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  زيز فيصل المطوعسعاد عبد الع  اســم الباحـث
مظاهر التيسير فى أدلة التشريع وآثارها فى الفقه   عـنـوان البحث

  المعاصر
  القاهرة  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الشريعة اإلسالمية  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الدكتوراة   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
 على موضوع التيسير، حث البابعد البحث واالستقصاء وقع اختيار

عية، بوصفه سمة بارزة لهذا الدين القويم، وطابعا عاما لألحكام الشر
 فى مظاهر التيسير فى أدلة يبحث أن ولتأصيل مفهوم التيسير، آثر الباحث
  .التشريع، وآثارها فى الفقه المعاصر

  منهج الدراسة
يتبع ن اقتضت طبيعة الدراسة لمظاهر التيسير فى أدلة التشريع، أ

 ويعنى:  منهجا متنوعا فيه االستقراء، ثم التحليل، فالنقد والترجيحالباحث
بذلك استقراء النصوص واقوال أهل العلم فيما أذكره من مظاهر التسير، 

، وتطبيقاتها )المتفق عليها، والمختلف فيها(سواء فى أدلة التشريع اإلسالمى 
قوال وأدلتها، مع بيان ما قد الفقهية المعاصرة، والحرص على تحليل هذه األ

يعترض به عليهما أو ما قد يوجه إليهما من نقد أحيانًا، وكيفية تفنيد هذا النقد 
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. فى الموضعين للوصول إلى ترجيح أحد االتجاهات فى المسائل الخالفية
على المصادر األصلية، والنصوص النقلية، الباحث وفى كل ذلك اعتمد 

ة المأثورة عن السلف، ومن تبعهم من أهل العلم والنقول األصولية، والفقهي
المحققين؛ ولذلك ضم البحث فى ثناياه كثيرا من نصوص التنزيل؛ واجتهت 

  .فى االختيار من أقوال العلماء ما أستدل به على العرض والتحليل
  استنتاجات الدراسة

  .إن اليسر والرفق سمة من سمات اإلسالم -١
 .ضيق والحرج عن المكلفينمن مظاهر الفقه اإلسالمى رفع ال -٢

األحكام االجتهادية قابلة للتطوير ومواكبة عجلة الحياة فى إطار  -٣
 .القواعد والضوابط المقررة لدى العلماء

أسست أحكام التشريعات على مراعاة أحوال الناس وظروفهم الثابتة  -٤
 .والمتغيرة

اإلسالم بتشريعاته وأحكامه يتوافق مع مقتضيات الفطرة اإلنسانية،  -٥
 .وهذا مما يجعل أحكامه أكثر مواءمة ومسايرة لطبيعة البشر

اإلسالم بما يطرحه من قضايا اجتماعية أو يتطرق إليه من مسائل  -٦
علمية؛ ال يتعارض مع الحقائق العلمية، وهذا يضمن له البقاء 
والديمومة، وييسر عملية اإلقناع العقلى بأحقية اإلسالم فى تشريعاته 

  .وأحكامه
  
  

  
  

 


