تطور الوسائل وأثره يف احلكم الرشعي
دراسة أصولية
د .مصطفى خمدوم*

ملخص البحث.
هــذا البحــث أييت نتيجـةً الختصــاص الشـريعة بصالحهــا لــكل زمــان ومــكان ،وهــو يف موضــوع «تطــور
الوســائل وأثــره يف احلكــم الشــرعي» ،وتتصــدر أمهيــة البحــث مــن امتيــاز عص ـران بســرعة التغـ ّـرات وتطـ ّـور
وتدخلــت التكنولوجيــا
الوســائل ،وتبع ـاً لذلــك فقــد تغـ ّـرت أوضــاع كثــرة داخــل العــامل اإلســامي وخارجــهّ ،
يف معظــم مناحــي احليــاة العصريــة؛ لذلــك نشــأت بعــض التســاؤالت الفقهيــة يف أذهــان النــاس ،وعنــد بعــض
الكتــاب والباحثــن ،فجــاء هــذا البحــث لإلجابــة عــن تلــك التســاؤالت ،معتمــدا علــى منهــج االســتقراء،
مــوردا أوجــه االتفــاق واالختــاف األصوليــة ،مســتخلصا مــا خيــدم يف عــرض صــورة كاملــة ملرونــة الشـريعة يف
ابب التطــور ،مــع بيــان امليــدان الــذي حيصــل فيــه التأثــر ،واألســباب الشــرعية الــي تؤثــر يف احلكــم الفقهــي.
الكلمات املفتاحية :الوسائل ،احلكم الشرعي ،تطور.
Abstract
This research comes as a result of the specialization of Sharia with its validity for every
time and place, and it is on the topic of “The Evolution of Means and Its Impact on Sharia Ruling.” modern life; Therefore, some jurisprudential questions arose in people’s
minds, and according to some writers and researchers, this research came to answer
those questions, relying on the method of induction, citing aspects of agreement and
differences in fundamentalism, extracting what serves to present a complete picture of
the flexibility of Sharia in the field of evolution, with a statement of the field that It gets
the effect, and the legitimate reasons that affect the jurisprudential ruling.
Key words: The means, the legal ruling, the evolution, Sharia.
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املقدمة:
احلمد هلل على عظيم آالئه ،والشــكر له ســبحانه على ســابغ نعمائه وامتنانه،
والصــاة والســام علــى خــامت أنبيائــه ،وصفــوة أوليائــه حممــد  ،ومــن ســار علــى
هنجــه إىل يــوم لقائــه ،وبعــد:
وتبعــا لذلــك
مــن أهـ ّـم مــا مييِّــز عصـران هــو ســرعة التغـ ّـرات وكثــرة املســتجداتً ،
فقــد تغـ ّـرت أوضــاع كثــرة داخــل العــامل اإلســامي وخارجــه يف مجيــع اجملــاالت،
وتدخلــت التكنولوجيــا يف معظــم مناحــي احليــاة العصريــة؛ لــذا
فتطــورت العلــوم ّ
بــدأت التســاؤالت حوهلــا ،وليســت هــذه التطــورات والتغ ـرات املســتجدة بعيــدة
عــن الش ـريعة اإلســامية؛ ألن مــن خصائصهــا املرونــة وقدرهتــا علــى اســتيعاب
املتغ ـرات ،وصالحيتهــا لــكل زمــان ومــكان.
أمهية البحث:
 -1موضوع البحث يتعرض ألبرز مسات الشـريعة اإلســامية وخصائصها وهي:
الشــمول ،واملرونــة وصالحيتهــا لــكل زمــان ومــكان ،كمــا يتعــرض ألبــرز مســات
قضــااي العصــر وهــو التغــر.
 -2إظهار قواعد الشـريعة كالتخفيف والتيســر ،ودفع الضرر والفســاد ،مع بقاء
األصــل واحلفــاظ علــى الثوابــت ،وهــذا مــا يزيــل اجلمــود ،والوقــوف علــى ظواهــر
النصــوص فقــط ،دون النظــر إىل مقاصــد الشـريعة.
أهداف البحث:
 -1معرفة مفهوم تطور الوسائل ،وعالقته بتغري األحكام الشرعية.
 -2بيان األحكام الشرعية اليت تقبل التغيري.
لتغرّي األحكام االجتهادية ،وضوابطه.
 -3إيضاح العوامل املوجبة ّ
 -4ذكر تطبيقات معاصرة لبعض األحكام اليت أتثرت بتطور الوسائل.
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مشكلة البحث:
إن التطــور اهلائــل لوســائل احليــاة مبختلــف اجملــاالتّ ،أدى إىل بعــض
التســاؤالت ،وهــي:
 -1هل تتأثر األحكام الشرعية وتتغري هلذا التطور يف الوسائل؟
 -2هــل التغــر يشــمل مجيــع األحــكام؟ ومــا هــي األحــكام الشــرعية الــي ال تقبــل
التغري؟
لتغرّي األحكام االجتهادية؟ وما ضوابط التغيري؟
 -3ما العوامل املوجبة ّ
 -4هل هناك قضااي معاصرة أتثرت بتطور الوسائل ،وتغري فيها احلكم الشرعي؟
منهج البحث:
اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي والتحليلــي ،وذلــك جبمــع مــادة البحــث،
وتقســيمها ،وحتليــل مفرداهتــا ،وأتصيــل املوضــوع أتصيـ ًـا شــرعيًّا ،مــع تطبيقــه علــى
بعــض األحــكام واملســائل املعاصــرة الــي أتثــرت بتطــور الوســائل.
حدود البحث:
إن هــذه الدراسـةَ يف تغـ ّـر األحــكام الشــرعية ،تُعـ ّد مــن املوضوعــات الواســعة،
ال س ـيَّما وأن الكتــاابت فيــه حمــدودة ،وتناولتــه بشــيء مــن اإلجيــاز؛ لــذا كان ال
بـ َّـد مــن الرتكيــز علــى فــرع مــن فروعــه ،وهــو دراســة مــدى أتثـّـر األحــكام الشــرعية
بتطــور الوســائل احلديثــة ،وبيــان مفهــوم تطــور الوســائل ،وحتديــد نــوع األحــكام
الــي تتأثــر بــه ،أتصيـ ًـا ،وتطبي ًقــا يف بعــض املســائل املعاصــرة ،وعليــه فلــن أخــوض
يف مناقشــة أقـوال العلمــاء يف املســائل ،وذكــر أدلتهــم واالعـراض علــى االســتدالل
هبــا؛ وإمنــا املقصــود التنبيــه علــى تلــك املســائل الــي تغـ ّـر فيهــا لتغـ ُّـر وســائل احلكــم.
الدراسات السابقة:
مل أجــد عن ـو ًااًن مسـ ًّ
ـتقاًّل يف تطـ ُّـور الوســائل وأثــره علــى احلكــم الشــرعي ،وإمنــا
هنــاك دراســات وحبــوث تناولتــه يف بعــض فصوهلــا بشــيء مــن اإلجيــاز ،ومــن تلــك
الدراســات:
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 -1دراســة بعنـوان« :تغــر األحــكام يف الشـريعة اإلســامية» ،للدكتــور :إمساعيــل
كوكســال ،ومــن عن ـوان الدراســة نالحــظ أهنــا عامــة ،فقــد تنــاول الباحــث التغـ ُّـر
ـام يف األحــكام الشــرعية ،مثَّ تنــاول بعــض العوامــل املوضوعيــة الــي تغــر
بشــكل عـ ٍّ
األحــكام ،وذكــر منهــا :العلــوم والتكنولوجيــا ،فتكلَّــم عــن هــذا العامــل يف تغـ ُّـر
األحــكام مبــا ال يتجــاوز صفحتــن ،وقــد ذكــر بعــض فــروع البحــث يف أماكــن
متفرقــة مــن دراســته الطويلــة ،وهــذه الدراســة هــي مــن أهـ ّـم الدراســات الــي اســتفاد
الباحــث منهــا ،وبــى عليهــا.
 -3دراســة بعن ـوان« :تغــر األحــكام» دراســة تطبيقيــة لقاعــدة« :ال ينكــر تغـ ُّـر
األحــكام بتغــر القرائــن واألزمــان» ،للدكتــورة :ســها ســليم مكــداش ،وهــذه
عامــة َّأوًاًل ،مث رَّكــزت الباحثــة علــى القاعــدة املذكــورة،
الدراســة كســابقتها ،فهــي َّ
ابلشــرح ،وبيــان أمهيتهــا ،وذكــرت أســباب تغـ ُّـر األحــكام كالنيّــة ،والعــرف والعــادة،
واملصلحــة ،واهتمــت ابجلانــب الفقهــي التطبيقــي لتلــك القواعــد ،ومل تتطــرق لتطــور
الوســائل وبيــان أثــره علــى تغـ ُّـر األحــكام.
 -3دراســة بعن ـوان« :قواعــد الوســائل يف الش ـريعة اإلســامية» ،لكاتــب هــذا
البحــث ،فقــد تناولــت الوســائل يف الش ـريعة اإلســامية مــن حيــث التعريــف،
والتقســيم ،واألحــكام ،والقواعــد األصوليــة والفقهيــة ،ويف فصــل قاعــدة الوســائل
هلــا حكــم املقاصــد أفــرد مســألة حتــت عن ـوان« :مســألة :تطــور الوســائل وأثــره يف
احلكــم الشــرعي» ،وأشــرت إىل القضيــة وبينــت بعــض أدلتهــا وأســباهبا ولكــن مل
أتوســع فيهــا رغبــة يف إفرادهــا ببحــث مســتقل يســتوعب أطرافهــا وتفاصيلهــا.
خطة البحث:
اقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون يف مقدمــة ومدخــل ،وثالثــة مباحــث،
وخامتــة ،وفهــارس :فأمــا املباحــث:
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املدخل :التعريف مبصطلحات البحث ومفاهيمه.

بتغرّي الوسائل:
املبحث األول :التأصيل
الشرعي ُّ
لتغرُّي األحكام الشرعية ّ
ّ
وفيــه مطلبان:
تغرُّي األحكام الشرعية االجتهادية.
املطلب األول :األدلَّة على ُّ
املطلب الثاين :الثوابت واملتغريات يف الشريعة اإلسالمية.
املبحــث الثــاين :األســباب املوجبــة لتغـ ّـر األحــكام االجتهاديــة وضوابطــه:
وفيــه مطلبــان:
لتغرّي األحكام االجتهادية.
املطلب األول :األسباب املوجبة ّ
تغرُّي األحكام بتغري الوسائل.
املطلب الثاين :ضوابط ُّ

تطور الوسائل وأثره يف احلكم
املبحث الثالث :تطبيقات معاصرة على ُّ
الشرعي.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج.

 72تطور الوسائل وأثره يف احلكم الشرعي

مدخل :التعريف مبصطلحات البحث ومفاهيمه:

التطور:
َّأوًاًل :تعريف ُّ
لفــظ« :طَـ َـور» َّ
(خمففــة) لــه معــى واحــد :وهــواالمتــداد يف شــيء مــن مــكان أو
زمــان ،مــن ذلــك طـوار الــدار ،وهــو الــذي ميتــد معهــا مــن فنائهــا؛ ولذلــك يقــال :عــدا
طوره ،أي :جاز احل ّد الذي هو له من داره ،مث استعري ذلك يف كل شيء يتع ّدى(((.
ولفــظ «التطـ ُّـور» :هــو التغـ ّـر والتحـ ُّـول وزًاًن ومعــى ،وهــو كلمــة جاريــة علــى
قيــاس اللغــة ،وأســاليب االشــتقاق فيهــا ،وإن مل تَـ ِرد هبــذه الصــورة يف كتــب
ـتق املعاصــرون الفعــل «تطـ َّـور» ومصــدره «تطـ ُّـور» مــن «الطَّـ ْـور»
املعاجــم؛ لــذا اشـ َّ
مبعــى التــارة أو املــرة أو احلالــة ،وقــد وردا يف املعاجــم احلديثــة كالوســيط ،واألســاس
حولــه مــن
مبعنامهــا اجلديــد ،ونـ َّ
ـص «الوســيط» علــى أن اســتعمال طـ َّـوره مبعــىّ :
طــور إىل طــور جممعيــة ،وتشــيع الكلمــة اآلن يف لغــة املعاصريــن(((.
ـروعا
ـرعي هــو انتقالــه مــن حالــة كونــه مشـ ً
واملقصــود مــن التغـ ُّـر يف احلكــم الشـ ِّ
ممنوعــا ،أو العكــس حبســب اختــاف درجــات املشــروعيَّة واملنــع(((،
إىل حالــة كونــه ً
مكروهــا ،وهكــذا حبســب
مباحــا ،أو احلــال
فقــد ينقلــب املبــاح
ً
ً
مكروهــا أو احلـرام ً
ـف هبــم مــن ظــروف وأحـوال وقرائــن ومالبســات.
أحـوال املكلَّفــن ومــا حيتـ ُّ
اثنيًا :تعريف الوسائل:
الوســائل :مجــع «وســيلة» ،وفعلــه «وســل» ،يقــال :وس ـ ْلت َإىَل َِّ
اهَّلل ِاِبلْ َع َمـ ِـل
ََ ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ (((
أ َِسل ِمن اَب ِ
ِ
َّيء ،
ت َوتـََقَّربْ ُ
ب َو َع َد َرغْب ُ
ت ،والْ َوسيلَةَ :وه َي َما يـُتـََقَّر ُ
ُ ْ َ
ب به َإىَل الش ْ
((( ابــن فــارس ،أمحــد بــن فــارس ،مقاييــس اللغــة ،احملقــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،دار الفكــر،
1399ه ـ 1979 -م (.)430 /3
((( عمــر ،أمحــد خمتــار ،معجــم الصـواب اللغــوي ،عــامل الكتــب ،القاهــرة ،الطبعــة :األوىل1429 ،
هـ  2008 -م ()238 /1؛ وصليبا ،أمحد صليبا ،املعجم الفلسفي ،الشركة العاملية للكتاب
– بــروت 1414 ،ه ـ 1994 -م (.)293 /1
((( الســفياين ،عابــد بــن حممــد ،الثبــات والشــمول يف الش ـريعة اإلســامية ،مكتبــة املنــارة ،مكــة
املكرمــة ،الطبعــة :األوىل 1408 ،ه ـ  1988 -م (ص.)449
((( الفيومــي ،أمحــد بــن حممــد ،املصبــاح املنــر يف غريــب الشــرح الكبــر ،املكتبــة العلميــة  -بــروت
(.)660 /2
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قــال الراغــب األصفهــاينِ « :
وصــلإىل الشــيء برغبــة»(((.
الوســيلَةُ:التّ ّ
َ
«التوصــل إىل أمــر آخــر» ،هــو جوهــر داللــة هــذه الكلمــة ،فــا
ونالحــظ أن
ُّ
يســمى الشــيء وســيلة إال إذا كان ممــا يتوصــل بــه إىل أمــر آخــر ،هــو املقصــود
مبباشــرة الوســيلة.
والوسائل يف االصطالح له معنيان أحدمها عام ،واآلخر خاص:
الوسائل ابملعىن العام هي« :األفعال اليت يتوصل هبا إىل حتقيق املقاصد».
والوســائل ابملعــى اخلــاص هــي« :األفعــال الــي ال تقصــد لذاهتــا؛ لعــدم تضمنهــا
للتوصــل هبــا إىل أفعــال أخــرى هــي املتضمنــة
املصلحــة أو املفســدة ،ولكنهــا تقصــد ُّ
للمصلحة أو املفســدة واملؤدية إليها»(((.
خاصــة يف عص ـران علــى األعيــان واآلالت الــي
ولفــظ «الوســائل» يطلــق َّ
تســتخدم يف الوصــول إىل مقاصــد متعــددة ،كوســائل اإلعــام ووســائل الطــب
وحنــو ذلــك ،واحلقيقــة َّ
فعــال،
أن الوســائل هبــذا املعــى الواســع هلــا دور عميــق ،وأثــر ّ
يف النفــس البش ـرية ،واجملتمــع اإلنســاين ،وهلــذا كان االهتمــام هبــا عالمــة وعــي،
وأمــارة فطنــة.
ولكــن النظــر األصــويل ،واالجتهــاد الفقهــي ،ال يتعلــق هبــا مــن حيــث هــي
آالت ،بــل مــن حيــث مباشــرة املكلّــف هلــذه الوســائل ،واســتخدامه هلــا ،فهــي هبــذا
النظــر راجعــة إىل أفعــال املكلفــن ،وحكــم الشــارع فيهــا(((.
فاخلالصــة أن احلكــم ال يتعلــق بــذوات هــذه الوســائل ،وإمنــا أبفعــال املكلفــن
املتعلقــة هبــا ،فــإذا قلنــا :هــذه وســيلة جائــزة ،فامل ـراد ج ـواز مباشــرة العبــد هلــا،
واســتخدامه هلــا ،وإذا قلنــا :هــذه وســيلة ممنوعــة ،فامل ـراد منــع مباشــرة العبــد هلــا
واســتخدامه هلــا ،فرجــع الــكالم فيهــا إىل أفعــال املكلَّفــن.
((( الراغــب األصفهــاين ،احلســن بــن حممــد ،املفــردات يف غريــب القــرآن ،احملقــق :صف ـوان عــدانن
الــداودي ،دار القلــم ،الــدار الشــامية  -دمشــق بــروت ،الطبعــة :األوىل  1412 -ه ـ (ص.)871
((( خمــدوم ،مصطفــى بــن كرامــة هللا ،قواعــد الوســائل يف الشـريعة اإلســامية ،دار إشــبيليا ،الـرايض،
الســعودية ،الطبعــة األوىل1999 ،م (ص.)56 -47 :
((( خمدوم ،مصطفى بنكرامة هللا ،قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية (مرجع سابق) (ص.)57 :
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لتغرُّي األحكام الشرعية بتغري الوسائل:
املبحث األول :التأصيل الشرعي ُّ
تغرّي األحكام الشرعية االجتهادية
املطلب األول :األدلة على ّ
ٍ ِ
تؤهلهــا للبقــاء
متيّــزت الش ـريعة اإلســاميّة عــن بقيّــة الش ـرائع بع ـ ّدة ميّ ـزاتّ ،
والصالحيــة ،والدميومــة والثبــات مــن جهــة ،والســعة واملرونــة مــن جهـ ٍـة أخــرى،
عامــة يشــاهدها املتأمــل منــذ نعومــة
والتغـ ُّـر أمــر واقــع وظاهــرة إنســانية وكونيــة َّ
أظفــاره فيمــا جيــري حولــه مــن األحــداث ،وهــو مــن املس ـلَّمات الــي ال حتتــاج
إىل إقامــة الربهــان ،والتغـ ُّـر أمــر حمايــد ال خيضــع يف أصــل وجــوده إىل املذهبيــات
املختلفة املوجهة له؛ إذ الشـريعة اإلســامية قادرة على االســتجابة جلميع مطالب
احليــاة احلديثــة الصحيحــة والتوفيــق بــن مســتجداهتا؛ ألن اإلســام يقــرر القواعــد
واألســس الــي ال يتصــور بدوهنــا قيــام جمتمــع متحضــر ،ويــرك جزئياهتــا تــدور مــع
تقلبــات الزمــان لكــي خيتــار لــكل عصــر مــا يتــاءم مــع أوضاعــه وظروفــه(((.
ـرا،
ولكــن القواعــد الكليــة اثبتــة يف كل زمــان ومــكان ال تقبــل تبديـ ًـا وال تغيـ ً
وما كان من الفتاوى واألحكام االجتهادية مرتبطًا ابلبيئات والظروف واألعراف
والعــادات أو املصــاحل وحنــو ذلــك فإهنــا تقبــل التغـ ُّـر واالجتهــاد ،وهــذا يف ذاتــه مــن
مظاهــر املرونــة ،ومــن دالئــل اخلصوبــة(((.
وممــا يـ ُّ
ـدل علــى تغـ ُّـر األحــكام الشــرعية ورود آايت األحــكام إال أ َّهَّنــا يف
العبــادات قليلــة ومفصلــة ،خبــاف املعامــات موجــزة وكثــرة ،فقــد وردت آايت
األحــكام يف العبــادات قليلــة ومفصلــة فهــي موجــودة وكثــرة ،فقــد وردت بنحــو
( )89آيــة ،وأمــا أحــكام املعامــات فموجــزة علــى رغــم كثــرة مواضعهــا ،وردت
بنحــو ( )217آيــة ،فنســبة أحــكام العبــادات  ،%28فمجــيء آايت العبــادات
مفصلــة وآايت املعامــات موجــزة يشــر إىل ثبــوت أحــكام العبــادات وتغـ ُّـر أحــكام
املعامــات علــى حســب الظــروف(((.
ـر األحــكام ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،الطبعــة األوىل،
((( كوكســال ،إمساعيــل كوكســال ،تغـ ُّ
2000م (ص.)119 :
((( إبراهيــم ،حممــد يســري فقــه الن ـوازل لألقليــات املســلمة ،دار اليســر ،القاهــرة ،الطبعــة :األوىل،
 2013م (.)197 /1
تغرُّي األحكام (مرجع سابق) (ص.)133 :
((( كوكسال ،إمساعيلُّ ،
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مــع َّ
أن حصــر آايت األحــكام هبــذا العدد-كمــا درج عليــه األقدمون-أصبــح
منتقـ ًـدا ،ومل يعــد يسـلَّم بــه؛ إذ مــن التحكــم القــول أبن آيــة مــا ،خاليــة مــن احلكــم،
كل فالشــاهد َّ
أن التفصيــل يف املعامــات أقـ ّـل منــه يف العبــادات مــع كثــرة
وعلــى ٍّ
أحــكام املعامــات مــا يـ ُّ
تغرُّيهــا.
ـدل علــى ُّ
وقــد فتــح الرســول ابب التغيــر والتجديــد والتطـ ُّـور يف حياتــه ،وذلــك أنـَّـه
فتــح ابب االجتهــاد حينمــا كان يستشــر اآلخريــن ،وتبيينــه َّ
أبن اجملتهــد مأجــور،
وإن كان خمطئًــا(((.
وممـّـا يـ ُّ
ـدل علــى تغـ ُّـر األحــكام مبــدأ التيســر يف الش ـريعة وهــو ذو مظاهــر
ثالثــة(((:
أحدهــا :أن أحكامهــا (املعِْينــة) مبنيــة علــى التيســر نظـًـرا لغالــب األحـوال ،كمــا
َ
قــال هللا تعــاىل-يف كتابــه الكــرميَ ﴿ :-و َمــا َج َعـ َـل َعلَيـْ ُك ـ ْم ِفــي ال ِّديـ ِـن ِمــنْ  َح ـ َر ٍج﴾
[احلــج.]78 :
الثــاين :أهنــا تعتمــد علــى تغيــر احلكــم الشــرعي مــن صعوبــة إىل ســهولة يف
األحـوال العارضــة لألمــة أو األفـراد ،فتيســر مــا عــرض لــه العســر ،قــال تعــاىلِ ﴿ :إ َّاَّل
َمــااضْ طُ ِر ْرت ُـ ْم ِإلَ ْيـ ِه﴾ [األنعــام]119 :؛ ولذلــك كان مــن أصــول قواعــد التشـريع
قاعــدة« :املشــقة جتلــب التيســر»(((.
ـذرا يف التقصــر يف العمــل هبــا؛ أل َّهَّنــا
الثالــث :أهنــا مل تــرك للمخاطَبِـ َ
ـن هبــا عـ ً
ِ
ح ْك َم
ت على أصول احلكمة والتعليل والضبط والتحديد ،قال هللا تعاىل﴿ :أ َ َف ُ
بُنيَ ْ
ا ْلجَا ِه ِل َّيـ ِة يَ ْب ُغــو َن َو َمــنْ أ َ ْح َسـ ُن ِمــنَ َّ ِ
اهَّلل ُح ْكمً ــا لِ َقـو ٍْم يُو ِقنُــو َن﴾ [املائــدة.]50 :
العـ ِ
ـاص،
((( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ( )108 /9برقــم )7352( :مــن حديــث َع ْم ـ ِرو بْـ ِن َ
ـول َِّ
ِ
صلَّــى هللاُ َعلَْيـ ِـه َو َسـلَّ َم يـَُقـ ُ
أَنـَّـهُ َِمَسـ َـع َر ُسـ َ
ـاب فـَلَــهُ
ـول« :إِ َذا َح َكـ َـم احلَاكـ ُـم فَ ْ
اجتـََهـ َـد ُمُثَّ أ َ
اهَّلل َ
َصـ َ
أ ِ
َجـ ٌـر».
اجتـََهـ َـد ُمُثَّ أ ْ
َخطَـأَ فـَلَــهُ أ ْ
َجـ َـرانَ ،وإِ َذا َح َكـ َـم فَ ْ
ْ
((( مكــداش ،ســها ســليم ،تغــر األحــكام ،دار البشــائر اإلســامية ،بــروت ،الطبعــة األوىل،
2007م (ص.)52 :
((( اتج الديــن الســبكي ،عبــد الوهــاب بــن علــي ،األشــباه والنظائــر ،دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة:
األوىل1991 ،م (.)49 /1
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املطلب الثاين :الثوابت واملتغريات يف الشريعة اإلسالمية.

إن التغيــر والتخفيــف يف األحــكام ،وإن كان مبــدأ أصيـ ًـا يف التش ـريع
اإلســامي ،ومقصـ ًـدا أعلــى يف الش ـريعة اإلســامية-كما تقــدَّم-إال َّ
أن لــه جمـ ًـااًل
يعمــل فيــه ،وجمـ ًـااًل ال يعمــل فيــه؛ فالتغيــر والتخفيــف يف األحــكام التكليفيــة ال
يدخــل يف أصــول الديــن ،وكليــات الش ـريعة الــي هبــا بقــاء الديــن ودوامــه ،قــال
منصوصــا بينًــا
الشــافعي« :كل مــا أقــام هللا بــه احلجــة يف كتابــه أو علــى لســان نبيــه
ً
مل َِحَيـ َّـل االختــاف فيــه ملــن َعلِ َمــهُ»(((.
وعليه فأحكام الشريعة اإلسالمية نوعان:
النوع األول :األحكام األساسية (الثوابت):
وهي األحكام األساسيَّة اليت جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها
األصليــة اآلمــرة الناهيــة كحرمــة احملرمــات املطلقــة ،وكوجــوب الرتاضــي يف العقــود،
والتـزام اإلنســان بعقــده ،وضمــان الضــرر الــذي يلحقــه بغــره ،وسـراين إقـراره علــى
نفســه دون غــره ،ووجــوب منــع األذى وقمــع اإلجـرام وسـ ّد الذرائــع إىل الفســاد،
ومحايــة احلقــوق املكتســبة ،ومســؤولية كل مكلــف عــن عملــه وتقصــره ،وعــدم
مؤاخــذة بــريء بذنــب غــره  ...إىل غــر ذلــك مــن األحــكام واملبــادئ الشــرعية
الثابتــة الــي جــاءت الشـريعة لتأسيســها ومقاومــة خالفهــا ،فهــذه ال تتبــدَّل بتبــدُّل
األزمــان بــل هــي األصــول الــي جــاءت هبــا الشـريعة إلصــاح األزمــان واألجيــال،
ولكــن وســائل حتقيقهــا وأســاليب تطبيقهــا قــد تتبــدل ابختــاف األزمنــة املتغــرة(((.
فهــذه األحــكام والثوابــت ال تقبــل التغيــر؛ أل َّهَّنــا ذات صفــة دائمــة ،أو ذات
حاكميــة مطلقــة علــى األحــداث والوقائــع ،لكــون املصلحــة فيهــا اثبتــة وغــر قابلــة
للتبــدل ،وليــس لألعـراف املتغــرة أتثــر عليهــا.
((( الشــافعي ،حممــد بــن إدريــس ،الرســالة ،احملقــق :أمحــد شــاكر ،مكتبــه احللــي ،مصــر ،الطبعــة:
األوىل1358 ،هــ1940/م (.)560 /1
((( الزرقــا ،مصطفــى أمحــد ،املدخــل الفقهــي العــام ،دار القلــم ،دمشــق ،الطبعــة األوىل1998 ،م
(.)942 /2
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النوع الثاين :األحكام االجتهادية (املتغريات):
وهــي األحــكام االجتهاديـَّـة املبنيَّــة علــى قاعــدة أو مصــدر القيــاس أو رعايــة
تغرّيهــا ،ولإلمام
املصلحــة ،وهــذه األحــكام هــي الــي تقبــل التغيــر والتخفيــف وميكــن ّ
ابــن القيــم يف هــذا الســياق كالم يؤكــد هــذه القســمة؛ فقــال« :األحــكام نوعــان:
نــوع ال يتغــر عــن حالــة واحــدة هــو عليهــا ال حبســب األزمنــة وال األمكنــة وال
اجتهاد األئمة :كوجوب الواجبات ،وحترمي احملرمات ،واحلدود املقدرة ابلشرع على
اجلرائــم ،وحنــو ذلــك؛ فهــذا ال يتطــرق إليــه تغيــر وال اجتهــاد خيالــف مــا وضــع عليــه.
ـكااًن وحـ ًـااًل كمقاديــر
ـااًن ومـ ً
والنــوع الثــاين :مــا يتغـ َّـر حبســب اقتضــاء املصلحــة لــه زمـ ً
الشــارع ينـ ِّـوع فيهــا حبســب املصلحــة»(((.
التعزيـرات وأجناســها وصفاهتــا؛ فــإن ّ

لتغرّي األحكام االجتهادية وضوابطه:
املبحث الثاين :األسباب املوجبة ّ

لتغرّي األحكام االجتهادية:
املطلب األول :األسباب املوجبة ّ
وممــا تقــدم يتضــح َّ
أن التغـ ُّـر يدخــل األحــكام االجتهاديــة ،دون األحــكام
التغرّي؛ إذ هو من خصائص
الثابتة ،وقد ذكر األصوليّون والفقهاء عوامل توجب ّ
الشـريعة-كما تقــدم ،-وأمههــا:
َّأوًاًل :اعتبار مقاصد الشريعة:
للش ـريعة املطهــرة غــاايت عُليــا أتيت بعــد مرتبــة النصــوص ،وهــي أن ـواع مخســة
التصرفــات الشــرعيَّة؛ حبيــث
ثبتــت ابالســتقراء للنصــوص واألحــكام واألدلَّــة و ُّ
صــارت معلومــة مــن الديــن ابلضــرورة؛ إذ الش ـريعة موضوعــة حلفــظ أداين النــاس
يف عقائدهــم وشـرائعهم ،وإقامــة أبداهنــم وصيانتهــا واإلبقــاء علــى مهجهــم ،وحفــظ
عقوهلــم ،ومنــاء أمواهلــم ،وصــون أعراضهــم ونســلهم ،وهــذه املقاصــد علــى ثــاث
مراتــب :ضــرورّاّيت ،وحاجيّــات ،وحتســينيّات ،وقــد جــاءت الشـريعة الغـّـراء حبفــظ
كل هــذه املقاصــد يف مراتبهــا الثــاث(((.
ِّ
((( ابــن القيــم ،حممــد بــن أيب بكــر ،إغاثــة اللهفــان مــن مصايــد الشــيطان احملقــق :حممــد الفقــي،
مكتبــة املعــارف ،ال ـرايض (.)330 /1
((( الشــاطيب ،إبراهيــم بــن موســى ،املوافقــات ،احملقــق :أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن ،دار ابــن
عفــان ،الطبعــة األوىل 1417ه ـ ()300 /2؛ وابــن عاشــور ،حممــد الطاهــر بــن حممــد ،مقاصــد
الشـريعة اإلســامية ،احملقــق :حممــد احلبيــب ابــن اخلوجــة ،وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية،
قطــر ١٤٢٥ ،ه ـ  ٢٠٠٤ -م (.)146 /2
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تغرُّي األحكام ،كما جتدر اإلشارة إىل أمهيَّة التَّوازن
واعتبار املقاصد له أمهيته يف ُّ
بــن النَّظــر إىل األلفــاظ ورعايــة املقاصــد؛كمــا يف قاعــدة« :األمــور مبقاصدهــا» ،فقــد
قومــا علــى اإلســام يــوم كان املســلمون حباجــة إىل دعــم الوجهــاء
أتلَّــف النــيً 
والكـراء يف القبائــل والعشــائر؛ فأعطــى مــن اإلبــل أتلي ًفــا لقلوهبــم علــى اإلســام (((.
وذلــك يـ ُّ
ـدل جبــاء علــى َّ
أن الفتــاوي واألحــكام االجتهاديــة قــد يطـرأ عليهــا مــا
يفضــي إىل تغيريهــا ابلنظــر إىل مقاصــد الشـريعة وخصائصهــا وقواعدهــا(((.
بتغرّي الزمان واملكان:
تغرّي األحكام االجتهادية ّ
اثنيًاّ :
املقصــود علــى وجــه الدقَّــة َّ
الصــورةاحلادثــة يف الزمــان
أناالختــاف يكــون يف ُّ
ويف املــكان؛ ذلــك َّ
أن الزمــن ليــس بذاتــه مؤثـًِّـرا يف تغـ ُّـر األحــكام؛ ألنـَّـه حمــلٌّ تتحقــق
الســبكي« :ال نقــولَّ :
إن األحــكام
فيــه تلــك التغـ ُّـرات؛ لذلــك قــال تقـ ُّـي الديــن ُّ ّ
تتغــر بتغـ ُّـر الزمــانبــلابختــافالصــورةاحلادثــة»((( ،وهــو مــا عنــاه العــز ابــن عبــد
كل زمـ ٍ
ـان مــن األحــكام مــا يناســبهم»(((.
الســام بقولــه« :حيــدث للنــاس يف ِّ
ِ
ممتعــا
وقــد قـ ّـرر ذلــك ابــن القيِّــم ،يف «إعــام املوقّعــن»؛ حيــث عقــد لــه فصـ ًـا ً
تغرُّي األزمنة واألمكنة ،واختالف األحوال
تغرُّي الفتوى واختالفها حبسب ُّ
اسعا يف ُّ
و ً
والنيّــات والعــادات والعوائــد ،وهــو مــن نفائــس هــذا الكتــاب ،وفرائــد مباحثــه ،ونبَّــه
علــى ذلــك بقولــه يف َّأولــه« :هــذا فصــل عظيــم النفــع جــدًّا ،وقــع بســبب اجلهـ ِـل بــه
ط عظيــم علــى الشـريعة أوجــب مــن احلــرج واملشــقة وتكليـ ِ
ـف مــا ال ســبيل إليــه مــا
َغلَـ ٌ
َْ َ
يعلــم أن الشـريعة الباهــرة الــي هــي يف أعلــى ُرتَــب املصــاحل ال أتيت بــه.(((»...
مث أخــذ يف تفصيــل مــا أمجلــه فيــه ابلتمثيــل ،مث ذكــر وجــه تغـ ُّـر الفتــوى بتغـ ُّـر
ـايب علــى خــاف مــا رواه»:
األزمنــة واألحـوال ،عنــد الــكالم عــن« :فتــوى الصحـ ِّ
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ( )737 /2رقم )1060( :من حديث رفيع بن خديج .
((( كوكســال ،إمساعيل ،تغرُّيُّ األحكام( ،مرجع ســابق) (ص)74 :؛ وإبراهيم ،حممد يســري ،فقه
النـوازل لألقليــات املســلمة( ،مرجــع ســابق) (.)203 /1
((( السبكي ،علي بن عبد الكايف ،فتاوى ،دار املعارف)572 /2( ،
((( حــكاه عنــه الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا يف البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه ،دار الكتــب،
الطبعــة :األوىل1994 ،م (.)219 /1
((( ابــن القيــم ،حممــد بــن أيب بكــر ،إعــام املوقِّعــن عــن رب العاملــن ،علَّــق عليــه :أبــو عبيــدة مشــهور
بــن حســن ،دار ابــن اجلــوزي ،اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة :األوىل 1423 ،ه ـ (.)11 /3
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«وإذا عــرف هــذا فهــذه املســألة ممــا تغـ َّـرت ال َفْتــوى هبــا حبســب األزمنــة كمــا
عرفــت؛ ملــا رأتــه الصحابــة مــن املصلحــة؛ أل َّهَّنــم رأوا َم ْف َســدة تتابــع النــاس يف إيقــاع
الثــاث((( ال تندفــع إال إبمضائهــا عليهــم ،ف ـرأوا مصلحــة اإلمضــاء أقــوى مــن
اهَّلل عليــه
مفســدة الوقــوع ،ومل يكــن ابب التحليــل الــذي لَ َعـ َـن رسـ ُ
اهَّلل -صلــى َّ
ـول َّ
اهَّلل يف املنــع منــه ،وتوعــد
مفتوحــا بوجــه مــا ،بــل كان ـوا أشــد خلــق َّ
وســلم-فاعله ً
عمــر فاعلــه ابلرجــم ،وكان ـوا عاملــن ابلطــاق املــأذون فيــه وغــره»(((.
ِ
عمــا جيــري يف عصــره بســبب عــدم القــول هبــذه
مث ذكــر ابــن القيّــم حملــة اترخييــة ّ
الفتــوى ،وبـ َّـن املقصــود بذلــك ،فقــال« :وإَّمَّنــا املقصــود َّ
أن هــذا شــأن التحليــل
اهَّلل ورسـوله وأصحــاب رسـوله ،فألزمهــم عمــر ابلطــاق الثــاث إذا َمَجَعُوهــا
عنــد َّ
ِ
لي ُك ُّفـوا عنــه إذا علمـوا َّ
فلمــا
أن املـرأة حتــرم بــه ،وأنـَّـه ال ســبيل إىل َع ْودهــا ابلتحليــلّ ،
ابلسـنَّة وآاثر القــوم ،وقامــت ســوق التحليــل ونفقــت يف
تغـ َّـر الزمــا ُن ،وبـَعُـ َـد العهـ ُـد ُّ
اهَّلل عليــه
النــاس؛ فالواجــب أن ي ـَُـرَّد األمــر إىل مــا كان عليــه يف زمــن النيب-صلــى َّ
وســلم ،-وخليفتــه مــن اإلفتــاء مبــا يع ِطّــل ســوق التحليــل أو يقللهــا»(((.
ـص عليــه
وقــال ابــن عابديــن ...« :وهلــذا تــرى مشــايخ املذهــب خالفـوا مــا نـ َّ
اجملتهــد يف مواضــع كثــرة بناهــا علــى مــا كان يف زمنــه؛ لعلمهــم أبنـَّـه لــو كان يف
زمنهــم لقــال مبــا قال ـوا بــه أخ ـ ًذا مــن قواعــد مذهبــه ،فمــن ذلــك إفتاؤهــم جب ـواز
االســتئجار علــى تعليــم القــرآن ،وحنــوه؛ النقطــاع عطــااي املعلمــن الــي كانــت يف
الصدر األول ،ولو اشتغل املعلمون ابلتعليم بال أجرة يلزم ضياعهم وضياع عياهلم،
ولو اشتغلوا ابالكتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدين ،فأفتوا أبخذ
األجــرة علــى التعليــم ،وكــذا علــى اإلمامــة واألذان ،كذلــك مــع أن ذلــك خمالــف ملــا
اتفــق عليــه أبــو حنيفــة وأبــو يوســف وحممــد مــن عــدم جـواز االســتئجار وأخــذ األجــرة
((( أي :أن كثرة استعمال الناس للفظ الطالق ثالاًثً ،مث ال حتسب إال طلقة واحدة دفعهم لإلكثار
ااًث يقــع الطــاق ابئنًــا،
منهــا ،وهــذا ال يندفــع إال ابلرجــوع إىل القــول أبن مــن تلفــظ ابلطــاق ثـ ً
لكــي يكف ـوا عــن التلفــظ بــه ،ولذلــك رأى الصحابــة أن مصلحــة اإلمضــاء أقــوى مــن مفســدة
الوقــوع؛ وقــد أوضحــه ابــن القيــم فقــال« :فألزمهــم عمــر ابلطــاق الثــاث إذا مجعوهــا ليكفـوا عنــه
إذا علمـوا أن املـرأة حتــرم بــه  .»...انظــر :ابــن القيــم ،إعــام املوقعــن (.)44 /3
((( ابن القيم ،إعالم املوقعني( ،مرجع سابق) (.)38 /3
((( ابن القيم ،إعالم املوقعني( ،مرجع سابق) (.)44 /3
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عليــه كبقيــة الطاعــات مــن الصــوم والصــاة واحلــج وقـراءة القــرآن وحنــو ذلــك»(((.
بتغرّي العرف والعادة:
اثلثًاُّ :
تغرُّي األحكام االجتهادية ّ
ـرا يف
ـرا كبـ ً
مــن املقـَّـرر يف فقــه الشـريعة أن لتغـ ُّـر األوضــاع واألحـوال الزمنيــة أتثـ ً
كثــر مــن األحــكام الشــرعيَّة االجتهاديـَّـة؛ ألجــل ذلــك قــال القـرايف« :إن اختلفــت
العوائــد يف األمصــار واألعصــار أوجــب اختــاف هــذه األحــكام ،فـ َّ
ـإنالقاعــدة
َّ
ـي علــى عــادة إذا تغــرت العــادة تغـ َّـر ،كالنقــود
اجملمــععليهــا:أن كل حكــم مبـ ٍّ
ومنافــع األعيــان وغريمهــا»(((.
وقــد ُســئل الق ـرايف عــن األحــكام املدونــة يف الكتــب املرتبــة علــى العوائــد
واألعـراف الــي كانــت موجــودة زمــن جــزم العلمــاء هبــذه األحــكام ،هــل إذا تغـ َّـرت
ـدل علــى مــا كانــت تـ ُّ
العوائــد وصــارت ال تـ ُّ
ـدل عليــه َّأوًاًل ،هــل يُفــي مبــا تــدل عليــه
العوائــد واألع ـراف اجلديــدة ،أو يفــي مبــا هــو مــدون يف الكتــب؟
فأجاب بقولهَّ :
تغرُّي تلك العوائد،
«إن إجراء األحكام اليت مدركها العوائد مع ُّ
خــاف اإلمجــاع وجهالــة يف الديــن ،بــل كل مــا هــو يف الشـريعة يتبــع العوائــد يتغــر
ِ
يفصل فقال:
احلكم فيه عند ُّ
تغرُّي العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة» ،مث شرع ّ
«أال تــرى أ َّهَّنــم ملــا جعل ـوا َّ
أن املعامــات إذا أطلــق فيهــا الثمــن حيمــل علــى غالــب
ّ
النقــود ،فــإذا كانــت العــادة نقـ ًـدا معينًــا محلنــا اإلطــاق عليــه ،فــإذا انتقلــت العــادة إىل
غريه عيَّنا ما انتقلت العادة إليه ،وألغينا األول النتقال العادة عنه» ،إىل أن يقول:
«بــل وال يشــرط تغيــر العــادة ،بــل لــو خرجنــا حنــن مــن تلــك البلــد إىل بلــد آخــر
عوائدهــم علــى خــاف عــادة البلــد الــذي كنــا فيــه ،وكذلــك إذا قــدم علينــا أحــد مــن
بلــد عادتــه مضــادة للبلــد الــذي حنــن فيــه؛ مل نفتــه إال بعادتــه دون عــادة بلــدان.(((»...
ومــن بعــد القـرايف ذكــر ابــن القيــم مثـ ًـااًل علــى تغـ ُّـر الفتــوى بتغـ ُّـر العــرف والعــادة،
((( ابن عابدين ،حممد أمني ،جمموعة رسائل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت-لبنان (.)125 /2
((( القرايف ،أمحد بن إدريس ،الفروق ،عامل الكتب (.)103 /4
((( الق ـرايف ،أمحــد بــن إدريــس ،اإلحــكام يف متييــز الفتــاوى عــن األحــكام ،اعتــى بــه :عبــد الفتــاح
أبــو غــدة ،دار البشــائر اإلســامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،بــروت – لبنــان ،الطبعــة :الثانيــة،
 ١٤١٦ه ـ  ١٩٩٥ -م (ص.)218
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لتغرُّي
تتغرَّي به الفتوى ُّ
يف مســألة( :موجبات األميان واألقارير والنذور) ،فقال« :ممّا َّ
العــرف والعــادة :موجبــات األميــان واإلقـرار والنــذور وغريهــا؛ فمــن ذلــك أن احلالــف
خاصــة
إذا حلــف «ال ركبــت دابـَّـة» وكان يف بلــد عرفهــم يف لفــظ الدابـَّـة احلمــار َّ
اختصــت ميينــه بــه ،وال حينــث بركــوب الفــرس وال اجلمــل ،وإن كان عرفهــم يف لفــظ
َّ
خاصــة محلــت ميينــه عليهــا دون احلمــار ،وكذلــك إن كان احلــال ممــن
الدابـَّـة الفــرس َّ
اب كاألمـراء ومــن جــرى جمراهــم محلــت ميينــه على
ـاص مــن الــدو ِّ
عادتــه ركــوب نــوع خـ ٍّ
اب؛ فيفــى يف كل بلــد حبســب عــرف أهلــه»(((.
مــا اعتــاده مــن ركــوب الــدو ّ
وقــال اخلرشــي« :األمــورالعرفيــةتتغـ َّـربتغـ ُّـر العــرف»((( ،وقــال ابــن عابديــن:
«وكثري منها؛ أي؛ املسائل االجتهادية ما يبنيه اجملتهد على ما كان يف عرف زمانه
حبيــث لــو كان يف زمــان العــرف احلــادث لقــال خبــاف مــا قالــه َّأوًاًل؛ وهلــذا قالـوا يف
شــروط االجتهــاد أنـَّـه ال بـ َّـد مــن معرفــة عــادات النــاس ،فكثــر مــن األحــكام ختتلــف
نص
الزمان؛ ُّ
ابختالف َّ
لتغرُّي عرف أهله  ...وهلذا ترى مشايخ املذهب خالفوا ما َّ
عليــه اجملتهــد يف مواضــع كثــرة بناهــا علــى مــا كان يف زمنــه؛ لعلمهــم أبنـَّـه لــو كان يف
زمنهــم لقــال مبــا قال ـوا بــه أخ ـ ًذا مــن قواعــد مذهبــه  ...ومــن ذلــك :قــول اإلمامــن
الزمــن الــذي شــهد لــه
بعــدم االكتفــاء بظاهــر العدالــة يف الشــهادة؛ ألنـَّـه كان يف َّ
نص العلماء
رسول هللا ابخلرييَّة ،ومها أدركا الزمن الذي فشى فيه الكذب ،وقد َّ
علــى َّ
أن هــذا االختــاف اختــاف عصــر وأوان ال اختــاف حجــة وبرهــان»(((.
بتغرّي أساليب احلياة ووسائلها (التطور احلديث):
تغرّي األحكام ّ
ابعاّ :
رً
ـك َّ
أن مثـَّـة ارتباطًــا وثي ًقــا بــن الظــروف االجتماعيــة والثقافيــة والعــادات
ال شـ َّ
والعلــوم واملعــارف التقنيــة مــن جهــة ،وبــن مــا يقبــل التغــر مــن األحــكام الفقهيــة
أحكامــا اجتهاديــة
االجتهاديــة ،والفتيــا يف النـوازل مــن جهــة أخــرى ،وال خيفــى أن
ً
متعــددة قــد بُنيــت علــى معــارف العصــور املتقدمــة ،وهــي قابلــة للتغـ ُّـر بنــاء علــى
تغـ ُّـر تلــك املعــارف وتطـ ُّـور تلــك العلــوم ،وكمــا َّ
أن هــذه املعــارف قــد تُغـِّـر بعــض
األحــكام الــي بنيــت عليهــا؛ فإ َّهَّنــا قــد تضيِّــق ُهـ َّـوة اخلــاف الفقهــي الــذي نشــأ
((( ابن القيم ،إعالم املوقعني (مرجع سابق) (.)45 /3
((( اخلرشي ،حممد بن عبد هللا ،شرح خمتصر خليل ،دار الفكر للطباعة – بريوت لبنان (.)38 /4
((( ابن عابدين ،جمموعة رسائل( ،مرجع سابق) (.)126 /2
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عنــد األقدمــن((( .ومــن ذلــك:
اهلجري،
تدوين السـنَّة النبويَّة :فقد ُد ِّونَت السـنَّة النبويَّة ،يف مطلع القرن الثاين
ّ
أبمــر اخلليفــة عمــر ابــن عبــد العزيــز رضــي هللا عنــه ،خوفًــا مــن ضياعهــا مبــوت رواهتــا
علما أبن النيب
وحفظتها؛ ألن أســلوب الكتاب أثبت وأدوم من حفظ الذاكرة ً
يف بــدء أمــره ودعوتــه هنــى عــن كتابــة أحاديثــه ،حــى ال ختتلــط ابلقــرآن ،وقــال
ألصحابــه« :ال تكتبـوا عــي شــيئًا ،ومــن كتــب غــر القــرآن فليمحــه»(((.
فقهــا ضــرورة وصــف
ظاهــرة الســجالت العقاريــة أو العينيَّــة :كان مــن املقـ َّـرر ً
املبيــع حبــدوده األربعــة ،ووجــود التســليم ،أي التخليــة ،فلمــا ظهــر نظــام الســجل
ـاري ،أصبــح بيــان احلــدود األربعــة عبثًــا ،واســتقر االجتهــاد القضائـ ُّـي علــى
العقـ ّ
ـاري ،وابلتســجيل تنتقــل
حصــول التســليم مبجــرد تســجيل العقــد يف الســجل العقـ ّ
تبعــة ضمــان هــاك املبيــع ،مــن عهــدة البائــع إىل عهــدة املشــري ،أخ ـ ًذا بتطــور
ـداًل مــن التســليم الفعلــي للعقــار الــذي
أســاليب التنظيــم والضبــط احملققــة للمـراد ،بـ ً
كان البــد منــه ،بــل إن الدولــة ال تعــرف ابنتقــال ملكيــة العقــارات إال هبــذا
التســجيل ،وليــس مبجــرد التعاقــد(((.
بتغرُّي الوسائل:
تغرّي األحكام ُّ
املطلب الثاين :ضوابط ّ
ممــا تقــدم ميكــن أن نســتخلص بعــض الضوابــط والشــروط يف األحــكام الــي
تقبــل التغـ ُّـر بتغـ ُّـر الوســائل:
 -1أن الثوابــت أو األحــكام األساس ـيَّة املنصــوص عليهــا صراحــة يف النصــوص
الشــرعيَّة مــن القــرآن والســنة النبويــة ،ال يدخلهــا التغـ ُّـر.
 -2أن أحــكام العبــادات واالعتقــادات ال جمــال للتغـ ُّـر فيهــا ،فبعــد أن تـوِّيِّف النــي
ـت لَ ُكـ ْم
 اكتملــت الشـريعة ،فــا زايدة وال نقصــان((( ،قــال تعــاىل﴿ :ا ْل َيـ ْو َمأ َ ْكمَ ْلـ ُ
((( إبراهيم ،حممد يسري فقه النوازل لألقليات املسلمة( ،مرجع سابق) (.)225 /1
((( أخرجه أمحد يف مسنده ( )151 /17رقم )١١٠٨٧( :من حديث أيب سعيد اخلدري .
((( الزحيلــي ،وهبــة مصطفــى ،ســبل االســتفادة مــن الن ـوازل «الفتــاوى» ،والعمــل الفقهــي يف
التطبيقــات املعاصــرة ،جملــة جممــع الفقــه اإلســامي ،العــدد (.)11
((( كوكسال ،إمساعيل ،تغري األحكام( ،مرجع سابق) (ص.)209 :
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ـت لَ ُكـ ُم ْاإْلِسْ ـ َـا َم ِدينًا﴾ [املائــدة.]3 :
َضيـ ُ
ِدينـَ ُكـ ْم وَأَتْمَ مْ ـ ُ
ـت َعلَيـْ ُكـ ْم نِعْمَ ِتــي َور ِ
قــال الطــويف« :وإَّمَّنــا اعت ـران املصلحــة يف املعامــات وحنوهــا دون العبــادات
وشــبهها َّ
كمــا وكي ًفــا
ألن العبــادات حـ ُّـق الشــرِع َخـ ٌّ
ـاص بــه ،وال ميكــن معرفــة حقــه ًّ
ـكااًن إال مــن جهتــه ،فيــأيت بــه العبــد علــى مــا َر َسـ َـم لــه َســيِّ ُدهُ ،و َّ
ألن غــام
ـااًن ومـ ً
وزمـ ً
خادمــا لــه إال إذا امتثــل مــا َر َسـ َـم لــه َســيِّ ُدهُ ،أو فعــل مــا يعلــم
أحــدان ال يعـ ُّـد ً
مطيعــا ً
أنــه يرضيــه فكذلــك هــا هنــا؛ وهلــذا ملــا تعبــدت الفالســفة بعقوهلــم ورفضـوا الشـرائع
وجل وضلوا وأضلوا ،وهذا خبالف حقوق املكلَّفني َّ
فإن أحكامها
أسخطوا هللا َّ
عز َّ
سياسية شرعية وضعت ملصاحلهم فكانت هي املعتربة ،وعلى حتصيلها امل َع َّوُل»(((.
ُ
تغرُّي فنسبة قليلة أو استثنائية،
تتغرَّي ،وإن وجد ُّ
ونفهم من ذلك أن العبادات ال َّ
علــى طــول التاريــخ الفقهــي ،وذلــك كصــاة الرتاويــح ،ملــا أقامهــا عمرومجــع الناس
ّ
مع أيب بن كعب يصلون الرتاويح؛ ألهنم كانوا يقومون متفرقني(((.
ومــن ذلــك األذان مــن يــوم اجلمعــة الــذي اســتحدثه عثمــان  ،ومل يكــن
النــداء للجمعــة يف عهــد النــي  ،وأيب بكــر وعمــر  إال نــداء واحـ ًـدا؛ فلمــا
كثــر املســلمون رأى عثمــان  أ َّهَّنــم حيتاجــون إىل تذكــر أكثــر بصــاة اجلمعــة
أذااًن ســاب ًقا ،فهــذا احلــاالت وغريهــا حمــدودة ،وليســت مــن أصــل
فجعــل هنــاك ً
الديــن وال الفرائــض؛ لذلــك تقبــل مــن التغـ ُّـرات البســيطة ملعــى املصلحــة(((.
 -3وأن األحــكام القابلــة للتغـ ُّـر ،هــي األحــكام االجتهاديــة املبنيــة علــى قاعــدة
أو مصــدر القيــاس أو رعايــة املصلحــة ،وهــذا التغـ ُّـر قــد يكــون بســبب تغـ ُّـر الزمــان
واملــكان ،والعــرف والعــادة ،أو تغـ ُّـر مصــاحل النــاس ،أو مراعــاة الضــرورة ،أو لفســاد
األخــاق ،وضعــف الـوازع الديــي ،أو لتطـ ُّـور الزمــن وتنظيماتــه املســتحدثة ،فيجــب
ـرعي لتحقيــق املصلحــة ودفــع املفســدة ،وإحقــاق احلــق واخلــر.
تغـ ُّـر احلكــم الشـ ِّ
حممــد عثمــان،
((( الطــويف ،ســليمان بــن عبــد القــوي ،التعيــن يف شــرح األربعــن احملقــق :أمحــد َحــاج ّ
مؤسســة الـراين (بــروت  -لبنــان) ،املكتَبــة املكيّــة (م ّكــة  -اململكــة العربيــة الســعودية) ،الطبعــة:
األوىل ١٤١٩ ،هـ  ١٩٩٨ -م (.)279 /1
((( أخرجه ابن خزمية يف صحيحه ( )339 /3رقم.)٢٢٠٨( :
((( كوكسال ،إمساعيل ،تغري األحكام( ،مرجع سابق) (ص.)218 :
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الشرعي:
تطور الوسائل وأثره يف احلكم
املبحث الثالث :تطبيقات معاصرة على ُّ
ّ
كل يــوم ممــا يغـ ّـر عالقــات اإلنســان ابلكــون
تتغـ َّـر الوســائل والتكنولوجيــا ّ
واجملتمــع؛ ألن التطـ ُّـور التكنولوجــي يسـ ّـرع مــن وتــرة احليــاة ،فيضيــف مشــاكل
ع
جديــدة أو يوســع مــن إطــار املشــاكل القدميــة ،أو حيـ ُّـل مشــاكل قدميــة أو يســرِّ
يف احلـ ِّـل للمشــاكل القدميــة ،أو يغـ ُّـر املفاهيــم ،وكان هلــذا التطـ ُّـور أتثــرٌ علــى تغـ ُّـر
بعــض األحــكام االجتهاديــة املعاصــرة علــى حســب الظــروف اجلديــدة؛ دليـ ًـا علــى
مرونــة الش ـريعة ،مــع ثبــات يف األصــول ،ومــن ذلــك(((:
تغرّي احلكم الشرعي.
ًّأوًاًلُّ :
تطور الوسائل يف العبادات وأثره يف ّ
املسألة األوىل :حتديد القبلة يف الصالة ابلوسائل احلديثة:
مــن أبــرز املســائل الــي تتعلــق مبوضــوع تغـ ّـر األحــكام بســبب تطـ ُّـور الوســائل،
حتديــد القبلــة يف الصــاة ،فقــد أمجــع الفقهــاء علــى أن اســتقبال القبلــة يف الصــاة
ـب َو ْج ِهـ َ
ـك ِفــي َّ
الســمَ اءِ  َفلَنُ َو ّلِ َي َّن َك
شــرط مــن شــروطها ،فقــال تعــاىلَ ﴿ :قـ ْدنَـ َرىت َ َقلُّـ َ

ضا َهــا َفـو ِ َّل َو ْج َهـ َ
ـث َمــا ُك ْنت ُـ ْم َف َو ّلُــوا ُوجُو َه ُك ْم
ـج ِدا ْل َحـ َر ِام َو َح ْيـ ُ
 ِق ْبلَـ ًةتَ ْر َ
ـك َشـ ْط َرا ْلمَ سْ ـ ِ
اهَّلل ِبغَا ِفـ ٍـلع ََّمــا
ـابلَ َي ْعلَ ُمــو َنأ َ ّنَـهُا ْل َحـ ّ ُـق ِمــنْ  َر ِبّ ِهـ ْم َو َمــا َّ ُ
شـ ْط َر ُه َو ِإ َّنا ّلَ ِذيــنَ أُوتُــواا ْل ِكتَـ َ
َ
يَعْمَ لُــو َن﴾ [البقــرة.]144 :

اهَّلل تعــاىل ابلصــاة إىل املســجد احلـرام وهــي الكعبــة ،قــال القرطــي:
فقــد أمــر َّ
«قوله تعاىلَ ﴿ :فو ِ َّل﴾ أمرَ ﴿ ،و ْجه ََك َشـ ْط َر﴾ أي انحية﴿ ،ا ْلمَ سْ ـ ِـج ِد ا ْل َح َر ِام﴾
يعــي الكعبــة ،وال خــاف يف هــذا»((( ،مث قــال« :ال خــاف بــن العلمــاء أن
الكعبــة قبلــة يف كل أفــق ،وأمجع ـوا علــى أن مــن شــاهدها وعاينهــا فــرض عليــه
اســتقباهلا ،وأنــه إن تــرك اســتقباهلا وهــو معايــن هلــا وعــامل جبهتهــا فــا صــاة لــه،
((( ســأذكر يف هــذا املبحــث املســائل الــي أتثـَّـرت يف احلكــم بســبب تطـ ُّـور وســائلها احلديثــة ،دون
اخلــوض يف تفاصيــل نقــاش الفقهــاء واختالفهــم؛ إذ الغــرض التنبيــه علــى مثــل هــذه املســائل
املعاصــرة الــي دفعــت بعــض الفقهــاء املعاصريــن للقــول فيهــا خبــاف قــول املتقدمــن ،وهــي مــن
املســائل االجتهاديــة الــي تقــدم التأصيــل هلــا أبهنــا ممــا تقبــل التغـ ُّـر.
((( القرطــي ،حممــد بــن أمحــد ،اجلامــع ألحــكام القــرآن ،حتقيــق :أمحــد الــردوين وإبراهيــم أطفيــش،
دار الكتــب املصريــة – القاهــرة ،الطبعــة :الثانيــة ١٣٨٤ ،ه ـ  ١٩٦٤ -م (.)159 /2
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وعليــه إعــادة كل مــا صلــى ذكــره أبــو عمــر ،وأمجعـوا علــى َّ
كل مــن غــاب عنهــا
أن َّ
أن يســتقبل انحيتهــا وشــطرها وتلقاءهــا ،فــإن خفيــت عليــه فعليــه أن يسـ َّ
ـتدل علــى
ذلــك بــكل مــا ميكنــه مــن النجــوم والـرايح واجلبــال وغــر ذلــك ممــا ميكــن أن يسـ َّ
ـتدل
بــه علــى انحيتهــا»(((.
والشــاهد قولــه« :وأمجع ـوا علــى َّ
كل مــن غــاب عنهــا أن يســتقبل انحيتهــا
أن َّ
وشــطرها وتلقاءهــا» ،فــإذا كان اإلمجــاع منعقــد علــى َّ
أن مــن غــاب عنهــا فلــه أن
يســتقبل الناحيــة واجلهــةّ ،أمــا مــن عاينهــا فــرض عليــه اســتقباهلا ،فــإذا كان إبمــكان
مــن غــاب عنهــا أن يتحقــق ابلوســائل احلديثــة عــن الكعبــة ،فهــل لــه حكــم مــن
خاصــة وقــد ذكــروا فيمــن
فرضــا عليــه اســتقباهلاَّ ،
عاينهــا بــدون الوســيلة فيكــون ً
غابــت عنــه أن يسـ َّ
ـتدل علــى ذلــك بــكل مــا ميكنــه مــن النجــوم والـرايح واجلبــال،
فهــل تكــون الوســائل احلديثــة كنحــو البوصلــة ،ووجــد اآلن مــا يســمى ابلبوصلــة
اإللكرتونيــة ،ونظــام (جــي يب أس) ،وقــد صمــم هــذا األخــر ليعطــي تغطيــة حــول
العــامل ملــدة  24ســاعة مبعلومــات دقيقــة عــن االرتفــاع ،وخطــوط الطــول والعــرض
والســرعة والزمــن واالجتــاه وكل ذلــك حيًــا ومباشـ ًـرا.
والسـؤال هنــا ،هــل هــذه الوســائل احلديثــة جتعــل الغائــب عــن الكعبــة كاملشــاهد
هلــا يف اشـراط اســتقبال عــن القبلــة؟
ونصهــا« :إذا ثبــت
فقــد جــاء يف فتــاوى اللجنــة الدائمــة مــا يؤيــد تعـ ُّـن ذلــكُّ ،
لــدى أهــل اخلــرة الثقــات مــن املســلمني أن جهـ ًـازا أو آلــة تضبــط القبلــة وتبيِّنهــا
عينًــا ،أو جهــة مل مينــع الشــرع مــن االســتعانة هبــا يف ذلــك ويف غــره ،بــل قــد جيــب
العمــل هبــا يف معرفــة القبلــة إذا مل جيــد مــن يريــد الصــاة دليـ ًـا سـواها»(((.
وقــد ذكــر الدكتــور هشــام آل الشــيخ َّ
أن «التقنيــات احلديثــة (اجلــي يب أس)
ـرا علــى املســتخدم هلــا،
الــي مــأت األس ـواق يف هــذا الزمــن ،تعتمــد اعتمـ ً
ـادا كبـ ً
مــن حيــث إدخــال البيــاانت الصحيحــة حــى تكــون النتيجــة املطلوبــة صحيحــة،
فــإذا مــا مت إدخــال إحداثيــات مغلوطــة عــن القبلــة ،فــإن اجلهــاز بــا شــك ســوف
((( القرطيب ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن (مرجع سابق) ()160 /2
((( فتاوى اللجنة الدائمة  -اجملموعة األوىل ( )319 /6الفتوى رقم (.)4254
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يعطــي نتيجــة مغلوطــة عــن اجتــاه القبلــة ،وابلتــايل ال ميكــن االســتفادة منــه إال يف
حــال كــون املدخــات صحيحــة.
وهذه األجهزة (اجلي يب أس) من صنع البشر ،فهي خاضعة للنقص واخللل،
ذلــك أ َّهَّنــا مفتقــرة للشــحن ابلكه ـرابء ،وال بـ َّـد مــن معرفــة طريقــة اســتخدامها،
وعلــى اف ـراض َّ
أن مجيــع املدخــات كانــت صحيحــة ،واملتعامــل هبــذا اجلهــاز
يعــرف طريقــة اســتخدامه ،فـ َّ
ـك فيهــا».
ـإن النتيجــة تكــون صحيحــة وال شـ َّ
مث رجح الرجوع إىل هذا اجلهاز مطل ًقا ،ولكن وف ًقا للشروط اآلتية:
ماهرا فيها ،متالفيًا أوجه اخلطأ.
 -١أن يكون املتعامل مبثل هذه األجهزة ً
 -٢أن ال ختالــف نتيجــة هــذه األجهــزة مــا هــو اثبــت مــن معرفــة االجتاهــات
والنجــوم ،كأن يتعــرف شــخص علــى القبلــة مــن خــال النجــوم ،وتكــون نتيجــة
توصــل إليــه ،فــإن كان كذلــك ،ينظــر يف اجملتهــد يف النجــوم :هــل
اجلهــاز خمالفــة ملــا َّ
هــو مــن أهــل هــذا الفــن ،أم هــو متخـ ِّـرص؟ إذ النجــوم ختتلــف ،فمــا يظنُّــه بعــض
جنمــا آخــر.
النــاس أنـَّـه القطــب الشـ ُّ
ـمايل ،رمبــا يكــون ً
ـدرا معيـَّنًــا مــن االجتهــاد
 -3أن يضيــف إىل النتيجــة الــي َّ
توصــل إليهــا اجلهــاز قـ ً
والنظــر يف أدلَّــة القبلــة ،كمعرفــة االجتاهــات مثـ ًـا.
 -٤أن ال يؤخــذ بنتيجتهــا حــال كــون املســتخدم هلــا داخــل املــدن والقــرى املوجــود
فيهــا مســاجد هلــا حماريــب تــدل علــى القبلــة.
توصــل إليــه جهــاز (اجلــي يب أس)
وهبــذا القــدر مــن الشــروط ميكــن األخــذ مبــا َّ
مــن حتديــد القبلــة ،مــع مراعــاة أن يقــوم املســتخدم هلــذا اجلهــاز إبعــادة اســتخدامه
مــرة أخــرى إذا أراد الصــاة للفــرض الثــاين؛ إذ يف عمليــة إدخــال اإلحداثيــات
(خطــوط الطــول والعــرض) ملكــة املكرمــة ،أو للكعبــة املشــرفة ،قــدر يســر مــن
االجتهــاد وإعمــال الذهــن ،وهــذا هــو املطلــوب يف االجتــاه للقبلــة(((.
ومثل هذه املسألة ،رؤية اهلالل ابلوسائل احلديثة.
((( آل الشــيخ ،هشــام بــن عبدامللــك ،أثــر التقنيــة احلديثــة يف اخلــاف الفقهــي ،مكتبــة الرشــد -
ال ـرايض ،ط 1427 ،1 :هــ2006 ،م (ص.)169
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املســألة الثانيــة :إحـرام القــادم إىل احلــج أو العمــرة يف الطائــرة ممّــن ال يشــملهم
حتديــد املواقيــت األرضيــة:
مــن املعلــوم َّ
أن النــي قــد حـ َـدد مواقيــت اإلحـرام املكانيــة لــكل جهــات حــول
مكــة للقادمــن إليهــا ،كمــا يف احلديــث عــن ابــن عبــاس  ،قــال« :إن النــي 
وقَّــت ألهــل املدينــة ذا احلليفــة ،وألهــل الشــأماجلحفــة ،وألهــل جنــد قــرن املنــازل،
وألهــل اليمــن يلملــم ،هــن هلــن ،وملــن أتــى عليهــن مــن غريهــن ممــن أراد احلــج
والعمــرة ،ومــن كان دون ذلــك ،فمــن حيــث أنشــأ حــى أهــل مكــة مــن مكــة»(((.
فكانــت هــذه املواقيــت األرضيــة ملــن أييت َّ
مكــة مــن الــر ،ولكــن عنــد تطـ ُّـور
وســائل املواصــات احلديثــة أصبــح معظــم القاصديــن للحــج أيتونــه جـ ًّـوا علــى
الطائــرة ،فاختلــف الفقهــاء املعاصــرون يف الوقــت املــكاين الــذي يهـ ّـل عنــده احلــاج
أو املعتمــر ،فمنهــم مــن قــالُْ :حُي ـ ِرم يف الطائــرة يف اجلـ ِّـو مــى مـ َّـرت الطائــرة أبحــد
املواقيــت أو حاذتــه ،وعلــى هــذا القــول مل يتغــر حكــم املواقيــت.
أن الدكتــور :مصطفــى الزرقــا قــرر-يف حبـ ٍ
َّ
إال َّ
ـألة-أن القــدوم
ـث هلــذه املسـ
ّ
جـ ًّـوا ليــس مشــموًاًل بتحديــد املواقيــت املكانيّــة ،وأنـَّـه خاضــع لالجتهــاد يف حتديــد
ميقــات مــكاين للقادمــن منــه ابلوســائط اجلديــدة املبتكــرة يف عصـران هــذا ،كســائر
قضــااي الســاعة الــي ليــس عليهــا نــص ،فيجــب أن يكــون هلــا احلكــم املناســب يف
ضــوء أصــول الش ـريعة ومقاصدهــا ،ويف طليعتهــا دفــع احلــرج(((.
تغرّي احلكم الشرعي.
اثنيًاُّ :
تطور الوسائل يف ابب البيوع وأثره يف ّ
املسألة األوىل :إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة:
بعــد ظهــور ثــورة يف عــامل االتصــاالت ،وســهولة التواصــل ابلصــوت والصــورة
مهمــا تباعــدت املســافات ظهــرت طــرق أخــرى إلبـرام العقــود عــر هــذه الوســائل
املعاصــرة ،وقــد اهتـ ّـم الفقهــاء املعاصــرون بتلــك املســتجدات والنـوازل احلديثــة ،ومــن
((( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ( )134 /2رقــم ،)١٥٢٤( :ومســلم يف صحيحــه ()839 /2
رقــم.)١١٨١( :
((( مــن أيــن حيــرم القــادم ابلطائــر جـ ًـوا للحــج أو العمــرة؟ لفضيلــة الشــيخ مصطفــى الزرقــاء ،جملــة
جممــع الفقــه اإلســامي ،العــدد.)3( :
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ذلــك مؤمتــر عقــده جملــس جممــع الفقــه اإلســامي املنعقــد يف دورة مؤمتــره الســادس
جبــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن  23-17شــعبان 1410ه ـ املوافــق -14
 20آذار (مارس) 1990م ،حيث قدمت فيه حبوث عديدة يف موضوع العقود
ابلوســائل احلديثــة ،وحاصــل مــا جــاء فيهــا(((:
َّ
حاضريــن ،ويشــرط حينئـ ٍـذ احتــاد جملــس
متعاقديــن
أن التعاقــد ّإمــا أن يتـ َّـم بــن
َ
َ
ـح اإلجيــاب يف جملــس والقبــول يف آخــر ،وال بــد مــن حتقــق أركان
العقــد ،فــا يصـ ُّ
العقــد والشـرائط األخــرى وذلــك يف غــر الوصيَّــة وعقــود أخــرى كعقــد الوكالــة وهــذا
ليــس هــو املقصــود بــه هنــا.
يتم التعاقد بني متعاقدين غائبني ال جيمعهم مكان واحد ،وال يرى أحدهم
و ّإما أن َّ
اآلخــر ،وال يســمع كالمــه وطريــق االتصــال بينهمــا :إمــا الكتابــة وإمــا الرســول ،ويلحــق
ابلكتابة الوسائل املستجدة كالتلغراف والتلكس والفاكس وما يستجد من ذلك.
وإمــا أن يتـ َّـم التعاقــد بــن متعاقديــن حاضريــن غائبــن يف آن واحــد مبعــى أن
ّ
يكون يف مكانني متباعدين أو يف بلدين ،ولكن يســمع كل منهما كالم اآلخر،
ورمبــا يشــاهده كاالتصــاالت الــي تتــم بواســطة اهلاتــف والالســلكي واملــذايع أو
التلفــاز ،ومــا يســتجد مــن وســائل.
وذكــر يف املؤمتــر َّ
أن جلنــة تعليــل جملــة األحــكام العدليــة نصــت علــى صحــة
التعاقــد ابلتلغ ـراف واهلاتــف يف ســنة 1921م ،وأفــى الشــيخ أمحــد إبراهيــم ســنة
1935م بنحــو ذلــك ،وقــال :و ّأمــا العقــد ابلتليفــون فالــذي يظهــر أنــه كالعقــد
الشــقة بينهمــا ،ويعتــر العاقــدان كأ َّهَّنمــا يف جملــس واحــد
مشــافهة مهمــا طالــت ُّ
إذ املعــى املفهــوم مــن احتــاد اجمللــس أن يســمع أحدمهــا كالم اآلخــر ويتبيَّنــه وهــذا
حاصــل يف الــكالم ابلتليفــون.
وبعــد مناقشــة البحــوث التســعة والتعليــق عليهــا مــن قبــل األعضــاء واخل ـراء
واحلضور خرج قرار جملس جممع الفقه اإلســامي املنعقد يف دورة مؤمتره الســادس
جبــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن  23-17شــعبان 1410ه ـ املوافــق -14
((( حكــم إجـراء العقــود آبالت االتصــال احلديثــة ،جملــة جممــع الفقــه اإلســامي ،العــدد الســادس،
(ص )593 :ومــا بعدهــا.
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 20آذار (مــارس) 1990م.
وبعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع إجراء العقود آبالت
االتصــال احلديثــة ،ونظـًـرا إىل التطـ ُّـور الكبــر الــذي حصــل يف وســائل االتصــال وجـراين
العمل هبا يف إبرام العقود لســرعة إجناز املعامالت املالية والتصرفات ،وابســتحضار ما
تعـَّـرض لــه الفقهــاء بشــأن إبـرام العقــود ابخلطــاب وابلكاتبــة وابإلشــارة وابلرســول ،ومــا
تقــرر مــن أن التعاقــد بــن احلاضريــن يشــرط لــه احتــاد اجمللــس (عــدا الوصيــة واإليصــاء
والوكالة) وتطابق اإلجياب والقبول ،وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين
عــن التعاقــد ،واملـواالة بــن اإلجيــاب والقبــول حبســب العــرف ،قــرر:
 – 1إذا مت التعاقد بني غائبني ال جيمعهما مكان واحد ،وال يرى أحدمها اآلخر
معاينــة ،وال يســمع كالمــه ،وكانــت وســيلة االتصــال بينهمــا الكتابــة أو الرســالة
أو الســفارة (الرســول) ،وينطبــق ذلــك علــى الــرق والتلكــس والفاكــس وشاشــات
احلاســب اآليل (الكمبيوتــر) ففــي هــذه احلالــة ينعقــد العقــد عنــد وصــول اإلجيــاب
إىل املوجــه إليــه وقبولــه.
 – 2إذا مت التعاقــد بــن طرفــن يف وقــت واحــد ومهــا يف مكانــن متباعديــن ،وينطبــق
تعاقدا بني حاضرين وتطبق
هذا على اهلاتف والالســلكي ،فإن التعاقد بينهما يعترب ً
علــى هــذه احلالــة األحــكام األصليــة املقــررة لــدى الفقهــاء املشــار إليهــا يف الديباجــة.
ملزمــا ابلبقــاء
ـااًب حمــدد املــدة يكــون ً
 – 3إذا أصــدر العــارض هبــذه الوســائل إجيـ ً
علــى إجيابــه خــال تلــك املــدة ،وليــس لــه الرجــوع عنــه.
 – 4أن القواعــد الســابقة ال تشــمل النــكاح الشـراط اإلشــهاد فيــه ،وال الصــرف
الشـراط التقابــض ،وال الســلم الشـراط تعجيــل رأس املــال.
املسألة الثانية :القبض يف البيوع بوسائل االتصال احلديثة:
اإلسالمي-أيضا-موضوع القبض يف نفس الدورة اليت انقش
انقش جممع الفقه
ً
فيها موضوع إجراء العقود بوسائل االتصاالت احلديثة وخرج ابلقرار اآليت(((:
َّ
إن جملــس جممــع الفقــه ا ِإلســامي املنعقــد يف دورة مؤمتــره الســادس جبــدة يف
((( حكــم إجـراء العقــود آبالت االتصــال احلديثــة ،جملــة جممــع الفقــه اإلســامي ،العــدد الســادس،
(ص )239 :ومــا بعدهــا.
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اململكة العربية السعودية من  17إىل  23شعبان  1410هـ املوافق 20 – 14
آذار (مــارس)1990م.
بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع« :القبض :صوره
وخباصة املستجدة منها وأحكامها ،واستماعه للمناقشات اليت دارت حوله ،قرر:
َّأوًاًل :قبــض األم ـوال كمــا يكــون حس ـيًّا يف حالــة األخــذ ابليــد ،أو الكيــل أو
وحكمــا
الــوزن يف الطعــام ،أو النقــل والتحويــل إىل حــوزة القابــض ،يتحقــق اعتبـ ًـارا
ً
حســا ،وختتلــف كيفيــة
ابلتخليــة مــع التمكــن مــن التصــرف ولــو مل يوجــد القبــض ًّ
قبضــا هلــا.
قبــض األشــياء حبســب حاهلــا واختــاف األعـراف فيمــا يكــون ً
اثنيًاَّ :
شرعا وعرفًا.
إن من صور القبض احلكمي املعتربة ً
 -1القيد املصريف ملبلغ من املال يف حساب العميل يف احلاالت التالية:
(أ) إذا أودع يف حساب العميل مبلغ من املال مباشرة أو حبوالة مصرفية.
(ب) إذا عقــد العميــل عقــد صــرف انجـًـزا بينــه وبــن املصــرف يف حالــة شـراء عملــة
بعملة أخرى حلســاب العميل.
(ج) إذا اقتطــع املصــرف – أبمــر العميــل – مبلغًــا مــن حســاب لــه إىل حســاب
آخــر بعملــة أخــرى ،يف املصــرف نفســه أو غــره ،لصــاحل العميــل أو ملســتفيد آخــر،
وعلــى املصــارف مراعــاة قواعــد عقــد الصــرف يف الشـريعة ا ِإلســامية.
ويغتفــر أتخــر القيــد املصــريف ابلصــورة الــي يتمكــن املســتفيد هبــا مــن التســلم
الفعلــي ،للمــدد املتعــارف عليهــا يف أسـواق التعامــل .علــى أنـَّـه ال جيــوز للمســتفيد
َّ
ـريف
أن يتصـَّـرف يف العملــة خــال املــدة املغتفــرة إاَّل بعــد أن حيصــل أثــر القيــد املصـ ِّ
إبمــكان التســلم الفعلـ ّـي.
 -2تس ـلُّم الشــيك إذا كان لــه رصيــد قابــل للســحب ابلعملــة املكتــوب هبــا عنــد
اســتيفائه وحجــزه املصــرف.
وقــد حتــل هــذه املشــكلة آجـ ًـا أو عاجـ ًـا؛ نظـ ًـرا للتطـ ُّـور الس ـريع ،والطف ـرات
املتالحقــة يف وســائل االتصــاالت ،فســاعتها جيــوز إج ـراء الصــرف والتس ـلُّم.
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الشرعي.
تغرّي احلكم
اثلثًاُّ :
تطور الوسائل يف ابب األنكحة وأثره يف ّ
ّ
املسألة األوىل :نفقة التداوي للزوجة املريضة:
ّقرر فقهاء املذاهب األربعة((( أن الزوج ال جيب عليه أجور التداوي للمرأة املريضة
مــن أجــرة طبيــب وحاجــم وفاصــد ومثــن دواء ،وإمنــا تكــون النفقــة يف ماهلــا إن كان هلــا
مــال ،وإن مل يكــن هلــا مــال وجبــت النفقــة علــى مــن تلزمــه نفقتهــا كاالبــن واألب ومــن
يرثها من أقارهبا؛ َّ
ألن التداوي حلفظ أصل اجلســم ،فال جيب على مســتحق املنفعة.
قــال الدكتــور :وهبــة الزحيلــي« :ويظهــر يل َّ
أن املــداواة مل تكــن يف املاضــي
حاجــة أساســية ،فــا حيتــاج اإلنســان غالبًــا إىل العــاج؛ ألنـَّـه يلتــزم قواعــد الصحــة
ـي علــى عــرف قائــم يف عصرهــمّ ،أمــا اآلن فقــد
والوقايــة ،فاجتهــاد الفقهــاء مبـ ٌّ
أصبحــت احلاجــة إىل العــاج كاحلاجــة إىل الطعــام والغــذاء ،بــل أهــم؛ َّ
ألن املريــض
يفضــل غالبًــا مــا يتــداوى بــه علــى كل شــيء ،وهــل ميكنــه تنــاول الطعــام وهــو
يشــكو ويتوجــع مــن اآلالم واألوجــاع الــي تــرح بــه وجتهــده وهتــدده ابملــوت؟! لــذا
فــإين أرى وجــوب نفقــة الــدواء علــى الــزوج كغريهــا مــن النفقــات الضروريــة ...
وهــل مــن حســن العشــرة أن يســتمتع الــزوج بزوجتــه حــال الصحــة ،مث يردهــا إىل
أهلهــا ملعاجلتهــا حــال املــرض؟!
وأخــذ القانــون املصــري (م )١٠٠لســنة ١٩٨٥م ب ـرأي يف الفقــه املالكــي أن
النفقــة الواجبــة للزوجــة تشــمل الغــذاء والكســوة واملســكن ومصاريــف العــاج وغــر
ذلــك مبــا يقضــي بــه الشــرع وأخــذت احملاكــم هبــذا»(((.
نالحظ يف مسألة نفقة التداوي للزوجةَّ ،
أن املذاهب األربعة مل تلزم الزوج بنفقة
((( الروايين ،عبد الواحد بن إمساعيل ،حبر املذهب ،احملقق :طارق فتحي السيد ،دار الكتب العلمية،
الطبعــة :األوىل 2009 ،م ( ،)459 /11وابــن تيميــة ،عبــد الســام بــن عبــد هللا ،احملــرر يف
الفقه ،مطبعة الســنة احملمدية1950 ،م ( ،)114 /2و النووي ،حيىي بن شــرف ،منهاج الطالبني
احملقق :عوض قاسم أمحد عوض ،دار الفكر ،الطبعة :األوىل١٤٢٥ ،هـ٢٠٠٥/م (ص،)263 :
والدســوقي ،حممــد بــن أمحــد ،الشــرح الكبــر للشــيخ الدرديــر ،دار الفكــر ،بــدون طبعــة ()511 /2
والصاوي ،أمحد بن حممد ،حاشــيته على الشــرح الصغري ،دار املعارف ،بدون طبعة أو اتريخ (/1
 ،)519وابــن عابديــن ،حممــد أمــن ،الــدر املختــار وحاشــية (مرجــع ســابق) (.)575 /3
((( الزحيلي ،وهبة بن مصطفى ،الفقه اإلسالمي وأدلته (مرجع سابق) (.)7381 /10

 92تطور الوسائل وأثره يف احلكم الشرعي

وعادهَتم َّ
العالج لزوجته؛ إذ َّ
أن هذا التداوي ليس من األساسيات ،وأن
إن عرفَهم َ
مــرض الزوجــة ليــس ممــا يكثــر فيهــاّ ،إمــا التباعهــم قواعــد الصحــة ،أو لعــدم وجــود
تغرَّيت
تضر
ابلصحة ،فكان حكمهم عدم إلزام الزوج ،ولكن عندما َّ
َّ
تغريات بيئيَّة ُّ
الظــروف ،وعــادات النــاس ،واختلــف الواقــع ،أصبحــت احلاجــة إىل العــاج كاحلاجــة
إىل الطعــام والغــذاء ،بــل أهــم؛ فاملســألة مــن املســائل االجتهاديــة ،ألجــل ذلــك
رأى الدكتــور :وهبــة الزحيلــي وجــوب نفقــة الــدواء علــى الــزوج كغريهــا مــن النفقــات
الضروريــة ،وهــو مــا أخــذ بــه القانــون املصــري ،فتغـ َّـر احلكــم علــى نقيــض مــا كان،
فأصبحت نفقة العالج للزوجة واجبة على الزوج كالغذاء والكسوة واملسكن ،بعد
أن كانــت عنــد مجهــور الفقهــاء ليســت واجبــة.
املسألة الثانية :إسقاط اجلنني بتحديد عمره ابلوسائل احلديثة.
ـرعا ،وال
إن إســقاط احلمــل بعــد نفــخ الــروح فيــه بعــد أربعــة أشــهر ال جيــوز شـ ً
حيـ ُّـل ملســلم أن يفعلَــه؛ ألنـَّـه جنايــة علــى حـ ّـي متكامــل اخللــق ،ظاهــر احليــاة؛ لذلــك
وجبــت يف إســقاطه الديــة(((.
ولقــد حرمــت ش ـريعة اإلســام اإلجهاض–وهــو قتــل اجلنــن يف بطــن أمــه–
قاطعــا ،إال إذا ثبــت ثبـو ًاًت قطعيًّــا دون ريــبابلوســائل العلميــة ومــن طريــق
حترميـًـا ً
أن بقــاءه يــؤدي ال حمالــة إىل مــوت األم ،فـ َّ
موثــوق بــه َّ
ـإن الشـريعة بقواعدهــا العامــة
ـؤدي إىل مــوت األم ،وال منقــذ
ـف الضرريــن ،فــإن كان بقــاؤه يـ ّ
أتمــر ابرتــكاب أخـ ِّ
هلا ســوى إســقاطه ،كان إســقاطه يف تلك احلالة متعينًا ،وال يضحى هبا يف ســبيل
إنقــاذه؛ أل َّهَّنــا األصــل ،ال ســيما وحيــاة األم مســتقرة وهلــا وعليهــا حقــوق وهــو بعــد
مل تســتقل حياتــه ،بــل هــو يف اجلملــة كعضــو مــن أعضائهــا(((.
ملخصــه :اتفــق الفقهــاء علــى َّ
أن
قــال فضيلــة اإلمــام الشــيخ حممــود شــلتوت ،مــا َّ
إســقاطاحلمــل بعــد نفــخ الــروح فيــه-أي:بعــدأربعــةأشــهر-حرام وجرميــة ال حيـ ُّـل
حي متكامل ،ولكنهم قالوا :إذا ثبت من طريق
ملســلم أن يفعلَه؛ ألنَّه جناية على ٍّ
ـؤدي ال حمالــة إىل مــوت األم فـ َّ
ـإن الشـريعة
موثــوق بــه أن بقــاءه بعــد حتقيــق احليــاة يـ ّ
((( ابن عابدين ،حممد أمني ،الدر املختار وحاشية (مرجع سابق) (.)176 /3
((( كوكسال ،إمساعيل ،تغري األحكام( ،مرجع سابق) (ص.)233 :
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بقواعدهــا العامــة أتمــر ابرتــكاب أخــف الضرريــن ،وهــوإســقاط هــذااحلمــلّ ،أمــا
إســقاطه قبــل نفــخ الــروح فيــه – أي قبــل إمتــام أربعــة أشــهر كمــا يقولــون – فقــد
اختلفوا فيه فرأى فريق أنَّه جائز وال حرمة فيه ،ورأى آخرون أنَّه حرام أو مكروه(((.
وممـّـا تقــدَّم نالحــظ َّ
أن حكــم إســقاط احلمــل ح ـرام؛ ألنـَّـه جنايــة علــى حـ ّـي
متكامــل اخللــق ،ظاهــر احليــاة؛ لذلــك وجبــت يف إســقاطه الديــة؛ ولكــن إن ثبــت
ـيؤدي إىل مــوت األم مــع عــدم
ابلوســائل احلديثــة ثب ـو ًاًت قطعيًّــا أن بقــاء احلمــل سـ ّ
معــا ،فـ َّ
ـإن الش ـريعة بقواعدهــا العامــة أتمــر ابرتــكاب أخــف
إمكانيــة إنقاذمهــا ً
الضرريــن ،فيحكــم جب ـواز إســقاط الطفــل ،حفاظًــا علــى األم.
املسألة الثالث :املدة القصوى للحمل:
اختلــف الفقهــاء يف أقصــى مــدة للحمــل((( ،ولكــن ّملــا نظـران يف أدلــة الفقهــاء
وجدانهــا تســتند علــى العــادة والتجربــة ،وقــد أمكــن اليــوم تصويــر اجلنــن يف
األرحــام ،وتســجيل حلظاتــه ،ومعرفــة تطوراتــه ،وقيــاس مــا يتعلــق حبياتــه ،جــاز
االعتمــاد عليهــا بتحديــد مــدة احلمــل(((.
وعليــه فــكل حكــم يتعلــق مبعرفــة مــدة احلمــل ،ال حيتــاج إىل القــول أبقصــى مــدة
أو أقــل مــدة؛ َّ
ألن الوســائل احلديثــة حت ـ ِّدد بدقَّـ ٍـة مــدَّة احلمــل ،س ـواء كان طبيعيًــا
أم غــر ذلــك.
((( طنطاوي ،حممد ،تنظيم النسل ورأي الدين فيه ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد (.)5
((( فعنــد احلنفيــة واحلنابلــة ســنتان ،وعنــد املالكيــة مخــس ســنوات ،وعنــد الشــافعية أربــع ســنوات،
وقيــل غــر ذلــك .انظــر :ابــن املنــذر ،حممــد بــن إبراهيــم ،اإلش ـراف علــى مذاهــب العلمــاء،
احملقــق :صغــر أمحــد األنصــاري أبــو محــاد ،مكتبــة مكــة الثقافيــة ،رأس اخليمة-اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،الطبعــة :األوىل1425 ،هــ 2004-م ( ،)347 /5والقــدوري ،أمحــد بــن حممــد،
التجريــد ،احملقــق :حممــد أمحــد سـراج وعلــي مجعــة حممــد ،دار الســام-القاهرة ،الطبعــة :الثانيــة،
 1427هــ 2006-م ( ،)5343 /10و البيهقــي ،أمحــد بــن احلســن ،،اخلالفيــات بــن
اإلمامــن الشــافعي وأيب حنيفــة وأصحابــه ،حتقيــق :فريــق البحــث العلمــي ،الروضــة ،القاهــرة -
مجهوريــة مصــر ،الطبعــة :األوىل 1436 ،ه ـ  2015 -م ( ،)442 /6وابــن قدامــة ،عبــد هللا
بــن حممــد ،املغــي ،مكتبــة القاهــرة1388 ،ه ـ (.)121 /8
((( كوكســال ،إمساعيــل ،تغــر األحــكام( ،مرجــع ســابق) (ص ،)101 :وإبراهيــم ،محــد يســري،
فقــه الن ـوازل.)225 /1( ،
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املسألة الرابعة :االحتياط ملرياث احلمل:
مسألة ما جرى عليه عمل الفقهاء من االحتياط ملرياث احلمل يف ستة تقديرات
معروفــة وحمتملــة للحمــل((( ،فمــن املعلــوم عنــد الفقهــاء أنـَّـه يشــرطملـراث أي إنســان
حت ّقــق حيــاة الـوارث عنــد مــوت ِّ
مورثــه ،وابعتبــار أن احلمــل وهــو ال يـزال يف بطــن أمــه
ذكرا أو أنثى ،و ّإما
جمهول الوصف واحلالّ :
فإما أن يولد حيًّا أو ميتًا ،و ّإما أن يكون ً
ـددا .فــا ميكننــا يف هــذه احلالــة أن يقطــع أبمــره ،ومــادام اجلنــن
أن يكــون واحـ ًـدا أو متعـ ً
ـذرا.
غامــض الوصــف واحلــال ،وعليــه فــإن توزيــع الرتكــة بشــكل هنائــي يصبــح أمـًـرا متعـ ً
ولكــن قــد تصادفنــا أمــور اضطراريــة ،ملصلحــة بعــض الورثــة توجــب علينــا
قســمة الرتكــة (قســمة ّأوليّــة) مث نــرك التقســيم النهائــي إىل مــا بعــد الــوالدة؛ وهلــذه
أحكامــا خاصــة ابحلمــل تقســم الرتكــة علــى ضوئهــا قســمة
الضــرورات نظّــم الفقهــاء
ً
َّأوليَّــة ،وحيتــاط فيهــا ملصلحــة احلمــل مــا أمكــناالحتيــاط(((.
و ّأمــا يف الوقــت املعاصــر ،مــع تطـ ُّـور الوســائل ،ووجــود األشــعة التليفزيونيــة،
وتصويــر األجنَّــة بشــكل دقيــق ،وإمــكان معرفــة مــا إذا كان احلمــل ذكـًـرا أو أنثــى،
ـددا ،حبيــث تتقلــص تلــك االحتمــاالت املفروضــة يف تقديــر مـراث
واحـ ًـدا أو متعـ ً
احلمــل ،فــا حيتــاج إىل االحتيــاط مل ـراث احلامــل(((.

تغرّي احلكم الشرعي.
ابعاُّ :
تطور الوسائل يف اجلناايت واملعاجلات وأثره يف ّ
رً

احلي:
املسألة األوىل :ش ّق بطن املرأة امليتة إلخراج اجلنني ّ
ذكــر مجاعــة مــن الفقهــاء أن شـ َّـقبطــناملـرأةامليتــةالــييفبطنهــا محــل متحــرك
يضطــرب جائــز ،ويف هــذا إنقــاذ حليــاة معصــوم ،وهــي مصلحــة أعظــم مــن مفســدة
انتهــاك حرمــة امليــت(((.
((( السرخســي ،حممــد بــن أمحــد ،املبســوط ،دار املعرفــة  -بــروت ،اتريــخ النشــر1414 :ه ـ (/30
 ،)50وابــن قدامــة ،عبــد هللا بــن حممــد ،املغــي (.)382 /6
((( األهــدل ،أمحــد بــن يوســف ،إعانــة الطالــب يف بدايــة علــم الفرائــض ،دار طــوق النجــاة ،الطبعــة:
الرابعــة 2007 ،م (ص.)182
((( إبراهيم ،حممد يسري ،فقه النوازل لألقليات املسلمة (مرجع سابق) (.)225 /1
((( ابــن مــازه ،حممــود بــن أمحــد ،احمليــط الربهــاين (مرجــع ســابق) ( ،)380 /5وابــن اهلمــام ،حممــد
بــن عبــد الواحــد ،فتــح القديــر (مرجــع ســابق) ( ،)142 /2وابــن جنيــم ،زيــن الديــن بــن إبراهيــم،
البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق (مرجــع ســابق) ( ،)203 /2وابــن عابديــن ،حممــد أمــن،
حاشــية (مرجــع ســابق ( ( ،)238 /2ويف (.)192 /6
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وقــد أفــى الشــيخ الســعدي جبـواز شــق بطــن املـرأة امليتــة إلخـراج احلـ ِّـي ،خمال ًفــا
بذلــك مذهــب احلنابلــة(((؛ َّ
ألن اجلراحــة قــد تطـ َّـورت ،وصــار مثــل هــذا الفعــل أقــرب
إىل املصلحــة منــه إىل املفســدة(((.
املسألة الثانية :إجراء القصاص يف العظام:
منــع الفقهــاء قدميـًـا مــن إج ـراء القصــاص يف العظــام خــوف التلــف أو خشــية
الس ـراية ،وعــدم حتقــق املســاواة واملماثلــة((( ،إال َّ
أن التقنيــة احلديثــة يف العصــر
احلديــث تؤّكِــد إمــكان املماثلــة ،قــال الدكتــور حممــد يســري« :ويف العصــر احلديــث
فــإن التقنيــة احلديثــة تؤكــد إمــكان املماثلــة يف غــر العظــام املخوفــة كعظــام الرقبــة
أو الـرأس أو الظهــر ،وسـواء كان القطــع مــن مفصــل أو مل يكــن مــن مفصــل»(((.
ِ
ِ
ِ
ـاص يف بعـ ِ
ـض أجـز ِاء
وقــال الدكتــور الطريفــي« :والعلَّـةُ الــي ألجلهــا منَعـوا القصـ َ
نتفــي يف زمــن يتقــن فيــه األطبــاء اجلِراح ـةَ ،وقــد يكــون عنــد األطبـ ِ
اجلس ـ ِم قــد تَ ِ
ـاء
َ
ُ
َ
ِ
ـان يف ِ
ِ
ِ
ِ
اليــوم ِمــن اإلتقـ ِ
القصـ ِ
ـابقني يف
ـاصيفالعظـ ِـام أعظَــم مــن إتقــان األطبــاء السـ َ
َ
ِ
ِ
ِ
(((
صـ ِ
ـاص فيهــا. »...
املَفاصـ ِـل الــي جيمـ ُـع العلمــاءُ علــى الق َ
((( قــال ابــن قدامــة يف املغــي (« :)497 /3واملذهــب أنــه ال يشــقبطــنامليتــة إلخ ـراج ولدهــا،
مســلمة كانــت أو ذميــة ،وخترجــه القوابــل إن علمــت حياتــه حبركتــه ،وإن مل يوجــد نســاء مل
يســط الرجــال عليــه ،وتــرك أمــه حــى يتيقــن موتــه ،مث تدفــن .ومذهــب مالــك ،وإســحاق قريــب
مــن هــذا .وحيتمــل أن يشــق بطــن األم ،إن غلــب علــى الظــن أن اجلنــن حييــا ،وهــو مذهــب
الشــافعي؛ ألنــه إتــاف جــزء مــن امليــت إلبقــاء حــي ،فجــاز ،كمــا لــو خــرج بعضــه حيًّــا ،ومل
ميكــن خــروج بقيتــه إال بشــق ،وألنــه يشــق إلخ ـراج املــال منــه».
((( خمدوم ،مصطفى بنكرامة هللا ،قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية (مرجه سابق) (ص.)238 :
((( السرخســي ،حممــد بــن أمحــد ،املبســوط ( ،)٨٠ /٢٦وابــن عبــد الــر ،يوســف بــن عبــد هللا،
االســتذكار ،حتقيــق :ســامل حممــد عطــا ،وحممــد علــي معــوض ،دار الكتــب العلمية-بــروت،
الطبعــة :األوىل2000-1421 ،م ( ،)185 /8واجلويــي ،عبــد امللــك بــن عبــد هللا هنايــة
املطلــب يف درايــة املذهــب ،حققــه :عبــد العظيــم حممــود ال ّديــب ،دار املنهــاج ،الطبعــة :األوىل،
1428هــ2007-م ()190 /16
((( إبراهيم ،حممد يسري ،فقه النوازل لألقليات املسلمة (مرجع سابق) (.)226 /1
((( الطريفــي ،عبــد العزيــز بــن مــرزوق ،التفســر والبيــان ألحــكام القــرآن ،اعتــى بــه :عبــد اجمليــد
بــن خالــد املبــارك ،مكتبــة دار املنهــاج للنشــر والتوزيــع ،ال ـرايض  -اململكــة العربيــة الســعودية،
الطبعــة :األوىل ١٤٣٨ ،ه ـ (.)1193 /3
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وقــد أفــى اإلمــام ابــن عثيمــن أبن القصــاص ميكــن أن حيــدد موضــع
متامــا أبقـ َّـل مــن الشــعرة ،فلمــا تقــدَّم الطــب ميكــن القصــاص اآلن ،فــإذا
القطــع ً
أمكــن القصــاص وجــب ،ويف موضــع آخــر قــال« :والصحيــح أنـَّـه يشــرط إمــكان
االســتيفاء بــا حيــف مطل ًقــا ،وال نقيِّــده مبــا إذا كان مــن مفصــل أو لــه حــد
ينتهــي إليــه ،واآلن بســبب تقــدم الطــب ميكــن أن نســتويف بــا حيــف مــن أي
وقال-أيضــا-يف مســألة :هــل جيــوز قطــع اإلصبــع الزائــدة أو ال؟
مــكان،(((»...
ً
«الفقهــاء يقولــون :ال جيــوز ،ويعلِّلــون ذلــك ابخلطــر ،ولكــن بنــاء علــى تقــدم الطــب
اآلن فــإن الصحيــح ج ـواز ذلــك .(((»...
املسألة الثالثة :نقل العضو وزراعة األعضاء:
اختلــف الفقهــاء قدميـًـا((( وحديثًــا ،يف أخــذ عضــو مــن إنســان حــي أو ميــت،
فيــه مقومــات احليــاة اخللويــة ،وزرعــه يف جســد إنســان آخــر ،وهــو أهــم أنـواع النقــل
والــزرع ،وقــد حبثــه مــن املعاصريــن الدكتــور :وهبــة الزحيلــى ،وقدمــه ملؤمتــر جممــع
البحــوث الثالــث عشــر 13 ،ربيــع أول 1430هــ 10 -مــارس 2009م.
ـرعا ،خالفًــا لبعــض الفقهــاء القدامــى ،بضوابــط معينــة يف
وخلــص إىل جـوازه شـ ً
حــال نقــل عضــو ال تتوقــف عليــه احليــاة كالقلــب((( ،مــن إنســان إىل آخــر للضــرورة
ـااًن؛ َّ
ألن «الضــرورات تبيــح
أو للحاجــة العالجيَّــة الــي تنـ َّـزل منزلــة الضــرورة أحيـ ً
((( يف الشرح الصويت لزاد املستقنع  -ابن عثيمني.
((( العثيمني ،حممد بن صاحل ،الشرح املمتع على زاد املستقنع (.)313 /8
((( الزيلعــي ،عثمــان بــن علــي ،تبيــن احلقائــق شــرح كنــز الدقائــق ،املطبعــة الكــرى األمرييــة -
بــوالق ،القاهــرة ،الطبعــة :األوىل 1313 ،ه ـ ( ،)51 /4والعيــي ،حممــود بــن أمحــد ،البنايــة
شــرح اهلدايــة ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،الطبعــة :األوىل2000 ،م (.)166 /8
((( القلــب ميكــن إدخالــه اآلن يف األعضــاء الــي جيــوز نقلهــا مــن امليــت إىل احلــي؛ ملــا مت التأكــد
مــن جنــاح مثــل هــذه العمليــات م ـر ًارا وتك ـر ًارا يف الســنوات األخــرة ،وقــد أ ّكــد ذلــك الدكتــور
مصطفــى صــري أردوغــدو ،يف حبــث لــه بعنـوان« :هنايــة احليــاة اإلنســانية» ،نشـرته جملــة جممــع
الفقه اإلســامي ،العدد (( )3ص )205 :فقال« :إذا أتكد الطبيب املســلم الثقة العدل من
حتمــا ،جــازنقــلالقلــب أو العــن وزرعــه آلخــر مضطــر
أن الــذي يؤخــذ قلبــه أو عينــه ســيموت ً
ـرعا ،وحتقيــق النفــع لآلخريــن
إليــه؛ ألناحلــي أفضــلمــنامليــت ،ورعايــة املصــاحل أمــر مطلــوب شـ ً
منــدوب إليــه يف اإلســام ،والضــرورات تبيــح احملظــورات ،ألنـَّـه يرتتــب علــى النقــل إنقــاذ مريــض
ـرعا».
ابلقلــب ،أو إعــادة البصــر إلنســان وتوفــر احليــاة أو البصــر نعمــة عظمــى مطلوبــة شـ ً
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خاصــة»-؛ َّ
وألن
احملظــورات» ،و»احلاجــة تنــزل منزلــة
الضرورة-عامــة كانــت أو َّ
َّ
أخــاق اإليثــار والتضحيــة والتعــاون علــى اخلــر مــن مجلــة أخــاق اإلســام ومبادئــه
العامــة؛ َّ
وألن مصلحــة احلـ ِّـي َّ
مقدمــة علــى مصلحــة امليــت.
َّ
وأكد-مشــروعية عمليــات نقــل األعضــاء وزراعتها-مجيــع األطبــاء اجلراحــن،
ووافقــت القوانــن الوضعيــة علــى تلــك العمليــات بضوابــط وشــروط تتفــق مــع
أحــكام الش ـريعة اإلســامية ومبادئهــا القائمــة علــى اليســر والســماحة والتضحيــة
اخلاصــة ،دون متييــز بــن النــاس بســبب
العامــة و َّ
واإليثــار واالعتبــارات اإلنســانية َّ
الديــن أو املذهــب أو األصــل أو اللــون وغــر ذلــك.
وقــد مــال الشــيخ الســعدي إىل ج ـواز املعاجلــة بنقــل األعضــاء وتركيبهــا يف
إنســان آخــر مضطــر إليهــا ،أخـ ًذا ابملصلحــة الراجحــة ،مث قــال« :ويؤيــد هــذا أن
وخصوصــا األمــور
ـرا مــن الفتــاوى تتغــر بتغــر األزمــان واألحـوال والتطــورات،
ً
كثـ ً
الــي ترجــع إىل املنافــع واملضــار ،ومــن املعلــوم َّ
أن ترقــي الطــب احلديــث لــه أثــره
األكــر يف هــذه األمــور كمــا هــو معلــوم مشــاهد.(((»...
املسألة الرابعة :اإلثبات ابلقرائن املستحدثة يف القضاء كالبصمة وغريها.
أن املتتبِّــع للجرميــة يف العصــور املختلفــة يعلــم َّ
مــن املعلــوم ابلضــرورة َّ
أن اجملرمــن
كان ـوا يف العصــور األوىل يرتكبــون جرائمهــم بوســائل بســيطة يســهل علــى رجــال
املباحــث واألمــن اكتشــافها ودون تعــب ونصــب  ...ونتيجــة للتطـ ُّـور اهلائــل
والثــورة العلميــة الــي وصلــت إليهــا املعرفــة تفنــن اجملرمــون يف طــرق خمتلفــة الرتــكاب
جرائمهــم ،وكذلــك رجــال األمــن تفنن ـوا يف طريقــة معرفــة اجلنــاة بوســائل حديثــة
تتناســب مــع تطـ ُّـور اجلرميــة واجملرمــن.
وهــذا موضــوع متشــعب اجلوانــب ،متعــدد األط ـراف ،والــذي يهمنــا منــه هــو
معرفــة مــدى أتثــر احلكــم الفقهــي مــع وجــود القرائــن املســتحدثة الــي نشــأت مــع
تطـ ُّـور اجلرميــة ،ومل تكــن معروفــة عنــد ســلفنا الصــاحل مــن الفقهــاء ،ومل تعــرف إال
يف هــذا العصــر احلديــث ،ومــن أبــرز القرائــن :البصمــات ،والــكالب البوليســية،
((( خمدوم ،مصطفى بنكرامة هللا ،قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية (مرجع سابق) (ص.)238 :
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والتصويــر الفوتوغ ـرايف ،وتســجيل الصــوت وغريهــا(((.
توصل الباحث الدكتور :أمحد إمساعيل عمر ،يف حبثه املوسوم :بـ»البصمة
وقد َّ
الوراثيــة وأثرهــا يف إثبــات جرائــم القصــاص»((( ،إىل َّ
أن االعتــداد ابلبصمــة الوراثيــة
كدليــل لتحديــد هويــة مرتكــب اجلرميــة يوجــب أن جيــري حتليــل احلامــض النــووي
يف معامــل معــرف هبــا ،كمــا جيــب إتبــاع القواعــد العلميــة يف أخــذ العينــة أو رفعهــا
أيضــا جيــب أن يراعــى أن يكــون أخــذ العينــة مــن املتهــم وف ًقــا
وحفظهــا وحتليلهــا ،و ً
للحــدود واإلجـراءات املســموح هبــا قانـو ًاًن.
واعتــر البصمــة الوراثيــة مــن أقــوى طــرق اإلثبــات الــي عرفــت حديثًــا يف
الكشــف عــن اجلرميــة ،وحتديــد مرتكبيهــا ،وذلــك مــن خــال مــا يـُْعثَــر عليــه يف
مســرح اجلرميــة مــن خملفــات أو بقــااي آدميــة ،مــع َّ
أن هــذه الوســيلة مل تكــن مــن أدلــة
اإلثبــات ،فتغـ ُّـر احلكــم بنــاءً علــى تطــور وســائل اإلثبــات.

اخلامتة

وتشمل أهم النتائج والتوصيات:
َّأوًاًل :أهم النتائج:

َّ -1
أن املقصــود بتطـ ُّـور الوســائل هــو التجديــد يف البحــث الفقهــي أو فيمــا يتعلَّــق
ابلفقــه ،ودراســة األحــداث والوقائــع واألوضــاع القائمــة ،وحماولــة امتــداد أحــكام هلــا ال
ختــرج عــن قواعــد الديــن ومبادئــه.
َّ -2
أن أبــرز األدلَّــة علــى تغـ ُّـر األحــكام االجتهاديــة ،هــي مــا تتصــف بــه الش ـريعة
اإلســامية مــن الســمات واخلصائــص كاملرونــة وصالحيتهــا لــكل زمــان ومــكان ،ومبــدأ
التيســر ،ورفــع احلــرج ،مــع ثبــات قواعدهــا الكليَّــة.
َّ -3
أن األحــكام الــي تقبــل التغـ ُّـر ،هــي األحــكام االجتهاديـَّـة املبنيــة علــى قاعــدة أو
مصــدر القيــاس أو رعايــة املصلحــة ،وأمــا األحــكام األساس ـيَّة الــي جــاءت الش ـريعة
لتأسيســها ،وتوطيدهــا بنصوصهــا األصليــة اآلمــرة الناهيــة ،فهــذه ال تتبــدَّل وال تتغـ َّـر،
(((	 سفر ،حسن ،الطرق احلكمية يف القرائن كوسيلة إثبات شرعية ،جملة جممع الفقه اإلسالمي،
العدد.)12( :
((( نشرته جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد ( )15صفر 1431هـ فرباير 2010م.
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بــل هــي األصــول الــي جــاءت هبــا الشـريعة إلصــاح األزمــان واألجيــال ،وهــذا مــن أهــم
ضوابــط تغـ ّـر الوســائل واألحــكام.
َّ -4
أن العوامــل اخلارجيَّــة الــي تــؤدي لتغـ ِّـر األحــكام االجتهاديـَّـة ،هــي :تغـ ّـر الزمــان
واملــكان ،والعــرف والعــادة ،وتغـِّـر األخــاق ،وتغـِّـر أســاليب احليــاة ووســائلها (التطــور
احلديــث).
 -5أن أبرز التطبيقات املعاصرة اليت أتثر حكمها بتطور الوسائل ،هي:
يهل عنده احلاج أو املعتمر ،إذا كان على منت طائرة،
أ -مسألة الوقت املكاين الذي ّ
فقــد رأى الدكتــور مصطفــى الزرقــا أنـَّـه ال جيــب عليــه اإلح ـرام إال مــن بعــد أن هتبــط
الطائــرة هبــم يف البلــد الــذي سيســلكون بعــده الطريــق األرضــي.
ب -مســألة نفقــة التــداوي للزوجــة املريضــة ،فقــد ذهــب األئمــة األربعــة إىل عــدم إلـزام
الــزوج هبــا ،ولكــن عندمــا تغـ َّـرت الظــروف ،وعــادات النــاس ،واختلــف الواقــع ،أصبحــت
احلاجــة إىل العــاج كاحلاجــة إىل الطعــام والغــذاء ،فـرأى الدكتــور :وهبــة الزحيلــي وجــوب
نفقــة الــدواء علــى الــزوج كغريهــا مــن النفقــات الضروريــة ،وبــه أخــذ القانــون املصــري.
ج -مســألة شـ ّـق بطــن امل ـرأة امليتــة إلخ ـراج اجلنــن احلــي ،فقــد أفــى الشــيخ الســعدي
جبـواز شــق بطــن املـرأة امليتــة إلخـراج احلــي ،خمال ًفــا بذلــك مذهــب احلنابلــة؛ َّ
ألن اجلراحــة
قــد تطـ َّـورت ،وصــار مثــل هــذا الفعــل أقــرب إىل املصلحــة منــه إىل املفســدة.

اثنيًا :أهم التوصيات:
ـث الباحثــن واملهتمــن علــى دراســة مســائل األحــكام االجتهاديــة الــي أتثــر
 -1حـ ّ
احلكــم فيهــا بتطــور وســائل التكنولوجيــا املعاصــرة ،دراســة مقارنــة ،وبيــان مــدى
احلاجــة إليهــا.
 -2إقامــة النــدوات واملؤمت ـرات لبحــث املســائل املســتجدة ،وإج ـراء مزيـ ٍـد مــن
البحــوث والدراســات ومناقشــتها مــع املتخصصــن يف التكنولوجيــا والوســائل
احلديثــة؛ لتكتمــل الصــورة لــدى الفقهــاء واحلكــم عليهــا بنــاءً علــى ذلــك التصــور
ومواكبــة التطــور.
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بــوالق ،القاهــرة ،الطبعــة :األوىل 1313 ،هــ.
 .12التجريــد للقــدوري ،احملقــق :حممــد أمحــد س ـراج وعلــي مجعــة حممــد ،دار الســام-القاهرة،
الطبعــة :الثانيــة 1427 ،هــ 2006-م.
حممــد عثمــان ،مؤسســة الـراين (بــروت
 .13التعيــن يف شــرح األربعــن للطــويف ،احملقــق :أمحــد َحــاج ّ
 لبنان) ،املكتَبة املكيّة (م ّكة  -اململكة العربية السعودية) ،الطبعة :األوىل ١٩٩٨ ،م. .14تغــر األحــكام يف الش ـريعة اإلســامية ،إبمساعيــل كوكســال ،مؤسســة الرســالة ،بــروت -
لبنــان ،الطبعــة :األوىل2000 ،م.
 .15تغــر األحــكام ،لســها ســليم مكــداش ،دار البشــائر اإلســامية ،بــروت  -لبنــان ،الطبعــة
األوىل2007 ،م.
 .16تنظيــم النســل ورأي الديــن فيــه ،إعــداد الدكتــور :حممــد طنطــاوي ،مفــي الــداير املصريــة،
جملــة جممــع الفقــه اإلســامي ،العــدد (.)5
 .17الثبــات والشــمول يف الشـريعة اإلســامية ،لعابــد الســفياين ،مكتبــة املنــارة ،مكــة املكرمــة -
اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة :األوىل 1408 ،ه ـ  1988 -م.
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 .18حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،أليب العباس الصاوي املالكي ،دار املعارف ،بدون طبعة.
 .19اخلالفيــات بــن اإلمامــن الشــافعي وأيب حنيفــة وأصحابــه ،أليب بكــر البيهقــي ،حتقيــق:
فريــق البحــث العلمــي بشــركة الروضــة ،الروضــة للنشــر والتوزيــع ،القاهــرة  -مجهوريــة مصــر العربيــة،
الطبعــة :األوىل 1436 ،ه ـ  2015 -م.
 .20الــدر املختــار شــرح تنويــر األبصــار وجامــع البحــار ،لعــاء الديــن احلصكفــي احلنفــي،
احملقــق :عبــد املنعــم خليــل إبراهيــم ،دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :األوىل1423 ،هــ2002 -م.
 .21درء تعــارض العقــل والنقــل البــن تيميــة ،حتقيــق :الدكتــور حممــد رشــاد ســامل ،جامعــة اإلمــام
حممــد بــن ســعود اإلســامية ،اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة :الثانيــة 1411 ،ه ـ  1991 -م.
 .22رد احملتــار ،البــن عابديــن ،شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللــي وأوالده مبصــر،
الطبعــة :الثانيــة ١٩٦٦ ،م.
 .23الرســالة للشــافعي ،احملقــق :أمحــد شــاكر ،مكتبــه احللــي ،مصــر ،الطبعــة :األوىل،
1358هــ1940 /م.
 .24ســبل االســتفادة مــن النـوازل «الفتــاوى» ،والعمــل الفقهــي يف التطبيقــات املعاصــرة ،لوهبــة
مصطفــى الزحيلــي ،جملــة جممــع الفقــه اإلســامي ،العــدد (.)11
 .25الشرح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ،الناشر :دار الفكر ،بدون طبعة.
 .26شــرح املشــكاة للطيــي ،احملقــق :عبــد احلميــد هنــداوي ،مكتبــة ن ـزار مصطفــى البــاز ،مكــة
املكرمــة  -ال ـرايض ،الطبعــة :األوىل 1417 ،ه ـ  1997 -م.
 .27شرح خمتصر خليل للخرشي ،دار الفكر للطباعة  -بريوت لبنان.
 .28الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،البن القيم ،مكتبة دار البيان ،بدون طبعة أو اتريخ.
 .29العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية ،البن عابدين ،دار املعرفة ،بدون طبعة أو اتريخ.
 .30فتاوى السبكي ،دار املعارف ،بدون طبعة أو اتريخ.
 .31الفروق للقرايف ،عامل الكتب ،بدون طبعة أو اتريخ.
الرابعة.
 .32الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي ،دار الفكر  -سوريَّة  -دمشق ،الطبعةَّ :
 .33فقه النوازل لبكر أبو زيد ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :األوىل  1416 -هـ 1996 ،م.
 .34فقه النوازل لألقليات املســلمة ،حملمد يســري إبراهيم ،دار اليســر ،القاهرة  -مجهورية مصر
العربية ،الطبعة :األوىل 1434 ،هـ  2013 -م.
 .35الفواكــه الــدواين علــى رســالة ابــن أيب زيــد القــرواين ،لشــهاب الديــن النفـراوي املالكــي ،دار
الفكــر1415 ،هـ.
 .36القواعــد الفقهيــة وتطبيقاهتــا يف املذاهــب األربعــة حملمــد الزحيلــي ،دار الفكــر  -دمشــق،
الطبعــة :األوىل ٢٠٠٦ ،م.
 .37قواعــد الوســائل يف الش ـريعة اإلســامية ،ملصطفــى بــن كرامــة هللا ،دار أشــبيليا ،ال ـرايض،
اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة األوىل1999 ،م.

 102تطور الوسائل وأثره يف احلكم الشرعي

 .38القواعد البن رجب احلنبلي ،مكتبة اخلاجني ،مصر ،وصورهتا دار الكتب العلمية ودار الفكر.
 .39املبسوط للسرخسي ،دار املعرفة  -بريوت ،اتريخ النشر1414 :هـ.
 .40اجملموع شرح املهذب للنووي مع تكملة السبكي واملطيعي ،دار الفكر ،بدون طبعة.
 .41جمموعة رسائل ابن عابدين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان.
 .42احملرر يف الفقه البن تيمية ،مطبعة السنة احملمدية1950 ،م.
 .43احمليط يف أصول الفقه للزركشي ،دار الكتيب ،الطبعة :األوىل1414 ،هـ 1994 -م.
 .44املدخل الفقهي ،ملصطفى أمحد الزرقا ،دار القلم ،الطبعة األوىل1418 ،ه1998 -م.
 .45املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،ألمحد بن حممد الفيومي ،املكتبة العلمية – بريوت.
 .46معجــم الص ـواب اللغــوي ،ألمحــد خمتــار عمــر وآخــرون ،عــامل الكتــب ،القاهــرة ،الطبعــة:
األوىل 2008م.
 .47املعجم الفلسفي ،جلميل صليبا ،الشركة العاملية للكتاب  -بريوت1994 - ،م.
 .48معرفــة الســنن واآلاثر للبيهقــي ،احملقــق :عبــد املعطــي أمــن قلعجــي ،دار قتيبــة ،دمشــق
بــروت ،دار الوعــي ،حلب-دمشــق ،الطبعــة :األوىل1412 ،هــ1991-م.
للونْ َش ِريسي ،احملقق :جمموعة إبشراف حممد حجي ،دار الغرب اإلسالمي
 .49املعيار املعربَ ،
 1990م.
 .50املغين البن قدامة ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ.
 .51املفــردات يف غريــب القــرآن للراغــب األصفهــاين ،احملقــق :صف ـوان عــدانن الــداودي ،دار
القلــم ،الــدار الشــامية  -دمشــق بــروت ،الطبعــة :األوىل  1412 -هــ.
 .52مقاصــد الش ـريعة اإلســامية البــن عاشــور ،احملقــق :حممــد احلبيــب ابــن اخلوجــة ،وزارة
األوقــاف والشــؤون اإلســامية ،قطــر 1425 ،ه ـ  2004 -م.
 .53مقاييــس اللغــة البــن فــارس ،احملقــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،دار الفكــر1399 ،ه ـ -
1979م.
 .54منهــاج الطالبــن للنــووي ،احملقــق :عــوض قاســم أمحــد عــوض ،دار الفكــر ،الطبعــة :األوىل،
٢٠٠٥م.
 .55املوافقــات للشــاطيب ،احملقــق :أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن ،دار ابــن عفــان ،الطبعــة األوىل
1417هـ.
 .56هناية الزين ،حملمد بن عمر نووي اجلاوي البنتين ،دار الفكر  -بريوت ،الطبعة :األوىل.
 .57هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب للجويــي ،حققــه :عبــد العظيــم حممــود ال ّديــب ،دار املنهــاج،
الطبعة :األوىل1428 ،هـ2007-م.
 .58الوجيــز يف إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة ،حملمــد صدقــي ،مؤسســة الرســالة ،بــروت  -لبنــان،
الطبعــة :الرابعــة١٩٩٦ ،م.

