بتغيّالزمانّواملكانّ:حتليلّودراسةّ
تغيّالفتوىّ ّّ
ّّ
احلمد هلل الذي رفع أهل العلم درجات ،فقال تعاىل{ :ي رفع اّلل الذين آمنوا منكم والذين
أوتوا العلم درجات} [اجملادلة ،]11 :واختصهم أبن قرن شهادهتم بشهادة مالئكته على
وحدانيته؛ فقال سبحانه{ :شهد اّلل أنه ل إله إل هو والمالئكة وأولو العلم قائما ِبلقسط
ل إله إل هو العزيز احلكيم} [آل عمران ،]18 :وصلى هللا وسلم وِبرك على سيدان حممد
اء»( ،)1وتلك منزلة ل تدانيها منزلة؛ يقول احلافظ ابن الصالح
اء ّّوّرثّةّّ ّاْلّنّبّيّ ّّ
القائل« :الّعّلّ ّم ّّ
(ت 643ه )" :فأثبت للعلماء خصيصة فاقوا هبا سائر األمة ،وما ّهم ّبصدده ّمن ّأمرّ
ضحّحتققهمّبذلكّللمستوضح"(.)2
الفتوىّيو ّّ
أما بعد :فإن الفتوى عظيم خطرهاِ ،بلغ أثرها على األفراد واجملتمعات ،وقد حذران ربنا
سبحانه من التقول يف دينه بغري علم فقال تعاىل{ :ول ت قولوا لما تصف ألسن تكم الكذب
هذا حالل وهذا حرام لت فَتوا على اّلل الكذب إن الذين ي فَتون على اّلل الكذب ل
ي فلحون} [النحل ،]116 :كما ذم نبينا صلى هللا عليه وسلم من تصدى لإلفتاء بغري علم؛
فعن عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهما -قال :أصاب رجال جرح يف عهد رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم مث احتلم ،فأمر ِبلغتسال فاغتسل فمات ،فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا
ّ
اءّال ّ
سّؤالّّ؟!»(.)3
وهّّقّ تّ لّ ّه ّّمّ ّّ
عليه وسلم فقال« :قّ تّ لّ ّ
ّع ّّيّال ّ
اّللّّ،أّ ّلّّيّ ّك ّّنّشّف ّّ
وحلماية جناب أمر اإلفتاء وعظيم خطره بذل العلماء وسعهم واستفرغوا جهدهم يف
وضع األسس والقواعد احلاكمة لعملية اإلفتاء؛ لئال يتسوره من ل حيسنه ،أو يتصدى له من
مل يستوف شروطه ويستحكم أدواته .ويف هذه الورقة العلمية مناقشة ملقالة مشهورة ،لطاملا
( )1أخرجه أبو داود ( ،)3641والَتمذي ( ،)2682وابن ماجه ( ،)223من حديث أيب الدرداء
رضي هللا عنه ،وحسنه األلباين يف حتقيق مشكاة املصابيح (.)74 /1
( )2أدب املفيت واملستفيت (ص.)72 :
( )3أخرجه أبو داود ( ،)336وابن ماجه ( ،)572وأمحد ( ،)3056وحسنه األلباين يف متام املنة يف
التعليق على فقه السنة (ص.)131 :

قرأانها يف كتب علمائنا ،وكررت يف وقتنا املعاصر على مسامعنا يف وسائل اإلعالم ،وهي
حتتاج إىل حترير ومزيد بيان ،وهي" :تغيّالفتوىّبتغيّالزمانّواملكان" ،وسنعرض -إن شاء
هللا تعاىل -فيما يلي لتحليلها ودراستها ،ونقض أقوال من أفرط وتوسع يف إعماهلا ،وذلك
بعد التقدمي ببعض العناصر املهمة.
أوَّالَّ:تعريفَّالفتوىَّوالمفتيَّ:

الفتوىّأوّالّفتياّلغة :اجلواب عما يشكل من األحكام ،ويقال :استفتيته فأفتاين بكذا،

ومنه قوله تعاىل{ :ويست فتونك يف النساء قل اّلل ي فتيكم فيهن} [النساء ،)1(]127 :يقول ابن
فارس (ت 395ه )" :يقال :أفىت الفقيه يف املسألة؛ إذا بّي حكمها .واستفتيت؛ إذا سألت
عن احلكم ،قال هللا تعاىل{ :يست فتونك قل اّلل ي فتيكم يف الكاللة} [النساء.)2("]176 :
شرعاّ :ل يبعد املعىن الشرعي للفتوى عن املعىن اللغوي ،يقول املناوي (ت
الفتوى ّ ّ
1031ه )" :الفتوى والفتيا :ذكر احلكم املسؤول عنه للسائل"(.)3
وأما ّالقائم ّابلفتوى ّ-وهو ّاملفيت -فله تعاريف عدة ،ومن أقرهبا ما قاله ابن محدان

(ت 695ه )" :املفيت :هو املخرب حبكم هللا تعاىل ملعرفته بدليله ،وقيل :هو املخرب عن هللا
حبكمه ،وقيل :هو املتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا ِبلدليل مع حفظه ألكثر
الفقه"(.)4
وأعم منه قول صاحب دستور العلماء" :املفيت :من يبّي احلوادث املبهمة .ويف الشرع:
هو اجمليب يف األمور الشرعية والنوازل الفرعية"(.)5
ثانيَّاَّ:الفرقَّبينَّالمفتيَّوالقاضيَّوالشاهدَّ:

( )1ينظر :املفردات يف غريب القرآن ،للراغب األصبهاين (ص.)625 :
( )2مقاييس اللغة (.)474 /4
( )3التوقيف على مهمات التعاريف (ص.)256 :
( )4صفة الفتوى (ص.)4 :
( )5دستور العلماء :جامع العلوم يف اصطالحات الفنون (.)12 /3

اهتم العلماء إبيضاح الفروق بّي املفيت والقاضي والشاهد؛ ِبعتبار أهنم مجيعا يشَتكون
يف اإلخبار عن حكم هللا تعاىل ،فإن جواب املفيت عن سؤال املستفيت غري واجب التنفيذ على
املستفيت ،وأما حكم القاضي فإنه واجب التنفيذ على احملكوم عليه ،وأما الشاهد فإنه خمرب
فقط عن مطابقة ما شاهده للحكم الشرعي ،وقد أفاد اإلمام ابن القيم (ت 751ه ) ببيان
الفروق بّي املفيت واحلاكم والشاهد فقال" :فاحلاكم واملفيت والشاهد كل منهم خيرب عن حكم
هللا ،فاحلاكم خمرب منفذ ،واملفيت خمرب غري منفذ ،والشاهد خمرب عن احلكم الكوين القدري
املطابق للحكم الديين األمري ،فمن أخرب منهم عما يعلم خالفه فهو كاذب على هللا عمدا،
{وي وم القيامة ت رى الذين كذبوا على اّلل وجوههم مسودة} [الزمر.)1("]60 :
ثالثَّاَّ:منزلةَّاإلفتاءَّوعظيمَّخطرهَّ:

املفيت عندما جييب املستفيت عن سؤاله فإمنا يوقع عن رب العاملّي وعن رسوله األمّي
صلى هللا عليه وسلم ،كما قال اإلمام الشاطيب (ت 790ه )" :فاملفيت خمرب عن هللا كالنيب،
وموقع للشريعة على أفعال املكلفّي حبسب نظره كالنيب ،وانفذ أمره يف األمة مبنشور اخلالفة
كالنيب؛ ولذلك مسوا أويل األمر ،وقرنت طاعتهم بطاعة هللا ورسوله يف قوله تعاىل{ :ي أي ها
الذين آمنوا أطيعوا اّلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم} [النساء.)2("]59 :
وملا كان اإلفتاء جليل القدر عظيم النفع فإنه ينبغي ملن تصدى هلذا املنصب املنيف أن
يتهيأ ويستعد له ،وأن حيكم شروطه وأدواته ،يقول اإلمام ابن القيم" :وإذا كان منصب
التوقيع عن امللوك ِبحملل الذي ل ينكر فضله ول جيهل قدره ،وهو من أعلى املراتب
السنيات ،فكيف مبنصب التوقيع عن رب األرض والسماوات؟! فحقيق مبن أقيم يف هذا
املنصب أن يعد له عدته ،وأن يتأهب له أهبته ،وأن يعلم قدر املقام الذي أقيم فيه ،ول يكون
يف صدره حرج من قول احلق والصدع به؛ فإن هللا انصره وهاديه"(.)3

( )1إعالم املوقعّي عن رب العاملّي (.)70-69 /6
( )2املوافقات (.)257 /5
( )3إعالم املوقعّي عن رب العاملّي (.)17 /2

رابعَّاَّ:واقعناَّالمعاصرَّوحالَّالسلفَّمعَّاإلفتاءَّ:

من مساوئ ما نشاهده يف وقتنا املعاصر التسارع إىل اإلفتاء بال مراعاة آلداب الفتوى(،)1
ول اعتبار لشروط املفيت ،ول شك أن هذا من عالمات قبض العلم وانتزاعه ،وصدق رسول
العب ّ
ّ ّ
ضّ ّ
ضّ
ادّّ،ولّ ّك ّّنّيّّقبّ ّّ
العل ّّ
اّللّّالّيّّقبّ ّّ
هللا صلى هللا عليه وسلم« :إّ ّنّ ّّ
ّمّانّتّّز ّ
اعاّيّّن تّ ّزعّ ّهّّم ّّنّ ّ
ّ
سئّلّواّفّأّفّ تّ ّواّبّغّّّيّ
ّتّإّذّاّ ّلّّيّّب ّّقّ ّعالّ ّماّ ّاَّتّ ّذّالن ّّ
ضّالعّلّ ّم ّاءّ ّ،ح ّّ
ّمّبّّقّب ّّ
العل ّّ
ّاسّّّرّؤ ّ
وساّ ّج ّه ّاالّ،فّ ّ
ّعلّ
ّضلّوا»( ،)2يقول احلافظ ابن حجر (ت 852ه )" :ويف هذا احلديث احلث
ضلّوا ّّوأ ّ
ّمّ ،فّ ّ
على حفظ العلم ،والتحذير ّمن ّترئيس ّاجلهلة ،وفيه أن الفتوى هي الريسة احلقيقية ،وذم

من ي قدم عليها بغري علم"(.)3

ومما يزيد الطّي بلة والداء علة أن خرج علينا يف وسائل اإلعالم وقنوات التواصل من
يتصدى ملسائل األمة الكبار وأمور العامة العظام ،وهو يف ذاته جاهل اتفه ل يؤبه به؛ ويف
هذا معلم من معامل النبوة ،وقد أخرب نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم بوقوعه عند كالمه عن
ق ّفّ ّيهاّ
ص ّد ّ
ّاس ّ ّسنّ ّو ّّ
ّت ّ ّعلّى ّالن ّّ
أشراط الساعة وعالماهتا فقالّ « :سيّأّ ّ
اع ّ
ات ّ ّخ ّد ّ
اتّ ،يّ ّ
ّ
ّ
صّ
ّ
اد ّقّّ ،ويّّؤَّتّ ّّن ّفّ ّيها ّ ّ
نيّّ ،ويّّن ّط ّّق ّفّ ّيهاّ
بّّ ،ويّ ّك ّذ ّّ
ب ّفّ ّيها ّال ّ
اْلّائّ ّنّّ ،وُّيّّو ّن ّف ّيها ّ ّاْلّم ّ
الّ ّكاذ ّ
ّعاّمّّة»( ،)4وقد ظهرت معظم
ضةّ» ،قيل :وما الرويبضة؟ قال« :الّر ّج ّّل ّالتّافّ ّهّّّ ّ
الّرّويّبّ ّ
ف ّأّّم ّر ّال ّ
هذه العالمات يف زمن فقيه املالكية أيب احلسن ابن بطال (ت 449ه )؛ حيث فقال" :قد
رأينا أكثر هذه العالمات ،وما بقى منها فغري بعيد"(.)5

( )1يف مركزان مقالة للمشرف بعنوان" :آداب املفيت واملستفيت" ،ودونك رابطها:
/2410https://salafcenter.org/
( )2أخرجه البخاري ( ،)100ومسلم ( ،)2673من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا
عنهما.
( )3فتح الباري (.)195 /1
( )4أخرجه ابن ماجه ( ،)4036وأمحد ( ،)7912من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،وصححه
األلباين يف السلسلة الصحيحة (.)1887
( )5شرح صحيح البخاري (.)207 /10

وقد قرر العلماء أن حكم من تصدى لإلفتاء ومل تتوافر فيه صفات املفيت وشروطه أنه
عاص آمث( ،)1يقول اإلمام الشافعي (ت 204ه )" :ليس ألحد أبدا أن يقول يف شيء حل
ول حرم إل من جهة العلم ،وجهة العلم :اخلرب يف الكتاب ،أو السنة ،أو اإلمجاع ،أو
القياس"(.)2
وينبغي على ويل األمر أن يتفقد أحوال املفتّي ،وأن يقوم مبنع من ل يصلح منهم ،يقول
اخلطيب البغدادي (ت 463ه )" :ينبغي لإلمام أن يتصفح أحوال املفتّي ،فمن صلح للفتيا
أقره ،ومن ل يصلح منعه وهناه أن يعود ،وتواعده ِبلعقوبة إن عاد"( ،)3ويقول ابن اجلوزي
(ت 567ه )" :يلزم ويل األمر منعهم كما فعل بنو أمية"(.)4
هذا هو حالنا املؤسف له ،وهو على النقيض متاما ملا كان عليه سلفنا الكرام رضي هللا
عنهم ،فإهنم قد أدركوا مقام التوقيع عن هللا تعاىل؛ فكانوا يتدافعون الفتوى فيما بينهم،
ويتحاشوهنا ،بل ويذمون من تسارع إليها ،يقول احلافظ ابن الصالح (ت 643ه )" :هاهبا
من أكابر العلماء العاملّي وأفاضل السابقّي واخلالفّي ،وكان أحدهم ل متنعه شهرته ِبألمانة
واضطالعه مبعرفة املعضالت يف اعتقاد من يسأله من العامة من أن يدفع ِبجلواب ،أو يقول:
ل أدري ،أو يؤخر اجلواب إىل حّي يدري"(.)5
أل ترى إىل ما قاله التابعي اجلليل عبد الرمحن بن أيب ليلى (ت 83ه )« :أدركت عشرين
ومئة من األنصار من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم ،ما منهم رجل يسأل عن شيء
إل ود أن أخاه كفاه ،ول حيدث حديثا إل ود أن أخاه كفاه»(.)6

( )1ينظر :صفة الفتوى لبن محدان (ص.)24 :
( )2الرسالة (.)39 /1
( )3ينظر :آداب الفتوى واملفيت واملستفيت للنووي (ص.)17 :
( )4ينظر :صفة الفتوى لبن محدان (ص.)24 :
( )5أدب املفيت واملستفيت (ص.)74 :
( )6أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله (.)1121 /2

ولنستمع إىل قول أيب مصعب أمحد بن أيب بكر :مسعت مالك بن أنس (ت 179ه )
يقول« :ما أفتيت حىت شهد يل سبعون أين أهل لذلك»( ،)1وقول خلف بن عمر -صديق
اإلمام مالك :-مسعت مالك بن أنس يقول« :ما أجبت يف الفتوى حىت سألت من هو أعلم
مين :هل يراين موضعا لذلك؟ سألت ربيعة ،وسألت حيىي بن سعيد ،فأمراين بذلك» ،فقلت
له :ي أِب عبد هللا ،لو هنوك؟ قال« :كنت أنتهي ،ل ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهال لشيء
حىت يسأل من هو أعلم منه»( ،)2لنعلم كيف كانوا ،وكيف أصبحنا!
فانظر -ي رعاك هللا -كيف أثر عن سلفنا تدافعهم وحتاشيهم عن اإلفتاء مع ما كانوا
عليه من وفرة العلم ومتانة الدين وقوة الورع ،وقارن هذا مبا نراه من التسارع إىل اإلفتاء
واقتحام أبوابه ممن مل يصل إىل عشر معشار ما وصلوا إليه علما ودينا وورعا!
خامسَّاَّ:تغيرَّالفتوىَّبتغيرَّالزمانَّوالمكانَّبينَّاإلثباتَّوالنفيَّ:

ظاهر هذه املقولة مزلة لألقدام ومضلة لألفهام ومضيعة للعقول ،وقد كثرت حوهلا األقوال
وتضاربت اآلراء ما بّي مفرط متوسع يف إعماهلا ،ومفرط منكر لستعماهلا ،ولعل حترير حمل
النزاع وتفكيك العبارة وتدقيق النظر فيها مما يفيد يف مثل هذا.
حملّالنزاعّ:
حتريرّ ّّّ

بتغيّالزمانّواملكان"
"تغيّالفتوىّ ّّ
ميكن استخالص حمل النزاع وحتريره يف قبول مقولةّّ :
من خالل النقاط التالية:
 -1معىن "تغري الفتوى" :هو إبدال احلكم الشرعي يف املسألة املستفىت فيها من
املشروعية إىل عدمها ،أو ِبلعكس ،وهذا التغيري قد يكون غري جائز شرعا ،ومثاله :أن
النصوص القاطعة من الكتاب والسنة قد جاءت بتحرمي اخلمر والرِب ،فهذا احلكم مما ل جيوز
تغيريه حبال ،ول يقبل من أحد إِبحة ما حرم هللا تعاىل بدعوى تغري الزمان أو املكان.

( )1ينظر :الفقيه واملتفقه ،للخطيب البغدادي (.)325 /2
( )2ينظر :املرجع نفسه (.)326 /2

وقد يقع من املفيت تغيري لفتواه لسبب من األسباب ،ومثاله :اخلمر حرام ِبلنص ،فإذا
اختلف اجتهاد املفيت يف كون هذا املسؤول عنه هل هو مخر أم ل ،فاجتهد وغلب على ظنه
أنه مخر قال حبرمته ،مث إذا تغري اجتهاده وتبّي له أنه ليس خبمر فإنه يقول إبِبحته ،وهذا
املثال ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت 728ه ) بقوله" :كما حرم هللا اخلمر والرِب عموما،
يبقى الكالم يف الشراب املعّي ،هل هو مخر أم ل؟"(.)1
 -2تنقسم األحكام من حيث قابليتها للتغري بعد انقطاع الوحي( )2إىل قسمّي:
أ -أحكام اثبتة غري قابلة للتغيري ول للتبديل مهما اختلف الزمان واملكان ،وذلك مثل
اإلميان ِبهلل تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره ،وإثبات عموم رسالة
النيب حممد صلى هللا عليه وسلم للناس كافة ،وأنه صلى هللا عليه وسلم خامت األنبياء ،ووجوب
الواجبات الشرعية ِبلنص كالطهارة والصالة والصيام والزكاة واحلج ،وتقدير األنصبة واملقادير
يف الزكاة واملواريث ،وحترمي احملرمات ِبلنص كالكذب والسرقة والرِب والزان واللواط واخلمر
واخلنزير وامليتة والسحر ونكاح احملارم ،والعقوِبت املقدرة على اجلرائم كاجللد للزاين غري
احملصن ،والرجم للزاين احملصن ،وقطع يد السارق ،ومكارم األخالق كالصدق والوفاء والصرب
وحنو ذلك.
ب -أحكام قابلة للتغيري والتبديل ،كاألحكام املعلقة على علل وأوصاف؛ فإهنا تتغري
بتغريها؛ إذ احلكم يدور مع علته وجودا وعدما( ،)3وكالتغري احلاصل بسبب حتقيق املناط( )4أو
عدمه ،أو التغري احلاصل بتعليق احلكم يف املسألة على مراعاة املصلحة أو العرف ،فتتغري

( )1جمموع الفتاوى (.)330 /22
( )2هذا القيد مهم؛ إلخراج النسخ يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم ،فإن النسخ تغيري لألحكام ،وهو
ل يدخل حتت هذا التقسيم.
( )3وهي قاعدة مقررة عند الفقهاء ،ينظر :أصول السرخسي ( ،)179 /2وقواطع األدلة يف األصول
للسمعاين ( ،)153 /2وإعالم املوقعّي ( ،)528 /5وتشنيف املسامع جبمع اجلوامع للزركشي (/3
.)54
( )4سيأيت بيان معىن حتقيق املناط تفصيال.

الفتوى تبعا لتغري املصلحة أو العرف ،أو التغري احلاصل بتغري حال املفيت أو املستفيت ،وحنو
ذلك.
ويف بيان هذا التقسيم يقول الزركشي (ت 794ه )" :األحكام الشرعية نوعان:
نوع اثبت ِبخلطاب ل يتغري كالوجوب واحلرمة ،فالتغري يف هذا النوع من األحكام ل
يكون إل ِبلنسخ ،ونسخ األحكام ل يكون إل من هللا تعاىل.
شرعا ّمعلقة ّعلى ّأسباهباّ ،فهذاّ
نوع معلق على األسباب ،وهي ّاْلحكام ّاليت ّثبتت ّ ّ

النوع ّمن ّاْلحكام ّيتغي ّبتغي ّاْلسباب ،فاحلكم يدور مع علته وجودا وعدما ،فيتغري بتغري

العلة"(.)1

 -3إذا كان املراد أبن الفتوى الشرعية تتغري بسبب تغري الزمان واملكان بغض النظر عن
تغري مناط احلكم -أعين :العلة اليت بين عليها احلكم الشرعي -أو غري ذلك من األسباب
املفضية إىل تغيري الفتوى( ،)2فهذا ل يكون شرعا ،ويعد طعنا يف صالحية الشريعة لكل زمان
ومكان ،كما أنه يفتح ِبِب للتالعب واإلفساد يف الدين ونشر البدع.
 -4إذا كان املراد أبن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان التابعّي لتغري مناط احلكم ،أو
حتقيقه ،أو تغري العوائد املعلق عليها احلكم ،أو غري ذلك مما علق عليه احلكم ،فإن ّهذاّ
الكالم ّصحيح ،وهو املعىن الذي اتفق عليه مجهور الفقهاء ،وحكى بعضهم اإلمجاع عليه
كما سيأيت ،وعليه فاملعىن املراد حينئذ :أن تغري الفتوى راجع إىل تغري السبب الذي علق
عليه احلكم ،مبعىن :أن السبب املؤثر يف تغيري الفتوى يف هذه احلالة إمنا هو تغري مناط احلكم
أو حتقيقه أو غري ذلك من األسباب املؤثرة يف تغري اجتهاد املفيت ،وليس السبب يف تغري
الفتوى هو الزمان أو املكان؛ إذ الزمان أو املكان يف تلك احلالة ظرف للحكم ،وليس منشئا
له.
ويف هذا املعىن يقول اإلمام السبكي (ت 756ه )" :قد حيصل مبجموع أمور حكم ل
حيصل لكل واحد منها ،وهذا معىن قول مالك« :حيدث للناس أحكام بقدر ما حيدث هلم
( )1تشنيف املسامع جبمع اجلوامع (.)54 /3
( )2سيأيت الكالم عنها.

من الفجور» ،فال نقول :إن األحكام تتغري بتغري الزمان ،بل ِبختالف الصورة احلادثة ،فإذا
حدثت صورة على صفة خاصة علينا أن ننظر فيها ،فقد يكون جمموعها يقتضي الشرع له
حكما"(.)1
ويزيد الزركشي هذا املعىن وضوحا بقوله" :نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السالم أنه
قال :حيدث للناس يف كل زمان من األحكام ما يناسبهم ،وقد يتأيد هذا مبا يف البخاري عن
عائشة أهنا قالت« :لو علم النيب صلى هللا عليه وسلم ما أحدثته النساء بعده( )2ملنعهن من
املساجد»( ،)3وقول عمر بن عبد العزيز« :حيدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من
الفجور» أي :جيددون أسباِب يقضي الشرع فيها أمورا مل تكن قبل ذلك؛ ألجل عدمه منها
قبل ذلك ،ل ألهنا شرع جمدد ،فال ّنقولّ :إن ّاْلحكام ّتتغي ّبتغي ّالزمانّ ،بل ّابختالفّ
الصورةّاحلادثة"(.)4
سادسَّاَّ:شرحَّعبارةَّ"تغيرَّالفتوىَّبتغيرَّالزمانَّوالمكان"َّ:

اعتد مجهور العلماء هبذه العبارة ،وجعلوها قاعدة فقهية ِبلضوابط اليت مرت اإلشارة
إليها ،وتوسع بعض املعاصرين يف تفسري تلك العبارة ،وأدخلوا فيها ما أرادوا من أحكام،
وأتبعوها للمصلحة املتوّهة عندهم ،وبيان األمرين فيما يلي:
ّ-1الفهمّالصحيحّلعبارة"ّ:تغيّالفتوىّبتغيّالزمانّواملكان"ّ:
بناء على ما تقدم -من أن مناط إعمال هذه املقولة إمنا هو يف تغري الفتوى بسبب تغري
األسباب املؤثرة يف تغري احلكم ،وليس بسبب تغري الزمان أو املكان -فقد عد بعض العلماء

( )1فتاوى السبكي (.)572 /2
( )2يعين :من الزينة والطيب وحسن الثياب .قاله النووي يف شرحه على صحيح مسلم (.)164 /4
( )3أخرجه البخاري ( ،)869ومسلم (.)445
( )4البحر احمليط يف أصول الفقه (.)220-219 /1

هذه العبارة قاعدة شرعية مندرجة حتت قاعدة" :العادة حمكمة"(ّ ،)1وأرجعه ّبعضهم ّإىلّ
جممعاّعليه( ،)2ودونك بعض ألفاظهم:
اْلحكامّاملرتبةّعلىّالعوائدّ ّ،وجعلهّحتقيّقاّ ّ
ّالّينكرّتغيّاْلحكامّبتغيّالزمان(.)3يقول علي حيدر (ت 1353ه ) يف شرحها" :إن األحكام اليت تتغري بتغري األزمان هي
األحكام املستندة على العرف والعادة؛ ألنه بتغري األزمان تتغري احتياجات الناس ،وبناء على
هذا التغري يتبدل أيضا العرف والعادة ،وبتغري العرف والعادة تتغري األحكام -حسبما
أوضحنا آنفا ،-خبالف األحكام املستندة على األدلة الشرعية اليت مل تنب على العرف
والعادة ،فإهنا ل تتغري.
مثال ذلك :جزاء القاتل العمد القتل ،فهذا احلكم الشرعي الذي مل يستند على العرف
والعادة ل يتغري بتغري األزمان.
أما الذي يتغي ّبتغي ّاْلزمان ّمن ّاْلحكام ّفإمنا ّهي ّاملبنية ّعلى ّالعرف ّوالعادة ،كما
قلنا ،وإليك األمثلة :كان عند الفقهاء املتقدمّي أنه إذا اشَتى أحد دارا اكتفى برؤية بعض
بيوهتا ،وعند املتأخرين ل بد من رؤية كل بيت منها على حدته ،وهذا الختالف ليس
مستندا إىل دليل ،بل هو انشئ عن اختالف العرف والعادة يف أمر اإلنشاء والبناء.)4("...
ّاْلحكامّاملرتتبةّعلىّالعوائدّتدورّمعهاّّكيفماّدارتّ،وتبطلّمعهاّإذاّبطلت(ّ.)5وقد ضرب هلا القرايف أمثلة مع شرحها فقال" :كالنقود يف املعامالت ،والعيوب يف
األعراض يف البياعات ،وحنو ذلك ،فلو تغريت العادة يف النقد والسكة إىل سكة أخرى حلمل
الثمن يف البيع عند اإلطالق على السكة اليت جتددت العادة هبا ،دون ما قبلها ،وكذلك إذا
( )1يف مركز سلف مقال بعنوان" :العرف وأّهيته يف األحكام الشرعية" ،يناقش تلك القاعدة ،ودونك
رابطها/2691https://salafcenter.org/ :
( )2كما فعل القرايف يف الفروق (.)176 /1
( )3ينظر :جملة األحكام العدلية (- )47 /1مع شرحها درر احلكام.-
( )4درر احلكام يف شرح جملة األحكام (.)48-47 /1
( )5الفروق للقرايف :أنوار الربوق يف أنواء الفروق (.)176 /1

كان الشيء عيبا يف الثياب يف عادة رددان به املبيع ،فإذا تغريت العادة وصار ذلك املكروه
حمبوِب موجبا لزيدة الثمن مل ترد به ،وهبذا القانون تعترب مجيع األحكام املرتبة على العوائد،
وهوّحتقيقّجممعّعليه ّبنيّالعلماءّالّخالفّفيه ،بل قد يقع اخلالف يف حتقيقه هل وجد
أم ل؟"(.)1
توضيحّوبيانّ:
جاءت بعض ألفاظ هذه القاعدة عامة ،وبعضها مقيدة ،والذي اتفق عليه العلماء هو
أهنا مقيدة ِبألحكام الجتهادية ،وهلذا التغيري أسبابه املعتربة شرعا ،يقول الشيخ مصطفى
الزرقا -رمحه اّلل" :-وقد اتفقت كلمة فقهاء املذاهب على أن األحكام اليت تتبدل بتبدل
الزمان وأخالق الناس هي ّاْلحكام ّاالجتهادية ّمن ّقياسية ّومصلحية ،أي :اليت قررها

الجتهاد بناء على القياس أو على دواعي املصلحة ،وهي املقصودة ِبلقاعدة اآلنفة الذكر:
"الّينكرّتغيّاْلحكامّبتغيّاْلزمان""(.)2
حتقيقّاملناطّهوّاملرادّبتغيّالفتوىّبتغيّالزمانّواملكانّ:
بتدقيق النظر يف معىن قوهلم" :تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان" ،فإنه ميكن إرجاع
القاعدة إىل حتقيق املناط؛ فإن املفيت مأمور ببذل وسعه واستفراغ طاقاته لستخراج احلكم
الشرعي ،وهو ما يطلق عليه الجتهاد ،وهو ل خيرج عن أمور ثالثة :حتقيق املناط ،وتنقيح
املناط ،وختريج املناط .يقول أبو علي العكربي احلنبلي (ت 428ه )" :والجتهاد بذل الوسع
يف طلب الغرض ،وهو على ثالثة أضرب :حتقيق املناط ،وتنقيح املناط ،وختريج املناط"(،)3
وهذه الثالثة هي مجاع ما يقوم به اجملتهد واملفيت لستخراج احلكم؛ يقول شيخ اإلسالم ابن
تيمية (ت 728ه )" :وهذه األنواع الثالثة هي مجاع الجتهاد"(.)4
ودونك تعريفها ِبختصار:
( )1املرجع نفسه.
( )2املدخل الفقهي العام (.)925-924 /2
( )3رسالة يف أصول الفقه (ص.)80-79 :
( )4جمموع الفتاوى (.)329 /22

حتقيقّاملناطّّ:
يقول علي بن إمساعيل األبياري (ت 616ه )" :ومعناه :أن يثبت مناط احلكم ِبلنص أو
اإلمجاع ،وإمنا يبقى على الناظر الجتهاد يف التعيّي ،فال خالف بّي األمة يف قبوله ووجوب
املصري إليه ،وهو ضرورة كل شريعة؛ إذ التنصيص على آحاد الوقائع غري ممكن ،ومثاله:
الجتهاد يف تعيّي القبلة عند إشكال جهتها؛ فإن هللا تعاىل يقول{ :وحيث ما كن تم ف ولوا
وجوهكم شطره} [البقرة ،]144 :ومل يقل :إن هذه اجلهة هي جهة الكعبة ،فلزم الجتهاد يف
التعيّي ،ومل يكلف اخللق علم ذلك؛ لتعذره يف حق األكثر"(.)1
تنقيحّاملناط:
يقول العكربي" :هو أن يضيف الشارع احلكم إىل شبه تقَتن به أوصاف ل مدخل هلا
يف اإلضافة ،فيجب حذفها عن العتبار ليسع احلكم؛ مثاله قوله لألعرايب الذي قال :هلكت
ي رسول هللا ،قال« :ما ّصنعت؟» ،قال :وقعت على أهلي يف هنار رمضان ،قال« :أعتقّ
رقبة»"( ،)2فكونه أعرابيا ل أثر له ،فليحق به األعجمي؛ ألنه وقاع مكلف ،ل وقاع أعرايب؛
إذ التكاليف تعم مجيع املكلفّي"(.)3
َّتريجّاملناط:
يقول العكربي" :هو أن ينص الشارع على حكم يف حمل ،ول يتعرض ملناطه أصال؛
كتحرميه شرب اخلمر ،وحترميه الرِب يف الرب ،فنستنبط ِبلرأي والنظر ،فنقول :حرم اخلمر؛
لكونه مسكرا ،فقيس عليه النبيذ ،وحرم الرِب يف الرب؛ ألنه مكيل جنس ،فقيس عليه
األرز"(.)4
لذا ميكن القول أبن تغري الزمان واملكان ليس سببا يف تغري الفتوى واحلكم ،وإمنا هو
ظرف للتغري وليس سببا له ،والسبب الرئيس وراء هذا التغري راجع إىل تغري اجتهاد املفيت يف
( )1التحقيق والبيان يف شرح الربهان يف أصول الفقه (.)21-20 /3
( )2أخرجه البخاري ( ،)1936ومسلم ( ،)1111من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )3رسالة يف أصول الفقه (ص.)85-83 :
( )4املرجع نفسه (ص.)86-85 :

حتقيق مناط -أي :علة -احلكم بعد ثبوت تلك العلة ِبلنص أو اإلمجاع ،فيبذل املفيت وسعه
يف الوصول إىل تعيّي آحاد الوقائع.
مع العلم أبن تغري الفتوى ليس قاصرا على هذا فقط؛ فقد يكون ألسباب أخرى:
كاختالف األحوال والعوائد؛ يقول ابن القيم" :فإن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان والعوائد
واألحوال ،وذلك كله من دين هللا"(.)1
إذا ّثبت ّهذا :فإن الشيخ بكر أبو زيد (ت 1429ه ) أنكر عموم هذه القاعدة لكل

األحكام ،وجعلها صورية وليست حقيقية؛ فقال" :لقد أخطأ خطأ فاحشا من قال بشمول:
تغري الفتوى بتغري الزمان ...وما علمت يف املتقدمّي من قال عن هذه القاعدة بشموهلا ،بل
كالمهم عنها يفيد أهنا قاعدة ّفرعية ّصورية ّوليست ّحقيقية ،إذ يضربون هلا املثال بتغري
األعراف ،وهذا حمكوم بقواعد العرف والعادة ،ومن هنا فهي صورية ل حقيقية ،وابن القيم -
رمحه هللا تعاىل -مع جاللة قدره قد توسع بضرب املثال هلا مبا ل يسلم له"(.)2
ّ-2نقضّماّيروجهّالعقالني ّونّمنّالتوسعّفّفهمّهذهّالقاعدةّ:
توسع العقالنيون يف فهم قوهلم" :تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان" ،وأفرطوا يف تطبيقها
وفهمها على غري وجهها( ،)3حيث أشاعوا إمكانية تغيري األحكام الشرعية بدعوى املصلحة
أو غريها( ،)4بل وأكثر من ذلك ،حيث جعلوا العرف أو املصلحة حاكمة على النصوص
الشرعية.

( )1إعالم املوقعّي عن رب العاملّي (.)114 /6
( )2املدخل املفصل ملذهب اإلمام أمحد (.)84 /1
( )3من أمثال :حممد عابد اجلابري يف كتابه "فكر ابن خلدون :العصبية والدولة" (ص ،)79 :وراشد
الغنوشي يف "احلريت العامة يف الدولة اإلسالمية" (ص ،)120 :وفهمي هويدي يف كتابه "القرآن
والسلطان" (ص ،)41 -35 :وصبحي احملمصاين يف "فلسفة التشريع يف اإلسالم" (ص.)241 :
( )4ملزيد من التفصيل والبيان حول نقض هذه الدعوى تراجع الورقة العلمية املنشورة يف مركزان بعنوان:
"إهدار النص بدعوى املصلحة!!" ،ودونك رابطها/2447https://salafcenter.org/ :

ومن دعاهتم حممد عابد اجلابري الذي يقول" :قوانّي احلكم والسياسة ميكن أن تعتمد
على العقل وحده ،دون احلاجة إىل شرع؛ ألن جوهرها إمنا هو اجتناب املفاسد إىل املصاحل،
والقبيح إىل احلسن ،وهذا وذاك تتم معرفته ِبلتجربة"(.)1
وقريب منه ما يقرره الغنوشي -حتت ذريعة الجتهاد ومراعاة املصلحة -حيث يقول:
"إن الشريعة ليست نصوصا جامدة ،ول هي مصوغة يف صيغ هنائية ،وليست أيضا مدونة
قانونية حبيث وضعت لكل فعل وحالة حكما ،وإمنا اجملال ل يزال فسيحا للتفسري والتحديد
واإلضافة والتجديد ،عن طريق استخدام العقل الفردي واجلماعي :الجتهاد"(.)2
واختذ هؤلء العقالنيون من كالم الطويف ونظريته يف املصلحة( )3متكأ لزعمهم الفاسد.
ويرد ّعليهمّ :أبن الطويف يوجب تقدمي رعاية املصلحة بطريق التخصيص والبيان ،ل

بطريق التعطيل واإلهدار ،وشتان بّي األمرين(.)4

( )1فكر ابن خلدون :العصبية والدولة (ص.)80 :
( )2احلريت العامة يف الدولة اإلسالمية (ص.)120 :
( )3حيث فهم بعضهم -خطأ -من كالمه أنه عند تعارض املصلحة مع النص ،فإن املصلحة تقدم على
النص .ولينظر كالمه يف :التعيّي يف شرح األربعّي (.)238 /1
( )4يف مركزان عدة مقالت وأوراق علمية تناقش نظرية الطويف يف املصلحة تفصيال ،ودونك عناوينها مع
روابطها:
"بّي النص واملصلحة ،التأصيل والشبهات" ،ورابطها:
/64https://salafcenter.org/
"بّي النص واملصلحة ،مذهب الطويف واجلواب عنه" ،ورابطها:
/76https://salafcenter.org/
"بّي النص واملصلحة ،أدلة الطويف من السنة والرد عليها" ،ورابطها:
/112https://salafcenter.org/
"إهدار النص بدعوى املصلحة" ،ورابطها:
/2447https://salafcenter.org/

كما حاولوا حتريف كالم اإلمام ابن القيم ومحله على غري وجهه ،وهو قوله" :فإن الشريعة
مب ناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة كلها،
ومصاحل كلها ،وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن الرمحة إىل
ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل العبث؛ فليست من الشريعة وإن
أدخلت فيها ِبلتأويل"(.)1
وأبلغ ّرد ّعليهم ّف ّهذا :ما قاله اإلمام ابن القيم ردا على هذا الفهم السقيم بقوله:
"األحكام نوعان:
نوع ل يتغري عن حالة واحدة هو عليها ،ل حبسب األزمنة ،ول األمكنة ،ول اجتهاد
األئمة ،كوجوب الواجبات ،وحترمي احملرمات ،واحلدود املقدرة ِبلشرع على اجلرائم ،وحنو ذلك.
فهذا ل يتطرق إليه تغيري ول اجتهاد خيالف ما وضع عليه.
والنوع الثاين :ما يتغري حبسب اقتضاء املصلحة له زماان ومكاان وحال ،كمقادير
الت عزيرات وأجناسها وصفاهتا؛ فإن الشارع ينوع فيها حبسب املصلحة"(.)2
كمالّالشريعةّوثباهتاّ:
دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على كمال الشريعة ،وحرمة الزيدة فيها أو
النقصان منها ،وفيما يلي بعض نصوص الكتاب الدالة على ذلكّ:
يقول تعاىل{ :الي وم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم
دينا} [املائدة ،]3 :يقول الشاطيب" :إن الشريعة جاءت كاملة ل حتتمل الزيدة ،ول
النقصان"(.)3

( )1إعالم املوقعّي (.)337 /4
( )2إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان (.)570 /1
( )3العتصام (.)63 /1

ويقول هللا تعاىل{ :ومتت كلمت ربك صدقا وعدل ل مبدل لكلماته وهو السميع
العليم} [األنعام ،]115 :يقول السمعاين (ت 489ه )" :يعين ِبلكلمة :أمره وهنيه ،ووعده
ووعيده ،واألحكام واآليت ،صدقا يف الوعد والوعيد ،وعدل يف األمر والنهي"(.)1
ويقول سبحانه{ :وأن زلنا إليك الكتاب ِبحلق مصدقا لما بّي يديه من الكتاب ومهيمنا
عليه فاحكم ب ي ن هم مبا أن زل اّلل ول ت تبع أهواءهم عما جاءك من احلق} [املائدة ،]48 :يقول
الشاطيب" :اعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختالف األحكام عند اختالف العوائد فليسّفّ
احلقيقةّابختالفّفّأصلّاْلطاب؛ ألن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي ،لو فرض بقاء

الدنيا من غري هناية ،والتكليف كذلك؛ مل حيتج يف الشرع إىل مزيد ،وإمنا معىن الختالف يف
أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إىل أصل شرعي حيكم به عليها"(.)2
ويقول جل ذكره{ :وأن احكم ب ي ن هم مبا أن زل اّلل ول ت تبع أهواءهم واحذرهم أن ي فتنوك
عن ب عض ما أن زل اّلل إليك} [املائدة ،]49 :يقول الزركشي (ت 794ه )" :كل حكم ثبت
لنا بقول هللا أو بقول رسوله أو إبمجاع أو قياس فهو دائم إىل يوم القيامة.)3("...
ّومنّأدلةّالسنةّعلىّذلكّّ:
عن العرِبض بن سارية -رضي هللا عنه -يقول :وعظنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
موعظة ذرفت منها العيون ،ووجلت منها القلوب ،فقلنا :ي رسول هللا ،إن هذه ملوعظة
اءّ ،لّّي لّّهاّّّكنّ ّها ّرّهاّّّ ،ال ّيّّزي ّغ ّ ّعّن ّهاّ
ض ّّ
مودع ،فماذا تعهد إلينا؟ قال« :قّ ّد ّتّ ّرّكتّ ّك ّّم ّ ّعلّى ّالّبّّي ّ
كّ ،م ّن ّيعّ ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ياّ ،فّ ّعلّّي ّك ّّم ِّّبّا ّ ّعّرفّ تّ ّّم ّّم ّّن ّ ّسنّّيتّ،
بّ ّع ّدي ّإّّّال ّ ّهال ّ ّ ّ ّ ّ
يى ّا ّختّالفّاّّّكث ّ
س ّّ
ش ّمّن ّك ّّم ّفّ ّ
ين ّال ّ
اْلّلّّف ّّ ّ ّ
نيّ ّ ،عضّوا ّ ّعلّّي ّها ّ ّابلنّو ّ
ّة ّ ّ
اعّةّّ ،وإّ ّن ّ ّعّب ّداّ
ّو ّسنّّ
اج ّذّّ ،و ّعلّّي ّك ّّم ّ ّابلطّ ّ
ّمّهديّّ ّ
اء ّالّراشد ّّ ّ
ّ
حّبّ ّشيّاّ،فّّإّمنّاّالّمّؤّم ّنّّّكا ّجلم ّّلّ ّاْلّنّ ّ
اد»(.)4
فّ ّ،حّي ثّّماّقّي ّدّانّ ّق ّّ
ّ
ّ ّ ّّ
( )1تفسري السمعاين (.)138 /2
( )2املوافقات (.)491 /2
( )3البحر احمليط يف أصول الفقه (.)217 /1
( )4أخرجه ابن ماجه ( ،)43وأمحد ( ،)17142وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (/2
.)610

تّفّي ّك ّّمّ
نّقّ ّدّتّ ّرّك ّّ
وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا عليه وسلم« :إّّّّ
نيّلّ ّنّتّ ّ
ّيت»(.)1
اّللّّو ّسنّ ّ
ابّ ّّّ
ضلّواّبّ ّع ّد ُّهّاّّ:كّتّ ّّ
ّشّي ئّّ ّ ّ
ّواْلدلةّمنّاملعقولّ:
 -1قوهلم هذا يفضي إىل الحنالل من ربقة التكليف؛ يقول إمام احلرمّي اجلويين (ت
478ه )" :ولو كانت قضاي الشرع ختتلف ِبختالف الناس وتناسخ العصور لحنل رِبط
الشرع ،ورجع األمر إىل ما هو احملذور من اختصاص كل عصر ودهر برأي ،وهذا يناقض
حكمة الشريعة يف محل اخللق على الدعوة الواحدة"(.)2
 -2قوهلم يفضي إىل تعطيل املصاحل وجلب املفاسد؛ وهلذا يقول الشيخ مصطفى الزرقا:
"أما األحكام األساسية اليت جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها األصلية اآلمرة
الناهية :كحرمة احملرمات املطلقة ،وكوجوب الَتاضي يف العقود ،والتزام اإلنسان بعقده،
وضمان الضرر الذي يلحقه بغريه ،وسرين إقراره على نفسه دون غريه ،ووجوب منع األذى
وقمع اإلجرام ،وسد الذرائع إىل الفساد ،ومحاية احلقوق املكتسبة ،ومسؤولية كل مكلف عن
عمله وتقصريه ،وعدم مؤاخذة بريء بذنب غريه ...إىل غري ذلك من األحكام واملبادئ
الشرعية الثابتة اليت جاءت الشريعة لتأسيسها ومقاومة خالفها ،فهذه ل تتبدل بتبدل
األزمان ،بل هي األصول اليت جاءت هبا الشريعة؛ إلصالح األزمان واألجيال ،ولكن وسائل
حتقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل ِبختالف األزمنة احملدثة.)3("...
مما ّسبق ّيتضح ّلنا :أن هذه املقولة "تغي ّالفتوى ّبتغي ّالزمان ّواملكان" صحيحة
ِبلعتبارات املذكورة فيما سبق ،وأهنا ليست على عمومها ،بل هي مقيدة ّابْلحكام ّاملبنيةّ
على ّالعرف ّوالعادة ،وأما خمالفة بعضهم ِبلتوسع يف اعتبارها وجعلها ذريعة إلِبحة الرِب أو

الختالط بّي الرجال والنساء أو جواز تولية املرأة للوليت العامة كالقضاء وحنوه أو إلغاء
احلدود والعقوِبت املقدرة ،وحنو ذلك حبجة تغري الزمان أو املكان ،أو املصاحل والعوائد من
( )1أخرجه احلاكم ( ،)172 /1وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزيدته (.)566 /1
( )2هناية املطلب يف دراية املذهب (.)364 /17
( )3املدخل الفقهي العام (.)925-924 /2

غري قيود وضوابط ،فإن يف هذا فتحا لباب مفسدة عظيمة ،وشر مستطري على األمة ،كما
أنه يفضي إىل استحالل احملرمات ،واستحداث البدع والضاللت ،وهللا تعاىل أسأل أن يرزقنا
العصمة من الزلل ،وأن حيفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،وصلى هللا على نبينا
حممد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم تسليما كثريا.

