الباب األول
ادلقدمة
 .1خلفية البحث
احلمد هلل رب العادلٌن ،والصبلة والسبلم على أشرف ادلرسلٌن ،وعلى آلو وصحبو
أمجعٌن ،أما بعد:
فقد قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي:
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يف ىذه اآلية الكردية بٌن هللا أن دين اإلسبلم قد كملت ،ومن كمال دين اإلسبلم
صبلحيتو لكل زمان ومكان ،إنو اليأيت ألمة معينة وال مكان معٌن ولكن للناس أمجعٌن،
واإلسبلم يتبلءم مع مرور الزمان ،وادلكان ،والعادات  ،واألعراف ،وىذه الشريعة ادلنزلة
على نبينا زلمد صلى هللا عليو وسلم تتبلءم مع مجيع أحوال الناس يف زمانو إىل زمان
بعده إىل قيام الساعة .وما من مشكلة يف ىذه احلياة إال وذلا سلرج يف اإلسبلم .سواء

ٔ .سورة ادلائدة اآلية ٖ

ٔ

كان من ادلشاكل الِت وقعت يف الزمن ادلاضي أو يف ىذا الزمن الِت تكون أمور الناس يف
احلياة تتغًن وتتبدل بتغًن الزمان ،وعاداهتم وتقاليدىم زبتلف من مكان آلخر.
يف ىذا الزمان قد تغًن العامل كثًنا ،ما جنده اليوم مل يكن موجودا سابقا ،وذلك
بسبب تقدم التكنولوجيا تقدما ىائبل ،منها آلة االتصال إما باجلوال و إما باإلنرتنت،
وهبا يستطيع كل واحد أن يتصل باآلخر يف أي مكان أو بلدان يف العامل بأسرع وقت أو
مباشر عرب اجلوال أو إدييل ،قيل أن الدنيا أصبحت قرية واحدة .قدديا قبل عشرين سنة
االتصاالت بٌن الناس مازالوا يكتبون الرسالة بكتابة يدوية مث يرسلها عن طريق الربيد،
فوصوذلا إىل اآلخر أياما طويلة خببلف اآلن بعد كتابة الرسالة تستطيع أن تقرأ مباشرة.
اآلن يستطيع أي واحد الذىاب إىل أي مكان يف العامل يف يوم واحد عن طريق
اجلو يعين بالطائرة ،أما يف الزمن ادلاضي قبل وجود الطائرات كانت ادلواصبلت صعبة
مازالت عن طريق الرب فذىاب أحد إىل مكان بعيد حيتاج إىل أيام أو أسبوع بل شهور،
وذلك حٌن ذىاب احلجاج اإلندونيسي إىل مكة عن طريق البحر والرب ،خببلف اآلن.
ومن التقدم أيضا أصبح ادلعلومات سهلة الوصول إليها ،نستطيع اآلن أن حنصل على
خرب ما أو واقع ما يف مكان وقت وقوعها مباشرة إما عن طريق إخبار التلفاز أو إنرتنت،
وىذه كلها مل تكن موجودة يف الزمن ادلاضي.

ٕ

ىذا التقدم يؤثر على التغًن يف العرف ومن ذلك التغًن تغًن شكل اللباس يف
رلتمع ،سابقا مجيع اجملتمع يستخدمون لباس العادة خيص هبم ،ولكن بتقدم الزمان قليبل
فقليبل أفراد اجملتمع يرتك لباسهم العادية وبدأ يستعملون اللباس الذي صدر من اخلارج يف
بداية األمر ،مثال اآلن اشتهر سروال ليفيز و فنيلة ،أصبح أغلبية اجملتمع يف إندونيسيا
يستعملوىا يف يومياهتم ويرتك لباسهم العادية إال يف وقت معٌن .ومن التغًن أيضا أصبح
بعض اللغة الدائرية يف مكان ال يستعمل حاليا لدخول اللغة اجلديدة من اإلجنلزية
وغًنىا.
نظرا ألمور الناس الِت تتغًن ،ىل يؤدي ذلك إىل تغًن الفتوى الِت أخرجتو ادلفِت يف
مسألة السيما الفتوى ادلبنية على العرف والعادة؟ ألن ىناك بعض الفتوى بنيت على
ادلصلحة والعرف والعادة ،ىل الفتوى يف تلك ادلسألة أيضا تغًنت؟ أليس احلكم يأيت
تبعا لتغًن ىذا العرف والعادة ،كما أن احلكم يتبع علتو وجودا وعدما ،إذا تغًنت العلة
فيتغًن احلكم تبعا للعلة .وذلذا الواقع جعل الفقهاء تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان
قاعدة فقهية مهمة يف استخدامو حاليا.
وقد جعل اإلمام ابن القيم ذلذه القاعدة فصبلً خاصا يف كتابو إعبلم ادلوقعٌن ،فقال:
"فصل يف تغًن الفتوى واختبلفها حبسب تغًن األزمنة واألمكنة واألحوال والنّيّات

ٖ

والعوائد" ،مثّ قال يف أمهيتها" :ىذا فصل عظيم النفع جدا ،وقع بسبب اجلهل بو غلط
عظيم على الشريعة ،أوجب من احلرج ،وادلشقة ،وتكليف ما ال سبيل إليو ،ما يُعلم أن
الشريعة الباىرة الِت يف أعلى رتب ادلصاحل ال تأيت بو ،فإن الشريعة مبناىا وأساسها على
احلكم ومصاحل العباد يف ادلعاش وادلعاد ،وىي عدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصاحل كلها،
وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن الرمحة إىل ضدىا ،وعن
ادلصلحة إىل ادلفسدة ،وعن احلكمة إىل العبث ،فليست من الشريعة ،وإن أدخلت فيها
بالتأويل ،فالشريعة عدل هللا بٌن عباده ،ورمحتو بٌن خلقو ،وظلو يف أرضو ،وحكمتو
الدالة عليو وعلى صدق رسولو ".

ٔ

وقال القرايفٕ يف تغًن احلكم االجتهادي ادلبين على العادة عند تغًن العادة" :إن
إجراء األحكام الِت مدركها العوائد مع تغًن تلك العوائد خبلف اإلمجاع ،وجهالة يف

ٔ .ابن قيم  ،زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدينٔٗٔٔ( ،ى ٜٜٔٔ -م ) ،إعالم ادلوقعني عن

رب العادلني ،يًنوت :دار الكتب العلمية ،ط ٔ ،ج ٖ ،ص ٔٔ.

ٕ .ىو أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ،أبو العباس ،شهاب الدين الصنهاجي القرايف ٙٛٗ - ٓٓٓ( ،ى =
ٓٓٓ  ٕٔٛ٘ -م) ,من علماء ادلالكية نسبتو إىل قبيلة صنهاجة (من برابرة ادلغرب) وإىل القرافة (احمللة اجملاورة
الشافعي) بالقاىرة .وىو مصري ادلولد وادلنشأ والوفاة .األعبلم للزركلي (ٔ)ٜٗ-ٜ٘ /
لقرب اإلمام
ّ

ٗ

الدين بل كل ما ىو يف الشريعة يتبع العوائد يتغًن احلكم فيو عند تغًن العادة إىل ما
تقتضيو العادة ادلتجددة".

ٔ

إندونيسيا بلد مستقل ،لو عاداتو وتقاليده وأحوالو زبص هبم زبتلف لبلد آخر.
فلذلك رللس العلماء اإلندونيسي يف إصدار الفتاوى يراعي أحوال إندونيسيا الذي
زبتلف وضعها ببلد آخر ،ويكون الفتوى حينئذ يراعي مصلحة رلتمع إندونيسيا.
وذلذا السبب أراد الباحث أن يبحث يف حقيقة القاعدة "تغًن الفتوى بتغًن الزمان
وادلكان" ،وجيمع فتاوى رللس العلماء اإلندونيسي من سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ الِت
ذبري ربت ىذه القاعدة.
 .2مشكالت البحث
يف ىذا البحث سوف حياول الباحث حل اشكاالت تالية:
أ -ما ادلقصود بقاعدة تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان ؟
ب -ما ىي التطبيقات الفقهية للقاعدة تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان يف فتاوى
رللس العلماء اإلندونيسي من سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ ؟
 .3أهداف البحث وفوائده
ٔ .القرايفٜٖٔٛ( ،م) ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ،مطبعة األنوار ،ص .ٕٔٛ

٘

األىداف ادلرجوة من كتابة ىذا البحث ىي:
أ-

معرفة حقيقة قاعدة تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان.

ب -معرفة التطبيقات الفقهية للقاعدة تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان يف فتاوى
رللس العلماء اإلندونيسي من سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ.
أما الفوائد من كتابة ىذا البحث تظهر من الناحيتٌن :الناحية العلمية و الناحية
العملية:
أ -من الناحية العلمية :ىذا البحث مفيد يف تطوير العلوم الفقهية ،خاصة عن
القاعدة الفقهية "تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان" وباألخص التطبيقات الفقهية
للقاعدة يف فتاوى رللس العلماء اإلندونيسي من سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ.
السيما الكتب الِت تتحدث عن ىذه القاعدة قليلة والبحوث فيها نديرة مع
أهنا مهم جدا يف ىذا العصر ،ألن من ادلعلوم أن أمور الناس يف احلياة تتغًن
وتتبدل بتغًن الزمان ،وعادة الناس وتقالدىم زبتلف من مكان آلخر وتكون
الفتوى حينئذ يراعي مصلحة زماهنم ومكاهنم .وىذا البحث ديكن أن جيعل
كأحد ادلصادر يف حبوث الفقو و أصولو.
ب -من الناحية العملية :تتمثل فوائدىا كاآليت:

ٙ

ٔ) ىذا البحث يفيد اجملتمع و األمة اإلسبلمية وخباصة من نقاط البحث عن
الفتوى -اللفظ الذي صدر فيو ادلوضوع -فادلسلمون حيتاجون إىل الفتوى يف
حياهتم ،ىم حيتاجون إىل أن يعرفوا أحكام دينهم ،ويعرفوا أحكام الشرع عن
طريق االستفتاء إىل أىل العلم .ففي ىذا البحث بيان عن الفتوى وتغًن فتوى
رللس العلماء اإلندونيسي من سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ ،ورللس العلماء
اإلندونيسي الذي يصدر الفتوى من رلموعة العلماء يف إندونيسيا ،ولعلو
يعطي تصورا و فهما صحيحا إىل اجملتمع ادلسلم بشكل عام.
ٔ) ليعرف اجملتمع اإلندونيسي أن ىناك فتويا رللس العلماء اإلندونيسي من سنة
٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ اللتان تتغًنان ،ومها من القضايا ادلهمة يف واقعتنا.
وذلذا التغًن على اجملتمع اإلندونيسي أن ال يقعوا يف احلًنة والقلق ،ألنو صادر
من العلماء ادلتخصصٌن يف إندونيسيا.
ٕ) ىذا البحث أيضا يقوي فتويا رللس العلماء اإلندونيسي ادلتغًنان بأن ذلا
مستندىا يف الفقو اإلسبلمي .وىي قائمة على القاعدة تغًن الفتوى بتغًن
الزمان وادلكان الِت ىي من عوامل صبلحية اإلسبلم لكل زمان ومكان.
 .4الدراسات السابقة

ٚ

ىناك دراسات سابقة عن قاعدة تغًن الفتوى وذلا صلة هبذا البحث ،ولكن الكبلم
فيها حول قاعدة تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان ،ومن تلك الدراسات السابقة ىي:
أ -أثر قاعدة تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان لفضيلة الدكتور أمحد بن باكر بن صاحل
الباكري األستاذ ادلساعد يف قسم أصول الفقو باجلامعة اإلسبلمية ٕٓٔٓ م ،وىو
من أحد ادلوضوع يف حبوث ندوة( :حنو منهج فقهي أصيل لدراسة القضايا الفقهية
ادلعاصرة) الِت أقيمت دبركز التمييز البحثي يف فقو القضايا ادلعاصرة جبامعة اإلمام
زلمد بن سعود اإلسبلمية الرياض يومي ٘/ٖٔٗٔ/ ٔٗ-ٖٔ :ى ادلوافق -ٕٚ
ٕٓٔٓ /ٗ/ ٕٛم .ومن نتائج البحث أن قاعدة (تغًن الفتوى) من القواعد ادلفرعة
على القاعدة الكربى (العادة زلكمة) ،و ادلتفق على العمل هبا بٌن الفقهاء وأن
موضوع القاعدة األحكام ادلستندة إىل األعراف و العادات.
ب -موجبات تغًن الفتوى يف عصرنا لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي ،دار الشروق –
القاىرةٕٜٓٓ ،م ،ذكره الشيخ موجبات تغًن الفتوى وىي األسباب الِت ذبعل
ادلفِت أن يغًن فتواه مراعاة دلصلحة ادلسلمٌن .منها :تغًن الزمان ،تغًن ادلكان ،تغًن
احلال ،تغًن العرف ،تغًن ادلعلومات ،تغًن حاجات الناس ،تغًن قدرات الناس
وإمكاناهتم ،عموم البلوى ،ادلصلحة.

ٛ

ت -تغًن الفتوى بقلم الفقًن إىل عفو هللا تعاىل الدكتور أمحد بن عبد العزيز احلداد كبًن
مفتٌن بدائرة الشئون اإلسبلمية بديب عفا هللا تعاىل عنو كتبو يف ٕ٘ ٕٓٓٚ/ٔ/م،
تكلم الشيخ يف ىذا البحث حول مفهوم تغًن الفتوى و أسبابو و ضوابطو مث زاد يف
آخر البحث عن الشبهات الِت تثار حول تغًن الفتوى.
ث -قاعدة تغًن الفتوى بتغًن األزمان و األحوال وأثرىا يف بيان حكم القضايا الفقهية
ادلعاصرة لفضيلة الدكتور رشاد صاحل رشاد زيد الكيبلين باحث يف وزارة األوقاف
والشؤون و ادلقدسات اإلسبلمية األردنية ،وىذا البحث من أحد ادلوضوع يف حبوث
ندوة( :حنو منهج فقهي أصيل لدراسة القضايا الفقهية ادلعاصرة) الِت أقيمت دبركز
التمييز البحثي يف فقو القضايا ادلعاصرة جبامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسبلمية
الرياض يومي ٘/ٖٔٗٔ/ ٔٗ-ٖٔ :ى ادلوافق ٕٓٔٓ /ٗ/ ٕٛ-ٕٚم .من
ادلباحث ىي الذين يقولون يف حق ىذه القاعدة ىم أىل العلم و الدراية و ادلعرفة
بالشرع ادلشهود ذلم ،االجتهاد وفق ىذه القاعدة ال يعين استحداث أحكام جديدة
وإمنا يعىن البقاء يف دائرة الشريعة وأحكامها ،وإن تغًنت صورهتا الظاىرة أحيانا.
أما اجلديد يف كتابة ىذا البحث ،فكما يلي:

ٜ

ٔ) ىذا البحث يتكلم عن تغًن الفتوى باعتباره من إصدار رلموعة من العلماء
الِت ىي من نتيجة االجتهاد اجلماعي يعين رللس العلماء اإلندونيسي وليس
من إصدار عامل وحد فقط.
ٕ) البحث ادلقدم يف ىذه الرسالة جيمع الباحث الفتوى ادلتغًنة لدى رللس العلماء
اإلندونيسي ،الِت ىي من التطبيقات الفقهية للقاعدة "تغًن الفتوى بتغًن الزمان
وادلكان.
بعد البحث و ادلطالعة مل جيد الباحث ادلؤلفات أو البحوث أو الرسائل يف مرحلة
ماجستًن أو دكتورة الِت تبحث عن التبطبيقات الفقهية للقاعدة "تغًن الفتوى بتغًن
الزمان و ادلكان" يف فتاوى رللس العلماء اإلندونيسي.
 .5اإلطار الفكري
تنبين فكرة ىذا البحث على دراسة قاعدة تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان،
وتستهدف دراسة ىذه القاعدة الوصول إىل تطبيقاهتا ادلوجودة يف الفتاوى الصادرة من
رللس العلماء اإلندونيسي.
البحث يبدأ بدراسة حقيقة قاعدة تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان ،مث البحث عن
الفتوى ألهنا موضوع القاعدة ،مث البحث عن الفتوى اجلماعية ألن اجمللس دبثابتها ،مث
التعريف دبجلس العلماء اإلندونيسي حيث أنو قائمة بإصدار الفتوى .وبناء على
ٓٔ

البحوث ادلذكور تستنتج التطبيقات الفقهية للقاعدة "تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان"
يف الفتاوى الصادرة من رللس العلماء اإلندونيسي من سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ.
 .6منهجية البحث
تتكون منهجية البحث يف ىذا البحث من نوع البحث ،ومنهجو ،ومصادر
ادلعلومات ،وطريقة كتابة البحث ،وبياهنا كالتايل:
أ -نوع البحث
نوع البحث الذي استخدمو الباحث يف ىذا البحث ىو البحث ادلكتيب ،حيث
قام الباحث باطبلع على الكتب الِت تتحدث عن الفتاوى و القاعدة الفقهية تغًن
الفتوى بتغًن الزمان وادلكان وكتاب رلموع فتاوى رللس العلماء اإلندونيسي منذ سنة
٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ.
ب -منهج البحث
ادلنهج الذي سلكو الباحث يف الكتابة ىو ادلنهج الوصفي التحليلي ،حيث اطلع
الباحث على الكتب الِت تتحدث عن الفتوى و القاعدة الفقهية تغًن الفتوى بتغًن
الزمان وادلكان ،مث قام الباحث جبمع واستقراء ماداهتا وتصنيفها حسب متطلبات
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البحث ،مث قام الباحث بدراسة ووصف بعض فتاوى رللس العلماء اإلندونيسي من سنة
٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ الِت ذبري على ىذه القاعدة .وربليل مدى تناسبها بالقاعدة.
ج -مصادر ادلعلومات
حصل الباحث على ادلعلومات ذلذا البحث من مصدرين ،ادلصدر األساسي
وادلصدر الثانوي:
ٔ) ادلصدر األساسي :الكتب الِت تتحدث عن الفتوى والقاعدة الفقهية تغًن الفتوى
بتغًن الزمان وادلكان ،وكتاب رلموع فتاوى رللس العلماء اإلندونيسي من سنة
٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ.
ٕ) ادلصدر الثانوي :البحوث العلمية ،وكتب التخريج ،وادلعاجم اللغوية ،وكتب
الرتاجم ،وادلؤلفات الِت ذلا صلة دبوضوع البحث ،ومواقع الشبكة العادلية،
وبرنامج ادلكتبات اإللكرتونية.
د -طريقة كتابة البحث
الطريقة الِت سلكها الباحث يف كتابة ىذا البحث:
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ٔ) مجع كتب القواعد الفقهية خاصة عن القاعدة تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان مث
قمت بقراءهتا.
ٕ) زبصيص البحث للقاعدة الفقهية تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان وتطبيقاهتا يف
فتاوى رللس العلماء الئلندونيسي.
ٖ) شرح القاعدة تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان.
ٗ) ذكر تطبيق قاعدة تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان يف فتاوى رللس العلماء
اإلندونيسي.
٘) العناية بقواعد اللغة العربية واإلمبلء  ،وعبلمات الرتقيم  ،ومنها عبلمات التنصيص
لآليات الكردية  ،ولؤلحاديث الشريفة  ،ولآلثار ،وألقوال العلماء
 )ٙالرجوع إىل كتب القواعد الفقهية والبحوث الفقهية ادلعاصرة.
 )ٚالرجوع إىل معاجم اللغة يف بيان الكلمات الغامضة وادلفردات الغريبة
 )ٛكتابة اآليات القرآنية بذكر اسم الصورة ورقم اآليات
 )ٜزبريج األحاديث النبوية بذكر من أخرج احلديث وذكر اسم الكتاب والباب واجلزء
والصفحة
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ٓٔ) ذكر كتب ادلراجع كامبل ،من اسم ادلؤلف واجلزء والصفحة ودار النشر ورقم
الطباعة و السنة –إن وجدت -وجعتلها يف اذلامش من خبلل الصفحة
ٔٔ) ترمجة األعبلم ادلذكور يف البحث ،وجعتلها يف اذلامش من خبلل الصفحة
ٕٔ) جعل الفهارس لآليات القرآنية و األحاديث النبوية و األعبلم
ٖٔ) واختيار العبارات اليسًنة و السهلة حىت يسهل الفهم للقارئ
ٗٔ) ذكر الفهارس من اآلية القرآنية و األحاديث النبوية و أمساء األعبلم و أمساء
مراجع الكتب.
 .7خطة احلث
اشتمل ىذا البحث على مخسة أبواب ،وبيان ترتيب ذلك على النحو التايل:
الباب األول  :ادلقدمة وتشمل على :خلفية البحث ،و ربديد البحث ،و أمهية البحث،
و أىداف البحث ،و الدراسات السابقة ،و منهج البحث ،و خطة البحث.
الباب الثاين :واحلديث فيو عن فقو قاعدة تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان ،وفيو
فصبلن :الفصل األول :حقيقة قاعدة تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان ،وأدلتها وأمهيتها،
و الفصل الثاين :أسباب تغًن الفتوى وضوابطو وأمثلتو.
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الباب الثالث :و الكبلم فيو عن نظرية الفتوى والفتوى اجلماعية ورللس العلماء
اإلندونيسي ،وفيو ثبلثة فصول :الفصل األول :فقو الفتوى الفصل الثاين :الفتوى
اجلماعية ،الفصل الثالث :رللس العلماء اإلندونيسي
الباب الربع :يتكلم الباحث فيو عن التطبيقات الفقهية للقاعدة "تغًن الفتوى بتغًن
الزمان و ادلكان" يف الفتاوى الصادرة من اجمللس العلماء اإلندونيسي ،وفيو الفصبلن:
الفصل األول :فتوى عن استعمال لقاح التهاب السحايا للحجاج وادلعتمرين ،والفصل
الثاين  :فتوى عن القبلة
الباب اخلامس :اخلاسبة و ربتوي على الفصلٌن ،الفصل األول :نتائج البحث الِت توصل
إليها الباحث ،و الفصل الثاين :االقرتاحات .مث وضع الباحث قائمة ادلراجع.
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