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 المقدمة

  ٱ چ:  نعمتو عمييـ كما قاؿ سبحانوالحمد هلل رب العالميف أكمؿ الديف ورضيو لعباده وأتـ 

  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ      پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ   ٺ  ٺ

  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ

  ک  ک  ک  کڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ

ة والسالـ عم  سيدنا محمد الذي اا  بالمحا  البيضا  ، والصال[ ٣]المائدة:  چ  گ
والشريع  الناصع  الغرا  ليميا كنيارىا ال يزيغ عنيا إال ىالؾ ، وعم  آلو وأصحابو اليداة 
الميدييف حمموا الشريع  وكانوا أمنا  محافظيف عمييا ، وعم  التابعيف وتابعييـ بإحساف ال  يـو 

 الديف .
التي يعيشيا الناس ذات تقمبات وتغيرات كثيرة ، وىي ليست عم  وتيرة  وأما بعد : فإف الحياة

واحدة ، أو عم  نمط واحد ، وحقيق  ىذه التقمبات والتغيرات أنيا مف السنف الكوني  التي أاراىا 
ردي  أو اماعي  ، وكذا في ىذه الحياة الدنيا بكؿ ما تحممو مف مستويات ، سوا  كانت ف اهلل 

إف كانت بيئي  أو أمني  ، مع ما يرافقيا مف وسائؿ وأساليب . فآيات القرآف الكريـ بدالئميا 
تؤكد وتشير ال  أف ىذه السنف الرباني  البّد ليا مف حدوث ووقوع وأنو حتمي  وأحاديث النبي 

لتمميح ، فعم  سبيؿ المثاؿ ال الحصر : يشير القرآف الكريـ ال  أف يشار إليو بالتصريح أو ا
  چ  چ  چ  ڃ چ:   االختالؼ والتفريؽ في ىذه األم  حاصؿ وأنو مواود وواقع ، فيقوؿ

[ ٩٥١]األنعام:  چ   ڑ          ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  چ

  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ     ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ چيقىل أيضاً : ، و

كما أف  [٩٩١ – ٩٩١]هود:   چ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ          ٹ  ٿ  ٿٿ
  ، قد حّدث مشيرًا ال  : )) أف أىؿ الكتابيف افترقوا في دينيـ عم  ثنتيف وسبعيف مم النبي 

 . (1)وأف ىذه األم  ستفترؽ عم  ثالث وسبعيف مم  كميا في النار إال واحدة وىي الاماع  ((

                                                 

( ، وأبو داود في السن  باب شرح السن  برقـ 4/102رواه أحمد في مسند معاوي  بف أبي سفياف برقـ )  ( (1
 ( وىو حديث حسف .1( ، وابف أبي عاصـ في السن  برقـ )4597)
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ف الساع  وأشراطيا التي تؤذف بتادد األحداث والتقمبات الدىر وتغيرات الزماف وكذا اإلخبار ع
: )) بدأ اإلسالـ  وأف اإلسالـ سيضمر ، والعالـ سيؤوؿ ال  الخراب يصدؽ عميو قوؿ النبي 

 . (1)غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوب  لمغربا  ((
ثـ إف الدعوة ال  االاتياد مف حيث النظر في األدل  واألصوؿ الشرعي  عند غياب الحكـ 
الشرعي عف بعض القضايا يوحي بذلؾ ، ألف األحداث متغيرة واألحواؿ متاددة ، لقوؿ اهلل 

  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ           ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئائ   ائ  ى   ى  ې چ:  تعال 

 [ .٩١١]التوبة:  چ  ی   ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ

كما أف الحس والواقع داؿ عم  السن  الكوني  مف حيث التغير ، فمف يتتبع تأريخنا اإلسالمي 
عبر مراحمو وعصوره يالحظ بأف كؿ عصر منو لو خصائصو وأحداثو وظروفو ، وأف الوسائؿ 

و مختمف  سوا  كانت لما قبمو أو بعده ، لكف اإلسالـ بكؿ عمومو وشموليتو واطراده وثباتو ناده في
قد استوعب ىذه المتغيرات اميعيا ، وكاف مسايرًا ومتكيفًا معيا معيا في أقص  الظروؼ ، 

  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ وأحنؾ األوقات ، فيمًا وتأوياًل لقوؿ اهلل تعال  :

  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ      پ  پ

  ڃ   ڃ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ

  ڎڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چڃ  ڃ

 [ ٣المائدة:  چ  گ  ک  ک  ک  کڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ

متزف ادير ويكمف السر في ذلؾ ىو : أف ىذه الشريع  الغرا  قد اا ت بمنيج متكامؿ ونظاـ 
ألف يكفؿ ليا البقا  ويعطييا قوة التعايش والصمود أماـ كؿ التحديات مف األحداث والمستادات 

 مف خالؿ قواعدىا وضوابطيا التي يقررىا ويحمميا ىذا النظاـ .
 وبنا ًا عم  ىذا فقد أحببت الكتاب  في ىذا الاانب وتحت عنواف ) ثوابت الشريع  أماـ

 دم  وتمييدًا وثالث  مباحث وخاتم  واستنتااات وكما يمي :المتغيرات ( ضمنتو مق 
 . المقدم  والتمييد 
 .  المبحث األوؿ : الثوابت في الشريع  اإلسالمي 
 .  المبحث الثاني : المتغيرات في الشريع  اإلسالمي 

                                                 

 ( .145في اإليماف باب بياف أف اإلسالـ بدأ غريبًا وسيعود غريبًا برقـ ) رواه مسمـ   (1)
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 . المبحث الثالث : خضوع المتغيرات لالاتياد 
 . الخاتم  واالستنتااات 

التوفيؽ واإلعان  عم  إبراز الشريع  عم  صورتيا الخالدة وحقيقتيا الماثم  ، إنو عم   أسألو 
 ما يشا  قدير وباإلااب  ادير ، نعـ المول  ونعـ النصير .

 المبحث األول : الثوابت في الشريعة اإلسالمية
،  باني اا  فرضو عم  العباد مف عند اهلل مف المالحظ عم  الشريع  اإلسالمي  أنيا منيج ر 

وأمرىـ باتباعو وعمارتو في األرض ، فقد امتد عمر ىذه الشريع  ألكثر مف أربع  عشر قرنًا 
ممصونًا سياايا وبناؤىا ومحفوظًا بقا ىا ال  أف يرث اهلل األرض ومف عمييا ، وىذه الشريع  

بت الخالدة برز حكميا في الكثير مف البيئات المتعددة ذات العادات واألعراؼ والتقاليد ذات الثوا
واألاناس ، مع واود األحواؿ واألشكاؿ المتباين  مف حيث الرخا  والشدة ، والضعؼ والقوة ، 
وكاف ليا احتوا  لكؿ ما يدور بفمكيا بثبات ومضا  عزيم  ال يعتريو نقص ، وال يعتوره عاز وال 

سؿ . ىذا الثبات بقوتو ورسوخو ىو السم  والعالم  البارزة ليذه الشريع  الخالدة ، اختصت بو ك
، وسمت وتألقت عالي  بو وتميزت بو عما سواىا مف الممؿ والشرائع السابق  ، وكاف برىانًا 
ساطعًا ليا دلؿ عم  عظمتيا وقدرتيا في أف تقارع الخطوب والمصائب والنكبات ، وأف تتعايش 

 ع الشدائد والكروبات ، وذلؾ ألنيا اا ت بمنطمؽ الثوابت .م
ال  حيف انقطاعو  ومفيوـ ىذه الثوابت : أنيا امم  الشرائع التي نزؿ بيا الوحي ال  الرسوؿ 

ًا لصف  اإلحكاـ مف غير نسخ فييا وال تبديؿ ، وال تغيير فييا وال تعديؿ ، مما وّرثيا بذلؾ اكتساب
والنيؿ لدرا  القطع والتسميـ ، فال يمكف لممصالح والمقاصد أف تتصرؼ في تغييرىا ، وال لمزماف 

 والمكاف معن  في تبديميا ، وذلؾ ألف مصالحيا ومقاصدىا ثابت  فييا ، وكانت حقيقتيا كذلؾ .
لألسس والمنطمقات  تعطي الصورة الحقيقي  ليذه الشريع  ، وىي تمثؿ األرضي  وىذه الثوابت

التي تنبثؽ منيا كؿ التعاليـ في إطار ىذا الديف ، وفي كؿ مااالتو ، وىي تدور في أفالكو فال 
 يمكنيا أف تحيد عنو ، ىذه األسس وىذه المنطمقات يمكف إيضاحيا عبر المحاور التالي  :

لشرعي  العقدي  وىي ما يمكف أف تعرؼ بأنيا العمـ باألحكاـ ا األول : األصول العقائدية :
 . (1)المكتسب مف األدل  اليقيني  ورد الشبيات وفوادح األدل  الخالفي  

                                                 

، والمنيج في استنباط أحكاـ النوازؿ  9ينظر : المدخؿ لدراس  العقيدة اإلسالمي  : د. إبراىيـ البريكاف ص  ( (1
 . 28 – 27لميويريني ص
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ثم  باإليماف باهلل تعال  وبالمالئك  والكتب وأصوؿ ىذه العقائد ىي األركاف الست  لإليماف المم
، مع ضرورة اإليماف بكؿ ما تتضمنو ىذه  والرسؿ واليوـ اآلخر وبالقدر خيره وشره منو 

األصوؿ مف المسممات والقطعيات ، وذلؾ مثؿ اإليماف بأسما  اهلل تعال  وصفاتو ، وكذا 
نبيا  والرسؿ ، وبما أنزؿ عمييـ مف كتب وصحؼ ورساالت ، وكذلؾ اإلقرار التصديؽ باميع األ

واالعتراؼ بمواقؼ يوـ القيام  وسوحيا وعرصاتيا ومشاىدىا ، وأيضًا : التصديؽ بالقضا  
 ومراتبو ، وبالقدر وما يحممو مف خير أو شر .

ؿ ظاىرة كانت أو باطن  وىي التي تشير ال  كؿ األقواؿ واألعما الشعائر التعبدية : الثاني :
التي يحبيا اهلل تعال  ويرضاىا لعباده ، ىذه الشعائر التعبدي  ىي : التي تنػتػظـ بيا العالق  بيف 
العبد وربو عم  أسس ثابت  ومنيج سميـ ، وىدي راشد مستقيـ ، وىي تتمثؿ بأركاف اإلسالـ ، وما 

 اب .يتعمؽ بيا مف نوافؿ وتطوعات ، وشروط وأركاف ، وسنف وآد
وىي في حقيقتيا ممثم  ألصوؿ األحكاـ الشرعي  التي اا  بيا  الثالث : األحكام القطعية :

:  منياإلسالـ وىي تمؾ التي تتعمؽ بالماتمع ، مف فرد أو أسرة أو دول  ، ىذه األحكاـ القطعي  
وصم   ما ىو مأمورات ياب االمتثاؿ إلييا والقياـ بيا عم  واييا األكمؿ مثؿ بر الوالديف ،

 الرحـ وااللتزاـ بالحااب .
ما ىو منييات ياب ااتنابيا والكؼ عنيا ، وذلؾ مثؿ : الزنا والمواط والسحر والظمـ ،  ومنيا :

وأخذ الرشوة والقمار وأكؿ ماؿ اليتيـ واستماع األغاني الماان  أو المصحوب  بعزؼ الموسيق  
 ال  غير ذلؾ .

يا ألنيا ذات تعمؽ بالحياة اليومي  ، مع كؿ ما يندرج ما ىو معامالت ياب االىتماـ ب ومنيا :
 تحتيا مف المسائؿ التي ليا تعمؽ بالبيوع والقروض واألوقاؼ والوصايا واليبات .

ما ىو حقوؽ والتزامات مع كؿ ما تشتمؿ عميو ىذه الحقوؽ مف مسائؿ الزواج والطالؽ  ومنيا :
 ت .والحضان  والنفقات ، والانايات والقضا  والواليا

ما ىو مقدارات مع كؿ ما يكوف ممتحقًا بيا مف مسائؿ المواريث واألعداد والحدود  ومنيا :
 والكفارات والديات والشيادات .

وىي تعني تمؾ المعاني والحكـ الكبرى التي حصؿ مراعاتيا عند  الرابع : المقاصد الكمية :
ي  أو حااػيػ  أو تحسيني  ، وكذا التشريع لألحكاـ وىي ااري  عم  نحو المقاصد سوا  كانت ضرور 

رادة اإلصالح ، والوسطي  واالعتداؿ . حالؿ األمف ، وا   مثميا مقاصد العدؿ والتيسير ، والرفؽ ، وا 
وىي تعني تمؾ المبادئ التي تربي الفضائؿ وتنمي السموؾ الحسف  القيم األخالقية : الخامس :

  بالعيد ، واحتراـ المواثيؽ ، وأدا  وتقوـ عم  حمايتو ، وىي تشمؿ فضيم  الصدؽ ، والوفا
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عان   غاث  ليفاف ، وا  كراـ الضيؼ ، وواوه اإلحساف مف إصالح ، وتفريج كروب ، وا  األمان  ، وا 
 ( 1)محتاايف ، وكذا ما يقـو عم  حمايتيا مف نصيح  ومشاورة ، وأمر بمعروؼ ونيي عف منكر 

ومما تادر اإلشارة إليو ىو أف ىذه الثوابت مف لوازميا أف ال تعارض بينيا وبيف تطبيقاتيا  ىذا :
في أي زمف يحصؿ ، أو أي مكاف منو ، وذلؾ ألنو قد روعي في تشريعيا إقام  المصالح 

 قد أخذت طريؽ ومنيج الثبوت والبقا  .اإلنساني  وخدمتيا ، لذا كانت 
فيو التوقيؼ ، وال مااؿ لالاتياد فييا وال مسّوغ لو بتعديؿ أو تغيير يرد تحت أي  وأما حكميا :

شعار أو غطا  ، أو أي دعوى مف مسايرة التطور ، وتحسيف األدا  ، وكذا ضغط الواقع ورفع 
 . ( 2) الحرج ، واالعتبار بالمقاصد والغايات

 المبحث الثاني : المتغيرات في الشريعة اإلسالمية 
وىي تعني في حقيق  مفيوميا وواودىا تمؾ المااالت التي ألحكاـ مسائميا وفروعيا تغيرات ال 
تبق  عم  منيج واحد ، أو وتيرة واحدة ، وذلؾ ألسباب تكوف خارا  ألاؿ أف يكوف سبيميا 

ؽ مصمح  ما ااري  عم  وفؽ الضوابط والثوابت الشرعي  مع المراعاة لحاالت االختالؼ في تحقي
األحواؿ وفي األزماف ، ىذه المتغيرات ىي التي يطمؽ عمييا عمما  األصوؿ بالمتغيرات بالظنيات 
 ، أو يعبروف عنيا بمنطق  العفو ، وىي التي ليا احتماؿ أكثر مف حال  واحدة ، أو أكثر مف واو
مف حيث المعن  ليا والحكـ عمييا ، ىذا التغير لو امم  مف األسباب التي تدعو ألف يكوف ليا 

 تمثيؿ في المواطف واألبواب التي تتبعيا ، أو تكوف خاضع  ليا ، وماراىا يكوف :
ويراد منيا تمؾ المسائؿ التي لـ يرد فييا نص يدعو ال  ِحؿ أو حرم   أواًل : في مناطق العفو :

 ااب ، ولـ يحصؿ أي إاماع مف العمما  ينعقد عمييا ، وىذا ما يدلؿ عميو قػوؿ النبي أو إي
)) إف اهلل فرض فرائض فػال تضيعوىا ، وحّد حدودًا فال تعتدوىا ، وحـر أشيا  فال تنتيكوىا ، 

 . (3)وسكت عف أشيا  رحم  لكـ غير نسياف فال تبحثوا عنيا ((
فساد الصوـ ببعض  ومن األمثمة عمى ذلك : عدـ واوب صالة الوتر ، وتحديد ركعاتو ، وا 

المفطرات ، وعدـ واوب األضحي  والعقيق  والحج كؿ عاـ ، وتحريـ بعض المأكوالت كالشاي 
 .( 4)والقيوة والوسائؿ الشرعي  ومقادير التعزيرات 

                                                 

 .  10 – 9راس  العقيدة اإلسالمي  : د. إبراىيـ البريكاف ص، والمدخؿ لد 29 – 28ينظر : المنيػج لميويريني ص( 1)

 .  30 – 29ر : المنيج لميويريني ص(    ينظ2)

( والبييقي في السنف 2/16( ، والخطيب في الفقيو والمتفقو )4/183(   رواه الدار قطني في السنف برقـ )3)
( ، ولو شواىد عدة 30( وىو حديث حسف ، حسنو النووي في األربعيف النووي  برقـ )10/12الكبرى برقـ )

 ( .2/151مف الممكف مرااعتيا في اامع العمـو والحكـ البف راب )

 ( .2/163والحكـ ) ( واامع العمـو1/253ينظر : الموافقات لمشاطبي ) (  4)
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وذلؾ ألف أعراؼ الناس في العادة ، والتقاليد في حياتيـ  في األعراف والعوائد والتقاليد : ثانيًا :
مف طبيعتيا أنيا تتغير مف حيف آلخر وكذا اختالفيا مف مكاف ال  آخر ، وىذا ليس غريبًا وال 

نما ىو أمر بدييي اقتضتو الفطرة اإلليي  والطب يع  البشري  ، وىو موافؽ أيضًا لمقتض  بدعًا ، وا 
الرحم  ورفع الحرج والعنت والمشق  ، مما حدا بالحكم  التشريعي  أال تكوف مقيدة بنص ، أو 
نما يكوف الديف ىػو الذي يقػر ما كػاف حسنًا وااريًا عم  وفؽ النصوص  محددة بشكؿ ، وا 

ئًا مرفوضًا ، لذا أقر اإلسالـ عند والمقاصد ، وىو بنفس الوقت يمقت ما كاف منيا قبيحًا وسي
بزوغو مف أىؿ الااىمي  وكاف حسنًا عاداتيـ مثؿ الدي  ، والقسام  ، واألحالؼ التي كػاف 
وضعيا ااريًا عم  مبادئ شريف  ومقاصد نبيم  مثؿ رفع الظمـ ونصرة المظموـ ، وما لو تعمؽ 

 بالبيت الحراـ مف طواؼ وسقاي  ورفادة وغيرىا .
اإلسالـ بتشريعاتو وأحكامو نالحظ أف بعض األحكاـ قد أراعت ال  ما كاف الناس  وحينما اا 

قد تعارفوه ، مثؿ تحديد النفق  لمزوا  أو األوالد ، والكيفي  التي ياري فييا قبض المير ، أو 
القبض في المعامالت ، وكذا الطريق  في المباس ، والحرز في السرق  ، ومقدار السف لمحيض 

 . (1)و وأكثره ، وكذلؾ فعؿ الصالحات مف عمؿ البر وفعؿ الخير بواوىو المختمف  مف حيث أقم
وىي تمؾ الطرؽ واألدوات المادي  أو المعنوي  التي يستعػاف بيػا عم   ثالثًا : الوسائل الدينية :

لديف بعقيدتو الصحيح  ، وكذلؾ إقام  شعائره ، وأدا  العبادات فيو كما اا  القياـ بالدعوة ونشر ا
ورودىا ، ومعموـ أف الوسائؿ مختمف  ومتاددة مف زمف ال  زمف ، ومف عصر ال  آخر ، فكاف 

. ما دامت ىي في إطار الشرع وحدوده ( 2)بديييًا أف تكوف تمؾ الوسائؿ ااتيادي  ال توقيفي  
االستفادة مف التطورات الحديث  والتكنموايا المعاصرة مثؿ ومن ضمن ىذه الوسائل : ومقاصده . 

الفضائيات ، والشبك  المعموماتي  ) اإلنترنت ( في نشر الديف وعرضو بالشكؿ الصحيح ، وكذا 
و ، ومف ذلؾ إنشا  المراكز اإلسالمي  والمكاتب الدعوي  ، وكذلؾ استخداـ الدفاع والذود عن

مكبرات الصوت في المسااد لرفع األذاف والصموات والخطب والوعظ واإلرشاد ، ووضع الخواف 
ونشرىا في المسااد والمحافؿ إلفطار الصائميف ، وأيضًا ما يحصؿ مف التادد والتطوير واتخاذ 

نشا  وسائؿ المواصالت التي توصؿ الطوابؽ المتعددة لم طواؼ والسعي ورمي الحاار ، وا 
 الحايج إلييا كالحافالت والقطارات وغيرىا .

 

                                                 

  ( .21(    ينظر : القواعد الحساف تفسير القرآف البف سعدي القاعدة )1)

 . 31، والمنيج لميويريني ص 190ص (    ينظر : االاتياد المقاصدي : د. نور الديف الخاوي2)
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لذا كاف مف طبيع  ىذه الوسائؿ المتغيرة : االختالؼ في اآلرا  والتعدد في االاتيادات وفي 
احدة ، كما كاف وايات النظر في أحكاميا ، مما ياعؿ الفقيو موردًا أكثر مف قوؿ في مسأل  و 

ذلؾ لػإلماـ الشافػعي رحمو اهلل تعال  ، فقد كاف لو قوالف : القوؿ القديـ في العراؽ ، والاديد في 
 . (1) مصر ، وكذا لإلماـ أحمد رحمو اهلل تعال  حيث كاف ينقؿ عنو في المسأل  أكثر مف رأي

 تغيرات لالجتيادالمبحث الثالث : خضوع الم
مف المعموـ لدى كؿ باحث أو متأمؿ ىو أف المتغيرات ياب أف تكوف خاضع  لالاتياد بالنسب  
ال  المنظور المصمحي والمقاصدي ، وكذا النظر ال  األقيس  واعتبار المآالت عند واود ما 

لتي يقتضي ذلؾ ، مف أاؿ تحصيؿ مصمح  ، أو دفع مفسدة ، لذلؾ فإف األحكاـ الشرعي  ا
تكوف المتغيرات قد قرنت بيا إنما يكوف منطمقيا متأتيًا ومنبعثًا مف النظر ال  الثوابت والقطعيات 
التي تضمنت المقاصد العميا والمصالح الكبرى ، وبنا ًا عم  ىذا فقد قرر عمما  الشريع  بأف 

 أحكاـ ىذه الشريع  ااري  عم  ضربيف : 
متغير قابؿ لالاتياد فيو بشروطو وضوابطو ،  والثاني : ثابت ال يمكف االاتياد فيو ،أحدىما : 

وفي ىذا المعن  يقوؿ ابف القيـ رحمو اهلل تعال  في كتابو إغاث  الميفاف ما نصو : ) األحكاـ 
نوعاف : نوع ال يتغير عف حال  واحدة ىو عمييا ، ال بحسب األزمن  وال األمكن  وال ااتياد 

ـ المحرمات ، والحدود المقدرة بالشرع عم  الارائـ ونحو ذلؾ األئم  ، كواوب الواابات ، وتحري
 ، فيذا ال يتطرؽ إليو تغيير وال ااتياد ويخالؼ ما وضع عميو .

النوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضا  المصمح  لو ، زمانًا ومكانًا ومآاًل ، كمقادير التعزيرات 
 ( . (2)ح  وأاناسيا وصفاتيا ، فإف الشرع ينوع فييا بحسب المصم

ىذا ومما تادر اإلشارة إليو ىو : أف انقساـ الشريع  ال  ىذيف النوعيف مف األحكاـ قد أوالىا 
 أمورًا عدة تظير فيما يمي : 

 تحقيؽ ماموع  مف المصالح الكبرى : منيا :األول : 
زال  االشتباه الحاصؿ أو ا .5 لواقع في الظنيات وفروع المسائؿ ، وذلؾ بردىا ال  كشؼ الغموض وا 

 المسممات والثوابت ، فالثوابت ىي تحكـ عم  المتغيرات ، والمتغيرات تكوف خاضع  لمثوابت .
إف رد ىذه المتغيرات ال  الثوابت يعني أنو قد وضع المسمؾ الصحيح في اإلطار الصحيح مف  .7

وىذا يعني أنو قد ضبط المسيرة الديني  بالطريق   حيث التعامؿ مع متغيرات العصر ونوازلو ،
المثم  وىي طريؽ االعتداؿ ، وطػريؽ الوسػط فػي النظر والتدبر والفتوى والعمؿ اإلسالمي 

 بػالحػفػاظ عميو ووقايتو مف الفوض  أو االنحراؼ .
                                                 

 .  32(    ينظر : المنيج لميويريني ص1)

 . 1/327(    إغاث  الميفاف البف القيـ 2)
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 .(1)الامع بيف خاصتي الثبات والدواـ ، والمرون  وسيول  االمتثاؿ والتطبيؽ  .2

إف العمؿ بيذه الثوابت والقطعيات يوابو الشارع الحكيـ ، وياعمو مف قبيؿ المسممات ، ميما 
كّوف منو قاعدة أساسي  صمب  ، وبنا ًا قويًا متماسكًا يحفظ كانت الظروؼ واألحواؿ مختمف  ، وي

الشريع  مف التضائؿ أو االضمحالؿ في عواصؼ الدىر وعاديات األياـ مف التغريب والتطبيع 
 ومواطف الضعؼ والقوة .

كما أف ىذه األحكاـ التي حصؿ ليا اكتساب صبغ  التغير ، والتي ىي مصاحب  لإلنساف بما 
التي تتقمب بيف حالتي السرا  والضرا  ، أو الحاا  والضرورة ، أو الصح   يتالئـ وأحوالو

والمرض ، أو األمف والخوؼ ، قد منحت ىذه الشريع  المرون  في العمؿ ، والسالس  في 
 التطبيؽ .

وىو األمر الذي يظير الخمؿ الذي رتع فيو أصحاب األفكار المنحرف  واألىوا  الشاذة  الثاني : 
اإلصالحييف أو العصرانييف الذيف يميثوف ورا  الغرب ناعقيف ورا  حضارتيـ وىـ ممف يسموف ب

يريدون  يطمقوف عمييا : الحضارة الغربي  ، إعػاػابًا بيػا ، كما أنيـ أشربوا فتن  بيا ، حت  أنيـ

أن يقلبىا رأس الشريعت على عقبها باسم التطىر واإلصالح والتجديد والمسايرة ، وهم مه قال هللا 

  ں    ں  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک چتعالى فيهم : 

فاعموا الديف كمو موضوعًا ومحصورًا ، [  ٩١ – ٩٩] البقرة:   چ    ڻ    ڻ  ڻ  ڻ
في ركاب المتغيرات ، يقصدوف بذلؾ إتماـ ما يريدونو مف التغيير والتبديؿ مف دوف قيود وال 

ؼ وال حيا  وال خاؿ بؿ زاد مف تباحيـ أنيـ يتيموف وضع حدود متيالكيف عم  ذلؾ دونما خو 
الشريع  اإلسالمي  بأنيا عاازة ال تستطيع إيااد الحموؿ لما يستاد ، وأنيا متأخرة غير مواكب  لمرقي 

 : والتقدـ ، وىذا في حقيقتو خطأ كبير ، بؿ ىو خمؿ ولبس عندىـ يعود ال  المسائؿ التالي 
، وبالرسؿ الكراـ عمييـ الصالة والسالـ ، وبالكتب المنزل  عمييـ ، وكأنو  إسا ة الظف باهلل  .5

  أي الشريع   –لـ يكف يعمـ أنيا  –حسب ادعا اتيـ الزائف  والسخيف   –حينما أنزؿ شريعتو– 
المصالح ودر  المفاسد كما أنيا لـ تكف قادرة ألف تفي استعداد ألف تقوـ بامب  عم  لف تكوف

بحااات الناس وما يقتضيو العصر وتتطمبو الحياة ، وما ذاؾ إال سببو الضعؼ أو الالشعور 
بالوازع الديني ، واإليماف الراسخ والذي ىو في حقيقتو يكوف مدعاة ليدو  القمب وسكونو باليقيف 

                                                 

، والمقاصد  435، ومقاصد الشريع  اإلسالمي  : د. اليوبي ص 1/107ينظر : الموافقات لمشاطبي  (   1)
  . 44العام  لمشريع  اإلسالمي  : د. يوسؼ العالـ ص
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 چ  ، ىذا الظف الذي أبعدىـ عف حقيق  إيمانيـ كما قاؿ اهلل والذي يكوف داعيًا لالنقياد التاـ 

  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

  ڄڄ        ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ

              ژ  ژ  ڈ  ڈڎ  ڎ  ڌ  ڌ    ڍ  ڍ  ڇ        ڇ  ڇ  ڇ   چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گگ  گ  گ  ک      ک  ک  ک  ڑ  ڑ

 .[ ٩٥١] آل عمران: ( 5) چ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ںں  ڱ  ڱ  ڱ

ال ينصر  يقوؿ ابف القيـ رحمو اهلل تعال  معمقًا عم  ىذه اآلي  : ) فسر ىذا الظف بأنو سبحانو
رسولو وأف أمره سيضمحؿ وفسر بأف ما أصابو لـ يكف بقدر اهلل وحكمتو ففسر بإنكار الحكم  

نكار أف يتـ أمر رسولو  نكار القدر وا   .  (2)وأف يظيره عم  الديف كمو ( وا 

  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ چقد قال :  كما أنه 

 چ    ے  ھ  ھھ    ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻں  ں

 . [ ٦] الفتح:  

يقوؿ الحافظ ابف كثير رحمو اهلل تعال  : ) أي يتيموف اهلل في حكمو ويظنوف بالرسوؿ وأصحابو 
 .( 3)أف يقتموا ويذىبوا بالكمي  (

صابتيـ بالنظرة السطحي   .7 ضعؼ اليم  عندىـ وقم  البضاع  لدييـ في دراس  الشريع  وعموميا وا 
القاصرة التي أبعدتيـ عف اإلدراؾ الحقيقي لمقاصدىا السامي  ، وقواعدىا العظيم  الحسن  ، ذات 

ىذا القصور وىذا الضعؼ وىذه القم  ىي الموارد والمناىؿ العذب  ، والمصادر الراسخ  الثابت  ، 
التي االت في عقوليـ ومالت بيـ حت  أعمت قموبيـ في أف يتفكروا في عظم  ىذه الشريع  
بكؿ ما حوتو مف قيـ ومبادئ وأحكاـ ونظـ عمت باإلنساني  وارتقت وتحمقت فبمغت ميزاف العدؿ 

 لح الحقيقي  التي ينظرىا الشارع صاوالعمؽ في التفكير والتدبر والنظر مف أاؿ أف تحققت لو الم
                                                 

 .  35 – 33(   ينظر : المنيج لميويريني ص1)

  . 3/228(   زاد المعاد 2)

  . 7/311سير ابف كثير (   تف3)
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دراؾ واٍع في عدـ التفرق  بيف المصالح الحقيقي  التي قصدىا الشارع  .2 البد مف فيـ صحيح وا 
وأرادىا في تشريع األحكاـ وبيف المصالح الوىمي  التي تربأ بيا نفوسيـ ، وتزينيا عقوليـ ، 

ة ليـ ، وال شي  يستندوف إليو عندىـ في فضموا وامعوا الثابت ال  المتغير ، وىـ بيذا ال قاعد
تحديد المصمح  سوى تحسيف العقؿ وقبولو ليا ، ليذا ناد ىذا التخبط في األحكاـ وفي العقائد 
وفي المصالح ، ويحصؿ الصدع الفكري الذي ال ينقطع بؿ يزداد يومًا بعد يـو . يقوؿ المفسر 

  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ   ڳ چ:   ابف السعدي رحمو اهلل تعال  عند تفسيره لقولو تعال

  ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں

      ﯁  ﯀       ﮿  ﮾  ﮽  ﮼    ﮻  ﮺  ﮹   ﮸﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲ۓ  ۓ

ما نصو : ) إف ىذا الكتاب يحتوي عم  المحكـ  [ 7] آل عمران:  چ           

بو بغيره ، ومنو آيات متشابيات تحتمؿ بعض المعاني ، وال الواضح المعاني البيف الذي ال يشت
يتعيف منيا واحد مف االحتماليف بماردىا حت  تضـ ال  المحكـ ، فالذيف في قموبيـ مرض وزيغ 
وانحراؼ لسو  قصدىـ يتبعوف المتشابو منو فيستدلوف بو عم  فعاالتيـ الباطم  وآرائيـ الزائف  

 .( 1)وتأوياًل لو عم  مشاربيـ ومذاىبيـ ليضموا ويضموا (طمبًا لمفتن  وتحريفًا لكتابو 

إف لو تفسيرًا لالختالؼ الدائر بيف عمما  األم  القدام  والمحدثيف في الكثير مف مسائؿ  الثالث :
تالؼ ال محيص عنو وال مفر منو الديف ، ومستادات العصر ، ىذا االختالؼ طبيعي ، بؿ ىو اخ

كما أنو ليس مذمومًا ما داـ واوده مستندًا ال  أدل  الشريع  وقواعدىا ، وصادرًا مف أىمو ، وذلؾ 
ألنو اختالؼ وارد في شؽ المتغيرات التي تخضع لممصالح ، وألحواؿ السائميف ، وكذا لظروؼ 

 .( 2)ييا العمما  المكاف والزماف ، ال  غير ذلؾ مف األسباب التي يشير إل
إال أف الخالؼ المذمـو ىو ذلؾ الخالؼ الذي يكوف أساسو اليوى وىو مبني عم  قواعده أو خاراًا 

ؼ واالبتعاد عف الحؽ وماانب  السن  ، مما يكوف مف غير أىمو فيكوف دافعًا ومزيدًا مف رقع  االختال

                                                 

 .  1/357(   تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف 1)

، وتأريخ التشريع اإلسالمي لمناع القطاف  11(   ينظر : رفع المالـ عف األئم  األعالـ البف تيمي  ص2)
 . 145ص
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مدعاة لمتذرع بو في اإلخالؿ بالواابات ووسيم  الرتكاب المحرمات والتحمؿ بؿ االنسالخ مف أحكاـ 
 الشريع  ، وما ىي إال مكيدة شيطاني  نصبت شباكيا الصطياد ضعفا  النفوس وقميمي العمـ .

المرون  والتيسير في أحكاميا ومصالحيا وىذا ال يعني أنيا إف الشريع  اإلسالمي  ليا مف الرابع : 
 تااري الماتمع في أفعاليـ ومعامالتيـ بدعوى أنيا تبرر ليا وتواد الحموؿ والمخارج ليا مف
نصوص الشرع وقواعده ومقاصده مف خالؿ التأويؿ وكذا التعسؼ ، حت  ولو كانت ىذه األفعاؿ 

، وبحا  السعي ال  تحقيؽ المصمح  الموىم  ، أو  كثيرة واشتيرت وعمت ، بدعوى المرون 
اليسر ورفع الحرج والمشق  عف الناس ، فرسال  اإلسالـ والبعث  المحمدي  اا ت بالدعوة العام  
الشامم  ، وىي تعني بأنيا التشريع الرباني الذي نزؿ حت  يخرج الناس مف الظممات ال  النور ، 

ومف أاؿ أنيا تدفع عنيـ اإلثـ والبغي واآلصار واألغالؿ ومف اور األدياف ال  عدؿ اإلسالـ ، 
، وألاؿ أف تحمميـ ال  مقاـ الحؽ واإلحساف ، فتقوـ اعوااايـ وتصوب خطأىـ ، وكذا مف 

 .( 1)أاؿ أف تحقؽ ليـ ما يصمحيـ ويسعدىـ في دار الفنا  ودار البقا  
 الخاتمة واالستنتاجات 

وبعد أف فرغت بحمد اهلل تعال  وفضمو مف كتاب  ىذا البحث المتواضع فقد توصمت مف خاللو 
 ال  النتائج التالي  :

وتعني : امم  الشرائع التي نزؿ بيا الوحي عم  رسوؿ  الثوابتإف ىذه الشريع  اا ت بمنطمؽ  .5
ال  حػيػف انقطاعػو مف غير نسخ وال تبديؿ وال تغيير وال تحريؼ ، مما وّرثيا أف تكتسب  اهلل 

صف  اإلحكاـ والنيؿ لدرا  القطع والتسميـ ، فال يمكف لممقاصد والمصالح أف تتصرؼ في 
 ف وفي كؿ مااالتو .تغييرىا ألنيا ثابت  فييا ، ومنيا تنبثؽ كؿ التعاليـ في إطار ىذا الدي

إف ىذه الشريع  ليا تحوؿ في الفروع وال تبق  عم  وتيرة واحدة عندما يكوف السبب ااريًا لتحقيؽ  .7
مصمح  وفؽ الضوابط والثوابت الشرعي  مع مراعاة حال  االختالؼ مف األحواؿ واألزماف وىي 

تكوف المسأل  ليا احتماؿ  ( ، وتكوف في المااؿ الظني حينما المتغيراتالتي يطمؽ عمييا بػ )
 ألكثر مف حال  واحدة وألكثر مف واو مف حيث معناه والحكـ عميو .

خضوع ىذه المتغيرات لالاتياد مف المنظور المصمحي والمقاصدي والنظر ال  األقيس  واعتبار  .2
المآالت عند واود المقتضي ألاؿ تحصيؿ مصمح  ، أو دفع مفسدة ، كوف األحكاـ الشرعي  

                                                 

 . 38لمنيج لميويريني ص، وا 36(   ينظر : الاامع في فقو النوازؿ : د. صالح بف حميد ص1)
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قرنت بيا المتغيرات يكوف منطمقيا منبعثًا مف النظر ال  الثوابت والقطعيات التي تضمنت  التي
ال يمكف ثابت  المقاصد العميا والمصالح الكبرى وذلؾ ألف أحكاـ الشريع  تاري عم  نوعيف : 

 قابؿ لالاتياد فيو بشروطو وضوابطو .ومتغير االاتياد فيو ، 

قػبػؿ مني صالح العػمػؿ وأف ياػعػؿ ىذا البحث خالصًا لوايو الكريـ أسػأؿ اهلل تعال  أف يتختامًا : 
ليو أنيب ( وأف أكػوف قػد وفػقػت فيو )  وصم  اهلل وسمـ عم  وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت وا 

 سيدنا محمد وعم  آلو وصحبو أامعيف .
 

 قائمة بأسماء المصادر والمراجع بحسب الحروف
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