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  آفاق النھوض بفقھ الموازنات

  
  الجزائر -1جامعة باتنة  –طروب كامل الدكتورة 

  مقدمة 

ان استجالء حقیقة فقھ الموازنات، وعالقتھ بالمنھج الوسط المعتدل الذي 
یحصل بھ التقدیم، والترجیح بین األمور المتعارضة من غیر اسراف وال 

ازنات، السیما في القضایا إجحاف؛ال یكون إال بوضع ضوابط للعمل بفقھ المو
المعاصرة ألنھ یمثل المنھجیة التي یزال بھا اإلشكال، ویدفع بھا التعارض بین 

  .المصالح والمفاسد، أو ھما معا
قال العز بن عبد . ومن أجل تحقیق المقاصد الشرعیة في الفتاوى واألحكام

مركوز في واعلم أن تقدیم األصلح فاألصلح، ودرء األفسد فاألفسد، : "السالم
 .)1("طبائع العباد نظرا لھم من رب األرباب

غیر أن استقراء الشواھد التطبیقیة لفقھ الموازنات في ضوء كلیات التشریع 
ومقاصده؛ یجعلنا ندرك أنھا تتردد بین الوفور والتقصیر، وھذا راجع 
الضطراب في المنھج أو المعیار في الفھم والتقدیر بالنسبة للموازن، وعدم 

في الصناعة؛ ألجل ذلك جاءت ھذه الدراسة لبیان ما یعانیھ فقھ  تحكمھ
الموازنات من اضطراب مع بیان أسبابھ، ثم اقتراح آفاق جدیدة للنھوض بھذه 
الصناعة، ودرء االختالل عنھا وذلك ببیان الوسائل العالجیة التي یرجى من 

  .ورائھا تصحیح ھذا المسار االجتھادي
  تمھید 

د بھ الفقھ الذي یتعلق بالمصالح والمفاسد، وطرق فقھ الموازنات یقص
الترجیح بین المصالح عند التعارض والتزاحم، وكذا الترجیح بین المفاسد إذا 

 .تعین فعل بعضھا
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فھ كثیر من المعاصرین بتعریفات متقاربة، منھا ما ذكره  وقد َعرَّ
لمتعارضة، المفاضلة بین المصالح والمفاسد ا"الدكتور عبد هللا الكمالي بأنھ 

ولن أطیل بجلب  "والمتزاحمة لتقدیم أو تأخیر األْولى بالتقدیم أو التأخیر
تعاریف تتسم بالطول والحشو لمصطلح الموازنات وإنما أكتفي بالتعریف 

  .المذكور ألنھ جامع مانع لمعاني ھذا الفقھ 
ولكي یستوف ھذا المصطلح حقھ من اإلیضاح سأعرج لبیان أھم 

  :ره األساسیة وھيخصائصھ وكذا عناص
  أوال خصائص الموازنة 

إن لفقھ الموازنات وظیفة اجتھادیة مرسومة تتجلى  :وظیفتھ العلمیة -أ
في عقد الموازنة بین المصالح والمفاسد عند التعارض أو التزاحم، وربما یتسع 
نطاق ھذه الوظیفة عندما یضطلع المجتھد بالموازنة بین الكلیات والجزئیات، 

ت المتعارضة وبین الواجب والواقع وبین مضمون النص وبین المآال
والمصلحة التطبیقیة فتحقیق ھذه المناطات كلھا یقتضي تسدیدا وتغلیبا ویدلي 

  .)2(إلى الموازنات بمفھومھا المصلحي العام
ینتمي فقھ الموازنات إلى المصطلحات االجتھادیة المحضة : رتبتھ -ب

، والمقاصد، والمآالت واألولویات، وال ومنھا الترجیح، والتغلیب،و المفاضلة
  .)3(شك أن الموازنة مرحلة سابقة على الترجیح، وفرع من فقھ األولویات

إن فقھ الموازنات نھج أصولي مقاصدي یستعمل : قوتھ االستیعابیة -ج
قواعد األصولیین في التعادل والترجیح، وتحقیق المناطات، ولذلك كانت معاییر 

استقراء نصوص الشریعة، ومقاصدھا ومبادئ التشریع  ھذا النھج مستمدة من
اإلسالمي، وقواعده الكلیة فھي بذلك تشكل میزانا شرعیا، وسبیال محكما یبعد 

  .)4(اإلنسان عن الھوى والفتن
ال یمكننا القول أن مصطلح فقھ الموازنات قد : نضجھ االصطالحي -د

االستقالل و یعود  بلغ غایة في الرسوخ االصطالحي، وتبوأ درجة عالیة من
  : ذلك لسببین
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حداثة المصطلح، وظھوره في كتابات الفقھاء المعاصرین، وإن : األول
كان للمتقدمین، والمتأخرین باع في المفاضلة بین المصالح، والمفاسد، والتغلیب 

  . بینھا عند التزاحم، إال أنھم لم یصطلحوا على ذلك بفقھ الموازنات
یستعمل أحیانا إال متبوعا بشروحھ معززا أن المصطلح قد ال : الثاني

بسوابقھ ولواحقھ مما یدل صراحة على نأیھ عن مرتبة الرسوخ التام، 
  . واالستقالل البین

ومع ھذا فقد ذاع مصطلح فقھ الموازنات في األبحاث األصولیة 
المعاصرة وصدرت بھ واجھات الكتب والرسائل الجامعیة، وصار شعارا من 

  . )5(اصدي، وعنوانا من عناوین االعتدال الفكري شعارات الفقھ المق
  عناصر الموازنة  : ثانیا

  :یمكن حصر عناصر الموازنة فیما یلي
وھو القائم على المفاضلة بین المصالح، والمفاسد المتزاحمة،  :الموازن

ویشترط فیھ ما یشترط في المجتھد والمفتي من التضلع في علوم الشرع، 
  .ة على الصناعة والبصر بالواقع، والدرب

وھو موضوع الموازنة، ومادتھا، وقد یكون من جنس  :الموزون
المصالح، والمفاسد المتعارضة، أو من قبیل المآالت المتزاحمة، فكل موزون ال 

  . یخلو من صفة التنافي، والتجاذب 
وھو األسس، والضوابط المعتمدة عند الموازن في درء  :المیزان

لغالب، ومن جملتھا ما تقرر عند أھل الصناعة التعارض، وتقدیم الراجح ا
األصولیة من الترجیح بین المصالح المتزاحمة برتبتھا، ونوعھا، وحكمھا، 

  . )6(وقدرھا، وشمول أثرھا، وامتدادھا الزمني 
  أسباب اضطراب فقھ الموازنات في التأصیل الشرعي: المبحث األول

  :وان أحد وجھینن المقصود باضطراب فقھ الموازنات في ھذا العنإ
اإلھمال الكلي، وینشأ عن الجھل  أو السھو، أو الغض من قیمة  :األول

  . ھذا العلم، واعتباره من الفضول الزائد والترف الفكري 
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التطبیق المتھافت، وینشأ عن سوء الفھم والتقدیر، واضطراب   :الثاني
دم تحنكھ المنھج والمعیار، وكالھما راجع إلى اختالل مؤھالت الموازن، وع

  . في الصناعة 
وباستقراء بعض النماذج الفقھیة؛ یتبین أن قصور واضطراب فقھ 

  :الموازنات یدور مع األسباب التالیة
  التقلیل من شأن فقھ الموازنات : أوال

إن األصول االجتھادیة في حقیقتھا، ومآلھا وسیلة إلى تحكیم الشرع، 
بھا عن وجھھا ومقصودھا، وتنزیل مراده على الواقع، والوسائل قد یعدل 

ویتطرق بھا إلى المفاسد والشرور، ویكون الفعل اإلنساني ھو مناط الحكم ال 
  .الوسیلة نفسھا

وقد تصدر یوسف القرضاوي للرد على الطاعنین في فقھ الموازنات، 
وإذا غاب عنّا فقھ الموازنات فقد سددنا على أنفسنا : "والمقللین ممن شأنھ فقال

السعة  والرحمة، واتخذنا فلسفة الرفض أساسا لكل تعامل،  كثیرا من أبواب
واالنغالق على الذات تكأة للفرار من مواجھة المشكالت واالقتحام على الخصم 

  . في عقر داره
وسیكون أسھل شيء علینا أن نقول ال أو حرام في كل أمر یحتاج إلى 

للمقارنة بین أما في ضوء فقھ الموازنات فسنجد سبیال . إعمال فكر واجتھاد
وضع ووضع، والمفاضلة بین حال وحال، والموازنة بین المكاسب والخسائر 
على المدى القصیر وعلى المدى الطویل، وعلى المستوى الفردي وعلى 
المستوى الجماعي، ونختار بعد ذلك ما نراه أدنى لجلب المصلحة ودرء 

  .)7("المفسدة
  قصور آلة الموازن : ثانیا

قھ یجیز لنفسھ عقد الموازنة بین المصالح، والتنسیق فلیس كل حافظ للف
بین المآالت والتحقیق في استیفاء المقاصد، و عدم استیفائھا؛ فھذه المناطات 
االجتھادیة تقتضي أمرا زائدا على الحفظ واالستحضار، والتبحر في الفروع، 

یل وإن خاضوا تنز: "فھو فقھ النفس، والدربة والذوق الفقھي، یقول السیوطي
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الفقھ الكلي على الموضع الجزئي، فذلك یحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقھ 
  . )8("وأدلتھ

ولعل من المواضع التي یتجلى فیھا قصور آلة الموازن سد الذریعة 
حیث یجب فتحھا، وفتحھا حیث یجب سدھا، فقد یفتى بحرمة كشف العورة 

صلحة العالج والتطبیب، للطبیب، وفقھ الموازنة یقضي بفتح الذریعة لتحصیل م
وقد یفتى بجواز إبطال السحر بالسحر، وفقھ الموازنة یستلزم سد الذریعة لتوافر 
البدائل الشرعیة الصحیحة كالرقیة الشرعیة والدعاء، والمواظبة على تالوة 
القرآن، فالمرجح في السد والفتح وتحقیق مناطھما إلى المفاضلة بین المصالح، 

رجحان المفسدة فالسّد أولى، وحیث تأكد رجحان  والمفاسد، فحیث تأكد
المصلحة فالفتح أولى إذ النظر إلى الذرائع والحكم علیھا بحسب المقاصد 
والنتائج التي تفضي إلیھا، فتفتح أو تسّد، ویكون الفتح واجبا أو مندوبا أو مباحا، 

  .)9(وكذلك یكون السّد بالكراھة أو بالتحریم تبعا لتلكم المقاصد والنتائج
  الجمود على الظاھر : ثالثا

من أسبابھ الجلیة العزوف عن اعتبار المعاني المصلحیة، والمناسبات 
المعقولة، والمناسبات السیاقیة، فتأمل كیف یفتى بوجوب إخراج األصناف 
المنصوص علیھا في زكاة الفطر في بلدان ال تسد فیھا األقوات حاجة 

وى الخروج من ظاھر النص، وھذه المعوزین، ویمنع من إخراج القیمة بدع
فإن معیار المقاصد  ).10(المسألة على ما أثیر حولھا من خالف قدیما وحدیثا 

یحسم فیھا بجواز  إخراج القیمة في عصر أصبح فیھ التداول النقدي عصب 
االقتصاد والمعامالت المالیة  فتجري الزكوات، والصدقات وفق لغة العصر 

فالقوت، وإذا كانت ماال فالمال، وإذا كانت فضة االقتصادیة إذا كانت قوتا 
  . وھكذا فالفضة،

ولیس في ھذا التكییف الشرعي إبطال لحكم ثابت، بل ھو تغییر للوسیلة 
المفضیة إلى استیفاء مقصده، والوسائل ما لم تكن ثابتة كشرائط الصحة ونحوھا 

في المواضع  أما. فالتجدید فیھا سائغ، ویغتفر فیھا ما ال یغتفر في المقاصد
النائیة عن التمدن التي یجري فیھا التعامل باألقوات دون النقدیات، فاألصل 

الستیفاء المقصود بھا، وانتفاء الداعي : االلتزام باألصناف المنصوص علیھا
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وبذلك یبدو جلیا .إلى التنسیق بین االقتضاء الحكمي للنّص، ومصلحتھ التطبیقیة 
وأّن النزعة :" الف كما قال الطاھر بن عاشورأّن فقھ الموازنات یحّد من الخ

الظاھریة الضیقة تحول دون الموازنة بین المآالت المتعارضة، وتھدر ما ھو 
  .)11("ثابت الّرجحان في مورد التزاحم

  اإلسراف في سّد الذرائع : رابعا
إّن سّد الذرائع صنیع اجتھادي ال یقوم علیھ أتم القیام إال عارف بمداخلھ 

ومدرك لما ینبغي تغلیبھ عند التزاحم، وملتفت إلى جھة المصالح ومخارجھ، 
والمفاسد معا، فإذا احتاط المجتھد في غیر موضع االحتیاط، فإنھ واقع ال محالة 
في آفة التنطع، والغلو ومجانبة قصد الشارع، ولذلك عّد من ضوابط سّد الذریعة 

  : السالمة من المعارضة الراجحة في موضعین
تعارض مفسدة المآل مصلحة أرجح منھا، فالمتعین آنذاك أن : األول

فتح الذریعة لتحصیل الصالح الراجح جریا على فقھ الموازنة، وقانون التغلیب، 
وھنا قعّد فقھاؤنا قاعدة تمنع سّد الذریعة في موضع یھدر فیھ ما كان ثابت 

ما حرم سّدا للذریعة أبیح للمصلحة "الرجحان، غالب الصالح، وھي 
  ". جحةالرا

أن تعارض مفسدة المآل مفسدة أعظم منھا فال تسّد الذریعة في : الثاني
ھذا الموضع درءاألعظم المفسدتین، وتحصیال ألقوم المآلین، وھذا ما تقتضیھ 
قواعد الشرع في الموازنة، ومسلمات العقول، فال یعقل أن ینزل بفناء اإلنسان 

األشّد وھنا قّعد الفقھاء قاعدة مكروھان، فیرضى لنفسھ وقوع المكروه األعظم و
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما : "للترجیح بین مفسدتین متفاوتتین

  . )12("ضررا بارتكاب أخفھما
وقد قضى بعض الفقھاء المعاصرین بالمنع والتحریم في مسائل یجدر 

منع : بالمجتھد أن یوازن فیھا ویناظر، ویغلب قبل التھجم على الحكم، ومن ذلك
لقیح الصناعي بإطالق وإن كانت صوره مشروعة ومستند القائلین بھ سّد الت

الذریعة إلى اختالط النطف، وضیاع األنساب، فضال عما یتوقع من العواقب 
  . الوخیمة إلخفاق العملیة
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وھذه المفاسد المتوقعة تتوقى باالحتیاط، وتحري األطباء المھرة، 
الصناعي المشروع كحفظ النسل،  وتربو علیھا المصالح المجتبلة من التلقیح

  . )13(وتكثیر سواد األمة ن وتقویة شوكة المسلمین، وتطییب خاطر الوالدین
وھنا یتعین فتح الذریعة إلى الصالح الغالب شریطة أن یلجأ إلى التلقیح 
للضرورة القائمة بمعاییرھا الشرعیة، ویراعى فیھا االحتیاط التام من اختالط 

أما التحریم بإطالق . ناد العملیة إلى الطبیب الثقة الماھر النطف، واللقائح، وإس
إّن الشریعة : " فنظر المالحظ إلى جانب واحد المفسدة فقط، والغافل عن قاعدة

وھي قاعدة من قواعد فقھ ، )14("قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتھا 
د، الموازنات التي تجعل الفتوى شعارا للتیسیر، واالجتھاد معیارا للّرش

  . والشریعة عنوانا للكمال
وقد ظھر من ھذا الشاھد التطبیقي أّن االقتصار في االجتھاد والفتوى 
على مقتضى االنكفاف، ومالحظة العوارض المانعة من المباحات، وتقدیر 
المفاسد دون اعتبار المعارض، من خوارم فقھ الموازنات، ومداخل التنطع في 

  . )15(رج المدفوع شرعادین هللا تعالى، ومظان إیقاع الح
 الغفلة عن الواقع : خامسا

إن فقھ الموازنة تسبقھ مقدمات ممھدات تعطي التصور المحكم لحقیقة 
األطراف المتعارضة، واستجالء مآالتھا المتوقعة، وكیف یوازن المجتھد بین 
طرفین لم یتصور فقھ الحال فیھما موضوعا ومناطا، وزمانا، ومكانا ولذلك قال 

ال یحل لفقیھ : "، وقال الشافعي"الحكم على الشيء فرع عن تصوره: "المناطقة
  . )16("أن یقول في ثمن الدرھم وال خبرة لھ بسوقھ

وعلى سبیل المثال تجد أّن المتسرع في الفتوى من غیر أن یمعن النظر 
وال یتمكن : "في الواقعة، ومالبساتھا فمن المتوقع أن ینزلق للخطأ، قال ابن القیم

أحدھما فھم : وال الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إال بنوعین من الفھمالمفتي 
الواقع والفقھ فیھ واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن واألمارات، والعالمات 

ومن تأمل الشریعة  ...حتى یحیط بھ علما، والنوع الثاني فھم الواجب في الواقع 
یر ھذا أضاع على الناس وقضایا الصحابة وجدھا طافحة بھذا، ومن سلك غ
  . )17(حقوقھم، ونسبھ إلى الشریعة التي بعث هللا بھا رسولھ 



   طروب كامل /د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                  1336

  مآالت اضطراب فقھ الموازنات  :المبحث الثاني
إن بیان األسباب المفضیة إلى اضطراب فقھ الموازنات یستتبع بیان 
المآالت الناجمة عن ھذا االضطراب حتى تربط المقدمات بنتائجھا، واألسباب 

  : ھا الدالة علیھا، ومن ھذه المآالتبآثار
  خرق مقاصد الشریعة  :أوال

إذا كان تفعیل مقاصد الشریعة، وإفراغھا من محتواھا النظري المجرد 
ال یستقیم إال بالتنزیل على الواقع، والتحقق من استیفاء مآل الحكم كامال غیر 

حقیق منقوص، فإن فقھ الموازنات خطوة اجتھادیة راسخة نحو التنزیل وت
المآالت، وال تنزیل بدون موازنة، وال تفعیل للمقاصد بدون تنزیل، وھذا التالزم 
بین الموازنة والتنزیل، والتنزیل والتفعیل، ینبئك عن تساوق المراحل 
االجتھادیة وتكاملھا انتھاء إلى تكییف الواقع بالمراد اإللھي وصبغتھ 

  . )18(المعصومة
ات محلھا، وانقطاع الوسائل إلیھا، فال بدع أن تفوت مقاصد الشرع بفو

فتكثیر النسل، وبناء األسرة، وتریة األوالد مقاصد مرعیة في النكاح لكنھا 
تضطرب في زواج المصلحة، ومن صوره أن یتفق رجل وامرأة على الزواج 
مقابل مبلغ مالي یدفعھ إلیھا جملة واحدة او على دفعات بحسب االتفاق، على أن 

بعد إحراز الجنسیة أو اإلقامة الدائمة، وقد تتم المعاشرة بین یفسخ العقد بینھما 
الزوجین، وقد یكون الزواج صوریا ال معاشرة فیھ وال استقرار في بیت واحد، 
ویظل ھذا االتفاق سریا غیر مصرح بھ لدى الجھة الرسمیة العاقدة لمخالفتھ 

  . )19(نصوص القانون الجاري العمل بھ
ج لم یوازن بین مآلین متزاحمین، مفسدة ومن أفتى بحلیة ھذا الزوا

محققة، وھي اإلفضاء إلى شبھة التمتع، وتفویت مقاصد النكاح، ومفسدة 
موھومة ھي التوجس خیفة من وقوع الشباب في الفاحشة إن منعوا من الزواج 
المصلحي، وال شك أن التھدي ببصائر الشرع ومعاني الفطرة السلیمة یلزم 

ءا وتوقیا ؛ ألن المفسدة المحققة أولى باالجتناب من بمراعاة المآل األول در
المفسدة الموھومة، وعلى ھذا استقرت فتوى المجاس األوروبي لإلفتاء، ومما 

ا العقد الصورة األولى حرام، یأثمان علیھ، وذلك بسبب منافاة ھذ: ورد فیھا
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؛ إذ ھو عقد صوري مقصود بھ أمر آخر غیر لمقصد الشریعة في الزواج
كما أن ھذه  ...فإنھ ال یحل لھذا المعنى ...، فھو لو استوفى شروط العقدالنكاح

من جھة التوقیت  .. الصورة ال تخلو من شبھ بنكاح المتعة الذي حرمھ النبي 
  . )20("الذي فیھ إلى فترة الحصول على اإلقامة ثم یفسخ العقد بعد ذلك

  تفویت المصالح الراجحة : ثانیا
زنة یعقب مآال منافیا لمقاصد الشارع من جھة ّن اإلخالل بفقھ المواإ

تفویت المصالح الراجحة، وجلب اضدادھا، وكل ما ثبت رجحانھ، وظھرت 
غلبتھ في المحال والمناطات فھو مظنة استیفاء مقاصد العدل، والرحمة، 
والخیریة، وعلى المجتھد أن یستفرغ وسعھ في تحصیلھ بتحقیق المناط، وتعیین 

  .  )21(لألحكام بمآالتھا المعتبرة شرعامحل التنزیل نوطا 
فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنیا إنما تفھم على : "قال الشاطبي

مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جھة المصلحة فھي المصلحة المفھومة عرفا، 
الفعل ذو  وإذا غلبت الجھة األخرى، فھي المفسدة المفھومة عرفا، ولذلك كان

الوجھین منسوبا إلى الجھة الراجحة فإن رجحت المصلحة فمطلوب، ویقال فیھ 
  . )22("إنھ مصلحة، وإذا غلبت جھة المفسدة فمھروب عنھ، ویقال إنھ مفسدة

ویتصور إھدار المصالح الراجحة في كل مسألة یقتضي فیھا فقھ 
لى المذھب األشد، الموازنات فتح الذریعة، فتسد إسرافا في االحتیاط، وحمال ع

الفتوى بمنع العلماء من الظھور في القنوات الفضائیة التي لم : ومن ذلك
تخصص برامجھا للتوعیة الدینیة، وقد  تشوب مادتھا اإلعالمیة شوائب 
االنحراف األخالقي، فیلتبس على المشاھدین الحق بالباطل بمشاركة أھل 

  .  )23(الفضل في ھذا القنوات
منع المطلق ال یساعد علیھ النطر المصلحي، وال وإطالق الفتوى بال

تنھضھ قواعد الموازنة، ألن إفساح المجال للعلماء، والدعاة في القنوات 
الفضائیة یتیح للكلمة الطیبة متنفس، وربما زاحمت الكلمة الخبیثة وجعلتھا على 

  .الھامش مذمومة
الفضائیة  ولو سلمنا بأن القول بتحریم مشاركة العلماء في ھذه القنوات

ناھضا، لكان تحریم وسائل ال تحریم مقاصد، وما حرم سدا للذریعة یباح 
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للمصلحة الراجحة، وأي مصلحة أرجح من التمكین لكلمة الحق بأقوى الوسائل 
  . )24(إفضاء إلى المقصود

والحق أن المانعین بإطالق من مشاركة العلماء في القنوات الفضائیة 
نظرھم لدى البحث في المسألة على المفاسد  یقصرون"إفتاء ودعوة  وتوعیة 

العائدة على أفراد األمة، وآحادھا وھو جانب مھم بال ریب، غیر أنھ ینبغي 
أیضا االلتفات إلى صالح المجموع العام لألمة، أو المجتمع، والورع على 
الصعید الشخصي محمود، ما لم یستلزم التقاعد عن استصالح عموم األمة، وقد 

صالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة في الجلب تقرر أن الم
   .)25("والتكمیل

  إھدار المساق الحكمي للشریعة  :ثالثا
الموازنة بین الكلیات، : إن من معالم الرشاد في االجتھادوالفتوى

والنصوص الجزئیة، وبین المقاصد وأفراد األدلة، على نحو یعصم من المیل 
على النصوص باعتصار ظواھرھا، وتحكیك الجمود الحرفي : إلى أحد الطرفین

ألفاظھا في غفلة عن المعاني والمقاصد، أو تعطیل األحكام، وإھدار مراسیمھا  
    .)26(بدعوى الوقوف عند مراد الشارع وروحھ

ولو تصورنا حاكما أو مجتھدا أو مفتیا یضرب الكلي بالجزئي، 
اد النصوص والجزئي بالكلي في غفلة عن الموازنة والتنسیق، ولّم آح

ومتفرقاتھا، واستلھام مقاصد األدلة، وأرواحھا لكان صنیعھ خطفا ومسخا، 
وإھدارا للمساق الحكمي للشریعة الذي یعكس صورة جلیة لتساوق أجزائھا، 

   .)27( وتالحم لبناتھا وأخذ بعضھا بحجز بعض
  توسیع دائرة الخالف : رابعا

قوال تتطلب أمانة إن عرض مسائل الخالف والموازنة والتمییز بین األ
علمیة في عرضھا مع أدلتھا ومناقشتھا، والموضوعیة في عرض الخالف 

  .فضال عن غیر ذلك مما تستلزمھ ضوابط وقواعد الموازنة والترجیح
وھذا باب التعارض باب واسع جدا، والسیما في " :یقول ابن تیمیة

، فإن ھذه المسائل األزمنة، واألمكنة التي نقصت فھا آثار النبوة، وخالفة النبوة
تكثر فیھا، وكلما ازداد النقص ازدادت ھذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب 
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الفتنة بین األمة، فإنھ إذا اختلطت الحسنات، والسیئات، وقع االشتباه والتالزم، 
فأقوام قد ینظرون إلى الحسنات، فیرجحون ھذا الجانب، وإن تضمنت سیئات 

یئات، فیرجحون الجانب اآلخر، وإن ترك عظیمة، وأقوام ینظرون على الس
   .)28("حسنات عظیمة

وقد یكون فقھ الموازنات مخرجا من مضایق االشتباه، ووسیلة إلى 
تقریب القول كونھ یستمد من علوم شتّى كاالجتھاد المقاصدي، والنظر المآلي، 
واالستبصار المستقبلي، وأصول الترجیح، فإنھ بحكم ھذا االستمداد وسیلة إلى 

قالل الخالف، وتضییق مسالكھ، واإلخالل بھ یعود على االجتھاد الفقھي إ
  . )29(بخلخلة األركان وانحالل العرى واتساع ھوة التھارج

  آفاق النھوض بفقھ الموازنات وسبل ذلك  :المبحث الثالث
إن فقھ الموازنات من أدق أبواب االجتھاد، ولذلك فإنھ یضبط وفق 

معاییر تمنع االضطراب في الفتوى، ویقوم محددات منھجیة من األسس وال
وكذلك : "علیھا أصل الترجیح بین المصالح والمفاسد یقول العز بن عبد السالم

قد یخفى ترجیح بعض المصالح على بعض وترجیح بعض المفاسد على بعض، 
وقد یخفى مساواة بعض المصالح على بعض، وبعض المفاسد على بعض، 

فاسد والمصالح، فیجب البحث عن ذلك بطرقھ وكذلك یخفى التفاوت بین الم
وربما سعى للظفر  الموصلة إلیھ والدالة علیھ، ومن أصاب ذلك فقد فاز قصده،

بھ، ومن أخطأ أثیب على قصده، وعفي عن خطئھ رحمة من هللا سبحانھ ورفقا 
  :وھنا سأتعرض ألھم سبل النھوض بھذا الفقھ على النحو التالي  ،)30("بعباده 

  یل المجتھد الموازن وتطویر تدریس الفقھتأھ: أوال
إّن أھم الوسائل التي تساعد على النھوض بالفقھ اإلسالمي عامة وبفقھ 
الموازنات بصفة خاصة ھو اتباع الوسائل الحدیثة في التدریس، والخروج عن 
الطرق التقلیدیة، حیث تغلب صفة التدریس التلقیني على الدراسة الجامعیة تلك 

  . تسمح باإلبداع، والتجدیدالصبغة التي ال
إن الدراسات الفقھیة والشرعیة الیوم تخرج حفظة، وحملة فقھ ھم في 
األعم األغلب، وال تخرج فقھاء، تخرج نقلة یمارسون عملیة الشحن والتفریغ 

ومن  .)31(والتلقین، وال تخرج مجتھدین مفكرین یربون العقل، وینمون التفكیر
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ھیئة التدریس بعیدا عن اإلبداع واالبتكار في ثم فإن ھذه الطریقة تجعل عضو 
الحدیث عن النوازل الفقھیة التي تتعلق بموضوع المحاضرة واستنباط أحكامھا 
من خالل الموازنة بین المصالح والمفاسد؛ حیث یعتمد على إلقاء الدرس كما 
ھو مدون فیالحواشي، ومكتفیا بمفردات المقرر الدراسي الذي یحتاج إلى 

  . )32(منھ قبل الفصل الدراسياالنتھاء 
ومن ثم فإننا بحاجة إلى إعادة النظر في األسالیب التدریسیة المطبقة في 

وھذا یجعل االستفادة من األسالیب الحدیثة في  .تدریس الفقھ اإلسالمیوأصولھ
ومنھا إدراج فقھ الموازنات في  .رورة ملحة لتدریس الفقھ اإلسالميالتدریس ض

إنشاء معاھد للتأھیل  .لكلیات الشریعة والدراسات اإلسالمیةالمساقات اإلجباریة 
االجتھادي في الفتوى ال یلجھا إال أھل التفوق من طالب الشریعة، وبعض 

  . )33(الدعاة ممن یعوزھم فقھ النفس، وآلة التنزل
  بث الوعي المقاصدي: ثانیا

إن علم المقاصد من العلوم الراسخة التي تنشئ  نمطا في الفھم، 
  .  )34(صور لألمور، وتعطي منھجا في النظر والتفكیروالت

والمقاصدي الحق موازن من الطراز األول یقدم الراجح على المرجوح 
جریا على مقاصد الشرع، ویمیل إلى الجھة الغالبة بحسب ما تقتضیھمآالت 
األفعال، فمن المقاصد انطلق، وإلیھا یؤوب، ولو أعوزه العلم بھا فإنھ یضرب 

ھا ببعض، ویجعل النازل من المصالح عالیا، والصغیر من النصوص بعض
مقاصد الشرع قبلة المجتھدین من توجھ "المفاسد كبیرا، والعكس، وال غرو فإن 

  . )35("إلى جھة منھا أصاب الحق
  تحكیم الموازنات في اإلفتاء  :ثالثا

إذا أصبح فقھ الموازنات أصال محكما عند الفقھاء، وحوضا مورودا في 
، فإن كثیرا من معضالت االجتھاد ومسائل االشتباه یحسم فیھا بقانون اإلفتاء

الموازنة بین المصالح، والمفاسد، ومبدأ التنسیق بین المآالت، وقاعدة تغلیب 
الجھة الراجحة، فإذا كانت مصلحة فمرغوب فیھا، وإذا كانت مفسدة فمھروب 

  . )36(عنھا
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ي الرائد في كل ولو وضع المفتي نصب عینیھ ھذا النھج االجتھاد
مسألة یكون فیھا التزاحم على أشده بین القبیلین المتعارضین؛ لضاق سبیل 
الخالف في المسائل، وانقلبت ضوائق الناس یسرا، وصار االجتھاد العصري 

ولن یتاح لفقھ الموازنات ھذا المكان .مجاال فسیحا في مناھج الرشد واالستقامة  
   :لكین اثنینالمكین  في مضمار اإلفتاء إال بمس

التأھیل، أي تأھیل المفتین في ھذا الفقھ بشقیھ النظري، : األول
  . والتطبیقي من خالل برامج تدریسیة، ودورات تدریبیة، وحلقات نقاش مفتوح 

التوعیة، أي تبصیر المفتین بأثر فقھ الموازنات في النھوض : الثاني
ناط ھذه التوعیة باالجتھاد المعاصر درسا، وتأصیال، وإفتاء، ویجب أن ت

بالمجامع الفقھیة، والمؤسسات الجامعیة، والوسائل اإلعالمیة، فتعمل كل 
مؤسسة على شاكلتھا، وتباشر من وسائلھا ما عین على مقصود واحد ھو 

  . )37(التمكین لفقھ الموازنات في مضمار اإلفتاء
  اھتمام البحث الجامعي بفقھ الموازنات: رابعا

الموازنات، وھو ما سمي بالنوازل التطبیقیة في الدراسة التطبیقیة لفقھ 
أبواب مختلفة، والتي یجب أن تكون محال للدراسة وتكون في جمیع النواحي 

وفیما یلي  .السیاسیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة، وقضایا المرأة، وكل ما یستجد
  :بعض األمثلة التطبیقیة في أبواب مخلفة

، استثمار أموال الزكاة، ئس للصالة فیھااستئجار الكنا: قضایا العبادات - 1
  .مشكلة لحوم األضاحي في الحج، صرف الزكاة على بناء المساجد

تنظیم ، التحریم بنقل الدم، واج المسیارز: قضایا في مجال األسرة والمرأة - 2
 ،المشاركة السیاسیة للمرأة ،إجھاض الجنین الناتج عن اغتصاب ،النسل

  .وسائل تنظیم النسل
اإلیجار  ،تغیر قیمة العملة، التأمین، البیع بالتقسیط: یا اقتصادیة ومالیةقضا - 3

بطاقات ، البورصة، إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة ،المنتھي بالتملیك
الفوائد ، البنوك الربویة، والتعامل معھا والعمل فیھا، عقد المزایدة، االئتمان

  .الشرط الجزائي، المصرفیة



   طروب كامل /د
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                  1342

بنوك ، أطفال األنابیب، إجھاض الجنین المشوه، قتل الرحمة :قضایا طبیة - 4
 ، مداواة الرجل للمرأة، زراعة األعضاء التناسلیة، أجھزة اإلنعاش، الحلیب

، الرتق العذري، العالج بالخالیا الجذعیة ،مسؤولیات الطبیب وأخالقھ
 ، نقل الدم، حكم تشریح جسم اإلنسان ،زراعة خالیا المخ، والجھاز العصبي

، األحكام المتعلقة بالعالج الطبي، العقاقیر واألدویة المحتویة على محرم
  .عملیات التجمیل، موت الدماغ

الریاضات العنیفة مثل المالكمة، ، التجنس بالجنسیة األجنبیة: قضایا أخرى - 5
  . )38(ع الخمر، والخنزیریالعمل في المحالت التي تب، المصارعة

  خاتمة

أدق فنون العلم، وھو من أبواب الفتوحات العلمیة لذو إن فقھ الموازنات من  -
النھى؛ لما تضمنھ من زیادة في ملكات الفھم، ومدارك الفطنة، واإللف 

  .بتصاریف األدلة، ومظان التوفیق
فقھ الموازنات  یجب أن یكون موافقا للنصوص واألدلة الشرعیة، وأن یتواله  -

یة بكل متعلقات ھذا العلم أھل العلم ممن تلقوا تكوینا خاصا ولھم درا
ومستلزماتھ بحیث یضاف إلى متطلبات الفقیھ اإللمام بفقھ الموازنات، 
ویكون الناظر على درایة واطالع بتطورات الواقع، ومتغیرات الزمن، 

  .ومآخذ النظم، ومفاھیم الثقافة الحدیثة
ذا من یتصفح اجتھادات المجتھدین یدرك أنھا تتردد بن الوفور والتقصیر وھ -

یدور مع جملة أسباب من بینھا قصور آلة الموازن، الجمود على الظاھر، 
اإلسراف في سّد الذرائع، الغفلة عن فقھ الواقع، والتھاون في استبصار 

  .المآالت
من بین المآالت المرصودة من استقراء الشواھد التطبیقیة الضطراب فقھ  -

الح الراجحة، توسیع الموازنات؛ مجانبة المقاصد الشرعیة، وتفویت المص
  .دائرة الخالف 

إّن النھوض بفقھ الموازنات بدرء االختالالت عنھ، وتحصیل أسباب نضجھ،  -
ورشده ال یستقیم إالّ بتناصر الجھود الفقھیة، واضطالع المؤسسات الجامعیة 
بدور مشھود في تصحیح المسار االجتھادي، ومن الوسائل العالجیة 
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لموازن، وبث الوعي المقاصدي، ونقد الشدود المقترحة، تأھیل المجتھد ا
   .الفقھي الناجم عن اختالل ھذا الفقھ في مجال االجتھاد والفتوى
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