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 وم والضوابطــاملفه  - فقه املوازنات

6 

 ًَدص ايبشح

تعًل ٜكّٛ ؾِٗ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ع٢ً َستهصات أضاض١ٝ َٔ ايؿك٘ ، َٓٗا َا ٜ

بؿِٗ ايٓص ايػسعٞ ، ٖٚٛ َا ًّٜٓل عًٝ٘ ؾك٘ ايٓص ، َٚٓٗا َا ٜتعًل مبكاصد 

ايػسٜع١ ، َٚٓٗا َا ٜتعًل بايٛاقع ، نُا إٔ َٔ ايؿِٗ َا ٜتعًل بؿك٘ 

 األٚيٜٛات ، ٚنريو ؾك٘ ايتػٝري ، ٜطاف إىل ذيو ؾك٘ املٛاشْات ايرٟ ٖٛ

ت األضاض١ٝ يًؿك٘ ، ال ٚايعامل ايرٟ ال ٜدزى ٖرٙ املستهصاَٛضٛع ٖرا ايبشح، 

ّٗا ألسهاّ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ، نُا إٔ ايرٟ ٜٓكص٘ بعض َٓٗا ال  ٜعد ؾكٝ

ٜدخٌ يف عداد ايؿكٗا٤ ايرٜٔ تستهٔ إيِٝٗ األ١َ يف ؾِٗ ايػسٜع١ ، ٜٚٛثل ب٘ يف 

 ٚضع سًٍٛ ملػانًٗا.

ٜٚٗدف ايبشح إىل َعاؾ١ داْب َٔ َستهصات ٖرا ايؿك٘ ، سٝح ٜطًط ايط٤ٛ 

ّٛ ؾك٘ املٛاشْات ٚأُٖٝت٘ بايٓطب١ يًٛاقع ، ٚايتؿسٜل بٝٓ٘ ٚبني َا ع٢ً َؿٗ

ٜتػاب٘ َع٘ َٔ املٛضٛعات ، نريو ايتأصٌٝ ايػسعٞ هلرا ايٓٛع َٔ ايؿك٘ ، 

باإلضاؾ١ إىل إبساش ايطٛابط ايػسع١ٝ اييت ٜب٢ٓ عًٝٗا ٖرا ايؿك٘ ، ضٛا٤ َا 

 .زات ، أٚ املٓٗٝات ٜتعًل َٓٗا مبساتب األسهاّ ايػسع١ٝ ، َجٌ: تصاسِ املأَٛ

ٚاملباسات ، أٚ َا ٜسدع  إىل املٛاش١ْ ساٍ ايتصاسِ بني املصاحل َع بعطٗا ، أٚ 

املؿاضد َع بعطٗا ، أٚ ايتصاسِ بني املصاحل ٚاملؿاضد ، ٚيف ايٓٗا١ٜ إبساش أِٖ 

 ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات اييت تٛصٌ إيٝٗا ايباسح.

 

 د/ عبد اهلل قُد قُد دربإ

داَع١  –املطاعد ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚآصٛي٘ أضتاذ ايؿك٘ 

 اؿدٜد٠
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اؿُد هلل ايرٟ خًل ؾط٣ٛ ، ٚقدز ؾٗد٣ ، ٚي٘ اآلخس٠ ٚاألٚىل ، ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً زضٍٛ اهلد٣ ، ٚايٓيب 

 .(  يًٝٗا نٓٗازٖا ال ٜصٜؼ عٓٗا إال ٖايو، تسنتهِ ع٢ً احملذ١ ايبٝطا٤ )  : اجملتب٢ ، ايكا٥ٌ

 ٚبعد:  

ػسٜع١ غا١ًَ نا١ًَ ؾُٝع َٓاسٞ اؿٝا٠ ، إلضعاد اإلْطإ يف سٝات٘ ب ؾكد دا٤ت زضاي١ ايٓيب قُد 

ايد١ْٜٛٝ ٚاألخس١ٜٚ ، ٚتٓعِٝ ايعالقات بني األؾساد ٚاألضس ٚاجملتُعات ٚايدٍٚ ، ٚؼكٝل املصًش١ ٚتهًُٝٗا ، 

َٓ ﴿ ٚدؾع املؿاضد ٚتكًًٝٗا ، ع٢ً أقّٛ َٓٗر ، ٚأٖد٣ ضبٌٝ ، ٚيريو قاٍ عٓ٘ زب٘ : ًّٖ ََا أِّٔزَض اىّٔ َٚ

١َُّٗ ِإيَّا ُِنَي َزِس َّٖعائّ ُّٖت ﴿(، ٚقاٍ عٔ غسٜعت٘ : 1) ﴾ِي َُ ِِ أّٔنّٖ ِِ  ئّهّٕ ِٝهّٕ ّٔ ُُِت َع َُ َٚأِّٔت  ِِ َٓهّٕ ِدٜ

َُِتٞ ُِ ََٚزِضُٝت ِِْع َّ ئّهّٕ ّٔا ّٓا ايِّٖإِض  (.2)﴾ ِدٜ

ضس ؾػسٜع١ اإلضالّ عدٍ نًٗا ، ٚزمح١ ٚسه١ُ َٚصًش١ ، ؾٗٞ غسٜع١ ايصَإ ٚاملهإ ، غسٜع١ األؾساد ٚاأل

َٓاىّٔ ﴿ قاٍ تعاىل:ٚايكبا٥ٌ ٚاؾُاعات ٚايدٍٚ ٚايعامل بأضسٙ ، ع٢ً اختالف َػازب٘ ٚعادات٘ ٚتكايٝدٙ ،  ًّٖ ََا أِّٔزَض َٚ

َّاِع نّٔاؾ١َّّٗ ِإيَّا َٕ ِيً ُُٛ ّٔ َِٜع َّاِع ئّا  َّ أّٔنَّٖجَس اي َٚئِّه َِْرّٜسا  َٚ  (.3)﴾ َبِػرّيا 

ا إىل ؾِٗ دقٝل ، نُا ؾُٗٗا ضًـ ٖرٙ األ١َ ، ؾِٗ غري إٔ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ عاد١ ايّٝٛ َٔ محًتٗ

يٓصٛصٗا ايػسع١ٝ ، َٚكاصدٖا ايعا١َ ، ٚقٛاعدٖا ايه١ًٝ ، ؾِٗ ٜؿسم بني ايجابت ٚاملتػري ، بني ايكّٓعٞ 

ٚايعين ، ٚبني ايطسٚزٟ ٚاؿادٞ ٚايتهًُٝٞ ، بني ايعاّ ٚاـاص ، بني ؾك٘ ايٓص ٚؾك٘ ايٛاقع ، بني َا ٖٛ 

ايعصمي١ ٚايسخص١ ، ٚاملٛاش١ْ ايدقٝك١ ٚاملٛا١َ٤ بني ذيو نً٘ ،   ٟٞ ، َطٝل َٚٛضع ، بني ؾكٗأٚيٟٛ ٚغري أٚيٛ

ٚؾكّٗا يتشدٜد األٚيٜٛات ، ٚايؿهس ايعُٝل  ٚايسؤ١ٜ ايٛاضع١ ، ٚايتدّٓٝط ايدقٝل ، ٚايتذسد اـايص ، ٚاملُازض١ 
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م ٚزا٤ املرٖب١ٝ ايطٝك١ ، ٚايسنٕٛ إىل ايصادق١ ، بعّٝدا عٔ ايعؿ١ٜٛ ٚاالزػاي١ٝ ، ٚادرتاز املاضٞ ، ٚايتدٓد

َعسؾ١ اؿل بايسداٍ بدٍ َعسؾ١ ايسداٍ باؿل ، ٚايطٝل باملدايـ ، ٚاألخر باملعاٖس ايػه١ًٝ دٕٚ املطاَني ، 

ٚايتطسع يف األسهاّ ع٢ً آلخسٜٔ ، ٚاإلغسام يف اـٝاٍ ٚاملجاي١ٝ ، ٚاهلسٚب َٔ ايٛاقع ٚيعٓ٘ ، ٚاالْؿصاّ بني 

ِٔ »:  ل ، ذيو ايؿِٗ ايرٟ قاٍ ؾٝ٘ ايسضٍٛ ايٓعس١ٜ ٚايتّٓبٝ ُ٘ ُِٜسِد ََ َّ ِ٘ اي ِّٝسا ِب ُ٘ َخ ِٗ ِٔ ِؾٞ ُٜؿّٔكِّ  .(4)« ايدّْٜ

ٖرا ايؿك٘ ايرٟ ٜعاجل قطاٜا األ١َ َُٖٚٛٗا ، حيٌ َػانًٗا ، ٜٚؤيـ بني مجٝع َراٖبٗا 

 ٚمجاعاتٗا ، ٜسغد َتّٓٓعٗا ٜٚطبط َتؿًتٗا . 

  أ١ُٖٝ ايبشح: 

 ح يف أْ٘ :تربش أ١ُٖٝ ايبش

- - ؾك٘ ٚاقعٞ حيتاد٘ ايؿسد املطًِ ، ٚاؾُاع١ ٚايدٚي١ املط١ًُ يف سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ املتذدد٠ ،    -

 ٚايػؤٕٚ املدتًؿ١ ، الضُٝا يف فاٍ ايطٝاض١ ايػسع١ٝ .

- - تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً داْب َٔ ؾك٘ ٜػؿٌ عٓ٘ أنجس ايٓاع أثٓا٤ املُازض١ ، ضٛا٤ يف فاٍ     - -

ّٓط ٚايرباَر ، أٚ ايؿت٣ٛ ٚايتػسٜع ، أٚ ايطٝاض١ ٚاالقتصاد ، باإلضاؾ١ إىل ايعالقات ايبشح ٚٚضع اـ

 ٚاملعاٖدات .

 أٖداف ايبشح: 

 ميهٔ إمجاٍ أٖداف ايبشح ؾُٝا ًٜٞ :

 اإلضٗاّ يف إبساش داْب َٔ ؾك٘ أٌُٖ َٔ قبٌ ايؿكٗا٤ ٚايباسجني . -

 ؼدٜد َؿّٗٛ ؾك٘ املٛاشْات . -

 يف نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ؾك٘ املٛاشْات .ايٛصٍٛ إىل قددات ٚضٛابط  -

  أضباب اختٝاز ايبشح :
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 يعٌ َٔ أضباب اختٝاز ايبشح يف ؾك٘ املٛاشْات َا ًٜٞ :

 اإلضٗاّ يف إبساش داْب َٔ دٛاْب ؾك٘ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ . -

ؼدٜد ضٛابط ؾك٘ املٛاشْات ملٔ ميازض٘ يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ، ست٢ ال ٜهٕٛ ٖٓاى امساف عٔ أسهاّ  -

 يػسٜع١ اإلضال١َٝ ، ٚقٛاعدٖا األضاض١ٝ ، َٚكاصدٖا ايعا١َ .ا

 ػُٝع َاد٠ ٖرا املٛضٛع املتٓاثس يف َسادع كتًؿ١ ٚٚضع٘ يف إطاز ٚاسد.  -

 َٓٗر ايبشح :

اتبعت يف ٖرا ايبشح املٓٗر ايٛصؿٞ ايتشًًٝٞ ، ايرٟ ٜعتُد ع٢ً ٚضع ايؿهس٠ ٚضٛم األدي١ ثِ ؼًًٝٗا  

 سد٠ٛ . ٚايٛصٍٛ إىل ايٓتا٥ر امل

 مت تكطِٝ ايبشح بعد املكد١َ إىل َبشجني ٚخامت١ : خ١ّٓ ايبشح :

 املبشح األٍٚ : َؿّٗٛ ؾك٘ املٛاشْات .

 املبشح ايجاْٞ : ضٛابط ؾك٘ املٛاشْات . 

 اـامت١: ٚؾٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات .
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 املبشح األٍٚ

 َؿّٗٛ ؾك٘ املٛاشْات

، ٖٚرا ٜكتطٞ  ملٛاشْات ، َٚطاف إيٝ٘ ٖٚٛ ايؿكٖ٘ٚٛ ا، ؾك٘ املٛاشْات َسنب يؿعٞ َٔ َطاف 

ايتّٓسم إىل تعسٜـ ايؿك٘ ، ٚتعسٜـ املٛاشْات ، نٌ ذيو َٔ ْاس١ٝ ايًػ١ ٚاالصّٓالح ، نُا إٔ َؿّٗٛ ؾك٘ 

 :  ، ٖٚٛ َا ميهٔ إيكا٤ ايط٤ٛ عًٝ٘ ؾُٝا ًٜٞ املٛاشْات ٜكتطٞ تٓاٍٚ َػسٚعٝت٘ ٚأُٖٝت٘

 أٚالّٗ : تعسٜـ ؾك٘ املٛاشْات : 

  تعسٜـ ايؿك٘ يف ايًػ١ : -1

ُِ بايػ٤ٞ ايعًِ عسف أصشاب ايًػ١ ايِؿكّٖ٘ بأْ٘ : ِّٖ ع٢ً ، ٚغًَب ي٘ ٚايؿٗ  ٚغسؾ٘ يِطٝاَدِت٘ ايدٜٔ ِع

ِِ  ﴿ ايعًّٛ ، قاٍ تعاىل: أّْٔٛاع ضا٥س ع٢ً ٚؾِّٔطًِ٘ ُٗ ِٓ َِ ّْ ِؾِسق١ٍّٔ  ِٔ نّٕ َِ َْؿَّٔس  ِٛئّا  ّٔ ؾّٔ

ُٗٛا طّٔا٥ِؿ١ّّٔ٘ ََٝتؿّٔكَّ ِٔ ِؾٞ ِي ََِٕٚي ايدّْٜ َِٜشَرُزٚ  ِِ ُٗ َّ ِِ ئَّع ِٗ ِٝ ِِ ِإَذا َزَدُعٛا ِإئّ ُٗ ََ ِٛ ِِٓرُزٚا قّٔ  خاصِّا ايُعِسُف َدَعً٘ ، ٚقد(5)﴾ ُٝ

 (.6َٓٗا ) ايؿسٚع ايػسٜع١ الضُٝا عًِ بعًِ

 ايتعسٜـ ايػسعٞ يًؿك٘ :   -2

 .(7ايتؿص١ًٝٝ( ) أديتٗا َٔ املهتطب ايع١ًُٝ ايػسع١ٝ باألسهاّ )ايعًِ :عسؾ٘ ايؿكٗا٤ بأْ٘ 

ّٝا : تعسٜـ املٛاشْات :  ثاْ

 اؿدٜح عٔ املٛاشْات ٜكتطٞ ايتّٓسم إيٝ٘ َٔ سٝح ايًػ١ ٚاالصّٓالح ، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 تعسٜـ املٛاشْات يػ١ :  -1
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ّْ ٚشٕقاٍ أٌٖ ايًػ١ :  ّْٚ ، زدح: ا ٚش١ْ ايػ٤ٞ ٜصٕ ٚش  :ايػ٤ٞ ٚاشٕٚ، ضا٣ٚ ٚعادٍ : ا ٚاشٕ بني ايػ٦ٝني َٛاش١ْ ٚٚشا

ّْ، ٚعادي٘ ٚقابً٘ ٚساذاٙ ، اٙ يف ايٛشٕ ضاٚ ٚنريو  ، تطاٜٚا يف ايٛشٕ :تٛاشٕ ايػ٦ٝإ ، ٚ ا ناؾأٙ ع٢ً ؾعاي٘ٚؾال

 .(8)أق٣ٛ ٚأَهٔ  ، أٟ: ٖرا ايكٍٛ أٚشٕ َٔ ٖرا :ٜكاٍ

 : املٛاشْات َٔ سٝح االصّٓالح -2

ٝ٘ َٔ َسادع ، ٚزمبا ٜعٛد بدا١ٜ أأند أْٞ مل أعجس ع٢ً تعسٜـ هلرا املصًّٓح عٓد ايؿكٗا٤ ؾُٝا اطًعت عً

ذيو ؾُٝا ٜعٗس إىل اضتعُاٍ ايؿكٗا٤ ملصًّٓشات غب١ٗٝ بٗرا املصًّٓح ، أٚ َكازب١ ي٘ ، سٝح اضتعٌُ 

ايؿكٗا٤ ٚاألصٛيٕٝٛ َصًّٓشات : ايتعازض ٚايرتدٝح ، أٚ ايتعادٍ ٚايرتدٝح ، أٚ االختٝازات ، بدالّٗ َٔ ؾك٘ 

ُا تتعازض أٚ تتعادٍ ، ٚبايتايٞ ٜتِ ايرتدٝح بٝٓٗا ، غالف ؾك٘ املٛاشْات ، ٖٚٛ َا ٜتعًل مبٛضٛع األدي١ سٝٓ

املٛاشْات ايرٟ ال ٜتٛقـ عٓد ايرتدٝح بني األدي١ ، ٚإمنا ٜتعداٙ إىل ايٛاقع ، َا ٜعين إٔ ٖرا املصًّٓح مل 

 حيصٌ ع٢ً سك٘ َٔ ايدزاض١ .

َع ؾك٘ املٛاشْات يف ايتصاسِ  ٚإذا نإ َصًّٓح ايتعازض ٚايرتدٝح ، أٚ ايتعادٍ ٚايرتدٝح ٜكتطٞ االغرتاى

 ( :9)ع٢ً َٛضٛع َا ، ؾإُْٗا خيتًؿإ َٔ ٚد١ٗ ايٓعس يف بعض األَٛز ، َٓٗا َا ًٜٞ 

نإ َصًّٓح ايتعازض ٚايرتدٝح ، أٚ ايتعادٍ ٚايرتدٝح ٜتعًل مبٛضٛع األدي١ ، ؾإٕ ؾك٘  األَس األٍٚ : إذا

 : َا ٜكع ؾٝ٘ ايتعازض بنيإىل  تعد٣ ذيوٜ املٛاشْات

َع بعطٗا َٔ سٝح سذُٗا ٚضعتٗا ، أٚ عُكٗا ٚتأثريٖا ، َٚٔ سٝح دٚاَٗا َٔ عدَ٘ ، أٚ املصاحل  -1

 . سٝح ٜكدّ خري اـرئٜ عٓد تصامحُٗا ؾٝذًب خريُٖاتٝكٓٗا ٚتُٖٛا ، َٚا جيب تكدمي٘ َٓٗا أٚ تأخريٙ ، 

 . ّ غس ايػسٜٔ ؾٝدؾعٜكدنُا ٖٛ ايػإٔ يف املصاحل ، عٝح  َع بعطٗا املؿاضداملٛاش١ْ نريو بني  -2

،  تكدّ املصًش١ إذا ناْت أععِ َٔ املؿطد٠ إذ، باإلضاؾ١ إىل املٛاش١ْ بني املصاحل ٚاملؿاضد إذا تعازضتا  -3

 ( .10)يف ايٛاقع ايعًُٞ ٚعدّ إَهإ اؾُع ، ٚتدؾع املؿطد٠ إذا ناْت أععِ َٔ املصًش١ عٓد ايتعازض
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ادٍ ٜهٕٛ يف اجملاٍ ايٓعسٟ ، أٟ: ايتعادٍ أٚ ايتعازض بني ديًٝني ، األَس ايجاْٞ : ايتصاسِ يف ايتعازض أٚ ايتع

ّٜا ، َٚٔ ثِ ٜسدح أسدُٖا ع٢ً اآلخس ، أَا  ُّا ٜتعازض َع اآلخس ظاٖس باعتباز إٔ نٌ ٚاسد َُٓٗا ٜؿٝد سه

إلتٝإ ايتصاسِ يف ؾك٘ املٛاشْات ؾٝهٕٛ بني أعُاٍ َتصامح١ َٔ ْاس١ٝ االيتصاّ ٚاالَتجاٍ ، ٚعذص املهًـ عٔ ا

 بٗا يف ايٛقت ذات٘ ، دٕٚ إٔ ٜكدّ أسدُٖا ع٢ً غريٙ .

ّٜا ، عٝح ٜعٗس يًُذتٗد يف املطأي١ ايٛاسد٠ ديٝالٕ  األَس ايجايح: إٔ ايتعازض أٚ ايتعادٍ ال ٜهٕٛ إال ظاٖس

ّٜ ا كتًؿإ ٜتصامحإ عًٝٗا ، أسدُٖا يألَس ٚاآلخس يًٓٗٞ َجالّٗ ، أٚ أسدُٖا يإلثبات ٚثاُْٝٗا يًٓؿٞ ظاٖس

مل ؾكط ، َٚا نإ يًػسٜع١ إٔ تتعازض ْصٛصٗا يف سكٝك١ األَس، بُٝٓا ايتصاسِ يف ؾك٘ املٛاشْات ٜهٕٛ يف عا

َٚٔ ثِ ميهٔ تعسٜـ ؾك٘ املٛاشْات َٔ ايٓاس١ٝ ايػسع١ٝ بأْ٘ : تسدٝح زأٟ ع٢ً ايٛاقع ، ٚيٝظ يف عامل اـٝاٍ 

 غريٙ يف َطأي١ ؾك١ٝٗ ملطٛؽ غسعٞ .

د َكاز١ْ بني أنجس َٔ زأٟ يف قط١ٝ َٔ ايكطاٜا املتعًك١ بأسهاّ غسع١ٝ دص١ٝ٥ ع١ًُٝ ، ؾاملٛضٛع إذٕ ، ٖٛ عك

 ضٛا٤ تعًكت باألؾساد أٚ اؾُاع١ أٚ ايدٚي١ ، ٚتكدِٜ أسدٖا ع٢ً اآلخس يطٓد غسعٞ اضتٓد إيٝ٘ .

 ٚإذا َا أَعٓا ايٓعس ؾطٓذد ٖرا املصًّٓح ال خيسز عٔ ثالث١ اضتعُاالت :

اجملاٍ ايٓعسٟ : ٜٚكصد ب٘ املؿاض١ً بني األسهاّ ايػسع١ٝ ، بتكدِٜ َا قدَ٘ ايػسع ،  االضتعُاٍ األٍٚ : يف

ٚتأخري َا أخسٙ ، ٚتسدٝح األِٖ ع٢ً املِٗ ، إذ يهٌ عٌُ َأَٛز ب٘ أٚ َٓٗٞ عٓ٘ ٚشٕ َعني يف ْعس ايػسع 

ؾٛم قدزٙ ، أٚ ٜٗبط ب٘  بايٓطب١ إىل غريٙ َٔ األعُاٍ ، ال جيٛش ػاٚشٙ عٔ اؿد ايرٟ سددٙ ايػازع ، بإٔ ٜسؾع

 ( .11)عٔ َكدازٙ 

االضتعُاٍ ايجاْٞ : يف اجملاٍ ايعًُٞ : ٜٚكصد ب٘ َعسؾ١ َا ٜطتشل تكدمي٘ ، ٚايبد٤ ب٘ أثٓا٤ املُازض١ ايع١ًُٝ 

، ٖٚرا االضتعُاٍ ٜب٢ٓ ع٢ً االضتعُاٍ ايطابل ، إذ ٜتشتِ أٚالّٗ ايعًِ مبساتب األسهاّ ايػسع١ٝ ، ست٢ ال ٜكدّ 

 ٙ دٕٚ أضاع غسعٞ .عٌُ ع٢ً غري
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االضتعُاٍ ايجايح : يف فاٍ ايتصاسِ : ٜٚساد ب٘ َعسؾ١ َا ي٘ سل األضبك١ٝ عٓد تصاسِ سهُني غسعٝني أثٓا٤ 

 االَتجاٍ .

 ٚايٛاقع إٔ ؾك٘ املٛاشْات ٜكتطٞ َعسؾ١ ثالث١ أَٛز أضاض١ٝ :

ٗا ، ٚنًٝٗا َٔ دص٥ٝٗا ، ٚعاَٗا أٚالٖا : ايؿك٘ باألسهاّ ايػسع١ٝ َٚساتبٗا ، عٝح ميٝص بني قّٓعٝٗا َٔ ظٓٝ

 َٔ خاصٗا ، َُٚٗٗا َٔ أُٖٗا .

ثاْٝٗا : ايؿك٘ بايطٛابط اييت تب٢ٓ عًٝٗا املٛاش١ْ بني األسهاّ ايػسع١ٝ ، ثِ ايرتدٝح بٝٓٗا يف ساي١ ايتعادٍ ، 

 أٚ ايتعازض ، أٚ ايتصاسِ ٚؾكّٗا يٛاقع اؿاٍ .

األسهاّ خازز إطازٖا ، ؾايعًِ بٗرٙ األضاضٝات ايجالخ خيٍٛ  ، ست٢ ال تصدز (12ثايجٗا : اإلملاّ بؿك٘ ايٛاقع )

 ايؿكٝ٘ املٛاش١ْ بني َا جيب تكدمي٘ ، َٚا جيب تأخريٙ ، ٚتسدٝح األِٖ ع٢ً املِٗ .

 ثايّجا : ايتأصٌٝ ايػسعٞ يؿك٘ املٛاشْات :

 بني األعُاٍ أٚ األغٝا٤ ديًٝٗا يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ :ُٛاش١ْ يً

  ٚالّٗ : َٔ ايهتاب :أ

ِٔ ) :ٜكٍٛ  اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىلؾ َْؤّ َع ُِِس َِٜطأّٔيّٕٛ َُا  ايَّٖد ُٗ ُُ َِٚإِث َّاِع  َٓاِؾُع ِيً ََ َٚ ِْ نِّٔبرْي  َُا ِإِث ِٗ ٌِ ِؾٝ ِِٝطِس قّٕ َُ َٚايّٖ

َُا ِٗ َْؿِّٖع  ِٔ َِ   ( .13) ﴾أّٔنَّٖبُس 

 قد ٜتًبظ ٚايػس بايػس، قد ٜتًبظ ريؾاـ ، ٚال ْؿّعا خايّصا ، خايّصا غّسا تهٕٛ ال قد ٚاألعُاٍ ؾاألغٝا٤

 اـُس يف اإلثِ نإ ؾإذا ، ايػس غًب١ أٚ اـري ، غًب١ ٖٛ ٚاؿس١َ اؿٌ َداز ٚيهٔ ، اؿٝا٠ ٖرٙ يف باـري

 . (14بايتشسِٜ ) ٖٓا ٜصسح مل ٚإٕ ، َٚٓع ؼسِٜ ع١ً ؾتًو ، ايٓؿع َٔ أنرب ٚاملٝطس

ِٔ ﴿ : ٜكٍٛ  َْؤّ َع ِِٗس َِٜطأّٔيّٕٛ ِّايّٖ ايػَّ ِ٘  َشَسا َٚنّٕؿّْٖس ِب  ِ٘ ٌِ ايَّ ِٔ َضِبٝ ََٚصدّّ َع ِ٘ نِّٔبرْي  ٍْ ِؾٝ ٌِ ِقَتا ِ٘ قّٕ ٍٍ ِؾٝ ِقَتا

َُِطِذِد ِّ َٚايّٖ ِ٘ ايَّٖشَسا َّ َِٓد اي ُ٘ أّٔنَّٖبُس ِع ِٓ َِ  ِ٘ ًِ ِٖ   .( 15) ﴾ َِٚإِخَساُز أّٔ
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َا ٖٛ أنرب َٓ٘ ، ٖٚٛ بإٔ ايكتاٍ يف ايػٗس اؿساّ ؾٝ٘ إثِ نبري ، ٚيهٓ٘ أبٝح ملكا١َٚ  ؾكد أقس املٛىل 

 ايصد عٔ ضبٌٝ اهلل ، ٚايهؿس ب٘ ، ٚاْتٗاى سس١َ املطذد اؿساّ ، ٚإخساز أًٖ٘ َٓ٘ .

َٚئّا ِبَسأِّٖضٞ  ﴿ع٢ً يطإ ٖازٕٚ ألخٝ٘ َٛض٢ عًُٝٗا ايطالّ :  نُا ٜكٍٛ  َِٝتٞ  ًِِش َّ ئّا َتأُّٖخِر ِب َٔ إّٔ َٜا اِب  ٍَ قّٔا

ٍَ ؾّٔسَّقَّٖت  ِٕ َتكّٕٛ ّْٞ َخِػُٝت أّٔ ِِٛيِٞإ ِِ َتِسقِّٕب قّٔ َٚئّ  ٌَ ِٓٞ ِإِضَسا٥ِٝ َٔ َب ِٝ  .( 16)﴾ َب

 . تؿاُٖا ع٢ً عالز املػه١ًٜسٝح قدّ ٚسد٠ اؾُاع١ ع٢ً أٟ اعتباز آخس بصؿ١ َؤقت١ ، ست٢ ٜسدع َٛض٢ ٚ

نريو يف املٛاش١ْ بني َؿطدتني ٚتسدٝح إسداُٖا ، لد ايكسإٓ ٜبني ذيو يف قص١ ايسدٌ ايصاحل َع 

َِْت ﴿، ٚتعًًٝ٘ ـسم ايطؿ١ٓٝ:  َٛض٢ عًٝ٘ ايطالّ ١َّٕٓ ؾّٔهّٔا َّا ايطَِّؿٝ ََُطاِننَي أّٔ َٕ ِي ّٕٛ َُ ِٕ  ايَّٖبِشِس ِؾٞ َِٜع ؾّٔأَّٔزِدُت أّٔ

١ٍَٓ غِّٔصّبا َّ َضِؿٝ َٜأُّٖخُر نّٕ ًِوّ٘  ََ  ِِ ُٖ ََٚزا٤َ  َٕ َٚنّٔا َٗا   . (17)﴾ أِّٔعَٝب

ا نًٗا ، إذ إٕ سؿغ ايبعض أٖٕٛ َٔ ضٝاعٗ، ذيو إٔ بكا٤ ايطؿ١ٓٝ يف ٜد أصشابٗا َع َا بٗا َٔ عٝب 

 َكدّ ع٢ً ضٝاع اؾُٝع.

ٚيف املٛاش١ْ بني َصًشتني : إسداُٖا َاد١ٜ ، ٚاألخس٣ َع١ٜٛٓ ، ٜتطح ذيو َٔ ايعتاب ايكسآْٞ يًذُاع١ 

ُ٘ أِّٔضَس٣ ﴿املط١ًُ عكب غص٠ٚ بدز يف قٍٛ اهلل تعاىل:  َٕ ئّ َٜهّٕٛ  ِٕ َٓبٍِّٞ أّٔ َٕ ِي َٔ َست٢َّ ََا نّٔا َٕ ِؾٞ ايّٖأِّٔز ُِٜجِد ِض ُتِسُٜدٚ

ِْ ُ٘ َعِصْٜص َسِهٝ َّ َٚاي ُِٜسُٜد ايّٖآِّٔخَس٠ّٔ   ُ٘ َّ َٚاي َٝا  ِْ  .(18)﴾ َعَسَض ايدُّ

ٚيف املٛاش١ْ بني ايك٣ٛ املتصازع١ َع بعطٗا ، ٚاملٛا١َ٤ بٝٓٗا ، ٜتذ٢ً ذيو يف ايصساع بني ايؿسع ٚايسّٚ ، 

األَس ايرٟ  ًُني َٔ اجملٛع عبد٠ ايٓاز ،ٚنالُٖا غري َطًِ ، غري إٔ ايسّٚ ْصاز٣ أٌٖ نتاب أقسب إىل املط

دعًِٗ حيصْٕٛ سُٝٓا اْتصس ايؿسع ع٢ً ايسّٚ، بٝد إٔ ايكسإٓ ْصٍ ٜبػس املطًُني باْتصاز قسٜب يًسّٚ يف 

ُّ    امل ﴿( ، سٝح قاٍ تعاىل: 19أٚا٥ٌ ضٛز٠ مسٝت بامسِٗ) ًَِبِت ايسُّٚ ِٔ َبِعِد   غّٕ َِ  ِِ ُٖ َٚ ٢َْ األِّٔزِض  ِؾٞ أِّٔد
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ِٗ ِّٔب َٕ غّٔ ًُِبٛ َِٝػ َٕ    ِِ َض ُٛٓ َِ ُُِؤ َٜؿَّٖسُح ايّٖ ٦ٍََِر  ِٛ َٜ َٚ ِٔ َبِعُد  َِ َٚ  ٌُ ِٔ قِّٔب َِ َُِس  ِ٘ األّٔ َّ ِٓنَي ِي َُٜٓصُس    ِؾٞ ِبِطِع ِض  ِ٘ َّ َِٓصِس اي ِب

ُِ َٛ ايَّٖعِصُٜص ايسَِّسٝ ُٖ َٚ ََٜػا٤ُ   ِٔ ََ ﴾(20.) 

ّٝا : َٔ ايط١ٓ : ٚيف  ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ أسادٜح َٓٗا : ثاْ

 َٝطسٜٔ بعجتِ َا٤؛ ؾإمنا َٔ ذّْٛبا ، أٚ َا٤ َٔ ضذالّٗ بٛي٘ ع٢ً ، ٖٚسٜكٛا دعٛٙ »: ألصشاب٘  ي٘ قٛ   -1

 َٔ تسن٘ ٜهٌُ بٛي٘ داخٌ املطذد سُٝٓا زأ٣ إٔ يف شدس األعسابٞ  َؿطد٠ أنرب  ( ،21)«َعطسٜٔ  تبعجٛا ٚمل

 قًت ،«  ْعِ »:  قاٍ ؟ ٖٛ ايبٝت أَٔ اؾدز عٔ  ايٓيب ضأيت:  زضٞ اهلل عٓٗا قايت َا ٚزد عٔ عا٥ػ١  -2

 »:  قاٍ ؟ َستؿّعا باب٘ غإٔ ؾُا قًت ، « ايٓؿك١ بِٗ قصست قَٛو إٕ »:  قاٍ ؟ ايبٝت يف ٜدخًٛٙ مل باهلِ ؾُا

 إٔ ، ؾأخاف باؾا١ًٖٝ عٗد سدٜح قَٛو إٔ يٛال غا٤ٚا، َٔ ، ٚميٓعٛا غا٤ٚا َٔ ؛ يٝدخًٛا قَٛو ذاى ؾعٌ

 ( .22) «األزض  يف باب٘ أيصل ، ٚإٔ ايبٝت يف اؾدز أدخٌ ، إٔ قًٛبِٗ تٓهس

 ، أٚ املصاحل تعازضت إذا ، َٓٗا : األسهاّ َٔ يكٛاعد ديٌٝ اؿدٜح ٖرا ٚيف ذيو ٜكٍٛ اإلَاّ ايٟٓٛٚ : ) ٚيف

 أخرب  ايٓيب ، ألٕ باألِٖ ، بدئ املؿطد٠ ٚتسى املصًش١ ؾعٌ بني اؾُع ، ٚتعرز َٚؿطد٠ َصًش١ تعازضت

،  َٓ٘ أععِ َؿطدٙ تعازض٘ ، ٚيهٔ َصًش١  إبساِٖٝ قٛاعد َٔ عًٝ٘ ناْت َا إىل دٖاٚز ايهعب١ ْكض إٔ

ُّا تػٝريٖا ، ؾريٕٚ ايهعب١ ؾطٌ َٔ ٜعتكدْٚ٘ ناْٛا ملا قسّٜبا؛ ٚذيو أضًِ َٔ بعض ؾت١ٓ خٛف ٖٚٞ : ،  ععٝ

 . ( ( )23 ؾرتنٗا

 إٔ  ، ؾدػٞ دّدا ايهعب١ أَس ععِت ناْت قسّٜػا ؛ ألٕ ي٘ تسدِ َا َع٢ٓ اؿدٜح ٜٚكٍٛ ابٔ سذس : ) ٚيف

 تسى َٓ٘ ، ٜٚطتؿاد ذيو يف عًِٝٗ بايؿدس يٝٓؿسد بٓا٤ٖا غري أْ٘،  باإلضالّ عٗدِٖ قسب ألدٌ؛  ٜعٓٛا
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 زعٝت٘ ٜطٛع اإلَاّ ، ٚإٔ َٓ٘ أْهس يف ايٛقٛع خػ١ٝ املٓهس إْهاز تسى ، َٚٓ٘ املؿطد٠ يف ايٛقٛع ألَٔ املصًش١

َّا ( ) ٜهٔ مل َا ٛالّٗ ،َؿط نإ ٚيٛ إصالسِٗ ؾٝ٘ مبا  . (24قس

 ايطسز تٛيد َٓ٘ خيػ٢ ، َٚا إْهازٙ إىل ايٓاع ٜتطسع َا األَس ٚيٞ ادتٓاب ٜٚطٝـ يف َٛضع آخس : ) ٚؾٝ٘

 املؿطد٠ دؾع َٔ ؾاألِٖ األِٖ تكدِٜ ، ٚؾٝ٘ ٚادب أَس ؾٝ٘ ٜرتى ال مبا قًٛبِٗ ، ٚتأيـ دْٝا أٚ دٜٔ يف عًِٝٗ

 عٌُ اضتشباب عاد ٚقٛعٗا أَٔ إذا املؿطد٠ ، ٚإٔ املؿطد٠ بدؾع بدئ تعازضا إذا ُْٗاأ، ٚ املصًش١ ٚدًب

 . (25املصًش١ ( )

 (.26)«  ايػسز بٝع عٔ  ايٓيب ٢ْٗ »نُا    -3

 ايػسز داْب إٔ اؿهِٝ ايػازع زأ٣ ذيو َٚع ، َٓاؾع ؾٝٗا ٚهلِ قا١ُ٥ ٜتعاٌَ بٗا ايٓاع ، ناْت ٖٚٞ عكٛد

 . بٗا ؛ يهجس٠ َؿاضدٖا ع٢ً َٓاؾعٗا ايتعاٌَ ٚأٚقـ عٓٗا ٢ٗؾٓ ؾٝٗا ، غايب ٚاملكاَس٠ ٚاـّٓس

 زابّعا : أ١ُٖٝ ؾك٘ املٛاشْات : 

 طس، بني اي بني املصاحل ٚاملؿاضد املٛاش١ْ يف األسهاّ ايػسع١ٝ ، دعٌ َٓٗا ايؿكٗا٤ قٛاعد أضاض١ٝ ، ٜسدح ؾٝٗا

، إٕ مل ٜهٔ بد  ، ٚأخـ املهسٖٚني َنيايػسٜٔ ، ٚأخـ ايطسزٜٔ، ٚأخـ اؿساخري اـرئٜ ، ٚغس ، بني  ٚايٓؿع

 أباس٘ ، ْؿع٘ غًب ؾُا ، ٚايطس ايٓؿع بني املٛاش١ْ ع٢ً ٜعتُد اؿهِٝ ايتػسٜع أخؿُٗا ، ؾٗرا غإٔ قّٕدُّّْٗا َٓ

 .سسَ٘ ضسزٙ غًب َٚا

 ٚتكدّ ايؿسد ، َصًش١ ع٢ً األ١َ َصًش١ ٚتكدّ ايصػري٠ ، املصًش١ ع٢ً ايهبري٠ املصًش١ تكدّ ٚنريو

 أٚ ايعازض١ املصًش١ ع٢ً ايدا١ُ٥ املصًش١ ٚتكدّ املت١ُٖٛ ، أٚ املع١ْٛٓ املصًش١ ع٢ً املتٝك١ٓ ١املصًش

 َٔ َتشكك١ َصًش١ ترتى ، ٚال ايهبري٠ املصًش١ أدٌ َٔ تػتؿس ايصػري٠ املؿطد٠ ؾإٕ ٚنريو املٓكّٓع١ ،

 .َت١ُٖٛ  َؿطد٠ أدٌ
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 املؿاضد ٚدز٤ املصاحل ؼصٌٝ أَهٔ ، ؾإٕ دَٚؿاض َصاحل ادتُعت إذا: ) (27ايطالّ ) عبد بٔ ٜكٍٛ ايعص

َ٘ ؾّٔاتَّكّٕٛا ﴿: ٚتعاىل ؛ يكٛي٘ ضبَشاْ٘ ؾُٝٗا اهلل تعاىل ألَس اَتجاالّٗ ذيو ؾعًٓا َّ ِِ ََا اي  ، ٚإٕ (28)﴾ ..اِضَتِّّٓٔعُت

، املصًش١ ...  بؿٛات ْبايٞ ٚال املؿطد٠ ، دزأْا املصًش١ َٔ أععِ املؿطد٠ ناْت ؾإٕ ٚايتشصٌٝ ؛ ايدز٤ تعرز

،  ٚاملؿاضد املصاحل اضتٛت ٚإٕ املؿطد٠ ، ايتصاّ َع املصًش١ ، سصًٓا املؿطد٠ َٔ أععِ املصًش١ ناْت ٚإٕ

 .ؾُٝٗا( ٜتٛقـ ٚقد بُٝٓٗا ٜتدري ؾكد

إٕ ؾك٘ املٛاشْات ٜعني ع٢ً سٌ نجري َٔ َػانًٓا االدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ، اييت زمبا تُٖٛٗا 

ّٛ ايػسٜع١ أْٗا تطع عساقٌٝ يف َعرتى سٝا٠ ايؿسد أٚ اؾُاعات أٚ ايدٚي١ ، أٚ أْٗا نجري ممٔ ال خًؿ١ٝ ي٘ بعً

 تكـ سذس عجس٠ يف اؿٝا٠ املعاصس٠ ال ميهٔ سًٗا عاٍ .

نُا إٔ ؾك٘ املٛاشْات نؿٌٝ باختٝاز ايصا٥ب َٔ األعُاٍ أٚ املصاحل عٓد تصامحٗا ، أٚ اختٝاز أخـ ايطسزٜٔ 

ايكدز٠ ع٢ً ادتٓابُٗا َّعا ، ٚذيو َجٌ : ايعٌُ يف ايبٓٛى ايسب١ٜٛ ، ؾإٕ ايؿكٗا٤ أٚ أٖٕٛ ايػسٜٔ يف ساٍ عدّ 

حيسَٕٛ ايعٌُ بٗا ، يهٔ َا اؿٌ يف ساٍ ايطسٚز٠ إذا مل جيد ايػدص أٟ عٌُ آخس َػسٚع ٜعٝؼ ب٘ َع َٔ 

 ػب عًٝ٘ ْؿكت٘ ؟ 

 أخـ ، ؾريتهب ايطسزٜٔ أسد تهاباز َٔ البد نإ ، ٚإذا َٓ٘ أنرب أٚ َجً٘ بطسز ٜصاٍ ال ؾايطسز ٖرا ٚع٢ً

 ايطسز يدؾع اـاص ايطسز ، ٚحيتٌُ األنرب ايطسز يدؾع األد٢ْ ايطسز ، ٚحيتٌُ ايػسٜٔ ٚأٖٕٛ ايطسزٜٔ

 .ايعاّ 

ٚاألَج١ً ع٢ً ذيو عدٜد٠ َٔ ٚاقعٓا املعاصس ، ؾُجالّٗ : َا اؿهِ يف َا أطًل عًٝ٘ ثٛزات ) ايسبٝع ايعسبٞ ( ؟ 

ثٛز٠ ض١ًُٝ إىل ثٛز٠ َطًش١ ، ضايت ؾٝ٘ دَا٤ غصٜس٠ ، ٚزاح ضشٝتٗا عػسات اآلالف ٚاييت امسف َطازٖا َٔ 

 َٔ ايكت٢ً ، ٦َٚات األيٛف َٔ اؾسس٢ ، َٚالٜني ايٓاشسني ٚايالد٦ني .



 

285 

 
 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير جامعة الناصرمجلة 

 

 والضوابط ومــاملفه  - فقه املوازنات
 

 د/ عبد اهلل قُد قُد دربإ

َٚا سهِ اقرتاض ايدٍٚ َٔ ايبٓٛى ايسب١ٜٛ ، يف ساٍ املٛاش١ْ بني َطاز االقرتاض ايسبٟٛ ، أٚ اْٗٝاز ايدٚي١ يف 

 قرتاض ، ٚخطٛعٗا هل١ُٓٝ ايدٍٚ األخس٣ ؟  ساٍ عدّ اال

 نريو َا سهِ ؾتح َؤضطات اقتصاد١ٜ إضال١َٝ يف ظٌ ١ُٖٓٝ َؤضطات اقتصاد١ٜ زب١ٜٛ؟  

ّٝا ، أٚ بعض َٛادٙ تتعازض َع  ٜطاف إىل ذيو ايدخٍٛ إىل املػازن١ يف اؿهِ يف ظٌ دضتٛز يٝظ إضالَ

 أسهاّ ايػسٜع١ ، ٚعدّ املػازن١ ضٝؿكدٖا ايهجري.أسهاّ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ، َع إٔ املػازن١ ضتددّ 

ٖرٙ األَج١ً ٚغريٖا نجري جيٝب عًٝٗا ايؿك٘ اإلضالَٞ ، الضُٝا ؾك٘ املٛاشْات سُٝٓا تتٛؾس ي٘ اجملاَع 

 ايؿك١ٝٗ ، ٚايؿكٗا٤ األنؿا٤ املدًصٕٛ . 
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 املبشح ايجاْٞ

 ضٛابط ؾك٘ املٛاشْات

 دص٥ٝات٘(. ٢ًع ّٜٓٓبل نًٞ )سهِ ( :29)ٜعسف ايطابط بأْ٘ 

 دص٥ٝات٘ ع٢ً ّٜٓٓبل نًٞ )سهِ ( :30)ٖٚرا ايتعسٜـ غبٝ٘ بتعسٜـ ايكاعد٠ ، سٝح عسؾٗا ايتؿتاشاْٞ بأْٗا

َٚايّٖؿِّٔسُم (31َٓ٘( ، ٚإٕ نإ ابٔ لِٝ ٜؿسم بِٝٓٗ َٔ سٝح ايعُّٛ ٚعدَ٘ ؾٝكٍٛ) أسهاَٗا يٝتعسف ( : َٔ ِٝ  َب

َّ َٚايّٖكّٔاِعَد٠ِ ايطَّاِبِط َُُعَت ايّٖكّٔاِعَد٠ّٔ : أّٔ ِٔ ؾُّٕسّٚعا ِذ َٛاٍب َِ َٗا َٚايطَّاِبطّٕ َغت٢َّ ، أِّٔب َُُع ِٔ َِٜذ  َٚاِسٍد( .  َباٍب َِ

نُا إٔ ايطابط ٜصدم ع٢ً مجٝع دص٥ٝات٘ املٓدزد١ ؼت٘ ، غالف ايكاعد٠ اييت ال تّٓٓبل ع٢ً مجٝع 

 دص٥ٝاتٗا ، إذ َا َٔ قاعد٠ إال ٚعًٝٗا اضتجٓا٤ .

ميهٔ إٔ تهٕٛ ضٛابط َتعًك١ مبساتب األسهاّ ايػسع١ٝ ، ٚضٛابط يف ساٍ ٚايطٛابط اييت جيب ايتّٓسم إيٝٗا 

 تصامحٗا ، ٖٚرا َا ميهٔ تٓاٚي٘ يف ًَّٓبني ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

 املًّٓب األٍٚ : ايطٛابط املتعًك١ مبساتب األسهاّ ايػسع١ٝ .

 املًّٓب ايجاْٞ : ايطٛابط يف ساٍ ايتصاسِ .

 ساتب األسهاّ ايػسع١ٝايطٛابط املتعًك١ مب: املًّٓب األٍٚ 

أسهاّ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ؼتٟٛ ع٢ً َا ٖٛ ثابت َٚا ٖٛ َتػري ، ٚؾٝٗا ايكّٓعٞ ٚايعين ، ٚايسادح ٚاملسدٛح ، 

نُا إٔ َكاصدٖا ايعا١َ ؽتًـ َساتبٗا بني : َا ٖٛ ضسٚزٟ َٚا ٖٛ سادٞ ، َٚا ٖٛ ؼطٝين ، ٚنريو 

، ؾٝٗا املِٗ ٚؾٝٗا األِٖ ، ٚباييت جيب ع٢ً ايؿكٝ٘ ايرٟ قٛاعدٖا ايه١ًٝ ؾٝٗا : َا ٖٛ عاّ َٚا ٖٛ خاص 

ٜتصد٣ يكطاٜا ايػسٜع١ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً عًِ تاّ بٗرٙ املساتب ، عٝح ٜعّٓٞ نٌ غ٤ٞ ٚشْ٘ اؿكٝكٞ ، ٚقُٝت٘ 
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اييت َٓش٘ إٜاٖا ايػسع اؿٓٝـ ، ٚإال أد٣ ذيو إىل اختالٍ يف َٝصاْٗا ساٍ ايتّٓبٝل ، ٚاضّٓساب يف األٚيٜٛات 

 ، ٚؾٝا ًٜٞ ميهٔ تٛضٝح ذيو بػ٤ٞ َٔ ايتؿصٌٝ :(32ٓذِ عٓٗا َؿاضد ال ؼُد عكباٖا )، قد ٜ

 أٚالّٗ : َساتب املأَٛزات :

 املأَٛزات ايػسع١ٝ دزدتإ : ٚادبات َٚٓدٚبات .

: ايٛادب ايػسعٞ : ٖٛ َا طًب ايػازع ؾعً٘ ع٢ً ٚد٘ اإليصاّ ، عٝح ٜرتتب ع٢ً ؾعً٘ (33ايٛادبات ) -1

 سن٘ ايعكاب ، ٖٚٛ أع٢ً دزدات ايتهايٝـ ايػسع١ٝ .ايجٛاب ، ٚع٢ً ت

ٚايٛادبات ذاتٗا تتؿاٚت يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ، ؾاألزنإ اـُط١ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٚإٕ ناْت نًٗا ٚادب١ ، 

،  ايدٜٔ أزنإ اـُظ : )ايكٛاعد( 34إال إٔ بعطٗا أِٖ َٔ بعض ، ٖٚرا َا ْص عًٝ٘ ايػاطيب بكٛي٘ )

 ناإلخالٍ بايصال٠ اإلخالٍ ٚال ، بايصال٠ ناإلخالٍ بايػٗادتني اإلخالٍ ؾًٝظ ، تٝبايرت يف َتؿاٚت١ ٖٚٞ

 اإلخالٍ ( . َع ضا٥سٖا ٚنريو بسَطإ ، ناإلخالٍ بايصنا٠ اإلخالٍ ٚال ، بايصنا٠

ُٕ »:  ٖٚٛ َا ميهٔ إٔ ٜتطح َٔ قٍٛ ايسضٍٛ  َٕ ِبِطْع اإِلمَيا ِٚ ََٚضِبُعٛ َٕ ِبِطْع ، أّٔ َٗا ١ُّٗغِعَب َِٚضتُّٛ ٍُ ، ؾّٔأّٔؾَّٖطّٕ ِٛ  قّٔ

َ٘ الّٔ ُ٘ ِإالَّ ِإئّ َّ َٖا اي َْا َٚأِّٔد ََاط١ّّٕٔ ،  ِٔ األَّٔذ٣ ِإ َٝا٤ُ ايَِّّٓسِٜل َع َٚايَّٖش َٔ ُغِعَب١ّ٘ ،  َِ ِٕ   .(35)« اإِلمَيا

املٓدٚبات : املٓدٚب : َا طًب ايػازع ؾعً٘ طًّبا غري داشّ ، عٝح ٜرتتب ايجٛاب ع٢ً ؾعً٘ ، ٚال ٜعاقب  -2

ؾٗٛ يف َستب١ أد٢ْ َٔ َستب١ ايٛادب ، ٚقد ًّٜٓل عًٝ٘ عٓد ايؿكٗا٤ : ض١ٓ ، ْٚاؾ١ً ، َٚطتشّبا ، ٚقسب١ تازن٘ ، 

 . (36، ٚتّّٓٛعا ، َٚسغّبا ؾٝ٘ )

 ٚاملٓدٚبات نجري٠ َٚتٓٛع١ ، ٚغايّبا َا ٜتبع نٌ ٚادب َٓدٚبات .

ّٝا : َساتب املٓٗٝات :  ثاْ

 ٖات .املٓٗٝات ايػسع١ٝ نريو دزدتإ : قسَات َٚهسٚ
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احملسَات : احملسّ َا طًب ايػازع تسن٘ ع٢ً ضبٌٝ اإليصاّ ، َٚٔ ثِ ٜرتتب ع٢ً تسن٘ ايجٛاب ،  -1

 (.37ٚع٢ً ؾعً٘ ايعكاب ، ٖٚٛ قطُإ : قسّ يرات٘ ، ٚقسّ يػريٙ )

احملسّ يرات٘ : ٖٚٛ َا طًب ايػازع تسن٘ يع١ً يف ذات٘ ، نػسب املطهسات ، ٚازتهاب ايؿٛاسؼ ،  -أ

 ؛ ٚذيو ملا ؾٝٗا َٔ َؿاضد يف ذاتٗا .ٚايطسقات 

احملسّ يػريٙ : ٖٚٛ َا نإ َػسّٚعا يف ذات٘ ، غري أْ٘ اقرتٕ ب٘ عازض اقتط٢ ؼسمي٘ ، ٚذيو  -ب

 َجٌ ايصال٠ يف أزض َػصٛب١ ، ٚصٝاّ ّٜٛ ايعٝد .

ٜدعٛ إىل ؾٗرا ايٓٛع َٔ احملسَات قد ٜهٕٛ يف أصً٘ َباّسا أٚ َٓدّٚبا أٚ ٚادّبا ، ٚيهٔ اقرتٕ ب٘ َا 

 ؼسمي٘ ؛ ملؿطد٠ عسضت ي٘ . 

َٚٔ ثِ ٜتطح إٔ احملسّ يرات٘ أععِ َٔ احملسّ يػريٙ ، ملا يف األٍٚ َٔ َؿاضد ذات١ٝ، األَس ايرٟ ٜكتطٞ إٔ 

ايػسٜع١ ال تسخص ؾٝ٘ إال يف ساي١ ايطسٚز٠ ايكص٣ٛ ، بُٝٓا تسخص يف ايجاْٞ إذا اقتطت اؿاد١ ذيو ، 

 طسٚز٠ .ؾطالّٗ عٔ تسخٝصٗا يف ساي١ اي

 زبا َٔ ايعساٜا أبٝشت ، نُا ايسادش١ يًُصًش١ ، أبٝح يًرزٜع١ ضّدا سسّ (: )َٚا38ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ )

 ٚايػاٖد يًداطب ايٓعس أبٝح ، ٚنُا ٚايعصس ايؿذس بعد ايصال٠ َٔ األضباب ذٚات أبٝشت ، ٚنُا ايؿطٌ

 ذزٜع١ يطد ، سسّ ايسداٍ ع٢ً سٚاؿسٜ ايرٖب ؼسِٜ ، ٚنريو احملسّ ايٓعس مج١ً َٔ ٚاملعاٌَ ٚايّٓبٝب

 اؿاد١ ( . إيٝ٘ تدعٛ َا َٓ٘ ، ٚأبٝح ؾاعً٘ املًعٕٛ بايٓطا٤ ايتػب٘

املهسٖٚات : املهسٚٙ : َا طًب ايػازع تسن٘ طًّبا غري داشّ ، ٜٚرتتب ع٢ً تسن٘ ايجٛاب ، ٚال    -2 

 عكاب .  ٜ٘رتتب ع٢ً ؾعً



 

289 

 
 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير جامعة الناصرمجلة 

 

 والضوابط ومــاملفه  - فقه املوازنات
 

 د/ عبد اهلل قُد قُد دربإ

ٓٗٞ عٓ٘ َا ٖٛ َعص١ٝ تٓدزز ؾٝٗا ايهبا٥س ، ٚؾٝٗا ايصػا٥س ، ٚاملٓٗٝات ايػسع١ٝ يٝطت ع٢ً دزد١ ٚاسد٠ ، بٌ امل

َٔ  ﴿:  نُا إٔ ايهبا٥س َتؿاٚت١ ؾُٝا بٝٓٗا ، ٚايٓصٛص ايػسع١ٝ يف ذيو ٚاضش١ ، ؾكد قاٍ  َٚايَِّرٜ

َٕ ُِٓبٛ ِِ نَّٔبا٥َِس َِٜذَت َٛاِسَؼ ايِّٖإِث َٕ َٚايّٖؿّٔ َِٜػِؿُسٚ  ِِ ُٖ ََا غِّٔطُبٛا  َٛاِسَؼ قّٕ ﴿(، ٚقاٍ: 39) ﴾.. َِٚإَذا  َٞ ايّٖؿّٔ َّ َزبّْ َُا َسسَّ َّ ٌِ ِإ

َِ َٚايِّٖإِث  َٔ ََا َبّّٓٔ َٚ َٗا  ِٓ َِ ََٗس  َٞ ََا ظّٔ ِ٘  َٚايَّٖبِػ َّ ٢ّٔ اي ِٕ َتكّٕٛيّٕٛا َع َٚأّٔ ّْا  ًّّّٖٓٔا ِ٘ ُض ٍِ ِب َٓصّْ ُٜ  ِِ ََا ئّ  ِ٘ َّ ِٕ ُتِػِسنّٕٛا ِباي َٚأّٔ ِِٝس ايَّٖشلّْ  ِبَػ

َٕ ُُٛ ّٔ  .( 40)﴾ ََا ئّا َتِع

ِٔ ٚيف اؿدٜح عٔ َعِبد َُ ِٔ َبهَّٖس٠ّٔ أِّٔب٢ ِبٔ ايسَِّس ِ٘ َع ٍَ:  أِّٔبٝ َّا قّٔا َِٓد نّٕ ٍِ ِع ِ٘ َزُضٛ َّ ٍَ:  اي ِِ أّٔالّٔ»  ؾّٔكّٔا َْب٦ُّْهّٕ  ِبأّٔنَّٖبِس إّٔ

ِ٘ اإِلِغَساىّٕ - َثالّّٔثا - ايّٖهَّٔبا٥ِِس؟ َّ َُٚعكُّٕٛم ِباي  ، ِٔ ِٜ َٛاِيَد َٗاَد٠ّٕ ايّٖ ََٚغ ِٚ ايصُِّٚز ،  ٍُ ، أّٔ ِٛ َٚنّٔ« ايصُِّٚز  قّٔ  ،َٕ ٍُ ا ِ٘ َزُضٛ   ايَّ

ًَّٔظ َُتَِّه٦ّا ٍَ ؾَّٔذ َُاَشا َٖا ، ؾّٔ َٓا َست٢َّ ُٜهّٔسُّْز ًّٖ ُ٘ قّٕ َِٝت  (.41َضهَّٔت ) ئّ

 ثِ»  قاٍ: ؟ أٟ ثِ ، قًت« خًكو  ٖٚٛ ّْدا هلل ػعٌ إٔ »أٟ ايرْب أنرب ؟ قاٍ:  ٚسُٝٓا ض٦ٌ ايسضٍٛ 

 (.42)«دازى  ع١ًًٝ صاْٞت إٔ » قاٍ: ؟ أٟ ثِ قًت ،« َعو  ّٜٓعِ إٔ خػ١ٝ ٚيدى تكتٌ إٔ

 قبٝش١ ، املعاصٞ ) نٌ(: 43ٚع٢ً ض٤ٛ ذيو ؾإٕ ايؿكٗا٤ ٜؿسقٕٛ بني املعاصٞ ، سٝح ٜكٍٛ ابٔ اؾٛشٟ)

 بعض ( . َٔ أقبح ٚبعطٗا

 أععِ : ) ايهبري ٚاألنرب ٚاملتٛضط بُٝٓٗا  ؾاألنرب( 44ٜٚكٍٛ ايعص ابٔ عبد ايطالّ يف َساتب املعاصٞ)

 يٛ َؿطد٠ إىل تٓتٗٞ إٔ إىل تتٓاقص ايهبا٥س َؿاضد تصاٍ ٚال ؾاألْكص ، ْكصاأل ٚنريو َؿطد٠ ، ايهبا٥س

 إٔ إىل تتٓاقص ايصػا٥س َؿاضد تصاٍ ال ثِ ايجا١ْٝ ، ايستب١ ٖٚٞ ايصػا٥س ، َؿاضد زتب أععِ يف يٛقعت ْكصت

 ٚال املؿاضد ، زتب َٔ ايجاْٞ ايطسب ، ٖٚٞ املهسٖٚات َؿاضد زتب أع٢ً إىل الْتٗت ؾاتت يٛ َؿطد٠ إىل تٓتٗٞ

 .املباح (  يف يٛقعت شاٍ يٛ سد إىل تٓتٗٞ إٔ إىل املهسٖٚات َؿاضد تتٓاقص تصاٍ
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،  ايطسٚزٜات يف ٚاقع١ بهْٛٗا ذيو ٜٚعسف نبا٥س، َٚٓٗا صػا٥س َٓٗا ) املعاصٞ ( :45)نُا ٜكٍٛ ايػاطيب

 أد٢ْ ؾٗٞ ايتشطٝٓات يف ٚقعت ايهبا٥س، ٚإٕ أععِ ؾٗٞ ايطسٚزٜات يف ناْت ، ؾإٕ ايتهًُٝٝات أٚ اؿادٝات ، أٚ

 َهٌُ... (  هلا ايستب ٖرٙ َٔ زتب١ نٌ إٕ ثِ ، ايستبتني بني ؾُتٛض١ّٓ اؿادٝات يف ٚقعت ، ٚإٕ إغهاٍ بال زتب١

 ثايّجا: َستب١ املباح:

 املباح َا خري ؾٝ٘ املهًـ بني ايؿعٌ ٚايرتى ، ؾٗٛ يف َستب١ ٚضط بني َستبيت املأَٛزات ٚاملٓٗٝات ، سٝح ٜطتٟٛ

ؾٝ٘ ايؿعٌ ٚايرتى ، ٚبايتايٞ ال ٜرتتب ع٢ً ؾعً٘ ثٛاب ، ٚال ع٢ً تسن٘ عكاب ، ٖٚٛ َا ٜؤندٙ ايػاطيب بكٛي٘ 

 ع٢ً ٚال ايؿعٌ ع٢ً ال ذّ ، ٚال َدح غري َٔ ٚايرتى ، ايؿعٌ بني ؾٝ٘ املدري ، ٖٛ ايػازع عٓد : ) املباح (46)

بايرتى  ايًّٓب تعًل ؛ يعدّ َّّٓٝعا ب٘ ايتازى ٜهٕٛ إٔ ٜتصٛز مل ٚايتدٝري ، غسّعا االضتٛا٤ ؼكل ؾإذا ايرتى ،

 طاع١ ( . ؾال طًب ، ٚال ايًّٓب ، َع إال تهٕٛ ال ايّٓاع١ ؾإٕ ؛

ٚع٢ً ٖرا ؾإذا نإ ايػدص ٜعتكد أْ٘ ٜتكسب إىل اهلل برتن٘ املباح ، ؾإٕ ٖرا االعتكاد غري صشٝح ، ٚع٢ً 

 ٘ . ايسغِ َٔ ذيو ؾإٕ املباح قد ٜتػري سهُ٘ ٚؾكّٗا ملآالت

ؾكد ٜهٕٛ املباح ٚض١ًٝ ملأَٛز ب٘ ؾٝتشٍٛ إىل ٚادب ، َٚا ال ٜتِ ايٛادب إال ب٘ ؾٗٛ ٚادب ، ٚيًٛضا٥ٌ أسهاّ 

املكاصد نُا ٖٛ َعًّٛ يد٣ ايؿكٗا٤ ، نُا إٔ املباح قد ٜتشٍٛ إىل َٓٗٞ عٓ٘ بإٔ نإ ؾعً٘ ٜؤدٟ إىل إخالٍ 

ًٗا عٔ ايٛادبات ، ٚيف ٖرا ايصدد ٜكٍٛ بٛادب ، ٚذيو َجٌ : األيعاب املباس١ إٕ ناْت تًٗٞ ؾاع

 -،  سكٝك١ مبباح يٝظ ألْ٘ إَا َباّسا ، نْٛ٘ عٔ خازز ؾٗٛ طسؾٝ٘ ، أسد تسدح َا : ) ؾهٌ (47ايػاطيب)

 املباح إٔ ٜطًِ ٚقد خازز ، ألَس َباح غري صاز ثِ, أصً٘  يف َباح ألْ٘ ٚإَا ،-املباح  يؿغ عًٝ٘ أطًل ٚإٕ

  .اـازد١ (  ألَٛزٚا باملكاصد َباح غري ٜصري
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ّْا َٔ اؾ١ٗ  ٚاألَج١ً ع٢ً ذيو نجري٠ ، إذ بٓا٤ اإلْطإ َٓصالّٗ ع٢ً أزض٘ أَس َباح ، ٚيهٔ األَس قد ٜتًّٓب إذ

املدتص١ بايبٓا٤ ، ؾٝصس ذيو ٚادّبا ، نُا إٔ قٝاد٠ املسنبات ، ٚؾتح َهتب يًُشاَا٠ ، أٚ اهلٓدض١ ، أٚ ايعٝاد٠ 

 .ٍ إىل ٚادب زغِ أْٗا أَٛز َباس١ رٙ املٗٔ ، ؾٝتشٛايّٓب١ٝ ، ٜتًّٓب زخص١ ملصاٚي١ ٖ

 تؿاٚت األسهاّ ايػسع١ٝ َٔ سٝح ق٠ٛ ايًّٓب أٚ ايرتى :

ٚنُا تتؿاٚت األسهاّ ايػسع١ٝ َٔ سٝح ق٠ٛ ايًّٓب أٚ ايرتى ، ؾإْٗا تتؿاٚت َٔ سٝح ثبٛت ايديٌٝ َٔ عدَ٘ 

 كٞ ايط٤ٛ عًٝ٘ ؾُٝا ًٜٞ:، ٚنريو تؿاٚت املصًش١ َٔ سٝح دزد١ قٛتٗا أٚ مشٛهلا ، ٖٚٛ َا أي

 أٚالّٗ: تؿاٚت األسهاّ َٔ سٝح ق٠ٛ ايديٌٝ :

 تتؿاٚت األدي١ ايػسع١ٝ َٔ سٝح قٛتٗا ثبّٛتا ٚدالي١ ، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 تٓكطِ األدي١ ايػسع١ٝ َٔ سٝح ايجبٛت إىل قّٓعٞ ٚظين :

د ايٝكني ، عٝح ٜطتشٌٝ األدي١ ايكّٓع١ٝ ايجبٛت : ٖٚٞ اييت ثبتت عٔ طسٜل ايتٛاتس ايرٟ ٜؿٝ -1

تٛاطؤ ايسٚا٠ ع٢ً ايهرب ، ٖٚرا غإٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ايرٟ ٚصٌ إيٝٓا مجٝع٘ َتٛاتّسا ، غالف ايط١ٓ اييت مل 

 ٜصٌ َٓٗا إيٝٓا َتٛاتّسا إال ايكًٌٝ .

األدي١ ايع١ٝٓ ايجبٛت : ٖٚٞ اييت ثبتت عٔ طسٜل اآلساد ، ٚمل تبًؼ َستب١ املتٛاتس، ٚغايب١ٝ  -2

 ايٓب١ٜٛ َٔ ٖرا ايكبٌٝ .ايط١ٓ 

 نُا تٓكطِ األدي١ ايػسع١ٝ َٔ سٝح ايدالي١ إىل قّٓعٞ ٚظين :

األدي١ قّٓع١ٝ ايدالي١ : ٖٚٞ اييت ال ؼتٌُ أنجس َٔ تأٌٜٚ ، ٚإمنا تٓشصس دالي١ ايٓص ع٢ً  -1

َع٢ٓ ٚاسد ال حيتٌُ غريٙ ، ٚذيو َجٌ اؾًد يف قٍٛ اهلل تعاىل بػإٔ ايصاْٞ غري احملصٔ: 

١َّٕٝايصَّ﴿ ِْ ِْٞ ا َّٖد٠ٍ َٚايصَّا ١٦ََِّٔ َد َُا  ُٗ ِٓ َِ َٚاِسٍد   َّ ًُِدٚا نّٕ  : ٚنريو بػإٔ ايكرف يف قٛي٘ تعاىل ،( 48)﴾ ؾّٔاِد
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َٜأُّٖتٛا ِبأِّٔزَبَع١ِ﴿  ِِ َّ ئّ َٓاِت ُث ُُِشَص َٕ ايّٖ َُٛ َِٜس  َٔ ََٗدا٤َ َٚايَِّرٜ َٗ ُغ ِِ َغ ُٗ ّٕٛا ئّ َٚئّا َتكَّٖب َّٖد٠ّٗ  ِْنَي َد َُا ِِ َث ُٖ ًُِدٚ اَد٠ّٗ ؾّٔاِد

 ، ؾاؿهِ ٚؾكّٗا يآلٜتني ال ميهٔ تأًٜٚ٘ بػري اؾًد .(49)﴾أَّٔبّدا

األدي١ ظ١ٝٓ ايدالي١ : ٖٚٞ ؼتٌُ أنجس َٔ َع٢ٓ ، عٝح ؽتًـ ؾٝٗا ايتأٜٚالت ٚاألؾٗاّ ،  -2

َّكّٔاُت﴿ٚذيو َجٌ ايكس٤ يف قٍٛ اهلل تعاىل :  ُُّّٔٓ ّٔاَث١ّٔ قُّٕس٤ٍٚ َٚايّٖ َّ َث ِٗ ِْؿِّٕط َٔ ِبأّٔ ،  ؾايكس٤ حيتٌُ (50)﴾..ََٜتَسبَِّص

 ايّٓٗس ، ٚحيتٌُ اؿٝض ؛ ٚيريو اختًـ ؾٝ٘ ايؿكٗا٤ .

ٚإذا نإ ايكسإٓ ايهسِٜ نً٘ قّٓعٞ ايجبٛت ، ؾإٕ داليت٘ ع٢ً األسهاّ ايػسع١ٝ ؾٝ٘ ايكّٓعٞ ٚايعين ، نُا ٖٛ 

 اؿاٍ يف ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ .

إٔ األسهاّ ايجابت١ بأدي١ قّٓع١ٝ ٚايعًِ بايكّٓعٞ َٔ ايعين َٔ األ١ُٖٝ مبهإ ، سٝح ٜرتتب ع٢ً ذيو 

ايدالي١ ال َدخٌ يالدتٗاد ؾٝٗا عاٍ َٔ األسٛاٍ ، إذ ال ادتٗاد َع صسٜح ايٓص ، أَا األدي١ ايع١ٝٓ ؾتدتًـ 

سٛهلا ايعكٍٛ ٚاألؾٗاّ ، ٚتتػري ؾٝٗا ايؿت٣ٛ ٚؾكّٗا يتػري ايصَإ ٚاملهإ ٚاألسٛاٍ ٚاألغداص ، األَس ايرٟ 

َأدٛز ، ٚأْ٘ ال إْهاز يف َٛضع اختالف قا٥ِ ع٢ً االدتٗاد ال خيايـ ّْصا ثابّتا ، ٜرتتب عًٝ٘ إٔ نٌ فتٗد 

نُا أْ٘ ال جيٛش اؾداٍ يف َجٌ ٖرا االختالف ايؿكٗٞ ، إذ إٕ اـالف س٦ٓٝر بني دٛاش ٚأؾط١ًٝ ، ٚيٝظ بني 

 ، نُا قسز ذيو ايؿكٗا٤ . (51ٚادب ٚقسّ ، َٚٔ ثِ ٜصري ) اـسٚز َٔ اـالف َطتشب ( )

ؾإذا نإ تسى بعض املطتشبات ٜؤدٟ إىل َصًش١ زادش١ ، َٔ تأيٝـ يًكًٛب ، ٚبعد عٔ اـالف ٚدب املصري 

ٜرتى ٖدّ ايبٝت اؿساّ ، ٚإعاد٠ بٓا٥٘ ع٢ً قٛاعد إبساِٖٝ ٚإمساعٌٝ  إيٝ٘ ، ٚيريو ٚددْا ايسضٍٛ 

 عًُٝٗا ايطالّ ، ٚذيو ؾُع ايكًٛب ٚتأيٝؿٗا .

ّٝا : تؿاٚت املصًش١ تب قطِ ايؿكٗا٤ املصًش١ َٔ سٝح قٛتٗا يف ْؿطٗا إىل ثالث١  ّعا يكٛتٗا يف ذاتٗا :ثاْ

 : (52أقطاّ)
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 ايدْٝا َصاحل ػس مل ؾكدت إذا ٚايدْٝا ، عٝح ايدٜٔ َصاحل قٝاّ يف َٓٗا بد ضسٚز١ٜ : ٖٚٞ اييت : ) ال  -1

 املبني (  باـطسإ ٚايسدٛع ٓعِٝ ،ٚاي ايٓذا٠ ؾٛت األخس٣ ٚيف سٝا٠ ، ٚؾٛت ٚتٗازز ؾطاد ع٢ً بٌ اضتكا١َ ، ع٢ً

 ٚضسٚزٜات ايػسٜع١ مخط١ : سؿغ ايدٜٔ ، ٚايٓؿظ ، ٚايعكٌ ، ٚايٓطٌ ، ٚاملاٍ.

 ايػايب يف املؤدٟ ايطٝل  ٚزؾع ايتٛضع١ ، سٝح َٔ إيٝٗا َؿتكس أْٗا ؾُعٓاٖا اؿادٝات ، ساد١ٝ : ) ٚأَا  -2

 َبًؼ ٜبًؼ ال ٚيهٓ٘ ٚاملػك١ ، اؿسز املهًؿني ع٢ً دخٌ تساع مل ؾإذا املًّٓٛب ، بؿٛت ايالسك١ ٚاملػك١ اؿسز إىل

 .ايعا١َ (  املصاحل يف املتٛقع ايعادٟ ايؿطاد

 اييت املدْطات ٚػٓب ايعادات ، قاضٔ َٔ ًٜٝل مبا األخر ؾُعٓاٖا ايتشطٝٓات ، ؼط١ٝٓٝ : ) ٚأَا   -3

 .(53األخالم ( ) َهازّ قطِ ذيو ٚجيُع ايسادشات ، ايعكٍٛ تأْؿٗا

ٚأقطاّ املصاحل ايجالث١ َتؿاٚت١ ، ؾأعالٖا زتب١ ايطسٚزٜات ، ٚأدْٗا ايتشطٝٓٝات ، ٚتتٛضُّٓٗا اؿادٝات ، َٚٔ 

ثِ ال تكدّ اؿادٝات ع٢ً ايطسٚزٜات ، نُا ال تكدّ ايتشطٝٓٝات ع٢ً اؿادٝات ، َٚٔ باب أٚىل ع٢ً 

 . ايطسٚزٜات ، ٖٚرٙ األقطاّ ايجالث١ تدخٌ يف مجٝع األسهاّ ايػسع١ٝ

ثايّجا : تؿاٚت املصًش١ تبّعا يعَُٛٗا ٚخصٛصٗا : تتٓٛع املصًش١ ٚؾكّٗا هلرا االعتباز إىل َصًش١ عا١َ ، 

 َٚصًش١ خاص١ .

 .نًٗا ، أٚ ع٢ً أغًبٗا ع٢ً األقٌ املصًش١ ايعا١َ : ٖٞ اييت ٜعٛد ْؿعٗا ع٢ً اؾُاع١ املط١ًُ    -1

 ( . ٢ً54 غدص َعني ، أٚ ؾ١٦ قدٚد٠ َٔ األ١َ )أَا املصًش١ اـاص١ : ؾٗٞ اييت ٜعٛد ْؿعٗا ع   -2

َٚٔ ثِ ٜتطح إٔ األسهاّ ايػسع١ٝ يٝطت ع٢ً دزد١ ٚاسد٠ أٚ ٚشٕ ٚاسد ، ٚإمنا تتؿاٚت بتؿاٚت أٚيٜٛتٗا يف 

ايتػسٜع اإلضالَٞ ، ٚايؿك٘ بٗرا ايتؿاٚت ع٢ً دزد١ َٔ األ١ُٖٝ مبهإ يد٣ ايؿكٝ٘ ٚايداع١ٝ ٚاملكٓٔ ، َٚٔ ٖٛ 

ٚي١ٝ ، ٚإال خًط بني األؾطٌ ٚاملؿطٍٛ ، ٚايكّٓعٞ ٚايعين ، ٚايطسٚزٟ ٚاؿادٞ ٚايتشطٝين ، يف َٛقع املطؤ
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ٚزمبا قدّ املصًش١ اـاص١ ع٢ً ايعا١َ ، ٚاؾص١ٝ٥ ع٢ً ايه١ًٝ ، ٚمل ٜؿسم بني ٚادب َٚٓدٚب ، أٚ بني قسّ 

 ْت يف غ٢ٓ عٓ٘ .َٚهسٚٙ ، ٚأٚقع ْؿط٘ يف أغالط غسع١ٝ دط١ُٝ ، ٚأزد٣ فتُع٘ ٚأَت٘ يف َٗايو نا

 ؾك٘ ايٛاقع : 

، ٜٚكصد ب٘ قسا٠٤ سٝا٠ ايٓاع ، ٚٚاقعِٗ ايطٝاضٞ ٚاالدتُاعٞ  االدتٗاد عٓاصس َٔ عٓصس ايٛاقع ؾك٘

ايػسع١ٝ ، ٚال ٜتعازض َعٗا ، ؾاؿهِ ع٢ً ايػ٤ٞ  ايطٛابط ض٤ٛ ٚاالقتصادٟ ، ٚاإلتٝإ عًٍٛ َتعدد٠ يف

 ايٛاقع مبعسؾ١ ٜتٛصٌ َٔ : ) ايعامل ايكِٝ ابٔ يو ٜكٍٛؾسع عٔ تصٛزٙ نُا قسز ذيو ايؿكٗا٤ ، ٚيف ذ

  ( .55)ٚزضٛي٘ (  اهلل سهِ َعسؾ١ إىل ؾٝ٘ ،  ٚايتؿك٘

 ٚاـداع املهس عًٝ٘ ٚإال زاز ... ٚاؿانِ املؿيت إيٝ٘ حيتاز ععِٝ أصٌ ٜٚكٍٛ يف غإٔ َعسؾ١ ايٓاع: ) ٖرا

 . (56ٚاالستٝاٍ ( )

إٕ دعٛات األْبٝا٤ عًِٝٗ ايطالّ ازتبّٓت بكطاٜا ٚاقع فتُعاتِٗ  ، بٌ ظدٜد يٝظ ٜكاٍ يف ٖرا ايػإٔ َٚا

ٚعالدٗا ، ؾدع٠ٛ غعٝب زنصت ع٢ً عالز قطاٜا اقتصاد١ٜ ، ٚدعٛت َٛض٢ ازتبّٓت مبػانٌ ضٝاض١ٝ ، نُا 

ميهح يف َه١   إٔ دع٠ٛ يٛط دا٤ت ؿٌ قط١ٝ أخالق١ٝ ادتُاع١ٝ ، ٖٚرا االعتباز ٖٛ ايرٟ دعٌ ايسضٍٛ

ُّا ٚاسّدا  ٜٚتعاٌَدض١ٓ  ثالخ عػس  ٚؾكّٗا ملكتطٝات اؿاٍ ، ٚايدٍٚ ٚايكبا٥ٌ األؾساد َع ٕٚ إٔ ٜهطس صٓ

ّْا ّْا بايطًِ ، قسازٙ ٜأخر ؾأسٝا ٚذيو نً٘ ٚؾكّٗا ملعّٓٝات ايٛاقع  ، ٜعاقب ٚأخس٣ ، ٜطاَح باؿسب ، َٚس٠ ٚأسٝا

تً٘ املٓاؾكني إال ّْٛعا َٔ ٖرا ٚؾُٗ٘ ، َٚا اَتٓاع٘ عٔ ٖدّ ايهعب١ ٚإعاد٠ بٓا٥ٗا َٔ ددٜد ، ٚنريو عدّ ق

ٖٚهرا نإ اـًؿا٤ ايساغدٕٚ َٚٔ بعدِٖ َٔ أ١ُ٥ اهلد٣ ، ال تط٘ املصًش١ ْتٝذ١ يؿك٘ ايٛاقع  ايكبٌٝ ، اق

ًّٜٓٓكٕٛ يف ايؿت٣ٛ َٔ ؾِٗ ايٓص ؾشطب ، ٚإمنا إىل داْب ؾِٗ ايٓص ؾِٗ ايٛاقع ، ؾذُع ايكسإٓ يف 

ٚمجع ايٓاع ع٢ً َصشـ ٚاسد ٚإتالف َا عداٙ ، ٚنريو َصشـ ٚاسد بعد تؿسق٘ يف أنجس َٔ َٛضع ، 
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مجع ايٓاع ع٢ً إَاّ ٚاسد يف صال٠ ايرتاٜٚح،  ٚتدٜٚٔ ايدٚاٜٚٔ ، ٚمتصري األَصاز ، ٚإٜكاف سد ايكّٓع شَٔ 

اجملاع١ ، ٚتدٜٚٔ قٛاعد ايٓشٛ ، ٚتطُني ايصٓاع ، ٚمجع ايط١ٓ ، ٚغريٙ مما ؾعً٘ ايساغدٕٚ ، َا ٖٛ إال ؾِٗ 

  ( .57)ا ؾٝ٘ َصًش١ يًُذتُع ، ٚسؿغ ايػسٜع١ يًٛاقع زأٚ

 ٚايؿكٝ٘ املػسع ع٢ً ٚتعسض االدتٗاد ، ميازع اجملد : )ٚسني أبٛ نُاٍ أمحد ايدنتٛز ٚيف ٖرا ايصدد ٜكٍٛ

 ؾِٗ حيهُ٘ إٔ البد س٦ٓٝر االختٝاز ؾإٕ ، هلا ٚتتطع اإلضال١َٝ ايػسٜع١ ، تكبًٗا َتعدد٠ سًٍٛ ايطٝاض١ ٚزدٌ

 بدا١ٖ املكسز َٔ نإ إذا ) : ايدزٜين ؾتشٞ ايدنتٛز نُا ٜكٍٛ( 58)سسنت٘ (  ، ٚؼًٌٝ االدتُاعٞ ايٛاقع

ُّا ٜتطُٔ َكدع تػسٜعٞ ْٚص َتدصص١ ، َكتدز٠ ًَه١ ذٚ َتؿِٗ عكٌ: االدتٗاد  طبٝع١ إٔ  َٚع٢ٓ سه

 ٖرا َٔ َتٛخا٠ ْٚتٝذ١ اؿهِ ، َتعًل أٚ ايٓص َٛضٛع ع٢ً ٚتّٓبٝل إيٝ٘ ، ٜطتػسف َكصّدا أٚ ٜطتٛدب٘ ،

ّٜا ٜهٕٛ أٚي٦و نٌ ؾإٕ ايتّٓبٝل ، ّٝا ، دزّضا ُدزضت قد املعسٚض١ اؿاي١ أٚ ايٛاقع١ تهٔ مل َا ْعس  بتشًٌٝ ٚاؾ

  ( .59) (َٚالبطاتٗا  ٚظسٚؾٗا يعٓاصسٖا ،

ـُ ئّا ﴿إٕ ايتهايٝـ ايػسع١ٝ دا٤ت يف سدٚد ايكدز٠ ٚاالضتّٓاع١ ،  ِّ ُ٘ ُٜهّٔ َّ َٗا َْؿّّٖطا اي ُِٚضَع ،  (60) ﴾..ِإيَّا 

َ٘ ؾّٔاتَّكّٕٛا﴿ َّ ِِ ََا اي ِِ ََا »ٜكٍٛ :  ، ٚايسضٍٛ  (61) ﴾..اِضَتِّّٓٔعُت ُِٝتهّٕ َٗ َْ ُ٘ ِٓ ُٙ َع ُِٓبٛ ََا ؾّٔاِدَت َٚ ِِ ََِسُتهّٕ ِ٘ أّٔ ّٕٛا ِب  ؾّٔاؾَّٖع

ُ٘ ِٓ ِِ  ََا َِ ( ، َٚٔ ثِ ناْت أسهاَٗا تتال٤ّ َع ظسف ايصَإ ٚاملهإ ٚاألغداص ، يف ساي١ 62)«اِضَتِّّٓٔعُت

، األَس ايرٟ ٜطتدعٞ أال ٜتشسى اإلْطإ إال ٚؾل -أٟ ايعسٚف ايعاد١ٜ ٚاالضتجٓا١ٝ٥  -خص١ ، ايعصمي١ ٚايس

 إَهاْات٘ ٚيف سدٚد اضتّٓاعت٘ ، ٚإال نًـ ْؿط٘ ٚأَت٘ َا ال تّٓٝل ، ٚايتهًٝـ مبا ال ّٜٓام قاٍ .

هاّ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ، ؾكد ٜهٕٛ أَاّ ايؿسد أٚ اؾُاع١ أٚ ايدٚي١ أٚيٜٛات ٜساد ؼكٝكٗا ، ٖٚٞ َا تكتطٝ٘ أس

غري أْٗا تصّٓدّ بعسٚف ٚاقع١ٝ ال ميهٔ ػاٚشٖا ، ٚذيو َجٌ أض١ًُ ايكٛاْني ٚاملٓاٖر يف بعض ايبًدإ 

اإلضال١َٝ ، ٚإخطاع ايبٓٛى ايسب١ٜٛ ألسهاّ ايػسٜع١ ، األَس ايرٟ ٜتًّٓب تأخريٖا زٜجُا تتٗٝأ ايعسٚف ، 
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إ َكصّسا ٚال آمّثا يف ساي١ ايعذص ، َا داّ أْ٘ ٜطع٢ دٗدٙ ٚحيني َٛعد تّٓبٝكٗا ، ٚس٦ٓٝر ال ٜهٕٛ اإلْط

 ( ،63)يتشكٝل تًو األٖداف ؛ ألٕ ايتهًٝـ : ) تاز٠ ٜطكط باالَتجاٍ ، ٚتاز٠ ٜطكط بتعرز االَتجاٍ ( 

: )ال ٚادب َع ايعذص ، ٚال قسّ َع ايطسٚز٠ ( ، ٚنريو : ) املػك١ ػًب  (64ٚيريو ٜكٍٛ ايؿكٗا٤ )

   ( .65)ايتٝطري ( 

ّٜا ٜٓؿسد يٝظ االدتٗاد إىل إٔ ٚأغري ٖٓا  مجاعٞ دٗد ب٘ املدتصٕٛ بعًّٛ ايػسٜع١ ؾشطب , ٚإمنا ٖٛ زأ

 .ايؿسدٟ  ايسأٟ َٔ يف ايػايب أصٛب اؾُاعٞ ٚايسأٟ نٌ يف فاي٘ ، املدتصني اضتػاز٠ ٜكتطٞ

 : ايٛاقع يؿك٘ اإلجياب١ٝ اآلثاز

 ( :66)اقع ؾُٝا ًًٜٜٞدص أسد ايباسجني اآلثاز اإلجياب١ٝ يؿك٘ ايٛ

 .  ٚإتكاْٗا ايؿت٣ٛ إسهاّ -1) 

 .بصري٠  ٚع٢ً عه١ُ اهلل إىل ايدع٠ٛ -2

 . ايصشٝش١  املٛاقـ ٚاؽاذ ايط١ًُٝ ، ايٓتا٥ر إىل ايٛصٍٛ -3

 . املتها١ًَ  ايػا١ًَ ايرتب١ٝ -4

 .  ايتدّٓٝط ٚسطٔ ايٓعس بعد -5

 .خِّّٓٓٗ  ٚؾطح ، األعدا٤ نٝد إبّٓاٍ -6

 . ٤ ايعًُا محا١ٜ -7

  .املعٛقات (  ع٢ً ٚايتػًب باملط٦ٛي١ٝ ايػعٛز -8

ٚؽّّّٓٝٓٗا يًُطتكبٌ ،  ايٓعس، يف ٚبعّدا ، ايسؤ١ٜ يف تهاَال ٜعّٓٞ املتعدد٠ دٛاْب٘ يف ايٛاقع يرا ؾإٕ ؾك٘

 ٚؼدّٜدا يطًِ األٚيٜٛات ، ٚاؽاذ ايكساز املٓاضب يف ايٛقت املٓاضب ، ٚاؿًٝٛي١ دٕٚ ايؿٛض٢ ٚاالزػاٍ ، ٚاييت
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تؤدٟ غايّبا إىل ْتا٥ر َؤمل١ ، َٚٔ ثِ ٜكتطٞ ؾك٘ املٛاشْات إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾك٘ يًٛاقع تطبط ب٘ ايؿت٣ٛ 

 ٚايتصسؾات ، ست٢ تٛضع األَٛز يف ْصابٗا .

  

 املًّٓب ايجاْٞ

 ضٛابط ؾك٘ املٛاشْات يف ساي١ ايتصاسِ

ٖا ، ٜٚكدَ٘ ع٢ً غريٙ يف ساي١ يف ساي١ تصاسِ األسهاّ ايػسع١ٝ ، ٜٛاشٕ ايػدص املهًـ بٝٓٗا ٚخيتاز أسد

يطٛابط غسع١ٝ قسزٖا  خيطعا، ٚإمنا جيب إٔ  نيعؿٜٛ ٖٚرٙ املٛاش١ْ ٚالختٝاز يٝطاعذصٙ عٔ اإلتٝإ بٗا َّعا ، 

 ايؿكٗا٤ ، األَس ايرٟ ٜكتطٞ اإلغاز٠ إىل أُٖٗا ؾُٝا ًٜٞ :

ُا زادش١ ٚاألخس٣ َسدٛس١ ، إذا تصامحت َصًشتإ إسداٖ أٚالّٗ : تكدِٜ املصًش١ ايسادش١ ع٢ً املسدٛس١ :

ؾإٕ اضتّٓاع املهًـ اإلتٝإ بُٗا ؾٗٛ األٚىل ؛ ألٕ اؾُع بُٝٓٗا َكدّ ع٢ً ايرتدٝح ، يهٔ يف ساي١ ايعذص عٔ 

 اإلتٝإ بُٗا َّعا قدَت املصًش١ ايسادش١ ع٢ً املسدٛس١ .   

ؾإٕ عًِ زدشإ  ، مجعُٗا إذا تعازضت املصًشتإ ٚتعرز: ) ( 67ٚيف ٖرا ايصدد ٜكٍٛ ايعص بٔ عبد ايطالّ )

... ( ، يهٔ إذا تطاٚت املصًشتإ ٚمل ميهٔ ايرتدٝح بُٝٓٗا ؾاؿهِ ٖٛ ايتدٝري ، ٚذيو بعد إسداُٖا قدَت

 عٓد ايرتدٝح اضتعٌُ تؿاٚتت ٚإٕ ؽري ، ايستب تطاٚت : ) ؾإٕ( 68اضتؿساؽ ايٛضع ، ٖٚٛ َا ٜؤندٙ بكٛي٘ )

 .ب٘ (  اؾٌٗ عٓد ، ٚايتٛقـ عسؾاْ٘

 جيب ؾإْ٘ ، تصامحت أٚ ٚايط٦ٝات ٚاؿطٓات ٚاملؿاضد املصاحل تعازضت إذا : ) (69كٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ )نُا ٜ

 . ٚاملؿاضد ( املصاحل ٚتعازضت ، ٚاملؿاضد املصاحل اشدمحت إذا ؾُٝا َٓٗا ايسادح تسدٝح
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اإلَاّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚتسى ايٛادب يف ساٍ ايتصاسِ َكابٌ ؾعٌ األٚدب ال ٜهٕٛ تسن٘ س٦ٓٝر إمّثا ، ٖٚرا َا ٜكسزٙ 

: ) ؾإذا اشدسِ ٚادبإ ال ميهٔ مجعُٗا ؾكدّ أٚندُٖا ، مل ٜهٔ اآلخس يف ٖرٙ اؿاٍ ٚادّبا ،  (70بكٛي٘ )

 ٚمل ٜهٔ تازن٘ ألدٌ ؾعٌ األٚند تازى ٚادب يف اؿكٝك١ ( .

ٚاألَج١ً ع٢ً ذيو عدٜد٠ ، نإٔ تهٕٛ ٖٓاى َصًش١ ضسٚز١ٜ َٚصًش١ ساد١ٝ ، ؾتكدّ ايطسٚز١ٜ ع٢ً 

ؿاد١ٝ ، ٚنريو داخٌ ايطسٚز١ٜ ذاتٗا َتؿاٚت١ ، سٝح ٜكدّ ايدٜٔ ع٢ً ايٓؿظ  ٚايٓؿظ ع٢ً غريٖا ، ٚإذا ا

 تعازضت اؿاد١ٝ َع ايتشط١ٝٓٝ قدَت اؿاد١ٝ ، ٚاملتٝك١ٓ ع٢ً املع١ْٛٓ ، ٖٚهرا.  

داُٖا ع٢ً إال أْ٘ يف ايٛاقع ٜٓدز ٚدٛد َصًشتني َتطاٜٚتني َٔ مجٝع ايٛدٛٙ ، إذ غايّبا َا ترتدح إس

 الضُٝا عٓد ؾكٗا٤ األ١َ َٚصًشٝٗا .  (71األخس٣ يف سٝج١ٝ َٔ اؿٝجٝات )

ّٝا : دزأ أنرب املؿاضد َكدّ ع٢ً غريٙ : إذا تصامحت َؿطدتإ أٚ أنجس إسداُٖا نرب٣ ٚاألخس٣ أنرب  ثاْ

ناْت أنرب َٔ َٓٗا ، ؾإٕ اضتّٓاع ايػدص املهًـ دزأُٖا َّعا ؾًٝؿعٌ ، ٚيف ساي١ ايعذص قدّ دز٤ َؿطد٠ َا 

ِٔ ﴿ غريٖا ٚاستُاٍ َا ناْت أقٌ َٓٗا ، ٖٚرا َا أندت عًٝ٘ اآل١ٜ ايهسمي١ : َْؤّ َع ِِٗس َِٜطأّٔيّٕٛ ِّ ايػَّ ٍٍ  ايَّٖشَسا ِقَتا

َُِطِذِد َٚايّٖ  ِ٘ َٚنّٕؿّْٖس ِب  ِ٘ ٌِ ايَّ ِٔ َضِبٝ ََٚصدّّ َع ِ٘ نِّٔبرْي  ٍْ ِؾٝ ٌِ ِقَتا ِ٘ قّٕ ِّ ِؾٝ ِٓ ايَّٖشَسا َِ  ِ٘ ًِ ِٖ ِ٘ َِٚإِخَساُز أّٔ َّ َِٓد اي ُ٘ أّٔنَّٖبُس ِع

ٌِ َٔ ايّٖكِّٔت َِ ١َّٕٓ أّٔنَّٖبُس    .( 72) ﴾ َٚايِّٖؿِت

ؾكد أقست اآل١ٜ بإٔ ايكتاٍ يف ايػٗس اؿساّ َؿطد٠ نبري٠ ، ٚيهٔ َا ٖٛ أؾطد َٓ٘ : ؾت١ٓ ايٓاع ، ٚايصد عٔ 

َّا َٔ اْتٗاى ضبٌٝ اهلل ، ٚايهؿس ب٘ ، ٚاْتٗاى سس١َ املطذد اؿساّ ، ٚإخساز أًٖ٘ َٓ٘ ، ٖٚرا نً٘ أن رب دس

 سس١َ ايكتاٍ يف ايػٗس اؿساّ .

 ع٢ً ، ٖٚسٜكٛا دعٛٙ »:  ، ِٖٚ ايٓاع ب٘ ، قاٍ هلِ زضٍٛ  ٚسُٝٓا باٍ األعسابٞ داخٌ َطذد زضٍٛ 

  . (73) «َعطسٜٔ  تبعجٛا ٚمل َٝطسٜٔ بعجتِ ، ؾإمنا َا٤ َٔ ذْٛبا أٚ َا٤ َٔ ضذال بٛي٘



 

299 

 
 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير جامعة الناصرمجلة 

 

 والضوابط ومــاملفه  - فقه املوازنات
 

 د/ عبد اهلل قُد قُد دربإ

 قاٍ : )دعٛٙ(  ؛ يكٛي٘ أخؿُٗا باستُاٍ ايطسزٜٔ أععِ دؾع ؾٝ٘ : ) (74ٚيف ذيو ٜكٍٛ اإلَاّ ايٟٓٛٚ )

  ملصًشتني: : )دعٛٙ( ؛  قٛي٘ نإ ايعًُا٤

 ايطسز إٜكاع َٔ أٚىل شٜادت٘ استُاٍ ، ؾهإ سصٌ قد ايتٓذٝظ ، ٚأصٌ تطسز بٛي٘ عًٝ٘ قّٓع يٛ أْ٘ إسداُٖا :

  ب٘ .

 ٚبدْ٘ ثٝاب٘ يتٓذطت بٛي٘ أثٓا٤ يف أقاَٛٙ ، ؾًٛ املطذد َٔ ٜطري دص٤ يف سصٌ قد ايتٓذٝظ إٔ ٚايجا١ْٝ :

 املطذد ( .  َٔ نجري٠ َٚٛاضع

 ، بٌ األعسابٞ ْٗٝتِ مل هلِ ٜكٌ ، ٚمل عًِٝٗ  ٜٓهس ( : ) مل75ٖٚرا َا أند عًٝ٘ ابٔ دقٝل ايعٝد بكٛي٘ )

 أععِ ، ٚؼصٌٝ أٜطسُٖا باستُاٍ املؿطدتني أععِ دؾع ، ٖٚٞ ايسادش١ يًُصًش١ عٓ٘ بايهـ أَسِٖ

 ني ( .تاملصًش

: ) ٚاعًِ إٔ تكدِٜ األصًح ؾاألصًح ، ٚدز٤ األؾطد ؾاألؾطد َسنٛش  (76ٚيريو ٜكٍٛ ايعص بٔ عبد ايطالّ )

 يف طبا٥ع ايعباد ، ْعّسا هلِ َٔ زب األزباب ( . 

 َؿطدتإ تعازضت : )إذا (77َٚٔ ثِ تٛصٌ ؾكٗا٤ ايػسٜع١ إىل قٛاعد أضاض١ٝ يف ٖرا ايصدد ، َجٌ قٛهلِ ) 

 .(78أخؿُٗا ( ، ٚ) ايطسز ال ٜصاٍ مبجً٘ () بازتهاب ضسّزا أععُُٗا زٚعٞ

ٚسُٝٓا تستهب أخـ املؿطدتني َكابٌ دز٤ أعالُٖا ، ؾإْ٘ ال ٜهٕٛ ٚاؿاي١ ٖرٙ ازتهاب حملسّ ، ٚإٕ ناْت يف 

َّا نُا ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ ) اُٖا ، : ) إذا ادتُع قسَإ ال ميهٔ تسى أععُُٗا إال بؿعٌ أدْ (79األصٌ سسا

َّا يف اؿكٝك١ ، ٚإٕ مسٞ ذيو تسى ٚادب ، ٚمسٞ ٖرا ؾعٌ قسّ  مل ٜهٔ ؾعٌ األد٢ْ يف ٖرٙ اؿاٍ قس

 باعتباز اإلطالم مل ٜطس ( .
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ؾإذا نإ أسدُٖا يًتشسِٜ ٚاآلخس يًهسا١ٖ  َٚجاٍ ذيو : َا إذا تصاسِ ْٗٝإ يف املطاي١ ايٛاسد٠ ْٓعس ؾُٝٗا :

 ّ ع٢ً املهسٚٙ.ؾال إغهاٍ، إذ ٜكدّ دز٤ احملس

ٚإذا نإ ايٓٗٞ ؾُٝٗا يًتشسِٜ ، ؾٌٗ ايتشسِٜ يرات٘ أٚ يػريٙ ؟ إذا نإ أسدُٖا قسّ يرات٘ ٚاآلخس يػريٙ ، 

 ؾال إغهاٍ نريو ؛ ألٕ دزأ احملسّ يرات٘ َكدّ ع٢ً احملسّ يػريٙ .

ساد١ٝ أّ ته١ًُٝٝ ؟  ّؾًٓٓعس ؾُٝٗا ، أُٖا ٜتعًكإ مبصًش١ ضسٚز١ٜ أ ُاأَا إذا نإ ايتشسِٜ ؾُٝٗا يراتٗ

 ٌٖٚ املؿطد٠ َتٝك١ٓ أٚ َع١ْٛٓ أٚ َت١ُٖٛ ؟ ٚع٢ً ض٤ٛ ذيو ميهٔ ايتعاٌَ َعُٗا.

 ثايّجا : تصاسِ املصاحل ٚاملؿاضد :

ال تٛدد يف اؿٝا٠ ايدْٝا َصًش١ خايص١ ال تػٛبٗا َؿطد٠ ، نُا ال تٛدد َؿطد٠ خايص١ ال تػٛبٗا 

َُٓٗا ، غالف اؿٝا٠ اآلخس٠ اييت ٜتُشض ؾٝٗا اـري َٔ َصًش١ ، ٚاؿهِ ايػسعٞ ٜب٢ٓ ع٢ً َا تسدح 

ِِ  ﴿:  ايػس ، ٚيريو ٜكٍٛ اهلل  ّٕٛنّٕ َِْب ِِٝس ِبايػَّسّْ َٚ ١َّٓٗ َٚايَّٖد َٕ ِؾِت َٓا ُتِسَدُعٛ ِٝ ( ، ٜٚكٍٛ ايسضٍٛ 80) ﴾  َِٚإئّ

  :« ١َّّٕ ُسؿَِّت ِٙ ايَّٖذ َُهّٔاِز َّٓاُز َُٚسؿَِّت ِبايّٖ َٛاِت اي َٗ   .( 81) « ِبايػَّ

 املؿاضد إٔ قط١ ،... نُا َصاحل نْٛٗا ٜتدًص ال ايد١ْٜٛٝ املصاحل : ) إٕ (82ٜكٍٛ ايػاطيب )

 ايٛدٛد ( . َٛاقع سٝح َٔ قط١ مبؿاضد يٝطت ايد١ْٜٛٝ

 عٓ٘ ( . ؾُٗسٚب املؿطد٠ ، د١ٗ غًبت ٚإذا ؾًُّٓٛب ، املصًش١ ، زدشت ) ؾإٕ ( :83)ٜٚطٝـ قا٥ال 

 ، ٚال إيٝٗا طسٜكٗا ، ٚايٛض١ًٝ يف أذ٣ ، ٚال َػك١ ٜػٛبٗا ال اييت باملصًش١ دأزٜ : ) إٕ( 84ٜٚكٍٛ ابٔ ايكِٝ )

 االعتباز ( . بٗرا مبٛدٛد٠ ، ؾًٝطت ذاتٗا يف

ٚع٢ً ض٤ٛ ذيو تأضطت األسهاّ ايػسع١ٝ ، ؾُا تسدشت َصًشت٘ أقسٙ ايػسع ، َٚا تسدشت َؿطدت٘ ٢ْٗ 

َِٜٔ ﴿عٓ٘ , ٖٚٛ َا اضتٓبّٓ٘ ايؿكٗا٤ َٔ قٍٛ اهلل تع٢ً :  َْؤّ َع ُِِس ِطأّٔيّٕٛ ِِٝطِس ايَّٖد َُ ِْ نِّٔبرْي  َٚايّٖ َُا ِإِث ِٗ ٌِ ِؾٝ قّٕ
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َُا ِٗ َْؿِّٖع  ِٔ َِ َُا أّٔنَّٖبُس  ُٗ ُُ َِٚإِث َّاِع  َٓاِؾُع ِيً ََ ُِ ﴿، ٚقٛي٘ :  (85) ﴾ َٚ ِٝهّٕ ّٔ ٍُ نِّٕتَب َع َٛ ايِّٖكَتا ُٖ َٚ ْٙ ِٕ  نِّٕس ََٚعَط٢ أّٔ  ِِ ئّهّٕ

٦ِّٝا ُٖٛا َغ َٛ َتهَّٖس ُٖ َٚ َٚ  ِِ ِْٝس ئّهّٕ ٦ِّٝاَخ ِٕ ُتِشبُّٛا َغ َٛ َعَط٢ أّٔ ُٖ َٚ َٕ ُُٛ ّٔ ِِ ئّا َتِع ُِْت َٚأّٔ  ُِ ّٔ َِٜع  ُ٘ َٚايَّ  ِِ  (. 86) ﴾ َغسّّ ئّهّٕ

: ) تكدِٜ املصاحل ايسادش١ ع٢ً املسدٛس١ قُٛد سطٔ ، ( 87ٚيف ٖرا ايصدد ٜكٍٛ ايعص بٔ عبد ايطالّ )

 ٚدز٤ املؿاضد ايسادش١ ع٢ً املصاحل املسدٛس١ قُٛد سطٔ ( .

ٚقاعد٠ َصًش١  ، قاعد٠ دز٤ املؿطد٠ أٚىل َٔ دًب املصًش١ : َجٌ قٛاعد غسع١ٝ ،ذيو ايؿكٗا٤ ع٢ً  ب٢ٓٚ

اؿساّ ايكًٌٝ ال ٚ،  ، ٚاملصًش١ ايدا١ُ٥ َكد١َ ع٢ً املصًش١ ايعسؾ١ٝ اؾُاع١ َكد١َ ع٢ً َصًش١ ايؿسد

 . حيسّ ب٘ اؿالٍ ايهجري إذا اختًط ب٘

٢ً غريٙ غسّعا ، ٜٚسدح َا تسدشت َصًشت٘ ع٢ً َؿطدت٘ ، أٚ إذٕ ٖرا ايطابط ٜكدّ َا غًبت دٗت٘ ع

َؿطدت٘ ع٢ً َصًشت٘ ، ٖٚٛ ضابط َِٗ يٛاقعٓا املعاصس ايرٟ نجس ؾٝ٘ تصاسِ املؿاضد َع املصاحل ، ْعّسا 

يػًب١ اهل٣ٛ ، ٚنجس٠ َطتذدات اؿٝا٠ ، الضُٝا ٚإٔ أغًب َا ٜطتذد ٜأتٞ َٔ أَِ ال تًتصّ بدٜٔ ، ٚال تعري 

 خالق١ٝ أٟ اٖتُاّ يف سٝاتٗا . ايكِٝ األ

 زابّعا : يف ساي١ تطاٟٚ املصاحل ٚاملؿاضد :

يف ساي١ تصاسِ املصاحل َع املؿاضد ٚتطاُٜٚٗا َع بعطُٗا ، ؾإٕ أَهٔ املهًـ دًب املصًش١ ٚدز٤ املؿطد٠ َّعا 

 َبٓاٖا ايػسٜع١ ) ؾإٕ :( 89(، ٚيريو ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ )88) ﴾.. ھ  ہ  ہ  ہ ﴿ ؾٗٛ ايٛادب ، اَتجاالّٗ ألَس اهلل :

 ، ٚإٕ سصًت نًٗا ؼصًٝٗا أَهٔ ، ؾإٕ غ٤ٞ َٓٗا ٜؿٛت ال ، ٚإٔ اإلَهإ عطب املصاحل ؼصٌٝ ع٢ً

 يًػازع ( .  طًبا ٚأغدٖا ٚأُٖٗا أنًُٗا ، قدّ ايبعض بتؿٜٛت إال بعطٗا ؼصٌٝ ميهٔ ٚمل تصامحت

 ٜطتطًِ إٔ عًٝ٘ ايٛادب بٌ ، ْؿط٘ ٜٚكٞ ٜكتً٘ إٔ املعصّٛ قتٌ ع٢ً يًُهسٙ جيٛش ٚاملجاٍ ع٢ً ذيو : أْ٘ ال

 يٓؿط٘ . ٚقا١ٜ املعص١َٛ ايٓؿظ جيعٌ ، ٚال يًكتٌ
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ؾإٕ عذص عٔ اإلتٝإ بُٗا قدّ دز٤ املؿطد٠ ع٢ً دًب املصًش١ ، بٓا٤ ع٢ً ايكاعد٠ ايػسع١ٝ : ) دزأ املؿاضد 

ا٣ٚ املصاحل ٚاملؿاضد ع٢ً يهٔ ٌٖ ؼكل ذيو يف ايٛاقع ممهٔ ؟ عٝح تتط (90) َكدّ ع٢ً دًب املصاحل (

 أزض ايٛاقع ، ٚاملٓاؾع ٚاملطاز . 

، ٚأْهس ايبعض ٖرا ايتطاٟٚ ، َِٚٓٗ ابٔ ايكِٝ  (91ؾٝ٘ زأٜإ يًؿكٗا٤ : ايبعض قاٍ بٛدٛدٙ ، َِٚٓٗ ايّٓٛيف )

 .  (93، ٚقُد أبٛ شٖس٠ ) (92)

 خاَّطا : يف ساٍ تصاسِ املصًش١ ايعا١َ ٚاـاص١ : 

كٛق٘ ايػدص١ٝ ٚايؿهس١ٜ ٚايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ مجٝعٗا َص١ْٛ يف ايػسٜع١ سٝا٠ اإلْطإ ٚسسٜت٘ ٚس

اإلضال١َٝ ، ال جيٛش املطاع بٗا أٚ االعتدا٤ عًٝٗا ، ٖٚرٙ نًٗا َصاحل يصٝك١ بايػدص ، يهٔ يف ساٍ 

١ٝ تصامحٗا َع املصًش١ ايعا١َ  ٜٓعس ، ؾإٕ أَهٔ ؼصًُٝٗا َّعا ؾج١ُ غسع اهلل ؛ ذيو إٔ ايػسٜع١ اإلضالَ

تساعٞ َصًش١ ايؿسد نُا تساعٞ َصًش١ اؾُاع١ ، يهٔ يف ساٍ ايتصاسِ ٚتعرز اؾُع بُٝٓٗا ، تكدّ 

 َصًش١ اؾُاع١ ع٢ً َصًش١ ايؿسد . 

ٚتكدِٜ املصًش١ ايعا١َ ع٢ً املصًش١ اـاص١ يف َجٌ ٖرٙ ايكطاٜا ؽطع يطٛابط غسع١ٝ ، عٝح خيطعإ 

، أٚ ساد١ٝ ، أٚ ته١ًُٝٝ ، نايدٜٔ ٚايٓؿظ ٚايعكٌ ٚاملاٍ ، أٚ َا ملصًش١ ٚاسد٠ ، بإٔ تهٕٛ املصًش١ ضسٚز١ٜ 

 دُْٚٗا ، ٚنريو ضع١ املصًش١ ٚضٝكٗا ، باإلضاؾ١ إىل تعٜٛض عادٍ .

ؾكتٌ َٔ ال ذْب ي٘ َٔ املطًُني َؿطد٠ إال إذا ترتع بِٗ ايعدٚ ، ٚخٝـ ؾٓا٤ مجٝع املطًُني أٚ أغًبِٗ داش 

  ( .94)قتٌ عػس٠ َٔ املطًُني أقٌ َؿطد٠ َٔ إبادتِٗ مجّٝعا  ذيو ع٢ً خالف بني ايؿكٗا٤ ؛ ذيو إٔ

نُا إٔ ٖدّ َٓاشٍ بعض األغداص أٚ َصادز٠ بعض أَالنِٗ َؿطد٠ ، ال ػٝصٙ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ، غري 

أْ٘ يف ساي١ َا إذا نإ ذيو ملصًش١ عا١َ ، أٚ َسؾل عاّ َجٌ : ايّٓسقات ٚاملطتػؿٝات ٚاملدازع داش ، يهٔ 

 . (95ملعترب٠ )بطٛابّٓ٘ ا
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 ضادّضا : تكدِٜ أسهاّ املكاصد ع٢ً ايٛضا٥ٌ :

ٜكطِ ايؿكٗا٤ األسهاّ ايػسع١ٝ إىل َكاصد ٚٚضا٥ٌ ، ؾأسهاّ املكاصد ًَّٓٛب١ يراتٗا ، أَا أسهاّ ايٛضا٥ٌ  

 : ) ايٛادبات (96ؾٗٞ ًَّٓٛب١ يػريٖا ، باعتبازٖا َؿط١ٝ إىل املكاصد ، ٚيف ٖرا ٜكٍٛ ايعص بٔ عبد ايطالّ )

 أسدُٖا :: ضسبإ  ٚاحملسَات املهسٖٚات ٚنريو ٚضا٥ٌ ، ٚايجاْٞ : َكاصد ، أسدُٖا :: ضسبإ  ملٓدٚباتٚا

 املكاصد ( . أسهاّ ٚيًٛضا٥ٌ ٚضا٥ٌ ،: ، ٚايجاْٞ  َكاصد

ٚملا ناْت املكاصد ًَّٓٛب١ يراتٗا ، َجٌ : ايصال٠ ٚايصّٛ ٚايصنا٠ ٚاؿر ، ناْت يف أع٢ً املساتب ، أَا 

طت ًَّٓٛب١ يراتٗا ، ٚإمنا ٖٞ َه١ًُ يػريٖا ، َجٌ : ايّٓٗاز٠ ٚاضتكباٍ ايكب١ً ، ناْت يف َستب١ ايٛضا٥ٌ ؾًٝ

 ) ملا ( :97)أد٢ْ َٔ َستب١ املكاصد ، َٚٔ ثِ ٜػتؿس ؾٝٗا َا ال ٜػتؿس يف املكاصد ، ٚيريو ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ 

،  بٗا َعترب٠ هلا تابع١ ٚأضبابٗا طسقٗا ، ناْت إيٝٗا تؿطٞ ٚطسم بأضباب إال إيٝٗا ٜتٛصٌ ال املكاصد ناْت

 ، ٚٚضا٥ٌ بٗا ٚازتباطاتٗا غاٜاتٗا إىل إؾطا٥ٗا عطب َٓٗا ٚاملٓع نساٖتٗا يف ٚاملعاصٞ احملسَات ؾٛضا٥ٌ

،  يًُكصٛد تابع١ املكصٛد ، ؾٛض١ًٝ غاٜتٗا إىل إؾطا٥ٗا عطب ؾٝٗا ٚاإلذٕ قبتٗا يف ٚايكسبات ايّٓاعات

 ايٛضا٥ٌ ( .  قصد َكصٛد٠ ، ٖٚٞ ايػاٜات دقص َكصٛد ؛ يهٓ٘ َكصٛد ٚنالُٖا

ٚع٢ً ذيو إذا نإ املأَٛز ب٘ َكصّٛدا يرات٘ ٚدب ع٢ً املهًـ اإلتٝإ ب٘ ، ٚال ٜرتى إال يًطسٚز٠ ؛ 

ألٕ املٝطٛز ال ٜطكط باملعطٛز ، ٚنريو َا سسّ يرات٘ ؼسِٜ قصد ال جيٛش اْتٗان٘ إال عٓد ايطسٚز٠ ، بُٝٓا 

ٛضا٥ٌ ، ؾُا ٚدب ٚدٛب ٚض١ًٝ ، أٚ سسّ سس١َ ٚض١ًٝ ، داش تسن٘ يف ساييت ايطسٚز٠ خيتًـ األَس يف أسهاّ اي

 ٚاؿاد١ . 

األَس ايرٟ ٜرتتب عًٝ٘ أْ٘ إذا تصامحت أسهاّ املكاصد َع أسهاّ ايٛضا٥ٌ يف ساييت ايًّٓب ٚايدز٤ ، ٚعذص 

 ٢ ايٛضا٥ٌ .املهًـ عٔ اإلتٝإ بُٗا َّعا ، أٚ دز٥ُٗا َّعا ، ٚدب تكدِٜ أسهاّ املكاصد عً
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ؾكد أٚدب زبٓا ضبشاْ٘ ٚتعاىل إقا١َ ايصال٠ ٚدٛب قصد ، ٚأٚدب َعٗا ايّٓٗاز٠ ٚضرت ايعٛز٠ ٚدٛب ٚضا٥ٌ ، 

ؾإذا عذص املهًـ عٔ اإلتٝإ بايٛض١ًٝ ؾال ٜعرز يف اإلتٝإ باملكصٛد ٖٚٛ ايصال٠،  نُا ٢ْٗ ضبشاْ٘ عٔ ازتهاب 

األدٓب١ٝ ، ٚايتربز ، ٚاالختالط ، باعتبازٖا ٚضا٥ٌ يًصْا ، ؾاسػ١ ايصْا ْٗٞ قصد ، ٢ْٗٚ َع ذيو عٔ اـ٠ًٛ ب

 .    ( 98ؾإذا تصامحت ٖرٙ األسهاّ غري املكصٛد٠ يراتٗا َع املكاصد يراتٗا ، ؾاملكاصد تكدّ ع٢ً ايٛضا٥ٌ )

 ضابّعا : ايؿسا٥ض ٚاألصٍٛ َكد١َ ع٢ً ايٓٛاؾٌ ٚايؿسٚع :

 إيٞ أسب بػ٤ٞ عبدٟ إيٞ تكسب َٚا »:  ٍٛ ايسضٍٛ َٔ األدي١ ايػسع١ٝ ع٢ً تكدِٜ ايؿسض ع٢ً ايٓؿٌ ق 

 ( .99) «عًٝ٘...  اؾرتضت مما

ع٢ً ايٓؿٌ ، ؾإٕ اهلل ال ٜكبٌ ايٓاؾ١ً ست٢ تؤد٣ ايؿسٜط١ ؛ ٚيريو قاٍ ضٝدْا أبٛ ٚإذا نإ ايؿسض َكدَاّٗ 

إٕ هلل سكّٗا بايًٌٝ ال بهس ايصدٜل يعُس بٔ اـّٓاب زضٞ اهلل عُٓٗا : ) إٕ هلل سكّٗا بايٓٗاز ال ٜكبً٘ بايًٌٝ ، ٚ

 (. 100) ٜكبً٘ بايٓٗاز ، ٚأْ٘ ال ٜكبٌ ْاؾ١ً ست٢ تؤد٣ ايؿسٜط١..(

 ايؿسض عٔ بايٓؿٌ اغتػٌ َٚٔ َعرٚز ، ؾٗٛ ايٓؿٌ عٔ ايؿسض غػً٘ )َٔ: ( 101ايعًُا٤ ) بعض قاٍ ٚقد

  َػسٚز ( . ؾٗٛ

 ساٍ ايتصاسِ ، ٚاألدي١ يف ٖرا ٚبايتايٞ إذا تعازضت ْاؾ١ً َع ؾسٜط١ ، ٚتعرز اؾُع بُٝٓٗا قدَت ايؿسٜط١ يف

 اجملاٍ عدٜد٠ . 

ٖٚٓاى ايعدٜد َٔ ايطٛابط ميهٔ اإلغاز٠ إىل عٓاٜٚٓٗا ؛ باعتباز إٔ َا ضبل تٛضٝش٘ ٜهتؿ٢ ب٘ ، ػّٓبا 

 يإلطاي١ ٚايتهساز ، َٚٔ ٖرٙ ايطٛابط :

ّٓا : ايؿٛزٟ ٜكدّ ع٢ً املرتاخٞ .  ثاَ

 ًّٓل .تاضّعا : ايٛادب املطٝل َكدّ ع٢ً ايٛادب امل

 عاغّسا : ايؿسٜط١ اييت ضام ٚقتٗا َكد١َ ع٢ً قطا٤ ايؿا٥ت١ .
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 اؿادٟ عػس: قطا٤ ايٛادب َكدّ ع٢ً االغتػاٍ بايٓٛاؾٌ .

 ايجاْٞ عػس: ٌٖ ٜكدّ سل اهلل أّ سل ايبػس ؟

 ايجايح عػس: ٌٖٚ ٜكدّ ايؿسض ايعٝين أّ ايؿسض ايهؿا٥ٞ ؟

 خالف بني ايؿكٗا٤ يف ايطابّٓني األخرئٜ .

ايٓٗا١ٜ أظٔ أْٞ قد أغست إىل أِٖ ضٛابط ؾك٘ املٛاشْات ، ٚإٕ مل أسصسٖا مجّٝعا ؛ ألتسى اجملاٍ يدزاضات ٚيف 

 قاد١َ َٚعُك١ ، تطتٛيف املٛضٛع سك٘ ، ٚتطٝـ َا ٖٛ ددٜد  ٚباهلل ايتٛؾٝل .

 :اـــاتـُــ١

، ٚذيو  ْتا٥ر ٚتٛصٝاتاضتدالص َا تٛصًت إيٝ٘ ايدزاض١ َٔ بٓا جيدز ؾك٘ املٛاشْات يف ختاّ ايبشح عٔ 

 ؾُٝا ًٜٞ:

 أٚالّٗ: ايٓتا٥ر:

تٛصًت ايدزاض١ إىل إٔ ؾك٘ املٛاشْات َصًّٓح مل حيصٌ ع٢ً سك٘ َٔ ايبشح ٚايدزاض١ ، َٚٔ ثِ ٜٓبػٞ  -1

 إعّٓاؤٙ سك٘ َٔ ايدزاض١ ٚايتُشٝص ، ست٢ ٜأخر َهاْ٘ بني ايدزاضات ايؿك١ٝٗ .

املٛاشْات ، َجٌ : ايتصاسِ يف ايتعازض أٚ ايتعادٍ ٜهٕٛ يف أثبتت ايدزاض١ إٔ املصًّٓشات ايكسٜب١ َٔ ؾك٘  -3

اجملاٍ ايٓعسٟ ؾشطب ، أَا ايتصاسِ يف ؾك٘ املٛاشْات ؾٝهٕٛ بني أعُاٍ َتصامح١ َٔ ْاس١ٝ االيتصاّ ٚاالَتجاٍ 

 ، ٚعذص املهًـ عٔ اإلتٝإ بٗا يف ايٛقت ذات٘  دٕٚ إٔ ٜكدّ أسدُٖا ع٢ً غريٙ .

ّٜا ، بُٝٓا ايتصاسِ يف ؾك٘ املٛاشْات ٜهٕٛ يف اْتٗت ايدزاض١ إىل إٔ  -3 ايتعازض أٚ ايتعادٍ ال ٜهٕٛ إال ظاٖس

 عامل ايٛاقع ، ٚيٝظ يف عامل اـٝاٍ .
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أثبتت ايدزاض١ إٔ ؾك٘ املٛاشْات ٜعاجل قطاٜا ايتصاسِ يف اجملاٍ ايٓعسٟ ٚايعًُٞ ٚاملؿاض١ً بُٝٓٗا ،  -4

ُّا يف ايدٜٔ عٝح ال ٜكدّ إال َا قدَ٘ ايػسع ، ٚال ٜؤخس  إال َا أخسٙ ، ٖٚرا األَس ال حيطٓ٘ إال َٔ زشق٘ اهلل ؾٗ

 ، ٚبصري٠ بايٛاقع .

اتطح َٔ خالٍ ايدزاض١ إٔ ؾك٘ املٛاشْات ٜعني ع٢ً سٌ نجري َٔ َػانًٓا االدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ  -5

طسزٜٔ أٚ أٖٕٛ ايػسٜٔ ٚاالقتصاد١ٜ ، ٚاختٝاز ايصا٥ب َٔ األعُاٍ أٚ املصاحل عٓد تصامحٗا ، أٚ اختٝاز أخـ اي

 يف ساٍ عدّ ايكدز٠ ع٢ً ادتٓابُٗا . 

تّٓسقت ايدزاض١ إىل إٔ األسهاّ ايػسع١ٝ تتؿاٚت َٔ سٝح ق٠ٛ ايديٌٝ َٚساتب املصاحل ٚسذُٗا ،  -6

 ٚخصٛصٝتٗا ٚعَُٛٗا ، ٚإٔ املٛاش١ْ بٝٓٗا ٚبني املؿاضد ؼتاز إىل ؾك٘ ايٛاقع إىل داْب ؾك٘ ايٓص .

ّٝا : ايتٛصٝات   :ثاْ

تٛصٞ ايدزاض١ بإعّٓا٤ ؾك٘ املٛاشْات األ١ُٖٝ اييت ٜطتشكٗا َٔ ايبشح ٚايدزاض١ ٚٚضع ايكٛاعد ،  -1

 باعتبازٙ ٜعاجل قطاٜا ايعصس اييت نجس ؾٝٗا ايتصاسِ ، ٚأغهٌ ع٢ً نجري َٔ ايٓاع َا ذا ٜكدّ َٚا ٜؤخس .

األ١َ ال ٜتصد٣ يًبت ؾٝٗا  نُا تٛصٞ ايدزاض١ بإٔ ايكطاٜا ايعا١َ أٚ اييت تِٗ قّٓاعات نبري٠ َٔ -2

اآلساد َٔ ايؿكٗا٤ ، ٚإمنا جيب إٔ تهٕٛ ؾٝٗا ايؿت٣ٛ ٚايكسازات مجاع١ٝ ، ٚذيو بعد دزاض١ ٚمتشٝص َٔ 

 املتدصصني ممٔ تٛؾست ؾِٝٗ األ١ًٖٝ . 

باإلضاؾ١ إىل أْ٘ جيب االٖتُاّ بدزاض١ ؾك٘ املٛاشْات يف ايدزاضات اؾاَع١ٝ ٚاملتدصص١ ، ست٢ ٜأخر  -3

 يف اؿٝا٠ ايعا١َ ، ٚايجكاؾ١ اإلضال١َٝ خاص١ . دٚزٙ

 اهلٛاَؼ :

                                                           
1
 . 107سورة األنبٌاء ، آٌة  ((

2
 .  3سورة المائدة ، آٌة   ((
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3
 . 28سورة سبأ ، آٌة  ((

4
 . (2436رقم ) (3/94) ، ( ، مسلم71( حدٌث رقم )1/39البخاري ، ) صحٌح ((

5
 . 122سورة التوبة ، آٌة  ((

6
  . (13/522) ، العرب لسان ((

7
 . (1/17) ، الفحول ، إرشاد (1/216) ، ، التعرٌفات (1/24) ، ، الموافقات (1/28) ، اإلبهاج ((

8
 اللغة ، فً ، المحٌط (1/1597) ، المحٌط ، القاموس (1/740) ،مختار الصحاح ،  (2/277) ، اللغة فً الصحاح ((

 . (2/1030) ،المعجم الوسٌط ،  (2/305)
9
المعهد العالمً للفكر  ، د. محمد الوكٌلً ، فقه األولوٌات ، 428ٌراجع: جواد مغنٌة ، أصول الفقه فً ثوبه الجدٌد ، ص ((

 . 123، ص م1997، 1اإلسالمً ، ط 
10

 . 279ص ، السٌاسة الشرعٌة فضوء نصوص الشرٌعة ومقاصدها ،  ٌراجع: د. ٌوسف القرضاوي ((
11

 . 78ٌراجع: د. ٌوسف القرضاوي ، كٌف نتعامل مع السنة ، ص  ((
12

 . 13، ص ٌراجع: د. محمد الوكٌلً ، مرجع سابق ((
13

  . 219سورة البقرة ، آٌة  ((
14

  . (1/209سٌد قطب ، فً ظالل القرآن ، ) ((
15

 . 217سورة البقرة ، آٌة  ((
16

 . 94سورة طه ، آٌة  ((
17

  . 79 سورة الكهف ، آٌة ((
18

  . 67سورة األنفال ، آٌة  ((
19

 . 281ٌراجع فً هذا الصدد: د. ٌوسف القرضاوي ، السٌاسة الشرعٌة، ص ((
20

  (.686، رقم ) (163/ 1) ، ومسلم ( ،217، الحدٌث رقم ) (1/89)صحٌح البخاري ،  ((
21

 . ن ماجة(، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائً ، واب3881الحدٌث فً صحٌح مسلم ، رقم ) ((
22

 .  (2646/  6) ، البخاري صحٌح ((
23

 .  (89/  9) ، مسلم على النووي شرح ((
24

 .  (225/  1) ، حجر ابن ، الباري فتح ((
25

 .  (448/  3) المرج السابق ، ((
26

 . 83العز بن عبد السالم ، قواعد األحكام فً مصالح األنام ، ص ((
27

  . 16سورة التغابن ، آٌة  ((
28

 .(1/533) لوسٌط ،ا المعجم ((
29

  .(1/35) الفقه ، أصول فً التنقٌح لمتن التوضٌح على التلوٌح شرح ((
30

 .(1/166) ، نجٌم البن والنظائر األشباه ((
31

 . 143، ص ٌراجع: د. محمد الوكٌلً ، مرجع سابق ((
32

و فرض، وما ثبت بدلٌل ظنً وإن كان الحنفٌة ٌفرقون بٌن ما هو واجب وما هو فرض ، فحٌث ثبت الحكم بدلٌل قطعً فه ((

  للتفتازانً. (258/ 2) ، . ٌراجع: شرح التلوٌح على التوضٌحفهو واجب
33

  .(1/355) ، للشاطبً االعتصام كتاب ((
34

   (، ورواه كذلك أصحاب السنن.162، حدٌث رقم ) (1/46) ، مسلم صحٌح ((
35

  .143، ص الوكٌلً ، مرجع سابق، د. محمد  (2/979) التحبٌر شرح التحرٌر للمرداوي الحنبلً ، ((
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36

  (.1/81ٌراجع فً هذا الصدد: د. وهبة الزحٌلً ، أصول الفقه ، ) ((
37

  .(2/161) ، الموقعٌن أعالم ((
38

   .32سورة النجم ، آٌة  ((
39

  .33سورة األعراف ، آٌة  ((
40

  (.269، رقم ) (1/64) ، مسلم (، وصحٌح2511، حدٌث رقم )2/939صحٌح البخاري ، ) ((
41

  (.267( رقم )1/63(، ومسلم ، )1784حدٌث رقم ) (4/1784) ، البخاري صحٌح ((
42

  .(1/93) ، الخاطر صٌد ((
43

  .(45/ 1) ، األنام مصالح فً األحكام قواعد ((
44

  .(1/314) ، االعتصام ((
45

  .(1/172) ، الموافقات ((
46

  .(1/203) ، المرجع السابق ((
47

  .2سورة النور ، آٌة  ((
48

  .4ورة النور ، آٌة س ((
49

   .228سورة البقرة ، آٌة  ((
50

  (.1/136األشباه والنظائر للسٌوطً، ) ((
51

  (.2/17( ، الموافقات للشاطبً، )1/174ٌراجع: اإلمام الغزالً ، المستصفى ، ) ((
52

  (.22 -2/17الموافقات للشاطبً، ) ((
53

  .172. محمد الوكٌلً، مرجع سابق ، ص، د 33ٌراجع: د. حسٌن حامد حسان ، نظرٌة المصلحة ، ص ((
54

  (.1/88أعالم الموقعٌن ، ) ((
55

  .(4/204) المرجع السابق ،  ((
56

  .175د. محمد الوكٌلً ، ص ((
57

   .208حوار ال مواجهة ، ص ((
58

   .5ص بالرأي ، االجتهاد فً األصولٌة المناهج كتاب مقدمة ((
59

  .286سورة البقرة آٌة  ((
60

  .16، آٌة سورة التغابن  ((
61

  ( واللفظ له.6259، رقم ) (91/ 7) ، ومسلم ( ،6858( ، الحدٌث رقم )6/2658صحٌح البخاري ، ) ((
62

  (.1/44كما ٌقول العز بن عبد السالم ، قواعد األحكام ) ((
63

 .(196/ 1) ، الفقه أصول فً المحٌط ( ، الزركشً ، البحر1/44المصدر السابق ، ) ((
64

 (.1/49لعلٌة شرح القواعد الفقهٌة ، )تلقٌح األفهام ا ((
65

 (.1/96ابن نجٌم ، األشباه والنظائر ، ) ((
66

 .19د. ناصر بن سلٌمان العمر ، فقه الواقع ، ص ((
67

  (.1/48قواعد األحكام ، ) ((
68

  (.28/129، ومجموع الفتاوى ، ) (1/4) ، المنكر عن والنهً بالمعروف األمر ((
69

  .(20/57) ، الفتاوى مجموع ((
70

  .198كما ٌرى محمد الوكٌلً ، مرجع سابق ، ص ((
71

 . 217سورة البقرة ، آٌة  ((
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  (.686، رقم ) (163/ 1) ، ومسلم ( ،217، الحدٌث رقم ) (1/89)صحٌح البخاري ،  ((
73

  .(191/  3) ، مسلم على النووي شرح ((
74

  (.1/7قواعد األحكام ، ) ((
75

  .(191/ 1) ، الزرقانً شرح ((
76

  .(1/87) ، والنظائر ( ، السٌوطً ، األشباه1/89بن نجٌم ، األشباه والنظائر، )ا ((
77

  .25مجلة األحكام العدلٌة ، مادة  ((
78

  .(20/57) ، الفتاوى مجموع ((
79

   .35سورة األنبٌاء ، آٌة  ((
80

  (.7308، رقم ) (8/142) ، مسلم صحٌح ((
81

  .(2/44) ، الموافقات ((
82

))  (2/44).  
83

  .(2/15) ، السعادة دار تاحمف ((
84

 . 219سورة البقرة ، آٌة  ((
85

 . 216سورة البقرة ، آٌة  ((
86

 . (1/7قواعد األحكام ، ) ((
87

  .16سورة التغابن ، آٌة  ((
88

  .(2/19) ، السعادة دار مفتاح ((
89

  وقد ضرب على ذلك األمثلة العدٌدة وأجاب عنها ، فلٌرجع إلٌه. (2/17مفتاح السعادة ، ) ((
90

 .30، المجلة العدلٌة ، مادة  126غاٌة الوصول فً شرح لب األصول ، زكرٌا األنصاري ، ص ((
91

 .716 سنة توفى الكرٌم ، فقٌه أصولً حنبلً ، عبد بن القوي عبد بن سلٌمان ((
92

 .(2/19) ، السعادة دار مفتاح ((
93

 . 320اإلمام مالك بن أنس ، ص ((
94

 . (1/83قواعد األحكام، ) ((
95

 .  ٌراجع فً ذلك: ضوابط المصلحة الشرعٌة ، د. محمد رمضان البوطً ((
96

 . (1/43قواعد األحكام، ) ((
97

  . (3/135) ، الموقعٌن أعالم ((
98

 . 239ٌراجع: د. محمد الوكٌلً ، مرجع سابق ، ص ((
99

 (. 6137، حدٌث رقم ) (5/2384) ، البخاري صحٌح ((
100

 (. 38211رقم )( حدٌث 14/572، )مصنف ابن أبً شٌبة  ((
101

 .(1/9) ، العباد المحسن عبد ، داود أبي سنن شرح ((

 

 


