811

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،6ذو احلجة 6346هـ /أكتوبر (تشرين األول) 5162م

الدكتور رشيد ُكهُوس

مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد الصادق األمني ،وعلى أهل بيته الطيبني
الطاهرين ،وأزواجه أمهات املؤمنني وصحابته الربرة أمجعني.
أما بعد؛ فإن املسلمني اليوم يف أمس احلاجة إىل فقه املوازنات يف هذا العصر الذي تشهد فيه األمة
املسلمة نكبات وويالت تعصر قلبها ،ومُتِّزق صدرها ،وتنخر يف كياهنا ،وتنتهك حرماهتا ومقدَّساهتا؛
حتتاج إىل جهود كثرية واجتهاد متواصل (-فقه املوازنات وفقه األولويات وفقه املقاصد) -إلخراجها من
هذا الظالم الدامس ولبيان الراجح من املرجوح والصاحل من الطاحل والنافع من الضار واملفسدة من
املصلحة.
إن فقه املوازنات ضرورة وواجب
ليس على مستوى الفرد وحسب ،بل
على مجيع املستويات :الفرد واجملتمع
والدولة؛ فأما الفرد فكثرياً ما تعرتض
مسريته يف احلياة مواقف صعبة ختتلط
فيها املصاحل وتتعارض فيحتاج إىل
املوازنة بينها ،أو تتعارض فيها
املفاسد واملصاحل أو املنافع واملضار،
أو املضار وحدها ،فيكون حينئذ يف
أمس احلاجة إىل املوازنة بينها لتغليب إحداها على األخرى أو الرتكاب أخف الضررين وأهون الشرين،
أو لتحمل الضرر األدىن لدفع الضرر األعلى ،وهو يف ذلك كله ال بد له أن يسري على منهاج فقه
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املوازنات وإال كانت نتائج ختبطه وخيمة.
وقل ذلك عن اجملتمع واألمة والدولة إذا تعرض أحدها ملواقف صعبة وشائكة أو تتعارض املفاسد
واملصاحل أو املكاسب واخلسائر أو املصاحل بينها أو غري ذلك ...فللخروج من املأزق البد من اختاذ
قرارات سليمة والسري خبطى ثابتة على منهاج فقه املوازنات.
ولذلك فإن حاجة األمة اليوم إىل فقه املوازنات يف شىت جماالت احلياة (السياسية واالقتصادية
والرتبوية والتعليمية والثقافية والفكرية والدعوية واالجتماعية )...أكثر من أي وقت مضى ،فهذا الوقت
تعقدت فيه القضايا وأحاط هبا الكثري من املالبسات مما يستدعي البحث عن احللول للخروج من
األزمة ،وال يكون ذلك إال من خالل منهاج فقه املوازنات.
ولذلك فإن الذين تنكبوا عن منهاج "فقه املوازنات" واختذوا طريق الرفض مسلكا واالنغالق على
الذات شعارا وراحوا يبحثون عن مناهج أخرى فإن حاهلم كحال من يضع العربة أمام احلصان ال
يتقدمون خطوة واحدة ،أو يتقدمون خطوة إىل األمام وخطوتني إىل الوراء ،وتكونوا خسائرهم أكثر من
مكاسبهم ،ونتائج تصرفاهتم ال حتمد عقباها...
ومن هنا تربز أمهية فقه املوازنات يف التدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية ،سواء على مستوى الفرد أو
على مستوى اجلماعة واألمة.
والتدرج ال يقتصر على جمال التشريع ونزول األحكام ،بل يشمل تطبيق األحكام بعد اكتمال
التشريع.
أهداف البحث:
تتجلى أهداف البحث فيما يلي:
 بيان مشول الشريعة اإلسالمية الغراء واستيعاهبا لكل قضايا الناس يف سائر العصور ،ومراعاهتاألحواهلم املختلفة مبا قررته من أحكام يف كل حال من أحواهلم؛ حيث وازنت بني املصاحل
املتعارضة ،واملفاسد املتعارضة ،وبني املصاحل واملفاسد وغري ذلك.
 إبراز سنة التدرج يف عاملي اخلَلق واألمر. -تأكيد ضرورة التدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية.
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 الكشف عن أمهية فقه املوازنات يف احلياة. بيان حاجة األمة إىل فقه املوازنات يف هذا العصر.الدراسات السابقة:
من الدراسات السابقة يف هذا اجملال:
كتاب "قواعد األحكام يف مصاحل األنام" لسلطان العلماء العز بن عبد السالم (ت 666 :هـ)
رمحه اهلل.
و"فقه األولويات" و"أولويات احلركة اإلسالمية" للعالمة يوسف القرضاوي.
وكتاب "فقه املوازنات يف الشريعة اإلسالمية" للدكتور عبد اجمليد حممد السوسوة.
وسلسلة "فقه األولويات" للدكتور عبد اهلل الكمايل.
وغري ذلك.
خطة البحث:
حتقيقا لألهداف السالفة الذكر سأتناول يف مبحثني رئيسني:
سأخصص األول للحديث عن التدرج يف اإلسالم باعتباره سنة من سنن اهلل يف احلياة والكون ،وأن
الشريعة اإلسالمية سارت على منهاج التدرج منذ أول يوم من نزول الوحي على رسول اهلل 
يف حني سأبني يف الثاين أثر فقه املوازنات يف التدرج يف تنزيل أحكام الشريعة اإلسالمية على الواقع،
كما أشري فيه إىل الشروط اليت جيب توفرها يف املوازن.
منهج البحث:
لبيان معامل هذا املوضوع وما يتعلق به ،سلكت املنهجني التحليلي واالستنباطي.
سائال املوىل جل وعال التوفيق والسداد والرشاد.
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المبحث األول
التدرج سنة إلهية في الكون والحياة
إن التدرج هو امليزة البارزة يف مسار الرسالة القرآنية اخلالدة ،فالقرآن الكرمي املنزل من عند اهلل رب
َّاس َعلَى م ْك ٍ
العاملني نزل منجما قال احلق جل ثناؤهَ ﴿ :وقُ ْرآنًا فَ َرقْنَاهُ لِتَ ْق َرأَهُ َعلَى الن ِ
ث َونَ َّزلْنَاهُ
ُ
تَ ْن ِز ًيل﴾[اإلسراء ،]666 :مث إن الرتبية القرآنية للصحابة  كانت متدرجة إذ بدأت بتصحيح العقيدة
ونبذ الشرك واألوثان ،وإفراد اهلل تعاىل بالعبودية ،مث بعد بضع سنني من تصحيح العقيدة وتثبيتها يف
قلوب املؤمنني فرضت الصالة مث الصوم وباقي األركان ...وكذلك التدرج يف حترمي املنكرات مثل اخلمر

الذي كان على مراحل ،بدأ بتذكري املؤمنني باحلديث عن مصادر اعتصاره ومنافعه املادية ،ومبضاره
ومفاسده ،مث بعد ذلك كان التحرمي النهائي على وجه القطع.
- (1التدرج في مواصفات اإلنسان بعد والدته:
خياطبنا القرآن الكرمي لنتأمل آياته ونتمالها ،عسى أن تنفتح علينا برياحينها الربانية العطرة لتذهب
مبا يزكم أنوف قوم ألفوا روائح من صنع خمتربات خاصة أو عامة ،كما عساها أن تقبل علينا روحها
إقباال تتفتح له العقول وبه تستنري لنستمع إليها ترتلَّ ﴿ :ما لَ ُك ْم َال تَ ْر ُجو َن لِلَّ ِه َوقَاراً (َ )61وقَ ْد َخلَ َق ُك ْم
ف َخلَ َق اللَّهُ س ْبع سماو ٍ
ات ِطبَاقاً (َ )61و َج َع َل الْ َق َم َر فِي ِه َّن نُوراً َو َج َع َل
أَط َْواراً ( )61أَلَ ْم تَ َرْوا َك ْي َ
َ َ ََ َ
س ِس َراجاً (َ )66واللَّهُ أَنبَتَ ُكم ِّم َن ْاأل َْر ِ
َّ
خ ِر ُج ُك ْم إِ ْخ َراجاً ()61
ض نَبَاتاً ( )61ثُ َّم يُِعي ُد ُك ْم فِ َيها َويُ ْ
الش ْم َ
واللَّهُ َج َعل لَ ُكم ْاأل َْر َ ِ
ساطاً ( )61لِتَ ْسلُ ُكوا ِم ْن َها ُسبُلً ِف َجاجاً ([﴾)06نوح].
َ
ضبَ
َ ُ
من تلك الرىب نستقي الفهم السليم لننظر إىل مراحل تطور اإلنسان بعد الوالدة:

فهو صيب عند الوالدة،
ويف بضع سنني طفل يلعب؛
ويف بضع سنني أخر شاب يافع بالغ؛
ويف بضع سنني أخر قد بلغ الرشد.
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هبذا التدرج يف مسار احلياة ينبت الصيب نباتا ،عرب هذه املراحل من ضعف إىل قوة وعند األربعني
يكتمل تكوين املرء العقلي واجلسدي ومعلوم بأن لكل شيء إذا ما مت نقصان:
ويف بضع سنني أخر يدخل اخلمسينيات وقد اشتعل الرأس شيبا؛
ويف بضع سنني أخر يبدأ اإلعياء يأخذ مأخذه من املرء ،فتستغين البشرية عن شغله؛
ويف بضع سنني أخر تتغري املالمح ،ويستقوي على النهوض بالعصا؛
ويف بضع سنني أخر يدخل الثمانني أرذل العمر ﴿لِ َك ْي َل يَ ْعلَ َم ِم ْن بَ ْع ِد ِعل ٍْم َش ْيئًا﴾[احلج :من
اآلية  .]1والقليل القليل من جتاوز عقباهتا؛
مث املوت والرجوع إىل األصل إىل أن تقوم الساعة ،مث البعث من جديد.
إهنا أطوار تقلبات املرء يف احلياة الدنيا ،واهلل جل شأنه قادر على خلق اإلنسان تام الرجولة بكلمة
(كن) كما فعل بأبينا آدم ،وقادر أيضا على إخراج زوجه منه كامل البنية متكامل اخللقة كما فعل مع

أمنا حواء ،ولكن سننه اخللقية اقتضت ذلك التدرج البطيء(.)1
-(2التدرج في بعض أحكام التشريع:

رويدا ،من
اقتضت حكمة احلكيم التدرج يف األحكام ألناس ألفوا عادات معينة ،لتنتقل هبم رويدا ً
طباع سيئة إىل أخرى حسنة ،وهكذا كان التدرج يف حترمي اخلمر والربا.
إن حترمي اخلمر كان على تدرج؛ وبيان ذلك فيما يلي:
ِ
ِ ِ
ات الن ِ
اآلية األوىل﴿ :وِمن ثَمر ِ
َّخ ِ
ك ََليَةً
سنًا إِ َّن فِي َذلِ َ
يل َو ْاألَ ْعنَاب تَتَّخ ُذو َن م ْنهُ َس َك ًرا َوِرْزقًا َح َ
َ ْ ََ
لَِق ْوٍم يَ ْع ِقلُو َن﴾ [النحل .]61 :وهي أول ما نزل يف شأن اخلمر؛ حيث بينت اآلية مصادر اعتصاره،
وأنه يعتصر من مثرات النخيل واألعناب ،ألن العرب كانوا مولعني بشرهبا.

ك َع ِن الْ َخ ْم ِر َوال َْم ْي ِس ِر قُ ْل فِي ِه َما إِثْ ٌم َكبِ ٌير َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َوإِثْ ُم ُه َما أَ ْكبَ ُر
اآلية الثانية﴿ :يَ ْسأَلُونَ َ
ِم ْن نَ ْف ِع ِه َما﴾ [البقرة " .]061 :واملنافع :هي يف جتارهتم ،فلما نزلت هذه اآلية تركها بعض الناس،
وقالوا :ال حاجة لنا فيما فيه إمث كبري ،ومل يرتكها بعض الناس ،وقالوا :نأخذ منفعتها ونرتك إمثها"(.)2
( )1السنن اإلهلية يف السرية النبوية ،رشيد كهوس ،ص.010
( )2التفسري املنري ،وهبة الزحيلي.11/1 ،
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َّ ِ
الص َل َة َوأَنْ تُ ْم ُس َك َارى َحتَّى تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن﴾
آمنُوا َال تَ ْق َربُوا َّ
ين َ
اآلية الثالثة﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
[النساء" .]11 :فرتكها بعض الناس وقالوا :ال حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصالة ،وشرهبا بعض الناس
يف غري أوقات الصالة"(.)1
ِ
َّ ِ
اب
ص ُ
آمنُوا إِنَّ َما الْ َخ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َو ْاألَنْ َ
ين َ
مث جاء التحرمي القاطع يف اآلية الرابعة﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
و ْاألَ ْزَالم ِرجس ِمن َعم ِل َّ ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن﴾ [املائدة .]16 :فصارت حراما عليهم
الش ْيطَان فَ ْ
ُ ْ ٌ ْ َ
َ

حىت قال بعضهم" :ما حرم اهلل شيئا أشد من اخلمر".

أما حترمي الربا فقد مر بأربعة أدوار كذلك -كما حدث يف حترمي اخلمر ،-وذلك ُتشيا مع قاعدة
التدرج:
الدور األول  :نزل قوله تعاىلَ ﴿ :وَما آتَ ْيتُم ِّمن ِّرباً لِّيَ ْربُ َو ِفي أ َْم َو ِال الن ِ
َّاس فَ َل يَ ْربُو ِعن َد اللَّ ِه َوَما
ض ِع ُفو َن﴾[سورة الروم  .]11 :وهذه اآلية الكرمية
ك ُه ُم ال ُْم ْ
آتَ ْيتُم ِّمن َزَكاةٍ تُ ِري ُدو َن َو ْج َه اللَّ ِه فَأ ُْولَئِ َ
نزلت يف مكة وهي-كما يظهر – ليس فيها ما يشري إىل حترمي الربا وإمنا إشارة إىل بغض اهلل للربا ،وإمنا
الربا ليس له ثواب عند اهلل فهي إذن ( موعظة سلبية ).

ات أ ِ
َّ ِ
ادواْ ح َّرمنَا َعلَْي ِهم طَيِّب ٍ
ِ
ت لَ ُه ْم
ُحلَّ ْ
ين َه ُ َ ْ
ْ َ
الدور الثاين :نزل قوله تعاىل﴿ :فَبظُل ٍْم ِّم َن الذ َ
وبِصد ِ
ِّه ْم َعن َسبِ ِ
الربَا َوقَ ْد نُ ُهواْ َع ْنهُ ([ ﴾)666سورة النساء].وهذه
يل الل ِّه َكثِيراً (َ )666وأَ ْخ ِذ ِه ُم ِّ
َ َ
اآلية مدنية  ،وهي درس قصه اهلل سبحانه علينا من سرية اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه
واستحقوا عليه اللعنة والغضب ،وهو حترمي ( بالتلويح ) ال ( بالتصريح) ألنه حكاية عن جرائم اليهود
وليس فيه ما يدل داللة قطعية على أن الربا حمرم على املسلمني  .وهذا نظري ( الدور الثاين ) يف حترمي
ك َع ِن الْ َخ ْم ِر َوال َْم ْي ِس ِر قُ ْل فِي ِه َما إِثْ ٌم َكبِ ٌير َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َوإِثْ ُم ُه َما أَ ْكبَ ُر ِم ْن
اخلمر ﴿يَ ْسأَلُونَ َ
نَ ْف ِع ِه َما﴾[البقرة  ]061 :حيث كان التحرمي فيه بالتلويح ال بالتصريح .

َّ ِ
اع َفةً﴾[آل
آمنُواْ الَ تَأْ ُكلُواْ ِّ
الربَا أَ ْ
ض َعافاً ُّم َ
ضَ
ين َ
الدور الثالث :نزل قوله تعاىل ﴿:يَا أَيُّ َها الذ َ
عمران .]616 :اآلية وهذه اآلية مدنية وفيها حترمي للربا صريح ولكنه حترمي (جزئي) ال ( كلي) ألنه حترمي
لنوع من الربا الذي يسمى ( الربا الفاحش ) وهو الربا الذي بلغ يف الشناعة والقبح الذروة العليا ،وبلغ
ين فيه يتزايد حىت يصبح أضعافا مضاعفة ،يضعف عن
يف اإلجرام النهاية العظمى ،حيث كان َ
الد م

سداده كاهل املستدين ،الذي استدان حلاجته وضرورته وهو يشبه حترمي اخلمر يف املرحلة الثالثة حيث

( )1املرجع السابق.11-11/1 ،
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َّ ِ
الصلَ َة َوأَنتُ ْم ُس َك َارى
آمنُواْ الَ تَ ْق َربُواْ َّ
ين َ
كان التحرمي جزئيا ال كليا يف أوقات الصالة ﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
َّى تَ ْعلَ ُمواْ َما تَ ُقولُو َن﴾[النساء .]11 :
َحت َ
الدور الرابع :ويف هذا الدور األخري نزل التحرمي الكلي القاطع الذي ال يفرق بني قليل و كثري،
والذي تدل النصوص الكرمية على أنه قد ختم فيه التشريع السماوي .بالنسبة إىل حكم الربا ،فقد نزل
َّ ِ
ِِ
آمنُواْ اتَّ ُقواْ الل َّه َوذَ ُرواْ َما بَِقي ِمن ِّ ِ
ين ( )011فَِإن لَّ ْم
ين َ
الربَا إن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
َ َ
قوله تعاىل ﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِِ ِ
ِ ٍ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم الَ تَظْلِ ُمو َن َوالَ تُظْلَ ُمو َن
تَ ْف َعلُواْ فَأْذَنُواْ ب َح ْرب ِّم َن اللّه َوَر ُسوله َوإن تُ ْبتُ ْم فَلَ ُك ْم ُرُؤ ُ
([﴾)011البقرة].
وهذه اآليات الكرمية اليت كانت املرحلة النهائية يف حترمي الربا تشبه املرحلة النهائية يف حترمي اخلمر يف
َّ ِ
آمنُواْ إِنَّ َما
ين َ
املرحلة الرابعة منه حيث حرمت اخلمر حترميا قاطعا جازما يف قوله تعاىل ﴿:يَا أَيُّ َها الذ َ
الْ َخمر والْم ْي ِسر واألَنصاب واألَ ْزالَم ِرجس ِّمن َعم ِل َّ ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْف ِل ُحو َن﴾[املائدة:
الش ْيطَان فَ ْ
ُ ْ ٌ ْ َ
ُْ َ َ ُ َ َ ُ َ
.]16
وهبذا البيان يتضح لنا سر التشريع اإلسالمي يف معاجلة األمراض االجتماعية اليت كان عليها العرب

يف اجلاهلية بالسري هبم يف طريق ( التدرج)(.)1

قس على هذا التدرج باقي ما يف األمور؛ والتدرج يف اجلهاد القتايل؛ من الكف عن القتال ،إىل
اإلذن يف القتال بدون فرض ،إىل وجوب القتال ملن قاتل املسلمني من الكفار دون من مل يقاتلهم ،إىل
أن استقر وجوب قتال املشركني كافة كما يقاتلوننا كافة.
وكذلك التدرج يف تأديب املرأة الناشز من املوعظة ،إىل اهلجر يف املضجع ،إىل الضرب غري املربح،
إىل تدخل احلكمني ،إىل إصالح أو طالق مبعروف .مث التدرج يف طلب العلم وتزكية النفس...
- (3التدرج في الدعوة المحمدية:
فكما تدرج تنزيل أحكام الشريعة تدرجت الدعوة احملمدية ،فمن دعوة سرية إىل دعوة جهرية إىل
اهلجرة إىل احلبشة ،إىل البحث عن سند اجتماعي وطلب النصرة من القبائل ،إىل اهلجرة وبناء الدولة
اإلسالمية باملدينة ،إىل السرايا والبعوث والغزوات ،حلمايتها من كيد الكائدين ودسائس املاكرين.

( )1روائع البيان تفسري آيات األحكام من القرآن ،حممد علي الصابوين.101-101/0 ،
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إ ًذا فهذه القاعدة الكلية و"السنة اإلهلية يف رعاية التدرج ،ينبغي أن تتبع يف سياسة الناس ،وعندما
يراد تطبيق نظام اإلسالم يف احلياة ،واستئناف حياة إسالمية متكاملة.
فإذا أردنا أن نقيم (جمتمعا إسالميا حقيقيا) فال نتوهم أن ذلك يتحقق جبرة قلم...
إمنا يتحقق ذلك بطريقة التدرج ،أعين باإلعداد والتهيئة الفكرية والنفسية ،واألخالق االجتماعية.
وهو نفس املنهاج الذي سلكه النيب  ،لتغيري اجلاهلية إىل حياة إسالمية .فقد ظل ثالثة عشر
عاما يف مكة ،كانت مهمته فيها تنحصر يف تربية اجليل املؤمن الذي يستطيع فيما بعد أن حيمل عبء
الدعوة ،وتكاليف اجلهاد حلمايتها ونشرها يف اآلفاق.
وهلذا مل تكن املرحلة املكية مرحلة تشريع وتقنني ،بل مرحلة تربية وتكوين.
وكان القرآن نفسه فيها يمعىن –قبل كل شيء ،-بتصحيح العقيدة وتثبيتها ،ومد أشعتها يف النفس
واحلياة ،أخالقا وأعماال صاحلة ،قبل أن يعىن بالتشريعات والتفصيالت"(.)1
فكما رأينا التدرج يف األمور الشرعية السابقة هناك تدرج كذلك يف قطع دابر الكافرين املستكربين
َّ ِ
ين
اجلاحدين بآيات اهلل تعاىل من إمهال إىل استدراج إىل تدمري وهالك ؛ قال احلق جل وعالَ ﴿ :والذ َ
ث َال يَ ْعلَ ُمو َن﴾ [األعراف ،]610 :وقال عز من قائل﴿ :فَ َذ ْرنِي
َك َّذبُوا بِآَيَاتِنَا َسنَ ْستَ ْد ِر ُج ُه ْم ِم ْن َح ْي ُ
ومن ي َك ِّذب بِ َه َذا الْح ِد ِ
ث َال يَ ْعلَ ُمو َن﴾ [القلم.]11 :
يث َسنَ ْستَ ْد ِر ُج ُه ْم ِم ْن َح ْي ُ
ََ ْ ُ ُ
َ
- (4التدرج في التربية النبوية للصحابة:
إن مراعاة التدرج كانت مسة الزمة للرتبية السلوكية النبوية للصحابة يف مكة واملدينة ،ألن تربية النفس
األمارة بالسوء وغسلها وتزكيتها وتطهريها حىت يزول ما علق هبا من شرك وجربوت و آفات ليس
باخلطب اهلني ،كما أن ما جتذرت عليه من مألوفاهتا ال ميكن إزالتها يف وقت وجيز ،بل األمر حيتاج إىل
تدرج ومراحل عديدة.
فالتدرج الزم لرتبية النفوس؛ إذ هو سنة من سنن اهلل تعاىل يف خلقه اليت جيب مراعاهتا واألخذ هبا،
فكما بدأت الدعوة النبوية بالتدرج عرب مراحل ،فكذلك الرتبية والدعوة جزء منها ،وهذا يف غاية األمهية؛
إذ ال ميكن أن نتصور تغيريا بني عشية وضحاها ،فلو كان األمر كذلك ،لكان سيد الوجود أوىل به ،وقد
( )1اخلصائص العامة لإلسالم ،يوسف القرضاوي ،ص.610
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أخذ بسنة التدرج يف كل أنواع اجلهاد ،من تربية ودعوة وقتال يف سبيل اهلل تعاىل وبناء للمجتمع
اإلسالمي...ألن الرتبية عليها مدار كل شيء؛ إذ ال ميكن أن نتصور جهادا بدون تربية.
هذا فضال عن أن الرتبية تقوم مبعاجلة أشخاص هلم ماض ،وبيئة اجتماعية مفتونة ،واستعدادات.
هذه املعاجلة تريد من املريب أن يتدرج يف الرتبية ،وتريد منه حلما كثريا وتؤدة ،وصربا طويال ،وتنويعا يف
الوسائل واألساليب ،حىت تنضج الثمرة ،ويشتد عود الغرس.
واهلل جل يف عاله خلق السموات واألرض يف ستة أيام ،وخلق اإلنسان عرب أطوار :نطفة فعلقة
فمضغة ،...وكذلك احليوانات واألشجار والنباتات ،ونزول الغيث ...وكذلك نزول القرآن بالتدرج ،وهو
سبحانه تعاىل وتقدس قادر على أن يقول لشيء كن فيكون ،ومع ذلك كان اخللق يف تدرج لينبهنا على
أمهية هذه السنة اإل هلية يف احلياة ،فاألمة املستخلفة يف األرض واملبشرة باخلري واملتطلعة إىل التمكني
والظهور يف األرض البد هلا أن تسلك سبيل التدرج يف كل شيء.
ويبدو أن استيعاب هذه السنة اإلهلية يعني على حل الكثري من املشكالت ،واقتحام العقبات
الكأداء.
ولذلك مكث النيب  ثالثة عش ر عاما يف مكة ،وعشر سنوات يف املدينة يريب أصحابه على
اإلميان واحملبة والبذل والتؤدة واجلهاد ...مراعيا سنة التدرج ،وسنة اهلل يف تغيري ما باألنفس ،فتدرجت
الرتبية من صحبة النيب ،إىل اإلميان بكل أركانه ،وذكر اهلل وعبادته ،إىل اختبار الصدق واإلخالص
باالبتالء ،إىل البذل والسخاء ،إىل ربط العلم بالعمل ،إىل التميز عن املشركني ومفارقتهم ،إىل الصرب
ٍ
وحتمل األذى يف سبيل اهلل ،إىل جتديد ٍ
ومضاء يف الطريق ،إىل اكتمال الرجولة واجلهاد واملوت يف
قصد
سبيل اهلل.
ويف ضوء ما سبق ،إن التدرج يف اإلسالم وباشتمال أحكام التدرج للصفة اخللقية لإلنسان ولغريه
من املخلوقات ،مع التدرج يف التشريع ،والتدرج يف الدعوة والرتبية ،والتدرج يف إهالك الظاملني ،يستكمل
التدرج مشوليته يف اخللق واألمر.
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المبحث الثاني
فقه الموازنات والتدرج في تطبيق الشريعة اإلسلمية
إن ما نراه اليوم من بعض العاملني يف احلقل اإلسالمي من التعجل يف نقد بعض احلكومات احلديثة
وعدم تطبيقها للشريعة ،أو يف نقدهم لبعض الدعاة املتمكنني من فقه املوازنات واألولويات ،ناتج عن
جهلهم بفقه املوازنات ودوره يف التدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية.
إننا يف أمس احلاجة إىل فقه املوازنات وسرب أغواره ،حىت نتمكن من جتاوز املرحلة اليت نعيشها
مبكائدها ومشكالهتا وتعقيداهتا ومدها وجزرها وعللها وتناقضاهتا...
إن فقه املوازنات هو السبيل الوحيد لتطبيق الشريعة اإلسالمية يف احلياة املعاصرة وتنزيل أحكامها
على واقع الناس ،ومحاية بيضة األمة اليت تتواىل عليها ضربات العدو من كل جانب.
فما هو فقه املوازنات؟ وما هو أصله يف الكتاب والسنة؟
-1فقه الموازنات والتدرج في تطبيق أحكام الشرع :تعريف وتأصيل
«فقه املوازنات هو جمموعة األسس واملعاير اليت تضبط عملية املوازنة بني املصاحل واملفاسد يف ذاهتا
أو مع بعضها عند التعارض؛ لتقدمي األرجح منها يف احلكم».
وأصل فقه املوازنات يف كتاب اهلل تعاىل حيث يقول عز من قائل على لسان العبد الصاحل اخلضر

ِ
ت لِم ِ
﴿ : أ ََّما َّ ِ
ْخ ُذ ُك َّل
اء ُه ْم َملِ ٌ
ك يَأ ُ
ين يَ ْع َملُو َن فِي الْبَ ْح ِر فَأ ََر ْد ُ
ساك َ
ت أَ ْن أَعيبَ َها َوَكا َن َوَر َ
السفينَةُ فَ َكانَ ْ َ َ
صبًا (َ )11وأ ََّما الْغُ َل ُم فَ َكا َن أَبَ َواهُ ُم ْؤِمنَ ْي ِن فَ َخ ِشينَا أَ ْن يُ ْرِه َق ُه َما طُ ْغيَانًا َوُك ْف ًرا ( )16فَأ ََر ْدنَا أَ ْن
َس ِفينَ ٍة غَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ْي ِن فِي ال َْم ِدينَ ِة َوَكا َن
يُ ْبدلَ ُه َما َربُّ ُه َما َخ ْي ًرا م ْنهُ َزَكاةً َوأَق َْر َ
ب ُر ْح ًما (َ )16وأ ََّما الْج َد ُار فَ َكا َن لغُ َل َم ْي ِن يَت َ
ك َوَما
َّه َما َويَ ْستَ ْخ ِر َجا َك ْن َزُه َما َر ْح َمةً ِم ْن َربِّ َ
اد َربُّ َ
صالِ ًحا فَأ ََر َ
ك أَ ْن يَ ْب لُغَا أَ ُشد ُ
تَ ْحتَهُ َك ْن ٌز لَ ُه َما َوَكا َن أَبُ ُ
وه َما َ
ِ
ِ
ص ْب ًرا ([﴾)10الكهف].
فَ َعلْتُهُ َع ْن أ َْم ِري َذلِ َ
يل َما لَ ْم تَ ْسط ْع َعلَْيه َ
ك تَأْ ِو ُ

وجه الداللة من اآليات القرآنية الكرمية :أن نيب اهلل موسى  أنكر على اخلضر  خرقه
ضررا
للسفينة ،وبأن هذا فساد يؤدي إىل إغراق السفينة وأهلها ،فرد عليه اخلضر بأن هذا الضرر يدرأ به ً
أعظم منه ،أال وهو أن هناك مال ًكا ظاملا يأخذ كل سفينة سليمة غري معيبة غصبًا ،وألن تبقى السفينة
ً
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ألصحاهبا وهبا خرق أهون من أن تضيع كلها ،وهذا دليل صريح وواضح وجلي على مشروعية املوازنة
بني الضررين بارتكاب أخفهما.
وكذلك قتل الغالم ،وأخذ األجرة على إقامة اجلدار اآليل للسقوط ،وكل ذلك باملوازنة بني املفاسد
بدرء أعظمها ،وبني املصاحل واملفاسد ،وبني املصاحل نفسها.
أما دليل فقه املوازنات من احلديث النبوي الشريف فقد قال النيب  ملعاذ بن جبل  ملا أرسله
ك َستَأْتِي قَ ْوًما أ َْهل كِتَ ٍ
اب ،فَِإذَا ِج ْئتَ ُه ْم فَا ْد ُع ُه ْم إِلَى أَ ْن يَ ْش َه ُدوا أَ ْن الَ
إىل اليمن داعيًا دين اإلسالم« :إِنَّ َ
َ

َن اللَّهَ قَ ْد فَ َر َ ِ
ك ،فَأَ ْخبِ ْرُه ْم أ َّ
إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ َوأ َّ
س
َن ُم َح َّم ًدا َر ُس ُ
ك بِ َذلِ َ
اعوا لَ َ
ول اللَّ ِه ،فَِإ ْن ُه ْم أَطَ ُ
ض َعلَْيه ْم َخ ْم َ
ٍ
صلَو ٍ
ك فَأَ ْخبِ ْرُه ْم أ َّ
ص َدقَةً تُ ْؤ َخ ُذ ِم ْن
ك بِ َذلِ َ
ات فِي ُك ِّل يَ ْوم َولَْي لَ ٍة ،فَِإ ْن ُه ْم أَطَاعُوا لَ َ
َن اللَّهَ قَ ْد فَ َر َ
ض َعلَْي ِه ْم َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك فَِإيَّ َ
ك بِ َذل َ
اعوا لَ َ
أَ ْغنِيَائ ِه ْم فَ تُ َر ُّد َعلَى فُ َق َرائ ِه ْم ،فَِإ ْن ُه ْم أَطَ ُ
اك َوَك َرائ َم أ َْم َوال ِه ْمَ ،واتَّ ِق َد ْع َو َة ال َْمظْلُوم ،فَِإنَّهُ
ِ ِ
اب»(.)1
س بَ ْي نَهُ َوبَ ْي َن اللَّه ح َج ٌ
لَْي َ

ِ
ورةٌ
وعن الصديقة بنت الصديق أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت« :إِنَّ َما نَ َز َل أ ََّو َل َما نَ َز َل م ْنهُ ُس َ
ِ
ص ِل فِيها ِذ ْكر ال ِ
ْح َر ُامَ ،ولَ ْو نَ َز َل أ ََّو َل
ْجنَّة َوالنَّا ِر َحتَّى إِذَا ثَ َ
ْحلَ ُل َوال َ
َّاس إِلَى ا ِإل ْسلَِم نَ َز َل ال َ
م َن ال ُْم َف َّ َ ُ َ
اب الن ُ
ٍ
ْخ ْم َر أَبَ ًدا َ .ولَ ْو نَ َز َل  .الَ تَ ْزنُوا  .لََقالُوا الَ نَ َدعُ ال ِّزنَا أَبَ ًدا»(.)2
ْخ ْم َر  .لََقالُوا الَ نَ َدعُ ال َ
َش ْيء الَ تَ ْش َربُوا ال َ

ويف احلديثني النبويني الشريفني دعوة إىل التدرج واملوازنة بني املصاحل.
ومما يستدل به على التدرج يف تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ما حيكى عن عمر بن عبد العزيز
 أن ابنه عبد امللك ،قال له" :مالك ال تنفذ األمور! فواهلل ما أبايل لو أن القدور غلت يب وبك يف
احلق .قال له عمر :ال تعجل يا بين ،فإن اهلل ذم اخلمر يف القرآن مرتني ،وحرمها يف الثالثة ،وإين أخاف
أن أمحل احلق على الناس مجلة ،فيدفعوه مجلة ،ويكون من ذا فتنة"(.)3
انظر كيف أدرك اخلليفة الراشد  فقه املوازنات وضرورة األخذ بسنة اهلل تعاىل يف التدرج يف تطبيق
أحكام الشريعة وتنزيلها منازهلا يف واقع الناس وحياهتم ،بعدما احنرفوا عن سكة املنهاج النبوي.
إذن ففي فقه املوازنة يف الشريعة اإلسالمية وتنزيلها على الواقع البد من مراعاة درجة املصاحل
واملفاسد ،فتقدم املصلحة على املفسدة ،وأخف الضررين على أشدمها ،وأقل مفسدة على أعظمها،
( )1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب أخذ الصدقة من األغنياء ،ح.6101
( )2صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب تأليف القرآن ،ح.1161
( )3املوافقات يف أصول الفقه ،أبو إسحاق الشاطيب.11-11/0 ،
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وتقدم الضروريات على احلاجيات ،ومن باب أوىل على التحسينات ،وتقدم احلاجيات على التحسينات
واملكمالت .وتقدم الضروريات بعضها على بعض ،فالدين أوال ،مث النفس ،مث النسل ،مث العقل ،فاملال.
ولنا يف صلح احلديبية أسوة وقدوة ،فهذا سيدنا رسول اهلل  يقدم املصاحل اجلوهرية واألساسية
واملستقبلية على املصاحل الشكلية اليت يتشبث هبا بعض الناس ،حيث قبل من الشروط ما قد يظن ألول
ورضا بالدون حيث رضي أنم حتذف
وهلة أن فيها إجحافًا باملسلمني ،وتنازال عن حقوقهم ودينهمً ،

البسملة املعهودة من وثيقة الصلح ،ويكتب بدهلا "بامسك اللهم" ،وأن حيذف وصف الرسالة الالصق
بامسه الكرمي" :حممد رسول اهلل" ،ويكتفى باسم" :حممد بن عبد اهلل" .لكن صاحب النظرة القرآنية
الشمولية املسددة بالوحي رأى بعد ذلك مكاسب عظيمة للدين وأتباعه ،فهذه هدنة يتفرغ من خالهلا
لدعوة أقوام آخرين إىل اإلسالم ،بل لدع وة أمراء الدنيا وملوكها للدخول يف دين اإلسالم ،حىت مسى
القرآن الكرمي ذلك الصلح -الذي رآه بعضهم دنية وإجحافا -فتحا مبينا.
يقول اإلمام ابن تيمية –رمحه اهلل -مبينًا حقيقة فقه املوازنات بني الشرور واخلريات وما جيب على
املؤمن فعله حياهلا" :واملؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ،ومراتبها يف الكتاب والسنة ،كما يعرف
اخلريات الواقعة ومراتبها يف الكتاب والسنة ،فيفرق بني أحكام األمور الواقعة الكائنة واليت يراد إيقاعها يف
الكتاب والسنة ،ليقدم ما هو أكثر خريا وأقل شرا على ما هو دونه ،ويدفع أعظم الشرين باحتمال
أدنامها ،وجيتلب أعظم اخلريين بفوات أدنامها ،فإن من مل يعرف الواقع يف اخللق والواجب يف الدين مل
يعرف أحكام اهلل يف عباده ،وإذا مل يعرف ذلك كان قوله وعمله جبهل ،ومن عبد اهلل بغري علم كان ما
يفسد أكثر مما يصلح"(.)1
ويقول اإلمام ابن القيم –رمحه اهلل -يف فصل بعنوان" :فصل يف تغيري الفتوى واختالفها حبسب تغيري
جدا ،وقع بسبب
األزمنة ،واألمكنة ،واألحوال ،والنيات ،والعوائد" ،يقول" :هذا فصل عظيم النفع ً
اجلهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ،ما يعلم أن
الشريعة الباهرة اليت يف أعلى رتب املصاحل ال تأيت به ،فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل
العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصاحل كلها ،وحكمة كلها ،فكل مسألة
خرجت عن العدل إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة وعن احلكمة إىل العبث
فليست من الشريعة ،وإن أدخلت فيها بالتأويل ،فالشريعة عدل اهلل بني عباده ،ورمحته بني خلقه ،وظله
يف أرضه ،وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله  أمت داللة وأصدقها ،وهي نوره الذي به أبصر
( )1قاعدة يف احملبة ،أبو العباس ابن تيمية ،ص.661
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املبصرون ،وهداه الذي به اهتدى املهتدون ،وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل ،وطريقه املستقيم الذي
من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل ،فهي قرة العيون ،وحياة القلوب ،ولذة األرواح ،فهي هبا
احلياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة ،وكل خري يف الوجود فإمنا هو مستفاد منها ،وحاصل هبا،
وكل نقص يف الوجود فسببه من إضاعتها ،ولوال رسوم قد بقيت خلربت الدنيا وطوي العامل ،وهي
العصمة للناس ،وقوام العامل ،وهبا ميسك اهلل السماوات واألرض أن تزوال ،فإذا أراد اهلل سبحانه وتعاىل
خراب الدنيا وطي العامل رفع إليه ما بقى من رسومها ،فالشريعة اليت بعث اهلل هبا رسوله هي عمود العامل
وقطب الفالح والسعادة"(.)1
هذه الشريعة الغراء اليت هلا هذه املكانة العظيمة ،واملنزلة الرفيعة ،وتتوقف عليها احلياة واستمرارها،
هي يف أمس احلاجة إىل احلكمة وفقه املوازنات لتنزيلها على الواقع مبختلف جماالته السياسية والدعوية
واالقتصادية والرتبوية والقضائية واإلعالمية واالجتماعية أي العبادات واملعامالت والعادات ...حىت
تستمر احلياة إىل أجلها الذي قدره اهلل هلا.
لكن األمة اليوم ابتليت بطائفة من الناس ممسَتمها اجلهل والتسرع يف تنزيل األحكام على أرض الواقع
األمر الذي أدى إىل الفشل الذريع يف ذلك ،نتيجة خمالفة فقه املوازنات يف التدرج يف تنزيل األحكام.
وهلذا البد ملعاجلة األوضاع اليت تعيشها األمة املسلمة ،وبعدها عن شرع اهلل تعاىل ،من األناة
والروية ،والتدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية إلصالح اجملتمع ،وتصحيح العقيدة والفكر واألخالق شيئاً
فشيئاً ،حىت يسهل على الناس االنقياد للشرع احلنيف ،والتسليم حلكمه وأمره ،وحىت ال تكون فتنة وجمال
للطعن يف دين اهلل تعاىل ،والتمرد على أحكامه ،وعلى القائمني بتنفيذها.
والتدرج املقصود هو التدرج يف التنفيذ ال يف التشريع؛ ألن التشريع قد مت واكتمل يف حياة سيدنا
ت َعلَْي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسلَ َم ِدينًا﴾
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
رسول اهلل ﴿ :الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
[املائدة :من اآلية  ،]1فالشريعة اإلسالمية قد اكتملت وال نقصان فيها ،لكن تطبيقها وتنزيلها يف احلياة
املعاصرة حيتاج إىل فقه املوازنات لتهيئة األرضية هلا ،وإعداد كل مقوماته حىت يتحول اجملتمع إىل االلتزام
الشرعي الصحيح ،بعد عصر االغرتاب والتغريب.
ذلك بأن ضرورة التدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية يف اجملتمع املعاصر أمر تقتضيه السنن اإلهلية،
واملقاصد الشرعية؛ وهكذا كان األمر يف عهده األول ،مل تنزل أحكام الشريعة على اجليل القرآين اخلالد
( )1إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن قيم اجلوزية.1/1 ،
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مجلة واحدة ،وإمنا نزلت وفق سنة التدرج ،ولو كلفوا هبا مجلة واحدة ملا أطاقوها ،وألدى ذلك إىل النفور
واإلعراض عنها.
وليس املقصود بالتدرج يف تطبيق أحكام الشرع التدرج يف التحرمي والتحليل والوجوب ،فنبيح اخلمر
قاطعا،
ونبني أن إمثها أكرب من نفعها ،مث حنرم شرهبا أوقات الصلوات املفروضة ،مث بعد حني حنرمها حترميًا ً
فهذا أمر ال ميكن أن يقول به أحد من املسلمني ،وإمنا التدرج يكون يف تطبيق حد شارب اخلمر وحد
السرقة وغريها من احلدود...
ولذلك قال اخلليفة عمر بن عبد العزيز البنه -رمحهما اهلل -بعدما دعاه إىل تطبيق الشريعة مجلة
واحدة قال له" :إين أروض الناس رياضة الصعب ،فإن أبقاين اهلل مضيت لرأيي ،وإن عجلت علي منية
فقد علم اهلل نييت ،إين أخاف إن بادهت الناس باليت تقول أن يلجئوين إىل السيف ،وال خري يف خري ال
جييء إال بالسيف"(.)1
ولذلك ال ميكن أن نطبق حدود الشريعة وأحكامها يف جمتمعات أصبح فيها املعروف منكرا واملنكر
معروفا ،وانتشرت فيها اإلباحية ،واألخالق السيئة ...فاألمر حيتاج إىل تدرج يف التطبيق ،ال ميكن هلذه
مباحا بل
أمرا ً
اجملتمعات يف حلظة واحدة أن جنلد فيه الزاين ...وقد كانت فاحشة الزنا باألمس القريب ً
مشجعا عليه بإدراجه يف احلرية الشخصية للفرد اليت يضمنها القانون له وحيميها .بل األشد من ذلك أن
جتد يف بعض الدول املسلمة مواخري للدعارة والزنا ،ومثريات وإغراءات يف الشوارع والقنوات الفضائية
والصحف حترك الشهوات وهتيج الغرائز ...فليس من احلكمة أن تنزل العقوبة مجلة واحدة على هذا
اجملتمع ،بل البد من التدرج يف التطبيق وفق فقه املوازنات بتقدمي أخف الضررين وأقل املفسدتني.
وليس من املمكن كذلك أن يقام احلد على شارب اخلمر جبلده مثانني جلدة ،وحانات اخلمور
مرخصا هلا يف الدول املسلمة وحممية من قبل اجلهات الرمسية بقوانني ومراسيم...
ومصانعه ال تزال
ً
وقل هذا عن حد السرقة ،يف الوقت الذي ال جيد فيه الكثري من الناس لقمة تسد رمقهم وتكسر
جوعتهم ،ويف الوقت الذي انتشرت فيه البطالة وأصبح الكثري من الناس يعيشون حتت خط الفقر ،إضافة إىل
االحتكار والطبقية والرتف والتبذير والربا والرشى ...وقس على هذا بقية احلدود والعقوبات الشرعية.
فاملطلوب قبل إقامة احلدود :إزالة أسباب ارتكاب الفواحش واجلرائم ،وسد أبواب املفاسد ،وجتفيف منابع
الفنت ،وحتذير الناس مغبة الفساد والفسق واملنكرات ،وبيان عاقبتها الوخيمة وخاُتتها السيئة يف الدنيا واآلخرة..
( )1حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم األصبهاين.016/1 ،
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مث البد من بذل اجلهود لتحقيق مصاحل الناس ،وتوفري حاجياهتم املادية واملعنوية قدر املستطاع ،وحماربة البطالة
والفقر والعزوف عن الزواج ،وتشجيع السالكني طريق احلق والصراط املستقيم...
وخالصة املرام يف حتقيق املقام :إن شريعة اإلسالم ليست شريعة العقاب والزجر وإقامة احلدود فحسب،
وإمنا هي منهاج كامل وشامل لكل جماالت احلياة االقتصادية والسياسية والرتبوية والتعليمية والقضائية
واالجتماعية والسلوكية والعقدية والعملية واألسرية والزجرية ....منهاج جامع بني التدابري الرتبوية الوقائية مث
التدابري الزجرية العقابية...
وإن الذين يدعون إىل تطبيق احلدود وحدها جاهلون ومتجاهلون أحكام الشريعة اليت تشمل كل مناحي
احلياة ،فالزجر وحده ال يكفي لتغيري اجملتمع وحماربة الفساد ،بقدر ما حيتاج إىل تربية النفوس وتزكيتها وهتذيبها،
وبناء القلوب وإحيائها بالذكر واإلميان وأخالق اإلسالم وقيمه﴿ :إِ َّن اللَّهَ َال يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوٍم َحتَّى يُغَيِّ ُروا َما
بِأَنْ ُف ِس ِه ْم﴾(الرعد.)66 :
وعالوة على ذلك فإن التدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية ،ليس معناه تعطيل احلكم بالشريعة ،وال هو
جمرد شعارات براقة زائفة ،بل التدرج يف تطبيق الشريعة وفق خطة حمكمة ،وعمل جاد ودؤوب ،وحكمة ورزانة
ختضع التطبيق ملراحل تراعى فيه حالة اجملتمع وسريه ،وهتييء البيئة املناسبة لتطبيقها ،فيطبق األنسب مث الذي
يليه مث الذي يليه حىت تطبق الشريعة كاملة بإذن اهلل.

 -2شروط الموازن:
إنه البد ملن يتصدى لعملية املوازنة من شروط حىت يؤيت هذا الفقه نتائجه وتثمر مثاره .وميكن إمجال أمهها
يف اآليت:

أ-الفقه باألدلة الشرعية:
إنه فقه املوازنات يقوم على فهم عميق لنصوص الكتاب والسنة ومقاصدها ،حىت نسلم بصحته ،وهي
واضحة ملن استقرأ األحكام والنصوص وغاص يف أسرار الشريعة .فما جاء الشرع إال لتحقيق مصاحل العباد يف

املعاش واملعاد ،برتبها املعروفة الضرورية واحلاجية والتحسينية (.)1

يقول اإلمام العز بن عبد السالم -رمحه اهلل" :-أما مصاحل الدارين وأسباهبا ومفاسدها فال تعرف إال
بالشرع ،فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع وهي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس املعترب
واالستدالل الصحيح .
( )1أولويات احلركة اإلسالمية ،يوسف القرضاوي ،ص  16وما بعدها.
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وأما مصاحل الدنيا وأسباهبا ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون املعتربات،
فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته ،ومن أراد أن يعرف املتناسبات واملصاحل واملفاسد راجحهما
ومرجوحهما فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع مل يرد به مث يبين عليه األحكام فال يكاد حكم
منها خيرج عن ذلك ،إال ما تعبد اهلل به عباده ومل يوقفهم على مصلحته أو مفسدته ،وبذلك تعرف
حسن األعمال وقبحها"(.)1
وعليه ،فبفقه األدلة الشرعية يستطيع املوازن احلكم على درجات املصاحل وبيان املصلحة من املفسدة
واملنفعة من املضرة ،ألن األدلة الشرعية هي القسطاس املستقيم الذي ال خيطئ.
إن النصوص معيار أساسي لضبط املصاحل املعتربة وتقديرها وُتييز املصلحة من املفسدة ،إضافة إىل
أمهية االجتهاد يف تقدير املستجدات والبحث عن حلوهلا ومواكبة التطورات يف ضوء النصوص الشرعية
وعلى هديها ونورها ،دون اجلمود عليها واالكتفاء بظاهرها ،بل باستنطاقها والبحث عن أسرارها وكنوزها
ودررها وما حوته من حكم ومصاحل قد ال تبدو من ظاهر النص.
ب -مقاصد الشريعة:
يعرف املفكر املغريب عالل الفاسي -رمحه اهلل -مقاصد الشريعة فيقول" :املراد من مقاصد الشريعة
الغاية منها ،واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"(.)2
ولذلك فاملوازن يف أمس احلاجة إىل معرفة مقاصد الشريعة ،ليتمكن من املوازنة بني املصاحل
واملفاسد ،واملصاحل فيما بينها ألهنا ليست يف درجة واحدة ،وكذلك املفاسد...
هذا فضال عن أن فقه املوازنات مهمته املوازنة بني املصاحل واملصاحل ،واملصاحل واملفاسد ...وبياهنا
والكشف عنها ،فيكشف عن أكرب املصاحل جللبها ،ويتحرى أخطر املفاسد لدرئها..
وأهم مقصد من مقاصد الشريعة الغراء جلب املصاحل ودرء املفاسد ،فتح أبواب اخلري وسد أبواب
الشر ،إذن هناك ارتباط وثيق بني مقاصد الشريعة وفقه املوازنات ،ال يستغين أحدمها عن اآلخر.
يقول اإلمام ابن تيمية -رمحه اهلل " :-فتفطن حلقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه األفعال من
املصاحل الشرعية واملفاسد ،حبيث تعرف ما ينبغي من مراتب املعروف ومراتب املنكر حىت تقدم أمهها عند
( )1قواعد األحكام يف إصالح األنام.1/6 ،
( )2مقاصد الشريعة ومكارمها ،ص.1
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املزامحة ،فإن هذا حقيقة العمل مبا جاءت به الرسل ،فإن التمييز بني جنس املعروف وجنس املنكر
وجنس الدليل وغري الدليل يتيسر كثريا ،فأما مراتب املعروف واملنكر ومراتب الدليل حبيث تقدم عند
التزاحم أعرف املعروفني فتدعو إليه ،وتنكر أنكر املنكرين ،وترجح أقوى الدليلني ،فإنه هو خاصة العلماء

هبذا الدين"(.)1

ويؤكد اإلمام ابن القيم –رمحه اهلل -العالقة الوثيقة بني املقاصد واملوازنة وأمهيتهما وضرورة معرفتهما ،فيقول
ِّف َعْن مك ْم َو مخلم َق ْم
ضعمي ًفا (" :﴾)01فأخرب
عند تفسريه قوله تعاىل يف سورة النساء ﴿ :يممر م
اإلنْ َسا من َ
يد اللَّهم أَ ْن مخيَف َ
سبحانه أنه شرع هلم هذه األحكام ختفيفا عنهم لضعفهم وقلة صربهم رمحة هبم وإحسانا إليهم ،فليس هاهنا
ضرورة تبيح احملظور ،وإمنا هي مصلحة أرجح من مصلحة ،ومفسدة أقل من مفسدة ،فاختار هلم أعظم
املصلحتني وإن فاتت أدنامها ،ودفع عنهم أعظم املفسدتني وإن فاتت أدنامها ،وهذا شأن احلكيم اللطيف اخلبري
الرب احملسن ،وإذا تأملت شرائع دينه اليت وضعها بني عباده وجدهتا ال خترج عن حتصيل املصاحل اخلالصة أو
الراجحة حبسب اإلمكان ،وان تزامحت قدم أمهها وأجلها ،وإن فاتت أدنامها ،وتعطيل املفاسد اخلالصة أو
الراجحة حبسب اإلمكان ،وإن تزامحت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدنامها ،وعلى هذا وضع أحكم
احلاكمني شرائع دينه دالة عليه ،شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم ،وهذه اجلملة ال
يسرتيب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من ثديها وورود من صفو حوضها ،وكلما كان تضلعه منها
أعظم كان شهوده حملاسنها ومصاحلها أكمل ،وال ميكن أحد من الفقهاء أن يتكلم يف مآخذ األحكام وعللها
واألوصاف املؤثرة فيها حقا وفرقا إال على هذه الطريقة"(.)2

وتظهر أمهية املقاصد يف التدرج يف تطبيق الشريعة اإلسالمية ،فيطبق ما فيه مصلحة عامة على ما
فيه مصلحة خاصة ،وتقدم الضروريات على احلاجيات والتحسينيات ،ويقدم األصل على الفرع...
فحري بفقيه املوازنات أن يكون على معرفة تامة مبقاصد الشريعة اإلسالمية ،حىت يتمكن من إنزال
األحكام الشرعية على واقع الناس حبكمة وروية وذكاء.
ت -فقه الواقع:
إن تعامل الفقيه مع الناس يلزمه معرفة واقعهم وعاداهتم وأفكارهم وبيئتهم وأمناط حياهتم ،وما
استجد يف حياهتم من قضايا ونوازل ومسائل وأحداث ،وأن يكون من صلب واقعه يعايشهم وخيالطهم
ويعرف أحواهلم ،وكل صغرية وكبرية يف جمتمعهم ،حىت تكون معرفته بالواقع معرفة صحيحة ،فتتسع نظرته
( )1اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم ،ابن تيمية ،ص.011
( )2مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،ابن القيم.00/0 ،
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يف دراسة هذا الواقع ،فال حيكم عليهم من برجه العاجي يف قناة من القنوات أو يف بيته الفاخر ...وهذا
أحرى وأوىل بالفقيه املوازن ،ليعرف كيف ينزل أحكام الشريعة على واقع الناس ،وجيد هلم احللول الناجعة
ملشكالهتم وما استجد يف واقعهم ..وهلذا قال الشيخ حممد ناصر الدين األلباين –رمحه اهلل -يف فقه
الواقع" :الوقوف على ما يهم املسلمني مما يتعلق بشؤوهنم أو كيد أعدائهم ،لتحذيرهم والنهوض هبم
واقعيا وفطريا"(.)1
ويقول اإلمام ابن تيمية -رمحه اهلل" :-فإن من مل يعرف الواقع يف اخللق والواجب يف الدين ،مل
يعرف أحكام اهلل يف عباده ،وإذا مل يعرف ذلك كله كان قوله وعمله جبهل ،ومن عبد اهلل بغري علم كان
يفسد أكثر مما يصلح" (.)2
س ب من مالم ٍ
ك « أ َّ
َن
ولتأكيد ضرورة توفر شرط فقه الواقع يف املوازن نذكر القصة اآلتيةَ :ع ْن أَنَ م ْ َ
م
م
يدتَـ ْ م
الَ :وفَـ َعلَهم أَبمو بَ ْك ٍر ،فَـلَ َّما َكا َن مع َم مر
ب ْ
ني .قَ َ
اخلَ ْمَر فَ َجلَ َدهم مجبَ مر َ
الن َّ
ني َْحن َو أ َْربَع َ
َّيب  أمميتَ بَر مج ٍل قَ ْد َش مر َ
ف ْ م م
ني .فَأ ََمَر بممه عم َم مر» ( .)3انظر كيف جعل الفاروق
َخ َّ
َّاس فَـ َق َ
ال َعْب مد َّ
احلم مدود َمثَان َ
الر ْمحَ من :أ َ
ْ
استَ َش َار الن َ
عمر بن اخلطاب  حد اخلمر يف مثانني جلدة رغم وجود سنة رسول اهلل  وسنة خلفه أيب بكر
الصديق  ، لكن واقع فاروق األمة ليس واقع عهد النبوة وال واقع خالفة الصديق  ،فالفتوحات
اإلسالمية انتشرت ،وراية اإلسالم رفعت يف الكثري من ربوع األرض ،ودخل الناس من أعاجم وغريهم يف
دين اهلل أفواجا ،واختلط املسلمون بغريهم ،وسكن الناس يف الريف ومواضع اخلصب وسعة العيش وكثرة

األعناب والثمار أكثروا من شرب اخلمر ،فزاد الفاروق عمر  يف حد اخلمر تغليظا عليهم وزجرا هلم
عنها.
فهذه األفواج اهلائلة اليت دخلت يف دين اهلل ،ينقصها الفقه يف الدين وحتتاج إىل تربية إسالمية وقائية
وزجرية ،فكان هذا هو الواقع وكان الفاروق أفقه الناس به ،فدعت احلاجة إىل تغيري احلد مراعاة
للمصلحة وردعا للمعتدين.
كما أوقف رضي اهلل عنه وأرضاه حد السرقة -وقد جاءت فيه نصوص صرحية وواضحة من كتاب
وسنة -ألنه نظر إىل سبب السرقة وارتكاب اجلرمية ،ومل يكتف باحلدث فقط ،وجد سبب اجلرمية هو

( )1سؤال وجواب حول فقه الواقع ،ص.11
( )2قاعدة يف احملبة ،ص.661
( )3صحيح مسلم ،كتاب احلدود ،باب اخلمر ،ح.6166
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اجلوع الذي يعترب من الضرورات اليت تبيح احملظورات فأوقف حد السرقة سنة اجملاعة ،حىت ال يأخذ
الناس بالظنة والريبة.
ولذلك فإن اجلهل بواقع الناس فقها ومنهاجا يزيد جرحه نزيفا وأزمته استمرارا ومشكالته تفاقما...
ومبقدار فهم الفقيه املوازن للواقع وحياة الناس ،ينجح يف أداء مهمته على أحسن حال ،وهلذا قال
العالمة يوسف القرضاوي داعيا الفقيه املوازن إىل اجلمع بني فقه الشرع وفقه الواقع حىت ال يغرد خارج
السرب" :والبد أن يتكامل فقه الواقع وفقه الشرع حىت يتمكن الوصول إىل املوازنة العلمية السليمة
البعيدة عن الغلو والتفريط"(.)1
ث -فقه المصالح:
البد للموازن من فقه املصاحل :يف درجاهتا وأمهيتها وهل هي مصلحة عامة أم خاصة للفرد أم
للجماعة ..فتقدم املصلحة العامة على اخلاصة ومصلحة اجلماعة على الفرد دون اإلضرار باآلخر...
ولنا يف سرية مؤتة( )2درسا يف فقه املصاحل باحلروف البارزة.كان نصر اهلل للمؤمنني بعد خماض
عسري ،وابتالء شديد ،قتل أصحاب اللواء ،وأخذ اللواء سيف اهلل خالد بن الوليد  فأضرمت نريان
احلرب ومحي وطيس املعركة ،فقتل من قتل من املسلمني ،كر اآلخرون راجعني إىل املدينة ،فكان النصر
ليس كما عهده البشر وليس بظواهر األحداث ،ولذلك ملا وصل جيش املسلمني إىل املدينة واستقبلهم
الصبيان بقوهلم ":يا فرار! أفررمت يف سبيل اهلل؟( ،)3لكن احلبيب املصطفى  الذي أدرك حقيقة
االنتصار يف هذه املعركة أجاهبم بقوله( :ليسوا بفرار ولكنهم كرار إن شاء اهلل) ()4؛ وهلذا فإن النصر ال
يكون دائما بظواهر األحداث ،وال بالغنائم الكثرية واألسارى املقرنني باألصفاد.
وهنا أمر من األمهية مبكان أشري إليه؛ وهو ملا طمعن سيدنا عبد اهلل بن رواحة رضي اهلل عنه -
صاحب اللواء -فقتل أخذ اللواء رجل من األنصار مث سعى به حىت إذا كان أمام الناس ركزه مث قال :إيل
أيها الناس! فاجتمع إليه الناس حىت إذا كثروا مشى باللواء إىل خالد بن الوليد فقال له خالد :ال آخذه
منك أنت أحق به؛ فقال األنصاري :واهلل ما أخذته إال لك! (.)5
( )1أولويات احلركة اإلسالمية ،ص.16
( )2كانت سرية مؤتة بأرض الروم يف مجادى األوىل سنة مثان من مهاجر رسول اهلل .
( )3الطبقات الكربى  ،ابن سعد.601/0 ،
( )4نفسه.
( )5نفسه.616/0 ،
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وملا أىب ذلك الرجل من األنصار القيادة  ، وأخذ اللواء سيف اهلل خالد بن الوليد ؛ وشرع يف
القتال حاول التخلص من هذا املأزق الضيق؛ ثالثة آالف من اجلنود تواجه فيالق تربو عليهم سبعني
ضعفا حاول االنسحاب.
وقتال االنسحاب شاق مرهق ،خصوصا وخالد ال يريد إشعار الروم هبذه اخلطة.
والعجيب أن الرومان أعياهم القتال وأصيبوا فيه خبسائر كبرية؛ بل إن بعض فرقهم انكشف ،ووىل
مهزوما .واكتفى خالد هبذه النتيجة ملا وازن بني املصاحل ،وقدم األصلح منها ،وآثر االنصراف مبن معه.
ومما ال ريب فيه أن انسحاب سيدنا خالد بن الوليد  كان انتصارا للمسلمني وإن بدا يف ظاهره
هزمية ،ألن الثبات يف وجه العدو يكون مطلوبا إذا أدى إىل هزمية العدو واالستيالء على أرضه ،فإذا خال
من هذه الغاية ،وصار وسيلة لفناء الثابتني صار الثبات غري مطلوب ،رمبا صار حمظورا ،ويكون النجاح
يف ختليص اجليش من قبضة العدو أو من أسره جلنوده .وهذا ما حققه خالد بانسحابه اجلريء املنظم،
وهذا ما الحظه سيد العارفني حممد  فقد حفظ خالد قوته وجيشه ملعارك أخرى قادمة يكون النصر
فيها قريبا من املسلمني إن شاء اهلل تعاىل (.)1
وإن انسحاب سيف اهلل املسلول خالد بن الوليد  ،وختليص جيش املسلمني من اهلالك ومن
قبضة األعداء ،وإبقاءهم ملعارك قادمة ،كان ذلك نصرا حقيقيا للمسلمني.
فانظر كيف وازن بني املصاحل بعضها ببعض ،فقدم أعظمها لفائدة املسلمني على أقلها.
*****

()1

املستفاد من القصص القرآين ،عبد الكرمي زيدان.111/0 ،
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خاتمة البحث:
ويف اخلتام ،هذا أهم ما انتهيت إليه بتوفيق من اهلل تعاىل:
 -6إن األمة اليوم يف أمس احلاجة إىل فقه املوازنات يف خمتلف جماالت احلياة ،حىت تنهض من
جديد وتكون حبق خري أمة أخرجت للناس.
 -0إن لفقه املوازنات أصال يف الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة وأقوال علماء الشريعة .فهو نتاج
حبث حثيث ،وإمعان دقيق ،واستقراء تام آليات القرآن الكرمي وأحاديث رسول اهلل األمني  ،وفهم
كامل ملقاصد الشريعة الغراء ،وحكمها اجلليلة وأسرارها العظيمة ،ومبادئها الثابتة ،وقواعدها الكلية.
 -1إن فقه املوازنات هو املنهاج القومي والقسطاس املستقيم إلزالة التعارض ،واحلاجة إليه ملحة،
والضرورة إليه ماسة يف جماالت احلياة اإلنسانية عامة ،ويف التدرج يف تطبيق الشريعة وإنزال أحكامها على
الواقع خاصة.
 -1إن التدرج سنة إهلية يف عاملي اخللق واألمر ،وكل شيء يف الوجود خاضع هلا.
 -1إن التدرج املقصود ليس تدرجا يف التشريع؛ ألن الدين اكتمل والتشريع انتهى ،وإمنا هو تدرج
يف تطبيق التشريع يف واقع الناس حىت يتقبلوه وال ينكروه.
-6إن الشريعة اإلسالمية ليست شريعة عقابية زجرية فحسب وإمنا تشمل كل مناحي احلياة:
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية والعلمية والتنموية والرتبوية والقضائية والوقائية ...فالعقاب
يأيت بعد الرتبية والتزكية وحتذير الناس من املنكرات واملفاسد واجلرائم...
 -1إن املوازن البد وأن تتوفر فيه شروط املوازنة ،من الفقه باألدلة الشرعية ومقاصد الشريعة وواقع
الناس ،ودرجات املصاحل واملفاسد ،حىت تكون نتيجة موازناته نافعة تؤيت أكلها بإذن رهبا ،تنفع الناس
وترفع عنهم البأس.
واحلمد هلل رب العاملني.
**********
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ثبت المصادر والمراجع
 -6إعلم الموقعين عن رب العالمين ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر أيوب الزرعـي الشـهري بـابن قـيم اجلوزيـة
(ت116 :هـ) ،حتقيق  :طه عبد الرؤوف سعد ،دار اجليل  -بريوت6111 ،ط6111/م.

 -0اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ،أبو العباس أمحد بن عبـد احللـيم بـن تيميـة احلـراين
(ت101 :هـ) ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،مطبعة السنة احملمدية – القاهرة ،ط6161 /0هـ.

 -1أولوي ات الحرك ة اإلس لمية ف ي المرحل ة القادم ة ،يوس ــف القرض ــاوي ،مؤسس ــة الرس ــالة ،ب ــريوت،

ط6161/61هـ6111-م.

 -1التفسير المنير في العقيدة والشريعة والم نهج ،وهبـة بـن مصـطفى الزحيلـي (ت6116 :هــ) ،دار الفكـر

املعاصر – دمشق ،ط6161 :0هـ.

 -1روائع البيان تفسير آيات األحك ام م ن الق رآن ،حممـد علـي الصـابوين ،عـامل الكتـب ،ط6166/6ه ـ -

6116م.

 -6حلي ة األولي اء وطبق ات األص فياء ،أبــو نعــيم أمحــد بــن عبــد اهلل األصــبهاين (ت116 :ه ــ) ،دار الكتــاب

العريب – بريوت ،ط6161/1هـ.

 -1الخصائص العامة لإلسلم ،يوسف القرضاوي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط6100 :66هـ0666-م.
 -1س ؤال وج واب ح ول فق ه الواق ع ،حممـد ناصـر الـدين األلبـاين (ت6106 :هــ) ،دار اجلاللـني ،الريــاض-
السعودية ،ط :د،ت.

 -1السنن اإللهية في السيرة النبوية ،رشيد كهوس ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان ،ط0666 :6م.
وس ننه
 -66ص حيح البخ اري الموس وم :بالج امع المس ند الص حيح المختص ر م ن أم ور رس ول ا ُ 

وأيام ه ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إمساعيــل بــن إبـراهيم ابــن املغــرية بــن بَردزبَــة البخــاري اجلمعفــي (ت016هــ) ،ضــبط
النص :حممود حممد نصار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط6101/1هـ.0661-

 -66صحيح مسلم ،أبـو احلسـن مسـلم بـن احلجـاج ابـن مسـلم القشـريي النيسـابوري (ت066هــ) ،اعتـىن بـه
وراجعه :هيثم خليفة الطعيمي ،املكتبة العصرية ،صيدا-بريوت ،ط6101/هـ0661-م.
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 -60الطبق ات الكب رى ،حممــد بــن ســعد بــن منيــع أبــو عبــد اهلل البصــري الزهــري (ت016 :ه ــ) ،حتقيــق:

إحسان عباس ،دار صادر-بريوت،ط6161/6م.

 -61المس تفاد م ن قص ص الق رآن ،عبـ ــد الكـ ــرمي زيـ ــدان (ت6111 :ه ـ ــ) ،مؤسسـ ــة الرسـ ــالة ،بـ ــريوت،

ط6101/6هـ0660-م.

 -61قاع دة ف ي المحب ة ،أبــو العبــاس أمحــد عبــد احللــيم بــن تيميــة احل ـراين ،حتقيــق :حممــد رشــاد ســامل ،مكتبــة

الرتاث اإلسالمي-القاهرة.

 -61قواع د األحك ام ف ي إص ل األن ام ،العــز بــن عبــد الســالم الدمشــقي (ت666 :ه ــ) ،حتقيــق :حممــود

الشنقيطي ،دار املعارف ،بريوت-لبنان.

 -66مقاصد الشريعة ومكارمها ،عالل الفاسي (ت6111 :هـ) ،دار الغرب اإلسالمي ،ط6111/1م.
 -61مفت ا دار الس عادة ومنش ور والي ة العل م واإلرادة ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أيب بكــر أيــوب الزرعــي

الشهري بابن قيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية – بريوت.

 -61الموافقات في أصول الفقه ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسـى اللخمـي الغرنـاطي الشـاطيب املـالكي (ت:

116هـ) ،حتقيق :عبد اهلل دراز ،دار املعرفة – بريوت.

