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Hukum adalah suatu aturan, baik itu yang bersumber dari Ilahî disebut dengan hukum 
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harus memiliki ketentuan-ketentuan yang bersifat akurat, tidak semua keadaan bisa 

merubah suatu hukum. 
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 : املقدمة

: ومن هذه اخلصائص. ية قد متيزت مبجموعة من اخلصائص اليت جتعل منها نظاما تشريعيا متكامال قائما بذاتهمما ال شك فيه أن الشريعة اإلسالم

 . الشمول والعموم الثبات واملرونة



أما الشموم فيبدو يف أن أحكام الشريعة اإلسالمية قد غطت كل جوانب احلياة، سواء فيما يتعلق بتنظيم عالقة األفراد بعضهم ببعض، أو 

إال أهنا تضمنت بصورة أو أخرى، كل القواعد -من حيث العدد-وعلى الرغم من قلة نصوصها. قة الررد بالللطة أو الدولة أو عالقته اخالقهعال

 1.األساسية الالزمة، لتقدم اجملتمع وازدهاره

وإمنا مبَن تصدر عنه هذه األفعال وتتوفر  وأما العموم فيبدو يف أن أحكامها ُشرَِعْت ألفعال إنلانية جمردة، أي ال ختتص بأشخاص معينني،

يف كون هذه األحكام جزًءا من رسالة األسالم اليت جاءت للناس كافة، ومن مث فإهنا ال ختتص بشعب   -أيضا  –فيه شرائط التطبيق، كما تبدو 

 .معني أو زمن بعينه

وأخالق، ال يتطرق إليها التغيري أو التبديل،  ألهنا وحي  يف أن أصول هذه الشريعة من عبادات ومعامالت  -أوال  –وأما الثبات فيبدو 

 2.منزل ال قوانني وتشريعات نصدرها اجملتمع، ومن مث يكون له حق تغيريها  وتبديلها إذا أراد ذلك

رها مع تنوع صو -يف األهداف والغايات اليت توخاها املشرع، لتحقيق مصاحل الناس، يف كل عصر وهذه املصاحل  -ثانيا  –ويبدو 

الدين، النرس، والعقل، والنلل، واملال، ولذلك فإن األحكام املتعلقة هبا تتلم بالثبات : ترجع إىل حرظ األمور اخلملة التالية، وهي -وأشكاهلا

 .واإلستقرار

د التشريعية، يف صياغة نصوص الشريعة، حيث اتلمت باإلجياز وعدم البلط يف العبري عن كثري من القواع -أوال  -وأما املرونة فتبدو

على تأكيد حق البشر يف ابتناء األحكام على هدي هذه القواعد واملبادئ، واختيار الوسائل واألساليب اليت تتناسب  -ضمنيا  -وينطوي ذلك

 .مع ظروفهم وحاجتهم

األفعال املأمور هبا من يف أن هذه النصوص عللت الكثري من األحكام اليت جاءت هبا، والتعليل بيان ملا يرتتب على  -ثانيا  –وتبدو 

ونواه مصاحل تعود على الناس مثرة امتثاهلم، وعلى املنهايات من مراسد نتيجة اقرتافها، وهذا األسلوب، ينادي بأن األحكام مل تكن حمض أوامر 

ر، وفيه إشارة إىل أهنا تدور تعبدية قصد هبا جمرد إخضاع املكلرني هلا، ولكنها جاءت لتحقيق مصاحلهم، جتلب هلم املنافع، وتدفع عنهم املضا

 مع مصاحل فحيثما توجد املصلحة فثم شرع اهلل، ويرشدنا من وراء ذلك إىل أن نللك عند التطبيق هذا الطريق، فال نبعد عنه، وأن احلكم مىت
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 .بعدهاوما  14، ص3292تغيير الظروف في الشريعة اإلسالمية، محمد قاسم المنسي، دار السالم، القاهرة،   



لرقهاء بأن الرعل إذا مل تغريت مصلحة أو أصبح ال حيقق مقصور الشارع منه جيب تغيريه وإال كنا مناقضني ملقصود الشارع، ومن هنا صرح ا

 3.يوصل إىل مقصود الشارع منه كان الغيا

يف أن الشريعة راعت ظروف العباد اإلستثنائية أو ما يلمى بالضرورات واألعذار اليت تنزل بالناس، فقّدرهتا حق قدرها،  –ثالثا  –وتبدوا 

 .وشرعْت هلا أحكاما استثنائية تناسبها، ختريرا عن العباد ورمحة هبم

املشكالت أو التطورات اإلجتماعية املختلرة دون أن   -عرب الزمان واملكان  –ذه اخلصائص، استطاعت الشريعة اإلسالمية أن تواجه وهب

 .تتخلى عن شخصيتها املتميزة أو حتتاج إىل عناصر قانونية أخرى، ال تترق معها يف املنهج أو املغاية

جهودا متتابعة، قام هبا الرقهاء املللمون يف كل عصر، للمالئمة بني النصوص الدينية اليت ال استلزم  -يف عامل الواقع –لكن حتقيق ذلك 

عن يلتطيع أحد إلغاءها أو نلخها وبني الظروف اجلديدة اليت ال يلتطيع أحد جتاهلها، وليس الرتاث الرقهي يف حقيقة األمر إال تعبري واضح 

 4.حقيقة هذه اجلهود

، كما أهنا تؤثر يف تشكيل علة وهبذا يوجب أال ينقطع ا إلجتهاد، ألن الظروف املالبلة، لألشخاص أو للوقائع واألحداث يف تغري ملتمرِّ

 .احلكم، وتوجية اإلستدالل مبدركه الشرعي

لات بوقائع ذات مالب  -عند التطبيق  –ومن مث فإن تغري هذه الظروف يكون سببا يف اختالف األحكام الشرعية، ذلك أن احلكم يتعلق 

وهكذا ختتلف . وأحوال حمددة، فإذا ما تغريت هذه املالبلات أو األحوال كان ذلك عالمة على أننا أمام وقائع جديدة تلتلزم أحكاما جديدة

 .األحكام باختالف الظروف

 مفهم التغيرعند العلماء  

غريت : معامله كلها أو بعضها يقالالتغري يطلق يف اللغة على اإلنتقال والتحول، فغري الشيء، أي بدل به غريه، وأزال 

 5.دابيت، وغريت ثيايب، وغريت داري، إذا استبدلتها بغريها أو بنيتها بناء غري الذي كان
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الذي نقصد هنا، املرهم التغري  فيعىن التحول الذي حيدث يف النظم واألنلاق واألجهزة اإلحتماعية سواء كان ذلك يف 

حمددة، وملا كانت النظم يف اجملتمع مرتابطة ومتداخلة ومتكاملة بنائيا ووظيريا فإن أي تغيري البناء أو الوظيرة خالل فرتة زمنية 

 6.حيدث يف ظاهرية ما ال بد وأن يؤدي إىل سلللة من التغريات الررعية اليت تصيب معظم جوانب احلياة بدرجات متراوتة

ذلك واضحا يف اجملتمعات واألفراد  لبشر ويتجلى ومما ال شك فيه أن التغري ميثل إحدى احلقائق الثابتة يف حياة ا

واألفكار واملباديء، بل إن مجيع مظاهر الكون جاضعة للتغري امللتمر، إذ هو إحدى اللنن الكونية اليت ال تتبدل وال 

من  تتخلف، كل ما هنالك أن مثة ظواهر أسرع يف حدوثها من ظواهر أخرى وأن بعض اجملتمعات أبطأ يف اإلستجابة للتغري

 .غريها

إن أحوال األمم، وعوائدهم، وحنلهم، ال تدوم على وترية واحدة : "وقد صوَّر لنا ابن خلدون هذه احلقيقة يف قوله

ومنهاج ملتقر، وإمنا هو اختالف على األيامواألزمنة، وانتقال من حال إىل حال، وكما يكون ذلك يف األشخاص 

 7."ر واألزمنة، والدول، سنة اهلل اليت قد خلت يف عبادهواألوقات واألمصار، فكذلك يف اآلفاق واألقطا

 : أما عوامل التغير والمؤثرات التي تؤدي إليه، فهي

وهو ما يطرأ على البيئة الطبيعية من تغري، ومدى انعكاس هذا التغري على األنشطة اإلجتماعية، : العامل البيئي: أوال

 .وظواهر اجملتمع

اعتبار أن األفراد هم العنصر الرعال يف محل لواء التغري، فكل تغي حيدث يف اللكان وذلك ب: العامل اللكاين: ثانيا

 .من حيث الزيادة والنقصان والكثافة والتخلخل واحلركة، ينعكس يف نشاطات اجملتمع، ويؤدي إىل تغري يف القوى اإلجتماعية

التعغري، ويف كثري ما الظروف تعمل الثورات باعتبارها من العوامل القوية يف إحداث موجات : الثورات احلروب: ثالثا

 .الداخلية على التعجيل بتحقيق مرحلة تقدمية من العلري حتقيقها عم طريق التطور البطيء
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وتتمل يف املخرتعات والوسائل احلديثة اليت أحدثت تغريات جذرية يف ميادين خمتلرة، : التغريات التكنولوجية: رابعا

أمام الناس، وتطوير األنظمة اإلقتصادية واإلعتماعية إىل درجة كبرية مل تشهدها اجملتمعات  ةعملت على تيلري سبل احلياة

 . قبل وجود هذه املخرتعات والوسائل

وذلك أن كل تغري حيدث يف األصول الركرية والذهبية البد أن حيدث صداه يف : العوامل الرللرية والركرية: خاملا

 .النظم اإلجتماعية

 .واإلستعارات احلضارية، وتبادل اخلربات: الثقايف اإلنتشار: سادسا

 . الذين يقودون الشعوب للثورة على األوضاع الظاملة: القادة والزعماء: سابعا

 . أو بني اجلماعات املختلرة، داخل اجملتمع الواحد: الصراع بني األجيال: ثامنا

األثر واحلجم من جمتمع آلخى ومن وقت آلخر، فهذه العوامل منرردة أو جمتمعة تؤدي إىل إحداث تغريات متراوتة 

وتؤدي إىل تعديل يف أساليب الناس يف احلياة األسرية واإلقتصادية واللياسية وغري ذلك، إذ إن اجملتمع شبكة من العالقات  

ت نرله، ومن املنمطة، اليت نشارك فيها كل األعضاء بدرجات خمتلرة، وهذه العالقات تتغري ويتغري تبعا هلا الللوك يف الوق

 8.مث يواجه أعضاء اجملتمع مواقف جديدة عليهم أن يلتجيبوا هلا

 تغير الظروف

 . أما كلمة الظروف فتطلق يف اللغة على األوعية

إنك لغضيض الطرف، : الظروف وعاء كل شيئ حىت إن اإلبريق وعاء ملا فيه وقالوا: قال الليث. جاء يف للان العرب

 9.لت اخائننقي بالظرف وعاؤه، أي أنك ل
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 .3949ص . هـ، مادة ظرف999للان العرب، ابن منظور، طبعة دار املعارف،   



وعلى هذا فالظروف هي األوعية اليت تشتمل على شيء ما حليا كان أو معنويا، فكل شيء حيوي بداخله شيئا آخر 

يلمى ظرفا، ولذلك يعترب الزمان واملكان ظرفا، ألهنما حيتويان وقائع احلياة وأحداثها، فهما وعاء النشاط اإلنلاين من بداية 

 .واحلياة حىت هنايتها

جمموعة املؤثرات والعوامل املادية : حيث يراد هبا -يف اللغة –ون معناها يف اإلصطالح قريبا من معناها ويكاد يك

 .يف توجيه سلوكه الرردي أو اجلماعي، تعديله كليا أو جزئيا -بصورة أو أخرى–وغريها، اليت حتيط باإلنلان، وتلهم 

فالبيئة وما تتميز به من ظواهر احلرارة الربودة، والثروة الطبيعية والثناعية، من حيث القلة والوفرة، ونظم احلكم من حيث 

حتقيق العدالة أو إهدارها، والتواصل احلضاري بني شعوب العامل املختلرة، واحلروب وما ينتج عنها من نتائج، كل هذه 

ية باألفراد واجملتمعات واليت تؤثر يف العالقات اإلجتماعية اللائدة بينهم، كما تؤثر يف املؤثرات وغريها، متثل الظروف احمل

النظم اليت يرتكب منها البناء اإلجتماعي، ومن الطبيعي أن تلتقر هذه العالقات وهذه النظم، باستقرار هذه املؤثرات، 

 . وتتغري بتغريها

اخلارجية وحدها، ومن مث ال حيدث التغري إال عند تغري هذه  وليس معىن هذا أن الللوك اإلنلاين خاضع للمؤثرات

 . املؤثرات

 : الحكم .1

 .األحكام مجع لكلمة حكم

 10.وهو يف اللغة يطلق على عدة معان

َناُه احلُْْكَم َصِبيًّا: )العلم والعقل، قال تعاىل: فقد يكون مبعىن- : أي علما وفقها، وكذلك قوهلم  (.21مرمي ( )َوآتـَيـْ

 .وقليل فاعله الصمت حكم
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 .119،113للان العرب، ص   



 .القضاء، وحكم عليه باألمر حيكم حكما وحكومة: وقد يكون مبعىن-

َما َكاَن لَِبَشٍر أَْن يـُْؤتَِيُه اللَُّه اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبُـوََّة مُثَّ يـَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَباًدا : )احلكمة، قال تعاىل: وقد يكون مبعىن-

 (.97آل عمران ) (ِل ِمْن ُدوِن اللَّهِ 

 : أما يف اإلصطالح فقد اختلف املراد به على النحو التاِل

 .خطاب اهلل املتعلق بأفعال املكلرني اقتضاء أو ختيريا أو وضعا: فاألصوليون يعرفون احلكم بأنه-

و أمر أما الرقهاء فيطلقون احلكم على اثر خطاب اهلل املتعلق بأفعال املكلرني، أي ما ثبت بذلك اخلطاب، وه

 . حادث، ألنه صرة يتصف هبا فعل املكلف، أو يكون أثرا لذلك الرعل احلادث بعد وجوده

أن اهلل حرم قتل النرس املعصومة إال حبق يوجب ذلك، فهذا التحرمي القدمي هو خطاب اهلل، أي كالمه : مثل ذلك

اإلسراء ( ) تـَْقتُـُلوا النـَّْرَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َواَل : )النرلي األزِل القدمي الصاحل للتوجيه للمكلرني، وأنزل  قوله تعاىل

ليكشف هلا عن هذا احلكم، واجملتهد يبحث يف هذا النص فيرهم منه حرمة القتل للنرس الربيئة بناء على أنه هني (. 33

 .قتل الربيئة حرام: ، فيقولمطلق والنهي املطلق يريد التحرمي، فيصف هذا القتل الذي هو فعل املكلف باحلرمة

فالتحرمي األزِل هو احلكم عند األصوليني، واحلرمة اليت يتصف هبا القتل هو احلكم عند الرقهاء، وهو أثر لذلك 

 11.التحرمي

وهي خطاب موجه إىل األشخاص يف : ما يلمى بالقاعدة القانونية: فاحلكم عندهم هو: أما عند رجال القانون

فعل أو أمرا برعل أو هنيا عن فعل، وتتصف القاعدة القانوينة بالعمومية والنظام وهو هبذا املعىن يقابل  اجملتمع، يتضمن إباحة

 12.احلكم عند األصوليني
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 .11-14م، ص 9193اجلامعية، بريوت، الطبعة الرابعة، أصول الرقه اإلسالمي، لألستاذ الشيخ حممد مصطري شليب، الدار   
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 .93م، ص 9199املبادئ العامة يف القانون، للدكتور فرج الصدة، نشر معهد الدراسات اإلسالمية،   



ويف القانون اجلنائي يشمل احلكم كل القرارات اليت تصدرها جهات التحقيق أو احلكم يف املنازعات اليت تطرج عليها، 

 13.القرارات اليت تصدرها احملاكم ولكنه باملعىن الدقيق نطلق على

خيتلف معناها حبلب اتعمال كل طائرة، فقد ُتطلق على األدلة  -يف اإلصطالح–ومما سبق يتبني لنا أن كلمة احلكم 

الشرعية، وقد ُتطلق على األحكام اإلجتهادية امللتنبطة من هذه األدلة، وقد ُتطلق على األحكام اليت يصدرها القاضي يف 

 .يت تعرض عليه، وقد ُتطلق على القواعد القانونية، وهكذاالوقائع ال

 : الشريعة .2

أهنا الطريق امللتقيم أو الواسع، كما تعين القرب من  -كما ورد يف معاجم اللغة-أما كلمة الشريعة فإن أصل معناها

 14.الشيء أو العلو والرفعة، أو املورد واملنع

تقيم الذي يوصل إىل احلياة والرفعة، وقد استعمل القرآن هذه الكلمة وعلى هذا يدور معناها حول الطريق الواضح املل

 : يف آيات ثالث

وهي تعين هنا الطريقة، املنهاج أو  ،(21اجلاثية، ( )مُثَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها: )هي قوله تعاىل: األوىل

 .اهلدى أو الدين

 لرسوله وللناس مجيعا الطريق الواضح امللتقيم يف أمور الدنيا والدين، ومن مث يأمره باتباع هذا واملراد أن اهلل تعاىل بنيَّ 

 . الطريق، وترك الطرق األخرى، ألهنا قائمة على اهلوى وعدم العلم

َنا إِلَ : )هي قوله تعاىل: الثانية يِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيـْ َنا بِِه إِبـْرَاِهيَم َوُموَسى َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ ْيَك َوَما َوصَّيـْ

يَن َواَل تـَتَـَررَُّقوا ِفيهِ   (.23الشورى، ( )َوِعيَلى أَْن أَِقيُموا الدِّ
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 .31 و39م،  ص 9194نظرية اإلباحة عند األصوليني والرقهاء، للدكتور حممد سالم مدكور، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،    
14

 (.شرع)للان العرب، مادة   



أن الذي له مقاليد اللموات واألرض شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم -كما ذكر القرطيب–واملراد 

وهو توحيد اهلل وطاعته، واإلميان برسله وكتبه، بيوم (. 23الشورى، ( )أَْن أَِقيُموا الدِّينَ ) :وموسى وعيلى، مث بني بقوله تعاىل

أي نـََهَج وأَْوَضح وبنيَّ امللالك، وقد شرع هلم يشرع شرعا، أي : ومعىن َشرَعَ . اجلزاء، وللائر ما يكون الرجل بإقامته مللما

 .الطريق األعظم: سنَّ، والشارع

َهاًجا: )تعاىلهي قوله : الثالث  (. 81املائدة، ( )ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

فالشرعة أو الشريعة أي الطريقة الظاهرة اليت يتوصل هبا إىل النجاة، أما املنهاج فهو الطريقة امللتمر، وهو النهج 

 .واملنهج

وهذا يف الشرائع والعبادات واألصل التوحيد ال  ومعىن اآلية أنه جعل التوراة ألهلها واإلجنيل ألهله، والقرآن ألهله،

 15.اختالف فيه

الطريق الواضح امللتقيم الذي يقود إىل اللعادة يف الدنيا : ومما سبق نرهم أن كلمة الشريعة يف القرآن الكرمي تُريد معىن

غوي داللة جديدة، هي الداللة واآلخرة، وهي هبذا املعىن تشبه معناها اللُّغوي، غىي أن القرآن أضاف إىل اإلستعمال اللُّ 

الشريعة واليت تعين أن لكل أمة شريعة، أي طريقة تناسب أهلها مع اتراق مجيعا الشرائع يف األصول واألسس العامة، وإمنا 

وقع اإلختالف بني الشرائع يف الرروع وامللائل اجلزئية، ويؤيد هذه املالحظة أن القرآن مل جيمع كلمة الشريعة، وإمنا 

 .مها مرردةاستخد

ومن مث فكلمة الشريعة قد تطلق على األديان اللماوية مجلة، باعتبار أهنا ترسم الطريق امللتقيم والواضح، وقد تطلق 

شريعة اهلل إىل بين : على دين واحد، وهلذا يصح أن نقول الشريعة اإلهلية ونعين بذلك األديان اللماوية، ويصح أن نقول

للمني، ونعين بذلك الشريعة اليت نزلت على موسى عليه اللالم، والشريعة اليت نزلت على حممد إسرائيل، وشريعة اهلل إىل امل

 . صلى اهلل عليه وسلم، وهذا عن الداللة اللغوية والقرآنية لكلمة الشريعة
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 .1929ص . اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، دار الشعب، القاهرة  



بادات كل ما جاء يف القرآن الكرمي من عقائد وأخالق وتشريعات عملية من ع: فقد عين هبا: أما الداللة اإلصطالحية

 16.ومعامالت، وهي هبذا املعىن مرادفة لكلمة الدين باملعىن األعم

 .الشاطيب والتهانوين: وقد ذهب إىل هذا كل من

 17.فالشاطيب مييل إىل أن معىن الشريعة أهنا حتد للمكلرني حدودا يف أفعاهلم وأقواهلم، واعتقاداهتم وهو مجلة ما تضمنته

ا شرعه اهلل تعاىل لعباده من األحكام اليت جاء هبا نيب من األنبياء صلى اهلل عليهم أما التهانوين فريى أن الشريعة هي م

وعلى نبينا وسلم، سواء كانت متعلقة بكيرية عمل، وتلمى فرعية وعملية، ودون هلا علم الرقه أو بكيرية االعتقاد، وُتلمى 

وقد تطورت داللة الكلمة فيما بعد، حىت  18وامللة،أصلية واعتقادية، ودوِّن هلا عمل الكالم، ويلمى الشرع أيضا بالدين 

صارت تطلق على النصوص اليت تتضمن األحكام العملية املتعلقة مبا يصدر عم املكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات 

ون عبادات ومعامالت، أو تطلق على ما يلتنبطه اجملتهدون والرقهاء من هذه النصوص، أي الرقه، ومن مث يك: على نوعني

 .الرقه والشريعة مبعىن واحد

غري أن من الدارسني من يرى ضرورة فصل الشريعة عن الرقه، حبيث ختتص الشريعة بالقواعد الكلية واملبادئ الشرعية 

 . العامة املتضمنة يف القرآن الكرمي واللنة النبوية

 .املتختلف والواقع العمليأما الرقه فينصرف إىل فهم هذه القواعد، واملبادئ وترلريها يف ضوء الظروف 

ومن مث فالشريعة هبذا اإلعتبار إمنا ُتطلق على هذه األصول الثابتة اخلالدة اليت ال تتغري أبداً، واليت صاغها الشارع 

احلكيم، فيما نزل على النيب صلى اهلل عليه وسلم من قرآن وسنة، وهي هبذا سابقة على اجملتمع وحاكمة له، وال تتغري بتغري  

 .وف والبيئات، وال تتصور اإلضافة  إليها بعد وفاته صلى هلل عليه وسلم وانقطاع الوحيالظر 
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 .99، 49، 39م، ص 9194تطبيق الشريعة اإلسالمية، لألستاذ الشيخ حممد مصطرى شليب، دار الشروق، الطبعة األوىل،   
17

 .12، ص 9ار الركر، بريوت،  جـ الشيخ حممد حلنني خملوف، د: املوافقات، للشاطيب، تعليق  
18

 .931،922، 4م، جـ 9199كشاف اصطالحات الرنون، للتهانوين، طبع اهليئة املصرية العامة للكتاب،    



 .أما الرقه فيختص باألحكام العملية امللتنبطة من هذه األصول، ومن مث يتغري بتغري  الظروف والواقائع

 معنى تغير الظروف .3

النظم اإلجتماعية اليت تربط بني األفراد اجملتمع ومن هنا فإن ما نقصده بتغري الظروف، هو تغري الواقع أو األوضاع و 

وعناصره، وما يعقب ذلك من تغريات يف سلوك األفراد ومعامالهتم، تؤدي إىل وجود مشكالت وعالقات جديدة، وتلتلزم 

 .حلوال وأحكاما مالئمة هلا

دث تغري ما يف هذه األنظمة إن مصاحل الناس ترتبط بالنظم اإلجتماعية ارتباطا وثيقا، وحبيث إذا ح: وبعبارة أخرى

أعقبة تغري يف حجم نوعية املصاحل اليت تنشأ بني أفراد اجملتمع، إذ اجملتمع عبارة عن شبكة من العالقات املتداخلة، ومن مث 

 .يؤدي تغري نظام واحد منها إىل تغيري سائر األنظمة

لبب تراوت املؤثرات العوامل اليت تؤدي وتتراوت هذه التغريات من من جمتمع آلخر، قوة وضعرا، ضيقا واتلاعا، ب

 .إىل إحداثها

ويهمنا هنا أن نشري إىل أن هذه التغريات ال تعنينا يف ذاهتا، وإمنا يف اآلثار الناشئة عنها، حيث تتغري بلببها صور 

ة الضوابط املعامالت وأمناط الللوك وتنلأ عالقات جديدة وأوضاع اجتماعية جديدة تلتلزم إعادة النظر يف مدى فعالي

 .الشرعية للعالقات اللائدة بني أفراد اجملتمع يف ضوء املتغريات اجلديدة

إن اهتمام الشريعة نيصب أساسا على الللوك اإلنلاين من حيث النتائج املرتتبة عليه، صالحا فلادا، ظلما وعدال، 

 .الصالح أو الرلاد وقد وضعت لذلك أحكاما معيارية، يرتتب على اإللتزام هبا أو عدم اإللتزام حدوث

 : عند تعريرهم للرقه –وقد انتبه فقهاؤنا إىل ذلك 



الرقه هو العلم باألحكام الشرعية الثابتة ألفعال املكلرني، كالوجوب، واحلظر، واإلباحة، : "يقول اإلمام الغزاِل

 19".وأمثالهوالندب، والكراهة، وكون العقد صحيحا أو فاسدا، أو باطال، وكون البعادة قضاء أو أداء،  

فاألفعال اإلنلانية إذن  هي موضوع علم الرقه، أو الشريعة باملعىن اإلصطالحي، من ناحية احلكم على هذه األفعال 

 .بالصحة أو البطالن، ولذلك يعترب الرقه من العلوم املعيارية

 : وهنا مالحظتان

تتلم بالتجرد والعموم وعدم اإلرتباط بواقع  أن األحكام اليت وضعتها الشريعة معايري للللوك املقبول شرعا،: األوىل

 .زمين أو مكاين بعينه

أن األفعال اإلنلانية تتأثر بكل ما حييط هبا من ظروف ومالبلات، ومن مث ختتلف حبلب الزمان واملكان : الثانية

 .واألشخاص، وختتلف تبعا لذلك األحكام املتعلقة هبذه األفعال

اختالف العوامل واملؤثرات احمليطة باألفعال اإلنلانية واليت يرتتب عليها اختالف  أن تغري الظروف يراد به: واخلالصة

مصاحل الناس وحاجاهتم، والرقيه يراعي ذلك كله عند إنشاء احلكم الشرعي، ومن مث ختتلف األحكام باختالف هذه 

 .الظروف والعوامل

 .ضوابط تغير األحكام بتغير الظروف .4

 :التغير مخالفا للنصوص الشريعةأال يكون : الضابط األول

أنه ليس كل تغيري يف الظروف واجب اإلعتبار يف الشريعة اإلسالمية، وذلك ألن مثة -يف البداية -ينبغي أن نقرر -

 : نوعني من التغريات البد من التمييز بينهما
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 .99، ص 9الشيخ حممد مصطرى أبو العال، مكتبة اجلندي، األزهر، جـ : امللتصرى، لإلمام أيب حامد الغزاِل، حتقيق   



ت اليت أشرنا إليها من قبل،  تغريات إجيابية تظهر يف واقع احلياة بصورة طبيعية، بلبب العوامل واملؤثرا: أحدمها 

كتغري األعراف والعادات واإلجتماعية، أو ظهور معامالت وعقود مالية جديدة، أو تطور وسائل اإلتصال واملعرفة، وغري 

مما يدخل يف نطاق النتائج الطبيعية لرقي اإلنلان، ومنوه العلمي والعقلي، وارتقاء األسباب والوسائل املادية يف النقل )ذلك 

 20(.واصالت، فهذه تغريات طبيعية حقيقية من وجهة نظر اإلسالموامل

تغريات سلبية ليلت نتاج التطور الطبيعي حلياة البشر، وإمنا هي تغريات صناعية، ظهرت يف الواقع، : ثانيهما 

 : ملثالخلدمة أهداف معينة ألصحاهبا، أو لررض او ضاع وتقاليد مناقضة لقيم الشريعة وآداهبا، ومن ذلك على سبيل ا

املؤسلات اليت أوجدهتا الليطرة الرأمسالية على األموال، والنظم اإلقتصادية احلديثة، فهذه املؤسلات تقوم وتنشر  .9

على أساس الربا وهو أمر مل تكتف الشريعة بتحرميه، وإمنا اعتربته من كبائر الذنوب اليت متحق الربكة من الررد 

ترفض فكرة املصارف يف حد ذاهتا، وإمنا ترفض أن يقوم النظام  واجملتمع، ومما ال شك فيه أن الشريعة ال

االقتصادي على أساس اإلقراض أو اإلقرتاض بقائدة ربوية، ملا جيلبه الربا من خراب ودمار، أضف إىل ذلك أن 

 .الشريعة -من حيث الوسائل والغايات–هذه املؤسلات هي جزء من نظام اقتصادي خمالف 

كاللرور، واالختالط،   -يف اجملتمعات اإلسالمية -ألسباب عديدة–بية اليت انتشرت العادات والتقاليد الغر  .3

 .واحرتاف املرأة أعماال ال تترق مع طبيعتها أو تؤدي إىل إخالهلا بواجبتها الشرعية، وغري ذلك

 .فهذه تغريات سلبية مصطنعة، متثل خرجا صرحيا على أحكام الشريعة اإلسالمية

 : هذين النوعني ملا يليإمنا لزم التمييز بني 

أنواعا من اخلطأ يف التكيف الرقهي  -كما قال استاذنا الدكتور حممد بلتاجي  -أن اخللط بينهما ينتج بال شك: أوال

لبعض هذه التطورات التنظيمات، حيث يؤدي إىل مراعاة أعراف مل تنتج عن حمض التطور البشري يف ملريته حنو الرقي يف 

عن سيطرة االحتكارات العاملية ذات ( يف بعض جماالت احلياة كاملمجال االقتصادي)-ريق القطعبط-الوسائل، إمنا تنجت
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 .991هـ،  ص 9211نظيمات اإلقتصادية املعاصرة، ألستاذ الدكتور حممد بلتاجي، جملة أضواء الشريعة اللعودية، العدد اللابع، حنو وجهة إسالمية يف الت  



النظم الربوية على مقدرات االقتصاد العاملي يف جمموعه، وإخضاعها هذا االقتضاد لرغباهتا يف اكتناز الثروة العاملية بكل طريق 

أو نتجت عن حمض الرغبة يف التشبه بعادات وتقاليد اجملتمعات األخرى، دون النظر يف كون هذه العادات  21.يؤدي إليها

 .والتقاليد مما يترق مع مقدرات الشريعة اإلسالمية أو ال يترق معها

وسائله  عن حمض التطور البشري ورقي –واليت ميكن أن تنشأ  –أن الشريعة تقر األعراف والعادات اليت نشأت : ثانيا

يف التبادل والتحويل والضمانات والنقل وغري ذلك، ألهنا ال تتصادم مع املقررات اإلسالمية اليت تتلع لكل هنضة عمرانية، 

تلعى حنو تقليل اجلهد، وتقريب امللافات، ويلر وسائل املعامالت واملبادالت، بل تدعو الشريعة إىل هذه النهضة ما 

ولكن الشريعة ال تقر وال تتلع إطالقا للعادات واألعراف الناشئة . االحتكار أو االستغالل تلتبس برغبة بشرية يف الربا أو

عن نظم ليس وراءها يف احلقيقة سوى الرغبة املليطرة يف اكتناز الثروات بكل طريق من الربا واالحتكار واالستغالل 

 22.والقامرة، وإن تغطت بغطاء من املصاحل العامة املدعاة

جيب أن  -سواء بتغيري حكم سابق أو باستحداث حكم جديد –بحث عن احلكم الشرعي هلذه التغريات أن ال: ثالثا

يقوم على أساس فحض الواقع جيدا لتمييز التغريات الناشئة عن التطور الطبيعي واإلجيايب حلياة البشر، وتلك الناشئة عن 

 .التغري اللليب واملصطنع، إذ خيتلف املوقف الشرعي حنومها

غري اإلجيايب ينبغي احلراظ عليه وتطويره يف نطاق الشريعة العام، أما التغيري اللليب فينبغي رفضه ومقاومته،  أو فالت

 .تطويعه ليتوافق مع مقررات الشريعة

وبناء على ما سبق، فإن التغري الذي يصلح أساسا لتغري األحكام يف الشريعة اإلسالمية هو التغري الناشئ عن حمض 

 .ري والرقي يف وسائل احلياةالتطور البش

 : أن يكون التغير مطردا أو غالبا: الضابط الثاني
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 .991حنو وجهة إسالمية، ص   
22

 .999حنو وجهة إسالمية، ص   



أن يكون مطردا  –بعد ذلك  –إذا جاء التغري يف الظروف موافقا للنصوص الشرعية أو غري خمالف هلا، فإنه يشرتط فيه 

 .أو غالبا

الطراد يقتضي التتابع فالعرف مثال على فا. ومعىن االطراد أنه ال يتخلف يف األمور، إذ لو ختلف لكان غري مطرد

تقليم املثر يف النكاح إِل معجل ومؤجل، إمنا يكون مطردا يف البلد إذا كان أهله جيرون على هذا التقليم يف مجيع حوادث 

 . النكاح

 أما الغلبة يف أن يكثر عدد األشخاص أو األحداث اليت يتعلق هبا التغري نرلهز 

يف التغري معناه أن يكون ملتقرا يف حياة أكثر الناس، ومعرتا لديهم، فيما يتصل بالعادات واشرتاط االطراد والغلبة 

اللائدة بينهم، أو املعامالت اليت يترقون عليها، وذلك ألن الشيئ الذي اعتاد النلا عليه واترقوا على التعامل به، صار يف 

بات وصار من حاجاهتم ومترقا مع مصاحلهم، ومن مث لزم حكم القانون الالزم الذي حيتكم إليه يف معرفة احلقوق والواج

 .احرتام ما ارتضاه جمموع الناس أو أكثرهم، ما دام ال خيتلف نصوص الشريعة

 : ضروري يف حالتني –اليت مل ختالف مقررات الشريعة  –إن االحتكم إىل عوائد الناس وأعرافهم 

 .مطلقة عند ترلري نصوص الشريعة اليت جاءت جمملة أو: األوىل

 .عند إنشاء أحكام مامل ينص عليه: الثانية

مطردة أو غالبة، ألنه سيحتكم إليها عند تطبيق النصوص  –أو األعراف  –لكن ذلك مشروط بأن تكون هذه العوائد 

 . الشرعية أو إنشاء اإللتزامات بني األفراد، وال يصح عندئٍذ اتبار العوائد النادرة أو غري املطردة



فالليوطي وابن جنيم يقرران أن العادة إمنا تعترب إذا اطردت أو غلبت فإن اضطربت . أصوِل مترق عليهوهذه مقرر 

 23.فال

 24.والكرخي يقرر أن األصل أن اللؤال واخلطاب ميضي على ما عم وغلب ال على ما شذ وندر

 25.والكمال بن اهلمام يقرر أن األحكام الشرعية إمنا تُبىن على الغالب األكثر

 26.أن العربة للغالب الشائع ال للقليل النادر( 21)ا أيضا أخذت جملة األحكام العدلية، فقررت يف املادة وهبذ

وعلى ذلك فإن اطردت عادة قوم على شيء ما، فإن هذه العادة تكون معتربة، ويلزم جعلها مقياسا ألحكام التعامل 

 .فلو اضطربت العادة يف البلد وجب البيان وإال بطل البيععندهم، فلو باع شيئا بدراهم وأطلق، نزل على النقد الغالب، 

وإمنا اشرتط الرقهاء اطراد العوائد واألعراف، ألن ذلك يكون قرينة دالة على املراد من األقوال أو األفعال، فتصرف املرء 

 .فات عليهاحيمل على الغالب يف العرف والعادة، فلو مل تكون العوائد مطردة، ملا أمكن محل األلراظ والتصر 

إن جمرد اإلستعمال من غري تكرر ال يكري يف النقل، بل البد من تكرر : "فالقرايف املالكي يشري إىل هذا فيقول

االستعمال إىل غاية يصري املنقول إليه يرهم بغري قرينة، ويكون هو اللابق إىل الرهم دون غريه، والنقل إمنا حيصل باستعمال 

 27".الناس

بد اللالم ايضا إىل ذلك، فيذهب إىل تنزيل داللة العادات وقرائن األحوال منزلة صريح األقوال يف كما يشري العز بن ع

 28.ختصيص العموم وتقييد املطلق وغريها
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 .49بن جنيم، ص األشباه والنظائر، أل. 929األشباه والنظائر، للليوطي،طبعة البايب احلليب، القاهرة، ص   
24

 .914مصطري حممد القباين الدمشقي، دار ابن زيدون، بريوت،  ص : رسالة الكرخي يف األصول مطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي، حتقيق  
25

 .392، ص 1م،  جـ9192الرتح القدير، لإلبن اهلمام احلنري، مطبعة البايب احلليب، الطبعة األوىل،    
26

 .42، ص 9ة، جـاجمللة األحكام العدلي  
27

 .41، 44، ص 9الرروق، للقرايف، عامل الكتب، بريوت،  جـ  



 : ومن الرروع الرقهية على ذلك

 .التوكيل يف البيع املطلق يتقيد بثمن املثل وغالب نقد بلد البيع تنزيال للغلبة منزلة صريح اللرظ -

واألشجار تندرج يف بيع الدار، ولو مل يصرح البائع بذلك بناء على العرف الغالب فيه واندراجهما يف بيع  األبنية -

 .األرض

 .دخل ماء اآلبار واألهنار يف عقود اإلجارات، وإن مل يشرتط، ال طراد العرف بتبعيته -

 .أن يكون التغير جوهريًّا: الضابط الثالث

 –ف، ألن التغري سنة احلياة، فكل شيء يف هذا العامل الذي نعيش فيه يتغري من الضروري أن حيدث تغري يف الظرو 

 .وال يتوقف عند حالة واحدة –سواء أكان تقدما إىل اإلمام أم رجوعا إىل اخللف 

وختتلف مظاهر التغري من زمن إىل آخر ومن بيئة إىل أخرى، حبلب العوامل واملؤثرات اليت تؤدي إىل حدوثه، فقد 

  -أيضا  –صوريا، وقد يكون اساسيا جوهريا، وقد يكون دائما ملتمرا، وقد يكون طرئا مؤقتا، كما ختتلف  يكون شكليا

 .وهكذا..اآلثار الناشئة عنه فقد تكون إجيابية وقد تكون سلبية

تب عليه من ناحية، وملا يرت  –يف ذاته  –وألنه ليس كل تغري يف الظروف واجب اإلعتبار والرعاية، نظرا لطبيعة التغري 

من آثار ونتائج من ناحية أخرى، فإنه يشرتط أن حيدث تغري جوهري أو جذري يف الظروف اليت تأسس عليه احلكم 

 .الرقهي

ذلك أن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا تغريت العلة أو املصلحة اليت ترجى من تطبيق احلكم يف ظروف 

 . حة اجلديدةمعينة لزم تغيريه مبا يناسب العلة أو املصل
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 .931، ص 3م،  جـ9199قواعد األحكام، للعز بن عبد اللالم، دار اجليل، بريوت، الطبعة الثانية   



لكن وصف التغري بأنه جوهري أو غري جوهري حيتاج إىل معيار منضبط، ألن ما هو جوهري يف بيئة أو زمن ما، وقد 

 .ال يكون كذلك يف بيئة أو زمن آخر، ومن مث لزم حتديد صرة التغري اجلوهري من غريه

 فما معيار التغري اجلوهري إذن؟

 .اختلف فيها النظر بني القانون الوضعي والرقه اإلسالميأن هذه امللألة من امللائل اليت 

فالقانون الوضعي ينظر إىل املتغريات املختلرة على أساس املصلحة الرردية أو املصلحة االجتماعية فما يراه الررد أو 

معيار  –هاية يف الن –يعد كذلك، فالررد أو اجملتمع مها  –من احلاجات أو املصاحل  –اجملتمع جوهريا أو غري جوهري 

 .احلاجة أو املصلحة

أما الرقه اإلسالمي فإنه ينظر إىل التغريات املختلرة على أساس املقاصد الشرعية فاحلاجة أو املصلحة املرتتبة على التغري 

يف إطار ما قصد الشارع من مصاحل، ال يف إطار الرغبات الرردية واالجتماعية، وترصيل  –تكون جوهرية أو غري جوهرية  –

 : ذلك

حكام الشرعية هو حتقيق مصاحل الناس يف هذه احلياة، جبلب النرع هلم أو دفع الضر أن املقصد العام من وضع األ

عنهم، مصاحل الناس يف كل زمان ومان ال تترق من حيث األمهية والدرجة على ملتور الرر أو اجلماعة، ومن مث قلم 

 . الرقهاء املصاحل إىل درجات أو مراتب على أساس استقراء األحكام الشرعية وعللها

وقد دل االستقراء على أن مصاحل الناس يف هذه احلياة تتكون من أمور ضرورية، وأمرو حاجية وأمور حتلينية، فإذا 

 . توافرت هلم فقد حتققت مصاحلهم

فهي ما تقوم عليه حياة الناس، والبد منها التقامة مصاحلهم، وإذا فقدت اختل نظام حياهتم، ومل : أما األمور الضرورية

الدين، والنرس، والعقل، : هم وعمت فيهم الروضى واملراسد، وهذه األمور ترجع إىل جرظ مخلة أشياءتلتقم مصاحل

 .والنلل، واملال



فهي األمور اليت تلهل للناس حياهتم وترفع احلرج واملشقة عنهم، فإذا امتلت كلها أو بعضها وقعوا : وأما األمور احلاجية

ام حياهتم كما يف اختالل الضروريات، وهي يف مجلتها ترجع إىل تيلري التعامل بني يف احلرج وحلقتهم املشقة دون أن خيتل نظ

 .الناس، والرتخيص بأحكام خترف املشقات وترفع احلرج

فهي األمور اليت جتمل هبا احلياة وتكمل، وإذا فقدت ال خيتل من أجلها نظام احلياة، كما يف : وأما األمور التحلينلة

قهم حرج وال مشقة يف عيشهم كما يف فقد احلاجيات بل تصري حياهتم غري طبية تنكرها الرطر فقد الضروريات، وال يلح

 .اللليمة، وتلقط يف تقدير العقول اللليمة، وهي ترجع يف مجلتها إىل مكارم األخالف وحماسن العادات

ىل ختل حياة الناس برقدها وعدم وعلى هذا، فإن التغري يكون جوهريا إذا تعلق باملصاحل الضرورية أو احلاجية، فري األو 

مراعاهتا، ويف الثانية يلحق بالناس حرج ومشقة يف معاشهم، فإذا أدى تغري الظروف إىل اختالل مصلحة من املصاحل 

الضرورية، كحرظ الدين أو العقل أو النرس أو النلل أو املال، أو أدى إىل وقوع الناس يف احلرج واملشقة، لزم تغيري احلكم 

وهذا ما دلَّ عليه . املراسد الناشئة عن فوت املصلحة أو حدوث املشقة، ألن التغري يف هذه احلالة يعترب جوهريا مبا يدفع

 .مللك الشريعة يف تشريع األحكام

 أن يكون التغير يقينيا أو قريبا من اليقين: الضابط الرابع

من معارف وخربات  –ا كان متاحا للرقهاء ونعين هبذا الضابط أن بعض األحكام الرقهية قد بين فيها احلكم على م

يف أزمنتهم، ومن مث فإذا تغريت الظروف، وتطورت وسائل املعرفة، حبكم التطور البشري، وتوصل العلم إىل نتائج ختالف   -

 ما كان معروفا من قبل، فإنه يعد النظر يف هذه األحكام على أساس ما استقر من نتائج الكشوف العلمية، احلديثة وعدم

 .صحتها أو عدم مالئمتها ملا وصلت إليه األوضاع املعاصرة من تطور

ولكن االسترادة باإلجنازات العلمية املعاصرة، وتأسيس األحكام الرقهية عليها، جيب أن يظل يف إطار احلقائق العليمة 

زال يف طور البحث والدراسة، إذ واملعارف اليقينية وحدها، وليس يف إطار النظريات املعارف اليت حتيط هبا الشكوك، أو ما ت



أن تبىن هذه األحكام على  –من الناحية الشرعية  –إن األحكام الرقهية مما يناط هبا رعاية مصاحل الناس، ومن مث ال يصح 

 .أمور غري ملتقرة أو مؤكدة، ملا يرتتب على ذلك من مراسد وأضرار

 :وهذه بعض األمثلة

 : على معرفة أقصى مدة للحمل، واختلروا يف ذلك كما يلي لقد بىن الرقهاء حكمهم يف ثبوت النلب .9

ويثبت نلب ولد املطلقة الرجعية إذا جاءت به : "قال يف اهلداية. أن أقصى مدة للحمل سنتان: فعند احلنرية

 29".للنتني أو أكثر ما مل تقر بانقضاء عدهتا، الحتمال العلوق يف حالة العدة، جلواز أهنا تكون ممتدة الطهر

 30.مخس سنني: أهنا أربع سنني، وقيل: املالكية وعند

 31.أربع سنني: وعند الشافعي

ظاهر املذهب أن اقصى مدة احلمل أربع سنني، وبه قال الشافعي وهو املشهور عن : قال ابن قدامة: وعند احلنابلة

 .مالك، وروي عن أمحد أن أقصى مدته سنتان، وروي ذلك عن عائشة وهو مذهب الثوري وأبو حنيرة

لقد بىن الرقهاء احلكم مبوت املرقود على أساس ما توافر من وسائل البحث عن املرقودين، املخاطر اليت كانت  .3

 : حتف هبا يف أزمنتهم، ومن مث اختلرت تقديراهتم للمدة اليت حيكم بعدها مبوت املرقود، على النحو التاِل

مبوته، وهذا قول أيب حنيرة، ويف ظاهر املذهب إذا مت له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا : قال األحناف

يقدر مبوت األقران، ويف املروي عن أيب يوسف مبائة سنة، وقدره بعضهم بتلعني، واألقيس أال يقدر بشيء، 

واألرفق أن يقدر بتلعني، وإذا حكم مبوته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت، ويقلم ماله بني ورثته 

 32.وقتاملوجودين يف ذلك ال
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 .219، ص 4فتح القدير، جـ  
30

 .12، ص 3م، القاهرة،  جـ9199بداية اجملتهد، إلبن رشد القرطيب، البايب احلليب، الطبعة اخلاملة   
31

 .499، ص 9، القاهرة، جـ9119املغين احملتاج، حملمد الشربيين اخلطيب، البايب احلليب،   
32

 .249، 242، ص 2هـ، جـ9234خاشية ابن عابدين، حملمد أمني بن عمر بن عبد العزيز، املطبعة األمريية، بوالق، القاهرة، الطبعة الثالثة،   



إنه يؤجل أربع سنني سواء أكانت الزوجة مدخوال هبا أم ال، دعته قبل غيبته للدخول أو ال، وتعتد : وقال املالكية

عدة الوفاة إن حكم مبوته، مث تتزوج من شاءت، ألن عمر رضي اهلل عنه هكذا قضى يف الذي استهواه اجلن 

 33.ررق القاضي بينهما بعذ مضي مدة اعتبارا باإليالء والعنةباملدينة، وكري به إماما، وألنه منع حقها بالغيبة، في

إذا كان ظاهر غيبته اللالمة، كلرر التجارة يف غري مهلكة، وإباق العبد، وطلب العلم واللياحة : وقال احلنابلة

 .فال تزول الزوجية مامل يثبت موته

بحث عن املرقودين، املخاطر اليت كانت لقد بىن الرقهاء احلكم مبوت املرقود على أساس ما توافر من وسائل ال .2

 : حتف هبا يف أزمنتهم، ومن مث اختلرت تقديراهتم للمدة اليت حيكم بعدها مبوت املرقود، على النحو التاِل

إذا مت له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا مبوته، وهذا قول أيب حنيرة، ويف ظاهر املذهب : قال األحناف

املروي عن أيب يوسف مبائة سنة، وقدره بعضهم بتلعني، واألقيس أال يقدر  يقدر مبوت األقران، ويف

بشيء،واألرفق أن يقدر بتلعني، وإذا حكم مبوته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت، ويقلم ماله بني 

 34.ورثته املوجودين يف ذلك الوقت

ا أم ال، دعته قبل غيبته للدخول أو ال، وتعتد إنه يؤجل أربع سنني سواء أكانت الزوجة مدخوال هب: وقال املالكية

عدة الوفاة إن حكم مبوته، مث تتزوج من شاءت، ألن عمر رضي اهلل عنه هكذا قضى يف الذي استهواه اجلن 

 35.باملدينة، وكري به إماما، وألنه منع حقها بالغيبة، فيررق القاضي بينهما بعذ مضي مدة اعتبارا باإليالء والعنة

إذا كان ظاهر غيبته اللالمة، كلرر التجارة يف غري مهلكة، وإباق العبد، وطلب العلم واللياحة فال : بلةوقال احلنا

 .تزول الزوجية مامل يثبت موته
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ذهب الرقهاء إىل االعتداد بشهادة النلاء فقط، فيما ال يطلق عليه الرجال غالبا مثل الوالدة واالستهالل وعيوب  .4

عصورهم، حيث كانت األمور املتعلقة بالنلاء يرجع فيها إىل ذوات اخلربة منهن، ومن مث النلاء،  وكان ذلك مناسبا ل

 . فقد اعتربت شهادهتن يف األمور حجة يؤخذ هبا عند احلاجة

يف الوالدة، والتكارة والعيوب بالنلاء يف وضع ال يطلق عليه الرجال شهادة ( أي شهادة النلاء)وتقبل : قال يف اهلداية

وإمنا سقطت  36.شهادة النلاء جائزة فيما ال يلتطيع الرجال النظر إليه: ، لقوله عليه الصالة واللالمامرأة واحدة

مث حكمها يف الوالدة أنه يثبت بشهادة امرأة واحدة، وأما .. الذكورة ليخف النظر، ألن نظر اجلنس إىل اجلنس أخف

عدها، ألهنا تأيدت مبؤيد، إذ البكارة أصل، وكذا يف حكم البكارة فإن شهدن أهنا بكر، يؤجل يف العنني سنة، ويررق ب

إهنا ثيب حيلف البائع لينضم نكوله إىل قوهلن، والعيب يثبت بقوهلن : رد املبيعة إذا اشرتاها بشرط البكارة، فإن قلن

 .فيحلف البائع

 أن يكون التغير موافقا لمقاصد الشريعة: الضابط الخامس

الناس، سواء جبلب النرع هلم أو بدفع الضرر عنهم، وهذا ما دلَّ عليه  أن مقاصد الشريعة هي حتقيق مصاحل 

وما من فعل ترتتب عليه  –أو أذن فيه  –استقراء األحكام الشرعية، فما من فعل ترتتب عليه مصلحة إال وقد أمر به املشرع 

 .رينمرلدة إال وقد هنى عنه، فالغاية إذن من وضع الشريعة هي رعاية مصاحل الناس يف الدا

وعلى هذا فكل عمل من شأنه أن حيقق هذه املصاحل أو حيافظ عليها، دون أن يكون مناقضا لنصوص الشريعة  

 .ومقرراهتا، فإنه يدخل يف إطار األعمال الشرعية اليت ترك أمرها للناس يف كل عصر، لكي خيتاروها وفقا لظروفهم وحاجتهم

ألن الشريعة مل حتصر كل   -مع أنه مل ينص عليها  –عية وإمنا دخلت هذه األعمال يف إطار األعمال الشر  

الوسائل اليت يتوصل هبا إىل حتقيق مصاحل الناس، وإمنا اكترت بالنص على القواعد واملبادئ العامة اليت حتكمها، اتلاقا مع 
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 .222، ص 9أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، جـ  



فأية وسيلة يررضها التطور منهجها يف تدبري أحوال الناس ورعاية مصاحلهم، وهو إمجال ما يتغري وفصيل ما ال يتغري، ومن مث 

 .اإلجتماعي، وتؤدي إىل حتقيق مصلحة من مصاحل الناس، وال تنطوي على خمالرة للشريعة، فإهنا تصبح مشروعة

إذن فكل تصريف أو تدبري يقرب الناس إىل الصالح ويبعدهم عن الرلاد، فإنه يعترب عمال مشروعا، ولو مل يدل  

، بل يكري أن يكون حمققا ملقاصدها موافقا ألغراضها، غري خمالف لنص ثابت شيء من نصوص الشريعة –بذته  –عليه 

 .من نصوصها، ومن مث تثبت له املشروعية

كذلك فإن أي تصريف أو تدبري يقرب الناس إىل الرلاد، ويبعدهم عن الصالح، يعترب عمال غري مشروع، ولو   

ناقض ملقاصدها، وكل عمل ثبت مناقضته ملقاصد م  -عندئذ  –كان ملتندا إىل شيئ من نصوص الشريعة، إذ هو 

 : الشريعة فإنه يعد عمال باطال، وهذا مقرر أصوِل ال خالف فيه

كل من ابتغى يف تكاليف الشريعة غري ماشرعت له، فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها، فعمله : يقول الشاطيب 

 37.يف املناقضة باطل

سها على احلكم مصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة  الشريعة مبناها وأسا: ويقول ابن القيم 

كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، فكل ملألة خرجت عن العل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل 

 38.املرلدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليلت من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل

بق، فإن التدابري اليت تتطلبها مصاحل الناس يف زمن ما، إذا مل حتقق الغرض منها يف زمن آخر بناء على ما س 

بلبب تغري الظروف، فإنه ال مانع شرعا من استحداث تدابري جديدة تالئم الظروف اجلديدة، وبالتاِل يتغري احلكم تبعا 

 . مصاحل الناس سواء جبلب املصلحة أو دفع الرلدةلذلك، إذ املعول عليه يف ذلك هو موافقة مقاصد الشريعة يف حتقيق 

 : وهذه بعض األمثلة 
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من املعلوم أن عقد الزواج يف الشريعة اإلسالمية يقع صحيحا، مىن كان ملتويف األركان من حيث الصيغة  .9

والوِل واإلشهاد، ومىت انترت موانع انعقاده، دون نظر إىل ضرورة أن يتم هذا العقد على يد رجل دين أو 

موظف خمتص، إذ إن طابع العقود يف الرقه اإلسالمي الرضائية وإن كان عقد الزواج قد أحيط ببعض 

 .لعظم خطره –كاإلشهاد واإلشهار   –الشروط الشكلية 

مل يرد نص يف الشريعة حيدد أسلوب القضاء وفض املنازعات بني املتخاصمني، فهذا مما ترك للناس أن  .3

على درجة واحدة، فإذا أصدر   -يف املاضي  –ومن مث كان التقاضي يتم خيتاروه وفق ظروفهم وحاجاهتم، 

 .القاضي حكما يف ملألة ما، فإن حكمه يصبح نافذا مبجرد صدور احلكم

أن صياعة األحكام الشرعية، وترتيبها ترتيبا منطقيا على النلق الذي جرت عليه القوانني احلديثة أو ما  .2

حتكام إليها، مما يوافق مقاصد الشريعة يف تيلري الرجوع إىل هذه عرف بالتقنني، وإلزام القضاة بااإل

األحكام، واختيار األرجح واألنلب من األراء واملذاهب الرقهية لتحقيق املصاحل اإلجتماعية على ضوء 

 39.اختالف هذه املصاحل باختالف الظروف واألحوال
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