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 ادلهخص

يتمتع الفقو اإلسبلمي بالمركنة الشديدة التي تمكنو مف تغيير الفتاكل 
متي اقتضت الضركرة ذلؾ كاقتضت مكجبات الزماف كالمكاف لتغييرىا ، كألىمية 
ىذا المكضكع نتناكؿ الحديث في ىذا البحث عف اآلثار المترتبة عمى قاعدة 

 قيية ، حيث نتناكؿ الحديث في المبحثتغير الفتكل بتغير الزماف كتطبيقاتيا الف
األكؿ عف التأصيؿ الفقيي لقاعدة تغير الفتكل بتغير األزماف ، حيث نخصص 

في معنى القاعدة كالسند الشرعي ليا ، كنتناكؿ في  لمحديث األكؿ المطمب
 المطمب الثاني بياف مفيكـ تغير الفتكل بتغير األزماف كحكمو .

ء عمى أثر العكامؿ الزمانية عمى تغير كفي المبحث الثاني نمقي الضك 
الفتكل ، حيث نتناكؿ في المطمب الثاني الحديث عف أسباب تغير الفتكل بتغير 

الثاني الحديث عف التطبيقات  األزماف كضكابطو ، كأخيران نتناكؿ في المطمب
 الفقيية لتغير الفتكل بتغير الزماف .

 انكهًبد ادلفزبحٛخ:
 . رطجٛقبد، انضيبٌ  ،انفزٕ٘  ،قبػذح  ،اٜثبس 
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Research summary 
 (The implications of the rule of changing the fatwa by 

changing time and its jurisprudential applications) mary 
entitled: 

Islamic jurisprudence has the great flexibility that 
enables it to change fatwas when necessary and 
necessities for time and space required to change them, 
and for the importance of this topic we address the 
discussion in this research about the implications of the 
rule of changing the fatwa by changing time and its 
jurisprudential applications, where we address the 
discussion in the first topic on the jurisprudential rooting of 
a rule The fatwa changes with changing times, whereby we 
devote the first demand to the hadith in the meaning of the 
rule and the legal basis for it, and in the second demand 
we explain the concept of changing the fatwa by changing 
times and its ruling. 

In the second topic, we shed light on the effect of 
temporal factors on changing the fatwa, where we deal in 
the second requirement talking about the reasons for 
changing the fatwa by changing times and its controls, and 
finally we address in the second demand talking about the 
jurisprudential applications of changing the fatwa by 
changing time. 

key words: Effects, rule, fatwa, time. 
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 ادلقذيخ
عد الفتكم ىي ثمرة الفقو اإلسبلمي حيث إف الفتاكم تعد الميداف تي 

إمكانية مد الجسكر بيف كبلن مف العقؿ كالشرع، الخصب لتربية المجتيديف عمى 
تعد المرتع الطبيعي  كالشرع كالكاقع الذم نحيا في كنفو، حيث إف الفتاكم الفقيية

تـ تدريب الفقياء كالمفتييف في ميداف لبلجتياد النظرم كالتنزيمي، فعف طريقيا ي
الفقو اإلسبلمي الذم يعد ىك المحؾ الحقيقي لبياف مدم كفاءتيـ في القدرة عمى 

 .االجتياد كاالفتاء في كؿ ما يستجد مف قضايا معاصرة كنكازؿ 
فالفقو اإلسبلمي يتمتع بالمركنة الشديدة التي تمكنو مف تغيير الفتاكل 

كاقتضت مكجبات الزماف كالمكاف لتغييرىا، فالفقو متي اقتضت الضركرة ذلؾ 
اإلسبلمي دائمان ما يحتاج لتطكير جانبو المرف حتي يتماشى مع الكاقع 
المعاصر الذم يعيشو الناس كبحيث ال يتخمؼ عف ركب التطكر الذم نممسو 
في كؿ نكاحي الحياة، األمر الذم يستكجب معو ضركرة اعتماد مبدأ تغير 

إحبلليا محؿ فتاكل قديمة لككنيا لـ تعد صالحة لمعصر الفتكل عف طريؽ 
الحالي، أك اعتماد حكـ جديد محميا بحيث يككف ىذا الحكـ مناسبان لمعصر 
الحالي بحيث يككف قادران عمى مكاجية القضايا المعاصرة كعمى إيجاد احكاـ 

 فقيية ليا . 
تبة مف ىذا المنطمؽ نتناكؿ الحديث في ىذا البحث عف اآلثار المتر 

عمى قاعدة تغير الفتكل بتغير الزماف كتطبيقاتيا الفقيية، حيث نتناكؿ الحديث 
في المبحث األكؿ عف التأصيؿ الفقيي لقاعدة تغير الفتكل بتغير الزماف، حيث 
نخصص المطمب األكؿ لمحديث في معنى القاعدة كالسند الشرعي ليا، كنتناكؿ 

 بتغير الزماف كحكمو .في المطمب الثاني بياف مفيكـ تغير الفتكل 
كفي المبحث الثاني نمقي الضكء عمى أثر العكامؿ الزمانية عمى تغير 
الفتكل، حيث نتناكؿ في المطمب الثاني الحديث عف أسباب تغير الفتكل بتغير 
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الزماف كضكابطو، كأخيران نتناكؿ في المطمب الثاني الحديث عف التطبيقات 
 .الفقيية لتغير الفتكل بتغير الزماف 

 يشكهخ انجحث :
تبرز مشكمة البحث في ككنو يتناكؿ مكضكع غاية في األىمية كخاصة 
في األحكاـ الفقيية؛ نظران لككنيا مف أفعاؿ المكمفيف، كمف ثىَـّ يتعيف فييا مراعاة 
كاقع الناس المتجدد، كمكاكبتيا لمزماف كالمكاف، األمر الذم بدكره يجعؿ 

لقدامى كفتاكييـ؛ كذلؾ نظرنا لككنيا قد المجتيد يراجع اجتيادات الفقياء ا
عالجت زمنان كمرحة زمنية ربما تككف قد تغيرت، األمر الذم يستكجب معو 
ضركرة تغير الحكـ الفقيي كالفتكل، كىذا يطرح سؤاالن رئيسيان يتمثؿ في ىؿ 
تتغير الفتكل بتغير الزماف كالمكاف ؟، كيتفرع عف ىذا التساؤؿ مجمكعة مف 

 ية أىميا ما يمي :األسئمة الفرع
  الشرعي ليا ؟ ما ىك معنى قاعدة  تغير الفتكل بتغير الزماف؟ كما ىك السند 
 . ما ىك مفيكـ تغير الفتكل بتغير الزماف ؟ كما ىك حكمو 
 ؟ .؟ كما ىي ضكابط ىذا التغيير ما ىي أسباب تغير الفتكل بتغير الزماف 
 اف ؟ .ما ىي التطبيقات الفقيية لتغير الفتكل بتغير الزم 

 أًْٛخ انجحث :
تكمف أىمية البحث في ككنو يتناكؿ مكضكع غاية في األىمية كىك 
 مكضكع يظير مدل مركنة الشريعة اإلسبلمية الغراء كمدل تطكرىا بغرض

مكاكبة التطكر كالتغير الذم تشيده مختمؼ مياديف الحياة المعاصرة، فضبلن عف 
عمى الباحثيف العناية بيا  الفتاكل مف المكاضيع التي يجب أف مكضكع تغير

القضايا الفقيية المعاصرة ؛كذلؾ  لحاجة العصر  كتأصيميا، كتطبيقيا عمى
 كالكاقع الذم نعيشو لذلؾ .
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فمستجدات الحياة المعاصرة التي نعيشيا كثيرة جدان، كمكضكع التغير 
نظران   في الفتاكل مكضكع غاية في األىمية، كخاصة في األحكاـ الفقيية ؛

مف أفعاؿ المكمفيف كمف ثـ يتعيف فييا مراعاة كاقع الناس المتجدد  لككنيا
يراجع اجتيادات  كمكاكبتيا لمزماف كالمكاف، األمر الذم بدكره يجعؿ المجتيد

الفقياء القدامى كفتاكييـ، كذلؾ نظران لككنيا قد عالجت زمنان كمرحمة زمنية ربما 
ير الحكـ الفقيي كالفتكل تككف قد تغيرت، األمر الذم استكجب معو ضركرة تغ

بتغير طبيعة الزماف كالمكاف، كمف ثـ يتعيف عمى الفقيو المجتيد أف يبذؿ كؿ 
إلى أحكاـ كفتاكم تنطبؽ كالكاقع الجديد المعاصر ؛ ألنو  ما في كسعو لمكصكؿ

لمسائؿ الفقيية التي تبلئـ اف ال يمـز تقييد المجتيديف في اجتياداتيـ مطمقا،
 اـ فييا الختبلؼ العصر كالزماف .عصرىـ تغيرت األحك

 أْذاف انجحث :
  ييدؼ البحث إلى تحقيؽ ما يمي :

 . معنى قاعدة  تغير الفتكل بتغير الزماف 
  . بياف السند الشرعي لقاعدة  تغير الفتكل بتغير الزماف 
 . مفيكـ كحكـ تغير الفتكل بتغير الزماف 
 . أسباب تغير الفتكل بتغير الزماف 
 كل بتغير الزماف .ضكابط تغير الفت 
 . بياف أثر قاعدة تغير الفتكل بتغير الزماف عمى التطبيقات الفقيية 

 يُٓج انجحث :
المنيج الذم سمكتو في البحث يتمثؿ في المنيج التأصيمي عف طريؽ 
دراسة القاعدة دراسة تأصيمية مف خبلؿ بياف معني القاعدة كسندىا الشرعي 

لزماف، كبياف بعض التطبيقات الفقيية لمقاعدة كبياف المراد بتغير الفتكل بتغير ا
في األحكاـ الفقيية مف الكتب الفقيية القديمة كبياف بعض التطبيقات المعاصرة 
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لتمؾ القاعدة، مع الرجكع إلي المصادر األصمية في الفقو كالقكاعد كاألصكؿ 
ج ككذا الرجكع لمكتب الحديثة التي تناكلت تغير الفتكل بتغير الزماف،  كتخري

 األحاديث مف مصادرىا األصمية .
 انذساعبد انغبثقخ :

 انذساعخ األٔيل : 
دراسة الرميمي، عبد الحكيـ، بعنكاف : ) تغير الفتكل في الفقو 
اإلسبلمي (: دراسة تأصيمية تطبيقية (، أطركحة ماجستير، دار الكتب العممية، 

 بيركت، لبناف.
ي الباب األكؿ كالذم تناكلت ىذه الدراسة الحديث في ىذا المكضكع ف

تناكؿ الحديث فيو عف حقيقة تغير الفتكل في الفقو اإلسبلمي، كفي الباب 
الثاني تناكؿ الحديث عف دراسة عكامؿ تغير الفتكل في الفقو اإلسبلمي كأىـ 
العكامؿ المكضكعية المكجبة لتغير الفتكل، كتناكؿ في الباب الثالث الحديث 

النقمية كالعقمية، كفي الباب الرابع تناكؿ الحديث عف تأصيؿ تغير الفتكل باألدلة 
عف دراسة اتجاه التفريط في تغير الفتكم مف خبلؿ مناقشة اعتراضات عمماء 
المذىب الظاىرم المنكريف لتغير الفتكم، مع بياف خصائص مدرسة الظاىرية 
الجدد، مع دراسة اتجاه اإلفراط في تغير الفتكل، مع القاء الضكء عمى اتجاه 

 عتداؿ كالكسطية في تكظيؼ تغير الفتكل. اال
 ٔخهصذ ْزِ انذساعخ إىل رلًٕػخ يٍ انُزبئج ٔانزٕصٛبد أًْٓب يب ٚهٙ :

  الفقو اإلسبلمي حياة األمة اإلسبلمية كالفتكل ىي ثمرة الفقو كالركح الجديدة
 التي يظير بيا الفقو عمى الدكاـ في ثكب جديد .

 ر الفتاكل بتغير مكجباتو زمانان مركنة الفقو اإلسبلمي اقتضت أف تتغي
 كمكانان كحاالي .



   0202العدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

 

 

 دة تغير الفتوى بتغير الزمان وتطبيقاتها الفقهيةاآلثار المترتبة على قاع

012 
 

  كجكب أف ينضبط تغير الفتكل بضكابط شرعية كفؽ المقصكد الشرعي ال
 كفؽ األىكاء كالشبيات .

  آمنت المدرسة الكسطية بالتكازف كاالعتداؿ كرفضت االفراط كالتفريط في
 فيـ كتكظيؼ تغير الفتكل بتغير الزماف .

 انذساعخ انثبَٛخ : 
 راسة الصغير، رافع عبد اليادم عبد اهلل، بحث بعنكاف ) قاعدة د

ال ينكر تغير األحكاـ بتغير الزماف : تأصيؿ كتطبيؽ كفؽ أحكاـ الفقو(، المجمة 
ـ، كمية التربية، جامعة  َُِٕ، ٕ، العدد ّالعممية لكمية التربية، السنة 

 مصراتة، ليبيا .
كع  في مطمبيف اثنيف، تناكلت ىذه الدراسة الحديث في ىذا المكض

ماىية قاعدة " ال ينكر تغير األحكاـ  تناكلت في المطمب األكؿ الحديث عف
ال ينكر ألقت الضكء عمى أىمية قاعدة : "  المبحث الثاني كفي بتغير الزماف "،

 تغير األحكاـ بتغير الزماف " كتطبيقاتيا الفقيية .
 صٛبد أًْٓب يب ٚهٙ :ٔخهصذ ْزِ انذساعخ إىل رلًٕػخ يٍ انُزبئج ٔانزٕ

  أف النزكع في تأكيؿ النصكص الشرعية ببل ضكابط يخدش الممكة الفقيية
 نزكالن عمى حكـ اليكل، كسيران كراء الشيكة، كبعدان  عند الفقيو، كيعتبػر

 كتبرير الكاقع، أك المبالغة عف مفيكمات الشريعة، كىدمان لمقاصػدىا،
 .باعتبار المصمحة  
 ح في الكثير مف االختبلفات الفقيية ؛ مما يفتح آفاقان التأكيؿ لو أثر كاض

كالكقكؼ عمى مراد الشارع، كبخاصة إذا كاف لمتأكيؿ  ،معتبػرة لبلسػتدالؿ
 دكاعيو كأسبابو .
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  عند تأكيؿ النص الشرعي أك أم نص آخر، أك عند الترجيح بيف التأكيبلت
 ىادمان بضكابط التأكيؿ ؛ حتى ال يككف التأكيؿ  ينبغػي االلتػزاـ
 لثكابت الشريعة .

 انذساعخ انثبنثخ :
دراسة النكر، محمد سميماف، بعنكاف : ) قاعدة ال ينكر تغير األحكاـ 
بتغير الزماف : دراسة تأصيمية تطبيقية (، مجمة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، 

، جامعة الككيت، مجمس النشر العممي، مارس / ربيع ْٖ، عدد ِٔمجمد 
 ـ. َُُِاألكؿ،

تناكلت ىذه الدراسة الحديث في ىذا المكضكع في مبحثيف اثنيف، حيث 
تناكلت في المبحث األكؿ تأصيؿ القاعدة مف خبلؿ بياف نص القاعدة كتكثيقيا، 
كعبلقة القاعدة بغيرىا مف القكاعد، كأىمية القاعدة، كمفيكـ اإلنكار، كمفيـك 

ر الزماف، كأدلة القاعدة، تغير األحكاـ بتغير الزماف، كحكـ تغير األحكاـ بتغي
كأسباب تغير الزماف المؤدية إلي تغير األحكاـ، كضكابط تغير األحكاـ بتغير 
الزماف، كمقصد القاعدة، كفي المبحث الثاني ألقت الضكء تطبيقات القاعدة كما 
يشذ عنيا مف خبلؿ بياف تطبيقات القاعدة في الكتب الفقيية القديمة، كبياف 

 اصرة لمقاعدة، كأخيران بياف ما يشذ عف القاعدة .بعض التطبيقات المع
 ٔخهصذ ْزِ انذساعخ إىل رلًٕػخ يٍ انُزبئج ٔانزٕصٛبد أًْٓب يب ٚهٙ :

  المراد بتغير الزماف تغير حاؿ الناس، كالمراد بتغير األحكاـ بتغير الزماف
 أم تبدؿ األحكاـ الفقيية القابمة لمتغير في حؽ جميع الناس بتغير الزماف .

 باب تغير الزماف ىك تغير العرؼ، تغير المصمحة، حدكث ضركرات أك أس
حاجات عامة، فساد أىؿ الزماف، حدكث معطيات عممية جديدة، تطكر 

 األكضاع التنظيمية كالترتيبات اإلدارية كالكسائؿ كاألساليب االقتصادية .
 . حكـ تغير األحكاـ بتغير الزماف ىك الكجكب 
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  الزماف أف يككف الحكـ مف األحكاـ المتغيرة، ضكابط تغير األحكاـ بتغير
كأف يككف مف حؽ جميع الناس ال آحادىـ، كأف يكجد سبب مف أسباب تغير 

 الزماف المؤدية إلي تغير األحكاـ .
 . إذا زاؿ سبب تغير الحكـ يعكد إلي ما كاف عميو قبؿ تغيره 

 خطخ انجحث :
 ادلقذيخ : 
 غير الفتوى بتغير الزمان .: التأصيل الفقيي لقاعدة ت ادلجحث األٔل 

 : في معنى القاعدة كالسند الشرعي ليا .ادلطهت األٔل
 : مفيـك تغير الفتكل بتغير الزماف كحكمو . ادلطهت انثبَٙ

 َٙأثر العوامل الزمانية عمى تغير الفتوى . ادلجحث انثب : 
 : أسباب تغير الفتكل بتغير الزماف كضكابطو. ادلطهت انثبَٙ
 : التطبيقات الفقيية لتغير الفتكل بتغير الزماف . ادلطهت انثبَٙ

 اخلبمتخ . 
 ٔانزٕصٛبد انُزبئج . 
 ادلشاجغ قبئًخ . 

********** 
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 ادلجحث األٔل

 انزأصٛم انفقٓٙ نقبػذح رغري انفزٕٖ ثزغري انضيبٌ

 ٔٚشزًم ػهٗ يطهجني :

 ادلطهت األٔل: يف يؼىن انقبػذح ٔانغُذ انششػٙ ذلب .

 بَٙ : يفٕٓو رغري انفزٕٖ ثزغري انضيبٌ ٔحكًّ .ادلطهت انث
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 ادلجحث األٔل
 انزأصٛم انفقٓٙ نقبػذح رغري انفزٕٖ ثزغري انضيبٌ

 متٓٛذ ٔرقغٛى :
تعد قاعدة " تغير الفتكل بتغير الزماف " مف القكاعد الفقيية الميمة 
ف كالتي تتمثؿ أىميتيا في ككنيا تحمي الفقيو كالمفتي كالقاضي كطالب العمـ م

الكقكع في الخطأ كمخالفة اإلجماع بعدـ مراعاتو لتغير الفتكل بتغير الزماف 
كعدـ تطبيقيا ينتج عنو إيقاع الضرر كالمشقة عمى الناس كتفكيت مصالحيـ 

 إلي جانب كثرة الفتاكم كاألحكاـ المتغيرة ككجكدىا في كثير مف أبكاب الفقو .
تغير الحكـ الشرعي، فالفتكل ىي بياف لمحكـ الشرعي، كتغيرىا أثر ل

كالـز لو، فبل يتصكر أف تتغير الفتكل قبؿ أف يتغير الحكـ الذم تبينو، كال ينكر 
تغير أفياـ األحكاـ بتغير األزمنة كاألمكنة كاألحكاؿ كالعادات، فالزماف ظرؼ 
يجمع عادات الناس كأحكاليـ كعمكميـ كضركرياتيـ كحاجاتيـ كأكضاعيـ 

راءات التي تحقؽ ليـ المصالح كتدفع عنيـ المضار، التنظيمية كاإلدارية كاإلج
إلي زماف كمف مكاف إلي مكاف، كيقصد بتغير الزماف كىي تختمؼ مف زماف 
 أم تغير أحكاؿ الناس.

مف ىذا المنطمؽ تناكؿ الحديث في ىذا المبحث عف بياف نص القاعدة 
الزماف كالسند الشرعي ليا، مع إلقاء الضكء عمى مفيكـ تغير الفتكل بتغير 

 كحكـ ىذا التغير كذلؾ كفؽ التقسيـ التالي :
 المطمب األكؿ: نص القاعدة كالسند الشرعي ليا .

 المطمب الثاني : مفيكـ تغير الفتكل بتغير الزماف كحكمو .
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 ادلطهت األٔل
 َص انقبػذح ٔانغُذ انششػٙ ذلب

 أٔالً : َص انقبػذح :
لفاظ عف تمؾ القاعدة ىناؾ عدة اتجاىات عبر مف خبلليا الفقياء باأل

 كتتمثؿ تمؾ االتجاىات فيما يمي :
 االجتبِ األٔل : 

كىك أكثر االتجاىات شيكعان كىك يقصر سبب عدـ إنكار تغير األحكاـ 
عمى تغير الزماف كالكثير مف الكتب ذكرت تمؾ القاعدة كما جاء في تبييف 

ٌة َوُبْرَىاٌن( َوَذِلَك؛ أِلَنَّ َوِقيَل َىَذا اْخِتاَلُف َعْصٍر َوَزَماٍن حُ الحقائؽ بمفظ )  جَّ
اَلُح ِبِخاَلِف َزَماِنِيَما ( ، مع ضركرة بياف (ُ) اْلَغاِلَب ِفي َزَماِن َأِبي َحِنيَفَة الصَّ

مكانية التعبير عف المعني المراد منيا بألفاظ أخرم  عدـ التقيد بيذه األلفاظ كا 
 مقاربة ليذا المعنى .

 االجتبِ انثبَٙ :
تجاه تـ إضافة لفظ المكاف إلي الزماف كما كرد في كتاب " كفي ىذا اال

إْذ َمِحلُّ . . . مطالب أكلي النيي في شرح غاية المنتيى " كالذم جاء فيو : ) 
الرُُّجوِع إَلى َقْوِل ُعَمَر إَذا َلْم َيَتَغيَّْر السََّبُب، َأمَّا إَذا َتَغيََّر السََّبُب؛ َفاَل َيْرِجُع 

ُل ِفي ُكلِّ َوْقٍت ِبَما َتْقَتِضيِو؛ أِلَنَّ اأْلَْحَكاَم َتَتَغيَُّر ِبَحَسِب الزََّماِن إَلْيِو، َوُيْعمَ 
 . )ِ((  َواْلَمَكان

                                                           

راجع : الزيمعي، عثماف بف عمى، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كبيامشو حاشية ( ُ)
طبعة األكلي، الشمبي عمى شرح الجميؿ، المطبعة الكبرل األميرية، بكالؽ، القاىرة، ال

 . ُُِ/ْق،  ُُّْ
راجع : الرحيبانى، مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي، مطالب أكلي النيى في شرح ( ِ)

 . ُٖٓ/ّـ،  ُْٗٗق /  ُُْٓغاية المنتيى، المكتب اإلسبلمي، الطبعة الثانية، 
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 االجتبِ انثبنث :
في كتابو " أحكاـ  –رحمو اهلل  –كىك المنيج الذم انتيجو ابف القيـ 

حة، كالمفسدة أىؿ الذمة "، كفي ىذا االتجاه تـ إضافة " العجز، كالقدرة، كالمصم
َوَأْصَحاِبِو ِفي  )َوَمْن تََأمََّل ِسيَرَة النَِّبيِّ " إلي الزماف كالمكاف " حيث قاؿ : 

ْساَلِم ِبُكلِّ َطِريٍق َتَبيََّن َلُو َحِقيَقُة اأْلَْمِر، َوَعِمَم َأنَّ َكِثيرًا  تَْأِليِفِيُم النَّاَس َعَمى اإلِْ
َكْرَناَىا ِمَن اْلِغَياِر َوَغْيرِِه َتْخَتِمُف ِباْخِتاَلِف الزََّماِن ِمْن َىِذِه اأْلَْحَكاِم الَِّتي ذَ 

 .(ُ)(  َواْلَمَكاِن َواْلَعْجِز َواْلُقْدَرِة َواْلَمْصَمَحِة َواْلَمْفَسَدةِ 
 االجتبِ انشاثغ :

كىك المنيج الذم انتيجو ابف القيـ أيضان في كتابو : " إعبلـ المكقعيف 
ىذا الكتاب يذكر ابف القيـ تغير الفتكل بدالن مف تغير عف رب العالميف " كفي 

األحكاـ، كيسند تغيرىا إلي تغير األزمنة كاألمكنة كاألحكاؿ كالنيات كالعكائد، 
 حيث خصص ابف القيـ فصبلن كامبلن يعبر فيو عف ذلؾ كسماه :

فصل في تغير الفتوى، واختالفيا بحسب تغير األزمنة واألمكنة ) 
 .(ِ) )ت والعوائدواألحوال والنيا

 ادلقبسَخ ثني االجتبْبد انغبثقخ :
الغالب في االتجاىات السابقة ىك قياميا بالتعبير بمفظ " تغير األحكاـ 
" عدا ابف القيـ رحمو اهلل عبر عنيا بمفظ " الفتكل " في كتابو " إعبلـ المكقعيف 

                                                           

ف أحكاـ أىؿ الذمة، المحقؽ: يكسؼ ب راجع : ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب، ( ُ)
أحمد بف تكفيؽ العاركرم أبك أحمد، رمادم لمنشر، الدماـ،  -أحمد البكرم أبك براء 

 . ُُِّ/ّـ،  ُٕٗٗق /  ُُْٖالطبعة األكلي، 
إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،  راجع : ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب، ( ِ)

منشر كالتكزيع، المحقؽ: مشيكر بف حسف آؿ سمماف أبك عبيدة، دار ابف الجكزم ل
 . ّّٕ/ْق،  ُِّْالمممكة العربية السعكدية، الطبعة األكلي، 



   0202العدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

 

 

 دة تغير الفتوى بتغير الزمان وتطبيقاتها الفقهيةاآلثار المترتبة على قاع

001 
 

يات كالعكائد " فقاؿ أف الفتاكم تتغير باختبلؼ األمكنة كاألزمنة كاألحكاؿ كالن
كالظركؼ كالمقاصد كىك ما يعبر عنو " ال ينكر تغير األحكاـ بتغير الزماف " 

 كىك ما يتفؽ معو الباحث .
كلعؿ السبب في التعبير عف األحكاـ بالفتكل ىك أف الفتكل ىي بياف 
لمحكـ الشرعي، كتغيرىا أثر لتغير الحكـ الشرعي كالـز لو، كمف ثـ ال يتصكر 

ل قبؿ أف يتغير الحكـ الذم تكضحو، كأف مف أىداؼ العمماء مف أف تتغير الفتك 
ذكر القاعدة ىك تنبيو المفتي إلي أف مف األحكاـ ما يتغير، كىنا يجب عمى 
المفتي مراعاة مثؿ ىذا التغير عند تصديو لئلفتاء كبياف األحكاـ، كمف ثـ 

يرت بتغير يتعيف عميو أال يفتي الناس بما يجده في كتب الفقياء مف احكاـ تغ
الزماف، كعند الجمع بيف الزماف كالمكاف يككف المقصكد بالزماف أم حاؿ الناس 
الشامؿ لممكاف، كذكر المكاف إنما يككف مف باب زيادة التنبيو عميو كاالىتماـ 
بو، فالجمع بيف الزماف كالمكاف كالعجز كالقدرة كالمصمحة كالمفسدة، فجميع 

تغير الزماف في القاعدة صحيحة، كالمراد  األلفاظ المستخدمة في التعبير عف
 بيا تغير حاؿ الناس ذلؾ التغير الذم يشمؿ جميع األمكر المتغيرة 
فييـ سكاء أكاف ىذا التغير في مكاف أك عادات أك مصالح كغير ذلؾ مف 

 .(ُ) األمكر المتغيرة
 ثبًَٛب : انغُذ انششػٙ نزغري انفزٕٖ :

فتكل كأكردكا عمى ذلؾ أمثمة، حينما نبو العمماء عمى أصؿ تغير ال
أشاركا عند كؿ مثاؿ إلي السند الشرعي لتغيير الفتكل، كقد غفؿ عف ذلؾ مف 
غفؿ ممف أخذ بظاىر قكليـ، فجعؿ مستندىـ في تغير الفتكل ىك تطكر 

                                                           

تغير الفتكل مفيكمو كضكابطو كتطبيقاتو في   راجع : الغطيمؿ، عبد اهلل بف أحمد، ( ُ)
الفقو اإلسبلمي، مؤتمر الفتكل كضكابطيا، مجمع الفقو اإلسبلمي، دكف تاريخ نشر، 

 . ُْص 
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الزماف، كتغير األحكاؿ كاألعراؼ كالعادات، مجردة عف أصكليا الشرعية، كىذا 
يعة، كتبديؿ أحكاميا بحسب ما يبلئـ طباع نظر خاطئ يكجب عدـ ثبات الشر 

البشر، كعاداتيـ، كأىكائيـ، كتطكر أزمانيـ، كىذا يخالؼ قصد الشارع، فإف 
المقصد الشرعي مف كضع الشريعة إخراج المكمؼ مف داعية ىكاه، حتي يككف 
عبدان هلل اختياران، كما ىك عبد هلل اضطراران، فبل يستحسف إال ما استحسنو الشرع، 

 .(ُ)يقبح إال ما قبحو الشرع كال 
فمف اليكل تتبع الرخص كاألخذ بقكؿ أك كجو لبعض العمماء مف غير  

نظر في الدليؿ، كلكف لمجرد مناسبة ىذا القكؿ لكاقع الحاؿ الذم يعيشو، فبل 
يجكز لممفتي أف يعمؿ بما شاء مف األقكاؿ كالكجكه مف غير نظر في الترجيح، 

لعمؿ بمجرد ككف ذلؾ قكالن قالو إماـ، أك كجيان ذىب كال يعتد بو، بؿ يكتفي في ا
إليو جماعة، فيعمؿ بما يشاء مف الكجكه كاألقكاؿ، حيث رأل القكؿ كفؽ إرادتو 
كغرضو، عمؿ بو، فإرادتو كغرضو ىك المعيار، كبو الترجيح، كىذا حراـ باتفاؽ 

ير، كمكافقة األمة، كبالجممة ال يجز العمؿ، كاإلفتاء في ديف اهلل بالتشيي كالتخ
الغرض، فيطمب القكؿ الذم يكافؽ غرضو، كغرض مف يحابيو، فيعمؿ بو، 
كيفتي بو، كيحكـ بو، كيحكـ عمى عدكه كيفتيو بضده، كىذا مف أفسؽ الفسكؽ 

 . (ِ)كأكبر الكبائر
ذا كانت الفتكل تتضمَّف حكـ الشرع، كبالتالي يجب أف تقكـ عمى  كا 

، فمف البدييي أف ال تقكـ الفتكل عمى الكتاب كالسنة كما دلت عميو نصكصيما
                                                           

قاعدة : ال ينكر تغير األحكاـ بتغير الزماف دراسة  سميماف،  راجع : النكر، محمد( ُ)
تأصيمية تطبيقية، مجمة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، جامعة الككيت، مجمس النشر 

 كما بعدىا . َِٔـ، ص  َُُِ، مارس ْٖ، عددِٔالعممي، مجمد 
ب العالميف، إعبلـ المكقعيف عف ر  راجع : ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب، ( ِ)

 .ُِْ/ٔمرجع سابؽ، 
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الحيؿ المحرَّمة شرعنا، كال عمى الشُّبىو الباطمة تحميبلن لحراـ أك تحريمنا لحبلؿ، 
َأنَّ ُفاَلًنا َباَع َخْمرًا،  َيُقوُل : َبَمَغ ُعَمرَ  -َرِضَي المَُّو َعْنُيَما  - عن اْبَن َعبَّاسٍ 

َقاَتَل  : َقالَ  ْم َيْعَمْم َأنَّ َرُسوَل المَِّو َفَقاَل : َقاَتَل المَُّو َفاَلًنا، أَلَ 
كلكف يجكز أف تقـك  ، (ُ)( ُحرَِّمْت َعَمْيِيُم الشُُّحوُم َفَجَمُموَىا َفَباُعوَىا ،اْلَيُيودَ  المَّوُ 

 الفتكل عمى الترٌخص المباح الذم يجكز لممستفتي أف يأخذ بو، كيجكز 
َوُخْذ ِبَيِدَك ِضْغثًا َفاْضِرْب ِبِو َوََل لى: ) لممفتي أف يفتي بو، كدليؿ ذلؾ قكلو تعا

ُرَخُصُو َكَما ُيِحبُّ  ُتْؤَتى إنَّ اهلَل ُيِحبُّ َأنْ  ، كفي الحديث الشريؼ : )(ِ) (َتْحَنْث 
 .(ّ)َعزَاِئُمُو ( ُتْؤَتى َأنْ 

كلتغير الفتكل مشركعية مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية أدلة تدؿ عمى 
 كل بتغير الزماف، كتتمثؿ تمؾ األدلة فيما يمي :جكاز تغير الفت

 يششٔػٛخ انزغري يف انقشآٌ انكشٚى :
ىناؾ الكثير مف اآليات القرآنية الكريمة التي تعد مصدرنا قرآنينا 

َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ  } لمشركعية تغير الفتكل، مف ذلؾ قكلو تعالى في سكرة األنفاؿ:
نُكمْ  َيُكن ِإن ۚ  ْلِقتَاِل َحرِِّض اْلُمْؤِمِنيَن َعَمى ا  ِماَئَتْينِ  َيْغِمُبوا َصاِبُرونَ  ِعْشُرونَ  مِّ

ن ۚ    )22اَئٌة َيْغِمُبوا أَْلًفا مَِّن الَِّذيَن َكَفُروا ِبَأنَُّيْم َقْوٌم َلَّ َيْفَقُيوَن )مِّ  مِّنُكم َيُكن َواِ 
نُكم َيُكن َفِإن ۚ  اْْلَن َخفََّف المَُّو َعنُكْم َوَعِمَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعًفا   َصاِبَرةٌ  مِّاَئةٌ  مِّ

ن ۚ  َيْغِمُبوا ِماَئَتْيِن  نُكمْ  َيُكن َواِ   َمعَ  َوالمَّوُ  ۚ   المَّوِ  ِبِإْذنِ  أَْلَفْينِ  َيْغِمُبوا أَْلفٌ  مِّ
اِبِرينَ   .( ْ) (22 ( الصَّ

                                                           

أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب البيكع، باب ال يذاب شحـ الميتة كال يباع كدكو (ُ)
 .ِِِّ، حديث ِٖ/ّ

 . ْْسكرة ص : مف اآلية ( ِ)
أخرجو ابف حباف في صحيحو عف ابف عباس رضي اهلل عنو، كتاب البر كاإلحساف، (ّ)

  ٗٔ/ِ، ّْٓمف قبكؿ ما رخص لو، حديث رقـ باب ذكر اإلخبار عما يستحب لممرء 
 . ٔٔ، ٓٔسكرة األنفاؿ : ( ْ)
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كقد ذىب كثير مف المفسريف إلى أف ىاتيف اآليتيف مف قبيؿ الناسخ 
: قاؿ قكـ إف ىذا كاف يكـ بدر كنسخ . كىذا خطأ (ُ) كالمنسكخ كقاؿ ابف العربي

ف البارم جؿ مف قائمو . كلـ ينقؿ قط أف المشركيف صافكا المسمميف عمييا، كلك
 كعز فرض ذلؾ عمييـ أكال، كعمؽ ذلؾ بأنكـ تفقيكف ما تقاتمكف عميو، 

 حديث  (ِ)كقاؿ القرطبي  . كىك الثكاب. كىـ ال يعممكف ما يقاتمكف عميو

                                                           

اإلماـ العبلمة الحافظ القاضي أبك بكر، محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل، ابف (ُ)
عف مكلده،  ابف بشككاؿ سألو. العربي األندلسي اإلشبيمي المالكي، صاحب التصانيؼ

 الحسف بف عمر ئة. سمع مف خالوفقاؿ: في سنة ثماف كستيف كأربعما
أبي محمد بف حـز  مف كبار أصحاب أبك محمد ككاف أبكه  .باألندلس كطائفة اليكزني
، تكفي ابف  البف حـز فإنو منافر ; القاضي أبي بكر بخبلؼ ابنو الظاىرم
في شير ربيع اآلخر سنة ثبلث كأربعيف كخمسمائة كدفف فييا  بفاس العربي
انظر سير أعبلـ النببلء لمذىبي،  . كابف خمكاف الحافظ أبك الحسف بف المفضؿ كرثاه

 . ُٕٗـ، ص ََُِق /  ُِِْالجزء العشركف مؤسسة الرسالة، 
أبك بكر، يحيى بف سعدكف بف تماـ األزدم القرطبي المقرئ  المكصؿ اإلماـ، شيخ (ِ)

  أخذ القراءات عف  بصائف الديف كلد سنة ست كثمانيف كأربعمائة، كيمقب . النحكم
   . باإلسكندرية أبي القاسـ بف الفحاـ بقرطبة، كعف أبي القاسـ خمؼ بف النخاس

 كأبي صادؽ  حمد بف بركات السعيدم،كم أبي محمد بف عتاب، كسمع مف
 كأبي بكر محمد بف سعيد كأبي جعفر أحمد بف عبد الحؽ، مرشد المديني،

 صاحب عبد اهلل محمد بف أحمد الرازم كأبي الميدية، مقرئ الضرير
، كأخذ عف  كالمحدث رزيف بف معاكية، كسار إلى أف بمغ السداسيات، خكارـز
جماؿ  مف كبدمشؽ كأبي العز ابف كادش، الحصيف، ابف مف ببغداد ،كسمع الزمخشرم

انظر  . يـك عيد الفطر سنة سبع كستيف كخمسمائة بالمكصؿ تكفي . اإلسبلـ السممي
ـ،  ََُِق / ُِِْسير أعبلـ النببلء لمذىبي، الجزء العشركف مؤسسة الرسالة، 

 . ْٕٓص 
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يدؿ عمى أف ذلؾ فرض . ثـ لما شؽ ذلؾ عمييـ حط الفرض إلى  (ُ)ابف عباس
فر مائة مف مائتيف، فيك ثبكت الكاحد لبلثنيف، فخفؼ عنيـ ككتب عمييـ أال ي

عمى ىذا القكؿ تخفيؼ ال نسخ . كىذا حسف. كقد ذكر القاضي ابف الطيب أف 
الحكـ إذا نسخ بعضو أك بعض أكصافو، أك غير عدده فجائز أف يقاؿ إنو 

 .(ِ)نسخ، ألنو حينئذ ليس باألكؿ، بؿ ىك غيره . كذكر في ذلؾ خبلفان 
منار" إلي أف اآليات عند في تفسير "ال (ّ)كذىب العبلمة رشيد رضا

نما لكؿ منيما مجاؿ تعمؿ فيو " فقد تمثؿ  التحقيؽ ليست ناسخة كال منسكخة كا 

                                                           

ماـ التفسير أبك العباس عبد اهلل، ابف (ُ) عـ   ابف عباس ىك حبر األمة، كفقيو العصر، كا 
العباس بف عبد المطمب شيبة بف ىاشـ، كاسمو عمرك بف عبد مناؼ بف  رسكؿ اهلل 

قصي بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالب بف فير القرشي الياشمي المكي 
   . قبؿ عاـ اليجرة بثبلث سنيف بني ىاشـ بشعب مكلده  .  عنورضي اهلل -األمير 

نحكا مف ثبلثيف شيرا، كحدث عنو بجممة صالحة،  صاحب النبي 
ر أعبلـ انظر سي  . كغيرىـ كعبد الرحمف بف عكؼ كمعاذ، ككالده، كعمي، عمر، كعف

 . ِّّـ، ص  ََُِق /  ُِِْالنببلء لمذىبي، الجزء الثالث مؤسسة الرسالة، 
القرطبي، محمد بف أحمد بف أبي بكر، الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمنو مف  (ِ)

براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية،  السنة كآم القرآف، تحقيؽ : أحمد البردكني كا 
 . ْٓ، ْْ/ٖـ ،  ُْٔٗق /  ُّْٖ القاىرة، الطبعة الثانية،

محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف منبل عمي  (ّ)
خميفة القممكني، البغدادم األصؿ، الحسيني النسب: صاحب مجمة )المنار( كأحد 

مف الكتاب، العمماء بالحديث كاألدب كالتاريخ كالتفسير كلد  .رجاؿ اإلصبلح اإلسبلمي
كأنشأ مدرسة  .شأ في القممكف )مف أعماؿ طرابمس الشاـ( كتعمـ فييا كفي طرابمسكن

)الدعكة كاإلرشاد( ثـ قصد سكرية في أياـ الممؾ فيصؿ بف الحسيف، كانتخب رئيسا 
ـ فأقاـ  َُِٗسنة ) لممؤتمر السكرم، فييا. كغادرىا عمى أثر دخكؿ الفرنسييف إلييا

كعاد، فاستقر بمصر  .لى اليند كالحجاز كأكرباثـ رحؿ إ .في كطنو الثاني مصر مدة
 .كدفف بالقاىرة .إلى أف تكفي فجأة في )سيارة( كاف راجعا بيا مف السكيس إلى القاىرة

مجمدا، ك )تفسير القرآف الكريـ طبع اثنا  ّْأشير آثاره مجمة )المنار( أصدر منيا 
مكد بف محمد بف عمي عشر مجمدا منو، كلـ يكممو . انظر الزركمي، خير الديف بف مح

، الجزء ََِِبف فارس، األعبلـ، دار العمـ لممبلييف، الطبعة الخامسة عشر، ا
 . َّالثالث، ص 
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أحدىما جانب العزيمة كاألخرل جانب الرخصة، أك تككف أحدىما لئللزاـ 
كاإليجاب كاألخرل لمندب كاالستحباب، أك أحدىما في حالة الضعؼ كاألخرل 

 .(ُ)في حالة القكة " 
 نزغري يف انغُخ انُجٕٚخ :يششٔػٛخ ا

في السنة النبكية أحاديث كثيرة تؤكد ما جاء في القرآف الكريـ مف 
مشركعية تغير األحكاـ بحسب تغير األمكنة كاألزمنة كالنيات كالمصالح 

 .كالعكائد كاألحكاؿ
 احلذٚث األٔل : 

  َأنَّ َرُجاًل َسَأَل النَِّبيَّ (ِ)  َأِبي ُىَرْيَرةَ  َعنْ ما جاء 
اِئِم َفَرخََّص لَ   ُو َوَأتَاُه آَخُر َفَسأََلُو َفَنَياُه َفِإَذا الَِّذي َعْن اْلُمَباَشَرِة ِلمصَّ

َص َلُو َشْيٌخ َوالَِّذي َنَياُه َشاب    ، كالحديث كما كرد في مسند (ّ)(  َرخَّ

                                                           

محمد رشيد بف عمي، تفسير المنار، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  رضا، (ُ)
 .ٖٔ/َُـ،  َُٗٗ

ريرة الدكسي اليماني . سيد أبك ى اإلماـ الفقيو المجتيد الحافظ، صاحب رسكؿ اهلل  (ِ)
اختمؼ في اسمو عمى أقكاؿ جمة، أرجحيا : عبد الرحمف بف صخر .   الحفاظ األثبات

كقيؿ : ابف غنـ . كقيؿ : كاف اسمو : عبد شمس، كعبد اهلل . كقيؿ : سكيف . كقيؿ : 
ككذا في  . عامر . كقيؿ : برير . كقيؿ : عبد بف غنـ . كقيؿ : عمرك . كقيؿ : سعيد

المتفؽ . مسنده : خمسة آالؼ كثبلثمائة كأربعة كسبعكف حديثا . ـ أبيو أقكاؿاس
بثبلثة كتسعيف  البخارم منيا ثبلث مائة كستة كعشركف . كانفرد كمسمـ البخارم في

سير أعبلـ النببلء لمذىبي، الجزء الثاني،  :انظر بثمانية كتسعيف حديثا، كمسمـ حديثا،
 كما بعدىا. ٖٕٓص 

العظيـ آبادم، محمد شمس الحؽ، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، دار الفكر،  (ّ)
، باب كراىيتو لمشبا ُٓٗٗق /  ُُْٓ ، ِّٕٖب، حديث رقـ ـ، كتاب الصـك

، كالبييقي في السنف الكبرل، كتاب الصياـ، باب كراىية القبمة لمف حركت ُُ/ٕ
 .َّٖٖ، حديث َّٗ/ْالقبمة شيكتو 
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 ُكنَّا عنَد النبيِّ   (قاؿ :  (ِ)عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص (ُ)اإلماـ أحمد
َل َفَجاَء شيٌخ فقاَل  : قالَ  ُل وأنا صائمٌ ُأَقبِّ  اهللِ  رسولَ  يا  :  فجاَء شاب  فقالَ 
: قْد  اهللِ  رسولُ  فنظر بعُضَنا إلى بعٍض فقالَ  قال نعم  :قال ُأَقبُِّل وأنا صائمٌ 

يذا الحديث ، ف (ّ)(َعِممُت ِلَم َنَظَر بعُضُكْم إلى بعٍض إنَّ الشيَخ َيْمُمُك نفَسوُ 
 أصؿ في باب تغير الفتكل بتغير حاؿ الشخص .

                                                           

 محمد بف حنبؿ بف  ىك اإلماـ حقا، كشيخ اإلسبلـ صدقا، أبك عبد اهلل، أحمد بف (ُ)
نس بف عكؼ بف ىبلؿ بف أسد بف إدريس ابف عبد اهلل بف حياف بف عبد اهلل بف أ

قاسط بف مازف بف شيباف بف ذىؿ بف ثعمبة بف عكابة بف صعب بف عمي بف بكر بف 
كائؿ الذىمي الشيباني المركزم ثـ البغدادم، أحد األئمة األعبلـ. ىكذا ساؽ نسبو 

 طمب العمـ كىك . في " تاريخو " كغيره أبك بكر الخطيب عبد اهلل، كاعتمده كلده
فسمع  . كحماد بف زيد مالؾ، لعاـ الذم مات فيوابف خمس عشرة سنة، في ا

سير أعبلـ النببلء : انظر  فأكثر، قميبل، كمف ىشيـ بف بشير إبراىيـ بف سعد مف
 كما بعدىا. ُٕٕلمذىبي، الجزء الحادم عشر، ص 

رك بف العاص ابف كائؿ بف ىاشـ بف سعيد بف سعد بف سيـ بف ىك عبد اهلل بف عم (ِ)
 اإلماـ الحبر العابد، صاحب   . عمرك بف ىصيص بف كعب بف لؤم بف غالب

كابف صاحبو، أبك محمد، كقيؿ : أبك عبد الرحمف . كقيؿ : أبك نصير  رسكؿ اهلل 
أبكه أكبر  رائطة بنت الحجاج بنت منبو السيمية، كليس كأمو ىي . القرشي السيمي

كقد أسمـ قبؿ أبيو في ما بمغنا، كيقاؿ: كاف   . منو إال بإحدل عشرة سنة أك نحكىا
بمصر،  عبد اهلل بف عمرك تكفي . بعبد اهلل العاص، فمما أسمـ، غيره النبي  اسمو

 خميفة، : كدفف بداره الصغيرة سنة خمس كستيف ككذا قاؿ في تاريخ مكتو
 كقاؿ. بمكة :بالطائؼ،كيقاؿ مات: خميفة كقاؿ .كغيره كالفبلس ، كالكاقدم كأبكعبيد، 

سير أعبلـ النببلء  :انظر ،. شاـبال مات فأما كلده فيقكلكف : : ابف البرقي أبك بكر
 كما بعدىا. َٖلمذىبي، الجزء الثالث، ص 

ابف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ : شعيب  (ّ)
ق /  ُِْْعادؿ مرشد، كآخركف، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلي،  -األرنؤكط 

 .ُّٓ/ُُ، ّٕٗٔـ، حديث رقـ  ََُِ
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 ٚث انثبَٙ : احلذ
: ) َمْن َضحَّى ِمْنُكْم ، َقاَل : َقاَل النَِّبيُّ (ُ)  َسَمَمَة ْبِن اأَلْكَوعِ حديث 

ا َكاَن الَعاُم الُمْقِبُل، َقاُلوا : َفاَل ُيْصِبَحنَّ َبْعَد ثَاِلَثٍة َوَبِقَي ِفي َبْيِتِو ِمْنُو َشْيٌء َفَممَّ 
َيا َرُسوَل المَِّو، َنْفَعُل َكَما َفَعْمَنا َعاَم الَماِضي ؟ َقاَل : ُكُموا َوَأْطِعُموا َوادَِّخُروا، 

 . (ِ) َفِإنَّ َذِلَك الَعاَم َكاَن ِبالنَّاِس َجْيٌد، َفَأَرْدُت َأْن ُتِعيُنوا ِفيَيا(
ي الحكـ بانتفاء عمتو، فيك حكـ ارتفع فيذا الحديث أصؿ في باب نف

بارتفاع عمتو ال ألنو منسكخ، كفرؽ بيف رفع الحكـ بالنسخ كرفعو بارتفاع عمتو، 
فالمرفكع بالنسخ ال يحكـ بو أبدنا كالمرفكع بارتفاع عمتو يعكد بعكد العمة، كلك 
قدـ عمى أىؿ بمدة ناس محتاجكف في زماف األضحى كلـ يكف عند أىؿ ذلؾ 

سعة يسدكف بيا فاقتيـ إال الضحايا لتعيَّف عمييـ أال يدخركىا فكؽ ثبلث البمد 
ال فمك لـ نسد الحاجة إال كما فعؿ النبي  ، كالتقيد بالثبلث كاقعة حاؿ، كا 

فالرسكؿ كما جاء في السنة ،  )بتفرقة الجميع لـز عدـ اإلمساؾ كلك ليمة كاحدة

                                                           

سممة بف عمرك بف األككع، كاسـ األككع : سناف بف عبد اهلل، أبك عامر كأبك مسمـ. ىك  (ُ)
كىك مف أىؿ بيعة  مؤتة، قيؿ : شيد  . كيقاؿ : أبك إياس األسممي الحجازم المدني

يزيد بف أبي  إياس، كمكاله حدث عنو ؛ ابنو  . ركل عدة أحاديث . الرضكاف
كالحسف بف  ، كأبك سممة بف عبد الرحمف كعبد الرحمف بف عبد اهلل بف كعب، ، عبيد

الربذة، كتزكج  إلى سممة عثماف، خرج لما قتؿ  . محمد بف الحنفية،كيزيد بف خصيفة
  .المدينة ىناؾ امرأة، فكلدت لو أكالدا، كقبؿ أف يمكت بمياؿ، نزؿ إلى

انظر سير أعبلـ النببلء لمذىبي،  . كجماعة : تكفي سنة أربع كسبعيف الكاقدم قاؿ
 . ِّٕ، ِّٔالجزء الثالث، ص 

الحديث أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب األضاحي، باب ما يؤكؿ مف لحـك  (ِ)
 . ٗٔٓٓ، حديث َُّ/ٕاحي كما يتزكد منيا األض
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أخرل أفتى باإلباحة أفتى في حاؿ بمنع ادخار لحكـ األضاحي كفي حاؿ 
 :(ُ)كىنا ينبغي التنبيو إلى أمريف اثنيف ىما اآلتي  تطبيقنا لقاعدة التغير،

 : األيش األٔل
نما استجابة ألكامر جاءت   أف التغير لـ يكف حكمنا بالعقؿ المحض كا 

 .في الكتاب كالسنة 
  : انثبَٙ

  –كىك مبحث لو أصكلو كقكاعده  –أف التغير ليس ىدفو التيسير 
نما ىدفو تحقيؽ األحكاـ لغاياتيا كمقاصدىا سكاء كاف التغير إلى التخفيؼ أك  كا 

 .إلى التشديد 
 يششٔػٛخ انزغري يٍ اإلمجبع :

نقؿ ىذا اإلجماع القرافي في الفركؽ، حيث قاؿ: ) إف اإلحكاـ المترتبة 
 . (ِ)عمى العكائد تدكر معيا إذا دارت ( 

 اهلل ػُٓى :يششٔػٛخ انزغري يٍ آثبس انصحبثخ سضٙ 
يدم  كالخميفتيف بعده كاف باألذاف بيف النداء لمجمعة في عيد النبي  . أ

كرأل مف كثرة الناس  – رضي اهلل عنو -الخطيب، فمما كاف عيد عثماف 
 يسمعيـ ىذا النداء، زاد األذاف األكؿ في السكؽ، كلـ  بحيث ال
 .(ّ)ينكر عميو 

                                                           

إماـ، محمد كماؿ الديف، قكاعد تغيير الفتكل بيف الحدث الكائف كالزمف: قراءة أصكلية،  (ُ)
، جمعية المسمـ المعاصر، مارس ُّْ، عدد ّٔمجمة المسمـ المعاصر، مجمد 

 . ِٓ، ِْـ، ص  َُِِ
البركؽ في أنكاء الفركؽ، تحقيؽ :  القرافي، أحمد بف إدريس الصنياجي، أنكار :انظر (ِ)

ـ، ُٖٗٗق / ُُْٖخميؿ المنصكر، الطبعة األكلي، دار الكتب العممية، بيركت، 
ُ/َِّ. 

ـ،  ُْٕٗانظر : أبك سنة، العرؼ كالعادة في رأم الفقياء، مطبعة األزىر، القاىرة،  (ّ)
 . ٖٔص 
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 -رضي اهلل عنو  –اف ، كأفتى عثم(ُ) منع مف التقاط اإلبؿ  النبي . ب
الداللة أنو لما كانت الحالة ىي غمبة الصبلح في العيد األكؿ ك  بااللتقاط،

عمييا سرقة أك نيب، كاف الحكـ ىك المنع مف التقاط  بحيث ال يخشى
إرساليا لكي ترد الماء كترعى الشجر، فمما  اإلبؿ، ألف المصمحة تكمف في

المصمحة في التقاطيا كتعريفيا  فسد الزماف كخيؼ عمييا يد الجناية كانت
 .(ِ)بالتقاطيا  كسائر األمكاؿ، صيانة ليا مف الضياع، لذا تغير الحكـ

َأْحَدَث  َما َلْو َأْدَرَك َرُسوُل المَِّو  َأنََّيا َقاَلْت : ) َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبيِّ  َعنْ  . ج
، فكجو الداللة  (ّ) ( َبِني ِإْسرَاِئيلَ  َكَما ُمِنَعُو ِنَساءُ  النَِّساُء َلَمَنَعُينَّ اْلَمَساِجدَ 

يخرجف مستكرات،  حيث كانت النساء أف الصبلح كاف غالبان في عيده 
كيتفقيف  فكانت المصمحة في خركجيف إلى المساجد لينمف ثكاب الجماعة،

د تغير الحاؿ بعده، فصار النساء يخرجف متبرجات في ديف اهلل، أما كق
مما ال يؤمف معو أف يتعرض ليف السفياء الذيف خكت صدكرىـ مف  بالزينة،

أف المصمحة ليست في  – رضي اهلل عنيا  –رأت عائشة  سمطاف الديف،
كانما المصمحة أف يستنبط ليف حكـ آخر  خركجيف، بؿ فيك الببلء كالفتنة،

                                                           

خارم، تحقيؽ : مصطفى انظر : البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ، صحيح الب (ُ)
ـ، الجزء الثاني، كتاب المقطة،  ُٕٖٗدار ابف كثير، بيركت، الطبعة الثالثة،  البغا،

 . ٖٓٓ، ص ِِٓٗ باب ضالة اإلبؿ، حديث رقـ
عزت عبيد،  . الدعاس، ٖٔانظر : أبك سنة، العرؼ كالعادة في رأم الفقياء، ص  (ِ)

ـ،  ُٖٗٗم، دمشؽ، الطبعة الثالثة، القكاعد الفقيية مع الشرح المكجز، دار الترمذ
 . ٗٓص 

انظر : الزرقاني، محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ، شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ  (ّ)
باب ما  ـ، الجزء األكؿ،ََِّق /  ُِْْمالؾ، مكتبة الثقافة الدينية، الجزء األكؿ، 

 . ٕٕٔ، ص ْٕٔ - ْٔٔ جاء في خركج النساء إلى المساجد، حديث رقـ
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كىذا الحكـ ىك المنع مف  دة كيناسب الحاؿ الطارئة،تدرأ بو ىذه المفس
 .  (ُ)الخركج 

كىكذا يتضح لنا أف األدلة المتكاثرة نيضت لمتدليؿ عمى تغير األحكاـ 
 المنكطة بالعرؼ كالعادة باختبلفيا، رعاية لمحكمة، كجمبان لمرفؽ كالمصمحة .

 
 

* * * * * * 

                                                           

دار  انظر : الزرقاني، محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ، شرح الزرقاني عمى مكطأ مالؾ، (ُ)
. الصغير، رافع عبد اليادم  ٗ ق، الجزء الثاني، ص ُُُْالكتب العممية، بيركت، 

عبد اهلل، قاعدة : ال ينكر تغير األحكاـ بتغير الزماف " تأصيؿ كتطبيؽ كفؽ أحكاـ 
لكمية التربية، جامعة مصراتو، ليبيا، المجمد األكؿ، العدد الفقو "، المجمة العممية 

 . ّْـ، ص  َُِٕالسابع، مارس 
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 ادلطهت انثبَٙ
 بٌ ٔحكًّيفٕٓو رغري انفزٕٖ ثزغري انضي

 أٔالً : يفٕٓو رغري انفزٕٖ :
كالفتكل قد تختمؼ كتتغير باختبلؼ كتىغىيُّر ما بنيت عميو، بمعنى : أف 
ىناؾ مف الفتاكل ما تككف مبنية عمى نصٍّ ثابت في كتاب اهلل، أك في سنة 

كىذا الحكـ عاـه ال تغيير فيو كال تبديؿ، فتثبت  -صمى اهلل عميو كسمـ  -رسكلو 
كل حينئذ ؛ ألف مبناىا ليس عمى زمافو أك مكافو أك عرؼو أك حاؿو بذلؾ الفت

معيف، كىناؾ مف الفتاكل ما تككف مبنية عمى عرؼو معيف أك معنى معيف، أك 
في حاؿو معينة، فإذا تغيرت ىذه األحكاؿ كاألعراؼ، تغيرت األحكاـ، كبالتالي 

، كزمانيـ كمكانيـ تتغير الفتكل إلى ما يناسب حاؿ الناس كاحتياجيـ، كأعرافيـ
 .بما ال يخالؼ النصكص الشرعية 

 رؼشٚف انفزٕٖ نغخ :
نما  اإلفتاء مصدر أفتي، كالمو في األصؿ ياء، يقكؿ ابف منظكر : ) كا 
قضينا عمى ألؼ أفتى بالياء لكثرة ؼ ت م، كقمة ؼ ت ك (، كأصؿ الكاك في 

نقكصان ىك فتكل ياء كتقكل فيقاؿ فتيا، كجمع فتكل فتاكم كفتاكل، كككنو م
األصؿ، أما القصر فيك كارد عمى سبيؿ التخفيؼ، أما لفظتا الفتيا فيما اسماف 
مف المصدر، قاؿ ابف منظكر : ) الفتكل كالفتيا اسماف يكضعاف مكضع 
اإلفتاء، كأفتاه في األمر : أباف لو، كأفتي الرجؿ في المسألة كاستفتيتو فييا 

رآىا إذا عبرتيا لو، كأفتيتو في مسألة إذا فأفتاني إفتاء، يقاؿ أفتيت فبلنان رؤيا 
 اجبتو عنيا، يقاؿ : أفتاه في المسألة إذا اجابو، كالفتيا كالفتكل : ما أفتي 

 (ُ) .بو الفقيو

                                                           

(ُ ) ، دار صادر، بيركت، الطبعة األكلي، دكف  لساف العرب،ابف منظكر، محمد بف مكـر
 . ُْٕ/ُٓتاريخ طبع، 
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رشاد  نما ىي إعانة كا  ثـ إف الفتكل في المغة ليست لئلبانة فقط، كا 
ما  لممستفتي لمخركج مف اإلشكاؿ الذم كقع فيو، كقد كرد في قكؿ ممكة سبأ

َقاَلْت َيا َأيَُّيا اْلَمََلُ َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكنُت َقاِطَعًة  }يؤكد ىذا األمر قالت : 

، فاستعممت كممة " أفتكني " كلـ تقؿ أشيركا عمٌي (ُ) {َأْمرًا َحتَّٰى َتْشَيُدون
 خبركني كنحكىا كما إلى ذلؾ إال لما في ىذه الكممة مف معنى زائد أك 

  . (ِ)اإلخبار  عف
كمما تقدَّـ نعمـ أفَّ االستفتاء في المغة يعني : السؤاؿ عف أمر أك عف 
حكـ مسألة، كىذا السائؿ يسمَّى المستفتي، كالمسئكؿ الذم يجيب ىك المفتي، 
كقيامو بالجكاب ىك اإلفتاء، كما يجيب بو ىك الفتكل، فاإلفتاء يتضمَّف كجكد 

 .المستفتي كالمفتي كاإلفتاء نفسو كالفتكل 
 انفزٕٖ يف انششع :

الفتكل في الشرع : ىي نٌص جكاب المفتي، أك ىي الحكـ الشرعي 
 . (ّ)الذم يخبر عنو المفتي بإفتائو 

عرفت أيضان بأنيا : ) اإلخبار بحكـ الشرع بدليمو لمف سأؿ عنو (، 
يضاحو، يقاؿ : أفتى  كىذا يشمؿ السؤاؿ في الكقائع كغيرىا ؛ فيي إبانة األمر كا 

ا إذا أباف لو، كأكضح لو الطريؽ أك المسألة، أك ما أشكؿ عميو مف فبلف فبلن
األمكر، سكاء أكاف ما أشكؿ عميو لغكيان أـ شرعيان (، كىذا التعريؼ ىك المختار 
مف تمؾ التعريفات، لتضمنو لما قبمو مف اإلخبار عف حكـ اهلل تعالى، كيزيد 

                                                           

 . ِّسكرة النمؿ : اآلية ( ُ)
إلسبلمي، دار الكتب العممية، بيركت، الرميمي، عبد الحكيـ، تغير الفتكل في الفقو ا( ِ)

 . َّلبناف، دكف تاريخ طبع، ص 
ـ،  ََُِق /  ُُِْالتاسعة،  طزيداف، عبد الكريـ، أصكؿ الدعكة، مؤسسة الرسالة، ( ّ)

 . ُٔٔص 
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 عمى السؤاؿ عف عمييا : اعتماد الحكـ الشرعي عمى دليؿ، كككنو مشتمبل
 .(ُ) الكقائع كغيرىا، ليذا كافٍ  أكلى باالختيار

فالتغير في الفتكل ميدانو األحكاـ الفقيية الجزئية، كىي أحكاـ تنػزؿ 
عمى كاقعات ينبغي كصفيا قبؿ قيدىا تحت حكـ أك إدراجيا في مسمؾ اجتياد، 

المكمفيف  أما الحكـ بالمعنى األصكلي كالذم ىك خطاب اهلل المتعمؽ بأفعاؿ
اقتضاء أك تخييرنا أك كضعا فيك كصؼ لخطاب جكىره الديمكمة كالبقاء، 
فالتغير في الفتكل ىك تغير في الحكـ الفقيي تفرضو سيكلة المحؿ عبر الزماف 
كالمكاف، كىك في بعض صكره تغير في مناط الحكـ يبعده عف دائرة التنػزيؿ كال 

 يستبعده مف مجمكع األحكاـ .
في كتابو " المكافقات " : ) إف ما جرل ذكره مف  (ِ)بي" يقكؿ " الشاط

اختبلؼ األحكاـ عند اختبلؼ العكائد فميس في الحقيقة باختبلؼ في أصؿ 
الخطاب ألف الشرع مكضكع عمى أنو دائـ أبدم لك فرض بقاء الدنيا مف غير 
نما معنى االختبلؼ   ؛نياية كالتكميؼ كذلؾ لـ يحتج في الشرع إلى مزيد، كا 

 ف المصالح كالعكائد إذا اختمفت رجعت كؿ عادة إلى أصؿ شرعي يحكـ أل
 .(ّ)بو عمييا( 

                                                           

سرحاف، نادم قبيصي البدكم، كعبد الكريـ، خالد حمد، ضكابط تغيير الفتكل، مجمة  (ُ)
 . ِٗـ، ص  َُِْ، يناير ِّ، عدد ْجمد البحكث كالدراسات الشرعية، م

اإلماـ الشاطبي ىك : إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي:  (ِ)
أصكلي حافظ، مف أىؿ غرناطة، كاف مف أئمة المالكية مف كتبو المكافقات في أصكؿ 

م، ط أربع مجمدات، كالمجالس شرح بو كتاب البيكع مف صحيح البخار  –الفقو 
كاإلفادت كاإلنشادات  خ رسالة في األدب، نشرت نبذة منيا في مجمة المقتبس )المجمد 

ط( في  -الثامف( ك )االتفاؽ في عمـ االشتقاؽ( ك )أصكؿ النحك( ك )االعتصاـ 
أصكؿ الفقو، ثبلث مجمدات، ك )شرح األلفية( سماه )المقاصد الشافية في شرح 

كالنسخة نفيسة، في  ِٖٔـ، كتبت سنة خ( خمسة مجمدات ضخا -خبلصة الكافية 
 ق.َٕٗخزانة الرباط، تكفي سنة 

الشاطبي، إبراىيـ بف مكسي المخمي الغرناطي المالكي، المكافقات في أصكؿ الشريعة، ( ّ)
 .ُٖٓدار الكتب العممية، بيركت، لبناف، دكف سنة نشر، ص 
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فاألحكاـ الشرعية التي تتبدؿ بتبديؿ الزماف ميما تغيرت بتغيره، فإف 
المبدأ الشرعي فييا كاحد كما تبدؿ األحكاـ إال لتبدؿ الكسائؿ كاألساليب 

اليب في الغالب لـ تحددىا المكصمة إلى غاية الشرع، فإف تمؾ الكسائؿ كاألس
الشريعة اإلسبلمية لكي يختار منيا في كؿ زماف ما ىك أصمح في التنظيـ 

ا  ا، كأنجح في التقكيـ عبلجن  .نتاجن
 : فبنزغري يف انفزٕٖ ٚفشضّ أيشاٌ 

 .  شمكؿ الشريعة اإلسبلمية كصبلحيتيا لكؿ زماف كمكاف : األيش األٔل
ادـ فيو مجيكؿ، ألف المستقبؿ في عالـ تجدد الكقائع في زمف الق  :انثبَٙ 

تغير الفتكل تارة يستند إلى ما قد يؤثر فيو ف .الكاقعات غير معمكـ 
العثكر عمى دليؿ شرعي أقكل مف النص كالقياس كما إليو مما ليس لو 
عبلقة بالكاقع، كتارة أخرل يستند إلى فعؿ الكاقع كتأثيره، كذلؾ 

 خطأ الفتكل جممة كتفصيبلن،  باعتبارات إما مردىا كشؼ الكاقع عف
 أك العتبارات تقدير الكاقع مف الضركرة كالمصمحة كنفي العسر، 
أك العتبارات تخص تغير أحكاؿ كظيكر فيـ، كفي جميع ىذه 
نشاء  االعتبارات نبلحظ أف لمكاقع دكرنا أساسينا في عممية التغير كا 

 . (ُ) "األحكاـ الجديدة 
  انضيبٌ :ثبًَٛب : حكى رغري انفزٕٖ ثزغري

 احلكى انزكهٛفٙ نزغري انفزٕٖ ثزغري انضيبٌ :
ال ينكر الفقياء تغير الفتكل كاألحكاـ بتغير الزماف فجاءت عباراتيـ 

 تفيد كجكب تغير الفتاكل كاألحكاـ بتغير الزماف كىك ما نتناكلو في اآلتي :

                                                           

ائف كالزمف، مرجع سابؽ، إماـ، محمد كماؿ الديف، قكاعد تغيير الفتكل بيف الحدث الك (ُ)
 .ِِص 
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ما نصو : ) .... فإف القاعدة  (ُ)جاء في كتاب الفركؽ لئلماـ القرافي  .ُ
المجمع عمييا أف كؿ حكـ مبني عمى عادة إذا تغيرت العادة تغير (، كقاؿ 
أيضان في ذات الكتاب ما نصو : ) .... فإف الفتيا بالحكـ المبني عمى 

 .(ِ) مدرؾ بعد زكاؿ مدركو خبلؼ اإلجماع (
ثيكٍف : ) ما نصو جاء في كتاب األحكاـ لئلماـ القرافي  .ِ : السُّؤىاؿي التَّاًسعي كىالثَّبلى

ما الصحيحي في ىذه األحكاـً الكاقعًة في مذىًب الشافعي كمالؾو كغيًرىما، 
المرتَّبًة عمى العكائًد كالعيرًؼ المَّذيًف كانا حاصميًف حالةى جزـً العمماء بيذه 
األحكاـ؟ فيؿ ًإذا تغيَّرٍت تمؾ العكائد، كصارت العكائدي تىديؿُّ عمى ًضٌد ما 

، فيؿ  تىٍبطيؿي ىذه الفتاكل المسطكرةي في كتب الفقياء كانت تدؿُّ عميو أكَّالن
كييفتىى بما تقتضيو العكائد المتجدِّدة؟ أك يقاؿ: نحف ميقمِّدكف، كما لنا ًإحداثي 

 جتياد، فنيفًتي بما في الكتب المنقكلة عف المجتيديف ؟شرًع لعدىـً أىميتنا لبل
كىابيوي : مع تغيًُّر تمؾ العكائد: خبلؼي  أفَّ ًإجراءى األحكاـ التي ميٍدرىكييا العكائدي  جى

اإًلجماع كجيالةه في الٌديف، بؿ كؿُّ ما ىك في الشريعًة يىٍتبىعي العكائدى: يىتغيَّري 
الحكـي فيو عند تغيًُّر العادًة ًإلى ما تقتضيو العادىةي المتجدِّدةي، كليس ىذا 

                                                           

القرافي مف  أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف، أبك العباس، شياب الديف الصنياجي( ُ)
لى القرافة )المحمة  عمماء المالكية نسبتو إلى قبيمة صنياجة )مف برابرة المغرب( كا 

لو  المجاكرة لقبر اإلماـ الشافعٌي( بالقاىرة. كىك مصرم المكلد كالمنشأ كالكفاة.
ط( أربعة  -مصنفات جميمة في الفقو كاألصكؿ، منيا )أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ 

ط( ك  -أجزاء، ك )اإلحكاـ في تمييز الفتاكم عف األحكاـ كتصرؼ القاضي كاإلماـ 
االعبلـ لمزركمي، مرجع سابؽ،  خ( في فقو المالكية، ست مجمدات. انظر -)الذخيرة 

ُ/ْٗ ،ٗٓ. 
 العباس أحمد بف إدريس الصنياجي، أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ، القرافي، أك  (ِ)

ق /  ُُْٖتحقيؽ : خميؿ المنصكر، الطبعة األكلي، دار الكتب العممية، بيركت، 
 . ِِٓ/ ْـ،  ُٖٗٗ
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 بؿ ىذه  جتياد،جتياد مف المقمِّديف حتى ييشترىطى فيو أىميةي االتجديدنا لبل
قاعدةه اجتيدى فييا العمماء كأجمعكا عمييا، فنحف نىٍتبىعييـ فييا مف غيًر 

 .(ُ) استئناًؼ اجتياد(
اف المسائؿ الفقيية إما أف تككف  "ما نصو :  (ِ)جاء في رسائؿ ابف عابديف  .ّ

ما أف تككف ثابتة بضرب االجتياد  ثابتة بصريح النص كىي الفصؿ األكؿ كا 
يبنيو المجتيد عمى ما كاف في عرؼ زمانو بحيث لك كرام كثير منيا ما 

كاف في زماف العرؼ الحادث لقاؿ بخبلؼ ما قالو أكالن، كليذا قالكا في 
شركط االجتياد أنو ال بد فيو مف معرفة عادات الناس، فكثير مف األحكاـ 
تختمؼ باختبلؼ الزماف لتغٌير عرؼ أىمو أك لحدكث ضركرة أك فساد أىؿ 

ك بقي الحكـ عمى ما كاف عميو أكال لمـز منو المشقة كالضرر الزماف بحيث ل
بالناس كلخالؼ قكاعد الشريعة المبنية عمى التخفيؼ كالتيسير كدفع الضرر 
كالفساد لبقاء العالـ عمى أتـ نظاـ كأحسف أحكاـ، كليذا ترل مشايخ المذاىب 

                                                           

القرافي، أك العباس أحمد بف إدريس الصنياجي، اإلحكاـ في تمييز الفتاكل عف األحكاـ  (ُ)
، تحقيؽ : عبد الفتاح أبك غدة، دار البشائر اإلسبلمية كتصرفات القاضي كاإلماـ

ـ ص  ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔلبناف، الطبعة الثانية،  –لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
ُِٖ ،ُِٗ . 

ماـ الحنفية  (ِ) محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي: فقيو الديار الشامية كا 
ط  خمس  –رد المحتار عمى الدر المختار  لو .مكلده ككفاتو في دمشؽ .في عصره

مجمدات، فقو، يعرؼ بحاشية ابف عابديف، كرفع األنظار عما أكرده الحمبي عمى الدر 
ط جزآف، كنسمات األسحار عمى  –المختار كالعقكد الدرية في تنقيح الفتاكم الحامدية 

ط  –ـك ط أصكؿ، كحاشية عمى المطكؿ في الببلغة، كالرحيؽ المخت –شرح المنار 
في الفرائض، كحكاش عمى تفسير البيضاكم التـز فييا أف ال يذكر شيئا ذكره 

رسالة، ك )عقكد الآللي في  ِّط( مجمداف، كىي  -المفسركف، ك )مجمكعة رسائؿ 
 . ٕٓ/ٕاالعبلـ لمزركمي، مرجع سابؽ،  ط( كىك ثبتو . انظر -األسانيد العكالي 
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ي زمنو خالفكا ما نصَّ عميو المجتيد في مكاضع كثيرة بناىا عمى ما كاف ف
 .(ُ) "لعمميـ بأنو لك كاف في زمانيـ لقاؿ بما قالكا بو أخذان مف قكاعد مذىبو

ما نصو : ) ىذا فصؿ عظيـ النفع  (ِ)جاء في إعبلـ المكقعيف البف القيـ  .ْ
جدان كقع بسبب الجيؿ بو غمط عظيـ عمى الشريعة أكجب مف الحرج 

الباىرة التي في أعمى كالمشقة كتكميؼ ما ال سبيؿ إليو ما يعمـ أف الشريعة 
رتب المصالح ال تأتي بو فإف الشريعة مبناىا كأساسيا عمى الحكـ كمصالح 
العباد في المعاش كالمعاد كىي عدؿ كميا كرحمة كميا كمصالح كميا كحكمة 
كميا، فكؿ مسألة خرجت عف العدؿ إلى الجكر، كعف الرحمة إلى ضدىا، 

العبث، فميست مف الشريعة  كعف المصمحة إلى المفسدة، كعف الحكمة إلى
ف أدخمت فييا بالتأكيؿ، فالشريعة عدؿ اهلل بيف عباده كرحمتو بيف خمقو  كا 

 .(ّ)( كظمو في أرضو كحكمتو الدالة عميو كعمى صدؽ رسكلو 
 ػٕدح احلكى انز٘ رغري إيل يب كبٌ ػهّٛ :

حيث إف الفتكل قد تتغير نتيجة لتغير الزماف، كبعد ذلؾ بزكاؿ السبب 
 تغيرت الفتكل بسببو، ففي ىذه الحالة تعكد الفتكل إلي ما كانت عميو الذم

  (ْ)قبؿ التغير بحيث تعكد ألصميا، كما حدث عف عمى ابف أبي طالب 

                                                           

كعة رسائؿ ابف عابديف، محمد بف أبي بكر بف ابف عابديف، محمد أميف أفندم، مجم (ُ)
 . ُِٓ/ِإعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، مرجع سابؽ،  أيكب، 

 سبؽ تخريجو . (ِ)
إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، مرجع  ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب،  (ّ)

 . ّّٕ/ْسابؽ، 
اشـ بف عبد مناؼ، أمير عمى بف أبي طالب بف عبد مناؼ بف عبد المطمب بف ى (ْ)

فاطمة بنت أسد بف ىاشـ بف عبد مناؼ  كأمو المؤمنيف، أبك الحسف القرشي الياشمي.
 كانت مف المياجرات، تكفيت في حياة النبي  .أبي طالب الياشمية، كىي بنت عـ

فاطمة  قمت ألمي اكفي :عمى  أبي البخترم، عف عمرك بف مرة، عف قاؿ  . بالمدينة
صمى اهلل عميو كسمـ سقاية الماء كالذىاب فى الحاجة، كتكفيؾ ىي  اهلل بنت رسكؿ

بالمدينة. سير أعبلـ النببلء لمذىبي،  الطحف كالعجف . كىذا يدؿ عمى أنيا تكفيت
ِٖ/ِِٓ . 



   0202العدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

 

 

 دة تغير الفتوى بتغير الزمان وتطبيقاتها الفقهيةاآلثار المترتبة على قاع

022 
 

في مقدار الخمر حيث جعمو ثمانيف جمدة بالقياس عمى حد  -رضى اهلل عنو  -
  لما انيمؾ –رضي اهلل عنو  -(ُ)القذؼ في عيد سيدنا عمر بف الخطاب

 الناس في الخمر كتحاقركا العقكبة، ثـ عاد إلي األربعيف التي جمدىا 
 بإقامة الحد كقاؿ عندىا :  (ّ)مره سيدنا عثماف أعندما  (ِ) كأبك بكر النبي 

                                                           

أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب بف نفيؿ بف عبد العزل بف رياح بف قرط بف رزاح بف عدم  (ُ)
  . ، أبك حفص القرشي العدكم، الفاركؽ رضي اهلل عنوبف كعب بف لؤم، أمير المؤمنيف

حنتمة بنت ىشاـ  استشيد في أكاخر ذم الحجة سنة ثبلث كعشريف، كأمو
  . أبي جيؿ، أسمـ في السنة السادسة مف النبكة كلو سبع كعشركف سنة أخت المخزكمية
كعمقمة  ، كعدة مف الصحابة، كأبك ىريرة ، كابف عباس ، كابف مسعكد عمي، : ركل عنو
،  كزر بف حبيش أسمـ، كطارؽ بف شياب، كمكاله ، كقيس بف أبي حاـز ، بف كقاص

 . ٖٔ/ِٖسير أعبلـ النببلء لمذىبي،  . كخمؽ سكاىـ
كيقاؿ عتيؽ بف أبي قحافة عثماف بف عامر بف عمرك بف كعب بف سعد  -عبد اهلل  اسمو (ِ)

ركل عنو خمؽ مف   رضي اهلل عنو بف تيـ بف مرة بف كعب بف لؤم القرشي التيمي
  ف شياب،كطارؽ ب أنس بف مالؾ، : الصحابة كقدماء التابعيف، مف آخرىـ

 لقبا لو عتيؽ كغيره، إنما كاف ابف أبي مميكة قاؿ  . كمرة الطيب ، كقيس بف أبي حاـز
 كلكف غمب عميو " عبد اهلل " عائشة، قالت : اسمو الذم سماه أىمو بو كعف

 ،  يسأسماء بنت عم أف تغسمو امرأتو أبك بكر أكصى : الزىرم كقاؿ عتيؽ "
 سمتو في أرزة فمات بعد  الييكد إف . عبد الرحمف فإف لـ تستطع استعانت بابنو

سير أعبلـ النببلء لمذىبي،  . سنة، كلو ثبلث كستكف سنة، رضي اهلل عنو كأرضاه
ِٖ/ُٗ ، َِ . 

بف عفاف بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس، أمير المؤمنيف، أبك   ذك النكريف عثماف( ّ)
 ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كعف الشيخيف . بك عبداهلل، القرشي األمكمعمرك، كأ

أبك عبد  عرض القرآف عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ كعرض عميو : الداني قاؿ  .
ركل عنو :  .كزر بف حبيش كأبك األسكد، كالمغيرة بف أبي شياب، الرحمف السممي،

كاألحنؼ بف  كأبك أمامة بف سيؿ، كأنس، حمراف، كعمرك، كمكاله كسعيد أباف :بنكه
كأبك عبد الرحمف  كطارؽ بف شياب، كعمقمة، ، كأبك كائؿ ، كسعيد بف المسيب ، قيس

أحد السابقيف األكليف، كذك   . اف، كخمؽ سكاىـكمالؾ بف أكس بف الحدث ، السممي
رقية بنت  عمر، كتزكج مع الجابية كصاحب اليجرتيف، كزكج االبنتيف . قدـ النكريف،

و كاف يكنى، عبد اهلل، كب صمى اهلل عميو كسمـ قبؿ المبعث، فكلدت لو رسكؿ اهلل
قتؿ لثماني عشرة خمت مف ذم الحجة، يـك الجمعة، زاد غيره، فقاؿ : بعد  عمرك كبابنو

العصر، كدفف بالبقيع بيف العشائيف، كىك ابف اثنتيف كثمانيف سنة . كىك الصحيح . كقيؿ 
 كما بعدىا . ُْٕ/ِٖسير أعبلـ النببلء لمذىبي،  . : عاش ستا كثمانيف سنة
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 َثَماِنيَن، َوُكل  ُسنٌَّة، َوَىَذا  َوُعَمرُ  َأْرَبِعينَ  َبْكرٍ  َوَأُبو َأْرَبِعينَ  َجَمَد النَِّبيُّ  )
 .(ُ) (َأَحبُّ ِإَليَّ 

 كمف القكاعد الفقيية التي تدؿ عمى ذلؾ أف ) الحكـ يدكر مع 
 عمتو كجكدان كعدمان (، ك )الضركرة تقدر بقدرىا (، ك ) ما جاز لعذر 
ذا  بطؿ لزكالو ( ك ) إذا زاؿ المانع عاد الممنكع (، ك )األمر إذا ضاؽ اتسع كا 

 .(ِ)اتسع ضاؽ ( 
 
 

* * * * * *

                                                           

 .َُٕٕ، حديث رقـ ُُّّ/ّتاب الحدكد، باب حد الخمر، صحيح مسمـ، ك (ُ)
قاعدة : ال ينكر تغير األحكاـ بتغير الزماف دراسة  راجع : النكر، محمد سميماف، ( ِ)

 . ََّ، ِٗٗتأصيمية تطبيقية، مرجع سابؽ، ص 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5227&idto=5234&bk_no=53&ID=786#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5227&idto=5234&bk_no=53&ID=786#docu


   0202العدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

 

 

 دة تغير الفتوى بتغير الزمان وتطبيقاتها الفقهيةاآلثار المترتبة على قاع

021 
 

 
 
 

 ادلجحث انثبَٙ

 أثش انؼٕايم انضيبَٛخ ٔادلكبَٛخ ػهٗ رغري انفزٕٖ

 ٔٚشزًم ػهٗ يطهجني:

 ادلطهت انثبَٙ : أعجبة رغري انفزٕٖ ثزغري انضيبٌ ٔضٕاثطّ.

 ٙ : انزطجٛقبد انفقٓٛخ نزغري انفزٕٖ ثزغري انضيبٌ .ادلطهت انثبَ

 

 



   0202العدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

 

 

 دة تغير الفتوى بتغير الزمان وتطبيقاتها الفقهيةاآلثار المترتبة على قاع

020 
 

 ادلجحث انثبَٙ
 أثش انؼٕايم انضيبَٛخ ٔادلكبَٛخ ػهٗ رغري انفزٕٖ

 متٓٛذ ٔرقغٛى :
الفقو اإلسبلمي دائمان ما يرتبط بالكاقع، فالفتكل كظيفتيا حسـ القضايا 

كجكدنا كعدمنا،  الفقيية المعاصرة كبياف صفتيا الشرعية، فالفتكل تدكر مع عمتيا
كالعمة ىنا ىي ىمزة الكصؿ بيف حجية الدليؿ، كحاجة التنػزيؿ، مف ىنا أصبح 
االعتراؼ بتغير الفتكل مف قكاعد الفقو الكمية، فكؿ ما ىك في الشريعة يتبع 
العكائد، يتغير الحكـ كالفتكل فيو عند تغير العادة إلى ما تقتضيو العادة 

ال سنة مف سنف اهلل في خمقو تجد أصكليا في المتجددة، فيذه القاعدة ليست إ
الشرائع اإلليية السابقة عمى اإلسبلـ بؿ أف األحكاـ كالشرائع قد اختمفت بحسب 
اختبلؼ الزماف كاألحكاؿ، كظير أنيا سنة اهلل في سائر األمـ، كشرع مف قبمنا 
شرع لنا، فيككف ذلؾ بياننا عمى االختبلؼ عند اختبلؼ األحكاؿ في زماننا، 
 كظير أنيا مف قكاعد الشرع،كأصكؿ القكاعد، كلـ يكف بدعنا عما جاء بو الشرع.
مف ىذا المنطمؽ نتناكؿ الحديث في ىذا المبحث عف بياف األسباب 
التي تغير الفتكل كبياف ضكابط ذلؾ التغير، مع القاء الضكء عمى التطبيقات 

 سيـ التالي :الفقيية لتغير الفتكل بتغير الزماف كىك ما نكضحو كفؽ التق
 المطمب األول : أسباب تغير الفتوى وضوابطو.

 المطمب الثاني : التطبيقات الفقيية لتغير الفتوى بتغير الزمان .
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 ادلطهت األٔل
 أعجبة رغري انفزٕٖ ٔضٕاثطّ

 أٔالً : أعجبة رغري انفزٕٖ ثزغري انضيبٌ ٔادلكبٌ :
في تغير  إف تغير األحكاؿ كالظركؼ االجتماعية يمعب دكرا كبيرا

كمف ثـ تغير الفتكل، فقد تتغير حالة الشخص كظركفو مف حيف إلى  األحكاـ،
األحكاـ، كأيضا ما تعمؽ مف األحكاـ بالمستجدات كالتغيرات  آخر فتتغير بذلؾ

كالنكازؿ الجديدة التي تمخضت عنيا الحضارة  الكثيرة في أنماط الحياة،
الحياة التي ال تدكـ عمى حاؿ، الحديثة، كأفرزىا تقدـ العمـك في كؿ مجاالت 

األحكاـ، كفي ىذا النكع يتسع المجاؿ لبلجتياد، فالحكـ عند  فتتغير تبعا لذلؾ
بتغير األسباب المختمفة، فيناؾ عدة أسباب تجعؿ  المجتيد الكاحد قد يتغير

الكاحد، مما يقتضي تغير تحقيؽ المناط،  الثكابت النسبية متغيرة عند المجتيد
 . (ُ)األحكاـ  كبالتالي تغير

المتعمقة بتغير تمقي الضكء عمى ىذه األسباب  كالصفحات التالية
 :الزماف كالمكاف دكف سكاىا

 . انغجت األٔل : رغري األصيُخ 
المقصكد بتغير األزمنة تغير عادات كأحكاؿ الناس في زمف عنو في 

تجرم  آخر، كقد أسند التغيير إلى الزمف مجازان ؛ حيث إنو " الكعاء الذم زمف
كاألفعاؿ كاألحكاؿ، كىك الذم تتغير فيو العكائد كاألعراؼ، أما ىك  فيو األحداث

فالزماف ال دخؿ لو مباشرة في تغير األحكاـ، بؿ إنو ال معنى   ،(ِ) فبل يتغير
                                                           

خالد حمد، ضكابط تغير الفتكل، ك راجع : سرحاف، نادم قبيصي البدكم كعبدالكريـ، ( ُ)
 . َُِ، َُُـ، ص  َُِْ، ِّ، عدد ْحكث كالدراسات الشرعية، مجمد مجمة الب

راجع : عبد اهلل، ربيع عبد اهلل، مدل تغير األحكاـ بتغير الجيات األربع، كزارة األكقاؼ  (ِ)
 . ّٖالمصرية، القاىرة، ص 
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مف حيث الكجكد الحقيقي، فما ىك إال مجرد تعبير   "أصبل لكممة " الزماف
ف ذلؾ ىك : أننا نجد أف تغير استعمالو، كبيا عرفي اصطمح الناس عمى

العرؼ أك قرائف األحكاؿ، ففي حاؿ  األحكاـ بتغير الزماف يككف بالضركرة أك
الحكـ، فيتغير الحكـ بحدكث  الضركرة تجد أف الشرع قد اعتبرىا في تغير

 .كقرائف األحكاؿ  الضركرة التي تستدعي ذلؾ، كىكذا في حاؿ العرؼ
الجتيادات المتغيرة التي اختمفت مف ىنا نجد كثيران مف الفتاكل كا

العادات كاألعراؼ، كخالفت اجتياد السابقيف، قد بنى الفقياء سبب  باختبلؼ
عمى اختبلؼ الزماف، أم : اختبلؼ عكائد الناس كأعرافيـ،  تغيير ىذه األحكاـ
األخبلؽ، كأصبح مف الصعب تطبيؽ األحكاـ االجتيادية  كعمى صحة كفساد

الناس في عكائدىـ، فاتخذت األحكاـ االحتياطية لمنع  ؼلفساد األخبلؽ، كاختبل
تحكيـ األعراؼ كمخالفة االجتيادات، كمف ىنا  الفساد، كاضطر الفقياء إلى

 فييا : إنو اختبلؼ عصر كأكاف،  قالكا في كثير مف المسائؿ المختمؼ
ال اختبلؼ حجة كبرىاف، فالعمماء عمى جكاز تبدؿ األحكاـ بتبدؿ الزماف 

  .لمصالحلتحقيؽ ا
قاؿ ابف عابديف  : ) فقد تتغير األحكاـ الختبلؼ الزماف في كثير مف 

فكثير مف األحكاـ تختمؼ باختبلؼ الزماف ؛ ، عمى حسب المصالح المسائؿ
لتغير عرؼ أىمو، أك لحدكث ضركرة، أك فساد أىؿ الزماف، بحيث لك بقي 

ناس، كلخالؼ قكاعد ما كاف عميو أكال، لمـز منو المشقة كالضرر بال الحكـ عمى
عمى التخفيؼ كالتيسير كدفع الضرر كالفساد، لبقاء العالـ عمى  الشريعة المبنية

أحكاـ، كليذا ترل مشايخ المذىب خالفكا ما نص عميو  أتـ نظاـ كأحسف
المجتيد في مكاضع كثيرة بناىا عمى ما كاف في زمنو ؛ لعمميـ بأنو لك كاف في 

 . (ُ) (قكاعد مذىبو ا مفزمنيـ، لقاؿ بما قالكا بو، أخذ

                                                           

 . ُِٕ/ِراجع : ابف عابديف، مجمكعة رسائؿ ابف عابديف، مرجع سابؽ، ( ُ)
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كقد بيف اإلماـ الشاطبي ضابط تغير الفتكل بتغير العرؼ مكضحان أف 
األعراؼ المتبدلة ىي األعراؼ التي لـ تنشئيا الشريعة أصبلن كلـ تتعرض ليا ال 
نما نشأت بيف الناس بسبب تعامبلتيـ كاحتياجاتيـ كعبلقاتيـ  بمدح كال بذـ، كا 

يؤثر تغيرىا في األحكاـ الشرعية، فيتغير الحكـ تبعان  االجتماعية، فيذه ىي التي
لتغيرىا، كأما األعراؼ التي اعتبرتيا الشريعة مف المحاسف كأقرتيا كأمرت بيا، 

 (ُ) .أك التي عدتيا مف القبائح كنيت عنيا فيذه ثابتة ال تتبدؿ كال تتغير 
سميف أف األعراؼ تنقسـ إلي ق –رحمو اهلل  -كقد بيف اإلماـ الشاطبي 

اثنيف : أعراؼ ثابتة، كأعراؼ متغيرة، كبيف أف األعراؼ الثابتة إذا حكـ الشارع 
نما يتغير الحكـ المبني عمى العرؼ  ، كا  عمى كقفيا فبل يتغير الحكـ حينئذو
المتغير حيف تغيره، كمثؿ العرؼ المتغير بكشؼ الرأس فإنو يختمؼ بحسب 

الببلد المشرقية، كغير قبيح في  البقاع في الكاقع فيك لذكم المركءات قبيح في
الببلد المغربية، فالحكـ الشرعي يختمؼ حيف ذلؾ، فيككف عند أىؿ المشرؽ 

 .  (ِ) قادحان في العدالة، كعند أىؿ المغرب غير قادح
كتماـ األمر أنو ال يستطيع أحد أف ينكر أف تغير األعراؼ كفؽ تغير 

حؽ مف أىـ أسباب تغير كسائؿ الحياة المختمفة كمستجدات العصكر تعد كب
الفتكل، فكؿ تمؾ األمكر الحديثة التي استجدت عمينا تفرض عمى المجتيد 
التصدم ليا باجتياد جديد، ال يصادـ النصكص الشرعية، كال يخرج عف ركح 
نما كجد  التشريع كمقاصده العامة، فٌتغير الفتكل مرتبط بالكاقع الذم نحياه، كا 

العكائد تتحكؿ، كمركر الزماف يستتبع تغيران في لكي يعالج مشاكؿ ذلؾ الكاقع، ف
 حاجات الناس كأخبلقيـ كعكائدىـ، فالكاقع يتغير بتغير العرؼ كالزماف.

                                                           

 . ِّٖ/ِبي، المكافقات، راجع : الشاط (ُ)
 كما بعدىا . ِْٖ/ِراجع : الشاطبي، المكافقات،  (ِ)
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  :انؼبيم انثبَٙ: رغري األيكُخ
الشؾ أف لمبيئة المكانية تأثيرىا عمى التفكير كالسمكؾ، لذلؾ نرل أف 

ببلد الحارة مختمفة مختمؼ عف الحضر، كالريؼ مختمؼ عف المدينة، كال البدك
كالشرؽ مختمؼ عف الغرب، كدار اإلسبلـ غير دار الحرب، ككؿ  عف الباردة،

في تغير الفتاكل كاألحكاـ، كمف ثـ عمى تغير الفتكل ؛  مكاف منيا لو تأثيره
بثبلثة أنكاع : البيئة، كحرمة المكاف،  فاألحكاـ الشرعية تتغير بتغير األمكنة

 .(ُ) بكككنو دار إسبلـ أك دار حر 
   :أٔال : انجٛئخ

البيئة ميمة في تغير الفتاكل كاألحكاـ الشرعية ؛ ألف الناس يأخذكف 
بعض الخصائص مف البيئة، كىذه الخصائص تؤثر في العادات كالعرؼ 
كالتعامؿ، حيث إف البيئة تتأثر بالعكامؿ الجكية كالمطر كالقحط كالحرارة 

كحياتيـ كأعرافيـ  ر في الناسكالبركدة كغيرىا مف حاالت الطقس، كىذا يؤث
اختبلؼ أكقات  كعاداتيـ كتعامميـ، كنتيجة ليذا تظير األحكاـ المختمفة، مثؿ

ما ىك  العمؿ عمى حسب درجة الحرارة كالبركدة، أك االختبلفات األخرل مثؿ
 الحاؿ في القطبيف الشمالي كالجنكبي، فتختمؼ أكقات الصبلة كالصكـ، كأيضان 

ي األقطار الحارة عف األقطار الباردة ؛ فالصبي في سف البمكغ عادة ف يختمؼ
عشر في بمد ما يبمغ الحمـ فيتعمؽ بو التكميؼ، كنظيره في بمد آخر ال  الرابعة

يككف مكمفان، فسقكط التكميؼ عف أحدىما كقيامو باآلخر ليس  يبمغ الحمـ فبل
كميؼ المكجو إلييما، بؿ ىك كاحد، كلكف متعمقة كقكع الت الختبلؼ الخطاب

كظيرت عميو عبلمات البمكغ، كعدـ التكميؼ عمى  عمى مف عاش في بمد حار،
 . (ِ)عميو األمارات نفسيا  مف عاش في بمد آخر، كلـ تظير
                                                           

 .َُٓراجع : سرحاف، ضكابط تغير الفتكل، مرجع سابؽ، ص ( ُ)
راجع : الغرياني، عبد الرحمف، الحكـ الشرعي بيف العقؿ كالنقؿ، دار الغرب اإلسبلمي، ( ِ)

 . ِّٓبيركت، لبناف، ص 
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 ثبًَٛب : حشيخ ادلكبٌ :
كذلؾ تتغير الفتكل بتغير المكاف كحرمتو، حيث يرل بعض الفقياء 

الجناية في الحـر غيرىا الحـر ؛ إذ  تغميظ الدية عمى الجناية التي ترتكب في
كانت الدية إببلن أك غيرىا  في سائر األماكف، كمقدار التغميظ ثمث الدية، سكاء
بيف القتؿ في الحـر كغيره  في بقية األجناس، كيرل أبك حنيفة كمالؾ أنو ال فرؽ

يجب التغميظ،  الدية تغمظ بثبلثة  (ِ)كأحمد  (ُ) مف حيث الدية، أما عند الشافعي
ذا قتؿ محرماإ ; أشياء ، كا  ، كالشيكر الحـر ،  أحمد كقد نص . ذا قتؿ في الحـر

كفي الشير الحراـ، فأما  الحـر رحمو اهلل، عمى التغميظ عمى مف قتؿ محرما في
 .(ّ)إف قتؿ ذا رحـ محـر تغمظ ديتو 

                                                           

عباس بف عثماف بف شافع بف السائب بف عبيد بف عبد يزيد بف محمد بف إدريس بف ال (ُ)
ىاشـ بف المطمب بف عبد مناؼ بف قصي بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤم بف 

شابا، فنشأ بمكة، كأقبؿ عمى الرمي،  إدريس بغزة، كمات أبكه اتفؽ مكلد اإلماـ غالب،
ؿ عمى العربية حتى فاؽ فيو األقراف، كصار يصيب مف عشرة أسيـ تسعة، ثـ أقب
سير أعبلـ  . كالشعر، فبرع في ذلؾ كتقدـ . ثـ حبب إليو الفقو، فساد أىؿ زمانو

 .  ٔ، ٓ/َُالنببلء لمذىبي، 
محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ   ىك اإلماـ حقا، كشيخ اإلسبلـ صدقا، أبك عبد اهلل، أحمد بف (ِ)

عكؼ بف قاسط بف بف أسد بف إدريس ابف عبد اهلل بف حياف بف عبد اهلل بف أنس بف 
مازف بف شيباف بف ذىؿ بف ثعمبة بف عكابة بف صعب بف عمي بف بكر بف كائؿ 

عبد  الذىمي الشيباني المركزم ثـ البغدادم، أحد األئمة األعبلـ . ىكذا ساؽ نسبو كلده
طمب العمـ كىك ابف خمس  . في " تاريخو " كغيره أبك بكر الخطيب اهلل، كاعتمده

إبراىيـ بف  فسمع مف . كحماد بف زيد مالؾ، الذم مات فيوعشرة سنة، في العاـ 
كمعتمر بف  ، الميمبي عباد بف عباد فأكثر، كجكد، كمف قميبل، كمنيشيـ بف بشير سعد

كيحيى بف أبي  كأيكب بف النجار، كسفياف بف عيينة اليبللي، سميماف التيمي،
 ُٕٕ/ُُسير أعبلـ النببلء لمذىبي،  كقراف بف تماـ كعمي بف ىاشـ بف البريد زائدة،

 كما بعدىا  .
ث العربي، المغني، دار إحياء الترا مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد،راجع : ابف قدامة،  (ّ)

 . ِٖٗ/ٖـ،   ُٖٓٗق /  َُْٓالطبعة األكلي، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15743
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15743
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16287
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16287
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  :اس اإلعالو ٔداس احلشةثبنثب : د
 فمك  كذلؾ تتغير الفتكل كتختمؼ باختبلؼ الداريف أك األماكف،

 دخؿ مسمـ دار الحرب بأماف، فعقد عقدا مع حربي مثؿ الربا، أك غيره 
عند  كلـ يجز ،(ُ)العقكد الفاسدة في حكـ اإلسبلـ، جاز عند أبي حنيفة  مف

 . (ِ)جميكر الفقياء 
تبلؼ  (ّ)كقد استدؿ أبك حنيفة  بأف أخذ الربا في معنى إتبلؼ الماؿ، كا 

ماؿ الحربي مباح، كىذا ألنو ال عصمة لماؿ الحربي، فكاف المسمـ بسبيؿ مف 
أخذه إال بطريؽ الغدر كالخيانة، فإذا رضي بو انعدـ معنى الغدر، بخبلؼ 
الذمي كالحربي المستأمف ؛ ألف أمكاليما معصكمة عمى اإلتبلؼ، كلك عاقد ىذا 

  مـ الذم دخؿ بأماف مسمما أسمـ ىناؾ كلـ يياجر إلينا جاز عندالمس
                                                           

أبك حنيفة النعماف بف ثابت بف زكطى التيمي، الككفي،  العراؽ اإلماـ، فقيو الممة، عالـ (ُ)
كلد سنة ثمانيف في حياة . الفرس مكلى بني تيـ اهلل بف ثعمبة يقاؿ : إنو مف أبناء

كلـ يثبت لو حرؼ  . الككفة عمييـ لما قدـ أنس بف مالؾ عف  صغار الصحابة، كرأل
كىك أكبر شيخ لو كأفضميـ عمى ما  عف أحد منيـ، كركل عف عطاء بف أبي رباح،

 كعدم بف ثابت،  جبمة بف سحيـ، كلـ يصح، كعف طاكس كعف الشعبي، قاؿ . كعف
مالؾ بف  كىك أصغر منو، كعف شيباف النحكم كخمؽ سكاىـ . حتى إنو ركل عف

 .ُّٗ/ٔسير أعبلـ النببلء لمذىبي،    . كىك كذلؾ أنس
بيركت، راجع : السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ،  المبسكط، دار المعرفة، ( ِ)

. الكساني، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد بف  ٔٓ/ُْـ،  ُّٗٗق / ُُْْلبناف، 
أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة 

. ابف اليماـ، كماؿ الديف محمد بف عبد  ُِّ/ٕـ ،  ُٖٔٗق /  َُْٔالثانية، 
 كما بعدىا . ّٖ/ٕار الفكر، بيركت، لبناف، الكاحد السيكاسي، فتح القدير، د

 سبؽ ترجمتو .( ّ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15621
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15621
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15621
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كانا أسيريف أك دخبل بأماف لمتجارة فتعاقدا  ، كعندىما ال يجكز كلك أبي حنيفة
تفاؽ، إال أف المسمـ ال يجكز باال عقد الربا أك غيره مف البياعات الفاسدة

الغدر كالخيانة، كفي عقد  المستأمف منع مف تممكو مف غير رضاه ؛ لما فيو مف
 .(ُ)الماؿ  الربا المتعاقداف راضياف، فبل غدر فيو، فالربا كإتبلؼ

   ثزغري انضيبٌ ٔادلكبٌ : انؼبيم انثبنث : رغري انؼبداد ٔاألحٕال
ئد يكجب انتقاؿ األحكاـ، كما قاؿ القرافي رحمو اهلل : ) انتقاؿ العكا

النقكد كفي غيرىا، فإنا نفتي في زماف معيف : بأف المشترم تمزمو  نقكؿ في
عند اإلطبلؽ ؛ ألف تمؾ السكة ىي التي جرت العادة  سكة معينة مف النقكد

فإذا كجدنا بمدان آخر كزمانان آخر يقع التعامؿ فيو  بالمعاممة بيا في ذلؾ الزماف،
السكة الثانية، كحرمت الفتيا باألكلى ؛ ألجؿ  ، تغيرت الفتيا إلىبغير تمؾ السكة

الزكجات كالذرية كاألقارب ككسكتيـ  تغير العادة، ككذلؾ القكؿ في نفقات
الفتكل بغير العادة  تختمؼ بحسب العكائد، كتنتقؿ الفتكل فييا كتحـر

 . (ِ) (  ...الحاضرة
خان لمشريعة ؛ ألف كال يعتبر تغير األحكاـ المبنية عمى العرؼ نس

تغير محميا الذم تنزؿ عميو، بحيث لـ يعد  حقيقتيا باقية، كانما األحكاـ في
فطبؽ حكـ آخر عميو، كمعنى ذلؾ أف حالة جديدة  متكافرا فيو شركط التطبيؽ، ى

حكـ آخر، أك أف الحكـ األصمي باؽ كلكف تغير العادة  قد طرأت تستمـز تطبيؽ

                                                           

. الزيمعي، عثماف بف عمى بف  ُّّك  ُِّ/ٕراجع : الكساني، بدائع الصنائع، ( ُ)
 .ٕٗ/ْمحجف، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، 

الـ راجع : القرافي، أحمد ابف إدريس بف عبد الرحمف، أنكار البركؽ في أنكاع الفركؽ، ع( ِ)
 . َِْ، َِّ/ْالكتب، 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
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بيقو، فالشرط في الشيكد العدالة، كالعدالة الظاىرة لتط استمـز تكافر شركط معينة
 . (ُ) الكذب استمـز ىذا الشرط لمتزكية كانت كافية لتحققيا، فمما كثر

فيتعيف عمى المفتي أف يككف عارفان بعادات الناس كمدركان ألعرافيـ، 
كمطمعان عمى احكاليـ، لكي يراعي ىذه األعراؼ في فتاكاه، كيعتبرىا في أحكاـ 

دث المبنية عمى العرؼ كالعادة، كذلؾ ألف ىذه األعراؼ متغيرة بتغير الحكا
الزماف كالمكاف، فاعتبار ذلؾ في الفتكم مما جاءت بو الشريعة، كالجيؿ بو 
جيؿ في الديف، فبل يحؿ لممفتي نقؿ أقكاؿ أئمة مذىب كفتكاىـ المبنية عمى 

لنظر فيما عرؼ زمانيـ المخالؼ لمعرؼ القائـ في عصره كمصره، فعميو ا
تتطمبو عكائد الناس كأحكاؿ زمانيـ كظركؼ تعامبلتيـ، فيفتي بما تقتضيو 
ف كاف ما افتى بو مرجكحان في نظره أك في مذىبو، ما داـ  أحكاليـ، حتي كا 

 .(ِ) مبلئـ ألحكاليـ كمكافؽ لعاداتيـ كأعرافيـ
م انؼبيم انشاثغ : رطٕس األٔضبع انزُظًٛٛخ ٔانرترٛجبد اإلداسٚخ ٔانٕعبئ

 ٔاألعبنٛت االقزصبدٚخ :
فتطكر األكضاع التنظيمية كالترتيبات اإلدارية كالكسائؿ كاألساليب 
االقتصادية كاألكامر القانكنية المصمحية كنحكىا يستدعي تغير الفتاكم المبنية 
عمى تمؾ األساليب كاألكضاع، كفي ذلؾ يقكؿ القرافي : ) مف البدع مندكب 

قامة إليو، كىك ما تناكلتو قكاعد  الندب كأدلتو مف الشريعة كصبلة التراكيح كا 
صكر األئمة كالقضاة ككالة األمكر عمى خبلؼ ما كاف عميو أمر الصحابة 
بسبب أف المصالح كالمقاصد الشرعية ال تحصؿ إال بعظمة الكالة في نفكس 

                                                           

 .َُْراجع : سرحاف، ضكابط تغير الفتكل، مرجع سابؽ، ص ( ُ)
راجع : الشيباف، أسامة بف محمد بف إبراىيـ، ضكابط الفتكل في ضكء المقاصد ( ِ)

، َّالشرعية، مجمة العمـك الشرعية، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، العدد 
 .ِْٕـ، ص  َُِّنكفمبر 
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الناس، ككاف الناس في زمف الصحابة معظـ تعظيميـ إنما ىك بالديف كسابؽ 
تؿ النظاـ كذىب ذلؾ القرف كحدث قرف آخر ال يعظمكف إال اليجرة ثـ اخ

يأكؿ خبز  عمر بالصكر فيتعيف تفخيـ الصكر حتى تحصؿ المصالح، كقد كاف
الشعير كالممح كيفرض لعاممو نصؼ شاة كؿ يكـ لعممو بأف الحالة التي ىك 
عمييا لك عمميا غيره لياف في نفكس الناس، كلـ يحترمكه كتجاسركا عميو 

لفة فاحتاج إلى أف يضع غيره في صكرة أخرل لحفظ النظاـ ؛ كلذلؾ لما بالمخا
قد اتخذ الحجاب كأرخى الحجاب، كاتخذ  معاكية بف أبي سفيافككجد  الشاـ قدـ

يسمكو الممكؾ، فسألو عف ذلؾ  المراكب النفيسة كالثياب اليائمة العمية، كسمؾ ما
فقاؿ : إنا بأرض نحف فييا محتاجكف ليذا فقاؿ لو ال آمرؾ، كال أنياؾ كمعناه 
أنت أعمـ بحالؾ ىؿ أنت محتاج إلى ىذا فيككف حسنا أك غير محتاج إليو فدؿ 

كغيره عمى أف أحكاؿ األئمة ككالة األمكر تختمؼ باختبلؼ  عمر ذلؾ مف
زخارؼ  ف كاألحكاؿ فمذلؾ يحتاجكف إلى تجديداألعصار كاألمصار كالقرك 

 . (ُ) كسياسات لـ تكف قديما كربما كجبت في بعض األحكاؿ
 انؼبيم اخلبيظ : ادلصهحخ ٔرغري انفزٕٖ :

راعى مصالح الخمؽ في المعاش فكيؼ  -سبحانو كتعالي  –فالشارع 
ؿ بأف فكجب القك  ،ال يراعي لذلؾ في األحكاـ الشرعية، إذ ىي بالمراعاة أكلى

الشارع راعى المصمحة في األحكاـ الشرعية، فحينئذ ال يجكز إىماليا بكجو مف 
ذا تتبعنا مقاصد الشارع في جمب المصالح كدرء المفاسد، قطعنا بأف  . الكجكه كا 

ف لـ يكف فييا نص  المصمحة ال يجكز إىماليا، كالمفسدة ال يجكز قربانيا، كا 
 . (ِ) كال إجماع كال قياس خاص

                                                           

 . َِْ-َِّ/ْراجع : أنكار البركؽ في أنكاع الفركؽ لمقرافي ( ُ)
راجع : السفياني، عابد بف محمد، الثبات كالشمكؿ في الشريعة اإلسبلمية، مكتبة ( ِ)

 . ََٓـ، ص  ُٖٖٗق /  َُْٖالمنارة، مكة المكرمة، الطبعة األكلي، 
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ة ىي مقصكد الشرع، كقد يستدعى حفظ المصالح تغير فالمصمح
األحكاـ، ذلؾ أف المصمحة ىي الحكمة التي تترتب عمى شرع الحكـ مع حاؿ 
خاصة، سكاء أكانت جمب منفعة أك تكميميا، أك دفع مفسدة أك تكميميا، 
كالمصالح عمى المستكل العممي تنقسـ إلى ضركرية كحاجية كتحسينية، كعمى 

م ىي مقاصد لمشارع كمقاصد لممكمفيف، كقد تتغير الحاجات في المستكل النظر 
حاالت جزئية فتتبلشى المصمحة، كتنخـر المناسبة بيف الحكـ كالحاؿ التي 
كانت مفضية إلى تشريعو، فمـ يعد يبلئميا ىذا الحكـ، كال تترتب المصمحة 

تمؾ المقصكدة منو مع بقائو، فتقضي أصكؿ الشريعة بتبديمو بحكـ آخر لتدرأ 
 . (ُ) المفاسد كتتحقؽ المصمحة المقصكدة

 ثبًَٛب : ضٕاثط رغري انفزٕٖ ثزغري انضيبٌ :
 كاال لتغير الفتكل ضكابط ال بد مف مراعاتيا، كحدكد ال يجكز تخطييا،

 أصبحت األحكاـ الشرعية مجاالن خصبان لمعبث بيا مف المغرضيف، كمما لـ يرؽ
 ف، أك أنو ال يمكف تطبيقو في ظؿ ىذهليـ حكـ قالكا بعدـ صبلحيتو ليذا الزما

األحكاؿ كالظركؼ، كبالتالي يبدلكف كيغيركف األحكاـ حسب أىكائيـ حتى ال 
 يبقى حكـ يمت إلي الشريعة بصمة .

ىناؾ بعد الضكابط التي تؤدم إلي تغير الفتكل بتغير الزماف أىـ تمؾ ك 
 :(ِ)  الضكابط ما يمي

                                                           

ئف كالزمف، مرجع سابؽ، إماـ، محمد كماؿ الديف، قكاعد تغيير الفتكل بيف الحدث الكا (ُ)
 .ِِص 

 النكر، محمد سميماف، قاعدة ال ينكر تغير األحكاـ بتغير الزماف، مرجع سابؽ، ( ِ)
 . ُّٗص 
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 حكبو ادلزغريح : انضبثط األٔل : أٌ ٚكٌٕ احلكى يٍ األ
حيث إف األحكاـ الثابتة ال تدخؿ في تمؾ القاعدة، فيذا الضابط يعني 

سكاء أكاف القطع شامبل  أف ال عمؿ بعكامؿ التغير في مكارد النصكص القطعية
ال اجتياد في  ( لمكركد أك لمداللة، كىذا الضابط مأخكذ مف القاعدة المشيكرة

كالسنة  ركدىا عمى نحك القرآففالنصكص القطعية في ك  ) مكضع النص
 المتكاترة ىي نصكص مسمـ بيا، نسبتيا إلى قائميا صحيحة ال شؾ فييا، فبل

يجكز بحاؿ مف األحكاؿ إنكار صحة مصدرىا، أك إعادة النظر في أسانيدىا 
بدعكل عكامؿ التغير ؛ ألف الخطأ قد يكمف في العكامؿ ال في  كركاتيا

 ـ كالزكاة كما كرد في قكلو تعالي : النصكص، مثؿ كجكب الصبلة كالصيا
الَة َوآُتوا الزََّكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّاِكِعينَ  } ، كحرمة الربا كحؿ (ُ){ َوَأِقيُموا الصَّ

َبا ََل َيُقوُموَن ِإَلَّ َكَما َيُقوُم  }البيع كما كرد في قكلو تعالي :  الَِّذيَن َيْأُكُموَن الرِّ
َبا  ۚ  ْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ الَِّذي َيَتَخبَُّطُو الشَّ  ِلَك ِبَأنَُّيْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ  ۚ  ذَٰ

َبا  َفَمن َجاَءُه َمْوِعَظٌة مِّن رَّبِِّو َفانَتَيٰى َفَمُو َما َسَمَف  ۚ  َوَأَحلَّ المَُّو اْلَبْيَع َوَحرََّم الرِّ
، (ِ) {ُىْم ِفيَيا َخاِلُدونَ  ۚ  َك َأْصَحاُب النَّاِر َوَمْن َعاَد َفُأولَٰئِ  ۚ  َوَأْمُرُه ِإَلى المَِّو 

 فكؿ ىذه األحكاـ قطعية الداللة ال يمكف أف تتغير بأم حاؿ مف األحكاؿ .
 انضبثط انثبَٙ : اػزجبس ادلقبصذ يف انفزٕٖ : 

، -سبحانو كتعالى–فالفتاكل كاألحكاـ الشرعية منزلة مف عند رب العزة 
ح الخمؽ في كافة أمكر الدنيا كاآلخرة عمى السكاء، كما شرعة إال  لتحقيؽ مصال

كىذه المصالح تشمؿ جمب المصالح كدرء المفاسد ؛ إذ ال تخمك فتكل شرعية 
مف حكمة تعكد عمى الخمؽ بالخير كالنفع سكاء في امكرىـ الدنيكية أك 

                                                           

 . ّْسكرة البقرة : اآلية ( ُ)
 . ِٕٓسكرة البقرة : اآلية ( ِ)
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فإف الفتاكل التي  خركية، سكاء كانت ىذه الحكمة ظاىرة جمية أـ ال، لذلؾاأل
 الشرعية  لتغير بتغير العكامؿ، ال بد أف تككف متماشية مع القكاعدتقبؿ ا

العامة ؛ ألف غاية التغير ليست التيرب مف تطبيؽ األحكاـ الشرعية، أك اتباع 
اليكل أك التساىؿ في الديف ؛ إنما غايتو تحقيؽ مقاصد الشريعة كمصالح 

رض كالماؿ. فشرع الدنيا كاآلخرة مف حفظ لمديف كالنفس كالعقؿ كالع الخمؽ في
تتحقؽ ىذه المقاصد، كشرع في المساحة المسككت عنيا حيث  التغير حيث ال

 . (ُ) تنو عنيا لـ تأمر الشريعة كلـ
 انضبثط انثبنث : أٌ رجُٙ انفزٕٖ ػهٙ يصهحخ أٔ ػشف مجٛغ انُبط :

فبل تككف الفتكل كتغييرىا مبني عمى مصمحة أك عادة شخص أك فئة 
الفان لمصمحة أك عرؼ الغالبية العظمى مف الناس، كمف معينة، كيككف ذلؾ مخ

ثـ ال يجكز إصدار الفتكل ألجؿ تحقيؽ مصمحة كاحد مف المكمفيف أك مجمكعة 
منيـ، أك لمراعاة عاداتيـ الجارية مع اإلىماؿ لمصمحة كعرؼ األكثر مف 
الناس، فيتعيف عمى المفتي أف يراعي ذلؾ، كيككف الداعي إلصدار فتكاه 

المصالح العامة لممكمفيف، كاعتبار األعراؼ الغالبة تحقيقان كتحصيبلن لتحقيؽ 
 .(ِ)لمقصكد الشارع 

 انضبثط انشاثغ : إرا صال عجت رغري احلكى ٚؼٕد احلكى إيل يب كبٌ ػهّٛ 
 قجم انزغري .

 األحكاـ مرتبة عمى كجكد سببيا كتحقؽ شرطيا كانتفاء ما يمنعيا، فإذا
انطبؽ الحكـ عمى الكاقع، أما إذا تخمؼ أحد  استكفيت ىذا األمكر الثبلث،

الشركط أك كجد أحد المكانع انطبؽ حكـ آخر عمى الكاقع . إال أنو ربما ينظر 

                                                           

 .ُُِراجع : سرحاف، ضكابط تغير الفتكل، مرجع سابؽ، ص ( ُ)
 .ِٖٕتكل في ضكء المقاصد الشرعية، مرجع سابؽ، ص راجع : الشيباف، ضكابط الف( ِ)
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الكاقعتيف فيتكىـ أنيما متشابيتاف، كليما حكماف متغايراف،  البعض إلى ىاتيف
أنيما كانتا متشابيتيف، إال  كالحقيقة أف الكاقعتيف، كاف فيظف أف الحكـ قد تغير،

كاقعة حكـ يخصيا، فمك أف رجبل ممؾ نصاب  غير متماثمتيف، فيككف لكؿ
الزكاة ؛ فإف المفتي يسألو عف  الزكاة، ثـ استفتى العمماء عف كجكب إخراج

فمك أجاب بأنو قد حاؿ  حكالف الحكؿ عمى ىذا النصاب، كعف كجكد ديف عميو،
إخراج الزكاة ؛  كجكبعميو الحكؿ، كأنو ليس عميو ديف، فإف المفتي سيفتيو ب

يسأؿ  لتحقؽ الشرط كانتفاء المانع، كلك أف ذلؾ الشخص جاء في عاـ آخر
 نفس السؤاؿ فسألو المفتي نفس األسئمة، فتبيف أف عميو دينان يستكعب أكثر مالو

حتى ال يبقى منو قدر النصاب ؛ ىنا تككف إجابة المفتي بأنو ليس عميو زكاة، 
كاألمر ليس كذلؾ ؛ الختبلؼ الحالتيف : فالحالة البعض أف الحكـ تغير،  فيظف

السبب كتحقؽ الشرط كانتفى المانع، كأما الحالة الثانية فقد كجد  األكلى كجد
ثـ يككف لكؿ حالة حكـ في الشرع، كليس في ىذا  المانع كىك الديف، كمف

 . (ُ) اختبلؼ
 انضبثط اخلبيظ : أٌ انفزٕٖ ألْم انؼهى اجملزٓذٍٚ : 

نزلة عظيمة، فيي إخبار عف حكـ اهلل؛ كلذلؾ فإنما يقـك إف لمفتكل م
 بيا كيتكالىا أىؿ العمـ المجتيدكف.

كقد جاء في )الفقيو كالمتفقو( نقبلن عف الشافعي : " ال يحؿ ألحد أف 
يفتي في ديف اهلل، إال رجبلن عارفان بكتاب اهلل، بناسخو كمنسكخو، كمحكمو 

دنيو...، ثـ يككف بعد ذلؾ بصيران بحديث كمتشابية، كتأكيمو كتنزيمو، كمكية كم
كيعرؼ مف الحديث ما عرؼ مف القرآف، كيككف بصيران بالشعر،  رسكؿ اهلل 

كبما يحتاج إليو لمعمـ كالقرآف، كيككف بعد ىذا مشرفان عمى اختبلؼ أىؿ 

                                                           

 . ُِِراجع : سرحاف، ضكابط تغير الفتكل، مرجع سابؽ، ص ( ُ)
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األمصار، كتككف لو قريحة بعد ىذا، فإذا كاف ىكذا فمو أف يتكمـ كيفتي في 
 .(ُ) الحبلؿ كالحراـ(

كلكف قد تجرأ البعض عمى القكؿ عمى اهلل بغير عمـ، كتصدل لمفتكل 
كىك ليس أىبلن لو. كقد قاؿ ابف القيـ في ىؤالء: " مف أفتى الناس كليس بأىؿ 
... كىؤالء بمنزلة مف يدؿ الركب كليس لو عمـ بالطريؽ،  لمفتكل فيك آثـ عاصو

نزلة مف ال معرفة لو بالطب كبمنزلة األعمى الذم يرشد الناس إلى القبمة، كبم
ذا تعيف عمى كلي األمر منع  كىك يطبب الناس، بؿ ىك أسكأ مف ىؤالء حاالن، كا 
مف لـ يحسف التطبيب مف مداكاة المرضى، فكيؼ بمف لـ يعرؼ الكتاب 

شديد اإلنكار  –رحمو اهلل  – (ِ)كالسنة، كلـ يتفقو في الديف؟ قاؿ: ككاف شيخنا 
 عتو يقكؿ: قاؿ لي بعض ىؤالء: أجعمت محتسبان عمى عمى ىؤالء، فسم

الفتكل؟ فقمت لو: يككف عمى الخبازيف كالطباخيف محتسب، كال يككف عمى 
 .(ّ) الفتكل محتسب"

 

* * * * * * 

                                                           

 . َِٓ – ُٗٗ/ْ، أعبلـ المكقعيف ُٕٓ/ِينظر : الفقيو كالمتفقو ( ُ)
 ىك شيخ اإلسبلـ ابف تيمية . (ِ)
 . ُِٕ/ْينظر : أعبلـ المكقعيف  (ّ)
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 ادلطهت انثبَٙ
 انزطجٛقبد انفقٓٛخ نزغري انفزٕٖ ثزغري انضيبٌ

فتكل بتغير ىناؾ الكثير مف التطبيقات الفقيية التي تدؿ عمى تغير ال
 الزماف كالمكاف كالحاؿ كالعرؼ نكردىا فيما يمي :

اتفقت كممة المذاىب عمى أف األحكاـ التي تتبدؿ بتبدؿ الزماف كأخبلؽ 
فإذا  . الناس ىي األحكاـ االجتيادية التي بينيت عمى القياس كدكاعي المصمحة

ال  كانت أصبحت ال تتبلءـ كأكضاع الزماف كمصمحة الناس كجب تغييرىا، كا 
كالضابط في ىذه  .عبثان كضرران، كالشريعة منزىة عف ذلؾ، كال عبث فييا 

مصالح الناس  القاعدة أف األحكاـ المبنية عمى المصمحة كالعرؼ تتغير بتغير
 كأعرافيـ كعكائدىـ مع تغير األزمنة كاألمكنة كاألحكاؿ.

 رغري انفزٕٖ يف قجٕل انشٓبدح :
ألزمنة المتأخرة قالكا بقبكؿ شيادة لما ندرت العدالة، كعزت في ىذه ا

فالشيكد الذيف يقضى بشيادتيـ في . األمثؿ فاألمثؿ، كاألقؿ فجكران فاألقؿ 
الحكادث يجب أف يككنكا عدكالن، أم ثقات، كىي المحافظة عمى الكاجبات 

كالمعرفة بالصدؽ كاألمانة، إال أف الكثير مف الفقياء المتأخريف الحظكا  الدينية
ة الكاممة لكثرة الفساد كضعؼ الذمـ كالكازع الديني، فإذا تطمب ندرة العدال

القضاة دائمان العدالة الشرعية في الشيكد ضاعت الحقكؽ المتناع اإلثبات، فمذا 
، حيث تقؿ العدالة، كمعنى األمثؿ  أفتكا بقبكؿ شيادة األمثؿ فاألمثؿ مف القـك

كاف في ذاتو غير  فاألمثؿ أم األحسف فاألحسف حاالن مف المكجكديف، كلك
أم أنيـ تنازلكا عف اشتراط العدالة المطمقة إلى  .كامؿ العدالة بحدىا الشرعي 

 .(ُ)العدالة النسجية 

                                                           

لقكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة، دار الفكر، الزحيمي، محمد مصطفي، ا (ُ)
 كما بعدىا . ّٓٓ/ُ ـ، ََِٔق /  ُِْٕدمشؽ، الطبعة األكلي، 
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حكؿ خبلؼ الحنفية في العدالة (ُ)كقد جاء في بدائع الصناع لمكساني 
المشركطة في الشيكد حيث قاؿ : ) ىذا االختبلؼ اختبلؼ زماف ال اختبلؼ 

كاف مف أىؿ خير كصبلح ؛ ألنو  -رحمو اهلل  -أبي حنيفة حقيقة ؛ ألف زمف
" َخْيُر  زمف التابعيف، كقد شيد ليـ النبي عميو الصبلة كالسبلـ بالخيرية بقكلو

لَِّذيَن َيُموَنُيْم، ُثمَّ َيِجيُء َأْقَواٌم َتْسِبُق َشَياَدةُ النَّاِس َقْرِني، ُثمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيْم، ُثمَّ ا
، " فكاف الغالب في أىؿ زمانو الصبلح (ِ)" َأَحِدِىْم َيِميَنُو، َوَيِميُنُو َشَياَدَتوُ 

كالسداد، فكقعت الغنية عف السؤاؿ عف حاليـ في السر، ثـ تغير الزماف كظير 
لسؤاؿ عف العدالة، فكاف اختبلؼ جكابيـ الفساد في قرنيما فكقعت الحاجة إلى ا

الختبلؼ الزماف، فبل يككف اختبلفا حقيقة، كمنيـ مف حقؽ الخبلؼ ) كجو ( 
قكليما أف العدالة الظاىرة تصمح لمدفع ال لئلثبات لثبكتيا باستصحاب الحاؿ 
دكف الدليؿ، كالحاجة ىينا إلى اإلثبات كىك إيجاب القضاء، كالظاىر ال يصمح 

 ظاىر قكلو عز كجؿ كألبي حنيفة  بد مف إثبات العدالة بدليميا،حجة لو فبل
أم عدال، كصؼ اهلل سبحانو كتعالى مؤمني  ( ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطا (

 -رضي اهلل تعالى عنو  - عمر ىذه األمة بالكساطة، كىي العدالة، كقاؿ سيدنا
صبل في المؤمنيف، كزكاليا عدكؿ بعضيـ عمى بعض، فصارت العدالة أ

بعارض، ؛ كألف العدالة الحقيقية مما ال يمكف الكصكؿ إلييا فتعمؽ الحكـ 
بالظاىر، كقد ظيرت عدالتيـ قبؿ السؤاؿ عف حاليـ فيجب االكتفاء بو، إال أف 
يطعف الخصـ ؛ ألنو إذا طعف الخصـ كىك صادؽ في الطعف فيقع التعارض 

                                                           

ىك أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاشاني عبلء الديف أك الكساني يركم بكمييما : فقيو  (ُ)
ع مجمدات، فقو، ط( سب -لو )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  .حنفي، مف أىؿ حمب

 . َٕ/ِك )السمطاف المبيف في أصكؿ الديف( . تكفي في حمب، األعبلـ لمزركمي، 
رضي اهلل عنيـ  –أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب المناقب، باب فضائؿ الصحابة  (ِ)

 .ِّّٓ، حديث ُُِٗ/ْباب فضؿ الصحابة ثـ الذيف يمكنيـ ثـ الذيف يمكنيـ  –
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يح بالسؤاؿ، كالسؤاؿ في الحدكد كالقصاص بيف الظاىريف، فبل بد مف الترج
طريؽ لدرئيا، كالحدكد يحتاؿ فييا لمدرء، كلك طعف المشيكد عميو في حرية 
الشاىديف كقاؿ : إنيما رقيقاف، كقاال : نحف حراف، فالقكؿ قكلو حتى تقكـ ليما 

ف كاف ىك الحرية لككنيـ  - آدـ البينة عمى حريتيما ؛ ألف األصؿ في بني كا 
لكف الثابت بحكـ  -عمييما الصبلة كالسبلـ كىما حراف  كحكاء دـآ أكالد

استصحاب الحاؿ ال يصمح لئللزاـ عمى الخصـ، كال بد مف إثباتيا بالدالئؿ، 
كاألصؿ فيو أف الناس كميـ أحرار إال في أربعة : الشيادات كالحدكد كالقصاص 

ظاىرة مشيكرة،  كالعقؿ، ىذا إذا كانا مجيكلي النسب لـ تعرؼ حريتيما كلـ تكف
أك غيرىـ ممف ال تعرؼ حريتو أك كانا عربييف،  الترؾ أك اليند بأف كانا مف

 فأما إذا لـ يككنا ممف يجرم عميو الرؽ، فالقكؿ قكليما كال يثبت رقيما 
 .(ُ) إال بالبينة (

 رغري انفزٕ٘ يف رٕيل انقضبء :
ـ، إذا لـ كنظران لندكر العدالة نجد انو في مسألة تكلي القضاء كغيرى

يكجد إال غير العدكؿ، أقمنا أصمحيـ كأقميـ فجكران ؛ لئبٌل تضيع المصالح 
كتتعطؿ الحقكؽ كاألحكاـ، فقد حسف ما كاف قبيحان، كاتسع ما كاف ضيقان، 
كاختمفت األحكاـ باختبلؼ الزماف، فإف خيار زماننا ىـ أراذؿ أىؿ العصر 

ذا رأل الحاكـ األكؿ . ككذلؾ جكزكا : تحميؼ الشيكد عند إلحا ح الخصـ، كا 
ذلؾ لفساد الزماف . كجكزكا أيضان : إحداث أحكاـ سياسية لقمع أرباب الجرائـ 

 -رضي اهلل عنو  -عند كثرة فساد الزماف كأكؿ مف فعمو عمر بف عبد العزيز 
فإنو قاؿ ستحدث لمناس أقضية بقدر ما أحدثكا مف الفجكر، كقد منع عمر بف 

                                                           

 . َِٕ/ٔئع، الكساني، بدائع الصنا (ُ)
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ذنو بو بعد أف كاف مطمقان  عمالو عف (ُ)عبد العزيز القتؿ، إال بعد إعبلمو كا 
 .(ِ) ليـ، لما رأل مف تغير حاليـ

 رغري انفزٕ٘ يف رصشفبد ادلذٍٚ ثأٔجّ انزربع ٔانٕقف :
تنفذ تصرفاتو في أمكالو باليبة  -في أصؿ المذىب الحنفي -إف المديف

، باعتبار أف كالكقؼ كسائر كجكه التبرع، كلك كانت ديكنو مستغرقة أمكالو كميا
الديكف تتعمؽ بذمتو، فتبقى أعياف أمكالو حرة، فينفذ فييا تصرفو، كىذا مقتضى 

ثـ لما فسدت ذمـ الناس، ككثر الطمع كقؿَّ الكرع، كأصبح  . القكاعد القياسية
المدينكف يعمدكف إلى تيريب أمكاليـ مف كجو الدائنيف عف طريؽ كقفيا أك 

ديؽ، أفتى المتأخركف مف فقياء المذىبيف ىبتيا لمف يثقكف بو مف قريب أك ص
 الحنفي بعدـ نفاذ ىذه التصرفات مف المديف إال فيما يزيد عف كفاء الديف 

 . (ّ)مف أمكالو 

                                                           

بف مركاف بف الحكـ األمكم القرشي، أبك حفص: الخميفة الصالح،  عمر بف عبد العزيز (ُ)
كالممؾ العادؿ، كربما قيؿ لو خامس الخمفاء الراشديف تشبييا لو بيـ. كىك مف ممكؾ 
الدكلة المركانية األمكية بالشاـ. كلد كنشأ بالمدينة، ككلي إمارتيا لمكليد. ثـ استكزره 

ىػ فبكيع في  ٗٗككلي الخبلفة بعيد مف سميماف سنة  .ماف ابف عبد الممؾ بالشاـسمي
مسجد دمشؽ. كسكف الناس في أيامو، فمنع سب عمي بف أبي طالب )ككاف مف تقدمو 
مف األمكييف يسبكنو عمى المنابر( كلـ تطؿ مدتو، قيؿ: دس لو السـ كىك بدير سمعاف 

 . َٓ/ٓ، األعبلـ لمزركمي، .و سنتاف كنصؼمف أرض المعرة، فتكفي بو. كمدة خبلفت
الزرقا، أحمد بف الشيخ محمد شرح القكاعد الفقيية، دار القمـ، دمشؽ، سكريا، الطبعة  (ِ)

 . ِِٗ/ُ، ّٗـ، القاعدة الثامنة كالثبلثكف، المادة  ُٖٗٗق /  َُْٗالثانية، 
قكاعد الفقيية الزحيمي، ال. َُِ/ ٔابف اليماـ، شرح فتح القدير، مرجع سابؽ،  (ّ)

 .ّٖٓ/ُ كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة،
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 رغري انفزٕ٘ نزغري حبل األيبَخ ثزغري انضيبٌ :
سئؿ عف ضالة اإلبؿ :  كرد في "صحيح البخارم " كغيره أف النبي 

ا كرٌدىا عمى صاحبيا متى ظير؛ ) كضالة الغنـ ىؿ يمتقطيا مف يراىا لتعريفي
عف  فنيى النبي  (ُ) كنحكىا مف األشياء الصغيرة التي يخشى عمييا (

التقاطيا ؛ ألنيا ال يخشى عمييا يخشى عمى غيرىا مف الضياع، كأمر بتركيا 
 ترد الماء، كترعى الكؤل حتى يمقاىا ربيا، فاستثنى اإلبؿ مف حكـ التقاط الضالة

ا كاف عيد عثماف بف عفاف أمر بالتقاط ضكاؿ اإلبؿ كبيعيا، كبقية فمم .
كاستثناه، فإذا جاء صاحبيا أعطي  الضكاؿ، عمى خبلؼ ما أمر بو النبي 

ثمنيا، ألف عثماف رأل أف الناس قد دبَّ إلييـ فساد األخبلؽ كالذمـ، كامتدت 
حؽ صاحبيا، أيدييـ إلى الحراـ، فيذا التدبير أصكف لضالة اإلبؿ، كأحفظ ل

ف خالؼ أمر رسكؿ اهلل  -فيك بذلؾ  . خكفان مف أف تناليا يد سارؽ أك طامع كا 
  إذ لك بقي العمؿ عمى مكجب ذلؾ   .إنما ىك مكافؽ لمقصكده -في الظاىر

في صيانة األمكاؿ،  األمر بعد فساد الزماف آلؿ إلى عكس مراد النبي 
 .ككانت نتيجتو ضرران 

ما عميو الناس مف  -رضي اهلل عنو  -ف عثماف كلما رأل أمير المؤمني
فساد األخبلؽ أمر بالتقاط ضالة اإلبؿ كبيعيا كحفظ ثمنيا لصاحبيا كما ركل 

عف التقاط ضالة اإلبؿ. ككذلؾ لما رأل  ، مع نييو (ِ)ذلؾ مالؾ في مكطئو
ما عميو الناس مف خراب الذمـ، في تطميؽ النساء في مرض المكت ألجؿ 

ميراث، فقد كرَّث تماضر األسدية، عندما طمقيا عبد الرحمف في حرمانيف مف ال
 . (ّ)مرض مكتو 

                                                           

 . ِِْٕ، حديث ُِْ/ّصحيح البخارم، كتاب المقطة، باب ضالة اإلبؿ  (ُ)
 . َٖٓ، حديث َّّ/ُالمكطأ، ركاية محمد بف الحسف،  (ِ)
 . ْٕٓ، رقـ : َٕٓ/ِالمكطأ، ركاية محمد بف الحسف،  (ّ)
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ما عميو حاؿ  -رضي اهلل عنو  -(ُ)كلما رأل أمير المؤمنيف عمي 
الناس، كاف يضمِّف الصناع بعد أف كانت يد الصانع أمانة . كقاؿ : ال يصمح 

ياد فتكسع عمر الناس إال ذاؾ . كقد أقر الصحابة الكراـ مبدأ تغير االجت
الفاركؽ بكجو خاص في االجتياد كفي تفسير النصكص بما يبلئـ حكمة 
التشريع كفبلح العباد كيناسب تطكر الزماف كالمكاف كتقمبات األحكاؿ. كتعرض 
في ذلؾ لمسائؿ عديدة منيا المؤلفة قمكبيـ، كالطبلؽ الثبلثي المتسرع، كبيع 

عفاء السارؽ مف القطع عاـ أميات األكالد، كعدـ التغريب في الحدكد،  كا 
المجاعة، كتطكير عقكبة التعزير تأديبان كزجران لممذنبيف كالمجرميف، كتحديد 

 . (ِ)عاقمة الدية في القتؿ كالجراح، كتفصيؿ أمكر ضريبة الخراج ( 
: يجيز القضاء بشيادة مستكر الحاؿ في  (ّ)كقد كاف اإلماـ أبك حنيفة 

ة، كفي عيد صاحبيو منعان ذلؾ، النتشار الكذب عيده، اكتفاءن بالعدالة الظاىر 
بيف الناس، كتغير حاليـ . قاؿ الكاساني نقبلن عف الحنفية : "ىذا االختبلؼ 

كاف مف  -رحمو اهلل  -اختبلؼ زماف ال اختبلؼ حقيقة ؛ ألف زمف أبي حنيفة 
 بالخيرية  أىؿ خير كصبلح ؛ ألنو زمف التابعيف، كقد شيد ليـ النبي 

َخْيُر ُأمَِّتي اْلَقْرُن الَِّذيَن َيُموِني، ُثمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيْم ُثمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيْم، ُثمَّ »  بقكلو :
 . (ْ)« َيِجيُء َقْوٌم َتْسِبُق َشَياَدُة َأَحِدِىْم َيِميَنُو َوَيِميُنُو َشَياَدَتوُ 

                                                           

 سبؽ ترجمتو . (ُ)
، تراث الخمفاء الراشديف في الفقو كالقضاء، دار العمـ لممبلييف، المحمصاني، صبحي (ِ)

 . ٖٗٓـ، ص  ُْٖٗ
 سبؽ ترجمتو .( ّ)
. القنكجي، محمد ِّّٓ، حديث رقـ ّٖٗ/ ْصحيح مسمـ، دار الكتب العممية،  ( ْ)

صديؽ بف حسف، السراج الكىاج في كشؼ مطالب مسمـ بف حجاج شرح مختصر 
دار الكتب العممية منشكرات محمد عمى بيضكف، صحيح مسمـ لمحافظ المنذرم، 

 . ِّٔ/ ٕبيركت، لبناف،  
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 رغري انفزٕٖ ثزغري انؼشف: 
يعد عيبان . قاؿ: بأف  (ُ)حنيفة  أنو لما كاف لكف السكاد في زمف أبي

الغاصب إذا صبغ الثكب أسكد يككف قد عيَّبو، ثـ بعد ذلؾ لما تغير عرؼ 
الناس كصاركا يعدكنو زيادة، قاؿ صاحباه : إنو زيادة . ككذلؾ الدُّكر، لما 

يكفي  - (ِ)  غير زفر -كانت تبنى بيكتيا عمى نمط كاحد، قاؿ المتقدمكف 
ية بيت منيا، كلما تبدلت الزماف كصارت بيكت الدكر لسقكط خيار الرؤية رؤ 

ح المتأخركف قكؿ زفر ، مف أف البد مف رؤية (ّ) تبنى عمى كيفيات مختمفة  رجَّ
 .(ْ)  كؿ البيكت ليسقط الخيار

 رغري انفزٕٖ ثزغري حبل انُبط : 
الدائف ليس لو استيفاء دينو مف ماؿ المديكف حاؿ غيبتو، إال إذا كاف 

كقالكا : عمى الزكجة أف تتابع زكجيا بعد إيفائو ليا معجؿ  مف جنس حقو 
ميرىا حيث أحب، لمَّا كاف في زمانيـ مف انقياد الناس إلى الحقكؽ، ثـ لما 
انتقمت عادة الناس إلى العقكؽ، قاؿ الفقياء : لمدائف استيفاء دينو كلك مف غير 

                                                           

 سبؽ ترجمتو .( ُ)
العنبرم، الفقيو المجتيد الرباني، العبلمة أبك اليذيؿ بف اليذيؿ بف قيس  زفر بف اليذيؿ( ِ)

سماعيؿ بف أبي خالد األعمش، كلد سنة عشر كمائة كحدث عف . بف سمـ كأبي  ، كا 
حساف بف  حدث عنو . ، كطبقتيـ كحجاج بف أرطاة ، كمحمد بف إسحاؽ ، حنيفة

كأبك  ، كعبد الكاحد بف زياد كأكثـ بف محمد كالد يحيى بف أكثـ، ، إبراىيـ الكرماني
كمالؾ بف فديؾ،  كالنعماف بف عبد السبلـ التيمي،كالحكـ بف أيكب، نعيـ المبلئي

مف بحكر الفقو، كأذكياء  . كعامتيـ مف رفقائو كأقرانو، ألنو مات قبؿ أكاف الركاية
سنة ثماف كخمسيف كمائة كلـ  زفر ، كىك أكبر تبلمذتو مات بأبي حنيفة الكقت . تفقو

 . َْ، ّٗ/ٖراجع سير اعبلـ النببلء لمذىبي،  يكف في الحديث بشيء،
 سبؽ ترجمتو . (ّ)
 . ِِٕ/ُالزرقا، شرح القكاعد الفقيية،  (ْ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12428
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12428
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16903
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16903
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15689
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15689
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15712
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15712
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15712
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16496
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16496
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990


   0202العدد السادس والعشرون ديسمبر -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

 

 

 دة تغير الفتوى بتغير الزمان وتطبيقاتها الفقهيةاآلثار المترتبة على قاع

022 
 

 كج إلى جنس حقو، كقاؿ المتأخركف : ال تجبر الزكجة عمى متابعة الز 
ف أكفاىا معجؿ ميرىا، لتغير حاؿ الناس   غير كطنيا الذم نكحيا فيو، كا 

 . (ُ)إلى العقكؽ
في أكؿ عيد الفرس  (ّ): أف األماـ أبا حنيفة  (ِ)كما قاؿ السرخسي 

باإلسبلـ، كصعكبة نطقيـ بالعربية، رخص لغير المبتدع منيـ أف يقرأ في 
بالمغة الفارسية، فمما النت ألسنتيـ مف الصبلة بما ال يقبؿ التأكيؿ مف القرآف 

 .(ْ)ناحية، كانتشر الزيغ كاالبتداع، مف ناحية أخرل، رجع عف ىذا القكؿ 
قىاؿى   اٍبًف عىبَّاسو  عىفً  كفي تغير الفتكل في لفظ الطبلؽ ثبلثان نجد حديث

مىٍيوً  مَّى المَّوي عى ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو صى ًث ًفي عى ؽي الثَّبلى مَّـى  : كىافى طىبلى سى كىأىًبي بىٍكرو  كى
 

فىةً  سىنىتىٍيًف ًمٍف ًخبلى عيمىرى  كى
ًث كىاًحدىةن، فىقىاؿى    ؽي الثَّبلى طَّابً  طىبلى ًإفَّ  :  عيمىري ٍبفي اٍلخى

ميكا ًفي أىٍمرو كىانىٍت لى  اهي النَّاسى قىًد اٍستىٍعجى ـٍ فىأىٍمضى مىٍيًي ٍينىاهي عى ـٍ ًفيًو أىنىاةه فىمىٍك أىٍمضى يي

                                                           

 . ِِٕ/ُالزرقا، شرح القكاعد الفقيية،  (ُ)
الشيخ العالـ الفقيو المعمر أبك العباس الفضؿ بف عبد الكاحد بف الفضؿ السرخسي ثـ  (ِ)

أبي القاسـ عبد الرحمف بف محمد  : سمع مف  . النيسابكرم الحنفي التاجر
كصاعد ب  كالقاضي أبي بكر الحيرم، كأبي سيؿ بف حسنكيو، كابف عبداف، السراج،

كأبي سيؿ  بمرك، محمد القاضي،كأبي بكر محمد بف عبكيو المركزم األنبارم
 في سنة عشر مع أبيو لمتجارة بغداد مكلده في سنة أربعمائة كقدـ  . ببخارل الكبلباذم

مات في جمادل األكلى سنة أربع كتسعيف كأربعمائة كما كجدكا لو شيئا، فإف ابنو  
أبي حنيفة، راجع سير اعبلـ النببلء لمذىبي،  مذىب ىرب كأصحابو، ككاف صمبا في

ُٗ/ُْٕ. 
 سبؽ ترجمتو . (ّ)
 . ٖٗ/ُالسرخسي، المبسكط،  (ْ)
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ًفي ًركىايىةو عىفٍ  ـٍ ( كى مىٍيًي ٍيبىاءً  عى ـي إنَّمىا   :اًلٍبًف عىبَّاسو  ) أىنَّوي قىاؿى (ُ) أىًبي الصَّ أىتىٍعمى
ٍيًد النًَّبيِّ  كىانىتً  مىى عى ثي تيٍجعىؿي كىاًحدىةن عى ثنا ًمٍف ًإمىارىةً  كىأىًبي بىٍكرو الثَّبلى ثىبلى ؟  عيمىرى  كى
بَّاسو  فىقىاؿى  ًفي ًركىايىةو ) أىفَّ  اٍبفي عى ـٍ ( كى ٍيبىاءى  نىعى ىىاًت ًمٍف  : اًلٍبًف عىبَّاسو  قىاؿى  أىبىا الصَّ

ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  مىى عى ًث عى ؽي الثَّبلى ـٍ يىكيٍف طىبلى  كىاًحدىةن ؟  كىأىًبي بىٍكرو  ىىنىاًتؾى أىلى
ٍيدً  ًؽ  عيمىرى  فىقىاؿى : قىٍد كىافى ذىاؾى فىمىمَّا كىافى ًفي عى  تىتىابىعى النَّاسي ًفي الطَّبلى

ـٍ  مىٍيًي ازىهي عى  .(ِ)( فىأىجى
رضي اهلل  عمر فتساىؿ الناس كاستعجاليـ في الطبلؽ الثبلث زمف

عنو قيؿ معناه أنيـ صاركا يقصدكف استئناؼ الطبلؽ ثبلثان عند النطؽ بمفظو 
أم يقصدكف بكؿ طمقة ينطقكف بيا طبلقان جديدان ال تأكيدان لمطبلؽ األكؿ، كقبؿ 

ستئناؼ كقيؿ معناه أف المعتاد ىذا لـ يكف الناس يقصدكف نية التأكيد كال نية اال
كانكا يكقعكف الطبلؽ  عمر في الزمف األكؿ ىك كقكع طمقة كاحدة كفي زمف

 .(ّ)  الثبلث دفعة كاحدة . كمف ثـ تغير الحكـ حفاظان عمى كياف األسرة
:  كأما حديث ابف عباس فاختمؼ العمماء في جكابو  النككم كقاؿ اإلماـ

اف في أكؿ األمر إذا قاؿ ليا أنت طالؽ أنت كتأكيمو فاألصح أف معناه أنو ك
                                                           

الشيخ المسند، الصدر الكامؿ، الشريؼ المأمكف أبك السنابؿ، ىبة اهلل ابف أبي الصيباء  (ُ)
 كعبد اهلل أبي طاىر بف محمش، : حدث عف . محمد بف حيدر القرشي، النيسابكرم

كأبي  كأبي بكر الحيرم، كيحيى المزكي، ، كأبي عبد الرحمف السممي بف يكسؼ،
كعبد  كمحمد بف جامع الصكاؼ، الشحامي،كجيو  : ركل عنو  . إسحاؽ اإلسفراييني
ككاف مف الثقات المكثريف . سمع . كعائشة بنت أحمد الصفار، كعدة الخالؽ بف زاىر،

سير  . ائةتكفي سنة اثنتيف كثمانيف كأربعم  . الحسيف بف فنجكيو  من النسائي " " سنف
 . ٖٗٓ/ُٖأعبلـ النببلء لمذىبي، 

 ،َُٗٗ/ّأخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، كتاب الطبلؽ، باب طبلؽ الثبلث  (ِ)
 . ُِْٕحديث  

 . ِٖٔالرميمي، شرح النككم عمى مسمـ،  (ّ)
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طالؽ أنت طالؽ كلـ ينك تأكيدان كال استئنافان يحكـ بكقكع طمقة لقمة إرادتيـ 
االستئناؼ بذلؾ، فحمؿ عمى الغالب الذم ىك إرادة التأكيد، فمما كاف في زمف 

ككثر استعماؿ الناس بيذه الصيغة كغمب منيـ إرادة  -رضي اهلل عنو  -عمر 
ستئناؼ بيا حممت عند اإلطبلؽ عمى الثبلث عمبلن بالغالب السابؽ إلى اال

الفيـ منيا في ذلؾ العصر، كقيؿ المراد أف المعتاد في الزمف األكؿ كاف طمقة 
كاحدة كصار الناس في زمف عمر يكقعكف الثبلث دفعة فنفذه عمر، فعمى ىذا 

 . (ُ) سألة كاحدة يككف اخباران عف اختبلؼ عادة الناس ال عف تغير حكـ في م
قد غير الفتكل  –رضي اهلل عنو  –كبذلؾ نجد أف عمر بف الخطاب 

رضي اهلل عنو  –كعيد أبي بكر الصديؽ  عما كانت عميو في عيد الرسكؿ 
لما رأم أف الناس قد استيانكا بأمر الطبلؽ ككثر منيـ إيقاعو جممة كاحدة،  –

كا أف احدىـ إذا أكقعو جممة، فرأم مف المصمحة عقكبتيـ بإمضاءه عمييـ ليعمم
بانت مف المرأة، كحرمت عميو، حتي تنكح زكجان غيره نكاح رغبة، يراد لمدكاـ، 
ال نكاح تحميؿ، فإنو كاف مف أشد الناس فيو، فإذا عممكا ذلؾ كفكا عف الطبلؽ 
، فرأم عمر أف ىذا مصمحة ليـ في زمانو، كرأم إف ما كانكا عميو في  المحـر

كصدر مف  –رضي اهلل عنو  –يد أبي بكر الصديؽ كع عيد الرسكؿ 
خبلفتو كاف األليؽ بيـ، ألنيـ لـ يتتابعكا  فيو، ككانكا يتقكف اهلل في الطبلؽ، 

 .(ِ) كقد جعؿ اهلل لكؿ مف اتقاه مخرجان  
 

* * * * * * 

                                                           

 . ٕٓ/َُالنككم ، شرح النككم عمى مسمـ،  (ُ)
 . ِٓتغير الفتكل، ص  . الغطيمؿ، ّٔ ، ّٓ/ّابف القيـ، إعبلـ المكقعيف،  (ِ)
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 اخلبمتخ
بعد االنتياء مف ىذا البحث كالذم تناكؿ الحديث عف اآلثار المترتبة 

غير الفتكل بتغير الزماف كتطبيقاتيا الفقيية، حيث تناكؿ الحديث عمى قاعدة ت
في المبحث األكؿ عف التأصيؿ الفقيي لقاعدة تغير الفتكل بتغير الزماف، 
فخصص المطمب األكؿ لمحديث في معنى القاعدة كالسند الشرعي ليا، بينما 

 ماف كحكمو.تناكؿ الحديث في المطمب الثاني بياف مفيكـ تغير الفتكل بتغير الز 
كفي المبحث الثاني ألقى البحث الضكء عمى أثر العكامؿ الزمانية عمى 
تغير الفتكل، حيث تناكؿ في المطمب الثاني الحديث عف أسباب تغير الفتكل 
بتغير الزماف كضكابطو، كأخيران تناكؿ في المطمب الثاني الحديث عف 

 التطبيقات الفقيية لتغير الفتكل بتغير الزماف .
 انجحث إىل رلًٕػخ يٍ انُزبئج ٔانزٕصٛبد أًْٓب يب ٚهٙ : ٔخهص

 انُزبئج :
الفتكم ىي ثمرة الفقو اإلسبلمي حيث إف الفتاكم تعد ىي الميداف الخصب  .ُ

لتربية المجتيديف عمى إمكانية الكصكؿ بيف العقؿ كالشرع كبيف الشرع 
 كالكاقع الذم نحيا في كنفو .

اف " مف القكاعد الفقيية الميمة كالتي تعد قاعدة " تغير الفتكل بتغير الزم .ِ
تتمثؿ أىميتيا في ككنيا تحمي الفقيو كالمفتي كالقاضي كطالب العمـ مف 

 الكقكع في الخطأ كمخالفة اإلجماع .
ىناؾ عدة اتجاىات عبر مف خبلليا الفقياء باأللفاظ عف تمؾ القاعدة  .ّ

تغير  كتتمثؿ تمؾ االتجاىات بقصر سبب عدـ إنكار تغير األحكاـ عمى
الزماف، كاتجاه تـ إضافة لفظ المكاف إلي الزماف، كاتجاه  أضاؼ" العجز، 
كالقدرة، كالمصمحة، كالمفسدة " إلي الزماف كالمكاف، كاتجاه رابع يسند تغير 

 الفتكل إلي تغير األزمنة كاألمكنة كاألحكاؿ كالنيات كالعكائد .
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كية تدؿ عمى جكاز لتغير الفتكل مشركعية مف القرآف الكريـ كالسنة النب .ْ
 تغير الفتكل بتغير الزماف .

فالتغير في الفتكل ميدانو األحكاـ الفقيية الجزئية، كىي أحكاـ تنػزؿ عمى  .ٓ
 كاقعات ينبغي كصفيا قبؿ قيدىا تحت حكـ أك إدراجيا في مسمؾ اجتياد .

التغير في الفتكل ىك تغير في الحكـ الفقيي تفرضو سيكلة المحؿ عبر  .ٔ
، كىك في بعض صكره تغير في مناط الحكـ يبعده عف الزماف كالمكاف

 دائرة التنػزيؿ كال يستبعده مف مجمكع األحكاـ .
 إف تغير األحكاؿ كالظركؼ االجتماعية يمعب دكرا كبيرا في تغير األحكاـ، .ٕ

كمف ثـ تغير الفتكل، فقد تتغير حالة الشخص كظركفو مف حيف إلى آخر 
 األحكاـ . فتتغير بذلؾ

 ير األزمنة تغير عادات كأحكاؿ الناس في زمف عنو في المقصكد بتغ .ٖ
 آخر. زمف

العادات  كثيران مف الفتاكل كاالجتيادات المتغيرة التي اختمفت باختبلؼ .ٗ
كاألعراؼ، كخالفت اجتياد السابقيف، قد بنى الفقياء سبب تغيير ىذه 

عمى اختبلؼ الزماف، أم : اختبلؼ عكائد الناس كأعرافيـ، كعمى  األحكاـ
 األخبلؽ . حة كفسادص

 ال شؾ أف لمبيئة المكانية تأثيرىا عمى التفكير كالسمكؾ، لذلؾ نرل أف البدك .َُ
مختمؼ عف الحضر، كالريؼ مختمؼ عف المدينة، كالببلد الحارة مختمفة 

كالشرؽ مختمؼ عف الغرب، كدار اإلسبلـ غير دار الحرب،  عف الباردة،
 كاألحكاـ . في تغير الفتاكل ككؿ مكاف منيا لو تأثيره

البيئة ميمة في تغير الفتاكل ك األحكاـ الشرعية ؛ ألف الناس يأخذكف  .ُُ
 بعض الخصائص مف البيئة، كىذه الخصائص تؤثر في العادات 

 كالعرؼ كالتعامؿ .
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تتغير الفتكل بتغير المكاف كحرمتو، حيث يرل بعض الفقياء تغميظ الدية  .ُِ
ية في الحـر غيرىا في سائر الحـر ؛ إذ الجنا عمى الجناية التي ترتكب في

 األماكف، كمقدار التغميظ ثمث الدية .
 كذلؾ تتغير الفتكل كتختمؼ باختبلؼ الداريف أك األماكف . .ُّ
ال يعتبر تغير األحكاـ المبنية عمى العرؼ نسخان لمشريعة ؛ ألف األحكاـ  .ُْ

 تغير محميا الذم تنزؿ عميو . حقيقتيا باقية، كانما في
ية كالترتيبات اإلدارية كالكسائؿ كاألساليب تطكر األكضاع التنظيم .ُٓ

االقتصادية كاألكامر القانكنية المصمحية كنحكىا يستدعي تغير الفتاكم 
 المبنية عمى تمؾ األساليب كاألكضاع .

 كاال لتغير الفتكل ضكابط ال بد مف مراعاتيا، كحدكد ال يجكز تخطييا، .ُٔ
المغرضيف، كمما لـ  أصبحت األحكاـ الشرعية مجاالن خصبان لمعبث بيا مف

 ليـ حكـ قالكا بعدـ صبلحيتو ليذا الزماف . يرؽ
ىناؾ بعد الضكابط التي تؤدم إلي تغير الفتكل بتغير الزماف أىـ تمؾ  .ُٕ

الضكابط أف يككف الحكـ مف األحكاـ المتغيرة ، اعتبار المقاصد في 
الفتكل، أف تبني الفتكل عمي مصمحة أك عرؼ جميع الناس، إذا زاؿ سبب 

 ير الحكـ يعكد الحكـ إلي ما كاف عميو قبؿ التغير .تغ
مركنة الشريعة كصبلحيتيا لكؿ زماف كمكاف، ىذه القاعدة تعد دليبلن عمى  .ُٖ

قابمية الشريعة اإلسبلمية الستيعاب كمكاجية التطكر كالتغير الذم حدث 
 في كثير مف نكاحي الحياة كنظميا، كعمى كجكد الحمكؿ لمشكبلت 

 العصر الحديث .
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 انزٕصٛبد :
فيتعيف عمى المفتي أف يككف عارفان بعادات الناس كمدركان ألعرافيـ، كمطمعان  .ُ

عمى احكاليـ، لكي يراعي ىذه األعراؼ في فتاكاه، كيعتبرىا في أحكاـ 
 الحكادث المبنية عمى العرؼ كالعادة .

ضركرة أف تككف الفتكل مبنية عمى تحقيؽ المصمحة أك تحكيـ العرؼ  .ِ
محة أك عرؼ جميع الناس أك أكثرىـ، ال مصمحة أك عادة مراعى فييا مص

 شخص أك أشخاص أك فئة معينة .
 ضركرة أف يبذؿ المفتي المزيد مف الجيد لربط الفتكل بسببيا، كتتقدر بو. .ّ
 ضركرة أف يسمؾ الفقيو في فتكاه مسمؾ الكسطية كاالعتداؿ . .ْ
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 قبئًخ ادلشاجغ
 ادلصذس أٔ ادلشجغ و
أحكاـ أىؿ الذمة،  قيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب، ابف ال  .ُ

أحمد بف تكفيؽ  -المحقؽ: يكسؼ بف أحمد البكرم أبك براء 
العاركرم أبك أحمد، رمادم لمنشر، الدماـ، الطبعة األكلي، 

 ـ . ُٕٗٗق /  ُُْٖ
إعبلـ المكقعيف عف رب  ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب،   .ِ

ر بف حسف آؿ سمماف أبك عبيدة، العالميف، المحقؽ: مشيك 
دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية، 

 ق . ُِّْالطبعة األكلي، 
ابف اليماـ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي، فتح   .ّ

 القدير، دار الفكر، بيركت، لبناف .
د بف ابف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد، مسند اإلماـ أحم  .ْ

عادؿ مرشد، كآخركف،  -حنبؿ، تحقيؽ : شعيب األرنؤكط 
 ـ . ََُِق /  ُِْْمؤسسة الرسالة، الطبعة األكلي، 

ابف قدامة، مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد، المغني، دار إحياء   .ٓ
 ـ . ُٖٓٗق /  َُْٓالتراث العربي، الطبعة األكلي، 

، لساف العرب، دار صاد  .ٔ ر، بيركت، ابف منظكر، محمد بف مكـر
 الطبعة األكلي، دكف تاريخ طبع .

أبك سنة، العرؼ كالعادة في رأم الفقياء، مطبعة األزىر، القاىرة،   .ٕ
 ـ . ُْٕٗ

إماـ، محمد كماؿ الديف، قكاعد تغيير الفتكل بيف الحدث الكائف   .ٖ
، ّٔكالزمف : قراءة أصكلية ، مجمة المسمـ المعاصر، مجمد 

 ـ . َُِِصر، مارس ، جمعية المسمـ المعاُّْعدد 
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 ادلصذس أٔ ادلشجغ و
البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ، صحيح البخارم،   .ٗ

دار ابف كثير، بيركت، الطبعة  تحقيؽ : مصطفى البغا،
 ـ . ُٕٖٗالثالثة، 

عزت عبيد، القكاعد الفقيية مع الشرح المكجز، دار  الدعاس،  .َُ
 ـ . ُٖٗٗالترمذم، دمشؽ، الطبعة الثالثة، 

بف سعد بف عبده السيكطي، مطالب أكلي الرحيبانى، مصطفى   .ُُ
النيى في شرح غاية المنتيى، المكتب اإلسبلمي، الطبعة 

 ـ . ُْٗٗق /  ُُْٓالثانية، 
محمد رشيد بف عمي، تفسير المنار، الييئة المصرية العامة  رضا،  .ُِ

 ـ . َُٗٗلمكتاب، القاىرة، 
ر الكتب الرميمي، عبد الحكيـ، تغير الفتكل في الفقو اإلسبلمي، دا  .ُّ

 العممية، بيركت، لبناف، دكف تاريخ طبع .
الزحيمي، محمد مصطفي، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب   .ُْ

ق /  ُِْٕاألربعة، دار الفكر، دمشؽ، الطبعة األكلي، 
 ـ . ََِٔ

الزرقا، أحمد بف الشيخ محمد شرح القكاعد الفقيية، دار القمـ،   .ُٓ
 ـ . ُٖٗٗق /  َُْٗ دمشؽ، سكريا، الطبعة الثانية،

الزرقاني، محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ، شرح الزرقاني عمى   .ُٔ
مكطأ اإلماـ مالؾ، مكتبة الثقافة الدينية، الجزء األكؿ، 

 ـ .ََِّق /  ُِْْ
الزرقاني، محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ، شرح الزرقاني عمى   .ُٕ

 ق . ُُُْدار الكتب العممية، بيركت،  مكطأ مالؾ،
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 ادلصذس أٔ ادلشجغ و
كمي، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزر   .ُٖ

، ََِِاألعبلـ، دار العمـ لممبلييف، الطبعة الخامسة عشر، 
 . َّالجزء الثالث، ص 

زيداف، عبد الكريـ، أصكؿ الدعكة، مؤسسة الرسالة، الطبعة   .ُٗ
 ـ . ََُِق /  ُُِْالتاسعة، 

دقائؽ الزيمعي، عثماف بف عمى، تبييف الحقائؽ شرح كنز ال  .َِ
كبيامشو حاشية الشمبي عمى شرح الجميؿ، المطبعة الكبرل 

 ق  . ُُّْاألميرية، بكالؽ، القاىرة، الطبعة األكلي، 
الزيمعي، عثماف بف عمى بف محجف، تبييف الحقائؽ شرح كنز   .ُِ

 الدقائؽ .
سرحاف، نادم قبيصي البدكم، كعبد الكريـ، خالد حمد، ضكابط   .ِِ

، ْكالدراسات الشرعية، مجمد  تغيير الفتكل، مجمة البحكث
 ـ . َُِْ، يناير ِّعدد 

سرحاف، نادم قبيصي البدكم ك عبدالكريـ، خالد حمد، ضكابط   .ِّ
، ْتغير الفتكل، مجمة البحكث كالدراسات الشرعية، مجمد 

 ـ . َُِْ، ِّعدد 
السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ،  المبسكط، دار المعرفة،   .ِْ

 ـ . ُّٗٗ ق /ُُْْبيركت، لبناف، 
السفياني، عابد بف محمد، الثبات كالشمكؿ في الشريعة اإلسبلمية،   .ِٓ

ق /  َُْٖمكتبة المنارة، مكة المكرمة، الطبعة األكلي، 
 ـ . ُٖٖٗ

سير أعبلـ النببلء لمذىبي، الجزء العشركف مؤسسة الرسالة،   .ِٔ
 ـ . ََُِق /  ُِِْ
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 ادلصذس أٔ ادلشجغ و
لكي، المكافقات الشاطبي، إبراىيـ بف مكسي المخمي الغرناطي الما  .ِٕ

في أصكؿ الشريعة، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، دكف 
 سنة نشر.

الشيباف، أسامة بف محمد بف إبراىيـ، ضكابط الفتكل في ضكء   .ِٖ
المقاصد الشرعية، مجمة العمكـ الشرعية، جامعة اإلماـ محمد 

 ـ . َُِّ، نكفمبر َّبف سعكد اإلسبلمية، العدد 
ليادم عبد اهلل، قاعدة : ال ينكر تغير األحكاـ الصغير، رافع عبد ا  .ِٗ

بتغير الزماف " تأصيؿ كتطبيؽ كفؽ أحكاـ الفقو "، المجمة 
العممية لكمية التربية، جامعة مصراتو، ليبيا، المجمد األكؿ، 

 ـ . َُِٕالعدد السابع، مارس 
عبد اهلل، ربيع عبد اهلل، مدل تغير األحكاـ بتغير الجيات األربع،   .َّ

 األكقاؼ المصرية، القاىرة .كزارة 
العسقبلني، أحمد بف عمى بف حجر، فتح البارم شرح صحيح   .ُّ

ق /  َُْٕالبخارم، الجزء الثاني عشر، دار الرياف لمتراث، 
ـ، كتاب األضاحي، باب ما يؤكؿ مف لحـك ُٖٔٗ

 . ِٕ/َُ، ِْٗٓاألضاحي كما يتزكد منيا، حديث رقـ 
 ف المعبكد شرح سنف العظيـ آبادم، محمد شمس الحؽ، عك   .ِّ

 ـ .  ُٓٗٗق /  ُُْٓأبي داكد، دار الفكر، 
الغرياني، عبد الرحمف، الحكـ الشرعي بيف العقؿ كالنقؿ، دار   .ّّ

 الغرب اإلسبلمي، بيركت، لبناف .
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 ادلصذس أٔ ادلشجغ و
تغير الفتكل مفيكمو كضكابطو   الغطيمؿ، عبد اهلل بف أحمد،   .ّْ

يا، كتطبيقاتو في الفقو اإلسبلمي، مؤتمر الفتكل كضكابط
 مجمع الفقو اإلسبلمي، دكف تاريخ نشر.

القرافي، أحمد ابف إدريس بف عبد الرحمف، أنكار البركؽ في أنكاع   .ّٓ
 الفركؽ، عالـ الكتب .

القرافي، أك العباس أحمد بف إدريس الصنياجي، اإلحكاـ في   .ّٔ
 تمييز الفتاكل عف األحكاـ كتصرفات القاضي كاإلماـ، 

، دار البشائر اإلسبلمية لمطباعة تحقيؽ : عبد الفتاح أبك غدة
ىػ  ُُْٔلبناف، الطبعة الثانية،  –كالنشر كالتكزيع، بيركت 

 ـ . ُٓٗٗ -
القرافي، أك العباس أحمد بف إدريس الصنياجي، أنكار البركؽ في   .ّٕ

أنكاء الفركؽ، تحقيؽ : خميؿ المنصكر، الطبعة األكلي، دار 
 ـ . ُٖٗٗق /  ُُْٖالكتب العممية، بيركت، 

القرطبي، محمد بف أحمد بف أبي بكر، الجامع ألحكاـ القرآف   .ّٖ
كالمبيف لما تضمنو مف السنة كآم القرآف، تحقيؽ : أحمد 
براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية، القاىرة،  البردكني كا 

 ـ  . ُْٔٗق /  ُّْٖالطبعة الثانية، 
القنكجي، محمد صديؽ بف حسف، السراج الكىاج في كشؼ   .ّٗ

بف حجاج شرح مختصر صحيح مسمـ لمحافظ  مطالب مسمـ
المنذرم، دار الكتب العممية منشكرات محمد عمى بيضكف، 

 بيركت، لبناف.
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 ادلصذس أٔ ادلشجغ و
الكساني، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد بف أحمد، بدائع الصنائع   .َْ

في ترتيب الشرائع، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 
 ـ  . ُٖٔٗق /  َُْٔالطبعة الثانية، 

مصاني، صبحي، تراث الخمفاء الراشديف في الفقو كالقضاء، المح  .ُْ
 ـ . ُْٖٗدار العمـ لممبلييف، 

قاعدة : ال ينكر تغير األحكاـ بتغير  النكر، محمد سميماف،   .ِْ
الزماف دراسة تأصيمية تطبيقية، مجمة الشريعة كالدراسات 

، ِٔاإلسبلمية، جامعة الككيت، مجمس النشر العممي، مجمد 
 ـ . َُُِس ، مار ْٖعدد

 النككم، يحي بف شرؼ أبك زكريا، شرح النككم عمى مسمـ،   .ّْ
 ـ . ُٔٗٗق /  ُُْٔدار الخير، 
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