ـتـوى لـتـغـيـُّـر ِجـهاتِـها األربع
ــر الـفَ َ
تـَـغـيـ ُّ ُ

د .علي جمعة

مقدمة
لإلفتاء مكانة عظيمة ،ومنزلة كبيرة تجليها نصوص الشرع الشريف ،قاا تااال
﴿

:











 ،)1(﴾  فربنا يخبر في قرآنه أنه هو
سااا ع ا
ساابنانه الاافت يعتااي عباااال ،فااتص العتااوا تصاا ،أسا ط

 ،فهااي

ااا م ا

كالنكم الشرعي تما طما.
والنبي –صل

عليه وسلم -كاص يتول هفا المنصب في حياته ،باعتبا التبليا
كماااااا قاااااا تااااااال ﴿ :

فكااااا ماااااا يلعاااااهللا باااااه هاااااو وحاااااي مااااا

 *   
 ،)2(﴾   وكاص ذلك م
مقتضاااااااااااااا

تاااااااااااااااال باااااااااااااافلك حيااااااااااااااا

سااااااااااااااالته ،وقاااااااااااااا ،كلعاااااااااااااااه

قاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ﴿:












.)3(﴾
فاا ت فاار

أص يقااوت المعتااي باا مر هااو فااي األصاا يصاا ،عاا

الاااالمي ،

وباعتبا التبلي يص ،ع سي ،الخلق أجمااي  ،فاالمعتي ليعاة النباي فاي أااء و يعاة
البياص ،وق ،تول هفل الخالفة باا ،النباي –صال

علياه وسالم -أصانابه الكارات ،ام

أه الالم با،هم.

( )1النساء .127 :
( )2النجم .4 ،3 :
( )3النحل .44 :
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فاإلفتااء ذذص هاو تبيااي أحكاات
عل

تاااال  ،وت بيقهاا علا أفااا النااا  ،فهاي قااو

تاال  ،حي يقو المعتي للمستعتي  :حق علياك أص تعاا  ،أو حارات علياك أص

تعا  ،ولفا فبه القرافي المعتي بالترجماص ع مراا

تاال  ،وجاله اب القيم بمنزلة

الوزير الموقع ع الملك قا « :ذذا كاص منصب التوقيع عا الملاوب بالمنا الافت
ينكر فضله ،و يجه ق ،ل ،وهو م أعل المراتب السنيّات ،فكيف بمنصب التوقاع
ع

األ ض والسموات»(.)1
وهفل ال ،جة الاالية لإلفتااء ينبياي أ تا،فع الناا

لإلقباا علياه ،واإلساراع فاي

ااّعاااء القاا ،ة عليااه ،سااواء أكاااص ذلااك بنسا نيااة وهااي تنصااي ال ااوا والعضا  ،أت
بسوء نية كالرياء والرغبة في التسلط وا فتخا بي النا  ،فق ،و ا ع النبي -صل
عليه وسلم -قوله « :أجرؤكم عل العتيا أجرؤكم عل النا »(.)2
ولكالت اإلمات النووت نعع كبير في هفا المان ننقله بنصه حي يقو  « :اعلم أص
اإلفتااااء عظااايم الخ ااار ،كبيااار الموقاااع ،ك يااار العضااا  ،ألص المعتاااي وا أل األنبيااااء -
صلوات وسالمه عليهم  -وقائم بعرض الكعاية ولكنه مارض للخ ا ولهافا قاالوا:
تاال و لقه،
تاال  ،و وينا ع اب المنك ،قا  :الاالم بي
المعتي موقّع ع
فلينظر كيف ي ،بينهم.
و وينا ع السلف وفضالء الخلاف ما التوقاف عا العتياا أفاياء ك يارة ماروفاة
نفكر منها أحرفا تبركا ،و وينا ع عب ،الرحم ب أباي ليلا قاا  :أا كار عشاري
علياه وسالم -يسا أحا،هم عا
صالومائة م األنصا م أصنا سو
المس لة فيراها هفا ذل هفا ،وهفا ذل هافا ،حتا ترجاع ذلا األو  .وفاي واياة  :ماا
منهم م ين،أل بن،ي  ،ذ واّ أص أ ال كعال ذيال .و يستعت ع فيء ذ وا أص أ ال
كعال العتيا .وع اب مساوا واب عبا – ضي عنهم -م أفت ع ك ما يسا
فهااو مجنااوص .وع ا الشااابي والنس ا وأبااي حصااي بعااتن الناااء التااابايي قااالوا  :ذص
أح،كم ليعتي في المس لة ولو و ات عل عمر ب الخ اا ضاي عناه لجماع لهاا
أه ب. ،
وع ع اء ب السائب التااباي  :أا كار أقواماا يسا أحا،هم عا الشايء فياتكلم
وهو يرع ،،وع اب عبا ومنم ،ب عجالص  :ذذا أغع الاالم ( أا ت ) أصيبر
مقاتله .وع سعياص با عييناة وساننوص  :أجسار الناا علا العتياا أقلهام علماا .وعا
الشا فاي وقا ،سا عا مسا لة فلام يجاب ،فقيا لاه ،فقاا  :حتا أا ت أص العضا فاي
السكوت أو في الجوا .

( )1إعالم املوقعني ،البن القيم. 9/1 ،
( )2رواه الدارمي يف سننه ،69/1 ،وابن املبارك يف الزهد.125/1 ،
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وع األ رت  :سمار أحم ،ب حنب يك ر أص يقو  :أا ت ،وذلاك فيماا عار
األقاوي فيه .وع الهي م ب جمي  :فه،ت مالكا س ع ماص وأ باي مسا لة فقاا
في ا نتي و ال ي منها  :أا ت .وع مالك أيضا  :أنه بما كاص يس ع مساي
مس ا لة فااال يجيااب فااي واحاا،ة منهااا ،وكاااص يقااو  :م ا أجااا فااي مس ا لة فينبيااي قب ا
الجوا أص يارض نعسه عل الجنة والنا وكيف الصه م يجيب .وس ع مس لة
فقا  :أا ت ،فقي  :هي مس لة عيعة ساهلة ،فيضاب وقاا  :لاي فاي الالام فايء
عيف.
وقا الشافاي  :ما أير أح،ا جمع تااال فياه ما آلاة العتياا ماا جماع فاي ابا
تاال أص يضيع الالام
عيينة أسكر منه ع العتيا .وقا أبو حنيعة  :لو العرق م
مااا أفتياار ،يكااوص لهاام المهن ا وعلااي الااوز  .وأقااوالهم فااي هاافا ك ياارة ماروفااة .قااا
الصاايمرت والخ يااب  :كا ّ ما حاارص علا العتيااا ،وسااابق ذليهااا ،و ااابر عليهااا ،قا ّ
توفيقااه ،واضا ر فااي أمااو ل .وذص كاااص كا هااا لاافلك ،غياار ما ر لااه مااا وجاا ،عنااه
أك ار ،والصاال فاي
من،وحة ،وأحا األمر فيه عل غيرل ،كانار الماوناة لاه ما
عليه وسلم في النا،ي الصانين  « :تسا
جوابه أغلب ،واست ،بقوله صل
اإلما ة فتنك ذص أع يتها ع مس لة وكلر ذليها ،وذص أع يتها عا غيار مسا لة أعنار
عليها »(.)1
م له قليا نظار فاي العقاه اإلساالمي ينكار تييار األحكاات بتييار هافل الجهاات،
والمااااراا باألحكااااات هنااااا  :األحكااااات المبنيااااة علاااا األعاااارا والاااااااات ،واألحكااااات
ا جتهااياااة التاااي اساااتنب ر بااا،لي القياااا أو المصاااالن المرسااالة أو ا ستنسااااص أو
غيرها م األالة العرعية.
أمااا األحكااات التااي تبنا علا األعاارا والاوائاا ،،واألحكااات األساسااية النصااية
باألمر أو النهي ،فتنها تتيير بتيير األزماص ،و بتييار األمااك  ،و بتييار الناا ،
كوج و الصالة والصيات والزكاة والجهاا واألمانة والص،ق ،وذباحة البياع والشاراء،
والره واإلجا ة ،ووجاو المياراأل وبيااص أنصابتها ،وغيرهاا ما األحكاات الما مو
بهااا ،وم اا حرماااة الزنااا وفااار الخماار ،وحرماااة القمااا والكاااف وفااهااة الااازو
والخيانااة ،وتنااريم العاارا ماا الماركااة ،وتاااا ي الكهانااة وااعاااء مارفااة الييااب،
وغيرها م األحكات المنهي عنها.


وق ،قسمر هفا البن ذل فصلي :
الفصل األول  :هو التمهي ،ببياص حقيقة العتوا.
الفصل الثاني  :تيير العتاوا بتييار جهاتهاا األ باع مالزمااص-المكااص-األفاخاص-
األحوا ]  ،وتنته أ باة مباح :
( )1اجملموع ،لإلمام النووي.73 ، 72 /1 ،
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المبحث األول  :تيير العتوا بتيير الزماص.
المبحث الثاني  :تيير العتوا بتيير المكاص.
المبحث الثالث  :تيير العتوا بتيير األفخاص.
المبحث الرابع  :تيير العتوا بتيير األحوا .
و أسااا أص يجاااا هااافا الامااا م اياااا ليرضاااه مااا بيااااص تييااار األحكاااات فاااي
المتييرات المختلعة ،وأص يجالاه نافااا م مارا ،وأص يجالاه فاي ميازاص حسانات م لعاه،
الاالمي .
وقا ئه ،وآ ر اعوانا أص النم ،هلل

علي جمعة
مفتي الديار المصرية
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الفصل األول

حقيقة اإلفتاء
لتصو حقيقة العتوا ب ،م ذا اب مباائها ،وم أهم تلك المباائ ما يلي :
 .1تاريف العتوا.
 .2حكم اإلفتاء
 .3حكم ا ستعتاء.

أولا  :تعريف الفتوى:
العتوا لية  :اسم مص ،بمان اإلفتاء ،والجمع  :العتاوا والعتاوت ،يقا  :أفتيته
فتوا وفتيا ذذا أجبته ع مس لته ،والعتيا تبيي المشك م األحكات ،وتعااتوا ذلا فاالص
 :تناكموا ذليه وا تعاوا ذليه في العتيا ،والتعاتي  :التخاصم ،ويقا  :أفتيار فالناا ؤياا
آهااا ،ذذا عبرتهااا لااه ومنااه قولااه تاااال حاكيااا ﴿ :










 .)1(﴾ وا ستعتاء لية :
لااااااااب الجااااااااوا عاااااااا األماااااااار المشااااااااك  ،ومنااااااااه قولااااااااه تاااااااااال ﴿:






 )2(﴾وقاااااا ،يكااااااوص بماناااااا مجاااااارا ساااااا ا  ،ومنااااااه قولااااااه
تاااااااااااااااااااااااال  ﴿:








 ،)3(﴾قااا المعسااروص :أت اسا لهم .والمعتااي ليااة  :اساام
فاع م أفت  ،فم أفت مرة فهو معر.
والعتوا في ا صا ال  :تبياي النكام الشارعي عا اليا لما سا عناه ،وهافا
يشم ال س ا في الوقائع وغيرهاا .والمعتاي فاي ا صا ال الشارعي أ اف مناه فاي
( )1يوسف .43 :
( )2الكهف .22 :
( )3الصافات .11 :
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الليوت .قا الصيرفي « :هفا ا سم موضوع لم قات للنا

با مر ايانهم ،وعلام جما

عموت القرآص و صوصه ،وناسخه ومنسو ه ،وكفلك السن وا ستنبا  ،ولام يوضاع
لم علم مس لة وأا ب حقيقتها ،فم بل هفل المرتبة سمول بهفا ا سام ،وما اساتنقه
أفت فيما استعتي فيه»(.)1
وقا الز كشي  :المعتي م كاص عالما بجميع األحكات الشرعية بالقوة القريبة م
العا  ،والمستعتي م

يار

جمياها( .)2وهفا ذص قلنا با،ت تجزؤ ا جتهاا.

ويختلط معهوت اإلفتاء بي معااهيم متقا باة أ ارا ،لافا نارا أص التعرياق باي تلاك
المعااهيم فاي غايااة األهمياة ،كمااا أناه يسااع ،فااي تن،يا ،المصا لنات والمعااهيم ،التااي
توفر سرعة التعاهم ووضو لية النوا .
تحديد مصطلح اإلفتاء بالتفريق بين مصطلحات متداخلة :
حت نستخلف المان المن،ا للعتوا ننتاج ذل التعريق بي ماناها ،وبي ماااص
أ را تت،ا أحيانطا ماها ،وهفل المااني ق ،تكوص القضااء أو العقاه ،فالعقاه هاو :الالام
() 3
باألحكات الشرعية الاملية المكتسب م أالتها التعصيلية.
()4

بينما اإلفتاء هوو :تبياي مابهم حاصا فاي مسا لة ياراا بيااص حكام الشارع فيهاا.
وعل ذلك فالفقيه :يبي حكم تاال م غير بن ع الواقااة و ماا يكتنعهاا ما
حوااأل.
والقضاء هو :ذلزات ذت الو ية بنكم فرعي با ،الترافع ذليه.

() 5

قا اب تيمية عن ،س اله ع حكم التتاا علا سابي العتاوا :يجاب قتاا ها ء،
وساانة سااوله واتعاااق أئمااة المساالمي  ،وهاافا مبنااي عل ا أصاالي  :أحاا،هما:
بكتااا
المارفة بنالهم ،وال اني :مارفة حكم في م لهم(.)6
وياافكر القرافااي فااي كتابااه «اإلحكااات فااي تمييااز العتاااوا ع ا األحكااات» :الس ا ا
التاسع وال ال اوص ،فيقاو  :ماا الصانين فاي هافل األحكاات الواقااة فاي مافهب الشاافاي
ومالك وغيرهماا المرتباة علا الاوائا ،وعار كااص حاصاال حالاة جازت الالمااء بهافل
األحكات ؟ فها ذذا تييارت تلاك الاوائا ،وصاا ت الاوائا ،تا ،علا ماا كانار علياه
أو  ،فه تب هفل العتااوا المسا و ة فاي كتاب العقهااء ويعتاي بماا تقتضايه الاوائا،
( )1الفروق ،للقرايف ،117 /2 ،والبحر احمليط ،للزركشي.258 /8 ،
( )2البحر احمليط ،للزركشي.359 /8 ،
(  )3راجع  :هناية السول  ،لإلسنوي 19 /1 ،
(  )4راجع  :دستور العلماء 14/3 ،
(  )5راجع  :ظفر الالضي ،صديق خان  ،صـ 4
(  )6انظر جمموع فتاوى ابن تيمية 510/28 ،
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المتج،اة ،أو يقا نن مقل،وص وما لنا ذحا،األ فارع لاا،ت أهليتناا لالجتهااا فنعتاي بماا
في الكتب المنقولة ع المجته،ي ؟
اام أجااا فقااا  :ذص ذجااراء األحكااات التااي ماا ،كها الاوائاا ،مااع تيياار تلااك الاوائاا،،
ال اإلجماع وجهالة في ال،ي  ،ب ك ما هو في الشرياة يتبع الاوائ ،يتيير النكام
فيااه عناا ،تيياار الاااااة ذل ا مااا تقتضاايه الاااااة المتجاا،اة ،ولااي تج،ياا،ا لالجتهاااا م ا
المقل،ي حت يشتر فيه أهلية ا جتهاا ،با هافل قاعا،ة اجتها ،فيهاا الالمااء وأجمااوا
عليها ،فنن نتباهم فيها م غير است نا اجتهاا ،أ ترا أنهم لما جالوا المااامالت
ذذا أ لااق فيهااا ال ا م ينم ا عل ا غالااب النقااوا ،فااتذا كاناار الاااااة نقاا،ا ماينااا حملنااا
اإل الق عليه ،فتذا انتقلر الاااة ذل غيرل -عينا ما -انتقلر ذليه وأليينا األو نتقاا
الاااة عنه ،وكفا اإل الق فاي الوصاايا واأليمااص وجمياع أباوا العقاه المنمولاة علا
الاوائاا ،ذذا تيياارت الاااااة تيياارت األحكااات فااي تلااك األبااوا  ،وكاافا الاا،عاوا ذذا كاااص
القو قو م ااع في ا ،ألنه كاص الاااة م تييرت الاااة ،فلم يبق القو قو م،عيه
ب اناك النا فيه ،ب و يشتر تيير الاااة ،ب لو رجنا نن م ذلك البل ،ذل
بل ،آ ر عوائ،هم عل ال عااة البل ،الفت كنا فيه ،أفتيناهم باااة بل،هم ،ولام ناتبار
عااة البل ،الفت كنا فيه ،وكفلك ذذا ق،ت علينا أح ،م بل ،عااته مضااة للبل ،الفت نن
فيه ،لم نعته ذ باااة بل،ل اوص عااة بل،نا.
م قا  :وم هفا البا ما وت ع اإلمات مالاك  -ذذا تناازع الزوجااص فاي قاب
الص،اق با ،ال ،و  ،أص القو قو الزوج ،مع أص األص ع،ت القب  ،قا القاضاي
يا ،بامرأتاه حتا تقاب جمياع
ذسماعي  :هفل كانار عاااتهم بالم،يناة أص الرجا
ص،اقها واليوت عااتهم عل ال ذلك ،فالقو قو المرأة مع يمينهاا ألجا ا اتال
الاوائاا ،،اام قااا  :ذذا تقاار هاافا ف نااا أذكاار ما ذلااك أحكامااا نااف األصاانا علا أص
الم ،ب فيها الاااة ،وأص مستن ،العتيا فيها ذنما هاو الااااة ،والواقاع الياوت علا الفاه،
فيتاي تيير النكم عل ما تقتضيه الاااة المتج،اة(.)1
وينبيي أص يالم أص مان الاااة في اللعهللا أص ينق ذ الق لعهللا واستاماله في مان
حت يصير هو المتباا م ذلك اللعهللا عن ،اإل الق مع أص اللية تقتضيه ،فهافا هاو
مان الاااة في اللعهللا ،وهو النقيقة الارفية ،وهاو المجااز الاراجن فاي األغلاب ،وهاو
مان قاو العقهااء:ذص الاار يقا،ت علا اللياة عنا ،التااا ض وكا ماا يا تي ما هافل
الابا ات.
وقا الشيخ ص،يق حس اص في كتابه «ذ ر المجتب م أا المعتي»  :فائ،ة:
فاارق بااي القاضااي وغياارل فااي جااواز العتيااا بمااا تجااوز بااه العتيااا بااه ،ووجوبهااا ذذا
تاينر ،ولم يز السلف والخلف عل هفا ،فتص منصب العتيا اا في ضم منصاب
يجوزوص قضاء الجاه  ،فالقاضاي معار وم بار لماا
القضاء عن ،الجمهو  ،والفي
أفت به.

(  )1انظر  :اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام  ،للقرايف  ،ص 133-131

8

وذهب با العقهاء م أصنا أحم ،واإلمات الشاافاي :ذلا أناه يكارل للقاضاي
أص يعتي في مسائ األحكات المتالقة به اوص ال ها ة والصالة والزكاة وننوها ،فاحتج
أ با هفا القاو با ص فتياال تصاير كاالنكم مناه علا الخصام ،و يمكا نقضاه وقار
المناكمة.
قالوا :وألنه ق ،يتيير اجتهاال وقر النكومة ،أو يظهر له قرائ لم تظهر له ،فتص
أصر عل فتياال والنكام بموجبهاا ،حكام بخاال ماا ياتقا ،صانته ،وذص حكام بخالفهاا
رق الخصم ذل تهمته والتشنيع عليه ب ص النكم بخال ماا ياتقا،ل ويعتاي باه ،ولهافا
قااا فاارين :أنااا أقضااي لكاام و أفتااي ،حكااال اب ا المنااف وا تااا كراهااة العتااوا فااي
() 1
األحكات....ذلخ .ا.هـ
والمت م في تلك النصوص يج ،أنه عل الرغم مما باي العقاه واإلفتااء والقضااء
م عالقة قوية ذ أص :
 .1الفقيووه  :يسااتنبط أحكااات
مقاص ،الشرياة الكلية.

تاااال ما األالااة التعصاايلية ،وتلااك األحكااات تنقااق

الواقع م يلتعر ذل العقه لي ف منه حكم
 .2المفتي  :فهو ي،
هفل الواقاة بما ينقق مقاص ،الشرياة.

تاال في م

 .3القاضي  :فتنه يتا ،لتيييار الواقاع ويلازت أ ارا النازاع بماا علياه حكام
تاال وق ،تتشابك تلك الو ائف باضها مع باا فيقاوت القاضاي با،و العقياه
أو المعتااي ،ويقااوت العقيااه باا،و المعتااي ذ أنااه ساايظ هناااب فاارق بااي تلااك
المااني وو ائف القائمي عليها ،ويمك تلخيف ما هنالك فيما يلي :
صا ُ
م ا  :العقيه يقو  :ذص الخمر حرات لقوله تاال ﴿ ذِنَّ َما ْالخ َْم ُر َو ْال َم ْيس ُِر َواألَن َ
َواأل َ ْز َ ُت ِ ْج ٌ ِّم ْ َع َم ِ ال َّ
اجتَنِبُولُ ﴾(.)2
اص فَ ْ
ش ْي َ ِ
والمعتااي يقااو للمضاا ر بااا ،أص عاار حالااه و بااق القاعاا،ة الشاارعية
بوجاو ا تكاا أ اف الضار ي وافاع أفا ،المعسا،تي « :افار الخمار مااع
تهلك»
حرمتها حت
والقاضي يقيم الن ،عل م فر الخمر ،و يقيمه عل المض ر وينكم بت اقة
الخمر...ذلخ
وكتب العقه عل هفا ملي ة بالعتاوا ،وهناب فتاوا أفرات في كتب مساتقلة وأ اف
األحكات يكوص م كتب العقه ،و ي ف م العتاوا ذ با ،الت ك ،ما مشاابهة الواقااة
()3
المعت فيها مع الواقاة الناا ة اآلص كما تق،ت م كالت القرافي و تاال أعلم.

(  )1راجع  :ظفر الالضي ،صديق خان  ،ص 4
(  )2املائدة .90 :
(  )3انظر  :احلكم الشرعي عند األصوليني  ،د .علي مجعة .
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وم العروق كفلك أص القرابة والص،اقة والا،اوة تا ر فاي صانة العتاوا كماا
ت ر في القضاء والشهااة ،فيجوز أص يعتي أبال أو ابناه أو صا،يقه أو فاريكه أو يعتاي
عل ع،ول ،فالعتوا في هفا بمنزلة الرواية ،ألص المعتي في حكام المخبار عا الشارع
ب مر عات ا تصااص لاه بشاخف ،وألص العتاوا يارتبط بهاا ذلازات ،بخاال حكام
القاضي .ويجوز أص يعتي نعسه ،ونق أبو عمرو ب الصال ع صااحب النااوت أص
المعتي ذذا نابف في فتيال فخصا ماينا صاا صاما ،فتارا فتاوال علا ما عاااال ،كماا
ترا فهااته عليه ذذا وقار.
وعل ا مااا ساابق يتضاان أص المعتااي مخباار ع ا النكاام للمسااتعتي ،والقاضااي ملاازت
بااالنكم ولااه حااق النااب والتازياار عناا ،عاا،ت ا مت ااا  ،كمااا أنااه لااه ذقامااة الناا،وا
والقصااص( ،)1وفاي العقاه الماالكي :قاعا،ة العتاوا وقاعا،ة النكام وذص كااص كا منهمااا
 ،ويجب عل السامع اعتقااا ذلاك ويلازت المكلاف ،ذ أص بينهماا فرقاا ما
برا ع
وجهي :
األو  :أص العتوا منا
فت با مآلُهُ اإلنشاء واإللزات.

ذ باا عا

تااال فاي ذلازات أو ذباحاة ،أماا النكام :

فالمعتي -مع تاال  -كالمترجم مع القاضي ينق عنه ما وج،ل عن،ل وما استعاال
م النصوص الشرعية بابا ة أو ذفا ة أو فا أو تقرير أو ترب.
والناااكم (القاضااي) -مااع
للقواع -،بي الخصوت.

تاااال  -كنائااب ينعااف ويمضااي مااا قض ا بااه-موافقااا

الوجه ال اني  :أص كا ماا يتا ت فياه النكام تتا ت فياه العتاوا و عكا  ،ذلاك أص
الاباااات كلهاا يا ،لها النكاام (القضااء) ،وذنماا تا ،لها العتيااا فقاط ،فاال يا ،تناار
القضاء النكم بصنة الصالة أو ب النهاا ،وكافلك أسابا الاباااات كمواقيار الصاالة
وا و فهر مضاص وغير هفا م أسبا األضاحي والكعاا ات والنافو والاقيقاة
ألص القو في ك ذلك م با العتوا وأص حكم فيها القاضاي وما ام كانار األحكاات
الشرعية قسمي :
األول  :ما يقب حكم الناكم مع العتوا ،فيجتمع النكماص كمساائ المااامالت ما
البيوع ،والرهوص ،واإليجا ات ،والوصايا ،والزواج وال الق.
الثاني  :ما

يقب ذ العتوا كالابااات وأسبابها وفرو ها ومواناها(.)2

وعليه فتص العتوا أعم ما القضااء ما جهاة الموضاوعات التاي تتناولهاا ،ويزيا،
القضاااء فااي اإللاازات ،وكاافلك تعااا ق العتااوا القضاااء فااي أص هاافا األ ياار ذنمااا يقااع فااي
صومة يستمع فيها القاضي ذل أقوا الم،عي والم،ع عليه ،ويعناف األالاة التاي
تقات م بينه وذقرا القرائ  ،أما العتوا فلي فيهاا كا ذلاك ،وذنماا هاي واقااة يبتياي
صاحبها الوقو عل حكمها م واقع مصاا األحكات الشرعية.
(  )1اتريخ القضاء يف اإلسالم ،ص .160
(  )2هتذيب الفروق.89 /4 ،
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ويختلاف المعتاي والقاضاي عا العقياه الم لاق با ص القضاااء والعتاوا أ اف ما
الالم بالعقه ألص هفا أمر كلي يص،ق عل جزئيات أو قواع ،متنوعة ،وبابا ة أ را
فتص عم المعتي والقاضي ت بيقاي وعما العقياه ت صاي لقاعا،ة أو تعرياع علا أصا
مقر (.)1
ولا فيما تق،ت بياص التعرياق باي تلاك المصا لنات التاي ينبياي أص تخاتلط فاي
أذهاص لبة الالم ،فضال ع الالماء ،وكفلك ك المنتسبي ذل ال قافة اإلسالمية.

ثانيا ا  :حكم اإلفتاء :
اإلفتاء فرض عل الكعاية ،ذذ ب ،للمسلمي مم يبي لهم أحكات ايانهم فيماا يقاع
لهم ،و ينس ذلك ك أح ،،فوجب أص يقوت به م ل،يه الق ،ة .ولم تك فارض عاي
ألنها تقتضي تنصي علوت جمة ،فلو كلعها ك واح ،ألفض ذل تا ي أعما النا
ومصالنهم ،نصرافهم ذل تنصي علوت بخصوصها ،وانصرافهم ع غيرها م
الالوت النافاة ،ف نها في ذلك ف ص باقي فروض الكعايات.
تباا ب وتااال   ﴿ :

والي فرضيتها قاو






















  








 .)2(﴾وقااو النبااي –صالهللاهلل عليااه وساالم « :ما سا
ع علم م كتمه ألجم يوت القيامة بلجات م نا »(.)3

(  )1راجع اجملموع ،41/1 ،وكشف القناع.240/6 ،
( )2آل عمران .187 :
( )3رواه أمحد يف مسنده ،263/2 ،وأبو داود يف سننه ،221/3 ،والرتمذي يف سننه ،29/5 ،واحلاكم يف املستدرك ،181/1،وعقبه
بقوله  :وهذا اإلسناد صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.
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قااا اإلمااات النااووت  :وم ا فااروض الكعايااة القيااات بتقامااة النجااج الالميااة ،وح ا
المشكالت في ال،ي  ،وافع الشبه ،والقياات بالاوت الشارع كالتعساير والنا،ي والعاروع
العقهية بني يصلن للقضاء واإلفتاء للناجة ذليهما(.)1
فاإلفتاء فرض كعاية و يتاي اإلفتاء عل المس و ذ بشرو منها :
األول  :أص يوج ،في الناحية غيرل مم يتمك م اإلجابة ،فتص وج ،عاالم آ ار
يمكنه اإلفتاء لم يتاي عل األو  ،ب له أص ينيا علا ال ااني ،قاا عبا ،الارحم با
–صال
أبي ليلا  :أا كار عشاري ومائاة ما األنصاا ما أصانا ساو
عليه وسلم -يس أح،هم ع المس لة ،فيراها هفا ذل هفا ،وهفا ذل هفا ،حت ترجع
ذل األو ( . )2وقي  :ذذا لم ينضر ا ستعتاء غيرل تاي عليه الجوا .
الثاني  :أص يكوص المس و عال طما بالنكم بالعا  ،أو بالقوة القريبة م العا  ،وذ
لم يلزت تكليعه بالجوا  ،لما عليه م المشقة في تنصيله.
الثالث  :أص يمنع م وجو الجاوا ماانع ،كا ص تكاوص المسا لة عا أمار غيار
واقع ،أو ع أمر منعاة فيه للسائ  ،أو غير ذلك.

ثالثا ا  :حكم الستفتاء :
علمنا أص حكم اإلفتاء هاو فارض كعاياة ،فماا حكام ا ساتعتاء ؟فاتص اساتعتاء الساائ
الفت يالم حكم الناا ة واجب عليه ،لوجو الاما حساب حكام الشارع وألناه ذذا
أق،ت عل الام م غير علم فق ،يرتكب النرات ،أو يترب في الابااة ما ب ،منه.
قا اإلمات اليزالي  « :مس لة  :الاامي يجب عليه ا ستعتاء واتباع الالمااء .وقاا
قوت م الق ،ية  :يلزمهم النظر في ال،لي واتباع اإلمات الماصوت وهفا با بمسلكي
 :أحاا،هما  :ذجماااع الصاانابة فااتنهم كاااانوا يعتااوص الاااوات و ياا مرونهم بنياا ا جاااة
ا جتهاا ،وذلك مالوت عل الضرو ة والتواتر م علماائهم وعاوامهم .فاتص قاا قائا
ي ينكار علايهم تقياة
ي لاصامته وكااص علا ّ
م اإلمامية  :كاص الواجب عليهم اتباع عل ّ
ي
و وفا م العتنة .قلنا  :هفا كالت جاه سا ،علا نعساه باا ا عتمااا علا قاو علا ّ
وغيرل ما األئماة فاي حاا و يتاه ذلا آ ار عمارل ألناه لام ياز فاي اضا را ما
أمرل ،فلا جميع ما قاله الف فيه النق وفا وتقية.
المسلك ال اني :أص اإلجماع مناق ،عل أص الاامي مكلاف باألحكاات ،وتكليعاه لاب
تبااة ا جتهاااا منااا ألنااه ي ا ات ذل ا أص ينق ااع الناارأل والنس ا وتتا ا الناار
والصنائع وي ات ذل را ال،نيا لو افتي الناا بجملاتهم ب لاب الالام ،وذلاك يارا
( )1شرح الشيخ جالل احمللي للمنهاج ،دار الكتب العلمية  .216/4 ،وأصل الكالم للنووي ،والذي زاده جالل احمللي يف النهاية عبارة
(واإلفتاء للحاجة إليهما).
( )2اجملموع ،لإلمام النووي.73/1 ،
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الالماء ذل لب الماايش وي ات ذل انا ،ا الالام با ذلا ذهاالب الالمااء و ارا
الاالم ،وذذا استنا هفا لم يبق ذ س ا الالماء»(.)1
وقااا النااووت  « :ويجااب عليااه ا سااتعتاء ذذا نزلاار بااه حاا ااة ،يجااب عليااه علاام
حكمها ،فتص لم يجا ،ببلا،ل ما يساتعتيه وجاب علياه الرحيا ذلا ما يعتياه ،وذص باا،ت
ا ا ل ،وق ،ح الئق م السلف في المس لة الواح،ة الليالي واأليات»(.)2
فتذا لم يج ،المكلف م يعتيه في واقاته يسقط عنه التكلياف بالاما ذذا لام يكا لاه
به علم ،م اجتهاا ماتبر و م تقلي ،،ألنه يكوص ما باا التكلياف بماا ي ااق،
وألص فر التكليف الالم به ،والق ،ة هي مناا التكلياف ،ويكاوص حكماه حكام ماا قبا
و وا الشرع ،وكم لم تبليه ال،عوة.



الفصل الثاني

تغير الفتوى بتغير جهاتها األربع
م له قليا نظار فاي العقاه اإلساالمي ينكار تييار األحكاات بتييار هافل الجهاات،
والمااااراا باألحكااااات هنااااا  :األحكااااات المبنيااااة علاااا األعاااارا والاااااااات ،واألحكااااات

( )1املستصفى ،أليب حامد الغزايل ،دار الكتب العلمية . 372/1،
( )2اجملموع ،لإلمام النووي .91/1 ،
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ا جتهااياااة التاااي اساااتنب ر بااا،لي القياااا
غيرها م األالة العرعية.

أو المصاااالن المرسااالة أو ا ستنسااااص أو

أمااا األحكااات التااي تبنا علا األعاارا والاوائاا ،،واألحكااات األساسااية النصااية
باألمر أو النهي ،فتنها تتيير بتيير األزماص ،و بتييار األمااك  ،و بتييار الناا ،
كوجو الصالة والصيات والزكاة والجهاا واألمانة والص،ق ،وذباحة البياع والشاراء،
والره واإلجا ة ،ووجاو المياراأل وبيااص أنصابتها ،وغيرهاا ما األحكاات الما مو
بهااا ،وم اا حرماااة الزنااا وفااار الخماار ،وحرماااة القمااا والكاااف وفااهااة الااازو
والخيانااة ،وتنااريم العاارا ماا الماركااة ،وتاااا ي الكهانااة وااعاااء مارفااة الييااب،
وغيرها م األحكات المنهي عنها.
قا اب عاب،ي « :اعلم أص المسائ العقهية ذما أص تكوص ابتة بصرين اللعاهللا وذماا
أص تكوص ابتة بضر اجتهاا و أت ،وك يار منهاا ماا يبنياه المجتها ،علا ماا كااص فاي
عر زمانه ،بني لو كاص في زماص الار النااأل لقا بخال ما قاله أو  ،ولهفا
قالوا في فرو ا جتهاا ذنه با ،فياه ما مارفاة عاااات الناا  ،فك يار ما األحكاات
تختلف با تال الزماص لتيير عر أهله ،أو لن،وأل ضارو ة أو فسااا أها الزمااص
بني ا لااو بقااي النكاام عل ا مااا كاااص عليااه أو  ،للاازت عنااه المشااقة والضاار بالنااا ،
ولخالف قواع ،الشرياة المبنية عل التخعيف والتيساير وافاع الضار والعسااا لبقااء
()1
الاالَم عل أتم نظات وأحس ذحكات».
وقا اب القايم  « :األحكاات نوعااص :ناوع يتييار عا حالاة واحا،ة هاو عليهاا
بنسب األزمناة واألمكناة و اجتهااا األئماة ،كوجاو الواجباات وتناريم المنرماات
والناا،وا المقاا ،ة بالشاارع علا الجاارائم وننااو ذلااك ،فهاافا يت اارق ذليااه تييياار و
اجتهاا مخالف لما وضع عليه.
والنوع ال اني :ما يتيير فيها بنساب المصالنة ،فقا ،فارع التازيار بالقتا لما،م
عليه وسلم بنرق البيوت عل المتخلف ع
الخمر في المرة الراباة ،وعزت صل
حضو الجماعة ،لو ما منااه ما تاا،ت الاقوباة ذلا غيار ما يساتنقها ما النسااء
والف يااة ،وعااف بالاقوبااات الماليااة فااي عاا،ة مواضااع وعاا،ة مسااائ  ،وكاافلك أصاانابه
ضااواص علاايهم تنوعااوا فااي التازياارات بااا،ل فكاااص عماار ف ينلااق الاارأ وينعااي
ويضر وينرق حوانير الخما ي والقرا التي تباع فيها الخمر ،وحرق قصر سا،
ب أبي وقاص في الكوفة لما احتجب ع الرعية ،وكاص لـه في التازير اجتهاا ،وافقه
عليااه الصاانابة بكمااا نصاانه ووفااو علمااه ،وحاا ،ر أساابا اقتضاار تازياارل بمااا
علياه وسالم أو كانار ولكا الناا
صال
يراعهم لم يك م لها في زم سو
زااوا عل يهاا وتتااباوا فيهاا ،فما ذلاك أنهام لماا زااوا فاي فار الخمار وتتااباوا فياه
عليه وسلم جا عمر ح،ل مااني ونعا فياه،
صل
وكاص قليال في عه ،سو

(  )1انظر  :رسائل ابن عابدين .125/2 ،
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وم ذلك اتخاذل اا ا للسج  ،وم ذلك ضاربه للناوائن حتا با،ا فاارها ،وهافا باا
واسع وقع فيه ا فتبال عل ك ير م النا تباا تال المصالن وجواا وع،ما .
()1

يقو ال،كتو ب ،المتولي عب ،الباسط  :فاألحكات الفت اعتم،ت عل الي ق ااي
في بوته ،كالقرآص الكريم واألحااي المتواترة واإلجماع الفت توفرت فرو ه ونقا
ذلينا نقال متواترا ،وق اي في ا لته عل األحكات ،بمان أص النف ينتما ذ هافا
المان الواح ،،األحكات الفت اعتم،ت عل هفا الا،لي أحكاات ابتاة تقبا التييار و
التب،ي مهما تااقبر األزماص وتييرت األحوا  ،كقولـه تااال ﴿ :
   


 ،)2(﴾ وكقولـه جا فا نه ﴿:



()3
، ﴾ فهااافل اآلياااة قا ااااة فاااي حااا البياااع
وحرمة الربا ،ولك ما هي البيوع التي أحلها تاال  ،وما هو الربا الفت حرماه
عليه وسلم م حق
تاال  ،فهفا مجم تكعلر السنة ببيانه بما أع الرسو صل
البيااص ،وم ا ذلاك ماا أجماع عليااه علمااء اإلساالت ما أحكاات ،كنرماة زواج المساالمة
بيير المسلم ،وذص كاص كتابيا ،وكتو ي الج ،والج،ة عنا ،عا،ت األ واألت ،ذلا ك يار
()4
م األحكات التي أُجمع عليها ونق ذلينا هفا اإلجماع نقال متواترا.
واألحكااات الق ايااة األصاالية ،سااواء األماار أو النهااي ،وهااي التااي تتباا ،بتباا،
األعااارا والااااااات ،يمكااا أص تتييااار أسااااليب ت بيقهاااا ووساااائ تنقيقهاااا باااا تال
األزماص ،فم ال حماية النقوق المكتسبة حكم ق ااي كااص يقاوت باه القاضاي العارا ،أماا
في عصرنا هفا فق ،تا،ات ا جات المناكم م قاضي الصلن ذل منكمة ابت،ائياة أو
منكمااة ا ساات نا أو منكمااة الاانق وغياار ذلااك ،فتيياار األساالو ولاام يتيياار النكاام
األصلي.
والعقهاء لم يعتوا بمب،أ تيير األحكات المترتبة عل الاوائ ،بما الف الماروت عا
األئمااة ،وذنمااا أفتااوا بمخالعااة النصااوص الشاارعية الماللااة بااالار ذذا تيياار الااار
للضرو ة والمصالنة ،وعللاوا ذلاك بالناجاة وا اتال الزمااص وتييار األحاوا  ،وأص
النكم يتبع علته وجواا وع،ما.
وم األم لة عل ذلك تجويز فقهاء الننعية التساير عن ،الناجاة ماع و وا النهاي
عنه ومناع اإلماات أباو حنيعاة حماه وأصانابه التسااير ،وو ا عا فقهااء المالكياة
(  )1انظر  :إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان  ،ابن القيم 346/1 ،
(  )2اإلسراء .23 :
(  )3البقرة .275 :
(  )4من مقال للدكتور بدر املتويل عبد الباسط نشر يف جملة األزهر  ،العدد  ، 4السنة  ، 36مجادى اآلخرة 1384هـ /نوفمرب
1964م .
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القو بجواز التساير ذذا كاص فيه فاا للضر وضاب ا لساير التااما باي الناا
ذجنا بالبائع أو المشترت.

باال

ويمكننا أص نن،ا ماالم تلك الاوام التي عل أساسها تتيير العتوا فيما يلي :
 -1تيير العتوا بتيير الزماص.
 -2تيير العتوا بتيير المكاص.
 -3تيير العتوا بتيير األفخاص.
 -4تيير العتوا بتيير األحوا .

16

المبحث األول

تـ َـغيـ ُّـر الزمان
المقصاوا بتييار الزمااص تيياار الااااات واألحاوا للناا فااي زما عناه فاي زما
آ ار ،أو فاي مكاااص عناه فاي مكاااص آ ار مهمااا ا تلعار الما رات التااي أات ذلا تيياار
يتيياار ،وذنمااا
األعاارا والاااااات ،وقاا ،أُساان ،التييياار ذلا الزماااص مجااازا ،فااالزم
ي رأ التيير عل النا  ،والتييير يشم جوهر اإلنسااص فاي أصا جبلتاه وتكويناه،
فاإلنساص ذنساص منف لق ،ولك التييير يتناو أفكا ل وصعاته وعاااتاه وسالوكه ،مماا
ي ا ات ذل ا وجااوا عاار عااات أو اااص ،يترتااب عليااه تباا،ي األحكااات المبنيااة عل ا
األعاارا والاااااات ،واألحكااات ا جتهاايااة التااي اسااتنب ر باا،لي القيااا أو المصااالن
المرسلة أو ا ستنساص أو غيرها م األالة العرعية.
فينسب التييير للزماص ألنه الوعاء الفت تجرت فيه األح،األ واألفاا واألحاوا ،
وهو الافت تتييار فياه الاوائا ،واألعارا  ،فنسابة تييار العتاوا لتييار الزمااص ما هافا
البا ،ويابر عناه أيضاا بعسااا الزمااص ،ويُقصا ،بعسااا الزمااص فسااا الناا وانن اا
أ القهم وفق،اص الو ع وضاف التقوا ،مما ي ات ذل تييّر األحكات تبااا لهافا العسااا
ومناا له ،وق ،أصبن في انتشا ل عرفا يقتضي تيير النكم ألجله ،وق ،ح،أل م ا هافا
في عصر الصنابة ،ضي تااال عانهم ،وفاي كا الاصاو اإلساالمية ،واألم لاة
عل ذلك ك يرة :
منها :ما بر ع زي ،ب ال ،الجهني  ،قاا  :جااء أعراباي ذلا النباي -صال
عليه وسلم -فس لـه عما يلتق ه فقا  :احعهللا ععاصها م ووكاءها عرفها سنة  ،فتص جاء
فضالة الينم؟ قاا  :لاك أو أل ياك أو
أح ،يخبرب فيها وذ فاستنعقها ،قا يا سو
عليه وسلم -فقا  :ما لك وما لها
للفئب ،قا ضالة اإلب  ،فتمار وجه النبي –صل
؟! ماها حفاؤها وسقاؤها ترا الماء وت ك الشجر ،وفي واية أ را عنه :اعهاا فاتص
ماها غفاءها وساقاءها تارا المااء وت كا الشاجر حتا يجا،ها بهاا( .)1فكانار ضاوا
اإلب في زم عمر ضي عنه ذباال مرسالة تتنااتج و يمساها أحا ،،حتا ذذا كااص
زما ع مااص با ععااص ضاي عناه أمار بمارفتهاا وتاريعهاا ام تبااع( ،)2فاتذا جااء
عليااه وساالم،
صاال
صاااحبها أع ااي منهااا ،وهاافا علا ااال مااا بيّنااه سااو
وذلك لعساا الزمااص وجارأة الناا علا تنااو ضاوا اإلبا وأ افها ،فعهام ع مااص –
علياه وسالم -بتارب ضاوا اإلبا
ضي عنه -الياية ما أمار الرساو –صال
وهو حعظها لصاحبها ،فلما فس ،الزماص ،حافهللا عل المقصوا م حا،ي النباي صال
عليه وسلم ،وذص العه اهرا ،ولكنه موافق لـه حقيقة.
(  )1متفق عليه  :البخاري  ،كتاب يف اللقطة  ،أبواب  :ضالة اإلبل  ،ضالة الغنم  ،من عرف اللقطة ومل يدفعها إىل السلطان  ،و:
مسمى) .
كتاب الطالق  ،ابب حكم املفقود يف أهله وماله  .مسلم  :كتاب اللقطة (الباب غري ًّ

(  )2رواه البيهقي يف السنن الكربى.191/6 ،
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ومنهااا  :أص المامااو بااه فااي الماافهب الننعااي أص الماا،ي تنعااف تصاارفاته فااي الهبااة
والوقاف وسااائر وجاول التباارع ،ولااو كانار ايونااه مسااتيرقة أموالاـه كلهااا ،باعتبااا أص
ال،يوص تتالق بفمته ب عياص أموالـه التي تبق حرة فينعف فيها تصرفه ،وهفا مقتضا
القواعاا ،القياسااية لك ا لمااا رباار ذماام النااا وك اار ماهاام وق ا و عهاام ،وصااا
أصنا األموا يام،وص ذل تهريب أموالهم ما وجاه الا،ائني عا رياق وقعهاا أو
هبتها لم ي قوص به م قريب أو ص،يق ،ف فت المت روص م الننعية والننابلة باا،ت
نعاذ هفل التصرفات م الم،ي ذ فيما يزي ،ع مق،ا ال،يوص التي عليه.
ومنها :ما ذهب ذليه الننعية م أص الياصب يضم قيمة منافع الميصو عا
م،ة اليصب ،ب يضم عي الميصو ذذا هلكر أو أصابها عيب ألص المنافع عنهم
ليسر متقومة في ذاتهاا ،وذنماا تتقاوت باو وا الاقا ،عليهاا كاقا ،اإلجاا ة ،و عقا ،فاي
()1
اليصب ،وألنها مما لة بينها وبي عي اليصب لبقاء األعياص وذها المنعاة.
وذهب األئمة ال ال ة ذل أص الياصب يضم أجرة الم ع الما الميصو أو
ع لها ،وق ،أفت المت روص م الننعية بم ما أفت به األئمة ال ال ة ،وانقساموا فاي
ذلك ذل فريقي :
فريااق ياارا تضاامي الياصااب أجاارة الم ا عا منااافع الميصااو ذذا كاااص مااا
وقااف ،أو مااا يتاايم ،أو ُم ِا ا،الا لالسااتيال  ،عل ا ااال القيااا  ،وذلااك لعساااا النااا
()2
وجرأتهم عل اليصب.
وفريق يرا تضمي الياصب منافع الميصو م لقا فاي جمياع األماوا  ،فاي
الوقااف ومااا اليتاايم والمااا المااا ،لالسااتيال فقااط ،زاياااا العساااا وفقاا،اص الااوازع
()3
ال،يني.
علياه
–صال
ومنها :كاص ال الق بلعهللا ال الأل يقع واح،ة عل عه ،سو
وسلم -وأبي بكر ف وسنتي م الفاة عمار ف ،فلماا فسا ،الزمااص وأك اروا ما حلاف
ال الق وتتاباوا في ذلك ،أوقاه عمر ف ال ا واح،ة.)4(.
وفي سن أبي ااوا ع اوو أص جال يقا لـه أبو الصهباء كاص ك ير الس ا
ب عبا فقاا  :أماا علمار أص الرجا كااص ذذا لاق امرأتاه ال اا قبا أص يا ،بهاا
عليه وسلم -وأبي بكار ف وصا ،ا ما
–صل
جالوها واح،ة عل عه ،سو
ذما ة عمر ف ،فلما أا أص النا تتاباوا فيها قاا  :أجيازوه علايهم ،قاا ابا القايم:
سانّة ،وأناه توسااة ما
والمقصوا أص عمر ب الخ ا لم يخف عليه أص هفا هاو ال ُ
تاال لاباال ذذ جا ال الق مرة با ،مرة ،وما كااص مارة باا ،مارة لام يملاك المكلاف

(  )1انظر االختيار شرح املختار 64/3
(  )2انظر  :رد احملتار على الدر املختار 142/5 ،
(  )3انظر  :املدخل الفقهي  ،للزرقا 914/2 ،
(  )4روى ذلك مسلم  :كتاب الطالق  ،ابب طالق الثالث .
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ذيقاع مراته كلها جملة واح،ة ،كاللااص ،فتنه لو قا  :أفه ،باهلل أ بع فهااات أناي لما
()1
الصااقي كانر ك نها مرة واح،ة.
وق ،أ فت با البل،اص اإلسالمية بالرأت األو في قاواني األحاوا الشخصاية،
فال توقع المناكم الشرعية وبا او العتوا في تلك البالا ال الق بلعهللا ال الأل ،ذ
واح،ة.
ومنهاا :أص األصا فااي المافهب الننعااي أص يسااافر الازوج بزوجتااه حيا فاااء ذذا
أقبضها ماج مهرها وتُلزت بمتاباته ،ولك ّ المتا ري قيا،وا ذلاك بماا ذذا كااص الساعر
وأم ُ السعر ياني األم عل نعسها وعرضها و لقها م العساا والفلاة ،جااء
م موناْ ،
في البزازية :وبا ،ذيعاء المهر ذذا أ اا أص يخرجها ذل بالا اليربة يمنع م ذلك ألص
اليريب يت ذا ويتضر لعساا الزماص،

ما أذ َّ
اليريب  ..ما أفقال ُ
َ

ك َّ يوت يُـهيـنـه م يـرال ُ !

()2

وق ،ذكر ع أبي اللي السمرقن،ت أناه قاا  :لاي لهاا الساعر م لقاا باال ضااها
لعساااا األزماااص ،ألنهااا تا م علا نعسااها فااي منزلهااا فكيااف ذذا رجاار ،وقاا ،جاا
العقهاء ذلك اجاا ذل ا تال الار  ،فلو ف العساا وانصلن النا  ،جاع الناا
اهر الرواية ،وهاو الافت قاا باه أباو
ذل النكم األو  ،جاء في الولواجية أص جوا
الليا  ،كاااص فااي زمااانهم أمااا فااي زماننااا فااال ،وقااا  :فجالااـه ما بااا ا ااتال النكاام
با تال الاصر والزماص (.)3
فتذا كانر العتوا في ص ،العقه اإلسالمي عل ذلزات المارأة بمتابااة زوجهاا فاي
السعر واليربة ،م صا ت العتوا عن ،المت ري عل ع،ت ذلزات المارأة بافلك ،فافلك
ي ،عا أص العتاوا يمكا أص تتييار ذذا تييار عار الناا بقلاة فساااهم ،ومنشا ذلاك
التوفيااق فااي فهاام قولااـه تاااال ﴿ 
 ،)4(﴾ وقولااااااااـه تاااااااااال ﴿ :
 ،)5(﴾ فتذا كانر متاباة الزوجاة لزوجهاا فاي
سعرل وانتقالـه ذل بل ،آ ار يضاا ها ،فتلتازت بالساكن مااه حيا يساك  ،وذ فاال،
فتذا بر أص ا غترا فيه مضا ة للمرأة لم تلزت بالمتاباة ،كما هو عااة زماننا لعسااا
النا .
ومنها :أص العقهاء المت ري مناوا أص يقضي القاضي بالمه الخاص في الوقاائع،
مخالعي بفلك األ ص المتعق عليه في العقه الننعي م جواز أص يقضي القاضي بالمه
في واقاة فاه،ها بنعساه ،وييناي ذلاك عا م الباة الخصاوت باإل باات ،اساتنااا ذلا ماا
فالـه عمر ب الخ ا  ،منع العقهاء ذلك لعساا القضاة وغلبة الرفاوت ،وع،ت ا تيا
(  )1انظر  :إعالم املوقعني .33/1 ،
(  )2انظر :رد احملتار على الدر املختار .390/2 ،
(  )3انظر  :رد احملتار البن عابدين  ، 390/2 ،و  :املدخل الفقهي  ،للزرقا .914/2 ،
(  )4الطالق .6 :
(  )5الطالق .6 :
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القضاة بنسب الكعاءة والاعة والنزاهة ،وذنماا بنساب الشاهااة والمنساوبية ،جااء فاي
كتاب العقااه :القاضااي يقضاي بالمااه فااي حاا ،القاف والقصاااص والتازياار ،و يقضااي
بالمااه فااي الناا،وا الخالصااة هلل تاااال  ،والقاضااي يقضااي بالمااه فااي حقااوق الاباااا ذذا
علمها فاي بلا،ل المخصاف للقضااء فياه علا قاو الصااحبي  ،والمختاا الياوت أناه
يقضي بالمه للتهمة(.)1
واست نوا ما ذلاك قضااؤل بالماه فاي أماو التازيار وال االق واليصاب ،فلاـه أص
يناااو باااي الرجااا وم لقتاااه ،وأص يضاااع الماااا الميصاااو عنااا ،أماااي ذلااا حاااا
اإل بات،م با النسبة ،أت الت،ابير ا حتيا ية حت ي بر األمر بالبينات.
وكفلك ما ذكر أنه  « :ينكر تيير األحكات بتيير األزماص ،أت بتيير عر أهلها
وعااتهم ،فتذا كاص عرفهم وعااتهم يست،عياص حكما م تيير ذل عار وعاااة أ ارا
فتص النكم يتيير ذل ما يوافق ما انتق ذليه عرفهم وعااتهم ،ولفا لما كاص لوص الساواا
في زم اإلمات أبي حنيعة يا ،عيبا قا  :ب ص الياصب ذذا صب ال و أسوا يكاوص قا،
عيّباه ،ام باا ،ذلاك لماا تييار عار الناا وصاا وا يا،وناه زياااة قاا صااحبال :ذناه
زيااة»(.)2

(  )1انظر :رد احملتار .391/4 ،
(  )2جملة األحكام العدلية  ،القاعدة الثامنة والثالثون  ،املادة رقم . 39
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المبحث الثاني

تـَـغيـُّـر المكان
وتيير األمكنة له حا ت :الحالة األولى :ا اتال البي اة ،فاا تال البي اة لاه أ ار
مهم في تيير األحكات الشرعية ألص النا ي فوص با الخصائف م البي ة ،وهفل
الخصائف ت ر في الاااات والار والتاام  ،لفلك تظهر عيو القواني بوضو
بانتقالها م أمة ذل أ را.
لب أبوجاعر المنصو م اإلمات مالك :أص يكتب للنا كتابا يتجنب فيه ف
ابا عبااا وفاا،ائ ،اب ا عماار ،فكتااب المو ا  ،وأ اا المنصااو أص ينم ا النااا فااي
األق ااا المختلعااة علاا الام ا بمااا فيااه ،ف ا ب اإلمااا ُت مالااكُ وقااا  :تعااا يااا أمياار
الما مني  ،فقاا ،سابقر ذلا الناا أقاويا  ،وساماوا أحاايا  ،وأ اف كا قاوت بمااا ساابق
()1
ذليهم ،ف،ع النا وما ا تا أه ك بل ،ألنعسهم ،فا ،المنصو ع عزمه.
وهكفا يقر اإلمات مالك ترب النا في األق ا المختلعاة أحارا ا فاي األ اف بماا
سابق ذلايهم ،أو ا تياا مااا ي م ناوص ذلياه ما أحكاات ماا اات هاا ،الجمياع ذقاماة النااق
وسنة سوله.
والا ،في ضوء كتا
وهناب ت ر لي م صائف النا ب م صائف البي ة ،م ا األحكاات التاي
رجر لالستعااة م ماء اجلة والعرات فاي الااراق فاي المافهب الننعاي ،وقا ،تتا ر
البي ة بالاوام الجوية كالم ر والقنط والنارا ة والبارواة وغيرهاا ،وهافا يا ر فاي
حياة النا وأعارافهم وعااااتهم وتاااملهم ،ونتيجاة لهافا التييار تختلاف األحكاات ،م ا
ا تال أوقات الاما علا حساب ا جاة البارواة والنارا ة أو ا تالفاات األ ارا
م ما هو والنا في الق باي الشامالي والجناوبي فتختلاف أوقاات الصاالة والصاوت،
وأيضا يختلف البلوغ عااة في األق ا النا ة ع األق ا الباا اة ،فالصابي فاي سا
الراباة عشر في بل ،ما يبل النلم فيصير مكلعا ،ونظيرل في بل ،آ ر يبل فال يكوص
اتال الموجاه ذليهماا ،با
مكلعا ،فسقو النكليف ع أح،هما وقياماه بااآل ر لاي
الخ ا واح ،،ولك متالقه وقوع التكليف عل م عاش في بل ،حا فظهارت علياه
أما ات البلوغ ،وع،ت التكليف عل م عاش في بلا ،آ ار ولام تظهار علياه األماا ات
()2
نعسها.
الحالة الثانية :ا تال

ال،ا  ،اا اإلسالت واا النر .

قسااام العقهااااء الااااالم ذلااا قسااامي  :األو يشااام كااا باااالا اإلساااالت ،وتسااام اا
()3
اإلسالت ،وال اني يشم ك البالا األ را ،وتسم اا النر .

(  )1انظر  :أصول التشريع اإلسالمي  ،الشيخ علي حسب هللا  ،ص .85
(  )2انظر  :احلكم الشرعي  ،الصادق الغرايين  ،ص .325
(  )3انظر  :التشريع اجلنائي  ،املستشار عبد القادر عودة 49/1 ،
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ويمكا تاريااف اا اإلسااالت ب نهااا :ك ا بلاا،ة ت بااق فيهااا قااواني اإلسااالت وتظهاار
أحكامه ،ويتكوص سكانها م المسلمي  ،والفميي الافي يلتزماوص أحكاات قاواني ال،ولاة
()1
اإلسالمية.
وتصبن اا اإلسالت اا حر عن ،أباي يوساف ومنما ،ذذا هارت ونعافت فيهاا
غير قواني اإلسالت.
وأما اا النر فهي ك بل،ة تظهر فيها أحكات غير اإلسالت وتنعف فيها ويمك أص
يكاوص سااكانها ما المساالمي وغياار المسالمي  )2(.وهناااب اا أ ارا باي اا اإلسااالت
واا النر  ،وهي اا الاه ،التي يظهر عليهاا المسالموص وعقا ،أهلهاا الصالن ماهام
عل فئ ي اونه م أ ضهم يسام راجاا اوص أص ت اف مانهم جزياة علا قاابهم،
()3
ألنهم في غير اا اإلسالت.

( )1انظر  :املرجع السابق 276:295/1 ،
(  )2املرجع السابق 277/1 ،
(  )3انظر  :آاثر احلرب  ،د .وهبة الزحيلي  ،ص 175
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المبحث الثالث

تـَـغيـُّـر األشخاص
تنش الماامالت باامة والاقوا بخاصة ذ بي أ را يتمتع ك مانهم باألهلياة
الالزمااة لتلقااي النقااوق وتنم ا ا لتزامااات ،و يت ا ت ذلااك ذ م ا ااال تمتااع ك ا
اار بالشخصااية القانونيااة .ولاام يك ا يااار العقااه اإلسااالمي قاا،يما غياار الشااخف
ال بياي في الاقوا ،والشخص الطبيعي  :هو العرا المتم في اإلنساص وهاو يكتساب
ال شخصية القانونية بمول،ل ،وهو ماا تا،و حولاه أحكاات العقاه الترا اي ،ولافا فاتص تييار
يسيرا.
الشخف ال بياي
ط
الشخص العتباري :
وفااي الاصاار الناا،ي باارزت الشخصااية ا عتبا يااة ك ا هم ساامات ذلااك الاصاار،
وأ رت ت يرا باليطا في واقع الماامالت المالية في ك مكاص ،والشخف ا عتبا ت هو
 :مجاااز قااانوني ياتاار بموجبااه لمجموعااة ماا األفااخاص أو األمااوا بالشخصااية
القانونية والفمة المالية المستقلة ع أفخاص أصنابه أو م سسيه.
ولق ،كانر نش ة فكرة الشخف ا عتبا ت استجابة لناجاات عملياة فرضاها واقاع
النياة م حي ضرو ة التاام مع المجموع اوص تمييز لمعرااته ،ولا أق،ت صاو
الشاااخف ا عتباااا ت كانااار ال،ولاااة ،وعرفااار الشااارياة اإلساااالمية كياناااات تتمتاااع
با سااتقال والفاتيااة كااالوقف وبياار المااا والمسااج ،،ومااع تقاا،ت النياااة وتاقاا ،صااو
التااما فاي المجتماع تزايا،ت صااو األفاخاص ا عتبا ياة الااماة كال،ولاة ووحاا،ات
اإلاا ة المنلية والهي ات الاامة والنقابات وال وائف ال،ينياة ،ومنهاا ماا ينا ،ج ضام
األفخاص ا عتبا ية الخاصة كالشركات والجمايات والم سسات الخاصة.
و غم افتراب األفخاص ال بيايي واألفخاص ا عتبا ية في السمات األساسية
حيا تتمتااع جمياهااا بالشخصااية القانونيااة المسااتقلة بمااا تانيااه م ا ذمااة ماليااة مسااتقلة
وأهل ية وجو " ،أت الصالحية كتسا النقوق" ،وأهلية أااء" ،أت مكنة التصار
في النقوق وترتيب ا لتزامات" ،ذ أص مة فوا ق بي هفي النوعي م األفخاص
 ،فمع أص أهلية الشخف ال بياي تن،ها ذ ح،وا النظات الاات ،وأص أهلية الشاخف
ا عتبااا ت تن اّ،ها فضااال ع ا اعتبااا ات النظااات الاااات الياارض الاافت قااات أو ت س ا
الشخف ا عتبا ت لتنقيقه ،فتنه فضال ع ذلك تتماايز كا ما الشخصايتي بابا
الخصائف :
 .1فالشخف ا عتبا ت لي له نع نا قاة ،ولافا يتنما ماا يتنملاه الشاخف
ال بياااي الاافت تعاارض عليااه بياتااه البشاارية ا تصااا باابا صااعات البشاار
كالشجاعة والشهامة والكرت والنخاوة وغيار ذلاك ما مكاا ت األ االق ،أو نقاي
ذلاااك مااا الرذائااا كاااالجب والعساااق مااا ال ،كماااا يتصاااو أص ينمااا الشاااخف
ا عتبا ت بالتزات يتوافر ذ بتوافر الصعة البشرية ،فهو يلتزت ب ااء الخ،ماة
الاسااكرية و يتمتااع بااالنقوق السياسااية  ،باا مااة التزامااات ماليااة يخضااع لهااا
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الشخف ال بياي اوص ا عتبا ت ،فالضريبة الاامة عل الا ،أو اإلياراا ما ال
يخضع لها ذ األفخاص ال بيايوص باعتبا ها ضريبة تالحق الا ،فاي مآلاه
األ ير "ال ،و في ذمة فخف بياي يمكنه التمتع به»
 .2تنتهي حياة الشخف ال بياي بالموت ،فلك ذنساص أجا مسام  ،أماا الشاخف
ا عتبااا ت فتنااه وذص كاااص وجااوال القااانوني ينتهااي بااا ننال أو التصااعية ذ أنااه
تنتهي ،وهو بافلك ينعصا عا أفاخاص أصانابه أو
يمك أص يمت ،عبر أجيا
م سسايه ويساتمر وجاوال ولاو قضاي ها ء ،با ماة أفاخاص اعتبا ياة تتسام -
بنسب األص  -بالت بي ،م ال،ولة وهي اتها وجهات البر واو الابااة.
 .3تقب فكرة الشخف ا عتبا ت ما ياار بتاا،ا الجهاات حيا يمكا أص يوجا،
في أك ر م جهة في وقر واح ،بتا،ا فروعه ،وأص ي بر له أك ر م وصف ك ص
يكوص بائااا ومشاتريا ووكايال أو نائباا عا الييار بتاا،ا مم لياه وسال ة كا مانهم-
بصعته -في ذ بات مختلف التصرفات القانونية.
والعقهاء أفا وا ذلا فائ ما تييار األحكاات علا قا ،ماا عرفاول ما صاو
الشخف ا عتبا ت كا،ت الزكااة علا ماا الوقاف والمساج ،وبيار الماا  ،وعا،ت
ق ع ي ،السا ق عن ،األ ف منها
وأيضا م األم لة عل العرق بي الشخصية ال بياية وا عتبا ية
 .1أص العقهاااء افااتر وا للشااركة فاارو ا تنقااق التن،ياا ،النااافي للياار
وأضرا ل ،والير ق ،نه عنه الشرع ،وم هفل الشارو  :أص تكاوص
عل ا اهم أو اناانير مضاروبة ،وافاتر وا فاي المضاا بة أص ياوزع
بااا ،أص يااان الماااا أت يصاااير فاااي صاااو ة ساااائلة ،أت يتناااو مااا
بضاعة ذل نقوا ،ولما كانر المشا كة والمضاا بة ما الصاو التاي
احتاجها المسلم اليوت نج،هم ق ،تركاوا هافل الشارو و اءهام هرياا،
ألنها لم تا ،تصلن إلنشاء الشركات الكبيرة التي ينتاجها المجتمع ،أو
التااي تنقااق الااربن الم لااو تنقيقااه ،أو التااي هااي ساامة م ا ساامات
الاصاار ،وعناا ،القااو بااالن بمااا يساام بااالن النكمااي ،فتركااوا أو
غيروا وأهملوا أفياء ،وك نه م المسلّم ذهمالها.
 .2أجمع العقهاء م األئمة األ باة وغيرهم عل ع،ت جواز أ اف األجارة
عل الكعالة ،ألنها ما باا فاع الضايق عا الصا،يق ،ف اف األجارة
عليهااا ينااافي كونهااا ماا عقااوا التبرعااات ،وكاا نهم يشاايروص ذلاا أص
الشرع يربي عن ،العارا المسالم النخاوة والشاهامة ،وأص ذلاك ينبياي أ
يكوص فاي مقابا مااات ،فها المصار عنا ،ذصا،ا ل اا ضاماص
لامي له فخصية يخش علياه أص يُربا علا الشاهامة ذص هاو أ اف
أجرا عل ذلك ،الواقع المرئي أمامنا أنه فخصية اعتبا ية ،وأنه لي
له تلك األحكات ،وعليه يجب أص يكوص هناب اجتهاا ج،ي ،من لقاه لاي
ترب العقه المو وأل ،واتهامه بالقصو  ،ولي أيضاا لياه حتا يوافاق
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الواقااع ،ولااي كاافلك تشااويه الماااامالت حتا تصااير أضاانوكة بااي
ب،
الاالمي  ،تنقق مصلنة ،و تنقق مقص،ا فرعيا مرعيا ،ب
أص ين لااق ا جتهاااا م ا وجهااة نظاار ج،ياا،ة للواقااع ووصااعه ،ت ااابق
النق ،وتصاغ له الصي  ،ويعهم الكتا والسنة بعهم السالف ،لنساتنبط
منهما حكما فرعيا سليما م غير ه،ت للماضي ،و تشويه للناضر،
و افتيات عل المستقب .
العقه اك،ا بال زيااة عصاو ا ك يارة ،ولام يكا ذلاك عيباا ،با كااص لاا،ت
لق،
وجااوا المناا ااات الج،ياا،ة الجف يااة التااي فااه،ها الاصاار الناا،ي  ،ابتاا،اء م ا ااو ة
المواصالت ،وحت اليوت ،وما تال هافا ما تيييار فاي البنياة ال قافياة والعكرياة ،ونماط
المايشة اليومي ،وكم ا تال اآل اء والماتق،ات الش،ي ،مع سي رة العكر اليربي -بما
فيه م أزمات ومشكالت -عل اتخاذ القرا السياسي ،ك هفا ي،عو ذل اجتهاا ج،ي،
هاامي .
منب ق م ترا نا ،باني ومكملي
اعتبا العرق بي الشخصية ال بياية والشخصاية ا عتبا ياة فاي ذجاراء األحكاات
عل كا منهماا  -اصاة ماا يتالاق ب حكاات الاقاوا المالياة المااصارة  -مبناي علا أص
العقهاااء جالااوا جهااات التيياار لاحكااات بناااء علا جهااات أ بااع وهااي الزماااص والمكاااص
واألحااوا واألفااخاص ،ف جااازوا ا ااتال األحكااات ذذا كاناار مبنيااة عل ا الااار أو
الاااااة اعتبااا ا لتيياار الزماااص ،وأقااروا ا ااتال األحكااات الخاصااة بااالاقوا بااي ايااا
المساالمي وايااا غياار المساالمي بناااء علا ا ااتال المكاااص ،وكاافلك تختلااف األحكااات
با تال النا بي الضرو ة أو الناجة التي تنز منزلتها ،أو تنقياق المصالنة ،أو
النالااة ال ا ئااة كااالنرو والكااوا أل ،وبااي النالااة الماتااااة فااي المقاب ا  ،ب ا ذنهاام
أفا وا ذل فئ م تيير األحكات عل ما عرفول م صو الشخف ا عتبا ت كا،ت
الزكاة عل ما الوقف والمسج ،وبير الما وع،ت ق ع ي ،الساا ق عنا ،األ اف منهاا،
وننو ذلك.
وهفا البناء م س عل أص ا تال في هفل الجهات األ باع ماع النارص علا
تنقيااق مقاصاا ،الشاارياة ،يقتضااي تيياار األحكااات بناااء عل ا التيياار النااااأل م ا ذلااك
ا تال  ،فيكوص العقيه بفلك ق ،التزت تنقيق الشرياة ونظر ذل مآ ت األحكات.
ذص ت او صااو الشخصاية ا عتبا يااة الاافت جالهاا مسااتقلة كلياة عا الشخصااية
ال بيايااة ماا ناحيااة ،وك اارت ماهااا صااو ها م ا ناحيااة انيااة ،وانتشااا ها وازاياااا
ا حتياج ذليها م ناحية ال ة يقتضي استخالص أاوات للتاام مع الواقع النااأل م
ال مناهج العقهاء المسلمي عل الننو التالي:
 .1تعرقة العقهاء بي الجميع والمجموع ،وماا ترتاب علياه ما التعرقاة باي فارض
الاي وفرض الكعاية ،واألحكات التاي تتالاق باالعرا واأل ارا التاي تتالاق باألماة،
حي تا ،الشخصية ا عتبا ية م قبي المجموع ،ويكوص هفا ا ستخالص مايناا
للتاام ماها وذا اب أحكامها-وسنارض لمص لن الجميع والمجموع با ،قلي -
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 .2بناااء علا أص الشخصااية ا عتبا يااة تملااك نعسااا نا قااة فقاا ،تيياارت أحكامهااا
بني سق ر الزكاة ع الوقف باعتبا ل فخصية اعتبا ية ،حت أجاز له الننعية
ا ست،انة بربن زائ ،،وع،ت الق ع للسا ق منه ،وا ستب،ا لماا هاو يار مناه عنا،
الناجة ذل ذلك مرة بنكم القاضي ومرة بنظر النا ر.
 .3وا تلااف التقاااات أمااات القضاااء بااي الشااخف ال بياااي وا عتبااا ت فااي العقااه
اإلسالمي لخصيصة ا متا،اا عبار األجياا التاي يتمياز بهاا الشاخف ا عتباا ت،
ف صبن سماع ال،عوا في ف ص ال بيااي ما عشارة سانة وفاي حاق ا عتباا ت
تساي سنة.
 .4اعتبااا سااكوت الشاارع منش ا ا لاا،ائرة اإلباحااة ،وذنش ااء هاافل الصااو ة الج،ياا،ة
للشخصية ا عتبا ية هو في اائرة المبا .
 .5نظرية المصلنة ،اصة المصلنة المرسلة التي تركها الشرع ما غيار ذليااء
أو اعتبا  ،ي ك ،فرعية الشخصية ا عتبا ية حي ينتاج الناا ذليهاا وياتما،وص
ك يرا عليها.
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المبحث الرابع

تـَـغيـُّـر الحـال

عليه وسلم ـ أص نراعي األحاوا التاي تنشا والظارو
علّمنا الرسو ـ صل
التي تستج ،،مماا يسات،عي تييار النكام ذذا كااص اجتهااياا ،أو تا ير تنعيافل ،أو ذساقا
علياه
أ رل ع صاحبه ذذا كاص النكم ق ايا ،فما ذلاك ماا و ا عا النباي –صال
وسلم -أنه نه أص تق ع األي،ت في اليزو ،كما وا أبو ااوا ،وهو ح ،م ح،وا
تاال  ،وق ،نه ع ذقامة الن ،في هفل النالة شية أص يترتب عليه ما هو أبي ذل
تااال ما تا يلاـه أو تا يرل ،وهاو لناوق صااحبه باألعا،اء حمياة وغضابا ،كماا
قالـه عمر وأبو ال ،ااء ،ونف عليه أحم ،وذسناق واب اهوياه وغيرهماا ،فاال تقاات
الن،وا في أ ض الا،و ،وق ،أتي بسر با أ ا ة برجا ما اليازاة وقا ،سارق مجناة
علياه وسالم -يقاو  :تق اع األيا،ت فاي
–صال
فقا  :لو أني سمار ساو
()1
اليزو ،لق ار ي،ب.
وع أب ال ،ااء أنه كاص ينه أص تقات الن،وا عل الرجا وهاو غااز فا سابي
علايهم وذص
حت يقع مخافة أص تنملاه النمياة فيلناق بالكعاا  ،فاتص تاابوا تاا
()2
عااوا فتص عقوبة م و ائهم.
وق ،بر أص حفيعة ب اليماص ضي عنه منع أص يقات الن ،عل الولي ،ب عقبة
وهاو أميار فاي الياازو ،وقاا  :أتنا،وص أميااركم وقا ،اناوتم ما عا،وكم في مااوا فاايكم.
و وت أيضا أص سا ،ب أبي وقاص لم يقام النا ،علا أباي منجا وقا ،فار الخمار
يوت القااسية ،يقو اب القيم :ولي في هافا ماا يخاالف نصاا و قياساا و قاعا،ة ما
()3
قواع ،الشرع و ذجماعا.
الضرورة الملجئة  :هناب أحوا اض را يقع فيها الابا ،المسالم مماا يكاوص مااه
مض راط لعا ما حرت  ،وم حمة بالاباا أنه في هفل األحوا لم يجا علايهم
ذ ماا ط فيمااا فالااول ،والنااا ر غياار المتبصاار يظ ا أص النكاام ا تلااف ،وهمااا فااي النقيقااة
حا ص مختلعاص ،لك حا حكم ،فنا ا تياا لاه حكام ،وحاا ا ضا را لاه حكام،
وحاا ص مختلعااص لهماا حكمااص متياايراص يقااا لاه تبا ،و تييار ،ولنضار الم ا
لفلك ،م المالوت أص حرت أك الميتة ،فينارت علا الابااا أكا لناوت الميتاات -ذ
ميتة البنر والجراا ،-فم أك منها يقا له :هفا حرات ،وق ،فالر ما يستوجب عقا
 .فلو تيير حا أح ،النا وصا في حالة اض را بنيا ذذا لام ي كا ما الميتاة
هلك هنا يص،ق عليه وصف المض ر ،وهنا يبا له األك م الميتاة ،والنكام تييار

(  )1رواه أبو داود يف سننه ،142/4 ،والرتمذي يف سننه.53/4 ،
(  )2السنن ،لسعيد بن منصور .234/2
(  )3انظر  :إعالم املوقعني  . 6/3 ،وأصله يف السنن لسعيد بن منصور  ،235/2ومصنف بن أيب شيبة 549/5
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هنا في الظاهر ،ولك في النقيقاة النكام لام يتييار ،وذنماا الافت تييار هاو الناا التاي
ترتب عليه النكم.
وم أم لة ذلك ما حص م غلماص حا ب الفي سرقوا ناقة ،ولم يق اهم عمار،
فتنه أحضر عب ،الرحم ب حا ب وقا له« :و ! لاو أناي أعلام أنكام تساتاملونهم
وتجياونهم حت ذص أح،هم لو أك ما حرت عليه ح لاه لق اار أيا،يهم»( ،)1فهافا
يبي أص عمر أا أص ه ء في حالة اض را ت ،أ عنهم الن ،،وأص عقاوبتهم الق اع
لو كانوا غير مض ري  ،وق ،عاقب عمر حا با ط عل ذلك وأضاف عليه اليرت.
ح،أل في عه ،عمر -عات المجاعة -عن،ما قُنط النا  ،وتارضاوا للهاالب بسابب
الجا ، ،أصابن ك ياار مما يساارق ذنماا يساارق ضا را ل ذلا ذلاك لياا،فع عا نعسااه
الهالب ،وهفل حالة ت ،أ ع صاحبها الن ،،ونظراط ألص األمر كاص منتشراط وا تلط م
يسرق للضرو ة وم يسرق لييار ذلاك ولام يمكا تمييزهماا ما باا  ،فصاا ذلاك
فــبهة ا أ بها عمـر الن ،في عات المجاعة ،هللف ا ل! ما أفقهه وما أعلمه ،ولما زالر
المجاعاة زالاار الشابهة فكاااص ما يساارق يقاات عليااه النا ،،فلااي فاي هاافا أيضاا ط تييياار
للنكم الشارعي ألص ماا فالاه عمار فاي عاات المجاعاة كااص هاو الواجاب فاي م ا تلاك
النالة .



(  )1انظر :تنوير احلوالك شرح موطأ مالك.220 /2 ،
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خاتِــمـة
بهفا البياص الموجز يتضن لنا أص المقصوا بتيير الزماص هو تييار عاااات الناا ،
وق ،أسن ،التييير للزماص مجازا ،والتييير يكوص في اإلنساص م حي ماهيته ،وذنما
يكوص التيير فيما يتناو أفكرال وصعاته وعاااته وسلوكه.
والمااراا بتيياار العتااوا واألحكااات تلااك األحكااات المبنيااة عل ا األعاارا والاااااات
واألحكات ا جتهااية ،التي استنب ر ب،لي القيا أو المصالن المرسلة أو ا ستنساص
أو غيرهااا م ا األالااة العرعيااة ،أمااا األحكااات التااي تبن ا عل ا األعاارا والاوائاا،
واألحكات األساسية النصية باألمر والنهي فتنها تتيير بتيير تلك الاوام
وعلمنا أص هناب ك ير م األسبا وال،واعي اتي تا ات ذلا تييار األعارا
ي ات ذل تيير األحكات ا جتهااية ومنها :
 .1وجوا رو

مماا

تقتضي تيير النكم.

 .2فساا األ الق ،وفق،اص الو ع ،وهو المابر ع بعساا الزماص.
 .3تيير أفكا النا

وأوضاعهم ،وت رهم باألوضاع والاااات.

 .4ح،وأل أوضاع تنظيمية ما القاواني واألوامار والترتيباات اإلاا ياة وغيرهاا
مما أ ر في النا وأاا ذل تيير نمط حياتهم.
وتبي لنا م ال هفا البن أص النكم يتيير بتييار المكااص  ،وأص تييار األمكناة
له حا ت  ،فهاو ذماا أص يكاوص باا تال البي اة  ،أو باا تال الا،ا ي (اا اإلساالت ـ
اا النر ) .
وتبي كفلك أص النكم يتيير بتيير األفخاص ،والفت ناني به بروز الشخصية
ا عتبا ية وما ترتب عليه م اعتبا ات ج،ي،ة في الاقوا لم تك موجواة.
ذ أنه ب ،م الت كي ،عل أص موضوع التيير منضبط وله قواع،ل ،ولي
مجرا استجابة أو ذذاعانا لضيط الواقع ،وذنما هي عملية تتسم بما يلي :

هو

 .1عملية تيير العتوا بتيير ما هي مرتبة عليه ذنما هي عملية تها ،ذلا ذبقااء
األمااو تناار حكاام الشاارياة ،وذص تيياارت صااو تها الظاااهرة ،وهااي ليساار
روجا عل الشرياة واستن،ا ا ألحكات ج،ي،ة.
 .2أص التيير في العتوا هو تيير اص ما حيا الزمااص والمكااص واألفاخاص
واألحوا حي تتيير بالنسابة لهافل المتييارات و تامام علا أزمااص مقبلاة،
وهفا ياني أص األمو تكوص باقية عل ما هي عليه في بقية األماك واألزماص
واألفخاص.
 .3أص أه الالم عن،ما قالوا بمراعاة األحوا والاوائ ،وننوها ذنما ذكاروا ذلاك
لرفع الظلم بتلزامهم لم يلزمهم به الشرع.

29

 .4أص الفت يقو فاي حاق هافل الاوائا ،أو األعارا ذنهاا تييارت وبالتاالي تتييار
العتوا المرتبة عليها ،ذنما هم أه الالم والمارفة بالشرع ،ولي أه الهوا
والجه .
 .5أص الار الفت تتيير به العتوا لي هاو الاار الناصا ما وقاوع الناا
في مخالعاة الشارع ،فاتذا صاا ما عار الناا الياوت اروج المارأة كافاعة
ص ،ها وننرها ،فال اعتبا لهفا الار حين ف.
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