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الخص الرسالة
تتغَت الماان وادلاان" يف
"تغَت الفتوى ّ
عنوان الرسالة :التطبيقات الفقهية للقاعدة ّ
فتاوى رللس العلماء اإلندونيسي ان سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ ،اقدم ان الطالب
حيي تن نوفريمال نووي ،رقم القيد ،O 000100063 :تإشراف فضيلة الدكتور زلمد اعُت
دين هللا تصري ،لنيل درجة ادلاجستَت يف قسم الفقو وأصولو جبااعة سوراكرتا احملمدية.
ىذه الرسالة تستهدف تدراسة القاعدة الفقهية تغَت الفتوى تتغَت الماان وادلاان
والوصول إىل تطبيقاهتا ادلوجودة يف الفتاوى الصادرة ان رللس العلماء اإلندونيسي ان
سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ .وىي تسَت على ادلنهج الوصفي التحليلي ،ونوع البحث
ىو البحث ادلاتيب .تدور اشالة البحث حول األارين األساسيُت )ٔ( :اا ادلقصود
تقاعدة تغَت الفتوى تتغَت الماان واااان؟ (ٕ) اا ىي التطبيقات الفقهية للقاعدة "تغَت
الفتوى تتغَت الماان وادلاان" يف فتاوى رللس العلماء اإلندونيس ان سنة ٘ ٜٔٚإىل
سنة ٕٔٔٓ.
نتيجة البحث ىي أن ادلقصود تالقاعدة "تغَت الفتوى تتغَت الماان وادلاان" ىو
أن الفتوى اليت صدرت ان ادلفيت ديان أن تتغَت تسبب ان أسباب تغَت الفتوى يف واقع
اعُت و تطبيق ىذه القاعدة يف الفتاوى الصادرة ان رللس العلماء اإلندونيسي ان سنة
٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ فتويان :الفتوى األوىل :حراة استعمال لقاح التهاب السحايا
ان اادة اخلنمير أو يف عملية صناعتو تلمس دبادة اخلنمير ،خصوصا للحج الواجب أو
العمرة الواجب تعد أن كان اباحا للحاجة.
الفتوى الثانية :الفتوى عن القبلة ،أن قبلة اسلمي إندونيسيا ىي تواجو جهة
الشمال الغريب دبوضع سلتلف حسب اوقع اإلقليم ،تعد أن كان ذكرت يف الفتوى األوىل
أن اذباه القبلة دلسلمي إندونيسيا ىي اذباه جهة الغرب فقط.
الالمات الرئيسة :تغي الفتىى ،جملس العلماء اإلندونيسي ،تغي الماان و اكماان
ٔ

اكمقداة
احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالم على أشرف ادلرسلُت ،وعلى آلو وصحبو
أمجعُت ،أاا تعد:
فقد قال هللا تعاىل يف القرآن الارًن:
ِ
ِ
ِ
يت لَ ُام ِْ
اإل ْس َال َم
ت لَ ُا ْم دينَ ُا ْم َوأَْسبَ ْم ُ
{{...الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
ت َعلَْي ُا ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ ُ
ِدينًا[ }}...سورة ادلائدة.]ٖ :
يف ىذه اآلية الاردية تُت هللا سبحانو وتعاىل أن دين اإلسالم قد كملت ،وان كمال
اإلسالم صالحيتو لال زاان وااان ،إنو اليأيت ألاة اعينة وال ااان اعُت ولان للناس
أمجعُت ،واا ان اشالة يف ىذه احلياة إال وذلا سلرج يف اإلسالم .سواء كان ان ادلشاكل
اليت وقعت يف المان ادلاضي أو يف ىذا المان اليت تاون أاور الناس يف احلياة تتغَت
وتتبدل تتغَت الماان ،وعاداهتم وتقاليدىم زبتلف ان ااان آلخر.
نظرا ألاور الناس اليت تتغَت ،ىل يؤدي ذلك إىل تغَت الفتوى اليت أخرجتو ادلفيت
يف اسألة السيما الفتوى ادلبنية على العرف والعادة؟ ألن ىناك تعض الفتوى تنيت على
ادلصلحة والعرف والعادة ،ىل الفتوى يف تلك ادلسألة أيضا تغَتت؟ أليس احلام يأيت
تبعا لتغَت ىذا العرف والعادة ،كما أن احلام يتبع علتو وجودا وعداا ،إذا تغَتت العلة
فيتغَت احلام تبعا للعلة .وذلذا الواقع جعل الفقهاء تغَت الفتوى تتغَت الماان وادلاان
قاعدة فقهية اهمة يف استخدااو حاليا.
وقد جعل اإلاام اتن القيم ذلذه القاعدة فصالً خاصا يف كتاتو إعالم ادلوقعُت ،فقال:
"فصل يف تغَت الفتوى واختالفها حبسب تغَت األزانة واألاانة واألحوال والنّيّات
والعوائد" ،مثّ قال يف أمهيتها" :ىذا فصل عظيم النفع جدا ،وقع تسبب اجلهل تو غلط
عظيم على الشريعة ،أوجب ان احلرج ،وادلشقة ،وتاليف اا ال سبيل إليو ،اا يُعلم أن
الشريعة الباىرة اليت يف أعلى رتب ادلصاحل ال تأيت تو ،فإن الشريعة ابناىا وأساسها على
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احلام واصاحل العباد يف ادلعاش وادلعاد ،وىي عدل كلها ،ورمحة كلها ،واصاحل كلها،
وحامة كلها ،فال اسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن الرمحة إىل ضدىا ،وعن
ادلصلحة إىل ادلفسدة ،وعن احلامة إىل العبث ،فليست ان الشريعة ،وإن أدخلت فيها
تالتأويل ،فالشريعة عدل هللا تُت عباده ،ورمحتو تُت خلقو ،وظلو يف أرضو ،وحامتو
الدالة عليو وعلى صدق رسولو".
وقال القرايف يف تغَت احلام االجتهادي ادلبٍت على العادة عند تغَت العادة يف
كتاتو اإلحاام يف سبييم الفتاوى عن األحاام" :إن إجراء األحاام اليت ادركها العوائد
اع تغَت تلك العوائد خالف اإلمجاع ،وجهالة يف الدين تل كل اا ىو يف الشريعة يتبع
العوائد يتغَت احلام فيو عند تغَت العادة إىل اا تقتضيو العادة ادلتجددة".
إندونيسيا تلد استقل ،لو عاداتو وتقاليده وأحوالو زبتلف لبلد آخر .فلذلك
رللس العلماء اإلندونيسي كمؤسسة مجاعية اليت تصدر الفتوى لبيان األحاام الشرعية
يف ادلستجدات ان قبل الدولة جيب عليو يف إصدار الفتاوى يراعي أحوال إندونيسيا
الذي زبتلف وضعها تبلد آخر ،وياون الفتوى حينئذ تراعي اصلحة رلتمع إندونيسيا.
وذلذا السبب أراد الباحث أن يبحث يف حقيقة القاعدة "تغَت الفتوى تتغَت
الماان وادلاان" ،وجيمع فتاوى رللس العلماء اإلندونيسي ان سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة
ٕٔٔٓ اليت ذبري ربت ىذه القاعدة .
يف ىذا البحث حياول الباحث حل اشاالُت اهمُت  .ٔ :اا ادلقصود تقاعدة
تغَت الفتوى تتغَت الماان وادلاان ؟ ٕ .اا ىي التطبيقات الفقهية للقاعدة تغَت الفتوى
تتغَت الماان وادلاان يف فتاوى رللس العلماء اإلندونيسي ان سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة
ٕٔٔٓ؟
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األىداف ادلرجوة ان كتاتة ىذا البحث ىي .ٔ :اعرفة حقيقة قاعدة تغَت الفتوى
تتغَت الماان وادلاان .ٕ .اعرفة التطبيقات الفقهية للقاعدة تغَت الفتوى تتغَت الماان
وادلاان يف فتاوى رللس العلماء اإلندونيسي ان سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ.
أاا الفوائد ان كتاتة ىذا البحث تظهر ان الناحيتُت :الناحية العلمية و الناحية
العملية:
أ -ان الناحية العلمية :ىذا البحث افيد يف تطوير العلوم الفقهية ،خاصة عن
قاعدة فقهية "تغَت الفتوى تتغَت الماان وادلاان" وتاألخص التطبيقات الفقهية
للقاعدة يف فتاوى رللس العلماء اإلندونيسي ان سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ.
السيما الاتب اليت تتحدث عن ىذه القاعدة قليلة والبحوث فيها نديرة اع أهنا
اهم جدا يف ىذا العصر ،ألن ان ادلعلوم أن أاور الناس يف احلياة تتغَت وتتبدل
تتغَت الماان ،وعادة الناس وتقالدىم زبتلف ان ااان آلخر وتاون الفتوى
حينئذ يراعي اصلحة زااهنم واااهنم .وىذا البحث ديان أن جيعل كأحد
ادلصادر يف حبوث الفقو و أصولو.
ب -ان الناحية العملية :تتمثل فوائدىا كاآليت:
ٔ) ىذا البحث يفيد اجملتمع و األاة اإلسالاية وخباصة ان نقاط البحث عن
الفتوى -اللفظ الذي صدر فيو ادلوضوع -فادلسلمون حيتاجون إىل الفتوى يف
حياهتم ،ىم حيتاجون إىل أن يعرفوا أحاام دينهم ،ويعرفوا أحاام الشرع عن
طريق االستفتاء إىل أىل العلم .ففي ىذا البحث تيان عن الفتوى وتغَت فتوى
رللس العلماء اإلندونيسي ان سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ ،ورللس العلماء
اإلندونيسي الذي يصدر الفتوى ان رلموعة العلماء يف إندونيسيا ،ولعلو
يعطي تصورا و فهما صحيحا إىل اجملتمع ادلسلم تشال عام.
ٕ) ليعرف اجملتمع اإلندونيسي أن ىناك فتويا رللس العلماء اإلندونيسي ان سنة
٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ اللتان تتغَتان ،ومها ان القضايا ادلهمة يف واقعتنا.
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وذلذا التغَت على اجملتمع اإلندونيسي أن ال يقعوا يف احلَتة والقلق ،ألنو صادر
ان العلماء ادلتخصصُت يف إندونيسيا.
ٖ) ىذا البحث أيضا يقوي فتويا رللس العلماء اإلندونيسي ادلتغَتان تأن ذلا
استندىا يف الفقو اإلسالاي .وىي قائمة على القاعدة تغَت الفتوى تتغَت
الماان وادلاان اليت ىي ان عواال صالحية اإلسالم لال زاان وااان.
نوع البحث الذي استخداو الباحث يف ىذا البحث ىو البحث ادلاتيب ،حيث
قام الباحث تاطالع على الاتب اليت تتحدث عن الفتاوى والقاعدة الفقهية تغَت الفتوى
تتغَت الماان وادلاان وكتاب رلموع فتاوى رللس العلماء اإلندونيسي انذ سنة ٜ٘ٔٚ
إىل سنة ٕٔٔٓ.
ادلنهج الذي سلاو الباحث يف الاتاتة ىو ادلنهج الوصفي التحليلي ،حيث اطلع
الباحث على الاتب اليت تتحدث عن الفتوى والقاعدة الفقهية تغَت الفتوى تتغَت الماان
وادلاان ،مث قام الباحث جبمع واستقراء ااداهتا وتصنيفها حسب اتطلبات البحث ،مث
قام الباحث تدراسة ووصف تعض فتاوى رللس العلماء اإلندونيسي ان سنة ٘ ٜٔٚإىل
سنة ٕٔٔٓ اليت ذبري على ىذه القاعدة .وربليل ادى تناسب جرياهنا ربت القاعدة.
حقيقة قاعدة "تغي الفتىى تتغي الماان واكماان" وأمهيتها
وغَته :حولو وتدلو
تغَت الشيء عن حالو :ربولّ .
تغَت ،قال اتن انظورّ " :
اعٌت ّ
كأنو جعلو غَت اا كان ".فإذا ادلعٌت ادلقصود تالتغَت ىو التبدل و التحول واالختالف.
اجلَواب َع َّما
اعٌت الفتوى ،الفتوى لغة :ذكر يف ادلعجم الوسيط(" :الْ َفْت َوى) ْ
مسائِل الش َّْر ِعيَّة أَو القا نونية.ان ىذا القول علم تأن ادلراد ان الفتوى لغة
يشال ان الْ َ
ىو عبارة عن تيان احلام يف اسألة أو اجلواب لسؤال .الفتوى اصطالحا :قال يوسف
القرضاوي" :والفتوى شرعا :تيان احلام الشرعي يف قضية ان القضايا جواتا عن سؤال
سائل ،اعُت كان أو ابهما فردا أو مجاعة".
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اعٌت الماان ،قال اتن انظور" :زان :المان والماان :اسم لقليل الوقت وكثَته".
اعٌت ادلاان ،قال الفارايب يف كتاتو الصحاح تاج اللغة وصحاح العرتية "ادلاا ُن
َ
ىو ادل ْو ِض ُع" ،وادلقصود ان لفظ ادلاان يف القاعدة يعٍت ادلوضع الذي نسان فيو إاا
َ
ادينة أو قرية أو انطقة أو أي تلد نسان فيو إاا شرقا أو غرتا يف ىذا العامل.
اكمقصىد تقاعدة تغي الفتىى تتغي الماان واكماان
تعد أن ذكر الباحث اعاين ألفاظ القاعدة واحدة فواحدة ،سيعرض الباحث اا
ىو ادلقصود تقاعدة تغَت الفتوى تتغَت الماان وادلاان .إن الفتوى الذي صدر ان ادلفيت
قد تتغَت تتغَت الماان وادلاان .أي الفتوى الذي يصدره اآلن خيتلف تفتواه ان قبل.
وىي الفتوى ادلبنية على أعراف الناس وعاداهتم ،ألن الفتوى ادلبنية على العرف
والعادة إذا تغَتت العادة فإن الفتوى أيضا تتغَت تبعا لتغَت ىذه العادة ،كما أن احلام
يتبع علتو وجودا وعداا ،إذا تغَتت العلة فيتغَت احلام تبعا للعلة .وديان أن تتغَت الفتوى
أيضا لسبب ان أسباب تغَت الفتوى يف واقع اعُت.
ذكر يف رللة رلمع الفقو اإلسالاي :وإمنا يعٍت تو :تغَت الفتوى يف فروع الفقو ،شلا
وقع فيو التسهيل والتيسَت يف الشريعة نفسها ،فما جعل عليام يف الدين ان حرج ،كما
وقع ان النيب صلى هللا عليو وسلم يف تعض الصور ،ان ذلك اا رواه اإلاام أمحد،
والنسائي ،واتن ااجو ،أن سعد تن عبادة ذكر لرسول هللا صلى هللا عليو وسلم روجيال
ضعي ًفا يف أتياهتم زىن تاارأة ،فقال رسول هللا صلى هللا عليو وسلم (( :اضرتوه حده))
فقال سعد  :أنو أضعف ان ذلك .قال(( :خذوا عثااالٔ فيو اائة مشراخٕ فاضرتوه تو
ضرتة واحدة)) ،ففعلوا[ .اسند أمحد ط الرسالة (])ٕٖٙ /ٖٙ

ٔ .ىو العذق ان أعذاق النخلة وىو كل غصن ان أغصاهنا .انظر :سنن اتن ااجو (ٕ)ٜٛ٘ /
ٕ .ىو الذي عليو البسر .انظر س سنن اتن ااجو (ٕ)ٜٛ٘ /
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فقد تغَت فتوى رسول هللا صلى هللا عليو وسلم يف ىذا ان حالة الشدة إىل حالة
التيسَت والتسهيل إذ األصل يف جلد احلد تفريق الضرتات حىت تأخذ كل ضرتة اااهنا
ان جسده ونظرا لضعف حالو جعلها رسول هللا صلى هللا عليو وسلم جلدة واحدة
تعثاول فيو اائة مشراخ .ولو نظائر كثَتة ،وقد أفىت الصحاتة جبواز فطر احلاال وادلرضع
اىت خافتا على أنفسهما أو على ولديهما ،وليس كل حاال أو ارضع تفىت هبذا.
ورد يف تعض ألفاظ القاعدة "ال ينار تغَت األحاام تتغَت الماان" وادلقصود
تالمة "األحاام" ىنا سلصوصة تاألحاام ادلبنية على العرف والعادة ،فهذه ىي اليت
تتغَت تتغَت الماان وادلاان واحلال .قال أتو زيد يف رللة البيان" :إن األحاام اليت تتغَت
تتغَت األزاان ىي األحاام ادلستندة على العرف والعادة ،ألنو تتغَت األزاان تتغَت
احتياجات الناس ،وتناء على ىذا التغَت يتبدل أيضا العرف والعادة وتتغَت العرف والعادة
تتغَت األحاام ،خبالف األحاام ادلستندة على األدلة الشرعية اليت مل تنب على العرف
والعادة فإهنا ال تتغَت.
واحلام يف ذاتو ال يتغَت أتداً اهما تغَت ادلاان والماان واألشخاص واألحوال،
فحام شرب اخلمر اثالً يف ذاتو زلرم شرعاً ال يتغَت إىل يوم القيااة ،أاا الفتوى فتتغَت
تتغَت الماان وادلاان واألشخاص واألحوال والنية والعوائد.
وعلى ذلك فيمان أن تغَت الفتوى حاماً ان األحاام لسبب ان أسباب تغَت
الفتوى يف واقع اعُت ،لان ال يغَت ذلك ان احلام نفسو ،إمنا أتاحت الفتوى شيئاً اا
لضرورة ان الضرورات ،فشرب اخلمر يباح أحياناً يف أحوال وضرورة اعينة ،فإذا كان
صة يف
ادلسلم يف صحراء وال جيد اا يدفع تو ادلوت ان شدة العطش ،أو حدثت لو غُ َّ
حلقو ،وال جيد اا ينقذ تو نفسو إال شرب اخلمر قطعاً فيباح لو ىنا تالفتوى أن يشرب
قعد الفقهاء قاعدة شهَتة(( :الضرورات تبيح احملظورات)) ،ولان ال
اخلمر ،وان ىنا َّ
تغَت ىذه الفتوى ان احلام يف ذاتو شيئاً ،فيبقى حام الشرب زلرااً ثاتتاً زلاماً إىل يوم
ِّ
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شديد العطش اا يدفع تو عطشو سوى اخلمر ،أو يدفع تو
القيااة ،فإذا اا وجد ادلسلم ُ
صة سواىا ار َّ
تد احلام على الفور إىل أصلو وىو احلراة".
اذلالك تالغُ ّ
قال عبد هللا تن تيو يف صناعة الفتوى وفقو األقليات" :الذي يتغَت ىو األحاام
االجتهادية ادلبنية على العرف والعادة وأاا القطعيات ان األحاام فال تتغَت فال ديان أن
تتغَت ادلواريث تدعوى أن ادلرأة أصبح ذلا شأن يف الاسب وال ديان أن يتغَت ربرًن رتا
النسيئة يف تالد اإلسالم وال ربرًن أكل ادليتة واخلنمير وغَتىا ان األحاام القطعية –
سيأيت تفصيلو يف ابحث ضواتط تغَت الفتوى ،-ألن ذلك قد ورد يف النص تيانو".
واحلاصل أن ادلقصود تاحلام ىنا احلام االجتهادي ادلبٍت على ادلصلحة والعرف
والعادة الذي صدر ان اجملتهد يف استنباط احلام .ألن احلام ادلبٍت على ادلصلحة
والعرف والعادة إذا تغَتت العادة فإن احلام يأيت تبعا لتغَت ىذا العرف والعادة ،كما أن
احلام يتبع علتو وجودا وعداا ،إذا تغَتت العلة فيتغَت احلام تبعا للعلة.
إن حقيقة تغَت الفتوى تتغَت الماان وادلاان ،ليس اعناه تعطيل أحاام الشريعة
ألجل الماان وادلاان ،إمنا ادلعٌت أن كل حام شرعي لو شروطو ،فإذا ربققت الشروط،
وجب إقااة احلام ،عند القدرة عليو ،فإذا زبلف شرط ،أو ااتنعت القدرة ،مل يعمل
تاحلام ،ألنو شروطو ناقصة .كالذي ال يستطيع أن يذىب إىل احلج ،يسقط يف حقو
احلج ،ألنو فقد شرطا ان شروط احلج ،وىو االستطاعة ،واا كان ان تغَت يف الفتوى
لعذر فإنو زلدود دبدة ،فإذا زال العذر رجع احلام .فأار تاحلج إذا زال ادلانع ان احلج.
وهللا أعلم.
أمهية القاعدة "تغي الفتىى تتغر الماان و اكماان"
أن قاعدة تغَت الفتوى تتغَت الماان وادلاان يف غاية األمهية يف ىذا المان ،قال
الدكتور يوسف القرضاوي" :وأن اثل ىذا األار إذا مل يقل تو يًتتب عليو ضياع اصاحل
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كثَتة ،وأن ادلعااالت اآلن مل تعد فيما كانت عليو ان قبل ،أصبحت االيُت وعشرات
ادلاليُت ،لو أن ىؤالء الفقهاء عايشوا اا عايشنا لقالوا دبثل اا قلنا".
وألمهية ىذه القاعدة لقد تالم األئمة القدااء عنها ،وسأذكره فيمايلي:
قد ذكر اإلاام اتن القيم فصالً اطوالً عن ىذه القاعدة يف تداية اجلمء الثالث ان
كتاتو إعالم ادلوقعُت ،وقال" :فصل يف تغَت الفتوى ،واختالفها حبسب تغَت
األزانة،واألاانة ،واألحوال ،والنيات والعوائد- ..مث قال  -:وىذا فصل عظيم النفع
جداً ،وقد وقع تسبب اجلهل تو غلط عظيم على الشريعة أوجب ان احلرج ،وادلشقة،
وتاليف اا ال سبيل إليو اا يعلم أن الشريعة الباىرة اليت ىي يف أعلى رتب ادلصاحل ال
تأيت تو ،فإن الشريعة ابناىا ،وأساسها على احلام ،واصاحل العباد يف ادلعاش وادلعاد".
وذكر تعده األاثلة والشواىد الاثَتة .مث قال -رمحو هللا  -يف اوضع آخر اؤكداً على
أمهية اراعاة العرف يف الفتوى ":وىذا تاب عظيم يقع فيو ادلفيت اجلاىل فيُغ ِر الناس،
وياذب على هللا ورسولو ويغَت دينو ِّ
وحيرم اا مل حيراو هللا ،ويوجب اا مل يوجبو هللا وهللا
ادلستعان".
قال القرايف يف كتاتو اإلحاام يف سبييم الفتاوى عن األحاام" :إن إجراء األحاام
اليت ادركها العوائد اع تغَت تلك العوائد خالف اإلمجاع ،وجهالة يف الدين تل كل اا
ىو يف الشريعة يتبع العوائد يتغَت احلام فيو عند تغَت العادة إىل اا تقتضيو العادة
ادلتجددة".
وقال أيضا يف كتاب الفروق  - ٕٛادلسألة الثالثة " :ٔٚٚ /إذا جاءك رجل ان
غَت أىل إقليمك يستفتيك فال ذبربه على عرف تلدك وادلقرر يف كتبك  ،فهذا ىو احلق
الواضح  ،واجلمود على ادلنقوالت أيًّا كانت إضالل يف الدين وجهل دبقاصد ادلسلمُت
والسلف ادلاضيُت".
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ان ىذا الاالم فهمنا تأن ادلفيت التد أن يعرف جيدا حال ادلستفيت وعرفو إذا
أراد أن يفيت لو يف اسالة.
وجاء يف رللة األحاام العدلية يف ادلادة التاسعة والثالثون" :ال ينار تغَت
األحاام تتبدل الماان ".وقال اتن عاتدين يف رسالتو "(نشر العرفٔ يف تناء تعض
األحاام على العرف)" :فهذا كلو وأاثالو دالئل واضحة على أن ادلفيت ليس لو اجلمود
على ادلنقول يف كتب ظاىرة الرواية ،ان غَت اراعاة الماان وأىلو ،وإال يضيع حقوقاً
كثَتة ،وياون ضرره أكثر ان نفعو"
قال علي تن نايف الشحود يف كتاتو ادلسلم تُت اذلوية اإلسالاية واجلاىلية:
"والعلم تالتغيَت ضروري للفقيو ان أجل إنمال احلام على الواقعة ،وىو الاة فقهية لو
حىت جيتهد للنوازل يف اجملتمع صحيحا وىو اعتبار للماان والماان ،ألن أحوال اجملتمع
فنص يف كتاتو "إعالم ادلوقعُت"
تتحول وتتبدل ،واتن القيم كان ادركا تذلك ّ
واا دير تو ّ
على تغَت الفتوى تتغَت الماان وادلاان .والعلم تالتغيَت ضروري أيضا للداعية ان أجل تناء
اجملتمع ،فال يصطدم اع الناس يف دعوتو ،وال يستبطئ اإلصالح واستقااة الناس على
احلق".
أسباب وضىاتط تغي الفتىى
أسباب تغي الفتىى
تعددت األسباب اليت ذبعل ادلفيت أن يغَت فتواه اراعاة دلصلحة ادلسلمُت .ذكره
الشيخ يوسف القرضاوي يف كتاتو اوجبات تغَت الفتوى انها:
تغَت الماان ،تغَت ادلاان ،تغَت احلال ،تغَت العرف ،تغَت ادلعلواات ،تغَت حاجات الناس،
تغَت قدرات الناس وإاااناهتم ،عموم البلوى ،ادلصلحة.

ٔ
العرف يعٍت الرائحة الطيبة.
َ .
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الضىاتط الشرعية يف العمل تقاعدة تغي الفتىى تتغي الماان و اكماان
ىناك ضواتط لتغَت الفتوى ذكره الدكتور أمحد تن عبد العميم احلداد ،وقال :التد
ان ضواتط لتغَت الفتوى لتاون اؤصلة تأصيال شرعيا ،فال ربامها األىواء ،وال يفتات
فيو على الشرع ،إذ ليس كل اا يروق للمسلم يود تبعا دلراده ،وال كل نص اجتهادي ال
يقبل التغيَت .وأىم ىذه الضواتط اا يلي:
ٔ -أن تاون ادلسألة يف ادلعااالت ادلادية ،أو االجتماعية أو السياسية ،أو
اجلهادية .فال ياون التغيَت يف العقائد ،وال يف أاهات الفضائل
ٕ -أن ياون نص ادلسألة اجتهاديا
ٖ -أن يوجد سبب ان أسباب تغَت الفتوى
ٗ -أن تمول العلة اليت قيد هبا النص يف احلام األول
٘ -أن ياون ذلك صادر ا ان عامل رلتهد
جملس العلماء اإلندونيسي
تطور العلوم يف ىذا المان تطورا سريعا حىت يدعو إىل وقوع النوازل وادلستجدات
على اجملتمع ادلسلم .فلذلك وجود اؤسسة مجاعية اليت تصدر الفتوى تلبية لبيان
األحاام الشرعية يف ىذه ادلستجدات اهم جدا ربقق ان خالذلا نوع ان االجتهاد
القائم على الشورى وتبادل الرأي يف القضايا ادلطروحة ،واخلروج انها ترأي اوحد حيقق
اقاصد الشريعة ،ويقي األاة ان شرور التفرق واالختالف تسبب االجتهادات والفتاوى
الفردية.
يف إندونيسيا ىذه ادلؤسسة تسمى دبجلس العلماء اإلندونيسي ،حيث جيتمع فيو
العلماء والمعماء وادلثقفون وأىل االختصاص دبناقشة النازلة وسبحيصها والنظر فيها ان
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كل جانب تتبادل اآلراء ووجهات النظر حىت يلتقوا مجيعهم أو غالبيتهم على رأي واحد
تدعمو األدلة الشرعية.
حملة عن جملس العلماء اإلندونيسي
نبذة تارخيية عن نشأة جملس العلماء اإلندونيسي
رللس العلماء اإلندونيسي ىو رللس اجتمع فيو العلماء والمعماء وادلثقفون
اإلندونيسيون لتوحيد خطط ادلسلمُت اإلندونيسي يف ربقيق األال اجلماعي .أسس ىذا
اجمللس يف  ٚرجب ٘ ٖٜٔى ادلوافق  ٕٙيوليو ٘ ٜٔٚيف جاكرتا .وىذا التأسيس
نتيجة االجتماع والشورى تُت العلماء والمعماء وافار اسلم اإلندونيسي الذين جاءو
ان كل اناطق إندونيسيا ،يف ترنااج ادلشاورة البلدية األوىل رللس العلماء أحناء
إندونيسيا ،خالل ٕٔ ٕٚ-يوليو ٘ ٜٔٚيف . Balai Sidang Senayan Jakarta
رؤية جملس العلماء اإلندونيسي
رؤية رللس العلماء اإلندونيسي ىي ربقيق احلالة الطيبة يف احلياة االجتماعية
الشعبية الوطنية نتيجة اجتماع الطاقات وادلشاركة أاة اإلسالم عن وجود طاقات العلماء
والمعماء األغنياء و ادلثقفون اإلسالايون ألجل فوز اإلسالم ورفاىية ادلسلمُت .فلذلك
ااانة رللس العلماء اإلندونيسي يهدف إىل رللس اوازنة الشريعة البلدية ،لتحقيق
اإلسالم كرمحة للعادلُت وسط حياة اإلنسان عااا ورلتمع إندونيسي خاصا.
وظيفة ودور جملس العلماء اإلندونيسي
ذكر يف دليل رللس العلماء اإلندونيسي وظيفة اجمللس يف البند الراتع "وظيفة
رللس العلماء اإلندونيسي كموضع الشورى للعلماء و المعماء وادلثقفون اإلسالايون يف
ظالل األاة وتوسيع احلياة اإلسالاية ،والدديقراطية ،وادلتايفة ،ولطموحية ،ووسيلة صلة
الرحم للعلماء والمعماء وادلثقفون اإلسالايون لتوسيع والعمل على تعاليم اإلسالم ودعوة
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إىل األخوة اإلسالاية .وشلثل األاة اإلسالاية يف العالقة والتشاور تُت أتناع الديانة
األخرى ،و افيت إىل أاة اإلسالم واحلاواة سواء كان طلب أو ال يطلب.
فمجلس العلماء اإلندونيسي يف إقااة وظيفتو لو مخسة أدوار أساسية ىي:
ٔ .كورثة رسالة األنبياء ،حيث يقيم تنشر اإلسالم ودعوة الناس إليو
ٕ .كمفيت ،حيث يفيت إىل اجملتع اإلندونيسي إذا سألوا ،وذلك دبراعات أحواذلم
وأوضاعهم
ٖ .كمرشد وخادم األاة ،خيداهم يف استجاتة رجائهم وطلباهتم يف اإلرشاد والفتوى
ٗ .كحركة اإلصالح والتجديد ،وذلك إذا حصل اخلالف تُت األاة فمجلس
العلماء يسلك اسلك التوفيق فيما تينهم رجاء احلفاظ على األخوة تُت
ادلسلمُت
٘ .كقائم تاألار تادلعروف والنهي عن ادلنار ،حيث يبُت احلق ويدعو إليو ويبُت
ادلنار وينهي عنو.
نتائج البحث
تتغي الماان و اكماان" يف فتاوى جملس
"تغي الفتىى ّ
التطبيقات الفقهية للقاعدة ّ
العلماء اإلندونيسي ان سنة  5742إىل سنة 1155

تعد أن عرض الباحث ادلبحث عن حقيقة القاعدة تغَت الفتوى تتغَت الماان
وادلاان ،وذكر حملة اوجمة عن رللس العلماء اإلندونيسي ،يتخرج ان ىذا البحث النتائج
التالية:
قرر الفقهاء قاعدة "تغَت الفتوى تتغَت الماان وادلاان" ،وادلقصود هبا أن الفتوى
اليت صدرت ان ادلفيت ديان أن تتغَت ،وىي الفتوى ادلبنية على أعراف الناس وعاداهتم،
ألن الفتوى ادلبنية على العرف والعادة إذا تغَتت العادة فإن الفتوى أيضا تتغَت تبعا لتغَت

ٖٔ

ىذه العادة ،كما أن احلام يتبع علتو وجودا وعداا ،إذا تغَتت العلة فيتغَت احلام تبعا
للعلة .وديان أن تتغَت الفتوى أيضا تسبب ان أسباب تغَت الفتوى يف واقع اعُت.
وتطبيق ىذه القاعدة كثَتة قد كتبو الباحث يف ادلبحث الساتق وذلا استندىا ان
القرآن والسنة ،وىي يف غاية األمهية يف ىذا المان ،وتعددت األسباب اليت ذبعل ادلفيت
أن يغَت فتواه اراعاة دلصلحة ادلسلمُت ،وأاا تطبيقها يف الفتاوى الصادرة ان رللس
العلماء اإلندونيسي ان سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ فتويان :األوىل فتوى عن استعمال
لقاح التهاب السحايا للحجاج وادلعتمرين و الثانية :فتوى عن القبلة.
الفتىى األوىل :الفتوى رقم ٓ٘ :سنة  ٕٜٓٓعن استعمال لقاح التهاب
السحايا للحجاج وادلعتمرين :يف ىذه الفتوى أتاح رللس العلماء اإلندونيسي استعمال
لقاح التهاب السحايا ان اادة اخلنمير أو يف عملية صناعتو تلمس دبادة اخلنمير،
خصوصا للحج الواجب أو العمرة الواجب للحاجة ،مث حراو يف الفتوى رقم ٓٙ :سنة
ٕٓٔٓ عن استعمال لقاح التهاب السحايا للحجاج وادلعتمرين ،لوجود اللقاحُت
احلاللُت اللذان مل يوجد حُت إصدار الفتوى األوىل.
سبب تغي الفتىى رقم 12 :سنة  1117عن استعمال لقاح التهاب السحايا
للحجاج واكمعتمرين
وجد الباحث أن السبب يف تغَت الفتوى رقم ٓ٘ :سنة  ٕٜٓٓعن استعمال
لقاح التهاب السحايا للحجاج وادلعتمرين ىو تغَت قدرات الناس وإاااناهتم ،دلا أصدر
رللس العلماء اإلندونيسي ىذه الفتوى مل جيدوا لقاح التهاب السحايا إال لقاح
 MencevakTM ACW135Yوىو ان إصدار Glaxo Smith Kline Beecham
 Pharmaceutical Belgium.ويف عملية صناعة ىذه اللقاح قد تلمس تُت ادلستعمرات
الباتَتية دبادة ربتوي على اإلنمًن ان تنارياس اخلنمير و الغليسَتول ان دىن اخلنمير.
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دلا وجد رللس العلماء اإلندونيسي اللقاحُت احلاللُت ،مها :األول :لقاح
 Menveo Meningococcalوىو اللقاح دبسمى اإلنتاج Menveo Meningococcal Group
 A, C, W 135 and Y Conyugate Vaccineإنتاج Novartis Vaccine and Diagnostics
 S.r.i.الثاين :لقاح  Meningococcalوىو اللقاح دبسمى اإلنتاج Meningococcal
 Vaccineإنتاج  ،Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd.أصدر الفتوى
اجلديدة اليت غَتت الفتوى قبلها (رقم ٓ٘ :سنة  ٕٜٓٓعن استعمال لقاح التهاب
السحايا للحجاج وادلعتمرين).
إذا أصدر رللس العلماء اإلندونيسي الفتوى رقم ٓ٘ :سنة  ٕٜٓٓعن
استعمال لقاح التهاب السحايا للحجاج وادلعتمرين ،ألن اللقاح ادلنتاج حُت إصدار
الفتوى ىو لقاح  MencevakTM ACW135Yفقط ،لان دلا استطاع الناس أن ينتجوا
اللقاح احلالل اخلالصة ان ادلادة احملراة تصناعة اللقاحُت احلاللُت مها Menveo
 Meningococcalولقاح  Meningococcalغَت اجمللس الفتوى .ويف ىذه ادلسألة لقد تغَتت
قدرات الناس وإااانيتهم ،فلهذا السبب يؤدي إىل تغَت الفتوى.
الفتىى الثانية :رقم ٖٓ :سنة ٕٓٔٓ عن القبلة ،يف ىذه الفتوى تُت أن اذباه
القبلة دلسلمي إندونيسيا ىي اذباه جهة الغرب .تعد مخسة شهور ان إصدار ىذه
الفتوى أصدر اجمللس الفتوى اجلديدة رقم ٓ٘ :سنة ٕٓٔٓ عن اذباه القبلة وىي زيادة
البيان تالتفصيل أن قبلة اسلمي إندونيسيا ىي تواجو جهة الشمال الغريب دبوضع سلتلف
حسب اوقع اإلقليم.
سبب تغي الفتىى رقم 10 :سنة  1151عن القبلة
وجد الباحث أن السبب يف تغَت الفتوى رقم ٖٓ :سنة ٕٓٔٓ عن القبلة ،ىي
تغَت ادلعلواات .تعد أن أصدر رللس العلماء ىذه الفتوى ،انتشر ادلعلواات جديدة تُت
اجملتمع عن وجود الطريقة السهلة دلعرفة جهة القبلة اليت مل تان يعرفها اجملتمع ان قبل
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وىي عن طريق النظر إىل الشمس ،ألن يف كل سنة الشمس تاون فوق الاعبة ارتُت،
تاريخ  ٕٛاايو ساعة  WIB ٔٙ.ٔٛو تاريخ  ٔٙيوليو ساعة  ،WIB ٔٙ.ٕٚىذا
الوقت جملتمع إندونيسيا الغرتية يعٍت الذين يستعملون الساعة ادلعروفة ت  ،WIBىذه
الواقعة تسمى تاستواء األعظم ،وان يستطيع أن ينظر الشمس يف ىذا الوقت فهو يف
حالة يتجو إىل القبلة ،وتعد أن عملوا ىذه الطريقة ،وجدوا أن جهة الاعبة جهة الشمال
الغريب ،ورأوا أن اا أصدرتو اجمللس اليناسبها سبااا ،ألن اجلهة ادلذكورة يف ىذه الفتوى
ىي جهة الغرب ،أاا جهة الغرب إندونيسيا سبااا ىي دولة صوااليا وتنمانيا يف إفريقيا
وليس ااة.
ذلذه احلالة ظهر التساؤل يف اجملتمع الذي يستطيع أن يسبب اختالف اآلراء
والتساؤل عن صحة الصالة اليت كانت اذباه قبلتو توجو إىل الشمال الغريب .إلجاتة ىذا
التساؤل وجعل ىذه الفتوى دليال للمجتمع وىي ان ادلصلحة كي ال يقع اجملتمع يف
احلَتة يف فهم ىذه الفتوى أصدر رللس العلماء اإلندونيسي الفتوى اجلديدة الفتوى رقم:
٘ٓ سنة ٕٓٔٓ عن اذباه القبلة اليت تُت تالتفصيل الفتوى رقم ٖٓ :سنة ٕٓٔٓ عن
القبلة.
تأال الباحث كلي الفتويُت ادلتغَتتُت ال إشاال فيهما وقد توفر فيهما الضواتط
حىت جرى العمل اع قاعدة تغَت الفتوى تتغَت الماان و ادلاان ،وجرياهنما يف ىذه
الضواتط ىي :كال ادلسألتُت ان األاور االجتهادية فليس ان األاور العقائدية ،وال يف
أاهات الفضائل اللذان ال جيوز التغيَت فيهما ،و يوجد سبب ان أسباب تغَت الفتوى
وىذان الفتويان ادلتغَتتان صادرتان ان قبل رللس العلماء اإلندونيسي الذي ىو أىل
إلصدار الفتوى .فلذلك ىذان الفتويان ادلتغَتتان صاحلتان لتاونا تطبيقا ان قاعدة تغَت
الفتوى تتغَت الماان وادلاان ،ألهنما قد توفرتا فيهما الضواتط يف تغَت الفتوى.
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اقرتاحات
ان خالل ىذا البحث أراد الباحث ذكر تعض اقًتاحات ،كالتالية:
ٔ .اقًتح الباحث على طالب العلم الشرعي واجلااعات اإلسالاية أن يهتموا تدراسة
خاصا،
القواعد الفقهية عااا ودراسة قاعدة "تغَت الفتوى تتغَت الماان وادلاان" ّ
ألن تعض أاور الناس يف احلياة تتغَت عرب الماان فلذلك ياون الفتوى تراعي ىذا
التغيَت وحوادث نازلة .وىذا حيتاج إىل التخصص فيو ،وتاثرة كتاتة البحوث
والدراسات عنو.
تغَت الفتوى تتغَت الماان و ادلاان
ٕ .اقًتح الباحث توسيع حبث تطبيقات قاعدة ّ
على الفتوى ان ادلنظمة الشعبية األخرى يف إندونيسيا اثل مجعية زلمدية يف
رللس الًتجيح والتجديد و هنضة العلماء يف حبث ادلسائل ،حىت يعطي ادلسلمُت
زيادة أكثر يف الفهم على ىذه القاعدة.
ٖ .اقًتح الباحث على ادلتخصصُت أن يبحث يف األدوية اخلالية ان اادة احلرام على
ادلرض اآلخر اجلديد ،السيما يف السعودية ىذه األيام انتشرت فَتوز كورونا
حيتاج إىل الدواء.
اكمراجع
اتن رجب احلنبلي ،أيب الفرج عبد الرمحن (٘ ٜٚه) ،ربقيق :طو عبد الرؤف

سعد ،ط :األوىل ٖٜٕٔ( ،ه – ٕ ٜٔٚم) ،القىاعد يف الفقه اإلسالاي ،القاىرة:
ااتبة الاليات األزىرية.
اتن عاتدين ،أاُت ،زلمد (ٕٕ٘ٔ ه) ،ط :الثانية ٔٗٓٓ( ،ه – ٓ ٜٔٛم)،

جممىع رسائل اتن عاتدين ،تاكستان :سهيل األكادديي -الىور.
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اآلادي ،اإلحاام يف أصىل األحاام ،تَتوت ،ادلاتب اإلسالاي ،ج ٗ ،ص
ٗ ،ٔٙمجع اجلوااع وشرحو اع حاشية البناين.
اجلوزية ،مشس الدين زلمد تن أيب تار تن قيم ( ،)ٚ٘ٙربقيق :زلمد زلي الدين

عبد احلميد ،ط :الثانية ٖٔٗٓ( ،هٜٖٔٛ-م) ،إعالم اكمىقعني عن رب العاكمني،
تَتوت–لبنان :دار الفار.

القرضاوي ،يوسف ٔٗٓٛ( ،ى ) ،الفتىى تني اإلنضباط والتسيب ،دار
الصحوة اإلسالاية ،ط ٔ.
المحيلي ،زلمد اصطفى ،األوىل ٕٔٗٚ( ،ى  ٕٓٓٙ -م) ،القىاعد الفقهية
وتطبيقاهتا يف اكمذاهب األرتعة  ،دار الفار – داشق.
المرقا ،أمحد تن الشيخ زلمدٜٔٗٓ( ،ى ) ،شرح القىاعد الفقهية ،سوريا :دار
القلم ،ط ٕ.
قرار فتوى رللس العلماء اإلندونيسي رقم ٓ٘ :سنة ٕٜٓٓ
قرار فتوى رللس العلماء اإلندونيسي رقم  ٓٙسنة ٕٓٔٓ
قرار فتوى رللس العلماء اإلندونيسي رقم ٖٓ سنة ٕٓٔٓ
قرار فتوى رللس العلماء اإلندونيسي رقم ٘ٓ سنة ٕٓٔٓ
القرضاوي ،دراسة تعنوان تغَت الفتوى تتغَت األزانة واألاانة واألحوال واألعراف،

جملة األزهر ،السنة  ،17اجلمء  ،ٙشعبان  ٜٔٚٚم.

الشاطيب  ،إتراىيم تن اوسى تن زلمد اللخمي الغرناطي ،اكمىافقات،
(ٔٗٔٚى ٜٜٔٚ /م) ،دار اتن عفان ،ط ٔ.
علي حيدر خواجو أاُت أفندئٗٔٔ( ،ى ٜٜٔٔ -م ) ،درر احلاام يف
شرح جملة األحاام ،دار اجليل ،ط ٔ.
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