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  الرَّمْحِن الرَِّحيمِ  ِبْســـــِم للاِ 

َمةُ   اْلُمَقدِ 

ا، َوِمْن ِإنَّ احلَْْمَد ّلِلَِِّ ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه وَنْستَـْهِديه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ اِبّلِلَِّ ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسنَ 
ُ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضلِ   ْل َفََل َهاِدَي َلُه. َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اّلِلَّ

ُ، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه .  وَأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلَّ اّلِلَّ

 أَمَّــا بـَْعــــُد:

جاءت وقد مما مييز الشريعة اإلسَلمية عن غريها أهنا تتسم ابليسر ورفع احلرج، ف
نة النبوية ومل ينشأ عن هوى أو لقصد دراسيت هذه لبيان أن هذا الفقه له أصل يف الس

التخفيف دون أصل ، وهذا يعين أنه َل يوجد أمر وَل قضية إَل ويف الشريعة حكم هلا إما 
 · نصاً وإما استنباطاً، ولذلك فإن الشريعة تستوعب كل قضااي البشر يف كل زمان ومكان

الضرر األكرب ابلضرر  وفقه املوازانت الذي يقتضي الرتجيح بني املصاحل واملفاسد، ودفع
األصغر له أصل يف السنة، فلقد جاء يف السنة النبوية عدد من األحاديث الدالة على 

 مشروعية فقه املوازانت .

لذا فإنه جيب أن ينضبط بقواعد ونصوص الشريعة؛ بعيدًا عن أتثري األهواء والرغبات 
 والعقول، وما متيل إليه النفس .

كما يقول ابن   ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد". الـِحَكمى الشريعة مبناها وأساسها علف
وهي كليات شهدت الشريعة ابعتبار جنسها فيما َل حيصر وَل : (1)القيم يف إعَلم املوقعني
 حيصى من النصوص.
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مراتب أحكام الشريعة : مراتب  فاملوازانت الصحيحة َل بد أن تكون مبنية على معرفة
 د .املصاحل ، ومراتب املفاس

وليس الفقيه َمْن عرف اخلري من الشر ، لكن الفقيه َمْن عرف خري اخلريين وشر 
 الشرين".

وقد ساعدت نصوص السنة كثريًا على هذا الفهم وبينت أنه يتسق مع روح الشريعة 
 كانت شريعة وسطاً.ولذلك  الغراء السمحاء اليت جاءت ابليسر ومل أتت ابلعسر، 

فإين قد اخرتت مناذج منها لتوضيح  ،باب كثرية جدًا لذاوالشواهد النبوية يف هذا ال
 .دواوين السنة، وكتب الفقه وأصولهالفكرة، ومن أراد املزيد فلرياجع 

)مقدمة، ومتهيد، وأربعة فصول،  هذا وسيأيت البحث مبشيئة للا تعاىل على هذا النحو
 :وخامتة(

 مقدمة : أمهية املوضوع وعناصره.

 أللفاظ اليت يكثر إيرادها يف البحث.التمهيد:  بيان لبعض ا

 .املتعارضة لموازنة بني املصاحلالتأصيل النبوي لالفصل األول: 

 املفاسد املتعارضة.بني التأصيل النبوي للموازنة الفصل الثاين : 

 املصاحل واملفاسد املتعارضة.بني التأصيل النبوي للموازنة الفصل الثالث: 

 َل جيوز فيها استعمال فقه النوازل. ألمور التأصيل النبويالفصل الرابع : 

 اخلامتة: نتائج البحث.
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 التمهيد:

 بيان لبعض األلفاظ اليت يكثر إيرادها يف البحث

قبل الدخول يف تفصيَلت املوضوع، وبيان أتصيل هذا النوع من الفقه من خَلل السنة 
ألسنة املتناولني هلذا النبوية جيدر يب يف البداية التعريف ببعض املصطلحات اليت ترد على 

 املوضوع بكثرة.

 :قه املوازانتفالتعريف ب

من الواضح أن قولك )فقه املوازانت( مركب إضايف من كلميت )فقه( مضاف 
 و)املوازانت( مضاف إليه.

 واملركب اإلضايف تتوقف معرفته على معرفة لفظيه، أو يتضح معناه ببيان معىن جزأيه.

ضاف على حده، مث يُعر ف املضاف إليه، مث يعرف العلم فَلبد عند تعريفه من تعريف امل
 إبضافة أحد اللفظني إىل اآلخر، وعليه أقول: 

 الفقه لغة:

َوفـََقَه إَذا َسَبَق إىَل اْلَفْهِم َوْزاًن َوَمْعىًن أَْيًضا َوفـَُقَه اِبلضَّمِ   يـَُقاُل : َفِقَه إَذا َفِهَم َوْزاًن َوَمْعىًن .
وتعريف الفقه لغة : ابلفهم هو رأي أكثر  .يًَّة َلُه ، َوَهَذا َمْعىَن اْلِفْقِه لَُغًة َصاَر اْلِفْقُه َسجِ 

األصوليني، وعرفه أبو احلسني البصري واإلمام الرازي أبنه فهم غرض املتكلم من كَلمه ، 
 (. 1وعرفه إمام احلرمني واجلرجاين أبنه العلم )

أْلَْحَكاِم الشَّْرِعيَِّة اْلَعَمِليَِّة اْلُمْكَتَسُب ِمْن أَِدلَِّتَها التـَّْفِصيِليَِّة ، فـَُهَو اْلِعْلُم ابِ  :َوأَمَّا اْصِطََلًحا
ْطِقيَِّة َوَمْوُضوُعُه أَفْـَعاُل اْلُمَكلَِّفنَي ، َواْسِتْمَداُدُه ِمْن اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة ، َوَغايـَُتُه َتْكِميُل اْلُقَوى النُّ 

                                                           

 (. 6/  1، وحاشييت قليويب وعمرية )1/19( انظر: البحر احمليط 1
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َها أَبـَْواُب اْلِفْقِه َواْلَفْوُز اِبلسََّعاَدِة اأْلَبَِديَّةِ َوالشََّهِويَِّة َواْلَغضَ   .(1)ِبيَِّة اْلُمَرتَِّب َعَليـْ

 املوازنة لغة:

زِنًَة أيضا ويقال َوَزْنُت فَلان ووزنت لفَلن و  َوَزَن الشيء من ابب وعدو  املِيزان معروف
مها معناه أنه يساوي درمها يف }وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون { وهذا يزن در  :قال للا تعاىل

ِوزَاان وهذا يوازن هذا إذا كان و  َواَزَن بني الشيئني ُمَواَزنَةو  ودرهم َوازِن  .. القيمة َل يف الثقل 
اتَـَّزَن اآلخذ كما يقال نقد املعطى وانتقد و  على زنته أو كان حماذيه ويقال َوَزن املعطى

 (. 2اآلخذ)

الرأي وشد ة العقل. ويقال: وازنُت فَلاًن موازنًة وِوزاانً، إذا  الَوْزن، إذا نسبوه اىل َرجاحة و 
 .(3)كافأته على فعل خري أو شر  

 املوازنة اصطالحاً: 

كفعلني مثًَل احلسن والقبيح  املقارنة بني شيئني بذكر اخلري والشر أو يقول الباحث: 
 ملعرفة األصلح منهما.

 فقه املوازانت:

 أعظم وحتصيل الشرين وشر ا، أو ترجيح خري اخلريينتعارض املصلحتني وترجيح أحدمه 
 الذي العلم أو: هو (.4أدانمها) ابحتمال املفسدتني  أعظم ودفع أدانمها بتفويت املصلحتني
 (.5به) ليعمل األوىل، َلختيار املتعارضة املصاحل واملفاسد بني للرتجيح اجملتهد به يتوصل

                                                           

 (. 6/  1( حاشييت قليويب وعمرية )1
 (. 740/ ص  1)ج  -( خمتار الصحاح 2
 ( 462/ ص  1)ج  -( مجهرة اللغة 3
 . 27ص التطبيقو  النظرية بني املوازانت ( فقه4
 . 28ص  والعزمية الرخصة بني احلكم توجيه يف املقاصد ( دور5
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فريجح يه بني مصلحتني أو مفسدتني ويقول الباحث: "العلم الذي يقارن فيه الفق
 ."احدامها ابألدلة املستفادة من الكتاب والسنة وعمل السلف

 .املوازانت فقه أمهية

فقه املوازانت له أمهية كربى تظهر من خَلل التعامل مع الواقع الذي نعيشه بل وعند 
 غراء. ، وإذا غاب فقه املوازانت ابتعدان كثرياً عن روح الشريعة النزول النوازل

 التايل: وأستطيع أن أخلص أمهيته يف

فإن للا عز وجل  : األخذ بفقه املوازانت يؤدي ابملسلم إىل األخذ أبفضل املصاحل.أوَلً 
الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـَيَـتَِّبُعوَن ": الذين أيخذون أبعظم املصلحتني بقولهمدح عباده 

 .(18)الزمر:  "َأْحَسَنه

 ثري من املسائل اخلَلفية.حسم كاثنياً: 

 ففقه املوازانت يزيل اخلَلف يف كثري من املسائل املختلف فيها.

 يدرب الفقيه على التعامل مع روح الشريعة. املوازانت فقه  اثلثاً:

 على بدعوى احملافظة النص يعطل فَل وأهدافها، الشريعة روح إىل للوصول سبيل 
 وذاك. هذا بني يوازن  فهو النصوص، ظواهر إىل نظرابل املقاصد ُُتمل وَل الشريعة، مقاصد

ذلك  وما التكفري، ورمبا والتفسيق التضليل يتسبب يف ظهور املوازانت فقه ابعاً: إغفالر  
  املفاسد وبني ببعض، بعضها املصاحل بني املوازنة وعدم الشمولية، النظرة وجود لعدم إَل

 .عنهم للا رضي الصحابة ماءلد اخلوارج استحَلل يف واضح وذلك ببعض، بعضها

 األولوايت وفقه الواقع وفقه املقاصد فقه إىل ابإلضافة املوازانت فقه مراعاة إنخامساً: 
 .تعيش الذي الواقع هذا من ابألمة للنهوض األمثل الطريق  هي
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 الفصل األول: 

 .املتعارضة التأصيل النبوي للموازنة بني املصاحل

، فقد تكون هناك مصلحة ها الشريعة حيدث تعارض بينهناك بعض املصاحل اليت ترد يف
مما جيعل الفقيه ، راجحة، وأخرى مرجوحة، أو احدمها خاصة واألخرى عامة، أو متساويتان

وهنا أييت دور املوازنة اليت تغلب يقف معها فأي املصلحتني يقدم، وهل هناك ضابط؟، 
 إحدى املصلحتني على األخرى.

العلم والعقل يدعو إىل تقدمي أعظم املصلحتني وأعظم و قال الشيخ السعدي: "...
 (.1)"اللذتني، ويؤثر ما كان حممود العاقبة

فأنت ترى أن املصلحة األكرب تقدم على املصلح األقل، بل واملصلحة العامة تقدم على 
 املصلحة اخلاصة، وهكذا تقدم املصلحة األنفع.

اىل ـ: "إنَّ الشريعة مبناها وأساسها على احِلكم ويقول اإلمام ابن قيِ م اجلوزية ـ رمحه للا تع
ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل  ُكل ها، ومصاحل كلها، وِحكمة كلها، فكل مسألٍة 
خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن 

فيها ابلتأويل، فالشريعة عدل للا بني  احِلكمة إىل العبث فليست من الشريعة، وإْن أُدخلت
 (.2عباده")

يتضح لنا من خَلل تلك العبارات لعلمائنا األجَلء أنَّ رعاية املصاحل هدف أساسي 
 للشريعة اإلسَلمية، وهو يتضمن درء املفاسد كذلك، إذ إنَّ درءها يـَُعدُّ مصلحة.

 :نها فيما يتعلق ابملوازنة بني املصاحل ورد عدد من األحاديث مو 

                                                           

 (. 397/ ص  1( تفسري السعدي تيسري الكرمي الرمحن )ج 1
 . 11/ 3( إعَلم املوقعني 2
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َا قَاَلتْ   َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّب ِ  َبنْيَ أَْمَرْيِن ِإَلَّ َأَخَذ أَْيَسَرمُهَا   َما ُخريِ َ َرُسوُل اّلِلَِّ " :َأهنَّ
ِإَلَّ أَْن  لِنَـْفِسهِ   َما ملَْ َيُكْن ِإْْثًا فَِإْن َكاَن ِإْْثًا َكاَن أَبـَْعَد النَّاِس ِمْنُه َوَما انـْتَـَقَم َرُسوُل اّلِلَِّ 

تَـَهَك ُحْرَمُة اّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ   (.1)"تـُنـْ

ه أحد يف شيئني جيوز له فعل كل واحد منهما ، أو عرضت  تعين : أنه كان  إذا خريَّ
عليه مصلحتان ؛ مال لأليسر منهما ، وترك األثقل ؛ أخًذا ابلسُّهولة لنفسه ، وتعليًما ألمَّته 

 .(2)تركه ، وأخذ اآلخر ، وإن كان األثقل . فإذا كان يف أحد الشيئني إمث

ففي حالة التخيري بني أمرين يف الشريعة، كان صلى للا عليه وسلم يتخري األيسر 
 واألسهل رمحة منه على أمته، ما دام األسهل َل يرتتب عليه إمث.

 ُجل  ِإىَل النَِّبِ  َعْن َعْبِد اّلِلَِّ ْبِن َعْمرٍو قَاَل َجاَء رَ فلقد روى  وهذا ما بينه رسول للا 
 ·(3)«. َفِفيِهَما َفَجاِهْد » قَاَل نـََعْم. قَاَل «. َأَحىٌّ َواِلَداَك » َيْسَتْأِذنُُه ِِف اجلَِْهاِد فـََقاَل 

فهنا وازن بني فرضني أحدمها فرض عني )بر الوالدين( واآلخر فرض كفاية )اجلهاد( 
 فقدم فرض العني على فرض الكفاية.

لم والدان ومنعاه عن الذهاب إىل اجلهاد يف سبيل للا حينما يكون اجلهاد فلو كان للمس
فرض كفاية ، ففي هذه احلالة يتعارض الفرض العني املتمثل يف بر الوالدين وفرض الكفاية 
املتمثل يف اجلهاد ؛ فيقدم فرض العني على فرض الكفاية ، ويكون بر الوالدين والقيام على 

                                                           

/ ص  3)ج  ( أخرجه: البخاري يف مواضع منها كتاب املناقب ابب صفة النيب 1
 (.2327( ح)1813/ ص  4لآلاثم )ج  اعدته (، ومسلم يف الفضائل ابب مب3367(ح)1306

 (. 226/ ص  8)ج  -( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2
( 1094/ ص  3(  أخرجه: البخاري يف كتاب اجلهاد والسري ابب اجلهاد إبذن الوالدين )ج 3
رجل ( هو  . ) 2549(، ومسلم يف الرب والصلة واآلداب ابب بر الوالدين وأهنما أحق به رقم 2842ح)

جامهة بن العباس بن مرداس . ) ففيهما فجاهد ( ابذل جهدك يف إرضائهما وبرمها فيكتب لك أجر 
 اجلهاد يف سبيل للا تعاىل [
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 مام إىل اجليش املقاتل .خدمتهما أوجب من اَلنض

يف مصلحتني إحدامها عامة واألخرى خاصة فيختار ما فيه مصلحة  بل قد ينظر 
 عامة على املصلحة اخلاصة.

ُد ِِف اْلبَـْوِل َويـَُبوُل ِِف قَاُرورٍَة َويـَُقوُل ِإنَّ َبىِن " :َعْن َأِِب َواِئٍل قَالَ ف َكاَن أَبُو ُموَسى ُيَشدِ 
 ِإَذا َأَصاَب ِجْلَد َأَحِدِهْم بـَْول  قـََرَضُه اِبْلَمَقارِيِض.ِإْسرَائِيَل َكاَن 

ُد َهَذا التَّْشِديَد فـََلَقْد َرأَيـُْتىِن َأاَن َوَرُسوُل اّلِلَِّ " :فـََقاَل ُحَذيـَْفةُ  َلَوِدْدُت َأنَّ َصاِحَبُكْم ََل ُيَشدِ 
  ُوُم َأَحدُُكْم فـََباَل فَانـْتَـَبْذُت ِمْنُه فََأَشاَر ِإىَلَّ نـََتَماَشى فَأََتى ُسَباَطًة َخْلَف َحاِئٍط فـََقاَم َكَما يـَق

 (.1)"فـَرَغَ َفِجْئُت فـَُقْمُت ِعْنَد َعِقِبِه َحَّتَّ 

ملا عرف من عادته من اَلبعاد عند قضاء احلاجة عن الطرق املسلوكة وعن  مخالفته ف
له طال عليه اجمللس حَّت مبصاحل املسلمني فلع كان مشغوَلً   إنه  :أعني النظارة فقد قيل فيه

أحتاج إىل البول فلو أبعد لتضرر واستدىن حذيفة ليسرته من خلفه من رؤية من لعله مير به 
وكان قدامة مستورا ابحلائط أو لعله فعله لبيان اجلواز مث هو يف البول وهو أخف من الغائط 

د التسرت وهو حيصل َلحتياجه إىل زايدة تكشف وملا يقرتن به من الرائحة والغرض من اَلبعا
 ...ابرخاء الذيل والدنو من الساتر 

ويستفاد من هذا احلديث دفع أشد املفسدتني أبخفيهما واَلتيان أبعظم املصلحتني إذا 
كان يطيل اجللوس ملصاحل األمة ويكثر من زايرة أصحابه وعيادُتم   مل ميكنا معا وبيانه أنه 

 يؤخره حَّت يبعد كعادته ملا يرتتب على فلما حضره البول وهو يف بعض تلك احلاَلت مل
أتخريه من الضرر فراعى أهم اَلمرين وقدم املصلحة يف تقريب حذيفة منه ليسرته من املارة 

 .(2)على مصلحة أتخريه عنه إذ مل ميكن مجعهما

                                                           

(.، ومسلم 223ح) 1/90( أخرجه: البخاري كتاب الطهارة ابب البول عند صاحبه والتسرت ابحلائط 1
 (. 273ح ) (228/ ص  1يف الطهارة ابب املسح على اخلفني )ج 

 (. 329/ ص  1)ج  -ابن حجر  -( فتح الباري 2
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 وقد يبني للمسلمني ما فيه اخلري هلم ويوازن هلم بني خريين وحيثهم على خري اخلريين.

َصََلُة اجلََْماَعِة تـَْعِدُل ََخًْسا َوِعْشرِيَن ِمْن َصََلِة »  ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ َعْن َأِِب ف
 .(1)«اْلَفذِ  

 فأنت ترى هنا أنه فضل صَلة اجلماعة على صَلة الفرد .

َلٍة ، أَْفَضُل مِ  َعْن َسْلَماَن َعِن النَّيبِ  و  ْن ِصَياِم َشْهٍر َوِقَياِمِه ، ، قَاَل : ) راَِبُط يـَْوٍم َولَيـْ
َعَث  َصائِمًا َل يـُْفِطُر ، َوقَائِمًا َل يـَْفرُتُ ، َوِإْن َماَت ُمرَاِبطًا َجَرى َعَلْيِه َكَصاِلِح َعَمِلِه ، َحَّتَّ يـُبـْ

 ( .2، َوُوِقَي َعَذاَب اْلَقرْبِ ()

داعية واملصلحة فهنا وازن بني طاعتني ورجح أحدمها َل سيما إذا كانت احلاجة إليها 
 َنوها ملحة.

 بل يبني للصحايب ما فيه نفعه عن أراد العدول عن الفاضل إىل املفضول .

 َعَلْيهِ  اّلِلَُّ  َصلَّى اّلِلَِّ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َرُجل   َمرَّ "قال : رضي للا عنه يب هريرة أعن 
َنة   ِفيهِ  ِبِشْعبٍ  َوَسلَّمَ   يف  فَأََقْمتُ  النَّاَس، اْعتَـَزْلتُ  َلوِ : فـََقالَ  ِلِطيِبَها، َجبَـْتهُ فََأعْ  َعْذبَة   َماءٍ  ِمنْ  ُعيَـيـْ
ْعِب، َهَذا  اّلِلَِّ  ِلَرُسولِ  َذِلكَ  َفذََكرَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اّلِلَُّ  َصلَّى اّلِلَِّ  َرُسولَ  َأْسَتْأِذنَ  َحَّتَّ  أَفْـَعلَ  َوَلنْ  الشِ 
 يف  َصََلتِهِ  ِمنْ  أَْفَضلُ  اّلِلَِّ  َسِبيلِ  يف  َأَحدُِكمْ  ُمَقامَ  فَِإنَّ  تـَْفَعْل، ََل »: فـََقالَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  اّلِلَُّ  َصلَّى
، َسِبيلِ  يف  اْغُزو اجلَنََّة، َويُْدِخَلُكمُ  َلُكمْ  اّلِلَُّ  يـَْغِفرَ  َأنْ  حتُِبُّونَ  َأََل  َعاًما، َسْبِعنيَ  بـَْيِتهِ   قَاَتلَ  َمنْ  اّلِلَِّ

                                                           

َها.  -كتاب املساجد -( أخرجه: مسلم يف 1 ابب َفْضِل َصََلِة اجْلََماَعِة َوبـََياِن التَّْشِديِد ِِف التََّخلُِّف َعنـْ
 (. 1507( ح)122/ ص  2)ج  -( 95)
،  1913ح3/1520 عز وجل ( أخرجه: مسلم يف كتاب اإلمارة ، ابب فضل الرابط يف سبيل للا2

، والنسائي يف كتاب  1665ح4/188والرتمذي يف كتاب فضائل القرآن ، ابب ماجاء يف فضل الرابط 
،  23778ح441،  5/440 -واللفظ له  -، وأمحد  3167ح6/39اجلهاد ، ابب فضل الرابط 

 كلهم عن سلمان الفارسي .   23786، و 23779
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 (. 1)اجلَنَُّة" َلهُ  َوَجَبتْ  اَنَقةٍ  فـََواقَ  اّلِلَِّ  َسِبيلِ  يف 

فـََقاَل  َعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدرِىِ  َأنَّ َرُجًَل أََتى النَِّبَّ و اَلعتزال على فهنا بني فضل اجلهاد 
ُمْؤِمن  ِِف » قَاَل  قَاَل مُثَّ َمنْ « َرُجل  جُيَاِهُد ِِف َسِبيِل اّلِلَِّ مبَاِلِه َونـَْفِسِه » َأىُّ النَّاِس أَْفَضُل فـََقاَل 

 (.2«)ِشْعٍب ِمَن الشِ َعاِب يـَْعُبُد اّلِلََّ َربَُّه َويَدَُع النَّاَس ِمْن َشر ِِه 

، ألن نفع اجلهاد عام ونفع وهنا وازن بني اجلهاد واَلعتزال فقدم اجلهاد على اَلعتزال
 .اَلعتزال خاص فقدم العام على اخلاص، واألهم على املهم

اَلنفراد ملا فيه من السَلمة من الغيبة واللغو وَنو ذلك وأما اعتزال ويف احلديث فضل 
 (.3الناس أصَل فقال اجلمهور حمل ذلك عند وقوع الفنت)

ِفيِه : َدلِيل ِلَمْن قَاَل بِتَـْفِضيِل اْلُعْزَلة َعَلى اَِلْخِتََلط ، َويف َذِلَك ِخََلف "قال النووي: 
َوَأْكَثر اْلُعَلَماء َأنَّ اَِلْخِتََلط أَْفَضل ِبَشْرِط َرَجاء السَََّلَمة ِمْن َمْشُهور ، َفَمْذَهب الشَّاِفِعي  

اْلِفنَت ، َوَمْذَهب َطَواِئف : َأنَّ اَِلْعِتزَال أَْفَضل ، َوَأَجاَب اجْلُْمُهور َعْن َهَذا احلَِْديث أِبَنَُّه 
أَْو ُهَو ِفيَمْن ََل َيْسَلم النَّاس ِمْنُه ، َوََل َيْصرب  حَمُْمول َعَلى اَِلْعِتزَال يف َزَمن اْلِفنَت َواحْلُُروب ،

 َعَلْيِهْم ، أَْو ََنْو َذِلَك ِمْن اخْلُُصوص ، َوَقْد َكاَنْت اأْلَنِْبَياء َصَلَوات اّلِلَّ َوَسََلمه َعَلْيِهْم َومَجَاِهري
، فـَُيَحصِ ُلوَن َمَناِفع اَِلْخِتََلط َكُشُهوِد اجْلُُمَعة  الصََّحابَة َوالتَّابِِعنَي َواْلُعَلَماء َوالزُّهَّاد خُمَْتِلِطنيَ 

 (.4)"َواجْلََماَعة َواجْلََنائِز َوِعَياَدة اْلَمْرَضى َوِحَلق الذ ِْكر َوَغرْي َذِلكَ 

 .وهذه املوازنة أيضاً ذكرُتا عائشة حينما أثنت على نساء األنصار 

                                                           

 4)ج  -ما جاء يف فضل الغدو والرواح يف سبيل للا  17اجلهاد ابب ( أخرجه: الرتمذي كتاب فضائل 1
 (. 10786( ح)458/ ص  16)ج  -( وقال: حسن، وأمحد يف مسنده 1650( ح)181ص  /
( 1026/ ص  3( أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري ابب أفضل الناس مؤمن جياهد بنفسه وماله )ج 2

 (. 1888( ح ) 1503/ ص  3اد والرابط )ج ومسلم يف اإلمارة ابب فضل اجله2634ح )
 (. 7/ ص  6( فتح الباري )ج 3
 (. 34/ ص  13)ج  -( شرح النووي على مسلم 4
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األَْنَصاِر ملَْ َيُكْن مَيْنَـُعُهنَّ احْلََياُء َأْن يـَتَـَفقَّْهَن يف  قَاَلْت َعاِئَشُة: )نِْعَم النِ َساُء ِنَساءُ 
يِن()  (.1الدِ 

فنساء األنصار رغم احلياء الزائد إَل أن هذا  ،فهاهنا أمران مجيَلن احلياء وطلب العلم
  احلياء مل مينعها من مصلحة أخرى وهي طلب العلم.

يـَُعوُدين وأان مبَكََّة وهو َيْكرَُه َأْن مَيُوَت  لنيب جاء ا" :قال عن َسْعِد بن أيب َوقَّاٍص و 
بن َعْفرَاَء قلت اي َرُسوَل اّلِلَِّ أُوِصي مبَايل ُكلِ ِه قال ََل ااِبأْلَْرِض اليت َهاَجَر منها قال يـَْرَحُم للا 

 َأْن َتدََع َوَرثـََتَك أَْغِنَياَء َخرْي  قلت فَالشَّْطُر قال ََل قلت الثُـُّلُث قال فَالثُـُّلُث َوالثُـُّلُث َكِثري  ِإنَّكَ 
َا َصَدَقة  ح َّت من َأْن َتَدَعُهْم َعاَلًة يـََتَكفَُّفوَن الناس يف أَْيِديِهْم َوِإنََّك َمْهَما أَنـَْفْقَت من نـََفَقٍة فَِإهنَّ

تَ  ِفَع ِبَك اَنس  َوُيَضرَّ ِبَك آَخُروَن اللُّْقَمُة اليت تـَْرفـَُعَها إىل يف اْمرَأَِتَك َوَعَسى للا َأْن يـَْرفـََعَك فـَيَـنـْ
 (.2)"ومل َيُكْن له يـَْوَمِئٍذ إَل ابـَْنة  

يت فهنا وازن بني مصلحة الورثة ومصلحة الفقراء بني املصلحة األحياء ومصلحة امل
 ه وَل دنياه.فأعطى كل واحد ما َل يضر بدين

 تقبل.ويف أمر العبادة أيضاً ينظر إىل ما فيه مصلحة األمة يف املس

قَاَل: َلْوََل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت أَْو َعَلى النَّاِس أَلََمْرُُتُْم  َأنَّ َرُسوَل اّلِلَِّ  َعْن َأيب ُهَريـْرََة و 

                                                           

كتاب   –، ومسلم  يف  60 /1 -( أخرجه: البخاري معلقًا يف كتاب العلم ابب احلياء يف العلم 1)
ح  260 /1 -وضع الدمابب استحباب استعمال املغتسلة من احليض فرصة من مسك يف م -احليض 

(61.) 
 -ابب أن يرتك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا الناس  -كتاب الوصااي   -( أخرجه : البخاري يف 2
ابب  -، ويف كتاب املغازي  2593احلديث  -(، ويف ابب الوصية ابلثلث 25591ح ) – 3/1006

 /3 -ابب الوصية ابلثلث  -كتاب الوصية   -، ومسلم يف 4147احلديث  - 4/1600 -حجة الوداع 
   1628احلديث  - 1250
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َواِك َمَع ُكلِ  َصََلٍة.)  (.1اِبلسِ 

 وهنا أيضاً بني أنه لوَل املشقة لدعاهم إىل السواك مع كل صَلة.

َا َجاَءِت النَّيبَّ من ذلك ما روي َعْن أم محَُ و  .  ْيٍد اْمرَاِة أيب مُحَْيٍد السَّاِعِديِ  ؛ اهنَّ
اَي َرُسوَل للِا  ِإين ِ اُِحبُّ الصََّلَة َمَعَك ، قال : َقْد َعِلْمُت انَِّك حتُِبِ نَي الصََّلَة َمِعي "فـََقاَلْت : 

َرِتِك ، َوَصَلُتِك يف ُحْجَرِتِك َخرْي  ِمْن . َوَصَلُتِك يف بـَْيِتِك َخرْي  َلِك ِمْن َصَلِتِك يف ُحجْ 
َصَلِتِك يف َدارِِك ، َوَصَلُتِك يف َدارِِك َخرْي  َلِك ِمْن َصَلِتِك يف َمْسِجِد قـَْوِمِك ، َوَصَلًتِك 

 يف َمْسِجِد قـَْوِمِك َخرْي  َلِك ِمْن َصَلِتِك يف َمْسجِدي.

 يف أْقَصى َشْيٍء ِمْن بـَْيِتَها َواْظَلِمِه ، َفَكاَنْت ُتَصلِ ي ِفيِه قَاَل : فَأَمَرْت فـَُبيِنَ هَلَا َمْسِجد  
 (.2َحَّتَّ َلِقَيِت للَا َعزَّ َوَجلَّ.)

قدم التسرت على الصَلة يف وهنا وازن بني فضل صَلة النساء يف مجاعة وبني سرت املرأة ف
 َلة يف املسجد.املسجد، وذلك ألن فتنتها يف اخلروج كبرية، فقدم تسرتها على الص

ُيَصلِ ي ِمْن اللَّْيِل يف ُحْجَرتِِه َوِجَداُر احْلُْجرَِة  َكاَن َرُسوُل اّلِلَِّ " :َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ و 
ثُوا ِبَذِلَك فـََقاَم  َقِصري  فـَرََأى النَّاُس َشْخَص النَّيبِ   فـََقاَم أاَُنس  ُيَصلُّوَن ِبَصََلتِِه فََأْصَبُحوا فـََتَحدَّ

َلَتنْيِ َأْو َثََلاًث َحَّتَّ ِإَذا  ال َلَة الثَّانَِيَة فـََقاَم َمَعُه أاَُنس  ُيَصلُّوَن ِبَصََلتِِه َصنَـُعوا َذِلَك لَيـْ َكاَن بـَْعَد لَّيـْ
                                                           

(، 887( ح)4/  2( أخرجه: البخاري يف مواضع ، منها : كتاب اجلمعة  ابب السواك يوم اجلمعة )1
 ( .  252)  220/  1ومسلم يف كتاب الطهارة ابب السواك 

ذكر البيان  ( ، وابن حبان  كما يف اإلحسان يف27090( ح)37/  45( أخرجه: أمحد يف مسنده )2
( ، وابن خزمية كتاب 2217( ح)595/  5) -أبن صَلة املرأة كلما كانت أسرت كان أعظم ألجرها 

الصَلة ابب اختيار صَلة املرأة يف حجرُتا على صَلُتا يف دارها وصَلُتا يف مسجد قومها على صَلُتا 
 3) -ها من املساجد تعدل ألف صَلة يف غري  وإن كانت صَلة يف مسجد النيب  يف مسجد النيب 

(، وقال اهليثمي:  رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح غري عبد للا بن سويد األنصاري 1689( ح)95 /
(، وقال األلباين: حسن لغريه صحيح الرتغيب والرتهيب 154/  2) -ووثقه ابن حبان.) جممع الزوائد 

(1  /82.) 
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 فـََلْم خَيْرُْج، فـََلمَّا َأْصَبَح ذََكَر َذِلَك النَّاُس فـََقاَل: ِإين ِ َخِشيُت َأنْ  َذِلَك َجَلَس َرُسوُل اّلِلَِّ 
 (.1ُتْكَتَب َعَلْيُكْم َصََلُة اللَّْيِل)

وهنا ترك صَلته يف الليل ليلة من الليايل من أجل مصلحة األمة ألهنا لو فرضت تكون 
 شاقة َل سيما على الضعفاء.

اَل اَي ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل قَ " :َوُمعاذ  َرِديُفُه َعَلى الرَّْحِل قَالَ  عن أََنس ْبن َماِلٍك َأنَّ النَّيبَّ و 
َما ِمْن لَبـَّْيَك اَي َرُسوَل اّلِلَِّ َوَسْعَدْيَك قَاَل اَي ُمَعاُذ قَاَل لَبـَّْيَك اَي َرُسوَل اّلِلَِّ َوَسْعَدْيَك َثََلاًث قَاَل 

ُه اّلِلَُّ َعَلى النَّاِر َأَحٍد َيْشَهُد َأْن ََل إَِلَه ِإَلَّ اّلِلَُّ َوأَنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اّلِلَِّ ِصْدقًا ِمْن قـَْلِبِه ِإَلَّ َحرَّمَ 
ْنَد َمْوتِِه قَاَل اَي َرُسوَل اّلِلَِّ أََفََل ُأْخربُ ِبِه النَّاَس فـََيْستَـْبِشُروا قَاَل ِإًذا يـَتَِّكُلوا َوَأْخرَبَ ِِبَا ُمَعاذ  عِ 

ًا  . (2)"أَتْثُّ

، فقارن بني التحديث ِبذه زانتافهنا حدث معاذ ِبذا احلديث ألنه طبق فقه املو 
البشارة وبني حفظ الوصية فوجد أن هناك هنيا عن كتم العلم وأمرًا بنشره فخاف أن أيمث 

 .برتكه التحديث فحدث قبل وفاته

فـََقاَلْت اَي َرُسوَل اّلِلَِّ  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِدىِ  قَاَل َجاَءِت اْمَرأَة  ِإىَل َرُسوِل اّلِلَِّ 
َها َرُسوُل اّلِلَِّ ِجْئُت َأَهُب َلَك نـَْفِسى. فَـ  َفَصعََّد النََّظَر ِفيَها َوَصوَّبَُه مُثَّ طَْأطََأ َرُسوُل  َنَظَر إِلَيـْ

ًئا َجَلَسْت فـََقاَم َرُجل  ِمْن َأْصَحابِِه فـََقاَل اَي  اّلِلَِّ  َرْأَسُه فـََلمَّا رََأِت اْلَمْرأَُة أَنَُّه ملَْ يـَْقِض ِفيَها َشيـْ
فـََقاَل َلَ «. فـََهْل ِعْنَدَك ِمْن َشْىٍء »  َيُكْن َلَك ِِبَا َحاَجة  فـََزوِ ْجِنيَها. فـََقاَل َرُسوَل اّلِلَِّ ِإْن ملَْ 

.  َواّلِلَِّ اَي َرُسوَل اّلِلَِّ
                                                           

َماِم َوَبنْيَ اْلَقْوِم َحاِئط  أَْو ُسرْتَة  ) ابب ِإَذا َكانَ  -كتاب اآلذان   -( أخرجه: البخاري1 ( 146/  1َبنْيَ اإْلِ
 (.  729ح)
/  1ابب َمْن َخصَّ اِبْلِعْلِم قـَْوًما ُدوَن قـَْوٍم َكرَاِهَيَة أَْن ََل يـَْفَهُموا ) -كتاب العلم  -( أخرجه: البخاري2
ه املوت ما مل يشرع يف النزع (، ومسلم يف اإلميان ابب الدليل على صحة إسَلم من حضر 128( ح)37

وهو الغرغرة ونسخ جواز اَلستغفار للمشركني والدليل على أن من مات على الشرك فهو يف أصحاب 
 (.32( ح)61/  1اجلحيم وَل ينقذه من ذلك شيء من الوسائل )
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ًئا " :فـََقالَ  َفَذَهَب مُثَّ َرَجَع فـََقاَل ََل َواّلِلَِّ َما «. اْذَهْب ِإىَل أَْهِلَك فَاْنظُْر َهْل َتَُِد َشيـْ
َفَذَهَب مُثَّ َرَجَع. فـََقاَل ََل «. اْنظُْر َوَلْو َخامتًا ِمْن َحِديٍد »  ًئا. فـََقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ َوَجْدُت َشيْـ 

فـََلَها  -قَاَل َسْهل  َما َلُه رَِداء   -َواّلِلَِّ اَي َرُسوَل اّلِلَِّ َوََل َخامتًا ِمْن َحِديٍد. َوَلِكْن َهَذا ِإزَارِى 
َها ِمْنُه َشْىء  َوِإْن لَِبَسْتُه »  وُل اّلِلَِّ ِنْصُفُه. فـََقاَل َرسُ  َما َتْصَنُع إبِِزَارَِك ِإْن لَِبْسَتُه ملَْ َيُكْن َعَليـْ

ُمَول ًِيا  َفَجَلَس الرَُّجُل َحَّتَّ ِإَذا طَاَل جَمِْلُسُه قَاَم فـََرآُه َرُسوُل اّلِلَِّ «. ملَْ َيُكْن َعَلْيَك ِمْنُه َشْىء  
 -قَاَل َمِعى ُسورَُة َكَذا َوُسورَُة َكَذا «. َماَذا َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن » ُدِعَى فـََلمَّا َجاَء قَاَل فََأَمَر بِِه فَ 

َدَها. فـََقاَل  اْذَهْب فـََقْد َملَّْكُتَكَها مبَا َمَعَك » قَاَل نـََعْم. قَاَل «. تـَْقَرُؤُهنَّ َعْن َظْهِر قـَْلِبَك » َعدَّ
 .(1)«. ِمَن اْلُقْرآِن 

فالزواج أمر ضروري حلفظ النسل الذي هو أحد الضرورايت اخلمس ، واملهر من 
حاجيات الزواج ابعتباره برهان اجلدية والرغبة يف الزواج ووسيلة لتوطيد احملبة واملودة بني 
الزوجني ، وأداة لتمكني الزوجة من حتقيق بعض حاجاُتا ، كما أن املهر يساعد على كبح 

ام على الطَلق أو املسارعة فيه لشعور الزوج مبا يكلفه الطَلق من مجاح الزوج من اإلقد
تكاليف مالية ابهظة وكل هذه أمور حاجية تساعد على حتقيق األمر الضروري وهو الزواج ، 
ولذلك كان املهر شرطاً يف النكاح الصحيح ، ولكن إذا تعارض شرط املهر مع حتقيق الزواج 

يق الزواج فيجب التقليل من املهر إىل أدىن قدر ميكن معه وصارت املبالغة فيه مانعة من حتق
 إقامة الزواج ، بل إذا تعذر أن يكون املهر شيئاً مادايً فيمكن أن يكون شيئاً معنوايً.

ُت وَعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن أَبِيِه قَاَل قَاَل ُعَمُر َرِضَي اّلِلَُّ َعْنُه َلْوََل آِخُر اْلُمْسِلِمنَي َما فـََتحْ 

                                                           

( 1919/ ص  4)ج  -ن -( أخرجه: البخاري كتاب فضائل القرآن ابب القراءة عن ظهر قلب 1
ابب الصََّداِق َوَجَواِز َكْونِِه تـَْعِليَم قـُْرآٍن َوَخاََتَ َحِديٍد َوَغرْيَ َذِلَك ِمْن  -كتاب النكاح   -ومسلم (،4741ح)

( 1040/ ص  2)ج  -(ن 13قَِليٍل وََكِثرٍي َواْسِتْحَباِب َكْونِِه ََخَْسِمائَِة ِدْرَهٍم ِلَمْن ََل جُيَْحُف بِِه. )
 (.1425ح)
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 .(1)َخْيرَبَ  قـَْريًَة ِإَلَّ َقَسْمتـَُها َبنْيَ أَْهِلَها َكَما َقَسَم النَّيبُّ 

فيكون على هذا أتصيًَل نبواًي ألنه من أفعال  فهذا من رواية الصحايب لفعل النيب 
 .النيب 

فإن هذه األراضي تتنازعها مصلحتان : مصلحة مؤقتة تتمثل يف توزيعها على الفاحتني 
حة طويلة األمد ، ممتدة يف األجيال واألزمان وهي ترك هذه األراضي يف أيدي ومصل

أصحاِبا وفرض اخلراج عليها لبيت مال املسلمني بصورة دائمة ومستمرة ، وَل شك أن هذه 
الرباء بن عازب وعن  .املصلحة أكثر نفعًا من املصلحة املؤقتة يف فرتة حمدودة وجليل معني

أهل احلديبية كتب علي بينهم كتااب فكتب  ملا صاحل رسول للا رضي للا عنهما قال : 
فقال املشركون َل تكتب حممد رسول للا لو كنت رسوَل مل نقاتلك فقال  حممد رسول للا 

بيده وصاحلهم على أن  احمه( . فقال علي ما أان ابلذي أحماه فمحاه رسول للا ) لعلي
وها إَل جبلبان السَلح فسألوه ما جلبان السَلح ؟ يدخل هو وأصحابه ثَلثة أايم وَل يدخل

 (.2فقال القراب مبا فيه)

دل على تفاوت املصاحل واألعمال الشرعية من حيث أفضلية احلديث وأمثاله ي فهذا
بعضها على بعض ، وبيان األولوية يف تقدمي بعضها على بعض عند التعارض فقد وازن 

اليت هي أدىن منها ، وتنازل عن املصاحل الصغرى بني املصاحل الكربى واملصاحل  الرسول 
من أجل املصاحل الكربى فمثًَل تنازل للمشركني عن كتابة بسم للا الرمحن الرحيم يف كتاب 
الصلح ، وتنازل هلم عن أن يكتب حممد رسول للا ، وأن َل يدخل مكة يف ذلك العام 

إَل من أجل حتقيق مصاحل أعظم منها ؛ وأيتيها يف العام القادم ، وما هذه التنازَلت وغريها 

                                                           

 كتاب املزارعة ابب أوقاف النيب صلى للا عليه و سلم وأرض اخلراج ومزارعتهم ( أخرجه : البخاري يف1
 (.2209( ح)822/ ص  2ومعاملتهم )ج 

( أخرجه: البخاري يف كتاب الصلح ابب كيف يكتب هذا ما صاحل فَلن بن فَلن وفَلن بن فَلن وإن 2
اد والسري ابب صلح احلديبية (، ومسلم يف اجله2551( ح)959ص/2مل ينسبه إىل قبيلته أو نسبه )ج 

 (. 1783( )1409/ ص  3يف احلديبية ح )ج 
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املشركني كل ما سألوه من الشروط وتساهل معهم يف أمور ظنها  فقد أعطى الرسول 
الصحابة شيئًا كبريًا حَّت استبد ِبم الضيق ، ولكن الرسول   كان أبعد نظرًا من الصحابة 

دنة ووضعت احلرب فقد كان صلح احلديبية فتحًا كبريًا لإلسَلم واملسلمني حيث سادت اهل
أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضاً، مما أاتح للناس أن يلتقوا ويناقشوا ومل يكلم أحد عن 

بني صلح احلديبية  -اإلسَلم وعقل شيئًا منه إَل دخل فيه ولذلك فقد دخل يف اإلسَلم 
د أوجد هدنة مثل من كان يف اإلسَلم قبل ذلك أو أكثر كما أن هذا الصلح ق -وفتح مكة 

شر قريش ، فتهيأت هلم بذلك الفرصة إىل أن خيلصوا اجلزيرة من بقااي  جعلت املسلمني أيمنوا
اخلطر اليهودي الذي كان يتمثل يف حصون خيرب القوية اليت ُتدد طريق الشام ، ففتحها 
املسلمون وغنموا منها غنائم ضخمة وبذلك انتهى ما بقي من خطر لليهود بعد أن سبق قبل 

 · ن بين قينقاع وبين النضري وبين قريظة ذلك التخلص م

كما أن صلح احلديبية قد جعل قريشاً تعرتف ابلنيب واإلسَلم وقوُتما وكياهنما وأن النيب 
واملسلمني أنداد هلا ، بل دفعتهم عنها ابليت هي أحسن كما قوي املسلمون يف عيون القبائل 

املنافقني يف املدينة خفواًت وشأهنم وابدر املخلفون من األعراب إىل اَلعتذار وازداد صوت 
من أَناء قاصية وتفرغ املسلمون لنشر الدعوة  ضآلة ، وصار العرب يفدون على النيب 

اإلسَلمية يف اجلزيرة العربية وخارجها ، فأرسلوا الدعاة والسفراء إىل األمراء والرؤساء وامللوك 
وصحبه بعد سنتني أن  نيب يدعوهم بدعوة اإلسَلم وقويت شوكة املسلمني واستطاع ال

يغزو مكة ويفتحوها ، وكان يف ذلك النهاية احلامسة إذ جاء نصر للا والفتح ، ودخل الناس 
فتحًا مبينًا قال  -كما مساه القرآن-يف دين للا أفواجاً، وبذلك فقد كان صلح احلديبية 

مته وما أتخر ويتم نعتعاىل:إان فتحنا لك فتحًا مبينًا ، ليغفر للا لك ما تقدم من ذنبك 
كما   ·(1)(3: 1: )سورة الفتح ، وينصرك للا نصرًا عزيزاً عليك ويهديك صراطًا مستقيماً 

قال الزهري رمحه للا عن صلح احلديبية : " فما فتح يف اإلسَلم فتح قبله كان أعظم منه ، 
ن الناس إمنا كان القتال حيث التقى الناس ، فلما كانت اهلدنة ، ووضعت احلرب ، وآم

                                                           

/ ص  7)ج  -( بسط ابن كثري فوائد صلح احلديبية فمن شاء فلرياجعها يف تفسري ابن كثري / دار طيبة 1
 (. 135/ ص  12)ج  -(، وانظر: شرح النووي على مسلم 325
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بعضهم بعضاً ، والتقوا ، فتفاوضوا يف احلديث واملنازعة ، فلم يكلم أحد ابإلسَلم يعقل شيئاً 
إَل دخل فيه ، ولقد دخل يف تينك السنتني مثل من كان يف اإلسَلم قبل ذلك أو أكثر 

("1.) 

فهذه بعض األمور ايل جاءت فيها مصلحتان فقدم مصلحة راجحة ألي سبب على 
 .حةمصلحة مرجو 

 الثاين : الفصل 

 املوازنة بني املفاسد املتعارضة.

كما رأينا يف الفصل السابق أن هناك مصاحل متعارضة، فسنرى إن شاء للا يف هناك 
، أما إن مل يكن مفاسد متعارضة، فيأخذ أبقل مفسدة إذا كان َل بد من األخذ أبحدمها

ن هنا أبني ما إذا كان َل بد من مضطرًا إىل أحدمها فَل شك أن ترك املفسدتني أوىل، ولك
 .  األخذ أبحدمها

 املفاسد أقسام:و 

)أحدها( ما هو مفسدة خالصة َل يتعلق ِبا مصلحة سابقة وَل َلحقة وَل مقرتنة، فَل 
 تكون إَل منهياً عنها، إما حظراً، وإما كراهة. 

 )القسم الثاين( ما هو مفسدة راجحة على مصلحة أو مصاحل وهي منهية. 

م الثالث( ما هو مفسدة مساوية ملصلحة أو مصاحل، فإن أمكن درء املفسدة )القس
وجلب املصلحة أو املصاحل قلنا بذلك وتركنا املفسدة وأثبتنا املصلحة أو املصاحل. وإن تعذر 

 اجللب والدرء ففيه نظر. 

) القسم الرابع( ما هو مفسدة مساوية ملفسدة أو مفاسد فإن أمكن درء اجلميع درأانه 
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 (.1إن تعذر ختريان ومهما متحص ت املفاسد درأان األرذل فاألرذل واألقبح فاألقبح")و 

املفاسد املتعارضة سطر لنا كذلك علماء القواعد والفقه بني ونظرًا لصعوبة الرتجيح 
قواعد فقهية تساعد على الرتجيح بني املصاحل واملفاسد املتعارض، حيفظها الفقيه ليفيت ِبا 

 تزن على وفقها، ومن أمثال هذه القواعد:وحيفظها غريه لي

 -تفوت أدىن املصلحتني حلفظ أعَلمها  -درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل 
الضرر َل  -الضرر األشد يزال ابلضرر األخف -املصلحة العامة تقدم على املصلحة اخلاصة

الضرورات  -راتالضرورات تبيح احملظو  -يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام -يزال مبثله
 (.2إىل غري ذلك من القواعد اليت وضعها الفقهاء)  -تقدر بقدرها

املوازنة بني املفاسد املتعارضة إذا اضطر إىل إحداها، عدد من األحاديث قد وردت يف و 
 منها:

 فـََقاَل هَلُْم النَّيبُّ  قَاَل: قَاَم َأْعرَايبٌّ فـََباَل يف اْلَمْسِجِد فـَتَـَناَوَلُه النَّاسُ  َعْن َأيب ُهَريـْرََة 
َا بُِعثْـُتْم ُمَيسِ رِيَن َوملَْ تـُبْـ  َعثُوا َدُعوُه َوَهرِيُقوا َعَلى بـَْولِِه َسْجًَل ِمْن َماٍء أَْو َذنُواًب ِمْن َماٍء فَِإمنَّ

 (.3ُمَعسِ رِيَن()

 هذا احلديث قد تضمن موازنة بني مفسدتني :  

 .مفسدة بول األعرايب يف املسجد -

 .مفسدة ترويع األعرايب الذي  قد يؤدي إىل نفوره عن الدين و  -

ومبا أن مفسدة ترويع األعرايب أكرب من مفسدة بوله فقد درأت املفسدة الكربى مبا هو 
                                                           

 .  56صاحل اَلانم ص ( قواعد اَلحكام يف م1
 (. 126/ ص  1)ج  -(، غاية الوصول يف شرح لب األصول 190/ ص  3)ج  -( ينظر: املوافقات 2
 89 /1 -ابب صب املاء على البول يف املسجد -كتاب الوضوء -( أخرجه: البخاري يف 3)

 (.5777ح)5/2270(و 216) 1/89(، وانظر: 217ح)
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 · أصحابه عن زجر األعرايب اتقاء ودرءاً ملفسدة الرتويع أدىن منها ، لذلك فقد هنى النيب 

هلم مل هنيتم األعرايب بل أمرهم ابلكف عنه  على الصحابة ومل يقل مل ينكر النيب 
للمصلحة الراجحة وهو دفع أعظم املفسدتني ابحتمال ايسرمها وحتصيل أعظم املصلحتني 

 (.1برتك ايسرمها)

فاملفسدة هنا حمققة َل حمالة َل سيما وقد ابل األعرايب يف املسجد، فبقي طريقة دفع 
ر فيه أتليف، فاختار ما فيه أتليف على ما فيه هذه املفسدة أبحد أمرين أمر فيه ترويع، وأم

 ترويع، ذلك أن املصلحة هنا له خاصة، وتعليم لألمة من بعده.

نظر يف عواقب األمور وأن األمر يدور بني احتمالني إما أن مُينع الرجل وإما  النيب ف
تباس بوله أن يرتك . وأنه لو ُمنع فإما أن ينقطع البول فعَل فيحصل على الرجل ضرر من اح

وإما أن َل ينقطع ويتحرك خوفا منهم فيزداد انتشار النجاسة يف املسجد أو على جسد 
بثاقب نظره أن ترك الرجل يبول هو أدىن املفسدتني وأهون  الرجل وثيابه فرأى النيب 

الشرين خصوصا وأن الرجل قد شرع يف املفسدة والنجاسة ميكن تداركها ابلتطهري ولذلك 
: دعوه َل تُزرموه أي َل حتبسوه . فأمرهم ابلكف  ألجل املصلحة الراجحة قال ألصحابه 

 .وهو دفع أعظم املفسدتني ابحتمال أيسرمها وحتصيل أعظم املصلحتني برتك أيسرمها

ففي احلديث مفسداتن ومصلحتان : فاملفسدة األوىل : مفسدة تلويث املسجد ِبذا 
اإلسَلم وإيغار صدره على من اعتدى عليه  األذى والقذر . والثانية : مفسدة تنفريه عن

وتلويث مواضع من املسجد ، وَلشك أن املفسدة الثانية أشد من املفسدة األوىل فروعيت 
املفسدة الكربى ابرتكاب الصغرى ، فقال : ) دعوه ( أي َل أبس أن يرتكب هذه املفسدة 

: فاألوىل : مصلحة صيانة ، وَل تضربوه حَّت َل يقع يف املفسدة الكربى . وأما املصلحتان 
املساجد من البول واألذى ، وهي الصغرى ، ومصلحة أتليفه على اإلسَلم ، بل ومصلحة 
احملافظة على نفسه من أتذيه ابحتباس البول ، بل ومصلحة عدم انتشار البول يف أكثر من 
بقعة يف املسجد بسبب هروبه منهم ، فهذه املصاحل روعيت مجيعها بتفويت املصلحة 

                                                           

 (. 324/ ص  1)ج  -رفة دار املع -ابن حجر  -( فتح الباري 1
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الصغرى اليت هي صيانة املسجد من األذى والقذر يف هذه البقعة فقط ؛ ألنه إذا تعارضت 
 (.1مصلحتان روعي أكربمها بتفويت أصغرمها . وللا أعلم)

حديث فَاِطَمَة بِْنِت قـَْيٍس أَنَّ أاََب َعْمرِو ْبَن َحْفٍص طَلََّقَها اْلبَـتََّة َوُهَو َغاِئب   ومنها :
َنا ِمْن َشْىٍء. َفَجاَءْت َرُسوَل اّلِلَِّ فََأْرَسَل إِلَيْـ  -َها وَِكيُلُه ِبَشِعرٍي َفَسِخطَْتُه فـََقاَل َواّلِلَِّ َما َلِك َعَليـْ

فََأَمَرَها َأْن تـَْعَتدَّ ِِف «. لَْيَس َلِك َعَلْيِه نـََفَقة  » َفذََكَرْت َذِلَك َلُه فـََقاَل  -صلى للا عليه وسلم
تِْلَك اْمَرأَة  يـَْغَشاَها َأْصَحاِِب اْعَتدِ ى ِعْنَد اْبِن أُمِ  َمْكُتوٍم فَِإنَُّه َرُجل  »  قَاَل بـَْيِت أُمِ  َشرِيٍك مُثَّ 

قَاَلْت فـََلمَّا َحَلْلُت ذََكْرُت َلُه َأنَّ ُمَعاِويََة ْبَن َأِِب «. أَْعَمى َتَضِعنَي ثَِياَبِك فَِإَذا َحَلْلِت َفآِذنِيىِن 
أَمَّا أَبُو َجْهٍم َفََل َيَضُع »  -صلى للا عليه وسلم-ٍم َخطََباىِن. فـََقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ ُسْفَياَن َوَأاَب َجهْ 

» َفَكرِْهُتُه مُثَّ قَاَل «. َعَصاُه َعْن َعاَتِقِه َوأَمَّا ُمَعاِويَُة َفُصْعُلوك  ََل َماَل َلُه اْنِكِحى أَُساَمَة ْبَن َزْيٍد 
ُ ِفيِه َخرْيًا َواْغتَـَبْطُت بِِه)فـََنَكحْ «. اْنِكِحى أَُساَمَة   (.2ُتُه َفَجَعَل اّلِلَّ

وهذا من ابب الغيبة َلنطباق تعريف الغيبة ( 3ويف هذا جواز ذكره مبا فيه للنصيحة)
عليها ، لكن جاز ذلك مع أن فيه مفسدة درءًا للمفسدة األشد وهي تورط الناس مبن َل 

 (.4ابرتكاب أدىن املفسدتني) يصلح هلم خلًقا وديًنا، فروعيت هذه املفسدة

 وعلى ذلك قس بقية ما قال فيه العلماء إنه من الغيبة اجلائزة، وللا أعلم.

من حديث َأِِب ُهَريـْرََة  نيصحيحالففي هنى أصحابه عن كثرة سؤاله  ومنها : أن النيب 
فـََقاَل «. ّلِلَُّ َعَلْيُكُم احلَْجَّ َفُحجُّوا أَيُـَّها النَّاُس َقْد فـََرَض ا» فـََقاَل  قَاَل َخطَبَـَنا َرُسوُل اّلِلَِّ 

َلْو قـُْلُت نـََعْم »  َرُجل  َأُكلَّ َعاٍم اَي َرُسوَل اّلِلَِّ َفَسَكَت َحَّتَّ قَاهَلَا َثََلاًث فـََقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ 
َا  -مُثَّ قَاَل  -َلَوَجَبْت َوَلَما اْسَتطَْعُتْم  َلُكْم ِبَكثْـرَِة ُسَؤاهِلِْم َذُروىِن َما تـَرَْكُتُكْم فَِإمنَّ َهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ

                                                           

 (. 15/ ص  3)ج  -( تلقيح اَلفهام العلية بشرح القواعد الفقهية 1
( 1114/ ص  2ابب املطلقة ثَلاث َل نفقة هلا  )ج  -كتاب الطَلق -( أخرجه: مسلم يف 2
 (.  1480ح)
 (. 98/ ص  10)ج  -( شرح النووي على مسلم 3
 (. 15/ ص  3)ج  -هية ( تلقيح اَلفهام العلية بشرح القواعد الفق4
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ُتُكْم عَ  ْن َشْىٍء َواْخِتَلَِفِهْم َعَلى أَنِْبَيائِِهْم فَِإَذا أََمْرُتُكْم ِبَشْىٍء فَْأتُوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتْم َوِإَذا هَنَيـْ
 .(1)«َفَدُعوُه 

مصلحة إبقاء الذمة بريئة  مع أن سؤاله عن بعض األشياء فيه مصلحة هلم ، لكن أيًضا
من التكاليف أكرب ، ذلك ألهنم لو أكثروا السؤال لشدد للا عليهم بكثرة التكاليف ، فقال 
هلم : ) ذروين ما تركتكم ( ففوت املصلحة الصغرى اليت هي زايدة علمهم لتتحقق املصلحة 

وعي أكربمها الكربى وهي بقاء ذمتهم بريئة من التكاليف ؛ ألنه إذا تعارض مصلحتان ر 
 بتفويت أصغرمها ، وللا أعلم .

 بل قد يبني للعاصي مضار املعصية واملفسدة املؤدية إليها فينزجر ويعود إىل رشده وتوب.

فـََقاَل : اَي َرُسوَل اّلِلَِّ ، اْئَذْن يل اِبلز اَِن ،  ، قَاَل : ِإنَّ َفًَّت َشاابا أََتى النَّيبَّ اَمةَ َعْن َأيب أُمَ و 
َبَل اْلَقْوُم َعَلْيِه ، فـََزَجُروُه ، قَاُلوا : َمْه َمْه ، فـََقاَل : " اْدنُْه " ، َفَداَن ِمْنُه َقرِيًبا ، قَاَل : فَأَقْـ 

ُ ِفَداَءَك ، قَاَل : " َوََل النَّا ُس َفَجَلَس ، قَاَل : " َأحتُِبُُّه أِلُمِ َك ؟ " ، قَاَل : ََل َواّلِلَِّ ، َجَعَليِن اّلِلَّ
 ونَُه أِلُمََّهاُِتِْم " ، قَاَل : " أَفـَُتِحبُُّه َِلبـَْنِتَك ؟ " ، قَاَل : ََل َواّلِلَِّ اَي َرُسوَل اّلِلَِّ ، َجَعَليِن اّلِلَُّ حيُِبُّ 

 ، ِفَداَءَك ، قَاَل : " َوََل النَّاُس حيُِبُّونَُه لِبَـَناُِتِْم ، قَاَل : أَفـَُتِحبُُّه أِلُْخِتَك ؟ " ، قَاَل : ََل َواّلِلَِّ 
قَاَل : َجَعَليِن اّلِلَُّ ِفَداَءَك ، قَاَل : " َوََل النَّاُس حيُِبُّونَُه أِلََخَواُِتِْم ، قَال : أَفـَُتِحبُُّه ِلَعمَِّتَك ؟ " ، 

اُِتِْم ، قَاَل : أَفـَُتِحبُّ  ُه خِلَالَِتَك ؟ " ََل َواّلِلَِّ ، َجَعَليِن اّلِلَُّ ِفَداَءَك ، قَاَل : " َوََل النَّاُس حيُِبُّونَُه لَِعمَّ
ُ ِفَداَءَك ، قَاَل : " َوََل النَّاُس حيُِبُّونَُه خِلَاََلُِتِْم ، قَاَل : فـََوضَ  َع يََدُه ، قَاَل : ََل َواّلِلَِّ ، َجَعَليِن اّلِلَّ

ْر قـَْلَبُه ، َوَحصِ ْن فـَْرَجُه " ، فـَلَ  ْم َيُكْن بـَْعُد َذِلَك اْلَفََّت َعَلْيِه ، َوقَاَل : " اللَُّهمَّ اْغِفْر َذنـَْبُه ، َوَطهِ 
 (.2يـَْلَتِفُت ِإىَل َشْيٍء )

                                                           

ابب اَلقتداء بسنن رسول للا صلى للا عليه و  -كتاب اَلعتصام ابلكتاب والسنة -( أخرجه: البخاري1
/  2ابب فرض احلج مرة يف العمر  )ج  -كتاب احلج -(، ومسلم6858( ح)2658/ ص  6سلم )ج 

 (.  1337( ح )975ص 
( وقال الشيخ شعيب األرنؤوط : إسناده 22265ح) 256ص /5( أخرجه: اإلمام أمحد يف مسنده ج2)

(، 1066( ح)139/ ص  2)ج  -صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، والطرباين يف مسند الشاميني 
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ابلكف عنه للمصلحة الراجحة، وهي دفع أعظم املفسدتني أو الضررين  فأمر النيب 
ابحتمال أيسرمها، وحتصيل أعظم املصلحتني برتك أيسرمها وهذا من أعظم احلكم العالية، فقد 

ألمته كيفية الرفق ابجلاهل،  ا من املفاسد، ورسم هذه املصاحل، وما يقابله راعى النيب 
وتعليمه ما يلزمه من غري تعنيف، وَل سبٍ  وَل إيذاء وَل تشديد، وقد كان هلذا اَلستئَلف 

 والرمحة والرفق األثر الكبري يف حياة هذا الشاب وغريه.

ِة ِمْن اَبٍب َكاَن ِوَجاَه اْلِمْنرَبِ َماِلٍك يَْذُكُر َأنَّ َرُجًَل َدَخَل يـَْوَم اجْلُُمعَ  ْبنِ  عن أََنس    
قَائًِما فـََقاَل اَي َرُسوَل اّلِلَِّ َهَلَكْت اْلَمَواِشي  قَائِم  خَيُْطُب فَاْستَـْقَبَل َرُسوَل اّلِلَِّ  َوَرُسوُل اّلِلَِّ 

ْيِه فـََقاَل اللَُّهمَّ اْسِقَنا اللَُّهمَّ اْسِقَنا َيدَ   َوانـَْقطََعْت السُُّبُل فَادُْع اّلِلََّ يُِغيثـَُنا قَاَل فـََرَفَع َرُسوُل اّلِلَِّ 
ًئا َوَما بـَيْـ  نَـَنا اللَُّهمَّ اْسِقَنا قَاَل أََنُس َوََل َواّلِلَِّ َما نـََرى يف السََّماِء ِمْن َسَحاٍب َوََل قـََزَعًة َوََل َشيـْ

َسَحابَة  ِمْثُل الرتُِّْس فـََلمَّا تـََوسََّطْت السََّماَء  َوَبنْيَ َسْلٍع ِمْن بـَْيٍت َوََل َداٍر قَاَل َفطََلَعْت ِمْن َورَائِهِ 
ُمَعِة انـَْتَشَرْت مُثَّ أَْمَطَرْت قَاَل َواّلِلَِّ َما رَأَيـَْنا الشَّْمَس ِستاا مُثَّ َدَخَل َرُجل  ِمْن َذِلَك اْلَباِب يف اجلُْ 

ُه قَاِئًما فـََقاَل اَي َرُسوَل اّلِلَِّ َهَلَكْت اأْلَْمَواُل قَائِم  خَيُْطُب فَاْستَـْقبَـلَ  اْلُمْقِبَلِة َوَرُسوُل اّلِلَِّ 
َنا َوََل  َوانـَْقطََعْت السُُّبُل فَادُْع اّلِلََّ مُيِْسْكَها قَاَل فـََرَفَع َرُسوُل اّلِلَِّ  يََدْيِه مُثَّ قَاَل اللَُّهمَّ َحَوالَيـْ

َنا اللَُّهمَّ َعَلى اآْلَكاِم َواجْلَِباِل َواآْلجَ  اِم َوالظِ رَاِب َواأْلَْوِديَِة َوَمَناِبِت الشََّجِر قَاَل فَانـَْقَطَعْت َعَليـْ
  .(1)َوَخَرْجَنا مَنِْشي يف الشَّْمِس قَاَل َشرِيك  :َفَسأْلُت أََنًسا: أَُهَو الرَُّجُل اأْلَوَُّل قَالَ: ََل أَْدرِي

خاص، هنا ضرر ال هذا الرجل من الكَلم أثناء خطبة اإلمام ألنما منعه  كأنه ف
ومثله يتحمل لدفع الضرر العام وكأن مراد هذا القائل دفع الضرر العام ، فعفا عنه يف حتمله 

 .(2)الضرر اخلاص ألجله وللا تعاىل أعلم

                                                                                                                                                    

وقال اهليثمي: رواه أمحد والطرباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح.) جممع الزوائد ومنبع الفوائد . حمقق 
 (. 155/ ص  1)ج  -
ْسِجِد اجلَاِمِع )ج   ( أخرجه: البخاري1

َ
( 343/ ص  1كتاب اَلستسقاء ابُب اَلْسِتْسَقاِء يف امل

 (.  967ح)
 (. 162/ ص  1)ج  -( حاشية السندى على صحيح البخارى 2
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  ن يدفع املفسدة ابملوعظة احلسنة.اويف أحيان أخرى ك

َنا َأاَن أُ ف ِإْذ َعَطَس َرُجل  ِمَن  َصلِ ي َمَع َرُسوِل اّلِلَِّ َعْن ُمَعاِويََة ْبِن احلََْكِم السَُّلِميِ  قَاَل: بـَيـْ
ثُْكَل أُمِ َياْه َما َشْأنُُكْم تـَْنظُُروَن ِإيَلَّ َوااْلَقْوِم فـَُقْلُت: يـَْرمَحَُك اّلِلَُّ فـََرَماين اْلَقْوُم أِبَْبَصارِِهْم فـَُقْلُت: 

ُتوَنيِن َلِكينِ  َسَكتُّ فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل َفَجَعُلوا َيْضرِبُوَن أِبَْيِديِهْم َعَلى أَْفَخاِذِهْم فَـ  َلمَّا رَأَيـْتـُُهْم ُيَصمِ 
َلُه َوَل بـَْعَدُه َأْحَسَن تـَْعِليًما ِمْنُه فـََواّلِلَِّ َما َكَهَرين  اّلِلَِّ  فَِبَأيب ُهَو َوأُمِ ي َما رَأَْيُت ُمَعلِ ًما قـَبـْ

َا َوَل َضَرَبيِن َوَل َشَتَميِن قَاَل: )قهرين(  ِإنَّ َهِذِه الصََّلَة َل َيْصُلُح ِفيَها َشْيء  ِمْن َكَلِم النَّاِس ِإمنَّ
 (.1ُهَو التَّْسِبيُح َوالتَّْكِبرُي َوِقرَاَءُة اْلُقْرآِن)

دفع املفسدة هنا بدون قهر وَل ضرب وَل شتم، وإمنا علمه ما  وجه الدَللة: أن النيب 
 يصلح للصَلة وما َل يصلح.

اليت أجيز فيها احملظور للحاجة النظر إىل العورات للمداواة ، ويباح النظر ومن األمثلة 
للوجه من أجل املعاملة واإلشهاد واخلطبة والتعليم وَنوها حلاجة الناس إىل التعرف على 
مواطن الداء وتشخيص املرض، ووصف العَلج املناسب ، أو للتعرف على املرأة املتعامل 

إن  ·يها أو املتعلمة أو املخطوبة ولكن بقدر احلاجة يف ذلك معها أو املشهود هلا أو عل
املفاسد تتفاوت من حيث رتبتها فأشدها خطرًا املفاسد املتعلقة أبمر ضروري ، مث يليها 
املفاسد املتعلقة أبمر حاجي ، مث يليها املفاسد املتعلقة أبمر حتسيين ، فاملفسدة املتعلقة أبمر 

علقة حباجي أو حتسيين ، واملتعلقة أبمر حاجي أكرب من ضروري أكرب من املفسدة املت
 ·املفسدة املتعلقة أبمر حتسيين 

                                                           

ابب حترمي الكَلم يف الصَلة ونسخ ما كان  -كتاب املساجد ومواضع الصَلة   -( أخرجه: مسلم يف 1)
 (.  537ح) 381/ ص 1من إابحة ج
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 الثالث: الفصل 

 املوازنة بني املصاحل واملفاسد املتعارضة.

وهذا ابب أخف من سابقيه إذ يف السابق تتعارض مصلحتان أو مفسداتن، أما هنا 
 فتعارض مصلحة مع مفسدة، وَل شك أن األخذ ابملصلحة أوىل من األخذ مبا فيه مفسدة.

إن للا أمر ابلصَلح، وهنى عن الفساد وبعث رسله بتحصيل املصاحل وتكميلها، "
 (. 2)"يعة مبناها على دفع الفسادين ابلتزام أدانمهاوالشر "( ، 1)"وتعطيل املفاسد وتقليلها

 (.3) "ومن أصول الشرع أنه إذا تعارض املصلحة واملفسدة قدم أرجحهما"

 (. 4)"فيجب دفع أعظم الفسادين ابحتمال أدانمها، إذ ذلك قاعدة مستقرة يف الشريعة"

 :النبوية املوازنة بني املصاحل واملفاسد املتعارضة ورد عدد من األحاديثويف 

ُ َعَلْيُكُم »  :فـََقالَ  َخطَبَـَنا َرُسوُل اّلِلَِّ  :منها َعْن َأِِب ُهَريـْرََة قَالَ  أَيُـَّها النَّاُس َقْد فـََرَض اّلِلَّ
 فـََقاَل َرُجل  َأُكلَّ َعاٍم اَي َرُسوَل اّلِلَِّ َفَسَكَت َحَّتَّ قَاهَلَا َثََلاًث فـََقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ «. احلَْجَّ َفُحجُّوا 

  « َا َهَلَك َمْن َكاَن  -مُثَّ قَاَل  -َلْو قـُْلُت نـََعْم َلَوَجَبْت َوَلَما اْسَتطَْعُتْم َذُروىِن َما تـَرَْكُتُكْم فَِإمنَّ
َلُكْم ِبَكثْـرَِة ُسَؤاهِلِْم َواْخِتَلَِفِهْم َعَلى أَنِْبَيائِِهْم فَِإَذا أََمْرُتُكْم ِبَشْىٍء فَْأتُوا ِمْنُه َما ا ْسَتطَْعُتْم َوِإَذا قـَبـْ

ُتُكْم َعْن َشْىٍء َفَدُعوهُ   (.5«)هَنَيـْ

 واملفسدة اليت قد ترتتب على السؤالوجه الدَللة: أن النيب وازن بني مصلحة السؤال، 
 فقدم املصلحة على املفسدة.

                                                           

 (.31/266) َلبن تيمية "الفتاوى" ( 1
 (.1/33)َلبن تيمية (  "اَلستقامة" 2
 (.20/538)َلبن تيمية (  "الفتاوى" 3
 (. 271)ص  -(، ينظر: مفهوم أهل السنة واجلماعة 29/485)َلبن تيمية ( "الفتاوى" 4
 (.  1337( ح)975/ ص  2كتاب احلج ابب فرض احلج مرة يف العمر  )ج   -( أخرجه: مسلم5
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بني املصاحل واملفاسد فإن الشارع إذا هنى عن شيء فَل بد فهذا احلديث أصل يف املوازنة 
عاد عنه، وإذا أمر بشيء فاملسلم مطالب أبن أييت ابلقدر املستطاع حسب الوسع من اَلبت
 والطاقة.

فقد جاءت الشريعة عند تعارض املصاحل واملفاسد بتحصيل أعظم املصلحتىن بتفويت 
أدانمها، وابحتمال أدين املفسدتني لدفع أعَلمها، فمَّت مل يندفع الفساد الكبري عن هذه 

ارفها الشرعية إَل مبا ذكر من احتمال املفسدة القليلة كان ذلك هو األموال املوقوفة ومص
 الواجب شرًعا .

َخرََج ِإىَل َمكََّة  من ذلك ما أخرجه الرتمذي َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّلِلَِّ : َأنَّ َرُسوَل اّلِلَِّ و 
اُس َمَعُه َفِقيَل َلُه: ِإنَّ النَّاَس َقْد َشقَّ ( َوَصاَم النَّ 1َعاَم اْلَفْتِح َفَصاَم َحَّتَّ بـََلَغ ُكرَاَع اْلَغِميِم)

َعَلْيِهْم الصِ َياُم، َوِإنَّ النَّاَس يـَْنظُُروَن ِفيَما فـََعْلَت، َفَدَعا ِبَقَدٍح ِمْن َماٍء بـَْعَد اْلَعْصِر َفَشِرَب 
 َأنَّ اَنًسا َصاُموا فـََقاَل أُولَِئَك َوالنَّاُس يـَْنظُُروَن إِلَْيِه فَأَْفَطَر بـَْعُضُهْم َوَصاَم بـَْعُضُهْم فـَبَـَلَغهُ 

 (.2اْلُعَصاُة.)

هذه املصلحة قد ترتتب األثر املرتتب على وهنا أيضًا وازن بني املصلحة يف الصيام، و 
 عليها مفسدة وهي هَلك الناس فأفطر يف السفر الذي أبيح الفطر فيه.

                                                           

َة َعَشَر ( ِبَضمِ  اْلَكاِف َواْلَغِميُم ِبَفْتِح اْلُمْعَجَمِة وِهَي نـَْعف  ِمْن َحرَِّة َضَجَناَن ، تـََقُع َجُنوَب ُعْسَفاَن ِبِستَّ 1)
 اْليَـْوَم ِبرَبْقَاِء ( َكْيًَل ِمْن َمكََّة َعَلى طَرِيِق اْلَمِديَنِة ، َوتـُْعَرفُ  64َكْيًَل َعَلى اجْلَادَِّة إىَل َمكََّة ، َأْي َعَلى ) 

َا بـَْرقَاُء يف َتْكوِيِنَها. َواْلرَبْقَاُء َواأْلَبـَْرُق َواْلرُبَْقُة : ُمْرتـََفع  خَتَْتِلُط فِ  يِه احلَِْجاَرُة اِبلرَّْمِل . )املعامل اْلَغِميِم ، َذِلك أهنَّ
 (.214 /4، معجم البلدان 388 1اجلغرافية الواردة يف السرية النبوية 

ح   89ص/3كتاب الصوم ابب ما جاء يف كراهية الصوم يف السفر ج  –( أخرجه: الرتمذي يف (2
(، وقال: حسن صحيح . َواْختَـَلَف أَْهُل اْلِعْلِم يِف الصَّْوِم يف السََّفِر فـَرََأى بـَْعُض أَْهِل اْلِعْلِم ِمْن 710)

َعاَدَة ِإَذا َصاَم يف السََّفِر َوَغرْيِِهْم أَنَّ اْلِفْطَر يف السَّ  َأْصَحاِب النَّيِبِ   َفِر أَْفَضُل َحَّتَّ رََأى بـَْعُضُهْم َعَلْيِه اإْلِ
َوَغرْيِِهْم ِإْن َوَجَد قـُوًَّة  َواْخَتاَر َأمْحَُد َوِإْسَحُق اْلِفْطَر يف السََّفِر وقَاَل بـَْعُض أَْهِل اْلِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِ  

 َو أَْفَضُل َوِإْن أَْفطََر َفَحَسن  .َفَصاَم َفَحَسن  َوهُ 
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اَي َعاِئَشُة َلْوََل قـَْوُمِك َحِديث  :  قَاَل النَّيبُّ قال خماطبًا عائشة:  ومنها أن النيب 
ب  َعْهُدُهْم قَاَل اْبُن الزَُّبرْيِ ِبُكْفٍر َلنَـَقْضُت اْلَكْعَبَة، َفَجَعْلُت هَلَا اَبَبنْيِ اَبب  َيْدُخُل النَّاُس، َوابَ 

 (.1خَيُْرُجوَن، فـََفَعَلُه اْبُن الزَُّبرْيِ)

صارت دار إسَلم عزم على تغيري بعد أن فتح مكة و  فهذا احلديث بني أن النيب 
البيت وإعادة بنائه على قواعد إبراهيم ، وَل شك أن هذه مصلحة غري أنه خشي من أن 
يؤدي ذلك إىل مفسدة أعظم من تلك املصلحة وهي عدم احتمال قريش لذلك التغيري ، 

 · سَلم نظراً لقرب عهدهم ابجلاهلية ، حيث إنه قد يؤدي إىل ارتداد الداخلني منهم يف اإل

يقول ابن حجر العسقَلين : "إن قريشًا كانت تعظم أمر الكعبة جدًا فخشي أن يظنوا 
أنه غري بناءها لينفرد عليهم ابلفخر يف ذلك ، ويستفاد  -ألجل قرب عهدهم ابإلسَلم -

  ·(2)منه ترك املصلحة ألمن الوقوع يف املفسدة

ا من األمر ابملعروف إذا خشى منه عن املهلب قال: "فيه أنه قد يرتك شيئً  ابن بطالنقل 
أن يكون سبًبا لفتنة قوم ينكرونه ويسرعون إىل خَلفه واستبشاعه، وفيه: أن النفوس حتب أن 
تساس مبا أتنس إليه ِف دين للا من غري الفرائض، أبن يرتك ويرفع عن الناس ما ينكرون 

هم ابلكفر، ويظنون أمنا منها، قال أبو الزاند: إمنا خشى أن تنكره قلوب الناس لقرب عهد
  (.3")يفعل ذلك لينفرد ابلفخر دوهنم.

قال النووي: "فيه أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر اجلمع بني فعل املصلحة 
أخرب أن رد الكعبة إىل قواعد إبراهيم عليه السَلم  وترك املفسدة بدأ ابألهم، ألن النيب 

خوف فتنة بعض من أسلم قريبًا ملا كانوا  مصلحة، ولكن يعارضه مفسدة أعظم منه، وهي
                                                           

( أخرجه: البخاري يف كتاب العلم، ابب َمْن ترك بعض األخبار خمافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، 1
( 2/968(، ومسلم يف كتاب احلج ابب نقض الكعبة وبنائها )126ح) 1/37فيقعوا يف أشد منه 

 (. 1333ح)
 (. 225/ ص  1)ج  -فة دار املعر  -ابن حجر  -( فتح الباري 2
 (. 205/  1) -( شرح صحيح البخارى ـ َلبن بطال 3
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 ("1.)يرون تغيريها عظيماً فرتكها النيب 

وفيه فكر ويل األمر يف مصاحل رعيته، واجتناب ما خياف منه تولد ضرر عليهم يف دين 
 أو دنيا إَل األمور الشرعية كأخذ الزكاة وإقامة احلد. 

 يتعرض ملا خياف تنفريهم بسببه ما وفيه أتليف قلوِبم وحسن حياطتهم وأن َل ينفروا وَل
 (.2مل يكن فيه ترك أمر شرعي)

واعترب كثري من العلماء هذا احلديث وغريه من أعمدة املوازنة بني املصاحل، وأنه َلبد من 
 .لقصور فهمه عنه تقييم قدرة فهم السمع للعلم والدليل خوفاً من الوقوع مبا هو أشد

متعارضتان : فاملفسدة األوىل : ترك البيت على ففي هذا احلديث مفسداتن ومصلحتان 
وضعه الراهن . والثانية : افتتان الناس ِبدم البيت ،فارتكبت أدانمها وهي تركه على وضعه 
الراهن . وأما املصلحتان : فاألوىل : بناء البيت على قواعد إبراهيم . والثانية : مصلحة عدم 

 أن يقر اإلميان يف قلوِبم ، وَلشك أن املصلحة افتتان الناس عن اإلسَلم وأتليفهم عليه إىل
الثانية هي الكربى ، فلما تعارضتا روعي أكربمها بتفويت أدانمها ، فرتك البيت كما هو مراعاًة 

 (.3ملصلحة أتليف الناس على اإلسَلم ، وللا أعلم)

خيشى أن ميل أصحابه فيتخوهلم ابملوعظة بني وقت وآخر، ألن  وقد كان النيب 
ستمرار يف التعليم يدخل امللل إىل النفوس، فتقل الفائدة، فقد كان يتعهدهم ويراعي اَل

األوقات يف وعظهم، ويتحرى منها ما كان مظنة القبول، وَل يفعله كل يوم لئَل يسأم، ألن 
 النفوس تسأم ومتل، فإذا ملت كلت وضعفت، ورمبا تكره اخلري لكثرة من يقوم ويتكلم.

ِم ، َكرَاَهَة السَّآَمِة  وٍد قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َعِن اْبِن َمْسعُ و  يـََتَخوَّلَُنا اِبْلَمْوِعظَِة ِِف اأَلايَّ

                                                           

 (. 92/  9) -( شرح النووي على مسلم 1
 (. 416/  3) -( عمدة القاري شرح صحيح البخاري 2
 (. 13/ ص  3)ج  -( تلقيح اَلفهام العلية بشرح القواعد الفقهية 3
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َنا()  (.1َعَليـْ

يتخوهلم ابملوعظة والعلم كي َل ينفروا"  ترجم له البخاري بقوله: "ابب ما كان النيب 
 آمة.ع مفسدة النفور والفتور والسفرتك مصلحة كثرة الوعظ والتعليم لدف

أراد مشرك أن يلحق جبيش املسلمني،  -يف األحداث اليت سبقتها-يف غزوة بدر و 
كما :  املوافقة على قبوله معهم، واَلشرتاك فيما هم ذاهبون إليه فقال  وطلب من النيب 

َا قَاَلْت َخرََج َرُسوُل اّلِلَِّ  يف حديث َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِ   مَّا َكاَن حِبَرَِّة اْلَوبـَرَِة ِقَبَل بَْدٍر فـَلَ  َأهنَّ
ِحنَي َرأَْوُه فـََلمَّا أَْدرََكُه  أَْدرََكُه َرُجل  َقْد َكاَن يُْذَكُر ِمْنُه ُجْرأَة  َوََنَْدة  فـََفرَِح َأْصَحاُب َرُسوِل اّلِلَِّ 

تـُْؤِمُن اِبّلِلَِّ َوَرُسولِِه »   ِجْئُت ألَتَِّبَعَك َوُأِصيَب َمَعَك قَاَل َلُه َرُسوُل اّلِلَِّ  قَاَل ِلَرُسوِل اّلِلَِّ 
قَاَلْت مُثَّ َمَضى َحَّتَّ ِإَذا ُكنَّا اِبلشََّجرَِة أَْدرََكُه «. فَاْرِجْع فـََلْن َأْسَتِعنَي مبُْشرٍِك » قَاَل ََل قَاَل «. 

فَاْرِجْع فـََلْن »  أَوََّل َمرٍَّة قَاَل َكَما قَالَ   الرَُّجُل فـََقاَل َلُه َكَما قَاَل أَوََّل َمرٍَّة فـََقاَل َلُه النَِّبُّ 
تـُْؤِمُن اِبّلِلَِّ » قَاَل مُثَّ َرَجَع فََأْدرََكُه اِبْلبَـْيَداِء فـََقاَل َلُه َكَما قَاَل أَوََّل َمرٍَّة «. َأْسَتِعنَي مبُْشرٍِك 

 .(2«)فَاْنطَِلْق »  قَاَل نـََعْم. فـََقاَل َلُه َرُسوُل اّلِلَِّ «. َوَرُسولِِه 

يبني أن القاعدة واألصل عدم اَلستعانة بغري املسلم « ارجع فلن أستعني مبشرك»فقوله 
يف األمور العامة، وهلذه القاعدة استثناء، وهو جواز اَلستعانة بغري املسلم بشروط معينة 
وهي: حتقق املصلحة، أو رجحاهنا ِبذه اَلستعانة، وأَل يكون ذلك على حساب الدعوة 

تحقق الوثوق الكايف مبن يستعان به، وأن يكون اتبًعا للقيادة اإلسَلمية، َل ومعانيها، وأن ي
متبوًعا، ومقوًدا فيها َل قائًدا هلا، وأَل تكون هذه اَلستعانة. مثار شبهة ألفراد املسلمني، وأن 
تكون هناك حاجة حقيقية هلذه اَلستعانة ومبن يستعان به، فإذا حتققت هذه الشروط جازت 

لى وجه اَلستثناء، وإذا مل تتحقق مل َتز اَلستعانة. ويف ضوء هذا األصل رفض اَلستعانة ع

                                                           

 /1يتخوهلم ابملوعظة والعلم كي َل ينفروا  النيب  ابب ما كان  -( أخرجه : البخاري  كتاب العلم 1)
 . 68ح   38
( 1449/ ص  3ابب كراهة اَلستعانة يف الغزو بكافر  )ج  -كتاب اجلهاد والسري  -( صحيح مسلم2
 ( .  1817ح)
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اشرتاك املشرك مع املسلمني يف مسريهم إىل عري قريش إذ َل حاجة به أصَلً،  رسول للا 
ابملشرك عبد للا بن أريقط الذي استأجره  ويف ضوء اَلستثناء وحتقق شروطه استعان النيب 

 هجرُتما إىل املدينة؛ ليدهلما على الطريق إليها.. وهكذا على هذا وأبو بكر يف النيب 
محاية عمه أيب طالب له، كما قبل جوار أو إجارة املطعم بن  اَلستثناء وحتقق شروطه قبل 

عدي له عند رجوعه عليه الصَلة والسَلم من الطائف، وكذلك قبول الصحابة الكرام جوار 
 َلء األذى عمن أجاروهم.من أجارهم من املشركني ليدفع هؤ 

َوَقْد اَثَب َمَعُه اَنس  ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن َحَّتَّ َكثـُُروا  يـَُقوُل َغَزْواَن َمَع النَّيبِ   عن َجاِبر و 
اَعْوا وََكاَن ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن َرُجل  َلعَّاب  َفَكَسَع أَْنَصارايا فـََغِضَب اأْلَْنَصارِيُّ َغَضًبا َشِديًدا َحَّتَّ َتدَ 

فـََقاَل َما اَبُل  َوقَاَل اأْلَْنَصارِيُّ اَي َلأْلَْنَصاِر َوقَاَل اْلُمَهاِجرِيُّ اَي َلْلُمَهاِجرِيَن َفَخرََج النَّيبُّ 
 اَل النَّيبُّ َدْعَوى َأْهِل اجْلَاِهِليَِّة مُثَّ قَاَل َما َشْأهُنُْم فَُأْخربَ ِبَكْسَعِة اْلُمَهاِجرِيِ  اأْلَْنَصارِيَّ قَاَل فـَقَ 
َنا لَِئْن َرَجْعَنا إِ  َا َخِبيثَة  َوقَاَل َعْبُد اّلِلَِّ ْبُن ُأيَبٍ  ْبن َسُلوَل أََقْد َتَداَعْوا َعَليـْ ىَل اْلَمِديَنِة َدُعوَها فَِإهنَّ

َها اأْلََذلَّ فـََقاَل ُعَمُر َأََل نـَْقُتُل اَي َرُسوَل اّلِلَِّ َهذَ  ا اخْلَِبيَث ِلَعْبِد اّلِلَِّ فـََقاَل النَّيبُّ لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمنـْ
 (1ََل يـََتَحدَُّث النَّاُس أَنَُّه َكاَن يـَْقُتُل َأْصَحابَُه.) 

قتل املنافقني، مع أن يف قتلهم مصلحة كبرية، مث علل ذلك بقوله " حَّت َل   كتر فهنا 
 .يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه"

 فهنا مفسداتن ومصلحتان : 

 فاملفسدة األوىل : افتتان الناس عن اإلسَلم ونفورهم منه . 

والثانية : اإلبقاء على املنافقني وترك قتلهم مع أهنم يستحقون القتل لكفرهم يف الباطن ، 
لكن املفسدة األوىل أشد وقًعا فروعيت ابرتكاب املفسدة الصغرى ، دفًعا لكربى املفسدتني 

                                                           

( 183/  4) -( أخرجه: البخاري يف مواضع منها كتاب املناقب ابب َما يـُنـَْهى ِمْن َدْعَوِة اجْلَاِهِليَِّة 1
( 1998/  4(، ومسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب ابب نصر األخ ظاملا أو مظلوما ( )3518ح)
 (.2584ح)
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 ابرتكاب أدانمها . 

 تان : وأما املصلح

 فاألوىل : أتليف الناس على اإلسَلم وهي املصلحة الكربى . 

والثانية : إراحة اإلسَلم واملسلمني من املنافقني ودفع شرهم وأذاهم بقتلهم وهي الصغرى 
 (.1فروعيت املصلحة الكربى بتفويت املصلحة الصغرى ، وللا أعلم)

ام الشارع بدفع املفسدة أشد يقدم درء املفسدة على جلب املصلحة ألن اهتموقد كان 
حديث النـُّْعَماِن ْبِن من اهتمامه جبلب املصلحة واألساس الذي بنيت عليه هذه القاعدة 

ْعُت َرُسوَل اّلِلَِّ  ْعُتُه يـَُقوُل مسَِ ِإنَّ » يـَُقوُل َوأَْهَوى النـُّْعَماُن إبِِْصبَـَعْيِه ِإىَل أُُذنـَْيِه   َبِشرٍي قَاَل مسَِ
نَـُهَما ُمْشَتِبَهات  ََل يـَْعَلُمُهنَّ َكِثري  ِمَن النَّاِس َفَمِن اتَـَّقى احلَََْلَل َبنيِ     َوِإنَّ احْلَرَاَم َبنيِ   َوبـَيـْ

 الشُّبـَُهاِت اْسَترْبََأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه َوَمْن َوَقَع ِِف الشُّبـَُهاِت َوَقَع ِِف احْلَرَاِم َكالرَّاِعى يـَْرَعى َحْولَ 
أَْن يـَْرَتَع ِفيِه َأََل َوِإنَّ ِلُكلِ  َمِلٍك مِحًى َأََل َوِإنَّ مِحَى اّلِلَِّ حَمَارُِمُه َأََل َوِإنَّ ِِف اجلََْسِد احلَِْمى يُوِشُك 

  .(2)(«.ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسُد ُكلُُّه َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد ُكلُُّه َأَلَ َوِهَى اْلَقْلُب 

مجع شبه: وهو كل ما ليس بواضح احلل واحلرمة مما تنازعته األدلة ، وَتاذبته  واملشتبهات
 ·    فبعضها يعضده دليل احلرام وبعضها يعضده دليل احلَلل"  – املعاين، 

: ما حفظت من رسول للا  للحسن بن علي : قلت: عن أيب احلوارء السعدي قال و 
 حفظت من رسول للا  : ؟ قال ىل ماَل يريبك فإن الصدق طمأنينة دع ما يريبك إ

                                                           

 (. 14/ ص  3)ج  -( تلقيح اَلفهام العلية بشرح القواعد الفقهية 1
  –(، ومسلم 52( ح)28/ ص  1( أخرجه البخاري كتاب: اإلميان، ابب: فضل من استربأ لدينه )ج 2

 (. 1599( ح)1219/ ص  3قاة، ابب: أخذ احلَلل وترك الشبهات )ج كتاب: املسا
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 (.1)وإن الكذب ريبة

 وهذا أصل يف حتقيق املصلحة ودرء املفاسد.

ولقد بني  لنا القرآن الكرمي ذلك حني جاءت اآلية صرحية يف جواز النطق ابلكفر ملن 
أكره على ذلك مع اطمئنان قلبه ابإلميان ، قال تعاىل: من كفر ابهلل من بعد إميانه إَل من 

م غضب من للا وهلم عذاب ره وقلبه مطمئن ابإلميان ولكن من شرح ابلكفر صدرًا فعليهأك
 ·عظيم

وقد روي عن ابن عباس أن هذه اآلية نزلت يف عمار بن ايسر حني عذبه املشركون  
حَّت يكفر مبحمد   واشتد به األذى ، فوافقهم على ذلك مكرهًا ، وجاء معتذرًا إىل النيب 

وقال ابن جرير : أخذ املشركون عمار بن ايسر فعذبوه عذاابً · اآلية ، فأنزل للا هذه
فقال له : )وكيف َتد    شديدًا حَّت قارِبم يف بعض ما أرادوا ، فشكا ذلك إىل النيب 

   : )إن عادوا فعد( ، وفيه أنه سب النيب قلبك؟( قال: مطمئنًا ابإلميان ، قال النيب 
 (· 2وذكر آهلتهم خبري" )

مطمئن ابإلميان وَل  فقد اتفق العلماء على جواز النطق ابلكفر ملن أكره عليه وقلبه وهلذا
 ·إمث عليه

واز الكذب يف حاَلت والدليل على جبل أابح الكذب يف حاَلت وقوع مفسدة أكرب، 
ْعُت َرُسوَل اّلِلَِّ  َشْىٍء ِمَن اْلَكِذِب يـَُرخِ ُص ِِف  ما روي عن أُمِ  ُكْلثُوٍم بِْنِت ُعْقَبَة قَاَلْت َما مسَِ

ُه َكاِذاًب الرَُّجُل ُيْصِلُح َبنْيَ النَّاِس يـَُقوُل اْلَقْوَل » يـَُقوُل  ِإَلَّ ِِف َثََلٍث َكاَن َرُسوُل اّلِلَِّ  ََل أَُعدُّ
ُث اْمرَأَتَهُ  ُث  َوََل يُرِيُد بِِه ِإَلَّ اإِلْصََلَح َوالرَُّجُل يـَُقوُل ِِف احْلَْرِب َوالرَُّجُل حُيَدِ  َواْلَمْرأَُة حُتَدِ 

                                                           

( 668/ ص  4)ج  60ابب   ( أخرجه: الرتمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول للا 1
/  8(، وقال: حسن صحيح، والنسائي يف كتاب األشربة ابب احلث على ترك الشبهات )ج 2518ح)
 (. 1723( ح)200/ ص  1ملسند )ج (، وأمحد يف ا5711( ح )327ص 
 ( وصححه احلاكم والذهيب.  3362( ح)389/ ص  2)ج  -( أخرجه: احلاكم يف املستدرك 2
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 (· 1")«َزْوَجَها

فالكذب لإلصَلح بني الناس أو التوفيق بني املرأة وزوجها أو يف أمور احلرب كل ذلك 
ألمث إمث  -اليت ذكرانها-بل يكون واجبًا دفعًا لإلمث إذ لو صدق يف هذه املواطن · جائز 

 ·املتسبب إىل حتقيق هذه املفاسد 

مصلحة موهومة ألن ما حرمه للا َل ميكن أن فألن اوي ابخلمر تدأما موضوع حترميه ال
 :يكون دواًء ويؤكد هذا ما ورد عن 

َعِن اخْلَْمِر فـَنَـَها أَْو َكرَِه َأْن   َعْن َواِئٍل احلَْْضَرِمىِ  َأنَّ طَارَِق ْبَن ُسَوْيٍد اجْلُْعِفىَّ َسَأَل النَِّبَّ 
َا َأْصنَـعُ  َواِء فـََقاَل َيْصنَـَعَها فـََقاَل ِإمنَّ  (.2«)ِإنَُّه لَْيَس ِبَدَواٍء َوَلِكنَُّه َداء  » َها لِلدَّ

ألن حترمي اخلمر إمنا هو من أجل خبثها، فليس مناسبًا أن يستشفى ابخلبيث ، وألن 
حترمي اخلمر يقتضي َتنبها واَلبتعاد عنها ويف التداوي ِبا مَلبستها ، وهذا ضد مقصود 

ابخلمر ذريعة إىل تناوهلا وشرِبا ، ولو من غري ضرورة ، وَل ميكن الشارع، وألن يف التداوي 
أن تكون اخلمر دواء إذ إن األحباث الطبية أثبتت أن املشروابت الكحولية ليس فيها أي دواء 
ألي مرض على اإلطَلق ، وأثبتت أهنا داء مصداقاً لقول الرسول   وهلذا فقد ذهب مجاهري 

 · داوي ابخلمرعلماء املسلمني إىل حترمي الت

                                                           

(، 4921( ح)698/ ص  2)ج  -( أخرجه: أبو داود يف كتاب األدب ابب يف إصَلح ذات البني 1
منه مل يلزمه اسم كذاب ( والنسائي يف السنن الكربى كتاب الشهادات ابب من يظن به الكذب وله خمرج 

(، وقال 385( ح)139)ص  -( ، والبخاري يف األدب املفرد 20622( ح)197/ ص  10)ج 
 األلباين: صحيح.   

(، وأمحد بن 1984( ح)1573/ ص  3( أخرجه: مسلم كتاب األشربة ابب حَتْرمِِي التََّداِوى اِبخْلَْمِر )ج 2
 (.  18882( ح)317/ ص  4حنبل يف املسند )ج 
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 :الرابعالفصل 

 ال جيوز فيه استعمال فقه النوازل مورالتأصيل النبوي أل

إن ميزان املصاحل يف التشريع اإلسَلمي ميزان دقيق ومضبوط. وهو علم جليل له شروطه 
وآدابه وأصوله وضوابطه، وخيتص به أهله وأراببه من العلماء اجملتهدين الرابنيني، وهو ليس 

ى والتشهي ومفوضًا لكل من هب ودب من أدعياء املصلحة بَل قيد وَل ضابط مرتوكًا للهو 
قال تعاىل: }َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب َِنا َوَما يَذَّكَُّر ِإَلَّ أُولُو 

 ( . 7آل عمران: األَْلَباِب{ )

ذهبية، استخلصها علماء األصول والفروع من تحكم فقه املوازانت والرتجيح قاعدة ف
 جمموع أدلة وتطبيقات عملية ومقتضيات مقاصد الشرع اإلسَلمي.

مضمون القاعدة: ما حر م سدًا للذريعة أخف مما حر م حترمي املقاصد ، أو ما حر م 
 للذريعة يباح للمصلحة الراجحة ، أو: ما كان منهيًا عنه للذريعة فإنه يفعل ألجل املصلحة
 الراجحة، أو: احلرام لذاته تبيحه الضرورة، واحلرام لغريه تبيحه احلاجة أو املصلحة الراجحة.

أن الشريعة حرمت األفعال املفضية إىل املفاسد، كالوقوع يف احملرمات، أو  معىن القاعدة:
إمهال الواجبات، حَّت وإن كانت غري ضارة، أو كان فيها نفع َل يوازن ما تفضي إليه من 

. فإذا كان يف هذه األفعال مصلحة ترجح على ما تفضي إليه من مفاسد، فإن الشارع فساد
يبيح ذلك الفعل، وأيذن فيه، جلبًا للمصلحة الراجحة. "فهذه القاعدة متثل جانبًا من 
جوانب املوازنة بني املصاحل واملفاسد، وأن درء املفسدة ليس أوىل من جلب املصلحة دائماً، 

ة وإن ترتب على جلبها مفسدة، إذا كانت املصلحة حتقق نفعًا أكثر بل قد َتلب املصلح
 من دفع املفسدة".

 :األحاديث اليت تدل على ذلكبعض 

ُهَما قَاَل قَاَل النَّيبُّ  : "ََل حيَِلُّ َِلْمرَأٍَة تـُْؤِمُن اِبّلِلَِّ َواْليَـْوِم َعْن َأيب ُهَريـْرََة َرِضَي اّلِلَُّ َعنـْ
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َلٍة لَْيَس َمَعَها ُحْرَمة ")اآْلِخِر َأْن ُتسَ   (.1اِفَر َمِسريََة يـَْوٍم َولَيـْ

فهذا هني لسد الذريعة، ملا يفضي إليه من فساد يتمثل يف النظر إليها واخللوة ِبا 
 واحتمال الوقوع يف الفاحشة. 

َعْن َأِِب ومما يدل على أن درء املفسدة ليس أوىل من جلب املصلحة دائمًا ما روي 
َهِب ِإَلَّ ِمْثًَل مبِْثٍل َوََل ُتِشفُّوا » قَاَل   ْدرِىِ  َأنَّ َرُسوَل اّلِلَِّ َسِعيٍد اخلُْ  َهَب اِبلذَّ ََل تَِبيُعوا الذَّ

َلَ بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض َوََل تَِبيُعوا اْلَورَِق اِبْلَورِِق ِإَلَّ ِمْثًَل مبِْثٍل َوََل ُتِشفُّوا بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض وَ 
َها َغائًِبا بَِناِجزٍ تَِبيُعو   .(2)«ا ِمنـْ

فهذا هني لسد ذريعة الوقوع يف الراب احملرم. وعلى هذا: فاملصوغ واحللية، "إن كانت 
الصياغة مباحة، كخاَت الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السَلح وغريها، فالعاقل َل 

كم من أن يلزم األمة يبيع هذه بوزهنا من جنسها، فإنه سفه وإضاعة للصنعة، والشارع أح
بذلك، فالشريعة َل أتيت به، وَل أتيت ابملنع من بيع ذلك وشرائه، حلاجة الناس إىل ذلك .. 
فلم يبق إَل جواز بيعه كما تُباع السلعة .. يوضحه أن احللية املباحة صارت ابلصنعة املباحة 

ة، فَل جيري الراب من جنس الثياب والسلع، َل من جنس األْثان، وهلذا مل َتب فيها الزكا
بينها وبني األْثان، كما َل جيري بني األْثان وبني سائر السلع .. يوضحه أن حترمي راب الفضل 

 وما حر م سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة". -كما تقدم بيانه-إمنا كان سداً للذريعة 

لضرورة، وقد نص العلماء على أن احلاجة ترجح املختلف فيه، بشرط أن تلجئ إليه ا
 وأَل يكون ضعفه شديداً جداً، وأن تثبت نسبته إىل قائل يقتدي به علماً وورعاً.

                                                           

َلًة َسَفرًا  ( أخرجه: البخاري كتاب اجلمعة ابب يِف َكْم يـَْقُصُر الصَََّلَة َومَسَّى النَّيِبُّ 1 /  2) -يـَْوًما َولَيـْ
( 975/  2) -كتاب احلج ابب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه   –(، ومسلم 1088( ح)43
 (.1338ح)
(، ومسلم يف  2068( ح)761/ ص  2ضة )ج ( أخرجه: البخاري كتاب البيوع ابب بيع الفضة ابلف2

 (. 1584( ح)1208/ ص  3كتاب املساقاة ابب الراب )ج 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(35) 
 

 اخلامتة أسأل هللا حسنها.

احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني وأشهد أن َل إله إَل للا وحده َل شريك له 
 وأشهد أن حممداً عبده ورسوله .

 أما بعد.

ب يف كل سؤال وجواب، فقد مجعت هذه املادة من كتب فاهلل أعلم مبا هو احلق والصوا
ظهر من وقد  جليلة ألئمة من األفاضل تغمدهم للا تعاىل برمحته وأسكنهم فسيح جنته.  

 خَلل هذا البحث :

أنه َل فمعناه أن الشريعة اإلسَلمية تتسم ابلشمول واليسر، فأما مشول الشريعة ( 1)
ريعة حكم هلا إما نصًا وإما استنباطاً، ولذلك فإن حتدث إَل ويف الشقضية َل و يوجد أمر 

وأما يسر الشريعة فيتمثل يف مراعاة · الشريعة تستوعب كل قضااي البشر يف كل زمان ومكان
الشريعة اإلسَلمية ألحوال الناس وظروفهم املختلفة ، أبن جعلت لكل ظرف أو حال 

ويف  الناس مبا يكفل مصاحلهم، ة أحوالتناسبه ففي الظروف العادية نظمت الشريع اً أحكام
الظروف اَلستثنائية اليت يطرأ على الناس فيها أحوال  َتعلهم يف حاجة إىل الرخصة والتيسري 

 ·سنت الشريعة أحكاماً لتلك الظروف

أن  -يف األحوال العادية  -"فقه املوازانت" فقه استثنائي ابعتبار أن األصل أن ( 2)
احل كلها ودرء املفاسد مجيعها، ولكنه قد يطرأ على على اإلنسان السعي لتحصيل املص

اإلنسان ظروف َتعله َل يستطيع القيام بتحقيق مصلحة إَل برتكه ألخرى أو ابرتكابه 
ملفسدة أو أن يكون اإلنسان يف وضع َل يستطيع أن يرتك مفسدة إَل إذا ارتكب أخرى أو 

اَلت  املتعارضة َل بد له من إذا ترك مصلحة، ومن أجل أن يقرر ما جيب فعله يف هذه احل
العودة إىل فقه املوازانت ليضبط له اَلختيار ويبني له احلكم ففقه املوازانت ميثل املنهجية 

 ·املنضبطة اليت يزال ِبا اإلشكال ويدفع ِبا التعارض 

 .الدارين( أن الشريعة قائمة على حتقيق مصاحل العباد يف 3)
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يها يف كَلم الشارع، وقد َل تكون منصوصاً ( أن املصلحة قد تكون منصوصًا عل4)
 عليها ولكن يهتدي إليها العامل.

 وأخرياً أوصي: 

 ( بوضع فتاوى فقهية تتعامل مع الواقع وتعتمد على الدليل.1)

( إبراز مساحة الشريعة اإلسَلمية ومشوهلا حيث إهنا مل تدع شيئاً خيص اإلنسان إَل 2)
 ات تظهر هذا األمر.وحتدثت عنه وذلك من خَلل عقد مؤمتر 

( عقد مؤمترات يف مسائل دقيقة يف الفقه اإلسَلمي تلمس الواقع وُتم املسلم وغريه يف 3)
وبعد فَل أدعي يف عملي هذا الكمال كما َل أدعي أين جئت مبا مل أيت َل.أمور دينه ودنياه

 به األوائل بل أان عالة على علمهم أغرتف منه أهذب. 

 أهم املصادر:

 كرمي جل من أنزله.القرآن ال (1)
اإلِبــاج يف شـــرح املنهـــاج علـــى منهـــاج الوصـــول إىل علــم األصـــول للبيضـــاوي لعلـــي بـــن عبـــدالكايف  (2)

 .1404بريوت الطبعة األوىل ،  –ط: دار الكتب العلمية  –السبكي 
 -لألمــري عـــَلء الــدين بـــن علـــى بــن بلبـــان الفارســـى   –اإلحســان ِف تقريـــب صــحيح ابـــن حبـــان  (3)

 حتقيق/ شعيب األرنؤوط . –الثانية  –م 1993 -هـ 1414 –الثانية  –بريوت  –ط/مؤسسة الرسالة 
بريوت  –اإلحكام يف أصول األحكام لعلي بن حممد اآلمدي أبو احلسن ط: دار الكتاب العريب  (4)

 حتقيق : د. سيد اجلميلي. 1404الطبعة األوىل ، 
 –الثالثـــــة  –بـــــريوت  –مية ط/ دار البشـــــائر اإلســـــَل –أليب عبـــــد للا البخـــــارى  –األدب املفـــــرد  (5)

 حتقيق/ حممد فؤادد عبد الباقي . -م1989 -هـ 1409
إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، للشوكاين، طبع مصطفى البايب احلليب مبصر سنة  (6)

 هـ. 1358
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ألوىل املدينة املنورة الطبعة ا -اَلستقامة َلبن تيمية احلراين الناشر : جامعة اإلمام حممد بن سعود  (7)
 حتقيق : د. حممد رشاد سامل 1403، 
يـــريوت  –إعـــَلم املـــوقعني عـــن رب العـــاملني َلبـــن القـــيم ط: دار الكتـــب العلميـــة إعـــَلم املـــوقعني  (8)

 م حتقيق: حممد عبد السَلم إبراهيم.1991 -هـ 1411الطبعة: األوىل، 
 مية.وزارة األوقاف والشؤون اإلسَلط: للزركشي،  -البحر احمليط يف أصول الفقه  (9)
 1418مصر الطبعة الرابعة ،  –املنصورة  -الربهان يف أصول الفقه لعبد امللك اجلويين ط: الوفاء  (10)

 .حتقيق : د. عبد العظيم حممود الديب
 –األوىل  –بــريوت  –ط/دار الكتــاب العــريب  -لعلــي بــن حممــد بــن علــي اجلرجــاين  –التعريفــات  (11)

 حتقيق / إبراهيم األبياري .  -هـ 1405
 – 1406 -ســوراي  -ط: دار الرشــيد  –أليب الفضــل بــن حجــر العســقَلين  –لتهــذيب تقريـب ا (12)

 حتقيق حممد عوامة. - 1986
 –م 1964 -هـــ 1384 –التلخـيص احلبــري يف ختــريج أحاديــث الرافعــي الكبــري ط/ املدينــة املنــورة  (13)

 حتقيق / السيد عبد للا هاشم اليماين املدين.
 –لعبد الرمحن بن انصر السعدى  –تفسري السعدي  -املنان  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كَلم (14)

 حتقيق / ابن عثيمني . –م 200 -هـ 1421 –بريوت  –ط/مؤسسة الرسالة 
حتقيــق : الســيد شــرف الــدين  1975 – 1395األوىل ،  -الثقــات َلبــن حبــان ط: دار الفكــر  (15)

 أمحد.
 –أايمه وهو )صـحيح البخـاري( وسننه و  اجلامع الصحيح املسند املختصر من أمور رسول للا  (16)

 م حتقيق / مصطفى ديب البغا .1987 -هـ 1407للبخاري ط/ دار ابن كثري اليمامة بريوت الثالثة  
اجلــامع الصــحيح، هــو ســنن الرتمــذي ألِب عيســى بــن ســورة، حتقيــق حممــد فــؤاد عبــد البــاقي. دار  (17)

 لبنان.  –الكتب العربية. بريوت 
 ط: دار الفكر. -للسندي  – حاشية السندى على صحيح البخارى (18)
: جامعة اإلمام حممد بن سعود طروضة الناظر وجنة املناظر لعبد للا بن أمحد بن قدامة املقدسي  (19)
 .حتقيق : د. عبد العزيز عبد الرمحن السعيد - 1399الرايض الطبعة الثانية ،  –
طبعــة دار إحيــاء القــزويين، حقــق نصوصــه حممــد فــؤاد عبــد البــاقي. مَلبــن ماجــة ســنن ابــن ماجــه،  (20)

 الكتب العربية.
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ــــــق / حممــــــد حمــــــ  الــــــدين  –ط/ دار الفكــــــر  –أليب داود بــــــن األشــــــعث  –ســــــنن أِب داود  (21) حتقي
 عبداحلميد .

 -هـــــ 1407األوىل  –بـــريوت  –أليب حممـــد الــــدارمي ط/ دار الكتـــاب العـــريب  –ســـنن الـــدارمي  (22)
 وخالد السبع العلمي . –حتقيق / فواز أمحد زمرىل 

م 1994 -هـ 1414 –مكة املكرمة  –أليب بكر البيهقي ط/ مكتبة دار الباز  – السنن الكربى (23)
 حتقيق / حممد عبد القادر عطا . –
م  1991 -هــــ 1411 –األوىل  –بـــريوت  –للنســـائي ط/دار الكتـــب العلميـــة -الســـنن الكـــربى  (24)

 حتقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري ، وسيد كسروى حسن.
 –الثانبـة  –حلـب  –ط/ مكتبـة املطبوعـات  –يب عبد الرمحن النسـائى أل –سنن النسائي اجملتب  (25)

 حتقيق / الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . -1986 -هـ 1406
 شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب، تصحيح د/شعبان إمساعيل، مكتبة الكليات األزهرية . (26)
 –بــــريوت  –ط/ املكتــــب اإلســــَلمي  -حملمــــد بــــن إســــحاق بــــن خزميــــة  –صــــحيح ابــــن خزميــــة  (27)

 حتقيق / د. حممد مصطفى األعظمي . –م 1970 -هـ 1390
الطبعــة :  -الــرايض –صــحيح الرتغيــب والرتهيــب حملمــد انصــر الــدين األلبــاين ط: مكتبــة املعــارف  (28)

 اخلامسة.
 صحيح اجلامع حملمد انصر الدين األلباين ط: املكتب اإلسَلمي. (29)
حتقيــق / حممــد فــؤاد عبــد  –بــريوت  ط/ دار إحيــاء الــرتاث –ملســلم بــن احلجــاج –صــحيح مســلم  (30)

 الباقي .
 صور املستقبل العريب د/ إبراهيم سعد الدين، وآخرون، مركز دراسات الوحدة العربيَّة. (31)
ــــدر الــــدين العيــــىن  –عمــــدة القــــاري شــــرح صــــحيح البخــــارى  (32) ــــرتاث بــــريوت  –لب ط/دار إحيــــاء ال

 )د.ت(.
حتقيـق : د.  1406الطبعـة الثانيـة ،  -بـريوت  –عمل اليوم والليلة للنسائي ط: مؤسسة الرسـالة  (33)

 فاروق محادة.
حتقيـــق :  1386بـــريوت الطبعـــة األوىل ،  –الفتـــاوى الكـــربى َلبـــن تيميـــة احلـــراين ط: دار املعرفـــة  (34)

 حسنني حممد خملوف.
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فــــتح البــــاري بشــــرح صــــحيح البخــــاري َلبــــن حجــــر  ط دار املعرفــــة بــــريوت حتقيــــق /حمــــب الــــدين  (35)
 اخلطيب.

 ط: دار الكتب العلمية. انجي إبراهيم السويدرية والتطبيق فقه املوازانت بني النظ (36)
فــواتح الرمحــوت شــرح مســلم الثبــوت، للعَلمــة عبــد العلــي حممــد بــن نظــام الــدين، مطبــوع ِبــامش  (37)

 املطبعة األمريية ابلقاهرة. -هـ 1322ايل. ط/ األوىل للغز  املستصفى
قواعد األحكام يف مصاحل األانم للعز بـن عبـد السـَلم  بـريوت، لبنـان، دار اجليـل، الطبعـة الثانيـة،  (38)

 م. 1980
جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، للهيثمــي ط دار الــراين للــرتاث، ودار الكتــاب العــرِب القــاهرة بــريوت  (39)

 هـ 1407
يف علم األصول حملمد بن عمر بن احلسني الرازي الناشر : جامعة اإلمام حممد بن سـعود احملصول  (40)

 حتقيق : طه جابر فياض العلواين 1400الرايض الطبعة األوىل ،  –اإلسَلمية 
بريوت  –ط/ مكتبة لبنان انشرون  -حملمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي  -خمتار الصحاح   (41)
 يق/ حممود خاطر.حتق – 1995 -هـ 1415 –
 .ط: دار الفكر حققه صدقي العطار مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ملَل علي القاري (42)
هـ 405املتويف  –أليب عبد للا حممد بن عبد للا احلاكم النيسابورى  –املستدرك على الصحيحني  (43)
عبد القادر عطا  حتقيق/ مصطفى –م 1990 -هـ 1411 –األوىل  –بريوت  –ط/دار الكتب العلمية  -
. 
الطبعــة  –ط/دار الكتــب العلميــة بــريوت 116املستصــفى مــن علــم األصــول، أليب حامــد الغــزايل،  (44)

 هـ حتقيق حممد عبد السَلم عبد الشاِف.1413األوىل 
 مصر. –ط/ مؤسسة قرطبة  –لإلمام أمحد بن حنبل –مسند اإلمام أمحد بن حنبل  (45)
حتقيق  1984 – 1405بريوت الطبعة األوىل ،  – مسند الشاميني للطرباين ط: مؤسسة الرسالة (46)

 : محدي بن عبد اجمليد السلفي.
 بريوت . –ط/ املكتبة العلمية  –ألمحد بن حممد بن على املقرى الفيومي  –املصباح املنري  (47)
 –ط/ املطبعــة الكاثولوكيــة  -املعتمــد يف أصــول الفقــه َلبــن احلســني البصــري، تقــدمي خليــل املــيس  (48)

 بريوت.
 بريوت. –بلدان لياقوت بن عبد للا احلموي أبو عبد للا ط: دار الفكر معجم ال (49)
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(40)

ــــري  (50) ــــة العلــــوم واحلكــــم  –للطــــرباين  –املعجــــم الكب ــــة  –املوصــــل  –ط/ مكتب -هـــــ 1404 –الثاني
حتقيق/ محدى بن عبد اجمليد السلفي . –م 1983

–القــاهرة  – ط/ دار الكتــاب املصــرى –للقــرطيب  -املفهــم ملــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم (51)
.-بريوت –ودار الكتاب اللبناىن 

مفهوم أهل السنة واجلماعة بني شيخ اإلسـَلم ابـن تيميـة وأهـل اإلفـراط والتفـريط مجعـه وألـف بينـه (52)
عادل بن حممد بن فرحان البحريي الشمريي راجعه وقدم له فضيلة الشيخ أبو احلسن مصطفى بن إمساعيل 

 السليماين حفظه للا تعاىل.
الثانيـة   -بـريوت  –ط/ دار إحيـاء الـرتاث  –للنـووى  -ج شـرح صـحيح مسـلم بـن احلجـاج املنها  (53)

هـ .1392
بريوت حتقيق : عبد للا دراز –املوافقات يف أصول اللشاطيب فقه ط: دار املعرفة  (54)
النهاية يف غريب احلديث واألثر أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ط املكتبة العلمية بـريوت  (55)

حممود حممد الطناحي . –حتقيق/ طاهر أمحد الزاوي  -هـ 1399
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