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 أثر الزمان يف االجتهاد األصويل: دراسة نظرية تطبيقية
 إعداد:

 مصطفى بن شمس الدين
 قسم الفقه وأصوله, كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية, اجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا

 توطئة:
 آله الطاهرين وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.وعىل حممد محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه, والصالة والسالم عىل رسوله  إن احلمد هللا

 هذه لتحقيق منضبطٍ  منهٍج  وجود يقتيض وهذا. وتقلبها األزمنة تبدل مع للتطبيق وصاحلةٌ  األزمنة جلميع شاملةٌ  اإلسالمية الرشيعة أن املسّلم ملن وإنه
 اإلسالمية الرشيعة. غريه ال االجتهاد هو العليا املهمة هذه حتمل عىل يقدر الذي واملنهج. انبالزم املتقيدة الوقائع مع مسايرةً  الصلوحية وهذه الشمولية
 وإذا. االعتداد حيث من لألفعال تابعةٌ  واألحكام االعتبار, حيث من لألحكام خاضعة فاألفعال األحكام, من املكلفني ألفعال أوصاٍف  يف تتثمل
 التبدل, من األزمنة يف ملا خاضعةٌ  آخر جانٍب  يف األحكام متعلق هي التي واألفعال. األفعال تتغري األحكام تتغري وإذا األحكام, تتغري األفعال تغريت

 مع يتناىف ال للفعل فاحلكم. والتنزيل التصور حيث من آخر زمانٍ  يف يتبدل قد ما زمانٍ  يف الفعل فإن وعليه,. بالزمان إال الوجود إىل أيتي ال الفعل إن إذ
 هذا وراء وطرحْت . الرشعي احلكم عن البحث وسيلة هو الذي االجتهاد تغري عن احلديث رضورة هنا فتأيت وتنزيله, تصوره من زمانه يقتضيه ما

 ناحيةٍ  من عليه املحكوم والفعل ناحيةٍ  من االجتهاد فعل تالبس التي هي العوامل هذه إن إذ الزمانية بالعوامل االجتهاد تأثر مدى يف إشكاليةٌ  األمر
 .املكلف فعل هو الذي فيه للمجتهد تبعاً  الزماين حلدوثه االجتهاد يف الزمان عامل تأثري إمكانية من انطالقاً  وهذا. أخرى

 :لالجتهادواصطالحيٌّ  لغويٌّ  مدلولٌ 
من حيث االشتقاق اللغوي  لألصل الذي يؤول إليه املصطلح عىل مدلوله اللغوي ملا فيه من بيانٌ  املصطلح يتوقف أساساً  إن البحث عن حقيقة حدّ 

ألوفة. وما جيري واملعنى الداليل. فهو دأب اللغويني من العثور عىل املعاين املوضوعة للمصطلح من قبل الناطقني به بدالالته املتداولة واستعامالته امل
اليل يف املصطلح من املعنى اللغوي إىل املعنى وبني ما استخدمه املصطلحون عليها فهو النقل الد بني ما رسمه أهل اللغة من مدلوالت الكلمة لغةً 

 االصطالحي. وتبدو أمهية هذا النقل يف صحة ما يصطلح عليه اللفظ من حيث أصل وضعه وسالمة ما يراد به من حيث القصد من استعامله.
قال ابن  ١ختاذ والتشارك والترصف بمبالغة واالختيار., ووزن افتعل للداللة عىل املطاوعة واالدَ هَ تَ واشتقاقها اْج  دَ هَ كلمة االجتهاد إىل أصلها َج  آلْت 

 :رحمه هللا وذكر ابن منظور ٢, واجلهد الطاقة.ُت دْ هَ ْج نفيس وأَ  ُت دْ هَ حيمل عىل ما يقاربه, يقال َج  : اجليم واهلاء والدال أصله املشقة ثمّ رحمه هللا فارس
 ٣.كالمها جدّ  دَ هَ تَ واْج  دَ هَ اجلهد بالفتح املشقة وبالضم الوسع والطاقة, وَج 

قُولُ قال تعاىل  ٤.واحدةً  بالضم مرةً  كلمة اجلهد بالفتح مخس مرات يف القرآن ووردْت  ردْت و يَ ينَ  وَ نُوا الَّذِ ءِ  آمَ الَ ؤُ ينَ  أَهَ وا الَّذِ مُ سَ دَ  بِاهللاَِّ أَقْ هْ ِمْ  جَ هنِ امَ  أَيْ
ُمْ  مْ  إِهنَّ كُ بِطَتْ  ملََعَ مْ  حَ هلُُ امَ وا أَعْ بَحُ أَصْ ينَ  فَ ِ ارسِ ينَ وقال تعاىل , ]٥٣املائدة: [ خَ الَّذِ ونَ  الَ  وَ ِدُ مْ  إِالَّ  جيَ هُ دَ هْ ونَ  جُ رُ خَ يَسْ مْ  فَ نْهُ رَ  مِ خِ مْ  اهللاَُّ سَ نْهُ مْ  مِ هلَُ ابٌ  وَ ذَ  عَ
 ٥: اجلَهد واجلُهد الطاقة واملشقة, واالجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وحتمل املشقة.رحمه هللا]. قال الراغب األصفهاين ٧٩[التوبة:  أَلِيمٌ 

                                                            

  .٢٦٤− ٢٦٣, صـ٤م), جـ١٩٨٠, ٢٠حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد, (القاهرة: دار الرتاث, ط رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك,) ابن عقيل, عبد اهللا بن عبد الرمحن العقييل, ١(
  .٤٨٦, صـ١حتقيق: عبد السالم حممد هارون (بريوت: دار الفكر, د.ط, د.ت), جـمعجم مقاييس اللغة, محد بن فارس بن زكريا, ) ابن فارس, أبو احلسني أ٢(
  .٧٠٨, صـ١حتقيق: عبد اهللا عيل الكبري وغريه (القاهرة: دار املعارف, د.ط, د.ت), جـلسان العرب, ) ابن منظور, مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن عيل, ٣(
  .١٨٣هـ), صـ١٣٦٤(القاهرة: مطبعة دار الكتب املرصية, املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ) عبد الباقي, حممد فؤاد, ٤(
  .١٠١حتقيق: حممد سيد كيالين (بريوت: دار املعرفة, د.ط, د.ت), صـاملفردات يف غريب القرآن, ) الراغب األصفهاين, أبو القاسم احلسني بن حممد, ٥(



٢ 

أنه َجَهَد الرجل يف اليشء أي َجدَّ فيه  رحمه هللالكلمة يف السنة النبوية الرشيفة كذلك وحتمل دالالت عديدة, وهي كام ذكرها ابن األثري ووردت هذه ا
تح اقة وبالفوبالغ, واجلهاد املبالغة واستفراغ ما يف الوسع والطاقة من قول أو فعل, واالجتهاد بذل الوسع يف طلب األمر, واجلهد بالضم الوسع والط

وعنه  ٧.يستسقي اهللا فدعا العيال وجهد املال هالك ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل شكا رجالً  أن رضي هللا عنهعن أنس بن مالك  ٦املشقة, وقيل املبالغة والغاية.
 سهم أصابه بدر يوم قتل وكان حارثة عن حتدثني أال اهللا نبي يا فقالت: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتْت  رضي هللا عنھارساقة  بن حارثة أن أمّ  رضي هللا عنه

 ٨.البكاء يف عليه اجتهدتُ  ذلك غري كان وإن ,صربتُ  اجلنة يف كان فإن غرب,
 وعىل ضوء ما يستخرج من املدلول اللغوي لالجتهاد من إطالقات اللغة واستعامالت الرشع فيمكن اخللوص إىل ما ييل:

 ة.يدور معنى كلمة اجلهد التي هي أصٌل لكلمة االجتهاد حول معانيها من املشقة والوسع والطاقة واجلد واملبالغة والغاي )١(
 املطاوعة واالختاذ والتشارك والترصف بمبالغة واالختيار. كون كلمة االجتهاد عىل وزن االفتعال لكلمة اجلهد يقتيض دالالته الرصفية وهي )٢(
 وعليه, فإن االجتهاد هو الترصف بمبالغة فيام فيه املشقة والوسع والطاقة واجلد. )٣(

يوجه أصحابه واملؤمنني يف أمر احلكم والبحث عنه.  ملسو هيلع هللا ىلصذ عرص الرسالة ملا كان الرسول ظهر استخدام كلمة االجتهاد بمعناها االصطالحي منوقد 
ايقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع رسول اهللا  رضي هللا عنهوعن أيب قيس  مَ  إِذَ كَ اكِمُ  حَ دَ  احلَْ تَهَ اجْ مَّ  فَ ابَ  ثُ هُ  أَصَ لَ انِ  فَ رَ ا أَجْ إِذَ مَ  وَ كَ دَ  حَ تَهَ اجْ مَّ  فَ طَأَ  ثُ هُ  أَخْ لَ رٌ  فَ  ٩.أَجْ
من لفظ االجتهاد ال يكون بمعناه اللغوي السابق ذكره وإنام قصد معنى آخر ما خيص  ملسو هيلع هللا ىلصارٌة رصحيٌة إىل أن ما أراده الرسول ويف احلديث إش

 اجتهاده, بمعرفة حكم اهللا تعاىل يف ما حيكمه احلاكم. وينص بظاهره عىل مرشوعية االجتهاد والرتغيب فيه ملا كان املصيب واملخطئ فيه مأجورًا عىل
 من مقدار إحراز بعد الباطل من احلق به يعرف ما رسوله وسنة اهللا اللته عىل أن القائم باالجتهاد هو احلاكم الذي لديه من العلم بكتابوينص بد

 ١٠وإصداره. إيراده يف االجتهاد عىل به يقدر آالهتام
إال ليخدم فعل االجتهاد, فإدراجه ضمن حمتويات  اً ظاهروبعد أن ظهر علم أصول الفقه أصبح موضوع االجتهاد ركيزته إذ إن هذا العلم مل يكن 

ما يف هذا العلم. وهبذه احلال, أتى األصوليون بعدد من التعريفات حني تصدوا مجيع أصول الفقه ليس إال من ناحية التنظري وأما تنزيله فإنه تنزيل 
 ات النظر وخلفيات الفكر.ملصطلح االجتهاد يف كتاباهتم األصولية, فتعددت التعاريف لشأنه بناًء عىل وجه

البيان  وعىل الرغم من تغاير تعبرياهتم عن التعريف باالجتهاد فإهنم مل خيرجوا من املحور األساس الذي رسمه الشارع يف مفهوم االجتهاد من حيث
 مرشوعية االجتهاد.عىل  من اجتهادات ومن حيث إمجاع الصحابة  عىل ما بدا من الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصوإقراره  ملسو هيلع هللا ىلصالعميل الصادر من النبي 

 فيام ييل:لقد مّر مصطلح االجتهاد عىل كتابات العلامء باختالف مفردات التعريف التي متثل املناحي املنهجية املتباينة. ويمكن التدليل عىل ذلك 
 ١١: بذل املجهود فيام يقصده املجتهد ويتحراه.رحمه هللاتعريف اجلصاص  )١(
 ١٢لحقه فيه لوم رشعي.استفراغ الوسع يف النظر فيام ي :رحمه هللاتعريف القرايف  )٢(

                                                            

حتقيق: طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب, د.ط, النهاية يف غريب احلديث واألثر, ) ابن األثري, جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري, ٦(
  .٣٢٠− ٣١٩, صـ١د.ت), جـ

  .٩٦٢رداءه يف االستسقاء يوم اجلمعة, رقم احلديث:  مل حيول ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اجلمعة, باب ما قيل إن النبي  صحيح البخاري,) ٧(
  .٢٥٩٨كتاب اجلهاد والسري, باب من أتاه سهم غرب فقتله, رقم احلديث:  صحيح البخاري,) ٨(
  .٦٨٠٥كتاب االعتصام بالكتاب والسنة, باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ, رقم احلديث:  صحيح البخاري,) ٩(
  .٢٩٦− ٢٩٥, صـ٨(مرص: مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده, د.ط, د.ت), جـنيل األوطار رشح منتقى األخبار بن عيل بن حممد,  ) الشوكاين, حممد١٠(
  .١١ـ, ص٤م), جـ١٩٩٤, ٢حتقيق: عجيل جاسم النشمي (الكويت: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية, طالفصول يف األصول, ) اجلصاص, أمحد بن عيل الرازي, ١١(
  .٣٣٦م), صـ٢٠٠٤اعتناء: مكتب البحوث والدراسات (بريوت: دار الفكر, د.ط, رشح تنقيح الفصول, ) القرايف, شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس, ١٢(



٣ 

 ١٣: استفراغ الوسع وبذل املجهود يف طلب احلكم الرشعي.رحمه هللاتعريف الشريازي  )٣(
 ١٤الرشع. بأحكام العلم يف اجلهد : بذلرحمه هللاتعريف ابن قدامة  )٤(
 ١٥: استنفاد الطاقة يف طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك احلكم.رحمه هللاتعريف ابن حزم  )٥(
 ١٦رشعي. بحكم ظن للتحصي الوسع الفقيه : استفراغرحمه هللاتعريف الشوكاين  )٦(
 ١٧: بذل اجلهد للوصول إىل احلكم الرشعي من دليل تفصييل من األدلة الرشعية.رحمه هللاتعريف عبد الوهاب خالف  )٧(
 ١٨: بذل الفقيه وسعه يف استنباط احلكم الرشعي العميل من الدليل التفصييل.رحمه هللاتعريف الربدييس   )٨(

 كار التي متثل مدلول االجتهاد ومفهومه عند األصوليني وهي كالتايل:املحصل من بعد النظر يف هذه التعريفات هو استقاء عدة من األف
وضوح استناد املدلول األصويل لالجتهاد إىل معناه اللغوي من جانب وصف الفعل يف االجتهاد من بذل املجهود أو اجلهد واستفراغ الوسع  − 

 واستنفاد الطاقة.
 عي من طلبه أو العلم به أو حتصيله أو الوصول إليه أو استنباطه.حتديد الغاية املستهدفة من فعل االجتهاد وهي احلكم الرش − 
 .ويلزم من الفكرة األوىل أمران ومها الفعل نفسه والفاعل. فأما الفعل فإنه عني االجتهاد, وأما الفاعل فهو املجتهد القائم هبذا الفعل − 
. فأما الواقعة فإهنا أفعال املكلفني التي هي متعلق األحكام الرشعية, وأما ويلزم من الفكرة الثاين أمران ومها الواقعة املحكوم عليها وآالت احلكم − 

 اآلالت فهي الرشوط التي جيب توفرها يف املجتهد لكي يصح صدور االجتهاد منه رشعًا.
 :للزمان اصطالحيٌّ لغويٌّ ومدلولٌ 

ن يف اللغة فإن الزاء وامليم ا. وأما بالنسبة ملفهوم الزمأوالً  هاملراد ب يستحسن التوقف عندف االجتهاد األصويلوقبل التعرض ملا يف الزمان من أثٍر عىل 
ويف االصطالح  ١٩والنون أصٌل واحٌد يدّل عىل وقٍت من الوقت, من ذلك الزمان وهو احلني قليله وكثريه, يقال زمان وزمن, واجلمع أزمان وأزمنة.

د احلكامء, وعند املتكلمني عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر أن الزمان هو مقدار حركة الفلك األطلس عنرحمه هللا ذكر اجلرجاين 
رحمه  وأورد الكفوي  ٢١وعىل غرار هذا التعريف األخري عّرف األشاعرة الزمان بأنه متجدد معلوم يقدر به متجدد مبهم إلزالة إهبامه. ٢٠موهوم.

 ٢٢جزاء.تعريفًا آخر للزمان وهو عبارة عن امتداد موهوم غري قار الذات متصل األهللا

                                                            

  .٢٥٨م),  صـ١٩٩٥, ١ابن كثري, ط حتقيق: حميي الدين ديب مستو ويوسف عيل بديوي (دمشق: دار اللمع يف أصول الفقه,) الشريازي, أبو إسحاق إبراهيم بن عيل, ١٣(
  .٣٥٢هـ), صـ١٣٩٩حتقيق: عبد العزيز عبد الرمحن السعيد (الرياض: جامعة اإلمام حممد بن سعود, د.ط, روضة الناظر وجنة املناظر, ) ابن قدامة, أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد املقديس, ١٤(
  .١٣٣, صـ٨حتقيق: أمحد حممد شاكر, تقديم: إحسان عباس (بريوت: منشورات دار اآلفاق اجلديدة, د.ط, د.ت), جـحكام يف أصول األحكام, اإل) ابن حزم, أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد, ١٥(
  .٤١٨صـ م),١٩٩٢, حتقيق: حممد سعيد البدري أبو مصعب (بريوت: دار الفكر, د.طإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول, ) الشوكاين, حممد بن عيل بن حممد, ١٦(
  .١٧٣م), صـ٢٠١٠, ٣ختريج: حممد بشري حالوي (بريوت: دار الكتب العلمية, طعلم أصول الفقه, ) خالف, عبد الوهاب, ١٧(
  .٤٥٩(القاهرة: دار الثقافة للنرش والتوزيع, د.ط, د.ت), صـأصول الفقه ) الربدييس, حممد زكريا, ١٨(
  .٢٢ـ, ص٤جـمعجم مقاييس اللغة, ) ابن فارس, ١٩(
  .١١٩م), صـ١٩٨٥(بريوت: مكتبة لبنان, د.ط, التعريفات ) اجلرجاين, عيل بن حممد الرشيف, ٢٠(
تقديم: رفيق العجم, حتقيق: عيل دحروج, تعريب: عبد اهللا اخلالدي, ترمجة: جورج زينايت (بريوت: مكتبة لبنان موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم, ) التهاوين, حممد عيل, ٢١(

  .٩١٠, صـ١م), جـ١٩٩٦, ١ون, طنارش
, ٢وضع فهارسه: عدنان درويش وحممد املرصي (بريوت: مؤسسة الرسالة, طالكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية, ) الكفوي, أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني, ٢٢(

  .٤٨٦م), صـ١٩٩٨



٤ 

 :أثر الزمان عىل تصور املسألة االجتهادية
وما من  إن الزمان الذي سبقه التعريف به عبارة عن العنرص الذي ال ينفك عن الوجود إطالقًا إذ إن كل موجود يدخل يف وعاء الزمان وخيضع حلكمه.

اجلزء من الزمان الذي يقع فيه احلادث بالتوقيت. بناًء عىل هذا حادٍث إال وله زمانه وهو إزاء السؤال عن متى يكون وقوعه, ويكون اجلواب عنه هو 
ق األحكام املعنى فإن املسألة االجتهادية ال تنفصل عن الزمان كذلك, وذلك ألهنا يف حقيقة األمر أفعاٌل نامجٌة عن العباد أو املكلفني فهي متعل

 ه فإنه يدخل يف وعاء الزمان كذلك وخيضع حلكمه.والفعل حادٌث لكونه أثرًا من حادٍث وهو اإلنسان, وعلي ٢٣الرشعية.
قف عىل العلم واملراد بتصور املسألة االجتهادية هو إدراك حقيقتها واإلحاطة بصورهتا الواقعية كام تكون يف الواقع ال كام تكون يف الذهن. وهذا يتو

املسألة اجتهاديًة فإن دأب املجتهد أن يدرك صورة املجتهد فيه إدراكًا باملسألة من حيث إهنا صورٌة مفردٌة أو صورٌة مركبٌة من صوٍر متعددٍة. ولكون 
يف خطابه إىل أيب  رضي هللا عنهتامًا بحيث يستوعب مجيع أبعادها ومالبساهتا وممكناهتا وواقعيتها بني أن تكون مفردًة أو مركبًة. وما روي عن عمر 

يف قرآن وال سنة ثم قايس األمور عند ذلك واعرف األمثال ثم الفهم الفهم فيام أديل إليك مما ليس "أنه كتب:  رضي هللا عنهموسى األشعري 
معنى التصور للمسألة التي يقيض فيها القايض أو املجتهد ويكون هذا التصور عىل فهٍم  ٢٤",واألشباه ثم اعمد إىل أحبها إىل اهللا فيام ترى وأشبهها باحلق

 االجتهادية فهًام دقيقًا, ومنها: دقيٍق. فقد وردت النصوص من قبل العلامء يف شأن رضورة فهم املسألة
: فأول ما جيب عىل املفتي أن يتأمل رقعة االستفتاء تأمًال شافيًا, ويقرأ ما فيها كله, كلمة بعد كلمة حتى ينتهي رحمه هللاقال اخلطيب البغدادي  )١(

م وقد يتقيد مجيع السؤال ويرتتب كل إىل آخره وتكون عنايته باستقصاء آخر الكالم أتم منها يف أوله, فإن السؤال يكون بيانه عند آخر الكال
 ٢٥االستفتاء بكلمة يف آخر الرقعة.

: ينبغي للمفتي أن ال يأخذ بظاهر لفظ املستفتي العامي حتى يتبني مقصوده, فإن العامة ربام عربوا باأللفاظ الرصحية غري رحمه هللاقال القرايف  )٢(
 ذلك املعنى, فذلك ريبة ينبغي للمفتي الكشف عن حقيقة احلال كيف مدلول ذلك اللفظ, ومتى كان حال املستفتي ال تصلح له تلك العبارة وال

 ٢٦هو, وال يعتمد عىل لفظ الفتيا أو لفظ املستفتي, فإذا حتقق الواقع يف نفس األمر ما هو أفتاه, وإال فال يفتيه مع الريبة.
من الفهم, أحدمها: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط  : وال يتمكن املفتي وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعنيرحمه هللاقال ابن القيم  )٣(

كم به علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حتى حييط به علًام. والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع, وهو فهم حكم اهللا الذي ح
 ٢٧يف كتابه أو عىل لسان قوله يف هذا الواقع, ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر.

: ومن أسباب اخلطأ يف الفتوى عدم فهم الواقع الذي يسأل عنه السائل فهًام صحيحًا, وترتب عىل ذلك اخلطأ حفظه اهللا ف القرضاويقال يوس )٤(
 ٢٨يف التكييف, أعني يف تطبيق النص الرشعي عىل الواقعة العملية.

                                                            

  .١١٩, صـ١جـالبحر املحيط, ) الرزكيش, ٢٣(
)٢٤ (٢٠٥٣٧كتاب الشهادات, باب ال حييل حكم القايض عىل املقيض له املقيض عليه, رقم احلديث:  ,سنن البيهقي الكرب.  
  .٣٨٨− ٣٨٧, صـ٢هـ), جـ١٤٢١حتقيق: أيب عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي (الرياض: دار اجلوزي, د.ط, الفقيه واملتفقه, ) اخلطيب البغدادي, أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت, ٢٥(
, ٢اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة (بريوت: دار البشائر اإلسالمية, طاإلحكام يف متييز الفتاو عن األحكام وترصفات القايض واإلمام, يف, شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس, ) القرا٢٦(

  .٢٣٦م), صـ١٩٩٥
  .٦٩, صـ١م), جـ١٩٩١, ١حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم (بريوت: دار الكتب العلمية, ط إعالم املوقعني عن رب العاملني,) ابن قيم اجلوزية, شمس الدين حممد بن أيب بكر, ٢٧(
  .٧٢م), صـ١٩٨٨, ١(القاهرة: دار الصحوة, ط الفتو بني االنضباط والتيسب) القرضاوي, يوسف, ٢٨(



٥ 

يتجزأ من االجتهاد ألّن االجتهاد إظهار احلكم الرشعي للمسألة, ها أن التحقق يف تصور املسألة االجتهادية رضورٌي بل هو جزٌء ال هذه املقوالت مؤدّ 
عدم اإلملام بام  وال يمكن الوصول إىل احلكم يف حالة اجلهل بحقيقة املسألة التي يتوخى تنزيل احلكم فيها. وإذا اجتهد املجتهد يف املسألة وهو يف حالة

صورة التي تنطبق عليها املسألة. ومن هنا تأيت رضورة تصور املسألة االجتهادية من جانب فيها من أوصاٍف وأبعاٍد فيؤدي اجتهاده إىل احلكم لغري ال
 التأكد من حقيقتها وماهيتها كيال يقع املجتهد يف قول بال علم.

دية. ويرتتب عىل عدم انفكاك وبعد احلديث عن الزمان أوالً وعن تصور املسألة االجتهادية ثانيًا فيأيت الكالم عن أثر الزمان عىل تصور املسألة االجتها
 أخرى. ومفاد الزمان من الفعل وكون املسألة االجتهادية فعًال التصاق هذه املسألة بالزمان, فيكون تصورها متوقفًا عىل اعتبار زماهنا ضمن اعتباراٍت 

ل يف درك التصور, وهذا من جانٍب. ومن جانٍب آخر, إذ اإلعراض عن اعتباره يفيض إىل الزل ةذلك أن للزمان أثرًا رصينًا عىل تصور املسألة االجتهادي
زمان الثاين. هذا التصور الذي يدركه املجتهد قد يصري غري املدرك بسبب انتقاله من زماٍن إىل آخر, فال يسوغ اعتامده عىل تصوره األول لتغريه يف ال

 والبيان ألوجه تأثري الزمان عىل تصور املسألة االجتهادية يكون كالتايل:
وبيانه أن الزمان يؤثر عىل املسألة يف أهنا معتربٌة أو غري معتربٍة وجودًا, فاملسألة املعتربة وجودًا يمكن تصورها ويصح يف  ديد اعتبارية املسألة:حت )١(

 يعترب قيامها يف زماٍن االجتهاد وأما املسألة غري املعتربة وجودًا ال يمكن تصورها وال يصح يف االجتهاد. وذلك ألن املسألة القائمة يف زماٍن قد ال
يف آخر فال يعتمد املجتهد عىل تصوره للمسألة وقت زواهلا لتبدل الزمان. ومثاله العرف السائد بني الناس, فيرشع املجتهد قبل احلكم عليه 

بالتأكد أن تبدل الزمان ال  ويف اجتهاده يراعي عامل الزمان من جانب تأثريه عىل اعتبارية العرف ,تصوره حتى يتوافق اجتهاده مع املجتهد فيه
 يفيض إىل انقراض ما جيتهد فيه.

وبيانه أن للزمان أثرًا عىل تفسري اللفظ املستعمل يف املسألة من جانب مدلوله ولوازمه بحيث اللفظ قد حيمل مدلوالً يف  تفسري اللفظ يف املسألة: )٢(
يف زماٍن ويرتتب عليه لوازٌم أخرى يف زماٍن آخر. املسألة التي يتوخى  زماٍن وحيمل مدلوالً آخر يف زمان آخر وقد يرتتب عىل مدلوله لوازمه

التي املجتهد تصورها تتضمن اللفظ القابل لتأثري الزمان, فيتحرى من أن مدلول اللفظ ولوازمه يف تصوره ينطبق مع ما يقتضيه الزمان للمسألة 
هد يف تصور مدلوله ولوازمه قبل احلكم عليه باعتبار أثر الزمان عليه. وإذا كان جيتهد فيها. ومثاله لفظ الفراق يف مسألة الطالق, فيتأكد املجت

ٌح الزمان الذي حييط باملسألة يرصف اللفظ إىل غري املعنى الرصيح الطالق فيأخذه املجتهد, وإذا كان الزمان يقتيض تفسريه بأنه طالٌق رصي
 فيأخذه.

لٌة مطلقٌة يف أصله بناًء عىل سبب نشوئه, فالزمان يقيد مطلق الفعل بام فيه من داللٍة يقتضيها الزم وبيانه أن الفعل له دال تقييد الفعل يف املسألة: )٣(
ل ذلك الزمان. واملجتهد يف املسألة املتضمنة للفعل يقف عند تصور الفعل قبل احلكم عليها مع اعتبار أن الزمان قد يقيده, وذلك ألن الفع

زمان آخر فال يسوغ أن يتصوره املجتهد يف هذه احلالة أنه باٍق عىل إطالقه. ومثاله لبس ما يغطي الرأس عند  املطلق يف زماٍن قد يصري مقيدًا يف
يت زماٌن الرجل أو عدمه يف مسألة العدالة, والفعل يف أصله مطلٌق ال يقيد بعالمة العدالة, ثم يأيت زماٌن أصبح غطاء الرأس أمارة العدالة, ويأ

 لة.أصبح ليس أمارًة للعدا
وبيانه أن الشخص املراد به يف املسألة االجتهادية قد خيتلف من زماٍن إىل زماٍن آخر, فال يتصورها املجتهد أن الشخص  تعيني الشخص يف املسألة: )٤(

تعيني من يأيت نفسه حمكوٌم عليه يف هذين الزمانني. وعليه فإن الزمان له أثٌر يف تعيني الشخص يف تصور املجتهد للمسألة االجتهادية. ومثاله 
بالشهود يف عقد النكاح بني الزوج أو الزوجة, وقد حيدث يف زماٍن أن اإلتيان بالشهود يكون عىل الزوج, وقد حيدث يف زمان آخر أنه عىل 

 الزوجة أو وليها.



٦ 

نها من صلٍة وطيدٍة, وهذا ما يراد وبيانه أن املسألة االجتهادية قد يتوقف تصورها عىل تصور مسائل أخرى ملا بي حتليل التصور املركب للمسألة: )٥(
هذا هو بالتصور املركب للمسألة. واملسائل األخرى التي يتوقف عليها تصور املسألة املجتهد فيها قد خيتلف عددًا وطبيعًة من زماٍن إىل آخر, و

ي وال يعمد إىل احلكم عليها إال بعد وجه تأثري الزمان عىل حتليل التصور املركب للمسألة. ومثاله تصور املجتهد ملسألة االستنساخ البرش
 اإلحاطة بمسائل أخرى منضمة إليها.

 :أثر الزمان عىل تنزيل احلكم االجتهادي
ومن ثّم ينقسم احلكم إىل احلكم التكليفي واحلكم  ٢٩الوضع, أو التخيري أو باالقتضاء املكلفني بأفعال املتعلق احلكم عند األصوليني هو اخلطاب

التكليفي الفرض والندب واحلرمة والكرامة ملا فيها من اقتضاء الفعل أو الرتك, ويندرج حتته اإلباحة عىل سبيل التغليب. الوضعي. ويدخل يف 
 ويدخل يف الوضعي السبب والرشط واملانع والصحة والبطالن والفساد والعزيمة والرخصة.

وأدلتها, وهو هبذا املعنى يشمل مجيع األحكام الرشعية ألنه ما من حكٍم  وأما احلكم االجتهادي فإنه احلكم الذي أظهره االجتهاد من نصوص الرشع
ية التي تعد إال باجتهاٍد بغض النظر عن نوعه وصورته. غري أن املراد باحلكم االجتهادي يف التعريف به مقابل احلكم الرشعي ينحرص عىل الفروع الفقه

 لشأن فيام ييل:من مسائل االجتهاد. وإليك بعض أقوال العلامء يف هذا ا
 األئمة, اجتهاد وال األمكنة, وال األزمنة بحسب ال. عليها هو واحدة حالة عن يتغري ال نوع: نوعان : األحكامرحمه هللاقال ابن القيم  )١(

 ما خيالف اجتهاد وال تغيري إليه يتطرق ال فهذا ذلك, ونحو اجلرائم عىل بالرشع املقدرة واحلدود املحرمات, وحتريم الواجبات, كوجوب
 ٣٠.عليه ضعو

: األحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخالق الناس هي األحكام االجتهادية من قياسية ومصلحية أي التي قررها رحمه هللاقال الزرقا  )٢(
 ٣١االجتهاد بناء عىل القياس أو عىل دواعي املصلحة.

 ٣٢: وإن األحكام التي تبنى عىل القياس الظني تتغري بتغري األزمان.رحمه هللاقال أبو زهرة  )٣(
: وجيوز االجتهاد يف األحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت والداللة أو ظني أحدمها واألحكام التي مل يرد فيها نص حفظه اهللا ييلقال الزح )٤(

 ٣٣وال إمجاع.
 أو ألدلةا خلفاء فيها; املخالف ويعذر األمة, يف واقع فيها اخلالف فهذه أدلتها, ختفى قد التي االجتهادية ورد يف املوسوعة الفقهية: الفروع )٥(

 ٣٤.ثبوهتا يف االختالف أو تعارضها,
عليه. وعليه,  ويتبني مما سلف أن احلكم االجتهادي القابل لتأثري الزمان عليه خيالف النوع الثاين من األحكام الرشعية من جانب عدم قابليته للتأثري

 حكًام اجتهاديًا.فإن األحكام االجتهادية ال ختلو من أثر الزمان عليه لكونه فعًال برشيًا وكونه 

                                                            

  .٢٣صـإرشاد الفحول, ) الشوكاين, ٢٩(
  .٣٣١− ٣٣٠, صـ١حتقيق: حممد حامد الفقي (الرياض: مكتبة املعارف, د.ط, د.ت), جـة اللهفان من مصايد الشيطان, إغاث) ابن قيم اجلوزية, شمس الدين حممد بن أيب بكر, ٣٠(
  .٩٤٢− ٩٤١, صـ٢م), جـ١٩٩٨, ١(دمشق: دار القلم, طاملدخل الفقهي العام ) الزرقا, مصطفى أمحد,  ٣١(
  .٢٧٥.ت), صـ(بريوت: دار الفكر العريب, د.ط, دأصول الفقه ) أبو زهرة, حممد, ٣٢(
  .١٧صـ م),٢٠٠٠, ١(دمشق: دار املكتبي, ط تغري االجتهاد) الزحييل, وهبة, ٣٣(
  .٢٩٤, صـ٢م),جـ١٩٨٣, ٢(الكويت: دار السالسل, ط املوسوعة الفقهية) وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية, ٣٤(
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ة االجتهادية ما سبق قوله يمهد السبيل إىل اخلوض يف دراسة أثر الزمان عىل تنزيل احلكم االجتهادي يف الواقع, وهو غري التصور الذي يكون يف املسأل
تهد نحوها. ولذا فالتنزيل ال يسلم من أثر عىل تصور املج كام يف الكالم السالف. فالتنزيل هو تطبيق احلكم عىل املسألة اخلالية عن احلكم الرشعي بناءً 

وذلك ألن  الزمان كام ال يسلم التصور منها غري أن وجوه تأثريه عىل تنزيل احلكم االجتهادي ختتلف من وجوه تأثريه عىل تصور املسألة االجتهادية.
 .وأما التنزيل فإنه النظر يف الواقع بعد احلكم عليه وأن التصور هو النظر يف الواقع قبل احلكم عليهالتصور يسبق التنزيل وجودًا واعتبارًا 

 كالتايل: أوجه تأثري الزمان عىل تنزيل احلكم االجتهاديوباإلمجال, فإن 
وبيانه أن احلكم يف تصور املجتهد قد خيتلف من احلكم يف واقعه بعد تنزيله من حيث صورته  حتديد صورة تنزيل احلكم االجتهادي وكيفيته: )١(

ن للزمان دورًا مؤثرًا يف حتديدمها. وهذا يقتيض احتكام تنزيل احلكم إىل عامل الزمان العتبار أن صورته قد ختتلف من زماٍن آلخر وكيفيته إذ إ
وقد ختتلف كذلك كيفيته من زماٍن آلخر. ومثاله: اتضح يف تصور املجتهد احلكم الرشعي يف حّد الزنا أنه مائة جلدة, ولكن مل يتضح لديه 

هذا احلكم وكيفيته لعدم بيان الرشع يف شأهنام. وإحدى الصور التي قد تتأثر بعامل الزمان هي حتديد نوع اآللة للجلد, وقد  صورة تنزيل
 ختتلف من زماٍن إىل زماٍن آخر, وعىل املجتهد االعتبار هبذا األثر يف اجتهاده لتنزيل احلكم الرشعي.

وبيانه أن املجتهد يف تنزيله للحكم يلحظ ما يؤول إليه من نتائج ورجحاهنا, وهذا ما يسمى  ها:اعتبار املآل يف املسألة املراد تنزيل احلكم علي )٢(
آثارًا  باعتبار املآالت. ومآالت األفعال هي اآلثار املرتتبة عليها حتًام أو عىل سبيل الرجحان فتأخذ األفعال أحكام مآالهتا. وبوصف املآالت

ائن تّوظف تأديتها لتصري املاآلت املتوقعة يتحتم وقوعها إثر القيام باألفعال. ويف هذا اجلانب يدخل تأثر متوقعًة فإهنا تستند إىل ممكناٍت وقر
فإن املجتهد حيكم  ٣٥الزمان عىل وقوع املآالت حيث إهنا قد يتحتم وقوعها يف زماٍن وقد ال يتحتم يف زماٍن آخر. ومثاله: حكم تنظيم النسل,

التي تقتيض جلب املصلحة ودفع املفسدة, وقد يؤول احلكم بجوازه ملآالٍت راجحٍة تقتيض جلب املفسدة ودفع بجوازه نظرا ملآالته الراجحة 
 املصلحة بتبدل األزمنة.

وبيانه أن املجتهد ينظر يف احلكم فيام يعارضه بعد تنزيله من األصول الرشعية من املوازنة بني املصالح  النظر يف املعارض للحكم االجتهادي: )٣(
اسد وترتيب األولويات وغريها. ويدخل عامل الزمان يف هذه األصول من جانب تأثريه عليها فيؤثر عىل املعارض للحكم بعد تنزيله. واملف

ومثاله: أثر الزمان يف ترتيب األولويات كأن يكون طلب علم الطب أوىل من طلب علم الفلك يف زمان قلة األطباء. وال حيكم املجتهد بعدم 
طب ملعارضته هذا الرتتيب يف هذا الزمان. وقد يأيت زماٌن آخر ملا يكثر األطباء ويقّل الفلكيون حيكم املجتهد بأفضلية علم الفلك أفضلية علم ال

 نظرًا ملقتضيات الزمان.
 :العوامل الزمانية املؤثرة يف االجتهاد

 فليكن. االجتهادي احلكم وتنزيل االجتهادية املسألة تصور من به جتهاداال يتأثر التي واجلوانب االجتهاد يف بليغاً  أثراً  للزمان إن مىض مما اتضح وقد
 الزمان تأثري فكرة إن. وفقهيةٍ  أصوليةٍ  آثارٍ  من التأثر هذا عىل يرتتب وما به االجتهاد فعل تأثر ومدى الزمان عن النامجة العوامل عن للكالم متهيداً  هذا
 يف بعضها يؤثر وممّكناٍت  مكّوناٍت  حيوي وعاءً  لكونه نظراً  وذلك ,عنه الناجتة والعوامل تأثريه حقيقة حيث من والتدقيق الغربلة إىل حتتاج االجتهاد عىل

 غريه عىل يصطلح وال عامالً  املؤثر عىل فيصطلح فيه املؤثر غري من املؤثر متييز ناحية من فيه النظر ينشد ما فيأيت. فيه يؤثر ال آخر وبعٌض  االجتهاد
 وإنام العوامل سيطرة حتت االجتهاد ضغط ذلك يعني وال جوانبه, مجيع يف بالتأثري االجتهاد إىل تعود العوامل هذه فإن أخرى, ةناحي ومن. عامالً 

 .ومتقلباته الزمان مستلزمات ضوء يف وإعامله االجتهاد توظيف

                                                            

  وما بعدها. ٣٨٤م), صـ٢٠١٠, ١ريوت: دار ابن حزم, طتقديم: حممد الروكي (بأصل اعتبار املآل بن النظرية والتطبيق, ) جدية, عمر, ٣٥(
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 العلامء من شأن العوامل أو الظروف املؤثرة عىل األحكام يف ويف مطلع احلديث عن حقيقة العوامل الزمانية املؤثرة يف االجتهاد فثمة ما اختلف فيه بني
 ٣٦حتديدها بني مضّيٍق وموّسٍع. واختلفوا إىل قولني, ومها:

 ذهبوا إىل أن الظرف املؤثر عىل األحكام الرشعية هو الظرف الزماين. ومن أدلتهم: املضيقون: )١(
 القاعدة عىل االقتصار عىل الزمان يف شأنه إذا تغري تغريت األحكام املبينة عليه.تنص  ٣٧قاعدة فقهية وهي ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان. − 
: أننا لو أخذنا باملصلحة أصًال رحمه هللالقول بتغري األحكام بتغري األمكنة وغريها يؤدي إىل عدم استقرار األحكام الرشعية. قال أبو زهرة  − 

ن بل باختالف األشخاص يف أمٍر واحٍد فيكون حرامًا ملا فيه من مرضٍة يف بلٍد من قائًام بذاته ألدى ذلك إىل اختالف األحكام باختالف البلدا
ا هكذا بلداٍن وحالالً ملا فيه من نفٍع يف بلٍد آخر أو يكون حرامًا ملا فيه من مرضٍة بالنسبة لبعض األشخاص وحالالً بالنسبة لشخٍص آخر, وم

 ٣٨.تكون أحكام الرشيعة اخلالدة التي تشمل الناس أمجعني
 ذهبوا إىل أن الظروف املؤثرة عىل األحكام متعددة ال تنحرص عىل الظرف الزماين فحسب وإنام تشمل مجيع الظروف. ومن أدلتهم: املوسعون: )٢(

 األزمنة تغري بحسب واختالفها الفتوى تغري يف يف كتابه: فصل رحمه هللاتغري األحكام بتغري الظروف األخرى غري الزمان, وكام ذكر ابن القيم  − 
 ٣٩والعوائد. والنيات واألحوال مكنةواأل

 قبح إىل حسن من العادة يف متبدالً  يكون ما : منهارحمه هللاتأثر األحكام الرشعية بالظروف األخرى غري الظرف الزماين. قال الشاطبي  − 
 املغربية, البالد يف بيحق وغري املرشقية, البالد يف قبيح املروءات لذوي فهو الواقع, يف البقاع بحسب خيتلف فإنه الرأس, كشف مثل وبالعكس,

 ٤٠واألحوال. واألمصار األعصار باختالف ختتلف التي ذلك ... العوائد باختالف خيتلف الرشعي فاحلكم
بطه وأما ويف احلقيقة, فالذين جيعلون الظرف املؤثر عىل احلكم هو الزمان فقط يقصدون الضبط يف موجب التغري ألهنم يرون أن تغري األزمنة يمكن ض

ظروف األخرى يصعب ضبطها. فمؤدى عدم الضبط هو عدم االستقرار يف األحكام الرشعية فحاصله التناقض والتعارض بني ما يثبت من تغري ال
مؤثرًا عىل  احلكم يف مكاٍن وغريه من األمكنة مثًال. وأما الذين يعتربون مجيع الظروف مؤثرًة عىل احلكم الرشعي فإهنم يرون أن سبب اعتبار الزمان

م هو تعلقه به من حيث الوجود, وهذا السبب متوفر يف غريه من الظروف. واحلق يف هذه املسألة هو التوقف عند حقيقة الظروف املؤثرة بغض احلك
 النظر عن أنواعها.

ا تقدم من االجتهاد. ومفليكن السؤال عن ماهية الزمان بالنسبة إىل الوجود هو نقطة االنطالق إىل اخلوض يف البحث عن حقيقة العوامل املؤثرة عىل 
والوعاء مهمته أن حيوي مشموالته فيكون الذي  ٤١بالظرف, والظرف يف اللغة هو الوعاء. الزماين داللٌة عىل أنه وعاٌء, فلذا يعرف التعريف هبذا العامل

                                                            

  .٤٤− ٤١م, صـ٢٠٠٣رسالة املاجستري يف الفقه والترشيع بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس فلسطني, أثر الظرف يف تغيري األحكام الرشعية, ) نعراين, خليل حممود, ٣٦(
مراجعة: عبد رشح القواعد الفقهية, . الزرقا, أمحد بن حممد, ٤٧, صـ١م), جـ٢٠٠٣تعريب: فهمي احلسيني (الرياض: دار عامل الكتب, األحكام, درر احلكام رشح جملة ) حيدر, عيل, ٣٧(

  .٢٢٧م), صـ١٩٨٩, ٢الستار أبو غدة, تعليق: مصطفى أمحد الزرقا (دمشق: دار القلم, ط
  .٢٨٤ريب, د.ت), صـ(د.م: دار الفكر العأصول الفقه ) أبو زهرة, حممد, ٣٨(
  .١١, صـ٣جـإعالم املوقعني, ) ابن القيم, ٣٩(
  .٥٠٩و ٤٨٩, صـ٢م), جـ١٩٩٧, ١حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن (الرياض: دار ابن عفان, طاملوافقات, ) الشاطبي, إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي, ٤٠(
  .٤٧٤, صـ٣جـمعجم مقاييس اللغة, ) ابن فارس, ٤١(
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وعىل هذا األساس, فاملراد بكون  دث قط.خارجه ليس الذي ما يف داخله, وظرف الزمان يشمل ما حيدث فيه وخيرج عنه ما حيدث قبله أو بعده أو مل حي
 ٤٢الزمان عامًال مؤثرًا عىل االجتهاد هو ما يشمله من مكّونات متعلقة به بحيث إذا تغري الزمان تغريت هذه املكونات.

احلصيلة تدعمه  واخللوص إىل هذه .يتصل به من عنارص تندرج حتته يف االجتهاد أو األحكام يرصف عىل ما عىل أنه ظرف مؤثر وإطالق الزمان
 مؤيداٌت آتيٌة:

 من مشموالٍت: بام فيه تفسري العلامء قوهلم بتغري الزمان )١(
حتياجات ورد يف رشح جملة األحكام: إن األحكام التي تتغري بتغري األزمان هي األحكام املستندة إىل العرف والعادة ألنه بتغري األزمان تتغري ا − 

  ٤٣الناس.
يف فقه الرشيعة أن لتغري األوضاع واألحوال الزمانية تأثريًا كبريًا يف كثٍري من األحكام الرشعية : من املقرر رحمه هللاقال مصطفى الزرقا  − 

 ٤٤االجتهادية.
قق قال صاحب كتاب تغري األحكام يف الرشيعة اإلسالمية: إن الزمن ليس عامًال حقيقيًا يف تغري األحكام مثل العوامل األخرى ألنه وعاء تتح − 

 ٤٥التغريات فيه.
 ٤٦: فكثٌري من األحكام ختتلف باختالف الزمان لتغري عرف أهله أو حلدوث رضورة أو فساد أهل الزمان.رحمه هللاعابدين  قال ابن − 
 ٤٧قال حممد عثامن شبري: واملراد بتغري الزمان يف هذه القاعدة تغري أحوال الناس وعاداهتم وأعرافهم بتقلبات األزمان عليهم. − 

 مؤثرًا عىل االجتهاد واألحكام هو ما حيويه من العادات واألعراف واألوضاع واألحوال األشخاص. فاملحصل أن املراد بالزمان بوصفه عامًال 
 عىل االجتهاد: عامًال مؤثراً  ترتب اآلثار عىل القول بتمحض اعتبار الزمان )٢(

 .تهاد واألحكام املبنية عليهأي أنه إذا مىض زماٌن ويأيت زماٌن آخر يتحتم تغيري االج تبدله وتغريهأن االجتهاد يتبدل ويتغري بمجرد  − 
 .فيتغري هذا احلكم تبعًا لتغريه أنه مل يسلم حكٌم من األحكام االجتهادية من التغري واالختالف ألنه ما من حكٍم إال وله زمانه, − 
 أساس التبدل من جانب ألن الزمان قائٌم عىل  االجتهاد إلضافة التأثري إليهعدم الضبط يف التمييز بني ما يؤثر وما ال يؤثر من الزمان عىل − 

 حدوث الفعلني املختلفني فيعرس التفريق بني تأثر االجتهاد بالزمانني أو بالفعلني الناجتني منهام.
 

                                                            

رسالة الدكتوراه يف الفقه وأصوله, كلية الدراسات العليا باجلامعة األردنية, الثوابت واملتغريات يف الترشيع اإلسالمي دراسة أصولية حتليلية, ) انظر: أبا مؤنس, رائد نرصي مجيل, ٤٢(
  وما بعدها. ٣٠٠م, صـ٢٠٠٤

  .٤٧, صـ١جـدرر احلكام رشح جملة األحكام, ) حيدر, عيل, ٤٣(
  .٨٨١م), صـ١٩٩٨, ١(دمشق: دار القلم, طاملدخل الفقهي العام ) الزرقا, مصطفى أمحد, ٤٤(
  .٨٢م), صـ٢٠٠٠, ١(بريوت: مؤسسة الرسالة, طتغري األحكام يف الرشيعة اإلسالمية ) كوكسال, إسامعيل, ٤٥(
  .١٢٥, صـ٢بعة يس), جـ(تركيا: رشكة صحافية عثامنية مطجمموعة رسائل ابن عابدين ) ابن عابدين, حممد أمني, ٤٦(
  .٢٦٠م), صـ٢٠٠٧, ٢(عامن: دار النفائس, طالقواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة اإلسالمية ) شبري, حممد عثامن, ٤٧(
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صل يف الرشع هو التغري ملا وإضافة التغري إىل الزمان يفيض إىل جعل األ ٤٨التنايف مع األصل املقرر يف الرشع هو الثبات وأن التغري هو االستثناء, − 
 ن كثرة التغري ورسعة التقلب.م فيه

 :صور العوامل الزمانية املؤثرة عىل االجتهاد
د, وذلك وتتعدد املشموالت التي حيوهيا الوعاء الزماين بتعدد ما يصلح أن حيدث فيه ويقع. وليست كّل هذه املشموالت تنهض بالتأثري عىل االجتها

يستند إىل بعضها. فهذا يقتيض تشخيص العوامل املؤثرة يف االجتهاد حتى يتبني الفرق بينها وبني  ألن االجتهاد ال يستند يف إعامله إليها بأرسها وإنام
العوامل  العوامل غري املؤثرة. وهذا من جانب, ومن جانٍب آخر, أن االجتهاد الذي يتأثر هبذه العوامل يمكن تقسيمه إىل أطرافه من حيث وجه تأثري

 عىل كل واحد منها. 
 رة يف نفس املجتهد:العوامل املؤث )١(

جتهد. املراد بنفس املجتهد هو اجلانب القابل للتأثري يف نفس املجتهد من أهليته االجتهادية, ويتمثل ذلك يف الرشوط التي يلزم توفرها يف امل − 
تملت فيه رشوط االجتهاد يف فثمة ما يقبل التغري من هذه الرشوط بناًء عىل تغري ما يف الزمان من األمور فيرتتب عليه أن يكون املجتهد قد اك

 .هزمانٍ ٍ وقد مل تكتمل فيه بعد تغري
 :ة عن تبدل األزمنةمن العوامل املؤثرة يف نفس املجتهد الناجت − 
ويقصدون به ما يتضمنه من األعراف السائدة واألوضاع القائمة مما  ٤٩اشرتط يف صفة االجتهاد أن يكون املجتهد عارفًا بواقع احلكم, الواقع: .١

 عىل متعّلق احلكم الرشعي وهو فعل املكّلف. والواقع هبذا التفسري قابٌل للتغري مع مرور الزمان فتتغري األعراف واألوضاع, فالفعل هلا تأثريٌ 
ن غايض عيتغري تبعًا, واحلكم الذي هو وصٌف رشعيٌّ هلذا احلكم يتحتم تغيريه لتغري مناطه. فاملجتهد الذي يلزمه العلم بالواقع ال يسوغ له الت

 التغري احلاصل يف واقع احلكم إذ إن عدم اعتبار هذا التغري قد خيل بام يتوصل إليه يف اجتهاده.
 العوامل املؤثرة يف أدلة االجتهاد: )٢(

دلًة ارع أاملراد بأدلة االجتهاد هو اجلانب القابل للتأثري الزماين يف األدلة الرشعية التي يتوصل هبا املجتهد إىل احلكم الرشعي. وقد نصب الش − 
ليعتمد عليها املجتهد يف بحثه عن احلكم الرشعي يف مسألٍة من املسائل, وكون احلكم رشعيًا الستخالصه من األدلة الرشعية. فمن األدلة 

املكلف  هالرشعية ما هو قوامها االستناد إىل املكلف من ناحية ما يتعارف عليه من العادات واملصالح, ومنها ما هو أساسها االعتامد عىل ما يبلغ
دات من املعارف واالكتشافات العلمية. النوع األول من األدلة يتغري اجلانب الذي يتعلق به قوامها حالة تغري الزمان املؤدي إىل تغري العا

واالكتشافات  واملصالح. وأما النوع الثاين منها فيتأثر اجلانب الذي يتعلق به أساسها بام حيصل من التغري يف والزمان املقتيض لتغري املعارف
 العلمية.

 :ة عن تبدل األزمنةمن العوامل املؤثرة يف أدلة االجتهاد الناجت − 

                                                            

  .١٨م, صـ٢٠٠٤, ٢٠عدد جملة الرشيعة والقانون, جامعة اإلمارات العربيّة املتحدة, الاحلكم الرشعي بني الثبات والتغري, ) السوسوة, عبد املجيد حممد, ٤٨(
  .٤٧صـ م),١٩٩٦, ١(الكويت: دارالقلم, طاالجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية مع نظرات حتليلية يف االجتهاد املعارص . القرضاوي, يوسف, ٦٩, صـ١جـإعالم املوقعني, ) ابن القيم, ٤٩(



١١ 

والدليل يف احلقيقة هو ما  ,نصب األصوليون العرف مقام الدليل الرشعي التبعي, وكونه تبعيًا ألنه يظهر احلكم الرشعي وال ينشئه العرف: .١
واملجتهد إذا اعتمد عىل العرف يف االستدالل عىل احلكم الرشعي فإن دليله هذا  ٥٠إلباحة.رجع إليه من النص أو اإلمجاع أو املصلحة أو أصل ا

. وبيانه أن ما هو قائٌم يف عرف الناس يف زماٍن قد ينقرض يف زماٍن الحٍق هيقبل التغري واالختالف يف مفاده بام حصل التغري يف الزمان اختالف
 املنقرض. فال يسوغ للمجتهد استدامة االستدالل بالعرف

وهي بمفهومها الدلييل تنضوي حتت األدلة املختلف فيها عند العلامء يف مسمى االستصالح أو املصالح املرسلة. فاملصلحة تنقسم املصلحة:  .٢
يف القسم وتكمن دليلية املصلحة  ٥١إىل ثالثة أقسام من حيث اعتبار الشارع هلا, وهي: املصلحة املعتربة واملصلحة امللغاة واملصلحة املرسلة.

دٌة بني الثالث وهو يف حالة إرساهلا من اعتبار الرشع أو إلغائه, وهي مرسلٌة من التنصيص الرشعي عىل عينها باالعتبار أو اإللغاء ولكنها مرتد
تداليل قد تتغري انضوائها حتت جنس املصلحة املعتربة أو املصلحة امللغاة فتأخذ حكمها. املصلحة التي هي دليٌل عىل احلكم هبذا املنهج االس

فعىل املجتهد االعتناء هبذه القابلية حالة استدالله باملصلحة. وهذا مما جيعل املصلحة تتغري مع تغري الزمان  ٥٢ويرتتب عىل تغريها تغري األحكام,
حتقيقًا ملصلحٍة ثابتٌة وأن إذ إن املصلحة يف زماٍن غري مصلحٍة يف زمان آخر. وقد يعرتض عىل فكرة تغري املصالح أن احلكم الرشعي الذي رشع 

 ٥٣املصلحة التي رشع احلكم لتحقيقها ثابتٌة كذلك.
تأيت رضورة االستناد إىل العلوم واآلالت احلديثة يف االجتهاد لتوقف تصور املسألة املجتهد فيها عليها فال يقدم املجتهد عىل  العلوم واآلالت: .٣

ذه العلوم وعزوفه عن استخدام هذه اآلالت. لذا, وقد اشرتط العلامء عىل املجتهد الذي مل احلكم عليها وهو مل حيط علًام باملسألة لقصوره يف ه
 زاول فيها ينظر مسألة له عنت إذا (أي املجتهد) بحيث : فهورحمه هللاقال الشاطبي  ٥٤يقدر عىل فهم املسألة بسؤال أهل اخلربة واستفسارهم.

مل يكن احتياج املجتهد إىل هذه العلوم واآلالت كاحتياجه إىل األدلة  ٥٥بمشورهتم. إال هافي يقيض فال بمسألته املتعلقة املعارف بتلك املعرفة أهل
الرشعية فكوهنا مندرجًة حتت األدلة يف موضوع تأثري الزمان يدور حول فكرة ما يستعني به املجتهد يف التوصل إىل تصور املسألة واحلكم 

فهي ختتلف من زماٍن إىل آخر بصورة التقدم أو التدهور. وبناء عليه فهناك  ٥٦هلا الناس,الرشعي عليها. وهذه العلوم سندها املعارف التي ينا
ٍف. وال يشٌء غري معلوٍم يف الزمان السابق أصبح معلومًا يف الزمان احلارض, وهناك يشٌء معلوٌم يف بلٍد متحٍرض وهو غٌري معلوٍم يف بلٍد متخل

هل, وقد يكون التغري بسبب العلوم واآلالت من اخلطأ أو سوء التصور إىل الصواب وصحة يقترص التغري بسبب العلوم عىل العلم بعد اجل
ما يرتتب التصور يف مسألٍة ما. فاملجتهد الذي يستعني هبذه العلوم واآلالت يف درك احلكم الرشعي لواقعٍة ال بد أن يلحظ إمكانية التغري فيها و

 ي عليه.عليه من آثاٍر عىل ما جيتهد فيه واحلكم الرشع
 

                                                            

  .٣٩م), صـ١٩٤٧د.ط, (مرص: مطبعة األزهر, العرف والعادة يف رأي الفقهاء ) أبو سنة, أمحد فهمي, ٥٠(
  .٣٤− ٣٢م), صـ٢٠٠٧, ٤(دمشق: دار القلم, طأثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي ) البغا, مصطفى ديب, ٥١(
. السوسوة, عبد ٣٠٧و ٢٨٢م), صـ١٩٤٧(مرص: مطبعة األزهر, د.ط, تعليل األحكام عرض وحتليل لطريقة التعليل وتطوراهتا يف عصور االجتهاد والتقليد ) شلبي, حممد مصطفى, ٥٢(

  .٣٩صـ احلكم الرشعي بني الثبات والتغري,املجيد حممد, 
  .٣٧م), صـ١٩٨١(القاهرة: مكتبة املتنبي, د.ط, نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي ) حسان, حسني حامد, ٥٣(
  .٢٣هـ, صـ١٤٣٠, ٤٢جملة العدل, العدد ية, االستعانة بأهل االختصاص يف االجتهاد دراسة أصول) الضوحيي, أمحد بن عبد اهللا بن حممد, ٥٤(
  .٤٤, صـ٥جـاملوافقات, ) الشاطبي, ٥٥(
  .١٢٣صـاالجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية, . القرضاوي, يوسف, ١٠٠صـتغري األحكام, ) كوكسال, إسامعيل, ٥٦(



١٢ 

 العوامل املؤثرة يف مسائل االجتهاد: )٣(
التي تعترب متعلق األحكام الرشعية, ألن األحكام ال تتعلق باألعيان, وإذا علق  ٥٧وقد سبق التعرض ملعنى مسائل االجتهاد فهي أفعال املكلفني − 

َمْت اىل احلكم بالعني فاملراد به هو فعل املكلف يف هذه العني. وأمثلة ذلك وفريٌة فمنها قوله تع َهاُتُكمْ  َعَلْيُكمْ  ُحرِّ ), عّلق ٢٣(النساء:  ُأمَّ
َمْت الشارع احلرمة باألم, ويراد به تعليق احلرمة بالفعل وهو النكاح. ومثاٌل آخر قوله تعاىل  مُ  اْملَْيَتةُ  َعَلْيُكمُ  ُحرِّ نِْزيرِ  َوَحلْمُ  َوالدَّ (املائدة:  اْخلِ

دم وحلم اخلنزير, ويراد به تعليق احلرمة بالفعل وهو األكل والبيع وغريمها. وحتديد األفعال املتعلقة ), عّلق الشارع احلرمة بامليتة وال٣
تهد باألحكام حالة إضافتها إىل األعيان يكون بالنص ويكون باالجتهاد. ومع ذلك ال يقتيض هذا التغايض عن األعيان محلًة وتفصيًال ألن املج

 تى تتناسب مع األفعال حتقيق تنزيل األفعال يف هذه األعيان تنزيًال ال يتناىف مع نصوص الرشع ومقاصده.يسعى يف نيل التصور الصحيح هلا ح
 :ة عن تبدل األزمنةمن العوامل املؤثرة يف مسائل االجتهاد الناجت − 
غريه التغري يف االجتهاد أو الشخص ال يصلح أن يكون عامًال مؤثرًا عىل االجتهاد, وشأنه كشأن الزمان, ألنه ال يقتيض مطلق ت ٥٨الشخص: .١

األحكام, فال يصح القول أن احلكم الرشعي يتغري بمجرد تغري األشخاص, واختالف األشخاص ال يؤثر يف االجتهاد. والذي يؤثر عىل 
 االجتهاد هو ما يتضمن عامل الشخص من العوارض اآلتية:

o :أحكاٍم تغري كذلك, ولذا فثمة قاعدة فقهية كلية تقوم عىل هذه الفكرة وهي يطرأ عىل نية املكلف تغٌري ويرتتب عىل ما يبنى عليها من  النية
لنية أو قاعدة األمور بمقاصدها. وتدخل النية يف املسألة االجتهادية يف ناحية أهنا فعل املكلف املتعلق باخلطاب الرشعي, والفعل يف صلته مع ا

وحسب اختالفاهتا. فالفعل الصادر من غري نية املكلف يفرتق من الفعل  اإلرادة أو القصد خيتلف نظر الرشع فيه حسب وجودها وعدمها
 الصادر بوجود النية, ويتفرع عىل هذا التفريق أحكاٌم عديدٌة من حيت التنظري األصويل والتنزيل الفقهي كالتفريق بني النائم والصاحي يف

ختتلف أحكامه باختالف نياهتا, ومن هنا يتأسس الكالم عن أحكام  التكليف وبني املخطئ واملتعمد يف القتل. والفعل الصادر بوجود النية
ملا حيصل  ٥٩املقاصد واملآالت. وعليه فإن النية عامٌل مؤثٌر يف املسألة االجتهادية من حيث صحة تصورها عند املجتهد, فيتغري احلكم بتغري النية

 تغيري يف يات ضمن موجبات التغري يف الفتوى كام يف قوله: فصلالن رحمه هللاالختالف يف االجتهاد. وعىل هذا السبب ذكر ابن قيم اجلوزية 
وقد حيصل التغري يف النية يف اختالف األشخاص كام أنه قد  ٦٠والعوائد. والنيات واألحوال واألمكنة األزمنة تغري بحسب واختالفها الفتوى

 .حيصل يف شخٍص واحٍد, فالفعل يتوقف حكمه عىل ما ينويه املكلف, وال يرشع املجتهد يف تصور املسألة املجتهد فيها معرضًا عن هذا العامل
o :مبينًا أن املجتهد ال بد أن  ٦١حاٍل, دون وحالٍ  وقٍت  دون وقٍت  بحسب نفسه يف مكلٍف  بكل يصلح فيام : النظررحمه هللاقال الشاطبي  احلال

 يف املقرر من: رحمه هللا الزرقا مصطفى يلحظ الفروق احلاصلة يف تغري األوقات واألحوال بالنسبة للمكلف قبل اإلقدام عىل احلكم. وقال
ضمن حفظه اهللا وقد ذكر القرضاوي  ٦٢تهادية.االج الرشعية األحكام من كثريٍ  يف كبرياً  تأثرياً  الزمانية واألحوال األوضاع لتغري أن الرشيعة فقه

موجبات تغري الفتوى تغري احلال, وبني صور تغريه من الضيق والسعة واملرض والصحة والسفر واإلقامة واحلرب والسلم واخلوف واألمن 
                                                            

  .٢٩٣صـ الثوابت واملتغريات يف الترشيع اإلسالمي,) أبو مؤنس, رائد نرصي مجيل, ٥٧(
  .٥٩صـأثر الظرف يف تغيري األحكام الرشعية, ين, خليل حممود, ) نعرا٥٨(
  .٩٤صـتغري األحكام يف الرشيعة اإلسالمية, ) كوكسال, إسامعيل, ٥٩(
  .١١, صـ٣جـإعالم املوقعني, ) ابن قيم اجلوزية, ٦٠(
  .٢٥, صـ٥جـاملوافقات, ) الشاطبي, ٦١(
  .٨٨١صـ املدخل الفقهي العام,) الزرقا, مصطفى, ٦٢(



١٣ 

فيها يراعي حال املكلف من  فاملجتهد أبان تصوره للمسألة التي يقصد االجتهاد ٦٣والقوة والضعف والشيخوخة والشباب واألمية والتعلم.
 جانب تغريه ملا فيه من تأثري عىل فعله وعىل احلكم الرشعي فيه, وقد يتغري اجتهاده بعد مالحظته االختالف يف هذه األحوال.

o :٦٤: فكثٌري من األحكام ختتلف باختالف الزمان لتغري عرف أهله أو حلدوث رضورة أو فساد أهل الزمان.رحمه هللاقال ابن عابدين  األخالق 
عن فساد األخالق وفقدان الورع  : قد يكون تغري الزمان املوجب لتبديل األحكام الفقهية االجتهادية ناشئاً رحمه هللاقال مصطفى الزرقا 

والزمان يف ذاته ال يقبل الفساد وإنام الشخص الذي فيه, والشخص قد يكون فاسد األخالق وقد  ٦٥وضعف الوازع مما يسمونه بفساد الزمان.
يتناسب مع الفساد التغليظ والتشدد ومع الصالح التخفيف والتيسري. فاملجتهد يف املسألة يتحرى حقيقتها باعتبار أخالق يكون صاحلها, و

 الشخص فيها, والتغري يف أخالقه يؤثر يف إدراك تصور ما جيتهد فيه وخيتلف اجتهاده حسبام ختتلف األخالق.
o :وما تكون مؤقتًة فهي تزول بعد استغناء الناس عنها. وقد يطرأ عىل حاجاهتم  ٦٦,ؤقتةً إن حاجات الناس قد تكون دائمًة وقد تكون م احلاجة

تغري حاجات الناس من حفظه اهللا وقد عّد يوسف القرضاوي  ٦٧فيرتتب عليه تغٌري يف األحكام املبنية عليها,إىل أخرى  من حاجةٍ التغري 
س يف زماٍن قد يكون غري ما حيتاجون إليه يف زماٍن آخر, وما هو حاجة لشخٍص قد وما حيتاج إليه النا ٦٨موجبات تغري الفتوى يف العرص الراهن.

يكون غري حاجٍة لشخٍص آخر. وعليه فإن األحكام تتغري بوجود احلاجة وعدمها فتأخذ حكًام معينًا عند وجود احلاجة وتأخذ نقيضه عند 
وتغري احلاجة يؤثر يف الفعل الصادر عن املكلف  ٧٠األحوال واألشخاص.وتغري احلاجات يعتمد عىل التغري يف األزمان واألماكن و ٦٩غياهبا,

 والذي هو عني املسألة االجتهادية, فعىل املجتهد التحقق من هذا العامل أبان اإلقدام عىل االجتهاد.
عن ماهية العني ملا هلا من صلة  إن العني ال يكون متعلقًا باحلكم وإنام فعل املكلف نحو هذه العني, وال يعني هذا اإلمهال الكامل التحول: .٢

تغري, وهنا بالفعل. وقد يطرأ عىل العني تغّريٌ وحتّوٌل من ماهيٍة إىل أخرى فيكون الفعل املتصل بالعني التي تغريت غري الفعل املتصل هبا قبل ال
 خيلل أو يتخلل كاخلمر شك بال ماحلك تبدل فقد االسم تبدل إذا : وأمارحمه هللاوقال ابن حزم  ٧١يأيت احلديث عن تغري احلكم بتغري العني.

وتبدل االسم يكون بناًء عىل تبدل العني, ويتبدل احلكم تبعًا له, وكام يف املثال هنا أن اخلمر رشهبا  ٧٢مخرًا. ليس واخلل اخلمر حرمت إنام ألنه
حتول العني إىل غري ماهيتها األوىل, فيكون إذا  حرام, وأما إذا ختلل مل يعد أن يكون حرامًا للرشب. فاملجتهد يف تصوره للمسألة يتنبه إىل قابلية

ر عىل اجتهد يف مسألٍة وتوصل إىل حكمها ثم تغريت عني املسألة إىل عٍني أخرى وحتمل اسًام آخر فعليه تغيري اجتهاده إذا كان حتول العني يؤث
 متعلق احلكم يف املسألة.
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١٤ 

 :أثر العوامل الزمانية عىل تغري احلكم االجتهادي
: الغني والياء والراء أصالن صحيحان يدل رحمه هللامة التغري يف داللتها اللغوية عىل أصل وضعها عند الناطقني هبا, وقال ابن فارس تتوقف كل

والتغري يكون عىل وزن التفعل لألصل الثاين من املعنى اللغوي ويدل عىل  ٧٣أحدمها عىل صالح وإصالح ومنفعة واآلخر عىل اختالف الشيئني.
 وثمة تعريفاٌت عديدٌة تساق يف شأن املراد بالتغري أو التغيري لألحكام, فمنها: ٧٤لف أو الطلب.املطاوعة أو التك

 ٧٥عليها. به حيكم رشعي أصل إىل عادة كل رجعت اختلفت إذا العوائد أن االختالف معنى : وإنامرحمه هللاقال الشاطبي  )١(
فيصبح مرشوعًا  أو ممنوعاً  فيصبح ممنوعاً  ن حالة كونه مرشوعاً : املقصود بالتغري يف احلكم الرشعي هو انتقاله محفظه اهللا قال السفياين )٢(

 ٧٦باختالف درجات املرشوعية واملنع.
 ٧٧: هو تفصيل للحكم عىل حسب الظروف.رحمه هللاقال الكوثري  )٣(
إىل تلك  : يقصد بتغري األحكام توقف العمل هبا لعدم وجود مناطها يف املسائل التي كانت حتكمها, ولو عاد املناطحفظه اهللا قال السوسوة )٤(

 املسائل لعاد احلكم. وقد يكون تغري احلكم يف استبداله بحكم آخر عىل الواقعة التي كان حيكمها لظهور مناط جديد يف تلك الواقعة اقتىض
 ٧٨التغري.

ة أخرى ملؤثرات : فإن املعنى الذي أقصده من تغري األحكام هو تغري الوصف الرشعي للوقائع من حالته األوىل إىل حالحفظه اهللا قال نعراين )٥(
 ٧٩خارجية أثرت عليه.

 ٨٠: املتغري هو ما كان يف الترشيع اإلسالمي قابًال لترصف املجتهد فيه وفق أصول الترشيع وقواعده.حفظه اهللا قال أبو مؤنس )٦(
 ٨١: التغيري هو رفع تطبيق احلكم السابق لعدم مناسبته ال رفع احلكم األصيل املرشوع.حفظه اهللا قال العرسي )٧(
 ٨٢: فإن تغري األحكام نسخ, وهذا قد انقطع بانقطاع الوحي.حفظه اهللا ملقال العظي )٨(

تفصيل حسب وما سبق إيراده يدل عىل تفسري التغري بصوره العلمية, فمنهم من فّرسه باختالف األصل املرجوع إليه وباالنتقال من حالة إىل أخرى وبال
الوصف حسب املؤثرات وبقابلية االجتهاد فيه وبرفع التطبيق والنسخ. وأسباب تغري الظروف وبدوران احلكم مع مناطه توقفًا واستبداالً وبتغري 

الزكاة عىل اخليل, أو توسيع املصطلح أو تضييقه مثل كلمة املال, أو تقييد اإلباحة مثل إذن  رضي هللا عنهاحلكم الرشعي: التطور مثل أخذ عمر 
من الزكاة, أو إعادة احلكم الثاين إىل أصله مثل الرجوع عن الطالق ثالثًا إىل طالق احلاكم بالزواج, أو إيقاف تطبيق احلكم مثل منع املؤلفة قلوهبم 
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١٥ 

و املدنيات واحد, أو إلغاء احلكم بسبب انعدام موجبه مثل دفع الزكاة للعبيد, أو احلكم اخلاص بفرتة معينة, أو التلفيق أو االستفادة من الثقات أ
 ٨٣األجنبية.

بق رسده من التعريفات واملفاهيم, وهو مستنٌد إىل األصل املقرر يف الرشع بأن احلكم الرشعي ال يثبته إال الشارع وأن وحقيقة التغري متوقفٌة عىل ما س
, وهو يف وقت نزول االجتهاد ال تعدو مهمته إال إظهار هذا احلكم بام نصبه الشارع من األدلة والرباهني. فالتغري أو التغيري ال يكون إال من ِقبل الشارع

بل املجتهد بعد انقطاع الوحي فهو ليس التغري حي نسٌخ برفع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم باحلكم الثابت باخلطاب املتأخر. وأما ما حيصل من قِ الو
وهو بالنظر املتمعن  .تنزيل األحكام املختلفة عىل مسألةٍ متحدةٍ يف ظاهرها وخمتلفةٍ يف حقيقتها لالختالف احلاصل يف مناطهااملتضمن معنى النسخ وإنام 

بل املجتهد وإنام إعطاء احلكم لكل مسألٍة عىل حّدٍة باعتبار ما حوله من تغرياٍت. وذلك ألن متعلق احلكم الرشعي ليس تغريًا بذاته وليس تغيريًا من قِ 
 ريان العوارض وبعد طرياهنا.وهو فعل املكلف يطرأ عليه ما يمكن من العوارض والعوامل املؤثرة بحيث خيتلف صفة الفعل وحقيقته قبل ط

بالعوامل وتفصيًال ملا سبق احلديث عن صور تغري احلكم االجتهادي فإن التغري مل يكن عىل نمٍط واحٍد فهو حسب صورة تغري مناطه الناتج من تأثره 
احلكم حسب النظر االجتهادي يف نواحي  والعوارض. فالعوامل الزمانية السابقة تؤثر عىل مناط متعلق احلكم الرشعي ويرتتب عليه وقوع التغري يف

 فعل املكلف. وينجم منه صور تغري احلكم االجتهادي كام يف التايل:
يتوقف تنفيذ حكمها ملا تقتضيه العوامل ويف األصل أن حكمها ثابٌت ونافٌذ, ويكون احلكم بعد التغري  وبيانه أن مسألةً  التغري بصورة التوقف: )١(

إىل  ب املناط عىل تنفيذ احلكم, وهو حمددٌّ ف يكون لعدم ترتّ حمله حكٌم آخر وهو حكم األصل يف املسألة. والتوقّ  موقوفًا من غري التنفيذ وحيّل 
التنفيذ هو األصل يف  باعتبار دورانه مع مناطه وجودًا وعدمًا, إذ إنّ   هبذه الصورة يف تنزيل مفاد الدليل عىل مسألةٍ ب. والتغّري غاية حصول الرتتّ 

أن يكون مناطه متحققًا عقبه وإال فيكون التوقيف هو األنسب. وسبب ذلك أن يف التوقيف يصار إىل حكم األصل وحتقق املناط  احلكم رشيطةَ 
يف إيقاف تنفيذ بعض األحكام كعدم إعطائه سهم  رضي هللا عنهفيه ممكٌن وأما يف التنفيذ فال يمكن حتقق مناطه. ومثال ذلك اجتهادات عمر 

وته يف القرآن الكريم, وذلك ألنه رأى أن التأليف حلاجة وهي تكثري سواد املسلمني وتقوية شوكتهم حينام كانوا الزكاة للمؤلفة قلوهبم رغم ثب
 ٨٤إىل التأليف. يف قلة وضعف, وقد انتهت هذه احلاجة وكثر املسلمون وقويت شوكتهم فال داعي إذاً 

يف احلقيقة يثبت كلٌّ واحد منهام بدليٍل خيالف  تان بدليٍل واحٍد مع أنها ثابتيف ظاهرمه انوبيانه أن املسألتني تبدو التغري بصورة اختالف الدليل: )٢(
منهام يندرج حتت دليلني خمتلفني. وقد يتبدى عند الناظر أهنام مسألٌة واحدٌة يتغري حكمها من حكٍم إىل  أحدمها اآلخر, ويكون مناط حكم كلٍّ 

مل حيصل التغري ألهنام مفرتقان من حيث ثبوت احلكم ملا لكّل واحٍد منهام دليله وحكمه. آخر بسبب طروء العوامل املقتضية للتغري. ويف الواقع 
ومثال ذلك الرخص الرشعية كعدم وجوب الصيام للحائض, وال يقال أن حكم الصيام يتغري من الوجوب إىل عدمه بالنسبة للمرأة احلائض. 

 وجوبه ثبت بدليل خاص يقتيض إخراج احلائض من موجب العموم.وذلك ألن وجوبه ثبت بدليٍل عاٍم جلميع املكلفني وأن عدم 
وبيانه أن حكم املسألة يدور مع مناطه, واملناط هو ما يكون ألجله ّرشع احلكم, وإذا وجد املناط يوجد احلكم وإذا  التغري بصورة االستبدال: )٣(

زوال, ويرتتب عليه زوال احلكم الثابت يف املناط املتأثر بالعوامل. زال فيزول احلكم. والعوامل السابقة قد تؤثر عىل مناط احلكم فتعود إليه بال
فيرشع احلكم اجلديد ألجله. وأما التغري الناتج عن تأثري  ٨٥وزوال املناط للحكم الثابت قبل التغري بسبب العوامل يقتيض ظهور مناٍط جديدٍ 

ٍط جديٍد. وكل ما نجم من تأثري العوامل السابقة عىل مناط احلكم يمكن العوامل يف غري مناط احلكم فال يفيض إىل تغيري احلكم لعدم ظهور منا

                                                            

  .٢٩− ٢٨صـتغري األحكام يف الرشيعة اإلسالمية, ) كوكسال, إسامعيل, ٨٣(
  .٣٨صـ تعليل األحكام,) شلبي, حممد مصطفى, ٨٤(
  .٢٩صـاحلكم الرشعي بني الثبات والتغري, ) السوسوة, عبد املجيد حممد, ٨٥(



١٦ 

العرف  أن يكون مثاالً هلذه الصورة من التغري, فلنأخْذ واحدًا منها وهو عامل العرف. إن احلكم املبني عىل العرف ظهورًا يتغري إذا تغري هذا
 وهو تغيٌري للحكم.لكونه مناطًا للحكم وطروء التغري عليه يعترب تغيريًا للمناط 

 :أثر العوامل الزمانية عىل ترجيح احلكم االجتهادي
وهو أحد سبل دفع التعارض  ٨٦واملراد بالرتجيح تقديم املجتهد أحد الطريقني املتعارضتني ملا فيه من مزيٍة معتربٍة جتعل العمل به أوىل من اآلخر.

لعمل بموجبها القتضاء أحدها خالف مقتىض اآلخر. واحلصيلة املرتتبة عىل الرتجيح احلاصل بني األدلة الرشعية يف نظر املجتهد بحيث يعجز عن ا
 هي بيان الراجح واملرجوح من مفاد األدلة املتعارضة, واملرجوح دون املنسوخ يف صالحية العمل به.

وبيان ذلك أن التغري يف العوامل قد يعّد سببًا يف ومن اآلثار النامجة عن طروء العوامل عىل احلكم االجتهادي ترجيحه عىل ما يفيد خالفه من احلكم. 
اء وآرائهم ترجيح حكٍم عىل حكٍم آخر يف حالة تعدده الناشئ عن اختالف الفقهاء يف مسألٍة من املسائل االجتهادية. وهو منهج النظر يف أقوال الفقه

 .اباالعتامد عىل تغاير العوامل احلاصلة بعد تغري األزمنة وتبدهل
التطبيقية العتبار العوامل الزمانية سببًا يف ترجيح احلكم االجتهادي ما يكون من األحكام املتغرية بتغري العلوم واآلالت بعد تبدل ومن الصور 

 األزمنة. ومن أمثلة ذلك:
م هو ما كان متاحًا هلم من أقوال العلامء يف مدة احلمل, وقد ذهبوا إىل عدٍد من األقوال وهي منسوبٌة إىل أئمة املذاهب الفقهية. ومستند أقواهل )١(

وسائل العلم للتعرف عىل هذه املدة بسؤال النساء يف عرصهم واستقراء األحداث اجلارية. وبعد تطور العلوم وصناعة اآلالت الطبية وقد 
 ٨٧اكتشف األطباء والعلامء املدة احلقيقية الصحيحة التي تكون املرأة فيها حامًال.

حلامل, وقد ورد اختالف الفقهاء يف أن احلامل حتيض أو ال حتيض. ومستند القائلني بوقوع احليض بالنسبة أقوال العلامء يف حيض املرأة ا )٢(
علم للحامل هو االعتبار بام حدث لبعض النساء يف زماهنم وأنه ممكٌن أن حيدث كام حيدث لغري احلامل. وما ثبت يف العرص احلديث بعد تطور ال

 ٨٨قول بعدم وقوع احليض بالنسبة للحامل.أن احلامل ال حتيض, وهذا يرجح ال
ل الصبي أقوال العلامء يف التمييز بني نجاسة بول الصبي وبني بول الصبية, وقد اختلفوا إىل مذهبني بني القائلني بالتفريق بني طريقة تطهري بو )٣(

طريقة تطهري بول الصبية. وقد أثبت العلم  وطريقة تطهري بول الصبية, وبني القائلني بعدم التفريق بينها وأن طريقة تطهري بول الصبي هي
احلديث فروقًا بني بول الصبي الرضيع وبول الصبية الرضيعة من حيث مكونات البول املرضة للصحة وأثر الرضاعة عىل بول الصبي دون 

 ٨٩الصبية.
 خامتة:

الطاهرين وأصحابه الصديقني ومن تبهم بإحسان إىل يوم  رب العاملني الذي بنعمته تتم الصاحلات, والصالة والسالم عىل حممد وعىل آله احلمد هللا
 يتوصل الباحث يف مدارسة هذا املوضوع إىل النتائج التالية:و الدين.

                                                            

  .٢٨٢م), صـ١٩٨٧, ٢(املنصورة: دار الوفاء للطباعة والنرش, طصوليني وأثره يف الفقه اإلسالمي التعارض والرتجيح عند األ) احلفناوي, حممد إبراهيم حممد, ٨٦(
  .١٠٠صـتغري األحكام, . كوكسال, إسامعيل, ٧٩صـموجبات تغري الفتو, ) القرضاوي, يوسف, ٨٧(
املؤمتر العاملي الثامن لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة, وزارة األوقاف والشؤون , أثر بحوث اإلعجاز العلمي يف القضايا الفقهية) املصلح, عبد اهللا وعبد اجلواد الصاوي, ٨٨(

  .٣١, صـ١اإلسالمية بالكويت, جـ
لقرآن والسنة, املؤمتر العاملي الثامن لإلعجاز العلمي يف ايف مسألة طهارة بول الطفل الرضيع الذكر,  ملسو هيلع هللا ىلصاإلعجاز العلمي حلديث رسول اهللا ) بدر, صالح الدين مجال الدين, ٨٩(

  .١٨, صـ٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت, جـ
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 أثره مستلزمات ومن مثالً  العرص الزمان فيرتادف. أثره مستلزمات أو مرتادفاته من العقل يدركه معنى حتمل العام عرفها الزمان يف تعريفات .١
 .هو متى عن اإلجابة يف اجلسم حدوث

 فإهنا حكمها ناحية ومن. الرشعية أحكامها ملعرفة املجتهد قبل من فيها االجتهاد يقع التي املسائل ماهيتها ناحية من تعني االجتهادية املسألة إن .٢
 .تلميحاً  أو ترصحياً  هبا املعنية الرشعية األدلة يف االجتهادي النظر نتيجة مستنبطاً  الرشعي باخلطاب تعلقها يكون التي املسائل

االجتهادية هي: حتديد اعتبارية املسألة وتفسري اللفظ فيها وتقييد الفعل فيها وتعيني الشخص فيها وحتليل  املسألة تصور الزمان عىل تأثري أوجه .٣
 التصور املركب هلا.

 حكمٍ  من ما ألنه الرشعية األحكام مجيع يشمل ىاملعن هبذا وهو وأدلتها, الرشع نصوص من االجتهاد أظهره الذي احلكم هو االجتهادي احلكم .٤
 الفقهية الفروع عىل ينحرص الرشعي احلكم مقابل به التعريف يف االجتهادي باحلكم املراد أن غري وصورته, نوعه عن النظر بغض باجتهادٍ  إال
 .االجتهاد مسائل من تعد التي

 احلكم تنزيل املراد املسألة يف املآل وكيفيته, واعتبار االجتهادي احلكم تنزيل رةصو االجتهادي هي: حتديد احلكم تنزيل الزمان عىل تأثري أوجه .٥
 االجتهادي. للحكم املعارض يف عليها, والنظر

 الزمان وإطالق. املكونات هذه تغريت الزمان تغري إذا بحيث به متعلقة مكّونات من يشمله ما هو االجتهاد عىل مؤثراً  عامالً  الزمان بكون املراد .٦
 .حتته تندرج عنارص من به يتصل ما عىل يرصف األحكام أو االجتهاد عىل مؤثر ظرف أنه عىل

املؤثرة يف أدلة االجتهاد هي العرف واملصلحة والعلوم واآلالت, والعوامل الزمانية املؤثر يف نفس املجتهد هو الواقع, والعوامل  الزماينالعامل  .٧
 خص والنية واحلال واألخالق واحلاجة والتحول.املؤثرة يف مسائل االجتهاد هي الشالزمانية 

 يف بالتأثر االجتهاد إىل تعود العوامل فهذه. والرتجيح التغري هي الزمانية عوامله تأثري عقب االجتهادي احلكم يف حيصل ما عىل املرتتبة اآلثار .٨
 العوامل, تقتضيه ملا للمسألة اآلخر احلكم يتحصل األوىل الةاحل ويف. عليه آخر حكمٍ  برتجيح وإما آخر حكمٍ  إىل بتغيريه إما إليه املتوصل احلكم
 .العوامل تناسبه ملا للمسألة الراجح احلكم يتحصل الثانية احلالة ويف

 مناطها. يف احلاصل لالختالف حقيقتها يف وخمتلفةٍ  ظاهرها يف متحدةٍ  مسألةٍ  عىل املختلفة األحكام املراد بالتغري يف األحكام هو تنزيل .٩
 ري احلكم االجتهادي هي التغري بصورة التوقف, والتغري بصورة اختالف الدليل, والتغري بصورة االستبدال.صور تغ .١٠
بعد تبدل ومن الصور التطبيقية العتبار العوامل الزمانية سببًا يف ترجيح احلكم االجتهادي ما يكون من األحكام املتغرية بتغري العلوم واآلالت  .١١

 األزمنة.
 :املصادر واملراجع

 دار: بريوت الطناحي. حممد وحممود الزاوي أمحد طاهر: حتقيق واألثر. احلديث غريب يف النهاية اجلزري. حممد بن املبارك السعادات أبو الدين جمد األثري, ابن .١
 .ت.د ط,.د العريب, الرتاث إحياء

 .هـ١٤٠٤ احلديث, دار: القاهرة األحكام. أصول يف اإلحكام األندليس. أمحد بن عيل حممد أبو حزم, ابن .٢

 اآلفاق دار منشورات: بريوت عباس. إحسان: تقديم شاكر. حممد أمحد: حتقيق األحكام. أصول يف اإلحكام سعيد. بن أمحد بن عيل حممد أبو حزم, ابن .٣
 ت..د ط,.د اجلديدة,



١٨ 

 .يس مطبعة عثامنية صحافية رشكة: تركيا عابدين. ابن رسائل جمموعة أمني. حممد عابدين, ابن .٤

 .م١٩٨٠ ,٢٠ط الرتاث, دار: القاهرة احلميد. عبد الدين حميي حممد: حتقيق مالك. ابن ألفية عىل عقيل ابن رشح العقييل. الرمحن عبد بن اهللا عبد عقيل, ابن .٥

 ت..د ط,.د الفكر, دار: بريوت هارون. حممد السالم عبد: حتقيق اللغة. مقاييس معجم زكريا. بن فارس بن أمحد احلسني أبو فارس, ابن .٦

 حممد اإلمام جامعة: الرياض السعيد. الرمحن عبد العزيز عبد: حتقيق املناظر. وجنة الناظر روضة املقديس. أمحد بن اهللا عبد الدين موفق حممد أبو قدامة, ابن .٧
 هـ.١٣٩٩ ط,.د سعود, بن

 الكتب دار: بريوت إبراهيم. السالم عبد حممد: حتقيق املني.الع رب عن املوقعني إعالم سعد. بن أيوب بن بكر أيب بن حممد الدين شمس اجلوزية, قيم ابن .٨
 م.١٩٩١ ,١ط العلمية,

 املعارف, مكتبة: الرياض الفقي. حامد حممد: حتقيق الشيطان. مصايد من اللهفان إغاثة سعد. بن أيوب بن بكر أيب بن حممد الدين شمس اجلوزية, قيم ابن .٩
 ت..د ط,.د

 ت..د ط,.د املعارف, دار: القاهرة وغريه. الكبري عيل اهللا عبد: حتقيق العرب. لسان عيل. بن مكرم بن حممد الفضل أبو الدين مجال منظور, ابن .١٠

 هـ.١٤٠٣ ,١ط العلمية, الكتب دار: بريوت امليس. خليل: حتقيق الفقه. أصول يف املعتمد الطيب. بن عيل بن حممد القايض البرصي, احلسني أبو .١١

 ت..د ط,.د العريب, الفكر دار: ريوتب الفقه. أصول حممد. زهرة, أبو .١٢

 .م١٩٤٧ ط,.د األزهر, مطبعة: مرص .الفقهاء رأي يف والعادة العرف فهمي. أمحد سنة, أبو .١٣

 العليا الدراسات كلية وأصوله, الفقه يف الدكتوراه رسالة حتليلية. أصولية دراسة اإلسالمي الترشيع يف واملتغريات الثوابت مجيل. نرصي رائد مؤنس, أبو .١٤
 م.٢٠٠٤ األردنية, باجلامعة

 العلمي لإلعجاز الثامن العاملي املؤمتر الذكر. الرضيع الطفل بول طهارة مسألة يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول حلديث العلمي اإلعجاز الدين. مجال الدين صالح بدر, .١٥
 بالكويت. اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة والسنة, القرآن يف

 ت..د ط,.د والتوزيع, للنرش الثقافة دار: القاهرة الفقه. أصول زكريا. حممد الربدييس, .١٦

 .م٢٠٠٧ ,٤ط القلم, دار: دمشق اإلسالمي. الفقه يف فيها املختلف األدلة أثر ديب. مصطفى البغا, .١٧

 جورج: ترمجة اخلالدي. اهللا عبد: تعريب دحروج. عيل: حتقيق العجم. رفيق: تقديم والعلوم. الفنون اصطالحات كشاف موسوعة عيل. حممد التهاوين, .١٨
 م.١٩٩٦ ,١ط نارشون, لبنان مكتبة: بريوت زينايت.

 م.٢٠١٠ ,١ط حزم, ابن دار: بريوت الروكي. حممد: تقديم والتطبيق. النظرية بن املآل اعتبار أصل عمر. جدية, .١٩

 م.١٩٨٥ ط,.د لبنان, مكتبة: بريوت التعريفات. الرشيف. حممد بن عيل اجلرجاين, .٢٠

 م.١٩٩٤ ,٢ط اإلسالمية, والشؤون األوقاف وزارة: الكويت النشمي. جاسم عجيل: حتقيق األصول. يف الفصول ي.الراز عيل بن أمحد اجلصاص, .٢١

 .م١٩٨١ ط,.د املتنبي, مكتبة: القاهرة .اإلسالمي الفقه يف املصلحة نظرية حامد. حسني حسان, .٢٢

 م.١٩٨٧ ,٢ط والنرش, للطباعة الوفاء دار: املنصورة اإلسالمي. قهالف يف وأثره األصوليني عند والرتجيح التعارض حممد. إبراهيم حممد احلفناوي, .٢٣

 .م٢٠٠٣ الكتب, عامل دار: الرياض احلسيني. فهمي: تعريب األحكام. جملة رشح احلكام درر عيل. حيدر, .٢٤
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 هـ.١٤٢١ ط,.د اجلوزي, دار: الرياض زي.الغرا يوسف بن عادل الرمحن عبد أيب: حتقيق واملتفقه. الفقيه ثابت. بن عيل بن أمحد بكر أبو البغدادي, اخلطيب .٢٥

 م.٢٠١٠ ,٣ط العلمية, الكتب دار: بريوت حالوي. بشري حممد: ختريج الفقه. أصول علم الوهاب. عبد خالف, .٢٦

 اإلسالمية, عودس بن حممد اإلمام جامعة: الرياض العلواين. فياض جابر طه: حتقيق الفقه. أصول يف املحصول احلسني. بن عمر بن حممد الدين فخر الرازي, .٢٧
 هـ.١٤٠٠ ط,.د

 ت..د ط,.د املعرفة, دار: بريوت كيالين. سيد حممد: حتقيق القرآن. غريب يف املفردات حممد. بن احلسني القاسم أبو األصفهاين, الراغب .٢٨

 م.٢٠٠٠ ,١ط املكتبي, دار: دمشق .االجتهاد تغري وهبة. الزحييل, .٢٩

 م.١٩٨٩ ,٢ط القلم, دار: دمشق الزرقا. أمحد مصطفى: تعليق غدة. أبو الستار عبد: راجعةم الفقهية. القواعد رشح حممد. بن أمحد الزرقا, .٣٠

 م.١٩٩٨ ,١ط القلم, دار: دمشق .العام الفقهي املدخل أمحد. مصطفى الزرقا, .٣١

 دار: القاهرة العاين. اهللا عبد القادر عبد: ةمراجع غدة. أبو الستار عبد: حترير الفقه. أصول يف املحيط البحر اهللا. عبد بن هبادر بن حممد الدين بدر الزركيش, .٣٢
 م.١٩٩٢ ,٢ط الصفوة,

 والدراسات الرشيعة كلية واألصول الفقه يف الدكتوراه رسالة اإلسالمية. الرشيعة يف والشمول الثبات العمري. عويض بن حممد بن عابد السفياين, .٣٣
 م.١٩٨٧ القرى, أم جامعة اإلسالمية

 م.٢٠٠٤ ,٢٠ العدد املتحدة, العربّية اإلمارات جامعة والقانون, الرشيعة جملة والتغري. الثبات بني الرشعي كماحل حممد. املجيد عبد السوسوة, .٣٤

 م.١٩٩٧ ,١ط عفان, ابن دار: الرياض سلامن. آل حسن بن مشهور عبيدة أيب: حتقيق املوافقات. الغرناطي. اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم الشاطبي, .٣٥

 .م٢٠٠٧ ,٢ط النفائس, دار: عامن .اإلسالمية الرشيعة يف الفقهية والضوابط الكلية القواعد عثامن. حممد شبري, .٣٦

 .م١٩٤٧ ط,.د األزهر, مطبعة: مرص .والتقليد االجتهاد عصور يف وتطوراهتا التعليل لطريقة وحتليل عرض األحكام تعليل مصطفى. حممد شلبي, .٣٧

 ط,.د الفكر, دار: بريوت مصعب. أبو البدري سعيد حممد: حتقيق األصول. علم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد حممد. بن عيل بن حممد الشوكاين, .٣٨
 م.١٩٩٢

 ت..د ط,.د وأوالده, احللبي البايب مصطفى ومطبعة مكتبة: مرص .األخبار منتقى رشح األوطار نيل حممد. بن عيل بن حممد الشوكاين, .٣٩

 م.١٩٩٥ ,١ط كثري, ابن دار: دمشق بديوي. عيل ويوسف مستو ديب الدين حميي: حتقيق الفقه. أصول يف اللمع عيل. بن إبراهيم إسحاق أبو الشريازي, .٤٠

 .هـ١٤٣٠ ,٤٢ العدد العدل, جملة أصولية. دراسة االجتهاد يف االختصاص بأهل االستعانة حممد. بن اهللا عبد بن أمحد الضوحيي, .٤١

 هـ.١٣٦٤ املرصية, الكتب دار مطبعة: القاهرة .كريمال القرآن أللفاظ املفهرس املعجم فؤاد. حممد الباقي, عبد .٤٢

 العامل رابطة اإلسالمي, الفقهي املجمع وضوابطها, الفتوى مؤمتر اإلسالمي. الفقه يف وتطبيقاته وضوابطه مفهومه الفتو تغري محد. بن اهللا عبد العظيمل, .٤٣
 م.٢٠٠٩ اإلسالمي,

 هـ.١٤١٣ ط,.د العلمية, الكتب دار: بريوت الشايف. عبد السالم عبد حممد: حتقيق ألصول.ا علم يف املستصفى حممد. بن حممد حامد أبو الغزايل, .٤٤

: بريوت غدة. أبو الفتاح عبد: اعتناء واإلمام. القايض وترصفات األحكام عن الفتاو متييز يف اإلحكام إدريس. بن أمحد العباس أبو الدين شهاب القرايف, .٤٥
 م.١٩٩٥ ,٢ط اإلسالمية, البشائر دار



٢٠ 

 م.٢٠٠٤ ط,.د الفكر, دار: بريوت والدراسات. البحوث مكتب: اعتناء الفصول. تنقيح رشح إدريس. بن أمحد العباس أبو الدين شهاب القرايف, .٤٦

 .م١٩٩٦ ,١ط دارالقلم,: الكويت املعارص. االجتهاد يف حتليلية نظرات مع اإلسالمية الرشيعة يف االجتهاد يوسف. القرضاوي, .٤٧

 م.١٩٨٨ ,١ط الصحوة, دار: القاهرة والتيسب. االنضباط بني فتوال يوسف. القرضاوي, .٤٨

 .منشور غري بحث عرصنا. يف الفتو تغري موجبات يوسف. القرضاوي, .٤٩

 .م٢٠٠٤ ,١ط العلمية, الكتب دار: بريوت .وقواعدها حدودها الرشعية احلاجة أمحد. كايف, .٥٠

: بريوت املرصي. وحممد درويش عدنان: فهارسه وضع اللغوية. والفروق املصطلحات يف معجم الكليات احلسيني. موسى بن أيوب البقاء أبو الكفوي, .٥١
 م.١٩٩٨ ,٢ط الرسالة, مؤسسة

 .م٢٠٠٠ ,١ط الرسالة, مؤسسة: بريوت .اإلسالمية الرشيعة يف األحكام تغري إسامعيل. كوكسال, .٥٢

 وزارة والسنة, القرآن يف العلمي لإلعجاز الثامن العاملي املؤمتر الفقهية. القضايا يف العلمي اإلعجاز بحوث أثر الصاوي. اجلواد وعبد اهللا عبد املصلح, .٥٣
 بالكويت. اإلسالمية والشؤون األوقاف

 .م٢٠٠٤ األردنية, اجلامعة العيل الدراسات كلية وأصوله الفقه يف الدكتوراه رسالة الترشيع. يف وأثرها األصوليني عند احلاجة عيل. أرشيد أمحد املومني, .٥٤

 م.١٩٧٩ ,٢ط القلم, دار: دمشق وأسسها. اإلسالمية العقيدة حبنكة. حسن الرمحن عبد ,امليداين .٥٥

 نابلس يف الوطنية النجاح جامعة يف العليا الدراسات بكلية والترشيع الفقه يف املاجستري رسالة الرشعية. األحكام تغيري يف الظرف أثر حممود. خليل نعراين, .٥٦
 م.٢٠٠٣ فلسطني,

 م.١٩٨٣ ,٢ط السالسل, دار: الكويت .الفقهية املوسوعة اإلسالمية. ئونوالش األوقاف وزارة .٥٧


