بحث حم ّكم

تعليل الأحكام بف�ساد الزمان
وتطبيقاته الفقهية يف غري الق�ضاء
�إعداد
الدكتور عبداهلل بن نا�صر ال�سلمي
الأ�ستاذ امل�شارك بق�سم الفقه املقارن باملعهد العايل للق�ضاء

تعليل الأحكام بف�ساد الزمان وتطبيقاته الفقهية يف غري الق�ضاء

املقدمة

احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ومن �سيئات
�أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال
اهلل وحده ال �رشيك له ،و�أ�شهد �أن حممداً عبده ور�سوله �صلى اهلل عليه وعلى �آله
و�صحبه و�سلم ت�سليماً كثرياً� .أما بعد:
ف�إن املطلع على ن�صو�ص الأئمة وتعليالتهم للأحكام ،يدرك مدى عنايتهم برعاية
مقا�صد ال�شارع لتحقيق م�صلحة مق�صودة �رشعاً� ،أو دفع مف�سدة مق�صود دفعها
�رشعاً ،حتى �إنهم ليرتكوا العمل بالو�صف املنا�سب الظاهر �إذا كان التزامه �سي�ؤدي
�إلى مق�صو ٍد مل يعتربه ال�شارع �أو ق�صد دفعه� ،أو �سي�ؤدي �إلى ترك م�صلحة مق�صودة
�رشعاً.
حتى قال �أ�صبغ من املالكية�" :إن املغرق يف القيا�س يكاد يفارق ال�سنة واال�ستح�سان
عماد العلم"(.)1
ولهذا كرث عند فقهاء احلنفية هذا الأ�صل ،وهو ترك العمل بالقيا�س ا�ستح�ساناً �إذا
كان طرد القيا�س م�ؤدياً �إلى غلو يف احلكم� ،أو �إلغاء مق�صود من مقا�صد الت�رشيع،
ف ُيعدل عنه يف بع�ض الأحوال والأزمان ملعنى ي�ؤثر يف احلكم ،فيخت�ص به ذلك
املو�ضع (.)2
((( ينظر :املوافقات لل�شاطبي (.)199/5
((( ينظر :كتاب مالك بن �أن�س لأبي زهرة (.)354
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ووافقهم على هذا يف بع�ض املوا�ضع املالكية واحلنابلة.
ولقد �أكرث احلنفية التعليل برتك العمل بالقيا�س لأجل �أن العمل به يف هذا الزمان
�أو قبله �سيرتتب عليه ترك مق�صود �رشعي �أعظم من العمل بالقيا�س الذي اناط به
ال�شارع �أحكاماً.
بتغي احلكم بتغري الزمان.
ولذا قالوا :رّ
و�إمنا ق�صدوا بذلك حتقيق م�صالح العباد يف العاجل والآجل التي �أناط ال�شارع
بها الأحكام ،ومل يكن تعليلهم بف�ساد النا�س �أو الزمان طلباً للتخفيف من �أحكام
ال�رشع� ،أو �إر�ضاءاً لهوى النفو�س� ،أو تتبعاً للرخ�ص ،و�إمنا كان ذلك لتبقى ال�رشيعة
التن�صل من �أحكامها� ،أو
حاكمة على جميع ت�رصفات النا�س ،ولي�س لإ�ضعافها� ،أو ُّ
املتن�صلون لواذاً لر ّد ِّ
حكم
�إبعادها عن �ش�ؤون حياة النا�س ،كما يريد املغر�ضون ِّ
كل ٍ
�رشعي ال يتنا�سب وواقع النا�س وحياتهم االجتماعية.
ٍّ
ولهذا كان غالب تعليالتهم بف�ساد الزمان من باب درء املفا�سد �أو حترمي الو�سائل �أو
�سد الذرائع �أو حتقيق م�صلحة �أعظم من �إبقاء احلكم ال�سابق.
لأجل هذا عزمت على ا�ستجالء وتو�ضيح تعليلهم للحكم بف�ساد الزمان و�أ�صلت
امل�س�ألة ت�أ�صي ًال �أح�سب �أين بذلت جهدي يف تقريرها والأ�سباب التي دعت للتعليل
بها و�سميته بـ (تعليل الأحكام بف�ساد الزمان وتطبيقاته الفقهية يف غري الق�ضاء)،
وقد اقت�رصت يف التطبيقات الفقهية على الفروع الفقهية املتعلقة بغري الق�ضاء؛ لأن
غالب ت�رصفات القا�ضي من باب ال�سيا�سة ال�رشعية.
�أهمية املو�ضوع و�أ�سباب اختياره:
 -1تو�ضيح كالم الأئمة بقولهم بف�ساد الزمان ،والرد على امل�شككني يف �إمكانية
العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة
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تطبيق ال�رشيعة و�صالحيتها لكل زمان ومكان بدعوى �أن ف�ساد الزمان وتغري �أحوال
النا�س مانع من تطبيق ال�رشيعة.
 -2مدى عناية ال�سلف والأئمة مبقا�صد ال�شارع واحلر�ص على امتثالها.
 -3رغبة يف ت�أ�صيل الأ�صل ال�رشعي يف تغري احلكم لتغري الزمان.
الدرا�سات ال�سابقة:

مل �أجد كتاباً �أو ر�سالة جمعت و�أ�صلت لتعليل الأحكام بف�ساد الزمان ،و�إمنا املوجود
تغي الأحكام درا�سة تطبيقية لقاعدة ال ينكر تغري
كتب حتدثت عن تغري الأحكام مثل رّ
الأحكام بتغري القرائن والأزمان ،للدكتورة� :سها �سليم مكدا�ش ،وهذا البحث مل يذكر
�إال بع�ض الفروع الفقهية لتغري الزمان ،ومل ي�ؤ�صل امل�س�ألة ت�أ�صي ًال �رشعياً وذكر ال�رشوط
املعتربة ل�صحة تعليل الأحكام بف�ساد الزمان و�أحوال تغري الأحكام لتغري الزمان و�أ�سباب
التعليل بتغري احلكم بف�ساد الزمان وجمع الفروع الفقهية املتعلقة بذلك ودرا�ستها
وحتليلها ،فكل هذا مما هو مذكور يف البحث مل تتطرق �إليه هذه الدرا�سة وال غريها.
منهج البحث:

�سلكت يف هذا البحث املنهج العلمي يف البحوث ,وهو كالآتي:
لقد
ُ
أ�صور امل�س�ألة املراد بحثها ت�صوي ًرا دقي ًقا قبل بيان حكمها ليت�ضح املق�صود من
�أو ًالِّ � :
درا�ستها.
ثان ًيا� :إذا كانت امل�س�ألة من موا�ضيع االتفاق ف�أذكر حكمها بدليلها مع توثيق االتفاق
من مظانه املعتربة.
ثال ًثا� :إذا كانت امل�س�ألة من م�سائل اخلالف ف�أتبع ما يلي:
�أ -حترير حمل اخلالف �إذا كانت بع�ض �صور امل�س�ألة حمل خالف وبع�ضها حمل
اتفاق.

74

العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د .عبداهلل بن نا�صر ال�سلمي

ب -ذكر الأقوال يف امل�س�ألة ,وبيان من قال بها من �أهل العلم.
تي�س الوقوف عليه
ج -االقت�صار على املذاهب الفقهية املعتربة مع العناية بذكر ما رَّ
من �أقوال ال�سلف ال�صالح.
د -توثيق الأقوال من كتب �أهل املذهب نف�سه.
هـ -ا�ستق�صاء �أدلة الأقوال مع بيان وجه الداللة ,وذكر ما يرد عليها من مناق�شات,
وما يجاب به عنها �إن كانت ،وبيان القول الراجح يف امل�س�ألة.
راب ًعا :االعتماد على �أمهات امل�صادر واملراجع الأ�صلية يف التخريج والتحرير
والتوثيق واجلمع.
خام�ساً :ترقيم الآيات وبيان �سورها.
�ساد�ساً :تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره �أهل ال�ش�أن يف درجتها �إن مل تكن يف
ال�صحيحني �أو �أحدهما ,ف�إن كانت كذلك ف�أكتفي حينئذ بتخريجها.
�سابعاً :التعريف بامل�صطلحات و�رشح الغريب.
ثامناً :تكون اخلامتة عبارة عن ملخ�ص للبحث يعطي فكرة وا�ضحة عن ما ت�ض َّمنه
البحث.
خطة البحث:

ي�شتمل هذا البحث على مقدمة ،ومتهيد وف�صلني ،وخامتة ،وهي كما يلي:
املقدمة :وفيها بيان �أهمية املو�ضوع و�أ�سباب اختياره ومنهج البحث وخطته.
التمهيد :وفيه مطلبان:
املطلب الأول :تعريف التعليل يف اللغة واال�صطالح.
املطلب الثاين :تعريف احلكم يف اللغة واال�صطالح.
الف�صل الأول :الت�أ�صيل الفقهي للتعليل بف�ساد الزمان.
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وحتته ثالثة مباحث.
املبحث الأول :الأ�صل يف تعليل الن�صو�ص.
املبحث الثاين :الأ�صل ال�رشعي يف تغري احلكم لتغري الزمان.
املبحث الثالث� :رشوط �صحة تعليل الأحكام بف�ساد الزمان.
الف�صل الثاين :التطبيقات الفقهية يف غري باب الق�ضاء.
وحتته �أحد ع�رش مبحثاً:
املبحث الأول :منع الن�ساء ال�شابات من ح�ضور امل�ساجد.
املبحث الثاين :غلق باب امل�ساجد يف غري �أوقات ال�صالة.
املبحث الثالث :تف�ضيل الإحرام من امليقات الأقرب.
املبحث الرابع� :أخذ الأجرة على تعليم القر�آن و�أعمال القرب.
املبحث اخلام�س� :إقرار املري�ض لوارثه.
املبحث ال�ساد�س :ت�ضمني الأجري امل�شرتك وال�سم�سار.
املبحث ال�سابع� :سقوط �شفعة ال�شفيع �إذا ترك طلبها بعد م�ضي �شهر.
املبحث الثامن :الإجارة على العني مدة تبقى فيها تلك العني ب�صفاتها.
املبحث التا�سع :عدم تزويج املر�أة نف�سها من غري الكفء.
املبحث العا�رش :جواز العزل من غري ر�ضى الزوجة.
املبحث احلادي ع�رش� :أحقية الأب يف ح�ضانة ابنته التي بلغت �إحدى ع�رشة.
اخلامتة:

وفيها �أهم النتائج.
هذا و�أ�س�أل اهلل التوفيق وال�سداد والهدى والر�شاد و�أن مينحنا ر�ضاه والعمل ب�سنة
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم والتقوى.
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و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
التمهيد

وفيه مطلبان :
املطلب الأول
تعريف التعليل يف اللغة واال�صطالح

�أما يف اللغة :فالتعليل م�صدر من َع َّل َي ُع ّل ،والعني والالم ثالثة �صحيحة �أحدها:
تكرر �أو تكرير من َع َلل وهي ال�رشبة الثانية ،يقال :علل بعد نهل ،والفعل َي ُع ُّلون ع َّال
ُّ
و َع َلال.
والأ�صل الثاين :من �أ�صل كلمة ّ
عل هو العائق يعوق ،قال اخلليل :العِ ّلة حدث
ي�شغل �صاحبه عن وجهه ،ك�أن تلك العلة �صارت �شغ ًال ثانياً منعه عن �شغله الأول،
ويقالْ :اع َت َّله عن كذا� ،أي �أعتاقه.
قال :فاعت َّله الدهر ،وللدهر علل.
والأ�صل الثالث :العلة وهي املر�ض ،و�صاحبها معتل.
قال ابن الأعرابيّ :
عل املري�ضَ ،يعِ ّل علة فهو عليل� ،أو ُم َع َّل.
و�أع ّله اهلل ،وال �أع ّلك اهلل �أي ال �أ�صابك بع ّلة (.)3
ومنه �إعالالت الفقهاء يف كتبهم بقولهم علة كذا.
ف�إن قولهم تعليل كذا� ،أي� :إظهار العلة ،وبيان علة احلكم� ،أي بيان الو�صف الذي
((( ينظر :مقايي�س اللغة البن فار�س ( )14-12/4مادة :عل ،وخمتار ال�صحاح (�ص  ،)216ل�سان العرب (.)472 ،467/11
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يناط به احلكم (.)4
و�أما يف اال�صطالح :فلكل �أهل فن ا�صطالح تعارفوا عليه.
ف�أما �أهل املنطق واملناظرة ،فقولهم :علل ال�شيء� :أي بينّ علته .و�أثبته بالدليل،
والتعليل تبيني علة ال�شيء ( ،)5وهو تقرير ثبوت امل�ؤثر لإثبات الأثر (.)6
و�أما �أهل الأ�صول ،ف�إنهم يطلقون التعليل على:
 -1املعنى الأول :يراد به �أن �أحكام اهلل جل وعز و�ضعت حتقيقاً مل�صالح العباد.
�أي معللة برعاية امل�صالح وتكميلها ،وهي �أ�رسار و�ضعها ال�شارع عند كل حكم من
�أحكامها(.)7
 -2املعني الثاين :يراد به بيان علل الأحكام ال�رشعية التي نيطت بها الأحكام (.)8
وكال املعنيني يدوران على تعليل احلكم �سواء �أكان تعلي ًال جاء من طريق القيا�س
وهو الو�صف الظاهر املن�ضبط الذي يرتتب على ت�رشيع احلكم عنده م�صلحة العباد،
�أم تعلي ًال مقا�صدياً وهو ما يرتتب على الفعل من نفع �أو �رضر (.)9
املطلب الثاين
تعريف احلكم يف اللغة واال�صطالح

�أما يف اللغة :فاحلكم م�صدر قولك :حكم بينهم يحكم ُحكماً.
ويطلق يف اللغة على املنع ومنه ُ�س ِّمي القا�ضي حاكماً لأنه مينع اخل�صوم من التظامل،
((( معجم لغة الفقهاء (�ص  )137مادة :تعليل.
((( ينظر :تعليل الأحكام ملحمد م�صطفى �شلبي (�ص .)12
((( ينظر :التعريفات للجرجاين (�ص .)61
((( ينظر :مقا�صد ال�شريعة لعالل الفا�سي (�ص .)3
((( ينظر :املقا�صد العامة لل�شريعة ليو�سف العامل (�ص .)123
((( ينظر :تعليل الأحكام ملحمد م�صطفى �شلبي (�ص .)13
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ومنه �سميت احلكمة لأنها متنع �صاحبها من �أخالق الرذائل ،ومنه قول جرير:
()10
�إين�أخــاف عليك ُم �أن �أغ�ضبا
�أبني حنيفة �أحكموا �سفهاءكم
�أما يف اال�صطالح :ف�إن احلكم يع ّرف باملعنى العام ب�أنه� :إثبات �أمر لأمر �أو نفيه عنه.
و�أما عند الأ�صوليني :فقد عرفه بع�ضهم بتعريفات ّ
ولعل من �أح�سنها هو :خطاب
اهلل تعالى املتعلق ب�أفعال املكلفني باالقت�ضاء �أو التخيري �أو الو�ضع (.)11
الف�صل الأول
الت�أ�صيل الفقهي للتعليل بف�ساد الزمان

وفيه ثالثة مباحث.
املبحث الأول
الأ�صل يف تعليل الن�صو�ص

ذهب �أبو حممد بن حزم رحمه اهلل �إلى نفي تعليل الأحكام ال�رشعية (.)12
ووافقه على هذا الأ�شاعرة اجلربية (.)13
وقال ابن حزم عفا اهلل عنه" :ال يفعل اهلل �شيئاً من الأحكام وغريها لعل ٍة �أ�ص ًال
لوجه من الوجوه ،ف�إذا ن�ص اهلل تعالى �أو ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم على �أنه �أمر
بكذا ل�سبب كذا� ،أو من �أجل كذا ،ف�إن ذلك يعني �أن اهلل جعل �أ�سباباً لتلك الأ�شياء
( ((1ينظر :ل�سان العرب ( ،)144-143/12امل�صباح املنري (.)145/1
( ((1ينظر� :شرح خمت�صر الرو�ضة ( ،)254/1حا�شية العطار على �شرح اجلالل ( ،)117/1املهذب يف �أ�صول الفقه (.)262/1
( ((1ينظر :الإحكام يف �أ�صول الأحكام البن حزم (.)77/8
( ((1ينظر :مقاالت الإ�سالميني لأبي احل�سن الأ�شعري ( ،)308/1املح�صول للرازي ( ،)205/1نهاية ال�سول (.)115/1
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يف تلك املوا�ضع التي جاء الن�ص بها فيها وال توجب تلك الأ�سباب �شيئاً من تلك
الأحكام يف غري تلك املوا�ضع البتة قال �أبو حممد وهذا هو ديننا الذي ندين به
وندعو عباد اهلل تعالى �إليه ونقطع على �أنه احلق عند اهلل تعالى.)14( "...
و�أما الأ�شاعرة فلما كان من عقيدتهم نفي تعليل �أحكام اهلل تعالى الكونية و�أنه قد
يفعل – تعالى اهلل عن ذلك – بال حكمة وعلقوا ذلك بامل�شيئة املح�ضة والإرادة ،نفوا
لأجلها تعليل �أحكام اهلل تعالى ال�رشعية.
وملا ا�ضطروا يف علم �أ�صول الفقه �إلى �إثبات العلل للأحكام ال�رشعية� ،أثبتوا ذلك
على ا�ستحياء على �أن العلل مبعنى العالمات للأحكام خا�صة ( ،)15و�أنها جمرد
�أمارات وعالمات حم�ضة وقد ابتكروا عبارة العر�ض بدل احلكمة والعلة وال�سبب،
وحاكموا اخللق عليها ،وهذا اللفظ – كما يقول العالمة ابن القيم – بدعي مل
يرد به كتاب وال �سنة ،وال �أطلقه �أحد من �أئمة الإ�سالم و�أتباعهم على اهلل وقد قال
الإمام �أحمد :ال نزيل عن اهلل �صفة من �صفاته لأجل �شناعة امل�شنعني  ...ثم قال:
ولأرباب املقاالت �أغرا�ض يف �سوء التعبري عن مقاالت خ�صومهم ،وتخريهم لها
�أقبح الألفاظ ،وح�سن التعبري عن مقاالت �أ�صحابهم ،وتخريهم لها �أح�سن الألفاظ
و�أتباعهم حمبو�سون يف قبول تلك العبارات لي�س معهم يف احلقيقة �سواها ،بل
لي�س مع املتبوعني غريها ،و�صاحب الب�صرية ال تهوله تلك العبارات الهائلة بل
يجرد املعنى عنها ،وال يك�سوه عبارة منها ،ثم يحمله على حمل الدليل ال�سامل من
املعار�ض ،فحينئذ يتبني له احلق من الباطل ،واحلايل من العاطل" (.)16
�أما �أكرث �أهل العلم من �أ�صحاب املذاهب الفقهية ومن �سائر الطوائف وهو قول
�أكرث �أهل احلديث وقول �أكرث قدماء الفال�سفة على �أن �أحكام اهلل تعالى الكونية
( ((1الإحكام يف �أ�صول الأحكام (.)77/8
( ((1ينظر :املوافقات لل�شاطبي ( ،)11/2تلخي�ص اال�ستغاثة البن تيمية (� ،)444/1إعالم املوقعني (.)253/1
( ((1مفتاح دار ال�سعادة (.)66/2
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وال�رشعية الأمرية معللة (.)17
وال �شك وال ريب �أن هذا القول هو احلق الذي ال مرية فيه.
ف�إن من ت�أمل الن�صو�ص ال�رشعية و�أفعال ال�صحابة يف فتاويهم علم �أن من مل يراع
التعليل واحلكمة وزعم �أن مثل هذا النظر غري ملحوظ يف ت�رصفات ال�رشع ،فقد
�أخرج من حزب النظار (.)18
وبالغ �صدر ال�رشيعة فقال" :فمن �أنكر التعليل ،فقد �أنكر النبوة" (.)19
وذلك �أن ال�رشيعة مبناها و�أ�سا�سها على احلكم وم�صالح العباد يف املعا�ش واملعاد،
وهي عدل كلها ،ورحمة كلها ،وحكمة كلها ،فكل م�س�ألة خرجت عن العدل �إلى
اجلور ،وعن الرحمة �إلى �ضدها وعن امل�صلحة �إلى املف�سدة ،وعن احلكمة �إلى
العبث ،فلي�ست من ال�رشيعة ،و�إن �أدخلت فيها بالت�أويل ،فال�رشيعة عدل اهلل بني
عباده ورحمته بني خلقه ،وظله يف �أر�ضه ،وحكمته الدالة عليه ،وعلى �صدق ر�سوله
�صلى اهلل عليه و�سلم �أمت داللة و�أ�صدقها ،وهي نوره الذي به �أب�رص املب�رصون وهداه
الذي به اهتدى املهتدون ،وطريقه امل�ستقيم الذي من ا�ستقام عليه فقد ا�ستقام (.)20
ويقول �أبو العبا�س ابن تيمية رحمه اهلل وهو يقرر عمق فقه ال�صحابة و�أنهم �أعلم
من غريهم و�أدق تعلي ًال فقال" :و�إلى �ساعتي هذه ما علمت قو ًال قاله ال�صحابة،
ومل يختلفوا فيه �إال وكان القيا�س معه لكن العلم ب�صحيح القيا�س وفا�سده من � ّ
أجل
العلوم ،و�إمنا يعرف ذلك من كان خبرياً ب�أ�رسار ال�رشع ومقا�صده ،وما ا�شتملت
عليه �رشيعة الإ�سالم من املحا�سن التي تفوق التعداد ،وما ت�ضمنته من م�صالح العباد
( ((1ينظر� :شفاء الغليل للغزايل (�ص� ،)103شرح الكوكب املنري ( ،)312/1جمموع الفتاوى ( ،)37/8مفتاح دار ال�سعادة
(� ،)66/2شفاء العليل البن القيم (.)209-207/1
( ((1ينظر� :شفاء الغليل للغزايل (�ص .)613
( ((1ينظر� :شرح التلويح على التو�ضيح (.)126/2
( ((2ينظر� :إعالم املوقعني (.)11/3
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يف املعا�ش واملعاد ،وما فيها من احلكمة البالغة والرحمة ال�سابغة والعدل التام واهلل
�أعلم بال�صواب و�إليه املرجع وامل�آب (.)21
والق�صد من هذا تقرير �أن �أحكام اهلل معللة ،وذكر كالم �أهل العلم يف ذلك و�أما
ب�سط الأدلة ومناق�شة �أدلة املخالفني فهذا له موطنه الذي ينا�سبه ،ب ْيد �أن الأدلة على
حد لها ( ،)22ولهذا يقول العالمة ابن القيم" :ولو
القول بتعليل الأحكام ال�رشعية ال ّ
ذهبنا نذكر ما ّيطلع عليه �أمثالنا من حكمة اهلل يف خلقه ،و�أمره ،لزاد ذلك على ع�رشة
�آالف مو�ضعاً مع ق�صور �أذهاننا ونق�ص عقولنا ومعارفنا  ...وهذا تقريب ،و�إال
فالأمر فوق ذلك ،وهل �إبطاله احلكم واملنا�سبات والأو�صاف التي �رشعت الأحكام
لأجلها �إال �إبطال لل�رشع جملة ،وهل ميكن فقيهاً على وجه الأر�ض �أن يتكلم يف
الفقه ،مع اعتقاده بطالن احلكمة واملنا�سبة والتعليل وق�صد ال�شارع بالأحكام م�صالح
العباد ،وجناية هذا القول على ال�رشائع من �أعظم اجلنايات(.)23
وهذا القول هو الذي يتما�شى مع القول ب�أن ال�رشيعة �صاحلة م�صلحة لكل زمان
ومكان ،وكثرية هي الأو�صاف التي تعلل بها الأحكام ال�رشعية ،وما �إن تتبدل
الأحوال ،وتتغري الظروف والأزمان �إال ويظهر �أن ذلك الو�صف املعلل مل يكن
ظاهراً من�ضبطاً ،فيتطلب قيام اجتهاد �آخر ملعرفة حكمة اهلل يف �رشعه وت�رشيعه وهذا
ي�ؤكد بجالء �صالحية ال�رشيعة لكل زمان ومكان ،ذلك �أن �رشيعة اهلل ثابتة ال تتغري
ح�سب الأهواء ال�سيا�سية والأغرا�ض االجتماعية ،و�إمنا التغري والتغيري نا�شئ من
الفقيه واملجتهد الذي قد يتغري اجتهاده ،ويظهر �أن ا�ستنباط العلة والو�صف الظاهر
للم�س�ألة مل يكن م�سلكاً تاماً ب�سبب نق�ص باب ال�سرب والتق�سيم التام ،فيعلم بناءاً
( ((2جمموع الفتاوى (.)583/20
( ((2ينظر �أدلة هذه امل�س�ألة :تعليل الأحكام لل�شلبي (�ص  ،)97تعليل الأحكام ال�شرعية د� .أحمد العنقري (�ص  329وما
بعدها)� ،شفاء العليل البن القيم ( 204/1وما بعدها).
(� ((2شفاء العليل يف م�سائل الق�ضاء والقدر واحلكمة والتعليل (.)205/1
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على اعتبار امل�آالت �أن تعليله ال يتنا�سب وحكمة اهلل يف �رشعه ،فيتغري اجتهاده.
وهذا ي�ؤكد �أن �رشيعة اهلل ثابتة ،وثباتها راجع �إلى ثبات م�صدريها :كتاب اهلل و�سنة
ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
وهذا �أمر قدري قد تقرر بقوله تعالى :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ ( ،)24وذلك
�أن اهلل �سبحانه علم ما كان ،وما �سيكون من تنوع الأجنا�س واختالف الأحوال،
وكرثة امل�شاكل واملالب�سات ،ف�أنزل هذه ال�رشيعة اخلالدة ،الكاملة ،ب�أحكامها العامة،
وقدرها �سبحانه بكامل علمه ،وبالغ حكمته ،ف�أح�سن تقديرها،
وقواعدها املحكمةّ ،
و�أحكم �أحكامها وجعلها �صاحلة م�صلحة وكاملة خالدة لكل زمان ومكان.
�أما �صفة الكمال اخلالية من وجوه النق�ص �أو طلب الزيادة فقد قال اهلل تعالى:
ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ(.)25
وهذه كما يقول العالمة ابن كثري" :هذه من �أكرب نعم اهلل تعالى على هذه الأمة
حيث �أكمل لهم دينهم ،فال يحتاجون �إلى دين غريه ،وال �إلى نبي غري نبيهم
�صلوات اهلل و�سالمه عليه ،ولهذا جعله اهلل تعالى خامت الأنبياء وبعثه �إلى الإن�س
واجلن ،فال حالل �إال ما �أحله ،وال حرام �إال ما حرمه ،وال دين �إال ما �رشعه ،وكل
�شيء �أخرب به فهو حق و�صدق ال كذب فيه وال خُ ْلف كما قال تعالى :ﮋ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮊ(� ،)26أي �صدقاً يف الأخبار وعد ًال يف الأوامر والنواهي ،فلما �أكمل الدين
لهم متت النعمة عليهم ،ولهذا قال تعالى :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ � ،أي :فار�ضوه �أنتم لأنف�سكم ،ف�إنه الدين الذي �أحبه اهلل
( ((2يون�س.64 :
( ((2املائدة.3 :
( ((2الأنعام.115 :
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ور�ضيه وبعث به �أف�ضل ر�سله الكرام ،و�أنزل به �أ�رشف كتبه" (.)27
و�أما �صفة اخللود ف�إن ال�رشيعة الإ�سالمية قد �شملت ب�أحكامها و�آدابها وتوجيهاتها
كافة جوانب احلياة ،لأنه ما من �شيء يقربنا �إلى اهلل �إال ور�سولنا �صلى اهلل عليه و�سلم
قد د ّلنا عليه ،وما من �شيء يباعدنا عن نريانه وعن معا�صيه �إال وحذرنا منه حتى علم
بذلك اليهود والن�صارى فقال اليهودي ل�سلمان الفار�سي ر�ضي اهلل عنه" :قد علمكم
نبيكم كل �شيء حتى اخلراءة" ،فقال�" :أجل لقد نهانا �أن ن�ستقبل القبلة بغائط �أو
بول �أو �أن ن�ستنجي باليمني �أو ن�ستنجي ب�أقل من ثالثة �أحجار �أو ن�ستنجي برجيع �أو
عظم" (.)28
فخلودها ي�ؤكد �أنها �شاملة للعرب والعجم ،والإن�س واجلن ،ولهذا قال �صلى اهلل
()30( )29
عليه و�سلم« :وكان النبي يبعث �إلى قومه خا�صة ،وبعثت �إلى النا�س عامة» .
وعليه فال يجوز ب�أي حال من الأحوال ترك الدليل ال�رشعي الثابت بدعوى التي�سري
على املكلفني� ،أو ب�سبب تغري تدينهم �أو ف�ساد زمانهم واهلل امل�ستعان وعليه التكالن.
املبحث الثاين
الأ�صل ال�شرعي يف تغري احلكم لتغري الزمان

ويق�صد بالأ�صل ال�رشعي يف تغري احلكم بتغري الزمان وف�ساده هو تعامل ال�سلف
تغي الو�صف الظاهر
واخللف يف بناء اجتهاد جديد حلكم �أو ق�ضية قائمة ب�سبب رّ
املن�ضبط عن حالته يف الزمن ال�سابق� ،أو �أن بناء احلكم كان لأجل عرف �سائد ثم
( ((2تف�سري ابن كثري (.)26/3
(� ((2أخرجه م�سلم يف �صحيحه برقم (.)262
(� ((2أخرجه البخاري يف �صحيحه برقم ( ،)335وم�سلم يف �صحيحه برقم (.)521
( ((3لال�ستزادة ينظر :جملة البحوث الإ�سالمية ،العدد التا�سع� ،ص  ،274وجملة اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة،
العدد اخلام�س ع�شر� ،ص .237
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تغي العرف �أو �أن معاملة ثبت حكمها لوجود م�صلحة ،ثم زالت تلك امل�صلحة
رّ
فرتتب على زوالها �أو تغريها تغري احلكم؛ لأن احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
�أو العدول عن حكم اقت�ضاه دليل �أو تعليل �رشعي يف واقعة �إلى حكم �آخر لدليل
�رشعي اقت�ضى هذا العدول (.)32
بتغي
تغي الأحكام رّ
وهذا ما يعرب عنه بع�ض الفقهاء رحمهم اهلل بقولهم" :ال ينكر رّ
القرائن والأزمان".
وهذه القاعدة ب�صيغتها مل تكن مذكورة �أو متداولة يف كتب القواعد عند �أ�صحاب
املذاهب الفقهية الأربعة ( ،)33ولعل من �أول من �صاغها بهذه العبارة �أو قريباً منها
هم بع�ض فقهاء احلنفية يف الدولة العثمانية كما يف املادة ( )39من جملة الأحكام
()35
العدلية ( )34التي �أخذتها من خامتة كتاب جمامع احلقائق لأبي �سعيد اخلادمي
ب ْيد �أن معناها كان متداو ًال ومرتدداً يف كالم عدد من فقهاء ال�رشيعة على اختالف
مذاهبهم فمنهم الإمام القرايف يف كتابه الفروق( )36و�أبو �إ�سحاق ال�شاطبي املالكي
يف كتابه املوافقات ( )37والفقيه الأ�صويل العز بن عبدال�سالم يف كتابه قواعد
الأحكام ( )38والعالمة ابن القيم يف كتابه �إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)39
وقد ذكر ال�شيخ م�صطفى الزرقا رحمه اهلل على �أنه" :قد اتفقت كلمة فقهاء املذاهب

()31

( ((3امل�صلحة هنا هي جلب منفعة �أو دفعه م�ض ّرة مما يكون معه املحافظة على مق�صود ال�شرع .ينظر :امل�ست�صفى
(.)174/1
يعب عنه عند الأ�صوليني باال�ستح�سان و�سي�أتي مزيد بحث لهذا الأ�صل.
( ((3وهو ما رّ
( ((3ينظر :قاعدة العادة حمكمة للدكتور :يعقوب �أبا ح�سني (�ص .)217
( ((3ينظر :جملة الأحكام العدلية (�ص .)20
( ((3ينظر :الوجيز يف �إي�ضاح القواعد الكلية ( ،)253قاعدة العادة حمكمة د .يعقوب الباح�سني (�ص .)217
( ((3ينظر :الفروق ( ،)177-176/1وكتابه الإحكام يف التمييز بني الفتاوى والأحكام (�ص .)219-218
( ((3ينظر :املوافقات.
( ((3ينظر :قواعد الأحكام ( 107/2وما بعدها).
( ((3ينظر� :إعالم املوقعني (� ،)11/3إغاثة اللهفان (.)331-330/1
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على �أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان و�أخالق النا�س هي الأحكام االجتهادية
من قيا�سية ( )40وم�صلحية � ...أما الأحكام الأ�سا�سية التي جاءت ال�رشيعة لت�أ�سي�سها
وتوطيدها بن�صو�صها الأ�صلية الآمرة الناهية كحرمة املحرمات املطلقة ،وكوجوب
الرتا�ضي يف العقود ،والتزام الإن�سان بعقده و�ضمان ال�رضر الذي يلحقه بغريه ...
�إلى غري ذلك من الأحكام واملبادئ ال�رشعية الثابتة التي جاءت ال�رشيعة لت�أ�سي�سها
ومقاومة خالفها ،فهذه ال تتبدل بتبدل الأزمان ،بل هي الأ�صول التي جاءت بها
ال�رشيعة لإ�صالح الأزمان والأجيال ،ولكن و�سائل حتقيقها و�أ�ساليب تطبيقها قد
تتبدل باختالف الأزمنة املحدثة (.)41
وذكر رحمه اهلل �أن عوامل تغري الزمان نوعان :ف�ساد وتطور.
الأول :قد يكون تغري الزمان املوجب لتبديل الأحكام الفقهية االجتهادية نا�شئاً عن
ف�ساد الأخالق ،وفقدان الورع و�ضعف الوازع مما ي�سمونه ف�ساد الزمان (.)42
الثاين :وقد يكون نا�شئاً عن حدوث �أو�ضاع تنظيمية وو�سائل زمنية جديدة من
�أوامر قانونية م�صلحية ،وترتيبات �إدارية ،و�أ�ساليب اقت�صادية (.)43
ويقول العالمة ابن القيم" :الأحكام نوعان ،نوع ال يتغري عن حالة واحدة هو
عليها ،ال بح�سب الأزمنة وال الأمكنة ،وال اجتهاد الأئمة ،كوجوب الواجبات،
وحترمي املحرمات ،واحلدود املقدرة بال�رشع على اجلرائم ونحو ذلك ،فهذا ال يتطرق
�إليه تغيري ،وال اجتهاد يخالف ما و�ضع عليه ،النوع الثاين :ما يتغري بح�سب اقت�ضاء
( ((4هذا الإطالق حمل نظر ،ف�إن القيا�س الثابت املطرد الذي ظهر الو�صف الظاهر املن�ضبط ب�أدلة �شرعية فهذا ال ميكن
�أن يتغري بتغري الزمان كعلة القتل العمد العدوان يف الق�صا�ص.
( ((4املدخل الفقهي للزرقا (.)925-924/2
( ((4وهذا النوع هو املق�صود يف بحثنا هذا على �أن من العلماء من يرى �أن �إ�سناد التغري �إلى الزمان فيه نوع من التج ّوز
ب�إطالق املحل و�إرادة احلال� ،إذ املراد التغريات احلا�صلة يف املجتمع ويف حياة النا�س من جميع الوجوه يف فرتة زمنية.
ينظر :قاعدة العادة حمكمة ،د .يعقوب الباح�سني (�ص.)219
( ((4املدخل الفقهي العام (.)926/2
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امل�صلحة له زماناً ومكاناً وحا ًال كمقادير التعزيرات و�أجنا�سها و�صفاتها ،ف�إن ال�شارع
ينوع فيها بح�سب امل�صلحة ،ف�رشع التعزير بالقتل ملدمن اخلمر يف املرة الرابعة،
وعزم على التعزير بتحريق البيوت على املتخلف عن ح�ضور اجلماعة؛ لوال ما منعه
من تعدي العقوبة �إلى غري َم ْن ي�ستحقها من الن�ساء والذرية ،وعزر بالعقوبات املالية
وعزر من مثَّل بعبده ب�إخراجه عنه و�إعتاقه عليه ،وعزر بت�ضعيف
يف عدة موا�ضع ّ
الغرم على �سارق ما ال قطع فيه ،وكامت ال�ضالة.
عزر بد ّرة ،وال حب�س ،وال �سوط ،و�إمنا حب�س يف تهمة ليتبني حال
ومل يعرف �أنه ّ
املتهم ،وكذلك �أ�صحابه تنوعوا يف التعزيرات بعده ،فكان عمر ر�ضي اهلل عنه
يحلق الر�أ�س ،وينفي وي�رضب ،ويحرق حوانيت اخلمارين ...
وهذا باب وا�سع ا�شتبه فيه على كثري من النا�س الأحكام الثابتة الالزمة التي ال
تتغري بالتعزيرات التابعة للم�صالح وجوداً وعدماً (.)44
�إذا ثبت هذا ،ف�إن الأحكام قد تتغري ح�سب الأحوال الآتية:
احلالة الأولى :تغري الأحكام التي مناطها على العرف.

ف�إذا كان احلكم ال�رشعي ُع ّلق على عرف النا�س وعاداتهم ب�أن كانت الأعراف
والعادات مناطاً له ،وكان مرتبطاً عليها �سواء كانت كا�شفة عن علته �أو حكمته� ،أو
كا�شفة عن حمله� ،أو مف�رسة له� ،أو خم�ص�صة لعامه� ،أو مق ّيدة ملطلقه� ،أو غري ذلك (.)45
فهذا مما اتفق الفقهاء على اعتبار العمل به ،و�أن احلكم يدور مع العرف وجوداً
وعدماً ،ولهذا يقول الإمام القرايف�" :إن �إجراء الأحكام التي مدركها العوائد ،مع
تغي تلك العوائد خالف الإجماع ،وجهالة يف الدين بل كل ما هو يف ال�رشيعة يتبع
رّ
العوائد ،يتغري احلكم فيه عند تغري العادة �إلى ما تقت�ضيه العادة املتجددة ،ولي�س هذا
(� ((4إغاثة اللهفان يف م�صائد ال�شيطان البن القيم (.)331-330/1
( ((4ينظر :قاعدة العادة حمكمة (�ص .)137-136
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جتديداً لالجتهاد من املقلدين حتى ي�شرتط فيه �أهلية االجتهاد ،بل هذه قاعدة اجتهد
فيها العلماء و�أجمعوا عليها ،فنحن نتبعهم فيها من غري ا�ستئناف اجتهاد" (.)46
ويقول العالمة ابن القيم يف �إعالم املوقعني" :الأحكام املرتتبة على القرائن تدور
معها كيفما دارت ،وتبطل معها �إذا بطلت ،كالعقود يف املعامالت والعيوب يف
الأعرا�ض يف املبايعات ،ونحو ذلك ،فلو تغريت العادة يف النقد وال�سكة �إلى �سكة
�أخرى حلمل الثمن من املبيع عند الإطالق على ال�سكة والنقد املتجدد دون ما قبله،
وكذلك �إذا كان ال�شيء عيباً يف العادة ُر َّد به املبيع ،ف�إن تغريت العادة بحيث مل
َي ُع ْد عيباً مل يرد به املبيع  ...وهذا جممع عليه بني العلماء ال خالف فيه ،و�إن وقع
اخلالف يف حتقيقه هل وجد �أم ال ...
ثم قال" :ومن �أفتى النا�س مبجرد املنقول يف الكتب على اختالف عرفهم
�ضل و� ّ
وعوائدهم و�أزمنتهم و�أمكنتهم و�أحوالهم وقرائن �أحوالهم فقد ّ
أ�ضل ،وكانت
جنايته على الدين �أعظم من جناية من طبب النا�س كلهم مبا يف كتاب من كتب
الطب على �أبدانهم.)47( "...
ويقول ابن عابدين�" :إن جمود املفتي والقا�ضي على ظاهر املنقول مع ترك ال ُع ْرف
والقرائن الوا�ضحة واجلهل ب�أحوال النا�س يلزم منه ت�ضييع حقوق كثريةُ ،
وظ ْلم
خلق كثري ،ولو �أن رج ًال حفظ جميع كتب �أ�صحابنا البد �أن يتتلمذ للفتوى حتى
يهتدي �إليها ،لأن كثرياً من امل�سائل ُيجاب عنه على عادات �أهل الزمان فيما ال
يخالف ال�رشيعة" (.)48
على �أنه البد من مالحظة �أن العوائد ال�رشعية التي �أقرها الدليل ال�رشعي �أو نفاها،
( ((4الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام (.)219 ،218
(� ((4إعالم املوقعني (.)66-65/3
( ((4جمموع ر�سائل ابن عابدين (.)47/1
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مبعنى �أمر بها ندباً �أو �إيجاباً� ،أو نهى عنها كراهة �أو حترمياً �أو �أذن فيها فع ًال وتركاً فهذا
كما يقول الإمام ال�شاطبي ( )49ثابت �أبداً ك�سائر الأمور ال�رشعية ،كما قالوا يف �سلب
العبد �أهلية ال�شهادة ويف الأمر ب�إزالة النجا�سات ،و�سرت العورة ،فهذه من جملة
الأمور الداخلة حتت �أحكام ال�رشع وال ي�صح فيها التغيري والتبديل و�إال لأدى الأمر
�إلى ن�سخ ال�رشيعة ،وتبديل �أحكامها ،وال ن�سخ وال تبديل بعد موت النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم .وعلى هذا فال ي�صح تغيري حكم احلجاب ال�رشعي ب�سبب ما اعتاده
النا�س من التعري واالختالط ،وال يتبدل حكم �إنفاق الرجل على املر�أة �إلى �إنفاق
املر�أة على الرجل ب�سبب تبدل العادات والأعراف ،وال ُيلغى ق�صا�ص وال حد ملا
هو طارئ من العادات ( .)50على �أنه البد من بيان �أن الأعراف والعادات الطارئة �إذا
خالفت الن�صو�ص ال�رشعية الثابتة بالن�ص �أو الإجماع �أو ما كان من قبيل الن�ص ،فال
عول عليها وال يجوز الأخذ مبا يعار�ض الن�ص ،ب�إيقاف العمل به� ،أو تخ�صي�صه� ،أو
ُي ّ
تقييده� ،إال �إذا كان الن�ص ال�رشعي نف�سه مع َّل ًال بالعرف� ،أو يكون الن�ص ال�رشعي
مع ّل ًال بع ّلة ينفيها العرف احلادث (.)51
احلالة الثانية :تغري الأحكام بتغري امل�صالح.

واملق�صود بامل�صالح هنا لي�ست هي امل�صالح املعتربة التي اعتربها ال�شارع ف�رشع
الأحكام من �أجلها ،وطريق االعتبار فيها هو رجحان جانب امل�صالح فيها على
املفا�سد (.)52
كحفظ ال�رضورات اخلم�س :الدين والنف�س واملال والعر�ض والعقل .فهذه �أحكام
( ((4ينظر :املوافقات (.)488/2
( ((5ينظر :املوافقات لل�شاطبي ( ،)488/2قاعدة العادة حمكمة ،د .يعقوب الباح�سني (�ص .)136
( ((5ينظر :قاعدة العادة حمكمة (�ص .)221
( ((5ينظر :تي�سري علم �أ�صول الفقه (�ص.)198
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ال تتغري وال تتبدل ب�أي دعوى من امل�صالح امللغاة ،التي يدعيها بع�ضهم ب�أنها م�صلحة.
و�إمنا نق�صد هنا امل�صالح التي مل يرد يف ال�رشع ن�ص ببطالنها (امللغاة) وال باالعتبار (.)53
فهذه م�صالح �سكت ال�رشع عنها ،فلم يتعر�ض لها باعتبار �أو �إلغاء (.)54
فهذه امل�صالح ال تدخل يف العبادات ،وال �ش�أن لها ب�أحكام التعبد بال خالف بني �أهل
العلم ،لأن مبنى العبادات على الن�ص والأ�صل فيها التوقيف ،والقول بجواز دخولها
يف العبادات ي�ؤدي �إلى جواز الإحداث يف الدين وهو باطل ب�إجماع العلماء (.)55
و�إمنا تدخل يف املعامالت وما ُي ْدرك وجهه ومنا�سبته عند القائلني بالعمل بها وهم
املالكية واحلنابلة (.)56
تغيت وتبدلت ف�إن احلكم يتغري بتغريها.
فهذه امل�صالح �إذا رّ
احلالة الثالثة :تغري الأحكام بتغري الذريعة:

والذرائع ثالثة �أنواع ،فنوع �أجمعت الأدلة عليه كما يقول القرايف؛ كحفر الآبار
يف طرق امل�سلمني ،و�إلقاء ال�سم يف طعامهم ،و�سب الأ�صنام عند من يعلم حاله �أنه
ي�سب اهلل عند �سبها (.)57
ونوع ملغى غري معترب ب�إجماع كزراعة العنب ،ف�إنها ال متنع خ�شية اخلمر.
ونوع ثالث خمتلف فيه ( )58وهي ما يعرب عنها ب�سد الذرائع ومعناه ح�سم مادة
و�سائل الف�ساد دفعاً لها.
( ((5ينظر :امل�ست�صفى (.)173/1
( ((5ينظر :تي�سري علم �أ�صول الفقه (�ص .)199
( ((5امل�صدر ال�سابق.
( ((5امل�صدر ال�سابق.
( ((5ذكر ال�سبكي يف الأ�شباه والنظائر �أن ما ذكره القرايف �أن الأمة �أجمعت عليه ،لي�س من م�سمى �سد الذرائع يف �شيء،
وذكر �أن ما يقطع بتو�صله �إلى احلرام فهو حرام عند ال�شافعية وعند املالكية ،و�أن ذلك من باب حترمي الو�سائل ولي�س من
�س ِّد الذرائع ينظر :الأ�شباه والنظائر البن ال�سبكي (.)120-119/1
( ((5ينظر :الفروق للقرايف ( 32/2وما بعدها) ،املوافقات لل�شاطبي ( 59/4وما بعدها) ،الأ�شباه والنظائر لل�سبكي
(.)119/1
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فهذا النوع الثالث قد يتغري احلكم بتغري مادة الف�ساد وبح�سب معار�ضتها مب�صلحة
�أعظم منها (.)59
احلالة الرابعة :تغري الأحكام بتغري ال�صورة احلادثة �أو تغري �أو�صافها.

وهذا يكرث غالباً عند التعليل بف�ساد الزمان عند احلنفية واملالكية ( ،)60وذلك لأنك
جتد عند �سرب الفروع الفقهية التي عللوا فيها بف�ساد الزمان ،جتد �أن ثمة �أو�صافاً
طر�أت على الواقعة وا�ستلزم تغري احلكم ب�سببها ،ملا يرتتب من الإبقاء على احلكم
ال�سابق �رضر عظيم بتغري �أحوالهم وقلة ورعهم.
وهذا قريب من القول مببد�أ اال�ستح�سان :وهو العدول عن حكم اقت�ضاه دليل
�رشعي يف واقعة �إلى حكم �آخر فيها لدليل �رشعي اقت�ضى هذا العدول (� .)61أو هو
ترك القيا�س �إلى ما هو �أولى منه ،ف�إذا كان فرع يتجاذبه �أ�صالن في�أخذ �أحدهما لداللة
توجبه ( ،)62ولهذا جتد احلنفية عند �أخذهم بف�ساد الزمان يقولوا القيا�س كذا لكن
متنع ا�ستح�ساناً لف�ساد الزمان وال�سبب يف ذلك لطروء و�صف مل يكن موجوداً يف
الزمن ال�سابق.
وهذا كثري عند ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم وغريهم من الأئمة.
وبع�ض الأ�صوليني ال يعد هذا من باب اال�ستح�سان ،و�إمنا هو من باب تخ�صي�ص
العلة �أو تخ�صي�ص احلكم مع وجود العلة ،وهي م�س�ألة �أ�صولية اختلف فيها
الأ�صوليون على �أقوال �أ�شهرها قوالن ،الأول :جوازها وهو مذهب �أكرث احلنفية
( ((5ينظر :الفروق ( ،)32/2تغري الأحكام للدكتورة �سها �سليم مكدا�ش (�ص .)339
( ((6ينظر :الف�صل الثاين يف التطبيقات فغالبها للحنفية ثم املالكية ثم ال�شافعية ومل �أجد للحنابلة تعلي ً
ال بف�ساد
الزمان وال فرعاً واحداً.
( ((6ينظر� :شرح خمت�صر الرو�ضة ( ،)197/3ادلة الت�شريع املختلف يف االحتجاج بها ،د .الربيعة �ص.162
( ((6ينظر :الف�صول يف الأ�صول لأبي بكر اجل�صا�ص احلنفي (.)234/4
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ورواية عن �أحمد ،واختارها �أبو اخلطاب(.)63
وقالوا :فكما �أن العموم �إذا خ�ص بع�ض �أفراده ،ال يقدح يف كون العام حجة يف
�أفراده ،فكذلك تخلف احلكم عن الو�صف يف بع�ض املوا�ضع ال يقدح يف كون
الو�صف علة؛ لأنه يكون تخ�صي�صاً للع ّلة (.)64
وعليه فالأخذ بحكم مغاير للحكم ال�سابق يف ق�ضية من الق�ضايا ب�سبب تغري ورع
النا�س ،وف�ساد ذممهم ،مما مل تكن هذه الداللة �أو الو�صف الطارئ موجوداً يف الزمن
ال�سابق َي ُع ّده بع�ض احلنفية من باب تخ�صي�ص العلة (.)65
 ومن �أ�سباب تعليل احلكم بف�ساد الزمان �أي�ضاً ،هو �أن �أئمة املذاهب املت�أخرين قديرون �أن ثمة تعار�ض بني تعليل ما هو موجود يف احلادثة التي �أفتى بها �أئمة املذهب
املتقدمني ،وبني تعليل احلادثة اجلديدة التي عا�رصوها ،فمن باب دفع التعار�ض الذي
قد يظهر عند تعليل احلادثتني بدليل واحد لهما ،فيعدل �أئمة املذهب املت�أخرين� ،أو
بع�ضهم عن حكم تلك احلادثة ،ومقت�ضاها ملخالفتها �أ�ص ًال �أو قاعدة �رشعية �أقوى
منها ،فيعدل بحكم امل�س�ألة عن نظائرها لدليل خا�ص.
فيكون اعتبار مالحظة م�آالت الأقوال والأحكام ال�سابقة واالعتداد بها يف تكييف
الفعل ،فيما ميكن �أن ت�ؤول �إليه الأفعال والت�رصفات يف الزمن احلا�رض ،من نتائج
م�صلحية �أو �رضرية �سبباً يف تغري احلكم والبحث عن حكم �آخر لدليل �أقوى منه
( ((6املق�صود بتخ�صي�ص العلة :هو تخلف احلكم مع وجود العلة لدليل �أو داللة تقت�ضيه فمن قال بتخ�صي�ص العلة مل
ي�شرتط �أن تكون ّ
مطردة فكما �أن العام يجوز تخ�صي�صه ويبقى عمومه حجة فكذلك العلة �إذا تخلف احلكم مع وجود
الدليل فتبقى علة لأن تخلفها لدليل.
وينظر :الف�صول يف الأ�صول ( ،)243/4تي�سري التحرير ( ،)4/9امل�ست�صفى ( ،)332/1البحر املحيط (� ،)171/7شرح
الكوكب املنري ( ،)58-57/4املهذب يف �أ�صول علم �أ�صول الفقه (.)2156/5
( ((6املراجع ال�سابقة.
( ((6وبع�ضهم ي�سمي تخ�صي�ص العلة هي احد نوعي اال�ستح�سان املقبول �شرعاً.
ينظر :الف�صول يف الأ�صول ( ،)243/4امل�سودة (�ص  ،)453قال �أبو اخلطاب :ومعنى اال�ستح�سان هنا �أن بع�ض الأمارات تكون
�أقوى من القيا�س ،فيعدل �إليها من غري �أن يف�سد القيا�س وهو راجع �إلى تخ�صي�ص العلة�.أ.هـ .املرجع ال�سابق.
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خوفاً من تلك النتائج التي ظهرت يف الزمان احلا�رض (.)66
 ومن الأ�سباب �أي�ضاً هو العمل باملقا�صد ال�رشعية عند تنزيل الن�صو�ص ال�رشعيةعلى الوقائع وكيفية احلكم على الوقائع التي ال ن�ص فيها ،و�أنها تختلف من بلد
�إلى بلد ،ومن زمان �إلى زمان �آخر ح�سب جتدد الأ�سباب التي مل تكن موجودة يف
الزمن الأول �أو احلال الأولى ،فيتغري احلكم يف احلادثة اجلديدة لتحقيق مراد ال�شارع
يف جلب امل�صالح ودرء املفا�سد ،وعليه فبتت ُّبع مقا�صد ال�رشع يح�صل لدى املجتهد
اعتقاد �أو عرفان ب�أن هذه امل�صلحة النا�شئة من تغري �أحوال النا�س ال يجوز �إهمالها
و�إن مل يكن فيها �إجماع وال ن�ص وال قيا�س خا�ص؛ لأن فهم نف�س موارد ال�رشع
بقواعده وكلياته يوجب ذلك(.)67
على �أن بع�ض العلماء كره �إطالق القول ب�أن الأحكام تتغري بتغري الزمان ،و�إمنا
ال�صحيح �أنها تتغري بتغري واختالف ال�صورة احلادثة كما ذكر ذلك الزرك�شي يف
البحر املحيط وقد حكى عن جنم الدين البال�سي �أنه كان يقول :وكنت �أنفر من هذا
القول ،و�أع ِّلل ف�ساده ب�أن �صاحب ال�رشع �شرَ َع �شرَ ْ عاً م�ستمراً �إلى قيام ال�ساعة مع
علمه بف�ساد الأمر فيهم ،ثم ر�أيت يف النهاية ،قد ق ّرر ما يف نف�سي ،فقال ّقد�س اهلل
روحه :لو كانت ق�ضايا ال�رشع تختلف باختالف النا�س وتنا�سخ الع�صور ،ال َّ
نحل
رباط ال�رشع"�أ.هـ (.)68
وهذا الذي خ�شيه الفقيه الزرك�شي و َم ْن نقل عنهم� ،إمنا كان ذلك ب�سبب �إطالق
هذه القاعدة دون تقييد ،مما حدى ببع�ض الفقهاء املعا�رصين من تقييدها بالأحكام
( ((6ينظر :مبد�أ اعتبار امل�آل يف البحث الفقهي ،د .يو�سف بن عبداهلل �أحميتو (�ص  )39يف تعريفه العتبار امل�آل.
( ((6ينظر :قواعد الأحكام للعز بن عبدال�سالم (.)189/2
( ((6البحر املحيط للزرك�شي (.)220/1
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االجتهادية� ،أو الأحكام املبنية على العرف وامل�صلحة (.)69
ومن الباحثني َم ْن رف�ضها جملة وتف�صي ًال وناق�ش بع�ض امل�سائل التي قيل فيها �أنها
تغريت بتغري الزمان ،و�أخرجها من م�صطلح تغري الأحكام ،وهو الدكتور عابد
ال�سفياين يف ر�سالته الثبات وال�شمول يف ال�رشيعة الإ�سالمية ( ،)70ولتو�ضيح ر�أيه
ر�أى �أنه البد من حترير النزاع يف هذه امل�س�ألة ،وقال :املق�صود بالتغري يف احلكم
ال�رشعي هو انتقاله من حالة كونه م�رشوعاً ،في�صبح ممنوعاً� ،أو ممنوعاً في�صبح م�رشوعاً
باختالف درجات امل�رشوعية واملنع ،فهذه حادثة حكمها ال�رشعي املن�صو�ص عليه �أو
امل�ستنبط كذا ،ثم ت�صبح يف زمن �آخر حتت حكم خمالف للحكم الأول (.)71
ور�أى حفظه اهلل �أنه لإزالة اللب�س يف هذه الق�ضية البد من �إ�ضافة �أم ٍر مهم وهو
النظر يف تلك احلادثة التي تغري حكمها.
فهذه احلادثة التي تغري حكمها �إما �أن تكون هي هي عند تغري احلكم بجميع
خ�صائ�صها واحليثيات التي تكتنفها ،و�إما �أن تختلف يف بع�ض خ�صائ�صها وحيثياتها.
ف�إن كانت الأولى ،فريى حفظه اهلل �أنه ينازع �أ�شد املنازعة يف تغري حكمها ،لأن
ذلك يف نظره هو الن�سخ والتبديل املنهي عنهما ،و�إن كانت الثانية ،فلي�ست يف
مو�ضع النزاع ،لأنها حينئذ حادثتان متميزتان من حيث خ�صائ�صها واالعتبارات
التي حتفهما ،وحادثتان لهما حكمان لي�س غريباً وال عجيباً ،وال يقال له تغري وال
تبدل (.)72
ور�أى �أن تغري �أو�صاف احلادثة عن الزمن الأول لت�صبح ذات خ�صائ�ص �أخرى
( ((6ينظر :املدخل الفقهي للزرقا ( ،)925-924/2الوجيز يف �إي�ضاح القواعد الكلية للبورنو (�ص  ،)254قاعدة العادة
حمكمة (�ص .)218
( ((7ينظر :الثبات وال�شمول يف ال�شريعة الإ�سالمية (�ص  )407مطبوع بالآلة الكاتبة.
( ((7ينظر :الثبات وال�شمول يف ال�شريعة الإ�سالمية (�ص .)409
( ((7املرجع ال�سابق.
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تختلف عن خ�صائ�صها الأولى ،فهذه يتغري حكمها ويختلف لأن احلادثة الأولى
تعترب حادثة م�ستقلة لها حكم خا�ص ومثَّل لذلك حكم امل�ؤلفة قلوبهم ،الذين ُجعِ ل
لهم حق يف مال الزكاة يت�ألفهم الإمام به ،ليثبتوا على الإ�سالمَ ،ف ُي ْ�سل ُِم من وراءهم
و َي ْ�سلم امل�سلمون من �أذاهم و� ّرشهم.
فعندما ي�أتي الإمام ليطبق هذا احلكم ،فال يخلو من �أن يكون:
 حال �ضعف الإ�سالم ،وقوم يحتاجون �إلى هذا الت�أليف. حال قوة الإ�سالم وقوم يزعمون �أنهم من امل�ؤلفة قلوبهم.فيعطي �أ�صحاب احلال الأولى �سهمهم ،وال يعطي �أ�صحاب احلال الثاين ،لأنهم
لي�سوا ممن �أمر اهلل ب�إعطائهم ثم قال وهذا ما ي�سميه العلماء بـ حتقيق املناط (.)73
�أقول ما ذكره ف�ضيلة الدكتور حفظه اهلل �أمر مل يختلف عليه �أهل العلم املتقدمني
تغي احلكم يف احلادثة اجلديدة عما كانت عليه الفتوى يف احلادثة القدمية
عندما �أعلوا رّ
ب�سبب ف�ساد الزمان مل يكن من باب �إبطال حكم �رشعي ثابت بالن�ص ،و�إمنا من باب
العدول عن حكم اقت�ضاه دليل �رشعي يف واقعة �إلى حكم �آخر فيها لدليل �رشعي
اقت�ضى هذا العدول.
�أو �أن الفرع يف احلادثة اجلديدة ب�سبب تغري حال املكلف اكتنفه بع�ض الأمارات
التي جعلت احلكم الذي ترتب على العلة يف احلادثة القدمية ،تخلف مع وجود
العلة يف احلادثة اجلديدة كما هي يف احلادثة القدمية ب�سبب دليل �أقوى �أو داللة �أقوى
منها ،فيعدل �إليه من غري �إف�ساد العلة نف�سها.
ولهذا قال ابن عابدين احلنفي" :ولو �أن رج ًال حفظ جميع كتب �أ�صحابنا البد �أن
يتتلمذ للفتوى حتى يهتدي �إليها ،لأن كثرياً من امل�سائل ُيجاب عنه على عادات �أهل
( ((7ينظر :الثبات وال�شمول (�ص .)412
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الزمان فيما ال يخالف ال�رشيعة.
و�سي�أتي مزيد تف�صيل لهذه امل�س�ألة عند ذكر �رشوط �صحة التعليل بف�ساد الزمان
تغي
يف املبحث الثالث من هذا الف�صل على �أن ما ذكره الدكتور ال�سفياين من �أن رّ
بع�ض خ�صائ�ص واعتبارات احلادثة اجلديدة عما كانت عليه يف احلادثة القدمية و�أن
تغري احلكم بينهما �إمنا هو من باب حتقيق املناط لي�س على �إطالقه ،لأن املناط قد يكون
هو هو يف احلادثتني و�إمنا خ�صت العلة يف احلادثة اجلديدة لدليل يقت�ضيه ولي�س
الحتماالت ظنية �أو م�صلحة موهومة �أو ملغاة ،ولتو�ضيح �أكرث ف�إن كراهة الإمام
مالك ومنعه للمر�أة من �أن ت�سافر مع ابن زوجها ،كان كما يقول بع�ض فقهاء املالكية
حلداثة ُح ْرمتهما لف�ساد الزمان(.)74
ومثل ذلك قول �أبي العبا�س ابن تيمية رحمه اهلل" :وقد كانت الإماء على عهد
ال�صحابة مي�شني يف الطرقات ،وهن متك�شفات الر�ؤو�س ،وتخدم الرجال مع �سالمة
القلوب ،فلو �أراد الرجال �أن يرتك الإماء الرتكيات احل�سان مي�شني بني النا�س يف مثل
هذه البالد والأوقات كما كان �أولئك الإماء مي�شني كان هذا من باب الف�ساد ،وكذلك
املرد احل�سان ال ي�صلح �أن يخرجوا يف الأمكنة والأزمنة التي يخاف فيها الفتنة بهم
�إال بقدر احلاجة" (.)75
ولأجل هذا الغمو�ض يف هذه امل�س�ألة ما بني را ٍد لها �أو م�ؤيد لها وو�ضعها يف غري
ما و�ضعها �أهل العلم قال العالمة ابن القيم – رحمه اهلل" :-ف�صل يف تغيري الفتوى
واختالفها بح�سب تغري الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.
هذا ف�صل عظيم النفع جداً وقع ب�سبب اجلهل به غلط عظيم على ال�رشيعة �أوجب
( ((7ينظر :مواهب اجلليل ( ،)521/2منح اخلليل (.)198/2
( ((7الفتاوى الكربى البن تيمية ( ،)287/1جمموع الفتاوى ( ،)418/15وينظر :فتح الباري البن رجب احلنبلي
( ،)41/8وقال" :وكان عمر ي�ضرب الأمة �إذا ر�آها منتقبة �أو م�سترتة ،وذلك لغلبة ال�سالمة يف ذلك الزمان ثم زال ذلك
وظهر الف�ساد وانت�شر ،فال يرخ�ص حينئذٍ فيما كانوا يرخ�صون فيه".

96

العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د .عبداهلل بن نا�صر ال�سلمي

من احلرج وامل�شقة وتكليف ماال �سبيل �إليه ما يعلم �أن ال�رشيعة الباهرة التي يف �أعلى
رتب امل�صالح ال ت�أتي به" (.)76
ثم �إن املت�أمل �أي�ضاً يجد �أن يف تغري اجتهاد الفتوى لدى �أ�صحاب املذاهب القائلني
بالتعليل لف�ساد الزمان عما كانت عليه يف الزمن الأول �إمنا هو التخفف من بع�ض
ال�رشوط وتفريعات الأحكام وجزئيات الأق�ضية املراعى فيها يف �أقوال واختيارات
�أئمة املذهب الواحد ،وال يجوز بحال �أن يكون معنى �صلوح ّية الت�رشيع للب�رش �أن
النا�س ُيحملون على اتباع تفريعات الأحكام وجزئيات الأق�ضية املراعى فيها �صالح
خا�ص ملن كان الت�رشيع بني ظهرانيهم �سوا ًء الئم ذلك �أحوال بقية الأمم والع�صور
�أم مل يالئم.
فتعني �أن يكون معنى �صلوحية �رشيعة الإ�سالم لكل زمان �أن تكون �أحكامها
كليات ومعاين م�شتمل ًة على حكم وم�صالح �صاحل ًة لأن تتفرع منها �أحكام خمتلفة
ال�صور متحد ُة املقا�صد (.)77
على �أن �أهل العلم رحمهم اهلل عند تعليلهم يف تغري الأحكام بف�ساد الزمان �أو
الأعراف� ،إمنا كان ذلك بحثاً عن مراد اهلل ومراد ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم واتباعاً
للن�ص ال�رشعي ،وحت�صي ًال للم�صالح الأخروية والدنيوية ودرءاً للمفا�سد الأخروية
والدنيوية ،ال من حيث �أهواء النفو�س يف جلب م�صاحلها العادية فقط �أو درء
مفا�سدها العادية فقط ( ،)78و�إمنا كان حماية لل�رشيعة من التالعب وحفظاً مل�صالح
وحقوق العباد ،لتبقى ال�رشيعة الإ�سالمية خالدة وحاكمة على جميع ت�رصفات
الب�رش ،ولي�س لإ�ضعافها �أو التن�صل من �أحكامها اجلزئية.
(� ((7إعالم املوقعني (.)11/3
( ((7ينظر :مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية للطاهر بن عا�شور ،حتقيق :ال�شيخ حممد احلبيب ابن اخلوجة (�ص .)276
( ((7ينظر :املوافقات لل�شاطبي (.)63/2
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فبد ًال من االنقياد املطلق لأوامر اهلل و�أوامر ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ت�أكيداً
لالمتثال الذي �أمر به ر ُّبنا بقوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ ( )79ي�أتي بع�ض املغر�ضني و َم ْن لي�س من �أهل االخت�صا�ص
ال�رشعي لي�ضع ال�رشوط وال�ضوابط التي يجب توافرها يف نظره القا�رص قبل تطبيق
تغي؛ لأن ال�رشيعة والن�صو�ص ال�رشعية �إمنا
الن�ص ال�رشعي لأن الزمان املعا�رص قد رّ
تطبق عندما يوجد جمتمع م�ؤمن مثلما كان يف الرعيل الأول ،ف�إذا �صلحت النفو�س
و�آمنت بربها حق الإميان فتطبق عليها الن�صو�ص ال�رشعية والأحكام الدينية(.)80
وكل هذه الأباطيل مل تكن تخطر على بال �أحدٍ من �أهل العلم الذين كانوا يع ِّللون
الأحكام لف�ساد الزمان حا�شاهم ر�ضي اهلل عنهم و�أر�ضاهم.
�إذا ثبت هذا ف�إن الأدلة ال�رشعية على تغري الأحكام بتغري الزمان بنا ًء على االعتبار
الذي قررناه كثرية ّ
ولعل من �أهمها:
�أو ًال :من ال�سنة املطهرة:

الدليل الأول :عن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم« :يو�شك �أن يكون خري مال امل�سلم غنم يتبع بها �شعف اجلبال ومواقع
القطر ،يفر بدينه من الفنت» رواه البخاري(.)81
وجه الداللة من احلديث:
الوجه الأول� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم جعل من خري مال امل�سلم يف �آخر
الزمان عند وقوع الفنت غنماً يتبع بها ال�صحراء والعي�ش يف البداوة ،مع �أن التعرب
كان يف الأ�صل حم َّرماً يف حياة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إال يف �آخر الزمان زمن
( ((7الأحزاب.36 :
( ((8ينظر� :أ�صول ال�شريعة ملحمد �سعيد الع�شماوي �ص.61
(� ((8أخرجه البخاري يف �صحيحه رقم (.)7088
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الفنت (.)82
ولهذا ّبوب البخاري على هذا احلديث يف كتاب الفنت بقوله "باب ال َّت َع ُّرب يف
وبوب �أبو داود يف �سننه على هذا احلديث بقوله" :باب ما يرخ�ص فيه
الفتنة"(ّ ،)83
من البداوة يف الفتنة"(.)84
"وذلك �أن اهلل �سبحانه وتعالى جعل �سكنى القرى يقت�ضي من كمال الإن�سان يف
العلم والدين ،ورقة القلوب ما ال يقت�ضيه �سكنى البادية كما �أن البادية توجب من
�صالبة البدن واخللق ،ومتانة الكالم ما ال يكون يف القرى" ( ،)85لكن هذا املقت�ضى
قد يتخلف ب�سبب تغري الزمان وف�ساده فيباح العي�ش يف البادية ق�صداً لتح�صيل
م�صلحة �أعظم وهو الفرار بالدين ،على �أن �سائر �سكان البوادي لهم حكم الأعراب
كما يقول ابن تيمية (.)86
الوجه الثاين� :أن يف �آخر الزمان ي�ستحب الفرار �إلى �شعف اجلبال ومواقع القطر
ببهائمه كناية على التخفف من املال والولد ،مع �أن ال�رشيعة جاءت يف الرتغيب يف
الأوالد من مثل« :تزوجوا الولود الودود ف�إين مكاثر بكم الأمم» ( ،)87لكن يجوز
تخلف هذا احلكم لعلة ف�ساد الزمان ،وقد ّبوب الإمام نعيم بن حماد يف كتابه
"الفنت" على هذا املعنى يف هذا احلديث فقال" :ما ي�ستحب من خِ َّفة املال والولد
يف الفنت ،وما ي�ستحب يومئذٍ من املال وغري ذلك" (.)88
( ((8ينظر :فتح الباري البن حجر (.)41/13
( ((8ينظر :فتح الباري (.)41/13
( ((8ينظر� :سنن �أبي داود ( ،)103/4ط .املكتبة الع�صرية� ،صيدا ،حتقيق :حممد حميي الدين عبداحلميد.
( ((8ينظر :اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم خمالفة �أ�صحاب احلحيم (.)415/1
( ((8ينظر :اقت�ضاء ال�صراط امل�ستقيم خمالفة �أ�صحاب احلحيم (.)419/1
(� ((8أخرجه �أبو داود يف �سننه ( ،)2050والن�سائي يف �سننه رقم ( ،)3227وابن حبان يف �صحيحه ( ،)1228واحلديث �صححه
ابن حبان وله طرق يقوي بع�ضه بع�ضاً ،ينظر :التلخي�ص احلبري (.)252/3
( ((8ينظر :كتاب الفنت لنعيم بن حماد (.)92/1
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الوجه الثالث� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�ضَّ ل اعتزال النا�س يف �آخر الزمان
مع �أن الأ�صل �أن اخللطة حممودة لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :امل�ؤمن الذي يخالط
النا�س وي�صرب على �أذاهم خري من الذي ال يخالطهم وال ي�صرب على �أذاهم» (.)89
قال احلافظ" :واخلرب دال على ف�ضيلة العزلة ملن خاف على دينه ،وقد اختلف
ال�سلف يف �أ�صل العزلة ،فقال اجلمهور« :االختالط �أولى ملا فيه من اكت�ساب الفوائد
الدينية للقيام ب�شعائر الإ�سالم وتكثري �سواد امل�سلمني و�إي�صال اخلري �إليهم من �إعان ٍة
و�إغاث ٍة وعباد ٍة وغري ذلك" ( .)90وكان طاوو�س يجل�س يف بيته فقيل له يف ذلك فقال:
«حيف الأئمة وف�ساد النا�س"(.)91
الدليل الثاين :عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم« :ال يتمنني �أحدكم املوت ل�رضّ نزل به ،ف�إن كان البد متمنياً ،فليقل :اللهم
�أحيني ما كانت احلياة خرياً يل ،وتوفني �إذا كانت الوفاة خرياً يل» (.)92
وجه الداللة� :أن احلديث ّ
دل على كراهة متني املوت من � ٍّرض �أ�صابه لكن �إذا كان
خوفاً على دينه عند ف�ساد الزمان ،فال يكره ،فدل على �أن احلكم يتغري بتغري الزمان
وف�ساده.
قال البغوي" :يكره متني املوت من � ٍّرض �أ�صابه يف نف�سه �أو ماله� ،أما من اخلوف على
دينه لف�ساد الزمان ،فال يكره ،كما جاء يف الدعاء" :و�إذا �أردت فتنة يف قوم ،فتوفني
غري مفتون" ( ،)93ومثله ما ذكره الهيثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (.)94
( ((8احلديث �أخرجه الإمام �أحمد يف امل�سند ( ،)5022والرتمذي يف جامعه ( ،)2507وابن ماجه يف �سننه رقم (،)4032
واحلديث �إ�سناده �صحيح ينظر :اجلامع ال�صغري وزيادته و�صححه الألباين (.)11597/1
( ((9فتح الباري (.)43-42/13
( ((9حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء (.)4/4
(� ((9أخرجه م�سلم يف �صحيحه رقم (.)2680
(� ((9شرح ال�سنة للبغوي (.)259/5
( ((9ينظر :جممع الزوائد ومنبع الفوائد (.)206/10
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وقال الزرك�شي يف املنثور�" :أما �إذا كان يخاف على دينه لف�ساد الزمان ،فال يكره
بل قد ي�ستحب وقد حكي ذلك عن �أبي م�سلم اخلوالين وعمر بن عبدالعزيز" (.)95
الدليل الثالث :عن �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يقول« :بل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر حتى �إذا ر�أيت ُ�ش ّحاً
مطاعاً وهوى ُم ّتبعاً ودنيا م�ؤثرة و�إعجاب ِّ
كل ذي ر�أي بر�أيه ،فعليك بخا�صة نف�سك
ودع العوام» �أخرجه �أبو داود والرتمذي وابن ماجه (.)96
وجه الداللة من احلديث� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أوجب الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر على كل َم ْن قدر عليه وال يجوز تركه �إال عند ف�ساد الزمان وتغري
النا�س.
ولهذا ّبوب الإمام عثمان الداين يف كتابه ال�سنن الواردة يف الفنت وغوائلها
وال�ساعة و�أ�رشاطها على هذا احلديث بقوله" :باب ما جاء يف �سقوط الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر عند ف�ساد النا�س" (.)97
ثاني ًا :ومن �آثار ال�صحابة:

الدليل الرابع :عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه قال« :كان الطالق على عهد ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أبي بكر و�سنتني من خالفة عمر ،طالق الثالث واحدة،
فقال عمر بن اخلطاب� :إن النا�س قد ا�ستعجلوا يف �أمر قد كانت لهم فيه �أناة ،فلو
�أم�ضيناه عليهم ف�أم�ضاه عليهم» رواه م�سلم يف �صحيحه (.)98
ويف رواية �أن �أبا ال�صهباء قال البن عبا�س�" :أمل يكن الطالق الثالث على عهد
( ((9املنثور يف القواعد الفقهية (.)406/1
(� ((9أخرجه �أبو داود يف �سننه رقم ( ،)4341والرتمذي يف جامعه رقم ( ،)3058وابن ماجه يف �سننه (.)4014
( ((9ينظر :ال�سنن الواردة يف الفنت وغوائلها وال�ساعة و�أ�شراطها (.)641/3
(� ((9أخرجه م�سلم يف �صحيحه رقم (.)1472
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ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أبي بكر واحدة؟ فقال :قد كان ذلك ،فلما كان يف
عهد عمر تتابع ( )99النا�س يف الطالق ف�أجازه عليهم" (.)100
وجه الداللة من احلديث :من وجهني:
الوجه الأول� :أنه ملا كان النا�س يف زمن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أبي بكر
ر�ضي اهلل عنه �إذا قال الرجل لزوجته� :أنت طالق� ،أنت طالق� ،أنت طالق ،ومل ينو
ت�أكيداً وال ا�ستئنافاً ،كان يحكم عليه بوقوع طلقة واحدة لقلة �إرادتهم اال�ستئناف
فكان يحمل قولهم على الغالب الذي هو �إرادة الت�أكيد.
فلما كان يف زمن عمر ر�ضي اهلل عنه وتغري ا�ستعمال النا�س يف زمانه وغلب
على من قال� :أنت طالق� ،أنت طالق� ،أنت طالق� ،إرادة اال�ستئناف بها ،حملها عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه عند الإطالق على الثالث عم ًال بالغالب من تتابعهم
وت�سارعهم ،فتغري احلكم بتغري تعامل ذلك الزمان (.)101
الوجه الثاين� :أنه ملا كان �إيقاع الثالث دفعة واحدة حمرماً وطالقاً بدعياً مع �أنه
يحت�سب عليه طلقة واحدة يف زمن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أبي بكر ،فلما
�أكرث النا�س يف �إيقاع الطالق على ال�صفة املحرمة من جمع الثالث ،وال ينتهون عن
ذلك �إال بعقوبة ،ر�أى عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أن يعاقب النا�س ب�إلزامها ،لئال
يفعلوها �إما من نوع التعزير العار�ض الذي يفعل عند احلاجة ،و�إما ظناً �أن جعلها
واحدة كان م�رشوطاً ب�رشط وقد زال ،والإلزام بالفرقة ملن مل يقم بالواجب مما ي�سوغ
فيه االجتهاد (.)102
( ((9تتابع� :أي �أ�سرعوا و�أكرثوا .ينظر :ل�سان العرب (.)160/1
(� ((10أخرجه م�سلم يف �صحيحه رقم (.)1472
( ((10ينظر :املنهاج �شرح �صحيح م�سلم بن احلجاج للنووي (.)71/10
( ((10ينظر :الفتاوى الكربى البن تيمية (� ،)284-283/3شرح �صحيح م�سلم للنووي (.)71/10
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قال العالمة ابن القيم" :فمن تعدى حدود اهلل ،وظلم نف�سه ،ولعب بكتاب اهلل،
فهو حقيق �أن يعاقب ،ويلزم مبا التزمه ،وال يقر على رخ�صة اهلل و�سعته ،وقد �صعبها
على نف�سها ،ومل يتق اهلل ،ومل يطلق كما �أمره اهلل و�رشعه له ،بل ا�ستعجل فيما جعل
اهلل له الأناة فيه رحمة منه و�إح�ساناً ،ولب�س على نف�سه ،واختار الأغلظ والأ�شد ،فهذا
مما تغريت به الفتوى لتغري الزمان ،وعلم ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ح�سن �سيا�سة
عمر ،وت�أديبه لرعيته يف ذلك فوافقوه على ما �ألزم به و�رصحوا ملن ا�ستفتاهم بذلك
فقال عبداهلل بن م�سعود :من �أتى الأمر على وجهه ،فقد بُينّ له ،ومن لب�س على
نف�سه جعلنا عليه لب�سه ،واهلل ال تلب�سون على �أنف�سكم ،ونتحمله منكم ،هو كما
تقولون( ،)103ثم قال" :وهذه �أ�رسار من �أ�رسار ال�رشع والقدر ال تنا�سب عقول �أبناء
الزمن ،فجاء �أئمة الإ�سالم ،فم�ضوا على �آثار ال�صحابة� ،سالكني م�سلكهم ،قا�صدين
ر�ضى اهلل ور�سوله و�إنفاذ دينه (.)104
ثم قال�" :إذا عرف هذا فهذه امل�س�ألة مما تغريت الفتوى بها بح�سب الأزمنة كما
عرفت؛ ملا ر�أته ال�صحابة من امل�صلحة ،لأنهم ر�أوا مف�سدة تتابع النا�س يف �إيقاع الثالث
ال تندفع �إال ب�إم�ضائها عليهم فر�أوا م�صلحة الإم�ضاء �أقوى من مف�سدة الوقوع (.)105
الدليل اخلام�س :عن ال�سائب بن يزيد ر�ضي اهلل عنه قال :كنا ن�ؤتى بال�شارب على
عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�إمرة �أبي بكر ،و�صدراً من خالفة عمر ،فنقوم
�إليه ب�أيدينا ونعالنا و�أرديتنا ،حتى كان �آخر �إمرة عمر ،فجلد �أربعني حتى �إذا عتوا
وف�سقوا جلد ثمانني" رواه البخاري (.)106
(� ((10إعالم املوقعني (.)35/3
(� ((10إعالم املوقعني (.)36/3
(� ((10إعالم املوقعني (.)38/3
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ب�شارب وهو بحنني ،فحثى
ويف رواية �أبي داود�" :أُتي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ٍ
يف وجهه الرتاب ،ثم �أمر �أ�صحابه ف�رضبوه بنعالهم ،وما كان يف �أيديهم حتى قال
لهم :ارفعوا ،فرفعوا ،فتويف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ثم جلد �أبو بكر يف
اخلمر �أربعني ،ثم جلد عمر �أربعني �صدراً من �إمارته ،ثم جلد ثمانني يف �آخر خالفته،
احلد ثمانني"(.)107
احلدين كليهما ثمانني و�أربعني ثم �أثبت معاوية َّ
ثم جلد عثمان َّ
وجه الداللة:
�أن احلكم تغري بتغري الزمان فعندما انهمكوا يف الطغيان واملبالغة يف �رشب اخلمر،
وا�ستخفوا بالعقوبة التي كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أبو بكر يفعلوها ،فزاد
عمر ر�ضي اهلل عنه ،وكذا عثمان ر�ضي اهلل عنه(.)108
حد اخلمر �أحد الروايتني املوافقة ملذهب ال�شافعي
قال ابن تيمية" :وال�صحيح يف ّ
وغريه �أن الزيادة على الأربعني �إلى الثمانني لي�ست واجبة على الإطالق بل يرجع
فيها �إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له االجتهاد يف �صفة ال�رضب فيه باجلريد والنعال،
و�أطراف الثياب يف بقية احلدود" (.)109
الدليل ال�ساد�س :قال حممد بن �شهاب الزهري عن �سعيد بن امل�سيب" :قال:
كانت �ضوال الإبل يف زمن عمر بن اخلطاب تناجت هم ًال ال يعرف لها �أحد ،فلما كان
عثمان و�ضع عليها مي�سم ال�صدقة".
وعن حممد بن �شهاب الزهري قال :كان �ضوال الإبل يف زمان عمر بن اخلطاب
�إب ًال م�ؤ َّبلة تَ َناتجَ ال مي�سها �أحد حتى �إذا كان زمان عثمان بن عفان �أمر بتعريفها ،ثم
(� ((10أخرجه �أبو داود يف �سننه رقم ( ،)4488واحلديث �صححه الألباين يف �صيحيح �أبي داود ( ،)2/1و�ضعفه �أبو حامت
كما يف التلخي�ص احلبري (.)208/4
( ((10ينظر :فتح الباري البن حجر (.)69/12
( ((10الفتاوى الكربى (.)530/5
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تباع ،ف�إذا جاء �صاحبها �أعطي ثمنها" رواه مالك يف املوط�أ (.)110
وجه الداللة من احلديث:
�أن �ضوال الإبل كانت يف زمن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أبي بكر وعمر ترتك
فال ي�أخذها �أحد لأمره �صلى اهلل عليه و�سلم حينما �سئل عن �ضالة الإبل فقال" :مالك
ولها؟ دعها ف�إن معها حذاءها و�سقاءها ،ترد املاء ،وت�أكل ال�شجر ،حتى يجدها
ر ُّبها"( ،)111فلما كان يف زمن عثمان ر�ضي اهلل عنه و ُوجد َم ْن كان ال ُي ُع ُّف عن �أخذها
�إذا تكررت ر�ؤيته لها حتى يعلم �أنها �ضالة ،فر�أى �أمري امل�ؤمنني عثمان �أن االحتياط
عليها �أن ينظر فيها الإمام فيبيعها ،ويبقى التعريف فيها ،ف�إذا جاء �صاحبها �أُعطي
ثمنها ،ور�أى �أن مع �صالح �أهل الزمان ترتك ،ف�إذا تغري النا�س وف�سدت �أخالقهم،
ف�إن الإمام ينظر فيها مل�صلحة �أموال ال�ضوال من الإبل" (.)112
الدليل ال�سابع :عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت" :لو �أدرك ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ما �أحدث الن�ساء ملنعهن كما منعت ن�ساء بني �إ�رسائيل" قال :فقلت لعمرة
�أن�ساء بني �إ�رسائيل منعن امل�سجد؟ قالت :نعم" رواه البخاري (.)113
ويف رواية" :لو �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ر�أى ما �أحدث الن�ساء ملنعهن
امل�سجد" رواه م�سلم(.)114
وجه الداللة من احلديث:
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد يرخ�ص يف بع�ض ما يرخ�ص فيه حيث مل يكن
(� ((11أخرجه الإمام مالك يف املوط�أ ( )759/2رقم ( ،)51ط .عبدالباقي ،وينظر :اال�ستذكار ( .)255/7واحلديث الأول
�صحيح ،فمرا�سيل �سعيد بن امل�سيب �صحيحة كما يقول الإمام �أحمد و�أبو حامت رحمهما اهلل جميعاً.
(� ((11أخرجه البخاري يف �صحيحه رقم ( ،)91و�أخرجه م�سلم يف �صحيحه رقم (.)1722
( ((11ينظر :املنتقى للباجي ( ،)143/6اال�ستذكار (.)256-255/7
(� ((11أخرجه البخاري يف �صحيحه رقم (.)869
(� ((11أخرجه م�سلم يف �صحيحه رقم (.)445
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يف زمنه ف�ساد �أو ما يدعو �إلى الف�ساد ،لكن �إذا تغري الزمان وطر�أ الف�ساد ،وتغريت
الأخالق ،و�أدرك ما �أدركته �أم امل�ؤمنني ،ملا ا�ستمر على الرخ�صة ،بل نهى عنه" (.)115
ومع اجتهاد �أم امل�ؤمنني عائ�شة وهو رغبتها يف منعهن ،فقد خالفها عبداهلل بن عمر
ر�ضي اهلل عنه فقد روى م�سلم يف �صحيحه عن ابن عمر مرفوعاً" :ائذنوا للن�ساء
بالليل �إلى امل�ساجد" فقال ابن له يقال له واقد" �إذن يتخذنه دغال ( )116قال :ف�رضب
يف �صدره وقال� :أحدثك عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وتقول ال" (.)117
ويف رواية عنده" :ف�سبه –يعني ابن عمر� -سباً �سيئاً ما �سمعته �سبه مثله قط ،وقال:
�أخربك عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وتقول :واهلل لنمنعهن" (.)118
وقد ّبوب م�سلم يف �صحيحه على هذا احلديث بقوله" :باب خروج الن�ساء �إلى
امل�ساجد �إذا مل يرتتب عليه فتنة ،و�أنها ال تخرج مطيبة" (.)119
وعائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها كانت �أتقى هلل من �أن ت�سوغ رفع ال�رشيعة بعد
موته �صلى اهلل عليه و�سلم و�إمنا �أرادت �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لو ر�أى ما
يف خروج بع�ض الن�ساء من الف�ساد ملنعهن اخلروج ،وهي تريد بذلك �أن قوله �صلى
اهلل عليه و�سلم« :ال متنعوا �إماء اهلل م�ساجد اهلل» و�إن كان خمرجه على العموم فهو
خم�صو�ص باخلروج الذي فيه ف�ساد فق�صد بذلك تخ�صي�ص اللفظ الذي ظاهره انها
علمت من حال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه ال ي�أذن يف مثل هذا اخلروج ال �أنها
ق�صدت منع الن�ساء مطلقاً (.)120
( ((11ينظر :فتح الباري البن رجب (.)41/8
( ((11الدعل :بفتح الدال املهملة والغني املعجمة هو الف�ساد واخلداع والريبة .ينظر� :شرح م�سلم للنووي (.)156/2
(� ((11أخرجه م�سلم يف �صحيحه رقم (.)442
(� ((11صحيح م�سلم (.)326/1
(� ((11أخرجه م�سلم يف �صحيحه رقم (.)442
( ((12ينظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)296/29
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ثالث ًا :الآثار املقطوعة.

الدليل الثامن :قول الإمام الرا�شد عمر بن عبدالعزيز – رحمه اهلل" :-حتدث
للنا�س �أق�ضية بقدر ما �أحدثوا من الفجور" (.)121
وجه الداللة:
�أن النا�س يحدثون �أ�سباباً مل تكن يف الزمن الأول ،ف ُيق�ضي فيها ب�أمور مل تكن قبل
ذلك ،لأجل عدمها منها قبل ذلك ،ال �أنها �رشع جمدد (.)122
وهذا يفيد �أن الف�ساد املنت�رش بعد الع�رص الأول ،موجب الختالف احلكم ،لكن
بحيث ال يخرج عن ال�رشع بالكلية دفعاً لل�رضر والف�ساد (.)123
وهذه الأق�ضية ملا كانت م�ستمدة من عمومات ودالالت الكتاب وال�سنة واجماعات
�سلف الأمة والقيا�س ال�صحيح وال تخالف �أ�ص ًال �رشعياً معترباً �صارت من ال�رشع
وواجبة االتباع ولي�ست مما نهى عنه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بقوله�« :إياكم
وحمدثات الأمور» ()124؛ لأن املحدث هو الذي خالف الوحيني ،وكان م�صدره
الهوى (.)125
فتكون هذه الأق�ضية من باب التعازير حتى ال يتتابع النا�س على املعا�صي
ويحجزون عنها (.)126
ومثله ما روي عن القا�ضي الفقيه �إيا�س بن معاوية �أنه يقول" :قي�سوا الق�ضاء ما
( ((12ينظر :املنتقى للباجي ( ،)140/6تب�صرة احلكام البن فرحون املالكي (.)153/2
( ((12ينظر :البحر املحيط يف �أ�صول الفقه (.)220/1
( ((12ينظر :بدائع ال�سلك يف طبائع امللك (.)295/1
(� ((12أخرجه �أبو داود يف �سننه رقم ( ،)4607والرتمذي يف جامعه رقم ( ،)2676وابن ماجه يف �سننه رقم ( ،)46و�أحمد يف
امل�سند رقم ( )17144من حديث العربا�ض بن �سارية ،و�إ�سناده �صحيح.
( ((12ينظر :الفواكه الدواين على ر�سالة ابن �أبي زيد القريواين (.)109/1
( ((12ينظر :الفروق للقرايف (.)205/4
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�صلح النا�س ،ف�إذا ف�سدوا فا�ستح�سنوا" (.)127
ومع هذا التقرير ،ف�إين مل �أجد لل�شافعية وال لكبار �أ�صحابه وال للحنابلة قو ًال �أو
م�س�ألة عللوا فيها لف�ساد النا�س �أو الزمان ،ولعل من �أ�سباب ذلك �أن ال�شافعية ال
يقولون باال�ستح�سان وال بتخ�صي�ص العلة ( )128كما �سبق �أن �أو�ضحنا معناها ،و�إمنا
هي م�س�ألة واحدة �أ�شار �إليها بع�ض فقهاء ال�شافعية كما يف املبحث الأول والثامن
من الف�صل الثاين يف التطبيقات الفقهية ،و�أما احلنابلة فلهم يف اال�ستح�سان قوالن
جوزوا تخ�صي�ص العلة كما يف علة الربا يف املوزونات،
م�شهوران يف ذلك وقد ّ
فجوزوا ال�سلم يف املوزونات للإجماع القائم على جتويزه عندهم ( )129وبع�ض
ّ
الأ�صحاب يرى جواز اال�ستح�سان ،ومينع تخ�صي�ص العلة ،وقد ا�ست�شكل بع�ض
احلنابلة ذلك عنه (.)130
�أما ابن حزم الظاهري فيمنع تغري احلكم بال ن�ص من كتاب �أو �سنة فقال" :ونحن
ال ننكر االنتقال من حكم �أوجبه القر�آن �أو ال�سنة �إذا جاء ن�ص �آخر ينقلنا عنه� ،إمنا
�أنكرنا االنتقال عنه بغري ن�ص �أوجب النقل عنه ،لكن لتبدل حال ،من �أحواله �أو
لتبدل زمانه �أو مكانه فهذا هو الباطل الذي �أنكرناه" (.)131
وال غرو يف ذلك ف�أبو حممد رحمه اهلل ال يقول بالقيا�س فيكون عدم �أخذه
باال�ستح�سان وتخ�صي�ص العلة من باب �أولى ،و�أكرث من يعلل بف�ساد الزمان هم
احلنفية واملالكية كما �سيظهر ذلك يف الف�صل الثاين من هذا البحث وذلك لأن
احلنفية يقولون باال�ستح�سان وتخ�صي�ص العلة واملالكية من �أو�سع املذاهب بالأخذ
( ((12ينظر :الف�صول يف الأ�صول لأبي بكر اجل�صا�ص (.)229/4
( ((12ينظر :التلخي�ص يف �أ�صول الفقه للجويني ( ،)271/3امل�ست�صفى (.)332/1
( ((12ينظر� :شرح الزرك�شي ( ،)425/3املبدع (.)144/4
( ((13ينظر :امل�سودة يف �أ�صول الفقه (�ص .)453
( ((13الإحكام يف �أ�صول الأحكام (.)4/5
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بامل�صالح املر�سلة وقاعدة �سد الذرائع ،وغالب التعليل بف�ساد الزمان ال يخرج عن
�أ�صليهما رحمهم اهلل رحمة وا�سعة.
املبحث الثالث
�شروط �صحة تعليل الأحكام بف�ساد الزمان

�سبق �أن �أو�ضحنا �أن املق�صود بف�ساد الزمان �إمنا هو من باب �إطالق املحل ،و�إرادة
احلال� ،إذ املراد التغريات احلا�صلة يف املجتمع ويف حياة النا�س ،فب�سبب تغري
�أخالق النا�س �أو ف�سادها� ،أو �سبب عموم البلوى مما ي�صعب معه �إبقاء ال�رشوط
التي ا�شترُ طت يف الزمن ال�سابق ،وغري ذلك مما ي�ؤدي �إلى اختالف ال�صورة احلادثة
ب�أ�سبابها �أو �رشوطها� ،أو بتخ�صي�ص عموم ال�صورة يف الزمن الأول ،فتن�ش�أ ب�سبب
هذا التجدد �أحكا ٌم و�أق�ضية (.)132
وال �شك �أن القول بتعليل الأحكام بف�ساد الزمان لي�س على �إطالقه و�إال لأدى �إلى
تبديل ال�رشع املطهر ،ولي�س راجعاً �إلى تقدمي م�صالح النا�س الدنيوية التي تخالف
املق�صد ال�رشعي الكلي من و�ضع ال�رشيعة وهي �إخراج املكلف عن داعية هواه
حتى يكون عبداً هلل اختياراً كما هو عبد هلل ا�ضطراراً (.)133
ولأجل ذلك البد من وجود �رشوط ل�صحة القول بتعليل الأحكام بف�ساد الزمان
وقد جمعتها من باب اال�ستقراء من كالم �أهل العلم والنظر يف فروعهم التي عللوا
بها لتغري احلكم عما كان يف الزمن الأول ،وهذه ال�رشوط هي كالآتي:
ال�رشط الأول� :أن ال يرتتب على التعليل بف�ساد الزمان معار�ضة �أو �إبطال للن�صو�ص
ال�رشعية الثابتة.
( ((13ينظر :البحر املحيط يف �أ�صول الفقه ( ،)220/1قاعدة العادة حمكمة (�ص .)221
( ((13ينظر :املوافقات (.)289/2
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كوجوب الواجبات ،وحترمي املحرمات ،و�إقامة احلدود وعدم �إبطالها فهذه
الأحكام ال يتطرق �إليها تغيري وال تبديل ،وال اجتهاد يخالف ما و�ضع عليه (.)134
حي ،ولكل َم ْن يولد �إلى يوم
يقول �أبو حممد ابن حزم�" :إن دينه هذا الزم لكل ٍّ
القيامة يف جميع الأر�ض ،ف�صح �أنه ال معنى لتبدل الزمان ،وال لتبدل املكان ،وال لتغري
الأحوال ،و�أن ما ثبت فهو ثابت �أبداً يف كل زمان ،ويف كل مكان ،وعلى كل حال
حتى ي�أتي ن�ص ينقله عن حكمه يف زمان �آخر �أو مكان �آخر� ،أو حال �أخرى"�أ.هـ (.)135
ومثل ذلك �أي�ضاً الأخالق الكرمية والف�ضائل احلميدة التي جاءت الن�صو�ص
ال�رشعية بالثناء عليها ورفع درجات من حتلى بها كال�صدق والأمانة والوفاء بالعهد
وكذا جتنب الرذائل واالبتعاد عن اخليانات ونحو ذلك .فهذا ال تتغري وال تتبدل.
فلو اعتاد زما ٌن من الأزمنة على ك�شف العورات �أو خلع احلجاب �أو ال�سفور
تقليداً للمجتمعات الغربية ،واعتادها �أهل بلد �إ�سالمي ،فال يجوز �رشعنتها وال
�إبطال الأحكام ال�رشعية لأجل ذلك (.)136
ودليل هذا ال�رشط:
لأنه يلزم من القول به �إبطال الن�صو�ص ال�رشعية و�إبطالها ال يكون �إال ن�سخاً وال
ن�سخ بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (.)137
وعليه فكل معنى ي�ؤدي �إلى عدم اعتبار امل�أمورات �أو املنهيات فال �سبيل �إال بالنظر
فيه والرجوع �إليه (.)138
( ((13ينظر� :إغاثة اللهفان يف م�صائد ال�شيطان البن القيم (.)331-330/1
( ((13الإحكام يف �أ�صول الأحكام البن حزم (.)5/5
( ((13ينظر :قاعدة العادة حمكمة (�ص ،)221املدخل الفقهي العام (.)925/2
( ((13ينظر :الثبات وال�شمول يف ال�شريعة الإ�سالمية (�ص  ،)412تغري الأحكام (�ص .)33
( ((13ينظر :املوافقات (.)411/3
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وهذا كثري ممن يتكلف ويتطلب علة م�ستنبطة من الن�ص ال�رشعي مع قيام الن�ص
بعمومه يف كل زمان ومكان ،فيتوهم �أن العلة التي جاء الن�ص ال�رشعي بعليتها غري
موجودة يف الزمن احلا�رض �أو �أنها �ضعيفة فيعلق احلكم ال�رشعي بها ،فيبطل الن�ص
ال�رشعي بدعوى عدم وجود علته يف الزمن احلا�رض ،فيرتتب على ذلك عود العلة
على حكم الأ�صل بالإبطال ،وقد �أجمع علماء الأ�صول على �أن العلة �إذا رجعت
على حكم الأ�صل الذي ا�ستنبط منه بالإبطال ،ف�إنها تكون غري معتربة وغري �صاحلة
لبناء الأحكام عليها ،لأنها حينئذٍ ي�ستلزم من اعتبارها �أن يتغري الن�ص الذي منه
اال�ستنباط بالتعليل (.)139
و�إذا ثبت الن�ص ،فيجب اتباعه والعمل به ولو مل تفهم حكمته �أو م�صلحته ومثل
هذا حماولة الفقيه املالكي يحيى بن يحيى الليثي من �أ�صحاب الإمام مالك تغيري
احلكم ال�رشعي الثابت بوجوب الرتتيب يف كفارة َم ْن جامع يف نهار رم�ضان بالعتق
ثم �صيام �شهرين متتابعني ثم �إطعام �ستني م�سكيناً ،فلما �س�أله �أحد امللوك �أنه جامع
جاريته يف نهار رم�ضان فقال الفقيهّ � :إن عليك �صوم �شهرين متتابعني ،فلما �أُنكر
عليه حيث مل ي�أمره ب�إعتاق رقبة مع ات�ساع ماله فقال :لو �أمرته بذلك ل�سهل عليه،
وا�ستحقر �إعتاق رقب ٍة يف جنب ق�ضاء �شهوته ،فكانت امل�صلحة يف �إيجاب ال�صوم
لينزجر به (.)140
فهذا القول بهذا التغيري للحكم ب�سبب ف�ساد النا�س قول باطل وخمالف للن�ص،
وفتح هذا الباب ي�ؤدي �إلى تغيري جميع حدود ال�رشائع ون�صو�صها ب�سبب تغري
ُ
الأحوال كما يقول الغزايل(.)141
( ((13ينظر� :شفاء الغليل للغزايل (�ص  ،)642الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي (.)285/3
( ((14ينظر :امل�ست�صفى ( ،)174/1الإحكام يف �أ�صول الأحكام (.)285/3
( ((14ينظر :امل�ست�صفى (.)174/1
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ال�رشط الثاين� :أن يرتتب على بقاء احلكم ال�سابق تفويت م�صلحة �أعظم منها وهي
مق�صودة �رشعاً.
وهذا يكون يف الغالب يف الأحكام التي على الإباحة ،فلرمبا �أحدث النا�س
�أعما ًال و�أ�سباباً قد يرتتب على �إبقاء حكم الإباحة كما هو يف عهد الرعيل الأول �إلى
ف�سادهم.
ال�ص َّناع ،ف�إنه ملا كان الأ�صل �أن الأمني
مثل ت�ضمني �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ُّ
ال ي�ضمن �إال بالتعدي والتفريط ،وكان الأجري امل�شرتك �أميناً ،فالأ�صل �أن ال ي�ضمن،
فبعد �أن تغريت ذمم النا�س ،ولزم من �إبقاء احلكم ال�سابق �إف�ساد �أموال النا�س،
وعدم احلر�ص على �صيانتها� ،أفتى �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب بت�ضمينهم وقال:
"ال ي�صلح النا�س �إال هذا"(.)142
ومثل ذلك نهي �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه عن متعة احلج و�أمره
بالإفراد لأجل �أن ال ُي َع َّرى البيت عن ال ُع ّمار من �أهل الأم�صار يف �سائر احلول لأنه ملا
كانت �أ�سفار النا�س يف الزمن ال�سابق يعرتيها من الأخطار وامل�شاقّ وركوب الأهوال
وحتمل الأموال ،مما يجعلهم يزهدون يف الإتيان �إلى البيت احلرام لأداء العمرة،
فيجعلون جميئهم �إليها مرة واحدة للعمرة واحلج فيكونوا متمتعني ،ف�أحب �أمري
امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أن اليكون امل�سجد احلرام مهجوراً يف
الأ�شهر غري �أ�شهر احلج ،ف�أمر بالإفراد ،رجاء �أن يعود النا�س �إلى البيت احلرام لأداء
العمرة يف غري �أ�شهر احلج ،وهذه م�س�ألة اجتهادية كما �أ�شار �إلى ذلك �أبو العبا�س ابن
تيمية رحمه اهلل (.)143
(� ((14سي�أتي بحث هذا يف الف�صل الثاين.
( ((14ينظر :الفتاوى الكربى ( ،)261/3جمموع الفتاوى (.)278-287/26
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ولهذا وافق عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه فتوى عمر وخالفهما علي بن �أبي
طالب ،فقد روى م�سلم يف �صحيحه عن �سعيد بن امل�سيب قال :اجتمع علي وعثمان
ر�ضي اهلل عنهما بع�سفان فكان عثمان ينهى عن املتعة �أو العمرة ،فقال علي" :ما تريد
�إلى �أمر فعله ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم تنهى عنه؟" ،فقال عثمان :دعنا منك،
علي ذلك �أهل بهما جميعاً" (.)144
فقال علي� :إين ال �أ�ستطيع �أن �أدعك فلما �أن ر�أى ّ
ويف رواية" :كان عثمان ينهى عن املتعة وكان علي ي�أمر بها ،فقال عثمان لعلي
كلمة فقال علي :لقد علمت �أنا متتعنا مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقال� :أجل
ولك ّنا خائفني" (.)145
ال�رشط الثالث� :أن ال يرتتب على الأخذ بالتعليل لف�ساد الزمان �إبطال حكم ثبتت
علته بالإجماع� ،أو الأدلة ال�صحيحة ال�رصيحة.
فلزوم والية الأب على �أوالده القا�رصين ثبتت علته وهي ال�صغر ب�إجماع العلماء،
وعليه فال ي�سوغ �إبطال هذا احلكم ،ونزع الوالية عن الأب بدعوى َج ْع ِل واليتهم
عند جمعية رعاية الأطفال ،كما يوجد يف بع�ض البالد الأوربية.
وعلة القتل ق�صا�صاً هي القتل العمد العدوان.
وعليه ،فال ي�سوغ �إبطال هذه العلة وت�ضييق دائرة الق�صا�ص بحجة �أن الزمان تغري
و�أن �إبقاءه يف ال�سجن �أنفع له �أو نحو ذلك.
وكذا كل حكم ثبتت علته بالأدلة ال�صحيحة ،فال ي�سوغ �إبطال حكم بدعوى البحث
عن علة �أخرى لتعليل الأحكام لتتوافق مع الزمان الذي تغري �أهله �أو ف�سدوا.

(� ((14أخرجه م�سلم يف �صحيحه رقم (.)1223
(� ((14أخرجه م�سلم يف �صحيحه رقم (.)1223
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الف�صل الثاين
التطبيقات الفقهية لتعليل الأحكام الفقهية
بف�ساد النا�س �أو الزمان يف غري الق�ضاء

وفيه �أحد ع�رش مبحثاً:
املبحث الأول
منع الن�ساء ال�شابات من ح�ضور امل�ساجد

وجوز �أبو يو�سف وحممد بن
منع احلنفية ح�ضور الن�ساء �إلى امل�ساجد مطلقاًّ ،
احل�سن رحمهما اهلل ح�ضور العجوز� ،أما بع�ضهم فقال :بل متنع حتى العجوز يف
هذا الزمان لكرثة الف�ساد.
فمن ن�صو�صهم يف ذلك:
 -1جاء يف البحر الرائق �رشح كنز الدقائق:
"وال يح�رضن اجلماعات لقوله تعالى :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ ( ،)146و�أنه ال ي�ؤمن
الفتنة من خروجهن� .أطلقه ف�شمل ال�شابة والعجوز وال�صالة النهارية والليلية قال
امل�صنف يف الكايف والفتوى اليوم على الكراهة يف ال�صالة كلها لظهور الف�ساد،
ومتى كره ح�ضور امل�سجد لل�صالة فلأن يكره ح�ضور جمال�س الوعظ خ�صو�صاً
عند ه�ؤالء اجلهال الذين حت َّلوا بحلية العلماء �أولى"� .أ.هـ (.)147
ويف تبيني احلقائق" :واملختار يف زماننا املنع يف اجلميع لتغري الزمان  ...وال ينكر
( ((14الأحزاب.33 :
( ((14البحر الرائق (.)380/1
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تغري الأحكام لتغري الزمان كغلق امل�ساجد يجوز يف زماننا" (.)148
ويف فتح القدير عندما ذكر قول عائ�شة �أم امل�ؤمنني" :لو ر�أى ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ما �أحدث الن�ساء ملنعهن امل�ساجد .)149( "...
قال رحمه اهلل" :وبالنظر �إلى التعليل املذكور ُمنعت غري املزينة �أي�ضاً لغلبة ال ُف�سَّ اق،
ولي ًال و�إن كان الن�ص ُيبيحه ،لأن الف�ساق يف زماننا كرث انت�شارهم وتع ّر�ضهم بالليل
وعلى هذا ينبغي على قول �أبي حنيفة تفريع منع العجائز لي ًال �أي�ضاً بخالف
ال�صبح ،ف�إن الغالب نومهم يف وقته ،بل ع َّمم املت�أخرون املنع للعجائز وال�شواب
يف ال�صلوات ُك ِّلها لغلبة الف�ساد يف �سائر الأوقات (.)150
ثم قال" :واملعتمد منع الكل يف ِّ
الكل �إال العجائز املتفانية فيما يظهر يل دون
وذات ال َّر َمق" (.)151
العجائز املتربجات ِ
ووافقهم على ذلك ال�شافعية ،ف�إنهم كرهوا لل�شابة �أن تخرج �إلى امل�ساجد ب�سبب
كرثة الفنت يف الع�صور املت�أخرة.
ففي املجموع" :و�إن �أرادت املر�أة ح�ضور امل�سجد لل�صالة قال �أ�صحابنا �إن كانت
�شابة �أو كبرية ت�شتهى كره لها ،وكره لزوجها ووليها متكينها منه ،و�إن كانت عجوزاً
ال ت�شتهى مل يكره" (.)152
ويف مغني املحتاج" :ويكره لذوات الهيئات ح�ضور امل�سجد مع الرجال ويكره
للزوج وال�سيد والويل متكينهن منه ملا يف ال�صحيحني عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها
قالت« :لو �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ر�أى ما �أحدث الن�ساء ملنعهن امل�سجد
( ((14تبيني احلقائق ( ،)140/1وينظر :رد املحتار (.)566/1
(� ((14سبق تخريجه.
( ((15فتح القدير للكمال ابن الهمام احلنفي ( ،)366/1وينظر :درر احلكام (.)86/1
( ((15املحيط الربهاين (.)429/1
( ((15املجموع (.)198/4
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كما منعت ن�ساء بني �إ�رسائيل» وخلوف الفتنة� ،أما غريهن فال يكره لهن ذلك" (.)153
وذوات الهيئات عندهم هن اللواتي ي�شتهني جلمالهن (.)154
وهذا هو املذهب عندهم واملن�صو�ص (.)155
والكراهة هنا عندهم للتنزيه �أم �إن خرجت بال �إذن زوج �أو ويل �أو مع الفتنة
فيحرم(.)156
ومل ي�أخذ احلنفية وال�شافعية بعموم الأحاديث الدالة على ح�ضور الن�ساء امل�ساجد
ومنها:
 عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :المتنعوا �إماء اهلل م�ساجد اهلل» متفق عليه (.)157
 وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه مثله ويف �آخره« :ولكن ليخرجن و ُه َّن تفالت»رواه �أبو داود(.)158
 وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :ائذنوا للن�ساءبالليل �إلى امل�ساجد» رواه البخاري(.)159
 ويف رواية عنه عند م�سلم�« :إذا ا�ست�أذنت �أحدكم امر�أته �إلى امل�سجد فالمينعها»(.)160
 وعند م�سلم عن ابن عمر قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول:( ((15ينظر :مغني املحتاج (.)467/1
( ((15ينظر :املجموع (.)9/5
( ((15امل�صدر ال�سابق.
( ((15ينظر :حا�شية اجلمل على �شرح املنهج ( ،)3-5/1حا�شية البجريمي (.)291/1
(� ((15أخرجه البخاري يف �صحيحه رقم ( )900وم�سلم يف �صحيحه رقم (.)42(-136
(� ((15أخرجه �أبو داود يف �سننه رقم ( )565و�سنده ح�سن.
(� ((15أخرجه البخاري رقم (.)899
(� ((16أخرجه م�سلم يف �صحيحه رقم (.)442-134

116

العدد � - 60شوال 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د .عبداهلل بن نا�صر ال�سلمي

«ال متنعوا ن�ساءكم امل�ساجد �إذا ا�ست�أذنكم �إليها» قال بالل بن عبداهلل" :واهلل لنمنعهن.
قال :ف�أقبل عليه عبداهلل :ف�سبه �سباً �سيئاً ما �سمعته �سبه مثله قط وقال�" :أخربك عن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وتقول :واهلل لنمنعهن" (.)161
ويف رواية له �أن �أبناً لعبداهلل قال له" :ال ندعهن يخرجن ،فيتخذنه دغ ًال فزجره
عبداهلل.)162( "...
ويرون �أن هذا العموم من الن�صو�ص خم�صو�ص يف غري ال�شابة؛ لأنه ملا خرجت
املر�أة املتعطرة من هذا العموم بالن�ص ،قي�س عليه ما يوافقه يف العلة وهي الفتنة
بهن كال�شابة ،ولهذا يقول �صاحب فتح القدير" :واعلم �أنه �صح عنه �صلى اهلل عليه
و�سلم �أنه قال« :ال متنعوا �إماء اهلل م�ساجد اهلل» وقوله�« :إذا ا�ست�أذنت �أحدكم امر�أته
�إلى امل�سجد فال مينعها» (.)163
�صح �أنه �صلى اهلل
والعلماء ُّ
خ�صوه ب�أمو ٍر من�صو�ص عليها ومقي�سة ،فمن الأول ما َّ
عليه و�سلم قال�« :أيمُّ ا امر�أة �أ�صابت بخوراً ،فال ت�شهد معنا الع�شاء» وكونه لي ًال يف
بع�ض الطرق عند م�سلم« :ال متنعوا الن�ساء من اخلروج �إلى امل�ساجد �إال بالليل» (.)164
والثاين ُح ْ�س ُن املالب�س ومزاحمة الرجال ،لأن �إخراج الطيب لتحريكه الداعية ،فلما
ُفقد الآن منهن ،هذا لأنهن يتكلفن للخروج مامل َي ُك َّن عليه يف املنزلُ ،منعن مطلقاً,
ال يقال هذا حينئذٍ نُ�سخ بالتعليل ،لأنا نقول املنع يثبت حينئذٍ بالعمومات املانعة من
التفتني� ،أو هو من باب الإطالق ٍ
ب�رشط فيزول بزواله كانتهاء احلكم بانتهاء ع َّلته،
وقد قالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف ال�صحيح« :لو �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
(� ((16أخرجه م�سلم يف �صحيحه رقم (.)442-135
(� ((16أخرجه م�سلم يف �صحيحه رقم (.)442-138
(� ((16أخرجه م�سلم يف �صحيحه رقم (.)444
( ((16رواه امل�ؤلف باملعنى واحلديث �سبق تخريجه بلفظ" :ائذنوا للن�ساء بالليل �إلى امل�ساجد".
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و�سلم ر�أى ما �أحدث النا�س بعده ملنعهن كما ُمنعت ن�ساء بني �إ�رسائيل» على �أن فيه
ما رواه ابن عبدالرب ب�سنده يف التمهيد عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ترفعه�« :أيها النا�س
انهوا ن�ساءكم عن لب�س الزينة ،والتبخرت يف امل�ساجد ،ف�إن بني �إ�رسائيل مل يلعنوا
حتى لب�س ن�سا�ؤهم الزينة وتبخرتوا يف امل�ساجد» ( .)165وبالنظر �إلى التعليل املذكور
ُمنعت غري امل ُ َز ِّينة �أي�ضاً لغلبة ال ُف�سَّ اق ولي ًال و�إن كان الن�ص ُيبيحه لأن الف�ساق يف
زماننا كرث انت�شارهم وتعر�ضهم بالليل (.)166
وقال النووي يف املجموع" :ف�إن قيل هذا خمالف حلديث �أم عطية املذكور قلنا
ثبت يف ال�صحيحني عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت« :لو �أدرك ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ما �أحدث الن�ساء ملنعهن كما منعت ن�ساء بني �إ�رسائيل» ولأن الفنت
و�أ�سباب ال�رش يف هذه الأع�صار كثرية بخالف الع�رص الأول" (.)167
وي�شهد لذلك تبويب الإمام م�سلم يف �صحيحه لأحاديث الباب قال :باب خروج
الن�ساء �إلى امل�ساجد �إذا مل يرتتب عليه فتنة و�أنها ال تخرج مطيبة (.)168
ولأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ا�شرتط خلروجهن �إلى امل�ساجد بقوله« :وليخرجن
تفالت» فلما خالفن هذا احلكم مبا جرت عادة �أهل الزمان من الزينة عند اخلروج
فمنعن من اخلروج وكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يرخ�ص يف بع�ض ما يرخ�ص فيه
حيث مل يكن يف زمنه ف�ساد ،ثم يطر�أ الف�ساد ويحدث بعده ،فلو �أدرك ما حدث بعده
ملا ا�ستمر على الرخ�صة ،بل نهى عنه ،ف�إنه �إمنا ي�أمر بال�صالح وينهى عن الف�ساد (.)169
(� ((16أخرجه ابن ماجه يف �سننه رقم ( ،)4001ويف �سنده مو�سى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة عن عائ�شة وداود
بن مدرك جمهول ومو�سى بن عبيدة الربذي �ضعيف .ينظر :م�صباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه للبو�صريي (.)181/4
( ((16فتح القدير للكمال ابن الهمام (.)366-365/1
( ((16املجموع (.)9/5
( ((16ينظر� :صحيح م�سلم (.)326/1
( ((16ينظر :فتح الباري البن رجب (.)41/8
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فيكون منع ال�شابات من اخلروج �إلى امل�ساجد من باب تخ�صي�ص العموم بالقيا�س
كما يقول الكمال ابن الهمام (.)170
جوز للمر�أة اخلروج �إلى امل�ساجد ،فلما
�أو من باب عدم حتقق العلة التي من �أجلها ّ
تغريت العلة وهي �أن الغالب �أن خروج الن�ساء لي�س كما يف العهد الأول وهو �أنهن
يخرجن تفالت ،فيمنعهن من اخلروج لعدم حتقق الن�ص املجيز كما ي�شري �إليه ابن
رجب (.)171
وتخ�صي�ص العموم بالقيا�س ثابت عند احلنفية وغريهم (.)172
املبحث الثاين
غلق باب امل�ساجد يف غري �أوقات ال�صالة

كانت امل�ساجد يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ويف عهد اخللفاء الرا�شدين
تفتح يف جميع الأوقات ،ومل يكونوا يغلقونها ،ومما يدل على ذلك قوله �صلى اهلل
عليه و�سلم« :يا بني عبد مناف ال متنعوا �أحداً طاف بهذا البيت و�صلى «يف» �أي
ليل �أو نهار» رواه الرتمذي والن�سائي (.)173
�ساعة �شاء من ٍ
ولأن �إغالقها ي�ؤدي �إلى منع النا�س �أن ي�صلوا فيها ،وهو ي�شبه املنع من ال�صالة
وقد قال اهلل تعالى :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ (.)174
وقد ن�ص احلنفية على �أن الأ�صل عندهم منع غلق امل�ساجد وكراهة ذلك للأدلة
( ((17ينظر :فتح القدير (.)365/1
( ((17ينظر :فتح الباري البن رجب (.)41/8
( ((17ينظر :الف�صول يف الأ�صول لأبي بكر اجل�صا�ص ( ،)221 ،211/1الإحكام يف �أ�صول الأحكام للآمدي ( ،)337/2العدة
يف �أ�صول الفقه لأبي يعلى (� ،)559/2شرح خمت�صر الرو�ضة (.)736/3
(� ((17أخرجه الرتمذي يف جامعه رقم ( ،)868والن�سائي يف �سننه رقم ( ،)585و�إ�سناده �صحيح �صححه الألباين وغريه.
( ((17البقرة.114 :
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ال�سابقة(.)175
�إال �أن الفتوى عندهم بعد ذلك هو جواز �إغالق امل�ساجد ،و�أنه ال كراهة يف ذلك
ب�سبب ف�ساد الزمان.
جاء يف كتاب االختيار لتعليل املختار" :وكانوا يكرهون غلق باب امل�سجد وال
ب�أ�س به يف زماننا يف غري �أوقات ال�صالة لف�ساد �أهل الزمان ف�إنه ال ي�ؤمن على متاع
امل�سجد" (.)176
وجاء يف تبيني احلقائق" :وقيل ال ب�أ�س بالغلق يف زماننا يف غري �أوان ال�صالة �صيانة
ملتاع امل�سجد ،وهذا هو ال�صحيح لأن احلكم قد يختلف باختالف الزمان كما قلنا
يف منع جماعة الن�ساء يف زماننا لف�ساد �أحوال النا�س" (.)177
وقد اعرت�ض الفقيه احلنفي وهو الكمال ابن الهمام على الإغالق بتعليل ف�ساد
الزمان ،و�إمنا جعل ذلك منوطاً باخلوف من الإ�رضار بامل�سجد فمتى وجد يف
زمن؛ ف ُتغْ َلق ولو حفظت يف الأزمنة املت�أخرة فال تُغلق .ولهذا قال" :وقيل ال ب�أ�س
أح�سن من التقييد بزماننا
–�أي ب�إغالق امل�ساجد� -إذا خيف على متاع امل�سجد � ُ
كما يف عبارة بع�ضهم فاملدار خ�شية ال�رضر على امل�سجد ،ف�إن ثبت يف زماننا يف
جميع الأوقات ثبت كذلك �إال يف �أوقات ال�صالة� ،أو ال ،فال� ،أو يف بع�ضها؛ ففي
بع�ضها" (.)178
وما ذكره الفقيه الكمال ابن الهمام �أدق نظراً وفقهاً؛ لأن الأمر ب�صيانة امل�ساجد
وتنظيفها وتطييبها �أمر جاء ال�رشع املطهر با�ستحبابه واحلث عليه ،ومن ذلك:
( ((17ينظر :الهداية يف �شرح بداية املبتدي ( ،)65/1االختيار لتعليل املختار ( ،)166/4تبيني احلقائق (.)168/1
( ((17االختيار لتعليل املختار للمو�صلي (.)166/4
( ((17تبيني احلقائق (.)168/1
( ((17فتح القدير (.)421/1
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 عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت�« :أمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ببناءامل�ساجد يف الدور ،و�أن تنظف وتطيب» �أخرجه �أبو داود والرتمذي (.)179
 وعن �سمرة بن جندب ر�ضي اهلل عنه قال« :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليهو�سلم ي�أمرنا �أن ن�صنع امل�ساجد يف ديارنا ون�صلح �صنعتها ونطهرها» �أخرجه �أبو
داود (.)180
وعليه ،ف�إذا كان فتحها يف غري �أوقات ال�صالة يخ�شى معه ال�رضر بامل�سجد من
�رسقة �أثاثه �أو متاعه ،ف�إنه ومع �أن يف فتح امل�ساجد م�صالح ب ْيد �أن درء املفا�سد مقدم
على جلب امل�صالح ،كما ق ّرر الفقهاء الأ�صوليون ذلك ( ،)181ويكون ذلك �إعما ًال
لدليل �أقوى من احلكم ال�سابق وهذا هو اال�ستح�سان.
و�أي�ضاً ف�إن الو�صف املنا�سب لفتح �أبواب امل�ساجد وهو قيام النا�س لل�صالة والتعبد
فيها ،قد ينخرم ويبطل با�شتمال الو�صف املنا�سب على مف�سدة معار�ضة ملا فيه من
امل�صلحة وهذه املف�سدة هي ال�رضر بامل�سجد من �رسقة متاعه ونحوه ،وهذه املف�سدة
راجحة على م�صلحة فتح �أبواب امل�ساجد لأنه ال م�صلحة مع وجود املف�سدة ،لأن
درء املفا�سد مقدم على جلب امل�صالح ،وهي م�س�ألة �أ�صولية حتدث عنها الأ�صوليون
وهي هل تنخرم منا�سبة الو�صف لوجود مف�سدة م�ساوية لها �أو راجحة �أم ال تنخرم؟
تنظر يف مظانها (.)182

(� ((17أخرجه �أبو داود يف �سننه رقم ( ،)455والرتمذي يف جامعه رقم ( ،)594و�أحمد يف امل�سند رقم ( ،)26386واحلديث
�صححه ابن حبان ورجح الرتمذي �إر�ساله.
(� ((18أخرجه �أبو داود يف �سننه رقم ( ،)456ويف �سنده جعفر بن �سعد بن �سمرة ف�إنه �ضعيف و�أما خبيب بن �سليمان بن
�سمرة و�أبوه فمجهوالن وللحديث �شواهد يتقوى بها كما يقول الألباين يف الثمر امل�ستطاب (.)448/1
( ((18ينظر :املوافقات لل�شاطبي ( ،)465/3القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة للزحيلي (.)238/1
( ((18ينظر :حا�شية العطار على �شرح جالل املحلي ( ،)331/2الو�صف املنا�سب ل�شرع احلكم لل�شنقيطي (�ص .)362
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املبحث الثالث
تف�ضيل الإحرام من امليقات الأقرب

ذهب احلنفية ( )183رحمهم اهلل �إلى �أن الأف�ضل للمحرم �إذا م ّر �أو حاذى ميقاتني
�أن يحرم من عند امليقات الأبعد عن مكة وقد ا�ستدلوا ملا ذهبوا �إلى هذا ب�أدلة منها:
 -1قال اهلل تعالى :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ (.)184
وقد ف�رسها علي بن �أبي طالب ب�أن �إمتامها �أن َّ
يهل بهما من دويرة �أهله.
فقد �سئل �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب عن قوله تعالى :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ
قال" :متام احلج �أن حترم من دويرة �أهلك" رواه ابن �أبي �شيبة والبيهقي يف ال�سنن
الكربى (.)185
 -2وعن �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :من
� َّ
أهل بحج ٍة �أو عمرة من امل�سجد الأق�صى �إلى امل�سجد احلرام ُغفر له ما تقدم من ذنبه
وما ت�أخر �أو وجبت له اجلنة» رواه �أبو داود و�أحمد (.)186
 -3ولأن امل�شقة فيه �أكرث ،فكان �أكرث ثواباً ،لأن الأجر بقدر التعب (.)187
ومع �أن الأف�ضل عندهم الإحرام من الأبعد� ،إال �أن بع�ض فقهاء احلنفية املت�أخرين
ن�ص على �أن الإحرام من القريب �أف�ضل يف هذا الزمان ملا فيه من الأمن من قلة
ّ
( ((18ينظر :تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق ( ،)7/2البحر الرائق �شرح كنز الدقائق (.)343/2
( ((18البقرة.196 :
( ((18ينظر :م�صنف ابن �أبي �شيبة ( ،)125/3وال�سنن الكربى للبيهقي ( ،)558/4والأثر �إ�سناده �صحيح.
(� ((18أخرجه �أبو داود يف �سننه رقم ( ،)1741و�أحمد يف امل�سند رقم ( .)26558واحلديث �إ�سناده �ضعيف جلهالة �أم حكيم
ابنة �أمية بن الأخن�س قال عنها احلافظ مقبولة ،ويحيى بن �أبي �سفيان م�ستور احلال واحلديث مع �ضعفه فقد ا�ضطرب
يف �سنده ومتنه ،وقد �ضعفه ابن القيم يف زاد املعاد .ينظر :حتقيق م�سند �أحمد ( )182/44للأرن�ؤوط.
( ((18ينظر :تبيني احلقائق (.)7/2
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الوقوع يف املحظورات لف�ساد الزمان بكرثة الع�صيان" (.)188
ومثله ما جاء يف البحر الرائق�" :إنه ُف ِّ�ضل بالن�سبة �إلى �أكرث �أرباب الن�سك ف�إنهم �إذا
�أحرموا من امليقات الأول ارتكبوا كثرياً من املحظورات ب ُع ْذ ٍر وبغريه ،قبل و�صولهم
�إلى امليقات الثاين ،فيكون الأف�ضل يف حقهم الت�أخري  ...والت�أخري بنا ًء على ف�ساد
الزمان" (.)189
فيكون هذا ا�ستح�ساناً عندهم ،وهو العدول عن حكم اقت�ضاه دليل �رشعي يف
واقعة �إلى حكم �آخر فيها لدليل �رشعي اقت�ضى هذا العدول (.)190
فاخلوف من الوقوع يف املحظور مق�صد �رشعي ،وهو دفع مف�سدة مق�صودة �رشعاً،
لأن هذا العدول املق�صود به درء املفا�سد ،وجلب امل�صالح هو من اال�ستح�سان (.)191
وال �شك �أن الأقرب لل�سنة على الراجح من �أقوال �أهل العلم هو الإحرام من
امليقات الذي مي ّر عليه؛ لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه �أحرموا من امليقات
وال يفعلون �إال الأف�ضل وال يقال� :إنه �صلى اهلل عليه و�سلم فعل هذا لتبيني اجلواز
لأن اجلواز قد ح�صل بقوله كما يف �سائر املواقيت ،ثم �إن ال�صحابة قد �أحرموا من
امليقات ،ومل يحرموا من بيوتهم ،وال ميكن �أن يتواط�ؤوا على ترك الأف�ضل ،واختيار
الأولى ،وهم �أهل التقوى والف�ضل ،وقد جاء يف الأثر« :لي�ستمتع �أحدكم بحله ما
ا�ستطاع ،ف�إنه ال يدري ما يعر�ض له يف �إحرامه» (.)192

( ((18ينظر :حا�شية ابن عابدين (.)476/2
( ((18البحر الرائق (.)341/2
( ((19ينظر :علم مقا�صد ال�شارع (�ص .)313
( ((19امل�صدر ال�سابق (�ص .)314
(� ((19أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى مرفوعاً عن �أبي �أيوب الأن�صاري ويف �سنده وا�صل بن ال�سائب منكر احلديث كما
يقول البيهقي ،وقال :وروي فيه عن عمر وعثمان ر�ضي اهلل عنهما .ال�سنن الكربى (.)45/5
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املبحث الرابع
�أخذ الأجرة على تعليم القر�آن و�أعمال القرب

املق�صود يف هذا املبحث �أخذ الأجرة على تعليم القر�آن من باب الإجارة لأن �أخذ
املال على تعليم القر�آن والعلم ال�رشعي من بيت املال �أو من الأوقاف املوقوفة على
طلبة العلم مما اتفق الفقهاء رحمهم اهلل على جوازه ()193؛ لأن ما ي�أخذونه من بيت
املال لي�س عو�ضاً و�أجرة.
قال �أبو العبا�س ابن تيمية رحمه اهلل" :و�أما ما ي�ؤخذ من بيت املال ،فلي�س عو�ضاً
و�أجرة ،بل رزق للإعانة على الطاعة ،فمن عمل منهم هلل �أثيب ،وما ي�أخذ من رزق
للمعونة على الطاعة ،وكذلك املال املوقوف على �أعمال الرب ،واملو�صى به كذلك
واملنذور كذلك لي�س كالأجرة" (.)194
والأ�صل عند متقدمي احلنفية رحمهم اهلل على �أنه ال يجوز مطلقاً اال�ستئجار على
الأذان واحلج وكذا الإمامة وتعليم القر�آن والفقه؛ لأن الأ�صل �أن كل طاعة يخت�ص
بها امل�سلم ال يجوز اال�ستئجار عليه عندهم ( ،)195وكل ا�ستئجار على عمل مفرو�ض
ال يجوز (.)196
وقد تغريت الفتوى عند مت�أخري احلنفية ،ور�أوا اجلواز لتغري الزمان .ولهذا قال
الإمام الزيلعي" :والفتوى اليوم على جواز اال�ستئجار لتعليم القر�آن وهو مذهب
( ((19ينظر :املب�سوط ( ،)18/3االختيار لتعليل املختار ( ،)141/4ال�شرح ال�صغري مع بلغة ال�سالك( ،)295/2حا�شية
قليوبي ( ،)296/4املغني البن قدامة ( ،)139/8و�أخذ املال على �أعمال القرب (.)572/2
( ((19االختيارات الفقهية (�ص .)153
( ((19ينظر :بدائع ال�صنائع ( ،)191/4الهداية يف �شرح بداية املبتدي ( ،)238/3االختيار لتعليل املختار ( ،)59/2اللباب
يف اجلمع بني ال�سنة والكتاب (.)534-533/2
( ((19ينظر :بدائع ال�صنائع ( ،)191/4وقد ذكروا �أدلتهم يف ذلك فلرتاجع.
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املت�أخرين من م�شايخ بلخ ،ا�ستح�سنوا ذلك وقالوا بنى �أ�صحابنا املتقدمون اجلواب
على ما �شاهدوا من قلة ا ُحل َّفاظ ،ورغبة النا�س فيهم ،وكان لهم عط ّيات يف بيت املال،
وافتقاد من املتعلمني يف جمازاة الإح�سان بالإح�سان من غري �رشط مروء ٍة يعينونهم
على معا�شم ومعادهم ،وكانوا ُي ْفتون بوجوب التعليم خوفاً من ذهاب القر�آن،
وحتري�ضاً على التعليم حتى ينه�ضوا لإقامة الواجب فيكرث ُح َّفاظ القر�آن ،و�أما اليوم
فذهب ُك ُّله وا�شتغل ا ُحل َّفاظ مبعا�شهمَّ ،
وقل من ُي َع ّلم ح�سب ًة ،وال يتف ّرغون له �أي�ضاً،
ف�إن حاجتهم متنعهم من ذلك ،فلو مل ُيفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القر�آن،
ف�أفتوا بجواز ذلك لذلك ،ور�أوه ح�سناً ،وقالوا الأحكام قد تختلف باختالف
الزمان� ،أال ترى �أن الن�ساء ُك َّن يخرجن �إلى اجلماعات يف زمن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ويف زمن �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه حتى منعهن عمر ر�ضي اهلل عنه وا�ستق َّر
الأمر عليه ،وكان ذلك هو ال�صواب ،وكان الإمام �أبو بكر حممد بن الف�ضل يقول
يجب الأجر و ُيحب�س عليها ،وقال يف النهاية يفتى بجواز اال�ستئجار على تعليم
الزندو�سي كان �شيخنا �أبو حممد عبداهلل
الفقه �أي�ضاً يف زماننا ،ثم قال يف رو�ضة ّ
اخليزاخزي يقول يف زماننا يجوز للإمام وامل�ؤذن واملع ِّلم �أخ ُذ الأجر قال كذا يف
ّ
الذخرية ،وال يجوز ا�ستئجار امل�صحف وكتب الفقه لعدم التعارف" (.)197
ويف البناية على الهداية" :وبع�ض م�شايخنا وهم �أئمة بلخ رحمهم اهلل ا�ستح�سنوا
اال�ستئجار على تعليم القر�آن اليوم لأنه ظهر التواين �أي الفتور والك�سل يف الأمور
الدينية ففي االمتناع ت�ضييع حفظ القر�آن لأن املتقدمني منعوا ذلك لرغبة النا�س
يف التعليم ح�سبة ومروءة يف جمازاة الإح�سان بالإح�سان بال �رشط ،وقد زال ذلك
ففي هذا الزمان يف االمتناع عنه ت�ضييع حفظ القر�آن ،وقد تغري اجلواب باختالف
( ((19تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق (.)125-124/5
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الزمان" (.)198
ومما ي�ؤكد �أن الأ�صل عندهم هو املنع لكن جاز �أخذ الأجرة على تعليم القر�آن
والإمامة من باب اال�ستح�سان لدليل �أقوى در ًء للمفا�سد ،هو �أن الأ�صل ما زال حكمه
ٍ
باق على املنع �إال �أن خ�شي ح�صول مف�سدة �أعظم ،وعليه فال ي�صح �إطالق القول
ب�أن مت�أخري احلنفية على جواز �أخذ الأجرة على تعليم العلوم ال�رشعية �أو على كل
طاعة ب�إطالق ( )199بل ي�ستثنى منه بع�ض امل�سائل ،ولهذا يقول ابن عابدين يف تقرير
ما عليه الفتوى عند املت�أخرين" :وقد اتفقت كلمتهم جميعاً على الت�رصيح ب�أ�صل
املذهب من عدم اجلواز ،ثم ا�ستثنوا بعده ما علمته ،فهذا دليل قاطع وبرهان �ساطع
على �أن املفتى به لي�س هو جواز اال�ستئجار على ِّ
كل طاعة ،بل على ما ذكروه فقط
مما فيه �رضورة ظاهرة تبيح اخلروج عن �أ�صل املذهب من ُط ُروء املنع ،ف�إن مفاهيم
الكتب حجة ولو مفهوم لقب على ما �رصّ ح به الأ�صوليون بل هو منطوق  ...فظهر
لك بهذا عدم �صحة ما يف اجلوهرة من قوله ،واختلفوا يف اال�ستئجار على قراءة
القر�آن مدة معلومة ،قال بع�ضهم :ال يجوز وقال بع�ضهم :يجوز ،وهو املختار�.أ.هـ.
وال�صواب �أن يقال على تعليم القر�آن ،ف�إن اخلالف فيه كما علمت ال يف القراءة
املجردة ف�إنه ال �رضورة فيها ،ف�إن كان ما يف اجلوهرة �سبق قلم فال كالم ،و�إن كان عن
عمد فهو خمالف لكالمهم قاطبة فال يقبل" (.)200

( ((19البناية على الهداية ( ،)282-281/10وينظر :العناية على الهداية ( ،)98/9املحيط الربهاين (.)480/7
( ((19ينظر� :أخذ املال على �أعمال القرب ( ،)573/2حيث �أطلق عن املت�أخرين من احلنفية القول باجلواز مطلقاً ويف
هذا نظر.
( ((20حا�شية ابن عابدين على الدر املختار (.)56/6
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املبحث اخلام�س
�إقرار املري�ض لوارثه

الأ�صل عند ال�شافعية �إقرار املري�ض مر�ض املوت ي�صح لوارثه كما ي�صح الإقرار
لأجنبي خالفاً جلمهور الفقهاء (.)201
جاء يف مغني املحتاج" :وي�صح �إقرار املري�ض مر�ض املوت لأجنبي" مبال عيناً كان
�أو ديناً ك�إقرار ال�صحيح ،ويكون من ر�أ�س املال بالإجماع كما قاله الغزايل ،ولو �أراد
الوارث حتليف املق َّر له على اال�ستحقاق مل يكن له ذلك كما حكاه ابن امللقن و�أق ّره
(وكذا) يقبل �إقراره به (لوارث على املذهب) كالأجنبي؛ لأن الظاهر �أنه حمق،
لأنه انتهى �إلى حالٍ ي�صدق فيه الكاذب ،ويتوب فيها الفاجر" (.)202
واختار جمع من فقهاء ال�شافعية عدم �صحة �إقرار املري�ض مر�ض املوت مبال �أو دين
لوارثه �إن اتُّهم.
جاء يف حتفة املحتاج" :واختار جمع عدم قبوله �إن اتُّهم لف�ساد الزمان ،بل قد
تقطع القرائن بكذبه ،قال الأذرعي :فال ينبغي ملن يخ�شى اهلل �أن يق�ضي �أو يفتي
بال�صحة ،وال �شك فيه �إذا علم �أن ق�صده احلرمان وقد �رصح جمع با ُحل ْرمة حينئذٍ ،
و�أنه ال يحل للمق ّر له �أخذه ولبقية الورثة حتليفه �أنه �أق ّر له بحقٍّ الزم يلزمه الإقرار به
ف�إن نكل حلفوا وقا�سموه ،وال ت�سقط اليمني ب�إ�سقاطهم" (.)203
فمع �أن املذهب عند ال�شافعية �أن املق ّر حال مر�ض الوفاة الأ�صل �صحة �إقراره،
والغالب �أن حال االحت�ضار يتوب فيها الفاجر ويغلب �صدقه على كذبه ،لكن
( ((20ينظر :املب�سوط ( ،)24/18الكايف البن عبدالرب ( ،)887-886/2القوانني الفقهية (�ص � ،)207شرح الزرك�شي على
خمت�صر اخلر�شي (.)163/4
( ((20مغني املحتاج ( ،)271/3وينظر :نهاية املحتاج ( ،)70/5حا�شية اجلمل (.)432/3
( ((20حتفة املحتاج ( ،)359-358/5وينظر :فتح العزيز ب�شرح الوجيز (.)97/11
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بع�ضهم اختار ب�سبب خراب الذمم وتغري الزمان ،و�أنه لو نفذ �إقراره لكان يف ذلك
معونة على حرمان الورثة ،فغلبوا التهمة لأجل ذلك ،فيكون هذا من باب �سدِّ
الذرائع ودرء املفا�سد ،وهذا الأخذ مببد�أ �سد الذرائع �أخذ به بع�ض فقهاء ال�شافعية
لأجل ف�ساد الزمان مع �أنه خمالف ملا عليه املذهب عند ال�شافعية من عدم الأخذ
مببد�أ �سد الذرائع وهو عدم الأخذ مببد�أ م�آل العمل وغاياته الذي ظاهره ال�سالمة،
فال�شافعية ينظرون �إلى الأحكام الظاهرة و�إلى الأفعال عند حدوثها ،وال ينظرون
�إلى الغاية وامل�آل (.)204
ويقرر الإمام ال�شافعي هذا املبد�أ فيقول" :ال يف�سد عقد �أبداً �إال بالعقد نف�سه ،ال
تقدمه وال ت�أخره ،وال بتوهم ،وال ب�أغلب وكذلك كل �شيء ال تف�سده
يف�سد ب�شيء ّ
�إال بعقده ،وال تف�سد البيوع ب�أن يقول هذه ذريعة ،وهذه نية �سوء ،ولو جاز �أن
نبطل من البيوع ب�أن يقال متى خالف �أن تكون ذريعة �إلى الذي ال ّ
يحل ك�أن يكون
اليقني من البيوع بعقد ما يحل �أولى �أن يرد به من الظن �أال ترى �أن رج ًال لو ا�شرتى
�سيفاً ونوى ب�رشائه �أن يقتل به كان ال�رشاء حال ًال وكانت النية بالقتل غري جائزة ،ومل
يبطل بها البيع" ،ثم قال" :ف�إذا دل الكتاب ثم ال�سنة ثم عامة حكم الإ�سالم على �أن
العقود �إمنا يثبت بالظاهر عقدها وال يف�سدها العاقدين كانت العقود �إذا عقدت يف
الظاهر �صحيحة �أولى �أن ال تف�سد بتوهم غري عاقدها على عاقدها ثم وال�سيما �إذا
كان توهماً �ضعيفاً واهلل تعالى �أعلم"�.أ.هـ (.)205

( ((20ينظر :تغري الأحكام (�ص .)375
( ((20الأم لل�شافعي (.)313-312/7
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املبحث ال�ساد�س
ت�ضمني الأجري امل�شرتك ( )206وال�سم�سار

الأ�صل �أن الأمني ال ي�ضمن �إال بالتعدي والتفريط ( ،)207وملا كان الأجري امل�شرتك
يتقبل �أعما ًال الثنني و�أكرث يف وقت واحد ويعمل لهم ،وي�شرتكون يف منفعته ليعمل
لهم فيها عم ًال.
ولي�س هو مثل الأجري اخلا�ص الذي يقع العقد عليه يف مدة معلومة ي�ستحق
امل�ست�أجر نفعه يف جميعها.
كان الإمام �أبو حنيفة وزفر رحمهما اهلل تعالى يريان �أن الأجري امل�شرتك ملا كان
�أميناً ،فال ي�ضمن ما تلف حتت يده �إال بالتعدي �أو التفريط (.)208
()209
وذهب �صاحباه �أبو يو�سف وحممد بن احل�سن �إلى ت�ضمني الأجري امل�شرتك
لتغري ذمم النا�س وف�ساد �أخالقهم وحفظاً لأموال النا�س ،مع �أن الأ�صل عندهما �أن
الأمني ال ي�ضمن �إال بالتعدي والتفريط ،فكان وجوب ال�ضمان يف الأجري امل�شرتك
ثبت ا�ستح�ساناً �صيانة لأموال النا�س ،وف�ساد ذممهم.
وقد خالف الإمام الزيلعي �أن يكون خمالفة �أبي يو�سف وحممد بن احل�سن
ل�صاحبيهما �إمنا هو ب�سبب اختالف الزمان والع�صور ،وذلك لأنه ثبت عن علي بن
وال�ص َّواغ ويقول ال ي�صلح النا�س �إال
�أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أنه ي�ضمن ال�ص ّباغ َّ
ذلك (.)210
( ((20الأجري امل�شرتك هو من يتقبل �أعما ًال لأكرث من واحد .ينظر :تبيني احلقائق (.)133/5
( ((20ينظر :الفتاوى الهندية ( ،)47/4مواهب اجلليل ( ،)416/5نهاية املحتاج ( ،)325/5املجموع ( ،)157/4ك�شاف
القناع (.)15/4
( ((20ينظر :املب�سوط ( ،)103/15تبيني احلقائق (.)134 ،110/5
( ((20ينظر :املب�سوط ( ،)103/15جممع ال�ضمانات (�ص .)57
(� ((21أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى (.)122/6
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ف�إذا كان ال�صحابة �أفتوا بت�ضمني الأجري امل�شرتك وهم قبل �أبي حنيفة وال�صاحبني
ّ
دل على �أن مناط الت�ضمني لي�س هو اال�ستح�سان لف�ساد الزمان ،و�إمنا لأجل �أنهما
يريان �أن املعقود عليه يف الأجري امل�شرتك هو حفظ العني ،وعقد املعاو�ضة يقت�ضي
�سالمة املعقود عليه عن العيب ،فيكون امل�ستحق بالعقد حفظاً �سليماً عن العيب الذي
هو �سبب الهالك؛ لأنه ال ميكنه العمل �إال باحلفظ ،فيكون داخ ًال حتت العقد ،في�ضمن
بالهالك ،كما يف الوديعة �إذا كانت ب�أجر ،وكما �إذا هلك بفعله .واهلل �أعلم (.)211
و�أما ال�سم�سار ،فيما ويل بيعه وت�سويقه.
فقد ذكر �صاحب الإتقان والإحكام يف �رشح حتفة احلكام ب�أنه ر�أى بع�ض ق�ضاة
الإ�سكندرية �ض َّمن ال�سم�سار وك�أنه ذهب �إلى ذلك من م�صالح النا�س العامة لف�ساد
الزمان (.)212
مع �أن املالكية يرون الدالل من الأمناء و�أنه ال ي�ضمن �شيئاً مما يليه لأمانته (.)213
املبحث ال�سابع
�سقوط �شفعة ال�شفيع �إذا ترك طلبها بعد م�ضي �شهر

�إذا علم ال�شفيع ببيع �رشيكه ن�صيبه ثم �أ�شهد على طلبها فور علمه ف�إن احلنفية
قالوا� :إن �شفعته ال ت�سقط لكنه لو ترك طلب �شفعته وترك طلب اخل�صومة والتمليك
�أكرث من �شهر ف�إن ظاهر املذهب عندهم �أنها ال ت�سقط �أي�ضاً حتى ي�سقطها بل�سانه.
لكن حممد بن احل�سن يذهب �إلى �أنه �إن � َّأخره �شهراً بال عذر بطلت �شفعته
َّ
( ((21ينظر :تبيني احلقائق (.)135-134/5
( ((21ينظر� :شرح م ّياة امل�سمى :الإتقان والإحكام يف �شرح حتفة احلكام (.)190/2
( ((21الكايف لأبي عمر بن عبدالرب ( ،)758-757/2القوانني الفقهية (�ص � ،)221شرح خمت�صر خليل للخر�شي مع حا�شية
العدوي (.)26/7
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دفعاً لل�رضر(.)214
واملفتى به عند بع�ضهم بقول حممد بن احل�سن.
وقد ذكر ابن عابدين ع َّلة الأخذ بقول حممد بن احل�سن فقال" :بيان وجه الفتوى
بقول حممد قال يف �رشح املجمع ،ويف جامع اخلاين :الفتوى اليوم على قول
حممد لتغري �أحوال النا�س يف ق�صد الإ�رضار� .أ.هـ.
رجح ظاهر الرواية
وبه ظهر �أن �إفتاءهم بخالف ظاهر الرواية لتغري الزمان ،فال ُي َّ
م�صححاً �أي�ضاً كما م ّر يف الغ�صب يف م�س�ألة �صبغ الثوب بال�سواد،
عليه ،و�إن كان َّ
وله نظائر كثرية" (.)215
و�إمنا ذهبوا �إلى قول حممد بن احل�سن ،لأن ال�شفعة لو مل ت�سقط بت�أخري طلبه لأدى
هذا �إلى �إحلاق ال�رضر بامل�شرتي ،لأنه �سيمتنع عن الت�رصف فيه خ�شية �أن ُي ْنق�ض
ت�رصفه" (.)216
فكان هذا من باب اال�ستح�سان كما يقول ال�رسخ�سي ( ،)217و�إمنا ُقدِّ ر ب�شهر ،لأن
ال�شهر يف حكم الأجل ،وما دونه ٌ
عاجل (.)218
وعليه فيكون الأخذ بقول حممد بن احل�سن ا�ستح�ساناً لتغري الزمان ،فكان العدول
تقوى ب�سبب �أحوال النا�س وخراب
عن دليل ظاهر الرواية لدليل قول حممد الذي ّ
ذممهم .واهلل �أعلم.

( ((21ينظر :املب�سوط ( ،)118/14بدائع ال�صنائع ( ،)19/5املحيط الربهاين ( ،)271/7حا�شية الدر املختار (.)226/6
( ((21حا�شية ابن عابدين ( ،)226/6وينظر :اللباب يف �شرح الكتاب (.)109/2
( ((21ينظر :تبيني احلقائق (.)244/5
( ((21ينظر :املب�سوط (.)118/14
( ((21ينظر :املب�سوط (.)118/14
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املبحث الثامن
الإجارة على العني مدة تبقى فيها تلك العني ب�صفاتها

الأ�صل عند فقهاء ال�شافعية �أنه ي�صح عقد الإجارة على العني مدة تبقى فيها تلك
العني ب�صفاتها غالباً.
لأنه �إذا �أمكن ا�ستيفاء املعقود عليه يف تلك املدة ،فالأ�صل �صحة عقد الإجارة وال
يقدر مبدة �إذ ال توقيف فيه ،واملرجع عندهم يف املدة التي تبقى غالباً �إلى �أهل اخلربة،
َّ
في�ؤجر الدار ثالثني �سنة ( ،)219وال فرق يف ذلك بني الوقف وغريه وهو امل�شهور
(.)220
لكن بع�ض فقهاء ال�شافعية من الق�ضاة ر�أى �أنه ال ي�صح ت�أجري عني الوقف �أكرث من
َّ
ثالث �سنني لف�ساد الزمان خ�شية �أن ي�ستويل عليها امل�ست�أجر.
ففي حتفة املحتاج" :وا�صطالح ّ
احلكام على �أنه ال ي�ؤجر �أكرث من ثالث �سنني
لئال يندر�س ا�ستح�سان منهم ،و�إن ُر َّد ب�أنه ال معنى له على �أنه مل ُي ْفعل عن جمتهد
�شافعي منهم ،و�إمنا ا�شرتطنا ذلك لف�ساد الزمان بغلبة اال�ستيالء على الوقف عند
طول املدة ،و�أي�ضاً ف�رشطها يف غري ناظر م�ستحق وحده �أن يكون ب�أجرة املثل وتقومي
املدة امل�ستقبلية البعيدة �صعب ،و�أي�ضاً ومنها منع اال�شتغال للبطن الثاين و�ضياع
الأجرة عليهم غالباً �إذا قب�ضت" (.)221
ومثله كما يف نهاية املحتاج وبينّ �أن �سبب حتديد املدة احتياطاً (.)222
وما ذكره ابن امللقن رحمه اهلل وغريه ما هو �إال ا�ستح�ساناً وهو عدول عن حكم
( ((21ينظر :مغني املحتاج يف معرفة معاين �ألفاظ املنهاج (� ،)473/3أ�سنى املطالب ( ،)414/2حا�شية قليوبي (.)91/3
( ((22ينظر :مغني املحتاج ( ،)473/3ال�سراج الوهاج على منت املنهاج (�ص .)293
( ((22حتفة املحتاج (.)172/6
( ((22ينظر :نهاية املحتاج (.)305/5
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�سداً للذريعة.
بدليل �إلى دليل �أقوى اقت�ضاه ذلك العدول َّ
وقد يقال – وهو الأظهر� -إن ال�شافعية� ،إمنا يرون بنا ًء على قول �إمامهم القول
ب�سد الذرائع ،ر�أوا الأخذ باال�ستح�سان لأن ال�شافعي ال يرى
بتحرمي الو�سائل ،ولي�س ّ
القول باال�ستح�سان ،وقد �أفرد باباً خا�صاً يف �إبطال اال�ستح�سان (.)223
فلما كانت �إجارة الوقف مدة طويلة و�سيلة �إلى اندرا�س الوقف واال�ستيالء على
الوقف عند طول املدة ،حرمت �إجارة الوقف ملدة طويلة من باب حترمي الو�سائل.
وال�شافعي – رحمه اهلل -وكذا كثري من �أتباعه ي�أخذون مببد�أ حترمي الو�سائل ولهذا
أحل اهلل مل َّ
قال الإمام ال�شافعي يف الأم" :ما كان ذريعة �إلى منع ما � َّ
يحل وكذلك ما
كان ذريعة �إلى �إحالل ما ح ّرم اهلل تعالى" (.)224
�سد الذرائع و�أنكر على
ولهذا �أنكر ال�سبكي �أن يكون الإمام ال�شافعي يقول مببد�أ ّ
القرايف قوله�" :أن ّ
كل �أحد يقول بها ،وال خ�صو�صية للمالكية �إال من حيث زيادتهم
فيها وقال �إن من الذرائع ما يعترب �إجماعاً (.)225
�سد الذرائع
وقال ال�سبكي� :إن ما ذكر �أن الأمة �أجمعت عليه لي�س من م�سمى ّ
�سد الذرائع،
يف �شيء ،وقال� :إمنا �أراد ال�شافعي – رحمه اهلل -حترمي الو�سائل ال َّ
والو�سائل م�ستلزمة املتو�سَّ ل �إليه ،وال�شافعية ال ينازعون فيما ي�ستلزم من الو�سائل،
و�سد الذرائع (.)226
وفرق بني حترمي الو�سائل ّ
وعلى هذا فيكون �أخذهم بالتعليل لف�ساد الزمان لأن �إجارة عني الوقف مدة طويلة
و�سيلة ال�ستيالئه .واهلل �أعلم.
( ((22ينظر :الأم ( ،)313/7والر�سالة (�ص .)503
( ((22الأم (.)51/4
( ((22ينظر :الفروق (.)32/2
( ((22ينظر :الأ�شباه والنظائر البن ال�سبكي ( ،)119/1البحر املحيط يف �أ�صول الفقه (.)93/8
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املبحث التا�سع
عدم تزويج املر�أة نف�سها من غري الكفء

الأ�صل عند احلنفية رحمهم اهلل �أنه ينعقد نكاح احلرة العاقلة البالغة بر�ضاها ،و�إن
مل يعقد عليها و ّ
يل بكراً كانت �أو ثيباً يف ظاهر الرواية (.)227
وال فرق �أي�ضاً يف ظاهر الرواية بني الكفء وغري الكفء ،ولكن للو ّ
يل االعرتا�ض
يف غري الكفء ،خمالفني يف ذلك عامة �أهل العلم القائلني ب�أن الويل �رشط ل�صحة
النكاح (.)228
غري �أن �أبا حنيفة و�أبا يو�سف رحمهما اهلل يقوالن ال يجوز للحرة العاقلة �أن تزوج
نف�سها من غري الكفء وال ي�صح (.)229
وقد �أخذ بهذا الر�أي بع�ض املت�أخرين وتركوا ظاهر الرواية يف املذهب احلنفي وقالوا:
الفتوى بهذه الرواية – يعني قول �أبي حنيفة و�أبي يو�سف – لف�ساد الزمان (.)230
ففي البحر الرائق عند ذكره ل�رشح عبارة احلرة العاقلة ،فقال :ف�شمل البكر والثيب،
و�أطلق ف�شمل الكفء وغريه ،وهذا ظاهر الرواية عن �أبي حنيفة و�صاحبيه ،لكن
�صح رجوعهما �إليه،
للويل االعرتا�ض يف غري الكفء ،وما ُروي عنهما بخالفه فقد ّ
وروى احل�سن عن الإمام �أنه �إن كان الزوج ُكف�ؤاً نفذ نكاحها ،و�إال فلم ينعقد �أ�ص ًال
ويف املعراج َم ْعز ّياً �إلى قا�ضي خان وغريه.
واملختار للفتوى يف زماننا رواية احل�سن ويف الكايف والذخرية ،وبقوله �أخذ كثري
قا�ض يعدل ،وال كل و ّ
يل يح�سن املرافعة ،وا ُجل َّثو بني
من امل�شايخ؛ لأنه لي�س كل ٍ
( ((22ينظر :الهداية يف �شرح بداية املبتدي ( ،)191/1البناية على الهداية ( ،)79/5ل�سان احلكام (�ص .)318
( ((22ينظر :امل�صادر ال�سابقة ودرر احلكام (.)335/1
( ((22ينظر :امل�صادر ال�سابقة.
( ((23ينظر :تبيني احلقائق ( ،)117/2الدر املختار (.)57/3
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يدي القا�ضي مذلة َف ُ�س َّد الباب بالقول بعدم االنعقاد �أ�ص ًال" (.)231
وعليه فيكون الأخذ بخالف ظاهر الرواية عندهم ا�ستح�ساناً ملا يرتتب عليه من
ال�رضر.
املبحث العا�شر
جواز العزل من غري ر�ضى الزوجة

املذهب عند احلنفية �أنه يحرم على الزوج �أن يعزل عن امر�أته احلرة بغري ر�ضاها؛
�سبب حل�صول الولد ،ولها يف الولد حق ،وبالعزل يفوت
لأن الوطء عن �إنزال ٌ
الولد ،فك�أنه �سبباً لفوات حقها و�إن كان بر�ضاها فال يكره ،لأنها ر�ضيت بفوات
حقها (.)232
لكن ذهب بع�ض فقهاء احلنفية املت�أخرين �إلى �أنه �إن خاف من الولد ال�سوء يف
احلرة ف�إنه ي�سعه العزل بغري ر�ضاها لف�ساد الزمان.
ففي فتح القدير للكمال ابن الهمام�" :إن خاف من الولد ال�سوء يف احلرة ي�سعه
العزل بغري ر�ضاها لف�ساد الزمان ،فليعترب مثله من الأعذار م�سقطاً لإذنها" (.)233
وقال ابن عابدين معلقاً على كالم �صاحب فتح القدير" :فقد علم �أن نقول املذهب
عدم الإباحة ،و�أن هذا تقيي ٌد من م�شايخ املذهب لتغري بع�ض الأحكام بتغري الزمان" (.)234
والأخذ بالعزل بال ر�ضاها درءاً للمفا�سد ب�سبب ف�ساد الزمان �إن خاف من الولد
ال�سوء.
( ((23ينظر :البحر الرائق ( ،)118-117/3وينظر :درر احلكام ( ،)335/1جممع الأنهر يف �شرح ملتقى الأبحر (.)332/1
( ((23ينظر :بدائع ال�صنائع ( ،)334/2الهداية يف �شرح بداية املبتدي ( ،)372/4االختيار لتعليل املختار ( ،)163/4تبيني
احلقائق (.)21/6
( ((23فتح القدير ( ،)401/3وينظر :الفتاوى الهندية (.)356/5
( ((23حا�شية ابن عابدين (.)176/3
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املبحث احلادي ع�شر
�أحقية الأب يف ح�ضانة ابنته التي بلغت �إحدى ع�شرة

ظاهر الرواية عند احلنفية وهي املذهب عندهم على �أن الأم واجلدة �أحق بال�صغرية
يف احل�ضانة من الأب حتى حتي�ض ،ف�إن حا�ضت فالأب �أحق باحل�ضانة؛ لأن اجلارية
بعد �سبع �سنني حتتاج �إلى معرفة �آداب الن�ساء ،من الطبخ والغ َْزل والغ َْ�سل ،والأم
�أقدر على ذلك� ،أما �إذا بلغت اجلارية ،فهي حتتاج �إلى �أن تتزوج و�أن ت�صان ،والأب
�أقدر على �صيانتها وتزويجها ،ولأنها �صارت ُع ْر�ضة للفتنة ومطمعاً لرجال ،وبالرجال
من الغرية ما لي�س بالن�ساء ،فالأب �أقدر على دفع خداع الف�سقة واحتيالهم فكان �أولى.
وخالف يف ذلك حممد بن احل�سن فر�أى �أن الأب �أحق يف ح�ضانة اجلارية �إذا بلغت
حد ال�شهوة ،لو مل حت�ض؛ لأن هذا ال�سن حتتاج اجلارية �إلى ال�صيانة واحلفظ والأب
َّ
�أحق بذلك من الأم ،وقول حممد هو ما عليه الفتوى عند مت�أخري احلنفية (.)235
قال يف تبيني احلقائق" :وبه يفتى يف زماننا لكرثة الف�ساق ،و�إذا بلغت �إحدى ع�رشة
حد ال�شهوة يف قولهم" (.)236
�سنة فقد بلغت َّ
ويف حا�شية ال�شلبي على تبيني احلقائق" :قال قا�ضي خان :للأب والية �أخذ اجلارية
حد ال�شهوة ،واالعتماد على هذه الرواية لف�ساد الزمان" (.)237
�إذا بلغت َّ
ويف فتح القدير" :ويف غياث املفتي االعتماد على رواية ه�شام عن حممد لف�ساد
الزمان ،وعن �أبي يو�سف مثله ،واخ ُتلف يف حد ال�شهوة ليبنى عليها �أخذ الأب،
و�ست
وثبوت ُحرمة امل�صاهرة ،قالوا :بنت ت�سع م�شتهاة ،وخم�س لي�ست م�شتهاةٍّ ،،
و�سبع وثمانٍ �إن كانت َع ْبلة م�شتهاة و�إال فال" (.)238
ٍ
( ((23املراجع ال�سابقة.
( ((23تبيني احلقائق (.)48/3
( ((23حا�شية ال�شلبي على تبيني احلقائق (.)49/3
( ((23فتح القدير (.)472/4
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والأخذ بقول حممد بن احل�سن من باب اال�ستح�سان.
وهو الأخذ بامل�صلحة ،فهي نوع من �أنواع اال�ستح�سان.
وي�سمى عندهم ا�ستح�سان ال�رضورة ،وهو ترك موجب القيا�س لوجود م�صلحة
يف هذا الرتك ( .)239وهذا يقول به املالكية لأنه ا�ستعمال م�صلحة جزئية يف مقابل
قيا�س كلي ،وهو تقدمي لال�ستدالل املر�سل على القيا�س (.)240
اخلامتة

احلمد هلل �سبحانه حمداً يليق بجالله وعظيم �سلطانه على �إمتام هذا البحث ،وبعد
عر�ض هذا اجلهد املتوا�ضع ف�إنني �أ�سجل بع�ض النتائج امل�ستخل�صة من هذا البحث،
وهي كالآتي:
 -1املق�صود بتعليل الأحكام ال�رشعية ت�صويبات علل الأحكام ال�رشعية التي
نيطت بها الأحكام.
 -2الأ�صل �أن �أحكام اهلل تعالى الكونية وال�رشعية الأمدية مع َّللة.
بتغي احلكم لتغري الزمان هو بناء اجتهاد جديد حلكم �أو ق�ضية قائمة
 -3املق�صود رّ
تغي الو�صف الظاهر املن�ضبط عن حالته يف الزمن ال�سابق.
ب�سبب رّ
�أو ب�سبب �أن بناء احلكم كان مل�صلحة ثم زالت تلك امل�صلحة فرتتب على زوالها
�أو تغريها تغري احلكم.
�أو العدول عن حكم اقت�ضاه دليل �أو تعليل �رشعي يف واقعة �إلى حكم �آخر �أو دليل
�رشعي اقت�ضى هذا العدول.
� -4أول من ُعرف عنه �صياغة قاعدة "ال ينكر تغري الأحكام بتغري القرائن والأزمان هم
( ((23ينظر :ال�سيا�سة ال�شرعية و�أثرها يف احلكم ال�شرعي التكليفي (�ص  ،)243املهذب يف علم �أ�صول الفقه (.)993/3
( ((24ينظر :ال�سيا�سة ال�شرعية و�أثرها يف احلكم ال�شرعي (�ص .)245
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بع�ض فقهاء احلنفية يف الدولة العثمانية كما يف املادة ( )39من جملة الأحكام العدلية.
 -5عوامل تغري الزمان نوعان :ف�ساد وتطور.
 -6الأحكام  -كما يقول ابن القيم – نوعان :نوع ال يتغري عن حالة واحدة هو
عليها ال بح�سب الأزمنة وال الأمكنة وال اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات ،ونوع
يتغري بح�سب اقت�ضاء امل�صلحة له زماناً ومكاناً وحا ًال.
 -7الأحكام التي تتغري لها �أحوال:
احلالة الأولى :تغري الأحكام التي مناطها على ال ُعرف.
احلالة الثانية :تغري الأحكام بتغري امل�صالح.
احلالة الثالثة :تغري الأحكام بتغري الذريعة.
احلالة الرابعة :تغري الأحكام بتغري ال�صورة احلادثة �أو تغري �أو�صافها.
 -8ي�شرتط ل�صحة تعليل الأحكام بف�ساد الزمان �رشوط ،هي:
�أ� -أن ال يرتتب على التعليل بف�ساد الزمان معار�ضة �أو �إبطال للن�صو�ص ال�رشعية
الثابتة.
ب� -أن يرتتب على بقاء احلكم ال�سابق تفويت م�صلحة �أعظم منها وهي مق�صودة
�رشعاً.
ج� -أن ال يرتتب على الأخذ بالتعليل لف�ساد الزمان �إبطال حكم ثبتت علته
بالإجماع� ،أو الأدلة ال�صحيحة ال�رصيحة.
 -9من النتائج �أن احلنابلة مل �أجد لهم فرعاً فقهياً واحداً عللوا الأحكام بف�ساد
الزمان و�إن كان من �أ�سباب تغري احلكم ما يكون موافقاً ملن يقول بتعليل الأحكام
�سد الذرائع.
بف�ساد الزمان ،كالأخذ مببد�أ اال�ستح�سان �أو تخ�صي�ص العلة �أو ّ
� -10أكرث �أ�صحاب املذاهب تعلي ًال بف�ساد الزمان هم احلنفية.
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