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  التداخل المعرفي بین فقھي التنزیل و الموازنات
  

  الجزائر -  1باتنة جامعة  – فضیلة تركي ةالدكتور

  الجزائر - 1باتنة جامعة  – سارة رمضاني ةالباحث

  :المقدمة
الحمد � رّب العالمین، والّصالة والسالم على خاتم النبّیین، وإمام 

  :ل الصالة وأزكى السالم، وبعدالمرسلین، نبیّنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أفض

إّن التكامل المعرفي بین فقھي التنزیل والموازنات یشكل منھجا جدیدا 
یھدف إلى إخراج علم األصول من ضیق األفق التنظیري إلى التطبیق العملي 

  .لألحكام  على واقع التكلیف

إن موضوعنا یدخل في سیاق تجدید الدرس األصولي ففقھ الموازنات 
كل ھذه المعارف  ...زیل وفقھ المآالت وفقھ األولویات و فقھ الواقعوفقھ التن

  .واآللیات تخدم النزعة التطبیقیة لعلم أصول الفقھ أو الجانب العملي لھذا العلم

إن خاصیة التداخل والتكامل بین الفنون اإلسالمیة تستدعیھا ضرورة 
موازنات وموضوع ورقتنا یروم توضیح تكامل فقھي ال خدمة بعضھا لبعض،

  .والتنزیل و تفعیلھما للنزعة العملیة

وعلیھ یمكن أن تتحدد إشكالیة المداخلة بالتناسق مع موضوع الملتقى 
  :على النحو التالي

حقیقة التجدید الذي انتشل علم األصول من ضیق األفق التنظیري إلى  ما
لتنزیل وما عالقة المقاصد بفقھي ا التطبیق العملي لألحكام على واقع التكلیف؟

والموازنات خصوصا وبالنزعة العملیة عموما؟ وكیف یسدد فقھ الموازنة فقھ 
   .التنزیل لتحقیق المصالح على أرض الواقع؟

  :ولإلجابة على ذلك قسمت الدراسة إلى مبحثین
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  .تحدید و تأصیل: المفاھیم البنائیة :المبحث األول

  .لموازناتالتنزیل وا العالقة الجدلیة بین فقھي: المبحث الثاني

     

  .تحدید وتأصیل: المفاھیم البنائیة: المبحث األول

 .حقیقتة، وأھمیتھ: التداخل المعرفي: المطلب األول

  . مفھوم التداخل المعرفي: الفرع األول

 ،"داخلالت"بشقّیھ  التعریف یقتضي وصفي مركب المعرفي التداخل   
  .، ثّم الوقوف على معناه كمركب اصطالحي"المعرفي"و

  .تعریف التداخل: والأ

، والدخول نقیض "دخل"التداخل مأخوذ من مادة  :التداخل في اللّغة -أ
: الخروج، ودخل یدخل دخوال، وتّدخل الشيء، أي دخل قلیال قلیال، والمدخل

باطن أمره، وتداخل األمور تشابھھا، : موضع الدخول، وداخلة الرجل
دخول بعضھا في : صلوالتباسھا، ودخول بعضھا في بعض، وتداخل المفا

والمعنى الذي یعنینا في بحثنا ھذا، ویكون قریبا من مجال الّدراسة ھو . 1بعض
معنى المشاركة والتفاعل بین أمرین، وھذا ما أكّده تعریف الجرجاني، حیث 

  .2"التداخل عبارة عن دخول شيء في شيء آخر بال زیادة حجم ومقدار: "قال
مصطلح من المصطلحات المتداولة  التداخل :التداخل في االصطالح -ب

في كتب العلماء، ویختلف المراد منھ باختالف مستخدمیھ، فلھ عند الفقھاء معنى 
كما یستخدمھ النحاة والّصرفیون  خاص، وعند المنطقیین معنى آخر،

  .والعروضیون والحسابّیون، كّل بالمعنى الّذي یقصده

  . تعریف المعرفة: ثانیا

 ،)َعرفَ (في أصل اشتقاقھا إلى الفعل الثالثي فتعود  "المعرفة"أّما 
ھي إدراك الشيء على ماھو علیھ، وھي مسبوقة بجھل بخالف العلم، ولذلك "و

إدراك الشيء بتفّكر وتدّبر "، أو ھي 3"یسّمى الحّق تعالى بالعالم دون العارف
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وھي تعریفات أقرب إلى  ،4"اإلنكار: ألثره، وھو أخّص من العلم، ویضاده
ھي إدراك ما لصور األشیاء : "آیات القرآن الكریم من التعریف القائل إیحاءات

أو صفاتھا أو سماتھا وعالماتھا، أو للمعاني المجردة سواء أكان لھا في غیر 
وفي ضوء ما تقدم، یتبیّن أن المعرفة التي ھي عملیة  .5"الذھن وجود أم ال

تتكامل في تصوّر الفرد  إدراك مستندة إلى تفّكر تستلزم أن یتحقّق مقصودھا بأن
واألمة وفق رؤیة كلیة، وأن یظھر ما لھا من أبعاد عملیة وجمالیة تزیّن تلك 
العملیة الفكریة في نشاطھا الحیوي الطبیعي، وال یتّم لھا ذلك إال إذا قامت على 
الوحي الموصوف بالكمال، وانطلقت منھ في اكتشاف نوامیس الكون وقوانینھ 

  .6الرئیس للعلم والمعرفة وسننھ؛ بوصفھ المصدر

  .تعریف التداخل المعرفي: ثالثا

 الواعي التامّ  ھو اإلدراك "التكامل المعرفي"أو " التداخل المعرفي"
 سنّن، من بھ ینتظم وما واإلنساني، والكوني اإللھي بالوجود المتصلة للحقائق

 في عرفةللم والجمالیة العملیة اآلثار بھ تظھر ومعارف، علوم من عنھ ینشأ وما
  7.الوحي ھدایة وفق عالقاتھ وانتظام الوجود ذلك أجزاء ربطھا

 :اإلسالمیة العلوم في التداخلیة

 الدارسین من كثیر عند تعني التراث، علوم بین القائمة التداخلیة وھذه
 متكاملة، كانت في التراث العلوم اإلسالمي بأنَّ  العربي التراث في والباحثین

 تقبل ال فھي متداخلة، مستقلة وحدة ھي وأنھَّا أجزائھا، ینب التفرقة تقبل ال فھي
 علم، والعلوم من بأكثر یشتغل الواحد العالِم كان بحیث لغیرھا، التبعیة

 المعاني على وللوقوف وفھمھ القرآني، النص لخدمة جمیًعا نشأت اإلسالمیة
ا وموضوعھ، ووجھتھ، تخصصھ حسب علم كل فیھ، المحمولة  العلوم جعل ممَّ

  .8ومتداخلة متقاربة بل بعضھا، عن منعزلة غیر اختالفھا على

 عددا وأثار الدارسین من كثیرا استوقف العلوم بین القائم التداخل وھذا
 عن وینقبون األسباب، عن نحو البحث یتوجھون جعلھم ما وھو الباحثین، من

 التكاملو التداخل ھذا وراء من كانت التي واآلثار النتائج، ویرصدون الدواعي،
 حاضرا كان والذي. اإلسالمي العربي التراث في نشأت التي العلوم بین القائم
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 توجھت التي العلوم خاصة العلوم، من عدد بین لالنتباه ملفت بشكل وقائما بقوة،
 البیان، وعلوم الفھم، بعلوم المسماة العلوم وھي الكریم، القرآن خدمة نحو

 علوم أو لغیرھا، المقصودة بالعلوم المسماةو المنعوتة العلوم وھي واالستمداد،
  .المقاصد

 النص محوریة ھي التداخلیة ھذه في ساھمت التي األسباب أبرز ومن
 وتبعیة للبعض، بعضھا العلوم خدمة إلى إضافة اإلسالمیة، الثقافة في القرءاني

 في خاصة القرءاني للنص الخدمة ھذه في مباشر، بشكل للبعض بعضھا العلوم
 إلى اإلسالمیة العلوم جمیع اتجھت فقد .لھ المركبة وعناصره المؤسسة، ھتجلیات
 عبد طھ الدكتور یسمیھ الذي المعطى وھو منھ، المعنى واستمداد لبیانھ النص

 المحدد وھو اإلسالمي، العربي التداولي المجال في اللغوي بالمحدد الرحمن
  9.اإلسالمي العربي التراث في اللغة لموقع الكاشف

 المصطلحات أكثر، ومن ابرز، من العلوم، بین التداخلیة مصطلح إن
 ھذا تردد بحیث الرحمن، عبد طھ الدكتور كتابات في وتداوال حضورا،
 كتبھ، وفي الرحمن، عبد طھ الدكتور مؤلفات في ومثیر كثیر، بشكل المصطلح

 بل .المجالت الدوریات، في والمنشورة المنجزة، محاوراتھ وفي أبحاثھ، وفي
 بالشواھد، وغنیا بالتقول، حافال جاء التراث، تقویم في لمنھج ا تجدید" كتاب إن

 المفاھیم، تحقیق على تشتغل التي والبحوث النصوص، من كبیر لعدد وحامال
 أصیل ھو مفھوم حیث من التداخلیة مفھوم خاصة بینھا، القائمة الفوارق بإبراز

  10.الرحمن عبد طھ الدكتور كتابات في ومحوري

  .أھمیة التداخل المعرفي وفائدتھ: لفرع الثانيا

ال مراء في كون فكرة التكامل بین المعارف والعلوم قد أضحت 
ضرورة من ضرورات البحث العلمي في عصرنا الحدیث، نظرا للتطور الكبیر 
الذي یشھده العالم الیوم في مختلف المیادین وعلى كافة األصعدة حتى تنفتَح 

وتنتقَل األفكار من حقل علمي إلى آخر بسالسة  عض،العلوم على بعضھا الب
كبیرة، سعیا إلى تحقیق رؤیة شمولیة وعمیقة، وتدقیق البحث، ومن ثمة 

 .استخالص الحلول بخصوص اإلشكاالت المطروحة في كل مجال بحثي
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وال ریب أیضا في كون النص القرآني من أكثر النصوص والخطابات 
ة التكامل المعرفي، فھو نص تتجاذبھ معارف التي تستلزم مقاربتھا تنزیل فكر

یعضد بعضھا بعضا، ویأخذ بعضھا بأطراف بعض، ویخدم بعضھا  عدیدة،
بعضا، فكان لزاما على من رام فك مغالیقھ وإدراك معانیھ، والنفاذ إلى مرامیھ، 
األوبة إلى تلك المعارف جمیعا، واالستعانة بتلك العلوم كلھا، إذ كل منھا 

وقد كان علماء اإلسالم . ن زوایاه ویكشف شیئا من خبایاهیضيء زاویة م
القدامى على وعي كبیر بھذا االستلزام، فكانوا ال یتوانون عن توظیف نتائج 
ومناھج العلوم المختلفة واستثمارھا من أجل مقاربة النص القرآني وفھمھ، 

فھم فتعددت مناھج االستمداد من الوحي، وتنوعت طرائق االستنباط ووسائل ال
  .والتأویل، كل ذلك ألجل إدراك مراد هللا عّز و جّل من خطابھ على نحو سدید

  .حقیقتھ، مشروعیتھ، وضوابطھ: فقھ الموازنات: المطلب الثاني

  .مفھوم فقھ الموازنات: الفرع األول

لذلك یلزم  ،"موازنة"و" فقھ": فقھ الموازنات مركب من كلمتین
  .ثّم بیان معناھما معا كمركب معنى كّل كلمة على حّدة، ومنتوضیح 

  .تعریف الفقھ: أوال

الفھم السلیم، وإدراك : یأتي الفقھ في اللّغة بعّدة معان، منھا :الفقھ في اللغة -أ
  .الشيء، والعلم بھ، والفطنة

العلم بالشيء والفھم لھ، وغلب على علم : الفقھ:"جاء في لسان العرب
والفقھ في األصل الفھم،  ...اع العلمالّدین لسیادتھ وشرفھ وفضلھ على سائر أنو

لِیَتَفَقَّھُوا فِي : أي فھما فیھ، قال هللا عّز وجلّ : أوتي فالن فقھا في الّدین: یقال
ینِ    . 12"أي لیكونوا علماء بھ ، 11الدِّ

العلم بالشيء والفھم لھ والفطنة، وغلب على : الفقھ بالكسر" :وفي القاموس   
  .13"علم الّدین لشرفھ
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یطلق على ما یستنبط من أحكام الشرع التّي  :قھ في االصطالحالف -ب
تتعلّق بأفعال المكلّفین من حیث وجوبھا أو حلّھا أو حرمتھا أو إباحتھا أو 

العلم باألحكام الشرعیة "كراھیتھا، وقد عّرف بعّدة تعریفات لعّل أبینّھا أنّھ
  .14"العملیة المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة

  موازنةتعریف ال :ثانیا

التقدیر، : تأتي الموازنة في اللّغة بعّدة معان، منھا :الموازنة في اللّغة -أ
  .والمحاذاة، والمعادلة، والمقابلة،  واالستقامة

ویقال وزن الشيء إذا ...الوزن روز الّثقل والخفّة" :جاء في لسان العرب   
ذا كان على إ: ووازنت بین الشیئین موازنة ووزانا، وھذا یوازن ھذا...قّدره

  .15"زنتھ، أو كان محاذیھ

: بناء یّدل على تعدیل واستقامة: الواو والزاء والنون:" وفي مقاییس اللّغة   
: وھذا یوازن ذلك، أي ھو محاذیھ، ووزین الرأي...ووزنت الشيء وزنا

  .16"معتّدلھ

تعارض المصلحتین : الموازنة اصطالحا :الموازنة في االصطالح -ب
أو ترجیح خیر الخیرین، وشّر الشرین، وتحصیل أعظم ، 17وترجیح أحدھما

  . 18المصلحتین بتفویت أدناھما، ودفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما

المفاضلة بین المصالح المتعارضة والمتزاحمة، لتقدیم " :كما عّرفت بأنّھا   
الترجیح بین أمور متعارضة بالنظر إلى جانب "، أو19"األولى بالتقدیم منھا

  .فھي بذلك التخرج عن معناھا العام في اللّغة .20"لحة أو المفسدةالمص

  "فقھ الموازنات"تعریف مصطلح: ثالثا

أشار الفقھاء إلى فقھ الموازنات عند حدیثھم عن التعارض بین األدلة أو 
بین المصالح والمفاسد، وعبّروا عنھ بالتقدیم أو المراعاة أو االعتبار أو 

ترجیح فیما یتعلّق بالمصالح، وبالدفع أو الترك أو التحصیل أو اإلعمال أو ال
  .الدرء أو التعطیل فیما یتعلّق بالمفاسد
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قاعدة في الموازنة بین المصالح والمفاسد : "یقول العز بن عبد السالم
إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمعھما، فإن علم رجحان إحداھما قّدمت، وإن 

ظھر لبعض العلماء رجحان إحداھما لم یعلم رجحان، فإن غلب التساوي فقد ی
  .21"فیقّدمھا، ویظن آخر رجحان مقابلھا فیقّدمھ

عند بعض الباحثین المعاصرین  "فقھ الموازنات" وقد عّرف مصطلح
 :بتعریفات عّدة، منھا

مجموعة األسس والمعاییر التي تضبط عملیة الموازنة بین " أنّھ    
أو المفاسد المتعارضة مع المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة، 

المصالح، لیتبین بذلك أّي المصلحتین أرجح فتقّدم على غیرھا، وأّي المفسدتین 
عند - أعظم فیقّدم درءھا كما یعرف بھ الغلبة ألّي من المصلحة أو المفسدة

لیحكم بناء على تلك الغلبة بصالح ذلك األمر أو فساده، وبھذا فإّن  -تعارضھما
جموعة المعاییر واألسس التي یرجح بھا بین ما تنازع من فقھ الموازنات ھو م

المصالح أو المفاسد، ویعرف بھ أّي المتعارضین ینبغي فعلھ، وأیّھما ینبغي 
  .22"تركھ

من خالل ھذا التعریف یمكن أن نستخلص بأّن موضوع فقھ الموازنات 
ساسیة، ھو المصالح والمفاسد، وأّن الموازنات الشرعیة تقوم على ثالثة ركائز أ

  :وھي

الموازنة بین المصالح أو المنافع أو الخیرات المشروعة بعضھا  .1
 .وبعض

 .الموازنة بین المفاسد أو المضار أو الشرور الممنوعة بعضھا وبعض .2
الموازنة بین المصالح والمفاسد أو الخیرات والشرور إذا تصادمت  .3

  .23وتعارض بعضھا ببعض

المتیّقنة على المصلحة  ففي الموازنة بین المصالح تقّدم المصلحة
المظنونة أو الموھومة، وتقّدم المصلحة الكبیرة على المصلحة الصغیرة، وتقّدم 

  .24مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد وھكذا
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إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما : وفي الموازنة بین المفاسد
ھ ضررا بارتكاب أخفھما، ألنّھ نوع ضرورة، فإذا كان ھناك مفسدتان فإنّ 

مقّدم على جلب المصالح،   یرتكب أخفّھما في دفع أعظمھما، ودرء المفاسد
فالمفسدة التي تعّطل ضروریا، غیر التي تعطّل حاجیا، وغیر التي تعطّل 
تحسینیا، والمفسدة التي تضّر بالمال دون التي تضّر بالنّفس، وھذه دون التي 

في أحجامھا وآثارھا و  تضّر بالّدین والعقیدة، والمفاسد أو المضار متفاوتة
  .25أخطارھا، فعند التزاحم یرتكب األخف

  مشروعیة فقھ الموازنات: الفرع الثاني

  من القرآن الكریم: أوال

  :وردت أدلة عدیدة في القرآن الكریم على فقھ الموازنات، منھا   

ٌم َكبِیٌر یَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر ۖ قُْل فِیِھَما إِثْ : قولھ تعالى/ 1
لِكَ   َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمھَُما أَْكبَُر ِمْن نَْفِعِھَما ۗ َویَْسأَلُونََك َماَذا یُْنفِقُوَن قُِل اْلَعْفَو ۗ َكَذٰ

ُ لَُكُم اْآلیَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّرونَ  كانت ھذه اآلیة ممھدة لتحریم "وقد ، 26یُبَیُِّن هللاَّ
قال عدد من أھل "، و27"م تكن مصرحة بل معرضةالخمر على البتات، ول

، 28"وإثمھما بعد تحریمھما أكبر من نفعھما قبل تحریمھما: التأویل معنى ذلك
فاآلیة تشیر إلى الموازنة بین المصالح المرجّوة من الخمر والمیسر من التجارة 
والكسب، والمفاسد من العداوة والبغضاء وذھاب العقل، وقد حّرما ألّن 

  .ما أعظم من منافعھما، وھذا من الموازنة بین المصالح والمفاسدمفاسدھ

َ َعْدًوا : قولھ تعالى/ 2 ِ فَیَُسبُّوا هللاَّ َوَال تَُسبُّوا الَِّذیَن یَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ
ٍة َعَملَھُْم ثُمَّ إِلَٰى َربِِّھْم َمْرِجعُھُ  لَِك َزیَّنَّا لُِكلِّ أُمَّ ْم فَیُنَبِّئُھُْم بَِما َكانُوا بَِغْیِر ِعْلٍم ۗ َكَذٰ

ففي ھذه اآلیة نھى هللا عّز وجّل عن سّب آلھة المشركین و إن كان ، 29یَْعَملُونَ 
فیھ مصلحة، لّما یترتب علیھ من مفسدة أعظم منھا وھي مقابلة المشركین بسّب 

ة فحّرم هللا تعالى سّب آلھ: "- رحمھ هللا-  ، قال ابن القیّم30هللا سبحانھ وتعالى
المشركین مع كون السّب غیظا وحمیّة � تعالى وإھانة آللھتھم، لكونھ ذریعة 
إلى سبّھم � تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبتّھ تعالى أرجح من مصلحة سّبنا 
آللھتھم، وھذا كالتنبیھ بل كالتصریح على المنع من الجائز لئال یكون سببا في 
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الموازنة بین مصلحة سّب آلھة : ة، ووجھ االستدالل في اآلی31"فعل ماال یجوز
 .الكفّار، ومفسدة سبّھم ّ� عّز و جلّ 

َما َكاَن لِنَبِيٍّ أَْن یَُكوَن لَھُ أَْسَرٰى َحتَّٰى یُْثِخَن فِي : قولھ تعالى/ 3
ُ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ُ یُِریُد اْآلِخَرةَ ۗ َوهللاَّ ْنَیا َوهللاَّ د ورد وق، 32اْألَْرِض ۚ تُِریُدوَن َعَرَض الدُّ

في سبب نزولھا أنّھ عندما شاور النبّي صلى هللا علیھ وسلّم الصحابة رضي هللا 
عنھم في شأن أسرى بدر من المشركین ، كان رأي الّصّدیق رضي هللا عنھ 

، و أشار الجّصاص رحمھ هللا إلى 33الفداء، ورأي الفاروق رضي هللا عنھ القتل
مون یومئذ قلیل ، فلّما كثروا واشتّد قال ذلك یوم بدر والمسل: "سبب العتاب فقال

ا فَِداءً : سلطانھم أنزل هللا تعالى بعد ھذا في األسارى ا َمنًّا بَْعُد َوإِمَّ  ،34 "35فَإِمَّ
وأّما العتاب على األخذ ففیھ : "بین سبب العتاب فقال -رحمھ هللا–وأّما ابن حجر 

ووجھ  36"لو قلّ إشارة إلى إلى ذّم من آثر شیئا من الّدنیا على اآلخرة و
االستدالل في ھذه اآلیة ھو الموازنة بین المصلحة المادیة في أخذ الفداء، 

  .والمصلحة المعنویة في القتل

  من السنّة النبویّة: ثانیا

لقد جاء في السنّة النبویّة عدد من األحادیث الّدالة على مشروعیة فقھ 
  :الموازنات في صوره الثالث، وذلك على النحو التالي

 :قولھ : فیما یتعلق بالموازنة بین المصالح ورد عدد من األحادیث، منھا -
رباط " :، وقولھ 37"صالة الجماعة تفضل صالة الفرد بسبع وعشرین درجة"

  .38"یوم ولیلة خیر من صیام شھر وقیامھ

فھذه األحادیث تّدل على تفاوت المصالح واألعمال الشرعیة من حیث 
  .ن األولویة في تقدیم بعضھا على بعضأفضلیة بعضھا على بعض، وبیا

ما : فیما یتعلق بالموازنة بین المفاسد المتعارضة ورد عدد من األحادیث، منھا -
قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إلیھ : قال -رضي هللا عنھ - رواه أبو ھریرة

دعوه وھریقوا على بولھ سجال من ماء، أو " :فقال النبي  النّاس لیقعوا فیھ،
 .39"نوبا من ماء فإنّما بعثتم میّسرین ولم تبعثوا معسرینذ
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مفسدة بول األعرابي في : فھذا الحدیث قد تضمن موازنة بین مفسدتین
المسجد، ومفسدة ترویع األعرابي الذي قد یؤدي إلى نفوره عن الّدین، وبما أّن 
 مفسدة ترویع األعرابي أعظم من مفسدة بولھ في المسجد، فقد درئت المفسدة

أصحابھ زجر األعرابي  الكبرى بما ھو أدنى منھا، ومن ثّم قد نھى النبي 
  . 40اتقاء ودرء لمفسدة الترویع

عن عائشة : فیما یتعلق بالموازنة بین المصالح والمفاسد المتعارضة، منھا -
یا عائشة لوال أن قومك حدیثو عھد :"قال لھا  رضي هللا عنھا أن النبي 

فھدم فأدخلت فیھ ما أخرج منھ، وألزقتھ باألرض بجاھلیة ألمرت بالبیت 
 .41"وجعلت لھ بابین بابا شرقیا وبابا غربیا فبلغت بھ أساس إبراھیم

قریشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا ، فخشي " :یقول ابن حجر العسقالني
  أن یظنوا ألجل قرب عھدھم باإلسالم أنھ غیر بناءھا لینفرد بالفخر علیھم في

  .42"منھ ترك المصلحة ألمن الوقوع في المفسدة ذلك ، ویستفاد

  من اإلجماع: ثالثا

أجمع السلف الصالح على مشروعة العمل بفقھ الموازنات، ولیس أّدل 
، على ذلك من كون الصحابة قد عملوا بھذا الفقھ من أول یوم بعد وفاة النبي 

، ومصلحة  وذلك أنّھ تعارض لدیھم مصلحتان وھما مصلحة دفن النبي 
تنصیب خلیفة للمسلمین، فقدموا مصلحة إقامة خلیفة للمسلمین، باعتبارھا 
مصلحة أعظم تحفظ كیان األّمة اإلسالمیّة، فبدؤوا باختیار الخلیفة ولّما انتھوا 

، ولم ینكر أحد من الصحابة ھذا العمل، فدّل ذلك على  سارعوا لدفن النبي 
  .   ضإجماعھم على األخذ بفقھ الموازنات عند التعار

: قاعدة تعارض المفسدتین، قال ابن عبد السالم: "یقول الزركشي
من القواعد : أجمعوا على دفع العظمى في ارتكاب الدنیا، وقال ابن دقیق العید

  .43"الكلّیة أن تدرأ أعظم المفسدتین باحتمال أیسرھما إذا تعیّن وقوع أحدھما
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  من المعقول: رابعا

ة العمل بفقھ الموازنات، وقد بیّن ال یخفى أّن العقل یقضي بضرور
العلماء أّن مصالح الّدنیا ومفاسدھا معروفة بالعقل في معظم الشرائع، كما 
جاءت الشرائع بتحریم الّدماء واألبضاع واألموال واألعراض، وعلى تحصیل 
األفضل فاألفضل من األقوال واألعمال، وعلى الترجیح في حال التساوي، 

أعظم المرضین بالتزام بقاء أدناھما، والطب كالشرع وكذلك األطباء یدفعون 
، وقد شبھ العلماء تنوع 44وضع لجلب مصالح السالمة ولدرء مفاسد األسقام

األحكام الشرعیة بتنّوع عالج الطبیب الذي یعتمد على الموازنة في كثیر من 
  . وعلیھ فالعقل الّسلیم یقضي بضرورة العمل بفقھ الموازنات.    45األحوال

  ضوابط العمل بفقھ الموازنات: طلب الثالثالم

  : من أبرز ھذه الضوابط ما یلي

  مراعاة مقاصد الشریعة: الضابط األول

فقد اتفقت األّمة بل سائر الملل على أّن " :- رحمھ هللا - یقول الشاطبي
الّدین، والنّفس، : الشریعة وضعت للمحافظة على الضروریات الخمس، وھي

  .46"قل، وعلمھا عند األّمة كالضروريوالنّسل، والمال، والع

وال یخفى أّن المصالح ھي المضمون العملي للمقاصد، وھي ترجع إلى 
-حفظ مقاصد الشریعة، وإن لم تكن كذلك فھذا عالمة بطالنھا، یقول الغزالي

رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تعرف :"-رحمھ هللا
مصلحة ال ترجع إلى حفظ مقصود فھم من  فكلّ .بالكتاب والسنّة واإلجماع

الكتاب والسنّة واإلجماع وكانت من المصالح الغریبة التي ال تالئم تصّرفات 
وكّل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي  ...الّشرع فھي باطلة مطّرحة

، 47"علم كونھ مقصودا بالكتاب والسنّة واإلجماع فلیس خارجا من ھذه األصول
المصلحة فھي عبارة في األصل عن جلب منفعة أو أّما : "وقال أیضا

ودفع المضرة مقاصد الخلق،  فإّن جلب المنفعة   نعني بھ ذلك،  ولسنا مضرة  دفع
مقاصدھم،لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على   في تحصیل  وصالح الخلق
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دینھم، : وھوأن یحفظ علیھم: خمسة مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق
   حفظ ھذه األصول ما یتضمن  فكلّ .، ونسلھم، ومالھمونفسھم، وعقلھم

، ودفعھا   فھو مصلحة، وكّل ما یفّوت ھذه األصول فھو مفسدة  الخمسة
  .48"مصلحة

وموضوع فقھ الموازنات ھو التعارض بین المصالح والمفاسد، فینظر 
المجتھد حینئذ إلى األقرب من المصالح إلى مقاصد الشریعة فیقّدمھ، واألبعد من 

وال یمكن ضبط :"اسد عن مقاصد الشریعة فیدفعھ، یقول العز بن عبد السالمالمف
َ : ، ودّل على ھذا الفعل قولھ تعالى49"المصالح والمفاسد إالّ بالتقریب فَاتَّقُوا هللاَّ

دعوني ما تركتكم، إنّما ھلك  : "...وقولھ علیھ الّصالة والسالم ،50َما اْسَتطَْعتُمْ 
ختالفھم على أنبیائھم فإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه، من كان قبلكم بسؤالھم وا

، وھذا یّدل على أّن التكلیف یكون 51"وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم
  . بحسب القدرة واالستطاعة، وما كان خارجا عن ذلك فھو داخل في دائرة العفو

  .العمل بقواعد المصالح والمفاسد، مع مراعاة مراتبھا: الضابط الثاني

وضع العلماء قواعد للتعامل بین المصالح والمفاسد عند التعارض، 
  :نذكر منھا

إذا تعارض مصلحتان وجب إعمال الضرورة المھّمة وإلغاء التتّمة، إذا 
تعارض مصلحتان حصلت العلیا منھما بتفویت الدنیا، إذا تعارضت مصلحة 

قّدم أھمھما، وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أھمھما، إذا تزاحمت مصلحتان 
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمھما ضررا بارتكاب أخفّھما، درء المفاسد 
أولى من جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة، قّدم دفع المفسدة غالبا 

  .ألّن اعتناء الشارع بالمنھیات أشّد من اعتنائھ بالمأمورات

ة، یقول كذلك المصالح والمفاسد لیست على درجة واحدة، بل متفاوت
المصالح والمفاسد في رتب متفاوتة، وعلى رتب : "العز بن عبد السالم

المصالح تترتب الفضائل في الّدنیا، واألجور في العقبى، وعلى رتب المفاسد 
  .52"تترتب الصغائر والكبائر وعقوبات الّدنیا واآلخرة



  ازناتالتداخل المعرفي بین فقھي التنزیل والمو                                                                         
  

 

 443                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

ى فعند الموازنة ّالبّد من مراعاة ھذة المراتب، فالمصالح تنقّسم إل   
الضروریات، والحاجیات، والتحسینیات، وعند التعارض تقّدم الضروریات 

  .على الحاجیات، والحاجیات على التحسینیات

  النظر في المآال: الضابط الثالث

النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود " :-رحمھ هللا - یقول الشاطبي
یحكم على فعل من  شرعا، كانت األفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أّن المجتھد ال

األفعال الصادرة عن المكلّفین باإلقدام أو باإلحجام إالّ بعد نظره إلى ما یؤول 
إلیھ ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكم لھ مآل 
على خالف ما قصد فیھ، وقد یكون غیر مشروع لمفسدة تنشأ عنھ، أو مصلحة 

فإذا أطلق القول في األول بالمشروعیة الف ذلك، تندفع بھ، ولكن لھ مآل على خ
فربّما أدى استجالب المصلحة فیھ إلى مفسدة تساوى المصلحة أو تزید علیھا، 
فیكون ھذا مانعاً من إطالق القول بالمشروعیة، وكذلك إذا أطلق القول في 
الثاني بعدم المشروعیة ربّما أدى إستدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزید، 

وھو مجاٌل للمجتھد صعُب المورد؛ إال فال یصح إطالق القول بعدم المشروعیة، 
  .53"أنھ عذُب المذاق، محموُد الغِب، جاٍر على مقاصد الشریعة 

: إلى أّن اعتبار المآل ینبني علیھ قواعد منھا -رحمھ ّهللا  - كما أشار
عمل ظاھر قاعدة سّد الذرائع، وقاعدة الحیّل، والتّي ھي في حقیقتھا تقدیم 

الجواز إلبطال حكم شرعي وتحویلھ في الظاھر إلى حكم آخر، فمآل العمل فیھا 
خرم قواعد الشریعة في الواقع، وقاعدة مراعاة الخالف، وقاعدة االستحسان، 
وسائر الرخص فإّن حقیقتھا ترجع إلى اعتبار المآل في تحصیل المصالح أو 

یل العام یؤدي إلى رفع ما اقتضاه درء المفاسد، وذلك ألّن البقاء مع أصل الدل
  .54"الدلیل من المصلحة، فكان الواجب مراعاة المآل

وبھذا یتضح أّن مجاالت اعتبار المآل واسعة، وأّن الموازنة بین 
المصالح والمفاسد البّد فیھا من النظر المآلي، ألنّھ قد یكون ظاھر المصلحة 

إلى المآالت یحتاج إلى فطنة الجواز لكنھا تؤول إلى حرام، أو العكس، فالنظر 



  الباحثة سارة رمضاني  - فضیلة تركي. د 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                    444

وذكاء، وسعة أفق، وبدیھة ألجل التمییز والتمحیص بین المصالح والمفاسد 
  .المتعارضة وما تؤول إلیھ

  فقھ الواقع: الضابط الرابع

ّن المجتھد الذي یروم تنزیل األحكام الشرعیة على الواقع، یلزمھ فقھ إ
لى الوقائع نظرة عمیقة، وإلى الواقع، وذلك بتشریح الواقع تشریح خبیر فینظر إ

مالبساتھا و أبعادھا نظرة دقیقة، ألن الواقعة ھي المحل الذي سینزل الحكم 
  .علیھ،  فتصّورھـا للمجتھد تصّوراً صحیحاً أضحى واجًبا

ولّما كان موضوع فقھ الموازنات المصالح والمفاسد، وموضوع فقھ 
جزء من فقھ الواقع فیما یتصل  الواقع النّص والتطبیق، فإّن فقھ الموازنات یعدّ 

بتطبیق النّص عند تعارض المصالح والمفاسد، كما أّن فقھ الواقع یعّد أحد 
عناصر الترجیح عند الموازنة، ومن األمثلة على ھذا قولھ علیھ الّصالة والسالم 

نقول كما قال، : ما تقوالن أنتما، قاال: "لرسولي مسیلمة الكّذاب حین قرأ كتابھ
، لكونھما ارتّدا عن 55"وهللا لوال أّن الّرسل ال تقتل لضربت أعناقكماأما : قال

لم یقتلھما، وبیّن سبب ذلك بأّن العادة جرت بعدم   دین هللا تعالى إالّ أّن النبي 
قتل الّرسل، وھو دلیل على معرفتھ صلى هللا علیھ وسلّم بالواقع ومالبساتھ، 

المرتّدین، ومفسدة تفویت مصلحة  وھو نوع من أنواع الموازنة بین مصلحة قتل
  .المراسلة

إّن فقھ الواقع یؤدي إلى ترجیح المصالح أو المفاسد، وھذا الترجیح یتغیر بتغیر  
  .الزمان والمكان

  .حقیقتھ، ومقّوماتھ: فقھ التنزیل: المطلب الثالث

  مفھوم فقھ التنزیل: الفرع األول

وبیان  ،"نزیلت"، و"فقھ"من لفظین " فقھ التنزیل"یتألف مصطلح 
  :معناھما كاآلتي

  .سبق تعریفھ  تعریف الفقھ في اللّغة واالصطالح: أوال
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 .واإلصطالح اللغة في التنزیل: ثانیا

 الترتیب، بھ ویراد اللغة في التنزیل یطلق :اللغة في التنزیل -أ
ل  ،بمعنى واستنّزلھ غیرهُ، وأْنَزلَھُ  ...الحلول: والنزول مھلة، في النزول: والتنزُّ

وعلیھ فالتنزیل لغة یّدل على ثالثة معان،  .56انحدر :سفل إلى ُعلو من ونَزل
  .الترتیب، وضعھ منزلھ، والتّدرج :وھي

التنزیل اصطالحا بمعنى إیقاع الحكم، یقول  :االصطالح في التنزیل -ب
لكن البد أن یكون المفتي ممن یحسن أن یضع الحوادث  :"-رحمھ هللا-ابن تیمیّة

 .57"وینـزلھا علیھا على القواعد

 صیرورة بالتنزیل ونعني:"بقولھ النجار یدلمجا عبد الدكتور وعّرفھ
 علیھ تجري عملي نمط إلى الفھم، مرحلة في تمثلھا وقع التي الدینیة الحقیقة

 .58"الواقع في اإلنسان حیاة

 إلى" النّجار الدكتور یضیف كما  الحیاة واقع في الدین تنزیل ویحتاج
 في عنھ یختلف ولكنّھ الفھم، بھ یكون الذي الفقھ ذلك زيیوا منھجي فقھ

 فیھ تكون الفھم إن حیث من والتنزیل، الفھم بین الخصوصیة الطبیعة، الختالف
 في العالقة تكون حین للدین، في النصي والمصدر العقل، بین األساسیة العالقة
 أساسي نصركع الحیاة واقع وبین النصي، والمصدر العقل، بین جدلیةً  التنزیل

  .59"العالقة ھذه في

 راسخة ملكة ذي من العقل إعمال :ھو التنزیل فقھ أنّ  القول وخالصة
 وجماعیة فردیة وقائع على بمدركھ الثابث الشرع حكم إجراء في متخصصة

 تنزیل بمآالت وتبصرا الشارع، لمقاصد تحقیقا متوقعة، أو واقعة وأوضاع
  .أحكامھ

 "زیلالتن فقھ"تعریف مصطلح : ثالثا

 إال بالحق الحكم من یتمكن ال والمفتي الحاكم أن القیم ابن اإلمام ذكر
 الوقائع نفس في وفقھ ،"الواجب فھم" وأسماه التكلیفیة، الشرعیة األحكام بفقھ

ثّم :"قال حیث التنزیل، الثالث ھو والفقھ، "الواقع فھم"وأسماه الناس، وأحوال
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 الواجب، من حكمھ الواقع ، فیعطيالشرعي الحكم ھذا الواقع وھذا بین یطابق
 والواقع الشرعي الحكم بین المطابقة ، فعملیة"للواقع مخالفا الواجب یجعل وال
 أي الفرع في المناط ھو تحقیق التنزیل فقھ فمحصلة التنزیل، بفقھ أسماه ما ھو
  . 60النازلة الواقعة في

 والواقع، لشرعيا الحكم بین یقصد بھ المطابقة التنزیل فقھ أنّ  لنّا فیتبیّن
التطبیق، أو االجتھاد التطبیقي أو االجتھاد التنزیلي وھو  بفقھ أیضا ویسمى

بذل المجتھد الوسع لتنزیل حكم شرعي على واقعة معیّنة بصورة یفضي فیھا "
إعمال العقل والنّظر "، أو61"ھذا التنزیل إلى المقصد الشرعي من الحكم المنّزل

في تفھم النصوص، وتحقیق مناطھا، الحصیف مع بذل الجھد المتواصل 
ومعرفة مرامیھا ومقاصدھا، وفھم وإدراك حقیقة الواقع، وطبیعتھ، وعناصر 
تكوینھ، ومستجداتھ، وذلك لیحسن المجتھد تنزیل األحكام الشرعیة على الوقائع 
واألحداث، في واقع النّاس متجنبا أكبر قدر ممكن من األخطاء التي تفضي إلى 

لخلق، فتؤدي إلى النفرة منھا ومن ثّم تعطیل تطبیق إلحاق الّضرر با
  .62"الشریعة

االجتھاد في "كما ذھب بعضھم إلى تسمیة عملیّة تنزیل األحكام ب
وربّما كان االجتھاد في :"، حیث یقول الدكتور عبد المجید النّجار"الّصیاغة

ئمة الّصیاغة أبین في فقھ الفتاوى منھ في فقھ األحكام، فھذا الفقھ عند األ
المجتھدین خاّصة یمثّل قّمة االجتھاد في الّصیاغة بما ھو تنزیل للحكم الشرعي 
المجّرد على نوازل عینیة مشخّصة تنزیال یصاغ فیھ من تلك األحكام ما یعالج 

  .63"تلك النوازل العینیة فیتحقّق التدین المطلوب

  فقھ التنزیل مقّومات: الثاني الفرع

  :فیما یلي تحدیدھا یمكن رئیسة مقّومات التنزیل لفقھ إنّ    
   تحقیق المناط: أوال

یعتبر االجتھاد في تحقیق مناط الحكم أول خطوة یسلكھا المجتھد لتنزیل 
الحكم على الواقع، فتنزیل األحكام ھو ثمرة اجتھاد العقل في تحقیق األفعال 

ة لھذا الواقعیة في إطار النوع ثم في إطار التشخیص،  وقد أولى اإلمام ابن تیمی
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النوع من االجتھاد عنایة كبرى في كتاباتھ،  وذلك راجع إلى ممارستـھ عملیة 
  .اإلفتـاء بخلفیة أصولیة عمیقة، مما یؤكد وعیّھ التّام بضرورة ھذا االجتھاد

  :على معنیین "تحقیق المناط"ویطلق    

النظر في معرفة وجود "ومفاده أّن تحقیق المناط ھو :المعنى األول
آحاد الصور، بعد معرفتھا في نفسھا، وسواء كانت معروفة بنص أو  العلة في

  .64"إجماع أو استنباط

وھذا واضح من حیث اتجاھھ إلى تحقیق العّلل الجزئیة التي إن عّرفت 
وعلّمت بنّص أو إجماع أو استنباط، فیبقى العمل من أجل معرفة تحققھا في 

  .65الفرع

ومة باإلجماع بأنّھا مناط وجوب أّن العدالة معل: ومن أمثلة ھذا المعنى
  .66قبول الشھادة، وأّما كون ھذا الشخص عدال فمظنون باالجتھاد

أن یثبت الحكم بمدركھ "أوسع من األول، ومفاده  :المعنى الثاني
  .67"الشرعي لكن یبقى النظر في تعیین محلھ

فاالجتھاد في تحقیق المناط على ھذا المعنى ھو البحث لتعیین محال 
رحمھ -شریعة عموما، دون االقتصار على العلّة، وعلیھ نبّھ الشاطبيأحكام ال

فتحقیق المناط الخاص نظر في كّل مكلّف :"في المناط الخاص، حیث قال- هللا
، أي كّل ما یتعلّق بالمكلّف من "بالنسبة إلى ما وقع علیھ من الدالئل التكلیفیة

  .68"األحكام التكلیفیة

ـزیل، بھ یكون الوصل، وعنده ینظر في تحقیق المناط ھو روح فقھ التنف
  .النص وینظر في الواقع وما یحیط بھ من مالبسات

  اعتبار المآل: ثانیا

أي في النھي  -ینبغي أن یراعى في ذلك " :-رحمھ هللا-یقول ابن تیمیة
  .69"أال یؤول إلى منكر أعظم منھ - عن المنكر 
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ویم لتنزیل مراعاة مآالت األفعال عند التنزیل أصل عظیم، وضابط ق
فالمجتھد ال یحكم على "أحكام الشریعة، وركیزة من ركائز االجتھاد التنزیلي، 

فعل من األفعال الصادرة عن المكّلفین باإلقدام أو باإلحجام إالّ بعد نظره إلى ما 
، لذلك یجب على المجتھد أثناء تنزیل الحكم النظر إلى "یؤول إلیھ ذلك الفعل

ضي إلیھا ھذا التنزیل، حتّى ینّزل الحكم موافقا العواقب والمآالت التي یف
  .لمقصوده الشرعي، وحتّى ال یلحق المكلّف العنت والضیق

  العالقة الجّدلیة بین فقھي الموازنات والتنزیل :المبحث الثاني

  النزعة التطبیقیة: تجدید الّدرس األصولي: المطلب األول

یعتبر الیوم فریضة شرعیة و ضرورة إن تجدید الّدرس األصولي 
فنحن نقوم بشيء من صمیم سنن الحیاة، بل ھو من ضرورتھا " حضاریة،

ومظاھرھا و ھل ھناك علم حي لم یتطور ولم یتجدد، أو تطور وتجدد، ثم توقف 
إن أي علم یتوقف وینقطع عنھ عنصر التجدید والتطویر،فلیس .وأغلقت أبوابھ؟

ثم یعقبھا ــ إن استمرت ــ  احتضار، تطول أو تقصر،أمامھ إال الدخول في حالة 
ومن لم یتجدد یتبدد ،و موضوعنا یدخل في ھذا السیاق ففقھ  ،70"موت محقق

كل ھذه  ...الموازنات و فقھ التنزیل و فقھ المآالت و فقھ األولویات وفقھ الواقع 
صول فنون وآلیات تخدم النزعة التطبیقیة لعلم األصول أو الجانب العملي أل

  .الفقھ

إن التركیز الیوم على ھذه المسألة المعرفیة یخدم تطلعات األمة 
فھناك صحوة مباركة تدعو لتطبیق الشریعة  الستئناف دورھا الحضاري،

اإلسالمیة،و قد نرى الیوم الكثیر من المتحمسین للمشروع اإلسالمي ینادون 
قد تؤدي إلى نتائج  دون وعي بأن ھذه الدعوة لتطبیق الشریعة آلیا على الواقع،

 وخیمة ألن التطبیق اآللي لألحكام قد یؤدي إلى ضرر وعنت بالفرد والمجتمع،
ترشد وتسدد  صارمة لذا فإننا بحاجة لمنھج أصولي مضبوط بضوابط علمیة

وعلیھ أصبح لزاما علینا االعتناء واالھتمام بھذا المشروع  خطوات التطبیق،
  .    العلمي
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  لتجدید مفھوم ا: الفرع األول

  معنى التجدید لغة: أوال

تجّدد : ، ولھ عّدة معان، منھا)جّدد( أّما التجدید في اللّغة فمأخوذ من مادة   
 .وجّد الشيء یجّده جّدا قطعھ .الشيء أي صار جدیدا

والجدید ما ال عھد لك بھ، وھنا یأتي بمعنى االنقطاع، وأّما ما جاء في 
عدم ( الوضوء والعھد، والمعنى األخیر جّدد: غیر معنى االنقطاع، مثل قولھم

ھو الذي یتالءم والمعنى االصطالحي، إذ التجدید لیس البتر والقطع  ) االنقطاع
كما جاء في المعنى األّول، لكن البناء على السابق وجعلھ األساس الذي ینطلق 

  .منھ في التجدید

  معنى التجدید اصطالحا: ثانیا

عّرف بتعاریف مختلفة، وسنختار أّما معنى التجدید اصطالحا، فقد 
التعریف الذي یتوافق واألصالة، إذ أّن ھناك طروحات تتعارض ومفھوم البناء 

  .على السابق، وتطالب باالنبتات واالنقطاع عن الماضي

  : بیّن الدكتور الترابي أّن التجدید یمّر بمرحلتین

ھضة فحركة اإلحیاء بعثا للّروح ویقظة للعلم ون: أوالھما اإلحیاء"
للعمل تتصوب نحو التّدین لترتفع بھ نحو كماالت الّدین، فتقاربھ بأتّم ما یوفق 

  .إلیھ هللا تعالى

أّما التطویر فیما أقصد فھو كسب تاریخي أعظم مّما : ثانیھما التطویر
یبلغ مجرد إحیاء الّدین بالبعث واإلیقاظ واإلشارة، ألنّھ یكیّف أحوال التّدین 

من ظروف الحیاة، وینھض بالّدین نحو كسب یثري التاریخیة لطور جدید 
  .71"معانیھ، ویوّحد وقعھ بوجھ جدید

مرحلة البعث واإلیقاظ، ومرحلة تكییف أحكام : فالتجدید یمّر بمرحلتین
  .الشرع وفق الواقع الجدید
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إضافة الجدید المفید، ویشمل صقل " :وعرف الریسوني التجدید بأنھ
ید، وفي الحالتین فإّن غرض التجدید ھو القدیم وشحذه حتى یكون كأنّھ جد

تحقیق درجات أعلى من الفائدة والفاعلیة والتالؤم مع الحاجات واإلشكاالت 
  . 72"المتجّددة

وال یعني التجدید ھنا انبتاتا عن الماضي أو تغییرا وانتھاكا لألصل، بل 
خل إّن الثوابت من العقائد والعبادات والمقدرات والمحّددات ال تمس، وال ید

  .علیھا التبدیل والتغییر

  .النزعة التطبیقیة: تجدید الّدرس األصولي: الفرع الثاني

یترّدد كثیرا على ألسنة وأقالم المفكرین مثال بیاني حول مفھوم التجدید 
وطرقھ وھو الرجوع إلى النبع الصافي الذي انقطع صبّھ ومجراه من الحیاة، 

المجرى لكثرة ما تعلّق بھ وتكّدس واستغنى النّاس عنھ بما ركد وأسن من ھذا 
فیھ من أعشاب وطحالب ویكمن التجدید في تنحیة ھذه الطحالب وتطھیر ھذه 
المجرى من العوالق لیتدفق مرة أخرى، إذ ال یغني في ذلك االرتحال إلى رأس 
النبع لإلقامة عنده، وترك طریق الفیض لھذا الماء على حالھ بما فیھ من 

مل أن ینّحوا ھذه العوالق كلّھا بجّد، ویطھروا المجرى بل الع...رواسب وشوائب
من كّل موضع منھ ویصونوه ویصلحوا الجسور صیانة وإصالحا یقي من 

  .73تكرار الحالة المعوقة

فتجدید الّدرس األصولي لیس ھدما ونقضا للماضي، بل ھو عودة للنبع 
واء البشر الصافي بنفض الغبار عنھ وبتنقیتھ من الشوائب وما علق بھ من أھ

  .على مّر العصور

ولیس المقصود بتجدید الّدرس األصولي المّس بالقطعیات والثوابت 
األصولیة، بل المراد مراجعة ظنیات و متغیرات ھذا العلم، ألنّنا ندرك أّن ھذا 

  .الفن فیھ القطعي وفیھ الظنّي

إّن تراثنا األصولي غني بالحدیث، عن االجتھاد االستنباطي وتفسیر 
ص، وغلب علیھ المباحث الّتي تتعلق بقواعد اللّغة العربیة، وبقي على النصو

ھذه الحال حتّى جاء الشاطبي وأضاف لھ المقاصد ففتح باب ھذا العلم على 
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منھج تنزیل األحكام على أفعال المكّلفین، بالتركیز أكثر على مباحث أصولیة 
الت، وفقھ كانت ضامرة في السابق، كمباحث تحقیق المناط ، وفقھ المآ

  .الموازنات

إن من ثمرات التداخل بین مقاصد الشریعة وعلم األصول  ھذه النزعة 
فالمقاصد تعتبر المبحث األكثر داللة على ھذه النزعة ألنھا تمثل  العملیّة،

العنصر األساسي في ضبط الكیفیة التي تطبق بھا تلك األحكام من حیث إن "
یكون تحقق المقاصد المكیف األكبر تطبیق األحكام غایتھا تحقق المقاصد ف

، بل ھو جرداإذ برھنت أن المدرك العقلي الشرعي لیس تصورا م ،74"للتطبیق 
ومقتضى القیمة العملیة أن الخطاب  مدرك متصل اتصاال وثیقا بالقیمة العملیة،

المقصود "المبلغ ینھض إلى العمل و یحرك دواعي الممارسة،و ال أدل ذلك أن
وأن قصد الشارع في ، 75"زیل أفعال المكلفین على حسبھامن وضع األدلة تن

ومن ثمرات ھذه النزعة ظھور كثیر من . وضع الشریعة للتكلیف بمقتضاھا
المعارف إن صّح ھذا االصطالح كفقھ الواقع، وفقھ الموازنات، وفقھ التنزیل، 

  .وفقھ المآالت، وفقھ األولویات، وكّل ھذه اآللیات تخدم موضوعنا

تطبیقیة لعلم األصول تكمن في تطبیق الشریعة والتماس والنزعة ال
ثمراتھا على الواقع، وتظھر األحكام بھا منّزلة ومشخّصة في مواقع الوجود 

البّد من توجیھ عملیة "البشري حیث تتحقق مصالح اإلنسان في الّدارین، ولذلك 
 التنزیل االتجاه األصوب، والمسلك المناسب، المنضبط للقواعد األصولیة

السلیمة والناجعة، وأغلب ھذه القواعد تكون لھا صبغة الوسائل والمقاصد 
  . 76"والمصالح

إّن ھذه األنواع من الفقھ تساعد على الوعي بالواقع وترشید تنزیل 
األحكام، إذ الغایة من الخطاب الشرعي ھو تطبیقھ على مقتضى تعالیم اإلسالم، 

لیّة لذلك ھي صیاغة أجوبة ووفق أحكام تشریعیة، بحیث تكون الثمرة العم
  .مؤسسة على رؤى شرعیة للحوادث والوقائع المستجدة

لذا نجد دعوة الترابي لتجدید أصول الفقھ تتوافق وھذا الغرض، إذ انتقد 
النزعة النظریة التي طغت على علم األصول وغلبة السجاالت النظریة 
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لھ بواقع الحیاة، البّد أن نقف وقفة مع علم األصول تص" :المجّردة، حیث یقول
ألّن قضایا األصول في أدبنا الفقھي أصبحت تؤخذ تجریدا حتى غدت مقوالت 
نظریة عقیمة ال تكاد تلّد فقھا البتة، بل تولّد جدال ال یتناھى، والشأن في الفقھ أن 
ینشأ في مجابھة التحّدیات العملیّة، والبّد ألصول الفقھ كذلك أن ینشأ مع الفقھ 

  .77"الحي

دعوة وغیرھا تنادي إلحیاء تفاعل النص مع الواقع بمبادئ فھذه ال
  .وثوابت الوحي الخالدة

إّن علم األصول یسعى إلیجاد اآللیات الكفیلة إلتباع أحكام الشریعة بّما 
یحقق مقاصد الشارع الحكیم من تشریعاتھ، إذ بدون استصحاب ضوابط التنزیل 

ومشقة وعنت، وربّما فقد تتخلف مقاصد النصوص، ویقع المكلّف في حرج 
  .صارت ھذه النصوص أشكاال بال مقاصد

وال یخفى أّن الحكم الشرعي قد یطرأ علیھ من التكییف والموازنة بین 
  .المصالح والمفاسد عند إرادة تنزیلھ ما لم یطرأ علیھ حالة كونھ مجّردا

لھذا نرى الیوم الدعوات التجدیدیة ترّكز ھذا الجانب العملي التنزیلي 
بین تجدید علم األصول وتنزیل األحكام الشرعیة في "أصول الفقھ، بل إّن لعلم 

مواقع الوجود البشري عالقة جّدلیة  تشّكل ثنائیة تسھم في تطور النظر 
األصولي، ألّن المحك األساسي لصدقیة القواعد في أّي مجال ھو التحاكم فیھا 

  .78"إلى التمثل الوجودي

  .اجتھاد مقاصدي: والتنزیلفقھي الموازنات : المطلب الثاني

إّن توسع المقاصد الشرعیة بمسائل ووسائل وموازنات وأولویات 
وما یتعلق بھا من مجاالت باعتبار أّن مقاصد الشریعة میدان رحب  ومآالت،

  .یستوعب كّل ما ھو في مصلحة األّمة

وظھر دور المقاصد المتعاظم في تفعیل آلیات النزعة التطبیقیة من فقھ 
ھذه اآللیات   ، وفقھ األولویات وفقھ المآالت، والواقع والتنزیل، فكلّ موازنات

  .تساعد على العودة بالشریعة إلى الواقع
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إّن عالقة كّل من فقھ التنزیل والموازنات بفقھ الواقع عالقة وطیدة إذ 
التنزیل والتطبیق ھو عبارة عن تطابق كامل بین األحكام وتفاصیل الواقع 

  .یھ، بحیث ال یقع إھمال أّي عنصر لھ تأثیر من قریب أو بعیدالمراد تطبیقھا عل

  .االجتھاد المقاصدي: الفرع األول   

تعد المقاصد مكون أساس من مكونات علم األصول ، بل الشرط األول 
لالجتھاد سواء تعلق باالستنباط أو بالتطبیق، ألن االلتفات إلى المقاصد 

ظ مقاصد الشارع في أحكامھ ، فإن والمصالح المرتبطة أمر ضروري ،لكي نحف
كثیر من األفعال والتصرفات ال تقف مصلحتھا أو مفسدتھا على مستوى الحكم 
األصلي بل تكون لھا مآالت وعواقب مستقبلیة ال تحقق العدل، وال تتحقق 
 المقاصد على مستوى الحكم التبعي، فاألمر قد یكون مصلحة في بدایتھ وحالھ،

  .تھ ومآلھ ، وقد یكون العكسثم یصبح مفسدة في عاقب

إّن تتبع تحقق المقاصد عند تنزیل الحكم  ھو المطلوب من أھل االجتھاد 
أن یبحثوا عن المسالك وھي الطرق الواقعیة للكشف عن مدى تحقق المقاصد 

بحثا تنظیریا یعصم من الزلل الذي یقع فیھ كثیر  الشرعیة عند تنزیل الحكم،
 . م األحكام و جلبوا المضار والمفاسد على األمةممن أخطأوا المقصد في تنزیلھ

ومن ھنا ال یتم تنزیل الحكم وإصابة مقصد الشارع إال بعد تحقیق 
  .المناط الذي یقتضي فھم الواقع بكل أبعاده ومكوناتھ والنظر في المآالت

إّن نتیجة االجتھاد تتمثل في تطبیق الحكم وتنزیلھ، حتى ال تبقى األحكام 
المقصود من وضع األدلة تنزیل أفعال المكلفین على "، ألن حبیسة األذھان

اقتضاء األدلة " :، فھنّاك اعتباران لالجتھاد حیث یقول الشاطبي79"حسبھا
االقتضاء األصلي قبل طرود : سبة إلى محالھا على وجھین أحدھمالألحكام بالن

العوارض، وھو الواقع على المحل مجردا عن التوابع و اإلضافات كالحكم 
بإباحة الصید و البیع و اإلجارة، وسّن النكاح، وندب الصدقات غیر الزكاة وما 
أشبھ ذلك، والثاني االقتضاء التبعي، وھو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع 
واإلضافات كالحكم بإباحة النكاح لمن ال إرب لھ في النساء، ووجوبھ على من 

للّھو، وكراھیة الصالة لمن حضره خشّي العنت، وكراھیة الصید لمن قصد فیھ ا
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الطعام،  أو لمن یدافعھ األخبثان، وبالجملة كّل ما اختلف حكمھ األصلي القتران 
  .80"أمر خارجي

فالحكم یتغیّر بحسب اعتباره للخصوصیات، فالواقع قد یؤدي إلى تغیّر 
الحكم، وذلك أن حكم الصالة األصلي المجرد ھو الوجوب، لكن بالنسبة للمناط 

عیّن كالجوعان أو الذي یدافعھ األخبثان یتغیّر الحكم األصلي من الوجوب الم
إلى الكراھة، فھذا الحكم التبعي راعى الواقع و مالبساتھ، ووازن بین المصالح 
والمفاسد، فالجوعان والذي یدافعھ األخبثان لھما خصوصیة تستثنیھم من الحكم 

، ومدى تحقق مقاصد إلى حكم آخر روعي فیھ المآالت" الوجوب"األصلي 
  .الشارع في الواقع

وبعد أن قّرر الشاطبي ھذا األصل، وضع في ضوئھ سؤاال محوریا 
فھل یصح االقتصار في االستدالل على الدلیل المقتضى للحكم األصلي : "وھو

أم البد من اعتبار التوابع و اإلضافات حتى یتقیّد دلیل اإلطالق باألدلة المقتضیة 
  .81"العتبارھا 

فالمطلوب استنباط األحكام بناء على االقتضاء األصلي أو التبعي،  إذن
ثم خلص في الجواب عن ھذا السؤال أّن الجواب یكون موافقا للسؤال ، فإذا جاء 

فالبناء  -أي لم یقترن بتوابع وإضافات معتبرة -السؤال بناء على مناط مطلق 
جري الدلیل على في تنزیل الحكم علیھ یكون على االقتضاء األصلي، بأن ن

إطالقھ كما افترضنا المناط على إطالقھ ،بخالف ما إذا كان المناط معیّنا بأن 
اقترن بتوابع و إضافات معتبرة ومؤثرة فالبّد من أخذھا بعین االعتبار أثناء 

  . االستدالل

وبیّن في موضع آخر أّن السائل یجاب بحسب سؤالھ، وبحسب مناطھ 
للعالم إذا سئل عن أمر كیف یحصل في الواقع، إال ال یصح : "- یقول رحمھ هللا 

م اعتبار المناط أن یجیب بحسب الواقع ، فإن أجاب على غیر ذلك أخطأ في عد
  .82"، ألنھ سئل عن مناط معیّن، فأجاب عن مناط غیر معیّنالمسؤول عن حكمھ

أّن أفعال "ویبدو أّن جّدلیّة النص والواقع شغلت فكر الشاطبي، فذكر 
اعتبار من جھة معقولیتھا، واعتبار من جھة وقوعھا في : لھا اعتباران المكلفین
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من جھة - ، فبیّن أّن النظر إلى أفعال المكلفین إّما أن یكون مجردا "الخارج
وإّما أن یكون معتبرا للمؤثرات الخارجیة، وقد بیّن المراد  باالعتبار  - معقولیتھا

ف بھ أو بتركھ أو المخیّر فیھ یعتبر ذلك أن الفعل المكل"من جھة المعقولیة بأنّھ 
، وقال أیضا 83"من جھة ماھیتھ مجردا عن األوصاف الزمة أو غیر الزمة

، فالحكم األصلي یتسم بالتجرید 84"األمور الذھنیة أو مفھومات الخطاب"بأنّھا 
عن الواقع فھو عبارة عن فھم عقلي منحبس في الذھن، وبین االعتبارین نظر 

فقھ الدقیق یقتضي تقسیم الشریعة إلى أصلین ثابتین، ھما واجتھاد، ذلك أن ال
اإلذن وأصل المنع، وبین المرحلتین نظر واجتھاد في جلب المصالح   أصل

ویؤدیھ ذلك من االستثناءات من اإلذن إلى المنع أو من المنع إلى . ودرء المفاسد
لشارع في اإلذن، وھذا ھو االجتھاد المقاصدي في تنزیل األحكام مراعاة لقصد ا

  .جلب المصالح ودرء المفاسد

ومثال ما سبق ذكره ما رواه یزید بن ھارون عن مالك األشجعي عن 
ألمن قتل مؤمنا متعّمدا : جاء رجل إلى ابن عباس، فقال" :سعد بن عبیدة قال

أھكذا كنت تفتینا  :ال،إالّ النّار ،فقال فلّما ذھب قال لھ جلساؤه: توبة مقبولة؟ قال
إنّي ألحسبھ رجال مغّضبا یرید أن : ا أن لمن قتل توبة مقبولة ؟ قال؟ كنت تفتین

  .85"یقتل رجال مؤمنا، قال فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك

أّن الرجل كان مغّضبا  فابن عبّاس أدرك المالبسات المحیطة بالنازلة،
، وأّن تنزیل الحكم األصلي ال یخدم مقصد حفظ النفس، وأنّھ إذا یرید القتل
حكم جزئي مع مقصد كلّي، یقّدم المقصد الكلّي ألن األحكام وسائل تعارض 

لتحقیق المقاصد، فإذا سقط المقصد یسقط الحكم، لھذا أنزل علیھ حكم عدم التوبة 
تكون الموازنات أثناء التنزیل، وترجح  فانظر ألنھ ھو الذي یحقق المصلحة،

یھا المفاسد وتجلب فیھا المصالح، لذا فإّن االجتھاد التنزیلي ھو موازنة تدرء ف
المصالح، وانظر أیضا كیف أّن األحكام تتغیر بحسب الظروف والمالبسات 
المحیطة بالمحل، فمن نظر إلى الفعل في مسألة توبة القاتل من جھة االقتضاء 
األصلي أو المعقول الذھني منفصال عن األوصاف الخارجیة أجاز التوبة، ومن 

اویة االقتضاء التبعي أو من جھة الحصول في نظر إلى فعل توبة القاتل من ز
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الواقع حكم بعدم جواز التوبة مادام قد احتف بھا من الخارج وصف فاسد و ھو 
  .نیّة القتل

إّن ھذا االجتھاد یحتاج فیھ األصولي الفقیھ إلى استلھام قواعد أخرى 
تعینھ في تخریج األحكام المناسبة لكّل مناط معیّن، بالنظر إلى الظروف 

وھذه القواعد لھا عالقة بالمطالب الواقعیة التي . المالبسات الخاصة لكل نازلةو
تقرأ الواقع جیدا و تفقھ حاجاتھ وخصوصیاتھ و تتوقع ما تؤول إلیھ األحكام في 

  .الواقع

 إّن االجتھاد في تنزیل األحكام اجتھاد مقاصدي یوّجھ األحكام نحو
  .تحقیق مصالح العباد في معاشھم ومعادھم

االجتھاد في تنزیل األحكام الذي یراعي ما یحیط بالنازلة من و
النظر في : تحقیق المناط،  وثانیھما: مالبسات یمّر بخطوتین أساسیتین، أوالھما

  .المآالت

  تحقیق المناطات و النظر في المآالت: الفرع الثاني

  تحقیق المناط: أوال

ي یأخذ بعین كّما سبق الذكر أّن الحكم نوعان أحدھما مجرد والثان
االعتبار الواقع ومالبساتھ، وتحقیق المناط تختزل الفجوة بین خطاب النص 
المتّسم بالعموم والتجرید وحركة الوقائع المتّسمة بالنّسبیّة والتغیّر، فتحقیق 
المناط ھو اآللیة األصولیة لتنزیل األحكام والمآل نظر في النتائج یوازن فیھا 

و المفاسد، فیستثني من الحكم أو یرجي تنزیلھ لعدم  المجتھد الفقیھ بین المصالح
  .توفر الشروط

النظر في وجود العلّة في آحاد الصور : "وعرفھ أغلب األصولیین بأنھ
أن ینّص أو یتفق على تعیین العلة ویطلب : "، وكذلك86"بعد معرفتھا في نفسھا

العلة، ، وھذه التعاریف تقصر تحقیق المناط في 87"تحققھا في محّل النّزاع
  .ودارت أغلب التعریفات  حول ھذا المعنى
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بأن یثبت الحكم بمدركھ "في حین عّرف الشاطبي تحقیق المناط 
، فھذا التعریف یشمل أنواع التحقیق و "الشرعي لكن یبقى النظر في تعیین محلھ

عدم تخصیصھ بالعلة فقط، إذ قد یكون تحقیق المناط مرتبطا بقاعدة كلّیة 
مجمع علیھا، أو مستقرأة من النصوص، ویالحظ أّن منصوص علیھا، أو 

الشاطبي لم یخصص مدرك الحكم بالنص أو اإلجماع بل عّممھ لیشمل 
  .االستنباط أیضا

وتحقیق المناط ھدفھ وصف الوقائع وصفا صحیحا حتى یمكن قیدھا 
تحت حكم شرعي تعتبر من مفرداتھا من منظور اجتھاد الواقع، وبالتالي ال 

، "الطوفي"ید العلة المراد إدراكھا في المحل بالخفاء كما یرى أرى أھمیة لق
، ومن ھنا ال یرتبط تحقیق المناط "االسنوي"وبكونھا محال للنزاع كما یرى 

باعتباره ضرورة عقلیة وشرعیّة باألغلبیة ویمكن القول أّن تحقیق المناط ینتمي 
قھ التوقع، وأن القاسم ، وأن المآالت تنتمي إلى فقھ الواقع و ف"فقھ الوقائع"إلى

المشترك بینھما فقھ التنزیل في خصوصھ وعمومھ بحیث یمكن القول إن فقھ 
  :التنزیل یتعلق بالمجالین اآلتیین

وھو فقھ الوقائع ھدفھ الرئیسي توظیف الواقعات أي معرفة : فالمجال األول
  عناصرھا

ف الواقعات بعد وھو فقھ الواقع و التوقع غایتھ الرئیسیة تكیی: والمجال الثاني
  .88معرفة نتائجھا

وھذا النوع من االجتھاد ال یمكن أن ینقطع حتى ینقطع أصل التكلیف، 
ألّن أفعال المكلّفین تجري في الواقع أفرادا مشخصة   ،89وال یجوز التقلید فیھ

بفاعلیھا وأسبابھا وأزمانھا وأماكنھا المخصوصة، وھذه المعطیات ال یمكن أن 
  .كثر من حادثة واحدةتتكّرر مجتمعة في أ

وعلیھ إن المجتھد المنزل قبل البحث على الحكم البد أن یتصور 
  .الواقعة صحیحا مضبوطا یمكن البناء علیھ
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 موازنة بین المصالح و المفاسد المتوقعة:النظر في المآالت: ثانیا

أصل كلّي یقتضي اعتباره تنزیل الحكم : "عّرفھ فرید األنصاري بأنّھ
، ذلك أن التحقیق في مآالت 90"یناسب عاقبتھ المتوقعة استقباال على الفعل بما

تطبیق الحكم على الفعل یرتبط بما یؤول إلیھ من نتائج وثمرات، وبحسب 
النتیجة یحمد الفعل أو یذم، و من ثّم یجري علیھ حكم المشروعیة من عدمھا، 

قعیا ووظیفة ھذا األصل مراعاة ما یفضي إلیھ تنزیل الحكم من المصالح وا
  .ویمنع ما یؤدي إلیھ من المفاسد 

فقد یكون  الفعل مشروعا لكن ینھى عنھ لما یؤول إلیھ من المفسدة، أو 
  .ممنوعا لكن یترك النھي عنھ نظرا لمآلھ

فالمآل لیس شیئا سوى المصالح و المفاسد المتوقعة استقباال بعد إیقاع 
وھو یبرھن على  ، بل للمآل عالقة عضویة بالمقاصد، قال الشاطبي91الفعل

وھو مجال للمجتھد صعب المورد، إالّ أنّھ " :ثبوتھ و حجیّتھ في كتاب االجتھاد
  . 92"عذب المذاق محمود الغّب، جارعلى مقاصد الشریعة

إّن فقھ المآالت ھو االجتھاد التقدیري الذي یقیّم المصلحة و المفسدة 
إلعطاء الفعل حكم  المترتبتان عن تنزیل الحكم، كّما یتضمن الموازنة بینھما

  .الغالب منھما 

ورعایة الموازنات جزء من النظر في المآالت ، ألّن النظر في المآالت 
موازنة بین المصالح و المفاسد، وتوفیق و جمع بین المقاصد الكلیّة و المقاصد 

مشروعا "الجزئیة بعد بعد استیعاب الواقع استیعابا دقیقا، ذلك أن الفعل قد یكون 
یھ تستجلب، أو مفسدة تدرأ، ولكن لھ مآل على خالف ما قصد فیھ، لمصلحة  ف

وقد یكون غیر مشروع لمفسدة تنشأ عنھ أو مصلحة تندفع بھ، ولكن لھ مآل على 
خالف ما قصد فیھ، فإن أطلق القول في األول بالمشروعیّة فربّما أدى استجالب 

ا مانعا من المصلحة إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزید علیھا، فیكون ھذ
إطالق القول بالمشروعیة، و كذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعیة 
ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزید، فال یصح إطالق القول 

  .93"بعدم المشروعیة 
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ویربط ھذا األصل بالمصالح الشرعیة میثاق غلیظ، و یعصم المجتھد 
رت المصلحة ، لكون المصالح غیر ثابتة على من الزلل، ویسیر بھ حیث سا

  .اطراد مطلق، وتتغیر بحسب الحال أو المآل كما بیّن الشاطبي سابقا

إّن النظر في المآالت موازنة بین كّلیات الشریعة العامة وجزئیات 
األدلة الخاصة، وما یسفر عن تلك الموازنة من استثناءات تھدف إلى  انسجام 

  . مع قطعیات المقاصد الكلیّة على أرض الواقع آحاد الجزئیات الظنیّة

ذلك أّن الفقھ الدقیق یقتضي تقسیم الشریعة إلى أصلین ثابتین، ھما 
أصل اإلذن وأصل المنع و یدخل علیھما النظر في المصالح جلبا والمفاسد درء 
بحسب الواقع و بحسب تجاذب المقاصد لھما، ویؤدي ھذا إلى االستثناء من 

  .نع أو من المنع إلى اإلذناإلذن إلى الم

فھذه الموازنة بین المصالح والواقع والمتوقع تھدف لرعي المقاصد من 
وعلیھ فإن النظر المآلي ھو موازنة بین . جلب للمصالح أو درء للمفاسد

  .المصالح والمفاسد المتوقعة

  :خاتمة

 :نجمل أھم النتائج التّي توصل إلیھا البحث   

 األسس والقواعد التي یّرجح بھا بین المصالح،  فقھ الموازنات ھو مجموعة
 .أو بین المفاسد، أو بینھما عند التعارض وتعذر الجمع

  موضوع فقھ الموازنات ھو التعارض بین المصالح والمفاسد، وقد دّل على
 .مشروعیتھ الكتاب والسنّة واإلجماع والمعقول

 ة، مراعاة مراعاة مقاصد الشریعة اإلسالمی: من ضوابط فقھ الموازنات
 .مراتب المصالح والمفاسد، والنظر في المآالت، وفقھ الواقع

  أّن المجتھد أثناء تنزیل الحكم یحتاج إلى فقھ الموازنات السیّما في ھذا
العصر الّذي تزاحمت فیھ المصالح، وتداخلت فیھ المفاسد، وتعّددت فیھ 

 .صّور التعارض بینھما
 تنا ھو تجدید الدرس األصوليإن االطار الكلي الذي یؤطر موضوع ورق. 
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  إن فقھي التنزیل والموازنات یخدمان النزعة العملیة لعلم األصول. 
  دور المقاصد في تفعیل وتوسیع العلوم والمعارف الخادمة للنزعة العملیة

 ...لعلم األصول كفقھ التنزیل والموازنات والمآالت والواقع
 مناطات والنظر في المآالتتحقیق ال: فقھ المآالت یقوم على ركیزتین ھما. 
 النظر في المآالت موازنة بین المصالح والمفاسد المتوقعة. 
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