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فقه املوازنة مركب إضايفٌّ، ملعرفة معناه حيتاج إىل معرفة مفرداته، ومهـا الفقـه   

  .واملوازنة
  .العلم بالشيء والفهم له: فالفقه يف اللغة

  .)١(أويت فالن فقهاً يف الدين أي فهماً فيه: يقال
الواو والزاي والنون بناء يـدل علـى   : قال ابن فارسمن الوزن،  أصلهاواملوازنة 
  .)٢(تعديل واستقامة

وزين الرأي أي معتدله، وهو راجح الوزن، إذا نسبوه إىل رجاحة الـرأي  : يقال
  .)٣(وشدة العقل

  .)٤(وازنت بني الشيئني موازنةً ووزاناً: قال ابن بري
تاج إىل رجاحة يف العقل لدرء ويفهم من معىن املوازنة وجود أشياء متعارضة أو متزامحة حت

  .التعارض وتقدمي األوىل، هلذا وصف راجح الرأي شديد العقل بأنه وزين الرأي أي معتدله
ـا   : فيكون معىن فقه املوازنة فهم كيفية الترجيح بني األمور وتقدمي األوىل، فيقـدم م

ة بني املقاصد الشرعية مع وازنيستحق التقدمي ويؤخر ما يستحق التأخري، وسأتناول كيفية امل
  .بعضها

نه من أسئلة إلملام به؛ ملا يلقوإىل فهم هذا النوع من الفقه وا ناء حيتاجوبواخلط ئمةواأل
وعرضها اعتباطاً بل ال بد من فهم  تكون إجابام وانتقاؤهم خلطبهمالناس ومشكالم فال 

  .ودراية حىت يستطيعوا جلب األصلح ودفع األسوء
  .هذه األوراقجتليته يف  –بعون اهللا وفضله  - ا سأحاول وهذا م

 

                                                        
 .١٣/٤٤٦لسان العرب ) ١(
 .٦/١٠٧معجم مقاييس اللغة، ) ٢(
 .ملرجع السابقا) ٣(
 .١٣/٤٤٧لسان العرب  )٤(
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سـينيات،  ضـروريات، وحاجيـات، وحت  : إىل ثالثة أقسامقسم العلماء املصاحل 

 –بـإذن اهللا   –يف هذا املبحث عن القسم األول وهو الضروريات، وسيأيت  وسأحتدث
  .احلديث عن القسمني اآلخرين تفصيالً

 
: الضرورات مجع ضرورة، وقد عرف أهل اللغة الضرورة بأنها احلاجـة، فقـالوا  

  .يقال رجل ذو ضرورة أي ذو حاجة
 اضطر إىل الشيء أي أجلـئ : ورة اسم ملصدر االضطرار، يقالالضر: قال الليث

  .)١(إليه
« : الضرورة بقولـه  - رمحه اهللا-  أما يف اصطالح األصوليني فقد عرف الشاطيب

ا ال بدحبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا  منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا فمعناها أ
وت حياة، ويف األخرى فوت النجاة والنعـيم،  وف على استقامة، بل على فساد وارج

  .)٢(» والرجوع باخلسران املبني
ومنه ضروري وهو ما كان حفظه سبباً للسالمة من  «: وعرفها صاحب املراقي فقال

  .)٣(»هالك البدن أو الدين 

                                                        
، ٤/٤٨٣لبنـان،   لسان العرب، مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، بدون طبعة وتاريخ، دار صادر، بـريوت ) ١(

، ٥٥٠مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان ص. ١٤٠٧/١٩٨٧، ٢القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، ط
 .٣٧٩، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، ص١٤٠١رقم طبعة،  خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي، بدون

 .٢/٤، دار الفكر، ١٣٤١املوافقات يف أصول األحكام، أبو إسحاق إبراهيم اللخمي الشاطيب، بدون رقم للطبعة،  )٢(
 – ١٤١٣/١٩٩٣ - ١ط –) املـرابط  ( حممد األمني بن أمحد زيدان اجلكـين   –سعود مراقي السعود إىل مراقي ال )٣(

 .٣٤٩ –القاهرة  –مكتبة ابن تيمية 



 

  
٥  

  

هي اليت تكون األمة مبجموعها وآحادها يف ضرورة  «: وقال ابن عاشور يف تعريفها
ـاد  ا حبيث ال يستقيم النظام بإخالهلا حبيث إذا احنرفت تؤول حالة األإىل حتصيله مة إىل فس

  .)١(»وتالش 
ويالحظ يف التعريفات االصطالحية اتفاقها على جتاوز الضرورة حد احلاجة، وهي ما 

  .دلّت عليه اللغة
صراحة بينما التعريفات األخرى دلّـت   وقد زاد الشاطيب يف تعريفه اجلانب األخروي

  .يه ضمناًعل
 

، )٢(بني العلماء يف عدد وترتيب هذه الضروريات فمنهم من عدها مخساً جرى خالف
  .)٣(ومنهم من زاد عليها سادساً

  :وقد نظمها صاحب املراقي فقال
ــل نســب ــنفس مث عق ــن ف   دي

  
ـال إىل ضــرورة تنســب       مـ

ـاوياً       ورتــنب ولــتعطفن مسـ
  

ـال تكـن      ـا عرضاً على امل   موافي
  فحفظهــا حــتم علــى اإلنســان  

  
ـان        )٤(يف كلّ شـرعة مـن األدي

فالذي عدها مخساً مل ير العرض قسماً سادساً، وأما الفريق اآلخر فجعله قسماً   
وأمـا   «: سادساً، وممن جعل العرض خارجاً عن الضروريات ابن عاشور حيث قال

أنه من قبيل احلاجي ، والصواب )أي كونه ضرورياً ( حفظ العرض فليس بصحيح 
وأما الذي محل بعض العلماء مثل تاج الدين السبكي يف مجع اجلوامع على عـده يف  

وحنن ال نلتزم املالزمة بني  الضروري هو ما رأوه من ورود حد القذف يف الشريعة،

                                                        
 .٧٩ص–الشركة التونسية للتوزيع  –بدون طبعة وال تاريخ  –مقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن عاشور  )١(
  .٥٤، دار الفكر العريب، ص١٣٨٤/١٩٦٤، ٢املصلحة يف التشريع اإلسالمي، جنم الدين الطويف، مصطفى زيد، ط )٢(

، مؤسسـة  ١٤٠٦/١٩٨٧، ٥وابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، حممد سعيد رمضان البوطي، ط، ض١/١٥املوافقات 
 .١١٩الرسالة، بريوت، ص 

 .٨١مقاصد الشريعة اإلسالمية ص  )٣(
 .٣١ص ) خمطوط ( ، شرح مراقي السعود للشيخ حممد األمني الشنقيطي ٣٤٩مراقي السعود  )٤(



 

  
٦  

  

  .)١(» ، ولذلك مل يعده الغزايل وابن احلاجب ضرورياًالضروري وبني ما يف تفويته حد
حفـظ الـدين،    وجمموع الضروريات مخسة، وهي «: شاطيب يف املوافقاتوقال ال

، مث إنه مل ير بأساً يف عد العرض قسيماً هلذه اخلمسـة  )٢(»والنفس، والنسل، واملال، والعقل
وإن أحلق بالضروريات حفظ العرض؛ فله يف  «: وذلك كما جاء يف اجلزء الرابع حيث قال

  .)٣(» ان والقذف، هذا وجه يف االعتبار يف الضرورياتالكتاب أصل شرحته السنة يف اللع
وهناك من يرى اندراج حفظ العرض ضمن الضروريات اخلمس وال حاجة إلفـراده  

وقد آثرنا االستغناء ) العرض ( غري أنّ بعضهم زاد عليها سادساً وهو  «: كالبوطي حيث قال
سة عند التحقيق وانفكاكها عنه ألنّ حفظ العرض داخل يف احلقيقة ضمن أحد الكليات اخلم

  .)٤(»يف بعض اجلزئيات ال خيدش عموم التالزم 
  .اندراج العرض ضمن الكليات اخلمس كما ذكره البوطي –واهللا أعلم  –ويظهر يل 

  :أدلة حفظ الشريعة هلذه الضروريات: ثالثاً
قد اتفقت األمة بل سائر امللل على أنّ الشريعة وضعت للمحافظـة   «: قال الشاطيب

على الضروريات اخلمس وهي الدين والنفس والنسل واملال والعقل، وعلمها عنـد األمـة   
كالضروري ومل يثبت لنا ذلك بدليل معين، وال شهد لنا أصل معني ميتاز برجوعها إليه، بل 

  .)٥(»علمت مالئمتها للشريعة مبجموع أدلة ال تنحصر يف باب واحد  
وحترمي تفويت هذه األصول اخلمسـة  : قال الغزايل «: ونقل ابن عاشور قول الغزايل فقال

ـا    م بالضـرورة كولا إصالح اخللق، وقد ع يستحيل أن ال تشتمل عليه ملة وال شريعة أريد
  .)٦(»مقصودة للشرع ال بدليل واحد وأصل معني بل بأدلة خارجة عن احلصر 

                                                        
 ).٨٢، ٨١( مقاصد الشريعة ص  )١(
 .٢/٤ وافقاتامل )٢(
 .٤/١٦ –املرجع السابق  )٣(
 .١٢١ص  –ضوابط املصلحة  )٤(
 .١/١٥ املوافقات )٥(
 .٧٩مقاصد الشريعة ص  )٦(



 

  
٧  

  

ـاة الشـريعة حل    فـظ هـذه   من هذا يتبين عدم وجود دليل ينص صراحة علـى مراع
ـا،    الضروريات، لكننا إذا نظرنا إليها مفصلة كل ضروري على حدة جند ما يدلّ علـى حفظه

على حفظ النفس، والنهي عن شرب اخلمر دالٌّ علـى حفـظ    فمثالً النهي عن قتل النفس دالٌّ
  .بيانه مفصالً بإذن اهللالعقل، وهكذا كما سيأيت 

يـا أَيهـا   : (وريات مشار إليها بقوله تعاىلوقد نبه بعض األصوليني إىل أنّ هذه الضر «
النبِي إِذَا جاَءك الْمؤمنات يبايِعنك علَى أَنْ لَا يشرِكْن بِاللَّه شيئًا ولَا يسرِقْن ولَـا  

 نيب هرِينفْتي انتهبِب نيأْتلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِنيزي هِـنلجأَرو يهِندإذ ال ؛ )١( )أَي
 يفيأخذ البيعة على الرجال مبثل ما نـزل   eخصوصية للنساء املؤمنات، فقد كان رسول اهللا 

  .)٢(»املؤمنات 
  :كيفية حفظ هذه الضروريات: رابعاً

  :معىن احلفظ يف اللغة
أصـل   )حفظ ( أصل مادة : ذكر صاحب معجم مقاييس اللغة أصل هذه الكلمة فقال

  .)٣(حفظت الشيء حفظاً: واحد يدلّ على مراعاة الشيء، يقال
، )٤(احلفظ نقيض النسيان وهو التعاهد وقلة الغفلـة : قال ابن سيده: وقال صاحب اللسان

فمن ذلك يظهر أنّ احلفظ معناه االهتمام بالشيء وعدم إمهاله فحفـظ هـذه الضـروريات    
  .تعاهدها واحلرص على عدم اإلخالل ا

ـا   « :بقوله - رمحه اهللا- كيفية حفظ هذه الضروريات فقد بين ذلك الشاطيب أما  واحلفظ هل
ـا مـن جانـب     :أحدمها :يكون بأمرين ا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاما يقيم أركا

                                                        
 .١٢: املمتحنة )١(
 .٧٩مقاصد الشريعة ص  )٢(
 .٢/٨٧دار الفكر - ١٣٩٩/١٩٧٩ –بدون رقم طبعة  –أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  –معجم مقاييس اللغة  )٣(
 - ١٣٨٤/١٩٦٤ –بدون رقم طبعة  –أبو منصور حممد بن أمحد األزهري  - ذيب اللغة - ٧/٤٤١لسان العرب  )٤(

 .٤/٤٥٨الدار املصرية للتأليف والترمجة،  - ١٣٨٤/١٩٦٤



 

  
٨  

  

ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاا من جانـب   :والثاين، الوجود
  .)١(» لعدما

ـا    ـون اهللا يف بيا وبعد هذه اإلشارة إىل الضروريات وكيفية حفظها وأدلة احلفظ أشرع بع
  .مفصلة على وجه اإلجياز

 
  .)٢(الدين يف اللغة يأيت مبعىن العادة والشأن، ويأيت مبعىن احلساب والطاعة

واألحكام  العقائد والعبادات هو جمموعة «: عرفه عبد الوهاب خالف بقوله: ويف االصطالح
  .)٣(»والقوانني اليت شرعها اهللا سبحانه لتنظيم عالقة الناس برم وعالقام بعضهم ببعض 

وحفظ الدين يتم باألمرين اآلنف ذكرمها حفظ من جانب الوجود، وحفظ مـن  
  .جانب العدم

أدلّ من إرسـال الرسـل    –يف نظري  –الوجود، فال أجد  أما من حيث جانب
نزال الكتب على مراعاة اهللا حفظ دينه، فبإرسال الرسل وإنزال الكتب عرف الـدين  وإ

ومل يترك الناس لعقوهلم أو ألهوائهم، بل شرع اهللا هلم ما هو أصلح حلـاهلم وأرضـى   
شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِـه نوحـا والَّـذي أَوحينـا     ( :لرم، قال تعاىل

ك٤(...)إِلَي(.  

على لسان رسوله دعائم هذا الدين وأركانـه، قـال   تعاىل يف كتابه و مث بين اهللا
يا أَيها الَّذين آمنوا آمنوا بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسـوله  (: تعاىل

ه وملَائكَته وكُتبِه ورسـله والْيـومِ   والْكتابِ الَّذي أَنزلَ من قَبلُ ومن يكْفُر بِاللَّ
  .)٥( )الْآخرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا

                                                        
 .٢/٤ املوافقات )١(
 .٢١٨ص –خمتار الصحاح  – ٣/١٦٩لسان العرب  )٢(
 .٢٠٠الكويت ص –قلم دار ال - ١٣٩٨/١٩٧٨ – ١٢ط –عبد الوهاب خالف  –علم أصول الفقه  )٣(
 .١٣: الشورىسورة  )٤(
 .١٣٦: النساءسورة  )٥(



 

  
٩  

  

شهادة أن ال إله : مخس بين اإلسالم على: eقال رسول اهللا : وعن ابن عمر قال
  .)١(إال اهللا، وأنّ حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، واحلج، وصوم رمضان

إنّ اهللا تعاىل شرع لعباده عبادات جتعلهم مقيمني لدينهم وعلى صلة برم منها مثّ 
ومنه ما هو يف العام مرة كالصيام، ومنها ما يتكرر  ،ةما هو يف العمر مرة كاحلج والعمر

كالصلوات اخلمس، فبهذا حفظ اهللا دينه وجوداً فبينه لعباده وثبـت دعائمـه وأمـر    
  .بالتمسك به

من كلّ ما يؤدي إىل اإلخالل بالـدين، ومـن ذلـك     العدم حذّر تعاىل ويف جانب
ـا اللعـن     الشرك حيث عد صاحبه من املخلدين يف النار، وى عن الكبائر ورتـب عليه

حلماية دينه والدفاع عنـه، وكـذلك    والغضب وأمثال ذلك، كما شرع اهللا تعاىل اجلهاد
كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُـره  ( :ل تعاىلحملاربة من يقف يف طريق دعوة اهللا تعاىل، قا

لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو ـةٌ   ( ،)٢()لَكُمنتكُـونَ فى لَا تتح ملُوهقَاتو
لَّهل كُلُّه ينكُونَ الدي٣(  )و(.  

من تركه والتساهل  كما شرع عز وجل األمر باملعروف والنهي عن املنكر وحذّر
  .يف تطبيقه، كل ذلك محاية للدين من أن يثلم أو يدخل فيه ما ليس منه

وذين اجلانبني الوجودي والعدمي يتم حفظ الدين، فباجلانب الوجودي متّ حفظ 
  .)٤(ما يقيم أركانه ويثبت دعائمه، وباجلانب العدمي متّ درء االختالل الواقع أو املتوقع عنه

 
والشرع قد حفظ النفس وجوداً بتشريع النكاح لبقاء النسـل وأبـاح للـنفس    

 :، قـال تعـاىل  الطيبات من املأكل واملشرب وامللبس، لتستقر النفس وتسلم من اهلالك

                                                        
القـاهرة   –املطبعـة السـلفية    - ١٤٠٣ - ١ط –حممد بن إمساعيل البخاري  –اجلامع الصحيح  –رواه البخاري  )١(

 .كتاب اإلميان ٨رقم احلديث  ١/٢٠
 . ٢١٦: البقرة سورة )٢(
 .٣٩: األنفالسورة  )٣(
 .٢/٤املوافقات  )٤(



 

  
١٠  

  

)اكُمقْنزا رم اتبطَي ن(وقال تعاىل )١()كُلُوا م :ل كُملَيا علْنزأَن قَد منِي آدا بـا  ياسب
ريخ كى ذَلقْوالت اسبلا ورِيشو كُمَءاتوارِي سوـلَ  ( :سبحانه وقال )٢( )يعج اللَّهو

   ـيكُمقابِيلَ تـرس لَ لَكُمعجا وانالِ أَكْنالْجِب نم لَ لَكُمعجلَالًا وظ لَقا خمم لَكُم
  .)٣()سكُم كَذَلك يتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلمونَالْحر وسرابِيلَ تقيكُم بأْ

بل إنّ األمر جتاوز هذا القدر، فقد أباح اهللا للمسلم أكل امليتة عند خوف اهلالك 
مـا  إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ و( :وعدم وجود البديل، قال تعاىل

يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع فَلَا إِثْم ادلَا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم رِ اللَّهيغل لَّ بِه٤()أُه(.  
العدم حرم اهللا التعدي على الـنفس وشـرع   حفظ النفس يف جانب ويف جانب 

القصاص على من قتل نفساً بغري حق )ينا الَّذها أَيي  يف اصصالْق كُملَيع بوا كُتنآم
ربِالْح رلَى الْحاآلية... )٥( )الْقَت.  
ولَـا تلْقُـوا   ( :عباده ما يؤدي بالنفس إىل اهللكة والضرر، قال تعاىلوحرم على 

لُكَةهإِلَى الت يكُمدوما شابه ذلك من نصوص تأمر باحلرص على النفس من كل )٦()بِأَي ،
  .يضرها كل ما

  .وذين اجلانبني يتم حفظ النفس وبقاؤها وسالمتها مما يضرها
 

لقد كرم اإلسالم العقل أيما تكرمي وحثّ على االعتناء به وحفظه، وقد اعتىن به 
  :من جانبني

                                                        
 .١٧٢: البقرة سورة )١(
 .٢٦: األعراف سورة )٢(
 .٨١: النحل سورة )٣(
 .١٧٣: البقرة سورة )٤(
 .١٧٨: البقرة سورة )٥(
 .١٩٥: البقرة سورة )٦(



 

  
١١  

  

جانب الوجود، وهو ما يرقى بالعقل وينمي قدراتـه ويسـتحثه علـى    : األول
العقل إىل التفكري وعدم اجلمود كما جاء يف مواضع كـثرية   االرتقاء، ومن ذلك دعوة

  .)أَفَلَا تعقلُونَ) (أَفَلَا تتفَكَّرونَ(من القرآن 
يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا مـنكُم  (: مثّ حثّ اإلسالم على العلم والتعلّم، فقال تعاىل

اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذ٢(غذاء العقل الذي به ينمو والعلم )١()و(.  
جانب العدم، فقد حذّر من كلّ ما خيلّ بالعقل ويذهبه فحـرم  : واجلانب الثاين

إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجـس مـن عمـلِ    (: اخلمر، قال تعاىل
  .)٣()الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ

أكد حترمي اخلمر وامليسر وجوها من التأكيـد منـها    « :يقول صاحب الكشاف
ومنها أنه رجساً،  ومنها أنه جعلهما ،ومنها انه قرما بعبادة األصنام ،تصدير اجلملة بإمنا

ـ أومنـها   ،الشر البحت إالَّمن عمل الشيطان والشيطان ال يأيت منه  جعلهما أمـر ه ن 
كـان   كان االجتنـاب فالحـاً   وإذال االجتناب من الفالح ومنها أنه جع ،باالجتناب

ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال وهو وقـوع التعـادي   ، االرتكاب خيبة وحمقة
د عـن ذكـر اهللا وعـن    من الص إليهاخلمر والقمر وما يؤديان  أصحابوالتباغض من 

  .)٤( » هبهى نمن أبلغ ما ي) فَهلْ أَنتم منتهونَ( :وقوله ،الصالة أوقاتمراعاة 
  .كل هذه الوجوه دلت على شدة النهي عن اقتراب هذا املسكر

                                                        
 .١١اادلة  سورة )١(
 - مكتبة الرشـد  –عثمان بن علي حسن  –منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة : انظر )٢(

فهد بـن عبـد العزيـز    . د –، منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري ١/١٦٨ - هـ ١٤٠٨ - ٢ط –اض الري
 .١/٣٦ –بريوت  –مؤسسة الرسالة  - هـ ١٤٠٧ - ٣ط –الرومي 

 .٩٠: املائدة سورة )٣(
لزخمشري، ود بن عمر االكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم جار اهللا حمم )٤(

 .١/٣٦٢لزخمشري، دار املعرفة، بريوت ا



 

  
١٢  

  

كلّ شراب أسـكر فهـو   (  :eوجاءت السنة مؤكدة ملا ورد يف القرآن، قال 
  .)١()حرام

ورتب اهللا تعاىل على من جتاوز هذا النهي العقاب باجللد لريتدع ولتبقى للعقل 
قيم للمـرء حياتـه   بذلك حفظَ العقل وجوداً وعدماً لتستو. حرمته ال يعتدى عليها

  .وينعم بعقله سليماً معاىف
 

شرع اهللا تعاىل حلفظ النسل النكاح ألنه هو الطريق السوي إلجياد النسل وبقـاء  
عن الزنا وحذّر منه ورتب على فعله العقاب الشـديد،   اجلنس اإلنساين، وى عز وجل

، وشـرع اهللا  )٢( )الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة( :ال تعاىلق
والفساد الكبري،  رجم احملصن، وذلك ملا يف الزنا من اختالط األنساب وضياع احلرمات

  .)٣(» االزنال أعلم بعد قتل النفس أعظم من  «: قال - رمحه اهللا- حىت أنّ اإلمام أمحد 
فبالنكاح املشروع يحفظ النسل وجوداً، وبتحرمي الزنا وعقوبة الـزاين والزانيـة   

  .يحفظ النسل من جانب العدم
 

وأعين باملال ما يقع عليه امللـك   «: املراد باملال فقال - رمحه اهللا- ذكر الشاطيب 
لك الطعـام والشـراب   ويستبد به املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه، ويستوي يف ذ

  .)٤(» واللباس على اختالفها

الْمالُ والْبنـونَ زِينـةُ   (: وقد جعل اهللا املال نصف زينة احلياة الدنيا، قال تعاىل
وأَحلَّ ( :، وقد شرع اهللا حلفظه كسبه من وجوهه املشروعة، قال تعاىل)٥()الْحياة الدنيا

                                                        
 .١٣/١٦٩، بدون رقم الطبعة ١٤٠١/١٩٨١بريوت،  –صحيح مسلم بشرح النووي ، دار الكتب العلمية  )١(
 .٢: النور سورة )٢(
 .٢٦٤ص  –دمشق  –دار ابن كثري  – ١٤٠٨ - ١ط –ابن قيم اجلوزية  –الداء والدواء  )٣(
 .٢/٩املوافقات  )٤(
 .٤٦ :الكهف سورة )٥(



 

  
١٣  

  

بالر مرحو عيالْب وأباح تعاىل السعي يف األرض لطلب الرزق، قال تعـاىل )١( )االلَّه ،: 
)لِ اللَّهفَض نوا مغتابضِ وي الْأَروا فرشتلَاةُ فَانالص تي٢( )فَإِذَا قُض(.  

مثّ إنّ اهللا تعاىل حرم كلّ ما يؤدي إىل اإلضرار باملال، ومن ذلك كسبه مـن  
جش والتدليس وغري ذلك، وكـذلك املتـاجرة باحملرمـات    طرق حمرمة كالربا والن

كاخلمور وحنوها، كما حرم اهللا أكل أموال الناس بالباطل وإتـالف مـال الغـري،    
، كلّ ذلـك  )٣(وضمن من يتلف مال غريه، وكذلك احلجر على السفيه وذي الغفلة

  .حفاظاً على املال ودرءاً ملا يقع عليه من الضرر

                                                        
 .٢٧٥: البقرة سورة )١(
 .١٠: اجلمعة سورة )٢(
  .٢٠١ص  –علم أصول الفقه  )٣(



 

  
١٤  

  

 
هذا اإلجياز ببيان هذه الضروريات وترتيبها وكيفية حفظها يبقى اجلانـب  وبعد 

ال  التطبيقي، وهو الذي جيسد عمق فهم الداعية ملنهج دعوته، فالداعيـة إىل اهللا تعـاىل  
يسري سرياً عشوائياً، بل هو صاحب منهج سليم واضح املعامل يسري فيه الداعيـة واثـق   

عها، فال يعتمد يف سريه على هواه أو رأيه بل لـه  اخلطوة يطلب لقدمه قبل اخلَطْو موض
 ، وهـو إىل النور مرجعية يرجع إليها عند تصديه لدعوة الناس وإخراجهم من الظّلمات

كتاب  من خالل هذه املرجعية يرتب أموره ويوازن بني املتعارضات، وهذه املرجعية هي
رتبة حسب األولوية، وبناًء على دائرة الضروريات جند أنها م ، ففيeاهللا وسنة رسوله 

إذا  ما هو من الضروريات أهم من اآلخر فال حيافظ عليـه  «ذلك يراعي الداعي إىل اهللا 
 –أدى إىل اإلخالل مبا هو أهم منه، فاجلهاد مثالً وإن كان يؤدي إىل هـالك الـنفس   

 فس أمر ضروريه يهدر يف سبيل احملافظة  –واحلفاظ على الن١(»على الدين إالّ أن(.  
وحفظ العقل ضروري ال شك يف ذلك لكن إذا كان األمر يتعلق الك الـنفس  

إذا غص املسلم بلقمته وليس عنـده مـا   : فال يراعى العقل ودر النفس، ومثال ذلك
يسيغها إالّ كأس مخر وهو مشرف على اهلالك فيجوز له إشاغة اللقمة باخلمر ولو أدى 

  .)٢(إىل زوال العقل
وعلى هذا يقيس الداعية إىل اهللا يف سريه الدعوي، فيقدم ما حقُّه التقدمي، ويؤخر 

  .ما حقُّه التأخري
وبناًء على ذلك فيما لو رأى الداعية شارب مخر، ويعلم أنه لو اه عن شربه قـد  
يشتغل تك أعراض املسلمني أو سفك دمائهم، ففي هذه احلالة ال ينكر عليه بل يدعه 

رمحـه  - وهذا عني ما صنعه شيخ اإلسالم . منكره حىت ال يرتكب ما هو أكرب منه على
س اهللا روحـه  ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قد «: - رمحه اهللا- ، قال ابن القيم  - اهللا
ر ضرحيه يقول مررت أنا وبعض أصحايب يف زمن التتار بقوم منهم يشربون اخلمـر ونو، 

                                                        
  .٢/١٠٢٨ –سوريا  –دار الفكر  - ١٤٠٦، ١ط –وهبة الزحيلي  –أصول الفقه اإلسالمي  )١(
 .١٧٧ص - الرياض –دار املعارف  - ١٤١٠ - ٢ط –حممد صدقي بن أمحد البورنو  –الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية  )٢(



 

  
١٥  

  

إمنا حرم اهللا اخلمر ألا تصد عـن   :ت عليه وقلت لهفأنكر عليهم من كان معي فأنكر
الذرية وأخذ األموال  ذكر اهللا وعن الصالة وهؤالء يصدهم اخلمر عن قتل النفوس وسيب

  .)١(» فدعهم
 - رمحه اهللا- أمحد بن حنبل وتظهر املوازنة بني الدين والنفس يف موقف اإلمام 

التعذيب الشديد الذي قد يؤدي به  يف فتنة خلق القرآن حيث تصدى هلذه الفتنة رغم
إىل اهللكة، لكنه ملّا قارن بقاء النفس ببقاء الدين قدم املهم وهو بقاء الدين، حيث أنه 

كان حمط أنظار الناس وإجالهلم وعلى قوله يعتمدون، فصرب واحتسب  - رمحه اهللا- 
يثبـت  على من مل  -رمحه اهللا-وألجل هذا غضب . رغم ما وجده من إيذاء شديد

  .)٢(من احملدثني الكبار يف وجه هذه الفتنة كما تنقل ذلك كتب التاريخ

                                                        
 .٥/ ٣ دار اجليل، بريوت) ابن قيم اجلوزية ( إعالم املوقعني عن رب العاملني  )١(
 .هجر للطباعة والنشر - ١٤٠٧- ١ط –) احلافظ تقي الدين عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي ( حمنة اإلمام أمحد بن حنبل ـل )٢(



 

  
١٦  

  

:  

 
  

أنّ الشريعة قد وضعت  –مبا ال حيتمل الشك  –إنّ املتتبع ألحكام الشريعة جيد 
هذا هو املقصد العام من التشريع، وقد دلّ علـى هـذا    مصاحل العباد، وانّلتحقيق 

استقراء األحكام الشرعية الكلية واجلزئية يف خمتلف الوقائع واألبواب، وقـد جـزم   
فنحن نقطع بأنّ األمر  «: الشاطيب يف موافقاته بأنّ هذا االستقراء مفيد للعلم، مث قال

  .)١(»مستمر يف مجيع تفاصيل الشريعة 
  :حتقيق مصاحل العباد على ثالثة أقسام ويشتمل مقصد

 .أن تكون املصاحل ضرورية )١
 .أن تكون املصاحل حاجية )٢
 .تكون املصاحل حتسينية أن )٣

كلَّ  نّوقد دلّ احلس واملشاهدة على حصر املصاحل يف هذه األقسام الثالثة؛ أل
فرد أو جمتمع تتكون مصلحته من أمور ضرورية وأمور حاجية وأمور حتسينية، كما 

  .سيأيت بيانه بإذن اهللا
وقد مر يف املبحث السابق احلديث عن الضروريات تفصـيالً وبقـي بيـان    

  .اتيوالتحسيناحلاجيات 
  
  
  

                                                        
  .٢/٣، املوافقات ١٩٩ص –خالف  –علم أصول الفقه : انظر )١(

 - بريوت–دار الكتب العلمية ) أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي ( عد األحكام يف مصاحل األنام قوا
  .٧ص –لبنان 

  .١/٢٦٨ –مصر  –املطبعة األمريية  - ١٣٢٢، ١ط) حممد بن حممد  بن حممد الغزايل ( املستصفى من علم األصول 
 ).أبو عينني ( أصول الفقه اإلسالمي 



 

  
١٧  

  

 
هي ما يفْتقَر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب : احلاجيات

ع دخل على املكلفني علـى  إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب، فإذا مل ترا
  .)١(اجلملة احلرج واملشقة لكنه ال يبلغ مبلغ الفساد الذي حيصل بفقد الضروريات

وقد جاءت الشريعة اإلسالمية بأحكام يف خمتلف األبـواب مـن عبـادات    
  .ومعامالت وغريها املقصود منها رفع احلرج واملشقة والعنت عن املكلفني

ومن أمثلة ذلك شـرع  . فيفاً على املكلفنيشرع اهللا الرخص خت ففي العبادات
القصر يف الصالة للمسافر، وإباحة الفطر يف رمضان للمريض واملسافر، وأداء الصالة 
قاعداً حال العجز عن القيام، وإباحة التيمم للعاجز عن استعمال املاء، إىل غري ذلك 

  .عن الناس يف عبادام اليت وردت لرفع احلرج من الرخص
شرع اهللا تعاىل كثرياً من العقود والتصرفات الـيت تقتضـيها   : عامالتويف امل

حاجات الناس، ومن ذلك جواز احلوالة اليت هي عقد إرفاق، ولو كانت على األصل 
  .)٢(ملا جازت ألا بيع دين بدين
أمجع كلّ من حنفظ عنه من أهل العلم : قال ابن املنذر( وكذلك جواز السلم 

، وألنّ بالناس حاجة إليه؛ ألنّ أربـاب الـزروع والثمـار    ) على أنّ السلم جائز
والتجارات حيتاجون إىل النفقة على أنفسهم وعليها؛ لتكمل، وقد تعوزهم النفقـة  

، وغري ذلك من العقود )٣( )باالسترخاص فجوز هلم السلم؛ لريتفقوا، ويرتفق املسلم 
ـ    عامـلص الشارع التا للحاجـة إليهـا،   اليت هي على خالف األصل لكن رخ

  .كاإلجارة واجلعالة واملساقة وأشباه ذلك

                                                        
  .٢٠٠، علم أصول الفقه ص ٨٢املقاصد الشرعية ص  – ٢/٤املوافقات : انظر )١(

 –مؤسسة شـباب اجلامعـة   ) بدر أبو العينني بدران . د( ، أصول الفقه اإلسالمي ٣٣٩ص ) أبو عينني ( أصول الفقه 
  .٣٣٩ص  – ١٩٨٤ –اإلسكندرية 

 .٢٢٥ص  – مكتبة الرسالة –الدكتور حممد عقلة ) مقاصده وخصائصه ( اإلسالم 
ـ ١٤٠٨ – ١ط –موفق الدين عبد اهللا بن قادمة املقدسي  –املغين  )٢(  .٧/٥٦هجر، مكان النشر اجليزة : دار النشر - ه
 .٦/٣٨٥املغين  )٣(



 

  
١٨  

  

جعل اهللا تعاىل الدية على العاقلة ختفيفاً عن القاتـل خطـأ ودرأ   : ويف العقوبات
يا ( :احلدود بالشبهات وجعل لويل املقتول حق العفو عن القصاص من القاتل، قال تعاىل

 كُملَيع بوا كُتنآم ينا الَّذهأَي   ـدببِالْع ـدبالْعو ربِالْح رلَى الْحي الْقَتف اصصالْق
  ـانسبِإِح هاٌء إِلَيأَدو وفرعبِالْم اعبٌء فَاتيش يهأَخ نم لَه يفع نثَى فَمثَى بِالْأُنالْأُنو

عى بدتنِ اعةٌ فَممحرو كُمبر نم يففخت كذَليمأَل ذَابع فَلَه كذَل ١( )د(
.  

وقد دلّ على ما قصده ذه األحكام من التخفيف ورفع احلـرج مبـا قرنـه    
ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم مـن  ( :ببعضها من العلل واحلكم التشريعية كقوله تعاىل

يرِيـد  ( :وقوله )٣()ينِ من حرجٍوما جعلَ علَيكُم في الد: (، وقوله سبحانه)٢()حرجٍ
رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم ( :وقوله   )٤()اللَّه قلخو كُمنع فِّفخأَنْ ي اللَّه رِيدي

  .)٦( )٥()الْإِنسانُ ضعيفًا
 

على أقوم منـهاج، وإذا  وهي األخذ مبا تقتضيه املروءة واآلداب وسري األمور 
فقدت ال خيتل نظام احلياة كما يف الضروريات، وال يناهلم احلرج كما يف احلاجيات، 

فهي ترجع إىل كلّ ما يجمل حال  )٧(ولكن تصبح حيام مستقبحة يف تقدير العقالء
  .حال الناس وجيعلهم على وفق ما تقتضيه املروءة وحماسن األخالق

ع يف خمتلف األبواب أحكاماً تعىن ـذا التحسـني   لذا جند اهللا تعاىل قد شر
  .والتجميل، وتعود الناس أحسن العادات وترشدهم إىل أحسن املناهج وأقومها

                                                        
 .١٧٨: البقرة سورة )١(
 .٦: املائدةسورة  )٢(
 .٧٨: احلج سورة )٣(
 .١٨٥: البقرة سورة )٤(
 .٢٨: النساء سورة )٥(
ـات  /  ٢/١٠٢٢) الزحيلي ( أصول الفقه /  ٢٠٣، ٢٠٢ص الفقه انظر علم أصول )٦( ، املستصـفى للغـزايل   ٢/٥املوافق

 .٢٢٦، اإلسالم مقاصده وخصائصه ص ١/٢٨٩
، اإلسـالم مقاصـده   ١/٢٩٠،  املستصفى للغـزايل   ٢/٣، أصول الفقه ٢٠٠، علم أصول الفقه ص٢/٥انظر املوافقات  )٧(

 .٢٢٩وخصائصه ص 



 

  
١٩  

  

شرع اإلسالم طهارة البدن والثوب واملكان وسـتر العـورة   : ففي العبادات
وشرع يف كل عبادة شروطاً وآدابـاً هلـا،   . وندب إىل أخذ الزينة عند كلّ مسجد

  .)١(ع إىل تعويد الناس أحسن العاداتترج
ى الشارع عن بيع الرجل على بيع أخيه، فقـد روى أبـو   : ويف املعامالت

ال يبع الرجل على بيع أخيه وال خيطب على خطبـة  : ( قال eأنّ النيب  tهريرة 
  .)٢( )أخيه 

قال رسـول اهللا  : قال tكما ى الشارع عن تلقي الركبان، فعن ابن عباس 
e :) ما قوله ال يبع حاضر : تلقوا الركبان وال يبع حاضر لباد، فقيل البن عباس ال

  .)٣( )ال يكون له مسساراً : لباد؟ قال
سلب العبد أهلية الشـهادة  ( كما . وحرم اإلسالم التعامل يف كل جنس وضار

مع قبول فتواه وروايته من حيث أن العبد نازل القدر والرتبة ضعيف احلال واملرتلـة  
  .)٤( ) سخار املالك إياه فال يليق مبنصبه التصدي للشهادةباست

ألليق مبحاسن العادات استحياء النساء عـن  األن ( واشترط الويلَّ يف النكاح 
وال يليق ذلـك بـاملروءة    ،مباشرة العقد ألن ذلك يشعر بتوقان نفسها إىل الرجال

  .)٥( ) ففوض الشرع ذلك إىل الويل محال للخلق على أحسن املناهج
حرم اإلسالم قتل الصبيان والرهبان يف اجلهاد، وى عن املثلـة   ويف العقوبات

  .وإحراق امليت
وذه األمثلة وغريها، يظهر اهتمام الشرع مبا يجملُ املسلم وحيثه على سلوك 

  .أقوم املناهج وأسلمها، كما أنّ فيها داللة على تكامل هذا الدين ومشوله

                                                        
 .٢٠٥٠، علم أصول الفقه ص٢/٥انظر املوافقات  )١(
 .٩/١٩٧دار الكتب العلمية ) أبو حيي شرف الدين زكريا النووي ( صحيح مسلم بشرح النووي  )٢(
 .١٠/١٦٤املرجع السابق ،  –رواه مسلم  )٣(
 .١/٢٩٤املستصفى  )٤(
 .املرجع السابق )٥(



 

  
٢٠  

  

 
  

 بالنظر يف تعريف كلّ من املقاصد الثالثة يظهر جلياً أا ليسـت يف درجـة  
  .فأمهها الضروريات مث احلاجيات مث التحسينيات. واحدة بل هي متدرجة

وعلى ذلك فاألحكام الشرعية اليت شرعت حلفظ الضروريات أهم األحكـام  
فري الراحـة وهـي   وأحقها باالتباع والعمل، ويليها األحكام اليت لرفع احلرج وتـو 

  .)١(األحكام احلاجية، مث األحكام اليت شرعت للتحسني والتجميل
فاملقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية، فلو فرض اختالل الضروري ( 

  .)٢( )الختالّ باختالله 
مصاحل الدين مبنية على احملافظة على األمور  نّإ «: ولبيان ذلك قال الشاطيب 

قيام هذا الوجـود   ربِ، فإذا اعت-) النفس والعقل واملال والنسل الدين و(  -اخلمسة 
 مـا هـو خـاص    أعين الدنيوي مبنيا عليها، حىت إذا اخنرمت مل يبق للدنيا وجود

 املرجتى، ولو عـدم املكَلَّـف   فلو عدم الدين عدم ترتب اجلزاء، باملكلفني والتكليف
ن، ولو عديتمن ي مدم اللعالنسلُ مل يكن يف العـادة  د مدن، ولو ععقل الرتفع التدي

عيش املالُ مل يبق مدوهذا كله معلوم ال يرتاب فيه من عرف ترتيـب  .بقاء، ولو ع 
وإذا ثبت هذا، فاألمور احلاجية إمنا هي حائمة حول ، أحوال الدنيا، وأا زاد لآلخرة

لها حبيث ترتفـع يف القيـام ـا    هذا احلمى، إذ هي تتردد على الضروريات، تكم
واكتساا املشتقات، ومتيل م فيها إىل التوسط واالعتدال يف األمور، حىت تكـون  

  .)٣(» جارية على وجه ال مييل إىل إفراط وال تفريط
والنظر يدلّ على هذا الترتيب كذلك، فال يستوي من يكون بفقده اخـتالل  

  .ن واجلمالنظام احلياة مع من يكون بفقده فوت احلُس

                                                        
 ).ينني أبو ع( ، أصول الفقه ٢٠٥، علم أصول الفقه ص٢/٨املوافقات : انظر )١(
 .٢/٨املوافقات  )٢(
 .٩، ٨رجع السابق ص امل )٣(



 

  
٢١  

  

 ويترتب على ذلك أنه ال يراعى حكم حاجي إذا كان يف مراعاته إخـالل حبكـم  
ضروري، فاملشقة ال تعترب عند حتمل التكاليف الشرعية، فالتكاليف فيها إلزام مبا فيه كلفـة،  

ـاليف حبجـة    فإذا مل يكن  املكلفون يف حال يترخصون ا مل جيز هلم اإلخالل ـذه التك
ـام  املشقة، فاملش قة الزمة للتكاليف، ولو روعي أن ال تنال املكلف أي مشقة ُألمهلت أحك

  .ضرورية كثرية، لكن ال تراعى هذه املشقة ألنّ ذلك سيؤول إىل اإلخالل بالضروري
كما أنه ال يراعى حكم حتسيين إذا كان يف مراعاته إخالل حبكم ضروري أو 

  .ذا كان يف مراعاته إخالل مبا يكملهحاجي ألنه مكمل هلما وال يراعى املكمل إ
هلذا إذا اقتضت حالة املكلف العالج أو استدعت عملية جراحية أن يكشـف  
عن عورته وكان ذلك ضرورياً فإنّ كشف العورة واحلالة هذه يباح، ألنّ العـالج  

  .)١(ضروري وستر العورة حتسيين، فيقدم الضروري على التحسيين
 ترتيب هذه املقاصد، فليعلم أنّ كـلّ مرتبـة تعـد    وملا كان األمر كذلك يف

فصار األخف  «: كالسياج احلافظ للمرتبة اليت قبلها، وعبر الشاطيب عن ذلك بقوله
فإذا احتاط املـؤمن   ،)٢(» كأنه محى لآلكد، والراتع حول احلمى يوشك أن يقع فيه

حفظ، واملخلُّ بـاألدىن  فهو بداهة ملا أهم منها أ اتيبالتحسينوراعى عدم اإلخالل 
  .يوشك أن يقع يف األعلى

ا هو آكد منها كالنفل بالنسـبة  ملبالنسبة  -من هذه املقاصد  –ة مرتب كلُّو( 
إىل ما هو فرض، فستر العورة واستقبال القبلة بالنسبة إىل أصل الصالة كاملنـدوب  

ة، وهكذا كون والتسبيح بالنسبة إىل أصل الصال ه، وكذلك قراءة السورة والتكبريإلي
وال مفقود الزكاة بالنسبة إىل أصـل   ملشروب غري جنس، وال مملوك للغرياملأكول وا

  .)٣( ) إقامة البنية، وإحياء النفس كالنفل

                                                        
 .راجع السابقةامل )١(
 .٢/١٣املوافقات  )٢(
 .١٤، ١٣السابق ص  )٣(



 

  
٢٢  

  

أن كل حاجي وحتسيين إمنا هو خـادم لألصـل   ( إذا تقرر كلّ ما سبق فليعلم 
، وعلى كل ، أو تابعاًالضروري ومؤنس وحمسن لصورته اخلاصة، إما مقدمة له، أو مقارنا

 .تقدير، فهو يدور باخلدمة حواليه، فهو أحرى أن يتأدى به الضروري على أحسن حاالته
إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب ألمر عظيم، فـإذا   الة مثالًوذلك أن الص

وإذا كرب وسبح وتشهد فـذلك   ... استقبل القبلة أشعر التوجه حبضور املتوجه إليه
وإيقاظ له أن يغفل عما هو فيه من مناجاة ربه والوقوف بني يديه،  لبكله تنبيه للق

واسـتدعاء   كان ذلك تـدرجيا للمصـلي   ها نافلةوهكذا إىل آخرها، فلو قدم قبل
  .)١( ) باستصحاب احلضور يف الفريضة ، لكان خليقاًللحضور، ولو أتبعها نافلة أيضاً

واهللا . يات مع مكمالاومثل ذلك يف سائر األحوال والعبادات جتري الضرور
  .أعلم

                                                        
 .١٥، ١٤السابق ص  )١(



 

  
٢٣  

  

 
بني مـا   ابأقسام املصاحل، ويفرق اأن يلم ما يطلب من اإلمام واخلطيب إنّ أول

ـا علمـاً أو أن    اأن حييط ماهو ضروري وما هو حاجي أو حتسيين، ال نطلب منه
 ما، واملطلوب منـه دقائقها وتفاصيلها، لكن يكفي من القالدة ما أحاط بالعنق ايعرف

  .إليه انما يدعو اأن يعلم
إىل الدين كله دقه وجله،  الناس اأن يدعو اإلمام واخلطيبومن ثَم يطلب من 
  .ولكن بفهم وحكمة وصرب

 اإلمام واخلطيـب وبناًء على ما تقرر يف هذا املبحث من ترتيب املصاحل، فعلى 
مث  -ها وتطبيقاها واالهتمام اأعين معرفت –الناس بدعوم إىل الضروريات  أن يبدآ

حتمي هذه الضروريات حىت ال خيل ا  حييط هذه الضروريات بسياج من احلاجيات
املدعو، هذا من جانب، ومن جانب آخر تكملها، فيكتسب املدعو ذا التدرج متانة 
يف عبادته وطاعته، فال تكون هشة سرعان ما يتركها، بل يكون حريصاً عليها مهتماً 

   لُه، وبـذلك حيتـاطا، مث حييط الداعي بسياج من التحسينيات حتمي اجلميع وجتم
فتكون دعوة مالئمة لفطرة الناس حمققة ملقصود الشرع،  مايف دعواإلمام واخلطيب 

  .أكثر عمقاً وأبعد عن السطحية
أن يبذل الوقت واجلهد يف دعوة أنـاس  أو خطيب فال أظن أنه يسوغ لداعية 

  .حاجية أو حتسينية وهم بعد مل يلتزموا بالضروريات ومل يلتفتوا إليهاإىل أمور 
    من يدعو إنسانأً ال يؤدي الصالة أو متهاوناً بأدائها إىل

االهتمام خبصال الفطرة مثالً كقص الشارب وتقليم األظافر وأمثال ذلك، نعم إنّ 
، لكن هذا اجلزء ينبغي أن يعطى حقّه ا eوقد أمر النيب  خصال الفطرة من الدين

الصحيح الالئق به يف زمان وجهد الداعية، فلم يأمر اهللا به يف السماء وحجمه 
ومل خيتلف العلماء يف تاركه هل يبقى يف دائرة . السابعة كما صنع يف األمر بالصالة

 ن كماومل يذكر يف القرآ. يف تارك الصالة اإلسالم أم هو خارج عنها كما اختلفوا
  .بل أُقر به يف عدد من األحاديث النبوية املباركة. ذُكرت الصالة إىل آخر ذلك



 

  
٢٤  

  

وهلذا أقول هو جزء من الدين ال ينفصل عنه، لكن حجمه وقدره الذي يفهمه 
  .ويعلمه من علم مقاصد الشريعة وترتيبها

ـ لإلمام واخلطيب كما أنه ال يسوغ  ا املـأمومني ومـن يتصـدران    أن يترك
إىل  ما دون أن يدعوه واعلى الضروريات واهتم واحرص نالذي ادهم ودعومإلرش

ما بعدها من حاجيات وحتسينيات حبجة أنه التزم باألصول وما عـدها قشـور، أو   
، فكال طريف قصد األمـور  أشباه هذه األلفاظ الدالة على سوء الفهم وقصور النظر

طي األمور أكرب من حقها، فكذلك نود ذمي، فكما نود من الداعي إىل اهللا أن ال يع
  .منه أن ال يهملها

وكما هو معلوم إمجاعاً، أنه ال جيوز ترك األمة بدون حاكم يسوسهم ويدير (
 حيـث  eعند وفـاة رسـول اهللا    ششؤوم، ويتضح ذلك من عمل الصحابة 

س، ، فبايعوه وبايعه الناtتشاوروا يف السقيفة مث استقر رأيهم على خالفة أيب بكر 
، فتنصيب اإلمام من األمور الضـرورية،  eواشتغلوا بأمر تنصيب اإلمام عن دفنه 

 ووجود األمري الكفء أمر حاجي، فلو مل يوجد صاحب الكفاءة، فهل نعطل منصب
  ؟ اإلمام

ومعلوم أنّ انعدام اإلمام يحدث الفوضى، ويعم به الفساد، ويصبح النـاس يف  
منه مشقة على الناس، مع انضـباط   حيصلهرج ومرج، ووجود اإلمام غري الكفء 

ومـا هـو    –فتعارض ما هو ضروري وهو وجوب تنصيب اإلمام . األمور بوجوده
فاإلبقاء على ما هو ضروري وإن مل توجد الكفاءة . حاجي وهو عدم وجود الكفء

اليت هي شرط من شروط اإلمامة أوىل من تعطيله حىت حتصل الكفاءة تقدمياً ملا هـو  
وإن اسـتعمل   امسعوا وأطيعوا «: eذلك قوله ا هو حاجي، ودليل ضروري على م

  .)٢())١(»عليكم عبد حبشي كأنّ رأسه زبيبة 
  :وميكن أن يالحظ مما ذُكر موازنتان

                                                        
 .٤/٣٢٩، ٧١٤٢:ح )السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية ( رواه البخاري، كتاب األحكام، باب  )١(
 .٩٠ص ١١ختالف وفقه املوازنة وحاجة الداعي إليهما، جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد أثر أصول الفقه يف فقه اال )٢(



 

  
٢٥  

  

  .وهو أمر حاجي صبني تقدمي اختيار اخلليفة، وهو أمر ضروري على دفنه : األوىل
كون اإلمام كفؤاً، وهو أمر  بني اختيار اإلمام، وهو أمر ضروري وبني: الثانية

  .حاجي، فَقُدم الضروري على احلاجي
، حيـث  ومما ميكن مالحظته يف شأن املوازنات ما حيصل يف صالة اخلـوف 

إقامة الصـالة، فتقـام   يتنازل عن بعض أشكال الصالة وكيفياا املعتادة من أجل 
  .عتادة اليت هي أمر حتسيينالصالة اليت هي أمر ضروري ويتنازل عن الشكل واهليئة امل

إىل القبلة يف الصالة على الراحلة عندما يتنفـل   وكذلك يسمح بعدم التوجه
املسافر، فيتنازل عن التحسيين يف الصالة يف مقابل احلاجي، وهو رغبة املسـافر يف  

  .الصالة والتعبد
لمـة يف  ترك إثارة املسائل اخلالفية دفعاً لتفرق الصف والك: ومن ذلك أيضاً

  .جمتمع غري واع
وكذلك لو كان رجل يرى اجلهر بالبسملة  « :- رمحه اهللا- قال شيخ اإلسالم 

  .)١(»فأم بقوم ال يستحبونه أو بالعكس ووافقهم كان قد أحسن 
ولو كان اإلمام يرى استحباب شيء واملأمومون ال يستحبونه  « :وقال كذلك

  .)٢(»فتركه ألجل االتفاق واالئتالف كان قد أحسن 
يوازن فيما يقابله من مواقف تتعـارض مـع    أن لإلمامينبغي وبناًء على ذلك 

بعضها، وقد يفوت بعضها البعض اآلخر، فيكون ضابطه يف التقدمي هو ما علمه من 
  .ترتيب املقاصد وأمهيتها يف نظر الشرع، فيدعو إىل اهللا على بصرية ونور وهدى

                                                        
 .٢٢/٢٦٩جمموع الفتاوى  )١(
 .٢٢/٢٦٨جمموع الفتاوى  )٢(



 

  
٢٦  

  

 :  

 
 
 
 

  :أما املصلحة ففي شأا قال أهل اللسان
  .صلَح وصلُح بالفتح والضم: ضد الفساد، يقال: الصالح

  .أصل واحد يدل على خالف الفساد فالصاد والالم واحلاء
  .)١(املصاحلواملصلحة الصالح واملصلحة واحدة 

أما املصلحة فهي كامسها شيء فيه صالح قـوي،   «: ال الطاهر بن عاشوروق
الذي يكثر فيه ما منه اشتقاقه،  ولذلك اشتق هلا صيغة املفاعلة الدالة على اسم املكان

  .)٢(»وهو هنا مكان جمازي 
  

  .ضد املصلحة يقال فسد الشيء بالضم فساداً فهذا فاسد: واملفسدة
  .فسدة خالف املصلحةوالفساد نقيض الصالح، فامل

  .)٣(قالوا هذا األمر مفسدة لكذا أي فيه فساد
أما املفسدة فهي ما قابل املصلحة وهي وصـف للفعـل    «: قال ابن عاشور

  .)٤(»حيصل به الفساد دائماً أو غالباً 
  
  

                                                        
 .٣٦٧، خمتار الصحاح ص ٣/٣٠٣، معجم مقاييس اللغة ٥١٧-٢/٥١٦انظر لسان العرب  )١(
 .٦٥مقاصد الشريعة اإلسالمية ص  )٢(
 .٥٠٣، خمتار الصحاح ص ٣/٣٣٥لسان العرب  انظر )٣(
 .٦٥مقاصد الشريعة ص  )٤(



 

  
٢٧  

  

 
احل، فهي إما تدرأ مفاسد أو جتلب مصـاحل،  إنّ الشريعة اإلسالمية كلها مص

  :وقد دلّ على ذلك آي الكتاب ونصوص السنة، ومن ذلك
وإمنا يكـون إرسـال   ( ، )١()وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمني(: قوله تعاىل -

الرسول رمحة هلم إذا كانت الشريعة اليت بعث ا إليهم وافيـة مبصـاحلهم متكفلـة    
  .)٢()عادهم وإال مل تكن بعثته رمحة م بل نقمة عليهم بإس

)٣( )يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر( :قوله تعاىل - 
.  

يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَـبِري ومنـافع   (: قوله تعاىل - 
هإِثْماسِ ولنالهِمفْعن نم را أَكْب٤()م(.  

ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهـركُم  ( :تعاىلقوله  - 
  .)٥()وليتم نِعمته علَيكُم

فرفع احلرج والعسر عن الناس فيما ألزمهم به من أحكام يقتضي أن تكون تلـك  
  .)٦(رة مع مصاحلهم ومقتضيات سعادم وإال ملا ارتفع احلرج والعسر حبالاألحكام دائ

أنّ أحكام على  هذا إىل جانب آيات كثرية أخرى يثبت مبجموعها دليل االستقراء
  .)٧(اهللا جارية وفق مصاحل العباد آتية إلسعادهم يف معاشهم الدنيوي ومعادهم األخروي

ة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصـن  من استطاع منكم الباء «: eومن أقواله 
  .)٨(» للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

                                                        
 .١٠٧: األنبياء سورة )١(
 .٧٥ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ص  )٢(
 .١٨٥: البقرة سورة )٣(
 .٢١٩: البقرة سورة )٤(
 .٦: املائدة سورة )٥(
 .٧٥ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ص )٦(
 .بقاملرجع السا )٧(
 - ١ط- وسننه وأيامه أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخـاري  صاملسند من حديث رسول اهللا  –اجلامع الصحيح  )٨(

 .كتاب الصوم باب الصوم ملن خاف على نفسه العزبة ١٩٠٥ح  ٢/٣٢ –املطبعة السلفية القاهرة  ١٤٠٣



 

  
٢٨  

  

فأمر القادر بالزواج وذكر مصاحله وهو حفظ البصر والفرج، وإذا حفظا كان ( 
يأمر العاجز بسالح آخر وهو الصوم ليكسر شـهوته،   اخلري والفالح، ويف الوقت نفسه
  .)١( )ذلك ومىت كُِسرت ترتب اخلري على 

حصل لنا اليقني بأنّ الشريعة متطلبة جللـب  ومن عموم هذه األدلة وحنوها ( 
املقصود وحصول هذا  )٢( )املصاحل ودرء املفاسد واعتربت هذه قاعدة كلية يف الشريعة 

املقصود األعظم وهو جلب املصاحل ودرء املفاسد حيصل بإصالح حال اإلنسان ودفع 
لذلك نرى اإلسالم عاجل صالح اإلنسان بصالح أفراده الذين هم أجـزاء  .. فساده 

االعتقاد الذي يسوقه نوعه، وبصالح جمموعه وهو النوع كله، فابتدأ الدعوة بإصالح 
تزكية نفسه وتصفية باطنه؛ ألنّ البـاطن حمـرك   اإلنسان ب إىل التفكري احلق، مث عاجل

اإلنسان إىل األعمال الصاحلة، مث عاجل بعد ذلك إصالح العمل وذلك بالتشـريعات  
  .)٣(كلها

 
هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب اجلهل بـه   «: - رمحه اهللا-  قال ابن القيم

ب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أن غلط عظيم على الشريعة أوج
فإن الشريعة مبناها وأساسها على  ،الشريعة الباهرة اليت يف أعلى رتب املصاحل ال تأيت به

ألمته إجيـاب إنكـار    صالنيب  وقد شرع ... شاحلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعا
فإذا كان إنكار املنكـر   ،اهللا ورسوله من املعروف ما حيبه -  بإنكاره –املنكر ليحصل 

ن كـان اهللا  إو ،فإنه ال يسوغ إنكاره ،يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل اهللا ورسوله
  .)٤(» يبغضه وميقت أهله

دون النظر إىل ما سـيؤول   وفاقد هذا النوع من الفقه ال يرى سوى إنكار املنكر
عن   ال ينه «: قه، وقد قال شيخ اإلسالمأوقعه يف منكر أكرب من ساب إليه اإلنكار، فلرمبا

                                                        
 .٢٩بريوت ص  – هـ، دار النهضة١٤٠١حممد مصطفى شليب / تعليل األحكام لألستاذ )١(
 .٦٤املقاصد الشرعية ص  )٢(
 ).بتصرف (  ٦٥، ٦٤املرجع السابق ص  )٣(
 .يف حديثه عن بناء الشريعة على مصاحل العباد ٤،  ٣/٣إعالم املوقعني  )٤(



 

  
٢٩  

  

؛ بل يكون النهي حينئذ من باب الصـد عـن   نكر يستلزم تفويت معروف أعظم منهم
  .)١(»سبيل اهللا والسعي يف زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل احلسنات 

فحسن املقصد أمر مطلوب ال بد منه لكنه ال يكفي بل ال بد معه مـن حسـن   
  .إلنكار يف موقعه فينفع وال يضرالفهم حىت يقع ا

حتسباً ملا قد يقع مـن عواقـب    –بعض املنكرات اإلنكار على  eوأمثلة ترك النيب 
  . ، وسيأيت ذكر شيء من ذلك يف موضعه بإذن اهللاeظاهر جلي يف سريته  –وخيمة 

فتارة يصلح األمر ؛ وتارة يصـلح   «: قوله - رمحه اهللا-  ومما ذكره شيخ اإلسالم
أن يعرف مىت صالح كل  ، وال ميكن لداعية)٢(» ؛ وتارة ال يصلح ال أمر وال يالنهي 

  .من األمر والنهي ما مل يكن لديه اإلملام الكايف ذا الفقه
وهو  ،ة أفهامة أقدام ومضلّوهذا موضع مزلّ «: - رمحه اهللا-  وقال اإلمام ابن القيم

ءوا وجر ،وضيعوا احلقوق ،ودفعطلوا احلد ،فرط فيه طائفة، ومعترك صعب، مقام ضنك
  .)٣(»وجعلوا الشريعة قاصرة ال تقوم مبصاحل العباد  ،أهل الفجور على الفساد

 
إذا تقررت أمهية معرفة املصاحل واملفاسد، فيتبادر إىل الذهن مباشرة السؤال عـن  

  ئهم أم ماذا؟هل هو متروك لعقول الناس وآراضابط املصلحة واملفسدة، 
ن املصـاحل  إ «: فقال يف املوافقات - رمحه اهللا-  أجاب عن هذا السؤال الشاطيب

اليت تقوم ا أحوال العبد ال يعرفها حق معرفتها إال خالقها وواضعها، وليس للعبد ـا  
علم إال من بعض الوجوه، والذي خيفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له؛ فقد يكـون  

ال آجـال، أو   نفسه من وجه ال يوصله إليها، أو يوصله إليها عـاجالً  يف مصلحة ساعياً
يوصله إليها ناقصة ال كاملة، أو يكون فيها مفسدة تريب يف املوازنة على املصلحة؛ فـال  

                                                        
 .٢٨/١٢٩جمموع الفتاوى  )١(
 .املرجع السابق )٢(
 .١٣بريوت ص  –، دار الكتب العلمية )قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر ابن ( ة يف السياسة الشرعية لـ الطرق احلكمي )٣(



 

  
٣٠  

  

، وال جيين منه مثـرة  ال يتم له على كماله أصالً يقوم خريها بشرها، وكم من مدبر أمراً
  .)١(» أصالً

واملفاسد املستدفعة إمنا تعتـرب مـن    املصاحل اتلبة شرعاً«: وقال يف موضع آخر
حيث تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى، ال من حيث أهواء النفوس يف جلب مصـاحلها  

  .)٢(»العادية، أو درء مفاسدها العادية
صاحل واملفاسد هو مبيزان لكن اعتبار مقادير امل«: - رمحه اهللا- وقال شيخ اإلسالم 

  .)٣(»الشريعة
أما مصاحل الدارين وأسباا ومفاسدها « : - رمحه اهللا- وقال العز بن عبد السالم 

ب من أدلة الشرع وهي الكتاب والسنة لفال تعرف إال بالشرع، فإن خفي منها شيء طُ
  .)٤(» يحروالقياس املعترب واالستدالل الص واإلمجاع

لقصـوره  : أوالً؛ والعقل ال يصلح أن يكون حاكماً على األمور صالحاً وفساداً
عن إدراك بواطن األمور ومآالا حبكم ما أودعه اهللا من قـدرة حمـدودة باملشـاهد    

العقـول يف   لتفاوت: ثانياً. واحملسوس والتجارب، وهذا غري كاف للحكم على األمور
رمحـه  - األحكام فما هو حسن عند قوم قد يكون سيئاً عند آخرين، قال شيخ اإلسالم 

قد ينظرون إىل احلسنات فريجحون هذا اجلانـب وإن تضـمن سـيئات     أقوام «:  - اهللا
يرجحون اجلانب اآلخـر وإن تـرك حسـنات    ووأقوام قد ينظرون إىل السيئات  ،عظيمة
واملتوسطون الذين ينظرون األمرين قد ال يتبني هلم أو ألكثـرهم مقـدار املنفعـة     ،عظيمة
  .)٥(» واملضرة

                                                        
 .١/٢٤٣وافقات امل )١(
 .٢/٢٥وافقات امل )٢(
 .٢٨/١٢٩جمموع الفتاوى  )٣(
 .٨ص قواعد األحكام  )٤(
 .٢٠/٥٨جمموع الفتاوى )٥(



 

  
٣١  

  

عن هدي السماء ختتلف يف أصـل   أحكامها العقول اليت ال تصدر يف وقد رأينا( 
املفاسد واملصاحل بل ومع اتفاقهم على أنّ األمر مصلحة أو مفسدة خيتلفون يف األحكام 

  .اجلزئية اليت حتصل املصاحل وتدفع هذه املفاسد
أَخرِجـوا  ( :أمل جيعل قوم لوط من الطهارة مفسدة عقوبتها النفي؟ فكانوا يقولون

قَر نم ونآلَ لُوطرطَهتي اسأُن مهإِن كُمتاملتوطن الصاحل يف عرفهم هـو   ، وأصبح)١()ي
  !الذي يزاول اللواطة ويدعوا إليها ؟

أمل جيعل الرومان استرقاق املدين العاجز عن الوفاء بل وقتله ومتزيق جثتـه بـني   
ينهم، وهم الدائنني إن عجزوا عن بيعه هو حكم املصلحة، فجعلوه عقوبة رمسية يف قوان

وال تزال آثارهم القانونية مبعث إعجاب الغرب ! أصحاب العقول املشهود هلا باإلبداع 
  .والشرق على السواء

، فال يستقيم من كان )٢( ) العقول يف تقدير املصاحل واملفاسد حقيقة واقعةفتفاوت 
  .هذا شأنه أن يكون مرجعاً وضابطاً للمصلحة واملفسدة

 
ال يحدثُ عنـد الداعيـة    – ظهور ال شك فيه –إنّ ظهور املصلحة أو املفسدة 

هـو   – كما يقولون –تردداً يف اإلقدام أو اإلحجام، ولكن حمط النظر ومربط الفرس 
والقسمة العقلية للتعـارض  . عند تعارض املصاحل واملفاسد، وأي منها يقدم وأيها يؤخر

  :حاالتيف ثالث  حتصره
  .تعارض املصاحل مع بعضها - ١
  .تعارض املفاسد مع بعضها - ٢
  .تعارض املصاحل مع املفاسد - ٣

                                                        
  .٥٦سورة النمل  )١(
 .٥٧- ٥٦احملاورة الكربى حول قضية تطبيق الشريعة ص )٢(



 

  
٣٢  

  

ني حسنتني فالتعارض إما ب « :بقوله - رمحه اهللا-  وإىل هذا احلصر أشار ابن تيمية
وإما بني حسنة وسـيئة ال   ،بني سيئتني ال ميكن اخللو منهماوإما  ،ال ميكن اجلمع بينهما

  .)١(»ريق بينهما ميكن التف
وإنّ من توفيق اهللا للعبد وامتنانه عليه أن يبصره خبري اخلريين وشـر الشـرين   

ن الداعني إىل اهللا على بصرية ليحصل األول ويدرأ الثاين فيسلك سبيل الدعاة املهتدي
ليس العاقل الذي يعلم اخلري من الشر وإمنا العاقل الـذي يعلـم خـري     :قيلكما (و

  :ر الشرين وينشداخلريين وش
  إنّ اللبيب إذا بـدى مـن جسـمه   

  
  )٢()مرضان خمتلفان داوى األخطرا  

  :ولبيان حاالت التعارض كل على حدة أقول  )٢()األخطرا
 

فإذا تعارضت املصاحل أمام الداعية إىل اهللا تعاىل ومل يستطع حتصيلها مجيعها بل 
  :يازة البعض اآلخر، فللداعية يف هذه احلالة نظرانال بد من تفويت البعض عند ح

 
فقد مر بنا تفاوت املصاحل يف املبحثني السابقني وأا متدرجة حبسب أمهيتها يف 

مث إنّ الضـروريات واحلاجيـات   . مراتب تبدأ من حفظ الدين وتنتهي حبفظ املال
فهـذا التـدرج يف   . درجة واحدة بل متفاوتة فيما بينهاوالتحسينيات ليست على 

األمهية يعد امليزان األول للترجيح عند التعارض، فما تكون به ضرورة حفظ الـدين  
تكون به ضرورة حفظ النفس، وما يكون به ضرورة حفـظ الـنفس    مقدم على ما

  .وهكذا... مقدم  على ما يكون به ضرورة حفظ العقل 
شرب اخلمر إلزالة الغصة تقدمياً لضـرورة حفـظ    الترخيص يف: ومن ذلك

  .النفس على ضرورة حفظ العقل، وأمثال ذلك

                                                        
 .٢٠/٥١جمموع الفتاوى )١(
 .٢٠/٥٤جمموع الفتاوى  )٢(
 ).بتصرف (  ٩ص  –من قضايا املواجهة يف مسرية العمل اإلسالمي املعاصر  )٣(



 

  
٣٣  

  

والضروري الذي تتحقق به إحدى هذه املصاحل مقدم علـى احلـاجي عنـد    
  .وهكذا... التعارض، وهذا احلاجي مقدم على التحسيين 

  
 

تان يف درجة واحدة من األمهية الذاتية بـأن  فإذا كانت املصلحتان املتعارض( 
انتقلنا إىل النظر الثاين، وهـو مقـدار    كانتا يف رتبة واحدة ومتعلقتني بكلّي واحد

مشوهلما للناس وانتشار آثارمها بينهم، فتقدم أمشلهما على األخرى، إذ ال يعقل إهدار 
لـك كتـرجيح   مصلحة مجهور الناس من أجل مصلحة فرد أو فئة قليلة منهم، وذ

االشتغال بتعليم العلوم الشرعية على االشتغال بنوافل العبـادات؛ ألنّ األول أمشـل   
، ومن ذلك النهي عن تلقي الركبان تقدمياً ملصلحة العامة وهـم  )١( ) فائدة من الثاين

  .)٢(السوق على مصلحة التلقي
 –النظـرين  فإذا متّ للداعية النظران يف املصاحل املتعارضة وحاز أدوات ذينك 

فقد حصل خرياً  –وأمهها الفقه يف األحكام مث فقه تطبيق هذه األحكام على الواقع 
  .كثرياً يؤهله للترجيح بني املصاحل بإذن اهللا

على تقدمي طلب العلم الشرعي علـى تعلـم    –مثالً  –فال ميكن احلكم بإطالق 
العلـم وتـوافروا وال   الطب يف كلّ حال ومكان، بل إنّ احلال يف مكان كثر فيه أهل 

أو أشباههم، ليس كاحلال يف مكـان   –مثالً  –يوجد هناك من يعاجل الناس إال نصارى 
  .آخر ال يوجد فيه من يعلم الناس أمور دينهم، فلكل مقام مقال ولكل حالة حكم

 

                                                        
 . ١٠من قضايا املواجهة يف مسرية العمل اإلسالمي ص  )١(
 .٧٠االجتهاد فيما ال نص فيه ص  )٢(



 

  
٣٤  

  

تكـب املفسـدة   عند تعارض مفسدتني، وال مفر من ارتكاب إحـدامها فتر 
عند احلديث عن  - رمحه اهللا-  الصغرى لدفع املفسدة الكربى، كما قال شيخ اإلسالم

  .)١(» فيدفع أسوأمها باحتمال أدنامها ،بني سيئتني ال ميكن اخللو منهماإما  و «التعارض 
  :فقالوا –هلذا قرر العلماء بعض القواعد املتعلقة ذه احلالة 

  .األخف الضرر األشد يزال بالضرر* 
  .)٢(إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما* 

  :وضربوا أمثلة لذلك، ومنها
وجوب السكوت على املنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم، كمـا  

  .جتب طاعة األمري اجلائر إذا كان يترتب على اخلروج عليه شر أعظم
  .خيتار أهون الشرين* 

كمضطر يف خممصة فهو بني أمرين إمـا أن  ، )٣(احلالة وقد سبق ذكر أمثلة هلذه
يدع حلم امليتة أو حلم اخلرتير ألما حمرمان عليه؛ فيموت، أو يأكل فينقذ نفسـه،  

  .فاحلل هنا ارتكاب أخف املفسدتني، وهي هنا األكل على قدر احلاجة لدفع املوت
حتتمل السيئة  وهذا املوضع أحد املوضعني اللذين ذكرمها شيخ اإلسالم، وفيهما

  .)٤(وهو دفع ما هو أسوأ منها إذا مل تدفع إال ا
جتويز رمي الكفار املتترسني باملسلمني من األسرى أو الصبيان أو : ومن ذلك

، فهنا مفسـدتان األوىل قتـل األسـرى    )٥(النساء لدفع ضرر زحفهم على العموم
 األكـرب وهـي الثانيـة    املسلمني، الثانية اعتداء الكفار على عموم املسلمني، فتدفع

  .بارتكاب األدىن وهي األوىل

                                                        
 .٢٠/٥١جمموع الفتاوى  )١(
 . ١٩٩زرقا ، صأمحد بن حممد ال/ شرح القواعد الفقهية، للشيخ )٢(
 .يراجع مبحث حفظ الضروريات اخلمس )٣(
 .٢٠/٥٣جمموع الفتاوى  )٤(
 .٢٠٧الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ص : انظر )٥(



 

  
٣٥  

  

فالداعية إىل اهللا عند اضطراره لبعض املواقف اليت ال بد له منها وكانت حتوى 
  .دفع األكرب منهامفاسد وال بد من ارتكاب أحدها فعليه 

سـيفه   متوشحاً tوهذا ما صنعه الصحايب نعيم بن عبد اهللا النحام ملا رأى عمر 
تك واهللا لقد غر :فقال نعيم ،حممدا هذا الصابئ فأقتله أريدفقال  ؟ريد يا عمرأين تفسأله 

أترى بين عبد مناف تاركيك متشي على األرض وقد قتلت  ،نفسك من نفسك يا عمر
قال ختنك وابـن   ؟وأي أهل بييت :قال أمرهم؟أهل بيتك فتقيم  إىلأفال ترجع  ،حممداً
طمة بنت اخلطاب فقد واهللا أسـلما وتابعـا   وأختك فا ،ك سعيد بن زيد بن عمروعم

  .)١(أخته وختنه إىل قال فرجع عمر عامداً ،على دينه فعليك ما حممداً
وكفى  e قتل رسول اهلدىوقد عزم على  –قبل إسالمه  –أمام عمر  tفنعيم 

ذا مفسدة، فما كان منه إال أن صرفه إىل أهل بيته وهم صحابة أيضاً الذي لو وصـل  
، فدفع املفسدة الكربى بالداللـة  e قتلهم فلن يساوي مفسدة قتل رسول اهللا األمر إىل

  .على الصغرى
وكذلك لو رأى الداعية املدعو على أخطاء عدة فليبدأ مبا هو أكرب لدرئه، فتارك 

وقاطع الرحم ينبغي أن يعالَج فيه خطأ ترك الصالة مث صلة الـرحم؛   –مثالً  –الصالة 
  .إلصالح أوالًلكرب األول فهو أحق با

فعلى الداعية التمسك ذا املنهج يف مجيع مواقفه لتسمو دعوته ويصـلح شـأن   
  .مدعويه

يف شأن تفاوت املفسـدة   - رمحه اهللا- إىل ما ذكره الطاهر بن عاشور  وأشري هنا
وجيب التنبه إىل أنّ املفسدة متفاوتة يف جنسها تفاوتاً بيناً تنبئ عنه آثـار   «: حيث قال
يف خرم املقاصد الشرعية والكليات الضرورية أو احلاجيـة  ملشتملة على املفاسد األفعال ا

أو بعض التحسينية القريبة من احلاجية، وتنبئ عنه أيضاً مقادير أثرهـا مـن اإلضـرار    
واإلخالل يف أحوال األمة بكثرة ذلك وقلّته وانتشاره وانزوائه وطول مدته وقصرها مع 

نهيات كلها مشتملة على املفاسد، ومع ذلك فقد رتبتها اختالف العصور واألحوال، فامل

                                                        
 .، مؤسسة علوم القرآن دمشق٣٤٤- ١/٣٤٣البن هشام السرية النبوية  )١(



 

  
٣٦  

  

جمملة فصلها الفقهاء من بعد، فقد جاء يف الشريعة ذكـر الفـواحش   الشريعة مراتب 
  .)١()الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْإِثْمِ والْفَواحش إِلَّا اللَّمم(والكبائر واللمم 

ما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَـن  قُلْ إِن( :وجاء ذكر اإلمث والبغي
قرِ الْحيبِغ يغالْبو الْإِثْم٢()و(.  

يسأَلُونك عـنِ الشـهرِ   (: وجاء وصف املنهيات بأنّ بعضها أكرب من بعض
اللَّه وكُفْر بِه والْمسجِد الْحرامِ  الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِري وصد عن سبِيلِ

  .)٣()وإِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللَّه والْفتنةُ أَكْبر من الْقَتلِ
 

أصـل   إنّ املوازنة بني مآالت األفعال وما تقتضي إليه من مصاحل أو مفاسـد 
العمل مشـروعاً   م به يتحقق مفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، فقد يكونعظي

 يف ذاته لكن حتيط به أمور متنع احلكم مبشروعيته على اإلطالق ملا يترتب على ذلك
  .من مفسدة أو تفويت مصلحة راجحة

النظر يف مآالت األفعال معترب مقصـود   «: - رمحه اهللا- يقول اإلمام الشاطيب 
كانت األفعال موافقة أو خمالفة، وذلك أن اتهد ال حيكم على فعـل مـن    ،شرعا

األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليـه  
أو ملفسدة تدرأ، ولكن لـه   ستجلبمشروعا ملصلحة فيه تفقد يكون ذلك الفعل، 

مشروع ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة صد فيه، وقد يكون غري مآل على خالف ما قُ
تندفع به، ولكن له مآل على خالف ذلك، فإذا أطلق القول يف األول باملشـروعية،  

مفسدة تساوي املصلحة أو تزيد عليها، فيكونفيه إىل  ى استجالب املصلحةفرمبا أد 
وكذلك إذا أطلق القول يف الثـاين بعـدم    ته،هذا مانعا من إطالق القول مبشروعي

وعية رمبا أدى استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيد، فال يصح إطـالق  مشر

                                                        
 .٣٢: النجمسورة  )١(
 .٣٣: األعرافسورة  )٢(
 .٢١٧: البقرةسورة  )٣(



 

  
٣٧  

  

القول بعدم املشروعية وهو جمال للمجتهد صعب املورد، إال أنه عذب املذاق حممود 
  .)٢(» ، جار على مقاصد الشريعة)١(الغب

وبناًء على ذلك ال ميكن القول إنّ كلَّ مصلحة تجلب، وكلَّ مفسدة تـدفع،  
وهو أنّ جلب املصلحة جيب أن ال جيلب مفسدة راجحـة علـى    بد من قيد بل ال

املصلحة، كما ال يفوت مصلحة أكرب من املطلوب حتصيلها، واملفسدة اليت تدفع هي 
اليت ال يترتب على دفعها فوات مصلحة راجحة عليها أو حصول مفسدة أكرب مـن  

  .املطلوب دفعها
احل واملفاسد كثرية يف سريته ويف السابقني وأمثلة هذه املوازنة عند تعارض املص

  .من السلف الصاحلني، أذكر طرفاً منها للتمثيل ال احلصر
 قتل عبد اهللا بن أيب بن سلول وأمثاله من أئمـة النفـاق   eمن ذلك ترك النيب * 

واجلور رغم ما يف قتلهم من مصلحة، وهي قطع دابرهم وإراحة املسلمني مـن ملـزهم   
حتى  يف حادثة اإلفك - رضي اهللا عنها-  اموا أم املؤمنني عائشة وكيدهم، وهم الذين

، إىل غري ذلـك مـن أفعـاهلم    eبرأها اهللا تعاىل، وهم الذين حاولوا قتل رسول اهللا 
كثـرة  : ؛ وذلك ملا يف قتلهم من مفاسد كثرية منـها eالقبيحة، ورغم ذلك مل يقتلهم 

 صيقتـل  ور الناس إذا مسعوا أنّ حممـداً  نفأعوام الذين سيغضبون محيةً هلم، وخشية 
فال يعلم الناس  يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر –أعين املنافقني  –فقد كانوا  أصحابه،

وقد برز شيء من احلمية ملثل هؤالء املنافقني يف قصة اإلفك ملـا صـعد   . حقيقة أمرهم
يـا  ( : eسول اهللا فاستعذر من عبد اهللا بن أيب بن سلول، فقال ر املنرب eرسول اهللا 

فقام سعد بـن معـاذ   ... معشر املسلمني من يعذرين من رجل قد بلغ أذاه يف أهل بييت 
أنا أعذرك منه يا رسول اهللا إن كان يف األوس ضربنا عنقه وإن كـان   :األنصاري فقال

فقام سعد بن عبادة وهـو   - أي عائشة  – قالت .من إخواننا اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك
كـذبت   :ولكن اجتهلته احلمية فقال لسعد بن معـاذ  صاحلاً زرج وكان رجالًد اخلسي

                                                        
 .العاقبة: الغب )١(
 .١١١- ٤/١١٠املوافقات  )٢(



 

  
٣٨  

  

فقام أسيد بن حضري وهو ابن عم سعد بن معـاذ   ،لعمر اهللا ال تقتله وال تقدر على قتله
فثـار   ،كذبت لعمر اهللا لنقتلنه فإنك منافق جتادل عن املنـافقني  :فقال لسعد بن عبادة

ن يقتتلوا ورسول اهللا ان األوس واخلزرج حىت مهوا أاحليe    قائم على املنرب فلـم يـزل
  .)١( ) احلديث...  خيفضهم حىت سكتوا وسكت eرسول اهللا 

  . على قتلهم درءاً للمفسدة املتوقعة وهي تفوق مصلحة القتل مبراحل eفلم يقدم 
يسبوا اللَّـه  ولَا تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَ(: قوله تعاىل :مثال آخر* 

  .)٢()عدوا بِغيرِ علْمٍ
ففي سب الكفار مصلحة وهي حتقري دينهم وإهانتهم لشركهم بـاهللا سـبحانه،   

عن سبهم  ـ  ى اهللا  ألولكن ملا تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب اهللا 
  .)٣(درءاً هلذه املفسدة

يا عائشة  «: eقال رسول اهللا : التأا ق - رضي اهللا عنها-  حديث عائشة: مثال ثالث* 
ـابني   –بكفر : قال ابن الزبري –لوال قومك حديث عهدهم  ، )٤(»لنقضت الكعبة وجعلت هلا ب

 املشرفة قُدس من أقداس اإلسالم، وضبط قواعدها وفق ما ارتضاه اهللا تعاىل من اخلليـل  فالكعبة
u ،لكن اخلوض يف مثل هـذه  وتغيري البيت عن أصل بنائه منكر جتب إزالته مطلب شرعي ،

فقد تثري فتنة واسعة يف صفوف املسلمني، خاصة املسألة يف ذلك الوقت أمر له خطورته وعواقبه، 
هذه اجلموع الوفرية اليت دخلت يف اإلسالم، ومل يثبت اإلميان ويتغلغل يف حنايا نفوسـهم ويف  

ـاء وهـو    ص سول اهللافترك ر. )٥(رجعوا إىل الشرك من أجل ذلكتغيريه حرج هلم بل رمبا  البن
  .مصلحة ملا قد يترتب عليها من مفاسد كبرية قد تضر بالصف اإلسالمي وتنال منه

                                                        
 .٢٨/١٣١جمموع الفتاوى : ، وانظر١٧/١٠٢ صحيح مسلم )١(
 .١٠٨: األنعامسورة  )٢(
 .٢٠٨الوجيز ص  )٣(
 .١/٣٣٦فتح الباري : رواه البخاري، انظر )٤(
مجال سلطان، الطبعـة  )  األصول واملقدمات( ، فقه احلركات ٣١ص ) حممد مصطفى شليب ( انظر تعليل األحكام  )٥(

 .٤٤هـ، بريطانيا، ص ١٤١٣األوىل 



 

  
٣٩  

  

من ترك االختيار خمافة أن يقصر فهم  «: وقد ترجم البخاري هلذا احلديث بقوله
  .»بعض الناس عنه فيقعوا يف أشد منه 

أة الذهاب إىل املسـجد  من منع املر(  -رضي اهللا عنها- وما كانت تراه عائشة* 
ألداء الصالة مجاعة؛ ملا حيدث خروجها إىل املسجد من الفتنة اليت حيرص الشـارع  

ما أحـدث   صلو أدرك رسول اهللا « : احلكيم على اجتثاثها من اتمع، فقد قالت
  .)٢( ) )١(» النساء ملنعهن املسجد كما منِعت نساُء بين إسرائيل

 ال تساوي مفسدة الفتنة الـيت   – رضي اهللا عنهايف نظرها  –فمصلحة خروجهن
  .قد حتدث من جراء اخلروج

وال ريب أن اعتبار مصلحة يلـزم   «: - رمحه اهللا- ويف هذا الشأن قال ابن القيم 
  .)٣(» منها مفسدة أوىل من اعتبار مصلحة يلزم منها عدة مفاسد

وزيره يـذكر  درجا مع   اإلمام أمحدأرسل إىلمث ذكر ما حصل من املتوكل وأنه 
وروجع يف بعض  ،ال أعرفهم: وامسك عن أناس وقالآخرين فيه تولية أناس وعزل 

ويف توليته مضرة على املسـلمني  لو مل يولوه لولوا فالناً: لقلة علمه فقال ىمن مس، 
ن السين دون الداعي إىل التعطيل ألنه يضـر  وكذلك أمر أن يوىل على األموال الدي

ل عن رجلني أحدمها أنكى يف العدو مع شربه اخلمر واآلخـر  ئوس ،الناس يف دينهم
وذا مضـت سـنة    ،زى مع األنكى يف العدو ألنه أنفع للمسلمنيغي: فقال ،أدين

  .)٤(فإنه كان يويل األنفع للمسلمني على من هو أفضل منه ؛eرسول اهللا 
 ،صودة شرعاًفهي املق ،فاملصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرا مع املفسدة(  

ليجري قانوا على أقوم طريق وأهدى سـبيل،   ولتحصيلها وقع الطلب على العباد

                                                        
 .٤/٢٨٤فتح الباري : ، انظر٨٦٩رواه البخاري يف كتاب األذان ح  )١(
 .٣٩ص  ،  تعليل األحكام٥٦٩ص –بريوت  - ١٤٠٩دار النفائس  - ١ط) سعيد فايز الدخيل (  موسوعة فقه عائشة )٢(
  .١/١٢٧إعالم املوقعني  )٣(
  .١٠٦-١٠٥ع السابق ص املرج: انظر )٤(



 

  
٤٠  

  

هي الغالبة بالنظر املفسدة  وإذا كانت ،وليكون حصوهلا أمت وأقرب وأوىل بنيل املقصود
  .)١( )، ليكون رفعها على أمت وجوه اإلمكان، فرفعها هو املقصود شرعاًإىل املصلحة

ن أهم األمور حىت تستقيم للداعية دعوته، ويسلك طريق احلكمة ففهم هذا األمر م
فينظر الداعية فيما يلقاه من مواقف وحاالت سواء يف اتمع . يف دعوته إىل اهللا تعاىل

أو يف املدعو ويطبق تقدمي املصاحل على املفاسد بالقيود املذكورة آنفاً حىت ال حيمـل  
  .الدعوة ما ال حتتمل

على الداعية أن ال يهتم مبصلحة تطبيق سنة إذا ترتب : أقول –ومن أمثلة ذلك * 
عليها مفسدة كبرية فال يقدم الداعية على الصالة بالنعل تعليماً للناس جواز ذلـك  
 ومشروعيته إذا كان يترتب على ذلك حدوث فتنة وهرج قد يصـل إىل التشـابك  

واتية لذلك وإالَّ فال عليه إن باأليدي وانتهاك حرمة بيوت اهللا، ولكن يتحين الفرص امل
  .مل يعلم الناس هذه السنة وقد حرص فلم يستطع

كما أنّ على الداعية املصقَع املفوه الذي تلتف القلوب حوله وتأنس اآلذان لسماع كالمه 
ووعظه عليه أالّ يعرض نفسه ملا حيرم الناس من نفعه، كأن يصرح بني الناس مبنكرات توغر 

  .ليه فيتسببوا بإحداث ضرر له مينعه من احلديث إىل الناس ونفعهمصدور أهلها ع
النصح جماهرةً؛ فإنّ فيه مفسدة نفور املنصوح وعدم قبول النصـيحة  : ومن ذلك

كـثري مـن   وذم الناس، ولكن النصح سراً جيلب املصلحة اليت ال مفسدة فيهـا يف  
  .األحوال، فعلى الداعية مراعاة األصلح

وهو هجر املسلم ملرتكب الذنب زجراً له  )٢(بالذكر هنا مسألة اهلجرومن اجلدير 
أمر من أمـور   –أعين اهلجر  -وهو . وتأديباً لينتهي عن منكره وال يغتر العامة حباله

  .الدين فيجري عليه ما جيري على غريه من النظر يف املصاحل واملفاسد

                                                        
  .)بتصرف يسري (  ٢/١٧املوافقات  )١(
  .٢١٦-٢٠٩-٢٠٧-٢٠٦-٢١٣-٢١٢-٢١١يف الصفحات  ٢٨جمموع الفتاوى اجلزء : انظر )٢(

  .١٤٢هـ دار ابن القيم ص ١٤٠٩الطبعة األوىل ) مشهور حسن حممود سلمان ( اهلجر يف الكتاب والسنة 



 

  
٤١  

  

 ضـعف الشـر   فإن كانت مصلحة اهلجر راجحة حبيث يفضي هجر املذنب إىل
، وخفته كان مشروعاً، وإن كان ال يرتدع املهجور وال غريه باهلجر بل يزيد الشـر 

واهلاجر ضعيف حبيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته مل يشرع اهلجر، بل 
واهلجر لبعض الناس أنفع من التـأليف،  . لبعض الناس أنفع من اهلجر يكون التأليف

 صقوم وضعفهم وقلتهم وكثرم، هلذا كـان   فهو خيتلف باختالف اهلاجرين يف
وأمـر املسـلمني    الثالثة الذين خلِّفـوا  صيتألف قوماً ويهجر آخرين، فقد هجر 

، لكن املؤلفة قلوم كانوا سادة جرهم رغم أم كانوا خرياً من أكثر املؤلفة قلوم
كانوا مؤمنني،  شيف عشائرهم؛ فكانت املصلحة الدينية يف تأليف قلوم، والثالثة 

  .واملؤمنون سواهم كثري، فكان يف هجرهم عز الدين، وتطهريهم من ذنوم
 وغريه يف هذا الباب مبين على هذا األصل، :-رمحه اهللا-وجواب األئمة كأمحد 

وهلذا كان يفرق بني األماكن اليت كثرت فيها البدع وبني ما ليس كذلك، ويفـرق  
  .بني األئمة املطاعني وغريهم

ال ورغبته وميوله بل هو أمر منضبط بضوابط  فاهلجر ليس متروكاً هلوى اإلنسان
  .بد من مراعاا

جر حصول معـروف  ذا اهلفإذا كان حيصل  «:  -رمحه اهللا- قال شيخ اإلسالم
ساد ما يزيد علـى فسـاد   من الف وإن كان حيصل به ،مشروع وأو اندفاع منكر فه

  .)١(» شروعمب الذنب فليس
الداعية ذلك فعليه فإذا ع مأن ال يستعمل اهلجر واإلنكار ما مل يـؤمر بـه، وال   ل

يهجر حيث جيدي اهلجر ويثمر، ويتركـه  يعممه يف كل حالة ومع كل إنسان، بل 
وإذا عـرِف  (  :- رمحـه اهللا - حيث ال جدوى من ورائه، وكما قال شيخ اإلسالم 
  .)٢( )مقصود الشريعة، سلك يف حصوله أوصل الطرق إليه 

                                                        
  .٢١٦/ ٢٨جمموع الفتاوى  )١(
  .٢٠٧/ ٢٨الفتاوى جمموع  )٢(



 

  
٤٢  

  

هذا الواعظ املفوه الذي جيتمع لـه آالف املسـتمعني   ( ومن ذلك أيضاً ما يفعله 
وتتعطل حركة املرور إذا حان موعد املوعظة، والذي يهتدي بتوجيهاته ومواعظـه  

للفقراء واألرامـل  العشرات من الناس وجتمع اآلالف من األموال بعد كلّ حماضرة 
مية، ماذا عساه أن جيين عندما يقوم باإلنكـار  وااهدين واليتامى واملشاريع اإلسال

الصريح دون استخدام التلميح على فرد من أصحاب النفوذ أو وضع خيالف الشرع، 
  .ماذا عساه أن جيين أكثر من فوات كلّ هذه املصاحل اليت ذكرناها

وهذه الة اإلسالمية امللتزمة، واليت يقرأها آالف املسـلمني يف بقـاع األرض   
بسببها الكثري منهم، واليت تقـوم   ا من خالهلا بقضاياهم اإلسالمية، ويهتديفيتصلو

وغري املتزنة عند بعض املسلمني، واليت تزول كثري بتعديل الكثري من األفكار املتطرفة 
من املنكرات بسبب مواضيعها، وغريها من املصاحل الكثرية اليت تسببها، ماذا عساها 

نقدها ألحد األنظمة أو أحد األفراد املتنفذين أكثر من أن جتين عندما جتاوز احلد يف 
  .)١() فوات كل هذه املصاحل اليت تسببها

الشـائعة يف   بعض األخطاء) من وسائل دفع الغربة ( وقد ذكر صاحب كتاب 
وهذه القاعدة يف موضـوع تعـارض املصـاحل    ( : موضوع املصلحة واملفسدة فقال

عون يف أخطاء كبرية ورمبا الموا غريهم علـى  كثري من الناس، فيق واملفاسد جيهلها
فعل األحسن واألكمل، ومحدوه على فعل األقلّ؛ لضعف نظرهم أو إليثـارهم مـا   

  .مهيظنونه السالمة والورع، لضعف فقه
 

 المة يف أنفسهمواخلوف من الفتنة إىل اعتزال مواطن  أن يدعوهم إيثار الس
املنكرات والبعد عنه، مع قدرم على غشياا واإلنكار على أصحاا والتغيري إمـا  
باليد وإما باللسان، وذلك خوفاً على أنفسهم من هذه املنكرات أن يصل إليهم شيء 

  .من رذاذها وغبارها، أو يصل إىل قلوم شيء من ظلمتها وسوادها

                                                        
  . ١٤٥، دار الدعوة، الكويت ص ١٤٠٧الطبعة الثانية ) عبد احلميد الباليل ( فقه الدعوة يف إنكار املنكر  )١(



 

  
٤٣  

  

نّ أقوى الناس يقيناً وأمتنهم ديناً، وأوسعهم علماً وأشـدهم ثباتـاً؛ إذا   والواقع أ
اشتغل بالدعوة إىل اهللا يف أوساط املشركني وأهل الكتاب أو الفُساق وأهل البدع أو 
حنوهم؛ قد ال يشعر بالسعادة القلبية ولذاذة اإلميان اليت يشعر ا غريه من املقـيمني  

  .والعبادة بني ظهراين أهل اخلري والفقه
ومع ذلك فقد يكون ما يقوم به من العمل والدعوة أفضل مبراحل مما يقومون هم 

  .به، وقد يكون له من الفضل واخلري ما ليس هلؤالء
وحتمل الضرر اليسري من أجل مصلحة أعظم أمر مطلوب شرعاً وعقـالً، ومـا   

كثـرة رؤيتـه   يفقده املرء املشتغل بالنهي عن املنكر من راحة القلب وانبسـاطه ل 
مث تأثر القلب بذلك وضعف إشراقه يعد أمراً يسـرياً  للمنكرات وضيقه وتربمه ا، 

هداية النـاس وإقامـة احلجـة    : بالقياس إىل ما يقابله من املصلحة العظيمة اليت هي
  .باملعروف ويهم عن املنكر، وحتمل فروض الكفاية عن الغريعليهم، وأمرهم 

فسه من منازعتها له إىل املنكرات ودعوته إليها، مع مـا  وكذلك ما خيافه على ن
  .يقابل ذلك من اإلميان واخلوف من اهللا

وخاصة املنكرات املتعلقـة   –أما من يرى يف نفسه ميالً صرحياً إىل هذه املنكرات 
وجيد من نفسه اهلم القوي  –وحنوها ... بالشهوات؛ كالسفور والتربج، واالختالط 

به البعد عنها طلباً لنجاة نفسه منها بذلك، فهو حري.  
  ومن األخطاء الواقعة بسبب اختالل ميزان املصاحل واملفاسد عند كثري من

تعجل بعضهم يف اسـتعمال القـوة، وشـهر    : القائمني باألمر والنهي بني املسلمني
املنكـر  السالح ضد املفسدين، مما يترتب عليه من الفنت واملفاسد أحياناً أضـعاف  

  .)١( )األصلي الذي قاموا لتغيريه 
  

                                                        
وما بعدها  ١٣٦دار ابن اجلوزي ص  -١٤١٢ -١ط –سلمان بن فهد العودة  –)  من وسائل دفع الغربة(  )١(

  ).بتصرف يسري (



 

  
٤٤  

  

 فعلى الداعية إىل اهللا تعاىل أن يعلم أنه مسؤول عن كل ما يفعله لم فعله؟ وكذلك
عليه أن ال يقْدم على إنكار أو أمر إالّ عـن  عن ما تركه لم تركه؟، فينبغي بل جيب 

وة مـا ال حتتمـل،   علم وبصرية وبفهم دقيق وتأصيل عميق، حىت ال يحمل الـدع 
وكذلك حىت ال يتأخر عن مواقف هو أهلٌ ملواجهتها والتصدي هلا لعذر أو آلخـر،  

  .بل عليه العناية ذا النوع من الفقه يف الدين ليحصل له الرضا من رب العاملني
  
  
  

³³³³³³  
   

  


