
 

 
479 

                                
 أهمية فقه املوازنات لدى الداعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد

 الراجحي اهلل عبد بنت زينب.د
 

 
 

 
 516إىل  479من 

 



 

 
480 



 

 
481 

 
 

 حممد وقدوتنا وحبيبنا نبينا األمني الناصح على والسالم والصالة ، العاملني رب هلل احلمد
 بعد أما.  الدين يوم إىل إبحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلى هللا عبد بن
 والسيما ، زمان كل يف إليه احلاجة عظمت فلقد ، ابلغة أمهية املوضوع هلذا إن شك ال
 املصاحل وتداخل والنوازل، الوقائع وكثرة املستجدات، زايدة حيث العصر؛ هذا يف

 املفاسد، و املصاحل على مبين والواقع الشرع فمدار الناس، حياة يف وجتاذهبا واملفاسد
 .واملفاسد املصاحل على مبنية وهي إال كبرية أو صغرية مسألة من فما

 للمتغريات نتيجة وذلك األمس، واقع عن كثريا   خيتلف واقع يف اليوم نعيش إننا وحيث 
 مع التعامل وحسن والدراسة التفكري معه يتطلب الذي األمر ؛ واملتالحقة السريعة
 وتباين أجناسهم اختالف على ابلناس اختالطه لكثرة ؛ يةالداع ِقبل من سيما ال الواقع

 عند السيما ، التطبيقية جوانبه يف متتابعة دراسات إىل حيتاج املوازانت ففقه ، ثقافاهتم
 وسوف ؛ دقيقة معايري وفق املفاسد ودرء املصاحل ترجيح حتتم اليت واملستجدات النوازل

 : فيه سأتناول والذي املهم قهالف هذا أتصيل على البحث هذا خالل من أقوم
 . الشرعية وأدلته املوازانت فقه مفهوم-1 

 . املوازانت فقه يف الصاحل السلف وسائر الصحابة منهج -2
 . للداعية املوازانت فقه أمهية -3
 . تركه على املرتتبة واملفاسد املوازانت بفقه العمل مثار -4
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 :التعريف مبصطلحات البحث
 : الفقه تعريف -1  

 التوصل يف واحلذق املهارة:  أي الفطنة، هو:  وقيل الفهم،: اللغة يف الفقه كلمة  
 ، فقها   فهم أي: وَفِقه فقيها ، صار إذا فقاهة الرجل فَ ُقه: يقال املقدمات، من النتائج إىل

 (  1). عامل أي:  فقيه ورجل

 (2). العلوم سائر على وفضله وشرفه ، لسيادته ؛ الدين فقه على وغلب 
 الفقه: األصفهاين الراغب قال العلم، من أخص الفقه أن يرى من العلماء من وهناك

 (3). العلم من أخص فهو شاهد؛ بعلم غائب   علم   إىل التوصل:  هو
 أدلتها من املستنبطة العملية الشرعية ابألحكام العلم: فهو اصطالحا   الفقه أما  

 .التفصيلية
  هللا كتاب أساسها اليت اإلسالمي التشريع أدلة من مستنبطا   العلم هذا كان فلما  

 هو اإلسالمي التشريع أن أي إسالمي، فقه أبنه الفقه هذا على أطلق ، رسوله وسنة
 .ومستنده مصدره
 ما علم يف عالية درجة  بلغ مبن اخلاصة هي عنها احلديث بصدد أان اليت( فقه) وكلمة

 فمن ، الفرعية مسائله عليها تُبىن أصول يهف املختلفة العلوم من علم ،فكل به ختصص
 كانت وإن ، العلم ذلك يف منها  يتفرع ما معرفة عليه سُهل جيدا   األصول هذه فهم

 . ألصوهلا املسائل رد من لتمكنه وذلك ، جديدة مسائل

                                 
:  نزار مكتبة]ط.،د والبحوث الدراسات مركز:  حتقيق ، األصفهاين ، القرآن غريب يف املفردات: انظر( 1)
 .40ص[ ت.د م.د

 ، الرسالة مؤسسة:  بريوت]8ط ، العرقسوسي حممد:  حتقيق ، آابدي الفريوز ، احمليط القاموس:  انظر( 2)
:  م.د] ط.،د هارون السالم عبد حتقيق ، فارس ابن ، اللغة مقاييس معجم:  ،وانظر 1/1250 ،[ه 1426

 .11/265 ،( فقه) مادة ، منظور ابن ، العرب لسان وانظر ،[ ه 1420 اجليل، دار

 .40ص ، الصفهاين الراغب ، القرآن غريب يف املفردات:  انظر( 3)
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 :  املوازانت معىن -2     

 بني وازنت:  العرب لسان يف منظور ابن قال وازن، الفعل من مشتق:  اللغة يف املوازنة 
 ( 1). حماذيه كان أو زنته على كان إذا هذا يوازن وهذا ووزاان ، موازنة الشيئني

 املصاحل بني التعارض فيه يقع فيما فيكون:  الفقهاء عند اللفظ هذا استعمال وأما  
 الشرين شر ويقدم خريمها، فيجلب تزامحهما عند املصلحتني خري يقدم حيث واملفاسد،

 كانت إذا املفسدة وتدفع املفسدة، من أعظم كانت إذا املصلحة تقدم وكذا فيدفع،
 .  اجلمع إمكان وعدم التعارض عند املصلحة من أعظم

 التقرييب أو الظاهري ابلتساوي ُيسمى ما وهذا واملفاسد املصاحل تساوت إذا أما
 وال ، عزيز وتفاوهتا املفاسد تساوي على والوقوف " هللا رمحه -العز اإلمام ،فيقول
 على الوقوف من أعز التساوي على والوقوف ، تعاىل هللا وفقه من إال إليها يهتدي

 2 " ابلتقريب إال واملفاسد املصاحل ضبط ميكن وال ، التفاوت
 :  الداعية -3

 . (3) للمبالغة واهلاء ، فكرة أو دين إىل يدعو الذي وهو ، دعاة مفرد:  اللغة يف الداعية
 . (4) هللا إىل ابلدعوة شرعا   املكلف هو : ا  اصطالح والداعي

 املعاجم إىل الرجوع البحث اقتضى ، العبارة هبذه املراد على للوقوف: أتصيل معىن_4
 . التأصيل معىن يوضح ما فيها ورد حيث التعاريف وكتب اللغوية

                                 
 .  15/206 ،( وزن) مادة ، منظور ابن ، العرب لسان( 1)

 -1/7 -هللا رمحه- السالم عبد بن الدين ،عز  األانم مصاحل يف األحكام واعدق( 2)

ه  [ 1429]القاهرة : عامل الكتب ،  1( انظر  : معجم اللغة العربية املعاصرة ، أمحد خمتار خبيت ،ط3)
 .  749ص

 .305ص[ ه 1407 ، الرسالة مؤسسة:  بريوت]2ط ، زيدان الكرمي عبد.د ، الدعوة أصول( 4)
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:  األصل -هللا رمحه-منظور ابن قال ، األساس: وهو األصل من مأخوذ فالتأصيل    
 أساس على يدل أصل والالم والصاد واأللف ، أصول:  ومجعه ، شيء كل سفلأ

 جعل:  الشيء وَأصَّلَ  ،  غريه عليه يبىن اثبتا   أصال   له جعلت:  أتَْصال   َأصَّْلُتهُ   ،و الشيء
 ( (1. عليه يبىن اثبتا   أصال   له

 و أصل ىلإ الفعل و القول إرجاع: اصطالحا   التأصيل معىن يكون سبق ما خالل ومن
 . عليه ويُبىن يقوم أساس

 من األصل بيان هو فالتأصيل ، وأساسه العلوم أصل مها والسنة القرآن أن شك وال
    .   الراشدين اخلفاء سنة من ،أو رسوله سنة من ،أو  هللا كتاب

 بني املوازنة من الداعية ميُكِ ن الذي والفهم العلم هو:  املوازانت فقه أن يتضح سبق مما
 . بصرية على دعوته لتكون املفاسد بني أو ، نفسها املصاحل بني أو ، واملفاسد املصاحل

 أي– ترجح وإهنا: "  بقوله هذا عن -هللا رمحه– تيمية ابن اإلسالم شيخ عرب وقد
 أدانمها ،بتفويت املصلحتني أعظم وحتصيل ، الشرين وشر ، اخلريين خري -الشريعة
 (2)". أدانمها مالابحت املفسدتني أعظم ،وتدفع

 : املوضوع أمهية
 ملص   احلهم، ورعايته   ا الن   اس، حلي  اة ومشوهل   ا الش   ريعة كم  ال املوض   وع ه   ذا حيق  ق 
  . االجتهاد مدار املوضوع هذا فأصبح ملستجداهتم، ومسايرهتا حلقوقهم، وحفظها

فالش  ريعة اإلس  المية مبني  ة عل  ى اليس  ر ورف  ع احل  رج، وأدل  ة ذل  ك غ  ري منحص  رة، 
جعل هذا الدين رمحة للناس، مبا حيويه م ن يس ر  أدلة الشريعة قاض أبن هللا فاستقراء 

مبني ة عل ى الرأف  ة، والرمح ة للع  املني، كم ا ق  ال   ورمح ة، كم ا أن أص  ل بعث ة رس  ول هللا  

                                 
، وانظر 1/54] بريوت : دار صادر ،د.ت[ مادة : أصل ، 1( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، ط1)

 .1/62ه [ ، 1415خمتار الصحاح ، حممد الرازي ، حتقيق : حممود خاطر،  د.ط ]بريوت : مكتبة لبنان ، 

 .  20/48[ه 1416 ، فهد امللك جممع:  النبوية املدينة] ط.د -هللا رمحه-تيمية ابن فتاوى جمموع( 2)
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وهل   ذا ج   اء يف احل   ديث ال   ذي رواه اب   ن    (1)ِلْلَع   اَلِمنيَ  َرمْحَ   ة   ِإالَّ  َأْرَس   ْلَناكَ  َوَم   ا تع   اىل
؟ قال: " احلنيفية السمحة  : أي  اأَلْداَين َأَحب  ِإىَل هللا قال: ُسِئَل النَّيُب  عباس 

."(2) 
 املوازانت وفقه ، احتياجاهتم وتلبية ، العباد مصاحل لتحقيق أتى اإلسالم أن شك وال    
 يف سيما ال ، املختلفة احلياة مناحي ملتطلبات تلبيته ومدى ، اإلسالم مشولية جبالء يبني

 والدعوية واالجتماعية واالقتصادية السياسية القضااي ومنها ، املستجدة والقضااي النوازل
 . وغريها والطبية

 عبد بن العز اإلمام ولعل ، قدميا   فيه ابلتأليف العلماء اهتم فقد املوازانت فقه وألمهية 
 ،( األانم حلمصا يف األحكام قواعد) كتابه يف املوضوع هذا يف ألف من أبرز هو السالم

 الضوابط، له وضعوا فقد به، الفائقة وعنايتهم ، العلماء رعاية املوضوع هذا انل كما
 وسائر وأحكامهم، وأقضيتهم فتاواهم عليه وبنوا القواعد، وأسسوا املنهج ورمسوا

 .  تصرفاهتم
 دراسيت وجاءت ومنهجي، علمي أبسلوب فيه والكتابة ابلبحث املسامهة حاولت وقد   
 ال إليه احلاجة ومدى مشروعيته ،وبيان وأتصيله الفقه هذا ملفهوم مبينة املوازانت هلفق

 الصاحل والسلف الكرام الصحابة عليه سار الذي املنهج وبيان ، هللا إىل الدعوة يف سيما

                                 
 ( .107) اآلية األنبياء، سورة( 1)

 دار:  بريوت]  3ط الباقي، عبد فؤاد حممد:  حتقيق املفرد، األدب يف -هللا رمحه- البخاري اإلمام رواه( 2)
 على كان من: اللغة يف واحلنيف ،   إبراهيم ملة واحلنيفية .1/108 ،[ ه 1409  اإلسالمية، البشائر

 أي ، السهلة:  والسمحة ، امليل احلنف أصل ؛ألن احلق إىل الباطل عن مليله حنيفا إبراهيم ومسي ، إبراهيم ملة
 ِملَّةَ  َحَرج   ِمنْ  الدِّينِ  ِفي َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما  : تعاىل لقوله ، السهولة على مبنية [ 117 :ص ] أهنا: 

  ِإْبَراِهيمَ  َأِبيُكمْ 
] ط.د ، وآخرون الباقي عبد فؤاد حممد: وترتيب ترقيم -هللا رمحه– حجر ابن ،احلافظ الباري فتح:  انظر
   هللا أمر وقد ،  إبراهيم عليها كان اليت هي اإلسالم فملة.1/17[ ه 1407 ، للرتاث الراين دار
 .     اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحِنيف ا ِإبْ َراِهيمَ  ِملَّةَ  فَاتَِّبُعوا :  فقال ابتباعها، واملؤمنني  نبيه

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1186&idto=1186&bk_no=51&ID=1191#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1186&idto=1186&bk_no=51&ID=1191#docu
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 سليم، سلفي منهج على ؛ليكونوا أثرهم وليقتفوا الدعاة به ليأخذ املوازانت فقه يف 
 . تركه على املرتتبة واملفاسد به عملال مثار بينت كما

 
 : الب    حث أه   داف  
 . الشرعية وأدلته املوازانت فقه مفهوم بيان -1

 . املوازانت فقه يف الصاحل والسلف الصحابة عليه سار الذي املنهج بيان -2

 . الداعية لدى  املوازانت فقه أمهية بيان -3

 . تركه على ملرتتبةا واملفاسد املوازانت بفقه الداعية أخذ مثار بيان -4

 :الدراس     ة منه   ج
 خالل من االستقرائي املنهج ابستخدام -تعاىل هللا إبذن- الباحثة تقوم سوف

 اجلزئيات تتبع: ) أبنه املنهج هذا ويعرف ، البحث مبوضوع املتعلقة اجلزئيات كافة حصر
 من الفكر انتقال: ) هو أو(  مجيعا   يشملها عام حكم إىل للوصول بعضها أو كلها

 .( 1) ( حتته اجلزئي يدخل الذي الكلي، على احلكم إىل اجلزئي على احلكم
 من بد وال أتصيلية، الدراسة هذه ألن وذلك ؛ االستداليل املنهج عن للباحثة غىن وال

  إبحسان هلم والتابعون  الكرام الصحابة طبقه ما وعرض والسنة، ابلكتاب االستدالل
 األشياء بني أو والنتائج املقدمات بني العقل ربط: ) أبنه اليلاالستد املنهج ويعرف  

 إىل ليصل ابلكليات يبدأ فهو ؛ الذهين والتأمل املنطق أساس على وعللها
 .(2)( اجلزئيات

                                 
 . 190ه  [، ص1401] د.م : دار املعرفة،  22وابط املعرفة، د. عبد الرمحن حنبكة امليداين، ط( ض1)

 .49ص[ ه 1403 الشروق، دار:  جدة] 1ط عمر، زاين حممد وتقنياته، مناهجه العلمي البحث( 2)
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 على وهي ، الدراسة هذه أثناء الباحثة  تلتزم سوف اليت الضوابط من جمموعة وهناك    
 :التايل النحو

 جعلت وقد اآلية، ورقم السورة اسم بذكر وذلك ، الكرمية يةالقرآن اآلايت عزو -1
 .  اآلية رقم مث ، السورة ابسم مبتدئة ، اهلامش يف ذلك

 احلديث ورد وإذا ، سواهم عما أحاديث من الصحيحني يف ما تقدمي على احلرص -2
 .  عليه احلكم بيان يف واجتهدت ، بتخرجيه أقوم فإنين ، الصحيحني غري يف
 لذلك، احلاجة عند إال املتأخر أقدم وال ، األصيلة املصادر من النقول قتوثي -3

 . ذلك أمكن ما الواحدة املعلومة يف املصادر تعدد على واحلرص
 أي من النقل عند مراعية ، العلمي البحث قواعد حسب اهلوامش بعمل قمت -4

 مث ، وجد إن فاحملقق ، فاملؤلف ، أوال   الكتاب اسم إىل اإلشارة منه االستفادة أو مصدر
 بني وتكون النشر واتريخ الناشر، مث ، النشر بلد : وهي النشر ومعلومات الطبعة، رقم

 أو ن. د ابلرمز أوالناشر م،. د : ابلرمز أشري النشر بلد ذكر عدم حالة ويف قوسني،
 ذاوإ ،(/) املائل ابخلط بينهما يفصل والصفحة اجلزء  رقم مث ت،.د ابلرمز النشر اتريخ
 نقلت وإذا ، والصفحة واجلزء واملؤلف الكتاب ذكر على اقتصر املصدر، ذكر تكرر

 .( انظر) بعبارة التوثيق بدأت حذف، أو إبضافة فيها تصرفت أو ابملعىن املعلومة الباحثة
 : البحث  تقسي   م
 :على املشتملة البحث خطة وحتوي املقدمة

 .البحث عنوان مبصطلحات التعريف. 1
 . املوضوع أمهية. 2
 .البحث أهداف. 3
 . ومنهجه البحث نوع. 4

 : مباحث وأربعة متهيد إىل البحث قسمت وقد
 . الشرعية وأدلته املوازانت فقه مفهوم:   األول املبحث  
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 . املوازانت فقه يف الصاحل السلف وسائر الصحابة منهج:  الثاين املبحث  
 . الداعية اةحي يف املوازانت فقه أمهية:   الثالث املبحث 
 . تركه على املرتتبة واملفاسد املوازانت بفقه الداعية أخذ مثار:  الرابع املبحث 

 : على وحتتوي  اخلامتة
 . والتوصيات النتائج أهم -
 . املراجع املصادر أهم_ 
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 التمهيد 
 نبينا على ركواب وسلم هللا وصلى ، كله اخلري عليه وأثين وتعاىل سبحانه أمحده هلل، احلمد

 رمحة هللا أرسله الذي املستقيم، هللا صراط إىل الداعي هللا عبد بن حممد وقدوتنا وحبيبنا
 حق هللا يف وجاهد األمة، ونصح الرسالة، وبلغ األمانة، فأدى ونذيرا ، بشريا   للعاملني
 .  جهاده
 الذي لزمنا هذا يف سيما ال  املهمة املوضوعات من املوازانت فقه  موضوع إن     

 يتبع فإنه واملفاسد املصاحل تعارضت فإذا  الناس من كثري على األمور فيه اختلطت
 من كل حجم إىل وينظر (املصاحل جلب على مقدم املفاسد درء) الفقهية القاعدة

 . ومداها وأثرها،  واملفسدة املصلحة
 يراعي أن فالبد املصلحتان تعارضت فإذا مصلحتان، أمامه اإلنسان يكون وقد     
 املصلحة أو الكربى، املصلحة أجل من الصغرى املصلحة فيرتك وأقوى، أهم أيهما

 اليت املصلحة أجل من أبفراد تتعلق اليت املصلحة أو الدائمة، املصلحة أجل من العارضة
 املصاحل وتقدير ، اجلوهرية املصلحة أجل من الشكلية املصلحة أو مبجموعات تتعلق

 خالل من املهم املوضوع هذا عن وسأحتدث ، االختصاص ألهل يرجع واملفاسد
 :  التالية املباحث
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  الشرعية وأدلته املوازنات فقه مفهوم:   األول املبحث    

 املوازنات فقه مفهوم:  األول املطلب                

  املوازنات فقه مشروعية:  الثاني املطلب             

 املوازنات قهف مفهوم:  األول املطلب

  : أمور عدة به نعين املوازانت فقه
 منه أقل هو ما على يقدم مصلحة فاألكرب ، املتعارضة املصاحل بني املوازنة:  أوال    

 . وهكذا العمق ،أو البقاء أو ، التأثري حيث من سواء ، مصلحة
 أثرا   أكرب وأيهما ، يؤخر أو يقدم أن ينبغي فأيها ، املتعارضة املفاسد بني املوازنة:  اثنيا  
 . املصاحل يف ذكرها مت اليت احليثيات تلك من وهكذا اسقاطه، فيتم
 عدم نتيجة اخلالف فيه يقع ما وهذا ، تعارضتا إذا واملفاسد املصاحل بني املوازنة: اثلثا  

 إمنا شخصي مليزان ختضع ال املوازنة أن إىل وإضافة واملصاحل، للمفاسد السليم التصور
 معرفة ينبغي فهنا"   املصاحل جلب على مقدم املفاسد درء:"  وهي فقهية قاعدة وفق
 ، املصلحة أجل من ابملفسدة نسمح ومىت ، املصلحة جلب على املفسدة درء نقدم مىت

 .  سديد وتفكري ، عميق فهم إىل حيتاج وهذا
 على يةاملبن واألسس القواعد فهم:  هو املوازانت فقه تعريف أبن القول ميكن هنا ومن  

 . املتعارضة واملفاسد املصاحل بني املوازنة لضبط معينة معايري
 : املفسدة مع املصلحة تساوي:  مسألة

 ، واقع غري واملفاسد املصاحل بني التساوي أن -هللا رمحه- القيم ابن اإلمام ذكر   
 ويقول ، العكس أو مفسدته على راجحة مصلحته تكون أن إما الشيء أبن ذلك ويعلل

 إذا بد فال ، الدليل عليه قام ما هو نفيه بل ، اثبات دليل عليه يقم مل مما هذا نأب
 اآلخر أحدها يغلب أن من ، والضرر والنفع ، واملصلحة واملفسدة ، واألمل اللذة تقابلت
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 أحدمها يغلب ال حبيث ويتصادما يتدافعا أن وأما: )   ويقول ، منها للغالب فيحكم
 1(. واقع فغري ، اآلخر

 رمحه-عاشور بن حممد اإلمام وكذلك -هللا رمحه-السالم عبد بن العز اإلمام عند أما    
 لتساوي سواء ، ممتنع غري واملفاسد املصاحل بني التساوي وقوع أبن تقريرا   جند -هللا

 2.  واملفاسد املصاحل تساوي وحىت ، بينها فيما املفاسد وتساوي ، بينها فيما املصاحل
، مفسدة و مصلحة على فعل اشتمل إن)  -هللا رمحه-السالم عبد بن عزال اإلمام قال

 .  (3)( بينهما خيري فقد استواي فإن، أبرجحهما فالعربة
 يف املفسدة ودرء املصلحة حتصيل من متكنا فإن، املفاسد مع املصاحل تساوت إذا فمثال  

 املفسدة دفع اقدمن، الدرء و التحصيل بني اجلمع من نتمكن مل وإن، فحسن واحد آن
 املفاسد درء: )بقاعدة عمال   منافع من حرمان ذلك عن جنم ولو املصلحة جلب على
 4(املصاحل جلب على مقدم
 :القاعدة هلذه العلماء ذكرها اليت األمثلة ومن

 فهنا، غريه يقتل مل إن ابلقتل شخص يهدد كأن، الغري مبوت النفس عن املوت دفع أ
 القتل أن مبا لكن، الغري نفس إزهاق مفسدة مع فسالن على احلفاظ مصلحة تساوت

 مقدم الغري قتل درء فإن، ذلك على أكره من حق يف مطلوب والصرب، حترميه على جممع
 (5). النفس قتل درء على

 املوازنات فقه مشروعية:  الثاني املطلب

                                 
 إعالم املوقعني ،  1
اإلسالمية ، اإلمام حممد بن  انظر: القواعد الكربى ، العز بن عبد السالم ،و انظر: مقاصد الشريعة 2

 عاشور .
 . 4القواعد الكربى  ، ص  3

 .90 ص جنيم والبن، 97ص وللسيوطي ،( 1/105) السبكي البن والنظائر األشباه:  انظر 4
 (.83-1/79) األحكام قواعد  5
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 بفقه واإلمجاع والسنة الكتاب من املختلفة مبصادرها اإلسالمية الشريعة عنيت 
 نصوص ثنااي ففي العقل، مشروعيته على أيضا   دل جدا ،كما كبرية عناية املوازانت
 ، حلاجتهم وتغطيتها ملستجداهتم، ومسايرهتا ، الناس حلقوق حفظها يتبني الوحيني
 : النصوص هذه ومن املوازانت فقه على كثرية أدلة فيه جيد ، الكرمي للقرآن فاملتدبر

 : الكرمي القرآن نصوص:  أوال   
 ِبِلْحَييِت  أتَُْخذْ  اَل  ُأمَّ  اْبنَ  ايَ  قَالَ   موسى ألخيه هارون لسان على تعاىل قوله -1

 أمر وقد (1  )قَ ْويل  تَ ْرُقبْ  َوملَْ  ِإْسَرائِيلَ  َبيِن  بَ نْيَ  ْقتَ فَ رَّ  تَ ُقولَ  َأنْ  َخِشيتُ  ِإين ِ  ِبَرْأِسي َواَل 
 يقَ ْومِ  يف  اْخُلْفيِن  : تعاىل قال كما قومه يف يبقى أن سابقا    هارون  موسى

 .(2 )  اْلُمْفِسِدين َسِبيلَ  تَ تَِّبعْ  َواَل  َوَأْصِلحْ 
 تدل مواقف موسى مع اخلضر قصة يف جند واألضرار املفاسد بني املوازنة يف وأيضا     

 : وهي به قام ملا التعليل خالل من املوازانت فقه على
 ِلَمَساِكنيَ  َفَكاَنتْ  السَِّفيَنةُ  َأمَّا :السفينة خرق تعليل يف اخلضر لسان على تعاىل قوله/ أ 

  (3) َغْصب ا َسِفيَنة   ُكلَّ  َيَُْخذُ  َمِلك   َورَاَءُهمْ  وََكانَ  َأِعيبَ َها َأنْ  فََأَرْدتُ  اْلَبْحرِ  يف  يَ ْعَمُلونَ 
 فحفظ، كلها تضيع أن من أهون خرق وهبا ألصحاهبا السفينة تبقى أن فاملصلحة

 (4).  الكل تضييع من أوىل البعض
 * وَُكْفر ا طُْغَياان   يُ ْرِهَقُهَما َأنْ  َفَخِشيَنا ُمْؤِمنَ نْيِ  أَبَ َواهُ  َفَكانَ  اْلُغاَلمُ  َوَأمَّا : تعاىل قال/ ب 

ر ا رَب ُُّهَما يُ ْبِدهَلَُما َأنْ  فََأَرْدانَ  ُرمْح ا َوَأقْ َربَ  زََكاة   ِمْنهُ  َخي ْ
 أكرب الغالم قتل يف ،فاملصلحة (5)  

 .    والديه مع وجوده مصلحة من

                                 
 ( .94: ) اآلية ، طه سورة( 1)

 ( .142: ) اآلية ، األعراف سورة( 2)

 (.79: ) اآلية ، الكهف سورة( 3)

 -هللا رمحه-السالم عبد بن ،العز األانم إصالح يف األحكام ب قواعد املوسوم الكربى القواعد:  انظر( 4)
 · 17/ 1[  ت.د ، القلم دار:  دمشق]ط.د ، حتقيق :نزيه كمال محاد وعثمان مجعة ضمريية

 ( .81_80( سورة الكهف ، اآليتان )5)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1195&idto=1196&bk_no=64&ID=1043#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1195&idto=1196&bk_no=64&ID=1043#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1195&idto=1196&bk_no=64&ID=1043#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=94#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=94#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=20&ayano=94#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1024#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1024#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1024#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1024#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1024#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1086#docu
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ز   حَتَْتهُ  وََكانَ  اْلَمِديَنةِ  يف  يَِتيَمنْيِ  ِلُغاَلَمنْيِ  َفَكانَ  اجلَِْدارُ  َوَأمَّا :  تعاىل قال/ ج   هَلَُما َكن ْ
ُلغَا َأنْ  رَبُّكَ  فََأرَادَ  َصاحِل ا أَبُومُهَا وََكانَ  َزمُهَا َوَيْسَتْخرَِجا َأُشدَّمُهَا يَ ب ْ  َوَما رَبِ كَ  ِمنْ  َرمْحَة   َكن ْ
ر ا َعَلْيهِ  َتْسِطعْ  ملَْ  َما أتَِْويلُ  َذِلكَ  َأْمِري َعنْ  فَ َعْلُتهُ   الذي اجلدار بناء فمصلحة ،  (1) َصب ْ

 . عليه األجر أخذ مصلحة من أكرب  اليتيمني الغالمني كنز هحتت
 َتال  قِ  احْلََرامِ  الشَّْهرِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ : تعاىل قوله املوازانت يف جاء ما أبلغ ومن     
 ِمْنهُ  َأْهِلهِ  َوِإْخَراجُ  احْلََرامِ  َواْلَمْسِجدِ  ِبهِ  وَُكْفر   اّللَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَصد   َكِبري   ِفيهِ  ِقَتال   ُقلْ  ِفيهِ 

َنةُ  اّللَِّ  ِعْندَ  َأْكبَ رُ   اْلَقْتلِ  ِمنَ  َأْكبَ رُ  َواْلِفت ْ
 ملقاومة ولكن، كبري احلرام الشهر يف فالقتال ،(2)

 صنعتم وما : ) اآلية هذه تفسري يف -هللا رمحه-كثري بن احلافظ  قال ، منه أكرب هو ما
 ، ابهلل كفرمت حني ، احلرام الشهر يف القتل من أكرب املشركني معشر اي أنتم

 حممدا   أخرجوا حني ، منه احلرام املسجد أهل وإخراج ، وأصحابه  حممدا   عنه وصددمت
 (3)(. هللا عند القتل من أكرب  

 عقب  قال كما،  واملادية املعنوية املصاحل بني ابملوازنة اعتىن القرآن أن كما   
 َعَرضَ  ُترِيُدونَ  ْرضِ اأْلَ  يف  يُ ْثِخنَ  َحىتَّ  َأْسَرى َلهُ  َيُكونَ  َأنْ  لَِنيب    َكانَ  َما : بدر غزوة
نْ َيا   .(4 ) َحِكيم   َعزِيز   َواّللَُّ  اآْلِخَرةَ  يُرِيدُ  َواّللَُّ  الدُّ

 والقتل الفدية - مصلحتان تعارضت بدر معركة يف أنه على تدل الكرمية اآلية فهذه    
 على القضاء هو نفعا   أعظمهما وأن ، النفع يف متفاوتتان املصلحتني هاتني وأن -
 جيب كان ولذلك ، لشوكتهم وكسر املشركني صناديد لدابر قطع من فيه ملا ألسرىا

 الفدية وأخذ ، معنوية مصلحة األسرى على فالقضاء ؛ افتدائهم على األسرى قتل تقدمي
 ابلتقدمي األوىل هي كانت املعنوية املصلحة أن الكرمي القرآن بني وقد ، مادية مصلحة

                                 
 ( .82( سورة الكهف ، اآلية : )1)

 ( .217) :سورة البقرة ، اآلية  (2)

 .575ه [ ص1422د.ط]دار طيبة ، د.م :  -رمحه هللا-( تفسري القرآن العظيم ، احلافظ ابن كثري3)

 ( .67) اآلية ، األنفال سورة( 4)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=187&idto=187&bk_no=49&ID=191#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=187&idto=187&bk_no=49&ID=191#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=187&idto=187&bk_no=49&ID=191#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=187&idto=187&bk_no=49&ID=191#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=623#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=623#docu
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 اختيار على عاتب الكرمي القرآن إن بل املرحلة، لكت يف األنسب ألهنا ؛ والعمل
 (1). املادية املصلحة

 اْلَمْيِسرِ وَ  اخْلَْمرِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ  :تعاىل قوله نقرأ واملفاسد املصاحل بني املوازنة ويف       
 ونقارن نوازن فعندما (2)  نَ ْفِعِهَما ِمنْ  َأْكبَ رُ  َوِإمْثُُهَما لِلنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  َكِبري   ِإمْث   ِفيِهَما ُقلْ 
 عليه دلت ،كما هبما احلاصل النفع من أكرب جنده وامليسر، اخلمر من احلاصل اإلمث بني

 مضرته توازي ال املصاحل هذه ولكن)  _هللا رمحه_كثري ابن احلافظ قال ، الكرمية اآلية
  (3)(. والدين ابلعقل لتعلقها ، الراجحة ومفسدته

، وبعض بعضها املسلمة غري والقوى اجلماعات بني املوازنة عن اإلسالم أشار وقد    
 اأْلَْرضِ  َأْدنَ  يف  (2)  الرُّومُ  ُغِلَبتِ  (1) امل  تعاىل قوله يف الروم سورة أوائل يف واملتأمل

 َويَ ْوَمِئذ   بَ ْعدُ  َوِمنْ  قَ ْبلُ  ِمنْ  اأْلَْمرُ  ّلِلَِّ  ِسِننيَ  ِبْضعِ  يف  (3) َسيَ ْغِلُبونَ  َغَلِبِهمْ  بَ ْعدِ  ِمنْ  َوُهمْ 
 فيها جيد  (4) يمُ الرَّحِ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْنُصرُ  اّللَِّ  بَِنْصرِ   (4) اْلُمْؤِمُنونَ  يَ ْفَرحُ 

 فهم ؛ كتاب أهل الروم لكن ؛ مسلم غري الفريقني وكال ، الفرس على للروم انتصار
 .النار عباد اجملوس من املسلمني إىل أقرب

 الكتاب أهل الروم بنصر املؤمنني وفرح) _:هللا رمحه_ الطربي جرير ابن قال  
 )5  ((. األواثن أهل من فارس على
 َكَذِلكَ  ِعْلم   ِبَغرْيِ  َعْدو ا اّللََّ  فَ َيُسبُّوا اّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتُسبُّوا َواَل  :تعاىل وقال
 الداللة فوجه ، (1) يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا مبَا فَ يُ نَ بِ ئُ ُهمْ  َمْرِجُعُهمْ  مْ َرهب ِِ  إىَل  مثَّ  َعَمَلُهمْ  ُأمَّة   ِلُكل ِ  زَي َّنَّا

                                 
 .4ص ، السوسة حممد اجمليد عبد.د ، اإلسالمية الشريعة يف املوازانت فقه منهج:  انظر( 1)

 ( .219) يةاآل ، البقرة سورة( 2)

 ألحكام اجلامع:  وانظر ، 579ص ، سابق مرجع_ هللا رمحه_كثري ابن احلافظ ، العظيم القرآن تفسري( 3)
 .57ص[ ت.د ، والنشر للطباعة الفكر دار ، م.د] ط.د ، القرطيب ، القرآن

 ( .5-1) اآلايت ، الروم سورة( 4)

  [ ت.د ، املعارف دار:  مصر]  ط.د ، الطربي جرير بن حممد ،  القرآن آي تفسري عن البيان جامع(  5)
 . 68ص
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 عليه يشتمل ما ألن ؛ املشركني آهلة سب عن هنى   هللا أن: الكرمية اآلية هذه  يف
 السَّب يف كان فإذا ، مصلحة من سيحققه ما من بكثري أعظم مفسدة من السَّب

 دفع وهي أكرب مفسدة فيه فإن ، لدينهم وحتقري ، نياملشرك آهلة إهانة وهي مصلحة
 ؛وذلك مصلحة فيه أن مع املشركني آهلة سب عن هللا فنهى ،  هللا سب إىل املشركني

 وكانت ، ومفسدة مصلحة تعارضت إذا أنه على يدل وهذا  (2)أكرب ملفسدة درءا  
 · املفسدة درء أجل من املصلحة فترتك املصلحة من أعظم املفسدة

 قد احملق أن على دليل وفيها: )  اآلية هذه تفسري يف_ هللا رمحه_القرطيب اإلمام الق
 عمر عن روي ما املعىن هذا ومن ، الدين يف يكون ضرر إىل أدى إذا له حق عن يكف

 (3)( . القطيعة خمافة القراابت ذوي بني احلكم تبتوا ال:  قال أنه   اخلطاب بن
 حبقوق يتعلق فيما املوازنة على حتث اليت عظيمةال املصاحل من  عمر قول ويف

  القراابت
 . ضررا   أعظم ؛ألهنا القطيعة مفسدة من منعا  
 قائم وتقييمهم النَّاس على احلكم يف – هللا رمحه– تيمية ابن اإلسالم شيخ ومنهج     
 يتكلم نم َقْدر ومراعاة واملفاسد، املصاحل وبني واإلجيابيات، السلبيات بني املوازنة على
 يعرض الذي واملكان للزمان والتنبُّه الناس، بني ومكانته الدين، يف ومقامه العلم، يف فيه
 مع واإلنصاف العدل ضرورات من الرجال نقد يف التوازن فأمهيةُ  يعرض، وملن النقد، فيه
 منطق ينايف - املطلق ابخلري املوافق أو املطلق، الشر بصورة املخالف فعرض أحد، كل

 ، عدة ُسبال   ويغلق مجًّا، خري ا مينع اجلُل رد أو الُكل أخذ ومنهجُ  الواقع، وحال العقل
 نقابل أن - عاقل يرتضيه مما وال رسوَله، به هللا أمر مما وليس: ) -هللا رمحه– قال ومما

                                                                             
 ( .108) اآلية ، األنعام سورة( 1)

[ م1981 ، املتنيب مكتبة:  القاهرة]ط.،د حسان حامد حسان ، اإلسالمي الفقه يف املصلحة نظرية:انظر( 2)
   .122ص

 بن حممد اإلمام ، والدراية يةالروا فين بني اجلامع القدير فتح:  وانظر.56ص ، القرآن ألحكام اجلامع(  3)
 .440ص[ ه 1423 ، املعرفة دار ، بريوت] ط.د ، الشوكاين علي
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 العقالء، مجيع عند الزم   العقل والتزام الصدق قول بل واجلحد، ابملعاندة القوية احلجج
 وأمتُّهم عقوال ، الناس أكملُ  احلمد وهلل هم إذ غريهم؛ من بذلك أحقُّ  الماإلس وأهلُ 

، وأشرفهم دين ا، وأصحُّهم إدراك ا،  (1)(.  شريعة وأحسنهم نبيًّا، وأفضلهم كتااب 
 وعلم صوابه، كُثر إذا العلم أئمة من الكبري إنَّ  مث:  )  -هللا رمحه– الذهيب اإلمام قال
 وال له، يغفر وات ِباعه، وَورَُعه صالُحه وُعرف ذكاؤه، وظهر علمه، عواتَّسَ  للحق، حتر ِيه

  (2)(.  حماسنه وننسى ونطرحه، نضلله
 : النبوية السنة نصوص:  اثنيا   

 يف املوازانت فقه مشروعية على الدالة األحاديث من عدد النبوية السنة يف جاء لقد
 :  اآليت النحو على وذلك الثالث صوره

  املصاحل بني ابملوازنة يتعلق افيم:  أوال  
 : منها األحاديث من عدد ورد
 ةَ َصاَل  تَ ْفُضلُ  اجْلََماَعةِ  َصاَلةُ "   :قَالَ   اّللَِّ  َرُسولَ  َأن   ، ُعَمرَ  ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  َعنْ  -1

 ، الشرعية األعمال أفضلية على يدل احلديث فهذا  (3) " َدرََجة   َوِعْشرِينَ  ِبَسْبع   اْلَفذ ِ 
 . التعارض عند بعض على بعضها تقدمي يف املوازنة وبيان

ْعتُ :  قَالَ  ، انَ َسْلمَ  وَعنْ   -2   َلة   يَ ْوم   ِراَبطُ :"يَ ُقولُ  ،  اّللَِّ  َرُسولَ  مسَِ ر   َولَي ْ  ِمنْ  َخي ْ
 ِرْزقُهُ  َعَلْيهِ  َوُأْجِريَ  ، يَ ْعَمُلهُ  َكانَ  الَِّذي َعَمُلهُ  َعَلْيهِ  َجَرى َماتَ  َوِإنْ  ، َوِقَياِمهِ  َشْهر   ِصَيامِ 

                                 
 . 358/  5  -هللا رمحه– تيمية ابن اإلسالم شيخ ، النقل مع العقل تعارض درء( 1)

 . بتصرف 108-34/104 -هللا رمحه-الذهيب ، اإلسالم اتريخ: انظر( 2)

[  ه 1414 ، كثري ابن دار ، بريوت -دمشق]   ط.د ، صحيحه يف – هللا رمحه-البخاري اإلمام رواه( 3)
 صحيحه يف -هللا رمحه-مسلم واإلمام .2/415 ، 613/ برقم ، اجلماعة صالة فضل ابب ، األذان:  كتاب

 · 851/ 5 ،1044/  برقم اجلماعة، صالة فضل ابب ، املساجد كتاب ،
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 ، فقط وليلة يوم الرابط على املرتتب العظيم ألجرا:  الداللة  ،وجه (1)"  اْلَفتَّان َوَأِمنَ 
 . العملني على املرتتب الثواب بني موازنة وقيامه شهر صيام مع ابملقارنة

َنة   ِفيهِ  ِبِشْعب    اّللَِّ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  رَُجل   َمرَّ  قَالَ  ُهَريْ َرةَ  عن -3   َماء   ِمنْ  ُعيَ ي ْ
 َحىتَّ  َأفْ َعلَ  َوَلنْ  الشِ ْعبِ  َهَذا يف  فََأَقْمتُ  النَّاسَ  اْعتَ َزْلتُ  َلوْ  فَ َقالَ  اِلِطيِبهَ  فََأْعَجبَ ْتهُ  َعْذبَة  

 يف  َأَحدُِكمْ  ُمَقامَ  فَِإنَّ  تَ ْفَعلْ  اَل :" فَ َقالَ   اّللَِّ  ِلَرُسولِ  َذِلكَ  َفذََكرَ   اّللَِّ  َرُسولَ  َأْسَتْأِذنَ 
 َويُْدِخَلُكمْ  َلُكمْ  اّللَُّ  يَ ْغِفرَ  َأنْ  حتُِبُّونَ  َأاَل  َعام ا َسْبِعنيَ  ْيِتهِ ب َ  يف  َصاَلتِهِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  اّللَِّ  َسِبيلِ 
 وجه ، (2)". اجلنَّة لَهُ  َوَجَبتْ  اَنَقة   فَ َواقَ  اّللَِّ  َسِبيلِ  يف  قَاَتلَ  َمنْ  اّللَِّ  َسِبيلِ  يف  اْغُزو اجْلَنَّةَ 

 من خري قليال   ولو  هللا سبيل يف ،واجلهاد الناس خمالطة أن: احلديث هذا من الداللة
 . والتعبد االعتزال
     إحداها إىل اضطر إذا املتعارضة املفاسد بني ابملوازنة يتعلق فيما:  اثنيا  

 : منها إحداها إىل أضطر إذا املفاسد تعارض عند األحاديث من عدد ورد   
:" يقول  النيب تمسع: قال أرطاة بن بسر عن -هللا رمحه-الرتمذي اإلمام رواه ما -1
 ( 3)". الَغُزو يف األَْيِدي تُ ْقَطع ال

 جيب  هللا حدود من حد السرقة يف القطع أن: احلديث هذا من الداللة وجه   
 ، املفسدتني ألعظم ودفعا   عظيمة؛ حلكمة الغزو يف إقامته  هللا رسول هنى لكن إقامته،

 . ابملشركني املقطوع حلوق خمافة وهي

                                 
 برقم ، هللا سبيل يف الرابط فضل:  ابب ، اإلمارة كتاب ، صحيحه يف_ هللا رمحه_- مسلم اإلمام رواه( 1)
/3544 ، 3/56. 

 ، حسن حديث هذا:  وقال ، 1650،4/181/ برقم ، سننه يف -هللا رمحه- الرتمذي اإلمام رواه( 2)
 .  2/603 ،902/رقم ، الصحيحة السلسلة يف -هللا رمحه– األلباين وأورده

 يف -هللا رمحه-حجر ابن احلافظ وقال ،4/53 ،1450/ برقم سننه، يف -هللا رمحه-الرتمذي اإلمام رواه( 3)
 ورواه ،4/181،  17663/ برقم مسنده، يف -هللا رمحه-أمحد اإلمام ورواه ،1/147 قوي وسنده: اإلصابة

 ".الَغُزو يف األَْيِدي تُ ْقَطع ال" ولفظه ،4/142 ،4408/ برقم سننه، يف-هللا رمحه-داود أبو اإلمام
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 فَ َقالَ  ، النَّاسُ  فَ تَ َناَوَلهُ  اْلَمْسِجدِ  يف  فَ َبالَ  َأْعَراِب   قَامَ   :قَالَ   ُهَرْيَرةَ  َأبو رواه ما -2
َا ، َماء   ِمنْ  َذنُواب   َأوْ  َماء   ِمنْ  َسْجال   بَ ْوِلهِ  َعَلى َوَهرِيُقوا َدُعوهُ "  النَّيبُّ  هَلُمُ   بُِعثْ ُتمْ  فَِإمنَّ

َعُثوا َوملَْ  ُمَيسِ رِينَ   تضمن قد أنه جند ، احلديث هذا يف النظر فعند ، (1) " ُمَعسِ رِينَ  تُ ب ْ
 : مفسدتني بني موازنة

 . املسجد يف األعراب بول مفسدة:  األوىل  
 مفسدة أن ومبا ، الدين عن نفوره إىل يؤدي قد يالذ األعراب ترويع مفسدة:  والثانية 

 ، منها أدن هو مبا الكربى املفسدة درأت فقد بوله مفسدة من أكرب األعراب ترويع
 (2).  الرتويع ملفسدة ودرءا   اتقاء   األعراب زجر عن أصحابه   النيب هنى فقد لذلك
 وقد تضرر، بوله عليه قطع لو أنه:  إحدامها ملصلحتني فهذا" َدُعوه"  قوله:  وأقول
 وبدنه ثيابه لتنجست بوله أثناء يف أقاموه فلو املسجد من يسري جزء يف التنجيس حصل

 .املسجد من كثرية ومواضع
 ابن احلافظ ذكر ،وقد احلديث يف ورد كما اإلعراب تنفري وعدم التيسري :والثانية 

: )  فقال املوازنة لضرورة يشهد ما احلديث هذا من ُيستنبط ما ثنااي يف -هللا رمحه-حجر
 هنيتم ملَِ  هلم يقل ومل ، الصحابة على  النيب يُنكر مل: -هللا رمحه-دقيق ابن قال

 برتك املصلحتني أعظم حتصيل وهو الراجحة للمصلحة عنه ابلكف أمرهم بل ؛ األعراب
 (3)(  أيسرمها

                                 
 ، املسجد يف البول على املاء صب  ابب  ، الوضوء كتاب ، صحيحه يف -هللا رمحه-البخاري اإلمام رواه( 1)

 .1/683 ، 215/  برقم

 .3/642 -هللا رمحهما– مسلم اإلمام صحيح على النووي شرح:  انظر( 2)

 لميةالع البحوث جملة:  انظر لالستزادة. 1/325 -هللا رمحه-حجر ابن احلافظ  ، الباري فتح( 3)
 :موقع ،وانظر 282-277ه ،ص1430 ، شوال إىل رجب من اإلصدار ،88 اإلسالمية،العدد

http://www.alifta.net/Fatawa/ 
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 َأَخذَ  ِإالَّ  َأْمَرْينِ  بَ نْيَ    اّللَِّ  َرُسولُ  ُخريِ َ  َما) :قَاَلتْ  أَن ََّها النَّيب ِ  َزْوجِ  َعاِئَشةَ  َعنْ  -3 
 لِنَ ْفِسهِ   اّللَِّ  َرُسولُ  انْ تَ َقمَ  َوَما ِمْنهُ  النَّاسِ  أَبْ َعدَ  َكانَ  ِإمْث ا َكانَ  فَِإنْ  ِإمْث ا َيُكنْ  ملَْ  َما أَْيَسَرمُهَا

تَ َهكَ  َأنْ  ِإالَّ    (1)(.َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَِّ  ُحْرَمةُ  تُ ن ْ
  املتعارضة واملفاسد املصاحل بني ابملوازنة يتعلق فيما:  اثلثا  

 : ومنها ، النبوية األحاديث من عدد ذلك يف ورد 
 جبَاِهِليَّة   َعْهد   َحِديثُ  قَ ْوَمكِ  َأنَّ  َلْواَل  َعاِئَشةُ  ايَ :"  هَلَا قَالَ   النَّيبَّ  َأنَّ  ا ِئَشةَ َعا َعنْ  

 اَباب   اَببَ نْيِ  َلهُ  َوَجَعْلتُ  اِبأْلَْرضِ  َوأَْلَزقْ ُتهُ  ِمْنهُ  ُأْخرِجَ  َما ِفيهِ  فََأْدَخْلتُ  فَ ُهِدمَ  اِبْلبَ ْيتِ  أَلََمْرتُ 
 (2)". ِإبْ َراِهيمَ  َأَساسَ  ِبهِ  فَ بَ َلْغتُ  َغْربِيًّا اَباب  وَ  َشْرِقيًّا

 تغيري على  عزم ، إسالم دار وصارت ، مكة فتح أن بعد  النيب أن:  الداللة فوجه  
 خشي أنه غري ، مصلحة هذه أن شك وال ، إبراهيم قواعد على بنائه وإعادة البيت

 لذلك قريش احتمال عدم: وهي ةاملصلح تلك من أعظم مفسدة إىل ذلك يؤدي أن من
 يف منهم الداخلني ارتداد إىل يؤدي قد إنه حيث ابجلاهلية، عهدهم لقرب نظرا   التغيري؛
 أمر تعظم كانت قريشا   إن: )  -هللا رمحه– حجر ابن احلافظ ويقول ، (3). اإلسالم
 ينفردل بناءها غري أنه -ابإلسالم عهدهم قرب ألجل - يظنوا أن  فخشي جدا   الكعبة
 (4)(. املفسدة يف الوقوع ألمن املصلحة ترك منه ويستفاد ، ذلك يف ابلفخر عليهم

 احلفاظ مصلحة  قدم حيث الكرمية النبوية املوازنة الشريف احلديث هذا من فيتضح
 . الكعبة هدم من ابإلسالم عهد حديثي كوهنم الناس إسالم على

                                 
لألاثم واختياره من يف صحيحه ، كتاب الفضائل ، ابب : مباعدة النيب  -رمحه هللا-( رواه اإلمام مسلم1)

 .4/476، 2327املباح أسهله ، وانتقامه هلل عند انته، برقم/

 ، 1509/  برقم ، وبنياهنا مكة فضل ابب ، احلج كتاب ، صحيحه يف -هللا رمحه-البخاري اإلمام رواه( 2)
3/415. 

 . 3/61 -هللا رمحه– القيم ابن اإلمام ، العاملني رب عن املوقعني إعالم:  انظر( 3)

[  ه 1407 للرتاث، راينال دار]  ط.د ، -هللا رمحه– العسقالين حجر ابن احلافظ ، الباري فتح( 4)
1/172  . 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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 وتعذر املصلحتان تعارضت إذا فاسدوامل املصاحل بني املوازنة يف القاعدة"و     
 التساوي غلب فإن ، رجحان يعلم مل وإن ، قدمت إحدامها رجحان علم فإن مجعهما

 ، فيقدمه مقابلها رجحان آخر ويظن فيقدمها إحدامها رجحان العلماء لبعض يظهر فقد
 وإن ، اآلخر حيصلها مل مصلحة منهما واحد لكل حصل فقد اجملتهدين صوبنا فإن

 والذي للحق مصيب الراجحة املصلحة إىل صار فالذي أحدمها يف الصواب حصران
 إذا وكذلك ، اجتهاده يف جهده بذل إذا ، عنه معفو خمطئ املرجوحة املصلحة إىل صار

 . ( 1)" واملصلحة املفسدة تعارضت
 : اإلمجاع:  اثلثا   

 بن العز اماإلم اإلمجاع نقل حيث ، املوازانت فقه مشروعية على  الصحابة أمجع
 ارتكاب يف ، املفسدتني تعارضت إذا العظمى دفع على أمجعوا) : بقوله السالم عبد

 .(2)( الدنيا
 أعظم ُتدرأ أن الكلية القواعد من: )  قوله العيد دقيق ابن عن الزركشي نقل وقد

 برتك املصلحتني أعظم حُيصل وأن أحدمها، وقوع تعني إذا أيسرمها ابحتمال املفسدتني
 .(3)( إحدامها عدم تعني إذا ماأخفه

  -تعاىل هللا بعون- الثاين املبحث يف  األمثلة بعض وسأورد
 -: املوازانت فقه مشروعية على العقلي الدليل:  رابعا  
 الصحابة وإمجاع املوازانت، فقه مشروعية على الوحيني نصوص من ذكرته ما إىل وإضافة
 إنه إذ ؛ الفقه هبذا العمل بضرورة يقضي أيضا   العقل فإن ، مشروعيته على   الكرام

 حتصيل أن - عاقل عقل على خيفى ال" -هللا رمحه– السالم عبد بن العز يقول كما
                                 

،د.ط ] بريوت : دار الكتب  -رمحه هللا–( قواعد األحكام يف مصاحل العباد ، عز الدين بن عبد السالم 1)
 .  1/16العلمية ، د.ت[ 

 . 1/39 ،  األحكام قواعد 2
ويت : وزارة الشؤون ] الك1املنثور يف القواعد ، بدر الدين حممد الزركشي ،حتقيق : تيسري فائق حممود، ط 3

 .348/ 1ه [ 1402اإلسالمية ، 
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 وأن ، حسن حممود غريه وعن اإلنسان نفس عن احملضة املفاسد ودرء ، احملضة املصاحل
 حممود فأفسدها املفاسد أفسد درء وأن ، حسن حممود فأرجحها املصاحل أرجح تقدمي
 املفاسد درء وأن ، حسن حممود املرجوحة على الراجحة املصاحل تقدمي وأن ، حسن

 فاألصلح األصلح تقدمي وأن... حسن حممود املرجوحة املصاحل على مقدم الراجحة
 إال األصلح على الصاحل يقدم وال...  العباد طبائع يف مركوز فاألفسد األفسد ودرء

 (1)". التفاوت من املرتبتني بني ما إىل ينظر ال تجاهلم شقي أو ، األصلح بفضل جاهل
 ، بعض مع بعضها املصاحل أو ، واملفاسد املصاحل بني ونوازن ، عقولنا نُعمل فعندما    
 فنكون ، الشرين شر ودفع األمرين خري إىل نصل فسوف ، بعض مع بعضها املفاسد أو

 . املوازانت فقه مع يتفق ومبا ، منضبطة مبنهجية احلياة أمور ضبط إىل سعينا قد بذلك
 

 
 

  الثاني املبحث

 . املوازنات فقه يف  الصاحل السلف وسائر الصحابة منهج 

 شك وال ، به والعمل املوازانت فقه ملشروعية الوحيني نصوص تناول سبق مما لنا اتضح
 مجعواوأ ، املوازانت بفقه وعملوا ذلك فهموا قد  الصاحل وسلفنا الكرام الصحابة أبن

 بعد يوم أول من به عملوا قد  الصحابة أن من ذلك على أدل وال ، مشروعيته على
 :  ومها مصلحتان لديهم تعارض أنه وذلك ؛  الرسول وفاة

 .  هللا رسول دفن مصلحة -1

                                 
 . بتصرف ، 8-1/7 -هللا رمحه- السالم عبد بن الدين ،عز  األانم مصاحل يف األحكام قواعد: انظر( 1)
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 املصلحتني ،وأي املقدمة املصلحة حتديد عليهم وأشكل ، اخلليفة تنصيب ومصلحة -2
 أن الكرام للصحابة جتلى فقد املوازانت فقه على وبناء ، تؤخر وأيهما هبا البدء يكون

 :  هي الكربى فاملصلحة ، وصغرى كربى بني متفاوتتان املصلحتني
 املسلمني بقاء ألن وذلك ؛  الرسول دفن هي والصغرى ، للمسلمني خليفة اختيار
 دفن أتخري من اإلسالم على أخطر كلمتهم يوحد إمام على اجتماع وبدون خليفة بدون

 أمر للمسلمني خليفة إقامة خالل من اإلسالمية الدولة كيان على فاحلفاظ ،  الرسول
 قدم فقد متفاوتتان املصلحتني أن ومبا التأخري، حيتمل وال ، السرعة من فيه بد ال

 اخلليفة، ابختيار وبدءوا ، الصغرى املصلحة على الكربى املصلحة  الكرام الصحابة
 ينكر من الصحابة بني من خيرج ومل ،  (1 ) الرسول بدفن سارعوا ذلك نم انتهوا وملا
 وترتيب املوازانت بفقه األخذ يف إمجاعهم على ذلك فدل ، العمل هذا مثل

 (2). األولوايت
 يف اجلنابة من الغسل بني   العاص بن عمرو الصحاب موازنة:  ً   أيضا األمثلة ومن
 ؛وذلك التيمم يف املصلحة أن فعلم ، السالسل ذات غزوة يف التيمم وبني ، الربد شدة
 الرسول فسأله" ، أبصحابه صل ى وقد ، ابلربد اغتسل لو تصيبه قد كربى ملضرة دفعا  
  هللا رسول فضحك االغتسال، من منعه ابلذي فأخربه  فوجه (3)"  شيئا   يقل ومل 

 وإن اخلمس، ضروراتال من وهي مقدمة النفس على احملافظة كانت ملا أنه: الداللة
 دفعا   التيمم على اجلليل الصحاب أقدم احلرج، ورفع التيسري على مبنية اإلسالم شريعة

 .  فعله على  الرسول أقره وقد أعظم، ملفسدة

                                 
 . 4/294  -هللا رمحه– هشام ابن ، النبوية  السرية:  انظر( 1)

 . 641، مجال عبد اهلادي ، ص ( انظر : استخالف أب بكر 2)

 الكتب دار: بريوت]1ط ، عطا القادر عبد مصطفى: حتقيق ا، احلاكم الصحيحني، على املستدرك( 3)
 ومل الشيخني شرط على صحيح حديث هذا:  وقال ،629/ برقم الطهارة، ،كتاب[  ه 1411 ، العلمية
  1/285 خيرجاه،
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 رجال   سريَّة وال جيش أمري جيلدَّن ال أن: ) كتب أنه  اخلطاب بن عمر عن وورد    
 الشيطان، محيَّة تلحقه لئال قافال ؛ الدرب طعيق حىت غاز ؛ وهو حدَّا   املسلمني من

 ابلتحاق املفسدة لئن ؛ الغزو أثناء احلد برفع الفاروق علل هنا (1)( ابلكفار فيلحق
 .  الوقت هذا يف عليه احلد إقامة من أعظم والردة ابلكفار الرجل

  بني وازنةامل يف  الصحابة منهج تبني مبجملها وهي ،(2) كثرية الصدد هذا يف واألمثلة 
 . اإلسالمية الشريعة ومشولية ومساحة يسر وتظهر ، واملفاسد املصاحل

 
 

  

 

 

 الثالث املبحث 

   الداعية لدى املوازنات فقه أمهية                           

    اهلل إىل الدعوة ويف عموماً الدين يف الفقه أمهية:  األول املطلب        

   للداعية بالنسبة خاصة املوازنات فقه أمهية:   الثاني املطلب

    اهلل إىل الدعوة ويف عموماً الدين يف الفقه أمهية:  األول املطلب

                                 
 املكتب: بريوت]ط.د-هللا رمحه-املقدسي قدامة حنبل،ابن بن أمحد املبجل اإلمام فقه يف الكايف( 1)

 .4/280  -هللا رمحه-قدامة ابن اإلمام ،[ت.د.االسالمي

( انظر : املنهج الدعوي لدى املفتني ، دراسة حتليلية لفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 2)
 .400-370رسالة دكتوراة  غري منشورة ، زينب الراجحي ، ص
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 بصرية على ليكون ؛ دعوته يف الداعية عليها يرتكز اليت املهمة الركائز من العلم يعد
 اّللَِّ  َوُسْبَحانَ  ات َّبَ َعيِن  َوَمنِ  َأانَ  ة  َبِصريَ  َعَلى اّللَِّ  ِإىَل  َأْدُعو َسِبيِلي َهِذهِ  ُقلْ   تعاىل قال ،كما

اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َأانَ  َوَما
 من يعد ، عامة بصفة العلم بزاد للتزود الداعية وحاجة(1)

 فبالعلم ، الدين هذا حقائق من مهمة حقيقة وهذه ، علم بال دعوة فال الضرورايت
  . املفاسد وُتدرأ املصاحل جُتلب

 والوعي الفهم له حيقق الذي فهو الفقه؛ أصول بعلم اإلملام الداعية نم يقتضي وهذا   
 . إليه املشار

 ملما يكون أن جيب لذا ، وعمادها ، الدعوة أركان من ركن هو هللا دين إىل والداعية   
 ومدركا   بدينه ومتبصرا   ، العظيم الواجب هبذا للقيام مؤهال   ؛ليكون الشرعي ابلعلم ً  

 وهذا والتيسري، ابلسماحة تتسم شريعة مظلة حتت للمدعوين الدعوة ليقدم ، حلقائقه
 الشريعة هدف أن مدركا   ، الشريعة مبقاصد اجلملة حيث من اإلملام الداعية من يقتضي

 . املفسدة ودرء املصلحة جلب هو
 كما ، الدين يف وتفقه ، العلم بزاد تزود إذا إال ابلدعوة القيام من الداعية يتمكن ولن
ُهمْ  ِفْرَقة   ُكل ِ  ِمنْ  نَ َفرَ  فَ َلْواَل  َكافَّة   لِيَ ْنِفُروا اْلُمْؤِمُنونَ  َكانَ  َوَما: تعاىل قال  طَائَِفة   ِمن ْ

ينِ  يف  لِيَ تَ َفقَُّهوا  .(2) حَيَْذرُونَ  َلَعلَُّهمْ  ِإلَْيِهمْ  رََجُعوا ِإَذا قَ ْوَمُهمْ  َولِيُ ْنِذُروا الدِ 
 3. واألحكام والفرائض والسنن القرآن فيتعلمون 

 يؤكد  عمر قول عن:  تعليقا   صحيحه يف -هللا رمحه-البخاري اإلمام روى وقد    
 لذا ،(1)(  ُتَسوَُّدوا أن قَ ْبلَ  َتفقَُّهوا: ُعَمرُ  وقال: )-هللا رمحه-فقال الدين يف التتفقه أمهية
 . الدعوة يف يسود أن قبل الدين يف ويتفقه يتعلم أن عليه الداعية فإن

                                 
 (.108سورة يوسف ، اآلية )( 1)

 ( .122( سورة التوبة ، اآلية )2)
 .4/112انظر تفسري القرآن العظيم ، احلافظ ابن كثري ، ومعامل التنزيل   اإلمام البغوي ،  3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=671&idto=671&bk_no=51&ID=663#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=671&idto=671&bk_no=51&ID=663#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=671&idto=671&bk_no=51&ID=663#docu
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   للداعية بالنسبة خاصة املوازنات فقه أمهية:   الثاني املطلب 

 وإمنا ، فقيها   جمتهدا   عاملا   الداعية يكون أبن نقصد ال الداعية، علم عن نتحدث عندما 
 الدعوة من يتمكن وأن ، الزلل أو اخلطأ من مينعه ما العلم من لديه يكون أن املقصود

 . الصواب الوجه على هللا إىل
 مبقاصد عام وعي على ؛ليكون الفقه أصول لعلم الداعية حاجة كانت هنا من)و 

 له االجتهاد كذلك ، معها التعامل يف وأصوال   مهجا   للنصوص أبن وعلم ، الشريعة
 (2)(. والزلل اخلطأ من ووقاية حصن له ليتشكل ذلك كل وضوابطه ، لهأصو 

 ، احلرج وترفع ، املشقة ومتنع التيسري جتلب مسحة ،شريعة اإلسالمية فالشريعة
 واملعتمد)  -هللا رمحه– الشاطيب اإلمام قال ، املفاسد ودرء املصاحل، جلب فمقاصدها

 (3)(. العباد ملصاحل وضعت أهنا الشريعة من استقرينا إننا
 املعاش يف العباد مصاحل على مبناها الشريعة أبن – هللا رمحه– القيم ابن وذكر    

 املعاش يف العباد ومصاحل احِلكم، على وأساسها مبناها الشريعة فإن: )  فقال ، واملعاد
 مسألة فكل ، كلها وحكمة ، كلها ومصاحل ، كلها ورمحة ، كلها عدل وهي ، واملعاد

   املفسدة إىل املصلحة وعن ، ضدها إىل الرمحة وعن ، اجلور إىل العدل عن خرجت
 (4)(. ابلتأويل فيها ُأدخلت وإن ، الشريعة من فليست ، العبث إىل احلكمة وعن

 ال ، وتكاثرت األمور تزامحت ما مىت ، وتعليمية شرعية ضرورة أصبح املوازانت ففقه 
 . للداعية ابلنسبة سيما

                                                                             
 الرتاث إحياء دار:  بريوت]  ط.العيين،د أمحد بن حممود الدين بدر البخاري ، صحيح شرح القاري عمدة( 1)

 .2/54[ت.العرب،د

 .315دالكرمي زيدان ، مرجع سابق ، ص( أصول الدعوة ، د. عب2)

 /  4 [ت.د ، املعارف دار: بريوت ]دراز، حممد :ضبط ، الشاطيب إبراهيم الشريعة، أصول يف املوافقات ( 3)

 األزهرية، الكليات ] سعيد، طه :راجعه -هللا رمحه–القيم ابن اإلمام ، العاملني رب عن املوقعني إعالم( 4)
   /4[ ت،مصر،د
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 : وهي للدعاة مهمة فقهية قاعدة املثال بيلس على أذكر وسوف
 :  املصاحل جلب على مقدم املفاسد درء قاعدة 
 ما وفق هبا واألخذ ، عندها الوقوف للداعية ينبغي اليت املهمة الفقهية القواعد من هذه 

 . تفريط أو إفراط بدون ، الشرعية النصوص تقتضيه
 يعتد ال من فهناك ؛ وتفريط إفراط بني هذا زمننا يف القاعدة هبذه األخذ  يف والدعاة    

 تساهل من ،وهناك وسنة كتاب من الصرحية النصوص بذلك فخالف الراجحة؛ ابملصاحل
 فقه يراع فلم ، الشرعية النصوص حساب على هبا األخذ يف وتوسع املصاحل اعتبار يف

 فعمل وهؤالء هؤالء بني توسط من الدعاة من ووفِ ق ، واملفاسد املصاحل بني املوازنة
 الضوابط ذلك يف مراعيا   ، الوحيني نصوص وفق ، واملفاسد املصاحل بني ابملوازنة
  : الضوابط هذه ،ومن األمة هذه سلف فهم من مستفيدا   ، الشرعية
  مصلحة األقل من ابلتقدمي أوىل مصلحة األكثر:  األول الضابط

 والتضحية الراجحة املصلحة ىعل احلفاظ لزمه مصلحتان عنده تزامحت إذا الداعية على
 مبناها الشريعة" -هللا رمحه– تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ، املرجوحة ابملصلحة

 بحسب وتقليلها المفاسد وتعطيل وتكميلها، المصالح تحصيل على

 خير التزاحم عند يقدم حتى الشرين وشر الخيرين خير ومعرفة اإلمكان،

( الشرين شر ويدفع الخيرين
(1). 

 أن معناه ولكن ؛ مصلحة تعد مل ُأهدرت اليت املرجوحة املصلحة أن هذا معىن يسول  
 فالشرع ، اضطرارا   هبا فضحَّى الراجحة املصلحة وبني بينها اجلمع من يتمكن مل الداعية
 فاملصلحة األدن، تفويت إىل أدى ولو العليا املصلحة على احلفاظ بلزوم حيكمان والعقل

                                 
 .343/ 23 ، وانظر: جمموع الفتاوى ، 118/ 6 النبوية السنة منهاج( 1)
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 ال الراجحة املصلحة حتصيل ألجل تركها فإن لذا ، مطلوبة تعد مل ةاحلال هذه يف املفوتة
 (1).شرعي ملطلوب تركا   يعترب
 وإن املصلحتني أعلى حتصيل والقدر الشرع وقاعدة) -هللا رمحه-القيم ابن اإلمام قال
 منفعتني أعظم حتصيل العقل وخاصية:) آخر موضع يف أيضا   وقال ، (2)( أدانمها فات

 (3)(. اأدانمه بتفويت
 : الضابط هلذا الداعية لتطبيق األمثلة بعض 

 مثل مؤقت، واألخرى مستمر نفعها أحدمها الدعوة وسائل من وسيلتان تزامحت لو -1
،  الدرس يقدم أنه شك قال، الناس من لطائفة توجيهية حماضرة أو مستمر علمي درس

 . أخرى مواقف يف األخرى اعتبار أخذ مع
 النساء لوعظ البيت من خروجها مع أوالدها تربيته الداعية أةاملر  عند تزاحم لو -2

 يف وجتتهد الوعظ ترتك أهنا القاعدة هذه فتطبيق ؛ مستمرا   خروجها كان إذا وخباصة
 . أوالدها تربية

    مفسدة األقل من ابلدرء أوىل مفسدة األكثر:  الثاين الضابط 
 األكثر يدرأ أن الداعية علىف مفسداتن؛ جتتمع فعندما األول، عكس الضابط وهذا

 عبد بن العز قول وهو بشرية طبيعة الدرء وهذا أخفهما، ويرتكب مفسدة، واألعظم
 العظمى املفسدة بدرء األخذ أمهية تبني نصوص وردت وقد ،(4) -هللا رمحه– السالم

 : منها الصغرى ابرتكاب
 يَ ْعَمُلونَ  ِلَمَساِكنيَ  َكاَنتْ فَ  السَِّفيَنةُ  َأمَّا : موسى مع اخلضر عن حكاية تعاىل قوله

 اْلُغاَلمُ  َوَأمَّا( 79) َغْصب ا َسِفيَنة   ُكلَّ  َيَُْخذُ  َمِلك   َورَاَءُهمْ  وََكانَ  َأِعيبَ َها َأنْ  فََأرَْدتُ  اْلَبْحرِ  يف 

                                 
 للفكر العاملي املعهد:فريجينيا]1ط ، الوكيلي حممد ، الضوابط يف دراسة ، األولوايت فقه:  انظر( 1)

 .198-197ص[ م1997، اإلسالمي

 . 3/279 ، سابق مرجع ، املوقعني إعالم 2))

 . 273ص[  ه 1408 ، العرب الكتاب دار:  بريوت]  3ط ، اخلشت عثمان حممد. د حتقيق ، الفوائد( 3)

 . 1/35 ، األانم إصالح يف األحكام قواعد:  انظر( 4)
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 رَب ُُّهَما يُ ْبِدهَلَُما َأنْ  فََأرَْدانَ ( 80) وَُكْفر ا طُْغَياان   يُ ْرِهَقُهَما َأنْ  َفَخِشيَنا ُمْؤِمنَ نْيِ  أَبَ َواهُ  َفَكانَ 
ر ا  حَتَْتهُ  وََكانَ  اْلَمِديَنةِ  يف  يَِتيَمنْيِ  ِلُغاَلَمنْيِ  َفَكانَ  اجلَِْدارُ  َوَأمَّا( 81) ُرمْح ا َوَأقْ َربَ  زََكاة   ِمْنهُ  َخي ْ
ز   ُلَغا َأنْ  رَبُّكَ  فََأرَادَ  َصاحِل ا أَبُومُهَا وََكانَ  هَلَُما َكن ْ َزمُهَا َوَيْسَتْخرَِجا َأُشدَّمُهَا يَ ب ْ  ِمنْ  َرمْحَة   َكن ْ
ر ا َعَلْيهِ  َتْسِطعْ  ملَْ  َما أتَِْويلُ  َذِلكَ  َأْمِري َعنْ  فَ َعْلُتهُ  َوَما رَبِ كَ   (1) َصب ْ

 عيب إحداث من أعظم ملساكني وهي الصاحلة للسفينة الظامل امللك أخذ فمفسدة  
 تكن مل اليت العظمى املفسدة خلضرا فدرأ ، بعد فيما إصالحها أصحاهبا  يستطيع فيها

 . أقل مبفسدة   ملوسى ظاهرة
 القرطيب اإلمام قال ، وطغيانه بكفره والديه إرهاق من مفسدة أقل  الغالم قتل وكذلك

 (2)(. بدينه ويتدينا فيضال اتباعه يف حبه يلقيهما وقد) -هللا رمحه–
 ...هللا فيسبوا هللا دون من يدعون الذين تسبوا وال)  تعاىل قال وكما 

 : الضابط هلذا الداعية لتطبيق األمثلة بعض  
 وشرب األغاين مساع مثل األخرى من مفسدة أقل أحدمها مفسدتني تزامحت لو -1

 وهي اخلبائث، أم فهي اخلمر شرب مفسدة يدرأ أن الداعية على احلالة هذه يف ، اخلمر
 . مفسدة األعظم

 قد الفساق رأيت إذا أنك: ) فقال مثاال   -هللا رمحه– القيم ابن اإلمام وضرب -2 
 فهو هللا طاعة إىل عنه نقلتهم فإن وتصدية مكاء مساع أو، ولعب هلو على اجتمعوا

 ما فكان ذلك من أعظم هو ملا تفرغهم أن من خريا   ذلك على تركهم كان وإال، املراد
 وخفت، وحنوها ناجملو  بكتب مشتغال   الرجل كان إذا وكما، ذلك عن هلم شاغال   فيه هم
 ابب وهذا، األوىل وكتبه فدعه والسحرة، والضالل البدع كتب إىل انتقاله عنها نقله من

 .( 3)( واسع

                                 
 (.82-79) اآلايت ، الكهف سورة( 1)

 . 10/407( اجلامع ألحكام القرآن ، 2 )
 .3/7إعالم املوقعني ،  3
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 يف وهم شرعي حمضور عمل أبنائه على الداعية أنكر إذا:  األمثلة من وكذلك -3
 جبلساء واختالطهم ، البيت من خروجهم -اإلنكار هذا نتيجة أي_ نتيجته وكان البيت

 . أوىل عليهم االنكار فرتك ، وءس
 
 

 

 

 

 

 

 لرابع ا املبحث

   تركه على املرتتبة واملفاسد املوازنات بفقه الداعية أخذ مثار 

 . املوازنات بفقه العمل مثار:  األول املطلب

 . تركه على املرتتبة املفاسد:  الثاني املطلب

 . املوازنات بفقه العمل مثار:  األول املطلب

 اجملتمع مستوى وعلى اإلسالمية األمة مستوى على عظيمة مثار له املوازانت بفقه العمل
 :  منها واألفراد

 أبرز  حيقق فهو ؛ وسهولة يسر من اإلسالمية الشريعة به تتسم ملا عملي تطبيق -1
 .التعارض وجود وأثناء االستثنائية األحوال يف الشريعة أحكام
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 ومفاسد مصاحل من ابجملتمع يتعلق ما أو ، قضااي من ابلفرد حييط مبا  التعارض إزالة -2
 .   املستقبلية وخططها التنفيذية وبراجمها العامة سياساهتا يف الدولة عليه تسري ما أو ،
 ما على النفس ،مث سواه ما على الدين مصلحة التعارض عند يقدم املوازانت فقه -3 

 ذلك ؛ املال على النسل مث ، لواملا النسل على العقل مث ، واملال والنسل العقل سوى
 ، الدين حفظ: وهي مخسة يف تنحصر اإلسالمية الشريعة يف املعتربة املصاحل كليات أن

 األمهية يف مرتبة وهي ، املال وحفظ ، النسل وحفظ ، العقل وحفظ ، النفس وحفظ
 .  التسلسل هذا حسب

 وقواعده ومبادئه ريعالتش ملقاصد الكامل الفهم املوازانت بفقه العمل مثار ومن -4
  .الكلية

 ،  واملفاضلة ، واملفاسد املصاحل بني للمقارنة جماال   سنجد املوازانت فقه ضوء يف -5
 . املتعارضات بني األفضل االختيار مث  واخلسائر املكاسب بني واملوازنة

 وأعراضهم ، املسلمني دماء حرمة على احملافظة املوازانت فقه تطبيق مثرات من -6
 وانتهكت ، الدماء فيها وسفكت ، احلروب دمرهتا املوازانت بفقه أتخذ مل اليت لدول،فا

 .  األعراض فيها

 . تركه على املرتتبة املفاسد:  الثاني املطلب

 مستوى ،وعلى الفرد مستوى على كبرية مفاسد له املوازانت بفقه العمل ترك أن الشك
 : سداملفا هذه ومن ، الدولة مستوى وعلى ، اجملتمع

 الكبرية األخطاء يف للوقوع نفسه يعرض الفرد فإن املوازانت بفقه العمل ترك عند -1
 . مباشر بشكل حياته على تؤثر اليت
 وتعارضات ، شائكة ملواقف سيتعرض اجملتمع فإن املوازانت، بفقه العمل ترك عند -2

 مع املصاحل فيها ضتتعار  أو ، املفاسد تتعارض أو ، العامة املصاحل فيها تتعارض كبرية،
 يف واضطراب خلل هناك ويكون ، الفرد مصاحل مع اجملتمع مصاحل تتعارض أو ، املفاسد
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 عادلة أبحكام اإلشكال ذلك وحل والتعارض املواقف تلك إلزالة سبيل وال ، اجملتمع
 . املوازانت فقه مبنهج وااللتزام ابلعودة إال سليمة وقرارات

 يتوافق ال وهذا ، يسريا   ونشدد ، واسعا   حنجر فإننا ازانتاملو  بفقه العمل ترك عند -3 
 . السمحة اإلسالمية الشريعة ومرونة وسهولة يسر مع
 املفاسد درء"  وهي عظيمة فقهية قاعدة نُغفل فإننا املوازانت بفقه العمل ترك عند-4

 " املصاحل جلب على مقدم
 وسفك ، واحلروب ، الفنت إاثرة:  املوازانت بفقه العمل ترك على املرتتبة املفاسد من_5

 .  األعراض وانتهاك ، الدماء
 املصاحل بني املوازنة على قيامها عدم نتيجة ؛ وأتخرها الوراء إىل الدعوة رجوع -6

 . واملفاسد
 .    مؤهلني غري ومفتني دعاة  خروج عنه ينتج القاعدة هلذه التطبيقي الفقه عدم -7

 اخلامتة
 تناول الذي البحث هذا من انتهيت فقد ، الصاحلات تتم بنعمته الذي هلل احلمد

 الذي املوازانت فقه وهو ، احلاضر زمننا يف وتفعيله به العمل ينبغي ً   مهما موضوعا  
 يؤصل الذي البحث هبذا قمت وقد ، والبالد العباد حال تطبيقه خالل من يصلح

 واقع ومن ،  نبيه وسنة هللا كتاب من الشرعي مستنده ويُ بنيِ   ، املوازانت فقه موضوع
 بفقه العمل مثار أهم البحث تناول ،كما  إبحسان هلم والتابعني الصحابة حياة

 على وذلك الدراسة إليه انتهت ما أهم هنا وسأوجز ، تركه على املرتتبة واآلاثر املوازانت
 : التايل النحو
 وإمجاع الشريفة النبوية والسنة الكرمي القرآن من الشرعية النصوص دلت -1     

 . به األخذ وضرورة املوازانت فقه أمهية على العقل وبراهني ، الصحابة
 ما جبلب ، واآلخرة الدنيا يف العباد مصاحل لتحقيق اإلسالمية الشريعة جاءت -2

 .  يضرهم ما ودرء ، ينفعهم
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 . املوازانت بفقه األخذ يف  الصاحل والسلف الصحابة حرص-3
 يسعى الذي اإلسالمي، العمل ميدان يف وتطبيقه املوازانت فقه إىل ماسة احلاجة-3
 . احلاضر عصران يف سيما ال اإلسالمية األمة أوضاع إصالح إىل

 . كبرية مفاسد إىل يؤدي تركه أن كما ، النفع عظيمة مثار له املوازانت فقه -5
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 التوصيات :

 ، إليها الوصول لتيسري املوازانت؛ بفقه املتعلقة الفقهية القواعد إبراز ضرورة-1
 . منها واالستفادة

 على كبرية مصاحل فيه ألن ، عنه التغافل وعدم ، املوازانت بفقه األخذ ضرورة -2
 .  واألفراد واجملتمع اإلسالمية األمة مستوى

 تتصف وشاملة، فاحصة، ونظرة فقهية، وملكة راسخ، علم إىل حيتاج املوازانت فقه -3
 املصلحة تقدير حيث من ، التطبيقي اجلانب يف عوبتهلص ؛وذلك والدقة ابلعمق

 .والتعارض التزاحم عند الراجح تقدير أو االنفراد، عند واملفسدة
 تعارض عند سيما وال الدعوية، ممارساهتم  يف الدعاة إليه حيتاج املوازانت فقه -4

 ما ثريا  فك ، املفسدة ودرء املصلحة حتقيق بني اجلمع إمكان ،وعدم واملفاسد املصاحل
 املرتتبة املفاسد عن غافلني اجتهادهم، يف دعوية مصلحة حتقيق إىل الدعاة بعض يندفع
 .  عليه أقدموا ما على اندمني األمر هناية يف جيعلهم مما ، ذلك على

 جيب فإنه األخرى برتك إال إحداها حتصيل ميكن ال حبيث املصاحل تنازعت إذا -5
 .  مرجوحها يرتكو  أرجحها ليختار بينها املوازنة

 ،،، وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهلل وصلى                    

 . العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر

 لباحثةا                                                                                                                                   
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 واملراجع املصادر
 . الكرمي القرآن  
  دار:  بريوت ، الطبعة ذكر بدون -هللا رمحه- القيم ابن اإلمام ، املوقعني إعالم -1 

 . النشر سنة ذكر ،بدون العلمية الكتب
 دار:  ،جدة األوىل الطبعة عمر، زاين حممد وتقنياته، مناهجه العلمي البحث -2 

 . ه 1403 الشروق،
  ، اهلادي عبد مجال ،  بكر أب استخالف-3 
 ، الرسالة مؤسسة ، الطبعة ذكر بدون ، الذهيب أمحد بن حممد ، اإلسالم اتريخ-4 

 . النشر سنة بدون
 طيبة دار ، طبعة بدون ، كثري بن عمر بن إمساعيل احلافظ ، العظيم القرآن تفسري-5  
 ه 1422 ،
 اجلعفي، البخاري عبدهللا أبو إمساعيل بن حممد: أتليف املختصر، الصحيح اجلامع-6 

 . ه 1407 ، الثالثة الطبعة - بريوت - كثري ابن دار ، البغا ديب مصطفى: حتقيق
 ، الطبعة ذكر بدون ، الطربي جرير بن حممد ،  القرآن آي تفسري عن البيان جامع -7 

 . النشر سنة ذكر بدون ، املعارف دار:  مصر
 القرطيب، األنصاري أمحد بن حممد هللا عبد أبو: أتليف ن،القرآ ألحكام اجلامع -8 

 .ه 1372 الثانية، الطبعة -القاهرة – الشعب دار ، الربدوين أمحد:  حتقيق
 املعارف مكتبة -هللا رمحه-األلباين الدين انصر حممد ،الشيخ الصحيحة السلسلة -9  
 . الرايض ،
 احلليم عبد بن أمحد اإلسالم شيخ ، والرعية الراعي إصالح يف الشرعية السياسة -10 

 اتريخ ،بدون تيمية ابن دار ، النشر ،ومدينة الطبعة ذكر بدون -هللا رمحه- تيمية ابن
 .   النشر

:  حتقيق -هللا رمحه– الرتمذي سورة بن حممد عيسى أبو اإلمام ، الرتمذي سنن -11 
 . الناشر معلومات بدون ، سلمان آل ومشهور ، األابين الدين انصر حممد
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 أيوب بن هشام بن امللك عبد حممد أبو: أتليف هشام، البن النبوية السرية -12 
-األوىل الطبعة -بريوت -اجليل ،دار سعد الرءوف عبد طه: حتقيق ، املعافري احلمريي
 .  ه  1411

 شرف بن حيىي زكراي أبو  -هللا رمحهما- للنووي مسلم اإلمام صحيح شرح-13 
 .ه  1392 الثانية الطبعة - بريوت - العرب الرتاث ءإحيا ،دار النووي

 القشريي احلسني أبو احلجاج بن مسلم: أتليف ، مسلم اإلمام صحيح -14 
 بدون ،-بريوت - العرب الرتاث إحياء دار ، الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق النيسابوري،

 .  النشر واتريخ الطبعة رقم
 بدون ، والعشرون الثانية الطبعة امليداين، حنبكة الرمحن عبد. د املعرفة، ضوابط -15 

 . ه 1401 املعرفة، دار ، النشر مدينة
 العسقالين، حجر بن علي بن أمحد احلافظ البخاري، صحيح شرح الباري فتح -16 

 . ه 1407 للرتاث، الراين دار  طبعة، بدون
 ، الشوكاين علي بن حممد اإلمام ، والدراية الرواية فين بني اجلامع القدير فتح -17 

 .ه 1423 ، املعرفة دار ، بريوت] ، طبعة بدون
:  بريوت ، الثامنة الطبعة ، العرقسوسي حممد:  حتقيق ، آابدي الفريو ، احمليط القاموس
 . ه 1426 ، الرسالة مؤسسة

 ،بدون -هللا رمحه– السالم عبد بن الدين عز ، العباد مصاحل يف األحكام قواعد -18 
 .  نشر سنة بدون ، العلمية الكتب دار:  بريوت ، ةالطبع ذكر

-هللا رمحه-املقدسي قدامة حنبل،ابن بن أمحد املبجل اإلمام فقه يف الكايف-19 
 ت.د.االسالمي املكتب: بريوت]ط.د
 ، األوىل الطبعة ، حممد الدين مجال الفضل أبو منظور، ابن ، العرب لسان -20 

 . نشر سنة بدون ، صادر دار:  بريوت
:  بريوت ، طبعة بدون  خاطر، حممود:  حتقيق ، الرازي حممد ، الصحاح خمتار -21 

 . ه 1415 ، لبنان مكتبة
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 النيسابوري، احلاكم عبدهللا بن حممد عبدهللا أبو الصحيحني، على املستدرك -22 
 األوىل، الطبعة - بريوت - العلمية الكتب دار ، عطا القادر عبد مصطفى: حتقيق

 .  ه 1411
 السالم عبد حتقيق ، زكراي بن فارس بن أمحد احلسني أبو ، اللغة مقاييس معجم -23  

 .ه 1420 اجليل، دار  ، طبعة بدون ، هارون
 ابلراغب املغروف حممد بن احلسني القاسم ،أبو القرآن غريب يف املفردات - 24 

 سنة بدون نزار، مكتبة ، طبعة بدون ، والبحوث الدراسات مركز:  حتقيق ، األصفهاين
 . نشر

 حممود، فائق تيسري:  ،حتقيق الزركشي حممد الدين بدر ، القواعد يف املنثور -25 
 [ه 1402 ، اإلسالمية الشؤون وزارة:  الكويت] 1ط

 طبعة، ،بدون السوسة حممد اجمليد عبد.د ، اإلسالمية الشريعة يف املوازانت فقه منهج
 . نشر سنة وبدون

 الطبعة ذكر بدون ، حسان حامد حسان ،  اإلسالمي الفقه يف ةاملصلح نظرية -26  
 . م1981 ، املتنيب مكتبة  ،

 
 : العلمية اجملالت

 . ه 1430 ، شوال إىل رجب من اإلصدار ،88 العدد اإلسالمية، البحوث جملة -28 
 : اإللكرتونية املواقع
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