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  قراءة في ما كتب حول فقھ الموازنات
  

  1جامعة  باتنة جامعة  - برھاني منوبة الدكتورة 

  :مقدمة

لحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن ا 
  وبعد. وااله

یعتبر فقھ الموازنات وسیلة تثبت مرونة الفقھ اإلسالمي، وتطوره، 
اإلحاطة بالدراسات واألبحاث لفقھ ومن أجل . ومسایرتھ لمستجدات العصر

قراءة فیما " :الموازنات، اخترت الكتابة في ھذا المقام، وترجمت لھ بعنوان
إن  -وقد أحسن القائمون على ھذا الملتقى الموفق  ،"كتب حول فقھ الموازنات

  .في اختیار موضوعھ، وجعلھ محال للنقاش والحوار  - شاء هللا

، ودلیل یساعد الباحث وطالب العلم ویمثل بحثي ھذا تبصیر، وتنویر
الشرعي على معرفة ما كتب في فقھ الموازنات، باعتباره لم یر النور بعد، 

  . وخاصة وأن الحاجة ماسة إلیھ في ھذا العصر الذي اختلطت فیھ الموازین

وسلكت في دراستي منھج االستقراء في جمع المادة العلمیة من الكتب 
ت المنھج الوصفي في صیاغة البحث، مع اعتماد الفقھیة والمعاصرة، ثم اتبع

  .آلیة التحلیل بحسب ما یقتضیھ الموضوع

ثم إنني قد قمت من خالل البحث بتحدید عنوان الكتاب أو البحث مع ذكر 
  . صاحبھ، والكشف عن فكرتھ وما یتعلق بھا

كما أن دراستي انصبت على المواضیع واألبحاث التي استخدمت 
في عنوانھا، ولیست من وّظفتھ في سیاق ) الموازنة(أو  ،)الموازنات(مصطلح 

" باستثناء كتاب ...الحدیث عن علوم أخرى، أو مباحث أصولیة أو مقاصدیة
لیوسف القرضاوي، ألنھ أول من أّصل لفقھ "أولویات الحركة اإلسالمیة 
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الموازنات من المعاصرین في بضعة أسطر، اعتبرت في ما بعد مرجعا لكل 
وھناك بعض العناوین التي ترددت على . حث في ھذا الفقھمن أراد الب

لمسفر " فقھ الموازنات"األنترنت، لكنني لم أعثر على مضامینھا، ككتاب 
  . القحطاني

  :وقد قّسمت البحث إلى مبحثین على النحو التالي

  .قراءة في الكتب والرسائل الجامعیة: المبحث األول

نشورة في المجالت، أو المقدمة في قراءة في األبحاث الم: المبحث الثاني
 .مؤتمر ما

  قراءة في الكتب والرسائل الجامعیة : المبحث األول

ھذه ھي الكتب والرسائل الجامعیة المطبوعة، وغیر المطبوعة التي   
عنیت  بفقھ الموازنات، والتي عثرت علیھ، وودت أن أقّسم ھذا المبحث إلى 

لكنني وجدت أن معظم الكتب أصلھا  مطلبین، األول للكتب، والثاني للرسائل،
رسائل، وعلیھ اكتفیت بذكرھا دون تقسیم، ورتبتھا ترتیبا ألفبائیا بحسب لقب 

  :المؤلف، على النحو التالي

فقھ الموازنات في الدعوة  وتطبیقاتھ من خالل منھج : بن بوزیان عاشور/  1
  1النبي 

ن التجربة النبویة محاولة لالستفادة م) لم تطبع بعد(تعتبر ھذه الرسالة
في فقھ الموازنات، ومحاولة توضیح منھج النبي صلى هللا علیھ وسلم في الدعوة 

وكذا الوصول من خالل . من خالل ھذا الفقھ، واستكشاف ضوابطھ ومجاالتھ
الدراسة إلى معاییر یستطیع الداعیة من خاللھا التعامل مع المستجدات والنوازل 

 .بطریقة فعالة ومفیدة

معالمھ  - فقھ الموازنات الدعویة: یانوني معاذ محمد أبو الفتوحالب/ 2
  -وضوابطھ

أصل ھذا الكتاب رسالة أعّدت لنیل شھادة الدكتوراه في الدعوة 
اإلسالمیة، ویبدو أن ما جاء فیھ قیم وجاد السیما وأن صاحبھ من الباحثین 



  قراءة في ما كتب حول فقھ الموازنات                                                                                  
  

 

 467                                                                        الدولي الثامن المؤتمر

عثرت على المھتمین بالكتابة في كل ما یخص فقھ الموازنات، ولم أجده ولكن 
  :2ھذا الملخص في الشبكة العنكبوتیة

 من الشرعي مستنده ویبین الموازنات، فقھ موضوع یؤصل الكتاب ھذا
 فقھ ومظاھر أشكال، على الضوء ویلقي ...الصحابة وواقع والسنة الكتاب

 العاجل بین الموازنة والوسیلة، الغایة بین كالموازنة الدعویة الموازنات
 الموازنة والجھریة، السریة بین الموازنة والخاص، العام نبی الموازنة واآلجل،

 أنھ كما .بھ للعمل والمعالم الضوابط ویضع ...طبیعتھ وبین الداعیة وظیفة بین
 بعض ویضع الدعویة، الموازنات بفقھ العمل في اإلخالل جوانب بعض یذكر

 اإلخالل عن الناتجة السلبیة المظاھر معالجة في تسھم التي والمقترحات المعالم
  .بھ العمل في

  3فقھ الموازنات في الشریعة اإلسالمیة: الّسوَسوة عبد المجید محمد/ 3

من البحوث القیمة الجادة في فقھ الموازنات، جاء في مائة وثماني 
األول لمنھج فقھ : وسبعین صفحة، قسمھ الباحث إلى مقدمة، وخمسة فصول

ھذا الفقھ وفقھ األولویات، فقد الموازنات ومفھومھ، مشیرا إلى العالقة بین 
یتداخالن ویتالزمان، وفي ھذه الدراسة رادف بینھما، كما تناول في ھذا الفصل 
مشروعیة فقھ الموازنات، والحاجة إلیھ، ومؤھالت الموازن، أما الفصل الثاني 
ففي معاییر الموازنة بین المصالح المتعارضة، والفصل الثالث لمعاییر الموازنة 

سد المتعارضة، والفصل الرابع لمعاییر الموازنة بین المصالح بین المفا
المتعارضة مع المفاسد، والفصل الخامس فیھ نماذج لتطبیقات عامة لفقھ 

  . الموازنات، وأخیرا خاتمة فیھا النتائج المتوصل إلیھا

والمالحظ على ھذه الدراسة أن معاییر فقھ الموازنات ھي تلك المعروفة 
والمفاسد المتزاحمة في فقھ مقاصد الشریعة، لكن الجدید  في ترتیب المصالح

فیھا سبرھا المحكم، وتقسیمھا الرائع الذي جعلھا تنال السبق في ھذا المجال، 
حتى أن الدراسات التي جاءت بعدھا عالة علیھا ولم تأت بالجدید، وكل ھذا ینم 

  .قةعلى سعة اطالع الباحث، وثقافتھ الواسعة، ونظرتھ العلمیة العمی
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والجاد في ھذا البحث أیضا، تلك التطبیقات التي خرجت عن المألوف، 
حیث لم تقتصر على الجانب الفقھي المتكرر عند الباحثین، بل كانت تطبیقات 

قد جمعھا في اثني عشرة  ...شاملة لمناحٍ كثیرة، في الفقھ والقواعد والتشریع
 ، وب العمل بمبدأوج :نموذجا في مراعاة فقھ األولویات والموازنات وھي

التیسیر أولى من ، التركیز على قضایا التربیة واألخالق، التدرج في الدعوة
التركیز على وحدة األمة، وجمع ، ترتیب المنكرات عند التغییر، التعسیر
تقدیم األعمال ذات الصبغة الدائمة ، مراعاة الظروف واألحوال، كلمتھا

تقدیم األولویة للدراسة ، ارضةوالمستمرة على ذات الصبغة المنقطعة والع
األولویة للقضایا المصیریة والكبیرة ، والتخطیط على االرتجال في األعمال

األولویة للعلم كخطوة للتغییر واإلصالح على ، على القضایا الصغیرة والجزئیة
األولویة لالھتمام بفقھ المعامالت على فقھ العبادات في الدراسات، ، غیره

األولویة في حث الناس على ، لتي تقدم حلوال لمشاكل األمةوالبحوث الشرعیة ا
 .  الفرائض، قبل حثھم على النوافل والمستحبات

 وقد كانت ھذه القواعد تأصیال للكثیر من البحوث والدراسات
  .المعاصرة، التي عنیت بفقھ الموازنات، والتي جاءت بعد ھذه الدراسة

  4ین النظریة والتطبیقفقھ الموازنات ب: السوید ناجي إبراھیم/ 4

أصل ھذا الكتاب رسالة أعدت لنیل شھادة الماجستیر في الدراسات 
اإلسالمیة، وھو یھدف إلى بیان أھمیة فقھ الموازنات، وتناولھ صاحبھ من 

جانب نظري، وما یتفرع عنھ من تعریف فقھ الموازنات، : األول: جانبین
قتھ باألدلة المختلف وتأصیلھ، وأسسھ، وأنواعھ، وضوابطھ ولوازمھ، وعال

جانب تطبیقي، كشف فیھ عن دور ھذا الفقھ في قضایا مستجدة في : الثاني. فیھا
  .  الدعوة، السیاسة، االجتماع: مجاالت ثالثة

  5القادمة المرحلة في اإلسالمیة الحركة أولویات :یوسف القرضاوي /5

خ ال وجود لمصطلح الموازنات في العنوان، لكنني أدرجتھ ألن الشی
القرضاوي أول من أطلق ھذ االسم على ھذا الفقھ من المعاصرین واعتبره فقھا 
جدیدا، فضال على أن كتابھ ھذا حظي بقبول واسع، وھو تمھید لكتابھ الثاني فقھ 
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وقد تناول الشیخ فقھ الموازنات وھو یتحدث عن الحركة اإلسالمیة . األولویات
لیھ، وجاء ذلك في عشر صفحات، في مجال الفكر والعلم، وأنھا بحاجة ماسة إ

كانت كافیة لتعریفھ والتنویھ على أھمیتھ، وأنھ إذا غاب عن الساحة ستُسد على 
األمة أبواب السعة والرحمة، مع التنبیھ على بعض ضوابطھ، ثم ذكر قواعد 
الموازنة بین المصالح والمفاسد مع التمثیل والتدلیل على ذلك من الكتاب 

  .والسنة

 في وأثرھا والمفاسد المصالح بین الموازنة :الواحد عبد دمحم كامل  /6
  6الثورة بعد العام المصري الشأن

 محل مصر، واقع في السیاسیة المؤسسات في المشاركة كانت لما
 في والمفاسد المصالح بین الموازنة لقاعدة الكتاب ھذا جاء العلماء، بین خالف
   :وفیھا فصول أربعة في المذكور الجانب

 وأقوال والمفاسد، المصالح بین الموازنة عن مختصر تأصیلي مدخل
 خالل من )المدنیة الدولة (و )الدیمقراطیة( مصطلحین في بحث ثم فیھا، العلماء

 المرحلي التعامل أن وأوضح مصطلح، كل في والمفاسد المصالح بین الموازنة
 نیةفالعلما الشرین، أخف واختیار القاعدة، جنس من ھو الدیمقراطیة مع

 قاعدة تنزیل عن ذلك بعد وتحدث الدیكتاتوریة، العلمانیة من أھون الدیمقراطیة
 أدلتھا ذكر مع المعاصر، الواقع في السیاسیة المشاركات على المصلحي النظر

 حجج بعض ذكر مع المعاصرین، العلماء وفتاوى الشرعیة، النصوص من
   .علیھا والرد العصر، ھذا في السیاسیة المشاركة من المانعین

الكمالي عبد هللا/ 7
7

سلسلة فقھ األولویات: 
8
   

تھدف ھذه السلسلة لبیان أھمیة فقھ الموازنات، ودوره في إیجاد حلول 
لنوازل العصر، بضبط موازین الترجیح، فتحصل الفائدة للعالم، والداعیة، 

  :وجاءت ھذه السلسلة في خمسة كتب ھي. وللمسلم عامة

وتناول فیھ الجھود السابقة في موضوع : الموازنات الشریعة اإلسالمیة وفقھ -
الموازنة بین المصالح، معرجا على خصائص الشریعة، ثم تعریف 
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المصلحة وأدلة مشروعیتھا، مع ذكر األصول المبنیة علیھا، وعالقتھا 
  .باالستحسان وسد الذریعة

 تطرق فیھ الكمالي إلى خصائص المصلحة الشرعیة،: تأصیل فقھ الموازنات -
وضوابطھا للتفریق بینھا وبین المصلحة المادیة، ثم التعریف بالموازنة بین 
المصالح الشرعیة، مع بیان حجیتھا من القرآن والسنة واإلجماع، والكشف 

  .عن أھدافھا، وصفات الموازن، والخطوات العملیة التي تمر بھا الموازنة

قسیمات المصالح وفیھ توسع في ت: مقاصد الشریعة في ضوء فقھ الموازنات -
من حیث االعتبار واإللغاء، وذكر میزان ترتیبھا، وكذا تعارضھا مع النص، 
وتخصیصھ بھا، ثم عّرج على عالقة المصالح باألحكام التكلیفیة الخمسة، 
ومیزان ترتیب األحكام عند التعارض، وأخیرا تقسیمات المصالح إلى 

  .مسضروریة، وحاجیة، وتحسینیة، وترتیب الضروریات الخ

یعتبر ھذا الكتاب تكملة للكتاب : من فقھ الموازنات بین المصالح الشرعیة -
السابق، حیث تناول فیھ الكمالي تقسیمات أخرى للمصالح باعتبارات 
مختلفة، وفي كل قسم كان یتناول مراتبھا باألمثلة، ویذكر قواعد الترجیح 

  .بینھا

، سار علیھ من بعده َمن كتب وما قام بھ عبد هللا الكمالي في ھذا الكتاب خاصة
  .في فقھ الموازنات، مع التوسیع فیھ تفعیال وتطبیقا

انفرد ھذا الكتاب بتطبیقات عملیة عصریة لفقھ : من تطبیقات فقھ الموازنات -
محددا  -أفضل األعمال، وفقھ الضرورة: الموازنات في أربعة نقاط ھي

الطبیة المستجدة، ، والقضایا -معیارھا وعالقتھا بالمصلحة، وضوابطھا
  .والموازنات في الدعوة مستشھدا في ذلك على ما أثر عن النبي 

 راسة - اإلسالمي االقتصاد في العامة الموازنة :اللحیاني سعد حمدان حامد /8
  9-رنةمقا

تھدف ھذه الرسالة إلى دراسة الموازنة العامة للدولة والتعرف على مدى 
قواعد وعملیات إعداد الموازنة، ومدى تطبیقھا في صدر الدولة اإلسالمیة و
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أولویة اإلیرادات والنفقات في األسبقیة في التقدیر، وعمل تصور الموازنة عامة 
في االقتصاد اإلسالمي مقارنة بالوضعي، مع ترتیب النفقات العامة فیھا وفق 
مراتب الحاجات، وھي الضروریات والحاجیات والتحسینیات، وتبعا أیضا 

   .للكلیات الخمس

  :محمد عبد رب النبي حسنین محمود /9

أصل ،  10بین المنافع والمضار في إطار القانون العامنظریة الموازنة 
صفحة، وھذه نبذة  768الكتاب رسالة أعدت لنیل شھادة الدكتوراه، تضمنت 

ھدف الفقھ اإلسالمي تنظیم حیاة الناس ومجاراة الوقائع ومسایرة  لما كان: عنھ
عیة ولم تكن النظم الوض. المتغیرات بما یملكھ من مرجعیة دائمة بدوام الحیاة

عن ھذا المعنى إالَّ أن تشریعاتھا تتسم بمحدودیة الزمان وفقدان روح  بعیدة
لذا جاء ھذا الكتاب لیوازن بین . الدین، وتنوع أھدافھا بتنوع الفلسفة التي تعتنقھا

المنافع والمضار تاریخیًّا ومنھجّیًا في النظامین اإلسالمي والوضعي؛ إلقامة 
شتات نظریة الموازنة مفرًدا لھا تأصیًال العدل وحمایة الحریات، ولیجمع 

شرعیًّا وقانونّیًا مع وضع منھج تأصیلي للعمل بھا، معتمًدا على األدلة النقلیة 
  .والعقلیة

المسائل الطبیة - أثر فقھ الموازنات في االجتھاد المعاصر: میدة یاسمین/ 10
  11-نموذجا

فة ویتلخص موضوع البحث في إبراز دور فقھ الموازنات في معر
طرق استنباط األحكام الشرعیة، والسیما حال انعدام النص الصحیح الصریح، 

وقد انتظمت وریقات ھذا . وبیان أثره في بناء األحكام على الوقائع والمستجدات
البحث الذي جمع بین التأصیل النظري لفقھ الموازنات، وبعض التطبیقات 

ث وخاتمة، عني المبحث المعاصرة في المیدان الطبي، في مقدمة وثالثة مباح
التمھیدي ببیان مفھوم فقھ الموازنات وذكر ألدلة مشروعیتھ، أما المبحث األول 
فقد ُخّصص لذكر اآللیات المعتمدة في الموازنة بین المصالح والمفاسد، 
والمبحث الثاني ذكرت فیھ بعض المسائل الطبیة التي كان لفقھ الموازنات األثر 
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وتّوج البحث في ختامھ ببعض . لشرعي الخاص بھاالكبیر في توجیھ الحكم ا
  .النتائج والتوصیات المتوصل إلیھا

إذا كانت الدراسات القدیمة قد أشارت إلى فقھ الموازنات في سیاق 
بالمعنى " الموازنة"الحدیث عن تعارض المصالح والمفاسد، وفّعلت لفظ 

یث التعریف، اللغوي أكثر، فإن ھذه الدراسات تناولت فقھ الموازنات من ح
وتوسعت في تطبیقاتھ التي مّست مختلف مجاالت الحیاة ... واألدلة، والضوابط

المعاصرة، في مجال األسرة، الطب، المال، االقتصاد، السیاسة، ذوي 
  ...االحتیاجات الخاصة

ومن بین الدراسات التي اشتملت على جل مباحث فقھ الموازنات، ھي 
للسوسوة عبد المجید محمد، حیث أبدع " میةفقھ الموازنات في الشریعة اإلسال"

  .فیھا، وصار الناس عالة علیھا

  .األبحاث المنشورة في المجالت، أو المقدمة في مؤتمر ما: المبحث الثاني

سأتناول في ھذا المحور األبحاث المنشورة في المجالت المحّكمة، أو 
، وعلیھ جعلت وجدتھا عبر شبكت األنترنت، أو تلك التي قّدمت في المؤتمرات
فقھ الموازنات "ھذا المبحث في مطلبین،  األول خصصتھ ألبحاث مؤتمر 

، والمطلب الثاني تناولت فیھ أبحاث أخرى، كما "ودوره في الحیاة المعاصرة
  :یلي

   12"لمعاصرةافقھ الموازنات ودوره في الحیاة "أبحاث مؤتمر : المطلب األول

  :ھيویرمي المؤتمر إلى تحقیق مجموعة أھداف 

بیان أھمیة فقھ الموازنات والسیما في العصر الحاضر، وأثره في إیجاد  - 1
  .حلول سلیمة لمشاكل اإلسالمیة

استجالء حقیقة فقھ الموازنات، وعالقتھا بالمنھج الوسط المعتدل الذي  - 2
یحصل بھ التقدیم، والترجیع بین األمور المتعارضة من غیر إسراف وال 

  .إجحاف
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یة التي یعود لھا فقھ الموازنات، والتي من شأنھا استخالص المعاییر الشرع - 3
  .أن تكفل مصالح الخلق وتحقق مقاصد الشارع الكریم

بیان أثر فقھ الموازنات في إبراز القضایا المعاصرة في الجوانب السیاسیة،  - 4
واالقتصادیة، والطبیة مع حصول تطورات كبیرة في ھذه الجوانب في 

  .الم العربي واإلسالمياألوضاع الراھنة التي یمر بھا الع

فتح المجال للباحثین المتمیزین لدراسة فقھ الموازنات، وتقدیم مقترحات  - 5
وتوصیات یمكن اإلفادة منھا في سبیل النھوض والحضارة، والسیما أن فقھ 

  .الموازنات لم یأخذ حظھ من البحث والدراسة الجادة

والتي تربو وقد ُجمعت كل األوراق المقدمة للمؤتمر في سبعة مجلدات، 
صفحة، وفي نھایة المجلد  3102عن التسعین ورقة، وقد بلغت عدد صفحاتھا 

ویستحیل أن تقدم كل . السابع فھرس لكل الموضوعات، مع ذكر أصحابھا
لذلك ستقتصر قراءتي على ما  .األبحاث في مؤتمر ال تتعدى فترتھ الثالثة أیام

المالحظات العامة، وكذا جاء في المحاور األربعة للمؤتمر، باإلضافة إلى 
  :الخاصة أحیانا لكل البحوث المقدمة فیھ على النحو التالي

  :وعلیھ قسمت مالحظاتي بعد قراءتي لما جاء في ھذا المؤتمر إلى ثالثة أقسام 

  .مالحظات عامة على كل األبحاث المدونة في المجلدات السبعة: الفرع األول

ث المقدمة، ضمن جلسات محاور مالحظات عامة على األبحا: الفرع الثاني
  .المؤتمر

  .النتائج المتوصل إلیھا: الفرع الثالث

  .مالحظات عامة على كل األبحاث المدونة في المجلدات السبعة: الفرع األول

تتفق ھذه الدراسات في معظمھا على منھجیة تعتمد على تقسیم الموضوع   - 1
یشیر إلى أسباب   ، ومباحث أو فصول، وبعضھا)أحیانا(مقدمة، وتمھید: إلى

 ...اختیار البحث، وأھدافة 
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بحث : غلب على األبحاث طابع التكرار في العنوان من جھة، فمثال  - 2
یتكرر في تسع أوراق، " مفھوم فقھ الموازنات وأدلتھ الشرعیة" عنوانھ

" ضوابط العمل بفقھ الموازنات"ثالث مرات، و" مفھوم فقھ الموازنات"و
ثالث مرات، وعناوین " قھ الموازناتسبل النھوض بف"خمس مرات، و

  .أخرى

ومن جھة أخرى ھناك تكرار في مضمون البحث، خاصة عند تعریف 
بل حتى في الدراسات التي تنفرد بَعلم من ... فقھ الموازنات، وأدلتھ، وضوابطھ

، مع اختالف في صیاغتھ "فقھ الموازنات عند ابن تیمیة: "األعالم، فمثال،
   .بحاثأحیانا ورد في أربعة أ

فضال عن التكرار وجدت أن ھناك بعض الدراسات التي ال عالقة لھا   - 3
بموضوع المؤتمر بتاتا، ولیس مجالھا ضمن محاوره أصال، وأرجأت ذلك 

ركزت _ البعیدة عن موضوع المؤتمر_ أولھما أن ھذه الدراسات: إلى سببین
على الجانب الفقھي المقارن، دون أن توظف الموازنة بین المصالح 
والمفاسد، وثانیھما أنھا تحدثت عن الموازنة  بالمعنى اللغوي بمنأى عن 
الفقھ اإلسالمي، كالبحث المقدم من الدكتور یاسین بن ناصر الخطیب 

، حیث أشار إلى أمثلة عن "بمفھوم فقھ الموازنات وأدلتھ الشرعیة:"الموسوم
، الموازنة الموازنة في معرفة العدل من الفاسق، الموازنة في تنظیم الوقت

 ...بین البشارة والنذارة
أكثر ) تأصیل فقھ الموازنات(كانت الدراسات مستفیضة في المحور األول   - 4

من غیره من المحاور، ولعل ذلك یرجع إلى سھولة البحث في مضامینھ 
  .مقارنة بالمحاور األخرى

مالحظات عامة على األبحاث المقدمة، ضمن جلسات محاور : الفرع الثاني
  .رالمؤتم

  :ھي محاور أربعة المؤتمر تضمن

  .الموازنات فقھ تأصیل :األول المحور

  .الموازنات بفقھ العمل ضوابط :الثاني المحور
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  .المعاصرة الحیاة في الموازنات فقھ دور :الثالث المحور

  .والمأمول الواقع بین الموازنات فقھ :الرابع المحور

  :ِحدا على محور كل أبحاث على وسأعقب

 على جاءت فیھ أٌثیرت التي واألبحاث الموازنات، فقھ تأصیل :ألولا المحور
  :اآلتي النحو

 األصولي التأصیل في الموازنات فقھ :-المغرب - اإلدریسي الحمید عبد /1
   .13معرفي منظور من دراسة

  .14والتطبیق التأصیل بین الموازنات فقھ :- الطائف - الجھني سعد بن فھد /2

  .15وتطبیقا تأصیال الموازنات فقھ : -القرى أم -  خاريب الحمید عبد بن حسن /3

  .16والسنة القرآن من وأدلتھ الموازنات فقھ مفھوم: - الدمام -  غنیم رشاد عادل /4

 وأدلتھ الموازنات فقھ مفھوم :-القرى أم - الخطیب ناصر بن یاسین /5
  .17الشرعیة

 الجتھادا في الموازنات فقھ موقع :- المغرب -  حمیتو هللا عبد یوسف /6
  .18التنزیلي

 الموازنات فقھ ):دكتوراه طالب( -المنورة المدینة -  العطیف زین سعید أیوب /7
  .19تطبیقیة تأصیلیة رؤیة

  .20الشرعیة وأدلتھ الموازنات فقھ مفھوم :- القرى أم - عثمان حامد محمود /8 

 بلوس ومآالتھ، أسبابھ،– الموازنات فقھ انخرام :- الشارقة - الریسوني قطب /9
  .21عالجھ

 الموازنات بفقھ العمل ثمار :- القرویین جامعة - أشفري سعید بن الحسن /10
  .22المعاصرة الحیاة في
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إلى الوقوف على مفھوم فقھ الموازنات، وأدلتھ  الدراسات تلك تھدف
من القرآن والسنة، وعمل السلف الصالح ومنھجھم فیھ، وإظھار بعض الثمار 

  .الفقھاء لفقھ الموازنات في الحیاة المعاصرةالتي تجنیھا األمة من إعمال 

وتتفق ھذه الدراسات في أنھا تحاول تقدیم تعریف جامع مانع، لمصطلح 
فقھ الموازنات، باعتباره مركبا إضافیا، وباعتباره لقبا، وأفضل تعریف وقفت 

، 24، وكذا تعریف قطب الریسوني23علیھ ھو تعریف عبد الحمید اإلدریسي
ا عن المعھود في األبحاث المقدمة، فضال عما امتازا بھ حیث خرجا بتعریفھم

  .من اختصار ودقة وسھولة

وتختلف الدراسات السابقة، في أن بعضھا اقتصر على التعریف 
واألدلة، وبعضھا أشار إلى تاریخ الموازنات ظھورا وازدھارا، كما فعل 

وعّرج على  اإلدریسي، وآخر نبّھ إلى نسبة فقھ الموازنات ومرتبتھ من العلوم،
إطالقاتھ ومسمیاتھ، وخصائصھ، وعالقتھ ببعض المصطلحات وخاصة فقھ 
األولویات، ومن الباحثین من تناول ثمار العمل بفقھ الموازنات على مستوى فقھ 

  .25الدعوة، واالقتصاد والسیاسة، كما فعل الحسن أشفري

  :ومن الدراسات التي نوقشت أیضا ضمن المحور األول اآلتي

 -رضي هللا عنھم - منھج الصحابة:  لرحمن بن عبد العزیز السدیسعبد ا /1
  . 26وسائر السلف الثقات في فقھ الموازنات

عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، وفقھ : -األزھر -محمد إبراھیم الحفناوي / 2
  .27الموازنات نماذج تطبیقیة

لفقھ  تفعیل عمر بن عبد العزیز: -جامعة نجران -  عطیة مختار عطیة حسین/ 3
  . 28الموازنات

منھج ابن تیمیة في الترجیح بین : -أم القرى - یوسف بن أحمد بدوي/ 4
  .29المصالح والمفاسد المتعارضة

أسس فقھ الموازنات : - جامعة غردایة الجزائر -قاسم عمر حاج امحمد / 5
  .30وتطبیقاتھ عند اإلمام ابن قیم الجوزیة
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فقھ الموازنات وتطبیقاتھ في  منھج: - األزھر - علي عثمان منصور شحاتة/ 6
  .31عصر الراشدین

  . 32فقھ الموازنات وتطبیقاتھ عند السلف:  -المغرب  -مبارك رخیص / 7

تھدف ھذه الدراسات إلى الكشف عن منھج السلف الصالح في إعمال 
فقھ الموازنات، وتطبیقاتھ، وكانت بعض ھذه الدراسات تنصب على دراسة علم 

ر یتعدى إلى تعامل الخلفاء الراشدین بفقھ الموازنة، من األعالم، وبعضھا اآلخ
  .وثالث یتوسع أكثر لیتناول ھذا الفقھ عند السلف الصالح

  :وفیھ الموازنات، بفقھ العمل ضوابط :الثاني المحور

 الشرعیة المصلحة حقیقة :- المنورة المدینة - الجیزاني حسین بن محمد /1
  .33الموازنات فقھ في ذلك وأثر وضوابطھا

 تنزیل في الفقھاء اختالف أسباب :- قطر -  صالح الرؤوف عبد بن أیمن /2
  .34الوقائع على الضررین أخف ارتكاب قاعدة

 باألحكام المتعلقة الموازنات فقھ ضوابط :مھدي محمود سعد محمود /3
   .35التكلیفیة

   .36الموازنات فقھ في قواعد  : - القصیم - الیحیى الرحمن عبد بن فھد /4

 مقاربة الموازنات بفقھ العمل ضوابط :- البحرین - العلواني ھط رقیة /5
  .37تحلیلیة

 المصالح بین الموازنة ضوابط :- الزلفي -  العلیوي أحمد بن العزیز عبد /6
   .38المتعارضة

  .39بھ العمل وضوابط الموازنات فقھ :-باكستان -بخاري الغفار عبد سید /7

ابط عند العمل بفقھ الموازنات تھدف ھذه الدراسات إلى استحضار الضو       
- والحظت على ھذه الدراسات . التي جاءت بھا األدلة، أو استنبطھا العلماء

المتخصصة في الضوابط، وغیرھا مما جاء في المؤتمر عموما  -السابقة الذكر
  :اآلتي



  برھاني منوبة  /د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                    478

اعتبار مراتب األحكام : البعض جعل ضوابط فقھ الموازنات في أمرین -
 ورات، أو المنھیات، وكذا اعتبار رتب المصالحالشرعیة عند تزاحم المأم

  ...)القطع، القدر، الدوام، العموم(
 یرى أن الضوابط ھي النظر في المآالت، ومراعاة الواقع: والبعض اآلخر -

فضال عن مراعاة المقاصد، وقواعد التعامل مع المصالح والمفاسد، 
 .والعنایة بمراتبھما

  ).الفقیھ، أو المجتھد( وثالث أضاف الضوابط الخاصة بالموازن -

والدراس��ة الت��ي جمع��ت ب��ین مراع��اة األحك��ام، والعنای��ة بالمص��الح وُرتبھ��ا، 
واعتبرھا دراس�ة ج�ادة ھادف�ة، ھ�ي بح�ث محم�ود مھ�دي الموس�وم بض�وابط فق�ھ 

وھن���اك دراس���ة بل���ورت قواع���د منھجی���ة ف���ي . 40الموازن���ات المتعلق���ة باألحك���ام
ة وتطبیقاتھا على غرار القواع�د الموازنات الدعویة من خالل النصوص الشرعی

قواع��د نظری��ة : "الفقھی��ة، وھ��ذا البح��ث لمع��اذ محم��د عب��د هللا البی��انوني، بعن��وان
  .41"وتطبیقات عملیة لفقھ الموازنات الدعویة

 مواضیع وشمل المعاصرة، الحیاة في الموازنات فقھ دور :الثالث المحور
  :التالي النحو على اسأعرضھ أبحاث، مجموعة فیھ قُّدمت موضوع كل مختلفة،

دور فقھ الموازنات في تحقیق وحدة األمة والتدرج في تطبیق / أوال
  :وفیھ.الشریعة

فقھ الموازنات ودوره في تحقیق : -الریاض - عبد القادر بن یاسین الخطیب/ 1
  .42وحدة األمة

اختالف الفتوى باختالف تعلق الحكم : -طنطا - زینب عبد السالم أبو الفضل/ 2
  . 43وتعلقھ باألمة في ضوء فقھ الموازنات تأصیال وتطبیقابالفرد 

  . 44فقھ الموازنات في الدعوة إلى هللا:  - أم درمان -إبراھیم علي محمد أحمد / 3

التدرج في تطبیق األحكام في ضوء الموازنات : - باتنة - الذوادي قومیدي/ 4
  . 45الشرعیة المفھوم والتأصیل والضبط المنھجي
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ت إلبراز ما في الشریعة والفقھ اإلسالمي من جاءت تلك الدراسا
تأصیل عمیق لفكرة فقھ األمة، والحرص إلیجاد عمل منضبط لتقارب أفرادھا، 
وإحیاء الوسطیة واالعتدال بینھم، وتقویم الفكر الفقھي والدعوي عامة وفق آلیة 

وأرى أن ھذه . التدرج في تطبیق األحكام في ضوء الموازنات الشرعیة
 . مة في مجالھا صیاغة وتحلیال ونقدااألبحاث قی

  :وفیھ: دور فقھ الموازنات في القضایا المالیة المعاصرة /انیاث

دور فقھ الموازنات في المقاطعة : -المجمعة-عبد هللا بن محمد الطیار/ 1
  .46االقتصادیة

المقاطعة االقتصادیة بین موازنات : -األزھر- محمد مرسي محمد مرسي/ 2
  .47المصلحة والمفسدة

المقاطعة االقتصادیة على ضوء : -الریاض -محمد محمد سید أحمد عامر/ 3
  .48فقھ الموازنات دراسة فقھیة اقتصادیة

فقھ الموازنات ودوره في المسائل االقتصادیة : -الكویت- كمال توفیق حطاب/ 4
  . 49والمالیة

 دور فقھ الموازنات في عالج األزمة: -تعز- علي عبد الحق محمد األغبري/ 5
  .50المالیة العالمیة

دور فقھ الموازنات في النوازل المالیة : - السودان- محمد علي طاھر/ 6
  .51الطبیة

 - وغیرھا مما لم یدرج في المحور-نالحظ تكرارا ضمن تلك الدراسات 
من جھة العنوان، وأحیانا من جھة المضمون، لكن ھناك اختالف بینھا من حیث 

والمھم أن ھذه الدراسات تلتقي في . ةاإلشكالیة والطرح، والحلول المقدم
الھدف، وھو استجالء فقھ الموازنات ودوره في إیجاد حلول سلیمة وسریعة 
للمشكالت المالیة واالقتصادیة المعاصرة، وذلك عن طریق التعرف على 
األدوات البحثیة، واآللیات الفقھیة، ومعاییر تنظم مراتب المقاصد، وترجح بین 

  .د التعارضالمصالح والمفاسد عن
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ومن إیجابیات ھذه الدراسات أنھا تعرضت لجل المسائل المالیة    
واالقتصادیة المستجدة، وخاصة قضیة المقاطعة االقتصادیة التي كانت لھا 
حصة األسد في األوراق المقدمة للمؤتمر، ولمسنا اجتھادات كثیرة، تسعى 

  .لتقدیم حلول ومقترحات للمشكالت المالیة المعاصرة

  :وفیھ: دور فقھ الموازنات في المناظرات والتمثیل سائل اإلعالم/ ثالثا

المناظرات وحكمھا في ظل فقھ :  -أم القرى - محمد بن إبراھیم السعیدي/ 1
  .52الموازنات

دور فقھ الموازنات في مشاركة الدعاة والعلماء في :  محمد بن عبد الدویش/ 2
  . 53القنوات الفضائیة

المناظرة اإلعالمیة ألھل الباطل : -الوادي الجزائر –محمد رشید أبو غزالة / 3
  . 54من منظور قواعد فقھ الموازنات

دور فقھ الموازنات في مشاركة العلماء والدعاة : -األردن- فادي سعود جبور/ 4
  .55في القنوات الفضائیة

دور فقھ الموازنات في تمثیل :  -األحساء-  عبد السالم بن إبراھیم الحصین/ 5
  .56ي وسائل اإلعالم وغیرھاالصحابة ف

دور فقھ الموازنات في تمثیل : - دمیاط -  نجاح عثمان أبو العنین إسماعیل/ 6
  .57الصحابة في وسائل اإلعالم

تمثیل دور الصحابة : -المدینة المنورة -  إیمان بنت محمد علي عادل عّزام/ 7
  .58رضي هللا عنھم بین المیزان والموازنة

وغیرھا مما في معناھا لتجیب عن أمرین أثیر جاءت ھذه الدراسات        
  :حولھما جدل كبیر وھما

مدى التفاعل مع القنوات الفضائیة، وحكم مشاركة العلماء : األمر األول
وخلصت معظم الدراسات إلى . والدعاة، من خالل تفعیل دور فقھ الموازنات

  .لمفاسدجواز المشاركة، لما یترتب علیھا من مصالح حقیقیة، وھي أعظم من ا
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الذي نوقش في عدة  -رضي هللا عنھم-تمثیل دور الصحابة  :األمر الثاني
بحوث من ھذا المؤتمر، نظرا ألنھ یمس الرعیل األول لھذه األمة، والذي 

وعرض الباحثون الموضوع . اختص بخصائص ال یمكن أن توجد فیمن بعده
وترجح . لویاتعلى میزان االستدالل عند الفقھاء، ثم الموازنة بترتیب األو

عندھم التحریم، حفاظا على مكانتھم، وفضلھم، والشك أن ھذه مصلحة عامة 
  .وعلیا

  :وفیھ: دور فقھ الموازنات في قضایا المرأة المسلمة والنوازل الطبیة/ رابعا 

تعلیم المعلمات  - أم القرى -  ابتسام بالقاسم القرني/ أفنان محمد التلمساني ود/ 1
  .59ولیة في صفوف منفصلة في ضوء فقھ الموازناتللذكور في الصفوف األ

فقھ الموازنات ودوره في قضایا : -السودان- عماد عمر خلف هللا أحمد/ 2
  .60)عمل المرأة واختالطھا بالرجال نموذجا( المرأة المسلمة

فقھ الموازنات في قضایا المرأة كما :  -أم القرى- كفاح بنت كامل أبو ھنود/ 3
  .61م العالقة الزوجیة نموذجایجلیھا القرآن الكری

فقھ الموازنات في ضوء مقاصد :  –األحساء- فریدة صادق عمر زوزو/ 4
  .62الشریعة ودوره في قضایا المرأة المسلمة

فقھ الموازنات في قضایا : - مكة المكرمة –خالد فوزي عبد الحمید حمزة / 5
  . 63المرأة

الح ودورھا في النوازل الموازنة بین المص: -لبنان - اسماعیل غازي مرحبا/ 6
  .64الطبیة

جاءت ھذه الدراسات لبیان دور فقھ الموازنات في قضیتین أساسیتین 
ھما قضایا المرأة، وقضایا طبیة، وإن كان بعض ھذه األخیرة یخص النساء 

وما أثیر في ھذه األبحاث أظھر أن الكثیر من نوازل المرأة، ونوازل . أیضا
تبط بھ، وقد ظھر كثیر من الخلل في معالجة الطب متصل بفقھ الموازنات، ومر

تلك النوازل، بسبب الخلل في فھم وتطبیق فقھ الموازنات، ومن ھنا تأتي أھمیة 
  .ھذا الفقھ، وأثره في قضایا المرأة، والقضایا الطبیة
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وقد خرجت بعض البحوث في القضایا المذكورة عن مقصودھا، عندما   
... لمطروقة، وأدلة كل فریق ومناقشتھاتوسعت في ذكر الخالفات في المسائل ا

  .فصارت الدراسة فقھیة مقارنة محضة، وغاب أثر فقھ الموازنات

  :وفیھ .والمأمول الواقع بین الموازنات فقھ :الرابع المحور

 بفقھ النھوض سبل : - الملكي الدیوان -  حمید بن هللا عبد بن صالح /1
   65الموازنات

  . 66الموازنات بفقھ النھوض سبل : - زھراأل-الحفناوي إبراھیم بن محمد /2

  .67الموازنات بفقھ النھوض سبل :-القرى أم - قصاص جمیل بن الرحمن عبد /3

 الداعمة المتطلبات أھم في قراءة : - لیبیا - زیان أبو عمر أحمد الحكیم عبد /4
     .68الموازنات فقھ تكوین في والمؤثرة

 لیتحقق أعاله إلى لموازناتا بفقھ االرتقاء إلى المحور ھذا أبحاث تسعى
 النھوض لسبل اقتراحاتھم في الباحثین نظر وجھات واختلفت منھ، المطلوب

 مستوى على تعلیمیة وسائل تقدیم على رؤیتھ اقتصرت من فمنھم الفقھ، بھذا
 فردیة السبل ھذه جعل من ومنھم بھ، النھوض على تساعد والجامعات الكلیات

 محكمة مجلة وتخصیص الموازنات، بفقھ تٌعنى مراكز كإنشاء وجماعیة،
 القول إلیھ ذھب ما على تخرج لم رأیي في وھذه ... مؤتمرات وعقد بھ، خاصة
  .األول

 بھ، والسمو الموازنات، فقھ تطویر في فعال سیسھم الذي البحث أن وأرى
  .فأوعى جمع فقد زیان، أبو عمر الحكیم عبد الدكتور بھ جاء ما ھو

 في المقدمة البحوث تتبع خالل من :إلیھ المتوصل جالنتائ :الثالث الفرع
 النتائج استخالص یمكن "المعاصرة الحیاة في ودوره الموازنات فقھ"مؤتمر
  )أصحابھا وال البحوث عناوین أذكر لن اختصارا ( :التالیة

 واكتفت بجدید، تأت لم دراسات ھناك :واإلبداع الجمود بین بحوث - 1
 واألدلة، التعریف، من ومضمونا، عنوانا اتالموازن فقھ متعلقات بتكرار
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 بحوث على االطالع عند آخر جانب ومن ...والضوابط لھ، المشابھة واأللفاظ
  :حیث من ِجّدة نجد أخرى

 في المعھود عن الباحث بھ یخرج الموازنات، لفقھ خاص بتعریف االستقالل -
  .البحوث بقیة

 :األخرى البحوث دةعا غیر على الموازنات لفقھ اإلضافات بعض ذكر -
 ،)لھا ینتمي التي االجتھادیة المصطلحات ( األسري نسبھ كخصائصھ،

  ...وتطوره نشأتھ أضداده،

 استرسل من الباحثین من :المقارن والفقھ الموازنات فقھ بین بحوث - 2
 وإیراد المطروحة، المسألة في الخالف ذكر لدرجة وغاص الفقھیة، دراستھ في

 القول إلى الوصول قصد ومناقشتھا لھا، واالستدالل ،فیھا العلم أھل أقوال
 األصلي المقصود وغاب محضة، مقارنة فقھیة دراسة بحثھ صار حتى الراجح،

 دراسات ھناك أخرى جھة من ولكن .المسألة في الموازنات فقھ أثر بیان من
  ...وقواعده معالمھ، بكل الموازنات فقھ فّعلت

 :األخرى العلوم وبین وأصولھ، ھالفق بین الموازنات فقھ تجاذب - 3
 وبعضھا وأصولھ، الفقھ علم على حكرا الموازنات فقھ جعلت الدراسات بعض
 واألصول الفقھ دائرة من وأخرجتھ المجاالت، شتى في الفقھ ھذا وظّفت اآلخر

  .التفسیر اإلعالم، االقتصاد، السیاسة، الطب، الدعوة، دائرة إلى

 الدراسات بعض تطرقت :والموضوعات األعالم بین الموازنات فقھ - 4
 عمر األربعة، األئمة كالصحابة، األعالم، من َعلم عند الموازنات فقھ منھج إلى
 خصصت الدراسات وباقي .الغزالي القیم، ابن تیمیة، ابن العزیز، عبد بن

  .الموازنات فقھ دور عن فیھا تكشف شتى، علوم في معینة موضوعات
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  الموازنات فقھ في أخرى أبحاث :الثاني المطلب

فقھ الموازنة بین المصالح والمفاسد ودوره في : أبو عجوة حسین أحمد/1
 .69الرقي بالدعوة اإلسالمیة

صفحة، یتكون من ستة مباحث وفیھا، حقیقة  44جاء البحث في  
المصالح والمفاسد، ومشروعیة فقھ الموازنة، واألسس التي یقوم علیھا وأھدافھ، 

، في الدعوة اإلسالمیةلھا مجا، وتطبیق الموازنة وشروط الموازن، ومراحل
  .السیاسي للدعوة اإلسالمیةل أو في المجا، دعوة ووسائلھاـالیب الـي أسـفسواء 

  .70-المفھوم والضوابط - فقھ الموازنات : جبران عبد هللا محمد محمد/ 2

یسلط ھذا البحث الضوء على مفھوم فقھ الموازنات، وأھمیتھ بالنسبة 
ریق بینھ وبین بعض المصطلحات المشابھة لھ، وكذلك التأصیل للواقع، والتف

الشرعي لھذا النوع من الفقھ، فضال عن إبراز الضوابط الشرعیة التي یبنى 
علیھا، ما یتعلق منھا بمراتب األحكام الشرعیة عند تزاحم المأمورات، أو 

  .المنھیات، وكذا عند تعارض المصالح والمفاسد

قارنة بالبحوث السابقة تطرقھ إلى الموازنة بین األحكام ربما جدید ھذا البحث، م
الشرعیة بأنواعھا، وتفاوتھا من حیث قوة الدلیل، وكذا مراتب المصالح 

   .وحجمھا وخصوصیتھا وعمومھا

فقھ الموازنة وحاجة اإلمام والخطیب : الحربي صالح بن سعید بن عوض/ 3
  71لھ

الضروریة، ( الشرعیة البحث في ثالثة مباحث، وھي في تحقیق المقاصد
وتطبیقاتھا الدعویة، ثم الموازنة بین درء المفاسد وجلب ) والحاجیة، والتحسینبة

. المصالح، مشیرا إلى ضوابط المصلحة والمفسدة، وحاالتھا عند التعارض
وشدد الدكتور فى ختام بحثھ على أن اإلمام والخطیب علیھ أن یلم بأقسام 

بین مآالت األفعال وما تقتضي إلیھ من مصالح المصالح كما أن علیھ الموازنة 
أو مفاسد حیث قد یكون العمل مشروعا في ذاتھ لكن تحیط بھ أمور تمنع الحكم 
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بمشروعیتھ على اإلطالق لما یترتب على ذلك من مفسدة أو تفویت مصلحة 
  .راجحة

  72ضوابط العمل بفقھ الموازنات:  حماد السر الجیالني األمین/ 4

الكشف عن أھمیة فقھ الموازنات، ودوره في حل كثیر  یھدف البحث إلى
من المعضالت، وقد جاء في ثالثة مباحث، للتعریف بھذا الفقھ، وأدلتھ 

  .الشرعیة، وضوابطھ، وبعض النماذج في القضایا الفقھیة المعاصرة

 -فقھ الموازنات لذوي اإلعاقة: الدرویش عبد المجید بن عبد الرحمن/5
 73-باداتدراسة تطبیقیة في الع

یتناول ھذا البحث دور فقھ الموازنات في ما یتعلق بذوي اإلعاقة، بتقدیم 
نماذج من فقھ العبادات مقارنة بین المذاھب األربعة المشھورة، وذلك بھدف 
بیان شمولیة فقھ الموازنات لجمیع أبواب الفقھ، وقد انبنى ھذا البحث على 

  .تمھید، وثالثة مباحث

دراسة  -  قھ الموازنات في الشرع اإلسالميمنھج ف: الدوسي حسن/ 6
  74-أصولیة

یھدف البحث إلى بیان قواعد الشرع لتحقیق الموازنة السلیمة، وجاء في 
تمھید وأربعة مباحث وخاتمة، وفیھ معنى منھج فقھ الموازنات، وموضوعھ، 

الجمع، التغلیب : وجھود السابقین في االھتمام بھ، وحصر المنھج في مسالك ھي
  .یح، التخییر، اإلقراعوالترج

  75فقھ الموازنة بین المصالح والمفاسد: عبد الرحمن یاسر محمد /7

آن الكریم لقرامن تھ عیومشرالموازنة ، وتعریف فقھ ول ھذا البحث تنا
سالك الترجیح، مرض المصالح والمفاسد، وعند تعاقھا طر، ولنبویةالسنة امن و

ة، وتقدیم المصلحة لكثروابالقلة وت التفن اكا ع المصلحة، والمفسدةنوعند اتحاد 
لحین ظھور المصالح لتوقف درة، وإال كان التخییر، أو الناالمفسدة الغالبة على ا

  .والمفاسد بوضوح
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فقھ الموازنات عند شیخ اإلسالم ابن تیمیة من : قطران أحمد صالح محمد/ 8
  76خالل كتابھ مجموع الفتاوى

م شیخ اإلسالم ابن تیمیة فقھ یھدف ھذا البحث إلى الوقوف على استخدا
الموازنة من خالل كتابھ مجموع الفتاوى وقد تكّون البحث من مقدمة، ومدخل، 
وثالثة مباحث، وخاتمة ، تناول في المدخل مفھوم فقھ الموازنة وحكمھ وأدلة 

  .مشروعیتھ، وموقف شیخ اإلسالم من فقھ الموازنة نظریاً 

: والمبحث الثاني. والمصلحةالموازنة بین المصلحة : والمبحث األول
الموازنة بین المصلحة : الموازنة بین المفسدة والمفسدة، والمبحث الثالث

  .77."وخاتمة ألھم النتائج. والمفسدة

فقھ الموازنات وضرورتھ للتعامل مع نصوص الخطاب : القندیلي بشیر/ 9
  78الشرعي

ه، بحث تناول فیھ الدكتور معنى فقھ الموازنات، ومنھجھ، ومعاییر
وعالقتھ بفقھ األولویات، وأدلتھ من القرآن والسنة وأقوال األئمة األعالم، 

  .وحاجة النوازل المعاصرة إلى ھذا الفقھ

  :خاتمة

  :بعد تمام ھذا البحث یمكن تحدید النتائج المتوصل إلیھا فیما یلي 

إن التألیف في فقھ الموازنات في ھذا العصر قلیل غیر كثیر، وخصوصا  - 1
المركزة على مباحثھ، غیر المختلطة بغیرھا من المسائل الفقھیة،  الدراسات

  .أو األصولیة، أو العقدیة

ھناك اھتمام ال بأس بھ في الجملة من قبل الباحثین على اختالف  - 2
  .تخصصاتھم بفقھ الموازنات، ودلیل ذلك ما جاء في ھذه الدراسة

ریف واألدلة والضوابط، من الباحثین في فقھ الموازنات َمن اقتصر على التع - 3
ومنھم َمن فصل في قواعد الموازنة بین المصالح والمفاسد، وفریق ثالث 

  .. جمع كل ذلك مع ذكر التطبیقات
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مجلة محكمة تُعنى بفقھ الموازنات على غرار  -حسب علمي-لم أجد  - 4
المجالت العلمیة األخرى، كما أنني لم أجد كتابا یجمع قواعد فقھ الموازنات 

قواعد " رار القواعد الفقھیة واألصولیة والمقاصدیة، ماعدا بحثعلى غ
لمعاذ محمد عبد هللا   "نظریة وتطبیقات عملیة لفقھ الموازنات الدعویة

  .البیانوني

الحدیث عن منھج فقھ الموازنات، سواء عند األعالم أو في موضوعات  - 5
نھا فقط، أو مختلفة، یعتمد في الغالب على الموازنة بین المصالح فیما بی

  .المفاسد فیما بینھا فقط، أو بین المصالح والمفاسد معا

وتناولھ الباحثون  -في معظم الدراسات- شمل فقھ الموازنات مجاالت الحیاة  - 6
  .، وعلم الحدیث، وفقھ األقلیات79في شتى العلوم، عدا في علم التفسیر

قھ یمكن أن یتضح من خالل سبر ما كتب حول فقھ الموازنات، أن ھذا الف - 7
یؤھل ویصیر علما بذاتھ، ینظم أحوال األفراد والجماعات على جمیع 

  .المستویات

وعلیھ أوصي طلبة العلم بمواصلة البحوث العمیقة في فقھ الموازنات، لما فیھ 
  .من شمولیة، واستیعاب لكل مستجدات العصر

  :الھوامش
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