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، )فقه املوازنات :( يتناول البحث التعريف بأحد مدارك االجتهاد واالستدالل، أال وهو
التأصيل كإرساء لبنيته وأدلته العلمية تقعيداً،  :ويلقي بظالله على هذا الفن من جهة

التنزيل على مستجدات احلياة العملية تطبيقاً، أمنوذجه يف السياق هو : ومن ناحية
 :املستجدات الطبية املعاصرة، وقد انتظم احلديث عنه وفقاً للمعامل اآلتية

ا) املوازنات:( معىن: أوالً  املقارنة بني املصاحل  :(باملفهوم العام يف عرف االستعمال أ
ا أو مع بعضها–واملفاسد    ).عند التعارض  -يف احلكم- ؛ لتقدمي األرجح منها - يف ذا

العلم بالدالئل واألسس :( باعتباره َعَلَمًا على ِعلٍم بذاته، فهو): فقه املوازنات :( وأما 
ا أو مع بعضه–اليت تضبط النظر يف الرتجيح بني املصاحل واملفاسد  عند  - ايف ذا

  ).التعارض؛ ليتبني الغالب منها، ويقدم يف احلكم 
فقه األولويات وفقه املصاحل وفقه : فقه املوازنات من املصطلحات العلميةويرادف 

باب التعارض والرتجيح وباب : الواقع، ومن املظاّن العلمية هلذا الفن يف كتب األصول
  .املقاصد وباب املصاحل املرسلة

ا، وبني املفاسد : ينبين فقه املوازنات على ثالثة أركان هي :ثانياً  املوازنة بني املصاحل ذا
: عينها، وبني املصاحل واملفاسد بعضها مع بعض، وتؤول تلك األسس إىل ثالثة موازين

  .القوة والغلبة والزمن
: ها ثالثةرتبة احلكم ورتبة املصلحة ونوع املصلحة، والغلبة يرجع إلي: فالقوة تتضمن ثالثة

: مقدار املصلحة، والعموم واخلصوص فيها، ودرجة الوقوع، والزمن يعود إليه حمدد واحد
 يبدو أثر فقه املوازنات يفطوًال أو بقاًء، و : هو عامل الوقت، من جهة مدة املصلحة

ا مسائل جديدة  -كما جتلى يف الدراسة–املستجدات الطبية  أقرب من غريه؛ ذلك أ
نصوص جزئية، وإمنا يعرف حكمها بناًء على دالئل كلية، وفقه مل يرد خبصوصها 
  .  املوازنات هو أدهلٌّا

أن وجوه املصاحل واملفاسد ال : هناك موجهات كلية للنظر يف املوازنات، منها: ثالثاً 
- بالتحديد والتأكيد، فال ميكن اجلزم فيها بشيء يقيين  إال بالتقريب والتغليب ال تعرف

اطها باملستقبل، وتعلقها مبؤثراته ومتغرياته من جهة، وحمالـِّــه وأشخاصه الرتب -يف الغالب
ا، إمنا هو من قبيل الظن ال اليقني   .من جهة أخرى، ولذلك فإن مورد االستدالل يف با

_____________________  
راشد بن حميد لجائزة  32البحث الفائز بالمركز االول في مجال الدراسات الشرعية والقانونية بالدورة  [

 .]للثقافة والعلوم
 كلية الشريعة ، الجمعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية   *

 * Dr. Ayub Saeed Zein AlAtif  
 

Abstract 
This paper deals with the definition one of the 
perceptions of diligence and inference, namely : 
(jurisprudence of prioritizations). It , on one hand, sheds 
some light on this as an art as well as rooting the 
concept based on solid evidences. On the other hand, it 
is aimed to apply this on the practical daily activities 
such as medical issues. The research has been dealt with 
in the following manner : 

First : The generic and specialized definition of 
“prioritizations”. Which is “the comparison between the 
good and bad so that the decision is based on the most 
likely right decision (in case of contradictions) 

Second : Jurisprudence of prioritizations is built on 
three pillars namely: prioritizing between good deeds, 
prioritizing between bad deeds and comparing the good 
to the bad. 

The title of the research: the jurisprudence of the budget 
and its impact on medical developments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
*the Islamic University in Medina - Saudi Arabia. 

 


