
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخل عام لفقه املوازنات وعالقته بأصول الشريعة : احملور األول

 فقه املوازنات واملصطلحات القريبة منه  ـ تعريف 1

 ـ تأصيل فقه املوازنات 2

 عالقة فقه املوزانات بأصول الشريعة ومقاصدها -3

 ـ مكانة فقه املوازنات عند أعالم املذاهب الفقهية 4

ـ املذهب املالكي وأثره يف تأصيل فقه املوازنات أصوال  5

 وفروعًا 

 

 عاصر  واحاتتاام لفقه املوازنات النوازل الفقهية امل: احملور الثاني

 ـ طبيعة النوازل الفقهية املعاصرة  1

ـ فتاوى النوازل السياسية املعاصرة ومدى اعتبارها لفقه  2

 املوازنات

ـ فتاوى النوازل االجتماعية املعاصرة ومدى اعتبارها لفقه  3

 املوازنات

فتاوى النوزال األسرية املعاصرة ومدى اعتبارها لفقه  -4

 املوزانات

ـ فتاوى النوازل االقتصادية املعاصرة ومدى اعتبارها لفقه  5

 املوازنات

 

 واقع فقه املوازنات يف الفتاوى املعاصر  : احملور الثالث

 ـ واقع فقه املوازنات يف الفتاوى الفردية  1

 ـ واقع فقه املوازنات يف الفتاوى الفردية دوليًا        

 فقه املوازنات يف الفتاوى الفردية وطنيًا  ـ واقع      

 ـ واقع فقه املوازنات يف الفتاوى الرمسية واجلماعية  2

 ـ واقع فقه املوازنات يف الفتاوى الرمسية واجلماعية دوليًا       

 ـ واقع فقه املوازنات يف الفتاوى الرمسية واجلماعية وطنيَا      

 

 وضبط فقه املوازنات يف الفتاوى املعاصر   مقرتتات لتفعيل: احملور الرابع 

 ـ مقرتحات لضبط فقه املوازنات يف الفتاوى املعاصرة  

 ـ مقرتحات لتفعيل فقه املوازنات يف الفتاوى املعاصرة  

 ـ مقرتحات لتفعيل فقه املوازنات يف الفتوى اجلماعية  

 

 

ُتقبل املشاركات القائمة على األصول العلمية 

، والباحثنيواملنهجية املتعارف عليها، املقدمة من األساتذة 

 :وفق الشروط التالية

 .أن تكون املداخلة ضمن حماور امللتقى -

تتوافر يف املداخلة شروط البحث العلمي املعتمد على  أن -

األصول العلمية واملنهجية املتعارف عليها يف كتابة 

 .املداخالت األكادميية

التهميش يكون يف نهاية املداخلة، مع اإلشارة إليه يف  -

 .املنت

صفحة ( 22)صفحات املداخلة عن عشرين  أن ال يزيد عدد -

 .واملالحقمتضمنة اهلوامش واملراجع 

االسم : على املتدخل إظهار بياناته على واجهة املداخلة -

واللقب، الرتبة العلمية، املؤسسة، رقم اهلاتف، رقم الفاكس، 

 .الربيد االلكرتوني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

احلاجة إىل الفقه حاجة متجددة جتدد حياة 

املسلمني الذين عظموا هذا الدين باعتناقه واخلضوع 

ألحكامه، لذلك فهم يف كل زمان يبحثون عن حكمه يف  

كل ما يعرض هلم من أحوال اجتماعية أو تقلبات اقتصادية أو 

ومن الطبيعي أن ال يقدم أحد من . مشكالت سياسية

املسلمني على التعامل مع أي جديد واقع إال وهو مستأنس 

ومع كثرة الوقائع وتعددها وتعاظم . بقول فقيه أو رخصة مفٍت

احلاجة إىل الفتوى، إذ الكثري من نوازهلا مما تعم به البلوى، 

ومع ما قدمته الوسائل احلديثة من سهولة االتصال ومكنة 

املباشر بني املستفيت والفقيه، أصبح املسلم يف  التخاطب

أي قطر األقطار اإلسالمية يف حرية من أمره، إذ جيد نفسه 

يف مواجهة سيل من التصورات واالجتهادات املتناقضة ـ يف 

بعض األحيان ـ بني النفي واإلثبات للحكم الشرعي يف النازلة 

ج فتواه الواحدة، خاصة عندما يزعم كل فقيه أو مفت أنه خر

الذي يستمد شرعيته من ( فقه املوازنات)على أصول وقواعد 

 (.مراتبها ودرجاتها)مقاصد الشريعة 

وأحيانًا يأتي التكييف الفقهي للواقعة أو التخريج 

يف الفتاوى املعاصرة خماًل ( فقه املوازنات)على مقاصد 

باإلجراءات العلمية وأصول الصناعة املنهجية املتبعة يف 

 .يف فتاوى الفضائيات ذلك خاصة

سياسيا واقتصاديا : واألمثلة على ذلك كثرية

ففي كل النوازل املعاصرة تقريبا نقف على ... واجتماعيا

أو كما يسميه ( فقه املوازنات)توظيفات مضطربة ملقاصد 

 (.األولوياتفقه )البعض 

 

إن هذه الغفلة عن ضوابط اعتبار املقاصد الشرعية ومراتبها      

يف النوازل اجلديدة جعلت يف بعض األحيان نصوص 

ع الشرع وما الفتوى حتمل مصادمة ظاهرة لقاطع من قواط

.. توهم املفيت أنه مقصد شرعي قدر مراعاته يف حمل النازلة

وعليه فإن هذا االنفالت عن ضبط الداللة املقاصدية يف 

الفتاوى املعاصرة من شأنه أن حيول الفقه اإلسالمي املعاصر 

إىل جمرد مظهر من مظاهر اإلرادة اإلنسانية املتغرية مبا 

ول أو ضغوط، وليس فقهًا يستند يثريها من نوازع وأهواء أو مي

إىل أصول تشريعية مساوية مستقرة يف كتاب اهلل وسنة نبيه 

وما أرسلناك إال : )صلى اهلل عليه وسلم تتفرع من قوله تعاىل

 (.رمحة للعاملني

 :يف هذا السياق تأتي مجلة من التساؤالت 

هناك أصول نظرية لفقه املوازنات معتمدة يف فتاوى  ـ هل

كبار العلماء املعاصرين فيما يقع من نوازل سياسة واقتصادية 

 .واجتماعية؟

ـ هل قواعد فقه املوازانات مرنة بالقدر الذي يسمح بهذا 

 .التناقض يف الفتاوى املعاصرة؟

ـ كيف ميكن ضبط الفتاوى املعاصرة ومحاية مرجعيتنا الدينية 

 .واحملافظة على خصوصيتها الفقهية والعقدية؟

 

 

 

 

إىل خطورة هذا الوضع وأنه خمالف ملا كان  للتنبيه

الذين متيزت  فقهاء املالكيةعليه األمر عند فقهائنا خاصة 

صناعتهم الفقهية يف خصوص فقه النوازل بالضبط واإلحكام 

الذي يناسب طبيعة النازلة، ويناسب ما يتطلبه البناء على 

 .مقاصد التشريع من احتياط

هذه التظاهرة لبيان كل ذلك جاء اقرتاح تنظيم 

 :العلمية، واليت حتمل عنوان
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 ـ التقليل من الفتاوى املتناقضة والشاذة 2

ـ بيان ما كان عليه فقهاؤنا من احلرص على جلب املصاحل  3

 ودرء املفاسد

 الفتاوى املخالفة هلذا املنهج، وبيان أخطارها ـ نقد بعض 4

ـ تقريب املسافة بني األصول النظرية للفقه اإلسالمي وواقعه  5
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