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ِ
ثورة تغي ٍ
ري شاملة منها ما فيه صالح املجتمع
املتتبع ألحوال العامل يرى أننا نكاد نحيا يف

وسعادته ،ومنها ما فيه فساد احلال أو املآل.

إننا بال شك نعيش اليوم أحوا ً
ال وأمور ًا تتسارع يف التغيري من واقع إىل آخر يف خمتلف أرجاء

احلياة صغريها وكبريها؛ أمر حيدث وآخر يزول من دون توقف ،وهذا إن ّ
دل هذا عىل يشء فإنام

يدل عىل عظم اخلليقة وميزان تقديرها ،وقدرة ما يصنعه العقل من العلم؛ حتصي ً
ال لنعم اهلل

وفضله.

ونظرا الختالف أنظار البرش يف تقييم هذه التغريات بني اإلفراط والتفريط  ،أحببت أن أعود

إىل ميزان الرشع يف التعامل مع هذه املتغريات فكان بحثي املوسوم بـ ((التغيري يف احلياة بني

املصالح واملفاسد يف ضوء الرشيعة اإلسالمية))

يدور البحث حول بيان مفهوم التغيري  ،وامكانيته يف احلياة  ،واألسس التي ينبغي القيام

عليها يف ذلك  ،ومراعاة جوانب التغيري يف احلياة للمصالح واملفاسد يف تقدير الرشع تبعا
ألنواعها  ،وتفاوهتا  ،ودواعي االعتبارات يف تغليبها ،ومن ثم الوقوف عىل ميادين التغيري يف

احلياة  ،ومدياته من حيث التغيري يف االجتهاد  ،والتغيري يف واقع التقدم العلمي ،والتغيري يف

احلكم  ،كل ذلك بحسب املصالح واملفاسد املرتتبة عليه ؛ لتسليط الضوء عىل رأي الرشيعة

اإلسالمية يف ذلك وفقا ملنهجها يف احلياة.

ٍ
أساس علمي؛ عرضت فيه أهم التغيريات احلاصلة يف احلياة
منهج البحث :قومته عىل

واضعة إياها يف ميزان الرشع القائم عىل مصلحة العباد ،ومبينة املفاهيم واآلراء اخلاصة لكل

منها ،ومراعية التقسيم املوضوعي والتحليل باألسباب املقرتن بالنصوص والقواعد الرشعية،
ال يصلح إلمكانية مسايرة ما فيه التغيري حاص ً
مع وضع اليد عىل ما وجدته دلي ً
ال؛ معتمد ًة عىل
أهم املصادر واملراجع يف ذلك.

وختمت بحثي بأهم النتائج التي توصلت إليها.
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التغيري يف احلياة بني املصالح واملفاسد

Abstract

Orbiter and the state of the world believes that we can almost live in a
comprehensive revolution of change, including the benefit of the community and
happiness, such as the case of corruption or money.
We undoubtedly live on conditions of life and things are accelerating in the
change from reality to last throughout life, large and small; something happens and
the last pass away without stopping, and that if this indicates anything, it indicates
that bone creation and balance of discretion, and the ability of what he makes the
mind of science; Yes attaining to God and His bounty.
Due to the difference in the eyes of humans to assess these changes between
the excessiveness, I wanted to go back to the balance of Islam in dealing with these
variables research was marked by ((change in life, the pros and cons in the light of
Islamic law))

This paper deals with explaining the concept of change, and its potential in life,
and foundations that should be done in this, and taking into account aspects of
the change in the life of the interests and evil in the estimation of Shara according
to their types, differentiated, and the reasons considerations in take precedence, and
then stand on the fields of change in life, and Mdyate terms change in the diligence,
and the change in the reality of scientific progress, and change in governance, all
depending on the pros and cons of it; to highlight the opinion of Islamic law in
accordance with the approach in life.
Research Methodology: Qhumich on a scientific basis; offered the most
important developments in the life changes and keeping them in the balance of
Islam based on the interest of mankind, and set out concepts and views of each of
them, and taking into account the substantive division and analysis of the reasons
associated with the texts and rules of legitimacy, with the hand on what I found
evidence fit to cope with the possibility of what the change is obtained; based on the
most important sources and references in it.
In conclusion, the most important research findings.
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املقدمة
ِ
ِ
بإذنه ،وليس لنا
يشء إال
احلمد هلل الذي ال تستقيم احلياة إال
بمقاديره ،وال يتغري ٌ
من أمرنا إال ما أراده بعلمه ،وال إله إال اهلل القادر فوق عباده ِ ،املتفرد بسلطانه ،املعز

بأركانه ،من يدل عليه بمعجزاته ،وسبحان اهلل واهب العقل ،مرصف الكون كيف
يشاء ومتى يشاء ،املغري من ٍ
علم ما كان وما يكون وما سيكون
حال إىل حال ،عامل ِ
يف املآل ،اهلل عامل الرس ومسري األمر تبارك يف عاله ،وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل

جامع علم األولني واآلخرين حممد األمني وعىل آله وصحبه أمجعني،
أما بعد..

فإنا نعيش اليوم أحوا ً
ال وأمور ًا تتسارع يف التغيري من واقع إىل آخر يف خمتلف أرجاء
احلياة صغريها وكبريها؛ أمر حيدث وآخر يزول من دون توقف ،وإن ّ
دل هذا عىل يشء

فإنام يدل عىل عظم اخلليقة وميزان تقديرها ،وقدرة ما يصنعه العقل من العلم؛ حتصي ً
ال

لنعم اهلل وفضله ،ثم إننا نرى العامل وما يفرز عنه من وقائع تتطلبها احتياجاته ورغباته
ِ
ثورة تغي ٍ
ري شاملة منها ما فيه صالح
ومذلالت صعوبة معيشته؛ فإذا بنا نكاد نحيا يف
املجتمع وسعادته ،ومنها ما فيه فساد احلال أو املآل؛ وهذا ما استدعاين للوقوف عىل

موضوع بحثي املوسوم بـ ((التغيري يف احلياة بني املصالح واملفاسد يف ضوء الرشيعة
اإلسالمية )) ،ألسلط الضوء عىل ما حيدث يف عرصنا من التغيري يف مساعي احلياة
وجمرياهتا ومعرفة تقدير الرشع لذلك تبع ًا للمصالح واملفاسد املرتتبة عليها،
ٍ
أساس علمي؛ عرضت فيه أهم التغيريات احلاصلة يف
ومنهج البحث :قومته عىل

احلياة واضعة إياها يف ميزان الرشع القائم عىل مصلحة العباد ،ومبينة املفاهيم واآلراء
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اخلاصة لكل منها ،ومراعية التقسيم املوضوعي والتحليل باألسباب املقرتن بالنصوص
والقواعد الرشعية ،مع وضع اليد عىل ما وجدته دلي ً
ال يصلح إلمكانية مسايرة ما فيه
التغيري حاص ً
ال؛ معتمد ًة عىل أهم املصادر واملراجع يف ذلك.
وخطة البحث :خ ُلصت بتقسيم املوضوع عىل مقدمة وثالثة فصول وخامتة وكاآليت:

الفصل األول :يف بيان ماهية التغيري ،وبيان أسسه ،وأقسامه.

والفصل الثاين :يف بيان املصالح واملفاسد ،وتقديرمها يف الرشع.

والفصل الثالث :يف بيان مدى التغيري يف جوانب احلياة بني املصالح واملفاسد.

واخلامتة وقد تضمنت أهم ما أسفر عنه البحث من نتائج.

هذا وإين أرجو اهلل تعاىل أن يكون صوايب يف هذا اجلهد املتواضع خالص ًا له ،وأن
يكون خطأي فيه واقع ًا يف مغفرته ورمحته ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني..

*
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الف�صل الأول
ماهية التغيري ،وبيان �أ�س�سه ،و�أق�سامه.
املبحث الأول
ماهية التغيري
املطلب الأول :معنى التغيري يف اللغة واال�صطالح
الفرع األول :معنى التغيري يف اللغة:

ري) وهو يف اللغة عىل عدة معان أذكر منها:
التغيري يف اللغة لفظ مشتق من الفعل (غ ّ
أ -التحويل( :)1يقال :تغري اليشء عن حاله ،إذا حتول(.)2

ب -التبديل( :)3ومنه قوله تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ ( ،)4أي يبدلوا(.)5

((( تاج العروس جواهر القاموس ،ملحب الدين أبو الفيض السيد حممد مرتىض احلسيني الواسطي
احلنفي( ،ت379هـ) ،دار الفكر ،ج/3ص ،461ولسان العرب ،ملحمد بن مكرم عيل مجال الدين
ابن منظور األنصاري األفريقي( ،ت711هـ) ،دار صادرـ بريوت ،ج/5ص.40
((( لسان العرب).)40/5
((( تاج العروس ،)461/3( :ولسان العرب).)40/5
((( األنفال.53 :
((( أنوار التنزيل وأرسار التأويل املعروف بتفسري البيضاوي ،نارص الدين أبو اخلري عبد اهلل بن
عمر بن حممد الشريازي البيضاوي691( ،هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ،الطبعة األوىل
ــ ج/3ص.64
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جـ -التخفيف( :)1يقال غيرّ فالن عن بعريه ،إذا ّ
حط عنه رحله وأصلح من شأنه(.)2
دـ االختالف( :)3يقال :تغيرّ ت األشياء ،إذا اختلفت(.)4
واملتتبع هلذه املعاين املذكورة جيد أن مجيعها موافق ملعنى التغيري يف احلياة ؛ فهو مثال

حتويل للحال وتبديل له ،وهو أيضا ختفيف لألمور يف احلياة واختالف فيها.

الفرع الثاين :التغيري يف اال�صطالح

ُعرف التغيري بمعناه االصطالحي بتعريفات متنوعة منها :ما قاله الراغب

األصفهاين من أن التغيري :هو تبديل اليشء بغريه(.)5

أما اجلرجاين فقد عرفه بأنه :إحداث يشء مل يكن قبله(.)6
وقال املناوي :التغيري هو التبديل بكثرة(.)7

وإمجايل التعريفات جتتمع عىل معنى واحد للتغيري وهو تبديل يشء بغريه مل يكن

قبله ،وهو أيضا كام نرى موافق ملعنى التغيري يف اللغة الذي بيناه.
املطلب الثاين :فلسفة التغيري.

((( تاج العروس ،)461/3( :ولسان العرب ) .)40/5
((( لسان العرب).)40/5
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
((( ينظر :املفردات يف غريب القرآن ،أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف باألصفهاين،
(ت502هـ) ،حتقيق :حممد سيد كيالين ،مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده ــ مرص ،الطبعة
األخرية1961=1381 ،م ،ص.368
((( معجم التعريفات لعيل بن حممد السيد الرشيف اجلرجاين(ت816هـ) ،حتقيق :حممد صديق
املنشاوي ،دار الفضيلة ،ص.56
((( التوقيف عىل مهامت التعاريف ،ملحمد عبد الرؤوف املناوي(ت1031هـ) ،حتقيق :حممد
رضوان البادية ،دار الفكر املعارص ،دار الفكرــ بريوت /دمشق ،الطبعة األوىل1410 ،هـ ،ج/1
ص.191
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التغيري يف أصله سنة كونية ؛ ذلك أن الكون يف حركة مستمرة كام هو يف أمر اهلل،

يقول تعاىل :ﭽﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﭼ (.)1

واإلنسان خملوق قابل للتغيري وهو به إما متقدم باجتاه احلق أو متأخر يف طريق

الباطل ،وقد خاطب اهلل النفس اإلنسانية باعتبارها قابلة للتغيري بقوله عز وجل:
ﭽﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﭼ (.)2

وملا كان عىل اإلنسان أن يكون فردا صاحلا مع ما به من ضعف ورغبات قد تثنيه

أحيانا عن هنج السلوك القويم ،كان حتام أن يكون التغيري سنة ترشيعية تلوذ به إىل

جادة الصواب.

أما كون هذا التغيري واجبا أو مستحبا أو حمرما أو مكروها فهو بحسبه يكون خاضعا

لالجتهاد ؛ وكام سيأيت تفصيله يف الفصل الثالث إن شاء اهلل.

((( يس38 :ــ.40
((( الرعد.11 :
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املبحث الثاين
�أ�س�س التغيري

البحوث املحكمة

التغيري يتطلب إمكانية للوصول إىل النجاح يف حتقيقه ،إذا كان هذا التغيري نحو

األصلح ،لذا البد من توافر أسس لتنزيل املنهج التغيريي اإلصالحي عىل أرض الواقع

؛ وهذه األسس يمكن حرصها باألسباب املادية؛ ذلك أن الدعوات الصادقة إذا أريد
هلا النجاح ،البد هلا من قوى تؤيدها وتنرصها ،قوى من التكتل اجلامهريي الذي يلتف
حول هدف واضح حمدد ،وحتديد هذا اهلدف ووضوحه لن يكون إال بالعلم الذي

يندرج حتته :التخطيط ،والتدرج ،والرؤية الشاملة ،لذا فإن إمكانية التغيري تعتمد عىل

يكمل أحدمها اآلخر ،ومها القوة والعلم ،يقول تعاىل :ﭽﮧﮨﮩ
أساسني مهمني ّ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﭼ( ،)1فالعلم الذي يفتقر إىل

القوة ال حيقق التغيري املطلوب ،والقوة التي تفتقر إىل العلم تؤدي إىل الدمار واهلالك(.)2
والسنن الربانية يف األمم ،والقوانني الثابتة يف علم االجتامع ،تدل عىل أن التغيري

إىل األصلح البد أن يعتمد عىل قاعدة صلبة ،هذه القاعدة ـ املتمثلة باجلامهريـ تستمد

صالبتها من التوجيه واملتابعة ،والرتبية اإليامنية العالية الطويلة األمد ،العميقة التأثري،
وإال فإن هذه اجلامهري تكون عديمة األثر واجلدوى دون التنشئة اإليامنية(.)3

وهذه اجلامهري تصنع اإلرادة الصلبة ،التي تتقدم هبا إىل خالقها ،ﭽﯽﯾﯿﰀ

((( البقرة.247 :
((( من سنن األنبياء ،حممد العبدة ،جملة البيان ،ذو القعدة ــ1410هـ ،العدد.29
((( ينظر :منهج النبي يف الدعوة ،للدكتور حممد حمزون ،دار السالم ،الطبعة الرابعة،
1429هـ=2008م ،ص.95
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ﰁﰂﰃﰄﭼ(.)1

وهبذه األسس الثالثة ـ القوة والعلم واإلرادة ــ تكون إمكانية التغيري قريبة املنال،

سوا ًء كان تغيري احلال عىل الصعيد الفردي ،أو املستوى اجلامعي ،قال تعاىل :ﭽﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭼ (.)2

املبحث الثالث
�أق�سام التغيري

يمكن تقسيم التغيري بحسب اعتباراته عىل قسمني:
األول :باعتبار متعلقه:

فهو إما مادي أو معنوي ؛ فإذا حصل بالشكل الظاهري يكون تغيري ًا مادي ًا ،وإذا

حصل يف النفوس أو األفكار فهو تغيري معنوي يقول ابن تيمية ( :إن لفظ التغري لفظ
جممل ،فالتغري يف اللغة املعروفة ال يراد به جمرد كون املحل قامت به احلوادث ،فإن

الناس ال يقولون للشمس والقمر إذا حتركت أهنا قد تغريت ،وال يقولون لإلنسان إذا

تكلم ومشى أنه تغري ..إنام يقولون تغري ملن استحال من صفة إىل صفة ،كالشمس إذا
زال نورها ظاهر ًا ال يقال أهنا تغريت فإذا اصفرت قيل تغريت ،وكذلك اإلنسان إذا
مرض أو تغري جسمه بجوع أو تعب قيل قد تغري ،وكذلك إذا تغري ُخلقه ودينه مثل أن
يكون فاجر ًا فينقلب ويصري بر ًا أو العكس فإنه يقال قد تغري.)3()..
ورشيعتنا أشارت بوضوح إىل إمكانية تغيري ما يصيب النفس البرشية من انحراف،

أو اضطراب أو مرض ،ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
((( املدثر.37 :
((( الشمس.10-9 :
احلراين( ،ت728هـ) ،دار الوفاء ،الطبعة الثالثة،
((( جمموع الفتاوى ،لتقي الدين أمحد بن تيمية ّ
1426هـ=2005م ،ج/6ص.149

العدد الأول -ال�سنة الأوىل2015 -م

439

التغيري يف احلياة بني املصالح واملفاسد

البحوث املحكمة

ﯕﯖﯗﭼ( ،)1الذي يدل عىل أن اخلالق قد أودع يف اإلنسان القدرة عىل تغيري ما
يف نفسه ،ناهيك عن الشواهد اليومية التي تدل داللة واضحة عىل إمكان تغيري ما

بالنفس ،فام أكثر األشخاص الذين كانوا يف أقىص درجات االنحراف النفيس ،ثم
صلحت أحواهلم وعادوا للحق(.)2

الثاين :باعتبار الفائدة أو املنفعة.

فهو إما اجيايب أو سلبي؛ فإذا كان التغيري يتطلب من الناس أن يتطوروا ،ويطوروا

أشياء كثرية يف حياهتم ويف أنفسهم ،وأن يرقوا بملكاهتم ،ومهاراهتم ،حتى يتكيفوا مع
املعطيات اجلديدة بام فيه منفعة الفرد واملجتمعُ ،عدّ من حماسن التغيري اإلجيابية التي قد
يكون فيها طرد للملل والسأم ،وكرس الرتابة وإن من أكرب أعداء السعادة واالنرشاح
الداخيل هو امللل والسأم ،واإلنسان بطبعه ملول(.)3

أما ما يقود إىل الظلم والغي واهلالك ،فهو تغيري سلبي يدخل اإلنسان حتت والية

الشيطان ،وكفى ذما أن الشيطان يأمر به(.)4

فحني تلتقي الروح باملادة تنشأ احلياة ،ومن نشأة احلياة تنشأ نزعات اجلوارح ،ولكن

مطلوبات اجلوارح شتى ألن كل جارحة تتطلب ما يسعد النفس ،ولكن ما يسعد مرة
قد يشقي مرار ًا !! ولذلك يضع احلق منهج ًا حلركات هذه اجلوارح حتى ال حتمق يف أن

تتجه إىل يشء تعتربه حسن ًا ثم تشقى بآثاره الضارة عىل فرد واملجتمع

()5

((( الرعد.11 :
((( ينظر :املوسوعة الطبية الفقهية ،د.أمحد حممد كنعان ،دار النفائس ،الطبعة الثالثة1431 ،هـ=
2010م ،ص.391_390
((( ينظر :البناء يف القرآن ،لعبد الكريم بكار ،الطبعة األوىل1428 ،هـ=2008م ،ص.49
((( ينظر :مفاتيح الغيب ،لفخر الدين حممد بن ضياء الدين عمر(ت604هـ) ،دار الفكر /بريوت
ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1981=1401م ،ج/ 11ص.49
((( ينظر :املقدمة من كتاب النفس يف القرآن ،ألمحد عمر هاشم ،ومجال مايض أبو العزايم ،تقديم
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الف�صل الثاين
امل�صالح واملفا�سد ،وتقديرهما يف ال�شرع
املبحث الأول
تعريف امل�صالح واملفا�سد يف اللغة واال�صطالح
املطلب الأول :تعريف امل�صالح يف اللغة واال�صطالح.

املصالح لغة :مجع مصلحة ،وهي لفظ مشتق من الفعل (صلح) وهو يف اللغة

يرصف عىل معان ،أذكر منها:

 -1اإلقامة( :)1يقال :أصلح اليشء ،إذا أقامه(.)2

 -2اإلحسان( :)3تقول :أصلحت إىل الدابة ،إذا أحسنت إليها(.)4
 -3النفع( :)5يقال :أصلح يف عمله ،إذا أتى بام هو نافع(.)6

متويل الشعراوي ،دار الفيصل ،ص.8_7
((( لسان العرب)517/2( :
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
((( املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،قام بإخراجه :د.إبراهيم أنيس وآخرون ،دار املعارف ـ
مرص  /الطبعة الثانية1392 ،هـ=1972م ،ج/ 2ص.698
((( املصدر نفسه.
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 _4اخلري( :)1نقول :يف األمر مصلحة ؛أي خري(.)2

البحوث املحكمة

واملتتبع هلذه املعاين املذكورة جيد أن مجيعها موافق للمعنى العام ملصالح التغيري يف

احلياة؛ فهي إقامة ألمور الناس ،واإلحسان للمجتمع ،والنفع واخلري لألفراد واجلامعات.
واملصلحة مفعلة من الصالح ،وهو كون اليشء عىل هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك

اليشء له؛ كالقلم يكون عىل هيئة املصلحة للكتابة ،واملدية عىل هيئة املصلحة للقطع(.)3
املصالح اصطالح ًا:
عرفالعلامءاملصالحبمعناهااالصطالحيبتعريفاتكثرية،اختلفتألفاظهاوتنوعت

عباراهتا ،وفيام يأيت ذكر لبعض هذه التعريفات ومن ثم بيان التعريف املختار منها:

 -1عرفها اإلمام الغزايل املصلحة بأهنا( :عبارة عن جلب منفعة أو دفع مرضة )

()4

 -2وعرف ابن تيمية املصلحة بقوله( :هو أن يرى املجتهد أن هذا الفعل جيلب

منفعة راجحة ،وليس يف الرشع ما ينفيه )(.)5

 -3أما الشاطبي فيقول( :املصالح ما يرجع إىل قيام حياة اإلنسان ومتام عيشه ونيله ما
تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية عىل اإلطالق ،حتى يكون منع ًام عىل اإلطالق )(.)6
 -4وعرفها ابن عاشور بأهنا( :وصف للفعل حيصل به الصالح ،أي النفع منه دائام

((( املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقرىء املعروف
بالرافعي(ت ،)770املكتبة العلميةـ بريوت /ص.345
((( املصدر نفسه.
((( املعجم الوسيط.) 698/2( :
((( املستصفى يف علم األصول ،أليب حامد حممد بن حممد الغزايل(ت505هـ) ،حتقيق :حممد عبد
السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ،الطبعة األوىل1413هـ ،ج.174 /1
((( جمموع الفتاوى.) 343_342 /11( :
((( املوافقات يف أصول الرشيعة :أليب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطبي
الغرناطي املالكي(ت790هـ) ،دار املعرفة ــ بريوت ،ج.25 /2
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التعريف املختار :والذي أراه أن نعرف املصالح _بمقتىض موضوعنا _ كام عرفه

الشاطبي مع مراعاة عدم مناقضتها للرشع كام قال ابن تيمية يف تعريفه ،فنعرفها بأهنا:

ما يرجع إىل قيام حياة اإلنسان ومتام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية
عىل اإلطالق ،حتى يكون منع ًام عىل اإلطالق ،وليس يف الرشع ما ينايف ذلك.

املطلب الثاين :املفا�سد يف اللغة واال�صطالح.

املفاسد لغة :مجع مفسدة ،وهي لفظ مشتق من الفعل (فسد ) ،وهو يف اللغة يرصف
ِ
معان؛ أذكر منها:
عىل
 _1القحط( :)2ومنه قوله تعاىل :ﭽﯾﯿﰀﰁﰂﭼ( ،)3أي :القحط(.)4
 _2القطع واإلدبار( :)5يقال :تفاسد القوم؛ إذا تدابروا وقطعوا األرحام(.)6
 _3اإلساءة( :)7يقال :استفسد السلطان قائده؛ إذا أساء إليه(.)8

واملتتبع هلذه املعاين املذكورة جيد أن مجيعها موافق للمعنى العام ملفاسد التغيري يف

((( مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،ملحمد الطاهر ابن عاشور التونيس ،مكتبة اإلستقامة ـ تونس،
1366هـ ،ص.65
((( لسان العرب.)335 /3( :
((( الروم.41 :
((( تفسري القرطبي ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج القرطبي(ت671هـ) ،حتقيق:
أمحد عبد العليم الربدوين ،دار الشعب ـ القاهرة ،الطبعة الثانية ـ 1372هـ ،ج /14ص.40
((( لسان العرب.)335 /3( :
((( املصدر نفسه.
((( القاموس املحيط ،ملجد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم فريوز آبادي(817هـ)،
دار الرسالةـ بريوت ،الطبعة الثانية 1407هـ=1987م ،ج /1ص.391
((( لسان العرب.)335/3( :
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البحوث املحكمة

احلياة؛ فهي جتلب اجلدب والقحط ،وجتعل اخلري يدبر ويقطع ،ويأيت باإلساءة عىل
األفراد واجلامعات.

(واإلفساد ـ كام يقول الكفوي ـ :جعل اليشء فاسدا خارجا عام ينبغي أن يكون

عليه وعن أن يكون منتفعا به ،ويف احلقيقة :هو إخراج اليشء عن حالة معمورة ال

لغرض صحيح)(.)1

املبحث الثاين
تقدير امل�صالح واملفا�سد يف ال�شرع

املطلب الأول� :أنواع امل�صالح واملفا�سد يف ال�شرع.

تتنوع املصالح واملفاسد يف الرشع وبحسب أقسام احلكم التكليفي()2؛ عىل أنواع:

املصالح ثالثة أنواع؛ وهي:
_1مصالح الواجبات.
_2مصالح املندوبات.
_3مصالح املباحات.
((( املصدر نفسه.

((( وهي الواجب ،واملندوب ،واملحرم ،واملكروه ،واملباح؛ أما الواجب :فهو ما طلب
الشارع فعله عىل وجه احلتم واإللزام ..واملندوب :هو ما طلب الشارع فعله من غري إلزام..
واملحرم :هو ما طلب الشارع تركه والكف عن فعله عىل وجه احلتم واللزوم ..واملكروه:
هو ما طلب الشارع الكف عنه ال عىل وجه احلتم واإللزام ..واملباح :هو ما خري الشارع
بني فعله وتركه من غري ترجيح .ينظر :قواطع األدلة يف أصول الفقه ،أليب املظفر منصور
بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين(ت489هـ) ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة املكرمة
ـ السعودية ،الطبعة األوىل1418هـ=1998م ،ج ،23/ 1والفقه اإلسالمي وأدلته،
د .وهبة الزحييل ،دار الفكر ـ دمشق ،الطبعة الرابعة1418هـ=1997م ،ج.185 /3
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_1مفاسد املحرمات.

_2مفاسد املكروهات.
ويمكن تقسيمها أيض ًا كاأليت:

_1بجمع مصالح الواجبات ،ومفاسد املحرمات مع ًا؛ من حيث كوهنا مطلوبة عىل

وجه احلتم واإللزام؛ سواء أكان طلب الفعل أو الكف عن الفعل ،وهي الدرجة األوىل
من األحكام.

 -2بجمع مصالح املندوبات واملكروهات مع ًا؛ من حيث كوهنا مطلوبة ال عىل وجه

احلتم واإللزام؛ سواء أكان طلب الفعل أم الكف عن الفعل ،ويأتيان بالدرجة الثانية.
 -3إفراد مصالح املباحات؛ وهي املخري يف فعلها وتركها(.)1

يقول القرايف( :إذا علم أن األوامر تتبع املصالح ،كام أن النواهي تتبع املفاسد،

واملصلحة إن كانت يف أدنى الرتب كان املرتب عليها الندب ،وإن كانت يف أعىل

الرتب كان املرتب عليها الوجوب ،ثم إن املصلحة ترتقى ويرتقى الندب بارتقائها

حتى يكون أعىل مراتب الندب ،ييل أدنى مراتب الوجوب ،وكذلك نقول يف املفسدة

التقسيم بجملته ،يعني إذا كانت يف أدنى الرتب رتبت عليها الكراهة ،أو يف أعالها

فاحلرمة ،وترتقي الكراهة بارتقاء املفسدة حتى يكون أعىل مراتب املكروه ،ييل أدنى

مراتب التحريم )(.)2

((( ينظر :فقه املوازنات بني املصالح واملفاسد يف ضوء مقاصد الرشيعة ،د .إبراهيم عبد الرمحن
العاين ،دار السالم ،دمشق ـ بغداد ،الطبعة األوىل1429هـ ـ 2008م ،ص.306 ،304
((( الفروق :أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف(ت684هـ) ،عامل
الكتب ـ بريوت ،ج.94 /3
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املطلب الثاين :تفاوت امل�صالح واملفا�سد وتقديرها يف ال�شرع

قد تتداخل املصالح واملفاسد وتتشابك ،فكثري من املصالح ال ختلو من مضار
تشوهبا ،كام أن كثري ًا من املفاسد ال تنفك عن منافع فيها ،وقد ال يظهر الرجحان
والتفاوت؛ لذلك فإن هذا األمر حيتاج إىل ٍّ
تأن يف تقدير املصلحة أو املفسدة ،وإمعان
النظر يف اآلثار املرتتبة عىل كل منهام ،وتطبيق لنصوص الكتاب والسنة إلدراك ما يقصد

من املصالح ،وما يدرأ من املفاسد()1؛وتفاوت املصالح واملفاسد وتعارضهام يرتتب

عليه يف تقدير الرشع مراعاة حجم كل من املصلحة واملفسدة ،وأثرها ومداها ،فتغتفر
املفسدة اليسرية جللب املصلحة الكبرية ،وتغتفر املفسدة املؤقتة جللب املصلحة الدائمة

أو الطويلة املدى ،وتقبل املفسدة وإن كربت إذا كانت إزالتها تؤدي إىل ما هو أكرب

منها ،ويف احلاالت العادية يقدم درء املفاسد عىل جلب املصالح( ،)2وكذا إذا تساوت
املصلحة واملفسدة قدم درء املفسدة()3؛ ألن (درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح).

املطلب الثالث :دواعي االعتبارات يف تغليب امل�صالح �أو املفا�سد

ملا كانت املصالح واملفاسد متفاوتة؛ فهي البد أن تتفاوت تبع ًا الختالف اعتبارات

خاصة قد تكون هذه االعتبارات متعلقة باملكان أو بالزمان أو بالشخص نفسه ،ويف

هذا نجد أن علامء الرشع قد أولوا أمهية يف احلديث عن هذه االعتبارات ودواعي
العمل هبا ٌ
كل بحسب ما رآه؛ وفيام يأيت ذكر مجلة من أقواهلم يف ذلك :يقول اإلمام
ابن قيم اجلوزية يف هذا الصدد( :هذا فصل عظيم النفع جد ًا ،وقع بسبب اجلهل به

((( ينظر :فقه املوازنات :ص 289ـ .290
((( ينظر :يف فقه األولويات ،دراسة جديدة يف ضوء القرآن والسنة ،د .يوسف القرضاوي ،مكتبة
وهبة ـ القاهرة ،الطبعة الثانية1416هـ=1996م ،ص.184
((( ينظر :األشباه والنظائر ،لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي(ت911هـ) ،دار الكتب العلمية ـ
بريوت ،الطبعة األوىل1403هـ ،ج.87 /1
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غلط عظيم يف الرشيعة أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أن

الرشيعة الباهرة التي يف أعىل رتب املصالح ال تأيت به)(.)1

ثم نرى أنه ال جيوز للمفتي أن يفتي يف املسائل الدائرة عىل اللفظ فيام اعتاده هو من

فهم تلك األلفاظ ،بل عليه أن يعرف أهلها واملتكلمني هبا فيحملها عىل ما اعتادوه
وعرفوه ولو كان خمالف ًا حلقائقها األصلية ،ومتى مل يفعل ذلك مل تصادف فتواه حملها

ويكون بذلك قد ضل وأضل(.)2

ويقول اإلمام الشاطبي يف بيان أن املصلحة واملفسدة يف الفعل ليست ثابتة بل

إضافية؛ (ومعنى كوهنا إضافية :أهنا منافع أو مضار يف حال دون حال ،وبالنسبة إىل

شخص دون شخص ،أو وقت دون وقت)(.)3

ثم يبني دواعي (النظر يف مآالت األفعال معترب ومقصود رشع ًا ،كانت األفعال

موافقة أو خمالفة ،وذلك أن املجتهد ال حيكم عىل فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني
باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل ،فقد يكون مرشوع ًا
ملصلحة فيه تستجلب ،أو ملفسدة تدرأ ،ولكن له مآل عىل خالف ما قصد فيه ،وقد

يكون غري مرشوع ملفسدة تنشأ عنه ،أو مصلحة تندفع به ،ولكن له مآل عىل ذلك ،فإذا
أطلق القول األول باملرشوعية فربام أدى استجالب املصلحة فيه إىل مفسدة تساوي
املصلحة أو تزيد عليها ،فيكون هذا مانع ًا من إطالق القول باملرشوعية ،وكذلك إذا

أطلق القول يف الثاين بعدم املرشوعية ربام أدى استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوي أو
((( إعالم املوقعني عن رب العاملني ،أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي املعروف بابن قيم
اجلوزية(ت751هـ) ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،دار اجليل ـ بريوت1973 ،م ،ج /3ص.3
((( املصدر نفسه.)175 /4( :
((( املوافقات.)39 /2( :
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تزيد ،فال يصح إطالق القول بعدم املرشوعية ،وهو جمال للمجتهد صعب املورد؛ إال

الغب ،جا ٍر عىل مقاصد الرشيعة)( ،)1وقد جاء العلامء بأمثلة
أنه عذب املذاق ،حممود ِّ
عىل بعض االعتبارات التي استدعت تغليب املصلحة أو املفسدة ،منها:

 _1ما ذكره اإلمام ابن تيمية من داعي اعتبار املكان واحلال يف تغليب املصلحة أو

املفسدة؛ بقوله( :كام أن العمل يفضل تارة بحسب املكان؛ فاملرشوع بعرفة ومزدلفة
وعند اجلامر وعند الصفا واملروة هو الذكر والدعاء دون الصالة ونحوها ،والطواف
بالبيت للوارد أفضل من الصالة ،والصالة للمقيمني بمكة أفضل ،وتارة باختالف

مرتبة جنس العبادة ،فاجلهاد للرجال أفضل من احلج ،وأما النساء فجهادهن احلج،
واملرأة املتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها ألبوهيا ،بخالف األمة؛ فإهنا
مأمورة بطاعة أبوهيا ،وتارة خيتلف باختالف حال قدرة العبد وعجزه ،فام يقدر عليه
من العبادات أفضل يف حقه مما يعجز عنه ،وإن كان جنس املعجوز عنه أفضل ،وهذا

باب واسع يغلو فيه كثري من الناس ،ويتبعون أهواءهم)(.)2

 _2ما مثله اإلمام الشاطبي من داعي اعتبار املكان يف تغليب املصلحة أو املفسدة؛
يف قوله( :ما يكون متبد ً
ال يف العادة من حسن إىل قبح وبالعكس ،مثل كشف الرأس؛
فإنه خيتلف بحسب البقاع ،فهو لذوي املروءات قبيح يف البالد املرشقية ،وغري قبيح يف
البالد املغربية ،فاحلكم الرشعي خيتلف باختالف ذلك ،فيكون عند أهل املرشق قادح ًا

يف العدالة ،وعند أهل املغرب غري قادح)(.)3

 _3وينقل اإلمام القرايف عن اإلمام مالك ،ما فيه داعي اعتبار احلال يف التغليب؛

((( املوافقات.)196/4( :
((( جمموع الفتاوى 427/10( :ـ .)428
((( املوافقات.)284 /2( :
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فيقول( :إذا تنازع الزوجان يف قبض الصداق بعد الدخول ،فالقول قول الزوج ،مع أن

األصل عدم القبض ،وعلق القايض إسامعيل بن إسحاق األزدي من املالكية بقوله :هذه
كانت عادهتم باملدينة ،أن الرجل ال يدخل بامرأته حتى تقبض مجيع صداقها ،واليوم
عادهتم بخالف ذلك ،فالقول قول املرأة مع يمينها ،ألجل اختالف العادات)(.)1

مما تقدم نجد أن تقدير املصالح واملفاسد يف الرشع مرهون بجملة اعتبارات

يستدعيها املكان أو الزمان أو حال األشخاص أو عاداهتم؛ بحيث يكون تغليب
املصلحة أو املفسدة تبع ًا هلا ،فام يكون مصلحة يف مكان؛ قد يكون هو ذاته مفسدة يف

مكان آخر ،وما يكون فاسد ًا يف زمان؛ قد يكون هو نفسه صاحل ًا يف زمان غريه ،وقد
ٍ
واجتهاد
علم
يصلح أو يفسد يشء يف حق شخص دون غريه ،وهذا كله حيتاج إىل ٍ

وإملا ٍم بأمكنة وأزمنة وأحوال الناس ملعرفة أمر التغليب بني املصالح واملفاسد ،وعدم

الترسع يف احلكم خمافة الزلل وفوات ما قد يكون ذا نفع أو تسهيل لألفراد واجلامعات.

((( اإلحكام يف متييز الفتاوى واألحكام وترصفات القايض واإلمام :ص 233ـ .234
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الف�صل الثالث
مدى التغيري يف جوانب احلياة
بني امل�صالح واملفا�سد

املبحث الأول
مدى التغيري يف احلياة بني امل�صالح واملفا�سد
املطلب الأول :ميدان االجتهاد وقابلية التغيري.

االجتهاد بمفهومه العام الوسيلة املجدية إلجياد احللول للمشكالت التي تطرحها
املتغريات املتالحقة التي تفرض عىل األفراد واجلامعات ضغوط ًا عىل رضورة البحث

عن املخرج بفتح السبل أمام العقل للوصول إىل مناطق آمنة ؛ تستقر فيها حياة اإلنسان

وتسكن نفسه ويرتاح ضمريه ؛ وتصان كرامته وحتفظ حقوقه.

وملا كان االجتهاد يف الرشع :هو بذل غاية اجلهد واستفراغ غاية الوسع يف استنباط

األحكام الرشعية من أدلتها بطريق النظر وإعامل الفكر( ،)1وهو فرض كفاية عىل األمة
يف جمموعها نأثم إذا مل يتوافر هلا عدد من أبنائها يسد حاجتها فيه وهو فرض عني عىل
من آنس يف نفسه الكفاية له والقدرة عليه إذا مل جيد يف املسلمني من يسد مسده(.)2

فال بد من معرفة ميدان االجتهاد حتى يكون اخلوض فيه صحيحا وغري خمرج عن

((( ينظر :مجع اجلوامع يف أصول الفقه ،لتاجي الدين عبد الوهاب بن عيل السبكي(ت771هـ)،
دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة الثانية1424هـ=2003م ،ص ،120ج /2ص،379
واآلسنوي عىل املنهاج ،)191 /3( :وأصول أبو زهرة :ص.365
((( ينظر :مسلم الثبوت.)362 /2( :
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األول :فيام ال نص فيه مما تركه الشارع لنا قصد ًا منه لالجتهاد فيه بام حيقق مقصد

الشارع.

والثاين :فيام كان فيه نص ظني يف ثبوته أو داللته ،ومعظم نصوص القران ظنية

الداللة فهي قابلة لالجتهاد وتعدد وجهات النظر الختالف املفاهيم يف استنباط

األحكام كام يف آية الطهارة :ﭽﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭼ ،وما نقل فيها من

أقوال الفقهاء يف استنباط األحكام منها(.)2
أما ما كان من النصوص قطعي ًا يف ثبوته وداللته فهذا ما ال يدخله االجتهاد البتة،
ومدار ذلك الواجبات ـ كالصالة والصيام ـ واملحرمات ـ كالزنا ورشب اخلمر والربا

ـ واألحكام القطعية ـ كأحكام املواريث وأحكام احلدود والقصاص ـ ،فال يصح
ألحد مهام كان وال يف أي مكان أو زمان أن يفتح باب االجتهاد فيام ثبت فيه نص من

النصوص القطعية الثبوت والداللة ،كأن يقول قائل بجواز رشب اخلمر؛ الثابت أصل

حتريمه بالقرآن؛ بقوله تعاىل :ﭽﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭼ ()3؛ بدعوى العرف أو الضيافة أو العادة أو السياحة ،أو أن

يأيت من يقول بخلع حجاب املرأة الثابت فرضه يف القرآن؛ بقوله تعاىل :ﭽﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﭼ()4؛ بدعوى التحرض أو
((( ينظر :املستصفى ،)354/2( :ومسلم الثبوت.)362 /2( :
((( املائدة.6 :
((( املائدة.90 :
((( النور.31 :
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احرتام مكان أو تطبيق قانون بلد ،أو أن يقول قائل بتعطيل فرض صيام رمضان
ﭽﭦﭧﭨﭼ()1؛ لشدة احلر أو الفقر ،أو أن يقول بتعطيل فرض الزكاة
ﭽﮝﮞﭼ()2؛ بدعوى وجود الرضائب أو حق املال الشخيص ،أو أن يأيت من

يقول بتعطيل فرض اجلهاد ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭼ ()3؛ بدعوى اإلرهاب أو تطبيق القوانني الدولية ،ويف مقابل ذلك فإن
كل ما كان من الوقائع واألفعال فيام ال نص فيه أو كان النص فيه وارد ًا لكن داللته ظنية
فليس ألحد القول بسد باب االجتهاد فيه؛ ألن بابه قد فتحت منذ عرص النبي حممد

_صىل اهلل عليه وسلم وكام هو ثابت يف قول معاذ _ريض اهلل عنه _ للنبي_ﷺ_حني

واله قضاء اليمن «اجتهد برأيي وال آلو(»)4

فأقره عليه الصالة والسالم وأثنى عليه(.)5

ثم الكل متفق عىل أن الرشيعة اإلسالمية البد أن يكون هلا احلكم يف كل ما يطرأ

من الوقائع واألفعال يف أي زمان ومكان وهو األمر الذي يتميز به اإلسالم باعتباره
((( البقرة.183 :
((( البقرة.43 :
((( التوبة.41 :
((( ال آلو :ال أقرص ،وال أترك اجلهد .النهاية يف غريب احلديث واألثر ملجد الدين أيب السعادات
املبارك بن حممد اجلزري املعروف بابن األثري(ت606هـ) ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي وحممود أمحد
الطناجي ،املكتبة العلمية ـ بريوت ،ج.63 /1
((( قول رسول اهلل ﷺ ملعاذ بن جبل  aعندما أرسله إىل اليمن قاضي ًا ،بم تقيض؟ قال :بكتاب
اهلل ،فإن مل جتد؟ قال :بسنة رسول اهلل ،قال :فإن مل جتد؟ قال :اجتهد رأيي وال ألو ،فقال رسول اهلل
ﷺ (( :احلمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل ملا يريض اهلل ورسوله)) .سنن أيب داود سليامن بن
األشعث السجستاين(275هـ) ،مطبعة احللبي 1952م ،ج ،272 /2رقم  ،3592باب اجتهاد
الرأي يف القضاء ،كتاب األقضية.
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هذا وليس لكل من شاء أن يقول باالجتهاد والتجديد يف فهم النص القرآين بل
حتكم ذلك ضوابط تتعلق باملجتهد( ،)1من رشوط علمية وثقافية ,وأن يكون عد ً
ال
مريض السرية  ,وعىل دراية بأحوال الناس وأمكنتهم؛ وفق ًا ملا هو معروف من أن
الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان واحلال ،كام وجيب عليه االبتعاد عن النصوص
القطعية وعدم جعلها حم ً
ال لالجتهاد بالتالعب بتحويلها من القطعي إىل الظني،

وكذلك واجب عىل املجتهد أن يكون بعيد ًا عن اخلوف بكل أشكاله ،وأن ال يستسلم
للواقع املعارص فيسوف فهم النص القرآين ليربر رشع ًا واقع ًا معين ًا ؛ كاجتهاد الذين
يريدون تسويغ الفوائد الربوية أو منع تعدد الزوجات وغري ذلك(.)2
إذ ًا نفهم ونعي مما تقدم أن قابلية التغيري مسوغة يف املجال املسموح فيه باالجتهاد وأن

إدراك هذا يتطلب وعي ًا وفه ًام راجح ًا وكفاءات علمية عالية ،وإرادة عىل مستوى مجاعي

للوصول إىل أحكام تناسب التغيريات التي تصب يف مصالح احلياة بمختلف جوانبها؛
بعد دراسة وفحص بشجاعة وحرية بعيد ًا عن ضغط احلكومات وضغط العوام.

املطلب الثاين :تغيري احلكم الق�ضائي.

ملا كان القايض غري معصوم يف األحكام التي يصدرها؛ فهذا يعني أنه قد يصدر
حك ًام قضائي ًا خاطئ ًا يف نازلة هلا نص أو نازلة ليس هلا نص ،وهو يف كلتا احلالتني مأمور

بتحري الصواب ،فهل له بعد ذلك حق التغيري يف حكمه القضائي؟

يف اجلواب تفصيل :يف هذا احلال ال خيلو إما أن يكون قد أخطأ القايض؛ فيام يسوغ فيه

((( ينظر :املستصفى353 /2( :ـ  ،)354واملوافقات105 /4( :ـ .)107
((( ينظر :إعالم املوقعني ،)212 /4( :ومسلم الثبوت.)399 /2( :
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االجتهاد ،أو فيام ال يسوغ فيه االجتهاد()1؛ وعليه فإن أخطأ فيام ال يسوغ فيه االجتهاد؛
كأن يكون قد خالف نص ًا ،أو إمجاع ًا ،أو قياس ًا جلي ًا( ،)2أو خالف القواعد الكلية( ،)3أو

كان حك ًام ال دليل عليه()4؛ ألنه يكون قد خالف دلي ً
ال قاطع ًا فيغري بالنقض وال عربة
باجتهاده( ،)5فإن جهل النص وكان القايض اآلخر عامل ًا بالنص؛ ينقض حكمه ،فمن
سقط عنه الواجب جلهله وجب إزالة جهله ألن التعليم وتبليغ حكم الرشع وتعريف
أسبابه واجب( ،)6وإن كان نقض القضاء صعب ًا إال أن أصعب منه بقاءه وهو باطل(.)7
أما إذا أخطأ القايض فيام يسوغ فيه االجتهاد كان حكمه غري قابل للتغيري ،فال

ينقض( .)8معنى هذا :أن القايض إذا حكم يف واقعة باجتهاده وكانت خالية من نص أو
((( أدب القايض أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي البرصي الشافعي(450هـ) ،حتقيق:
حمي هالل الرسحان ،دار إحياء الرتاث اإلسالمية ،مطبعة العاين ـ بغداد 1392هـ=1972م،
ص.682
((( ينظر :املستصفى 454 /2( :ـ  ،)455واملحصول يف علم أصول الفقه ،لفخر الدين حممد بن
عمر بن احلسني الرازي(ت606هـ) ،حتقيق :طه جابر فياض العلواين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ـ
الطبعة الثانية1412هـ=1992م ،ج ،65 /6ومجع اجلوامع :ص.120
((( ينظر :أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،أليب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي
القرايف(ت684هـ) ،حتقيق :خليل منصور ،دار الكتب العلمية1418هـ=1998م ،ج.134 /1
((( ينظر :فتاوى السبكي يف فروع الفقه الشافعي ،لتقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي
األنصاري(ت756هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة األوىل1424هـ =2004م،
ج /1ص.602
((( ينظر :املحصول ،)65/6( :ومجع اجلوامع :ص.120
((( ينظر :املستصفى.)455 /2( :
((( ينظر :فتاوى السبكي.)602 /1( :
((( الفتاوى اهلندية يف مذهب أيب حنيفة النعامن للشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند ،املطبعة اليمنية،
مطبعة مصطفى البايب احللبي ـ مرص ،ج ،341 /3وينظر :األم أليب عبد اهلل حممد بن إدريس
الشافعي(ت240هـ) ،دار الفكرـ الطبعة األوىل1400 ،هـ=1980م ،ج /6ص.204
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إمجاع كان عليه تنفيذ حكمه فيها من غري تغيري وال نقض(.)1

ألن (االجتهاد ال ينقض باالجتهاد)( .)2وأصل ذلك :عمل الصحابة أو ً
ال،
والعقل ثاني ًا.
أما عمل الصحابة :فقد قام اخلليفة أبو بكر الصديق  aبالتسوية بني املهاجرين

واألنصار يف العطاء ومل يفضل بالسابقة حيث قال) :إنام عملوا هلل وإنام أجورهم عىل

اهلل وإنام الدنيا بالغ)()3؛ فلم يفرض للعبيد مع سادهتم ،يف حني فاضل اخلليفة عمر
بن اخلطاب  aيف العطاء بني املهاجرين واألنصار بالسابقة وفرض للعبيد(.)4أما
اخلليفة عيل بن أيب طالب ـ aفقد ساوى بني املهاجرين واألنصار كفعل أيب بكر ـ

ريض اهلل عنه ،وفرض للعبيد كفعل عمر .)5(a

((( أدب القضاء املسمى( الدرر املنظومات يف األقضية واحلكومات) ،لشهاب الدين أيب إسحاق
إبراهيم عبد اهلل اهلمداين احلموي املعروف بابن أيب الدم الشافعي(642هـ) ،حتقيق :د .حمي هالل
الرسحان ،مطبعة اإلرشاد ـ بغداد1404هـ=1984م ،ص ،125وينظر :حاشية الرشقاوي عىل
حتفة الطالب برشح حترير تنقيح اللباب ،لعبد اهلل بن حجازي بن إبراهيم بن إبراهيم الشافعي
األزهري الشهري بالرشقاوي(ت1226هـ) ،مطبعة احللبي ـ القاهرة1360هـ=1941م ،ج/2
.469
((( األشباه والنظائر يف قواعد وفروع وفقه الشافعية ،أليب الفضل جالل الدين عبد الرمحن
السيوطي(ت911هـ) ،حتقيق :خالد شبل أيب سليامن ،مؤسسة الكتب الثقافية ـ الطبعة الثالثة،
ص.134
((( رواه الشافعي يف خمترص املزين ،أليب إبراهيم إسامعيل حييى املزين(ت264هـ) ،مطبوع هبامش
كتاب األم ،مطبعة دار الشعب ـ القاهرة ،ج201 /3
((( املصدر نفسه ،)201/3( :وينظر :أدب القايض للاموردي.)683/1( :
((( رواه الشافعي يف املخترص ،)201 /3( :وينظر :هنج البالغة ـ جمموع ما اختاره الرشيف
الريض أبو احلسن حممد بن موسى(ت406هـ) ،من كالم عيل بن أيب طالب برشح حممد عبده،
حتقيق :حمي الدين عبد احلميد ،مطبعة االستقامة ،ج ،2ص.10
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فلم يغريوا بالنقض حكم بعضهم بعض ًا؛ لنفوذه باجتهاد سائغ(.)1

أما العقل :فيقول بأن محاية األحكام االجتهادية ـ الصادرة عن اجتهاد سائغ ـ من

التغيري بالنقض يؤدي إىل استقرار األحكام ووثوق الناس وإهناء اخلصومات ،ويقطع

عىل حكام السوء الذين قد يتذرعون باالجتهاد لنقض أحكامهم أو تغيري أحكام
غريهم؛ وهم ما يريدون من وراء ذلك إال حماباة من يكون النقض ملصلحتهم ،فض ً
ال
عن أن جتويز تغيري احلكم االجتهادي السائغ بالنقض بحكم اجتهادي آخر يلزم منه
تباع ًا جتويز نقض احلكم االجتهادي الثاين بحكم اجتهادي ثالث...وهكذا ،وهذا

تسلسل؛ ال جيوز قطع ًا( ،)2وفيه تفوت مصلحة نصب احلاكم من فصل اخلصومات

لعدم الوثوق باحلكم(.)3

هذا وإن قضاء القايض يف مسألة اجتهادية بحكم معني ال جيعل القايض مقيد ًا به يف

القضايا املامثلة للقضية األوىل ،فإن له أن حيكم فيها بحكم جديد إذا تغري اجتهاده يف
هذه القضايا وبالتايل ال جيوز له أن ينقض حكمه اجلديد بحجة حكمه القديم ؛وهذا

يعني أن عىل القايض الرجوع يف املستقبل عن سابق حكمه إىل ما تبني له أنه احلق وال
ٍ
باجتهاد ٍ
ثان دون األول(.)4
جيوز له إال أن حيكم
((( أدب القايض للاموردي.)684 /1( :
((( نظام القضاء يف الرشيعة اإلسالمية ،د .عبد الكريم زيدان ،مطبعة العاين ـ بغداد ،الطبعة
األوىل1984م ،ص.268
((( الروض النضري رشح جمموع الفقه الكبري ،لرشف الدين احلسني بن أمحد السياغي(ت1221هـ)،
مكتبة املؤيد ،اململكة العربية السعودية ـ الطائف ،الطبعة الثانية1388هـ=1968م ،ج ،4ص124ـ
.125
((( الفتاوى اهلندية يف مذهب أيب حنيفة النعامن ،لنظام ومجاعة من علامء اهلند ،املطبعة اليمنية،
مطبعة مصطفى البايب احللبي ـ مرص ،ج /3ص.341
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املفتي إذا اجتهد لنفسه يف أمر خيصه ،وبذل غاية جهده لتوصل إىل حكم هذه املسألة؛

كان هذا احلكم هو الواجب يف حقه وهو الذي يفتي به ،لكن إذا حصل وتغري اجتهاده
ـ يف املسألة ذاهتا ـ جاز له ذلك ،وكان عليه أن يعمل بمقتىض اجتهاده اجلديد ويفتي
به ويرتك األول؛ ألن احلكم األول صار خطأ يف ظنه والثاين هو الصواب ،والعمل بام
يظنه املجتهد صواب ًا يف األحكام العملية واجب عليه.

فمث ً
ال إذا أدى اجتهاد املفتي إىل احلكم بتجويز نكاح املرأة بال ويل ثم تغري اجتهاده؛
لزمه عند ذلك مفارقة الزوجة وإال كان مستدي ًام حلل االستمتاع هبا عىل خالف معتقده،
وهو خالف اإلمجاع(.)1

املبحث الثاين
مدى تغري احلاكم وحكم تغيريه
ملا كان املقصود والواجب بالواليات :إقامة الدين ،وسياسة الدنيا به؛ كان تنصيب
احلاكم عىل هذا األساس ملزم ًا لطاعته ونرصته ما مل يتغري حاله( ،)2فإن تغري احلاكم؛
فقصرّ يف واجب الوالية ،أو نقص رشط من رشوط واليته( :)3كالكفر والردة بعد

((( ينظر :املحصول ،)64/6( :واإلحكام ،)209/4( :وروضة الناظر وجنة املناظر ،لعبد اهلل بن أمحد بن
قدامة املقديس(ت682هـ) ،حتقيق :عبد العزيز عبد الرمحن السعيد ،جامعة اإلمام حممد بن سعود،
الرياض ـ الطبعة الثانية1399هـ ،ص.381

((( األحكام السلطانية والواليات الدينية ،أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي(ت450هـ)،
حتقيق أمحد مبارك البغدادي ،دار ابن قتيبة ـ الكويت ،الطبعة األوىل1409هـ=1989م ،ص.24
((( ينظر :اإلمامة العظمى ،لعبد اهلل بن عمر بن سليامن الدميجي ،دار طيبة ـ الرياض ،الطبعة
الثانية1409هـ ،ص 468ـ .475
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اإلسالم( ،)1أو ترك الصالة والدعوة إليها( ،)2أو ترك احلكم بام أنزل اهلل( ،)3أو ممارسة
اجلور والظلم( ،)4أو نقص الترصف( ،)5أو العجز املؤثر عىل الرأي والعمل()6؛كان

من حق األمة تغيريه؛ ألن ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة بحسب القاعدة
الفقهية( ،)7وعىل هذا فتغري احلاكم يستلزم من األمة تقويمه أو تغيريه.
أما كيفية تغيري احلاكم فتكون كاأليت:

_1عزل احلاكم نفسه :إذا أحس اإلمام من نفسه عدم القدرة عىل القيام بأعباء
اإلمامة فإن له عزل نفسه( ،)8وكذلك إذا كان يف عزله إمخاد ًا لفتنة قد تزداد وتستمر

أرص عىل منصبه وهو حممود يف مثل هذه احلالة ،كفعل سبط رسول اهلل ﷺ احلسن
إذا ّ
((( ينظر :غياث األمم يف التياث الظلم ،أليب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني(ت478هـ)،
دار الكتب العلمية ـ الطبعة الثانية ،بريوت ـ لبنان1442هـ =2003م ،ص.51
((( ينظر :إكامل املعلم رشح صحيح مسلم ،أليب الفضل عياض اليحصبي(ت544هـ) ،ج/6
ص.246
((( ينظر :املصدر نفسه.
((( ينظر :األحكام السلطانية للاموردي :ص.24
((( املصدر نفسه :ص 28ـ .29
((( مآثر األنافة يف معامل اخلالفة ،ألمحد عبد اهلل القلقشندي ،حتقيق :عبد الستار أمحد فراج ،مطبعة
حكومة الكويت ،الطبعة الثانية1985م ،ج /1ص ،33وينظر :األحكام السلطانية للاموردي:
ص 25ـ .26
((( ينظر :األشباه والنظائر :ص ،121واملنثور يف القواعد ،أليب عبد اهلل حممد بن هبادر
الزركيش(ت794هـ) ،حتقيق :تيسري فائق ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت ـ
1405هـ ،ج /1ص.309
((( اجلامع إلحكام القرآن ،أليب عبد اهلل شمس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح
األنصاري اخلزرجي القرطبي(ت671هـ) ،حتقيق :هشام سمري البخاري ،دار عامل الكتب ـ
الرياض1423هـ=2003م ،ج.272 /1

458

ش���ي�م�اء ال���رف���اع���ي

بن عيل  aحينام عزل نفسه وتنازل عن احلكم حقن ًا لدماء املسلمني()1؛ وقد أثنى
عليه جده ﷺ قبل وقوعه فقال(( :إن ابني هذا سيد ولعل اهلل أن يصلح به بني فئتني

من املسلمني))(.)2

أما إذا مل يكن هناك عذر رشعي بل طلب ًا من احلاكم للتخفيف عنه يف الدنيا واآلخرة

فللفقهاء رأيان( :)3األول :ينعزل؛ ألن إلزامه باالستمرار قد يلحق الرضر به يف آخرته
ودنياه ،وألنه كام تلزمه اإلجابة إىل املبايعة ال يلزمه الثبات ،والثاين :ال ينعزل.

-2التغيري السلمي :كأن يتقدم أهل احلل واالختيار إىل اإلمام اجلائر وينصحونه

مغبة انحرافه ويمهلونه ويصربون عليه فرتة من الزمن لعله يرجع عماّ هو
وينذرونه ّ

أرص عىل ذلك فعليهم أن يعملوا لتغيريه بكل الوسائل
عليه من ظلم وطغيان ،فإن ّ
املمكنة برشط أن ال يرتتب عىل ذلك مفسدة أكرب من املفسدة املرجو إزالتها ألن عزله

من النهي عن املنكر ،واملنكر ال ُيرفع بام هو أنكر منه ،ومن هذه الوسائل ما يسمى يف
العرص احلديث بالعصيان املدين(.)4

 -3التغيري بالقتال :وهو اخلروج عن احلاكم وترك االنقياد إليه ،واالمتناع من أداء
احلقوق()5؛ وال خيلو أن يكون إما خروج ًا عن حاكم عادل ،أو كافر ،أو فاسق.
((( غياث األمم :ص.63
((( صحيح البخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري(ت256هـ) ،ترقيم
وتبويب :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار ابن اهليثم ـ القاهرة ،الطبعة األوىل1425هـ=2004م ،ج/6
ص ،827رقم ،7109كتاب الفتن.
((( مآثر األنافة 32 /1( :ـ  ،)33وروضة الطالبني ،أليب زكريا حييى بن رشف النووي الدمشقي
(ت676هـ) ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وآخرون ،دار عامل الكتب1423هـ=2003م ،ج/7
ص.68
((( ينظر :اإلمامة الكربى :ص489ـ .490
((( ينظر :الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،أليب حممد عيل بن أمحد بن حزم الظاهري(ت456هـ)،
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أما العادل :فهذا حيرم اخلروج عليه مطلق ًا وباتفاق العلامء؛ ألنه خروج عن الطاعة
امللزمة ُأليل األمر من املسلمني.
وأما احلاكم الكافر املرتد :فهذا متفق عىل وجوب اخلروج عليه ،فمتى ما وقع من

احلاكم الكفر الرصيح مل جتز طاعته بعد ذلك ،بل جتب جماهدته ملن قدر عليها فمن

قوي عىل ذلك فله الثواب ،ومن داهن فعليه اإلثم ،ومن عجز وجبت عليه اهلجرة من
تلك األرض(.)1

أما احلاكم الفاسق :ففيه رأيان:

الرأي األول( :)2عدم جواز تغيريه بالقتال؛ بنا ًء عىل قاعدة جلب املصلحة ودرء

املفسدة وإنه إذا تعارضت مفسدتان فاختيار أخف الرضرين()3؛ ألن الفساد يف القتال
والفتنة أعظم من الفساد احلاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة(.)4

دار املعرفة ـ الطبعة الثانية ،بريوت ـ لبنان1395هـ=1975م ،ج /4ص ،171واملغني ،لعبد اهلل
بن أمحد بن قدامة املقديس احلنبيل(ت620هـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي وآخرون،
دار عامل الكتب ـ الطبعة الثالثة ،الرياض1417هـ=1997م ،ج /12ص.473
((( ينظر :فتح الباري برشح صحيح البخاري ،ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين(ت852هـ)،
مكتبة الصفا ـ الطبعة األوىل1404هـ= ،2003ج /13ص .148 ،140
((( ينظر :إكامل املعلم رشح صحيح مسلم ،للقايض أيب الفضل عياض اليحصبي(ت544هـ)،
ج ،247 /6واملغني ،)243 ،237 /12( :وجمموع الفتاوى.)272/4( :
((( ينظر :األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن ،لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1993م ،ص98ـ .99
((( ينظر :منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية ،ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية
احلراين(ت728هـ) ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود ـ الرياض ،الطبعة
ّ
األوىل1406هـ=1986م ،ج /3ص.391
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والرأي الثاين( :)1جواز تغيريه بالقتال؛ بنا ًء عىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن

املنكر ،إذا مل يمكن دفع املنكر إال بذلك.
إذ ًا فتقدير األمر يف تغيري احلاكم يدور مع املصلحة العامة املرتتبة عىل ذلك،

بدفع مفسدة حكمه بعد تغريه فيام ال جيوز السكوت عليه ،أو إبقاءه يف احلكم

لدفع مفسدة أكرب.

املبحث الثالث
مدى التغيري يف واقع التقدم
العلمي بني امل�صلحة واملف�سدة
لقد واكب التقدم العلمي مجيع مظاهر احلياة وبني حلظة وأخرى ،ثمة اخرتاع،

أو اكتشاف ،أو ابتكار؛ حتى أن توقيت االنتقال من عرص إىل آخر بات متعذرا؛

لتسارع املستجدات وكثرهتا .ويمثل هذا التقدم العلمي يف مجيع املجاالت ثورة
يف احلياة ،واإلسالم ال يعارض العلم يف تقدمه بل ُّ
حيث عىل البحث يف األرسار

الكامنة يف األشياء التي نعيش عليها ،وفيها ،وحتتها ،قال تعاىل :ﭽﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﭼ( ،)2والبحث يف ذلك ال يمكن أن
يصل إليه اإلنسان طفرة ،إذ من سنن اهلل الظاهرات أن تتامشى العلوم واملعارف

بحقائقها وادراكاهتا واكتشافاهتا وآفاقها ونتائجها مع تطور اخللق ـ جيال بعد
جيل ـ وتقدم العقل ونمو الفكر آن ًا بعد آن ،كام وأن اإلسالم يرفع من قدر العلم
((( ينظر :الفصل يف امللل.)171 /4( :
((( الذاريات 20 :ـ .22
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والعلامء ،قال تعاىل :ﭽﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ

ﰔﰕﭼ(.)1

والعلم يف حد ذاته هو وسيلة ال غاية ،وسيلة الستعامر األرض وحسن

االستخالف فيها ،وسيلة ملعرفة عظمة اخلالق وحكمته يف عجيب صنعه ودقة نظامه
يف هذا الكون ،وكل يشء ُجعل غاية من دون اهلل سيفيض إىل الشقاء والبؤس يف هذه
احلياة التي يدّ عي فيها كل من ملك عل ًام يسري ًا أن غايته إسعاد البرشية ،وخيرج عن
ٍ
يشء عل ًام ،إنه لفرق عظيم بني حرية
من أحاط بكل
النظام الذي وضعه هلذا الكون ْ
البحث الذي يسعد اإلنسان وبني البحث املدمر لإلنسان(.)2

وإذا نظرنا للتغيري الذي أوقعه التقدم العلمي سوا ًء ما كان منه يف املجال التقني
ـ التكنولوجي ـ ،أو املجال الطبي؛ نجد أن له آثار ًا إجيابية وأخرى سلبية؛ أي أن

منه ما فيه مصلحة وآخر فيه مفسدة:

فعىل صعيد التكنولوجيا؛ فمن املؤكد أنه ال يوجد شخص م ّنا يستطيع أن

يعيش بدون استخدام التكنولوجيا التي أصبحت حتيط بنا من كل جانب ،مثل

وسائل التنقل ـ السيارات ـ واهلواتف املحمولة وأجهزة التلفزيون وغريها من
املظاهر التكنولوجية ،ولكن هذا التقدم التقني يعد سالح ًا ذا حدين؛ فبالرغم من
املميزات اهلائلة له إال أن هناك العديد من السلبيات واملخاطر التي تنجم عنه.
فمن اجيابيات التكنولوجيا :توفري الوقت واملال وسهولة احلياة وزيادة الرتفيه،

وذلك نتيجة لعدم االضطرار للقيام باألعامل الشاقة ،وكذلك زيادة التقارب
((( املجادلة.11 :
((( ينظر :االستنساخ حقيقته ،أنواعه ،حكم كل نوع يف الفقه اإلسالمي ،حلسن عيل الشاذيل ،جملة
جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة العارشة ،جدة1418 ،هـ=1997م.
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والتعارف بني الشعوب ،حيث أصبح العامل قرية كونية صغرية بفعل التكنولوجيا
احلديثة ،كام أهنا تساعد عىل تنمية التفكري االبتكاري ،وكذلك ترشيد استخدام
املواد املتاحة باإلضافة إىل حتقيق التقدم يف شتى مناحي احلياة.

وعىل اجلانب اآلخر فهناك العديد من السلبيات النامجة عن استخدام

التكنولوجيا؛ ومن أمهها :تقليل فرص العمل ،حيث أصبحت اآللة حتل حمل

اإلنسان ،وكذلك زيادة التلوث الذي ينتج عن استخدام األدوات التكنولوجية
احلديثة مما يشكل خطر ًا كبري ًا عىل العامل أمجع ،إذ ًا فاملصلحة التي تقدمها
التكنولوجيا يقابلها تكاليف اجتامعية بيئية خطرية( ،)1أما عىل صعيد التقدم
الطبي؛ فنرى أن ما أكتشف حديث ًا من العمليات التجميلية ،ونقل األعضاء،
وترشيح اجلثة ،والتلقيح الصناعي ،وتغيري اجلنس ،واالستنساخ وغري ذلك()2؛
فإنه قد جيني الفرد من ورائها أثر ًا إجيابي ًا ،ولكن ربام ما يرتتب عليها من السلبيات

التي قد ترمي بمفسدهتا عىل الفرد نفسه وعىل املجتمع كذلك ما يضاهي املصلحة
الناجتة منها ،وهذا كله بالطبع موكول بالوسيلة والغاية يف استخدامها؛ فقد علم

((( التكنولوجيا ،إجيابيات وسلبيات ،ألسامء رضوان \ 25مارس \ ،2013موقع بكرا أون الين.
((( يراجع يف ذلك :الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل ،)2649\4( :وفقه النوازل ،لبكر عبد اهلل
أيب زيد ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ـ الطبعة األوىل1416 ،هـ=1996م ،ج \1ص262ـ ،263
وأحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها ،ملحمد بن حممد بن حممد املختار الشنقيطي ،مكتبة
الصحابة ـ جدة ،الطبعة الثانية1415 ،هـ=1994م ،ص195 ،182املوسوعة الطبية الفقهية،
ألمحد حممد كنعان ،دار نفائس ،الطبعة الثالثة1431 ،هـ=2010م ،ص 210ـ  ،211قرارات
دورات املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة ،الطبعة الثانية ،الدورة احلادية عرشة ،القرار
السادس1409 ،هـ=1989م ،ص ،262أطفال األنابيب بني العلم والرشيعة ،لزياد أمحد سالمة،
دار البيارق ـ الطبعة الثانية ،بريوت ـ لبنان1417 ،هـ=1996م ،ص ،92واالستنساخ البرشي بني
اإلقدام واإلحجام ،ألمحد رجائي اجلندي ،جملة املجمع ،العدد العارش.

العدد الأول -ال�سنة الأوىل2015 -م

463

التغيري يف احلياة بني املصالح واملفاسد

البحوث املحكمة

من الرشع بالرضورة مرشوعية التداوي بل واحلث عليه ،هلذا املعنى من جلب
املصلحة ودفع الرضر وتطبيق ًا ملقاصد الرشع يف حفظ النفس؛ والتي حفظها من
الرضورات إزاء حفظ الدين والعقل واملال والنسل ،فيكون اإلسالم بموجب
ذلك مراعي ًا :حفظ الصحة املوجودة ،وإزالة العلة أو تقليلها بقدر اإلمكان،
وحتمل أدنى املفسدتني إلزالة أعظمهام ،وتفويت أدنى املصلحتني لتحصيل

أعظمهام.

فاألمر إذ ًا يستدعي النظر يف واقع كل تقدم علمي من حيث مدى ما حيققه من

مصالح سوا ًء للفرد أو للمجتمع يف حال الزمان ومآله ،والوقوف فيام كان منه
حمسوب ًا عىل أنه من التقدم العلمي وفيه من املفسدة ما خيص أو ّيعم يف املجتمع،
وهذا يكون بالدراسة املستفيضة لكل ما يعلو سطح التقدم ويف كافة العلوم سوا ًء

منها التقنية أو الطبية؛ ألن األصل يف التقدم العلمي كوظيفة هو توفري الراحة

املادية واملعنوية لإلنسان ،وتعزيز مقومات احلياة املنظمة والصحيحة ،وإال كان
عل ًام ضار ًا رغم وصفه بالتقدمية ،كام يف قوله تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ (.)1

((( البقرة.102 :

464

ش���ي�م�اء ال���رف���اع���ي

اخلامتة
بعد محد اهلل والثناء عليه ،يمكن تلخيص أهم ما أسفر عنه البحث من نتائج باأليت:
 _1التغيري بمعناه اللغوي موافق ملعناه االصطالحي؛ تبديل ٍ
يشء بغريه مل يكن قبله ,
_2التغيري سنة ترشيعية توافق صالح الفرد يف هنجه السلوك القويم.
 _3إمكانية التغيري تؤسس عىل القوة والعلم واإلرادة.

 _4إمكان تغيري النفس البرشية قائم كإمكانية التغيري يف الشكل الظاهري.

 _5املصالح واملفاسد يف معناها اللغوي موافق للمعنى العام ملصالح ومفاسد التغيري يف
احلياة ـ عىل التوايل ،ومها يتنوعان يف الرشع بحسب أقسام احلكم التكليفي ،وتفاوهتام

الوارد يستلزم تقدير الرشع بحسب اآلثار املرتتبة عىل كل منهام.

 _6تغليب املصلحة أو املفسدة مرهون باعتبار املكان أو الزمان أو حال األشخاص

أو عاداهتم.

 _7قابلية التغيري يف الرشع مسوغة يف املجال املسموح فيه باالجتهاد.
 _8إمكانية وجواز تغيري الفتوى واحلكم القضائي وفق ًا للحال.
 _9تغيري احلكم يدور مع املصلحة العامة املرتتبة عىل ذلك.

 _10التغيري احلاصل من جراء التقدم العلمي مرهون يف تقدير الرشع بام حيققه من
مصالح يف حال الزمان ومآله ،والوقوف فيام كان فيه من املفسدة ما خيص أو ّيعم يف

املجتمع.
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امل�صادر واملراجع
بعد القر�آن الكرمي

البحوث املحكمة

 .1أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها ،ملحمد بن حممد بن حممد املختار

الشنقيطي ،مكتبة الصحابةـ جدة ،الطبعة الثانية1415 ،هـ=1994م.

 .2األحكام السلطانية والواليات الدينية ،أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب

املاوردي(ت450هـ) ،حتقيق أمحد مبارك البغدادي ،دار ابن قتيبة ـ الكويت ،الطبعة
األوىل1409هـ=1989م .

 .3اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمام ،أليب العباس

شهاب الدين أمحد بن إدريس(ت684هـ) ،حتقيق :الشيخ عبد الفتاح أيب غدة ،مكتب
املطبوعات اإلسالمية ـ حلب1387 ،هـ =1967م.

 .4إحياء علوم الدين ،أليب حامد حممد بن حممد الغزايل(ت505هـ) ،دار املعرفة،

بريوت ـ لبنان .

 .5أدب القايض أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي البرصي

الشافعي(450هـ) ،حتقيق :حمي هالل الرسحان ،دار إحياء الرتاث اإلسالمية ،مطبعة
العاين ـ بغداد 1392هـ=1972م .

 .6أدب القضاء املسمى( الدرر املنظومات يف األقضية واحلكومات) ،لشهاب الدين

أيب إسحاق إبراهيم عبد اهلل اهلمداين احلموي املعروف بابن أيب الدم الشافعي(642هـ)،
حتقيق :د .حمي هالل الرسحان ،مطبعة اإلرشاد ـ بغداد1404هـ=1984م .

 .7االستنساخ البرشي بني اإلقدام واإلحجام ،ألمحد رجائي اجلندي ،جملة املجمع،

العدد العارش .

 .8االستنساخ حقيقته ،أنواعه ،حكم كل نوع يف الفقه اإلسالمي ،حلسن عيل
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الشاذيل ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة العارشة ،جدة1418 ،هـ=1997م .

 .9األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن ،لزين العابدين بن إبراهيم بن

نجيم ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1993م .

 .10األشباه والنظائر ،لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي(ت911هـ) ،دار الكتب

العلمية ـ بريوت ،الطبعة األوىل1403هـ .

 .11أطفال األنابيب بني العلم والرشيعة ،لزياد أمحد سالمة ،دار البيارق ـ الطبعة

الثانية ،بريوت ـ لبنان1417 ،هـ=1996م .

 .12إعالم املوقعني عن رب العاملني ،أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي

املعروف بابن قيم اجلوزية(ت751هـ) ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،دار اجليل ـ
بريوت1973 ،م .

 .13إكامل املعلم رشح صحيح مسلم ،أليب الفضل عياض اليحصبي (ت544هـ).
 .14األم أليب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي(ت240هـ) ،دار الفكرـ الطبعة

األوىل1400 ،هـ=1980م .

 .15اإلمامة العظمى ،لعبد اهلل بن عمر بن سليامن الدميجي ،دار طيبة ـ الرياض،

الطبعة الثانية1409هـ.

 .16أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،أليب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي

القرايف(ت684هـ) ،حتقيق :خليل منصور ،دار الكتب العلمية1418هـ=1998م .

 .17أنوار التنزيل وأرسار التأويل املعروف بتفسري البيضاوي ،نارص الدين أبو

اخلري عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي691( ،هـ) ،دار إحياء الرتاث
العريب ـ بريوت ،الطبعة األوىل .

 .18البناء يف القرآن ،لعبد الكريم بكار ،الطبعة األوىل 1428،هـ=2008م .
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 .19تاج العروس جواهر القاموس ،ملحب الدين أبو الفيض السيد حممد مرتىض

احلسيني الواسطي احلنفي (،ت379هـ) ،دار الفكر .

 .20تعليل األحكام ،ملحمد مصطفى شلبي ،دار النهضة احلديثة ـ بريوت،

1401هـ=1981م .

 .21تفسري القرطبي ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج

القرطبي(ت671هـ) ،حتقيق :أمحد عبد العليم الربدوين ،دار الشعب ـ القاهرة،
الطبعة الثانية ـ 1372هـ .

 .22تنوير احلوالك رشح موطأ مالك ،أليب الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر

السيوطي(ت911هـ) ،املكتبة التجارية الكربى ـ مرص1389 ،هـ=1996م .

 .23التوقيف عىل مهامت التعاريف ،ملحمد عبد الرؤوف املناوي (ت1031هـ)،

حتقيق:حممد رضوان البادية ،دار الفكر املعارص ،دار الفكرـ بريوت /دمشق ،الطبعة

األوىل 1410،هـ .

 .24اجلامع الصحيح املخترص املسمى(صحيح البخاري) ،أليب عبد اهلل حممد بن

عبد إسامعيل البخاري اجلعفي(ت256هـ) ،حتقيق :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري
ـ الياممة ،بريوت ـ الطبعة الثالثة1407،هـ=1987م .

 .25اجلامع إلحكام القرآن ،أليب عبد اهلل شمس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر

بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطبي(ت671هـ) ،حتقيق :هشام سمري البخاري،
دار عامل الكتب ـ الرياض1423هـ=2003م .

 .26مجع اجلوامع يف أصول الفقه ،لتاجي الدين عبد الوهاب بن عيل السبكي

(ت771هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة الثانية1424هـ=2003م .

 .27حاشية الرشقاوي عىل حتفة الطالب برشح حترير تنقيح اللباب ،لعبد اهلل بن
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حجازي بن إبراهيم بن إبراهيم الشافعي األزهري الشهري بالرشقاوي(ت1226هـ)،

مطبعة احللبي ـ القاهرة1360هـ=1941م.

 .28الروض النضري رشح جمموع الفقه الكبري ،لرشف الدين احلسني بن أمحد

السياغي(ت1221هـ) ،مكتبة املؤيد ،اململكة العربية السعودية ـ الطائف ،الطبعة
الثانية1388هـ=1968م .

 .29روضة الطالبني ،أليب زكريا حييى بن رشف النووي الدمشقي(ت676هـ)،

حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وآخرون ،دار عامل الكتب1423هـ=2003م.

*

*
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