


0

المملكة العربية السعودية

 جامعة أم القرى   

كرسي األمير نائف  

الموازناتلفقو آلية نحو 

 دراسة شرعية تنظيرية

 أزتد صاٌف علي بافضل

ـٖٕٔٓىػ ػٖٗٗٔاعة  احأقااؼ   ايمن ّتػتاضر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





1

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اضتند هلل اظتشرع سبمل ايصالح ، واظترشد يطرؽ اينفع وايفالح ، وايصالة وايسالـ على ع  آتاه اهلل  
 اضتكن  ، فكاف ديدنو ايتنممز بُت اينةن  واينان  .

وبةد فنع تةاد اضتماة وجتددىا ؛ وتزاقم اظتصاٌف واظتفاسد يف غتاالهتا ؛ كاف على أىل ايةلم ايتشنَت     
فاو اظتوازنات ع واظتضار ؛ وذيكم اظتسنى قديثا بوف اطتروج ع  ىذا ايتشابك بُت اظتنافالستكشاؼ عكن

.

ػ إف شاء اهلل ػ يف اينهوض بفاو اظتوازن  ؛ عرب ػتاوي  وضع آيم  دتثل ديمال  مفأردنا وضع ورق  تساى 
يساعد اياائم على ايواقة  اظتراد عةاصتتها ع  اظتوازن  بشكل سلمم .

ث :موضوع البح  

ايبحث دراس  شرعم  وتنظَتي  حتاوؿ دراس  اظتوازنات ع  وجه  نظر ايشرع مث تةنل على وضع آيم  
اييت تتةلق مبوضوعو . ايوقائعياتدر هبا عريد اظتوازن  على عةاصت  

مشكلة البحث :

واظتتداخل  واظتةادة نشأت عشكل  ايبحث ع  ايصةوب  ايبايغ  اييت يةاًف هبا اظتتةلاات اظتتةارض  واظتركب    
؛ وقاجتو اىل ديمل عبسط يساعده يف فةل عا يلـز يلوصوؿ ظتوازن  سلمن  .

أىداف البحث :

  يةنل اظتوازن  بُت احأشماءوضع آيم  كديمل . 
  اظتسامه  يف اينهوض بفاو اظتوازنات واستكشاؼ أغواره.

الدراسات السابقة :

 ب  عبد ايسالـ  قواعد احأقكاـ وعصاٌف احأناـ يلةز (  ٔ

وىي اظترجع احأساس واظترضع ايرئمس ؛ وعا ىنا إال تطفالت على ىذه اظتائدة إلبراز عا ينفع   
عصرنا . 
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 ( عباقث ايدكتور ايارضاوي وباحأخص يف كتابمو أويويات اضترك  وفاو احأويويات    ٕ  

؛ وىي دتثل ايسبق يف يفاو اظتوازنات  حترير اظتصطلح ايشرعيحتاوؿ تذكَت مبتةلاات عاع  و وىي بدايات 
 ويف ورقتنا ؿتاوؿ ايتانُت واإلنزاؿ بشكل أكرب . ، ايطرح اظتةنق

( عنهج فاو اظتوازنات يلدكتور عبد اجملمد ايسوسرة   وىي ػتاوي  جادة وعفمدة يوضع عةايَت حتكم  ٖ
 . اظتوازن عنلم  

 توضح كمفم  اظتوازن  وجتلمها بشكل عنلي .وؿت  أردنا ػ يف ػتاويتنا ىذه ػ إجياد آيم  عنلم    

 منهجية :

سواء يف اينصوص ايشرعم  أو  اييت كاف ايتةارض فمها بُت اظتصاٌف واظتفاسدع عا جاء قوؿ احأعور تتب    
يف اجتهادات علناء ايشرية  وباقثمها أو يف ؼترجات عاوؿ ايبشر يف علوعهم اإلنسانم  كايسماسم  

   استخالص واستنتاج عفردات يتم تبويبها على شكل عرتب وعنلي .واالقتصادي  ؛ مث ػتاوي

 صعوبات البحث :

ع  جوانب االجتهاد واينظر يُةد عدـ وجود حتديدات شرعم  ظتوضوع اظتوازنات قمث إف ىذا اصتانب   
 ع  اياائم بايواقة  الستنزاؿ عا يراه زعانا وعكانا وقاي  .

 مباحث وخاتمة وىي كاآلتي :تشتمل على مقدمة وأربعة  خطة البحث :

 اظتادع  .

 اظتبحث احأوؿ   اظتادعات ايتةريفم   

 اظتطلب احأوؿ اظتفاىمم .

 اظتطلب ايثاين   أمهم  فاو اظتوازنات .

 اظتطلب ايثايث   قكم ايةنل بفاو اظتوازنات .

 اظتبحث ايثاين   عمزاف اينظر  
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 اظتوازنات .اظتطلب احأوؿ   نصوص ايكتاب وايسن  اظتتضنن  بةض 

 اظتطلب ايثاين رأي ايشرية  يف اظتوازنات .
 اطتالص  .

 اظتبحث ايثايث   آيم  اظتوازن   

   بايواقة  اييت نةاصتها وعااديرىا وآثارىا .طاظتطلب احأوؿ   اطتطوة احأوىل   حتديد ايةناصر اظترتب

 اظتطلب ايثاين   كمفم  اظتوازن  .

 اطتالص  .

 ػ عرض سريع ػ   ربوي تطبماي   أسلن  ايبنوؾ اياظتبحث ايرابع   عثاؿ 

 اطتادت  .

    

نسأؿ اهلل أف ينفع هبذه ايصفحات وأف يتجاوز عا فمها ع  خلل وأشكر كل ع  ساىم مبرجع أو   
عة  أـ ايارى إذ كانت دعوهتم يلكتاب  ىي ايسبب يف وجود ىذا اوأخص كلم  ايشرية  ّت  عناقش

 دترىم ويف سائر أعناعتم آعُت .اظتبحث فبارؾ اهلل عتم يف عؤ 

أحمد صالح علي بافضل حضرموت                    
ٜٖٓٓٙٚٚٙٓٓ٘ٗٔ٘asayht@hotmail.com 

 م2013/  1هـ ـ  1434ربيع األول 

 

 

 

 المبحث األول : المقدمات التعريفية :

 يشتنل ىذا اظتبحث على اظتفاىمم واحأمهم  واضتكم ايشرعي .  
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 المطلب األول المفاىيم :

 وايثاين يف اظتصطلحات اظتتشاهب  .، يف عفهـو اظتوازنات وعةٌت اآليم    أوعتنا ؛  ُتنتناوؿ فمو فرع     

 الفرع األول الموازنات :

اظتوازنات يغ  رتع عوازن  يااؿ   واَزْنُت بَػُْتَ ايشَّْمئَػُْتِ ُعَواَزنًَ  وِوزاناً، َوَىَذا يُوازُِف َىَذا ِإذا                   
 ( .ٔ) هَكاَف َعَلى زِنَِتو أَو َكاَف ػُتاِذيَُو ػ وايَوْزُف ػ جترب  ػ ايثػَِّاِل واطتِفَِّ   ، َويُػَااُؿ  َوَزَف ايشَّْيَء ِإذا قدَّر 

 على االختمار احأصوب عند عزازت  اظتصاٌف أو اظتفاسد . تطلق اظتوازناتح اظتةاصر ويف االصطال

  يفاو اظتوزنات أنو يشنل وع  توضمحات اظتةاصري   

اظتوازن  بُت اظتصاٌف بةضها وبةض ، ع  قمث قجنها وسةتها ، وع  قمث عناها وتأثَتىا ،  -أ     )
 وع  قمث بااؤىا ودواعها .. وأيها ينبغي أف يادـ ويةترب ، وأيها ينبغي أف يساط ويُلَغي .. 

أيها اظتوازن  بُت اظتفاسد بةضها وبةض ، ع  تلك اضتمثمات اييت ذكرناىا يف شأف اظتصاٌف ، و  -ب    
   .جيب تادميو ، وأيها جيب تأخَته أو إسااطو

اظتفسدة على جلب  درءتةارضتا ، ْتمث نةرؼ عىت نادـ اظتوازن  بُت اظتصاٌف واظتفاسد ، إذا   -جػ  
 . (ٕ) اظتصلح  ، وعىت تغتفر اظتفسدة ع  أجل اظتصلح  (

هبا بُت عا تنازع ع  اظتصاٌف أو  وعرؼ عنهج فاو اظتوازنات بأنو )  غتنوع  اظتةايَت واحأسس اييت يرجح
 .( ٖ) اظتفاسد ، ويةرؼ بو أي اظتتةارضُت ينبغي فةلو وأيهنا ينبغي تركو (

                                                           

( ، وينظر  ٚٗٗ/ ٖٔ( و )  ٖٛ٘/ ٘( و )  ٙٗٗ/ ٖٔ( و )  ٚٗٗ/ ٖٔ)  ايةرب اب  عنظور ، يساف (ٔ)
 . ٖٕٛٔ  ص احملمط   ايفَتوز أبادي ، ايااعوس

، بَتوت   عؤسس   ٖٔ، ط  ٖٓأويويات اضترك  اإلسالعم  يف اظترقل  ايراىن  صايارضاوي   يوسف ،  (ٕ)
 .ـ ٕٜٜٔىػ ػ ٕٔٗٔايرسل  
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ريفُت يتنب أف فاو اظتوازنات ىو عبارة ع  االختمار ظتا ىو احأنفع أو احأصلح ، أو ةوع  خالؿ ىذي  ايت 
 . (ٗ)ايفةل ايةدؿ ؛ وع  مث شتاه بةض اظتةاصري  باالعتداؿ

وميكننا تةريف اظتوازنات بأهنا   اختمار ايفةل اصتايب يلنصاٌف وايدافع يلنفاسد عند تزاقم اظتنافع    
 واظتضار يف اظتطلوب عنلو .

عند تةارض  وأعا فاو اظتوازنات فهو استفراغ اصتهد يف ايتةرؼ على عا تُرشد إيمو احأقكاـ ايشرعم 
 اظتصاٌف واظتفاسد 

وال يةٍت بايضرورة وجود عفاسد عاابل عصاٌف بل قد يةٍت ػتاوي  اظتوائن  بُت خمارات نافة  ؛ وقد        
 . (٘)جةل ايارضاوي ع  ضن  عفرداهتا اظتوازن  بُت ايطنوح واإلعكانات

 ات :نز اتوصيف المو 

على غَت  يكوفبمنها ع  اظتةلـو أف احأصل ىو جلب كل اظتصاٌف ودرء كل اظتفاسد ؛ وع  مث فاالختمار   
  (ٙ)بأنو فاو استثنائيى فاو اظتوازنات علاياوؿ صدؽ قد احأصل و 

 عناصر فقو الموازنات :

                                                                                                                                                                      

اإلسالعي على ىذا  عتاح مبوقع ايفاو، عنهج فاو اظتوازنات يف ايشرية  اإلسالعم  ايسوسرة   عبد اجملمد ،  (ٖ)
 ايرابط

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelIt

emID=144  

نواف على بصَتة ، عتاح ىو ايدكتور عصطفى ديب ايبغاء يف يااء تلفزيوين على قناة ايرساي  يف برناعج بة (ٗ)
 . http://www.youtube.com/watch?v=4FXDO9GcO98على ىذا ايرابط 

 . ٜٛسالعم  يف اظترقل  ايراىن  ص أويويات اضترك  اإلايارضاوي   يوسف ،  (٘)

 .ٔصعنهج فاو اظتوازنات يف ايشرية  اإلسالعم  ، وقد صرح بذيك ايسوسرة   عبد اجملمد ، وىذا بُت ظاىر (ٙ)
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عناصره ىي اظتنافع وىي اظتصاٌف ، واظتضار وىي اظتفاسد ؛ سواء عند تزاقم اظتصاٌف عع بةضها أو  
 ها عع اظتفاسد ، وبماف اظتصلح  واظتفسدة يف اآليت  ارضتة

 صلحة :أوال : الم

 . (ٚ) أوضح تةريف ىو يف قوؿ ايغزايل   ) يف احأصل ع  جلب عنفة  أو دفع عضرة (  

أي أف عنفة  حتصل يإلنساف سواء إجيابا ؛ وىذا ىو اظتفهـو ايذي تدور علمو إطالؽ يفظ اظتصاٌف  
 . ْتدوث عا ينفةو أو سلبا باندفاع عا يضره

 ثانيا : المفسدة :

 وعلى قسب تةريفنا يلنصلح  ناوؿ ب  اظتفسدة ىي قدوث عا يضر أو اندفاع  عا ينفع .  

 مفهوم اآللِيَّة :

أي عا يؤدى هبا ايشيء مبةٌت أهنا  (ٜ)يرجع اىل عادة آي  وىي   احأداة (ٛ)عصدر صناعي اآليم 
وسمل  اظترء يف فةل احأشماء ؛ وعنو ُوصف علم اينحو وايبالغ  أهننا ع  علـو اآلي  يكوهننا وسمل  

 ايوصوؿ يالجتهاد وايذي عكانو ايكتاب وايسن  ايةربماف .
 . (ٓٔ)وقد اسَتةنل اظتةجم ايوسمط يفظ اآلي  وعديويو ايوسائل

  ايطرؽ وايوسائل واحأسايمب اييت يتخذىا عريد عةاصت  ايواقة  اظتتةددة  وعلى ىذا ناصد باآليم 
 اظتصاٌف أو اظتفاسد .

 الفرع الثاني : المصطلحات المتعلقة :

                                                           

 - ىػٖٔٗٔ، بَتوت   دار ايكتب ايةلنم  ،  ٗ، ط  ٗٚٔ  ص اظتستصفىايغزايل   ػتند ب  ػتند ،  (ٚ)
 ـ .ٖٜٜٔ

وايتاء (  اينسب ياء علمها يزاد كلن  ع  عصدر صنع أريد ) إذا أنو اظتصري ايلغ  غتنع قرارات وع  ضن  (ٛ)
 - ىػٜٕٗٔ ايااىرة ، ايكتب ، عامل  ، ايااىرة  (ٕ/ ٔ) ايلغوي ايصواب وآخروف ، عةجم ؼتتار عنر   أزتد

 .ـ  ٕٛٓٓ
، بَتوت   دار ايةلم (  ٕٕ٘ٙ/ ٙ ) اصتوىري   إشتاعمل ب  زتاد ، ايصحاح تاج ايلغ  وصحاح ايةربم  (ٜ)

  ـ.ٜٚٛٔ -  ىػ ٚٓٗٔيلناليُت ، 
 . ايدعوة ( ، ايااىرة   دار  ٖٖٛ/ ٕ ايوسمط ) ينظر   عصطفى   ابراىمم وآخروف ، اظتةجم( ٓٔ)
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 األولويات :فقو  

فاو احأويويات بأنو   ) ايةلم باحأقكاـ ايشرعم  احأوىل تةٍت عةرف  عا قاو ايتادمي وقد عرؼ  

 . ( ٔٔ)َتىا بناء على ايةلم مبراتبها وبايواقع ايذي يتطلبها (اييت عتا قق ايتادمي على غ

 .عنصر ع  عناصر فاو اظتوازنات ووسمل  ع  وسائلو فةلى ىذا يتبُت أف فاو احأويويات   

 فنريد اظتوازن  ال بد يو ع  عةرف  ترتمب عفردات ايواقة  اييت يةاصتها . 

 المطلب الثاني : أىمية فقو الموازنات :

اىل عا يصادفو اإلنساف يف قماتو ايةادي  فضالً ع  ايةنلم  واظترتبط  بايغَت وع  باب بسمط  رة بنظ     
اْيَنَصاِيُح اْيَنْحَضُ  قَِلمَلٌ  وََكَذِيَك اْيَنَفاِسُد  ف )إأوىل ايدوؿ فتجد يف كل فةل عنافع وعضار قمث 

َها اْشَتَنَل َعَلى اْيَنَصايِ   . (ٕٔ) ( ِح َواْيَنَفاِسدِ اْيَنْحَضُ ، َواحْأَْكثَػُر ِعنػْ

فال بد يو ع  فهم سلمم يكمفم  ايتةاعل عع اظتصاٌف واظتفاسد يلخروج بأكرب قدر ؽتك  ع  جلب   
 احأوىل ودرء ايثاين .

 وع  مث جتد أف اظتتسرع يف ايفتوى عثالً دوف اينظر يلواقع وعالبساهتا ع  ايسهوي  أف ينزيق يلخطأ .   

 ) َواَل يَػَتَنكَُّ  اْيُنْفيِت َواَل اضْتَاِكُم ِعْ  اْيَفتػَْوى َواضتُْْكِم بِاضتَْقِّ إالَّ بِنَػْوَعُْتِ ِعْ  اْيَفْهِم  قاؿ اب  ايامم  

َعاِت َقىتَّ ُيُِمَط بِِو اْيَةاَل َأَقُدمُهَا  فَػْهُم اْيَواِقِع َواْيِفْاِو ِفمِو َواْسِتْنَباُط ِعْلِم َقِامَاِ  َعا َوَقَع بِاْيَارَاِئِ  َواحْأََعارَاِت وَ 
 ِعْلًنا.

َوَعْ  تََأعََّل ايشَّرِيَةَ  َوَقَضايَا ايصََّحابَِ  َوَجَدَىا طَاِفَحً  هِبََذا، ........  َواينػَّْوُع ايثَّاين  فَػْهُم اْيَواِجِب يف اْيَواِقعِ 
َر َىَذا َأَضاَع َعَلى اينَّاِس ُقُاوقَػُهْم، َوَنَسَبوُ   .  (ٖٔ) ( إىَل ايشَّرِيَةِ  ايَّيِت بَػَةَث ايلَُّو هِبَا َرُسوَيوُ  َوَعْ  َسَلَك َغمػْ

                                                           

، فَتجمنما   اظتةهد ايةاظتي يلفكر  ٙٔ( ايوكملي   ػتند ، فاو احأويويات ػ دراس  يف ايضوابط ػ ص ٔٔ)
 ـ . ٜٜٚٔىػ ػ ٙٔٗٔاإلسالعي ، 

 ( . ٗٔ/ ٔ ) قواعد احأقكاـ يف عصاٌف احأناـاب  عبد ايسالـ   عز ايدي  ،( ٕٔ)
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وينا يف اإلنكار على كذيك ؿتتاج يلنوازنات يكبح رتاح أنفسنا ع  توجمو ايتهم يبةضنا ايبةض ،     
 . اطتضر قد أزيل ايةجب مبةرف  درء عفسدة أشد وىي غصب ايسفمن  كلها ع  اظتلك ايغاصب

ففي أعور ايدوؿ تتداخل اظتؤثرات اطتارجم  عع ايداخلم  نتمج  ظتا يسنى باياري   وع  ناقم  أخرى    
ايكونم  ، فضالً ع  وجود قوى ال تتخذ عنهج اإلسالـ ايوسطى عنهجاً يف داخل ايبالد اإلسالعم  

 نفسها ؛ وكل ذيك ُيتاج اىل عوازن  أي عوازن  .

اَل يسنا يف َىِذه  )ىػ    ٕٛٚتوقي رزتو اهلل سن   فإذا كاف اب  تمنم  ػ رزتو اهلل ياوؿ ع  عصره وقد
مع االصناؼ ينرجح ِعْند االزدقاـ  رَة ايَّيِت غلب ِفمَها خلط االعناؿ ايصَّاضتَِ  بِايسَّمَِّئِ  يف رتَِ االزعاف اْيُنَتَأخِّ

 . (ٗٔ) ( وايتنانع خَت اطتَتي  وندفع ِعْند ااِلْجِتَناع َشّر ايشري 

 ايك بةصرنا ايذي ال ُيتاج اىل بماف واهلل اظتوفق .فنا ب             

 المطلب الثالث : حكم العمل بفقو الموازنات :

ال شك أف ايوصوؿ يلحكم ايشرعي يتطلب عةرف  عال بسات ايواقة  نفسها وعا هبا ع  عصاٌف      
) َواَل وعفاسد ، مث عةرف  ػتمطها واظتؤثرات فمها وكل ىذا ُيتاج اىل توازف وقد عر قوؿ ابنب ايامم   

   قِّ إالَّ بِنَػْوَعُْتِ ِعْ  اْيَفْهمِ يَػَتَنكَُّ  اْيُنْفيِت َواَل اضْتَاِكُم ِعْ  اْيَفتػَْوى َواضتُْْكِم بِاضتَْ 

اْيَةاَلَعاِت َقىتَّ ُيُِمَط بِِو َأَقُدمُهَا  فَػْهُم اْيَواِقِع َواْيِفْاِو ِفمِو َواْسِتْنَباُط ِعْلِم َقِامَاِ  َعا َوَقَع بِاْيَارَاِئِ  َواحْأََعارَاِت وَ 
 .  (٘ٔ) ( اْيَواِقعِ َواينػَّْوُع ايثَّاين  فَػْهُم اْيَواِجِب يف   ِعْلًنا.

 وع  مث كاف حأخذ بو واجب ع  باب عا ال يتم ايواجب إال بو فهو واجب . 

 .( ٙٔ)ياوؿ ايارايف   ) كنا أف وسمل  احملـر ػترع  فوسمل  ايواجب واجب  (  

                                                                                                                                                                      

 .( ٜٙ/ ٔ ) ايةاظتُتإعالـ اظتوقةُت ع  رب اب  ايامم   أبوبكر ،  (ٖٔ)

 .( ٚٙٔ/ ٕ ) االستااع اب  تمنم    أزتد ب  عبد اضتلمم ،  (ٗٔ)

 .( ٜٙ/ ٔ ) إعالـ اظتوقةُت ع  رب ايةاظتُتاب  ايامم   أبوبكر ،  (٘ٔ)
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 المبحث الثاني : ميزان النظر :

اناً وعكاناً وقاي  ؛ فال بد عع  اينافة  وايضارة بل واختالفو زع عع تةاد ػتل اظتوازن  وتةدد عتةلااتو    
كوف اظتمزاف صاضتاً ال بد أف يكوف عرناً ؛ واظتتبادر اىل ايذى  أف اظتمزاف ىو ايشرية  فهل ىو كذيك 

 وكمف يكوف وىو عا نتناويو يف ىذا اظتبحث .

 رأي الشرع في الموازنة :

 ايَِّذي واظتفاسد شيء جبلي وطبةي عند كل ايبشر ؛ وع  مث كاف ) اْيَةاِقلُ اظتوازن  بُت اظتصاٌف        
رَ  يَػْةَلمُ  َرْي ِ  َخمػْ  احْأَْخَطرَا َداَوى ؼُتَْتِلَفافِ  َعَرَضافِ  ِجْسِنوِ  ِع ْ  بََدا إَذا ايلَِّبمبَ  إفَّ   َويَػْنُشدُ  ايشَّرَّْي ِ  َوَشرَّ  اطْتَمػْ
  (ٚٔ) ( احْأُُعورِ  َسائِرِ  يف  ثَاِبتٌ  َوَىَذا

 َشرّ  َودفع اطتَتي  خَت بًتجمح ايشَّرِيَة  فهي قاعدة عطردة يف كل شؤوف اضتماة وأفةاعتا وقد ) اْستَػَارَّتْ 
 . (ٛٔ) اجملتنةُت ( َوايشَّر اطتََْْت  ع  ايرَّاِجح وترجمح ايشري 

وعلمو فال نرى أننا ْتاج  يبماف أدي  عشروعمتو ؛ وعا قد يتبادر يلنرء أف ىناؾ ع  يشكك يف    
عشروعم  فاو اظتوازنات فايواقع أنو ال يوجد أقد كذيك وإمنا ميك  ايتشكمك يف اظتصطلح ويمس يف 

ب  سةود ع   عديوؿ اظتوازنات نفسو على قد قوؿ ايدكتور عايض ايسلني احأستاذ ّتاعة  اإلعاـ ػتند
 . (ٜٔ) طى عع عةناه .. (افاو ايواقع   ) ضللنا ردقاً ع  ايزع  نتحاشى يفظو ونتة

                                                                                                                                                                      

 . ـٜٜٗٔبَتوت   دار ايغرب ،  ( ،ٖ٘ٔ/  ٔايذخَتة )أزتد ب  إدريس ،  ايارايف  ( ٙٔ)
 .(  ٗ٘/ ٕٓ ايفتاوى ) اب  تمنم  ، غتنوع (ٚٔ)

 .(  ٜٖٗ/ ٔ)  اب  تمنم  ، االستااع  (ٛٔ)

ودتاعو ) نتحاشى يفظو ظتا شابو ع  غبش قمث اختذ عطم  يإلعراض ع  اينصوص .. عع أننا ال نستطمع  (ٜٔ)
أف هنجر عةناه  ( قايو يف تادميو حملاضرة ايشمخ عبد اهلل ب  بم  فاو ايواقع وايتوقع تأصمال وتفريةا واييت عادت 

ة  اإلعاـ يف ايرياض وىي عتاق  على ىذا ايرابط ّتاع
http://www.youtube.com/watch?v=x0rgM2L0T5U . 
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غَت أف عا ؿتتاجو ىو ايتةرؼ على نظرة ايشرع يةناصر ىذا ايفاو وعا ميك  أف يادعو ايشرع    
صملو يف ىذا يلنتصدى يلنوازن  يف ايواقة  اظتةمن  ع  عةمنات وعةلوعات وإرشادات ؛ وىذا عا أردنا تف

اظتبحث عرب عطلبُت   أوعتنا يف استاراء جزئي ينصوص ايشرع يف ايتةاعل عع اظتوازنات ، ويف اظتطلب 
 ايثاين   ؿتاوؿ استخالص رأي  ايشرع وإضافاتو يف عوضوع اظتوازنات .

 المطلب األول : نصوص الكتاب والسنة المتضمنة بعض الموازنات :

 الفرع األول : النصوص العامة :

وردت نصوص توقي أو ترشد إرشاداً عاعاً اىل فةل اظتوازن  بُت احأشماء اييت يصادفها اإلنساف يف     
 قماتو وعنها  

 . (ٕٓ) اْسَتطَْةُتْم( َعا ايلَّوَ  فَاتػَُّاوا) ( قويو تةاىل ٔ

ذُكر تضن  يف اآلي  طلب فةل احأصلح قمث أف االستطاع  ستتجاذهبا اظتصاٌف واظتفاسد وؽتا          
 ايلَّوَ  يف نوزؿ ىذه اآلي  أهنا نزيت يف ع  رغب يف اعتجرة ويك  تتجاذبو اظتفاسد فأنزؿ سبحانو ) فَاتػَُّاوا

ْساَلـِ  َدارِ  ِإىَل  ايشِّْرؾِ  َدارِ  ِع ْ  اعتِْْجرَةِ  ( أي ) يف  اْسَتطَْةُتمْ  َعا رُُكوَىا َأفْ  اإْلِ َن ِ  تَػتػْ  (ٕٔ) َوأَْواَلدُِكْم ( أَْعَواِيُكمْ  بِِفتػْ

 . (ٕٕ) (َواْيِنمزَافَ  بِاضتَْقِّ  اْيِكَتابَ  أَنزؿَ  اهلل ايَِّذي   )قويو تةاىل (  2

  (ٖٕ)ايةدؿ  اظتمزاف   قاؿ  قتادة فة                   

 وايةدؿ يتضن  فةل اظتوازن  وع  مث شتى بةض اظتةاصري  فاو اظتوازنات باالعتداؿ                      

 . وىو عةٌت عاارب . (ٕٗ)

                                                           

 .(  ٙٔايتغاب     ( (ٕٓ)

 . ( ٘ٗٔ/ ٛٔ ايارطيب   ػتند ب  أزتد ، اصتاعع حأقكاـ ايارآف ) (ٕٔ)

 .(  ٚٔايشورى    ( (ٕٕ)

 . ( ٕٓ٘/ ٕٔ)  ايبماف ينظر   ايطربي   ػتند ب  جرير ، جاعع (ٖٕ)
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ففمها إرشاد اىل حتري ايةدؿ ويةٍت اينظر يألعري  عةاً وعدـ اظتمل حأقدامها إال يف قدود اينفع وعدـ      
 اظتمل بدوف عسوغ وذيكم ايظلم  .

َها، ايلَّوُ  َرِضيَ  َعاِئَش َ  ( َع ْ ٖ  ِإالَّ  أَْعَرْي ِ  بَػُْتَ  َوَسلَّمَ  َعَلْموِ  اهللُ  َصلَّى ايلَّوِ  َرُسوؿُ  ُخمػِّرَ  َعا  »قَاَيتْ  أَنػََّها َعنػْ
 َعَلْموِ  اهللُ  َصلَّى ايلَّوِ  َرُسوؿُ  انْػتَػَامَ  َوَعا ِعْنُو، اينَّاسِ  أَبْػَةدَ  َكافَ  ِإذْتًا َكافَ  فَِإفْ  ِإذْتًا، َيُك ْ  ملَْ  َعا أَْيَسَرمُهَا، َأَخذَ 
 . (ٕ٘) هِبَا ( يِلَّوِ  فَػمَػْنَتِامَ  ايلَِّو، ُقْرَع ُ  تُػْنتَػَهكَ  َأفْ  ِإالَّ  يِنَػْفِسوِ  َوَسلَّمَ 

 ِفموِ  ِفمَنا يف اضتديث دالي  على اختمار احأنسب ؽتا يصادفو ع  وقائع احأقواؿ ) .. فَػُمَخمػِّرُهُ         
َنوُ  ِفمَنا أَوْ  ُعُاوبَػَتافِ   أَوِ  اْيِةَباَدةِ  يف  اْيُنَجاَىَدةِ  يف  أُعَِّتوِ  َققِّ  يف  أَوْ  اصتِْْزيَ ِ  َوَأْخذِ  اْيِاَتاؿِ  ِع َ  اْيُكفَّارِ  َوبَػُْتَ  بَػمػْ
 . (ٕٙ)( َىَذا ُكلِّ  يف  احْأَْيَسرَ  ََيَْتارُ  وََكافَ  ااِلْقِتَصارِ 

 فن  ىذا اينص يرشد ايشرع اىل اختمار احأيسر عا مل يدخلنا احأيسر  يف قراـ أو شدة يف ايدي       

 عتم َيتار أف بُت أصحابو( وسلم علمو اهلل صلى) اهلل رسوؿ خَت عا اضتديث ىذا ) فنةٌت            
 ىف علمهم يك  مل عا احأعري  أيسر عتم اختار إال واإلرشاد اظتشورة سبمل على ايدنما أعور ع  أعري 
 ايدي ، أعور ىف إذتًا يك  مل عا يكوف أف وُيتنل اإلمث، ارتكاب ع  عةصوعُت غَت ايةباد حأف إمث؛ احأيسر
 . (ٕٚ) ػتنود ( غَت فمو وايتشديد عذعـو ايدي  ىف ايغلو أف وذيك

 ِفمَنا فَػُمَخمػِّرُهُ  تَػَةاىَل  ايلَّوِ  ِع َ  ُىَنا َوَسلَّمَ  َعَلْموِ  ايلَّوُ  َصلَّى خَتِْمَتُهُ  َيُكوفَ  َأفْ  َوَُيَْتِنلُ  اْيَااِضي و) قَاؿَ             
َنوُ  ِفمَنا َأوْ  ُعُاوبَػَتافِ  ِفموِ   أَوِ  اْيِةَباَدةِ  يف  اْيُنَجاَىَدةِ  يف  أُعَِّتوِ  َققِّ  يف  أَوْ  اصتِْْزيَ ِ  َوَأْخذِ  اْيِاَتاؿِ  ِع َ  اْيُكفَّارِ  َوبَػُْتَ  بَػمػْ

                                                                                                                                                                      

 . ىو احأستاذ ايدكتور عصطفى ديب ايبغا يف أثناء عاابلتو ايتلفزيونم  باناة ايرساي  (ٕٗ)

 َعَلْموِ  اهللُ  َصلَّى اينَّيبِّ  ِصَف ِ  (كتاب اظتناقب   بَابُ ٜٛٔ/ ٗ ايبخاري ) صحمحرواه ايبخاري وعسلم    (ٕ٘)
ـِ  َوَسلَّمَ  َعَلْموِ  اهللُ  َصلَّى ُعَباَعَدتِوِ  ( كتاب ايفضائل   بَابُ ٖٔٛٔ/ ٗ)  عسلم َوَسلََّم ، وصحمح  َواْخِتَمارِهِ  ِيْْلثَا

 . ُقُرَعاتِوِ  انِْتَهاؾِ  ِعْندَ  يِلَّوِ  َوانِْتَااِعوِ  َأْسَهَلوُ  اْيُنَباِح، ِع َ 

 . ( ناال ع  ايااضي عماض ٖٛ/ ٘ٔ)  عسلم على اينووي شرحاينووي   ُيِت ب  شرؼ ،  (ٕٙ)

 ( . ٘ٓٗ/ ٛ ) ايبخارى صحمح اب  بطاؿ   علي ب  خلف ، شرح (ٕٚ)
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 ْيُنَناِفُاوفَ َوا اْيُكفَّارُ  َخمػَّرَهُ  فمتصوراذا إذتا َيُك ْ  ملَْ  َعا قَػْوعُتَا َوأَعَّا قَاؿَ  َىَذا ُكلِّ  يف  احْأَْيَسرَ  ََيَْتارُ  وََكافَ  ااِلْقِتَصارِ 
َاِطًةا( ااِلْسِتثْػَناءُ  فَػَمُكوفُ  اْيُنْسِلِنُتَ  ِع َ  َأوْ  تَػَةاىَل  ايلَّوِ  ِع َ  ايتَّْخِمَتُ  َكافَ  ِإفْ  فََأعَّا  . (ٕٛ) ُعنػْ

 الفرع الثاني : النصوص الخاصة بقضايا محددة :

يسئلونك ع  اطتنر واظتمسر قل فمهنا إمث كبَت وعنافع يلناس وأذتهنا أكرب ع  ) قاؿ تةاىل (   ٔ
 . (ٜٕ)(نفةهنا

يف اآلي  إشارة اىل قثنا على اظتاابل  يف أعورنا اىل اظتنافع ػ اظتصاٌف ػ واظتضار ػ اظتفاسد ػ وكوهننا عةمار    
 اينفع ع  علمهم عضرة وأكربُ  عظمُ أ عوازن  احأشماء  وع  مث كاف اصتواب تصرُيا بأف اطتنر واظتمسر ) 

 . (ٖٓ) هبنا ( يتناويوف ايذي

 فاينفع وايضرر ىو عةمار ايفةل اظتناسب .                   

  يَػُاوؿُ  َوُىوَ  َوَسلََّم، َعَلْموِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿَ  شتََِةتْ  أَنػََّها ُعَةْمٍط، َأِب  ْب ِ  ُعْاَب َ  بِْنتَ (  ) ع  أـ كلثـو  ٕ
رًا َويَػُاوؿُ  اينَّاِس، بَػُْتَ  ُيْصِلحُ  ايَِّذي اْيَكذَّابُ  يَْمسَ » رًا َويَػْنِني َخمػْ  يف  يُػَرخَّصُ  َأشْتَعْ  وملَْ   ِشَهابٍ  اْب ُ  قَاؿَ  «َخمػْ

ْصاَلحُ  اضتَْْرُب،  َثاَلثٍ  يف  ِإالَّ  َكِذبٌ  اينَّاسُ  يَػُاوؿُ  ؽتَّا َشْيءٍ   َوَقِديثُ  اْعرَأَتَوُ  ايرَُّجلِ  َوَقِديثُ  اينَّاِس، بَػُْتَ  َواإْلِ
  . (ٖٔ) َزْوَجَها ( اْيَنْرأَةِ 

 فرغم أف ايكذب عفسدة إال أف اظتصلح  يف ىذه احأشماء ايثالث  أرجح يف االعتناد ع  اظتفسدة . 

َنَنا ) َعاِيكٍ  ْب ُ  ( قاؿ أََنسُ  ٖ  أَْعرَاِبي  َجاءَ  ِإذْ . َوَسلَّمَ  َعَلْموِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿِ  َععَ  اْيَنْسِجدِ  يف  ؿَتْ ُ  بَػمػْ
ـَ   اهللِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ   قَاؿَ  َعْو، َعوْ   َوَسلَّمَ  َعَلْموِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿِ  َأْصَحابُ  فَػَااؿَ  اْيَنْسِجِد، يف  يَػُبوؿُ  فَػَاا
 َدَعاهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْموِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿَ  ِإفَّ  مُثَّ  بَاَؿ، َقىتَّ  فَػتَػرَُكوهُ  «َدُعوهُ  تُػْزرُِعوهُ  اَل   »َوَسلَّمَ  َعَلْموِ  اهللُ  َصلَّى

                                                           

 ( . ٖٛ/ ٘ٔ عسلم ) على اينووي اينووي ، شرح (ٕٛ)

 ( . ٜٕٔ)ايبارة    (ٜٕ)

 ( . ٜٕٖ/ ٗ ) ايبماف ايطربي ، جاعع (ٖٓ)

 . ( ٕٔٔٓ/ ٗ)  عسلم صحمحرواه عسلم ،  (ٖٔ)
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َا اْيَاَذرِ  َواَل  اْيبَػْوِؿ، َىَذا ِع ْ  ِيَشْيءٍ  َتْصُلحُ  اَل  اْيَنَساِجدَ  َىِذهِ  ِإفَّ   »َيوُ  فَػَااؿَ   َوَجلَّ، َعزَّ  اهللِ  ِيذِْكرِ  ِىيَ  ِإمنَّ
 َفَجاءَ  اْيَاْوِـ  ِع َ  َرُجاًل  فََأَعرَ   قَاؿَ  َوَسلَّمَ  َعَلْموِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿُ  قَاؿَ  َكَنا أَوْ  «اْيُاْرآفِ  َوِقرَاَءةِ  َوايصَّاَلةِ 
 . َعَلْمِو ( َفَشنَّوُ  َعاءٍ  ِع ْ  ِبَدْيوٍ 

 اْيَنْفَسَدتَػُْتِ  َأْعَظمِ  َدْفعُ  َوِىيَ  ايرَّاِجَح ِ  يِْلَنْصَلَح ِ  َعْنوُ  بِاْيَكفِّ  فاينيب صلى اهلل علمو وسلم ) أََعَرُىمْ        
 . (ٕٖ) أَْيَسرمِِهَا ( بِتَػْرؾِ  اْيَنْصَلَحُْتِ  أَْعَظمِ  َوحَتِْصملُ  أَْيَسرمِِهَا بِاْقِتَناؿِ 

 فَتشد اضتديث اىل حتصمل أعظم اظتصلحتُت ودفع أعظم اظتفسدتُت .              

َا ٗ َُفصَِّل، ِع َ  ورَةٌ سُ  ِعْنوُ  نَػَزؿَ  َعا َأوَّؿَ  نَػَزؿَ  ( قايت عائش  ) ِإمنَّ
 ثَابَ  ِإَذا َقىتَّ  َواينَّاِر، اصتَنَّ ِ  ذِْكرُ  ِفمَها اظت

ـُ، اضَتاَلؿُ  نَػَزؿَ  اإِلْساَلِـ  ِإىَل  اينَّاسُ   أَبًَدا، اطتَْنرَ  َندَعُ  الَ   َيَااُيوا اطتَْنَر، َتْشَربُوا الَ   َشْيءٍ  أَوَّؿَ  نَػَزؿَ  َوَيوْ  َواضَترَا
 .  (ٖٖ) أََبًدا ( ايزِّنَا َندَعُ  الَ   َيَااُيوا تَػْزنُوا، الَ   نَػَزؿَ  َوَيوْ 

 َواْيَباَلغَ  اْيبَػَمافَ  يُػَؤخِّرُ  َقدْ  َكَذِيَك؛ َواْيَباَلغِ  اْيبَػَمافِ  يف  ) فَاْيَةاملُِ  اهلل رزتو تمنم  اب  اإلسالـ قاؿ شمخ     
 ايلَّوِ  َرُسوؿِ  دَتَك  ِ  َوْقتِ  إىَل  َأْقَكاـٍ  َوبَػَمافَ  آيَاتٍ  إنْػزَاؿَ  ُسْبَحانَوُ  ايلَّوُ  َأخَّرَ  َكَنا ايتََّنك  ِ  َوْقتِ  إىَل  حِأَْشَماءَ 
 . (ٖٗ) بَػَماهِنَا ( إىَل  َتْسِلمًنا َوَسلَّمَ  َعَلْموِ  ايلَّوُ  َصلَّى
ففي فهم عائش  وعا قرره اب  تمنم  إرشاد اىل إعكانم  تأخَت بةض اطتطابات ايدعوي  باحأعناؿ ؛      

وقد يندرج يف ذيك تأخَت إصدار قوانُت يبةض احأقكاـ اييت يرى اضتاكم أف ايوقت غَت عناسب عتا 
 فمؤجلها .

 ويؤكد ذيك قديث عةاذ اآليت    
ُهَنا ايلَّوُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْب ِ  َع ِ  (5  َعْنوُ  ايلَّوُ  َرِضيَ  ُعَةاًذا بَػَةثَ  َينَّا َوَسلَّمَ  َعَلْموِ  اهللُ  َصلَّى ايلَّوِ  َرُسوؿَ  َأفَّ   َعنػْ

ـُ  ِإنَّكَ   »قَاؿَ  ايَمَنِ ، َعَلى  َعَرُفوا افَِإذَ  ايلَِّو، ِعَباَدةُ  ِإيَْموِ  َتْدُعوُىمْ  َعا أَوَّؿَ  فَػْلَمُك ْ  ِكَتاٍب، أَْىلِ  قَػْوـٍ  َعَلى تَػْاَد
َلِتِهْم، يَػْوِعِهمْ  يف  َصَلَواتٍ  سَتْسَ  َعَلْمِهمْ  فَػَرضَ  َقدْ  ايلَّوَ  َأفَّ  فََأْخربُْىمْ  ايلََّو،  ايلَّوَ  َأفَّ  فََأْخربُْىمْ  فَػَةُلوا، فَِإَذا َويَمػْ

                                                           

 . ( ٖٕ٘/ ٔ)  اظتوطأ على ايزرقاين ايزرقاين   ػتند ب  عبد ايباقي ، شرح (ٕٖ)

 . ( ٘ٛٔ/ ٙ ايبخاري ) رواه ايبخاري ، صحمح (ٖٖ)

 . ( ٜ٘/ ٕٓ) ايفتاوى غتنوع (ٖٗ)
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ُهمْ  َفُخذْ  هِبَا، َأطَاُعوا فَِإَذا فُػَارَائِِهْم، َعَلى َوتُػَرد   أَْعَواعتِِمْ  ِع ْ  زََكاةً  َعَلْمِهمْ  فَػَرضَ   اينَّاِس ( أَْعَواؿِ  َكرَائِمَ  َوتَػَوؽَّ  ِعنػْ

(ٖ٘) . 
 فمو إرشاد اىل اعتناد ايتدرج يف ايتطبمق واحأخذ مببدأ احأويويات   
 
 عَتََدْعتُ  ِبِشْرٍؾ، َعْهدٍ  َقِديثُو قَػْوَعكِ  َأفَّ  َيْواَل  َعاِئَشُ ، ) يَا  َوَسلَّمَ  َعَلْموِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿُ  ( قَاؿَ  ٙ

 اضتِْْجِر، ِع َ  أَْذرُعٍ  ِستَّ َ  ِفمَها َوزِْدتُ  َغْربِمًّا، َوبَابًا َشْرِقمًّا، بَابًا  بَابَػُْتِ  عَتَا َوَجَةْلتُ  بِاحْأَْرِض، فَأَْيَزقْػتُػَها اْيَكْةَبَ ،
 . اْيَكْةَبَ  ( بَػَنتِ  َقْمثُ  اقْػَتَصَرتْػَها قُػَرْيًشا فَِإفَّ 

 َقِديثُو قَػْوَعكِ  َأفَّ  َيْواَل  )  يَػُاوؿُ  َوَسلَّمَ  َعَلْموِ  اهللُ  َصلَّى اهللِ  َرُسوؿَ  شتَِْةتُ   قَاَيتْ  َعاِئَشَ ، وَع ْ          
زَ  حَأَنْػَفْاتُ  - ِبُكْفرٍ   قَاؿَ  َأوْ  - ِّتَاِىِلمَّ ٍ  َعْهدٍ   َوحَأَْدَخْلتُ  بِاحْأَْرِض، بَابَػَها َوصتَََةْلتُ  اهلِل، َسِبملِ  يف  اْيَكْةَب ِ  َكنػْ
 . (ٖٙ) (  اضتِْْجرِ  ِع َ  ِفمَها
ففي اضتديثُت عصلح  قفظ ايدي  يف اينفوس أوىل ع  تةنمق قفظو يف ايواقع ، وتادمي عصلح       

 دي  احأفراد على اضتصوؿ على اظتاديات .
 َعَلى َوَردِّهِ  اْيبَػْمتِ  تَػْغِمَتِ  َعَلى َعَزـَ  إْساَلـٍ  َدارَ  َوَصاَرتْ  َعكَّ َ  ايلَّوُ  فَػَتحَ  قاؿ اب  ايامم رزتو اهلل  ) َينَّا    

 اْقِتَناؿِ  َعَدِـ  ِع ْ  ِعْنوُ  أَْعَظمُ  ُىوَ  َعا ُوُقوعِ  َخْشَم ُ  - َعَلْموِ  ُقْدَرتِوِ  َععَ  - َذِيكَ  ِع ْ  َوَعنَػَةوُ  إبْػرَاِىمَم، قَػَواِعدِ 
ْساَلِـ  َعْهِدِىمْ  ِيُاْربِ  ِيَذِيكَ  قُػَرْيشٍ   . (ٖٚ) ِبُكْفٍر ( َعْهدٍ  َقِديِثي وََكْوهِنِمْ  بِاإْلِ

 ما جاء التصويب من اهلل تعالى :  
( يف قص  احأعنى أوائل سورة عبس وايتصويب ع  اظتوىل سبحانو عا يرشد اىل اضترص على تاوي  ٚ

 اظتوجود قبل حتصمل اظتفاود عهنا قل واهلل أعلم
 .(ٖٛ)بئ ع  أويوي  تادمي اصتوانب اظتةنوي  قبل اظتادي (يف قص  احأسرى وايتصويب اظتوىل سبحانو عا ين ٛ

 المطلب الثاني رأي الشريعة في الموازنات :
عع تشابك اظتصاٌف واظتفاسد يف ايواقة  ايواقدة ،وتةاد صور اظتسائل فل  جتد نصا عنطبااً على      

عفردات ايُصَوِر  يف  اْيِةلَّ ِ  ايواقة  دتاعاً ػ كنا تادـ ػ وع  مث يتطلب احأعر نوع ع  حتامق اظتناط ويةٍت ِإثْػَباتُ 
 . (ٜٖ)وصف ايسارؽ  اينَّبَّاَش ينطبق علمو َأفَّ  َكَتْحِامقِ  وايوقائع

                                                           

 . ( ٔ٘/ ٔ)  عسلم ( ، وصحمح ٜٔٔ/ ٕ)  ايبخاري رواه ايبخاري وعسلم ، صحمح (ٖ٘)
 . ( ٜٜٙ/ ٕ)  عسلم رواه عسلم ، صحمح (ٖٙ)
 .(  ٕٔ/ ٖ ايةاظتُت ) رب ع  اظتوقةُت اب  ايامم ، إعالـ (ٖٚ)
 .عنهج فاو اظتوازنات يف ايشرية  وقد استنج ذيك ايدكتور ايسوسرة ؛ ينظر ْتثو    (ٖٛ)
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فةند اإلنزاؿ على ايواقة  ي  جتد إسااطا كاعال ع  اينص علمها قىت يو تطابات ايواقة  عةو إذ أف   
عناصر أخرى عؤثرة وعتأثرة ؛ وع  مَث ستربز عصاٌف وعفاسد حتتاج اىل  ئاختالؼ ايزعاف واظتكاف سمنش

 إدخاؿ عند اظتوازن  .
 عسائل اظتوازنات سوى استفراغ اصتهد يلتةرؼ على ايشيء اظتراد وعلمو مل يك  أعاـ ايناظر يف      

عةاصت  مث اينظر اىل عا فمو ع  اظتصاٌف أو اظتفاسد وع  مث ايةنل على وزهنا صتلب أكرب قدر ع  اظتصاٌف 
 ودرء أكرب قدر ع  اظتفاسد .

اضم  الجتهاد ايناظر مبا يديو ع  وعلمو فال ُيدد ايشرع قايباً ػتددا ميك  اياوؿ بأنو اظتمزاف بل يًتؾ اي    
 عةرف  ايواقة  مبا يالبسها ؛ ويذيك ميكننا اياوؿ بأف  اظتمزاف ػ ىنا ػ ىو االجتهاد .

غَت أف اينصوص ايشرعم  قمث مل حتدد إطاراً عةمنا يلنوازن  إال أهنا أعطت قواعد عاع  ووجدت     
 ىو عا قاوينا إبرازه ػ ىنا ػ يف اظتطلب احأوؿ  .تصرفات سواء باحأعر ايةاـ أو اظتوازن  يف قضم  خاص  و 

ويف احأسطر احأتم  ؿتاوؿ ػ أيضاً ػ استخالص عا ميكننا ع  اينصوص ايةاع  واطتاص  كي نضةها    
 كنوجهات عاع  ظتتةاطي اظتمزاف وىو االجتهاد .
 استخالص ما يرشد الشرع إليو عند الموازنة :

  استخالصو يمةطمنا فهناً ينظرة ايشرع يفاو اظتوازنات وؾتنلها قدعنا عند ذكر اينصوص عا ميك        
 يف اينااط اآلتم   

 طلب فةل احأصلح قمث أف االستطاع  ستتجاذهبا اظتصاٌف واظتفاسد . 
   حتري ايةدؿ ويةٍت اينظر يألعري  عةًا وعدـ اظتمل حأقدامها إال يف قدود اينفع وعدـ اظتمل

 .بدوف عسوغ وذيكم ايظلم 
 احأيسر عا مل يدخلنا احأيسر  يف قراـ أو شدة يف ايدي  . اختمار 
  . اينفع وايضرر مها عةمار ايفةل اظتناسب 
 . طلب حتصمل أعظم اظتصلحتُت ودفع أعظم اظتفسدتُت 
  إعكانم  تأخَت بةض اطتطابات ايدعوي  باحأعناؿ ؛ وقد يندرج يف ذيك تأخَت إصدار قوانُت

 ايوقت غَت عناسب عتا فمؤجلها .يبةض احأقكاـ اييت يرى اضتاكم أف 
  اعتناد ايتدرج يف ايتطبمق واحأخذ مببدأ احأويويات 

                                                                                                                                                                      

 ،(ٜٖ)( اينَّبَّاشَ  َأفَّ  َكَتْحِامقِ  ُصَورَِىا آَقادِ  يف  اْيِةلَّ ِ  ..ِإثْػَباتُ  اْيَنَناطِ  قاؿ يف رتع اصتواعع عع شرقو ) حَتِْامقُ  (ٜٖ)
 اصتواعع ) رتع على احمللي اصتالؿ شرح على ايةطار ( ؛ قاشم (َسارِؽٌ ) احْأَْكَفافَ  َويَْأُخذُ  اْيُاُبورَ  يَػْنُبشُ  َع ْ  َوُىوَ 
ٕ /ٖٖٛ  ). 
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  عصلح  قفظ ايدي  يف اينفوس أوىل ع  تةنمق قفظو يف ايواقع ، وتادمي عصلح  دي  احأفراد
 على اضتصوؿ على اظتاديات . 

 اضترص على تاوي اظتوجود قبل حتصمل اظتفاود عهنا قل واهلل أعلم 
  على أويوي  تادمي اصتوانب اظتةنوي  قبل اظتادي اإلنباء . 

 
 الخالصة :

ال ُيدد ايشرع ػ عند اظتوازن  ػ قايبا واقدا وإمنا يرشد إرشادات عاع  وعلى اظتةاًف احأىل أف ينظر يف  
 اظتصاٌف واظتفاسد مبااديرىا وأثرىا زعانا وعكانا وقاي  .

رُ  َخاِيَص ٌ  ِىيَ  َشْرًعا اْيُنْةَتبَػرَةَ  اْيَنَفاِسدَ  أَوِ  ْرًعاشَ  اْيُنْةَتبَػرَةَ  ومبا أف ) اْيَنَصاِيحَ       ِع َ  ِبَشْيءٍ  َعُشوبَ ٍ  َغمػْ
؛ فإنو يندر وباحأخص يف عصرنا ىذا وجود عصلح  ال تشوهبا  (ٓٗ) كثَتا ( وال قلمال ال ،ٗاْيَنَفاِسدِ 

عفسدة أو عفسدة ال تصاقبها عصلح  وعلمو فمصب إطالؽ أف قكم ايشارع بإطالؽ ىذا أو ذيك 
 وإمنا عرد ذيك اىل ايواقة  زعانا وعكانا وقاي  .

 قدر ع  اظتفاسد وعلى اظتوازف إطاي  اينظر يف كمفم  استجالب أكرب قدر ع  اظتصاٌف ودرء أكرب   
 وقمنها نكوف قد قكننا على فةلو بأنو فةل يوافق ايشرع اضتنمف .

وعا أقس  أف ؾتةل عااي  شمخ اإلسالـ اب  تمنم  ىي عنواف رأي ايشرع يف اظتوازن  بُت احأشماء قُت     
َناَىا قاؿ ػ رزتو اهلل ػ   ) ايشَّرِيَة َ   . (ٔٗ) َوتَػْاِلمِلَها ( اْيَنَفاِسدِ  َوتَػْةِطملِ  مِلَهاَوَتْكنِ  اْيَنَصاِيحِ  حَتِْصملِ  َعَلى َعبػْ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(  ٙٗ/ ٕ)  ايشاطيب ، اظتوافاات (ٓٗ)
 .(  ٕٔ٘/ ٓٔ)  ايفتاوى غتنوع (ٔٗ)
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 المبحث الثالث : آلية الموازنة :

االجتهاد ػ كنا قدعنا ػ ىو اظتمزاف ايذي ُيدد عصَت اينظر عند عةاصت  اياضايا واختمار ايسلوؾ            
ُيتاج اىل وجود آيم  دتثل أدواتو ووسائلو بغم  ايوصوؿ ظتاصد اختمار ايفةل  ايراشد ؿتوىا ؛ واالقتهاد

اظتناسب ؛ وىذه ايوسائل أو احأسايمب ىي عا قصدناه ػ ىنا ػ بآيم  اظتوازن  ػ ؛ فآيم  اظتوازن  تةٍت طريا  
 اييت نتصدى اينظر وخطواتو اييت توصلنا اىل عةرف  احأوفق واحأصلح واحأوؿ ع  احأعناؿ يف ايواقة  اييت

 ظتةاصتتها .

 ويمكننا تحديد خطوتين في ىذه اآللية :       

 اطتطوة احأوىل   حتديد ايةناصر اظترتب  بايواقة  اييت نةاصتها وعااديرىا وآثارىا .

واطتطوة ايثانم    ىي  كمفم  اظتوازن    وتتضن  وسملتُت أوعتنا عةرف  ايًتتمب وايتفاوت أو ايتساوي بُت 
 وضوع اظتةاًف .عناصر اظت

 وايثانم    فةل اظتواون  نفسها وعنل اطتلط  .

 وىا ؿت  نشرع يف ايبماف اهلل اظتوفق يلصواب   

 :التي نعالجها ومقاديرىا وآثارىا المطلب األول : الخطوة األولى : تحديد العناصر المرتبة بالواقعة

 : الفرع األول : تحديد العناصر المرتبة بالواقعة التي نعالجها

يكل واقة  غتنوع  ع  ايةناصر اظتتةلا  هبا واظتؤثرة فمها واظتتأثرة أيضا ؛ وال ميك  ايوصوؿ ظتوزن  سلمن     
دوف اينظر يف عاىم  ايواقة  اظتراد عةاصتتها وقاؿ ايواقع احملمط هبا ؛ فكنا أنو ال ميك  عوازن  شيء دوف 

 و ودوف إقاط  بةناصره اطتارجم  اظترتبط  بو .عةرف  بو فكذيك ال ميك  عوازنتو ع  غَت إدراؾ بواقة

على فاو ايواقع ودراستو دراس  علنم  عبٍت بل قاؿ بةض اظتةاصري  إف ) فاو اظتوازن  بُت اظتصاٌف واظتفاسد 
 .  (ٕٗ)( عبنم  على عا يسره ينا عصرنا ع  عةلوعات وإعكانات

                                                           

ـ ٖٜٜٔىػػ ػ ٗٔٗٔ، بػَتو ت   عؤسسػ  ايرسػاي  ،  ٖ، ايارضاوي   يوسف ، ط  ٙفاو الختالؼ ص (  ٕٗ)
 . 
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وسمختلف عا يتةلق بو ع  واقة  اىل أخرى وقد ينفع استحضار اظتتةلاات ايةشرة اظتشهورة اظترتبط   
بايشيء وبماهنا بإرتاؿ   دراس  ايشيء نفسو مباىمتو وعواصفاتو وكنمتو وعالق  تبةمتو يغَته وعكانو وزعانو 

 . (ٖٗ)َته يف غَتهوترابط أجزائو ووضةمتها وايشيء ايذي ينتني إيمو ويتحرؾ يف ضوئو وتأث

 فلو أرادت دوي  فرض تسةَت يسلة  عةمن  فةناصر ايواقة  تتنثل يف اآليت  

 . ػ أسباب ايتسةَت 
 . ػ قاي  ايناس االقتصادي  وعدى تأثَت ايتسةَت علمها 
 . ػ جتار ايسلة  اظتراد تسةَتىا 
 . ػ قدرة ايدوي  على فرض ايتسةَت 
 . ػ اظتةارض  احملتنل  يلنوضوع 
 يسلع اظتراد تسةَتىا ع  قمث وضةمتها يف ايسرؽ عرضاً وطلباً .ػ قاي  ا 
 .  ػ ايتجارة اطتارجم  يف ىذه ايسلع سواء اظتسنوق  أو اظتننوع 
 .  اظتصاٌف واآلثار اظتستابلم 

 الفرع الثاني : وصف الواقعة ومقاديرىا وآثارىا :

 أوال : وصف الشيء المراد موازنتو :

تصوره ؛ فال بد ع  عةرف  ايشيء اظتطلوب عوازنتو ؛ وىل فمو فةلو اضتكم على ايشيء فرع ع      
عصلح  أو ستنتج عنو عفسدة ؛ أو ػ وىو ايغايب يف احأشماء ػ ستتزاقم فمو اظتصاٌف وستنتج عنو عدد 

 ع  اظتفاسد .

 . (ٗٗ)وقد تادـ بماف عاىم  اظتصاٌف واظتفاسد     

 وتةرؼ اظتصاٌف واظتفاسد ع  ايشرع كنا أف ايةال ميك  أف يدركها .      

 ً( التعرف على المصالح والمفاسد بالشرع : 1
                                                           

 . تفصلها كتب اظتنطق واضتكن  ضاي  اظتؤع  (  ٖٗ)

 تنظر يف اظتطلب احأوؿ يف  عبحث اظتادعات .(  ٗٗ)
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 ايطَّمَِّباتِ  عَتُمُ  َوُيُِل  كل عا أعر بو ايشرع فهو قس  وكل عاهنى عنو فهو عفسدة ؛ قاؿ سبحانو   )     
 . (٘ٗ) ( اطْتََباِئثَ  َعَلْمِهمُ  َوُُيَرِّـُ 

 . (ٙٗ)ويدخل يف اظتستحس  شرعا عا جاء يف سماؽ االعتناف ويف اظتستابح عا ورد يف سماؽ ايذـ  

فايشرع يساعد ايةال يف عةرف  احأشماء وايتأكد ع  عةلوعاتو وجتاربو  ، كنا أف عصاٌف اآلخرة   
 وعفاسدىا تةرؼ بايشرع وقده .  

 ( إدراك العقل للمصالح والمفاسد : 2

عز وجل عال اإلنساف إعكانم  ظتةرف  احأشماء وجةل ىذه ايادرة تننو وتتوسع بتجاربو أودع اهلل      
 وارتباطو باحأشماء  

وال يستغرب ع  قوينا بإدراؾ ايةال فهذا ؽتا يشهده واقع ايبشر يف كل احأصااع ، وقد صرح بذيك    
 .(ٚٗ) ( بِاْيَةْالِ  َعْةُروؼٌ  َوَعَفاِسِدَىا نْػَماايد   َعَصاِيحِ  غَت واقد ع  ايةلناء ؛ قاؿ اب  عبد ايسالـ   ) ُعْةَظمُ 

 فهو اظتفسدة؛ جانب يرجح أف احأشماء بُت وازف إذا ميك  ال وايةاقل وياوؿ ايةالع  ايةثمنُت   )    
 . (ٛٗ) ( .واظتنافع اظتضار بُت وميمز يةرؼ بايتةمُت ايشرع يأت مل وإف

وقىت ايغزايل ػ رغم ػ ػتاويتو جتنب قوؿ اظتةتزي  ايةالي قرر ذيك باويو   ) وؿت  وإف قلنا إف اهلل       
سبحانو وتةاىل يفةل عا شاء بةباده وأنو ال جيب علمو رعاي  ايصالح فال ننكر إشارة ايةاوؿ اىل جه  

 . (ٜٗ) اظتصاٌف واظتفاسد (

                                                           

 .  ( ٚ٘ٔاحأعراؼ   )(  ٘ٗ)

 . ، دار ايكتاب ايةرب  ٖٔػ  ٕٔايتنزيل ص  ينظر   يلسموطي   عبد ايرزت  ، اإلكلمل يف اتنباط(  ٙٗ)

 .  ( ٘/ ٔ احأناـ ) عصاٌف يف احأقكاـ قواعداب  عبد ايسالـ ، (  ٚٗ)

 ب  فهد   وترتمب ،رتع (ٖٛٔ/ ٜ) عثمنُت اب  ورسائل فتاوى ، غتنوع صاٌف ب  ايةثمنُت   ػتند(  ٛٗ)
 . . ىػ ٖٔٗٔ ، ايوط  دار  ايسلمناف ، ايرياض    إبراىمم ب  ناصر

، بَتوت   دار ايكتب  ٔ، ط  ٔٛع  كتابو شفاء ايغلمل يف بماف ايشبو واظتخمل وعسايك ايتةلمل ص (  ٜٗ)
 ـ . ٜٜٜٔىػ ػ  ٕٓٗٔايةلنم  ، 
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 ايدنما عصاٌف ويةرؼ رب وايةادات ؛ قاؿ اب  عبد ايسالـ   ) وعةرف  اإلنساف يلنصاٌف واظتفاسد بايتجا
 . (ٓ٘) وايةادات ( بايتجارب وعفاسدىا

 .  (ٔ٘) َذِيك ( َوؿَتْو واضتدس ايصَّاِدؽ َواينََّظر بايتجرب  تْدرؾ قد وقاؿ ايدىلوي   )اْينَصاٌف ... 

 . (ٕ٘)غَت أف ىناؾ عصاٌف ال يدركها ايةال وع  ذيك عصاٌف اآلخرة

وال شك أف ىناؾ ع  اياضايا عا ُيتاج اىل خرباء بل ودراسات وعراكز أْتاث يتةاد عواضمةها وتشابك 
 تةلااهتا .

  ) وإمنػػػا  رخسػػيساي ياػػػوؿوىػػؤالء ىػػم أىػػػل ايػػذكر ايػػػذي  يسػػئلوف يف عػػػا ختصصػػوا فمػػػو وأتانػػوه ؛ 
يرجػػع إىل عةرفػػ  كػػل شػػيء  إىل عػػ  يػػو بصػػر يف ذيػػك ايبػػاب كنػػا يف عةرفػػ  ايامنػػ  واحأصػػل فمػػو قويػػو تةػػاىل 

 . (ٖ٘)فاسئلوا أىل ايذكر إف كنتم ال تةلنوف (
فنثاؿ تسةَت ايدوي  اظتتادـ ميك  االستفادة ع  ايشرع يف أف احأصل ىو عفسدة ايتسةَت وايتدخل      

عور بتادير اظتوىل فمنا يصرؼ بو قماة ايبشر وذيك ع  قديث ) إف اهلل ىو يف ايسوؽ قمث أف احأ
، وال مينع ايتدخل بايتسةَت وغَته عند سَت ايسوؽ غَت ايطبمةي واالجتهاد ايذي يتةرؼ  (ٗ٘) اظتسةر(

سلوؾ ايشارع يدرؾ أف ايشارع ال ميانع ع  ايتدخل إف مل تك  عنلمات ايسوؽ يف تلك ايسلة  جتري 
 . (٘٘)وف ايةرض وايطلب وىو عا قرره اب  تمنم  رزتو اهللوفق قان

                                                           

 ايفكر دار، دعشق    ٔ، ط  ٔٗص  ايصغرى اياواعدواظتشهور  اظتااصد اختصار يف ايفوائدع  كتابو (  ٓ٘)
 ـ .ٙٔٗٔ ،  اظتةاصر

 ، بَتوت   دار اصتمل . ( ٖٕٓ/ ٔ ايبايغ  ) اهلل قج ايدىلوي   أزتد ب  عبد ايرقُت ، (  ٔ٘)

 . ينظر   نفس اظترجع ايسابق(  ٕ٘)

 ىػ .  ٙٓٗٔ، بَتوت   دار اظتةرف  ،  (ٓٔٔ / ٖٔ )اظتبسوط    ػتند اب  أب سهل ،  يسرخسيا(  ٖ٘)

 ( . ٛٓ٘/ ٙ وصححو اب  اظتلا  يف ايبدر اظتنَت )( ، ٕٕٚ/ ٖ داود أب رواه أبوداود ع  أنس ، سن (  ٗ٘)

 ( . ٜ٘/ ٕٛ)  ايفتاوى ينظر   غتنوع(  ٘٘)
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فإذا أدرؾ اضتاكم اضتاج  يلتدخل يطروء عا يلـز اقتاج احأعر اىل عاوؿ اطترباء ظتةرف  كوف ىذا ايتسةَت   
 ع  اظتفاسد أو اظتصاٌف ، ودراس  قاي  ايناس وقاي  ايتجار وأثر ذيك على ايتجارة اطتارجم  وؿتوىا .

 مقادير :ثانيا : ال

 يكل عصلح  درج  عةمن  ع  اينفع كنا أف يكل عفسدة درج  عةمن  ايضرر ؛   

وايشرع يةطي عا ينبو على عادار اينفع يف بةض اظتطلوبات أو عادار  ايضرر يف بةض اظتنهمات ،      
لى وايةال قد يدرؾ تلك اظتاادير وكلنا كاف ىذا ايةال عدركا حأقكاـ ايشرع وتصرفاتو كاف أقدر ع

 ايتةرؼ على عاادير اظتصاٌف واظتفاسد .

ْنَسافُ  َقَدرَ  َفَنىَت  ايشَّرِيَة ِ  مبِمزَافِ  ُىوَ  َواْيَنَفاِسدِ  اْيَنَصاِيحِ  َعَااِديرِ  قاؿ شمخ اإلسالـ اب  تمنم    ) اْعِتَبارَ    اإْلِ
َها يَػْةِدؿْ  ملَْ  اين ُصوصِ  اتػَِّباعِ  َعَلى  َع ْ  اين ُصوصَ  تةوز إفْ  َوُقلْ  َواينَّظَائِرِ  احْأَْشَباهِ  ِيَنْةرَِف ِ  ِبرَأْيِوِ  اْجتَػَهدَ  َوِإالَّ  َعنػْ
 . (ٙ٘) احْأَْقَكاـِ ( َعَلى َوِبَداَليَِتَها هِبَا َخِبَتًا َيُكوفُ 

 ومما يساعد في معرفة المقادير :

 (ع  ايشرع درج  احأعر أو اينهي فاد يرفع ايفةل يمكوف ركنا يإلسالـ ، أو أنو ع  ايضروريات. ٔ  

كنا أف اينهي ايشرعي قد يرتب علي ايفةل عاوب  ػتددة وىو اضتد كايزنا أو ياًتف باينهي وعمد    
 بدنموي كايربا بأخروى كايننمن  .

 ة  ( وأعا ع  جتارب اإلنساف فهناؾ عاربات عديد ٕ 

وعرجةها اىل اطترباء وكتاباهتم وىي ختتلف ْتسب غتاؿ ايدراس  وعوضوعها ، وع  احأعثل  يف        
 . (ٚ٘)اجملاؿ االقتصادي دراسات داي  اضتاجات وايطلب وؿتوىا

                                                           

 ( .ٜٕٔ/ ٕٛ)  ايفتاوى اب  تمنم  ، غتنوع(  ٙ٘)

؛ عتاح على ىذا ايرابط   تناعم  يلدكتور ػتند أنس ايزرقاءينظر على سبمل اظتثاؿ ْتث داي  اظتصلح  االج( ٚ٘)
ia.com/arab/%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8http://iefped

-%A9
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 ثالثاً آثار الواقعة المراد معالجتها :

ار ع  أىل اطتربة يف ذيك ال شك أف آثار ايشيء ؽتا ُيكم بو على عدى نفةو ع  عضرتو ؛ وتةرؼ اآلث 
 ايشأف .

وال تاتصر اآلثار على ايوضع اضتاضر بل تشنل أثر ىذا ايةنل عستابالً ؛ وىو عا يةرؼ باظتآالت ؛     
 ،ؼُتَايَِف ً  َأوْ  ُعَواِفَا ً  احْأَفْػَةاؿُ  َكاَنتِ  َشْرًعا َعْاُصودٌ  ُعْةَتبَػرٌ  احْأَفْػَةاؿِ  َٔعآاَلتِ  يف  ياوؿ ايشاطيب   )اينََّظرُ 

ـِ  اْيُنَكلَِّفُتَ  َع ِ  ايصَّاِدرَةِ  احْأَفْػَةاؿِ  ِع َ  ِفْةلٍ  َعَلى َُيُْكمُ  اَل  اْيُنْجَتِهدَ  َأفَّ  َوَذِيكَ  ْقَدا ْقَجاِـ  َأوْ  بِاإْلِ  بَػْةدَ  ِإالَّ  بِاإْلِ
 َعآؿٌ  َيوُ  َوَيِك ْ  ُتْدرَأُ، ِيَنْفَسَدةٍ  أَوْ  ُتْسَتْجَلُب، ِفموِ  ِيَنْصَلَح ٍ  َعْشُروًعا ،ٕاْيِفْةلُ  َذِيكَ  إِيَْموِ  يَػُؤوؿُ  َعا ِإىَل  َنَظرِهِ 
رَ  َيُكوفُ  َوَقدْ  ِفمِو، ُقِصدَ  َعا ِخاَلؼِ  َعَلى  َيوُ  َوَيِك ْ  بِِو، تَػْنَدِفعُ  َعْصَلَح ٍ  أَوْ  َعْنوُ  تَػْنَشأُ  ِيَنْفَسَدةٍ  َعْشُروعٍ  َغمػْ
 .  (ٛ٘) َذِيَك ( ِخاَلؼِ  َعَلى َعآؿٌ 

، وال شك  (ٜ٘)وعلمو فال بد ع  اينظر عتذه اظتصاٌف واظتفاسد اآلجل  كنا شتاىا اب  عبد ايسالـ         
أف ع  عرجحات اختمار ايفةل يف عوازن  صلح اضتديبم  ىو آثار ايصلح اظتستابلم  على ايدعوة ع  

 آجل  .اظتصاٌف كنا أف اعتناعو صلى اهلل علمو وسلم ع  قتل اظتنافاُت درءا ظتفسدة 

 المطلب الثاني : كيفية الموازنة :
                                                                                                                                                                      

-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9

-%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8

-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9

6240-%D8%A7  ، 

ر ػتند عبد اظتنةم عفر اظتتطلبات االقتصادي  يتحامق عااصد ايشرية  وع  احأْتاث اظتساعدة كتاب ايدكتو      
 ـ .ٜٜٔٔىػ ػ  ٔٔٗٔ، عك  اظتكرع    جاعة  أـ ايارى ،  ٔ، ط ٓٓٔيف االقتصاد اإلسالعي ص 

 ( .ٚٚٔ/ ٘)  ايشاطيب ، اظتوافاات(  ٛ٘)

/ ٔ احأناـ عصاٌف يف قكاـاحأ قمث قسم اظتصاٌف واظتفاسد اىل ايةاجل واآلجل ؛ ينظر كتابو   قواعد(  ٜ٘)
 ( . ٗٗػ ٖٗ
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ُيتاج ع  يباشر عنلم  اظتوازن  اىل خطوتُت أوعتنا عةرف  ترتمب عناصر اظتوضوع اييت تتزاقم ،            
 وايثانم    فةل اظتوازن  نفسها وبماهننا يف ايفرعُت اآلتمُت .

 الفرع األول : ترتيب المصالح والمفاسد  

 عةمن  وآثار إجيابم  ػتددة ، وكذيك يكل عفسدة عضار وآثار سلبم  . يكل عصلح  عنافع   

وال شك أف ايًتتمب بُت اظتصاٌف اظتتزازت  ضروي الختاذ قكم اظتوازن  ، وكذيك ػ أيضاً يلـز يلنوازن     
   ) عةرف  رتب  اظتفاسد اظتًتتب  على اظتوضوع اظتةاًف ؛ وأقكاـ ايشرية  عبنم  على ىذا ؛ قاؿ اب  ايامم

ْعَكاف ِْتَسب اْينَصاٌف حَتِْصمل على عبناىا ايشَّرِيَة  َها يفوت اَل  َوَأف اإْلِ  كلَها حَتِْصملَها أعك  فَِإف َشْيء ِعنػْ
 طلبا وأشدىا وأمهها أكنلها قدـ اْيبَػْةض بتفويت ِإالَّ  بَػْةضَها حَتِْصمل مُيك  ومل تزازتت َوِإف قصلت
 .  (ٓٙ) ( يلشارع

غَت أف يف عةرف  ايًتتمب صةوب  غايباً الختالؼ صنف اظتصاٌف وغتاالهتا ، ويتنوع أباب اظتفاسد     
وآثارىا ، ىذا ع  ناقم  وع  ناقم  ثانم  فإف ايتشابك ايغايب بُت اظتصاٌف واظتفاسد يف ايواقة  ايواقدة 

نْػَمِويَّ َ  ؽتا يزيد ايطُت بل  إذ أف   ) اْيَنَصاِيحَ   َعَصاِيحَ  َكْونُػَها يَػَتَخلَّصُ  اَل  -ُىَنا َعْوُجوَدةٌ  ِىيَ  َقْمثُ  ِع ْ - ايد 
نْػَمِويَّ َ  اْيَنَفاِسدَ  َأفَّ  ػَتَْضً  ... َكَنا  َعْفَسَدةٍ  ِع ْ  َعا ِإذْ  اْيُوُجوِد، َعَواِقعِ  َقْمثُ  ِع ْ  ػَتَْض ٍ  مبََفاِسدَ  يَْمَستْ  ايد 

 . (ٔٙ)َكِثٌَت ( ايلَّذَّاتِ  َونَػْملِ  َوايل ْطفِ  ايرِّْفقِ  ِع َ  يَػْتبَػُةَها أَوْ  َيْسِبُاَها أَوْ  هِبَا يَػْاًَتِفُ وَ  ِإالَّ  اصْتَارِيَ ِ  اْيَةاَدةِ  يف  تُػْفَرضُ 

 اْيَنَفاِسدِ  َتَساِوي َعَلى وعتذه ايصةوب  ايبايغ  قاؿ شمخ فاو اظتصاٌف اب  عبد ايسالـ   ) اْيُوُقوؼُ   
َها يَػْهَتِدي َواَل  ِعزَّةٌ  َوتَػَفاُوهِتَا  َعَلى اْيُوُقوؼِ  ِع ْ  أََعز   ايتََّساِوي َعَلى َواْيُوقُوؼُ  تَػَةاىَل، ايلَّوُ  َوفػََّاوُ  َع ْ  إالَّ  إيَمػْ
 . (ٕٙ) بِايتػَّْارِيِب ( إالَّ  َواْيَنَفاِسدِ  اْيَنَصاِيحِ  َضْبطُ  مُيِْك ُ  َواَل  ايتػََّفاُوِت،

                                                           

 ( . ٜٔ/ ٕ واإلرادة ) ايةلم والي  وعنشور ايسةادة دار اب  ايامم ، عفتاح(  ٓٙ)

 . ( ٗٗ/ ٕ)  ايشاطيب ، اظتوافاات (ٔٙ)

 .(  ٕٗ/ ٔ)  احأناـ عصاٌف يف احأقكاـ قواعد (ٕٙ)
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أويويات عةروف  وىي عسلك جبلي  ( ٖٙ) ُيفظو اهلل وقد عدد ايباقث ايدكتور عبد اجملمد ايسوسرة   
 يإلنساف يكنها عارب  فنوردىا يلفائدة وىي ػ ويتم عكسها يف اظتفاسد ػ   

 . احأعلى قكناً كايواجب على اظتندوب 
 . احأعلى رتب  فتادـ ايضروريات مث اضتاجمات مث ايتحسمنمات 
 مث اظتاؿ . احأعلى نوعا فمادـ ايدي  مث اينفس مث ايةال مث ايةرض 
 . احأعم على احأخص 
 . احأكرب قدرا 
  . احأطوؿ نفةا 
 . ًاحأوكد حتااا 

فأنت ترى أهنا عةلوع  وال دتثل عةمارا يضمف آيم  عضاف  بل ىي وضع طبةي  ، وع  مث ع         
 . (ٗٙ)ايسهوي  إذا ًدرس اظتوضوع ع  قبل اطترباء بو فن  ايمسر االىتداء حأويوياتو وايو أعلم

 الثاني : فعل الموازنة :الفرع 

 َعَصاِيحُ  احأصل اصتنع جلب كل اظتصاٌف ودرء كل اظتفاسد ؛ قاؿ اب  عبد ايسالـ   ) إَذاْجَتَنَةتْ   
 ِيَاْويِوِ  ِفمِهَنا تَػَةاىَل  ايلَّوِ  حِأَْعرِ  اْعِتثَااًل  َذِيكَ  فَػَةْلَنا اْيَنَفاِسدِ  َوَدْرءُ  اْيَنَصاِيحِ  حَتِْصملُ  أَْعَك َ  فَِإفْ  َوَعَفاِسدُ 
 . (ٙٙ) ...  ( (٘ٙ){اْسَتطَْةُتمْ  َعا ايلَّوَ  فَاتػَُّاوا  }َوتَػَةاىَل  ُسْبَحانَوُ 

                                                           

 .عنهج فاو اظتوازنات يف ايشرية  اإلسالعم  يف ْتثو  (ٖٙ)

 .ـ ٜٜٙٔىػ ػ ٙٔٗٔ،ايااىرة   عكتب  وىب  ،  ٕينظر يالستزادة   ايارضاوي ، يف فاو احأويويات ، ط  (ٗٙ)

 . ( ٙٔ  ) ايتغاب   (٘ٙ)

 . (ٜٛ/ ٔ احأناـ ) عصاٌف يف احأقكاـ قواعد (ٙٙ)
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أف تكوف سماستو ايةاع  حتصمل رتمع اظتصاٌف ودرء كل اظتفاسد ؛ فإذا مل ميك  ذيك  فةلى اظتتصدى  
فنا علمو إال فةل ايبةض وتأجمل ايبةض اآلخر ؛ وع  مث كاف على ايناظر االجتهاد ظتةرف  عا ىو أوىل 

 . بايتنفمذ ع  غَته ، ىذا إف أعك  ايتأجمل وإال فملغى عا مل يك  راجحاً ع  احأعناؿ

عند عند اإليغاء ال بد ع  ايتالمل ع  آثار اظتفسدة قدر اإلعكاف ؛ وىذا عا نتةلنو ع  تكلمف و      
اينيب صل اهلل علمو وسلم الب  سةد ب  عبادة رضي اهلل عنهنا بداًل ع  أبمو يف فتح عك  عندعا قاؿ 

؛ فاد درأ عفسدة استنرار إعارة سةد ويكنو ػ صلى اهلل علمو وسلم ايَكْةَب ُ  ُتْسَتَحل   ايمَػْوـَ ايمـو يـو اظتلحن  
 . (ٚٙ)ػ أبديو بإبنو وكأهنا شفا  علمو ع  نفسو

يتطلب احأعر االستةان  باهلل عز وجل وايتوكل علمو           ومع االجتهاد لمعرفة االختيار األنسب  
لى عا ينفةك واستة  باهلل وال تةجز فاالستةان  تكوف بايدعاء واالستخارة ويف اضتديث   ) اقرص ع

) ... (ٙٛ)  . 

 . (ٜٙ)وايتوكل ع  االستةان  ويةٍت صدؽ اعتناد ايالب على اظتوىل سبحانو    

 الخالصة :

عا ميك  تسطَته ع  آيم  ػ يف نظر ايباقث ػ ىو عا قدعو ىنا ؛ فآيم  اظتوازن  ىي إرشادات عاع  توجو   
ـ وحتدد يو أطرا عاع  دوف تفصمل دقمق ؛ قمث أف ذيك عتةذر ايناظر واظتتصدي يلنوازن  بشكل عا

 حأف ذيك ايتفصمل ال ينشأ إال ع  اإلسااط ايةنوادي ايرأسي على ايواقع ة اظتراد عوازنتها .

                                                           

 (.ٜ/ ٛ) قجر الب  ايباري وشرقو فتح،( ٚٗٔ/ ٘ايبخاري ) ينظر أصل ايواقة  ودتاعها يف   صحمح( ٚٙ)

 عسلم ) يِلَِّو ، صحمح اْيَنَااِديرِ  َوتَػْفوِيضِ  بِاهللِ  َوااِلْسِتَةانَ ِ  اْيَةْجزِ  َوتَػْرؾِ  بِاْيُاوَّةِ  احْأَْعرِ  يِف  رواه عسلم ، بَابٌ ( ٛٙ)
ٗ /ٕٕٓ٘ . ) 

 ( . ٗٔٔ/ ٕ)  نستةُت وإياؾ نةبد إياؾ عنازؿ بُت ايسايكُت ينظر   اب  ايامم ، عدارج( ٜٙ)
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وال بد يف احأخَت ع  ايتنبمو اىل أنو ال ميك  تةنمم إطالؽ قواعد عاع   جتةل ىذا ايفةل أوىل باصتلب    
؛ ويو كاف ايفةل عنود اإلسالـ وىي ايصالة أو أف ذيك ايًتؾ كاف حأـ اطتبائث ػ  أو ايدرء ع  اآلخر

 اطتنر ػ

 فايصالة يادـ علمها يف قاالت احملافظ  على اظتاؿ ؛ كنا يو أخذ عايو وأراد ايسةي وراء ايسارؽ .   

 واصتنة  تًتؾ يلخوؼ على اطتبز على ايتنور . 

 اظتشرؼ على اعتالؾ على خالؼ يف ذيك واطتنر جتوز إلساغ  ايلان  ويشرب     

واينفس تادـ على بةض قاالت ايدي  عثل قاي  اإلكراه على ايكفر ؛ غَت أف قاما  تادمي اينفس يف  
أف اينفس مل تادـ على وجود ايدي  وانتفائو بل تادميها   (ٓٚ) قاي  ) إال ع  أكره وقلبو عطنئ  باإلمياف (
 فال زاؿ عوجوداً . كاف على وضع شكلي ظاىري وأعا ايدي 

ويف اظتبحث اياادـ ؿتاوؿ تاريب طرقنا يْليم  عرب إسااطنا ظتسأي  تتجاذهبا اظتصاٌف واظتفاسد وتتزاقم 
 على باهبا اظتصاٌف .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( . ٙٓٔ) اينحل   ( ٓٚ)
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 المبحث الرابع : مثال تطبيقي : أسلمة البنوك التقليدية ـ عرض سريع ـ :
ظتاًتق  أكثر فأكثر عرب اينظر اىل غتاؿ قموي تتجاذبو انا تؿتاوؿ يف ىذا ايتطبمق أف نربز عالعح آيم   

 اظتصاٌف واظتفاسد اظتتنوع  أال وىو حتويل ايبنوؾ ايتالمدي  اىل إسالعم  ع  قبل ايدوي  .
ا اظتثاؿ ايتطبماي االستمةاب أو قىت إقًتاح ورق  عنل فذيك ُيتاج اىل دراس أعنق ذومل ناصد هب 

ع عرض اظتوضوع على اياارئ وإخراجو اىل اصتانب ايةنلي يةل آيمتنا وعساق  أوسع ، بل أردنا تنوي
 تتضح فناوؿ وباهلل ايتوفمق .

ال َيتلف اثناف يف عدى بشاع  ايربا يف نظر ايشرع اإلسالعي ويكفي أف اينيب صلى اهلل علمو وسلم     
 تتةاطى بايربا عتجذرة يف جةلو أشد ع  ايزنا كنا أف اهلل أذف باضترب على عتةاطمو ؛ غَت أف ايبنوؾ اييت

وجودىا ويتةلق هبا قطاع عريض ع  اظتسلنُت أنفسهم فضال ع  اظتؤسسات ايدويم  أو ايدوؿ ايةظنى 
، بمننا أوؿ جترب   (ٔٚ)ـ يف ايبندقم  بإيطايماٚٛ٘ٔوقسبك أف ترؼ أف أوؿ بنك أسس كاف سن  

ـ يف عصر ؛ وقد سباها يف ٖٜٙٔظتصرفم  إسالعم  جاءت بةدىا بأربة  قروف تاريبا وبايتحديد سن  
 . (ٕٚ)ـٜٛٛٔعصر اظتصرؼ احأىلي ايتالمدي قمث أنشئ سن  

وع  مث ال أتصور شخصمًا إعكانم  إصدار ايدوي  يارار بايتحويل ايكاعل يلبنوؾ ايتالمدي  وإيغاء كل 
 . (ٖٚ)عالت غَت ايشرعم  يف يـو واقد ، قمث تشتبك كثَت ع  اظتفاسد وتتزاقمايتةا
فلو أردنا عرض ىذه اياضم  وىي حتويل ايبنوؾ ايتالمدي  اىل إسالعم  ع  قبل ايدوي  يو عرضناىا على  

 فاو اظتوازنات بطريا  اآليل اظتاًتق  سنجد اآليت .
 أوال : العناصر المرتبطة بالموضوع ـ منها ـ :

 اظتصارؼ ايتالمدي  وتةاعالهتا   .ٔ
                                                           

، عناف    ٗ، ط  ٕٕ٘شبَت   ػتند عثناف ، اظتةاعالت اظتايم  اظتةاصرة يف ايفاو اإلسالعي ص  (ٔٚ)
 ـ . ٕٔٓٓىػ ػ  ٕٕٗٔدار اينفائس ، 

،  ٕٔػ  ٔٔرشمد   ػتنود عبد ايكرمي ، ايشاعل يف عةاعالت وعنلمات اظتصارؼ اإلسالعم  ص  (ٕٚ)
 ـ . ٕٔٓٓىػ ػ  ٕٔٗٔ، عناف   دار اينفائس ،  ٔط 

ظتةرف  اظتةوقات يلتحوؿ ينظر   عصطفى   عصطفى ابراىمم ، تاممم ظاىرة حتوؿ ايبنوؾ ايتالمدي   (ٖٚ)
، رساي  عاجستَت  ٕٗٔػ  ٕٓٔيلنصرفم  اإلسالعم  دراس  تطبمام  ع  جترب  بةض ايبنوؾ ايسةودي  ص 

ـ ٕٙٓٓ  : غَت عنشورة ، اصتاعػة  احأعريكم  اظتفتوق  قسم اإلقتصاد اإلسالعى عكتب ايااىرة
.www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/42013.doc 
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 ايبمئ  اظتصرفم    يف داخل ايبلد ويف خارجها .ٕ
 عتطلبات ايصبغ ايشرعي   كاياوانُت وايفنمُت اظتؤىلُت . .ٖ
 بمئ  اجملتنع احمللي   فايبةض قد يابل بمننا ستجد ع  ال يرضى . .ٗ
 .اجملتنع ايةاظتي   مبؤسساتو اظتايم  ايضخن  وأثره يف اجملاالت احأخرى  .٘

 ثانياً : تصنيف ىذه العناصر ومقادير ما فيها من مصالح ومفاسد :
 ( اظتصارؼ ايتالمدي    ٔ 

ايتةاعل بايربا وىو ع  ايكبائر وعفاسده يف االقتصاد بمن  ، يك  ميك  أف يستند وجود ايبنك ىذا       
 حأشخاص عتنفذي  يف ايسلط  أو عتم راكز قوة فمصةب إزاقتهم بايارار .

 مئ  اظتصرفم   ( ايب ٕ
 . قد تتأثر بايتوقف اظتفاجئ وع  مث تتةثر عنلمات عصرفم  داخلم  وخارجم  

 ( متطلبات الصبغ الشرعي : 3
قد ال تكوف أرضمات اياوانُت اضتاكن  عاثل  ويك  حتتاج اىل ندوات وأْتاث وزع  ػ أيضا ػ قىت       

 تنضج .
 طلوب .كذيك قد ال يتوفر ايفنموف اظتتانوف بايادر اظت

 ( بيئة المجتمع المحلي : 4
ايغايب احأعم عنهم سمابل هبذه اطتطوة وسَتقب هبا ، وقد يوجد ع  سمةارضها بكل عا أويت ع      

 قوة أو قجج ال قصر عتا .
 ( اجملتنع ايةاظتي   ٘

 رمبا يتدخل أو يضغط ضتناي  اظترابُت ْتجج عصري  ال ختفى .      
 ثالثاً فعل الموازنة :

ُيتاج اىل رتع خرباء ودراسات يكل ىذه احملاور  ؛ وايغايب أف االجتاه سمتجو اىل ايتدريج فتطبمق    
 اينشاط أف إىل تشَتايشرية  يف اظتصارؼ ال شك انو سمواجو بأعور كثَتة قمث أف ايدراسات )

 عواعل فمو تتفاعل عةاًدا نظاًعا ميثل االقتصادي

اييت  ايبدايات بوضع كثَتًا يتأثر االقتصادي اينشاط عسار فإف ذيكي وتبًةا .ايزع  عرب عدة وعتغَتات
 .  ونكتفي هبذه اإلطالي  ايسرية  واظتفمدة إف شاء اهلل وإف مل تك  شافم  . (ٗٚ) إيمها ( استند

                                                           

، عتاح على ىذا  ٖٔص فاو ايتدرج يف تطبمق االقتصاد اإلسالعي  ايسويلم   ساعي ابراىمم ، (ٗٚ)
 www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/M208.pdf  ايرابط
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 الخاتمة

، تربز اظتوضوع   ْتند اهلل سطرنا عا أعكننا قمث قاوينا تاريب فاو اظتوازنات عرب آيم  عاًتق          
 وتةرضو بسالس  على اياارئ .

 وقد ظهرت ينا اينتائج اآلتم    

 ػ عدـ إعكانم   إجياد إطالقات شرعم  ػتددة . 
 ػ عبٌت فاو اظتوازنات على عةايَت عالم  ال ختتلف علمها ايةاوؿ . 
 ػ ىناؾ غتاالت ميك  االستفادة عنو ع  ايشرع . 
 ػ أمهم  جترب  اإلنساف ونظره . 
 ةوب  وضع إطار ػتدد الختالؼ ايوقائع زعانا وعكانا وقاي ػ ص . 
 وإمنا اصتهد ينصب على ، ال غَت  عريض اػ آيم  اظتوازنات ال تةدو أف تكوف تذكَتات وخطوط

 .وىذا يُدرؾ مبةرف  ايواقع ايتنزيل

 التوصيات :

 . اضتاج  اىل ايتةنق يف تطبماات اظتوازنات على ايوقائع 
 . طرؽ ىذا اظتوضوع يف رسائل اظتاجستَت وايدكتوراه 

 .دعوانا أف اضتند هلل رب ايةاظتُتوسلم وآخر وصحبو  على نبمنا ػتند وآيو واهلل أعلم وصلى اهلل    
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