
امها الموازنة بين األحكام الشرعية وأقس
.عند التعارض أو التزاحم



 واحد  قد يتعارض حكٌم شرعٌي مع آخر، أو يتزاحمان في وقت  

ا، بحيثثث  س يسثثثتميع المكيثثثب ال يثثثام بهمثثثا أو اسنتهثثثا  عنهمثثث

كتعثثارض فعثثو الواعثثع مثثع فعثثو المنثثدوع مثث   ، أو تعثثارض

تثثثرل الحثثثرام مثثثع تثثثرل المكثثثروب، أو تعثثثارض المبثثثا  مثثثع 

المنثثثدوع، أو تعثثثارض فعثثثو الواعثثثع مثثثع تثثثرل المحثثثرم، أو 

ي هث ب تعارض فرض العين مع فثرض الكاايثة، وريثر  لثل فاث

أو الحاست وريرها س بد مثن الموازنثة لمعرفثة األولثل بالاعثو

دة بالترل، وفثي هث ا المبحث  بيثاٌن لهث ب الحثاست مثن خث و عث

.ممالع



.الموازنة بين المأمورات الشرعية: المطلب األول



بات في ه ا المميع أبين ما يعع عيل المكيب فعيه إ ا تعارضت عندب الواع

 و مع بعضها، أو تعارض فعو الواعع مع فعو المندوع أو الناو، و لل من خ

: الم صدين اآلتيين

.تعارض الواجبات مع بعضها: المقصد األول
الكااية، قد تتعارض الارائض مع بعضها، فيتعارض فرض العين مع فرض

والواعع الموسع مع الواعع المضيق، واألدا  مع ال ضا ، واألصو مع 

الارع، والواعع الخاص مع الواعع األعم، فاي  لل كيه سبد من الموازنة

: والترعيح لت ديم أحدها عيل اآلخر وفق ال واعد اآلتية

.تقدم األصول على الفروع: أولا 

ر في دم ما يتصو باإليمان باهلل وتوحيدب واإليمان بم ئكته ورسيه واليوم اآلخ

عيل سائر األعماو، ألن اإليمان هو األصو والعمو فرٌع له، فاإليمان الحق سبد 

من أن ي مر عم  ، وعيل قدر تمكن اإليمان ورسوخه تكون األعماو والعمو 

. ال ي لم يؤسس عيل إيمان  صحيح  س وزن له عند هللا



ل لل األمر األحق بالت ديم تصحيح الع يدة وتعريد التوحيد ومماردة الشرل

ة  والخرافة، وتعميق ب ور اإليمان في ال يوع، وحتل تغدو كيمة التوحيد ح ي 

.ول السيفي الناس ونورا  في الحياة يبدد ظيمات الكار، وظيمات 

ا  تقديموفواته،يخشىلماعلىفواتهيخشىالذيالفرضتقديم:ثانيا

.الموسععلىالمضيقالواجب

ن إ ا تعثثين فرضثثان عيثثل المسثثيم، أحثثدهما ياثثوت واآلخثثر س ياثثوت، أو فضثث 

يضثيق أحدهما يضيق وقته، واآلخر يتسثع وقتثه، فعييثه أن ي ثدم مثا ياثوت، ومثا

.وقته

اظنثا عيثل مثا وسبع ت ديم ما يخشل فواته هو العمع بين المصثيحتين ،ألننثا بحا

ا مثثا يخشثثل فواتثثه نحصثثيه  ثثم نحصثثو مثثا س يخشثثل فواتثثه، بخثث ب مثثا إ ا أهمينثث

.يخشل فواته، وحصينا ريرب ف  يكون عندنا إس مصيحةٌ واحدةٌ 

:ومن األم ية عيل  لل



ص ة العمعة  عيل الوفا  بالوعد ، مع أن الوفا  بالوعد فرٌض، ت ديم  -1

في ولكن وقته موسع، بينما وقت العمعة مضيٌق، ل لل اسشتغاو بالوفا  بالوعد

.معصيةٌ وقت العمعة 

تثثزاحم الحثث  مثثع حثثق الوالثثدين أو حثثق الثثزوع أو الثثدين المععثثو فيثثؤخر إ ا-2

عيثل الح  وت دم ه ب الح وق عييه، ألن الح  واعٌع عيل التراخي وه ب واعبثةٌ 

.الاور

ت ثثديم العنثثازة عيثثل زيثثارة المثثريض، وعيثثل صثث ة العمعثثة وصثث ة العيثثد-3

: هللا رحمثهالعثز بثن عبثد السث م والكسوفين إ ا ضثاق الوقثت، وفثي  لثل ي ثوو 

واتهمثثا ت ثثديم صثث ة العنثثازة عيثثل صثث تي  العيثثدين والكسثثوفين، وإن  خيثثب  ف"

خانثا تغيثر فثنن...... لتأكد تععييها، وتُ َدمُ عيثل العمعثة إن اتسثع وقثت العمعثة،

الميت قدمناب عيل العمعة وإن فاتت العمعة ألن حرمته آكثد مثن أدا  العمعثة  ،

وه ا من باع ت ديم حق الثرع والعبثد  عيثل محثض حثق الثرع ، مثع أن العمثع 

"بين المصيحتين  ممكٌن بأن يدفن الميت  م ت ضل الص ة



 ثوو العثز بثن يت ديم الاريضة التي ضاق وقتها عيثل قضثا  الاائتثة وفثي  لثل -4

هثا، فث كر  إ ا ضاق وقثت الاريضثة بحيث  س يتسثع لغير: "رحمه هللا عبد الس م 

الصث تين ص ة  نسيها قبو الشروع في الصث ة المثؤداة لااتثت مرتبثة األدا  فثي

يحة فثثي عميعثثا  فتاثثوت مصثثيحة األدا  فثثي الصثث تين، وسشثثل أن تحصثثيو المصثث

األفضثو إحدى الص تين أولل مثن تاويتهثا فثي الصث تين، وهث ا مثن بثاع ت ثديم

ين إ ا ضثثاق الوقثثت عثثن العمثثع بثث(.: "، وي ثثوو أيضثثا  " فاألفضثثو مثثن ح ثثوق هللا

ن ثدم الاريضثة األ ان واإلقامة الراتبة والاريضة بحي  س يتسع إس لياريضة فننا

لكمثثاو مصثثيحة أدائهثثا عيثثل مصثثيحة األ ان واإلقامثثة، والسثثنة الراتبثثة وإن كانثثت

م مثن فريضثة الرواتع في الارائض قابية لي ضثا ، فثنن فضثيية أدا  الاثرائض أتث

أدا  النوافو، ف دمنا أفضو األدائين عيل اآلخر

ا  .قضاؤهيمكنماعلىقضاؤهيمكنلماتقديم:ثالثا
قضثاؤب عيثل إ ا لم يكن العمع بين العبادتين بسبع ضيق الوقت ي دم ما س يمكن

ل والتي ما يمكن قضاؤب، وسبع  لل هو العمع بين مصيحة العبادة التي س ت ض

.يمكن قضاؤها



مثر فثي أنثت تا: كان يصوم يوم عاشورا  في السار، ف يو لهالزهريروي أن 

( ام أخثر فعدةٌ من أيث) : إن هللا قاو في رمضان: رمضان إ ا كنت مسافرا ، ف او

. ولم ي و  لل في عاشورا (١٨٤: البقرة)

: األم ية عيل  لل أيضا  ومن 

عمعثة ألن العنازة عيل العمعة إن خانا تغير الميت حتل لو خرع وقثت الت ديم 

.حرمته آكد، وألن العمعة ت ضل ظهرا  

ا  .الطلبفيدونهكانوإنبدل  لهماعلىبدل  لهليسماتقديم:رابعا

األصيية، وسبع  لل العمع بين المصيحتين، المصيحة األصيية، ومصيحة بدو

حةٌ أصثييةٌ أما إ ا قدمنا ما له بدٌو عيل ما ليس له بثدٌو فيثن يكثون لثدينا إس مصثي

.واحدةٌ وتاويت األخرى بالكيية

: ومن أم ية  لل



لهت ديم رسو النعاسة عيل اسرتساو من الحيض والعنابة، ألنه س بدو.

،إ ا ضاق الوقت عيل المحد ، ويرعو وعود الما  ولكثن بعثد خثروع الوقثت

ضثو  فيثه فننه يتيمم وس يترل الوقت يخرع، ألن الوقت س بدو له بخث ب الو

.بدوٌ 

يع الحصثوو المتمتع ال ي س يعد ماس  ليهدي أ نا  الح ، وله ماٌو رائثٌع يسثتم

خثروع عييه بعد الح  فننثه ينت ثو لبثدو الهثدي وهثو الصثوم، وس ينتظثر حتثل

.الوقت ألنه س بدو له

ا  .دونهماعلىاألعيانفروضمناألهمتقديم:خامسا
ي دم األهم من فروض األعيان عيل ما دونه، ومن األم ية عيل  لل ت ديم نا ة 

ن الوالدين عيل نا ة الح ، في حق من س ياي ماله بنا ة الوالدين والح  معا، أل

.ح هما م دٌم عيل الح 

من تصيع  وبه النعاسة فيغيظ ال وو عيل : "ومن أم ية اإلخ و به ب ال اعدة

أبويه وأهيه بسبع  لل، فالنعاسة مح ورةٌ، وإي اؤهما مح وٌر، والح ر من 
" اإلي ا  أهم من الح ر من النعاسة



لثدين، فاي ه ا الم او قدم فرض إزالة النعاسة، عيل فثرض  أهثمم منثه وهثو بثر الوا

.ل لل كان مسيئا  مستح ا  لي م والم ت

ا • .الكفايةوفرضالعينفرضبينالتعارض:سادسا

:وهي حاست  لتعارض فرض العين مع فرض الكااية     هنال 

غيثع عيثل أن يتعارض فرض العين مع فرض الكااية، ويتثي ن أو ي: الحالة األولى

ين ظثثثن المكيثثثب وعثثثود مثثثن ي ثثثوم باثثثرض الكاايثثثة، في ثثثدم فثثثرض العثثثين عمعثثثا  بثثث

م باثثرض المصثثيحتين، فتحصثثو مصثثيحة ال يثثام باثثرض العثثين بثثه، ومصثثيحة ال يثثا

.بغيربالكااية 

:ومن أم ية ه ب الحالة اآلتي•



 بر الوالدين عيل العهاد في سبيو هللا إ ا وعد من ي وم به، فبر ي دم -

، ف د ورد أن النبي صيل هللافرض الوالدين  عييه عين  والعهاد فرض كااية 

" .فايهما فعاهد: "وسيم رد من عندب والدين عن العهاد وقاو له

كان يموب فرضا ، وحضرت ص ة عنازة ، ف  ي مع المواب من -

.العنازةالماروض لص ة 

لرعثو ت ديم سار المحرم مع زوعته ليح  عيل العهاد، ويدو عيل  لثل قصثة ا-

خرعثثت حاعثثة ، فثثأمرب الرسثثوو أن يحثث  مثثع الثث ي اكتتثثع فثثي رثثزوة، وامرأتثثه

ي ف دم الرسوو األهم من األمور المتعارضة ألنثه لمثا تعثارض سثارب فثامرأته، 

الغزو والح  معها رعح الح  معهثا، ألن الغثزو ي ثوم ريثرب فثي م امثه بخث ب

.الح  معها



و يغيثثع أن يتعثثارض فثثرض العثثين مثثع فثثرض الكاايثثة، ويتثثي ن أ: الحالةةة الثانيةةة

ته بالكييثة، عيل ظنه أنه س يوعد ريرب ي وم بارض الكااية، بحي  تاوت مصثيح

اايثثة، ألن في ثثدم فثثرض الكاايثثة، ويثثؤتل باثثرض العثثين بعثثد تحصثثيو فثثرض الك

 فثثي ح ثثه فرضثثا عثثين  فيت ابثثوفثثرض الكاايثثة تحثثوو إلثثل فثثرض عثثين  فثثي ح ثثه، 

في ثثدم ويزيثثد فثثرض الكاايثثة فثثي تعثثدي المصثثيحة الحاصثثية فيثثه، وخثثوب فواتثثه،

ايثثة ا تاويثثت مصثثيحة فثثرض الكاإمثث: ألننثثا نكثثون أمثثام خيثثارينفثثرض الكاايثثة، 

ن بالكييثة بالكيية والمحافظة عيل فرض العين، وإما تحصيو مصيحة فرض العي

قتهثا وتاويت عز  منه وهو وقت فرض العين، فن ا أخرت الص ة حتل خرع و

لعثين وإنمثا وأديناها بعد الوقت، وحاظنا ناسا  من اله ل، فنننا لم نضيع فرض ا

ة بالكييةضيعنا مصيحة الحااظ عيل الوقت وحصينا عيل مصيحة فرض الكااي

: ومن أم ية ه ب الحالة ما يأتي•

.عنهمن كان عندب قريٌع يمرضه وس يوعد ريرب فنن العمعة تس م •



وم ي دم إن ا  الغرقل والهيكل والحرقل عيل الصيوات والعمعة وإتمام الص

واسعتكاب الواعع في حق من س يتمكن من اإلن ا  إس بترل ه ب الارائض

.المتعينة، ألن إن ا  المعصومين عند هللا أفضو من أدا  الص ة

لعمعة، ت ديم ص ة العنازة عيل العمعة إن خيب تغير الميت حتل وإن فاتت ا

.ألن حرمته آكد من أدا  العمعة

يع عواز الخروع في ميع العيم ب  إ ن والديه إ ا لم يوعد في البيد من يم

.العيم عندب، وكان أه   لإلمامة، ممن عاد حاظهم، وحسنت سيرتهم

فه ب أمرها أس يكون بين فرض الكااية والعين تعارٌض ممي ا  : الحالة الثالثة

اظ العمو عيل ح: ، م او  للواضٌح يعمع بين المصيحتين قدر المستماع

يام الشريعة بميع العيم والعهاد واألمر بالمعروب والنهي عن المنكر مع ال 

.بالص ة والصيام وحق األهو وبر الوالدين



ا  التيكفائيةالالفروضعلىأحد  بهايقملمالتيالكفاياتفروضتقديم:سابعا

.البعضبهاقام

لثبعض، فرض الكااية ال ي لم ي ثم بثه أحثدٌ يكثون اسشثتغاو بثه أولثل ممثن قثام بثه ا

فرض  آخر وفرض الكااية ال ي قام به عددٌ رير كاب  يكون اسشتغاو به أولل من

ي بعثض قام بثه عثددٌ كثاب  وربمثا زائثدٌ عثن الحاعثة، وقثد يصثبح فثرض الكاايثة فث

ت لثه األحيان فثرض عثين  عيثل زيثد  أو َعمثر  مثن النثاس، ألنثه وحثدب الث ي اعتمعث

لا ثه، مؤه ته، كما إ ا احتاع بيد ما إلثل ف يثه ياتثي النثاس وهثو وحثدب الث ي تعيثم ا

اع إليهثا وم يه المعيثم والخميثع والمبيثع والمهنثدس وكثو  ي عيثم  أو صثنعة  يحتث

.الناس وم و  لل إ ا كان له خبرة عسكرية معينة وس يسد رير مسدب



، عيثل بت ثديم اسشثتغاو بالمثع وهثو فثرض كارحمثه هللا  لث لل الغزاليويم و  ايثة 

أمبثثاؤب، ي ثثوو اسشثثتغاو بالا ثثه وهثثو فثثرض كاايثثة  أيضثثا  فثثي بيثثد  ك ثثر ف هثثاؤب وقثثو

عثوز كثم مثن بيثدة  لثيس فيهثا مبيثٌع إس مثن أهثو ال مثة، وس ي: "الغزالي رحمثه هللا

شثتغو بثه، قبوو شثهادتهم فيمثا يتعيثق باألمبثا  فثي أحكثام الا ثه،  ثم س نثرى أحثدا  ي

فثثي فييثثت شثثعري، كيثثب يثثرخص ف هثثا  الثثدين.... ويتهثثاترون عيثثل عيثثم الا ثثه،

( .؟اسشتغاو بارض كااية  قد قام به عماعةٌ وإهماو ما س قائم به

.تعارض أداء الواجبات مع أداء النوافل: المقصد الثاني
ربثه عثز واألدلة عيل  لل ك يرةٌ منها قوله صثيل هللا عييثه وسثيم فيمثا يرويثه عثن

 يصثح ، ألنثه س" وما ت رع إلي عبدي بشئ  أحع إلي ممثا افترضثته عييثه": وعو

وو النوافثثو، فثثأدا  الاريضثثة شثثرم فثثي قبثثالت ثثرع بالنوافثثو إس بعثثد أدا  الاثثرائض، 

.فعنس الارض أفضو من عنس الناو



كثن دون فسثاد فن ا كان فعو المستحع ياضي إلل فساد  راعح  عيل مصثيحته ول

تثثرل الواعثثع، فثثنن تركثثه أولثثل مثثن فعيثثه، ألن م صثثد الشثثارع عثثدم تاويثثت

لثة المصيحة مهما كان حعمها، ويكون المستحع ال ي هثو فاضثٌو فثي هث ب الحا

مثثاو ماضثثوس  فثث  ي ثثدم عييثثه المكيثثب، وكثث لل إ ا كثثثان المنثثدوع يثثؤ ر فثثي ك

.الواعع وإحسانه فنن األولل ترل ه ا المندوع

:ومن أم ية  لل

 ة عيثثل فثثرائض المهثثارت ثثديم كثثو فريضثثة عيثثل نوعهثثا مثثن النوافثثو، كت ثثديم

نوافيهثا، نوافيها، وفرائض الص ة عيل نوافيها، و فرائض  الصثدقات عيثل

.وفرائض الح  والصيام عيل نوافيهما

.حق الوالدين عيل ص ة وح  وعهاد التموع ت ديم-



ضثو مثن األمر بالارائض أفضو من األمر بالنوافثو واإلعانثة عيثل الاثرائض أف

.اإلعانة عيل النوافو

لتمثوع، فروض الكاايات أفضو من النوافو، فص ة العنازة أفضو مثن صث ة ا

اية أفضثو ه ا أصح في النظر، ألن الاروض التي عيل الكا": ابن عبد البرقاو 

" .من النوافو

عنهثا المسارعة إلل قضا  الاوائثت  مثن الاثرائض الك يثرة أولثل مثن اسشثتغاو

.بالنوافو وأما مع قية الاوائت ف ضا  السنن معها حسنٌ 

أن إ ا كثثان اإلمثثام يثثرى فصثثو الثثوتر عثثن الشثثاع أفضثثو لكنثثه يثثؤم قومثثا  يثثرون

 لل إ ا كثان الوصو أفضو، فاألولل أن يواف هم، تحصثي   لمصثيحة التثأليب وكث

يثرون يرى أن المخافتة  بالبسمية أفضو أو العهر  بها أفضو وكان المأمومون

األفضثو خ ب رأيه، فمصيحة مواف تهم باعو الماضوو عندب راعحة عيل فعو

ويؤخةةذ مةةن هةةذا أن الحةةرد علةةى وحةةدم األمةةة أولةةى مةةن الةةدخول فةةي .عنثثدب

.المسائل الخالفية 



يتركثه، إ ا كان المبيع س يتمكن من إت ان فحص مريضثه مثع صثوم الناثو فننثه

النافية وك لل الحاو مع المدرس ال ي س يستميع أدا  واعبه التدريسي مع صوم

.فننه يترل الصوم

و العمثثو وتحصثثيو الثثرزق أفضثثو مثثن نوافثثو العبثثادات، ألن النا ثثة عيثثل األهثث

.واألوسد من الواعبات

ادات، ألنهثا ت دم الصناعات والتخصصات التي يحتاعها اإلس م عيل نوافو العبث

.الناومن فروض الكاايات وهي م دمةٌ عيل 

 اس ممثا يعهيثه ك يثٌر مثن النث–تعارض الواعبات مثع النوافثو –الموضوع وه ا

: نهامما يؤدي إلل وقوعهم في ك ير  من األخما  واألم ية عيل  لل ك يرةٌ م

ة الااتحثة ك يٌر مثن النثاس س تاثوتهم نوافثو الصث ة ولكثن س يحسثنون حتثل قثرا 

.وهي ركٌن من أركان الص ة



عيثة م ثو البعض يهتم باأل كثار واألوراد وس يثولي اهتمامثا  بثالارائض اسعتما

.إنكار المنكر وم اومة الظيم اسعتماعي والسياسي

ضثثةٌ، الثثبعض ي ثثوم الييثثو وعنثثدب عمثثٌو فثثي الصثثبا ، مثثع أن إحسثثان العمثثو فري

الناو مكثروبٌ وأن التاريم فيه خيانةٌ لألمانة وأكٌو ليماو بالبامو، وك لل صوم

.في حق من يوهنه الصيام عن ال يام بعميه بشكو  عيد  

رها فثي من األرنيا  من يك ر الح  ويناق األمواو المائية وس يناق عشثر عشث

ية  فثي بيثد  مساعدة الا را  والمساكين والمنكوبين، وس في إنشا  مدرسة  إس م

نكوبثة  مثن بث د ينتشر فيه التنصير، أو مستوصثاا  لعث ع المرضثل فثي بث د  م

.المسيمين



لنوافو في رحمه هللا أم ية  لمن أهمو قاعدة ت ديم الارائض عيل االغزاليوقد  كر 

عيثل النوافثو يحرصثونكتابه اإلحيا  وينعتهم الغزالي بالمغرورين، فمنهم مائاةٌ 

 ة أحثثدهم ياثثر  بصثث ة الضثثحل، وبصثث"وس يعظثثم اعتثثدادهم بثثالارائض فتثثرى 

ل المبثادرة الييو، وأم او ه ب النوافو، وس يعد لياريضة ل ة، وس يشتد حرصه عيث

." بها في أوو الوقت

ون الث ين وي كر فرقة  أخرى أهميوا الارائض واشتغيوا بالاضائو، وهثم الموسوسث

مثثاست س يرضثثون المثثا  المحكثثوم بمهارتثثه فثثي فتثثوى التشثثريع، وي ثثدرون اسحت

مثثاست البعيثثدة قريبثثة  فثثي النعاسثثة، فثثن ا آو األمثثر إلثثل أكثثو الحثث و، قثثدروا اسحت

لما  إلل ال ريبة بعيدة، وربما أكيوا الحرام المحض، ولو ان يع ه ا اسحتيام من ا

–هللا عنه رضي–عمرالمعام، لكانت سيرتهم أشبه بسيرة الصحابة، ف د توضأ 

مثن بما  من عرة نصرانية  مع احتماو وعود النعاسة، وكثان مثع هث ا يثدع أبوابثا  

.الح و مخافة من الوقوع في الحرام



ة التثي س وممن أخو بهث ب ال اعثدة أيضثا  األرنيثا  الث ين اشثتغيوا بالعبثادات البدنيث•

، كصثيام النهثار، وقيثام الييثو، وخثتم ال ثرآن، فهثؤس   اشثتغيوا يحتاع فيها إلثل نا ثة 

ناثاق بميع فضائو هم مستغنون عنها، وأهميوا الارض المنوم في أعنثاقهم وهثو إ

.األمواو عيل الا را  والمحتاعين

يحرصثون عيثل بنثا  "وممن أخثو بهث ب ال اعثدة أيضثا فرقثة مثن أربثاع األمثواو •

المسثثاعد والمثثدارس، والربامثثات وال نثثامر، ومثثا يظهثثر لينثثاس كافثثة ، ويكتبثثون

أنهثم أساميهم باآلعر عييها، ليتخيد  كراهم، ويب ل بعد المثوت أ ثرهم وهثم يظنثون

، س يكتثع اسثمه ولو ُكيمِّب واحدٌ منهم أن يناق دينارا  ... قد استح وا المغارة ب لل، 

ميثٌع عييثه عيل الموضع ال ي أناق عييه لشق عييه  لل ولم تسمح به ناسه، وهللا م

" .كتع اسمه أو لم يكتع

لاثثرض فهثثؤس  لثثم يراعثثوا الترتيثثع بثثين الخيثثرات، واشثثتغيوا بالنوافثثو وأهميثثوا ا•

ة مثن المترتع عييهم وهو إنااق أموالهم عيثل المسثاكين، وهثم س ياعيثون  لثل خياث

.أن س يظهر  لل ليناس



.يةالموازنة بين المنهيات الشرع: المطلب الثاني



يثرة، قد يتعارض ترل الحرام مع ترل المكثروب، أو تثرل الصثغيرة مثع تثرل الكب

فثي أو ترل المحرمات مع الوقوع في الشبهات فما المميوع من المكيب أن ي ثدم

: الترل؟ ه ا ما سأعرضه من خ و الم اصد اآلتية

تعارض ترك المحرم مةع تةرك محةرمخ  خةر أو : المقصد األول•
.مكروهخ 

إ ا تعثثارض تثثرل المحثثرم مثثع تثثرل المكثثروب فننثثه يتوعثثع عيثثل المكيثثب تثثرل•

ن المحرم ولو أدى  لل إلل وقوعه في المكروب ألن المحرم أعظم ضررا  عيل دي

م أو لو أعبر إنساٌن عيثل الوقثوع فثي المحثر: أم ية  للومن .المكروباإلنسان من 

و ال وم، الخمر فننه يختار أكشرع الوقوع في مكروب كأكو ال وم قبيو الص ة أو 

شثرع وك لل الناهي عن المنكر يبدأ بننكار المحرم قبو المكروب كمثن يثرى مثن ي

يمسثثل الخمثثر ممسثثكا  الكثثأس بيثثدب اليسثثرى، فننثثه ينكثثر شثثربه ليخمثثر ولثثيس ألنثثه

.الكأس بيدب اليسرى



بالنسا  بارتدا  م بسهن مكروبٌ، وكشب العورة حراٌم، فن ا لم يعد التشبه -

وٌّ الرعو إس لباس المرأة ليستر عورته فعييه أن يرتديه، فنن التشبه بالنسا  مخ

أيضا ، (فستر العورة مكمٌو لحاظ العرض ) بكمالي م وكشب العورة مخٌو بكمالي م 

.وكٌو من الكماليين متعيٌق بالدين، ولكن ماسدة كشب العورة أكبر

كان تعيم الاتاة يتوقب عيل رؤية الرعاو األعانع واسخت م بهم فنن ه ب إ ا -

ه، الماسدة س تمنع، ألن النظر إلل األعنبية محرٌم لغيرب، بينما العهو محرٌم ل ات

.وهو م دٌم عل المحرم لغيرب

.تعارض ترك الصغائر مع ترك الكبائر: المقصد الثاني
رل إ ا تعارض ترل الكبيرة مع ترل الصغيرة، فننه يتوعع عيل المكيب ت

ر من ماسدة الكبيرة ولو أدى  لل إلل وقوعه في الصغيرة، ألن ماسدة الكبيرة أكب

وت من النظر لألعنبية صغيرةٌ، وترل المسيم ليم: ومن أم ية  لل، الصغيرة

ها فَعَيَهُ ، المرض كبيرة، فيو لم يكن بدٌ من إن ا  مسيمة إس بالنظر إليها أو بيمس

ألن النظر واليمس صغائر، وترل المسيم يموت من الكبائر



.تعارض ترك المحرمات مع ترك الشبهات: المقصد الثالث
قوع فثي المكيب ممالٌع باعتناع المحرم وفعو الواعع حتل ولو أداب  لل إلل الو

: المشتبه به و لل ألسباع  

به إ  الحرمة في فعو المحرم وترل الواعثع أوضثح منهثا فثي الوقثع فثي المشثت

.هي في المشتبه أمٌر محتموٌ 

ٌع به، اسعتدا  عيل محارم هللا وانتهال حماب في الوقوع في المحرم أمٌر م مو

.في حين أنه أمٌر مظنوٌن بالنسبة ليمشتبه فيه



الموازنة بين فعل المأمورات:المطلب الثالث 

وترك المنهيات 



عثو قد يتعارض فعو الواعع مع تثرل المحثرم، أو يتعثارض تثرل المحثرم مثع ف

مندوع المندوع، أو يتعارض فعو الواعع مع فعو المكروب، أو يتعارض فعو ال

عح وترل المكروب، أو يتعارض فعو أحد األحكام األربعثة مثع المبثا ، فمثا المثر

: في ه ب الحاست كيها؟ سنتناوو اإلعابة عن  لل في الم اصد اآلتية

تعارض فعل الواجب أو المندوب مع ترك المحرم : المقصد األول
.المحرمتركمعالواجبفعلتعارض:أولا 

دة مثا ت ديم األمر عيل النهي ألن عيع المصيحة أعظم من در  الماسومن أم ية 

: يأتي

ٌع إ ا نثب  األمثوات ماسثدةٌ محرمثةٌ لمثا فيثثه مثن انتهثال  لحثرمتهم، لكنثه واعثث

ههم إلثل دفنوا بغير رسو  أو وعهوا لغيثر ال بيثة، ألن مصثيحة رسثيهم وتثوعي

.ال بية أعظم، بشرم أس يكونوا عياوا وساو صديدهم



ريثح الص ة مع األحدا  واألنعاس ماسدةٌ ولكنها تعوز لمن بثه سثيس بثوو أو

حثد  دائمة، أواستحاضة، ألن تحصيو مصيحة لص ة أولثل مثن دفثع ماسثدة ال

.أو الخب 

،ألن ماسثدة لاثظ النمق بكيمة الكار ماسدةٌ يعوز التياظ بها حااظثا  عيثل الثناس

.الشرل من رير اعت اد  دون ماسدة فوات الرو  

فمنثه وأما ما قدم فيه النهي عيل األمر لتثرعيح در  الماسثدة عيثل عيثع المصثيحة

: ماييي

عثد المرأة إ ا وعع عييها الغسو ولم تعد سثترة  مثن الرعثاو تثؤخرب، ومثن لثم ي

.عيل شم نهر، ألن النهي راعٌح عيل األمرسترة  ترل اسستنعا  ولو

ألوو وإن إ ا لثثم توعثثد وسثثييةٌ إلن ثثا  إنسثثان إس ب تثثو آخثثر فثث  ياعثثو، ألن إن ثثا  ا

.كان واعبا  ولكن قتو اآلخر محرٌم، وترل المحرم أولل من فعو الواعع



وع رعثثٌو عييثثه عثثرٌ  لثثو سثثعد سثثاو عرحثثه فننثثه يصثثيي قاعثثدا  يثثومئ بثثالرك

والسثثعود، ألن تثثرل السثثعود أهثثون مثثن الصثث ة مثثع الحثثد ، وم يثثه لثثو وعثثد 

.ساترا  يستر عورته ولكنه حاو السعود تنكشب عورته فننه يومئ

ا  .المحرمتركمعالمندوبفعلتعارض:ثانيا
و إ ا تعثثارض تثثرل المحثثرم مثثع فعثثو المنثثدوع فننثثه ي ثثدم تثثرل المحثثرم عيثثل فعثث

.المندوع، ويضحل بالمندوع لصالح التخيص من الوقوع في المحظور

همثثا كراهثثة المبالغثثة فثثي المضمضثثة واسستنشثثاق ليصثثائم مثثع أن: ومثثن أم يثثة  لثثل

.مستحبان لغيرب

.الحراموك لل من رأى رع   واقعا  في حرام وم صرا  في مندوع فننه ينهاب عن

يل المحرمالتميع مستحعٌّ عموما  ولص ة العمعة خصوصا ، ولكنه محرٌم ع.

 حرمثثة السثثرقة ولثثو كثثان مثثن أعثثو الصثثدقة، ألنثثه س يتوصثثو إلثثل المنثثدوع

.بالمحرم



تعارض فعل الواجب أو المندوب مع ترك المكروه: المقصد الثاني
.المكروهتركمعالواجبفعلتعارض:أولا 

ك إذا تعارض فعل الواجب مع ترك المكروه، فإنه يقةدم فعةل الواجةب ولةو أد  ذلة

.إلى الوقوع في الكراهة

:ومن أم ية  لل

تر العثورة من س يعد رير  وع  فيثه تصثاوير يسثتر بثه عورتثه فثي الصث ة فسث

عيثل تثرل واعٌع، والص ة ب وع فيه تصاوير مكروبٌ ولكن ي دم فعثو الواعثع

.المكروب

 ٌمن يأمرب والداب أو أحدهما باعو  مكروب ، ياعيه ألن ماعتهما واعبة.

ا  .المكروهتركمعالمندوبفعلتعارض:ثانيا
إ ا دار األمر بين الندع والكراهة، بحي  س يتحصو المندوع إس بارتكاع 

المكروب، فننه يترل المندوع كي س ي ع في المكروب، ألن مصيحة اعتناع 

المكروب أعظم من مصيحة تحصيو المندوع، 



، والخصوصبشرم أن يتا ا في العموم 

احثدة  لث لل ويعع التاريق بين مندوع  وآخر، إ  ليس كو المندوبات عيل درعة  و

كثثون كثثو مصثثيحة  نثثدع هللا سثثبحانه إليهثثا، فتركهثثا قثثد ي: "رحمثثه هللا العثثز قثثاو 

" .ماسدة  مكروهة ، وقد س تكون مكروهة  

، ولم يصثو فما كان متأكدا  باألمر به ومواظبة الرسوو صيل هللا عييه وسيم عييه

صث ة إلل الوعوع، وعيمنا أن من م اصد الشارع اإلتيان به فننثه يكثرب تركثه، ك

التشثهد العماعة، والوتر، واألضحية، والسنن الرواتع، والص ة عيثل النبثي فثي

.ال اني

: ومن أم ية تعارض المندوع مع ترل المكروب ما يأتي

و عدم مشروعية صثيام يثوم عرفثة ليحثاع، كثي س يثؤدي إلثل أمثر  مكثروب  وهث

.ميو العبادة والسآمة منها



المكثروب إمالة الص ة مستحبةٌ، ولكن تكرب إ ا شق عيل المأمومين، في ثدم تثرل

.عيل فعو المستحع

روب عنثد إقامثثة الصثث ة س تشثثرع إقامثة راتبثثة الاعثثر ألنثثه يكثرب  لثثل وتثثرل المكثث

.م دٌم عيل فعو السنة

 تةى يتعةذر ل ينتقةل إلةى البةدل حالص ة بالوضو  أفضو من الص ة بالتيمم، بثو

يثثر ، والصثث ة حثثاو اسحت ثثان مكروهثثةٌ، وتاضثثو الصثث ة بثثالتيمم مثثن رالمبةةدل

.احت ان عيل الص ة بالوضو  مع اسحت ان إ ا لم يعد الما 

 تةةةرك المكةةةروه أولةةةى مةةةن فعةةةل التناثثثو المميثثثق وقثثثت الكراهثثثة س يعثثثوز، ألن

.، وك لل التناو في األماكن التي تكرب الص ة فيهاالمندوب



نيت ي في الحي ة ال ادمة إن شا  هللا 


