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األق ّل ّيات املسلم ُة وت ر ِ
َغُّي الفتوى

د .سامل الشيخي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله األمني وعىل آله وصحبه ،ومن اهتدى هبداه إىل يوم الدين وبعد:
فإنّه ملن دواعي الرسور والغبطة أن ُأقدّ م بني يدي مشاخيي من السادة العلامء ،وإخواين من طلبة العلم هذا البحث
تغُّي الفتوى ،وواقع األق ّل ّيات
مكون من ّ
املوجز يف ّ
مكونات فقه الفتوى واإلفتاء حياول كشف العالقة بني موجبات ّ
املسلمة يف الغرب.
ذلك ّ
تغُّي الفتوى بإحلاح؛ فاملسلمون يف هذه الديار يعيشون
أن واقع األق ّل ّيات املسلمة يف الغرب يطرح إشكالية ّ
عام هو معهود يف ديار
ظرو ًفا استثنائية بكل املقاييس ،فالنظم واألعراف والعادات والتقاليد ...خمتلفة متام االختالف ّ
املسلمني .
ومتى جتاوزنا هذه العقبات الكبُّية صادفنا ّ
أن انتامء أبناء هذه األق ّل ّيات إىل أجناس متنوعة ،وأعراق خمتلفة يزيد من
قدرا من التحري والتثبت ،ويتطلب منه تعاط ًيا موزونًا
تعقيد فهم معطيات هذا الواقع الغريب ،ما يميل عىل املفتي ً
خاصا يف كل نازلة ترد عليه.
وحذرا مع القضايا ك ّلها ،بل واجتها ًدا ًّ
ً
خطة البحث:
ً
حماوال ّسد هذه الثغرة ،واإلجابة عن هذا اإلشكال الشائك ،وذلك عرب ثالثة مباحث هي:
هكذا إذن يأيت هذا البحث
• مبحث متهيدي يرشح عىل سبيل التفصيل مصطلحات البحث ومعلقاهتا.
ويبني -بشكل جيل -املصالح
تغُّي الفتوى يف واقع األق ّل ّيات املسلمةّ ،
• ومبحث نظري يسرب أغوار قاعدة ّ
املرتتبة عىل استخدامها وإعامهلا ،واملفاسد املنجرة عن جهلها أو إمهاهلا.
جيسد -بالنامذج املعيشة واألمثلة الواقعي -أمهية هذه املسألة للمفتي واملستفتي.
• ومبحث عميل ّ
خالصا لوجه الكريم ،واحلمد هلل رب العاملني.
واهلل أسأل أن ينفع به وأن جيعله
ً
سامل بن عبد السالم الشيخي
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األق ّل ّيات املسلم ُة وت ر ِ
َغُّي الفتوى

د .سامل الشيخي

املبحث األول :األق ّل ّيات املسلمة وتغُّي الفتوى (التعريف واملاهية)
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف الفتوى ومعنى تغُّيها.
املطلب الثاين :الفرق بني احلكم الرشعي والفتوى وأثره يف هذا الباب.
تغُّيها
املطلب االول :الفتوى :تعريفها وخصائصها ،ومعنى ّ
واصطالحا.
ّأو ًال :تعريف الفتوى لغة
ً
.1

الفتوى يف لغة العرب:

الفتوى ،وال ُفتيا :لغة بالواو مع فتح الفاء ،وبالياء مع ضم الفاء ،هي اسم مصدر من َأفتاه يف األمر إذا أبانه له.
قال ابن فارس رمحه اهلل " :الفاء والتاء واحلرف املعتل أصالن :أحدمها ر
يدل عىل َط َراوة وجدّ ة ،واآلخر عىل
تبني حكم ....واألصل اآلخر ال ُفتيا :يقال :أفتى الفقيه يف املسألة ،إذا ّبني حكمها ،واستفتيت ،إذا سألت عن
َ َ ُ
كَقلَاهللَيُفتيكمَيفَالالكلة} (النساء )176:ويقال منه فتوى و ُفتيا".(1).
احلكم ،قال اهلل تعاىل {يستفتون َ
وقد نبه بعض الفضالء إىل ّ
أن الفتوى يف اللغة أعم منها يف االصطالح ،ويدل عىل ذلك قوله تعاىل حكاية عن
صاحب يوسف{َ:يوسفَأيهاَالصديقَأفتناَيفَسبعَبقراتَسمان(َ}...يوسف ،)46:وكام يف قوله تعاىل
حكاية عن امللكَ{َ:ياَأيهاَالمألَأفتوينَيفَرؤيايَإنَكنتمَللرؤياَتعربونَ}َ(يوسف ،)43:وكام يف قوله
تعاىل حكاية عن ملكة سبأَ{:قالتَياَأيهاَالمألَأفتوينَيفَأمري}َ(النمل.)32:
ويف بيان هذا العموم قال أبو عيل اليويس" :وقد علمت من رشح اللفظ أن اإلفتاء يصدق يف األصل يف كل
ِ
العرف إطالقه يف الرشعيّة فقط".
علم ،فكل من َبني مسألة فقد أفتاه ،ولكن اشتهر يف

()2

 - 1معجم مقاييس اللغة(4/473).
ً -2
نقال عن أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي للدكتور حممد رياض (ص .)175
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األق ّل ّيات املسلم ُة وت ر ِ
َغُّي الفتوى

د .سامل الشيخي

وعىل هذا فإطالق الفتوى عىل ما يتعلق بأحكام الرشع هو من باب احلقيقة العرفية التي هي أخص من
احلقيقة اللغوية.
.2

اصطالحا:
الفتوى
ً

يدور كالم الفقهاء يف تعريف الفتوى حول معنى اإلخبار عن احلكم الرشعي وهو معنى متفق عليه بينهم.
وإنام ظهر االختالف يف بعض التعريفات حول ما يتعلق بإضافة بعض القيود االحرتازية أو حذفها ،ومن
أشهر تعريفاهتا:
أ -تعريف القرايف بقوله " :إخبار عن حكم اهلل تعاىل يف إلزام أو إباحة“.

()3

ب  -وتعريف الل َقاين بقوله " :اإلخبار عن احلكم عىل غُّي وجه اإللزام “.

()4

مبني عىل اإللزام عند من يرى ذلك.
وقد
َ
احرتز بقوله عىل غُّي وجه اإللزام من حكم القايض ألنّه ر
وال نريد أن ندخل يف ذكر الفروق بني القضاء واإلفتاء ،فلها جمال آخر من البحث تضيق عنها هذه
الصفحات.
تغُّيها.
ثان ًيا :خصائص الفتوى ومعنى ّ
 - 1خصائص الفتوى:
نبني –باختصار -أهم خصائص الفتوى عىل
بالنظر يف التعريفات االصطالح ّية للفتوى واإلفتاء يمكن أن ّ
النحو اآليت:
اخلاص ّية األوىل :أهنا مؤسسة عىل اإلخبار عن حكم رشعي.
فعنرص اإلخبار رضوري للفتوى ،وهو مقرتن بالتبيني والبيان ،وال يتم ذلك ّإال بالعلم ،فالعلم بحكم النازلة
يسبق مرحلة اإلخبار.
اخلاص ّية الثانيةّ :أهنا متعلقة باألحكام الرشع ّية.

 - 3الفروق(4/53).
 - 4منار اصول الفتوى وقواعد االفتاء باألقوى ،إبراهيم اللقاين( ،ص.)231
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األق ّل ّيات املسلم ُة وت ر ِ
َغُّي الفتوى

د .سامل الشيخي

وذلك أن املفتي خيرب تارة عن الوجوب ،وتارة عن التحريم ونحوه من األحكام الرشع ّية ،ما يدل عىل
ارتباطها بالفقه ،بمعناه االصطالحي ،وهو العلم باألحكام الرشع ّية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية،
وال مانع من تعلقها بالعقائد واآلداب ،وإنام ارتباطها باألحكام العملية هو الغالب.
اخلاصية الثالثةّ :أهنا مبنية عىل السؤال.
وذلك ّ
األول.
أن السؤال هو األمر املستدعي لإلخبار ،فالثاين ال حيصل ّإال بنا ًء عىل ّ
اخلاصية الرابعةّ :
أن هلا تع ّل ًقا باالعتبار الدياين:
وذلك ّ
أن الفتوى ال تتوقف عىل عنرص اإللزام القضائي وال تدخل يف دائرتهّ ،إال إذا اعتمدت يف موضوع
ٍ
حينئذ حتوز صفة اإللزام بالتبع.
أمام القضاء ،فإهنا
وأ ّما ما عدا ذلك سواء كانت الفتوى يف جمال العبادات واملعامالت فتبقى خاضعة يف إلزامها لالعتبار الديني
()5

-2

تغُّي الفتوى.
ّ

بتغُّي الفتوى  -الذي ورد يف عنوان هذا البحث  -نقصد به ذلك املبدأ الترشيعي املقرر عند أهل العلم من ّ
أن
ّ
التغُّي ما يتعلق بعلم مباحث
بتغُّي موجباهتا ،ومرادنا من هذا ّ
تتغُّي ّ
الفتوى  -التي ذكرنا تعريفها وحقيقتها – ّ
بتغُّيهاّ ،
تعليل األحكام ،أي ّ
ألن
تتغُّي ّ
أن األحكام املع َللة باملصلحة أو العرف أو غُّيها من املوجباتّ ،
الشارع هو الذي جعل من املصلحة أو العرف مناطات تلك األحكام ،ال ّ
تغُّيا كل ًّيا بام يشبه
أن احلكم ّ
يتغُّي ّ ً
النّسخ واإلزالة.
تغُّي الفتوى وأثر ذلك يف فتاوى
وسوف يدور البحث بجميع مسائله  -إن شاء اهلل  -حول بيان حقيقة ّ
األق ّل ّيات .
املطلب الثاين :الفرق بني احلكم الرشعي والفتوى وأثره يف هذا الباب.

 - 5أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكي( ،ص.)181
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األق ّل ّيات املسلم ُة وت ر ِ
َغُّي الفتوى

د .سامل الشيخي

تغُّي الفتوى ،قد يشتبه عىل بعض الناس ،فيظن أن
تبني لنا تعريف الفتوى ومقصود العلامء من قوهلم ّ
بعد أن ّ
ٍ
وعندئذ سوف تنـزل هذه القاعدة
تغُّي األحكام الرشع ّية الثابتة بنصوص الكتاب والسنة،
تغُّي الفتوى يعني ّ
ّ
عرج
منـزلة النسخ لألحكام الرشعيّة ،الذي تو ّقف بعد النبي -صىل اهلل عليه وسلم -فأردت هبذا املطلب أن ُأ ّ
التغُّي بغُّي موجباته.
ليتبني ّ
أي املجالني يدخله ّ
عىل بيان الفروق بني احلكم الرشعي والفتوى ّ
ّأو ًال :تعريف احلكم الرشعي ومقارنته بتعريف الفتوى.
.1

احلكم يف ال ّلغة والعرف:

احلكم يف ال ّلغة هو املنع والرصف ،ومنه احلكمة للحديدة يف اللجام ( ،)6ويف العرف :إسناد أمر إىل آخر إجيا ًبا
وسل ًبا ،وخيتلف وصفه بحسب جهة اإلجياب والسلب ،فلو كان اإلجياب والسلب عقليني-كقولك :الصنعة
تدل عىل الصانع ،كان احلكم عقل ًّيا ،وإن كان اإلجياب والسلب عاد ّيني-كقولك :احلديد يصدأ ،كان احلكم
عاد ًّيا ،وإن كان اإلجياب و السلب رشع ًّيني-كإجياب الصالة ،وحتريم اخلمر كان احلكم رشع ًّيا.
.2

()7

احلكم عند الفقهاء.

َ
احلكم عند الفقهاء هو َأثر خطاب الشارع املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيُّي ،فأثر قوله تعاىل {أوفواَ
بالعقود} (املائدة )1:وجوب الوفاء بالعقود ،وأثر قوله تعاىل{َ:والَتقربواَالزنا}َ(اإلرساء .)32:حرمة
الزنا ،وأثر قوله{ :أقمَالصالةَدللوكَالشمس} (اإلرساء ،)78:أن الزوال سبب الوجوب الصالة ،وهكذا يف

سائر األحكام ،فالفقهاء يقولون :احلكم يف هذا األمر الوجوب أو احلرمة أو اإلباحة أو أنه سبب لكذا أو
رشط له ،أو مانع من صحته ،وال يطلقون احلكم عىل اخلطاب تفسه ،كام يفعل األصوليون.
.3

()8

احلكم عند األصوليني.

 - 6لسان العرب ( ،)140-145/12ومعجم قياس اللغة(2/91).
 - 7احلكم الرشعي بني النقل والعقل للدكتور الصادق الغرياين (ص .)17
 - 8املصدر السابق (ص  ،)17وانظر رشح خمترص الروضة للطويف(1/259).
])AMJA 15th Annual Imams' Conference [Principles of Giving Religious Rulings (Fatwaa
Feb 23th-25th 2018

8

األق ّل ّيات املسلم ُة وت ر ِ
َغُّي الفتوى

د .سامل الشيخي

اختلف األصوليون يف احلكم الرشعي عىل أقوال متعددة ك ّلها ال ختلو من مطاعن واعرتاضاتّ ،
ولعل أقرب
اعرتاضا من قبل األصوليني -هو قوهلمّ :
إن احلكم الرشعي هو :خطاب اهلل
التعاريف للصواب -أقلها
ً
ختيُّيا أو وض ًعا .
املتعلق بأفعال املكلفني اقتضا ًء أو ً

()9

واالقتضاء هو الطلب ،وقد يكون طلب فعل أو كف ،وطلب الفعل قد يكون جاز ًما وهو اإلجياب ،وغُّي
جازم وهو الندب ،وطلب الكف قد يكون جاز ًما وهو التحريم ،وغُّي جازم وهو الكراهة.
وأما التخيُّي فمعناه التسوية بني الفعل والرتك وهو اإلباحة ،واملقصود بالوضع ما يتعلق باألحكام الوضعية
كجعل اليشء سب ًبا ليشء آخر ،أو رش ًطا له ،أو مان ًعا منه.
.4

املقارنة بني تعريف احلكم الرشعي وتعريف الفتوى.

تقدم أن الفتوى هي :إخبار عن حكم اهلل تعاىل يف إلزام أو إباحة .وأن احلكم الرشعي هو خطاب اهلل تعاىل
ختيُّيا أو وض ًعا ،وعليه فاحلكم الرشعي يتعلق بأفعال املكلفني عىل وجه
املتعلق بأفعال املكلفني ،اقتضا ًء أو ً
معني يرتبط به احلكم كاحلكم بوجوب الصالة أو حرمة رشب اخلمر ونحوه،
العموم من غُّي التفات إىل واقع ّ
أ ّما الفتوى فهي تتعلق بحكم ما وإخبار عن حكم اهلل يف ذلك الواقع املخصوص ،أو هي  :تطبيق للحكم
الرشعي عىل الواقع ،وإنزال للحكم الرشعي العام عىل واقع أو واقعة خمصوصة .
تنبيه:
قد يستعمل العلامء الفتوى بمعنى احلكم الرشعي أو العكس ،وهذا ناتج عن االرتباط الوثيق بينهام ،ومع هذا
تغُّي الفتوى ،إذ قد حيدث عدم التنبيه إىل
ينبغي االنتباه له عند استعامل مصطلح احلكم الرشعي يف قاعدة ّ
تغُّي الفتوى ل ُيت ََو َص َل
لبسا عند اآلخرين ،وقد يمهد لسوء استخدام قاعدة ّ
الفرق بني احلكم الرشعي والفتوى ً
من خالهلا إىل تبديل رشع اهلل وأحكام دينه الثابتة.
تغُّي الفتوى وثبات األحكام.
ثان ًياّ :

 - 9انظر البحر املحيط للزركيش ( ،)117/1التوضيح مع التنقيح لصور الرشيعة(1/13).
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تتغُّي بتغ ُّّي موجباهتا ،ونحب أن نشُّي إىل ّ
تغُّي الفتوى ّ :
بينّا فيام سبق ّ
أن األحكام
أن الفتوى ّ
أن املراد من ّ
تتغُّي ،بل الثبات هو من أهم صفاهتا وعىل املجتهد حني يامرس إعامل قاعدة
الرشع ّية باملعنى الذي ذكرناه ال ّ
تغُّي الفتوى أن يستبطن معنى ثبات األحكام الرشع ّية ،وحني ُينزل األحكام الرشع ّية عىل الواقع أن اليغفل
ّ
تغُّي الفتوى أهنام إذا اجتمعا يف
غُّي الفتوى ،وكأن العالقة بني ثبات األحكام الرشع ّية وقاعدة ّ
عن قاعدة ت ّ
تتغُّي ،و األحكام ثابتة ،وإذا افرتقا يف السياق ُأخذت
سياق واحد ،اختلفا يف معنى الثبات
والتغُّي ،فالفتوى ّ
ّ
تغُّي الفتوى يف ظل ثبات األحكام
تغُّي الفتوى ،و ُأخذت قاعدة ّ
األحكام الرشعيّة عند تنزيلها يف ظل قاعدة ّ
الرشع ّية .
ولبيان هذا املعنى وتأكيده نختم هذا املطلب باآليت:
.1

أد ّلة ثبات األحكام الرشع ّية.

األدلة عىل بقاء األحكام الرشع ّية عىل ما رشعها اهلل عليه ،ودوامها إىل قيام الساعة ،وعدم تأثرها بزمان وال
اختصارا-:
مكان أكثر من أن حتىص ،نذكر منها ما ييل –
ً
أ)

قوله تعاىل{ :ايلومَأكملتَلكمَدينكمَوأتممتَعليكمَنعميتَورضيتَلكمَاإلسالمَدينًا}

(املائدة)3:
ٍ
يومئذ دينًا فلن يكون بعد دينًا،
فالدين قد ك َُم َل ونعم ُة اهلل متت ،والتغُّي فيام قد ك َُم َل نقص ،وما مل يكن
تغُّي احلكم الرشعي هو طعن يف إكامل اهلل لدينه ،وجحود للنعمة التي أمتها اهلل علينا بدينه.
والقول بجواز ّ
ب)

ُ َ
َ
ُ
ً
ُ
هَوالتتبعواَالسبُلَفتفرقَبكمَعنَسبيله}
اَفاتبعو
ستقيم
هذاَرصايطَم
قوله تعاىل{ :وأنََ

األنعام)153( :
فمن مل يتبع رصاط اهلل املستقيم املتمثل يف اتباع الكتاب والسنة فقد اتبع ُسبل الشيطان ،ومن قال ّ
إن أحكامه
الس ُبل املفرقة عن سبيل اهلل.
تتغُّي فقد حكم بغُّي الكتاب والسنة واتّبع ُ
ّ
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َ ْ َ َ َ ْ َ ُْ ُ ْ
َ َ ذ َ َْ ُ َ َ ََ ْ ُ
َ َُْ ََْ ْ َ َُ َ َ
ِلَقلَ
تَبِق ْرآ ٍَنَغْيَِهذاَأوَبد َ
اتَقالَاَّلِينَالَيرجونَل ِقاءناَائ ِ
ج) قوله تعاىلِ{ :إَوذاَتتَلَعليهِمَآ َياتناَبيِن ٍ
َْ َْ
َ َ ُ ُ
ْ َذ
َ ُ َ
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ
َع َذ َ
ونَِلَأ َ ْن َُأبَد َ ُ
وَحَإ ِ َ ذ
ابَيَ ْو ٍمَ
َر ِّب
ِلَإ ِ ِّنَأخافَإِنَعصيت َ
ِلَم ِْنَت ِلقاءَِنف ِِسَإِنَأتب ِ ُعَإالَماَي
ماَيك ِ
َ
يم} (يونس)15:
ع ِظ ٍَ
قال القرطبي -رمحه اهلل ": -إين أخشى من اهلل إن خالفت أمره وغُّيت أحكام كتابه وبدلت وحيه فعصيته
بذلك عذاب يوم عظيم هوله".

()10

ء) قوله صىل اهلل عليه وسلم " :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو َر رد " ( .)11أي مردود عليه فمن َغ َُّي
األحكام فقد أحدث يف أمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ما ليس منه فهو مردود عليه.
ورحم اهلل اإلمام الشاطبي إذ ِ
فهم من استقراءه للنصوص هذا املعنى فقال ":فلذلك ال جتد فيها بعد كامهلا-
أي الرشيعةً -
ختصيصا لعمومها ،وال تقييدً ا إلطالقها ،وال رف ًعا حلكم من أحكامها ،ال بحسب
نسخا ،وال
ً
عموم املكلفني ،وال بحسب خصوص بعضهم ،وال بحسب زمان دون زمان وال بحال دون حال ،بل ما
سبب ال يرتفع ،وما كان رش ًطا فهو أبدً ا رشط ،وما كان واج ًبا فهو واجب أبدً ا أو مندو ًبا
أثبت سب ًبا فهو ٌ
فمندوب ،وهكذا مجيع األحكام فال زوال هلا وال تبدل ،ولو ُف ِر َض بقاء التكليف إىل غُّي هناية لكانت
أحكامها كذلك".
.2

()12

بتغُّي األحكام.
بني النسخ والقول ّ

تتغُّي معناه رفع حكم األحكام الرشع ّية من املنع إىل اإلباحة ،أو من اإلباحة إىل
القول إن األحكام الرشع ّية ّ
املنع ،أو نحو ذلك.
ٍ
مساو للقول بنسخها ،بعد وفاة الني صىل اهلل عليه وسلم ،وقد أمجعت
وتغُّي األحكام الرشع ّية هبذا املعنى
األمة عىل ر ّده.

 - 10تفسُّي القرطبي(8/297 ).
 - 11أخرجه البخاري ح  ،2697ومسلم ح 1718
 - 12املوافقات79).، (1/78
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إذ معنى النسخ عند العلامء هو ":رفع احلكم الرشعي بدليل رشعي متأخر".

()13

تغُّي
فالنسخ أن ُيرفع حكم رشعي بدليل صحيح ليحل حمله حكم آخر ،وهذا هو مؤدى القول بجواز ّ
األحكام الرشعيّة ،وإذا كان النسخ ال يكون ّإال من اهلل تعاىل ،أو من رسوله صىل اهلل عليه وسلم -وهو ممنوع
بعد انقطاع الوحي من السامء بموت املصطفى صىل اهلل عليه وسلم – بل القول بتغُّي األحكام بعد موته-
صىل اهلل عليه وسلم -يؤدي -ال حمالة -إىل التشبه بالذين بدَ لوا الكتاب بعد ِ
أنبيائهم ،وقد ّبني شيخ اإلسالم
رمحه اهلل هذا املعنى وأن من قال به فهوُ " :جي ّوز تبديل املسلمني دينهم بعد نبيهم ،كام تقول النصارى أن
املسيح سوغ لعلامئهم أن حيرموا ما رأوا حتريمه مصلحة ،وحيلوا ما رأوا حتليله مصلحة وليس هذا دين
املسلمني".

()14

تغُّي الفتوى بتغُّي
وهبذا يتبني لنا ما أردناه من بيان الفرق بني مسألة ثبات األحكام الرشع ّية ،ومسألة ّ
تغُّي ،وإنزال األحكام عىل
موجباهتا ،وذلك حتى يظل الفارق
ً
واضحا بني الثوابت التي ال يمكن أن يلحقها ّ
تغُّي موجباهتا.
الوقائع التي هي عملية اجتهادية تقبل القول بتغُّيها وتنوعها بحسب ّ
تغُّي
ولشيخنا العالمة عبداهلل بن بيه  -حفظه اهلل  -كالم نفيس يف هذا املعنى ذكره عند احلديث عن قاعدة ّ
الفتوى بتغُّي الزمان -نعطر به هذا املطلب -فقد فقال  " :وهي عىل إطالقها فليست كل األحكام تتأثر بتغُّي
،وبر الوالدين ،والكثُّي من أحكام املعامالت واألنكحة،
الزمان فوجوب الصالة ،والصوم ،والزكاة ،واحلج ّ
وكذلك فإن املنهيات القطعية كاالعتداء عىل النفس ،واألموال ،واألعراض ،وارتكاب الفواحش ما ظهر
منها وما بطن وأكل أموال الناس بالباطل ،ومنها :الغش واخليانة وحمرمات عقود األنكحة وحمرمات عقود
البيوع املشتملة عىل الربا ،أو الغرر الفاحش ،أو اجلهالة فكل تلك ال تستباح إال بالرضورات التي تبيح
املحظورات.

 - 13نثر الورود عىل مراقي السعود ملحمد األمني الشنقيطي(1/322).
 - 14جمموع الفتاوى(33/94).
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وبصفة عامة فمحرمات املقاصد التي تعني أن العقد يشتمل عىل املفسدة التي هنى الشارع عنها ال جتيزها
احلاجة.
وبالعكس من ذلك ّ
فإن حمرمات الذرائع التي يتوصل هبا إىل املفسدة ،وواجبات الوسائل التي يتوصل هبا إىل
تتغُّي بتغُّي الزمان ألهنا تدور مع املصالح جل ًبا ،واملفاسد در ًءا ،فإذا رجحت مصلحة عىل
مصلحة ،فإهنا ّ
املفسدة التي من أجلها كان احلظر ّ
فإن النهي يستحيل تارة إىل ختيُّي وتارة إىل طلب".

()15

 - 15صناعة الفتوى(246).
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تغُّي الفتوى وأثره يف واقع األق ّل ّيات املسلمة
املبحث الثاين :فقه ّ
وحتته مطالب:
تغُّي الفتوى يف نوازل األق ّل ّيات.
املطلب األول :أمهية قاعدة ّ
تغُّي الفتوى يف واقع األق ّل ّيات.
املطلب الثاين :املصالح واملفاسد املرتتبة عىل اعتبار قاعدة ّ
تغُّي الفتوى.
املطلب الثالث :خطورة ال َف ْه ِم اخلاطئ لقاعدة ّ
تغُّي الفتوى.
املطلب الرابع :األدلة الرشع ّية عىل قاعدة ّ
تغُّي الفتوى.
املطلب اخلامس :وقفة حتليلية لكالم ابن القيم رمحه اهلل حول قاعدة ّ
املطلب األول :احلديث عن األَمهية (عنارصه ورضورته).
السؤال عن األمهية اليوم من أهم األسئلة التي ينبغي أن ُيركز عليها عند بحث أي قضية علمية حتى نبتعد
الرساق عىل حد تعبُّي ابن العريب رمحه اهلل ،يف مقدمة العارضة حيث
عن تسويد األوراق ،والعمل بصنعة ُ
قال ":وال ينبغي حلصيف أن يتصدّ ى لتصنيف َأن ال يعدل عن غرضني :إ ّما أن خيرتع معنى ،أو يبتدع وص ًفا
وفننًا ...و ما سوى هذين الوجهني فهو تسويد الورق والتحيل بحلية الرسق".

()16

واضحا وجام ًعا عند أصحاب القضية العلمية حول أمهية املوضوع الذي
أعود فأقول إنه كلام كان اجلواب
ً
يبحثونه كلام وصلت الفكرة إىل اآلخرين بشكل واضح ّ
وجيل وحتركت العقول والقلوب إىل تبيينها والعمل
بمقتضاها.
يتصور حالة الوجود
أي قض ّية علم ّية أو عمل ّية أن
ّ
والطريق العميل السهل الذي يسلكه من أراد أن حيدد أمهية ّ
وحالة الفقدان هلذه القضية وأثرها يف الواقع.
وأقصد بحالة الوجود :اجلواب الواضح عن املصالح واملنافع املرتتبة عىل االهتامم واالعتناء بدراسة قضية
معينة بالنسبة ألصحاهبا ،وكذلك ملن يتوجهون إليه هبا.

 - 16عارضة األحوذي برشح صحيح الرتمذي(1/4).
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كام أقصد بحالة الفقد أو الفقدان :اجلواب الواضح عن املفاسد واملضار التي ترتتب عىل عدم االهتامم بقضية
مع ّينة عىل أصحاهبا وعىل من يتوجهون إليه هبا.
تغُّي الفتوى وفهمها يف واقع األق ّل ّيات ،وبيان املفاسد املرتتبة عىل
ولبيان املصالح املرتتبة عىل تناول قضية ّ
خصصت املطلب الثاين يف هذا املبحث لذلك.
اجلهل هبذه القضية ،فقد
ُ
تغُّي الفتوى يف واقع األق ّليّات.
املطلب الثاين :املصالح واملفاسد املرتتبة عىل اعتبار قاعدة ّ
بتغُّي موجباهتا عىل واقع
تغُّي الفتوى ّ
يمكن النظر إىل املصالح واملفاسد املرتتبة عىل اعتبار وإعامل قاعدة ّ
األق ّل ّيات املسلمة من خالل اآليت:
ّأو ًال :أثر ذلك يف املجتهد يف شؤون األق ّل ّيات املسلمة.
تغُّي الفتوى بتغُّي موجباهتا تُعني املجتهد يف نوازل األق ّل ّيات املسلمة عىل أن يتمهل ً
ّ
قليال قبل أن
إن قاعدة ّ
يصدر فتواه ،وذلك لينظر يف واقع األق ّل ّيات ويتفحص جزئيات هذا الواقع التي هلا عالقة بموضوع فتواه،
حتى يستكمل أدوات النظر واالجتهاد التي ذكرها ابن القيم رمحه اهلل بقوله" :وال يتمكن املفتي وال احلاكم
من الفتوى واحلكم ِ
باحلق ّإال بنوعني من الفهم:
أحدمها :فهم الواقع والفقه فيه ،واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألَمارات والعالمات حتى حييط به
علام.
ً
والنوع الثاين :فهم الواجب يف الواقع ،وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه أو عىل لسان رسوله يف هذا
الواقع ،ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر".

()17

والفتوى قد ترتبط بعدة عوامل ،وقد تتداخل فيها تلك العوامل ،وتتغُّي بسببها ،وسوف ينتفع املجتهد
بمقدار فهمه ملوجبات هذا التغُّي ،بل إنه بمقدار هذا الفهم سوف يفوز بتحليل دقيق عميق لواقع األق ّل ّيات
املسلمة الذي يريد أن يفتي فيه.

 - 17إعالم املوقعني(1/87).
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فمعرفة أثر املكان وخصوصياته عىل اعتبار أنه ليس خاض ًعا ألحكام دار اإلسالم ً
مثال ،أو معرفة أثر الزمان
الذي نعني به أثر التغُّي احلاصل يف أخالق الناس وسلوكياهتم ،أو أثر وجود املسلم بني أكثرية ال تؤمن باهلل
العظيم وال بدينه القويم ،أو أثر األعراف والعادات ،وعموم البلوى ونحو ذلك من مكونات النظر الصحيح
للواقع ،سوف يعني املجتهد يف قضايا األق ّل ّيات عىل االقرتاب أكثر إىل دائرة الصواب يف معرفة حكم اهلل يف
تلك النوازل والقضايا.
ثان ًيا :أثر ذلك يف األق ّل ّيات املسلمة.
إذا علمت األق ّل ّيات املسلمة-وهي متثل موضوع الفتوىّ -
أن الفتوى الصادرة عن املؤسسة
معني قد روعي فيها رشط فهم الواقع اخلاص باألق ّل ّيات ومراعاة املتغُّيات املكان ّية
اإلفتائ ّية ،أو عن جمتهد ّ
والزمان ّية ونحوها التي تؤثر يف فهم املجتهد لواقعهم اخلاص ،فإهنم سوف يتعاملون مع الفتوى بإجياب ّية كاملة
وخيضعون ملا جاء فيها من األحكام عىل اعتبار أهنا فتوى مستكلمة لرشوطها التي ذكرناها عن ابن القيم-
ََ َ
اََك َنَل ُِم ْؤمِن َ
َوالَ
رمحه اهلل -من فهم النص وفهم الواقع -وال يسعهم غُّي ذلك استجابة لقوله تعاىل { :وم
ٍ
ذ ُ َ َ ُ ُُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َُ ْ ََُ ْ َ
ذ َ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ ذ
ْ
َ َ َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
سولَفقدَضلَ
ُمؤمِنَ ٍةَإِذاَقَضَاهللَورسولَأم ًراَأنَيكونَله ُمَاْل ِْيةَمِنَأمرِهِمَومنَيع ِصَاهللَو َر َ
َ ً
الال ُ
َمبِينًاََ} (األحزاب .) 36:
ض
تبني لألقليات املسلمة أن الفتوى الصادرة بحقها قد جاءت من جهات ال تفقه الواقع اخلاص
أ ّما إذا ّ
ٍ
عندئذ لن تقبل
باألق ّل ّيات ،وال تراعي االختالف بني مكونات هذا الواقع ومكونات الواقع اإلسالمي ،فإهنا
هذه الفتاوى ،وأقل ما يمكن أن تتعامل به جتاهها أن تصف أصحاهبا بأهنم ال يعرفون الواقع اخلاص هبم وال
ٍ
وعندئذ تفقد الفتوى فاعليتها ،وال يتحقق املقصود الرشعي من وجودها.
يفقهونه،
ويف مقابل هذا قد يتحمس بعض أبناء األق ّل ّيات املسلمة هلذه الفتاوى إذا كانت صادرة عن جهات يدينون هلا
بالوالء واحلب والتعظيم ،فيتسبب هذا احلامس وهذا االلتزام يف تعطيل حركة اإلسالم يف أوساط هذه
األق ّل ّيات ،وأوساط الواقع الذي يعيشون فيه.
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وكم تسببت فتاوى صادرة عن جهات بعيدة عن فهم واقع األق ّل ّيات ،وهي مع بعدها ليس هلا دراية وال علم
بخصائص هذا الواقع بوقوع مزيد من االختالف والترشذم بني أبناء األقلية املسلمة ،بل ويف تعطيل حركة
الدعوة إىل اإلسالم يف أوساط املجتمعات التي تعيش فيها هذه األق ّل ّيات.
نبني ّ
وختا ًما ّ
تغُّي الفتوى بتغُّي موجباهتا يف
أن األثر اإلجيايب الذي حيدثه اعتبار قاعدة ّ
فإن املقصود هنا أن ّ
واقع األق ّل ّيات املسلمة ،هو أثر عظيم جيعلهم يتحركون بدينهم يف واقع جمتمعاهتم ،وهم يشعرون ّ
بأن لدهيم
القدرة عىل االلتزام بأحكام هذا الدين ،بل جيعلهم يشعرون بإمكانية االلتزام هبذه األحكام حتى وهم
يعيشون يف واقع غُّي إسالمي .
تغُّي الفتوى.
املطلب الثالث :خطورة الفهم اخلاطئ لقاعدة ّ
تغُّي الفتوى بتغُّي موجباهتاّ ،
فإن هذا اإلعامل إذا تم يف غُّي حم ّله ومن غُّي
إذا كنّا قد أكّدنا رضورة إعامل قاعدة ّ
استغل هذه القاعدة قوم ّ
ّ
قل نصيبهم
أهله فإنه سوف ُحيدث فتنة يف التزام األق ّل ّيات املسلمة بدينها ،خاصة إذا
من معرفة علل األحكام ومداركها ،ورأوا يف هذه القاعدة ما يشبع أغراضهم وشهواهتم العاجلة ّ
فاختذوا منها
ً
معوال يرضبون به النصوص الثابتة والقواعد الراسخة هلذا الدين .
ّ
تغُّي األحكام وتبدل النصوص وانحراف
تغُّي الفتوى حق ال ريب فيه ،لكن ينبغي أن يفرق بينه وبني ّ
إن ّ
املقاصد ِ
واحلكم عن مواضعها التي أرادها اهلل هلا.
فتغُّي الفتوى ُيعمله من كان مستصح ًبا ل ُ
رشعا ،ال الذين
ألصول الرشع ّية ،والعلل املرعية واملصالح املعتربة ً
ِ
ألهوائهم
جهلوا النصوص وأنكروا الثوابت ومتسكوا باملصالح امللغاة! ليتخذوا من هذه القاعدة متك ًئا
ِ
وانح َرا َفتهم.
وكم رأينا من العلامنيني وأرضاهبم من يتخذ من هذه القاعدة ً
أصال يفرس به انحرافه ،بل كم سمعنا منهم
وفرحا هبذه القاعدة لتصبح كالفرع الذي عاد عىل أصله بالبطالن.
احتفا ًء
ً
ّ
إن القول بتغُّي األصول واألحكام الرشع ّية بنا ًء عىل هذه القاعدة هو  :الطريق للحكم والتحاكم إىل غُّي ما
أنزل اهلل ،وهو اتّباع للهوى ،ووقوع يف فتنة التبديل لرشع اهلل ،وما عىل املسلم ّإال أن يعتقد ّ
أن ذلك افرتا ٌء عىل
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ُْ ذ َ َ ذ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ ْ
اإلث َمَ
اهلل ،وقول عليه بغُّي علم ،وقد قال تعاىلَ{:قلَإِنماَحرمَر ِّبَالفواحِشَماَظهرَمِنهاَوماَبطنَو ِ
ذ َ َ َ ْ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ ُ
َ َ َ
ُ َْ ً ََ ْ َُ ُ ََ ذ
َاهلل َ
َِماَالَت ْعل ُمونََ} (.األعراف
َِماَل ْمَيُنِلَبِهَِسلطاناَوأنَتقولواَلَع
ْشكواَبِاهلل
واْلْغَبِغْيَِاْل ِقَوأنَت ِ
)33:

ْ َ ُ ََْ ُ َ َ َ ذ
َ َ
َاَّلِيَأ َ ْو َ
وقال تعاىل ّ -
ح َيْ َناَإِيلْكَ
ِإَونََكدواَيلفتِنونكَع ِن
حمذ ًرا نبيه صىل اهلل عليه وسلم  -من هذه الفتنةَ { :
َ َ َ َ
َ ً
َْ َ َ َ ََْ َ َُْ ً ذَ ُ َ َ ً
َ
َ َْ َ ْ َذَْ َ ََ
اكَلق ْدَك ِْدتَت ْرك ُنَإِيلْهِ ْمَشيْئًاَقل ِيالَ
وكَخل ِيالَ(َ)73ولوالَأنَثبتن
ِلِ فَتِيَعليناَغْيهَِإَوذاَالَّتذ
َْ َ َ ْ َ ْ
ً َََْ َ َْ
ُ ذ َ ُ َ َ َ ََْ َ
َ
َ
ْياَ(( })75اإلرساء .):
ص ًَ
اَن
ن
ي
ل
َع
ك
َل
د
َالََت
م
َث
ات
م
م
َال
ف
ع
ض
َِو
ة
ا
ي
َاْل
ف
َضع
ِ
ِ
(َ)74إِذاَألذقناك ِ
ِ
ِ
قال ابن جرير رمحه اهلل يف تفسُّيها ":والصواب من القول يف ذلك أن يقالّ :
إن اهلل تعاىل ذكره أخرب عن نب ّيه-
عام أواحاه اهلل إليه ليعمل بغُّيه وذلك هو االفرتاء عىل اهلل
صىل اهلل عليه وسلم -أن املرشكني كادوا أن يفتنوه ّ
" (18).
فإذا نظرنا إىل ّ
كل كذلك علمنا خطورة االستخدام الس ّيئ والفهم اخلاطئ هلذه القاعدة خاصة يف واقع
األق ّل ّيات املسلمة التي حييط هبا الكيد واملكر من كل مكان ،وتسلط عليها موجات من الشبهات،
واالنحرافات العقدية واألخالق ّية ونحوها ،ما ُهي ّيئ ً
مناخا خلروج بعض املارقني الداعني لتغُّي أحكام
تغُّي الواقع وخصوص ّية
اإلسالم وثوابته ،للتتوافق مع واقع األكثرية التي ال تؤمن باإلسالم دينًا بحجة ّ
الزمان واملكان واحلال.
من أجل ذلك أحببت أن أن ّبه إىل هذا األمر ،وإىل أنّه يف ّ
كل يوم خيرج علينا من يزعم أنّه من أصحاب الفكر
اإلسالمي املستنُّي املتوافق مع الواقع األوريب بآراء فقهية -وأحيانًا كثُّية عقدية -خمالفة لقواعد الرشيعة
تغُّي الفتوى بتغُّي الزمان واملكان ،مع الطعن يف فتاوى
ومواطن اإلمجاع بني علامئهاّ ،
بحجة إعامل قاعدة ّ
بأهنا ال تساير الواقع ،وال تناسب الزمان واملكان ،فمن القول بإباحة بعض
العلامء واجتهاداهتم واهتامها ّ
بحجة أنه ليس عليها دليل قطعي إلقرار الواقع األُوريب هلا! أو القول بعدم وجوب حجاب املرأة
الفواحش ّ
ألهنا ال توافق الواقع األُوريب
املسلمة إلهنا تعيش يف واقع آمن ،أو القول بتعطيل بعض آيات القرآن الكريم ّ
 - 18تفسُّي الطربي(15/130).
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قياسا عىل الفهم اخلاطئ الجتهاد عمر يف مسألة املؤلفة قلوهبم ،إىل غُّي ذلك من األقوال التي تنبني عن جهل
ً
َقصد هلدم ثوابت اإلسالم وأصوله.
مركّب كبُّي ،وت ر
تغُّي الفتوى.
املطلب الرابع :األدلة الرشعيّة عىل قاعد ة ّ
ّأوال ً:األدلة من الكتاب العزيز.
ذكر الشيخ القرضاوي – حفظه اهلل -أنّه مل يقف عىل من استدل عىل هذه القاعدة من الكتاب العزيز ،وقد
ّ
تغُّي الفتوى يف
حاول أن
يستدل هلا من القرآن الكريم ،وهذه خالصة ما قاله -حفظه اهلل -يف كتابه موجبات ّ
عرصنا:
.1

مهد الشيخ القرضاوي لالستدالل بالقرآن الكريم عىل هذه القاعدة ببيان أصل يف غاية األمهية،

وهو أن االنطالقة الصحيحة يف تقرير االستدالل من الكتاب العزيز عىل أصالة ورشعية هذه القاعدة يبدأ من
حماولة التدقيق يف دعواى النسخ يف كثُّي من اآليات ،إذ التحقيق ُيظهر ّ
أن العالقة بني كثُّي من اآليات التي
تصنف يف مباحث النسخ ليست هلا صلة بالناسخ واملنسوخ ،و إنّام هي كام قال" :والتحقيق ّأهنا ليست
منسوخة وال ناسخة ،وإنام لكل منها جمال تُعمل فيه ،وقد متثل إحدامها جانب العزيمة ،واألخرى جانب
الرخصة ،أو تكون إحدمها لإللزام و اإلجياب ،واألخرى للندب و االستحباب ....وهكذا ".
َ َ
ُْ ْ َ ََ ْ
َ
َ
ُّ
َ
ذ
ُّ
من األدلة القرآنية التي ذكرها يف هذا السياق قوله تعاىل{ :ياَأيهاَانل ِِبَحرِ ِضَالمؤمِن ِنيَلَعَالقِتا ِلَ
.2
ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ٌَ َ ْ ُ ًَْ َ ذ َ َ َ
ََْ
ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ
ينَكف ُرواَ
نيَِإَونَيكنَمِنكمَمِئةَيغل ِبواَألفاَمِن َِ
َاَّل
إِنَيكنَمِنكمَعِْشونَصابِرونَيغل ِبواَمِائت ِ
َذُ ْ ٌَْ ََْ ُ َ
ون} (األنفال.)65:
بِأنهمَقومَالَيفقه َ
ْ
َ َذ َ ذُ َ ْ ُ ْ َ َ َذ
ُ ْ َ ًْ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ
ك ْمَمِئَ ٌة َ
َصاب ِ َرةٌ ََيغل ِبُواَ
َوعل َِمَأنَفِيكمَضعفاَفإِنَيكنَمِن
ثم قال تعاىل{ :اآل ََنَخففَاهللَعنكم
ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ٌَْ َ ْ ُ ََْ ْ
ََْ
ْ ذ
َم َعَا ذ
اهلل َ
َاهلل ََِو ذ ُ
ين} (األنفال.)66:
لصابِرِ ََ
نيَبِإِذ ِن
نيَِإَونَيكنَمِنكمَألفَيغل ِبواَألف ِ
مِائت ِ
قال الشيخ القرضاوي -حفظه اهلل -مع ّق ًبا عىل االستدالل هبذه اآلية الكريمة بام رواه البخاري -رمحه اهلل-
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال :ملا نزلت {َإنَيكنَمنكمَعْشونَصابرونََ} شق ذلك عىل
املسلمني ،حني فرض عليهم ّأال يفر أحد من عرشة ،فجاء التخفيف فقال { :ألنئَخففَاهللَعنكمَ}
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"وهذه الرواية ال تدل عىل النسخ األصويل الذي زعمه بعضهم وهو رفع احلكم الذي تضمنته اآلية األوىل،
وانتهاء العمل به إىل األبد ،فقد تبني ّ
أن اآلية األوىل عزيمة ،أو مقيدة بحال القوة ،والثانية ُرخصة مقيدة بحال
الضعف ،ومعنى هذا ّ
أن اآلية الثانية ترشع حلالة معينة ،غُّي احلالة التي جاءت هلا اآلية األوىل ،وهذا أصل
لتغُّي الفتوى بتغُّي األحوال .مثل ذلك آيات الصرب ،والصفح ،والعفو ،واإلعراض عن املرشكني ونحو
ذلك ،مما قال فيه كثُّي من املفرسين :نسختها آية السيف ،فاحلق أن هلذه اآليات وقتها وجماهلا ،وآلية السيف
وقتها وجماهلا كذلك".

()19

ثان ًيا :األدلة من السنة املطهرة.
.1

ما ثبت عن عائشة ريض اهلل عنها ّ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال ":أمل ترى أن قومك

حني بنوا الكعبة اقترصوا عن قواعد إبراهيم عليه السالم قالت ،فقلت يا رسول اهلل أفال تردها عىل قواعد
إبراهيم فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لوال ِحدثان قومك بالكفر لفعلت " ( )20فالنبي صىل اهلل عليه
وسلم عزم عىل تغيُّي البيت ورده إىل قواعد إبراهيم ،ومنعه من ذلك مع مقدرته خشية وقوع ما هو أعظم منه
من عدم احتامل قريش لذلك لقرب عهدهم باإلسالم وكوهنم حديثي عهد بكفر.
نكرا مما يصار إليه
تغُّي حال املنكر الذي يراد تغيُّيه إىل حال يكون فيها أقل ً
ومن الواضح يف هذا احلديث ّ
بالتغُّي.
.2

عن عبداهلل بن واقد قال هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث ،قال

ٍ
دف ُ
أبيات من أهل البادية
أهل
عبداهلل بن أيب بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول ّ :
حرضة األضحى زمن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه :وسلم ا ّدخروا ثال ًثا ثم
تصدقوا بام بقي فلام كان بعد ذلك قالوا :يا رسول اهلل ّ
إن الناس يتخذون األسقية من ضحاياهم وحيملون

تغُّي الفتوى (ص .)27
 - 19موجبات ّ
 - 20رواه مسلم :كتاب احلج(:ح .)2318
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فيها الودك ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :وما ذاك قالو هنيت أن تؤكل حلوم الضحايا بعد ثالث
فقال إنام هنيتكم من أجل الدّ ا ّف ِة التي دفق فكلوا وادخروا وتصدقوا".

()21

قال الشيخ يوسف القرضاوي -حفظه اهلل " :-ومعنى هذا أن النبي صىل اهلل عليه وسلم هنى عن ادخار حلوم
األضاحي بعد ثالثة أيام يف حالة معينة ،ولعلة طارئة ،وهي وجود ضيوف وافدين عىل املدينة يف هذه املناسبة
الطيبة ،فيجب أن يوفر هلم ما يوجبه كرم الضيافة وسامحة األخوة من حلم األضاحي ،فلام انتهى هذا الظرف
العارض ،وزالت هذه العلة الطارئة ،زال احلكم الذي أفتى به الرسول تب ًعا هلا ،فإن املعلول يدور مع علته
وجو ًدا وعد ًما ،وغُّي النبي الكريم فتواه من املنع إىل اإلباحة ،وهلذا رصح يف أحاديثه بإباحة األدخار بعد ذلك
ً
قائال  ( :كنت هنيتكم عن ادخار حلوم األضاحي ،فكلوا و أطعموا وادخروا ).
فهذا مثل واضح لتغُّي الفتوى بتغُّي األحوال ،وأكثر الفقهاء عىل اعتبار هذه اإلباحة ً
نسخا للنهي املتقدم....
والتحقيق أنه ليس من باب النسخ ،بل من باب نفي احلكم النتفاء علته كام أشار إىل ذلك اإلمام الشافعي
ريض اهلل عنه يف آخر ((باب العلل يف احلديث)) من كتابه ((الرسالة)) حيث ربط هني عن االدخار بالد ّفة".
()22

تغُّي الفتوى بتغُّي موجباهتاّ ،
وإال
وختا ًما فقد اكتفيت ببعض األدلة التي يتحقق هبا املراد عىل اعتبار قاعدة ّ
فهي قاعدة أدلتها أكثر من أن حتىص ،فإذا أضفنا إىل هذه األدلة اجتهادات الصحابة ومن بعدهم من
املجتهدين أصبحت هذه القاعدة من القواعد املتفق عليها بني العلامء ،وإن اختلفوا يف التضييق والتوسع عند
استعامهلا وجماالت تطبيقاهتا.
تغُّي الفتوى.
املطلب اخلامس :وقفة حتليليّة مع كالم ابن القيم رمحه اهلل حول قاعدة ّ
ّ
تعرضا للتحريف لدى طائفة من العلامنني ،ما أورده اإلمام ابن القيم -رمحه اهلل-
إن من أكثر نصوص الفقهاء ّ
تغُّي الفتوى بتغُّي موجباهتا ،فهم قد أخذوا كلامت اإلمام
يف كتابه إعالم املوقعني حول تأصيل وإبراز قاعدة ّ

 - 21رواه مسلم :كتاب األضاحي (ح .)3643
تغُّي الفتوى (ص .)32
 - 22موجبات ّ
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واد ٍ
ابن القيم حول هذه القاعدة وطاروا هبا يف كل حدب وصوب ،وصاحوا هبا يف كل ٍ
وناد كام فعلوا من قبل
نصا رشع ًّيا.
مع كالم اإلمام الطويف حول اعامل املصلحة ولو خالفت ًّ
وهذا االستعامل والتوظيف لكالم ابن القيم -رمحه اهلل -ال يعود لقناعة العلامنيني بمصدريه وصالحية
القواعد الرشع ّية لقوانني الناس وأحكامهم ،وإنام هو توظيف ماكر هلذه املقولة ليرضبوا هبا  -وهي فرع -
أصول الترشيع وأحكامه فيرضبوا األصل بالفرع ،طم ًعا بالفوز بتغُّي بعض أحكام الرشيعة الثابتة لتخضع
لألهواء والشهوات التي متليها عليها عقوهلم ومصاحلهم املزعومة.
ألبني الفرق بينه وبني مزاعم
وخلطورة هذا االستخدام ،أحببت أن أقف مع كالم ابن القيم -رمحه اهللّ -
العلامنيني فقلت وباهلل التوفيق:
ّأوال :نص كالم ابن القيم رمحه اهلل:
تغُّي الفتوى ،واختالفها بحسب األزمنة واألمكنة واألحول والنيات والعوائد.
قال رمحه اهلل " :فصل يف ّ
هذا فصل عظيم النفع جدًّ ا وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الرشيعة ،أوجب احلرج واملشقة وتكليف ما
ال سبيل إليه ،ما يعلم أن الرشيعة الباهرة التي يف أعىل رتب املصالح ال تأيت به فإن الرشيعة مبناها وأساسها
عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ورمحة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها ،فكل
مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل
العبث ،فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل ،فالرشيعة عدل اهلل بني عباده ورمحته بني خلقه وظله
يف أرضه وحكمته الدالة عليه وعىل صدق رسوله -صىل اهلل عليه وسلم -أتم داللة وأصدقها ،وهي نوره
الذي أبرص به املبرصون وهداه الذي اهتدى به املهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطريقه
املستقيم الذي من استقام به فقد استقام عىل سواء السبيل ،فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة األرواح،
فهي هبا احلياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خُّي يف الوجود فإنام هو مستفاد منها وحاصل
هبا وكل نقص يف الوجود فسببه من إضاعتها ،ولوال رسوم قد بقيت خلربت الدنيا وطوى العامل وهي العصمة
للناس وقوام العامل وهبا يمسك اهلل الساموات واألرض أن تزوال فإذا أراد اهلل سبحانه وتعاىل خراب الدنيا
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وطي العامل رفع إليه ما بقي من رسومها ،فالرشيعة التي بعث اهلل هبا رسوله هي عمود العامل وقطب الفالح
والسعادة يف الدنيا واآلخرة " .

()23

ثان ًيا :وقفات مع مع هذا النص املبارك.
يتبني لنا من خالل القراءة الصحيحة لكالم ابن القيم رمحه اهلل اآليت :
ّ
الوقفة األوىلّ :
تغُّي احلكم
تغُّي الفتوى ومل يقل يف ّ
أن اإلمام رمحه اهلل قد عنون هلذه القاعدة بقوله :فصل يف ّ
الرشعي ،وكام ذكرنا يف بيان احلكم الفارق بني احلكم الرشعي وبني الفتوى وكيف ّ
أن التغُّي يطرأ عىل الفتوى
باعتبارها اجتها ًدا وال يطرأ عىل األحكام ألهنا من الثوابت القطعية.
الوقفة الثانية :أن اإلمام قد نص عىل رعاية الرشيعة للمصالح ودرء املفاسد لكنه مل حيرصها يف مصالح الدنيا
فقط بل قال " :رعاية الرشيعة للمصالح ودرء املفاسد يف املعاش واملعاد " .وهذه مفارقة واضحة للمذهبية
نص عليه اإلمام فهو ال يفصل بني الدنيا
العلامنية التي ال تعتني ّإال بمصالح الدنيا ومفاسدها ،أ ّما ما ّ
واآلخرة ،ولذا فال حجة للعلامنيني يف االستشهاد هبذا النص ّإال عىل سبيل االختزال والتحريف.
الوقفة الثالثةّ :
أن اإلمام قد جعل معيار قبول املصلحة هو الترشيع وليس العكس ،وأي مصلحة خالفت
الرشيعة مردودة عىل أصحاهبا.
قال رمحه اهلل " :فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن الرمحة إىل ضدّ ها ،وعن املصاحلة إىل املفسدة،
خُّي يف
وعن احلكمة إىل العبث ،فليست من الرشيعة وإن دخلت فيها بالتأويل " إىل أن قال رمحه اهلل  " :وكل ٌ
الوجود فإنام هو مستفاد منها – أي الرشيعة  -وحاصل هبا ،وكل نقص يف الوجود فسببه من إضاعتها".
وهبذا الكالم الواضح اجليل الذي يربط بني اخلُّي يف الوجود وااللتزام برشيعة اهلل ،وبني حصول الرش
والنقص يف الوجود وإضاعة هذه الرشيعة ،تنقطع أنفاس من فصل الدين عن احلياة واتكأ عىل مبدأ املصلحة
املطلقة حتى لو خالفت الرشيعة وكانت سب ًبا يف النقص واخلراب الذي أشار إليه اإلمام يف كالمه السابق.
تغُّي األحكام.
تغُّي الفتوى وليس ّ
ثال ًثا :األمثلة التي ذكرها ابن القيم رمحه اهلل تبني مقصوده يف ّ
 - 23إعالم املوقعني(3/14-15).
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إضافة لكالم اإلمام الواضح البني يف الربط بني قبول املصلحة ما دانت تنطلق من قواعد الرشيعة الغراء التي
هي عدل اهلل بني عباده ورمحته بني خلقه ،وظله يف أرضه ،فإنّنا لو تأملنا يف كل األمثلة التي ساقها اإلمام لبيان
مراده من هذه القاعدة نجد أن مجيع األمثلة ال عالقة هلا بتغُّي األحكام الثابتة ،وإنام هي أحكام مناطة بواقع
تغُّي املناط املتعلقة به .وقد أحسن الدكتور بسطامي سعيد يف
تتغُّي كلام ّ
معني ّ
أو حال أو زمان أو مكان ّ
تلخيص وتقريب كل األمثلة التي ذكرها ابن القيم عىل النحو اآليت :
تغُّي النص فيها بنص آخر :مثل هني النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أن تقطع األيدي يف
- 1احلالة التي يثبت ّ
الغزو ،فتعطيل احلد هنا يف هذا الظرف ثابت يف نص آخر .ويشبه ذلك أيضا سقوط حد الرسقة أيام املجاعة
كام هو منقول عن عمر بن اخلطاب ً
عمال بنص درء احلد بالشبهة .
- 2احلالة التي تتعارض فيها املصالح التي تثبتها النصوص ،ومثاهلا ترك إنكار املنكر إذا كان يستلزم ما هو
أنكر منه .يقول ابن القيم " :فإنكار املنكر أربع درجات :األوىل أن يزول وخيلفه ضده ،الثانية أن يقل وإن مل
يزل بجملته ،الثالثة أن خيلفه ما هو مثله ،الرابعة أن خيلفه ما هو رش منه ،فالدرجتان األوليان مرشوعتان،
والثالثة موضع اجتهاد ،والرابعة حمرمة ".
- 3حالة يستعمل فيها القياس وإحلاق األشباه والنظائر بأمثاهلا التي تثبتها النصوص ،ومن أمثلة ذلك أن
النص جعل صدقة الفطر يف أصناف خمصوصة ،فيقاس عليها أمثاهلا من األصناف التي تصلح أن تكون قوتًا،
يف البالد التي ال يوجد فيها األصناف التي حددها النص ،ويضيف ابن القيم قائال " :وكذلك حكم ما نص
عليه الشارع من األعيان ،التي يقوم غُّيها مقامها من كل وجه أو يكون أوىل منها ،كنصه عىل األحجار يف
االستجامر ،ومن املعلوم ّ
أن اخلرق والقطن والصوف أوىل منها باجلواز ،وكذلك نصه عىل الرتاب يف الغسل
من ولوغ الكلب واألشنان أوىل منه ،هذا فيام علم مقصود الشارع منه وحصول ذلك املقصود عىل أتم
الوجوه بنظُّيه وما هو أوىل منه".
- 4حالة استثنائية قاهرة خاصة بحالة العجز والرضورة ،ومثاهلا صحة طواف احلائض إذا خشيت أن تفوهتا
رفقتها يف احلج ،مع أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -منع احلائض من الطواف وقال " :اصنعي ما يصنع
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احلاج غُّي أن ال تطويف بالبيت" وهو نص واضح يف عدم صحة ذلك يف األحوال العادية .يقول ابن القيم" :
وليس اشرتاط الطهارة للطواف أو وجوهبا له ،بأعظم من اشرتاطها للصالة ،فإذا سقطت بالعجز عنها
فسقوطها يف الطواف بالعجز عنها أوىل وأحرى.
تتغُّي فيها عبارات العقود واأليامن والطالق والنذور تب ًعا لتغُّي العرف والعادة يف ذلك .
- 5احلاالت التي ّ
()24

 - 24مقال بعنوان تغُّي الفتوى.
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تغُّي الفتوى والتطبيقات الفقهية عىل واقع األق ّل ّيات املسلمة يف
املبحث الثالث :موجبات ّ
الغرب.
وحتته املطالب اآلتية:
تغُّي املكان وفتاوى األق ّل ّيات.
املطلب األولّ :
تغُّي الزمان وفتاوى األق ّل ّيات.
املطلب الثاينّ :
تغُّي العرف والعادة وفتاوى األق ّل ّيات.
املطلب الثالثّ :
تغُّي الفتوى والتطبيقات الفقهية عىل واقع األق ّل ّيات املسلمة يف الغرب
موجبات ّ
تغُّي الفتوى خاضعة يف األصل إىل النظر إىل العلل
تغُّي الفتوى ،أو األسباب التي تستوجب ّ
موجبات ّ
ٍ
أمارات غُّي ثابتة وال مطردة يف املحال -أي أنه ما قد يتحقق مناطه يف
الرشع ّية ،فام كان من األحكام مبن ًيا عىل
معني قد يتخلف يف حمل آخر -ينبغي عىل املجتهد أن يعرفه ويم ّيز بينه وبني غُّيه من األحكام الثابتة.
حمل ّ
تغُّي املصلحة فهي
وحرص هذه األسباب يف عدد معني نوع من التحكم ،وذلك ألهنا عائدة يف األصل إىل ّ
كأسباب وموجبات ال تؤثر بذاهتا ،بل تدور مع املصلحة وجو ًدا وعد ًما ،وإذا ارتبط األمر باملصلحة فال
ٍ
عندئذ حرص األسباب يف عدد معني حمدود ّإال عىل سبيل التمثيل.
يمكن
تيسُّيا عىل الناس حاولوا أن حيرصوا هذه األسباب يف عدد معني رأوا أنه بمنزلة
بيد أن العلامء -رمحهم اهلل-
ً
أسباب كربى ،ففي حني ذكر بعضهم أربعة أسباب رئيسة ذكر آخرون أسبا ًبا أخرى؛ وصلت إىل عرشة
أسباب كربى لتغُّي الفتوى .

()25

ونحن سنذكر يف مبحثنا هذا ما يتعلق من هذه األسباب بواقع األق ّل ّيات املسلمة دون تكلف ،وسنكتفي بذكر
أثرا وهي:
ثالثة منها ،هي -يف نظرنا  -أمهها وأعظمها ً
•

تغُّي املكان.
ّ

 - 25انظر ً
تغُّي الفتوى للشيخ القرضاوي فقد أوصلها إىل عرشة.
مثال كتاب موجبات ّ
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•

تغُّي الزمان.
ّ

•

تغُّي العرف والعادة.
ّ

تغُّي املكان وفتاوى األق ّل ّيات.
املطلب ّ
األولّ :
ً
تغُّي املكان :احلقيقة واملاهية.
أوالّ :
املكان هو ظرف جعله اهلل وعا ًء حلركة اإلنسان وأفعاله يف مدة زمنية حمددة ،و ال يمكن أن ينظر إليه عىل أنه
جمردة ،بل هو شخصية اعتبارية مركبة من اآليت:
بقعة من األرض ّ
.1

ما خصه اهلل به من تقاسيم جغرافية تتعلق بطبيعته اجلغرافية من حيث كونه مكانًا جبل ًّيا أو واد ًيا أو

ً
ً
معتدال.
حارا أو بار ًدا أو
سهال أو نحوه ،أو من طبيعته الفلك ّية من حيث كونه مكانًا ًّ
.2

ما صنعه اإلنسان من إعامر أو بناء عىل هذه األرض بدرجات متفاوته ما بني القرية الصغُّية إىل

املدينة الكبُّية ،وما بني خيمة البادية إىل عمران احلارضة.
.3

وحكمه ،مما جيعل من األرض
فعل اإلنسان وحركته يف هذه األرض ومدى موافقة ذلك ألمر اهلل ُ

بقعة للطائعني العابدين ،أو للفاجرين الفاسقني ،أو دار طاعة وقربة ،أو دار فسق وفجور .
.4

املصدر الترشيعي الذي اختاره الناس ورضوا به عىل تلك األرض أو السلطة الترشيعية احلاكمة

حلياة الناس عىل تلك البقعة ،ما جيعل األرض توصف بكوهنا دار إسالم ،أي السلطة الترشيعية ألهلها
خاضعة ألحكام اإلسالم ومصادره الترشيعية ،أو دار كفر ،أي السلطة الترشيعية ألهلها ليست خاضعة
لإلسالم ومصادره الترشيعية.
فبالنظر إىل هذه املكونات يمكن أن ندرك املقصود بتغُّي املكان وأثره عىل الفتوى ،بمعنى أن الفتوى إذا كانت
مبنية عىل اعتبار مكون من مكونات الشخصية املعنوية ملكان ما ،فإهنا ستتغُّي بتغُّي ذلك املكان.
تغُّي املكان وعالقته بواقع األق ّل ّيات املسلمة.
ثان ًياّ :
قلنا بأن أحد املكونات للشخصية األعتبارية للمكان ما يتعلق بالسلطة الترشيعية أو مصدر الترشيعات الذي
حكام بينهم ،وعىل هذا االعتبار يمكن إرجاع اخلالف احلاصل بني
أختاره سكان ذلك املكان وارتضوه ً
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الفقهاء يف حتديد حقيقة دار اإلسالم وقسيمتها دار الكفر ،وما ينبني عىل ذلك من االختالف يف تكييف
الواقع الغريب وهل هو دار كفر أو دار دعوة أو دار عهد أو غُّي ذلك؟ مع االتفاق عىل ّ
أن هذه الديار ليست
دار إسالم ً
قوال واحدً ا.
وال شك يف أن هذا التغُّي يف وصف الدار ينتج عنه اختالف يف الفتوى املتعلقة باملسلمني املقيمني عىل
ظهرها ،والفارق واضح لكل ذي بصُّية بني مسلم يعيش يف ٍ
دار السلطة الترشيعية فيها ترتكز عىل مصادر
الرشيعة من الكتاب والسنة ونحوها ،مع قوم رضوا باهلل ر ًّبا وباإلسالم دينًا وبمحمد صىل اهلل عليه وسلم
ً
رسوال ،ومسلم آخر يعيش يف ظالل دار ال حتتكم إىل اإلسالم مع قوم خيالفونه يف الدين والعقيدة ،ويزداد
وضوحا إذا كان املسلمون يعيشون كأقلية صغُّية يف وسط أكثرية ختالفهم يف الدين والعقيدة واملنهج
الفارق
ً
والرشيعة.
فاملقصود أن نبني حقيقة املكان الذي تعيش فيه األق ّل ّيات املسلمة وطبيعته ،وأثر ذلك يف صناعة الفتوى
املتعلقة هبم كام يقول الشيخ القرضاوي -حفظه اهلل " :-أن املسلم يف دار اإلسالم يعيش بني أهله وبني
ظهراين جمتمعه الذي هو كاملاء للسمك ،أو كاهلواء للطُّي ،فهذه الدار حمضن حيميه ،ومدرسة تعلمه ،وعش
يظلله ،ومنارة هتديه ،يتلقى العقيدة من هذا املجتمع ،ويتعلم الرشيعة من هذا املجتمع ،ويقيس األخالق
واآلداب من هذا املجتمع ،يتعلم من األب و األم و اإلخوة و األقارب و اجلُّيان و الشيوخ واملعلمني ،وأفراد
اجلامعة كلها :يتعلم من املسجد ،ومن املدرسة ،ومن البيت ومن الطريق.
وهذا بخالف من يعيش خارج دار اإلسالم  -وبعبارة أخرى  -من يعيش يف جمتمع غُّي مسلم ،فهو يعيش يف
حمنة أو أزمة ،ألن املجتمع من حوله ال يعينه عىل أداء الواجبات ،وال عىل اجتناب املحرمات ،بل بالعكس
يغريه باقرتاف املنهيات ويثبطه عن فعل املأمورات".

()26

تغُّي املكان وأثره يف فتاوى األق ّل ّيات.
ثال ًثا :نامذج إفتائية عىل ّ
أ-

اختيارا يف غُّي دار املسلمني.
حكم إقامة املسلم
ً

تغُّي الفتوى (ص .)46
 - 26موجبات ّ
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اختيارا ما بني من يمنع هذه اإلقامة
قديام وحدي ًثا يف حكم إقامة املسلم يف غُّي دار املسلمني
ً
اختلف العلامء ً
مطل ًقا وهو الذي يظهر من قول املالكية والظاهرية ،وبني من يمنع فقط عند عدم قدرة املسلم عىل إظهار دينه
وهو ما يظهر من قول اجلمهور.
وبدون الدخول يف تفاصيل هذا اخلالف وأدلته املبثوثة يف مضاهنا؛ ّإال أنه ينبغي أن ينظر يف واقع حال
املسلمني املقيمني يف أوربا وأمريكا من خالل التغُّي احلاصل يف العوامل اآلتية -التي ختضع لتغُّي املكان املؤثر
يف الفتوى- :
•

أن املسلم يف هذه الدول يتساوى يف احلقوق السياسية مع غُّيه عىل أساس مبدأ املواطنة الذي

يساوي بني أفراد هذه املجتمعات يف احلقوق و الواجبات ،وعىل هذا فاملسلمون إذا نظرنا إليهم باعتبار
اخلصوصية الدينية فهم أقلية ،وإذا نظرنا إليهم من مبدأ احلقوق والواجبات العامة فهم مواطنون ال خيتلفون
عن غُّيهم ولو كانوا أكثرية.
•

أن املرجعية يف هذه الدول للعلامنية التي فصلت الدين عن احلياة ،وعليه فالسلطة يف هذه البالد

ليست لدين معني بل هي للشعب ،و األقلية املسلمة هي جزء من هذا الشعب وإن كانت جزأه األضعفّ ،إال
أهنا يمكن أن تؤثر يف واقع تلك البالد سل ًبا أو إجيا ًبا.
•

إن وجود األق ّل ّيات املسلمة يف هذه الديار ليس وجو ًدا استثنائ ًيا يعودون من بعده إىل دار اإلسالم

املوحدة التي حتتضنهم وجتمعهم ،بل هو وجود أصيل ،فتلك البالد هي دارهم إ ّما باعتبار والدهتم ونشأهتم
كاألق ّل ّيات التي هي من أهل تلك البالد ،أو باعتبار التجنس و احلصول عىل حق املواطنة ،إضافة إىل ذلك أن
نظرية اهلجرة اجلامعية إىل دار اإلسالم غُّي ممكنة لألفراد ً
فضال عن مجاعة املسلمني يف هذه الديار ،وذلك
لتشتت ديار املسلمني ولدخول عنرص الدولة القطرية يف كل دولة من هذه الدول ،ولذا فإن القول بعموم
اهلجرة من ديار الغرب إىل ديار املسلمني سيرتتب عليه -ال حمالة -حرج عظيم تأباه قواعد الترشيع وأصوله.
وعليه فطرح هذه املسألة باالعتامد فقط عىل اخلالف بني املتقدمني فيها دون اعتبار لكل هذه املتغُّيات هو
تغُّي الفتوى بتغُّي املكان قد يتحقق بسببه ما قاله اإلمام ابن القيم رمحه اهلل " هذا فصل
إمهال إلعامل قاعدة ّ
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عظيم النفع جدا ،وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الرشيعة أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال
سبيل إليه ما يعلم أن الرشيعة الباهرة التي يف أعىل رتب املصالح التأيت به" .
ب-

()27

حكم الزواج من الكتابيات يف بالد الغرب.

ً
وتفصيال ،واخلالف فيها قديم -من لدن الصحابة إىل يومنا -ما
رشحا
هذه املسألة مطروحة يف كتبنا الفقهية ً
تغُّي املكان -باالعتبارات التي بيناها يف حقيقة املكان – ينبغي أن
بني مبيح ،وحمرم ،وكاره هلذا األمرّ .إال أن ّ
يؤخذ بعني االعتبار عند اإلفتاء يف هذه املسألة ،ومما استجد يف واقع هذه املسألة ويمكن أن يؤثر يف الفتوى
املتعلقة هبا ما ييل:
•

ّ
أن الزواج سيتم يف دولة القانون فيها هو قانون املرأة الكتابية ،وليس قانون الرجل املسلم ،فاملسلم

عند إقدامه عىل هذا الزواج يعلم مسب ًقا أن احلكم يف كل ما يتعلق بشؤون احلياة الزوجية ليس له عالقة
بأحكام اإلسالم بل هو مبني عىل القوانني الوضعية ونحوها خاصة عند األختالف و النزاع.
ّ
أن البيئة االجتامعية واألخالقية هلذ البلدان قد جعلت من رشط العفة التي هي موضع إمجاع لداللة
•
ٌّ َ
ْ َ ْ َ ُ ذ َ ُ ُ ذ َ ُ َ َ َ ُ ذ َ ُ ُ ْ َ َ ٌّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ
امك ْمَحِلَل ُه ْمَ
النص عليها {َايلومَأحِلَلكمَالطيِباتَوطعامَاَّلِينَأوتواَالكِتابَحِلَلكمَوطع
َ ُْ ْ َ َ ُ َ ذ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َُْ ُ ُ ذ ُ ُ َ ُ
ْ ْ َ َ ُ
ْ ْ َ
وره ذنَ
نَأج
اتَوالمحصناتَمِنَاَّلِينَأوتواَالكِتابَمِنَقبل ِكمَإِذاَآ َتيتموه َ
َوال ُمحصناتَم َِنَال ُمؤمِن ِ
َ َ
ُْ
َ ْ َ ََ ْ َ ْ
َ ََ ْ َ َ َ
َو ُ ذ
َم َسافِح َ
ْي ُ
َغ ْ َ
َع َملُ ُه َ
ني َ
ك ُف ْ
َو ُه َ
َيفَاآلَخ َِرة َِم َِنَ
و
ط
ب
َح
د
ق
َف
ان
يم
اإل
ب
َ
ر
انَومنَي
صن ِني
الَمت ِ
ِ
ُم ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
خذِيَأخد ٍ
َْ
اِس َ
ينَ}َ(املائدة  ،)5 :عمل ًة نادر ًة يف املجتمعات الغربية  -وهذا بإقرارهم و دراساهتم املنشورة يف املراكز
اْل ِ ِ
املختصة  -ومن عاش يف تلك الديار علم صدق هذا احلال.
•

أ ّن الثقافة األرس ّية السائدة التي ال تقبل املرأة الغربية التنازل عنها أن تربية األبناء ال يمكن أن ينفرد

هبا األب املسلم  -خاصة فيام يتعلق بشؤون األبناء الدينية واألب خمُّي بني أمرين أحالمها مر :إ ّما أن ُيعطي
األم احلق يف أن تريب أبناءها عىل دينها كام له احلق يف ذلك استنا ًدا إىل مبدأ املساواة ،وإ ّما أن يرتك األبناء دون
كفرا!
توجيههم ليختاروا بعد بلوغهم ما يريدون ولو كان ذلك إحلا ًدا أو ً
 - 27إعالم املوقعني (.)14/3
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هذه بعض املتغُّيات التي اليمكن إمهاهلا عند اإلفتاء يف مسألة الزواج من الكتابية يف ديار الغرب ،وهي من
تغُّي هذه الفتوى.
تغُّي املكان الذي ينبغي أن يؤثر يف ّ
ّ
ج -حكم مُّياث املسلم من غُّي املسلم.
أن املسلم ال يرث الكافر ،كام ّ
أن مجهور الفقهاء قد ذهبوا إىل ّ
نحن نعلم ّ
أن الكافر ال يرث املسلم ،وقد
استدلوا عىل ذلك برصيح قوله صىل اهلل عليه وسلم ":ال يرث املسلم الكافر ،وال الكافر يرث املسلم".

()28

وذهب غُّيهم إىل خالف ذلك ألدلة مذكورة يف مضاهنا ،والذي يعنينا يف بحثنا هذا هو أثر اختالف املكان يف
هذا احلكم ،وهل هو حكم ثابت فوق كل أرض وحتت كل سامء؟ أم أنه منوط بأمور أخرى غُّي االعتقاد
القلبي كام قال ابن تيمية رمحه اهلل " :فعلم أن املُّياث مداره عىل النرصة الظاهرة ال عىل إيامن القلوب واملواالة
الباطنة" .)29( .هذا حمل بحث ودراسة.
فإذا أضفنا إىل أدلة الذين قالوا بخالف قول اجلمهور بعض االعتبارات اجلديدة ،فهل يبقى تعميم قول
اجلمهور خارج ديار اإلسالم سائ ًغا ،أم أنه قابل للتغيُّي لتغُّي موجباته ؟ ،املسألة اجتهادية ولكل وجهة هو
موليها.
والذي يعنينا يف هذا املبحث هوذكر بعض التغُّيات املتعلقة باملكان -والتي قد تؤثر يف مسار الفتوى املتلعقة
هبذه النازلة  -ومن هذه التغُّيات ما ييل :
•

إن املُّياث خيضع لقوانني الدول املنظمة لذلكِ ،
وتركة املسلم وغُّي املسلم يف ذلك عىل حد سواء،

فالقول ّ
إن اختالف الدين يف هذه الديار مانع من املُّياث ليس له أي سلطان قضائي ،وسيؤدي إىل اختالل
ميزان العدل يف مسألة املواريث ،فاملسلم الذي يلتزم دينًا هبذه الفتوى ويرتك املال الذي استحقه من مورثه

 - 28رواه البخاري :كتاب الفرائض (ح.)6267
 - 29أحكام أهل الذمة ألبن القيم (ص .)465-462
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ٍ
وعندئذ تنتهي الصورة واقع ًّيا ،بأن
الكافر ،ال يستطيع أن ُيلزم الكافر برتك املال الذي يرثه من مورثه املسلم،
غُّي املسلم يرث املسلم ،و املسلم ال يرثه ،وهذا أمر ينبغي أن يؤخذ بعني األعتبار.
•

إن األموال التي سنمنع املسلم من أخذها -ألهنا وصلت إليه عن طريق مورثه غُّي املسلم -لن

يأخذها أحد من الورثة غُّي املسلمني ،بل ستعود -بحكم القانون -إىل األموال السائبة التي ختضع لسلطة
الدولة ،التي تُعطى -بحسب القانون -إىل املؤسسات الدينية النرصانية ونحوها ،أو املؤسسات اخلُّيية
اإلنسانية.
ومن هاهنا ،فإننا حتى لو قلنا ّ
إن املسلم ال جيوز له أن يأخذ هذا املال فهل جيوز له أن يرتكه ليرصف يف هذه
الوجوه؟ أم ّ
أن له أن يأخذه ويضعه يف أوجه النفع العام لألقلية املسلمة.
تغُّي الزمان وأثره يف فتاوى األق ّل ّيات املسلمة.
املطلب الثاينّ :
ً
تغُّي الزمان مفهومه وحقيقته.
أوالّ :
الزمان هو الظرف الذي جعله اهلل وقتًا حلركتنا عىل هذه األرض وحركة مجيع املخلوقات وتغُّي الزمان يف
باب الفتوى ال يقصد به حركة اإلنسان عرب األيام والليايل.
تغُّي البنية االجتامعية والدينية للمسلمني ،وما يعرض للمسلم من اختالف امكانيته
إنّام يقصد بتغُّي الزمان ّ
عىل األلتزام باألحكام الرشع ّية كاختالف قدرته وعجزه ونحو ذلك.
يتغُّي الزمان  -أي احلال -فيصبح هذا
فكم من أمر يكون املسلم جتاهه يف حالة عجز وضعف عىل القيام به ثم ّ
األمر ً
يتغُّي الزمان فيصبح هذا األمر صع ًبا وشا ًقا
ثم ّ
سهال وممكنًا ،أو يكون املسلم يف حالة قوة وقدرة عليهّ ،
وقد يعرس عليه القيام به عىل وجهه املرشوع.
تغُّي الزمان بقوله " :من املقرر يف فقه الرشيعة ّ
أن لتغُّي
قرب الشيخ مصطفى الزرقا _رمحه اهلل_ معنى ّ
وقد ّ
كبُّيا يف كثُّي من األحكام الرشع ّية االجتهادية ،فإن هذه األحكام تنظيم
تأثُّيا ً
األوضاع واألحوال الزمنية ً
أوجبة الرشع هيدف إىل إقامة العدل وجلب املصالح ودرء املفاسد.
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عالجا
تدبُّيا أو
فهي ذات ارتباط وثيق باألوضاع والوسائل الزمنية وباألخالق العامة ،فكم من حكم كان
ً
ً
ناج ًعا لبيئة يف زمن معني ،فأصبح بعد جيل أو أجيال ال يوصل إىل املقصود منه ،أو أصبح يفيض إىل عكسه،
بتغُّي األوضاع و الوسائل و األخالق" .

()30

تغُّي الزمان املوجب لتبديل األحكام الفقهية االجتهادية ناش ًئا عن فساد
ويقول يف موضع آخر " :قد يكون ّ
األخالق وفقدان الورع وضعف الوازع ،مما يسمونه فساد الزمان.
وقد يكون ناش ًئا عن حدوث أوضاع تنظيمية ووسائل زمنية جديدة من أوامر قانونية مصلحية وترتيبات
إدارية وأساليب اقتصادية ،ونحو ذلك.
أيضا كاألول موجب لتغُّي األحكام الفقهية االجتهادية املقررة قبله إذا أصبحت ال
وهذا النوع الثاين هو ً
ٍ
رضرا ،و الرشيعة منزهة عن ذلك" .
تتالءم معه ألهنا تصبح عندئذ عب ًثا أو ً

()31

أن األمور التي كانت حمرمة قبل عرش سنواتً -
تغُّي الزمان ال يقصد به ّ
مثال -تصبح اليوم مباحة
إذن فمعنى ّ
أو عكس ذلك ،إنام املقصود ّ
أن األحكام املبنية عىل مراعاة مصلحة معينة متعلقة بواقع الناس السيايس أو
تتغُّي إذا تغُّيت تلك املصلحة،
االقتصادي أو االجتامعي ونحو ذلك ّ
فتغُّي الزمان هو التغُّي احلاصل والواقع عىل املصالح واملفاسد التي ُأنيطت هبا بعض األحكام يف واقع معني،
تغُّي الفتوى بتغُّي الزمان " :وليس ذلك ّإال لرتجح مصلحة
وقد قال الشيخ عبداهلل بن بيه –حفظه اهلل  -يف ّ
رشعية مل تكن راجحة يف وقت من األوقات أو لدرء مفسدة حادثة مل تكن قائمة يف زمن من األزمنة والزمن
يتغُّي كام قال الشاعر:
ال ّ
وما الدهر ّإال ليلة وهنارها

وإالّ طلوع الشمس ثم غياهبا

تغُّي الفتوى (ص .)45
 - 30موجبات ّ
 - 31املدخل الفقهي العام (.)924/2
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يتغُّي هو أحوال أهل الزمن و املصالح التي تبني عليها األحكام جل ًبا و املفاسد التي تراعيها الرشيعة
و الذي ّ
درا ".
ً

()32

تغُّي الزمان وعالقته بواقع األق ّل ّيات املسلمة.
ثان ًياّ :
تغُّي األخالق واألوضاع االجتامعية،
تغُّي الزمان املوجب لتغُّي الفتوى كام بينا وأهنا تعني ّ
إذا كانت حقيقة ّ
تغُّي الزمان هبذا املعنى متحقق يف أعىل صوره يف واقع األق ّل ّيات املسلمة
مع ضعف الوازع الديني ونحوه ،فإن ّ
خاصة يف بالد الغرب.
وإذا كان الفقهاء من املتقدمني واملتأخرين قد أفتوا بخالف من سبقهم من األئمة واملجتهدين عىل اعتبار فساد
الزمان عىل ما كان عليه ،فامذا يقولوا علامئنا اليوم يف واقع متغُّي بالكامل حيث يوجد املسلم يف وسط أكثرية
ال عالقة هلا باإلسالم من كل وجه؟!
ولقد كان الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم النموذج الذي حيتذى به يف هذا الباب ،فقد أفتوا يف أمور مبناها
عىل املصالح بخالف ما كان عليه األمر يف زمن النبوة ،كام فعل عمر بشأن نكاح الكتابيات وغُّي ذلك مع
قرب العهد من زمن النبوة ،ثم سار عىل هنجهم من جاء بعدهم من الفقهاء و املجتهدين الذين أفتوا بخالف
من سبقهم عىل اعتبار فساد الزمان حتى قال عمر بن العزيز كلمته املشهورة " :حتدث للناس أقضية بقدر ما
أحدثوا من فجور" يعني أن حدوث الفجور يف الناس يستوجب صدور أحكام تناسب هذا الفجور وتعالج
هذا الفجور ،فامذا يقول أهل االجتهاد يف شأن نوازل األق ّل ّيات املسلمة التي قدر هلا أن تعيش يف واقع ال
عالقة له كل ًّيا بجميع أحكام اإلسالم؟!
وقد أحتفنا اإلمام ابن عابدين  -رمحه اهلل -ببيان واضح وأمثلة فقهية وافرة عىل هذا املسلك الفقهي الدقيق
كثُّيا من األحكام التي نص عليها املجتهد صاحب
لدى الفقهاء -رمحهم اهلل -فقال ( " :ثم أعلم) أن ً
املذهب بناء عىل ما كان يف عرفه وزمانه قد تغُّيت بتغُّي األزمان بسبب فساد أهل الزمان ،أو عموم
الرضورة ،كام قدمناه من إفتاء املتأخرين بجواز االستئجار عىل تعليم القرآن وعدم االكتفاء بظاهر العدالة،
 - 32املصدر السابق (.)926/2
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مع أن ذلك خمالف ملا نص عليه أبو حنيفة ،ومن ذلك حتقق اإلكراه من غُّي السلطان مع خمالفته لقول اإلمام
بناء عىل ما كان يف عرصه إن غُّي السلطان ال يمكنه اإلكراه ،ثم كثر الفساد فصار يتحقق اإلكراه من غُّيه
.

فقال حممد باعتباره ،وأفتى به املتأخرون

ومن ذلك تضمني الساعي مع خمالفته لقاعدة املذهب من أن الضامن عىل املبارش دون املتسبب ،ولكن أفتوا
زجرا لفساد الزمان ،بل أفتوا بقتله زمن الفتنة ،ومنه تضمني األجُّي املشرتك ،وقوهلم إن الويص ليس
بضامنه ً
له املضاربة بامل اليتيم يف زماننا ،وإفتاؤهم بتضمني الغاصب عقار اليتيم والوقف ،وعدم إجارته أكثر من سنة
يف الدور وأكثر من ثالث سنني يف األرايض مع خمالفته ألصل املذهب من عدم الضامن وعدم التقدير بمدة،
ومنعهم القايض أن يقىض بعمله ،وإفتائهم بمنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها املعجل لفساد الزمان،
وعدم سامع قوله أنه استثنى بعد احللف بطالقها إال ببينة مع أنه خالف ظاهر الرواية ،وعللوه بفساد الزمان،
وعدم تصديقها بعد الدخول هبا بأهنا مل تقبض ما اشرتط هلا تعجيله من املهر مع أهنا منكرة للقبض وقاعدة
املذهب أن القول للمنكر لكنها يف العادة ال تسلم نفسها قبل
.

قبضه

وكذا قالوا يف قوله كل حل عىل حرام يقع به الطالق للعرف .قال مشايخ بلخ وقول حممد :ال يقع إال بالنية
أجاب به عىل عرف ديارهم ،أما يف عرف بالدنا فُّييدون به حتريم املنكوحة فيحمل عليه ،نقله العالمة قاسم،
ونقل عن خمتارات النوازل أن عليه الفتوى لغلبة االستعامل بالعرف ثم قال قلت :ومن األلفاظ املستعملة يف
هذا يف مرصنا الطالق يلزمني ،احلرام يلزمني ،وعيل الطالق ،وعيل احلرام"

()33

أعود فأقول بعد هذه النقول الفقهية أنه ينبغي عىل أهل االجتهاد يف شؤون نوازل األق ّل ّيات املسلمة أن يراعوا
تغُّي الزمان باملعنى الذي ذكرناه وأن يقدروا اختالف األحوال والقدرات ،ألقلية تعيش يف واقع ال عالقة له
ّ
بالكلية بجميع أحكام اإلسالم وترشيعاته.

 - 33معايُّي الوسطية بالفتوى (ص .)6
])AMJA 15th Annual Imams' Conference [Principles of Giving Religious Rulings (Fatwaa
Feb 23th-25th 2018

35

األق ّل ّيات املسلم ُة وت ر ِ
َغُّي الفتوى

د .سامل الشيخي

وقد قال الشيخ القرضاوي حفظه اهلل " :واملسلم يف املجتمع غُّي املسلم أضعف من املسلم يف داخل املجتمع
املسلم ،وهلذا كان حيتاج إىل التخفيف والتيسُّي أكثر من غُّيه".

()34

تغُّي الزمان مع التنبيه عىل أننا ال نقصد
املقصود أنه ينبغي ملن أراد اإلفتاء يف شؤون األق ّل ّيات أن يراعي معنى ّ
دائام نحو التخفيف والرتخص ،بل قد يكون التغُّي نحو العزيمة هو الصحيح
تغُّي الزمان أن يتمحور ً
بمراعاة ّ
إذا ترتب عىل ذلك متاسك اجلامعة املسلمة يف وجه التيارات التي تسعى إلذبتها والقضاء عىل خصوصيتها
ومقومات وجودها.
تغُّي الزمان يف فتاوى األق ّل ّيات املسلمة يف الغرب.
ثال ًثا :نامذج إفتائية ألثر ّ
.1

مسألة دفع الزكاة للمساجد واملراكز اإلسالمية يف ديار الغرب.

مسألة دفع الزكاة لصالح بناء املساجد وإصالح مرافقها من املسائل اخلالفية املعروفة يف كتب الفقهاء من
املتقدمني واملتأخرين ،ومجهور العلامء عىل منع ذلك ،فهل يصح استصحاب القول بعدم جواز دفع الزكاة
لبناء املساجد وصيانتها يف ديار اإلسالم إىل مسألة بناء املساجد واملراكز اإلسالمية يف ديار الغرب اليوم؟ أم
تغُّي الزمان ليضاف إىل األدلة التي ساقها من يرى جواز دفع الزكاة للمساجد فيرتجح
أنه ينبغي مالحظة ّ
تغُّي الزمان الذي نقصد به هنا ما ييل :
قوله عند ذاك ،ويعضده ّ
•

أن أوضاع األق ّل ّيات املسلمة تتسم بالضعف أمام قوة القواعد و النظم والقوانني االجتامعية

واألخالقية يف جمتمع األكثرية الذي يعيشون فيه ،وهم حمتاجون ملراكز قوة جتمعهم وتعينهم عىل املحافظة عىل
دينهم يف هذه األوساط ،ومن مراكز القوة املساجد و املراكز اإلسالمية فهي ال متثل مكانًا للصالة وتالوة
القرآن فقط بل هي مأوى ومثابة ليلتقي فيها املسلمون يف الغرب للتشاور يف شؤوهنم وإحياء فقه التناصح
بينهم ،والقيام عىل كثُّي من فروض الكفايات ،التي إن التزموا هبا استطاعو أن حيافظوا عىل أفرادهم
وأرسهم ،وجتمعاهتم اإلسالمية.
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•

كبُّيا من أبناء األق ّل ّيات املسلمة قد ضعف التزامهم باإلسالم ،وهم مهددون يف عقائدهيم
إن عد ًدا ً

وأخالقهم ،وحمتاجون إىل عمل إصالحي كبُّي ومتواصل ،وعليه فقد يتوجه القول إىل اعتبار حالة األق ّل ّيات
املسلمة يف األوساط الغربية أشبه بحالة املؤلفة قلوهبم  -الذين تبذل هلم األموال لتثبت أقدامهم عىل االسالم
 مما يرخص للقائمني عىل شؤوهنم أن يأخذوا من أموال الزكاة لدعم املناشط و املرشوعات التي ترغبهموحتبب اإلسالم إليهم ،وتعينهم عىل الثبات عىل دينهم ،وقيمهم ،وأخالقهم ،و أفضل األماكن التي تصلح
هلذه املناشط والربامج عىل اإلطالق هي املساجد واملراكز اإلسالمية.
.2

التشدّ د يف توثيق عقود الزواج يف املراكز اإلسالم ّية يف الغرب.

تغُّي الزمان قد دفع املسلمني يف ديار اإلسالم إىل احلرص عىل توثيق مجيع العقود بينهم ملا طرأ عىل
إذا كان ّ
الناس من فساد يف الذمم وتغُّي يف األخالق ،فهل جيوز أن يفتي جمتهد ما بأنه جيوز إجراء عقد الزواج يف
بحجة ّ
أن األصل هو صحة هذه العقود
املراكز اإلسالمية ولو دون توثيق ذلك بأوراق ومستندات رسميةّ ،
ولو وقعت بدون هذا التوثيق ألهنا عقود مستوفية للرشوط الرشع ّية فال حاجة إىل أن نتشدد يف أمر مستحدث
أال وهو أمر التوثيق؟
وهذه الصورة يكثر وقوعها يف حاالت التعدد ،أي إذا كان ذلك الزواج هو بحق الزوجة الثانية أو الثالثة،
أي أمر من أموره .
وهو زواج متنع القوانني األوربية ك ّلها إمتامه ،وتعاقب كل من ساهم يف إمتام ّ
ّ
تغُّي الزمان واستحداث قواعد وقوانني إلثبات احلقوق يف ديار الغرب قد يفتي بام جيلب
إن الذي ال يراعي ّ
عىل األرسة املسلمة الفساد ،وضياع احلقوق ،والطعن يف ثبوت نسب األوالد وغُّي ذلك من املفاسد التي
تصادم املقاصد الرشع ّية يف باب العالقات الزوجية.
تغُّي العرف والعادة وأثره يف فتاوى األق ّل ّيات.
املطلب الثالثّ :
ً
أوال :املقصود بتغُّي العرف وأثره يف الفتوى.
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العرف كام عرفه اجلرجاين رمحه اهلل" :ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول ،وتلقته الطباع السليمة
بالقبول".

()35

وعرفه غُّيه بغُّي هذا ،وال نريد أن نخوض يف تفاصيل املسائل املتعلقة بقاعدة اعامل العرف .إنام املقصود أن
نعلم أن مراعاة أعراف الناس ،وعاداهتم ،من األمور التي اعتنى هبا الفقهاء وبينوا ما يبنى عليها من األحكام
الرشع ّية برشوط كثُّية ،أمهها ّأال ختالف هذه األعراف والعادات النصوص الرشع ّية والقواعد واألصول
الكلية .
تغُّي الفتوى واالجتهاد لتغُّي
تغُّي العرف الذي ُبنيت عليه فتوى معينة ،فالقاعدة الرشع ّية تدعو إىل ّ
فإذا ّ
العرف القديم وإعامل واعتبار العرف اجلديد ،وهذا هو املقصود بتغُّي الفتوى بتغُّي العرف.
وال ينبغي أن ُيفهم عىل اإلطالق من هذه القاعدة ّ
تغُّي الفتاوى
أن فساد األعراف والعادات مؤثر يف ّ
واألحكام الرشع ّية املبنية عىل اعتبار العرف ،فاألصل أن تصحح األعراف والعادات الفاسدة املخالفة
تغُّي األحكام الرشع ّية لتوافقها وتستجيب النحرافها ،يقول األستاذ عيل حسب اهلل حتت
للرشيعة ال أن ّ
عنوان (العادة حمكمة)" :وحتكيم عادات الناس وعرفهم يف معامالهتم يدخل يف باب رعاية مصاحلهم وعدم
إيقاعهم يف الضيق واحلرج.
رأسا مل حينث
فأما عرفهم اللغوي فإهنم يعاملون به وإن خالف عرف القرآن الكريم ،فلو حلف امرؤ ال يأكل ً
ّإال بأكل رأس الضأن متى جرى عرف الناس الذين يعيش بينهم بذلك ،ولو حلف ال جيلس عىل بساط
فجلس عىل األرض أو حلف ال جيلس حتت سقف فجلس حتت السامء ،أو اليستيضء برساج فاستضاء
حلام فأكل سمكًا مل حينث يف يشء من ذلك وإن سمى اهلل األرض بسا ًطا يف قوله تعاىل:
بالشمس ،أو ال يأكل ً
{اهللَجعلَلكمَاألرضَ ً
حلام.
بساطا} ،وسمى السامء سق ًفا والشمس
ً
رساجا والسمك ً
ً
وأ ّما العرف الفعيل فهو نوعان :عرف فاسد وهو ما َأ ّ
حالال كاعتياد التعامل بالربا أو
حرم
حل حرا ًما أو ّ
جهارا أو كشف العورات أو ما شابه ذلك ،وهذا جيب إلغاؤه وعدم االعتداد به.
رشب اخلمر
ً
 - 35فقه األق ّل ّيات القرضاوي (ص .)51
])AMJA 15th Annual Imams' Conference [Principles of Giving Religious Rulings (Fatwaa
Feb 23th-25th 2018

38

األق ّل ّيات املسلم ُة وت ر ِ
َغُّي الفتوى

د .سامل الشيخي

ً
وعرف صحيح وهو ما ال ّ
حالال كاعتيادهم اإلهداء إىل العروس قبل الزفاف ،وجعلهم
حيرم
حيل حرا ًما وال ّ
املهر قسمنيً :
ً
ومؤجال ونحو ذلك ،وهذا جتب مراعاته يف اإلفتاء والقضاء".
حاال

()36

نبني ّ
أن األحكام املبن ّية عىل العرف تتبدل بتبدله ،وقد قال األستاذ مصطفى الزرقا _رمحه اهلل_
ومقصودنا أن ّ
يف بيان هذه القاعدةّ " :
أن مجيع ما بني من األحكام عىل العرف يتبدل بتبدل العرف ،ويدور معه كيفام
فقها أن احلكم يدور مع العلة ،وعن هذا وضعت القاعدة الفقهية القائلة (:ال
املقرر ً
استدار .ذلك أل ّن من ّ
تغُّي األحكام بتغُّي األزمان).
ينكر ّ
وال فرق يف العرف الذي ختضع له األحكام بني العرف العام والعرف اخلاص ،غُّي أن العرف اخلاص بمكان
أو بفئة من الناس يقترص اعتباره وسلطانه عىل املكان أو الفئة الذين استقر العرف فيها".

()37

تنبيه :
تغُّي األحكام بتغُّي األعراف التي بنيت عليها تعود لقاعدة مراعاة املصالح ودفع املفاسد.
احلكمة يف ّ
تغُّي العرف الذي بني عليه ً
أوال للزم وقوع املشقة والعرس بالناس ،وهذا
فلو بقي احلكم عىل ما كان عليه مع ّ
مما خيالف قواعد الرشيعة التي بنيت عىل رفع احلرج والرضر والفساد عن الناس.
تغُّي العرف وفتاوى األق ّل ّيات.
ثان ًيا :العالقة بني ّ
تغُّي العرف واختالفه بني ديار املسلمني من املسلامت الفقهية ،وألمهيته جعل
احلديث عن رضورة اعتبار ّ
تغُّي
القرايف عدم اعتباره من اجلهل بالدين ،فقال رمحه اهلل " :إن استمرار األحكام التي مدركها العوائد مع ّ
تغُّي
تلك العوائد :خالف اإلمجاع ،وجهالة الدين بل كل ما هو يف الرشيعة يتبع العوائد بتغُّي احلكم فيه عند ّ
العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة ،وليس هذا جتديدً ا لالجتهاد من املقلدين حتى يشرتط فيه أهلية
االجتهاد ،بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلامء وأمجعوا عليها ،فنحن نتبعهم فيها من غُّي استئناف اجتهاد".

()38

 - 36إعالم املوقعني (.)14/3
 - 37تعريفات اجلرجاين (.)130
 - 38أصول الترشيع اإلسالمي (ص .)349
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تغُّي األعراف بني
تغُّي العرف وهو يتحدث يف األصل عن ّ
هذا كالم القرايف -رمحه اهلل -يف رضورة اعتبار ّ
تغُّي األعراف بني ديار اإلسالم وديار غُّيهم كام هو حال املسلمني املقيمني يف
ديار املسلمني ،فكيف إذا كان ّ
الغرب؟
ّ
تغُّي األعراف بني األقطار التي يعيشون فيها ،وبني ما
إن عىل أهل االجتهاد يف نوازل األق ّل ّيات أن ينتبهوا إىل ّ
جرت عليه أعراف املسلمني يف واقع األق ّل ّيات.
تغُّي األعراف والعادات يف واقع األق ّليّات أمهد بأمرين
وقبل أن نذكر بعض النامذج اإلفتائية املتعلقة باعتبار ّ
اثنني:
األمر األولّ :
أن األق ّل ّيات املسلمة مركبة من أجناس شتى وأعراف متنوعة ،ومازال أغلبهم يعيش عىل
األعراف والعادات التي جاء هبا من بلده األصيل ،ولذا فأنت واجد ال حمالة بني األق ّل ّيات املسلمة اختال ًفا
كبُّيا يف العادات واألعراف فمنهم املسلم الذي هو من أهل البلد األصيل والذي تشكلت أعرافه بنا ًء عىل
ً
املنظومة الفكرية الغربية ،ومنهم الذي ِ
قدم من دولة عربية ومازال يعيش يف ظل أعرافه العربية ومنهم الذي
ِ
قدم من أسيا أو أفريقيا ومازال متمسكا بأغلب عادته وأعرافه.
حكام واحدً ا لكل أبناء
وهذا التنوع يميل عىل املفتي ّأال يستعجل بالفتوى املبنية عىل األعراف ويعطي ً
األق ّل ّيات ،بل وجب عليه أن يتفهم األعراف اخلاصة بكل عرق أو جنس.
األمر الثاينّ :
أن مسألة العرف يف الغرب  -عمو ًما -قد تشكلت بنا ًء عىل فلسفة علامن ّية ماد ّية تطورت مع
األيام عرب جمموعة من العلوم التجريب ّية املختلفة من علم النفس ،وعلم االجتامع الوضعي ،وعلم السالالت
البرش ّية وغُّيها.
ثم تطور هذا العرف بعد الثورة الفرنسية بظهور فلسفة أوجست كونت ( )1798-1875زعيم املدرسة
ّ
الوضعية الذي فصل الدين عن كل مناحي احلياة ومنها األعراف والعادات والتقاليد ،وهكذا تطور العرف
إىل أن وصل إىل زماننا احلايل الذي طغت فيه الفلسفة الوضعية عىل كل يشء ،ودخلت يف جماالت احلياة ك ّلها
وأفسدهتا؛ خاصة العالقات االجتامعية وعادات وأعراف الزواج والطالق وسائر األعراف اليومية.
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لذا أصبحت األق ّل ّيات تعيش يف ظل أعراف األغلبية -غُّي املسلمة -وهي أعراف ترسخت عرب فرتة من
الزمن ومن أهم خصائصها :أهنا أعراف مادية علامنية ال صلة هلا بموروث املجتمعات الغربية الديني .
فعىل املجتهد يف نوازل األق ّل ّيات أن يراعي هذا املعنى ،ويتفهم سلطان األعراف الوضعية يف الواقع الغريب.
وختا ًما فإنّنا نعود لنؤكّد رضورة فهم أعراف األق ّل ّيات املسلمة اخلاصة والعا ّمة لكل من أراد أن جيتهد يف
نوازهلم ونذكر بوصية اإلمام القرايف – رمحه اهلل – ألهل االجتهاد والنظر عندما قال ":وعىل هذا تراعي
الفتاوى عىل طول األيام فمهام جتدّ د العرف اعتربه ومهام سقط أسقطه ،وال جتمد عىل املسطور يف الكتب طول
عمرك ،بل إذا جاءك رجل من غُّي أهل إقليمك يستفتيك ال جتره عىل عرف بلدك وأسأله عن عرف بلده
وأجره عليه وأفته به دون بلدك واملقرر يف كتبك فهذا هو احلق الواضح ،واجلمود عىل املنقوالت أبدً ا ضالل
يف الدين وجهل بمقاصد علامء املسلمني ،والسلف املاضني ".

()39

ثال ًثا :نامذج إفتائية لتغُّي العرف وأثره يف فتاوى األق ّل ّيات املسلمة.
.1

خدمة املرأة يف بيت زوجها وعرف املرأة يف الغرب.

الذي عليه مجهور العلامء من املذاهب األربعة ّ
أن املرأة ال جيب عليها القيام بخدمة الزوج وأداء األعامل
املنزلية من طبخ وغسل وتنظيف ونحوه.
وذهب بعض الفقهاء إىل وجوب ذلك عىل املرأة عىل اعتبار أن هذه اخلدمة مسألة تعارف عليها الناس ،واملرأة
تعلم أن من مقاصد الزواج بالنسبة للرجل أن جيد من يكفيه مؤونة خدمة البيت ليسعى هو يف القيام برعاية
البيت وتوفُّي االحتياجات املالية له.
وهذا العرف الذي تعلمه املرأة وتعارف عليه الناس ينزل منزلة الرشط العريف يف عقد الزواج ،واملعروف
عر ًفا كاملرشوط رش ًطا ،ولذا قال ابن القيم  -رمحه اهلل  " :-إن العقود املطلقة إنام تنزل عىل العرف والعرف
خدمة املرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة" (40).

 - 39املدخل الفقهي العام (.)872/2
 - 40األحكام يف متييز الفاوى عن األحكام (ص .)11
])AMJA 15th Annual Imams' Conference [Principles of Giving Religious Rulings (Fatwaa
Feb 23th-25th 2018

41

األق ّل ّيات املسلم ُة وت ر ِ
َغُّي الفتوى

د .سامل الشيخي

هذا أقوى ما استدل به من يذهب إىل وجوب خدمة املرأة يف بيت زوجها باملعروف ،وهو حكم صحيح يف
بيئة إسالمية تعارف الناس فيها عىل أن من واجبات املرأة القيام باخلدمة يف بيتها باملعروف ،ولكن هل يمكن
صحيحا يف بيئة تعارف الناس فيها عىل أن اخلدمة واجب مشرتك بني الزوجني كالبيئة
أن يكون هذا احلكم
ً
الغربية ً
مثال؟
تغُّي العرف يغُّي االجتهاد امللزم للمرأة أن ختدم زوجها يف بيته؟
وهل ّ
خاصة إذا كانت من املسلامت
مبني عىل معرفة أ ّن املرأة املسلمة يف ديار الغربّ -
اجلواب عن ذلك ّ
اجلديدات -ال تعرتف هبذا الرشط العريف ً
أصال فهي قد عاشت وترعرعت يف بيئة ال تلزم املرأة بخدمة
زوجها ،وهي غُّي معتادة هذا األمر ،بل ترصح أن خدمة البيت عمل مشرتك بني الزوجني ،فهل نلزمها بعد
ذلك بعرف ال تراه؟ أم ّ
بتغُّي العرف؟
تغُّي الفتوى ّ
أن األصل ّ
املقصود أن عىل املجتهد يف نوازل األق ّل ّيات أن يراعي اختالف األعراف خاصة يف الشؤون االجتامعية
األرسية ّ
وإال ألزم الناس بغُّي الزم.
.2

الكفاءة يف النكاح.

نحن نعلم ّ
كثُّيا بعد اتفاقهم عىل اشرتاط الكفاءة
أن العلامء قد اختلفوا يف اشرتاط الكفاءة يف النكاح اختال ًفا ً
يف الدين ،ويمكن اختصار اختالفهم يف قولني اثنني:
القول األول :يرى حتديد الكفاءة بمواصفات حمددة كاملنصب والصناعة واألوضاع املالية واالجتامعية ،أو
اشرتاط السالمة من بعض العيوب ونحوها.
القول الثاين :يرى ّ
أن حتديد الكفاءة موكول إىل العرف ،فام عده الناس من األعامل والصفات رشي ًفا فهو
خسيسا فهو خسيس.
رشيف ،وما عده
ً
أمرا منو ًطا بتغُّي األعراف من زمان إىل زمان ومن مكان إىل مكان ،وعليه ّ
فإن
وهذا القول جيعل من الكفاءة ً
األق ّل ّيات املسلمة  -وهي جز ٌء من النسيج االجتامعي العام  -ستتأثر بعرف هذا النسيج فام عدّ ه هذا العرف
من األعامل والوظائف رشي ًفا سيؤثر يف عرف األق ّل ّيات املسلمة ،وما عدّ ه غُّي رشيف فهو كذلك.
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مثال ّ
فعىل املفتي أن يراعي هذا االختالف يف حتديد معايُّي الكفاءة العرفية ،ومن ذلك ً
أن األعراف يف الغرب
قد جرت عىل ّ
أن اإلنسان الذي يعيش عىل املساعدات االجتامعية هو يف مرتبة اجتامع ّية دن ّية مهام كان مكتف ًيا
هبذه املساعدات ومهام بلغت يف مقدارها -وقد تعادل يف كثُّي من األحيان مرتبات الوظائف املستقرة  -فإذا
تقدّ م شاب ملتزم بدينه وذو خلق ّإال أنه يعيش عىل هذه املساعدات فألهل املرأة إذا كانوا من الطبقة
الوسطى -أي من املوظفني ً
مثال  -أن يرفضوه لعدم وجود الكفاءة االجتامع ّية بينهام وال حرج عليهم يف
ذلك .
واهلل أعلم وأحكم
واحلمد هلل رب العاملني
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.14

مجموع الفتاوى(33/94).

.15

صناعة الفتوى(246).

.16

عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي(1/4).

.17

إعالم الموقعين(1/87).

.18

تفسير الطبري(15/130).

.19

موجبات تغيّر الفتوى (ص .)27

.20

رواه مسلم :كتاب الحج(:ح .)2318

.21

رواه مسلم :كتاب األضاحي (ح .)3643

.22

موجبات تغيّر الفتوى (ص .)32

.23

إعالم الموقعين(3/14-15).

.24

انظر ا
مثال كتاب موجبات تغيّر الفتوى للشيخ القرضاوي فقد أوصلها إلى عشرة.

.25

موجبات تغيّر الفتوى (ص .)46

.26

إعالم الموقعين(3/14).

.27

رواه البخاري :كتاب الفرائض (ح.)6267
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األق ّل ّيات املسلم ُة وت ر ِ
َغُّي الفتوى

د .سامل الشيخي
.28

أحكام أهل الذمة ألبن القيم (ص .)465-462

.29

موجبات تغيّر الفتوى (ص .)45

.30

المدخل الفقهي العام(2/924).

.31

مقال بعنوان تغير الفتوى

.32

المصدر السابق(2/926).

.33

معايير الوسطية بالفتوى (ص .)6

.34

المصدر السابق( ).

.35

فقه األقلّيّات القرضاوي (ص .)51

.36

إعالم الموقعين(3/14).

.37

تعريفات الجرجاني(130).

.38

أصول التشريع اإلسالمي (ص .)349

.39

المدخل الفقهي العام(2/872).

.40

األحكام في تمييز الفاوى عن األحكام (ص .)11
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