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ABSTRAKSI 

 

Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara  Medan 2013 
 

Muhammad Qasim al Mansi adalah salah seorang Doktor Guru Besar di Fakultas 

Darul Ulum Universitas Kairo, salah seorang  anggota Persatuan Ulama Muslim 

Internasional. Beliau juga adalah seorang Ulama besar yang banyak mengisi Seminar Fiqih 

Kontemporer tingkat Internasional. Menulis banyak buku yang berkaitan dengan Fiqh 

kontemporer di antaranya adalah kitab “Taghayyur al Zhuruf wa Asaruhu fi Ikhitlaf al 

Ahkam fi al Syariah al Islamiyah”. Keistimewaan kitab ini adalah menetapkan batasan dan 

aturan yang jelas dalam setiap perubahan Hukum, sehingga tidak ada yang berpikir bahwa 

semua Hukum dapat berubah. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi pendekatan deskriptif 

analitik yang mengedepankan deskripsi akurat tentang isi penelitian, dimulai dengan 

mencari Pokok Pembahasan, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan materi 

penelitian, kemudian diakhiri dengan analisa dan kesimpulan. Adapun sumber yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Premier yaitu Kitab yang ditulis oleh 

Muhammad Qasim al Mansi dan juga wawancara langsung dengan beliau, juga  Data 

sekunder seperti buku-buku fiqh menurut Imam-imam Mazhab dan juga Qawaid Fiqh, serta 

yang ditulis oleh ulama dan pemikir Muslim atau non muslim. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Bahwa Islam adalah Agama Rahmat , sesuai 

dengan setiap masa dan tempat, Syariat Islam bersifat Ilahiyah Rabbaniyah berbasis pada 

toleransi dan mudah untuk dilaksanakan memiliki tujuan kemanusiaan yang tinggi untuk 

merespon lingkungan yang berbeda, dan keadaan yang berubah, namun memiliki 

kemampuan yang jelas untuk mempertahankan keaslian dan esensinya, sebagaimana 

dibuktikan oleh Kaedah “Taghayyur al Ahkam bi Taghayyur al Zaman”. Dalam aplikasi 

kaedah ini terjadi kegoncangan di antara para pemikir muslim, ada yang terlalu luas dan ada 

yang terlalu sempit dalam memahami mana hukum yang berubah karena faktor keadaan. 

Untuk mengatasi hal ini, Muhammad Qasim al Mansi meletakkan batasan atau persyaratan 

dalam perubahan hukum yang menjadi jawaban bagi pertanyaan tentang masalah ini. 

Batasan-batasan ini adalah: (1) Tidak bertentangan dengan ketentuan legalitas Quran dan 

Sunnah, (2) Perubahan tersebut bersifat stabil atau sering, (3) Bersifat Esensial, (4) Memiliki 

keyakinan yang kuat, (5) Selaras dengan Maqashid Syariah. Di antara contoh kasus dalam 

aplikasi kaedah ini adalah: Masalah Wakaf Tunai yang merupakan perubahan yang dapat 

diterima, Waris Wanita dan Bunga Bank yang merupakan Perubahan yang tidak dapat 

diterima. 
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Abstract 

A thesis of postgraduate of MA degree in State Institute of Islamic of North Sumatera – Medan 

2013 

Muhammad Qasim al Mansi is a Professor and a Doctor in the Faculty of Science of 

Cairo University, a member of the International Union of Muslim Scholars, and also 

presenting the contemporary Islamic jurisprudences in many high levels of global seminars. 

Has written and released some contemporary Islamic jurisprudences books including his 

book under title: “changing conditions and its impact on the differing judgments 

of the Islamic Sharia”. This is specializing in mentioning some clear rules and procedures 

of changed judgments by changed conditions. So that no one thinks that all kind of changes 

can change any absolute judgments or law. 

This research used analytical theoretical approach which find out more detail 

classification in the subject, then analytical process and finally release the conclusion, used 

both of primary and secondary data. The primary data is his previous mentioned book, and 

direct dialogue in his administration office. The secondary data such as Jurisprudential 

heritage books, and any other contemporary books, and all kind of related books wrote and 

released by Muslim and non-muslin scholars. 

The result of this research is: Islam is a religion for all times and places, it is Allah’s 

made, flexible, easy applicable, full of the humanitarian highly purposes, responsive to many  

different environments and welcome for changed conditions, with the absolute and clear 

ability for keeping the authenticity and essence, which is proved by the principle of change 

decisions with the passage of time, but anyone who want to watch the present application of 

this principle clearly he must find some lack of balance and misunderstanding, some people 

are permissive and the others are too restrictive, therefor to response this problem 

Muhammad Qasem al Mansi would like to try to mention and classify clearly the principle as 

bellow : The change should not be against the Al Quran and Al Sunnah, Should be steady or 

often, Should be dominant, be certain or near to certainty and should be in accordance with 

main principles of Sharia. So every change out of these principles, it is not acceptable by the 

Islamic Sharia. And one of accepted changes for example is finance endowments, and one of 

unaccepted changes for example is equivalence portion of inheritance between male and 

female and other example is deposit interest, it is all because of uncompleted requirements 

of Sharia principle. 
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 ملخصال
 
 3102ميدان  -رسالة ماجستري يف جامعة اإلسالمية احلكومية سومطرا الشمالية 
 

عضو لالحتاد العاملي لعلماء , يف القاهرة يف كلية دار العلوم جامعة القاهرةودكتور أستاذ , حممد قاسم املنسي
تغري الظروف "كتاب  كتبا فقهية معاصرة منها  أّلف .ة املعاصرة للمستوى العاملييعامل كبري يلقي الندوات الفقه, املسلمني

امتاز هذا الكتاب أنه وضع ضوابط واضحة لتغري األحكام حىت ال . "وأثره يف اختالف األحكام يف الشريعة اإلسالمية
 .يظن أحد أن مجيع األحكام قابلة للتغري
ف دقيق لظاهرة م بتقدمي وصالتحليلي الذي يهت املنهج الوصفيهذه الرسالة املسلك و سلك الباحث يف كتابة 

واسُتْخِدم هذا املنهج يف  .وأخريا حتليل املعلومات واستنتاج النتيجة, يبدأ من احلصول على مشكلة البحث, املوضوع
وكذلك احلوار املباشر يف إدارته  "تغري الظروف وأثره يف اختالف األحكام يف الشريعة اإلسالمية"كتابه   مصادره األولوية

, والكتب املعاصرة, كتب الفقه وقواعده للمذاهب األربعةمثل  المصادر الثانوية و, يف القاهرة جبمهورية مصر العربية
 .ري املسلمني فيما يتعلق باملوضوعأو غ ونن املسلمو فه العلماء واملفكر وكذلك ما ألّ 

إالهية ربانية مرنة سهلة وشريعته لكل زمان ومكان ، صاحل ين اإلسالم د أن :ونتيجة هذا البحث ما يلي 
ة, تستجيب ملختلف البيئات التطبيق ذات مقاصد إنسانية عالية مع قدرة واضحة على احلفاظ على , والظروف املتغرير

ولكن من يتأمل يف استعماالت املعاصرين هلا .  "تغري األحكام بتغري الزمان"قاعدة ذلك دليل على وال ,أصالتها وجوهرها
حممد  وضعف .يف فهمها ، بني موسع ومضيق لدائرة األحكام اليت تتغري بتغري الظروف والعصوروخالفا ، جيد اضطرابا 

 أال يكون التغرّي : هذه الضوابط. وتكون جوابا لتساؤالت حول هذه القضية األحكام قاسم املنسي ضوابط واضحة لتغرّي 
وموافقا , يقينيا أو قريبا من اليقني, جوهريا, وأن يكون مطردا أو غالبا, خمالفا للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة

ومن مناذج تغري  . خارج عن هذه الضوابط فلي  من التغري املقبول لدى الشريعة اإلسالميةفكل تغرّي  .ملقاصد الشريعة
وقضية مرياث املرأة والفوائد البنكية , وهو من التغرّي املقبول لدى الشريعة األحكام بتغري الزمان هو قضية الوقف النقدي
 .ومها من التغري املردود لعدم توفر الضوابط فيهما
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 الفصل األول

 المقدمة

 أساسيات البحث .أ 

ملعاجلة مشكالت   حي  وهو لكل زمان ومكان ،  صاحل  اإلسالم أنمسلم ألي ال شك مما 

, شريعة اإلسالم شريعة إالهية ربانية تتسم بالدميومة واألبدية والكمال والشمول .كل عصر وقطر 

وتقوم على السماحة والتيسري على الناس وجلب النفع هلم ودفع الضرر ورفع احلرج ودرء املفاسد 

وهي شريعة مرنة سهلة التطبيق ذات مقاصد إنسانية عالية ترمي إىل حتقيق اخلري للخلق . عنهم

ة, ملختلف البيئاتوتستجيب  مع قدرة واضحة على احلفاظ على أصالتها , والظروف املتغرير

تراعي يف أحكامها . وهي شريعٌة وسٌط بني الشرائع السابقة والشرائع الوضعية املتغرية, وجوهرها

يئة وأوضاعهم اجلغرافية والب, املختلفة واقع الناس املعيش وفطرهتم وظروفهم وأحواهلم القارّة والطارئة 

. مما يثبت قدرهتا على الوفاء حباجاهتم وحتقيق مصاحلهم اليت ال تنحصر جزئياهتا والتتناهى أفرادها

وكذلك أهليتها إلجياد احللول املناسبة لكل املستجدات واملستحدثات اليت جتد يف حياة الناس على 

 .خمتلفة العصور واألماكن

لسعي اجلاد لتجديد الفقه وبعث االجتهاد لقد كان من آثار الصحوة اإلسالمية املعاصرة ، ا

، ليقدم احللول ملشكالت العصر احلاضر ، ومواجهة التطور والتغري الذي حدث يف كثري من نواحي 

ومن القواعد اهلامة اليت شاعت عند كثري من املعاصرين ، دليال على قابلية اإلسالم  .احلياة ونظمها 



وهي قاعدة هامة صاغها الفقهاء قبل العصر . بتغري الزمان الستيعاب التطور ، قاعدة تغري األحكام 

ولكن من يتأمل يف استعماالت املعاصرين هلا ، جيد . احلاضر وتناوهلا عدد منهم بالشرح والتوضيح 

اضطرابا يف فهمها وخلطا يف ضبطها ، بني موسع ومضيق لدائرة األحكام اليت تتغري بتغري الظروف 

 .والعصور

هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم على ": يقول ابن القيم 

يف  هي الشريعة، أوجب من احلرج واملشقة، وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة اليت

فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش  .أعلى رتب املصاحل ال تأيت به

واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل 

إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليست من 

يف أرضه، الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل اهلل بني عباده، ورمحته بني خلقه، وظله 

وهي نوره الذي به . وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى اهلل عليه وسلم أمت داللة وأصدقها

وطريقه , وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل, وهداه الذي به اهتدى املهتدون, أبصر املبصرون

لذة , وحياة القلوب , فهي قرة العيون, املستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل

وكل خري يف الوجود فإمنا هو , فهي هبا احلياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة, األرواح

خلربت ]ولوال رسوم قد بقيت , وكل نقص يف الوجود فسببه من إضاعتها, وحاصل هبا, مستفاد منها

, سك اهلل السموات واألر  أن تزوالوهبا مي, وهي العصمة للناس وقوام العامل, [الدنيا وطوي العامل



فالشريعة اليت , فإن أراد اهلل سبحانه وتعاىل خراب الدنيا وطّي العامل رفع إليه ما بقي من رسومها

 1".الفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة[ رحى]وقطب , بعث اهلل هبا رسوله هي عمود العامل

األحكام يف الشريعة اإلسالمية تتغري  جبانب أن الظروف واألحوال واألزمنة قد تتغري فإن

وقد ألف العلماء حبوثا تتعلق هبذا املوضوع ومن هؤالء حممد قاسم املنسي . بسبب تغري هذه الظروف

تغري الظروف وأثره يف اختالف األحكام يف الشريعة "الذي أّلف حبثا كامال يف هذا املوضوع ومساه 

 ".اإلسالمية

أمهية كبرية مما اليستغين عنه كثري من الناس له املوضوع  هذا يرى الباحث أن! ألجل هذا 

فال بد , من املالحظ أن أحوال الناس وأوضاعهم تتغري وتتبدل وختتلف بني آن وآن. حاضرا وقادما

إىل الضوابط الواضحة فيها كي ال يظن  من أن هلا أثر يف تغري األحكام الشرعية وهذا التغري حيتاج

ذكر املنسي يف هذا الكتاب  الضوابط يف تغري .أحد أن مجيع األحكام تتغري بسبب تغري الظروف 

خيتار الباحث هذا املوضوع , لذا. األحكام مما حتتاج إىل حبث عميق يف موافقتها على أصول الشريعة

 ". دراسة نظرية حتليلية نسيمد قاسم املالظروف عند حم بتغري  ضوابط تغري األحكام : "
 

 مشكلة البحث .ب 

 :تطرق منها أسئلة ما يلي , انطالقا من املقدمة املذكورة

                                                           
1
 227.ص, 4.ج, ( هـ 0432, دار ابن اجلوزي : اململكة العربية السعودية ) إعالم املوقعني عن رب العاملني , ابن القيم .  



وهل هذه الضوابط , ما هي املسوغات والضوابط يف تغري األحكام عند حممد قاسم املنسي؟ -

 موافقة على أصول الشريعة املعتربة؟

 القاعدة يف الزمن املعاصر؟ما هي اآلثار املندرجة يف فهم هذه  -

 

 تحديد مصطلحات البحث .ج 

يريد الباحث وضع حدود مصطلحات البحث لتكون , نظرا إىل مشكالت البحث السابقة

 :وحدود مصطلحات البحث  مايلي. ا وحمددا لوسعة البحثز  ك  ر  مُ 

لزوم الشيء : الضبط أي –ضبط :أصله , "ضابط"مجع من " ضوابط: "ظوابط تغري األحكام .0

, وتغرّي الشيء عن حاله, "حّول"مبعىن " غرّي "توخذ من كلمة " التغري"لفظ  2.وحبسه

 4".الفقه والقضاء بالعدلو , العلم"مبعىن " احلكم"مجع من " األحكام"لفظ  3.حتّول:أي

 .واملراد هنا هو احلدود يف تغرّي وحتّول األحكام الشرعية

قال . ومنه ظروف األزمنة واألمكنة. واجلمع ظروف, وعاؤه:  ظرف الشيء: تغري الظروف  .3

, إنك لغضيض الطرف: وقالوا, الظرف وعاء كل شيء حىت إن اإلبريق وعاء ملا فيه: الليث 

وعلى هذا فالظروف هي األوعية .  5أي أنك لست خبائن, يعين بالظرف وعاؤه. نقي الظرف

كل شيء حيوي بداخله شيئا آخر يسمى ف, اليت تشتمل على شيء ما حسيا كان أو معنويا
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فهما وعاء , ولذلك يعترب الزمان واملكان ظرفا ألهنما حيتويان وقائع احلياة وأحداثها. ظرفا

وذكر املنسي يف معىن تغري الظروف أنه تغري   6.ىت هنايتهاحالنشاط اإلنساين من بداية احلياة 

وما يعقب ذلك , الواقع أو األوضاع والنظم االجتماعية اليت ترتبط بني أفراد اجملتمع وعناصره

, دةتؤدي إىل وجود مشكالت وعالقات جدي, من تغريات يف سلوك األفراد ومعامالهتم

الناس ترتبط بالنظم االجتماعية  وبعبارة أخرى إن مصاحل تستلزم حلوال وأحكاما مالئمة هلا

أعقبه تغري يف حجم نوعية املصاحل  حبيث إذا حدث تغري ما يف هذه األنظمة, ارتباطا وثيقا

ومن َث   يؤدي , إذ اجملتمع عبارة عن شبكة من العالقات املتداخلة, اليت تنشأ بني أفراد اجملتمع

هذه التغريات من جمتمع آلخر قوة  وتفاوت, تغري نظام واحد منها إىل تغيري سائر األنظمة

 7.بسبب تفاوت املؤثرات والعوامل اليت تؤدي إىل إحداثها, ضيقا واتساعا, وضعفا

 

 : وهناك مالحظتان

تتسم بالتجرد والعموم وعدم , أن األحكام اليت وضعتها الشريعة معايري للسلوك املقبول شرعا . أ

 .الرسالة وعامليتهاأثرا لعموم , االرتباط بواقع زمين أو مكاين بعينه

ومن َث ختتلف حبسب , أن األفعال اإلنسانية تتأثر بكل ما حييط هبا من ظروف ومالبساهتا  . ب

 .وختتلف تبعا لذلك األحكام املتعلقة هبذه األفعال, الزمان واملكان واألشخاص
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اإلنسانية واليت واخلالصة أن تغري الظروف يراد به اختالف العوامل واملؤثرات احمليطة باألفعال 

, والفقيه يراعي ذلك كله عند إنشاء احلكم الشرعي, يرتتب عليها اختالف مصاحل الناس وحاجاهتم

 8.ومن َث ختتلف األحكام باختالف هذه الظروف والعوامل

 

 :أهداف البحث وأهميته. د

 :يهدف هذا البحث احلايل إىل

وهل , نسيوف عند حممد قاسم املم بتغري الظر الضوابط يف تغري األحكاو  املسوغاتمعرفة  .0

 هذه الضوابط موافقة على أصول الشريعة املعتربة؟

انقسام واملوقف الصحيح جتاه , معرفة اآلثار املندرجة يف فهم هذه القاعدة يف الزمن املعاصر .3

 .يت تتغري بتغري الظروفالباحثني والدارسني فيها بني املوسع واملضيق لدائرة األحكام ال

. الثقافات اإلسالمية يف دراسة األحكام الشرعية و ومن أمهية هذا البحث تزويد الثروات 

ورجاء  أن هذا البحث مفيد يف فهم ". تغري األحكام بتغري األزمان"وباخلصوص فيما يتعلق بقاعدة 

ة حىت ال خيتلط يف األذهان أين األح, املسائل الفقهية املعاصرة اليت قد تتغري  بتغري الظروف كام املتغرير

 .وأين األحكام غري املتغرية يف الشريعة اإلسالمية

 :الداسات السابقة . ه

 :ومنها, يف هذا البحث وجد الباحث بعض الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع هذا البحث 
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 ’IBN: رسالة ماجستري لفضيلة األستاذ الدكتور ناوير يوسليم يف اللغة اإلجنليزية  .0

QAYYIM’S REFORMULATION OF THE FATWA (تغري الفتوى عند ابن القيم) . تتكلم

ويف الباب , واحليلة يف الفقه اإلسالمي وعند ابن القيم, الرسالة عن الفتوى وشروط الفتوى 

وفيه نظرية ابن القيم يف , األخري تكلم الباحث عن تغري الفتوى بتغري األزمان واألحوال

 (.القياس واملصلحة)االجتهاد 

 Pengaruh Pembaharuan Hukum Di Turki رسالة ماجستري للطالب نور احلكيم .3

Terhadap Masyarakatnya (Pada Masa Mustafa Kemal) " آثار جتديد احلكم يف

 ".الرتكي جتاه الرعية يف عهد مصطفى كمال

 

 :منهج البحث . و

 :فإن الباحث سلك مناهج البحث التالية , يف دراسة هذا البحث

 ناحية النوع . أ

 Descriptive Analytical)التحليلي  املنهج الوصفيعلى  يف هذا البحث يعتمد الباحث

Approach )ويعترب هذا األسلوب هو . الذي يهتم بتقدمي وصف دقيق لظاهرة املوضوع ويتنّبأ به

من هذا ". تغري األحكام بتغري الظروف"املعاصرة املتعلقة بقاعدة  املسائل والقضايايف دراسة املناسب 

, َث مجع املعلومات اليت تتعلق مبوضوع البحث, يبدأ الباحث من احلصول على مشكلة البحث, النوع



 Descriptive) صفية النوعييسمى و -عادة–وهذا املنهج . وأخريا حتليل املعلومات واستنتاج النتيجة

Qualitative) 

تبار أن هذه الرسالة هي دراسة شخصية وتتعلق بشخصية بارزة وهي حممد قاسم املنسي باع

 :فيسلك الباحث ثالثة مناهج دراسية التالية

, أن هذه الدراسة بصفتها الطبيعية ُتدر س دراسة استقرائية, Onthologyمن ناحية أنتولوجية  .1

بأفكاره وسبب يف كتابة رسالته تبني أية املعلومات تتعلق بشخصية املنسي وكذلك ما تتعلق 

 .الدكتورة اليت تتعلق بتغري األحكام

واملنهج التارخيي  أن الباحث سلك املسلك( Epistemology)من ناحية نظرية املعرفة  .2

(Historical Approach ) االجتماعية فيما تتعلق بشخصية املنسي بدون أن يرتك سياق

 .الثقافية الدينية له

أن هذا العامل املصري اكتشف مامل يكتشفه اآلخرون ,  Axiologyمن ناحية أكسيولوجية .3

ولقد أّلف كتبا معاصرة هتتم باألمور املعاصرة والفقه املعاصر ووضع ضوابط يف أي تغريات 

 .وميكن أن يدّرسها من خلفه من بعده. فقهية كي ال يلتب  بني الناس

املعيار الصحيح املنضبط يف دراسِة فهذه النواحي  الثالثة كما قال شهرين هاراهاف هي 

 9.شخصيٍة بارزةٍ 
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 ناحية املصادر . ب

 :وهي ما يلي. يسلك الباحث يف هذا البحث إىل دراسة مكتبية

وهي كتاب تغري الظروف وأثره يف اختالف : (Primary data)املصادر األولية  -

االتصال املباشر وكذلك احلوار أو , األحكام يف الشريعة اإلسالمية حملمد قاسم املنسي

 .مع صاحب الكتاب

وهي املصادر اليت أضاف الباحث يف هذا : (Secondary data)املصادر الثانوية  -

وكذلك ما . مثل كتب الفقه وقواعده للمذاهب األربعة. البحث على املصادر األساسية

 .ألفه العلماء واملفكرين املسلمني أو غري املسلمني فيما يتعلق باملوضوع

وهي املصادر املهمة كذلك بالنسبة إىل املصادر (: Tertiary data)التكميلية املصادر  -

. أو اجملالت املتعلقة باملوضوع, والقوامي , مثل كتب املعاجم, األساسية واإلضافية

 .مثل املكتبة الشاملة للمقارنة E-Bookويستخدم الباحث كذلك الكتب اإللكرتونيكية 

 

 

 

 البحثاألفكار الرئيسية في . ز

, مشكلة البحث, أساسيات البحث:يف الفصل األول يبني الباحث املقدمة وتتكون من  .0

 .الداسات السابقة ومنهج البحث, أهداف البحث وأمهيته, حتديد مصطلحات البحث



, فرتة شبابه وفرتة التعلم, نشأته, يف الفصل الثاين يبني الباحث ترمجة حممد قاسم املنسي .3

 .وخلفيته األساسية اليت تصور أفكاره العلمية, ورحلته العلمية

وما األحكام القابلة للتغري , يف الفصل الثالث يبني الباحث عن األحكام الشرعية وأقسامها .2

 .مع ذكر آراء العلماء والفقهاء حول هذه القضية, أو غري القابلة للتغري

قاسم املنسي أخذا من  يف الفصل الرابع يبني الباحث الضوابط يف تغري األحكام عند حممد  .4

يبني موافقة هذه و  األحكام يف الشريعة اإلسالميةكتابه تغري الظروف وأثره يف اختالف 

تغري األحكام بتغري "يبني اآلثار احلافزة من فهم قاعدة َث . على ما ذكره العلماء الضوابط

حكام مع ذكر آراء املفكرين املعاصرة واملوقف السليم يف فهم النصوص واأل, "الظروف

 .الشرعية

 يف الفصل اخلام  يبني الباحث اخلالصات من الرسالة واالقرتاحات .0

 

 

 الفصل الثاني

 سيرة الذاتية عن محمد قاسم المنسيال

 المولد والنشأة . أ

حمافظة قليوبية يف مجهورية مصر  يف 0407ديسمرب  04 ولد يفهو حممد قاسم املنسي 

يف قرية صغرية إحدى قرى احملافظة القليوبية مل يكن فيها غري مدرسة واحدة وهي املدرسة  .العربية

يبعثون أبناءهم حلفظ القرآن الكرمي وقد  القرية كان أهل. املدرسة االبتدائيةولكن قبل . االبتدائية



ولكنه مل  .القرآن على اللوح بالريشة كتبو  . حفظ القرآن يف العاشرة من عمره أو احلادية عشر

يكمل كتابة القرآن نظرا للُكت اب ونظرا ألنه بدأ يركز على مقررات الدراسية رغبة للنجاح واحلصول 

هكذا كما يفكر أهل القرية وكما يفكر املنسي وصار يف النهاية كانت خريا . الوظيفة احلكومية على

هذه كلها هي اخلطوات األوىل يف ِمشوار و . وقد منحته فرصة أفضل من العيش اليت يعيش فيها. له

 .نصف القرآن على اللوح كتب. ةالتعليمي هحيات

فأهل . نسي هي البيئة الدينية اإلسالمية بالفطرةكانت البيئة االجتماعية اليت عاش فيها امل

األسرة تعمل , األب يصلي واألم تصلي واألسرة تصلي, القرية يتلقون الدين بالفطرة ال بالتعليم

وحتتفل باملناسبات الدينية وهتتم برمضان وهتتم باحلج وهتتم بالعمرة وحتاول أن تتخلق باألخالق 

ه أهل القرية ويتلقاه املنسي الصغري فلم يكن يسمع كثريا إىل لقاهذا هو الدين الذي يت. سالميةاإل

كل طفل صغري ف. ذلك ألن املذياع مل يكن متاحا كما هو متاح يف هذا اليوم. اإلذاعة ومل يهتم به

من الشيخ . يةخذ الدين من الفطرة النقاملنسي أ. ن يسمع ويشاهد ما شاءأستطيع معه جهاز ي

, الظهرإىل املسجد لصالة  هيأخذ ب, لذي يعلم اللغة العربيةاألستاذ ا من, منه القرآن الذي حفظ

مل تكن . لكالدين هبذا الش املنسي خذأ لقد. مَث يصلي هب ويقول توضؤا هكذا التالميذ يتوضأ أمام

لي  فيها كذب وال تزوير وال ادعاء . متواضعة لكنها صادقة هبل معرفت, يف الدين كبرية هحينئذ معرفت

 .فوال تكل

على الفقراء  ,همجسادأو  همويف دمائ أهل القرية  هناك روح طبيعية متضي يف قلوب

واإلطعام على حيبون املساعدة . كرب األوالدأ انكيف حياته و  كثريا  ه املنسييسري بكما هذا  و واملساكني 



أسعد  املنسيان وك. يبيتون يف املسجدفلي  عندهم أحد يعرفونه , املسجد الغرباء الذين ميكثون  يف

ريب عن البلد وال جيد ذهب بطعام إىل رجل يف املسجد غيرتك طعام الفطور يف رمضان حىت في, هبذا

وتؤثر كثريا يف حياته الطفولة  ولكنها مؤثرة جدابسيطة  ه لقطاتهذ.تناول طعام اإلفطاريمن يطعمه و 

 تكن يف أحدها أفراد يتعلم يف أسرة مل. من األسرة البسيطة للغايةوتلقى الدين  طفال صغريا ألنه كان

ها ليحصل ؤ كان هاّم األسرة أن يتعلم أبنا. إمنا تكاد تقرأ وتكتب بصعوبة شديدة, املدرسة االبتدائية

 .على وظيفة أفضل

أن االبن يصلي الفجر يف مجاعة ويصلي العشاء يف  فهل هناك أفضل من ,من ناحية الدينية

تمع مجيعا يف هذا املسجد وينتهي اليوم جي ان أهل القريةوك. وكان يف القرية مسجد واحد. املسجد

قريب  محاهلف .مرة أخرى والتقيعضهم على بعض حىت الصباح إىل أن م الناس بويسلّ . بصالة العشاء

حال الصوفية ترتكز على الوجدان وعلى القلب وعلى اجلوهر اإلسالمي وال تركز , من حال الصوفية

الة الدينية البسيطة  أن هذه احلاملنسي تصور . كثري من بالد إسالميتشر اآلن يف  بشكليات اليت ان

من  هحد من عائلتأألنه مل يكن , ن القدر خيتار ذلكيبدو أ. هخرى من اهلل تعاىل عليأكانت نعمة 

وإمنا , هويقرأ ل هحد يسّمع لأمل يكن هناك . عيش فيهايوال يف املنطقة اليت  هزهر ومل يكن يف بالداأل

رى األشياء يوأن . قرأيإىل ما  هوأرشد هأنه دلّ  يهو بفضل من اهلل تعاىل علأ. هبنفس هيقطر  اكتشف

رى دائما يوإمنا . رى السوءيرى الشّر وال يغض العني إىل غري اإلجيابية فال يغض الطرف و يو . اإلجابية

هذا فضل . وهذا ال يكون مبعلم وال يكون مبريب, هذا ال يكون مبؤدب. فهذا تأديب من اهلل. اخلري

 .من اهلل الذي يلهم اإلنسان الرشد والصالح واخلري وهو ال يدري



 هبعض أقارب .ذهب إىل املدرسة حىت  السنة السادسة االبتدائيةيفظ القرآن و حي ان املنسيك

ف عن واحد ال بد أن يتوق. إىل الكت اب ويذهبوا إىل املدرسة وااليستطيعون أن يذهبأهنم  هقالوا ل

 تفرغ للمدرسة فتوقفياإلعدادية و  هكمل دراستيعلى الكّتاب لاملنسي توقف يوكان ال بد أن . منهما

ّود القرآن جي انك  هذكر أن هبالقرآن مل تنقطع حىت أن هلكن صلت. عند نصف القرآن الكرمي ةيف الِكت اب

رفع ي ان املنسيد القرآن؟ فكمن منكم جيور : أل يس و, كان األستاذ يطلب ذلك, يف املدرسة هبصوت

كان   هيبدو أن صوت. يف الثانية اإلعداديةمن عمره و عاما  41وهذا يف سن , هّود القرآن بصوتجيو  هيد

 هّمعه بعض اآليات وأنسييف أوقات خمتلفة أن  هفكان األستاذ يطلب من. ا أو طيبامقبوال أو جيد

 .القرآن بصوت فيه جتويد للقرآن الزمالءقرأ وسط يرتدد يف أن يكن يفلم , فظ بطيبعة احلالحي

 للقرآن على اللوح وكان خطا هكتب فيه كان أيضا بسبب كتابتي اناخلط الذي ك, طبعا

على  عندما حصل. كخط الرقعة,  خط آخركثر منه إىلأكان مييل إىل خط النسخ . متميزا

عود بعد يصباحا و  ءزمالال ذهب معي انيف مكان آخر ويف قرية جماورة وك اإلعدادية االبتدائية درس

كتب مقاالت يأن  بّ حي انإمنا ك, هملدرسة أيضا أهنا كشفت موهبة عندوأهم هذه ا, الظهر قليال

قرأ يف اإلذاعة املدرسية و يإىل الكتابة والتأليف  هفكان هذا يدعو . إلذاعة املدرسيةتلوها يف اي, صغرية

 ساحةيف  يهقرأ املقالة اليت كتبها وينادي عليى أن األستاذ يف اللغة العربية عل هما كتبه عندما يدعو 

بعد أن حصل من اإلعدادية انتقل إىل . هاقرأ عليهم املقالة اليت كتبيقف أمام الطالب و ياملدرسة بأن 

متدينا  كانإمنا  . الدينية يف هذه اللحظة تجه إىل املدرسةي مل هولكن, األمور لهالثانوية وبدأ تتكشف 

, أن احلياة يف القرية قدميا قرية قبل التلفزيون وقبل الكهرباءوكما هو املعروف . بالفطرة أو باملمارسة



ألهنا كانت تعطي منوذجا للحياة ينتهي بعد , كانت تساعد اإلنسان على العبادة وعلى االستقامة

بدأ احلياة يف ذلك ت, فرتة وجيزةو بعد الفجر بأويبدأ بعد الفجر أو أثناء الفجر صالة العشاء بقليل 

 10.طبعا كل ذلك تتغري بعد أن دخل الكهرباء إىل القرى فبدلت حاهلا من حال إىل حال. الوقت

 

 فترة الشباب والنشاة العلمية . ب

نتمي إىل األسرة الفقرية تعمل يف الزراعة باإلضافة إىل الوالد الذي يعمل يف ي ان املنسيك

من الذين ُحظُّوا  واناكو  هأبناء جيل هلكن. بسيط ال يزيد دخال بسيطامل وهو ع, املصلحة احلكومية

سواء يف . يف املدرسة مكانت هناك نوع من العناية هل, صربعناية الثورة املصرية يف زمن عبد النا

, تعلمين أشكل هذه الظروف الصعبة مانعا من لكن مل ت. املدرسة االبتدائية أو يف املدرسة اإلعدادية

جنح أن  هية الصعبة إال أنرغم الظروف االقتصاد هتعليم ورمبا كانت عنصورا دافعا ليف ال ستمرابل 

قرأ ي انيف الثانية اإلعدادية ك هوو . وهو صحيفة األهرام هعلى الصحيفة املهمة جدا يف حيات تعرفي

يف ذلك الوقت بالقراءة والكتابة  هوبدأ صلت. ا يف اإلذاعة املدرسيةتلوهيكتب مقالة اليت سياألهرام ل

رغم -مل تكن الظروف االقتصادية مانعا و . عام 41عاما إىل  41من الثانية اإلعدادية يف حدود 

 .وافل رحلة اكتشاف املعرفة والقراءة والثقافةيمن أن  -هصعوبت

َث  من االبتدائية العامة .املدرسة الثانوية العامةب بعد ماخترج من املدرسة اإلعدادية التحق

من يذهب إىل  هرمبا مل تكن يف بلد. إىل األزهر دخليمل  هوف. العامة إىل الثانوية العامةاالعدادية 
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 .الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر, 3102مارس  20التاريخ , العربيةاملقابلة املباشرة يف مكتبه يف حمافظة جيزة جبمهورية مصر , حممد قاسم املنسي  



ال فنعمة من اهلل باعتباره هذه . ضرورة أن يبعث إىل األزهر هومل يلتفت أهل. ر يف ذلك الوقتاألزه

 هموهبت من الثانوية العامة بدأت ىفبعد أن انته. كان شرا  هكان خريا وأن عدم ذهاب  هرى أن ذهابي

يف اإلذاعة املدرسية عال قرأها بصوت يكتب املقاالت و يقرأ و ي انك. ذه املرحلةاألدبية والفكرية يف ه

يف اللغة العربية  هسكان مدرّ . ذهب إليها كل يومه فيوكانت هذه املدرسة بعيدة عن قريت. الثانوية

 يةيف مادة التعبري يف اللغة العربكتب به أنه كان ي ومرّ . كتبكان ي همن العناية ألن همبجيئ هخيصّ 

, والدكتور مصطفى حممود, حممود قرأ لدكتور جنيبيف ذلك الوقت  هألن بطريقة احلوار, قة متميزةبطري

كأن له احلوار مع صديقه يف , ؤلف موضوع التعبريان يوك. توفيق احلكيمو , قرأ لعائشة عبد الرمحنو 

 .معجبا به أشد األعجاب كان األستاذاملوضوع و 

 هألن, طالبا عاديا انفك. كن طالبا متميزا من البدايةينابغا ومل  املنسي كنيمل , بطبيعة احلال

شعور  -دائما– هكان عند. تهعيمل يكن هذا من طب, اية الدراجاتحصل على هنيتوقف دراسيا فيمل 

كلية   تاراخ, فعندما دخل إىل اجلامعة. هي كل شيء إمنا القراءة والثقافة ,ن الدراسة لي  كل شيءأ

كان هذا الشيء . يف الشريعةكون أديبا مسلما أو فيلسوفا ولي  دارسا يتمىن أن ي انوك, دار العلوم

أو يناقش القضايا , عمل األدبية اإلسالميةيكتب الروايات اإلسالمية و ي. يف ذلك الوقت ههتوي

 .اإلسالمية

رمي وشاركته ىل يف دار العلوم أقيم اإلحتفال وحضرته إذاعة القرآن الكذكر أنه يف السنة األو 

أحد الطالب الذين وجهوا سؤاال إىل أحد أساتذهتم وُسجرل  يف املنسي  انعدد من األساتذة وك

األستاذ وكان الدكتور كمال جعفر كان رئيسا يف قسم  سأل. عة ومتت اإلذاعة هذه احللقةاإلذا



فلماذا كان رجال الدين , إذا كان األمر كذلك" هل اإلسالم حيرتم العقل؟"وم الفلسفة يف دار العل

جيد ولكن هذا السؤال ! واهلل: فماذا قال يل األستاذ . يبتعدون عن العقل أثناء مناشقة القضايا

, خذ جييب عن السؤالأ َث .هل العقل حيرتم اإلسالم أو اإلسالم حيرتم العقل, أيهما حيرتم العقل 

د رجال الدين من جيلو كان األمر كذلك فلماذا . سالمو الذي حيرتم اإلهأن العقل  هبة عنداإلجاو 

ا كانت أهنحيفظوهنا ك, ون القضايا الدينيةيعرض ماهلون دور العقل ومكانة العقل؟ هاملسلمني يتج

 .ن يعرضوا هذه احملفوظات على عقل اإلنسانأدون , حمفوظة

هو الذي . 11هذا األمر هو الشيخ متويل الشعراوي هاكتشف أن الذي لّب ل ,فيما بعد

ر العقل جدا وما قدّ ييف ذلك  ان املنسيوك, إنه كان خياطب العقل, عمليةبة اجاب هذا السؤال إجأ

هبم جدا يف الفكر و يف التأليف هو الذي  ولذلك أحد الذين تأثر. ة العقليةقدر الثقافيكذلك و   الز 

 حيث تعلم 12كتور زكي جنيب حممودد هو الو منا كتب عن اإلسالم مل يدرس يف الشريعة اإلسالمية وإ

مل  هنرمبا كان هلم أفكار يتعار  مع الدين ولك. كتب العباراتيوكيف , سوغ العباراتيمنه كيف 
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 :انظر إىل  .، لقبه البعض بإمام الدعاة العامل العريب يف مجيع أحناء املسلمني بطرق مبسطة وعامية مما جعله يستطع الوصول لشرحية أكرب من القرآن الكرمي تفسري
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D

D8%AF_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%85%

9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A  , 3102أكتوبر  12: حتميل تاريخ 

حصل على الدكتوراة يف الفلسفة من . يف ميت اخلويل عبد اهلل، مركز الزرقا ؛ دمياطولد  .مصري كاتب وأكادميي واستاذ فلسفة( 1111-1191) زكي نجيب محمود  12

، جامعة القاهرة بعد عودته إىل مصر التحق هبيئة التدري  يف قسم الفلسفة بكلية اآلداب. عني مستشارا ثقافيا للسفارة املصرية يف واشنطن، وعضوا يف اجملل  القومي للثقافة .لندن

: انظر إىل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%

D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF  3102أكتوبر  12: حتميل تاريخ 
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وجتديد , تأثر ملكانته اإلجيابية وهو فيلسوف وله كتاب الرؤية اإلسالمية إمنا هو. فكارتأثر هبذه األي

 .الفكر العريب

. م بتجديد الفكر اإلسالميهتي بدأ, قرأ لزكي جنيب حممودي كان املنسيذلك الوقت  يف 

اهتم  كما أنه . وجتديد اخلطاب الديين, من جتديد الفكر العريب إىل جتديد الفكر اإلسالمي وانتقل

َث  .و جتديد آليات توصيل اخلطاب الدعويأجتديد الرسالة أو , جتديد اخلطاب الديين مبا يسمى 

يف الدراسة العليا  هأن دخل يف كلية الشريعة وبدأ طريق يف دار العلوم وبعد ذلك شاء القدر أكمل

تغري "ل يف الدكتورة عن موضوع سجّ و " اجتاه التفسري الفقهي"موضوع  ل يف ماجستري عنسجّ و 

 ".الظروف وأثره يف اختالف االحكام يف الشريعة اإلسالمية

وإمنا من أسرة فقرية وهي , كن من أسرة غنيةتواضعة بسيطة ومل يشاة اقتصادية منشأ املنسي ن

 هذلك يف سنر  همبكرا وإمنا يؤخر ل هيف الدنيا يف سنر  هخذ حظمل يأالفقر املادي فقط بالنسبة له و 

وحينما يأيت املال . عندما يأيت املال مع العقل والفكر إمنا يكون املال يف ذلك الوقت نعمة. متأخرا

 املنسيف, ويفتح أمامه أبوابا للشر, ر يكون املال حينئذ نقمة على صاحبهكوبدون الف بدون العقل

ا مل يكن فيها ألهن. وبني الشر وبني طريق الشيطان من كل أبواب هأغلقت ما بين هشعر  أن نشأتي

حريصا على املضّي لبناء الذات وبناء الثقافة وبناء  هوإمنا جعل. فتح األبوابتُ هذه الساعة اليت 

أو  هقدم لطالبيتهد أن جيده حىت اآلن وإمنا جيلم به ومل حي الالشخصية وتقدمي منوذج إسالمي وما ز 

أن يصل املرء إىل ما يريد وذلك لي  مردُّه إىل الر غبة و  ,تهدجيقول يأن  هو مع جريانأ همع إخوان

 .إىل إرادة القدر, من ذلكوحدها وإمنا مرده أكرب 



 03واآلن تقريبا أكثر من  4891املنسي من ثالثني عاما كامال من عمره يف عام  تزوج

اثنان درسا , األبناء انتهوا من الدراسة ما عدى واحدا. ولد واحد وثالث بنات, أوالد 1عند . سنة

ثنان خترجا يف كلية احلقوق يف ا. يف كلية احلقوق واآلخران درسا يف كلية االقتصاد والعلوم السياسة

جامعة القاهرة واالثنان أحدمها خترجا من كلية االقتصاد واآلخر ما زال يف السنة األوىل من كلية 

تزوج من زوجة كانت معه . االقتصاد يف جامعة القاهرة كما أن املنسي وزوجته كذلك من دار العلوم

أسرة تتقي اهلل قدر املستطاع يف كل شيء , ةهذه أسرة بسيطة مستقر . يف الكلية وكانت من قريته 

لكنهم تربوا يف , فهؤالء بسطاء للغاية. ال هو وال زوجته وال أوالده, لي  عندهم مظهر ديين برّاق

تسعى إىل , وإمنا تعيش ببساطة شديدة قريبة من الناس. املدرسة ال حتب الظهور وال تسعى إليه

 .خرين و اإلشفاق على الفقراء واملساكنيبل تعشق إىل مساعدة اآل, مساعدة اآلخرين

وذهب  ةقريالترك  حيث أنه هبالنسبة لكبرية اجلامعية هي كانت فرصة   هدراستالتحاق املنسي ب

. ل السبعينات من القرن املاضييف وسط القاهرة وكان ذلك يف أوائجبامعة القاهرة إىل دار العلوم 

يف نف  السنة معيدا وتدرجت  نير َث عُ  4898وخترج فيها  4891التحق بدار العلوم سنة و 

. ضجتن ته العلميةيف دار العلوم بدأ فكر  .نعليه اآل هوف اجلامعية وحصل إىل ما األعمال يف الوظائ

بني اللغة العربية والثقافة , ألن طبيعة الدراسة يف دار العلوم أهنا جتمع بني األصالة واملعاصرة

دفعة كبرية إىل التذوق يف  هوهذا أعطا. للشعر الألدب وحمب ابللغة وحم احمب كان املنسي. اإلسالمية

 هطمع بأن يكون لي انوبالتايل ك, إىل اجلانب األديب يلأنه ميكما . اللغة العربية وتذوق القرآن الكرمي

طلع إىل العامل ي عندما التحق بقسم الشريعة وبدأ هاألدب لكن القدر غرّي مسار تفكري شأن يف عامل 



التحق بقسم الشريعة  . له لعل هذا كان خرياو  هذه هي املفاجأةف له هنفس أعدّ كن قد يمل اآلخر 

األستاذ الدكتور ن يتلقى وشاء القدر أ. تريم املرحلة املاجسسقَث يف املرحلة التمهيدية  بدأو  اإلسالمية

تمناه يف مستقبل األيام من فكر ي انما ك ىفيه ورأ هنفس ىالذي رأ -رمحه اهلل– 13مد البلتجيحم

إمنا كان من الفامهني , من احلفاظالبلتجي مل يكن . وطريقة ويف الكتاب والعرو  ويف فهم الشريعة

 عيقف عندها وإمنا يستطي, ال يأخذ من الناحية اجلزئية. حييطون جبوانب القضاياوالوارعني والذين 

يف وأمهها كتاب مكانة املرأة له مؤلفات كثرية .ملوضوعالوصول إىل األعماق إىل كل النواحي املتعلقة با

منذ ظهور . الكتاب مل تكتب مثله يف األربعة عشر قرنا السابقةهذا , القرآن الكرمي والسنة الصحيحة

 .اإلسالم

أية مجعية من هذه لتحق بيكان هناك مجعيات إسالمية ومل , ةيف الكلي هأثناء دراست

 كون عدوايإذا دخل يف اجلمعيات أن  خشيو  ى االستقاللحريصا عل  انك  هألن. اجلمعيات

العمل اجلماعي فيه إجيابيات , ودائما. على التفكري يف املستقبل هوأن يؤكد قدرت. للجمعيات األخرى

إهنا , هذه من آفات الفكر يف اجلماعة. هحملها وهذا تكوين خاص ليتلكن فيه سلبيات قد ال و 

 هكذا .أنه يعر  كل شيء على العقل املفكرو  خمزن ولي  إىل مفكرإىل آلة وإىل حتاول اإلنسان 

 أبدا ألي أحد هم عقللر س  يُ ال و . سمعهيقرأه وفيما يفيما  مشاركة إجيابية هن لريد أن يكو ي, املنسي

وهو رئي  قسم  هطرح سؤاال ألستاذييف املرحلة الثانوية  وكان صغري هوو  ه اعتزازابعقل عتزّ يوكان 
                                                           

، دار العلوم وعمادة كلية أحد أعالم احلركة الفقهية مبصر والعامل العريب شغل عدة مناصب أكادميية، منها رئاسة قسم الشريعة( 4002-9191) محمد بلتاجي حسن  13
 :انظر إلى  "مكانة املرأة يف القرآن والسنة"، و"أحكام األسرة"له عدة مؤلفات منها  .وجممع اللغة العربية وجممع اللغة العربية بالقاهرة ،جممع البحوث اإلسالمية وعضوية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D8%AA%D

8%A7%D8%AC%D9%8A_%D8%AD%D8%B3%D9%86   3102أكتوبر  12: حتميل تاريخ 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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من طالب يف السنة األوىل مل ميض دخوله إىل اجلامعة إال بضعة أشهر . لية دار العلومالفلسفة يف ك

 .قضية كربى من الفكر اإلسالميفهذه  يتجرأ إىل مثل هذا السؤال 

يف , يف اجلامعات على العلماء تعرفهو , ة املنسيالبلتجي كان حمطا كبريا يف حيا الدكتور

يف دار العلوم الذين  ةإىل أغلب أساتذ هدار العلوم لّف نظر  يف. ج دار العلومدار العلوم ويف خار 

مهتما  انك  وإمنا مهتما لي  بالشريعة اإلسالمية كان املنسي.التاريخ أو الفلسفة أو األدب ادرسو 

 هالكتب وقرأه قراءة ندوية فرتك يف نفس ركتشف كتاب يف ظالل القرآن لسيد قطب يف دافا  باللغة

نّقد كثريا من األفكار اليت قاهلا سيد ويراجع ي بدأ ةسابعد فرتة من الدر و .يومآثارا كبريا إىل هذا ال

 .قطب يف كتابه يف ظالل القرآن

عه م بلتجي فهو الشيخ الوحيد الذي مكثسوى الشيخ ال -يعين–شيخ معني  لمنسيلي  ل

 تأثر. نسايننب اإلالي  فقط يف العلم ولكن يف اجل  مور كثريةأيف  هعام متتالية وصاحب 11ملدة 

بعمر بن  تأثر والبلتجي. كون مثله شخصيةين أاألحيان  ستطع يف كثري منيمل  هبه كثريا لكن املنسي

فمن يستطيع أن . اخلطاب ألنه كتب يف رسالة ماجستري عن منهج عمر بن اخلطاب يف التشريع

ومن شدة قربه بالبلتجي حىت يقول زمالؤه أن املنسي هو البلتجي الصغري أو . يصل إىل مكانة عمر

قرأ الشريعة ي بدأ يف قسم الشريعة املنسي عندما ختصص. أن الدكتور البلتجي مل ميت ومازال موجودا

تعرف على الشافعي وعلى يأن  بدأف الشريعةعن  حتدث ألنه.ههذا علم جديد بالنسبة لف, لبدايةمن ا

ب عصالعلم ال هشّق طريقي بدأ. يل وعلى الشاطيب وعلى تفاسري القرآن الكرمي والقرطيب والطربيالغزا

إىل حد كبري يف أن  األدبية والفكرية أسهم هطريق تكوينف. يف الفهم أو اإلحاطة بالشريعة اإلسالمية



ثريين الذين تربّوا الف عن نظرة كنظر إىل الشريعة باملنظار خيي هألن. لي  تقليدياو علميا  اشق طريقي

وإمنا هي , ليست أحكاما فقط ولي  قوانني هالشريعة بالنسبة ل .يف املدرسة التقليدية اإلسالمية

منهاج ونظام احلياة من حيث يقوم على األضالع املتعددة والعقائد اإليديوليجية واألخالق والقوانني 

أيضا من  يرىمشولية اإلسالم و  املنسي يرى. ة املكملة جلانب العقائدأو التشريعات العملي, والنظم

وال يكون  العامليةأنه ال بد أن اخلطاب اإلسالمي مواكبا للمتغرية  هاألشياء اليت تقف يف اخللفية عند

حركة , حركة الناس, عن حركة العامل, يعزل املسلمني عن العامل, خطابا سلبيا أو خطابا انعزاليا

 .حركة احلضارة, الفكر

نظر بعني الرتاث بالعني الذي ي ويف الرتاث  اباحث كونيريصا على أن املنسي حان لذلك ك

نتمي هلذا ي هيقرأ ويشعر أن.  طريق املعاجلةوهذا جتلى أعظم ما جتلى يف هذه القضية يف. عيش فيهي

وهذا هو . ن أصحاهبا ماتوا قبل قرونأ نُّ ظ  يُ  يقرأها أناسكثري من الكتب اليت , ى حنيعل. األصل

ل كتبه أيضا يف وتظ, يكتب وهو يستوعب قضايا العصر واآلخر يف الكهف, ارق بني البحثالف

 . ن خيرج من الكهف ال يستفيد منه الناسأوال يريد , الكهف

اإلسالم هو الرسالة اإلسالمية وله أهداف إسالمية وال أهداف حملية وال عنصرية وال شخصية 

الدكتور , 14الدكتور عبد احليلم حممود, هبم ىة الذين التقهناك نوعية األساتذو . ألنه رمحة للعاملني

                                                           

توىل الشيخ عبد احلليم حممود مشيخة  .9191و 1973 يف الفرتة بني عامي وشيخ األزهر سابق مصري ووزير أزهري عامل )1910 - 1978 (عبد احلليم حممود 14 

الذي توسع يف التعليم املدين ومعاهده العليا، وألغى  م = 1961هـ 1381سنة قانون األزهر سنوات على صدور 90بعد مرور أكثر من األزهر يف ظروف بالغة احلرج، وذلك 

ليه أمانة جممع البحوث اإلسالمية الذي حل حمل مجاعة كبار العلماء، فبدأ بتكوين بدت بوادر اإلصالح واضحة يف سلوك الشيخ عبد احلليم حممود بعد تو . مجاعة كبار العلماء

  :انظر إىل . لباحثني وأصحاب املروءاتاجلهاز الفين واإلداري للمجمع من خيار رجال األزهر، وجتهيزه مبكتبة علمية ضخمة استغل يف تكوينها صداقاته وصالته بكبار املؤلفني وا
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يف الفلسفة  ههذا شيخ, مود وعبد احلليم حممودمهما تباعد ما بني زكي جنيب حم, زكي جنيب حممود

وحصل على الدكتورة يف , الشيخ عبد احلليم كان شيخا يف جامعة األزهر. يف الصوفية هوهذا شيخ

وغري ذلك مما كتبه من كبار " املنقذ من الضالل"هم كتاباته أو , عقل ومن كتابه اإلسالم وال, نشربو 

  .الصوفية

املفكر اإلسالمي الذي مجع بني  15منهم الدكتور مصطفى حممود ,على كثريين املنسي تتلمذ

هناك برنامج مشهور بامسه يف التلفزيون املصري كان يقدم  .وصاحب املؤلفات الكثرية, العلم واإلميان

يقدمه الدكتور مصطفى حممود جيمع فيه بني العلم " العلم واإلميان"امسه , منذ عشرين أن ثالثني سنة

 16.واإلميان
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9%8A%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF  3102أكتوبر  12: حتميل تاريخ 
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كتابا منها الكتب العلمية والدينية والفلسفية واالجتماعية والسياسية إضافة إىل احلكايات   11ألف  مصري ، فيلسوف وطبيب وكاتب (4001-9149) مصطفى حممود   

وأنشأ عام  (العلم واإلميان) حلقة من برناجمه التلفزيوين الشهري 200قدم الدكتور مصطفى حممود  .الرحالت، ويتميز أسلوبه باجلاذبية مع العمق والبساطةواملسرحيات وقصص 
  :انظر .  "مسجد مصطفى حممود" مسجده يف القاهرة املعروف بـ 9191

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9

%85%D9%88%D8%AF  3102أكتوبر  12: حتميل تاريخ 
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 .الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر, 3102مارس  20التاريخ , مكتبه يف حمافظة جيزة جبمهورية مصر العربيةاملقابلة املباشرة يف , حممد قاسم املنسي  
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دراسة يف جامعة األزهر وأنه كان يتعلم ر أن املنسي مل يكن أزهريا أي مل يسبق له كِ مر أن ُذ 

فحينما التحق جبامعة القاهرة . يف املدرسة االبتدائية العامة َث املتوسطة العامة َث اإلعدادية العامة

عدد  عنده ,بكلية دار العلوم بدأت فكرته العلمية تنضج وتنمو حيث أنه تتلمذ من العلماء الكبار 

النف  ومنهم عامل يف ومنهم عامل  ال الدين فمنهم عامل الدينرج اليسوا مجيع, األساذةمتنوع من 

جلانب  اأفراد هؤالء ليسوا.صصة كالطب ومنهم األديب ومنهم الشاعر ومنهم املفكرخالعلوم املت

ين فقط من كتب الد -عند املنسي-لي  علم الدين . واحد فقط من املعرفة بل هي مصادر متعددة

بالغزايل وهو أبو حامد الغزايل صاحب  املنسي الغزايل تقريبا تأثر  مثل ,وإمنا علم الدين علم واسع

الذي تويف منذ  17شيخ حممد الغزايلوال. املستصفى وغريه من الكتبوصاحب , إحياء علوم الدين

 عنه وصاياه ألنه كان يعلم أن به وأخذ ىأكثر من مرة والتق يف بيته ارهة سنوات وز ر كثر من عشأ

كثر من أإىل جواره  املنسي  الدكتور مصطفى حممود أيضا بقيكذلك . دطب يف املسجاملنسي خي

 .عاما متتالية 41

بتقدير جيد جدا ، و عني معيدا بالكلية  0474خترج يف كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 

اجتاه ) يف موضوع   0481حصل على املاجستري يف الشريعة اإلسالمية عام  .يف العام نفسه 

تغري ) يف موضوع  0442حصل على الدكتوراه يف الشريعة اإلسالمية عام  ( .الفقهي التفسري 
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يعترب الغزايل أحد دعاة الفكر اإلسالمي يف العصر احلديث، عرف عنه جتديده يف الفكر  .مصري إسالمي عامل ومفكر (9111-9199) حممد الغزايل أمحد السقا   
سببت انتقادات  .أديب الدعوة كما ُعرف بأسلوبه األديب الرصني يف الكتابة واشتهر بلقب, أبو العال ماضي كما يقول" املناهضني للتشدد والغلو يف الدين"اإلسالمي وكونه من 

  :انظر إىل .السعودية له سواء أثناء إقامته يف مصر أو يفالغزايل لألنظمة احلاكمة يف العامل اإلسالمي العديد من املشاكل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D

8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A  , 3102أكتوبر  12: حتميل تاريخ 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A


عني مدرسا  مساعدا  بكلية دار العلوم  ( .الظروف و أثره يف اختالف األحكام يف الشريعة اإلسالمية 

 . 3117يوليو  04رقى إىل درجة أستاذ مساعد يف  . 0442و عني مدرسا يف عام  0481عام 

 18.اآلن يف كلية دار العلوم جامعة القاهرة يعمل حىت 

هذه الرسالة كانت , موضوع ماجستري وكان عن االجتاه يف التفسري الفقهي عندما تناول

 ة املنسيظلت فكر لقد  .تفسريا فقهيا, تفسريا معاصرا, كيف نقدم تفسريا  عصريا.  حتكم بالفكر 

فكرة هذه الفكرة ظلت . اإلسالم إىل العصر ميف اإلسالم والعقل كامنة يف األعماق يعين كيف نقد

هذا السؤال ظل يلح . وانبهام اإلسالم كعقيدة؟ واإلسالم كنظام للحياة يف كل جد  ق  يُـ  كيفمعاصرة  

ال شك أن املفسرين للقرآن . من املاجستري هبذا العنوان وكان هذه هي مثرة ماجستري وخرج يهعل

تعات اليت  تأثروا بظروفهم اليت عاشوا فيها ففسروا القرآن بضوء ما وجدوه أورأوه أو عايشوه من اجملم

دماء الق. فسر القرآن تفسريا معاصرايكيف , مشغوال هبذه القضية وكان املنسي كانوا ينتمون إليه

وهذا يعك  . زمن خمتلف وظروف خمتلفة وقضايا خمتلفة اليومو  فسروا ولكن هذا يف زمنهم وظروفهم

أنه كيف تواكب  ةفكر  ههي أفردت عند املاجستري. جستري والدكتورةاقدر كبري من الصلة بني امل

يف , اء يف القدميحمكومون مبا كتبه الفقه الناس ظلياحلياة تتغري فهل س. ات املختلفةالشريعة املتغري 

 .حكم على الواقع املعاصريفعل فليعندما , هذه إساءة للشريعة. يكونالرتاث؟ هذا ال 

عمل يف اخلطابة يف املساجد ي. ة منذ ربع قرن أو ثالثني عاميف الدعوة اإلسالمياملنسي عمل ي

يدان مصطفى م رع جامعة الدول العربية يف ميدان كبرياوهذا يف ش. ومسجد الدكتور مصطفى حممود

                                                           
18

 (غري مطبعة نسخة)السرية الذاتية , املنسي   



وكذلك أنه خيطب يف  .حقيقة ههذا األمر مل يوتح لغري . عاما 11طب فيه منذ ربع قرن أو خي. حممود

وقد مجع موضوعات اخلطب يف كتاب خاص ومساه حقوق اهلل على  .مسجد نادي الصيد املصري

 20.واإلنسان والبيئة حقوق ودروس,  19العباد

مل االسم هبذا  فهو. همن عك  امس هأخذ نصيب هيبدو أن هاملنسي إال أن هرغم أّن لقبهذا كله 

إنك مل تكن : وهم كانوا يقولون , هأحد أساتذت هوهكذا كان يداعب. أصبح مذكورا امنإعد منسيا و ي

 .مذكور عند الرمحن, إمنا أنت منسي من الشيطان. منسيا

تغري الظروف به يف هذا الكتاب وهو  ميسك باخليط الذي بدأ ببحث -يف رأيه–لقد رزق 

. لعنوان الرسالةوأثره يف اختالف األحكام ويريد أن ينسج عليه َث حيدد مؤلف هذا الكتاب كجزء 

عرب يستطيع أن يعندما عرفه أول مرة مكث ساعات يف حال اجلهود ال , وقعه أبداتيذلك شيء مل 

. بعد هذا الوقت طويال يف هناية األمر كوفئ هلكن كانت الفرحة غامرة أن, هعما دار يف صدر 

حىت صار العمل يف . غري يف األسلوبيعدل و يدقق و ينقب و يكتب و يست سنوات  هأخذواملوضوع 

 .تاح اهلل له فرصة للنشرأعاما حىت  11عيدا عن النشر ملدة وظل ب. الصورة

وهذه , أّلف املنسي عديدا من املؤلفات اليت تدل على عميق معرفته وثقافته اإلسالمية

 :فاتاملؤل

 م  0441مكتبة الشباب  -يف التفسري الفقهي   .4
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 (3118سنة , مكتبة دار املعرفة: القاهرة) ,حقوق اهلل على العباد, حممد املنسي   
20

 (3103سنة , مكتبة دار املعرفة: القاهرة) ,حقوق ودروس, اإلنسان والبيئة, حممد املنسي   



  م 0448مكتبة النصر  –مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية  .3

  م 0447مكتبة النصر  –دراسات يف السنة و علم احلديث  .2

  م 0448مكتبة النصر  –يف أحكام املرياث و الوصية  .4

  م 3112بنها  –دراسات قرآنية مكتبة املستقبل  .0

  م 3110مكتبة مدبويل الصغري  -ما الذي ينقص املسلمني ؟  .1

  م 3110دار اهلاىن  –ضوابط استفتاء القلب يف الشريعة اإلسالمية  .7

  م 3111عام  27جملة دار العلوم العدد  –عمل املرأة يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية  .8

 43ة دار العلوم العدد جمل –حتديد هناية احلضانة بني الفقه اإلسالمي و القانون و علم النف   .4

  44جملة دار العلوم العدد  –حقوق الطفل احملضون بني االتفاقية الدولية و القانون و الفقه اإلسالمي  .01

  م 3117مكتبة دار املعرفة   –منظومة احلقوق يف اإلسالم  .00

 

 :وهذه البحوث ما يلي, لدراسات املنشورةوله بعض البحوث وا

 تاء القلب يف الشريعة االسالمية ضوابط استف .0

 كام الشريعة بني الثبات والتغري أح .3

 ة ومرتبها يف الشريعة االسالمية حكم عمل املرأ .2

 رؤية شرعية ظاهرة الزواج العريف ؛ .4



 ه اإلسالمي والقانون وعلم النف  حتديد سن احلضانة بني الفق .0

 دولية والفقه االسالمي والقانون الطفل احملضون بني االتفاقية الحقوق  .1

 وقوع الطالق بني النية والتلفظ به  .7

 

 :وهذه الرسائل. وشارك على الرسائل العلمية واملشاركة يف احلكم عليها

 0442ماجستري  ؛ (عيون املذاهب ) دراسة وحتقيق لكتاب  .0

ماجستري ؛ يف أحكام اإلمامة ونكاح املتعة توثيق السنة بني الشيعة االمامية وأهل السنة .3

0444 

 0441ماجستري ؛ منهج شريح القاضي دراسة تأصيلية .2

 0441جستري ما ؛دراسة تأصيلية –فقه طاووس بن كيسان  .4

 0441ماجستري  ؛خمتلف احلديث وأثره على مذاهب الفقهاء األربعة يف كتاب الطهارة .0

 0448 ماجستري  ؛بن احلسنيمنهج الفخر الرازي يف أصول فقه حممد بن عمر  .1

 3118ماجستري ؛ التأويل املذهيب يف تفاسري الشيعة .7

 3118ماجستري   ؛وسائل محاية املستهلك يف العقود يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين .8

 ؛تأثري العوار  العقلية والنفسية على أهلية العقوبة يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة .4

 3118دكتوراه 

 3118دكتوراه    ؛اصد عند اجلوييننظرية املق .01



 3118ماجستري  ؛كتاب النوازل يف الفتاوى للسمرقندي    حتقيق ودراسة .00

 :منها, وشارك املنسي يف األنشطة الثقافية واالجتماعية

 املشاركة يف تطوير مقررات الشريعة و توصيفها بالكلية .0

 العربية بديب املشاركة يف جلنة تطوير املناهج بكلية الدراسات اإلسالمية و .3

 :حضور عدد من الدورات اخلاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدري  جبامعة القاهرة وهي  .2

   استخدام التكنولوجيا يف التدري 

  أساليب البحث العلمي 

 مهارات العر  الفعال 

  الكتابة العلمية و النشر الدويل 

  التخطيط االسرتاتيجي 

 بوحدة اجلودة بكلية دار العلوم  مقرر جلنة الربامج واملقررات الدراسية .4

 – 3112عضو جمل  اإلدارة ملركز الدراسات و البحوث اإلسالمية خالل العام اجلامعي  .0

3114  

ورة املأذونية املشاركة يف عدد من الدورات اليت يقدمها مركز الدراسات و البحوث اإلسالمية كد .1

 و ختريج األحاديث 

ية اليت تعقد باجلامعة أو بالكلية يف حفظ القرآن الكرمي عضو جلنة التحكيم يف املسابقات الدين .7

 ية ، منذ عشر سنوات  ، حىت اآلن و السنة النبو 



 :املشاركة يف الندوات الثقافية بالكلية مبوضوعات عديدة مثل  .8

  احلضاري كما صوره القرآن الكرمي الصراع 

 الزواج العريف 

 ري املنكر يف الشريعة اإلسالمية ضوابط تغي 

 ألوليات يف اإلسالم فقه ا 

إلقاء عدد من احملاضرات العامة يف الندوات اليت تنظمها إدارة رعاية الشباب جبامعة القاهرة يف  .4

العديد من الكليات مثل الطب و التمريض و التجارة و احلقوق و اآلداب و الطب البيطري و 

 فال ، منذ عشر سنوات و حىت اآلن العلوم و كلية ريا  األط

سنوات  4جبامعة القاهرة ملدة ( معسكر شباب املستقبل )  يف إلقاء احملاضرات لـ املشاركة  .01

 :متصلة حىت اآلن يف موضوعات عدة منها 

 دور الشباب يف هنضة مصر 

  الشباب يف عصر املنافسة 

 الزواج العريف 

الذي يذاع على القناة   (لقاء الجمعة ) برنامج حلقات من  0املشاركة يف تقدمي عدد  .00

 لفضائية املصرية األويل أسبوعيا ا

يذاع على القناة  الذي( أحداث لها تاريخ ) برنامج حلقة من   11إعداد و تقدمي أكثر من  .03

 لفضائية املصرية األويل أسبوعيا ا



لفضائية يذاع على القناة ا الذي (حكاية آية ) حلقة من برنامج  81إعداد و تقدمي أكثر من  .02

 املصرية األويل أسبوعيا 

 ن الزواج يف قناة اقرأ الفضائية املشاركة يف تقدمي حلقات ع .04

 ة بإذاعة القرآن الكرمي املصرية املشاركة يف العديد من الربامج و اللقاءات الثقافي .00

كتابة املقاالت و املشاركة بإبداء الرأي يف العديد من القضايا االجتماعية يف العديد من  .01

 اللواء اللبناين ، صوت اجلامعة ، شباب اجلامعة و غريها العربية كاألهرام ، الصحف املصرية و 

املشاركة يف احللقة النقاشية اليت عقدها اجملل  القومي لألمومة و الطفولة ، و اليت استمرت  .07

 ( حق الرؤية للطفل احملضون ) وع حول موض 3111شهرين يف عام 

دي الصيد املصري ، نادي إلقاء العديد من احملاضرات يف منتديات اجتماعية شهرية مثل نا .08

الحتاد أكتوبر ، نادي دار العلوم ، ساقية الصاوي بالزمالك ، ا 1اجلزيرة الرياضي ، نادي 

 العاملي لعلماء املسلمني 

 يوبية منذ عشر سنوات و حىت اآلن إلقاء العديد من احملاضرات مبركز إعداد القادة مبحافظة القل .04

 :عاما متصلة حىت اآلن يف املساجد اآلتية  31إلقاء خطبة اجلمعة أسبوعيا ملدة  .31

 مسجد مصطفي حممود باملهندسني 

 مسجد نادي الصيد بالدقي 

  أكتوبر  1مسجد احلصري مبدينة 



را َث مدي 3114وحيت عام  3117نائب مدير مركز الدراسات والبحوث االسالمية من عام  .30

 حيت االن  3114للمركز من عام 

 21 .ب واملؤلفات مبكتبة دار السالم بالقاهرةعضو اللجنة العلمية لتحكيم الكت .33
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 (نسخة غريمطبعة) السرية الذاتية, املنسي  



 

 الفصل الثالث

 األحكام الشرعية

 أقسامهاتعريفها و  . أ

. الناس يف فهمها وتطبيق معناها بني األحكام الشرعية هي الكلمة املشهورة اليت تتداول 

يف هذا املطلب شرع الباحث يف وضع التعريف ليكون  لكن السؤال ما هي حقيقة هذا املصطلح ؟

 .واضحا لدى اجلميع

  22".الفقه والقضاء بالعدل, مبعىن العلم" احلكم"مجع من كلمة :لغة األحكام 

وهو . زيد قائم وعمرو لي  بقائم : حنو . هو إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه : واصطالحا 

 :23ينقسم بدليل االستقراء إىل ثالثة أقسام 

 وهو ما يعرف فيه العقُل النسبة  إجيابا  وسلبا  : حكم عقلي  .أ 

 النسبة بالعادةوهو ما عرفت فيه : حكم عادي  .ب 

 .وهو املقصود يف هذا البحث: حكم شرعي  .ج 

 

 :24 والفقهاء  تعريف الحكم الشرعي عند األصوليين
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 371: ص, 2:ج, (مـ0441,لبنان: دار إحياء الرتاث العريب؛ مؤسسة التاريخ العريب )  ,لسان العرب, ابن منظور  
23

 1.ص ,( هـ0431, الفوائد للنشر والتوزيع دار عامل: اململكة العربية السعودية)  ,مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر, حممد أمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي   



فقوله . طلبا أو ختيريا أو وضعااملتعلق بأفعال املكلفني الشارع خطاب : عرّفه األصولييون بأنه 

وال : "وقوله  .طلبا لفعله هذا خطاب من الشارع متعلق باإليفاء بالعقود " 25أوفوا بالعقود: "تعاىل 

فإن : "وقوله سبحانه . هذا خطاب من الشارع متعلق بالسخرية طلبا لرتكها "  26يسخر قوم من قوم

هذا خطاب من الشارع متعلق " 27خفتم أن ال يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به

هذا خطاب " 28ال يرث القاتل: "ول وقول الرس. بأخ الزوج بدال من زوجته نظري تطليقها ختيريا فيه 

 .من الشارع متعلق بالقتل وضعا له مانعا من اإلرث

هو األثر الذي يقتضيه خطاب الشارع يف الفعل كالوجوب واحلرمة : ويف اصطالح الفقهاء 

فالنص نفسه هو احلكم يف . يقتضي وجوب اإليفاء بالعقود" أوفوا بالعقود: "فقوله تعاىل . واإلباحة

 وال تقربوا: "وقوله تعاىل . ووجوب اإليفاء هو احلكم يف اصطالح الفقهاء , اصطالح األصوليني

 .وحرمة قربان الزنا هو احلكم يف اصطالح الفقهاء, هو احلكم يف اصطالح األصوليني" 29الزنا

ذكر عبد الوهاب خالف أنه ال يتوهم متوهم من تعريف احلكم الشرعي يف اصطالح 

بأن احلكم الشرعي خاص بالنصوص ألهنا , بأنه خطاب الشارع املتعلق بأفعال املكلفني, األصوليني 

ن الشارع وأنه ال يشمل األدلة الشرعية األخرى من إمجاع أو قياس أو غريمها ألن هي اخلطاب م

النصوص فهي يف احلقيقة خطاب من الشارع سائر األدلة الشرعية غري النصوص عند التحقيق إىل 
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 0: اآلية, املائدةسورة   

26
 00: اآلية , سورة احلجرات  

27
 334: اآلية, سورة البقرة  

28
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 043.ص,4.ج, (مـ3111/هـ0431سنة 
29

 23: اآلية, سورة اإلسراء  



طلبا أو ختيريا أو وضعا فهو , فكل دليل شرعي تعلق بفعل من أفعال املكلفني, ولكنه غري مباشر

 . اصطالح األصولينيحكم شرعي يف

 .وحكم وضعي, حكم تكليفي: قسم العلماء احلكم الشرعي إىل قسمني 

أو ختيريه بني فعل , أو كفه عن فعل, احلكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فعل من املكلف . أ

 :وله مخسة أقسام . والكف عنه

 وهو طلب الشارع فعله من املكلف طلبا حتما كالصيام: اإلجياب  .0

 كمكاتبة املالك عبده  ما طلب الشارع فعله من املكلف طلبا غريحتمهو : الندب  .3

هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما كأكل امليتة والدم وحلم :  التحرمي .2

 .اخلنزير

كالعبث يف ,هو ما طلب الشارع من املكلف الكف عن فعله طلبا غري حتم :  الكراهة .4

 .الصالة

 .هو ما خري الشارع املكلف بني فعله وتركه كالصيد:   اإلباحة .0

وله مخسة  .أو مانعا منه, أو شرطا له, احلكم الوضعي هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء . ب

 :أقسام 

هو ما جعل الشارع عالمة على مسببه وربط وجود املسبب بوجوده وعدمه : السبب  .0

أقم الصالة لدلوك : "الة لقوله كالوقت جعله الشارع سببا إلجياب إقامة الص, بعدمه

 "الشم 



فالشرط أمر . هو ما يتوقف وجود احلكم على وجوده ويلزم عدمه عدم احلكم: الشرط  .3

, عدم املشروط ال يلزم من وجوده وجوده رج عن حقيقة املشروط يلزم من عدمهخا

 .كالزوجية شرط إليقاع الطالق

 .كقتل الوارث مورثه. ن السببأو بطال, هو ما يلزم من وجوده عدم احلكم: املانع  .2

فأما الرخصة هي ما شرعه اهلل من األحكام ختفيفا على املكلف يف : الرخصة والعزمية  .4

وأما العزمية فهي ما . حاالت خاصة تقتضي هذا التخفيف كالفطر يف رمضان للمريض

شرعه اهلل أصالة من األحكام العامة اليت ال ختتص حبال دون حال وال مبكلف دون 

 .لفمك

وما شرعه هلم من , ومها ما طلب الشارع من املكلفني من أفعال: الصحة والبطالن  .0

وقد حيكم بعدم , أسباب وشروط إذا باشرها املكلف قد حيكم الشارع بصحتها 

 30.صحتها

 :أهنا 32كما ذكره فيسر أناندا  31ومن صفات وخصائص األحكام الشرعية

 اليت تشمل مجيع نواحي احلياة الشمولية .0

 املرونة .3

 العاملية .2
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 030-010. ص, املصدر السابق  
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  Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2007), hl.113-121 
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 مدرس يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرا الشمالية يف ميدان إندونيسيا  



 الدميومة  .4

 املنهجية اليت تتصل بعضها ببعض آخر .0

 التعبدية والتعقلية .1

 غير القابلة للتغيراألحكام القابلة و  . ب

ومع ذلك فإن هناك من  .األحكام يف اإلسالم قد تتغري كما ذكرها العلماء سابقا وحاضرا 

فأما من يرى أن األحكام قابلة للتغري منهم  ابن القيم . يرى أن األحكام الشرعية ال تتغري أبدا

 .اجلوزية والشاطيب ويوسف القرضاوي وغريهم من العلماء

 رأي ابن القيم الجوزية في تغير األحكام .0

 :األحكام نوعان : قال ابن القيم اجلوزية 

, ال حبسب األزمنة وال األمكنة وال اجتهاد األئمة, حالة واحدة هو عليها نوع ال يتغري عن  .أ 

وحنو ذلك فهذا ال , احلدود املقدرة بالشرع على التحرمي, وحترمي احملرمات, كوجوب الواجبات

 .وال اجتهاد خيالف ما وضع عليه, يتطرق إليه تغيري

, مقادير التعزيرات وأجناسها وصفاهتازمانا ومكانا وحاال ك, نوع يتغري حبسب اقتضاء املصلحة له .ب 

 .فإن الشارع ينوع فيها حبسب املصلحة

وعزم على التعزير بتحريق البيوت على , فشرع التعزير بالقتل ملدمن اخلمر يف املرة الرابعة

, املتخلف عن حضور اجلماعة لوال مامنعه من تعّدي العقوبة إىل غري من يستحقها من النساء والذرية



وعزر , وأخرب عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله, حبرمان النصيب املستحق من السلبوعزر 

 .بالعقوبات املالية يف عدة مواضع

والقرية اليت , وحيرق حوانيت اخلماّرين, ويضرب, وكان عمر رضي اهلل عنه حيلق الرأس وينفي

 .يةوحّرق قصر سعد بالكوفة ملا احتجب فيه عن الرع, تباع فيها اخلمر 

ووفور , ووافقه عليه الصحابة لكمال نصحه, اهلل تعاىل عنه يف التعزير اجتهادوكان له رضي 

مل يكن مثلها على عهد , وحدوث أسباب اقتضت تعزيره هلم مبا يردعهم,وحسن اختياره لألمة, علمه

 .زاد الناس عليها وتتابعوا فيها ولكن,رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ كانت 

اشتبه فيه على كثري من الناس األحكام , وهذا باب واسع: "ابن القيم عقيب هذا وقال 

 33".بالتعزيرات التابعة للمصاحل وجودا وعدما, الثابتة الالزمة اليت ال تتغري

 

 :رأي الشاطبي في تغير األحكام  .1

 :قال الشاطيب إن العوائد ضربان

ومعىن ذلك أن يكون الشرع أمر هبا , العوائد الشرعية اليت أقرها الدليل الشرعي أو نفاها .0

 .أو أذن فيها فعال وتركا, أو هنى عنها كراهة أو حترميا, إجيابا او ندبا
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 .العوائد اجلارية بني اخللق  مبا لي  يف نفيه وال إثباته دليل شرعي .3

, فثابت أبدا كسائر األمور الشرعية كما قالوا يف سلب العبد أهلية الشهادة: فأما األول 

والنهي عن الطواف بالبيت , وسرت العورات, وطهارة التأهب للمناجاة, ألمر بإزالة النجاساتويف ا

فإهنا من . إما حسنة عند الشارع أو قبيحة, وما أشبه ذلك من العوائد اجلارية يف الناس, على العري

فال يصح أن  .مجلة األمور الداخلة حتت أحكام الشرع فال تبديل هلا وإن اختلفت آراء املكلفني فيها

إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا لألحكام املستقرة . ينقلب احلسن فيها قبيحا وال القبيح حسنا

 .فرفع العوائد الشرعية باطل, والنسخ بعد موت النيب صلى اهلل عليه وسلم باطل, املستمرة

ومع ذلك فهي أسباب ألحكام . وقد تتبدل, فقد تكون تلك العوائد ثابتة, وأما الثاين

 .ترتتب عليها

وأشباه , والبطش واملشي, والكالم, والنظر ,والوقاع, كوجود شهوة الطعام والشراب  فالثابتة

فال إشكال يف اعتبارها والبناء عليها واحلكم على , وإذا كانت أسبابا ملسببات حكم هبا الشارع, ذلك

 .وفقها دائما

 :واملتبدلة 

فإنه , مثل كشف الرأس. وبالعك , إىل قبحما يكون متبدال يف العادة من حسن : منها  -

وغري قبيح يف , خيتلف حبسب البقاع يف الواقع فهو لذوي املروءات قبيح يف البالد املشرقية



فيكون عند أهل املشرق قادحا يف . فاحلكم الشرعي خيتلف باختالف ذلك. البالد املغربية

 .العدالة وعند أهل املغرب غري قادح

إما , فتنصرف العبارة عن معىن إىل عبارة أخرى, التعبري عن املقاصد ما خيتلف يف : ومنها  -

أو بالنسبة إىل األمة والواحدة كاختالف , بالنسبة إىل اختالف األمم كالعرب مع غريهم

أو بالنسبة .  العبارات حبسب اصطالح أرباب الصنائع يف صنائعهم مع اصطالح اجلمهور

, ىت صار ذلك اللفظ إمنا يسبق منه إىل الفهم معىن ماإىل غلبة االستعمال يف بعض املعاين ح

واحلكم . وما أشبه ذلك, أو كان مشرتكا فاختص. يفهم منه قبل ذلك شيء آخر نوقد كا

وهذا املعىن جيري  . زل على ما هو معتاد فيه بالنسبة إىل من اعتاده دون من مل يعتدهتنأيضا ي

 .حياكثريا يف األميان والعقود والطالق كناية وتصر 

كما إذا كانت العادة يف النكاح قبض , تلف يف األفعال يف املعامالت وحنوهاما خي: ومنها  -

أو إىل , أو يف البيع الفالين أن  يكون بالنقد ال بالنسيئة أو بالعك , الصداق قبل الدخول

 .فاحلكم هنا أيضا جار على اعتماد هذه العوائد . أجل كذا دون غريه

فإنه يعترب فيه عوائد الناس من , ب أمور خارجة عن املكلف كالبلوغ ما خيتلف حبس: ومنها  -

 وكذلك احليض يعترب فيه إما, أو بلوغ سن من حيتلم أو من حتيض, االحتاالم أو احليض 

فيحكم هلم شرعا . أو حنو ذلك, ات املرأة أو قرابتها عوائد الناس بإطالق أو عوائد ِلذ

 .مبقتضى العادة يف ذلك االنتقال



فإن , كبعض الناس تصري له خوارق العادات عادة. ومنها ما يكون يف أمور خارقة للعادة -

بشرط أن تصري العادة األوىل . احلكم عليه يتنزل على مقتضى عادته اجلارية له املطردة الدائمة

كالبائل أو املتغوط من جرح حدث له حىت صار املخرج . الزائلة ال ترجع إال خلارقة أخرى

 34. يف الناس بالناسبة إليه يف حكم العدماملعتاد 

 رأي يوسف القرضاوي في تغير األحكام .3

فيها الثوابت وفيها , أن الشريعة ليست كل األشياء فيها ثابتةرأى يوسف القرضاوي  

وتعددت , وفيها ما اختلفت فيه املذاهب, وقطعت فيه برأي, فيها ما أمجعت عليه األمة, املتغريات

وأصول , وأصول احملرمات, وأصول املعامالت, وفيها أصول العبادات. األقوالوتنوعت , املشارب

وقال , وفيها فرعيات كثرية اختلف فيها العلماء, وال خالف عليها, ال ريب فيها, السلوكيات

 .اختالفهم رمحة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة: احملققون

, وهي دائرة القطعيات, طوير وال جتديدالشريعة فيها دائرة ثابتة مغلقة ال يدخلها اجتهاد وال ت

 متسك ألهنا متثل الثوابت اليت, هذه الدائرة مهمة جدا. وهي دائرة حمدودة جدا لكنها مهمة جدا

إن الشريعة فيها من عناصر اخللود ما جيعلها صاحلة , لذلك. ل إىل أممأو أن تتحوّ , األمة أن تذوب

أن ثوابت الشريعة وحمكماهتا ال و  35. الفتوىومن هذه العناصر مسألة تغري, لكل زمان ومكان

أما الذي يتغري فهو دائرة الظنيات واألحكام االجتهادية اليت تقبل االختالف , يلحقها التغري حبال

وهذا من روائع هذه الشريعة "وقال عقيب ذلك , وتقبل التغري بتغري املكان والزمان واحلال
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ت التغري بعد تغري املكان والزمان واحلال والعرف هي وأضاف القرضاوي موجبا 36"وخصائصها املميزة

وتغري األوضاع , وعموم البلوى, وتغري قدرات الناس وإمكاناهتم, تغري حاجات الناس, تغري املعلومات

 37.وتغري الرأي والفكر, االجتماعية واالقتصادية والسياسية

 في تغير األحكام محمد شحروررأي  .4

آيات حدود اهلل وهي رأس السنام يف التشريع واألخالق  يرى شحرور أنه ال بد من متييز

لذا فإن , علما أن هناك فرعا آخر يف الرسالة وهو التعليمات واليت هلا شق خاص هبا, والعبادات

 :رسالة حممد صلى اهلل تتألف من 

 احلدود يف التشريع .0

 احلدود يف العبادات .3

 األخالق والفرقان .2

 و بالعبادات أو باألخالقتعليمات لي  هلا عالقة بالتشريع أ .4

 :َث ذكر هذه احلدود التالية

 حالة احلد األعلى .0

 حالة احلد األدىن .3

 حالة احلد األدىن واحلد األعلى معا .2
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 00. ص: املصدر السابق   



 حالة احلد األدىن واحلد األعلى معا على نقطة واحدة .4

 حالة احلد األعلى خبط مقارب ملستقيم .0

 حالة احلد األعلى موجب واحلد األدىن سالب .1

واليت تعطينا جمال احلركة احلنيفية " الثوابت"أن هذه هي اخلطوط املستقيمة  وذكر عقيب ذلك

 38"التغري"يف التشريع 

 األدلة في تغير األحكام الشرعية. ج

فكيف نستطيع أن , والشريعة جامدة وثابتة, إن احلياة متغرية ومتجددة"بعض املفكرين قالوا 

إن كتبنا القدمية فيها حل : واألخرون قالوا39.بتة؟حنكم على حياة متغرية متجددة بشريعة أحكامها ثا

ما ترك األول : وقالوا . ولسنا يف حاجة إىل اجتهاد جديد وال إىل فتاوى جديدة, لكل املشكالت

 40.لآلخر شيئا

فيا حبذا لو اطلعنا على األدلة يف تغري , قبل أن جنيب على اآلراء اليت رماها املفكرون

 :وهي ما يلي 41القرضاوي على هذه األدلةلقد مجع . األحكام الشرعية

 األدلة من القرآن الكريم .0
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ذكر القرضاوي أن ابن القيم رمحه اهلل مل حياول أن يستدل بالقرآن الكرمي على صحة قاعدة 

جيد فيه , وأن من يدقق النظر يف كتاب اهلل. تغري األحكام بتغري الظروف وكذلك غريه من العلماء

منسوخة : وذلك يف عدد من اآليات اليت قال كثري من املفسرين فيها, ةأصال هلذه القاعدة املهم

وقد متثل إحدامها , وإمنا لكل منها تعمل فيه, والتحقيق أهنا ليست منسوخة وال ناسخة. وناسخة

واألخرى للندب , أو تكون إحدامها لإللزام واإلجياب, واألخرى جانب الرخصة, جانب العزمية

 .واألخرى يف حال القوة وهكذا, يف حال الضعف أو إحدامها, واالستحباب

ا النيب حر  املؤمنني على ياأيه: "ه تعاىل يف سورة األنفال من هذه اآليات القرآنية قول

وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين  . إن يكن منكم عشرون صربون يغلبوا مائتني. القتال 

خفف اهلل عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم آلئن "َث قال , 42"كفروا بأهنم قوم ال يفقهون

 .43"واهلل مع الصربين. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهلل . مائة صابرة يغلبوا مائتني 

 القتال يف الكفار مع للمؤمنني حالة أقل أن واملعىن : قال حممد رشيد رضا يف تفسريه املنار 

 الضعف حبال خاصة رخصة احلالة هذه وأن ، األلفني على أللفوا املائتني على منهم املائة ترجح أن

 أن تقدم فقد ، بدر غزوة وقت وهو اآليات هذه فيه نزلت الذي الوقت يف املؤمنون عليه كان كما

 خرجوا وأهنم ، واحد فرس إال لديهم يكن ومل ، القوت من يكفيهم ما جيدون ال كانوا املؤمنني

 العدة الكاملي املشركني ثلث من أقل كانوا كله هذا ومع ، للحرب مستعدين غري العري لقاء بقصد

 يقاتلون كانوا العزمية، حال يف يكونوا أن تعاىل اهلل أمرهم كما ، القوة للمؤمنني كملت وملا. واألهبة
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 ؟ بذلك إال وغريهم والفرس الروم ممالك فتح هلم مت وهل ، عليهم وينتصرون أكثر أو أضعافهم عشرة

 44.بعده ومن عهده يف عليهم وسالمه اهلل صلوات اهلل رسول أصحاب ذلك يف األوىل القدوة وكان

 اليت الرخصة بآية منسوخة اآليتني هاتني من العزمية آية أن إىل املفسرين بعض وذهب

 عللت هنا وقد سيما وال ، العزمية تنايف ال الرخصة ولكن ، فيها بالتخفيف التصريح بدليل بعدها

 أن وظاهر ، به العمل من التمكن وقبل به باألمر مقرتنا يكون ال الشيء ونسخ ، الضعف بوجود

 45. معا نزلتا اآليتني

إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا } ملا نزلت : "روي عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال

شق ذلك على املسلمني حيث فر  عليهم أن ال يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف { مائتني 

{ اآلن خفف اهلل عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني } : فقال 

 46. العدة نقص من الصرب بقدر ما خفف عنهماهلل عنهم من  فلما خفف: قال

 صافوا املشركني أن قط ينقل ومل. قائله من خطأ وهذا. ونسخ بدر يوم كان هذا إن قوم قال

 ما تفقهون بأنكم ذلك وعلق أوال، عليهم ذلك فر  وجل عز الباري ولكن املسلمني عليها،

 أن على يدل عباس ابن وحديث: قلت. عليه يقاتلون ما يعلمون ال وهم. الثواب وهو عليه، تقاتلون
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 4102:حديث رقم, كتاب التفسري,  417. ص ,(بدون ذكر سنة, نشردار املعرفة للطباعة وال: بريوت) صحيح البخاري, أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري    



 وكتب عنهم فخفف لالثنني، الواحد ثبوت إىل الفر  حط عليهم ذلك شق ملا َث. فر  ذلك

 47.نسخ ال ختفيف القول هذا على فهو مائتني، من مائة يفر أال عليهم

كليت آيتني تعمالن يفهم أن  , بعد بسط األقوال من املفسرين وقول ابن عباس رضي اهلل عنه

تُعمل يف حال العزمية  جبانب أن ( 56/األنفالسورة )فاآلية األوىل . يف مقامهما وجماهلما اخلاص

ه النسخ كما زعم -إذن–فلي  هناك . تعمل يف حال الضعف( 55/األنفالسورة )اآلية اليت تليها 

الظروف املختلفة تؤثر  على  وهذا يشري إىل قاعدة تغري األحكام بتغري الظروف وأن. بعض املفسرين

 .تغري األحكام الشرعية

ظاهر  هذه اآلية أهنا تأمر . "48نفسكمأيا أيها الذين ءامنوا عليكم : "ومنها قوله تعاىل 

ولكنه لي   . املؤمنني بإلزام أنفسهم وحفظها وعدم القيام بوجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 هذه تقرؤون إنكم الناس، أيها: أبو بكر رضي اهلل عنه  هقالفيكفي اجلواب على هذا ما , كذلك

يـُْتمْ  ِإذ ا ض ل   م نْ  ي ُضرُُّكمْ  ال أ نـُْفس ُكمْ  ع ل ْيُكمْ  آم ُنوا ال ِذين   أ يُـّه ا ي ا} : اآلية  اآلية، آخر إىل{  اْهت د 

 إذا الناس إن: "قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت وإين موضعها، غري على تضعوهنا وإنكم

  49. "بِعق ابه يـ ُعم ُهمْ  أن وجل، عز اهلل، أوشك يغريونه وال املنكر رأوا

كيف تصنع يف هذه اآلية؟ : أتيت أبا ثعلبة اخلشين فقلت له: روي عن أمية الشعباين قالو 

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا }قوله تعاىل : أيّة آية؟ قلت: فقال
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: سألت عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال, أما واهلل لقد سألت عنها خبريا: فقال{ تماهتدي

وهوى  متبع ا ودنيا ُمؤث رة وإعجاب   بل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت ُشحًّا مطاعا  "

رُب فيهن مثل القبض فإن من ورائكم أياما الص, ودع العوام, فعليك خباصة نفسك, كل ذي رأي برأيه

أجر مخسني ! قيل يا رسول اهلل" للعامل فيهن مثل أجر مخسني رجال يعملون كعملكم, على اجلمر

 50".بل أجر مخسني منكم: رجال منهم أو منا؟ قال

فاالستنباط من هذه اآلية الكرمية أن هناك ظروف جيب على املؤمنني القيام باألمر باملعروف 

والنهي عن املنكر وال جيوز على كل مسلم السكوت من املنكر أو ما يؤدي إىل ضرر لإلسالم 

جيوز ألي مسلم اإلمساك عن هذا الواجب كأن يؤدي إىل ضرر  -أيضا–روف ظوهناك . واملسلمني

فتحمل هذه اآلية على من ال يقدر على القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن . أشدو  أكرب 

املنكر أو ال يظن التأثري حبال من األحوال أو خيشى على نفسه أن حيل به ما يضره ضررا يسوغ له 

 .معه ترك هذا الواجب

 

 األدلة من السنة النبوية .3

أصال لقاعدة تغري األحكام وأدلة على هذه من أراد أن يطلع إىل السنة النبوية فإنه سيجد 

 :منها . القاعدة يف كثري من شاهد ومثال
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 84.ص, 3.ج: فتح القدير, الشوكاين: وانظر, 302.ص, 2.ج:  تفسري القرآن العظيم, ابن كثري   



 التقبيل للصائم .0

النيب صلى اهلل عليه وسلم  كنا عند: "عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قالروى اإلمام أمحد 

أقبل , يا رسول اهلل: فقال, فجاء شيخ. ال: أقّبل وأنا صائم؟ قال, يا رسول اهلل: فقال, فجاء شاب

قد علمت نظر : فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, فنظر بعضنا إىل بعض. نعم: وأنا صائم؟ قال

  51.إن الشيخ ميلك نفسه. بعضكم إىل بعض

ومع ذلك مل مينع , احلديث أنه صلى اهلل عليه وسلم منع الشاب عن القبلة والشاهد من هذا

 .فظهر من هذا أن احلكم للشاب خيتلف باحلكم للشيخ. الشيخ عن ذلك

 حلوم األضاحي ادخار .3

من ضحى : قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: روى اإلمام البخاري عن سلمة بن األكوع قال

نفعل  ! يا رسول اهلل: قالوا , فلما كان العام املقبل. بيته منه شيء منكم فال يصبحّن بعد ثالثة ويف

فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن ! كلوا وأطعموا وادخروا: كما فعلنا عام املاضي؟ قال

 52.تعينوا فيها

دل عليه ييستفاد منه أن النهي كان سنة تسع مل : قال ابن حجر العسقالين يف شرح احلديث

وجه قوهلم هل نفعل كما كنا نفعل؟ مع أن : قال ابن املنري, أن اإلذن كان يف سنة عشر الذي قبله
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فلما احتمل عندهم , ألهنم فهموا أن ذلك النهي ورد على سبب خاص, النهي يقتضي االستمرار

فأرشدهم إىل أنه خاص بذلك العام من أجل , عموم النهي أو خصوصه من أجل السبب سألوا

 53.السبب املذكور

 اإلجابة  للسؤال الواحد باألجوبة املختلفة .2

روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم عندما ساله الصحابة عن وصية جامعة فأجابه بأجوبة 

 55". قل آمنت باهلل َث استقم:"ومرة أخرى قال 54"التغضب:"فمرة قال . خمتلفة

. ئل خيتلفلكن السا, فهذا هو اجلواب من الرسول صلى اهلل عليه وسلم من سؤال واحد

فأجابه صلى اهلل عليه وسلم جبواب ما يناسب السائل وهو يراعي أحوال املخاطبني وأوحوال الناس 

 .ووضع هلم ما يناسب هلم وحلياهتم

سئل رسول اهلل : عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قالومسلم وغريمها ومثل هذا ما رواه البخاري  

َث : قيل". إميان باهلل ورسوله: "قالأو أي األعمال أفضل؟ ؟ عمل أفضلأي ال: صلى اهلل عليه وسلم

يف هذا املعىن جاءت . 56"حج مربور: "؟ قالماذاَث : قيل. "اجلهاد يف سبيل اهلل: "ماذا؟ قال

إال من استطاع أن يصوم الدهر  فال , أحاديث شىّت جتيب السائلين بأن اجلهاد ال يعدله عم آخر

 !.ويقوم الليل فال ينام, يفطر

                                                           
53

 22. ص, (مـ3111/هـ0430سنة , دار السالم للنشر والتوزيع: اململكة العربية السعودية الريا ), شرح صحيح البخاريتح الباري ف, أمحد بن علي بن حجر العسقالين   
54

حممد بن عبد : وانظر. 8734:حديث, 141.ص, مسند اإلمام أمحد بن حنبل: وانظر. يف باب احلذر من الغضب, 18.ص, 4.ج , صحيح البخاري, حممد بن إمساعيل   
 3131:حديث, 421.ص, 0.ج,(مـ3110, هـ0430, دار احلديث: القاهرة) حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي, لرمحن بن عبد الرحيم املباركفوريا

55
 00440: حديث, 0177.ص: مسند اإلمام أمحد: وانظر. 382.ص, 0.ج,(مـ0440/هـ0400: دار أيب حيان)صحيح مسلم بشرح النووي    

56
 .4131:حديث رقم, 111.ص, أمحد يف املسند.  201. ص, 0.ج, مسلم على شرح النووي: وانظر. 04.ص,0.ج, صحيح البخاري  



نرى , يا رسول اهلل: والبخاري نفسه روى عن عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها أهنا قالت

فاألكثر  " لُكن  " اختلف يف ضبظ . 57"لكن أفضل اجلهاد حج مربور: "قال! اجلهاد أفضل العمل

, واملراد واحد .58على أهنا لالستدراك, بكسرها مع مد الالمُروي و , ضم الكاف خطاب للنسوةب

أما النساء فأفضل جهاد هلن احلج , فذلك يف حق الرجال, ن اجلهاد إن كان أفضل العملوهو أ

إذ األصل يف حل , فهنا تغريت فتواه وجوابه صلى اهلل عليه وسلم ملا كان السائل امرأة. املربور

فكيف , وهذا كله أصل يف تغري اجلواب أو الفتوى بتغري أحوال السائلني. السالح أن يكون للرجال

  59. ذا تغريت الزمان واملكان؟إ

أي اإلسالم خري؟ أو أي اإلسالم أفضل؟ :"وروي أنه صلى اهلل عليه وسلم حينما سئل 

تطعم : "فعند عبد اهلل بن عمرو أنه صلى اهلل عليه وسلم قال. فأجابه صلى اهلل عليه جبوابني خمتلفني

من سلم املسلمون من : "وسى قالوعند أيب م, "وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف, الطعام

: قال, أي خصال وأموره وأحواله: أي اإلسالم خري؟ معناه"قوله : قال العلماء رمحه اهلل ".لسانه ويده

وإمنا وقع اختالف اجلواب يف خري املسلمني الختالف حال السائل واحلاضرين فكان يف أحد 

وأهم مل حصل من إمهاهلما والتساهل يف  املوضوعني احلاجة إىل إفشاء السالم وإطعام الطعام أكثر

 60.ويف املوضع اآلخر إىل الكف عن إيذاء املسلمني, أمورمها وحنو ذلك

 األدلة من هدي الصحابة .3
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ضرب القرضاوي مثاال آخر يف تغري الفتوى بتغري موجباهتا يف زمن الصحابة رضي اهلل عنهم 

, صاعا من طعام من متر, وسلم زكاة الفطرفقد فر  رسول اهلل صلى اهلل عليه . وهو يف باب زكاة

ولكن صّح عن عدد من الصحابة أهنم . كما صحت بذلك األحاديث, أو أقط, أو شعري, أو زبيب

فأخرجوا نصف صاع من القمح , يعدل صاعا من متر أو شعري, رأوا يف زمنهم نصف صاع من قمح

 61.يف زكاة فطرهم

ومل , ابتا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يعتمد عليهال نعلم يف القمح خربا ث: قال ابن املنذر 

فلما كثر يف زمن الصحابة رأوا ان نصف صاع , يكن الرب باملدينة ذلك الوقت إال الشيء اليسري منه

 .منه يقوم مقام صاع من الشعري

أمه أمساء , وابن الزبري, وابن عباس, وجابر, وأيب هريرة, وعلي, َث روى ابن املنذر عن عثمان

 .أهنم رأوا يف زكاة الفطر نصف صاع من قمح: نت أيب بكرب

كنا خنرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول اهلل صلى : "وروى اجلماعة عن أيب سعيد اخلدري قال

أو صاعا , أو صاعا من زبيب, أو صاعا من شعري, أو صاعا من متر, اهلل عليه وسلم صاعا من طعام

من ( أي نصف صاع)إين ألرى ُمد ين : ا معاوية املدينة فقالفلم نزل كذلك حىت قدم علين, من أقط

فهؤالء الصحابة الذين ذكرهم . فأخذ الناس بذلك, 62تعدل صاعا من متر( يعين القمح)مسراء الشام 

مع أن املنصوص , أجازوا إخراج نصف صاع من قمح, وكذلك معاوية ومن وافقه, ابن املنذر وغريه
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ولكنهم ملا الحظوا يف زمنهم , النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا هو صاعمنذ زمن , واملعمول به, عليه

رأوا إخراج نصف الصاع من , مثل الشعري والتمر, غالء مثن القمح بالنسبة ألمثان األطعمة األخرى

 .من باب املعادلة يف القيمة, قمحال

ناسا من أهل أن أ: فقد روى اإلمام أمحد والطرباين. ومثل ذلك موقف عمر من زكاة اخليل

: قال. ن يكون لنا فيها زكاة وطهورأحنب , ورقيقا, خيال: إنا أصبنا أمواال: الشام جاءوا عمر فقالوا

هو : واستشار أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم فقال  على. ما فعله صاحباي قبلي فأفعله

 63.إن مل تكن جزية راتبة يؤخذون هبا بعدك, حسن

من رجل  -أخو يعلى–ابتاع عبد الرمحن : وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن يعلى بن أمية قال

غصبين يعلى وأخوه : فقال, حلق بعمر, فندم البائع( ناقة شبة)مبائة قلوص , من أهل اليمن فرسا أنثى

هذا عندهم؟ إن اخليل لتبلغ : فقال, فأخربه اخلرب, فأتاه, أن احلق يب: فكتب عمر إىل يعلى! فرسا يل

وال نأخذ من اخليل شيئا؟ خذ من كل فرس , فنأخذ يف كل أربعني شاة! ما علمُت أن فرسا يبلغ هذا

 .فضرب على اخليل دينارا دينارا, دينارا

فعمر يف القصة , سبانولكن هذا هو املعقول امل, ومل تذكر الروايات هذه القصة بعد ذلك

وأشار , وهلذا استشار الصحابة, وال أبو بكر قبله, الرسول األوىل كان مرتددا أن يفعل شيئا مل يفعله

 .عليه علي برأيه
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بل كانت القضية واضحة أمام فكره متام , فالظاهر أنه مل يستشر أحدا, وأما يف هذه القصة

غرّي عمر , فهنا, وأمر واليه أن يأخذ من كل فرس دينارا, وكّون فيها رأيه بعد ما رأى ومسع, الوضوح

فإن , ومل جيمد على ما انتهى إليه الرأي يف القصة األوىل, تبغري الزمان واحلال, كاة اخليلفتواه يف ز 

 .االجتهاد يتغري بتغري مالبساته

: فلما سئل يف ذلك قال, يف زمنني خمتلفني, وقد أفىت مرة بفتويني خمتلفني يف قضية واحدة

 64.وهذا على ما نعلم, ذلك على ما علمنا

 على قاعدة تغير األحكامآراء المتعارضين . د

إن كتبنا الفقهية القدمية فيها حل : ذكر القرضاوي أن هناك من أهل العلم الشرعي يقولون

وهم يرددون قول . ولسنا يف حاجة إىل اجتهاد جديد وال إىل فتاوى جديدة, لكل املشكالت

 !ما ترك األول لآلخر شيئا: القائل

, هذه العاطفة حنو أئمتنا القدامى وفقهائنا السابقنيوحنن طبعا نقدر : وأجابه القرضاوي بقوله

, وأعملوا حقوهلم, هم بذلوا ما عندهم: لكنا نقول. وحنن من أعظم الناس تقديرا واحرتاما هلم

فأوىل بنا إذا  , وخدموا أمتهم, فأحسنوا وأمجلوا وحفظوا دينهم, واجتهدوا لزماهنم وملكاهنم ولبيئتهم

. أن جنتهد لزماننا وملكاننا وبيئتنا وظروفنا كما اجتهدوا, تهد كما اجتهدواكنا نريد االقتداء هبم أن جن

 .ولي  التقليد املطلق لألقوال اجلزئية, االتباع يف املنهج,فهذا هو االقتداء احملمود واالتباع املشروع
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 وال يزال اخلري, فكم ترك األول لآلخر, فهو قول مردود, ما ترك األول لآلخر شيئا: أما قوهلم

 ."ال يدري أوله خري أو آخره, إن مثل أميت مثل املطر" ويف احلديث . يف هذه  األمة إىل يوم القيامة

ال تزال "وقد صحت عن عدد من الصحابة حديث الطائفة املنصورة القائمة على احلق إىل يوم الدين 

على رأس كل مائة إن اهلل يبعث : "وغريه, ال يضرهم من خالفهم, طائفة من أميت قائمني على احلق

 .65"عام هلذه األمة من جيدد هلا دينها

 :ما نصه 66يهرتسقال أحد املستشرقني جولد 

“The Unfolding of Islamic thought, the fixing of the modalities of Islamic 

practise, the establishment of Islamic institution-all these resulted from the work of 

subsequent generations. These things did not come about without internal struggle 

and compromise. It is still often thought today that in all these respects Islam “enter 

the world as a rounded system”  nothing could be further from the truth. The Islam 

of Muhammad and of the Qur’an is unfinished, awaiting its completion in the work 

of generation to come”67. 

كان   -كل ذلك–وتأسي  النظم , ووضع األشكال العملية, إن تطورات التفكري اإلسالمي"

وهكذا يظهر غري صحيح . ومل يتم كل هذا بدون كفاح داخلي وتوفيقات, نتيجة لعمل اخللف التالني
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ويعّد من , ومن أعظمهم تناوال لإلسالم ومذاهبه وعلومه األصلية بالدرس والبحث املستفيض, رتبة األوىل من املستشرقنييعترب يف امل( مـ0430-0801)إجناس جولد تسيهر    
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67
  Ignaz Goldziher, Introduction to Islamic Theology an Law (New Jersey, Princeton University 

Press, 1981 )23. ص 



 بل على العك  فإن, "جاء إىل العامل طريقة كاملة"يف كل العالقات , ما يقال من أن اإلسالم

 .68"وكان اإلكمال نتيجة لعمل األجيال الالحقة, اإلسالم والقرآن مل يُِتم ا كل شيء

إن اإلسالم جاء يف كل العالقات بطريقة كاملة يف املبادئ : وأجابه مرتجم الكتاب بقوله

أن حيتوي الكليات وترتك اجلزئيات والتفاصيل للقائم : وهذا ما ينتظر من القانون والنظام, واألصول

وهذا ال بأس به مىت كان رائد اجلميع فهم . وقد يكون يف ذلك حبال لالختالف. فهم والتنفيذبال

 .69النصوص وتعليق احلوادث مببلغ االجتهاد والبعد عن اهلوى

يف فهم قاعدة تغري األحكام ال بد من التنبيه كي ال خيتلط يف ذهن ما هي األحكام املتغرية؟ 

لى أن األصل يف الشريعة هو ثبات األحكام ، وأن لفظ األحكام حممد الزحيلي عوقد نّبه على ذلك 

 :ولذلك تعترب القاعدة خاصة واستثناء ، مع التذكري مبا يلي : ) يف القاعدة لي  عاما ، وقال 

إن األحكام األساسية الثابتة يف القرآن والسنة واليت جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها  .9

كحرمة الظلم ، وحرمة الزىن والربا، وشرب اخلمر والسرقة، اآلمرة والناهية،  : األصلية 

وكوجوب الرتاضي يف العقد ، ووجوب قمع اجلرائم ومحاية احلقوق ، فهذه ال تتبدل بتبدل 

الزمان ، بل هي أصول جاءت هبا الشريعة إلصالح الزمان واألجيال ، وتتغري وسائلها فقط 

. 
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ورة ال يتغري وال يتبدل ، ويبقى ثابتا كما ورد ، إن أركان اإلسالم وما علم من الدين بالضر  .4

 .وكما كان يف العصر األول ألهنا ال تقبل التبديل والتغيري

إن مجيع األحكام التعبدية اليت ال جمال للرأي فيها ، وال لالجتهاد، ال تقبل التغيري وال  .9

 .التبديل بتبدل األزمان واألماكن والبلدان واألشخاص

ضا ثابتة ال تتغري وال تتبدل وال تقبل االجتهاد، وهي ثابتة منذ نزوهلا ومن إن أمور العقيدة أي .2

 70 (عهد األنبياء والرسل السابقني ، حىت تقوم الساعة ، وال تتغري بتغري األزمان
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 919. ص( 4001سنة , دار الفكر, دمشق)  القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة, حممد مصطفى الزحيلي     

 



 

 الرابع الفصل

 عند محمد قاسم المنسي ضوابط تغير األحكام بتغير الظروف

 

 ومراحله تطور الفقهي اإلسالمي . أ

وهذا . تاز الفقه اإلسالمي بتطوره منذ عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل اليوم احلاضرام

فاحلياة تتطور إما إىل األمام أو إىل اخللف وال تظل جامدة . شيء عادي بالنسبة للحياة اإلنسانية

دات وهذا أمر طبيعي يعرفه الناس مجيعا مع اختالف البلدان والثقافات والعا.  على حالة واحدة

ذكر و . ما حنن عليه اآلن ىأصبح عل بعدة مراحل حىتيف تطوره مر الفقه اإلسالمي وقد . والتقاليد

 :ما يليوهي هذه املراحل  71وجيه املرسي

 :عهد النبوة .1

، وهو ما يقرب من ثالث وعشرين اهلل عليه وسلم ىبدأ هذا العهد منذ بعثة الرسول صل

جيل  يف مسجده اجلامع، ليقضي بني "اهلل عليه وسلم  ىة، ففي تلك الفرتة كان الرسول صلسن

ووحيا منه، شرحا وتطبيقا آليات  اهم، بالغا عن اهلل سبحانه وتعاىلالناس يف قضايا دينهم ودني

 .األحكام يف القرآن وهديا نبويا من النيب اخلامت

 :عهد الصحابة .2
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معاوية بن أيب سفيان بدأ هذا العصر من وفاة الرسول صلي اهلل عليه وسلم حيت تولية  

اهلل عليه وسلم بالرفيق األعلى، وقد بلغ  ىففي هذا العهد حلق الرسول صل. هـ41اخلالفة سنة 

اْليـ ْوم  أ ْكم ْلُت ل ُكْم ِدين ُكْم و أ مْت ْمُت ع ل ْيُكْم نِْعم يِت " أكمل وجه، قال تعايل  ىرسالته وأداها عل

م  ِدين ا  .72" و ر ِضيُت ل ُكُم اإْلِْسال 

ويف هذا العصر اتسعت فتوحات اإلسالم، وبذلك صارت حتت حكم املسلمني أمم ذوات 

 .حضارات ميتد عرقها إىل أقدم العصور

 :عهد التابعين .3

. هـ، حيت أوائل القرن الثاين اهلجري41يبدأ هذا العهد من هناية عهد اخللفاء الراشدين عام 

عمر وبعض خالفة عثمان رضي اهلل عنهم وقد كان علماء الصحابة يف عهد أيب بكر الصديق و 

مستقرين يف املدينة، يؤخذ رأيهم يف كل املسائل املهمة اليت كانت حتدث يف األمصار املختلفة، ومل 

يسمح لفقهاء الصحابة مبغادرة املدينة وسكين األمصار املختلفة إال لغزو أو والية أو قضاء، وكان 

وحدة األمة، َث أذن هلم عثمان بن عفان رضي  ىافظة علبالعلماء للشورى مع احمل القصد االحتفاظ

فاتسعت اخلالفات الفقهية  اهلل عنه بالتفرق من املدينة إىل األمصار، وكل بلد هلا طبيعة خاصة هبا،

فقه الرأي وفقه األثر، واشتهر فريق من الفقهاء : " وهذان الفقهان مها. إىل وجود فقهنْي  ىمما أد

 .رون بأهنم فقهاء األثربأهنم فقهاء الرأي، وآخ

 :الفقه في عصر األئمة المجتهدين .4
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ويبدأ هذا العهد من أوائل القرن الثاين اهلجري إىل منتصف القرن الرابع، ومل يزدهر الفقه 

اإلسالمي يف عهد من العهود ازدهاره يف هذا العهد، إذ أنه نشط نشاطا كبريا، واتسعت دائرته، 

اإلفتاء والقضاء، ووجدت طائفة من العلماء  ىكان مقصورا علائما بذاته بعد أن  وأصبح علما ق

اإلمام أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، : ويف هذا العهد ظهر أئمة الفقهاء األربعة. ختصصت فيه

 .وأمحد بن حنبل

 :عهد التقليد .5

ويبدأ هذا العهد من منتصف القرن الرابع إىل سقوط بغداد، وقد دخلت يف هذا العصر 

قهية يف دور اجلدل لتحقيق ما ورد عن األئمة من مسائل كثرية، كما ظهرت فيه املؤلفات املسائل الف

ويف هذا العهد درس املقلدون ملن سواهم، . الكبرية، وقد انتهي هذا العهد بانتهاء الدولة العباسية

 وسد الناس باب اخلالف وطرقه، ملا كثر تشعب االصطالحات يف العلوم، وملا عاق عن الوصول إىل

رتبة االجتهاد، وملا خشي من إسناد ذلك إىل غري أهله، ومن ال يوثق برأيه، وال بدينه، فصرحوا 

، وعمل كل مقلد كل مبن اختص به من املقلدينبالعجز واألعواز، وردوا الناس إىل تقليد هؤالء،  

غري  مبذهب من قلده منهم بعد تصحيح األصول واتصال سنده بالرواية، وال حمصول اليوم للفقه

هذا، ومدعي االجتهاد هلذا العهد مردود علي عقبه، مهجور تقليده، وقد صار أهل اإلسالم اليوم 

 .علي تقليد هؤالء األئمة األربعة

 :عهد الجمـود .6



فبعد أن كان مريد الفقه يشتغل بدراسة " التشريع يف هذا العهد دخل يف دور اجلمود املطلق، 

الطور يتلقي كتاب إمام معني ويدرس طريقته، فإذا أمت ذلك الكتاب أو رواية السنة، صار يف هذا 

صار من العلماء الفقهاء، ورمبا ارتفعت ببعضهم مهته فألف كتابا يف أحكام إمامه اختصارا أو مجعا 

أو شرحا، دون أن يستجيز لنفسه أن يقول يف مسألة من املسائل قوال خيالف ما أفيت به إمامه، كأن 

 .إمامه احلق كله نزل علي لسان

 :العصر الحديث .7

يف العصر احلديث ظهرت حركات إصالحية تدعوا إىل فتح باب االجتهاد من جديد وحماربة 

التقليد الذي انتشر يف األمة اإلسالمية، وحماولة الرجوع بالفقه إىل مصادره األويل من الكتاب 

الكتب العلمية املعقدة  والسنة، وما قام عليهما من إمجاع وحنوه، باإلضافة إىل التخلص من دراسة

الين انتشرت يف العهد املاضي، والعمل علي تأليف الكتب السهلة األسلوب، الواضحة الفكرة، 

  .املشتملة علي لباب العلم، وعلي األدلة الصحيحة

وقد نشطت يف هذا العصر مهم الفقهاء للتصدي للنوازل والوقعات املستحدثة بغر  

امالت كأنواع البيوع اإلسالمية علي تنوعها سواء كانت فيما يتعلق باملع إخضاعها ألحكام الشريعة 

 .ينات واالستنساخ واجلراحات التجميليةز و فيما يتعلق بأمور اخللقة من ال، أوالشركات

ومن َث وجد من الفقهاء املعاصرين من ال يتقيد مبذهب معني يف الفتيا، فهو يعر  للقضية  

حلكم عليها عن طريق النظر يف األدلة من النصوص القرآنية واألحاديث املعاصرة حماوال استنباط ا



النبوية، وفتاوى الصحابة والتابعني واألئمة اجملتهدين، ومتحيص اآلراء الفقهية، واألخذ 

         .بأقواهلا

وتوجد حاليا بعض االجتهادات الفقهية اليت يقوم هبا جممع البحوث اإلسالمية مبصر، وجممع 

ودور اإلفتاء  سالمي مبكة املكرمة، واجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية باألردن، الفقه اإل

واألوقاف بالبالد العربية واإلسالمية، واإلصدارات املوسوعية كموسوعة مجال عبد الناصر، واملوسوعة 

 .الكويتية للفقه، واألشخاص املربزين املعاصرين

ه اإلسالمي توضح كيفية الفتوى يف عهد الرسول هذه املراحل اليت حدث فيها تطور للفق

والتابعني، وكيفية اجتهادهم، َث يف عصر األئمة   صلي اهلل عليه وسلم، َث من بعده من الصحابة

اجملتهدين َث من بعدهم يف العصر احلديث، وكيفية استنباطهم األحكام من األدلة، وهذا يرد علي من 

   .ر الناقد يف املسائل الفقهية، ألهنا مسلمات تؤخذ وال ترديزعم أنه ال جيوز إعمال النظر والفك

 أسباب الخالف بين الفقهاء

من املتفق عليه أن علماء الفقه مل خيتلفوا يف أصل من أصول الدين، وال يف أمر من أمور 

ا وإمن ، ضان، أو مقادير الزكاةاإلسالم الثابتة، كاستقبال القبلة يف الصالة، أو الصيام يف شهر رم

ومنشأ اخلالف قد يرجع إىل الدليل القرآين، أو السنة، أو اإلمجاع، أو القياس، أو . اخلالف يف الفروع

 :ولكن الذي يعنينا اخلالف الناتج عن الدليل القرآين، فريجع سبب اخلالف إىل ما يلي. االستحسان



ن بأنفسهن ثالثة قروء واملطلقات يرتبص" االشرتاك الواقع يف األلفاظ، كالقرء يف قوله تعايل  -أ

، فالقرء يطلق علي احليض والطهر، فإن أكثر الفقهاء قد فسره مبعين احليض، والشافعي فسره  73"

مبعين الطهر، والكلمة حتتمل املعنيني، ومل يرد عن النيب صلي اهلل عليه وسلم ما صح عند اجلميع أنه 

، هل هو ثالثة حيضات، أم ثالث ةطلقتفسري للكلمة، ومن هنا كان اخلالف بني الفقهاء يف عدة امل

 .أطهار

، قرأ نافع  74"واختذوا من مقام إبراهيم مصلي: "وجود قراءة أخري يف اللفظ، مثل قوله تعايل -ب

وإذ : "فعلي القراءة األويل يكون الفعل معطوفا علي قوله. وابن عامر بفتح اخلاء والباقون بكسرها

و ِإْذ ج ع ْلن ا : ) خرب، ويقويه أن ما بعده أيضا خرب، وهو قولهوهو " جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 

ُذوْا ِمن م ق اِم ِإبـْر اِهيم  ُمص لًّى و ع ِهْدن ا ِإىل  ِإبـْر اِهيم  و إِ  مْس اِعيل  أ ن ط هرر ا بـ ْييِت  اْلبـ ْيت  م ث اب ة  لرلن اِس و أ ْمنا  و اختِ 

، فلما وقع بني خربين كان األحسن عندمها فيه أن يكون ( ك ِع السُُّجوِد لِلط ائِِفني  و اْلع اِكِفني  و الرُّ 

 .خربا

وعلي القراءة الثانية يكون الفعل أمرا، ملا جاء يف األثر أن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم 

: هذا مقام أبينا إبراهيم، قال صلي اهلل عليه وسلم: أخذ بيد عمر، فلما أتيا علي املقام، قال عمر

 ." لي واختذوا من مقام إبراهيم مص"أفال نتخذه مصلي ؟، فأنزل اهلل تعايل : نعم، قال عمر

من خالل القراءتني السابقتني يتضح لنا أنه قد ترتب علي القراءة األويل حكم فقهي، وهو 

 .الندب، وعلي القراءة الثانية حكم فقهي آخر وهو الوجوب
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إليه يصعد الكلم : " احتمال عودة الضمير إلى أحد شيئين مذكورين، مثل قوله تعالي -جـ

والعمل  -وهو اإلميان  -  "الكلم"بعد " يرفعه"الضمري يف  فوقوع 75"الطيب والعمل الصاحل يرفعه 

أوجد االختالف يف فاعل يرفع، هل الفاعل الكلم الطيب، أم  - من األقوال واألفعال -الصاحل 

، وهو املفعول، هل هو الكلم أم العمل الصاحل ؟ فأيهما "يرفعه"العمل الصاحل، وكذلك الضمري يف 

 .بواليرفع اآلخر ويقويه وجيعله مق

، فمن أخذ األمر 76"وثيابك فطهر " :دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، مثل قوله تعالي -د

علي حقيقته قال بوجوب إزالة النجاسة من الثياب، وقد ذهب إىل هذا احلنفية والشافعية واحلنابلة 

 .والظاهرية والزيدية واإلمامية وكذا املالكية يف قول

إن إزالة النجاسة سنة، ومن : واملقصود من الطهارة املعنوية قال ومن أخذ األمر علي أنه جماز

 .ذهب إىل هذا املالكية

دوران اللفظ بني العموم واخلصوص، : وتوجد أسباب أخري أدت إىل اختالف الفقهاء منها -هـ

 .وغري ذلك كثري .، وتعار  آيتني يف شيء واحدوبني دعوي النسخ وعدمه
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الفقه اإلسالمي يقوم على قواعد أساسية ثابتة ال تتغري وال تتبدل مستمدة من مصادره األوىل 

وهي القرآن الكرمي والسنة النبوية والقرآن والسنة نصوصها حمفوظة ومدونة بدقة وعناية فائقة 

التفاصيل املتعلقة بتطبيق تلك  ونصوصها يف الغالب تتضمن األحكام العامة للتشريع دون بيان

األحكام وذلك لرتك سلطة تقديرية واسعة للمجتهد مراعاة الختالف الظروف واألحوال فالنصوص 

الشرعية مثال فيما يتعلق بنظام احلكم وضعت خطوطا عريضة هلذا النظام تتضمن األمر بالعدل بني 

 .تعاون على الرب والتقوى وغري ذلكالرعية وطاعة أويل األمر وحتقيق الشورى بني املسلمني وال

تركت تطبيق هذه اخلطوط العريضة لواقع يتسم بشيء من املرونة فإن هذه الشريعة , رغم ذلك

والسعة حيث إن املهم هو حتقيق هذه الغايات بغض النظر عن الوسائل اليت متت هبا واألشكال اليت 

وهلذا فإن تطبيق . مبادئ الشريعة اإلسالمية قامت فيها طاملا أهنا ال ختالف نصا شرعيا أو مبدأ من 

فال مانع من . املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية خيضع لدرجة كبرية من املرونة والقابلية للتطور

حدوث أحكام جديدة مل تكن معروفة من قبل نظرا حلدوث الوقائع املناطة هبا ، كما أنه ال مينع تغري 

غري مقتضياهتا وهذا ما يعرب عنه الفقهاء بتغري األحكام تبعا لتغري أحكام كانت ثابتة من قبل نظرا لت

وألجل ذلك فقد ترك اإلسالم باب االجتهاد مفتوحا يف الشريعة ليقي  اجملتهد ما مل  .الزمان واملكان

  .يرد به نص على املنصوص ويلحق األشباه بالنظائر

العرف واملصلحة وهذان املصدران  أن من مصادر الشريعة اإلسالمية اهلامة ,إىل ذلك إضافة  

إن هذا الثبات يف املصادر واملرونة يف التطبيق يعطي  .كافيان لتالؤم األحكام مع البيئة الصادرة فيها

للفقه اإلسالمي ميزة خاصة دون غريه من التشريعات املعاصرة ذلك أن هذه التشريعات وإن كانت 



د الدائم ، فإهنا تفتقر يف الغالب إىل معايري وأس  حتاول مسايرة العصر بالتغيري املستمر والتجدي

بل إن   .وقواعد ثابتة حىت ال يفضي هبا التغري إىل أن تتالشى معاملها األصلية ودعائمها األساسية

كثريا من التشريعات تتغري أصوهلا وقواعدها وكثريا  ما يعرتيها التغيري والتبديل وبذلك تكون عرضة 

  . تلك التشريعاتللتالعب من قبل الواضع ل

ن تليّب للفقهاء أقدرة الشريعة على هو : "77قال حممد قاسم املنسي يف معىن التطور الفقهي

 "يف كل عصر القدرة على استنباط أحكام وقوانني وتشريعات الزمة حلركة احلياة

 عند محمد قاسم المنسي ضوابط تغير األحكام الشرعية. ج

املسمى  املنسي  جوابا عن اإلشكالية اليت بين  عليها كتابهلذا املوضوع أمهية خاصة ويُعترب 

هل كل تغري يف الظروف يستلزم ". تغري الظروف وأثره يف اختالف األحكام يف الشريعة اإلسالمية"بـ

 .فما هي ضوابط تغري األحكام؟, تغيري احلكم الشرعي؟ وإذا كانت اإلجابة بالنفي

إذا كان فقهاء : ري األحكام بتغري الظروف وقالوقد امتاز املنسي بأنه ذكر ضوابط يف تغ

إذ لي  كل تغري يف , فلم يكن هذا على إطالقه,  الشريعة قد أقروا مبدأ تغري األحكام بتغري الظروف

 الذي تقبله الشريعة ربوإمنا هناك ضوابط مييز هبا بني التغري املعت, الظروف يستلزم تغيري يف األحكام

 .عترب الذي ال تقبله وال تتسع لهوتتسع له والتغري غري امل
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  :وهذه الضوابط ما يلي

 أال يكون التغير مخالفا للنصوص الشرعية .0

أنه لي  كل تغيري يف الظروف واجب االعتبار يف الشريعة  -يف البداية–ينبغي أن نقرر 

 :وذلك ألن مثة نوعني من التغريات ال بد من التمييز بينهما, اإلسالمية

كتغري . بسبب العوامل واملؤثرات, تغريات إجيابية تظهر يف واقع احلياة بصورة طبيعية: أحدمها 

أو تطور وسائل االتصال , أو ظهور معامالت وعقود مالية جديدة, األعراف والعادات االجتماعية

قاء توار , عقليومنوه العلمي وال, وغري ذلك مما يدخل يف نطاق النتائج الطبيعية لرقي اإلنسان, والعرفة

 .فهده تغريات حقيقية من وجهة نظر اإلسالم, املادية يف النقل واملواصالت األسباب والوسائل

ظهرت , وإمنا هي تغريات صناعية, تغريات سلبية ليست نتائج التطور الطبيعي حلياة البشر: ثانيهما

ومن . لقيم الشريعة وآداهبايف الواقع خلدمة أهداف معينة ألصحاهبا أو لفر  أوضاع وتقاليد مناقضة 

 :ذلك على سبيل املثال

فهذه , ؤسسات اليت أوجدهتا السيطرة الرأمسالية على األموال والنظم االقتصادية احلديثةامل .0

اعتربته من   وإمنا, املؤسسات تقوم وتنتشر على أساس الربا وهو أمر مل تكتف الشريعة بتحرميه

ومما ال شك فيه أن الشريعة ال ترفض فكرة . واجملتمع كبائر الذنوب اليت متحق الربكة من الفرد

وإمنا ترفض أن يقوم النظام االقتصادي على أساس اإلقرا  أو االقرتا  , املصارف يف ذاهتا

 .لفائدة ربوية ملا جيلبه الربا من خراب ودمار



واحرتاف العادات والتقاليد الغربية اليت انتشرت يف اجملمتعات اإلسالمية كالسفور واالختالط  .3

فهذه . املرأة أعماال ال تتفق مع طبيعتها أو تؤدي إىل إخالهلا بواجباهتا الشرعية وغري ذلك

 .تغريات سلبية مصطنعة متثل خروجا صرحيا على أحكام الشريعة اإلسالمية

 :وإمنا لزم التمييز بني التطور اإلجايب والتطور السليب ألسباب تالية

اخلطأ يف التكييف الفقهي لبعض هذه التطورات والتنظيمات  أن اخللط بينهما ينتج أنواعا من .0

مل تنتج عن حمض التطور البشري يف مسريته حنو الرقي يف  حيث يؤدي إىل مراعاة أعراف

إمنا نتجت عن سيطرة االحتكارات العاملية ذات النظم الربوية على مقدرات . الوسائل

اد لرغبتها يف اكتناز الثروة العاملية بكل االقتصادي العاملي يف جمموعه وإخضاعها هذا االقتص

, أو نتجت عن حمض الرغبة يف التشبيه بعادات وتقاليد اجملتمعات األخرى. طريق يؤدي إليها

يتفق مع مقدرات الشريعة اإلسالمية أو ال يتفق دون النظر يف كون هذه العادات والتقاليد مما 

 معها

عن حمض التطور  -واليت ميكن أن تنشأ–ت أن الشريعة تقر األعراف والعادات اليت نشأ .3

ألهنا تتصادم مع . البشري ورقي وسائله يف التبادل والتحويل والضمانات والنقل وغري ذلك

املقررات اإلسالمية اليت تتسع لكل هنضة عمرانية تسعى حنو تقليل اجلهد وتقريب املسافات 

ذه النهضة ما مل تلتب  برغبة بل تدعو الشريعة إىل ه, ويسر وسائل املعامالت واملبادالت

لكن الشريعة ال تقر والتتسع إطالقا للعادات . االحتكار او االستغاللبشرية يف الربا أو 

لي  وراءها يف احلقيقة سوى الرغبة املسيطرة يف اكتناز الثروات  واألعراف الناشئة عن نظم



و  طاء من املصاحل العامةإن تغطت بغو , بكل طريق من الربا واالحتكار واالستغالل واملقامرة

 78.املدعاة

سواء بتغري حكم سابق أو باستحداث حكم –أن البحث عن احلكم الشرعي هلذه التغريات  .2

جيب أن يقوم على أساس فحص الواقع جيدا لتمييز التغريات الناشئة عن التطور  -جديد

إذ خيتلف املوقف , واملصطنعوتلك الناشئة عن التغري السليب , الطبيعي واإلجيايب حلياة البشر

 .الشرعي حنومها

فالتغري اإلجيايب ينبغي احلفاظ عليه وتطويره يف نطاق الشريعة العام اما التغري السليب فينبغي 

 .أو تطويعه ليتوافق مع مقررات الشريعة, رفضه ومقاومته

سالمية هو فإن التغري الذي يصلح أساسا لتغري األحكام يف الشريعة اإل, وبناء على ما سبق

ومن َّث فإذا جاء  التغري يف . التغري الناشئ عن حمض التطور البشري والرقي املادي يف وسائل احلياة

ا  مهم, بعض جوانبه أو كلها خمالفا بصورة قطعية للنصوص الشرعية فال خالف يف إدهداره وإبطاله

, عّم الناس مجيعاتبار له ولو ن التغري املخالف قطعا للشريعة ال اعأل. كان له من االنتشار والشيوع

 79.إذ الشريعة حاكمة على الواقع يف كل صوره وليست حمكومة به
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فقد قرر األصوليون أن كل عرف ورد النص , وهذا مقرر أصويل ال سبيل إىل جتاهله أو جتاوزه

 80.اعتباره ترك النص فه فهو غري معترب إذ يلزم عندخبال

فإذا , إمنا وضعت لتحصيل املصاحل ودرء املفاسد إن املشروعات: "ويف ذلك يقول الشاطيب

َث يفصل ذلك . خولفت مل يكن يف تلك األفعال اليت خولف هبا جلب مصلحة وال درء مفسدة

إذ ال , إن األفعال والرتوك من حيث هي أفعال وتروك متماثلة عقال بالنسبة إىل ما يقصد هبا: فيقول

املتماثلني للمصلحة وتعيني اآلخر للمفسدة فقد بنّي فإذا جاء الشارع بتعيني أحد . حتسني للعقل

الذي به حتصل املفسدة فنهي عنه  وبنّي الوجه, الوجه الذي منه حتصل املصلحة فأمر به أو أذن فيه

فإذا قصد املكلف عني ما قصده الشارع باإلذن فقد قصد وجه املصلحة على أمت . رمحة للعباد

وذلك إمنا يكون يف الغالب لتوهم . د غري ما قصده الشارعفهو جدير بأن حتصل له وإن قص, وجوهه

أن املصلحة فيما قصده ألن العاقل ال يقصد وجه املفسد كفاحا فقد جعل ما قصد الشارع مهمل 

  81.وما أمهل الشارع مقصودا معتربا وذلك مضادة للشريعة ظاهرة, االعتبار

الشرع ومن َث ينبغي أال يكون لألمر فالطريق الذي يرعى مصاحل الناس حقا هو طريق , إذا 

إذ لو , الواقع عندنا أي اعتبار يف بناء املشروعية عليه إذا تبينت لنا خمالفته القطعية ملقررات الشريعة
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اعترب عندئذ لكان هذا يف حقيقة األمر ومآله نسخا للشريعة بعادات الناس وما يتعارفون عليه فتهدم 

 82.جيال بعد جيل

أو عقود تنطوي على أمور حمرمة , تعارف الناس على عادات مناقضة للشريعةوعلى هذا فلو 

قيل يف تربير احلاجة إليها  شرعا أو أعمال تتضمن خمالفة ملقررات الشريعة فإنه حيكم ببطالهنا مهما

صارت عرفا شائعا أو عادة منتشرة إذ ال يصلح ( أي هذه األعمال أو العقود أو العادات)من أهنا 

 .االنتشار أساسا يبىن عليه القول مبشروعية هذه األمورالعموم و 

إال إذا  -أو غري مشروعة–تعترب مشروعة ال ذلك ان األعمال والتصرفات على وجه العموم 

أو مل ينص عليها ولكنها ال ختالف نصا بعينه أو جمموع , و هنياأأمرا , نّص عليها املشرع بذاهتا

وعية إذن ال تكون فقط يف املوافقة وإمنا أيضا يف عدم املخالفة فاملشر . القواعد املستمدة من النصوص

 .إذ رمبا كان يف اشرتاط املوافقة نوع من التضييق واحلرج املنفيني يف الشريعة

ومن َّث فالعوائد اليت يتعارف الناس عليها أو املعامالت اليت يستحدثوهنا إذا مل تنطوي يف 

وال تستمد , أو تؤول إىل الوقوع يف املخالفة فإهنا تعترب صحيحة ومشروعة, ذاهتا على خمالفة الشريعة

ة للشريعة أو وإمنا ألهنا جاءت موافق, مشروعيتها من كوهنا أعرافا أو معامالت مستحدثة -حينئذ–

فالعادة حمكمة والعرف معترب , وهذا ما قرره النظر األصويل بال خالف. على األقل غري خمالفة هلا

 83.شرعا فيما ال نّص فيه
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 مطردا أو غالباالتغير أن يكون  .1

بعد –فإنه يشرتط فيه , إذا جاء التغري يف الظروف موافقا للنصوص الشرعية أو غري خمالف هلا

إذ لو ختلف لكان , ومعىن االطراد  أنه ال يتخلف يف بعض األمور. ردا أو غالباأن يكون مط -ذلك

, فالعرف مثال على تقسيم املهر يف النكاح إىل معجل ومؤجل ,فاالطراد يقتضي التتابع. غري مطرد

 .إمنا يكون مطردا يف البلد إذا كان أهله جيرون على هذا التقسيم يف مجيع حوادث النكاح

واشرتاط . ي أن يكثر عدد األشخاص أو األحداث اليت يتعلق هبا التغري نفسهأما الغلبة فه

فيما يتصل , ومعتربا لديهم. االطراد والغلبة يف التغري معناه أن يكون مستقرا يف حياة أكثر الناس

وذلك ألن الشيء الذي اعتاد الناس عليه . بالعادات السائدة بينهم أو املعامالت اليت يتفقون عليها

اجبات فقوا على التعامل به صار يف حكم القانون الالزم الذي حيتكم إليه يف معرفة احلقوق والو وات

ما ارتضاه جمموع الناس أو أكثرهم ما دام  ومن  لزم احرتام. مصاحلهم وصار من حاجاهتم ومتفقا مع

 .ال خيالف نصوص الشريعة

أن العادة إمنا تعترب إذا " 85وابن جنيم 84اتفقوا عليه كما قال السيوطيهذا ما قرره األصوليون 

والكرخي يقرر أن األصل أن السؤال واخلطاب ميضي على ما  ."اطردت أو غلبت فإن اضطربت فال

  86.عم وغلب ال على ما شّذ وندر
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فإن هذه العادة تكون معتربة ويلزم جعلها , وعلى ذلك فإن اطردت عادة قوم على شيء ما

فلو , فلو باع شيئا بدراهم وأطلق نزل على حكم النقد الغالب, ممقياسا ألحكام التعامل عنده

 .اضطربت العادة يف البلد وجب البيان وإال بطل البيع

وإمنا اشرتط الفقهاء اطراد العوائد واألعراف ألن ذلك يكون قرينة دالة على املراد من األقوال 

لو مل تكن العوائد مطردة ملا أمكن ف. أو األفعال فتصرف املرء حيمل على الغالب يف العرف والعادة

 .محل األلفاظ والتصرفات عليها

جيب أن يالحظ الفقيه عند إنشاء األحكام أعراف الناس وعوائدهم أو ما  وبناء على ذلك

يطرد بينهم من معامالت وألفاظ فيجري احلكم على أساسها وال يفيت مبا هو مسطور يف الكتب ألن 

 87.كام إمنا كان مناسبا لعوائد زمانهما هو مسطور يف الكتب من األح

 :ومن األمثلة املعاصرة على ذلك

صارت اليوم عرفا معلوما لدى غالبية الناس مع , مشاركة املرأة مبهرها يف تأثيث منزل الزوجية .0

. وهو عطية الغر  منها تطييب قلبها وإشعارها حبب هلا. أن املهر حق للزوجة على زوجها

بأن تشارك مبهرها يف تأثيث منزل الزوجية إال إذا رغبت يف هذا بإرادهتا ومن َّث ال تلتزم املرأة 

 .والطراد هذا العرف وغلبة التعامل به فقد أصبح عرفا صحيحا معتربا
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إذا قال الشخص حلفت اليمني وكان املراد هبذا يف بيئته هو ميني الطالق لزم محل ميينه على  .3

 .هذا املراد مراعاة للعرف

من دون تلفظ بإجياب وقبول يعترب عقدا  -أي مبادلة السلعة بالثمن–اة التعاقد باملعاط .2

وهو ما يسمى بيع املعاطاة التفاق العرف على , ينعقد به البيع يف كثري من السلع, صحيحا

 88.والقبولأن هذا التبادل الفعلي يقوم مقام التلفظ باإلجياب 

 أن يكون التغير جوهريا .3

فكل يف هذا العامل الذي . ظروف ألن التغري سنة احلياةمن الضروري أن حيدث تغري يف ال

 .سواء تغري إىل األمام أو رجوعا إىل اخللف واليتوقف عند حالة واحدة. نعيش فيه يتغري

حبسب العوامل واملؤثرات اليت , وختتلف مظاهر التغري من زمن إىل آخر ومن بيئة إىل أخرى

وقد يكون دائما مستمرا وقد . كون أساسيا جوهريافقد يكون شكليا صوريا وقد ي. تؤدي إىل حدوثه

 .كما ختتلف أيضا اآلثار الناشئة عنه فقد تكون إجيابية وقد يكون سلبية. يكون طارئا مؤقتا

والرعاية نظرا لطبيعة التغري يف ذاته من ناحية  وألنه لي  كل تغري يف الظروف واجب االعتبار

فإنه يشرتط أن حيدث تغري جوهري أو جذري يف . أخرى وملا يرتتب عليه من آثار ونتائج من ناحية

 .الظروف اليت تأس  عليها احلكم الفقهي
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فإذا تغريت العلة أو املصلحة اليت ترجى من , ذلك أن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما

لكن وصف التغري . تطبيق احلكم يف ظروف معينة لزم تغيريه مبا يناسب العلة أو املصلحة اجلديدة

بأنه جوهري أو غري جوهري حيتاج إىل معيار منضبط ألن ما هو جوهري يف بيئة أو زمن ما قد 

وهنا اختلف . ديد صفة التغري اجلوهري من غريهومن َّث لزم حت. بيئة أو زمن آخر اليكون كذلك يف

ى أساس فالقانون الوضعي ينظر إىل املتغريات عل .فيها النظر بني القانون الوضعي والفقه اإلسالمي

املصلحة الفردية أو املصلحة االجتماعية فما يراه الفرد أو اجملمتع جوهريا أو غري جوهري من 

وأما . فالفرد أو اجملمتع مها يف النهاية معيار احلاجة أو املصلحة. احلاجات أو املصاحل يعد كذلك

ة فاحلاجة أو املصلحة إىل التغريات املختلفة على أساس املقاصد الشرعي الفقه اإلسالمي فإنه ينظر

ال يف إطار , املرتتبة على التغري تكون جوهرية أو غري جوهرية يف إيطار ما قصده الشارع من مصاحل

 :وتفصيل ذلك, الرغبات الفردية واالجتماعية

جبلب , أن املقصد العام من وضع األحكام الشرعية هو حتقيق مصاحل الناس يف هذه احلياة

ومصاحل الناس يف كل زمان ومكان التتفق من حيث األمهية والدرجة , نهمالنفع هلم أو دفع الضر ع

ومن َث قسم الفقهاء املصاحل إىل درجات أو مراتب على أساس , على مستوى الفرد أو اجلماعة

 .استقراء األحكام الشرعية وعللها

مور وأ, وقد دل االستقراء على أن املصاحل الناس يف هذه احلياة تتكون من أمور ضرورية

 . فإذا توافرات هلم فقد حتققت مصاحلهم. حاجية وأمور حتسينية



وإذا , فهي ما تقوم عليه حياة الناس وال بد منها الستقامة مصاحلهم: أما األمور الضرورية

وهذه األمور ترجع , ومل تستقم مصاحلهم وعمت فيهم الفوضى واملفاسد, فقدت اختل نظام حياهتم

 .واملال, والنسل, والعقل, والنف , الدين: إىل حفظ مخسة أشياء

فإذا . فهي األمور اليت تسهل للناس حياهتم وترفع احلرج واملشقة عنهم: وأما األمور احلاجية

اختلت كلها أو بعضها وقعوا يف احلرج وحلقتهم املشقة دون أن خيتل نظام حياهتم كما يف اختالل 

خيص بأحكام ختفف املشقات والرت , ني الناسىل تيسري التعامل بالضروريات وهي يف مجلتها ترجع إ

 .وترفع احلرج

وإذا  فقدت ال خيتل من , وأما األمور التحسينية فهي األمور اليت جتمل هبا احلياة وتكمل

كما يف فقد الضروريات وال يلحقهم حرج وال مشقة يف عيشهم كما يف فقد , أجلها نظام احلياة

وتسقط يف تقدير العقول السليمة وهي . ها الفكر السليمةاحلاجيات بل تصري حياهتم غري طيبة تنكر 

 .ترجع يف مجلتها إىل مكارم األخالق وحماسن العادات

ن الضروريات هي أهم هذه املصاحل ألنه يرتتب على فقداهنا أومبالحظة هذا الرتتيب يظهر 

ألنه ال يرتتب وتليها احلاجيات , اختالل نظام احلياة وشيوع الفوضى بني الناس وضياع مصاحلهم

وتليها التحسينيات ألنه ال يرتتب على فقدها اختالل , على فقدها وقوع الناس يف احلرج واملشقة

 .نظام احلياة وال وقوع الناس يف احلرج وإمنا خروجهم عن مقتضى الكمال اإلنساين واملروءة



مبصاحل أعلى وفائدة هذا الرتتيب هي عدم مراعة مصاحل معينة إذا كان يف مراعاهتا إخالل 

, كما يف األمور التحسينية فإهنا ال تراعي إذا كان يف مراعاهتا إخالل حبكم ضروري أو حاجي. منها

  89.وكما يف األمور احلاجية إذا كان يف مراعاهتا أخالل باألمور الضرورية وهكذا

وىل ختتل ففي األ. فإن التغري يكون جوهريا إذا تعلق باملصاحل الضرورية أو احلاجية, وعلى هذا

فإذا أدى تغري . ويف الثانية يلحق بالناس حرج ومشقة يف معاشهم, حياة الناس بفقدها وعدم مراعاهتا

الظروف إىل اختالل مصلحة من املصاحل الضرورية كحفظ الدين أو العقل أو النف  أو النسل أو 

املفاسد الناشئة عن فوت  املال أو أدى إىل وقوع الناس يف احلرج واملشقة لزم تغيري احلكم مبا يدفع

وهذا ما دّل عليه مسلك . ألن التغري يف هذه احلالة يعترب جوهريا. املصلحة أو حدوث املشقة

 .الشريعة يف تشريع األحكام

اختالل إحدى املصاحل  -يف الظروف غري العادية–فإذا ترتب على االلتزام باحلكم األصلي 

ما دام اخللل حادثا أو يف طريق –الضرورية للمكلف فقد أبيح له ما كان حمظورا عليه من قبل 

فحالة اخلطر أو اهلالك تعد تغريا . دفعا للخطر وحفظا حلياته من  اهلالك أو الضياع -احلدوث

 .احلكم هلذه العلة جوهريا معتربا يف الشريعة ومن َث جيوز تغيري

إىل وقوع املكلف يف  -يف الظروف غري العادية–فإذا أدى االلتزام باحلكم األصلي , كذلك

و هي األحكام اخلاصة بالرخص الشرعية  -له أن يأخذ باألحكام التبعية فقد أبيح, احلرج واملشقة

 .روف خاصةلرفع احلرج أو املشقة الناجتة عن االلتزام باحلكم األصلي يف حاالت أو ظ
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ال يرجع إىل ما  -أو األخذ باألحكام التبعية–لكن تقدير احلرج أو املشقة املوجبني للتخفيف 

وقد دّل استقراء األحكام الشرعية على علة أن األسباب املوجبة للتخفيف ترجع إىل . يراه الناس

فإذا . ية وعموم البلوىنقص األهل, النسيان, اإلكراه, اجلهل, املر , السفر: األسباب السبعة التالية

وجد واحد من هذه األسباب جاز للمكلف أن يأخذ باألحكام التبعية ويرتك األحكام األصلة ملا 

 .و احلرجأمن املشقة  -يف هذه الظروف–ينشأ عن االلتزام باحلكم األصلي 

 إذ مل, كان أكثر دقة وحتديدا  -يف هذا الشأن–ومما سبق يتضح أن ما قدمه الفقه اإلسالمي 

يف حتديد التغريات اجلوهرية من غريها ألن ذلك مما خيتلف من فرد . يستند إىل تقدير الفرد أو اجملتمع

–ولذلك وضع الفقهاء . بل أن تقدير الفرد نفسه حلجم التغري خيتلف من حالة إىل أخرى, آلخر

التايل حاجات البشر ومصاحلهم وتتحدد ب -يف ضوئه–تصنيفا متدرجا  -استهداء مبسلك الشريعة

 .التغريات اجلوهرية من غريها

بأن تتغري , إذا ترتب عليه حدوث تغري جوهري يف فطرة اإلنسان -أيضا–كما يكون التغري 

رغباته ومصاحله وأخالقه وغري ذلك مما ركب يف فطرة اإلنسان من نزعات ورغبات حبيث يصبح كائنا 

 . جديدا خمتلفا عن اإلنسان الذي خلقه اهلل

كما هو احلال يف الوسائل واإلمكانيات املادية اليت غريت –التغري يف صورة احلياة أما إذا كان 

ألنه مل مي  صميم الفطرة , فإنه ال يعترب تغريا جوهريا -صورة احلياة اإلنسانية يف العصر احلديث

ة قد وعلى الرغم  من أن الصورة اليت تتحقق هبا الرغبات الفطري. اإلنسانية ومل يغري حقيقة اإلنسان



هذه " حقيقة"إال أن , تغريت بتغري اإلمكانيات املادية والعلمية وتطور قدرة اإلنسان العقلية والفنية

فما زالت الرغبة الدافعة األوىل هي حب . الرغبات ظلت كما خلقها اهلل يف فطرة اإلنسان مل تتغري

 .متاع مبا فيها من متاعيتخذ صورا شىت ولكنه هو حب احلياة والتشبث هبا والرغبة باالست احلياة

وما زالت الرغبة يف حفظ الذات وما يتفرع عنها تفرغا مباشرا من مطعم ومشرب وملب  

 .ومسكن هي ذاهتا مل تتحور ومل تتحور عن وجهتها وإمنا تغريت الصور اليت حيفظ هبا اإلنسان ذاته

 .وما زالت رغبة اجلن  هو رغبة اجلن  الفطرية العميقة يف كيان اجلنسني

ومازالت نزعة القتال هي نزعة القتال . وامللك هي رغبة االقتناع وامللك وما زالت رغبة االقتناع

وما زالت حب . تتخذ صورا شىت من أول املباريات الرياضية إىل التهديد بتدمري العامل كله بالصواريخ

 .انالربوز هو حب الربوز يتخذ صورا شىت من خدمة اجلماعة إىل الدكتاتورية والطغي

وهكذا مل تتغري الدوافع الفطرية يف كيان اإلنسان وإمنا ظلت كما هي مع اختالف التعبري 

. عنها من زمن إىل آخر يرجع إىل مدى قدرة اإلنسان على اإلحاطة بأسرار العامل الذي يعيش فيه

من َث ال و . ومدى توافر الوسائل واإلمكانيات املادية الالزمة لتسخري هذه األسرار واالستفادة هبا

 90.هذه الدوافع أو الرغبات تغريا جوهريا" صورة"يعترب التغري يف 

 :يكون جوهريا يف احلاالت اآلتية -إذن–فتغري الظروف 
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إذا ترتب على إمهاله اختالل مصلحة من املصاحل الضرورية للناس يف هذه احلياة كمصلحة  -

 حفظ الدين أو العقل أو النف  أو النسل أو املال

 إىل وقوع الناس يف احلرج واملشقة املعتربين شرعا أو إذا أدى -

أو إذا أدى إىل حدوث تغري جوهري يف فطرة اإلنسان حبيث يصبح كيانا جديدا خيتلف يف  -

 .مكوناته عن اإلنسان الذي  خلقه اهلل

ويتطلب , فإنه يعترب تغريا جوهريا, على النحو السابق فإن تغري الظروف, وتأسيسا على هذا

وحيفظ احلياة اإلنسانية من الضياع أو , الشرعي مبا يتناسب مع هذا التغري ويرفع احلرج تغيري احلكم

أما إذا مل يتحقق فيه شرط من هذه الشروط فإنه ال يعترب تغريا جوهريا ومن َث ال يتغري احلكم . اهلالك

 91.الشرعي يف مثل هذه احلالة

 أن يكون التغير يقينيا أو قريبا من اليقين .4

قصد املنسي هبذا الضابط أن بعض األحكام الفقهية قد بين فيها على ما كان متاحا للفقهاء 

ومن َث فإذا تغريت الظروف وتطورت وسائل املعرفة حبكم , يف أزمنتهم -من معارف وخربات–

وتوصل العلم إىل نتائج ختالف ما كان معروفا من قبل فإنه يعاد النظر يف هذه , التطور البشري 

 .كام على أساس ما استقر من نتائج الكشوف العلمية ملا يف ذلك من املصلحة املعتربةاألح
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ولو أن الفقهاء السابقني أتيح هلم من املعارف أو الكشوف العلمية مثل ما أتيح للفقهاء 

ومن َث فال خالف يف , الختذوها أساسا يُبـىن عليه النظر عند تقرير األحكام الفقهية, املعاصرين

إذا أثبتت الكشوف والنتائج العلمية , غيري احلكم الفقهي الذي بين على معارف سابقةوجوب ت

 .احلديثة عدم صحتها أو عدم مالءمتها ملا وصلت إليه األوضاع املعاصرة من تطور

جيب أن يظل , وتأسي  األحكام الفقهية عليها, لكن االستفادة باإلجنازات العلمية املعاصرة

ولي  يف إطار النظرات واملعارف اليت حتيط هبا , مية واملعارف اليقينية وحدهايف إطار احلقائق العل

إذ إن األحكام الفقهية مما يناط هبا رعاية مصاحل . أو ما تزال يف طور البحث والدراسة, الشكوك

أن تبىن هذه األحكام على أمور غري مستقرة أو  -من الناحية الشرعية–ومن َث ال يصح , الناس

 92.من مفاسد وأضرار ا يرتتب على ذلكمل, مؤكدة

أن الفقهاء بن وا حكمهم يف ثبوت ومن هذه األمثلة    ,أمثلة هلذا الضابط وذكر املنسي

, واختلفو يف ذلك فعند احلنفية أن أقصى مدة للحمل سنتان, النسب على معرفة أقصى مدة للحمل

. وعند احلنابلة أربع سنني, أربع سننيوعند الشافعي , وعند املالكية أهنا أربع سنني وقيل مخ  سنني

وإمنا على إخبار , والسبب يف اختالفهم يف هذا الشأن هو أن هذه التقديرات مل تبىن على النصوص

بعض النساء بأن احلمل مكث كذا سنني أو على أثر وارد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة 

وذكر أبو زهرة أنه ال . به أبو حنيفة إمنا أخذومل يأخذ مجهور الفقهاء هبذا األثر و , للحمل سنتان

يوجد من الوقائع ما يؤيد التقدير خبم  وال أربع وال سنتني وإمنا الوقائع تؤيد التقدير بتسعة أشهر 
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وبناء  على ما أقره الطبيب الشرعي وأكده االستقراء من  93.وقد يوجب االحتياط التقدير بسنة

فقد تغري احلكم السابق وصار ال حيكم بثبوت دعوى النسب , أقصى مدة للحمل هي سنة واحدة

وهذا هو العمل القضائي يف مصر وهو تقنني األحوال . ألكثر من سنة من وقت الطالق أو الوفاة

 94.اخلامسة عشرةما مادته ( مـ0434)الشخصية الصادر عام 

 

 أن يكون التغير موافقا لمقاصد الشريعة .5

سواء جبلب النفع هلم أو بدفع , ذكر املنسي أن مقاصد الشريعة هي حتقيق مصاحل الناس

فما من فعل ترتتب عليه مصلحة إال . وهذا ما دّل عليه استقراء األحكام الشرعية, 95الضرر عنهم

فالغاية إذن من . فعل ترتتب عليه مفسدة إال وقد هنى عنهوما من  -أو أذن فيه–وقد أمر به املشرع 

 .وضع الشريعة هي رعاية مصاحل الناس يف الدارين

وعلى هذا فكل عمل من شأنه أن حيقق هذه املصاحل أو حيافظ عليها دون أن يكون مناقضا 

يف كل عصر  فإنه يدخل يف إطار األعمال الشرعية اليت ترك أمرها للناس, لنصوص الشريعة ومقرراهتا

 .لكي خيتاروها وفقا لظروفهم وحاجاهتم
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يف التفسري , حممد قاسم املنسي: وانظر إىل , 008.ص, (مـ3102/هـ0424, دار اهلاين للطباعة والنشر, القاهرة), مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية , حممد قاسم املنسي  
 .010.ص, (مـ0470/هـ0488, كلية دار العلوم, جامعة القاهرة, القاهرة), الفقهي



ألن الشريعة مل حتصر كل  -مع أنه مل ينص عليها–وإمنا دخلت هذه األعمال الشرعية 

وإمنا اكتفت بالنص على القواعد واملبادئ العامة , الوسائل اليت يتوصل هبا إىل حتقيق مصاحل الناس

وهو إمجال ما يتغري , وال الناس ورعاية مصاحلهم؛ اتساقا مع منهجها يف تدبري أحاليت حتكمها

 .وتفصيل ما ال يتغري

لكن احلكم مبشروعية وسيلة ما يظل رهنا باستمرار الظروف اليت وجدت فيها وحتقيق 

فإذا تغريت الظروف ومل تتحقق املصلحة املنوطة هبا فقدت وسيلة مشروعيتها . املصلحة املرتتبة عليها

 .تتغري الوسائل بتغري الظروف واستبدل غريها هبا وهكذا

إذن فكل تصريف أو تدبري يقرب الناس إىل الصالح ويبعدهم عن الفساد فإنه يعترب عمال 

بل يكفي أن يكون حمققا ملقاصدها  شيء من نصوص الشريعة -بذاته–ولو مل يدل عليه , مشروعا

 .ومن َث تثبت له املشروعية, موافقا ألغراضها غري  خمالف لنص ثابت من نصوصها

وكذلك فإن أي تصريف أو تدبري يقرب الناس إىل الفساد ويبعدهم عن الصالح يعترب عمال 

, قاصدهامناقض مل -عندئذ–إذ هو , غري مشروع ولو كان مستندا إىل شيء من نصوص الشريعة

 .وكل عمل ثبت مناقضته ملقاصد الشريعة فإنه يعد عمال باطال وهذا مقرر أصويل ال خالف عليه

, فقد ناقض الشريعة, كل من ابتغى يف تكاليف الشريعة غري ما شرعت له: يقول الشاطيب 

كل تصرف تقاعد عن : ويقول العز بن عبد السالم 96.وكل من ناقضها فعمله يف املناقضة باطل

                                                           
96

 320.ص, 3. ج, املوافقات, الشاطيب    



الشريعة مبناها وأساسها على احلكم مصاحل العباد : ويقول ابن القيم 97.صيل مقصوده فهو باطلحت

فكل مسألة خرجت . وحكمة كلها, ومصاحل كلها, ورمحة كلها, وهي عدل كلها, يف املعاش واملعاد

, وعن احلكمة إىل العبث, عن العدل إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة

 98.فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل

, ومن أمثلة هذا الضابط أن من املعلوم أن عقد الزواج يف الشريعة اإلسالمية يقع صحيحا

انتفت موانع انعقاده دون نظر إىل ومىت . مىت كان مستوىف األركان من حيث الصيغة والويل واإلشهاد

إن طابع العقود يف الفقه اإلسالمي ف خمتص إذ ضرورة أن يتم هذا العقد على رجل دين أو موظ

لعظم  -كاإلشهاد واإلشهار–الرضائية وإن كان عقد الزاوج قد أحيط ببعض الشروط الشكلية 

 .خطره

وتعرضت حقوق , وضعفت أخالقهم فشاع الكذب واالدعاء بينهم, غري أنه مل كثر الناس

فقد نشأت احلاجة إىل توثيق عقد الزواج على يد موظف خمتص بذلك , الناس للضياع بسبب ذلك

–ومن َث فإن توثيق عقد الزواج . وذلك عالجا مل جد من أحداث وأضرار -وهو املأذون الشرعي–

مما يوافق مقاصد الشريعة يف رعاية  -ا يف صحة العقد إذ يقع العقد صحيحا بدونهرغم أنه لي  شرط

 99.ولذلك يعد عمال مشروعا, مصاحل الناس وحفظها من الضياع
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  التغّير ضوابطقضية تحليل . د

ولي  كل تغري الزم مما تقدم اتضح ألي مطلع على أن هناك ضوابط يف تغري األحكام 

 من أين أخذ املنسي هذه الضوابط؟ وهل الضوابط توافق ما قررته الشريعةوتطرق سؤال . االعتبار

 ؟اإلسالمية

أال يكون التغري خمالفا للنصوص يف الضابط األول يف تغري األحكام وهو املنسي ذكر 

هذا الضابط واضح فلي  هناك حكم أو أحكام  معتربة خيالف الشريعة وهذا مما ال يلتفت . الشرعية

ومن }وقد ذكر اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي . ه أمر متفق لدى عامة املسلمني وعلمائهمإليه النظر ألن

ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأؤلئك }ويف آية أخرى  100{مل حيكم مبا أنزل اهلل فأؤلئك هم الكافرون

وقال . 102{ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأؤلئك هم الفاسقون}ويف آية أخرى  101{هم الظاملون

قد استحدث كثري من املسلمني من الشرائع واألحكام حنو ما استحدث الذين من : املنار صاحب 

فالذين يرتكون ما أنزل اهلل يف كتابه من األحكام . وتركوا باحلكم هبا بعض ما أنزل اهلل عليهم, قبلهم

, يف بعضهالثالث أو من غري تأويل يعتقدون صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله اهلل تعاىل يف اآليات ا

فمن أعر  عن احلكم حبد السرقة أو القذف أو الزنا غري مذعن له الستقباحه . لكل  حبسب حائ
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 44اآلية , سورة املائدة, القرآن الكرمي   
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 40اآلية , سورة املائدة, القرآن الكرمي   
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 47اآلية , سورة املائدة, القرآن الكرمي  



ومن مل حيكم  به لعلة أخرى فهو ظامل إن  . إياه وتفضيل غريه من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعا

لفظ الفسق أعم  إذ, وإال فهو فاسق فقط, كان يف ذلك إضاعة احلق أو ترك العدل واملساواة فيه

وحكم اهلل العام املطلق الشامل ملا ورد فيه , وال عك ,فكل كافر وكل ظامل فاسق, هذه األلفاظ

 103.فحيثما وجد العدل فهناك حكم اهلل, النص ولغريه مما يعلم باالجتهاد واالستدالل هو العدل

 .هو الكتاب والسنةوكذلك علماء املذاهب األربعة فلي  بينهم خالف يف مصدر احلكم األول هلم 

إذ , لذلك ذكر املنسي أن التغري املخالف قطعا للشريعة ال اعتبار له ولو عّم الناس مجيعا

وهذا مقرر أصويل ال سبيل إىل جتاهله , الشريعة حاكمة على الواقع يف كل صوره وليست حمكومة به

رب إذ يلزم عند اعتباره ترك فقد قرر األصوليون أن كل عرف ورد النص خبالفه فهو غري معت, أو جتاوزه

  104.النص

أما االطراد أوالغلبة فإنه شرط الزم يف تغري األحكام ألن اجملتمع لو شاع بينهم أمر وانتشر 

مثل تقسيم املهر يف النكاح إىل معجل ومؤجل إمنا يكون مطردا يف , هذا األمر واستقر فكان مطردا

أمر  -كما ذكره املنسي–وهذا . يع حوداث النكاحالبلد إذا كان أهله جيرون على هذا التقسيم يف مج

أن العادة إمنا تعترب إذا طردت أو غلبت فإن "متفق لدى العلماء كما ذكره أيضا السيوطي وابن جنيم 

 .وكذلك مثل ما ذكره الكرخي والكمال بن اهلمام" اضطربت فال
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العلة أو املصلحة اليت فإذا تغريت , كما هو املعلوم أن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما

ألجل ذلك . ترجى من تطبيق احلكم يف ظروف معينة لزم تغيريه مبا يناسب العلة أو املصلحة اجلديدة

وضابط كون التغري . فالبد يف تغري حكم من األحكام الشرعية أن يكون تغريه جوهريا ولي  صوريا

وهذه املصاحل . ه الرغبات الفرديةجوهريا أن ينظر إىل ما قصده الشارع من مصاحل ال يف فيما قصد

 .فإذا توافرت هلم فقد حتققت مصاحلهم. تتكون من أمور ضرورية وأمور حاجية وأمور حتسينية

رف اليقينية وحدها اإن تأسي  األحكام الفقهية جيب أن يظل يف إطار احلقائق العلمية واملع

لذا . تزال يف طور البحث والدراسةولي  يف إطار النظرات واملعارف اليت حتيط هبا الشكوك أو ما 

فيلزم يف تغري األحكام أن يكون يقينيا أو قريبا من اليقني حىت ال يتدخل أي شك من الشكوك يف 

 .هذا التغري

, والضابط األخري الذي ذكره املنسي هو أن يوافق املقاصد الشريعة وهي حتقيق مصاحل الناس

فكل عمل من شأنه أن حيقق هذه املصاحل أو حيافظ .  سواء جبلب النفع هلم أو بدفع الضرر عنهم

عليها دون أن يكون مناقضا لنصوص الشريعة ومقرراهتا فإنه يدخل يف أطار األعمال الشرعية اليت 

 .ترك أمرها للناس يف كل عصر لكي خيتاروها وفقا لظروفهم وجحاجاهتم

 اآلثار الحافزة في فهم قاعدة التغير .ه 

وهذا من .  كما بينه الباحث أن األحكام الشرعية قد تتغري كما تغري الظروف واألحوال

فلي  من املسلم أي مسلم أن يفّر من هذه القاعدة حىت , السنة الكونية املوجودة يف هذا الكون



بعد ذلك  -أيضا–وسرد الباحث . يقول إن األحكام الشرعية كلها ثابتة وال تتغري حبال من األحوال

 .-رضوان اهلل عليهم–عض األدلة على تغري األحكام من الكتاب والسنة وهدي الصحابة ب

فلو كان األمر كذلك النتشر . فلي  كل حكم من األحكام الشرعية يتغري, ومع ذلك

من وضع الضوابط الواضحة  -إذن–وال بد . الفوضى واخلالفات بني الناس عامة واملسلمني خاصة

 .األزمان واألمكنةيف تغري األحكام بتغري 

ذكر وفّصل هذه الضوابط تفصيال دقيقا يدل على بعد نظره وفهمه يف , وها هو املنسي

وهذه الضوابط  يفيد كثريا . األحكام الشرعية ومجع هذه الضوابط ما مل جيمعها العلماء السابقون

حكام حسب هواه ألي دارس ومطّلع يف فهم األحكام الفقهة املعاصرة حىت ال يقع يف خطأ فيغري األ

 .وال يلتفت إىل الضوابط املتفق عليها اليت ذكرها املنسي

 :لقد انقسم الناس يف فهم قاعدة تغري األحكام إىل قسمني, إذن

فمنهم يقولون إن قاعدة تغري األحكام بتغري األزمان واألمكنة هي قاعدة مستحدثة ال ينبغي  -

 105ريفإن األحكام كلها ثابتة وال تتغ. االتفات عليها

ومنهم من يقول إن قاعدة تغري األحكام بتغري األزمان واألمكنة هي قاعدة الزمة يف كل  -

 .فكل حكم من األحكام الشرعة ميكن أن تتغري بال استثناء. األحكام
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من يقول إن قاعدة تغري األحكام بتغري األزمان واألمكنة هي قاعدة ثابتة حتتاج إىل  همومن -

بل . فلي  كل حكم من األحكام الشرعية تتغري بتغري الظروف. تفصيل وضوابط واضحة

 .هناك أحكام ال تتغري كما بينها الباحث يف هذا البحث

 

 يسيااألفكار واآلراء المتعلقة بالقاعدة المنتشرة في أندون .و 

انتشرت األفكار واآلراء حول قاعدة تغري األحكام يف إندونيسيا فهناك مفكرون مسلمون 

وهناك آخرون . فهموا هذه القاعدة فهما واسعا حىت جعلوا إمكانية تغري مجيع األحكام الشرعية

 :ففي هذه املناسبة أح ب  الباحث أن يبسط بعض هذه اآلراء املنتشرة. فهموا عك  ذلك

 وقف النقديقضية ال .0

 :وله شرعا تعاريف ثالثة, الوقف لغة احلب  عن التصرف

والتصدق باملنفعة على , هو حب  العني على حكم ملك الواقف: عند أيب حنيفة .أ 

 .جهة اخلري

بقطع التصرف , مع بقاء عينه, عند الشافعية واحلنابلة أنه حب  مال ميكن االنتفاع به .ب 

مباح موجود أو بصرف ريعه على جهة بر يف رقبته من الواقف وغريه على مصرف 

 .وخري تقربا إىل اهلل



عند املالكية أنه جعل املالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا بأجرة أو جعل غلته كدراهم  .ج 

 106.مدة ما يراه احملبر , ملستحق بصيغة

 :أما قضية الوقف النقدي اختلف الفقهاء على مذهيب

النقود وإىل هذا القول ذهب احلنفية والشافعية املذهب األول يذهب إىل عدم جواز وقف  -

 .واحلنابلة والظاهرية والشيعة الزيدية واإلمامية

( وتقاس عليها األوراق النقدية, الدراهم والدنانر)املذهب الثاين ذهب إىل جواز وقفه النقود  -

 وإىل, وإىل هذا القول ذهب بعض احلنفية ومنهم زفر وهو مقتضى قواعد حممد من احلنفية

 107.هذا ذهب املالكية وبعض الشيعة وبعض اجلنابلة

من خالل عر  اآلراء السابقة : ذكر عبد املنعم زين الدين يف ترجيح من كلي املذهبني فقال

وهذا , نرى أن االتفاق جار بني الفقهاء مجيعا على اشرتاط بقاء العني املوقوفة ليستمر االنتفاع هبا 

, ف يبدو يف جواز وقف املنقول االستهالكي أو عدم جواز وقفهلكن منشأ اخلال, شرط عند الفريقني

الذين أجازوا وقف , ألن الذين منعوا وقف النقود فإهنم منعوا وقف الطعام فيما أجاز وقف الطعام

نالحظ أن املانعني قد وقفوا عند علة , من املنقول االستهالكي( النقود والطعام)وكالمها , النقود

 .ومل يعدوا أن رد املثل يقوم مقام بقاء العني, االستهالك يف املنقول
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منقوال  -وعن طريق رد ما يقوم مقامه–فيما توسع اجمليزون ليجعلوا من املنقول االستهالكي 

ولعل السبب الذي جعل املانعني ال يعدون أن رّد . وهو املطلوب جلواز الوقف( معىن)استعماليا 

فيما  -كالشافعية واحلنابلة–النقود عندهم تتعني بالتعيني  أن: البدل يقوم مقام العني املستهلكة هو 

, وقد يرّد بأن احلنفية قالوا إن النقود ال تتعني بالتعيني, ال تتعني بالتعيني عند املالكية القائلني باجلواز

وأن زفر من احلنفية يقول بأن النقود تتعني  بالتعيني ومع ذلك أجاز , ومع ذلك فقد منعوا وقفها

ويالحظ أن احلنابلة الذين مل جييزوا وقف النقود ألهنا منقول استهالكي قد أجازوا وقف املاء  ,وقفها

 108.وميكن أن يقال إن احلاجة ماسة اليوم أيضا لوقف النقود,  للحاجة له

سابقا وقف النقود مل يكن . وعلى هذا فإن الباحث يروى أن هذا نوع من تغري الظروف

: وقال وقد رأى جبوازه املنسي . فيحتاج إىل تغيري احلكم باجلواز. اليوم مشاعا كما هو املشاع يف هذا

وكذلك أفىت اجملل  العلماء اإلندونسي .  109فإذا جاز الوقف املنقول فالوقف النقدي أوىل باجلواز"

 :ما يلي 3113مايو  00وقرر يف التاريخ جبواز الوقف النقدي  

 أو مؤسسة أو مجعية بصورة نقدية الوقف النقدي هو ما وقف عليه شخص أو أشخاص .0

 (صكوك)يدخل يف مسمى الوقف النقدي هي أوراق الضمانات  .3

 حكم الوقف النقدي جائز .2

 يصرف مصارف النوقف النقدي يف سبل اخلري شرعا  .4
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 110.ال تباع وال توهب وال تورث, قيمة الوقف النقدي حُتت فظ هبا .0

ما يتعلق بالوقف النقدي  3113 سنة تابعا ملا قررته يف 3114يناير  31َث قرر يف التاريخ 

 :ما نصه

أن اجملتمع اإلندونيسي  يرون رؤيا جيدا حول قانون الوقف وباخلصوص ما يتعلق بالوقف  .0

ألجل , بعض املؤسسات واجلمعيات بدؤوا يف إنشاء مشروع الوقف النقدي. النقدي

 ذلك فإنه حباجة إىل وضع قوانني يف تنفيذ هذا املشروع

النقدية الشرعية اليت أشارت إليها احلكومة يف وزارة الشؤون الدينية قد بعض اجلمعيات  .3

وهذا ما يوافق على قانون تسجيل إدارة الوقف الذي . استعدت يف تنفيذ هذا املشروع

وهبذا القانون يـُْرج ى أن يتحسن الشأن القضائي وإدارة . وضعته وزارة الشؤون الدينية

 الوقف

( Dewan Wakaf Indonesia)الة الوقف اإلندونيسية احلكومة حباجة إىل تنشيط وك .2

 كعضٍو يرتكز على شؤون الوقف وإفادته يف اجملتمع اإلندونيسي

( Dana Abadi Ummat)لتطوير منفعة الوقف النقدي وليكون صندوق األمة األبدي  .4

فإن اجتماع العلماء اإلندونيسي يقرتح يف وضع , واضحا قاطعا مسؤوال لدى الدستور
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ندوق وقفا نقديا حتت رعاية جمل  الوقف اإلندونيسي حسب قانون هذا الص

 111.الوقف

أن من مزايا الوقف النقدي أن أغلبية الناس يتمكنون من املشاركة  112يرى حممد عبد املنان

ولتحريك هذه املشاركة الفّعالة . وميكن أن يكون نوعا من إعادة اإلعمار والتنمية االجتماعية, فيه

تعريف عن أمهية الوقف وباخلصوص الوقف النقدي كوسيلٍة لتوصيل الصندوق املايل فإنه حباجة إىل 

ويرى أن الوقف النقدي ولو كان معروفا يف العصر األموي ويف  113.من الغين إىل التجار واجملتمع

 114.مصر إال أن صرفه وكونه نوعا خاصا يف التمويل اإلسالمي االجتماعي كان شيئا جديدا

يعر  تعريفا ( Bank Indonesia)يف إندونيسيا فإن البنك اإلندونيسي  لتوسيع إطار الوقف

خاصا للوقف النقدي وهو إعطاء املال املوقوف وهو النقدي الذي ال يُنقل إىل أحد وال جيّمد جتميدا 

فإن البنوك اإلسالمي يتمكن من مجع املال , ألجل ذلك. إال حلاجة العام من دون نقصان القيمة
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 Sertifikat)شخاص ذوي راتب أو ثروة عالية مبقابل إعطاء وثيقة الوقف النقدي املوقوف من األ

Wakaf Tunai . )115.ونشر هذه الوثيقة تؤدي إىل مجع أكرب مبلغ من املال 

 : 116وقد عرف يف إندونسييا عصور ثالثة يف إدارة الوقف

 (Tradisional)العصر التقليدي  -

 (Semi-Profesional)عصر شبه املهين  -

 (Profesional)املهين  العصر -

 قضية ميراث المرأة .1

فقبلها . أعطى اإلسالم منذ أربعة عشر قرنا حقا الئقا للمرأة ومل تعطها أي الديانة حينذاك

الناس قبوال حيث إهنم عرفوا أن العرب أو القبائل وضعوا املرأة يف مثابة غري حمرتمة فجعلوا املرأة  ال 

بعد جميئ اإلسالم وبُِعث الرسول صلى اهلل عليه وسلم . للعارترث شيئا ومنهم من قتل ابنته خوفا 

 .تغريت احلال فأعطى اإلسالم نصيبا يف الوراثة

كثري من العلماء يدافعون عن آرائهم وجعلوا نصيبا . حدث هناك مشكلة حول الوراثة, واليوم

زمنة تتغري فلي  كما وال ينظرون أن األحوال واأل. للمرأة  مثل ما أعطى اإلسالم نصيبها دون زيادة

 .حدث يف الرسول والصحابة
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. أن نصيب الذكر مثل نصيب األنثيني يف اليوم املعاصر ال يصّور العدالة واملساواة يف اإلسالم

تعمل كما يعمل الرجل وتتحّمل املشقة وعبء احلياة كما يتحملها الرجل فلي   -اليوم–فاملرأة 

أما يف زمن الرسول والصحابة . قضية احلقوق والواجبات بني الرجل واملرأة يف -إذن–هناك أي فرق 

فحال اليوم . أولئك النساء كّن يبقون يف بيوهتن يف انتظار أزواجهن وال يعملون كما يعمل أزواجهن

 .يـ تـ غ ري  فال بد من تـ غ ريُّ احلكم الذي يتعلق بالوراثة وال  بد أن حتصل املرأة نصيبا مثل نصيب الرجل

وغريه من   117راء  اليت أعر  عليها املفكر املسلم اإلندونيسي منور شذايلهذا رأي من اآل

وذكر  أن هناك عامل من العلماء علي دركة رئي  جمل  العلماء اإلندونيسي يف سوراكارتا . املفكرين

  BATIKيوافق ويقرر على هذا الرأي وباخلصوص يف أهل سوراكرتا الذين يعملون يف صناعة باتيك 

رأة حتّمل مسؤولية األسرة بداية من شراء القماش والشمعة واألدوات يف صناعة باتيك حيث إن امل

يساعد املرأة يف الصناعة  -فقط–أما الرجل فإنه . وغري ذلك من اإلنتاج إىل بيع اإلنتاج إىل األسوق

من  ففي هذا اجملتمع لي  من العدالة لو كان الرجل يأخذ نصيبا أكثر. أو يريب األوالد وغري ذلك

 118.فالعدالة واملساواة إذن أن حظه كحظها متاما, نصيب املرأة يف الوراثة

وذكر منور كذلك خربته إىل عامل من العلماء يف مرياث ثالثة أبناء الذكور وثالث بنات 

قال إن هؤالء الذكور قد استهلكوا املرياث ألهنم تعّلموا يف خارج الدولة جبانب أن البنات . اإلناث

فبعد ما مات . يواصلن الدراسة إىل اجلامعة وإمنا يواصلن إىل املدارس املهنية برسوم متواضعالثالثة ال 
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من إعطاء أبناء الذكور نصيبا ضعف نصيب نصيب  -حسب الفرائض–الوالد وترك املرياث فال بد 

  119.وهنا يالحظ أن العدالة مل تكن موجودة. البنات

الذكران واإلناث يف اإلرث وغريه شاب قبطي امسه أول من ابتدع الدعوة إىل املساواة بني 

ومنذ سنتني ألقى سالمة موسى حماضرة يف مجعية الشبان املسيحيني بدعوى . 120سالمة موسى

وجوب مساواة املرأة للرجل يف اإلرث أينما كان مصدره بناءا على أن اإلسالم ظلمها بتفضيل الرجل 

يف جملة الرابطة الشرقية يف العام املاضي حىت اضطر َث متكن من نشر هذه الدعاية الباطلة , عليها

وقد رّد . وكاد هو وأمثاله حُيدثون يف اجلمعية شقاقا يقضي عليها. رئي  اجلمعية إىل الرّد عليه فيها

إذ حاول إغواءها ( مجعية االحتاد النسوي املصري)وأخلفت ظنه , عليه كثريون يف ذلك الوقت

يومئذ رداًّ عليه نشرته يف اجلرائد  121واة فكتبت هدى شعراوي هامنبإغرائها باملطالبة هبذه املسا
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  A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Tranformatif, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1997), hl.268-269 

ولد يف . هو رائد االشرتاكية املصرية ومن أول املرّوجني ألفكارها. مصلح من طالئع النهضة املصرية(  9191أغسط   2 – 9119)  سالمة موسى 120 
انتمى . عرف عنه اهتمامه الواسع بالثقافة، واقتناعه الراسخ بالفكر كضامن للتقدم والرخاء .قبطيني ألبوين الزقازيق وهي تبُعْد سبعْة كيلو مرتاْت عن هبنباي قرية

نت حجتهم أن وكا .بالعامية املصرية وقواعد حنوها واالعرتاف اللغة العربية ، الذي نادى بتبسيطأمحد لطفي السيد املثقفني املصريني، منهمسالمة موسى جملموعة من 
 : انظر إىل .  اللغة العربية مل تتغري ألجيال، وأن معظم املصريني أميون، مما دعا موسى وآخرين للمطالبة بالكتابة بالعامية

/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8http://ar.wikipedia.org/wiki

%B3%D9%89 ( 3102سبتمرب  3: تاريخ التحميل) 
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والنشاط النسوي يف هنايات القرن التاسع يف جمايل االستقالل الوطين املصري  املصريات كانت من ابرز الناشطات( مـ9129-9191) هدى شعراوي  
يف  .وقامت باإلشراف عليها" جلنة الوفد املركزية للسيدات"وأسست  1907 .أسست مجعية لرعاية األطفال العام .عشر وحىت منتصف القرن العشرين

 91عاما، وكذلك للفتيان ليصبح  91ت ليصبح ، دعت هدى شعراوي إىل رفع السن األدىن للزواج للفتيالسعد زغلول ويف أثناء استقبال املصريني 1921 العام
عدد الزوجات،  عاما، كما سعت لوضع قيود للرجل للحيلولة دون الطالق من طرف واحد، كما أيدت تعليم املرأة وعملها املهين والسياسي، وعملت ضد ظاهرة ت

، لكنها حاربت ذلك من خالل دعوهتا إىل تعليم املرأة وتثقيفها "اللاحن"وهو ما اعتربه البعض وقتها عالمة . كما دعت إىل خلع غطاء الوجه وقامت هي خبلعه
 :انظر إىل . ، وشغلت منصب رئاسته 1923العام" االحتاد النسائي املصري"سست فأ وإشهار أول احتاد نسائي يف مصر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%89_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%

D9%8A  (2113أكتوبر  11: حتميل تاريخ) 

 (2113أكتوبر  11: حتميل تاريخ)  http://www.hodasharawi.com/Unoin.htm:  وانظر أيضا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1907
http://ar.wikipedia.org/wiki/1921
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1923
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%89_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%89_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://www.hodasharawi.com/Unoin.htm


صرحت فيه بأنه لي  من موضوع هذه النهضة النسائية اخلروج عن الشريعة أو عليها بتغيري أحكام 

 122.اإلرث يف اإلسالم

 :وهناك ردود أخرى فيمن ادعى وجوب مساواة املرأة للرجل يف املرياث

يوصيكم اهلل يف أوالدكم للذكر مثل حظ  :سبحانه وتعاىلإن الفهم الصحيح لقوله  .1

يقطع بإنصاف اإلسالم وعدله بني الذكر واألنثى؛ إذ لي  هذا مبدأ مطلقا أنه   123األنثيني

 .يف كل ذكر وأنثى

إن التفاوت يف أنصبة الوارثني يف اإلسالم يرجع إىل أسباب معينة؛ كدرجة القرابة بني الوارث  .2

والعبء املايل الواقع على الوارث، وال يرجع إىل اختالف , اجليل الوارثواملوروث، وموقع 

 .النوع من الذكورة أو األنوثة

باستقراء حاالت ومسائل املرياث يف اإلسالم يتبني لنا وجود أكثر من ثالثني حالة تأخذ  .3

ل أربع فيها املرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي وال يرث نظريها من الرجال، يف مقاب

 .ترث فيها املرأة نصف الرجل -فقط  -حاالت 

حق املرأة يف املرياث مرتبط حبقها يف النفقة، وامليزان بني احلقني ميزان رباين دقيق؛ فال يقل  .4

نصيبها عن نصيب الرجل من املرياث إال إذا توفرت هلا كفالة قوية، وترث مثله أو أكثر منه 

 .إذا قلت أوجه هذه الكفالة
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 00: اآلية , سورة النساء  



ناك مثة ظلم واقع على املرأة يف املرياث، فهو يف األديان احملرفة واملذاهب الوضعية إن كان ه .5

124.البعيدة عن املنهج الفطري الرباين
 

حاالت مرياث املرأة وأن هناك أربع حاالت فقط ترث املرأة  125لقد مجع عبد الرمحن البدوي
 :ذه احلاالتومن ه. وأكثر من ثالثني حاال ترث مثل الرجل أو أكثر, نصف الرجل

 :هناك أربع حاالت فقط، ترث المرأة نصف الرجل مثل: أوالا  

 .البنت مع إخواهنا الذكور، وبنت االبن مع ابن االبن .1

 .األب واألم، وال يوجد أوالد، وال زوج أو زوجة .2

 .األخت الشقيقة مع إخواهنا الذكور .3

 .األخت ألب مع إخواهنا الذكور .4

 :ترث فيها المرأة مثل الرجل هيالحاالت التي  – ثانياا         

 .األب واألم يف حالة وجود ابن االبن .1

 .األخ واألخت ألم .2

 .أخوات مع اإلخوة، واألخوات ألم .3

 (.مع عدم وجود احلاجب يف املرياث)البنت مع عمها، أو أقرب عصبة لألب  .4

 .األب مع أم األم، وابن االبن .5
                                                           

124
 value=&type=-08-http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=01&0017    :انظر إىل  

 
125
  990وأغزرهم إنتاجا، إذ مشلت أعماله أكثر من  القرن العشرين أحد أبرز أساتذة الفلسفة العرب يف,  القاهرة (4004يوليو  49 – 9199فرباير  2) عبد الرمحن بدوي 

ل فيلسوف وجودي مصري، وذلك لشده تأثره ببعض الوجوديني األوروبيني وعلى رأسهم كتابا تتوزع ما بني حتقيق وترمجة وتأليف، ويعتربه بعض املهتمني بالفلسفة من العرب أو 
: انظر إىل  .مارتن هايدجرالفيلسوف األملاني

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D
9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A 

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=01-08-0017&value=&type=
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A


فإن األختني  – عمر رضي اهلل عنهعلى قضاء سيدنا  – زوج وأم، وأختان ألم، وأخ شقيق .6

 ألم، واألخ الشقيق شركاء يف الثلث

انفراد الرجل أو املرأة بالرتكة، بأن يكون هو الوارث الوحيد، فريث االبن إن كان وحده  .7

الرتكة كلها تعصيب ا، والبنت ترث النصف فرضا ، والباقي رد ا، وذلك لو ترك أب ا وحده، فإنه 

 تعصيب ا، ولو ترك أما فسرتث الثلث فرضا ، والباقي رد اسريث الرتكة كلها 

زوج مع األخت الشقيقة، فإهنا ستأخذ ما لو كانت ذكر ا، مبىن لو تركت املرأة زوج ا وأخا   .8

 شقيق ا، فسيأخذ الزوج النصف، والباقي، واألخت النصف أيضا  

خت ا ألم، وأخا  شقيق ا، األخت ألم مع األخ الشقيق، وهذا إذا تركت املرأة زوجا ، وأما ، وأ .9

فسيأخذ الزوج النصف، واألم السدس، واألخت ألم السدس، والباقي لألخ الشقيق 

 تعصيب ا، وهو السدس

من  31املعمول هبا يف القانون املصري يف املادة  – وهي حالة أهل الرحم – ذوو األرحام .11

رو ، م، وذلك يف حالة مامل يكن هناك أصحاب ف1943لسنة  77القانون رقم 

والعصبة، فإن ذوي األرحام هم يف هذه احلالة الورثة، ولذلك تقسم الرتكة بينهم 

فكلهم يرثون نف  ( بنت بنت، وابن بنت، وخال وخالة)بالتساوي، كأن يرتك املتوىف 

 األنصبة

هناك ستة أشخاص ال حيجبون حجب حرمان أبد ا، وهم ثالثة من الرجال، وثالثة من  .11

 (الزوجة والبنت واألم)ومن النساء ( لزوج واالبن واألبا)النساء، فمن الرجال 



 :حاالت ترث أكثر من الرجل نذكر منها: ثالثاا         

 الزوج مع ابنته الوحيدة .1

 الزوج مع ابنتيه .2

 البنت مع أعمامها .3

 (زوج وأب وأم وبنتان)إذا ماتت امرأة، والورثة هم  .4

 لو ماتت امرأة، وتركت زوجا  وأبا  وأما  وبنتا   .5

 ماتت امرأة وتركت زوجا  وأما  وأختا  شقيقة إذا .6

 (زوجة وأبا  وأما  وبنت ا وبنت ابن)لو ترك رجل  .7

 :حاالت ترث فيها المرأة، وال يرث نظيرها من الرجال هي – رابعاا         

 زوجا  وأبا  وأما  وبنت ا وبنت أم: لو ماتت امرأة وتركت .1

 ألبزوجا  وأخت ا شقيقة وأخت ا : لو تركت امرأة   .2

 مرياث اجلدة، فكثري ا ما ترث اجلدة، وال يرث نظريها من األجداد .3

 (أب، أم، وأم أم: )لو مات شخص وترك .4

 فتأخذ أم أم األم الرتكة كلها( أب أم أم، وأم أم أم)لو مات شخص وترك  .5



 ولذلك جند أن هناك أكثر من ثالثني حالة، تأخذ فيها املرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو        

ترث هي، وال يرث نظريها من الرجال، يف مقابل أربع حاالت فقط حمددة، ترث فيها املرأة نصف 

 126.الرجل

على ما قاله سالمة موسى يف وجوب مساواة املرأة  127وأجاب مصطفى صادق الرافعي

 :للرجل يف املرياث وقال

نظام الزواج فيها إن مرياث البنت يف الشريعة اإلسالمية مل يقصد لذاته ، بل هو مرتتب على 

، وهو كعملية الطرح بعد عملية اجلمع إلخراج نتيجة صحيحة من العملني مع ا ، فإذا وجب للمرأة 

أن تأخذ من ناحية وجب عليها أن تدع من ناحية تقابلها ؛ وهذا الدين يقوم يف أساسه على تربية 

بالرجل أن يطمع يف مال املرأة أو أخالقية عالية ينشئ هبا طباع ا ويعدل هبا طباع ا أخرى ، فهو يربأ 

يكون عالة عليها ؛ فمن َث أوجب عليه أن ميهرها وأن ينفق عليها وعلى أوالدها ، وأن يدع هلا رأيها 

وعملها يف أمواهلا ، ال حتد إرادهتا بعمله وال بأطماعه وال بأهوائه ؛ وكل ذلك ال يقصد منه إال أن 

ا على  نفسه مشارك ا يف حميطه الذي يعيش فيه ، قوي ا يف أمانته ، ينشأ الرجل عامال  كاسب ا معتمد 

منزه ا يف مطامعه ، متهيئ ا ملعايل األمور ، فإن األخالق كما هو مقرر يدعو بعضها إىل بعض ، 

 .ويعني شيء منها على شيء مياثلها ، ويدفع قويها ضعيفها ، ويأنف عاليها من سافلها
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وانظر ,       deoband.com/arabic/magazine/tmp/1326797019fix4sub4file.htm-http://www.darululoom :انظر إىل  
 alifta.org/ViewResearch.aspx?ID=5&LangID=1-http://www.dar : أيضا

كان أديبا كاتبا مقيدا  بالوزن والقافية َث انتقل إىل ميدان الدراسات األدبية ( 0391-0881)هو مصطفى صادق عبد الرزاق بن سعيد بن أمحد بن عبد القادر الرافعي   127
له امليدان األخري الذي جتلت فيه عبقرية الرافعي ووصل فيه إىل مكانته العالية يف األدب العريب املعاصر والقدمي وهو جمال املقال  َث يأيت, وأمهها كان كتابه عن تاريخ آداب العرب

 : انظر إىل. وحي القلم والذي أخلص له الرافعى يف اجلزء األخري من حياته وأبدع فيه ابداعا عجيبا وهذه املقاالت اليت مجعها الرافعى يف كتابه
://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%http

82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A 

http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1326797019fix4sub4file.htm
http://www.dar-alifta.org/ViewResearch.aspx?ID=5&LangID=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85
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للرجل مثل هذا احلق يف مال زوجه؛ واإلسالم  للمرأة حق واجب يف مال زوجها ، ولي 

ا ، فإن هي  حيث على الزواج ، بل يفرضه ؛ فهو هبذا يضيف إىل املرأة رجال  ويعطيها به حق ا جديد 

ساوت أخاها يف املرياث مع هذه امليزة اليت انفردت هبا انعدمت املساواة يف احلقيقة ، فتزيد وينقص ؛ 

 . ولي  له إال مثل حقها يف املرياث إذا تساويا إذ هلا حق املرياث وحق النفقة

فإن قلت كما يقول سالمة موسى إن يف احلق أن تنفق املرأة على الرجل وأن تدفع له املهر َث 

إذا تقرر هذا وأصبح أصال  يعمل به بطل زواج كل الفقريات وهن سواد : تساويه يف املرياث ، قلنا 

 ما ينفقن منه ؛ وهذا ما يتحاماه اإلسالم ألن فيه فساد النسوة ، إذ ال ميلكن ما ميهرن به وال

االجتماع وضياع اجلنسني مجيع ا ؛ وهو مفض بطبيعته القاهرة إىل جعل الزواج للساعة ولليوم وللوقت 

وإلجياد لقطاء الشوارع ، بدال  من أن يكون الزواج للعمر وللواجب ولرتبية الرجل على ... احملدود 

  .الجتماعية بإجياد األسرة وإنشائها والقيام عليها والسعي يف مصاحلهااحتمال املسؤولية ا

وإذا انزاحت مسؤولية املرأة عن الرجل انزاحت عنه مسؤولية النسل ، فأصبح لنفسه ال ألمته 

؛ ولو عم هذا ملسخ االجتماع وأرع فيه اهلرم وأتى عليه الضعف ، وأصبحت احلكومات هي اليت 

يقة اليت تستنسخ هبا البهائم ، وقد بدأ بعض كتاب أوروبا يدعون حكوماهتم تستولد الناس على الطر 

 .إىل هذا الذي ابتلوا به وال يدرون سببه وما سببه إال ما بّينا آنف ا

َث إن هناك حكمة سامية ، وهي أن املرأة ال تدع نصف حقها يف املرياث ألخيها يفضلها به  

اعي ؛ إذ ترتك ما ترتكه على أنه المرأة أخرى ، هي زوج أخيها إال لتعني هبذا العمل يف البناء االجتم



؛ فتكون قد أعانت أخاها على القيام بواجبه لألمة ، وأسدت لألمة عمال  آخر أمسى منه بتيسري 

 128.زواج امرأة من النساء

رأى املنسي أن املرأة ميكنها أن تأخذ ما يوازي ما أخذه أخوها بغري شرط ودون أن يكون يف 

أما فكرة األخذ من مفهوم النص فهي فكرة تؤدي إىل تعطيل , اعتداء على النص الشرعيذلك 

 129.النص أو لعب باأللفاظ واحتيال على الشرع

 قضية الفوائد البنكية .3

فقيل إهنا من الربا , دار احلوار واجلدال حول الفائدة البنكية بني العلماء واملفكرين املسلمني

وسبب اخلالف بينهم هل هل هذه الفائدة . شبهة وقال اآلخرون إهنا مباحوقال اآلخرون إهنا , احملرم

 .تدخل يف ضمن الربا أم ال؟

أو فضل , مما هو املعلوم أن الربا معناه لغة هو الزيادة وشرعا هو الزيادة يف أشياء خمصوصة

هاء وقد عرفه فق. ربا الفضل وربا النسيئة: وهو نوعان 130.مال بال عو  يف معاوضة مال مبال

وهو الكيل أو )بأنه زيادة عني مال يف عقد بيع على املعيار الشرعي : احلنفية ربا الفضل الذي هوبيع

فضل احللول : وأما ربا النسيئة الذي هو يف بيع فقد عرفه احلنفية بأنه 131. عند احتاد اجلن ( الوزن

اجلن  أو يف غري املكيلني على األجل وفضل العني على الدين يف املكيلني أو املوزونني عند اختالف 
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أي أن يباع اجلن  الواحد ببعضه أو جبن  آخر مع زيادة يف الكيل أو , أو املوزونني عند احتاد اجلن 

 132.الوزن يف نظري تأخري القبض

تطرق سؤال هل الفائدة البنكية تدخل يف معىن الربا؟ يف عملية , بعد ذكر معىن الربا وأنواعه

والقصد من . ا تعطي فائدة أو الزيادة للمقر  أو تأخذ من املستقر البنوك املوجودة حاليا أهن

من رأس % 3-0اإلعطاء واألخذ هو األجر أو املقابل من القر  أو االستقرا  يف البنوك تقريبا 

 .ألجل ذلك رأى كثري من العلماء أن الفائدة البنكية نوع من الربا. املال شهريا

البنكية جيعل املفكرين واخلرباء يف إنشاء البنوك الشرعية واخلالف بني العلماء حول الفائدة 

وال تعمل بالربا لتطوير املعاملة الصحيحة املوافقة للشريعة لدى املسلمني حىت ظهر البنوك اإلسالمي 

وغريه من البنوك اإلسالمية  Bank Muamalat Indonesiaبداية من بنك املعامالت اإلندونيسي 

 .وهذا هو طريق اخلالص من املعامالة الرباوية املوجودة يف البنوك يف إندونيسيا. املوجودة يف إندونيسيا

فالربا عند . ذكر سيد عقيل منور أن الفائدة البنكية أقل من الربا املوجود يف زمن اجلاهلية

أما الفائدة البنكية , اجلاهلية كان ضخما يعق املستقر  حىت ال يستطيع أن يسد دينه إىل املقر 

 .خذ كثريا من املستقر  فال يضره كما أنه ال يضر املقر فال تأ

فعند ما ال يستطيع . Konsumtifوالغر  من القر  يف زمن اجلاهلية هو لالستهالك 

 .املستقر  التسديد ازداد الدين وال بد أن يسد الدين والزيادة الزائدة بسبب تأخره يف التسديد
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أن , خبالف ما حدث اليوم. ألنه يظلم الناس, لذلك حرم اهلل تعاىل هذا الربا ولعن فاعله

ولي  لالستهالك حىت ال يضر املستقر  بل  Produktifالغر  من القر  يف البنك هو لإلنتاج 

 .ينفعه هذا القر  لتطوير جتارته وغريها

بينما يبيح بعض الفقهاء : ذكر املنسي أقوال املفكرين املعاصرين حول التعامل مع البنوك قائال

ويذهب البعض اآلخر , وحتقق منفعة للناس, مل مع البنوك على أساس أهنا معامالت مستحدثةالتعا

يأخذ املودع فوائد , إىل حترمي هذا التعامل على أساس أن الودائع يف هذه البنوك عبارة عن قرو 

 يف حني يذهب, وهذه الفوائد زيادة على رأس املال وهي حينئذ من الربا الصريح, مقابل إيداعها

بل يتصدق هبا , فريق ثالث إىل جواز التعامل مع البنوك بشرط عدم استعمال الفوائد احلاصلة له منها

 133.على الفقراء أو يصرفها يف وجوه اخلري

, وشرط من البيوع أن يكون على الرتاضي بني البائع واملشرتي وال يضر أحدمها اآلخر

ألجل ذلك فلي  من املعقول أن . بل تنفعهما فكذلك الفائدة البنكية فال تضّر ِكل ْي املتعاقدين

ولو كانت الفائدة قريبة من معىن الربا لكن القصد وطريقة تطبيقها بعيدة عما . الفائدة البنكية حمرمة

فإهنا أقرب , فاملعاملة الرباوية اليت حرمها القرآن ختتلف اختالفا بالفائدة البنكية. فعلها أهل اجلاهلية

 134.ضي بني الطرفنيمن معىن البيع بالرتا
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يؤجل وينتظر  -دائما–إن الفطرة اإلنسانية حترم الربا ألن الذي يريب  135قال عبد اهلل شاه

وكان العرب يف اجلاهلية يعرفون سوء املال الذي يؤخذ من الربا حىت أهنم عندما . صعوبة اآلخرين

هذا اإلصالح أنه ال يؤخذ  أرادوا إصالح الكعبة بعد ما أصاهبا الفيضانات قرروا أن الشرط األول من

فتمكنوا من إصالح الكعبة املشرفة من مال طاهر وهذا نوع من , من أي صدقة أوغريها من مال الربا

 136.الفطرة اإلنسانية

املوافق  -هـ 9919انعقد املؤمتر الثاين جملمع البحوث اإلسالمية، بالقاهرة يف شهر احملرم سنة 

ني عن مخ  وثالثني دولة إسالمية يف عهد العالمة حسن م، والذي ضم ممثلني ومندوب9119مايو 

 :مأمون شيخ األزهر، وقد قرر املؤمتر باإلمجاع بشأن املعامالت املصرفية ما يلي

الفائدة على أنواع القرو  كلها ربا حمرم، ال فرق يف ذلك بني ما يسمى بالقر   -

نة يف جمموعها قاطعة االستهالكي، وما يسمى بالقر  اإلنتاجي؛ ألن نصوص الكتاب والس

 يف حترمي النوعني

ا ي ا :كثري الربا وقليله حرام، كما يشري إىل ذلك الفهم الصحيح يف قوله تعاىل -  آم ُنواْ  ال ِذين   أ يُـّه 

 (990:آل عمران) تـُْفِلُحون   ل ع ل ُكمْ  الّله   و اتـ ُقواْ  مُّض اع ف ة   أ ْضع افا   الررب ا ت ْأُكُلواْ  ال  

بالربا حمر م ال تبيحه حاجة وال ضرورة، واالقرتا  بالربا حمرم كذلك، وال يرتفع إمثه اإلقرا   -

 إال إذا دعت إليه الضرورة
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أعمال البنوك من احلسابات اجلارية، وصرف الشيكات، وخطابات االعتماد، والكمبياالت  -

ذا من املعامالت كل ه  -الداخلية، اليت يقوم عليها العمل بني التُّج ار والبنوك يف الداخل 

 املصرفية اجلائزة، وما يؤخذ يف نظري هذه األعمال لي  من الربا

احلسابات ذات األجل، وفتح االعتماد بفائدة، وسائر أنواع اإلقرا  نظري فائدة كلها من  -

 137.املعامالت الربوية وهي حمرمة

وذكر رمضان حافظ عبد الرمحن  الشهري بالسيوطي مثانية حجج مل جييز فائدة بنكية ورد 

بعد هذا . ألهنا ربا, إن فتوى القائل بتحليل فوائد البنوك باطلة: على هذه احلجج وانتهى إىل أن قال

ينادي هبا البيان الواضح املدّعم باألدلة الصحيحة واحلجج القاطعة يتضح لنا أن تلك املعاملة اليت 

 : ألهنا مجعت بني أصول الربا الثالثة, بل هي من أشد أنواع الربا, من أحّل  الفوائد معاملة ربوية

 ربا الفضل ألخذ الزيادة وهي الفائدة .9

 ربا النسيئة ألن فيها تأخريا لرأس املال .4

 138القر  بفائدة مشروطة .9

: بادعاء تغري الواقعة املصرفيةوقال علي أمحد السالوس يف الرد على من أباح الفائدة البنكية 

, فالفتوى اليت تبىن على العرف تتغري بتغري العرف, إن العدول عن الفتوى ال بد أن يكون له سبب

واليت تبىن على اجتهاد َث يبلغ املفيت حديث , واليت تبىن على املصاحل املرسلة تتغري بتغري هذه املصاحل
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دار , القاهرة), التأمني على األنف  واألموال, املصرفية والبديل عنها, موقف الشريعة اإلسالمية من ؛ البنوك وصندوق التوفري وشهادات االستثمار, رمضان حافظ عبد الرمحن  
 41. ص, (مـ3110/هـ0430, السالم 
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يلزمه العدول فورا عن قوله إىل قول رسول اهلل , ضهوالفتوى تعار , شريف مل يكن قد مسع من قبل

 .صلى اهلل عليه وسلم وهكذا

ومن املسّلم به . وإذا أفىت يف واقعة َث تغريت الواقعة وجب أن تتغري الفتوى تبعا لتغري الواقعة

أما . حىت حيتاج األمر إىل تغري الفتوى, يقينا أن البنوك مل تتغري طبيعة عملها خالل هذه األشهر

األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع فإهنا باقية حمفوظة حبفظ اهلل تعاىل إىل أن يرث اهلل األر  ومن 

  139.عليها

ذكر املفكر االقتصادي اإلندونيسي شافعي أنتونيو أمهية االقتصاد والتميول بطريقة شرعية 

 النظام حيث. نفسها االقتصادية البيئة حيث من حتديات يواجه اإلسالمي التمويل يرتطو : وقال

 ،(fiat money) الورقية النقود ،(interest) الفائدة : أس  ثالث اىل تستند للرأمسالية املايل

 رؤوس تكون آلة ألصحاب العناصر الثالثة هذه(. fractional reserve system) واالحتياطيات

 بدوره وهذا جديدة،نقدية  أموال خلق خالل من الشخصية الثروة تعزيز يف( capital) األموال

 نظام حمل ليحل بديل تقدمي على قادرة اإلسالمي املايل النظام كان اآلن، وحىت. الناس يسحق

 وكامل والدرهم الدينار نظام لتطبيق املال ورقة استبدال وهو آخر حتد ومثة. بطريقة فوائدية املصاحل

 140. ملدى بعيد  اسرتاتيجية على االحتياطي املصريف النظام

 لمحمد قاسم المنسي قاعدة تغير األحكام بتغير الظروفتطبيق تحليل  .ز 
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من املالحظ أن ما ذكره املنسي يف كتابه تغري الظروف ميكن أن يقنع الباحثني يف فهم قاعدة 

لقد ذكر مخسة ضوابط يف تغري األحكام وهذه الضوابط عند الباحث واضحة للغاية . تغري األحكام

تفقة لدى الفقهاء واألصوليني مما متيز به  املنسي يف حصر هذه الضوابط يف استخرجها من القواعد امل

 ".تغري الظروف وأثره يف اختالف األحكام يف الشريعة اإلسالمية"كتابه املسمى 

ويف هذا الفصل يود الباحث يف وضع اجلدول التطبيقي لقاعدة ضوابط تغري األحكام بتغري 
 :الظروف

 تحليل القضية الضوابط قضية الفقهيةال الرقم
أال يكون التغري  الوقف النقدي 0

خمالفا للنصوص 
 الشرعية

جند يف قضية الوقف النقدي أنه ال خيالف ما هو مكتوب 
ألن هذه القضية , يف الكتاب الكرمي وال يف السنة النبوية

تعترب قضية جديدة مل تكن موجودة يف زمن الرسول صلى 
 اهلل عليه وسلم

التغري أن يكون 
 مطردا أو غالبا

اطردت هذه القضية باعتبار أهنا سارية يف البنوك اإلسالمية 
املوجودة يف كثري من الدول اإلسالمية والعربية وبدأت 

 متشي يف بالد اإلندونيسيا
التغري يف هذه القضية تعترب جوهرية ألن التغري فيها يف  أن يكون جوهريا

وليست صورِي ة أو مضمون الوقف أو يف املوقوف عليه 
ولو أمُِهل هذا الوقف ألّدى إىل وقوع الناس يف . شكلية

 .اهلالك والضياع
أن يكون يقيينا أو 
 قريبا من اليقني

التغري هنا واضح وهو التغري من حال الوقف بأن يكون 
 مستقرا ثابتا إىل حال الوقف وكونه نقديا

أن يكون موافقا 
 ملقاصد الشريعة

يوافق ملقاصد الشريعة ملا  -يف رأي الباحث–وهذا التغري 
ومن . فيه من رعاية مصاحل الناس وحفظها من الضياع

املصاحل املوجودة يف هذا الوقف أنه حلفظ املال املوقوف 
ليكون أكثر فائدة ومنفعة لدى املسلمني خاصة  والناس 

 أمجعني عامة  
وكانت احلاجة إىل الوقف النقدي . النقديأن ضوابط التغري توافق على تغري حال الوقف : الخالصة

 .حاليا موجودة وهي توافق على مقاصد الشريعة اليت ترعى على مصاحل الناس



أال يكون التغري  مرياث املرأة 3
خمالفا للنصوص 

 الشرعية

ومرياث , لو كان املعىن أن مرياث البنت مثل مرياث االبن
الشقيق ومرياث األخ , ابن االبن مثل مرياث بنت االبن
ومرياث األخ ألب مثل , مثل مرياث األخت الشقيقة

فهذا كله خمالف ملا هو منصوص يف , مرياث األخت ألب
 .الكتاب والسنة

أن يكون التغري  
 مطردا أو غالبا

تغري حال املرأة من زمان إىل زمان ومن مكان إىل مكان ال 
يصل إىل حد االطراد والغلبة ألهنا لو خرجت املرأة من 
البيت لِتعمل ل ترتك الواجبات يف البيت من أن واجباهتا 

أما النفقة فهي واجبة  على . األوىل هي يف بيت زوجها
والذي حدث يف جاوا على أن املرأة تعمل يف , زوجها

فهذا ال حيدث إال , صناعة باتيك وزوجها يبقى يف البيت
وصناعة باتيك حتتاج إىل عمل دقيق .  يف هذه املنطقة

 .ي  إال للمرأةوهذا ل
فاملرأة قد ترث . هذا التغري ال يكون جوهريا وإمنا شكليا أن يكون جوهريا

هذا . وقد ترث أكثر منه, مثل الرجل وقد ترث أقل منه
وفق قاعدة عادلة منضبطة وكما تقدم ذكره يف هذه 

فإهنا ال , واملرأة يف أحوال إرثها أقل من الرجل. الرسالة
ن هلا يف أحكام أخرى وامتيازات كثرية أل, تعترب مغبونة أبدا

وذلك أن اإلسالم أعفاها من , منحها اإلسالم إياها
خبالف الرجل فإنه , اإلنفاق على أحد إذا مل تكن ثرية

مكلف باإلنفاق على من جتب عليه نفقته من األوالد ما 
بل هي غري مكلفة باإلنفاق على . دام قادرا على العمل

ت ثرية عندما تكون زوجة حيث نفسها من ماهلا وإن كان
أما . أن نفقتها على زوجها ولو كان معسرا بالنفقة مطلقا

الرجل فإن نفقته ال جتب على أحد ما دام قادرا على 
 .العمل دون املرأة

أن يكون يقيينا أو 
 قريبا من اليقني

. هذا التغري ال يصل إىل درجة اليقني وال شبه درجة اليقني
فعموم , املرأة ال تقع إال يف حاالت قليلةفإن تغري حال 
ت واجبات املرأة مثل واجبات . املرأة تبقى كما هي ولو ُغرير

, ووجوب املهر, الرجل من وجوب النفقة ألهله وقرابته
لكانت املرأة أول من رفضها ألن الواجبات ترتاكم ويصعب 

 .هلا القيام هبذه الواجبات الضخمة
إذ أن من , عمل املرأة خارج بيتها خيالف مقاصد الشريعةأن يكون موافقا   



مقاصد الشريعة جتاه املرأة أهنا تتحمل مسؤولية جلب  الشريعةملقاصد 
الواردات لألسرة وتتحمل مسؤولية ترشيد االستهالك 
وتدبري األموال فهي حتدد ما حتتاجه األسرة ومتيز بني اهلام 

االعتبار  آخذة يف نظر, واملهم والعاجل وما ميكن تأجيله
إذ , قدرة الزوج على اإلنفاق ودخل األسرة وميزانيتها العامة

ال تكلف الزوج القائم ما ال يدخل يف وسعه وال تعمل 
على تكثري الطلبات من غري ضرورة ملحة وال حاجة 

وحترص على عدم تبديل األموال يف الشهوات . ماسة
الزائدة على قدر الضرورات ومكمالهتا من حاجيات 

 .نياتوحتسي
فلو كان األمر كذلك ألّدى إىل . اخلالصة أن تغري حال املرأة ال يكون سببا يف تغيري حكم مرياث املرأة 

 .تغيري حقوق املرأة والرجل وواجباهتما من النفقة واملهر وغري ذلك
أال يكون التغري  الفائدة البنكية 2

خمالفا للنصوص 
 الشرعية

والعلة , النصوص حول الربا من الكتاب  والسنة كثرية
املوجود يف الفائدة البنكية هي من الربا ألن فيها زيادة كما 

فلو . فال يصلح أن يـُق ال  إهنا االستثمار املباح. سبق ذكره
صّح أهنا معامالت مستحدثة وأن الواقع النقدي قد تغري 

اإلسالمية مل إال أن هذه املعامالت احلديثة بالبنوك غري 
وال , ختتلف عن املعامالت القدمية بالربا بل هي الربا بعينه

بّد أن يُعلم أن األدلة الشرعية اليت أوجبت حترمي الربا سارية 
 .يف كل عصر ويف كل مكان

أن يكون التغري 
 مطردا أو غالبا

التغري يف املصارف االقتصادية احلديثة ما دام فيها نوع من 
فال يناسب أن يسمى هذا التغري مطردا أو  الربا كما تقدم

 .غالبا
ألن التغري يف البنوك , هذا التغري ال يكون جوهريا أن يكون جوهريا

املستحدثة هو التغري يف املسميات من الربا إىل الفائدة لكنه 
 .ربا بعينه

أن يكون يقيينا أو 
 قريبا من اليقني

من املعامالت لقد دار اخلالف هل هذه البنوك الرباوية 
املستحدثة أم ال؟ لقد قيل إهنا مستحدثة جبانب أن 

, ومن َثّ . اآلخرين يقولون إهنا معامالت قدمية باسم جديد
 .ال يكون هذا التغري يقينيا وال يصل إىل درجة شبه اليقني

أن يكون موافقا   
 ملقاصد الشريعة

إن نظام الفائدة يف كثري من األحوال له تأثري سليب على 
ولنجاح نظام اقتصادي يف أي بلد ال بد أن . القتصادا

يتناسق من النظام اخللقي والقيم الثقافية اليت تسود يف ذلك 



ومن املستحيل أن يزدهر نظام اقتصادي يف بلد مع . البالد
 .معارضة ذلك النظام والقيم اخللقية واملعتقدات السائدة

اليوم هو التغري الشكلي ألن الربا بأي أمسائه ما زال أن تغري حال املصارف االقتصادية : الخالصة 
والربا حمرم وال يتغري حكمه لصريح النصوص من . وقد مساه الناس اليوم باسم الفائدة البنكية, موجودا فيها

 .الكتاب والسنة يف ذلك
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الخامس الفصل

 االقتراحات اتـالخالص

بعد حبث طويل حول تغري األحكام والضوابط يف هذه التغري وآراء حممد قاسم املنسي يف 

حيّب أن يضع الباحث بعض النقط املهمة تلخيصا هلذا البحث ولو مل يكن كامال كما هو , ذلك

 :املرغوب فيه

 لخالصاتا . أ

كلية دار العلوم جامعة القاهرة يف القاهرة مجهورية مصر أستاذ ودكتور يف  , حممد قاسم املنسي

أّلف كتبا فقهية معاصرة منها  و  عامل كبري يلقي الندوات الفقيهة املعاصرة للمستوى العاملي, العربية

 .كتاب تغري الظروف وأثره يف اختالف األحكام يف الشريعة اإلسالمية

أنه وضع ضوابط واضحة لتغري األحكام حىت ال يظن أحد أن مجيع  املنسي فيما كتبهامتاز 

, أال يكون التغري خمالفا للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة:ذه الضوابط وه .األحكام قابلة للتغري

فكل تغري . وموافقا ملقاصد الشريعة, يقينيا أو قريبا من اليقني, جوهريا, وأن يكون مطردا أو غالبا

 .لضوابط فلي  من التغري املقبول لدى الشريعة اإلسالميةخارج عن هذه ا

وأنه ال بد من تفريق التغري اإلجيايب الذي ظهر يف واقع احلياة نتيجة طبيعية لرقي اإلنسان 

ومنوه العقلي وارتقائه يف األسباب والوسائل املادية والتغري السليب الذي يعك  ذلك ومل تكن نتيجة 



جبانب أن التغري السليب فينبغي , ري اإلجيايب ينبغي احلفاظ عليه وتطويرهفالتغ. ور الطبيعيمن التط

 .رفضه ومقاومته

فيما اطلع عليها الباحث مل جيد هناك عامل من العلماء كتب مؤلفات حول هذه الضوابط 

استنبط منها املنسي كقاعدة العرف وقاعدة كتبها العلماء و اخلمسة إال أن هناك قواعد فقهية متفقة  

 .وأخذ هبا َث استنتج ضوابط يف تغري األحكام الضرر واملصلحة

لتطبيق هلذه القاعدة أخذ الباحث بعض القضايا الفقهية املعاصرة اليت تشمل معىن التغري و 

من هذه القضايا . والفوائد البنكية, مرياث املرآة, الوقف النقدي منها قضية, تتضمنها هذه القاعدة

ن قضية الوقف النقدي حتمل معىن التغري فيصلح أن يتغري حسب الثالثة استخلص الباحث أ

فإذا تعارف أهل منطقة على التعامل فيما بينهم يف أشياء خمصوصة فال . حاجات الناس ومصاحلهم

وألن الوقف قربة من القرب اليت يتقرب هبا اإلنسان إىل , مانع من جواز الوقف فيها تعميما للخري

 .اهلل تعاىل

فال حتمل معىن التغري ألن تسوية مرياث  -مرياث املرأة والفوائد البنكية–أما القضيتني التاليتني 

وكذلك الفوائد البنكية بأي أمسائها فهي من . املرأة بالرجل ختالف النص الصريح من الكتاب احلكيم

 .الربا وال خيرج من هذا املعىن ألن فيها زيادة غري مشروعة

 تاالقتراحا . ب

 -خاصة–املناسبة األخرية اقرتح الباحث بعض االقرتاحات لعلها تفيد الباحث  يف هذه

 :ة املعاصرةيومجيع الطالب وغريهم ممن اهتم بأمور الفقه



بأحكام الفقهية فال يتسرع يف  ال بد ألي باحث أن يطلع على الكتب املعتربة فيما يتعلق .0

 .إصدار الفتوى قبل أن يتأكد من صدقها وصالحية هذا الفتوى ألهل منطقته

فهم قاعدة التغري الذي مجعها حممد قاسم املنسي فهما صحيحا َث تطبيقها يف النوازل  .3

اإلفراط وإىل فعدم تطبيق هذه القاعدة تؤدي إىل فساد اآلراء الفكرية . واملستجدات

 .ريطوالتف

َث خياطبهم أو يفتيهم فيما  ,يلزم ألي باحث أن ينظر أحوال الناس ويتفقد قضاياهم املتغري .2

 .يناسب حاهلم ومصاحلهم

اعرتف الباحث أن هذه الرسالة بعيدة عن الكمال وحتتاج إىل زيادة وتعقيد لتكون , وأخريا

 .وباخلصوص يف بالد إندونيسياحبثا مفيدا 

  .وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا وصلى اهلل على النيب حممد
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جلنة التأليف , االحتاد العاملي لعلماء املسلمني: مصر. موجبات تغري الفتوى. يوسف, القرضاوي

 .مـ3117/هـ0438, والرتمجة

,  دار الكتب العلمية: بريوت. اجلامع ألحكام القرآن. عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري, القرطيب

 .مـ3111/هـ0431



مري حممد كتاب خانه . أصول الكرخي. أبو احلسن عبيد اهلل بن احلسني بن دالل بن دهلم , الكرخي

 .بدون ذكر سنة, مركز علم وادب

  مـ3111, بريوت لبنان , مؤسسة الرسالة: تغري األحكام يف الشريعة اإلسالمية, إمساعيل, كوكسال

دار : القاهرة. ة األحوذي بشرح جامع الرتمذيحتف. حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم, املباركفوري

 .مـ3110, هـ0430, احلديث

. تغري الظروف وأثره يف اختالف األحكام يف الشريعة اإلسالمية. حممد قاسم بن حممود,  املنسي

 .مـ3101, دار السالة للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة: مجهورية مصر العربية

دار اهلاين للطباعة  :القاهرة .مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية  .________________

 مـ3102/هـ0424, والنشر

, كلية دار العلوم  :جامعة القاهرة, القاهرة.يف التفسري الفقهي . ________________

 مـ0470/هـ0488

قسم  :القاهرة .ضوابط استفتاء القلب يف الشريعة اإلسالمية  .________________

 مـ3110/هـ0431, الشريعة اإلسالمية كلية دار العلوم جامعة القاهرة
 3103سنة , مكتبة دار املعرفة: القاهرة .حقوق اهلل على العباد . ________________

سنة , مكتبة دار املعرفة: القاهرة. حقوق ودروس, اإلنسان والبيئة. ________________
3103 



 .مـ0440/هـ0400: دار أيب حيان.  شرح صحيح مسلم, النووي
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 HUKI 1928 10:   رقم القيد

 0191يناير  03/ فسسري  : مكان وتاريخ الوالدة

: الوظيفة  ميدان سومطرى    الشمالية, مدرس يف معهد أبو عبيدة بن اجلراح  -

, مشرف الدعوة والدعاة ملؤسسة مسلمي آسيا اخلريية ملنطقة سومطرى -

 إندونيسيا

باتو , ميدانج ديراس, فانكاالن دوديق بارو, 031رقم ,شارع رمحت :  العنوان

 .سومطرى الشمالية, بارا
Jl. Rahmad, No.126, Pangkalan Dodek Baru, Medang Deras, 

Batubara, Sumatera Utara 

 السيرة الدراسية

 0110سنة ,  MISاملدرسة االبتدائية  -

 0110سنة ,   Al-Washliyahاملدرسة االبتدائية  -

 0111سنة ,   MTsSاملدرسة املتوسطة  -

 0111سنة ,  Al-Washliyahاملدرسة املتوسطة  -

 0119سنة , MASاملدرسة الثانوية  -

 0119سنة ,  Al-Washliyahاملدرسة الثانوية  -

 0111سنة ,معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف قسم اإلعداد اللغوي  -

 3110سنة ,معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف القسم التكميلي  -



 3112سنة ,معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف القسم اجلامعي يف كلية الشريعة  -

 مرحلة ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرا الشمالية -

 

 :السيرة المهنية

 3111إىل سنة  3112من سنة , مدرس يف معهد السنة العايل إلعداد الدعاة  -

 .ومازال 3111من سنة , مدرس يف معهد أبو عبيدة بن اجلراح -

 3119من سنة , ملنطقة سومطرا AMCFمشرف الدعاة ملؤسسة مسلمي آسيا اخلريية  -

 .ومازال

 . وما زال,   3101باتوبارا من سنة " املنور"سكرتري يف مؤسسة تربوية  -
 

 


