بر�ءتها 
�أمام �ملجتمع ، مع �أن قرينة زو�ل غ�ساء �لبكارة ال تنه�ص دلياًل �سرعيًا الإثبات �رتكابها �لفاح�سة.

�لوجه �لثاين : �أما �خلوف من ظن �ل�سوء بها يف �حلال و�ال�ستقبال فاإنه مل يقل قائل باأن يعلن ولى �لفتاة 
على �ملالأ خرب فقد �بنته غ�ساء بكارتها ، بل يبقى �الأمر �سرً�،و�إذ� دعت �حلاجة يف وقت من �الأوقات الإبر�ز 

دليل عفتها، فيخرب �لزوج باحلقيقة،مع �أخذ تقرير طبي يثبت �سبب زو�ل غ�ساء بكارتها)95(.
ر�بعا : �أدلة �لر�أي �لر�بع :

�لنا�ص  بني  �أمرها  ي�ستهر  ومل  بكارتها مبع�سية  ز�لت  ملن  �لبكارة  غ�ساء  رتق  بجو�ز  قولهم  على  ��ستدلو� 
بعموم الأحاديث والآثار - الآمرة بال�شرت - وباملعقول.

92-حكم اإف�شاء ال�شر ـ د/ توفيق الواعي �ص171 ، اأثر �شقوط العذرة والبكارة على الزواج ـ اإبراهيم مو�شى اأبو جزر �ص57، 67 ، 
احلكم ال�شرعي جلراحة اإ�شالح غ�شاء البكارة د/عبد اهلل النجار �ص71 

93- الأحكام الطبية املتعلقة بالن�شاء . د/ حممد خالد من�شور �ص216 .
94- حكم اإف�شاء ال�شر �ص171، 172 .

95- الأحكام الطبية املتعلقة بالن�شاء �ص217 .

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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1ـ الأحاديث : 

رٌي ُيِحبُّ  َ  َحِيىٌّ �ِشتِّ اأ ـ ما روى عن يعلى ر�شي اهلل عنه قال : قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم »اإِنَّ اهللَّ
رْتَ «)96( . َياَء َوال�شَّ احْلَ

وجه �لداللة : 
متخلقًا  ليكون  �لعبد،  من  و�ل�سرت  �حلياء  يحب  و�لف�سائح،  للعيوب،  �ساتر  للقبائح،  تارك  تعالى  �هلل  �أن 

باأخالقه تعالى)97(.
ورتق غ�ساء �لبكارة فيه �سرت على �ملر�أة وعلى �أهلها فدل �حلديث على جو�زه.

ا�ُص َقْد اآَن  ب ـ ما روى عن زيد بن �أ�سلم ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هللَّ �سلى �هلل عليه و�سلم  َقاَل: » اأَيَُّها النَّ
.)98(» ِ اَب ِمْن َهِذِه اْلَقاُذوَراِت �َشْيًئا َفْلَي�ْشَترِتْ ِب�ِشرْتِ اهللَّ ِ ، َمْن اأَ�شَ َلُكْم اأَْن َتْنَتُهوا َعْن ُحُدوِد اهللَّ

وجه �لداللة : 
ي�شرت  اأن  اخلمر  و�شرب  كالزنا  املحظورات  من  �شيء  يف  وقع  من  اأمر  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  اأن 
نف�سه)99(،و�ملر�أة �لتي قارفت �لزنا ومل ُيعرف ذلك عنها ، ثم �أر�دت رتق عذريتها ، لئال تنف�سح بعد ، 
ي�سدق عليها �أنها طالبة لل�سرت ، فعملية �لرتق هذه �أحد �لو�سائل �لتي ي�ستعان بها على �ل�سرت و�لو�سائل لها 

حكم �ملقا�سد.
فقيام �لطبيب باإجر�ء عملية �لرتق ملن �حتاجتها فيه �إمعان يف �ل�سرت، الأن �ل�سرت عليها مبجرد �ل�سكوت 
وعدم ف�سح �أمرها و�الإخبار عنها، و�إن كان فيه �أي�سًا نوع �سرت �إال �أنه �سرت ناق�ص موؤقت ؛ الأنه يزول �إذ� 
تزوجت مثاًل فبان زو�ل عذريتها ، �أما �لقيام باإجر�ء �لعملية لها فيه حتقيق لل�سرت �الأكرث دميومة كما �أن 
�ل�سرت بال�سكوت �سرت بالرتك ، و�لرتك �ملق�سود و�إن كان فعاًل �إال �أن �ل�سرت باإجر�ء �لعملية فيه مزيد فعل 

فيقدم �أي�سًا من هذ� �جلانب)100(.

96-  رواه اأبو داود يف �شننه ـ كتاب احلمام ـ باب النهى عن التعري ج4 �ص70 رقم 4014 ، و�لن�سائي يف �سننه ـ كتاب �لغ�سل و�لتيمم ـ 
باب �ال�ستتار عند �الغت�سال ج1 �ص200 رقم 406 ، و�أحمد يف م�سنده ج4 �ص224 و�سححه �الألباينـ  �إر�وء �لغليل ج2 �ص384 .

97- حا�شية ال�شندي على �شنن الن�شائي ج1 �ص200 .
1508 ، و�حلاكم يف �مل�ستدرك وقال: هذ� حديث �سحيح ج4 -�ص272، و�لبيهقي يف  98- رواه مالك يف املوطاأ ج2 �ص825 رقم 
�ل�سنن �ل�سغرى ج7 �ص400 ، وقال ال�شافعي/ : » هذا حديث منقطع لي�ص مما يثبت به هو نف�شه حجة وقد راأيت من اأهل 

العلم من يعرفه ويقول به فنحن نقول به » �شنن البيهقي الكربى ج8 �ص326.
99- �شرح املوطاأ للزرقاين ج4 �ص180 .

100- عملية الرتق العذري ـ د/ حممد نعيم يا�شني �ص108، 109 ، رتق غ�ساء �لبكارة ق�سم �الأبحاث �ل�سرعية بد�ء �الإفتاء �مل�سرية 
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ِتي  ِ �سلى �هلل عليه و�سلم  َيُقوُل “ ُكلُّ �أُمَّ ج ـ ما روى عن �أبى هريرة ر�سي �هلل عنه �أنه قال �َسِمْعُت َر�ُسوَل �هللَّ
ُ َعَلْيِه َفَيُقوَل  ُه �هللَّ ِبَح َوَقْد �َسرَتَ ُجُل ِباللَّْيِل َعَماًل ، ُثمَّ ُي�سْ ُمَعاًفى �إِالَّ �مْلَُجاِهِريَن ، َو�إِنَّ ِمْن �مْلَُجاَهَرِة �أَْن َيْعَمَل �لرَّ

ِ َعْنه »)101(. ِبُح َيْك�ِشُف �ِشرْتَ اهللَّ ُه َربُُّه ، َوُي�شْ : َيا ُفاَلُن َعِمْلُت اْلَباِرَحَة َكَذا َوَكَذا ، َوَقْد َباَت َي�ْشرُتُ
وجه �لداللة : فهذ� �حلديث يدل على �أن من وقع يف مع�سية فاإنه يجب �أن ي�سرت نف�سه، وال يك�سف عن ذنبه 

لأحد، وهذا ترغيب من ال�شارع يف ال�شرت ومدح للم�شترت .
قال احلافظ ابن حجر / :« اأن احلديث م�شرح بذم من جاهر باملع�شية في�شتلزم مدح َمن ي�شترت، واأي�شًا 
باأن �سرت �هلل م�ستلزم ل�سرت �ملوؤمن على نف�سه فمن ق�سد �إظهار �ملع�سية و�ملجاهرة بها �أغ�سب ربه فلم 

ي�سرته، ومن ق�سد �لت�سرت بها حياء من ربه، ومن �لنا�ص منَّ �هلل عليه ب�سرته �إياه)102(.
وال�سك �أن رتق غ�ساء �لبكارة ملن فقدت عذريتها يدخل يف هذ� الأنه باب من �أبو�ب �ل�سرت.

و�عرت�ص على ما تقدم من وجوه �ال�ستدالل باالأحاديث بوجهني :
غ�ساء  ورتق   ، معتربة  مل�سالح  �ملحقق  هو  �الإ�سالمية  �ل�سريعة  �إليه  ندبت  �لذي  �ل�سرت  �أن   : �الأول  �لوجه 

�لبكارة فيه ك�سف للعورة بدون حاجة ، وفيه فتح لباب �لفاح�سة وهو �لزنا)103( .
ويرد هذ�: 

باأن ما �أورده �ملانعون على وجوه �ال�ستدالل من �الأحاديث �لد�عية �إلى �ل�سرت ال ي�سلح لبناء �حلكم عليه 
، الأن تلك �جلر�حة لن تكون ـ كما زعمو� ـ فتحًا لباب �سر وال ذريعة �إلى �لزنا ، الأن �ملر�أة �لتي تقدم على 
عملية �لرتق �لعذري ، �إمنا تفعل ذلك �عتمادً� على �إمكان ح�سول �لعملية يف �لو�قع ال �عتمادً� على �لقول 
بجو�زها �سرعًا ، فمثل هذ� �ل�سنف من �لن�سوة لن يلتفت �إلى �لتحرمي �أو �جلو�ز ، و�ملر�أة منهن فاعلة ما 
�أ�سمرته غالبًا �سو�ء قلنا باحلرمة �أو قلنا باجلو�ز ، فلي�ص قولنا بالتحرمي بز�جر لها عن �لفاح�سة ، وال 
قولنا باجلو�ز بد�فع لها �إلى �خلطيئة كما �أن ك�سف �لعورة �إمنا يحرم �إذ� مل توجد �سرورة فاإذ� وجدت 
�شرورة يجوز ك�شفها ملا هو معلوم، اأن ال�شرورات تبيح املحظورات، والعمليات اجلراحية امل�شروعة من هذا 

�لقبيل ومنها تلك �جلر�حة فيجوز ك�سف �لعورة لها.
وحيث ا�شتبان ذلك تبقى م�شلحة ال�شرت قائمة بال منازع فيتعني املحافظة عليها بفعل ما يوؤدى لذلك وهو 

بتاريخ 2007/4/10م .
101- رواه البخاري يف �شحيحه ـ كتاب الأدب ـ باب �شرت املوؤمن على نف�شه ج5 �ص 2254 رقم 5721 ، وم�سلم يف �سحيحه ـ كتاب 

�لزهد ـ باب �لنهى عن هتك �الإن�سان �سرت نف�سه ج4 �ص2291رقم2990 واللفظ للبخاري.
102- فتح الباري ج10 �ص488 .

103- اأحكام اجلراحة الطبية �ص432 ، �الأحكام �لطبية �ملتعلقة بالن�ساء �ص218 .

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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جر�حة �لرتق �لعذري)104( .
ي�ستهر، م�ساد  و�لذي مل  �إكر�ه،  بغري  �لزنا  �لبكارة يف حالة  �أن �حلكم بجو�ز رتق غ�ساء   : �لثاين  �لوجه 
ملق�سود �ل�سريعة، حيث �أمرت �أن ي�سهد عذ�ب �لز�ين طائفة من �ملوؤمنني تاأديبًا له ولغريه، فجو�ز �لرتق 
هنا ال يعترب �سرتً� ، بل هو ترك ملبد�أ �لعقاب ، و�الإ�سعار بالذنب ، فامل�سلحة �ملعتربة �سرعًا هي عدم �لرتق 

يف مثل هذه �حلالة ردعًا للز�نية و�أمثالها)105(.
ويرد هذ�:

باأن تطبيق هذ� �الأمر وهو �سهادة طائفة من �ملوؤمنني لعقاب �لز�ين ال يكون �إال على �مر�أة قد ثبت زناها 
بدليل �سرعي معترب، فاإذ� مل يثبت زناها بدليل �سرعي فال يجوز نعتها بالز�نية ، و�أمرها �إلى �هلل �سبحانه 

، و�إذ� كان �الأمر كذلك فاأين داللة جو�ز �لرتق على مبد�أ ترك �لعقاب وعدم �الإ�سعار بالذنب .
2ـ �الآثار :

نَّ اْلأَِخَر)106( يِق َفَقاَل َلُه اإِ دِّ ِب » اأَّن َرُجاًل ِمْن اأَ�ْشَلَم َجاَء اإَِلى اأَِبي َبْكٍر ال�شِّ اأ ـ ما روى َعْن �َشِعيِد ْبِن امْلُ�َشيَّ
 ِ ِ َو��ْسَترِتْ ِب�ِسرْتِ �هللَّ ي َفَقاَل ال َفَقاَل َلُه �أَُبو َبْكٍر َفُتْب �إَِلى �هللَّ َزَنى، َفَقاَل َلُه �أَُبو َبْكٍر َهْل َذَكْرَت َهَذ� الأََحٍد َغرْيِ
اِب َفَقاَل َلُه ِمْثَل َما َقاَل اِلأَِبي َبْكٍر  طَّ ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َفَلْم ُتْقِرْرُه َنْف�ُسُه َحتَّى �أََتى ُعَمَر ْبَن �خْلَ َ َيْقَبُل �لتَّ َفاإِنَّ �هللَّ

َفَقاَل َلُه ُعَمُر ِمْثَل َما َقاَل َلُه اأَُبو َبْكٍر«)107( .

وجه �لداللة : 
�أن تو�فق �أبى بكر وعمر ب يف �أمر �لرجل بال�سرت على نف�سه، و�لتوبة �إلى �هلل، يدل على �أن �ل�سحابة فهمو� 
عظيم اعتبار ال�شرت يف ال�شرع احلنيف، فمن اطلع على مثل ذلك فعليه اأن ي�شرت امل�شلم ول يف�شحه، ول 

يرفع ذلك �إلى �الإمام)108(، وعليه فاإن �لرتق يدخل يف هذ� �ملفهوم �ل�سامل لل�سرت.
ب ـ ما رواه ال�شعبي قال جاء رجل اإلى عمر بن اخلطاب ط فقال يا اأمري املوؤمنني اإين واأدت ابنة يل يف 
و�إنها  �إ�سالمها،  �الإ�سالم معنا، فح�سن  �أدركت  �إنها  �أن متوت فا�ستخرجتها، ثم  فاأدركتها قبل  �جلاهلية، 

104- عملية الرتق العذري ـ حممد نعيم يا�شني �ص103 ـ 111، رتق غ�شاء البكارة ـ اأحمد ممدوح �شعد ـ ق�شم الأبحاث ال�شرعية 
د�ر �الإفتاء �مل�سرية 2007/4/10م ، احلكم ال�شرعي جلراحة اإ�شالح غ�شاء البكارة ـ د/عبد اهلل مربوك النجار �ص26.

105- الأحكام الطبية املتعلقة بالن�شاء �ص218 .
106-  هو : ما عز بن مالك الأ�شلمي ر�شي اهلل عنه .

107-  رواه مالك يف املوطاأـ  كتاب احلدودـ  باب ما جاء يف الرجم ج2 �ص420 رقم 1498، و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربىـ  كتاب �حلدود 
ـ باب من قال:ال يقام عليه �حلد حتى يعرتف �أربع مر�ت ج8 �ص228 رقم 16776.

108- فتح الباري ج12 �ص124.
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�أ�سابت حدً� من حدود �الإ�سالم فلم نفجاأها �إال وقد �أخذت �ل�سكني تذبح نف�سها فا�ستنقذتها وقد جرحت 
نف�سها، فد�ويتها حتى بر�أ َكْلُمها، فاأقَبلْت �إقبااًل ح�سنًا و�إنها خطبت يل، فاأذكر ما كان منها ؟ فقال عمر: 

هاه ، لئن فعلت لأعاقبنك عقوبة، ... يتحدث بها اأهل الأم�شار، اأنكحها نكاح  العفيفة امل�شلمة()109( 
وجه �لداللة : 

�أمر عمر ر�سي �هلل عنه لوليها بال�سرت عليها رغم ما يت�سمنه هذ� �الأمر من �إخفاء هذ� �لعيب عن �لزوج، 
يدل على اأن م�شلحة ال�شرت يف نظره، اإذا تابت املراأة توبة ن�شوحًا ، مقدمة على ما يرتتب على هذا ال�شرت 
من �لتغرير بالزوج ، ومن َثمَّ يكون رتق غ�ساء �لبكارة ملن �نحرفت ومل ي�ستهر �أمرها وتابت ، �أمرً� مطلوبًا .

 ... ال�شرت على نف�شه  للزانى ولكل من ارتكب مع�شية  الأن�شاري /:« وي�شتحب  الإ�شالم زكريا  قال �شيخ 
اإظهارها خالف  اأو يعزر ، فيكون  اأن ل يظهرها ليحد  اأن ي�شرت على نف�شه املع�شية  اأى ي�شتحب  واملراد: 

امل�شتحب ، اأما التحدث بها تفكها اأو جماهرة فحرام قطعًا لالأخبار ال�شحيحة فيه »)110( .
3ـ �ملعقول :

لو ظل  بابًا  وي�شد   ، النا�ص  الظن بني  اإ�شاعة ح�شن  ي�شاعد على  البكارة  برتق غ�شاء  الطبيب  قيام  اأن  ـ  اأ 
مفتوحًا لحتمل اأن يدخل منه �شوء الظن اإلى النفو�ص واخلو�ص فيما حرمه اهلل تعالى ، فالفتاة التي فتق 
غ�ساء عذريتها لو ظلت على ما هي عليه فاإن �أقو�ل �لنا�ص �سوف حتكم عليها بالفح�ص وت�سد �أمامها �أبو�ب 
�لتوبة و�ال�ستقامة ، ورمبا دفعها ذلك �إلى �لتفكري يف �حلر�م و�الندفاع نحوه، وذلك بخالف ما لو مت لها 

�إجر�ء تلك �جلر�حة فاإنه �سوف يناأى بها عن كل تلك �لعرث�ت)111(.
و�عرت�ص عليه : 

، ونحن ماأمورون  الزوج باحلقيقة، وذلك لأن ال�شدق منجاة  اإخبار  باأن الذي يزيل �شوء الظن حقًا هو 
بال�سدق يف �أمورنا كلها ، و�لزوج بعد �الإخبار يف حل من �أمره، �إما �أن يقبل، و�إال يبدلها �هلل خريً� منه، و�أما 

كتمان �لرتق عن �لزوج فال ناأمن �أن يخرب �لزوج بذلك من �لغري، فيوؤدي �إلى ما ال يحمد عقباه)112(.
ويرد هذ� :

باأن اإخبار الزوج بذلك �شوف يوؤدى اإلى �شوء الظن بها ، وتكون بذلك قد خالفت هدي ال�شارع احلكيم يف 
�ل�سرت على نف�سها، فاملر�أة �لتي قارفت �لزنا ومل يعرف ذلك عنها ثم �أر�دت رتق عذريتها لئال تنف�سح بعد 

109- م�شنف عبد الرزاق كتاب النكاح ـ باب ما ورد من النكاح ج2 �ص246 ،247 رقم 10690.
110- اأ�شنى املطالب يف �شرح رو�ص الطالب ج4 �ص131 بت�سرف ي�سري .

الثقافة  موؤ�ش�شة  �لزيني �ص146 ط:  ـ د/حممود  �الأطباء  م�سئولية   ، يا�شني �ص86  نعيم  ـ د/ حممد  العذري  الرتق  111- عملية 
�جلامعية .

112- الأحكام الطبية املتعلقة بالن�شاء يف الفقه الإ�شالمي �ص218 .

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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، ي�سدق عليها �أنها طالبة لل�سرت ، فعملية �لرتق هذه �أحد �لو�سائل �لتي ي�ستعان بها على �ل�سرت ، فمن جلاأت 
 )113( » ِ اَب ِمْن هذِه اْلَقاُذوَراِت �شيئا َفْلَي�ْشَترِتْ ِب�ِشرْتِ اهللَّ اإليها وقامت بها كانت ممتثلة حلديث » َمْن اأ�شَ
فالقول باأن �لرجل البد �أن يعلم يخالف هذ� �حلديث �لنبوي ، كما �أنه لي�ص من �حلكمة �أن تخرب �لفتاة عن 

اأمر يغلب على الظن معه اأنه �شيوؤدى اإلى هدم م�شتقبلها واإحلاق ال�شرر بها .
ب ـ رتق غ�ساء �لبكارة فيه حتقيق للم�ساو�ة بني �لرجل و�ملر�أة فكما �أن �لرجل ال يرتتب على فعله �لفاح�سة 
�أثر مادي يدل على ذلك ، فكذ� �ملر�أة �إذ� رتقت غ�ساء �لبكارة �ساوت �لرجل يف هذ� �الأمر ، و�لعدل بينهما 

مطلوب �سرعًا �إال ما ��ستثنى من حاالت خا�سة ولي�ص هذ� منها)114(.
و�عرت�ص عليه من وجوه :

�لوجه �الأول:�أن طلب �مل�ساو�ة بني �لرجل و�ملر�أة فيه ت�سكيك الأ�سل �لعد�لة يف �خللقة، فاهلل هو �لذي خلق 
املراأة خمالفة للرجل يف هذا التكوين)115(.

ويرد هذ� :
ال  وهذ�   ، منهما  لكل  �لتكوين  �أ�سل  �إلى  �لعودة  يف  �مل�ساو�ة   ، و�ملر�أة  �لرجل  بني  بامل�ساو�ة  �ملق�سود  باأن 
يتاأتى اإل باإ�شالح الفتق العذري ، وهذا ل يخل باخت�شا�ص كل منهما بتكوين يختلف عن التكوين البدين 

لالآخر)116(.
�لوجه �لثاين : �أن �لقول مب�ساو�ة �لرجل �ملر�أة على هذ� �لنحو فيه �إقر�ر �سمني بفعل �لفاح�سة ، فهل ي�سوغ 
للمراأة اإذا زنت اأن ترتق غ�شاء بكارتها بحجة اأن الرجل اإذا فعل الفاح�شة فال يظهر دليل مادي على فعله 

للجرمية على ج�سده؟)117(.
�لوجه �لثالث : �أن �ملخالفة بني تكوين �لرجل و�ملر�أة يف هذ� �الأمر لها ِحكٌم كثرية منها: �أن �ل�سرع �عتنى 
املراأة  عورة  �شرت  يف  املبالغة  حكمة  يفوت  بامل�شاواة  فالقول  عليه،  واملحافظة  املراأة  بعر�ص  اأكرب  عناية 
وعر�شها وحفظ فرجها ، كما اأن الأثر املرتتب على فعل الفاح�شة يف جانب الرجل ل يكون فيه اختالط 
لالأن�شاب ، بخالف املراأة ، فاإن وجود غ�شاء البكارة يحمى رحمها من اختالط الأن�شاب، فاإذا لقحت املراأة 

113- �شبق تخريجه .
114- عملية الرتق العذري ـ د/ حممد نعيم يا�شني �ص87 .

115- الأحكام الطبية املتعلقة بالن�شاء ـ د/ حممد خالد من�شور �ص912 .
116- احلكم ال�شرعي جلراحة اإ�شالح غ�شاء البكارة ـ د/عبد اهلل النجار �ص13 .

117- الأحكام الطبية املتعلقة بالن�شاء �ص912 .
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باأكرث من مني يح�شل ذلك املحظور)118(.
ويرد هذ� :

�شرعًا  للزوج  �شبيل  ول  ترتق،  ول  تكتم  قد  فاملراأة  الأن�شاب،  باختالط  لهما  �شلة  ل  والثيوبة  البكارة  باأن 
لرميها بالزنا لذلك ويلحق به الولد لأن الولد للفرا�ص، وكما اأن فعل املراأة يوؤدي لختالط الأن�شاب ، فاإن 
فعل �لرجل قد يكون �أكرث منه خطرً� يف ذلك ، الأنه قد ينكر ولده ويرمى ن�سبه على غريه ، بل �إن �إنكار 
�لن�سب منه �أخطر من �ختالطه، الأن فعل �لوقاع يحدث خلف �الأبو�ب �ملغلقة وال يعلم بحدوث �لعلوق منه 
�سوى �هلل �سبحانه وال ي�سهد �أحد فعل �لوقاع �إال �لذي حدث منه �لعلوق حتى يقطع باأن هذ� �لولد �بن لهذ� 

�الأب)119( .
�إذ� كان من �ل�سعب تغيري �لعاد�ت �الجتماعية و�لتقاليد �جلائرة بحق من ز�لت عذرتها ، ولو كان  ـ  ت 

ل�سبب عار�ص ، فال �أقل من حماية �ملر�أة من هذ� �لتع�سف برتق غ�ساء �لبكارة)120( .
و�عرت�ص عليه من وجوه :

غري  مظنون  اأمر  هو  التقاليد  يف  والتع�شف  الجتماعي  الظلم  طائلة  حتت  املراأة  وقوع  اأن   : الأول  الوجه 
مقطوع به .

�لوجه �لثاين : ال ينبغي �أن جنعل من هذه �لتقاليد �ملخالفة لل�سرع قانونًا ي�سطرنا �إلى �الأخذ برتق غ�ساء 
البكارة مع ما فيه من مفا�شد عظيمة ، فال�شواب توعية النا�ص وتنبيههم اإلى ما يف هذه العادات والتقاليد 

من خمالفة لل�شرع .
�أولويات �لفتيا يف  �أن يو�سع يف  �إن ف�ساد �لزمان وخر�ب �لذمم و�نت�سار �لفو�ح�ص ينبغي  �لوجه �لثالث : 
هذا الع�شر ، فاإذا كان الرتق يحقق رفع الظلم الجتماعي عن املراأة يف بع�ص احلالت ، فاإن النا�ص لن 
يقت�سرو� عليها ، بل �سيفتح هذ� �لباب على م�سر�عيه ، في�سعب �إغالقه ، ولذ� ف�سد �لذريعة �إلى ذلك 

مقدم على حتقيق م�شلحة رفع الظلم عن املراأة بالرتق)121(.
ث ـ للرتق �أثر تربوي عام يف �ملجتمع ، حيث مينع من �إ�ساعة خرب �لفاح�سة بني �لنا�ص ، فمثل هذه �الأخبار 
ت�سري يف �ملجتمع �سريان �لنار يف �له�سيم ، مما يجرئ �ل�سفهاء على �ملع�سية ، ومن هنا جند �أن �ل�سرع 

118- الأحكام الطبية املتعلقة بالن�شاء �ص022 .
119- رتق غ�شاء البكارة -  ق�شم الأبحاث ال�شرعية بدار الإفتاء امل�شرية  بتاريخ 7002/4/01م ، احلكم ال�شرعي جلراحة اإ�شالح 

غ�ساء �لبكارة ــــ د/ عبد �هلل مربوك �لنجار �ص13 .
120- عملية الرتق العذري ـ د/ حممد نعيم يا�شني �ص98 .

121- الأحكام الطبية املتعلقة بالن�شاء �ص022 .

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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بالعقاب  ، وحكم  �سبهة  باأدنى  �ملرتتب عليها  ودر�أ �حلد  بل   ، �لزنى  �إثبات جرمية  ت�سدد يف  قد  �حلنيف 
�ل�سديد على من قذف �ملوؤمنات بالفاح�سة دون �أن ياأتي باأربعة �سهد�ء)122( .

و�عرت�ص عليه :
باأن له �أي�سًا �أثرً� تربويًا �سيئًا على �ملجتمع ، حيث �إن فيه كذبًا وغ�سًا وتدلي�سًا على �لزوج من �لفتاة و�أهلها 
، وكذلك من �لطبيب ، و�لذي كان ينبغي عليه �أن يوجه �الأ�سرة �إلى �الأخذ بال�سدق وعدم �لغ�ص ، ويناأى 
بنف�سه عن هذ� �لك�سب غري �مل�سروع ، كما عليه �أي�سًا �أن ي�سهم يف �إقناع �لنا�ص باأن �ل�سهادة �لطبية �ملوثقة 

برب�ءة �لفتاة كافية يف ذلك ، فال مربر المتناع �لنا�ص بعد ذلك عن �لزو�ج من هذه �لفتاة)123(.
ج ـ �أن يف رتق غ�ساء �لبكارة دفع للم�سرة و�ملعرة عن �أهل �ملر�أة ، حيث �إنه �إذ� �طلع �لزوج على �الأمر بعد 
�إلى عزل هذه  يوؤدى  و�أ�سرتها لالزدر�ء و�ل�سخرية من �ملجتمع ، مما  ، �ستتعر�ص �ملر�أة للطالق  �لدخول 

�الأ�سرة وعدم �لزو�ج منها م�ستقباًل)124(.
و�عرت�ص عليه من وجهني :

�لوجه �الأول: �أن �ل�سرر �ملذكور يعار�سه �سرر �أكرب منه ، وهو يف حال �طالع �لزوج على �لرتق، �أو �أخربه 
النا�ص بذلك ، فاإن امل�شرة �شتكون اأعظم، لأنها �شت�شمل تدمري الأ�شرة بالطالق ، مع اتهام املراأة بالفاح�شة، 

وكذ� �تهام �أهلها بالتو�طوؤ على ذلك. 
�لوجه �لثاين : �حلل �الأمثل هو ��ست�سد�ر تقرير طبي موثق يثبت �ل�سبب �حلقيقي لزو�ل غ�ساء �لبكارة؛ 
مما يوؤدي �إلى �لثقة بالفتاة و�أهلها، خا�سة و�أن متزق �لغ�ساء بغري �لزنى قليٌل ونادر ، فتعميم �لرتق ب�سبب 

هذه احلالت النادرة يفتح بابًا عظيمًا من ال�شر)125(.
ح ـ اأن رتق غ�شاء البكارة ي�شاعد الفتيات على بناء حياتهن الأ�شرية يف امل�شتقبل وهو ما حتلم به كل فتاة 
حيث اإن كثريا ممن فقدن غ�شاء البكارة �شيمتنعن عن الزواج ويرف�شن اخلطاب؛ خوفًا مما ينتظرهن يف 

حال �نك�سف �أمرهن وبان عدم عذريتهن)126(.
و�عرت�ص عليه :

�أن هذ� �خلوف من �مل�ستقبل ال يعالج بالرتق بل باالإميان باهلل وبالق�ساء و�لقدر ، مع توعية �لنا�ص و�إر�سادهم 
122- عملية الرتق العذري ـ د/ حممد نعيم يا�شني �ص98 وما بعدها .

123- الأحكام الطبية املتعلقة بالن�شاء يف الفقه الإ�شالمي �ص622، 722 .
124- رتق غ�شاء البكارة ـ اأحمد ممدوح �شعد ـ ق�شم الأبحاث ال�شرعية بدار الإفتاء امل�شرية، بتاريخ 7002/4/01م .

125- الأحكام الطبية املتعلقة بالن�شاء �ص122 .
126- عملية الرتق العذري د/ حممد نعيم يا�شني �ص09 ، رتق غ�شاء البكارةـ  ق�شم الأبحاث ال�شرعية بدار الإفتاء امل�شرية ، بتاريخ 

7002/4/01م .
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باأن هذ� �لغ�ساء قد يتمزق باأمور خارجة عن �إر�دة �ملر�أة)127(.
كما ��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول على ��ستحباب �لرتق يف حالة زو�ل غ�ساء �لبكارة �إذ� كان �سبب �لتمزق 
حادثة اأو فعاًل ل يعترب يف ال�شرع مع�شية ولي�ص وطئًا يف عقد نكاح بنف�ص الأدلة التي ا�شتدلوا بها على جواز 
�لرتق يف حالة �لزنا �لذي مل ي�ستهر بني �لنا�ص ولكن حملوها على �ال�ستحباب، حيث �إن �ل�سرت يف حقها 
ولي�ست موؤكدة  �لبكارة حمتملة  �ملفا�سد �ملرتتبة على ترك رتق غ�ساء  �أن ما ذكر من  �إليه، ولوال  مندوب 
لكان القول بالوجوب ممكنًا، لأن دفع املف�شدة التي يغلب على الظن وقوعها،اإذا تعني على اأحد، كان واجبًا 

�سرعيًا عليه)128(.
اأنها �شتالقى عنتًا وظلمًا يف حال عدم  اإرادتها وغلب على الظن  وعلى هذا فاإن زالت بكارة الفتاة بغري 

�لرتق فاإنه يكون يف حقها �أمرً� و�جبًا وذلك مثل:
بع�ص  �أخو�تها يف  بل ومن   ، �لزو�ج منها  وما يرتتب على ذلك من عدم   ، �لفاح�سة  بارتكاب  �تهامها  1ـ 

�ملجتمعات.
2ـ العنت النف�شي الذي �شتتعر�ص له من جراء ازدراء املجتمع لها ، ونظرات �شوء الظن التي �شتالحقها يف 

كل مكان .
3ـ اإذا كان هذا الظلم �شيتعدى اأثره لي�شيب اأ�شرتها بالعار وال�شغار بني النا�ص ، وهذا الظلم والعنت اإمنا 
م�سدره �لعاد�ت و�لتقاليد �جلائرة،وحيث �إنه ي�سعب تغيري مثل هذه �لتقاليد و�لعاد�ت، فاإنه يجب رفع هذ� 

الظلم بالو�شائل املمكنة، واأهمها الرتق؛لأن الظلم حمرم يف ال�شريعة الإ�شالمية حترميًا قطعيًا)129(.

�لر�أي �لر�جح وما �أميل �إليه :

من خالل ما �سبق ذكره من �أدلة كل ر�أى و�العرت��سات �لو�ردة عليه، فاإين �أرى �أنه يجوز �لرتق ملن ز�لت 
بكارتها �إذ� كان �سبب �لتمزق علة ِخلقية �أو مر�ص �أو ب�سبب �الإكر�ه على �لزنا ، على �أن ي�سمل �جلو�ز �أي�سًا 
حالة الزانية التى مل ي�شتهر زناها بني النا�ص ، وعلى هذا فاإن كان الزنا قد حدث باإكراه، اأو خمادعة، 
كالنائمة، و�ل�سغرية، �أو زنا مل ي�ستهر بني �لنا�ص، فاإنه يجوز للمزين بها �إذ� كان غ�ساء بكارتها قد �أزيل 

�أن جترى عملية رتق غ�ساء �لبكارة  

127- الأحكام الطبية املتعلقة بالن�شاء �ص322 .
128- عملية الرتق العذري يف ميزان املقا�شد ال�شرعية �ص99 .

ـ اإبراهيم مو�شى اأبو  129- عملية الرتق العذري د/ حممد نعيم يا�شني �ص111، 211 ، اأثر �شقوط العذرة والبكارة على الزواج 
جزر �ص57، 67.

من فقه املوازنات في املجال الطبي )الرتق العذري منوذجًا(
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املبحث الثالث

ال�سوابط ال�سرعية  التي ينبغي التزامها عند اإجراء جراحة الرتق

يجوز للطبيب �الإقد�م على �إجر�ء عملية رتق غ�ساء �لبكارة يف �حلاالت �لتي �سبق �أن �أجزنا فيها �لرتق ملن 
ز�لت بكارتها وهى �إذ� كان �سبب �لتمزق علة ِخلقية �أو مر�ص �أو �إكر�ه على �لزنا �أو يف حالة �لزنا باالختيار 
ولكنه مل ي�ستهر بني �لنا�ص، وذلك ملا يف عملية �لرتق من حتقيق مقا�سد �ل�سرع �حلكيم يف �ل�سرت على 
�خللق و�إقالة �لعرث�ت وتفريج �لكرب عن �أ�سحابها ، ولكن البد من �سو�بط �سرعية وُخُلقيٍة يجب �اللتز�م 

بها عند �إجر�ء جر�حية �لرتق:
1ـ ينبغي على الطبيب اإذا جاءته فتاة تطلب رتق غ�شاء بكارتها اأن يحمل اأمرها على ال�شالح، ويفرت�ص 
اأن ما وقعت فيه كان ب�شبب لي�ص فيه مع�شية هلل �شبحانه ول يحقق باأكرث من الأمارات الظاهرة، ول يجوز 
له اأن يبنى موقفه على �شوء الظن بها لأن املقرر يف كتاب اهلل و�شنة ر�شوله �ص اجتناب �شوء الظن ، وذلك 
حيث ل توجد اأمارة �شحيحة و�شبب ظاهر يحقق هذا الظن، يقول احلق تبارك وتعالى: { َلْوَل اإِْذ �َشِمْعُتُموُه 
ِذيَن �آَمُنو�  � َوَقاُلو� َهَذ� �إِْفٌك ُمِبنٌي })130(، وقال تعالى:{ َيا �أَيَُّها �لَّ َظنَّ �مْلُوؤِْمُنوَن َو�مْلُوؤِْمَناُت ِباأَْنُف�ِسِهْم َخرْيً
َم  ا اأَُيِحبُّ اأََحُدُكْم اأَْن َياأُْكَل حَلْ ُكْم َبْع�شً �ُشوا َوَل َيْغَتْب َبْع�شُ �شَّ نِّ اإِْثٌم  َوَل جَتَ نِّ اإِنَّ َبْع�َص الظَّ اْجَتِنُبوا َكِثرًيا ِمَن الظَّ
�ٌب َرِحيٌم })131( ويف �حلديث َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة ر�سي �هلل عنه  َ َتوَّ َ �إِنَّ �هللَّ ُقو� �هللَّ �أَِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه  َو�تَّ

ِديِث »)132(. نَّ اأَْكَذُب احْلَ نَّ َفاإِنَّ الظَّ اُكْم َوالظَّ ِبيِّ �سلى �هلل عليه و�سلم  َقاَل: »اإِيَّ �أْن �لنَّ

قال �لعز بن عبد �ل�سالم: 
» فلم ينه اهلل تعالى عن كل ظن، واإمنا نهى عن بع�شه وهو اأن نبني على الظن ما ل يجوز بناوؤه عليه، مثل 
اأن يظن باإن�شان اأنه زنى اأو �شرق اأو قطع الطريق اأو قتل نف�شًا اأو اأخذ ماًل اأو ثلب عر�شًا فاأراد اأن يوؤاخذه 
هو  فهذ�  �ملذكور  ظنه  على  بذلك  عليه  ي�سهد  �أن  و�أر�د  ظنه.  �إليها  ي�ستند  �سرعية  حجة  غري  من  بذلك 

الإثم«)133( . 

130- �شورة النور من الآية : 12 .
131- �شورة احلجرات من الآية : 12 .

132- رواه البخاري وم�شلم ، �شحيح البخاري ـ كتاب النكاح ـ باب ل يخطب من خطبة اأخيه حتى ينكح اأو يدع ج5 �ص 6791 رقم 
9484 ، �شحيح م�شلم ـ كتاب الرب وال�شلة والأدب ـ باب حترمي الظن والتج�ش�ص والتناف�ص ... ج4 �ص5891 رقم 3652 .

133- قواعد الأحكام يف م�شالح الأنام ج2 �ص06بت�شرف ط: دار املعارف بريوت.
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وعليه فلي�ص للطبيب �أن يعمل مبا يختلج يف �سدره من ظنون ال دليل عليها ، وبالتايل فال مانع من �إجر�ء 
�لطبيب عملية �لرتق ملن مل يتبني له من حالها ما يقت�سى حترمي ذلك ، كالتي متزق غ�ساء بكارتها وتريد 
�أن ت�سلحه ، ومل ي�سبق لها �أن �سدر عليها حكم بالزنى ، ومل تعرتف به �أمام �لطبيب وال ر�آها وهى تزين ، 

وال هي م�ستهرة بالبغاء)134(.
2ـ ال يجوز للطبيب �إجر�ء عملية �لرتق �إال مبو�فقة ويل �أمر �لفتاة ، �أو من يقوم مقامه من �أهلها عند تعذر 
اإخباره بذلك ؛ لأن يف ذلك قطع الطريق على اللواتي يتخذن من اإجراء هذه العملية و�شيلة لتكرار ال�شقوط 

يف �لفاح�سة.
�أن تبحث عن طبيبة م�سلمة متخ�س�سة لعالجها وال يجوز  �إجر�ء عملية �لرتق  �لفتاه عند  3ـ يجب على 
لها �أن متكن �لطبيب �لرجل من �إجر�ء �لك�سف عليها �أو معاجلتها �بتد�ًء ، فاإذ� مل توجد �لطبيبة �مل�سلمة 
�أن تعالج نف�سها عند طبيب م�سلم الأنها تكون يف هذه �حلالة م�سطرة  �ملاأمونة فال باأ�ص  �أو غري �مل�سلمة 

وال�شرورات تبيح املحظورات.
4ـ ال يحل للطبيب �ملعالج حني �ل�سرورة �أن يرى من �لفتاة �لتي تريد رتق غ�ساء بكارتها �إال ما تدعو له 
�سرورة �لعالج و�ملد�وة ؛ الأن ما �أبيح لل�سرورة يقدر بقدرها ، ويجب على �لفتاة �أن ت�سرت كل ما ال تدعو 
�ل�سرورة لك�سفه ، و�أن يكون معها �أحد حمارمها �أو من يدفع �خللوة �ملنهي عنها �سرعًا وهذ� حكم �سرعي 

يف جميع حاالت معاجلة �لطبيب للمر�أة �الأجنبية . 
5- اأن يقت�شر يف ُطرق رتق غ�شاء البكارة على الطريقتني الأولى والثانية، والطريقة الأولى يلجاأ اإليها يف 

حالة �أن يكون �لغ�ساء حديث �لتمزق، �أما �إذ� تكرر �الإيالج فيه فال ي�سلح معه �إال �لطريقة �لثانية.
�إعادة رتق غ�ساء �لبكارة عن طريق غ�ساء �لبكارة �ل�سناعي فاإنه يحرم ، الأنه ُيعد �سورة من �سور  �أما 
�لغ�ص و�خلد�ع و�لتدلي�ص �ملنهي عنه �سرعا، فاإذ� كانت �ملر�أة منهية عن �لزيادة يف �سعرها ما لي�ص منه 
لتوهم �لغري �أنه من �سعرها، �أو �لر�سم على جلدها و�سما تغري به خلق �هلل تعالى، على �لرغم من �أن هذه 
الأفعال هي من قبيل املظاهر اخلارجية التي ل تخفى على العني الب�شرية، ول مت�ص جوهر املراأة ول تقدح 
�إال  �لتي ال يطلع عليها  �لد�خلية  �الأمور  �إذن يكون حكم تغيري  �أخالقها وال ت�سكك يف نز�هتها، فكيف  يف 
خ�سو�ص �الأزو�ج؟ و�لتي توحي بنبل �الأخالق و�لطهارة من �الآثام و�لبعد عن �لرذيلة؟ �أفال تكون بالنهي 

�أولى وبالتحرمي �أجدر وباللعن �أحق ؟ .
  

134- عملية الرتق العذري يف ميزان املقا�شد ال�شرعية �ص511 : 711 .
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املبحث الرابع

عالقة الرتق العذري بفقه املوازنات

فقه �ملو�زنات يعني جملة �أمور :
1- املوازنة بني امل�شالح بع�شها وبع�ص، من حيث حجمها و�شعتها، ومن حيث عمقها وتاأثريها، ومن حيث 

بقاوؤها ودو�مها .. و�أيها ينبغي �أن يقدم ويعترب، و�أيها ينبغي �أن ي�سقط ويلغى ..
2- املوازنة بني املفا�شد بع�شها وبع�ص، من تلك احليثيات التي ُذكرت يف �شاأن امل�شالح، واأيها يجب تقدميه، 

و�أيها يجب تاأخريه �أو �إ�سقاطه .
3- املوازنة بني امل�شالح واملفا�شد، اإذا تعار�شتا، بحيث نعرف متى نقدم درء املف�شدة على جلب امل�شلحة، 
ومتى تغتفر �ملف�سدة من �أجل �مل�سلحة . و�إذ� تعار�ست �مل�سالح و�ملفا�سد، �أو �ملنافع و�مل�سار، فاملقرر �أن 
امل�شلحة  جللب  الي�شرية  املف�شدة  فتغتفر   ، ومداها  واأثرها  واملف�شدة،  امل�شلحة  من  كل  حجم  اإلى  ينظر 
�لكبرية ، وتغتفر �ملف�سدة �ملوؤقتة جللب �مل�سلحة �لد�ئمة �أو �لطويلة �ملدى ، وتقبل �ملف�سدة و�إن كربت �إذ� 

كانت �إز�لتها توؤدي �إلى ما هو �أكرب منها . ويف �حلاالت �ملعتادة : يقدم درء �ملف�سدة على جلب �مل�سلحة
و�ملتدبر للقر�آن �لكرمي مكيه ومدنيه، يجد فيه �أدلة كثرية على فقه �ملو�زنات و�لرتجيح جند يف �ملو�زنة بني 
ُخْذ ِبِلْحَيِتي َوال  مَّ ال َتاأْ �مل�سالح قوله تعالى على ل�سان هارون الأخيه مو�سى عليهما �ل�سالم: { َقاَل َيا �ْبَن �أُ

ْقَت َبنْيَ َبِني �إِ�ْسر�ئيَل َومَلْ َتْرُقْب َقْويِل} 135 . ْن َتُقوَل َفرَّ ِبَر�أْ�ِسي �إِينِّ َخ�ِسيُت �أَ
ا  {�أَمَّ  : �ل�سفينة  خرق  تعليل  يف  �خل�سر  ل�سان  على  تعالى  قوله  جند  و�الأ�سر�ر  �ملفا�سد  بني  �ملو�زنة  ويف 
بًا}  ُخُذ ُكلَّ �َسِفيَنٍة َغ�سْ ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َساِكنَي َيْعَمُلوَن يِف �ْلَبْحِر َفاأََرْدُت �أَْن �أَِعيَبَها َوَكاَن َوَر�َءُهْم َمِلٌك َياأْ �ل�سَّ
136 ، فالأن تبقى ال�شفينة لأ�شحابها وبها خرق اأهون من اأن ت�شيع كلها، فحفظ البع�ص اأولى من ت�شييع 

�لكل .
دٌّ  َراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َو�شَ ْهِر احْلَ ومن اأبلغ ما جاء يف املوازنات قوله تعالى : {  َي�ْشاأَلوَنَك َعِن ال�شَّ
ِ َو�ْلِفْتَنُة �أَْكرَبُ ِمَن �ْلَقْتِل} 137 ،  َر�ِم َو�إِْخَر�ُج �أَْهِلِه ِمْنُه �أَْكرَبُ ِعْنَد �هللَّ ِ َوُكْفٌر ِبِه َو�مْلَ�ْسِجِد �حْلَ َعْن �َسِبيِل �هللَّ

فقد �أقر باأن �لقتال يف �ل�سهر �حلر�م كبري، ولكن ملقاومة ما هو �أكرب منه .
ويف �ملو�زنة بني �مل�سالح �ملعنوية و�ملادية، نقر�أ قوله تعالى عتابًا للم�سلمني عقب غزوة بدر :  َما َكاَن ِلَنِبيٍّ 

135 - �شورة طـه:94 .
136 - �شورة الكهف:79 .
137- �شورة البقرة:217 .
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ُ َعِزيٌز َحِكيٌم ]138 . ُ ُيِريُد �اْلآِخَرَة َو�هللَّ ْنَيا َو�هللَّ ْر�ِص ُتِريُدوَن َعَر�َص �لدُّ �أَْن َيُكوَن َلُه �أَ�ْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن يِف �اْلأَ
ْمِر َو�مْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي  ويف �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد نقر�أ قوله تعالى : { َي�ْساأَلوَنَك َعِن �خْلَ

ا�ِص َو�إِْثُمُهَما �أَْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهَما } 139 . َوَمَناِفُع ِللنَّ
ويف م�ساألة �لرتق �لعذري يف �سوء فقه �ملو�زنات يتبني �أن كل ر�أى �عتمد يف ترجيحه لقوله على مدى ما 
يرتتب على عملية �لرتق �لعذري من م�سالح ومفا�سد ، فمن ر�أى �أن �مل�سالح �لتي ترتتب على عملية �لرتق 
تزيد على �ملفا�سد قال باجلو�ز، ومن ر�أى �أن �ملفا�سد �ملرتتبة على �لرتق تزيد على �مل�سالح قال بعدم جو�ز 

�لرتق .
و�لر�جح من هذه �الآر�ء  من و�زن بني �مل�سالح بع�سها وبع�ص، و�ملفا�سد بع�سها وبع�ص، من حيث حجمها 
�مل�سالح  بني  وو�زن  يوؤخر،  �أن  ينبغي  ،و�أيها  يقدم  �أن  ينبغي  و�أيها  ودو�مها،  بقاوؤها  حيث  ،ومن  و�سعتها 
و�ملفا�سد يف حالة �لتعار�ص ،ومتى يقدم درء �ملف�سدة على جلب �مل�سلحة ثم قال باجلو�ز وذلك لالأ�سباب 

�لتالية : 
1ـ �أن �الأحاديث �لو�ردة عن ر�سول �ص و�الآثار �لو�ردة عن �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليه و�لتي �سبق ذكرها 
التغرير  مف�شدة  على  يرتتب  ما  على  ـ  و�شائله  اإحدى  والرتق  ال�شرت-  م�شلحة  ترجيح  على  �شراحة  تدل 
بالزوج، وذلك الأن هذ� �ل�سرت يفتح لها بابًا من �أبو�ب �لرحمة و�لتوبة ، ويحقق لها مق�سدً� من مقا�سد 
�لت�سريع باأن تعي�ص �حلياة �لكرمية �لعفيفة مع زوجها، وتبنى �الأ�سرة �مل�سلمة �لتي متثل �أقوى لبنات �ملجتمع 
�الإ�سالمي ، وال �سك �أن هذه �مل�سلحة �إذ� ما قورنت مبف�سدة �لتغرير بالزوج فاإنها ر�جحة و�أولى باالعتبار.

2ـ �أن �مل�سلحة �ملرتتبة على منع �لرتق تعترب م�سلحة خا�سة يف �لغالب، الأنها تعود على �لزوج �أكرث من 
�أن  �سك  وال   ، و�ملجتمع  و�أهلها  �لفتاة  ت�سمل  فهي م�سلحة عامة  �لرتق  على  �ملرتتبة  �مل�سلحة  �أما  غريه، 

�مل�سلحة �لعامة مقدمة على �مل�سلحة �خلا�سة.
3ـ اأن اإجراء عملية الرتق العذري للفتاة التي فقدت غ�شاء بكارتها فيه �شد لباب اإ�شاءة الظن بها ، وفيه 
�إليها ، فيهون  عون لها على �ال�ستقامة و�لعفاف ، فاإرجاع عذريتها لها يغلق بابًا قد ينفذ منه �ل�سيطان 
ت�سبب يف  �عتد�ء على �سرفها  �بتليت بحادث  ، فكم من فتاة عفيفة  به  �بتليت  �لذي  �ملع�سية بعد  عليها 
مباالتها  بد�أت  ثم   ، و�لدن�ص  بالهو�ن  �سعورً�  به  �بتليت  ما  و�أورثها  �لزو�ج  عن  فامتنعت   ، بكارتها  زو�ل 
مبعاين �ل�سرف و�لف�سيلة يف �النح�سار ، و�أخذت حر�رة �ملع�سية يف قلبها يف �خلفوت �سيئًا ف�سيئًا ، فبد�أت 
يف �إ�سباع حاجاتها و�سهوتها مبا يغ�سب �هلل تعالى دون ح�ساب لرقيب، فقد ز�لت �لعالمة �لتي يعتربها 

138 - �شورة الأنفال:67 .
139- �شورة البقرة: من الآية 912 .
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�ملجتمع دليل �لطهارة و�لعفاف ، ف�سارت و�سيلة ف�ساد، و�إف�ساد يف �ملجتمع.
4ـ �أن �لقول باإخبار �لزوج �ملتقدم خلطبتها بحقيقة �الأمر ، فاإن ر�سي فبها ونعمت ، و�إال �أبدلها �هلل خريً� 
الظنون  ، وذريعة حل�شول  تعالى عليها  ملا �شرته اهلل  باملع�شية وهتك  فيه من اجلهر  ملا   ، فيه نظر  منه 
�لفا�سدة ، حيث �إن �لغالب على �أحو�ل �لنا�ص �أنه �إذ� �نك�سف مثل هذ� �الأمر وذ�ع على فتاة ، فلن يطرق 

بابها اأحد وهذا من اأعظم املفا�شد.
5ـ �أن �حلل �الأمثل �لذي ير�ه �ملانعون بدياًل عن �لرتق وهو �حل�سول على �سهادة طبية موثقة الإبر�زها عند 
�حلاجة دليٌل على �لرب�ءة من تهمة �لفاح�سة ، غري م�سلم به ، الأنه بقليل من �لتاأمل لو�قع �لنا�ص و�أحو�لهم 
�ليوم نكاد جنزم بعدم و�قعية مثل هذ� �الإجر�ء يف �إثبات �لرب�ءة، بل قد يكون يف بع�ص �الأحيان �سببًا يف 
زيادة �لتهمة و�ل�سك ، وذلك لعدم ثقة �لنا�ص باالأور�ق �لر�سمية �لتي ت�سدر من �ملوؤ�س�سات يف هذ� �لزمان 

�لذي �نت�سرت فيه �لر�ساوى، وخربت فيه �لذمم، وهذ� ما ال ينكره �أحد.
6ـ �أن �لقول باأنه يجب تغيري �لعاد�ت و�لتقاليد �ل�سائدة يف �ملجتمع �لتي تربط طهارة �لفتاه وعفتها ببقاء 
غ�ساء بكارتها بداًل من �لقول بجو�ز �لرتق �لذي يفتح �لباب على م�سر�عيه وذلك فيه من �ملفا�سد ما فيه 
، فهذا حمل نظر، ذلك اأن تغيري ما �شاد يف املجتمعات من عادات وتقاليد خاطئة يحتاج اإلى زمن طويل، 
وقد ي�شتغرق اأجياًل ، فلي�ص من املعقول ترك تلك الفتيات الالتي ابتلني بتمزق غ�شاء البكارة حتت الظلم 
والعنت اإلى اأن يتم التغيري، بل القول ال�شديد هو رفع الظلم والعنت باحللول البديلة اإلى اأن ياأتي الزمان 
الذي تتغري فيه هذه النظرة اخلاطئة ملو�شوع متزق غ�شاء البكارة، وعندها فال حاجة لعملية الرتق)140(

140- عملية الرتق العذري �ص68 : 89، اأثر �شقوط الُعْذَرُة والبكارة على الزواج �ص77، 87 ، رتق غ�شاء البكارة ـ ق�شم الأبحاث 
ال�شرعية بدار الإفتاء امل�شرية ، احلكم ال�شرعي جلراحة اإ�شالح غ�شاء البكارة �ص13، 23 .
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اخلامتة

ن�ساأل �هلل تعالى ح�سنها
�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أف�سل �لكائنات حممد بن عبد �هلل وعلى 

�آله و�سحبه و�سلم .

وبعد:
فمن خـالل هذه �لدر��سة ميكن �أن �أخرج بجملة من �لنتـائج، و�لتو�سيات :

�أوال :  �أهم �لنتائج: 
�الأو�ئل  �لفقهاء  لها  يتعر�ص  و�لتي مل   ، �لع�سر  �مل�ستجدة يف هذ�  �مل�سائل  �لبكارة من  رتق غ�ساء  عملية 
وتتطلب نوعًا من �ملو�زنة بني �مل�سالح و�ملفا�سد من فقهاء �أثبات لهم در�ية بفقه �ملو�زنات ، �أما يف هذ� 

�لع�سر فقد �أمكن لالأطباء رتق غ�ساء �لبكارة �أو �إ�سالحه.
يحرم رتق غ�شاء البكارة اإذا حدث افت�شا�ص البكارة من وطء الزنا ، وكانت املراأة خمتارة ، وا�شتهر اأمر 

زناها بني �لنا�ص وال جمال يف هذه �حلالة لفقه �ملو�زنات. 
يحرم غ�شاء البكارة اذا حدث الفتق ب�شبب وطء النكاح، ، �شواء كانت املراأة متزوجة اأو مطلقة اأو اأرملة؛ 

الأنه ال م�سلحة فيه  بل هو من قبيل �للهو و�لعبث
يجوز رتق غ�ساء �لبكارة �إذ� كان �سبب �لتمزق علة ِخلقية �أو مر�ص �أو ب�سبب �الإكر�ه على �لزنا �أو كان ب�سبب 

زنا مل ي�ستهر بني �لنا�ص ،مو�زنة بني �مل�سلحة و�ملف�سدة ، و�مل�سلحة هنا �أرجح.
ثانيا: �أهم �لتو�سيات: 

يجب على ولى �الأمر يف �لبالد �الإ�سالمية  و�سع ت�سريع وتقنني ُيجوز وُيبيح  رتق غ�ساء �لبكارة �لذي متزق 
ب�سبب حادث �أو �غت�ساب �أو �إكر�ه  .

م اإجراء جراحة رتق غ�شاء  يجب على ولى الأمر يف البالد الإ�شالمية  و�شع القواعد و�شن القوانني التي تنظِّ
رقابة  و�سع  �أهمية  مع  ثبت حترميها،  �لتي  �لبكارة  رتق غ�ساء  باإجر�ء جر�حة  ُي�سمح  ال  ، بحيث  �لبكارة 

�سارمة منعًا للتهاون يف تنفيذ هذه �لتعليمات خا�سة من ِقبل بع�ص �لعياد�ت و�ملر�كز �خلا�سة.
،التعاون مع الكليات الطبية واملعاهد  3-   يجب على  القائمني يف كليات ال�شريعة يف البالد الإ�شالمية 
�ل�سحية الإعد�د مناهج حول �الأحكام �ل�سرعية لبع�ص �لق�سايا �لطبية خا�سة �مل�ستجدة ومنها رتق غ�ساء 

�لبكارة  حتى تكون على در�ية باأحكام �ل�سرع. 
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منهج فقه الموازنات وتطبيقاته 
في عصر الراشدين

د.على عثمان من�شور �شحاته

الأ�شتاذ امل�شارك بق�شم الدرا�شات الإ�شالمية

جامعة الدمام باململكة العربية ال�شعودية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�آله و�صحبه  �أ�صرف �لأنبياء و�ملر�صلني نبينا حممد وعلى  �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على  �حلمد هلل رب 
�أجمعني . . . . �أما بعد ،،

فاإن �لأمة �لإ�صالمية �أمة عظيمة ؛ لأنها �صاحبة ر�صالة عظيمة، حمل نورها �إلى �لب�صرية رجال 
�صدقو� ما عاهدو� �هلل عليه، رجال رباهم حممد بن عبد �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ؛ فانطلقو� من جزيرة 
�لبالد، ودخل يف دينهم كثري من  لهم  قيا�صي د�نت  �لر�صالة، ويف وقت  تبليغ هذه  �أمانة  �لعرب يحملون 

�لعباد، ومل مير وقت طويل حتى كانت �أمة �لإ�صالم ملء �ل�صمع و�لب�صر .

وقد كانت �نطالقة �لإ�صالم �لأولى قوية وموفقة؛ حمل ر�يتها ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم يف 
حياته، وتتابع عليها �أ�صحابه �لكر�م يف ع�صر �خلالفة �لر��صدة، ومن �صار على نهجهم ممن جاء بعدهم، 
ثم خفتت هذه �لنطالقة يف كثري من �ملر�حل �لتاريخية لأمتنا، �أظن �أن �لع�صور �لأخرية كانت جزءً� منها، 
وكان ذلك نتيجة خلل �أ�صاب �لأمة فاأ�صعفها وعطل م�صريتها! ول عالج لذلك �خللل- من وجهة نظري- �إل 

مبعرفة �أ�صبابه و�أعر��صه.

ول �صك �أن موؤمتر “ فقه �ملو�زنات ودوره يف �حلياة �ملعا�صرة “ رمبا ي�صري �إلى جانب من �أ�صباب 
هذ� �لرت�جع، وي�صع �أيدينا على �أحد مو�طن �لد�ء �لذي �أ�صاب �لأمة، يف ظل تر�جع فقه �ملو�زنات يف �صلم 
�أولوياتنا؛ فقدم ما حقه �لتاأخري و�أخر ما حقه �لتقدمي، ور�أت كل جماعة �أن روؤيتها هي �لأولى بالتقدمي عن 
غريها، و�صاعت على �لأمة فر�ص كثرية للتو�جد �لفاعل �ملوؤثر يف زماننا كما كان �حلال �أيام �أ�صالفنا، ويف 
ظل �لتاأ�صيل �ل�صرعي لفقه �ملو�زنات وو�صع �صو�بط و�صبل للعمل به و�لنهو�ص بر�صالته، ميكن للموؤمتر �أن 

ي�صهم يف ربط �لأمة مبا�صيها وحا�صرها يف نف�ص �لوقت.

ومن �أدو�ت �لو�صل بني �ملا�صي و�حلا�صر فيما يخ�ص فقه �ملو�زنات �أن ننظر يف تطبيقات هذ� 
�لفقه عند �صحابة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم و�صلف �لأمة �ل�صالح ر�صي �هلل عنهم �أجمعني، فقد 
عا�صو� يف زمانهم ظروفًا رمبا تكون م�صابهة ملا نعي�ص فيه �ليوم �إلى حد كبري، وتعاملو� معها بحكمة كبرية 
�أ�صاء لهم �لوحي �صبيلها، وحفظ لنا �لتاريخ مو�قف عظيمة كان فقه �ملو�زنات ر�ئدها، وهذ� �جلانب �ملهم 
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من حياة �صلفنا �ل�صالح هو مو�صوع بحثي يف هذ� �ملوؤمتر.

و�صوف �أتناول هذ� �ملو�صوع باإذن �هلل تعالى من خالل مقدمة وف�صلني وعدة مباحث وخامتة على 
�لنحو �لتايل:

1- �ملقدمة : تناولت فيها �أهمية �ملو�صوع وخطة �لبحث.
�إلى عدة مباحث، على  �أ�صا�صيات منهج فقه �ملو�زنات » وقد ق�صمته  2- �لف�صل �لأول: بعنو�ن« 

�لنحو �لتايل: 
         �ملبحث �لأول : مفهوم منهج فقه �ملو�زنات.  

         �ملبحث �لثاين : م�صروعية فقه �ملو�زنات.  
         �ملبحث �لثالث : �أهمية فقه �ملو�زنات ·

         �ملبحث �لر�بع: موؤيد�ت فقه �ملو�زنات: ) فقه �لن�ص- فقه �لو�قع – فقه �ملقا�صد- فقه 
�ملاآلت (.

3- �لف�صل �لثاين: » تطبيقات منهج فقه �ملو�زنات يف ع�صر �لر��صدين » وقد ق�صمته �إلى عدة 
مباحث:

�ملبحث �لأول: يف ع�صر �أبي بكر �ل�صديق ر�صي �هلل عنه.
�ملبحث �لثاين:  يف ع�صر عمر �لفاروق ر�صي �هلل عنه.

�ملبحث �لثالث: يف ع�صر عثمان بن عفان ر�صي �هلل عنه .
�ملبحث �لر�بع: يف ع�صر علي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه .

                  �ملبحث �خلام�ص: مو�قف �أخرى لل�صحابة ر�صي �هلل عنهم.
4- �خلامتة : وقد �صمنتها بع�ص �لتو�صيات من خالل هذ� �لبحث، ر�جيًا �هلل تعالى �أن ميكن لدينه يف 
�إنه ويل ذلك  و�صكره وح�صن عبادته،  يعيننا على ذكره  و�أن  و�لعباد،  �لبالد  �صاأن  به  ي�صلح  و�أن  �لأر�ص، 

و�لقادر عليه، وهو ح�صبنا ونعم �لوكيل.

                                       و�صل �للهم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�صلم
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وعن  م�صروعيته،  ودليل  مفهومه  عن  �ملو�زنات؛  فقه  منهج  عن  باخت�صار  �أحتدث  �لف�صل  هذ�  يف 
�أهميته وحاجة �لأمة �إليه، وذلك من خالل �ملباحث �لتالية:

�ملبحث �لأول: مفهوم منهج فقه �ملو�زنات 
ٌح . . ويف �لتنزيل » لكلٍّ جعلنا منكم �ِصْرعًة وِمْنهاجًا  ٌ و��صِ �ملنهج يف �للغة: مادة » نهج« يقال:« طريٌق َنْهٌج َبنينِّ
ْهُج �لطريُق �مل�صتقيُم« )2(. ويف �ملعجم  نًا . . و�لنَّ حًا َبينِّ َح و��ْصَتباَن و�صار َنْهجًا و��صِ » )1( و�أَنَهَج �لطريُق و�صَ

�لو�صيط: �ملنهاج: �خلطة �ملر�صومة، ومنه: منهاج �لدر��صة ومنهاج �لتعليم ونحوهما، جمع : مناهج«)3(.
�ملنهج ��صطالحًا: وعلى ذلك فاملنهج هو �لطريق �لو��صح �لبني، و�خلطة �لتي ت�صري وفق �صو�بط و�أ�ص�ص 
�لتي  �ملعتربة  �ل�صرعية  �ل�صو�بط  �ملو�زنات هو: جمموعة  فاإن منهج فقه  بينة، ومن خالل ذلك  و��صحة 

يتحلى بها من يقوم باملو�زنة و�لرتجيح.
وقيل:« هو جمموعة �ملعايري و�لأ�ص�ص �لتي يرجح بها بني ما تنازع من �مل�صالح �أو �ملفا�صد، ويعرف   

  · به �أي �ملتعار�صني ينبغي فعله و�أيهما ينبغي تركه« )4( 
�ملو�زنة يف �للغة : من �لوزن وهو : ثقل �صيء ب�صيء مثله كاأوز�ن �لدر�هم . . ويقال وزن �ل�صيء �إذ� قدره .. 
وهذ� يو�زن هذ� �إذ� كان على زنته �أو كان حماذيه .. وهذ� �لقول �أوزن من هذ� �أي �أقوى و�أمكن .. و�مليز�ن 

�لعدل وو�زنه عادله .. ورجل وزين �لر�أي �أ�صيله ، ووزن �ل�صيء رجح )5(.
ومن خالل ما ذكره �بن منظور يتبني �أن �ملو�زنة تتم بني �صيئني �أحدهما �أثقل من �لآخر �أو قريبًا   
منه ، وحتتاج عملية �ملو�زنة �إلى دقة وعدل حتى يعطي �لو�زن كال �ملوزونني حقه زيادة �أو نق�صًا، ول �صك 

�أن �لتعريف �ل�صطالحي للمو�زنة �صيبني �ملر�د منها .

1  - �صورة �ملائدة : 48 . 
2  - ل�صان �لعرب لبن منظور – ج 2/  383 ) د�ر �صادر – بريوت – �لأولى – بدون تاريخ (.

3  - �ملعجم �لو�صيط – جممع �للغة �لعربية – �ص: 957 ) مكتبة �ل�صروق �لدولية – �لر�بعة : 1425هـ- 
2004م(.

4  - منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�صريعة �لإ�صالمية - �لدكتور/ عبد �ملجيد حممد �إ�صماعيل �ل�صو�صوة – �ص 3 ) 
) http://www.islamfeqh.com : جملة �لبحوث �لفقهية �ملعا�صرة – موقع �لفقه �لإ�صالمي

5  - لسان العرب ، ج 13/  446 .
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املوازنة يف ال�شطالح :  

قال �لإمام �ل�صاطبي يف �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد وتغليب �أحدهما: » فامل�صلحة �إذ� كانت هي 
�لغالبة عند مناظرتها مع �ملف�صدة يف حكم �لعتياد ، فهي �ملق�صودة �صرعًا، وكذلك �ملف�صدة �إذ� كانت هي 

�لغالبة بالنظر �إلى �مل�صلحة يف حكم �لعتياد ، فرفعها هو �ملق�صود �صرعا » )6( .
ويرى �لدكتور يو�صف �لقر�صاوي �أي�صًا �أن �أهم ما يقوم عليه فقه �ملو�زنات هو :

1- �ملو�زنة بني �مل�صالح �أو �ملنافع �أو �خلري�ت �مل�صروعة بع�صها وبع�ص.
2- و�ملو�زنة كذلك بني �ملفا�صد �أو �مل�صار �أو �ل�صرور �ملمنوعة بع�صها وبع�ص.

بع�صها  وتعار�ص  ت�صادمت  �إذ�  و�ل�صرور  �أو �خلري�ت  و�ملفا�صد  �مل�صالح  �أي�صًا بني  و�ملو�زنة   -3
ببع�ص)7(.

�أو م�صلحة  �أو مف�صدتني،   ، وترجيح بني م�صلحتني  ومقارنة  �ملو�زنة هي عملية مفا�صلة  فاإن  وعلى ذلك 
ومف�صدة عند �لتعار�ص بينهما، وفق معايري و�صو�بط �صرعية حمددة ، بهدف �لو�صول �إلى �مل�صلحة �لعليا 

بجلب �ملنافع ودفع �مل�صار.

6  - املوافقات – ج2/ 46 تحقيق أبو عبيدة بن حسن آل سلامن ) دار ابن عفان – الخرب – اململكة العربية السعودية– 

األوىل : 1417هـ - 1997م ( .

7  - فقه األولويات .. دراسة جديدة يف ضوء القرآن والسنة - ص :27 ) مكتبة وهبة – القاهرة – الثانية : 1416هـ - 1996م 

.)
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�إن فقه �ملو�زنات و�أدلته من �لقر�آن و�ل�صنة وحياة �صلف �لأمة �ل�صالح كثرية جدً�، بل �إن �لقيام 
بعملية �ملو�زنة بني �مل�صالح و�ملفا�صد من �لأمور �لفطرية؛ فكل �إن�صان بفطرته �ل�صوية يبحث عن �مل�صالح 

ويدر�أ عن نف�صه �ملفا�صد و�ل�صرور.
يقول �لعز بن عبد �ل�صالم:« ل يخفى على عاقل- قبل ورود �ل�صرع - �أن حت�صيل �مل�صالح �ملح�صة 
، ودرء �ملفا�صد �ملح�صة عن نف�ص �لإن�صان وعن غريه حممود ح�صن، و�أن تقدمي �أرجح �مل�صالح فاأرجحها 
حممود ح�صن، و�أن درء �أف�صد �ملفا�صد فاأف�صدها حممود ح�صن، و�أن تقدمي �مل�صالح �لر�جحة على �ملفا�صد 
�ملرجوحة حممود ح�صن، و�أن درء �ملفا�صد �لر�جحة على �مل�صالح �ملرجوحة حممود ح�صن، و�تفق �حلكماء 

على ذلك«)8(.
ويقول يف مو�صع �آخر: »و�علم �أن تقدمي �لأ�صلح فالأ�صلح ودرء �لأف�صد فالأف�صد مركوز يف طبائع 
�لعباد . . ول يقدم �ل�صالح على �لأ�صلح �إل جاهل بف�صل �لأ�صلح، �أو �صقي متجاهل ل ينظر �إلى ما بني 

�ملرتبتني من �لتفاوت)9(.
و�لأدلة �لتي ميكن �ل�صتئنا�ص بها على منهج فقه �ملوزنات كثرية، �صو�ء من �لقر�آن �أو �ل�صنة �أو 

�إجماع �لأمة، و�صاأكتفي ببع�صها على �لنحو �لتايل : 

اأوًل : من القراآن الكرمي : 

ْثُمُهَما �أَْكرَبُ ِمْن َنْفِعِهَما«)10(.  ا�ِص َو�إِ ْمِر َو�مْلَْي�ِصِر ُقْل ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّ ُلوَنَك َعِن �خْلَ 1- قوله تعالى:«َي�ْصاأَ
يف هذه �لآية �لكرمية تاأتي �ملو�زنة بني م�صلحة ومف�صدة �أو منفعة وم�صرة، ولأن �ل�صرر كان �أكرب فقدم 
درء �ملف�صدة على جلب �مل�صلحة، و��صتقر �حلكم بعد ذلك على حترمي �خلمر و�ملي�صر رغم �أن فيهما بع�ص 

�ملنافع . 
ُخُذ  ِفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َصاِكنَي َيْعَمُلوَن يِف �ْلَبْحِر َفاأََرْدُت �أَْن �أَِعيَبَها َوَكاَن َوَر�َءُهْم َمِلٌك َياأْ ا �ل�صَّ 2- قوله تعالى:« �أَمَّ
ُيْبِدَلُهَما  �أَْن  َفاأََرْدَنا  َوُكْفًر�  ُيْرِهَقُهَما ُطْغَياًنا  �أَْن  ِمَننْيِ َفَخ�ِصيَنا  ُموؤْ �أََبَو�ُه  َفَكاَن  ا �ْلُغالُم  مَّ َو�أَ ًبا  ُكلَّ �َصِفيَنٍة َغ�صْ

8  - �لقو�عد �لكربى �ملو�صوم بـ قو�عد �لأحكام يف �إ�صالح �لأنام - )ج 1 / 7 ، 8 ( حتقيق د. نزيه كمال حماد، 
د.عثمان جمعة �صمريية ) د�ر �لقلم – دم�صق – �لأولى : 1421هـ - 2000م ( .

9  - �مل�صدر �ل�صابق ج1/ 9 باخت�صار .
10  - �صورة �لبقرة : 219 .
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َتُه َكْنٌز َلُهَما َوَكاَن  َد�ُر َفَكاَن ِلُغالَمنْيِ َيِتيَمنْيِ يِف �مْلَِديَنِة َوَكاَن حَتْ ا �جْلِ � ِمْنُه َزَكاًة َو�أَْقَرَب ُرْحًما َو�أَمَّ َربُُّهَما َخرْيً
َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن �أَْمِري َذِلَك  ُهَما َوَي�ْصَتْخِرَجا َكْنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربنِّ َر�َد َربَُّك �أَْن َيْبُلَغا �أَ�ُصدَّ ا َفاأَ احِلً �أَُبوُهَما �صَ

.)11( »� رْبً َتاأِْويُل َما مَلْ َت�ْصِطْع َعَلْيِه �صَ
يف هذه �لآيات من �صورة �لكهف و�زن �خل�صر – بوحي من ربه – يف �حلالة �لأول بني مف�صدتني 
�أحدهما �أكرب من �أختها؛ فاإما �أن يخرق �ل�صفينة لتبقى و�إما �أن يرتكها �صليمة فت�صيع، ول �صك �أن �صفينة 
معيبة للم�صاكني �أف�صل من ل �صيء، ويف �حلالة �لثانية درء مف�صدة كبرية وهي كفر �لو�لدين لو بقي �لغالم 
و�زن بني �صياع م�صلحة  �لثالثة  و�حلالة  يعو�صهما خريً�،  �أن  ودعاء �هلل  �لغالم  بقتل  �أقل منها  مبف�صدة 
خا�صة - وهي �أجر �لبناء يف وقت حاجتهم للطعام- وبني م�صلحة متعدية لغريهما وهي �ملحافظة على 

�لكنز للغالمني �ليتيمني �لذينِّن كان �أبوهما �صاحلًا.
َوَجاَهَد يِف  َو�ْلَيْوِم �لآِخِر   ِ ِباهللَّ �آََمَن  َكَمْن  َر�ِم  �حْلَ �مْلَ�ْصِجِد  َوِعَماَرَة  اجنِّ  �حْلَ �ِصَقاَيَة  �أََجَعْلُتْم   »: 3- قوله تعالى 
امِلِنَي«)12(. يف هذه �لآية �لكرمية تاأتي �ملو�زنة بني  ُ ل َيْهِدي �ْلَقْوَم �لظَّ ِ َو�هللَّ ِ ل َي�ْصَتُووَن ِعْنَد �هللَّ �َصِبيِل �هللَّ
�صقاية �حلاج وعمارة �مل�صجد �حلر�م، وبني �لإميان باهلل و�ليوم �لآخر و�جلهاد يف �صبيله، ول ي�صك عاقل 

�أنه �إذ� �صارت �ملو�زنة و�ملقارنة لزمة فاإن �لإميان و�جلهاد ل يعدلهما �صيء.

ثانيًا : من ال�شنة النبوية : 

و�صعت �ل�صنة �لنبوية معامل بارزة ملنهج فقه �ملو�زنات؛ فكل ما �أمر به �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أو 
فعله �أو �أقر �مل�صلمني على �لعمل به، �إمنا كان من بني �أهم �أ�صباب �ختياره عملية �ملو�زنة و�لرتجيح، و�ملقابلة 
بني �ملفا�صد و�مل�صالح �لتي ترتتب على �لفعل �أو �لرتك؛ فهمها من فهمها وجهلها من جهلها، يت�صح ذلك 

من خالل �لأحاديث �لتالية:

�أعر�بي  قام  قال:  �أبو هريرة ر�صي �هلل عنه  رو�ه  فيما  و�صلم  قوله �صلى �هلل عليه   : احلديث الأول 

فبال يف �مل�صجد فقام �إليه �لنا�ص ليقعو� فيه ، فقال �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم : “دعوه وهريقو� على بوله 
�صجاًل من ماء �أو ذنوبًا من ماء فاإمنا بعثتم مي�صرين ومل تبعثو� مع�صرين” )13(. ففي تعليقه على �حلديث 

11  - �صورة �لكهف : 79 – 82 .
12  - �صورة �لبقرة : 19 .

13  - �أخرجه �لبخاري – ك/ �لو�صوء – ب / �صب �ملاء على �لبول يف �مل�صجد : �ص : 65 ح ) 220 ( ) د�ر �بن 
كثري – دم�صق – بريوت – �لأولى : 1423هـ- 2002م ( . 
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يقول �لإمام �بن حجر:مل ينكر �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم على �ل�صحابة ومل يقل لهم مل نهيتم �لأعر�بي؟ 
بل �أمرهم بالكف عنه للم�صلحة �لر�جحة وهو دفع �أعظم �ملف�صدتني باحتمال �أي�صرهما، وحت�صيل �أعظم 

�مل�صلحتني برتك �أي�صرهما)14(.

ِبيَّ  ِ ْبُن �أَُبيٍّ َلِئْن َرَجْعَنا �إَِلى �مْلَِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ �لأَعزُّ ِمْنَها �لأَذلَّ َفَبَلَغ �لنَّ احلدث الثاين : عندما قال َعْبُد �هللَّ

ِبيُّ �صلى �هلل  ِرْب ُعُنَق َهَذ� �مْلَُناِفِق َفَقاَل �لنَّ ِ َدْعِني �أَ�صْ �صلى �هلل عليه و�صلم  َفَقاَم ُعَمُر َفَقاَل َيا َر�ُصوَل �هللَّ
َحاَبُه” )15(. ويف هذ� �حلديث ي�صري �لنبي �صلى �هلل  ًد� َيْقُتُل �أَ�صْ مَّ ا�ُص �أَنَّ حُمَ ُث �لنَّ عليه و�صلم َدْعُه ل َيَتَحدَّ
عليه و�صلم �إلى �أن ما مينعه من قتل �ملنافقني يف هذه �لو�قعة - مع م�صروعية ذلك - هو خوف �أن ي�صيع 
بني �لنا�ص وبني �ملرتب�صني بالدعوة �أن حممدً� يقتل �أ�صحابه “وهذ� �لقول – وبخا�صة من �لبعيدين عن 

جمرى �لأحد�ث – يوجب �لنفور عن �لإ�صالم ممن دخل فيه وممن مل يدخل فيه” )16(.

احلديث الثالث : �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  قال خماطبًا عائ�صة ر�صي �هلل عنها:”يا عائ�صة لول �أن 

قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فاأدخلت فيه ما �أخرج منه ، و�ألزقته بالأر�ص وجعلت به 
بابني بابًا �صرقيًا وبابًا غربيًا فبلغت به �أ�صا�ص �إبر�هيم”)17(. 

�إذ� تعار�صت  يقول �لإمام �لنووي رحمه �هلل:«يف هذ� �حلديث دليل لقو�عد من �لأحكام منها: 
�أو تعار�صت م�صلحة ومف�صدة وتعذر �جلمع بني فعل �مل�صلحة وترك �ملف�صدة ُبدئ بالأهم؛ لأن  �مل�صالح 
عليه  �إبر�هيم  قو�عد  من  عليه  كانت  ما  �إلى  وردها  �لكعبة  نق�ص  �أن  �أخرب  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي 
�ل�صالم م�صلحة، ولكن تعار�صه مف�صدة �أعظم منه، وهي خوف فتنة بع�ص من �أ�صلم قريبًا، وذلك ملا كانو� 

يعتقدونه من ف�صل �لكعبة، فريون تغيريها عظيمًا، فرتكها �صلى �هلل عليه و�صلم “ )18(.

14  - فتح �لباري لبن حجر - )ج 1 / �ص 348( . 
15  - �أخرجه �لبخاري – ك/ �لتف�صري – ب/ قوله تعالى :« �صو�ء عليهم �أ�صتغفرت لهم » �ص : 1241 ح ) 4905 

 . )
16  - من فقه �لأولويات يف �لإ�صالم – د.جمدي �لهاليل �ص : 104 ، 105 بت�صرف ي�صري ) د�ر �لتوزيع و�لن�صر 

�لإ�صالمية بالقاهرة – �لأولى : 1414هـ - 1994م ( .
17  - �أخرجه �لبخاري – ك/ �حلج – ب/ ف�صل مكة وبنيانها – �ص : 384 ) 1583 ( .

18  - �صرح �لنووي على م�صلم- ك/ �حلج- ب/ نق�ص �لكعبة وبنائها- �ص: 832 ) 1333 ( ) بيت �لأفكار 
�لدولية : �لأردن – �ل�صعودية – بدون (.
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ُلَنا  ِبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم َيَتَخوَّ ويف نف�ص �لإطار �أي�صًا : ما ورد َعْن �ْبِن َم�ْصُعوٍد ر�صي �هلل عنه َقاَل:َكاَن �لنَّ
َ ل  َلِقَي �هللَّ َمْن  َجَبٍل  ْبِن  مِلَُعاِذ  َعَلْيَنا”)19(. وقوله �صلى �هلل عليه و�صلم  اآَمِة  َكَر�َهَة �ل�صَّ اِم  �ْلأَيَّ ِبامْلَْوِعَظِة يِف 
ِكُلو�”)20(. فالنبي �صلى �هلل عليه  ا�َص َقاَل ل �إِيننِّ �أََخاُف �أَْن َيتَّ ُر �لنَّ َة َقاَل �أَل �أَُب�صنِّ نَّ ُي�ْصِرُك ِبِه �َصْيًئا َدَخَل �جْلَ
و�صلم يتخول �أ�صحابه باملوعظة لأن �خليار �لثاين هو �أن ي�صاأمو� وميلو� ، وياأمر معاذً� ر�صي �هلل عنه �أل 

يب�صر �لنا�ص خمافة �أن يتكلو� فيرتكو� �لعمل.
ثالثًا : �لإجماع على م�صروعية فقه �ملو�زنات :

بهذ�  و�ملفا�صد  �مل�صالح  �أو  �مل�صالح  �ملو�زنة بني  و�ل�صنة على مبد�أ  �لقر�آن  �لأدلة من  كانت  �إذ�   
�لو�صوح ، فال ميكن بحال �إل �أن يكون �لإجماع قائمًا على ذلك؛ لأن �صحابة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 

و�صلف �لأمة �ل�صالح ر�صي �هلل عنهم �أجمعني �إمنا نهلو� من معني �لوحي قر�آنًا و�صنة .
يقول د / قطب �لري�صوين:”ولي�ص فقه �ملو�زنات بدعًا يف باب �لجتهاد، بل تع�صده �أدلة �صرعية،   
ويوؤن�ص له عمل �ل�صحابة، وفتاوى �لأئمة �ملجتهدين، ولعلي ل �أغايل يف �صيء �إذ� قلت:�إن منطق �ملو�زنات 
ِبُعوَن �أَْح�َصَنُه” )21( فاملو�زن يتخري �أح�صن �ملذ�هب، ويتبع  ِذيَن َي�ْصَتِمُعوَن �ْلَقْوَل َفَيتَّ تتناوله �لآية �لكرمية:”�لَّ

�أرجح �لأقو�ل . . متب�صرً� بتفاوتات �لأمور وماآلتها يف �لو�قع » )22(.

19  - �أخرجه �لبخاري – ك/ �لعلم – ب/ ما كان �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم يتخولهم باملوعظة- �ص : 30 ) 
. ) 68

20  - - �أخرجه �لبخاري – ك/ �لعلم – ب/ من خ�ص بالعلم قوما – �ص : 45 ح ) 129 ( .
21  - �صورة �لزمر : 18 .

22  - قاعدة: »ما حرم �صد� للذريعة �أبيح للم�صلحة �لر�جحة » د.قطب �لري�صوين – �ص : 39 بت�صرف 
و�خت�صار ) د�ر �لكلمة – �ملن�صورة – م�صر – �لأولى : 1433هـ-2012م (.
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املبحث الثالث : اأهمية فقه املوازنات 

مما ل �صك فيه �أن �لهتمام بفقه �ملو�زنات تعليمًا وتاأ�صياًل وجتديدً� لهو من �لأمور �لنافعة لالأمة   
يف ع�ضرنا الذي نعي�ش فيه ، وميكن و�ضع اأهمية فقه املوازنات يف النقاط التالية :

�أوًل : يف حتقيق وحدة �لأمة : ل �صك �أن فقه �ملو�زنات لو �نت�صر يف �لأمة ب�صو�بطه �ل�صرعية وباأدو�ته �لتي 
ينبغي �أن يتم تاأ�صيلها على �أيدي �أهلها، لو مت ذلك فاإنه �صيجنب �لأمة كثريً� من �صرور �لختالف و�لتفرق 

�لناجتة عن �لتع�صب �لأعمى لالأ�صخا�ص و�لآر�ء.
�إل لر�صول �هلل �صلى          يقول �لإمام �بن تيمية:« فال يجوز لأحد �أن يجعل �لأ�صل يف �لدين ل�صخ�ص 
�هلل عليه و�صلم ول لقول �إل لكتاب �هلل عز وجل. .ولي�ص لأحد �أن يدعو �إلى مقالة �أو يعتقدها لكونها قول 
�أ�صحابه ول يناجز عليها بل لأجل �أنها مما �أمر �هلل به ور�صوله؛ �أو �أخرب �هلل به ور�صوله؛ لكون ذلك طاعة 

هلل ور�صوله” )23(.
فعندما يكون �لهدف و�لغاية جمع �لكلمة وتوحيد �صفوف �لأمة؛ فلن يكون هناك �عتبار ل�صخ�ص   
ول جلماعة ل جتعل كتاب �هلل عز وجل و�صنة ر�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم ر�ئدها وغايتها؛ و�إذ� كان �حلال 

كذلك فلن تعادي ول تو�يل �إل للحق وباحلق عن علم وب�صرية.
�آر�ء �ملختلفني، ول  �إنهم:” ل ت�صتفزهم بدو�ت  يقول �لإمام �بن �لقيم عن �أهل �لعلم و�لإميان 
تزلزلهم �صبهات �ملبطلني، فهم �حلكام على �أرباب �ملقالت، و�ملميزون ملا فيها من �حلق و�ل�صبهات، يردون 
على كل قائل باطله، ويو�فقونه فيما معه من �حلق، فهم يف �حلق �صلمه، ويف �لباطل حربه، ل مييلون مع 
طائفة على طائفة، ول يجحدون حقها ملا قالته من باطل �صو�ه، بل هم ممتثلون قول �هلل تعالى:” َيا �أَيَُّها 
�أَْقَرُب  ُهَو  �ْعِدُلو�  َتْعِدُلو�  �أَل  َعَلى  َقْوٍم  ُكْم �َصَناآَُن  َيْجِرَمنَّ ِباْلِق�ْصِط َول  ِ �ُصَهَد�َء  �ِمنَي هلِلَّ َقوَّ ُكوُنو�  �آََمُنو�  ِذيَن  �لَّ
ا َتْعَمُلوَن” )24( فاإذ� كان قد نهى عباده �أن يحملهم بغ�صهم لأعد�ئهم على  َ َخِبرٌي مِبَ َ �إِنَّ �هللَّ ُقو� �هللَّ ِللتَّْقَوى َو�تَّ
�أن ل يعدلو� عليهم . . فكيف ي�صوغ ملن يدعي �لإميان �أن يحمله بغ�صه لطائفة منت�صبة �إلى �لر�صول ت�صيب 

وتخطئ على �أن ل يعدل فيهم ، بل يجرد لهم �لعد�وة » )25(.
�لفروع  يف  �خلالف  �إن   »: فيقول  ذلك  من  قريبة  معاين  �إلى  �ل�صاوي  �صالح  �لدكتور  وي�صري 

23  - جمموع فتاوى �بن تيمية – 232/4 .
24  - �صورة �ملائدة : 8 .

25  - بد�ئع �لفو�ئد لبن �لقيم – ج2/ 649 ، 650 بت�صرف ي�صري ) مطبوعات جممع �لفقه �لإ�صالمي – جدة 
– د�ر عامل �لفو�ئد للن�صر و�لتوزيع (.
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و�مل�صائل �لجتهادية و�قع ل حمالة، و�أنه ل يقدح يف دين ول يف عد�لة، ول يذهب �ألفة ول مودة، ول يوؤثم 
فيه �ملخالف، ول ينكر عليه �إل فيما �صعف ماأخذه �أو �عترب من زلت �لعلماء، و�أنه قد يعمل فيه باملف�صول 
و�ملرجوح رعاية مل�صلحة �صرعية ر�جحة، ول �صك �أن �خلالف �إذ� بقي يف هذ� �لإطار كان حممودً� مر�صيًا 
�لإميانية،  �لأخوة  �صياج  به  و�خرتق  �ملذموم،  �لتع�صب  فلك  فد�ر يف  �لإطار  �إذ� خرج عن هذ�  �أما   .  .  .
وت�صققت به �صفوف �لأمة، و�أ�صبح به �لنا�ص �صيعًا و�أحز�بًا، فقد �صار د�ًء وبياًل و�صرً� م�صتطريً�، و�أهله 

خارجون عن �ل�صنة و�جلماعة د�خلون يف �لفرقة و�ل�صاللة » )26(.
يقول  �أمة  بو�صفها  �لإ�صالمية  لالأمة  �ملو�زنات  قرينة  �لتي هي  �لأولويات  �أهمية  ويف حديثه عن 
�لدكتور /طه جابر �لعلو�ين:« ل بد من ت�صافر �جلهود كلها و��صتخد�م مبد�أ �ل�صورى باأو�صع معانيه، و�لقيام 
بالدر��صات �ملكثفة ل�صائر �جلو�نب �لفاعلة و�ملوؤثرة يف حياة �لأمة: �ل�صيا�صية منها و�لثقافية و�لقت�صادية 
و�لجتماعية، و��صتعمال �صائر �لعلوم �لإن�صانية �لجتماعية �أو ر�صيد �خلرب�ت و�لتجارب �لإن�صانية للو�صول 

�إلى حتديد منا�صب لأولويات �لأمة يف مرحلة زمنية حمددة » )27( .
ول �صك �أننا �صرنى باإذن �هلل تعالى مو�قف من حياة �صلف �لأمة �ل�صالح يف ع�صر �لر��صدين، 
تعني على تفهم قيمة فقه �ملو�زنة و�لجتهاد فيه؛ مبا يحفظ على �لأمة وحدتها ومتا�صكها، ويحفظ عليها 

بذلك دينها وعقيدتها .
ثانيًا:يف �لتنزه عن �تهام �ملخالفني وتتبع عرث�تهم : �إن �لهتمام بفقه �ملو�زنات، وو�صعه يف �لعتبار عند 

�إ�صد�ر �لأحكام على �لنا�ص �صيهديء من موجه �لتهامات �ملتبادلة بني من ل يعرف من �لدين �إل ق�صوره، 
فمن �ملو�زنة �أن يو�زن بني �لإيجابيات و�ل�صلبيات، فال ترت�صد �ل�صلبيات وت�صخم، ويتغا�صى عن �لإيجابيات 
ويتم �إخفائها �أو �لتحقري منها، فيخ�صى �أن يكون ذلك من �لإيذ�ء وتتبع �لعور�ت �لذي نهانا عنه ر�صول �هلل 

�صلى �هلل عليه و�صلم، و�صدد على من يفعلونه. 
فعن �بن عمر ر�صي �هلل عنهما قال: �صعد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �ملنرب فنادى ب�صوت 
رفيع فقال:” يا مع�صر من �أ�صلم بل�صانه ومل يف�ص �لإميان �إلى قلبه ل توؤذو� �مل�صلمني ول تتبعو� عور�تهم، 
فاإنه من تتبع عورة �أخيه �مل�صلم تتبع �هلل عورته، ومن تتبع �هلل عورته يف�صحه ولو يف جوف رحله” ونظر 

26  - مدخل �إلى تر�صيد �لعمل �لإ�صالمي – د. �صالح �ل�صاوي – �ص: 34 بت�صرف و�خت�صار ) �لآفاق �لدولية 
لالإعالم – 1994م ( . 

27  - مقدمة كتاب : فقه �لأولويات .. در��صة يف �ل�صو�بط – د. حممد �لوكيلي – �صفحة : �ص ) �ملعهد �لعاملي 
للفكر �لإ�صالمي – �لأولى: 1416هـ-1997م ( .
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�بن عمر �إلى �لكعبة فقال: ما �أعظمك وما �أعظم حرمتك و�ملوؤمن �أعظم حرمة عند �هلل منك “ )28( .
�إذ� كان �لأمر بهذه �خلطورة و�لنهي عنه بهذ� �لو�صوح فاإنه- كما يقول �أحد �لباحثني- يتطلب 
فهمًا كبري� يف دين �هلل وفهما للطبيعة �لب�صرية، فمن غري �ملعقول �أن ي�صلم �لإن�صان من �خلطاأ مهما �أوتي 
من �لعلم و�لفقه – ما عد� �ملع�صومني – وعليه فال بد من �حتمال هفوة �لعامل، وزلة �لد�عية، و�إخفاق 

�حلركة«)29(.
�أحد من  يوؤذى  �أن  �أحب  �أين ل  : فتعلمون - ر�صي �هلل عنكم -   يقول �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية 
عموم �مل�صلمني- ف�صال عن �أ�صحابنا - ب�صيء �أ�صاًل ل باطنا ول ظاهر� ول عندي عتب على �أحد منهم ول 
لوم �أ�صاًل، بل لهم عندي من �لكر�مة و�لإجالل و�ملحبة و�لتعظيم �أ�صعاف �أ�صعاف ما كان كل بح�صبه، ول 
يخلو �لرجل: �إما �أن يكون جمتهدً� م�صيبًا �أو خمطئًا �أو مذنبًا؛ فالأول ماأجور م�صكور، و�لثاين مع �أجره على 

�لجتهاد: فمعفو عنه مغفور له . و�لثالث: فاهلل يغفر لنا وله ول�صائر �ملوؤمنني )30(.
ثالثًا : يف �لدعوة �إلى �هلل تعالى : فاإن �لدعاة �إلى �هلل تعالى هم �أ�صد �لنا�ص حاجة للفقه و�لفهم لتكون 

َبَعِني  �تَّ َوَمِن  �أََنا  رَيٍة  َب�صِ َعَلى   ِ �هللَّ �إَِلى  �أَْدُعو  �َصِبيِلي  َهِذِه  ُقْل  تعالى:«  قال  ب�صرية،  على  �إلى �هلل  دعوتهم 
�أن فهم �لو�قع وح�صن �لتعامل معه من �أهم ما ي�صاعد  �مْلُ�ْصِرِكنَي«)31(. ول �صك  �أََنا ِمَن  َوَما   ِ َو�ُصْبَحاَن �هللَّ

�لدعاة �إلى �هلل يف �لقيام بالدعوة و�لنجاح فيها. 
ياأمرون  متى  للدعاة  يبني  �ملو�زنة(  فقه   ( �لفقه  فهذ�   « عجوة  �أبو  �أحمد  دكتور/ح�صني  يقول 
باملعروف، ومتى ينهون عن �ملنكر، ومتى ي�صكتون، ومتى يغريون، ومتى ينتظرون، ومتى ي�صتخدمون �للني، 
. . وهذ� كله ينبغي معرفته  يتاألفون ويد�رون، ومتى يهجرون ويقاطعون ويعتزلون  ومتى ي�صددون، ومتى 

و�لعمل به بالذ�ت يف مرحلة �لتكوين �لدعوي �لتي منر بها يف زماننا �ملعا�صر » )32( .

28  -  �صحيح �لرتغيب و�لرتهيب لالألباين– ج 2/ 292 وقال:ح�صن �صحيح ) مكتبة �ملعارف – �لريا�ص– 
�خلام�صة (. 

29  - فقه �ملو�زنات يف �لدعوة وتطبيقاته من خالل منهج �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم - عا�صور بن بوزيان – �ص 
: 30 ) ر�صالة ماج�صتري – كلية �لعلوم �لإ�صالمية و�لعلوم �لجتماعية – باتنة – �جلز�ئر : 1428 – 1429هـ (.

30  - جمموع فتاوى �بن تيمية - )ج 6 / �ص 320( . 
31  - �صورة يو�صف : 108 .

32  - بحث : فقه �ملو�زنة بني �مل�صالح و�لفا�صد ودوره يف �لرقي بالدعوة �لإ�صالمية – د. ح�صني �أحمد �أبو عجوة 
– موؤمتر �لدعوة �لإ�صالمية ومتغري�ت �لع�صر ) 7-8 ربيع �لأول 1426هـ- 16-17 �إبريل 2005م ( باجلامعة 

�لإ�صالمية بغزة – كلية �أ�صول �لدين .
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ففقه �ملو�زنات له �أهمية كبرية للد�عية ي�صاعده على �ختيار �أن�صب �لو�صائل و�لأ�صاليب �لتي تالئم 
حال �ملدعوين زمانًا ومكانًا وماآًل، فما ي�صلح �أن يقال يف وقت قد ل يكون ذ� جدوى يف وقت �آخر، وما يقبل 
عليه �ملدعو وقت �ل�صدة غري ما يقبل عليه وقت و�لرخاء؛ فلكل مقام مقال، و�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم كان 
يتخول �أ�صحابه باملوعظة خمافة �ل�صاآمة عليهم، فالد�عية طبيب وكلما كان �لطبيب عاملًا بحال مري�صه 

د�ر�صًا ل�صجله �ل�صحي جيدً� كلما كان �أقدر على معرفة د�ئه و�أقرب �إلى ت�صخي�ص دو�ئه .
�لدعاة و�مل�صلحني على  �أثر  �إنه مما ي�صعف   : �لع�صر  و�لتعامل مع  �مل�صكالت  �لقدرة على حل  ر�بعًا: يف 
�لنا�ص، وميكن لأعد�ء �لدين يف �تهامهم للم�صلمني بالتخلف و�لغياب عن �لع�صر �لذي يعي�صون فيه، �إمنا 
يرجع – يف بع�ص �أ�صبابه - �إلى غياب فقه �ملو�زنات �أو فقه �لأولويات؛ �لذي يتيح قدرً� �أكرب من �ملرونة 

و�ل�صعة يف �لتعامل مع م�صكالت �لع�صر �لذي نعي�ص فيه.
كثريً� من  �أنف�صنا  على  �صددنا  �ملو�زنات  فقه  �إذ� غاب عنا  �لقر�صاوي:«  يو�صف  �لدكتور/  يقول 
�أبو�ب �ل�صعة و�لرحمة، و�تخذنا فل�صفة �لرف�ص �أ�صا�صا لكل تعامل، و�لنغالق على �لذ�ت تكاأة للفر�ر من 
مو�جهة �مل�صكالت، و�لقتحام على �خل�صم يف عقر د�ره، �صيكون �أ�صهل �صيء علينا �أن نقول:« ل » �أو حر�م 
يف كل �أمر يحتاج �إلى �إعمال فكر و�جتهاد، �أما يف �صوء فقه �ملو�زنات ف�صنجد هناك �صبياًل للمقارنة بني 
و�صع وو�صع، و�ملقابلة بني حال وحال، و�ملو�زنة بني �ملكا�صب و�خل�صائر، على �ملدى �لق�صري وعلى �ملدى 
�لطويل، وعلى �مل�صتوى �لفردي، وعلى �مل�صتوى �جلماعي، ونختار بعد ذلك ما نر�ه �أدنى جللب �مل�صلحة 

ودرء �ملف�صدة )33(.
�ملجيد  �لدكتور/ عبد  يقول  �لع�صر،  �ملو�زنات يف مو�جهة م�صكالت  �أهمية فقه  �إلى  �إ�صارة  ويف 
�ل�صو�صوة: » �إن �حلاجة ما�صة �إلى فقه �ملو�زنات يف ميد�ن �لعمل �لإ�صالمي �لذي ي�صعى �إلى �إ�صالح �أو�صاع 
�لأمة و�لنهو�ص بها، فقد �نت�صرت �ملفا�صد يف كل جو�نب �حلياة ) �قت�صاديًا و�صيا�صيًا و�جتماعيًا وتربويًا ( 
لذلك فاإن �لعاملني يف ميد�ن �لإ�صالح و�لعمل �لإ�صالمي يو�جهون و�صعًا �صعبًا وم�صاكل متعددة وتد�خالت 
كثرية بني �مل�صالح و�ملفا�صد ، مما يوجب عليهم �أن ي�صريو� يف عملهم �لإ�صالحي وفق منهج فقه �ملو�زنات، 
و�أما �إذ� �أغفلت حركة �لإ�صالح منهج فقه �ملو�زنات فاإنها تقع يف �أخطاء فادحة وخ�صائر كبرية، لأن ما 
يحيط بها �ليوم من �أو�صاع �صعبة وتعقيد�ت جمة ومالب�صات خطرية يجعلها بحاجة �إلى �لعمل �ملن�صبط 

�لدقيق و�لبعد عن �لع�صو�ئية و�لرجتال )34(.

http://qaradawi. : 33  - كتاب: �أولويات �حلركة �لإ�صالمية يف �ملرحلة �لقادمة ) على موقع » �لقر�صاوي نت
.) net

34  - منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�صريعة �لإ�صالمية - �لدكتور/ عبد �ملجيد حممد �إ�صماعيل �ل�صو�صوة – �ص 8 
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خام�شًا: �أهمية فقه �ملو�زنات للدولة يف ع�صرنا: ل ي�صك �أحد يف �أهمية هذ� �لفقه للدولة يف �لع�صر �لذي 

نعي�ص فيه؛ كما كان يف حياة �ل�صحابة و�ل�صلف �ل�صالح؛ فقد حدثنا �لتاريخ �أن فقه �لأولويات و�ملو�زنات 
كان لهما �أعظم �لأثر يف �خلروج من �أزمات طاحنة كانت تهدد �أمن �لبالد ووحدتها و�صالمتها، بل ودينها 

وعقيدتها .
ففي �أو�خر ع�صر �لنبوة وبعد موت �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أخر �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم   
دفنه �صلى �هلل عليه و�صلم �إلى ما بعد �ختيار �خلليفة �لأول؛ لأهمية ذلك على حا�صر �لأمة وم�صتقبلها، 
مو�قف  وكانت  بالأمة،  �ملحدق  �خلطر  لدرء  �ل�صد�رة  مكان  �ل�صديق  ع�صر  يف  �لردة  حروب  و�أخذت 
وقر�ر�ت �لفاروق ر�صي �هلل عنه تنحو هذ� �ملنحى �لعظيم، وكانت �جتهاد�ت �ل�صاحلني من �صلف �لأمة 
يف ع�صر �خلالفة �لر��صدة وما تاله ت�صع �مل�صالح �لعليا لالأمة مو�صع �ل�صد�رة بعد �ملو�زنة و�مل�صورة ثم 

�لعزم و�لتنفيذ.
ويف �إ�صارته �إلى حاجة �لدولة �إلى فقه �ملو�زنات يقول �لدكتور/ عبد �ملجيد �ل�صو�صوة :« �إن �لدولة    
تكون �أكرث تعر�صًا للمو�قف �ملتعار�صة �لتي تتطلب �للتز�م و�لعمل مبنهج فقه �ملو�زنات؛ �إذ �إنها عندما 
تركه من  وملا يجب  و�لأولويات  �مل�صالح  ملا يجب عمله من  �لأولويات  فاإنها حتدد  ت�صع نظمها وخططها 
�ملفا�صد . . وكذلك يف جانب �لتنفيذ وهي ت�صري نحو حتقيق م�صالح �لأمة ودرء �ملفا�صد عنها ل بد �أن يكون 
برناجمها �لتنفيذي يف ذلك مبنيًا على �لبدء بتحقيق ما هو �أعظم م�صلحة ثم ما هو دونه، ودرء ما هو 
�أ�صد خطرً� ثم ما هو دونه، وحتقيق �مل�صالح �لكربى و�إن �كتنفتها مفا�صد �صغرى، ودرء �ملفا�صد �لكربى 

و�إن �أهدرت معها م�صالح م�صاوية لها �أو �أدنى منها، وكل ذلك ل بد �أن يتم وفق منهج �ملو�زنات« )35(·

بت�صرف ي�صري. 
35  - منهج فقه �ملو�زنات يف �ل�صريعة �لإ�صالمية : �ص 7 بت�صرف و�خت�صار .
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املبحث الرابع : دعائم فقه املوازنات
) فقه الن�ص- فقه الواقع – فقه املقا�شد- فقه املاآلت (

ل ميكن �أن تكون �ملو�زنة بني �مل�صالح فيما بينها �أو بني �مل�صالح و�ملفا�صد مو�زنة �صحيحة �إل   
�إذ� كانت تنطلق من معرفة جيدة بن�صو�ص �ل�صرع، وبفقه �لو�قع وفقه �ملقا�صد وفقه �ملاآلت، ولكي تت�صح 

�ل�صورة �أكرث ف�صوف �أقف مع كل نوع منها وقفة موجزة على �لنحو �لتايل:
�أوًل: فقه �لن�ص: ل �صك �أن فقه �ملو�زنة يحتاج �إلى فقه �لن�ص، وهو:« فقه يقوم على فهم عميق لن�صو�ص 
ملن  و��صحة  وهي  عليه  �لأدلة  ويعرف  �ملذكور،  �ملو�زنات(  )مبد�أ  ب�صحة  ي�صلم  حتى  ومقا�صده،  �ل�صرع 
يف  �لعباد  م�صالح  لتحقيق  �إل  �ل�صرع  جاء  فما  �ل�صريعة،  �أ�صر�ر  يف  وغا�ص  و�لن�صو�ص  �لأحكام  ��صتقر�أ 

�ملعا�ص و�ملعاد ، برتبها �ملعروفة : �ل�صرورية و�حلاجّية و�لتح�صينّية » )36(.
يقول �لعز بن عبد �ل�صالم :« �أما م�صالح �لآخرة و�أ�صبابها ومفا�صدها فال تعرف �إل بال�صرع، فاإن   
خفي منها �صيء طلب من �أدلة �ل�صرع، وهي �لكتاب و�ل�صنة و�لإجماع و�لقيا�ص �ملعترب و�ل�صتدلل �ل�صحيح 

 .)37( «
ول �صك �أن م�صالح �لآخرة �لتي ل تعرف �إل بال�صرع هي م�صالح للد�رين: �لدنيا و�لآخرة؛ فامل�صلم 
ل بد �أن يبتغي فيما �آتاه �هلل �لد�ر �لآخرة، ول ميكن كذلك �أن تتعار�ص م�صالح �لدنيا مع �لآخرة، وعلى 
ذلك » فاإن �لرجوع �إلى �لن�ص ملعرفة �مل�صلحة من �ملف�صدة �أمر يف غاية �لأهمية: �أوًل: حتى نبعد �أهو�ءنا 
يف �حلكم على �لأ�صياء. وثانيًا: فاإن �مل�صالح �أو �ملفا�صد �لتي بينتها �لن�صو�ص �ل�صرعية ل ميكن �أن يتطرق 
�إليها �ل�صك لأنها ثابتة بالوحي ولي�ص جمرد تقدير من عقل �لإن�صان . . �إن �حلكم على �لأ�صياء بناء على 
�أنها منافع ير�د حتقيقها �أو مفا�صد ير�د دروؤها، �إمنا هو نتيجة حلكم �ل�صارع عليها بالإيجاب، �أو �لندب، �أو 
�لإباحة، �أو �لكر�هة، �أو �لتحرمي، ولي�صت �مل�صلحة بحد ذ�تها هي �لأ�صا�ص �لذي يحكم لأجله على �لأ�صياء 

مبا تقدم من �لأحكام« )38(.
وعلى ذلك فاإن عملية �ملو�زنة �مل�صتندة �إلى �لن�ص يف تقدير �مل�صالح و�ملفا�صد �صتكون باإذن �هلل 

http://qaradawi. : 36  - كتاب: �أولويات �حلركة �لإ�صالمية يف �ملرحلة �لقادمة ) على موقع » �لقر�صاوي نت
 .) net

37  - قو�عد �لأحكام يف �إ�صالح �لأنام- عز �لدين عبد �لعزيز بن عبد �ل�صالم-ج1/ 13.
38  - فقه �ملو�زنات يف �لدعوة وتطبيقاته من خالل منهج �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم - عا�صور بن بوزيان – �ص 

.59 ، 57 :
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�أقرب �إلى �ل�صو�ب؛ لأنها ��صتندت �إلى ثو�بت �لدين، وكذلك متت على �أيدي �لعاملني ب�صرع �هلل �ملت�صلني 
بعلوم �ل�صريعة �ملن�صبطني ب�صو�بطها، �أما �إذ� غاب فقه �لن�ص فاإن �إمكان �خلطاأ �صيكون �أقرب وحينئذ 
ي�صيع على �لأمة فائدة �ملو�زنة وغايتها؛ وهو �لو�صول �إلى جلب �مل�صالح ودرء �ملفا�صد؛ لأن �لعملية ��صتندت 

�إلى غري �أ�صا�ص �صليم.  
ثانيًا: فقه �لو�قع: يقول �لدكتور/ يو�صف �لقر�صاوي عن فقه �ملو�زنات وعالقته بفقه �لو�قع:« وهو يعني 
فقه �ملو�زنات  مبني على فقه �لو�قع ودر��صته در��صة علمية، مبنية على ما ي�صره لنا ع�صرنا من معلومات 

و�إمكانات، مل يكن يحلم بها ب�صر، �صو�ء و�قعنا وو�قع �لآخرين« )39(. 
يقول �بن �لقيم رحمه �هلل :« ول يتمكن �ملفتي ول �حلاكم من �لفتوى و�حلكم باحلق �إل بنوعني   
من الفهم: اأحدهما: فهم الواقع والفقه فيه وا�ضتنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعالمات 
حتى يحيط به علما. و�لنوع �لثاين: فهم �لو�جب يف �لو�قع، وهو فهم حكم �هلل �لذي حكم به يف كتابه �أو 
على ل�صان ر�صوله يف هذ� �لو�قع، ثم يطبق �أحدهما على �لآخر؛ فمن بذل جهده و��صتفرغ و�صعه يف ذلك 
مل يعدم �أجرين �أو �أجرً�؛ فالعامل من يتو�صل مبعرفة �لو�قع و�لتفقه فيه �إلى معرفة حكم �هلل ور�صوله، كما 

تو�صل �صاهد يو�صف ب�صق �لقمي�ص من دبر �إلى معرفة بر�ءته و�صدقه«)40(.

وعلى ذلك فاإنه »ينبغي للمو�زن �أل يكون خمتليًا يف حمر�به خمتفيًا بني كتبه ل يدري ما �لذي   
يجري على �خللق وما ��صتجد لهم من ق�صايا و�أمور، وما �لذي عمت به �لبلوى. وكثريً� ما تكون �لفتاوى 
�لبعيدة عن �لو�قع ع�صرية على �لنا�ص ت�صبب لهم �لنفرة وتتنافى مع مبد�أ رفع �حلرج �لذي �صرعه �هلل 

لعباده« )41(.
ثالثًا: فقه �ملقا�صد : على من يت�صدى للمو�زنة �أن يكون عاملًا مبقا�صد �ل�صريعة ؛ حتى ي�صتطيع �أن ي�صع 
�لأمور يف مو��صعها �ل�صحيحة، و�أن تكون �أحكامه مطابقة للو�قع من جهة، ومتو�فقة مع مقا�صد �ل�صريعة 
من جهة �أخرى، » فمن ح�صن �لفقه يف دين �هلل �أن ندرك مق�صود �ل�صرع من �لتكليف، حتى نعمل على 

39  - �ل�صحوة �لإ�صالمية بني �لختالف �مل�صروع و�لتفرق �ملذموم – �ص 7 ، 8 ) ط/ دار ال�ضحوة بالقاهرة – 
د�ر �لوفاء باملن�صورة – �لر�بعة : 1413هـ - 1992م (.

40  - �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني – 2 / 165 .
41  - تاأ�صيل فقه �ملو�زنات – عبد �هلل �لكمايل – �ص 96 ) د�ر �بن حزم – بريوت – �لأولى : 1421هـ- 

2000م(.
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حتقيقه ، وحتى ل ن�صدد على �أنف�صنا وعلى �لنا�ص فيما ل يت�صل مبقا�صد �ل�صرع و�أهد�فه« )42(.
 ومقا�صد �ل�صريعة هي: » �مل�صالح �لتي تعود �إلى �لعباد يف دنياهم و�أخر�هم، �صو�ء �أكان حت�صيلها عن 

طريق جلب �ملنافع، �أو عن طريق دفع �مل�صار« )43(. 
يف  و�أثبتتها  �ل�صريعة،  بها  �أتت  �لتي  و�ملعاين  و�لنتائج  و�لأهد�ف  �لغايات   « �ل�صريعة  مقا�صد  �أي  وهٍي:  

�لأحكام، و�صعت �إلى حتقيقها و�إيجادها و�لو�صول �إليها يف كل زمان ومكان » )44(.
ر�بعًا: فقه �ملاآلت: وهو من �لأدو�ت �لتي ت�صاعد على �لو�صول �إلى مو�زنات �صحيحة، و�أحكام �صديدة، يقول 
دكتور/ ح�صن �إبر�هيم:« �عتبار �ملاآل �أ�صل من �أ�صول �لفقه جاٍرٍ على مقا�صد �ل�صريعة، ول �صك �أنه ل بد لنا 

من معرفة هذ� �لأ�صل لنعرف متى نقدم؟ ومتى نحجم؟.. متى ن�صّرح؟ ومتى نلّمح؟ متى نو�جه؟ » )45(.
مو�فقة  �لأفعال  كانت  �صرعًا  �لأفعال معترب مق�صود  ماآلت  :«�لنظر يف  �ل�صاطبي  �لإمام  ويقول   
�أو خمالفة . . وهو جمال للمجتهد �صعب �ملورد �إل �أنه عذب �ملذ�ق ، حممود �لغب )�لعاقبة( ، جار على 

مقا�صد �ل�صريعة »)46(.
ويقول يف مو�صع �آخر بعد �أن يقرر �أنه لي�ص كل حق ين�صر، و�أنه ل بد من �ختيار �لزمان و�ملكان و�لأ�صخا�ص 
�لذين يتلقون هذ� �لكالم، وبعد �أن حكي كر�هية �لإمام مالك للكالم فيما لي�ص حتته عمل يقول: » فتنبه 
لهذ� �ملعنى . و�صابطه �أنك تعر�ص م�صاألتك على �ل�صريعة، فاإن �صحت يف ميز�نها فانظر يف ماآلها بالن�صبة 
�إلى حال �لزمان و�أهله، فاإن مل يوؤد ذكرها �إلى مف�صدة فاعر�صها يف ذهنك على �لعقول، فاإن قبلتها فلك 
�أن تتكلم فيها �إما على �لعموم �إن كانت مما تقبلها �لعقول على �لعموم، و�إما على �خل�صو�ص �إن كانت غري 
لئقة بالعموم، و�إن مل يكن مل�صاألتك هذ� �مل�صاغ؛ فال�صكوت عنها هو �جلاري على وفق �مل�صلحة �ل�صرعية 

و�لعقلية » )47(.

42  - يف فقه �لأولويات .. در��صة جديدة يف �صوء �لقر�آن و�ل�صنة – د. يو�صف �لقر�صاوي – �ص 35 ، 36 .
43  - �ملقا�صد �لعامة لل�صريعة �لإ�صالمية – د. يو�صف حامد �لعامل – �ص 79 ) �لد�ر �لعاملية للكتاب �لإ�صالمي- 

�ملعهد �لعاملي للفكر �لإ�صالمي – �لثانية : 1415هـ-1994م (.
44  - مقا�صد �ل�صريعة – د. حممد �لزحيلي – �ص 6 ) د�ر �ملكتبي – دم�صق – �لأولى : 1418هـ- 1998م (.

45  - مقال : من هدي �ل�صلف �لنظر يف ماآلت �لأفعال – د.ح�صن ح�صن �إبر�هيم – جملة �لبيان - عدد: 39 – 
ذو �لقعدة : 1411هـ .

46  - �ملو�فقات لالإمام �ل�صاطبي – ج 5/ 177 ، 178 بت�صرف و�خت�صار .
47  - �مل�صدر �ل�صابق – ج5/ 1 .
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ممنوًعا  �أو  �ملف�صدة،  من  �إليه  يوؤول  ملا  عنه  ينهى  لكن  م�صروًعا  �لأ�صل  يف  �لعمل  يكون  قد   «  : يقول  ثم 
لكن يرتك �لنهي عنه ملا يف ذلك من �مل�صلحة، وكذلك �لأدلة �لد�لة على �صد �لذر�ئع كلها؛ فاإن غالبها 
تذرع بفعل جائز، �إلى عمل غري جائز فالأ�صل على �مل�صروعية، لكن ماآله غري م�صروع، و�لأدلة �لد�لة على 
�لتو�صعة ورفع �حلرج كلها؛ فاإن غالبها �صماح يف عمل غري م�صروع يف �لأ�صل ملا يوؤول �إليه من �لرفق �مل�صروع 

، ول معنى لالإطناب بذكرها لكرثتها و��صتهارها »)48(.

- �مل�صدر �ل�صابق – ج181/5 ، 182 .  48
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الف�شل الثاين : تطبيقات فقه املوازنات يف ع�شر الرا�شدين 

املبحث الأول : يف ع�شر اأبي بكر ر�شي اهلل عنه 

اأوًل : اإنفاذ بعث اأ�شامة بن زيد ر�شي اهلل عنهما : 

عن ه�صام بن عروة عن �أبيه قال: ملا بويع �أبو بكر وجمع �لأن�صار يف �لأمر �لذي �فرتقو� فيه، قال: 
ليتم بعث �أ�صامة، وقد �رتدت �لعرب �إما عامة و�إما خا�صة ، يف كل قبيلة، وجنم �لنفاق و��صر�أبت �ليهودية 
و�لن�صر�نية، و�مل�صلمون كالغنم �ملطرية يف �لليلة �ل�صاتية، لفقد نبيهم �صلى �هلل عليه و�صلم وقلتهم وكرثة 
عدوهم، فقال له �لنا�ص: �إن هوؤلء جل �مل�صلمني و�لعرب على ما ترى قد �نتق�صت بك، ولي�ص ينبغي لك �أن 
تفرق عنك جماعة �مل�صلمني، فقال: و�لذي نف�ص �أبي بكر بيده لو ظننت �أن �ل�صباع تخطفني لأنفذت بعث 

�أ�صامة كما �أمر به ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم  ولو مل يبق يف �لقرى غريي لأنفذته “ )49( .
قال �لإمام �ل�صاطبي: » وجهز �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أ�صامة يف جي�ص �إلى �ل�صام قبيل موته، 
فتوقف خروجه مبر�صه �صلى �هلل عليه و�صلم ثم جاء موته ؛ فقال �لنا�ص لأبي بكر: �حب�ص �أ�صامة بجي�صه 
ت�صتعني به على من حاربك من �ملجاورين لك، فقال: لو لعب �لكالب بخالخيل ن�صاء �أهل �ملدينة؛ ما رددت 
جي�صا �أنفذه ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، ولكن �صاأل �أ�صامة �أن يرتك له عمر ففعل ، وخرج فبلغ �ل�صام 
ونكى يف �لعدو بها  هزمهم وقتلهم)50(؛ فقالت �لروم: �إنهم مل ي�صعفو� مبوت نبيهم، و�صارت تلك �حلالة 
هيبة يف قلوبهم ». و�أمثال هذ� كثرية مما يقت�صي �لوقوف مع �لعز�ئم وترك �لرتخ�ص؛ لأن �لقوم عرفو� 

�أنهم مبتلون )51(.
�إن �أبا بكر ر�صي �هلل عنه - قبل كل �صيء- ينفذ �أمرً� لر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، ثم �إنه بعد 
ذلك قد و�زن بني عديد من �مل�صالح، وو�زن بني ما يرتتب على تركها من �ملفا�صد؛ فوجد �أن م�صلحة �إنفاذ 
�جلي�ص يف هذ� �لتوقيت هي �لر�جحة؛ فم�صلحة وجود �جلي�ص يف �ملدينة هي حمايتها يف وجه حركة �لردة 
بعد وفاة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، وهو درء مف�صدة حمتملة ميكن �لو�صول �إلى درئها مع �إنفاذ �جلي�ص، 
وهذ� ما حدث بالفعل حيث �أدى �إنفاذه �إلى بث �لرعب يف قلوب كل من كانت ت�صول له نف�صه �لنق�صا�ص 
على �مل�صلمني يف هذه �لفرتة �لع�صيبة بعد وفاة نبيهم �صلى �هلل عليه و�صلم ف�صلمت �ملدينة، و�أدى �جلي�ص 

49  - �لبد�ية و�لنهاية – 6 / 335 ، 336 ) د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – �لأولى : 1408هـ - 1988م (.
50  - ل�صان �لعرب- 1 / 173 . 

51  - �ملو�فقات – 1/ 504 ، 505 .
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مهمته بف�صل �هلل تعالى.
يقول د. عبد �ل�صالم �لكربويل: “ لقد كان �ل�صديق ر�صي �هلل عنه يحمل فقه �لأولويات، فقد 
�أ�صامة لكون ذلك هو �مل�صلحة �لر�جحة على غريها من  �إنفاذ جي�ص  �أولوية  ر�أى بعد �ملو�زنة و�لرتجيح 
�مل�صالح، وذلك �أن ما حاوره من �أجله �ل�صحابة كانو� يرون فيه م�صالح جتلب �أو مفا�صد تدر�أ . . وبقيت 
م�صلحة �إنفاذ �جلي�ص ر�جحة وكان ر�أي �ل�صديق ر�صي �هلل عنه هو �لر�جح من بني �آر�ء �ل�صحابة ر�صي 

�هلل عنهم “ )52(.

ثانيًا : قتال مانعي الزكاة :

ل �صك �أن فقه �ملو�زنات كان حا�صرً� عند �ختيار �أبي بكر ر�صي �هلل عنه �ملو�جهة �ل�صارمة مع   
مانعي �لزكاة، فقد و�زن بني �لرتيث و�لأخذ و�لرد يف �أمر يرى �أنه ل يحتمل ذلك، وبني �ملو�جهة و�لت�صدي 
لهذه �لردة �ملقنعة، فكانت �لثانية بتوفيق من �هلل تعالى، فعن �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه قال: ملا تويف ر�صول 
�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم وكان �أبو بكر ر�صي �هلل عنه وكفر من كفر من �لعرب فقال عمر ر�صي �هلل عنه: 
كيف تقاتل �لنا�ص وقد قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: �أمرت �أن �أقاتل �لنا�ص حتى يقولو� ل �إله �إل 
�هلل، فمن قالها فقد ع�صم مني ماله ونف�صه �إل بحقه وح�صابه على �هلل، فقال: و�هلل لأقاتلن من فرق بني 
�ل�صالة و�لزكاة، فاإن �لزكاة حق �ملال، و�هلل لو منعوين عناقًا كانو� يوؤدونها �إلى ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
و�صلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر ر�صي �هلل عنه: فو �هلل ما هو �إل �أن قد �صرح �هلل �صدر �أبي بكر ر�صي 

�هلل عنه فعرفت �أنه �حلق« )53(.
�إن �لأمر جلل �ملوقف خطري يهدد وحدة �لأمة يف وجه فتنة قد تع�صف بوجودها، و�إن �لرت�جع و�لتاأخر 
يف �لتنفيذ قد يجر على �مل�صلمني يف هذ� �لوقت ويالت ل ي�صلم منها �أحد، وهنا تاأتي �أهمية �لقيادة �ملوفقة 
�مل�صددة �لو�ثقة، �ملتمثلة يف �صخ�ص �ل�صديق ر�صي �هلل عنه، فعلى �لرغم من �لعرت��صات �لتي قد يكون 
لها وجاهتها �إل �أنه ر�صي �هلل عنه قد عزم �لأمر، حيث قال: “و�هلل لو منعوين عناقًا كانو� يوؤدونها �إلى 

ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم لقاتلتهم على منعها “.
يقول �ل�صيخ حممد �ملدين:”�إن هذ� �لق�صم �ل�صارم، وهذ� �لقول �حلا�صم، ل بد �أن يكون يف مو�جهة 
ر�أي بد� له �أن �لكرثة متيل �إليه، و�أن �أمر هذ� �لر�أي �صيعظم ويقوى بوجود مثل عمر يف جانبه، وهذ� هو ما 

–  د. عبد �ل�صالم عيادة علي �لكربويل - �ص: 196  52  - فقه �لأولويات يف ظالل مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية 
باخت�صار ) د�ر طيبة – دم�صق – �لأولى : 1429هـ - 2008 م ( .

53  - �أخرجه �لبخاري – ك / �لزكاة – ب / وجوب �لزكاة – �ص : 339 ح ) 1339 ( .
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دعا �أبا بكر �إلى �أن يح�صم �خلالف باإ�صد�ر قر�ره �خلطري �لذي كان له �أعظم �لأثر و�لربكة يف حفظ �لدين 
وتوطيد دولة �لإ�صالم، ولوله لتغري وجه �لتاريخ “ )54(. 

�إن �لردة عن �لإ�صالم حتت �أي تاأويالت يجب �لت�صدي لها يف كل وقت وحني ويف هذ� �لوقت �لع�صيب 
بالذ�ت، و�إل كان �لتهاون معها تهديدً� لكيان �لدولة �لإ�صالمية ذ�تها. و�إنه ملوقف من �ل�صديق ينبغي �أن 
�لأولويات  فلتكن  �لظروف،  �لتنازل عن �حلق مهما كانت  ينبغي  �لقادة يف كل زمان ومكان، فال  يدر�صه 

د�ئمًا �حلفاظ على �لدين و�صيانة �لعقيدة.   
بكر  �أبو  تردد  لو  �صيحدث  »ماذ� كان  �لباحثني حيث قال:  �أحد  �صوؤ�ل طرحه  �أن جنيب على  وينبغي 
ر�صي �هلل عنه مع �ملرتددين و�أحجم مع �ملحجمني وقال: لي�ص يف �لكتاب و�ل�صنة ن�ص و��صح يف حل هذه 

�مل�صكلة؟!” )55(.
ل �صك �أن �لر�صد �لتاريخي لهذه �خلطوة �ملباركة من �ل�صديق ر�صي �هلل عنه خري �صاهد على �صو�ب 
ر�أيه ودقة فقهه وفهمه ملا ينفع �لأمة يف هذ� �لوقت، و�صيظل �لتاريخ �لإ�صالمي يحفظ لأبي بكر هذ� �ملوقف 

�ل�صجاع �ل�صامد يف وقت تزلزلت فيه كثري من �لقلوب و�لعقول.
“ قد يكون يف �لأمة رجال  �أبي بكر يف هذ� �ملوقف يقول �ل�صيخ علي �لطنطاوي:  وعن ت�صوير حال 
�أ�صد�ء، ذوو �صالبة وعزم، وم�صاء وحزم، يقدمون على �لعظائم، وي�صمدون يف �ل�صد�ئد، ولكني ل �أعرف 
عظيمًا من �لعظماء يف �أمة من �لأمم، ينازل وحده �أمة، ويغلبها ويقوى عليها، وينزل به ما لو نزل باجلبال 
�لر��صيات لها�صها، فال ينال منه ول مييله، حتى �إذ� ز�لت �ل�صدة و�أ�صبح �صيد �جلزيرة و�ل�صام و�لعر�ق 

غد� فرعى غنم �أهله” )56(. 
     

ثالثًا: ا�شتخالف ال�شديق لعمر الفاروق ر�شي اهلل عنهما :

مات ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ومل يعني خليفة بعده، ثم ويل �أبو بكر ر�صي �هلل عنه �خلالفة، 
للت�صدي لها؛ فقد جمع ر�صي �هلل عنه بني �لإميان  �أحد�ث ج�صام، وفقه �هلل تعالى  وحدثت يف خالفته 
و�لتقوى وبني �خلربة يف �صوؤون �لرعية و�ملعرفة �لدقيقة مبا ميوج حول �لأمة من فنت وخماطر، وحري مبن 

54  - نظر�ت يف فقه �لفاروق – لل�صيخ / حممد حممد �ملدين – �ص : 38 ) �ملجل�ص �لأعلى لل�صئون �لإ�صالمية  - 
�لقاهرة : 1422هـ - 2002م (.

55  - �لفقه �حلركي يف �لعمل �لإ�صالمي �ملعا�صر – مو�صى �إبر�هيم �لإبر�هيم – �ص : 156 ) د�ر عمار :عمان 
�لأردن – د�ر �لبيارق: لبنان – �لأردن – �لأولى : 1418هـ - 1997 م ( .

56  - �أبو بكر �ل�صديق – علي �لطنطاوي – �ص : 173 ) د�ر �ملنارة – جدة – �لثالثة : 1406هـ- 1986م (.
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هذ� حاله �أن ي�صدد �هلل خطاه و�أن يوفق �ختياره حني يختار، و�أن تكون مو�زنته بني �مل�صالح و�ملفا�صد حني 
يو�زن �أو يقارن ل�صالح �لأمة ودينها. 

فقد كان �ختيار �أبي بكر لعمر موفقًا، ورده على من عار�صه م�صددً�، وو�قع �لأمة يف خالفة عمر ر�صي 
�هلل عنه ي�صهد لفر��صة �أبي بكر ر�صي �هلل عنه وبعد نظره، وكذلك دقة مو�زنته بني �ختيار من يخلفه �أو 

ترك �لأمر لالأمة، فكانت �لربكة يف �لختيار. 
فعن عائ�صة ر�صي �هلل عنها قالت: ملا ثقل �أبي دخل عليه فالن وفالن فقالو�: يا خليفة ر�صول �هلل ماذ� 
�أباهلل ترهبوين؟  �أجل�صوين،  �بن �خلطاب؟ فقال:  ��صتخلفت علينا  �إذ� قدمت عليه غدً� وقد  تقول لربك 

�أقول: ��صتخلفت عليهم خريهم )57(.
وعن عائ�صة �أي�صا �أنها قالت: ملا ح�صرت �أبا بكر �لوفاة ��صتخلف عمر فدخل عليه علي وطلحة فقال: 
من ��صتخلفت؟ قال: عمر، قال: فماذ� �أنت قائل لربك؟ قال: �أباهلل تفرقاين؟ لأنا �أعلم باهلل وبعمر منكما، 

�أقول ��صتخلفت عليهم خري �أهلك)58(.
�إن ما قام به �ل�صديق يف �ختيار عمر ر�صي �هلل عنهما، وتقدمي �ختياره على من �صو�ه وما �صو�ه مل 
يكن خبط ع�صو�ء؛ و�إمنا كان عن علم ومعرفة بالو�قع �لذي تعي�صه �لأمة، وكذلك بال�صخ�ص �لذي �ختاره 
ليقودها يف هذ� �لظرف �لتاريخي �لهام، ولكم كان �أبو بكر م�صددً� يف �ختياره وموفقًا يف �جتهاده؛ فجلب 
بعد  �ملو�زنات؛  يف�صدها، وهذ� هو منهج فقه  – لالأمة ما ي�صلحها، ودر�أ عنها ما  تعالى  بف�صل �هلل   –

�ملعرفة و�لفهم - وقبل ذلك توفيق �هلل تعالى - يكون �لقر�ر و�لعزم. 

57  - �لطبقات �لكربى – حممد بن �صعد - 3 / 274 حتقيق : �إح�صان عبا�ص ) د�ر �صادر – بريوت- �لأولى : 
1968م ( .

58  - �لطبقات �لكربى: 3 / 274 .
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املبحث الثاين : يف ع�شر الفاروق عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه 

     �إن حياة �لفاروق ر�صي �هلل عنه حافلة بكثري من �لجتهاد�ت �لفقهية، و�ملو�قف �لعملية �ملوفقة �لتي 
��صتطاع بها �أن ي�صبط دولة تر�مت �أطر�فها و�ت�صعت رقعتها، ��صتجدت فيها �ملو�قف وكرثت �لأحد�ث �لتي 
مل تكن موجودة يف ع�صر �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ول �أبي بكر ر�صي �هلل عنه، ولذلك فقد كرث �ل�صتدلل 

على تطبيق فقه �ملو�زنات يف ع�صر �لفاروق ر�صي �هلل عنه �أكرث من غريه، ر�صي �هلل عن �جلميع. 
 

اأوًل : يف الزواج من الكتابيات :  

روى �بن جرير �لطربي ب�صنده �إلى �صعيد بن جبري قال بعث عمر بن �خلطاب �إلى حذيفة بعد ما وله 
�ملد�ئن وكرث �مل�صلمات، �أنه بلغني �أنك تزوجت �مر�أة من �أهل �ملد�ئن من �أهل �لكتاب، فطلقها فكتب �إليه ل 
�أفعل حتى تخربين �أحالل �أم حر�م وما �أردت بذلك؟ فكتب �إليه ل بل حالل ولكن يف ن�صاء �لأعاجم خالبة 

فاإن �أقبلتم عليهن غلبنكم على ن�صائكم فقال �لآن فطلقها« )59(.
�إن ��صتخد�م فقه �ملو�زنات يف هذه �مل�صاألة بني و��صح حيث �إنه ل خالف يف جو�ز �لزو�ج من ن�صاء 
�أهل �لكتاب، ومع ذلك فاإن �لفاروق ر�صي �هلل عنه “ قد ر�أى �أن �لزو�ج من �لكتابيات قد يت�صبب يف وقوع 
مفا�صد كبرية ويفوت م�صالح كثرية، �صو�ء كانت هذه �مل�صالح وتلك �ملفا�صد �آنية �أم م�صتقبلية، ولكن ل بد 

�أن تكون هنالك �صو�بط لهذ� �لأمر و�إل ح�صل ما ل حتمد عقباه” )60(.
يقول �لإمام �ل�صاطبي: » ورمبا �عرت�صت يف طريق �ملباح عو�ر�ص يق�صي جمموعها برجحان �عتبارها، 
يف  منه  �أعظم  فيها  �حلرج  و�أن  �ملباح،  ذلك  ترك  يف  يلحق  مما  �أعظم  �ملفا�صد  من  فيها  يلحق  ما  ولأن 

تركه«)61(.
وميكن ر�صد �ملفا�صد �لتي ر�آها �بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه يف �لزو�ج من �لكتابيات فجعلته يعدل عن 

�لإباحة �إلى �ملنع فيما يلي : 
- نكاح املوم�ضات وما يرتتب عليه من اختالط الأن�ضاب وف�ضاد الأولد .

- ك�صاد ن�صاء �مل�صلمني مما قد يوؤول �إلى �لنحر�ف و�لف�صاد .

59  - تاريخ �لأمم و�مللوك لأبي جعفر حممد بن جرير �لطربي– 2 / 437 ) د�ر �لكتب �لعلمية–بريوت : 
1407هـ(.

60  - فقه �لأولويات يف ظالل مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية – �ص: 207 .
61  - �ملو�فقات 1 / 290 .
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- تاأثري �لكتابية على دين �أولدها، بل على دين زوجها �إذ� كان �صعيف �للتز�م بدينه.
- ما يح�صل من مفا�صد جتاه �لدولة �مل�صلمة و�ملجتمع �مل�صلم من �لتج�ص�ص ونقل �ملعلومات �إلى بالد 

�لكفر)62(.
و�إن كانت مفا�صد �لزو�ج من �لكتابيات يف ع�صر �لفاروق ر�صي �هلل عنه كبرية، فاإنها يف ع�صرنا رمبا تكون 
�أكرب؛ ل �صيما يف ظل �نت�صار ظاهرة �لعنو�صة وتاأخر �صن �لزو�ج عند �أبناء �مل�صلمني، وهي من بني ما برر 

به �لفاروق ر�صي �هلل عنه ر�أيه وقر�ره. 

ثانيًا: �شهم املوؤلفة قلوبهم :

يف زمن عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه قويت �صوكة �لدولة �لإ�صالمية، و�صارت تخط لنف�صها   
�ملوؤلفة  �صهم  تفعيل  �إلى  يعد يف حاجة  �لإ�صالم مل  �أن  ور�أى عمر ر�صي �هلل عنه  �لأر�ص،  �أمم  مكانًا بني 
ا  َ “ �إِمنَّ قلوبهم، فامتنع عن �إعطائه، مع وجود �لن�ص �لقر�آين �ل�صريح �لو��صح يف ذلك يف قوله تعالى: 
ِ َوِ�ْبِن  َقاِب َو�ْلَغاِرِمنَي َويِف �َصِبيِل �هللَّ َفِة ُقُلوُبُهْم َويِف �لرنِّ َدَقاُت ِلْلُفَقَر�ِء َو�مْلَ�َصاِكنِي َو�ْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َو�مْلُوؤَلَّ �ل�صَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم “ )63(. ِ َو�هللَّ ًة ِمَن �هللَّ ِبيِل َفِري�صَ �ل�صَّ
وقد �ختلف �لعلماء هل �صهم �ملوؤلفة قلوبهم باق بعد ظهور �لإ�صالم �أم ل؟ فقال عمر و�حل�صن  
و�ل�صعبي: قد �نقطع هذ� �ل�صنف بعّزة �لإ�صالم وظهوره، وهذ� م�صهور من مذهب مالك و�أ�صحاب �لر�أي: 
وقد �ّدعى بع�ص �حلنفية �أن �ل�صحابة �أجمعت على ذلك. وقال جماعة من �لعلماء: �صهمهم باق لأن �لإمام 

رمبا �حتاج �أن يتاألف على �لإ�صالم . و�إمنا قطعهم عمر ملا ر�أى من �إعز�ز �لدين )64(.
وقد �أ�صار �ل�صيخ يو�صف �لقر�صاوي �إلى �أن ن�صخ �حلكم مل يقع، و�أن �حلاجة �إلى تاأليف �لقلوب مل 
تنقطع، و�أن دعوى �لن�صخ بفعل عمر لي�ص فيه �أدنى دليل. فاإن عمر �إمنا حرم قومًا من �لزكاة كانو� يتاألفون 
على عهد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �أو ر�أى �أنه مل يعد هناك حاجة لتاأليفهم، وقد �أعز �هلل �لإ�صالم 
و�أغنى عنهم، مل يجاوز �لفاروق �ل�صو�ب فيما �صنع، فاإن �لتاأليف لي�ص و�صفًا ثابتًا د�ئمًا ول كل من كان 
�لأ�صخا�ص  �لتاأليف وحتديد  �إلى  و�إن حتديد �حلاجة  �لع�صور،  من  موؤلفًا يف غريه  يظل  موؤلفًا يف ع�صر 

62  - �نظر : فقه �لأولويات يف ظالل مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية – �ص: 210 بت�صرف ي�صري.
63  - �صورة �لتوبة : 60 .

64  - فتح �لقدير – حممد بن علي بن حممد �ل�صوكاين – �ص : 579 ) د�ر �ملعرفة – بريوت – لبنان – �لر�بعة 
: 1428هـ2007م ( . 
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�ملوؤلفني �أمر يرجع �إلى �أويل �لأمر وتقديرهم ملا فيه خري �لإ�صالم وم�صلحة �مل�صلمني “ )65(.
�لإ�صالم  �لفعل كان يحقق م�صلحة يف وقته حني كان  �أن  �لفعل و�لرتك هو  �ملو�زنة هنا بني  �إن 
– من  �أما �مل�صلحة يف ع�صر �لفاروق فقد �صارت غري متحققه بهذ� �ل�صهم  غريبًا وكان �مل�صلمون قلة، 
وجهة نظره – حيث �أعز �هلل �لإ�صالم و�مل�صلمني، بل �صار �قتطاع �صهم �ملوؤلفة قلوبهم من �أمو�ل �لزكاة 
مف�صدة؛ لأنه ي�صيع مو�رد �لأمة وي�صعها يف غري وجهها، وقد يعود �حلكم �إلى �صابق عهده متى ما تو�فرت 

دو�عي �لإعطاء مرة �أخرى و�حتاجت �لأمة �إلى من تتاألفهم، و�صارت �مل�صلحة يف ذلك و��صحة بينة. 

ثالثًا: درء حد ال�شرقة يف عام املجاعة:

لي�ص ذلك �إهد�رً� للحدود، فاإن عمر ر�صي �هلل عنه �أبعد ما يكون عن ذلك، و�إمنا ذلك �صيانة   
للحد ذ�ته من �أن ي�صاب به من لي�ص باأهله؛ ب�صبهة �جلوع مثاًل، وقد ذكر �لإمام �بن �لقيم حتت عنو�ن: 
“من اأ�ضباب �ضقوط احلد عام املجاعة “ �أن عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه �أ�صقط �لقطع عن �ل�صارق يف 
عام �ملجاعة، و�أنه قال: ل تقطع �ليد يف عذق ول عام �صنة . قال �ل�صعدي ] وهو من تالميذ �لإمام �أحمد)66( 
: �صاألت �أحمد بن حنبل عن هذ� �حلديث فقال: �لعذق �لنخلة، وعام �صنة: �ملجاعة، فقلت لأحمد: تقول به؟ 
فقال: �إي لعمري، قلت: �إن �صرق يف جماعة ل تقطعه؟ فقال: ل �إذ� حملته �حلاجة على ذلك و�لنا�ص يف 

جماعة و�صدة.
قال �ل�صعدي: وهذ� على نحو ق�صية عمر يف غلمان حاطب، عن ه�صام بن عروة عن �أبيه عن �بن 
حاطب �أن غلمة حلاطب بن �أبي بلتعة �صرقو� ناقة لرجل من مزينة، فاأتى بهم عمر، فاأقرو�، فاأر�صل �إلى 
عبد �لرحمن بن حاطب فجاء فقال له: �إن غلمان حاطب �صرقو� ناقة رجل من مزينة و�أقرو� على �أنف�صهم، 
فقال عمر: يا كثري بن �ل�صلت �ذهب فاقطع �أيديهم، فلما ولى بهم ردهم عمر ثم قال: �أما و�هلل لول �أين 
�أعلم �أنكم ت�صتعملونهم وجتيعونهم حتى �إن �أحدهم لو �أكل ما حرم �هلل عليه حل له لقطعت �أيديهم، و�مي 
�هلل �إذ� مل �أفعل لأغرمنك غر�مة توجعك، ثم قال: يا مزين بكم �أريدت منك ناقتك ؟ قال: باأربع مائة، قال 

عمر: �ذهب فاأعطه ثماين مائة )67(.

65  - فقه �لزكاة – د. يو�صف �لقر�صاوي– 2/ 601 ) موؤ�ص�صة �لر�صالة – بريوت– �لثانية : 1393هـ- 
1973م(.

66  - �نظر تعريف �لإمام �ل�صعدي يف هام�ص كتاب : �إعالم �ملوقعني – ج4 / 350 ) د�ر �بن �جلوزي – �ململكة 
�لعربية �ل�صعودية – �لأولى : 1423هـ ( .

67  - �نظر : �إعالم �ملوقعني – ج 4 / 350 ، 351 بت�صرف و�خت�صار.
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ول �صك �أن درء �حلد هنا كان ب�صبب �ملجاعة �لتي �أملت بالقوم، مع �أن �ل�صرقة ثابتة على �لغلمان 
“ وعام �ملجاعة يكرث فيه �ملحاويج  �ل�صرقة كانت بد�فع �جلوع  �أن  �أدرك  �أن عمر ر�صي �هلل عنه قد  �إل 
و�مل�صطرون ، ول يتميز �مل�صتغني منهم و�ل�صارق لغري حاجة من غريه، فا�صتبه من يجب عليه �حلد مبن ل 

يجب عليه، فدرئ. نعم �إذ� بان �أن �ل�صارق ل حاجة به وهو م�صتغن عن �ل�صرقة قطع)68(. 
ومل يدر�أ عمر  ر�صي �هلل عنهاحلد عن �لغلمان فقط، و�إمنا �أوقع عقوبة على من كان �صببًا يف 
دفعهما لذلك ، ففي �لظاهر �أن عمر– حا�صاه �أن يفعل ذلك - �أ�صقط �حلد ويف ذلك تفريط يف حدود �هلل 
وهذه مف�صدة كبرية، ولكن �حلقيقة �أنه ر�صي �هلل عنه قد نظر �إلى �لو�قع �لذي متت فيه �ل�صرقة و�لظروف 
�لتي دفعت �إليها “ ومن فقهه ر�صي �هلل عنه يف �لأولويات، ترجيح �مل�صالح على بع�صها ودرء �ملفا�صد مبا 
هو �أخف منها، وذلك لأن ترك �إقامة �حلد مف�صدة، ولكن �إقامة �حلد مع وجود �ل�صبهة مف�صدة عظيمة، 

ولأن يخطئ �لإمام يف عفوه �أف�صل من �أن يخطئ يف �إقامة �حلد” )69( .
قال �ل�صيخ �لقر�صاوي : » �إن عمر ر�صي �هلل عنه مل ي�صقط �حلد بعد وجوبه، بل هو مل يجب �أ�صاًل 

لوجود �ل�صبهة �لتي �أوجبت در�أه “ )70( . 
   

رابعًا : حد �شارب اخلمر : 

حيث  �مل�صلحة  مع  يدور  و�إمنا  �لت�صديد،  �أو  �لتخفيف  �إلى  ينظر  عنه  �هلل  ر�صي  عمر  يكن  مل 
كانت من وجهة نظره، ذلك “ اأن تقدير الواقع لي�ش معناه تخفيف التكاليف اأو اإ�ضقاط العقوبة فقط، بل 

م�صاعفتها �أي�صا “ )71(. 
ولي�ص من �حلكمة �أن ننظر �إلى �لتخفيف فقط ونهمل �لرو�يات �لأخرى و�لأفعال �لأخرى �لتي 
�جتهد فيها عمر ر�صي �هلل عنه لدرء �ملفا�صد عن �ملجتمع ، كحد �صارب �خلمر �لذي نحن ب�صدد �حلديث 
عنه، ومن �لغريب �أن كثريً� من �لعلمانني و�أمثالهم كثريً� ما ي�صت�صهدون بدرء عمر للحد يف عام �ملجاعة 
ويربرون بذلك ترك حدود �هلل بالكلية، ول ينظرون �إليه وهو ي�صدد �لعقوبة على �صارب �خلمر ملا ر�أى يف 

68  - �إعالم �ملوقعني: ج 4 / 352 .
69  - فقه �لأولويات يف ظالل مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية – د. عبد �ل�صالم عيادة علي �لكربويل - �ص: 213 ، 

. 214
70  -  مدخل لدر��صة �ل�صريعة �لإ�صالمية – �لدكتور يو�صف �لقر�صاوي – �ص : 198 ) موؤ�ص�صة �لر�صالة – 

بريوت – �لأولى : 1414هـ- 1993م (.
71  - فقه �لو�قع .. �أ�صول و�صو�بط – �أحمد بوعود �ص : 139 ) كتاب �لأمة – عدد : 75- �ملحرم : 1421هـ ( .       
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ذلك حماية و�صيانة ل�صرع �هلل!!. 
نرجع �إلى �لفاروق ر�صي �هلل عنه وحد �صرب �خلمر فنقول: �إن �حلكمة من �لعقوبة �أن تكون ر�دعة 
عن �قرت�ف ما و�صعت لأجله، فاإذ� ��صتهان �لنا�ص بالعقوبة رمبا �صجعت �صعاف �لنفو�ص على �قرت�فها، 
وهذ� ما حدث يف ع�صر �لفاروق ر�صي �هلل عنه، فعن �أن�ص بن مالك �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أتي 
برجل قد �صرب �خلمر فجلده بجريدتني نحو �أربعني، قال: وفعله �أبو بكر، فلما كان عمر ��صت�صار �لنا�ص، 

فقال عبد �لرحمن: �أخف �حلدود ثمانني فاأمر به عمر” )72(. 
َعاِل َوَجَلَد �أَُبو َبْكٍر �أَْرَبِعنَي” )73(.  ِريِد َو�لننِّ ْمِر ِباجْلَ ِبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم يِف �خْلَ      وَعْن �أََن�ٍص َقاَل:« َجَلَد �لنَّ
ِ �صلى �هلل عليه و�صلم َو�إِْمَرِة �أَِبي َبْكٍر  اِرِب َعَلى َعْهِد َر�ُصوِل �هللَّ ا ُنوؤَْتى ِبال�صَّ اِئِب ْبِن َيِزيَد َقاَل:« ُكنَّ وَعْن �ل�صَّ
ْيِديَنا َوِنَعاِلَنا َو�أَْرِدَيِتَنا، َحتَّى َكاَن �آِخُر �إِْمَرِة ُعَمَر َفَجَلَد �أَْرَبِعنَي َحتَّى �إَِذ�  ْدًر� ِمْن ِخالَفِة ُعَمَر َفَنُقوُم �إَِلْيِه ِباأَ َو�صَ

َعَتْو� َوَف�َصُقو� َجَلَد َثَماِننَي”)74(.
قال �لزهري : حدثني حميد بن عبد �لرحمن، عن وبرة �لكلبي، قال: �أر�صلني خالد بن �لوليد �إلى 
عمر ر�صي �هلل عنهما فاأتيته وهو يف �مل�صجد معه عثمان بن عفان وعلي وعبد �لرحمن بن عوف وطلحة 
و�لزبري ر�صي �هلل عنهم معه يف �مل�صجد فقلت:” �إن خالد بن �لوليد �أر�صلني �إليك وهو يقر�أ عليك �ل�صالم 
ويقول: �إن �لنا�ص قد �نهمكو� يف �خلمر وحتاقرو� �لعقوبة، فقال عمر: هم هوؤلء عندك ف�صلهم، فقال علي 
ر�صي �هلل عنه: نر�ه �إذ� �صكر هذى و�إذ� هذى �فرتى وعلى �ملفرتي ثمانون، فقال عمر: �أبلغ �صاحبك ما 

قال: فجلد خالد ثمانني وجلد عمر ثمانني” )75(.
�أن يبقي على �حلد كما  – بني  �مل�صاورة  بعد  �لفاروق ر�صي �هلل عنه قد و�زن–  فاإن  ومن هنا 
كان يف عهد �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم و�أبي بكر ر�صي �هلل عنه بل و�صدر من خالفته، وبني �أن يزيد يف 
�لعقوبة ملا ��صتهان �لنا�ص باحلد وحتاقرو� �لعقوبة، فوجد �أن �مل�صلحة تقت�صي �لزيادة؛ لأن �ملف�صدة �صارت 
ظاهرة، ولأن �لعربة لي�صت جمرد �لعقوبة و�إمنا ما حتققه من ردع يف نفو�ص �ملنحرفني؛ فكانت �لزيادة من 

�لأربعني وغريها �إلى �لثمانني.

72  - �أخرجه م�صلم – ك/ �حلدود – ب / حد �صارب �خلمر – �ص: 1095 – ح ) 1706 ( �صرح �لنووي على 
م�صلم .

73  - �أخرجه �لبخاري – ك/ �حلدود – ب / �ل�صرب باجلريد و�لنعال – �ص : 1678 ح ) 6776 ( .

74  - �أخرجه �لبخاري – ك/ �حلدود – ب / �ل�صرب باجلريد و�لنعال – �ص : 1678 ح ) 6779 ( .
75  - �أخرجه �حلاكم يف �مل�صتدرك – ك / �حلدود ) 46 (- ج 4/ 529 ح ) 8211 ( وقال: هذ� حديث �صحيح 

�لإ�صناد ومل يخرجاه- ) د�ر �حلرمني بالقاهرة – �لأولى : 1417هـ- 1997م (.
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خام�شًا : املوازنة بني امل�شلحة العامة واخلا�شة :  

على  تق�صم  كانت  �ملفتوحة، حيث  �لأر�ص  تق�صيم  �جتهادً� يف  عنه  �هلل  ر�صي  لبن �خلطاب  �إن 
�لفاحتني فقط من قبل، وقد فعل �لفاروق ذلك على �لرغم من وجود معار�صة من بع�ص �أ�صحاب ر�صول 
�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم وجماعة من �مل�صلمني؛ حيث �أر�دو� عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه �أن يق�صم 
�ل�صام كما ق�صم ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم خيرب .. فقال لهم ر�صي �هلل عنه : �إذً� �أترك من بعدكم 

من �مل�صلمني ل �صيء لهم “ )76( .
وقد كان ممن طلب ذلك بالل بن رباح و�أ�صحابه ر�صي �هلل عنهم، فاأبى عمر ر�صي �هلل عنه ذلك 
ُ َعَلى َر�ُصوِلِه ِمْن �أَْهِل �ْلُقَرى َفِللَِّه  وتال عليهم �آيات �صورة �حل�صر �لتي بد�أت بقول �هلل تعالى:” َما �أََفاَء �هللَّ
ِبيِل َكْي ل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ �لأْغِنَياِء ِمْنُكْم “)77(. و�نتهت  �ُصوِل َوِلِذي �ْلُقْرَبى َو�ْلَيَتاَمى َو�مْلَ�َصاِكنِي َو�ْبِن �ل�صَّ َوِللرَّ
َعْل  ِذيَن �َصَبُقوَنا ِباْلإِمَياِن َول جَتْ َنا �ْغِفْر َلَنا َوِلإِْخَو�ِنَنا �لَّ بقوله تعالى:« َو�لَِّذيَن َجاُءو� ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربَّ
َك َرُءوٌف َرِحيٌم »)78( ثم بني لهم عمر ر�صي �هلل عنه �أن �هلل تعالى �أ�صرك  َنا �إِنَّ يِف ُقُلوِبَنا ِغاًل ِللَِّذيَن �آََمُنو� َربَّ
�لذين ياأتون من بعدهم يف �لفيء، ثم قال: فلو ق�صمته مل يبق ملن بعدكم �صيء، ولئن بقيت ليبلغن �لر�عي 

ب�صنعاء ن�صيبه من هذ� �لفيء ودمه يف وجهه”)79(.
عبد  �لدكتور/  يقول  و�ملفا�صد  �مل�صالح  ميز�ن  يف  عنه  �هلل  ر�صي  �لفاروق  فعله  ما  و�صع  وعن 
�ل�صالم �لكربويل:” لقد كان يف رف�ص عمر ر�صي �هلل عنه لتوزيع �لأر��صي �خلر�جية على غر�ر ما مت يف 
فتح خيرب، ما يدل على فقه �لأولويات وفقه �لو�قع �لذي كان يحمله �لفاروق ر�صي �هلل عنه، وذلك �أنه ر�أى 
يف عدم توزيعها م�صلحة ر�جحة بل م�صالح كثرية منها �لعاجل ومنها �لآجل، ومنها ما هو ظاهر جلي 

ومنها ما هو باطن خفي، ودر�أ بذلك مفا�صد كثرية “ )80(.
ر�صي   - ومعاذ  علي  مثل  و�فقه  ومن  عمر،  مناق�صات  يقر�أ  و�لذي   «  : �لقر�صاوي  �ل�صيخ  يقول 
�هلل عنهم جميعًا- و��صتدللتهم على ما يف وقفها على �مل�صلمني من �مل�صالح، وما يف ق�صمتها على �أفر�د 
�لفاحتني من مفا�صد، يتاأكد له مقد�ر فقه �ل�صحابة لدينهم، و�إميانهم باأن �صريعتهم ل جتئ بحكم �أو مبد�أ 

76  - �خلر�ج لأبي يو�صف – �ص : 26 ) د�ر �ملعرفة – بريوت – لبنان : 1399هـ- 1979م ( .
77  - �صورة �حل�صر : 7 .

78  - �صورة �حل�صر : 10 .
79  - �خلر�ج لأبي يو�صف – �ص: 23 ، 24 بت�صرف و�خت�صار.

80  - فقه �لأولويات يف ظالل مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية – د. عبد �ل�صالم عيادة علي �لكربويل - �ص: 215 ، 
.216
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ينايف م�صلحة �لأمة »)81(.   
يقول  �خلر�ج  �أر��صي  عنه  �هلل  ر�صي  �لفاروق  تق�صيم  عدم  يف  �لأمنية  و�مل�صالح  �لقيم  وعن 
�لدكتور/ علي حممد �ل�صالبي:” هناك جملة من �مل�صالح �لأمنية �لتي ��صتند �إليها �خلليفة – و�لذين 
و�فقوه على ر�أيه – يف �تخاذ هذ� �لقر�ر ميكن ت�صنيفها �إلى �صنفني : �أولهما : �مل�صالح �لد�خلية و�أهمها:

- �صد �لطريق على �خلالف و�لقتال بني �مل�صلمني.
- �صمان م�صادر ثابتة ملعاي�ص �لبالد و�لعباد.

- توفري �حلاجات �ملادية �لالزمة لالأجيال �لالحقة من �مل�صلمني.
وثانيهما : �مل�صالح �خلارجية و�لتي يتمثل �أهمها يف : 

- توفري ما ي�صد ثغور �مل�صلمني ، وي�صد حاجتها من �لرجال و�ملوؤن.
- �لقدرة على جتهيز �جليو�ص مبا ي�صتلزمه ذلك من كفالة �لرو�تب و�إد�رة �لعطاء ومتويل �لإنفاق على 
و�أر��صيها �عتماد� على ما  لتتولى مهام �لدفاع عن حدود �لدولة  �لعتاد و�ل�صالح، وترك بع�ص �لأطر�ف 

لديها من خر�ج.
�أن ي�صع بقر�ره دعائم  �أر�د  �أن �خلليفة  ثم قال د/�ل�صالبي: ) و�لذي جتب مالحظته يف هذه �مل�صالح 
ثابتة لأمن �ملجتمع �ل�صيا�صي لي�ص يف ع�صره فقط، بل وفيما يليه من ع�صور، وعبار�ته من مثل:)فكيف 
مبن ياأتي من �مل�صلمني؟( و )كرهت �أن يرتك �مل�صلمون( �لتي توحي بنظرته �مل�صتقبلية لهذ� �لأمن �ل�صامل 

ت�صهد على ذلك( )82(.
ومما �صبق يت�صح �أن �لفاروق ر�صي �هلل عنه مل ينظر ل�صالح فئة قليلة ممن ��صرتكو� يف هذه �لفتوحات، 
�لعامة؛  �مل�صلحة  عنده  فرجحت  لالأمة؛  �لعامة  �مل�صلحة  وبني  لهوؤلء  �خلا�صة  �مل�صلحة  بني  و�زن  و�إمنا 
فا�صتخدم عو�ئد �خلر�ج يف تاأمني �حلدود و�صد �لثغور و�لإنفاق من هذه �لعو�ئد على �لرعية كلها، بل كان 
له ��صت�صر�ف للم�صتقبل حيث و�صع م�صالح �لأجيال �لقادمة من �مل�صلمني يف �لعتبار، ول �صك �أن �ختيارً� 
كهذ� يحتاج �إلى علم وفقه يف دين �هلل، وكذلك �إلى �صعة �طالع على �لو�قع ودر��صته در��صة جيدة؛ وهذ� 

ما حتقق للفاروق ر�صي �هلل عنه. 

81  - مدخل لدر��صة �ل�صريعة �لإ�صالمية – �لدكتور يو�صف �لقر�صاوي – �ص : 196. 
82  - �نظر : ف�صل �خلطاب يف �صرية عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه �صخ�صيته وع�صره – د. علي حممد 

�ل�صالبي – �ص : 306 ، 307 بت�صرف ي�صري ) مكتبة �ل�صحابة :�لإمار�ت – مكتبة �لتابعني: �لقاهرة – �لأولى : 
1423هـ-2002م(.
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املبحث الثالث: يف ع�شر عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه 

اأوًل : �شوال الإبل : 

ِبينِّ �صلى �هلل عليه و�صلم َف�َصاأََلُه َعْن �للَُّقَطِة  ُه َقاَل: َجاَء َرُجٌل �إَِلى �لنَّ َهِنينِّ �أَنَّ َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد �جْلُ
ُة  الَّ َف�صَ َقاَل:  ِبَها،  َف�َصاأَْنَك  َو�إِل  اِحُبَها  �صَ َجاَء  َفاإِْن  �َصَنًة  ْفَها  َعرنِّ ُثمَّ  َوِوَكاَءَها)84(  َها)83(  ِعَفا�صَ �ْعِرْف  َفَقاَل: 
َها َوِحَذ�وؤَُها َتِرُد �مْلَاَء  ِبِل َقاَل: َما َلَك َوَلَها َمَعَها �ِصَقاوؤُ ُة �ْلإِ الَّ ْئِب، َقاَل: َف�صَ �ْلَغَنِم َقاَل: َلَك �أَْو لأِخيَك �أَْو ِللذنِّ

َجَر َحتَّى َيْلَقاَها َربَُّها »)85(.  َوَتاأُْكُل �ل�صَّ
�إذً� على عهد �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم مل يكن �أحد يلتقط �صالة �لإبل وكانت ترتك حتى يلقاها 
ربها، وكذلك ��صتمر �حلال يف خالفة �أبي بكر وعمر ر�صي �هلل عنهما، ثم كان عهد عثمان بن عفان ر�صي 
رو�ية  ثمنها، وهذ� ما يفهم من  �أعطى  و�إذ� ظهر �صاحبها  بيعها  ثم  وتعريفها  بالتقاطها  فاأمر  �هلل عنه 
�لإمام مالك؛ حيث روى �أنه �صمع �بن �صهاب يقول: “ كانت �صو�ل �لإبل يف زمان عمر بن �خلطاب �إباًل 
مر�صلة ل مي�صها �أحد حتى �إذ� كان زمان عثمان بن عفان �أمر بتعريفها ثم تباع فاإذ� جاء �صاحبها �أعطي 

َثَمَنَها “)86(.
ومل يكن عثمان  ر�ضي اهلل عنهليخالف ن�ضًا لر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف نهيه عن التقاط 
�صو�ل �لإبل فحا�صاه �أن يفعل ذلك؛ ولكنه ر�أى �أن تغري �لزمان وتغري ذمم �لنا�ص قد جعل ترك �لإبل �ل�صالة 
�أن  �أن تعود لأ�صحابها يف مرحلة �لتعريف بها، و�إما  �إذ� مل تلتقط وتعرف، فاإما  تتعر�ص للفقد و�ل�صياع 
عليها  يبغي �حلفاظ  �لذي  �لأول  �لنهي  بعد ذلك، ويف هذ� حتقيق مل�صلحة  ثمنها  ويعطى �صاحبها  تباع 

لأ�صحابها، وتركه يرتتب عليه مف�صدة فقدها و�صياعها. 
ثانيًا : جمع �لقر�آن �لكرمي :

قال �لبخاري رحمه �هلل :حدثنا مو�صى حدثنا �إبر�هيم حدثنا �بن �صهاب �أن �أن�ص بن مالك حدثه 
فقة �إِن كان من جلد �أَو غري ذلك. و�إمِنا �أََمَره بِحْفِظها ليكون عالمة  83  - �لِعفا�ُص هو �لِوعاُء �لذي يكون فيه �لنَّ

فها.�نظر:ل�صان �لعرب لبن منظور : ) 7/ 54 ( .  ْدق من َيْعرَتِ ِل�صِ
ّرة و�لكي�ص وغريهما. ل�صان �لعرب : ) 15 / 405 (. 84  - �لِوكاء �خليط �لذي ُت�صّد به �ل�صُّ

85  - �أخرجه �لبخاري – ك/ �لعلم – ب / �لغ�صب يف �ملوعظة و�لتعليم �إذ� ر�أى ما يكره – �ص : 36 – ح ) 91 
( – و�أخرجه م�صلم – ك/ �للقطة ) 31 ( – �ص : 1108 ) 1722 ( .

86  - موطاأ مالك برو�ياته �لثمانية – ك/ �لأق�صية – ب / �لق�صاء يف �ل�صو�ل – 596/3 ح ) 1578 – 49 ( 
)�لنا�صر : جمموعة �لفرقان �لتجارية – دبي : 1424هـ- 2003م ( .
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�أن حذيفة بن �ليمان قدم على عثمان وكان يغازي �أهل �ل�صام يف فتح �أرمينية و�أذربيجان مع �أهل �لعر�ق، 
فاأفزع حذيفة �ختالفهم يف �لقر�ءة، فقال حذيفة لعثمان يا �أمري �ملوؤمنني �أدرك هذه �لأمة قبل �أن يختلفو� 
�إلينا بال�صحف نن�صخها يف  يف �لكتاب �ختالف �ليهود و�لن�صارى، فاأر�صل عثمان �إلى حف�صة �أن �أر�صلي 
�مل�صاحف ثم نردها �إليك، فاأر�صلت بها حف�صة �إلى عثمان، فاأمر زيد بن ثابت وعبد �هلل بن �لزبري و�صعيد 
بن �لعا�ص وعبد �لرحمن بن �حلارث بن ه�صام فن�صخوها يف �مل�صاحف، وقال عثمان للرهط �لقر�صيني 
�لثالثة �إذ� �ختلفتم �أنتم وزيد بن ثابت يف �صيء من �لقر�آن فاكتبوه بل�صان قري�ص فاإمنا نزل بل�صانهم، ففعلو� 
حتى �إذ� ن�صخو� �ل�صحف يف �مل�صاحف رد عثمان �ل�صحف �إلى حف�صة، و�أر�صل �إلى كل �أفق مب�صحف مما 

ن�صخو� و�أمر مبا �صو�ه من �لقر�آن يف كل �صحيفة �أو م�صحف �أن يحرق« )87(.
�إن لكل ع�صر رجاله �لذين هد�هم �هلل لن�صرة دينه و�لذب عنه، وما فعله عثمان ر�صي �هلل عنه 
مل يكن بدعًا مما فعله �أبو بكر وعمر ر�صي �هلل عنهما، و�إمنا �لذي تغري هو تغري �لنا�ص بات�صاع �لفتوحات 
و�لختالف يف �لقر�ءة مما �أنذر بخطر �لتفرق و�ل�صقاق و�لختالف يف دين �هلل، فكان هذ� �لجتهاد �ملوؤيد 
من �صحابة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم يف دعم ما قرره عثمان ر�صي �هلل عنه من ن�صخ �مل�صحف 

وتوزيعه على �لأم�صار وحرق ما �صو�ه. 
�أمري �ملوؤمنني عثمان بن عفان ر�صي  �أكرب مناقب  يقول �لإمام �بن كثري رحمه �هلل : وهذ� من 
�هلل عنه فاإن �ل�صيخني �صبقاه �إلى حفظ �لقر�آن �أن يذهب منه �صيء، وهو جمع �لنا�ص على قر�ءة و�حدة؛ 
�صيء  م�صعود  بن  روي عن عبد �هلل  ما  و�إن  �ل�صحابة،  وو�فقه على ذلك جميع  �لقر�آن،  يختلفو� يف  لئال 
من �لتغ�صب ب�صبب �أنه مل يكن ممن كتب �مل�صاحف و�أمر �أ�صحابه بغل م�صاحفهم ملا �أمر عثمان بحرقه 
ماعد� �مل�صحف �لإمام، ثم رجع �بن م�صعود �إلى �لوفاق حتى قال علي بن �أبي طالب، ر�صي �هلل عنه: لو 
مل يفعل ذلك عثمان لفعلته �أنا، فاتفق �لأئمة: �أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ر�صي �هلل عنهم على �أن ذلك 
من م�صالح �لدين، وهم �خللفاء �لذين قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم فيهم: “عليكم ب�صنتي و�صنة 
�خللفاء �لر��صدين �ملهديني ع�صو� عليها بالنو�جذ “ )88( وكان �ل�صبب يف هذ� �لعمل �ملبارك حذيفة بن 

�ليمان ر�صي �هلل عنه “ )89( .

87  - �أخرجه �لبخاري – ك/ ف�صائل �لقر�آن – ب/ جمع �لقر�آن – �ص : 1275 – ح ) 4987 ( .
88  - �صحيح �صنن �لرتمذي  تاأليف : حممد نا�صر �لدين �لألباين– ك/ �لعلم – ب / ما جاء يف �لأخذ بال�صنة 

و�جتناب �لبدع – ج3 / 69 ، 70 ح ) 2676( قال �أبو عي�صى : هذ� حديث ح�صن �صحيح ) مكتبة �ملعارف 
بالريا�ص – �لأولى : 1420هـ - 2000م (.

89  - تف�صري �بن كثري – 1 / 28 بت�صرف ي�صري ) د�ر طيبة للن�صر و�لتوزيع – �لثانية : 1420هـ - 1999م ( .
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وقد �أ�صار �ل�صيخ �لقر�صاوي �إلى ما فعله عثمان ر�صي �هلل عنه بقوله:”�إن عثمان مل يخالف من 
قبله �صهوة للخالف، ولكن �لزمن تغري عن زمن �ل�صيخني، وظهرت بو�در خالف يو�صك �أن ينقلب �إلى فتنة 
و�صر م�صتطري، فكانت فتوى عثمان مبو�فقة �ل�صحابة لتفادي ذلك، كتابة �مل�صاحف، وجمع �لنا�ص عليها، 

و�إتالف ما عد�ها. لقد تغريت �لفتوى بتغري �لزمن و�حلال” )90(.

    

90  - مدخل لدر��صة �ل�صريعة �لإ�صالمية – �لدكتور يو�صف �لقر�صاوي – �ص : 201 .
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املبحث الرابع: يف ع�شر علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه 

اأوًل: تكرار ال�شرقة )91(:

يف عقوبة قطع يد �ل�صارق كان على بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه �إذ� قطع �ليد �ليمنى و�لرجل   
�لي�صرى ثم تكررت �ل�صرقة بعد ذلك ل يقطع و�إمنا يعزر “فعن عبد �هلل بن �صلمة �أن عليًا �أتي ب�صارق فقطع 
�أ�صتحي �أن �أقطع يده ياأكل بها  �أتي به �لثالثة فقال: �إين  �أتي به فقطع رجله �لي�صرى، ثم  يده �ليمنى، ثم 

وي�صتنجي بها، ويف حديث بع�صهم : �صربه وحب�صه “ )92(. 
وعن عبد �هلل بن �صلمة �أي�صا قال: كان علي يقول يف �ل�صارق: �إذ� �صرق قطعت يده فاإن عاد قطعت 

رجله، فاإن عاد ��صتودعته �ل�صجن)93(.  
�إل �ليد و�لرجل، و�إن �صرق بعد ذلك  وعن معمر عن جابر عن �ل�صعبي قال: كان علي ل يقطع 

�صجن ونكل، وكان يقول: �إين لأ�صتحيي من �هلل �أل �أدع له يدً� ياأكل بها وي�صتنجي)94(.
ول �صك �أن �ملو�زنة هنا و��صحة، بني م�صلحة �إقامة �حلد على �ل�صارق بعد �ل�صرقة �لثانية لريتدع، 
وبني مف�صدة تركه بال يد يخدم نف�صه بها �أو رجل مي�صي عليها، ومع �أن عليًا ر�صي �هلل عنه قد �ختار عدم 
�لقطع بعد �ل�صرقة �لثانية �إل �أنه مل يرتك �ل�صارق بال عقوبة تعزيرية تردعه وتردع �أمثاله، و�إمنا �صرب 
وحب�ص كما جاء يف �لرو�يات �ل�صابقة، ول �صك �أن �حلب�ص يف حق من هذ� حاله فيه م�صلحة �أخرى وهي كف 

�أذ�ه عن �لنا�ص بعد �أن �صار تكر�ر �لعقوبة يف حقه غري جمد وغري حمقق للمر�د منها.
ثانيًا:زنا �مل�صطرة :    

�أربع  �صهدت  حتى  فرددها،  فارجمني  زنيت  �إين  فقالت:  عمر  �أتت  �مر�أة  �أن  �ل�صحى  �أبي  عن 
�صهاد�ت فاأمر برجمها، فقال علي: يا �أمري �ملوؤمنني ردها فا�صاألها ما زناها لعل لها عذرً� ؟ فردها فقال: 
ما زناك؟ قالت: كان لأهلي �إبل فخرجت يف �إبل �أهلي، فكان لنا خليط �صريك فخرج يف �إبله فحملت معي 
ماء ومل يكن يف �إبلي لنب، وحمل خليطنا ماء وكان يف �إبله لنب، فنفد مائي، فا�صت�صقيته فاأبى �أن ي�صقيني 
ُطرَّ َغرْيَ َباٍغ  حتى �أمكنه من نف�صي فاأبيت، حتى كادت نف�صي تخرج �أعطيته، فقال علي: �هلل �أكرب«َفَمِن ��صْ

91  - �نظر: �أ�صمى �ملطالب يف �صرية �أمري �ملوؤمنني علي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه - د.علي حممد �ل�صالبي 
ج1 / 410 ) مكتبة �ل�صحابة : �ل�صارقة – مكتبة �لتابعني : �لقاهرة - 1425هـ - 2004 م (.

92  - م�صنف بن �أبي �صيبة – ج6 / 485 ) 11 ( .
93  - �مل�صدر �ل�صابق – ج6 / 485 )12 ( .

94  - م�صنف عبد �لرز�ق �ل�صنعاين – 10 / 186 ) 18764 (
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َك َغُفوٌر َرِحيٌم » )95( ، �أرى لها عذرً� )96(. َول َعاٍد َفاإِنَّ َربَّ
�إن �ملر�أة - على ح�صب �لرو�ية �ل�صابقة - جاءت بنف�صها معرتفة بالزنا، فهي م�صدقة فيما تقول، 
و�إقامة �حلد على مثلها بعد �لإقر�ر عند �لإمام �صار و�جبًا، ولكن عليا ر�صي �هلل عنه �أر�د �أن ي�صاأل عن 

مالب�صات �لزنا، فكانت �صبهة �ل�صطر�ر �لتي در�أت �حلد عن هذه �ملر�أة.
 فهو ر�صي �هلل عنه قد �أ�صار باحلكم- بفقهه- يف هذه �مل�صاألة بعد �أن ذكرت �ملر�أة حكايتها، و�أن 
ل�صان حالها يقول: �إنها و�زنت بني �لوقوع يف �لزنا وبني �حلفاظ على حياتها �لتي �أو�صكت �أن تهدر فاختارت 
�حلياة، و�أن عليًا ر�صي �هلل عنه قد �أقر فعليًا بهذه �ملو�زنة، فحكم بدرء �حلد عن �ملر�أة ل�صطر�رها، “ 
وقد ��صتدل ر�صي �هلل عنه بالآية �لأخرية، ووجه �لدللة �أن �ل�صطر�ر لإنقاذ �حلياة يرفع �لعقوبة �لأخروية 
عن �مل�صطر فهو ي�صقط �لعقوبة �لدنيوية من باب �أولى يف حقوق �هلل تعالى، ويوؤخذ من هذه �مل�صاألة: عمل 

علي ر�صي �هلل عنه بقاعدة: �ل�صرور�ت تبيح �ملحظور�ت” )97(.      
و�جلنايات  �حلدود  يف  كثرية  م�صائل  عنه  �هلل  ر�صي  طالب  �أبي  بن  علي  �ملوؤمنني  ولأمري  هذ� 

وغريها ميكن �أن يرى فيها فقه �ملو�زنات و��صحًا بينًا )98(. 

95  - �صورة �لأنعام : 145 .
96  - كنز �لعمال يف �صنن �لأقو�ل و�لأفعال للعالمة عالء �لدين علي �ملتقى بن ح�صام �لدين �لهندي �لربهان 

فوري – ج5 / 456 ) 13596 ( )موؤ�ص�صة �لر�صالة -  بريوت : 1409 هـ - 1989 م ( .
97  - �أ�صمى �ملطالب يف �صرية �أمري �ملوؤمنني علي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه - د.علي حممد �ل�صالبي ج1 / 

406 نقاًل عن : فقه �لإمام علي لأحمد حممد طه ) 2/ 789 ( .
98  - تر�جع ر�صالة : فقه �أمري �ملوؤمنني علي بن �أبي طالب يف �حلدود و�جلنايات و�أثره يف �لت�صريع �جلنائي 

�لإ�صالمي – للباحث : عبد �هلل بن �صليمان �لعبد �ملنعم ) جامعة نايف �لعربية للعلوم �لأمنية – كلية �لدر��صات 
�لعليا – ق�صم �لعد�لة �جلنائية – �لريا�ص : 1425هـ - 2004 م (.
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املبحث اخلام�ص: مواقف اأخرى لل�شحابة ر�شي اهلل عنهم 

1- عبد اهلل بن حذافة ال�شهمي ر�شي اهلل عنه : 

�لنبي �صلى �هلل عليه  �ل�صهمي، �صاحب  �لروم عبد �هلل بن حذ�فة  �أ�صرت  �بن عبا�ص قال:  عن 
�أفعل. فدعا بالبقرة  �ألقيتك يف �لبقرة، لبقرة من نحا�ص، قال: ما  ر و�إل  و�صلم، فقال له �لطاغية: تن�صّ
�أ�صرى �مل�صلمني فعر�ص عليه �لن�صر�نية، فاأبى، فاألقاه يف  �لنحا�ص فملئت زيتًا و�أغليت، ودعا برجل من 
ر و�إل �ألقيتك. قال: ما �أفعل. فاأمر به �أن يلقى يف �لبقرة  �لبقرة، فاإذ� عظامه تلوح، وقال لعبد �هلل: تن�صّ
فبكى، فقالو�: قد جزع، قد بكى: قال ردوه. قال: ل ترى �أين بكيت جزعًا مما تريد �أن ت�صنع بي، ولكني 
بكيت حيث لي�ص يل �إل نف�ٌص و�حدة يفعل بها هذ� يف �هلل، كنت �أحب �أن يكون يل من �لأنف�ص عدد كل �صعر 
يّف، ثم ت�صّلط علي فتفعل بي هذ� قال: فاأعجب منه: و�أحّب �أن يطلقه، فقال: قبل ر�أ�صي و�أطلقك. قال: ما 
ر و�أزوجك بنتي و�أقا�صمك ملكي. قال: ما �أفعل. قال قبل ر�أ�صي و�أطلقك و�أطلق معك ثمانني  �أفعل. قال تن�صّ
من �مل�صلمني. قال: �أما هذه فنعم. فقّبل ر�أ�صه، و�أطلقه، و�أطلق معه ثمانني من �مل�صلمني. فلما قدمو� على 
عمر بن �خلطاب قام �إليه عمر فقبل ر�أ�صه، قال: فكان �أ�صحاب ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ميازحون 

عبد �هلل فيقولون: قبلت ر�أ�ص علج)99(، فيقول لهم: �أطلق �هلل بتلك �لقبلة ثمانني من �مل�صلمني)100(.
ل �صك �أن ميز�ن �مل�صالح و�ملفا�صد �صوف يقود عبد �هلل بن حذ�فة �ل�صهمي ر�صي �هلل عنه �إلى 
�خليار �لذي ل ي�صتطيع �أي م�صلم خمل�ص �أن يتجاوزه �إلى غريه، ولذلك ��صتحق قبلة عمر بن �خلطاب على 
ر�أ�صه، بدل هذه �لقبلة �لتي و�صعها م�صطرً� على ر�أ�ص طاغية �لروم، و�لتي �أنقذ �هلل تعالى بها ثمانني نف�صًا 

من �أبناء �مل�صلمني . 

2- عدد من ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم عند فتح مدينة ت�شرت:

حا�صر �مل�صلمون ت�صرت �أ�صهرً� وكرث �لقتل من �لفريقني حتى �إذ� كان يف �آخر زحف قال �مل�صلمون 
�أق�صم على ربك ليهزمنهم لنا. فقال: �للهم �هزمهم  للرب�ء بن مالك - وكان جماب �لدعوة -: يا بر�ء 
لنا، و��صت�صهدين قال: فهزمهم �مل�صلمون حتى �أدخلوهم خنادقهم و�قتحموها عليهم، وجلاأ �مل�صركون �إلى 

99  - �لعلج هو:�لو�حد من كفار �لعجم و�جلمع علوج. �نظر : خمتار �ل�صحاح للر�زي �ص: 395 ) مكتبة لبنان- 
بريوت - ط: 1999م (.

100  - �أ�صد �لغابة يف معرفة �ل�صحابة لبن �لأثري – ج3/ 214 ) د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت – لبنان 
– بدون (.
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�لبلد فتح�صنو� به، وقد �صاقت بهم �لبلد، وطلب رجل من �أهل �لبلد �لأمان من �أبي مو�صى فاأمنه، فبعث 
يدل �مل�صلمني على مكان يدخلون منه �إلى �لبلد، وهو من مدخل �ملاء �إليها، فندب �لأمر�ء �لنا�ص �إلى ذلك 
فانتدب رجال من �ل�صجعان و�لأبطال، وجاوؤ� فدخلو� مع �ملاء- كالبط- �إلى �لبلد، وذلك يف �لليل، فيقال 
كان �أول من دخلها عبد �هلل بن مغفل �ملزين، وجاوؤ� �إلى �لبو�بني فاأناموهم وفتحو� �لأبو�ب، وكرب �مل�صلمون 
فدخلو� �لبلد، وذلك يف وقت �لفجر �إلى �أن تعالى �لنهار، ومل ي�صلو� �ل�صبح يومئذ �إل بعد طلوع �ل�صم�ص 

.)101(

وقد حكى �لبخاري عن �أن�ص بن مالك ر�صي �هلل عنه قال: ح�صرت عند مناه�صة ح�صن ُت�ْصرَت عند 
�إ�صاءة �لفجر، و��صتد ��صتعال �لقتال فلم يقدرو� على �ل�صالة، فلم ن�صل �إل بعد �رتفاع �لنهار، ف�صليناها 

ونحن مع �أبي مو�صى ففتح لنا، وقال �أن�ص بن مالك: وما ي�صرين بتلك �ل�صالة �لدنيا وما فيها”)102(.
�إن هذ� �جليل من �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم كانو� من �أعظم ما عرفت �لب�صرية من �لرجال؛ 
فهم تربية �لنبي �لأمني حممد بن عبد �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ، لقد كانو� بحق رهبانًا بالليل فر�صانًا 
بالنهار، مل ينقطعو� عن �لدنيا، ومل يرتكو� ما ي�صلحهم فيها �إل و�أم�صكو� به، وكان ر�ئدهم وقائدهم يف 
ذلك كتاب �هلل تعالى و�صنة ر�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم ، فد�نت لهم �لدنيا يف فرتة وجيزة من �لزمن، 

ولن ي�صلح �آخر هذه �لأمة �إل مبا �صلح به �أولها .

101  - �لبد�ية و�لنهاية لبن كثري – 7/ 99 . 
102  - انظر : صحيح البخاري : ك/ الخوف- ب/ الصالة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو- ص:229 .

منهج فقه املوازنات وتطبيقاته في عصر الراشدين



935

فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة

اخلامتـة

بعد �لنتهاء من كتابة هذ� �لبحث �أقول: �إن �هلل تعالى َمنَّ على �أمة �لإ�صالم باأن جعلها خري �أمة 
�أخرجت للنا�ص، وجعل يف �أجيالها �ملختلفة خري جيل عرفته �لب�صرية، وهو جيل �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم 

�أجمعني، وجعل فرتة �خلالفة �لر��صدة من �أزهى فرت�ت تاريخ �أمتنا، علمًا و�إميانًا وعماًل.

�أمتنا قوًل  �أن نفعله �لآن يف  �أردنا  – �إذ�  – �لذي نحن ب�صدد �حلديث عنه  و�إن فقه �ملو�زنات 
وعماًل فينبغي �أن ل نغفل هذه �لفرت�ت �مل�صيئة من تارخينا، و�لتي منها ع�صر �خلالفة �لر��صدة �لذي هو 

حمل تطبيق منهج فقه �ملو�زنات يف هذ� �لبحث.

لقد �ت�صح من خالل �لبحث �أن منهج فقه �ملو�زنات مبثوث يف �آيات �لقر�آن �لكرمي و�أحاديث �لنبي 
�صلى �هلل عليه و�صلم، وهو مما �أجمعت عليه �لأمة؛ حيث ل يقبل دين ول عقل �أن نقدم م�صلحة وهناك ما 
هو �أ�صلح منها، �أو ن�صعى �إلى درء مف�صدة ونن�صغل بها عما هو �أف�صد منها، �ملهم �أن ندرك �مل�صالح و�ملفا�صد 
مبيز�ن دقيق ومو�زنة فاعلة عن علم وفقه؛ حتى ل نخطئ �لطريق يف �ل�صتدلل على �مل�صالح و�ملفا�صد، �أو 

نختلف يف ترتيب �لأولويات بينها.

ول �صك �أن من �أهم ما يعني على جتنب �ملحاذير �ل�صابقة، �أن تكون �صلتنا قوية بكتاب �هلل تعالى 
و�صائل  �إليه من  فيما هد�هم �هلل  بهم  بالقتد�ء  �ل�صالح؛  �لأمة  و�صلف  و�صلم  نبيه �صلى �هلل عليه  و�صنة 
و�أ�صاليب و�جهو� بها عقبات وم�صكالت ع�صرهم، وهذ� ما �جتهدت– قدر �مل�صتطاع – يف �إبر�زه من خالل 

ع�صر �لر��صدين ر�صي �هلل عنهم �أجمعني.

وهذ� ما تاأمله �لأمة من جمتهديها �لفاقهني وعلمائها �لربانيني، �لذين رفع �هلل قدرهم، وبارك 
يف علمهم وعملهم، وجهدهم و�جتهادهم، حتى ت�صتطيع �لأمة �أن تتغلب على م�صكالتها وتعيد بني �لعاملني 

ذكرها كما كانت �أول �أمرها باأيدي �ل�صاحلني من �أبنائها.

�أ�صاأل �هلل تعالى �أن يغفر زلتنا، و�أن يلهمنا ر�صدنا، و�أن يوفقنا ملا يحب وير�صى، و�أن  و�أخريً�: 
قوًل  �لإخال�ص  عليه  و�لقائمني  يرزقنا  و�أن  �ملوؤمتر  هذ�  يف  يبارك  و�أن  و�لتقوى،  �لرب  �إلى  باأيدينا  ياأخذ 

وعماًل، �إنه ويل ذلك و�لقادر عليه.

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني
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- �لقر�آن �لكرمي . 
- �أبو بكر �ل�صديق ر�صي �هلل عنه – لل�صيخ علي �لطنطاوي  ) د�ر �ملنارة – جدة – �لثالثة : 1406هـ- 

1986م (.
- �أ�صد �لغابة يف معرفة �ل�صحابة لبن �لأثري )د�ر �لكتب �لعلمية– بريوت– لبنان – بدون (.

- �أ�صمى �ملطالب يف �صرية �أمري �ملوؤمنني علي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه د.علي حممد �ل�صالبي )مكتبة 
�ل�صحابة: �ل�صارقة – مكتبة �لتابعني: �لقاهرة - 1425هـ - 2004 م (.

- �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني لالإمام �بن �لقيم ) د�ر �بن �جلوزي باململكة �لعربية �ل�صعودية- �لأولى 
: رجب 1423 هـ (. 

http://qaradawi. - �أولويات �حلركة �لإ�صالمية يف �ملرحلة �لقادمة )على موقع: “ �لقر�صاوي نت” : 
.) net

- بد�ئع �لفو�ئد لالإمام �بن �لقيم ) مطبوعات جممع �لفقه �لإ�صالمي – جدة – د�ر عامل �لفو�ئد للن�صر 
و�لتوزيع (.

- �لبد�ية و�لنهاية لالإمام �بن كثري ) د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – �لأولى : 1408هـ - 1988م (.
- تاأ�صيل فقه �ملو�زنات - عبد �هلل �لكمايل ) د�ر �بن حزم – بريوت – �لأولى : 1421هـ- 2000م(.
- تاريخ �لأمم و�مللوك لأبي جعفر حممد بن جرير �لطربي ) د�ر �لكتب �لعلمية–بريوت : 1407هـ(.

- تف�صري �بن كثري ) د�ر طيبة للن�صر و�لتوزيع – �لثانية : 1420هـ - 1999م (.
- �خلر�ج لأبي يو�صف ) د�ر �ملعرفة – بريوت – لبنان : 1399هـ- 1979م (.

- �صرح �لنووي على م�صلم ) بيت �لأفكار �لدولية : �لأردن – �ل�صعودية – بدون (.
- �صحيح �لبخاري ) د�ر �بن كثري– دم�صق – بريوت – �لأولى : 1423هـ- 2002م (.

- �صحيح �لرتغيب و�لرتهيب – لل�صيخ �لألباين ) مكتبة �ملعارف– �لريا�ص– �خلام�صة (.
- �صحيح �صنن �لرتمذي  تاأليف: حممد نا�صر �لدين �لألباين ) مكتبة �ملعارف بالريا�ص – �لأولى : 1420هـ 

- 2000م (.
دار  )ط/  القر�ضاوي  يو�ضف  للدكتور/  املذموم  والتفرق  امل�ضروع  الختالف  بني  الإ�ضالمية  ال�ضحوة   -

�ل�صحوة بالقاهرة – د�ر �لوفاء باملن�صورة – �لر�بعة : 1413هـ - 1992م (.
- �لطبقات �لكربى – حممد بن �صعد حتقيق: �إح�صان عبا�ص ) د�ر �صادر – بريوت- �لأولى : 1968م (.
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- ف�صل �خلطاب يف �صرية عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه �صخ�صيته وع�صره – د. علي حممد �ل�صالبي 
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- فقه �لأولويات .. در��صة يف �ل�صو�بط – د. حممد �لوكيلي ) �ملعهد �لعاملي للفكر �لإ�صالمي – �لأولى: 

1416هـ-1997م ( .
–  د. عبد �ل�صالم عيادة علي �لكربويل ) د�ر طيبة  - فقه �لأولويات يف ظالل مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية 

– دم�صق – �لأولى : 1429هـ - 2008 م ( .
- فقه �لزكاة – د. يو�صف �لقر�صاوي ) موؤ�ص�صة �لر�صالة – بريوت– �لثانية : 1393هـ- 1973م (.

- �لفقه �حلركي يف �لعمل �لإ�صالمي �ملعا�صر – مو�صى �إبر�هيم �لإبر�هيم ) د�ر عمار :عمان �لأردن – د�ر 
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- فقه �لو�قع .. �أ�صول و�صو�بط – �أحمد بوعود ) كتاب �لأمة – عدد : 75- �ملحرم : 1421هـ (.
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- �لقو�عد �لكربى �ملو�صوم بـ قو�عد �لأحكام يف �إ�صالح �لأنام - حتقيق د. نزيه كمال حماد- د. عثمان 
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�لأولى : 1414هـ- 1993م (.

�لأولى:   – بالقاهرة  �حلرمني  د�ر   ( �لني�صابوري  �حلاكم  لالإمام  �ل�صحيحني  على  �مل�صتدرك   -
1417هـ- 1997م (.

- �ملعجم �لو�صيط – جممع �للغة �لعربية ) مكتبة �ل�صروق �لدولية – �لر�بعة : 1425هـ- 2004م(.
- مقا�صد �ل�صريعة د.حممد �لزحيلي)د�ر �ملكتبي– دم�صق– �لأولى: 1418هـ- 1998م (.

- �ملقا�صد �لعامة لل�صريعة �لإ�صالمية – د. يو�صف حامد �لعامل ) �لد�ر �لعاملية للكتاب �لإ�صالمي- 
�ملعهد �لعاملي للفكر �لإ�صالمي – �لثانية : 1415هـ-1994م (.

- من فقه �لأولويات يف �لإ�صالم – د.جمدي �لهاليل ) د�ر �لتوزيع و�لن�صر �لإ�صالمية بالقاهرة – 
�لأولى : 1414هـ - 1994م (.

�ل�صو�صوة )جملة  �إ�صماعيل  �ملجيد حممد  – د. عبد  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  �ملو�زنات يف  - منهج فقه 
 http://www.islamfeqh.com : لبحوث �لفقهية �ملعا�صرة( – موقع �لفقه �لإ�صالمي�

- موطاأ مالك برو�ياته �لثمانية )جمموعة �لفرقان �لتجارية – دبي : 1424هـ- 2003م (.
- �ملو�فقات لالإمام �ل�صاطبي– حتقيق �أبو عبيدة بن ح�صن �آل �صلمان ) د�ر �بن عفان – �خلرب – 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية– �لأولى : 1417هـ - 1997م ( .
- نظر�ت يف فقه �لفاروق – لل�صيخ / حممد حممد �ملدين ) �ملجل�ص �لأعلى لل�صئون �لإ�صالمية  - 

�لقاهرة : 1422هـ - 2002م (.

منهج فقه املوازنات وتطبيقاته في عصر الراشدين
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مقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني:
�مل�صائل  �ملو�صوع يف  تلخ�ص  و�لتي  �ملو�زنات،  فقه  بتاأ�صيل  �ملتعلقة  �لعمل  لورقة  ملخ�ص  فهذ�  وبعد 

�لآتية : 

امل�صاألة الأولى:

�أن منهجية فقه �ملو�زنات يقوم على �أ�ص�ص ومعايري ت�صبط �ملو�زنة بني �مل�صالح �ملتعار�صة �أو �ملفا�صد 
�ملتعار�صة مع �مل�صالح ليتبني بذلك �أي �مل�صلحتني �أرجح فتقدم على غريها ، و�أي �ملف�صدتني �أعظم خطرً� 
فيقدم دروؤها ، كما يعرف به �لغلبة لأي من �مل�صلحة �أو �ملف�صدة -عند تعار�صهما ليحكم بناًء على تلك 

�لغلبة ب�صالح ذلك �لأمر �أو ف�صاده ·

امل�صاألة الثانية:

فقه �ملو�زنات هو نتاج  علمي �أ�ص�صه �لعلماء من خالل بحث طويل و�إمعان دقيق و��صتقر�ء لن�صو�ص 
�آيات  �لوحي وفهم كامل ملقا�صد �لت�صريع ومبادئه وقو�عده �لكلية ، وقد دلل على م�صروعيته �لعديد من 

�لقر�آن �لكرمي ون�صو�ص �ل�صنة �ملطهرة و�إجماع �ل�صحابة وبر�هني �لعقل ·

امل�صاألة الثالثة:

من  بالفرد  يحيط  ما  م�صتوى  على  ما�صة  �إليه  و�حلاجة  �لتعار�ص  لإز�لة  �أمثل  م�صلك  �ملو�زنات  فقه 
ق�صايا �أو ما يتعلق باملجتمع من م�صالح ومفا�صد �أو ما ت�صري عليه �لدولة يف �صيا�صاتها �لعامة وبر�جمها 

�لتنفيذية وخططها �مل�صتقبلية ·

امل�صاألة الرابعة:

 �إن كليات �مل�صالح �ملعتربة يف �ل�صريعة تنح�صر يف خم�صة وهي حفظ �لدين وحفظ �لنف�ص وحفظ 
�لعقل وحفظ �لن�صل وحفظ �ملال وهي مرتبة يف �لأهمية ح�صب هذ� �لت�صل�صل ، ولذلك يقدم عند �لتعار�ص 
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م�صلحة �لدين على ما �صو�ه ثم �لنف�ص على ما �صوى �لعقل و�لن�صل و�ملال ثم �لعقل على �لن�صل و�ملال ثم 
�لن�صل على �ملال ·

امل�صاألة اخلام�صة:

�إن �مل�صالح تنق�صم �إلى ثالثة �أق�صام : �صرورية وهي ما يرتتب على فقدها �ختالل �حلياة ، وحاجية 
وهي ما يرتتب على فقدها �صيق وحرج، وحت�صينية وهي ما يرتتب على فقدها �صعف زينة �حلياة وهي 
متفاوتة يف �لأهمية ، فاأعالها يف �ملرتبة �مل�صالح �ل�صرورية وتليها �مل�صالح �حلاجية ثم �لتح�صينية ، وعند 

تعار�صها يقدم �أعالها رتبة على ما دونه ·

امل�صاألة ال�صاد�س:

�إذ� تنازعت �مل�صالح بحيث ل ميكن حت�صيل �إحد�ها �إل برتك �لأخرى فاإنه يجب �ملو�زنة بينها ليختار 
�أرجحها ويرتك مرجوحها ، وتتم �ملو�زنة عرب �ملعايري �ل�صبعة للمو�زنة ، فيبد�أ �أوًل مبعيار �حلكم �ل�صرعي 
حيث يرجح �أعلى �مل�صلحتني حكمًا على �أدناهما فاإن ت�صاوت �مل�صلحتان �ملتعار�صتان يف رتبة �حلكم فينظر 
�إلى رتبة �مل�صلحة لكل منهما ، حيث يرجح �أعلى �مل�صلحتني رتبة على �أدناهما ، فاإن ت�صاوت �مل�صلحتان 
�ملتعار�صتان يف رتبة �حلكم ورتبة �مل�صلحة فينظر �إلى نوع �مل�صلحة، حيث يرجح �أعالها نوعًا على �أدناها 
�أو  بعموم �مل�صلحة  �إلى �لرتجيح  ونوعها فينظر  �مل�صلحة  ورتبة  �مل�صلحتان يف رتبة �حلكم  ت�صاويت  فاإن 
خ�صو�صها، حيث يرجح �أعم �مل�صلحتني على �أخ�صهما فاإن ت�صاوت �مل�صلحتان �ملتعار�صتان يف رتبة �حلكم 
ورتبة �مل�صلحة ونوعها وعمومها فينظر �إلى �لرتجيح مبقد�ر �مل�صلحة حيث يرجح �أكربها قدرً� على �أدناها 
، فاإن ت�صاوت �مل�صلحتان يف ذلك فينظر �إلى �لمتد�د �لزمني لكلتا �مل�صلحتني فاأيهما �أطول زمنًا من حيث 
�لنفع فتقدم على �لأخرى ، وقبل تلك �ملعايري ل بد من �لنظر �إلى مدى حتقق كل منهما فاأيهما كانت �آكد 
حتققًا فتقدم على ما كان حتققها غري موؤكد ، و�إن ت�صاوت �مل�صلحتان �ملتعار�صتان من كل وجه فاإن للمكلف 

�أن يختار و�حدة من �مل�صلحتني ويهدر �لأخرى·

امل�صاألة ال�صابعة:

وتعم  �لتي تخل بنظام �حلياة  بال�صروريات وهي  تتعلق  : مفا�صد  �أق�صام  �إلى ثالثة  �ملفا�صد  تنق�صم   
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يف�صد  ما  حتديدً�  وهي   ، �لأخروي  �لعقاب  �ملفا�صد  هذه  مرتكبي  على  ويحل  �لف�صاد  وي�صيطر  �لفو�صى 
�لكليات �خلم�ص �أو �إحد�ها · و�أما �لق�صم �لثاين فهي �ملفا�صد �ملتعلقة باحلاجيات وهي �ملفا�صد �لتي جتر 
�لق�صم  · و�أما  و�مل�صقة ولكن ل يرتتب عليها �ختالل نظام �حلياة وف�صادها  �ل�صيق و�حلرج  �لنا�ص  على 
�لثالث فهي �ملفا�صد �ملتعلقة بالتح�صينيات وهي �ملفا�صد �لتي جتعل حياة �لنا�ص على خالف ما تق�صي به 
مكارم �لأخالق و�ملروءة �لعالية و�لفطرة �ل�صليمة ، ول توؤدي �إلى �ختالل �حلياة �أو �إ�صابة �لنا�ص ب�صيق 
وحرج · و�ملفا�صد باأق�صامها �لثالثة متفاوتة يف �خلطورة ، فاأ�صدها خطرً� �ملفا�صد �ملتعلقة بال�صروريات 
ثم �ملفا�صد �ملتعلقة باحلاجيات ثم �ملفا�صد �ملتعلقة بالتح�صينيات ، وعند تعار�ص هذه �ملفا�صد يقدم درء 

�أ�صدها خطرً� على �أدناها ·

امل�صاألة الثامنة:

 �إذ� �جتمعت �ملفا�صد فعلى �مل�صلم �أن ي�صعى �إلى درئها جميعًا و�إذ� تعذر عليه ذلك -باأن وجد نف�صه 
م�صطرً� �إلى �رتكاب بع�ص �ملفا�صد لكي يتجنب بذلك �لبع�ص �لآخر- فال بد له من �ملو�زنة بني �ملفا�صد 
لكي يدر�أ �أ�صدها بارتكاب �أخفها ، فلي�ص له �أن يعمل هذه �ملو�زنة �إل �إذ� كان م�صطرً� �إليها ومل يكن ملزمًا 
بتحمل نوع معني من �ملفا�صد و�أن ل يجد مباحًا يدر�أ به حالة �ل�صرورة و�أن ل توؤدي �ملو�زنة �إلى �لإ�صر�ر 

بالغري و�أن تكون �ملو�زنة وفق �ملعايري �ل�صرعية ·

امل�صاألة التا�صعة:

معايري �ملو�زنة بني �ملفا�صد �ملتعار�صة ترتكز يف �صبعة معايري وذلك باأن يبد�أ �أوًل �لنظر �إلى حكم كل 
و�حدة من �ملف�صدتني �ملتعار�صتني بحيث يدر�أ �أعالهما حكمًا بارتكاب �أدناهما ، فاإن ت�صاوت �ملف�صدتان يف 
رتبة �حلكم فينظر �إلى رتبة �ملف�صدة يف كل و�حدة منهما بحيث يدر�أ �أعالهما رتبة بارتكاب �أدناهما رتبة ، 
فاإن ت�صاوت �ملف�صدتان يف نوع �ملف�صدة يف كل و�حدة منهما بحيث يدر�أ �أعالهما نوعًا بارتكاب �أدناهما نوعًا 
، فاإن ت�صاوت �ملف�صدتان يف �لنوع فينظر �إلى كل و�حدة منهما من حيث عمومها وخ�صو�صها بحيث يدر�أ 
�أعمهما بارتكاب �أخ�صهما ، فاإن ��صتوت �ملف�صدتان يف �لعموم و�خل�صو�ص فينظر �إلى مقد�ر كل منهما 
بحيث يدر�أ �أكربهما قدرً� بارتكاب �أدناهما قدرً� ، فاإن ��صتوت �ملف�صدتان يف �لقدر فينظر �إلى �لمتد�د 
�لزمني لكل منهما بحيث يدر�أ �ملف�صدة �لد�ئمة بارتكاب �ملف�صدة �لآنية وقبل كل ذلك ل بد من �لنظر �إلى 
· فاإن  مدى حتقق كل و�حدة منهما ليدر�أ �آكدهما حتققًا بارتكاب ما كانت مف�صدته غري حمققة �لوقوع 
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��صتوت �ملف�صدتان �ملتعار�صتان يف كل �لوجوه فللمكلف �أن يختار فعل �إحد�هما لكي يدر�أ بها �لأخرى ·

امل�صاألة العا�صرة:

 �إذ� �جتمع يف �أمر من �لأمور م�صلحة ومف�صدة فيجب حت�صيل �مل�صلحة ودرء �ملف�صدة ، فاإن تعذر 
ذلك وكان ل بد من حدوثهما معًا فيجب �لنظر �إلى ذلك �لأمر من جانبيه فاإن كانت �مل�صلحة فيه �أعظم 
من �ملف�صدة فاإنه يتعني حت�صيل ذلك �لأمر ملا فيه من �مل�صلحة ول ي�صريه ما ت�صمنه من مف�صدة ، و�إن 
كانت �ملف�صدة فيه �أعظم خطرً� من نفع �مل�صلحة وجب درء �ملف�صدة برتك ذلك �لأمر غري مبالني مبا فيه 
من م�صلحة ، فاإن ت�صاوى �جلانبان )�مل�صلحة و�ملف�صدة( ومل يظهر رجحان �أحدهما على �لآخر فيتعني 

ترك ذلك �لأمر تغليبًا جلانب �ملف�صدة فيه ·

امل�صاألة احلادية ع�صرة:

�أوًل  يبد�أ  باأن  وذلك  معايري  �صبعة  يف  يتمثل  �ملتعار�صتني  و�ملف�صدة  �مل�صلحة  بني  �لرتجيح  ومو�زين 
بالنظر �إلى �حلكم �لذي ت�صمنته كل و�حدة منهما ، فاأيهما كان �أعلى حكمًا فريجح على �لآخر فاإن ��صتوت 
�مل�صلحة و�ملف�صدة يف رتبة �حلكم فينظر �إلى رتبة كل منهما بحيث يرجح �أعالهما رتبة ، فاإن ��صتوتا يف 
رتبة �حلكم ورتبة �مل�صلحة فينظر �إلى نوع كل و�حدة منهما بحيث يرجح �أعالهما نوعًا على ما دونه ، فاإن 
��صتوتا يف ذلك فينظر �إلى �لعموم و�خل�صو�ص يف كل منهما بحيث يرجح �لعام على �خلا�ص ، فاإن ��صتوتا 
يف ذلك فينظر �إلى مقد�ر كل منهما بحيث يرجح �أكربهما قدرً� على ما دونه ، فاإن ��صتوتا يف ذلك فينظر 
�إلى �لمتد�د �لزمني لكل منهما بحيث ترجح �لد�ئمة منهما على �لآنية ، وقبل كل ذلك يجب �لنظر �إلى 

مدى حتقق كل منهما بحيث يرجح �آكدهما حتققًا على ما كان حمتماًل �أو موهومًا ·
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