
د الموازنة بين المصالح والمفاسطرق 

.عند تعارضها

(الحلقة الثانية  ) 



د الموازنة بين المفاس: المطلب الثاني

.عند تعارضها



إذا اجتمعت المفاسد مع بعضها فاألصل أن تدفع جميعها إن أمكن، فإن تعذر 

ة دفعها جميعاً دفع األشد فاألشد، كما تتحمل المفسدة الصغرى اتقاًء للمفسد

ريد الكبرى، فإن تساوت المفاسد فإن اإلنسان يجتهد في اختيار المفسدة التي ي

إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن ": رحمه هللا العز دفعها، وفي ذلك يقول 

درؤها درأنا وإن تعذر درء الجميع درأنا األفسد فاألفسد، واألرذل فاألرذل، فإن 

ـرق تساوت فقد يتوقف، وقـد يتخير، وقد يختلف فـي التساوي والتفاوت، وال ف

(في ذلك بين مفاسد المحرمـات والمكروهـات

.دفع جميع المفاسد: المقصد األول
فاسكد مهمكا ههكرت الم: "رحمه هللا في ذلككالعزاألصل دفع جميع المفاسد يقول 

".الخلية عن المصالح يسعى في درئها

ً : مثككال ذلككك ، ومككن لككو رأينككا مككن يقصككد نفسككاً أو فرجككاً محرمككاً أو عضككواً محرمككا

هكا قكدا الكدفع يقصد ماالً، وتمكن من الجمع بين دفعها دفعناها فإن تعذر الجمع بين

لككى عككن الككنفى علككى الككدفع عككن العضككو، وقككدا الككدفع عككن العضككو علككى الككدفع ع

البضع، وقدا الدفع عن البضع على الدفع عن المال



.الترجيح في الدرء بين المفاسد: المقصد الثاني

أن فككي حالككة تعككذر درء جميككع المفاسككد، فإنككه يككدرأ األفسككد فاألفسككد، ويمكككن•

عكاً لوقكو  يرتكب أخف المفسكدتين اتقكاًء ألشكدهما، وتتحمكل المفسكدة الخاصكة من

المفسدة العامة، وعند تزاحا مفاسد راجحة مع أخرى مرجوحكة نقكدا فكي الكدرء

.المفاسد الراجحة

:وقد وضع العلماء قواعد فقهية للترجيح بين المفاسد في الدرء منها•

.الضرر ال يزال بضرر مثله أو أكبر منه-

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعهمهما ضرراً بارتكاب أخفهما، -

.األشد يزال بالضرر األخف، أو يختار أهون الشرين، أو الضرر 

.يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العاا-

.يرتكب أخف المفسدتين وأهون الضررين-



.الضرر يزال بقدر اإلمكان-

.يتحمل الضرر األدنى لـدفع الضرر األعلى-

إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشار  دفع أشد الضررين وأعها الشرين-

إن الشار  الحكيا يدفع أعها الضررين : "رحمه هللا ابن قيا الجوزية قال 

" بأيسرهما، هذا هو الفقه والقياى والمصلحة وإن أباه من أباه

و كذلك إذا اجتمع محرمان ال يمكن ترك : "رحمه هللا ابن تيمية و يقول 

أعهمهما إال بفعل أدناهما، لا يكن فعل األدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة، 

وإن سمي ذلك ترك واجٍب، وسمي هذا فعل محرٍا باعتبار اإلطالق لا يضر 

ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذٍر وفعل المحرا للمصلحة الراجحة أو 

" للضرورة أو لدفع ما هو أحرا 

ٍ مككن الكليككات الخمككى ينتمككي كمككا أنككه إذا تعككارض محرمككان ينهككر إلككى أي كلككيا

المحكككرا، وإلكككى أي مسكككتوى مكككن المسكككتويات الثالثكككة الضكككروريات والحاجيكككات 

: والتحسينيات، وهنا حالتان



أن يتعلقا بكليٍ واحٍد ففي هذه الحالة نوازن بين المفاسد على أس اى شمولها أو -أ

.عدا شمولها أو تيقنها أو عدا تيقنها

أن يتعلقا بكليين مختلفين ففي هذه الحالة نراعي ترتيب الكلي .ات الخمى-ب

:  و األمثلة على الترجيح بين المفاسد في الدفع كثيرةٌ نذكر منها

إذا اضطر إلى أكل مال غيره أكله ألن حرمة مال الغير أخف من حرمة 1.

.النفى، وفوات النفى أعها من إتالف مال الغير ببدلٍ 

رها أن يكره هالٌا امرأة على الزنا وال يتركها إال بافتداء بمالها أو بمال غي2.

.فيلزمها ذلك عند إمكانه

ه لفات من إذا تفاوت الحكاا في الفسوق قدمنا أقلها فسوقاً، ألنا لو قدمنا غير3.

د تعذر المصالح ما ليى لنا عنه غنى، وال يجوز تفويت مصالح اإلسالا إال عن

القياا بها، ولو لا يجوز هذا لضاعت أموال األيتاا كلها، وأموال المصالح 

.بأسرها



ذلكك عنكد أجاز العلماء انعقاد اإلمامة الكبرى لمن لا تتوفر فيه رتبة االجتهكاد و-4

ضكرر خلو العصر عن المجتهكد، وذلكك دفعكاً ألشكد الشكرين وأعهكا الضكررين، فال

فككي تكككرك المسككلمين دون إمكككاٍا ومكككا يترتككب عليكككه مكككن ضككيا  النفكككوى واألمكككوال

ة واألعككراض وطمككع العككدو وثككوران الفككتن أشككد مككن الضككرر الحاصككل بفككوات رتبكك

.االجتهاد في اإلماا

إلمامكة، لو تعذر وجود الور  والعلا فيمن يتصدى ل: رحمه هللا أنهالغزاليويذكر 

نكا اسكتبداله وكان في صرفه إثارة فتنٍة ال تطاق حكمنا بانعقاد إمامتكه، ألنكا إن حاول

المسكلمون مكن وكانت لكه شكوكةٌ مسكتههٌر بهكا فإنكا سكنحرك فتنكةً كبيكرةً، فمكا يلقكى

أثبتكت مكا يفكوتها مكن نقصكان هكذه الشكروط التكيعلكىالضرر في هذه الفتنة يزيكد 

صككراً ، كالككذي يبنككي قفالالي يهالالدل اصالالل المصالاللحة زالالافا  بمزايا الالالمزيككة المصككلحة، 

منكا بصكحة ويهدا مصراً، كما أن في خلو البلد عن اإلماا فساداً لألقضية، لذلك حك

.إمامته للضرورة



افيكة جواز التداوي بالنجاسات إذا لا يوجد طاهٌر يقوا مقامها، ألن مصكلحة الع-5

ذا والسالمة أكمل مكن مصكلحة اجتنكاب النجاسكة، وال يجكوز التكداوي بكالخمر إال إ

.علا أن الشفاء يحصل بها ولا يجد دواًء غيرها

فسكدة القتكل إذا أكره على قتل مسلٍا، بحيث لو امتنع منه قتل، فليزمه أن يدرأ م-6

ه، ولككو بالصككبر علككى القتككل، ألن صككبره علككى القتككل أقككل مفسككدة، مككن إقدامككه عليكك

اء اضطر إلى أكل النجاسكة وجكب عليكه أكلهكا، ألن مفسكدة فكوات الكنفى واألعضك

ألن أعها من مفسدة أكل النجاسات، وإذا وجكد المضكطر إنسكاناً ميتكاً أككل لحمكه،

.انالمفسدة في أكل لحا ميت اإلنسان أقل من المفسدة في فوت حياة اإلنس

مقتلكٍة ومن األمثلة قتال مغتصب السلطة إذا توفرت القوة لكذلك، ولكو أدى إلكى-7

فكال عهيمٍة، ألن السلطة حق األمة تفوضها لمن تشاء، فمكن اغتصكب حكق األمكة

.يعد اغتصابه شرعياً وال يضفي عليه الصفة الشرعية



أن كثكرة لكا يكأت نكٌص شكرعٌي يفيكد بك: "فكي ذلككمحمد خيكر هيككل الدكتور يقول

أو القتلى من جانب الهلمكة المعتكدين، أو مكن جانكب المهلكومين أصكحاب الحكق،

ا قتالكه التخوف من حدوث ذلك يعطي المغتصب الشرعية فيما اغتصكب أو يحكر

 ينهر إليها الدماء التي تسيل في ثورةٍ ضد المغتصب للسلطة ال... في هذه الحال

ن زاويكة من زاوية الموازنة بين ضررين بحسب النهر العقلي، بل ينهر إليها مك

، ثكا ...الوقوف في وجه معصيٍة من المعاصي ترتكب، وهي جريمة االغتصكاب

لنهر يجب أال نحصر هذا ا... إننا لو نهرنا من زاوية االختيار ألخف الضررين

فكككي اللحهكككة الحاضكككرة فقكككط، بكككل علينكككا أن ننهكككر لمكككا ينشكككأ مكككن اختيكككار أخكككف

... ضكررالضررين من أضرار يأخذ بعضها برقاب بعض بحيث ينقلب ميزان ال

ر ضكرراً فيصبح األخف ضرراً هو األشد بالنهر إلى مضاعفاته، ومكا ككان يعتبك

األخف أشد وهو قتكال مغتصكب السكلطة يصكبح بالقيكاى إلكى مقابلكه، هكو الضكرر

.الذي ينبغي أن يلجأ إليه لتفادي الضرراآلخر



إن تساهل المسلمين في قتال مغتصب السلطة بدافع اختيار أهون : أعني

جعل أصحاب الطموح ممن ضعفت التقوى في نفوسها يتخذون من ... الضررين

وهكذا كثرت... القوة العسكرية، وقتال أصحاب الحق طريقاً للوصول إلى السلطة،

الحروب األهلية بين أصحاب الطموح من أجل الوصول إلى السلطة المشروعة 

إنني أرى أن الحرص على احتمال الضرر األخف المتمثل في السكوت ... بزعمها

على مغتصب السلطة، والتقاعى عن مساعدة الثائرين في وجه مغتصبي السلطة 

هو الذي جر ... وتركها ليالقوا مصيرها المأساوي على يد السفاحين المغتصبين

إلى ويالت تلك األضرار وعلى هذا بما أن التجربة التاريخية قد أثبتت أن أهون 

الضررين وهو السكوت على مغتصب السلطة قد أدى إلى أضرار أكثر مما لو 

سيكون قتال مغتصب السلطة هو أخف من السكوت عليه ... كان أشد الضررين

"من أضراٍر وفتن رأينا مصداقها في مسيرة التاريخ اإلسالمي



قلهكا قكدمنا أ-عند عدا وجكود العكدل -ذا تفاوتت رتب الفسوق في حق األئمة إ-8

هككاك حرمككة فسككوقاً، مثككل إن كككان فسككق أحككد األئمككة بقتككل النفككوى وفسككق اآلخككر بانت

األبضكككا ، وفسكككق اآلخكككر بكككالتعرض لألمكككوال، قكككدمنا المتعكككرض لألمكككوال علكككى 

علكى مكن المتعرض للدماء واألبضا ، فإن تعذر تقديمه قدمنا المتعرض لألبضكا 

ر والصكغير يتعرض للدماء، وكذلك يترتب التقديا على الكبيكر مكن الكذنوب واألكبك

. منها واألصغر على اختالف رتبها

امكة أيجكوز القتكال مكع أحكدهما إلقامكة واليتكه وإد: فإن قيكل: "رحمه هللا العزيقول 

فسكوقين مكن نعكا دفعكاً لمكا بكين مفسكدتي ال: تصرفه مكع إعانتكه علكى معصكيتهن قلنكا

عكين الهكالا التفاوت ودرءاً لألفسد فاألفسد، وفكي هكذا وقفكةٌ وإشككاٌل مكن جهكة أنكا ن

خكر علكى على فساد األموال دفعاً لمفسدة األبضا  وهي معصكيةٌ، وككذلك نعكين اآل

علككى إفسكاد األبضككا  دفعككا لمفسكدة الككدماء وهككي معصكيةٌ، ولكككن قككد يجكوز اإلعانككة

الراجحككة، المعصككية ال لكونهككا معصككيةً بككل لكونهككا وسككيلةً إلككى تحصككيل المصككلحة

مكا تبكذل وكذلك إذا حصل باإلعانة مصلحةٌ تربكو علكى مصكلحة تفويكت المفسكدة، ك

"األموال في فدى األسرى األحرار المسلمين من أيدي الكفرة والفجرة



ا تجوز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرٌر أعها، كميجوز -9

.أعهاطاعة األمير  المسلا الجائر، إذا كان يترتب على الخروج عليه شٌر 

ه قدٌح وعلا أنه أما إن رأى فاسقاً متغلباً وعنده سيٌف وبيد: "رحمه هللاالغزالييقول 

جهاً، وهو لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته، فهذا مما ال أرى للحسبة فيه و

ا تعككريض عككين الهككالك، فككإن المطلككوب أن يككؤثر فككي الككدين أثككراً ويفديككه بنفسككه، فأمكك

 ً ".النفى للهالك من غير أثر فال وجه له، بل ينبغي أن يكون حراما

مككن العلمككاء بمنككع الطبيككب الجاهككل والمفتككي المككاجن والمكككاري المفلككىأفتككى -10

، ومكن مزاولتها المهنة، خشية الضرر من األول في األبدان، ومن الثاني فكي الكدين

.األعاالثالث في األموال، فيتحمل الضرر األخص لدفع الضرر 

ثككاني قتككل السككاحر المضككر، والكككافر المضككل، ألن األول يفككتن النككاى واليجككوز -11

.األعايدعوها إلى الكفر ويهدا دينها فيتحمل الضرر األخص لدفع 



 يتمثكل الكذب على العدو واجٌب ألن مفسدة الصدق هنا مخلةٌ بأمٍر ضروريٍ -12

قدمكة في التفريط في األمكة ومصكالحها، أمكا الككذب فكي هكذه الحالكة فهكو مفسكدةٌ م

.مخلةٌ بحاجيٍ أو كماليٍ 

دة األولكى زيغ العقول مفسدةٌ، ومنع حربه الرأي والفكر مفسكدةٌ إال أن المفسك-13

ات، فتقدا فكي أعا بينما األولى أخص مع العلا أن كلتا المفسدتين في رتبة الحاجي

.اآلثمةالدفع المفسدة العامة المتمثلة بالضرر الذي تسببه األفكار 

ان التجميكل ستر العورة واجٌب كمالٌي وتجميل الجسد مستحبٌ  كمالي فإذا كك-14

بكر مكن يؤدي إلى كشف العورة فإنه ال يجوز ألن مفسدة ترك الواجب الكمالي أك

.الكماليمفسدة ترك المستحب 

تقالكه إذا كان الرجل مشتغالً بكتب المجون ونحوها، وخفت مكن نقلكه عنهكا ان-15

أخطكر إلى كتب البد  والضالل والسحر فدعه وكتبكه األولكى، ألن ضكالل البكد 

إلى غيرهمن ضالل الشهوات ألنه يتناول الدين فيفسده ويتعدى ضرره صاحبه



بكن اومن األمثلة أيضاً ما ذكره اإلماا ابن قيا الجوزية رحمه هللا  عكن اإلمكاا -17

 تالميكذه رحمه هللا  أنه مر بالتتر في هاهر دمشق وهكا سككارى، فََهكا بعكض  تيمية

ة لككو أفككاقوا مككن سكككرها لككدخلوا المدينكك: "باإلنكككار علككيها، فنهككاها عككن ذلككك، وقككال

سككدة فككدفع رحمككه هللا المف" فهتكككوا األعككراض، ونهبككوا األمككوال، وقتلككوا وأفسككدوا

لحٍة الكبككرى المتوقعككة ولككو ترتككب علككى ذلككك تحمككل مفسككدة شككربها، أو فككوات مصكك

.صغرى تتمثل في اإلنكار عليها وكفها عن شرب الخمر

لكالل علال  حفال  ا)يجوز قطع اليد المتآكلة حفهاً للروح، وذلكك مكن بكاب تقكديا -18

قككاًء ، وتحمككل المفسككدة الصككغرى التككي هككي مفسككدة قطككع العضككو، ات(حفالال  الجالالزء

ان قطعكة مكن للمفسدة الكبرى المتمثلة بفوات النفى، ويقكاى علكى ذلكك قطكع اإلنسك

.لهجسده عند شدة المخمصة واقتياته بها، فذلك جائز بشرط سالمة الجسد ك



ولكٍة حفاه على حياة فرد أو أفكراد مكن المسكلمين ضكرورٌي، ومقاطعكة دال-19

لضيق، فكإذا كافرةٍ لدولٍة مسلمٍة حاجٌي، ألن هذه المقاطعة قد تسبب لها بعض ا

لككة أرغمككت دولككة مسككلمة علككى تسككليا فككرٍد أو أفككراد مككن رعاياهككا إلككى تلككك الدو

ن إذا أيقنكت لتقتلها، فعليها أن تتحمل سلبيات هذه المقاطعة وال تسلمها لهكا، لكك

الد أن هذه المقاطعكة سكيعقبها هجكوا واعتكداء يكودي بحيكاة النكاى ويعكرض الكب

.للخراب، جاز لها التسليا درءاً للمفسدة الكبيرة 

ٍ، وعكدا و-20 جكود مكن خروج المرأة من بيتها أثناء العدة مفسدةٌ مخلكةٌ بكمكاليا

ٍ، لككذل ٍ أو ضككروريا ك يجككوز لهككا يككوفر لهككا احتياجاتهككا مفسككدةٌ متعلقككةٌ بحككاجيا

.الخروج لقضاء حوائجها

سكدةٍ أكبكر لعالج باألدوية الكيماوية مفسدةٌ ، ولكنه أجيز للكتخلص مكن مفا-21

. وهي مفسدة  األمراض السرطانية 



د التخييالالالر عنالالالد تعالالالير درء جميالالالع المفاسالالال: المقصالالالد الثالالالال •
.والتوقف عند الجهل بالراجح

: عند تعذر درء جميع المفاسد، وعند تساويها يتخير ومن أمثلة ذلك•

ذر لككو قصككد المسككلمين َعككد وانا أحككد هما مككن الشككرق واآلخككر مككن الغككرب، فتعكك•

لككو دفعهمككا جميعككاً، دفعنككا أضككرهما أو أكثرهمككا عككدواناً ونكايككة ألهككل اإلسككالا، و

ند تعذر تكافأ العدوان من كل وجه في القرب والبعد وغيرهما تخيرنا في ذلك ع

.الجمع

.تساويهاالتوقف، وذلك عند الجهل بترجيح بعض المفاسد على بعض أو عند•



: ومن أمثلة ذلك

 طر إذا اغتلا البحر بحيث علا ركبان السفينة أنها ال يخلصون إال بتغريق ش

غير الركبان لتخف السفينة فال يجوز إلقاء أحد منها في البحر بالقرعة وال ب

.قرعة ألنها يستوون في العصمة، وقتل من ال ذنب له محرا

 ،ومكن أمثلككة ذلكك لككو أن جماعكة وقعككوا فكي مخمصككٍة وأشكرفوا علككى الهككالك

ول بحيث لو أكلوا منها واحداً نجوا، ال يجكوز ذلكك ألن مصكلحة حيكاة المكأك

.ليست بأقل من مصلحة بقاء اآلكلين

ككث فكي لو سقط إنسكاٌن علكى إنسكاٍن محفكوفٍ بأنكاٍى جرحكى، إذا علكا أنكه لكو م

ً مكانه قتل من تحته، ولو انتقل قتل غيره، فينهكى عكن المككث واالنت . قكال جميعكا

 حككا ال: والمختكار فكي صكورة القتكل أن يقكال: "يقول الغزالي في هذه الصكورة

تكداء انسكحب هلل تعالى فيها فال يؤمر بمكث وال انتقال، ولككن إن تعكدى فكي االب
( .حكا العدوان، وإن لا يقصد فال يعصي وال تكليف عليه



.في هذه المسألة يتوقف عن الترجيح بين المفاسد لعدا وجود المرجح•

بر علكى لو وقع بركبكان السكفينة نكاٌر ال يرجكى الخكالص منهكا فعجكزوا عكن الصك

نكه ال تحملها مع العلا بأنه ال نجاة لها من آالمهكا إال باإللقكاء المغكرق، فاألصكح أ

ي يلزمها الصبر على ذلك إذا تساوت مكدتا اإلحكراق واإلغكراق، ألن إلقكامتها فك

فككاك عنكه، النار سبٌب مهلٌك ال انفكاك عنه، وكذلك إغراق أنفسها في الماء ال ان

ر علكى ألن الصبر على شدة األلا يكون عند أمل الحياة، وهنا ال فائدة مكن الصكب

.ألا النار فتبقى مفسدةٌ الفائدة لها



موازنة المصالح والمفاسد : المطلب الثال 

.عند تعارضها



مككن، إذا اجتمعت المصالح مع المفاسد فاألصل جلب المصكالح ودرء المفاسكد مكا أ

ددةٍ، وعنكد فإن تعذر ذلك نلجأ إلى الترجيح بين المصالح والمفاسد وفكق قواعكد محك

ى يههكر لكه التساوي يتخير بينها بعد اجتهكاٍد وإعمكال نهكٍر، فكإن عجكز يتوقكف حتك

.المرجح

إما بين حسنتين ال يمكن الجمع بينهما،لتعارض ا) : رحمه هللا ابن تيمية يقول 

فع فتقدا أحسنهما بتفويت المرجوح، وإما بين سيئتين ال يمكن الخلو منهما، فيد

ل أسوءهما باحتمال أدناهما وإما بين حسنة وسيئة ال يمكن التفريق بينهما، بـل فع

الحسنة مستلزا لوقو  السيئة، وتـرك السيئة مستلزا لترك الحسنة، فيرجـح

(السيئةاألرجح مـن منفعة الحسنة ومـضرة 

إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات،: "ويقول في موضعٍ آخر

أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فإذا ازدحمت المصالح والمفاسد، 

والحسنات والسيئات وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن األمر والنهي وإن كان 

وت متضمناً تحصيل مصلحٍة ودفع مفسدة فينهر في المعارض، فإذا كان الذي يف

من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لا يكن مأموراً به، 



بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير 

المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر اإلنسان على اتبا  النصوص

(لا يعدل عنها، وإال اجتهد برأيه لمعرفة األشباه والنهائر

.دالجمع بين تحصيل المصالح ودرء المفاس: المقصد األول
األصل جلب المصالح ودفع المفاسد ما أمكن، وفي ذلك يقول العز بن عبد 

إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح : "السالا رحمه هللا

 ما فاتقوا هللا: ) ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثاالً ألمر هللا فيهما، لقوله تعالى

.(١٦: التغابن) (استطعتا 

.الترجيح بين المصالح والمفاسد: المقصد الثاني
ن إذا لا يتا الجمع بجلب المصلحة ودرء المفسدة نلجأ إلى الترجيح، يقول العز ب

تقديا المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمودٌ ": عبد السالا رحمه هللا 

حسٌن، ودرء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمودٌ حسٌن، اتفق 

.(الحكماء عـلى ذلك



: ويكون الترجيح من عدة وجوٍه وهي

.درء المفسدة وإن فاتت المصلحة إذا كانت المفسدة أعها

.جلب المصلحة وإن ارتكبت المفسدة إذا كانت المصلحة أعها

.إن تساوت المصلحة والمفسدة نقدا درء المفسدة على جلب المصلحة

.ال تترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة

.تغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة

لوالمفسدةاجتنبناالمصلحةمناع لالمفسدةكانتإن:اول  

.المصلحةبفواتنبالي
ات إذا رجحت المفسدة على المصلحة وجب درء المفسدة ولكو أدى ذلكك إلكى فكو

:المصلحة ومن أمثلة ذلك

.عها قطع اليد المتآكلة للحفاه على الروح إذا كان الغالب عدا الموت بقط1.

، ألن كشف أفتى العلماء بجواز أن يعالج الطبيب المرأة إذا لا تتوفر طبيبة2.

.العورة مفسدةٌ مخلة بكمالي، بينما العالج مصلحةٌ ضروريةٌ 



قككارن العلككا فككي زماننككا مككع االخككتالط، وهككو مفسككدةٌ مخلككةٌ بكمككاليٍ، ولكككن حككين ت-3

.بمصلحة العلا الحاجي نتجاوزها 

جلبعل المفسدةدرءنقدلانفيلزلوالمفسدةالمصلحةتساوتإن:ثانيا  •

.المصلحة

درء المفاسالالد اولالال  مالالن جلالالب ومككن القواعككد الفقهيككة المهمككة فككي هككذا البككاب قاعككدة •

.المصالح

: ومن األمثلة على ذلك•

رك الصياا جواز ترك بعض الواجبات دفعاً للمشقة، كترك القياا في الصالة، وت1.

.في رمضان ولا يسامح في اإلقداا على المنهيات خصوصاً الكبائر

ع يجب منع التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات، ولو أن فيها أرباحاً ومناف2.

ان له اقتصادية، ويمنع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره ولو ك

جيرانه فيها منافع، وكذا يمنع كل جار من أن يتصرف في ملكه تصرفاً يضر ب

.كاتخاذ معصرة أو فرن يؤذيان الجيران بالرائحة والدخان



ن كان إن كانت المصلحة اكبر من المفسدة قدمنا تحصيل المصلحة وإ: ثالثا  

.يترتب عليه ضرر او مفسدة قليلة

:ومن القواعد الفقهية في هذا الصدد

 المفسدة الصغيرة تغتفر من أجل المصلحة الكبيرة.

تغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة.

 ال تترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة.

:  واألمثلة على ذلك كثيرةٌ نذكر منها

ن يجوز شق بطن المرأة الميتة إلخراج الجنين إذا كانت ترجى حياته، أل1.

دة حفه حياته أعها مصلحة من مفسدة انتهاك حرمة أمه، والقاعدة أن المفس

.الصغيرة تغتفر من أجل المصلحة الكبيرة 

ن حفه شرب الخمر مفسدةٌ محرمةٌ، لكنه جائٌز إذا أكره إنسان على شربه، أل2.

لمفسدة افتاتفر واألطراف أولى من حفه العقول في زمٍن قليٍل النفوى 

.الدائمةالعارضة من اجل المصلحة 



از دفكع لو أحاط الكفار بالمسلمين، وكان المسكلمون ال يسكتطيعون مقكاومتها جك-3

بغيكره، المال إليها، اتقاًء لشرها، وكذا استنقاذ األسرى مكنها بالمكال إذا لكا يمككن

ل المكال، ألن مفسدة بقاء األسرى في أيديها واستئصكالها للمسكلمين أعهكا مكن بكذ

عصككيٍة وكككذلك أجككاز العلمككاء دفككع المككال رشككوةٌ إذا تعينككت طريقككاً لككدفع هلككٍا أو م

لة تكالون وساليقكد : "رحمكه هللاالقرافكيضررها أشد من ضكرر دفكع المكال، يقكول 

ألسكارى ، كالتوسل إلى فداء االمحرل غير محرمٍة إيا افضت إل  مصلحٍة راجحةٍ 

خككاطبون بككدفع المككال للكفككار الككذي هككو محككرٌا علككيها االنتفككا  بككه بنككاًء علككى أنهككا م

بكامرأةٍ إذا بفرو  الشريعة عندنا، وككدفع مكاٍل لرجكٍل يأكلكه حرامكاً حتكى ال يزنكي

ينه وبين عجز عن دفعه عنها إال بذلك، وكدفع المال للمحارب حتى ال يقع القتل ب

يراً، فهكذه صاحب المال عند مالٍك رحمه هللا تعالى ولكنه اشترط فيه أن يكون يسك

رجحكان الصور كلها لدفع وسيلة المعصية بأكل المال، ومع ذلك فهكو مكأموٌر بكه ل

(.ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة



زيكد عليكه لكذب مفسدةٌ محرمةٌ، ومتى تضمن درء مفسدةٍ أو جلب مصلحٍة تا-4

جاز تارةً، ووجب أخرى مثل أن يكذب الرجل علكى زوجتكه إلصكالحها وحسكن

ضككمن عشككرتها فيجككوز، ألن قككبح الكككذب الككذي ال يضككر وال ينفككع يسككير فككإذا ت

حة، وكككذلك مصككلحةً تزيككد علككى قبحككه أبككيح اإلقككداا عليككه تحصككيالً لتلككك المصككل

.الكذب لإلصالح بين الناى وهو أولى بالجواز لعموا مصلحته

يسأله ومن الكذب الواجب أن يختبئ عنده معصوا من هالا يريد قطع يديه ف

قاصد عنها ما رأيته، أو تختبئ امرأة عنده تقصد الفاحشة فيسأله ال: فيقول

ضمنها فيجيب باإلنكار، وهنا الكذب يثاب عليه اإلنسان للمصلحة التي ت

الكذب وذلك حسب مرتبة المصلحة من الوجوب في حفه األموال 

حقيق واألبضا  واألرواح، ولو صدق في هذه المواضع ألثا المتسبب إلى ت

.تلك المفاسدهذه المفاسد، وتتفاوت رتب التسبب إلى المفاسد بتفاوت رتب



طعها وإن قطع اليد المتآكلة حفهاً للروح إذا كان الغالب السالمة، فإنه يجوز ق-5

لكيى كان إفساداً لها لما فيه من تحصيل المصكلحة الراجحكة وهكي حفكه الكروح، و

.الغرض إيجاد ألا القطع، وإنما الغرض حفه المهجة

هاء وأمكوال حفه بعض األموال بتفويت بعضها، كتعييب أمكوال اليتكامى والسكف-6

ه مكا يفكوت المصالح إذا خيف عليها الغصب، فكإن حفههكا قكد صكار بتعييبهكا فأشكب

.ماليتها من أجور حارسها وحانوتها

ليكه، كشف العورات والنهر إليها مفسكدتان محرمتكان علكى النكاهر والمنهكور إ-7

لمككا فككي ذلككك مككن هتككك األسككتار ويجككوزان لمككا يتضككمنا مككن مصككلحة الختككان، أو

د هللا المداواة أو الشهادات على العيوب، أو النهر إلى فرج الكزانيين، إلقامكة حكدو

سكدة، إن كان الناهر أهالً للشهادة وكمل العدد، وإن لا يكن ككذلك لكا يجكز ألنكه مف

.ال ينبني عليه مصلحة



ن جواز الغزو مع الفجرة والفسقة ال يترك ألجكل مكا شكاهد مكن فجكورها، ألنكا إ-8

قككدرنا علككى إنكككاره علككيها حصككل أجككر الغككزو واإلنكككار، وإن عجزنككا حصككل أجككر 

جكل ال يتكرك الحكق أل: الغزو، وأجر اإلنكار بالقلكب، ومكن القواعكد فكي ذلكك قاعكدة

.الباطل

تكل، فكإن يجوز للمسلا الواحد أن يهجا على صف الكفار ويقاتكل وإن علكا أنكه يق-9

لعكاجز علا أنه ال نكاية لهجومه على الكفار كاألعمى يطكرح نفسكه فكي الصكف أو ا

ه يكسكر فذلك حراٌا، وإنما جاز له اإلقداا إذا علا أنه يقاتل إلى أن يقتكل، أو علكا أنك

االة وحكبها قلوب الكفار بمشاهدتها جراءته واعتقادها في سكائر المسكلمين قلكة المبك

عكرض نفسكه للشهادة في سكبيل هللا فتنكسكر شكوكتها، وككذلك يجكوز للمحتسكب أن ي

لفاسككق أو للضككرب أو القتككل إذا كككان لحسككبته تككأثيٌر فككي رفككع المنكككر أو كسككر جككاه ا

.تقوية قلوب أهل الدين



لكيى لصالة مع األنجاى مفسدةٌ يجكب اتقاؤهكا فكي الصكالة، ألن المصكلي جا-10

ناب بحيكث الرب، فإن شق االجتناب جازت صالته، رفقاً بالعباد، وإن تعذر االجت

ال تمكككن الطهككارة، صككحت الصككالة مككع النجاسككة ألن تحصككيل مقاصككد الصككالة 

.العهمى أولى من رعاية الطهارة التي هي بمثابة التتمات والتكمالت

واجٌب إذا نبش القبور مفسدةٌ محرمةٌ، لما فيه من انتهاك حرمة الموتى، لكنه-11

هككوا لغيككر القبلككة، ألن مصككلحة غسككلها وتككوجيهه ا للقبلككة دفنككوا بغيككر غسككٍل أو وجا

فكراط قكبح أعها من توقيرها بترك نبشها، فإن جيفوا وسال صديدها لا ينبشوا إل

.نبشها، فإن ابتلعوا جواهر مغصوبةً شقت أجوافها

اليكة ولكننكا تصحيح والية الفاسق مفسدةٌ لما يغلكب عليكه مكن الخيانكة فكي الو-12

ن صككححناها فككي حككق اإلمككاا الفاسككق والحككاكا الفاسككق لمككا فككي إبطككال واليتهمككا مكك

صككرف تفويككت المصككالح العامككة، ونحككن ال ننفككذ مككن تصككرفاتها إال مككا ينفككذ مككن ت

ل تصكرفه األئمة المقسطين والحكاا العادلين، وال نبطل تصرفه في المصالح ألجك

إي ل يترك الحق ألجل الباطلفي المفاسد، 



كان تولي اآلحاد لما يختص باألئمة مفسدةٌ لكنه يجوز في األموال إذا-13

ن ذلك اإلماا جائراً يضع الحق في غير مستحقه، فيجوز لمن هفر بشيء م

إلى اإلماا الحق أن يدفعه لمستحقيه تحقيقاً لمصلحة ذلك الحق، ألنه لو دفع

.الجائر لضا ، ولكان دفعه إليه إعانةً على العصيان

يت إذا وجد المضطر إنساناً ميتاً أكل لحمه ألن المفسدة في أكل لحا م-14

حل اإلنسان أقل من المفسدة في حياة اإلنسان، وكذلك لو وجد المضطر من ي

ط جاز له قتله كالحربي والزاني المحصن وقاطع الطريق الذي تا قتله والالئ

ة في ذبحها وأكلها إذ ال حرمة لحياتها ألنها مستحقة لإلزالة، فكانت المفسد

هه زوالها أقل من المفسدة في حياة المعصوا، ولك أن تقول في هذا وما شاب

أو تقديا جاز ذلك تحصيالً ألعلى المصلحتين، أو دفعاً ألعها المفسدتين

.المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة



ى، إذ في ومن المسائل المستجدة المنضوية تحت هذا المقصد تشريح جثث الموت

التي قصد تشريح جثث الموتى مفسدةٌ تتمثل في انتهاك حرمة الميت وكرامته و

عددةٌ ، أما المصالح المترتبة على التشريح فمتالشار  إلى حفهها ورعايتها

:ومختلفةٌ باختالف سبب التشريح

، وهو ما فقد يكون التشريح لمعرفة سبب الوفاة عند االشتباه في جريمةٍ 

.يسمى بالطب الشرعي

ياطات وقد يكون التشريح للتحقق من األمراض، ليتخذ على ضوئه االحت

عرفة الواقية، والعالجات المناسبة لتلك األمراض، وقد يكون التشريح لم

 ً .تركيب الجسا وأعضائه من أجل تعلا الطب عموما



معرفة :ففي الحالة األولى نرى أن في تشريح الجثة العديد من المصالح وهي

ى المجرا، طبيعة الجريمة واآللة المستخدمة في القتل، وهي وسيلةٌ قد توصل إل

ل، وبذلك وفي هذا إثباٌت للحق والحد من االعتداء، ورد  من تسول له نفسه القت

بيل المتها، تحقن الدماء ويعا األمن، وقد يكون سبب الوفاة أمراً عادياً فيخلى س

.وتذهب الهنون واألوهاا من قلوب أولياء الميت

ثر الوفاة وفي الحالة الثانية يعرف الطبيب المرض الذي سبب الوفاة، وقد تك

تشار بسبب هذا المرض فيبلغ الطبيب أولياء األمور للقياا بما يحد من إن

.المرض، أو القضاء عليه حفهاً للمصلحة العامة لألمة



لمسكائل التكي ففي هاتين الحالتين يتضح لنا أن مسألة تشريح جثث المكوتى مكن ا

ارضكت تتعارض فيها المصالح مع المفاسد فكإن مفسكدة انتهكاك حرمكة الميكت تع

وليكاء مع مصلحة أولياء الميت واألمة والمتها عند االشكتباه، وفيهكا حفكه لحكق أ

ككاب الميت، وإعانة لولي االمر على ضبط األمن ورد  من تسول له نفسكه ارت

مثكككل هكككذه الجريمكككة خفيكككةً، وككككذلك حمايكككة المجتمكككع مكككن األمكككراض الوبائيكككة، 

دة انتهكاك فمصلحة األمة أرجح لكونها كليةً عامةً قطعيةً فهكي مقدمكةٌ علكى مفسك

.حرمة الميت

ا المكوتى وفي الحالة الثالثة يقكوا الطكالب تحكت إشكراف األطبكاء بتشكريح أجسكا

اً لمعرفككة تركيككب الجسككا ومكككان كككل جهككاز، ووهيفتككه وحجمككه ومقاسككه صككحيح

.ومريضاً، وعالمة مرضه وكيفية عالجه



أي جثكة تفكي وبالنسبة لهذه الحالة فإن التشريح لكيى متعلقكاً بكذات الجثكة، إنمكا•

در، ككأن بالغرض، لذلك كلما كان التقليكل مكن المفاسكد المترتبكة ككان أولكى وأجك

ال يكتفككى بجثككث غيككر معصككومي الككدا، أو جثككث الحيوانككات فككي األمككور التككي

دعي األعضكاء تتطلب جثث البشر، ويكتفي بالمجسمات في األمور التكي ال تسكت

:بقيوٍد منهاالبشرية الحقيقية ، وينبغي عند تحتا تشريح جثة اآلدمي التقيد

ال ينبغي إذا كانت الجثة لشخٍص معلوٍا يشترط إذنه قبل موته، أو إذن ورثته، و

.تشريح جثة معصوا الدا إال عند الضرورة

وتىيجب أن يقتصر التشريح على قدر الضرورة كي ال يعبث بجثث الم.

دنجثث النساء ال يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إال إذا لا يوج.



د، التخييالالالر عنالالالد اسالالالتواء المصالالالالح والمفاسالالال: المقصالالالد الثالالالال 

والتوقف عنالد تسالاوا المصالالح والمفاسالد وعالدل القالدرة علال 
.الترجيح

لمتآكلة عنكد إذا تساوت المصالح والمفاسد فإنه يتخير بينها ومثال ذلك قطع اليد ا•

.استواء الخوف في قطعها وإبقائها

علمكاء فكي وإذا خفي عنا الترجيح فيتوقف حتى يههر لنا المكرجح ولقكد اختلكف ال•

: وجود هذا القسا

جكود هكذا القسكا ال و: "رحمه هللا  وجود هكذا القسكا فقكالابن قيا الجوزية فأنكر  •

، فإمكككا أن يككككون حصكككوله أولكككى بالفاعكككل وهكككو راجكككح .لكككه وإن حصكككره التقسكككيا

المصككلحة، وإمككا أن يكككون عدمككه أولككى بككه وهككو راجككح المفسككدة، وأمككا فعككل يكككون 

ا يقاحصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى لمفسدته وكالهما متساويان، فهذا مما ل



، والمنفعككة دليككل علككى ثبوتككه، بككل الككدليل يقتضككي نفيككه فككإن المصككلحة والمفسككدة

ر الحككا والمضرة، واللذة واأللا إذا تقابال فال بد أن يغلب أحدهما اآلخر، فيصكي

." اقعللغالب وأما أن يتدافعا ويتصادما بحيث ال يغلب أحدهما اآلخر فغير و

ال مكا خفيكت عنكا مصكالحه ومفاسكده فك": رحمكه هللا العز بن عبكد السكالا وقال •

هكذا نقدا عليه حتى تههر مصلحته المجكردة عنكد المفسكدة أو الراجحكة عليهكا، و

" .الذي جاءت الشريعة بمدح األناة فيه إلى أن يههر رشده وصالحه

ذا مثاله إذا سقط على جماعة من الجرحى بحيث إذا وطئ على واحكد قتلكه، فكإ•

.يبقى واطئاً عليه وقيل يخير: انتقل على غيره قتله أيضاً فقيل

ال حكككا هلل: والمختككار فككي صككورة القتككل أن يقككال: "رحمككه هللا الغزالككييقككول •

، ولكن فال يؤمر بمكث وال انتقال( أي ال حكا بالحرمة أو اإلباحة ) تعالى فيها 

ال إن تعككدى فككي االبتككداء انسككحب حكككا العككدوان، وإن لككا يقصككد فككال يعصككي و

"  تكليف عليه



نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء هللا 


