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 فقه الموازنات الضابطة للعالقات الدولية
 صادق عبد الكريم علي أحمد  /د

 المساعد بقسم الشريعة والقانونأستاذ الفكر اإلسالمي 
  الجزيرةجامعة  -اإلنسانية اإلدارية والعلوم كلية عميد 

  :ملخصال

واغىىمك نىىو  يحظىىم ضوعىىوع قات اىىول قابوايىىم لىىن  قاضهىىمضن  ومنىىلشع ضىى  قيضىىع وقا ىىتو    شضيىىم  
 قيضم قاضهمضم شي صوح م قالهوام قاتواضيم قاتي تهتهبف خنل قإلنهونيم نمهو وص حهو.

وقاتوقصل وقالنفتوح  لن  قابول قإلهى ضيم ومنلشىو ضى  قاىبول كىوه نونىا ضرم ىو  ىل يوب ك ىب  صى   
اع نمىىىا ال ىىىم وقاتىىىو ال يضنىىى  تبىىىوولت  فتىىىل قات ىىىبع قاتمضىىىي وقاتلنواىىىوبي قاىىىا  اىىىل  قاضهىىىوكول وبتىىىل قاتىىىو

وقحبةك وشىاق ضىو يهىتب ي بضمىم ضى  قا وق ىب وقاعىوق ت قاتىي تحنىع شىاق قاتىبقخل وقاتوقصىل لىن  قاضهىمضن  
 ومنلشع.

وضىى  قاضتمىىوع    ضوقعىىيا قاهيوهىىم قا ىىل يم تهىىتنب ااىىم قا وق ىىب قالميىىم وض وصىىب قات ىىل ا قإلهىى ضي 
قهىتنوبشو ااىم نصىوز بل،يىمك وشىو ضىو كي حفظ قاضصوا  وبملهو وبلء قاضفوهب وقات منل ضنهوب  لثىل ضى  

نبتىىل قاحوبىىم ضمحىىم اف ىىا قاضوقلنىىول قاىىا  نىىنظع قات اىىول قابوايىىمك ويحىىبب قا وق ىىب قاتىىي تح ىى  قاضصىىمحم 
 األضم قإله ضيم.

وضىى  تمىىق قا وق ىىب قاتىىي تنلنىىي  منهىىو قاضوقاىىخ قإلهىى ضيم ضىى  ضختمىىخ قا عىىويو قابوايىىم ضىىو نتتمىى   
وقاضفوهىىب قاضتتولعىىم ضىىا  تعىىهوك وتتىىولو قاضصىىوا  وقاضفوهىىب ضىىا  واضصىىوا  قاضتتولعىىم ضىىا  تعىىهوك 

 تعىىهوك والىىل ضنهىىو اوق ىىب تحىىبب رليتىىم قاضواىىخ وقا ىىلقل قاضتخىىا كىىي عىىوء قاض وصىىب قالميىىم كىىي قات ىىل ا 
 قإله ضي.

وضىى  قا عىىىويو قاضهضىىم قاتىىىي تخعىىا اف ىىىا قاضوقلنىىىول قاضواىىخ ضىىى  قاضتوشىىبقل وقالتفوايىىىول قابوايىىىمك 
  قاضنظضىىىىول قابوايىىىىمك واعىىىىويو قاهبىىىىلة ااىىىىم قالمىىىىبق  منىىىىل قإلهىىىى ضيم و حنىىىىوع قاتبىىىىن  وقالاتىىىىلقع  ضوقثنىىىى

لبنهىىىيول شىىىات قاىىىبولك وقاض ىىىولنم قاهيوهىىىيم كىىىي  ىىى ب قاضهبىىىل ومنلشىىىو ضىىى  قا عىىىويو قاتىىىي تخعىىىا اف ىىىا 
 قاضوقلنول.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

اضن ك و مىم لاىا وصىح ا وضى  قاحضب هلل ل  قاتواضن ك وقاص ة وقاهى ع  مىم قاض تىوح لحضىم امتىو
 وت تا لإحهو  اام نوع قابن ك ثع  ضو  تب:

كم ىىىب  صىىى   ضىىى  قاعىىىلول  قانىىىوع كىىىي ظىىىل قالعىىىرلق  قافنىىىل  وقاتخمىىىخ قاحعىىىول  قاىىىا  تتي ىىىا 
يضىىىمب قالبىىىوع ااىىىم قاضىىىنهي قإلهىىى ضي قيصىىىنل كىىىي ابقلة  ىىى و  قاحيىىىوة قاضختمفىىىمك وكىىىي انبىىىوب قاحمىىىول ق

نهي قإلهىىى ضي قاضهىىىتضب ضىىى  نصىىىوز قالتىىىو  وقاهىىىنمك قا ىىىو،ع  مىىىم ق ت ىىىول اا قاضىىى باض ىىىن تهو قاضتبىىىببة
قاض وصب قاتوضم ام ل تمك وتح ن  قاضصمحم األضمك نفنل     يح   اهىو قانهىوو قاحعىول ك و   نبتىل 
قاتىىواع نمىىا سواىىي  قاضهىىمضن  كحهىى ا  لثىىل  ضنىىو ولخىىوء. وشىىاق اىى  نتىى تصم اال ضىى  خىى ل ك ىىا قانصىىوز 

ل قاا  تنلل  ميىاك وقاضوقلنىم قاباي ىم لىن  قاضصىوا  وقاضفوهىب قاضتلت ىم  مىم قافتىل  و قا ل يمك وك ا قاضح
ل  مم قا ل تم و حنوضهو لقءققاتلق كي عوء عوق ت ضتيول مك تلمصغ قاض صوبك وتحضي ض  قاتغول وقالكت

 واوق بشو وض وصبشو قاضتتللة.

تحتىىوإ ااىىم ت نىىيع ضهىىتضل كىىي واتىىل ضوعىىوع قات اىىول قابوايىىم ضىى   شىىع قاضوقعىىيا قاحهوهىىم قاتىىي 
عىىىوء ض وصىىىب قات ىىىل ا قإلهىىى ضيك وااىىىق يشضنتهىىىو وخرولتهىىىوك واضىىىو يرىىىل   منهىىىو ضىىى  قاتحىىىول وقاتلىىىبلك 
و هل  رليتتهو قاضتبحلبم قاتي تفلو  مم قات ل ا قإله ضي انبىوب قاحمىول قاضنوهى م الىل ضهىتببقتهو 

 وضتغنلقتهوك وشو نفنل لااق. 

اق تىىىىلق قيضىىىىل امضصىىىىوبكم و  قاضفوبىىىى ةك وق تضىىىىوب ض واىىىىم الىىىىل حىىىىبح حىىىىبنحك وحىىىىول ميىىىىو  قانظىىىىلة وق 
قالهت لقكيم قاضهت لميم قاضنع رم  ضنلق  قا ل تم وض وصبشو واوق بشو كي تصول قات اول قابوايمك كىإ  
قاخمل هنتهل  اام شات قاتصولقلك ض  خ ل قيشوقء وقيرضىوع وقاضنىوكا قابننويىمك وهىوف يهىوء ت ىبنل 

بوايىىمك و تىىلق قاحلىىل  مىىم قاغىىول  األب يىىوء وقاضترفمىىن ك ايعىىتوق تصىىولقل امت اىىول  ىىنل قات اىىول قا
 قابوايم  ضو ال نتف  ضا قا ل تم وض وصبشوب ضضو يفول قاضصوا  قاح ي يم األضم قاضهمضم.

وت ىىتب قاحوبىىم ااىىم ا ضىىول ك ىىا قاضوقلنىىول قاعىىو رم امت اىىول قابوايىىم وضتوابىىم اعىىويوشوب اضوقبهىىم 
وقااو و  كي قاحعولة قاغلبيىمك وتحرىيع قاخصوصىيم قات بيىم وقاحعىول م األضىم اتهن،تهىو  ب وقل قاتغل  

امحىىوه للنىى  قاحعىىولة قاغلبيىىم سنضىىو نل ضىىو اك وتل ىىنب ب ىىوقل قالننفىىوء وقاتلاىىم سقاتىىي  وتىىل ضهىىتحنمما 
و.   صب حضويم قيضم ض  قاتيول قاغلبي قابىولفك وحضويىم قيضىم ضى  قاتواضىم قاتىي تهىتهبف خصوصىيوته

واىىااق  ىىول ضىى  قاعىىلول  انبىىوب ل يىىم  ىىل يم امت اىىول قابوايىىم تنلثىى  ضىى  ضصىىوبل قا ىىل تم قاضتتلىىلةك 
وتلق ي قاض وصب وقا وق ب قاتوضم امت ل اك وك  ضنهي ك ا قاضوقلنول لن  قاضصوا  وقاضفوهب قاضتلت م  مىم 

شىو قا وهىع قاض ىتلق لىن   صول و  نول قات اول قابوايمك  و ت ول قاضصىمحم وقاتىيا قإلنهىوني قاض ىتلق
  تو  قاتواع قاضختمفم.
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 :مشكلة البحث وتساؤالته
ق ات و ق قاضصىوا  لىن  قاىبولك يتب ضوعوع قات اول قابوايم ض  قاضوقعيا قاحهوهم وقاباي مك نظل  

حبقح وقيلضول كي بول قاتىواع قإلهى ضي  مىم وبىا قاخصىوزك  حنىح صىولل قاضبتضتىول واتوقاي قي
و امصىىلق ول لىىن   ارىىو  قاتىىواع قاللىىلمك و صىى حل ضتظىىع قاىىبول قإلهىى ضيم ضلتهنىىم كىىي قإلهى ضيم ضهىىلح  

ضوقافهىىو والقلقتهىىو اهىىات قاىىبولك و عىىحل  ىىتو  قاتىىواع قإلهىى ضي عىىحيم اهىىاق قاللتهىىو   مىىم ضهىىتويول 
  بةك كي قاهيوهم وقالاتصوب وقاث وكم وقإل  عك و مم قاضهتوم قاتهنل  وقيضني.

 لوصىىفاضىىم ق ضىى  قينظضىىم قإلهىى ضيم هىىوال شىىاق قاللتهىىو  ي ىىبقء قينثنىىل   وقاغل ىى  كىىي قيضىىل   
قاضصمحم قاضضن  تح ي هىوك لىل  ىبت قاى تو انبىولقك وكىي قاض ولىل قلتفتىل قالثنىل ضى  قيصىوقل قاضنوبيىم 
 ضوقبهم قاتبخ ل قاغلبيم وقا لايم كي قاتواع قإله ضي و نل قاوهىو،ل قاضتوحىمك وب ىو قاى تو ااىم افىل 

 قاضتلت م  مم ااق. وقاض الل وانتو،ي  يقاتوقصل ضا قآلخلك وق     قاحل  عبتك منل  ول، انوقل

وكي عوء شىات قاضوقاىخ قاضتنواعىم نونىل قاحوبىم ضوهىم وعىلول م إل ضىول ك ىا قاضوقلنىول اعى ت 
هو   ام قاضهمضن  ضا منلشعك وتفتنل قا وق ب قاض وصبيم قاتي تح   األضم قاضصمحم قاح ي يمك وتبكا  ن

واهىىىاق نىىىو  شىىىاق قا حىىىح ضحوواىىىم  بشىىىوقء كىىىي ت ىىىبنل قاضصىىىوا ق  ىىى  قيضلبىىىم وقيقاضفهىىىبة  و ت ممهىىىوب  تنىىىب  
 اإلههوع كي ليو  ضوقل   قاتتوضل ضا منل قاضهمضن .

 :قآلتيموهوف يحوول قا حح قإلبو م    قاتهو الل 

 ضو ضفهوع ك ا قاضوقلنول؟ وضو ضهتنبقتا قا ل يم قاتي ي وع  منهو؟ -1
  صوب  واضصمحم؟ وضو عوق ت قاتضل لهو؟ضو قاض -2

 ضو اوق ب قاضوقلنم لن  قاضصوا  و تعهوك وقاضفوهب و تعهوك وقاضصوا  وقاضفوهب؟ -3

 ضو  للل اعويو قات اول قابوايم قاتي تحتوإ اام ا ضول ك ا قاضوقلنول؟ -4

 ضو  حنوع قاتبن  لبنهيم قابول منل قإله ضيم كي عوء كي ك ا قاضوقلنول؟ -5

 :أهمية البحث

ينتهىى  قا حىىح  شضنتىىا ضىى  نونىىا ن حىىح كىىي اعىىيم بضتيىىم تهىىع قيضىىم قاضهىىمضم نمهىىوك وشىىي   اىىم 
قيضىىم  غنلشىىو ضىى  قاىىبول منىىل قاضهىىمضمك و نلنىىي  ميىىا تحبنىىب قا وق ىىب قاتىىي تتخىىا وك هىىو قا ىىلقلقل قاضتتم ىىم 

ل قيضىم  حواتي قاهمع قاحىل ك ونىو  قا حىح يحىوول قإلهىهوع كىي قاحىب ضى  قاتصىلكول قاتىي تتلىح  ضصىن
و قاهىى ايم وقارو،فيىىمك ويحىىوول عىى ت   اىىم قاضهىىمضن   قاضهىىمضم خعىىو و امضصىىوا  قافلبيىىم  و قاحلبيىىم 

  غنلشع كي عوء شبقيم قاوحي.
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نضو    اعيم قات اول قابوايم ض  قا عويو قاتي تنبل كنهو قانصوز قابل،يمك وبوءل قانصىوز 
واىىاق تلنىىم   اىىم قاضهىىمضن   غنىىلشع  مىىم اوق ىىب  كنهىىو ضبضمىىمك وقتخىىال صىىول قاض ىىوب  وقا وق ىىب قاتوضىىمك

قاضصىىىوا   لثىىىل ضىىى  قانصىىىوز قاتفصىىىنميم وقيحنىىىوع قابل،يىىىمك وشنىىىو ال لىىىب ضىىى  عىىى ت قا وق ىىىب قاضحىىىببة 
 امضصمحم قاضلبو بملهوك وقاضفهبة قاضلبو بكتهو.

 :أهداف البحث
 :قآلتيمهوف يحوول قا حح تح ن  قيشبقف 

 قا ل يم قاتي ي وع  منهو. ليو  ضفهوع ك ا قاضوقلنول وقيبام -1
 قاتتل خ  واضصمحم وعوق ت ق ت ولشو. -2
 توعي  قا وق ب قا ل يم امضوقلنم لن  قاضصوا  و تعهو. -3
 توعي  قا وق ب قا ل يم امضوقلنم لن  قاضفوهب و تعهو. -4

 توعي  قا وق ب قا ل يم امضوقلنم لن  قاضصوا  وقاضفوهب. -5

 قابوايم. تفتنل ك ا قاضوقلنول كي  تو اعويو قات اول -6

 ليو  حنع قاتبن  لبنهيم قابول منل قإله ضيم كي عوء ك ا قاضوقلنول. -7

 :منهجية البحث
هوف نت ا قا حح قاضنهي قاوصفي قاتحمنمي كي تنوول ضوعوع ك ا قاضوقلنولك وقهت لقء قانصوز 

كىىي قان ىىل قاتىىي تهىىتخلإ ضنهىىو اوق ىىب قاتىىلبي ك وهىىوف يحىىوول قا حىىح قت ىىوع قا وق ىىب قاتمضيىىم قاضتضىىول لهىىو 
 وقاتوثن  ضو  ضن .

 :هيكل البحث

 تع ت هيع قا حح  مم قانحو قآلتي:

 .قاضرم  قيول: ضفهوع ك ا قاضوقلنول و شضنتا

 . وال: ضفهوع ك ا قاضوقلنول كي قامغم وقالصر ح 

 .وقالصر حقات اول قابوايم كي قامغم  ثونيو: 
 وعلولتا.  شضيم ك ا قاضوقلنولثواث و:  

 .ني: تتل خ قاضصمحم وقاعوق ت قاتوضم كي ق ت ولشو وقاتضل لهوقاضرم  قاثو

 . وال: ضفهوع قاضصمحم 

 ثونيو: عوق ت قاتضل  واضصمحم. 
 .قاضرم  قاثواح: اوق ب تلبي  قاضصوا  قاعو رم امت اول قابوايم
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  وال: قابضا وقاتوكن  ا   ضن . 

 .ثونيو: تتولو قاضصوا  ضا  تعهو 

 .ضا  تعهوثواثو: تتولو قاضفوهب  

 .تعهو قا تو لق تو: تتولو قاضصوا  وقاضفوهب ضا  

 .قاضرم  قالق ا: حنع قاتبن  لبنهيم قابول منل قإله ضيم كي عوء ك ا قاضوقلنول
 المطلب األول 

 مفهوم فقه الموازنات وأهميته 

بل لنىىو الىىل قالىىبء كىىي قاحىىبنح  ىى  قا وق ىىب قاضنظضىىم اف ىىا قاضوقلنىىول قاعىىو رم امت اىىول قابوايىىم نبىى
 قاتور،م لتتل خ ك ا قاضوقلنول وقات اول قابوايمك وبيو   شضنتهو.

 :أوال: فقه الموازنات في اللغة واالصطالح

قاف ىاك وقاضوقلنىىولك  ضىو قاف ىىا كهىىو ك ىا قاضوقلنىىول كىي قامغىىم: شىىو ضلنى  افظىىيك ضنىو  ضىى  نمضتىىن : 
  (1سوقافهع اا وقافرنم.قافهع ضرم  و. بوء كي قا وضو  قاضحيت: قاف ا شو قاتمع  وا يء 

و ضىىو قاضوقلنىىولك كهىىي بضىىا ضوقلنىىمك وقاضوقلنىىم  صىىمهو ضىى  قاىىول ك سول ا قاىىوقو وقاىىلقء وقانىىو : لنىىوء  
ة  وحىم قاىلص م  وُ ىب: ىلروت ااىم ليبي لم ك ااق نهي ُل ى ر قاىل: مُ : ضتتُبارىا. وشىو لقبى ر قاىوي نبلُّ  مىم تتىبنلو وقهىت وضم: ووي

ىىل. ىى ا2سقات م ك وقاتي ايىىارك واوليميىىارك وحىىىواقتر.وقاضنىىلق ر نيىىار  وبي ك ووقلي قلر ىىىبي ك وقاُض م لر ويضنىى  ارىى ه قاضوقلنىىم  مىىىم  (1)بم
 (1)قاض ولبم وقاضضوثمم وقاضفوعمم وقاض ويهم وقاض ولمم.

 كواضوقلنم ض ولبم وضضوثمم لن    يوء ضتتولعم  و ضتلقحضمك وضحووام قابضا وقاتوكن   و قاتلبي  لننهو.

 ح:الصطالفقه الموازنات في ا

ال نوبب تتل خ اف ا قاضوقلنول لهاق قالصىر ح كىي    ضى  نتى  قاتىلقحك  و ت ىول قاتمىع ضصىرم  
وك ووعتوق قا وق ب قاضنظضم امضوقلنم لن  قاضصوا  حوبحك وق   نو  قاهمخ اب ضولهوق ك ا قاضوقلنول  ضمي  

اضىنهي ك ىا قاضوقلنىول  قاهوهىوة قابنتول  لب قاضبنىب و ضو انلتوقاضفوهبك وض  قاتتل فول قاتي ظهلل حبنث  
شو ضبضو م قاضتوننل وقيه  قاتي نلب  لهو لن  ضو تنولع ض  قاضصوا   و قاضفوهبك ويتلف  ا   واا: "

 (1)·   قاضتتولعن  نن غي كتما و نهضو نن غي تلنا"

ويتلف قابنتول  لب قاىلحض  قاهىبي  ك ىا قاضوقلنىول   واىا: "قاضفوعىمم لىن  قاضصىوا  قاضتتولعىمك 
 (6)وناق قاضفوهبك اصب قالبت وءك  و قابكا".

وض  خ ل قاتتل فول قاهو  م نتع     ك ا قاضوقلنول شو: "قافهع قابان  ارل  م قاض ولبم وقاتلبي  
 وقاضصوا  وقاضفوهب  تعهو قا توك حن  تتولعهو  و تلقحضهو. لن  قاضصوا  و تعهوك وقاضفوهب و تعهوك 
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 واالصطالح:لغة ثانيا: العالقات الدولية في ال

ضصىرم  ضلنى  ضى  افظىن ك سقات اىولا وسقابوايىما كوات اىول: شىي  اللغةة:العالقات الدوليةة فةي 
وشىي لىااق: صى ل تتصىل قي ىيوء لهىو  ا7سبضا   اىم وقات اىم شىي قتصىول وقاتصىوه قا ىيء  وا ىيء.

تلىبلك وترمى   مىم  تعهو ضا  تو. و ضو قابوايم: ك صل قالمضم بول ض  بقال تبولك وشي قاتحىول وقا
 وقابوام شي قا وة وقاهمرو  وقاغم م. ا8سقاغم مك وترم  نااق  مم قاضول.

 ا9س ت  ضهت ل  مم ااميع ضتن ك وخوعا اهمرم هيوهيم ضتننم. :وقابوام كي قالصر ح

 :العالقات الدولية في االصطالح

نضىو نىو  قاضفهىوع نىتع حب لوصىفهوال نوبب كىي تلقثنىو قاف هىي تتل ىخ امت اىول قابوايىم  نثىم قان ى ةك وق 
تنوواا كي ض وحح قاهنل وقاضتوشبقلك ون خىا تتىل فن  اضتوصىل    حىبشضو  ىواع ضهىمع شىو قاىبنتول هىتنب 

"قات اول قاتي ت يضهو قابول قاضهت مم اقل قاهيوبة ضا منلشىو ضى  قاىبول قيخىلم اتح نى  : قاضهنل    واا
 (01) شبقف ضتننم لوهو،ل ضتننم".

 ىىىخ قآلخىىىل اتىىىىواع ملبىىىي وشىىىو هىىىىيضو  بل فىىىو    واىىىا: "شىىىىي   اىىىول هيوهىىىيم وقاتصىىىىوبيم وقاتتل 
وقبتضو يم وث وكيم وقنباوبيم و هنل م  مم ضهتوم قابول وقاضنظضول قابوايىم قالىن  حنوضيىم وقاضنظضىول 

 (11)منل قاحنوضيم وقا تو  قاتي تنوعل ض   بل قاحل م".

    قات اول قابوايم: ص ل ولوق ت ت وع لىن  قاىبول وض  خ ل قاتتل فن  قاهو  ن ك يضن  قا ول 
  منهو.ضا  تعهو قا توك  و لن  قابول وقاضنظضول قاضختمفم وك  اوق ب و ه  ضتتولف 

 :تهوضرور  ا: أهمية فقه الموازناتثالث  

واتل ضضصىو ن نىب  شضيىم ك ىا قاضوقلنىول وكل عىتا وعىلولتاك    تلىوانخ قا ىلع قاحننىخ ايهىل نمهىو 
لىىىل شىىىي ضت وننىىىم وضتتىىىببةك واىىىاق قن هىىىضل قيحنىىىوع قاتلميفيىىىم ااىىىم خضهىىىم  اهىىىوع  نىىىب  كوقحىىىبة  مىىىم بلبىىىم

ى كبضهول قاف هوء و لت هىيضهع وشي: قاوقب ك وقاضحىلعك وقاضهىتح ك وقاضنىلوتك وقاض ىوحك ولقب قاحنفيىم هوبه 
ك نتلتى   ميىا قاتفىوول وك وشاق قات ون  وقاتفوول لننهىووك وقاضنلوت تحل ض  قاضنلوت اام اهضن : قاضنلوت تنل ه  

وقاتفوعىىىل لننهىىىو كىىىي قيشضيىىىمك وكىىىي قيبىىىل وقاثىىىوق  كىىىي بونىىى  قضتثىىىول قيضىىىلك وقبتنىىىو  قانهىىىيك وقإلثىىىع 
وقات ىىىو  كىىىي بونىىىى  تىىىلق قيضىىىىلك وكتىىىل قانهىىىىي. وضىىى  بونىىىى  لخىىىل كىىىىإ  قاحيىىىوة ال تخمىىىىو ضىىى  قات  ىىىىول 

قب ىىول وقاضهىىتح ول كىىي ل  وقاض ىىن لك واىىب ت ىىنل شىىات قات  ىىول وقاصىىتو ول حىىو،  بو  تنفنىىا نىىل قاو 
ىى ينىىو  ت ىىبيع ضىىو شىىو  لثىىل  وك وحنن،ىىاو وقحىىبك  و تىىلق بضيىىا قاضحلضىىول وقاضنلوشىىول كىىي واىىل وقحىىب  يع 

قك  مىىم ضىو بونىىا حىن  تنفنىىا قيوقضىلك وينىىو  ت ىبيع ضىىو شىىو  شضيىمك و لاىىم بلبىم كىىي قاوبىو ك و  ظىىع  بىل  
قاىبكا  مىم ضىو بونىا حىن  قبتنىو  قانىوقشيك ق كي قاتىلق و قك و للل بلبم كي قاحلضمك و  ب علل    ظع ولل  

 وشاق ضو ال يضن  ضتلكتا وقاتضل  ا اال ض  خ ل ك ا قاضوقلنول.



 8102يناير  – د األولعدال –األول  المجلد مجلة جامعة الجزيرة 

 

11 

 د/ صادق عبد الكريم علي أحمد                          فقه الموازنات الضابطة للعالقات الدولية
 دراسة تحليلية 

وكىىىي عىىىوء ض وصىىىب قات ىىىل ا قإلهىىىى ضي قاىىىا  نبتىىىل ضىىى  بمىىىى  قاضصىىىوا  وبكىىىا قاضفوهىىىب قاغويىىىىم 
م قاتظضىىمك وقاهىىبف قيهىىضمك  ىىول ضىى  قاض نىىب    قاضصىىوا  قاضلبىىو بملهىىو وتحصىىنمهو ايهىىل نمهىىو  مىى

واىىاق  ببلبىىم وقحىىبةك لىىل شىىي ضتفووتىىم وضت وننىىمك ونىىااق قاضفوهىىب قاضلبىىو بكتهىىو ايهىىل  مىىم بلبىىم وقحىىبة
صىولل قاضوقلنىىم لىىن  قاضصىىوا  وقاضفوهىب اتح نىى  ض وصىىب قا ىىل تم وقب ىم نوبىىو  قابمىى  وقاىىبلء اقتنهضىىوك 

 و كي وال وقحب.و وعلول   وشنو يص   ك ا قاضوقلنول وقب   

 المطلب الثاني
 مصلحة والضوابط العامة في اعتبارها والعمل بهاتعريف ال

قالننىىىلة قاتىىىي ي ىىىوع  منهىىىو ك ىىىا  ضىىى  ثىىىعو ضىىىو    قاضصىىىمحم شىىىي قاض صىىىب قاتىىىوع ضىىى  قات ىىىل اك وشىىىي 
قيول: كىىي تتل ىىخ قاضصىىمحم كىىي قامغىىم وقالصىىر حك  كقاضوقلنىولك كهىىوف نتنىىوول قاضوعىىوع كىىي ض حثىىن 
ول قاضصىىمحم وقاتضىىل لهىىو. وقاثىىوني: نتنىىوول اوق ىىب تىىلبي  وقاعىىوق ت قاتوضىىم قاتىىي نن غىىي ضلق وتهىىو كىىي ق ت ىى

 قاضصوا  قاعو رم امت اول قابوايم.

 :: مفهوم المصلحة في اللغة واالصطالحأوال  
ىىىريميحو المصةةةلحة لغةةةة   و. واىىىب قصم ىىىموح  ىىىمر  صر ىىىمي  قا ىىىيءر ييصم : عىىىبص قافهىىىوب. ت ىىىول: صي ىىى حر : ضىىى  قاصي

بة قاصوب. وق و ض بص واحو  يع  ىميحم: نواضنفتىم ولنىو وضتنىمك وتصوايحو وقص: إلص ح: ن يو قإلكمهوب. وقاضيصم
: ن ىىىيو  ىىى حر ُتصم وشىىىي وقحىىىبة قاضصىىىوا . وشىىىو قاخنىىىل وقاصىىىوق ك وكىىىي قيضىىىل ضصىىىمحم    خنىىىلك وقالهم

 (11)قالهتفهوب.

ضىىى  خىىى ل قاضتىىىوني قامغويىىىم امضصىىىمحمك نتلىىىن  قنصىىىلقكهو ااىىىم نىىىل ضىىىو يتىىىوب  مىىىم قإلنهىىىو   ىىىواخنل 
اق نو  تح ن  قاضصمحم اإلنهو  ضنتهم مويم قات ل ا قإله ضيك وض صبت قاتظيع وقاضنفتم وقاص حك وا

 قاا  ض   بما  لع قابن ك و تثل قالهلك و نلال قالت . 
 :المصلحة في االصطالح

وك وهىىىوف ن تصىىىل  مىىىم  لللشىىىوك كم ىىىب و وحىىىبنث  امضصىىىمحم تتل فىىىول نثنىىىلة كىىىي قاف ىىىا قإلهىىى ضي اىىىبيض  
قضم كي ااق   نهو: "  ولة كي قيصل    بم  ضنفتم  و بكا ضعىلة. واهىنو  لكهو قاغلقاي ووقك ا قل  اب

نتني  ا ااق كإ  بم  قاضنفتم وبكا قاضعلة ض وصب قاخم  وص ح قاخم  كي تحصنل ض وصبشعك النو 
نتني  واضصمحم قاضحوكظم  مم ض صوب قا لعك وض صوب قا لع ض  قاخم  خضهم: وشو    يحفظ  منهع 

 مهىىعك ونهىىمهعك وضىىواهعك كنىىل ضىىو نتعىىض  حفىىظ شىىات قيصىىول قاخضهىىم كهىىو ضصىىمحمك بنىىنهعك ونفهىىهعك و 
 (11)ونل ضو يفول شات قيصول كهو ضفهبة وبكتهو ضصمحم".

http://www.alukah.net/Sharia/0/6155/#_ftn69#_ftn69
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ىو  و وي ول قل   و ول كي قاضصمحم   نهو: "وصخ امفتل يحصل  ا قاص حك    ق انفىا ضنىا بق،ض 
 (11)موا  و امبضهول  و اآلحوب".

و لكهو قابنتول ضحضب هتنب لضعىو  قالىوري   واىا: "قاضنفتىم قاتىي اصىبشو قا ىولع قاحنىيع ات ىوبتك 
  ا15س.ك رل  تلتن  ضتن  كيضو لننهو"ض  حفظ بننهعك ونفوههعك و  واهعك ونهمهعك و ضوقاهع

اق نو  قاتمضوء اب  بضتوق ابيض   و  مم    قاضصمحم شي ض صوب قا ولع ض  قات ل اك وشي و وحبنث  وق 
قاض نب    قاا  خم  شاق قالىو   ضى  كيىا بم  قاخنل وقاضنفتم اإلنهو ك وبكا قا ل وقاضعلة  ناك كض  

شاق قإلنهو ك لحيع  ت ىوبت وحىل ز  مىم تح نى  قاخنىل اهىع كىي قاىبقل  ك وشىو هى حونا   مىع  ضىو يعىلشع 
و ضىنهع ااىم قامىاة ق اضحبوبيىم ابلقلهىعك ولنون ىوضو ننفتهعك واب تخفم قالثنل ض  قاضصوا   ى  قات ىوبك نظىل  

لقب هللا تتىىىوام تح نىىى  قاضصىىىمحم وقاضنفتىىىم قيلبيىىىم قاخواىىىبة. ي ىىىول قاضوبيىىىم قاضحهوهىىىم قا ل  ىىىمك ضىىىا    ضىىى
قا ورلي: "قاضصوا  قاتي ت وع لهو  حوقل قاتلب ال يتلكهو ح  ضتلكتهو اال خوا هو ووقعتهوك واىي  امتلىب 
لهىىو  مىىع اال ضىى   تىىو قاوبىىوتك وقاىىا  نخفىىم  ميىىا ضنهىىو  لثىىل ضىى  قاىىا  نلىىبو اىىاك ك ىىب ينىىو  هىىو يو كىىي 

ب  و نوصىىما اانهىىو نواصىىم ال  ال لبىى     وبىىا ال نوصىىما اانهىىوب  و نوصىىما اانهىىو  ىىوب   ضصىىمحم نفهىىا ضىى
ق نوضممك  و ينو  كنهو ضفهبة تلني كي قاضوقلنم  مم قاضصمحم ك  ي وع خنلشو   لشوك ونع ض  ضىبلل  ضىل  

 ا16سال نتع اا  مم نضواا  ص  وال نبنم ضنا ثضلة  ص  وشو ضتموع ض وشب لن  قات  ء".

 :ا: ضوابط العمل بالمصلحةني  ثا
وحتىىىم تلىىىو  قاضصىىىمحم ضتتلىىىلة وتتىىىوب  ىىىوانفا  مىىىم قا  ىىىل مك وحتىىىم ال نخعىىىا ت ىىىبنلشو األضلبىىىم 
وقيشوقءك اللب ض     تتوقكل كنهو قاعوق ت قاتي تبتمهو  وافتل ضصمحم ض صوبة ام ىولعك وضى   شىع شىات 

 قاعوق ت: 
 :طهر والسنة الصحيحةأن ال تكون المصلحة مخالفة لنصوص الكتاب الم -1

ااق    نصىوز قا ىل تم و حنوضهىوك تتغيىو ضصىمحم قات ىوب كىي قاتوبىل وقآلبىلك وشىاق  قاضصىبلق  
شضىىو قاضلبتيىىم قيواىىم امضهىىمضن  كىىي قاتتىىلف  مىىم قاضصىىوا  وقاهىىتي اتحصىىنمهوك وقاتتىىلف  مىىم قاضفوهىىب 

قابالاىمك وكىي شىات قاحواىم ال وضحووام بكتهو وبل شو. وشات قانصوز اضو    تلو  ارتيم قاثلول وارتيم 
اق ضىىىو ظهىىىل امىىى تو ضتولعىىىم قانصىىىوز  يضنىىى  ضتولعىىىتهو اضصىىىمحم قات ىىىوب  ىىى   وبىىىا ضىىى  قاوبىىىوتك وق 
قا ىىىل يم امضصىىىمحمك كضضىىىو ال  ىىىق كيىىىا    شىىىات قاضصىىىوا  ضوشوضىىىم ومنىىىل ضتتلىىىلةك ولبضىىىو حصىىىل قبتهىىىوب 

 قاتضل  وانصوز قا رتيم.خورئ وهوء ت بنل كي ق ت ولشوك  و لبضو هوء نيم وخلح رويمك وااق ي بع 

وقاحوام قيخلم    تلو  قانصوز ظنيمك وشنو يضنى  قابضىا لىن  قاضصىمحم وشىات قانصىوز  ى   
صولة ض  صول قابضا وقاتوكن ك وهوف نتلن  بولق  شات قانصوز ضا ضصوا  قات وب قاح ي يىمك و ىبع 

 ضتولعتهو امضصمحم     وبا ض  قاوبوت.

http://www.alukah.net/Sharia/0/6155/#_ftn65#_ftn65
http://www.alukah.net/Sharia/0/6155/#_ftn73#_ftn73
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قاعوق ت قآلتيم ضى  قاضصىمحم شىو ضواىا ن ىخ وتحبنىب ال ضواىا  ي ول قابنتول قالوري: "ا  ضوقاا
قهتثنوء وتعنن ك       ضو ولقء شات قاعوق ت اي  بقخ  كي حبوب قاضصمحمك وق   توشع ضتوشع  نىا اىب 
نضىو قاتتىولو  نبخل كنهوك وض  ثع ك  نتصىول قاتتىولو لىن  قاضصىمحم قاح ي يىم و باىم قيحنىوع  حىولك وق 

 (11)ىىىىىىىىىىىىى نو،  لن   بام قيحنوع وضو توشضا قا وحح ضصمحم". ىىىىىىىىىىىى ااق واا
 :دخول المصلحة المرجوة تحت مقاصد التشريع -2

ضضو نن غي قات لنب  ميا    ض وصب قات ل ا قإله ضي ايهل باي  ضنفصل وضهت   لاقتاك لىل شىي 
ضو    تلو    ضهت ل ة ضى   ضىوع قانصىوز اضو    تلو  ضنصوز  منهو صلقحم كي قالتو   و قاهنمك وق 

وقا وق ب قاتوضم امت ل اك حتم تلمغ قاض وصب بلبم قا راك وقاضصىوا  شىي قاض وصىب قاتىي بىوءل قا ىل تم 
اتح ي هىىو لحضىىم  وات ىىوبك كىى  نتصىىول    تلىىو  قاضصىىمحم ضخوافىىم اض وصىىب قات ىىل اك كوامىىاة وقاضتتىىم شىىي 

ض وصىب قات ىل اك كوا ىل تم ض صىبشو حفىظ  ظوشل قاضصمحم امت وبك ال  تحصنمهو ض     وبىا اىي  ضى 
واىىاق كواتضىىل  بقالميىول قاخضىى ك وشىىاق ضىىو يهىىتوب  تحصىىنل قاماق،ىىا ضىى  وبوشهىىو قاض ىىلو م بو  قاضحلضىىم

 ف ىىىا قاضوقلنىىىول حىىىن  تتىىىولو س و تىىىوشع قاضتولعىىىما قاضصىىىمحم ضىىىا قاض وصىىىب قا رتيىىىمك يهىىىتب ي ت ىىىبيع 
قاضتوشضمك وال نبول ضخوافم قاض وصب قا رتيم  نب وك  مم قاضصوا  قاض وصب وقاضصوا  قاض روع لهو نص  

 .تتولعهو ضا قاضصوا  قاضظنونم

ى و ضىا قانصىوز قا ىل يم ضى  قالتىىو  ويضنى  قابىلع  مىم    قاضصىوا  قاح ي يىم قاضتتلىلة تتفىى  تضوض 
وقاهنم قاصحيحمك وتتف  ضا ض وصب قات ل اك وال يضن   حول    ننواو نل ضنهو قآلخلك وشاق ضو يضن  

تم قإلهىى ضيم قاخمىىوب و  شمهىىو احىىل قاض ىىن ل قاتىىي يضىىوإ لهىىو قاتىىواعك وقاتىىي  ث مىىل نوشىىل قا  ىىل م قا ىىل 
 وافهىىوب وقاظمىىع وقاتىىىبوق ب كهىىي تضمىىق قاضىىىنهي قاىىا  ال قعىىىرلق  كيىىا وال تنىىواوك وشىىىي  ىىل تم قالحضىىىم 

 .ءوقاخنل وقاضصمحم ام  ل م بضتو

 لثالثا المطلب
 ت الدوليةقواعد ترجيح المصالح الضابطة للعالقا

نتعىى  ضضىىو هىىل  قاتنليىىا  ميىىا كىىي    تفىىوول قاضصىىوا  كىىي قابلبىىم وقالت ىىمك وصىىتو م قابضىىا لىىن  
قاضصوا  بضيتهو كىي  تىو قيحيىو ك يحىتع وبىوب اوق ىب تىنظع  ضميىم قاتىلبي  لننهىوك وشنواىق ضوقصىفول 

اتىىي تتىىب ضهضىىم تتمىىي ضىى  اىىبل قاضصىىمحم وتهىىهع كىىي تلبيحهىىو  مىىم منلشىىوك وضىى   شىىع شىىات قاضوقصىىفول ق
عىىوق ت اتىىلبي  قاضصىىمحم وت ىىىبيضهو  مىىم منلشىىو:  مىىىو ضلت ىىم قاضصىىمحم كىىىي اقتهىىوك وارتيىىم قاضصىىىمحم 
وتىىي   حصىىواهوك و ىىضول قاضصىىمحم و ضوضهىىوك وبوقع قاضصىىمحم وقرلقبشىىو. شىىات شىىي  شىىع قاعىىوق ت قاتىىي 

 تلب  نفم قاضصمحم  مم منلشو.
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ضنو قانوع ت وع  مم قاضصوا  قاض ىتلنم لىن  و ضو  نا ض  قاضتموع ارتو    قات اول قابوايم كي  وا
قاىىبول قاضختمفىىمك ووك ىىو اهىىاق قاضتنىىم نن غىىي  مىىم والة  ضىىول قاضهىىمضن  ابقلة قات اىىول قابوايىىم اتصىى  كىىي 
ضصمحم قيضم قاضهمضمك وهينو  تصىلف والة قيضىول حننهىو  وضىل قاتىلبي  كىي نثنىل ضى  قا عىويو منىل 

واىىىاق نىىىو  ضىىى  وقبىىى  قإلضىىىوع  (11)ضىىىوع ضنىىىول  واضصىىىمحم".قاضنصىىىوز  منهىىىوك  ضىىى    و ىىىبة "تصىىىلف قإل
ضلق ىىىوة ضصىىىوا  قيضىىىم كىىىي اللقضىىىا امتهىىىوب وقاضوقثنىىى  ضىىىا منىىىل قاضهىىىمضن ك ولهىىىضا امهيوهىىىولك وقتخىىىىوات 

ىى اق ضىىو كىىلل كىىي ضصىىوا  قاضهىىمضن  كىى  ق ت ىىول اتصىىلكوتاك وك   و اضفهىىوع قاضخوافىىم اهىىات قا و ىىبة ام ىىلقلقلك وق 
 (11)قاضتتللة.

ضىىوع قاهىىنوري    تخننىىل قإلضىىوع كىىي ضهىى ام قيهىىولم لىىن  قا تىىلك  و قاىىلهك  و قاضىى  واىىااق ل م قإل
  (12).وقافبقء لقبا اام قاضصمحم واي  امت هي

و ضتفووتم وايهل  مم بلبم وقحبةك و ضو    قاضصوا  ايهل نمهو  مم بلبم وقحبةك وقاضفوهب  يع  
و بكا قاضفوهب نمهو كي ل  قاصت   يع   و ضو  نا ض  قاصت  تح ن  قاضصوا  نمهو كي وال وقحبك وض 

وك وت ىبع كيىا وقحبك ك  لب ض  ضنلق  بان  تىول   ىا قاضصىوا  وقاضفوهىبك وت ىبع كيىا قاضصىمحم قيواىم بم  ى
ىىى وك وشىىىاق قاضنىىىلق  شىىىو قاىىىا  يصىىىو  حضىىىم قا ىىىل تم ضىىى  قيشىىىوقء وقيرضىىىوعك ويحضىىىي قاضفهىىىبة قيواىىىم بكت 

 ضصوا  قات وب ض  قاتلح وقاعيوع.

 وق ىىىب قاتىىىي تعىىى ت قاضوقلنىىىم لىىىن  قاضصىىىوا  وقاضفوهىىىبك اىىىا  صىىىواهو وضلبتنتهىىىو ضىىى  قالتىىىو  وشىىىات قا
أ ونيسِكلِ يذ  ي}: نلن  هللا تتوام وبو  قت وع قيحه  كي اواىا تتىواماا  بوقاهنم َذمِعيونَ  يالَوِذََفِيََِّ مَُّوونذَ  يسِنَْذ  الَّذِينَ ينْ 

َ يأ ذذ يسِ َذذَوفِيمولِذذََّ ِلَيأيذذََي}وتتىىوام:  واواىىا هىى حونا (11). {لِذذَيالَلِلَُ ذذ  والَّذذِينَ يد ذذُ ادنلنيال َّذذونيك سِكلِ يذذ  يدنذذلَيسِك ك اتَُّوونذذَايسِنَْذذ 

ون نك   كىىوهلل تتىىوام يىى ضل  وت ىىوع قيحهىى  وت ىىبيع  (11)ك{ر بِّ ِذذلَيأيذذََيلَُِذذْويسِ َين ذذلَتيَّ  ِلنيالَو ذذِِا نيب ََمِذذْ يك سِ َذذمِلَيلِذذ يتِ ذذَ
وا ب اتصب قال نل قيول ض   مضوء  كوب قاحه  وضو شو بو  قيكعلقيكعلك وشاق ي تعي  واعلولة وب

 قيضم وك هو،هوك اوق ب كي قابضا وقاتلبي  لن  قاضصوا ك وض   شضهو قا وق ب قآلتيم: 
 :: الجمع والتوفيق بين المصالح المرجو جلبها، والمفاسد المرجو درؤها إن أمكنأوال  

قاخنىىل اإلنهىىو ك وبكىىا نىىل قاضفوهىىب وقا ىىلول  نىىاك وااىىق    ض صىىوب قا ىىولع بمىى  نىىل قاضصىىوا  و 
وشىىاق شىىو قيواىىمك ي ىىول قاتىىل لىى   لىىب قاهىى ع: "ااق قبتضتىىل قاضصىىوا  قيخلويىىم قاخواصىىمك كىىإ   ضنىى  

 (11)."تحصنمهو حصمنوشوك وق   تتال تحصنمهو حصمنو قيصم  كويصم ك وقيكعل كويكعل

 ب  لع قإله ع امضبوشبن   خىا قاحيرىم وض  ااق قابضا لن  ضصمحم قابهوب وضصمحم قاص ةك ك
وقاحىىال قلتىىبقءك و ضىىل لتول ىىا قاضبوشىىبن  ااىىم ضبضو ىىولك ضبضو ىىم تصىىمي وقيخىىلم تحىىل ك وشىىاق بضىىا 

ونىىااق كىىإ  قإلهىى ع  بىىول امضبوشىىب قاصىى ة ااىىم  ضنهىىو.وتوكنىى  لىىن  قاضصىىمحتن   حنىىح ال تفىىول وقحىىبة 
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و  مىم قاىنف  لمم ض   ىلول قاصى ةك والى  حفوظ ىمنل قا لمم حن  نخ م  مم نفهاك ضا    قهت  ول قا 
واتل شاق قابضىا وقاتوكنى  لىن   وقابهوب. بول قهت  ول بهم قاض وتمن ك وشاق بضا لن  ضصمحتن  قاص ة 

ىى بلقإ بل،يوتهىىىو كنهىىوك حتىىم نتبهىىىو ضت  و اتح نىىى  قاضصىىوا  بىىوء كىىىي ارىىول اىىلقءة وق يىىىم األصىىول قالميىىم وق 
 (11)قاضفوهب.ض صوب قا ولع لبم  قاضصوا  وبكا 

 :ا: تعارض المصالح مع بعضهاثاني  

ااق تتولعىىل قاضصىىوا  ضىىا  تعىىهوك واىىع يضنىى  قابضىىا وقاتوكنىى  لننهىىوك كىىإ  شنواىىق ضبضو ىىم ضىى  
قا وق ب قاتي ت بع ض  خ اهو قاضصمحم قالقبحم  مم منلشوك وشات قا وق ب اهو هنبشو ض  قالتو  وقاهىنمك 

 اضنر  قاهبنبك وض  شات قا وق ب: نضو ن  ب شات قا وق ب قات ل قاهميع وق

 :المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة -1

ق وبضو ىىول  شضيىىم كو، ىىمك وتهىىتم ضىى  خىى ل تتوايضهىىو تىىواي قا ىىل تم قاضرهىىلة ضصىىوا  قانىىو   كىىلقب  
تبتل قاضصمحم قاتوضم  لثل  شضيم و ح   وات بيع  نفهاو حنوضهو اتح ن  شات قاضصوا ك النهو كي قاوال 

ن  تتتىىولو قاضصىىوا  قاتوضىىم ضىىا ضصىىوا  قيكىىلقبك وشىىاق ضىىو  لىىبت قاتىىل لىى   لىىب قاهىى ع   واىىا: "ق تنىىوء حىى
 (11)قا لع  واضصوا  قاتوضم  وكل و لثل ض  ق تنو،ا  واضصوا  قاخوصم".

ااق    قاضت ضل كي نصوز قا لع قاحننخ نبب ضهوحم قالشتضوع  وابضو م  وها ضنهىو كىي قافىلبك 
قاخنىىل وقاضنفتىىم اخمى  نثنىىلك وقتهىىوع لاتىم قانفىىا ولثىىولت قاضضتىبةك قاتىىي تبتىىل ت بيضىىا وااىق اضىىو كىىي  ضىوع 

و ضصمحم قيكىلقب اا  وام ض  ضصمحم قافلب قاضحبوبة قاعي مك ضا    قاضصمحم قاتوضم نبخل ضتهو عضن  
 شع بلء ض  قابضو م.

يح   ضنفتىم خوصىم ضا    قاضحتلل  (16)واهاق ك ب نهم قانلي صمم هللا  ميا وهمعك    قالحتلول
وااق ابضل قاضصمحم قاتوضم امبضو م  باا وشي قاتلب  وقاتله ك النا بوء  مم حهو  قاضصمحم قاتوضم

 قافلب. مم قاضصمحم قاخوصم 

وقاتلىىلة كىىي ايىىو  قاضصىىمحم قاتوضىىم ضىى  قاضصىىمحم قاخوصىىم  ىىضواهو وهىىتم  ثلشىىوك واىىاق اىىب تلىىو  
بضو ىول صىغنلةك النهىو تتتىولو ضىا ضصىمحم  لثل ىم افىلب وقحىب لىل يكىلقب  و  لقاضصمحم قاخوصم ايهى

قاضهىمضن . وضثىول ااىق قياميىول قإلهى ضيم كىي  ىى ب قاغىل ك ك ىب تتتىولو ضصىواحهع ضىا ضصىوا   ضىىوع 
قيضىىمك وال هىىلنل كىىي  تىىو قيحيىىو  امبضىىا لىىن  قاضصىىمحتن ك و نب،ىىا ت ىىبع قاضصىىمحم قاتوضىىم امضهىىمضن ك 

تي ت رنهو قياميىول قاضهىمضم  مىم قاضهىمضن  شنىوقك ونىو  لىن  كإاق حصل ق تبقء وظمع ض  الل قابوام قا
قاضهىىىىمضن  وشىىىىات قابواىىىىم  هىىىىوب وضوقثنىىىى ك تلقحضىىىىل شنىىىىو ضصىىىىمحتو ك ضصىىىىمحم نصىىىىلة قاضهىىىىمضن  شنواىىىىقك 

واىىاق ت ىىبع  بوضصىىمحم قاوكىىوء  واتهىىب قاىىا  نبنىى  قاضهىىمضن  كىىي  ضىىوع قاىى  ب قإلهىى ضيم قاحىىلو  وقاىىبضول
وك وقاهىتي   و ب  قاوكوء  واتهبك و بع قاتبخل انصلة قاضهىمضن   هىنل   قاضصمحم قاتوضم اتضوع قاضهمضن
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وكىي  (11)انصلتهع  وارله قاهمضيمك وضحووام تح ن  ضصواحهعك وبكا قاظمع  نهع  واضصواحم وقاضهوبنم.
ينَ يآأ أنَايك د  ج  نكايك ج  د ُنكايبولِأََ اليهولَيك }: ضثل شات قاحوالل ولب قانز قا للنىي ينَ يآك كَايمو َّيالَِّ سِ َفِْيهولَيَيييس ُوَّْويال َّوييك الَِّ

هنلَيسِكَليَّ ذذذ انيب وَذذذمَيك الَّذذذِينَ يآأ أنذذذَايك لِذذذلَيننه ذذذ جو نكايأ ذذذ يلِ ِذذذلَيأيذذذََيك لِذذذ ن ميهولَيأيذذذََي يَاَين مَّذذذايننه ذذذ جو نكايك مو ويك  ِصذذذ  نكايسِكلِ يذذذ  يب وَ ذذذِ شذذذ 

ي ىول هىنب  (11).{أَّصَ نيمولَّ يع  ِايلََِمَيب ََّأ  ِلَيك ب ََّأ هنلَيأيَّثِ قٌيك ال َّونيبوع ذ يتِوَع  ِذَ  يب صذي  ياسَمِأَص  نككِلَيَيييالُِّنَويَِو  ََِّ ِلنيال
"شاق قابل  قيخنل ض  هىولة قينفىول نتعىض  قالثنىل ضى  اوق ىب قاتتوضىل ضىا  ار  كي ظ ل شات قآليم:

م امضبتضىىا قإلهىى ضي و  اتىىا  واضنظضىىول قاضتهىىنلقل قاضتنو ىىم كىىي قاهىىمع وقاحىىل ك وقاتنظيضىىول قابقخميىى
قاخولبيىىىمك ونظىىىلة قإلهىىى ع ااىىىم قاتهىىىوب وقاضوقثنىىى  كىىىي  ىىىتم قيحىىىوقل ونظلتىىىا نىىىااق ااىىىم   اىىىول قاىىىبع 

 -ثع اول  ى  قاضهىمضن  كىي بقل قالفىل: كىإاق قهتنصىلوق قاضهىمضن   …وقابن  وقيلو و  اول قات نبة
ضن     ننصلوشع كي شات وحبشو.  مىم  ىلل  ال نخىل كي ضثل شاقك نو   مم قاضهم -كي بقل قإله ع 

شاق  تهب ض   هوب قاضهمضن  ضا ضتهنل لخل. واو نو  شاق قاضتهنل شىو قاضتتىب   مىم  وا،ىق قيكىلقب 
كي بننهع و  نبتهع! ااق    قيصل شو ضصمحم قاضبتضا قاضهمع وخرتا قاحلنيم وضو نتلتى   منهىو ضى  

ك حتىىم تبىىوت قال تىىبقء  مىىم   نىىبة  وا،ىىق قاىىان  لضنىىوقك والىىنهع اىىع تتىىوض ل و  ىىوب. كهىىات اهىىو قال ويىىم   وال 
  (11)ننعضوق اموبوب قافتمي اهاق قابن  قاضتضثل كي قاتبضا قإله ضي".

ىىىو نىىىو  لىىىن  و ض نىىىب  و  ىىىل ي  تتىىىب نصىىىلة قاضهىىىمضن  وقب  ىىى قك وال ضبىىىول امتفىىىل ت كىىىي شىىىات قانصىىىلةك واضص
بىى  قاوكىىوء لهىىات قاتهىىوب وقاضوقثنىى ك و تلتىى   مىىم  ىىبع قاضهىىمضن  ومنىىلشع  هىىوب وضوقثنىى ك ونىىو  ضىى  قاوق

قالاتلقع لهو تفو ل قاضصمحم قاتوضم امضهمضن ك ولبضو كت   و  قا ل وقافهوب  منهعك  ىول ضى  قاضهىع  ىبع 
قابخول كي حىل  ضىا قاضتوشىبن ك والى  قاىبخول  مىم هىلنل قاتوكنى  وقاصىم  وقبى  وعىلول ك كىإاق ضىو 

بوك وقنىىىتفا ل  ىىىاك و لىىىم قاضصىىىواحم وقاضهىىىواضمك وقاتعىىىل قاضصىىىمحم هىىىبل قآلكىىىوه وقنتفخىىىل  وبقإ قاتىىى
قاتوضىىم امضهىىمضن  نصىىلة اخىىوقنهعك كفىىي شىىات قاحواىىم بىىول امضهىىمضن  قانلىىا ااىىم قاض ىىلنن ك وقاىىتخمز ضىى  
قاتهوب وقاضوقثن  قاتي لننهعك وقختيول قارل  م قاضنوه م قاتي تح   قاضصمحم قاتوضىم امضهىمضن  كىي نصىلة 

 اخوقنهع.

ىىى و ىىىبخل و توحنىىىب قاضوقاىىىخ قاتلبيىىىم وقإلهىىى ضيم تبىىىوت قا عىىىويو قإلهىىى ضيم وقا عىىىويو تحىىىل ااىىىق  يع 
قاتواضيىىمك وضلق ىىوة قاضصىىمحم قاتوضىىم امضهىىمضن  بضيتىىو كىىي قاضتوشىىبقل وقالتفوايىىول وقاضوقاىىخ قابوايىىمك وال 

قاتوضىم  نن غي ابوام ضهمضم قاتوايا وقابخول كي ضتوشىبقل تبمى  اهىو قاضصىمحم وحىبشو وتفىول قاضصىمحم
 (12)وقا وضمم اتضوع قاضهمضن .

وكي شاق قاصبب كإ  قابهوب قاتي تلال كي هلنل تح ن  قاضصوا  قاتوضم األضىمك يغتفىل كنهىو ضىو ال 
يغتفل كي قاضصوا  قاخوصمك ض  قا نوب وقا ىلول قاضختمفىمك  ضى    و ىبة "نبىول امضصىوا  قاتوضىم ضىو ال 
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"ضو خنخ قنت ولت ض  قاضصوا  قاتوضم تخفخ  لورا    وكي شاق ي ول قاضوولب :  (11)نبول امخوصم".
 (11) لول قاضصوا  قاخوصم".

ا ب  ول ض  قاضتموع    ضبول قات اول قابوايم ض  قاضبىوالل قاتىي ت ىتلق كنهىو  رىلقف  ىتمك وال 
نونىىىا نلنىىىم  مىىىم قاتوقكىىى  وقاوصىىىول ااىىىم حمىىىول وهىىىت تلعىىىي بضيىىىا  بننفىىىلب   لقلقتىىىا رىىىلف بو  لخىىىل

ىىى ق كىىىي قاتىىى ثنل  مىىىم قالتفوايىىىول وقاضتوشىىىبقل ق نلنىىىل  و  نىىىبضو تمتىىى  ضىىىوقل   قا ىىىوم بول  قيرىىىلقفك وخصوص 
وقاضوقاىىىخ قابوايىىىمك واهىىىاق كواتضىىىل كىىىي شىىىاق قاضبىىىول ضىىىا نونىىىا يحتىىىوإ ااىىىم اوق ىىىب ضنظضىىىم تلق ىىىي ض وصىىىب 

 ىوم قات ل ا قإله ضيك كإنا يحتوإ اام ابل نلنىل ضى  قاضلونىم قاتىي تضمنهىو قاتوقلنىول قابوايىم وضىوقل   قا
 وضهتببقل قيحبقحك  حنح تح   ض  خ ل نل ااق قاضصوا  قاتوضم األضم قاضهمضم ابل قاضهتروع.

ي ول قابنتول ضحضب ل   لب هللا ل   لب قالل ع: "كواتتوضل كي ضبول قات وب قابوايم   عص و وها ضى  
  ميىىا وهىىمعك ضىىا قاضتىىوض ل وقات ىىوب قاضوايىىمك واىىو ت ضمنىىو كىىي صىىم  قاحبنليىىم  و تحىىواخ قانلىىي صىىمم هللا

قا  و،ىىل قاض ىىلنمب اتلىىن     هيوهىىم قابواىىم قاضهىىمضم قاخولبيىىم تختمىىخ  ىى  هيوهىىتهو قابقخميىىمك كهىىي كىىىي 
نرواهو قابقخمي تضتمق القبتهو وقاتحنع كي ابقلة ل نتهوك النهو خولإ نرواهىو تخعىا الثنىل ضى  قاضوقلنىول 

. وقاتبىىول كىىي قاضصىىوا  قاتوضىىم اىىي  ضىى  … ىىبقابوايىمك واىىب ال تضمىىق ضىى  قا ىىوة حتىىم تهىىتريا ااىىلقل ضىو تل 
النىىل قاحوبىىم  و قاعىىلولةك كممحوبىىول وقاعىىلولقل اوق ىىبشو قاتىىي تت ىىو ا ضىىا شىىات قا و ىىبة " او ىىبة نبىىول 
امضصىىىوا  قاتوضىىىم ضىىىو ال نبىىىول امخوصىىىم" الىىى  شىىىات قا و ىىىبة تهىىىض   ىىىوابوقل قلتىىىبقء بو  قانظىىىل امحوبىىىم 

  (11)ض  حنح نونا  وضو نوكتو اتضوع قانو ".وقاعلولةك ك  نملع كنهو اال ت بنل قيضل 

واىىااق انىىل  ض ىىلو يم قالهىىتتونم لخلىىلقل منىىل قاضهىىمضن  كىىي نوكىىم قاتخصصىىولك وخصوصىىو ضىىو 
كنبىىول  كنتتمى  لبوقنىى  قاهىل  قاتمضىىي وقاتلنواىىوبي قاىا  لىىلع كيىىا منىل قاضهىىمضن ك ومنىىلت ضى  قاضبىىوالل

ك و تبىول كىي  ىلول قالهىتتونم لهىعك ي  كىي ااىق قالهتتونم لهع وقإلنفوه  منهع ض  لنل ضول قاضهمضن 
ىى و كنهىىو قالهىىتتونم تح نىى  امضصىىمحم قاتوضىىم امضهىىمضن ك لخىى ف اىىو نونىىل قاضصىىمحم خوصىىمك كنبىىول  يع 
  غنل قاضهمضن ك ال  يغتفل كي قاضصمحم قاتوضم ضو ال يغتفل كي قاضصمحم قاخوصم.

ىىى م قاضتوشىىىبن  ااق نىىىو  كىىىي ااىىىق و ض ىىىلو يم قاتخفنىىىخ كىىىي قات و ىىىول قابنو،يىىىم  مىىىوضىىى  ااىىىق  يع 
قاتخفنخ تح ن  امضصمحم قاتوضم امضهمضن  هوقء كي   ب قإله عك  و امضهمضن  قاض يضىن  كىي  ى ب منىل 

 (11)قاضهمضن ك وشاق ضو ال ي لع كي قاضصوا  قاخوصمك وقاحوالل قافلبيم.

 مىنهع خرىل نلنىل  و بىوقل اتىل قاضهىمع قاىا  نتتىل   ىا قالفىولك ااق نىو  كىي قإل  ىوءوض  ااق  يع  
 مىىىم قاضهىىىمضن ك ونىىىو  كىىىي اتىىىواهع حفىىىظ اليعىىىم قاضهىىىمضن  و صىىىضم اىىىبضو،هعك كفىىىي شىىىات قاحواىىىم اىىىبضل 
ضصمحم قابضو م  مم ضصمحم قافلب. وكي قاضوقلنىم لىن  قاضصىمحتن  ي ىول قاغلقاىي: "كىوالخ  ى  قاضهىمع 

لنو ااىىم ضخوافىىم  حىىب قاىىا  اىىع نىىان  ض صىىوبك وكىىي شىىاق ضخوافىىم قاض صىىوبك امنىىو: شىىاق ض صىىوب واىىب قعىىرل 
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قاض صىىىوبن ك وال لىىىب ضىىى  قاتىىىلبي ك وقابل،ىىىي ضحت ىىىل  وإلعىىىوكم ااىىىم قالمىىىيك وشىىىاق بل،ىىىي  وإلعىىىوكمك كىىى  
  شىىاق بل،ىىي والىى  ال يهىىمع    قابل،ىىي ضحت ىىل  وإلعىىوكم ااىىم قالمىىيك اضهىىمع  اىىوليتىىولو  ىىوالميك كىىإ  

ق ال لىىنز وقحىىب ضتىىن  لىىل كوحت ىىول قا ىىلع اىىا يتىىلف لىىنز  و ايىىو   مىىم ضنصىىوزك امنىىو اىىب  لكنىىو ااىى
لتفىىول    حنىىوع وقاتىىلق  بالالل اىىع نلىى  ضتهىىو  ىىق كىىي    حفىىظ خرىىم قإلهىى ع ولاىىو  قاضهىىمضن   شىىع كىىي 

 ا35سض وصب قا لع ض  حفظ  خز ضتن  كي هو م  و نهول وهيتوب قالفول  ميا  وا تل".

 :تقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى  -2

بلبم وقالت مك ك   ق      ظع قاضصوا  و لللشو  وام  وات ىبيع ضى   ضو    قاضصوا  ضتفووتم كي قا
 وااق ت بع قاضصمحم قاللنلة واو  بم ااق اام تفو ل ضصمحم  ال. بضو شو بونهو كي قابلبم وقالت م

وقاضتتلل كي قاف ا قإله ضي    شنواق خض  ضصوا  نميم بوءل قا ل تم اتح ي هو وحفظهوك وشي 
حفىىىظ قاىىىبن ك وحفىىىظ قاىىىنف ك وحفىىىظ قات ىىىلك وحفىىىظ قانهىىى   و قاتىىىلو  و ساخضىىى ك قاضتلوكىىىم  والميىىىول ق
يتىىىب حفىىىظ قاىىىبن  قاض صىىىب  ب ااك وشىىىاق شىىىو قاتلتنىىى  قاض ىىىهول كىىىي قاف ىىىا قإلهىىى ضياقانهىىىلك وحفىىىظ قاضىىىول

قي ظع قاا  نب  ت بيضا  مم هو،ل قاض وصبك و ميا حفظ قانف  قاتي شي ضحول قاتلمنخ وضنول قا يوع 
ع حفظ قات ل قاىا  اىوالت اضىو  ىلف قاىبن  واضىو كهضىل  حنوضىا وتتوايضىاك واضىو نىو  امىنف   حفظ قابن ك ث

ايضم واىبلك ثىع حفىظ قانهىل  و قانهى   و قاتىلو سقختمىخ قاف هىوء حىول تهىضيم شىاق قاض صىب وضىنهع ضى  
ىبتل قاتلو ض صىب   ك وشىاق قاض صىب شىو هىل  قاتلىوثل وقا  ىوء و ىا تحفىظ قاىنف  قا  ىل م ضى  ا36سوق هوبه 

افنوءك ثع حفظ قاضول قاا   ا يهتبم  نل ضو يحفىظ قاىنف  ضى  ضرتىع وضمى   وض ىل  وضلنى  ومنىلتك ق
 نضو يحفظ  ا قابن  وهو،ل قاعلول ول. 

و لننهوك و   نل نميم ضفت ىلة ااىم قالميىم قيخىلمك وال و وثي   وقاضت ضل كي قالميول قاخض  نبب قلت ور  
قآلخىىل كت ىىبع حهىى   هوشىىات قالميىىول ضىىا  تعىىمنىىم ا تعىىهو  ىى   تىىوك الىى  كىىي حىىول تتىىولو  تىىو 

قاتلتنىى  قاهىىول  سقاىىبن  ثىىع قاىىنف  ثىىع قات ىىل ثىىع قانهىىل ثىىع قاضىىولا  مىىم قخىىت ف لىىن   شىىل قاتمىىع كىىي ااىىق. 
وكي ارول نل نميم ض  قالميول قاخض  ضلقت  ث ح: وشي قاعىلول ولك وقاحوبيىولك وقاتحهىننولك كضىو 

وك كي ىبع قاعىلول  قاىا  يحفىظ قاىبن   مىم قاحىوبي تحهىنني   و  وو  و حوبي ىيحفظ قاىبن  اىب ينىو  عىلول   
قاىىا  يحفظىىاك وي ىىبع قاعىىلول  قاىىا  يحفىىظ قاىىنف   مىىم قاحىىوبي قاىىا  يحفىىظ قاىىبن  ضىىا    قاىىبن  ض ىىبع 
 مم قانف ك وشناق كإ  امضصوا  بلبم ولت م ي بع لنوء  منهو قاضصمحم قالللم  مم قاضصمحم قاصغلم 

 وك و اهات قالت  قاض تهلة.

ض  قيضثمم لهاق قاصببك ض لو يم اتول قي بقء تحل ايوبة قاىوقاي قاظىواعك احضويىم قاضهىمضن  ولب و 
قاتىىبوق   ىىنهعك ضىىا وبىىو  قاتبقاىىم ن ىىلل ضىى   ىىلول قاحىىولعك ي ىىول قا ىىورلي: "ونىىااق قابهىىوب ضىىا والة 

عىىىلول   ق  مىىم قاضهىىمضن ك كوابهىىوبقابىىولك اىىول قاتمضىىوء لبىىوقلتك اىىىول ضواىىق: اىىو تىىلق ااىىق الىىىو  عىىلل  
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وقاوقاي كيا علول ك وقاتبقام كيا ضنضمم امعلول ك وقاضنضل ااق  وب األصل  وإل رول اع يتتلىلك واىااق 
 ا37سبوء قيضل  وابهوب ضا والة قابول".

كهنىىو تتولعىىل ضصىىمحتو : نلىىلم وصىىغلمك كواضصىىمحم قاللىىلم شىىي حفىىظ قاىىبن    تىىول قاضتتىىبن ك 
ىىىو تتولعىىل قاضصىىمحتو ك كوتنىىىو  وقاضصىىمحم قاصىىغلم تىىوقكل قاحىىىولع قاتىىوبل قاىىا  ي وتىىىل تحىىل لقنتىىاك واضص

 قاضصمحم قاصغلم وشي وبوب قاحولع قاتوبلك اتحصنل قاضصمحم قالللم وشي حفظ قابن  ولب قاتبوق .

وضثىىول لخىىل ااق ضىىو ن ىى  صىىلقع ضهىىم  لىىن  بواىىم اهىى ضيم وبواىىم  خىىلم منىىل اهىى ضيمك و لضىىل 
عىىىب قاضهىىمضن ك وال نوبىىب اىىوة تلب هىىوك والنهىىو  ىىىلرل قابواىىم قيخىىلم قهىىتخبقع  هىىمحم قاىىبضول قا ىىوضل 

قاحصىىول  مىىم ض ولىىل ضىىوب  اواىىخ شىىاق قاتىىبوق ك كيصىى   قاتتىىولو لىىن  ضصىىمحتن ك حفىىظ قاىىنف  وحفىىظ 
قاضىىولك وحفىىظ قاىىنف    مىىم بلبىىم ضىى  حفىىظ قاضىىولك واىىاق يضنىى  ت ىىبيع قاضىىول امبواىىم قاضتوبيىىم حفظىىو امىىنف  

 ولل قاتضل وقاهتي ض   بل ا بقب قاتبة اموصىول ااىم ضلحمىم وصيونم األلوقحك وشاق ضو يهتب ي كي قاض
قاتىىي تفىىلو  مىىم قاتىىبو قحتىىلقع قاهىىيوبة وقاللقضىىم قإلنهىىونيم  كBalance of Power (11)تىىوقل  قا ىىوم" 

 امضهمضن ك و بع قاتبل   مم قلتلقلشع وقهتغ ل ثلوقتهع.

ىىى ف  كىىىي كىىىبقء  هىىىلم و ااق ضىىىو تتولعىىىل ضصىىىمحم قاحفىىىوم  مىىىم قاضىىىول ضىىىا ضصىىىمحم حفىىىظ قاىىىنو يع 
تلىىو    بىول قاف هىوء بكىا قاضىىول املفىول كىبقء األهىلمك نضىو ي ىول قا لقكىىي: "واىبب اا قاضهىمضن  اىبم قالفىول

قيهلم لبكا قاضول املفول  وهنمم قاضحلع منل ضحلضم ااق  كعل اام ضصمحم لقبحمك نواتوهل اام كبقء
  ضىى   ا 40سااىىق قالثنىىل ضىى  قاف هىىوءك واىىب نىىز  مىىم ض ىىلو يم ا39سقاىىا  شىىو ضحىىلع  مىىنهع قالنتفىىوع  ىىا".

  و بة قاضوقلنم لن  قاضصوا  وقاضفوهبك وتحصنل قاضصمحم قالللم لتفو ل قاضصمحم قاصىغلمك وباىنمهع 
كي ااق ضو كتما قالهول صمم هللا  ميا وهمع نوع قيحلق  حن  قنتوم ضصواحم مرفو   مم ثمح ثضول 

ول كىىي ااىىق قاهىىتبن ك ول م ضوافهضىىو قاىىلقكو ا لىىول قاضبننىىمك ونىىو  اىىب قتفىى  ضتهىىع  مىىم ااىىقك واضىىو  ىىو
و ضواىىخ قالهىىول صىىمم هللا  ميىىا ي ىىول قلىى  قا ىىيع لحضىىا هللا ضلنن ىى ا41سقابنيىىم كىىي قاىىبن ك نىىلل  مىىم ل نهضىىو.

شىات قاحىول  مىم قاضهىمضن   لقب لهىول هللا    يصىوا   نننىم لى  حصى   وهمع نوع قيحلق : "واضىو رواىل
مىىم ثمىىح ثضىىول قاضبننىىم و نصىىلكو   وضهضىىوك وبىىلل قاضلقوعىىم  مىىم مرفىىو    وقاحىىولح لىى   ىىوف ل،يهىىي
وق   نىو   و ورو ىمككىي ااىقك ك ىوال: يىو لهىول هللا ا  نىو  هللا  ضىلق لهىاق كهىضت   ااىقك كوهت ىول قاهىتبن 

وشىع ال  انو ك  حوبم انو كيىاك ا ىب ننىو نحى  وشى الء قا ىوع  مىم قا ىلق  ىوهلل و  ىوبة قيوثىو ك و تصنتا ن،  
ىيرضتىو      اىا و  لنىو  ىق نترىنهع  وك كحىن   للضنىو هللا  وإلهى ع وشىبقنويى لموق ضنهىو ثضىلة اال اىلم  و ليت 

 قاهنخ. ضوقانو! وهللا ال نترنهع اال 

 (11) يء  صنتا الع ل نل قاتل  اب لضتلع    او  وقحبة". كصو  ل نهضوك واول: انضو شو
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ف ض  قاظلوفك ونو   ويضىم حوبىم و ااق عوال ضوقلب قيضم قالاتصوبيمك ي  ظل وض  ااق  يع  
ا لقء قارتوع ض  قاحلو  ومنلشو ض  قاعلول ول ضى  منىل قاضهىمضن ك وشىي  حوبىم ااىم  ىلقء قاض  ى  
وقياض ىمك وال يضنىى   حىىول قابضىىا لىن  قاضصىىمحتن  و ىىلقء قاحىىوبتن  ضتىىوك كت ىبع كىىي شىىات قاصىىولة صىىف م 

قاحلو  ضتتم م  حفظ علول  وشو قاىنف ك  قيرتضم وقاحلو   مم صف م قاض    وقياض مك وااق   
 (11)وقاض    ضتتم م  حوبي  و لبضو تحهننيك ك بع قاضتتم   واعلول   مم ضو هوقت.

 :تقدم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة والموهومة -ة3

 ضىىىو    قا ىىىل تم قإلهىىى ضيم شىىىي  ىىىل تم قالحضىىىم وقاضصىىىمحمك كإنىىىا ضىىى  قاوقبىىى  قاتحىىىل  اتح نىىىى  
ا  قالثنىىل ضىى  قاضضولهىىول قاتىىي يتت ىىب  نهىىو تلتبىىي تح نىى  ض صىىوب  ب ااا  قاتىىي تتغيوشىىو قا ىىل تمقاضصىىو

قا ولعك ت تي نتو،بهىو خى ف ض صىوبتك وااىق اغيىو  قاضىوقل   وقاعىوق ت قاضتتلىلةك قاتىي تحىبب قاضصىمحم 
بيع قاضصىمحم قاضتتللة قاض صوبة ضى  قيحنىوع. واىاق كىإ  ضى  اوق ىب قاتىلبي  لىن  قاضصىوا  قاضتتولعىم ت ى

قاضتي نم قاتىي يضنى  حصىواهو  مىم هىلنل قابىلع وقا رىاك  مىم قاضصىمحم قاضظنونىم قاتىي يضنى  حصىواهو 
وك وااق اا تتال قابضا وقاتوكن  لننهضو وحصواهضو ضتو. ونىااق ااق ضىو نونىل ويضن   بع حصواهو  يع  

ال يضنىى  حصىىواهو  و  قاظىى  حصىىواهوك كإنهىىو ت ىىبع  مىىم قاضصىىمحم قاضوشوضىىم قاتىىي  مىىم قاضصىىمحم يغمىى 
قاضصمحم قاتي ال يغمى  قاظى  حصىواهو. ووكى  شىاق قاضتيىول يضنى  قانظىل كىي قاضصىوا  وقاضوقلنىم لننهىوك 
وتغمن  ضصمحم  مم  خلم. وكي شاق قإلرول نلم قابنتول  لب قاضبنب قانبول    قاضوقلنم لن  قاض وصب 

 ض   لللشو: ك  تلنم  مم ق ت ولقل  بةقا ل يم قاتي تتعض  تح ن  قاضصمحم  و بكا قاضفهبة ال لب  

ا  قاض صب قا ل ي قاضتعض  تح نى  ضصىمحم  و بكىا ضفهىبةك اضىو  ب ااقاضوقلنم  حه  اوة قاثلول
ىىو ظىىوشل     ينىىو  لنن ىى قك وشنىىو ال لىىب ضىى  قانظىىل ااىىم اىىوة ثلىىول قاض صىىب حتىىي و  ىىاك  و  اىىل ظهىىول  ق ض رو  

اق  ضىو تتولعىل قيحنىوع لنىوء  مىم ت ىون  كىي بلبىول نتلت   ميا حنع ضلنىي  مىم ض صىب ض رىوع  ىاك وق 
قاض وصىىب قاضفعىىيم اانهىىوك ي ىىبع قاحنىىع قاضح ىى  امض صىىب قاض رىىوع  ىىاك بو  قاحنىىع قاضفعىىي ااىىم قاض صىىب 

 قاضتوشعك  و قاضظنو . 

"وضىى   و نىىلل شىىاق قات ىىون   مىىم اعىىيم ضتتم ىىم  وياميىىول قاضهىىمضم كىىي  ىى ب منىىل قاضهىىمضن ك كي ىىول:
كي قا  ب قاتي كنهو  اميم ضهىمضم نىلوع ضى  الىل  تىو قاضهىمضن  ااىم هىلام قيضىوقل  ضثمم ااق    يظهل 

 تمىىم قهىىتح ل ضىىول منىىل قاضهىىمضن  كىىي شىىات قاىى  بك كواف يىىا قانىىوظل كىىي شىىات قاحوبثىىم اىىب نبىىب نفهىىا  ضىىوع 
ث ثم  حنوع:  واهو حنع لوبو  قاتصب  اىااق وضنتىاك وض صىبت قا ىل ي ض ووضىم قاضننىل وبكىا قا ىوق،  

قاتهع    قإله ع قاا  تبل  ميا  بام ارتيم ض  قا لل  وقاحبنح. وحنع  ضنا قاتصب  اااقك وض صبت و 
قاحفىىوم  مىىم قاىىنف  و ىىبع قإلا ىىوء لهىىو ااىىم قاتهملىىم اضىىو نتواىىا    ننىىتي  ىى  شىىاق قاتصىىب  ضىى  قاتتىىلو 

مم ضو نتىوشع امعللك وحنع نملع  ضب نب قاتو  يوا،ق قامصوز وت بيتهع وقاتغريم  منهعك وض صبت  
عتوف   بق،هع  هلاتا.  ت ويم قاضهمضن  لهاق قاضول قاضهلوه وق 
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وحىىن  نىىىوقل  قاف يىىىا لىىن  شىىىات قاض وصىىىب قاث ثىىىم ضىى  حنىىىح ثلوتهىىىو انىىىلب   مىىم  هىىىو  ااىىىق قاحنىىىع 
قاضنوه ك كإنا هنبب قاض صب قيول شو ض صب ثولل  وا را اتوقكل قيبام قانصيم وقات ميم  مياك وهىنبب 

اا قاتصب  اهاق قاضننىل ال نتلتى   ميىا  واعىلولة تتىل و قاىنف  امهى قك  بوي ض صبق ظني  قاض صب قاثون
واهىىاق قاتصىىب  رىىله و هىىوان  نثنىىلة تبتىىل قا ىىو،ع  ىىا كىىي ضىى ض  ضىى  تتىىل و نفهىىا اىىألامك  ضىىو قاض صىىب 

ضن ك اا كهوبت نلنل واىي  كيىا ضصىمحم ال اإلهى ع وال امضهىمب وق ضوشوض  قاثواح كهنببت قانوظل كيا ض صب  
و امحنع قيول  هل  ثلوتا  مم وبا     نونا ال ننلني  مم بانلك واهاق كواتلبي  هينو  تلبيح  كع   
  (11)قا را".

وضىى  شنىىو كىىإ  قاضصىىوا  قاض رىىوع لهىىو وقاضتىىي   حصىىواهو  حىى   وات ىىبيع ضىى  قاضصىىوا  قاضظنونىىم  و 
كي همع قاض وصب قالميمك  كوا ق قاضوشوضمك حتم وق   نونل قاضصوا  قاضظنونم  و قاضوشوضم   مم بلبم 

كي واو هو يف بشو تمىق قيشضيىم ض ولىل ضصىوا   اىل بلبىم ضنهىو النهىو ضتي نىم وض رىوع واو هىو. وكىي شىاق 
ي ول قابنتول ضحضب هتنب قالوري: "ال نبول تلبي  ضصمحم  مم  خلم ااق نونىل ض ىنونم  و ضوشوضىم 

ااىىم بونىى  شىىاق    تلىىو  ض رو ىىم قاحصىىول  و  قاواىىوع ضهضىىو نونىىل ايضتهىىو  و بلبىىم  ىىضواهوك لىىل ال لىىب
كي  (11) ضظنونمك  ضو ض رو م قاحصول كوقع ك و ضو قاضظنونم كأل  قا ولع اب نلل قاضظنم ضنلام قاض،نم

 (16) وضم قيحنوع ضو اع ننهخ قاظ  لي ن  ضتولو".
 :تقدم المصلحة الجوهرية على المصلحة الشكلية -4

ا ل تم قإله ضيم ض صوبة هوقء نونل  نميم  و بوشل مك اال نببل قإل ولة اام    قاضصوا  كي ق
   ك ا قاضلقت  وقيواويىول نبتىل ضى  شىات قاضصىوا  ضتفووتىم كىي قابلبىم وقاضلت ىمك وضتفووتىم كيضىو نتلتى  
 منهو ض  قانفا وقاخنل كي قابنيوك وقيبل وقاضثو م كي قآلخلةك وقا ل تم كي ضبضمهو تهتم اتحصنل نل 

اهوقءك النهو  نب تتولو قاضصوا  ضا  تعهو ت بع قاضصمحم قابوشل م  مىم قاضصىمحم قاضصوا   مم ق
قا ىىىنميمك وااىىىىق اضىىىىو نتلتىىىى   مىىىىم قاضصىىىىمحم قابوشل ىىىم ضىىىى  قانفىىىىا وقاتضىىىىوع وقاىىىىبوقعك وال يضنىىىى     ت ىىىىخ 
قاضصوا  قا ىنميم  و، ىو يفىول قاضصىوا  قاح ي ىم وقابوشل ىمك وشىاق ضىو ب    ميىا قالهىول صىمم هللا  ميىا 

عك كىىي ب وتىىا وبهىىوبت و  اوتىىا ضىىا منىىل قاضهىىمضن ك وضىى   وعىى  قيضثمىىم  مىىم ااىىق ضىىو حصىىل كىىي وهىىم
   نثنل ض  قاضصوا  قا نميمك قاتي لبضو نلقشىو  عصم  قاحبنليمك ض  تنولل قالهول صمم هللا  ميا وهم

قانظىىل ك و عصىىمم هللا  ميىىا وهىىم ل نىىب قالهىىو بوشل ىىم وتضىى  قات نىىبة وقالهىىوامك الىى  قهت ىىلقف قاضهىىت لل 
ىى و اإلهىى ع و ضلنن ىىقاتضنىى  وقافهىىع قاىىبان ك بتمىىا ي ىىبع قاضصىىمحم قابوشل ىىم قاح ي يىىمك قاتىىي لتىىل ثضولشىىو كتح 

 وقاضهمضن ك هوقء كي بقخل قابل لة  ع خولبهو.

ي ىىول قاىىبنتول نوهىىخ قا لعىىوو :" وكىىي صىىم  قاحبنليىىم: ل ننىىو قانلىىي صىىمم هللا  ميىىا وهىىمعك يرغمُصىى  
يم وقاضهت لميمك  مىم قاضصىوا  وقال ت ىولقل قا ىنميمك قاتىي نت ىلح لهىو  تىو قاضصوا  قابوشل م وقيهوه

   كيىىىا ابحوك ىىىو  وابضو ىىىم قاضهىىىمضمك  و لعىىىو  -يول وشمىىىم  -قانىىىو . ك لىىىل ضىىى  قا ىىىلول ضىىىو اىىىب يظىىى  
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"قا هىىضمم" قاضتهىىوبة ضىى  وثي ىىم قاصىىم ك وينتىى  لىىباهو: " وهىىضق قام:هىىع". و    ولعىىي    ت حىىاف…  واىىبو  
الهىوام قاض صىى  الهىىضا قالىل ع: "ضحضىىب لهىول هللا"ك ويرنتفىىم  وهىىع "ضحضىب لىى   لىىب هللا"! يرحىاف وصىىخ ق

ضمىوق قاتىواعك وال مىلو    هىض:وشو  اينه  ض  ولقء ااق "قاهبنم" قاتي نتفلغ كنهو ان ىل قاىب وةك وضخور ىم
و ضلنن و".  (11)قا لل : "كتح 

و  هىىن،  يهىىتغل صىم  قاحبنليىم قهىتغ ال  وضى  قاضهىع قاتنليىا كىي شىىاق قاض ىوع ااىم    قاى تو يضنى     
و    قالهىول صىمم هللا  ميىا اتلل ل قاتبل وقاتفل ت كي هيوبة قيضم وثوقلتهىو وض بهىوتهو وض ىبلقتهوك ضىب ي  

وهمع ابع امض لنن  تنولالل نلنىلة  ض ولىل قاصىم  وقاهى عك و   ضىو ي بضىا قاى تو قانىوع ضى  تنىولالل كىي 
 ل قالهول صمم هللا  ميا وهمعك وهنل  مم نهبا كي قات اول قابوايم. تم قابوقن  انضو شو قاتفوء يث

وااق الع قات لنب  مم    ت بنل قاضصوا  قاح ي يم األضم نب     نلنىم  مىم بلقهىم وق يىم و ضي ىمك 
ي ىوع لهىو  واىو قيضىىل قاحل صىو   مىم ضصىوا  قيضىىمك و ض ىولة  شىل قاحىل وقات ىىب ضى  قاتمضىوء قاصىىوبان  

صول قا ل يم وقاتمضيم وقإلنهىونيمك حتىم ال نخعىا ت ىبنل قاضصىمحم قابوشل ىم األضلبىم كي نوكم قاتخص
وقيشىوقءك كتعىيا ح ىوه قيضىم تحىل الق،ىا قاضوقلنىىم وقات ىبنلك وحتىم ال تهىتغل  تىو تصىلكول قالهىىول 
صىىمم هللا  ميىىا وهىىمع كىىي  ضىىول قاهيوهىىم قا ىىل يم اتىىلل قيضىىم  ىى  صىىنو م قا ىىلقل وضصىىوبلة ح هىىو كىىي 

لبقء قال  ك كمي   تبت نلي ضهبب  واوحيك حتىم نلىن  قاضصىمحم قاح ي يىم ضى  قا ىنميمك كويضىم  قا ولم  وق 
 ضبضو هىىىو شىىىي قا ىىىوبلة  مىىىم تحبنىىىب قاضصىىىوا  قاح ي يىىىم وقابوشل ىىىمك وت ىىىبيضهو  مىىىم قاضصىىىوا  قا ىىىنميم 

 وقاهوض يم.

ن ك ونو  كي ااق و ت بيع قاضصمحم قابوشل م كي توقبب قاضهمع كي منل   ب قاضهمضوض  ااق  يع  
ضصمحم كي ن ل ب وة قإله عك  و ن ل قاضتولف وقاخللقل كي قاتمىوع قاتلنموبيىم وقات نيىم قاتىي لىلع كنهىو 
منىىل قاضهىىمضن ك وقاضصىىمحم قا ىىنميم قاتىىي يضنىى  ضتولعىىتهو اهىىات قاضصىىمحم قابوشل ىىم شىىي ض ىىولنم منىىل 

ل حىل ك  و بقل نفىل منىل حىل ب اىع قاضهمضن  كىي شىبنهع قاظىوشل. ي ىول قلى  تيضيىم: "اىو    قاضهىمع لىبق
ق  واضخوافم اهع كي قاهب  قاظوشلك اضو  ميا كي ااىق ضى  قاعىللك لىل اىب يهىتح  املبىلك  و ين  ض ضول  

نبىى   ميىىاك    ي ىىولنهع كىىي شىىبنهع قاظىىوشلك ااق نىىو  كىىي ااىىق ضصىىمحم بننيىىم ضىى  ب ىىوتهع ااىىم قاىىبن ك 
بكىىا عىىللشع  ىى  قاضهىىمضن ك ونحىىو ااىىق ضىى   وقالرىى ع  مىىم  ىىور   ضىىلشعب إلخ ىىول قاضهىىمضن  لىىااقك  و

 (11)قاض وصب قاصواحم".
 تقديم المصلحة المتعدية على المصلحة القاصرة: -5

وضىىى  اوق ىىىب قاتىىىلبي  لىىىن  قاضصىىىوا ك    ت ىىىبع قاضصىىىمحم قاضتتبيىىىم  مىىىم قاضصىىىمحم قا وصىىىلةك كىىىإ  
 نىا اىول: " ننىو ضىا   قات وبقل كي قإلهى ع ت خىا  كعىمنتهو ضى  تتىبنتهو ااىم قاغنىلك كم ىب ولب  ى   نى 

ىىو قاىىان  صىىوضوق كمىىع يتضمىىوق  ىىن،   ىىو قانلىي صىىمم هللا  ميىىا وهىىمع  لثلنىىو ظىى  قاىىا  يهىىتظل  نهىو،اك و ضص وك و ضص
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قاىىان   كرىىلوق ك تثىىوق قالنىىو ك وقضتهنىىوق و ىىوابوقك ك ىىول قانلىىي هللا صىىمم هللا  ميىىا وهىىمع اشىى  قاضفرىىلو  
واتىىل قا كىىل كىىي شىىاق قاحىىبنح تتظىىيع قالهىىول صىىمم هللا  ميىىا وهىىمعك اتضىىل قاضفرىىل  (11)قانىىوع  ىىويبل".

وت بيضا  مم كعل قاصو،عب ضا ضو امصيوع ضى  كعىل وضنونىم  نىب هللا تتىوامك وااىق ي  قاضفرىل تتىبم 
 ضما امغنلك ك  ونا كرلت  مم تحضل ض ىوه قاتضىل وخبضىم قاضهىمضن  كىي عىل  قيلنيىم وهى ي قالنىو ك 

يىا وهىتم  ثىلتك و  ص شىات  وشاق بانل صل   ض  قالهول صمم هللا  ميا وهمع  مم    ايضم قاتضىل كىي تتبص
 قاتتبيم ونفا قاغنل تلب  قاتضل وتبتما  كعل ض  قاتضل قا وصل حتم واو نو    مم بلبم كي اقتا.

كننخ  واضصىمحم قاتىي شىي ض صىوب قا ىولع! اا ال  ىق    هىتم  ثلشىو وتتىبنتهو ااىم قاغنىل نبتمهىو 
 حىى   وات ىىبيع ضىى  قاضصىىمحم قا وصىىلة قاتىىي يتىىوب نفتهىىو  مىىم صىىوحلهوك  و  مىىم  ىىبب امنىىل ضىى  قانىىو . 
واااق اول قابنتول نوهخ قا لعوو : "وا ىب  لكىلر  تىو قاضتىبننن  قارنلىن  كىي ارىلك وكىي منلشىو ضى  

حىيص   ب قاخمنيك وكي ضصل يحلصو  مويم قاحلز  مم  بقء  تنلة قاحيص نلص  ىوعك و  ىلف  تعىهع ي
ق اتىىو  ضىى  انبونيهىىيوك و ىىوشبل ضىىو يصىىنتا واىىب انىىلل اهىىع هىىنم ضىىوب وننىىل حوعىىل  … ضنىىا  لبتىىن  هىىنم

… قاتنصنل ض    ضول شو،مىمك وحوبىم قاضهىمضن  قاضوهىم ااىم ض ههىول ض ولمىم تتميضيصىم ورليصىم وقبتضو يصىم
ك وقاتللع ل … نف وتا اض ووضم قاتنصىنلوامل اه الء قإلخوة قارنلن : ضو ل ينع او نو تع شاق قاتوع تلق قاحيص

م  حههنو للم م ال نهتريا ض ووضتهو امحيص وقاضنوهىقك ونحى ص  وال  قإلخوة اواوق: اننو نمضو بوء او قاحبص
 (12)".…  لوقحنو تحمص  شنوق

كواتللع اصوا  قاض ههىول وقين ىرم قاتىي تصى  كىي خبضىم قاضهىمضن ك وت ىخ  ضىوع هىنل قاتنصىنل 
هىىىهع وضههىىىنهع كىىىي ل ل ىىىم   و،ىىىبشعك  واىىىم ضىىى  انفىىىوه قيضىىىوقل  مىىىم قابىىىولف قاىىىا  يحىىىوول قهىىىتغ ل ل  

ىى  كىىي ضثىىل قاحىىي  تىىب حبىىم و ونفىى     ىىوبقل اوصىىلة قانفىىا يصىىحولهو ك ىىتك وخصوصىىو ااق ضىىو نونىىل ترو  
اا قاحىي امضىلة قاثونيىم ضى  قاتحهىننول قاتىي  بقإله ع قيوامك ويضن  قاتلبي  كىي شىاق ضى  بهىول ضتتىببة

ن وا قا ضهىمضن  ضى  خرىل قاتنصىنل  غىوثهع وق  ىونتهعك ضى  قاعىلول ول قاتىي تحفىظ قاىبن ك تحفظ قابن ك وق 
وضى  بهىىم  خىلم كىىواحي نفتىا اوصىىل  مىم  ىىخز قاحىوإك وقاتلىىلع اصىوا  قاضهىىمضن  نتتىبم نفتىىا اخمىى  

 نثنل ض  قاضهمضن .

وضىىى  قاضصىىىوا  قاتىىىي يضنىىى  قاتىىىلبي  كنهىىىو كىىىي شىىىاق قإلرىىىولك ضصىىىمحم قاض ىىىولنم كىىىي قاتضىىىل اىىىبم 
نل ضهمضم  غلو نفا قاضهمضن  شنوق وقا يوع  ضصواحهعك وضتولعم شات قاضصمحم اضصمحم حنوضول م

قافىىلب كىىي ضخوارىىم منىىل قاضهىىمضن ك وضهىىونلتهع كىىي  تىىو تصىىلكوتهع قاضوايىىمك وكىىي شىىبنهع قاظىىوشل ضىى  
 ضم   ومنلتك كإ  قاضصمحم قاضتتبيم قاتي يتع نفتهو اتضوع قاضهمضن   وام و ح   وات بيع.

خ قإله ع قل  تيضيىم ض ىلو يم قاتضىل  نىب قاهىمرو  قالىوكل كىي قاىولقلةك وعىل  اىااق وا ب لن   ن
وض  شاق قا و  تىواي " مم خلق،  قيلو   واا:  حن  رم  ض  ضمق ضصل    نوايا ضث  لنوهخ 

لىل وضهى اتا    نبتمىا  مىم خىلق،  قاللو ونىو  شىو  نوهخ قاصىبن   مىم خىلق،  قيلو اضمىق ضصىل
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َيلَُِِْيبو لَُ َِّّأ  تييَِع  يزولَمِلَيَيذييشذ  ميأيعَّذ يج ذ ا كِلَيبوذويين مَّذايمو ِاي}اول تتوام:  ق نضوواوضا نفول   ك لِوَُِيج  ا كِلَيننَسنفنيأَي

َذ و  يأن َتِذ    َيدنذَ يأْن َيب وَُيهيير سنَل  يكِِِلي  ينن يُّْيال َّونيأَ  نََوي}وام:تتى واواىا  (11){د  ِ  يلِ َمِلَيلََِين َُو ث يال َّونيأَي ن  صذ  نيُ يويالْذِّ

نيالَوِهَّ رن وهىنم كىي اى و  وضتموع  نا ضا نفلشع اللب    ينو  اهع  وبة (11){سِسِرَب    يأنمِفِ ِّلَِ  يخ ََّ  يسِمويال َّونيالََ انُي
بول ىم  مىم هىنم قينليىوء  قيضىوقل وصىلكهو  مىم حو ىيم قاضمىق و شىل لنتىا وبنىبت ول نتىاك وال تلىو  تمىق

ضى  بنى  هللاك كىإ  قا ىوع اىع يهىتبنلوق  اع ين  نوهخ يضننىا    يفتىل نىل ضىو نل ىبب وشىو ضىو نىلقتو باهعك و 
ضى  الىلقع قاضى ضنن  ضى   شىل لنتىا ضىو اىع ينى  ونىول  واهىمرو  ااك ال  كتل قاضضن  ض  قاتىبل وقإلحهىو  

 ضىىو ك ىىبع"كىىإاق قلبحىىع وقب ىىو  ال يضنىى  بضته (11)بقخىىل كىىي اواىىا: يضنىى     ننواىىا لىىبو  ااىىق وشىىاق نمىىا

 ونبشضو اع ين  قآلخل كي شات قاحول وقب وك واع ين  تولنا يبل كتل قيونب تولق وقب  كىي قاح ي ىمك 
كتىل قيبنىم كىي شىات قاحىول  ونااق ااق قبتضا ضحلضو  ال يضن  تلق   ظضهضىو اال  فتىل  بنوشضىو اىع ينى 

ول قإلر ه اع يعلك وي ىول  و ت  و كي قاح ي مك وق   هضم ااق تلق وقب ك وهضم شاق كتل ضحلعضحلض  
  (11)قالقبحم  و اعلولة  و ابكا ضو شو  حلعا. كي ضثل شاق تلق قاوقب  اتال وكتل قاضحلع امضصمحم

 ة:تقديم المصلحة المستقبلية الدائمة على المصلحة اآلنية المؤقت - 6

اوضىم واتل   ظع ض صب ض  ض وصب قات اول قابوايم شىو تتل ىخ قاتىواع  وإلهى ع وب ىوتهع اا يىاك وق 
قاحبىىم  مىىنهعك وكىىي شىىاق ضصىىمحم ام  ىىل م نمهىىو  ىى   تىىنتع كىىي ظىىل قإلهىى ع  هىىتوبة قاىىبقل  ك ويبىىل شىىاق 
قاض صىىىب قاتظىىىيع امت ىىىل ا قإلهىىى ضي نىىىو   هىىىو  قات اىىىم ضىىىا منىىىل قاضهىىىمضن  قاهىىىمع ال قاحىىىل ك ونونىىىل 

ه وقاوهىىو،ل احفىىظ قاحىىل  خيىىولق منىىل ضلمىىو  كيىىا كىىي قإلهىى عك واىىااق هىىتم قإلهىى ع بوشىىبق  نىىل قارىىل 
 قانف  قا  ل مك ونو   مم ل   نميوتهو قاخضهمك وقحتول اتصضم قابضوء  يضو قحتيول. 

ىى و امىىبضوء  ىىبع بىىوقل  ىى  قاحىىل   مىىم  حىىب اال  تىىب وضىى  قالحتيورىىول قاتىىي  ىىل هو قإلهىى ع حفظ 
وضولهىا   لو قإله ع  و قابل م قاتي شي لضل امهمع وقاصم ك وقاتصىول قا تىول  مىم ضى  نىو   شى  اىا

وك وقتهوع بق،لة قاضتفنن  ض  قا تىل نوانهىوء وقيرفىول وقا ىنول وقالش ىو ك ونهىي قإلهى ع  ى  قإليغىول كتمي  
 كي قا تل  واحله وقاتضثنل ومنلشو ض  وهو،ل قاتبضنل.

و نىىبضو لمىى  قإلهىى ع كىىي ااوضىىم قاتهىىوب وقاضوقثنىى  قاتىىي تىى ب  ااىىم حفىىظ قانفىىو  وصىىيونم قاىىبضوء 
  الل قي بقء اع نبل قإله ع ا    قاحل   مىنهع اال  تىب قانلىا ااىنهع وق   ضهىع وحصل ن و امتهب ض

كمىىىو  هىىىل  (11)ك ىىىواحل ك و  ضىىىل قإلهىىى ع القء ااىىىق او ىىىبة قاتصىىىول قاضهىىى وايم  مىىىم ضىىى  اىىىوع كيىىىا هىىىللهو
واىع و ض  قابوام قاضحولبم وقب وق  نهع اىع ينونىوق ضى  نواعىي قاتهىب واىع يحىولبوق قاضهىمضن ك قاضهمضو  اوض  

  (16)ين  امضهمضن  ضتلكم قاح ي م اال ض  بهتهع اع نبل ضتوالتهع.

وكىىىي هىىىلنل  صىىىضم قاىىىبضوء وحفىىىظ قينفىىى   بىىىول قاف ىىىا قإلهىىى ضي صىىىحم  ضىىىو  قاتلىىىب قاضىىى او  اىىىا 
نوشيق    قاحلب ضا    قاله ضى   هى و  قنتىبقع قيشميىمك كم ىب حوصىل قاضهىمضو  حصىنو كىي  (11) وا تول
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قاضهىمضن   نتو ىم  ضىو  يشىل قاضبننىم قاضحوصىلةك ولضىوت ااىنهع  هىهعك ك لمىوق ك ك ىوع  لىب ضى   هب  ضل 
قيضىىو ك كىىىوحتي قاضهىىمضو   ىىى   ال  لىىىلة لهىىاق قيضىىىو  ي  قاتلىىىب كواىىب قيشميىىىمك كىىىلب  شىىل قاضبننىىىم  نهىىىع ال 

كنتى  قاضهىمضو  ااىم قاخميفىم  ضىل لى  قاخرىو ك  (11)كيهتريتو  قاتضننل لن  قاتلب وقاحل ض  قاضهىمضن 
  (11)ت : ا   لب قاضهمضن  ض  قاضهمضن ك واضتا اضتهع.كن

نل شات قيحنوع ومنلشو كي قاف ا قإله ضي قاتي تحلز   ب قاحلز  مىم قاىبضوء وقيلوقح ت نىب 
 مم قاض صب قاتظيع وقاضصمحم قاضهت لميم قاتي نن غي ت بيضهو وشي حفظ قينف  واو نونل نوكلةب ينهو 

ع شىىاق قاضصىىمحم قاضهىىت لميم  مىىم قاضصىىمحم قاض اتىىم وشىىي اتىىل قالىىوكل منىىل ضىىوبة قاىىب وة وضنىىبقنهوك وت ىىبي
قاضحول ك ونىل شىات قيحنىوع قابل،يىم تىبول كىي كمىق قيصىل قالمىي وشىو ض صىب قهىتبقضم قينفى   غىلو 

 (62)قاب وة وقاهبقيم.
 :ثالثا: تعارض المفاسد مع بعضها

ك نفهىىىهو ولو لىىىن  قاضصىىىوا يضنىىى  قاتتوضىىىل كىىىي اعىىىيم تتىىىولو قاضفوهىىىب ضىىىا  تعىىىهو   وق ىىىب قاتتىىى
كتحتضىىىل قاضفهىىىبة قاصىىىغنلة اىىىبكا قاضفهىىىبة قاللنىىىلةك واىىىب  لىىىل  نهىىىو  تىىىو قاف هىىىوء  ت ىىىولة "تحضىىىل  خىىىخ 

وتحتضىىىىل قاضفهىىىىبة قاخوصىىىىم اىىىىبكا قاضفهىىىىبة قاتوضىىىىمك وتحتضىىىىل قاضفهىىىىبة  (61)قاضفهىىىىبتن  بكتىىىىو ي ظضهضىىىىو".
قاضفهىىىبة قابق،ضىىىمك وشىىىاق شىىىو قاضىىىنهي  قاضظنونىىىم اىىىبكا قاضفهىىىبة قاضتي نىىىمك وتحتضىىىل قاضفهىىىبة قاتولعىىىم اىىىبكا

فيَّأ ِْي}قا للنىىي كىىي قاتتوضىىل ضىىا قاضفوهىىب قاضتتولعىىم قاتىىي ال يضنىى  بكتهىىو بضمىىم وقحىىبةك اىىول تتىىوام: سِأَّذذ يالْذذَّ

ِيكَِّْيس في كوآليم تبل  (61){َّأ َْيغِصًَُ َِ ِ  ِتَيليعْ   كيني ين وَع  َِ  يَيييالَُ حَ ويَِلِر دَتنيسِ َيسِعيَُّ ه  يك كِ   يك ر اا دنلَيأ  ي  ين لَخِن
 مىىم    قاخعىىل انضىىو خىىله قاهىىفننم و  ولهىىو الىىي نبتىىل ااىىق قاضمىىق قاظىىواع نتلنهىىو اضىىو نىىلم  منهىىو ضىى  

نىو  ااىىق قاظىواع يغتصى  نىىل هىفننم تضىىل  ميىا ااق نونىل حواتهىىو بنىبةك وشىاق نىىبل  مىم بىىوقل  ب اا نى 
فهبة قالللم ترلي  و ام و بة قاف هيىم قاتىي تلىن  قلتلو  قاضفهبة قاصغلم ااق نو  ااق هن ب  اام بلء قاض

  نىىا ااق تتولعىىل ضفهىىبتو  كنلتلىى   خفهضىىو اىىبلء   ظضهضىىوك كواخعىىل  ضوقلنتىىا لىىن  قاضفهىىبتن  اىىب  ضىىل 
 مىىم قلتلىىو  قاضفهىىبة قاصىىغلم وشىىي خىىله قاهىىفننم اىىبلء قاضفهىىبة قاللىىلم وشىىي قمتصىىو  قاضمىىق قاظىىواع 

 (61)و خله  ال ضفهبة ض    و،هو هميضم ضغصو م.امهفننمك ك  وء قاهفننم يصحولهو وبه

وك ضىى  عىىلولة قاضوقلنىىم لىىن  قاضفوهىىب قاضتلت ىىم  مىىم و وحىىبنث  وشىىاق ضىىو قتفىى   ميىىا  مضىىوء قيضىىم اىىبيض  
قافتىىل  و قاتىىلقك وتحضىىل  صىىغل قاضفهىىبتن  اىىبكا  لللشضىىوك وقاتلىىلة شنىىو  ىىواوثوه  ضىى  يضتمىىق  شميىىم ت ىىبنل 

  نبول بكا قافهوب قا منل  وافهوب قالثنل وال بكا  خخ قاعىلل   كقاضفوهب وتلبي   تعهو  مم  توك 
لتحصىىنل   ظىىع قاعىىلل   كىىإ  قا ىىل تم بىىوءل لتحصىىنل قاضصىىوا  وتلضنمهىىو وتترنىىل قاضفوهىىب وت منمهىىو 
 حه  قإلضنو  وضرموبهو تلبي  خنىل قاخنىل   ااق اىع يضنى     نبتضتىو بضيتىو وبكىا  ىل قا ىل   ااق اىع 

 (61).ننبكتو بضيتو
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قا عىىىويو قاضتتم ىىىم  وات اىىىول قابوايىىىمك و ن غىىىي    نىىىوقل  كنهىىىو لىىىن  قاضفوهىىىب كتتحضىىىل قاضفهىىىبة  وضىىى 
قاصىىغلم اىىبكا قاضفهىىبة قاللىىلمك ض ىىلو يم بكىىا قاضىىول األ ىىبقء حىىن  ينىىو   واضهىىمضن  عىىتخ  ىىبنب ال 
ي بلو  ضتا  مم ضوقبهم  بوشعك وكي  ىبع بكتهىع يضنى  حصىول ضفهىبة نلىلم  و تىبقء قاتىبو وق ش لىا 
األنف  قاتي شي نميم  للل بلبم ضى  نميىم قاضىولك ضىا وبىو  قإل ىبقب وبىال قابهىب كىي ت ويىم قاضهىمضن  

قإلضوع كي وال ضى  قيواىول ااىم ضثىل شىاق  كي نوكم قابوقن ك ي ول قل  قا يع: "كإ  انل كمو ب ل حوبم
اىبن ك كىإ  تتىن  قاضهمضن  نتصلف اضصواحهع وايىوع ق انل قإلضوع نو،     ؟ضا  بوت شل يهوغ اا ااق

حولتا وقهتب   ل و    بق،ىا اايىا ايى ض  قاضهىمضو   ىلشع هىوغ اىا   ااق امبكا    قإله ع وقاا   
وشل تبول قا ل تم منل شاقك كإنىا وق   نىو  كىي قاحلضىو  ضفهىبة كواضفهىبة قاضتواتىم  ااق لل تتن   مياك

فهبتن   وحتضول  بنوشضوك وتحصىنل كوقل ت انخ شاق قاتبو   ظعك وضلنم قا ل تم  مم بكا   مم قاض ض 
 (61)قيصمن ".  لضل قاضصمحتن  لتفو ل  بنوشضوك لل لنوء ضصوا  قابنيو وقابن   مم شان 

 :رابعا ةةة تعارض المصالح والمفاسد مع بعضها

 ا ب وعا قاتمضوء اوق ب امضوقلنم لن  قاضصوا  وقاضفوهب  نب تتولعهضوك وض   شع شات قا وق ب: 
 (66):ة مقدم على جلب المصلحةدرأ المفسد -1

ب وشات قا و بة ضلنيم  مم قهت لقء قانصوز قاتوضم ام ل تمك وضضولهم قانلي صىمم هللا  ميىا وهىمع
 ضنهو.ضفهبة   ظع   ل يمبو  مم    ال يحبح اابقضا  مم  ضل يح   ضصمحم نو  حل ص   اا

مىى  قاضصىىمحمك نهيىىا وضىى  شىىب  قالهىىول صىىمم هللا  ميىىا وهىىمع كىىي بكىىا قاضفهىىبة قاض بضىىم  مىىم ب
 صحو ا    اتل  لب هللا ل   لىي وقاضنىوك ن  حىن   لقبوق ا ىتول قافتنىم لىن  قاضهىوبل   وقينصىولك واىواوق 
كي لهول هللا صمم هللا  ميىا وهىمع قا واىم قاض ى ضم اى،  لبتنىو ااىم قاضبننىم انخىلب  قي ىل ضنهىو قيالك 

كنظىىل قالهىىول  (61)  ضحضىىبق ي تىىل  صىىحو ا".: " ب ىىا ال نتحىىبح قانىىو   ك ىىول قالهىىول قاىىلحيع اتضىىل 
امضفهبة قاضتلت م  مم اتل ش الء قاضنوك ن ك قاتي شي   ظع ض  ضصمحم قاتخمز ضنهعك بتما ننهم  ى  
اىىتمهع. ي ىىول قلىى  تيضيىىم كىىي ااىىق: "كإلقاىىم ضننىىل لنىىوع ضىى    و ىىا ضهىىتملضم القاىىم ضتىىلوف  للىىل ضىى  ااىىق 

وكىي ضهىنب قإلضىوع  حضىب  ا68سق    ضحضىبق ي تىل  صىحو ا".وبنفول قانو  ااق هىضتو   غع  اوضا وحضنتهعك
نىىوع ت هىىيع منىىو،ع شىىوقل  اىىول قالهىىول صىىمم هللا  ميىىا وهىىمع: "ضتىىوا هللا حتىىم ال تتهىىوضا قيضىىع    ضحضىىب 

وشنو يظهل بميو قاتفول قالهول امل   قاتواضي وضلق وتىا اموقاىا قاىبوايك وضوقلنتىا لىن   (61)ي تل  صحو ا".
 اضتلت م  مم قافتل.قاضصوا  وقاضفوهب ق

وض  ااق  نا نو  نلم  كي ا وبة لنوء قالنل  مم  هو  اللقشيعك النا ل م ضفهبة   ظع ض  شىات 
قاضصمحمك وشو نفول ال ا وض   همع حبنثو ض  شاق قاتضلك وضو هيحبثا ضى  تى ثنل وخمخمىم كىي قاصىخ 

اض ضنن  لعي هللا  نهو: "يىو  و، ىم قاضهمعك ولبضو  بم امفتنم كي قابن ك واااق لو   نا اول اتو، م  ع ق
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اىىوال    اوضىىق حىىبنح  هىىب لبوشميىىم يضىىلل  والنىىل كهىىبعك ك بخمىىل كيىىا ضىىو  خىىلإ ضنىىاك ك الاتىىا  ىىويلوك 
ي ول قانوو  كي  لح قاحبنح: "  ا70سوك كلمغل  ا  هو  اللقشيع".و ملبي  و و و   و  لاي  وبتمل اا  ونلن ك  و   

اق تتولعىل قاضصىوا   و تتولعىل ضصىمحم وضفهىبة احنىوعب ضنهىو وكي شىاق قاحىبنح بانىل ا وق ىب ضى  قي
ي  قانلىي صىمم هللا  ميىا وهىمع  خلىل     بوتتال قابضا لن  كتىل قاضصىمحم وتىلق قاضفهىبة لىب   ىويشع

ن و قالت م ولبشو اام ضو نونل  ميا ضى  اوق ىب الىلقشيع صىمم هللا  ميىا وهىمع ضصىمحمك والى  تتولعىا 
وك وااىىق اضىىو نىىونوق يتت بونىىا ضىى  كعىىل قالت ىىمك تنىىم  تىىو ضىى   هىىمع ال   ىىضفهىىبت   ظىىع ضنىىا وشىىي خىىوف ك

وك كتلنهو صمم هللا  ميا وهمعك وضنهىو كنىل واىي قيضىل كىي ضصىوا  ل نتىا وقبتنو ىا كنلو  تغننلشو  ظيض  
 ا71سضو نخوف ضنا تواب علل  منهع كي بن   و بنيو".

اضصىىىمحمك ااق بخىىىل  شىىىل لمىىىب كىىىي وضىىى  قيضثمىىىم قاتىىىي ينىىىو  كنهىىىو بل  قاضفهىىىبة ض ىىىبع  مىىىم بمىىى  ق
قإلهىى عك ويحىىيت لهىىاق قالمىىب بقل حىىل  و  ىىبقء نخ ىىم  مىىم ضىى   هىىمع  ر ىىهع و ىىبوقنهعك وال ي ىىبل شىى الء 
قاضهمضو   مم حضويم  نفههعك وال ت بل قابوام قإله ضيم كي قاوال قالقش   مم حضونتهع. كتتتولو شنو 

كىىىىىي قيلوك كي ىىىىىبع بلء قاضفهىىىىىبة  مىىىىىم بمىىىىى  ضفهىىىىىبة قا تىىىىىل وقافتنىىىىىم كىىىىىي قاىىىىىبن ك ضىىىىىا ضصىىىىىمحم قا  ىىىىىوء 
  (11)قاضصمحم.

وض  قاضفوهب قاتي نب  بكتهىو واىو  بم ااىق ااىم تفو ىل ضصىمحمك وبىوب امىم ضى  قاضى ضنن ك امنمىم 
قاتىىىبةك ض ولىىىل  ىىىبو مو ىىىع يضتمىىىق صىىىنوف قاتتىىىوب وقاتىىىببك وقاضغىىىوضلة ضىىىا شىىىاق قاتىىىبو وضحوواىىىم قاظفىىىل  ىىىا 

ك واىىااق كواضوقلنىىم ت تعىىي قاتل ىىح وقاصىىلل و ىىبع قإلاىىبقع  مىىم ضصىىمحم ضظنونىىمك وضنولاتىىا ضفهىىبة ضتي نىىم
ى و عى ت وهىو،ل قإل ى ع قاضختمفىم  ى  ضوقبهم قاتبوك وضحووام   ب قاهبنم وقاصم  ضتىاك وضى  ااىق  يع 

هىى  قالفىىولك وقاتح نىىل ضىى   ىى نهعك اضىىو نتلتىى   ميىىا ضىى  لبة كتىىل قالفىىول كيهىىلو  قإلهىى ع ويهىىتهل،و  
ح نىىل  ىى   قالىىوكل   ي ولمهىىو ضفهىىبة هىى  قإلهىى ع وتح نىىل ض بهىىوتاك كنىىو  بل  للهىىوانو قالىىل عك كضصىىمحم ت

 قاضفهبة ض بع  مم بم  قاضصمحم.

 (11):تحتمل المفسدة الصغرى لجلب المصلحة الكبرى  -2

ك حنىح و وض لىوال  ق هىو،غ  وشات قا و بة تبتل ض  قا ل قايهنل قاا  يتتىلو ضهىنلة قاخنىل قاىوكنل  ضىل  
و ضىى  واىىىوع تبىىل قإلنهىىو   ىى  تحصىىنل قاخنىىل قاضحىىو. كىىى  نن غىىي    تفىىول قاضصىىمحم قاللىىلم خوك ىىي

ي  قاتغوكىىل  ىى  ضثىىل شىىات قا وق ىىب قاض وصىىبيم نواىىخ ضهىىنلة قاتضىىل وقاترىىوءك و بضىىب  بقاضفهىىبة قاصىىغلم 
عك و لىب وة منىىل قاضهىىمضن  وشىىبقنته  اىول قاضهىىمضن   غنىىلشع ضى  قيضىىع وقا ىىتو ك ونحى  ضىى ضولو   ىىل   

و ضى  قاواىوع كىي قاضفوهىب وقا ىلول نتنبىم كىت  وشاق ضو ال يضن     نتع كي ظل كلو  بوقء قاتلاىمب خوك ى
انىىوقل قاتوقصىىل وقات اىىول ضىىا منىىل قاضهىىمضن ك وضىىو نن غىىي امضهىىمضن  كتمىىا شىىو قاضوقلنىىم لىىن  قاضصىىوا  

قاضصمحم قالللم واو نو  وقاضفوهب قاضتلت م  مم ااقك وت بيع ضو يهتح  قات بيعك وقحتضول ضو ن ب  اام 
 ق .ق يهنل   ل  
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ي ول قل  تيضيم: "كتلن     قاهن،م تحتضل كي ضوعتن : بكا ضو شو  هو  ضنهو قاق اع تبكا اال لهوك 
وتحصل  ضو شو  نفا ض  تلنهو ااق اع تحصل اال لهوك وقاحهنم تتلق كي ضوعتن : ااق نونل ضفوتم اضو 

عىىىلتهو  مىىىم ضنفتىىىم قاحهىىىنم. شىىىاق كيضىىىو نتتمىىى   واضوقلنىىىول شىىىو  حهىىى  ضنهىىىوك  و ضهىىىتملضم اهىىىن،م تل ىىىب ض
وااق ثولل كي قات ل نضو ي ول اي  قاتوال قاام يتمع قاخنل ض  قا ل! انضىو قاتواىل قاىام يتمىع  …قابننيم

 (11)خنل قاخنل   و ل قا ل  ".

واىىب انىىىل قا لقكىىىي كىىىي قافىىىلوه او ىىىبة  خىىىا قابل ىىم  مىىىم قاتضىىىوب   مىىىم قالفىىىلك ولبص كنهىىىو  مىىىم ضىىى  
قهىىتخبع او ىىبة "بكىىا   ظىىع قاضفهىىبتن  لإي ىىوع  بنوشضىىو وتفو ىىل قاضصىىمحم قاىىبنيو لىىبكا قاضفهىىبة قاتميىىو" كىىي 
قات ىىنيق  ضلىىب   خىىا قابل ىىم ض ولىىل قاتضىىوب  كىىي قالفىىلك و   ااىىق ضخىىواخ ا وق ىىب قا ىىل تمك ي  تحصىىنل 

ا لقكىي    قاضصىمحم قاح ي يىم قاضول   خا قابل مك يتني   وء قالفل وقإلالقل  اك وشاق كهوب نلنلك ثعص لن  ق
وقالللم شي    تتلق قافلصم املفىول كىي قاحيىوة لبىوء    يهىمضوقك  و  مىم  اىل ت ىبنل    تهىمع ال ىوتهعك 

وشىاق ضصىبقه ا ىول   (11) و ال م ال وتهعك وقا تل اهع و بع الول قابل م كيا حلضونهع ض  كلصم قإلهى عك
نخىىلإ هللا ضىى   صىى لهع ضىى  يتلىىب هللا وحىىبت ال ي ىىلق  ىىا لهىىول هللا صىىمم هللا  ميىىا وهىىمع: "لىىل  لبىىو    

 ا76س ن،و".

وض  قا عويو قاتي تختمت كنهو قاضفوهب  واضصىوا ك قالتفوايىول وقاضتوشىبقل قابوايىم قاتىي تىنظعص اانهىو 
قاىىىبول قإلهىىى ضيمك وق ت ىىىوب قاىىى تو    كىىىي ااىىىق تحولضىىىو ااىىىم قارىىىومولك وكيىىىا ضىىىوقالة اغنىىىل قاضهىىىمضن  

ب اا ل ضتهىىعك وشىىو ضىى  قيضىىول قاتىىي  وتىىل عىىلول م امىىبول قإلهىى ضيم كىىي شىىاق قاتصىىل واتتىىوو  وقاتنوصىى
 صىى   قاتىىواع نمىىا ال ىىم وقحىىبة  فتىىل قارفىىلة قاهو،مىىم كىىي وهىىو،ل قالتصىىول وقاتوقصىىلك وقنعىىضوع نىىل بول 
قاتىىواع امضنظضىىول قابوايىىمك وضىى  قاضهىىتحنل كىىي شىىات قاظىىلوف    تتىىيا قيضىىم قاضهىىمضم كىىي ضتىىلل  ىى  

و لننهىىىو ضىىى  قاتىىىبقخل وقاضصىىىوا  قاض ىىىتلنمك كحنن،ىىىا نبىىىول امضهىىىمضن  قاىىىبخول كىىىي ضثىىىل شىىىات قاتىىىواعك اضىىى
قاضتوشبقل وقالتفوايولك وعىلولة قاتن ىا اضىو كنهىو ضى   وبىا قاضخوافىم ام ىل تم قإلهى ضيمك وضحوواىم صى غ 

 شات قاضنظضول وقالتفوايول  وا يع قإله ضيم. 

ا ضصىىىمحم ض ىىىتلنمك ويتىىىوب نفتىىىا  مىىىم قإلهىىى ع و وابضمىىىم كواتتىىىوو  ضىىىا منىىىل قاضهىىىمضن  كيضىىىو كيىىى
وقاضهمضن ك نبول قاض وبلة ااياك و تحبب قاضواخ قا ل ي ض  نىل اعىيم  مىم حىبةك   ىبل قاضصىوا  قاتىي 

قاض لنن  و شل قالبع وقافبول وقا غوة  تح  هوك وقاضفوهب قاتي تبل شو. وكي ااق ي ول قل  قا يع: "وضنهو   
لضىول هللا تتىوام  بنلىوق اايىا و  رىوت و  ننىوق  ميىاك وق   ض  ح ضو  كيا حلضموقاظمضمك ااق رملوق  ضلق يتظ
و كيا تتظيع حلضول هللا تتىوام ال  مىم نفىلشع و غىنهعك ويضنتىو  ضضىو هىوم م ضضنتوق منلتك كيتوونو   م

 قاتض  قاضتوونم  مم ضحلو  هلل تتوام ضلو ااب  بن  ااىم ااىق نو،نىو ضى  نىو ك ضىو اىع ااقك كنل ض 

 ا77س مم ا ونتا  مم ااق قاضحلو  ض غوو هلل   ظع ضنا".نتلت  
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 (72):ال تترك مصلحة متحققة من أجل مفسدة متوهمة -3

ق ا  نثنىل   ب ااااق    شىات قا و ىبة اهىو قلت ورهىو قاوثنى   ضبىول قات اىول قابوايىم وقاهيوهىم قا ىل يم
هن  قاضهمضو  ااق خوكو ض  حصول ض  قا عويو قاتي تحتوإ قيضم الاتحوع  ل نهوك وقالهتفوبة ضنهوك نت

قاضفوهب ض  ولقء ااقك وينو  حصول قاضفهبة كي نثنل ض  قيحيو  ضتوشضو ومنل ضتي  ك واىااق نن غىي 
قإلاىىبقع  مىىم ضثىىىل شىىات قاضوقعىىيا قاتىىىي تح ىى  قاضصىىىمحم امضهىىمضن ك و   ال ينىىو  تهنىىى  واىىوع قاضفهىىىبة 

 قاضوشوضم حو،  بو  ااق.

ضم قاضهمضم لال  اصم قابهب كي ا بقب قاتبةك وقال تضوب  مم قاىاقل وامتضثنل  مم ااقك يضن  األ
كىىي ضختمىىخ قابوقنىى  وقاضيىىوبن  قاتمضيىىم وقالاتصىىوبيم وقاتهىىنل م ومنلشىىوك كىىإ  كىىي ااىىق ضصىىمحم ح ي يىىم 
وضتي نىىم األضىىم قاضهىىمضمك واىىب نثىى ت قاضهىىمضو  لىىب وم قهىىتفلقل قاتىىواع قاغلبىىيك وقحتضىىول ارىىا قاضتونىىول 

قاىىىبول قإلهىىى ضيمك وشىىىات ضفهىىىبة ضتوشضىىىمك ينىىىا ضىىىا قال ت ىىىوب قابىىىولع      ىىىبقء قيضىىىم  وقاضهىىىو بقل  ىىى 
نلملىىو  كىىىي   و،هىىو  مىىىم تخمفهىىو وق تضوبشىىىو  مىىىم منلشىىوك اال  نهىىىع ال يهىىتريتو  ضنىىىا قيضىىم ضىىى  قات ىىىبع 

قإلهى ضيم و ام يوع  ضثىل شىات قاتصىلكولك كنتوبى   مىم قاىبول و  و  خ اي  ق اونوني  وقالايك وال يضملو  ضللل  
قاضعىىي نحىىو قال تضىىوب  مىىم قاىىاقل وترىىو ل اضنونوتهىىو كىىي ضختمىىخ قاضبىىواللك وي ىىبع قاتضىىل  واضصىىمحم 

 قاضتي نم  مم قاضفهبة قاضوشوضم.

وض  ااق ضو انلت هميضو  ل  ضحضب  قانبلق  ض     قاتمضوء اواوق     قاننوح تبىل   ميىا قيحنىوع 
للقشىىىىمك وقاحىىىىلاك اال  نىىىىا كىىىىي بقل قاحىىىىل  يحنىىىىع  ميىىىىا قاخضهىىىىم سقاوبىىىىو ك وقاحلضىىىىمك وقالهىىىىتح و ك وقا

 واحلضمك اضو كيىا ضى  خىوف قالفىل وقالهىتلاوه  مىم قاواىبك اال ااق خ ىي  مىم نفهىا ضى  قالنىو كي ىبعك ااق 
 (11)قاضصمحم قانوبلة قاضتح  م ض بضم  مم قاضفهبة قاضهت لمم قاضوشوضم.

 :حكم التجنس بجنسية الدول غير اإلسالمية

و كىي قاف ىا قإلهى ضي ن  لبنهيم منل اه ضيم ض  قا عويو قاتىي الاىل صىبم وقهىت  حنع قاتب يتب
ضنوا ىم قا عىويو قاضتتم ىم  وات اىول قابوايىمك وااىق الثىلة  ىبب قاضهىوبل   ضى  قاى  ب قإلهى ضيم   ثنىوءكىي 

وءك ساال كي شاق قالضو ك و و ت ول قاهبلة اام منل   ب قاضهمضن  قيصل كنهو قاضنا  نىب نثنىل ضى  قاف هى
امعىىلولة ووكىىى  عىىوق ت ضحىىىببةاك واىىب اشىىى  شىىى الء ااىىم    قاتبىىىن  لبنهىىيم قابواىىىم قاتىىي نهىىىوبل اانهىىىو 
قاضهمع   ب حلضم ضى  قاهبىلة اقتهىوك وااىق اضىو نتلتى   منهىو ضى  قاتلقضىول اىب تواىا قاضهىمع كىي قاضحىوانل 

همضمك وانهي قالهىول صىمم هللا قا ل يمك واضو يضن     نتلت   منهو ض  قاضوبة وقاضوقالة امبوام منل قاض
 ميا وهمع    قإلاوضم لىن  ظهلقنىي قاض ىلنن ك وكىي شىاق صىبلل كتىوم قامبنىم قابق،ضىم اإلكتىوء  واضضملىم 
قاتلبيىىىم قاهىىىتوبيم قاتىىىي تضنىىىا قاتبىىىن  وقإلاوضىىىم اال امعىىىلولة وقاضصىىىمحم. ونصىىىهو: "ال نبىىىول اضهىىىمع    

مم ااىىم ضىىوقالتهع وقاضوقك ىىم  مىىم ضىىو شىىع  ميىىا ضىى  نتبىىن  لبنهىىيم  ىى ب حنوضتهىىو قالىىوكلةب ي  ااىىق وهىىن



 8102يناير  – د األولعدال –األول  المجلد مجلة جامعة الجزيرة 

 

16 

 د/ صادق عبد الكريم علي أحمد                          فقه الموازنات الضابطة للعالقات الدولية
 دراسة تحليلية 

مو َّيالَّذذِينَ يتَِ ََّذذ دنلنيالَع  ِ ةي ِذذِْي} اىىول تتىىوام: قا ورىىلك  ضىىو قإلاوضىىم لىىبو   خىىا قابنهىىيمك كويصىىل كنهىىو: قاضنىىاب

َمِ َو فيني يَيييالَلِرَضويلِ لَِاي و ْ يَِمِه ذ جو نكايَيَّه ذ يَِلِكلِ يذ  يظِ ليعيييسِ َفِْيهولَيلِ لَِايَيَّل يكِأَمِلَيلِ لَِايكِأَّ يأْن سِلِلَيتِ ََِيسِرَضنيال َّوييك اسذي

 نىو لىل ء ضى  نىل ضهىمع ي ىيع لىن  »وا ول قانلي صمم هللا  ميىا وهىمع  (12).{أ لَك ادنلَيج ه أَّلنيك س  ا تَيأ صي ًاي
قا ىلق ااىم  ويحوبنح  خلم كي ااىقك وإلبضىوع قاضهىمضن   مىم وبىو  قاهبىلة ضى   ى ب (11)«.قاض لنن 

  ب قإلهى ع ضىا قالهىترو مك الى  ضى   اىوع ضى   شىل قاتمىع وقا صىنلة كىي قاىبن  لىن  قاض ىلنن  إل  مهىع 
بنىىى  قإلهىىى ع وب ىىىوتهع اايىىىا كىىى  حىىىلإ  ميىىىا ااق اىىىىع نخىىىا قافتنىىىم كىىىي بننىىىا ونىىىو  نلبىىىو قاتىىى ثنل كىىىىنهع 

 (11)وشبقنتهع".

قاتوضىمك قاتىي تبتىل قيصىل شىو قاحلضىمك واتل شات قافتوم ومنلشو ض  قافتووم تتىب   ى ا  واض ىوب  
وتبتىل ضىى  قاعىىلولة  وقاضصىىمحم ضلىلل قإلاوضىىم وقاتبىىن  وكىىي  عىىن  قاحىبوب. وكىىي قاض ولىىل اىىول  تىىو 

ى و  مىم  ىبب ضى  قا ىلولك نواضحوكظىم  مىم قاىبن  قاف هوء لبوقل قاحصول  مم قابنهيم ضا قات لنىب  يع 
ت  قآللقء تتتضىىىىب  مىىىىم قاضوقلنىىىىم لىىىىن  قاضصىىىىوا  وقاتضهىىىىق  ىىىىاك و ىىىىبع قاىىىىاو و  كىىىىي قاضبتضىىىىا قالىىىىوكلك وشىىىىا

وقاضفوهىىىبك وضىىى  شىىى الء قاىىىبنتول نوهىىىخ قا لعىىىوو ك وقاىىىبنتول وش ىىىم قالحنمىىىيك وقا ىىىنخ قا ىىىوااي قانيفىىىلك 
 (11)وقا نخ كيصل ضواو .

و نب ا ضول ك ا قاضوقلنول لن  قاضصوا  وقاضفوهب قاضتلت م  مم قابىوقل ضى   بضىا الىل حواىم  مىم 
نلقاا  مم صولت و كلقبت.لثل قنع ور  حبةك ينو  قاحنع    و  نب تح ن  ضنورا وق 

و ىىىواواوف  مىىىىم قاضصىىىوا  وقاضفوهىىىىب قاضتلت ىىىم  مىىىىم قإلاوضىىىم كىىىىي  ىىى ب منىىىىل قاضهىىىمضن ك وقاتبىىىىن  
ق ض  قاضصىوا  يضنى     تتح ى  امضهىمع هىوقء ضىو نتتمى  لىبنيوت نى ضول قاضتىوا لبنهيوتهعك نتلن      بب  

ضى  قالعىرهوب وقاظمىع قاىا  ي ايىا كىي  تىو  ى ب قاضهىمضن ك ووبىوب  وقالله ورمى  قاتمىعك  و قاهىلو 
ضنىىول قاحل ىىم وقيضىى  كىىي  ىى ب منىىل قاضهىىمضن .  و ضىىو نتتمىى    ىى و  قاىىب وة قإلهىى ضيم وقا يىىوع لوقب وتهىىو 
بقخل  وهول قاضهمضن  كي تمق قا  بك  و تتل خ هنو  تمق قاى  ب  وإلهى ع وب ىوتهع اايىاك ومنلشىو ضى  

 قاضصوا .

وكىىي قاض ولىىل كإنىىا يضنىى     نتلتىى   مىىم ااىىق ضفوهىىب بضىىمك ضثىىل قالنحىى ل قيخ اىىي قاىىا  تتي ىىا 
تمق قا  ب ويضن     نتتلو قاضهمع كي ظل  بوق،ا امفتنمك وقاضوقالة قاظوشلة قاتي نمتلع لهو نىل حوصىل 

عىولة قاغلبيىمك  مم قابنهيمك ضا قحتضول تهل  قاضوبة قا مليم ض  كلل قإل بىو  وقالنلهىول  ضظىوشل قاح
وضىىىو نتلتىىى   مىىىم قاتبىىىن  ضىىى  وقب ىىىول تبىىىوت قابواىىىم منىىىل قاضهىىىمضم وقحتىىىلقع اوقنننهىىىو وقالحتلىىىوع اانهىىىوك 

 وقحتضوايم واوع قاضهمع كي  تو قاتتوض ل قاتي تخواخ قا ل تم قإله ضيم.
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و ضىىو    حبىىع قا حىىح ال يهىىض   والهىىترلقب كىىي انىىل  باىىم قاضىىونتن  وقاضبنىىل    واتفصىىنلك كهىىوف 
لنل  مم ضوعوع قاضوقلنم لن  قاضصىوا  وقاضفوهىبك ونخمىز ااىم ضىو ي ى ا قيحنىوع قاتوضىم قاتىي تحتىوإ ن

 اام بهب لخل كي اه وروتهو  مم قاضتن   تب تح ن  ضنوروتهو.

ويضنىى  قاخمىىوز  يعىىو ااىىم    قاضتفىى   ميىىا لىىن  قابضيىىا كىىي    حنىىع قإلاوضىىم ضىى   ىىبضهو ضىىلت ت 
و  مم نفها وبننا هو:    ينو  خلوإ قاضهمع ض  لمبت ا عرلقل خوك  لتح ن  قا لول قا لضمك وض   شض

ارمىى  قاىىلله وبكىىا قافواىىمك و   يىى ض  قاضهىىمع  مىىم بننىىا و   يظهىىلت و متىىلع  ضمب،ىىمضىى  قافتنىىمك  و عىىلولة 
 انظوع ااق قالمىب  مىم نظوضىا قإلهى ضي ضىا ضىو كىي ضضولهىم و وضفع     تو،لتك و   ال ينو  قاضهمع ضح   

همضن  ض  بولك و   نتحلم قاتتوضل قا ل ي اىبل قالهىترو م و   نى غو قاضننىل و ننىلت واىو  نظضم قاض
   م اك و   نترما امتوبة المبت كي  ال  وال تلكا كيا قيه و  قاتي ض   بمهو تلنهو. 

اق ضىىو ب،نىىو  شىىات شىىي  شىىع قا ىىلول قاتىىي تبنىىل قإلاوضىىم كىىي  ىى ب منىىل قاضهىىمضن  و خىىا قابنهىىيمك وق 
هى ول نىل حنىع  مىم امضوقلنم لن   قاضصوا  وقاضفوهب قاضتلت م كي ااق يضن  كلل نل حواىم  مىم حىبةك وق 

 ض  تح   كيا ضنورا.

ق لبننىىا ضىى  قالعىىرهوبك وامتضثنىىل  مىىم ااىىق يضنىى  تىىلبي  قاضصىىمحم كىىي لبىىل ضهىىمع تىىلق  ىى بت كىىول  
كنهىىو  مىىم بننىىا  ووبىىب بواىىم تتىىي  اىىا قاحل ىىم كىىي ضضولهىىم  ىىتو،ل بننىىا وتىىوكل اىىا قاحضويىىم كىىي ااىىقك و ضىى 

ونفهىىىىا و شمىىىىاك كىىىىيضن  كىىىىي شىىىىات قاحواىىىىم قاضوقلنىىىىم لىىىىن  قاضحوكظىىىىم  مىىىىم نميىىىىم قاىىىىبن ك وشىىىىي كىىىىي ضلت ىىىىم 
قاعلول ولك وقاضصمحم شنو ضتي نم قاواوعك كهو وبب ضنونىو لضنىو يضىول  كيىا  ىتو،ل بننىاك وبىن  قاضفهىبة 

ضظىىىوشل قا ىىىنميم كىىىي قاتىىىي تترىىىل تحهىىىننيو  ىىى   نخىىىوات منىىىل قاضهىىىمضن ك ويعىىىرل امتخمىىىي  ىىى   تىىىو قا
قإلهىى عك وضىىو كىىي ضخوارىىم منىىل قاضهىىمضن  ضىى  قحتضوايىىم قاتىى ثل  ضظىىوشل قافهىىوب وقالنحىىلقف وشىىات ضفهىىبة 

و النهىىىو ضظنونىىىمك كي ىىىبع كىىىي ااىىىق ضىىىو يحفىىىظ نميىىىم قاىىىبن  ضىىى  ضلت ىىىم قاعىىىلول ول وضتىىىي   تترىىىل عىىىلول   
انهىل  و قانهى  ضى  قحتضىول حصوااك  مم ضو يحفظ نميىم قاىبن  كىي ضلت ىم قاتحهىننولك  و يحفىظ نميىم ق

قاواىىوع كىىي قافوح ىىم وقاتىى ثل  ضظىىوشل قالنحىىلقفك ونىىو  قحتضىىول ااىىق عىىتيفو اضتلكتىىا   ىىوة ايضونىىا وصىىللت 
وتحضمىىاك كي ىىبع ضىىو يحفىىظ نميىىم قاىىبن  ضىى  قاعىىلول ول  مىىم ضىىو هىىوقتك يهىى و   ىىبةب نىىو  قابلبىىم شىىي 

وقاضصىىىمحم ض رو ىىىو لهىىىو وضتىىىي   قاضحوكظىىىم  مىىىم نميىىىم قاىىىبن ك وقاتضىىىل يصىىى  كىىىي ضلت ىىىم قاعىىىلول ولك 
حصواهوك وكي ضثل شات قاحوام يفتىم لبىوقل قإلاوضىم وقاتبىن  ا  نىو  قاحصىول  مىم قابنهىيم نل ىب ضى  
كلز قاحصول  مم قاح وه وقيض  وقاحضويمك وضو نتلت   مم ااىق ضى  وقب ىول  اىل ضى  قاح ىوه قاتىي 

 يحصل  منهو  نب ولنهضو.

ب قاغىىىل    صىىىب قاىىىب وة ااىىىم هللا كىىىي  وهىىىول قياميىىىول و نرلىىى  قاحىىىول  مىىىم ضىىى  شىىىوبل ااىىىم  ىىى 
قإلهىى ضيمك  و ب ىىوة هىىنو  تمىىق قاىى  ب اإلهىى ع وتتىىل فهع  ىىاك كإنىىا نلنىىم قاحنىىع  مىىم قاضصىىوا  قاضتلت ىىم 
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 مم ااىقك وتحتضىل قاضفهىبة قاصىغنل ض ولىل قاضصىمحم قاللنىلة ضى  ولقء قا يىوع لوقبى  قاىب وة قإلهى ضيمك 
 ابل قالهترو م ض  قاتضوشي ضا  وبقل و خ ه قاضبتضتول قاغلبيم.و ن غي  مم قاب وة قاحال 

وكىىي قاض ولىىل يضنىى  قاتىىلبي  لىىن  قاضصىىوا  ااق نىىو  ضلىىلل قإلاوضىىم وقاتبىىن ك شىىو ضعىىو فم قاىىبخل 
وتحهن  كلز قاتيا قالل عك كفي شات ضصمحم امفلب وشي ضرمو م  ل و النهىو كىي ضلت ىم قاحوبيىول ا  

 مك  و كىىىي ضلت ىىىم قاتحهىىىننول ا  نىىىو  نلمىىى  لتحهىىىن  ظىىىلوف قاضتي ىىىم نىىىو  وقاتىىىو كىىىي قاحلبىىىم وقاض ىىى
وضعىىو فم قالهىى ك وي ولىىل شىىات قاضصىىمحم ضفوهىىب نثنىىلة انلنوشىىو هىىو  وك كفىىي شىىات قاحواىىم كىىإ  ضصىىمحم 
قاحفىىوم  مىىم قاىىبن  وقاىىنف  وقيخىى ه ضىى  قاعىىلول ولك قاتىىي ت ىىبع  مىىم قاتحهىىننول قاضتتم ىىم  ىىوانف   و 

 حوام  تبع بوقل قإلاوضم وقاتبن  اغم م قاضفهبة  مم قاضصمحم.قاضولك ويفتم كي شات قا

ويضن  ض  خ ل قافلل الل حوامب قاضوقلنم لن  قاضصوا  وقاضفوهبك وتحبنب قاحنىع الىل حواىم  مىم 
حبةك وال   مم هلنل قاتضوع يضنى  قا ىول  ى   قاتبىن  حىول وبىوب قابواىم قإلهى ضيم قاتىي تىوكل قاتىيا 

ينا ال علولة ااك اال كي حوام تح ن  ضصمحم اإله ع وقاضهمضن   بهو منل بو،لقالل ع وقآلض  اضوقرنن
 هوقء نونل هيوهيم  و ب ويمك ونونل شات قاضصمحم لقبحم  مم قاضفوهب قاضتلت م  مم ااق.

اا شع بل  ض  ضنونول  بو ضو قاتبن  امهنو  قاضهمضن  قيصمنن  اتمق قا  ب كهو  ضل ال ضفل ضنا
 و ن غي  منهع قاتضهق  ويحنوع قإله ضيم ابل قإلضنو .ااق قاضبتضاك 

و ضو قاتبن  امضهمضن  قاضهوبل   كهو ضو لن  بو،ل اض  نو  ضعرلق علولة ضتتللةك شلو و لبننا 
ونفها ض  قعرهوب قاحنوع كي   بتك  و علولة قاتيا قاضمب  قاا  يضن  لبونا    تت ثل قالميم قاثونيىم 

ف  نتنبىىم قافواىم وقاف ىىلك  و ضىىو نتتمى   واىىب وة ااىىم هللا تتىوامك  و رمىى  قاتمىىع كىي قإلهىى ع وشىىي حفىظ قاىىن
 (11)قاا  ال يضن  رم ا كي منل تمق قا  ب.

و ضو قاتبن   غلو قال وبة وضعو فم قاتله  وقاغنىمك كىإاق نىو  قحتضىول واىوع قاضفهىبة  للىل ضى  
هىى م اضىى  نتبىىن  لبنهىىيم قابواىىم منىىل قاضصىىمحمك ك ىىب  كتىىم قالثنىىل ضىى  قاتمضىىوء  تىىبع قابىىوقل. و ضىىو  وان

 (11)قإله ضيم ق تلقلق لتمق قابوام وضوبة اهو كهاق خرلت  ظيع وال خ ف كي حلضتا وقات نيا  ميا.

ي ول قابنتول  ريم  بال   تب ضنوا تا يبام قاضونتن  وقاضبنىل  : "قاىا  يظهىل  تىب  ىلو  باىم 
قالفىىل شىىو قاضنىىاك و ميىىا  لبىىن  لبنهىىيول بقكل ىى  وضىىو ولب  منهىىو ضىى  ق تلقعىىولك    قيصىىل كىىي قات

تحضىىل قيباىىم قاتىىي قهىىتبل لهىىو قاضىىونتو ك وشىىي  باىىم اويىىم اىىع يتتىىلو  منهىىو  ىىو تلقو وبيىىاك قامهىىع اال 
قال تلقعول قا و،ضم  مم نفي قاموقلعك وشي ق تلقعول او صحل اع تعىل  ويصىل قاىا  ي ىللت قاىبانلك 

نضىىو تعىىل  وإلهىى ول  مىىم حواىىم ضتننىىم  و وق اتىىم ضحىىببةك وشىىاق ضضىىو تختمىىخ كيىىا قينظىىول وتت ىىون  كيىىا وق 
قال م. شاق شو قيصلك اال  نا توبب ظلوف و حىوقل وض  هىول تن ىل  ى  شىاق قيصىل وتلىي  قاتبىن ب 
اىىىبانل خىىىوز ينىىىو  كيضىىىو نتتمىىى   واحواىىىم قاىىىوقلب  منهىىىو  لبىىى  ضىىى  قاتضوضىىىول قابقاىىىم  مىىىم  صىىىل قاضنىىىاك 
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م  ميىىو ضىى  قاضصىىوا  قاتوضىىىم قالميىىم نلبىىم تح ي هىىوك وال هىىىلنل نعىىلولة ضمب،ىىم ت ىىبل   ىىبلشوك  و ضصىىىمح
و نىىب صىىبول  (16)اتح ي هىىو اال لىىااقب كنهىىتم ابملهىىو   اىىل اىىبل ضضنىى  ضىى  قاضفوهىىبك  و ضىىو  ىىو ا ااىىق".

قاحنع  مم ضتن  نن غي قهتحعول نل شات قاضتريولك وي بل نل ضواخ   بلتك  حنح ال ضبول امتتضيع 
 م وقاباي م. كي ضثل شات قاضهو،ل قاحهوه

وض  قا عويو قاتىي تحتىوإ ااىم ا ضىول ك ىا قاضوقلنىولك ضىو نتتمى   وياميىول قاضهىمضمك وقنىبضوبهو كىي 
قاضبتضتىىىول منىىىل قإلهىىى ضيمك وضىىىو نتلتىىى   مىىىم ااىىىق كىىىي نثنىىىل ضىىى  قا عىىىويوك ضثىىىل قاض ىىىولنم قاهيوهىىىيم 

بك وقاض ىولنم كىي قاهىمرم هى ضيمك وقالنتخو ىول قاتىي تبىل  كىي تمىق قاى  قإلوقاحلبيمك كي قيحلق  منل 
ت تب قاحوبم شنوق  ب اا" ف ا قياميول" ىحن  يضن  ااقك ومنلشو ض  قا عويو قاضهضم قاضتتم م  ضو يتلف ل

اام قاضوقلنم لن  قاضصوا  وقاضفوهب قاضتلت م  مم قافتل وقاتلقك وق  ضول اوق ىب قاضصىوا  وقاضفوهىبك ضثىل: 
و   يحصىىل   ظىىع قاضصىىمحتن  لتىىلق  ق تتىىن  واىىوع احىىبقشضو.تىىبل    ظىىع قاضفهىىبتن   وحتضىىول  يهىىلشضو اا

 ا87س خفهضو ااق تتن   بع احبقشضو".

وا ىىب   ىىول قاىىبنتول هىىتب قاتتنلىىي ااىىم  تىىو شىىات قا عىىويو قاضتتم ىىم  وياميىىول قإلهىى ضيم كىىي  ىى ب 
 منىىىل قاضهىىىمضن ك وبىىىن  "بىىىوقل قاتبىىىن  لبنهىىىيم لمىىىب منىىىل اهىىى ضي كىىىي حىىىوالل قهىىىتثنو،يم ي ىىىبلشو قاتىىىواع
قالبىىونيك ضىىا    قيصىىل ضنىىا قا  ىىوء كىىي  ىى ب قالفىىل وقا لىىول لبنهىىنتهو. بىىوقل قاض ىىولنم كىىي قالنتخو ىىول 

ق  مىم قاضهىمضن   و قاللاضونيم  و قال،وهيم كىي لمىب نىوكل  ونتخىو  ضهىمع  و قنتخىو  نىوكل شىو قياىل عىلل  
لنىل  ى  حى   و بكىا ظمىع  و قي بل كيضو نتتم   واضهمضن . قاض ولنم كي قاضظىوشلقل قاتىي نىلقب لهىو قاتت

  (11)نفا قاضهمضن  كي قالمبق  قاتي ت ا  امنو  لهوك وااق  عوق ت ضتننمك واو ضا منل قاضهمضن .

 :النتائج
ا ب شبكل شات قابلقهم قاضوبلة اام ضحووام قإلههوع كىي انبىوب لنيىم  ىل يم هىميضمك تهىهع كىي ابقلة 

ك ىا قاضوقلنىول قاىا  نتغيىو وع لىبولتك وااىق ضى  خى ل بكم قاحيوة  واضنهي قإله ضيك قاا   رىل  ى  قا يى
 نبل شوك وشاق شو ض صوب قا ولع و غنتا.ك حه  قاضصوا  األضم كنبملهوك و توام  هو  قاضفوهب 

ك كىىىإ  تىىىلق ءو ضىىىو    قات ىىىل ا قإلهىىى ضي يهىىىتهبف  واض ىىىوع قيول قاخنىىىل وقاصىىى ح ام  ىىىل م بضتىىىو
قء قاضتنول مك وقيضلبم قاضت وننمك   بل ضو نواا قاضهمضن  كىي ت بنل قاضصمحم وضو كيا خنل قا  ل م األشو 

ضتعىمم قالنحىىلقف  ى  قا ىىل تم وض وصىىبشوك كإنىا يتىىلو قاضصىمحم قاح ي يىىم األضىىم قاضهىمضم وقاتىىواع نمىىا 
امفهوب وقاعللك و واتهىو كىي قاتصىوبع وقالعىرلق ك واىااق  ىول ضى  قاعىلول  انبىوب عىوق ت ضتيول ىمك 

ل ضىى  خ اهىىو قاضصىىو وك وتلضنمهىىوك وقاضفوهىىب قاضحظىىولة  ىىل    وك كيهىىتم اتحصىىنمهوا  قاض صىىوبة  ىىل   ت ىىبص
 كيهتم اضنتهو وت منمهو.
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و ا وق ىب قاضوقلنىىم لىن  قاضصىىوا  وقاضفوهىىبك تتىب اعىىيم قات اىول قابوايىىم ضى   لثىىل قا عىويو خعىىو   و 
و قاضتغنىىىلةك وااىىىق اعىىىلولة قاتىىىيا قإلنهىىىوني قاض ىىىتلق قا ىىىو،ع  مىىىم قاضصىىىوا  قاض ىىىتلنمك و هىىىل  رليتتهىىى

وضتظع قانصوز قاوقلبة    نهو بوءل  مم هلنل قإلبضولك  حنح تتب ض وب  واوق ب حولضم ابل،يوتهىو 
 وتفصي تهو وضهتببقتهو قاضتهول م.

و تضميىا قا ىل تم ك ا قاضوقلنم لن  قاضصوا  وقاضفوهب قاضتلت م  مم ابقلة قات اىول قابوايىمك وقب  ى يتب
قصل ضا قاتواع نما اتلميغىا ب ىوة هللاك وت تعىيا قاعىلولة قاوقاتيىم قاتىي بتمىل قإله ضيمك قاتي تتغيو قاتو 

ضىىى  قاتىىىواع نمىىىا ال ىىىم وقحىىىبة كىىىي ظىىىل قارفىىىلة قاهو،مىىىم كىىىي وهىىىو،ل قالتصىىىول وقاتوقصىىىلك وتىىىبقخل قاضنىىىوكا 
ى و ااق ضىو نونىل خيىولقل قاتتىولف وقاتتىويا قإلنهىوني ضتوحىم   ىنل نلنىلك وقاضصىوا  وت ىو نهوك وخصوص 

يضنى  الشىوه  ب ااق بو  قختيول! نضو    كلز قالحتلق  وقابضول وقافنوء  وتل  وكىل نىااقاهل   لل صولل
و إلبقلة شات قات اول وااق نو  ك ا قاضوقلنول علول   ب  لوقح قاض نن  كي عغرم للك وكي وال ايوهي

 قاضت بة وقاضت و نم.

وقا  ىىل مك ونىىااق بكىىا نىىل قات ىىل ا قإلهىى ضي حىىل ز  مىىم تح نىى  نىىل قاضصىىوا  وقاضنىىوكا األضىىم 
قاضفوهب وقا لول  نهوك وضا ااىق كهىو نى ض   وانهىليم كىي تح نى  قاضصىوا  وبكىا قاضفوهىبك ك ىب تتتىولو 
قاضصوا  ضا  تعهو  حنح يهتب ي تفو ل  حبشو اتحصنل قيخلمك واب تتتىولو قاضفوهىب ضىا  تعىهو 

واىىااق  ىىل ل  با  ضىىا قاضفوهىىبكيهىىتملع تحضىىل  حىىبشو اىىبكا قيخىىلمك ونىىااق قاحىىول  نىىب تتىىولو قاضصىىو
قاضوقلنىىم لننهىىىوك لتحصىىىنل   ظىىع قاضصىىىمحتن  لتفو ىىىل  بنوشضىىوك وبكىىىا   ظىىىع قاضفهىىبتن  لتحضىىىل  بنوشضىىىوك 

 وهو،ل اوق ب قاضوقلنم وقاتلبي .

تتب عىوق ت قاضوقلنىم واوق ىبشوك قاتوصىع ضى  قاتتىب   مىم قا ىل تم  ىويشوقء وقيرضىوع وضخوافتهىوك 
األضىىم ضىى  قاتفىىل ت وقاتعىىنياك وواويىىم األضىىم وقا  ىىل م ضىى  كىىت   ىىو  قاضفوهىىب  وحضويىىم امضصىىوا  قاح ي يىىم

 وقا لول  هوء قات بنل اهوك هوقء نو  ااق  حه  نيم  و لخلح رويم.

تنلني قيحنوع ام عويو وقاضوقاخ قاضتتم م  وات اول قابوايم وكى  قاضصىمحم قاتىي تح  هىوك وقاضفهىبة 
 و وقاضوقاخ اوق ب قاضوقلنم وقاتلبي .قاتي تبل شوك ويرل   مم شات قا عوي

عوق ت قاتضل  واضصمحم اوق ب  وضىمك و نىب تنل مهىو  مىم قاوقاىا نلق ىم حنىع نىل حواىم حهى   تتب
 توقكل شات قاعوق تك  تب تح ن  ضنوروتهو. 

ىى و و  ىىل ي  ال تتىىولو ضرم ىىو لىىن  ضصىىمحم ح ي يىىم ونىىز  ىىل ي صىىحي ك وق   ل ىىع قاىى تو    نص 
 ضتتللة. هلنل امبضا لننهضوك كواضصمحم ضوشوضم ومنل و يتولو ضصمحم والصحيح  

ض  اعويو قات اول قابوايم قاخوعتم اف ا قاضوقلنولك قاضتوشبقل وقاضوقثن  قابوايم هوقء ضو نتتمى  
ضنهىو  واضتوشىىبقل قاثنو،يىىم لىىن  بواتىىن ك  ع قالاتىىلقع  ضوقثنىى  قاضنظضىىول قابوايىىمك وضىىو اىىب تتتل ىىا ضىى   تىىو 



 8102يناير  – د األولعدال –األول  المجلد مجلة جامعة الجزيرة 

 

11 

 د/ صادق عبد الكريم علي أحمد                          فقه الموازنات الضابطة للعالقات الدولية
 دراسة تحليلية 

ن ك واعىىىيم قاهبىىىلة ااىىىم منىىىل  ىىى ب قإلهىىى ع خ ىىىيم قاظمىىىع وقالعىىىرهوبك ونىىىااق قاغىىىل  كىىىي حىىى  قاضهىىىمض
ض ىىلو يم اتىىول   ىىبقء قإلهىى ع تحىىل لقيىىم قاحىىولع قاظىىواعك وتخننىىل قإلضىىوع كىىي ضهىى ام قيهىىولمك واعىىيم 
قالهتتونم  غنل قاضهمضن  كي قاهمع وقاحل ك واعيم قاتتل   واضهمعك  و  ض  اع ين  ض   شل قا تول ض  

همضن ك واعيم بكا قاضول األ بقء ض ولل كبقء قيهلمك  و ابكا عللشع وخرلشع    قاضهمضن  منل قاض
ااق اع ين  لهع روام  مم ضوقبهتاك وقا عويو قاضتتم م  وياميول قإله ضيمك وقاتضل  نب منل قاضهمضن ك 

رمىىى  قاتمىىىعك وقاض ىىىولنم كىىىي قاضنوصىىى  قاحنوضيىىىمك وقإلاوضىىىم كىىىي  ىىى ب منىىىل قاضهىىىمضن  ان ىىىل قاىىىب وة  و 
واعويو قاتتوض ل قاتبول ىم ضىا منىل قاضهىمضن  و واويوتهىوك ونىااق ق تضىوب قيضىم  مىم اقتهىو وضىو توقبهىا 

 ض  عغورول  هنل م  و قاتموي   واضهو بقل قاض لورم ومنلشو ض  قا عويو.

 الهوامش:
                                                           

عك  ىو  قاهىوء 1986شىىك 1406ك 1افنلول ل وب ك تح ن  ضنت  تح ن  قاتلقحك ض ههم قالهوامكلقا وضو  قاضحيتك ق ا1س
 .1614كصل قافوءك ز

ك ع1979شىىىك 1399ك 1ضتبىىع ض ىىوني  قامغىىمك قلىى  كىىول ك تح نىى   لىىب قاهىى ع ضحضىىب شىىولو ك بقل قافنىىلك لنىىلولك ل ا2س
 .6/107إول ك    و

عك  ىىىو  قانىىىو  كصىىىل قاىىىوقوك 1994هك 1414ك 3ل صىىىوبلك لنىىىلولك لاهىىىو  قاتىىىل ك قلىىى  ضنظىىىولك بقل قافنىىىلك بق ا3س
 .1597ك ننظل قا وضو  قاضحيتك  و  قانو  كصل قاوقوك ز447ك 13/446إ

 مىوق ك  حىح  كيىوو ه"ك  بويىم370 اآلضىب  وقا حتىل   تضىوع  لىي لىن  قاضوقلنىم نتىو  كىي تحمنميىم ننظىل "نظىلقل ا4س
 . 274عك ز2005و ك بوضتم بيوامك قاتلقهك وقات ل  قاثواح قاتبب قافت ك ضن ول كي ضبمم

ضن ىولقل ضبمىم قا حىوح قاف هيىم قاضتوصىلةك  كةقا ل تم قاله ضيمك بنتول  لب قاضبنب قاهوهو  ضنهي ك ا قاضوقلنول كي ا5س
 .10ك 9 :شىكك ز1422ك هنم 51قاتبب 

لحض  لىى   لىىب قاتل ىىل قاهىىبي ك قاتتىىولو وقاتىىلبي  لىىن  قاضصىىوا  وقاضفوهىىب وضواىىخ قيصىىوانن  ضنىىاك بنتىىول  لىىب قاىى ا6س
 .285عك ز2009ك 77ك قاتبب 24وقابلقهول قإله ضيم/ قالو ل/ قاضبمب  ضبمم قا ل تم

 . 427ننظل قاضص وح قاضننلك قافنوضيك قاضنت م قاتمضيمك لنلولك قافتل  م ك ز ا7س
ك بقل قاتمىىع امض نىىن ك ع1984 هك1404ك 3ننظىىل ضختىىول قاصىىحوحك قابىىوشل ك تح نىى   حضىىب  لىىب قاغفىىول  رصىىولك ل ا8س

 .252/ 11ك اهو  قاتل ك  و  قا ع كصل قابقلك إ1700ك 1699 /4لنلولك  و  قا ع كصل قابقلك إ
 . 93ضن  ة قاضتولفك قالهننبل مك ز  قا ونو  قابهتول  وقانظع قاهيوهيمك بنتول هتب  صفولك ا9س
 . 59عك ز1996شىك 1416ك 1ك ض ههم قالهوامك لنلولك لقاضهنل  قات اول قاخولبيم امبوام قإله ضيمك بنتول هتنب  ا10س
قابلموضوهيم وقالهىتلقتنبيمك بنتىول  ى ء  لىو  ىوضلك بقل قا ىلوه امن ىل وقاتول ىاك  كقاظوشلة وقاتمع قات اول قابوايم: ا11س

 .3عك ز2004ك 4 ضو ك قيلب ك ل
قاتىىل ك  ىىو  ققاحىىوء كصىىل قاصىىوبك ك اهىىو  384ك 1/383ننظىىل قاصىىحوحك قابىىوشل ك  ىىو  قاحىىوء كصىىل قاصىىوبك إ ا12س

 . 345ك قاضص وح قاضننلك قافنوضيك قافتل صم ك ز517ك 516/ 2إ
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ك 2/481هكإ1413ك 1ك تح ن  بنتىول حضىلة لى  لشنىل حىوكظك بقل قالتى  قاتمضيىمك لنىلولك لقاضهتصفمك قاغلقاي ا13س

 لب قالحض  قاهتنبك بوضتىم  لوعم قانوظل وبنم قاضنوظلك ل  ابقضم قاض بهيك تح ن : بنتول  لب قاتل ل ك482
 .169شىك ز1399ك 2قإلضوع ضحضب ل  هتوبك قال ووك ل

 . 272م، ص2001ه، 1421، 2الطاهر الميساوي، دار النفائس، عّمان، طمقاصد الشريعة، ابن عاشور، تحقيق محمد  (14)
ك 2هىىوامك لنىىلولك لعىىوق ت قاضصىىمحم كىىي قا ىىل تم قإلهىى ضيمكك بنتىىول ضحضىىب هىىتنب لضعىىو  قالىىوريك ض ههىىم قال  ا15س

ك ننظىل  يعىىو تتل فهىو كىىي  صىول ضىىاش  قإلضىوع  حضىىبك ب.  لىب هللا لىى   لىب قاضحهىى  23عك ز1973هك 1393
 .459عك ز1990هكك 1410ك 3قاتلنيك ض ههم قالهوامك لنلولك ل

 . 349/ 1قاضوقك ولكك تح ن  ضحضب  لب هللا بلقلك بقل قافنل قاتلبيكإ ا16س
 . 117قالوريك ز عوق ت قاضصمحم قا ل يمك ا17س
قاضنثىىىىولك قاللن ىىىىيك تح نىىىى  بنتىىىىول تيهىىىىنل كىىىىو،   حضىىىىب ضحضىىىىوبك  لىىىىب قاهىىىىتول  لىىىىو مىىىىبةك ولقلة قيواىىىىوف وقا ىىىى و   ا18س

ك قي ىىى وت وقانظىىىو،لك قاهىىىنوريك بقل قالتىىى  قاتمضيىىىمك 309/ 1عك إ1982شىىىىك 1402ك 1قإلهىىى ضيمك قالو ىىىلك ل
 . 121/ 1عك إ1983هك 1403ك 1لنلولك ل

قا وق ب قاف هيمك  حضب ل  قا نخ ضحضب قاللاوك تح ن  بنتول  لب قاهتول  لو مبةك ضصرفم  حضب قاللاوك ننظل  لح  ا19س
 .309عك ز1989شىك 1409ك 2بقل قا معك بض  ك ل

 . 121/ 1قي  وت وقانظو،لك قاهنوريك إ ا20س
  .18قالضل:  ا21س
 . 55قالضل:  ا22س
نتىىول نل ىىا نضىىول حىىبقبك بنتىىول  ثضىىو  بضتىىم عىىضنل مك بقل قا مىىعك اوق ىىب قيحنىىوعك قاتىىل لىى   لىىب قاهىى عك تح نىى  ب ا23س

 . 91 /1عك إ2000شىك 1421ك 1بض  ك ل
 .395 :ضنهي ك ا قاضوقلنول كي قا لع قإله ضيك بنتول حه  هواع قابوهيك زننظل  ا24س
 . 158/ 2اوق ب قيحنوعك إ ا25س
كىي قياىوقلك ونىز قاحىبنح " ال يحتلىل اال خىورئ "  صحي  ضهمعك نتو  قاضهواوة وقاضلقل مك  و  تحل ع قالحتلول ا26س

 . 11/41ك إ1605لاع قاحبنح 
وقاعوق ت قاف هيم كي   ام قابوام قاضهمضم  غنلشو ضى  قيضىعك بنتىول ضحضىب لى   لىب هللا لى   لىب قالىل عك لهىوام ننظل قا وق ب  ا27س

 .193/ 1شىىك إ 1427ك 1426قابوضتي بنتولقت كي  صول قاف اك بوضتم قإلضوع ضحضب ل  هتوبك  وال ووك امتوع 
 .72قينفول:  ا28س
 .1559ك 3/1537عك إ2003هك 1423ك 32كي ظ ل قا لل ك هنب ار ك بقل قا لوهك قا وشلةك ل ا29س
 .194/ 1ننظل قا وق ب وقاعوق ت قاف هيم ات ام قابوام قاضهمضم  غنلشوك إ ا30س
 .309/ 2اوق ب قيحنوعك إ ا31س
 .46ه، ص1401، 1ن قتيبة، الكويت، طتحقيق دكتور أحمد مبارك البغدادي، دار اب ، الماوردي،األحكام السلطانية ا32س
 .198/ 1قا وق ب وقاعوق ت قاف هيم ات ام قابوام قاضهمضم  غنلشوك إ ا33س
 . 202/ 1ننظل قاضلبا قاهول ك إ ا34س
 . 180قاضهتصفمك قاغلقايك ز ا35س
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م، وقةةد ركةةر أن الطةةوفي والسةةبكي ممةةن 1123ه، 1403، 2ج، دار الكتةةب العلميةةة، بيةةروت، طينظةةر التقريةةر والتحبيةةر، ابةةن أميةةر الحةةا ا36س

، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، تحقيق دكتور محمةد الزحيلةي، دكتةور نزيةه 3/144أضافوا مقصد العرض مقصد مستقال براته، ج
 .160 /4م، ج1117هة،1412، 2حماد، مكتبة العبيكان، ط

 . 15/  2 ورليك إقاضوقك ولك قا ا37س
قاصلقع قاهيوهي بلقهم كي نظل ىم قا ىوةك بنتىول  لىب قاىلحض  خميفىمك بقل قاضتلكىم قابوضتيىمك قالهىننبل مك  م نبواوبي ا38س

ك وي صب  ضفهوع توقل  قا وم تول ا قا وم لن  قابول   نل ضتهىووك وتىبل  ىوبة  مىم حواىم 93عك ز1999ك 1ل
ضفوشيع قيهوهيم كي قات اول قابوايىمك ضىولت  مىل فياك تنىل   ونوالشىو ك ال تتفوه كنهو بوام  مم  خلم. ننظل قا

 . 154عك ز2008ك 1بليك ل ضلنل قاخمني األ حوحك
O’Callaghan 2002ك International Relations: The Key Concepts كMartin Griffiths and Terry  

هك 1421ك 1مىىىي بضتىىىمك بقل قاهىىى عك قا ىىىوشلةك لقافىىىلوهك قا لقكىىىيك تح نىىى  بنتىىىول ضحضىىىب  حضىىىب هىىىلقإك بنتىىىول   ا39س
 .2/452عك إ2001

تح نى   ىوبل  حضىب  ك لوو قارىوالن ك قانىوو ك490/ 10شىىك إ1405ك 1قاضغنىيك قلى  ابقضىمك بقل قافنىلك لنىلولك لننظىل  ا40س
 .  7/520عك إ2003شىك 1423ك ل خوصمك  لب قاضوبوبك  مي ضحضب ضتووك بقل  واع قالت ك قال وو

 .87/  10لك قاهلخهيك بقل قاضتلكمك لنلولك إقاض هو  ا41س
هك 1418ك 3لنىىلولك ل ك  لىىب قا ىىوبل قيلنىى ولك ض ههىىم قالهىىوامكلقيلنىى و لقب قاضتىىوبك قلىى  قا ىىيعك تح نىى   ىىتن   ا42س

 .3/244عك إ1998
ل    لىىىب قاتل ىىىننظىىىل قاتتىىىولو وقاتىىىلبي  لىىىن  قاضصىىىوا  وقاضفوهىىىب وضواىىىخ قيصىىىوانن  ضنىىىاك بنتىىىول  لىىىب قاىىىلحض  لىىى ا43س

 .303قاهبي ك ز
تفتنىىل ض وصىىب قا ىىل تم كىىي ضتوابىىم قا عىىويو قاضتوصىىلة األضىىمك بنتىىول  لىىب قاضبنىىب قانبىىولك  حىىح ض ىىبع ااىىم قانىىبوة  ا44س

قاتواضيىىىم  ىىى  قاف ىىىا قإلهىىى ضي و صىىىواا وتحىىىبيول قا ىىىل  قاوقحىىىب وقات ىىىل  : ض وصىىىب قا ىىىل تم وهىىىلل تح ي هىىىو كىىىي 
 .29ك 1/28عك إ2006 مهر  10ى8ضوانل وك قاضنت ب لتول خ  اضيمكقابوضتم قإله ضيم قاتوقاضبتضتول قاضتوصلةك 

قات ضىم كنىل  ىيء بل  مىم  ىيء كهىو ض،نىم اىاك هىلل قاهى عك قاصىنتونيك تح نى   ضىوب لنىي  قاض صوب  واض،نم شنو ا45س
نلقل  تح ن  حضب  قابضلبقا ضحضبك ضنت م ك كيو قا بنلك قاضنوو ك90/ 2قا ولوب ك قاضنت م قاتوكي يمك قا وشلةكإ

ك وضتنم قا و بة ابضوال    مم م قاظ    ضم وتنلل 4/1990عك إ1998هك 1418ك 1ضصرفم قا ولك ضنمك ل
 ضو يحصل بق،ضو . ضنلام قاي ن ك وضو نو  يحصل موا و ننلل  مم

 . 254ننظل عوق ت قاضصمحم كي قا ل تمك قالوريك ز ا46س
 هك1416 ك2ل هىنصمك بنتىىول نوهىخ قا لعىوو ك ضنت ىم وش ىىمككىي ك ىا قيواويىول بلقهىم ببنىىبة كىي عىوء قا ىلل  وقا ا47س 

 .29ك 28ز
 شىك1417ك 7قاتعوء قاصلقل قاضهت يعك قل  تيضيمك تح ن  نوصل  لبقالل ع قات لك بقل  واع قالت ك لنلولكل ا48س

  .53عك ز1997
ك صىحي  4/79ك إ2883صحي  قالخول ك     ن ك نتو  قابهوبك  ىو  كعىل قاخبضىم كىي قاغىلوك لاىع قاحىبنحك  ا49س

 .2678ضهمعك نتو  قاصيوعك  و   بل قاضفرل كي قاهفل ااق توام قاتضلك لاع قاحبنح 
 .18بة كي عوء قا لل  وقاهنصمك ز كي ك ا قيواويول: بلقهم ببن ا50س
 .34موكلك ليم  ا51س
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 .39نوهخك ليم  ا52س
 .16ليم  قاتغول ك ا53س
عك 2005هك 1426ك 3 نىول قا ىىولك بقل قاوكىوءك قاضنصىىولةك ل ىوضل قابىىلقلك  ضبضىوع قافتىوومك قلىى  تيضيىمك تح نىى  ا54س

 . 20/34إ
ضنت ىىىم قا ىىىب ك  غىىىبقبك  بنتىىىول  لىىىبقالل ع ل ىىىبق كقا ىىىل تم قإلهىىى ضيم وقا ىىىونو  قاىىىبواي قاتىىىوع: ضبضو ىىىم  حىىىوح ك هيىىىمك   ا55س

 .39عك ز1986
 .322 /3عك إ1999ننظل قاضها  كي ك ا قإلضوع قا وكتيك قا نلقل ك بقل قافنلك لنلولك  ا56س
 . 7/106ننظل لبق،ا قاصنو،اك قالوهونيك إ ا57س
 . 151ننظل قات اول قاخولبيم امبوام قإله ضيمك هتنب قاضهنل ك ز ا58س
 . 8/194ك إ16593قاهن  قالللمك قالنه يك حبنح لاع  ا59س
قالي نىيك  حىح ضن ىول كىي  ننظل قال يم قإله ضيم امتىواع و ثلشىو كىي تحبنىب قاهيوهىم قاخولبيىمك  لىب هللا الىلقشيع ل ىب ا60س

شىىىىك 1427كصىىىنخ 45 ىىىبب  قاهىىىنم قاحوبيىىىم   ىىىلك ضبمىىىم اهىىى ضيم قاضتلكىىىمك قاضتهىىىب قاتىىىواضي امفنىىىل قإلهىىى ضيك
 .45عك ز2006

 . 104/ 1اوق ب قيحنوعك قاتل ل   لب قاه عك إننظل  ا61س
 . 79ليم  قالهخك ا62س
 · 159ك 2/158إ اوق ب قيحنوعك ننظل  ا63س
 . 23/194افتووم ك إننظل ضبضوع ق ا64س
 . 3/425لقب قاضتوبك إ ا65س
 . 4/447ك  لح قالون  قاضننلك قل  قانبولك إ234/ 3قإللهوإك قاه نيك إ  ا66س
ك 4/386ك إ3500صىىحي  قالخىىول ك  ىى  بىىوللك نتىىو  قاضنواىى ك  ىىو  ضىىو ننهىىم ضىى  ب ىىوة قابوشميىىمك حىىبنح لاىىع  ا67س

 .15/138ك إ2584ل ظواضو  و ضظموضوك حبنح لاع صحي  ضهمعك نتو  قالل وقاصمم وقيب ك  و  نصلة قي
ك 1بوضتىىم قإلضىىوع ضحضىىب لىىى  هىىتوبك قاضبننىىم قاضنىىىولةكك ل قالهىىت وضمك قلىى  تيضيىىمك تح نىىى  بنتىىول ضحضىىب ل ىىوب هىىىواعك ا68س

 .2/219شىك إ1403
 . 3/354ضهنب  حضب    بوللك بقل الر مك قا وشلةك إ ا69س
صىىحي   ك532 /2ك إ1586  كعىىل ضنىىم وبنيونهىىوك حىىبنح لاىىع صىىحي  قالخىىول ك  ىى   و، ىىمك نتىىو  قاحىىيك  ىىو ا70س

 .9/96إك 1333ضهمعك ضا قخت ف كي  افوظاك نتو  قاحيك  و  ببل قالت م و ولهوك حبنح لاع 
 . 833ز عك2000هك 1421ك 1قاضنهوإ  لح قانوو   مم صحي  ضهمعك لنل قيكنول قابوايمك قيلب كل ا71س
 ل يمك " صىىل شىىاق قالتىىو  لهىىوام بنتىىولقت "بنتىىول ضحضىىب خنىىل شينىىلك بقل قاليىىولهكقابهىىوب وقا تىىول كىىي قاهيوهىىم قا ىى ا72س

 . 803/ 1إ عك1996شىك 1417ك 2 ضو ك ل
 ك واب انل ث ثم وهتن  ضثوال اتلبي  قاضصمحم  مم قاضفهبة .1/136ننظل اوق ب قيحنوع ك إ ا73س
 . 20/33ضبضوع قافتوو ك قل  تيضيمك إ ا74س
 . 693/ 2يك إننظل قافلوهك قا لقك ا75س
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ك قاهىضوءنتىو  لىبء قاىوحيك  ىو  ااق اىول  حىبنع لضىن  وقاض ،نىم كىي      و، ىم لعىي هللا  نهىوك صحي  قالخول ك ا76س

صىىىحي  ضهىىىمعك نتىىىو  قابهىىىوب وقاهىىىنلك  ىىىو  ضىىىو ا ىىىي قانلىىىي ضىىى   ام قاض ىىىلنن   ك4/242ك إ3217حىىىبنح لاىىىع
 .11/137إك 1795وقاضنوك ن ك حبنح لاع 

 . 3/269لقب قاضتوبك إ ا77س
قاضفوعمم كي قات وبقل اوق ب وترلي ولك هميضو  لى  ضحضىب ك 31ك ا قيواويولك بنتول نوهخ قا لعوو ك ز ننظل ا78س

 . 462ز  عك2004شىك 1425ك 1ل قانبلق ك ضنت م قاتلينو ك قال ووك لهوام ضوبهتنل
 . 462ك 461ز قاضفوعمم كي قات وبقل اوق ب وترلي ولك هميضو  ل  ضحضب قانبلق  ا79س 
  97قانهوء:  ا80س
 ا.36/  8اك وهن  قانهو،ي كي ]قاضبتلم[ س1605اك وهن  قاتلضا  للاع س2645هن   لي بقوب للاع س ا81س
ام حوح قاتمضيم وقإلكتوءك قاضضملم قاتلبيم قاهىتوبيمك بضىا وتلتنى  قا ىنخ  حضىب لى   لىب قاىللقه  كتووم قامبنم قابق،ضم ا82س

 .2/69عك إ1998شىك 1419ك 1ال ووك لق بقل قاتوصضم قابوياك بقل قاض  بك
 . 722قيحنوع قا ل يم امنوقلل قاهيوهيمك بنتول  ريم  بال ك زننظل  ا83س
ننظىىىل لتصىىىلف نلنىىىل "قيحنىىىوع قاهيوهىىىيم األاميىىىول قاضهىىىمضم كىىىي قاف ىىىا قإلهىىى ضي"ك هىىىميضو  ضحضىىىب توبوايىىىوقك بقل  ا84س

 .91ز عك1997شىك 1418ك 1قانفو، ك  ضو ك بقل قاليولهك لنلولك ل
   .10، ص245ينظر حكم التجنس بجنسية دولة غير إسالمية، دكتور محمد يسري إبراهيم، مجلة البيان، لندن، عدد  ا85س
 . 733م، ص2011هة، 1432، 1األحكام الشرعية للنوازل السياسية، دكتور عطية عدالن، دار اليسر، القاهرة،ط  ا86س
 .348قاضنثول كي قا وق بك امللن يك إ/ ا87س
 :ضواا قاضهمع وترلي وتهوك بنتول هتب قاتتنليك بوالل قاهيوهم قا ل يمض ا88س
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