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احلمد هلل الذي شرف رمضان مبا شرع من صيامه ،ووسع فيه على خلقه من
إنعامه ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وموالنا
حممدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه .وبعد؛
فيقول ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز﴿ :

﴾ (البقرة.)123 :
يطل علينا شهر رمضان املعظم يف كل عام بنفحاته الربانية ،ورمحاته الدائمة
اليت حتيي النفوس بنور الطاعة وصدق اهلمة ،وتوقظ الضمائر النائمة من سباتها
لتستقبل هذا الشهر العظيم بالصوم واإلقبال على اهلل تعاىل ،تالوة لكتابه العزيز،
والعمل الصاحل ،وشوقا إىل احلسنى وزيادة.
يقول اإلمام أبو حامد الغزالي -رمحه اهلل -يف كتابه إحياء علوم الدين" :اعلم
أن الصوم ثالث درجات :صوم العموم ،وصوم اخلصوص ،وصوم خصوص اخلصوص.
أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة.
وأما صوم اخلصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر
اجلوارح عن اآلثام.
وأما صوم خصوص اخلصوص فصوم القلب عن اهلضم الدنية واألفكار
الدنيوية ،وكفه عما سوى اهلل عز وجل بالكلية...
6
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وأما صوم اخلصوص وهو صوم الصاحلني ،فهو كف اجلوارح عن اآلثام،
ومتامه بستة أمور:
كرَهُ وَ ِإلَى
النظَرِ ِإلَى كُلِّ مَا يُذَمُّ وَيُ ْ
َفهُ عَنِ الِاتِّسَاعِ فِي َّ
 -1غض البصر َوك ُّ
شغِلُ الْ َقلْبَ وَ ُيلْهِي عَنْ ذكر اهلل عز وجل
كُلِّ مَا يُ ْ
جفَاءِ
 -8حفظ اللسان عن اهلذيان وَالْكَذِبِ وَا ْلغَيْبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْ ُفحْشِ وَا ْل َ
وَا ْلخُصُومَةِ وَالْ ِمرَاءِ وإلزامه السكوت وشغله بذكر اهلل سبحانه وتالوة القرآن فهذا
صوم اللسان.
 -5كف السمع عن اإلصغاء إىل كل مكروه.
 -2كف بقية اجلوارح عن اآلثام من اليد والرجل عن املكاره ،وكف البطن
عن الشبهات وقت اإلفطار.
 -3أن ال يستكثر من الطعام احلالل وقت اإلفطار حبيث ميتلئ جوفه .فما من
وعاء أبغض إىل اهلل عز وجل من بطن مليء من حالل.
 -6أن يكون قلبه بعد اإلفطار معلقا مضطربا بني اخلوف والرجاء ،إذ ليس
يدري أيقبل صومه فهو من املقربني ،أو يرد فهو من املمقوتني ،وليكن كذلك يف آخر

كل عبادة يفرغ منها(.)1

روي عن احلسن بن أبي احلسن البصري  أنه مر بقوم وهم يضحكون فقال:
«إن اهلل عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا خللقه يستبقون فيه لطاعته ،فسبق قوم
ففازوا ،وختلف أقوام فخابوا ،فالعجب كل العجب للضاحك الالعب يف اليوم الذي

فاز فيه السابقون وخاب فيه املبطلون»(.)2

نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا مجيعا لصيامه وقيامه ،وأن جيعلنا من املقبولني
املرحومني فيه ،وأن ال جيعلنا من املطرودين احملرومني ،إنه ولي ذلك وهو اجلواد
الكريم.
( )1انظر إحياء علوم الدين ،للغزيل ،دار املعرفة – بريوت.853-852/1 ،
( )2املرجع نفسه.856/1 ،
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اللهم صل على سيدنا حممد ،وآل سيدنا حممد ،صالة تنجينا بها من مجيع
األهوال واآلفات ،وتقضي بها لنا مجيع احلاجات ،وتطهرنا بها من مجيع السيئات،
وترفعنا بها أعلى الدرجات ،وتبلغنا بها أقصى الغايات ،من مجيع اخلريات يف احلياة
وبعد املمات ،يا أرحم الرامحني.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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الدكتور صالح محمد سالم أبو الحاج

ملخص البحث:
كان اإلمام الشرنباليل من أفر ِاد َّ ِ
مقاما مرموقًا،
الزمان الذين يهبهم اهلل تعاىل ّ
ألمته؛ حلفظ دينها ،فبلغ ً
وكثرت كتبه ورسائله واختياراته وترجيحاته يف املذهب احلنفي ،مما جعلنا حباجة ماسة ألن نعرف درجته يف
تقييما
االجتهاد ،ما دامت أقواله معدودة ضمن اآلراء املنسوبة إىل املذهب احلنفي؛ لكي يكون تقييمنا لكالمه ً
مبنيًا على أسس علمية رصينة ،ولتحقيق هذا تكلّمت عن وظائف اجملتهد العشرة ،وتقسيم طبقات احلنفيّة
كل وظيفة منها يف اإلمام الشُُّرنْبُاليل؛ لتظهر معنا طبقته الفقهية ،ومدى االعتماد
الزماين ،وناقشت مقدار حت ّقق ّ
وقوة علمه ،فكانت كتبُه َّ
حمط
جدا ،لقي ً
على كتبه ،فتبني يل بوضوح أنَّه إمام كبري ً
قبوال عجيبًا؛ لش ّدة إخالصه ّ
أنظار الفقهاء ممّن جاء بعده ،فهو جمتهد يف املذهب بلغ مرتبة رفيعة وإن مل يصل إىل كماهلا ،فنحتاج إىل
التثبت والتأكد من التزامه يف ترجيحه وتصحيحه ومتييزه بتحقيق قواعد رسم املفيت وأصول األبواب مبالحظة هل
يقرره.
وافقه غريه مبا ِّ

Abstract
Imam Shurunbilali was a unique figure of his time, the kind which
Allah Most High gifts to His nation (ummah) in order to preserve its
religion (din). He reached a lofty station. His books, treatises,
jurisprudential choices, and giving preference to certain rulings over
others (tarjihat) in the Hanafi School of Law (madhhab) were many,
causing us to be in great need of understanding his rank in
independent reasoning (ijtihad). As long as his jurisprudential
declarations (aqwal) are numerous, it is guaranteed that opinions will
be ascribed to the Hanafi School of Law. In order for our assessment
of his statements to be founded on firm, knowledge-based
11
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foundations, I have spoken about the ten functions of a mujtahid and
the classification of the Hanafi levels [of mujtahids and jurisprudence].
I have also discussed the extent to which Imam Shurunbilali realized
each of these levels so as to make his jurisprudential standing and the
scope of dependence upon his books apparent to us. It has become
entirely clear to me that he is a very great imam. He has met with
astonishing acceptance because of the intensity of his sincerity (ikhlas)
and the strength of his knowledge, so his books have becomethe
object of inspection and study of the scholars of jurisprudence (fuqaha)
from those who came after him. He is a mujtahid in a school of law
(mujtahid fi’l madhhab) who reached a lofty rank even though he did
not reach its perfection. So, we need to makesureabout what he
adhered to in his giving preponderance to certain opinions of others,
his critically analyzing jurisprudential rulings, and his differentiating
between certain principles of giving legal verdicts by considering:
Have others agreed with him in regards to what he decides?
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مقدمة:
حممد النيب األمي ،وعلى آله
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،سيدنا ّ
ومن اتبعه بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
وصحبه وسلمَ ،
َّ
فإن لكل مذهب من املذاهب اإلسالمية علماءه ،وهم يتفاوتون يف مراتبهم العلمية ،وقدراهتم
الز ِ
مان الذين يهبهم اهلل
مقاما مرموقًا ،فكان من أفر ِاد َّ
االجتهادية ،واإلمام الشرنباليل احلنفي قد بلغ ً
ألمته حلفظ دينها﴿ :إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّزلْنَا ِّ
ظ الدين يكون
الذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُو َن﴾ احلجر ،٩ :فَ ِحف ُ
تعاىل ّ
الَّتبية عليه ،فهم حفظةُ الدَّين ،وهم
وُييونَه بتدريسه والتَّأليف فيه و َّ
حبفظ علماء يضبطونه ويفهمونه ُ
األمة ومنارا ُهتا اليت هتتدي هبا ،وهذا مصداق قوله « :العلماء ورثة األنبياء» (.)1
ُس ُر ُج هذه ّ
وعالِمنا بال شك وال ريب كان من أولئك األخيار الذين حفظ اهلل  هبم دينه ،وكانوا منار ٍ
ات
وعلمه املنتشر رغم مرور القرون داللةٌ واضحةٌ على
ونورا يُضيء للمسَّتشدين الطَّريق ،وكتبُه ُ
يُقتدى هباً ،

ال َقبول من اهلل  ،والنَّف ِع العظيم الذي استفاده العباد منه.
احمليب عنه(« :)2كا َن من أ َْعيَان الْ ُف َق َهاء ،وفضالء عصرهَ ،من سار ِذكره فانتشر أمره ،وهو
قال ُّ
ِ ِ
َّح ِرير والتَّصنيف ،وكان
أحسن الْ ُمتَأ ِّ
لما يف الت ْ
َخرين َملَ َك ًة يف الف ْقه ،وأعرفهم بنصوصه وقواعده ،وأنداهم قَ ً
املعول عليه يف الفتاوي يف عصره( ...)3وتقدم عند أرباب الدولة»(.)4
َّ
أبرزها
وبلغت مؤلفاته :أربعة وسبعني ( )72مؤلًّفا :سبعة( )7كتب ،وسبع وستني( )67رسالةُ ،
متنه« :نور اإليضاح وجناة األرواح» ،وشرحه ب «إمداد الفتاح شرح نور اإليضاح وجناة األرواح»،

واختصر هذا الشرح الكبري بشرح املختصر« :مراقي الفالح بإمداد الفتاح شرح نور اإليضاح وجناة
األرواح».
وأهمية البحث  :تكمن يف الوقوف على درجة هذا اإلمام :لكثرة كتبه ورسائله واختياراته وترجيحاته
خصوصا يف كتابه «مراقي الفالح» ،مما دفعين للكتابة يف هذا املوضوع؛ لكي يكون
يف املذهب احلنفي
ً
تقييما مبنيًّا على أُسس علميّة رصينة ،فال بُ ّد لنا أن نعرف منزلتَه وطبقته بني طبقات
تقييمنا لكالمه ً
فقهاء احلنفيّة ،ما دامت أقواله معدود ًة ضمن اآلراء املنسوبة إىل املذهب احلنفي.
ومشكلة البحث تظهر يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما هي وظائف وطبقات اجملتهد؟
( )1يف سنن أيب داود ،521 :8وسنن الَّتمذي ،22 :3وغريمها.
( )2خالصة األثر .52 :8
( )3موسوعة األعالم ،505 :1واألعالم للزركلي .807 :8
( )4معجم املطبوعات العربية إللياس سركيس.1112 :8
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وما هي الوظائف االجتهادية اليت يسلم لإلمام الشرنباليل هبا وتقبل منه؟
وما هي الطبقة االجتهادية اليت وصل هلا اإلمام الشرنباليل؟
حليلي بتحليل ما
و ُ
اتبعت يف حبثي املنهج االستقرائي يف ّ
عامة كتبه للنّظر يف اجتهاداته ،واملنهج التّ ّ
مجعت من مؤلّفاته ،واملنهج االستنباطي باستخراج النّتائج ملا قمت به من التّحليل ملسائله املختلفة.
ُ
ومل أقف يف حدود علمي على دراسة خاصة يف هذا املوضوع.
ولتحقيق املقصود من البحث قسمته إىل متهيد ومبحثني:
متهيد :تعريف االجتهاد وركنه وترمجة اإلمام الشرنباليل.
املبحث األول :وظائف اجملتهد وطبقاته ،وفيه مطلبان:

املطلب األول :وظائف اجملتهد.
واملطلب الثاين :طبقات االجتهاد عند احلنفية.
واملبحث الثاين :درجة اإلمام الشرنباليل يف االجتهاد.
نتوصل
وننبّه القارئ الكرمي على أ ّن املناقشة يف داخل البحث ستكون على طريق فقهاء احلنفية حىت َّ
لدرجة اجملتهد يف املذهب ،وإن مل نسلك طريقة احلنفية فلن تكون النتائج دقيقةً ،واهلل املوفق.
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تمهيد :تعريف االجتهاد وركنه وترجمة الشرنباللي
أوال :تعريف االجتهاد:
ا

االجتهاد لغةا :هو بذل الوسع( ،)1واجلُهد بالضم يف احلجاز وبالفتح يف غريهم :الوسع والطاقة،
وقيل املضموم الطاقة واملفتوح املشقة ،واجلَهد بالفتح ال غري النهاية والغاية ،وهو مصدر من جهد يف

أيضا إذا بلغ
جهدا من باب نفع إذا طلب حىت بلغ غايته يف الطلب ،وجهده األمر واملرض ً
األمر ً
جهدا ً
جهدا إذا بلغت مشقته(.)2
منه املشقة ،ومنه جهد البالء ويقال جهدت فالنًا ً
فرعي(.)3
الوسع لتحصيل ٍّ
شرعي ٍّ
ظن حبكم ٍّ
ا
واصطالحا :استفراغُ الفقيه َ

احلكم شرعيًّا فقهيًّا ظنيًّا ،ال قطعيًّا وال كالميًّا وال أصوليًّا(.)4
جمتهدا ،ويكون
فال ب ّد أن يكون ً
ُ

ثانياا :ركنا االجتهاد هما:

تهد ،وهو ثالثة :جمتهد مطلق ،وجمتهد منتسب (مقيد) ،وجمتهد مذهب.
.1اجمل ُ

ظين عليه دليل.
8
ُ
فرعي ٌّ
شرعي ٌّ
حكم ٌّ
.اجملتهد فيه :وهو ٌ
ِ
بكل جوانبه؛ ألنَّه
ويف حديثنا عن هذا األمر الشائك املتعلِّق باالجتهاد ال نستطيع أن حني َط ِّ
ِ
طويال وأوراقًا عديد ًة ،وليس املقام ُمعدًّا لهَّ ،
بدرجة هذا اإلمام
وإَّنا حبثنا متعلِّق
كبريا ووقتًا ً
ُ
يستغرق ً
جهدا ً
الكبري.
ثالثاا :ترجمة الشرنباللي:

وهو حسن بن عمار الشرنباليل املتوىف سنة (1061ه ) ،ومن مؤلفاته :حاشية على درر احلكام ملال
خسرو (ت220ه ) ،وهي« :غنية ذوي األحكام يف بغية درر احلكام».
وله« :مراقي السعادات» يف التوحيد والعبادات ،و«تيسري املقاصد شرح نظم الفوائد» :أي شرح
منظومة ابن وهبان.
االبتسام بأحكام اإلفحام ونشق نسيم الشام» ،و«إحتاف األريب جبواز استنابة
ومن رسائله« :
ُ

األثر احملمود لقهر ذوي اجلحود» ،و«أحسن
اخلطيب» ،و«إحتاف ذوي اإلتقان حبكم ِّ
الرهان» ،و« ُ
األقوال للتخلّص من حمظور الفعال» (.)5
) (1خمتار الصحاح للرازي ص.65
) (2املصباح املنري للفيومي .118 :1

( )3ينظر :فصول البدائع للفناري .272 :8
( )4ينظر :فصول البدائع للفناري  ،273 :8واإلهباج يف شرح املنهاج للسبكي .833 :5
( )5ينظر :تاريخ عجائب اآلثار للجربيت  ،351 :1وخالصة األثر للمحيب  ،52 :8وسلك الدرر للحسييين .28 :2
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جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م
()1
ِ
فقال يف حقِّه:
متصرفه إِىل مصر ،وذكره يف رحلتهَ ،
قال احمليب عنه ْ « :
اج َ
تمع به والدي املرحوم يف ّ
الوَّهاج
صب
اليل ِم
احل
والشَّْي ُخ العُ ْم َدةُ ْ
اح األزهر ،وكوكبُه املنِريُ املتاليل ،لو رآه صاحب ِّ
سن الش ُُّرنْبُ ُّ
ْ
َ
ُ
ُ
السراج َ
ُ
القتبس من نوره ،أَو صاحب الظهرية الختفى عند ظُ ُهوره ،أَو ابن احلسن ألحسن الثَّنَاء عليه ،أَو أَبو
وسف ألَجله َومل يأسف على غريه ،ومل ي ْلتَفت إليه ،عُ ْم َدة أ َْربَاب اخلالف ،وع ّدةُ أصحاب االختالف،
يُ ُ
ِ
ِ
ضائِل بإيضاح تَ ْق ِريره ،وحميي َذوي
صاحب التحريرات والرسائل الَّيت فاقت أَنْ َفع الْ َو َسائل ،مبدأ ال َف َ
املسائِل الدِّينِيَّة ،وموضح املعضالت اليقينية ،صاحب خلق حسن،
اإلفهام ،بدرر غرر حتريره ،نقال َ
وفصاحة ولسن ،وكا َن أحسن فُ َق َهاء َزَمانه ،وصنَّف كتبًا كثرية يف املذهب ...ورسائل وحتريرات وافرة
متداولة».

ووصفه صاحب «سلك الدرر»( :)2بأنَّه صاحب التآليف.
ووصفه اجلربيت( :)3بأنَّه شيخ اجلماعة.
نباليل ليكون كالمنا يف صلب موضوع البحث يف درجته
ونكتفي هبذا املوجز من حال اإلمام الشر ّ

االجتهادية.

( )1يف خالصة األثر.52 :8
( )2سلك الدرر للحسيين .28 :2
( )3تاريخ عجائب اآلثار .153 :1
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األول:
المبحث َّ

وظائف المجتهد وطبقاته
يلزمنا قبل اخلوض يف بيان درجة اإلمام الشرنباليل االجتهادية اإلشارة إىل وظائف اجملتهدين وطبقاهتم،
وبعدها يتسىن لنا تطبيقها عليه ،فنكون أدق فيما نتوصل عليه ،ولتحقيق ذلك نعرض لكل من الوظائف
والطبقات يف مطلب على النحو اآليت:

المطلب األول :وظائف المجتهد

َّ
صرفات الصادرة عن الفقهاء يرى َّأَّا ال رخرج عن الوظائف اآلتية:
إن ّ
املتأمل يف التّ ّ

الصحابة  ،وهي نوعان:
والسنة وآثار َّ
األولى :استنباط األحكام من الكتاب ُّ

.1االعتماد على أصول استخرجها اجملتهد بنفسه.
.8االعتماد على أصول ٍ
ابن كمال باشا(« :)1طبقةُ...
ّ
مقررة يف املذهب استخرج أُسسها أئمته ،قال ُ
ٍ
ِ
ومقتضى قواعد بسطها».
ص فيها عنه على
يستنبطون
األحكام من املسائل اليت ال نَ َّ
َ
حسب أصول َّقررها ُ
الثانية :التخريج على أقوال أئمة المذهب ،وهي نوعان:

أو الواجب ات أو الس نن أو

كالم ه م ن الف رائ
.1مح ل ق ول اجملته د املطل ق عل ى حمم ل مع ّني ب أن يك ون ُ
املبطالت أو غريها.
ِ
ِ
نصوص
ووي( )2واملرداوي(« :)3يتّخذ
يع على
.8التفر ُ
َ
مسائل اجملتهد وقواعده يف املسائل املستجدة ،قال النّ ّ
ِ
ط منها ِ
املستقل بنصوص الشَّرع».
كفعل
إمامه أ ً
ُصوال يستنب ُ
ّ
الثالثة :التَّرجيح والتَّصحيح بين أقوال علماء المذهب ،وهي نوعان:

.1الَّتجيح بني األقوال بناءً على األصول والقواعد واملعاين وأسس األبواب الفقهية :أي من حيث ّقوة
ُصويل.
البناء
الفقهي واأل ّ
ّ
.الَّتجيح بني األقوال بناء على قو ِ
الزمان والضرورة
اعد رسم املفيت من املصلحة والعرف والتيسري وتغري َّ
ُ َّ 8
ً
()4
الزمان
تتغري األحكام الختالف َّ
ابن عابدين ّ « :
واحلاجة :أي من حيث األنسب يف التَّطبيق يف الواقع ،قال ُ
ِ
املذهب َّ
فاحلاصل َّ
اخلتم
املصحح يف
أن
يف كث ٍري من املسائل على حسب املصاحل()5؛ وهلذا قال يف «البحر»:
َّ
أن َ
ُ
) (1يف أصول اإلفتاء للعثماين ص 21عن الطبقات.
( )2يف اجملموع .76 :1
( )3اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف .860 :18
( )4يف رد احملتار.27 :8
) (5أي :املصاحل الشرعية املعتربة املستفادة من عموم األدلة عند اجملتهد يف تقرير األحكام وترجيحها ،ال املصاحل العقلية احملضة
اليت يعتمد عليها كثري من املعاصرين.
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الَّتاويح  ،لكن ال يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفري القوم وتعطيل كثري من املساجد
سنّةٌ أي للقرآن يف َّ
َخف على القوم».
خصوصا يف زماننا ،فالظَّاهر
اختيار األ ّ
ً
ُ
والروايات ،وهي نوعان:
الرابعة :التمييز والتفضيل بين األقوال ِّ

.1متييز أصل املذهب (ظاهر الرواية) عن غريه من األقوال.

الض عيف :أي املعتم د يف امل ذهب ع ن غ ريه م ن األق وال ،ق ال اب ن
الص حيح و َّ
.8متييز بني األقوى والقوي ،و َّ
الرواي ة وظ اهر امل ذهب
كمال باش ا(« :)1طبق ةُ  ...الق ادرين عل ى التميي ز ب ني األق وى والق وي و َّ
الض عيف وظ اهر ِّ
الرواية النّادرة».
و ِّ
الخامسة :التقرير والتطبيق في العمل واإلفتاء والقضاء بالمناسب للواقع ،وهي نوعان:
 .1تقرير ما هو األنسب واألرفق واملفىت به بناءً على قواعد رسم املفيت من عرف وضرورة وغريها.

جيدا ،وإدراك َّأَّا هي املناسبة للواقعة ،وفهم علَّتها ومبناها وأصلها وحملها يف
تصورها ً
.8تقرير املسألة بعد ّ
()2
التحقيق :املفيت يف الوقائع ال ب ّد له من ضرب اجتهاد
مهما« :و
ُ
ابن عابدين مطلبًا ً
اإلفتاء والعمل ،وذكر ُ
()3
ومعرفة بأحوال الناس» ،ونقل هذا عن ابن اهلُمام .

كل وظيفة منها تشتمل على درجات عديدةٍ يتفاوت العلماءُ يف
فهذه عشرة وظائف للمجتهد ،و ُّ
يبق ألحد
حتصيلها ،حىت االجتهاد املستقل درجات ،فانظر كم ُوجد جمتهدون يف القرنني األَولني ،ومل َ
ِ
االجتهاد عن غ ِريهم ،قال ابن حجر
اجتهادا إىل يومنا إالّ األئمة األربعة؛ الرتفاع درجتهم يف
منهم
ً

املكي(« :)4كانت ملكة االجتهاد فيهم أقوى من غريهم».
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
تتحصل بقدر توفيق اهلل  من مصاحبة العلماء ،والبحث ،والتَّدر ِ
يس ،واإلفتاء،
َّ
وهذه امللَكةُ
َ
والقدرةِ العقليّة ،وإكثا ِر املطالعة يف كتب التاريخ والطَّبقات والفتاوى والشُّروح وغريها.
فما نريد تقريره يف علم الفقه كسائر العلومَّ :
أن االجتهاد بدرجته األدىن يبدأ من قدرِة الدَّارس على
تصور املسائل وتطبيقها على نفسه وإفتاء غريه هبا :أي تطبيق ما تعلّم على ِ
ُّ
نفسه وغ ِريه ،والطلبةُ
متفاوتون يف حتقيق هذا النوع من االجتهاد.
لكل وظيفة إىل منتهاها ،وإىل قدرته على حتصيل وظائف أُخرى من
ويبقى يرتقي يف حتصيله ّ
االجتهاد من التَّمييز والَّتَّجيح والتَّخريج ،حىت َّ
ينص عليه من املستجدات ممَّا
يتمكن من معرفة ما مل ّ
درس من الفروع والقواعد.

) (1يف أصول اإلفتاء للعثماين ص 11عن الطبقات.
( )2رد احملتار.512 :8
( )3يف فتح القدير  ،552 :8وينظر :جممع األَّر لشيخي زاده.826 :1
( )4يف الفتاوى الكربى.137 :1
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والعلماءُ يف التَّخريج للمستجدات ُمتفاوتون جدًّا ،وإالّ ملا ُرئِي هذا التَّفاوت الكبري يف رخرجيات
الفقهاء يف داخل املذهب؛ لذلك كانت رخرجيات ِ
القرن الث ِ
علماء ِ
الرابع أقوى من غريهم.
َّالث و َّ
ومن باب أوىل أن يكونوا ُمتفاوتني جدًّا يف الَّتَّجيح والتَّصحيح ،فكان ترجيح علماء القرن اخلامس
ابن عابدين(« :)1وال خيفى َّ
أن املتأخرين  ...كصاحب «اهلداية»
والسادس أقوى من غريهم ،قال ُ

صححوه كما
رجحوه وما َّ
وقاضي خان وغريمها من أهل الَّتجيح هم أعلم باملذهب منّا ،فعلينا اتباع ما َّ
لو أَفتونا يف حياهتم».
وكذلك تتفاوت درجاهتم يف التمييز بني األقوال ،حىت ع ّدوا أصحاب املتون أبرز َمن قاموا بذلك
فق ّدمت متوَُّم على غريها من الكتب.

كل هذا ينبغي أن يكون من املسلّمات يف الواقع لتفاوت الناس يف عقوهلم واجتهادهم واألسباب
و ُّ
اليت تتوفّر وغريها من األمور اليت يطول ذكرها.
فهذه الوظائف والدرجات حاص لةٌ يف ك ِّل زم ٍ
ان ومك ان ،وال إش كال يف ذل كَّ ،
وإَّن ا القض ية املهم ة
دار حتق يقهم لك ّل واح دةٍ م ن ه ذه الوظ ائف،
ال يت ينبغ ي أن تك ون حم ّل اهتم ام الطلب ة والعلم اء ه ي مق ُ
يفة على ِ
كل وظ ٍ
فهل ما زال يف الد ِ
متامها؟
َّرجة األدىن من االجتهاد أو بلغ الدَّرجةَ األعلى؟ وهل َّ
حصل َّ
فتف اوت املش تغلني يف الفق ه عل ى ق در حتص يلهم هل ذه الوظ ائف ،واأله ُّم ه و ق درُهتم عل ى ِ
أداء ك ِّل
وظيفة ِ
ٍ
بتمامها ،بأن يبلغوا أعلى مراتب االجتهاد فيها ،واهلل أعلم وعلمه أحكم.
وإذا وص ل بن ا الك الم إىل ه ذا املق امَُ ،يس ُن بن ا أ ّن ن رى حتقي َق م ا قُلن ا يف ت اريخ االجته اد الفقه ّي
وطبقات العلماء يف ذلك ،ومقدار حت ّقق الوظائف فيهم.
المطلب الثاني :طبقات االجتهاد عند الحنفية

املشهور عند العلماء( )2تقسيم طبقات اجملتهد إىل ثالثة طبقات ،وزيدت طبقة رابعة وجدت يف
مذاهب احلنفية ،وهي متح ّققة يف تالميذ أيب حنيفة حيث وصلوا ا لدرجة االجتهاد إال أَّم آثروا البقاء
يف مذهب شيخهم ،وهذه الطبقات هي:
أوال :مجتهد مطلق:
ا

استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثّر يف بعضها من شيوخه ومدرسته اليت نشأ فيها،
وهو َمن
ّ
وبىن عليها الفروع ،مثل :أيب حنيفة ،ومالك ،والشافعي ،وأمحد .
( )1يف رد احملتار.118 :1
) (2ينظر :ابن حنبل  أليب زهرة ص ،526-528وناظورة احلق للمرج اين ص ،62-32وحس ن التقاض ي للك وثري ص،82
وامل نهج الفقه ي لص الح أب و احل اج ص ،162-161وأص ول اإلفت اء للعثم اين ص ،88-11وامل دخل إىل م ذهب اإلم ام أيب
حنيفة ألمحد سعيد حوى ص ،281-206واملذهب احلنفي للنقيب ص.817-137
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ثانياا :مجتهد مطلق منتسب:

وهو َمن استقل بأُصوله عن اجتهاد منه ووافق يف بع أصوله أصول َمن انتسب ملذهبه ملوافقة
وعا ،مثل :أيب يوسف ،وحممد بن احلسن ،وزفر بن اهلذيل ،واحلسن
رأيه رأي إمامه فيها ،وبَ َىن عليها فُ ُر ً
بن زياد .
نص عليه إمام
وانتساهبم إىل أيب حنيفة انتساب أدب ،وإال فقد خالفاه يف ثُلُثَ ْي مذهبه ،كما ّ
الدبوسي يف
وصرحوا به يف كتب ظاهر الرواية ،فذكروا قوهلم مع قول أيب حنيفة ،وكذلك جعل
احلرمنيّ ،
ّ
أصوال خمالفة ألصول أيب حنيفة ،وهذا ما ذكر يف كثري من كتب األصول يف
«تأسيس النظر» هلم ً
االختالف بني أصول أيب حنيفة وأصوهلم يف بع اجلزئيات ،وكل ذلك يؤيِّ ُد ما وصلوا إليه من ِ
درجة
ّ
ِ
االجتهاد املطلق وإن آثروا االنتساب إىل إمامهم أَدبًا معه وسعوا يف نشر مذهبه مع أقواهلم ،وهذا ما أيّده
الكوثري(.)3
اللكنوي( )2و
املرجاينّ( )1و
ّ
ّ
منتسب:
ثالثاا :مجته ٌد
ٌ

ٍ
وهو الذي م َشى على أصول إمامه وفروعه إال أنَّه قد ُخيالفه يف ٍ
اجتهاد منه
أصول وفروع عن
َ
()4
ِ
ط ِ
أصول مقلَّده؛ َّ
ألن استنباطَه على حسبها»  ،وهذا
فيستنبط هبا من الكتاب والسنة ،فشرطه «ضب ُ
اجلمهور
املالكي(« :)5
ابن احلسني
مثل :أيب جعفر
ّ
ُ
الطحاوي وأَمثاله من علماء القرن الثالث والرابع .قال ُ
ّ
ٍ
الرابع فما بعده ،و َّ
على َّ
أن َمن
أن شروط االجتهاد املطلق املذكورة مل تتحقَّق يف
شخص من علماء القرن َّ
ّادعى بلوغها منهم ال تُسلَّم له دعواه ضرورة أ ّن بلو َغها ال يثبت مبجرد الدَّعوى.»...
ابعا :طبقة المجتهدين في المذهب:
را

()6
يق
ويتمثل يف علماء املذهب من بعد القرن الرابع إىل يومنا ،قال
الفناري « :فممارسةُ الفقه طر ٌ
ّ
ِ
ِ
االجتهاد يف زماننا هذا» ،ويتلخص عملهم فيما يلي:
حتصيل
إىل
حد
خاصة دون الكتاب والسنة ،وقد متيّزوا بذلك إىل ٍّ
.1التخريج على فروع وقواعد أئمة املذهب ّ
كثريا من الفروع املستجدة.
كبري؛ الهتمامهم بضبط أُصول املذهب ،فبنوا عليه ً

) (1يف ناظورة احلق ص.32
) (2يف النافع الكبري ص.13
) (3يف حسن التقاضي ص.26-23
( )4ينظر :فصول البدائع للفناري .273 :8
) (5يف هتذيب الفروق.122 :8
( )6يف فصول البدائع.273 :8
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ِ
.8الَّتجيح والتصحيح بني أَقو ِال ِ
ِ
صرح بذلك
ّ
ُ
ُ
أئمة املذهب على حسب قواعد رسم املفيت كما ّ
قاضي خان ،ويدخل يف ذلك أخذهم واعتمادهم ألقوال بع اجملتهدين املنتسبني يف املذهب
وترجيحهم لقوهلم على َمن سبقهم أو الَّتَّجيح بني أقوال املنتسبني.
.2التقعيد والتأصيل لفروع املذهب بصورة أدق وأحكم ممَّن سبقهم حبيث َّأَّم اهتموا بربط الفروع
بقضايا األصول الكلية ،وألفوا كتبًا يف األصول :كأصول البزدوي ،وأصول السرخسي ،وامليزان
للسمرقندي ،وغريها اليت بيَّنت األُصول الكلية اليت مشى عليه أئمة املذهب ،وكل َمن جاء بعدهم عالة
صرح بذلك مجع من العلماء.
عليهم يف األصول ،كما ّ
نص
.3حفظ املذهب ومتييز ما هو املعتمد فيه من ظاهر الرواية والنوادر ومسائل النوازل ،كما ّ
الرواية يف املذهب واملعتمد من مسائله ،وتُ ُّ
عد متوَّم
عليه ابن كمال باشا ،فألفوا املتون يف إظهار ظاهر ّ

املعول عليه فيه ،فإذا أُطلقت املتون عند َمن جاء بعدهم فاملقصود هبا
أدق كتب املذهب يف نقله وبيان ّ
متوَّم ،وهذا راجع للملكة القوية لديهم يف االعتناء يف ِ
حفظ املذهب ومتييز الراجح فيه.

. 6تأصيل قواعد األصول للمجتهد واالستدالل والتفريع عليها على طريق الفقهاء ك «أصول
البزدوي» و«أصول السرخسي» ،وكذلك التأليف على طريق اجلمع بني أصول املتكلمني والفقهاء؛ إذ
قام مجع من علماء هذا الزمان مبحاكاة أصول املتكلّمني وعرض أصول فقهاء احلنفية على هيئتها
يتعرض هلا يف أصول الفقهاء ذكروها يف أصول
وصورهتا كَّتتيب وتنظيم ،وذكر لبع املباحث اليت مل ّ
املتكلمني ،ويظهر هذا جليًّا يف «بديع النظام» البن الساعايت ،و«التوضيح شرح التنقيح» لصدر
الشريعة.
املرجحة؛ إذ ظهرت احلاجة للتمييز بني األقوال العديدة اليت ُر ِّجحت
.7مجع األقوال املصححة و َّ
وص ِّححت يف الطبقات السابقة ،فاهتم علماء هذه الطبقة جبمعها وتنقيح اخلالف فيها ،وبيان أَقواها
ُ
البريي ،وابن عابدين.
وترجيحا ،كما فعل ذلك إمساعيل
تصحيحا
ً
ً
النابلسي ،و ّ
ّ
يدل عليه فعل
.2االهتمام بتقعيد علم رسم املفيت ،جبمع قواعده املختلفة من كالم السابقني ،مبا ّ
متفرقة يف كتب علماء الطبقات السابقة.
الفقهاء يف كتبهم ،فهو عبارة عن شذرات ّ

احلق يف فهم الفقه ومراتب
وهذا التقسيم أوىل بالقبول من طبقات ابن كمال باشا ،وأقرب إىل ّ
أئمته ،وأرى أنَّه أفضل تقسيم يف ِ
معرفة درجات وطبقات فقهاء املذهب ،وفهم اجتهاداهتم وترجيحاهتم،
وتطوره وانتقاله من ٍ
مرحلة إىل مرحلة.
َّنو املذهب ُّ
ُّ
ارخيي يف ّ
وتصور التّسلسل التّ ّ
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المبحث الثاني :الدرجة االجتهادية للشرنباللي
كل هذا التَّفصيل ميكننا أن نتكلَّم عن ِ
اليل يف االجتهاد؛ إذ لو نظرنا لطبقات
درجة إمامنا الشُُّرنْبُ ِّ
وبعد ِّ
اجملتهدين السابقة سنجده عاش يف طور اجملتهدين يف املذهب ،فقد ولد سنة (112ه ) وتويف سنة (1061ه )،
شك وال ريب ،وهذا أمر واضح.
فهو إذن من طبقة اجملتهدين يف املذهب بال ٍّ
َّ
مقدار االجتهاد الذي حقَّقه يف املذهب ،وذلك بالنَّظر إىل القد ِر
وإن ما حنتاج إىل مناقشته وحتقيقه هو ُ

حصله من هذه الوظائف للمجتهد.
الذي َّ
ٍ
نتوصل إىل ذلك بتطبيق ِ
وظيفة كما َمَّر هي
فكل
ونستطيع أن َّ
درجات عديدةٌ
قيامه بوظائف اجملتهدُّ ،
ٌ
ومتفاوتةٌ بني العلماء يف مقدار حتصيلها.
اليل على طريقة البحث
ويف هذه الصفحات حناول أن نرى مقدار حت ّقق هذه الوظائف يف اإلمام الشُُّرنْبُ ّ
عند احلنفيّة يف املناقشة ،وهذا الوظائف على النَّحو اآليت:

والسنة:
الوظيفة األُولى :االستنبا ُ
ط من الكتاب ُّ

اإلمام الش ُُّرنْبُاليل يف مسائل منها :إباحتُه لبس األمحر رغم كراهته التحرمييّة يف
وهو ما قام به
ُ
صدَّر لبيان جواز لبس األمحر» ،واستخدم
املذهب ،وألَّف رسالة فيه مسَّاها« :حتفةُ األكمل واهلُمام املُ َ
نوعي هذا االستنباط من اعتماد على أصل له :كالعمل بظواهر األحاديث ،أو بنائه على أصول
القطعي املثبت حلّه بقوله تعاىلُ { :خ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْس ِجد}
املذهب :كقوله هنا« :وللدليل
ِّ
ألن املأمور بأخذه عام ،وحكم العام إجراؤه على ِ
األعراف١٣ :؛ َّ
مقرر»(.)1
عمومه ،كما هو َّ
ٌ
لكن َمن جاء بعده من علماء املذهب مل يقبلوا هذا االستنباط منه وعلى رأسهم ابن عابدين
ألسباب منها:
عامة كتب احلنفية من الكراهة التحرمييّة فيه ،قال ابن عابدين(« :)2الذين
.1إنَّه خالف ما عليه ّ

اليل يف رسالته املشهورة يف لبس األمحر من جواز لبس
اختاروا الكراهة األكثر ،فسقط هبذا ما قاله الش ُُّرنْبُ ّ
األمحر عن األكمل وغريه».
َّ 8
تدل على املراد ،من بينها :قطعيّة النصُ { :خ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل
.إن ما استند له من أدلة ال ّ
()3
ِ
النص على لبس األمحر بل لبس
َم ْسجد} األعراف ،١٣ :قال ابن عابدين « :وليس يف عبارته ّ
املعصفر».
)(1ينظر :الشُُّرنْبُالليّة للشرنباليل.518 :1
)(2يف تنقيح الفتاوى احلامدية.582 :8
)(3يف تنقيح الفتاوى احلامدية.582 :8
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َّ 5
بوعا ،وقد رأيته يف حلّة محراء ما رأيت شيئًا أحسن
.إن
َ
النيب  مر ً
حديث َ
الرباء « :كان ّ
()2
()1
حممول على َّ
تأول ذلك أهل
محرا
منه»
مؤول ،قال ابن عابدين ٌ « :
وخضرا كما ّ
ّ
ً
أن فيها خطوطًا ً
مر على النيب  رجل عليه ثوبان
احلديث» ،ويشهد للكراهة ،ما ورد عن عبد اهلل بن عمرو  ،قالَّ « :

يرد عليه النيب .)3(»
أمحران فسلَّ َم عليه فلم ّ
َّ 2
.إن استنباطه ال يقارن باستنباط أيب حنيفة  الذي بلغ الدرجة العليا يف االجتهاد يف عصور السلف
()4
العيين يف استنباط األحكام من جواز لبس األمحر من
واخلريية ،قال ابن عابدين « :وما نقله الشُُّرنْبُ ّ
اليل عن ّ
احلديث الشريف ،فذاك من حيث االستنباط ال من حيث نقل املذهب».
.3انتهاء مرحلة االجتهاد باالستنباط واالنتقال باالجتهاد ملراحل جديدة اقتضاها العلم ،وشهد هبا
مسألة وسئِل عن و ٍ
ٍ
اقعة ،إن كانت
االستقراء ،قال قاضي خان(« :)5املفيت يف زماننا من أصحابنا إذا استفيت يف
ُ
مييل إليهم ويُفيت بقوهلم وال خيالفهم برأيه
املسألة مرويةً عن أصحابنا يف ِّ
الروايات الظّاهرة بال خالف بينهم ،فإنَّه ُ
جمتهدا متقنًا؛ َّ
احلق مع أَصحابنا وال يعدوهم ،واجتهاده ال يبلغ اجتهادهم ،وال
ألن
وإن كان ً
الظاهر أن يكون ّ
َ
حجته؛ َّ
ص ّح وثبت وبني ض ّده» ،حيث
ينظر إىل قول َمن خالفهم وال يقبل ّ
وميَّزوا بَ ْني ما َ
ألَّم عرفوا األدلة َ
حتقيق وحتر ٌير لالجتهاد بطريق االستنباط مبا فيه الكفاية ،فال يعترب االجتهاد هبذه
اعترب قاضي خان أنَّه حصل ٌ
الطريقة ،وهو ُيكي حال أهل تلك الطبقة ،وخيرب عن تلك املرحلة من االجتهاد.
وسبقه يف التمهيد هلذه املرحلة من االجتهاد الكرخي ،حيث قال(َّ « :)6
كل خ ٍرب جييء خبالف قول
إن ّ
ّ
معارض مبثلهُُ ،ثَّ صار إىل دليل آخر أو ترجيح فيه مبا ُيتج به
أصحابنا ،فإنَّه ُيمل على النَّسخ أو على أنَّه
ٌ
أصحابنا من وجوه الَّتجيح أو ُيمل على التوفيقَّ ،
وإَّنا يفعل ذلك على حسب قيام الدليل ،فإن قامت داللة
النسخ ُيمل عليه ،وإن قامت الداللة على غريه صرنا إليه».
ابن عابدين(« :)7على َّ
أن الذي جيب
وبالتايل مل يُعترب هذا االستنباط من اإلمام الشرنباليل ،حيث قال ُ
اتباع مذهب إمامه» ،ال اتباع مثل هذه االجتهادات لعدم اعتبارها؛ َّ
ألَّا كما رأيت ليست مبنيّة
على املقلِّد ُ
على أصل متنيَّ ،
وإَّنا اعتمد فيها على ظواهر األحاديث يف ذلك.
ويالحظ َّ
نباليل ،وافقوا سري طبقة اجملتهد
أن علماء مدرسة حم ّدثي الفقهاء من متأخري احلنفية :كإمامنا الشر ّ
املنتسب يف ا ِ
ظاهرا بينهم وبني هذه الطبقة يف التم ّكن
عتمادهم أ ً
ُصوال للَّتَّجيح مشوا عليها ،ولكن هناك تفاوتًا ً

)(1يف صحيح البخاري  ،8112 :3وصحيح مسلم .1212 :2
)(2يف تنقيح الفتاوى احلامدية.582 :8
)(3يف سنن أيب داود  ،230 :8وسنن الَّتمذي  ،116 :3وحسنه ،واملستدرك للحاكم  ،811 :2وصححه ،واملعجم األوسط
للطرباين .11 :8
)(4يف تنقيح الفتاوى احلامدية.582 :8
)(5يف فتاواه.1 :1
)(6يف األصول ص.22
)(7يف تنقيح الفتاوى احلامدية.582 :8
22

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

من األصول والفروع ،يظهر فيها ضعف ترجيحاهتم خبالف طبقة املنتسبَّ ،
الَّتجيحات،
فإن
ترجيحها من أقوى َّ
َ
وكذلك رخرجيها وأصوُهلا اليت اعتمدوها قويّةٌ باملقارنة مع أصوِل األئمة.

ٍ
ضعف ظاهر منهم ملا يوردون من
و ّأما هذه املدرسة املتأخرة فمدار أصوهلم على أصول احمل ّدثني مع
ِ
يرجحون من خالهلا ،حىت َّ
ابن اهلُمام
إمام هذه املدرسة وهو
أحاديث يف
استدالالهتم ِّ
ُ
أن َ
اإلمام ُ

السخاوي( )1بقوله« :وكان
تكلّموا فيه أنَّه مل يكن من املشتغلني بعلم احلديث ،حيث وصفه تلميذه َّ
ِ
بأصول الدِّيانات والتَّفسري والفقه وأصوله والفرائ واحلساب والتَّصوف والنَّحو
عالمة عارفًا
إماما ّ
ً
وجل علم النَّقل والعقل ،متفاوت
و َّ
الصرف واملعاين والبيان والبديع واملنطق واجلدل واألدب واملوسيقى ّ
املرتبة يف ذلك ،مع قلّ ِة ِ
علمه يف احلديث ،عامل أهل األرض وحمقِّق أوىل العصر ،حجة أعجوبة ،ذا
يصرح بأنَّه لوال العوارض البدنية من طول
حجج باهرة ،واختيارات كثرية ،وترجيحات قويّة ،بل كان ّ
الضعف واألسقام وتراكمهما يف طول املدد لبلغ رتبة االجتهاد.»...
وقال تلميذه ابن قطلوبغا :إنَّه ال يتلفت ألحباث شيخنا املخالفة للمذهب( ،)2ونقل عن
الكشمريي(َّ « :)3
أن الشيخ ابن اهلمام كل ما ذكره يف «فتحه» من أدلة مذهبنا ،مستفاد من رخريج
دليال ،إال يف ثالثة مواضع :منها مسألة املهر ،وقدر ما جيب» .
اإلمام الزيلعي ،ومل يزد عليه ً

ِ
وردها ،قال
ويظهر من حاهلم غفلةٌ واضحةٌ عن طريقة الفقهاء يف تصحيح األحاديث وقبوهلا ّ
()4
أحدا من الفقهاء اعتمد طريق احملدِّثني وال اعترب أصوهلم» ،السيما َّ
الوقوف على
أن
َ
اجلصاص « :ال أعلم ً
ّ
فحكمهم
النبوي،
النّصوص احلديثيّة بصورهتا ّ
األدق واألحكم بالنسبة إىل طبقة املنتسب أقوى؛ لقرهبا من العهد ّ
ُ
()5
نقده على احملدِّثَّ ،
فإن أولئك األئمة:
زماننا
يف
وهذا
«
:
الذهيب
صَّرح
ُّ
يعسُر ُ
ُّ
أصح و ُ
أثبت وأَصوب ،كما َ
ُ
ِ
ت علينا األسانيد ،وفُِق َدت
وعَرفوا علَلَها ،و ّأما حنن فطالَ ْ
خاري وأيب حامت وأيب داود ،عاينوا األصولَ ،
كالبُ ّ
ات املتي ّقنة ،و ِ
تصرفِ ِه يف املستدرك».
العبار
َّخ ُل على احلاكم يف ُّ
مبثل هذا وحنوه َد َخل الد َ
ُ ُ
املدرسي املتوارث املعترب عند احلنفيّة واملالكيّة وقد
ويالحظ عدم انتباه َمن يف هذه املدرسة لقضيّة النَّقل
ّ
فصلت ذلك كلَّه يف ع ّدة أحباث .
ُ
ِ
ِ
رد ابن عابدين لكثري من أقواهلم وترجيحاهتم والرجوع إىل َمن سبقهم يف الوقوف على املعترب
يفسر ّ
وهذا ّ
احلليب،
ابن اهلمام وهو شيخها َ
من املذهب ،ونقصد هبذه املدرسة املتأخرة ُ
ومن جاء بعده :كابن أمري حاج ،و ّ
اللكنوي ،وغريهم ،وهم متفاوتون يف االعتماد على احلديث.
نباليل ،و
و
ابلسي ،والقاري ،و ُّ
ّ
الشر ّ
احلصكفي ،والطر ّ
ّ
) (1يف الضوء الالمع.151 :2
) (2ينظر :رد احملتار البن عابدين.72 :5
)(3كما يف مقدمة نصب الراية للكوثري.2 :1
)(4يف شرح خمتصر الطحاوي.822 :2
)(5يف املوقظة ص.26
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فإن مل تكن وظيفة االستنباط مسلّمة البن اهلمام مع ما وصفه به تالميذه  ،بسبب انتهاء
عصر الرواية يف زمنه خبالف أهل القرون األربعة األوىل ،وعدم تسليم االجتهاد من الكتاب والسنة يف املذهب
نباليل أن يكونوا من اجملتهدين يف املذهب املعَّتف هلم
بعد القرن الرابع ،فاألوىل يف حاله وحال اإلمام الشر ّ
ٍ
يرجحون فيه
بالوظائف األُخرى على تفاوت يف حاهلم فيها ،وهذه طبقة أهل زماَّم ،وعدم مسايرهتم فيما ّ
باحلديث ،واهلل أعلم.

الوظيفةُ الثَّانية :التَّخريج:

السابق للتخريج وهو بيان جممل كالم اإلمام  ،وأبرز َمن قام به هم طبقة اجملتهد
على املعىن األول َّ
املنتسب ،وليست طبقة اإلمام الشرنباليل ،إال َّ
عمال على هذه الوظيفة.
أن له ً
لعل منه :فهمه َّ
أن التَّحرميةَ بالعربية ،حيث قال« :التحرمية :كوَّا بلفظ العربية للقادر عليها يف
و َّ
األلف يف
أيضا« :التحرمية :أن يأيت باهلاوي ،وهو
الصحيح» ،وأيضا« :التحرمية :أن ال يكون بالبسملة» ،و ً
ُ
()1
يصح»؛ لذلك مل يسلّم له يف بع املسائل فهمه لقول اإلمام ،قال اللكنوي :
الالم الثانية ،فإذا حذفه مل ّ
مذهب صاحبيه،
العاجز عن العربيَّ ِة ليس مذهبًا أليب حنيفة  ،بل هو
جيوز أن يأيتَ هبا إال
ذكر أنَّه ال ُ
ُ
ُ
«ما َ
العاجز سواء.»...
فالقادر و ُ
و َّأما عندهُ
ُ
فيمكن أن ندرج حتتها العديد من املسائل اليت تصدر عن العامل يف فهم كالم اإلمام ،ومحل كالمه
معني ،وأشهر طبقة اعتربت يف تفسري كالم اجملتهد املطلق هي طبقة اجملتهد املنتسب من علماء القرن
على حممل ّ
حاصال يف مجيع الطبقات ،ومل أرغب يف التوسع يف هذا؛ ألنَّه مبحث
الثالث والرابع ،وإن كان هذا التفسري
ً
نباليل به ،فيمكن أن يُسلَّم له ببعضها وال يُسلَّم له
واضح ،وفيما ذكرته من مسائل إشارة لقيام إمامنا الشر ّ
بأخرى.
كل زمان
وأما املعىن الثاين للتخريج ،وهو التفريع على أقوال اإلمام و ّ
أئمة املذهب ،فهي ال غىن عنها يف ّ
جدا منها:
خرج مسائل عديدة ً
ومكان ،وقام هبا إمامنا الشرنباليل حيث ّ
خرج النفساء على مسألة اجلنب يف غسل فمه وأنفه بعد موته ،وإن كانت مسألة اجلنب ليست
َّ .1
()2
قياسا هلما على اجلنب لالشَّتاك
مبسلّمة ،قال الطحطاوي « :هذا حبث للمصنِّف كما تفيده عبارته يف الشرح ً
رده يف اجلنب والكالم فيهما كالكالم فيه».
يف افَّتاض املضمضة واالستنشاق فيما بينهم ،وقد علمت َّ
.خرج من كانت آلته قصرية على العنِّني« ،حبث فيه الشرنباليل يف «شرحه على الوهبانية» فقالَّ :
إن هذا
َّ 8
دون حال العنّ ّني؛ إلمكان زوال عنّته فيصل إليها ،وهو مستحيل هنا ،فحكمه حكم اجملبوب جبامع أنَّه ال
احلاصل للمرأة به مسا ٍو لضرر اجملبوب ،فلها طلب التفريق،
ميكنه إدخال آلته القصرية داخل الفرج ،فالضرر
ُ
()3
وهبذا ظهر َّ
لكن ابن عابدين مل يقبل هذا
أن انتفاء التفريق ال وجه له ،وهو من «القنية» فال يُسلَّم» َّ ،
( )1يف آكام النفائس ص.22-53
( )2يف حاشيته.802 :8
)(3ينظر :منحة اخلالق البن عابدين .155 :2
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()1
وبني َّ
أيضا
التخريجَّ ،
أن املنقول يف الكتب املعتمدة خالفه ،حيث قال « :وقد علمت نقله هنا عن «احمليط» ً
فعدم تسليمه ممنوع».
.خرج وجوب التكبري للتشريق على املقيم املقتدي مبسافر ،وتبعه احلصكفي ،فقال« :وجيب على مقيم
َّ 5
اقتدى مبسافر» ،قال اب ُن عابدين(« :)2الظاهر أنَّه حبث لصاحب «الشرنباللية» ،حيث قال... « :على هذا
جيب على من اقتدى به من املقيمني؛ لوجدان الشرط يف ح ّقهم» ،اه  ... .لكن يف حاشية أيب السعود عن
نصه :ويف «هداية الناطفي» :إذا كان اإلمام يف مصر من األمصار فصلّى باجلماعة وخلفه أهل
احلموي ما ّ
املصر فال تكبري على و ٍ
دل
احد منهم عند أيب حنيفة  ،وعندمها عليهم التكبري ،اه  ،واملر ُاد اإلمام املسافرّ ،
عليه سياق كالمه».
ضمن العدل
املستحق أكثر من الثمن يف مسألة:
.خرج رجوع العدل على الراهن إن ضمن
ُّ
املستحق إذا َّ
َّ 2
ّ
فمن يضمن تلك الزيادة؟ قال ابن
القيمة ،فقد تكون القيمة أكثر من الثمن الذي أخذه العدل من املرهتنَ ،
عابدين(« :)3ورأيت الشرنباليل ذكر حبثًا :أنَّه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الراهن ،اه  .وذكر الشرنباليل حبثًا
آخر.»....
()4
ِِ
َّ 3
.خرج ال ح ّد بالع ْرق املُ ْستَ ْقطَ ِر من فضالت اخلَ ْمر بال سكر ،ففي «قرة عني األخيار» « :أنّه مبينٌّ
ِ
خالف املفىت به كما أفاده كالم ال ُق ُهستاين ،تأمل».
على
تأكيدا على صدورها من إمامنا ،و َّأَّا هي الطريقة املعتربة يف معرفة ما جي ّد من
وأطلت يف هذه الوظيفة؛ ً
عوضا عن وظيفة االستنباط اليت كانت يف مرحلة سابقة من أطوار الفقه ،فهي الوظيفة اليت ُيىي هبا
أحكامً ،
الفقه يف الواقع ،والوصول إليها بعد كل هذا التنقيح لعلوم الفقه ممكن ومتيسر ملن وفّقه اهلل تعاىل.
َ
واملالحظ من األمثلة السابقة َّ
يدل على أنَّه مل يبلغ
أن بع رخرجيات اإلمام الشرنباليل مل يُسلَّم له هبا ،مما ّ
يف هذه الوظيفة كماهلا.

الوظيفة الثالثة :الترجيح والتصحيح:

ومر معنا َّ
أن هذه الوظيفة على وجهني ،فهي بالوجه األول الَّتجيح على مباين األبواب وحت ّقق أصوهلا،
َّ
جنس يف الصحيح) من الرواية؛ َّ
ألن فيه
وهي متح ّققة يف فقه الشرنباليل يف مسائل عديدة :كقوله( « :و ُ
العصب ٌ

حياة بدليل التأمل بقطعه ،وقيل :طاهر؛ ألنَّه عظم غري صلب» ،فاعترب اإلمام الشرنباليل مبىن العلّة فيه وهي
عدم احلياة ،فاعترب وجودها لتحقق األمل فيه خبالف العظم ،واعترب أكثر العلماء عدم وجودها ،وأنَّه أقرب
للعظم من اللحم.

)(1يف منحة اخلالق.155 :2
)(2يف رد احملتار.120 :8
)(3يف رد احملتار.306 :6
)(4قرة عني األخيار لعالء الدين .3 :7
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ومل ير ِاع أصول األبواب يف مسائل :كقوله( « :وجيب التَّأخري) عند أيب حنيفة ( بالوعد بالثوب) على
السقاء) :كحبل أو دلو» ،فلم يلتفت اإلمام الشرنباليل للتفريق ما بني املاء والثوب والدلو ،حبيث
العاري (أو ِّ
جيب يف املاء ،وال جيب يف غريه؛ َّ
ألن األصل يف املاء اإلباحة فيتعلّق به الوجوب ،واألصل يف غري املاء احلظر
فال يتعلق به الوجوب.
وكذلك يف اعتماده لظاهر الرواية يف مسألة رؤية اهلالل يف قوله« :ال فرق يف ظاهر الرواية بني أهل املصر
مبين على التهمة يف رؤية اهلالل ،فرد مع توفر
ومن َوَرَد من خارج املصر» ،فعدم القبول ملَن كان يف املصر ٌّ
َ
األسباب حىت يرى اجلمع ،ومل تبق هذه التهمة موجودة ملن يأيت من اخلارج ،فكان العمل على هذا ،قال ابن
َ
تبعا هلؤالء األئمة الكبار الذي هم
زماننا
يف
ه
ترجيح
عابدين(« :)1وهذا وإن كان خالف ظاهر الرواية فينبغي
ً
ُ
من أهل الَّتجيح واالختيار».
السرية باجلماعة الكثرية إن مسع من ٍ
مقتد آخر مثله ،بأن كان مقتد
أيضا :يف مسألة تأمني املقتدي يف ِّ
و ً
فأمن ذلك املقتدي تأمني مثله القريب من اإلمام فيؤمن؛ َّ
ألن املنا َط العلم
مثله قريبًا من اإلمام يسمع قراءته َّ
()2
التقييد باجلمعة والعيد كما وقع يف
بتأمني اإلمام ،وليس هذا مقيّد باجلمعة والعيد ،قال ابن عابدين ُ « :
«اجلوهرة» غري قيد ،كما حبثه يف الشرنباللية بقوله :ينبغي أن ال خيتص هبما بل احلكم يف اجلماعة الكثرية
كذلك».
والوجه الثاين :الَّتجيح مبراعاة قواعد رسم املفيت ،وهو ظاهر فقه كتب إمامنا ،ومنه قوله(« :و)يفسدها:
(ظهور عورة َمن سبقه احلدث) يف ظاهر الرواية( ،ولو اضطر إليه) للطهارة( :ككشف املرأة ذراعها للوضوء)،
يصح
أو عورته بعد سبق احلدث على الصحيح» ،فهذا االختيار مبناه على الضرورة ،وال بد منها ،وإال مل ّ
حكم البناء أصالً ،فكيف تتوضأ املرأة بدون أن تكشف شيئًا من عورهتا ،والضرورة أهم قواعد رسم املفيت
املعتربة يف الَّتجيح.
ِ
إماما
ومل ير ِاع رسم املفيت يف بع املسائل كما يف قوله :قال( « :والفأفأة والتمتمة واللَّثَغ) ...ال يكون ً
الَّتجيح يف عدم إبطال
لغريه» ،فَ َح َك َم ببطالن إمامتهم لعدم نظره للضرورة يف هذا الباب اليت راعاها أئمة ّ
صالة املقتدي به.
كعامة َمن يشتغل يف الفقه ويبلغ فيه درجة عالية ،ولكن كما رأيت مل
نباليل قام هبذه الوظيفة ّ
فاإلمام الشر ّ
دائما ،وذلك النشغال إمامنا بالَّتجيح بطريقة
يقبل ترجيحه مطل ًقا؛ لعدم مراعاته قواعد الرسم ومباين األبواب ً
الَّتجيح بظواهر األحاديث وإن اعتمدهتا مدرسة حمدثي الفقهاء ممَّا تسبب
غري معتربة عند مدرسة الفقهاء ،وهو َّ
ِ
يف ِ
وترجيحاهتم؛ َّ
خمالف
ضعف تصحيحاهتم
متاما ٌ
ألن مراعا َة قواعد رسم املفيت ثابتةٌ بأدلّة قطعيّة ،فعدم مراعاهتا ً
علما نظريًا ال واقعيًا ،فلم يكن عند الفقيه خيار يف التزامها.
هلذه النُّصوص القطعيّة ،وجعل الفقه ً
( )1يف تنبيه الغافل ص.71
) (2يف رد احملتار.215 :1
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الَّتجيح بأصول األبواب ،هي املعاين اليت تَوصل هلا اجملتهد باستقرائه ملا ورد يف الباب من قرآن وأحاديث
و ُ
أبدا،
وآثار ،وبالتايل هي معاين إما قطعيّة أو ظنيّة قويّة صادرة من جمتهد معترب ال يقول خبالف القرآن والسنة ً
فإن ترك ظاهر حديث فقد وافق ما هو أقوى منه من معاين القرآن واألحاديث األخرى ،فإمهال تأصيله للفقه
الصواب؛ ولذلك مل يلتفت له أئمتنا يف مدرسة الفقهاء
يف الَّتجيح ،و َّ
الَّتجيح بظواهر األحاديث بعيد عن ّ
إلدراكهم هذا املعىن ،وغفلة حم ّدثي الفقهاء عن هذا جعلتهم يسلكون مسلك الَّتجيح بظواهر النصوص،
كثريا هبذه الطريقة ،ومن أمثلة ذلك:
نباليل كان من مدرسة حم ّدثي الفقهاء َّ
فرجح ً
وإمامنا الشر ّ
ص عليه
.1قراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة بقصد القرآنية ،قوله« :وجاز قراءةُ الفاحتة بقصد الثناء كذا نُ َّ
صلَّى على جنازة فقرأ بفاحتة الكتاب ،وقال :لتعلموا أنَّه من
عندنا ،ويف البُ ِّ
خاري عن اب ِن َعبَّاس « :أنَّه َ
()1
ِِ
ي ،وقد قال أئمتناَّ :
الشافعي ،
فرض عند
السنّة» َّ ،
بأن مراعا َة اخلالف مستحبّة ،وهي ٌ
ِّ
وصححه الت ِّْرمذ ّ
وحق امليت» » ،وهذا خالف املذهب من كراهة قراءهتا؛
خروجا من اخلالف ِّ
فال ُميانع من قصد القرآنية هبا؛ ً
َّ
ألن مبىن الصالة على الدعاء ،وقد وردت أحاديث تؤيد عدم القراءة يف صالة اجلنازة.
توضأ وأَومأ بيديه من ُم َقدَِّم رأسه
.8سنيّة مسح الرقبة يف قوله :قال( « :و)يُ َس ُّن (مسح الرقبة)؛ ألنَّه ّ « 
حىت بلغ هبما أَسفل عنقه من قِبَ ِل قَ َفاه»( ،» )2حيث مال للحديث كما علَّل ،وهو ضعيف ،فاألحاديث
الواردة يف املسح ضعيفة ال تقوى ألن يثبت منها السنيّة؛ لذلك مال أئمتنا إىل االستحباب.
عذر؛ لقوله « :إذا صليتم بعد اجلمعة فصلوا
.5جواز السنة القبلية والبعدية للجمعة بتسليمتني إن كان ٌ
أر ًبعا ،فإن َع َّجل بك شيءٌ فصل ركعتني يف املسجد وركعتني إذا رجعت»( ،)3قال ابن عابدين(« :)4وينبغي
()5
نباليل من
تقييده بعدِم العذ ِر للحديث املذكور آن ًفا ،كذا حبثه يف «الشرنباللية» » ،وقال « :مؤيِّ ٌد ملا حبثه الشر ُّ
ُ
جوازها بتسليمتني لعذر».

الوظيفة الرابعة :التمييز بين ظاهر الرواية وغيرها ،وبين القوي واألقوى والضعيف:

اضح يف فقه اإلمام الشرنباليل ،حيث ألف متنًا ،واملتون عادة
وهي باملعىن األول يف ظاهر الرواية وغريها و ٌ
موضوعة لظاهر الرواية ،ولكن يؤخذ عليه أنَّه أدرج فيه بع روايات شاذّة ،واعترب َّ
الرواية شاذّ،
ظاهر ِّ
أن َ
ومنها:
السجود يف قوله( « :و)منها طهارة موضع (اليدين وا ُّلركبتني)
الركبتني يف ُّ
.1اشَّتاطه طهارة موضع اليدين و ُّ
السجود على ِ
سبعة أعظم ،واختاره الفقيهُ أبو الليث  ،وأنكر ما قيل من ِ
عدم
على َّ
الصحيح؛ الفَّتاض ُّ
َ
( )1يف صحيح البخاري  ،222 :1ويف لفظ« :شهدت ابن عبّاس  صلّى على جنازة فقرأ بفاحتة الكتاب ،فلما انصرف
وحق» يف صحيح ابن حبان.521 :7
قلت له :أتقرأ بفاحتة الكتاب؟ قال :نعم يا ابن أخي ،سنّة ّ
( )2يف معجم الطرباين الكبري.120 :11
)(3يف صحيح مسلم .600 :8
)(4يف رد احملتار .15 :8
)(5يف رد احملتار.16 :8
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افَّت ِ
اض طهارةِ موضعِها؛ َّ
الركبتني شاذّة» ،فاعترب ظاهر الرواية
وألن روايةَ جواز الصالة مع جناسة موضع الك ّفني و ُّ
يف عدم االشَّتاط شاذّ.
.8اعتباره الشفق األمحر النتهاء وقت الغروب ،قال( « :و)أَو ُل ِ
وقت (املغرب منه) :أي غروب الشمس
ّ
(إىل) قبيل (غروب الشفق األمحر على املفىت به) ،وهو رواية عن اإلمام ،وعليها الفتوى ،وهبا قاال؛ لقول ابن
مروي عن أكابر الصحابة  ،وعليه إطباق أَهل اللسان ،ونُِقل رجوع اإلمام
عمر « :الشفق احلمرة» ،وهو ٌّ
مردودا ،مع َّ
إليه»َّ ،
عامة املتون املعتربة.
فعد ظاهر الرواية وهو الشَّفق األبي
ً
قوال ً
أن عليه ّ
الصحيح)؛ ألنَّه « :رفع
.5اعتباره عدم اإلشارة يف التشهد ال أصل له يف قوله( « :و)تُ َس ُّن (اإلشارةُ يف َّ
()1
خالف الرواية والدراية» ،مع َّأَّا ظاهر
أصال فهو
ومن قال :إنَّه ال يشري ً
ُ
أصبعه السبابة ،وقد أحناها شيئًا» َ ،
عامة املتون والكتب املعتمدة.
الرواية ،وهبا أخذ ّ
وهذا يؤثر بإنزال مرتبة متنِ ِه إىل درجة أقل من املتون املتق ّدمة.

يصرح
كل صفحة من صفحاهتا َّ
وأما متييزه بني القوي واألقوى والضعيف ،فهو ظاهر يف كتبه ،ففي ِّ
بالتصحيح والَّتجيح بني األقوال ،لكن يف بع ِ املسائل ال يصيب يف تعيني األقوى منها ،ومنها:
(إماما)
.1مجع اإلمام بني التَّسميع والتَّحميد يف قوله« :فيجمع بني التسميع والتحميد (لو) كان ً
ِ
الفضلي و
اختارها يف «احلاوي القدسي» ،وكان
ُّ
الطحاوي ومجاعةٌ
ُّ
هذا قوُهلما ،وهو روايةٌ عن اإلمام َ 
()2
لكن املتون على قول
ابن عابدين َّ « :
من املتأخرين َمييلون إىل اجلمع ،وهو قول أهل املدينة» ،قال ُ
اإلمام  ،»وهو عدم اجلمع.
.8اشَّتاطه نيّة استقبال القبلة يف قوله« :واملر ُاد منها بقعتَها ال البناء ،حىت لو نَ َوى بناء الكعبة ال

()3
تاشي و
احلصكفي « :ونيّةُ
جيوز إالّ أن يُر َ
ّ
يد به جه َة الكعبة ،وإن نوى احملراب ال جيوز» ،قال التمر ّ
ِ
الراجح ،فما قيل :لو نوى بناء أو املقام أو حمراب مسجده مل
استقبال القبلة ليست بشرط مطل ًقا على َّ
مفرع على املرجوح».
جيز َّ

فمه وأن ُفه خبرقة ،عليه عمل الناس( ،إال أن
.5اعتباره لغسل فم وأنف امليت اجلنب يف قوله( « :وميُْ َس ُح ُ
()4
رده يف اجلنب والكالم فيه».
يكون جنبًا) » ،قال الطحطاوي « :قد علمت َّ
وهذا جيعلنا حباجة إىل التثبت واالحتياط يف مسائل كتبه وعدم اعتبارها مطل ًقا ،ومثل هذا قليل فال
يسقط درجتها إىل أن تكون كتب غري معتربة ،واهلل أعلم.

1
افعا أصبعه
( ) فعن َّنري اخلزاعي  ،قال« :رأيت رسول اهلل ً 
اضعا ذراعه اليمىن على فخذه اليمىن ر ً
قاعدا يف الصالة و ً
السبابة قد أحناها شيئًا وهو يدعو» يف اجملتىب للنسائي  ،51 :5وسنن النسائي الكربى .577 :1
( )2يف رد احملتار.217 :1
( )3يف التنوير والدر.283 :1
( )4يف حاشيته.802 :8
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والتطبيق في العمل واإلفتاء والقضاء:
الوظيفة الخامسة :التقر ُير
ُ

َّاظر يف رسائلِ ِه يرى مصداق
أقل املراتب االجتهاديّة ،فهي بال َش ٍّ
فهذه ُّ
ك حاصلةٌ لإلمام الشرنباليل ،والن ُ
ٍ
هذا ،فأكثرها هي عبارةٌ عن ٍ
احلكم فيها يف املذهب مبا يتوافق مع فهم املسائل
مقرًرا
أجوبة
ألسئلة وردت إليهِّ ،
َ
ُ
وتصويرها ومراعيًا فيها قواعد رسم اإلفتاء ،ومنها:
يلعي فقد اتسع األمر باختالف التصحيح ،فلريجع «للكنز» ،فإنَّه
.1قوله« :وإن خال َفه تصحيح َّ
الز ّ
واسع» ،حيث جعل اختالف الفقهاء يف املذهب سبب يف التوسعة على الناس ،وهذا من أهم قواعد رسم
اإلفتاء.
.8قوله« :العربةُ يف اختالف الَّتجيح مبا عليه األكثر ،وهم القائلون بالسقوط هنا ،كما املراقي» ،وهذه
قاعدة مهمة يف التعرف على الراجح.
َّ
الصحة على
باملرة ،و ّ
.5قوله« :وال ننهى كساىل العوام عن صالة الفجر وقت الطلوع؛ ألَّم قد يَّتكوَّا ّ
قول ٍ
جمتهد أوىل من الَّتك» ،ومراعاة حال الناس ال ب ّد منه للمفيت.
بعد هذا العرض املختصر واملوجز للوظائف االجتهادية اليت قام هبا اإلمام الشرنباليل ،فإنَّه يتضح لنا
الدرجة االجتهاديّة اليت وصل إليها.
أثرا باجتاه مدرسة حم ّدثي الفقهاء ،فإنَّه غري ُمسلَّم له ال من
فالوظيفةُ األوىل وهي االستنباط وإن فعلها مت ً
حيث تأصيل املذهب وال أطوار االجتهاد وال األهليّة له؛ لذلك ذكر ابن عابدين( )1عن هذه الدرجةَّ « :
ألن
أحدا ليس من أهل االجتهاد يف زماننا ،»...فينبغي اإلعراض عن مسائله املستنبطة هكذا؛ َّ
ألن تقليد اجملتهد
ً
األعظم من عصر السلف واخلريية صاحب األصول املسطورة املشهورة مق ّدم.
وأما الوظائف األخرى فاجتهاده فيها مقبول ،وينتبه فيه إىل ما كان ترجيحه بطريق احلديث وليس مر ٍاع
فيها قواعد اإلفتاء وأصل ومبىن الباب ،فهذه هي الطريقة املعتربة عند أئمتنا الفقهاء؛ َّ
ألن معاين األحاديث
مقرةٍّ من قبل اجملتهد األعظم ،ووافقه عليها أئمة
والقرآن أصبحت خمتصرة يف أصول بنيت عليها األبوابّ ،
االجتهاد يف املذهب طوال التّاريخ ،وهو أوىل من ترجيح لظاهر حديث معارض بغريه مما هو أقوى منه.
وفيما عدا ذلك حنتاج إىل التحقق من التزامه يف ترجيحه وتصحيحه ومتييزه بتحقيق قواعد رسم املفيت
يقرره.
وأصول األبواب مبالحظة هل وافقه غريه مبا ِّ
وقوة علمه ،فكانت كتبُه َّ
حمط أنظار
جدا ،لقي ً
كل فهو إمام كبري ً
وعلى ٍّ
قبوال عجيبًا؛ لش ّدة إخالصه ّ
كثريا ،وهذا جيعل اجتهاده يف التخريج أو الَّتجيح أو التمييز
الفقهاء ممّن جاء بعده،
ُّ
فاحلصكفي يعتمد عليه ً
مذكور يف كتب َمن جاء بعده ،كما رأينا هذا يف الصفحات املاضية ،فما يكون من اجتهاده جمانبًا للصواب
ٌ
ردهم عليه وعدم قبوهلم له.
نرى ّ

) (1يف رد احملتار.211 :3
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وبالتايل كتبه معتربة إال فيما ذكرنا ،واألكمل قراءة ما فيها مع كتب غريه للتثبت أكثر ،ومراجعة حاشية
نباليل يف كتبه.
ابن عابدين مفيد ً
جدا يف ذلك ،فهو شديد ّ
التتبع لإلمام الشر ّ
إذن فهو جمتهد يف املذهب بلغ مرتبة رفيعة وإن مل يصل إىل كماهلا ،حنتاج إىل التثبت والتأكد من رخرجياته
وترجيحاته ومتيزاته حبيث يكون َمن جاء بعده وافقه عليها.


خاتمة البحث:
يف َّاية هذا البحث توصلت إىل هذه النتائج وخلصتها يف النقاط اآلتية:
لكل
.1تنحصر ّ
تصرفات اجملتهدين يف عشرة وظائف :استنباط ورخريج وترجيح ومتييز وتقرير ،و ّ
ٍ
عديدة يتفاوت العلماءُ يف حتصيلها ،وهي
كل وظيفة منها تشتمل على درجات
واحدة جانبان ،و ُّ
يس ،و ِ
ِ
ِ
العلماء ،و ِ
البحث ،والتَّدر ِ
اإلفتاء ،والقدرةِ العقليّة،
مصاحبة
تتحصل بقدر توفيق اهلل  من
َّ
وإكثا ِر املطالعة يف كتب التاريخ والطَّبقات والفتاوى والشُّروح وغريها.
ٍ
.8تنقسم طبقات احلنفية إىل أر ِ
طبقات :جمته ٌد مطلق ،وجمتهد مطلق منتسب ،وجمتهد منتسب،
بعة
ُ
تصور التسلسل
وجمتهد مذهب ،وهو تقسيم زماين أوىل بالقبول من طبقات ابن كمال باشا؛ ملا فيه من ُّ
َّنو املذهب وتطوره وانتقاله من مرحلة إىل مرحلة.
التارخيي يف ّ
.5مل يُ َسلَّم للشرنباليل بالوظيفةُ األوىل وهي االستنباط ال من حيث تأصيل املذهب وال أطوار

االجتهاد وال األهليّة له ،وأما الوظائف األخرى فاجتهاده فيها مقبول ،وينتبه فيه إىل ما كان ترجيحه
بطريق احلديث فلم يُ َسلَّم يف املذهب.
وقوة علمه ،فكانت كتبُه َّ
حمط
جدا ،لقي ً
إمام كبري ً
.2اإلمام الشرنباليل ٌ
قبوال عجيبًا؛ لش ّدة إخالصه ّ

أنظار الفقهاء ممّن جاء بعده ،فهو جمتهد يف املذهب بلغ مرتبة رفيعة وإن مل يصل إىل كماهلا ،حنتاج إىل
التثبت والتأكد من من التزامه يف ترجيحه وتصحيحه ومتييزه بتحقيق قواعد رسم املفيت وأصول األبواب
التتبع
مبالحظة هل وافقه غريه مبا ِّ
يقرره ،ومراجعة حاشية ابن عابدين مفيد ً
جدا يف ذلك ،فهو شديد ّ
نباليل يف كتبه.
لإلمام الشر ّ
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مراجع البحث:
 .1ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية وفقهه :لإلمام حممد أبو زهرة ،دار الفكر العريب.
 .8اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول  :لعلي بن عمر الكايف السبكي
(ت736ه ) ،ت :مجاعة من العلماء ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1202 ،1ه .
 .5أصول اإلفتاء :حملمد تقي الدين العثماين ،مصورة عن نسخة خبط اليد من اهلند.
 .2أصول الكرخي :أليب احلسن عبيد اهلل بن احلسني بن دالل بن دهلم الكرخي(520 - 860ه )،
مطبعة جاويد بريس – كراتشي ،بعناية :عصمت اهلل عنايت اهلل.
الزركلي ،بدون دار طبع ،وتاريخ طبع.
 .3األعالم  :خلري الدين َّ
 .6آكام النفائس يف أداء األذكار بلسان فارس :لعبد احلي اللكنوي (ت1502ه ) ،املطبع املصطفائي،
لكنو1500 ،ه .
 .7تاريخ عجائب اآلثار يف الَّتاجم واألخبار :لعبد الرمحن بن حسن اجلربيت املؤرخ (ت1857ه ) ،دار
اجليل ،بريوت.
 .2تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هالل رمضان :حملمد أمني بن عمر ابن عابدين احلنفي (-1112
1838ه ) ،ضمن جمموع رسائله ،دار إحياء الَّتاث العريب ،بريوت.
ي احلنفي (ت1851ه ) ،ت:
 .1حاشية الطَّ ْحطَاوي على مراقي الفالح :ألمحد بن حممد الطَّ ْحطَا ِو ّ
حممد عبد العزيز اخلالدي ،دار الكتب العلمية ،ط1212 ،1ه .
 .10خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر :حملمد أمني احمليب (ت1611م) ،دار صادر.
 .11الدر املختار شرح تنوير األبصار :حملمد بن علي بن حممد احلصكفي احلنفي (ت1022ه ) ،مطبوع
يف حاشية َرّد امل ْحتَار ،دار إحياء الَّتاث العريب ،بريوت.
ُ
رد احملتار على الدر املختار :حملمد أمني بن عمر ابن عابدين احلنفي (1838-1112ه ) ،دار
ّ .18
إحياء الَّتاث العريب ،بريوت.

 .15سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر :أليب الفضل حممد خليل مراد احلسيين (ت1806ه ) ،دار
البشائر اإلسالمية ،دار ابن حزم ،ط1202 ،5ه 1122 -م.
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 .12سنن أيب داود :لسليمان بن أشعث السجستاين (873-808ه ) ،ت :حممد حميي الدين عبد
احلميد ،دار الفكر ،بريوت.
 .13سنن الَّتمذي :حملمد بن عيسى الَّتمذي (871-801ه ) ،ت :أمحد شاكر وآخرون ،دار إحياء
الَّتاث العريب ،بريوت.
َّسائِي (ت505ه ) ،ت :الدكتور عبد الغفار البنداوي
ائي الكربى :ألمحد بن شعيب الن َ
 .16سنن الن َ
َّس ّ
وسيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1211 ،1ه .
 .17شرح خمتصر الطحاوي أليب بكر اجلصاص (ت570ه ) ،ت :د .سائد بكداش وآخرون ،طبعة دار
البشائر ،ط8010 ،1ه .
 .12صحيح ابن حبَّان بَّتتيب ابن بلبان :حملمد بن ِحبَّان التميمي (532ه ) ،ت :شعيب األرناؤوط،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1212 ،8ه .
ي (836-112ه ) ،ت :الدكتور
 .11صحيح البخاري :أليب عبد اهلل حممد بن إمساعيل اجلعفي البُ َخا ِر ّ

مصطفى البغا ،دار ابن كثري واليمامة ،بريوت ،ط1207 ،5ه .

ابوري (ت861ه ) ،ت :حممد فؤاد عبد الباقي،
ي الن َّْي َس ّ
 .80صحيح مسلم :ملسلم بن احلجاج ال ُق َش ْري ّ
دار إحياء الَّتاث العريب ،بريوت.
القاهري الشَّافِعِ ّي مشس الدِّين
ي
 .81الضوء الالمع ألهل القرن التاسع :حملمد بن عبد الرمحن َّ
ّ
الس َخا ِو ّ
(108-251ه ) ،دار الكتب العلمية ،بدون تاريخ طبع.
 .88العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية :حملمد أمني بن عمر ابن عابدين احلنفي (-1112
1838ه ) ،املطبعة املريية ببوالق ،مصر1500 ،ه .
 .85غنية ذوي األحكام يف بغية درر احلكام (الشرنباللية) :حلسن بن عمار بن علي الشرنباليل
أيضا :طبعة الشركة الصحفية العثمانية1510 ،ه .
(ت1061ه ) ،در سعادت1502 ،ه  ،و ً
 .82الفتاوى اخلانية (فتاوى قاضي خان) :حلسن بن مْنصور بن حممود األ ْ ِ
ي (ت318ه ) ،مطبوعة
َ ُ
ُوز َجْند ّ
َْ ُ
َ

هبامش الفتاوي اهلندية ،املطبعة األمريية ببوالق ،مصر1510 ،ه .

 .83فصول البدائع يف أصول الشرائع :حملمد بن محزة الفناري ،مطبعة ُيىي أفندي1821 ،ه .
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 .86قرة عني األخيار لتكملة رد احملتار على «الدر املختار شرح تنوير األبصار» :لعالء الدين حممد بن
(حممد أمني املعروف بابن عابدين) بن عمر بن عبد العزيز عابدين احلسيين الدمشقي (ت1506 :ه ) ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان.
 .87اجملتىب من السنن :أليب عبد اهلل أمحد بن شعيب النسائي ( ،)505-813ت :عبد الفتاح أبو
غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط1206 ،8ه .
 .82خمتار الصحاح :حملمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي (ت ،)666ت :محزة فتح اهلل ،مؤسسة
الرسالة1217 ،ه .
 .81املدخل إىل مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان :للدكتور أمحد سعيد حوى ،دار األندلس اخلضراء،
جدة ،ط1285 ،1ه .
 .50املذهب احلنفي :ألمحد بن حممد نصري النقيب ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1288 ،1ه .
 .51املستدرك على الصحيحني :حملمد بن عبد اهلل احلاكم (ت203ه ) ،ت :مصطفى عبد القادر ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1211 ،1ه .
 .58املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري :ألمحد بن علي الفيومي (ت770ه ) ،املطبعة األمريية ،ط،8
1101م.
 .55املعجم األوسط :للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين (560-860ه ) ،ت :طارق بن
عوض اهلل ،دار احلرمني ،القاهرة1213 ،ه .
 .52املعجم الكبري :أليب القاسم سليمان بن أمحد الطَّبَ َراين (560-860ه ) ،ت :محدي السلفي،
مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل ،ط1202 ،8ه .
 .53معجم املطبوعات العربية واملعربة :إللياس سركيس ،مطبعة سركيس ،مصر1182 ،م.
 .56مقدمة نصب الراية :حملمد زاهد بن احلسن الكوثري (ت1571ه ) ،ضمن مقدمات الكوثري ،دار
الثريا ،دمشق ،ط1117 ،1م.
 .57منحة اخلالق على البحر الرائق :حملمد أمني بن عمر ابن عابدين احلنفي (1838-1112ه ) ،ط،8
دار املعرفة.
 .52املنهج الفقهي لإلمام اللكنوي :للدكتور صالح حممد أبو احلاج ،دار النفائس ،عمان1288 ،ه .
 .51موسوعة األعالم (تراجم موجزة لألعالم) ،موقع وزارة األوقاف املصرية.
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 .20املوقظة يف علم مصطلح احلديث :أليب عبد اهلل حممد بن أمحد َّ
الذ َهِيب مشس الدين (-675
722ه ) ،ت :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب ،ط1203 ،1ه .
 .21ناظورة احلق يف فرضية العشاء وإن مل يغب الشفق :لشهاب بن هباء الدين املرجاين (ت1506ه )،
طبعة قازان1827 ،ه .
 .28حسن التقاضي يف سرية اإلمام أيب يوسف القاضي :حملمد بن زاهد الكوثري (ت1572ه ) ،دار
األنوار للطباعة والنشر ،مصر1562 ،ه .
 .25جممع األَّر شرح ملتقى األحبرِ :
(شيخ زاده)(ت 1072ه )،
الرومي املعروف ب ِ
الرمح ِن ب ِن حممد ُّ
لعبد َّ

دار الطباعة العامرة1516 ،ه .
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الدكتور

هشام يسري محمد العربي

ملخص البحث
يَّتجم هذا البحث لألستاذ الدكتور حممد الدسوقي ،أحد أعالم الفكر اإلسالمي والفقه واألصول يف
عصرنا ،وأستاذ الشريعة اإلسالمية جبامعة القاهرة وعدد من اجلامعات
العربية واإلسالمية ،وعضو اجملامع العلمية.
وقد تعرض البحث لنبذة عن عصره ،وحملات من حياته،
وعرف مبؤلفاته وإسهاماته يف خدمة الفقه
ونبذة عن فقههَّ ،
اإلسالمي وأصوله ،والفكر اإلسالمي بعامة.
والبحث مقسم إىل متهيد عن عصر الدكتور حممد
الدسوقي ،ومبحثني:
أوهلما بعنوان :حملات من حياة الدكتور حممد الدسوقي
ونبذة عن فقهه ،حتدثت فيه عن حملات من حياة الدكتور
حممد الدسوقي :نشأته وتكوينه العلمي ،ووظائفه ،وشخصيته
وأخالقه ،وحياته الدينية واالجتماعية اخلاصة ،ومكانته العلمية يف
املطلب األول.
بينت املالمح األساسية لتفكريه الفقهي،
ُث نبذة عن فقه الدكتور حممد الدسوقي يف املطلب الثاين ،وفيه ُ
ونظراته التجديدية ،ورأيه يف التقارب بني املذاهب اإلسالمية ،ورأيه يف عدم وقوع الطالق إال للضرورة امللجئة
وبكيفية حمددة.
أما املبحث الثاين فعنوانه :تعريف مبؤلفات الدكتور حممد الدسوقي ،وفيه بيان منهجه يف التأليف والكتابة،
ومؤلفاته وأحباثه يف علوم الشريعة ،مع عرض أمهها ،وفيه أيضا مقاالته.
أخريا خامتة بنتائج البحث.
و ً
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مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين ،س يدنا حمم د اهل ادي إىل ش ريعة
رب العاملني ،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
ورث وا العل م؛ فم ن أخ ذه
دينارا وال درمهًا ،وإَّنا َّ
أما بعد فإن العلماء ورثة األنبياء ،وإن األنبياء مل يَّتكوا ً
أخذ ٍ
حبظ واف ٍر.
واحلقيقة أن الَّتمجة للفقهاء والكتابة عن سريهم العلمية أم ر مه م وض روري؛ فه ي م ن ت اريخ الفق ه يف
دارس ص ورًة للمح اوالت
ك ل عص ر ،وال ش ك أن دراس ة ت اريخ الفق ه ه ي دراس ة للفق ه؛ ألَّ ا تعط ي ال َ
ِ
ِ
دارس
ت يف س بيله ،واملن ِ
واجله ود ال يت بُذلَ ْ
اهج ال يت اتُّبع ت للوص ول إىل غايات ه ،وذل ك ب ال ري َ
ب جيع ل ال َ
على ٍ
بينة من مبادئه ونتائجهَّ ،
ومقد ِمه وتالِيه -كما يقول الشيخ حممد أبو زهرة رمحه اهلل(.)1
درس
وأس تاذنا الدكتور حممد الدس وقي واحد من أعالم الفكر اإلسالمي والفقه واألصول يف عص رناَّ ،
عل وم الش ريعة يف العدي د م ن اجلامع ات يف ليبي ا وقط ر ومص ر ،وس افر إىل العدي د م ن ال دول العربي ة
حماضرا ومشارًكا يف املؤمترات العلميَّة والندوات الدوليَّة ،وألَّف العدي د م ن املؤلف ات والدراس ات
واإلسالمية
ً

عام ا
تمرا -أط ال اهلل يف عم ره -وق د بل غ الثم انني ً
والبح وث ،وكت ب مئ ات املق االت ،وال زال عط اؤه مس ً
يسا وتألي ًفا.
قضاها كلها بصحبة علوم الشريعة قراءةً وتدر ً
رفت بإش رافه عل ى رس اليت لل دكتوراه مل دة س س نوات ،يف الف َّتة (5166 -5111م)
وق د ش ُ
فوجدتُ ه عامل ا ذا رؤي ة كليَّ ة واط الع واس ع وذه ن ثاق ب ال يُ َش ُّق ل ه غب ار ،ي ِّ
ذك ُرك جبي ل العظم اء -وه و
ً
منهم -أيب زهرة وعلي اخلفيف وعلي حسب اهلل وأضراهبم.
احلث يل على إَّاء رساليت وتسليمها.
ملست فيه حرص الوالد على أبنائه؛ فكان دائم ِّ
كما ُ
ت إنس انًا طي ب اجملل س واملعش ر ،كرميًا
وبع د حص ويل عل ى ال دكتوراه زرتُه يف بيت ه أكث ر م ن م رة؛ فرأي ُ

ت لتوديع ه بع دما
يص ا عل ى تالمي ذه ،ال يبخ ل عل يهم بع ون وال نص ح .وحينم ا ذهب ُ
متواض ًعا ناص ًحا حر ً
تعاقدت مع جامع ة جن ران باململك ة العربي ة الس عودية اس تغرق اجللس ة كله ا يف تق دمي النص ائح يل وخالص ةَ
ُ
جتربته الطويلة يف العمل باجلامعات العربية؛ فجزاه اهلل خري ما جي ازي ب ه أس تاذًا ع ن تالمي ذه ،وأط ال عم ره
ومتعه بالصحة والعافية ،وبارك له يف ذريته وآثاره.
معرفًا ب ه وبإجنازات ه العلمي ة ،وه و ح ق
ت أن ه م ن الواج ب وف اءً حب ق الرج ل أن أكت ب عن ه ِّ
ولذلك رأي ُ
ِّدا له بص ماته وإس هاماته العدي دة
ً
وفقيها رصينًا وأصوليًّا مميَّ ًزا وجمد ً
أيضا لتاريخ الفقه وطالبه أن يعرفوا عاملًا ً
وحتكيما ...
يسا وحبثًا وإشرافًا
ً
تألي ًفا وتدر ً

( )1انظ ر :الش افعي حيات ه وعص ره -آراؤه وفقه ه للش يخ حمم د أيب زه رة ص( )7ط .دار الفك ر الع ريب بالق اهرة س نة 1216ه /
1116م.
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اعتمدت يف كثري من املعلومات اخلاصة حبياة أستاذنا الشخصية عل ى م ا تلقيتُه من ه مباش رًة أثن اء
وقد
ُ

جلسات خاصة معه ،باإلضافة إىل مراجع قليلة وبع
خطة البحث:

ت حلياته ورحلته العلمية.
املقاالت اليت َّ
ضْ
تعر َ

وجعلت دراسيت عنه يف متهيد ومبحثني وخامتة على النحو التايل:
ُ
التمهيد :عصر الدكتور محمد الدسوقي.

المبحث األول :لمحات من حياة الدكتور محمد الدسوقي ونبذة عن فقهه:
ويشمل مطلبني:
املطلب األول :حملات من حياة الدكتور حممد الدسوقي:
وفيه سة فروع:
الفرع األول :نشأته وتكوينه العلمي.
الفرع الثاين :وظائفه.
الفرع الثالث :شخصيته وأخالقه.
الفرع الرابع :حياته الدينية واالجتماعية اخلاصة.
الفرع اخلامس :مكانته العلمية.
املطلب الثاين :نبذة عن فقه الدكتور حممد الدسوقي:
وفيه أربعة فروع:
الفرع األول :املالمح األساسية لتفكريه الفقهي.
الفرع الثاين :نظراته التجديدية.
الفرع الثالث :رأيه يف التقارب بني املذاهب اإلسالمية.
الفرع الرابع :رأيه يف عدم وقوع الطالق إال للضرورة امللجئة وبكيفية حمددة.
المبحث الثاني :تعريف بمؤلفات الدكتور محمد الدسوقي:
ويشمل ثالثة مطالب:
املطلب األول :منهجه يف التأليف والكتابة.
املطلب الثاين :مؤلفاته وأحباثه يف علوم الشريعة.
وفيه ثالثة فروع:
الفرع األول :مؤلفاته يف علوم الشريعة.
الفرع الثاين :أحباثه يف علوم الشريعة.
الفرع الثاين :عرض ألهم مؤلفاته وأحباثه.
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املطلب الثالث :مقاالته
خاتمة :وفيها نتائج البحث وتوصياته.
ت املراجع.
يليها ثَبَ ُ
وبعد؛ فهذه الدراسة حماول ة للتعري ف والَّتمج ة لواح د م ن فقهائن ا املعاص رين ال ذين أَثْ َرْوا احلي اة الفقهي ة
والفكرية بالعديد من اآلثار واإلسهامات اليت تشهد له خ ري ش هادة ،وه و مطل ب ض روري وف رع م ن ف روع
العلم.
واهللَ أس أل أن يب ارك هل ذه األم ة يف علمائه ا وفقهائه ا ومفكريه ا ،وجيعله م من ارات لله دى؛ إن ه ه و
ويل ذلك والقادر عليه.
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التمهيد:
عصر الدكتور محمد الدسوقي
عاش الدكتور حممد الدسوقي يف الف َّتة م ن ب دايات الثل ث الث اين م ن الق رن العش رين امل يالدي ح ىت وقتن ا
احلاضر ،وهي فَّتة حافلة باألحداث التارخيية اجلسيمة مم ا ك ان ل ه أث ر واض ح يف احلي اة الثقافي ة والفكري ة بك ل
مستوياهتا وجماالهتا.
فقد أدرك جزءًا من احلقبة امللَ َكيَّة يف مصر ،وكانت يف معظمها مليئة بالتقلبات وعدم االستقرار ،إال أن ه
بع د احل رب العاملي ة الثاني ة ال يت امت دت يف الف َّتة ( )6135 -6141ش هدت مص ر َّض ةً وتط ًورا ملحوظً ا
وخباص ة يف التعل يم؛ حي ث زاد ع دد كلي ات اجلامع ة املص رية ال يت كان ت ق د أنش ئت س نة 6111م وكان ت
جامع ة أهليَّ ة يف أول األم رُ ،ث حتول ت إىل جامع ة حكومي ة س نة 6155م ،وتغ ري امسه ا س نة 6131م إىل
وض َّمت إليه ا مدرس ة دار العل وم ال يت أنش أها عل ي
جامعة فؤاد األولُ ،ث إىل جامع ة الق اهرة س نة 6154مُ .
باش ا مب ارك س نة 6185م لتك ون معه ًدا علميًّ ا جيم ع ب ني األص الة واملعاص رة لتتح ول إىل كلي ة جامعي ة س نة
6131م.
وحتت تزايد احلاجة لتلبية حاجات اجملتمع إىل التعليم مت إنشاء جامعة فاروق األول س نة 6135م ،ال يت
أطلق عليها بعد ذلك (سنة 6155م) جامعة اإلسكندريةُ .ث جامعة إبراهيم باشا سنة 6151م اليت أطل ق
عليها بعد ذلك (سنة 6153م) جامعة عني مشس.
ُث أنشئت لتلك اجلامعات فروع يف األقاليم واحملافظات ،ومبرور الوقت حتولت ه ذه الف روع إىل جامع ات
إقليمية ،حىت غدا يف كل حمافظة جامعةٌ تشمل كل التخصصات النظرية والعملية.
باإلضافة إىل جامعة األزهر اليت تبلورت كلياهتا الثالثة األص لية :الش ريعة اإلس المية وأص ول ال دين واللغ ة
العربية سنة 6141م ،وظلت يف تطور مستمر حىت أنشئت اجلامعة مبفهومها احلديث سنة 6116م.

ُث كانت ثورة يوليو 6155م إي ذانًا ببداي ة جدي دة يف ت اريخ مص ر املعاص ر بك ل جماالت ه ،وتقلب ت مص ر
مرورا ب االنقالب عل ى ال رئيس حمم د جني ب ،وت أميم قن اة الس ويس ،والع دوان الثالث ي
يف العديد من األحداث ً
على مصر سنة 6151م ،وبناء السد العايل ،وما قام به عبدالناصر من اعتقاالت وإع دام لشخص يات ب ارزة
كاملستش ار عب دالقادر ع ودة ،وس يد قط ب وغريمه ا ،وم ا ت ال ذل ك م ن هزمي ة يوني ه 6118م ،وم ا تبعه ا م ن
ت بنصر أكتوبر اجمليد سنة 6184م بقي ادة ال رئيس الراح ل حمم د أن ور الس ادات،
حرب االستنزاف اليت تُ ِّو َج ْ
الذي أطلق احلريات ،وعمل على ترسيخ سيادة القانون ،وأنقذ مصر من ش يوعية ملح دة ،ومس ح لإلس الميني
بالعمل والظهور.
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ونشطت الصحافة بكل أنواعها ،وازدهرت حركة الَّتمجة ،وعادت كثري من البعثات العلمية ،وظهر جيل
من الرواد يف مجيع العلوم يف األدب واللغة ،والفقه والتشريع ،والدراسات اإلسالمية بكل فروعها ،والدراس ات
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والطبية واهلندسية ،وغريها.
علما ،مثل :الش يخ حمم د األمح دي الظ واهري
ويف جمال الدراسات الشرعية جند أمساءً كبريةً مألت الدنيا ً
ش يخ األزه ر ،والش يخ أمح د إب راهيم ب ك رائ د الدراس ات الفقهي ة احلديث ة ،والش يخ حمم د مص طفى املراغ ي،
والش يخ يوس ف ال دجوي ،والش يخ مص طفى عب دالرازق ،واألس تاذ حس ن البن ا مؤس س مجاع ة اإلخ وان
املس لمني ،والش يخ حمم د م أمون الش ناوي ،والش يخ حمم د زاه د الك وثري ،واألس تاذ حمم د فري د وج دي،
واملستش ار عب دالقادر ع ودة ،والش يخ عبداجملي د س ليم ،والش يخ أمح د مح روش ،واألس تاذ الش يخ عب دالوهاب
خالف ،والدكتور حممد عبداهلل دراز ،والشيخ حممد اخلضر حسني شيخ األزه ر ،والش يخ أمح د حمم د ش اكر،
وال دكتور عب دالوهاب ع زام ،والش يخ أمح د ب ن الص ديق الغم اري ،والش يخ عب دالرمحن ت اج ،والش يخ حمم د
الزف زاف ،والش يخ حمم د امل دين ،واألس تاذ عب اس حمم ود العق اد ،وال دكتور مص طفى الس باعي ،وال دكتور حمم د
يوسف موسى ،واألستاذ أمني اخل ويل ،واألس تاذ س يد قط ب ،واألس تاذ حمم د ف ؤاد عب دالباقي ،واألس تاذ حم ب
ال دين اخلطي ب ،والق ارئ الش يخ حمم د ص ديق املنش اوي ،والش يخ حس ن م أمون ،وال دكتور عب دالرزاق
الس نهوري ،وال دكتور ط ه حس ني ،والش يخ عب دالعظيم مع اين ،واإلم ام حمم د أب و زه رة ،والش يخ حمم د عل ي
الزِرْكلِ ي،
السايس ،والشيخ حممد حميي الدين عبداحلميد ،والدكتور حممد حسني الذهيب ،واألستاذ خري الدين ِّ
والش يخ حمم د ف رج الس نهوري ،وال دكتور حمم د ض ياء ال دين ال ريس ،والش يخ عل ي حس ب اهلل ،والش يخ عل ي
اخلفي ف ،وال دكتور مص طفى زي د ،واإلم ام ال دكتور عب داحلليم حمم ود ،واملق رئ الش يخ مص طفى إمساعي ل،
واملق رئ الش يخ حمم ود خلي ل احلص ري ،والش يخ ال دكتور حمم د عب دالرمحن بيص ار ،وال دكتور احلس يين هاش م،
والدكتور عبدالغين عبداخلالق ،واألستاذ حممد مصطفى شليب ،واألستاذ حممد زكريا الربديسي ،وال دكتور حمم د
سالم مدكور ،والدكتور بدران أبو العينني ،والشيخ عبداهلل املشد ،واألستاذ عبدالوهاب عب داللطيف ،والش يخ
أمحد حسن الباقوري ،والدكتور عبدالعظيم شرف الدين ،والدكتور حممد أبو النور زه ري ،واألس تاذ عبدالس الم
ه ارون ،والق ارئ الش يخ عبدالباس ط عبدالص مد ،والش يخ حس نني خمل وف ،والش يخ عب داهلل ب ن الص ديق
الغماري ،والشيخ حممد جنيب املطيعي ،والشيخ عبدالرزاق عفيفي ،والشيخ حمم د الغ زايل ،والش يخ ج اد احل ق
علي جاد احلق ،والشيخ عبدالفتاح أبو غدة ،واألستاذ مصطفى الزرقا ،واألستاذ حممود حممد شاكر ،والش يخ
حمم د مت ويل الش عراوي ،والش يخ حمم د زك ي ال دين إب راهيم ،والش يخ س يد س ابق ،وال دكتورة عائش ة عب دالرمحن
(بن ت الش اطا) ،وال دكتور توفي ق الش اوي ،وال دكتور يوس ف القرض اوي ،وال دكتور عب اس حس ين ،والش يخ
عب داجلليل القرنش اوي ،والش يخ ج اد ال رب رمض ان ،واألس تاذ حمم د حام د الفق ي ،وال دكتور أمح د ش ليب،
وال دكتور أمح د فهم ي أب و س نة ،والش يخ عل ي الطنط اوي ،وال دكتور حمم ود قاس م ،وال دكتور حس ن الش افعي،
وال دكتور مص طفى حلم ي ،وال دكتور عب داهلل ش حاته ،وال دكتور حمم د بلت اجي ،وال دكتور عل ي الس الوس،
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والدكتور عبدالعظيم الديب ،والدكتور حممد عمارة ،والدكتور حسني حامد حس ان ،وال دكتور وهب ه الزحيل ي،
والدكتور حممد عجاج اخلطيب ،والدكتور حممد عبداملنعم القيع ي ،وال دكتور حمم د أب و ش هبة ،وغ ريهم مم ن ال
كل و ٍ
احد منهم أمةً وحده.
علما ،وكان ُّ
ُيصيهم كتاب ممن مألوا األرض ً
ويف وسط هؤالء نشأ الدكتور حممد الدسوقي وتلقى العلم ع ن األك ابر ،وص ار أس تاذًا م ثلهم ،وش اركهم
يف قاعات الدرس والبحث ،وكانت له بصمته بينهم.
أيض ا وم ا تاله ا أنش ئت اجمل امع الفقهي ة ،ب دءًا مبجم ع البح وث اإلس المية
ويف ه ذه احلقب ة التارخيي ة ً
باألزهر الشريف سنة 6116مُ ،ث اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلس المي مبك ة املكرم ة س نة
6411ه 6181 /م ،وجمم ع الفق ه اإلس المي الت ابع ملنظم ة امل ؤمتر (التع اون حاليً ا) اإلس المي جب دة س نة
6316ه 6116 /م ،وجممع الفقه اإلسالمي باهلن د س نة 6111م ،وجمم ع الفق ه اإلس المي بالس ودان س نة
6361ه 6111 /م ،واجمللس األورويب لإلفتاء والبح وث س نة 6368ه 6118 /م ،وجمم ع فقه اء الش ريعة
بأمريكا سنة 6354ه 5115 /م(.)1
وأدت نشأة اجملامع الفقهية إىل تنش يط احلرك ة الفقهي ة ،وقام ت باس تكتاب العلم اء والب احثني واخل رباء يف
دوراهت ا املتع ددة ،واهتم ت بالقض ايا املعاص رة ال يت هت م األم ة اإلس المية ،وانعك س ك ل ذل ك عل ى الفقه اء
فاستنفر جهودهم وقرائحهم الفقهية؛ فبحثوا وكتبوا وحتاوروا وتناقشوا واتفقوا واختلفوا ،وأَثْ َرْوا احلياة الفقهية.
ود ِع َي هلا الفقهاء من كل ال بالد،
كما انتشرت املؤمترات العلمية والدولية باجلامعات والكليات الشرعيةُ ،
واستُكتِبوا وتالقحت أفكارهم ورؤاهم املنطلقة من الفقه اإلسالمي.
الت علمي ةً ودوري ٍ
وأص درت العدي ُد م ن الكلي ات الش رعية جم ٍ
ات متخصص ةً لنش ر البح وث الفقهي ة
حتكيما علميًّا من أساتذة متخصصني.
الرصينة بعد حتكيمها
ً
وظه رت املوس وعات العلمي ة ،ومنه ا موس وعة الفق ه اإلس المي ال يت أص درها اجملل س األعل ى للش ئون
اإلسالمية بالقاهرة ،واملوسوعة الفقهية اليت أصدرهتا وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت(.)2
وانتشر حتقيق املخطوطات الَّتاثية يف شىت العلوم ،وازدهر على أيدي أجيال متتابعة من ال رواد ،ب دءا م ن
الش يخ أمح د ش اكر فأخي ه حمم ود ش اكر ،واب ن خاهلم ا عبدالس الم ه ارون ،واألس تاذ الس يد أمح د ص قر،
والشيخ حممد ناصر الدين األلباين ،وغريهم.

( )1راجع :حبثي «منهج الفتوى يف القضايا الفقهية املعاصرة» حبث مقدم ملؤمتر الفتوى واستش راف املس تقبل جبامع ة القص يم س نة
1253ه 8015 /م ،اجمللد الرابع ص(.)212 -215
( )2راج ع :ت اريخ التش ريع اإلس المي للش يخ من اع القط ان ص( ،)281 -211 ،217 -216ط .مكتب ة املع ارف بالري اض،
الطبعة الثالثة سنة 1288ه 8008 /م.
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أيضا كان ظهور مجاعة اإلخوان املس لمني وم ا واكبه ا م ن الص حوة اإلس المية ال يت
ويف أوائل تلك احلقبة ً

اهتم ت بال دعوة إىل حتك يم الش ريعة ،وج ددت املف اهيم اإلس المية الص حيحة ،وحارب ت اجتاه ات التغري ب
واحلكم بغري ما أنزل اهلل(.)1
يف ه ذا العص ر ال ذهيب واجل و العلم ي الرائ د واملتمي ز نش أ وع اش ال دكتور حمم د الدس وقي ش بابه وكهولت ه
طالبً ا ُث أس تاذًا ،وش ارك يف النهض ة الفقهي ة والفكري ة ألمت ه يف مص ر وقط ر وليبي ا وغريه ا م ن ب الد املس لمني
اليت رحل إليها وأقام هبا ،على النحو الذي سنبينه يف املبحثني التاليني.
كم ا أدرك ال دكتور الدس وقي م ا ت ال ذل ك م ن ف َّتة حك م ال رئيس حمم د حس ين مب ارك ال ذي ح اول أن
يسري على درب سلفه السادات ،وكانت له إجنازات يف أول عهده ،لكن تفرقت به الس بل بع د ذل ك ،وظه ر
الفس اد يف معظ م قطاع ات الدول ة يف أواخ ر عه ده؛ مم ا أس هم يف قي ام ث ورة ين اير 5166م ،وم ا تاله ا م ن
أحداث ،حىت انتخاب ال رئيس حمم د مرس ي س نة 5165مُ ،ث م ا ك ان بع د ذل ك م ن ت داعيات واض طرابات
أدت إىل االنق الب علي ه وعزل ه يف أح داث يولي و 5164م ،وتولي ة وزي ر ال دفاع املش ري عب دالفتاح السيس ي
رئاسة اجلمهورية ،وما نتج عن ذلك من اضطرابات وانقسامات داخلية يعرفها اجلميع.
كذلك عاصر الدكتور الدسوقي ثورات الربيع العريب يف تونس واليمن وسوريا وليبي ا ،وغريه ا ،ورأى َّاي ة
ال رئيس اللي يب معم ر الق ذايف ال ذي عايش ه س نني ع ددا يف ليبي ا ،وق د كت ب عن ه بع د مص رعه -كم ا س يأيت يف
سرد مؤلفاته.
وخالص ة الق ول إن ال دكتور الدس وقي ع اش -وال زال ،أم َّد اهلل يف عم ره -عص ًرا ب ه م ن امل ؤثرات
واملتغ ريات يف مجي ع اجمل االت السياس ية واالجتماعي ة واالقتص ادية والثقافي ة والفكري ة والديني ة الكث ري ،وق د رزق ه
مديدا -أمد اهلل يف عمره -فك ان ل ذلك أث ره يف جتربت ه الطويل ة وخربات ه املَّتاكم ة ،وك ان متف اعال م ع
عمرا ً
اهلل ً
ِ
اهدا عل ى
عصره ومتغرياته ،إجيابيًّا مؤثًِّرا ،ينطلق م ن واقع ه يف ك ل أم وِره ونتاج ه العلم ي املتن وع؛ فك ان حب ق ش ً
التاريخ ،وحنسبه داخ ال يف ق ول الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم حينم ا س ئل :أي الن اس خ ري؟ فق ال علي ه الص الة
س َن َع َملُهُ»(.)2
والسالمَ « :م ْن طَ َ
ال ُع ْم ُرهُ َو َح ُ



( )1انظر :تاريخ التشريع اإلسالمي للشيخ مناع القطان ص(.)205
( )2رواه الَّتمذي يف سننه :كتاب الزهد ،باب ما جاء يف ط ول العم ر للم ؤمن ،رق م ( ،)8550 ،8581وأمح د يف مس نده (/2
 )110 ،122م ن ح ديث عب داهلل ب ن بس ر )30 ،21 ،22 ،27 ،25 ،20 /3( ،م ن ح ديث أيب بك رة نفي ع ب ن احل ارث،
ورواه غريمها .وق ال الَّتم ذي يف ح ديث أيب بك رة :حس ن ص حيح .وق ال اهليثم ي يف جمم ع الزوائ د ( :)805 /10رواه الط رباين يف
الصغري واألوسط ،وإسناده جيد.
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المبحث األول:
لمحات من حياة الدكتور محمد الدسوقي ونبذة عن فقهه

ويشمل مطلبني:
املطلب األول :حملات من حياة الدكتور حممد الدسوقي.
املطلب الثاين :نبذة عن فقه الدكتور حممد الدسوقي.

المطلب األول :لمحات من حياة الدكتور محمد الدسوقي:
وفيه سة فروع:
الفرع األول :نشأته وتكوينه العلمي.
الفرع الثاين :وظائفه.
الفرع الثالث :شخصيته وأخالقه.
الفرع الرابع :حياته الدينية واالجتماعية اخلاصة.
الفرع اخلامس :مكانته العلمية.

الفرع األول :نشأته وتكوينه العلمي:
مولده:

ول د األس تاذ ال دكتور /حمم د الس يد عل ي الدس وقي يف  61رج ب س نة 6454ه املواف ق ل
ِ
الع ِري مبركز بلقاس مبحافظة الدقهلية جبمهورية مصر العربية.
6143/61/55م بقرية صغرية تعرف بع ْزبَة َ
أسرته:
نشأ الدكتور حممد الدسوقي يف أسرة ريفية ،وكان والده أحد سة من اإلخوة مل يقدر ألحدهم أن يتزوج،
وكان لكل من األربعة اآلخرين زوجة وأوالد.
وك ان أح د أعمام ه كب ري العائل ة وكان ت ل ه الكلم ة األوىل عل ى مجي ع أف راد العائل ة -حس ب الع رف الريف ي-
وه و ال ذي يت وىل اإلنف اق عل يهم؛ ألن عائ دات اإلنت اج الزراع ي وتربي ة املاش ية تص ب يف جيب ه .وك ان حافظً ا
جميدا للكتابة ذا رأي مسموع يف جمالس التحكيم الريفية.
للقرآن الكرمي ً
يص ا
أما والده احلاج السيد علي الدسوقي فكان رجال أميًّ ا ال يق رأ وال يكت ب ،وك ان منص رفًا إىل الزراع ة حر ً
على زيادة عدد األفدنة اليت متتلكها العائلة(.)1
وكان ت ل ه مواق ف حتم د ل ه ،فح ني تقاس م ه و وإخوت ه األرض الزراعي ة ،وأص بح لك ل م نهم أرض ه الزراعي ة
اخلاصة ،وأشار عليه أحد إخوت ه ب إخراج ول ده (حمم د) م ن التعل يم -وك ان ذل ك قب ل بداي ة الع ام الدراس ي الث اين
( )1انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
ص(.)815 -818
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أيضا بأن رحلة الدراسة طويل ة،
باألزهر -لكي يعاونه يف الزراعة ،السيما وهو أكرب أبنائه الذكور ،ومعلال ذلك ً
ونفقات التعليم ليست يسرية -ما كان منه إال أن رف هذه املشورة قائال« :سأنفق عل ى ول دي يف التعل يم ول و
بعت كل ما أملكه»(.)1
أما والدته فكانت امرأة ريفية بسيطة ،وقد أجنبت لوالده أربع بنات وولدين ،وكان ترتيبه الثالث بني إخوت ه؛
حيث تكربه أختان.
حفظه للقرآن الكريم:
ي ذكر ال دكتور الدس وقي س بب دفع ه إىل ال ُكتَّ اب وه و ص غري أن ه ك ان أح د أربع ة ص بيان يف بي ت العائل ة،
كثريا ما يتشاجرون ويتعاركون وه م يلعب ون يف باح ة البي ت؛ مم ا ك ان ي ؤدي إىل ت دخل أمه اهتم بص ورة تث ري
وكانوا ً
غضب اآلباء وتعكر صفو احلياة يف األسرة؛ مما دفع عمه الكبري ال ذي كان ت ل ه الكلم ة يف األس رة إىل أن ي دفع
هبم إىل ُكتَّاب القرية؛ لعله يشغلهم عما يقع بينهم م ن تش اجر وتع ارك ،ويتعلم ون م ا ق د يع ود عل يهم ب النفع يف
حياهتم.
وهذه كانت البداية.
التح ق الص يب الص غري -آن ذاك -بال ُكتَّ اب ،وك ان ل ه عل ى ح د تعب ريه ش يخ ص ارم خيش ونه أكث ر مم ا خيش ون
آباءهم ،وكان مع حزمه شديد احلرص على تعليمهم وحتفيظهم.
وقبل بلوغ العاشرة من عمره كان قد أمت حفظ القرآن الكرمي.
ورأى ش يخ ال ُكتَّ اب يف الص يب دون أوالد أعمام ه إرهاص ات االس تعداد ملواص لة التعل يم ،فنص ح وال ده أن
يذهب به إىل املدينة لتجويد القرآن ودراسة بع العلوم اليت تؤهله لاللتحاق باألزهر.
فما كان من الوالد إال أن تكلم مع أخيه األكرب املسئول عن األسرة هبذا الشأن فاستجاب لذلك.
ويف حنو عام أَّى الفىت دراسة أه م قواع د عل م التجوي د ،م ع اإلمل ام بق در م ن عل م احلس اب ال ذي يت يح ل ه
أن جيتاز امتحان القبول بالسنة األوىل االبتدائية باألزهر الشريف(.)2
التحاقه باألزهر الشريف:
التحق الفىت باألزهر الشريف ،وأقبل على دروسه جبد ونشاط ال يضيع وقتًا يف هلو أو لعب ،وإَّنا يذاكر م ا
يتلقاه عن شيوخه يف حرص ومتابعة.
وكان نظام التعليم يف األزهر آنذاك ال يسمح للطالب يف السنة األوىل االبتدائية باالنتقال إىل السنة الثانية،
وكذلك من السنة الثانية إىل الثالثة إال إذا جنح يف كل املواد املقررة يف امتحان الدور األول ،وال يسمح ملن رسب

( )1انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
ص(.)812
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يف مادة أو أكثر أن ميتحن يف الدور الثاين يف هاتني السنتني؛ ومن ُث َم ْن يرسب يف مادة واحدة فإنه يعيد السنة
ويدرس املواد كلها مرة ثانية.
ومل ا ج اء امتح ان آخ ر الع ام وك ان الف ىت ق د هتي أ ل ه ،وك اد أن ُيف ظ ك ل املق ررات ،وظه رت النتيج ة وجن ح
بتفوق يف كل املواد ،عدا مادة اإلنشاء فقد جنح فيها بدرجة منخفضة؛ مما أزعج ه حي ث خش ي أن يرس ب فيه ا
ويضيع عليه جهده؛ مما جعله يتساءل عن السبيل اليت هبا ميكن أن يكون قويًّا يف اإلنشاء؛ فقيل ل ه :إن الس بيل
إىل ذلك هو قراءة اجملالت والكتب األدبية(.)1
قراءاته:

علم الدكتور الدسوقي منذ أَّى الس نة األوىل االبتدائي ة ب األزهر الش ريف م ا للق راءة م ن دور مه م يف ص قل
فك ره وأس لوبه ،ودفع ه إىل مزي د م ن التف وق والتق دم يف دراس ته؛ فعك ف يف اإلج ازة الص يفية للس نة األوىل عل ى
القراءة ،فحفظ «جمموعة النظم والنثر» ال يت كان ت وزارة املع ارف ق د قررهت ا عل ى ط الب امل دارس يف األربعيني ات
من القرن املاضي.
وب دأ وه و يف الس نة الثاني ة االبتدائي ة يط الع بع اجمل الت الثقافي ة والديني ة واألدبي ة ال يت كان ت تص در يف
ذلك الوقت ،كمجلة الرسالة واهلالل واألزهر.
ومل تك ن قل ة امل ال عائ ًق ا ل ه ع ن الق راءة؛ فك ان وه و يف مدين ة طنط ا يف املرحل ة االبتدائي ة ه و وزم الء ل ه
ي ؤجرون اجمل الت األدبي ة والثقافي ة م ن ب ائع اجلرائ د واجمل الت مل دة ي وم خبمس ة ق روش؛ فيقرؤوَّ ا ُث يعي دوَّا إىل
البائع مرة أخرى.
وكان يقضي إجازته الصيفية يف القراءة ،حىت إنه كان يض ُّن بالوق ت ال ذي يتن اول في ه الطع ام أن يض يع من ه
ب ال ق راءة؛ فك ان يض ع جمل ةً أو كتابًا حت ت منض دة الطع ام ال يت كان ت تع رف يف الري ف املص ري بالطَّْبلِيَّ ة ،يرمق ه
وهو يتناول طعامه مع األسرة.
ومن خالل تلك اجملالت عرف بع الكت ب وقرأه ا ،وأص بح الوق ت ال ذي يقض يه يف الق راءة يف غ ري امل واد
سعيدا بذلك؛ فالقراءة األدبية مل تفده يف مادة اإلنشاء
املقررة أكثر من الوقت الذي يذاكر فيه هذه املواد ،وكان ً
وحدها ،وإَّنا أفادته يف مجيع املواد؛ فقد يسرت له فهم م ا مل يك ن يفهم ه ،وأتاح ت ل ه اإلجاب ة يف االمتحان ات
بعبارة رصينة ولغة سليمة أرض ت ش يوخه فك انوا مينحون ه ال درجات العالي ة ،ح ىت إن ه م نح ج ائزة مالي ة لتفوق ه يف
السنة الثالثة االبتدائية .ويذكر الدكتور الدسوقي أن قيمة ه ذه اجل ائزة كان ت أربع ة جنيه ات يف وق ت ك ان اجلني ه
املصري أقوى اقتصاديًّا من اجلنيه اإلسَّتليين.
ددا م ن مؤلف ات املنفل وطي والزي ات
ومل يك د ال دكتور الدس وقي ميض ي املرحل ة االبتدائي ة ب األزهر ح ىت ق رأ ع ً
وأمح د أم ني وط ه حس ني والعق اد والرافع ي وغ ريهم ،باإلض افة لق راءات يف ال َّتاث الق دمي يف العق د الفري د وزه ر
اآلداب.
( )1انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
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وأمث رت ه ذه الق راءة مثرهت ا الطيب ة؛ فق د ع رف وه و يف مس تهل املرحل ة الثانوي ة ب األزهر س بيله إىل الكتاب ة
طهروا األزهر من الحزبي ة» كتب ه
أول هذه املقاالت ٌ
مقال بعنوان « ِّ
والنشر؛ حيث بدأ يف كتابة املقاالت ،وكان َ

وه و يف الس نة األوىل الثانوي ة ،ونش ره مبجل ة الرس الة .وه و ي دل عل ى وع ي وحص افة وج رأة مبك رة يف الكتاب ة
والنقد.
كما نشر كتابًا وهو يف السنة الثانية الثانوية بعنوان «عصارة خاطر» ،وطبعته مطبعة النيل باملنصورة ،وك ان
ذلك سنة 6486ه 6155 /م.
وكان يكتب يف جريدة كانت تصدر يف طنطا تسمى «سفينة األخبار» ،وكان يشاركه يف الكتابة فيها رفيق
دراس ته حمم ود مح دي زق زوق ،ال ذي ص ار وزي ًرا لألوق اف فيم ا بع د .وه ذه اجلري دة كان ت تع ىن يف املق ام األول
ب اإلعالن ع ن األخت ام املفق ودة باحملافظ ة ،وكان ت تص در بش كل غ ري دوري كلم ا جتمع ت هل ا امل ادة الكافي ة
إلصدارها.
كما كان يكت ب يف ب اب الربي د األديب مبجل ة الرس الةُ ،ث نش ر مق ًاال مبجل ة األزه ر بعن وان «ال إص ال إال

أيضا مق االت عدي دة مبجل ة الوس يلة ال يت كان ت تص در بالق اهرة ،وك ان أوهل ا س نة 6155م،
باإلسالم» ،ونشر ً
أيض ا ،كم ا نش ر مبجل ة اإلس الم
ومبجلة الثقافة اليت كان يرأس حتريرها األستاذ أمحد أم ني ،وذل ك س نة 6155م ً
سنة 6153م .وكتب يف جملة اهلالل ،وجملة منرب الشرق ،وجملة العريب(.)1
وتنوعت مقاالته بني موضوعات ثقافية ،وأخرى إس المية ،فكت ب ع ن الرمح ة ،وع ن الرس ول ص لى اهلل علي ه
وسلم ،كما كتب عن العديد من املشكالت االجتماعية.
التحاقه بدار العلوم وتخرجه فيها:
بعد حصول الدكتور الدسوقي على الشهادة الثانوية األزهرية التحق بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة.
ويذكر عن سبب اختياره لدار العلوم أنه يف امتحان السنة النهائية يف الثانوية األزهرية تعس ف مع ه املم تحن
ورسبه يف املادة؛ مما جعله يفضل االلتحاق ب دار العل وم بع دما ق دَّم أوراق ه إىل كلي ة
يف مادة القرآن الكرمي شفويًّاَّ ،
اللغة العربية باألزهر ،بعد يوم واحد من التقدمي.
ورشح هذا االختيار أنه كان يقرأ للعديد من أساتذة دار العلوم ويعجب بكتاباهتم.
وكان وقتها ُجيَرى امتحان للقبول بدار العلوم ،وقد امتحنه األستاذ علي اجلن دي (الش اعر) وال دكتور حمم د غنيم ي
هالل رائد النقد األديب احلديث رمحة اهلل عليهما ،وأجازاه بنسبة .% 11
وكان ت دار العل وم يف ذل ك الوق ت يف أ َْوج قوهت ا غني ةً برجاهل ا وش يوخها ،أمث ال :الش يخ عب دالعظيم مع اين،
والشيخ علي حسب اهلل ،والدكتور مصطفى زيد ،واألستاذ عباس حسن (صاحب النحو الوايف) ،والدكتور أمحد
درس هل م كت اب س يبويه يف
احلويف ،والدكتور عمر الدسوقي ،والدكتور متام حسان -ويذكر الدكتور الدسوقي أنه َّ
( )1انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
ص( ،)812 -815وبع املعلوم ات أخ ذهتا مش افهة م ن أس تاذنا ال دكتور الدس وقي يف جلس ات مع ه س نيت ،8011
8018م.
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النح و -وال دكتور غنيم ي ه الل ،وال دكتور إب راهيم الع دوي ،وال دكتور م ربوك ن افع ،وغ ريهم م ن أس اطني دار
العلوم.
وأترك احلديث للدكتور الدسوقي نفسه ليعرب عن دور دار العلوم .يقول« :وكان هلذه الكلية دورها يف صقل
ومنهج ا عم ا درس تُه م ن قب ل ،وك ان أه م م ادة هل ا تأثريه ا يف التك وين
املواه ب وتنميته ا؛ فالدراس ة رختل ف م ادة
ً
العلم ي م ادة قاع ة حب ث ،ال يت تف رض عل ى ك ل طال ب أن يق دم حبث ني يف ك ل ع ام دراس ي ،أح دمها يف ف رع م ن
فروع علوم اللغة العربية والثاين يف فرع من فروع الدراسات اإلسالمية .واقتضى إعداد البحوث الثمانية يف املرحل ة
اجلامعية الرجوع إىل بع م ا كت ب يف املن اهج العلمي ة ،وك ذلك املص ادر اخلاص ة مبوض وع ك ل حب ث ،فض ال ع ن
توجيه ات األس اتذة ال ذين ك انوا ال يبخل ون باإلرش اد وتق دمي خ ربهتم يف البح ث جلمي ع الط الب .فه ذه امل ادة
فتحت جماالت جديدة للق راءة والتعم ق يف الكتاب ة وإع داد البح وث وف ق أص ول امل نهج العلم ي ،مم ا ك ان ل ه أث ره
يف متهيد الطريق للدراسات العليا واحلصول على درجيت املاجستري والدكتوراه»(.)1
أمتَّ ا ل دكتور الدس وقي دراس ته ب دار العل وم ،وحص ل عل ى ليس انس اللغ ة العربي ة والعل وم اإلس المية س نة
6151م بتقدير جيد جدًّا ،وكان ترتيبه يف السنة النهائية -واليت قبلها -الثاين على دفعته ،بعدما ك ان األول يف
معيدا حيث اكتفت الكلية بتعيني األول فقط.
السنتني األوليني؛ فلم يُ َقدَّر له أن يعني ً
اتصاله بالدكتور /طه حسين:

رغم تفوق الدكتور حممد الدسوقي يف دراسته ورخرجه يف دار العلوم وترتيبه الثاين على دفعته إال أن ه مل يع ني
حمررا علميًّا -كما سيأيت عن د ذك ر
ً
معيدا باجلامعة ،ولكن هذا التفوق قد فتح له باب العمل مبجمع اللغة العربية ً
وظائفه -وقد أتاح له عمله مبجمع اللغ ة العربي ة أن يتص ل بعمي د األدب الع ريب ال دكتور /ط ه حس ني ال ذي ك ان
يرأس اجملمع وقتها.
وقد بدأت هذه العالقة يف أواخر سنة 6113م وامتدت إىل ص يف 6185م ،أي قب ل وف اة ال دكتور /ط ه
حسني بنحو عام.
وك ان أن وق ع االختي ار عل ى ال دكتور الدس وقي ملرافق ة ال دكتور ط ه حس ني مل دة أس بوعني؛ ألن س كرتريه
يوم ا ك ل أس بوع
اخلاص فريد شحاته يف حاج ة ض رورية إىل إج ازة ،وبع دها ك ان ي ذهب إىل ال دكتور ط ه حس ني ً
على األقل ،وهو يوم إجازة فريد ،فضال عن إجازته السنوية وكانت نصف شهر ،وكانت تبدأ غالبً ا عق ب ع ودة
الدكتور طه حسني من رحلته الصيفية.
ُث ساءت العالقة بني الدكتور طه حسني وسكرتريه مما أدى إىل تركه العم ل يف ين اير س نة 6111م؛ فك ان
ددا م ن الش باب
عل ى ال دكتور حمم د الدس وقي أن يت وىل مهم ة الس كرتري اخل اص ل ه ،عل ى ال رغم م ن أن هن اك ع ً
جاء ليقوم هبذه املهمة ،غري أَّم ما كانوا يستمرون يف القيام هبا.
( )1انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
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وكان الدكتور الدسوقي ميكث مع عميد األدب العريب كل يوم س ساعات ،نص فها يف الص باح ونص فها
اآلخر يف املساء ،وكان يقرأ له الكتب والصحف العربية ،وقد قرأ له كتبًا كثرية أغلبها تراثية ،يت ألف معظمه ا م ن
عدة أجزاء ،وقرأ بعضها أكثر من مرة كالكامل للمربد وعيون األخبار البن قتيبة.
ويف ك ل ذل ك ك ان ال دكتور ط ه حس ني يعلِّ ق وينتق د ويب دي رأي ه ،وأحيانًا يش رك قارئ ه يف احل ديث مع ه أو
يطلب منه الرجوع لبع املصادر لتفسري عبارة أو التأكد من معىن(.)1
ولذلك فإن هذه الفَّتة كانت من أخصب فَّتات حياة الدكتور الدسوقي؛ حيث أتاحت ل ه أن يق رأ العدي د
من كتب اللغة واألدب؛ مما كان له أثره الواضح يف تكوينه وثقافته.
حصوله على الماجستير والدكتوراه:
ويف أثناء عمله مبجمع اللغة العربية حصل على املاجستري يف الشريعة اإلسالمية م ن كلي ة دار العل وم جامع ة
الق اهرة س نة 6115م ،يف موض وع «الت أمين وموق ف الش ريعة اإلس المية من ه» ،وك ان املش رف عليه ا الش يخ
علي حسب اهلل يف أول األمرُ ،ث سافر إىل اخلرطوم فانتقل اإلشراف إىل الدكتور مصطفى زيد.
وناقشها كل من الشيخ علي اخلفيف والدكتور عبدالعزيز حجازي ،وحصل عليها بتقدير جيد جدًّا.
ُث حص ل عل ى ال دكتوراه يف الش ريعة اإلس المية م ن الكلي ة واجلامع ة نفس ها س نة 6185م يف موض وع
«اإلم ام محم د ب ن الحس ن الش يباني وأث ره ف ي الفق ه اإلس المي» بإش راف الش يخ عل ي اخلفي ف ،ومناقش ة
الشيخ علي حسب اهلل ،والشيخ عبدالعظيم معاين.
وقد أث ىن عليه ا الش يخ حس ب اهلل ،وق ال« :ل و مت نح ال دكتوراه دون مناقش ة ملنحن اه إياه ا» ،وحص ل عليه ا
مبرتبة الشرف األوىل.
وي ذكر ال دكتور الدس وقي أن ه بع د املناقش ة ومطالب ة اللجن ة ل ه ب بع التع ديالت عه دت إىل الش يخ عل ي
حس ب اهلل أن يت ابع التع ديالت مع ه؛ فك ان ال دكتور حمم د الدس وقي ي ذهب إلي ه يف بيت ه مبص ر القدمي ة ،وجيل س
معه ملراجعة الرسالة ،ويذكر أن الشيخ حسب اهلل كان يعزم عليه أن يتعشى معه يف بيته !
وكان املش ايخ إذ ذاك يفتح ون بي وهتم وقل وهبم لطالهب م ،بعك س م ا ن راه يف أيامن ا ه ذه م ن أغل ب األس اتذة
ملاما.
الذين ال يكادون يفرغون لطالهبم أو يتواصلون معهم إال ً
الفرع الثاني :وظائفه:
عمله بالتدريس بوزارة التربية والتعليم:
مدرس ا للغ ة
بع د رخ رج ال دكتور حمم د الدس وقي يف كلي ة دار العل وم جامع ة الق اهرة س نة  6151مت تعيين ه ً
العربية يف التعليم اإلعدادي بوزارة الَّتبية والتعليم مبحافظ ة املني ا بص عيد مص ر ،وذل ك س نة 6111م واس تمر هب ا
حوايل السنتني؛ حيث انتقل يف صيف سنة 6115م للعمل يف جممع اللغة العربية.
( )1انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
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انتقاله للعمل في التحرير العلمي بمجمع اللغة العربية بالقاهرة:
رت م ن قب ل إىل أن ال دكتور الدس وقي رغ م رخرج ه بتف وق إال أن ه مل يع َّني معي ًدا باجلامع ة ،ولك ن ه ذا
أش ُ
حمرًرا علميًّا.
التفوق فتح له باب العمل مبجمع اللغة العربية ِّ
واس تمر عمل ه يف اجملم ع لنح و عش ر س نوات م ن س نة 6115م ح ىت س نة 6185م ح ني حص ل عل ى
الدكتوراه وانتقل بعدها للتدريس اجلامعي.
وق د أت اح ل ه عمل ه مبجم ع اللغ ة العربي ة فرص ة ذهبي ة للق راءة والفائ دة العلمي ة؛ فمكتب ة اجملم ع غني ة ب ذخائر
املؤلفات العربية يف علوم اللغة والتفسري والسنة والفقه واألصول والتاريخ وغريها(.)1
وك ان ه ذا مناس بًا لك ي يواص ل دراس اته العلي ا يف دار العل وم؛ حي ث التح ق بقس م الش ريعة اإلس المية هب ا،
وحصل على املاجستري والدكتوراه أثناء عمله باجملمع.
كما أنه ابتدأ مرحلة التأليف احلقيقي يف تلك الفَّتة؛ حي ث نش ر أُولي ات مؤلفات ه ،كاإلس الم واملستش رقون،
وحديث اإلفك ،واهلجرة يف القرآن ،وغريها كما سيأيت عند ذكر مؤلفاته.
انتقاله إلى التدريس الجامعي:

انتقل الدكتور حممد الدسوقي بعد حص وله عل ى ال دكتوراه س نة 6185م للعم ل بالت دريس اجل امعي ،فعم ل
اعدا ب نفس
حماضرا جبامعة الفاتح (طرابلس حاليًا) يف ليبيا من سنة 6185م حىت سنة 6185مُ ،ث أستا ًذا مس ً
ً
أيض ا م ن س نة 6111م ح ىت
اجلامعة منذ سنة 6185م حىت سنة 6111مُ ،ث أستا ًذا مش ارًكا ب نفس اجلامع ة ً
6113م.
وعمل جبامعيت املنصورة واملنوفية يف خريف سنة 6113م.
ُث انتقل للعمل بكلي ة الش ريعة والدراس ات اإلس المية جبامع ة قط ر من ذ فرباي ر س نة 6115م بدرج ة «أس تاذ
مشارك»ُ ،ث حصل على األستاذية سنة 6118م.
وي ذكر ال دكتور الدس وقي أن ه ك ان م ن ب ني أعض اء جلن ة ترقيت ه إىل درج ة «أس تاذ» الش يخ مص طفى الزرق ا،
عميدا لكلية الشريعة بقطر وقتها.
والدكتور يوسف القرضاوي الذي كان ً
واستمر الدكتور الدسوقي أستا ًذا بكلية الشريعة بقط ر ح ىت بل غ س ن التقاع د س نة 5114م .وك ان ق د ُع ِّني
ئيسا لقسم الفقه واألصول بالكلية.
أثناء تلك الفَّتة ر ً
ومل ا بل غ س ن التقاع د ع اد إىل الق اهرة فعم ل بكليت ه كلي ة دار العل وم جامع ة الق اهرة أس تا ًذا غ ري متف رغ
للدراس ات العلي ا بقس م الش ريعة اإلس المية هب ا ،واض طلع بع بء اإلش راف عل ى ع دد كب ري م ن رس ائل املاجس تري
والدكتوراه بالقسم ،كما اشَّتك يف مناقشة عدد آخر منها.

( )1انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
ص(.)813
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ويوض ح ال دكتور الدس وقي ر يت ه للت دريس الج امعي فيق ول« :الت دريس اجل امعي يف ج وهره جه د علم ي
متواصل وعطاء فكري متجدد ،وما مل يكن كذلك فإنه ال يبين عق وال وال خي رج مب دعني أو جم ددين ،وال خيتل ف
اختالفا ذا بال عن التدريس يف املرحلة الثانوية»(.)1
ويضيف قائال« :وآفة التعليم اجلامعي املعاصر أنه يقوم على التقليد واجلمود ،وال يع رف التط وير أو التغي ري؛
ف ال غ رو أن تفش ت ظ اهرة الس رقات األدبي ة يف األحب اث والرس ائل ،واتس م النت اج العلم ي بوج ه ع ام بالض حالة
وعدم االبتكار»(.)2
يرض لنفسه أن يسري يف طري ق التقلي د واجلم ود؛ ول ذلك ح رص -كم ا يق ول -من ذ بداي ة رحلت ه يف
لكنه مل َ
الت دريس اجل امعي عل ى أن تك ون امل واد ال يت يعه د إلي ه بتق دميها للط الب دراس ة علمي ة منهجي ة تعتم د عل ى
املص ادر األص يلة واملقارن ة املوض وعية واالجته اد املس تطاع .وأ َ أن تك ون يف ص ورة م ذكرات دراس ية يدرس ها
الط الب دون أن يع رف اآلخ رون عنه ا ش يئا ،ويتك رر طبعه ا يف ك ل ع ام م ن غ ري إض افة أو تط وير ،كم ا يفع ل
البع (.)3
رحالته العلمية:

كانت أول رحلة للدكتور الدسوقي إىل ليبيا بصحبة شيخه الشيخ علي اخلفيف؛ حيث سافر للمشاركة يف

مؤمتر عن التشريع اإلسالمي عقب حصوله على الدكتوراه ،وذلك يف مايو سنة  ،)4(6185بناءً عل ى دع وة م ن
اجلامع ة الليبي ة .ويرج ع س بب ه ذه ال دعوة إىل أن ه ك ان م ن حم اور تل ك الن دوة قض ية الت أمني وموق ف الش ريعة
اإلس المية من ه ،وكان ت رس الة ال دكتور الدس وقي للماجس تري ال يت كتبه ا ع ن الت أمني ق د طبع ت ب اجمللس األعل ى
للشئون اإلسالمية ووصلت نسخة منها إىل مكتبة اجلامعة الليبية؛ فرأى املشرفون على الن دوة أن ي دعى ص احب
هذه الرسالة للمشاركة؛ ملا رأوا من أمهية رسالته يف موضوعها.
وي ذكر أس تاذنا أن الق ائمني عل ى الن دوة مل ا مل يهت دوا لعنوان ه ملراس لته ق اموا بإرس ال ال دعوة إلي ه ع ن طري ق
اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية باعتباره الناشر للكتاب ،وتسلم هو الدعوة من اجمللس.

( )1انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
ص(.)816
( )2انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
ص(.)816
( )3انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
ص(.)816
( )4وق د س بقتها رحل ة لكنه ا كان ت رحل ة س ياحية ،وذل ك عق ب رخرج ه واجتي ازه للس نة التمهيدي ة للماجس تري بكلي ة دار العل وم
عددا من املدن الس ورية ،وزار ق رب
جامعة القاهرة ،وكانت إىل دمشق أيام الوحدة بني مصر وسوريا ،على نفقة اجلامعة ،زار خالهلا ً
يوما.
الشاعر أيب العالء املعري ،وقد مكث هبا سة عشر ً
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وس افر ال دكتور الدس وقي وش ارك يف الن دوة ،وأدىل ب دلوه فيه ا وس ط كب ار الفقه اء آن ذاك أمث ال الش يخ أب و
زهرة والشيخ مصطفى الزرقا والشيخ علي اخلفيف.
وكانت الندوة يف كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية مبدينة البيضاء ،وكان ُيضرها رئيس اجلامعة الليبي ة
الذي أعجب هبذا الدكتور الشاب؛ مما جعله يرسل إليه بعد شهرين من الندوة للتعاقد معه للعمل باجلامعة.
ِ
مجيع املشاركني فيها للقاء الرئيس اللييب العقي د معم ر الق ذايف؛
ويذكر الدكتور الدسوقي أنه بعد الندوة ُدع َي ُ
حيث استقبلهم وحتدث معهم عن رغبته يف تطبيق الشريعة يف البالد.
وم ن اجل دير بال ذكر أن ال دكتور الدس وقي ك ان يع د لكت اب ع ن الق ذايف مس اه «الق ذايف كم ا عرفت ه» ،ولعل ه
طبع اآلن.
أيض ا م ن ال رحالت العلمي ة ال يت ق ام هب ا ال دكتور حمم د الدس وقي أن ه ُكلِّ ف أثن اء عمل ه جبامع ة قط ر مبهم ة
ً
علمي ة متثل ت يف إيف اده أس تاذًا زائ ًرا لجمهوري ة البوس نة والهرس

يف كلي ة الدراس ات اإلس المية يف س راييفو،

وذلك يف يوليو سنة 6111م(.)1
شهرا ُياضر يف تلك الكلية ويتجول يف املدارس اإلسالمية يف عواصم ومدن البوسنة.
فمكث ً
وقد جاء ذلك يف إطار دعم املسلمني يف البوسنة بعدما تعرضوا له من حرب شعواء م ن الص رب والك روات
يف بالد البلقان.
ُث تكررت الزيارة لسراييفو بدعوة م ن أس اتذة الكلي ة اإلس المية هب ا ،وذل ك يف ص يف ع ام 5161م عق ب
امل ؤمتر الثال ث للجمعي ة العام ة لالحت اد الع املي لعلم اء املس لمني ال ذي عق د مبدين ة إس طنبول بَّتكي ا يف الف َّتة م ن
 1/51حىت 5161/8/6م()2؛ حيث توجه الدكتور الدسوقي من إسطنبول إىل سراييفو.
كما زار أكثر البالد العربية واإلس المية مش ارًكا يف م ؤمترات ون دوات علمي ة ،ف زار س وريا واألردن وس لطنة

عم ان واإلم ارات (ديب) وليبي ا -ال يت عم ل هب ا اثنت ا عش رة س نة -وت ونس واجلزائ ر واململك ة العربي ة الس عودية،
عاما.
وقطر -اليت عمل هبا مثانية عشر ً
وزار إندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران وتركيا والبوسنة وتشاد.
بع

واخت ري خبي ارا بمجم ع الفق ه اإلس المي ال دولي الت ابع ملنظم ة امل ؤمتر (التع اون حاليًّ ا) اإلس المي جب دة يف
دوراته.

عضويته بالمجلس األعلى للشئون اإلسالمية:
بع د ع ودة ال دكتور الدس وقي إىل الق اهرة واس تقراره هب ا بع د بلوغ ه س ن التقاع د جبامع ة قط ر حص ل عل ى
عضوية اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية التابع لوزارة األوقاف املصرية.

( )1انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
ص(.)817 -816
عضوا باالحتاد.
( )2وقد ُ
كنت مشارًكا لفضيلته يف مؤمتر االحتاد بإسطنبول باعتباري ً
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وش ارك يف اللج ان املتخصص ة ب ه؛ حي ث ك ان عض ًوا بلجن ة الدراس ات الفقهي ة ،وكان ت ل ه مش اركاته يف
أعماهلا.
خبيرا بمجمع اللغة العربية:
تعيينه ا

خبريا مبجمع اللغة العربية هبا.
كما عني الدكتور الدسوقي بعد عودته إىل القاهرة ً

الفرع الثالث :شخصيته وأخالقه:

مجيع ا ،تتمي ز
يتمت ع ال دكتور حمم د الدس وقي بشخص ية هادئ ة ومتزن ة وص افية ،حمب ة للخ ري وللن اس ً
ب األخالق الريفي ة األص يلة احلمي دة ،م ع ت دين فط ري نش أ علي ه وزاده َّن ًوا حفظ ه للق رآن الك رمي ودراس ته

باألزهر الشريف ُث دار العلوم ،ورخصصه يف الشريعة اإلسالمية.
ت ذل ك من ذ بداي ة عالق يت
وه و إنس ان بك ل م ا حتمل ه لفظ ة «إنس ان» م ن مع ان ودالالت ،ملس ُ
وصليت به حينما عيَّنه جملس كلي ة دار العل وم مش رفًا رئيس يًّا عل ى رس اليت لل دكتوراه س نة 5111م ،وزادت

ول عل ى ال دكتوراه ه دفَها ،ب ل إن ص ليت بأس تاذنا
ه ذه الص لة مب رور األي ام ق وة وخصوص ية ،ومل يك ن احلص ُ
كت قبل بداية صليت به أن ه فقي ه كب ري وبقي ة
الدكتور الدسوقي زادت بعد حصويل على الدكتوراه؛ ألنين أدر ُ
جيل العظماء من فقهائنا املعاصرين.
ت طالبً ا بالس نة التمهيدي ة للماجس تري بقس م
ولع ل مع رفيت ب ه ترج ع إىل س نة  6111حينم ا كن ُ

الش ريعة اإلس المية بكلي ة دار العل وم جامع ة الق اهرة ،وك ان م ن امل واد املق ررة علين ا م ادة من اهج البح ث،
وك ان يدرس ها لن ا أس تاذنا األس تاذ ال دكتور /حمم د إب راهيم ش ريف -حفظ ه اهلل ومتع ه بالص حة والعافي ة-
ت بفك ره
وك ان ي درس لن ا كت اب «م نهج البح ث يف العل وم اإلس المية» لل دكتور حمم د الدس وقي؛ فأعجب ُ
مهتم ا بأخب اره ومؤلفات ه ،ح ىت م َّن اهلل عل َّي بالتلم ذة
وطريقة تأليفه وسعة علمه،
ُ
وصرت من ذل ك الوق ت ً
املباشرة له.
وال أنسى أنه كان دائ م احل ث يل عل ى االنته اء م ن رس اليت وتس ليمها إلي ه ،ال يبخ ل عل َّي بنص ح وال
أل جه ًدا يف س بيل م د ي د الع ون هل م ،ورأيتُ ه هك ذا
دت في ه ح رص األب عل ى أبنائ ه ،ال ي ُ
توجي ه ،وج ُ

يصنع مع سائر طالبه وطالباته.
ت إنس انًا طي ب اجملل س واملعش ر ،كرميًا
وبع د حص ويل عل ى ال دكتوراه زرتُه يف بيت ه أكث ر م ن م رة؛ فرأي ُ
جملسه وال يُسأم حديثُه.
متو ً
اضعا ً
ناصحا أمينًا ،ال ُميَ ُّل ُ
نظرته للعلم:
قادرا
يرى الدكتور حممد الدسوقي أن العامل ال يكون عاملًا باملعىن الصحيح إال إذا واصل طلب العلم ما دام ً
نفس ه أكث َر
عليه ،وأن التكوين العلمي ال يعرف مرحلةً م ن العم ر يق ف عن دها ،ب ل إن ه كلم ا َّ
حص ل ش يئًا وج د َ
إقب اال ونَ َه ًم ا عل ى االس تزادة م ن العل م؛ «ف ال يفت أ مواص ال جه اده يف الطل ب موقنً ا بأن ه إن مل يفع ل ذل ك فل ن
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ُي تفظ مب ا نال ه م ن العل م ،فطلب ه ل ه أش به م ا يك ون بالتج ديف ض د التي ار ،وال ذي يت ابع التج ديف يتق دم بك ل
حل به الوهن أو جنح إىل الكسل ومل يواصل مقاومة التيار فلن ُيتفظ مبا بلغ إلي ه؛
ضربة خطوةً إىل األمام ،فإن َّ
ألن التي ار س يدفعه إىل اخلل ف ح ىت يرج ع ب ه إىل نقط ة البداي ة ،وي ذهب ك ُّل م ا بذل ه م ن جه د س ًدى ،وهك ذا
العلم يزكو وينمو باملتابعة واالستمرار ،وخيبو ويضمحل باإلمهال واهلجران»(.)1
ويرى الدكتور الدسوقي أن «آفة اآلفات يف التك وين أن يظ ن اإلنس ان أن ه بل غ يف العل م درج ة مل ي رق إليه ا
سواه ،وأنه هبذه الدرجة أصبح يف غىن عن طلب املزيد ،فمن ظن أنه ق د عل م فق د جه ل ،والع امل إذا مل ي ربأ م ن
شوائب الغرور والزهو واالدعاء وعدم الرضى مب ا حص له م ن العل م فإن ه ل ن يك ون عامل ا ب املعىن الص حيح ،ويك ون
ً
لغريه مثال سيِّئًا يف طلب العلم والتبحر فيه»(.)2
الفرع الرابع :حياته الدينية واالجتماعية الخاصة:
نشأ الدكتور حممد الدسوقي متدينًا حمبًّا للدين وللقراءة والعلم واألدب -كما سبقت اإلشارة.
وانتم ى يف وق ت مبك ر م ن حيات ه جلماع ة اإلخ وان املس لمني؛ حي ث ك ان يف املرحل ة االبتدائي ة ب األزهر
اعال فيه ا يف قريت ه عزب ة الع ري ُ ،ث يف مدين ة املنص ورة بع د ث ورة
الش ريف ،ف اقتنع مبب ادئ اجلماع ة وك ان عض ًوا ف ً
سنة 6155م.
ويذكر الدكتور الدسوقي أنه التقى بسيد قط ب وباملستش ار اهلض ييب ،لكن ه مل يلت ق حبس ن البن ا ال ذي اغتي ل
وهو يف السنة الثالثة االبتدائية.
وملا انقلب الرئيس األسبق مجال عبدالناصر على اإلخوان ،وأعدم العديد من قياداهتم احنصر نشاط الدكتور
الدس وقي ،وآث ر أن يك ون نش اطه ال دعوي متم ثال يف عمل ه األك ادميي م ن خ الل إع داد أجي ال م ن الدارس ني
والباحثني يف الدراسات اإلسالمية.
ومل ا ع اد إىل الق اهرة بع د س ن التقاع د واس تقر مقام ه هب ا -س وى م ا يق وم ب ه ب ني ح ني وآخ ر م ن رح الت
علمية للمشاركة يف مؤمترات أو ندوات أو اجتماعات -شارك بشكل كبري يف اإلفتاء واإلرشاد الديين من خ الل
برن امج «بري د اإلس الم» ال ذي تقدم ه إذاع ة الق رآن الك رمي املص رية؛ حي ث أج اب ع ن عش رات األس ئلة
واالستفاءات.
هذا باإلضافة إىل جهوده ومشاركاته يف التقريب بني املذاهب من خالل عضوية اجملمع العاملي للتقريب ب ني
املذاهب اإلس المية يف طه ران واملش اركة يف مؤمترات ه الس نوية -كم ا س يأيت بش يء م ن التفص يل عن د احل ديث ع ن
رأيه يف التقارب بني املذاهب اإلسالمية.
( )1انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
ص(.)817
( )2انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
ص(.)817
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زواجه وأبنا ه:
أحفادا.
تزوج الدكتور الدسوقي ،وأجنبت له زوجته أربعة أوالد ذكور ،وتزوجوا وأجنبوا له
ً
وكانت حياته الزوجية هادئة سوية مثمرة.
الفرع الخامس :مكانته العلمية:
تنقل الدكتور حممد الدسوقي يف مشوار حياته الطويل بني أماكن عديدة ،ودول شىت؛ فعمل يف مصر وليبيا
ود الس رية ب ني
وقط رُ ،ث اس تقر ب ه املق ام يف الق اهرة ،وك ان يف حمط ات حيات ه كله ا موف ًق ا ذا أث ر يف مكان ه حمم َ
شيوخه وأقرانه وزمالئه وطالبه.
وق د م َّرت بن ا كلم ة الش يخ عل ي حس ب اهلل رمح ه اهلل يف بداي ة مناقش ته ل ه يف رس الة ال دكتوراه« :ل و مت نح
الدكتوراه دون مناقشة ملنحناه إياها».
خاصا له ،وهو يف مقتبل حياته.
ومن قبله الدكتور طه حسني الذي اختاره قارئًا ًّ
وكذلك الشيخ علي اخلفيف الذي أثىن عليه واصطحبه معه إىل ليبيا ليشارك يف ندوة التشريع اإلس المي يف
قضية التأمني وهو الدكتور الشاب.
والشيخ مصطفى الزرقا الذي ناقشه يف قضية التأمني أثناء مشاركته بالندوة.
وال أدل على حسن س ريته وجناح ه يف وظائف ه م ن ط ول مقام ه بك ل م ن ليبي ا وقط ر؛ حي ث مك ث يف ليبي ا
اثنتا عشرة سنة ،ويف قطر مثان عشرة سنة ،رأس خالهلا قسم الفقه واألصول.
ني من قبل بكلية دار العلوم جامعة الق اهرة طلبت ه الكلي ة ليك ون أس تاذًا
ُث ملا عاد إىل القاهرة ومل يكن قد ُع ِّ َ
غري متفرغ هبا؛ لإلفادة من خرباته وعلمه يف التدريس لطالب الدراسات العليا بقسم الشريعة اإلسالمية هبا.
واستعانت به إذاعة القرآن الكرمي لإلفتاء يف برناجمها املتميز «بريد اإلسالم» ،وهو صاحب اخلربات الطويل ة
واملؤلفات العظيمة والفنون املتعددة.
الجوائز التي حصل عليها:
حصل الدكتور الدسوقي على عدة جوائز:
األوىل سنة 6111م من جممع اللغة العربية بالقاهرة ،وكانت عن األسرة يف األدب العريب.
والثانية من أمري دولة قطر السابق ،وكانت عن حبث له عن الوقف ودوره يف تنمية اجملتمع اإلسالمي.
وحص ل عل ى ج ائزتني م ن ج وائز املستش ار ش وقي الفنج ري ،إح دامها ع ن حبث ه ع ن التجدي د يف الفق ه
اإلسالمي ،والثانية عن كتابه احلل اإلسالمي بني النظرية والتطبيق.

المطلب الثاني :نبذة عن فقه الدكتور محمد الدسوقي
ويشمل أربعة فروع:
الفرع األول :املالمح األساسية لتفكريه الفقهي.
الفرع الثاين :نظراته التجديدية.
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الفرع الثالث :رأيه يف التقارب بني املذاهب اإلسالمية.
الفرع الرابع :رأيه يف عدم وقوع الطالق إال للضرورة امللجئة وبكيفية حمددة.
الفرع األول :المالمح األساسية لتفكيره الفقهي:

ي رى ال دكتور حمم د الدس وقي أن ه ال قدس ية إال لنص وص الش ريعة ال واردة يف الق رآن الك رمي والس نة
النبوي ة الش ريفة؛ فه ي امللزم ة واملهيمن ة عل ى ك ل االجته ادات القدمي ة واحلديث ة ،وأن آراء الفقه اء ليس ت
أحكاما شرعيةً جيب االلتزام هبا؛ فهم بشر جمتهدون يصيبون وخيطئون.
ً

وأن ه ل يس م ن الض روري أن آراءه م ال يت ق الوا هب ا وكان ت ص احلة لعص ورهم أن تك ون ص احلة لعص رنا؛
ألن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان.
وه ذا ال يع ين أب ًدا الغ َّ م ن ش أَّم؛ فه م ق د اجته دوا لعص ورهم ،و ُّأدوا رس التهم العلمي ة كامل ة،
اد يع يش الواق ع بك ل مش كالته،
وعلينا يف عصرنا أال نظل عالةً عليهم يف ك ل ش يء ،وأن يك ون لن ا اجته ٌ

ويق دم م ا يع اا ه ذه املش كالت وف ق م نهج علم ي ُيف ظ عل ى اجملتم ع اإلس المي أص الته ووحدت ه ،م ع
مشاركته اإلجيابية يف احلياة الدولية املعاصرة(.)1
وي رى ال دكتور الدس وقي أن ه م ن الض روري أن ننطل ق يف فقهن ا املعاص ر م ن واقعن ا ال ذي نعيش ه؛ ألن

الفقه خادم للمجتمع ،والبد أن يقوم بوظيفته يف إجياد احللول الواقعية للمشكالت اآلنية.
دائما حول ضرورة االهتمام بفقه الواقع واالنطالق منه ،ويؤكد على أن الش ريعة فيه ا
ويدندن أستاذنا ً
ما هو ثابت وما هو متغري؛ فثوابت الدين اليت ال تقبل التغيري هي أركانه املقررة وكل ما ثبت ب دليل قطع ي
يف العبادات وشئون األسرة من زواج وطالق ومرياث ومعامالت وحدود وقصاص ،أما املتغ ريات فه ي ك ل
ما يتعلق جبزئيات األحكام وفروعها العملية ،وهي ما ميكن أن ننطلق فيها من خالل فقه الواقع.
وه ذه الثنائي ة ب ني الثواب ت واملتغ ريات يف رس الة اإلس الم تكش ف ع ن إعج از ه ذه الرس الة ،وأَّ ا حب ق
دي ن الفط رة؛ ألن اإلنس ان مب ا ه و روح وجس د ك ائن م واطن يف ع املني ،ومش دود إليهم ا بعالقت ني :عالق ة
باهلل تعاىل ،وعالقة بوسط مادي متغري غري مس تقر؛ فم ا ك ان متعل ًق ا ب اهلل م ن عقائ د وعب ادات ونُظُم ثبَّت ه
اإلسالم ،وما تعلق باجلانب املتغري راعى فيه املرونة واحلركة ،ولكن يف إطار املقاصد العليا للشريعة.
وم ن هن ا ج اءت النص وص الش رعية املتعلق ة باألحك ام العملي ة املتغ رية ،كاألحك ام املدني ة والدس تورية
واجلنائي ة واالقتص ادية متض منةً األحك ام األساس ية واملب ادئ العام ة والقواع د الكلي ة ،ال يت ال رختل ف فيه ا

ويفص لوا
يفرع وا ِّ
بيئ ة وبيئ ة ،وتقتض يها العدال ة يف ك ل أم ة؛ ليك ون أول و األم ر يف أي ة أم ة يف س عة م ن أن ِّ

( )1انظ ر :فق ه الط الق ب ني التقلي د والتجدي د لل دكتور /حمم د الدس وقي ص( ،)2 -6ط .اجملل س األعل ى للش ئون اإلس المية
بالقاهرة ،ضمن سلسلة «قضايا إسالمية» ،العدد ( )186شعبان 1286ه  /سبتمرب 8003م.
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حس بما يالئ م ح ا َهلم وتقتض يه مص احلُهم ،خب الف النص وص املتعلق ة باألحك ام الثابت ة كالعب ادات وأص ول
أحك ام األس رة م ن زواج وط الق ِ
وع َدد ونفق ات وم رياث وغريه ا؛ حي ث ج اءت مفص لة ومبين ة؛ لع دم
احلاجة إىل تغريها باختالف العصور والبيئات.
الفرع الثاني :نظراته التجديدية:
يرى ال دكتور الدس وقي أن التجدي د فريض ة وض رورة حض ارية للمجتم ع اإلس المي ،وأن ه ل وال التجدي ُد
ملا كانت الشريعة صاحلةً لكل زمان ومكان.

وه و يوض ح أن التجدي د ال يع ين ال تخلص م ن الق دمي أو حماول ةَ ِ
هدم ه واالستعاض ةَ عن ه بش يء آخ ر
َ
مس ٍ
تحدث مبتك ر؛ فه ذا ل يس م ن التجدي د يف ش يء ،وإَّن ا ي راد بالتجدي د االحتف ا ُإ بالق دمي وإدخ ا ُل التحس ني
عليه ،وحماولةُ العودة به إىل ما كان عليه ي وم نش أ ،وتنميتُ ه م ن داخل ه ،وبأس اليبه ال يت أمث رت تل ك الث روة الفقهي ة
ال يت تعت ز هب ا األم ة اإلس المية ك َّل االعت زاز ،دون املس اس خبصائص ه األص يلة وبطابع ه املمي ز؛ ألن التجدي د هب ذا
املفهوم ال ينايف األصالة(.)1
ويرى الدكتور الدسوقي أن االجتهاد يعد دعامة ال دعائم ال يت يؤس س عليه ا التجدي د الفقه ي( .)2وأن ه يق وم
على أربعة أمور:
 مدارسة الثروة الفقهية.

 التجديد يف املنهج األصويل.

 العناية باملقاصد الشرعية.

 فقه الواقع(.)3
وي رى أس تاذنا أن االجته اد ينحص ر يف دائ رتني :األوىل دائ رة النص وص غ ري القطعي ة م ن حي ث تفس ُريها
وإثبات صحتها وما ت ؤدي إلي ه م ن أحك ام وم ا تطبَّ ُق في ه م ن وق ائع .وال دائرة الثاني ة ه ي م ا ال ن ص في ه أص ال،
ُ
()4
وهي الدائرة األوسع لالجتهاد .
وأن جم االت التجدي د يف العص ر احلاض ر تش مل القض ايا العلمي ة واالقتص ادية ،وقض ايا الَّتبي ة واالجتم اع،
والقضايا السياسية ،وقضايا األقليات اإلسالمية ،وقض ايا البيئ ة ،وقض ايا التقري ب ب ني امل ذاهب ،وقض ايا األس رة،
وقضايا الوقف(.)5
( )1انظ ر :التجدي د يف الفق ه اإلس المي :القس م األول ص( )22 -27ط .اجملل س األعل ى للش ئون اإلس المية 1288ه /
8001م.
( )2انظر :التجديد يف الفقه اإلسالمي :القسم األول ص(.)71
( )3راجع :التجديد يف الفقه اإلسالمي :القسم األول ص(.)112 -21
( )4راجع :التجديد يف الفقه اإلسالمي :القسم الثاين ص(.)13
( )5انظر :التجديد يف الفقه اإلسالمي :القسم الثاين ص( ،17وما بعدها).
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ني ،والت أليف الفقه ي ،واملوس وعات
وي رى أن أه م مظ اهر التجدي د يف النهض ة الفقهي ة املعاص رة التقن ُ

الفقهية ،واجملامع واجلمعيات الفقهية ،واملؤمترات والندوات الفقهية ،ومراكز الس نة النبوي ة ،وكث رة الدراس ات
عن االجتهاد والتجديد الفقهي ،والدعوة إىل تطبيق الشريعة ،وجوائز خدمة الدراسات الفقهية(.)1
نظرته لعلم أصول الفقه:

ي رى ال دكتور الدس وقي أن عل م أص ول الفق ه ميث ل أص الة الفك ر اإلس المي ،فه و عم اد االجته اد
ومنهج االستنباط ،وأن علماء املسلمني سبقوا به علماء القانون يف العامل كله.
وأن ه ت أثر ق وةً وض ع ًفا مب ا ت أثرت ب ه احلض ارة اإلس المية؛ ول ذلك ك ان قويًّا يتن اول املوض وعات يف دق ة

ومتحيص يف العصور األوىل ،بينما غلب عليه يف العهود املت أخرة اجل دل اللفظ ي وتش قيق الق ول يف مس ائل
فرعية ،فضال عن اإللغاز واخلوض يف قضايا ال صلة هلا بعلم األصول(.)2
احمل َدثني يف األصول مل تتج اوز نط اق الص ياغة إىل اآلراء وحتليله ا
ويرى الدكتور الدسوقي أن مؤلفات ْ
واألخ ذ منه ا وال رد عليه ا ،وإن ك ان هن اك س عي للَّتج يح ب ني رأي وآخ ر ،وأَّ ا اقتص رت عل ى التك رار
واالج َّتار ،ومل تع د ص احلةً لتق دمي امل نهج ال ذي يكف ل لالجته اد حيوي ة وق وة وق درة عل ى مواجه ة
املشكالت بأسلوب علمي وعملي(.)3
وخيلص إىل ضرورة تأسيس منهج أصويل جديد ال يعرف االجَّتار والتقلي د ،وإَّن ا يؤس س عل ى دع ائم
يف الفق ه ال دقيق مبص ادر األحك ام واملقاص د العام ة للتش ريع ،فض ال ع ن ال ربط ب ني قض ايا عل م األص ول
وأصول القانون ،وكذلك بني قضايا األصول ومناهج البحث بوجه عام.
وُيصر أستاذنا جماالت التجديد يف علم األصول يف أربع قضايا( ،)4هي:
أوال :إلغاء ما ليس من علم األصول.
ثانيًا :تدريس املقاصد الشرعية بصورة وافية.
منتجا ول ه أث ر واقع ي ،والقي اس حبي ث يتوس ع
ثالثًا :تطوير مفاهيم بع األدلة ،كاإلمجاع حىت يكون ً
يف مفهومه ،وكذلك االستحسان واالستصحاب.
ابعا :ربط القواعد بالفروع التطبيقية ما أمكن.
رً

( )1انظر :التجديد يف الفقه اإلسالمي :القسم الثاين ص( ،63وما بعدها).
( )2انظر :حنو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه للدكتور الدسوقي ،حبث مبجلة إس المية املعرف ة ،الع دد الثال ث ص(،)111
والتجديد يف الفقه اإلسالمي :القسم األول ص(.)10 -21
( )3انظر :حنو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه ص(.)118
( )4انظر :حنو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه ص( ،181وما بعدها).
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«وب ذلك يك ون ال دكتور الدس وقي ق د مش ل مبش روعه التجدي دي اجلوان ب املنهجي ة واملوض وعية يف
توج ه إىل ض رورة االلتف ات هلم وم اجملتمع ات املس لمة املعاص رة ،ح ىت ال
أص ول الفق ه ،فمقص ده األك رب َّ
تكون املباحث األصولية يف و ٍاد والواقع الذي ننظر إليه يف و ٍاد آخر»(.)1
الفرع الثالث :رأيه في التقارب بين المذاهب اإلسالمية:
يرى الدكتور حممد الدسوقي أن األمة اإلسالمية تعاين من التعصب امل ذهيب ،وأن ه ال س بيل إىل وح دة
األمة إال بالتقارب بني املذاهب ،وأن التقارب ال يع ين إلغ اء أص ل اخل الف ب ني امل ذاهب ،وإَّن ا ه و وس يلة
جلمع الشمل ورأب الصدع وتبادل حسن الظن والتقدير من أجل صيانة وحدة األمة.
وأن االخ تالف س نة م ن س نن االجتم اع البش ري ،وال س بيل إىل منع ه ،وأن ه ال ض رر عل ى املس لمني
منه ،إَّنا الضرر يف أن يفضي هبم إىل القطيعة والعداوة.
ويؤك د عل ى أن التق ارب ال يع ين إلغ اء امل ذاهب ،أو دم ج بعض ها يف بع  ،أو تغلي ب م ذهب عل ى
آخ ر ،فه ذا م ا ال س بيل إلي ه ،وال ج دوى من ه؛ ألن بق اء امل ذاهب يف إط ار املفه وم اإلس المي لالخ تالف
يف ال رأي م ن عوام ل ازده ار احلي اة الفقهي ة وَّنوه ا ،وتق دمي الكث ري م ن وجه ات النظ ر ال يت ت رى فيه ا األم ة
س عةً ويس ًرا يف األخ ذ والتطبي ق مب ا ي تالءم م ع ظ روف الزم ان واملك ان .وأن الغاي ة م ن التقري ب تنحص ر يف
أن يس ود ب ني امل ذاهب املعت ربة تع اون وثي ق ،وتف اهم عمي ق ،وتق ارب يزي ل الش ك ،ويؤك د ص دق النواي ا،
ويعرب عن األُ ُخ َّوة اإلسالمية ،ويعمل على وحدة الكلمة ونبذ الفرقة(.)2
ويرى الدكتور الدسوقي أن التقارب بني املذاهب باملفهوم الذي بيَّنه يتحقق بعدة أمور:
لما إال
أوهلا :أن أصول اإلسالم اليت ال اختالف عليها بني املسلمني ً
مجيعا واليت ال يك ون املس لم مس ً
إذا أيق ن هب ا ،ه ي اإلمي ان ب اهلل ربًّا ،ومبحم د ص لى اهلل علي ه وس لم نبيًّ ا ورس وال ،وب القرآن كتابًا ،وبالكعب ة

حمجوجا ،وبأركان اإلسالم اخلمسة املعروفة ،وبكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة ،وبأن ه ل يس
قبلةً وبيتًا
ً
بعد اإلسالم دين ،وال بعد رسوله نيب وال رسول ،وب أن ك ل م ا ج اء ب ه س يدنا حمم د ص لى اهلل علي ه وس لم
حق.
وهذه األص ول اجملم ع عليه ا ب ني األم ة متث ل ج وهر اإلس الم وأساس ه ،وك ل م ن ي ؤمن هب ا فه و مس لم،
ق د انعق دت بين ه وب ني س ائر املس لمني يف ك ل مك ان أُ ُخ َّوةٌ يف اهلل ورس وله ،مهم ا يك ن امل ذهب الفقه ي

( )1مق ال «إس هامات املعاص رين يف جتدي د أص ول الفق ه» لل دكتور /ن ور ال دين بوكردي د مبجل ة البي ان ،الع دد رق م ( )502بت اريخ
8015/3/8م.
( )2راج ع :حب ث «م نهج التق ارب ب ني امل ذاهب الفقهي ة م ن أج ل الوح دة اإلس المية» لل دكتور /حمم د الدس وقي ،مبوق ع اجملم ع
العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية.
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لما أو يعادي ه أو يؤذي ه أو ينح از إىل م ن يعادي ه
ال ذي ينتم ي إلي ه .وه ذه األُ ُخ َّوة ُي رم معه ا أن خي ذل مس ً

أو من يؤذيه.
وثانيه ا :إذا ك ان اإلمي ان بأن ه ال اخ تالف بينن ا يف األص ول يع د البداي ة الص حيحة للتق ارب؛ ف إن
االخ تالف يف الف روع جي ب أن ي درس دراس ة علمي ة تبتغ ي املعرف ة الص حيحة ألس بابه ومالبس اته وطبيعت ه.
فهذه الدراسة تعد الوسيلة العملية جلعل التقارب حقيقة واقعية.
وي رى ال دكتور الدس وقي أن دراس ة االختالف ات الفقهي ة يف القض ايا الفرعي ة حتق ق غايته ا يف التقري ب
إذا َّضت على دعائم ثالثة:
رعا واج ب االتب اع ،وإَّن ا ه ي فه م
الدعامة األوىل :التسليم بأن اجتهادات الفقهاء وآراءهم ليست ش ً

بشري لنصوص الشريعة وقواعدها العامة ،وهلذا حتتمل الصواب واخلطأ ،وليس هلا صفة الثبات واخللود.
الدعام ة الثاني ة :التس ليم بأن ه ك ان م ن وراء اختالف ات الفقه اء يف القض ايا الفرعي ة أس باب علمي ة
تش هد لألئم ة ب احلرص الب الغ عل ى حت ري احل ق والص واب ،كم ا تش هد هل م بالعقلي ة الفاحص ة ،والنظ رة

الثاقب ة ،والفه م ال واعي للحنيفي ة الس محة ،وأن الوق وف عل ى تل ك األس باب يقض ي عليه ا ب التقومي
املوضوعي الذي ال يعرف اإلفراط أو التفريط.
الدعام ة الثالث ة :االقتن اع ب أن أئم ة الفقه اء مل يتعص بوا آلرائه م ،ومل ي َّد ِع واح د م نهم أن اجته اده ه و
الص واب وح ده؛ ول ذا ك ان ك ل م نهم ُي َّتم رأي غ ريه ،ويطبق ه وإن مل يك ن ق د ق ال ب ه س ًّدا لب اب
وتأكيدا على أن كل اآلراء جيب أن تلقى التقدير بدرجة سواء.
االختالف،
ً
ف إذا درس ت اختالف ات الفقه اء عل ى ه ذه ال دعائم فإَّ ا تنته ي -ال حمال ة -إىل أن ه ذه االختالف ات
ال متثل عقبة يف طريق التقارب ،فهي آية من آيات احلرية الفكرية يف اإلس الم ،ومص در م ن مص ادر الث روة
الفقهية اليت تعتز هب ا احلض ارة اإلس المية ،وأَّ ا مل تك ن يف عص ر األئم ة س ببًا للش قاق والع داء ،ب ل كان ت
حمل تقدير اجلميع وإنصافهم.
وثال ث األم ور ال يت يتحق ق هب ا التق ارب :الدراس ة العلمي ة للم ذاهب األخ رى م ن مص ادرها األص يلة؛
فرعا ع ن تص وره ،وإذا ك ان األم ر كم ا يق ال :إن م ن جه ل ش يئًا ع اداه ،وإذا
فإذا كان احلكم على الشيء ً

ك ان م نهج اإلس الم ال دقيق يق وم عل ى التثب ت م ن ك ل خ رب ،وم ن ك ل ظ اهرة وم ن ك ل حرك ة قب ل احلك م
كثريا من مظ اهر التعص ب واالزورار ب ني أتب اع امل ذاهب مرده ا إىل أن أتب اع ك ل م ذهب جهل وا
عليها؛ فإن ً
ما لدى غريهم بوجه ع ام ،وحص روا أنفس هم يف دائ رة املؤلف ات املذهبي ة اخلاص ة ،يدرس وَّا ويروَّ ا وح دها
ال ز َاد الفقه َّي ال ذي يغ ين ،والنتيج ةُ احلتمي ةُ هل ذا االنكم اش الفقه ي ه و القناع ةُ ب أن م ا ل دى امل ذهب م ن
آراء ه ي ال دين ال ذي ال جي وز ألح د أن يف رط في ه أو خيالف ه ،ويَّتت ب عل ى ه ذا تب ادل ال تهم ب ني أتب اع
املذاهب ،وزعم كل ٍ
طائفة أَّا على احلق دون سواها .فالتقارب البد أن يق وم عل ى فه ٍم وفق ٍه ،وال تكف ي
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ملشاعر الطيبة؛ ولذا كانت الدراسة العلمية ومعرف ة اآلراء م ن مص ادرها األص يلة
لبلوغه العو ُ
اطف اجلياشةُ وا ُ
كثريا من األخطاء ،ويسدد اخلطوات على طريق التقريب الصحيح.
هي سبيل الفهم الصحيح الذي يرد ً
ورابعها :مراعاة التوسع يف الدراس ة الفقهي ة املقارن ة ،وخباص ة يف اجلامع ات ،فإَّ ا تكش ف ع ن من اهج
الفقه اء وأص ول م ذاهبهم ،وأس باب االختالف ات بي نهم ،وتب ني م دى أوج ه االلتق اء والتواص ل ب ني ه ذه

املناهج.
وك ذلك تع دد اللق اءات والن دوات العلمي ة ب ني الفقه اء س يعمل عل ى إذاب ة جلي د ال وهم واالرجت ال يف
األحك ام واألخ ذ بالش ائعات ،وع دم التفري ق ب ني الطوائ ف املعتدل ة وتل ك ال يت غال ت وأس رفت ،وب ذلك
بعضا معرفة علمية موضوعية.
يعرف فقهاء املذاهب بعضهم ً

وخامس ها :توعي ة ال رأي الع ام م ن قب ل الفقه اء والعلم اء بالثواب ت ال يت جتم ع أبن اء األم ة اإلس المية،
وتوضيح قواعد االلتقاء ومظاهر االتفاق.
وي رى ال دكتور الدس وقي أن ه إذا ك ان االخ تالف ب ني الس نة والش يعة يف كث ري م ن ص وره م ُّرده إىل م ا

ص ح ل دى ك ل منهم ا م ن ح ديث رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم؛ ف إن م ن اخلط أ االعتق اد ب أن
الش َّقة ،وأن ك ل طائف ة ت رف م ا ل دى األخ رى م ن احل ديث؛ ف إن
تالف ح ول ه ذا األم ر واس ُع ُّ
االخ َ
اجلميع متفق على أن كل ما ثب ت عن ه ص لى اهلل علي ه وس لم جي ب العم ل ب ه ،وه م متفق ون يف األحادي ث
ال واردة يف العقي دة واألخ الق وأص ول الش ريعة .إَّن ا اخ تالفهم يف بع أحادي ث األحك ام مم ا ال يض ر
اخلالف فيه؛ لعدم توقف إسالم املرء عليه.
وي رى ال دكتور الدس وقي أن م ن أه ل الس نة م ن روى ع ن بع
أهل السنة.

الش يعة ،وم ن الش يعة م ن روى ع ن

وس ادس م ا يتحق ق ب ه التق ارب :توق ف األق الم وك ف األلس نة ع ن لغ ة التش نيع واالس تفزاز
واالس تخفاف والتحام ل ،وإث ارة املش اعر واخل واطر عل ى حن ٍو يُ َع ِّم ق س وء الظ ن والنف ور والتباع د ب ني أتب اع
املذاهب(.)1
وي رى ال دكتور الدس وقي أن ق وة األم ة اإلس المية تكم ن يف وح دهتا ،وه ي ال يت تتمت ع خبص ائص ال
تتمتع هبا أمة أخرى ،وأن الوح دة الفكري ة مقدم ة ض رورية للوح دة السياس ية ،ول ن تتحق ق الوح دة الفكري ة
دون تق ارب ب ني امل ذاهب يُلغ ي التعص ب الكري ه م ن جه ٍة ،ويق ود األم ة إىل الوح دة اجلامع ة م ن جه ٍة
أخرى.
وأن ك ل م ا تع اين من ه األم ة م ن غرب ة فكري ة ،ومش كالت متع ددة ،ورخط يط م ن قب ل أع دائها جلعله ا
أم ة مس تهلِكة ال منتج ة ،ومتخلف ة ال متقدم ة ،ومتخاص مة ال متحابَّ ة م ُّرده إىل التف رق والت دابر ال ذي
( )1راجع :حبث «منهج التقارب بني املذاهب الفقهية من أجل الوحدة اإلسالمية».
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الحا
ش غلنا عم ا جي ب أن نق وم ب ه ونس عى إلي ه ،فأمس ت الطاق ات واإلمكان ات ال يت منحه ا اهلل لألم ة س ً

للتدمري ال للتعمري ،وللتفريق ال للتجميع(.)1
وق د ألَّف ال دكتور الدس وقي العدي د م ن الكت ب ،وق دم العدي د م ن البح وث وأوراق العم ل يف قض ية
التقري ب ب ني امل ذاهب ،وس يأيت يف ذك ر مؤلفات ه أن ه أل ف كتابًا ع ن «التقري ب ب ني امل ذاهب الفقهي ة م ن

أج ل الوح دة اإلس المية» ونش ره ب اجمللس األعل ى للش ئون اإلس المية بالق اهرة .كم ا ش ارك يف العدي د م ن
املؤمترات والندوات الدولية يف هذا اجملال.
والدكتور الدسوقي يف نظرته للتقريب بني املذاهب يسري على خطى فقهاء كبار سبقوه يف ذلك ،من ذ
دعا إىل ذلك اإلمام حممد عبده والسيد مجال الدين األفغاين ،منهم الشيخ عبداجمليد س ليم ،والش يخ أمح د
الب اقوري ،والش يخ حمم ود ش لتوت ،والش يخ حمم د امل دين ،والش يخ عل ي اخلفي ف ،والش يخ حمم د الغ زايل،
والدكتور يوسف القرضاوي ،وغريهم.
عضويته في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية:

وال دكتور الدس وقي عض و ب اجملمع الع املي للتقري ب ب ني امل ذاهب اإلس المية يف طه ران .وكان ت أول
زيارة ل ه إلي ران س نة 6111مُ ،ث زاره ا م رة أخ رى بع د ع دة س نوات ،وحص ل عل ى عض وية اجملم ع ،وظ ل
يش ارك يف م ؤمتر «الوح دة اإلس المية» ال ذي تنظم ه طه ران ك ل ع ام تقريبً ا يف ذك رى مول د الرس ول ص لى
اهلل عليه وسلم ،وقدم فيه العديد من البحوث وورقات العمل.

الفرع الرابع :رأيه في عدم وقوع الطالق إال للضرورة الملجئة وبكيفية محددة:
اح التغري ب والغ زو
يرى الدكتور حممد الدس وقي أن األس رة املس لمة يف العص ر احل ديث هبَّت عليه ا ري ُ
املعنوي أكثر من غريها؛ ألن رخلخل بنيان األسرة هو بداية االَّيار الذايت لألمة كلها.
وم ن هن ا يالح ظ ال دكتور الدس وقي أن ارتف اع مع دالت الط الق يف اآلون ة األخ رية م ن أخط ر م ا
أيض ا أن ه س اعد عل ى ذل ك بع املتص دين لإلفت اء يف أم ور الط الق
تتعرض له األسرة املس لمة .ويالح ظ ً
ممن يصرون على إفتاء الن اس مب ذاهبهم اخلاص ة ،م ع أن ق انون األح وال الشخص ية أمه ل تل ك امل ذاهب ومل
يعد يأخذ هبا.
وينطل ق أس تاذنا م ن هن ا إىل ض رورة إع ادة النظ ر يف فق ه الط الق ،وع دم اجلم ود عل ى آراءَ فقهي ٍة
ورا س ابقة ،ول يس بالض رورة أن تك ون مناس بةً لعص رنا احلاض ر ،وأن آراء الفقه اء ليس ت دينً ا
ناس بت عص ً
نصوصا مقدسة(.)2
ملزما ،وإَّنا هي اجتهادات يشكر عليها أصحاهبا ،وليست
ً
ً
( )1راجع :املرجع السابق.
( )2انظر :فقه الطالق بني التقليد والتجديد للدكتور /حممد الدسوقي ص(.)2 -3
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طر هل ا اإلنس ان وال جي د
وي رى ال دكتور الدس وقي أن ج واز الط الق مقي د بالض رورة امللجئ ة ال يت يُض ُّ

خمرج ا س واها؛ ألن األص ل يف ال زواج أن ه يك ون عل ى التأبي د وال دوام؛ فق د ش رعه اهلل وأقام ه عل ى أس اس
ً
()1
املودة والرمحة واملعاشرة باملعروف واألنس واأللفة .
ولذلك يرى الدكتور الدسوقي أنه ال يصح التوكيل واإلنابة يف الطالق؛ ملا قد يسببه م ن خط ورة عل ى

ُس ر؛ فق د يق وم الوكي ل بإيق اع الط الق بع د جمل س التوكي ل مباش رة ،يف وق ت ق د يع دل في ه ال زوج ع ن
األ َ
الطالق وملا يعزل الوكيل عما وكله فيه من الطالق.
َّ
وك ذلك تف وي امل رأة يف ط الق نفس ها؛ فل يس هن اك م ا مين ع ال زوج م ن التعب ري عم ا يري د ب أي وس يلة
من وسائل التعبري ،أما إذا فوض زوجته يف طالق نفسها فال ميلك الرجوع يف ذلك.
ومن َُثَّ ينتهي ال دكتور الدس وقي إىل أن تطلي ق امل رأة نفس ها ب التفوي أو التوكي ل ال يق ع طالقًا؛ ألن
اهلل جع ل الط الق بي د الرج ل ،ف الطالق م ن َُثَّ ح ق شخص ي لل زوج ،وه و م ا ق ال ب ه بع الص حابة
والتابعني وأهل الظاهر(.)2
أيض ا ،وه و م ا ق ال ب ه
ك ذلك ي رى وج وب اإلش هاد عل ى الط الق والرجع ة
ترجيح ا مل ذهب الظاهري ة ً
ً
بع الصحابة والتابعني كذلك ،وقرره بع الفقهاء املعاصرين.
أيض ا أن التوثي ق الرمس ي يف دف اتر األح وال الشخص ية يغ ين ع ن اإلش هاد ،وي ؤدي مهمت ه ب ال
وي رى ً
شك؛ صونًا للحقوق(.)3
كم ا ي رى ال دكتور الدس وقي أن الط الق يُ َقيَّ د م ن حي ث الوق ت بالنس بة للزوج ة امل دخول هب ا م ن
ذوات األقراء -وهو غالب ح ال الزوج ات ال اليت يطلق ن -ف ال يق ع إال يف طه ر مل ميس ها في ه ،ومل يطلقه ا
يف حي قبله؛ وذلك ألن هذا عالمةٌ قويةٌ على أن الرجل يرغب رغبة أكيدة يف إَّاء العالقة الزوجي ة م ع

ه ذه امل رأة ،ول ئال تط ول الع دة عل ى امل رأة فيك ون يف ذل ك إض ر ٌار هب ا ،وألن امل رأة إذا طلق ت يف طه ر
جامعه ا زوجه ا في ه ف ال ت دري ه ل محل ت م ن ه ذا اجلم اع أو ال؛ ف أراد الش ارع احلك يم أن يك ون الط الق
ألي منهما(.)4
يف حال كمال العالقة الزوجية بينهما مع عدم املضارة ٍّ
أيضا أن الطالق يُ َقيَّد من حيث عدد الطلق ات؛ فل يس لل زوج أن يتجاه ل م ا ش رعه اهلل ل ه م ن
ويرى ً
عدد الطلقات فيوقعها يف جملس واحد أو بلفظ واحد ،وإَّنا جيب مراع اة تفريقه ا ،كم ا ق ال اهلل تع اىل﴿ :

( )1انظر :فقه الطالق بني التقليد والتجديد ص(.)81
( )2راجع :فقه الطالق بني التقليد والتجديد ص(.)60 -33
( )3راجع :فقه الطالق بني التقليد والتجديد ص(.)106 -101
( )4راجع :فقه الطالق بني التقليد والتجديد ص(.)186 -112
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ان فَِإمس ٌ ِ ٍ
وف أَو تَس ِريح بِِإحس ٍ
ِ
َّ
ان ﴾( ،)1فيطلقها يف طهر مل ميسها فيه طلق ةً واح د ًةُ ،ث
اك مبَْع ُر ْ ْ ٌ ْ َ
الط َال ُق َمَّرتَ ْ َ
رده ا
ني من ه بينون ةً ص غرى .وإن َّ
تعت ُّد بع دها؛ ف إن ش اء َّ
رده ا ،وإن ش اء تركه ا ح ىت تنته ي ع د ُهتا وتب َ

رده ا
وأمسكهاُ ،ث أراد أن يطلقها فإنه يطلقها كذلك يف طهر مل ميسها فيه طلق ةً ثاني ةً ،فتعت دُّ ،وإن ش اء َّ
ردها وأراد أن يطلقها الثالثة فإنه يعلم أنه الق ر ُار األخ ري ،وال رجع ةَ ل ه عليه ا بع د ذل ك ،إال
أو تركها؛ فإذا َّ
بلفظ و ٍ
أن تتزوج برجل غريه .وأن الرجل إذا طلق زوجته ثالثًا ٍ
احد فإنه يقع طلقةً واحد ًة رجعيةً.

ك ذلك ي رى ال دكتور الدس وقي أن الط الق املعلَّ ق أو املض اف إىل زم ن ال يق ع ،وأن ه الب د م ن وقوع ه
منجًزا كما ُش ِرع ،وهو ما يعرب عنه الفقهاء بالطالق السين ،يف مقابلة الطالق البدعي.
َّ
وه ذا كل ه لتض ييق وتقلي ل ح االت الط الق؛ فإن ه ل يس أم ًرا حمبَّبً ا وال مرغوبًا؛ وإَّن ا ه و أس لوب حل ل

املش كالت ،وال يلج أ إلي ه إال إذا مل حتق ق ك ُّل الوس ائل املمكن ة إنق ا َذ األس رة مم ا أملَّ هب ا م ن إع راض أح د
الزوجني أو كليهما(.)2


( )1سورة البقرة :آية رقم (.)881
( )2راجع :فقه الطالق بني التقليد والتجديد ص(.)156 -187
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المبحث الثاني:
تعريف بمؤلفات الدكتور محمد الدسوقي

ويشمل ثالثة مطالب:
املطلب األول :منهجه يف التأليف والكتابة.
املطلب الثاين :مؤلفاته وأحباثه يف علوم الشريعة.
املطلب الثالث :مقاالته.

المطلب األول :منهجه في التأليف والكتابة:
ك ان للم نهج ال ذي س لكه ال دكتور الدس وقي يف تدريس ه باجلامع ات ،وال ذي أش رنا إلي ه فيم ا س بق؛
حيث كان يعتمد على الدراسة العلمية املنهجية فيما يقدمه من مواد دراسية لطالبه معتم ًدا عل ى املص ادر
األصيلة واملقارنة املوضوعية واالجتهاد املستطاع ،دون تكرار ملا يقال هنا وهناك.
أق ول :ك ان هل ذا امل نهج يف الت دريس أث ره يف تعمي ق التك وين العلم ي يف رخصص ه ،واالرتق اء مبس توى
البحث والتأليف لديه(.)1
فج اءت مؤلفات ه وأحباث ه متس مةً باملنهجي ة العلمي ة ،معتم د ًة عل ى املص ادر األص يلة غ َري مغفل ٍة
الدراس ات املعاص رة ،م ع موض ٍ
وعية وجت ُّرٍد يف التن اول ،واالعتم ِاد عل ى م نهج املقارن ة ب ني س ائر امل ذاهب
غري متعصبة ملذهب دون آخ ر ،أو ل رأي دون آخ ر .م ع نظ رةٍ اجتهادي ٍة -تك اد ال رخطئه ا يف ك ل
واآلراءَ ،
حبوث ه ومؤلفات ه -نابع ٍة م ن عقلي ة مش بعة بالنص وص الش رعية وثواب ت الش ريعة ،تنح و حن و التجدي د ،وال
تع ول عل ى التقلي د ،ال تق دِّس إال نص وص الق رآن الك رمي والس نة النبوي ة املطه رة ،م ع اح َّت ٍام كام ٍل آلراء
الفقه اء وتق دي ٍر واف ٍر الجته اداهتم واجله ود ال يت ب ذلوها لبي ان أحك ام الش ريعة يف عص ورهم ووف ق معطي ات
واقعهم.
وكانت مثرة هذا املنهج أكثر من سة وثالثني كتابًا ،وحنو ثالثني حبثًا يف دوريات َّ
حمكمة ،وحن و مائ ة
مقالة يف جمالت شهرية أو أسبوعية ،والفوز بعدة جوائز علمية عل ى املس توى الع املي واإلقليم ي ،واملش اركة
مترا علميًّ ا أو ن دوة ثقافي ة ،فض ال ع ن املهم ات العلمي ة
عل ى مس توى الع امل اإلس المي يف حن و عش رين م ؤ ً
اليت كان يكلف هبا من اجلامعة(.)2

( )1انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
ص(.)816
( )2انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
ص(.)816
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المطلب الثاني :مؤلفاته وأبحاثه في علوم الشريعة:
وسأعرض يف هذا املطل ب لس ائر مؤلف ات ال دكتور حمم د الدس وقي وأحباث ه يف ف روع عل وم الش ريعة املتع ددة،
مع الوقوف والعرض ألهم تلك املؤلفات واألحباث.
ولذلك يأيت هذا املطلب يف ثالثة فروع:
الفرع األول :مؤلفاته يف علوم الشريعة.
الفرع الثاين :أحباثه يف علوم الشريعة.
الفرع الثالث :عرض ألهم مؤلفاته وأحباثه.
الفرع األول :مؤلفاته في علوم الشريعة:
أكثر من سة وثالثني كتابًا .وهو يعترب م ن املكث رين م ن الت أليف ،ولع ل
ُ
ذكرت آن ًفا أن للدكتور الدسوقي َ
ذل ك يرج ع إىل الف َّتات الطويل ة ال يت عاش ها خ ارج مص ر ،بعي ًدا ع ن األه ل واألق ارب ،وم ا تس تتبعه اإلقام ة يف
الوطن من القيام بالعديد من الواجبات االجتماعية وحنوها.
ت ذل ك بنفس ي خ الل ف َّتة
فمن مميزات االغَّتاب عن األوطان االنقطاع للعلم والتأليف والبحث .وقد ملس ُ
إقاميت بنجران باململكة العربية السعودية؛ حيث أتاحت يل من الوقت للكتابة ما ال أتص ور أن ه ك ان م ن املمك ن
أن يتاح يل وأنا بالقاهرة.
كذلك اس تثمر أس تاذنا ال دكتور الدس وقي م ا أكرم ه اهلل ب ه م ن العم ر املدي د -أط ال اهلل عم ره -يف الكتاب ة
والتأليف.
ب يف العقي دة وأص ول
وقد تنوعت مؤلفات ال دكتور الدس وقي ح ىت مشل ت أغل ب ف روع عل وم الش ريعة؛ ف َكتَ َ
ال دين ،وكت ب يف عل وم الق رآن ،وكت ب يف الفق ه وأص وله -وه و رخصص ه ال دقيق ،وكت ب يف من اهج البح ث يف
العل وم اإلس المية ،وكت ب ت راجم ودراس ات للعدي د م ن العلم اء والفقه اء ،وكت ب يف الثقاف ة اإلس المية والفك ر
أيضا كتابات أدبية.
اإلسالمي وقضايا إسالمية عديدة ،وله ً
وبع هذه الكتب أصلها حبوث كتبها أوالُ ،ث توسع فيها ونشرها كتبًا.
وفيما يلي سرد ملؤلفاته مراعيًا الَّتتيب التارخيي هلا قدر اإلمكان(:)1
( )6اإلسالم واملستشرقون ،طبع باجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ،القاهرة سنة 6115م.
( )5ح ديث اإلف ك ،وك ان حبثً ا كتب ه وه و طال ب بالكلي ة وقدم ه ألس تاذه الش يخ عب دالعظيم مع اينُ ،ث
راجعه وطبعه يف اجمللس األعل ى للش ئون اإلس المية بالق اهرة ض من سلس لة «كت ب إس المية» ،الع دد احل ادي
واخلمسون ،سنة 6115م.

( )1كث ري م ن ه ذه املؤلف ات ذكره ا املؤل ف يف س ريته الذاتي ة ب آخر بع كتب ه ،وبعض ها ذكره ا يل مش افهة ،وبعض ها طالعت ه
بنفسي؛ ولذلك تفاوتت املعلومات والبيانات اليت ذكرهتا لتلك املؤلفات حبسب ما حتصل يل منها.
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( )4الت أمني وموق ف الش ريعة اإلس المية من ه ،وه و رس الته للماجس تري بكلي ة دار العل وم جامع ة الق اهرة
سنة 6115م -كما سبقت اإلشارة -وقد طبعها اجمللس األعلى للش ئون اإلس المية س نة 6111م .وس يأيت
له مزيد بيان يف الفرع الثالث.
( )3الصيام يف القرآن ،طبع يف دار املعارف بالقاهرة سنة 6118م ،وطبعت ه طبع ة ثاني ة س نة 6115م.
وترجم هذا الكتاب إىل اللغتني اإلجنليزية والفرنسية.
( )5اهلجرة يف القرآن ،طبع يف دار املعارف بالقاهرة سنة 6186م.
( )1اإلمام حمم د ب ن احلس ن الش يباين وأث ره يف الفق ه اإلس المي ،وه و رس الة ال دكتوراه ال يت حص ل عليه ا
م ن كلي ة دار العل وم جامع ة الق اهرة س نة 6185مُ .ث طبعه ا بع د ذل ك يف دار الثقاف ة بالعاص مة القطري ة
الدَّوحة سنة 6318ه6118 /م .وترجم إىل اللغة األوردية .وسيأيت الكالم عليها.
( )8دعائم العقيدة يف اإلسالم ،نشرته كلية الدعوة اإلسالمية يف ليبيا.
( )1يف الثقافة اإلسالمية ،نشره يف ليبيا أثناء عمله جبامعة طرابلس هبا ،وهو من مطبوعات اجلامعة.
( )1يف ت اريخ الق رآن وعلوم ه ،يق ع يف ح وايل ( )551ص فحة نش رته مؤسس ة النش ر يف ط رابلس يف
سلسلة كتب إسالمية.
( )61االجتهاد يف الفقه اإلسالمي ،نشره اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية سنة 6184م.
( )66املال يف اإلسالم ،نشره اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية.
( )65من قضايا األسرة يف التشريع اإلسالمي ،طبع يف دار الثقافة بالدوحة.
( )64األسرة يف التشريع اإلسالمي مقارنًا بقانون األحوال الشخصية القطري ،طبع يف الدوحة.
( )63الفكر االستشراقي تارخيه وتقدميه ،طبع يف دار الوفاء باملنصورة.
( )65أيام يف حياة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،طبع يف اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية.
( )61مدخل لدراسة علم أصول الفقه ،طبعته رابطة اجلامعات اإلسالمية بالقاهرة.
( )68أيام مع طه حسني ،طبع يف دار القلم يف بريوت.
( )61دراسات يف الَّتاث اإلسالمي.
( )61م نهج البح ث يف العل وم اإلس المية ،ألف ه أثن اء عمل ه جبامع ة ط رابلس يف ليبي ا ،وطب ع يف دار
األوزاعي بلبنان سنة 6313ه6113 /مُ ،ث طبع طبعة جديدة سنة 5164م .وسيأيت الكالم عليه.
( )51مقدم ة يف دراس ة الفق ه اإلس المي (باالش َّتاك م ع ال دكتورة أمين ة اجل ابر) ،مطب وع ب دار الثقاف ة
بالدوح ة -قط ر ،الطبع ة الثاني ة س نة 6351ه6111 /م ،وكان ت طبعت ه األوىل س نة 6361ه6111/م.
وسيأيت الكالم عليه وعرض حمتواه يف الفرع الثاين.
( )56احل ل اإلس المي ب ني النظري ة والتطبي ق ،طبعت ه دار الوف اء باملنص ورة ،الطبع ة األوىل س نة 6365ه/
 6115م .وأص له حب ث ف از جب ائزة املستش ار ش وقي الفنج ري خلدم ة الفق ه اإلس المي ع ن ع ام 6363ه.
وسيأيت الكالم عليه.
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( )55علم أصول الفقه يف ثوبه اجلديد .صدر منه اجلزء األول يف أدلة األحكام.
( )54القانون الدويل اإلنساين من منظور إسالمي .طبع يف اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية.
( )53االجتهاد والتقليد يف الشريعة اإلسالمية ،مطبوع بدار الثقافة بالدوحة -قطر.
( )55التجدي د يف الفق ه اإلس المي ،طب ع يف اجملل س األعل ى للش ئون اإلس المية بالق اهرة ض من سلس لة
«قضايا إسالمية» اليت تصدر غرة كل شهر عريب ،وصدر يف جزءين يف العددين ( )88يف رجب 6355ه/
س بتمرب 5116م ،و( )81يف ش عبان 6355ه /أكت وبر 5116مُ .ث طب ع طبع ة أخ رى يف كت اب واح د
بدار املدار اإلسالمي ،وسيأيت الكالم عليه.
( )51ط ه حس ني يتح دث ع ن أع الم عص ره ،طب ع يف دار املع ارف بالق اهرة س نة 6115م ،ض من
سلسلة «اقرأ».
( )58التقريب بني املذاهب الفقهية من أجل الوحدة اإلسالمية ،نشره اجمللس األعلى للشئون اإلس المية
بالقاهرة.
( )51حمم د يوس ف موس ى الفقي ه الفيلس وف واملص لح اجمل دد ،طب ع دار القل م س نة 5114م ،ض من
سلسلة «علماء ومفكرون معاصرون حملات من حياهتم ،وتعريف مبؤلفاهتم» رقم (.)56
( )51نظرة نقدية يف الدراس ات األص ولية املعاص رة ،مطب وع يف دار امل دار اإلس المي ،الطبع ة األوىل س نة
5113م .ويقع يف ( )634صفحة .وسيأيت له مزيد بيان.
( )41فق ه الط الق ب ني التقلي د والتجدي د ،مطب وع ب اجمللس األعل ى للش ئون اإلس المية بالق اهرة ،ض من
سلسلة «قضايا إسالمية» ،العدد ( )651شعبان 6351ه  /سبتمرب 5115م .ويقع يف ( )634صفحة.
( )46جتدي د فه م ال دين :مفهوم ه -جماالت ه -ض وابطه ،طب ع يف رابط ة اجلامع ات اإلس المية ،ض من
سلسلة «فكر املواجهة».
( )45حممد خبيت املطيعي شيخ اإلسالم واملفيت العاملي ،كت اب نش ره أس تاذنا يف دار القل م بب ريوت س نة
5166م ،ضمن سلسلة «علماء ومفكرون معاصرون حملات من حياهتم ،وتعريف مبؤلفاهتم» رقم (.)41
( )44األحوال الشخصية يف املذهب الشافعي ،طبع يف دار السالم بالقاهرة سنة 5166م.
عام ا عل ى وف اة ط ه حس ني (أكت وبر 6184م) ،طب ع يف
( )43مع العميد يف ذكراه مبناسبة مرور أربعني ً
دار املعارف بالقاهرة ،ضمن سلسلة «اقرأ» سنة 5164م.
كتب تحت الطبع:

وهذا باإلضافة لكتب أخرى مت االنتهاء منها ،وهي حتت الطبع ،وهي:
( )45القذايف كما عرفته ،حتت الطبع يف دار املدار اإلسالمي.
( )41املقاصد الشرعية للعقوبات يف اإلسالم.
( )48محاية البيئة يف اإلسالم.
( )41األسرة املسلمة ودورها احلضاري يف عامل اليوم.
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كتب قيد اإلعداد:
أبدا ،ومنها:
وكتب أخرى يقوم أستاذنا بإعدادها اآلن كدأبه ال ينقطع عن الكتابة ً
( )41دراسات إسالمية .كتاب يعده اآلن جلمع مقاالته املتناثرة يف العديد من اجملالت.
( )31دراس ات يف الفك ر اإلس المي .كت اب قي د اإلع داد ،جيم ع في ه البح وث املنش ورة يف اجمل الت
العلمية.
الفرع الثاني :أبحاثه في علوم الشريعة:

ذكرت ساب ًقا أن الدكتور الدسوقي كتب حنو ثالثني حبثًا يف دوريات َّ
حمكمة يف ع دد م ن اجلامع ات يف ليبي ا
ُ
وقطر ومص ر وغريه ا ،وبعض ها قدم ه يف م ؤمترات علمي ة عل ى مس توى الع امل اإلس المي؛ حي ث ش ارك يف العدي د
من املؤمترات يف كل دول العامل اإلسالمي تقريبًا.
وأهم هذه األحباث:
احلج لغة يف القرآن الكرمي ،حبث منشور يف جملة كلية الَّتبية جبامعة طرابلس.
()6
فقيها وحمدثًا من خالل كتاب ه ني ل األوط ار ،حب ث منش ور مبجل ة مرك ز حب وث
()5
اإلمام الشوكاين ً
الس نة والس رية بكلي ة الش ريعة والدراس ات اإلس المية جبامع ة قط ر ،الع دد ( )5س نة 6318ه 6118 /م
(الصفحات .)511 -355
االستشراق والفقه اإلسالمي ،حب ث حمك م مبجل ة كلي ة الش ريعة والدراس ات اإلس المية جبامع ة
()4
قطر ،العدد اخلامس سنة 6318ه 6118 /م.
س ريان األحك ام م ن حي ث الزم ان واملك ان يف الفق ه اإلس المي ،حب ث حمك م مبجل ة كلي ة
()3
الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر ،العدد السادس سنة 6311ه 6111 /م.
اب ن قتيب ة وكتاب ه تأوي ل خمتل ف األحادي ث ،حب ث حمك م مبجل ة مرك ز حب وث الس نة والس رية
()5
بقطر ،العدد الرابع سنة 6311ه 6111 /م.
دور اإلمام السيوطي يف إحياء حركة االجتهاد الفقهي ،حبث حمكم.
()1
اإلمام الشيباين حمدثًا ،حبث حمكم.
()8
اجلان ب االقتص ادي يف فق ه اإلم ام الش افعي ،حب ث حمك م مبجل ة كلي ة الش ريعة والدراس ات
()1
اإلسالمية جبامعة قطر ،العدد الثامن سنة 6366 -6361ه 6111 /م.
حن و م نهج جدي د لدراس ة عل م أص ول الفق ه ،حب ث مطب وع مبجل ة إس المية املعرف ة ،الس نة
()1
األوىل ،العدد الثالث رمضان 6361ه  /يناير 6111م .وه و حب ث ق دم مل ؤمتر عل وم الش ريعة يف اجلامع ات
الواق ع والطم وح ،بعم ان األردن س نة 6365ه 6113 /م .وق د أص بح بع د ذل ك مقدم ة لكتاب ه «عل م
أصول الفقه يف ثوبه اجلديد» .وسيأيت الكالم عليه يف الفرع الثالث.
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( )61الوق ف ودوره يف تنمي ة اجملتم ع اإلس المي .حب ث حص ل عل ى ج ائزة الش يخ عب داهلل ب ن ث اين
أمري دولة قطر.
( )66الشخص ية االعتباري ة ب ني الفق ه والق انون ،حب ث منش ور مبجل ة كلي ة الش ريعة والدراس ات
اإلسالمية جبامعة قطر ،العدد ( )61سنة 5116م (الصفحات .)485 -468
( )65منهج التقارب بني املذاهب الفقهية من أجل الوحدة اإلسالمية ،حبث قدم ه للم ؤمتر الس نوي
للوحدة اإلسالمية يف طهران.
( )64حنو خطة منهجية للتخلص من الطائفية ،حبث قدمه للمؤمتر الدويل الثالث والعشرين للوحدة
اإلسالمية سنة 5161م مبدينة طهران.
( )63الص حوة اإلس المية واحلق ائق الداعم ة للوح دة ب ني املس لمني ،ورق ة عم ل ق دمها لن دوة
«الص حوة اإلس المية» املنعق دة م ع امل ؤمتر اخل امس والعش رين للوح دة اإلس المية «تقي يم مس رية التقري ب ب ني
عام ا» بطه ران يف الف َّتة ( )68 -65ربي ع األول 6344ه  ،املواف ق
امل ذاهب اإلس المية خ الل عش رين ً
( )61 -1فرباير 5165م.
الفرع الثالث :عرض ألهم مؤلفاته وأبحاثه:
وأعرض هنا ألحد عشر مؤل ًفا من مؤلفات الدكتور الدسوقي:
أوال :رسالته للماجستير :التأمين وموقف الشريعة اإلسالمية منه:
وق د تن اول في ه ال دكتور الدس وقي قض ية الت أمني يف وق ت مبك ر ،وانته ى في ه إىل نت ائج س بق هب ا العدي د م ن
الدراسات اليت تلته يف تناول القضية.
وجعل حبثه يف متهيد و سة فصول .ففي التمهيد عرض لفكرة التأمني وتارخيه وتطوره.
ويف الفصل األول حتدث عن تعريف التأمني وناقش تعريفاته الكثرية ،وب ني أن واع الت أمني ووظائف ه كم ا يراه ا
فقهاء التأمني.
وعرض يف الفصل الث اين للت أمني م ن الناحي ة الفني ة مبينً ا عناص ره وأركان ه ،وخص ائص عق د الت أمني ونظريات ه
العامة.
ويف الفصل الثالث ناقش فقهاء القانون فيما يدَّعونه من أن التأمني التجاري يقوم على التع اون ،وأن ه ُيق ق
يف جمال احلياة االجتماعية واالقتصادية ما ال ُيققه التأمني التع اوينُ ،ث ع رض للغ رر يف عق د الت أمني وب َّني م دى
تأثريه على العقد.
ويف الفصل الرابع عرض آلراء فقهاء الشريعة يف التأمني مع حتليلها ومناقشتها.
أم ا يف الفص ل اخل امس ف وازن ب ني آراء فقه اء الش ريعة وفقه اء الق انون ،ووض ح كي ف ن اق فقه اء الق انون
أنفس هم يف تطبي ق مع ىن التع اون عل ى الت أمني التج اري موض ًحا أن الفق ه الت أميين يف بالدن ا ص ورة م ن الفق ه
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األجن يب ،وأن ه ذا الض رب م ن التعام ل بقوانين ه ونظم ه ال يش به ص ورة م ن ص ور املع امالت الفقهي ة املعروف ة
كاملضاربة ووالء املواالة ونظام العاقلة والوعد امللزم عند املالكية.
وهي دراسة رائدة ومبكرة -كما قلت -هلا فضل السبق فيما توصلت إليه من نتائج يف قضية التأمني ،وهي
من القضايا الشائكة واملستحدثة ،ال سيما يف الوقت الذي ُكتبت فيه الدراسة سنة 6115م.
وقد شارك -كما سبقت اإلشارة -بسبب هذه الدراسة يف مؤمتر اجلامعة الليبية مبدين ة البيض اء ،وك ان ذل ك
سببًا لطلب اجلامعة إياه للتعاقد معها للعمل هبا سنة 6185م ،والذي استمر ملدة اثنيت عشرة سنة.
ثانياا :رسالته للدكتوراه :اإلمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه اإلسالمي:

وق د تن اول أس تاذنا يف ه ذه الدراس ة شخص ية اإلم ام حمم د ب ن احلس ن الش يباين ص احب اإلم ام أيب حنيف ة
وأحد شيوخ املذهب احلنفي الكبار ،وأثره وجهوده يف الفقه اإلسالمي.
وجعلها يف متهيد و سة أبواب:
عرض يف التمهيد بإجياز للحياة الفقهية منذ عصر البعثة إىل حنو منتصف القرن الثاين ،مع االهتمام مبدرسة
الكوفة وأعالم فقهائها منذ دخلها ابن مسعود إىل ظهور حممد بن احلسن يف حلقة اإلمام أيب حنيفة.
وعقد الباب األول للحديث عن احلياة السياسية واالجتماعية والفكرية لعصر حممد بن احلسن.
والب اب الث اين جعل ه لدراس ة حي اة حمم د ب ن احلس ن وآث اره؛ حي ث ع رض لنش أته وأط وار حيات ه ،وعالقت ه
بشيوخه وتالميذه ،وأهم جوانب شخصيته اخللقية والعلمية ،وآثاره املتفق يف نسبتها إليه واملختلف فيها.
فقيه ا وحم ِّدثًا ،فب َّني أص وله وخص ائص فقه ه يف
أما الباب الثالث فخصصه للح ديث ع ن حمم د ب ن احلس ن ً
ض وء فقه اء عص ره ،وتكل م ع ن معرفت ه بالس نة ورجاهل ا ،وأثب ت أن ال يق ل درج ةً يف ه ذا ع ن أئم ة احمل دثني يف
عصره .وكذلك بني منزلته بني فقهاء عصره وحمدِّثيه ،وانتهى إىل أنه فقي ه مس تقل ،ول يس م ن طبق ة اجملته دين يف
املذهب.
وأم ا الب اب الراب ع فجعل ه للح ديث ع ن العالق ات الدولي ة يف اإلس الم باعتب ار أن حمم د ب ن احلس ن أول م ن
ألَّف فيها بشكل شامل ومفصل يف كتابيه السري الصغري والكبري ،ووازن بينها وبني ما يف القانون الوض عي ،وب ني
منزلة حممد بن احلسن بني فقهاء القانون الدويل.
أخريا الباب اخلامس الذي عرض فيه ألثر حممد بن احلسن يف الفقه اإلسالمي ،وقد تكل م في ه ع ن تدوين ه
و ً
للفقه اإلسالمي ،وكتابه السري الكبري وأثره فيما جاء بعده من مؤلفات ،وعن تقريبه ب ني امل دارس الفقهي ة ،وآرائ ه
اخلاصة.
ُث خلص من كل ذلك إىل جمموعة من النتائج والتوصيات.
مرجع ا أساس يًّا مل ن يتح دث ع ن اإلم ام حمم د ب ن احلس ن الش يباين أح د الص احبني يف
وتعت رب ه ذه الدراس ة ً
وعدم الرجوع إليها.
الفقه احلنفي ،ال يسع باحثًا إغفا ُهلا ُ

71

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

أيض ا َّن وذج ُيت ذى يف دراس ة الشخص يات وأثره ا يف الفق ه اإلس المي ،وه ذا ب اب عظ يم م ن أب واب
وه ي ً
العلم؛ فدراسة شخصية فقيه من الفقه اء ه ي دراس ة لت اريخ الفق ه ،ودراس ة ت اريخ الفق ه ه ي دراس ة للفق ه -كم ا
سبقت اإلشارة.
ثالثاا :منهج البحث في العلوم اإلسالمية:

يعترب هذا الكتاب من الكتب الرائدة يف مناهج البحث.
ق ال عن ه ال دكتور /فري د األنص اري« :يعت رب ه ذا الكت اب م ن أه م م ا ص در يف ه ذا االجت اه -يع ين االجت اه
ال ذي غرض ه الغال ب علي ه تق دمي ص ورة إس المية عملي ة للبح ث العلم ي ومناهج ه وتقنيات ه بش كل ح ديث -إذ
حاول فيه صاحبه التوسع يف بناء قواعد ملناهج البحث يف العلوم اإلسالمية»(.)1
وقام ت العدي د م ن اجلامع ات بتدريس ه عل ى طلب ة الدراس ات العلي ا هب ا ،ومنه ا كلي ة دار العل وم جبامع ة
درسه لن ا أس تاذنا ال دكتور/
يدرس على طلبة السنة التمهيدية بقسم الشريعة اإلسالمية .وقد َّ
القاهرة؛ حيث كان َّ
حممد إبراهيم شريف ،وحنن يف السنة التمهيدية يف العام اجلامعي 6111 /18م.
والكتاب جاء يف متهيد وبابني ،حتدث أستاذنا يف التمهيد بإمجال عن نشأة البح ث العلم ي وتط وره ،مش ًريا
إىل أثر الفكر اإلسالمي يف التأصيل للمنهج العلمي ،وانعكاسات مثار ه ذا الفك ر عل ى تط وير احلي اة العلمي ة يف
الغرب وظهور النهضة األوربية.
أما الباب األول فجعله لبيان أهم مناهج البحث ومراحل إعداده؛ حيث بني يف فصله األول تعريف امل نهج
والبحث وصفات الباحث ومقاصد التأليف ،والتكامل ب ني املن اهج العلمي ة ،م ع تفص يل الق ول يف امل نهج النقل ي
واملنهج االستقرائي واملنهج االستنباطي ،والتعرض بإجياز للتحليل والَّتكيب.
رورا مبرحل ة حص ر املص ادر ومج ع
َّ
وبني يف الفصل الثاين من ه مراح ل إع داد البح ث ب دءًا باختي ار املوض وع وم ً
املادة العلمية وكتابة البحث وصنع الفهارس واملالحق.

وأم ا الب اب الث اين فخصص ه للبح ث يف م نهج العل وم اإلس المية ،يف أربع ة فص ول ألربع ة عل وم ه ي
التفس ري واحل ديث والفق ه والك الم ،مبينً ا ت اريخ ه ذه العل وم وط رق البح ث فيه ا وم ا ينبغ ي أن يك ون علي ه

منهج البحث املعاصر.
وقد متيَّز هذا الكتاب بأنه مجع بني القواعد العامة للبح ث العلم ي ،والدراس ة ال يت توج ه الباح ث حن و
أمث ل الط رق لكتاب ة الرس ائل اجلامعي ة واألحب اث العلمي ة بوج ه ع ام ،واملالم ح اخلاص ة للبح ث يف ك ل عل م
من العلوم اإلسالمية.
وه ذا اجلم ع ض رورة علمي ة؛ ألن الوق وف عل ى تل ك القواع د والط رق م دخل الب د من ه ،ح ىت ميك ن
االنتفاع باملناهج اخلاصة بالعلوم اإلسالمية.
( )1أجبديات البحث يف العلوم الشرعية ص( )13ط .منشورات الفرقان ،الطبعة األوىل 1217ه 1117 /م.
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ابعا :مقدمة في دراسة الفقه اإلسالمي:
را

وهو مدخل تعريفي بالفقه اإلسالمي ،نشره باالش َّتاك م ع ال دكتورة أمين ة اجل ابر ،وإن ك ان أغلب ه م ن تأليف ه

هو.
وجاء يف ثالثة أبواب:
خص ص الب اب األول للتعري ف بالش ريعة والفق ه ،والعالق ة بينهم ا ،وخص ائص الفق ه وأقس امه ،وأه م ش روط
البحث فيه.
والباب الثاين عرض فيه لتاريخ الفقه يف ستة فصول:
خص ص الفص ل األول لعص ر نش أة الفق ه ،وه و عص ر البعث ة ،وق د مج ع ه ذا الفص ل ب ني الدراس ة التارخيي ة
واألص ولية؛ فق د أوم أ إىل حال ة الع امل قب ل اإلس الم ،وع ن ال دعوة ب ني مك ة واملدين ةُ ،ث أوج ز الق ول يف م نهج
القرآن يف تقرير األحكام ،ودعائم التشريع ومصادر األحكام يف هذا العصر.
وبني أن هذا العصر
والفصل الثاين درس فيه الفقه يف عصر النمو واالتساع ،وهو عصر الصحابة والتابعنيَّ ،
يعد مرحلة واحدة يف تاريخ الفقه ،وإن مل تكن سواءً يف كل اجملاالت.
وألن عصر نشأة املذاهب هو العصر الذهيب لالجتهاد فهو عصر الكمال والنضج والتدوين والت أليف؛ ك ان
الفصل الثالث ليقدم كلمة عام ة يف عوام ل النهض ة الفكري ة والفقهي ة ،ومظ اهر تل ك النهض ة واجتاهاهت ا ،وت دوين
العلوم.

وع َّرف الفص ل الراب ع بامل ذاهب الفقهي ة؛ حي ث ع َّرف بامل ذاهب الس نية احلنف ي وامل الكي والش افعي
َ
واحلنبلي ،واملذهب اإلباضي ،واملذهب الزيدي واإلمامي ،باإلضافة إىل املذاهب املندثرة.
وأك د ه ذا الفص ل أن أوج ه االتف اق وااللتق اء ب ني ه ذه امل ذاهب أكث ر وأق وى م ن أوج ه االخ تالف
واالفَّتاق.
وعق د الفص ل اخل امس للتعري ف بك ل م ن الفق ه امل ذهيب والفق ه املق ارن وم دى الص لة بينهم ا .كم ا
عرض بالرد لدعوة إلغاء املذهبية وبني ما فيها من خطورة.
وعرض يف الفصل السادس للفقه يف العصر احلديث ،وعوامل النهضة الفقهية املعاصرة ومظاهرها.
أما الباب الثالث فخصصه للحديث عن أصالة الفقه ومصادره وتراثه.
فبني يف فصله األول أصالة الفقه ،وفنَّد دعاوى االستشراق حول تأثر الفقه بروافد أجنبية.
وحت دث يف الفص ل الث اين بإمج ال ع ن مص ادر الفق ه م ا اتف ق علي ه منه ا وم ا اختل ف فيه ا ،وع ن أه م
نظرياته وقواعده ومصطلحاته.
وأوجز احلديث يف الفصل الثالث عن الَّتاث الفقهي وما كتبه الفقهاء يف األصول والفروع والقواعد.
وه و كت اب منهج ي جي د لدارس ي الفق ه اإلس المي ،جيع ل ال دارس عل ى بيِّن ة م ن ه ذا العل م الش ريف
وتارخيه وتطوره وأهم ما كتب فيه.
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خامسا :نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه:
ا

وهو حماولة من احملاوالت املعاصرة اليت اجتهت إىل جتديد علم أصول الفقه.
وقد الحظ أستاذنا يف بداية دراسته أن علم أصول الفقه قد غل ب علي ه يف العه ود املت أخرة اجل دل اللفظ ي،
فضال عن اإلجياز الذي يشبه األلغاز أو اإلعجازُ ،ث اخلوض يف قضايا ال صلة هلا بعلم األصول.
احمل َدثِني يف الت أليف األص ويل ،وذل ك ألَّ ا تك رار للجه ود
وال دكتور الدس وقي يب دي ع دم قناعت ه جبه ود ْ
الس ابقة عليه ا مل تتج اوز نط اق الص ياغة إىل اآلراء وحتليله ا واألخ ذ منه ا وال رد عليه ا ،وإن ك ان هن اك س عي
للَّتجيح بني رأي وآخر.
وق د ع رض ال دكتور الدس وقي يف دراس ته لب دايات الفك ر األص ويل ،وت دوين عل م األص ول ،ومدارس ه
ومناهجه.
ُث خلص إىل ضرورة تأسيس م نهج أص ويل جدي د ال يع رف االج َّتار والتقلي د ،وإَّن ا يؤس س عل ى دع ائم يف
الفق ه ال دقيق مبص ادر األحك ام واملقاص د العام ة للتش ريع ،فض ال ع ن ال ربط ب ني قض ايا عل م األص ول وأص ول
القانون ،وكذلك بني قضايا هذا العلم ومناهج البحث بوجه عام.
وهو يرى أن جماالت التجديد يف علم األصول تشمل عدة قضايا ميكن حصرها فيما يلي:
أوال :إلغاء ما ليس من علم األصول.
ثانيًا :تدريس املقاصد الشرعية بصورة وافية.
ثالثًا :تطوير مفاهيم بع األدلة.
ابعا :ربط القواعد بالفروع التطبيقية ما أمكن.
رً
«وب ذلك يك ون ال دكتور الدس وقي ق د مش ل مبش روعه التجدي دي اجلوان ب املنهجي ة واملوض وعية يف أص ول
توج ه إىل ض رورة االلتف ات هلم وم اجملتمع ات املس لمة املعاص رة ،ح ىت ال تك ون املباح ث
الفق ه ،فمقص ده األك رب َّ
األصولية يف و ٍاد والواقع الذي ننظر إليه يف و ٍاد آخر»(.)1
سادسا :الحل اإلسالمي بين النظرية والتطبيق:
ا
يتح دث أس تاذنا يف ه ذا الكت اب ع ن واق ع األم ة اإلس المية ،واحل ل األمث ل ال ذي يعي د هل ا تارخيه ا املش رق
وريادهتا للعامل.
وجعله يف سة مباحث ،حتدث يف األول عن طرف م ن حي اة األم ة يف املاض ي واحلاض ر ،م ع اإلش ارة إىل
عوامل قوهتا وضعفها قدميا وحديثا.
أما املبحث الثاين فتناول فيه الغزو الفكري وما متخ عن ه م ن آث ار بلبل ت األفك ار ،وكان ت س ببًا يف أزم ة
فكرية بددت الطاقات وحالت دون التقاء املثقفني حول مبدأ احلل اإلسالمي.
( )1مق ال «إس هامات املعاص رين يف جتدي د أص ول الفق ه» لل دكتور /ن ور ال دين بوكردي د مبجل ة البي ان ،الع دد رق م ( )502بت اريخ
8015/3/8م.
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وع دد مظ اهر الغ زو الفك ري فجع ل منه ا ثنائي ة التعل يم ،وس يادة الق وانني الوض عية والثقاف ة األجنبي ة ،ونش ر
الفس اد اخللق ي ،ومتزي ق الع امل اإلس المي ،وتش جيع األقلي ات غ ري اإلس المية للس يطرة عل ى املس لمني ،والتبش ري
باملسيحية بني املسلمني.
كما جعل م ن آث ار الغ زو الفك ري اض طراب املف اهيم اإلس المية ،وطغي ان النظري ة املادي ة ،وس يطرة الع ادات
األجنبية ،وظهور اجتاهات فكرية مناهضة لإلسالم.
وأما املبحث الثالث فخصصه للحل اإلسالمي والعقبات اليت تواجهه وكيف ميكن التخلص منها.
وتن اول يف املبح ث الراب ع أه م اآلراء ال يت ص درت ع ن بع املفك رين والعلم اء يف وس ائل حتقي ق احل ل
اإلسالمي ،مع حتليلها والتعقيب عليها.
ورا يكف ل هل ذا
أخريا املبحث اخلامس الذي حتدث فيه عن احلل اإلسالمي بني النظري ة والتطبي ق ،وق دَّم تص ً
و ً
احلل سبيل التطبيق الكام ل ،وإنق اذ األم ة م ن فوض ى التج ارب التش ريعية ،ووض عها عل ى طري ق احلي اة اإلس المية
الص حيحة ،م ن خ الل م ؤمتر س نوي ج امع لعلم اء األم ة وق ادة ال رأي فيه ا ،وض رورة البع د ع ن التعص ب والعم ل
على التقريب بني املذاهب مجيعها السنية وغري السنية ،ومن خالل نشر الوعي الصحيح بكافة الوس ائل املتاح ة،
واالهتمام بدور املساجد وإعداد الدعاة وتغيري املناهج التعليمي ة والَّتبوي ة ،وتفعي ل فريض ة األم ر ب املعروف والنه ي
عن املنكر بضوابطها.
وهذا الكتاب رصد و ٍاع ودقيق ألدواء األم ة ،واحل ل اإلس المي املتكام ل لك ي تع ود أم ة اإلس الم إىل س الف
جمدها وريادهتا .وهو يدل على عقلية مفكرة وموسوعية وواعية ملاضيها وحاضرها.
سابعا :التجديد في الفقه اإلسالمي:
ا
تأيت هذه الدراسةُ دعوًة إىل جتديد الفقه باعتبار أن التجديد فريضة وضرورة حضارية للمجتمع اإلسالمي.
وع رض ال دكتور الدس وقي يف متهي دها ملفه وم ك ل م ن الفق ه والش ريعة ،والعالق ة بينهم ا ،م ع ذك ر ط رف م ن
تاريخ الفقه.
ُث قس مها بع د ذل ك إىل س تة مباح ث ،ب َّني يف األول منه ا ماهي ة التجدي د يف اإلس الم ،ووض ح أن جتدي د
الفق ه ال يع ين ال تخلص م ن الق دمي أو حماول ة هدم ه واالستعاض ة عن ه بش يء آخ ر مس تحدث مبتك ر؛ فه ذا ل يس
من التجديد يف شيء ،وإَّن ا ي راد بالتجدي د االحتف اإ بالق دمي وإدخ ال التحس ني علي ه ،وحماول ة الع ودة ب ه إىل م ا
كان عليه يوم نش أ ،وتنميت ه م ن داخل ه ،وبأس اليبه ال يت أمث رت تل ك الث روة الفقهي ة ال يت تعت ز هب ا األم ة اإلس المية
كل االعتزاز ،دون املساس خبصائصه األصيلة وبطابعه املميز؛ ألن التجديد هبذا املفهوم ال ينايف األصالة(.)1
كما بني أن التجديد فريضة كفائية يف كل التخصصات العلمية ،وعلى رأسها التخصص يف الفقه.
ودرس يف املبحث الثاين أهم دعائم التجديد يف الفقه ،واعترب أن االجتهاد يعد دعامة ال دعائم ال يت يؤس س
عليها التجديد الفقهيُ .ث ذكر دعائم التجديد الفقهي أو االجتهاد -كما يعرب عنه ،وهي:
( )1التجديد يف الفقه اإلسالمي :القسم األول ص(.)27
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 مدارسة الثروة الفقهية.
 التجديد يف املنهج األصويل.
 العناية باملقاصد الشرعية.

 فقه الواقع.
وعقد املبحث الثالث لبيان جماالت التجديد يف الفقه اإلسالمي ،فتحدث عن األحكام القطعية والظنية،
وب َّني أن االجته اد ينحص ر يف دائ رتني :األوىل دائ رة النص وص غ ري القطعي ة م ن حي ث تفس ريها وإثب ات ص حتها
وما تؤدي إليه من أحكام وما تطبق فيه من وقائع .والدائرة الثانية هي ما ال نص فيه أصال ،وهي الدائرة األوسع
لالجتهاد.
ُث حصر جماالت التجديد يف العصر احلاضر يف القض ايا العلمي ة واالقتص ادية ،وقض ايا الَّتبي ة واالجتم اع،
والقضايا السياسية ،وقضايا األقليات اإلسالمية ،وقض ايا البيئ ة ،وقض ايا التقري ب ب ني امل ذاهب ،وقض ايا األس رة،
وقضايا الوقف.
ويف املبحث الرابع عرض للمحات من مظاهر التجديد يف الفقه اإلسالمي عرب تارخي ه الطوي ل ،ف ذكر م ن
مظ اهر عص ر االجته اد :وض ع م نهج االجته اد ،واتس اع دائ رة االجته اد ،وتع دد االجتاه ات الفقهي ة ،والت أثر
بالبيئة ،وافَّتاض احلوادث واستنباطها قبل أن تقع ،وتقليل الفروق بني املذاهب ،واالجتهاد االنتقائي.
ومن مظاهر عصر التقليد :تنظيم الفقه املذهيب ،واملوسوعات الفقهية ،والدراسة املقارنة ،والفتاوى ،ودعاة
التجديد.
وتن اول يف املبح ث اخل امس التجدي د الفقه ي يف العص ر احل ديث ،فب ني عوام ل النهض ة الفقهي ة ،وأه م
مظ اهر التجدي د يف النهض ة الفقهي ة املعاص رة ،وذك ر منه ا التقن ني ،والت أليف الفقه ي ،واملوس وعات الفقهي ة،
واجملامع واجلمعي ات الفقهي ة ،وامل ؤمترات والن دوات الفقهي ة ،ومراك ز الس نة النبوي ة ،وكث رة الدراس ات ع ن االجته اد
والتجدي د الفقه ي ،وال دعوة إىل تطبي ق الش ريعة ،وج وائز خدم ة الدراس ات الفقهي ةُ .ث حت دث ع ن العقب ات يف
طريق التجديد الفقهي.
ويف املبح ث الس ادس واألخ ري حت دث ع ن التجدي د الفقه ي ب ني النظري ة والتطبي ق ،وع رض يف أثن اء ذل ك
لالجتهاد اجلماعي.
وهذا الكتاب دراسة جيدة لقض ية التجدي د يف الفق ه ،ومس توعبة جلوانبه ا بش كل كب ري ،ويعت رب م ن أفض ل
ما كتب يف هذا اجملال الذي خيلط فيه كثري من ال ُكتَّاب وتزل فيه األقالم.
ثامناا :نظرة نقدية في الدراسات األصولية المعاصرة:
ه ذه الدراس ة -كم ا يق ول عنه ا الناش ر( :)1ليس ت رص ًدا إحص ائيًّا أو اس تقراءً تارخييًّ ا ش امال لك ل آث ار
الفكر األصويل بني ماضيه وحاضره ،فليس ه ذا م ن مهمته ا أو منهجه ا ،ولكنه ا تس عى م ن خ الل نظ رة نقدي ة
( )1نبذة الناشر بغالف كتاب «نظرة نقدية يف الدراسات األصولية املعاصرة» ط .دار املدار اإلسالمي -بريوت.
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يف بع م ا ظه ر يف العص ر احلاض ر م ن دراس ات أص ولية ميك ن أن تع رب ع ن اخلط وط العام ة هل ذه الدراس ات
مجيعه ا س واء أكان ت حتقي ًق ا أو تألي ًف ا -إىل الوق وف عل ى أه م مالم ح وخص ائص ه ذه الدراس ات ،ودوره ا يف
توجيه البحث األصويل وجهة سديدة تعني على متثل منهج معاصر للبحث الفقهي كما ينبغي أن يكون.
وجزا لنش أة
ويَّتك ب م نهج ه ذه النظ رة النقدي ة م ن متهي د وأربع ة فص ول وخامت ة .ويتن اول التمهي د ً
عرض ا م ً
علم األصول وتطوره ومناهج ه ،ويع رض الفص ل األول مل ا نش ر وحق ق م ن ال َّتاث األص ويل ،عل ى ح ني يتح دث
الفص ل الث اين ع ن جه د املعاص رين يف الت أليف يف عل م األص ول ،وخيص ص الفص ل الثال ث مل ا كت ب ح ول منزل ة
ه ذا العل م .وأم ا الفص ل الراب ع فيتن اول قض ية التجدي د يف عل م األص ول .وتق دم اخلامت ة أه م نت ائج الدراس ة وم ا
ترشد إليه من توجيهات وتوصيات.
وهو كتاب من سلسلة كتب يؤكد فيها أستاذنا على ضرورة التجديد يف الفقه وأصوله ،والفك ر اإلس المي
بصورة عامة ،ويبني فيها اخلطوات العملية للتجديد املبتغى املنض بط ال ذي جيم ع ب ني األص الة واملعاص رة يف ت وازن
عجيب.
تاسعا :علم أصول الفقه في ثوبه الجديد:
ا
وه ذا الكت اب أص له حب ث كتب ه بعن وان «حن و م نهج جدي د لدراس ة عل م أص ول الفق ه» وقدم ه مل ؤمتر عل وم
الشريعة يف اجلامعات الواقع والطموح باألردن سنة 6365ه 6113 /مُ ،ث توسع فيه وجعله كتابًا .وص در من ه
اجلزء األول يف أدلة األحكام.
وه و حماول ة لدراس ة األص ول عل ى حن و خمتل ف عم ا درج علي ه املؤلف ون ،حي ث ي رى ال دكتور الدس وقي أن
دراسة علم األصول مبا هي عليه اآلن ال تنشا عقلية جمددة ،وأَّا حباجة إىل تصحيح؛ فأصول الفقه متثل منهج
البحث األصيل يف العلوم اإلسالمية.
ِ
ين هبا أستاذنا.
وهو ً
أيضا ضمن سلسلة الكتب التجديدية اليت ُع َ
عاشرا :محمد يوسف موسى الفقيه الفيلسوف والمصلح المجدد:
ا

يتن اول ترمج ة حلي اة ال دكتور حمم د يوس ف موس ى ،ويتح دث ع ن أه م آرائ ه يف جم ال الدراس ات الفقهي ة
ويعرف بآثاره العلمية اليت اتسمت بسعة األفق وأصالة التفكري وحرية الرأي.
والفلسفية واألخالقية وغريهاِّ ،
جعله يف فصلني ،تناول يف األول منهما حملات من حياة ال دكتور حمم د يوس ف موس ى ،م ن حي ث نش أته
وتط وره ،وشخص يته وثقافت ه ،وآراؤه التجديدي ة واإلص الحية يف إص الح األزه ر والتعل يم ،وجتدي د وتط وير الفق ه
اإلسالمي ،وجتديد الفكر الفلسفي واألخالقي ،ورأيه يف احلل اإلسالمي.
وخصص الفصل الثاين للتعريف مبؤلفاته يف األخالق والفلسفة والشريعة والَّتمجة وغريها.
حادي عشر :محمد بخيت المطيعي شيخ اإلسالم والمفتي العالمي:
وهو كتاب يتناول سرية الش يخ خبي ت املطيع ي مف يت ال ديار املص رية يف عص ره املت وىف س نة 6145م .ب دأه
معر ًج ا عل ى األزه ر
بلمحة تارخيية عن مص ر يف العص ر احل ديثُ ،ث مبح ث أول ع ن نش أة الش يخ وتط ور حيات ه ِّ
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ني مفتيً ا لل ديار
يف ذل ك الوق ت وطبيع ة الدراس ة في ه ،ومبينً ا احلي اة العلمي ة للش يخ وتدرج ه يف املناص ب ح ىت ُع ِّ َ
املصرية سنة 6444ه 6163 /م.
ُث مبحث ثان عن شخصيته ومالحمها وأخالقه ومواقفه م ن مش كالت عص ره ،وثال ث ع ن ثقافت ه ومنزلت ه
بني علماء عصره .واملبحث الرابع واألخري عن مؤلفاته يف خمتلف علوم اإلسالم وفتاويه اليت تعد باآلالف.
وه ذان الكتاب ان يأتي ان يف جم ال التعري ف بفقه اء اإلس الم املعاص رين إميانً ا م ن أس تاذنا بأمهي ة التعري ف
أيضا يف كتابات ه ع ن ال دكتور ط ه حس ني ،وق د كت ب
بالعلماء املعاصرين لألجيال القادمة ،وهو اجتاه يظهر عنده ً
عنه ثالثة كتب.
المطلب الثالث :مقاالته:
رت قب ل ذل ك أن ال دكتور حمم د الدس وقي ب دأ كتاب ة املق االت وه و يف الس نة األوىل الثانوي ة ،حينم ا
ذك ُ
طهروا األزهر من احلزبية».
كتب مقالة بعنوان « ِّ
كم ا ك ان يكت ب يف جري دة «س فينة األخب ار» ال يت كان ت تص در يف طنط ا وه و إذاك طال ب باملعه د
ال ديينُ .ث كت ب يف ب اب الربي د األديب مبجل ة الرس الة .وتتابع ت مقاالت ه بع دد م ن اجلرائ د واجمل الت الثقافي ة ال يت
ك ان هل ا ص دى واس ع يف ذل ك الوق ت ،ويف مق دمتها جمل ة األزه ر ،وجمل ة الوس يلة ال يت كان ت تص در بالق اهرة،
عاما.
وجملة الثقافة اليت كان يرأس حتريرها األستاذ أمحد أمني ،وذلك منذ سنة 6155م ،أي وهو ابن مثانية عشر ً
أيضا كتب مقاالت مبجلة اإلسالم ،وجملة اهلالل ،وجملة العريب(.)1
ً
وتنوعت مقاالته -كما قلت -بني املوضوعات الثقافية واإلسالمية واإلصالحية االجتماعية.
وكان لديه وعي واضح وحصافة وقدرة أسلوبية لعله ا ال توج د عن د كث ري م ن األس اتذة اآلن .ب ل إن ه ك ان
نقادا ،ويكفي أنه كتب مقالته عن األزهر واحلزبية وهو طالب يف الصف األول الثانوي ،ونشرها.
جريئًا ً
ددا م ن املق االت ع ن الثقاف ة العربي ة
وظل يكتب مقاالته مل ينقط ع عنه ا يف مجي ع مراح ل حيات ه ،فنش ر ع ً
يف بع اجملالت الليبية أثناء إقامته هبا.
وملا صدرت جملة الوعي اإلسالمي الكويتية كتب فيها العديد من املقاالت.
وكتب يف جملة الشرطة اليت تصدر يف قطر ،كتب فيها مقاال عن حديث األمن يف القرآن والسنة ،نشر يف
عددين منها.
وتبل غ مق االت ال دكتور الدس وقي أكث ر م ن مائ ة مقال ة؛ مم ا يش هد بشخص ية موس وعية ذات ثقاف ات
متعددة ،إجيابية مع قضايا األمة واجملتمع.
وقد سبقت اإلشارة إىل أنه بصدد مجع كل تلك املقاالت يف كتاب بعنوان «دراسات إسالمية».
( )1انظ ر :مق ال «التك وين» لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل -ع دد مج ادى األوىل 1285ه/أغس طس 8008م
ص( ،)812 -815وبع املعلوم ات أخ ذهتا مش افهة م ن أس تاذنا ال دكتور الدس وقي يف جلس ات مع ه س نيت ،8011
8018م.
77

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

خاتمة البحث:
بعد هذا العرض املوجز حلياة الدكتور حممد الدسوقي والتعريف مبؤلفاته خنلص للنتائج التالية:
أوال :عاش الدكتور حممد الدسوقي يف عص ٍر مفع ٍم باألحداث السياسية اليت انعكست على احلياة الثقافية
ٍ
ومليء بالفعاليات العلمية ومظاهر النهضة الفكرية
والفكرية ،وزاخ ٍر بالعلماء واملفكرين والفقهاء واحملدثني،
والفقهية؛ حىت ميكن لنا أن نطلق عليه العصر الذهيب.
عرف باالهتمام بالعلم؛ إال أنه كان لديه
ثانياا :على الرغم من نشأة الدكتور الدسوقي يف بيئة ريفية مل تُ َ
استعداد واضح للنبوغ والَّتقي يف مدارج العلم.
ثالثاا :كان لدراسة الدكتور الدسوقي باألزهر الشريف أثر كبري يف صقل ثقافته ومعارفه وانصرافه للقراءة
والتحصيل.
ف الدكتور الدسوقي طريقه إىل الكتابة والنشر هو يف السنة األوىل الثانوية ،وتتابعت مقاالته
ابعاَ :عَر َ
را
وكتاباته يف معظم الصحف واجملالت الثقافية اليت كانت معروفة يف وقته.
خامسا :أثَّرت دراسة الدكتور الدسوقي يف دار العلوم يف النواحي املنهجية وحسن توظيف ما لديه من
ا
معارف ومعلومات اكتسبها من دراسته باألزهر ،مع تنمية شخصيته املستقلة يف الكتابة والدرس.
خاصا له
سادسا :كان التصال الدكتور الدسوقي بعميد األدب العريب الدكتور طه حسني ،واختياره قارئا ًّ
ا

أثر خاص يف ثقافته املوسوعية واألدبية واللغوية.

سابعا :أتاحت وظيفة الدكتور الدسوقي مبجمع اللغة العربية أمامه الوقت مما ساعده على احلصول على
ا
درجيت املاجستري والدكتوراه ،باإلضافة إىل إتاحة مكتبة اجملمع أمامه.
ثامناا :تعددت رحالت الدكتور الدسوقي منذ حصوله على الدكتوراه إىل ليبيا وقطر للتدريس اجلامعي،
وإىل العديد من الدول العربية واإلسالمية للمشاركة يف املؤمترات واملهام العلمية.
منهجا يقوم على الدراسة العلمية املنهجية املعتمدة على
تاسعا :انتهج الدكتور الدسوقي يف تدريسه
ا
ً
املصادر األصيلة.
عاشرا :نال الدكتور الدسوقي عضوية اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ،وجممع اللغة العربية ،واجملمع
ا
خبريا مبجمع الفقه اإلسالمي الدويل.
العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ،واختري ً
حادي عشر :متتع الدكتور الدسوقي بشخصية هادئة متزنة ديِّنة ،وغلبت عليه أخالق القرية الريفية
األصيلة.

متعلما ما دامت له
ثاني عشر :يرى الدكتور الدسوقي أن طلب العلم ال َّاية له ،وأن اإلنسان يظل ً
حياة ،وأن آفة اآلفات يف التكوين أن يظن اإلنسان أنه بلغ يف العلم درجة مل يرق إليها سواه.
ثالث عشر :متتع الدكتور الدسوقي مبكانة علمية مرموقة ،وشهد له أساتذته وزمالؤه وطالبه بالنبوغ
والتميز.
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رابع عشر :اتسم منهج الدكتور الدسوقي الفقهي باجلنوح إىل االجتهاد ،وعدم تقديس سوى النصوص
الشرعية ،والتعامل مع اآلراء الفقهية باعتبارها اجتهادا بشريًّا يقبل الصواب واخلطأ ،مع االحَّتام الكامل لسائر
كبريا بضرورة االنطالق من فقه الواقع يف اجتهاداتنا.
الفقهاء .كما اهتم
ً
اهتماما ً
خامس عشر :متيز الدكتور الدسوقي بنزعته التجديدية اليت صاحبته طوال حياته ،وظهرت آثارها يف
أصل هلا يف كثري من كتبه.
مؤلفاته وكتاباته ،و َّ
وبني املنهج
سادس عشر :آمن الدكتور الدسوقي بفكرة التقريب بني املذاهب اإلسالمية ،وكتب فيهاَّ ،
الذي ينبغي أن نسري عليه يف سبيل التقارب من أجل وحدة األمة.
سابع عشر :يرى الدكتور الدسوقي أن ارتفاع معدالت الطالق هو أخطر ما تتعرض له األسرة املسلمة،
ويف سبيل معاجلة ذلك يرى أن جواز الطالق مقيد بالضرورة امللجئة ،وأنه ال جيوز تفوي املرأة بطالق نفسها،
وأنه جيب اإلشهاد على الطالق والرجعة وتوثيقهما ،كما يرى أن الطالق البدعي ال يقع ،وأن الطالق الثالث
بلفظ واحد ال يقع إال واحدة ،وأن الطالق املعلق أو املضاف إىل زمن ال يقع.
ثامن عشر :اعتمد منهج الدكتور الدسوقي يف الكتابة والتأليف على املنهجية العلمية املعتمدة على
ِ
االعتماد على منهج
التجرد يف التناول ،و
املصادر األصيلة ،مع عدم إغفال الدراسات املعاصرة ،واملوضوعية و ُّ
املقارنة بني سائر املذاهب واآلراء دون تعصب ملذهب دون آخر ،مع نظرة نقدية جتديدية تنطلق من الواقع
املعاش.
تاسع عشر :يعترب الدكتور الدسوقي من املكثرين يف التأليف؛ حيث كتب أكثر من سة وثالثني كتابًا،
وحنو ثالثني حبثًا يف دوريات َّ
حمكمة ،وحنو مائة مقالة يف جمالت شهرية أو أسبوعية ،وشارك يف أكثر من عشرين
مترا علميًّا وندوة ثقافية.
مؤ ً
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مراجع البحث:
 -6أجب ديات البح ث يف العل وم الش رعية لل دكتور /فري د األنص اري ،ط .منش ورات الفرق ان ،الطبع ة األوىل
سنة 6368ه 6118 /م.
 -5إس هامات املعاص رين يف جتدي د أص ول الفق ه ،مق ال لل دكتور /ن ور ال دين بوكردي د مبجل ة البي ان ،الع دد
رقم ( )411بتاريخ 5164/5/5م.
 -4اإلم ام حمم د ب ن احلس ن الش يباين وأث ره يف الفق ه اإلس المي لل دكتور /حمم د الدس وقي ،ط .دار الثقاف ة
بالدوحة – قطر ،الطبعة األوىل سنة 6318ه 6118 /م.
 -3ت اريخ التش ريع اإلس المي للش يخ من اع القط ان ،ط .مكتب ة املع ارف بالري اض ،الطبع ة الثالث ة س نة
6355ه 5115 /م.
 -5التأمني وموقف الشريعة اإلسالمية منه للدكتور /حممد الدسوقي ،ط .اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية
بالقاهرة سنة 6111م.
 -1التجدي د يف الفق ه اإلس المي لل دكتور /حمم د الدس وقي ،القس م األول والث اين ،ط .اجملل س األعل ى
للشئون اإلسالمية بالقاهرة ،ضمن سلسلة «قضايا إسالمية» العدد ( )81 ،88سنة 6355ه 5116 /م.
 -8التك وين ،مق ال لل دكتور /حمم د الدس وقي مبجل ة اهل الل ،ع دد مج ادى األوىل 6354ه /أغس طس
5115م.
 -1احلل اإلسالمي بني النظرية والتطبيق للدكتور /حممد الدسوقي ،ط .دار الوفاء باملنص ورة ،الطبع ة األوىل
سنة 6365ه 6115 /م.
 -1س نن الَّتم ذي (اجل امع الص حيح) ،بتحقي ق وش رح أمح د حمم د ش اكر ،ط .املكتب ة الثقافي ة -ب ريوت،
بدون تاريخ.
 -61الش افعي حيات ه وعص ره -آراؤه وفقه ه للش يخ حمم د أيب زه رة ،ط .دار الفك ر الع ريب بالق اهرة س نة
6361ه 6111 /م.
 -66فق ه الط الق ب ني التقلي د والتجدي د لل دكتور /حمم د الدس وقي ،ط .اجملل س األعل ى للش ئون اإلس المية
بالقاهرة ،ضمن سلسلة «قضايا إسالمية» ،العدد ( )651شعبان 6351ه  /سبتمرب 5115م.
 -65جمم ع الزوائ د ومنب ع الفوائ د للهيثم ي ،ط .دار الكت اب الع ريب -ب ريوت ،ودار الري ان لل َّتاث -الق اهرة
سنة 6318ه .
 -64حمم د خبي ت املطيع ي ش يخ اإلس الم واملف يت الع املي لل دكتور /حمم د الدس وقي ،ط .دار القل م -ب ريوت
ضمن سلسلة «علماء ومفكرون معاصرون» ،الطبعة األوىل سنة 5166م.
 -63حمم د يوس ف موس ى الفقي ه الفيلس وف واملص لح اجمل دد لل دكتور /حمم د الدس وقي ،ط .دار القل م-
دمشق ،ضمن سلسلة «علماء ومفكرون معاصرون» ،الطبعة األوىل 6353ه 5114 /م.
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 -65مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ط .مؤسسة قرطبة باهلرم -القاهرة ،بدون تاريخ.
 -61مقدمة يف دراسة الفقه اإلسالمي للدكتور /حمم د الدس وقي ،باالش َّتاك م ع ال دكتورة /أمين ة اجل ابر ،ط.
دار الثقافة بالدوحة -قطر ،الطبعة الثانية سنة 6351ه 6111 /م.
 -68م نهج البح ث يف العل وم اإلس المية لل دكتور /حمم د الدس وقي ،ط .دار األوزاع ي ،الطبع ة األوىل س نة
6313ه 6113 /م.
 -61منهج التقارب بني املذاهب الفقهية من أجل الوحدة اإلسالمية للدكتور /حممد الدس وقي ،حب ث مق دم
ملؤمتر الوحدة اإلسالمية بطهران ،مبوقع اجملمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية.
 -61م نهج الفت وى يف القض ايا الفقهي ة املعاص رة لل دكتور /هش ام يس ري الع ريب ،حب ث مق دَّم مل ؤمتر «الفت وى
واستشراف املستقبل» جبامعة القصيم سنة 6345ه 5164 /م ،اجمللد الرابع.
 -51حن و م نهج جدي د لدراس ة عل م أص ول الفق ه لل دكتور /حمم د الدس وقي ،حب ث منش ور مبجل ة إس المية
املعرفة ،السنة األوىل -العدد الثالث ،رمضان 6361ه  /يناير 6111م.
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د .يحيى رضا جاد

مقدمة
ومشتهر "أمهية فقه الواقع" ،مبا يُغين عن احلديث يف هذا األمر يف التقدمي هلذا البحث؛
مقرر
ٌ
معلوم ٌ
ٌ
معلوم -من "امل ْزِريات".
وذلك
لنتجنب "توضيح الواضحات" فإنه  -كما هو ٌ
َ
ُ
ومشتهر مكانةُ الكثري من علماء يف مصر يف إثراء ميادين الدراسات النحوية والقرآنية
مقرر
ٌ
ومعلوم ٌ
ٌ
(تفسرياً وقر ٍ
اءات) واألصولية والفقهية واحلديثية والتفسريية والكالمية والتأرخيية ،قدمياً وحديثاً  ..ابتداءً -
على سبيل املثال -بيزيد بن أيب حبيب ،والليث بن سعد ،وُيىي بن بكري ،وعبد اهلل بن وهب ،وعبد اهلل
ووْرش ،ويونس بن عبد األعلى ،وعبد اهلل بن
بن هليعة ،والربيع بن سليمان ،وعبد الرمحن بن القاسمَ ،
عبد احل َكم ،وسعيد بن كثري بن ع َفري ،والب ِو ِ
يطي ،وعبد امللِك بن هشام (صاحب سرية ابن هشام) ..
ُْ َ
َ
َ
ومروراً  -على سبيل املثال -بالطحاوي ،وابن النحاس ،وابن دقيق العيد ،وتقي الدين السبكي ،والقرايف،
العلَم) ،وابن عقيل النحوي ،وابن منظور (صاحب معجم لسان العرب) ،وابن
وابن هشام (النحوي َ
حجر اهليتمي ،والعيين ،وابن حجر العسقالين ،واملنذري ،واملقريزي ،والسخاوي ،والسيوطي  ..وانتهاءً -
على سبيل املثال -مبحمد عبده ،وحممد عبد اهلل دراز ،وحممود شلتوت ،وحممود خليل احلصري ،وعباس
حسن ،وإبراهيم أنيس ،ومتام حسان ،وأمحد شاكر ،وحممد أبو زهرة ،وحممود شاكر ،وحممد الغزايل،
ويوسف القرضاوي ،وحممد عمارة ( ..إخل).

ولَ َّما كان ذلك كله كذلك  ..ولَ َّما تفضلت جملة "املدونة" الغراء بتخصيص أحد أعدادها لدراسة
جهود علماء يف مصر يف ميدان الدراسات اإلسالمية  ..ولَ َّما كا َن معلوماً مقرراً ومشتهراً املكانة املتميزة
ِ
إلسالميَّ ْني على امتداد وطن
والسامقة اليت يتمتع هبا َعلَمان مصريان من أكرب أعالم الفكر والفقه ا
العروبة ودار اإلسالم  :د .يوسف القرضاوي ،ود .حممد عمارة ،حفظهما اهلل ورضي عنهما وأسكنهما
العلَمني يف موضوع
وأسكننا
الفردوس األعلى من اجلنة  ..انتدبنَا أنْ ُف َسنا لبيان اإلسهامات الفكرية هلذين َ
َ
ِ
شديد األمهية واحلساسية ،موضوع "فقه الواقع".
وعليه ،وبياناً وحتديداً لنطاق وحدود ومقاصد حبثنا هذا ،سنخصص هذا البحث  -بعد التعريف
بالعلَمني ،والعرض املَركز ملعامل مشروعهما الفكري -ل "رصد وجتميع ومللمة اجلهود التنظريية
املوجز َ
ُ
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املشروع ْني
املتعلقة بالتأصيل لفقه الواقع" واملنتشرة يف تضاعيف وخمتلف جنبات النتاج الفكري ،بل
َ
الفك ِريَّ ْني ،هلما؛ وذلك من خالل ثالثة مباحث ،األول  :للتعريف هبما ومبعامل مشروعهما الفكري،
والثاين  :لتجلية "فقه الواقع عند يوسف القرضاوي" ،والثالث  :لتجلية "فقه الواقع عند حممد عمارة".
وعليهَّ ،
فإن املبحثني الثاين والثالث سيكونان ُمستخلصان بالكامل من كتب وإبداعات

املذكوريْن؛ تسليطاً لألضواء على جهود اثنني من أعالم وكبار "علماء مصر
واجتهادات وآراء ونظرات
َ
املعاصرين" يف "خدمة الفقه اإلسالمي" (و"فقه الواقع" يف القلب من ذلك) ،وتكرمياً هلما ،ومجعاً ل
"الثمرات الناضجة" و"االجتهادات امل ِ
بدعة" املتناثرة يف أرجاء كتبهما وحبوثهما؛ تكويناً هلذين "املبحثني"
ُ
اللذين مها حبق "وثيقتان" يف املوضوع الذي تعرضا له ،ووضعاً هلذين "املبحثني  -الوثيقتني" بني أيدي

العلماء والباحثني والقراء :
يفعال فعلهما يف إثارة وحتفيز اإلبداع واالجتهاد والتجديد يف هذا امليدان.
 لِ َ ولِتُدار حوهلما احلوارات والنقاشات؛ تأييداً وتعميقاً وتوسيعاً وتتميماً وتكميالً لِ َما فيهما منِ
النقد أو التصحيح؛
ُدرر منظومة وصروح عالية ونظرات نافذة ،أو نقداً وتصحيحاً لما يَُرى أنه يستحق َ
ٍ
ٍ
مبعصوم.
إسالمي صاد ٍر من أهلِه؛ إذ ليس أح ٌد من أعالم جمتهدي املسلمني
بشري
كل
اجتهاد ٍّ
شأن ِّ
ٍّ
وأما ما ليس من نص كالم أستاذنا د .يوسف القرضاوي أو أستاذنا د .حممد عمارة ،مما سريد يف
هذه املبحثني األخريين متناً وهوامش ،فقد وضعناه بني معقوفَ ْني هكذا []..؛ فإنه لنا مجلةً وتفصيالً؛
ِ
إلحكام الربط بني اجلُ َمل والفقرات ،أو لتوضيح غام  ،أو إلزالة لبس ،أو لدفع
أضفناه  :إما طلباً
توهم ُمتَ َوقع ،أو لتتميم ٍ
"اجلمع والتوليف والربط والَّتكيب والتنسيق
ناقص؛ أو ما شابه ذلك مما يقتضيه
ُ
والسبك والَّتتيب املنطقي" لكالم القرضاوي وعمارة املتناثر يف أرجاء املصادر املذكورة يف أول هامش
سريد يف أول كل مبحث من املبحثني األخريين.
فلنبدأ باسم اهلل وعلى بركة اهلل.

83

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

المبحث األول:
بالعلَمين
التعريف المختصر َ
المركز لمعالِم مشروعهما الفكري
والعرض ُ
العلَم األول ،فهو :
فأما َ

* يوسف عبد اهلل القرضاويُ ،ولد يف  1من سبتمرب 1186م ،املوافق غرة ربيع األول 1523ه  ،يف

قرية "صفط تراب ،التابعة
ملركز "احمللة الكربى"،
مبحافظة "الغربية ،مصر.
* رخرج يف كلية أصول
الدين ،جامعة األزهر عام
األول
1135م ،وكان ترتيبه َ
بني زمالئه ُ ..ث حصل على
العاملية مع إجازة التدريس من
كلية اللغة العربية باألزهر عام
1132م ،وكان ترتيبه األول
كذلك ُ ..ث حصل على
دبلوم معهد الدراسات العربية العالية يف اللغة واألدب عام 1132م ُ ..ث على الدراسة التمهيدية العليا املعادلة
للماجستري يف شعبة علوم القرىن والسنة من كلية أصول الدين عام 1160م ُ ..ث على درجة الدكتوراه من
ذات الكلية عام 1175م عن موضوع "الزكاة واثرها يف حل املشكالت االجتماعية" بتقدير امتياز مع مرتبة
الشرف األوىل  ..ويف عام 1177م توىل تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطرُ ،ث
املدير املؤسس ملركز حبوث السنة والسرية النبوية بذات اجلامعة ( ..إخل)  ..فضالً عن عضويته ،وترأسه ،لعدد
من املؤسسات واجملامع واملراكز العلمية والدعوية والفكرية على امتداد دار اإلسالم ،منها عضوية جممع الفقه
اإلسالمي جبدة ،وعضوية اجملمع امللَكي لبحوث احلضارة باألردن ،ورئاسة املركز األوريب للبحوث واإلفتاء (..
َ
إخل).
* وقد تتلمذ القرضاوي على يد عدد من كبار علماء ودعاة املسلمني  :حممود شلتوت ،حممد عبد اهلل
دراز ،حممد الغزايل ،حممد متويل الشعراوي ،عبد احلليم حممود ،حممد يوسف موسى ،البهي اخلويل ( ..إخل).
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وق ال  152كتاباً ،بني موسوعات ضخمة وكتيبات
نتاج
مكتوب يَ ُف ُ
ٌ
* وللقرضاوي  -حىت اآلنٌ -
صغريةَ ..غطَّت الكثري من ميادين الدراسات اإلسالمية والثقافية واحلضارية والدعوية.
* ويمكنني بلورة معالم مشروعه الفكري في اآلتي :

 -1االهتمام الشديد بقضية املنهجية وتأصيلها
 -8االجتهاد والتجديد يف ميدان مقاصد الشريعة اإلسالمية
 -5االجتهاد والتجديد يف أصول الفقه
 -2االجتهاد والتجديد يف تفسري وفقه القرآن الكرمي
 -3االجتهاد والتجديد يف تفسري وفقه حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 -6الدعوة النظرية والتطبيقية إىل تنقية السنة النبوية من املطهرة من الدخيل عليها والضعيف املتناثر يف
دواوينها
 -7االجتهاد والتجديد يف الفقه اإلسالمي
 -2مواجهة العلمانية والفكر التغرييب
 -1الرد على الشبهات ومقامة الغلو والتطرف بوجهيه
 -10ترشيد الصحوة واحلركة اإلسالمية
 -11الفكر والثقافة والدعوة والَّتبية
 -18االجتهاد والتجديد يف فقه السلوك والَّتبية وترشيد التصوف
 -15االجتهاد والتجديد يف العقيدة
 -12التقريب بني املذاهب والفرق
 -13االهتمام بسري األعالم وفكرهم
 -16اإلبداع األديب والفين
 -17االهتمام باللغة العربية وقضاياها وعلومها
* ويمكنني كذل بلورة األصول الفكرية التي قام عليها مشروعه في اآلتي :
ومصادر مل ِزمةً؛ تشريعاً وتوجيهاً  :عقيدةً وشريعةً ،علماً وعمالً،
 -1اإلميان بالقرآن والسنة مرجعيةً عليا
َ
عباد ًة ومعاملةً ،ثقافةً وأخالقاً ،دعوًة ودولةً ،حضارًة وأمةً.
 -8اإلميان مبقصدية الشريعة وعليتها ومصلحيتها.
 -5الربط بني النصوص اجلزئية واملقاصد الكلية ،بفهم األوىل يف ضوء الثانية ،ال تعطيل النصوص باسم
املقاصد ،وال فقه النصوص مبعزل عنها.
 -2العقالنية والعلمية.
 -3نقد اجلمود والتقليد.
 -6إحياء االجتهاد والتجديد.
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 -7االنفتاح على الَّتاث اإلسالمي واإلنساين كله.
أدب االختالف ِ
وإعمال ِ
وفقه االئتالف.
 -2اإلميا ُن بالتعددية
ُ
 -1التيسري يف الفتوى ،والتبشري يف الدعوة ،والتدرج يف اإلصالح ،مع اإلميان بأن التغيري النفسي
واخلُلُقي والفكري هو أساس كل َّوض وإصالح وتغيري حضاري.
 -10الوسطية اإلسالمية.
 -11الوعي بالسنن اإلهلية يف الكون واألنفس واجملتمعات (سنن االجتماع البشري) ،ورعايتها،
وتسخريها.
 -18فقه الواقع وما ميور به من تيارات فكرية ،وأحداث واقعية ،ومواقف سياسية ،واضطرابات بشرية،
ِ
ِ
وإحسان ضبطه وترشيده ،ووصالً للفقه به؛ فاجملتهد احلق ال
إلحسان التعامل معه
وتطلعات إنسانية؛ سبيالً
ينقطع عن أمسه ،وال ينعزل عن يومه ،وال يغفل عن غده . 1
العلَم الثاين ،فهو :
وأما َ

***

* محمد عمارة مصطفى عمارةُ ،ولد يف  2من ديسمرب 1151م ،املوافق  87من رجب  1530ه ،
ببلدة "صروة" التابعة ملركز "قلني" مبحافظة "كفر الشيخ ،مصر  ..يف أسرة ميسورة احلال مادياً؛ ملتزمة دينياً،
وحتَّتف الزراعة.
* رخرج يف كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1163م ،وقد تأخر رخرجه  7سنوات بسبب نشاطه
السياسي  ..وحصل من ذات الكلية على درجة املاجستري ،رخصص فلسفة إسالمية ،يف موضوع "املعتزلة
ومشكلة احلرية اإلنسانة" عام 1170م  ..وعلى درجة الدكتوراه من ذات الكلية ،يف موضوع "اإلسالم وفلسفة
ومجيع ُجهده ملشروعه الفكري  ..وأعرض عن
احلُكم" عام 1173م  ..وبعد رخرجه أعطى كل وقته  -تقريباًَ -
قبول كافة عروض التدريس اجلامعي اليت تلقاها من خمتلف اجلهات اجلامعية ألجل التفرغ هلذا املشروع الفكري
 ..فضالً عن عضويته لعدد من املؤسسات واجملامع واملراكز العلمية والدعوية والفكرية على امتداد دار اإلسالم،
منها عضوية اجملمع امللَكي لبحوث احلضارة باألردن ،ومستشار املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن،
َ
ومستشار مركز الدراسات احلضارية بالقاهرة ،ورئاسة جملس إدارة جملة "املسلم املعاصر" األكادميية املرموقة،
وعضوية هيئة كبار العلماء باألزهر ( ..إخل)
* وقد تتلمذ على يد عدد من كبار وأعالم الفكر اإلسالمي والفلسفة واللغة واألدب والشعر والتاريخ،
من أساتذة كلية دار العلوم حينها  :حممود قاسم ،إبراهيم مدكور ،علي السيد اجلندي ،حممد ضياء الدين
الريس ( ..إخل)  ..فضالً عن تتلمذه على غريهم من األعالم ،مثل حممد الغزايل.
 1هذا التعريف والعرض مستخلصان بالكامل ِمن ٍ
كتاب يل ،قيد اإلعداد ،عن شيخنا اجلليل د .يوسف القرضاوي ،بعنوان :
ُ
"يوسف القرضاوي  -فقيه املشروع احلضاري اإلسالمي وفيلسوف الفقهاء".
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وق ال  820كتاباً ،ما بني موسوعات ضخمة وكتيبات صغرية
نتاج
مكتوب يَ ُف ُ
ٌ
* ولعمارة  -حىت اآلنٌ -
 ..غطت الكثري من ميادين الدراسات اإلسالمية واحلضارية والثقافية والفكرية والسري والَّتاجم.
* ويمكنني بلورة معالم مشروعه الفكري في اآلتي :
 -1االهتمام بقضية املنهجية وتأصيلها
 -8االجتهاد والتجديد يف ميدان تفعيل مقاصد الشريعة اإلسالمية
 -5االجتهاد والتجديد يف أصول الفقه ،وخاصة مباحث التأويل ،والسنة التشريعية وغري التشريعية،
والنسخ ،والنص واالجتهاد وتغري الفتوى ( ..إخل)
 -2االجتهاد والتجديد يف الفقه اإلسالمي ،يف كثري من املوضوعات ،مثل  :املرأة  -حقوق اإلنسان -
النظام السياسي (الشورى ،واخلالفة اإلسالمية ،والتعددية واملعارضة السياسية ،وفلسفة ونظام وأصول احلكم يف
اإلسالم ،الثورة)  -اجلهاد والقتال  -الفنون (الغناء واملوسيقى والنحت ،والفكاهة ،ومسألة متثيل الصحابة يف
األفالم واملسلسالت والدراما التارخيية)  -االقتصاد واملعامالت املصرفية  -مقاصد الشعائر التعبدية ( ..إخل).
 -3إنتاجه يف جمال السرية النبوية.
 -6دراساته املتميزة يف ميدان مقارنة األديان.
 -7اهتمامه الشديد مبسألة حترير املصطلحات ،إضافةً إىل حتريره للمصطلحات اليت يستخدمها يف معظم
 إن مل يكن مجيع -ما خطت ميينه. -2نظرته التحليلية اللطيفة  -والوجيزة يف ذات الوقت -لكتاب اخلصائص البن جين :
 -1االجتهاد والتجديد يف جمال الفلسفة اإلسالمية والفكر اإلسالمي واملشروع احلضاري اإلسالمي ،من
مثل :
أ -التأسيس ل "النظرية اإلسالمية للتعددية" ،وذلك يف أطروحته [اإلسالم والتعددية  -االختالف والتنوع
يف إطار الوحدة].
ب -جتليته ،مبا مل يُسبَق إليه ،ملوقف اإلسالم من " :الوطنية" و"القومية" و"اجلامعة أو الرابطة أو اخلالفة
اإلسالمية".
ت -املسامهة يف التنظري إلسالمية املعرفة.
ث -املسامهة يف التنظري ملصادر وسبل املعرفة يف الرؤية اإلسالمية.
ج -املسامهة يف التنظري لعلم السنن الكونية واالجتماعية يف الرؤية اإلسالمية.
ح -جتليته وتنظريه ملفهوم االستخالف يف الرؤية اإلسالمية.
خ -املسامهة يف التنظري للعاملية اإلسالمية ونقد العوملة الغربية.
د -جتليته ملنزلة العقل يف اإلسالم وإعالؤه ملقامه.
ذ -جتليته ملسائل احلرية واجلرب واالختيار.
ضه للنزاع املوهوم بني الغزايل وابن رشد خبصوصها.
ر -جتليته ملسألة األسباب واملسببات ،وفَ ِّ
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ز -جهوده يف سبيل االئتالف والتعايش بني املذاهب العقدية والفقهية اإلسالمية (= التقريب بني أتباع هذه
املذاهب).

 -10دراسة تيارات الفكر اإلسالمي ،ورصد إجيابياهتا وسلبياهتا ،حسبما أداه إليه اجتهاده.
 -11ترشيد اليقظة اإلسالمية املعاصرة.
 -18االهتمام بالتاريخ :
أ -الدعوة إىل الوعي بالتاريخ.
ب -حتليله للفتوحات اإلسالمية ،ومسريهتا ودوافعها ونتائجها.
ت -الرصد والتحليل ملعارك العرب ضد الغزاة.
ث -إبراز مركزية قضية القدس وفلسطني ،ومركزية الصراع عليها يف واقعنا املعاصر ،والتأريخ هلا.
ج -كتيبه التأسيسي يف رصد وحتليل اجلانب املؤسسي يف احلضارة اإلسالمية.
ح -االهتمام ب "السري احلياتية" و"املسريات العلمية" و"املشروعات الفكرية" ألعالم اإلحياء وأئمة التجديد
واالجتهاد واجلهاد قدمياً وحديثا.
خ -التأريخ للفتح اإلسالمي ملصر.
د -قصة مدينتني  -القاهرة وبغداد.
ذ -التأريخ احلضاري لعصر الفاطميني يف مصر.
ر -التأريخ للحملة الفرنسية وتفنيد الشبهات املتعلقة هبا.
ز -التأريخ والتتبع احلثيث لكثري من الثورات اليت قامت على امتداد تاريخ املسلمني.
س -رصده وحتليله ملسألة الَّتاجع احلضاري للمسلمني.
ش -دراسته لقضية "األرض والفالح واإلقطاع".
 -15مجعه ودراسته وحتقيقه لألعمال الكاملة للكثريين من أعالم اليقظة اإلسالمية احلديثة  :رفاعة
الطهطاوي -مجال الدين األفغاين -حممد عبده  -علي مبارك  -عبد الرمحن الكواكيب  -عبد الرزاق السنهوري.
 -12حتقيقه وإعادة نشره لعدد من نصوص الَّتاث اإلسالمي اهلامة  -القدمي منها واحلديث واملعاصر.-
 -13االهتمام ب "السري احلياتية" و"املسريات العلمية" و"املشروعات الفكرية" ألعالم اإلحياء وأئمة
التجديد واالجتهاد واجلهاد قدمياً وحديثاً  ..باإلضافة إىل عدد من الرموز السياسية املصرية والعربية  ..باإلضافة
إىل دراسات مستفيضة عمن مجع وحقق ودرس أعماهلم الكاملة؛ نُشرت مقدمات لألعمال الكاملة ،ونُشرت
أيضاً منفصلةً  ..باإلضافة إىل اهتمامه بإبراز بع أهم مفاصل وحماور املشروع الفكري  -املتعلق باإلسالم-
للمستشرقة األملانية الكبرية واحلُجة د .زجيريد هونكه.
 -16اقَّتاحاته ومشروعاته وورقاته البحثية امل َقدمة يف سبيل إَّاض هذه األمة من كبوهتا ،مثل :
ُ
أ -دعوته إىل "جتديد الفلسفة اإلسالمية".
ب -اقَّتاحه بإنشاء "مؤسسة احلج األكرب" :كمؤسسة شعبية تعد ملوسم احلج كمؤمتر عاملي أكرب لألمة.
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ت -اقَّتاحاته ل "مواجهة جيوش التنصري"  :اليت اخَّتقت عدة أماكن من اجلسد اإلسالمي املطروح أرضاً،
والنازف دماً وفكراً واقتصاداً.
ث -اقَّتاحه إنشاء "مجعية احلكماء املصرية"  :ووض ِع تصوٍر أويل أساسي جلدول أعماهلا؛ لبحث املسألة
القبطية املصرية ،والتصدي للفنت الطائفية ،ونزع ألغام التوتر الطائفي املعاصر.
صبَة".
ج -اقَّتاحاته خبصوص "كيفية استعادة خمطوطاتنا الَّتاثية املُغتَ َ
ح -اقَّتاحه قائمةً علمية ثريةً وشبه تفصيلية خبصوص موضوعات أكادميية َحيَّة ُُيَبذ أن يشتغل عليها
وفيها وهبا طلبةُ املاجستري والدكتوراه (يف ميدان الدراسات اإلسالمية واحلضارية والتارخيية).
 -17الرد على الشبهات املثارة حول اإلسالم ورسوله ،والكتاب والسنة ،وعدد من أعالم الصحابة .
 -12مواجهة معاول الغلو والتطرف الديين ،والفكر التكفريي ،وفقه العنف والتقتيل.
 -11مواجهة العلمانية ومعاوهلا بكافة أشكاهلا وتشكيالهتا وتياراهتا وأجنحتها  ..ومناقشة ونقد ومواجهة
ومناظرة عدد من أصحاب املشاريع /األفكار /اآلراء الفكرية الغالية ،أمثال  :سالمة موسى  -لويس عوض -
فؤاد زكريا  -نصر حامد أبو زيد  -حممد سعيد العشماوي  -فرج فودة  -حسن حنفي  -حممد عابد اجلابري
 عبد الكرمي سروش ( ..إخل). -80مواجهة الغزو الغريب الفكري والثقايف والتنصريي لبالد اإلسالم وعقول املسلمني.
 -81توضيح عالقة وموقف اإلسالم من اآلخر الديين  ..ومواجهة الفنت الطائفية  ..والوقوف ضد تيار
تسييس الكنيسة املصرية  ..وجتلية حقيقة املسألة القبطية  ..وكتاباته يف كل ذلك كثرية ومتنوعة ومتناثرة.
 -88كتاباته القدمية املتعلقة بالقومية العربية ،وكان قد كتبها يف الفَّتة ما بني النصف الثاين من
سينيات القرن العشرين وثُلُثَ ْي ِعقد الستينيات.
* ويمكنني كذل بلورة األصول الفكرية التي قام عليها مشروعه في اآلتي :

* األصل األول  :نقد ورف اجلمود والتقليد.
* األصل الثاين  :إحياء توجه االجتهاد والتجديد.
* األصل الثالث  :العقالنية املؤمنة.
* األصل الرابع  :الوسطية اإلسالمية.
* األصل اخلامس  :اإلميان بالتعددية.
* األصل السادس  :الوعي بسنن اهلل الكونية يف األنفس واآلفاق لرعايتها وتسخريها.
* االصل السابع  :اإلميان بسنة التدرج يف اإلصالح.
* األصل الثامن  :فقه الواقع . 1
 1هذا التعريف والعرض مستخلصان بالكامل ِمن ٍ
كتاب يل ،قيد النشر ،عن شيخنا اجلليل د .حممد عمارة ،بعنوان " :حممد
ُ
عمارة  -مهندس املشروع احلضاري اإلسالمي فقيه الفالسفة".
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المبحث الثاني
فقه الواقع عند يوسف القرضاوي

1

ِ
[من األصول الفكرية اليت جيب أن يقوم عليها أي مشروع فكري َّضوي قيامي راشد وعلمي وعملي،
فضالً عن فتاوى املفتني واجتهادات اجملتدين] :فقهُ الواقع وما ميور به من تيارات فكرية ،وأحداث واقعية،
ِ
ِ
وإحسان ضبطه وترشيده،
إلحسان التعامل معه
ومواقف سياسية ،واضطرابات بشرية ،وتطلعات إنسانية؛ سبيالً
ووصالً للفقه به؛ فاجملتهد احلق ال ينقطع عن أمسه ،وال ينعزل عن يومه ،وال يغفل عن غده.
وجيب احلذر ههنا من الوقوع حتت ضغط كثري من أمور الواقع القائم يف جمتمعاتنا املعاصرة ،إذ هو واقع،
يف غري قليل من شئونه ،مل يصنعه اإلسالم بعقيدته وشريعته وأخالقه ،ومل يصنعه املسلمون بإرادهتم وعقوهلم
صنع هلم ،وفُرض عليهم ،يف زمن غفلة وضعف ووهن وتفكك منهم ،وزمن يقظة وقوة ومتكن
وأيديهم ،وإَّنا ُ
من عدوهم ،فلم ميلكوا أيامها أن يغريوه أو يتخلصوا منه ،فورثه األبناء عن اآلباء ،واألحفاد عن األجداد،
واستمر األمر على ما كان.
فال جيوز أن حناول تربير هذا الواقع على ما به ،وجر النصوص من تالبيبها لتأييده ،وافتعال الفتاوى
دعي زنيم.
إلضفاء الشرعية على وجوده ،واالعَّتاف بنسبه مع أنه ٌّ
ال جيوز أن ننساق وراء الواقع املعاصر إن كان مناقضاً لإلسالم ،حماولني تربيره [وإسباغ بردة الشرعية
عليه] اعتسافاً وقهراً ولَيًّا للحقائق اإلسالم وثوابته ومقرراته ونصوصه.
ٍ
العصر يف و ٍاد آخر؛ ال جيوز أن
و ْ
لكن ،وكما ال جيوز ذلك ،فال جيوز كذلك أن يكون اجملتهد يف واد و ُ
جنتهد يف غفلة عن واقع عصرنا ،وما ميور به من تيارات وثقافات ومواقف وأفكار وتطلعات ،وما تتمخ عنه
أيامه ولياليه من مطالب ومشكالت.
إن ما ندعو إليه هو فهم الواقع ،والتواصل احلقيقي مع األمة وأحواهلا ،والوعي مبا جيري فيها من توجهات
وأعراف وميول ونوازعُ ،ث حماولة فهم للواجب الذي سنقوم به حيال هذا الواقع من خالل أحكام الشريعة.
إن فهم الواقع والفقه فيه والعناية به ،هو من اآلليات الالزمة واملعينة على تصور صحيح للمسألة حمل
االجتهاد ،ومن ُث إصدار حكم مناسب هلا ،و ِ
العامل  -كما يقول اإلمام ابن القيم -هو "من يتوصل مبعرفة
الواقع والفقه فيه إىل معرفة حكم اهلل ورسوله ،كما توصل شاهد يوسف عليه السالم بشق القميص من دبر إىل
معرفة براءته وصدقه" اه .
1

انظر كتب د .القرضاوي  :االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية  -مع نظرات حتليلية يف االجتهاد املعاصر( ،ص ،136 -122

 .)111 -112والصحوة اإلسالمية من املراهقة إىل الرشد( ،ص  .)875 -870والفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد،
(ص  .)27والسنة مصدراً للمعرفة واحلضارة( ،ص  .)882والسياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها( ،ص
 .)821 -827وموجبات تغري الفتوى يف عصرنا( ،ص .)13 -51
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إن معرفة احملكوم فيه على حقيقته ،ومعرفة ما يدخل فيه وما ال يدخل فيه ،يقتضي املعرفة اجليدة
بالواقع ومكوناته ،وباألشياء وأوصافها ،وباألفعال وأسباهبا وآثارها ،إذ من دون هذا ميكن أن يقع تنزيل
األحكام على غري ما وضعت له ،أو على أكثر مما وضعت له ،أو على أقل مما وضعت له ،وميكن أن
يقع تعطيل احلكم مع وجود حمله ومناطه.
[ُث إن إعمال "النصوص" يف "الواقع املتنوع املتغري" ال جيري عن "طريق استدعاء دالالت النص"
فقط ،ولكنه يلزم له أيضاً ،وعلى ذات الدرجة من األمهية ،أن يتم "توصيف الواقع بوصف ٌميَكن من
إنزال حكم النص عليه"].
إن الفقه احلق البد أن يكون واقعياً؛ يعرف الواقع وال جيهله ،يلتفت إليه وال يلتفت عنه ،يُعمله وال
يهمله ،يبين عليه وال يبين يف فراغ.

[إذاً ،عملية استنباط األحكام وتقدمي الفتاوى عبارة عن جدل متواصل بني الفقه والواقع.
"خمتَبَ ٌر" يستطيع أن يبني لنا مالءمة الفتوى أو حرجها ،ومن هنا
بل أنا أجتاوز ذلك فأقول  :إن الواقع ُ
كانت أمهية "اختبار الفقه يف الواقع العملي"؛ إذ هو "املَر ِّجح احملايِد" ،وقوله الفصل عند اختالف اآلراء.
ُ
وب "التجربة العملية" نستطيع أن نتدخل يف جمرى األمر حمل االجتهاد والبحث؛ بأن ُحنَ ِّوَر تركيبه ،أو
نُ َع ِّد َل الظروف اليت يوجد فيها ،مما يرفع درجة الضبط ،وٌميَكن للموضوعية؛ ألنه إذا كان الغالب أن تكون
املصلحة املتوخاة من تقرير رأي اجتهادي مصلحةً ظنية ،فإن "التجريب يف الواقع" قد يعيننا على معرفة املصلحة
القطعية ،أو الراجحة على أقل تقدير].
وخنلص من هذا إىل أن االجتهاد ينبغي أن يلحظ بعني االعتبار الواقع املتغري دوماً؛ حىت ُيقق مقاصد
الشريعة[ ،فالواقع  -كما قال د .أمحد الريسوين حبق -كالنهر اجلاري؛ ماؤه الذي تراه اليوم غري مائه الذي رأيته
باألمس؛ ففي كل يوم ،بل يف كل ٍ
حلظة واقع جديد ،خيتلف كثرياً أو قليالً عن سابقه  ..وال تعنينا ههنا
التغريات الطفيفة والبطيئة ،ولكن تعنينا التغريات املؤثرة سواء جاءت بطيئة أو سريعة ،هذه التغريات إذا أصابت
أموراً هي مناط لبع األحكام فالبد أن تتغري تلك األحكام اليت تغريت متعلقاهتا؛ فإذا ثبت أن االعتبارات
اليت تغريت كانت هي مناط احلكم ،وعليها وألجلها وضع احلكم ،فالبد للفقيه أن يعيد النظر يف ذلك احلكم
موازناً بني ما تغري وما جدَّ ،لتقرير احلكم املالئم للوضع اجلديد وللحالة اجلديدة ،ذلك أن احلكم الذي وضعه
الشرع ،أو اجتهد فيه اجملتهدون ،مل يوضع للحالة اجلديدة اليت بني أيدينا . 1
1
قلت (ُيىي جاد)  :ونذكر ههنا بقول ابن القيم يف كتابه "الطرق احلكمية" " :واحلاكم إذا مل يكن فقيهَ النفس يف األمارات،
ُ
ودالئل احلال ومعرفة شواهده ،ويف القرائن احلالية واملقالية ،كفقهه يف جزئيات وكليات األحكام ،أضاع حقوقاً كثرية على

الناس بطالنه ،وال يَ ُشكون فيه اعتماداً منه على نوع ظاهر مل يلتفت إىل باطنه وقرائن أحواله ،فههنا
أصحاهبا ،وحكم مبا يعلم ُ
نوعان من الفقه ال بد للحاكم منهما  :فقه يف أحكام احلوادث الكلية ،وفقه يف نفس الواقع وأحوال الناس مييِّز به بني الصادق
والكاذب ،واحملق واملبطلُ ،ث يطابق بني هذا وهذا؛ فيعطي الواقع ُحكمه من الواجب ،وال جيعل الواجب خمالفاً للواقع" اه .
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إن فهم الواقع والتعرف عليه بدقة ،أو بعبارة أدق  :فقهَ هذا الواقع الذي هو حمل األحكام وموضوعها،
ال يتأتى من الرؤى احلسرية ،وال اجملازفات القاصرة ،واالنفعاالت اليت ُيكمها رد الفعل ،أو حماوالت اختزال
املاضي يف موقف ،أو احلكم على الواقع من خالل حلظة تارخيية ،أو نتيجة قريبة ،أو النظر إليه من خالل نقطة
سوداء ،أو حالة طفو زبد ،أو شيوع ٍ
غثاء ،بعيداً عن استكناه احلقائق االجتماعية ،وجتاوز الصورة إىل احلقيقة،
واكتشاف السنن اإلهلية يف االجتماع البشري اليت متكن من تفسري الظواهر على وجهها الصحيح ،وحتدد مواقع
القصور وأسباب التقصري ،وتبصر بالعواقب واملآالت.
إن فقه اجملتمع والواقع يوازي فقه النص ،وبدون فقه امل َح ِّل ومعرفة االستطاعات بشكل علمي مستقيم
َ
ستستمر اجملازفات وهدر الطاقات ،والعبث باألحكام الشرعية ،واملسامهة السلبية باإلساءة إليها ،ولو عن حسن
نية ،فال ميكن أن يسمى فقيهاً املكتفي حبمل النصوص ،ألن فقه أبعاد التكليف قسيم فقه النص ومكمل له،
لنص بال فقه مل َحلِّ ِه].
فال فقهَ ٍّ
َ
ومن ُث ،على اجملتهد أن يراعي :

تغير األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية :
أَ -

وتغري األوضاع مما تقتضيه سنة التطور ،فكثري من األشياء واألمور ال تبقى جامد ًة على حال واحدة ،بل
تتغري وتتغري نظرة الناس إليها.
فالعالقة -مثالً -بني املسلمني وغري املسلمني يف عصرنا رختلف كثرياً عنها يف األعصر السابقة،
فأصبحت حتتاج إىل تفعيل مفهومي السماحة والرب ،فوق اإلقساط الواجب للغري يف كل حال وزمان ومكان،
"إال الذين ظلموا منهم" [العنكبوت .]26
كما ال يليق باجملتهد أن يفيت نساءنا  -تقليداً منه لبع السابقني أم اجتهاداً -بتحرمي الذهاب
للمسجد عليهن ،أو كراهة ذلك هلن :
 فإن اليهودية تذهب إىل بيعتها ،والنصرانية إىل كنيستها ،والوثنية إىل معبدها ،بينما ستظل املسلمة
وحدها ،ودوناً عن نساء العاملني ،حمرومةً من املشاركة يف العبادة يف مساجد اإلسالم اليت هي ليست  -أو
املفَّتض أو تكون كذلك -داراً للعبادة فحسب ،وإَّنا هي جامع للعبادة ،وجامعةٌ للعلم والتعليم ،ومنتدى
للتعارف؛ يلتقي فيها أبناء وبنات البلد أو احلي؛ فيتفقهون ويتأدبون ويتعارفون ويتآلفون ويتعاونون ويتشاركون :
"واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بع " [التوبة .. ]71
ُ ث إن األصل يف املسجد أنه مفتوح للجنسني معاً" ،إَّنا يعمر مساجد اهلل َمن آمن باهلل"؛ واإلميان
ليس مقصوراً على الذكور دون اإلناث ؟! ..

ُ ث إن املرأة املسلمة اليوم قد ذهبت إىل املدرسة وإىل اجلامعة وإىل السوق ،وتعلمت وعملت يف شىت
مناحي احلياة ،وسافرت إىل اخلارج ،فلماذا يبقى املسجد وحده هو احملظور عليها ؟!
كما ال يليق باجملتهد أن يفيت يف زماننا هذا مبا مآله سحق الفئات الضعيفة والفقرية يف اجملتمع املعاصر :
من قبيل جواز احتكار غري األقوات من السلع يف رأي بع فقهائنا األقدمني ،إذ الالئق والواجب والعدل،
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عري مبعياره = أن
[الذي هو القيمة القطب يف اإلسالم] ،والذي من ُث تَُرُّد إليه كل االجتهادات وتوزن مبيزانه وتُ َّ
يُفىت بأن كل ما يضر بالناس حبسه فهو احتكار حمرم ،قوتاً أم غريه.
ؤدى يف ظل زحام رهيب ال قِبَل للناس به ،ومشقة شديدة ال ُيتملها كثري
ومناسك احلج اليت أصبحت تُ َّ
من الناس إال بشق األنفس ،هذه املناسك أضحت حتتاج يف فقه أحكامها إىل تفعيل مبدأ التيسري ورفع احلرج،
دون خروج على الثوابت /القطعيات.

وتغير القدرات واإلمكانات :
بَ -

فقد أعطى العلم احلديث لإلنسان قدرات هائلة ،عن طريق ثوراته السبع  :التكنولوجية ،والفضائية،
والنووية ،والبيولوجية ،واإللكَّتونية ،واملعلوماتية ،واالتصاالت .ولذلك كله تأثري يف االجتهادات والبد :
فمثالً  :تَطَُّور الطب والصيدلة يف عصرنا تطورا تطوراً رهيباً قد أوجد أدوية ناجعة ومقننة وجمربةً علمياً -
معملياً وعملياً -يف عالج كثري من األمراض ،أو باألقل رخفيف املرضى ،فكيف نفيت يف ظل ذلك بأن العالج
اب الذي ال مرية فيه عندي] أنه ال ُيل للمرء أن يصرب على أمل
الطيب ليس أمراً مطلوباً وال مستحباً ؟! [الصو ُ
ومعلوم شرعاً أنه ال ضرر
ميكن أن يتخلص منه ،وبسهولة ،ألنه يؤمل نفسه بغري مربر ،ويضر نفسه بغري سبب،
ٌ
وال ضرار ،وأنه إذا وقع الضرر وجب السعي إلزالته بقدر اإلمكان[ ،أليس كذلك] ؟!

وتغير حاجات الناس :
جَ -

إذ احلاجات تتغري عرب العصور ،فهناك أشياء كان الناس يعتربوَّا كماليات ،فأصبحت اليوم من
احلاجيات  ..فال ميكن ملن يعيش يف دول اخلليج العريب مثالً أن يقول بأن الثالجة واملكيف كماليان ! إَّا
باتت من احلاجيات على أقل تقدير ،إذ ال ميكن االستغناء عنهما يف مناخ تبلغ درجة حرارته اخلمسني !
ومن ُث ،إذا تكلمنا عن نصاب الزكاة ،وعن أن النصاب جيب أن يكون فاضالً عن حاجيات اإلنسان
األساسية ،فال ميكن أن أعترب احلاجات األساسية اآلن هي جمرد الطعام والشراب وامللبس واملسكن ،فهناك
حاجات جديدة للناس ستُبىن عليها أحكام جديدة؛ منها مثالً  :التعليم املنهجي يف املدارس واجلامعات يف
عصرنا ،فهو مطلب حاجي ،بل ضروري ،يف عصرنا ،مثلما أنه واجب كبري من واجبات الدولة ،وهو باب
جديد وكبري من أبواب النفقات يف بلدنا مصر ،فيجب أن ُرخصم نفقاته من أموال صاحب املال الذي يتأهب
إلخراج زكاته؛ ألنه  -يف عصرنا هذا -من احلاجيات والنفقات األساسية اليت ال تسري على أمواهلا زكاة.

وتغير الحال :
دَ -

فحال الضيق غري حال السعة ،وحال املرض غري حال الصحة ،وحال السفر غري حال اإلقامة ،وحال
احلرب غري حال السلم ،وحال اخلوف غري حال األمن ،وحال القوة غري حال الضعف ،وحال الشيخوخة غري
حال الشباب ،وحال األمية غري حال التعلم ،وحال القلة غري حال الكثرة .واجملتهد املوفق هو الذي يراعي هذه
األحوال ،ومييز بعضها عن بع  ،وال جيمد على حكم واحد وال على موقف واحد وإن تغريت األحوال.
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وقت االحتالل الفرنسي لبالدهم بأن
فمثالً  :أفىت علماء تونس يف بداية القرن العشرين امليالدي َ

أخذ التونسي اجلنسيةَ الفرنسية يُعد خروجاً ورد ًة عن اإلسالم؛ ألنه بتجنسه ذاك باع والءه لوطنه،
واشَّتى والءه للحريب احملتل الغاصب املعتدي.
فهذه الفتوى ،يف مثل هذا الظرف ،سبيل من سبل مقاومة االحتالل ومقاطعته ،وسالح من

أسلحة اجلهاد يُرفع يف وجهه ،ويشعره بأنه مكروه ومنبوذ وغري مرغوب فيه ،فضالً عن كونه منعاً من
تكثري سواد األعداء.
األصل جواز حصول املسلم على جنسية البالد غري اإلسالمية اليت
لكن يف األوقات العادية :
و ْ
ُ
ُيتاج للسفر إليها واإلقامة فيها؛ حيث تعطيه قوًة ومنعة؛ فال ُيق للسطات طرده ،ويكون له حق
االنتخاب يف اجملالس البلدية والتشريعية وانتخابات الرئاسة ،مما يعطي للمسلمني قوة يف هذه البالد؛
حيث خيطب املرشحون ودهم ،ويتنافسون على كسب أصواهتم.
تبع العتبار ُمتَ َعلَّ ِق َها؛ فتأخذ
واخلالصة أن محل اجلنسية ليس يف ذاته خرياً وال شراً ،وإَّنا هي ٌ
احلكم حبسب ما يَّتتب على هذه اجلنسية من النفع للمسلمني أو اإلضرار هبم.
ُث إن مقتضى التطور العاملي ،واقَّتاب الشعوب بعضها من بع  ،وحاجة العامل بعضه إىل بع ،
واعتماد مبدأ السلم أصالً يف العالقات الدولية جيعل األصل يف أمر اجلنسية اإلباحةَ؛ فأرض اهلل واسعةٌ؛
فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه.
وتغير العرف : 1
هَ -

إذ هناك من األحكام ما بين عليه ،فهي تغري بتغريه ،وبعبارة اإلمام القرايف " :إن استمرار األحكام
اليت مدركها ومستندها العوائد واألعراف مع تغري تلك العوائد واالعراف  :جهالة يف الدين؛ إذ كل ما
يتبع العوائد يتغري احلكم فيه عند تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة اجلديدة" بشرط عدم مناقضتها
ملقررات الشريعة ومقاصدها.
فمثالً  :ثبت عن رسول اهلل  تقديره نصابني لزكاة النقود ،أحدمها بالفضة وقدره  :مائتا درهم

(تقدر ب  313جراماً) ،والثاين بالذهب وقدره  :عشرون مثقاالً أو ديناراً (تقدر ب  23جراماً) ،وكان
صرف الدينار يساوي يف ذلك الوقت عشرة دراهم  ..فههنا النيب  مل يقصد وضع نصابني متفاوتني
ِّر بعملتني جرى العرف
للزكاة ،بل هو نصاب واحدَ ،من ملكه اعتُرب غنياً ،ووجبت عليه الزكاة ،قُد َ
بالتعامل هبما يف عصر النبوة ،فجاء النص بناءً على هذا العرف القائم ،وحدد النصاب مببلغني متعادلني

متاماً يف ذلك الوقت  ..فإذا تغري احلال يف عصرنا واخنف سعر الفضة بالنسبة لسعر الذهب اخنفاضاً
هائالً ،مل َجيُز لنا أن نقدر النصاب مببلغني متفاوتني غايةً يف التفاوت ،فنقول مثالً  :إن نصاب النقود ما
 1العرف هو ما اعتاده مجاعة من الناس ،أو مجاهري الناس ،من قول أو فعل.
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يعادل  23جراماً من الذهب ،أو ما يعادل  313درمهاً من الفضة؛ إذ قيمة نصاب الذهب اآلن تزيد
على قيمة نصاب الفضة حوايل عشرة أضعاف ،وهذا ال يُع َقل  :أ ْن نقول لشخص معه مئة جنيه مصري
 :أنت غين إذا قدرنا نصابك بالفضة ،ونقول ملن ميلك أضعاف ذلك  :أنت فقري إذا قدرنا نصابك
بالذهب !

وكذلك  :لقد كان علماؤنا قدمياً ال يأخذون بشهادة حاسر الرأس أو حليق اللحية أو من يأكل
على قارعة الطريق؛ باعتبار أن هذا من خوارم املروءة  ..ولو طُبِّ َق هذا الرأي الفقهي اآلن خللت احملاكم
من الشهود ،فهذا مما تغري فيه العرف (إذ هو ليس عند الناس اآلن من خوارم املروءة) وعمت به البلوى،
فضالً عن كون مسألة حلق اللحية أو عدم تغطية الرأس من األمور االجتهادية  -ال القطعية -اليت ال

جيوز تأصيالً إسقاط شهادة َمن يأيت هبا.
وتغير المعلومات :
وَ -

وأعين بذلك تغري املعلومات الشرعية ،وتغري املعلومات الواقعية احلياتية.

فمن تغري األوىل  :أن يبين اجملتهد رأيه على حديث معنيُ ،ث يتبني له ضعفه ،فيتغري رأيه تبعاً
لذلك .وهذا معلوم مشتهر ال ُيتاج إىل متثيل.
ومن تغري الثانية  :أن يبين اجملتهد رأيه بناء على املتوافر له من املعلومات يف عصره عن قضية من
القضاياُ ،ث يظهر من املعلومات الصحيحة املؤكدة ما خيالف السابقة ،فيغري رأيه تبعاً لذلك.

فمثالً  :عندما ظهر التبغ قدمياً مل يكن متوافراً عنه ما يتوافر لنا اآلن عن شدة ضرره وعظيم خطره على
صحة اإلنسان ،فأفىت بع األقدمني حبله بناءً على عدم ثبوت ضرره  ..أما اآلن فال جيوز اإلفتاء إال بتحرميه؛
إذ ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم؛ خاصةً وأن حفظ الصحة ،بل رعايتها ،من أهم مقاصد شريعتنا الغراء باتفاق
العقالء  ..وليس من املصلحة يف منطق الدين ،وال منطق العقل ،وال منطق االقتصاد  :إباحة الدخان أبداً.
ومما يتصل بذلك قضية مدة احلمل يف تراثنا الفقهي القدمي ،إذ من فقهائنا من قال إن احلمل قد يبقى
سنتني يف بطن املرأة ،ومنهم من قال إنه يبقى ثالث أو أربع أو س سنوات ،بل منهم من قال  :ال حد
ألكثره !  ..وواضح متاماً أن هذه القضية كانت املعلومات فيها ناقصة عند فقهائنا أو مغلوطة يف األزمان
السابقة .إذ املعلومات املؤكدة اليت أتاحها لنا التقدم الطيب احلديث واملذهل يف زماننا على خالف ذلك قطعاً.

وتغير المكان :
زَ -

إذ للبيئة املكانية تأثريها يف التفكري والسلوك ،فالبدو خمتلف عن احلضر ،والريف خمتلف عن
املدينة ،والشرق خمتلف عن الغرب ،والبالد احلارة غري البالد الباردة ،والبالد العربية غري الدول
اإلسكندنافية.
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ولذلك مل يقبل علماؤنا القدامى شهادة البدوي على احلضري؛ ألنه  -آنذاك -غري عامل حبياة
احلضري وال َّنط عيشه وال مصطلحاته وال أعرافه وال عاداته يف شؤون احلياة ،فهو إن شهد يشهد مبا ال
يعلم  ..بل ورد يف كالم قدامى الفقهاء النهي عند إمامة البدوي للحضري؛ ألن الغالب  -آنئذ -أن
احلضري أعرف باألحكام وأشهد للجمع والصلوات يف املساجد ،ومن ُث ،أعلم مبا يأيت وما يذر ،ومبا
ميكن وما ال ميكن.
ولذلك أيضاً نرى يف أيامنا هذه أن ألهل اإلسكيمو  -من املسلمني -التيمم بالثلج؛ النعدام
الصعيد الطاهر ،بل هو يف ذاته صعيد طاهر  -بالنسبة لبيئتهم. -
كما نرى جواز اقتنائهم الكالب؛ لعدم قدرهتم على االستغناء عنها يف حياهتم اليومية ،بل شأَّا
عندهم شأن هبيمة األنعام عند فالحينا؛ إذ هي ال تعقر أحداً وال رخيف كبرياً وال صغرياً وال تؤذي أحداً،
بل رخدم اإلنسان.
تغير الزمان :
-و َ

واملقصود به تغري اإلنسان بتغري الزمان ،فزماننا الذي نعيش فيه جدَّت على الناس فيه أشياء مل
تُعهد من قبل  ..فالناس  -مثالً -إذا تغريت أخالقهم ،ينبغي أن تتغري فتوانا لتتماشى مع هذا التغري.
وكذلك األمر عند إحداث أوضاع تنظيمية ،أو وسائل مرفقية جديدة ،من أوامر قانونية تنظيمية،
وترتيبات إدارية ،وأساليب اقتصادية.
فجرائم االغتصاب مثالً مل يعد يكفي يف عقاب مرتكبيها وزجر الناوين هلا ما كانت تقرره احملاكم
من قبل ،سجناً أو جلداً ،فأفىت علماء اململكة العربية السعودية بإعدام مرتكبيها؛ زجراً للذين يستهينون
بكل حرمة ،وال يرقبون يف مؤمن إالًّ وال ذمة.
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المبحث الثالث:
أوالا :

فقه الواقع عند محمد عمارة

1

من أشهر منظومات ومدونات الفقه على النطاق العاملي ،الفقهُ الروماين ،وقد متيز بأنه فقهُ الواقع الذي
يتغيا املنفعة  -مبعناها الدنيوي -دوَّنا ٍ
وجود ل "معايري دينية وقيمية وأخالقية" َحتكم هذه املنفعة الدنيوية يف
أحكام هذ الفقه الروماين وتشريعاته القانونية  ..وما "القانون الطبيعي" (الذي اعتربوه احلاكم لتشريعات هذا
الفقه الروماين) يف احلقيقة إال التعبري عن "إرادة اإلنسان ومنفعته" املتحررة من أية معايري من خارج "الواقع"
و"إرادة امل َشرعني" هلذا القانون.
ُ
أما الفقهُ اإلسالمي (والفقه يف
معناه األويل واألعم واألدق هو َملَكة
الفهم والوعي) ،فإنه قد متيز ويتميز -
ككل العلوم اإلسالمية -ب "الوسطية
اجلامعة" اليت جعلته "فقهاً للواقع"
و"فقهاً ألحكام املبادئ الشرعية" ،مع
الوسطية اجلامعة اليت تُنَزل األحكام
واملبادئ على الواقع ،عاقد ًة ِ
القَران بني
"فقه الواقع" و"فقه األحكام" . 2
وبعبارة أخرىَّ ،
اإلسالم هو
ألن
َ
ٍ
أكرب من جمرد
دين اجلماعة ،وألنَّه ٌ
ُ
أكثر من جمرد وعي باألحكام و َ
[دين للحياة واألحياء] ،كان الفقه اإلسالمي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
األحكام من فقه الواقع الذي ستتنزل عليه هذه األحكام ،ومن
فهم للنصوص واملاثورات؛ إذ البد فيه مع فقه
 1انظر كتب د .عمارة  :توسيع وقت رمي اجلمرات  -ضرورة شرعية معاصرة ،د .صالح سلطان ،تقدمي د .حممد عمارة( ،ص
 ، 11 ،10 ،1 ،6 ،2 -5وهي جزء من تقدمي د .عمارة للكتاب) .ويف فقه املواجهة بني الغرب واإلسالم( ،ص ،11 -12
 .)187 ،183 ،181 -180 ،112 -116 ،113 -112 ،2 -7 ،86واألصولية بني الغرب واإلسالم( ،ص .)55
والدكتور عبد الرزاق السنهوري  -إسالمية الدولة واملدنية والقانون( ،ص  ،121وانظر  ،820 ،857 :وكذلك انظر  :اإلسالم
واألقليات ،ص  .)22وتيارات الفكر اإلسالمي( ،ص  .)137 ،132 -135 ،138 ،130ومعامل املنهج اإلسالمي،
مقال منشور يف جريدة األهرام
( .)102 -105ومن أعالم اإلحياء اإلسالمي( ،ص  .)161والوسطية اإلسالمية وفقه الواقعٌ ،
مقال منشور يف جريدة األهرام املصرية/5 /15 ،
املصرية8015 /6 /80 ،م .وأيهما أوالً  :فقه الواقع أم فقه األحكام ؟ٌ ،

8018م .وثورة  83يناير وكسر حاجز اخلوف( ،ص  .)155 ،158واإلسالم والسياسة  -الرد على شبهات العلمانيني( ،ص
 .)181 -111 ،121والتحرير اإلسالمي للمرأة  -الرد على شبهات الغالة( ،ص .)182 ،68 ،60 -32
 2يفتقر الكثري من الفقهاء إىل "مثلث اجلوهرة النفيسة"  :ملكة فقه الواقع ،وملكة فقه األحكام ،وملكة عقد ِ
القران بينهما.
َ
َ
ُ
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الوع ِي مبصاحل اجلماعة واألمةِ ،
ومن عقد القران بني فقه األحكام وفقه الواقع؛ أي تنزيل احلُكم على الواقع؛
حتقيقاً للمصاحل الشرعية املعتربة ألمة اإلسالم ومجاعة املسلمني.
وهذا املنهاج اإلسالمي يف النظر هو الذي يعصم الفقه اإلسالمي من "الفصام الن ِ
َّكد" بني "النصوص
واملأثورات والَّتاث" وبني "الواقع املعيش واملصاحل الشرعية املعتربة جلماعة املسلمني".
وإذا كان هذا "الفصام" قد أمثر يف حياتنا الفكرية "فقهاءَ باألحكام" ال درايةَ هلم بفقه الواقع الذي
يعيشون فيه ،و"خرباءَ بالواقع" ال درايةَ هلم بالشريعة اليت أنزهلا اهللُ لتدبري و[ضبط] حركة الواقع الذي يعيش فيه
املسلمونَّ ،
اخلالق بني هذين الفقهني هو السبيل إىل إخراج حياتنا الفكرية من هذا الفصام.
فإن التأليف
َ
بل ال نُغايل إذا قُلنا َّ
املنهاج إَّنا يدعونا إىل البدء بفقه الواقع؛ حىت نبحث ملشكالته عن األحكام
إن هذا
َ
طلق الدين ،إَّنا جاء هدايةً إهليةً لتحقيق املصاحل
وم ُ
واحللول املالئمة يف فقه النصوص؛ فالشريعةُ اإلسالميةُ ،
والسعادة اإلنسانية يف [العاجل واآلجل ،يف املستقبل القريب واملستقبل البعيد] ،ويف املعاش واملعاد[ ،يف الدنيا
1
ِ
ِ
واآلخرة]  ..ففقهُ الواقع ،و ُ
البحث عن ما ُيقق مصاحل مجاعة املسلمني ،هو نقطةُ البدء واالنطالق  ..وفقهُ
االحكام هو السبيل لضبط املصاحل بضابط "االعتبار الشرعي [والقيمي واألخالقي]"؛ وذلك متييزاً هلذه ملصاحل
عن "املنفعة الدنيوية الصرفة" املن َفلِتة من ضوابط الدين . 2
ُ
وهلذا متيز الفقه يف اإلسالم بكونه امللَكة :
َ
 اليت تفقه الواقع.ٍ
مضبوط مبنظومة القيم والقواعد واملبادئ الشرعية.
 فتبحث له عن ُحكمِ
األمر الذي ُُيقق "املنفعةَ واملصلحةَ الدنيوية" [احلريصةَ على] السعادة األخروية لإلنسان ،واليت هي خريٌ
له وأبقى.
دائم التطور والتغريَّ ،
فإن "ثوابت املبادئ واألحكام" يف الشريعة اإلسالمية هي  -يف
وإذا كان الو ُ
اقع َ
األساس" -منظومات القيم واألخالق واملقاصد الشرعية واملعايري والقواعد وفلسفات التشريع" اليت متثل الروح
لود دائماً مبا يُلَيب املصاحل
اإلسالمية اليت تَس ِري يف األحكام املتجددة بتجدد الواقع ،حىت لَكأَّا
"الرحم" الو ُ
ُ
املتجددة لإلنسان.
ط فوق
متايز (و"التمايز" غري "الفصل" وغري "الوحدة"؛ فهو عالقةٌ وس ٌ
وهلذا كان يف الفقه اإلسالمي ٌ
"الفصل" ودون "الوحدة") بني "املبادئ" (اليت هي وض ٌع إهلي ثابت ودائم) و"األحكام الفقهية" (اليت هي
اجتهاد فقهي يف إطار مبادئ الشريعة الثابتة)  ..وبذلك تظل "األحكام الفقهيةُ" مواكبةً حلركة الواقع الدائمة،
ٌ
وملصاحل الناس املتجددة دائماً وأبداً ،مع بقاء هذه األحكام واملصاحل واملنافع حمكومةً باملبادئ ومنظومة القيم

[ 1وبعبارة أخرى]َّ ،
الباب لالجتهاد له وفيه.
إن القب َ على الواقع ،و َ
امتالك حقائقه ،هو ُ
صاحبه محل ِ
يستحق ِ
[ 2وهلذاَّ ،
أمانة [العل ِم] ،البد أن يبدأ بفقه الواقع.
فإن] اإلفتاءَ الذي
ُّ
ُ ُ َْ َ
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أبدا ،مع بقائها أصوليةً إسالميةً دائماً
ومقاصد الشريعة وروحها  ..وهبذا تظل "األحكام الفقهية" متجدد ًة ً
أبدا. 1
وً
السر يف كون الشريعة اإلسالمية هي الشريعة "اخلامتة واخلالدة والعاملية"،
كم ُن ُّ
ويف هذه اخلصيصة ،وهبا ،يَ ُ
أحكام فقهها تتجدد لتواكب متغريات الواقع ،ولتحقق املصاحل اإلنسانية املتجددة بتغري
فمبادئها ال تتغري ،بينما
ُ
الزمان واملكان والعادات واألعراف.
[وهبذا يتقرر َّ
أن] معرفةَ الواقع والتفقه فيه هي املنطلق إىل معرفة حكم اهلل ورسوله يف هذا الواقع.
وهلذا ،ولَ َّما كان الواقع متغرياً متطوراً ،وجب أن تكون الفتاوى واألحكام [الفقهية] متغرية ومتطورةً هي
األخرى؛ ألن تغري الواقع يستلزم تغري املصاحل ،وهي اليت عليها مبىن الشريعة اإلسالمية.
وعليه [يتقرر أمران] :
كل ما يرتبط باملصاحل [املتغرية]  -من الشرائع والسياساتَّ -
[أوهلما] َّ :
فإن للرأي فيه جماالً ،تبعاً
أن َّ
للواقع [اجلديد] واملصلحة [املستَ َجدة] ،حىت مع وجود النصوص؛ ألنه كما جيب التمييز بني "شرائع وسياسات
ُ
"نصوص الثو ِ
ِ
ابت"
ترتبط باملصاحل وتتغري بتغريها" وبني "أخرى ثابتة ال تتغري" ،كذلك جيب التمييز بني
ِ
و"نصوص املتغريات" . 2
[وثانيهما] َّ :
أن َّنيز بني "الواقع اجلديد احملقق للمصلحة [املعتربة]" والذي البد من جتاوز النص القدمي
ألجله [أي إدارته مع املصلحة املبتغاة منه وجوداً وعدماً وتغرياً]  ، 3وبني "الواقع اجلديد ِ
الظامل واحملقق
ْ
ُ
ِ
وقداستَه !
النصوص كي تُضفي عليه شرعيةَ الدي ِن
ع
للمفسدة" والذي ال ُ
جيوز أن تُطََّو َ
َ
ُ
[وإذا كان من املقرر ِ
املعلوم] َّ
مقاصد الشريعة هي إقامة العدل وحتقيق املصاحل [املعتربة] ودفع املضار،
أن
َ
ُ
َّ
الوحي ومل
به
نزل
ي
مل
فإن َّ
كل ما ُيقق هذه املقاصد فهو شرعٌ وشريعة ،أو جزءٌ من الشرع والشريعة ،حىت ولو َ
ُ

 1وهبذا يتضح َّ
ط منها "أحكام فقهية" متغرية ال إحداث التغيري يف مبادئها
أن "مرونة" الشريعة اإلسالمية هي قابليتها ألن يُستَنب َ

وقواعدها وأصوهلا [وقيمها] وفلسفتها يف التشريع.
2
اس َ ْيت " :القرآن الكرمي" و"السنة النبوية املشرفة" ،اللذين َكتَْبتُ ُهما عن د.
ُ
قلت (ُيىي جاد)  :قد َمَّر بيا ُن ذلك بالتفصيل يف در َ
األمر فيهما؛ جتنباً للتكرار.
حممد عمارة ،ومها قيد النشر قريباً بإذن اهللُ ،
فلري َ
اجع ُ
اإلسالم لتحقيق مصاحل العباد ،يف فروع املتغريات الدنيوية ،ليست ُمراد ًة لذاهتا ،وإَّنا هي -
 3فالنصوص الدينية اليت جاءت هبا
ُ
أحكامها املستنبطة منها-
كما تشهد بداهة الفطرة -مرادةٌ لعللها وغاياهتا ومقاصدها ،وهي حتقيق مصاحل العباد  ..فهي  -أي
ُ ُ
االجتهاد مع األحكام اليت ارتبطت بعلة تغريت ،أو بعادة
تدور مع هذه العلة الغائية  -املصلحة -وجوداً وعدماً  ..وعليه ،جيب
ُ
تبدلت ،أو بعرف تطور ،حىت ولو كانت هذه األحكام مستد ًة إىل نص؛ لتغري العلة ،أو تبدل العادة أو تطور العرف الذي بُين
عليه هذا النص  ..وعليه فإن وجود مثل هذا النص ال مينع من االجتهاد الذي يُثمر ُحكماً جديداً ُيقق املصلحة اليت هي الغايةُ
من هذا النص املتعلق باملتغريات الدنيوية[ .وهلذا ،وهبذا ،يتضح َّ
[جتاوز] النصوص املتعلقة بالثوابت ليس
أن
َ
التمسك] باملنع من ُ
مرجعه [جمرد ورود عني] هذه النصوص ،بل مرجعه ِح َك ُمها وغاياهتا ومصاحلها [الثابتة واملطلقة] اليت جاءت هلا[ ،واليت ِمن ُث
ُ
ِ
ومطلَ ِقيَّته من ُمطلَ ِقيَّتِها].
كتسب هذا ُّ
النص ثباتُهُ من ثباهتا ُ
يَ
ُ
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ِ
الرسول؛ إذ املعيار يف الشريعة هو "حتقيق ِ
املصلحة [املعتربة]" وليس "[حرفية وصورة وشكل] ما
العدل و
يَنطق به
ُ
ُ
ُ
كان شرعاً وشريعةً يف عصر النبوة والتنزيل".
وهبذا يُعلَم َّ
اجلمود على "األحكام الفقهية" اليت مثلت اجتهادات أجابت على عالمات استفهام
أن
َ
"عادات قد تبدلت" أو "أعر ٍ
ٍ
اف جتاوزها التطور" ،واليت مل تَ ُعد تُلَيب احتياجات الضرورات
"واق ٍع قد تغري" أو
ب مبادئ الشريعة عن الصالحية لكل زمان ومكان ،وهو لو ٌن من
املستجدة = هو لو ٌن من "النسخ" الذي َُي ُج ُ
الناس دفعاً إىل االنفالت من الشريعة إىل املنظومات الفقهية والقانونية األخرى . 1
َ
"العنَت" الذي يَدفع َ
وإذا كان هذه هي جناية "اجلمود"َّ ،
اآلخر لعملة هذا اخلطأ ،وهي
فإن َ
هناك جنايةً أخرى ُمتَثل الوجهَ َ
جناية "االنفالت" من حاكمية ثوابت مبادئ الشريعة اإلسالمية اليت جاء هبا البالغ القرآين وبيانه النبوي؛ ففي
هذا "االنفالت" من املبادئ يكون
"النسخ" الكلي والكامل هلذه الشريعة اليت أرادها اهللُ سبحانه خامتةً وخالدةً
ُ
ومن عليها.
للعاملني ،عرب الزمان واملكان ،وإىل أن يرث اهللُ األرض َ
وإذا كان "اجلمود" و"االنفالت" مها طريف غلوي اإلفراط والتفريط ،فإَّما  -ككل ألوان الغلو -ينتهيان
إىل نتيجة واحدة ،هي طي صفحة الشريعة اإلسالمية واالحتكام إىل شرائع الطواغيت !
***
ثاني ا :

يف احلديث عن فقه الواقع ،علينا أن [ننتبه إىل] املنهاج القرآين الذي أحل كثرياً على النظر يف كتاب الكون
ومعارف عا َمل الشهادة " :فسريوا يف األرض فانظروا" [آل عمران " ،]157انظروا إىل مثره إذا أمثر ويَْنعِه"
[األنعام " ،]11قل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق" [العنكبوت  .. ]80إخل.
وهلذا ،علينا :
 أن نركز على توجيه العقل إىل فقه الواقع؛ لَّتشيده وتوجيهه إىل ما ُيقق سعادةَ الناس يف املعاش ،واليتهي السبيل إىل سعادهتم يف املعاد.
َ 1وقَف فقهُ كثري من الفقهاء عند :
فقه األحكام [دو َن ٍ
 ِفقه للواقع].
 ِوإفتاء األحياء بفتاوى األموات.

 أو ِجمرد الَّتجيح بني اآلراء يف إطار مذهب من املذاهب الفقهية الشهرية.

وذلك :

 دو َن ٍفقه للواق ِع أوالً.
 ودو َن ٍحبث عن الضوابط اإلسالمية يف فقه األحكام ملشكالت ومستجدات هذا الواقع ثانياً.
 ودو َن تنز ٍيل [حس ٍن] لفقه األحكام على فقه الواقع على النحو الذي ي ِعق ُد القران بينهما.
َ
ََ
 مع تقلص مساحة مرجعية القرآن وصحيح السنة حلساب اتساع مساحة االجتهادات الفقهية املوروثة (وخاصةً منها تلك اليتارتبطت بواق ٍع تارخيي جتاوزه الزمن ،ورخطته املصاحل الشرعية املعتربة).
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املسلم من القفز على فقه الواقع ،ومن الغرق يف الفروض املتَ َخيلة البعيدة عن التحقيق
العقل
َ
 وأن ُحنَذر َُ
بعد أوا ُن ِ
وجودها يف الواقع املعني.
أو اليت مل َُِين ُ
الرسول  من القف ِز على الواقع ،و ِ
ِ
االنشغال بالفروض
استباق هذا الواقع إىل ميادين السؤال و
ولقد َح َّذ َر
ُ
املتَخيلة ،فقال " :دعوين ما تركتكم ،وإَّنا أهلك َمن كان قبلَكم  :كثرةُ سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم ،فإذا
ُ
َّيتكم عن شيء فاجتنبوه ،وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"  .. 1وهذا توجيهٌ نبوي إىل البدء بفقه
ِ
ٍ
وتوجيههُ -
تعليم العقل املسلم فقهَ األولويات،
حيز
الوجود ُ
الواقع ،دون استباق إىل ما مل يَ ُ
دخل َ
ُ
بعد؛ أي ُ
اإلبداع مفتوحةٌ فيما مل
اب
ِ
كذلك -إىل املنهاج اإلسالمي يف االقتصاد يف التفصيل ألحكام احلالل واحلرام؛ فأبو ُ
ِ
اجب يف الفرائ والواجبات اليت جاءت هبا النصوص.
َّي عنه ،واالتباعُ و ٌ
يَرد ٌ
2
اح هذا احلديث -املتكلفون للكالم فيما
وقال ( )أيضاً " :هلك املتنطعون  ..وهم  -كما قال ُشر ُ
فيصرف املرءُ فيها
الوقوع جداً؛
ال يقع ،وامل َفرعون على مسائل ال أصل هلا يف الكتاب وال يف السنة وهي نادرةُ ِ
ُ
ُ
صرفُهُ يف غريها.
األوىل
زمناً كان
َ
َ
بلور
وهبذا املنهاج الذي يبدأ بفقه الواقع ،والذي يَُركز على األصول والثوابت اليت مجعت االمة َ :
وعلَّمت العالَمني.
علوم احلضارة اإلسالمية اليت أنارت الدنيا َ
املسلمون [ -قدمياً]َ -
***
ثالث ا :

الذين ينظرون يف تاريخ الفكر السياسي  -يف الشرق أو الغرب -يََرون ظاهرة رمبا بدت غريبة ومدهشة
للكثريين ،وهي َّ
ب الفكر املغرق يف التجريد والتأمالت الذهنية هم أبعد الناس عن النجاح
أن الفالسفةَ وأصحا َ
ُ
يف التدابري السياسية للمجتمعات ،و َّ
أن تصوراهتم لنظم احلكم وسياسة اجملتمعات هي "مثاليات نظرية"
و"نظريات مثالية" غري قابلة ألن توضع يف املمارسة والتطبيق؛ ألن هذه النظريات والفلسفات واملثل نابعةٌ من
"الكليات التجريدية" ،وليس من "الواقع املليء بالتفاصيل واجلزئيات والتمايزات".
إن "مجهورية أفالطون" قد ظلت تصورات مثالية حبيسة الكتاب الذي حتدث عنها ،ومل تعرف طريقها
يوماً ما -إيل املمارسة والتطبيق رغم أَّا قد ُدرست وتُ َدرس يف مجيع الثقافات  ..وكذلك احلال مع "املدينة
[الطوباوية]" للفارايب  ..ومع "يوتوبيا" الفيلسوف اإلجنليزي سري توماس مور.
حليف الساسة الذين انطلقوا من فقه الواقعُ ،ث حبثوا لعالمات استفهام هذا
النجاح السياسي
بينما كان
َ
ُ
الواقع عن إجابات يف األحكام ،ومل ينعزلوا عن فقه الواقع اكتفاءً بفقه األحكام؛ فالذين يغرقون يف الفكر
النظري والتجريد الذهين ،وجيهلون الواقع املعقد واملليء بالتفاصيلُ ،ث ُيلمون بصب هذا الواقع يف قوالب
األحكام ونظرياهتا ،هم أبعد الناس عن النجاح يف التدبري السياسي للحكومات واجملتمعات.
 1أخرجه البخاري ( )7822ومسلم (.)1557
 2أخرجه مسلم (.)8670
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وهذا ابن خلدون ،يف كتابه الفذ "املقدمة" ،عقد فصالً خلص فيه هذه القضية قضية إخفاق الساسة
الذين ينطلقون إىل تدبري الواقع من النظريات التجريدية ومن التعمق يف الفلسفات واملثل ،بينما يكون النجاح
حليف الذين ينطلقون من الواقعُ ،ث يبحثون ملفرداته ومشكالته عن األطر واملعايري اليت حتكم حركته يف
فصل يف أن
األحكام  ..وذلك يف فصل جعل عنوانه صادما للغارقني واملستغرقني يف النظريات واملثاليات ٌ " :
العلماء ِ -من بني البشر -أبعد عن السياسة ومذاهبها" !
ُث قدم احليثيات للفكرة اليت أوجزها يف هذا العنوان ،فقال :
يدها يف
اعها من احملسوسات ،وجتر َ
الغوص علي املعاين ،وانتز َ
النظر الفكري ،و َ
"ألن هؤالء العلماء معتادو َ
الذهن أموراً كلية عامة  ..فهم متعودون يف سائر أنظارهم علي األمور الذهنية واألنظار الفكرية ،ال يعرفون
سواها  ..فال تزال أحكامهم وأنظارهم كلها يف الذهن  ..ويتفرع عندهم ما يف اخلارج (= الواقع) عما يف
الذهن  ..ويطبقون من بعد ذلك الكلي (= الذهين والنظري) على اخلارجيات (= الوقائع).
أما السياسة ،فيحتاج صاحبها إىل مراعاة ما يف اخلارج (= الواقع) وما يلحقها من األحوال (=
املتغريات)؛ فإَّا خفية ،ولعل أن يكون فيها ما َمينع من إحلاقها بشبه أو مثال ،وينايف الكلي الذي ُياول تطبيقه
عليها ،وال يُقاس شيء من أحوال العمران علي اآلخر.
بعضها على بع  :أفرغوا وقائعها
تعميم األحكام
فإذا نظر يف السياسة الذين تعودوا
وقياس األمور َ
َ
َ
احملسوسة يف قوالب أنظارهم ،فيقعون يف الغلط كثرياً.
السليم الطبع ،املتوسط ال َكْيس (= املتوسط الفطنة) ،فإنه يقتصر لكل مادة على حكمها،
بينما العامي،
ُ
وال يتعدى احلك َم بقياس وال تعميم ،وال يفارق يف نظره املواد احملسوسة وال جياوزها يف ذهنه ،فيكون مأموناً من
النظر يف سياسته" اه
هكذا جتلت عبقرية العالمة ابن خلدون (الفيلسوف الذي خاض التجربة السياسية) عندما قرر  -بعد
صب الواقع احملسوس يف القوالب
فشل السياسات اليت تنطلق من التصورات الذهنية التجريدية ،حما ِولَةً َّ
التجربةَ -
والتصورات الذهنية اجملردة ،معتمدة على املنطق الصوري ،وعلي القياس واحملاكاة واألشباه والنظائر يف تعميم
األحكام وإطالقها  ..بينما تنجح السياسات اليت [حتاول أ ْن] تُطابِق بني النظريات وما يف اخلارج من وقائع
حمسوسة  ..ولذلك احتاج السياسي الناجح إىل مراعاة الواقع احملسوس الذي ميتلا باخلصوصيات والتمايزات ..
أما الذين تعودوا تعميم األحكام ،وقياس األمور بعضها علي بع  -دون إدراك الفروق ومراعاهتا -وتعودوا
صب الواقع احملسوس يف القوالب النظرية الذهنية ،فإَّم يقعون يف الغلط الكثري  ..وعلي العكس منهم الذي ال
يغرقون يف التجريدات الذهنية من متوسطي النظر والفطنة وأصحاب ِ
الفطَر السليمة ،فإَّم جيعلون لكل مادة
الوقائع واملواد احملسوسة ،وال تتجاوزها أذهاَّم ،فيكون
نظرهم
َ
من الوقائع حكمها ،دون تعميم ،وال يفارق ُ
نظرهم يف السياسة مأمونا.
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وقَ ْب َل ابن خلدون ،طرق ابن القيم هذه القضية [من زاوية نظ ٍر أخرى] ،عندما ميز بني "الشرائع العامة
الثابتة والالزمة لألمة إىل يوم القيامة" ،وبني "السياسات اجلزئية التابعة للمصاحل" واليت رختلف باختالف األزمنة،
وتتقيد باملصاحل زمانا ومكاناً ِ ..
فعاملُ األصول إَّنا يبدأ يف الشرائع العامة من الوحي والكليات ،وليس من الواقع
القائم علي التدابري السياسية من الواقع.
واجلزئيات  ..بينما يبدأ ُ

وبعبارة ابن القيم " :فإن هناك نوعني من الفقه البد للحاكم منهما  :فقهٌ يف أحكام احلوادث
الكلية ،وفقهٌ يف نفس الواقع وأحوال الناس  ..واملطابقةُ بني هذين الفقهني إَّنا تعين يف السياسة  :إعطاءَ
الواقع حكمه من الواجب ،ال َج ْعل الو ِ
اجب خمالفاً للواقع" اه
َ
ففي السياسة  :الواقع أوالً  ..ولذلك نرى الغلط الكثري يف السياسة -عند الذين حبسوا عقوهلم
يف التأمالت النظرية والتجريدات الذهنية ،بعيدا عن تعقيدات الواقع احملسوس ُ ..ث حلموا وحاولوا-
صب هذا الواقع احملسوس يف قوالب الذهنيات والتجريدات ،فكانوا أشبه بالذين قلبوا األهرامات !
***
رابعا :

تقيم "جدالً" و"حواراً" بني "الفكر" و"الواقع" ،ومن
التغيري اإلسالمي هو َّضةٌ إصالحيةٌ عظمىُ ،
خالل هذا "اجلدل" و"احلوار" :
ِ
كم اإلسالمي
فيكشف هذا
"الفكر" من "حركة الواقع"؛
يقَّتب
ُ
ُ
"الفكر" ل "حركة الواق ِع" احلُ َ
ُ
ُ
اقع يف
الفكر من الواقع ،ومل ينعزل عنه ،قَد َ
األنسب هلا[ .فكلما َ
الفكر ما يناسب هذا الو َ
َ
َّم ُ
اقَّتب ُ
اقع لالجتهادات الفكرية املالئمة
التعامل معه واالرتقاء به وتزكيته وتصحيحه وتتميمه وتكميله ،وانتبه الو ُ

للتعامل معه].
 ويقَّتب "الواقع" من "حركة الفكر"؛ في رشح هذا "الواقع" ل "حر ِِ
املعاصَر
االجتهاد
كة الفكر"
َ
ُ
ُ
ُ
َُ ُ
اقع لكل ما يسدد خطاه ويَُرشِّده
اقع من الفكر ،ومل ينعزل عنهَ ،
واملالئم[ .فكلما َ
اشتاق هذا الو ُ
اقَّتب الو ُ
الفكر للمتطلبات املالئمة للتعامل مع هذا الواقع].
ويزكيه ،وانتبه ُ
***

خامس ا :

فارق بني "املثال" والواقع" عند املمارسة والتطبيق؛ فإَّا َحلِكمةٌ إهليةٌ أن تظل "التطبيقات" لكل
ٌ
الفكر هلذه املبادئ والفلسفات؛ حىت يظل السعي
صوره
املبادئ والفلسفات دون "املثال" الذي يُ َ
ُ
األمل دائماً وأبداً أمام "التسابق
اإلنساين دائباً ودائماً على طريق "االقَّتاب بالواقع من املثال"؛
َ
فينفسح ُ
اإلنساين" على "طريق التقدم واالرتقاء" ،وإال َّ
كامل املثال"  :انتهى "جدول
فإن اإلنسا َن إذا "حقق َ
ط" حمل "التطلع لتحقيق املزيد واملزيد من اآلمال".
وح َّل "القنو ُ
أعمال احلياة اإلنسانية"َ ،
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[وعليه فاعلم أن صورَة ِ
املثال] ال متَُثل الوصفةَ السحريةَ للتقدم واإلصالح ،وال هي احلل السحري

احلل هو "ال َك ْد ُح اإلنساين" كي تكون التطبيقات  -لصورة هذه األمثلة-
ملشكالت جمتمعاتنا ،وإَّنا ُّ
"أقرب" ما تكون [إىل حتقيق صورة هذه األمثلة ،أي] إىل حتقيق إنسانية اإلنسان.
"املثال" هو اإلسالمَّ ،
[وبعبارة أخرى]َّ ،
وإن حتقيق "املثال اإلسالمي" يف "اجملتمع اإلنساين" -
إن َ

حمال من املحاالت؛ ف :
حىت على عهد النبوة -هو ٌ
ُ
معصوم.
كمال إهلي
عدل خالص،
صفى ،و ٌ
 "املثال اإلسالمي" ٌ :ٌ
وخري ُم َ
ٌ
وصالح كاملٌ ،
 على حني أر َاد اهللُ سبحانه وتعاىل لإلنسان  -ومن ُث للمجتمع اإلنساين -أن يكو َن مزجياً منكل حياته ،-وليكو َن
َملَكات اخلري وغرائز الشر ،وخليطاً من الصالح والفساد؛ لتكو َن حياتُهُ َّ -
ٍ
ساحات ِ
للفتنة واالبتالء واالختبار " ..ونبلوكم بالشر واخلري فتنةً" [األنبياء
كل اجتماعه،-
اجتماعُهُ َّ -
 .. ]53و"كل ابن آدم خطاء ،فخري اخلطائني التوابون  .. 1و"كل ابن آدم خيطا بالليل والنهارُ ،ث
يستغفرين ،فأغفر له وال أبايل". 2
ِ
اإلخالص" إىل السعي لتحقيق "املثال اإلسالمي" يف "اجملتمع
ط
وحنن نقول للذين يدفعهم "فر ُ
اإلنساين":
ٍ
َّ
ساعتئذ باالغَّتاب واليأس والقنوط
"املثال" يف أرض "الواقع" سيُصاب
إن اإلنسا َن إذا حقق
َ
واإلحباط؛ ذلك َّ
"جدول أعمال احلياة".
حتقيق كل املثُل ومجيع اآلمال إَّنا يُن ِهي
َ
أن َ
ُ
ولقد شاءت إرادةُ اهلل هلذا اإلنسان (كي يواصل رسالتَه يف عمران هذه األرض ،حىت تأخذ
زخرفها وزينتها) أن ي ِ
مسحات األمل أمام هذا
باع َد بينَه وبني "حتقيق املثال"؛ حىت تنفسح دائماً وأبداً
ُ
ُ
اإلنسان :
ِ
ِ
ِ
الكون والعا َمل ،هو الذي يزيد مساح َة
لإلنسان من
املعلوم
فالتقدم العلمي ،الذي يزيد مساح َة
ِ
اجملهول أمام هذا اإلنسان كلما زادت مساحة املعلوم لديه؛ حىت يظل "جدول أعمال البحث العلمي"
زاخراً باملهام أمام العلماء !
للمثُل اإلسالمية يف
وأسلمة احلياة االجتماعية يف اجملتمع املسلم ،وهي اليت تزيد مساحة التطبيقات ُ
ِ
يد من اآلفاق واملهام اليت جتعل األسلمةَ الكامل َة هي
هذا اجملتمع ،ستفتح أمام هذا
يد واملز َ
اإلنسان املز َ
يد من السعي واملز ِ
األمل الذي يظل دائماً وأبداً حافزاً على املز ِ
ِ
االجتهاد واملزيد من التدافع
يد من
واالستباق على طريق اخلريات.

 1أخرجه الَّتمذي ( )8211وابن ماجه (.)5227
 2أخرجه مسلم ( )8320وأمحد (.)80110

114

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

تلك هي وظيفة "املثال اإلسالمي" ،والوعي هبا َجيعلنا نضبط "[تنظريات] وتطبيقات" كثرية [يف
حياتنا الفكرية والواقعية] ،ومنها  -على سبيل املثال ال احلصر -ضبط تطبيقات "قاعدة سد الذرائع" ب
"املوازنة بني املصاحل واملفاسد" ،وليس مبعيار "املصاحل اخلالصة واخلري الذي ال شر فيه" !  ..فباملوازنة بني
اقع كي
"يقَّتب" دائماً وأبداً من املثال ،وليس بتحرمي املباح  -سداً
املصاحل واملفاسد " :نَُرش ُ
َ
ِّد" الو َ

للذرائع -على أمل "التحقيق الكامل" ل "كامل املثال" !
***
سادسا :

يقول العلمانيون  -فيما فحواه: -
إننا ال خنشى من اإلسالم ،فهو عز ٌيز علينا ،وإَّنا خنشى من "التطبيق البشري" لإلسالم؛ فالبشر
للحكم
يصيبون وخيطئون؛ وحنن نريد "تنزيه اإلسالم" عن أخطاء "التطبيق البشري"  ..وهلذا فَ َد ْع َوتُنا ُ
بالقانون الوضعي ليست "عداءً" لإلسالم" وإَّنا هي "صيانةٌ له".

واجلواب :
أوالً :
َّ
كل التطبيقات جلميع النظريات واألنساق الفكرية هي "تطبيقات بشرية"  ..فهل تعين اخلشيةُ
إن َّ
على األنساق الفكرية والنظريات السياسية واالجتماعية من أخطاء التطبيقات البشرية هلا أ ْن نَ ْع ِد َل عنها
كمرجعيات لتدابري السياسة والدولة والعمران ،وحنتف َظ هبا يف املتاحف أو بطون الكتب ،كيال تتشوه
بأخطاء التطبيق ؟! َّ ..
إن اجلاهيلة يطبقها البشر اجلاهليون ،واملاركسية يطبقها املاركسيون ،والليربالية
يطبقها الليرباليون.
ُث ،هل قال عاقل برف "الدميقراطية الليربالية" يف الغرب َّ
ألن تطبيقاهتا قد أمثرت
احلروب الكونيةَ
َ
اليت مل تعرفها اإلنسانية يف طفولتها ،وأمثرت اإلمربيالية اليت َش ِقيَت هبا معظم األمم واحلضارات ،وأمثرت
االحنالل
تدمري مقومات التوازن يف البيئة والطبيعة ،وأمثرت
َ
التمييز العنصري والفاشية والنازية ،وأمثرت َ
عاقل  -يف الغرب الذي أنتم به
وأمراضه على النحو الذي َميسخ إنسانيةَ اإلنسان ؟!  ..هل قال ٌ
عجبون -برف "الدميقراطية الليربالية" ألن هذه بع ٌ ِمن مثرات التطبيقات البشرية هلا ؟!
ُم َ
ثانياً :
خاص ب "الدين"؛ ألنه تنزيل إهلي تعلو مكانته عن
إن قيل :
كالمنا  -حنن العلمانينيٌ -
وضع ٌ
ُ
مكانة األنساق الفكرية والنظريات البشرية ،وحنن  -العلمانيني -ال يضرينا تشويهُ النظريات الوضعية
حدوث ذلك للدين اإلهلي.
بأخطاء التطبيق البشري هلا ،وإَّنا الذي خنشاه هو
ُ
فاجلواب :
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 َّضع سبحانه
إن اهلل سبحانه هو الذي َوضع الدين ،و َّ
البشر هم الذين يُقيمون الدين َ ..و َ
لكن َ

الدين ُث قال لنا  -حنن البشر" : -أقيموا الدين" [الشورى .]15
َ
ِ
للعدول عنه
ولو كانت اخلشية من حلاق أخطاء التطبيق البشري واإلقامة البشرية للدين اإلهلي مربراً
إىل غريه[ ،فَلِ َم أ ََمَرنا اهللُ بذلك أصالً ؟!]
ِ
الناس إىل التدين بالديانات الوضعية  -كالبوذية والزرادشتية والكنفوشيوسية -بدالً
وملَ ال تَ ْدعُون َ
من الدين اإلهلي؛ حفاظاً عليه من أخطاء املمارسة والتطبيق البشري ؟!
وهل نَ ِ
عد ُل عن الصالة كيال تتشوه صورهتا بالسهو والنسيان ؟!  ..وهل نعدل عن احلج كيال
تتشوه صورته بالرفث واجلدال ؟!
ِ
َّ
الدعوة إىل التدين بالديانات الوضعية بدالً من
إن دعوتكم هذه البد وأن يقو ُد ُكم "منطقها" إىل
التدين بالدين اإلهلي !
 ُث َّأهل اجلاهلية األوىل؛ حيث زعموا
إن هذه اخلشيةَ اليت تزعموَّا هي دعوى قد سبقكم إليها ُ
اليوم َّ
َّ
إن [الدين] ال يطبقه
"ملَ ٌ
ك" ال "بشر"؛ كما تقولون أنتم َ
أن الدين اإلهلي إَّنا يناسبه أ ْن يأيت به َ
مالئكةٌ حىت يصونوه عن "أخطاء البشر" !
ولقد سخر القرآن من املنطق جلاهلي الذي َمنَ َع أصحابَه من إقامة الدين اإلهلي على النحو الذي
الطعام وميشي يف األسواق ،لوال أنزل إليه
ليوم من إقامة [الدين] " :وقالوا ما هلذا الرسول يأكل
َ
َمينعكم َ

الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلُدى إال أن قالوا أَبَ َع َ
ث اهللُ
ملك فيكون معه نذيراً" [الفرقان " ،]7وما منع َ
بشراً رسوالً .قل  :لو كان يف األرض مالئكةٌ ميشون مطمئنني لنزلنا عليهم من السماء َملَكاً رسوالً"
[اإلسراء  .. ]13 -12فهل ترضون ألنفسكم ب "املنطق" الذي يَضعكم مع "أهل اجلاهلية األوىل" ؟!
ثال"َّ ،
 ُث َّاقع"،
إن
اإلسالم  -دينا ووضعٍاً إهلياً -هو "م ٌ
وإن إقام َة البشر وتطبيقاهتم للدين هي "و ٌ
َ
وستظل [ -كما سبق أن ذكرنا] -مسافةٌ ما  -دائماً وأبداً -بني "الواقع" وبني "املثال".
ويف وجود هذه املسافة يَكمن ويتجسد "احلافز" الذي يستحث اإلنسا َن دائماً وأبداً على حماولة
ِ
ِ
جماوزة "الواقع" ليقَّتب أكثر فأكثر من "املال" ،ولوال هذا لفرغ
ُ
أصيب األحياءُ
جدول أعمال احلياة و َ

بالقنوط واإلحباط.
فوجود هذه املسافة بني "التطبيق البشري" و"املثال الديين" ضرورةٌ حياتيةٌ طبيعيةٌ اقتضتها وتقتضيها
ارق بني "البشري" و"اإلهلي"( ،وثانياً) حكمةُ ِ
اهلل يف استمرار وجتدد اآلمال يف التقدم دائماً
(أوالً) الفو ُ
وأبداً  ..فهي ليست مربراً للعدول عن "تطبيق البشر" ل "الدين اإلهلي" ،وإَّنا هي حكمةٌ من ِح َكم اهلل

يف تكليف البشر إقام َة هذا الدين.

***
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سابع ا :

إذا كانت بع اجملتمعات اإلسالمية تسود وتتحكم فيها عادات وتقاليد وأعراف بعيدةٌ عن
اإلسالمَّ ،
املنهاج اإلسالمي :
فإن
َ
 -يدعو إىل تطوير هذه العادات والتقليد واألعراف حنو النموذج اإلسالمي يف تدرٍج ال يقفز على

ليق
الواقع وال يتجاهله (إذ ُ
جهل ال يَ ُ
جتاهل الواقع ،والقفز على عاداته ،وجتاهل تقاليده وأعرافه ٌ
باملصلحني).
ُ
 ويدعو [ -يف ذات الوقت] -إىل رف  -بل إدانة -إلباس هذه العادات والتقاليد واألعرافلبوساً إسالمياً ُجيملهاِ ،
ومن ُث يُ َكرسها ،بالزور والبهتان.
َ
***
ثامن ا :
ألن اإلسالم وهو يتطلع إىل "املثال" ال ي ِ
َّ
غف ُل "الواقع" ،فلقد َعلَّ َم أمته كيف تتعامل مع "الواقع"
َ
ُ
الف هذا "املثال" :
ض" عليها خ َ
الذي "يَف ِر ُ

اع"؛ ليحافظ على التنوع والتمايز واالختالف ،ويقرر  -رمبا دون كل
 فاإلسالم يَرف "الصر َالفلسفاتَّ -
القتال ليس القاعدة ،وإَّنا هو "الضرورة املفروضة" و"االستثناء املكروه" ُ " :كتب عليكم
أن َ
القتال وهو ُك ْرهٌ لكم" [البقرة ]816
ُ
ِ
اجلهاد لصد العدوان على مقومات متيزهم
ب على املسلمني
النهوض و َ
َ
 ومع ذلك ،فهو يُوج ُالوطن الذي يعيشون فيه)  ..فإذا فرض اآلخرون
الديين ،وعلى وعاء أمتهم وثقافتهم وحضارهتم (أقصد َ
املواجهةَ على املسلمني ،وإذا قتلوهم يف دينهم ،أو أخرجوهم من ديارهم وأوطاَّم ،أو ظاهروا على

إخراجهم ،فهنا يتعامل املسلمون مع "واق ِع" اجملاهبة واملواجهة والصراع والعدوان والقتال الذي فرضه
ويفرضه عليه اآلخرون  :أ ُِذن للذين يُقاتَلون بأَّم ظُلموا َّ
وإن اهلل على نصرهم لقدير" [احلج ،]51
"وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يُقاتِلونكم وال تعتدوا إن اهلل ال ُيب املعتدين" [البقرة  .. ]110إخل.
وهبذا ينبغي أن نتعامل مع التحديات املفروضة علينا واحمليطة بنا ،ال طمعاً يف إزالة املعتدين من
الوجود ،وال طموحاً إىل احللول حمل حضارهتم وثقافتهم ومقومات َّنوذجهم (فهذا  -عالوًة على عدم
ِ
اإلسالم وفلسفته يف التنوع والتعدد والتمايز واالختالف؛ سنة إهليةً كونية
منطق
إمكانه -هو مما يرفضه ُ
األرض ومن عليها) ،وإَّنا اهلدف هو رد العدوان عن مقومات اإلسالم
َ
دائمة ومطردة إىل أن رث اهللُ
كل
اآلخرين ِّ
ودياره واملؤمنني به ،وصوالً إىل متكني اإلسالم واملسلمني من العيش والتعايش احلر مع َ
اآلخرين " :وال تستوي احلسنة وال السيئة ،ادفع باليت هي أحسن ،فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنه ويل
َ
محيم" [فصلت .]52
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تاسع ا :

عندما بدأنا الدراسة باألزهر قبل حنو ستني عاماً ،كنا نواجه يف الفكر اإلسالمي الذي نَ ْدرسه
مشكلةً ال نعرف هلا سراً؛ فأغلب كتب هذا الفكر اليت ندرسها قد أُلفت يف عصور املماليك
والعثمانيني ،أي يف عصر الَّتاجع احلضاري ألمتنا العربية اإلسالمية  ..وكان السؤال الذي ال نعرف له
يومئذ جواباً هو  :ملاذا ندرس مؤلفات عصر الَّتاجع احلضاري بالذات ؟! وملاذا ال ندرس إبداعات عصر
االزدهار احلضاري الذي َسبَق الَّتاجع والركاكة والتقليد أو مؤلفات عصر اليقظة واإلحياء لنهضتنا
احلديثة ؟
ومن أعالم هذا األخري  :حسن العطار ،ورفاعة الطهطاوي ،وحممد قدري باشا ،ومجال الدين
األفغاين ،وعبد الرمحن الكواكيب ،وحممد عبده ،وحممد مصطفى املراغي ،ومصطفى عبد الرازق ،وعبد
اجمليد سليم ،وحممد اخلضر حسني ،وحممود شلتوت ،وغريهم من عشرات األئمة اجملددين يف فكر
اإلسالم.
لقد ُكنا ندرس يف الشعر واألدب "إبداعات تيار اإلحياء والتجديد"  :حممود سامي البارودي،
وأمحد شوقي ،وحافظ إبراهيم ،وأمحد حمرم ،وغريهم  ..وكذلك "إبداعات عصور التأسيس واالزدهار
األديب"  :من معلقات العصر اجلاهلي إىل روائع اإلبداع اإلسالمي يف الشعر واآلداب.
لكن ،وحده الفكر اإلسالمي  -يف الفقه ،وعلم الكالم ،والتفسري ،واحلديث -كانت "مؤلفات
و ْ
عصر الَّتاجع احلضاري" هي املقررة علينا !  ..واليت كنا نعاين َّنطها األسلويب املتميز الذي تُثْ ِق ُل فيه
املضامني بالتفكيك
اضات واألجوبةُ على االعَّتاضات املتو َن و
تعليقات و
احلواشي وال
َ
التهميشات واالعَّت ُ
ُ
ُ
والتطويل ،حىت لقد كان "اخلَبَ ُر" يأيت  -أحياناً -متأخراً عن املبتدأ عدة صفحات !

وأهم سلبيات هذه الكتب كانت يف "فقه الواقع" الذي تُقدمه لنا؛ حيث هي تقدم فقه واقع القرن
العاشر اهلجري ألبناء أواخر القرن الرابع عشر اهلجري؛ األمر الذي ي َك ِّون عقليةً م ِ
هاجرًة من العصر إىل
ُ
ُ
ُ
املاضي؛ عقليةً غريبةً عن "عصر التأسيس واألصالة" وعن "الواقع املعيش واملعاصر" معاً !

ولعل هذه املشكلة  -بالنسبة يل -كانت وراء "التمرد" الذي جعلين أتوجه  -بعد الثانوية
الكثري من شروط
األزهرية -إىل كلية دار العلوم جبامعة القاهرة؛ واليت كانت "أزهراً متطوراً" ،تُلَيب
َ
وضرورات التجديد ،إ ْن يف املؤلفات واملناهج أو يف طرائق التدريس.
وبعد التخرِج :
 واالخنر ِاط يف العمل الفكري ،تأليفاً وحتقيقاً.
ِ
ومعايشة تراث األمة ،القدمي منه واحلديث.
 والوع ِي بتيارات الفكر اإلسالمي.118
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ِ
وعالقات تلك التيارات بالتجديد واالجتهاد واإلبداع أو باجلمود والتقليد.
"األبعاد الكربى" ل "املعركة األكرب" اليت خاضها أئمةٌ وعلماءٌ َد َعوا إىل:
كت
َ
َ
بعد هذا كلِّه ،وبه ،أدر ُ
 ِجتديد مناهج الفكر.
العقل العريب واملسلم.
ِ
وإصالح املؤسسات اليت تَ ُ
صوغُ َ

 وتطوير مناهج الَّتبية والتعليم. وجتديد وتقنني الفقه اإلسالمي. وإصالح املساجد والقضاء [واألوقاف].طالب يف
كت هذه األبعاد الكربى على حنو أمشل وأعمق من ذلك الذي أدرَكْتهُ عقولُنا وحنن
أدر ُ
ٌ
ت َّ
عصور الركاكة والَّتاجع احلضاري واجلمود والتقليد قد مثلت
أن
أدرْك ُ
َ
املعاهد الدينية األزهرية  ..لقد َ
"حاجباً" بني عقولِنا وبني عطاءات منابع عصر التأسيس واالزدهار واإلبداع  ..فنحن  -يف الفقه مثالً-
ال ندرس موطأ مالك ،وال كتاب اخلراج أليب يوسف ،وال ندرس األم أو الرسالة للشافعي (وكلها َّناذج

ت علوماً إسالميةً ،وقدمت االجتهادات املتألق ًة يف أسلوب بياين ُياكي
لآلثار الفكرية النفيسة اليت أ َّ
َس َس ْ
إبداعات أساطني الفنانني)  ..ال ندرس شيئاً من ذلك ،وإَّنا ندرس احلواشي والتعليقات والتهميشات
ت ما فيه من تألق وعطاء
واالعَّتاضات اليت أث َقلَت هذا
فح َجبَ ْ
َ
اإلبداع  -يف عصر الَّتاجع والتقليدَ -
التفكر وينمي َملَكات الذكاء لدينا حىت هذه اللحظات !
يُ َعلمنا
َ
ولقد أصبحت بقايا هذا احلجاب تُغالِب لتحجب أيضا إبداعات تيار اليقظة واإلحياء

واالجتهاد ،اليت أَْمثََرْهتا حركة التجديد ،اليت تبلورت بعد االحتكاك العنيف بني أمتنا والغزوة الغربية
احلديثة.

فبينما إبداعات مدرسة اإلحياء تعمل على جتديد الفكر اإلسالمي لتتجدد به دنيا املسلمني؛ كي
ال تقع دنيانا فريسةً للتغريب واحلداثة الغربية والعلمانية والفلسفة الوضعية واملادية الالدينية = كان
التخلف املوروث وامتدادات اجلمود التقليد  -بعد احليلولة بني "العقل املسلم" و"منابع اإلبداع القدمي"-
فكر التغريب
تغالب إبداعات اليقظة احلديثة؛ فتُ َكِّرس "الفرا َ
غ الفكري" الذي ميَْلَ ُؤهُ  -رغماً عنهاُ -
واالستالب احلضاري !
وأمثرت هذه املشكلةُ [ -كما أشرنا فيما سبق]" -متخصصني يف شئون الواقع الدنيوي" ال درايةَ
هلم بعلوم الدين ،وال بالفنون امل َك ِّونَِة ِ
هلوية األمة وحضارهتا  ..كما أمثرت "علماء ودعاة يف الفكر الديين"
ُ
يعيشون يف واقع عصور قد جتاوزا التطور ،وال دراية هلم بعلوم الواقع الذي تعيش فيه أمتهم  ..أمثرت
"أخصائيني يف علوم الواقع" َجيهلون دينَهم ،و"طالباً لعلوم الدين" َجيهلون دنياهم  ..كما أمثرت يف
ٍ
"قلوب" هلم ،ومتدينني ال "عقول" هلم !
أحيان كثرية  :أخصائيني ال
َ
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وكأَّنا أمثرت هذه املشكلة لونني من "اهلجرة" :
ضربت عقوُهلم يف مصانع املناهج
 هجرٍة يف اجلغرافيا َ :ح َدثت لطالب فنون الواقع ،عندما ُالغربية ،فهاجروا من واقع أمتهم إىل واقع الوافد الغريب.
 وهجرٍة يف التاريخ  :حدثت لطالب علوم الدين ،عندما وقفت عقوهلم عند واقع وكتاباتوأساليب عصر املماليك ال تكاد تتعداه !
وعليه ،أصبح تيار اليقظة واإلحياء بني نارينِ ُ ،
أهل التغريب املقلدين
وُيارب يف جبهتني ُ :يارب َ
ِ
اجلمود املقلدين لَّتاث الَّتاجع احلضاري !  ..كما وقع هذا التيار  -يف ٍ
أحيان كثرية -بني
أهل
للغرب ،و َ
ِشقَّي َر َحى هذا اجلمود وذاك التغريب !

وأما ما تطلبه أمريكا والغرب (بعد أحداث  11سبتمرب 8001م) ،حتت تعنوان "تغيري مناهج
التعليم الديين وتطوير اخلطاب الديين" -فهو يف حقيقته "جزءٌ" من املشكلة وليس "حالً" للمشكلة ،بل
إنه
التصعيد احلاد للتغريب الذي جاءتنا به الغزوة الغربية قبل قرنني  ..واالنصياعُ هلذه املطالِب هو الذي
ُ

تيار اجلمود والتقليد يف فكريتنا اإلسالمية ،ويُنَ ِّمي مصداقية ومشروعية تيار العنف والرف
َسيَدعم َ
والغضب واالحتجاج عندما يُصبح أهل اجلمود والغضب هم قادة املقاومة لالجتياح الغريب لتعليمنا
الديين وثقافتنا الدينية  ..ذلك َّ
أن ما تريده أمريكا (ومعها كل الذين هلم مشكلةٌ مع حركات التحرر
الوطين للشعوب املسلمة ،من الصهيونية ،إىل اهلندوسية ،إىل األرثوذكسية الروسية) ليس "التجديد"
لفكرنا الديين ،وإَّنا هو "التبديد" هلذا الفكر الديين  ..حيث َّ
إن مشكلَتَنا يف التعليم واخلطاب الديين يف

جوهرها هي  -كما سبق البيان" -الفصام بني الديين واملدين يف ثقافتنا اإلسالمية" ،وسواءٌ باجلمود
الديين الذي َجيهل الواقع املدين ،أو بالتغريب الذي يَ ْف َقه هذا الواقع املدين مبعايري وضعية غربية جلهله فقه
َس ِرها :هي بعينها اليت تريد
أحكام اإلسالم  ..وهذه املشكلة اليت نعاين منها واليت جناهد للخروج من أ ْ

وتعميم بلواها !
يسها وزياد َة حدهتا
أمريكا َ -
َ
ومن معها -تكر َ

"تغيير اإلسالم" !
فنحن نريد
"التغيير باإلسالم" وهم يريدون َ
َ
واهلل أعلى وأعلم.
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 .10السنة النبوية مصدراً للمعرفة واحلضارة ،د .يوسف القرضاوي ،ط دار الشروق -القاهرة.
 .11السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ،د .يوسف القرضاوي ،ط مكتبة وهبة  -القاهرة.
 .18الصحوة اإلسالمية من املراهقة إىل الرشد ،د .يوسف القرضاوي ،ط دار الشروق  -القاهرة.
 .15الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد ،د .يوسف القرضاوي ،ط مكتبة وهبة – القاهرة.
 .12يف فقه االجتهاد والتجديد  -دراسة تأصيلية تطبيقية ،دُ .يىي رضا جاد ،تقدمي د .حممد عمارة ،ط دار
السالم  -القاهرة.
 .13يف فقه املواجهة بني الغرب واإلسالم ،د .حممد عمارة ،ط الشروق الدولية – القاهرة.
 .16معامل املنهج اإلسالمي ،د .حممد عمارة ،ط دار الرشاد – القاهرة.
 .17من أعالم اإلحياء اإلسالمي ،د .حممد عمارة ،ط الشروق الدولية – القاهرة.
 .12موجبات تغري الفتوى يف عصرنا ،د.يوسف القرضاوي ،ط دار الشروق – القاهرة.
مقال منشور يف جريدة األهرام املصرية/6 /80 ،
 .11الوسطية اإلسالمية وفقه الواقع ،د .حممد عمارةٌ ،
8015م.
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الدكتور عودة عبد عودة عبد اهلل

ملخص البحث:

دراسة موضوع ال ِّس ْلم يف الفقه اإلسالمي تعطي تصوراً واضحاً عن األساس الذي يعتمده اإلسالم يف يف إقامة
العالقات مع اآلخرين .فاإلسالم يعترب األصل يف العالقات الدولية هو السلم وليس احلرب ،فالسلم قاعدة واحلرب
ضرورة.

السْلم ،إال أن اإلسالم يدعو إىل إعداد مستلزمات القوة ،والتجهز
وبالرغم من هذا املوقف املبدئي من ّ
للحرب يف كل الظروف ،من أجل مواجهة املعتدين ،ومن أجل أن ندافع عن هذا الدين ،وحنفظ كرامة األمة
اإلسالمية.
السْلم أن تكون حمققة ملصلحة املسلمني ،ومعيار هذه املصلحة هو :أن تكون
من أهم شروط اتفاقية ّ
الس ْلم راجحة على املنفعة العائدة على عدوهم ،أو مساوية هلا على أقل
املنفعة العائدة على املسلمني من هذا ّ
الس ْلم تنازل عن أي من حقوق املسلمني ،وأن ال يُظهر األمة اإلسالمية مبظهر
تقدير .وأن ال يكون يف هذا ّ
الضعف والتخاذل.
Theory of peace in Islamic jurisprudence
Abstract

Studying the issue of peace in Islamic jurisprudence gives a clear idea of the basis
on which Islam adopts the establishment of relations with others. The basic principle
of international relations in Islam is based on peace and not war, peace is priority
and war is when necessary only.
In spite of this basic principle of peace, however Islam urges on the adherence of
the power elements and the preparation for war under any circumstances in order to
confront the addressors, protect our religion, and preserve the dignity of the Islamic
nation.
The most important condition of peace agreement is to realize the benefits and
interests for Muslims, the standards of this interest are: the benefits that Muslims
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acquire from this peace are more than the benefits of their enemies, or equal
benefits at least. This peace also should not abdicate any of the rights of Muslims,
and should not demonstrate the Islamic nation in a weak and fragile way.


مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت النبيني وبعد :
السْلم من أهم مواضيع العالقات الدولية يف اإلسالم ،ألنه يبني لنا كيف ينظر اإلسالم إىل
فإن موضوع ّ
اآلخرين ،وما هو األساس الذي يقيم عليه عالقته معهم؟ ُث إن هلذا املوضوع أمهية خاصة يف أيامنا هذه ،ملا ل ه
كحل جذري للصراع مع اليهود يف قضية املسلمني
من حضور على الساحة العربية واإلسالمية ،سيّما وأنه يُطرح ّ
األوىل يف هذه األيام ،وهي قضية فلسطني احملتلة.
الس ْلم يف اإلس الم ،وع ن
وم ن هن ا تنب ع أمهي ة ه ذا البح ث .ذل ك أن ه ج اء م ن أج ل الكش ف ع ن موض وع ّ
ض وابطه وش روطه ،ملعرف ة م ا إذا ك ان الس الم املط روح م ع اليه ود ي دخل ض من ه ذه ال دائرة ،أم أن ه جم رد دع وة
ميت للدين بأية صلة؟
يقودها اهلوى واملصاحل الشخصية ،وال ّ
الس ْلم يف اإلسالم؟ وما هي أركانه وضوابطه وشروطه؟ وما هي أهم األحكام املتعلقة به؟
فما هو مفهوم ّ
لت يف ثنايا هذا البح ث أن أق ف عل ى إجاب ات ش افية واض حة هل ا ،وذل ك م ن أج ل
هذه استفسارات حاو ُ
الوص ول إىل إجاب ة واض حة وش افية أيض اً للس ؤال امله م :م ا ه و حك م الس الم املط روح م ع اليه ود اآلن؟ وق د
الس ْلم وما يتعلق هب ا م ن أحك ام يف
وقفت يف هذا البحث على أقوال فقهائنا األوائل الذين تناولوا قضية احلرب و ّ
ت ق در اإلمك ان الَّتج يح يف بع القض ايا اخلالفي ة ،مث ل :م دة اهلدن ة ،وم ن ال ذي
الش ريعة اإلس المية .وحاول ُ
الس ْلم أم احلرب؟ وحنوها.
الس ْلم ،وأيهما األصل يف العالقة مع العدوّ :
يتوىل حق ّ
الس ْلم ،والذين تطرقوا إليه يف موضوع العالق ات الدولي ة يف اإلس الم،
كما أنين نظرت فيما كتبه احملدثون يف ّ
دت منه ا كث رياً ،وم نهم عل ى س بيل املث ال  :حمم د أب و زه رة ،وهب ة
وك ان هل م جه ود طيب ة يف ه ذا املي دان ،أف ُ
الزحيلي ،حممد عفيفي ،عبد اجمليد خدوري ،عبد احلميد أبو سليمان.
ِ
ت يف ه ذا البح ث عل ى م نهج "النظري ة" وه و امل نهج ال ذي دأب علي ه
وال بد من اإلش ارة هن ا إىل أن ين س ْر ُ
الكثري من الفقهاء والدارسني احملدثني وقد جاء هذا البحث يف أربعة فصول ،وهي:
الس ْلم املط روح م ع
الس ْلم وض وابطهّ -2 .
الس ْلم وأحكام ه-5 .ش روط ّ
الس ْلم وأركان ه-8 .طبيع ة ّ
-1مفهوم ّ
اليهود يف امليزان.
نس أل اهلل س بحانه وتع اىل أن يرزقن ا علم اً نافع اً ،وأن ي زيح عن ا ظ الم اجله ل بن ور املعرف ة ،إن ه ه و العل يم
احلكيم .واهلل ويل التوفيق.
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المبحث األول:
السلْم وأركانه
مفهوم ّ

السلْم في اللغة
أوالاّ :
الس ْلم :بكس ر الس ني وفتحه ا ،الص لح ،ي ذكر ويؤن ث .والتس امل :التص احل .واملس املة :املص احلة .ومن ه ق ول
ّ
الشاعر:
ِ
ْلمي
اقبَلي ِس
كف
ألهل
ْل ٌم
ين ِس
ُل إن
أنائ
َّ ِ
الس ْل ِم َكافَّةً َوَال تَتَّبِ ُع وا
ين َآمنُ وا ْاد ُخلُ وا ِيف ِّ
الس ْلم يف اللغة مبعىن اإلسالم .ومنه قوله تعاىل ﴿:يَاأَيُّ َها الذ َ
ويأيت ّ
خطُو ِ
ات الشَّيطَ ِ
ني﴾ .1
ان إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ
ْ
ُ َ
2
ويف هذا املعىن قول امرئ القيس :
ا
ْلم دين
بالس
وال ُم ْس
ّدالً ب اهلل ربّ ا
ت ُمب
فلس
ُ
تبدالً ّ
للس
دع
ُ
وت عش رييت ّ
السلْم في االصطال
ثانياّ :

ْلم مل

ا

رأي

تهم تول

وا ُم

دبرينا

السْلم يف حقيقة الشريعة ال يبعد عن حقيقة اللغوية ،فهو يعين:
ّ
3
الص لح ،خ الف احل رب أو ت رك اجله اد م ع الك افرين بش روطه .أو ه و "مص احلة أه ل احل رب عل ى ت رك
القتال مدة معينة بعوض أو غريه سواء أكان ف يهم م ن يُق ر عل ى دين ه ،وم ن مل بُق ر ،دون أن يكون وا حت ت حك م
4
اإلسالم".
ونالحظ أن هذا التعريف قريب من تعريف اهلدن ة عن د الق انونيني ال دوليني ،ف إَّم ق الوا ب أن اهلدن ة :ه ي ك ل
5
اتفاق ل ه أمهية سياسية وأساسية بني قوات املتحاربني لوقف القتال بصفة مؤقتة.
الس ْلم أو الداخلة فيه أحيانا ،أمهها:
وهناك بع املصطلحات واملفاهيم القريبة من مصطلح ّ
 .1الص لح :وه و "عب ارة ع ن عق د وض ع لرف ع املنازع ة" .6أو ه و "ص لح يق ع ب ني زعيم ني يف زم ن معل وم
7
بشروط خمصوصة".
1
2

البقرة.802 :
انظ ر :اجل وهري ،إمساعي ل ب ن مح اد (الص حاح) ،حتقي ق :أمح د عط ار ،ط1208( ،8ه 1128 -م) ج  /2ص .515

الربي دي ، ،حمم د مرتض ى (ت اج الع روس) ،ب دون ت اريخ ورق م طبع ة ،ص  .557/2النح اس ،أب و جعف ر( ،مع اين الق رآن الك رمي)،
حتقيق :حممد علي الصابوين ،طبعة جامعة أم القرى .ط1202( 1ه 1122م) ،ص  / 1ج .135
 3وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت( ،املوسوعة الفقهية) ،مطابع دار الصفوة ،ط1218( ،1ه 1118م) ج  /83ص .850

 4الزحيلي ،وهبة( ،العالقات الدولية يف اإلسالم) ،مؤسسة الرسالة (بريوت) .ط1201( ،1ه 1121 -م) .ص .152
 5أبو هيف ،علي صادق( ،القانون الدويل العام) ،دار الثقافة (اإلسكندرية)1131 ،م .ص .612
 6ابن اهلمام ،كمال الدين( ،فتح القدير) ،دار الفكر ،بريوت ،ط  ،8ج  ،2ص .205
 7الزحيلي ،وهبة (العالقات الدولية يف اإلسالم) ،ص .152
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 .8عقد الذمة :واملقص ود ب ه :إق رار بع

الكف ار عل ى كف رهم يف دي ار اإلس الم بش رط ب ذل اجلزي ة والت زام

أحك ام اإلس الم الدنيوي ة .فه و إذا معاه دة س لم دائم ة م ع غ ري املس لمني لالس تيطان يف دار اإلس الم ،ألن اهلل
تع اىل جع ل غاي ة القت ال الوص ول إىل قب ول املعاه دة م ع املس لمني .ق ال تع اىل" :ق اتلو ال ذين ال يؤمن ون ب اهلل وال
باليوم اآلخر وال ُيرمون ما حرم اهلل ورسوله وال يدينون دين احل ق م ن ال ذين أوت و الكت اب ح ىت يعط وا اجلزي ة ع ن
2
يد وهم صاغرون" 1.واملراد من الصغار :التزام أحكام اإلسالم ،واملقصود من إعطاء اجلزية :القبول وااللتزام.

 .5المهادن ة :وه ي االتف اق عل ى ص ورة م ن ص ور الس الم ،ولكنه ا مقي دة بوق ت3.وم ن ه ذا القبي ل ص لح

احلديبية ،تلك اهلدنة اليت عقدها الرسول صلى اهلل عليه وسلم مع كفار قريش ألجل معلوم مدته عشر سنوات.
 .2الحل ف :وه و عب ارة ع ن معاه دة ب ني ط رفني ت نظم العالق ات بينهم ا تنظيم اً ُيف ظ لك ل منهم ا الرهب ة
واملنعة ،ويكون ألفراد كل منهما حقوق أفراد اجلانب اآلخ ر وال س يما ح ق املناص رة 4.وه ذا م ا حص ل ك ذلك يف
ص لح احلديبية،عن دما دخل ت قبيل ة بك ر يف حل ف ق ريش ،ودخل ت قبيل ة خزاع ة يف حل ف رس ول اهلل ص لى اهلل
عليه وسلم ،وحدث عن دما اعت دت بك ر عل ى خزاع ة ،األم ر ال ذي اعت ربه رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم نقض اً
للعهد من قبل قريش.
السلْم
ثالثا :أركان عقد ّ
الس ْلم هي:
من خالل تعريفنا السابق للسلم ميكننا أن نستنتج أن أركان عقد ّ

 .1العاقد :وهو املصاحل أو املسال -بضم امليم وكسر الالم -الذي عقد الصلح .ومعلوم لنا أن الدولة هلا

السْلم أمر خطري ميس سيادة الدولة اإلسالمية وُيتاج إىل سعة
رأس ،هو اإلمام أو اخلليفة ،وعقد معاهدات ّ
نظر ،وبعد رؤية ،لذلك فقد اتفق الفقهاء على اختالف مذاهبهم على أن الذي يتوىل هذا العقد هو اإلمام أو
نائبه ،أي رأس الدولة ،فإذا عقد أحد املسلمني العقد بغري إذن اإلمام أو نائبه،مل يصح العقد عند مجهور العلماء
5
واعترب ذلك افتياتاً على اإلمام وجتاوزاً للحد.
وق ال احلنفي ة :جي وز إذا ت واله فري ق م ن املس لمني وت وفرت املص لحة في ه ،واحتج وا ل ذلك ب أن املع ّول علي ه وج ود
6
املصلحة وقد وجدت ،وألن املوادعة أمان وأمان الواحد كأمان اجلماعة.
7
كما أجازها سحنون من املالكية مع الكراهة للضرورة.
 1التوبة.81 :
 2الزحيلي ،وهبة (العالقات الدولية يف اإلسالم) ،ص .121
 3عفيفي ،حممد الصادق( ،اإلسالم والعالقات الدولية) ،دار الرائد العريب (بريوت) .ط 1206( ،8ه 1126 -م) .ص .876

 4املرجع السابق ،ص .877
5انظر :ابن قدامة املقدسي ،عبد اهلل بن أمحد( ،املغين) .مكتبة القاهرة ،ج  /1ص .812
 6مجاعة من علماء اهلند( ،الفتاوى اهلندية) ،الطبعة األمريية الكربى (مصر)1510 ،ه  ،ج /8ص .166
 7املواف ق ،حمم د ب ن يوس ف ب ن أيب القاس م( ،الت اج واإلكلي ل ملختص ر خلي ل) ،مطب وع هب امش مواه ب اجللي ل للحط اب ،مكتب ة
النجاح ،ليبيا ،ج  /5ص .526
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والذي أميل إليه هو رأي اجلمهور ،وذلك:
أ .ألن تق دير املص لحة ُيت اج إىل بع د نظ ر ،وال ش ك أن اإلم ام أق در م ن غ ريه عل ى ذل ك ،باعتب اره مؤمتن اً م ن قب ل
أهل احلل والعقد ،ولتوفر املعلومات لديه من األجهزة املختلفة يف الدولة ،مما يعينه على ارخاذ القرار الصحيح.
ب .وملا كان عليه العمل يف الزمن األول ،حيث كان حق عقد املعاه دة بي د الرس ول ص لى اهلل علي ه وس لم وم ن بع ده
بأيدي خلفائه ،ولكن ه ذا احل ق ك ان يُعط ى أحيان اً ل بع الق ادة العس كريني يف اجلبه ات ،حي ث يعط ون مبوجب ه
الس ْلم مع األعداء ،غري أن الرسول وخلف اءه احتفظ وا حب ق نس خ أي ة معاه دة ي رون فيه ا ض رراً
حق التفاوض على ّ
عل ى اإلس الم ،ول ذا ف إن م وافقتهم أو تص ديقهم عل ى املعاه دات ك ان ش رطاً ال ب د من ه جلعله ا ملزم ة جلماع ة
املسلمني.
وهذا هو الرأي الذي رجحه الدكتور وهبة الزحيلي يف كتابه "العالقات الدولية يف اإلسالم".1
 .2المعقود عليه  :وهو املصا َحل أو املسا َمل عنه – بضم امليم وفتح الالم – وهو الشيء املدعى به ،أو الدعوى،
أو حمل الصلح كما يسميه القانونيون.
فقد يكون املسامل عنه أرضاً اختلف عليها ،أو إيقافاً للحرب ملدة معينة ،أو غري ذلك.
2

 .3الصيغة  :وهي ما يكون به العقد من قول كاإلجياب والقبول أو فعل كالتعاطي ،وغري ذلك .تبياناً إلرادة

العاقد وكشفاً عن كالمه النفسي.

3

الس ْلم أن يكون مشروعاً ،أي أن يكون متفقاً مع أحكام الشريعة وال يصادم
 .4المشروعية  :من أركان عقد ّ
4
مبدأ من مبادئها ،عمالً بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم" :من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد".
5
الس ْلم قال فقهاؤنا :ال بد من توافر املصلحة املشروعة وإال مل جيز العقد.
ويف ّ

 1انظر ص .815 – 818
 2عب د الن ور ،حمم ود حمج وب( ،الص لح وأث ره يف إَّ اء اخلص ومة يف الفق ه اإلس المي) ،دار اجلي ل (ب ريوت) ط 1207( ،1ه -
1127م) ص .818
 3املرجع السابق ،نفس الصفحة.
 4رواه مسلم .انظر( :ص حيح مس لم بش رح الن ووي) دار املعرف ة ،ب ريوت1217 ،ه 1116 -م ،كت اب  ،50ب اب  ،2ح ديث
 ،17ج  ،18ص .828
 5انظر :ابن اهلمام( ،فتح القدير) ،ج  /2ص  .815الشافعي ،حممد بن إدريس( ،األم) ،املطبعة األمريي ة1588 ،ه  -ج ،2
ص .110
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المبحث الثاني:
السلْم وأحكامه في اإلسالم
طبيعة ّ

السلْم
أوالا :مشروعية ّ
م ن خ الل اس تقراء نص وص الش ريعة اإلس المية جن د أن ال ّس ْلم م ع األع داء ثاب ت ب القرآن والس نة واإلمج اع.
والنصوص يف ذلك كثرية ،نذكر فيما يأيت أمثلة عليها:
من القرآن الكريم:
1
الس ِم ِ
ِِ
يم﴾
قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن َجنَ ُحوا لِ َّ
لس ْل ِم فَ ْ
اجنَ ْح َهلَا َوتَ َوَّك ْل َعلَى اللَّه إنَّهُ ُه َو َّ ُ
يع الْ َعل ُ
ِِ َِّ َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
احلَ َرِام فَ َم ا
اه ْد ُْمت ِعْن َد الْ َم ْس ِج ِد ْ
قال تعاىلَ ﴿ :كْي َ
ف يَ ُكو ُن ل ْل ُم ْش ِرك َ
ين َع َ
ني َع ْه ٌد عْن َد اللَّه َوعْن َد َر ُسوله إال الذ َ
2
است َقاموا لَ ُكم فَاست ِقيموا َهلم إِ َّن اللَّه ُُِي ُّ ِ
ني﴾ .
ب الْ ُمتَّق َ
َ
ْ َ ُ ْ ْ َ ُ ُْ
الس ْلم وُي
"والق رآن الك رمي ال يك اد مي ر مبناس بة حض ارية تعاوني ة إال وين ادي ب األمن والس الم ويرغ ب يف ّ
3
السْلم ومشتقاته يف مائة ومثان وثالثني آية".
عليه ،حىت ذكر ّ

من السنة النبوية:
 .1حادثة صلح احلديبية املشهورة مع كفار قريش .حيث ورد يف السرية النبوية" :اصطلحا يف وضع احلرب
عن الناس عشر سنني يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بع  ،على أن ه م ن أت ى حمم داً م ن ق ريش بغ ري إذن
وليه رده عليهم ،ومن جاء قريشاً ممن مع حممد مل يردوه عليه ،وأن بيننا عيبة مكفوفة وأنه ال أس الل وال أغ الل ،وأن ه
4
من أحب أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل فيه ،ومن أحب أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل فيه".
 .8معاهدة الرسول صلى اهلل عليه وسلم مع اليهود بعد وصوله إىل املدينة املنورة ،وقد جاء فيها:
" .5وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة واألسوة غري مظلومني  ....لليهود دينهم وللمسلمني دي نهم...
وأن بي نهم النص ر ع ل م ن ح ارب ه ذه الص حيفة  ...وأن بي نهم النص ر عل ى م ن ده م يث رب ،وأن ه ال ُي ول ه ذا
5
الكتاب دون ظامل أو آُث".
الس ْلم م ع األع داء مش روع ،إذا حتقق ت ش روطه
اس تناداً إىل ه ذه النص وص وغريه ا ،ميكنن ا الق ول إن ّ
وضوابطه ،وعلى هذا إمجاع الفقهاء املسلمني.
6
قال ابن العريب املالكي" :عقد الصلح ليس بالزم للمسلمني ،وإَّنا هو جائز باتفاقهم أمجعني".

1األنفال.61 :
 2التوبة.7 :
 3عفيفي ،حممد( ،اإلسالم والعالقات الدولية) ،ص .831
 4ابن كثري ،أبو الفداء( ،السرية النبوية) ،ضبط وتصحيح :أمحد عبد الشايف ،دار الكتب العلمية( ،بريوت) ،ج /8ص .60
 5انظر :عفيفي ،حممد( ،اإلسالم والعالقات الدولية) ،ص .875
6

ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل (أحكام القرآن) حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية( ،بريوت) -ط ،1ج ،8ص .72
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ثانيا :السالم شعار المسلمين

السالم مبدأ من املبادئ اليت عين هبا اإلسالم عناية واضحة ،حىت صار ش عار املس لم يف ك ل بقع ة م ن بق اع
األرض ،واستعلن شعاراً لإلسالم عقيدة وخلقاً وسلوكاً ونظاما ،فإذا ه و واإلس الم مبع ىن واح د وحقيق ة واح دة ال
انفصام بينهما ،فحي ث ي ذكر اإلس الم ف ثم مع ه الس الم س الم احلري ة والع زة والكرام ة والش رف "وهلل الع زة ولرس وله
وللمؤمنني".
ِ
ِ
الس َال ُم الْ ُم ْؤِم ُن الْ ُم َه ْي ِم ُن
ُّوس َّ
فالسالم اسم من أمساء اهلل احلسىنُ ﴿ :ه َو اللَّهُ الَّذي َال إِلَهَ إَِّال ُه َو الْ َمل ُ
ك الْ ُقد ُ
اجلَبَّ ُار الْ ُمتَ َكبِّ ُر ُسْب َحا َن اللَّ ِه َع َّما يُ ْش ِرُكو َن﴾  .1والذين يعيشون مستجيبني لرهبم يف حياهتم الدنيا سيحظون
الْ َع ِز ُيز ْ
ِ
َجًرا َك ِرميًا﴾ .2وس يحظون ك ذلك
يوم القيامة بتحية اهلل هلم وهي "السالم"َ ﴿ :حتيَّتُ ُه ْم يَ ْوَم يَ ْل َق ْونَهُ َس َال ٌم َوأ َ
َع َّد َهلُ ْم أ ْ
ٍ
ص لَ َح ِم ْن آبَائِ ِه ْم َوأ َْزَو ِاج ِه ْم َوذُ ِّريَّاهتِِ ْم َوالْ َم َالئِ َك ةُ
بتحي ة املالئك ة هل م يف اآلخ رةَ ﴿ :جنَّ ُ
ات َع ْدن يَ ْد ُخلُونَ َها َوَم ْن َ
ِ
ِ
ٍ
صبَ ْرُْمت فَنِ ْع َم ُع ْق َىب الدَّا ِر﴾  .3ومسى اهلل تع اىل اجلن ة ال يت ي نعم هب ا
يَ ْد ُخلُو َن َعلَْي ِه ْم م ْن ُك ِّل بَاب * َس َال ٌم َعلَْي ُك ْم مبَا َ
املؤمنون بدار السالم "هلم دار السالم عند رهبم".
وه و ش عار اجملتم ع املس لم م ا ب ني مش رق الش مس ومغرهب ا ،فتحي ة املس لمني ح ني يالق ي بعض هم بعض اً:
"السالم عليكم".
السلْم والحرب :أيهما أوالا؟
ثالثاّ :
الس ْلم يف اإلسالم فكرة أصيلة عميقة ،تتصل اتصاال وثيقاً بطبيعته وفكرته الكلية عن اإلنسان والكون
فكرة ّ
واحلياة .فقد جاء اإلسالم ليحقق مبدأ العدالة يف األرض قاطبة ،ويقيم القسط بني البشر عامة.
فاإلسالم يريد السالم ،وال يريد العدوان واالستعالء يف األرض ،يريد السالم بني العبد ونفسه ،فال غ ش وال
حقد ،والسالم ب ني العب د ورب ه ،فه و دائ م الص لة واخلش ية واملراقب ة ،والس الم ب ني الف رد وجمتمع ه ،وس الم الش عوب
فيما بينها.
ورغ م ه ذا املوق ف املب دئي م ن الس الم ،إال أن اإلس الم دعان ا إىل إع داد مس تلزمات الق وة ملواجه ة األش رار
واملعتدين ،ذلك ب أن اإلس الم ال يتن اق م ع س نة احلي اة ،وال يتجاه ل الن وازع الراس خة يف نف وس البش ر .ف احلرب
ِ ِ
َص بَ َح
الزمت مسرية احلياة اإلنسانية منذ أن قتل ابين آدم أحدمها اآلخر﴿ .فَطََّو َع ْ
ت لَهُ نَ ْف ُس هُ قَ ْت َل أَخي ه فَ َقتَ لَ هُ فَأ ْ
ِمن ْ ِ
ين﴾.4
َ
اخلَاس ِر َ

 1احلشر.85 :
 2األحزاب.22 :
 3الرعد.82-85 :
 4املائدة.50 :
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وهذا ما قرره ابن خلدون حني قال" :إن احلرب أمر طبيعي يف البشر ،ال رخلو عنه أمة وال جيل ،وإَّا تنش أ
ح ني يري د بع البش ر أن ين تقم م ن بع  ،فيتعص ب لك ل منهم ا أه ل عص بته ،ف إذا ت ذامروا ل ذلك ،وتوافق ت
1
الطائفتان :إحدامها تطلب االنتقام ،واألخرى تدافع ،كانت احلرب".
الس ْلم واحل رب مع ا .فأيهم ا األص ل؟ وأيهم ا
وإذا ك ان األم ر عل ى ه ذه الص ورة م ن دع وة اإلس الم إىل ّ
االستثناء؟
إذا ألقينا نظرة فاحصة على نصوص القرآن والسنة ،وج دنا أَّ ا تتج ه مباش رة دن ال دخول يف الت أويالت إىل
إيث ار الس الم عل ى احل رب ،واحل رب يف نط اق ه ذا االجت اه الع ادل تعت رب ض رورة اجتماعي ة وال حم يص عنه ا ل رد
االعتداء وكفالة احلريات.
وهب ذا "يص بح الس الم ه و القاع دة الدائم ة واحل رب ه ي االس تثناء ال ذي يقتض يه اخل روج ع ن ه ذا التناس ق
2
املمثل يف دين اهلل الواحد ،بالبغي والظلم ،أو بالفساد واالختالل".
"الس ْلم قاع دة واحل رب
ويلخ ص لن ا الش هيد س يد قط ب –رمح ه اهلل -فك رة الس الم يف اإلس الم بقول هّ :
3
ضرورة".
ويؤي دنا يف ذل ك م ا ق رره الفقه اء األوائ ل م ن أن الباع ث عل ى القت ال ه و دف ع االعت داء ول يس املخالف ة يف
الدين.
قال احلنفي ة" :اآلدم ي معص وم لي تمكن م ن مح ل أعب اء التكلي ف ،وإباح ة القت ل ع ارض ُمس ح ب ه ل دفع ش ره"
وقالوا أيضاً" :الكفر من حي ث ه و كف ر ل يس عل ة لقت اهلم" وق ال اإلم ام مال ك " :ال ينبغ ي ملس لم أن يهري ق دم ه
4
إال يف حق ،وال يهريق دماً إال حبق" .وقال احلنابلة" :األصل يف الدماء احلظر إال بيقني اإلباحة".
ِ
ِ
ني َكافَّ ةً َك َم ا يُ َق اتِلُونَ ُك ْم َكافَّ ةً َو ْاعلَ ُم وا أ َّ
َن اللَّ هَ َم َع
وق ال اب ن اهلم ام احلنف ي يف قول ه تع اىلَ ﴿ :وقَ اتلُوا الْ ُم ْش ِرك َ
5
ِ
ِ
وه ْم َح َّىت َال تَ ُك و َن
الْ ُمتَّق َ
ني﴾ " :فأفاد أن قتالنا املأمور به جزاء لقتاهلم ومسبب عن ه" وك ذا قول ه تع اىلَ ﴿ :وقَاتلُ ُ
ِِ
فِْت نَةٌ وي ُكو َن الد ِ ِ ِ
ني﴾" 6أي ال تكون فتنة منهم للمسلمني عن دينهم
ِّين للَّه فَِإن انْتَ َه ْوا فَ َال ُع ْد َوا َن إَِّال َعلَى الظَّالم َ
ََ
ُ
7
باإلكراه بالضرب والقتل".

 1ابن خلدون ،عبد الرمحن( ،املقدمة) ،ص .586
 2قطب ،سيد( ،السالم العاملي واإلسالم) .دار الشروق ،ط 1205( ،18ه 1115 -م) ص .81
 3املرجع السابق ،ص .81
 4الطربي ،حممد بن جرير( ،اختالف الفقهاء) ،حتقيق شاخت ،بدون ،ص .113
 5التوبة.56 :
 6البقرة ،115 :األنفال.51 :
 7ابن اهلمام( ،فتح القدير) ،ج  ،2ص .871
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وهذا هو األمر املقرر لدى فقهاء القانون الدويل ،حيث يقولون بأن احلال ة الطبيعي ة ب ني ال دول ه ي الس الم.
1
واحلرب حالة وقتية عارضة مهما كان سببها.
ويف س لوك ق ادة املس لمني يف املع ارك م ا يؤك د أن القت ال يف اإلس الم ل يس إال ت دعيماً ألص ل الس الم ال ذي
أسست عليه حياة الن اس .وم ا توجيه ات أيب بك ر الص ديق رض ي اهلل عن ه جل يش أس امة إال بي ان المت داد مفه وم
الس ْلم ،ليكون مستمراً يف مجيع األحوال ،ألنه مرتبط بعقيدة املسلم الذي ينطل ق يف أم ره كل ه باس م اهلل س بحانه،
ّ
واستجابة ألمره وَّيه.
أم ا ال ذين يلجئ ون إىل تغلي ب قاع دة القت ال يف اإلس الم اس تناداً إىل آي ات القت ال العدي دة ،فه م يغفل ون
القاعدة األساس ،وال يبحثون عن السياقات اخلاصة للظروف اليت نزلت فيها تلك اآليات.
وهذه قضية ال بد من بسطها وتوضيحها لنخرج منها بفهم دقي ق هل ذه املس ألة .فبالنس بة هل ذه اآلي ات جي ب
فهمها كلها مع بعضها دون ترك آية منها ،وجمموعها يدل على أن القتال حمدد بالسبب األصلي الذي من أجله
شرع اجلهاد ،وقد بني األستاذ وهبة الزحيلي إن هذا السبب يرجع إىل أحد أمرين:
2
 .1دفع الظلم .كما يف قوله تعاىل﴿ :أ ُِذ َن لِلَّ ِذين ي َقاتَلُو َن بِأَن ِ
ص ِرِه ْم لََق ِد ٌير﴾
َّه ْم ظُل ُموا َوإِ َّن اللَّهَ َعلَى نَ ْ
ُ
َُ
ِ
ِِ
اعتَ ُدوا َعلَْي ه مبثْ ِل َم ا ْاعتَ َدى
 .8قط ع الفتن ة ومحاي ة ال دعوة .كم ا يف قول ه تع اىل﴿ :فَ َم ِن ْاعتَ َدى َعلَ ْي ُك ْم فَ ْ
ِ
َعلَْي ُك ْم َواتَّ ُقوا اللَّهَ َو ْاعلَ ُموا أ َّ
ني﴾.4،3
َن اللَّهَ َم َع الْ ُمتَّق َ

ويشري الزحيلي ك ذلك إىل أن اآلي ات املطلق ة بش ن احل رب حممول ة عل ى اآلي ات املقي دة املبيح ة للقت ال
بس بب الع دوان أو االعت داء 5.وم ن األمثل ة الواض حة عل ى ذل ك قول ه﴿ :واقْ ت لُ وهم حي ِ
وه ْم
َ ُ ُ ْ َْ ُ
ث ثَق ْفتُ ُم ُ
6
ِ ِ ِ َّ ِ َّ ِ
ين
وه ْم ِم ْن َحْي ُ
ثأْ
َوأ ْ
َخ ِر ُج ُ
َخَر ُج وُك ْم﴾ فه ذه آي ة عام ة يقي دها قول ه تع اىلَ ﴿ :وقَ اتلُوا يف َس ب ِيل الل ه ال ذ َ
ِ
ين﴾. 7
يُ َقاتِلُونَ ُك ْم َوَال تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن اللَّهَ َال ُُِي ُّ
ب الْ ُم ْعتَد َ
ف اهلل س بحانه وتع اىل أوج ب عل ى املس لمني أن يق اتلوا املعت دين دفع اً للع دوان ،وح ىت ال يقف ون ح ائالً
أم ام وص ول ال دعوة إىل امل دعوين .ونك ون هب ذا الفه م ق د قررن ا مب دأ مح ل املطل ق عل ى املقي د إذا متاث ل
السبب بينهما ،فاآلية املطلقة بتشريع القتال سواء وجد اعتداء أم ال ،مقيدة باآلية اليت تفيد أن القت ال مل ن
قاتلنا واعتدى علينا.

 1الزحيلي ،وهبة (العالقات الدولية يف اإلسالم) ،ص .121
 2احلج.51 :
 3البقرة.115 :
 4الزحيلي ،وهبة( ،العالقات الدولية يف اإلسالم) ص .83
 5املرجع السابق ،ص .16
 6البقرة.111 :
 7البقرة.110 :
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وأم ا النه ي ع ن م واالة الك افرين ،فل يس معن اه النه ي ع ن مس املتهم واإلحس ان إل يهم ،ألن امل راد م ن
املواالة :االستنصار هبم ،واالطمئنان إليهم ،واطالعهم على أسرار املسلمني.
الس ْلم حمكمة غ ري منس وخة ،وتك ون آي ات العف و والص فح
وعلى هذا الوجه تكون اآليات الداعية إىل ّ
1
معموالً هبا يف غري حال االعتداء ،وحبسب ما تقتضيه السياسة اإلسالمية واملصلحة العامة.
السلْم مع األعداء
رابع ا :مدة ّ

يرى مجهور الفقهاء أنه جيوز موادعة أهل احل رب عل ى أي م دة كان ت م ا دام ت مص لحة املس لمني يف
ذل ك ،أم ا إن مل تك ن مص لحة ف ال جي وز ،لقول ه تع اىل﴿ :فَ َال َهتِنُ وا َوتَ ْدعُوا إِ َىل َّ
الس ْل ِم َوأَنْ تُ ُم ْاأل َْعلَ ْو َن َواللَّ هُ
2
َم َع ُك ْم َولَ ْن يَِ ََّتُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم﴾
بينم ا ي رى اإلم ام الش افعي وه و رواي ة ع ن اإلم ام أمح د إن ه ال جت وز مهادن ة املش ركني أكث ر م ن عش ر
س نني اس تناداً إىل م ا روي ع ن الرس ول ص لى اهلل علي ه وس لم يف ص لح احلديبي ة ،ف إن ص وحل املش ركون عل ى
3
أكثر من ذلك فالصلح منتق .
والرأي الذي أراه راجحاً هو رأي اجلمهور ،أي جتويز الصلح على أي مدة حبس ب احلاج ة واملص لحة،
واألدلة على ما ذهبت إليه هي:
السلَ َم فَ َما َج َع َل اللَّهُ لَ ُك ْم َعلَ ْي ِه ْم َس بِ ًيال﴾
 .1قوله تعاىل﴿ :فَِإ ِن ْاعتَ َزلُوُك ْم فَلَ ْم يُ َقاتِلُوُك ْم َوأَلْ َق ْوا إِلَْي ُك ُم َّ

 4وهذه اآلية صرُية يف جواز ذلك ،وهي حمكمة وال دليل على نسخها.
الس ْلم ال احلرب.
 .8ما رجحناه سابقاً من أن األصل يف العالقات الدولية هو ّ
 .5ألن اإلبق اء عل ى الص لح الطوي ل األم د ه و م ا يقتض يه واج ب الوف اء بالعه د ،ول يس يف الق رآن
الكرمي أو السنة نص عل منع هذا الصلح .أما مصاحلة الرسول لقريش على عشر سنني فال ت دل عل ى أن

ما هو أكثر من ذلك ال جيوز.
 .2اس تدالل اب ن الق يم عل ى ذل ك مبص احلة الرس ول ص لى اهلل علي ه وس لم أله ل خي رب مل ا انتص ر
عل يهم ،عل ى أن جيل يهم م ىت ش اء ،ق ال" :ومل جي ا بع د ذل ك م ا ينس خ ه ذا احلك م البت ة ،فالص واب ج وازه
وصحته".

5

 1انظر :الزحيلي ،وهبة( ،العالقات الدولية يف اإلسالم) ،ص .16
 2حممد.53 :
 3انظر( :املوسوعة الفقهية) ج ،8ص .10-1
 4النساء.10 :
 5ابن القيم (زاد املعاد يف هدي خري العباد) .الطبعة املصرية ومكتبتها ،ج ،8ص .77
122

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

المبحث الثالث:
السلْم وضوابطه
شروط ّ
الس ْلم ،ونتح دث هن ا ع ن ش روطه وض وابطه ،ولك ن ال ب د أوالً م ن بي ان الف رق
حت دثنا فيم ا س بق ع ن أرك ان ّ
بني الركن والشرط.
ف الركن ه و م ا ال ي تم الش يء إال ب ه وه و داخ ل يف حقيقت ه .وأم ا الش رط فه و م ا ال ي تم الش يء إال ب ه وال
1
يكون داخالً يف حقيقته.
الس ْلم م ع األع داء
ويعد حديثنا يف هذا املبحث من األمهية مبكان ألنه يتضمن الشروط والضوابط اليت جتعل ّ
الس ْلم ال يعدو أن يكون حم افَّتاء.
مشروعاً ،وإذا فقدت هذه الضوابط أو بع منها ،فإن هذا ّ
أما هذه الشروط فهي:
أوالا :التراضي واإلرادة الحرة
الس ْلم م ع األع داء ه و عق د م ن العق ود ،والعق ود تتطل ب لص حتها الرض ا واالختي ار م ن اجل انبني املتعاق دين،
ّ
أما معاهدات السالم القائمة على أساس اإلكراه أو القهر أو اليت رخضع للقوة والضغوط واملدفع ،فهي معاهدات
الس ْلم ال ميك ن أن
باطل ة ،ألن ذل ك من ايف ملقتض ى العق د .ف التعبري ع ن اإلرادة جي ب أن يك ون ح راً ،واس تقرار ّ
2
يتحقق دون توفر الرضا واالختيار.
الس ْلم ،إذا كان يف هذه الدعوة ذل وإهانة للمسلمني ،وإذا كان
وقد َّانا اهلل سبحانه وتعاىل عن الدعوة إىل ّ
الس ْل ِم َوأَنْ تُ ُم ْاأل َْعلَ ْو َن
الس ْلم قائما على القهر والتسليم لألعداء باحلقوق .قال تعاىل﴿ :فَ َال َهتِنُوا َوتَ ْد ُعوا إِ َىل َّ
هذا ّ
َواللَّهُ َم َع ُك ْم َولَ ْن يَِ ََّتُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم ﴾ .3قال اب ن الع ريب امل الكي تعليق اً عل ى ه ذه اآلي ة" :وق د َّ ى اهلل تع اىل هاهن ا
الس ْلم _ مع القهر والغلب ة للكف ار ،وذل ك ب ني ،وإن الص لح إَّن ا ه و إذا ك ان ل ه وج ه ُيت اج في ه إلي ه،
عنه  -أي ّ
ويفيد فائدة".4
السلْم
ثانيا :وضو اتفاقية ّ
الس ْلم واض حة النص وص ،بين ة األه داف ،حت دد احلق وق وااللتزام ات حتدي داً ال ُيت اج
جيب أن تكون اتفاقية ّ
إىل التأويل والتالعب باأللفاإ ،فال تس تخدم العب ارات ال يت فيه ا توري ة أو خ داع أو غ ش أو غم وض ،ألن ذل ك

 1عبد النور ،حممود( ،الصلح وأثره يف إَّاء اخلصومة يف الفقه اإلسالمي) .ص .62 – 67
 2انظر :الزحيلي ،وهبة( ،العالقات الدولية يف اإلسالم) .ص  .120عفيفي ،حممد( ،اإلسالم والعالقات الدولية) ،ص .866
 3حممد .53
 4ابن العريب( ،أحكام القرآن) ،ج  ،8ص .76
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يوقع يف االرتباك ،وُيتاج إىل تفسري االتفاقية بالتحكيم أو القضاء الدويل مما يؤدي إىل إحباط أهداف االتفاقي ة،
1
وإضاعة احلقوق املشروعة ،بسبب بطء القضاء وسوء نية الدول املتحضرة.
وقد حذرنا القرآن الكرمي من مكر األعداء ،فقال تعاىلَ ﴿ :و ُخ ُذوا ِح ْذ َرُك ْم﴾. 2
ومن وصايا عل ي رض ي اهلل عن ه لألش َّت النخع ي ع دم ج واز اس تغالل ض عف املعاه دين أو اللج وء إىل الل ف
3
جتوز العلل ،4وال تع ولن عل ى
والدوران يف تفسري األلفاإ" :ال إدغال وال مدالسة وال خداع فيه ،وال تعقد عقداً ّ
6
حلن قول ،5بعد التأكيد والتوثقة".
ومما جتدر اإلشارة إليه أن اليهود هم أهل هذا الفن ،وهم أص حاب الي د الط وىل يف ف ن التالع ب يف نص وص
االتفاقي ات ،وال خيف ى علين ا م ا فعل وه حينم ا وقع وا عل ى اتفاقي ة ت نص عل ى "االنس حاب م ن أراض عربي ة حمتل ة"
وكان ت روح االتفاقي ة تش ري إىل أَّ م سينس حبون م ن األراض ي ال يت احتلوه ا ،ولك نهم انس حبوا م ن ج زء يس ري
وقالوا :نفذنا االتفاقية ،ألن االتفاقية تنص على "أراض" وليس "األراض ي" )  (Landول يس ()The land
وهكذا كان من السهل عليهم التملص من روح االتفاقية ومضموَّا ،بينما حنن مازلنا حنسن الظن هبم ،ومل ن تعلم
من جتاربنا ،ولن نتعلم ما دمنا مل نفهم هؤالء الناس انطالقاً من كتاب ربنا عز وجل.
ثالثاا :أن ال تتضمن شروط ا باطلة

ال جي وز لإلم ام املس لم أن يش َّتط يف ص لحه م ع الكف ار ش رطاً خي الف الكت اب والس نة ودي ن اإلس الم ،وك ل
شرط خيالف أصول الدين فهو باطل.
ومث ال الش روط الباطل ة أن يتن ازل ع ن ش يء م ن ال دين كالص الة والص يام أو احلك م مب ا أن زل اهلل ،وه ذا ال
جيوز .وأي معاهدة بني املسلمني والكفار تتضمن شروطاً باطلة فهي باطلة.
ب ل إن العق ود ال يت تق ع ب ني املس لمني أنفس هم إذا تض منت ش روطاً باطل ة فه ي باطل ة ك ذلك ،مل ا ورد ع ن
الرسول صلى اهلل عليه وسلم" :املسلمون على شروطهم ،إال شرطاً حرم حالالً ،أو أحل حراماً".7
ولذلك فإن الربا والزنا والقمار وإن كان فيها عقود فإَّا باطلة وال تقع وال جيوز الوفاء هبا.
ج اء يف ج واهر اإلكلي ل :جي وز لإلم ام مهادن ة احل ربيني ملص لحة ،إن خل ت املهادن ة ع ن ش رط فاس د ،ك أن
ِ
ِِ
ني﴾( آل
﴿وَال َهتنُ وا َوَال َْحتَزنُوا َوأَنْ تُ ُم ْاأل َْعلَ ْو َن إِ ْن ُكْن تُ ْم ُم ْؤمن َ
كان ت عل ى م ال يدفع ه هل م ف ال جي وز ،لقول ه تع اىلَ :

 1الزحيلي ،وهبة( ،العالقات الدولية يف اإلسالم) .ص .128
 2النساء.108 :
 3اإلدغال :اإلفساد ،املدالسة :اخليانة.
 4املراد بالعلل يف العقود والكالم :ما يصرفها عن وجهها وُيوهلا إىل غري املراد.
5حلن القول :هو ما يقبل التوجيه كالتورية والتعري .
 6انظر :الزحيلي( ،العالقات الدولية يف اإلسالم) .ص  .628نقالً عن "َّج البالغة" لإلمام علي.
 7رواه الَّتمزي عن عمرو بن عوف ،وقال :هذا حديث حسن صحيح (نيل األوطار :ج  ،3ص )832
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عمران )151 :إال لض رورة ال تخلص م نهم ،خ وف اس تيالئهم عل ى املس لمني ،فيج وز دف ع امل ال هل م ،وق د ش اور
النيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه يف مثل ذلك ،فلو مل يكن اإلعطاء جائزاً عند الضرورة ما شاور فيه.1
رابع ا :تحقيق المصلحة للمسلمين

نالحظ أن الفقهاء قيدوا أح ّقية اإلمام يف عقد الصلح عن املسلمني باملصلحة ،مبعىن :أن ه ذا الص لح إذا مل
ُيقق مصلحة املسلمني فإنه يعد باطالً وال جيوز االلتزام به.
ولكن الفقهاء مل يذكروا معايري حمددة هلذه املصلحة ،وما جنده عندهم عبارة ع ن أمثل ة هل ذه املص لحة ،مث ل:
ضعف املسلمني ،وقوة عدوهم ،أو رجاء إسالم املعاهدين أو ب ذل اجلزي ة إىل غ ري ذل ك .وس نورد فيم ا يل ي بع
الس ْلم بسبب عدم وجود املصلحة .ومن ذلك:
أقوال الفقهاء .مل جييزوا فيها ّ
 .1قال ابن العريب املالكي:
"فإذا كان املسلمون على عزة ،ويف قوة ومنعة ،ومناقب عدي دة ،وع دة ش ديدة ،ف ال ص لح ح ىت تطع ن اخلي ل
بالقنا ،وتضرب البي الرقاق اجلماجم ،وإن كان للمسلمني مصلحة يف الصلح النتفاع جيلب به ،أو ض ر ين دفع
2
بسببه فال بأس أن يبتدئ املسلمون به إذا احتاجوا إليه ،وأن جييبوا إذا ُدعوا إليه".
 .8قال اجلصاص احلنفي:
"َّى عن املساملة عند القوة على قهر العدو وقتلهم ،وكذلك قال أص حابنا :إذا ق در بع أه ل الثغ ور عل ى
قتال العدو ومقاومتهم مل جتز هلم مساملتهم ،وال جيوز هلم إقرارهم على الكف ر إال باجلزي ة ،وإن ض عفوا ع ن قت اهلم
ج از هل م مس املتهم كم ا س امل الن يب ص لى اهلل علي ه وس لم كث رياً م ن أص ناف الكف ار وه ادَّم عل ى وض ع احل رب
3
بينهم من غري جزية أخذها منهم".
وإذا استأنس نا هب ذه األمثل ة ،إض افة إىل الغاي ة م ن احل رب يف اإلس الم وأَّ ا ال تعل ن إال بع د ع رض اإلس الم
على الكفار ،الستطعنا من خالهلا اخللوص إىل معايري ميكن أن تضبط املصلحة اليت شرطها الفقهاء ،واليت ميكن
تلخيصها فيما يلي:
متكني املسلمني من نشر اإلسالم ،وتأمينهم على أنفسهم وأمواهلم.
السْلم راجحة على املصلحة العائدة عل ى ع دوهم من ه ،أو
أن تكون املصلحة العائدة على املسلمني من هذا ّ
مساوية هلا على أقل تقدير .مع وجود املربر لذلك يف احلالتني.
 .1أن يض ع اإلم ام نص ب عيني ه أن الع زة هلل ولرس وله وللم ؤمنني ،ف ال يعق د س لماً يع ود عل ى املس لمني
بالض رر ،أو يظه ر األم ة اإلس المية مبظه ر الض عف والتخ اذل ،أو يك ون في ه تن ازل عم ا ال جي وز التن ازل عن ه م ن
4
حقوق املسلمني.
 1انظر( :املوسوعة الفقهية) ج ،8ص .17
 2ابن العريب( ،أحكام القرآن) ج  ،8ص .77
 3اجلصاص( ،أحكام القرآن) ،ج  ،8ص .85
 4انظر :عبد النور ،حممود( ،الصلح وأثره يف إَّاء اخلصومة يف الفقه اإلسالمي) .ص .812
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المبحث الرابع:
السلْم المطرو مع اليهود في الميزان
ّ
نشري بداية يف مقدمة يسرية إىل طبيعة اليهود ونظ رهتم لن اُ ،ث نتح دث بع د ذل ك ع ن الس الم معه م وم دى
مشروعيته.
يعتقد اليهود أَّم شعب اهلل املختار وأَّم أبناء اهلل وأحباؤه ،وبالتايل فإن اليهودي وفق نظرهتم املنحرفة
مقدم على غريه من بين البشر ،بل إَّم ينظرون إىل اآلخرين على أَّم جمرد عبيد هلم.
وإذا قرأنا يف تلمودهم فإننا جند الكثري من اآلراء واألفكار املنحرفة ،ففي موضوع العهود واملواثيق على
سبيل املثال ،جند يف التلمود األمور التالية:1
 .1اليم ني ال يت يؤديه ا اليه ودي لألجن يب ال قيم ة هل ا ،وال تل زم اليه ودي بش يء ألن ه ال أميْ ان ب ني اليه ود
واحليوان.
 .8جيوز لليهودي أن يشهد زوراً.
 .5مباح بل واجب غش األجنيب "غري اليهودي".
 .2إذا ج اء أمام ك األجن يب "غ ري اليه ودي" واإلس رائيلي ب دعوى ،ف إذا أمكن ك أن جتع ل اإلس رائيلي راحب اً
فافعل.
وهلذا فعندما نزل كتاب اهلل سبحانه وتعاىل بدأ يريب املسلم على أساس إخالص الوالء هلل ولرسوله وجلماعة
َّ ِ
ِ
َّص َارى
ين َآمنُوا َال تَتَّخ ُذوا الْيَ ُه َ
ود َوالن َ
املسلمني ،وَّانا عن الوالء لليهود والنصارى ،فقال تعاىل﴿ :يَاأَيُّ َها الذ َ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ني﴾
أ َْوليَاءَ بَ ْع ُ
ض ُه ْم أ َْوليَاءُ بَ ْع ٍ َوَم ْن يَتَ َوَّهلُ ْم مْن ُك ْم فَِإنَّهُ مْن ُه ْم إِ َّن اللَّهَ َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
واملقصود بالوالء هنا هو التحالف والتناصر ،إذ إن مساحة اإلسالم م ع أه ل الكت اب ش يء وارخ اذهم أولي اء
ِ
ِ
ِ
ت
ضى َعْن َ
شيء آخرَ ﴿ .ولَ ْن تَ ْر َ
ك الْيَ ُه ُ
َّص َارى َح َّىت تَتَّبِ َع ملَّ تَ ُه ْم قُ ْل إِ َّن ُه َدى اللَّ ه ُه َو ا ْهلُ َدى َولَئ ِن اتَّبَ ْع َ
ود َوَال الن َ
أَهواءهم ب ع َد الَّ ِذي جاء َك ِمن الْعِْل ِم ما لَ َ ِ ِ ِ
يل وَال نَ ِ
ص ٍري﴾.3
ْ َ َُ ْ َْ
َ
ك م َن اللَّه م ْن َوِ ٍّ َ
ََ َ
وإذا نظرنا يف تاريخ اليهود األسود وجدناهم قد وقفوا موقفاً عدائياً من الرسالة والرسول ،وكادوا هلذا الدين
ذلك الكيد املبيت العنيد ،منذ اللحظة األوىل لبعثة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ،ومل يزل اليهود على هذه
العقلية التخريبية التدمريية العدوانية ،وما نشاهده يف هذه األيام يف فلسطني ليس إال شاهداً على ما نقول.
ويكفينا إذا أردنا أن نتعرف على حقيقة اليهود وطبيعتهم الدموية أن نقرأ الكالم الذي يقوله احلاخام اليهودي

 1انظر :الرفاعي ،فؤاد بن سيد عبد الرمحن( ،حقيقة اليهود) ،دار صالح الدين  ،ص .12
 2املائدة.31 :
 3البقرة.180 :
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موريس صموئيل" :حنن اليهود ،حنن املدمرون ،سوف نبقى مدمرين إىل األبد .مهما عملنا فإن ذلك لن يكفي
1
احتياجاتنا ومطالبنا .سوف ندمر ألننا نريد العامل لنا".
هؤالء هم اليهود ،وهذه هي نظرهتم للتعايش مع اآلخرين ،ولكننا نراهم اليوم يتحدثون عن السالم ،وهن اك
من صدق كالمهم ووقع معهم اتفاقيات سلمية.
فما هو حكم هذه االتفاقيات؟ وما هو واجبنا جتاهها؟
إذا قمنا مبقارنة ما جيري يف هذه االتفاقيات املوقعة مع اليهود مع ما ذكرناه سابقاً من شروط اتفاقيات
الس ْلم وضوابطها يف اإلسالم ،جند أن هذه املعاهدات باطلة ،وعليه فإنه ال جيوز اعتقاد صحتها أو تنفيذ شيء
ّ
منها .وفيما يلي بيان لذلك:
أوالا :هذه املعاهدات تنص على إزالة كل أسباب العداوة والبغضاء بني املسلمني وبني اليهود ،ب ل وإزال ة أو

جتاهل نصوص التشريع اليت تشري إىل هذه العداوة .بل إن بع الدول اليت وقعت مث ل ه ذه االتفاقي ات ح ذفت
م ن مناهجه ا التعليمي ة اآلي ات القرآني ة واألحادي ث النبوي ة ال يت ت نص عل ى اجله اد وقت ال اليه ود .وح ذفت
األحداث التارخيية اليت تشري إىل تاريخ العداوة بني اليهود واملسلمني.
وهذا الشرط باطل ألنه خيالف أصل اإلميان الذي يقوم على التفريق بني املسلم والكافر ،وعدم مواالة
الكفار ومودهتم حىت لو كانوا آباء أو أبناءَ﴿ ،ال َِجت ُد قَ ْوًما يُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر يُ َو ُّادو َن َم ْن َح َّ
اد اللَّهَ
اإلميَا َن وأَيَّ َدهم بِر ٍ ِ
ب ِيف قُلُوهبِِم ِْ
َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا آبَاءَ ُه ْم أ َْو أَبْنَاءَ ُه ْم أ َْو إِ ْخ َوانَ ُه ْم أ َْو َع ِش َريتَ ُه ْم أُولَئِ َ
وح مْنهُ
ك َكتَ َ
ُ
َ ُْ ُ
َّات َْجت ِري ِمن َْحتتِها ْاألَنْهار خالِ ِدين فِيها ر ِضي اللَّه عْن هم ورضوا عْنه أُولَئِ َ ِ
وي ْد ِخلُهم جن ٍ
ب اللَّ ِه أََال إِ َّن
َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ََ ُ َ ُ
ك ح ْز ُ
ْ َ
َُ ُ ْ َ
3 2
ِ
ِ
ب اللَّ ِه ُه ُم الْ ُم ْفل ُحو َن﴾ . ،
ح ْز َ
ثاني ا :ه ذه املعاه دات أق رت اليه ود عل ى م ا أخ ذوه م ن أرض اإلس الم عن وة وغ دراً يف حلظ ة ض عف

للمسلمني ،وهذا ال جي وز .ف أرض فلس طني فتحه ا املس لمون ،ودخ ل أهله ا يف اإلس الم ،فأص بحت ب ذلك أرض اً
إسالمية ال جيوز التخلي عنها أو إقرار اليهود على ملكيته ا أو ملكي ة ج زء منه ا ،ألن يف ذل ك تف ريط فيم ا مل ك
4
اهلل املسلمني إياه ،وأكرب منه التفريط باملسجد األقصى.

ثالث ا :ه ذه املعاه دات م ن عق ود اإلك راه ،وعق د اإلك راه ال جي وز يف اإلس الم ،فق د ق رر الفقه اء أن
َّ ِ
ين َآمنُ وا َال تَ أْ ُكلُوا
من اط ص حة العق ود ه و الرض ا واس تدلوا عل ى اش َّتاط الرض ا بقول ه تع اىل﴿ :يَاأَيُّ َه ا ال ذ َ

 1انظر :الرفاعي ،فؤاد (حقيقة اليهود) ،ص .37
 2اجملادلة.88 :
 3عب د اخل الق ،عب د ال رمحن" ،حك م معاه دات الص لح والس الم م ع اليه ود وموق ف املس لم منه ا" املرك ز الفلس طيين لإلع الم،
www.Palestine-info.net
 4املرجع السابق ،ص ()2-5
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أَم والَ ُكم ب ي نَ ُكم بِالْب ِ
اط ِل إَِّال أَ ْن تَ ُك و َن ِجتَ َارًة َع ْن تَ َر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم َوَال تَ ْقتُلُ وا أَنْ ُف َس ُك ْم إِ َّن اللَّ هَ َك ا َن بِ ُك ْم
ْ َ ْ َْ ْ َ
ِ
يما﴾.2،1
َرح ً

فقد وقع ساسة الشعوب اإلس المية عل ى ه ذه املعاه دات ،وفرض وها عل ى ش عوهبم ب القوة واإلك راه واإلل زام،
ومل يُستش ر فيه ا أه ل ال دين م ن العلم اء ،وأه ل ال رأي واملش ورة م ن املس لمني ،واملس لم هن ا جمب ور ومقه ور ،ول و
3
تظاهر بأنه راض فال أثر لرضاه ،ألن إقرار اجملبور واملقهور ال أثر له يف العقود.

رابعا :هذه املعاهدات أفس دت ح ىت دني ا املس لمني .فق د زع م م ن وق ع ه ذه املعاه دات أَّ ا س تحقق اخل ري
للمسلمني يف الدنيا ،وأن هذا السالم سيعود باخلري والرخاء على شعوب املنطقة.
واحلقيقة على العكس من ذلك متاماً ،ذلك بأن هذا السالم دمر حياتنا من جوانب عديدة ،وأعطى العدو
جما الت متقدمة للتفوق علينا ،فكانت مضار هذا السالم أكرب بكثري من منافعه .وهذا أحد مبطالت العقد،
الس ْلم يف اإلسالم أن تزيد املصاحل املرجوة منه على املفاسد ،أو على أقل
فقد ذكرنا سابقاً أن من شروط عقد ّ
4
تقدير أن تكون مساوية هلا ،أما أن تزيد املفاسد على املصاحل فهذا تفريط يف حق األمة وتقوية لألعداء عليها.
وإذا ألقينا نظرة عاجلة على املفاسد الدنيوية املتحققة من هذه االتفاقيات ،جند أَّا :أطلقت يد اليهود يف
أموال املسلمني ،ورفعت احلصار االقتصادي عنهم ،وفتحت هلم أسواق املسلمني ،مما أدى إىل سيطرهتم على
اقتصاديات الدول اإلسالمية نظراً لتفوقهم يف هذا اجملال ،وهذا سيجعلهم سادة للمسلمني ،وسيجعل املسلمني
جمرد عمال يف مصانعهم وشركاهتم ليس إال.
ُث إن هذه االتفاقيات قد مسحت لليهود أن يصبحوا جزءاً من املنطقة اليت تواجدوا فيها ،ونزعوا عن املنطقة
مسماها العريب اإلسالمي ،ومسوها امساً جديداً هو "الشرق األوسط" ليصبح اليهود بذلك جزءاً من هذا النسيج.
يضاف إىل ذلك أن هذه االتفاقيات أعطت اليهود حقاً يف فلسطني ،واعَّتفت بأن وجودهم يف فلسطني هو
وجود شرعي ،وليس احتالالً أو اغتصاباً ألرض املسلمني.5
وإذا كان هذا هو شأن هذه املعاهدات ،وهذا هو حكم اإلسالم فيها ،فما هو واجبنا حنن كمسلمني
جتاهها؟
ميكن تلخيص اإلجابة عن هذا السؤال يف النقاط اآلتية:
 .1اعتقاد بطالَّا ملا تضمنته من شروط باطلة تتناىف وعقيدة املسلم وشريعته.
 .8أن يعتقد املسلم أن هذه املعاهدات ال تلزمه ،وال جيوز له أن ينفذ شيئاً من حمتواها.
 1النساء81 :
 2س امل ،ن ادرة حمم ود (عق د العم ل ب ني الش ريعة اإلس المية والق انون الوض عي) .دار النهض ة العربي ة ،الق اهرة 1212ه -
1112م ،ص .23
 3عبد اخلالق ،عبد الرمحن" ،حكم معاهدات الصلح والسالم مع اليهود وموقف املسلم منها" ص .2
 4املرجع السابق ،ص.3
 5أنظر :ملزيد من التفاصيل حول أضرار اتفاقية السلم .املرجع السابق ص .7-3
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 .5العمل عل ى إس قاطها ،ش أَّا يف ذل ك ش أن ك ل منك ر وج د عل ى أرض اإلس الم ،م ع مراع اة ض وابط
إنكار املنكر ،من :االستطاعة ،وأال يَّتتب على ذلك منكر أكرب منه ،وأال تنكر منكراً مبنكر.
 .2االعتق اد بوج وب اجله اد ض د اليه ود م ا دام وا حم اربني لإلس الم ،وم ا دام وا حمتل ني ألرض املس لمني
والعمل على توحيد األمة حنو هذا اهلدف.
 .3وجوب التمسك هبذا الدين ألن ه ه و الس بيل الوحي د لتحقي ق النص ر عل ى اليه ود ،ف ال انتص ار يف ه ذه
القضية ،وال إزاحة لليهود عن صدر هذه األمة وإَّاء علوهم يف األرض ،ما مل نتمسك هبذا ال دين فك راً ومنهج اً
1
وجهاداً.



خاتمة:
وبعد هذه الرحلة املمتعة يف كتب الفقه والعلم ،مع موضوع يهم املسلمني وميس كياَّم ،ويظهر عالقتهم
بغريهم ،فإنه جيدر بنا أن نسجل أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل هذا البحث:
 .1عقد السلم يتكون من أربعة أركان هي :العاقد واملعقود عليه والصيغة واملشروعية.
الس ْلم مع األعداء جائز بدليل القرآن والسنة وإمجاع املسلمني.
ّ .8
الس ْلم مع األعداء من حق إمام املسلمني ،ألنه أمر خطري مي س س يادة الدول ة اإلس المية ،وُيت اج
 .5عقد ّ
إىل رؤية وسعة نظر ،األمر الذي قد ال يتوفر عند غري اإلمام.
 .2السلم مبدأ من مبادئ اإلسالم ،وشعار املسلمني يف عباداهتم ويف حياهتم الدنيوية.
الس ْلم ،إال أن ه دعان ا إىل إع داد مس تلزمات الق وة ،وأن نتجه ز
 .3ب الرغم م ن موق ف اإلس الم املب دئي م ن ّ
للح رب يف ك ل الظ روف م ن أج ل مواجه ة األش رار واملعت دين وم ن أج ل أن ن دافع ع ن ه ذا ال دين،
وحنفظ كرامة األمة اإلسالمية.
الس ْلم قاع دة واحل رب
الس ْلم ول يس احل رب ،وهب ذا يك ون ّ
 .6األص ل يف العالق ات الدولي ة يف اإلس الم ه و ّ
ضرورة.
الس ْلم مع األعداء أي مدة كانت ،والذي ُيدد ذلك هو املصلحة العامة للمسلمني.
 .7جيوز ّ
الس ْلم م ع األع داء ج ائزاً ف ال ب د أن يك ون قائم اً عل ى الَّتاض ي واإلرادة احل رة ،ال عل ى
 .2ح ىت يك ون ّ
أساس القهر واإلكراه.
الس ْلم أن تك ون واض حة النص وص بين ة األه داف ،ح ىت ال يك ون هن اك جم ال
 .1يش َّتط يف اتفاقي ة ّ
للتالعب بألفاظها ومدلوالهتا.
 1املرجع السابق ص .7
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الس ْلم مع األعداء باطلة إذا تضمنت أي شرط خيالف الكتاب والسنة أو خيالف أي أصل
 .10تعد اتفاقية ّ
من أصول الدين.
الس ْلم أن تكون حمققة ملصلحة املسلمني ،ومعيار ه ذه املص لحة ه و :أن تك ون
 .11من أهم شروط اتفاقية ّ
السْلم راجحة على املنفعة العائدة على عدوهم ،أو مس اوية هل ا عل ى
املنفعة العائدة على املسلمني من هذا ّ
الس ْلم تنازل عن أي من حقوق املسلمني ،وأن ال يُظه ر األم ة اإلس المية
أقل تقدير .وأن ال يكون يف هذا ّ
مبظهر الضعف والتخاذل.
الس ْلم املط روح م ع اليه ود يتض من ش روطاً باطل ة
الس ْلم وض وابطه يف اإلس الم ،ف إن ّ
 .18بن اء عل ى ش روط ّ
وألن فيه تنازالً عن حقوق املس لمني الثابت ة ،وألن ه م ن عق ود اإلك راه ال يت ال جت وز يف اإلس الم .يض اف إىل
الس ْلم أفس د دني ا املس لمني ألن ه أعط ى اليه ود الس يطرة عل ى امل وارد املالي ة والث روات
ذل ك أن ه ذا ّ
االقتصادية.
الس ْلم املزع وم م ع اليه ود ،وأن ه ال يلزمن ا بش يء ،ب ل علين ا أن نعم ل عل ى
 .15جيب علينا أن نعتق د بط الن ّ
إسقاطه ،شأنه يف ذلك ش أن أي منك ر وج د عل ى أرض اإلس الم وجي ب علين ا قب ل ك ل ش يء أن نتمس ك
هبذا الدين وأن نعد أنفسنا للجهاد ،ألنه طريقنا الوحيد لتحرير أرضنا وحتقيق النصر على أعدائنا.
ول يس لن ا يف َّاي ة ه ذا البح ث إال أن نبته ل إىل اهلل س بحانه وتع اىل أن يرزقن ا العل م الن افع وأن يلهمن ا
اإلخالص يف القول والعمل.
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قائمة المراجع:

 .1ابن خلدون ،عبد الرمحن( ،المقدمة) ،بدون رقم الطبعة وتاريخ النشر.

 .8ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل( ،أحكام القرآن) ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية (بريوت)،
الطبعة األوىل.

 .5ابن قدامة املقدسي ،عبد اهلل بن أمحد( ،المغني) ،مكتبة القاهرة.

 .2ابن قيم اجلوزية( ،زاد المعاد في هدي خير العباد) ،املطبعة املصرية ومكتبتها.

 .3ابن كثري ،امساعيل (السيرة النبوية) ،حتقيق :أمحد عبد الشايف ،دار الكتب العلمية(،بريوت).
 .6ابن اهلمام ،كمال الدين( ،فتح القدير) ،دار الفكر( ،بريوت) ،الطبعة الثانية.

 .7أبو هيف ،علي صادق( ،القانون الدولي العام) ،دار الثقافة (اإلسكندرية)1131 .م.
 .2مجاعة من علماء اهلند( ،الفتاوى الهندية) ،الطبعة األمريية الكربى( ،مصر)1510 ،ه .

 .1اجلوهري ،امساعيل بن محاد( ،الصحا ) ،حتقيق :أمحد عطار ،الطبعة الثانية1208 ،ه 1128 -م.
 .10الرفاعي ،فؤاد بن سيد عبد الرمحن( ،حقيقة اليهود) ،دار صالح الدين.
 .11الزبيدي ،حممد مرتضى( ،تاج العروس) ،بدون.

 .18الزحيلي ،وهبة( ،العالقات الدولية في اإلسالم) ،مؤسسة الرسالة( ،بريوت) ،الطبعة األوىل1121 ،م.

 .15سامل ،نادرة حممود( ،عقد العمل بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي) ،دار النهضة العربية( ،القاهرة)،

1212ه 1112 -م.

 .12الشافعي ،حممد بن إدريس( ،األم) ،املطبعة األمريية1588 ،ه .
 .13الطربي ،حممد بن جرير( ،اختالف الفقهاء) ،حتقيق :شاخت ،بدون.
 .16عبد اخلالق ،عبد الرمحن" ،حكم معاهدات الصلح والسالم مع اليهود وموقف المسلم منها" ،املركز الفلسطيين
لإلعالم ()www.palestine-info.net

 .17عبد النور ،حممود حمجوب( ،الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه اإلسالمي) ،دار اجليل( ،بريوت)،
الطبعة األوىل1207 ،ه 1127 -م.

 .12عفيفي ،حممد الصادق( ،اإلسالم والعالقات الدولية) ،دار الرائد العريب( ،بريوت) .ط1126 ،:8م.
 .11قطب ،سيد( ،السالم العالمي واإلسالم) ،دار الشروق ،الطبعة الثانية عشرة1215 ،ه 1115 -م.

 .80املوافق ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم( ،التاج واإلكليل لمختصر خليل) ،مطبوع هبامش مواهب اجلليل
للحطاب ،مكتبة النجاح( ،ليبيا).

 .81النحاس ،أبو جعفر( ،معاني القرآن الكريم) ،حتقيق :حممد علي الصابوين ،طبعة جامعة أم القرى ،الطبعة األوىل،
1202ه 1122 -م.

 .88النووي ،أبو زكريا ُيىي بن شرف( ،شر صحيح مسلم) ،دار املعرفة( ،بريوت)1217 ،ه 1116 -م.

 .85وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت( ،الموسوعة الفقهية) ،مطابع دار الصفوة ،الطبعة األوىل 1218ه
 1118م.131
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الدكتور عبد اهلل منار

المقدمة
احتل العرف مكانة بارزة يف املباحث الفقهية واألصولية قدميا وحديثا .وجتلى اهتمام علماء األصول
بالعرف من ناحية موقعه بوصفه دليال من األدلة التبعية املختلف فيها .وتناولت املباحث الفقهية العديد
من القواعد املبنية على اعتبار الشارع للعرف والتفريعات عليه ،كما تناول بع األصوليني يف السابق
موضوع العرف ضمن مباحث التخصيص كذلك ،ومن ذلك ما جاء يف كتاب "املستصفى" أليب حامد

الغزايل( )1واآلمدي يف "اإلحكام يف أصول األحكام"( )2والقرايف يف كتابه "اإلحكام يف متييز الفتاوى عن
األحكام"( ،)3وابن تيمية يف جمموع الفتاوى( .)4وصدر الشريعة عبيد اهلل بن مسعود البخاري( )5يف
"التنقيح يف أصول الفقه مع شرح التلويح على التوضيح" وابن عابدين يف جمموع رسائل ابن عابدين(.)6
أما الدراسات املعاصرة للعرف فقد قامت بفعل بارز إلعادة صياغة ما كتبه السابقون رمحهم اهلل
تأصيال وتفريعا .كما أفرد البع منهم موضوع العرف يف دراسات مستقلة ،مل تتجاوز يف فحواها غالباً
( - )1املستصفى ،أليب حامد حممد الغزايل  ،583 /1املطبعة األمريية مصر1588 ،ه 1101 /م ،ت 303ه.
( - )2سيف الدين اآلمدي (ت 651ه) (اإلحكام يف أصول احلكام ،ج ،227 /8دار الكتب العلمية ،بريوت1205 ،ه/
1125م.
( – )3األحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ،لشهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف ،ت  ، /122ص.852 :
حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية سورية .1167/1527
( – )4جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية 782ه  ،/ص ،16 :مجع وترتيب ابن قاسم،
الرياض ،ط1172 /1512 ،1 .م.
( - )5صدر الشريعة ،عبيد اهلل بن مسعود البخاري 727ه (التنقيح يف أصول الفقه مع شرح التلويح على التوضيح) ،ج ،1ص:
 ،28ط صبيح مصر بدون تاريخ.
( - )6حممد أمني أفندي بن عابدين ت 1838ه .جمموعة رسائل ابن عابدين ،دار إحياء الَّتاث العريب بدون تاريخ.
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ما كتبه العلماء السابقون .ومن ذلك ما كبته حسنني

()1

حممود يف كتابه "العرف والعادة"؛ فقد تعرض

جل هؤالء يف مؤلفاهتم لتعاريف العلماء للعرف وتقسيماته يف صيغة علمية حمددة ،وبذلك تكون
الشريعة اإلسالمية احتوت على قوة تشريعية هائلة تنظم شؤون اجملتمع اإلسالمي يف خمتلف مناحي احلياة
بصفة عامة واألحوال الشخصية بصفة خاصة.
والعرف هو األصل املتجدد املتطور الذي يفي بكثري من هذه األغراض وُيقق مصلحة الناس
عامتهم وخاصتهم ألنه أقرب مصدر ميكن االستفادة منه بكل سهولة ويسر ،وهو األصل الذي تدعو
احلاجة إليه ،ألن حاجة ا لناس إىل العرف فطرة شعر هبا اإلنسان منذ أيامه األوىل .يقول الشيخ حممد
الطاهر بن عاشور "من هنا تعلم أن القضاء بالعوائد يرجع إىل معىن الفطرة؛ ألن شرط العادة اليت يقضي
هبا أن ال تنايف األحكام الشرعية ،فهي تدخل حتت أحكام اإلباحة ،وقد علمت أَّا من الفطرة ،إما
ألَّا ال تنافيها وحينئذ فاحلصول عليها مرغوب لفطرة الناس ،وإما ألن الفطرة تناسبها وهو ظاهر"(.)2
 -1تعريف الموضوع:
انطالقا من العنوان املختار هلذا البحث ميكن أن نستشف منه بوضوح اخلطوط العريضة اليت سيتم
تناوهلا بالدرس والتحليل وذلك باإلشارة إىل َّناذج من فتاوى بع الفقهاء املالكية واليت استندوا يف
إصدارها على العرف والعادة .وما جرى به العمل وال يتم ذلك إال باالستناد على مفهوم العرف والعادة
لغة واصطالحا .مع التعريف بكتب النوازل اليت استنبطت منها تلك النماذج وهي الفتاوى الصغرى،
والفتاوى الكربى ،للفقيه املهدي الوزاين رمحه اهلل ،واملعيار للونشريسي رمحه اهلل .ومن ُث فقد قسمت
املوضوع على فصلني وخامتة.

( - )1حسنني حممود حسنني العرف والعادة ،دار القلم ديب 1202ه 1122 /م.
( – )2الطاهر ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.61 :
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الفصل األول:
مفهوم العرف والعادة وح جيتهما
المبحث األول :تعريف العرف لغة واصطالحا
 -1العرف لغة:
جاء يف هتذيب اللغة :والعرف والعارفة واملعروفة -.يف لغة العرب – واحد وهو ما تعرفه النفس من
اخلري وتطمئن إليه(.)1
وقد فسر الراغب األصفهاين العرف :باملعروف من اإلحسان ،وذكر أن هذا هو معىن العرف يف قوله

تعاىل :خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.)2(

ويقول الفريوز آبادي" :العرف اسم لكل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنة ،والعرف ،املعروف من
اإلحسان"(.)3
ومن معاين العرف" :الظهور والوضوح ،سواء أكان يف احملسوسات أم يف املعاين ومنه استخدامهم:
عرف الرمل ،واجلبل يعنون به ظهره وأعاليه"(.)4
ويف املعاين :الصرب ،وقد مسي الصرب عرفا لداللته على السكون واالستقرار.
ومنه قول الشاعر" :أبو ذهيل اجلمحي":
م ا أحس ن الع رف يف املص يبات

ق ل الب ن ق يس أخ ي الرقي ات

( - )1هتذيب اللغة أليب منصور أمحد األزهري  ،522 /8ط الدار املصرية للتأليف القاهرة.
( - )2سورة األعراف ،اآلية.111 :
( – )3بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي  217ه /ج /2ص ،37
اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية القاهرة بدون تاريخ.
( – )4لسان العرب جلمال الدين حممد بن مكرم بن منظور 711ه،ج /1ص ،122املؤسسة املصرية العامة للتأليف واألنباء
والنشر مصر بدون تاريخ.
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وعلى هذا فللعرف معان متعددة يف اللغة ،إال أن أبرزها وأرجحها :التتابع واملألوف غري املنكر
من األفعال(.)1
تقول الدكتورة رقية طه جابر العلواين" :وليس مثت مرجح يف حصر العرف يف معناه اللغوي فيما
تعارفت عليه النفوس من اخلري أو اإلحسان .ذلك أن النفس قد تألف شيئاً بالرغم من قبحه ،إال أَّا
مبجرد االعتياد عليه تتجاوز القبح فيه ليغلب عنصر العادة واأللفة فيه ،حىت يصبح مبرور الزمن حسناً،
ال حلسنه الذايت بل العتيادها عليه"(.)2
 -2العرف اصطالحا:
مل يرد عند األصوليني يف مؤلفاهتم تعريف حمدد له ،إال ما أشار إليه الكثريون من تعريف أيب
الربكات حافظ الدين النسفي يف كتابه "املستصفى" املتعلق بفروع الفقه .وقد نقل أغلب احملدثني
التعريف عن ابن عابدين الذي ذكر تعريف النسفي دوَّنا إشارة إليه بطريقة واضحة ،حيث يقول يف
ذلك" :وعن املستصفى ،العادة والعرف :ما استقر يف النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة
بالقبول ،والعادة مأخوذة من املعاودة ،فهي بتكرارها ومعاودهتا مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة
يف النفوس والعقول ،متلقاة بالقبول من غري عالقة وال قرينة ،حىت صارت حقيقة عرفية فالعادة
والعرف مبعىن واحد( )3وعلى فحواه سار الكثري من العلماء السابقني( )4واملعاصرين(.)5
فما العادة لغة؟ وما العادة اصطالحا؟


( – )1لسان العرب البن منظور ،ص  180ج  8ط .دار لسالن العرب بريوت لبنان بدون تاريخ
( – )2أثر العرف يف فهم النصوص (قضايا املرأة أَّنوذجا) ل د .رقية طه جابر العلواين ،ص ،86 :ط  ،8005دار الفكر،
دمشق ،سوريا.
( – )3جمموعة رسائل ابن عابدين ،ص.118 :
( - )4التعريفات لعلي بن حممد اجلرجاين  ،115 /8حتقيق إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العريب ،بريوت .1123
(– )5أصول الفقه اإلسالمي حملمد زكرياء الربديسي  ،ص ،822 :دار الثقافة ،القاهرة.1111 ،
136

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

المبحث الثاني :تعريف العادة لغة واصطالحا
 -1العادة لغة:
تطلق على تكرار الشيء مرة بعد اخرى ،ويدل على ذلك ما أورده صاحب لسان العرب ،وكذلك
( )1
صاحب مقاييس اللغة ،لفظ مفرد جيمع على عاد وعادات ،واملعاودة الرجوع لألمر األول
وهي الدأب واالستمرار فكل ما اعتيد حىت صار يفعل من غري جهد فهو عادة ،ومسيت بذلك االسم
ألن صاحبها يعاودها أي يرجع إليها مرة بعد أخرى .ومن هذا املعىن قوله تعاىل :ثم يعودون لما قالوا

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا )2(وقوله تعاىل :ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون إلى ما

نهوا عنه )3(فالعادة هي الديدن أي الدأب واالستمرار(.)4

والعادة ما استقر الناس عليه على حكم املعقول ،وعادوا إليه مرة بعد أخرى وقال بعضهم كل ما
تكرر(.)5
 -2العادة اصطالحا:

جاء يف تعريف الفقهاء األصوليني للعادة اصطالحاً ما يلي" :األمر املتكرر من غري عالقة
عقلية"(.)6
قال د عمر اجليدي(" )7فاألمر يف التعريف شامل للعادة القولية والفعلية على سواء و"املتكرر"
يفهم منه حصول الشيء املكرر مرة بعد مرة ،وبه خيرج ما حصل مرة واحدة ،أو نادراً فإن ذلك ال

تثبت به عادة وال يبىن عليه حكم ،وإن ثبت يف بع املواضع فلمقتضى خاص .وخيرج من قول
التعريف "من غري عالقة عقلية" ما كان منها كتكرار حدوث األثر مع املؤثر بعالقة العلية .وتأسيساً
( – )1لسان العرب البن منظور ،ج  -5ص  .516ومعجم مقاييس اللغة أليب احلسن أمحد بن فارس حتقيق عبد السالم
حممد هارون ،ج  .128 -2ط  .1111- 1دار اجليل بريوت لبنان.
( - )2سورة اجملادلة اآلية.5/
( - )3سورة اجملادلة اآلية.7 /
( - )4ابن منظور ،ج /2ص.501 :
( – )5التوقيف على مهمات التعاريف حملمد عبد الرؤوف املناوي (1051ه) ج 8ص ،213حتقيق حممد رضوان الداية-
دار الفكر املعاصر ،دمشق بدون تاريخ.
(-)6إرشاد الساري إىل شرح صحيح البخاري ألمحد بن حممد القسطالين ،ج 2ص ،13ط دار صادر مصورة عن بوالق.
( - )7العرف والعمل يف املذهب املالكي لعمر اجليدي ،ص ،56 :ط  1122بتعاون بني اململكة املغربية واإلمارات.
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على هذا ،يصري التعريف عاما يشمل كل متكرر ،قوال كان أم فعال ،صدر عن الفرد أو اجلماعة سواء
كانت ناشئة عن سبب طبيعي كسرعة البلوغ يف البالد احلارة ،وبطئها يف البالد الباردة أم كانت
ناشئة عن األهواء والشهوات أو فساد األخالق أو بسبب حادث خاص .وكل هذه احلاالت شهدت
هبا استعماالت الفقهاء ،وبنيت عليها األحكام ،وراعاها اجملتهد يف االستنباط ،واملفيت يف اإلفتاء عما
يعرض له من األحداث"(.)1
وعرف القرايف العادة بأَّا" :غلبة معىن من املعاين على الناس" إال أن تعريف القرايف( )2هذا رد
عليه د عمر اجليدي كونه غري جامع ألنه ال يشمل عادة الفرد .وقال" :وادق منه تعريف ابن
فرحون( .)3وهو "غلبة معىن من املعاين على مجيع البالد أو بعضها" ألنه شامل للعادة واخلاصة.
وعموما ذهب الفقهاء إىل أن حصر العادة يف العملية (العادة العملية) ال وجه له ألن الفقهاء
قدميا وحديثا عمموا العادة لتشمل القولية والعملية.
إن العادة مبعناها االصطالحي هذا تكاد تطابق العرف لذلك ذهب الفقهاء إىل حبث العالقة
والنسبة القائمة بني العرف والعادة .ومن ُث التفريق بينهما إن لزم األمر.
 -3النسبة بين العرف والعادة:
اختلفت عبارات وتعاريف األصوليني للعرف والعادة على اجتاهات متعددة يف النسبة بينهما
وميكن إجيازها فيما يلي:
أوال :القول بالَّتادف الواقع بينهما ،فالعرف والعادة شيء واحد ،وهذا القول ينسب إىل
املتقدمني من األصوليني ،بل إن املتأمل يف كتابات املتقدمني منهم وخاصة املتكلمني ،يتبني له أَّم
استعملوا لفظ العادة أكثر من استعماهلم للفظ العرف( ،)4ومن ذلك ما بوبه أبو احلسني البصري
امل عتزيل يف كتابه "املعتمد" يف رخصيص العموم بالعادات ،وقد قسمها إىل عادة يف الفعل وعادة

( - )1د عمر اجليدي ،العرف والعمل يف املذهب املالكي ،ص.56 :
( – )2شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف املصري ت 622ه  /ص ،222 :حتقيق :طه
عبد الرؤوف سعد ،ط1مكتبة الكليات األزهرية.1175
( - )3برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون قاضي املدينة ،ت 771ه.
( - )4أثر العرف يف فهم النصوص .111/8 ،
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االستعمال( )1والغزايل يف "املستصفى" يتناول التخصيص بعادة املخاطبني
العادة يف قوله" :إذا كان من عادة املخاطبني تناول طعام خاص(.)3

()2

واآلمدي يتناوله بلفظ

بيد أن استعمال العرف ظهر واضحا يف كتابات العديد من املتأخرين ،والعرف والعادة عندهم
مجيعا :ما استقر يف النفوس من قول أو فعل من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول .فهل
هذه األعراف على اختالفها كانت حمل تقبل الطباع السليمة هلا على مر العصور؟ فإن مل تكن
كذلك ،فما هو القيد الذي جعلها عادة وعرفاً معموال به بني الناس يف اجملتمعات واألمم املختلفة؟


المبحث الثالث :حجية العرف وتقسيماته
 -1حجية العرف:

كل آية أحال الشارع فيها الناس على العرف ،أو راعى فيها ما تعارفوا عليه تصلح أن تكون
دليال على اعتبار الشارع للعرف ،وصحة االحتجاج به فيما ال نص فيه وغالب تلك اآليات أحالت
على العمل بعرف الناس ،وما اعتادوا عليه ،ومنها قوله تعاىل :ولهن مثل الذي عليهن

بالمعروف .)4(فاآلية أحالت إىل العرف يف تقدير احلقوق والواجبات ،وهودليل هلم على اعتبار

الشرع ألعراف الناس السليمة ،وميكن القول إن العلماء دون حتفظ على اختالف مذاهبهم ،قد
اخذوا بالعرف واعتربوه يف كثري من اجملاالت ،إال أن املذهب املالكي توسع يف ذلك أكثر من غريه.
* أدلة املكثرين من االعتماد على العرف :من املكثرين يف االعتماد على العرف يف هذا اجملال،
املتقدمون من علماء املالكية واحلنفية ،يقول ابن العريب املالكي يف معرض حديثه وتفسريه ملقدار النفقة

الواجبة يف قوله تعاىل :لينفق ذو سعة من سعته ،)5(اإلنفاق ليس له تقدير شرعي ،وإَّنا أحاله اهلل
تعاىل على العادة ،وهي دليل أصويل بىن اهلل عليه احلكم ،وربط به احلالل واحلرام"(.)6

( - )1املعتمد يف أصول الفقه أليب احلسن حممد بن علي بن الطيب البصري املعتزيل  ،872 /1دار الكتب ،بريوت .1128
( - )2املستصفى ،ص.82 :
( - )3اإلحكام يف أصول األحكام ،ص.227 /8 :
( - )4سورة البقرة ،اآلية.882 /
( - )5سورة الطالق ،اآلية.7/
( - )6أحكام القرآن أليب بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب ،ص ،122 :حتقيق :علي حممد البجاوي ،دار املعرفة ،بريوت.
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وعن القرايف املالكي عند حديثه عن أدلة األحكام ذكر منها العوائد(.)1
أما العز بن عبد السالم واآلمدي وابن احلاجب فقد اعتربوا العرف قاعدة كلية ،وجعلوه من
قواعد الفقه ،فتحدثوا عن العرف حتت قاعدة" :العادة حمكمة" ،ومن ُث رتبوا عليها بع
والفروع والقواعد.

األحكام

وقد استدل املكثرون من ا العتماد على العرف واحملتجون به بأدلة من القرآن الكرمي والسنة
واملعقول ،ومن أدلتهم ،قوله تعاىل :خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين

()2

ووجه

استدالهلم أن اهلل تعاىل أمر نبيه عليه الصالة والسالم أن يأمر الناس بإتباع العرف .واألمر يفيد
الوجوب يف هذه احلالة ،ألنه ال قرينة تصرفه من الوجوب إىل معىن آخر( .)3وقال القرايف بعد ذكر
هذه اآلية واستدالله هبا على حجية العرف واعتباره" :فكل ما شهدت به العادة قضي به لظاهر هذه
اآلية إال أن يكون هناك بينة"( )4إال أن أقوال العلماء تعددت يف املراد بالعرف يف اآلية ،فمنهم من
ق ال أنه أخالق الناس .ومنهم من ذهب إىل أنه الفضائل اإلنسانية بشكل عام ،إال أن أغلب العلماء
ذهبوا إىل أَّا ال تدل على حجية العرف فاملقصود هو املعروف .وهو اسم جامع لكل ما هو من
الدين سواء عرف ُحسنه بالعقل ،أم مل يعرف إال من الشرع( )5وأشار القرطيب إىل ذلك ،فالعرف

واملعروف والعارفة ،كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس( )6واملتأمل يف اآلية الكرمية
يتضح له أن االستدالل هبا على اعتبار الشرع للعرف وحجيته من قبيل التمسك بظواهر األلفاإ
والنصوص وعدم االلتفات إىل أبعد من ورود لفظة العرف ذاهتا ،واليت ال تشكل يف حد ذاهتا دليال
على اعتباره أو عدمه ،إال أَّا أشارت بطريق اإلمياء إىل أن العرف املستحسن أو املألوف ال مانع
عقال وال شرعاً لرده أو نقضه واخلروج عليه ،وهذا يعين الشهادة واالعتبار للعرف ضمنا.
ومن اآليات اليت استدلوا هبا كذلك يف االحتجاج بالعرف قوله تعاىل :والوالدات يرضعن

أوالهم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة .)7(ووجه استدالهلم أن اآلية أوضحت وجوب
( - )1شرح تنقيح الفصول أليب العباس أمحد بن إدريس القرايف ،ص.121 :
( - )2سورة األعراف ،اآلية.111 /
( - )3رسائل ابن عابدين ،ص.115 /
( - )4الفروق لقرايف  .121 /5عامل الكتب ،بريوت ،بال تاريخ.
( - )5تفسري القرآن البن كثري  ،816 /5ط عيسى الباي احلليب ،مصر .1165
( - )6اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ،ج ،7ص ،526 :حتقيق :أمحد عبد العليم ،الربوين ،ط 1528 /8ن دار الشعب،
القاهرة.
( - )7سورة البقرة اآلية.855/
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النفقة والكسوة على الوالد ،ألم ولده لسبب الرضاعة ،إال أَّا أحالت تقدير النفقة والكسوة على ما
وجد بينهما من شرط إن وجد وإال اتبع يف ذلك العرف ،فاملعروف قد يكون حمدداً بشرط ،وقد
يكون غري حمدد ،إال من جهة ما تعارف عليه الناس .ووجه االستدالل هبذه اآلية له حمل اعتبار كبري
يفوق ما استدلوا به من اآليات اليت صرحت بلفظة العرف فقط ،فقد أحالت اآلية تقدير النفقة إىل
العرف ،ويف ذلك اعتبار للعرف وتقدير ضمين له من قبل الشارع فيما يتعلق هبذا اجملال .ومثيالت
هذه اآلية يفوق احلصر فغالبها أحالت على العمل بالعرف ،وما اعتاد عليه الناس يف أعرافهم ومنها

قوله تعاىل :ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )1(فاآلية اليت أحالت إىل العرف يف تقدير احلقوق

والواجبات وهو دليل على اعتبار الشرع ألعراف الناس السليمة ،فكل آية أحال الشارع فيها الناس
على العرف أو راعى فيها ما تعارفوا عليه تصلح أن تكون دليال على اعتبار الشارع للعرف ،وصحة
االحتجاج به فيما ال نص فيه.
أما الدليل على حجية العرف من السنة فقد استدلوا حبديث[ :ما رآه املسلمون حسنا فهو عند
()3
اهلل حسن]( )2وهذا احلديث اعتمد عليه األصوليون من األحناف وغريهم يف االحتجاج بالعرف
على الرغم من كثرة الكالم حوله .وقد نقل ابن عابدين القول يف أنه "ليس يف شيء من كتب
احلديث أصال ،وال بسند ضعيف بعد طول البحث ،وكثرة الكشف والسؤال ،وإَّنا هو من قول عبد
اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهما موقوفاً عليه ،أخرجه اإلمام امحد يف مسنده( .)4وتذكر الدكتورة رقية
طه جابر العلواين أن بع العلماء وقفوا عند هذا احلديث طويال ،ومنهم ابن حزم الذي جزم البتة
بأنه ال يوجد البتة يف مسند صحيح ،وإَّنا عرف عند عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهما( .)5إال أنه
ميكن االستدالل به من حيث االستئناس بقول الصحايب .هذا عن حجية السنة.
كما استدل القائلون حبجية العرف بأدلة من املعقول منها ما جاء عند الشاطيب الذي استدل
رمحه اهلل "بأن عدم اعتبار العوائد يؤدي إىل التكليف مبا ال يطاق ،وهو غري جائز أو غري واقع ،وبيانه
أن التكليف البد أن يراعي قدرة املكلف وعلمه ،وإال كان اإلنسان ما اعتاد عليه من عوائد خمالفة
لنصوص الشريعة أمر ال ميكن اعتباره تكليفا مبا ال يطاق ،فقد اعتاد العرب قبل اإلسالم شرب اخلمر

( - )1سورة البقرة اآلية.882 /
( - )2أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  ،571 /1املطبعة امليمنية ،مصر 1515ه.
( - )3أصول السرخسي .23/18
( - )4رسائل ابن عابدين ،ص.115 :
( - )5اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ،ج  ،6ص ،116 :دار احلديث ،القاهرة 1202 ،ه.
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وارتياد أماكن اللهو والقمار ووأد البنات والتعامل بالربا ،وشيوع املنكرات ،فهل كان التكليف بَّتكها
ونبذها تكليفا مبا ال يطاق؟!
كما أن التدرج يف التشريع اإلسالمي واحدا من أهم العوامل اليت سامهت يف تغيري األعراف
الفاسدة قبل اإلسالم ،واجتثاثها من جذورها حبكمة وروية ،فإطالق التعميم يف قول كهذا ُيتاج إىل
إعادة نظر(.)1
ويستخلص من عبارات املتقدمني والقائلني حبجية العرف وأدلتهم إىل أن العرف معترب يف الشرع،
مبعىن أن الشريعة اإلسالمية مل هتمل عادات الناس وأعرافهم الصحيحة إذا كانت ال تصطدم بنصوص
الشريعة ومقاصدها ،وكانت وليدة حاجاهتم ومتطلباهتم العامة .وميكن القول أن العلماء على اختالف
مذاهبهم قد أخذوا بالعرف واعتربوه ،إال أن املذهب املالكي توسع بالفعل يف االعتماد على العرف
أكثر من غريه ،واعترب العمل به نوعا من املصلحة.
فما تقسيمات العرف؟
تقسيمات العرف :باعتبار املوضوع إىل عرف قويل وعرف عملي.
وباعتبار الشيوع واالنتشار إىل عرف عام وخاص"(.)2

( - )1السياسة اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية ألمحد فتحي ص  ،81دار الشروق ،بريوت.
( - )2املوافقات للشاطيب ،ج .875 /8
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الفصل الثاني:
نماذج تطبيقية من نوازل المالكية المبنية على العرف والعادة
المبحث األول :النوازل الصغرى والكبرى للمهدي الوزاني ،والمعيار للونشريسي
تمهيد:
نشأت النوازل والفقه معا زمن الصحابة والتابعني وعرفت اجتهاداهتم بفقه السلف ،ومل تتميز النوازل كفرع
مستقل إال بعد اكتمال التشريع اإلسالمي وتدوين فقه املذاهب وإغالق باب االجتهاد املطلق يف مطلع القرن
الرابع اهلجري .عرف فقه النوازل يف املذاهب كلها حبيويته وارتباطه باألحداث الواقعة املتجددة واستجابة
ملتطلبات الناس يف خمتلف الظروف والبيئات ،واستمر احلوار بني املفتني والقضاة والفقهاء عامة ،وبذلك مل
تعرف كتب النوازل الرتابة اليت عرفتها كتب الفقه األخرى .وتوسعت كتب النوازل عند املالكية يف الغرب
اإلسالمي بظهور صنف جديد إىل جانب كتب الفتاوى أو األسئلة واألجوبة املعتادة .نشأ عن خطة الشورى
اليت بىن عليها القضاء يف املغرب واألندلس ،إذ كان القضاة يستفتون الفقهاء املشاورين الذين يعينهم اخلليفة
أو األمري وال ميضون حكما إال بعد أخذ رأيهم و نتج عن فتاواهم ما عرف مبسائل األحكام(.)1
وإذا كان من خصائص النوازل عموماً الواقعية والتجدد ،و تنوع التأليف والطابع احمللي فإن نوازل املالكية
باخلصوص أكثر ارتباطاً بالواقعية منذ كان اإلمام مالك يستنكف عن اخلوض يف الفرضيات ،وال جييب إال
عن املسائل اليت وقعت بالفعل ،لذلك كثر التأليف يف النوازل عند املالكية ،وخباصة فقهاء الغرب اإلسالمي
الذين التزموا هبذا املذهب منذ أخذه روادهم عن اإلمام مالك مباشرة يف املدينة ،واستمروا على ذلك واشتهر
باخلصوص من بني مئات كتب النوازل املغاربة موسوعتان فريدتان مها :النوازل الكربى أو املعيار اجلديد حملمد
املهدي الوزاين الفاسي (وإذا ذكرت النوازل الكربى تتبادر إىل الذهن النوازل الصغرى) واملوسوعة الثانية:
املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب ألمحد بن ُيىي الونشريسي الفاسي.
 -1تعريف نوازل المهدي الوزاني:
النوازل اجلديدة الكربى أو املعيار اجلديد أليب عيسى حممد املهدي بن حممد الوزاين العمراين احلسين
الفاسي آخر املفتني الكبار املؤلفني يف النوازل ،ولد بوزان عام 1866ه وانتقل إىل فاس وقرأ على كبار
شيوخها إىل أن رخرج عاملا مشاركاً ضليعا يف الفقه ال جيارى فيه استوطن فاس واشتغل فيها بالتدريس
( - )1نظرات يف النوازل الفقهية ،د .أمحد حجي ،ص ،77 :ط املنشورات املغربية للَّتمجة والنشر.
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والتأليف واإلفتاء ،وكانت األسئلة ترد عليه من خمتلف أحنا ء البالد ،وتنتشر فتاواه يف املغرب ،واجلزائر،
وتونس ،والسودان القدمي – موريتانيا حاليا ،ومايل ،والسنغال ،ويعمل هبا يف األحكام ويتناقلها املفتون
واملؤلفون .تويف بفاس ليلة األربعاء فاتح صفر عام  18 /1528شتنرب  1185له مؤلفات عديدة معظمها
يف الفقه طبعت على احلجر بفاس يف حياته .وأعظم مؤلفاته جمموعتان كبريتان يف النوازل.
النوازل الصغرى أو املنح السامية يف النوازل الفقهية :رتبها على أبواب الفقه ،ومجع فيها فتاويه اليت
اجتمعت لديه حىت العقد األول من القرن الرابع عشر اهلجري ،وأضاف إليها فتاوى غريه من معاصريه
وشيوخه وقليل ممن تقدمهم .طبعت النوازل الصغرى أوال على احلجر بفاس عام 1512ه ،يف أربعة أجزاء
( 1702صفحة) ُث أعادت طبعها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب يف أربعة أجزاء كذلك مبدينة
احملمدية عام  8816( 181-18 /1218صفحة)(.)1
ُث النوازل اجلديدة الكربى يف أجوبة أهل فاس وغريهم من البدو والقرى؛ أو املعيار اجلديد اجلامع املعرب
عن فتاوى املتأخرين من أهل املغرب ،ألفه املهدي الوزاين بعد مضي عقدين من السنني على تأليف النوازل
الصغرى ،وقد جتمع لديه خالل هذه املدة عدداً أكثر من فتاويه ومن خمتارات فتاوى غريه من أهل فاس
وغريهم من املتأخرين -كما ورد يف العنوان -لكنه أضاف إىل ذلك فتاوى بع املتقدمني األندلسيني
والقريوانيني والبجائيني والتلمسانيني وغريهم اهتم فيه بصفة خاصة بالقضايا اليت يكثر تردادها بني أيدي
احلكام وتشكل عليهم" وذيل بع األجوبة مبا يكون هلا كالشرح والتتميم ،وبنظائر تكمل هبا الفائدة ،وإن
كانت على الَّتمجة زائدة ،وال يكرر يف النوازل الكربى ما سبق أن أتى به يف الصغرى إال نادراً حني تكتمل
به فائدة أو يدعو إليه التنظري(.)2
املعيار اجلديد مرتب على أبواب الفقه – كالفتاوى الصغرى -على غرار عناوين خمتصر خليل وقد
خصص املؤلف اجلزء الكبري لنوازل خمتلفة ال ترجع إىل باب معني من أبواب الفقه حسب عادة املؤلفني
املالكيني يف رخصيص اجلزء األخري من كتبهم ملا يسمونه "اجلامع" يتعلق معظم نوازل هذا اجلزء بقضايا حملية
حديثة وقعت خاصة يف القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر (11م و80م) .يف حني جند الفتاوى
والنوازل املتعلقة باألحوال الشخصية جمموعة يف اجلزأين الثالث والرابع(.)3

( - )1نظرات يف النوازل الفقهية ،د .أمحد حجي ،ص.38 :
( - )2نظرات يف النوازل الفقهية ،د .أمحد حجي ،ص.35 :
( - )3نظرات يف النوازل الفقهية ،د .أمحد حجي ،ص.32 :
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 -2تعريف المعيار:
أما الونشريسي يف املعيار فيعد خري من ميثل أصالة الفتوى وحيويتها ودقة املالحظة والنقد النزيه ،لقد
وصف مَّتمجوه طريقته يف تأليف املعيار أنه كان يفك الكتب كراريس وأوراقا ُيملها على دابة إىل عرصة له
ميشي إليها يف كل يوم "فإذا دخل العرصة جرد ثيابه وبقي يف قشابة صوفُ ،يزم عليها بضمة جلد ويكشف
رأسه ،وكان أصلع ،جيعل تلك األوراق على حدة يف صفني ،والدواة يف حزمه ،والقلم يف يده ،والكاغيد يف
أخرى ،وهو ميشي بني الصفني ويكتب النقول من كل ورقة ،حىت إذا فرغ من جلبها على املسألة قيد ما
عنده وما يظهر له من الرد والقبول(.)1
 -3خصائص النوازل الفقهية:
تتميز بالواقعية والتجدد ،وتنوع التآليف والطابع احمللي .
تبتدئ كل نازلة بسؤال خمتصر تارة وقد يطول أخرى وهذا ما سنلمسه من خالل النماذج اليت سأعرضها
يف املبحث الثاين.

المبحث الثاني :نماذج تطبيقية من بعض نوازل المالكية
النموذج األول :العرف المخالف للغة وفيه العرف كالشرط
وردت هذه النازلة يف النوازل الصغرى للمهدي الوزاين(.)2
سئل سيدي عبد الواحد الونشريسي عمن التزم لزوجته سكىن مدينة فاس حنوا من ثالثة أعوام ُث
خرجت معه طوعا ،وسكنت معه ببلد آخر ُث أرادت الرجوع إىل فاس أخذا بشرطها ،هل يسقط ما بيدها
خلروجها طائعة وسكناها باملوضع املذكور أم ال؟ وأيضا فقد نشزت عليه وراجعته يف القول فحلف هلا ولفظه:
عليه اليمني لكانت يل امرأة أبدا.
فهل له مراجعتها إن شاء ويلزمه الطالق ،لكونه أراد أن ُينث نفسه أو ليس له رجعتها لقوله أبدا؟ وإن
قلتم برجعتها فهل من طالق بائن أو رجعي؟
( -)1دوحة الناشر يف أخبار القرن العاشر حملمد بن عساكر ،ط ،1الرباط ،ص.22 :بدون تاريخ
( - )2النوازل الصغرى للمهدي الوزاين ،ج  ،8ص.16 :
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الجواب :إن خروج املرأة مع زوجها حيث ذكر على سبيل الطوعية منها ،ال يكون مسقطا لشرطها
فيما يستقبل وإن طلبته بالرجوع ومل يفعل كان هلا األخذ بشرطها ويف ذلك اختالف.
وأما اليمني اليت حلف هبا فعليه إحناث نفسه بالبقاء على الزوجية ويلزمه طلقة إال أن ينوي أكثر ،ألن
اليمني يف العرف طالق ،وله الرجعة إن مل يصادف الثالث؛ ألن الطالق الالزم له رجعي إن أحنث نفسه
واهلل تعاىل أعلم وبه التوفيق – وكتب عبد الواحد الونشريسي وفقه اهلل مبنه (ه) .املالحظ أن السؤال ُيتوي
على نازلتني األوىل من حكمها على القاعدة املعروفة :املعروف عرفا كاملشروط شرطا.
والثانية تتعلق بقاعدة العادة حمكمة ،إذ جرت العادة أن لفظ اليمني يف العرف يفيد الطالق (طلقة
رجعية ما مل يصادف الثالث).
النموذج الثاني :تعارض العرف والشاهد
أما النموذج الثاين فهو من قبيل تعارض العرف مع الشاهد (البينة).
وردت هذه النازلة يف النوازل الصغرى للمهدي الوزاين( )1حتت عنوان "إذا تعارض العرف يف األصدقة
مع منت رسومها".
 "سئل شيخنا سيدي حممد بن عبد السالم الناصري عما إذا تعارض العرف يف األصدقة مع منترسومها فإن كان الرسم فيه احللول والعرف بالتأخري ملوت أو فراق أو اختلفا يف قدر الصداق أو يف الشرط،
هل يقدم الرسم أو العرف؟
فأجاب :أن العرف وإن كان كما يف املعيار أسلوبا معتادا عند األئمة من غري خالف فمعىن ذلك أن
القول ملن وافقه العرف ،حيث يعارض اخلصم مبجرد دعوى رخالف العرف ،فيكون القول ملن شهد له العرف
وهل بيمينه؟
قوالن مبنامها هل العادة كالشاهد أو شاهدين كما يف املنهاج ويف املنت وهو كالشاهد يف قدر الدين يف
نظائره يف اختالف املتبايعني وتنازع الزوجني وإرخاء الستور يف النكاح ...وكل ذلك مفروض يف معارضة
الدعوى للعرف ال البينة اليت النزاع فيها يف النازلة إذ غاية األمر أن العرف بينة قطعية عارضها مثلها (ه).
املالحظ من خالل التعبري األخري [إذ غاية األمر أن العرف بينة قطعية عارضها مثلها] فاملقصود هبذا
املثل هو العقد الذي يكتب من طرف عدلني ،ومع ذلك كان القول ملن وافقه العرف عمال بقاعدة العادة
( - )1النوازل الصغرى .801 /8
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حمكمة ما مل رخالف الشرع" وقاعدة العادة حمكمة( )1من أشهر القواعد املبنية على اعتبار العرف والعادة.
وقاعدة العادة حمكمة وردت بصيغ متعددة منها العادة كالشرع( )2ومنها العادة شريعة حمكمة وتناقل
املعاصرون هذه الصيغ إال انه قد اشتهروا فيما بينهم العادة حمكمة وعلق الشيخ الزرقا .وقال :أصل هذه
القاعدة قول ابن مسعود رضي اهلل عنه[" :ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن وما رآه املسلمون
قبيحا فهو عند اهلل قبيح] قال عنه حديث حسن وهو موقوف إال أنه له حكم املرفوع ألنه ال مدخل للرأي
فيه( .)3ومن املسائل املتعلقة هبذه القاعدة مسألة اعتبار هذا الفعل أو ذاك عادة.
ما هو حد التكرار؟ وكم عدد مراته املعتربة؟ إن هذه التساؤالت تفرض على اجملتهد املعاصر الوقوف
عندها خاصة يف هذا العصر الذي بات التغري السريع مسة ال تكاد تتخلف عن أي جمتمع.
النموذج الثالث :مخالفة العرف للشرع
وسئل بع فقهاء بلدنا عما جرت به عادة قوم من عدم توريث البنات ،فمن مات وخلف بنني
وبنات أو إخوة وأخوات ،فال يورثون بنتا وال أختا ،ومن طلبت مرياثها منهن وأبرزت وجهها ،وعزمت على
اخذ حقها ،اجتمع مشاخيهم وذووا الوجاهة منهم ومجعوهم فيكلموَّا يف ذلك فإن مل جيدوا منها إىل الصلح
قالوا هلا اصطلحي مع أخيك بكذا من اليسري فما ترى يف هذا؟
فأجاب هذا وأمثاله مما ثبت خالفه يف الشريعة ،فإن كان األمر كما ذكر فهبات البنات واألخوات
والعمات باطلة مردودة ،وهلن الرجوع يف حياهتن ولورثتهن القيام بعد مماهتن يف ذلك؛ ألن من مات عن حق
فلوارثه ،ولو امتنعن من اهلبة ألوجب ذلك امتهاَّن والغضب عليهن ،وقطع إعالتهن فإذا شهدت العادة
بذلك فال حيازة يف ذلك عليهن ،ألَّن مقهورات مغلوبات ويقبل قوهلن يف ما يدعني وال فرق بني املثداالت
(ذوات األوالد) وغريهن ،وهكذا ذكره أبو احلسن يف عيون األدلة يف باب هبات األخوات والعمات ،وذكره
القاضي أبو الوليد الباجي يف كتابه املنتقى يف باب هبات القرابة ،وبذلك كتب عمر بن اخلطاب أليب موسى
األشعري بوجود احلياء واحلشمة ،ويقال :سيف احلياء ...إىل آخر ما تقدم عن احلياء ،كما نقلها يف املعيار
يف كتاب اهلبات انظر لشرح ابن القاسم السجلماسي ملنظوم عمل فاس وبادية غربنا من ذلك كما قدمنا،
وإن كان مفيت احلاضرة يفتون بأَّم كاحلواضر وليس كذلك ،وقد شاهدنا جلهم بل كلهم على ما وصفنا وإن
شككت فطف يف احللة (الدوار) ومن يليه هل جتد من وجب هلا إرث مع اإلخوة وغريهم ،وإال وهي ملغاة،
واإلخوة يأكلون حقها والزوج ال جيد له سبيال من جهة عدم توكيلها ،وإن عطفوا عليها أعطوها النزر من
( - )1القواعد الكلية للفقه اإلسالمي ألمحد حممد املصري ،ص ،83 :مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة.1115 ،
(( - )2هبجة النفوس وحتليتها مبا هلا وما عليها) أليب حممد بن مجرة ،ج  ،22 /1مطبعة الصدق اخلريية ،مصر 1522ه.
( - )3شرح القواعد الفقهية ألمحد بن الشيخ الزرقا ،ص  ،811تصحيح مصطفى الزرقا ،دار القلم ،دمشق ،ط .1116 /2
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واجبها وكلفوه تسليم الباقي بعد تقبيحهم هلا وقطعهم رمحها وهذا يعرفه العاملون املتعاطون للشهادة،
واألحكام بينهم أكثر من غريهم ،وأهل مكة أعرف بشعاهبا وعليه شوكتها ال يضرها يف ذلك ولو طال ،ولو
منعت الزوج من الكالم فيه كان املأكوالت واإلرث من غريها له أيضا(.)1
فهذا النوع من العرف ملغى (غري معترب) ألنه عودة إىل العادات اليت كانت منتشرة يف اجلاهلية واليت أتى
اإلسالم على خالفها .فإسقاط البنات من اإلرث خمالف لنص قطعي الداللة والثبوت وهو قوله تعاىل:

يوصيكم اهلل في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين.)2(

النموذج الرابع :عرف لفظي يتعلق الحلف بالحلف بالبربرية
سئل اإلمام أبو عبد اهلل بن عرفة رمحه اهلل عمن حلف بيمني أعجمية ،وهي قوله بلسان الرببر" :أو كم
ميني سنة" على فعل وحنث فيه ،فعلى ماذا حتمل ميينه هذه؟ إذ مل تكن له نية على الواحدة أو أكثر؟ وهل
مع عدم النية حتمل على عرف إن حتققه من نظره هذا وما جوابكم إذا مل يتحقق فيه عرف .والعرف املعترب
فيه هل ال بدمن مجاعة معتربة تفهم هذا وحتققه أو يبين اإلنسان فيه على أقل ما يظهر له ،ولو كان من اثنني
او ثالثة؟ وكيف إن كان جهلة هل يعتربون أم ال؟ فأجاب رمحه اهلل :الواجب محل اللفظ على ما نواه به،
فإن مل تكن له نية فعل العرف عند املتكلم احلالف ال عند غريه ،فإن مل يكن عرف فعلى األقل مسمى ذلك
اللفظ فيما وضع له من لغته األعجمية واهلل تعاىل أعلم.)3( .
قال يف املعيار :وسئل القابسي عن النكاحات عندنا .املهر عندنا معروف ،عاجله وآجله ،واملؤجل ال
يطلب إال عند املوت أو الفراق ،وهذا العرف عندنا ،فيطول الزمان وتندرس البينة على أهل الصداق فيجحد
الزوج الصداق أو ميوت فيجحده الورثة أو ميوت الزوجان معا فيتداعى ورثتهما بعدمها وهو كثري عندنا.
وأجاب العالمة احملقق سيدي حممد بن عمر السجلماسي السيفي رمحه اهلل.
احلمد هلل وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.
صحيح ما ذكر ابن هالل عن الربزيل من الرجوع يف ذلك إىل ما شهدت به العادة وحتلف من قامت
بذلك أَّا مل ترض بأقل ،فما شهدت به العادة ،فقد قال أبو احلسن كما يف الدرر الكبري .فيمن مات عنها
( - )1النوازل الصغرى للوزاين ،ج .61 -60 /8
( - )2سورة النساء ،اآلية.11 :
( – )3املعيار املعرب واجلامع املعرب عن فتاوى أهل افريقية واألندلس واملغرب ،أليب العباس أمحد بن ُيىي الونشريسي ت
 112ه  .ج  2ص  .501خرجه مجاعة من الفقهاء بإشراف د .حممد حجي ،نشر األوقاف والشؤون اإلسالمية .1121
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زوجها فتزوجت أخاه فطلقها بعد مشاجرة وقعت بينهماُ ،ث أقامت بعد موت الثاين وانتقال ماله لعصبته
أباعد وكان موته بعد طالقها بنحو ثالثني سنة فقامت بصداقها على األول ،واعتلت يف سكوهتا عن القيام
حبقها ببقاء املال بيد إخوة امليت ،وزوجها الثاين أحدهم ،وكانت تركت بنتا عندهم من األول ما نصه.
الظاهر أنه ال يسقط حقها ،وأن القول قوهلا ،ألن العادة بقاء الصدقات حىت يطلبها األحفاد ،سيما
وقد عقبت عندهم بنتها ،وهذا سكوت ال يبطل حقا ثابتا وهو صداقها وكونه ضاع وقد علمت الزوجية،
فبقضي بصداق املثل .ونظر ابن هالل فيما إذا مل تكن عادة ببقاء وهو بغري كتاب ،هل يدخله ما يف غريه
من الديون إذا مضى له ما يبقى إىل مثله من الزمان من اخلالف أم ال؟ (ه).
وسئل اإلمام الربزيل عن رجل كان له زوجتان وست بناتُ ،ث هلك بعد أن ضرب ،بريح وبقي ما شاء
اهللُ ،ث أقر لزوجتيه بكالا كل واحدة قبله الواحدة بكذا ،واألخرى بكذا ،ومل يَّتك ولدا ذكراً غري البنات
الست اثنتان من واحدة ،وأربعة من أخرى ،والعاصبُ ،ث قام من كل ناظر على البنات دفع لكل زوجة ما
أقر به من الدين لكل واحدة منهما ،واقتسموا ما ترك اهلالك على الفريضة إىل أن بلغت إحدى البنات
ودخلت دارها ،وقالت مع زوجها :إن مجيع ذلك فاسد ،ال يصح إقرار املري للوارث ..إخل.
فأجاب إقرار الزوج لزوجته يف مرضه مبين على قيام التهمة وعدمها ،ومسألتكم ال يتهم أن يقر مباله
عن بناته إىل زوجتيه أمهاهتن.
وأيضا اإلقرار بالكالا ال يتهم فيه ،ألن العرف بقاؤه يف ذمة األزواج إىل موهتم ،فيعمل إقراره يف
مسألتكم ويصح ،واهلل سبحانه أعلم.
وكتبه حممد بن امحد الربزيل (ه).
وأجاب اهلاليل أيضا فقال :وإذا أكمل الزوج ما أقر بأنه بقي عليه من صداق زوجته ،وأنكر الباقي
فيما ادعت ،فشهد العرف له بأنه دفع الباقي قبل البناء ،فالقول له بيمينه ،وإال يكن العرف ذلك ،أو ادعى
هو أنه إَّنا دفع ذلك بعد البناء فالقول هلا بيمينها ،واهلل تعاىل أعلم (ه).)1( .


( – )1املعيار للونشريسي ،ج  -6ص .213-215
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خاتم ة:
من خالل االطالع على املصادر الثالثة (النوازل الصغرى والنوازل الكربى ،واملعيار) الحظت أن كل
نازلة تنقسم إىل قسمني :قسم خاص بنص السؤال يطرح فيه السائل جوانب القضية املستفىت فيها .وقسم
خاص باجلواب يقدم فيه الفقيه املفيت احلكم الشر عي يف املسألة املطروحة ،ورختلف الفتاوى من حيث
احلجم حسب الظروف واملالبسات اليت حتيط بالقضية املسؤول عنها ،وحسب اهتمام الفقيه هبا وسعة
اطالعه يف موضعها فقد يبلغ اجلواب من القصر سطراً أو سطرين ،وقد يطول ليستغرق صفحات ،ومل يقتصر
عمل جامع النوازل على مجعها وتبويبها فحسب ،بل قد يتدخل يف بع الفتاوى بالرد أو التأييد ويسوق
احلجج للحكم الذي يراه يف املسألة ،ويف بع األحيان يشكل تدخله تأليفا مستقال بذاته يف صورة رسالة
أو خطبة أو تقييد.
وتتميز جمموعة النوازل بسمات تضفي عليها أمهية خاصة فهي ال تكتفي بتقدمي احلكم يف شأن
احلادثة ،بل تنقل نص السؤال ،وهو شيء هام ،إذ ال تقل قيمة السؤال عن قيمة اجلواب  -مبا ُيمله من
دالالت واقعية خبصوص القضية املستفىت فيها ،ويف بع األحيان ُيمل السؤال أحكاماً متباينة حول القضية
املستفىت فيها.
كما أن الفتاوى اليت تقدمها هذه اجملموعات تدور غالبا حول حدث واقعي ُيدث يف حياة الفرد
واجلماعة.
واهلدف من النوازل هو وضع مصادر يعتمدها القضاة واملفتون يف مزاولة مهامهم يف اإلفتاء والفصل بني
املتخاصمني؛ ألن الساحة القضائية يف حاجة ماسة إىل مثل هذا العمل.
ومن خالل هذه النماذج املتعلقة باألسرة يف البع من أحواهلا الشخصية وغريها من األحكام املبنية
على العرف يف جماالت عدة يتضح جليا أن جمال تطبيق النصوص واألحكام املستندة للعادة والعرف هو
جمال واسع خاصة يف األحكام الفقهية االجتهادية القابلة للتغيري والتبديل حبسب الزمان واملكان.
ومن هنا ميكن القول بأن مكانة العرف يف الفقه اإلسالمي كانت بارزة واضحة امتد أثرها إىل صياغة
كثري من القواعد الفقهية الكلية والفروع املبتناة عليها ومن ذلك" :الثابت بالعرف كالثابت بالنص"
و"املعروف عرفا كاملشروط شرطا" و"العادة حمكمة" و"تَّتك احلقيقة بداللة العادة" "ال ينكر تغري األحكام
بتغري األزمان" .يف الدائرة اليت مل يرد النص فيها.
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ويف هذه الدائرة االجتهادية الواسعة اليت مل يرد النص فيها ،يستفاد من العرف املستند إىل املصاحل
املرسلة ،ألن رجوعها إىل العرف واعتباره فيها يعد جماال خصبا للعرف والعادة .وقد تباينت عبارات العلماء
يف هذا ،فاحلنفية مثال يطلقون عليه أحيانا االستحسان بالعرف ،ويف جمال تطبيق النصوص واألحكام
املستندة إىل العرف ،فاألحكام املستندة إىل العرف قابلة للتغيري ،بناء على تغيري األعراف ذاهتا.
ومن ُث ينبغي للمجتهد الوقوف على أعراف الناس وعاداهتم يف الفتاوي اليت يصدرها .وهذا ما نلمسه
يف طبيعة الفقه اإلسالمي ،خصوصاً النوازل اليت تعرب عن جتارب مئات السنني ،وألوف العقول ألئمة
وجمتهدين وجمددين .شهادة تارخيية موثقة على قدرة جمدد االجتهاد اإلسالمي مع كل قفزة اجتماعية وثقافية
واقتصادية وسياسية حتدث.
ذلك بأن يف مرونة الفقه اإلسالمي وتعدد مرجعياته ،وطبيعة معايريه الكلية وقواعده العامة جماال رحبا
للتعامل املنسجم مع املستجدات احلياتية ،ومقتضيات األوضاع اجلديدة يف كل مناحي احلياة.

151

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

الدكتور رشيد ُكهُوس

مقدمة:
احلمد هلل الذي أنزل كتابه رمحة للعاملني ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له امللك احلق
املبني ،وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله سيد املرسلني ،بعثه اهلل باحلنفية السمحة والدين القومي،
وبصر به بعد العمى وكشف به الغمة وهدى به من الضاللة وفضله باخللق العظيم ،صلى اهلل عليه
َّ

وعلى آله وصحبه أفضل التسليم.
اخلَْلق و ْاألَمر تَبارَك اللَّه ر ُّ ِ
ني﴾(األعراف.)32 :
ب الْ َعالَم َ
وبعد؛ فيقول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :أََال لَهُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ
إن القرآن الكرمي حجة اهلل الباقية إىل آخر الزمان ،وخامتة رسائله إىل األنام ،جعله اهلل آية صدق
على نبوة حبيبه وخالصة أصفيائه سيدنا ونبينا حممد عليه الصالة والسالمِ ِ ِ َ ،
اطل ِم ْن بَ ْ ِ
ني
﴿ال يَأْتيه الْبَ ُ
مح ٍ
ي َدي ِه وَال ِمن خ ْل ِف ِه تَْن ِزيل ِمن ح ِكي ٍم َِ
يد ((﴾)28فصلت) ،منه تستمد التشريعات واألخالق والنظُم
َْ َ ْ َ
ٌ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب اللَّه فيه نَبَأُ َما قَ ْب لَ ُك ْم َو َخبَ ُر َما بَ ْع َد ُك ْم،
والسنن واألحكام ،وهو الذي قال فيه رسول اهلل « :كتَ ُ
ِ
وحكْم ما ب ي نَ ُكم ،وهو ال َفصل لَي ِ ِ
ص َمهُ اللَّهَُ ،وَم ْن ابْتَ غَى اهلَُدى ِيف َغ ِْريِه
س باهلَْزلَ ،م ْن تَ َرَكهُ م ْن َجبَّا ٍر قَ َ
َ ُ ُ َ َْ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ
ِ
ِ
يغ بِهِ
ِ
ِ ِ
ِّ
الصَرا ُ
يمَ ،وُه َو ِّ
يمُ ،ه َو الَّذي َال تَ ِز ُ
أَ
َضلَّهُ اللَّهَُ ،وُه َو َحْب ُل اللَّه املَت ُ
ط املُ ْستَق ُ
نيَ ،وُه َو الذ ْك ُر احلَك ُ
ِ
األَهواء ،وَال تَ ْلتَبِ ِِ ِ
الرِّد ،وَال تَْن َق ِ
ِ
ضي َع َجائِبُهُ،
س به األَلْسنَةَُ ،وَال يَ ْشبَ ُع مْنهُ العُلَ َماءَُ ،وَال َخيْلَ ُق َعلَى َكثْ َرة َّ َ
َْ ُ َ
ُ
الر ْش ِد﴾ [اجلنَ ]8 :م ْن
ُه َو الَّ ِذي َملْ تَْنتَ ِه اجلِ ُّن إِ ْذ َِمس َعْتهُ َح َّىت قَالُوا﴿ :إِنَّا َِمس ْعنَا قُ ْرآنًا َع َجبًا يَ ْه ِدي إِ َىل ُّ
ال بِِه ص َد َق ،ومن ع ِمل بِِه أ ُِجر ،ومن ح َكم بِِه ع َد َل ،ومن دعا إِلَي ِه ه َدى إِ َىل ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم»(.)1
َ ََ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ
قَ َ َ
َ
ََ ْ َ َ
ولذلك فإن البحث يف السنن اإلهلية من الواجبات الدينية والضروريات الشرعية؛ ذلك بأن "من
أهم ما جيب على أهل دين اهلل تعاىل كشفه ،وأوىل ما يلزم حبثه ،ما كان ألصل دينهم قواما ،ولقاعدة
توحيدهم عمادا ونظاما ،وعلى صدق نبيهم برهانا ،وملعجزته ثبتا وحجة"(.)2

()1
ض ِل ال ُقر ِ
ِ
آن ،ح .175-178/3 ،8106قال األلباين :ضعيف.
سنن الَّتمذي ،بَ ُ
اب َما َجاءَ يف فَ ْ ْ

( )2إعجاز القرآن ،للباقالين ،ص.5-8
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ومن هذا املنطلق جاء هذا البحث ليعرف جبانب من جوانب اإلعجاز يف القرآين الكرمي ،أال وهو

اإلعجاز يف السنن اإلهلية يف القرآن الكرمي ،أو اإلعجاز اخلربي( ،)1انطالقا من قوله تبارك وتعاىل يف
ِ
حمكم التنزيل﴿ :ي ِريد اللَّه لِيب ِّني لَ ُكم وي ه ِدي ُكم سنن الَّ ِذ ِ ِ
يم
ين م ْن قَ ْبل ُك ْم َويَتُ َ
وب َعلَْي ُك ْم َواللَّهُ َعل ٌ
َ
ُ ُ ُ َُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ
ِ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ُسنَ ٌن فَ ِسريُوا ِيف ْاأل َْر ِ
ف َكا َن
يم﴾ (النساء ،)86 :وقوله﴿ :قَ ْد َخلَ ْ
ض فَانْظُُروا َكْي َ
َحك ٌ
ِ ِ ِ
ِ
ني (َ )157ه َذا بَيَا ٌن لِلن ِ
ني﴾ (()152آل عمران).
َّاس َوُه ًدى َوَم ْوعظَةٌ ل ْل ُمتَّق َ
َعاقبَةُ الْ ُم َك ِّذبِ َ
وال شك أن ما ورد يف اآليتني الكرميتني من أوجه اإلعجاز القرآين وأظهره؛ ألن العلم بالسنن
اإلهلية يف الكون واحلياة اإلنسانية من أشرف العلوم
وأعالها ،وقلما ينبغ فيها من الذين ينقطعون لدراستها
السنني الطوال ،إال األفراد القليلون؛ فكيف يستطيع رجل
أمي مل يقرأ ومل يكتب وال نشأ يف بلد علم وتشريع أن
يأيت ما يف القرآن منها حتقيقا وكماال ،ويؤيده باحلجج
والرباهني بعد أن قضى ثلثي عمره ال يعرف شيئا منها،
ومل ينطق بقاعدة وال أصل من أصوهلا ،وال حكم بفرع
من فروعها إال أن يكون ذلك وحيا من اهلل تعاىل؟(.)2
وهذا ما سأتناوله يف هذا البحث بالتفصيل من
خالل مبحثني رئيسني:
املبحث األول :الفلسفة السننية وجماالهتا.
املبحث الثاين :فلسفة التفكري السنين وآثاره.

( )1اإلعجاز اخلربي هو :ما أخرب به القرآن الكرمي من سنن إهلية وقوانني ربانية ثابتة ومطردة.
لكن يبدو أن القدماء واحملدثني على حد سواء قد انصب اهتمامهم يف مسألة اإلعجاز اخلربي على جانب األحداث احملددة؛
إما اليت حدثت يف املاضي الغابر ،وإما تلك اليت أنبانا عن حدوثها يف املستقبل فتحققت ،مثل حادثة الروم ،وغزوة بدر
الكربى ،والفتح األعظم ملكة املكرمة ،وما أشبه ذلك ،ولكنهم غفلوا عن َّنط خاص من الغيوب ،وهي تلك السنن والقوانني
اليت يصوغها القرآن الكرمي دائما بصيغ شرطية تبني أن حدوث نوع من املقدمات يستلزم نوعا من النتائج تتوافق مع تلك
املقدمات وترتبط هبا ارتباط العلة باملعلول ،وكذلك كل ما ورد بصيغ خمتلفة تربز السنن وتلفت األنظار إليها.

( )2انظر :تفسري املنار.178/1 ،
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المبحث األول:
الفلسفة السننية ومجاالتها
عرف الشيخ حممد عبده –رمحه اهلل -السنن بقوله هي :الطرائق الثابتة اليت جتري عليها الشؤون
وعلى َح َسبِ َها تكون اآلثار ،وهي اليت تسمى شرائع أو نواميس ويعرب عنها بالقوانني (.)1
وهي كذلك :الطريقة املتبعة يف معاملة اهلل تعاىل للبشر -بناء على سلوكهم وتصرفاهتم وأفعاهلم،-
والنظام الذي أقام عليه الكون واحلياة ،والقوانني اليت بثها يف هذا الوجود وأخضع هلا مجيع خملوقاته،
وهي توصف بصفة الربانية والتكامل والشمول والثبات والتسخري والتوازن واالنتظام والنفاذ والصالحية
لكل زمان ومكان(.)2
وتشمل السنن اإلهلية اجملاالت اآلتية:

 -1اآلفاق:

ِ
ِ
ِ
احل ُّق أَوَمل يك ِ
ْف
﴿سنُ ِري ِه ْم آيَاتنَا ِيف ْاآلفَاق َوِيف أَنْ ُفس ِه ْم َح َّىت يَتَبَ َّ َ
ني َهلُ ْم أَنَّهُ َْ َ ْ َ
قال اهلل تبارك وتعاىلَ :
ك أَنَّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد﴾ (فصلت.)35 :
بَِربِّ َ
ِ
الس َماء،
ك من رفع َّ
﴿يف اآلفاق﴾ ما أخرب اهلل تعاىل به من آياته يف َّ
الس َم َوات َو ْاألَرضنيَ ،و َذل َ
ِ
ِ
ِ
ك بسط األ َْرض،
َّمس َوالْ َق َمرَ ،وَما أشبه َذلكَ ،وَك َذل َ
َوخلق الْ َك َواكب ،ودوران الْفلك ،وإضاءة الش ْ
اجلبَال ،وتفجري ْاألَنْ َهار ،وغرس ْاألَ ْش َجار ،إِ َىل َما َال ُُْيصى"(.)3
َونصب ْ
ِ
ِ
ِ
ات
َّها ِر َوآيَ ُ
ات الْ َفلَكيَّةُ َوالْ َك ْوَكبِيَّةُ َوآيَ ُ
قال الرازي" :إ َّن الْ ُمَر َاد بِآيَات ْاآلفَاقْ :اآليَ ُ
ات اللَّْي ِل َوالن َ
اص ِر ْاألَرب ع ِة( )4وآيات الْموالِ ِ
ِ
ات وآيات عا َِمل الْعنَ ِ
اإل ْ ِ
َضو ِاء َو ِْ
يد الث ََّالثَِة( .)6(")5أي كل
ض َالل َوالظُّلُ َم َ َ ُ َ َ
َْ َ َ َ ُ َ َ
ْاأل ْ َ
اآليات املوجودة يف العامل األعلى واألسفل.
فاآلية الكرمية تستوعب املستقبل كله ،مستقبل َم ْن عاصر نزول القرآن ،ومستقبل َم ْن يأيت بعد إىل
قيام الساعة ،بل مستقبل َم ْن تقوم الساعة عليه.

( )1انظر" :اإلسالم والنصرانية مع العلم واملدنية" ،حممد عبده ،جملة املنار 16 ،مجادى اآلخرة 1580ه  ،اجمللد اخلامس.
( )2انظر كتابنا :السنن اإلهلية يف السرية النبوية ،ص 21وما بعدها.
( )3انظر :تفسري السمعاين .61/3 ،وتفسري املاوردي.121/3 ،
( )4يقصد بالعناصر األربعة :املاء واألرض والنار واهلواء.
( )5يقصد باملواليد الثالثة :املعادن والنبات واحليوان.
( )6تفسري الرازي.375/87 ،
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فالقرآن الكرمي مل ينزله اهلل ليُفرغ كل أسراره وكل معجزاته يف قَ ْرن واحد ،وال يف أمة واحدةُ ،ث يستقبل
القرون واألمم األخرى دون عطاء ،اهلل يريد للقرآن أ ْن يظل جديداً تأخذ منه كل األمم وكل العصور ،وتقف
على أسراره ومعجزاته وآياته يف الكون(.)1

وخالصة القول :إن سنن اآلفاق هي :القوانني احلاكمة يف الطبيعة ويف العامل املادي ويف نظام
الكون وتركيبه ،وتسمى السنن الكونية أو اآليات الكونية ،والسنن الطبيعية .وتسمى بلسان العصر
علوم الفلك والفضاء واألرض والبحار واألحياء..

وهذا النوع من السنن "رخضع له مجيع الكائنات احلية يف وجودها املادي ومجيع احلوادث املادية ،وخيضع
له كيان اإلنسان املادي وما يطرأ عليه مثل َّنوه وحركة أعضائه ومرضه وهرمه ولوازم بقائه حيا وحنو ذلك"(.)2
وهذه السنن مجيعها متثل إعجازا قرآنيا خالدا ،وقانوناً ثابتاً ومطردا ،ميثل قوانني احلياة األساسية اليت
سخرت لإلنسان.
وقد وجه القرآن الكرمي عناية كبرية للسنن الكونية وحث األمة على السعي الكتشافها وتسخريها..
" فمن زرع وأحسن اختيار البذور ،واختيار الَّتبة وروى بنظام يأيت له الزرع بالثمر ألنه أخذ باألسباب ،وهذا
امسه عطاء الربوبية وهو عطاء عام لكن َمن خلق اهلل ،مؤمناً كان أو كافراً ،عاصيًّا أو طائعاً ،لكن عطاء
األلوهية يكون يف اتباع املنهج ب (افعل وال تفعل) وهذا خاص باملؤمنني ،فإذا ما أحسنوا استعمال أسباب
احلياة يف السنن الكونية يأخذون حظهم منها ،والكافرون أيضاً يأخذون حظهم منها؛ إذا أحسنوا األخذ
باألسباب ويكون ذلك بتخليد الذكرى وإقامة التماثيل هلم ،وأخذ املكافآت واجلوائز وحفالت التكرمي .أما
جزاء اآلخرة فيأخذه من عمل لرب اآلخرة ،أما من مل يفعلوا من أجل لقاء اهلل فهو سبحانه يقول يف حقهم:
﴿وقَ ِد ْمنَآ إىل َما َع ِملُواْ ِم ْن َع َم ٍل فَ َج َعْلنَاهُ َهبَآءً َّمنثُوراً﴾ [الفرقان.)3("]85 :
َ
وهكذا جند سنن اآلفاق سخرت لإلنسانية كلها ،ودين اإلسالم أرشد إليها "وأمر بالنظر يف الكون
والتفكر واالعتبار ،وفصل ما متس إليه احلاجة ،وهدانا إىل أن لكل عمل أثرا ال يتعداه ،وأن األسباب مربوطة
مبسبباهتا ،وكل سبب يفضي إىل غاية ،واألمور الدنيوية ال مينعها اهلل عن طالهبا إذا أتوا البيوت من أبواهبا،
والتمسوا الرغائب من طرقها وأسباهبا ،سواء كانوا مؤمنني أم كافرين ،وإَّنا اإلميان شرط للمثوبة يف العقىب
()4
ِ
ك َْحمظُوراً﴾
ك َوَما َكا َن َعطَآءُ َربِّ َ
وكمال السعادة يف الدنيا ُ ﴿ :كالًّ َُّّنِ ُّد هؤالء وهؤالء ِم ْن َعطَآء َربِّ َ
ومسخر لكل أحد ،ال فرق بني مؤمن وكافر ،فمن
[اإلسراء .]80 :فالكون فضاء مفتوح أمام اجلميع،
َّ

( )1تفسري الشعراوي.11361/11 ،

( )2السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد يف الشريعة اإلسالمية ،عبد الكرمي زيدان ،ص.7
( )3تفسري الشعراوي.2532/7 ،
(" )4وما َكا َن ربُّ ِ ِ
صلِ ُحو َن" ،حممد رشيد رضا ،فاحتة جملة املنار ،العدد  ،51الصادر يف 8
ك ليُ ْهل َ
َ َ
ك ال ُقَرى بِظُْل ٍم َوأ َْهلُ َها ُم ْ
ََ

مجادى اآلخرة سنة .1516
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حصل خريه ودفع عنه شره ،ومن قعد عن ذلك وتواىن فقد فاته خري كثري ،وأصابه
َّ
سخره وفق قوانني التسخري َّ
ضر كبري.
وهذا الكون الذي خلقه اهلل تعاىل بناه على نظام دقيق من أجل أن تسري سنن اآلفاق يف جماالهتا اليت
حددها اهلل؛ وعندما تنتظم هذه السنن يف حركتها فهي تعطي النتائج لإلنسان ولو بعد حني ،حىت إن بع
املفسرين واملتكلمني بعمق يقولون :إن األمراض الوراثية اليت تنتقل من أجيال سابقة إىل أجيال الحقة كان

السبب فيها تقصري آباء واجَّتاءهم على أشياء خمالفة ملنهج السماء ،فإذا شرع اهلل سنة كونية للفرد ُث
خالفها تصيبه نتيجتها السيئة من بعد ذلك ،وكذلك األمة واجلماعة (.)1
وعليه ،فإن النصوص القرآنية معدة للعمل يف مجيع األوساط والبيئات والظروف واألحوال ،قادرة
على إعطاء رصيد معني لكل نفس ولكل عقل ولكل إدراك .كل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق.
وكلما ارتقى اإلنسان يف املعرفة ،واتسعت مداركه ،وزادت معلوماته ،وكثرت جتاربه ،واطلع على
أسرار الكون وأسرار النفس ..ارتقى نصيبه ،وتضخم رصيده ،وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص
القرآن...
ولقد وجد الذين مسعوا هذا القرآن أول مرة من آيات اهلل يف األرض وآياته يف النفس نصيبهم،
وتسلموا رصيدهم ،وفق معارفهم وجتارهبم وإشراقات نفوسهم .ووجد كذلك كل جيل أتى بعدهم
نصيبا يناسب ما تفتح له من أنواع العلوم واملعارف والتجارب .وجند حنن نصيبنا وفق ما اتسع لنا من
رقعة العلم واملعرفة والتجريب ،وما تكشف لنا من أسرار ال تنفد يف هذا الكون الكبري .وستجد
األجيال بعدنا نص يبها مدخرا هلا من اآليات اليت مل تكشف لنا بعد يف األرض والنفس .ويبقى هذان
املعرضان اإلهليان اهلائالن حافلني بكل عجيب وجديد إىل آخر الزمان(.)2
واجلدير بالذكر هنا أن سنن اآلفاق سخرها اهلل تعاىل لإلنسان؛ ليقيم حياته ويبين عمرانه ،وما
يلقى به ربه ،فهي حتت سلطة العقل والتجربة واخلربة مباشرة ،حيث ميكن لإلنسان أن يكتشف الكثري
من قوانينها عرب املالحظة والتجربة ،ومن خالل االستفادة من التجارب البشرية السابقة وخرباهتا،
وميتلك القدرة على استثمار معطياهتا املتنوعة يف تلبية حاجات خالفته يف األرض ومواجهة التحديات
ات و ْاألَرض وأَنْزَل ِمن َّ ِ
اليت تعَّتضها .قال اهلل تبارك وتعاىل﴿ :اللَّه الَّ ِذي خلَق َّ ِ
َ َ
ُ
الس َم َاو َ ْ َ َ َ َ
الس َماء َماءً
ِ
ِ
ي ِيف الْبَ ْح ِر بِأ َْم ِرِه َو َس َّخَر لَ ُك ُم ْاألَنْ َه َار ()58
َخَر َج بِِه ِم َن الث ََّمَرات ِرْزقًا لَ ُك ْم َو َس َّخَر لَ ُك ُم الْ ُف ْل َ
فَأ ْ
ك لتَ ْج ِر َ
َّمس والْ َقمر َدائِبَ ْ ِ
َّه َار ([﴾)55إبراهيم].
ني َو َس َّخَر لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالن َ
َو َس َّخَر لَ ُك ُم الش ْ َ َ َ َ

( )1تفسري الشعراوي.8225/2 ،

( )2يف ظالل القرآن.5577/6 ،
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لقد أظهر اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي الكثري من سنن اآلفاق وأخف ى الكثري منها كذلك؛
ليكتشف منه ا اإلنسان يف كل زم ان ما يناسبه ،وما يكون دليالً جديداً من األدلة اليت تؤكد صدق ما
ِ
﴿وآيَةٌ َهلُ ُم اللَّْي ُل نَ ْسلَ ُخ مْنهُ
جاءت به الرسالة احملمدية اخلامتة .قال اهلل تبارك وتعاىل :قال جل وعالَ :
ِ
ِ
ِ
الن َ ِ
ك تَ ْق ِد ُير الْ َع ِزي ِز الْ َعلِي ِم (َ )52والْ َق َمَر
س َْجت ِري ل ُم ْستَ َقٍّر َهلَا ذَل َ
َّه َار فَإذَا ُه ْم ُمظْل ُمو َن (َ )57والش ْ
َّم ُ
ِ ِ
س يَْنبَغِي َهلَا أَ ْن تُ ْد ِرَك الْ َق َمَر َوَال اللَّْي ُل َسابِ ُق
قَد َّْرنَاهُ َمنَا ِزَل َح َّىت َع َاد َكالْعُ ْر ُجون الْ َقد ِمي (َ )51ال الش ْ
َّم ُ
النَّها ِر وُك ٌّل ِيف فَلَ ٍ
ك يَ ْسبَ ُحو َن ((﴾)20يس).
َ َ
 -2االجتماع البشري:

من اجمل االت اليت تشملها السنن اإلهلية اجملتمع وحركة اإلنسان يف التاريخ .وعندما تشتغل السنن هبذا
اجملال نسميها السنن االجتماعية.
والسنن االجتماعية هي :القوانني املتحكمة يف مسرية اجملتمعات البشرية ،ويف حركتها وتوجيه أحداثها.
والقرآن الكرمي أوىل االجتماع البشري اهتماما كبريا من خالل حديثه عن جمموعة من السنن النفسية
واالجتماعية العامة ،وتوجيه االهتمام للعناية الشديدة هبا ،من خالل الدراسة السننية للتاريخ االجتماعي
ت ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ُسنَ ٌن فَ ِس ُريوا ِيف ْاألَْر ِ
ض فَانْظُُروا
واحلضاري للمجتمعات البشرية عامة ،قال اهلل تعاىل﴿ :قَ ْد َخلَ ْ
ِ
ني﴾ (آل عمران .)157 :فالقرآن الكرمي "يربط ماضي البشرية حباضرها ،وحاضرها
َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم َك ِّذبِ َ
مباضيها ،فيشري من خالل ذلك كله إىل مستقبلها.
وهؤالء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة مل تكن حياهتم ،ومل تكن معارفهم ،ومل تكن جتارهبم-
قبل اإلسالم -لتسمح هلم مبثل هذه النظرة الشاملة .لوال هذا اإلسالم -وكتابه القرآن -الذي أنشأهم به اهلل
نشأة أخرى ،وخلق به منهم أمة تقود الدنيا"(.)1
ولذلك فإبراز السنن االجتماعية املبثوث ة يف القرآن الكرمي؛ تُ َعِّرفنا حقيقة أنفسنا وسلوكنا وعالقاتنا،
وحقيقة اجملتمعات اإلنسانية ،كما متكننا من فهم طبيعة اجملتمع املعاصر وحاجاته وحتدياته والتحكم فيه من
ناحية أخرى ،وفهم شروط حتقيق الفعالية يف حركة اخلالفة والعمران البشري.
وميكن لإلنسان أن يكتشف الكثري من سنن الوجود البشري عرب املالحظة املنظمة والتجربة واالستقراء
واالستنباط واالستفادة من اخلربات البشرية السابقة ،ويبين عليها حركة عمرانه البشري.
 -3هداية الناس:

إن من أبرز جماالت السنن اإلهلية هداية البشرية إىل سنن النجاح والفالح يف الدنيا واآلخرة ..قال
ِ
اهلل تبارك وتعاىل ﴿ :ي ِريد اللَّه لِيب ِّني لَ ُكم وي ه ِدي ُكم سنن الَّ ِذ ِ ِ
يم
ين م ْن قَ ْبل ُك ْم َويَتُ َ
وب َعلَْي ُك ْم َواللَّهُ َعل ٌ
ُ ُ ُ َُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ
ِ
يم﴾ (النساء.)86 :
َحك ٌ
( )1يف ظالل القرآن.221/1 ،
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قال الزخمشري –رمحه اهلل" :-يريد اللَّه أن يبني لكم ما هو خفي عنكم من مصاحلكم وأفاضل
أعمالكم ،وأن يهديكم مناهج من كان قبلكم من األنبياء والصاحلني والطرق اليت سلكوها يف دينهم
وب َعلَْي ُك ْم ويرشدكم إىل طاعات إن قمتم هبا كانت كفارات لسيئاتكم فيتوب عليكم
لتقتدوا هبم َويَتُ َ
ويكفر لكم"(.)1
ومعناه أيضا أنه يريد مبا شرعه لكم من األحكام املوافقة ملصاحلكم ومنافعكم ،وتزكية نفوسكم
باألعمال اليت تقوم امللكات وهتذب األخالق؛ أن يهديكم سنن الذين أنعم عليهم من قبلكم من
النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ،أي :طرقهم يف العمل مبقتضى الفطرة السليمة ،وهداية الدين
والشريعة ،كل حبسب حال االجتماع يف زمانه"(.)2
فسنن اهلداية إذن هي :األصول الالزمة هلداية الناس يف كل زمان ومكان ،من قضايا العيدة
والعبادات واملعامالت والقيم واألخالق وثوابت الفطرة وأصول االجتماع العمراين البشري عامة.
وهذه السنن ال ميكن لإلنسان أن يصل إليها منفردا ،وال حتصل عن طريق التجربة واخلربة
والعقل ..بل تأيت عن طريق واحد فقط هو الوحي السماوي؛ ألن ال طاقة للعقل البشري هبا- ،اللهم
إال بذل جهده يف االستنباط واالجتهاد والتفسري هلذه السنن املنزلة للعمل مبقتضياهتا .-قال اإلمام ابن
ات اللَّ ِه َعلَْي ِه ْم َو َس َال ُمهُ -أَ ْك َمل الن ِ
َّاس َك ْش ًفاَ ،وُه ْم ُخيِْربُو َن ِمبَا
صلَ َو ُ
تيمية –رمحه اهلل" :-إِ َّن ْاألَنْبِيَاءَ َ -
ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ات الْع ُق ِ
ول الن ِ
ول(َ )3ال
يَ ْع ِج ُز عُ ُق ُ
َّاس َع ْن َم ْع ِرفَتِ ِهَ ،ال ِمبَا يُ ْعَر ُ
ف ِيف ُع ُقوهل ْم أَنَّهُ بَاط ٌل ،فَيُ ْخربُو َن مبُ َح َار ُ
ِمبُح َاال ِت الْع ُق ِ
ول"(.)4
ُ
َ
وإىل هذا أشار قوله تبارك وتعاىل﴿ :فَِإ َّما يأْتِي نَّ ُكم ِم ِّين ه ًدى فَم ِن اتَّبع ه َداي فَ َال ي ِ
ض ُّل َوَال يَ ْش َقى
ُ
َ ََ ُ َ َ
ََ ْ
ِ
ِ
ضْن ًكا َوَْحن ُش ُرهُ يَ ْوَم الْقيَ َام ِة أ َْع َمى((﴾)182طه) .فمن
ض َع ْن ذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َمعِ َ
يشةً َ
(َ )185وَم ْن أ َْعَر َ
اتبع سنن اهلداية فهو يف أمان من الضالل والشقاء ،ومن أعرض عنها وتنكبها فسيعيش حياة احلرية
والقلق والشك مقطوع الصلة باهلل ورمحته الواسعة..
وعليه؛ فخالفة اإلنسان يف األرض مشروطة باتباع سنن اهلداية اليت جاء هبا القرآن الكرمي والسنة
النبوية ،وإال تعرضت حياته الدنيوية ملعيشة ضنكية ،ليس يف أبعادها املادية واالجتماعية فحسب؛
ولكن يف عمق إنسانيته ،وحلق حياته األخروية خسران مبني .مصداقا لقوله تبارك وتعاىلَ ﴿ :م ْن َع ِم َل
ِ
ِ ِ
َح َس ِن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾
َجَرُه ْم بِأ ْ
َّه ْم أ ْ
َ
صاحلًا م ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى َوُه َو ُم ْؤم ٌن فَلَنُ ْحيِيَ نَّهُ َحيَا ًة طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيَن ُ
( )1تفسري الزخمشري.301/1 ،
( )2تفسري املنار.50/3 ،
( )3حمارات العقول :أي مبا قد تتحري فيه العقول مما جاء من األمور الغيبية كالصراط وامليزان وحنومها.
( )4اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح.501/2 ،
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(النحل ،)17 :وقوله تعاىل﴿ :من ع ِمل ِ ِ ِ ِ
َساءَ فَ َعلَْي َها ُُثَّ إِ َىل َربِّ ُك ْم تُ ْر َجعُو َن﴾
َْ َ َ َ
صاحلًا فَلنَ ْفسه َوَم ْن أ َ
(اجلاثية.)13 :
يقول األستاذ إبراهيم الوزير يف سنن اهلداية أو التشريعية" :أما من حيث سلوك األفراد واألمة
والنظام الذي جيب أن يكون شريعة للفرد واألسرة واجلماعة هي القواعد والضوابط اليت تضمنتها السنن
التشريعية اليت جاء هبا الرسل منسجمة مع سنن الفطرة وناموس الكون مكملة هلا يف اجلانب
االختياري احلر ،مضيئة للعقل سبل احلقائق ..عاصمة له من التيه والضالل!! حتقيقا ملوعود اهلل يوم
أمر الكائن اإلنساين ممثال يف أبويه آدم وحواء –عليهما السالم -باهلبوط إىل هذا الكوكب بعضهم
ِ
ِ ِ
ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َُْيَزنُو َن﴾ (البقرة:
اي فَ َال َخ ْو ٌ
لبع عدو﴿ ...فَإ َّما يَأْتيَ نَّ ُك ْم م ِّين ُه ًدى فَ َم ْن تَب َع ُه َد َ

...)52
وهذه الشريعة اهلادية تضع أمام االختيار احلر لإلنسان معامل املنهج حلياته ،وهدى اهلل له يف
مسريته وخمتلف ما تقتضيه حياته من املهد إىل اللحد.

وكمال األمم يف الذروة هو أن جتمع يف فقهها وتطبيقاهتا بني السنن الكونية املاضية يف الكون
وما فيه ومن فيه ،والسنن التشريعية اهلادية املوضوعة أمام االختيار احلر لإلنسان ،واليت على أساسها
تكون احلياة الطيبة املطمئنة للفرد واجلماعة على هذه األرض ،والسعادة األبدية يف الدار اآلخرة"(.)1
وعليه فإذا كانت السنن الكونية فعل اهلل تعاىل يف هذا الكون؛ فإن سنن اهلداية قوله وأمره ،وحمال
أن خيالف قول اهلل تعاىل فعله ،بل مها متكامالن ال متعارضان ،ومتالزمان ال منفصالن.
 -4تأييد العباد:

إضافة إىل اجملاالت السابقة تأيت السنن اإلهلية تأييدا لعباد اهلل الصاحلني بالفرج واملنح يف وقت
ِ ِ ِ
الشدائد واحملن ،قال اهلل تبارك وتعاىل﴿ :واللَّهُ يُ َؤيِّ ُد بِنَ ْ ِِ
ك لَعِْب رًة ِأل ِ
صا ِر﴾
ُويل ْاألَبْ َ
َ
صره َم ْن يَ َشاءُ إ َّن يف َذل َ َ
ِ
صروهُ فَ َق ْد نَ َ َّ ِ
َخر َجهُ الَّذين َك َفروا ثَ ِاين اثْنَ ْ ِ
َِّ
ني إِ ْذ
صَرهُ اللهُ إ ْذ أ ْ َ
(آل عمران ،)15 :وقال جل وعال﴿ :إال تَْن ُ ُ
َ ُ َ
احبِ ِه َال َحتز ْن إِ َّن اللَّه معنا فَأَنْزَل اللَّه س ِكينته علَي ِه وأَيَّ َده ِجبن ٍ
ول لِص ِ
ود َملْ تَ َرْوَها َو َج َع َل
َ َ ََ َ ُ َ ََ ُ َ ْ َ ُ ُُ
َْ
ُمهَا ِيف الْغَا ِر إِ ْذ يَ ُق ُ َ
ِ ِِ
ِ َّ ِ
ِ
يم﴾ (التوبة.)20 :
ين َك َف ُروا ُّ
الس ْفلَى َوَكل َمةُ اللَّه ه َي الْعُْليَا َواللَّهُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
َكل َم َة الذ َ
كل هذه اآليات الكرمية وغريها تتحدث عن سنن الغيب والعون اإلهلي ،وتدخالت العناية الربانية
لتأييد أنبيائه ورسله خاصة ،وعباده املؤمنني السائرين على منهاج اإلسالم وسننه عامة.
فسنن التأييد هي :السنن املتعلقة بالتأييد اإلهلي ومدده املباشر وغري املباشر لعباده يف كافة مراحل
االستخالف يف األرض ،وخاصة عندما يتعلق األمر حبالة عجز قدراهتم التسخريية املستمدة من سنن
اآلفاق واالجتماع وا هلداية عن مواجهة الواقع وحتدياته ،فيلجؤون حينئذ إىل من بيده األمر كله،
( )1دراسة للسنن اإلهلية واملسلم املعاصر ،ص.11-10
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فيطلبون العون واملدد والتأييد .وتشتمل هذه السنن على املعجزات اليت يؤيد اهلل تعاىل هبا أنبياءه ورسله
–عليهم السالم ، -والكرامات اليت يؤيد هبا أولياءه ،وكل ما يؤيد اهلل به عباده املؤمنني يف مسريهتم يف
احلياة الدنيا.
وتسمى أيضا السنن اخلارقة؛ أي اخلارقة للعادات ولنظام السببية الذي يعرفه البشر ،لكن تسميتها
بسنن التأييد أفضل وأحسن.


المبحث الثالث:

فلسفة التفكير السنني وآثاره
المطلب األول :فلسفة التفكير السنني

إن لدراسة السنن اإلهلية مقاصد عدة ،جنمل أمهها فيما يلي:
 -1إثبات النبوة:
إن دعوة أنبياء اهلل ورسله واحدة ومنهاجهم واحد ،وعقيدهتم واحدة ...وهلذا فرسول اهلل  يف دعوته
ت بِ ْد ًعا ِم َن
ورسالته ليس بدعا من الرسل ،وإَّنا رسول من رب العاملني ،قال اهلل جل جالله﴿ :قُ ْل َما ُكْن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ني﴾ [سورة األحقاف:
ُّ
وحى إِ ََّ
يل َوَما أَنَا إَِّال نَذ ٌير ُمبِ ٌ
الر ُس ِل َوَما أ َْد ِري َما يُ ْف َع ُل ِيب َوَال ب ُك ْم إ ْن أَتَّبِ ُع إَّال َما يُ َ
 ،]1وبنزول القرآن عليه بالسنن اإلهلية يف النفس واجملتمع واآلفاق وأخبار األمم السابقة واحلوادث املاضية
ب نُ ِ
ك ِم ْن أَنْبَ ِاء الْغَْي ِ
ت
وح َيها إِلَْي َ
ألكرب دليل على صدق نبوته ورسالته ،قال احلق جل وعال﴿ :تِْل َ
ك َما ُكْن َ
ِ ِ ِ
تَعلَمها أَنْت وَال قَوم َ ِ
ني﴾[هود]21:؛ "ألن النيب  كان أميا مل
اصِ ْرب إِ َّن الْ َعاقبَةَ ل ْل ُمتَّق َ
ك م ْن قَ ْب ِل َه َذا فَ ْ
ْ ُ َ َ َ ُْ
خيتلف إىل مؤدب وال معلم ،وال فارق وطنه مدة ميكنه االنقطاع فيها إىل عامل يأخذ ذلك عنه؛ فإذا علم هبا
وتدبر العاقل من قومه ذلك علم أنه بوحي من اهلل سبحانه وتعاىل ،فآمن به وصدقه وكان ذلك من املعجزات
الدالة على صدق نبوته ،وقد يُنكر وجيحد حسدا وعنادا"(.)1
إن كل هذه السنن الثابتة والقوانني الربانية اليت يقف أمامها اإلنسان متعجبا مندهشا حلجة واضحة
وبرهان جلي على صدق نبوة سيدنا حممد  ،الذي بعثه اهلل تعاىل ليبلغنا أن الذي خلق الكون وما فيه
ونظمه تنظيما دقيقا ومتناسقا ،وجعل له نواميس مطردة هو اهلل تعاىل.
واحلاصل أن جناح الدراسات النفسية واالجتماعية يقوم على تكرار التجارب ،وعلى اإلحصاء الدقيق
الذين يسمحان باستنتاج قانون نفسي أو اجتماعي ما؛ يصبح بعد ذلك مبثاب تنبؤ حبدوث أمر ما إذا
توفرت الشروط املؤدية إليه ،كما ُيدث –مثال -يف تنبؤات األحوال اجلوية ،ولكن املسألة من وجهة نظر
( )1اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ ،حممد السخاوي ،ص.12
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علمية حتتاج إىل خبري ومتخصص يف كل ميدان على حدة ليتمكن من حصر الظاهرة يف جمال معني يتحكم
يف قوانينها ،وحتتاج فوق ذلك إىل استقرار ،وإىل وسائل وأدوات ،وإىل علم يعني على التسجيل املنظم
لشروط حدوث الظاهرة ،وبيان كيفية تفاعل تلك الشروط.
وهذا مل يكن ليتحقق ألمي عاش يف وسط األميني ،بعيد عن الطرائق العلمية ووسائلها ،بينما كانت
القوانني والسنن اليت تساق يف القرآن الكرمي قوية احلجة والبيان ،وصادقة العلم والربهان ،حبيث يقف العلم
احلديث أو الباحث املتطلع إىل معرفة أسرار الكون واحلياة ،مبهورا مبدوها أمام دقة ذلك القانون أو تلك
السنن(.)1
واحلق أن اهلل تبارك وتعاىل أكد هذه احلقيقة البلجاء اليت جتعلنا نقف معجبني أمام هذا اإلعجاز وأشار
ِ ِ
ِ
ت َولِنُبَ يِّ نَهُ لَِق ْوٍم يَ ْعلَ ُمو َن﴾[األنعام .]103 :فاآلية الكرمية
صِّر ُ
﴿وَك َذل َ
ف ْاآليَات َوليَ ُقولُوا َد َر ْس َ
ك نُ َ
إليها بقولهَ :
تبني أن العملية كانت مقصودة ،أي أَّا حتمل داللة التحدي العلمي واملنهجي الصارخ ،مبعىن أن الدقة
والعمق اللذين تطرح هبما هذه السنن والقوانني اليت قد ال تستقيم هبذا املستوى حىت لكل عامل –على حدة-
أمي؛ لذلك ستنصرف العقول إىل التساؤل عن مصدر هذا
يف ميدان رخصصه ال ميكن أن تستقيم لرجل ٍّ
العلم اخلارق للعادة؛ إذ كيف تستقيم لشخص واحد بشكل معجز مل يسبق أو يلحق مبثله؟ وهلذا جيد اجملادل
ت﴾ ألنه على يقني أن من
إلعجاز القرآن نفسه حائرا حينما يقول القرآن الكرمي عن رسول اهلل َ 
﴿د َر ْس َ
درس قد يتعمق يف ميدان أو اثنني ،أما أن يتعمق يف كل امليادين وتنصاع له العبقرية فيها مجيعا على حد
سواء فهذا أمر خارق للعادة فعال.
هذا فضال عن كون التجارب العلمية يتم اختبارها يف مناطق خمتلفة من العامل ،وعرب مراحل متعددة من
مراحل التاريخ البشري ،وهذا مل يكن ليتاح المرئ قط ال قبل ذلك وال بعده ،مع العلم أن اختبار مثل تلك
التجارب والنتائج ُيتاج إىل آالف السنني ،مبعىن أنه ُيتاج إىل تراكمات علمية تنقل جتارب األمم ،وهذا
معىن قوله تعاىلِ :
ت﴾.
﴿وليَ ُقولُوا َد َر ْس َ
َ
وعلى سبيل املثال جند أن التأكد من الَّتابط الوثيق بني تغيري الواقع وتغيري النفس املخرب عنه يف قوله عز
وجل﴿ :إِ َّن اللَّهَ َال يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوٍم َح َّىت يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم﴾[الرعدُ ]11 :يتاج الستقراء الوقائع التارخيية
بدقة تسمح باستنتاج قانون عام يصاغ هبذه الدقة اليت جتعله يصدق يف كل زمان ومكان(.)2
وكم ُيتاج العامل من الوقت إلجراء جتارب تسمح له بصياغة قانون نفسي يبني العالقة القائمة بني املثري
واالستجابة من جهة ،وعالقتهما بالعوامل اليت حتول دون ذلك من جهة أخرىُ ،ث كيف ميكن أن خنلص
َّ ِ
ِ
َِّ
ين
يب الذ َ
موضوع االستجابة من احلوائل املانعة من ذلك؟ إن اهلل يصوغ ذلك بقوله﴿ :إَّنَا يَ ْستَج ُ
يَ ْس َم ُعو َن﴾[األنعام.]56 :
( )1السنن اإلهلية يف األمم واألفراد يف القرآن الكرمي ،جمدي عاشور ،ص.188
( )2املرجع نفسه ،ص.185-188
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فهناك مؤثر ،وهناك استجابة ،واملؤثر هو النص الذي يرسله الداعي إىل ،واالستجابة هي التغري الذي
يطرأ يف نفسية السامع وعقليته ،ولكن االستجابة مشروطة بصفاء النفس والعقل من املوانع اليت حتول دون
حدوث السماع احلق املؤدي إىل االستجابة(.)1
إن استخراج سنن وقوانني هلا هذه القوة وذلك اإلحكام ،حبيث تصري صاحلة لكل زمان ومكان يتوقف
حقا على جتارب علمية دقيقة ،وهو أمر مل يتحقق ألحد يف ذلك الزمان وال فيما بعده .وهلذا مل يكن الناس
يصدقون أن هذا من عند حممد  فكانوا يقولون( :درست) ولكنهم مل يستطيعوا أن ُيددوا املدرسة اليت
ك ْاألَ ْكرُم ( )5الَّ ِذي َعلَّم بِالْ َقلَ ِم (َ )2علَّم ِْ
اإلنْ َسا َن
َ
َ
درس هبا ،فأحاهلم اهلل عليها بقوله جل شأنه﴿ :اقْ َرأْ َوَربُّ َ َ
َما َملْ يَ ْعلَ ْم ([﴾)3العلق] -..أي أن املدرسة اليت درس هبا هي مدرسة الوحي(.)2
وبناء على ما سبق فإن هذه السنن اإلهلية هي تثبيت لنبوة رسول اهلل  وتصديق لدعوته ورسالته ،إذ
البُ َّد أن يأيت كل رسول ومعه آية؛ لتثبت ِص ْدق بالغه عن اهلل؛ فكانت هذه السنن من دالئل صدق نبوة
سيدنا رسول اهلل ؛ ألَّا مل ترد إال يف القرآن الكرمي ،وهذا ما انتبه إليه رشيد رضا –رمحهم اهلل -يف تفسريه
ملا قال" :مل يعهد يف كتاب مساوي ،ولعله أرجا إىل أن يبلغ اإلنسان كمال استعداده االجتماعي ،فلم يرد
إال يف القرآن الذي ختم اهلل به األديان(.)3
وقال أيضا" :مل يعرف كتاب قبل القرآن نطق بأن لألمم يف قوهتا وضعفها وحياهتا وموهتا سننًا ثابتة ال
تتبدل وال تتحول"(.)4
أال تؤكد كل هذه السنن اإلهلية والنواميس املطردة والقوانني الثابتة ما جاء يف كتاب رب العاملني﴿ :قَ ْد
الس َالِم وخيُْ ِرجهم ِمن الظُّلُم ِ
جاء ُكم ِمن اللَّ ِه نُ ِ
ات
ني ( )13يَ ْه ِدي بِِه اللَّهُ َم ِن اتَّبَ َع ِر ْ
اب ُمبِ ٌ
ور َوكتَ ٌ
ٌ
ض َوانَهُ ُسبُ َل َّ َ ُ ُ ْ َ َ
ََ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ َىل النُّوِر بِإ ْذنه َويَ ْهديه ْم إ َىل صَراط ُم ْستَقي ٍم ([﴾)16املائدة].
 -2توحيد اهلل تعالى:

إن السنن اإلهلية يف الكون واحلياة اليت يسري الكون واحلياة مبقتضاها سريا حمكما منظما ،مما هو برهان
ناطق على وحدانية اهلل ،وعنوان صادق على قدرته وحكمته.

وإن "اطّراد السنن اإلهلية يف العوامل العلوية والسفلية ،ووحدة النظام مع اإلتقان يف مجيع هذه
قيوما ،ال ر ّاد إلرادته ،وال معقب حلكمه
قادرا
حكيما حيًّا ً
ً
عليماً ،
األكوان :يدالّن على أن هلا خال ًقا ً

( )1نظريات اإلعجاز القرآين ،أمحد رمحاين ،ص.183
( )2انظر :نظريات اإلعجاز القرآين ،أمحد رمحاين ،ص .186السنن اإلهلية يف األمم واألفراد يف القرآن الكرمي ،ص.182
( )3تفسري املنار.116/2 ،
(" )4احلق والباطل والقوة" ،حممد رشيد رضا ،جملة املنار ،غرة احملرم 1582ه  ،اجمللد التاسع ،ص.38
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متبعا طريق
وحكمته ،وأنه واحد لوحدة النظام املشهود يف مجيع الوجود ،وهبذا يكون مؤمنًا بالربهانً ،

القرآن وإن مل خيطر بباله حدوث الذات وحدوث الزمان"(.)1
هذا ،وقد نثر احلق سبحانه يف الكون ٍ
آيات عجيبة ،ولكل منثور يف الكون حكمة ...منها سنن
اآلفاق اليت حتدثنا عنها ،وهي عجائب؛ وهي ح َّجة للمتأمل أن يؤمن باهلل الذي أوجدها؛ وهي ِ
تلفتُك
ُ
إىل أن َم ْن خلقها البُ َّد أن تكون له منتهى احلكمة ومنتهى الدِّقة ،وهذه اآليات تلفتنا إىل صدق

توحيد اهلل والعقيدة فيه.
وحينما أعلن اهلل بواسطة رسله أنه سبحانه الذي خلقها ،ومل يَ ُق ْل أحد غريه« :أنا الذي خلقت»
فهذه املسألة مسألة اخللق تثبُت له سبحانه ،فهو اخلالق وما سواه خملوق ،وهو املتصرف وحده يف هذا
الكون ،وهذه اآليات قد ُخلِقت من أجل غاية هدف هو توحيد اهلل تعاىل.
كل هذه آيات تنبه اإلنسان املوجود يف الكون أنه يتمتع فيه طبقاً لنواميس عليا؛ فيها ِسُّر بقاء
حياته؛ فيجب أن ينتبه إىل َم ْن أوجدها(.)2

وهكذا جند اآليات الكونية هي عجائب بكل املقاييس ،واآليات املصاحبة للرسل هي معجزات
وجتربهم
قت النواميس،
وآيات القرآن مبا فيها من أحكام تَِقي اإلنسان من الداء قبل أن يقعُ ،
َخَر ْ
ُ
معضالت احلياة أن يعودوا إىل أحكام القرآن ليأخذوا هبا ،ويوحدوا اهلل تعاىل يف ألوهيته وربوبيته وأمسائه
وصفاته(.)3
وعليه فهذ ه السنن اإلهلية تقوم على عقيدة توحيد اهلل تعاىل الذي يشكل بؤرة هذه الدائرة املركزية
لإلعجاز السنين ،والقطب الذي تنجذب كل املوجودات ،وتستمد منه وجودها وبقاءها ووظيفتها.
فالتوحيد هو مرتكز كل الدعوات الرسالية يف التاريخ ،ومقصدها الكلي األساس ،وهو قطب

الرحى الذي تدور حوله حركة الكون كلها ،وتقوم عليه اخلالفة البشرية يف األرض ،وأي خروج عن
ثوابته وضوابطه خيل مبقتضيات اخلالفة ،ويعرض الوجود اإلنساين ألخطار حمققة يف العاجل واآلجل،
كما جاء ذلك يف القرآن الكرمي وعلى لسان النيب األمني  ،ومؤكد يف اخلربة البشرية على مر
التاريخ﴿ .ومن يش ِرْك بِاللَّ ِه فَ َكأَََّّنَا خَّر ِمن َّ ِ
ِِ
الريح ِيف م َك ٍ
ان
ََ ْ ُ ْ
الس َماء فَتَ ْخطَ ُفهُ الطَّْي ُر أ َْو تَ ْه ِوي به ِّ ُ َ
َ َ
َس ِح ٍيق﴾ [احلج ،]51 :ومن أراد التأكد من حقيقة عواقب اإلخالل بثوابت التوحيد ومقتضياته فعليه

أن يدرس حوادث األمم الْ ُمتَ َق ّد َمة َوَما نزل هبم.

(" )1حدوث العامل يف نظر اإلسالم والفلسفة" ،حممد رشيد رضا ،جملة املنار ،غرة شعبان1580 ،ه  ،اجمللد اخلامس،
ص.321
( )2تفسري الشعراوي.7118-7111/18 ،
( )3املرجع نفسه.7115-7111/18 ،
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 -3تحقيق العبودية هلل تعالى:

اإلنْس إَِّال لِي عب ُد ِ
ت ِْ ِ
يد ِمْن ُه ْم ِم ْن ِرْزٍق َوَما
ون (َ )36ما أُِر ُ
﴿وَما َخلَ ْق ُ
َ ُْ
قال اهلل جل وعالَ :
اجل َّن َو ْ َ
ِ ِ
يد أَ ْن يطْعِم ِ
ِ
ني ([﴾)32الذاريات].
الرز ُ
ون ( )37إِ َّن اللَّهَ ُه َو َّ
َّاق ذُو الْ ُق َّوة الْ َمت ُ
أُر ُ ُ ُ
يقول سيد قطب –رمحه اهلل " :-إن هذا النص الصغري ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة ،من أضخم
احلقائق الكونية اليت ال تستقيم حياة البشر يف األرض بدون إدراكها واستيقاَّا .سواء كانت حياة فرد
أم مجاعة .أم حياة اإلنسانية كلها يف مجيع أدوارها وأعصارها.
وإنه ليفت ح جوانب وزوايا متعددة من املعاين واملرامي ،تندرج كلها حتت هذه احلقيقة الضخمة اليت
تعد حجر األساس الذي تقوم عليه احلياة.
وأول جانب من جوانب هذه احلقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود اجلن واإلنس تتمثل يف وظيفة
من قام هبا وأداها فقد حقق غاية وجوده ،ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده وأصبح
بال وظيفة ،وباتت حياته فارغة من القصد ،خاوية من معناها األصيل الذي تستمد منه قيمتها األوىل،
وقد انفلت من الناموس الذي خرج به إىل الوجود ،وانتهى إىل الضياع املطلق الذي يصيب كل كائن
ينفلت من ناموس الوجود ،الذي يربطه وُيفظه ويكفل له البقاء.
هذه الوظيفة املعينة اليت تربط اجلن واإلنس بناموس الوجود هي العبادة هلل .أو هي العبودية هلل..
أن يكون هناك عبد ورب .عبد يعبد ،ورب يعبد .وأن تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا
االعتبار"(.)1
وإن حقيقة العبادة تتمثل إذن يف أمرين رئيسني:
األ ول :هو استقرار معىن العبودية هلل يف النفس .أي استقرار الشعور على أن هناك عبدا وربا.
عبدا يعبد ،وربّا يعبد .وأن ليس وراء ذلك شيء وأن ليس هناك إال هذا الوضع وهذا االعتبار .ليس
يف هذا الوجود إال عابد ومعبود وإال رب واحد والكل له عبيد.
واآلخر :هو التوجه إىل اهلل بكل حركة يف الضمري ،وكل حركة يف اجلوارح ،وكل حركة يف احلياة.
التوجه هبا إىل اهلل خالصة ،والتجرد من كل شعور آخر ،ومن كل معىن غري معىن التعبد هلل.
إن اإلنسان عندما يقوم بتسخري تلك السنن اليت بثها اهلل تعاىل يف الكون واحلياة كما أمره اهلل
تعاىل ،عندئذ يعيش اإلنسان يف هذه األرض شاعرا أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل اهلل تعاىل ،جاء
لينه هبا فَّتة؛ طاعة هلل وعبادة له ال أرب له هو فيها ،وال غاية له من ورائها ،إال الطاعة ،وجزاؤها
الذي جيده يف نفسه من طمأنينة ورضى عن وضعه وعمله ،ومن أنس برضى اهلل عنه ورعايته لهُ .ث
جيده يف اآلخرة تكرميا ونعيما وفضال عظيما.
( )1يف ظالل القرآن.5526/6 ،
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وعندئذ يكون قد فر إىل اهلل حقا .يكون قد فر من أوهاق هذه األرض وجواذهبا املعوقة ومغرياهتا
امللفتة.
ويكون قد حترر هبذا الفرار .حترر حقيقة من األوهاق واألثقال .وخلص هلل ،واستقر يف الوضع
الكوين األصيل :عبدا هلل .خلقه اهلل لعبادته .وقام مبا خلق له .وحقق غاية وجوده(.)1
أما قوله عز وجل﴿ :ما أُِر ُ ِ ِ ِ ٍ
يد أَ ْن يطْعِم ِ
ِ
َّاق ذُو
الرز ُ
ون ( )37إِ َّن اللَّهَ ُه َو َّ
َ
يد مْن ُه ْم م ْن رْزق َوَما أُر ُ ُ ُ
ِ ِ
ني ([﴾)32الذاريات] .أي ال يكون حافز املؤمن للعمل وبذل اجلهد يف اخلالفة هو احلرص
الْ ُق َّوة الْ َمت ُ
على حتصيل الرزق ،بل يكون احلافز هو حتقيق معىن العبادة الذي يتحقق ببذل أقصى اجلهد والطاقة.
ومن ُث يصبح قلب اإلنسان معلقا بتحقيق معىن العبادة يف اجلهد ،طليقا من التعلق بنتائج اجلهد..
وهي مشاعر كرمية ال تنشأ إال يف ظل هذا التصور الكرمي.
وإذا كانت البشرية ال تدرك هذه املشاعر وال تتذوقها؛ فذلك ألَّا مل تعش -كما عاش جيل
املسلمني األول -يف ظالل هذا القرآن ،ومل تستمد قواعد حياهتا من ذلك الدستور العظيم.
وحني يرتفع اإلنسان إىل هذا األفق .أفق العبادة ،أو أفق العبودية ،ويستقر عليه فإن نفسه تأنف
حتما من ا رخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كرمية .ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة اهلل وجعل
كلمته هي العليا؛ فالوسيلة اخلسيسة من جهة حتطم معىن العبادة النظيف الكرمي .ومن جهة أخرى
فهو ال يعين نفسه ببلوغ الغايات ،إَّنا يعين نفسه بأداء الواجبات؛ حتقيقا ملعىن العبادة يف األداء ،أما
الغايات فموكولة هلل ،يأيت هبا وفق قدره الذي يريده ،وال داعي العتساف الوسائل والطرق للوصول إىل
غاية أمرها إىل اهلل ،وليست داخلة يف حساب املؤمن العابد هلل.)2( ..
وغاية املرام ،إذا كان حتقيق االستخالف يف األرض من املقاصد فإنه وسيلة إىل مقصد أعظم أال
وهو عبادة اهلل تعاىل والسعي لنيل رضاه؛ فتكون العبودية روح هذا االستخالف وجوهره.
بل " كل عمل يؤدي إىل عمارة الكون واستنباط أسرار اهلل يف الوجود يعترب عبادة هلل؛ ألنك رخرج
من كنوز اهلل اليت أودعها يف األرض ما يلفت الناس إىل احلقيقة الكونية اليت جاء هبا اإلميان"(.)3
 -4إصال البشرية:
إن مما يقصد إليه القرآن من ذكر السنن اإلهلية مقصد إصالح البشرية -اليت أنعم اهلل عليها بنعمة
إصالحا جيمع هلا بني خريي الدنيا واآلخرة ،وسعاديت الروح
اخللق واإلجياد ،وبنعمة التوجيه واإلمداد-
ً
واجلسم وطيب املعاش واملعاد ،وجيعلها جديرة باخلالفة يف األرض.
( )1نفسه.5522-5527/6 ،
( )2يف ظالل القرآن.5521-5522/6 ،
( )3تفسري الشعراوي.8807/2 ،
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فاحلكمة من بيان هذه السنن اإلهلية واحلث على اكتشافها واستنباطها ُث تسخريها هداية
اإلنسانية إىل صالحها ،وإثارة اخلري يف نفوسها؛ فلخريها نزل على رسول اهلل  القرآن الكرمي،
وهلدايتها وجب على الرسول بيان ما أنزل إليه من ربه ﴿ :وأَنْزلْنا إِلَيك ِّ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نُِّزَل
َ ََ ْ َ
الذ ْكَر لتُبَ ِّ َ
إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن ([﴾)22النحل] ،ولتهذيب نفسها وإصالح أخالقها وأمرها بعث اهلل تعاىل
ِ
ني َر ُس ًوال ِمْن ُه ْم يَْت لُوا َعلَْي ِه ْم آياتِِه َويَُزِّكي ِه ْم َويُ َعلِّ ُم ُه ُم
﴿ه َو الَّذي بَ َع َ
ث ِيف ْاأل ُِّميِّ َ
النيب العدنان ُ :
ِ
ِ
الْ ِكتاب و ِْ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني﴾ [اجلمعة" ،]8 ،1 :فآياته املتلوة هي سور
ْمةَ َوإِ ْن كانُوا م ْن قَ ْب ُل لَفي َ
احلك َ
َ َ
القرآن ،املرشدة إىل سننه يف األكوان ،والتزكية هي الَّتبية بالعمل وحسن األسوة ،و(الكتاب) هو
الكتابة اليت رخرج العرب من أميتهم ،و(احلكمة) هي العلوم النافعة الباعثة على األعمال الصاحلة...

فجميع مقاصد القرآن وبيان السنة له تدور على هذه األقطاب الثالثة"(.)1
﴿ويَُزِّكي ِه ْم﴾" ..وإَّا لتزكية وإنه لتطهري ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول 
قال سيد قطبَ :
تطهري للضمري والشعور ،وتطهري للعمل والسلوك ،وتطهري للحياة الزوجية ،وتطهري للحياة االجتماعية.

تطهري ترتفع به النفوس من عقائد الشرك إىل عقيدة التوحيد ،ومن التصورات الباطلة إىل االعتقاد
الصحيح ،ومن األساطري الغامضة إىل اليقني الواضح .وترتفع به من رجس الفوضى األخالقية إىل
نظافة اخللق اإلمياين .ومن دنس الربا والسحت إىل طهارة الكسب احلالل ..إَّا تزكية شاملة للفرد
واجلماعة وحلياة السريرة وحياة الواقع .تزكية ترتفع باإلنسان وتصوراته عن احلياة كلها وعن نفسه
ونشأته إىل آفاق النور اليت يتصل فيها بربه ،ويتعامل مع املأل األعلى ،وُيسب يف شعوره وعمله
حساب ذلك املأل العلوي الكرمي"(.)2
ويشري العالمة حممد املكي الناصري –رمحه اهلل -إىل اهلدف من القصص القرآين الذي هو مصدر
مهم ممن مصادر السنن اإلهلية بقوله" :ومن خالل احلوار الذي دار يف هذه القصص بني الرسل
وأقوامهم يتضح لكل ذي عينني أن الرساالت اإلهلية منذ فجرها األول مل تكن توجه الناس حنو
السماء إال لتلهمهم طريق الصالح يف األرض ،وإن هدفها األول واملباشر كان هو العمل على إصالح
اجملتمع البشري أدبيا وماديا ،والسعي لتطهريه من كل الشوائب ،حىت ال يبقى فيه أثر للمساوئ
واملعايب ،وبذلك يتفادى الوقوع يف الكوارث والنوائب ،ويصبح جمتمعا مثاليا ،جديرا بأن يوصف
بكونه إنسانيا ،ألنه ينهج َّجا أخالقيا ربانيا"(.)3

( )1الوحي احملمدي ،ص.111
( )2يف ظالل القرآن.5363/6 ،

( )3التيسري يف أحاديث التفسري.518/2 ،
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وغاية املرام يف هذا املقام :إن صالح اجملتمعات واألمم واحلضارات متوقف على صالح األفراد،
ولن يتحقق هذا الصالح إال بالسري على نور السنن اإلهلية كما جاءت يف القرآن الكرمي والسنة
النبوية.
 -5النهوض الحضاري:
إن القرآن الكرمي يقرر أن هنالك سنناً ثابتة هلذا الكون ميلك اإلنسان أن يعرف منها القدر الالزم
له ،حسب طاقته وحسب حاجته ،للقيام باخلالفة يف هذه األرض .وقد أودعه اهلل القدرة على معرفة
هذا القدر من السنن الكونية وعلى تسخري قوى الكون وفق هذه السنن للنهوض باخلالفة ،وتعمري

األرض ،وترقية احلياة ،واالنتفاع بأقواهتا وأرزاقها وطاقاهتا.)1( ..
ك لِْلم َالئِ َك ِة إِ ِّين ج ِ
اع ٌل ِيف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً﴾ [البقرة.]50 :
﴿وإِ ْذ قَ َ
َ
ال َربُّ َ َ
قال اهلل تبارك وتعاىلَ :
إن اخلالفة يف األرض هي عمل هذا الكائن اإلنساين .وهي تقتضي ألوانا من النشاط احليوي يف
عمارة األرض ،والتعرف إىل قواها وطاقاهتا ،وذخائرها ومكنوناهتا ،وحتقق إرادة اهلل يف استخدامها

وتنميتها وترقية احلياة فيها .كما تقتضي اخلالفة القيام على شريعة اهلل يف األرض لتحقيق املنهج اإلهلي
الذي يتناسق مع الناموس الكوين العام..
ومن ُث يتجلى أن معىن العبادة اليت هي غاية الوجود اإلنساين أو اليت هي وظيفة اإلنسان األوىل،
أوسع وأمشل من جمرد الشعائر ،وأن وظيفة اخلالفة داخلة يف مدلول العبادة قطعا.
إن حتقيق عمارة األرض حتقيق للوظيفة األوىل اليت خلق اهلل اجلن واإلنس هلا ،وكلها خضوع
للناموس العام الذي يتمثل يف عبودية كل شيء هلل دون سواه.
فمن مقتضيات استقرار معىن العبادة أن يقوم باالستخالف يف األرض ،وينه بتكاليفها ،وُيقق
أقصى مثراهتا ،وهو يف الوقت ذاته ناف يديه منها ،خالص القلب من جواذهبا ومغرياهتا؛ ذلك بأنه مل
ينه بأمانة االستخالف وُيقق مثراهتا لذاته هو وال لذاهتا.
ولكن لتحقيق معىن العبادة فيهاُ ،ث الفرار إىل اهلل منها! ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة
األعمال يف النفس مستمدة من بواعثها ال من نتائجها .فلتكن النتائج ما تكون .فاإلنسان غري معلق
هبذه النتائج .إَّنا هو معلق بأداء العبادة يف القيام هبذه األعمال وألن جزاءه ليس يف نتائجها ،إَّنا
جزاؤه يف العبادة اليت أداها(.)2
﴿ه َو أَنْ َشأَ ُك ْم ِم َن ْاأل َْر ِ
استَ ْع َمَرُك ْم فِ َيها﴾[هود :اآلية .]61
قال اهلل تعاىلُ :
ض َو ْ
( )1يف ظالل القرآن.1111/8 ،

( )2يف ظالل القرآن.5522-5527/6 ،
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أحببت أ ْن تُثري حياتك
قومات حياتكم ،فإ ْن
َ
أي :أنشأكم من األرض ،وجعل لكم فيها ُم ّ
ِ
فأعم ْل عقلك املخلوق هلل ليفكر ،والطاقة املخلوقة يف أجهزتك لتعمل يف املادة املخلوقة هلل يف الكون،
فأنت ال تأيت بشيء من عندك ،فقط تُ ِ
عمل عقلك وتستغل الطاقة املخلوقة هلل ،وتتفاعل مع األرض
املخلوقة هلل ،فتعطيك كل ما تتطلع إليه وكل ما يُث ِري حياتك ،ويُوفِّر لك الَّتقي وبناء العمران(.)1

أضف إليه أن خالفة اإلنسان يف األرض تقتضي أن يتحرك ويعمر األرض ،وحني يريد اهلل منا أن
نتحرك ونعمر األرض فال بد من أعمال تنظم هذه احلركة ،وال بد من فنون متعددة تقوم على العمارة.
ويوزع اهلل الطاقات الفاع لة هلذه الفنون املتعددة وجيعلها مواهب مفكرة وخمططة يف البشر .إن احلق
سبحانه مل جيعل من إنسان واحد جممع مواهب ،بل نثر اهلل املواهب على اخللق ،وكل واحد أخذ

موهبة ما.
ملاذا؟ ألن اهلل قد أراد أن يتكامل العامل وال يتكرر؛ فالتكامل يوحي باالندماج؛ فإذا كنت أنت
تعرف شيئاً خاضعا ملوهبتك وأنا ال أعرفه فأنا مضطر أن ألتحم بك ،وأنا أيضا قد أعرف شيئا وأنت

ال تعرفه ،لذلك تضطر أنت أن تلتحم يب.
وهذا اللون من االلتحام ليس التحام تفضل ،إَّنا هو التحام تعايش ضروري (.)2
واحلاصل أن اهلل عز وجل جعل حتقيق اخلالفة البشرية يف األرض وبناء العمران مقصدا كليا للحياة
َّ َّ ِ
ين َآمنُوا ِمْن ُك ْم َو َع ِملُوا
الدنيوية ،وأناط هبما حتقيق الغاية العظمى من وجود اإلنسانَ :
﴿و َع َد اللهُ الذ َ
ِ
ض َكما استخلَف الَّ ِذ ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ضى
ين م ْن قَ ْبل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن َهلُ ْم دينَ ُه ُم الَّذي ْارتَ َ
َّه ْم ِيف ْاأل َْر ِ َ ْ َ ْ َ
الصاحلَات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
َ
ِ ِ
ِ
ك ُه ُم
ك فَأُولَئِ َ
َّه ْم ِم ْن بَ ْعد َخ ْوف ِه ْم أ َْمنًا يَ ْعبُ ُدونَِين َال يُ ْش ِرُكو َن ِيب َشْيئًا َوَم ْن َك َفَر بَ ْع َد ذَل َ
َهلُ ْم َولَيُبَ ِّدلَن ُ
الْ َف ِ
اس ُقو َن﴾ (النور .)33 :قال العالمة حممد املكي الناصري –رمحه اهلل -يف تفسري هلذه اآلية الكرمية:

"لكن هذا الوعد اإلهلي –باالستخالف -الذي هو حق وصدق وعد مقيد ال مطلق ،فهو مرتبط
بأمرين اثنني :األمر األول اإلميان ،واألمر الثاين العمل الصاحل .واإلميان يستلزم اإلميان باهلل وبوحدانيته،
وهي تتضمن وحدة الكون عموما ،ووحدة النوع اإلنساين خصوصا ،ووحدة الرسالة اإلهلية باألخص،
واإلميان باهلل يستلزم اإلميان بدينه وشريعته ،واإلميان بعدله وحكمته ،واإلميان برقابته واخلضوع ملراقبته،
واإلميان ببعث ممارسة كل ما فيه خري وبر وصالح ،للفرد واجلماعة ومقاومة كل ما فيه شر وأذى
وفساد بالنسبة هلما مجيعا"(.)3

( )1تفسري الشعراوي.2527/15 ،
( )2املرجع نفسه.1125/8 ،

( )3التيسري يف أحاديث التفسري.821-822/2 ،
168

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

﴿ُثَّ
وقال الشيخ رضا –رمحه اهلل" :-وقد علل هذا االستخالف عند اإلخبار األول به هنا بقولهُ :
ِِ ِ
جع ْلنَا ُكم خ َالئِف ِيف ْاألَر ِ ِ
ف تَ ْع َملُو َن﴾ [يونس]12 :؛ أي لنرى ونشاهد
ض م ْن بَ ْعده ْم لنَ ْنظَُر َكْي َ
ََ ْ َ َ
ْ
أي عمل تعملون يف خالفتكم ،فنجازيكم به مبقتضى سنتنا فيمن قبلكم ،فإن هذه اخلالفة إَّنا جعلها
لكم إلقامة احلق والعدل يف األرض وتطهريها من رجس الشرك والفسق ،ال جملرد التمتع بلذة امللك،
َّ ِ
الص َالةَ َوآتَ ُوا َّ
َّاه ْم ِيف ْاأل َْر ِ
الزَكا َة
ض أَقَ ُاموا َّ
ين إِ ْن َم َّكن ُ
كما قال يف أول آيات اإلذن هلم بالقتال﴿ :الذ َ
وأَمروا بِالْمعر ِ
وف َونَ َه ْوا َع ِن الْ ُمْن َك ِر َولِلَّ ِه َعاقِبَةُ ْاأل ُُموِر﴾ [احلج .]21 :فأعلمهم سبحانه بأن أمر بقاء
َ َُ َ ُْ
خالفتهم منوط بأعماهلم ،وأنه تعاىل يكون ناظرا إىل هذه األعمال ال يغفل عنهم فيها ،حىت ال يغَّتوا
مبا سينالونه"(.)1
إن االستخالف يف األرض قدرة على العمارة واإلصالح ،ال على اهلدم واإلفساد ،وقدرة على
حتقيق العدل والطمأنينة ،ال على الظلم والقهر ،وقدرة على االرتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري،
ال على االحندار بالفرد واجلماعة إىل مدارج احليوان!(.)2
 -6ابتغاء الدار اآلخرة:
إن املقصد األساس من ذكر السنن اإلهلية يف القرآن الكرمي هو أالّ مير اإلنسان على آيات اهلل يف
اآلفاق واألنفس والكون واحلياة ،وهو ُمع ِرض عنها؛ بل عليه أن يُقبِل عليها إقبال الدارس ،إما لتنتهي
إىل قضية إميانية تُث ِري حياته؛ وتعطيه حياة ال َّاي َة هلا ،وهي حياة اآلخرة ،أو تُسعِده وتسعد غريه،

بأن يكتشف منها ما يفيد به البشرية يف مسريهتا يف احلياة.
ِ
صيب َ ِ
ِ
ِ
َح ِس ْن
يما آتَ َ
ك م َن الدُّنْيَا َوأ ْ
س نَ َ
اك اللَّهُ الد َ
﴿وابْتَ ِغ ف َ
قال اهلل تبارك وتعاىلَ :
َّار ْاآلخَرَة َوَال تَْن َ
ِِ
ك َوَال تَْب ِغ الْ َف َس َاد ِيف ْاأل َْر ِ
ين﴾ [القصص.]77 :
ض إِ َّن اللَّ َه َال ُُِي ُّ
َح َس َن اللَّهُ إِلَْي َ
َك َما أ ْ
ب الْ ُم ْفسد َ

ويف هذا يتمثل اعتدال املنهج اإلهلي القومي .املنهج الذي يعلق قلب واجد املال باآلخرة ،وال ُيرمه
أن يأخذ بقسط من املتاع يف هذه احلياة ،بل ُيضه على هذا ويكلفه إياه تكليفا ،كي ال يتزهد الزهد
الذي يهمل احلياة ويضعفها.
لقد خلق اهلل طيبات احلياة ليستمتع هبا الناس وليعملوا يف األرض لتوفريها وحتصيلها ،فتنمو احلياة
وتتجدد ،وتتحقق خالفة اإلنسان يف هذه األرض؛ ذلك على أن تكون وجهتهم يف هذا املتاع هي
اآلخرة ،فال ينحرفون عن طريقها ،وال يشغلون باملتاع عن تكاليفها .واملتاع يف هذه احلالة لون من
ألوان الشكر للمنعم ،وتقبل لعطاياه ،وانتفاع هبا .فهو طاعة من الطاعات جيزي عليها اهلل باحلسىن.

( )1تفسري املنار.831/11 ،

( )2يف ظالل القرآن.8382/2 ،
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وهكذا ُيقق هذا املنهج التعادل والتناسق يف حياة اإلنسان ،وميكنه من االرتقاء الروحي الدائم

من خالل حياته الطبيعية املتعادلة اليت ال حرمان فيها ،وال إهدار ملقومات احلياة الفطرية البسيطة(.)1
ت ِ
ول اللَّ ِه « :من َكانَ ِ
س ب ِن مالِ ٍ
اآلخَرةُ َمهَّهُ َج َع َل اللَّهُ ِغنَاهُ ِيف قَ ْلبِ ِه
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ك  قَ َ
َْ
َع ْن أَنَ ِ ْ َ
ِ ِ
ِ
ني َعْي نَ ْي ِهَ ،وفَ َّر َق َعلَْي ِه
َو َمجَ َع لَهُ َمشْلَهَُ ،وأَتَْتهُ الدُّنْيَا َوه َي َراغ َمةٌَ ،وَم ْن َكانَت الدُّنْيَا َمهَّهُ َج َع َل اللَّهُ فَ ْقَرهُ بَ ْ َ
ِِ ِ
ِ
ِّر لَهُ»(.)2
َمشْلَهَُ ،وَملْ يَأْته م َن الدُّنْيَا إَّال َما قُد َ

إن اإلميان باليوم اآلخر هو امليزان العقدي؛ فإن استقر يف القلب فاإلنسان بكل جوارحه يتجه إىل
األفعال اليت تسري على ضوء منهاج اهلل لينال اإلنسان اجلزاء األوىف ،والنعيم املقيم.
إن اإلنسان حينما يفهم أن هناك حسابا وهناك جزاءً ،وهناك بعثا؛ فهو يعرف أنه مل ينطلق يف

هذا العامل ،ومل يفلت من اإلله الواحد القهار إن لإلنسان عودة؛ فالذي يغَّت مبا آتاه اهلل نقول له :ال،
إنك لن تفلت من يد اهلل ،بل لك عودة باملوت وعودة بالبعث .وإذا ما استقرت يف أذهان املسلمني
تلك العودة؛ فكل إنسان يقيم حسابه على هذه العودة ،وجيعل مصريه األخروي نصب عينيه ،وجيعل
كل أعماله يف حتقيق اخلالفة وبناء العمران يف سبيل هذه الغاية(.)3

المطلب الثاني :آثار التفكير السنني

إن احل ديث ع ن الس نن اإلهلي ة يف الق رآن الك رمي والس نة النبوي ة يع د من ارة للمس لم الي وم يف ظلم ات
ه ذا العص ر مب ا في ه م ن تعقي دات ومعض الت ،يك ون فيه ا املس لم حريان اً ،غ ري أن املس لم ال واعي ال ذي
يتعه د كت اب رب ه ب القراءة والعناي ة والت دبر والفه م ه و وح ده الوحي د الق ادر عل ى أن يك ون واعي اً
ومستوعباً لكل ما جيري يف هذا الكون من أحداث (.)4
وتتب ني أمهي ة االهتم ام بالس نن اإلهلي ة أن ه يبع ث الطمأنين ة والوض وح يف نف وس أتب اع ه ذا ال دين
اإلهل ي ،خاص ة وأنن ا نتح دث ع ن ه ذا الن وع م ن اإلعج از م ن خ الل الق رآن الك رمي ،وال ذي يثب ت لن ا
تاريخ البشرية وما حل هبا من أحداث وجمريات جتع ل اإلنس ان ق ادراً عل ى أن يأخ ذ م ن ه ذه األح داث
جتارب صاحلة تفيده يف رسم مستقبله ومتنعه وحتميه من الوق وع فيم ا وق ع في ه غ ريه م ن البش ر يف س الف

األيام (.)5

( )1نفسه.8711/3 ،
( )2سنن الَّتمذي ،ح .628/2 ،8263قال األلباين :صحيح.

( )3انظر :تفسري الشعراوي.1128/8 ،
(" )4السنن اإلهلية يف القرآن الكرمي ودورها يف استشراف املستقبل" ،عماد عبد الكرمي خصاوونة وخضر إبراهيم قزق ،جملة املنارة
للبحوث والدراسات  ،اجمللد  ،13العدد 8001 ،8م ،ص . 813
()5

املرجع نفسه ،ص .812
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وعليه ،فإن املستقبل العمراين البشري الذي ترنو إليه األمة املسلمة وتشرئب له األعناق لن تصل
إليه األمة إال بتسخري هذه السنن اإلهلية اليت جاء هبا القرآن الكرمي والسنة النبوية والعمل مبقتضاها..
وإن أول طريق مير عربه هذا التسخري هو الكشف عن السنن اإلهلية اليت نبه عليها القرآن ،وحث على
إدراكها واإلحاطة هبا والتوسع يف معرفتها بتفاصيلها وجزئياهتا ،واألخذ هبا ،والسري على سكتها..
ومن هذا املنطلق فإن الوعي بالسنن اإلهلية هو السبيل األمثل لفهم الظواهر االجتماعية وحركية
التاريخ وفاعلية اإلنسان فيه ،وبقاء األمم واندثارها ،وهو املهيع الصحيح لفهم احلياة املعاصرة ،ووضع
اخلطط الناجحة للخروج من الركود والعجز احلضاري وتصحيح املسار ،والرقي إىل مكان الصدارة
والريادة ،وحتقيق الدورة اإلجنازية الكربى والشهود احلضاري..
إن فقه السنن اإلهلية والتعامل معها بوعي وعلى بصرية من شأنه أن خيلص األمة من أغالل
الذرائعية ،وقيود االتكالية ،وآصار الفكر اإلرجائي ،وأن يسددها على سكة الصواب ويبعث فيها روح
احليوية واالنبعاث من جديد.
يقول األستاذ إبراهيم بن علي الوزير" :إن يف تاريخ كل أمة منعطفا يتاح فيه لألمة تغيري جمرى
حياهتا بتأمل السنن وفهمها ودراستها واالستفادة منها للخروج من وهنها وضعفها وضياعها بني
األم م ..إىل مكان عزيز منيع  ..فإن مل تستفد من هذا املنعطف التارخيي فإن قوارع اآليات وعجائب
النكاالت تنزل هبا متدفقة عليها من كل جانب ،آخذة عليها كل سبيل حىت تنقرض وتزول أو يستقيم

ما بنفسها فيصلح أمرها" (.)1

فال ريب إذن أن يؤدي عدم التعامل مع هذا النوع من اإلعجاز القرآين بشكل صحيح ،وإغفاله
وعدم إدراك كنهه ،والتقصري املعريف به إىل استنزاف الكثري من طاقات املسلمني ومساعيهم ،وتعثر
خطواهتم يف طريق البناء والرقي والصريورة االستخالفية والشهود احلضاري ،حىت أصبحوا قصعة تداعت
عليها الغزاة من كل صوب وأوب.
ولذلك يعترب الزي غان عن سكة السنن اإلهلية ،والعدول عن كشف ما تتضمنه من عرب وعظات
ونواميس مطردة اليت تأخذ بيد األمم إىل بر األمان وشاطا النجاة ،وتنأى عن السقوط يف املهاوي
والزالت ،وتوجيه البحوث لدراسته واستنباطه واالستفادة من الوقوف على معطياته مما أورثنا التأخر
عن الركب الذي نعيشه ونعاين منه.

()1

دراسة يف السنن اإلهلية واملسلم املعاصر ،ص.11
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فالسنن اإلهلية هي اليت تسري حركة التاريخ وتفسر أحداثه ،وفق مسالك مقننة ال سبيل للخروج
عليها .واملتدبر يف القرآن الكرمي جيده حافال باحلديث عن هذه السنن يف كثري من آياته الكرمية ،وقد
بينتها السنة املطهرة الصحيحة يف مواطن كثرية.
فواجب عل ى اإلنسان املسلم أن يفقه سنن اهلل فقها شامال واعيا يهدي إىل سبيل الرشاد ،ينفع
األمة ويكشف الغمة ،وعلى ضوئه –اإلعجاز السنين -ويف نوره يبين جمتمعه العمراين اإلسالمي
ويستنبط منهاجه(.)1
يقول سيد قطب –رمحه اهلل -داعيا إىل مراعاة السنن اإلهلية وإعماهلا" :فالنواميس اليت حتكم
احلياة جارية ال تتخلف واألمور ال متضي جزافاً ،إَّنا هي تتبع هذه النواميس ،فإذا هم درسوها ،وأدركوا

مغازيها تكشفت هلم احلكمة من وراء األحداث ،وتبينت هلم األهداف من وراء الوقائع ،واطمأنوا إىل
ثبات النظام الذي تتبعه األحداث ،وإىل وجود احلكمة الكامنة وراء هذا النظام ،واستشرفوا خط السي ر
على ضوء ما كان يف ماضي الطريق ،ومل يعتمدوا على جمرد كوَّم مسلمني لينالوا النصر والتمكني،
بدون األخذ بأسباب النصر ،ويف أوهلا طاعة اهلل وطاعة الرسول"(.)2

تتبع
ولذلك ،فإن البحث معرفة السنن اإلهلية هي جزء من معرفة الدين نفسه؛ هلذا صار من الالزم ُ
آيات القرآن الكرمي واستنطاقها ،وتقصي مفرداهتا ،وتثوير معانيها للوقوف على هذه السنن متهيدا
للخروج بتصور شامل عن املعرفة القرآنية يف جمال اإلعجاز يف السنن اإلهلية.
والقرآن الكرمي معجزة خالدة يف بياَّا وتشريعها وأحكامها ومبادئها وتعاليمها وحقائقها العلمية،
وحقائقها التارخيية اخلربية ،وتنبؤاهتا املستقبلية ،ويتجلى اإلعجاز السنين يف القرآن الكرمي ،فيما يقدمه
من قراءة شاملة متكاملة للتاريخ؛ حيث يتناول احلدث التارخيي تناوال حتليليا ،ويتناول احلضارة تناوال
تركيبيا ،ويقدم من خالل منهجي التحليل والَّتكيب تفسريا شامال متكامال للعملية احلضارية يف نشأهتا
واندثارها ،وَّوضها وسقوطها ،وموهتا وبقائها..
كما يتجلى إعجازه يف إرشاده للعباد إىل سنن اهلل يف هتذيب النفس وبناء اإلنسان واجملتمع واألمة
والعمران ،وسنن النجاة والفالح ،كما يبني هلم سنن الشقاوة والعذاب والضالل وهالك األمم واندثار
اجملتمعات ليتجنبوها..

()1

سنة اهلل يف جهاد سيدنا رسول اهلل  ،رشيد كهوس ،ص.2

( )2يف ظالل القرآن.230/1 ،
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ولعل تدبر آيات القرآن الكرمي وفق هذه الرؤية الشاملة الكاملة جيعلنا نقف على املنهاج القرآين
لكيفية التعامل مع احلياة اإلنسانية
من جوانبها كلها ،ويقصر الطريق
أمامنا عن طريق االستفادة مما وقع
لألمم الغابرة من ازدهار واَّيار،
وقيام وسقوط ،للعمل وفق سنن
النهوض ،وجتنب سنن السقوط..
وإن األمة اليت ال تعرف هذه
السنن ،وال تسعى لفهمها والتفقه
فيها وأخذ الدروس والعرب منها ،أمة
غري مأمونة العثار ،ولن تنجع يف
خطواهتا ،وال يف بناء مستقبلها.
يقول الدكتور عبد الكرمي
زيدان-رمحه اهلل" :-إن معرفة سنن
اهلل جزء من معرفة الدين أو ملعرفة جزء من الدين ،وأن هذه املعرفة ضرورية ،ومن الواجبات الدينية؛
ألَّا تبصرنا بكيفية السلوك الصحيح يف احلياة حىت ال نقع يف اخلطأ والعثار والغرور واألماين الكاذبة،
وبذلك ننجو مما حذرنا اهلل منه ،ونظفر مبا وعد اهلل عباده املؤمنني املتقني"(.)1
ويقول املفكر اإلسالمي حممد قطب-رمحه اهلل" :-البد من دراسة مستوعبة للسنن الربانية ،والبد
من دراسة التاريخ من خالل تلك السنن ،وإن املتدبر لكتاب اهلل ولسنة رسوله  ليجد عناية
ملحوظة بإبراز تلك السنن ،وتوجيه النظر إليها ،واستخراج العربة منها ،والعمل مبقتضياهتا لتكوين

اجملتمع السليم املستقيم على أمر اهلل"(.)2

واجلدير بالذكر هنا أننا من خالل السنن اإلهلية ميكن أن "نفسر اإلصابات واالرتكاسات ،وتوايل
اهلزائم ،واستمرار السقوط ،واالحندار ،واالنكسار ،والَّتاجع ،الذي ميىن به العامل اإلسالمي واملسلمون

بشكل عام"(.)3

( )1السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد يف الشريعة اإلسالمية ،ص.17
( )2حول التفسري اإلسالمي للتاريخ ،حممد قطب ،ص.27-26
( )3من فقه التغيري ،عمر عبيد حسنة ،ص.12
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ومن شأن هذه السنن أيضا أن توقفنا على مقومات النهوض ،وأن تساعدنا على إدراك املقاصد
وإبصار املخارج وحتصيل املؤهالت وامتالك الوسائل يف مسريتنا العمرانية ،ومن شأَّا أن متكننا من
تصويب احلاضر وإدراك أسباب تغيري اجملتمع إىل االرتقاء أو االرتكاس لالهتداء إليها واالتعاإ هبا

لبناء املستقبل ولتحقيق الوقاية احلضارية(.)1

وتأكيدا لضرورة اجلمع بني إدراك السنن اإلهلية وتسخريها يقول الشيخ حممد الغزايل-رمحه اهلل:-
"أصبحنا نسمع بضرورة اإلفادة من هذه السنن ،بل لعل ذلك أصبح قناعة عند الناس بشكل عام،
لكن هذه القناعة مل جتد طريقها إىل املمارسة ،ومل تنتقل مبواقعنا إىل مراحل تغيريية ( )...ولو أخذت
أبعادا حقيقية لكانت األمة انتقلت من الفكر إىل الفعل ،فالتحول وإعمال السنن هو املخترب احلقيقي
إلدراكها والقناعة هبا .إن هذه القضية مل تشكل مناخا عاما يعيشه اجملتمع ،أو مل حتفر بعد يف واقع
األمة اجملرى املطلوب لسريورهتا"(.)2

وجه القرآن الكرمي املس لمني حن و ال وعي بع امل الش هادة ،فح ثهم
ويقول الدكتور حممد أحمزون" :لقد ّ

عل ى النظ ر والت دبُّر واالس تقراء للكش ف ع ن ق وانني امل ادة وس نن االجتم اع ،كم ا نبَّ ه إىل أمهي ة التع ُّرف
السنَن التارخيية ،واإلفادة من ذلك يف االعتبار ،وبناء احلض ارة وكيفي ة احملافظ ة عليه ا م ن الس قوط،
على ُّ
السنَن فذكرها نصاً يف بع األحي ان ،ومل ي ذكرها أحيان اً أخ رى نص اً؛
وقد أرشد القرآن الكرمي إىل هذه ُّ
َّ
وإَّن ا فُهم ت ِم ن ال نَّص دالل ةً وفح وى ،وذكره ا ت ارًة مض افة إىل اهلل -تبارك ت وتقدس ت أمس اؤه،-

وذكرها تارًة أخرى مضافةً إىل أقوام.
الس نَن يف كت اب اهلل تع اىل ،وس نن رس وله ؛ نفه م الت اريخ عل ى حقيقت ه ،ونع رف
( )...وم ن خ الل ُّ
عوام ل البن اء ،واألم ن ،واالس تقرار ،والتق دم ،وعوام ل اهل دم ،واخل وف ،واالحنط اط ،والتخلُّ ف… وم ن
الس نَن ال يت ال حت ايب ف رداً عل ى حس اب ف ٍرد آخ ر،
هنا تأيت أمهية ربط عم ل ال دُّعاة باجله د والعم ل وف ق ُّ
أو جمتمعاً على حساب جمتمع آخر"(.)3

( )1رؤية يف منهجية التغيري ،عمر عبيد حسنة ،ص.50
( )2كيف نتعامل مع القرآن ،ص.35

(" )3العلم بالسنن الربانية" ،حممد أحمزون :جملة البيان ،العدد  ،113يوليو 1117م ،ص .30
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الخاتمة:

(أسأل اهلل حسنها)
جاء القرآن الكرمي كتاب رب العاملني تبيانا وتفصيال لكل شيء وهدى وموعظة ،ومهيمنا على ما
قبله من الكتب ،مبا جاء به من سنن ثابتة وقوانني ال قانون يعلوها ،وسبيال اصطفاه اهلل دستورا للبشرية
إىل أن يأخذ األرض ومن عليها.
وهذا ما توصل إليه هذا البحث الذي من خالله خرجنا بالنتائج اآلتية:
 إن القرآن الكرمي هو معجزة اهلل اخلالدة وحجته البالغة على البشرية يف سائر للعصور. إن السنن اإلهلية وجه من أعظم وجوه اإلعجاز القرآين. -إن السنن اإلهلية هي القوانني اليت أقام اهلل عليها عاملي الغيب والشهادة ،واخلَلق واألمر.

 إن السنن اإلهلية يف القرآن الكرمي تشمل عاملي األمر (سنن اهلداية) واخلَلق (اآلفاق واألنفس). إن السنن اإلهلية ال جمال فيها إلشكال وال خفاء ،بل هي نصوص بيّنة املعامل ،واضحة التعاليموضوح الشمس يف عليائها ،صرُية وفصيحة ال يكتنفها لبس وال غبش .فهي ترشد املرء إىل سبيل
الرشاد ،وهتدي لليت هي أقوم ،وتدل على أصل كل شيء وسننه املتبعة اليت جبل عليها؛ فهي ال
رخضع إلرادة البشر ،وال تستحيي من أحد ،وال حتايب أحدا.
 إن اهلل تعاىل مل خيرب عن سننه يف الكون واحلياة واهلداية والتأييد عبثا؛ وإَّنا من أجل إثباتوحدانيته وصدقية القرآن الكرمي املعجزة اخلالدة وصالحيته لكل زمان ومكان ،وإثبات نبوة خامت أنبيائه
سيدنا حممد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم ،وهداية الناس إىل ما فيه صالحهم وخريهم وجناهتم
وفالحهم يف الدنيا واآلخرة.
 إن العلم بالسنن اإلهلية ال يقف عند اكتشافها ،وإَّنا يتجاوزه إىل تسخريها واالهتداء هبديها،لبناء اإلنسان الصاحل ،وإصالح الدنيا وعمارة األرض ،واالستعداد لآلخرة.
وعلى العلماء والباحثني تدبر القرآن الكرمي واستنطاق آياته ،والكشف عن سننه والعمل على
تسخريها مبا يعود على األمة بالصالح يف الدنيا والفوز والنجاة يف اآلخرة ،وحىت يعلو وعد اهلل يف كل
ِ
ِ
ِ
احل ُّق أَوَمل يك ِ
ك
ْف بَِربِّ َ
﴿سنُ ِري ِه ْم آياتنا ِيف ْاآلفاق َوِيف أَنْ ُفس ِه ْم َح َّىت يَتَبَ َّ َ
ني َهلُ ْم أَنَّهُ َْ َ ْ َ
زمان ومكان ناطقاَ :
أَنَّهُ َعلى ُك ِّل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد﴾ [فصلت.]35 :

فهل نقبل على السنن اإلهلية إقبال العبد املطيع لنتخذها نرباسا نستضيء به يف حلك ظلمتنا ،أم
نستغين عنها ونتربم عن سبيل احلق؟!
واحلمد هلل رب العاملني.
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ثبت المصادر والمراجع:
" - .1اإلسالم والنصرانية مع العلم والمدنية" ،حممد عبده ،جملة املنار 16 ،مجادى اآلخرة 1580ه ،
اجمللد اخلامس.
 - .2إعجاز القرآن ،أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم الباقالين البصري
(ت205ه ) ،حتقيق :السيد أمحد صقر ،دار املعارف ،مصر ،ط1117 :3م.
 - .3اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ،حممد السخاوي ،دار الكتاب العريب ،بريوت1511 :ه-
1171م.
 - .4تفسير الشعراوي– الخواطر ،حممد متويل الشعراوي (ت1212 :ه ) ،مطابع أخبار اليوم،
1117م.
 - .5تفسير القرآن (تفسري السمعاين) ،أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى
السمعاين التميمي احلنفي ُث الشافعي (ت221 :ه ) ،حتقيق :ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم،
دار الوطن ،الرياض-السعودية ،ط1212 :1ه 1117/م.
 - .6تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ،حممد رشيد بن علي رضا القلموين احلسيين (ت:
1532ه ) ،اهليئة املصرية العامة للكتاب1110 ،م.
 - .7تفسير الكشاف ،حممد بن عمر الزخمشري (ت 541ه) ،دار الفكر ،القاهرة ،ط6188/6م.
 - .8تفسير الماوردي (النكت والعيون) ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري
البغدادي ،الشهري باملاوردي (ت230 :ه ) ،حتقيق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب
العلمية ،بريوت -لبنان.
 - .9التيسير في أحاديث التفسير ،حممد املكي الناصري (ت1212 :ه ) ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،ط1203 :1ه 1123/م.
 - .11الجامع ألحكام القرآن (تفسري القرطيب) ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح
األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب (ت671 :ه ) ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب
املصرية ،القاهرة ،ط1522 :8ه 1162/م.
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 - .11الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ،أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد
السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي (ت782 :ه ) ،حتقيق :علي
بن حسن وعبد العزيز بن إبراهيم ومحدان بن حممد ،دار العاصمة ،السعودية ،ط1211 :8ه 1111/م.
" - .12حدوث العالم في نظر اإلسالم والفلسفة" ،حممد رشيد رضا ،جملة املنار ،غرة شعبان،
1580ه  ،اجمللد .3
" - .13الحق والباطل والقوة" ،حممد رشيد رضا ،جملة املنار ،غرة احملرم 1582ه  82 ،فرباير
1106م ،اجمللد .1
 - .14حول التفسير اإلسالمي للتاريخ ،حممد قطب ،دار الشروق ،القارهة ،مصر ،ط1287 :1ه -
8006م.
 - .15ر ية في منهجية التغيير ،عمر عبيد حسنة ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،دمشق ،عمان ،ط/6
6363ه 6113 -م.

 – .16سنة اهلل في جهاد رسول اهلل  ،رشيد كهوس ،دار احلكمة ،القاهرة ،ط6344 :6ه -
5165م.

 - .11السنن اإللهية في األمم والجماعات واألفراد في الشريعة اإلسالمية ،عبد الكرمي زيدان،
مؤسسة الرسالة ،بريوت1215 ،ه 1115/م.
 – .18السنن اإللهية في األمم واألفراد في القرآن الكريم-أصول وضوابط ،جمدي حممد حممد
عاشور ،دار السالم ،القاهرة ،ط1287 :1ه 8006/م.
 - .19السنن اإللهية في السيرة النبوية ،رشيد كهوس ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط8010 :1م.
" - .21السنن اإللهية في القرآن الكريم ودورها في استشراف المستقبل" ،عماد عبد الكرمي
خصاوونة وخضر إبراهيم قزق ،جملة املنارة للبحوث والدراسات  ،اجمللد  ،13العدد 8001 ،8م.
 - .21سنن الترمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الَّتمذي ،أبو عيسى (ت:
871ه ) ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض ،شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر ،ط 1513 :8ه 1173/م.
 - .22على مشارف القرن الخامس عشر الهجري ،دراسة للسنن اإللهية والمسلم المعاصر،
إبراهيم بن علي الوزير ،دار الشروق ،مصر-لبنان ،ط1201 :2ه 1121/م.
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" - .23العلم بالسنن الربانية" ،حممد أحمزون :جملة البيان ،العدد  ،113يوليو 1117م.
 - .24في ظالل القرآن ،سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب (ت1523 :ه ) ،دار الشروق ،بريوت-
القاهرة ،ط 1218 :17ه .
 - .25فاتحة مجلة المنار ،حممد رشيد رضا ،العدد  ،51الصادر يف  8مجادى اآلخرة .1516
 - .26كيف نتعامل مع القرآن ،حممد الغزايل ،سلسلة قضايا الفكر اإلسالمي ،املعهد العاملي للفكر

اإلسالمي ،دار الوفاء ،املنصورة ،ط6364 ،4ه6115-م.

 - .21مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ،أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي
الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت606 :ه ) ،دار إحياء الَّتاث العريب ،بريوت ،ط:5
1280ه .
 - .28من فقه التغيير :مالمح من المنهج النبوي ،عمر عبيد حسنة ،املكتب اإلسالمي ،بريوت،

دمشق ،عمان ،ط6365 /6ه 6115 -م.

 – .29نظريات اإلعجاز القرآني ،أمحد رمحاين ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط6361 :6ه 6111/م.
 - .31الوحي المحمدي ،حممد رشيد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط6351 :6ه 5115/م.
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الدكتور مرفق ناجي مصلح ياسني

مقدمة:
احلمد هلل الواحد الديان ،ذي اجلالل عظيم الشأن ،والصالة والسالم على النيب العدنان ،وعلى
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.
أما بعد؛
فإن اإلمام اجملدد والعامل اجملتهد ،اجلهبذ اليماين حممد بن علي الشوكاين ،من أكابر العلماء
األجماد أهل التجديد واالجتهاد ،يشهد له بذلك مؤلفاته العديدة ومصنفاته الشهرية ،ويُقر له بذلك ما

ناله من فضل اهلل عليه بانتشار علمه يف اآلفاق ،حىت صار حمفالً علمياً ينهل من معينه أهل
الدراسات العلمية التقليدية منها واألكادميية.
واليت منها حبثي هذا الذي بعنوان( :املعامل األصولية للتجديد واإلصالح عند اإلمام الشوكاين).
وأسعى من خالل البحث يف هذا املوضوع إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:
هل الشوكاين من أهل التجديد؟ وما هي معامل ذلك التجديد يف الدين بصورةٍ عامة ،ويف
مستلزم لالجتهاد؟ وما هي قوانني التجديد وقواعده الشرعية؟.
األصول بصورةٍ خاصة؟ وهل التجديد
ٌ

ومع كثرة الرسائل العلمية املتعلقة بالشوكاين على اختالف اختصاصاهتا ،إال إنه مل يكتب أح ٌد-

فيما أعلم -عن معامل جتديده يف األصول ،وبيان قوانني التجديد أو قواعده الشرعية.
وهناك دراسة متعلقة بالتجديد الفقهي بعنوان« :معامل جتديد املنهج الفقهي َّنوذج الشوكاين»
للكاتبة اجلزائرية /حليمة بو كروشة ،مطبوعة ضمن سلسلة كتاب األمة اليت تصدر عن وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية القطرية ،والكالم يف حبثي عن معامل التجديد بصورة عامة ويف األصول بصورة

خاصة.
فهذا البحث بصورٍة موجزةٍ هو (دراسةٌ أُصوليةٌ تطبيقيةٌ)( :أصولية) لكون الكالم عن التجديد
واجملددين قرين الكالم عن االجتهاد واجملتهدين ،فالتجديد أجل أوصاف اجملتهدين وأرفع درجاهتم
وأعلى مقاماهتم كما ذكر ابن القيم رمحه اهلل وهو يتكلم عن هذا النوع من املفتني قائالً« :أحدهم:
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العامل بكتاب اهلل وسنة رسوله وأقوال الصحابة ،فه و اجملتهد يف أحكام النوازل...فهذا النوع الذي
يسوغ هلم اإلفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى هبم فرض االجتهاد ،وهم الذين قال فيهم النيب ( :إِ َّن
ِ ِ ٍ
اللَّه ي ب ع ُ ِ ِ ِ ِ
ِّد َهلَا ِدينَ َها)(.)1
ث هلَذه ْاأل َُّمة َعلَى َرأْ ِس ُك ِّل مائَة َسنَة َم ْن ُجيَد ُ
َ َْ َ

وهم غرس اهلل الذين ال يزال يغرسهم يف دينه ،وهم الذين قال فيهم علي بن أيب طالب رضي اهلل
عنه (" :)2لن رخلو األرض من قائ ٍم هلل حبجه»(.)3
فوصف التجديد للمجتهد هو ما مييزه عن غريه من اجملتهدين ،فكل ُجمدِّد جمتهد ،وليس كل
ٍ
قائم على أساس االجتهاد.
ُجمتهد ُجمدِّداً ،فتبني أن بناء التجديد ٌ
و(أصولية) أيضاً؛ ألن من أهم ركائز البحث (معامل التجديد األصولية لدى اإلمام الشوكاين).

(تطبيقية) :القَّتان اجلانب التطبيقي باجلانب النظري ،حيث مل يكتف الباحث بذكر الدور
السديد لإلمام الشوكاين يف اإلصالح والتجديد ،وإَّنا قام بدراسة أهم أو صاف اجملددين بعرضها على
احلياة العلمية للشوكاين كما استنبطها العلماء ،و باعتبار جمموع تلك األوصاف ميزاناً أقامه العلماء

()1
الس ِج ْستاين (ت585ه )،
سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
شعيب األرنؤوط -
ج/1ص ،431برقم ،3516:دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل 6341 ،ه  5111 -م ،احملققَ :
حم َّمد ِ
كامل قره بللي.
َ
واملعجم األوسط ،سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين (ت411ه ) ،ج/1ص ،454برقم ،1558 :دار

احلرمني ،القاهرة ،احملقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين.
واملستدرك ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري (ت315ه ) ،518/3 ،برقم ،1515:دار الكتب
ث إِ َىل
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل6111-6366 ،ه .حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا .ولفظ احلاكم( :إِ َّن اللَّهَ يَْب َع ُ
َه ِذهِ ْاأل َُّم ِة).
قال السخاوي« :وقد أخرجه الطرباين يف األوسط كاألول وسنده صحيح ،ورجاله كلهم ثقات» املقاصد احلسنة يف بيان

كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة ،مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي (ت115ه )،
ص ،514دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل6315 ،ه 6115-م ،احملقق :حممد عثمان اخلشت.
وقال الشيخ األلباين :صحيح ،انظر :مشكاة املصابيح ،حممد بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي (ت836ه ) ج/6ص،15

برقم ،538 :املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثالثة6115 ،م ،احملقق :حممد ناصر الدين األلباين.
( )2قال رضي اهلل عنه يف وصيته ل ُكمي ِل ب ِن ِزي ٍادَ« :ال َرخْلُو ْاألَر ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ك
ض م ْن قَائ ٍم للَّه ِحبُ َّجة ،لئَ َّال تَْبطُ َل ُح َج ُج اهلل َوبَيِّ نَاتُهُ ،أُولَئ َ
ْ ُ
َْ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
وها ِيف قُلُوبِ
ِ
ِ
وها إ َىل نُظََرائه ْمَ ،ويَ ْزَر ُع َ
ُه ُم ْاألَقَلُّو َن َع َد ًداْ ،األ َْعظَ ُمو َن عْن َد اهلل قَ ْد ًرا ،هب ْم يَ ْدفَ ُع اهللُ َع ْن ُح َججهَ ،ح َّىت يَ ُؤُد َ
أَ ْشب ِ
اه ِه ْم» األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ،ج/6ص ،11دار الكتاب العريب ،بريوت،
َ
الطبعة الرابعة6315 ،ه .
( )3إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي(ت856ه ) ،ج/3ص ،565دار اجليل ،بريوت،
6184م ،حتقيق :طه عبد الرءوف سعد.
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ملعرفة اجملددين بصورة دقيقة متيزهم عن غريهم من اجملتهدين ،وسائر دعاة املسلمني ،ومقامي هذا ليس
مقام التعديل ،وإَّنا مقام الناقل للتعديل عن أهل العلم.
وقد سلكت ببجثي مسلك األحباث العلمية من الناحية املنهجية والشكلية ،واقتصرت على ترمجة
كثري منهم مغمورون،
األعالم الذين أثنوا على الشوكاين؛ لكيال يطول بنا املقام ،وألن من أثىن عليه ٌ

فكان ال بد من بيان أَّم من أهل العلم والعرفان ،كما هو يف املطلب األول ،والثالث ،من املبحث
الثاين :الشوكاين يف ميزان التجديد واجملددين.
وملا كانت الدراسة حول اإلمام الشوكاين رمحه اهلل كان ال بد من البدء ببيان ما يتعلق حبياته
الشخصية والعلمية ،يليه الكالم عن دوره يف اإلصالح والتجديد ومعامله األصولية ،والكالم عن ذلك

يقتضي إيضاح مفهوم التجديد واملقصود مبعامله األصوليةُ ،ث بيان مكانة اإلمام الشوكاين من التجديد
مبفهومه االصطالحي ،وذلك ألمرين:
ٍ
بشيء من التفصيل والبيان بعد
أوهلما :اإلمعان يف إيضاح حقيقة التجديد مبفهومه الشرعي
اإلجياز واإلمجال.
ثانيهما :إقامة احلجة بالدليل والربهان أن الشوكاين رمحه اهلل من أئمة اإلصالح والتجديد.
وذكر املعامل األصولية عقب دوره يف اإلصالح والتجديد إَّنا هو من باب عطف اخلاص على
العام ؛ ملزيد البيان واالهتمام ،مبعىن أننا سنذكر دوره يف اإلصالح والتجديد بصورٍة عامة ،ومعامله
األصولية بصورة خاصة.
فاملوضوع يتكون من ٍ
متهيد وثالثة مباحث ،وخامتة ،وفهرس املصادر واملراجع.
أما التمهيد فيحتوي على تعريف اإلمام الشوكاين ،وجعلته يف مطلبني:
املطلب األول :حياته الشخصية ،وفيه الفروع التالية:
الفرع األول :امسه ونسبه.
الفرع الثاين :مولده ونشأته.
الفرع الثالث :وفاته.
املطلب الثاين :حياته العلمية ،وفيه الفروع التالية:
الفرع األول :عقيدته ومذهبه.
الفرع الثاين :مشاخيه وتالميذه.
الفرع الثالث :كتبه ومؤلفاته.
أما املباحث فهي على النحو التايل:
املبحث األول :مفهوم التجديد ومعامله األصولية ،وفيه مطلبان:
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املطلب األول :تعريف التجديد لغة واصطالحاً.
املطلب الثاين :حقيقة املعامل األصولية لغة واصطالحاً.
املبحث الثاين :الشوكاين يف ميزان التجديد واجملددين ،وفيه سة مطالب:
املطلب األول :أصحاب التجديد من أهل االجتهاد ال التقليد.
املطلب الثاين :التجديد يكون ملعامل الدين بعد اندراسها ،وبإماتة البدع وطمسها.
أهل زمانه.
املطلب الثالث :يُعرف الُمجدِّد بشهادة أهل العلم ،وعموم علمه َ
املطلب الرابع :اجملددون هم أهل التقوى والعدالة السالكون طريق احملجة.
بشر يعَّتيه اخلطأُ والزلل.
املطلب اخلامس :اجملد ُ
ِّد ليس بن ٍيب ُم َ
رسل ،وإَّنا ٌ

املبحث الثالث :الشوكاين يف جمال التجديد واإلصالح األصويل وفيه مثانية مطالب:
املطلب األول :الدعوة إىل بناء عقيدة اإلميان القائمة على الدليل والربهان.
املطلب الثاين :الدعوة إىل الكتاب والسنة تنظريا وتطبيقاً.

املطلب الثالث :الدعوة إىل االجتهاد ونبذ التقليد املذموم.
املطلب الرابع :إثراء علم أصول الفقه على يدي الشوكاين تصنيفاً وتدريساً.
املطلب اخلامس :الدعوة إىل حتكيم الشريعة يف مجيع جماالت احلياة.
املطلب السادس :إحياء املدارس العلمية باملزيد من العلوم واملعارف الدينية.

املطلب السابع :التزام الوسطية يف حياته العلمية والتعليمية.
املطلب الثامن :عنايته بتقومي السلوك وهتذيب النفوس.
ُث اخلامتة ،وتشمل :اخلالصة ،والتوصيات ،والنتائجُ ،ث فهرس املصادر واملراجع.
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التمهيد:
تعريف اإلمام الشوكاني
المطلب األول :حياته الشخصية

الفرع األول :اسمه ونسبه :هو حممد بن علي بن حممد بن عبداهلل الشوكاين ُث الصنعاين( ،)1أما

الشوكاين :فنسبةٌ إىل شوكان ،وهي قرية من قرى السحامية ،إحدى قبائل خوالن ،بينها وبني صنعاء دون
مسافة يوم ،وهو أحد املواضع اليت يُطلق عليها شوكان ،وهذه القرية من أعظم احلصون باليمن( ،)2وأما
الصنعاين :فنسبةٌ إىل مدينة صنعاء اليت استوطنها والده ونشأ فيها بعد والدته(.)3
الفرع الثاني :مولده ونشأته :ولد يف وسط َّار يوم االثنني الثامن والعشرين من شهر القعدة سنة

ثالث وسبعني ومائة وألف يف هجرة (1175ه ) ،وكان إذ ذاك قد انتقل والده إىل صنعاء واستوطنها ،ولكنه
خرج إىل وطنه القدمي شوكان يف أيام اخلريف فولد له الشوكاين هنالك(.)4
وأسرة الشوكاين أسرة عل ٍم ،وقضاء ،واحتلت مكانةً سياسيةً مرموقة يف عهد األئمة الزيديني ،ملناصرهتا
هلم يف حروهبم ضد األتراك(.)5
ومع ما كان عليه والده من كرمي األخالق ونبل الطباع ومتانة التعبد ،فقد كان أيضاً معيناً له على طلب
العلم ،كما قال رمحه اهلل« :ولقد بلغ معي إىل ٍ
الرب و ِ
الشفقة واإلعانة على طلب العلم والقيام مبا
حد من ِّ
أحتاج إليه مبلغاً عظيماً حبيث مل يكن يل شغلة بغري الطلب»(.)6
فكان نتاج هذه الَّتبية الكرمية نشأة محيدة على العفاف واملروءة ،واجلد يف طلب العلم وتعليمه
اآلخرين ،قال يف أجبد العلوم« :ونشأ على العفاف والطهارة ،وما زال جيمع النشأ وُيرز املكرمات له قراء ًة
على والده»(.)7

()1

البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين (ت6551ه )،

ج/5ص ،563دار املعرفة ،بريوت.
( )2البدر الطالع ،ج/6ص.311
( )3البدر الطالع ،ج/5ص.565

( )4البدر الطالع ،ج/5ص.565

( )5انظر :اإلمام الشوكاين (حياته وفكره) ،د.عبد الغين قاسم غالب الشرجيب ،ص ،451مؤسسة الرسالة ،بريوت ،مكتبة اجليل
اجلديد ،صنعاء.

( )6البدر الطالع ،ج/6ص.313
( )7أجبد العلوم ،أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيين البخاري ِ
القنَّوجي (ت1507ه )،
ص ،113دار ابن حزم ،الطبعة األوىل 1285 ،ه  8008 -م.
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الفرع الثالث :وفاته :تويف الشوكاين رمحه اهلل يف  86مجادي اآلخرة ،من سنة 1830ه  ،عن
ست وسبعني سنة وسبعة أشهر ،ودفِن بصنعاء ،وكان قد تويف قبله بشه ٍر و ٍ
احد ابنه :علي بن حممد،
ٍّ
ُ
وهو يف العشرين من عمره(.)1
وقد وري جثمانه يف خزمية (مقربة صنعاء الشهرية) إال أن القاضي حممد بن إمساعيل العمراين،

وآخرين نقلوا رفاته إىل فناء مسجد الفليحي يف اجلانب الغريب من
والقاضي أمحد بن حممد مداعس َ
القبة اليت تقع يف اجلانب الغريب من املسجد ،وذلك سنة 1526ه حينما زحف العمران يف مجيع
االجتاهات حول مدينة صنعاء ،ومل يبق من مقربة خزمية إال ما متكن أهل اخلري من االحتفاإ به

وتسويره(. )2

المطلب الثاني :حياة الشوكاني العلمية
الفرع األول :عقيدته ومذهبه:
سماة :ب " التحف يف اإلرشاد إىل
أوالا :عقيدته :عقيدته عقيدة السلف ،يشهد بذلك رسالته امل َّ
ُ
مذهب السلف" ،دعا الناس فيها ويف غريها من مؤلفاته الشهرية إىل نبذ أقاويل املتكلمني ،وهجر
أباطيل املبتدعني.
يقول حمقق كتاب "قطر الويل" الدكتور إبراهيم إبراهيم هالل« :ومنهجه يف ذلك هو املنهج
السلفي الذي يرد إىل الكتاب والسنة كل شيء»(.)3
ويقول الدكتور :عبد اهلل نومسوك رسالته للدكتوراه (منهج الشوكاين يف العقيدة)« :هذا وقد
سلك الشوكاين رمحه اهلل تعاىل طريقة السلف يف االستدالل لكل مسألة من مسائل العقيدة اليت
(.)4

أثبتها»
وقد رسم –رمحه اهلل -ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من املعتقد السليم يف كتابه "أدب
ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ني
الصاحل من َّ
السلف َّ
الص َحابَة َوالتَّابِع َ
الطلب" بقولهَ« :ال يَْنبَغي لعامل أَن يدين بغَ ْري َما َدان به ّ
( )1انظر :نيل الوطر من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث عشر ،حممد بن حممد بن ُيىي زبارة احلسين اليمين الصنعاين،
ج/2ص ،202املطبعة السلفية ،القاهرة4211 ،ه  ،وهجر العلم ومعاقلة يف اليمن ،القاضي إمساعيل بن علي األكوع،
ج/3ص ،5581دار الفكر املعاصر ،لبنان ،بريوت ،الطبعة األوىل6361 ،ه 6115 -م.
( )2انظر :هجر العلم ومعاقلة يف اليمن ،القاضي إمساعيل بن علي األكوع ،ج/3ص.5588-5581

( )3انظر قطر الويل على حديث الويل ،حممد بن علي بالشوكاين اليمين (ت1830ه ) ،ص ،1دار الكتب احلديثة ،حتقيق
وتقدمي :الدكتور :إبراهيم إبراهيم هالل.
( )4منهج اإلمام الشوكاين يف العقيدة ،دكتور عبد اهلل نومسوك ،ص ،237مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1212 ،ه ،
1112م.
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ِ َِّ
الص َفات َك َما َجاءَت ورد علم
السنة ،وإبراز ِّ
وتابعيهم من الْ ُوقُوف على َما تَ ْقتَضيه أَدلة الْكتاب َو ّ
الْ ُمتَ َشابه إِ َىل اهلل ُسْب َحانَهُ»(.)1

ثانيا :مذهبه :نشأ الشوكاين رمحه اهلل على املذهب الزيدي ،وحفظ كثرياً من متونه وفنونه(،)2
وألف فيه ُكتُباً وبرع يف مسائِلِه و ِ
أحكامه( ،)3مما جعله خيلع ربقة التقليد ويدعو إىل االجتهاد ومعرفة
األدلة الشرعية من الكتاب والسنة النبوية.

ِ
اجتِ َه ًادا ُمطل ًقا غري ُم َقيّد َوُه َو قبل
قال يف ترمجته لنفسه يف البدر الطالعَ « :وتَ َرك التَّ ْقليد واجتهد َرأْيه ْ
ِ
ني»(.)4
الث ََّالث َ

الفرع الثاني :شيوخه وتالميذه:

أوالا :شيوخه :قرأ القرآن الكرمي على ٍ
مجاعة من املعلمني ،وختمه على الفقيه حسن بن عبداهلل
وجوده على ٍ
مجاعة من مشايخ القرآن بصنعاء ( ،)5وأخذ النحو والصرف عن العالمة :إمساعيل
اهلبلَّ ،
بن حسن ،وأخذ علم البيان واملنطق عن العالمة :حسن بن حممد املغريب ،والزم يف كثري من العلوم
العالمة :عبد القادر بن أمحد احلسين الكوكباين ،وأخذ يف علم احلديث عن احلافظ :علي بن إبراهيم
بن عامر وغري ذلك من املشائخ يف مجيع العلوم العقلية والنقلية(.)6

وقد ذكر مجاعة من الباحثني مشاخيه حال ترمجته ،ومن أبرزهم الشيح حممد صبحي حسن حالق (.)7

ثانياً :تالميذه :له الكثري من التالميذ الذين َّلوا من في

علمه ،وحبر فهمه ،وما أمجل وصف

عبد الرمحن بن سليمان األهدل رمحه اهلل لتالميذ الشوكاين وهو من معاصريه وقد توقي هو والشوكاين
رمحهما اهلل يف نفس العام حيث قال« :ولقد منح رب العاملني سبحانه وتعاىل من حبر فضل كرمه
الواسع هذا القاضي اإلمام بثالثة أمور ال أعلم أَّا يف هذا الزمان األخري مجعت لغريه :األول :سعة
التبحر يف العلوم على اختالف أجناسها وأنواعها وأصنافها.

()1

أدب الطلب ومنتهى األدب ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين (ت1830ه ) ،ص ،415دار ابن
حزم ،لبنان ،بريوت ،الطبعة األوىل1211 ،ه 1112 -م ،حتقيق :عبد اهلل ُيىي السرُيي.

( )2البدر الطالع ،ج/2ص.212

( )3البدر الطالع ،ج/2ص.222
( )4البدر الطالع ،ج/2ص.222

( )5البدر الطالع ،ج/6ص.313
( )6انظر :أجبد العلوم ،ص .115-113باختصار.
( )7وبل الغمام على شفاء األُوام ،حممد بن علي الشوكاين (ت6551ه ) ،ج/4ص ،42-44مكتبة ابن تيمية – القاهرة،
مكتبة العلم – جدة ،الطبعة األوىل4141 ،ه  ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه :حممد صبحي حسن حالق.
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الثاين :سعة التالميذ احملققني والنبالء املدققني أويل األفهام اخلارقة والفضائل الفائقة ،احلقيق أن
ينشد عند حضور مجعهم الغفري ومشاهدة غوصهم جواهر املعاين اليت استخراجها من حبر احلقائق غري
يسري:
إين إذا حض رتين أل ف حم ربة تق ول أخ

ذا وح

ربين ه

ص احت بع ْق ِ
الم ناطق ةً ه ذي امل َك اِ ُرم َال قَ ْعبَ ان
وهت ا( )1األق
ُ
َ

ِ ()2

دثين

م ن لَ َ ٍ »

()3

وأبرز تالميذه وأشهرهم ،هم من ذكرهم تلميذه لطف اهلل جحاف الصنعاين يف "درر حنور احلور

خلق ال ُيصون ،منهم :مؤلف هذا الدفَّت،
العني" بقوله« :وما رأيت أنشط منه يف التدريس ،وعنه ٌ
وحممد بن أمحد السودي ،وحممد بن أمحد مشحم ،وأمحد بن علي بن حمسن بن املتوكل ،وحممد بن
حممد بن هاشم ،وحسن بن إمساعيل السنيدار ،وعبد الرمحن بن أمحد البهكلي ،وأمحد بن عبد اهلل
الضمدي ،وعلي بن أمحد هاجر ،وعبد اهلل بن حمسن البصري ،وُيىي بن حمسن احلبوري ،وغريهم»(.)4

ومن الباحثني من أوصلهم من خالل االطالع على مؤلفاته إىل اثنني وتسعني تلميذاً(.)5
الفرع الثالث :كتبه ومؤلفاته :مجع الشوكاين رمحه اهلل إىل جانب سعة تبحره يف العلوم على
اختالف أجناسه ا سعة مقدرته على التأليف يف خمتلف العلوم والفنون ،فكان له مؤلفات عديدة

األثر البالغ يف اإلصالح والتجديد ،ومنها« :إرشاد الثقات
ومصنفات رشيدة ،وقد كان هلذه املؤلفات ُ
إىل اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات»« ،أمناء الشريعة» «القول املفيد يف أدلة االجتهاد
والتقليد» «السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار» «إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم
()1

()2

ومجعهما ِع َقاءٌ .انظر :لسان العرب ،حممد بن مكرم بن على ،أبو
الع َقاةَُّ :
حوَل الدا ِر واملَ َحلَّةُ ،
الع ْقوةُ و َ
َ
الس َ
احةَُ ،وَما ْ
الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت711ه ) ،ج/11ص ،92دار صادر ،بريوت ،الطبعة
الثالثة1212 ،ه .
ظ ،وجيمع على قِ ٍ
عاب .انظر :كتاب العني ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم
القد ُح الغَلي ُ
بَ :
ال َق ْع ُ
الفراهيدي البصري (ت170ه ) ،ج/1ص ،128دار ومكتبة اهلالل ،احملقق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي،
والعلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،نشوان بن سعيد احلمريى اليمين (ت375ه ) ،دار الفكر املعاصر (بريوت -
لبنان) ،دار الفكر (دمشق  -سورية) ،الطبعة األوىل1280 ،ه 1111 -م ،احملقق :د .حسني بن عبد اهلل العمري،
مطهر بن علي اإلرياين ،د .يوسف حممد عبد اهلل.

()3

النفس اليماين والروح الروحاين يف إجازة القضاة بين الشوكاين ،عبد الرمحن بن سليمان األهدل (ت4250ه )،
ص ،491دار الصميعي ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل4122 ،ه 2042 -م ،حتقيق :حممد عبد
اهلل احلبشي.

( )4نيل الوطر من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث عشر ،ج/2ص.299-291
( )5انظر :اإلمام الشوكاين (حياته وفكره) ،د.عبد الغين الشرجيب ،ص.215-221
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األصول» «البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع» «حتفة الذاكرين يف شرح عدة احلصن
احلصني لإلمام اجلزري» «الدراري املضيئة يف شرح الدرر البهية» «الدر النضيد يف إخالص كلمة
التوحيد» «شرح الصدور بتحرمي رفع القبور» «رفع الريبة فيما جيوز وما ال جيوز من الغيبة» «الدواء
العاجل يف دفع العدو الصائل» «الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة» «فَ ْتح الْ َق ِدي ِر ْ ِ
ني
اجلَام ُع بَ ْ َ
ُ
فَ َِّين ِّ ِ
ِّرايَِة من التفسري» «نيل األوطار شرح منتقى األخبار» «قطر الويل على حديث الويل»
الرَوايَة َوالد َ
در السحابة يف مناقب القرابة والصحابة» «إحتاف األكابر بإسناد الدفاتر» «التحف يف اإلرشاد إىل
«ّ
مذهب السلف» «تنبيه األفاضل على ما ورد يف زيادة العمر ونقصانه من الدالئل» «تنبيه األعالم
على تفسري املشتبهات بني احلالل واحلرام» «العقد الثمني يف إثبات وصاية أمري املؤمنني» «أدب
الطلب ومنتهى األرب» «إرشاد السائل إىل دالئل املسائل» «املسك الفاتح يف حط اجلوائح» «إبطال
دعوى اإلمجاع على مطلق السماع» «إشكال السائل إىل تفسري والقمر قدرناه منازل» «اإليضاح
ملعىن التوبة واإلصالح» «اإلعالم باملشايخ األعالم والتالمذة الكرام»(.)1
وقد قال الشوكاين رمحه اهلل بعد سردها وأكثر منها يف كتابه البدر الطالع وهو يَّتجم لنفسه رمحه
اهللَ « :ه ِذه َما أمكن خطوره بالبال َحال َْحت ِرير َه ِذه الت َّْر َمجَة َولَ َع َّل مامل يُذكر أَكثر ِممَّا ذُكر»(.)2
وقد أوصلها الدكتور عبد الغين الشرجيب إىل ( 872مؤلفاً) منها ( 820خمطوطاً) و
(52مطبوعاً)(.)3
وتيسر طباعة الكثري من املخطوطات بعد حتقيق كتاب الفتح الرباين من قبل الشيخ /حممد
صبحي حسن حالق ،وحمتواه مائتني وأربعة عشر رسالة من تراث اإلمام الشوكاين ،كما أفاد شيخنا
العمراين حفظه اهلل يف تقدميه للكتاب (.)4

( )1انظر :البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،ج/5ص.554-561
وانظر :فتح القدير (مقدمة الناشر) ،حممد بن علي الشوكاين (ت6551ه ) ،ج/6ص ،1دار ابن كثري ،دار الكلم
الطيب ،دمشق ،بريوت ،الطبعة األوىل6363 ،ه .

وانظر الدراري املضية شرح الدرر البهية (مقدمة احملقق) ،حممد بن علي الشوكاين ،ج/6ص ،48مكتبة اإلرشاد،
اجلمهورية اليمنية ،صنعاء ،الطبعة األوىل6363 ،ه 6113 -م ،حتقيق ورخريج وتعليق :حممد صبحي حسن حالق.

( )2انظر :البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،ج/5ص.554
( )3انظر :اإلمام الشوكاين (حياته وفكره) ،د.عبد الغين الشرجيب ،ص.551-613
()4

الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين (ت4250ه ) املقدمة،
ص ،6مكتبة اجليل اجلديد ،صنعاء ،اليمن ،حققه ورتبه :أبو مصعب «حممد صبحي» بن حسن حالق.
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المبحث األول:
مفهوم التجديد ومعالمه األصولية
المطلب األول :تعريف التجديد لغة واصطالح ا:
جتديدا ،فهو ُجمدِّد ،واملفعول ُجمدَّد (للمتعدِّي)(،)1
َّد ُجيدِّدً ،
الفرع األول :تعريف التجديد لغةا :من جد َ
ِ
ِ
صار َج ِديدا،
واجلِ ّدة :نقي البِلى ،يُ َقالَ :ش ْيء َج ِديدَ ،و ْ
وج َددَ ،و َج ّد الث َّْوب جي ّدَ :
وج ُددُ ،
اجلمع :أج ّدةُ ،
أج ّد ثوبا ،واستجدَّه :لبسه َج ِديدا(.)2
وَ
الفرع الثاني :تعريف التجديد اصطالحا :إِ ْحيَاءُ َما اندرس من العمل بالكتاب والسنة ،واألمر
مبقتضامها ،وإِماتَِة ما ظَهر ِمن الْبِ َد ِع والْمح َدثَ ِ
ات( ،)3بكسر أهلها باللسان ،أو تصنيف الكتب ،أو التدريس
َ ُْ
َ َ َ ََ َ
أو غري ذلك(.)4
المطلب الثاني :حقيقة المعالم األصولية لغة واصطالحا:
الفرع األول :تعريف المعالم األصولية لغة:

ِِ
ِ
المة أَو
 -1تعريف المعالم :املعامل مجعَ :م ْعلَم :وهو ْاألَثرَ ،ويُ َقال :أعلمت الث َّْوب :إذا جعلت فيه َع َ
ِ
المة( ،)5ومنه قول َس ْهل بْن َس ْع ٍد رضي اهلل عنه،
جعلت لَهُ َعلَماً ،وأعلمت على َموضع َك َذا من الْكتاب َع َ
(ُيشر النَّاس ي وم ِ
قَ َ ِ
القيَ َام ِة َعلَى أ َْر ٍ
ال َس ْه ٌل أ َْو
ص ِة نَِق ّي) قَ َ
َّيب  يَ ُق ُ
ض بَْي َ
ت النِ َّ
الَ :مس ْع ُ
ولَ ْ َ ُ ُ َ ُْ :
ضاءَ َع ْفَراءََ ،ك ُق ْر َ
َغي ره« :لَي ِ
ِ
َح ٍد»(.)6
س ف َيها َم ْعلَ ٌم أل َ
ْ ُُ ْ َ

( )1معجم اللغة العربية املعاصرة ،د .أمحد خمتار عبد احلميد عمر (ت1282ه ) مبساعدة فريق عمل ،ج/6ص ،431عامل
الكتب ،الطبعة األوىل1281 ،ه 8002 -م.
( )2انظر :احملكم واحمليط األعظم ،أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي (ت232ه ) ،ج/8ص ،611دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1281 ،ه 8000 -م ،احملقق :عبد احلميد هنداوي ،ولسان العرب ،ج/5ص.111
( )3انظر :عون املعبود شرح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم (هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته) ،حممد
أشرف بن أمري أبو عبد الرمحن ،شرف احلق ،الصديقي ،العظيم آبادي (ت1581ه ) ،ج/11ص ،865دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية 1213 ،ه  ،ومرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد عبد

السالم بن خان حممد بن أمان اهلل بن حسام الدين الرمحاين املباركفوري (ت1212ه ) ،ج/6ص ،431إدارة البحوث
العلمية والدعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة الثالثة1202 ،ه 1122 ،م.

( )4مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،ج/6ص.431
( )5هتذيب اللغة ،حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي أبو منصور (ت481ه ) ،ج/5ص ،553دار إحياء الَّتاث العريب،
بريوت ،الطبعة األوىل5116 ،م ،احملقق :حممد عوض مرعب.
( )6صحيح البخاري ،ج/1ص ،611برقم.1556 :
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قال يف النهاية« :املعلَم :ما جعِل ع َالمة للُّطُرق واحل ِ
ضروبة َعلَْي ِه.
دودِ ،مثْل أ َْع َالم احلََرم
وم َعالِمه امل ْ
َ
ُ
َْ َ ُ َ َ
َ
وقِ
يل :امل ْعلَم :األثَر»(.)1
َ
َ
َ
()2
ٍ
ِ
كسر على غري ذلك  ،وله عدة معان،
 -2تعريف األصول :األصول يف اللغة :مجع أصل ،وال يُ َّ
()3
ِ
َّج ِر( ،)4وأصل
َصل اجلَبَل ،وقَلَ َع أ ْ
أسفل الشيء ،يُقال قَ َع َد يف أ ْ
َص َل الش َ
منها :ما يُبىن عليه ُ
غريه  ،ومنهاُ :
ٍ
َصل للج ْدول(،)5
كل شيء :ما يستَند ُ
وجود ذلك الشيء إِليه ،ويتفرع عنه ،فاألب أ ْ
َص ٌل للولد ،والنّهر أ ٌ
ّ
()6
وأصل الشيء :أساسه الذي يقوم عليه ،ومنشؤه الذي ينبت منه  ،وإذا أمعنت يف مجيع هذه املعاين اليت
أوردها أهل اللغة فإنك جتد مجيعها يعود إىل املعىن األول ،الذي هو :ما يُ َبىن عليه غريه.

الفرع الثاني :تعريف املعامل األصولية اصطالحاً :جيدر التعريف باألصول اصطالحاً ليتجلى املقصود
باملعامل األصولية.
فاألصل اصطالحاً له أربعة ٍ
معان :الدليل :مثل قوهلم :أصل هذه املسألة :الكتاب والسنة ،أي دليلها،
ع ِيف
وهذا هو املراد هنا يف علم األصول ،ومنه أصول الفقه :أي :أدلته ،واملقيس عليهَ :وُه َو َما يُ َقابِ ُل الْ َف ْر َ
ب ِ
اب الْ ِقيَ ِ
اس وسيأيت بيانه يف كتاب القياس ،والرجحان :أي على الراجح من األمرين ،كقوهلم :األصل يف
َ
الكالم احلقيقة ،أي :الراجح عند السامع هو احلقيقة ال اجملاز ،والقاعدة املستمرة :كقوهلم :إباحة امليتة
للمضطر على خالف األصل ،أي على خالف احلالة املستمرة(.)7
وبناءً عليه يكون املقصود مبعامل التجديد األصولية يف البحث :أي :آثار جتديد الشوكاين املتعلقة بأصول
الفقه.

( )1النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين
اجلزري ابن األثري (ت606ه ) ،ج/5ص ،818املكتبة العلمية ،بريوت1511 ،ه 1171 -م ،حتقيق :طاهر أمحد
الزاوى -حممود حممد الطناحي.
( )2انظر :احملكم واحمليط األعظم ،ج/2ص ،538لسان العرب ،ج/11ص ،16املصباح املنري ،ج/1ص.16

( )3انظر :لسان العرب ،ج/11ص ،16تاج العروس ،ج/87ص.227
( )4انظر :تاج العروس ،ج/87ص ،227املصباح املنري ،ج/1ص.16
( )5تاج العروس ،ج/87ص.227
()7

( )6املعجم الوسيط ،ج/1ص.80

انظرَّ :اية السول شرح منهاج الوصول ،مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي (ت778ه ) ،ج/1ص ،10دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1280 ،ه 1111 -م ،والبحر احمليط يف أصول الفقه ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل
الزركشي (ت712ه ) ،ج/1ص ،11دار الكتب العلمية ،لبنان ،بريوت1281 ،ه 8000-م ،الطبعة :األوىل ،حتقيق :ضبط
نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه :د .حممد حممد تامر ،وشرح الكوكب املنري ،حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي
احلنبلي املعروف بابن النجار (ت ،)178ج/1ص ،51مكتبة العبيكان ،الرياض1215 ،ه 1115 -م ،حتقبق :الدكتور
حممد الزحيلي ،والدكتور :نزيه محاد.
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المبحث الثاني:
الشوكاني في ميزان التجديد والمجددين
المطلب األول :أصحاب التجديد هم أهل االجتهاد ال التقليد:
االجتهاد من أوصاف اجملدِّد اليت أباَّا العلماء ،قال ابن القيم رمحه اهلل وهو يتكلم عن النوع األول من
املفتني« :أحدهم :العامل بكتاب اهلل وسنة رسوله وأقوال الصحابة ،فهو اجملتهد يف أحكام النوازل...فهذا
النوع الذي يسوغ هلم اإلفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى هبم فرض االجتهاد ،وهم الذين قال فيهم النيب :
ِ ِ ٍ
(إِ َّن اللَّه ي ب ع ُ ِ ِ ِ ِ
ِّد َهلَا ِدينَ َها)(.)2(»)1
ث هلَذه ْاأل َُّمة َعلَى َرأْ ِس ُك ِّل مائَة َسنَة َم ْن ُجيَد ُ
َ َْ َ
()3
وقال السيوطي رمحه اهلل :
رب
ُّل ع
رواه ك
لق د أت ى يف خ ٍرب ُمش تَ ِهر
ا ٍمل معتَ
ه يف ر ِ
بأنَّ
يَْب َع
ث ربُّن ا ِهلَ ذي األ َُّم ِة
ِة
ِّل ِمائ
أس ك
ُ
دي
َن ا ْهلُ دى ألنَّ ه ُجمت ِه ُد
َّد
َمنًّ ا عليه ا عامل اً ُجي د ُ
ِّد لل ّدين ِيف كل قرن :وذكر
وقال يف كتابه" :تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد" :فصل :الْ ُم ْجتَهد ُجمَد ٌ
أن الَّ ِذي يَْنبَغِي أَن يكون الْ َمْب ُعوث على َرأس الْ ِمائَة رجالً واحداً ُمشاراً إِلَْي ِه ِيف كل فن َوُه َو الْ ُم ْجتَهد ،وأنه
استقر املبعوثون على َرأس الْ ُقُرون ُفوجدوا كلهم جمتهدون(.)4
قد ْ
وحني تكلم الشوكاين عن خماطر التقليد ،ذكر أَن قَول املقلدة الَّذين ردموا بَاب ِاال ْجتِ َهاد وسدوا طرقه
يستلزم رد َما ورد َعن َر ُسول اهلل  من (أَن اهلل ُسْب َحانَهُ ْيب َعث هلَ ِذهِ ْاألمة ِيف َرأس كل مائَة سنة من جيدد َهلَا
دينها)(.)5
َ
واإلمام الشوكاين رمحه اهلل من األئمة اجملتهدين بشهادة العلماء املعتربين.
قال العالمة حسن بن أمحد الضمدي املعروف ب (عاكش)(« :)6وهو قاضي اجلماعة ،شيخ اإلسالم،

احملقق العالمة اإلمام ،سلطان العلماء ،إمام الدنيا ،خامتة احلفاإ بال مراء ،احلجة النقاد ،عايل
( )1سبق رخرجيه.
( )2إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ج/3ص.565
( )3في

()4

القدير شرح اجلامع الصغري ،عبد الرؤوف املناوي ،ج/5ص ،516املكتبة التجارية الكربى ،مصر ،الطبعة األوىل 6451 ،ه .

انظر :تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد ،عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي (ت111ه ) ،ص،16-51
دار الدعوة ،االسكندرية ،الطبعة األوىل1205 ،ه  ،احملقق :د.فؤاد عبد املنعم أمحد.

( )5قطر الويل على حديث الويل (والية اهلل والطريق إليها) ،ص.441
( )6هو احلسن بن أمحد بن عبد اهلل ،املعروف بعاكش ،مؤرخ مياين ،من أهل ضمد (يف هتامة اليمن) ولد فيها 6556ه ،
ونشأ فيها ،وانتقل إىل زبيد فصنعاء .وتويف مبدينة أيب عريش6511ه  .من كتبه (الديباج اخلسرواين يف ذكر أعيان
املخالف السليماين) و (عقود الدرر يف تراجم رجال القرن الثالث عشر) و (حدائق الزهر ،يف ذكر األشياخ أعيان العصر
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اإلسناد ،السابق يف ميدان االجتهاد ،املطلع على حقائق الشريعة وغوامضها ،العارف مبداركها

ومقاصدها»(.)1

وقال تلميذه لطف اهلل جحاف الصنعاين يف "درر حنور احلور العني" كما نقل عنه يف "نيل الوطر":
«شيخنا احملقق يف املعقول واملنقول اجلهبذ اجملتهد» (.)2
وقال العالمة حممد صديق خان(« :)3وصار ُمشاراً إليه يف علوم االجتهاد بالبنان ،واجمللي يف معرفة
غوام الشريعة عند الرهان»(.)4
وقول القاضي إمساعيل بن علي األكوع(« :)5إمام أهل السنة اجملتهدين يف عصره ،قاضي القضاة ،شيخ
اإلسالم ،كان مربَّزاً يف ٍ
علوم كثرية ،وال سيما علوم السنة ،والتفسري والفقه ،فروعه وأصوله»(.)6
وقال شيخنا العالمة حممد بن إمساعيل العمراين -حفظه اهلل -يف تقدميه لكتاب :إرشاد الغيب إىل
مذهب أهل البيت يف صحب النيب« :وحسبه أنه من مؤلفات الشوكاين العالمة اجملتهد ،الذي مل يؤلِّف هذا
املؤلَّف إال بعد اطالعه على عدة مؤلَّ ٍ
فات وعدة مصادر...فيكفي يف تقدمي هذا الكتاب هو أنه للشوكاين،
والعا َمل اإلسالمي يعرف من هو الشوكاين»(.)7
والدهر) وغريها .انظر :األعالم ،خري الدين الزركلي الدمشقي (ت1516ه ) ،ج/5ص ،614دار العلم للماليني،
الطبعة اخلامسة عشر8008 ،م.

( )1التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ،حممد صديق حسن خان القنوجي البخاري (ت1507ه ) ،ص،256
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ( إدارة الشئون اإلسالمية) ،دولة قطر ،الطبعة األوىل1282 ،ه 8007 -م.نقله عن
العالمة عاكش الضمدي يف كتابه "الديباج اخلسرواين" .
( )2نيل الوطر ،ج/2ص.202
( )3حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيين ،البخاري ،القنوجي اهلندي (أبو الطيب) عامل ،أمري ،مشارك
يف أنواع من العلوم.ولد يف قنوج باهلند يف مجادى األوىل1822ه وتعلم يف دهلي ،وسافر إىل هبوبال ،وتويف يف
رجب 1507ه  ،من تصانيفه الكثرية :أجبد العلوم ،فتح البيان يف مقاصد القرآن يف التفسري يف عشرة أجزاء،
وغريها.انظر :معجم املؤلفني ،ج/10ص.10
( )4أجبد العلوم ،ص.113
( )5القاضي إمساعيل بن علي األكوع [من الثوار األحرار] ،اشتغل بالسياسة منذ أن التحق بتنظيم األحرار يف سن مبكرة من
عمره ،وسجن مرتني ،أوالمها يف آخر شوال سنة 6414ه 6133 -م ،بأمر من اإلمام ُيىي محيد الدين ،وأخرامها

عقب فشل جناح الثورة الدستورية اليت قامت يف إثر اغتيال اإلمام ُيىي سنة 6418ه 6131 -م ،انظر :هجر العلم
ومعاقلة يف اليمن ،ج/3ص.5418

( )6انظر هجر العلم ومعاقله يف اليمن ،للقاضي :إمساعيل األكوع ،ج/3ص.5556
( )7براءة أئمة املذهب الزيدي من بدعة الرف (إرشاد الغيب إىل مذهب أهل البيت يف صحب النيب) ،حممد بن علي
الشوكاين ،ص ،1الطبعة الثانية6351 ،ه 5118 -م ،تقدمي الشيخ العالمة :حممد بن إمساعيل العمراين ،حتقيق ورخريج:
نبيل عبد اهلل احلاضري.
191

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

وقال يف تقدميه كتاب الفتح الرباين« :شيخ اإلسالم القاضي العالمة اجملتهد املطلق (حممد بن علي
ونور ضرُيه»(.)1
الشوكاين) قدَّس اهلل روحهَّ ،
حائز هذه الشروط باتفاق ،يظهر جلياً
وإذا ما نظرنا يف شروط اجملتهد اليت بينها العلماء جتد الشوكاين ٌ
من خالل هذه الشهادات الصادرة عن أهل العلم ،ومن خالل مؤلفاته العلمية الرصينة ومصنفاته العديدة.
ٍ
شىت ،متيزه باجلد واملثابرة ،واحليوية
ومما يؤكد ذلك شغفه بطلب العلم ،ونبوغه من وقت مبكر يف علوم ّ
والنشاط والذكاء الفطري ،وقد ظهر هذا يف اتساع ثقافته ،وعمق تفكريه ،وتصديه لإلصالح واالجتهاد،
ئما بني إلقاء الدروس اليومية العديدة والتأليف يف اجملاالت املتنوعة واملسائل
ومجعه بني الدراسة والتدريس ،موا ً
املختلفة.

ٍ
مجاعة من املعلمني وختمه على الفقيه حسن بن
قال مَّتمجاً لنفسه رمحه هلل« :قرأ القرآن على
وجوده على ٍ
مجاعة من مشايخ القرآن بصنعاءُ ،ث حفظ األزهار لإلمام املهدي ،وخمتصر
عبداهلل اهلبلَّ ،

الفرائ للعصيفري ،وامللحة للحريري ،والكافية والشافية البن احلاجب ،والتهذيب للتفتازاىن،
والتلخيص للقزويىن ،والغاية البن اإلمام ،وبع خمتصر املنتهى البن احلاجب ،ومنظومة اجلزري،
ومنظومة اجلزاز يف العروض ،وآداب البحث للعضد ،ورسالة الوضع له أيضاً ،وقبل شروعه يف الطلب

كان كثري االشتغال مبطالعة كتب التواريخ وجماميع األدب من أيام كونه يف املكتب ،فطالع كتباً عدة
وجماميع كثرية»(.)2
المطلب الثاني :التجديد يكون لمعالم الدين بعد اندراسها ،وبإماتة البدع وطمسها:

(.)3

قال ابن تيمية رمحه اهلل« :والتجديد إَّنا يكون بعد الدروس ،وذاك هو غربة اإلسالم»
ِ
السنَّةَ ِم َن
ني ُّ
(م ْن ُجيَد ُ
َي :يُبَ ِّ ُ
ِّد َهلَا دينَ َها) قال« :أ ْ
ويف عون املعبود عند شرحه لقول النيب َ 
الْبِ ْدع ِة ،ويكْثِر الْعِْلم ،ويعُِّز أَهلَه ،وي ْقمع الْبِ ْدعةَ ويك ِ
ْس ُر أ َْهلَ َها»(.)4
َ َُ ُ َ َُ ْ ُ ََ َ ُ َ ََ
ظ احلديث،
فإذا كان
التجديد إَّنا يكون بعد الدروس كما ذكر ابن تيمية رمحه اهلل ويؤيد ذلك لف َ
ُ
األصول اجلوامع
فهمه -بأن التجديد أن يأيت باجلديد وإن خالف
َ
وليس كما يظن البع -ممن ساء ُ
النصوص القواطع ،وإَّنا التجديد يكون بإظهار ما غاب واندرس عن الناس من معامل الشريعة،
و
َ
وبإحيائها يف الناس بالدعوة إليها والعمل مبا فيها.
( )1الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين ،املقدمة.6
( )2البدر الطالع ،ج/6ص.313
()3

جمموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (851ه ) ،ج/61ص ،518جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية6361 ،ه 6115/م ،احملقق :عبد الرمحن بن
حممد بن قاسم.

( )4عون املعبود وحاشية ابن القيم ،ج/66ص.511
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حديث
اإلمام العالمة ابن الوزير رمحه اهلل حقيق َة التجديد يف دين اهلل وما يُشري إليه
ُ
ويف هذا يبني ُ
من اهلل تعاىل به على أهل اإلسالم ،من األئمة اهلداة لألنام
رسول اهلل  قائالً« :وهذه إشارة إىل ما َّ
عليهم الس الم ومن سائر العلماء األعالم والصاحلني الكرام ،ومما جيعل اهلل تعاىل فيهم من األسرار،
وجيدد هبم من اآلثار ،ويوضح هبم من املشكالت ،ويبني هبم من الدالالت ،ويرد بعلومهم من
اجلهاالت ،ويؤيد هبم من الكرامات وصادق املبشرات من رؤيا احلق الواردة يف حمكم اآليات وصحيح
الروايات»(.)1
وما عايشه الشوكاين رمحه اهلل من واقع مرير ،اندرست فيه معاملٌ للدين ،وظهرت بدعٌ وضالالت
بني املسلمني ،تتجلى يف سة اجتاهات كما أوردها صاحب زهر البساتني :الرافضة مبا تعنيه من ثلب
األصحاب ،والباطنية مبنطلقها اهلادم لعقيدة اإلسالم ،والتصوف املؤثِر لالبتداع على االتباع ،واملذهبية
ُ
البعيدة عن املصدر الواحد النقي ،اجلامدة عن متحيص أقوال الرجال ،واملظامل املتعددة من الظلم
اإلداري ،والظلم املايل(.)2
ولقد كان الشوكاين رمحه اهلل مثالً يف ذلك التجديد املشار إليه يف حديث أيب هريرة رضي اهلل
ُ
عنه ،فقد أوضح اهلل به مجلةً من املشكالت ،وأبان به عديداً من الدالالت ،ولقد أحيا اهلل به الكثري
لوم الالئمني،
من السنن ،كما أمات به
جهر بالدعوة إىل احلق وصدع ،وما خاف َ
َ
الكثري من البدعَ ،
ظلم اجلائرين ،ولقد نفع اهلل بعلومه العلماء وطالب العلم.
عدل به عن ِّ
وال َ
احلق ُ

قال حمقق قطر الويل واصفاً الشوكاين « :وجيعل هدفه يف التقرب إىل اهلل احملافظة على الشريعة
وإحياءها بالعمل هبا ،ال تعطيلها»(.)3
وقال الدكتور عبد اهلل نومسوك« :وقد كان رمحه اهلل علماً من أعالم اجملددين ،وزعيماً حلركة

اإلصالح يف اجملتمع اليمين ،وله عنايةٌ بالغةٌ بالعقيدة اإلسالمية ،حيث أفرد هلا كتباً ورسائل متعددة،
دعا فيه إىل التوحيد اخلالص من شوائبه املنتشرة يف اجملتمع اإلسالمي( )...كما دعى إىل االجتهاد
وحتريك العقول ،ونبذ التقليد والتعصب األعمى املقيت ،وهذه األمور واضحة يف مجيع مؤلفاته»(.)4
وما سيأيت بيانه يف دوره اإلصالحي ومعامله األصولية كافياً لوضوح ما جدده من معامل الدين ،وشافياً يف
بيان ما حاربه من ضالالت املبتدعني.

( )1إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد( ،ابن الوزير) حممد بن إبراهيم بن علي بن
املرتضى بن املفضل احلسين القامسي ،ص ،81-88دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية 6118 ،م.
( )2زهر البساتني من مواقف العلماء والربانيني ،الدكتور سيد بن حسني العفاين ،ج/2ص ،52دار العفاين ،القاهرة ،مجهورية
مصر العربية.
( )3انظر قطر الويل على حديث الويل ،لإلمام الشوكاين ،ص.1
()4

منهج الشوكاين يف العقيدة ،اإلمام الشوكاين ،ص.65
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أهل زمانه:
المطلب الثالث :الُمجدِّد يُعرف بشهادة أهل العلم ،وعموم علمه َ
ال ميكن القول بأن كل ٍ
جمتهد جمدِّد؛ فقد اشَّتط العلماء للمجدِّد شرطاً زائداً على االجتهاد ،وهو أن

علمه أهل زمانه ،من خالل شهادة من عاصره من العلماء ،وانتفاع الناس بعلمه.
َّ
يعم َ
()1
قال السيوطي رمحه اهلل مبيناً أحوال املجدِّد :
ِ ُ
نةَ يف ِ
ه
كالم
ر الس
نص
وي
ه
العل ِم إىل مقام
ار ب
يُش
َ ُ
ِ
وأن يك و َن ِ
لم ه أه َل ال زمن
جامع اً لك ِّل ف ٍّن
أن يَ ُع َّم ع ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َح َوالِِه
ويف عون املعبودَ « :وَال يُ ْعلَ ُم َذل َ
ك الْ ُم َجد ُ
اصَرهُ م َن الْ ُعلَ َماء بَِقَرائ ِن أ ْ
ِّد إَِّال بغَلَبَة الظَّ ِّن مم َّْن َع َ
ِ ِ ِ ِِ ِ
و ِاالنْتِ َف ِاع بِعِْل ِم ِه؛ إِ ِذ الْمجد ِ
اهرةِ والْب ِ
اطنَ ِةِ ،
لسن َِّة ،قَ ِام ًعا
ناصًرا لِ ُّ
َُ ُ
ِّد للدِّي ِن َال بُ َّد أَ ْن يَ ُكو َن َعال ًما بالْ ُعلُوم الدِّينيَّة الظَّ َ َ َ
َ
ِِ ()2
ِ
ِ
لِْلبِ ْد َعةَ ،وأَ ْن يَ ُع َّم ع ْل ُمهُ أ َْه َل َزَمانه» .
وقد شهد له بذلك علماء عصره ،ونعته الكثري ِممَّن أتى بعدهم من العلماء الثقات بأمجل النعوت وأكرم
الصفات ،وما قاله السيوطي يف نظمه كأنه عىن الشوكاين بأم عينه.
مؤرخ ،أديب،
مفسر ،حمدِّث ،فقيه ،أصويلِّ ،
وقال عنه عمر كحالة رمحه اهلل يف معجم املؤلفنيِّ « :
حنوي ،منطقي ،متكلم ،حكيم»(.)3
يقول عنه العالمة عبد الرمحن بن سليمان األهدل( )4رمحه اهلل يف النفس اليماين ،وهو من معاصريه وقد
تويف هو والشوكاين رمحهما اهلل يف نفس العام :إمام عصرنا يف سائر العلوم ،وخطيب دهرنا يف إيضاح دقائق
حقائق املنطوق منها واملفهوم ،احلافظ املسند احلجة اهلادي يف إيضاح السنن النبوية إىل احملجة ،عز اإلسالم
حممد بن علي الشوكاين بلغه اهلل يف الدارين أقصى األماين(.)5
وقال عنه عبد الرمحن بن أمحد البهكلي()6رمحه اهلل:
دِ
ِ
َّد
ِد مل يتج
العلَ ى واجمل
بب
فَ ًىت ال وح ُّق اهلل ل وال قيام ه
اب ُ
( )1في القدير ،ج/5ص.516
( )2عون املعبود وحاشية ابن القيم ،ج/66ص.514

( )3معجم املؤلفني ،عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي (ت1202ه ) ،ج/11ص ،35مكتبة
املثىن ،بريوت ،دار إحياء الَّتاث العريب ،بريوت.
()4
مفسر ،أصويل ،ولد
حمدث ،حاف ٌ
هو عبد الرمحن بن سليمان بن ُيىي األهدل الزبيدي احلسيين الشافعي ،مؤر ٌخٌ ،
ظ ،فقيهٌٌ ،

يف زبيد 6681ه  ،وتويف فيها6551ه  ،له كتب منها (النّفس اليماين) يف الَّتاجم ،و (فرائد الفوائد) و (اجلىن الداين
على مقدمة الزجناين) ،وغريها .انظر :معجم املؤلفني ،ج/5ص ،631األعالم للزركلي ،ج/4ص.418

( )5النفس اليماين ،ص.492
( )6عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن بن علي البهكلي التهامي اليماين ،مؤرخ ،ولد مبدينة صبيا سنة 1128ه  ،وتنقل بينها
وبني صنعاء ،وعينه املنصور (علي بن العباس) حاكما يف بيت الفقيه ،فحمدت سريته يف القضاء .له (نفح العود بذكر
دولة الشريف محود) و (األفاويق بَّتاجم البخاري والتعاليق) و (الثقات مبعرفة طبقات رجال األمهات) مات متأثرا من
سم دس له سنة  1822ه  .انظر :األعالم ،خري الدين الزركلي ،ج/5ص.812
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وأبل

ُج م

ام

ن آلِ

ه وقبيلِ

ه

ِ
ادات م ن مل يس ود(.)1
عل ى قل ِة الس

وقال عنه إبراهيم الكوكباين( ،)2حني وجه إليه سؤاالً ضمنه قصيد ًة شعريةً يقول يف مطلعها:
وم ن ن ور ِ
ِاد
علم ه يف ازدي
م ا يق ول اإلم ُام عالم ةُ العص ِر
ْ
َ
ُ
ِ
هاد(.)3
الس
ب ق د ش ّقه البع ُد ع نكم
يف ُحم ٍّ
ف ُّ
فغ دا طرفُ ه حلي ُ
وقال عنه العامل املؤرخ حممد صديق خان رمحه اهلل« :أحرز مجيع املعارف ،واتفق على حتقيقه املخالف
واملوالف ،وصار ُمشاراً إليه يف علوم االجتهاد بالبنان ،واجمللي يف معرفة غوام الشريعة عند الرهان»(.)4
وقال أيضاً« :شيخنا وبركتنا ،قاضي القضاة ،وإمام األئمة اهلداة ،بقية السلف ،وذخرية اخللف ،حممد
بن علي بن حممد بن عبد اهلل ،الشوكاين»(.)5
وقال عبد احلي الكتاين()6رمحه اهلل« :وقد كان الشوكاين املذكور شامة يف وجه القرن املنصرم ،وغرة يف
جبني الدهر ،انتهج من مناهج العلم ما عمي على كثري ممن قبله ،وأويت فيه من طالقة العلم والزعامة ما مل
ينطلق به قلم غريه ،فهو من مفاخر اليمن بل العرب»(.)7

()1

نفح العود يف سرية دولة الشريف محود ،عبد الرمحن بن أمحد البهكلي ،ص ،51مطبوعات دار امللك عبد العزيز،
الرياض4102 ،ه 4912 -م ،دراسة وحتقيق وتعليق :حممد بن أمحد العقيلي .أوردها احملقق يف املقدمة أثناء التعريف
بالبهكلي مؤلف الكتاب.

( )2هو احلافظ العالمة إبراهيم بن عبد القادر الكوكباين ،ولد بصنعاء 4419ه  ،ونشأ بكوكبان ،وانتقل مع والده من كوكبان
َخ َالق وصالبة دين َوحسن حماضرة َوله رسائل منها" :فتح
إىل صنعاء وعكف على التدريس هباَ ،م َع تواضع َوحسن أ ْ
املنان يف بيان حكم اخلتان" و "كشف ا حملجوب عن صحة احلج مبال مغصوب" و "القول القيم يف حكم تلوم املتيمم"،

تويف بصنعاء 4222ه .
انظر :البدر الطالع ،ج/4ص ،41نيل الوطر ،ج/4ص.41-44
( )3انظر :نيل الوطر ،ج/4ص.42
( )4أجبد العلوم ،ص.113
( )5التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ،ص.256
()6

حممد َعْبد احلَ ّي بن عبد الكبري ابن حممد احلسين اإلدريسي ،املعروف بعبد احلي الكتاين ،عامل باحلديث ورجاله ،ولد
وتعلم بفاس ،وكان منذ نشأته على غري والء لألسرة العلوية املالكة يف املغرب ،واعتقل سنة 6458ه (6111م) يف
(دار املخزن) ببلده ،وملا فرضت احلماية الفرنسية على املغرب6165( ،ه انغمس يف مواالهتا ،وملا استقل املغرب

( )6155كان الكتاين يف باريس ،فاستمر إىل أن مات هبا .له تآليف ،منها (فهرس الفهارس) و (اختصار الشمائل)
وغريها .األعالم للزركلي ،ج/1ص.611-618
( )7فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ،عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين ،ص ،6111دار
الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثاين6315 ،ه6115 -م ،احملقق :إحسان عباس.
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وقال عبد احلي الكتاين أيضاً« :هو اإلمام خامتة حمدثي املشرق وأثريه ،العالمة النظار اجلهبذ
القاضي حممد بن علي الشوكاين ُث الصنعاين»(.)1
وقد شاع علمه بني طالبه وأقرانه وذاع صيته يف عموم أهل زمانه ،قال عبد الرمحن بن سليمان
األهدل رمحه اهلل مبيناً سعة علم الشوكاين وانتشار علمه يف األمصار :ولقد منح رب العاملني هذا

القاضي اإلمام بثالثة أمور ال أعلم أَّا يف هذا الزمان األخري ُمجعت لغريه:
األول :سعة التبحر يف العلوم على اختالف أجناسها وأنواعها وأصنافها.
الثاين :سعة التالميذ احملققني والنبالء املدققني أويل األفهام اخلارقة والفضائل الفائقة.
الثالث  :سعة التأليفات احملررة ،والرسائل واجلوابات احملربة اليت تسامي يف كثرهتا اجلهابذة الفحول،
وبلغ من تنقيحها وحتقيقها كل غاية وسؤل ،فمن مؤلفاته اجلليلة تفسري كتاب اهلل املسمى (فتح
القدير) مجع فيه بني علمي الرواية والدراية ،ومنها( :نيل األوطار شرح منتقى اآلثار) ،وله غري ذلك
من املؤلفات مما قد شاع وذاع ،ووقع به يف األمصار الشاسعة ،فضالً عن القريبة غاية االنتفاع ،فاهلل
عز وجل املسؤول أن يبارك لإلسالم واملسلمني يف أوقاته وأن ميتع حبياته:
ِ
املٌ بأن ك فين ا
كلُّن ا ع
فوق ت نفس ك النف وس م ن بش ٍر

نعم
وِزي

دار
ةٌ س اعدت هب ا األق
ُ
()2
دت يف ُعم ِرك األعم ُار

وباجلملة :فمحل القول يف هذا اإلمام ذو سعة وإن وجدت لساناً قائالً فقل:
ما
احلاسد
وليصنع
العال مهما تشا( )3رفعة
زد يف ُ
يدري

فالدهر حنوي كما ينبغي

الذي

خيف

أو

يصنع
يرفع

()4

ومما قاله عنه تلميذه لطف اهلل جحاف الصنعاين يف "درر حنور احلور العني" كما نُِقل عنه يف
ورزق السعادة يف تصانيفه مع
نيل الوطر« :وله
ٌ
مصنفات تدل على قوة الساعد وسعة االطالعُ ،
القضاء ،وتناقلها من يلوذ به ،وذكروها يف دروسهم ،وله رغبةٌ وحمبةٌ يف العلم ،وما رأيت أنشط منه يف

خلق ال ُُيصون»(.)5
التدريس ،وعنه ٌ

( )1فهرس الفهارس واألثبات ،عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين ،ص.6114
()2

قال يف األبيات "األعمال" بدالً من "األعمار" ومت تصحيح ذلك بناء على ذكر يف غريه من املراجع واليت منها :أجبد
العلوم ،ص.116

( )3مل يرد قوله" :مهما تشا" ومت استدراك ذلك من كتاب :أجبد العلوم ،ص.116
( )4النفس اليماين والروح الروحاين يف إجازة القضاة بين الشوكاين ،ص .495-491باختصار.
()5

نيل الوطر من تراجم رجال اليمن ،ج/2ص.299
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المطلب الرابع :المجددون هم أهل التقوى والعدالة السالكون طريق المحجة:
التجديد ال يكون إال بدعوة اآلخرين إىل التزام ما اندرس من معامل الدين وترك ما ظهر من ابتداع
املضلني ،وذلك كله ُيتاج إىل أن يكون صاحبه على قد ٍر كب ٍري من العدالة والتقوى ،وقد اشَّتط العلماء يف
للمجدِّد أن يكون من أهل
اجملتهد أن يكون عدالً لتُقبَ َل فتواه ،وإال فاجتهاده ٌ
قاصر على نفسه ،فأىن ُ
تأثري يف حياة الناس ،وهو خمروم املروءة عدمي العدالة.
التجديد دون أن يكون له ٌ
جمتهدا ،بل مىت كان عالًما مبا ذكرناه :فله
قال ابن قدامة رمحه اهلل« :فأما العدالة :فليست شرطًا لكونه ً
عدال ال تقبل فتياه»(.)1
أن يأخذ باجتهاد نفسه ،لكنها شرط جلواز االعتماد على قوله ،فمن ليس ً
وما يتميز به التجديد عن االجتهاد أن االجتهاد قد يكون مقصوراً على اجملتهد ،أما التجديد فال يكون
ٍ
لشخص ال يقبل منه القول والفتيا
إال متعدياً للغري ،كما نص عليه احلديث النبوي( :من جيدد لألمة) ،وأىن
أن يكون جمدداً ملعامل الدين اليت طمست يف أعماله ،واندرست يف أحواله ،فإذا كانت العدالة شرط قبول فتيا
اجملتهد ،فاشَّتاطها آكد يف حق اجملدد.
قال تقي الدين السبكي عن اجملددين« :ويأ اهلل أن يبعث ُخمطئا يف اجتهاده ،أو خيتص ناقص املرتبة
يح يف أن ما يأيت به املبعوث فهو دين اهلل الذي شرعه لعباده»(.)2
هبذه املزية ،بل هذا صر ٌ
والشوكاين رمحه اهلل كان من أئمة املتقني وطالئع اجملددين ،فمن أجل مساته وأمسى صفاته :صلته باهلل
اسخ يف شىت العلوم
قدم ر ٌ
القوية ،والتزامه بالقيم الربانية ،وقد مسعنا عن الكثري من العلماء الذين كان هلم ٌ
أخلص وصدق من أهل احلق:
القبول بني اخللق ،ملن
وأنو ِاع الفنون ،إال أن اهلل كتب َ
َ
وإذا أردنا أن نبني ذلك يف حياة هذا اإلمام فإننا جند تلك املعاين الربانية قد نال منها أوفر ٍ
حظ وأمسى
وضوحها بزيادة تتبع مسرية حياته ،والنظر يف سائر مؤلفاته ،وسأذكر جزءاً يسرياً من ذلك يف
نصيب ،يزداد
ُ
الفروع التالية:
الفرع األول :استعانته باهلل يف حله و ترحاله وسائر أحواله :ومما يدل على ما ذكرناه ما جنده يف مقدمة
التوفيق والسداد ،وعدم االتكال على ما آتاه اهلل من العلم والقوة يف
مؤلفاته من سؤاله املوىل العو َن و َ
االستدالل ،ومنها على سبيل املثال ،قوله يف مقدمة فتح القدير« :وقد مسيته( :فَ ْتح الْ َق ِدي ِر ْ ِ
ني فَ َِّين
اجلَام ُع بَ ْ َ
ُ
ِّ ِ
ِّرايَِة من علم التفسري) مستمدا من اهلل سبحانه بلوغ الغاية ،والوصول بعد هذه البداية إىل النهاية،
الرَوايَة َوالد َ
جل جالله أن يدمي به االنتفاع وجيعله من الذخائر اليت ليس هلا انقطاع»(.)3
راجيا منه ّ
( )1روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن
حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي ُث الدمشقي احلنبلي ،الشهري بابن قدامة املقدسي (ت680ه ) ،ج/5ص،443
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية 1285ه 8008-م.

( )2اإلهباج يف شرح املنهاج ،ج/2ص.201
( )3فتح القدير للشوكاين ،ج/6ص.65
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كذلك عند توليه القضاء حيث قال بعد أن ذكر للخليفة اعتذاره عن تويل القضاء النشغاله بالتدريس
وأصر اخلليفة عليه« :فقلت سيقع مين االستخارة هلل واالستشارة ألهل الفضل ،وما اختاره اهلل ففيه اخلري،
فلما فارقته ما زلت مَّتدداً حنو أسبوع ،ولكنه وفد إيل غالب من ينتسب إىل العلم يف مدينة صنعاء وأمجعوا
على أن اإلجابة واجبة ،وأَّم خيشون أن يدخل يف هذا املنصب الذي إليه مرجع األحكام الشرعية يف مجيع
األقطار اليمنية ،من ال يوثق بدينه وعلمه ،فقبلت مستعيناً باهلل ومتوكالً عليه...،وأسأل اهلل حبوله وطوله أن
يرشدين إىل مراضيه ،وُيول بيين وبني معاصيه ،وييسر يل اخلري حيث كان ،ويدفع عين الشر ،ويقيمين يف
مقام العدل ،وخيتار يل ما فيه اخلري يف الدين والدنيا»(.)1
الفرع الثاين :عفته عن الدنيا وابتعاده عن أبواب السالطني واألمراء :أما بعفته عن الدنيا فيظهر يف أمور
شىت ،منها عدم أخذه أجرةً على ال ُفتيا ،كما يف ترمجته« :وكادت الفتيا تدور عليه من أعوام الناس وخاصتهم
واستمر يفىت من حنو العشرين من عمره فما بعد ذلك ،وكان ال يأخذ على الفتيا شيئاً تنزهاً ،فإذا عوتب يف
ذلك قال :أنا أخذت العلم بال مثن فأريد إنفاقه كذلك»(.)2
وأما ابتعاده عن السالطني واألمراء فهو من حيث عدم مداهنتهم ،والطمع مبا عندهم ،كما يف ترمجته
وحكايته عن حاله ،بقوله« :وَكا َن منجمعاً َعن بين الدُّنْيَا ،مل يقف بِبَاب أ َِم ٍري َوَال قَ ٍ
اضَ ،وَال صحب أحداً
َ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
من أهل الدُّنْيَاَ ،وَال خضع ملطلب من مطالبها ،بل َكا َن مشتغال يف َمجيع أوقاته بالْعلم درساً وتدريساً وإفتاءً
وتصنيفاً عائشاً ِيف كنف والِده رمحه اهلل ر ِ
اغبًا ِيف جمالسة أهل الْعلم َو ْاألَدب ومالقاهتم واالستفادة ِمْن ُهم
َ ََ
َ
وإفادهتم»(.)3
ومل يكن مينعه االبتعاد عنهم نصحهم وبيان الواجب الذي عليهم ،كما سنبينه يف معامل التجديد.
الفرع الثالث :بره وإحسانه إىل والده ،وتقديره وإجالله ملشاخيه :يظهر ذلك واضحاً من خالل ترمجته
لوالده ،وكذلك ملشاخيه( ،)4وبره بوالديه بلغ به أنه مل يرحل لطلب العلم ألسباب ذكر أن أحدها :عدم اإلذن
من األبوين(.)5
ط وال حس ٌد ،وال يذكر أحداً بسوء كائناً من
غل وال حق ٌد وال سخ ٌ
وقد وصف أباه بأنه« :ال يعَّتيه ٌ
كان ،حمسناً إىل أهله ،قائماً مبا ُيتاجونه ،متعبا نفسه يف ذلك ،صابراً حمتسباً ملا كان جيري عليه من بع
القضاة الذين هلم كلمة مقبولة وصولة مع كونه مظلوماً يف مجيع ما يناله من احملن ونوائب الزمن ،واحلاصل أنه
( )1البدر الطالع.311-313/6 ،
( )2البدر الطالع.561/5 ،
( )3البدر الطالع ،ج/2ص.222

()4
احل ِ
اصل أن الْ َم ْذ ُكورين ِيف َه َذا الْكتاب هم أ َْعيَان ْاأل َْعيَان وأكابر أَبنَاء
قال يف مقدمته لكتابه البدر الطالع ،ج/4ص« :2فَ َْ
الزمان ،من أهل الْقرن الث ِ
بعدهم إىل اآلنَ ،وُرمبَا أذكر من أهل عصري ِممَّن أخذت َعنهُ أَو أَخذ َعين أَو رافقين ِيف
َّامن َومن
َّ َ
ْ
الطّلب أَو كاتبين أَو كاتبته من مل يكن بِالْمحل الْ ُمتَ َق ّدم ذكره ملا جبل َعلَْي ِه اإلنسان من حمبَّة أَبنَاء عصره ومصره».

( )5سبق ذكره.
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على َّنط السلف الصاحل يف مجيع أحواله ،ولقد كان -تغشاه اهلل تعاىل برمحته ورضوانه -من عجائب الزمن،
ومن عرفه حق املعرفة تيقن أنه من أولياء اهلل»(.)1
الفرع الرابع :التضرع إىل اهلل ،والدعاء بشوق وهلفة :ودالئله كثريةٌ نذكر منها ،قوله عن نفسه« :وابتلى
بالقضاء يف مدينة صنعاء...ومل يدع االشتغال بالعلم وإن كان اشتغاله اآلن بالنسبة إىل ما كان عليه ليس
شيئاً ،وكان دخوله يف القضاء وهو ما بني الثالثني واألربعني ،وهو اآلن يسأل اهلل الذي ال إله إال هو احلليم
الكرمي رب العرش العظيم ،أن ُيسن ختامه ،وينيله من خريي الدارين مرامه ،ويسدده يف أقواله وأفعاله ،وينزع
حب الدنيا من قلبه حىت ينظر إىل احلقيقة فيفوز نيل دقائق الطريقة ،اللهم اجذبه إىل جنابك العلي جذبة
يصحى عندها من سكر غروروه ،افتح له خوخة يتخلص هبا عن حجابه املظلم إىل املعارف احلقة ،وال رخرجه
من هذه الدنيا إال بعد أن يسبح يف حبار حبك ويغسل أدران قلبه مبياه قربك ،فأنت إذا شئت جعلت املريد
مرادا فنال مرادا»(.)2
بشر يعَّتيه اخلطأُ والزلل :فقوله " :إن اهلل يبعث هلذه
املطلب اخلامس :اجملد ُ
ِّد ليس بن ٍيب ُم َ
رسل ،وإَّنا ٌ
ِ
األمة"(َّ ،)3
نيب بعده ،
دل على أ ّن
َ
التجديد ٌ
كائن من العلماء الصلحاء؛ لكون التجديد يف هذه األمة ،وال ّ
وأما ما دل على نزول عيسى عليه السالم يف ِ
آخر الزمان( )4وعده العلماءُ ُجمدِّداً يف هذه األمة كما قال
السيوطي رمحه اهلل يف ٍ
رسالة له مساها حتفة املهتدين بأمساء اجملددين ختم هبم كتابه التنبئة فيمن يبعثه اهلل على
ُ
رأس املائة:
ِ
ِ
ات
يب اهلل ذو اآلي
ىن
ني فيم ا يَ أيت ِعيس
ُّ
وآخ ُر املئ َ
الص
ِّد ال
دين هل ذي األ َُّم ة ويف َّ
ُجي د ُ
َ

بعض
الة َ

نا ق

د َّأم

( )1البدر الطالع ،ج/6ص.313

ه

()5

( )2البدر الطالع ،ج/5ص.553
( )3سبق رخرجيه.
()4
ِ ِ
ِ
اعةُ َح َّىت يَْن ِزَل فِي ُك ْم ابْ ُن َم ْرَميَ َح َك ًما
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ال( :الَ تَ ُقوُم َّ
الس َ
روى أَبَو ُهَريْ َرةَ َرض َي اللَّهُ َعْنهَُ ،ع ْن َر ُسول اللَّه َ
ْسر َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َح ٌد) أخرجه البخاري،
ض َع اجلِْزيَةََ ،ويَِفي َ امل ُ
يبَ ،ويَ ْقتُ َل اخلْن ِز َيرَ ،ويَ َ
الَ ،ح َّىت الَ يَ ْقبَ لَهُ أ َ
الصل َ
ُم ْقسطًا ،فَيَك َ
َ
ج/4ص ،641برقم ،5381 :ومسلم ،ج/6ص ،641برقم.655 :
( )5كشف اخلفاء ،ج/6ص ،516وفي القدير شرح اجلامع الصغري ،ج/5ص .516وتكملة األبيات:
ِ
حبكمن ا إذ يف الس ماء يعل م
ٌرر لش رعنا وُيك ُم
مق
وبع ده مل يب ق م ن جم دد ويرف ع الق رآن مث ل م ا بُ ِدي
وتكث ر األش رار واإلض اعة م ن رفع ه إىل قي ام الس اعة
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احلكم لألصل الغالب ،وإذا كان اجملددون
فهو وإن كان نبياً إال أن الواحد النادر يبقى نادراً ويكون
ُ
ِ
العلماء ِ
أهل الفضل والقدر إال أن اهلل جعل اخلطأَ من أوصاف البشر
هم من البشر ،فإَّم وإن كانوا من
وخيطئون ،ولقد
وجعل العصمة ألنبيائه صلوات اهلل وسالمه عليهم ،فاجملددون كغريهم من العلماء يُصيبون ُ
أخرب األئمة من العلماء بذلك وحذروا من االتباع دون النظر إىل الدليل وحتري احلق فيما ذهبوا إليه ،قال
الشوكاين رمحه اهلل« :فاخلطأ شأن البشر ،وكل أحد يؤخذ من قوله ويَّتك إال املعصوم ،واألهوية رختلف،
واملقاصد تتباين ،وربك ُيكم بينهم فيما كانوا فيه خيتلفون»(.)1
وقد دون اإلمام الشوكاين رمحه اهلل رسالةً مساها" :هفوات األئمة األربعة" يقول الدكتور إبراهيم إبراهيم
هالل« :وهذا الكتاب أرويه عن القاضي :حممد حسني الزهريي اليمين ،ويقول :إن الشوكاين يهدف يف هذا
الكتاب إىل رخفيف حدة التقليد ،حيث َّبني أن هلؤالء األئمة خطأهم إىل جانب صواهبم»(.)2
فكذلك الشوكاين ،شأنه شأَّم رمحهم اهلل مجيعا ،يقول الدكتور :عبد اهلل نومسوك يف رسالته للدكتوراه
(منهج الشوكاين يف العقيدة)« :هذا وقد أخطأ الشوكاين فيما أخطأ ،وال ن ّدعي له العصمة ،وال نقول عنه إال
(.)3
أنه من البشر ،والبشر ُخيطئون ويصيبون»
إال أن األفهام قد رختلف فَّتى البع جيعل ما فيه جمال لالختالف وسعة للنقاش وخالفه الغري ٍ
لدليل
معترب ،يراه خمالفة للشريعة فيُ ِنقص من قدر هذا العامل ورمبا قام بكيل التهم واأللقاب املرة على ذا أو ذاك
العامل وقد يكون الصواب مع غريه:
وك م م ن عائ ٍ
قي ِم
م الس
ن الفه
هم
ب ق والً ص حيحاً وآفتُ
ِوم(.)4
ائح والعل
ولك ن تأخ ذ اآلذا ُن من ه عل ى ق در الق ر ِ

وقد ُخي ِطا ِ
العاملُ ويكون خطؤه واضحاً بيناً ،فبدالً من التماس العذر للعامل اجملتهد مع التنبيه على اخلطأ
نسبه إىل اجلهل وعدم املعرفة ،م ِ
وبيان الصواب ،جتد البع قد ينقص أيضاً من قدره وي ِ
هدراً جهوده ونافع
ُ
َ
ُ
علومه ،فما أسوأ البخس واإلجحاف وما أمجل التحري واإلنصاف.
وقال حممد صديق خان يف َّاية ترمجته للشوكاين« :وال عربة مبن يرميه مبا ليس فيه أو ينسبه مبجرد
اهلوى لقول غري وجيه ،فلم يضره قول الطاعن عن احلاسد والباغي اجلاحد:
وما ضر نور الشمس إن كان ناظرا إليها عيون مل تزل دهرها عميا

( )1البدر الطالع ،ج/5ص.665-666

( )2انظر كتاب قطر الويل على حديث الويل ،لإلمام الشوكاين ،ص.11
( )3منهج اإلمام الشوكاين يف العقيدة ،دكتور عبد اهلل نومسوك ،ص.719

( )4انظر :قرى الضيف ،عبداهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس ،ج/6ص ،551أضواء السلف – الرياض ،الطبعة
األوىل6118 ،م ،حتقيق :عبداهلل بن محد املنصور ،وقال الباقالين :أنشدين أبو القاسم الزعفراين قال أنشدين املتنيب
لنفسه القطعة اليت يقول فيها ،وذكر األبيات السابقة ،انظر :إعجاز القرآن ،أليب بكر حممد بن الطيب بن حممد
الباقالين ،ص ،511دار املعارف -القاهرة  ،حتقيق :السيد أمحد صقر.
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غري أن احلسد ُيمل صاحبه على اتباع هواه وأن يتكلم فيمن ُيسده ومبا يلقاه وما أحقه بقول
القائل(:)1
ف القوم أع داء ل ه وخص وم»
حس دوا الف ىت إذ مل ين الوا علم ه


المبحث الثالث:

اإلمام الشوكاني في مجال التجديد واإلصال األصولي
لإلمام الشوكاين رمحه اهلل األثر البالغ والقدر النافع يف التجديد واإلصالح ،واليت ظهرت معامله
جليةً واضحةً يف جوانب عدة ،أجلها اجلانب األصويل مبفهومه الشمويل الذي مل يعد قاصراً على
ٍ
ٍ
تصنيف أو تدر ٍ
يس يف علم األصول أو غريه ،بل برزت معامل جتديده من خالل مواقفه
تأليف أو
اإلصالحية يف شىت اجملاالت االجتماعية والسياسية ،تتضح تلك املعامل من خالل الفروع التالية:
المطلب األول :الدعوة إلى بناء عقيدة اإليمان القائمة على الدليل والبرهان

أساس يف انتحال املعتقدات الزائغة واألفكار الزائفة( ،)2فالعديد من املسائل
تقرير األصول الباطلة ٌ

يف أصول الفقه مستمدةٌ من أصول الدين ،كمسألة احلاكم ،والتكليف مبا ال يطاق ،وحكم األشياء
وخلو الزمان من جمتهد ،وشكر املنعم ،وشرط اإلرادة يف األمر،
قبل البعثة ،واجملتهد خيطا ويصيبِّ ،
وحنو ذلك(.)3

( )1أجبد العلوم ،ص.118
الفاسد على الدين وأهله من جناية ،فهل قُتِل عثمان إال بالتأويل
التأويل
( )2يقول علي بن سلطان اهلروي« :وكم جىن
ُ
ُ
الفاسد ،وكذا ما جرى يوم اجلمل وصفني ومقتل احلسني واحلرة ،وهل خرجت اخلوارج ،ورفضت الرواف  ،واعتزلت
ِ
فرق ٍ
املعتزلة ،وافَّتقت األمةُ على ٍ
ِ
الفاسد على وفق متابعة العقل الكاسد» الرد على القائلني بوحدة
بالتأويل
مجة ،إال
الوجود ،علي بن سلطان القاري ،ص .31الرد على القائلني بوحدة الوجود ،علي بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور

()3

الدين املال اهلروي القاري (ت6163ه ) ،دار املأمون للَّتاث ،دمشق ،الطبعة األوىل6365 ،ه 6115 -م ،احملقق:
علي رضا بن عبد اهلل بن علي رضا.
انظر :املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،عبد الكرمي النملة ،ج/1ص ،33مكتبة الرشيد ،الرياض ،الطبعة األوىل،
1280ه 1111 ،م.
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أصويل الفقه والدين ،وهو ارتبا ٌط ال يقف عند
فهناك تراب ٌ
ثيق ،واتصال عميق بني األصلنيَ ،
طو ٌ

االعتقاد بل يتجاوزه إىل ميادين العمل واجلهاد ،فتباين العقيدة يف املسلمني يسوقهم إىل صر ٍاع مرير
ٍ
باب ش ٍر يصعب إغالقُه(.)1
واختالف عسري ،يبدأ بالتفسيق ُث التكفري واستحالل الدماء مما يفتح َ

ولقد كان اإلمام الشوكاين رمحه اهلل حريصاً متام احلرص على بيان املعتقد الصحيح املبين على الدليل
والربهان بعيداً عن الفلسفة وعلم الكالم ،وكان اجملتمع احمليط به ال خيلو من بدع االعتقاد ،فدعا إىل التزام
منهج السلف ،حمارباً البدع بسائر أشكاهلا مبيناً زيفها بالدليل والربهان ،يتبني ذلك من خالل التايل:
ِ
أوالً :دعا إىل عقيدة اإلميان ،وفق ما دلَّت عليه نصوص القرآن ،من اتباع النيب  وأصحابه رضي اهلل
عنهمُ ،مبيناً ما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم والعرفان.
ِ
ِِ
ِ
ِ
ني وتابعيهم،
الصاحل من َّ
السلف َّ
الص َحابَة َوالتَّابِع َ
قال رمحه اهللَ« :ال يَْنبَغي لعامل أَن يدين بغَ ْري َما َدان به ّ
ِ ِ َّ
الص َفات َك َما َجاءَت ،ورد علم الْ ُمتَ َشابه إِ َىل اهلل
السنة ،وإبراز ِّ
من الْ ُوقُوف على َما تَ ْقتَضيه أَدلة الْكتاب َو ّ
ك الْ َقو ِ
ِ
ِ ِ ِ
اعد الْ ُم َد َّونَة ِيف َه َذا الْعلم ،املبنية على شفى جرف هار ،من
ُسْب َحانَهَُ ،وعدم اال ْعت َداد ب َش ْيء من ت ْل َ َ
ِ
ِ
َِّ ِ
َّ
ِ َّ
يما إِذا َكانَت
أَدلة الْعقل ال ِيت َال تعقل َوَال تثبت إال مبُ َجَّرد الدعاوي واالفَّتاء على الْعقل مبَا يُطَابق ا ْهلوى َوَال س َ
ُخمَال َفة ألدلة الشَّرع الثَّابِتَة ِيف احل ِديث والسنة فَِإنَّها ِحينَئِ ٍذ ح ِديث خر ٍ
ٍ
العب ،فَ َال َسبِيل للعباد
افة ولعبة
َ
َ
َ
ْ
َ ّ
اجلنَّة َوالنَّار واملبدأ واملعاد إَِّال َما َجاءَت بِِه
يتوصلون بِِه إِ َىل معرفَة َما يتَ َعلَّق بالرب ُسْب َحانَهُ وبالوعد والوعيد َو ْ
ِ
صلوات اهلل َعلَْي ِهم َو َس َالمه َعن اهلل»(.)2
ْاألَنْبيَاء َ
ٍ
موصلة إىل عل ٍم ويقني ،ذاكراً جتربتَه اليت أشبه ما تكون بتجربة
ثانياً :ن َق َد طرق املتكلمني ،وأبان أَّا غري
غريه من العلماء السابقني ،الذين ساقهم رسوخهم يف العلم إىل الوقوف عند احلق باتباع منهج الصحابة ومن
تبعهم بإحسان رضي اهلل عنهم أمجعني.
ك الْم َذاهب والنحل مل أزدد هبَا إَِّال حريةَ ،وَال
قالَ « :و ْاعلَم أَ ِّين ِعْند ِاال ْشتِغَال بِعلم الْ َك َالم وممارسة تِْل َ
ك املقاالت خزعبالت فَقلت إِ ْذ َذاك ُم ِشريا إِ َىل َما استفدته من َه َذا الْعلم:
استَ َف ْدت ِمْن َها إَِّال الْعلم بِأَن تِْل َ
ْ
حص لتُه ِم ن مب ِ
احثي َوِم ن نَظَ ِري ِم ن بع د طُ ول الت دبُِّر
َو َغايَ ةُ َم ا َّ
َ
ف َم ا بَ ني الطَّ ِري َق ْ ِ
ني ح ريةً فَ َم ا ِعل ُم م ن مل ي ْل ق غ َري التح ُِّري
ُه َو الْ َوقْ ُ
عل ى أن ين ق د خض ت ِمْن ه غم اره وم ا قنع ت نَ ِ
فس ي بِ ُد ِ
التبح ِر
ون ُّ
ُ
ُ ُ
ََ

ك الْ َقو ِ
ِِ
احلَائِطَ ،ورجعت إِ َىل الطَّ ِري َقة املربوطة
اعد من حالق ،وطرحتها خلف ْ
َوعند َه َذا رميت بت ْل َ َ
الص َحابَة َومن
السنة ،املعمودة باألعمدة الَِّيت ِه َي أوثق َما ْيعتَمد َعلَْي ِه عباد اهلل وهم َّ
بأدلة الْكتاب َو ّ

()1
ٍ
التوصل إىل التكفري ٍ
حمتملة متكن معارضتها مبثلها ،وميكن التوصل هبا إىل
بأدلة
يقول ابن الوزير« :وال أفحش يف التفرق من ُّ

عدم التكفري وإىل مجع الكلمة» إيثار احلق على اخللق ،حممد بن إبراهيم احلسين القامسي ،ج/6ص.311

( )2أدب الطلب ومنتهى األدب ،ص.416 -411
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ظلمة العماية
بعدهم من عُلَ َماء ْاألمة املقتدين هبم السالكني مسالكهم فطاحت ْ
ْ
احل َرية واجنابت َ
َجاءَ
احلَمد»(.)1
وانقشعت وانكشفت ستور الغواية َوللَّه ْ

ثالثاً :دعا إىل االشتغال بعلم أصول الدين ،وهو املسمى بعلم الكالم ،أو االعتقاد ،بعد إتقان
أصول الفقه؛ إلدراكه الصلة بني علمي أصول الفقه والدين ،وإن مل يكن طالب العلم قد فرغ من

مساع مطوالت أصول الفقه ،ويف ذلك وقايةً لطالب العلم من اخلوض يف علم الكالم دون بصرية
بصحيحه من سقيمه.
كما دعا أيضاً أنَ يأْخذ طالب العلم من مؤلفات األشعرية يف أصول الدين بِنَ ِ
صيبَ ،ومن
َ ُ
صيب ،ومن املؤلفات املاتريدية بِنَ ِ
مؤلفات الْمعتَزلَة بِنَ ِ
صيبَ ،ومن مؤلفات املتوسطني بَني َه ِذه الْفرق
ُْ
َ
كالزيدية بِنَ ِ
صيب ،وحجته يف ذلك األسباب التالية:
 -1يستطيع املتعلِّم من خالل ذلك معرفة االعتقادات َكما ي ْنبغِي ،وإنصاف كل ٍ
فرقة بالَّتجيح
َ ََ
ِ ُ
صرية ،ومقابلة كل قَول بِالْقب ِ
الرد على َح ِقي َقة.
ول أَو َّ
ُ
أَو التجريح على بَ َ
 -8التنفري َعن دراسة هذا العلم هبذه الطريقة والتزهيد فِ ِيه والتقليل لفائدته دعوةٌ للتقليد تسوق
الطالب إىل مدح أو قدح َما َال يعرفه.
ِ
ِ
ُخَرى كعلم التَّ ْف ِسري َوعلم تَ ْف ِسري احلَ ِديث ملا
 -5أَنه يتَ َعلَّق بذلك فَائ َدة َوِزيَ َادة بَص َرية ِيف عُلُوم أ ْ
ِيف مباحث بع املفسرين من التدقيقات الراجعة إِ َىل علم الْ َك َالم اليت َال يفهمها حق الْ َفهم إَِّال من
عرف هذا الْ َف ّن واطلع على َم َذ ِاهب الْ ُم ْعتَزلَة واألشعرية َو َسائِر الْفرق(.)2
رابعاً :صدع يف بيان باطل املبتدعني ،وسعى يف تفنيد شبهاهتم وإبطاهلا باحلجة والدليل ،ومن
ذلك ردوده عل ى املعتزلة املمتلا هبا تفسريه الكبري "فتح القدير" ،لدى تفسريه آيات االعتقاد كاألمساء
والصفات وما يتعلق باملعاد ،كإنكاره على الزخمشري حني أراد أن يثبت بطالن القول خبروج أهل
الكبائر من النار( ،)3عند تفسريه قولَه تعاىل﴿ :خالِ ِدين فِيها ما دام ِ
ات َو ْاأل َْر ُ َِّ
ت َّ
الس َما َو ُ
َ َ َ َ ََ
ض إال َما َشاءَ
ربُّك إِ َّن ربَّك فَعَّ ٌ ِ
يد﴾ ( ،)4ومل يكتف الزخمشري بنقد خمالفيه من معاصريه ،بل نقدهم ومن
ال ل َما يُِر ُ
َ َ َ َ

( )1أدب الطلب ومنتهى األدب ،ص.416 -411
( )2انظر :أدب الطلب ومنتهى األدب ،ص.411-15
( )3قال الزخمشري« :وال خيدعنك عنه قول اجملربة :إ ّن املراد باالستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة ،فإ ّن االستثناء
الثاين ينادى على تكذيبهم ويسجل بافَّتائهم » الكشاف عن حقائق غوام التنزيل ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن
أمحد ،الزخمشري جار اهلل (ت541ه ) ،ج/5ص ،346-341دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الثالثة6318 ،ه .
([ )4سورة هود :آية.]٣٠١
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سبقهم بإحسان من الصحابة كما فعل مع عبد اهلل عمرو رضي اهلل عنهم( ،)1فرد الشوكاين على ذلك
بعد بيانه أدلة عدم خلود أهل الكبائر يف النار ،بقوله« :وأ ََّما الطَّعن علَى ِ
ب رس ِ
ول اللَّ ِه 
ُْ َ َ
صاح ِ َ ُ
َ
وحافِ ِظ سنَّتِ ِه وعابِ ِد َّ ِ ِ ِ
ِ
ود ،أَتَ ْد ِري َما
الص َحابَة َعْبد اللَّه بْ ِن َع ْم ٍرو َرض َي اللَّهُ َعْنهُ ،فَِإ َىل أَيْ َن يَا َْحم ُم ُ
ُ ََ
ََ
صن عت ،وِيف أ ِّ ٍ
َي َجْن ٍ
ص َع َد إىل هذا املكان وتتناول
تَ ،و َعلَى أ ِّ
ت َح َّىت تَ ْ
ت؟ َوَم ْن أَنْ َ
ب َس َقطْ َ
َي َواد َوقَ ْع َ
ََ ْ َ َ
ِ
جنوم السماء بيدك الْ َق ِ ِ ِ
َّ ِ
الرَوايَِة َوالْبُ ْع ُد
ور ِيف ِع ْل ِم ِّ
ص َرية َوِر ْجل َ
ب َما يَ ْف َع ُل الْ ُق ُ
صُ
ك الْ َع ْر َجاء...فَيَا لَله الْ َع َج َ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ث أوقفها اهلل
يح ِة لِ َم ْن َملْ يَ ْع ِر ْ
ف قَ ْد َر نَ ْف ِس ِه َوَال أ َْوقَ َف َها َحْي ُ
َع ْن َم ْع ِرفَت َها إ َىل أَبْ َعد َم َكان م َن الْ َفض َ
سبحانه» (.)2
ورد على الرافضة الذين يقعون يف الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني ،ونقل يف كتابه "إرشاد الغيب
إىل مذهب أهل البيت يف صحب النيب" من حنو أربعة عشر إمجاعاً عن أئمة البيت من طرق مروية
عن أكابرهم وعن التابعني هلم املتمسكني مبذهبهم تربئةً هلم من الطعن يف الصحابة الكرام ،واستقرأ
اإلمام الشوكاين أقوال أئمة الزيدية يف تعظيم الصحابة وحسن الظن هبم ،وأن الطعن فيهم إَّنا هو

مذهب الرافضة اإلمامية ،وليس للزيدية أي صلة هبذا املذهب(.)3
ذكر ذلك ملا كان عليه الناس من املغاالة يف حب آل بيت رسول اهلل  وعلى آله وأصحابه،
مع أن املذهب الزيدي هو السائد يف حياة الناس ،فبني أن الرف ليس مذهب الزيدية ،وإَّنا معتقد
اإلثين عشرية ،فكان داعياً حكيماً ،ولساناً صادقاً ،وسيفاً يف بيان احل ِّق صارما.

وملا رأى الشوكاين ما أدخله غالةُ الشيعة والصوفية على العقيدة من البدع كرفع القبور ،وبناء
العكوف
القباب عليها ،وزيارهتا والتربك هبا ،واعتقادهم بأصحاهبا أن فيهم القدرَة على النفع والضرر ،و
َ
ودون يف ذلك مؤلفا ٍ
ت لبيان باطلهم ،وزيف هداهم،
على قبورهم ،صرخ بوجوه أصحاب هذه البدعَّ ،

ومنها" :الدر النضيد يف شرح كلمة التوحيد" و "شرح الصدور بتحرمي رفع القبور" ،كما بني اآلراء
الباطلة يف الويل والوالية يف كتابه قطر الويل على حديث الويل.

( )1قال« :وما ظنك بقوم نبذوا كتاب اهلل لِ َما روى هلم بع

النوابت ،عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص( :ليأتني على جهنم

يوم تصفق فيه أبواهبا ليس فيها أحد) ...وأقول :ما كان البن عمرو يف سيفيه ،ومقاتلته هبما على بن أ طالب رضى
اهلل عنه ،ما يشغله عن تسيري هذا احلديث» .الكشاف ،ج/5ص.346-341
( )2فتح القدير للشوكاين ،ج/5ص.511
( )3انظر :براءة أئمة املذهب الزيدي من بدعة الرف  ،حملمد بن علي الشوكاين ،ص.61
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قال حمقق الكتاب« :وهذا الكتاب يف عمومه يعترب رداً على آراء الباطنية ،من الرافضة والصوفية

يف الوالية واألولياء ،وتبييناً للصورة احلقيقية للويل كما يريده اهلل سبحانه ،حسبما ورد يف القرآن والسنة
الصحيحة»(.)1
وبني أن اجملتمع املسلم ال ميكن أن يستفيد من إميانه أو إسالمه يف حياته االجتماعية ،أو
االقتصادية والسياسية إال إذا كانت هذه الشهادة خالصة من مظاهر الشرك(.)2
ودعا إىل لزوم ما كان عليه السلف عموماً كما يف رسالة " التحف يف مذهب السلف" و
"كشف الشبهات عن املشتبهات".

المطلب الثاني :الدعوة إلى الكتاب والسنة تنظيرا وتطبيق ا
الكتاب والسنة مصدر األحكام الشرعية( ،)3وأصل األدلة اإلمجالية( ،)4واعتبار الشوكاين هلما إَّنا كان
اعتبار العامل املحقِّق واألصويل املدقِّق ،يظهر ذلك من خالل القواعد اليت صار عليها يف تأليفه وتصنيفه
ُ
ُ
للعلوم الشرعية يف شىت جماالهتا العلمية ،وقد ألّف كتابه (الدراري املضيَّة شرح الدرر البهية) بناءً على منهجه
ُ
يف اإلصالح والتجديد ،وهو ذكر األحكام الشرعية املبنية على الدليل من القرآن والسنة النبوية.
قال يف مقدمته للدراري املضية« :فإين ملا مجعت املختصر الذي مسيته" الدرر البهية يف املسائل الفقهية"
قاصداً بذلك مجع املسائل اليت صح دليلها واتضح سبيلها ،تاركاً ملا كان من حم الرأي؛ فإنه قاهلُا
وقيلُها»(.)5
ومل يكن إعماله للدليل يف معرفة احلكم الشرعي للمسائل العملية من الفروع الفقهية ،بل جعله منهجاً
يف تفسريه للقرآن الكرمي ،وبيان معاين كالم رب العاملني ،وذلك من خالل كتابه :فتح القدير اجلامع بني فين
الرواية والدراية من علم التفسري.

( )1انظر :قطر الويل على حديث الويل ،لإلمام الشوكاين ،ص.8

( )2انظر :قطر الويل ،ص .48نقالً عن الدواء العاجل ،للشوكاين ،ص.11 ،14 ،15
( )3احلكم الشرعي :هو خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري أو الوضع .انظر :رفع احلاجب عن
خمتصر ابن احلاجب ،تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي(ت886ه ) ،ج/6ص-315
 ،314عامل الكتب ،لبنان ،بريوت ،الطبعة األوىل6111 ،م6361-ه  ،حتقيق :علي حممد معوض ،عادل أمحد عبد

املوجود.
()4
حيث اجلملة ال من حيث التفصيل ،وهي توصل األصويل إىل
األدلة اإلمجالية :هي الكلية ،مسيت بذلك؛ ألَّا تُعلَم من ُ

()5

حكم اإلمجايل ،مثل كون كل ما يؤمر به واجباً ،وكل منه ٍي عنه حراماً وحنو ذلك .انظر :اإلهباج يف شرح املنهاج ،تقي
الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف ،ج/6ص ،54دار الكتب العلمية ،بريوت6361 ،ه 6115 -م.
انظر :الدراري املضية شرح الدرر البهية ،حممد بن علي الشوكاين ،ج/6ص ،15مكتبة اإلرشاد ،اجلمهورية اليمنية،
صنعاء ،الطبعة األوىل6363 ،ه 6113 -م ،حتقيق ورخريج وتعليق :حممد صبحي حسن حالق.
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قال رمحه اهلل« :وبعد :فإن أشرف العلوم على اإلطالق ،وأوالها بالتفضيل على االستحقاق ،وأرفعها
القوي القدير ،إذا كان على الوجه املعترب يف الورود والصدر ،غري
قدراً باالتفاق ،هو علم التفسري لكالم
ّ
مشوب بشيء من التفسري بالرأي الذي هو من أعظم اخلطر»(.)1
ٍ
متحيص ،بل يتحرى صحيحها،
وإعماله للدليل من السنة النبوية كان بقدرة فائقة وروية ،ومل يكن دون
وينأى عن ضعيفها ،ويقوم بتوظيفها توظيفاً علمياً أساسه العدل والربهان.
قال يف مقدمته على كتابه فتح القدير« :وأحرص على إيراد ما ثبت من التفسري عن رسول اهلل  أو
الصحابة أو التابعني أو تابعيهم أو األئمة املعتربين ،وقد أذكر ما يف إسناده ضعف ،إما لكون يف املقام ما
يقويه ،أو ملوافقته للمعىن العريب»(.)2
ويقول الدكتور إبراهيم إبراهيم هالل« :ومنهجه يف ذلك هو املنهج السلفي الذي يرد إىل الكتاب
والسنة كل شيء ،وجيعل هدفه يف التقرب إىل اهلل احملافظة على الشريعة وإحياءها بالعمل هبا ،ال
تعطيلها»(.)3
المطلب الثالث :الدعوة إلى االجتهاد ونبذ التقليد المذموم
االجتهاد( )4والتقليد( )5أعظم أبواب الشريعة املتعلِّقة بعلم أصول الفقه ،ورف األئمة من العلماء
للتقليد ليس على إطالقه ،وإَّنا التقليد األعمى القائم على االتباع بالباطل( ،)6وإصالح الشوكاين وجتديده يف
هذا اجملال يتبني من خالل املعامل التالية:

( )1فتح القدير للشوكاين ،ج/6ص.64
( )2فتح القدير ،ج/6ص.65

( )3انظر قطر الويل على حديث الويل ،لإلمام الشوكاين ،ص.1
( )4عرف ابن حزم االجتهاد بأنه « :إجهاد املرء نفسه يف طلب ما تعبده اهلل تعاىل به يف القرآن وفيما صح عن النيب ،»
وعرفه ابن اللحام بأنه« :بذل اجلهد يف تعرف احلكم الشرعي» انظر :اإلحكام يف أصول األحكام ،علي بن أمحد بن
حزم األندلسي أبو حممد (ت358ه ) ،ج/5ص ،664دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل6313 ،ه .
واملختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن عباس عالء الدين
ابن اللحام (ت114ه ) ،ص ،614دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل6351 ،ه 5118-م ،حتقيق:

()5

()6

الدكتورُ :يىي مراد.

حمق بال نظ ٍر ٍ
وتأمل يف الدليل»
قال السجستاين« :التقليد :عبارة عن اتباع الرجل غريه فيما مسعه منه ،على تقدير أنه ٌ
الغنية يف أصول الفقه ،أبو صاحل منصور بن إسحاق بن أمحد السجستاين (ت511ه ) ،511 ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل6351 ،ه5118-م ،حتقيق :الدكتور :أمحد فيد املزيدي.
يقول ابن تيمية رمحه اهلل :فمن اتبع دين آبائه وأسالفه؛ ألجل العادة اليت تعودها ،وترك اتباع احلق الذي جيب اتباعه،
فهذا هو املقلد املذموم ،وهذه حال اليهود والنصارى ،بل أهل البدع واألهواء يف هذه األمة الذين اتبعوا شيوخهم
ورؤساءهم يف غري احلق» جمموع الفتاوى ،ج/3ص.611–618
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أوالً :أدرك الشوكاين أن التبعية بالباطل والتقليد األعمى يكون حجرةً عثرةً أمام املصلحني اجملددين ملا
فيه من فساد النفوس وضياعها ،واستمرارها يف غيها وضالهلا ،فقام ٍ
حبملة كبريةٍ يدعو فيها إىل االجتهاد،
مهامجاً دعاة التقليد ،الذين أغلقوا عقوهلم عن كل دعوةٍ إىل احلق رخالف هواهم أو ما كان عليه آباؤهم،
فتجد مرارًة يف مقاله حال تفسريه آيات القرآن الكرمي املتضمنة إنكار تقليد اآلباء على غري هدى ،ومنه قوله
ال أ ََولَ ْو ِجْئتُ ُك ْم بِأ َْه َدى ِممَّا َو َج ْد ُْمت َعلَْي ِه آبَاءَ ُك ْم قَالُوا إِنَّا ِمبَا أ ُْرِسْلتُ ْم بِِه َكافُِرو َن﴾
عند تفسريه لقوله تعاىل﴿ :قَ َ
(« :)1وهذا من أعظم األدلة الدالة على بطالن التقليد وقبحه ،فإن هؤالء املقلدة يف اإلسالم إَّنا يعملون
ٍ
ضاللة أو يدفعهم عن
بقول أسالفهم ويتبعون آثارهم ويقتدون هبم ،فإذا رام الداعي إىل احلق أن خيرجهم من
ٍ
دليل ٍنري ،وال ٍ
ٍ
بدعة قد متسكوا هبا وورثوها عن أسالفهم بغري ٍ
لشبهة
اضحة ،بل مبجرد قال وقيل
حجة و ٍ
ٍ
وحجة ز ٍ
ٍ
ٍ
ومقالة باطلة ،قالوا مبا قاله املَّتفون من هذه امللل﴿:إِنَّا َو َج ْدنَا آبَاءَنَا َعلَى أ َُّم ٍة َوإِنَّا
ائفة،
داحضة،
َعلَى آثَا ِرِه ْم ُم ْهتَ ُدو َن﴾(.)3(»)2
وإحالل
تعطيل لكتاب اهلل وسنة رسول اهلل ،
ثانيا :ذهب إىل أن ترك االجتهاد من القادر عليه،
ٌ
ٌ
لقول صاحب املذهب حملهما(.)4
وكان يرى أن تقليد عا ٍمل من العلماء يف مجيع مسائل الدين وقبول رأيه دون روايته ،وعدم مطالبته
بالدليل ،وترك النظر يف الكتاب والسنة هو عني ارخاذ األحبار والرهبان أربابا ( ،)5وأن من يسأل عن الدليل ال
يكون مقلداً ،وإَّنا املقلد من مل يسأل عن دليل احلكم الشرعي(.)6
ثالثاً :احلملةُ الشديدةُ اليت أقامها على املقلدة إَّنا قصد هبم من خيالف الكتاب والسنة بتقدمي أقوال
العلماء عليها ،قائالً« :وليتكم قلدمت اخللفاء الراشدين...أو قلدمت ما صح عنهم على ما يقوله أئمتكم،
ولكنكم مل تفعلوا بل رميتم مبا جاء عنهم وراء احلائط إذا خالف ما قاله من أنتم أتباع له ،وهذا ال ينكره إال
مكابر معاند ،بل رميتم بصريح الكتاب ومتواتر السنة إذا جاء مبا خيالف من أنتم له متبعون ،فإن أنكرمت هذا
فهذه كتبكم أيها املقلدة على البسيطة عرفونا من تتبعون من العلماء حىت نعرفكم مبا ذكرناه»(.)7

([ )1سورة الزخرف:آية.]53
([ )2سورة الزخرف:آية.]55
( )3فتح القدير.815/3 ،

()4
ِ
ِ ِ
َّ
السنة والتعبد
قال رمحه اهلل« :وكما أَن قَول َهذه املقلدة الذين ردموا بَاب اال ْجت َهاد وسدوا طرقه قد استلزم رفع الْكتاب َو ّ
بغَ ْريَها» قطر الويل على حديث الويل ،ص.441

( )5القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،53 ،دار القلم ،الكويت ،الطبعة األوىل،
6411ه  ،حتقيق :عبد الرمحن عبد اخلالق.
( )6القول املفيد ،ص.56
( )7القول املفيد ،ص. 51
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رابعاً :يرى أن الدعوة من قبل العلماء إىل التقليد معصيةٌ؛ ألنه يستلزم إرشادهم إىل ترك العمل بالكتاب
إال بواسطة آراء العلماء الذين يقلدوَّم ،قائالً« :ولو فرضنا أن يف العلماء من يرشد الناس إىل التقليد
ويرغبهم فيه لكان مرشداً إىل معصية اهلل ،وال طاعة له بنص حديث رسول اهلل  ،وإَّنا قلنا أنه مرشد إىل
معصية اهلل؛ ألن من أرشد هؤالء العامة الذين ال يعقلون احلجج وال يعرفون الصواب من اخلطأ إىل التمسك
بالتقليد كان هذا اإلرشاد منه مستلزماً إلرشادهم إىل ترك العمل بالكتاب إال بواسطة آراء العلماء الذين
يقلدوَّم فما عملوا به عملوا به ،وما مل يعملوا به مل يعملوا به وال يلتفتون إىل ٍ
كتاب وال سنة»(.)1
خامساً :يرى أن القدرة على االجتهاد ليست باألمر الذي يتطلب تفوقاً يف اإلحاطة بعلوم االجتهاد،
وعلم السنة ،قائالً« :والذي أدين اهلل به أنه ال رخصة ملن علم من لغة العرب ما يفهم به كتاب اهلل بعد أن
ٍ
بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه يف ترك العمل مبا يفهمه
يقيم لسانه
()2
من آيات الكتاب العزيز» .
سادساً :قام بالَّتمجة يف كتابه البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ٍ
لعديد من أكابر العلماء من
أهل القرن الثامن ومن بعدهم إىل عصره؛ إلثبات أن باب االجتهاد مل يُغلَق ،وأن سلسلة اجملتهدين مل
تنقطع.
قال يف مقدمة الكتاب« :فإنه ملا شاع على ألسن ٍ
مجاعة من الرعاع اختصاص سلف هذه األمة بإحراز
ُ
ٍ
ٍ
فضيلة السبق يف العلوم دون خلفها ،حىت اشتهر عن مجاعة من أهل املذاهب األربعة َّ
تعذر وجود جمتهد بعد
املائة السادسة كما نقل عن البع أو بعد املائة السابعة كما زعمه آخرون...حداين ذلك إىل وضع ٍ
كتاب
يشتمل على تراجم أكابر العلماء من أهل القرن الثامن ومن بعدهم مما بلغين خربه إىل عصرنا هذا؛ ليعلم
صاحب تلك املقالة أن اهلل وله املنة قد تفضل على اخللف كما تفضل على السلف ،بل رمبا كان يف أهل
العصور املتأخرة من العلماء احمليطني باملعارف العلمية على اختالف أنواعها من يقل نظرية من أهل العصور
املتقدمة كما سيقف على ذلك من أمعن النظر يف هذا الكتاب وحل عن عنقه عرى التقليد»(.)3
المطلب الرابع :إثراء علم أصول الفقه على يدي الشوكاني تصنيف ا وتدريس ا
ال خيفى ما لعلم أصول الفقه من كبري القدر يف فهم علوم الشرع ،وعظيم األثر يف تكوين شخصية
()4
نافع يف هذا اجملال تتجلَّى معامله يف التايل:
كاين
للشو
و
،
العامل اجملتهد
أثر ملموس وجه ٌد ٌ
ٌ

( )1القول املفيد ،ص.43
( )2البدر الطالع ،ج/5ص.15
( )3البدر الطالع ،ج/6ص.5
( )4

وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف ،فلذلك
وعلم نقليٌ ،
علم عقليٌ ،
قال ابن جزي« :فإن العلوم على ثالثة أضربٌ :
أ ْشرف يف َّ ِ
املعقول باملنقول ،واشتد على النظر يف الدليل
علم أصول الفقه ،الذي امتزج به
ُ
الشرف على أعلى َشرف ،وهو ُ
َ

واملدلول ،وإنه لنعم العون على فهم كتاب اهلل ،وسنة الرسول  »تقريب الوصول إىل علم األصول ،أبو القاسم حممد
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أوالً :تصنيف الكتب واألحباث العلمية األصولية :فمن الكتب :القول املفيد يف حكم التقليد ،وبغية
املستفيد يف الرد على من أنكر العمل باالجتهاد من أهل التقليد ،وأفرد مجيع مسائل األصول مبؤلف مستقل،
ِ ِ ِ
احل ِّق ِمن ِع ْل ِم ْاألُص ِ
ِ
ول".
ُ
عظيم القدر ،مساه" :إ ْر َش َاد الْ ُف ُحول إ َىل َْحتق ِيق َْ ْ
ومن األحباث العلمية :حبث يف نقص احلكم إذا مل يوافق احلق ،وحبث يف العمل بقول املفيت صح
عندي ،وحبث يف كون األمر بالشيء َّي عن ضده ،ورفع اجلناح عن نايف املباح ،أوردها مجيعها يف الفتح
الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين(.)1
مقسماً تلك الطريق إىل املراحل التالية:
ثانياً :بيانه السبيل األمثل والطريق األسلم لتعلم أصول الفقه ِّ
 -1حفظ خمتص ٍر من خمتصراته املتسمة بالشمول جلميع أبوابه ومسائله ،ك (خمتصر الْ ُمْنتَهى) ( )2أَو
اجلََو ِامع) (.)3
(مجع ْ
()4
َو(شرح
ضد على الْ ُم ْختَصر)
 -8االستماع للمشايخ يف شروح هذه املختصرات ،ك (شرح الْ َع ُ
اجلََو ِامع) (.)5
الْمحلَّى على ْ
()7
 -5االطالع على مؤلَّفات أهل الْم َذاهب الْ ُم ْختَل َفة ،ك (التنقيح) و (الت َّْو ِضيح( )6و (التَّ ْل ِويح)
و(الْمنَار) ( ،)8و(حترير ابْن ا ْهلمام) (.)9

بن امحد بن جزي الكليب الغرناطي املالكي ،ص ،426دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل4121 ،ه -
2002م ،حتقيق :حممد حسن حممد حسن إمساعيل.
( )1انظر :الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين ،ج/5ص.2142 -2252
( )2جلمال الدين عثمان بن عمر املعروف بابن احلاجب املتوىف سنة 111ه .
( )3لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف اخلزرجي السبكي املتوىف سنة (664ه ).
( )4شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب للقاضي عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي املتوىف سنة 651ه .
( )5ومن الشروح جلمع اجلوامع :تشنيف املسامع شرح الزركشي (ت691ه ) ،واختصر شرح الزركشي :أبو زرعة أمحد بن عبد
الرحيم (ت121ه ) ومساه :الغيث اهلامع ،ومنها :شرح اجلالل احمللي (111ه ) ،والضياء الالمع شرح مجع اجلوامع،

()6

حللولو :أمحد بن عبد الرمحن بن موسى الزليطين القروي املالكي (191ه ) ،قدم له وحققه وعلق عليه :ا.د :عبد الكرمي
بن علي بن حممد النملة ،ومن شروحه :األصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع ،للشيخ السيد حسن
السيناوين ،املدرس يف فن القراءات باجلامع األعظم جامع الزيتونة.
كتاب "التنقيح" مع شرحه "التوضيح" للقاضي صدر الشريعة :عبيد اهلل بن مسعود احملبويب البخاري احلنفي املتوىف سنة
"616ه .

( )7التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه ،لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين (املتوىف692 :ه ).
( )8منار األنوار :أليب الربكات :عبد اهلل بن أمحد النسفي املتوىف سنة "640ه ".
( )9لكمال الدين ،حممد بن عبد الواحد ابن اهلمام املتوىف سنة114ه
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()1
باحلََو ِاشي الَِّيت ألفها الْ ُم َح ِّق ُقو َن على الش َّْرح العضدي
اجلمع()2؛ للبلوغ إىل
وعلى شرح ْ
 -2االهتمام ْ
َ
درجة التحقيق والتدقيق(.)3
ثالثاً :فتَح جماالً واسعاً للدراسات العلمية املتخصصة يف علم أصول الفقه يف اجلامعات اإلسالمية:
فتجد طالب الدراسات العليا ينهلون من معني علمه الواسع من خالل رساالهتم اجلامعية على اختالف
مراتبهم األكادميية:
فمن رسائل املاجستري« :اإلمجاع عند اإلمام الشوكاين من خالل كتابه إرشاد الفحول ،للشيخ حسني
عكوش ،جامعة اإلميان ،صنعاء» «اختيارات اإلمام الشوكاين األصولية يف مبحث السنة من خالل إرشاد
الفحول ،للشيخ حممد علي الرداعي ،جامعة اإلميان ،صنعاء» «االختيارات األصولية لإلمام الشوكاين يف
باب اجململ واملبني ،والظاهر واملؤول ،واملنطوق واملفهوم ،والنسخ ،من خالل كتابه إرشاد الفحول ،للشيخ
جنم الدين علي علي رشيد ،جامعة اإلميان ،صنعاء».
ومن رسائل الدكتوراه« :املوسوعة اجلامعة لإلمام الشوكاين وأثره يف أصول الفقه ،السيد أمحد عبد الفتاح
غامن ،دكتوراه ،جامعة األزهر» «االجتهاد والتقليد عند اإلمام حممد بن علي الشوكاين ،جنيب حامد عطية
احملالوي ،دكتوراه ،جامعة القاهرة» ،والرسائل يف التخصصات األخرى كثرية سيأيت ذكرها مبشيئة اهلل تعاىل.

المطلب الخامس :الدعوة إلى تحكيم الشريعة في جميع مجاالت الحياة
ِ
متعلق بالنَّظر يف ْ
من املبادئ األساسية عند األصوليني أن البحث يف احلكم الشَّرع ّي ٌ
احلاك ِم ،وهو اللَّهُ
العبد امل َكلَّف ،ويف احمل ُكوم به ،وهو الفعل( ،)4فاهلل سبحانه وتعاىل
بحانه وتعاىل ،ويف احمل ُكوم عليه ،وهو ُ
ُس َ
(ُ )5
ْم َوإِلَْي ِه تُ ْر َج ُعو َن﴾  ،فهو اخلالق تعاىل يأمر مبا شاء﴿ :أََال لَهُ ْ
﴿ولَهُ ْ
اخلَْل ُق َو ْاألَْمُر تَبَ َارَك اللَّهُ
هو احلاكمَ :
احلُك ُ
()6
ِ
ني﴾َّ  ،وحاكميتة شاملةٌ مجيع العباد "احملكوم عليهم" ومجيع األفعال "احملكوم هبا" قال تعاىل:
َر ُّ
ب الْ َعالَم َ
يك لَه وبِ َذلِ َ ِ
ِ
ِ
﴿قُل إِ َّن َ ِ
ت َوأَنَا أ ََّو ُل
اي َوممََ ِايت لِلَّ ِه َر ِّ
ك أُم ْر ُ
ب الْ َعالَم َ
ني * َال َش ِر َ ُ َ
ص َاليت َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
ْ

( )1كحاشية التفتازاين ،وحاشية الشريف اجلرجاين املتويف سنة 141ه .
( )2من احلواشي :حاشية البَ نَّاين للشيخ عبد الرمحن جاد اهلل البناين املغريب (4491ه ) على شرح اجلالل مشس الدين حممد
احمللي على منت مجع اجلوامع ،وحاشية العطار ،للعالمة :الشيخ حسن العطار بن حممد الشافعي املصري (4250ه )،

على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع للسبكي ،شرح الشيخ أمحد بن قاسم العبادي الشافعي (991ه ) يف كتابه:
اآليات البينات.
( )3أدب الطلب ومنتهى األدب ،ص .415-412باختصار.
( )4خمتصر التحرير شرح الكوكب املنري ،تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز املعروف بابن النجار احلنبلي
(ت185ه ) ،ج/6ص ،313مكتبة العبيكان ،الطبعة الثانية 6361ه 6118 -م .
([)5سورة القصص:آية.]١٠
([)6سورة األعراف:آية.]٤٥
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()1
ِِ
شامل مجيع جوانب احلياة ،ودعوة الشوكاين لتحكيم شرع اهلل يف مجيع ذلك إَّنا هو
الْ ُم ْسلم َ
ني﴾  .فأمر اهلل ٌ
من أصول الشريعة وقواعدها املتينة.
وما أصاب أهل اليمن من حم ٍن وف ٍ
نت ومن ضيق املعاش وتقطع كثري من أسباب الرزق ،كان مؤملاً
للشوكاين رمحه اهلل كما ذكر يف الدواء العاجل لدفع العدو الصائل ،قائالً« :فكرت يف ٍ
ليلة من الليايل يف
هذه الفنت ،اليت قد نزلت بأطراف هذا القطر اليمين ،وتأججت نارها ،وطار شررها ،حىت أصاب كل ٍ
فرد من
ساكنيه منها شواإ ...فلما تصورت هذه الفتنة أكمل تصور  -وإن كان متقررة عند كل أحد أكمل تقرر -
ضاق ذهين عن تصورها ،فانتقلت إىل النظر يف األسباب املوجبة لنزول احملن ،وحلول النقم من ساكين هذا
القطر اليمين على العموم من غري نظر إىل مكان خاص أو طائفة معينة»(.)2
وقد تبني للشوكاين أن أسباب الفنت الواقعة هي تقصري أغلب الرعية بالواجبات املتمثلة بأركان اإلسالم،
وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وفساد العمال والقضاة الذين صاروا يتولون البالد وهم من أعظم
األسباب املوجبة لنزول العقوبة ،وتسليط األعداء ،وذهاب البالد والعباد ،وسفك الدماء ،ووضع منهجاً
سليماً لتدارك ما حل بالناس من ضياع يف أمر الدنيا والدين ،وأن ال خالص من ذلك إال بالتزام أمر
الشريعة(.)3
وختم كالمه بقوله« :واهلل املسئول أن يلهم إمام املسلمني  -أقام اهلل به أركان الدين  -إىل القيام مبا
أرشدنا إليه يف هذه الرسالة ،وإبالغ اجلهد يف أحوال هذه الثالثة األقسام اليت ذكرناها ،فإنه إذا فعل ذلك
صلحت له أحوال الدين والدنيا ،ودفع اهلل عن رعاياه كل حمنة ،ومل يسلط عليهم غريهم قط ،كائنا من كان،
وليس يف هذا مشقة عليه ،وال نقص يف دنياه ،بل هو الدواء اجملرب لتوفر اخلري ،وتضاعف املدد ،وصفو
العيش ،وراحة القلب ،وطول العمر ،واتساع البالد وإذعان العباد»(.)4
وما إن بدأ اإلمام بتطبيق ما رمسه الشوكاين من سياسة اقتصادية عادلة للنظام اإلمامي ُيقق من خالهلا
العدل ويرفع هبا الظلم االجتماعي ،حىت تكالب عليه وزراء الظلم ،وعلماء السوء ،وقضاة وحكام الرشوة
واحليف ،وأقنعوا اإلمام بالعدول عنها؛ حىت ال تؤدي إىل تقوي امللك(.)5
دور
ومل يقتصر اهتمام الشوكاين رمحه اهلل على اإلصالح االقتصادي واالجتماعي واإلداري بل كان له ٌ
بارز يف اجملال السياسي على املستوى الداخلي واخلارجي ،وكان مثاالً للعامل العامل ،فلم تكن دعوته لتحكيم
ٌ
الشريعة جمرد ٍ
تصنيف يُؤثر.
قول يُذكر ،أو
ً

([)1سورة األنعام :آية.]٣٦١-٣٦١

( )2الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين (الدواء العاجل لدفع العدو الصائل) ،ج/66ص .5841
( )3املرجع نفسه ،ج/66ص.5651-5841
( )4نفسه ،ج/66ص.5651
( )5انظر :كتاب اإلمام الشوكاين حياته وفكره.635 -634 ،
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«وقد كان للشوكاين دور بارز يف إقامة العالقات الدبلوماسية الناجحة مع أشراف مكة ،واحلجاز،
وأشراف أيب عريش واملخالف السليماين ،وقوات حممد علي باشا عرب مكاتباته اليت يسندها األئمة إليه وغري
الرسل اليت يوكل األئمة له صالحية اختيارهم ،وقد أبدى النظام اإلمامي استعداداً طيباً ملشاركة املسلمني يف
صد الغزو الصلييب االقتصادي العسكري كاستعداده جملاهبة احلملة الفلسطينية ومحالت الربتغالية ،ورف إقامة
قاعدةٍ إجنليز ٍية يف باب املندب يتوىل الشوكاين مبكاتباته إعالن املواقف السياسية املتصلة هبذا االستعداد»(.)1
وكان يأخذ البيعة ألئمة اليمن من الناس ،كما ذكر يف كتابه البدر الطالع(.)2
المطلب السادس :إحياء المدارس العلمية بالمزيد من العلوم والمعارف الدينية:

وتظهر معامل ذلك يف األمور التالية:
أوالً :إحياء املدرسة الفقهية باملزيد من التطبيق القومي والتوظيف السليم ألوجه االستدالل وطرق
االستنباط ،وإحياء فقه السنة تدريساً وتصنيفاً ،واليت من أجلها وأنفعها« :السيل اجلرار املتدفق على حدائق
األزهار» و «وبل الغمام على شفاء األُوام» و «نيل األوطار شرح منتقى األخبار» و «الدراري املضيئة يف
شرح الدرر البهية».
ثانياً :حسن اإلعداد والَّتتيب يف التصنيف والتأليف ،وقوة االستنباط واالستدالل عند الَّتجيح؛ مما
حفز اجلامعات اإلسالمية على تدريس مؤلفاته ضمن املقررات اجلامعية.
فكتابه "فتح القدير" يعترب مرجعا مقرراً يف املراكز العلمية واجلامعات ،ومصدراً وافياً لطالب العلم يف
اجلوانب احلديثية والفقهية واللغوية(.)3
ويف دراسيت اجلامعية كان مقرر الفقه كتابه "الدراري املضية" ،ويف التفسري" :فتح القدير" نفعنا اهلل
بعلومه يف الدارين.
ثالثاً :فَ ْتح ٍ
جمال واس ٍع أمام طلبة العلم من أبناء اجلامعات اإلسالمية يف إعداد األحباث والرسائل
العلمية ،يظهر من خالل تنوع رخصصاهتا يف جماالت متعددة غزارة علمه واتساع معارفه ،وقد سبق ذكر

( )1مقدمة الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين ،ج/6ص.63
()2
ِ
ضان سنة 6553ه أَربع وع ْشرين وِمائَتَ ْ ِ
ني َوألف تويف
اعة من لَْي لَة األربعاء لَ َعلَّه َخامس عشر شهر َرَم َ
قالَ « :وِيف أول َس َ
َ
َ
ِ
صْن َعاء الْ ُم َس َّماة بدار اإلسعادُ ،ثَّ صلى َعلَْي ِه ِيف قبَّة َوالِده املهدي يف مجع جمَ ،وَكا َن الذي
َم ْوَالنَا اإلمام َرمحَه اهلل بداره ب َ
ِ ِ ِ
َمحد بن
بيعة َلولَده َم ْوَالنَا اإلمام املتَ َوكل على اهلل أ ْ
صلى َعلَْيه َراقم َهذه األحرف ،وقرب يف طرف بُ ْستَان املتَ َوكلَ ،وَوقعت الْ َ
الْمْنصور ِيف اللَّي لَة اليت م ِ
بيعة لَهُ من أخوته وأعمامهَ ،و َسائِر
َ َ
ْ
ات ف َيها اإلمامَ ،وكنت أول من بَايعهُ ،ثَّ كنت املتويل ألخذ الْ َ
َ ُ
مجيع أَعيان الْعلماء والرؤساء ،وَكانَت الْبيعة ِمْن هم يف أَوقَات واهلل املسؤل أَن َجيعل ل ْلمسلمني فِيهِ
ِ
ِ
َ ُ
ْ
آل اإلمام الْ َقاسمَ ،و َ ْ َ
َْ ُ
َ
َ
َ
صالحاً وفالحاً».البدر الطالع.318/6 ،
( )3مقدمة فتح القدير ،ج/6ص.65
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بع الرسائل املتعلقة بأصول الفقه ،وبقي ذكر ما عداها من الرسائل اجلامعية اليت دونت عن الشوكاين يف
العا َمل اإلسالمي ،وسنكتفي بذكر رسالة واحدة يف كل رخصص(:)1

 -1التفسري« :اإلمام الشوكاين وإيراده للقراءات يف تفسريه ،أمحد عبد اهلل املقري ،ماجستري،
اجلامعة اإلسالمية».
 -8العقيدة :اإلمام الشوكاين وآراؤه االعتقادية يف اإلهليات بني السلف والزيدية ،سعيد إبراهيم
سيد أمحد ،ماجستري ،جامعة أم القرى».
 -5احلديث« :الشوكاين وجهوده يف احلديث ،عبد السالم مصطفى أبو املعاطي ،دكتوراه،

جامعة األزهر».
 -2الفقه« :اإلمام الشوكاين فقيهاً من خالل كتابه نيل األوطار ،حليمة بو كروشة ،ماجستري،
املعهد الوطين العايل ألصول الدين -اجلزائر».
 -3الدعوة« :جهود الشوكاين يف الدعوة واالحتساب ،خالد بن رشدان العبدان ،ماجستري،
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية».
 -6اللغة « :توظيف الشوكاين شاهد النحو الشعري لتوجيه املعىن ،صاحل علي زابن السرُيي
السلمي ،ماجستري ،جامعة أم القرى».
 -7التأريخ« :الشوكاين مؤرخاً :دراسة يف كتابه البدر الطالع ،عبد اهلل فارع عبده الغرغري،
ماجستري ،جامعة بغداد».
رابعاً :مكانته العلمية والدعوية جعلته حمل عناية املؤمترات اإلسالمية ،واملنظمات الدينية« :وقد
أقامت جامعة صنعاء بالتعاون مع مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية يف طرابلس ليبيا ندوة شيخ اإلسالم
العالمة :حممد بن علي الشوكاين ،عقدت يف صنعاء من  82-88رجب سنة 1210ه  ،املوافق:
11 -17شباط سنة 1110م ،كانت حصيلتها عدد وافر من البحوث حول جوانب خمتلفة من
معارف الشوكاين رمحه اهلل»(.)2
ويف الندوة «شارك أكثر من أربعني عاملاً وباحثاً من اليمن واألقطار العربية (ليبيا -تونس-
الكويت -املغرب-مصر -موريتانية -السعودية -لبنان -سورية) خال عدد كبري آخر من املهتمني
اليمنيني؛ علماء وقضاة وباحثني»(.)3
( )1جتدها يف املوسوعات اإللكَّتونية املتخصصة يف تدوين الرسائل اجلامعية.
( )2هجر العلم ومعاقلة يف اليمن ،ج/3ص.5581
( )3اإلمام الشوكاين رائد عصره ،الدكتور حسني بن عبد اهلل العمري ،ص ،361-365دار الفكر املعاصر ،لبنان ،بريوت،
الطبعة األوىل6366 ،ه 6111 -م.
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خامساً :ال تقوم مكانة اإلمام الشوكاين وشهرته فقيهاً جمتهداً فحسب بل كان حمدثاً كبرياً أسهم يف علم
احلديث وميدانه مبؤلفات أثبت فيها غزارة علمه وعلو كعبه يف هذا الفن ،وإحاطة معرفته العميقة والشاملة
مبختلف علوم احلديث وفنونه(.)1
جليل مكنه رسوخه من سعة الرواية وحسن الدراية ،فكان يف مدرسة التفسري بالغ
وهو إىل ذلك ٌ
مفسر ٌ
األثر عظيم اخلطر ،شأنه شأن الشوكاين الفقيه اجملتهد واحملدث احلافظ احلجة ،وبات يف شخصيته الفذة
ونتاجه العلمي تالزماً وتكامالً بني العامل الفقيه واحملدث واملفسر"(.)2
المطلب السابع :التزام الوسطية في حياته العلمية والتعليمية:

املقصود بالوسطية :االعتدال يف مجيع األمور بني اإلفراط والتفريط( ،)3والتزام الشوكاين الوسطية يف
منهجه العلمي ،ويف كث ٍري من الرؤى االقتصادية واالجتماعية والسياسية وكث ٍري من املواقف يعد أهم املعامل
األصولية اليت فتحت أمامه الكثري من املعارف بل وتوليه العديد من الوظائف ،وهو الالئق بأهل احلق من
العو ّام والعلماء.
ود الْوس ِط فِ ِ
َّ ِ
ِ
قال الشاطيب« :الْم ْف ِيت الْبالِ ُغ ذُروةِ الد ِ
ِ
يق
يما يَل ُ
َّاس َعلَى الْ َم ْع ُه َ َ
َ َْ َ
َ
ُ
َّر َجة ُه َو الذي َُْيم ُل الن َ
ِ ِ ِ ِ ()4
ِ
اجلمهوِر؛ فَ َال ي ْذه ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يل هب ْم إ َىل طََرف اال ْحن َالل» .
ب ُْ ْ ُ
َ َ ُ
ب هب ْم َم ْذ َه َ
ب الشِّدَّةَ ،وَال َمي ُ
وتربز معامل وسطيته يف األمور التالية:

( )1انظر :اإلمام الشوكاين رائد عصره ،حسن العمري ،ص.225
ومما يؤكد براعته يف علوم احلديث وعلو كعبه ومقامه ما ذكره من مروياته يف كتابه "إحتاف األكابر بإسناد الدفاتر"
وعددها سمائة وستة مرويَّات .انظر :الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين"إحتاف األكابر بإسناد الدفاتر"،
ج/2ص.4596-4214

قال يف مقدمة كتابه « :فإن اهلل سبحانه يل من على بلقاء مشايخ أعالم أحدث عنهم بالسماع واإلجازة بع

مصنفات

أهل اإلسالم ووجدت رواياهتم قد اتصلت باملصنف وتسلسلت بعلماء الدين احملققني ،رغبت إىل مجع ما أرويه عنهم من
املصنفات يف هذه الورقات ورتبت املرويات على ترتيب حروف املعجم؛ تقريباً وتسهيالً وضبطاً لالنتشار وتقليالً؛ لينتفع
بذلك من رام االنتفاع به ،ال سيما تالمذيت الذين أخذوا عين بعضاً من هذه املصنفات ،وقد مجعت يف هذا املختصر كل

ما ثبتت يل روايته بإسناد متصل» الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين"إحتاف األكابر بإسناد الدفاتر"،
ج/2ص.4214
( )2اإلمام الشوكاين رائد عصره ،حسن العمري ،ص.455
()3
ٍ
ِ ِ
ف
استِ ْع َم ُ
ال ْاآلثَا ِر َعلَى َو ْج ِه َها...فَ ُمتَابَ َعةُ ْاآلثَا ِر فِ َيها ِاال ْعتِ َد ُال َو ِاالئْتِ َال ُ
قال ابن تيمية رمحه اهللَ « :واال ْعت َد ُال ِيف ُك ِّل َش ْيء ْ
والتَّو ُّس ُ ِ
ض ُل ْاأل ُُموِر».جمموع الفتاوى ،ج/88ص.202
ط الَّذي ُه َو أَفْ َ
َ َ
( )4املوافقات ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب (ت710ه ) ،ج/5ص ،581دار ابن عفان،
الطبعة األوىل1217 ،ه 1117-م .احملقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.
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حمكوم مبا
أوالً :حرصه على الوسطية يف حجم مؤلفاته بني التطويل اململ واالختصار املخل :وذلك
ٌ
يقتضيه احلال وتدعو إليه احلاجة ،فكتابه فتح القدير يتميز حبجمه الوسط بني كتب التفسري املطولة
واملختصرة ،فهو سة أجزاء جملدة من احلجم املتوسط(.)1
«وهذا الكتاب يف عمومه يعترب رداً على آراء الباطنية ،من الرافضة والصوفية يف الوالية واألولياء ،وتبييناً
للصورة احلقيقية للويل كما يريده اهلل سبحانه ،حسبما ورد يف القرآن والسنة الصحيحة»(.)2
ثانياً :توسطه يف االحتجاج بالسنة الضعيفة بني اإلعمال و اإلغفال:
ٍ
متحيص منه لصحيحها من
وإعماله للدليل من السنة النبوية كان بقدرة فائقة وروية ،ومل يكن دون
ضعيفها ،بل كان يتحرى الصحيح؛ ليستدل به ،وينأى عن ضعيفها ،ويقوم بتوظيفها توظيفاً علمياً أساسه
العدل والربهان من غري إفراط أو تفريط ،كما وضح ذلك يف مؤلفاته ،قال يف مقدمته على كتابه فتح القدير:
«وأحرص على إيراد ما ثبت من التفسري عن رسول اهلل  أو الصحابة أو التابعني أو تابعيهم أو األئمة
املعتربين ،وقد أذكر ما يف إسناده ضعف إما لكون يف املقام ما يقويه ،أو ملوافقته للمعىن العريب»(.)3
ثالثاً :وسطيته يف إعمال الدليل النقلي واالستدالل العقلي ،فاهتمامه بالنقل مل يكن على حساب
إغفال العقل الذي جعله اهلل مناط التكليف وأساس التدبر والتفكر ،ولذا مجع يف تفسريه بني فين الرواية
والدراية.
تفرقوا فريقني ،وسلكوا طريقني:
قال يف مقدمة تفسريه "فتح القدير"« :إن غالب املفسرين ّ
جمرد الرواية ،وقنعوا برفع هذه الراية.
الفريق األول :اقتصروا يف تفاسريهم على ّ
جردوا أنظارهم إىل ما تقتضيه اللغة العربية ،وما تفيده العلوم اآللية ،ومل يرفعوا إىل الرواية
والفريق اآلخرّ :
رأسا ،وإن جاءوا هبا مل يصححوا هلا أساسا ،وكال الفريقني قد أصاب ،وأطال وأطاب ،وإ ْن رفَع عماد ِ
بيت
َ
ّ
َ
ِ
يتم بدونه كمال االنتصابَّ ،
فإن ما كان من التَّ ْف ِس ِري ثَابِتًا َع ْن
تصنيفه على بع األطناب ،وترك منها ما ال ّ
ِ ِ
صح عنه من ذلك إَّنا هو تفسري
َر ُسول اللَّه  ،كان املصري إليه متعينا ،وتقدميه متحتما ،غري أن الذي ّ
آيات قليلة بالنسبة إىل مجيع القرآن ،وال خيتلف يف مثل ذلك من أئمة هذا الشأن اثنان»(.)4
رابعا :مذهبه الوسطي يف االختيار الفقهي :التوسط يف الَّتجيح بني املسائل اخلالفية املتباينة من مقاصد
ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
ول
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
﴿وَك َذل َ
الشريعة اإلسالمية ،قال تعاىلَ :
يدا﴾(.)5
َعلَْي ُك ْم َش ِه ً

( )1فتح القدير للشوكاين ،ج/6ص.65

( )2انظر قطر الويل على حديث الويل ،لإلمام الشوكاين ،ص.8
( )3فتح القدير ،ج/6ص.68
( )4فتح القدير للشوكاين ،ج/6ص.63
([ )5سورة البقرة:آية.]٣٥١

215

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

يقول ابن تيميةَ « :وقَ ْد تَأ ََّم ْلت َما َشاءَ اللَّهُ ِم ْن الْ َم َسائِ ِل الَِّيت يَتَبَايَ ُن فِ َيها الن َِّزاعُ نَ ْفيًا
ِ ِ
اب فِ ِيه َإىل الْ َو َس ِط»(.)1
ود َّ
َوإِثْبَاتًا...فَ َو َج ْدت َكث ًريا مْن َها يَعُ ُ
الص َو ُ
وقال ابن القيم« :الصواب يف مسائل النزاع إذا شئت أن حتظى به فهو القول الوسط بني الطرفني
املتباعدين»(.)2
ومن أمثلة وسطيته يف ترجيحاته الفقهية :ما ذهب إليه يف مسألة بول الغالم واجلارية ،حيث قال:
ط بني القائلني :أنه يكفي النضح
يُكتفى بالنضح يف بول الغالم ويُغسل بول اجلارية ،وهو
مذهب وس ٌ
ٌ
فيهما ،والقائلني أَّما سواء يف وجوب الغسل(.)3
وما قاله يف نواق الوضوء :نوم املضطجع ناق ٌ للوضوء ،فتوسط بني القائلني أ َّ
َن الن َّْوَم َال
َي َح ٍال ،والقائلني أ َّ
ضوءَ بِ ُك ِّل َح ٍال قَلِيلُهُ َوَكثِريُهُ(.)4
ضوءَ َعلَى أ ِّ
َن الن َّْوَم يَْن ُق ُ الْ ُو ُ
يَْن ُق ُ الْ ُو ُ

وأمثلة ذلك كثرية ،توفيقاً ومجعاً منه بني األدلة املختلفة ،وليس املقام حلصرها ،وإَّنا التمثيل هلا،
ويف ما ذكرناه غىن عما سواه.

المطلب الثامن :عنايته بتقويم السلوك وتهذيب النفوس:
ِِ
ني إِ ْذ
عظيم من أصول الدعوة واإلصالح ،قال تعاىل﴿ :لََق ْد َم َّن اللَّهُ َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
أصل ٌ
تزكية النفوس ٌ
ث فِي ِهم رس ًوال ِمن أَنْ ُف ِس ِهم ي ْت لُو علَي ِهم آياتِِه وي َزِّكي ِهم وي علِّمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ْمةَ َوإِ ْن َكانُوا ِم ْن قَْب ُل لَِفي
ْ
بَ َع َ ْ َ ُ
َ َ
احلك َ
ْ َ َ ْ ْ َ َُ ْ ََُ ُ ُ ُ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ ( ،)5ومل يكن أبلغ ضرراً على أهل العلم متعلمني وعلماء من احنراف السلوك واعوجاج
َ
األخالق ،فتجد الواحد حوى علوماً مجة من حفظ املتون ومعرفة الشروح واحلواشي وسائر الفنون ،لكنك
ٍ
ٍ
وتثاقل
قصور يف الطاعة،
جتد جفاء وغلظةً ،لقسوة استولت على القلوب ،وجفاف غزى األرواح ،نتج عنه ٌ
ٌ
عن العبادة ،فكان رمحه اهلل طبيباً ماهراً يضع البلسم الشايف يف تربية النفوس وتشذيبها ،ومعاجلة الطباع
وهتذيبها ،تتضح مظاهر تلك الغاية ومعامل تلك العناية يف األموِر التالية:
أوالً :وضع ميثاقاً راقياً ودستوراً كافياً مبثابة ميثاق ٍ
شرف يرسم العالقة بني املعلِّم واملتعلِّم مشلت األدب
احلميد واخللق الرشيد الذي ينبغي على أهل العلم امتثاله ولزومه يف كتابه( :أدب الطلب ومنتهى األدب)،
وما خطَّه فيه من الفوائد كانت جامعةً نافعةً للمبتدئ واملنتهي ،كما قال يف بداية كالمه ّأول كتابهَ « :وإِ ِّين
( )1جمموع الفتاوى ،ج/56ص.636
( )2روضة احملبني ونزهة املشتاقني ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (ت731ه ) ،ص،880
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1205 ،ه 1125 -م.
( )3الدراري املضية شرح الدرر البهية ،ج/4ص.20
()4

نيل األوطار ،حممد بن علي الشوكاين اليمين (ت4250ه ) ،ج/4ص ،214دار احلديث ،مصر ،الطبعة األوىل،

4142ه 4992 -م ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي.
([ )5آل عمران.]٣٦٥:
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أتصور ْاآلن أ َّ
َن الْ َك َالم مبعونة اهلل ومشيئته َال بُد أَن يتَ َعدَّى إِ َىل فَ َوائِد ومطالب يْنتَفع هبَا املنتهي َك َما يْنتَفع هبَا
الْ ُمْبتَ ِدئَ ،و ُْيتَاج إِلَْي َها الْ َك ِامل َك َما ُْيتَاج إِلَْي َها املقصر ،ويعدها املتحققون بالعرفان من أعظم ا ْهلََدايَا»(.)1
وأبان فيه واجبات طالب العلم :من إخالص النية هلل ،وأن يقصد حتصيل علم الدين ،وأن يتجنَّب
التحيز واملعصية ،ويتحرى اإلنصاف والطاعة ،وتوطني النَّفس على الْبَ ْحث َو ِاال ْجتِ َهاد(.)2
احلق :وهي النشوء ِيف بلد متمذهب ِمبذهب معِني
ؤدي إِ َىل العصبية والْبعد َعن ْ
َسبَاب الَِّيت تُ ِّ
وذكر ْاأل ْ
الش ِر َيعة َوأَن َما خرج َعْن َها َخارج َعن ال ّدين مباين لسبيل
حبيث يألفوا َه ِذه الْم َذاهب ويَ ْعتَ ِق ُدو َن أَن ََّها ِه َي َّ
ِ
اجلِ َدال واملراء َوحب الظُّ ُهور ،وحب الْ َقَرابَة والتعصب لألجداد ،وصعوبة
الشرف َوالْ َمال ،و ْ
ني ،وحب ّ
الْ ُمؤمن َ
الشأْن ،و ِاالستِنَاد إِ َىل قَو ِ
اعد
صغِري السن أَو َّ
الر ُجوع إِ َىل ْ
احلق ل َق ْوله ِِخب َالفِ ِه ،وَكون املنافس الْ ُمتَ َكلّم بِ ْ
ُّ
ْ
احلَ ِّق َ
َ
ِ
ِ
َّعديل ،واملنافسة بَني
ظنية ،وعدم املوضوعية ِيف عرض حجج ْ
صوم ،وتَ ْقليد املتعصبني من ُعلَ َماء ْ
اجل ْرح َوالت ْ
اخلُ ُ
الرأْي الْبَ ْحث بِ َش ْيء من الْعُلُوم الَِّيت ِه َي مواد ِاال ْجتِ َهاد(.)3
األقران بال تبصر ،والتباس َما ُه َو من َّ
احلق ،قائالًَ « :و ْاعلَم أَنه َك َما يتسبَّب
وأثناء الكالم عن ذلك أبان العواقب الوخيمة للتعصب والبعد َعن ْ
َعن التعصب حمق برَكة الْعلم َو َذ َهاب رونقهَ ،وَزَوال َما يَتَ َرتَّب َعلَْي ِه من الث ََّوابَ ،ك َذلِك يَتَ َرتَّب َعلَْي ِه من الْ ِف َنت
احلرم ومتزيق ْاأل َْعراض و ِ
ِ
ِ
صمة الش َّْرع َما َال خيفى على
ِّماء وهتك ْ
َ َْ
املفضية إ َىل سفك الد َ
است ْح َالل َما ُه َو يف ع َ
َعاقل»(.)4
ثانياً :كتب عن والية اهلل عز وجل والطريق إليها يف كتابه :قطر الويل على حديث الويل ،قال يف مقدمة
ِ
(م ْن َع َادى ِيل َولِيًّا)( )5قد ا ْشتَ َمل على فَ َوائِد َكثِ َرية النَّ ْفع ،جليلة الْقدر ملن
كتابه« :فإنَّهُ ملا َكا َن َحديثَ :
ِ
اجلَلِيل مبؤلف ُم ْستَقل ،أنشر من فَ َوائده
َحبَْبت أَن أفرد َه َذا احلَ ِديث ْ
فهمها حق فهمها ،وتدبرها َك َما يَْنبَغي ،أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
كلها ُد َرر،
َما تبلغ إِلَْيه الطَّاقَة ويصل إِلَْيه الْ َفهمَ ،وَما أحقه بأَن يُفرد بالتأليف ،فَِإنَّهُ قد ا ْشتَ َمل على َكل َمات َ
ِ ِ
حتتها من الْ َف َوائِدَ ،ما ستقف على الْبَ ْع ِمْنه»(.)6
الْ َواح َدة مْن َها َ
( )1أدب الطلب ومنتهى األدب ،ص.21
( )2أدب الطلب ومنتهى األدب ،ص.21-21
( )3أدب الطلب ومنتهى األدب ،ص.421-10
( )4أدب الطلب ومنتهى األدب ،ص.92
()5
ِ
ال رس ُ ِ
ِ ِ
ب
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم( :إِ َّن اللَّ َه قَ َ
َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة ،قَ َ
ول اللَّه َ
الَ :م ْن َع َادى ِيل َوليًّا فَ َق ْد آ َذنْتُهُ باحلَْربَ ،وَما تَ َقَّر َ
ال :قَ َ َ ُ
ب إِ َ ِ
إِ َ ِ ِ ٍ
يل بِالن ِ
ِ
ت َعلَْي ِه ،وما ي َز ُال َعْب ِدي ي تَ َقَّر ِ
َح َّ َّ
َّ
يل ممَّا افْ تَ َر ْ
َحبَْبتُهُُ :كْن ُ
ضُ
ت مسَْ َعهُ
َّواف ِل َح َّىت أُحبَّهُ ،فَِإ َذا أ ْ
َ ُ
ََ َ
يل َعْبدي ب َش ْيء أ َ
ب إ ََّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
استَ َعاذَين
ش هبَاَ ،ور ْجلَهُ ال ِيت ميَْشي هبَاَ ،وإ ْن َسأَلَِين َأل ُْعطيَ نَّهَُ ،ولَئ ِن ْ
صَرهُ الذي يُْبصُر بهَ ،ويَ َدهُ ال ِيت يَْبط ُ
الَّذي يَ ْس َم ُع بهَ ،وبَ َ
ٍ
ِ
ِ
اعلُه تَرُّد ِدي عن نَ ْف ِ ِ
ت َوأَنَا أَ ْكَرهُ َم َساءَتَهُ) صحيح البخاري ،حممد
َألُعي َذنَّهَُ ،وَما تَ َرَّد ْد ُ
س املُْؤم ِن ،يَكَْرهُ املَْو َ
َْ
ت َع ْن َش ْيء أَنَا فَ ُ َ
بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري ،ج/2ص ،103برقم ،6308 :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم
ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة األوىل1288 ،ه احملقق :حممد زهري بن ناصر الناصر.
( )6قطر الويل على حديث الويل ،ص.817
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َّ ِ
َّ
ين
ثالثا :ألف كتاباً يف الذكر ،الذي يعد زاداً عظيماً يف هتذيب النفس ،ومسو الروح ،مسّاه( :حتفة الذاك ِر َ
احلصني) ،وبني أن سبب تصنيفه هو التايل:
احلصن ْ
بعدة ْ
 -1أمهية كتاب عدة احلصن احلصني للجزري وكبري فائدته.
التنبيه على ما يف بع أحاديث العدة من املقال ،وحاجته إىل عزو بع أحاديثه.
احلصني ِيف ْاألَذْ َكار الْ َوا ِرَدة َعن سيد
احلصن ْ
قال يف مقدمة الكتابَ « :وبعد فَِإنَّهُ ملا َكا َن كتاب ُعدَّة ْ
مجعا وأحكمها رصعاً ،يقي فِ ِيه َما يقي الرين من الْعني
ص ًنعا وأتقنها ً
الْ ُمْرسلني من أَكثر الْكتب نفعاً وأحسنها ُ
ِِ
ِ
َح ِاديثه من الْم َقال َوعدم االنتباه لعزوه إِ َىل خمرجيه
َوإن مل يكن فيه شني َوُه َو عدم التَّ ْنبِيه على َما ِيف بع أ َ
على» (.)1
 -8لقصور شرحه ممّن قام بشرحه ،وحرصه على إيراد الفوائد الفريدة ،قال رمحه اهللَ « :وَال مسعنَا َعن
أ ٍ
ص ُدور أويل ْاألَلْبَاب ،ويتبني بِِه القشر من اللّبَاب»
َحد من أهل الْ ْعرفَان أَنه شرح َه َذا الْكتاب بشرٍح ي ْشَرح ُ
َ
حتفة الذاكرين ،ص .6وقال« :ستقف ِيف ه َذا الشَّرح بعد ْاألَخذ من ب يان ذَلِك الْم ْقصد الْ َكبِري ِمبَا تبلغ إِلَيهِ
ْ
َ
ْ
ََ
ْ
َ
الطَّاقَة من التفتيش والتنقري على فَ َوائِد شوارد وفرائد قالئد مل يتَ َعَّرض َهلَا من تعرض لشرحه َوإِن طَال ِيف جلجة
بشوط سبحه»(.)2
ِ
كر ألفاإ احلديث إذا كان له ألفاإ ،وإيراد األحاديث املطابقة ملعناه ،وقال« :وضممت إِ َىل
 -5ذ ُ
َين أذكر أَلْ َفاإ احلَ ِديث إِذا َكا َن لَهُ أَلْ َفاإ َوأورد َما يُطَابق معىن َذلِك
َّص ِحيح والتسقيم فَائِ َدة جليلةِ :ه َي أ ِّ
الت ْ
ِ
َح ِاديث َك َما ستقف على ذَلِك»(.)3
احلَديث من ْاأل َ


وتشمل :اخلالصة ،والنتائج ،والتوصيات:

الخاتمة:

أوالا :الخالصة:

للشوكاين دوره العظيم ونفعه العميم يف اإلصالح والتجديد يف الدين بصورة عامة ويف األصول بصورةٍ
خاصة ،وُيتاج هذا الدور إىل إبراز معامله وإيضاحها؛ لتكمل االستفادة منها ،ويسهل االطالع عليها ،ويتبني
جهود أهل العلم يف التجديد واالجتهاد ،فكان حبث (دور الشوكاين يف اإلصالح والتجديد ومعامله األصولية)
دراسة نظرية تطبيقية ،نظرية من حيث بيان مفهوم التجديد ،وقواعده املعتربة عند أهل العلم ،وتطبيق ذلك
املفهوم وتلك القواعد على حياة اإلمام الشوكاين ودراستها دراسة علمية ليتضح من خالل تلك الدراسة
( )1حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني ،حممد بن علي بن الشوكاين (ت1830ه ) ،ص ،6دار
القلم ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1122 ،ه .
( )2حتفة الذاكرين ،ص.7

( )3حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني ،ص.2
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واملواءمة بني اجلانبني النظري والتطبيقي أن الشوكاين من أئمة االجتهاد واإلصالح والتجديد ،ويزيد ذلك
ٍ
ٍ
علمية
جماالت كثريةٍ،
تأكيداً تلك املعامل العديدة واملآثر الوفرية اليت تؤكد جتديده وتربز جده واجتهاده يف
فقهية وأصو ٍ
وعمليةٍ ،
ٍ
لية ،فكر ٍية وسلوكية.
ثانياا :النتائج :وتتمثل يف التايل:

 -1التجديد يف الدين يكون ملعامل الدين بعد اندراسها ،وبإماتة البدع وانطماسها.
ٍ
قائم على
 -8االجتهاد نافذة التجديد ،فكل ُجمدِّد جمتهد ،وليس كل جمتهد جمدِّدا ،فبناء التجديد ٌ
أساس االجتهاد.
 -5الشوكاين أحد األئمة اجملددين والقادة املصلحني يف شىت جماالت الدين العلمية والفكرية والسياسة
الشرعية.
 -2سعى الشوكاين إلظهار الكثري من معامل الدين بعد اندراسها ،كما كان له اجلهد الكبري يف إماتة
كث ٍري من البدع وطمسها.
 -3شهد الكثري من جهابذة العلم للشوكاين بالفضل واالجتهاد.
إسهام كبريٌ وفاعل يف كثري من العلوم الشرعية اليت كان هلا أثرها يف الدراسات العلمية
 -6للشوكاين
ٌ
واألكادميية احلديثة.
 -7للشوكاين باعٌ كبريٌ يف جتديد أصول الفقه تنظرياً وتطبيقاً يف شىت اجملاالت العلمية.
 -2سعى الشوكاين هلدم التقليد املذموم كمانع من موانع قبول احلق ،وعائق من عوائق االجتهاد.
ٍ
عامل كبري يف انتشار علمه
 -1التزام الشوكاين مبنهج الوسطية يف الفتوى والتصنيف وكثري من مواقفه ٌ
وبروز شخصه ٍ
كإمام له أقواله املعتربة يف الفقه واألصول واحلديث والتفسري.
ٍ
كأساس يف ميدان التعليم ،وبناء الشخصية
 -10اعتىن الشوكاين بتقومي السلوك وهتذيب النفوس
املعتدلة.
ثالثاا :التوصيات ،وهي:
 -1إحياء ما دعا إليه من حماربة البدع وإحياء السنن ،ونشر ما دونه من املؤلفات يف هذا الباب.
- -8أن يهتم العلماء وطالب العلم يف اجلامعات اإلسالمية مبا ورثه من موسوعة علمية ،وذلك
بتحقيق مؤلفاته ورسائله من املخطوطات ودراستها ،وكذلك شرح مؤلفاته املطبوعة وخدمتها مبا يضمن سعة
انتشارها.
 -5تطوير موقع الشوكاين االلكَّتوين ومجع مؤلفاته يف موسوعة إلكَّتونية؛ لتتيسر االستفادة منها يف ظل
توسع اجملتمع املعاصر يف استخدام احلاسوب اآليل كوسيلة نافعة من وسائل التخزين والبحث العلمي.
 -2فتح مركز علمي متخصص يف الدراسات العلمية يف جمال التجديد واجملددين.من قبل إحدى
املؤسسات اإلسالمية العاملية ،ومثله يف جمال علوم الشوكاين وموروثه العلمي الكبري.
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فهرس المصادر والمراجع:
 .1أجبد العل وم ،أب و الطي ب حمم د ص ديق خ ان ب ن حس ن ب ن عل ي اب ن لط ف اهلل احلس يين البخ اري ِ
القنَّ وجي
(ت1507ه ) ،ص ،622دار ابن حزم ،الطبعة األوىل 1285 ،ه  8008 -م.
 .8اإلهب اج يف ش رح املنه اج ،تق ي ال دين أب و احلس ن عل ي ب ن عب د الك ايف ،دار الكت ب العلمي ة ،ب ريوت،
1216ه 1113 -م.
 .5اإلحك ام يف أص ول األحك ام ،عل ي ب ن أمح د ب ن ح زم األندلس ي أب و حمم د (ت237ه ) ،دار احل ديث،
القاهرة ،الطبعة األوىل1202 ،ه .
 .2أدب الطل ب ومنته ى األدب ،حمم د ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن عب د اهلل الش وكاين اليم ين (ت1830ه ) ،دار
ابن حزم ،لبنان ،بريوت ،الطبعة األوىل1211 ،ه 1112 -م ،حتقيق :عبد اهلل ُيىي السرُيي.
 .3إعجاز القرآن ،أليب بكر حممد بن الطيب بن حممد الباقالين ،دار املعارف -القاهرة  ،حتقيق :الس يد أمح د
صقر.
 .6إع الم امل وقعني ع ن رب الع املني ،حمم د ب ن أيب بك ر أي وب الزرع ي(ت731ه ) ،دار اجلي ل -ب ريوت،
1175م ،حتقيق :طه عبد الرءوف سعد.
 . 7اإلم ام الش وكاين (حيات ه وفك ره) ،د.عب د الغ ين قاس م غال ب الش رجيب ،مؤسس ة الرس الة ،ب ريوت ،مكتب ة
اجليل اجلديد ،صنعاء.
 .2اإلم ام الش وكاين رائ د عص ره ،ال دكتور حس ني ب ن عب د اهلل العم ري ،دار الفك ر املعاص ر ،لبن ان ،ب ريوت،
الطبعة األوىل1211 ،ه 1110 -م.
 .1األولي اء وطبق ات األص فياء ،أب و نع يم أمح د ب ن عب د اهلل األص بهاين ،دار الكت اب الع ريب ،ب ريوت ،الطبع ة
الرابعة1203 ،ه .
 .10إيث ار احل ق عل ى اخلل ق يف رد اخلالف ات إىل امل ذهب احل ق م ن أص ول التوحي د( ،اب ن ال وزير) حمم د ب ن
إب راهيم ب ن عل ي ب ن املرتض ى ب ن املفض ل احلس ين الق امسي ،دار الكت ب العلمي ة -ب ريوت ،الطبع ة الثاني ة ،
1127م.
 .11البحر احمليط يف أصول الفقه ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي (ت712ه ) ،دار الكت ب
العلمي ة ،لبن ان ،ب ريوت1281 ،ه 8000-م ،الطبع ة :األوىل ،حتقي ق :ض بط نصوص ه وخ رج أحاديث ه وعل ق
عليه :د .حممد حممد تامر.
 . 18الب در الط الع مبحاس ن م ن بع د الق رن الس ابع ،حمم د ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن عب د اهلل الش وكاين اليم ين
(ت1830ه ) ،دار املعرفة ،بريوت.
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 .15براءة أئمة املذهب الزيدي من بدعة الرف (إرش اد الغ يب إىل م ذهب أه ل البي ت يف ص حب الن يب ،)
حمم د ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن عب د اهلل الش وكاين اليم ين (ت1830ه ) ،الطبع ة الثاني ة1282 ،ه 8007 -م،
تقدمي الشيخ العالمة :حممد بن إمساعيل العمراين ،حتقيق ورخريج :نبيل عبد اهلل احلاضري.
 .12الت اج املكل ل م ن ج واهر م آثر الط راز اآلخ ر واألول ،حمم د ص ديق حس ن خ ان القن وجي البخ اري
(ت 1507ه ) ،وزارة األوق اف والش ئون اإلس المية ( إدارة الش ئون اإلس المية) ،دول ة قط ر ،الطبع ة األوىل،
1282ه 8007 -م.
 . 13حتف ة ال ذاكرين بع دة احلص ن احلص ني م ن ك الم س يد املرس لني ،حمم د ب ن عل ي ب ن الش وكاين
(ت1830ه ) ،دار القلم ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1122 ،ه .
 .16تقري ب الوص ول إىل عل م األص ول ،أب و القاس م حمم د ب ن امح د ب ن ج زي الكل يب الغرن اطي امل الكي ،دار
الكت ب العلمي ة ،ب ريوت ،لبن ان ،الطبع ة األوىل1282 ،ه 8008 -م ،حتقي ق :حمم د حس ن حمم د حس ن
إمساعيل.
 .17تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد ،عب د ال رمحن ب ن أيب بك ر ،ج الل ال دين الس يوطي (ت111ه ) ،دار
الدعوة ،االسكندرية ،الطبعة األوىل1205 ،ه  ،احملقق :د.فؤاد عبد املنعم أمحد.
 .12هت ذيب اللغ ة ،حمم د ب ن أمح د ب ن األزه ري اهل روي أب و منص ور (ت570ه ) ،دار إحي اء ال َّتاث الع ريب،
بريوت ،الطبعة األوىل8001 ،م ،احملقق :حممد عوض مرعب.
 .11حلي ة األولي اء وطبق ات األص فياء ،أب و نع يم أمح د ب ن عب د اهلل األص بهاين ،دار الكت اب الع ريب ،ب ريوت،
الطبعة الرابعة 1203 ،ه .
 . 80الدراري املضية شرح ال درر البهي ة (مقدم ة احملق ق) ،حمم د ب ن عل ي الش وكاين ،مكتب ة اإلرش اد ،اجلمهوري ة
اليمنية ،صنعاء ،الطبعة األوىل1212 ،ه 1112 -م ،حتقيق ورخريج وتعليق :حممد صبحي حسن حالق.
 .81ال رد عل ى الق ائلني بوح دة الوج ود ،عل ي ب ن (س لطان) حمم د ،أب و احلس ن ن ور ال دين امل ال اهل روي الق اري
(ت1012ه ) ،دار امل أمون لل َّتاث ،دمش ق ،الطبع ة األوىل1213 ،ه 1113 -م ،احملق ق :عل ي رض ا ب ن
عبد اهلل بن علي رضا.
 .88رف ع احلاج ب ع ن خمتص ر اب ن احلاج ب ،ت اج ال دين أب و النص ر عب د الوه اب ب ن عل ي ب ن عب د الك ايف
الس بكي(ت771ه ) ،ع امل الكت ب ،لبن ان ،ب ريوت ،الطبع ة األوىل1111 ،م1211-ه  ،حتقي ق :عل ي حمم د
معوض ،عادل أمحد عبد املوجود.
 .85روض ة احملب ني ونزه ة املش تاقني ،حمم د ب ن أيب بك ر ب ن أي وب ب ن س عد مش س ال دين اب ن ق يم اجلوزي ة
(ت731ه ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1205 ،ه 1125 -م.
 .82روض ة الن اظر وجن ة املن اظر يف أص ول الفق ه عل ى م ذهب اإلم ام أمح د ب ن حنب ل ،أب و حمم د موف ق ال دين
عب د اهلل ب ن أمح د ب ن حمم د ب ن قدام ة اجلم اعيلي املقدس ي ُث الدمش قي احلنبل ي ،الش هري ب ابن قدام ة املقدس ي
(ت680ه ) ،مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية 1285ه 8008-م.
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 . 83زه ر البس اتني م ن مواق ف العلم اء والرب انيني ،ال دكتور س يد ب ن حس ني العف اين ،دار العف اين ،الق اهرة،
مجهورية مصر العربية.
 .86ش رح الكوك ب املن ري ،حمم د ب ن أمح د ب ن عب د العزي ز ب ن عل ي الفت وحي احلنبل ي املع روف ب ابن النج ار
(ت ،)178مكتبة العبيكان ،الرياض1215 ،ه 1115 -م ،حتقب ق :ال دكتور حمم د الزحيل ي ،وال دكتور :نزي ه
محاد.
 .87مشس العل وم ودواء ك الم الع رب م ن الكل وم ،نش وان ب ن س عيد احلم ريى اليم ين (ت375ه ) ،دار الفك ر
املعاصر (ب ريوت  -لبن ان) ،دار الفك ر (دمش ق  -س ورية) ،الطبع ة األوىل1280 ،ه 1111 -م ،احملق ق :د.
حسني بن عبد اهلل العمري ،مطهر بن علي اإلرياين ،د .يوسف حممد عبد اهلل.
 .82ص حيح البخ اري ،حمم د ب ن إمساعي ل أب و عب داهلل البخ اري ،ج/2ص ،103ب رقم ،6308 :دار ط وق
النج اة (مص ورة ع ن الس لطانية بإض افة ت رقيم ت رقيم حمم د ف ؤاد عب د الب اقي) ،الطبع ة األوىل1288 ،ه احملق ق:
حممد زهري بن ناصر الناصر.
 . 81ع ون املعب ود ش رح س نن أيب داود ،ومع ه حاش ية اب ن الق يم (هت ذيب س نن أيب داود وإيض اح علل ه
ومش كالته) ،حمم د أش رف ب ن أم ري أب و عب د ال رمحن ،ش رف احل ق ،الص ديقي ،العظ يم آب ادي (ت1581ه )،
ج/11ص ،865دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية 1213 ،ه ،
 .50الغني ة يف أص ول الفق ه ،أب و ص احل منص ور ب ن إس حاق ب ن أمح د السجس تاين (ت810ه ) ،802 ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1282 ،ه 8007-م ،حتقيق :الدكتور :أمحد فيد املزيدي.
 . 51الف تح الرب اين م ن فت اوى اإلم ام الش وكاين ،حمم د ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن عب د اهلل الش وكاين اليم ين
(ت1830ه ) املقدمة ،مكتب ة اجلي ل اجلدي د ،ص نعاء ،ال يمن ،حقق ه ورتب ه :أب و مص عب «حمم د ص بحي» ب ن
حسن حالق.
 .58فتح القدير (مقدمة الناشر) ،حممد بن علي الشوكاين (ت1830ه ) ،دار ابن كث ري ،دار الكل م الطي ب،
دمشق ،بريوت ،الطبعة األوىل1212 ،ه .
 .55فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ،عب د احل ي ب ن عب د الكب ري الكت اين،
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثاين1208 ،ه 1128 -م ،احملقق :إحسان عباس.
 .52في القدير شرح اجلامع الصغري ،عبد الرؤوف املناوي ،املكتبة التجارية الك ربى ،مص ر ،الطبع ة األوىل،
1536ه .
 .53قرى الضيف ،عبداهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن ق يس ،أض واء الس لف – الري اض ،الطبع ة األوىل،
1117م ،حتقيق :عبداهلل بن محد املنصور.
 .56قط ر ال ويل عل ى ح ديث ال ويل ،لإلم ام الش وكاين ،دار الكت ب احلديث ة ،حتقي ق وتق دمي :ال دكتور :إب راهيم
إبراهيم هالل.
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 .57القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد ،حمم د ب ن عل ي ب ن حمم د الش وكاين ،دار القل م ،الكوي ت ،الطبع ة
األوىل1516 ،ه  ،حتقيق :عبد الرمحن عبد اخلالق.
 .52كت اب الع ني ،أب و عب د ال رمحن اخللي ل ب ن أمح د ب ن عم رو ب ن مت يم الفراهي دي البص ري (ت170ه ) ،دار
ومكتبة اهلالل ،احملقق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي
 .51الكش اف ع ن حق ائق غ وام التنزي ل ،أب و القاس م حمم ود ب ن عم رو ب ن أمح د ،الزخمش ري ج ار اهلل
(ت352ه ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الثالثة1207 ،ه .
 .20لسان العرب ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى
(ت711ه ) ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة1212 ،ه .
 .21جمم وع الفت اوى ،تق ي ال دين أب و العب اس أمح د ب ن عب د احلل يم ب ن تيمي ة احل راين (782ه ) ،جمم ع املل ك
فه د لطباع ة املص حف الش ريف ،املدين ة النبوي ة ،اململك ة العربي ة الس عودية1216 ،ه 1113/م ،احملق ق :عب د
الرمحن بن حممد بن قاسم.
 .28احملك م واحمل يط األعظ م ،أب و احلس ن عل ي ب ن إمساعي ل ب ن س يده املرس ي (ت232ه ) ،دار الكت ب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1281 ،ه 8000 -م ،احملقق :عبد احلميد هنداوي.
 .25خمتص ر التحري ر ش رح الكوك ب املن ري ،تق ي ال دين أب و البق اء حمم د ب ن أمح د ب ن عب د العزي ز املع روف ب ابن
النجار احلنبلي (ت178ه ) ،مكتبة العبيكان ،الطبعة الثانية 1212ه 1117 -م .
 .22املختص ر يف أص ول الفق ه عل ى م ذهب اإلم ام أمح د ب ن حنب ل ،أب و احلس ن عل ي ب ن حمم د ب ن عل ي ب ن
عب اس ع الء ال دين اب ن اللح ام (ت205ه ) ،دار الكت ب العلمي ة ،ب ريوت ،لبن ان ،الطبع ة األوىل1282 ،ه -
8007م ،حتقيق :الدكتورُ :يىي مراد.
 .23مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد عبد السالم بن خان حممد ب ن أم ان
اهلل ب ن حس ام ال دين الرمح اين املب اركفوري (ت1212ه ) ،إدارة البح وث العلمي ة وال دعوة واإلفت اء ،اجلامع ة
السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة الثالثة1202 ،ه 1122 ،م.
 .26املستدرك ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري (ت203ه ) ،دار الكتب العلمي ة ،ب ريوت،
الطبعة األوىل1110-1211 ،ه .حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا.
 .27صحيح مسلم بن احلجاج أبو احلس ن القش ريي النيس ابوري (املت وىف861 :ه ) دار إحي اء ال َّتاث الع ريب،
بريوت ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي.
 .22مشكاة املصابيح ،حممد بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي (ت721ه ) ،املكت ب اإلس المي ،ب ريوت ،الطبع ة
الثالثة1123 ،م ،احملقق :حممد ناصر الدين األلباين.
 .21معجم اللغة العربية املعاصرة ،د .أمحد خمتار عبد احلميد عم ر (ت1282ه ) مبس اعدة فري ق عم ل ،ع امل
الكتب ،الطبعة األوىل1281 ،ه 8002 -م.
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 .30معج م امل ؤلفني ،عم ر ب ن رض ا ب ن حمم د راغ ب ب ن عب د الغ ين كحال ة الدمش قي (ت1202ه ) ،مكتب ة
املثىن ،بريوت ،دار إحياء الَّتاث العريب بريوت.
 .31املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة ،مشس ال دين أب و اخل ري حمم د ب ن عب د
ال رمحن ب ن حمم د الس خاوي (ت108ه ) ،دار الكت اب الع ريب ،ب ريوت ،الطبع ة األوىل1203 ،ه 1123-م،
احملقق :حممد عثمان اخلشت.
 .38م نهج اإلم ام الش وكاين يف العقي دة ،دكت ور عب د اهلل نومس وك ،مؤسس ة الرس الة ،ب ريوت ،لبن ان ،الطبع ة
الثانية1212 ،ه 1112 ،م.
 .35امله ذب يف عل م أص ول الفق ه املق ارن ،عب د الك رمي النمل ة ،مكتب ة الرش يد ،الري اض ،الطبع ة األوىل،
1280ه 1111 ،م.
 .32املوافق ات ،إب راهيم ب ن موس ى ب ن حمم د اللخم ي الغرن اطي الش هري بالش اطيب (ت710ه ) ،دار اب ن
عفان ،الطبعة األوىل1217 ،ه 1117 /م .احملقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.
 .33نفح العود يف سرية دولة الشريف محود ،عبد الرمحن بن أمحد البهكلي ،مطبوعات دار امللك عبد العزيز،
الرياض1208 ،ه 1128 -م ،دراسة وحتقيق وتعليق :حممد بن أمحد العقيلي.
 . 36ال نفس اليم اين وال روح الروح اين يف إج ازة القض اة ب ين الش وكاين ،عب د ال رمحن ب ن س ليمان األه دل
(ت1830ه ) ،دار الص ميعي ،الري اض ،اململك ة العربي ة الس عودية ،الطبع ة األوىل1255 ،ه 8018 -م،
حتقيق :حممد عبد اهلل احلبشي.
َّ .37اية السول شرح منهاج الوصول ،مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي (ت778ه ) ،دار الكت ب العلمي ة،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1280 ،ه 1111 -م.
 .32النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد ب ن حمم د ب ن حمم د اب ن عب د
الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري (ت606ه ) ،املكتبة العلمية ،بريوت1511 ،ه 1171 -م ،حتقي ق :ط اهر
أمحد الزاوى -حممود حممد الطناحي.
 .31ني ل األوط ار ،حمم د ب ن عل ي الش وكاين اليم ين (ت1830ه ) ،دار احل ديث ،مص ر ،الطبع ة األوىل،
1215ه 1115 -م ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي.
 .60نيل الوطر من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث عشر من هجرة سيد البش ر ،حمم د ب ن حمم د ب ن ُي ىي
زبارة احلسين اليمين الصنعاين ،املطبعة السلفية ،القاهرة1522 ،ه .
 .61هج ر العل م ومعاقل ة يف ال يمن ،القاض ي إمساعي ل ب ن عل ي األك وع ،دار الفك ر املعاص ر ،لبن ان ،ب ريوت،
الطبعة األوىل1216 ،ه 1113 -م.
 62.وبل الغمام على شفاء األُوام ،حممد بن علي الشوكاين (ت1830ه ) ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،مكتبة
العلم ،جدة ،الطبعة األوىل1216 ،ه  ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه :حممد صبحي حسن حالق.
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الدكتور الحسن قايــــــدة

المقدم ة
احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فإذا كان للغرب اإلسالمي أن يفخر بشيء يتميز به يف جمال العلم ،فأعتقد أنه لن يكون إال تلك
العقلية التأصيلية النقدية ،وتلكم الروح التجديدية اليت تأ التقليد واالجَّتار ،وهي روح تسم الَّتاث
اإلسالمي يف هذا الربوع من العامل اإلسالمي ،إذ املطلع على مكتبة هذا الَّتاث يف خمتلف رخصصاته ،ال جيد
كبري عناء للوقوف على تدقيقات املغاربة يف الفقه والقراءات وعلوم اللسان ،وحتقيقاهتم يف التفسري وعلم
األصول ،وغربلتهم وتنقيحهم للتصوف وعلم الكالم ،مما جعل هذا الَّتاث ينجو إىل حد بعيد من اهلنات
والشطحات ،والبدع واخلرافات اليت كدرت صفو العلوم يف بالد املشرق ،كما هو معلوم.
ومن العلوم اليت نالت حظها األوفر من ذلك التميز والتفرد علم الكالم ،الذي بناه املغاربة على عقيدة
أيب احلسن األشعري رمحه اهلل ،ملا لتلك العقيدة من مزايا ال تنكر.
ومن العلماء األفذاذ الذين سامهوا مسامهة نوعية يف هذا الباب خدمة للدرس العقدي الكالمي يف
الغرب اإلسالمي ،اإلمام أبو إسحاق الشاطيب 1يف املوافقات واالعتصام ،حيث بث فيهما من القواعد
 -1هو :إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهري بالشاطيب« اإلمام العالمة احملقق القدوة احلافظ
اجلليل اجملتهد» انظر :نيل االبتهاج بتطريز الديباج ألمحد بابا التنبكيت السودادين ،ص ،26 :ومبثل ذلك وصفه الكثري من
املَّتمجني كالشيخ خملوف .انظر شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،ص 851 :واألستاذ احلجوي الثعاليب يف الفكر
السامي .822 2 .قال الدكتور أمحد الريسوين  «:مل يذكر أحد من مَّتمجيه ال زمان والدته و ال مكاَّا .وأما مكان والدته
وهو أهم فقد حتاشى أبو األجفان التعرض له رمبا لعدم توفر شيء عن املوضوع حيث قال :وبغرناطة نشأ الشاطيب
وترعرع ...
وعلى كل فاألظهر أنه ولد بغرناطة .وأما كونه نشا هبا وقضى فيها كل حياته ،فاألمر ال يذكره غريه فال تذكر له أسفار و ال
رحالت ،وال يذكر هو شيئا من هذا القبيل ».انظر نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب للدكتور أمحد الريسوين .ص.10 :
ميز مَّتمجوه بني شيوخه الغرناطيني وبني شيوخه الوافدين ،مثل أيب عبد اهلل حممد بن الفخار البريي املتوىف سنة 732ه .وأيب
سعيد فرح بن قاسم بن أمحد بن لب التغليب املتوىف سنة 732ه .وآيب القاسم حممد بن أمحد الشريف احلسين السبيت املتوىف
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والضوابط ما جيعل هذا الدرس خيدم أغراض رسالة القرآن ومقاصدها  ،فضال عن كون تلك القواعد
والضوابط تعد منهجا نقديا لعلم الكالم ،وخلفية نظرية ،وسياجا وقائيا يعصمه من االحنراف واالجنراف.
وسأتناول هذا املوضوع معتمدا على املباحث اآلتية:
 المبحث األول :علم الكالم عند اإلمام أبي إسحاق الشاطبي
 oاملطلب األول :مفهوم علم الكالم ومنزلته عنده.
 oاملطلب الثاين :موقف الشاطيب من علم الكالم.
 المبحث الثاني :حدود العقل عند الشاطبي( ،الشاطبي يفند دعوى استقاللية
العقل).
 المبحث الثالث :أشعرية الشاطبي في التعامل مع المتشابهات
 oاملطلب األول :حترير القول يف إمكانية خرق العادة عقال؛
 oاملطلب الثاين :التأويل عند الشاطيب؛
 oاملطلب الثالث :أثر جتديد الدرس العقدي يف تصور الشاطيب.
وجتدر اإلشارة إىل أن العمل يف هذا البحث اجته إىل استخراج النصوص املتناثرة يف املوافقات
واالعتصام ،وتتبع اإلشارات واإلمياءات اليت تقود إىل تصور أيب إسحاق خبصوص علم الكالم الذي يسميه
(أصول الدين) كما سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.

المبحث األول:
علم الكالم عند اإلمام أبي إسحاق الشاطبي
سنة  760ه .وأيب عبد اهلل حممد بن أمحد الشريف التلمساين املتوىف سنة 771ه  .وغريهم .وأخذ عنه من تالميذه أبو
جعفر أمحد القصار األندلسي الغرناطي ،وأبو عبد اهلل حممد مب حممد اجملاري األندلسي تويف سنة 268ه .وأبو ُيىي بن حممد
بن عاصم املتوىف سنة 215ه ،وأخوه أبو بكر القاضي صاحب ( حتفة احلكام) تويف سنة 281ه.
من تآليفه املطبوعة :كتاب املوافقات ،وكتاب االعتصام ،وكتاب اإلفادات واإلنشادات .ومما مل يطبع أو مل يصل كتاب
اجملالس ،شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري ،وكتاب شرح األلفية وهو يف أصول النح ،شرح فيه ألفية بن مالك
املعروفة .أصويل وفقيه و حنوي مدقق وحمقق ،حارب البدع يف الدين وقاومها حىت امتحن يف ذلك.
أمجع مَّتمجوه على وفاته سنة 710ه رمحه اهلل تعاىل.
للمزيد من التوسع يرجع إىل حتقيق كتاب( :اإلفادات واإلنشادات ) لألستاذ حممد أيب األجفان ،و( فتاوى اإلمام الشاطيب)
من مجع وحتقيق أيب األجفان فقد قدم للكتابني مبقدمة ذكر فيهما ترمجة وافية وشاملة لإلمام الشاطيب ،وينظر كذلك الفصل
األول من الباب الثاين من نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب للدكتور أمحد الريسوين.
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المطلب األول :مفهوم علم الكالم عنده ومنزلته
أعتقد جازما أنه ال ميكن أن نستكشف رؤية الشاطيب يف االعتقاديات دون أن نتعرف مفهوم علم
الكالم يف تصوره ،واملنزلة اليت يتبوؤها هذا العلم ضمن شجرة العلوم النقلية والعقلية ،فلقد ذكر رمحه اهلل ما
ميكن أن يعترب بيانا ملعىن علم الكالم الذي جعله مرادفا ألصول الدين على عادة علماء األمة .قال معرفا
علم أصول الدين قياسا له بعلم أصول الفقه « :أصول الفقه إَّنا معناها استقراء كليات األدلة حىت تكون
عند اجملتهد نصب عني ،وعند الطالب سهلة امللتمس ،وكذل

أصول الدين وهو علم الكالم ،إنما

حاصله تقرير أدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به ،كما كان الفقه تقريرا ألدلتها
يف الفروع العبادية » 1.وقال مبينا مقاصد سورة األنعام « :إَّا نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين،
وقد خرج العلماء منها قواعد التوحيد التي صنف فيها المتكلمون»

2

نستنبط من النصني أن علم الكالم ،إَّنا معناه استقراء كليات األدلة ،فمسائله إذن مستمدة ومركبة على
هذه الكليات السمعية والعقلية ،3ومن هنا أفادت أحكامه القطع واليقني ،وليس الظن ،فإذا كان علم أصول
1

االعتصام50 :

 -2املوافقات 206 /5
 -3ومما ينبغي التنبيه ع ليه أن األدلة العقلية الكلية ال تناق

األدلة السمعية البتة ،بل تساويها وجتاريها ،فهما مصدرا العلم
الصليب الذي عليه مدار الطلب عند الشاطيب ،وهو علم الشريعة املباركة ،وهو كل علم توفرت فيه اخلواص الثالث وهو «
القسم األول :هو األصل واملعتمد ،والذي عليه مدار الطلب ،وإليه تنتهي مقاصد الراسخني ،وذلك ما كان قطعيا أو راجعا
إىل أصل قطعي ،والشريعة املباركة احملمدية منزلة على هذا الوجه ،ولذلك كانت حمفوظة يف أصوهلا وفروعها كما قال اهلل
تعاىل ﴿ :إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون ﴾ [ احلجر] 1 :؛ ألَّا ترجع إىل حفظ املقاصد ،اليت هبا يكون صالح الدارين
وهي الضروريات ،واحلاجيات ،والتحسينيات ،وما هو مكمل هلا ،ومتمم ألطرافها ،وهي أصول الشريعة ،وقد قام الربهان
القطعي على اعتبارها ،وسائر الفروع مستندة إليها ،فال إشكال يف أَّا علم أصيل راسخ األساس ثابت األركان( )...فإذا هلذا
القسم خواص ثالث هبن ميتاز عن غريه:
إحداها :العموم واالطراد ،فلذلك جرت األحكام الشرعية يف أفعال املكلفني على اإلطالق ( )...فال عمل يفرض ،وال
حركة ،وال سكون يدعى إال والشريعة عليه حاكمة إفرادا ،وتركيبا...
والثانية :الثبوت من غير زوال ،فلذلك ال جتد فيها بعد كماهلا نسخا ،وال رخصيصا لعمومها ،وال تقييدا إلطالقها ،وال رفعا
حلكم من أحكامها ال حبسب عموم املكلفني ،وال حبسب خصوص بعضهم ،وال حبسب زمان دون زمان ،وال حال دون
حال...
والثالثة :كون العلم حاكما ال محكوما عليه مبعىن كونه مفيدا لعمل يَّتتب عليه مما يليق به ،فلذلك احنصرت علوم الشريعة
فيما يفيد العمل أو يصوب حنوه ،ال زائد على ذلك ،وال جتد يف العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة ( ) ...فإذا كل علم
حصل له هذه اخلواص الثالث فهو من صلب العلم ،وقد تبني معناها ،والربهان عليها يف أثناء هذا الكتاب ،واحلمد هلل »
انظر املقدمة التاسعة من املوافقات  .61-31 /1ومما أكده يف هذا السياق أن األدلة الشرعية جتاري العقلية وتساويها« ،هذا
وإن كانت وضعية ال عقلية ،فالوضعيات قد جتاري العقليات يف إفادة العلم القطعي ،وعلم الشريعة من مجلتها ،إذ العلم هبا
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الفقه قطعيا يف الدين عند الشاطيب ،فأصول الدين كذلك وزيادة .قال رمحه اهلل « :إن أصول الفقه يف الدين
قطعية ال ظنية ،والدليل على ذلك أَّا راجعة إىل كليات الشريعة ،وما كان كذلك فهو قطعي ،بيان األول
ظاهر باالستقراء املفيد للقطع ،وبيان الثاين من أوجه:
أحدها :أَّا إما راجعة إلى أصول عقلية وهي قطعية ،1وإما إىل االستقراء الكلي من أدلة الشريعة،
وذل

قطعي أيضا ،وال ثالث هلذين إال اجملموع منهما ،والمؤلف من القطعيات قطعي ،وذل

الفقه».2

أصول

إن الدليل على عدم ظنية أصول الفقه إسوة بأصول الدين « أَّا لو كانت ظنية مل تكن راجعة إىل أمر
عقلي ،إذ الظن ال يقبل يف العقليات ( )...إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل
الشريعة ،ألنه الكلي األول ،وذل غير جائز عادة ».

3

أصول الدين هي الكلي األول ،وهي يف مرتبة أمسى من أصول الفقه ،إذ لو جاز الشك فيها جلاز تبدل
الشريعة مجلة وتفصيال وهو أمر غري ممكن ملناقضة خاصة احلفظ والبقاء ما بقي هذا الوجود .يعترب الشاطيب
قطعية أصول الفقه ثابتة بالقياس على أصول الدين (علم الكالم) ،إذ هي الكلي األول ،حبيث إنه « لو جاز
جعل الظين أصال يف أصول الفقه لجاز جعله أصال في أصول الدين ،وليس كذل باتفاق ،فكذل هنا،
ألن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين ،وإن تفاوتت في المرتبة ،فقد استوت يف
أَّا كليات معتربة يف كل ملة ،وهي داخلة يف حفظ الدين من الضروريات».4

مستفاد من االستقراء العام الناظم ألشتات أفرادها ،حىت تصري يف العقل جمموعة يف كليات مطردة عامة ،ثابتة غري زائلة ،وال
متبدلة ،وحاكمة غري حمكوم عليها ،وهذه خواص الكليات العقليات .وأيضا ،فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود ،وهو
أمر وضعي ال عقلي ،فاستوت مع الكليات الشرعية هبذا االعتبار ،وارتفع الفرق بينهما» انظر املقدمة التاسعة من املوافقات
31 /1
 -1األصول العقلية هي اليت ترجع إىل أحكام العقل الثالثة املعروفة ،وأعين :الوجوب واملستحيل واملمكن .قال الشاطيب يف
املقدمة الثانية « :إن املقدمات املستعملة يف هذا العلم و األدلة املعتمدة فيه ال تكون إال قطعية ( )...وهي إما عقلية
كالراجعة إىل أحكام العقل الثالثة :الوجوب واجلواز واالستحالة ،وإما عادية ،وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا ،إذ من
العادي ما هو واجب يف العادة ،أو جائز ،أو مستحيل ،وإما مسعية ،وأجلها املستفاد من األخبار املتواترة يف اللفظ ،بشرط أن
تكون قطعية الداللة ،أو من األخبار املتواترة يف املعىن ،أو املستفاد من االستقراء يف موارد الشريعة ،فإذا األحكام املتصرفة يف
هذا العلم ال تعدوا ثالثة :الوجوب ،و اجلواز ،و االستحالة» املوافقات 83 82/1
 - 2املوافقات 88 -81/1
 -3نفسه88 -81/1
 -4املوافقات 88/1
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واضح للغاية أن أبا إسحاق رمحه اهلل قد بىن أصول الفقه على معايري وخواص أصول الدين ،وهي تدور
كافة حول التصور الكلي النظري الذي هو مبثابة احملور الرابط اجلامع بني العلمني ،ولذلك كانت األدوات
املنهجية املتبعة فيهما ال رختلف ،وإن اختلفت فيما يبىن عليهما من وظائف علمية وتربوية ،إذ يبىن الفقه
على أصول الفقه ،يف حني يبىن التوحيد وسائر االعتقاديات على أصول الدين .انتهى الدكتور فريد
األنصاري رمحه اهلل إىل تلك النتيجة قائال :إن « أبا إسحاق قد اعترب علم الكالم ،أو أصول الدين صنوا

ألصول الفقه ،من حيث إنهما يعتبران قاعدة التدين ،وأساسه ،أي قواعده الكلية المبني عليهما ،قال:
إن املراد باألصول :القواعد الكلية ،كانت يف أصول الدين أو أصول الفقه 1،ومن هنا اشَّتكا يف
القطعية()...؛ ولذلك فإنه كثريا ما ينطلق من مقدمات كالمية لتقرير قضايا أصولية ،أو من مقدمتني
إحدامها كالمية ،واألخرى أصولية إلثبات حكم كلي ،كما هو يف قوله على سبيل املثال :قد تبني يف أصول
الدين امتناع التخلف يف خرب اهلل تعاىل ،وخرب رسوله صلى اهلل عليه وسلم .وثبت يف األصول الفقهية امتناع
التكليف مبا ال يطاق ( ،)...فإذا كل أصل شرعي رخلف عن جريانه على هذه اجملاري فلم يطرد( )...فليس
بأصل يعتمد عليه ،فاألصالن لديه علمان متكامالن ،بل متداخالن أشد ما يكون التداخل ،لوال أن
لكل منهما وظيفة جوهرية مستقلة عن األخرى».2
بعد هذا العرض البسيط لرؤية أيب إسحاق حول علم الكالم– أصول الدين -ميكننا أن نستخلص

مفهوم علم الكالم عنده باالقَّتان احلاصل بني العلمني ،ذل

بأن علم الكالم هو األدلة الكلية الثابتة

قطعا التي بنى عليها علماء الكالم قواعد التوحيد وما يتعلق بها.

المطلب الثاني :موقف الشاطبي من علم الكالم
نستطيع أن نتعرف موقف الشاطيب من علم الكالم من خالل ما ورد يف النقطة السابقة ،إذ هو أصول
الدين الراجعة إىل كليات األدلة السمعية والعقلية ،بل هو الكلي األول الذي ال يقبل الظن البتة ،وقد تبني
كيف أن األصول يف نظره نوعان :األصول االعتقادية أساس التوحيد ،واألصول العملية التطبيقية أساس
الفقه ،وكالمها يرجع إىل ذلك التصور الكلي النظري الثابت قطعا.
وعليه فإن رؤية الرجل لعلم الكالم ،ال ميكن إال أن تكون إجيابية ،وال ميكن أن ينكر فضل هذا العلم
ومكانته ،فهو قاعدة الدين وكليته األوىل ،طاملا أن املشتغلني به ُيَّتمون وظائف هذا العلم ،ويتقيدون حبدوده
وضوابطه العقلية والنقلية ،لكن إذا حصل احنراف وزيغ يف منهجية االستدالل ،أو خروج هبذا العلم عما رسم

 -1نفسه 17 /5
 -2املصطلح األصويل عند الشاطيب125 :
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له يف عاملي الغيب والشهادة ،فإنه طبعا ال بد من إصالح وعالج ،وذلك بالدعوة إىل املنهج الصحيح الذي
كان عليه سلف األمة.
يف ضوء هذا التوجيه يفهم ذم الشاطيب لعلم الكالم واملتكلمني والفالسفة يف بع السياقات ،وبه يعلم
نقله لكالم العلماء يف إنكار الكالم وكراهة مسائله ،وتبديع أهله و تفسيقهم ،ونظرا إىل أمهية هذه النقول
وإىل كوَّا متيز يف علم الكالم بني الغث والسمني ،ارتأيت أن أسوق مجلة منها ،مع شيء من التحليل و
التعليق.
نقل الشاطيب عن ابن عبد الرب كراهة مالك لعلم الكالم فقال «:كان مالك بن أنس يقول :الكالم يف
الدين أكرهه ومل يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه ،حنو الكالم يف رأي جهم والقدرية ،وكل ما أشبه ذلك،
وال ُيب الكالم إال فيما حتته عمل ،فأما الكالم يف دين اهلل ويف اهلل عز وجل ،فالسكوت أحب إيل ،ألين
رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكالم يف الدين إال فيما حتته عمل».

1

استند مالك رمحه اهلل يف هذا احلكم على عمل أهل املدينة ،حيث مل ينقل عن الصحابة وال التابعني
اخلوض يف مسائل الكالم اليت ليس حتتها عمل ،إذ العلم إَّنا يطلب ملا ينبين عليه من عمل .ومما يفهم من
هذا النص أن اخلوض يف الكالم فيما حتته عمل ديين أو دنيوي مقبول مباح عند علماء املدينة ،وهذا ما حمله
ابن عبد الرب معلقا على كالم اإلمام مالك فقال «:قد بني مالك رمحه اهلل أن الكالم فيما حتته عمل هو
مباح عنده وعند أهل بلده» .2واألمر اآلخر أن مالكا رمحه اهلل حدد اجلهة املقصودة باإلنكار والكراهة

 -1ذكره ابن عبد الرب عن مصعب بن عبد اهلل الزبريي ،جامع بيان العلم وفضله .213:وانظر االعتصام .281:ومما أثر
عن مالك رمحه اهلل يف علم الكالم :ما أخرج اهلروي عن إسحاق بن عيسى قال :قال مالك :من طلب الدين بالكالم
تزندق ،ومن طلب املال بالكيمياء أفلس ،ومن طلب غريب احلديث كذب.انظر ذم الكالم  .17وأخرج اهلروي عن عبد
الرمحن بن مهدي قال :دخلت على مالك وعنده رجل يسأله فقال :لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد ،لعن اهلل عمرو بن
عبيد فإنه ابتدع هذه البدعة من الكالم ،ولو كان الكالم علماً لتكلَّم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا يف األحكام
والشرائع .انظر ذم الكالم  .175وأخرج اهلروي عن أشهب بن عبد العزيز قال :مسعت مالكاً يقول :إيّاكم والبدع ،قيل يا
ِ
عما سكت
أبا عبد اهلل ،وما البدع ؟ قال :أهل البدع الذين يتكلمون يف أمساء اهلل وصفاته وكالمه وع ْلمه وقدرته وال يسكتون ّ

عنه الصحابة والتابعون هلم بإحسان ).نفسه  .175وروى ابن عبد الرب عن حممد بن أمحد بن خويز منداد املصري املالكي
قال يف كتاب اإلجارات من كتابه اخلالف :قال مالك ال جتوز اإلجارات يف شيء من كتب األهواء والبدع والتنجيم وذكر
كتباً ُث قال :وكتب أهل األهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكالم من املعتزلة وغريهم وتفسخ إجارة يف ذلك".
انظر .جامع بيان العلم وفضله :ص 216
 -2االعتصام281:
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وأشار إليها باالسم ،وهي مجاعة اجلهم بن صفوان ،1والقدرية ،2وكل ما أشبه ذلك كاملعتزلة وغريهم .إن
السلف رمحهم اهلل ردوا مقاالت هؤالء وأمثاهلم وأغلظوا عليهم القول ،بل وصل األمر إىل الرمي بالفسق
والضالل والزيغ واالبتداع .واإلمام مالك واحد من هؤالء ،حيث كان مدافعا عن العقيدة الصحيحة ،ملتزما
مبنهج أهل السنة واجلماعة ،وهو رمحه اهلل يف ذلك مل يرم املتكلمني بقوس واحد ،ومل جيعلهم ملة واحدة ،وإَّنا
مسى وعني ،حىت ذكر اجلهم بن صفوان والقدرية ،ومن على شاكلتهم؛ ولذلك ال ميكن أن يدعي أحد بأن
مالكا أبطل اخلوض يف علم الكالم مجلة وتفصيال.
ورد يف االعتصام عن ابن عبد الرب وقوع إمجاع العلماء من أهل احلديث والفقه على ما ذهب إليه مالك
يف بدعية مقاالت اجلهمية ،والقدرية ،ومن حنا حنوهم ،ولكنه رمحه اهلل – ابن عبد الرب -رخص يف اخلوض
يف علم الكالم على سبيل الضرورة ،ذلك أن « اجلماعة على ما قال مالك رمحه اهلل ،إال أن يضطر أحد إىل
الكالم ،فال يسعه السكوت ،إذا طمع يف درء الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه وخشي ضاللة عامة ،أو
حنوها».

3

واضح أن الرد على أهل الزيغ والبدع ضرورة واقعية وفريضة شرعية ،ال يسع أهل احلق السكوت ،أو
احلياد حيال جهاالهتم ،ألن األمر من باب النهي عن املنكر ،والنصيحة هلل ولرسوله وعامة املسلمني ،فإذا قام
من يتكلم من علماء الكالم هبذا اجلهد النقدي اإلصالحي التصحيحي ،فإنه ليس ممن أنكر عليهم مالك،
 -1هو اجلهم بن صفوان أبو حمرز جهم بن صفوان الراسي السمرقندي ت :سنة 182ه .قال عنه الذهيب :الضال املبتدع
رأس اجلهمية هلك يف زمان صغا ر التابعني ،وما علمته روى شيئا ،ولكنه زرع شرا عظيما ،انظر تذكرة احلفاإ رقم.1322 :
وكان جهم هذا تلميذا للجعد بن درهم الزنديق ،الذي كان أول من ابتدع القول خبلق القرآن .انظر :الفرق بني الفرق
لإلسفراييين التميمي البغدادي ت281ه  :ص811:حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد.
 -2يسميهم اإلسفراييين :القدرية املعتزلة عن احلق ،وفيه إشارة إىل أن املعتزلة اقتبست مبادئها من القدرية كما هو معروف،
وأن مقاالت اجلهمية والقدرية من أهم مصادر االعتزال ،وهو أمر أقرته املعتزلة ورضيت به كما قال الدكتور امحد أبو زيد :إن
من يرجع إىل ما كتبه املعتزلة يف سند مذهبهم ومصادره األوىل جيد أَّم ينظرون إىل هاتني الفرقتني – القدرية واجلهمية-
نظرتني متباينتني :أما القدرية فيحرص املعتزلة على االنتماء إليهم ال جيدون يف ذلك غضاضة ،و ال حرجا ،لذلك جندهم
يضعون رجاهلم يف مقدمة طبقات االعتزال ورجاله . )...(،وأما اجلهمية فإن املعتزلة ،خالفا ملا ذكره الدكتور النشار يتربأون
منهم و ال يرضون أن ينسبوا إليهم ،لذلك مل يذكروا أحدا منهم مع شيوخهم وأتباعهم ،بل رفضوهم بصراحة ونفوهم من
صفوفهم ( .)...ولقد بني الدكتور أمحد أبو زيد احلدود الفاصلة بني الفرقتني ،فبالرغم من كون اجلهمية يوافقون املعتزلة يف
مبدأين هامني ،مها نفي الصفات وخلق القرآن ،فإن هناك حدا فاصال باعد بينهما ،هو إميان اجلهمية باجلرب ،وقد كان املعتزلة
أشد أعداء هذه العقيدة ،هلذا رفضوا االنتماء إليهم ،ومالوا إىل القدرية الذين متسكوا مببدأ حرية اإلنسان ومسؤوليته يف أعماله
( )...لذا ال يسوغ أن يقال أن املعتزلة استمدوا بع مبادئهم من اجلهمية إال بكثري من التحفظ .انظر املنحى االعتزايل يف
البيان وإعجاز القرآن .ص. 55 -58 :
 -3االعتصام.281:
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بل هم أهل احلق والنصيحة ،وعلى رأسهم أبو احلسن األشعري رمحه اهلل ،وليس الشاطيب إال على خطاه
ومنهجه ،كما سيتضح أكثر إن شاء اهلل تعاىل.
جهود الشاطيب اجتهت إىل إصالح مناهج املسلمني يف العلوم الشرعية وخاصة علمي الكالم وأصول
الفقه ،ولذلك فهو على مذهب سلفه يف النقد والتصحيح ملبادئ وأفكار اجلهمية والقدرية والرواف واخلوارج
واملرجئة ،وغريها من الفرق املنحرفة ،وهي فرق دخل عليها االحنراف من جهة أَّا اعتقدت معتقدات معينة
عدهتا مسلماتُ ،ث استدلت هلا بالكتاب والسنة ،1فما وافق قوهلا فهو احلق ،وما خالفه ُيمل على التأويل
تعسفا ،أو يعطل تعطيال ،ولذلك خلص الشاطيب بعد بسط اآلثار املبطلة الحنراف مقاالت بع علماء
الكالم إىل أن « هذه اآلثار وأشباهها تشري إىل ذم إيثار نظر العقل على آثار النيب صلى اهلل عليه
وسلم .وذهب مجاعة من العلماء إىل أن املراد بالرأي املذموم يف هذه األخبار البدع المحدثة في
االعتقاد كرأي جهم وغيره من أهل الكالم .ألنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد
األحاديث )...(2فجميع ذلك راجع إىل معىن واحد .وهو إعمال النظر العقلي مع طر السنن .إما
 -1وضح هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف مقدمته يف أصول التفسري يف ( :فصل النوع الثاين :اخلالف الواقع
يف التفسري من جهة االستدالل) قائال « :وأما النوع الثاين من مستندي االختالف ،وهو ما يعلم باالستدالل ال بالنقل ،فهذا
أكثر ما فيه اخلطأ من جهتني حدثنا بعد تفسري الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان (.)...
إحدامها قوم اعتقدوا معاينُ ،ث أرادوا محل ألفاإ القرآن عليها!
والثانية قوم فسروا القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه ،من كان من الناطقني بلغة العرب من غري نظر إىل املتكلم بالقرآن،
واملنزل عليه ،واملخاطب به! فاألولون راعوا املعىن ،الذي رأوه من غري نظر إىل ما تستحقه ألفاإ القرآن من الداللة والبيان،
واآلخرون راعوا جمرد اللفظ ،وما جيوز عندهم أن يريد به العريب ،من غري نظر إىل ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكالم ...
واألولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به ،وتارة ُيملونه على ما مل يدل عليه ،ومل يرد به ،وىف كال
األمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من املعىن باطال ،فيكون خطؤهم يف الدليل واملدلول ،وقد يكون حقا فيكون
خطؤهم يف الدليل ال يف املدلول...
واملقصود :أن مثل هؤالء اعتقدوا رأيا ُث محلوا ألفاإ القرآن عليه ،وليس هلم سلف من الصحابة والتابعني هلم بإحسان ،وال
من أئمة املسلمني ،ال يف رأيهم وال يف تفسريهم .وما من تفسري من تفاسريهم الباطلة إال وبطالنه يظهر من وجوه كثرية » ..
انظر مقدمة يف أصول التفسري ،ص.25 -71 .
 .-2فقالوا :ال جيوز أن يرى اهلل يف اآلخرة ألنه تعاىل يقول ﴿ :ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار) [األنعام ،] 102 :
فردوا قوله عليه الصالة والسالم ":إنكم ترون ربكم يوم القيامة" وتأولوا قول اهلل تعاىل ﴿ :وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة﴾
[القيامة .] 88 -81 :وقالوا :ال جيوز أن يسأل امليت يف قربه .لقول اهلل تعاىل﴿ أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني﴾ [غافر:
 ،]10فردوا األحاديث املتواترة يف عذاب القرب وفتنته ،وردوا األحاديث يف الشفاعة على تواترها ،وقالوا :لن خيرج من النار من
دخل فيها :وقالوا :ال نعرف حوضا وال ميزانا ،وال نعقل ما هذا .وردوا السنن يف ذلك كله  -برأيهم وقياسهم  -إىل أشياء
يطول ذكرها من كالمهم يف صفة الباري ،وقالوا :العلم حمدث يف حال حدوث املعلوم ،ألنه ال يقع علم إال على معلوم ،فرارا
من قدم العامل  -يف زعمهم ..وقال آخرون  -قال ابن عبد الرب :وهم اجلمهور  -إن املراد القول يف الشرع باالستحسان
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قصدا أو غلطا وجهال ،والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضاللة( ،)...فاحلاصل من جمموع ما تقدم أن
الصحابة ومن بعدهم مل يعارضوا ما جاء يف السنن بآرائهم ،علموا معناه أو جهلوه ،جرى هلم على معهودهم
أو ال ،وهو املطلوب من نقله ،وليعترب فيه من قدم الناقص وهو العقل ،على الكامل وهو الشرع ».1
هذا هو نظر الشاطيب يف علم الكالم ،فهو مييز بني علم الكالم الذي هو أصول الدين وعمدة امللة،
وبني الكالم الذي يكر على األصول باإلبطال ،إما جهال أو قصدا أو غلطا.


المبحث الثاني:
حدود العقل عند الشاطبي( :الشاطبي يفند دعوى استقاللية العقل)
معلوم أن جوهر اخلالف احلاصل يف علم الكالم يعود إىل ثنائية العقل والنقل ،أو ما يصطلح عليه يف
الفلسفة باحلكمة والشريعة ،ففي حني اعتمدت بع الفرق على العقل اعتمادا مطلقا ،2وحكمته يف
الصغرية والكبرية ،جند بع الفرق األخرى ذمت العقل ،وسفهت أحكامه ،وأبطلت منفعته ،ورمت ذلك
باجلهل والضالل ،وهكذا ضاع علم الكالم وتاه بني الغايل فيه واجلايف ،واحلق هو الوسط واالعتدال ،وهو

والظنون ،واالشتغال حبفظ املعضالت ،ورد الفروع بعضها إىل بع دون ردها إىل أصوهلا ،فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل،
قالوا :ويف االشتغال هبذا تعطيل السنن والتذرع إىل جهلها .وهذا القول غري خارج عما تقدم .وإَّنا الفرق بينهما أن هذا منهي
عنه للذريعة إىل الرأي املذموم .وهو معارضة املنصوص .ألنه إذا مل يبحث عن السنن جهلها فاحتاج إىل الرأي .فلحق
باألولني الذين عارضوا السنن حقيقة .فجميع ذلك راجع إىل معىن واحد .وهو إعمال النظر العقلي مع طرح السنن .إما
قصدا أو غلطا وجهال ،والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضاللة انظر تفاصيل هذا الكالم أكثر يف االعتصام ص250:
وما بعدها.
 -1االعتصام258 -251:
 -2جعل الدكتور أمحد أبو زيد العقل على رأس األسس الفكرية لالعتزال فقال « :للعقل مكانة مرموقة يف التفكري
االعتزايل ،فهو الرائد الذي ال يكذب ،والدليل الذي ال يزيغ ،فقد حكموه يف كل شيء ،أخضعوا له العقائد الدينية ،واعتمدوا
عليه يف تأويل القرآن وتفسريه ،ونقد احلديث وتصحيحه ،ويف الدفاع عن اإلسالم ومناظرة خصومه ،جعلوه املعيار الصحيح
على كل شيء ،واملقياس الثابت يف التمييز بني احلق و الباطل واخلطأ والصواب ،لذلك وضعوه يف مقدمة األدلة ،فحكموا بأن
النظر العقلي هو أول واجب على املكلف ،إذ هبذا النظر يتوصل إىل معرفة اهلل تعاىل( )...جعل املعتزلة االستدالل بالقرآن
تابعا ملعرفة اهلل ،ومعرفة اهلل متوقفة على النظر العقلي ،وال جيوز عندهم االستدالل بالقرآن إال بعد إحكام معرفة اهلل بالعقل »
املنحى االعتزايل يف البيان وإعجاز القرآن .ص56 -53:
233

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

منهج أيب احلسن األشعري رمحه اهلل ،وكل من متسك به عد أشعريا ،وصاحبنا الشاطيب رمحه اهلل على هذا
االجتاه .فما حدود العقل عنده؟ وهل العقل مستقل يف تقرير األحكام أو تابع للشرع؟
عندما نعود إىل مقدمات الشاطيب يف املوافقات ،جنده يرسم خطه املنهجي ،الذي التزم به ورضيه
بوضوح تام ،إذ على موازينه بىن مشروعه العلمي ،ففي املقدمة الثانية بني رمحه اهلل اختياره املنهجي يف
العقليات ،من حيث موقع العقل يف التشريع ،ومن حيث وظائفه وحدوده ،فقال « :األدلة العقلية إذا
استعملت في هذا العلم قائما إنما تستعمل مركبة على األدلة السمعية ،أو معينة في طريقها ،أو محققة

لمناطها ،أو ما أشبه ذلك ال مستقلة بالداللة ،ألن النظر فيها نظر يف أمر شرعي ،والعقل ليس بشارع،
وهذا مبين في علم الكالم ،فإذا كان كذل فالمعتمد بالقصد األول األدلة الشرعية ».

1

هذا النص مفتاح لغريه ،ألنه وضعه يف لوحة القيادة املقدمة الثانية فهو مبثابة القانون الكلي الذي
يوجه كافة االجتهادات يف خمتلف املسائل العلمية ،اليت سيوردها يف املوافقات واالعتصام ،وغريمها سواء يف
االعتقاديات ،أو العمليات.
فالشاطيب يتحدث عن األدلة العقلية أي الكليات العقلية املفيدة للقطع ،وليس الظن كما سبقت
اإلشارة ،وهي هبذا تأخذ قيمتها وحجمها من الناحية العملية واملنهجية ،ومع ذلك ،فإَّا حيثما تستعمل يف
علوم الشريعة تستعمل حتت سلطة األدلة السمعية ،ويف ضوء نورها وهديها ،وليس هلا أن تستقل بإصدار
األحكام الشرعية البتة .يعلل الشاطيب رمحه اهلل تبعية العقل للنقل بأن النظر يف األدلة العقلية إَّنا هو نظر
شرعي ،وليس عاديا طبيعيا؛ ألن العقل ههنا ينظر يف نصوص الوحي ،والعقل ليس مبشرع حىت يستقل ،وإَّنا
يستقل الذي يضع القواعد والضوابط والتفاصيل ،وتلك مزية النقل ،وأما العقل فوظيفته أن يُعني ويُكمل يف
الطريق ،ويساهم يف حتقيق املناطات ملا اكتسبه من خربة ،وراكمه من جتربة ،وملا ترسخ لديه بفعل العادات
اجلارية.
ويف املقدمة العاشرة يؤكد الشاطيب دور العقل املعضد واملكمل للنقل ،ويسوق أدلة كثرية يربهن هبا على
هاته احلقيقة ال يتسع اجملال لذكرها ،فقال بني يدي نلك األدلة « :إذا تعاضد النقل والعقل على املسائل
الشرعية ،فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ،ويتأخر العقل فيكون تابعا فال يسرح العقل يف جمال
النظر إال بقدر ما يسرحه النقل».

2

 -1املوافقات 83 /1
 -2املوافقات32 /1 :
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لقد استشكل البع هذا الرأي املقيد للعقل ،حىت اهتم صاحبه بالظاهرية الذين جيمدون على حم
1
ظواهر النصوص ،وإلغاء العقول مطلقا ،ونفي القياس .ليس الرجل ظاهريا وال حشويا كما وصفه املخالف،
وإَّنا يزن العقل مبيزان الشارع الذي خلق فقدر وهدى ،ولذلك جنده يف سياقات عدة يعلل حمدودية العقل
واستقالليته بأن « اهلل جعل للعقول يف إدراكها حداً تنتهي إليه ال تتعداه .ومل جيعل هلا سبيالً إىل اإلدراك يف
كل مطلوب .ولو كانت كذلك الستوت مع الباري تعاىل يف إدراك مجيع ما كان وما يكون وما ال يكون .إذ
لو كان كيف كان يكون؟ فمعلومات اهلل ال تتناهى .ومعلومات العبد متناهية .واملتناهي ال يساوي ما ال
يتناهى .
وقد دخل يف هذه الكلية ذوات األشياء مجلة وتفصيالً .وصفاهتا وأحواهلا وأفعاهلا وأحكامها مجلة
وتفصيالً .فالشيء الواحد من مجلة األشياء يعلمه الباري تعاىل على التمام والكمال ،حبيث ال يعزب عن
علمه مثقال ذرة ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أحواله وال يف أحكامه ،خبالف العبد فإن علمه بذلك
الشيء قاصر ناقص سواء كان يف تعقل ذاته ،أو صفاته أو أحواله أو أحكامه ،وهو يف اإلنسان أمر مشاهد
2
حمسوس ال يرتاب فيه عاقل ُرخّرجه التجربة إذا اعتربها اإلنسان يف نفسه».
للعقول حدود مرسومة سلفا يف إدراك املوجودات احملسوسات يف ذواهتا وصفاهتا وأحواهلا؛ ولذلك ليس
هلا أن حتكم يف اجملال الالحمدود من عامل الغيب ،وهنا مزلة عبيد العقل دائما ،الذين منحوا عقوهلم
االستقاللية والسيادة يف إدراك كل شيء ،فإذا كان العقل يعجز عن اإلحاطة بعامل الشهادة ،فكيف له أن
يدرك حقائق عوامل الغيب!؟
يستدل الشاطيب بأحوال أهل الفَّتات « ،فإَّم وضعوا أحكاما على العباد مبقتضى السياسات ال جتد
فيها أصال منتظما وقاعدة مطردة على الشرع بعد ما جاء ،بل استحسنوا أمورا جتد العقول بعد تنويرها
بالشرع تنكرها ،وترميها باجلهل والضالل والبهتان واحلمق ،مع االعَّتاف بأَّم أدركوا بعقوهلم أشياء قد
وافقت ،وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحها ،ومع أَّم كانوا أهل عقول باهرة وأنظار صافية وتدبريات لدنياهم
غامضة ،لكنها بالنسبة إىل ما يصيبوا فيه قليلة ،فألجل هذا كله وقع اإلعذار واإلنذار ،وبعث اهلل النبيني
مبشرين ومنذرين ،لئال يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل ،وهلل احلجة البالغة ،والنعمة السابغة.
فاإلنسان وإن زعم يف األمر أنه أدركه وقتله علما ،ال يأيت عليه الزمان إال وقد عقل فيه ما مل يكن عقل،
وأدرك من علمه ما مل يكن أدرك قبل ذلك ،كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانا ،وال خيتص ذلك عنده
مبعلوم دون معلوم ،وال بذات دون ذات وال بصفة دون صفة ،وال فعل دون حكم ،فكيف يصح دعوى
 -1انظر ما اعَّتض به خمالفوه يف املوافقات31 /1:
 -2االعتصام288 :
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االستقالل يف األحكام الشرعية ،وهي نوع من أنواع ما يتعلق به علم العبد ال سبيل له إىل دعوى االستقالل
البتة حىت يستظهر يف مسألته بالشرع  -إن كانت شرعية  -ألن أوصاف الشارع ال رختلف فيها البتة ،وال
1
قصور وال نقص ،بل مبادئها موضوعة على وفق الغايات ،وهي من احلكمة ».
انتهى الشاطيب بعد نقاش طويل وعميق يف القضية اليت حنن بصدد حترير القول فيها دعوى استقاللية
العقل يف إدراك األحكام الشرعية إىل نتيجتني مهمتني باعتبار موقع العقل إزاء كل واحدة منها :تتعلق
األوىل باخلطاب الشرعي الواضح الداللة ،والثانية باألخبار اليت يقتضي ظاهرها خرق العادات اجلارية.
النتيجة األولى :ومفادها « أن ال جيعل العقل حاكما بإطالق ،وقد ثبت عليه حاكم بإطالق وهو
الشرع ،بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقدمي  -وهو الشرع  -ويؤخر ما حقه التأخري  -وهو نظر العقل
 ألنه ال يصح تقدمي الناقص حاكما على الكامل ،ألنه خالف املعقول واملنقول ،بل ضد القضية هواملوافق لألدلة فال معدل عنه ،ولذلك قال :اجعل الشرع يف ميينك والعقل يف يسارك ،تنبيها على تقدم الشرع
على العقل».

2

ذاك هو املوقع الطبيعي للعقل يف احلكم على الشرعيات ،فهو الناقص أمام الكامل ،ومؤخر أمام املقدم،
واجملتهد جيعله على اليسار ،والشرع على اليمني ،فهو إذن يف موقع التكملة  ،أو املقصود بالقصد الثاين
باصطالحات الشاطيب ،ومعلوم أن « كل تكملة فلها -من حيث هي تكملة -شرط ،وهو أال يعود
اعتبارها على األصل باإلبطال ،وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إىل رف أصلها ،فال يصح اشَّتاطها
عند ذلك».

3

النتيجة الثانية :وهي املتعلقة باألخبار املتشاهبة ،فإذا وجد اجملتهد « يف الشرع أخبارا تقتضي ظاهرا
خرق العادة اجلارية املعتادة ،فال ينبغي له أن يقدم بني يديه اإلنكار بإطالق ،بل له سعة يف أحد أمرين :إما
أن يصدق به على حسب ما جاء ويكل علمه إىل عامله .وهو ظاهر قوله تعاىل ﴿:والراسخون يف العلم

يقولون آمنا به كل من عند ربنا﴾ [ آل عمران ]7 :يعين الواضح احملكم ،واملتشابه اجململ ،إذ ال يلزمه العلم
به ،ولو لزم العلم به جلعل له طريق إىل معرفته ،وإال كان تكليفا مبا ال يطاق .وإما أن يتأوله على ما ميكن
محله عليه مع اإلقرار مبقتضى الظاهر ،ألن إنكاره إنكار خلرق العادة فيه .وعلى هذا السبيل جيري حكم

 -1االعتصام288 :
 - 2نفسه286 :
 - 3املوافقات861/8:
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الصفات اليت وصف الباري هبا نفسه ،ألن من نفاها نفى شبه صفات املخلوقني ،وهذا منفي عند
اجلمهور».

1

هنا يثبت الشاطيب أشعريته بوضوح ،حيث يلتزم باملنهج األشعري يف فهم اآليات املتشاهبات ،ومنها
آيات الصفات املسماة الصفات اخلربية السمعية ،فهو يتوسل إىل فهمها مبدخلني أساسني على عادة
األشاعرة عموما ومها :التفوي  ،وهو ما مساه التصديق حبسب ما جاء يف الصفات ،مع التسليم بعلم ذلك
إىل العامل سبحانه ،واملدخل الثاين هو التأويل حبمل ذلك على ما يسع محله عليه من غري إنكار املعىن
الظاهر ،أو تعطيله ،ونفيه ،وهذا صلب ضالل القدرية واجلهمية واملعتزلة ،اليت بنت جوانب من مذهبها على
مقاالت الفرقتني كما سبق الذكر.


المبحث الثالث:
أشعرية الشاطبي في التعامل مع المتشابهات
ينطلق الشاطيب رمحه اهلل يف إبراز منهجه األشعري من قوله تعاىل﴿ :هو الذي أنزل عليك الكتاب منه
آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهلل والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولو
االلباب﴾ ] سورة آل عمران ،[ 7:واآلية هي أصله املنهجي الكلي يف التعامل مع احملكم واملتشابه،
وخبصوص املتشابه فإنه رمحه اهلل عمد إىل قاعدة اجلمع بني منهجييت التفوي  ،والتأويل بدل الَّتجيح ،الذي
اعتمده خصوم األشعرية مذهبا ،ويف هذا يقول « :إذا وجد يف الشرع أخبارا تقتضي ظاهرا خرق العادة
اجلارية املعتادة ،فال ينبغي له أن يقدم بين يديه اإلنكار بإطالق ،بل له سعة في أحد أمرين :إما أن
يصدق به على حسب ما جاء ويكل علمه إلى عالمه .وهو ظاهر قوله تعاىل ﴿ :والراسخون يف العلم

يقولون آمنا به كل من عند ربنا﴾ [ آل عمران ]7 :يعين الواضح احملكم ،واملتشابه اجململ ،إذ ال يلزمه العلم
به ،ولو لزم العلم به جلعل له طريق إىل معرفته ،وإال كان تكليفا مبا ال يطاق .وإما أن يتأوله على ما يمكن
حمله عليه مع اإلقرار بمقتضى الظاهر ،ألن إنكاره إنكار لخرق العادة فيه .وعلى هذا السبيل

 -1االعتصام287 -286 :
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جيري حكم الصفات اليت وصف الباري هبا نفسه ،ألن من نفاها نفى شبه صفات املخلوقني ،وهذا منفي
عند اجلمهور ».

1

انظر إىل عبارة (بل له سعة يف أحد أمرين ) ،فهذا هو املنهج الوسطي املعتدل املتصف بالسعة واملرونة،
فهو يعاشر كل طائفة على أحسن ما عندها ،إذ اجلمع أوىل من الَّتجيح على قاعدة علماء األصول والفقه،
وليتضح هذا املنهج أكثر نتناول ثالث قضايا جوهرية يف تصور الشاطيب ،نراها حامسة يف إبراز أشعرية هذا
الرجل العظيم.

المطلب األول :تحرير القول في إمكانية خرق العادة عقال
سبق احلديث أن العقل من خصائصه النقصان بدل الكمال ،والتبعية بدل االستقاللية ،وأن أدلته تساق
مركبة على األدلة السمعية .ومن خصائصه أيضا أنه ال ميكنه أن جيزم بلزوم وحتمية اطراد أحكام العادات
اجلارية ،ومعناه :أن ما جرت به العادات يف دنيا الناس ،مما صار من معهودهم ومألوفهم ميكن خرقه وإبطاله،
كاحلاصل بفعل املعجزات والكرامات ،ولذلك فحينما يأيت أمر على خالف ما ألفته العقول ،فال ميكن أن
يُدعى بأن ذلك ينايف مقتضيات هذه العقول.
اعترب الشاطيب رمحه اهلل هذا اإللزام العقلي من أخطر أسباب الفساد املنهجي ،وبه دخل العوج على
عقائد بع الفرق الكالمية كالقدرية واجلهمية واملعتزلة ،الذين تعبدوا العقل وحكموه يف كل شيء كما
سبقت اإلشارة ،ولذلك حرر القول يف املسألة كثريا ،وعد ذلك رأس املشكلة وعمود خيمتها .قال رمحه اهلل:
« فلما جاءت النبوات خبوارق العادات أنكرها من أصر على األمور العادية واعتقدها سحرا أو غري ذلك،
كقلب العصا ثعبانا ،وفرق البحر ،وإحياء املوتى ،وإبراء األكمه واألبرص ،ونبع املاء من بني أصابع اليد،
وتكليم احلجر والشجر ،وانشقاق القمر ،إلى غير ذل مما تبين به أن تل العوائد الالزمة في العادات
ليست بعقلية بحيث ال يمكن تخلفها ،بل يمكن أن تتخلف ،كما يجوز على كل مخلوق أن يصير من
الوجود إلى العدم ،كما خرج من العدم إلى الوجود فمجاري العادات إذا يمكن عقال تخلفها .إذ لو

كان عدم التخلف لها عقليا لم يمكن أن تتخلف ال لنبي وال لغيره ،ولذلك مل يدع أحد من األنبياء
عليهم الصالة والسالم اجلمع بني النقيضني ،وال حتدى أحدا بكون اإلثنني أكثر من الواحد ،مع أن اجلميع
فعل اهلل تعاىل .وهو متفق عليه بني أهل اإلسالم .وإذا أمكن يف العصا والبحر واألكمه واألبرص واألصابع
والشجر وغري ذلك ،أمكن يف مجيع املمكنات ،ألن ما وجب للشيء وجب ملثله» .

 -1االعتصام.287 -286 :
 -2االعتصام .283
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احتج الشاطيب كذلك بأوصاف أهل اجلنة ،وأهل النار ،وأنه تقع على حنو خيالف املعتاد عندنا يف الدنيا
من قبيل كون اإلنسان يف اجلنة يأكل ويشربُ ،ث ال يتغوط ،وال يتبول ،وصاحب النار عياذا باهلل ،ال تأيت
عليه النار حىت ميوت

1

خنلص يف هذه املسألة إىل أن أحكام العادات املألوفة ،ليست ضرورية عقلية ال يسع خرقها حبال ،بل
رخرق بإرادة اهلل وقدرته وفعله ،كما هو الشأن يف املعجزات والكرامات ،2وكما يقع ألهل النعيم وأهل
اجلحيم ،مما ال قبل لعقول بين آدم به ،إال ما جاءها من خرب السماء « .فعلى هذا يصح قضاء العقل في
عادي بانخراقه ،مع أن كون العادي عاديا مطردا غير صحيح أيضا ،فكل عادي يفرض العقل فيه خرق
العادة فليس للعقل فيه إنكار ،إذ قد ثبت يف بع

األنواع اليت اختص الباري باخَّتاعها ،والعقل ال يفرق

بني خلق وخلق ،فال ميكن إال احلكم بذلك اإلمكان على كل خملوق ،ولذلك قال بع

احملققني من أهل

االعتبار :سبحان من ربط األسباب بمسبباتها وخرق العوائد ليتفطن العارفون تنبيها على هذا المعنى

المقرر».

3

فهذه القضية املزعومة هي اليت جنت على أرباب املعتزلة ،وأوقعتهم يف تعطيل الصفات اخلربية ،ويف رد
األحاديث املتواترة والصحيحة ،ويف اللجوء إىل التأويالت البعيدة املغالية ،وجعلتهم يوجبون على اهلل ما جيب
يف حق اإلنسان ،وكل ذلك إَّنا يرجع إىل هذا األصل عندهم – الفرضية -القاضي بكون العادات اجلارية يف
الدنيا مطردة ،وال يسع خرقها حبال.
 -1وأيضا ،فقد جاءنا الشرع بأوصاف من أهل اجلنة وأهل النار خارجة عن املعتاد الذي عندنا ،فإن كون اإلنسان يف اجلنة
يأكل ويشرب ُث ال يغوط وال يبول غري معتاد ،وكون عرقه كرائحة املسك غري معتاد ،وكون األزواج مطهرة من احلي مع
كوَّن يف حالة الصبا وسن من ُيي غري معتاد ،وكون اإلنسان فيها ال ينام وال يصيبه جوع وال عطش وإن فرض أنه ال
يأكل وال يشرب أبد الدهر غري معتاد ،وكون الثمر فيها إذا قطف أخلف يف احلال ويتداىن إىل يد القاطف إذا اشتهاه غري
معتاد ،وك ون الل واخلمر والعسل فيها أَّارا من غري حالب وال عصر وال حنل ،وكون اخلمر ال تسكر غري معتاد ،وكون ذلك
كله حبيث لو استعمله اإلنسان دائما ال ميتلا وال يصيبه كظة وال رخمة وال خيرج من جسده ال من أذنه وال أنفه وال أرفاغه وال
سائر جسده أوساخ وال أقذار غري معتاد ،وكون أحد من أهل اجلنة ال يهرم وال يشيخ وال ميوت وال ميرض غري معتاد.
وكذلك إذا نظرت أهل النار  -عياذا باهلل  -وجدت من ذلك كثريا ،ككون النار ال تأيت عليه حىت ميوت ،كما قال
تعاىلُ﴿ :ث ال ميوت فيها وال ُييا﴾ [ األعلى ] 15 :وسائر أنواع األحوال اليت هم عليها ،كلها خارق للعادة.

فهذان نوعان شاهدان لتلك العوائد وأشباهها بأَّا ليست بعقلية ،وإَّنا هي وضعية ميكن رخلفها .انظر االعتصام 283 :وما
بعدها
 -2مل يأت ا لشاطيب بأدلة من الكرامات اليت ُيصل هبا خرق للعادات اجلارية يف حق بع األولياء متسكا باملتفق عليه بينه
وبني خصومه يف هذه املسألة -املعتزلة -علما أن معتقد أهل السنة القول بكرامات الصلحاء وهلم يف ذلك أدلة كثرية .قال
رمحه اهلل :وإَّنا مل حنتج بالكرامات ألن أكثر املعتزلة ينكروَّا رأسا وقد أقر هبا بعضهم .انظر االعتصام283 :

 -3االعتصام 286
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المطلب الثاني :التأويل عند الشاطبي
القاعدة عند الشاطيب أن( كل ما مل جير على املعتاد يف الفهم متشابه) ،جاء تقرير هذه القاعدة يف
سياق عرض أقوال العلماء السلف يف ترك التكلف ،وعدم معارضة ما جاء يف السنن بآراء الناس ،علموا
معناه أو جهلوه ،جرى هلم على معهودهم أو ال ،ف« مجيع ما قالوه مستمد من معىن قول اهلل تعاىل﴿ :فأما

الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة﴾ [ .آل عمرانُ ]7:ث قال﴿ :والراسخون يف العلم
يقولون آمنا به كل من عند ربنا﴾ [آل عمران ، ]7:فإَّا صرُية يف هذا الذي قررناه ،فإن كل ما لم يجر

على المعتاد في الفهم متشابه ،فالوقوف عنه هو األحرى مبا كان عليه الصحابة املتبعون لرسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ،إذ لو كان من شأَّم اتباع الرأي مل يذموه ومل ينهوا عنه ،ألن أحدا ال يرتضي طريقا ُث ينهى
عن سلوكه  .كيف وهم قدوة األمة باتفاق املسلمني.1» ! .

لقد دافع الشاطيب عن منهج التأويل عند الضرورة مبينا أنه ال يتعارض مع منهج الصحابة ،وال يبطله،
فإنه إذا كان مذهب الصحابة هو األحرى واألجدر ،فإن مذهب اخللف املتسلح بالتأويل مكمل .قال رمحه
اهلل يف سياق إثبات معتقد األشاعرة يف مسألة امليزان معَّتضا على من رام جعل أهل التأويل من الفرق
الضالة« :فاألخلق احلمل إما على التسليم ،وهذه طريقة الصحابة رضي اهلل عنهم ،إذ مل يثبت عنهم إال جمرد
التصديق من غري حبث عن نفس امليزان أو كيفية الوزن .كما أنه مل يثبت عنهم يف الصراط إال ما ثبت عنهم
يف امليزان .فعليك به فهو مذهب الصحابة رضي اهلل عنهم. 2
فإن قيل :فالتأويل إذا خارج عن طريقتهم ،فأصحاب التأويل على هذا من الفرق اخلارجة  .قيل :ال
ألن األصل يف ذلك التصديق مبا جاء :التسليم حمضا ،أو مع التأويل نظر ال يبعد ،إذ قد ُيتاج إليه يف بع
املواضع ،خبالف من جعل أصله يف تلك األمور التكذيب هبا؛ فإنه خمالف هلم .سلك يف األحاديث مسلك
التأويل أوال ،فالتأويل أو عدمه ال أثر له ؛ ألنه تابع على كلتا الطريقتني ،ألن التسليم أسلم ».

3

-1نفسه258 :
 -2قال رشيد رضا :سقط من الكالم مقابل قوله  ( :إما على التسليم) .ومقابله التأويل الذي هو مذهب اخللف  ،وعليه
رتب السؤال اآليت مع جوابه ،وهل أطال فيه يف األصل باإلشارة إىل طرق التأويل أم ال ؟ اهلل أعلم.انظر االعتصام،581 /8:
الطبعة األوىل مبراجعة رشيد رضا.
-3االعتصام  . 282:قال الشيخ رشيد رضا  :عبارة هذا اجلواب مضطربة ال يسهل االهتداء إىل أصلها الذي حرفه النساخ،
ولكن املراد منه ظاهر ،وهو التفرقة بني من يتلقى بالقبول واإلميان ما ورد خمالفا لنظره ومعتاده  ،وبني من ينكره ويرده ،فهذا
الثاين من الفرق اخلارجة عن احلق .وأما األول فهو مؤمن مذعن سواء أخذ ذلك بالتسليم احمل وفوض األمر فيه إىل اهلل
تعاىل ،أو التمس له تأويال يتفق مع تنزيه الباري ،وجيري على قواعد لغة العرب ،والتسليم أسلم ،وهو مذهب الصحابة .انظر
هذا التعليق يف الطبعة األوىل لالعتصام يف جملدين ،راجعه الشيخ رشيد رضا.581/8:
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انظر كيف جيعل من التأويل ضرورة يف الفهم والبيان للنص املتشابه! فهو صنو التفوي  ،إذ إن كال
منهما يهدف إىل تنزيه اهلل تعاىل يف ذاته وصفاته وأفعاله عن العيب والنقصان ،والشاطيب يف هذا يسري على
منهج األشاعرة املعروف ،وهي املختصرة يف نظم اإلمام برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللقاين حيث قال:
وكل نص أوهم التشبيها * ّأوله أو ّفوض ورم تنزيها

1

وللمزيد من تسليط األضواء على منهج الشاطيب يف أصول الدين ُيسن بنا أن نعرض نظره يف بع
املسائل االعتقادية اليت وقع فيها اخلالف بني أرباب علم الكالم .فلقد ذكر رمحه اهلل عشرة أمثلة توضح
جبالء أشعريته اجلامعة بني مسلكي التفوي والتأويل ،من غري إنكار ،وال تعطيل ،وال جتسيد مع التزام
الوسطية واالعتدال .ونظرا إىل أمهية هذه األمثلة يف إبانة منهجه عمليا جيدر بنا أن نسوقها كما جاءت يف
االعتصام بقليل من التصرف .قال رمحه اهلل:
«ولنشرح هذا املطلب بأمثلة عشرة:
(أحدها) مسألة الصراط وقد تقدمت.
والثاني :مسألة الميزان ،إذ ميكن إثباته ميزانا صحيحا على ما يليق بالدار اآلخرة ،وتوزن فيه األعمال
على وجه غري عادي ،نعم يقر العقل بأن أنفس األعراض وهي األعمال ال توزن وزن املوزونات عندنا يف
العادات وهي األجسام ومل يأت يف النقل ما يعني أنه كميزاننا من كل وجه ،أو أنه عبارة عن الثقل أو
أنفس األعمال توزن بعينها .فاألخلق احلمل إما على التسليم ،وهذه طريقة الصحابة رضي اهلل عنهم ،إذ مل
يثبت عنهم إال جمرد التصديق من غري حبث عن نفس امليزان أو كيفية الوزن .كما أنه مل يثبت عنهم يف
الصراط إال ما ثبت عنهم يف امليزان .فعليك به فهو مذهب الصحابة رضي اهلل عنهم...2
والثالث :مسألة عذاب القبر ،وهي أسهل .وال بعد وال نكري يف كون امليت يعذب برد الروح إليه
عاريةُ .ث تعذيبه على وجه ال يقدر البشر على رؤيته كذلك وال مساعه ،فنحن نرى امليت يعاا سكرات
املوت وخيرب بآالم ال مزيد عليها .وال نرى عليه من ذلك أثرا .وكذلك أهل األمراض املؤملة ،وأشباه ذلك مما
حنن فيه مثلها .فلماذا جيعل استبعاد العقل صادا يف وجه التصديق بأقوال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟

 1انظر منت جوهرة التوحيد .ص11:
 -2حذف هنا ذكر التأويل املقابل للتسليم مقابلة تكملة ،ولسنا ندري ملاذا سقط هذا بالضبط ،وقد بني الشيخ رشيد رضا
رمحه اهلل أن املعىن واضح كما تبني قبل.
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والرابع :مسألة سؤال الملكين للميت وإقعاده في قبره ،فإنه إَّنا يشكل إذا حكمنا املعتاد يف
الدنيا .وقد تقدم أن حتكيمه بإطالق غري صحيح لقصوره ،وإمكان خرق العوائد ،إما بفتح القرب حىت
ميكن إقعاده ،أو بغري ذلك من األمور اليت ال حتيط مبعرفتها العقول.
والخامس :مسألة تطاير الصحف وقراءة من لم يقرأ قط ،وقراءته إياه وهو خلف ظهره ،كل
ذلك ميكن فيه خرق العوائد ،فيتصوره العقل على وجه منها.
والسادس :مسألة إنطاق الجوار شاهدة على صاحبها ال فرق بينها وبني األحجار واألشجار
اليت شهدت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالرسالة.
والسابع :ر ية اهلل في اآلخرة جائزة ،إذ ال دليل يف العقل يدل على أنه ال رؤية إال على الوجه
املعتاد عندنا ،إذ ميكن أن تصح الرؤية على أوجه صحيحة ليس فيها اتصال أشعة وال مقابلة وال
تصور جهة وال فضل جسم شفاف وال غري ذلك ،والعقل ال جيزم بامتناع ذلك بديهة ،وهو إىل
القصور يف النظر أميل ،والشرع قد جاء بإثباهتا فال معدل عن التصديق.
والثامن :كالم الباري تعالى إَّنا نفاه من نفاه وقوفا مع الكالم املالزم للصوت واحلرف ،وهو
يف حق الباري حمال ،ومل يقف مع إمكان أن يكون كالمه تعاىل خارجا عن مشاهبة املعتاد على وجه
صحيح الئق بالرب ،إذ ال ينحصر الكالم فيه عقال ،وال جيزم العقل بأن الكالم إذا كان على غري
الوجه املعتاد حمال ،فكان من حقه الوقوف مع ظاهر األخبار جمردا.
والتاسع :إثبات الصفات كالكالم ،إَّنا نفاه من نفاه للزوم الَّتكيب عنده يف ذات الباري تعاىل
 على القول بإثباهتا  -فال ميكن أن يكون واحدا مع إثباهتا .وهذا قطع من العقل الذي ثبت قصورإدراكه يف املخلوقات ،فكيف ال يثبت قصوره يف إدراكه إذا دعي من الَّتكيب بالنسبة إىل صفات
الباري ؟ فكان من الصواب يف حقه أن يثبت من الصفات ما أثبته اهلل لنفسه ،ويقر مع ذلك
بالوحدانية له على اإلطالق والعموم.
والعاشر :تحكيم العقل على اهلل تعالى ،حبيث يقول :جيب عليه بعثة الرسل ،وجيب عليه
الصالح واألصلح ،وجيب عليه اللطف ،وجيب عليه كذا  -إىل آخر ما ينطق به يف تلك األشياء -
وهذا إَّنا نشأ من ذلك األصل املتقدم ،وهو االعتياد يف اإلجياب على العباد .ومن أجل الباري
وعظمه مل جيَّتئ على إطالق هذه العبارة ،وال أمل مبعناها يف حقه ،ألن ذلك املعتاد إَّنا حسن يف
املخلوق من حيث هو عبد حمصور ممنوع ،واهلل تعاىل ما مينعه شيء ،وال يعارض أحكامه حكم،
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فالواجب الوقوف مع قوله﴿ :قل فلله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم أمجعني ﴾ [ األنعام] 130:
وقوله تعاىل ﴿ :يفعل ما يشاء﴾ [ أل عمران ]20:وقوله تعاىل ﴿ :واهلل ُيكم ال معقب حلكمه﴾ [
الرعد ،]28:وقوله تعاىل ﴿ :ذو العرش اجمليد فعال ملا يريد ﴾ [الربوج .] 16-13
فاحلاصل من هذه القصة أنه ال ينبغي للعقل أن يتقدم بني يدي الشرع ،فإنه من التقدم بني يدي
1
اهلل ورسوله ،بل يكون ملبيا من ورائه» .

المطلب الثالث :أثر تجديد الدرس العقدي في تصور الشاطبي
يعد الشاطيب من كبار اجملددين ،فهو جعل من جتديد مناهج العلوم مدخال كبريا إلصالح واقع
األمة يف عهده ،ولذلك خصص كتبه لنقد الفساد املنهجي الذي أصاب العلوم الشرعية كافة ،وعلمي
أصول الفقه ،وأصول الدين خاصة ،ومن معامل التجديد البارزة يف مشروعه ،إصالح منهج الدرس
العقدي بناء عل ى األصول اليت قررها .قال رمحه اهلل يف بسط رؤيته اإلصالحية للدرس العقدي « :أما
االعتقاديات 2بأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل ،حبيث يشَّتك فيها اجلمهور ،كان
منهم ثاقب الفهم أو بليدا ،فإَّا لو كانت مما ال يدركه إال اخلواص مل تكن الشريعة عامة ،ومل تكن
أمية ،3وقد ثبت كوَّا كذلك ،فال بد أن تكون املعاين املطلوب علمها واعتقادها سهلة املأخذ».4
مضامني الدرس العقدي ينبغي أن تدور حول السهولة واجلمهورية والعموم ،واالشَّتاك واألمية،
باملعىن الفطري ،فالتلقي والتعلم جيب أن يكونا قريبني إىل العقول واإلدراك والقلوب .ويف هذا اجملال

 -1انظر االعتصام250 -281-282 -287 :
 -2املقصود باالعتقاديات عنده ،األمور اليت جيب على املتعلم تعقلها وفهمها ليؤمن هبا على سيبل التصديق اجلازم ،سواء
أدركها عقله أو مل يدركها على احلقيقة ،ألَّا ترجع إىل عامل الغيب كاإلميان باهلل ومالئكته ،وكتبه واليوم اآلخر ،واإلميان بفروع
الغيب األخرى مثل خروج الدجال ،ونزول عيسى عليه السالم ،وخروج الدابة ...إخل.
 -3املقصود بأمية الشريعة ،كون الشريعة ال حتتاج يف فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إىل التغلغل يف العلوم الكونية
والرياضيات وم ا إىل ذلك ،واحلكمة يف ذلك :أوال :أن من باشر تلقيها من الرسول صلى اهلل عليه وسلم أميون على الفطرة،
فالشريعة أمية نسبة إىل ما عليه أهلها من وصف األمية .ثانيا :فإَّا لو مل تكن كذلك ملا وسعت مجهور اخللق من عرب
وغريهم ( )...على أنه ليست األحكام التكليفية اليت جاءت يف الكتاب والسنة مبذولة ومكشوفة للجمهور ،وإال ملا كان
هناك خواص جمتهدون ،وغريهم مقلدون ،حىت يف عصر الصحابة ،وكل ما يؤخذ من مثل حديث «حنن أمة أمية» ما ذكرناه
من أن التكاليف ال تتوقف يف امتثاهلا على وسائل علمية وعلوم كونية وهكذا .انظر هذا التوجيه حملقق املوافقات الشيخ عبد
اهلل دراز.502/8 :
 -4املوافقات.588/8 ،
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االعتقادي مل يكتف الشاطيب بالتنظري العام فقط ،بل رسم رمحه اهلل اخلطط اإلجرائية لتجاوز مجود
1
وَكلَّية املرحلة اجلدلية ،اليت ضيعت مقاصد العلوم اإلسالمية تربويا وعلميا ومنهجيا.
ومن اإلجراءات اليت ذكرها رمحه اهلل استلهاما من املنهج الرباين يف القرآن والسنة ما يلي:
 -1أن اإللهيات ،أي كل ما يتعلق باهلل تعالى من حيث ذاته وصفاته وأفعاله ،مل تعرف إال
مبا تيسر فهمه على مجيع املخاطبني.
 -8اعتماد مدخل األسماء والصفات للتعرف على اهلل؛ ألن ذاته تعاىل ال ميكن أن تدرك
بالعقول حقيقة إطالقا ،ولكن ميكن أن يقَّتب املرء إىل حقائق التوحيد عرب األمساء اليت تظهر ما
يتصف به سبحانه من صفات اجلالل والكمال واجلمال﴿ قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا
فله االمساء احلسىن﴾ [سورة اإلسراء.]101 :
 -5الحث على النظر في المخلوقات كقوله تعالى ﴿ :آفال ينظرون إىل االبل كيف خلقت﴾
[سورة الغاشية ،اآلية ،]17 :فهو رمحه اهلل هاهنا يدعو إىل حتريك القدرات العقلية ،والوجدانية لتتعرف
على اهلل تعاىل عرب هاته اآليات الكونية الباهرة ،اليت أودعها اخلالق يف األنفس واألكوان.
 -1أحب هنا أن أختصر كالما نفيسا للدكتور فريد األنصاري ،رمحه اهلل يصور لنا هذه املرحلة من عمر احلضارة اإلسالمية،
واليت عرفت احنرافا منهجيا ،كما أشرنا .قال رمحه اهلل« :لكن انكباب املسلمني على الَّتمجة للفلسفة ،واملنطق وظهور فرق
كالمية متسلحة به ،أدى إىل انتشار العدوى داخل العلوم الشرعية ،خاصة علم األصول ،الذي بدا فيه هذا األثر قويا مع
إمام احلرمني املتوىف سنة (272ه ) حيث كان كتابه الربهان متأثرا مبناهج املناطقة وطرائقهم يف االستدالل واحلجاج)...( ،
ويف الربهان نقل صريح عن (األوائل) مبعىن فالسفة اليونان ،إىل أن قال بعد عرض نصوص دالة على تأثره بذلك املنحى مما
يدل على أن املنطق دخل إىل علم األصول قبل الغزايل ( )...إال أن ما قام به أبو حامد الغزايل سنة 303ه يف املستصفى
من تصديره إياه باملقدمة املنطقية الشهرية ،اليت جزم بأَّا «مقدمة العلوم كلها ،ومن ال ُييط هبا فال ثقة بعلومه أصال ()..
قلت :إن هذا فتح الباب واسعا على مصراعيه أمام حشو املباحث األصولية  -فيما بعد – بقضايا املنطق إىل درجة ذوبان
املادة األصولية ،يف قوالب املنطق الصوري.
ومن هنا أمكن أن نسمي هذه املرحلة إىل حدود َّاية القرن السابع اهلجري وبداية الثامن (باملرحلة املنطقية) لعلم أصول الفقه
( )...إال أن إسراف األصوليني يف حشو مصنفاهتم باملقوالت ،واالستدالالت املنطقية ،أدى إىل إهبام علم األصول ،وانطوائه
على ذاته ( )...ومعلوم أن هذه العدوى مل تقتصر على علم األصول ،وإنما امتدت إلى باقي العلوم ،وخاصة علم
الكالم ».انظر :املصطلح األصويل عند الشاطيب للدكتور فريد األنصاري رمحه اهلل ،ص .132-135-138-131 :قال
سامي النشار« :وقد استمر األصوليون على موقفهم – عدم قبول املنطق األرسطى – حىت أواسط القرن اخلامس اهلجري.
ويف هذا القرن بدأ املسلمون يستخدمون املنطق األرسططاليسي يف علومهم ( )...ويكاد جيمع علماء املسلمني على أن هذه
احلركة األخرية قام هبا الغزايل» مناهج البحث عند مفكري اإلسالم الدكتور علي سامي النشار ،ص.166 :
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 -2اإلحالة على قاعدة ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴾ [سورة الشورى ،اآلية]1 :
وهي قاعدة حامسة عندما يقع االشتباه بني صفات اهلل تعاىل ،وصفات احلوادث حىت ال يتيه العقل يف
دروب ضيقة مظلمة تفضي به إىل الضالل والضياع ،كما ضل العقل املسلم زمنا يف فَّتة االمتزاج
املذهيب ،وضياع هوية العلوم اإلسالمية كما أسلفنا.
 -3ضرورة احترام وظيفة العقل ،وحمله على السكوت فيما ال تبلغه مداركه؛ ألن « كل
مسألة ال ينبين عليها عمل ،فاخلوض فيها خوض فيما مل يدل على استحسانه دليل شرعي ،وأعين
بالعمل :عمل القلب وعمل اجلوارح من حيث هو مطلوب شرعا».1
مجع الشاطيب هذه املداخل البيداغوجية يف نص مثني تشد إليه رحال كل من يبحث عن املسلك
القومي يف تدريس حقائق التوحيد ،فقال رمحه اهلل يف سياق االستدالل على وجوب التزام منهج اليسر،
واالبتعاد عن تكليف املتلقني ما ال يطاق من األمور االعتقادية ،وذلك بأن جيري التعلم على وزان
االشَّتاك اجلمهوري « :ولذلك جتد الشريعة مل تعرف من األمور اإلهلية إال مبا يسع فهمه ،وأرجت غري
ذلك ،فعرفته مبقتضى األمساء والصفات ،وحضت على النظر يف املخلوقات إىل أشباه ذلك ،وأحالت
فيما يقع فيه االشتباه على قاعدة عامة ،وهو قوله تعاىل ﴿ :ليس كمثله شيء وهو السميع
البصري ﴾ [ الشورى ،] 1 :وسكتت عن أشياء ال هتتدي إليها العقول ،نعم ،ال ينكر تفاضل
اإلدراكات على اجلملة ،وإَّنا النظر يف القدر املكلف به ()...
وعلى هذا فالتعمق يف البحث فيها وتطلب ما ال يشَّتك اجلمهور يف فهمه خروج عن مقتضى
وضع الشريعة األمية ،فإنه رمبا مجحت النفس إىل طلب ما ال يطلب منها ،فوقعت يف ظلمة ال
انفكاك هلا منها ( )...ومن طماح النفوس إىل ما مل تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها ».2
تلك مفاتيح إجرائية سة تشكل الرؤية املنهجية للشاطيب يف إصالح االعتقاديات عموما ،حىت
تنتج وظائفها اآلساس ،وهي إبراز معاين الكمال ،واجلالل واجلمال اليت جتعل املتلقي يعرف خالقه،
عرب األمساء والصفات العليا اليت تصوغ الوجدان بأنوارها اجلميلة ،فتنعكس على الشعور واحلركة باخلري
واإلحسان ،وتلك هي وظيفة الَّتبية الفعالة.3
 -1املوافقات.58/1 ،
 -2نفسه 0588/8
 3يقول الدكتور فريد األنصاري مبينا مقاصد هذا املنهج الَّتبوي« :إن عقيدة اإلسالم مل تكن يف القرآن الكرمي ،وال يف السنة
النبوية ،إال ملسة تربوية ذات أثر روحي عميق على الوجدان والسلوك ،وقد كان املسلمون عندما يتلقوَّا بعباراهتا القرآنية
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لقد تأكد يل من خالل هذا البحث املتواضع وأحباث أخرى عن الشاطيب أن هذا الرجل ورث
مشاريع عدة قصد هبا النهوض بواقع األمة على عهده إلخراجها من كبوهتا احلضارية ،وهو يف كل
ذلك رمحه اهلل قاد إصالحات علمية رائدة يف خمتلف جماالت علوم الشريعة .ركز رمحه اهلل على إصالح
العلوم بتجديد األنساق من خالل جتديد بنية املصطلحات ،واملناهج ،كعلم أصول الفقه ،وأصول
التفسري ،وأصول االعتقاد وعلوم الَّتبية.
ففي علم أصول الفقه أحدث ثورة رائدة ،إذ جعل تلك األصول هي األدلة الكلية الثابتة قطعا إلفادة
الفقه ،ألن األصول الفقهية عبارة عن كليات نظرية تصورية يقينية ال خالف فيها من حيث هي كليات
علمية ،وإَّنا اخلالف يف تنزيالهتا وتطبيقاهتا من حيث صارت فقها ،ويف ذلك اختلفت وجهات النظر بني
العلماء .قال رمحه اهلل« :إن أصول الفقه يف الدين قطعية ال ظنية ،والدليل على ذلك أَّا راجعة إىل كليات
الشريعة ،وما كان كذلك فهو قطعي ( )...وأعين بالكليات هنا  :الضروريات واحلاجيات والتحسينات ».

1

اجلليلة يتفاعلون معها تفاعال عجيبا ،إ ذ يتحولون بسرعة ،وبعمق كبري من بشر عاديني ،مرتبطني بعالئق الَّتاب إىل خالئق
مساوية تنافس املالئكة يف السماء ( )...ولذلك حقق اهلل هبم املعجزات يف احلضارة والتاريخ ،إن الكيمياء الوحيدة اليت كانوا
يتفاعلون هبا هي( :ال إله إال اهلل) ،لكن ليس كما صورها علم الكال م بشىت مدارسه ومذاهبه ،وإَّنا كما عرضها القرآن آيات
بينات حمكمات» انظر كتاب :مجالية الدين معارج القلب إىل حياة الروح ،الدكتور فريد األنصاري ص .51 :فلله دره! كيف
صور لنا وظيفة املنهاج الَّتبوي الفعال الذي جيعل اإلنسان يتحول إىل طاقات حيوية تصنع العجائب يف احلضارة والتاريخ،
والسر يف ذلك أن العقيدة اإلسالمية عندما توجه للنشء على أساس أَّا ملسة تربوية روحية ،قلبية ،فإَّا رخلق اإلنسان من
جديد ،ذلك اإلنسان اخلالق املبدع ،الذي ال يعرف الكسل ،والتقاعس...
إن األستاذ فريدا رمحه اهلل ههنا قد أدرك حقا العمق اإلشكايل للمنهج املتبع يف تدريس العقيدة ،حيث نأى بعيدا عن املقاصد
الَّتبوية الرسالية ،فنادى رمحه اهلل بإصالح طريقة التلقي ،ومنهجية التدريس ،وهو يف هذا يقتدي بشيخه الشاطيب رمحه اهلل
الذي عمق فيه هذه الروح اإلصالحية الَّتبوية املرتبطة مبنهج القرآن ،بعيدا عن تأثريات الزمان ،وعالئق املذهبيات واملكان،
واإليديولوجيات األرضية الفانية.
لقد أدرك رمحه اهلل ،إسوة بالشاطيب ،أن علم الكالم اجلديل أفسد وظيفة التوحيد ،وعطل مقاصده الَّتبوية واإلصالحية ،فقال:
« إن التقسيمات الكالمية للعقيدة اإلسالمية ،اليت أملتها ضرورة حجاجية حينا ،وضرورة تعليمية حينا آخر ،ليست ذات
جدوى يف عامل الَّتبية اإلميانية .خللوها من روحها الرباين ،وسرها التعبدي الذي ال جنده إال يف كلمات القرآن وأحرفه ()...
كثري من الناس يتعلم يف العقيدة اليوم ،ولكن قليال منهم يتفاعل معها ،ألن العلم اجلديل ما كان له أن يؤيت مثارا قلبية ،وهو
قد أنتج أساسا إلشباع رغبات العقل املماري ،ال إشباع حاجات القلب الساري ،وقد كان الرسول عليه الصالة والسالم
خياطب بالعقيدة اإلميانية العقول ،خطابا ينفذ من خالهلا إىل القلوب ،حيث تستقر بذرة ،تنبت جنات وأشجارا» انظر:
كتاب مجالية الدين بني معارج القلب إىل حياة الروح ص.20-51 :
1

املوافقات . 81/1
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ويف علم أصول التفسري قاد إصالحا علميا منهجيا متميزا حبيث سعى إلرجاعه إىل وظائفه البيانية
والَّتبوية بعيدا عن التكلف ،والتعمق ،و اإلغراق يف التخصصات العلمية ،و التبحر القتناص اجملتلبات النائية
اليت أثقلت كاهل التفسري ،حىت احنرف عن مقاصده األصلية .1
وأما يف علوم الَّتبية ،فلقد ثبت مبا ال يدع جماال للشك أن الرجل بث يف كتابيه املوافقات واالعتصام
ثروة هائلة من األصول الَّتبوية والتعليمية اليت ميكن أن تشكل نظرية متكاملة يف الَّتبية والتعليم ،بناها على
وزان الكليات القرآنية والنبوية من أجل إصالح طرائق التلقي والتدريس اليت أصبحت يف عصره عقيمة
وعليلة بفعل تأثرها باملنطق والسفسطة وشطحات أهل الباطن ،كما يصرح رمحه اهلل يف املوافقات.2

 1لصاحب هذا البحث كتاب حتت عنوان ( مقدمة يف بناء نظرية أصول التفسري على قواعد أيب إسحاق الشاطيب:
ضوابط يف التجديد) ،و الكتاب عبارة عن قواعد عامة ،وقوانني حمكمة تشكل مقدمة لبناء نظرية يف بناء علم أصول
التفسري .وأما مقاصد هذا البحث فيمكن إرجاعها إىل أمرين أساسني:
المقصد األول :إجياد السياج املنهجي النظري الوقائي للتفسري التطبيقي من احلمالت املغرضة اليت استهدفت محى القرآن
بالسوء والتطاول قدميا وحديثا من قبيل ما يسمى اليوم بالقراءات احلداثية للنص القرآين اليت تريد قراءة النص باملناهج
الفلسفية اليت نبتت يف تربة اإلحلاد الثائرة على كل مقدس.
المقصد الثاني :إبراز وظائف التفسري اآلساس ،وهي البيان ،والكشف ،واإليضاح أللفاإ ومعاين القرآن بعيدا عن التعمق
والتكلف واإلغراق يف التخصصات اليت جعلت الكثري من كتب التفسري تتحدث عن كل شيء إال عن التفسري مبفهومه
االصطالحي
فهذه القواعد الشاطبية التفاتة منهجية تنادي بضرورة الرجوع بالتفسري إىل منهجه الفطري النبوي الذي يروم الوقوف على
أغراض اآلية واملراد منها بغية التفاعل معها تالوة وفهما وتدبرا وعلما وعمال.
 2لصاحب هذا البحث أيضا كتاب حتت عنوان ( خصائص التعلم الفعال عند اإلمام أيب إسحاق الشاطيب تأصيل الرؤية
وجتديد االختيار) ورد يف خالصات هذا البحث :وإن التأمل يف هذا املشروع يفضي بالباحث إىل أن الشاطيب كان يستقري
كل العناصر القرآنية والعمرانية ،اليت جعلت اإلنسان العريب املخاطب بالوحي ينتف على سلبياته ومساوئه ،ودواعي هواه
ليلتحق مبواكب النور ،وسفينة النجاة ،يستقري رمحه اهلل كل العناصر النفسية ،واللغوية ،واالجتماعية ،ويرصد السنن الوجودية،
والعوائد اجلارية ..يفعل ذلك كله جاعالً نصب العني هدفاً واحداً ،هو كيف هلذا املسلم املنهزم حضارياً أن خيرج من داعية
هواه ،ليكون عبداً هلل اختياراً ،كما هو عبد هلل اضطراراً ،خيرج من كليته اليت عطلت أداءه احلضاري إىل الفاعلية اليت جتعله

يستأنف سريه ،كما رسم له ربه استخالفاً لألرض ﴿وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف االرض خليفة﴾ [سورة
البقرة،اآلية.]81:

فا لشاطيب رمحه اهلل هاهنا عندما يعطي احلاكمية للعلم املتصف باألصالة والعراقة ،وهو صلب العلم طبعا ،فإنه يشري إىل أن
إصالح اجملتمع ،من حيث السلوك احلضاري العام ،من خالل األعمال والتطبيقات ،إَّنا ينبغي أن يُرجع فيه إىل علوم الشريعة
املبنية على اليقني والوثوق ،وإىل علوم الكون الراجعة إىل الكليات العقلية كما اتضح سلفاً.

إن الذي يعاا فوضى اجملتمع ،واضطراب املناهج ،واختالل املوازين ،هو أن يعود الناس إىل صلب العلم ،وليس إىل ملحه.
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الئحة المصادر والمراجع المعتمدة:
القرآن الكرمي برواية ورش.
االعتصام .التأليف :أبو إسحاق الشاطيب ،وبه تعريف العالمة املدقق السيد حممد رشيد رضا.مكتبة
الرياض احلديثة .الرياض ،مطبعة دار الفكر بدون تاريخ
االعتصام .التأليف :أبو إسحاق الشاطيب .اعتىن به وراجعه :هيثم خليفة طعيمي و حممد الفاضلي.
املكتبة العصرية صيدا بيوت طبعة(  1286ه

8003م).

تذكرة احلفاإ املؤلف :مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (املتوىف722 :ه).
الناشر :دار الكتب العلمية بريوت-لبنان الطبعة :األوىل1211( ،ه 1112 -م
جامع بيان العلم وفضله .املؤلف :ابن عبد الرب  .حتقيق أيب األشبال الزهريي .الناشر :دار ابن اجلوزي
الدمام .سنة النشر ( 1212ه )
مجالية الدين معارج القلب إىل حياة الروح :للدكتور فريد األنصاري ،سلسلة اخَّتت لكم( .)85الناشر
منشورات ألوان مغربية ،ط .األوىل(1287ه – 8006م
ذم الكالم وأهله .املؤلف :أبو إمساعيل عبد اهلل بن حممد بن علي األنصاري اهلروي (املتوىف221 :ه)
.احملقق :عبد الرمحن عبد العزيز الشبال الناشر :مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة .الطبعة :األوىل(
1212ه 1112-م)
الفرق بني الفرق لإلسفراييين التميمي ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد .شركة أبناء شريف األنصاري
للطباعة والنشر والتوزيع ...طبعة ( 1211ه 1112م)
منت جوهرة التوحيد :برهان الدين ابراهيم بن ابراهيم اللقاين .دار السالم القاهرة .الطبعة األوىل(1288ه
8008م)

الشاطيب اعتمد يف تصنيف العلوم هبذا االعتبار -القطع والظن -انطالقاً من رؤية تربوية إصالحية أصيلة ،تنطلق من كون
اخللل املنهجي الَّتبوي يرجع إىل اإلكثار من ملح العلم وما دونه من األغاليط اليت تفشت يف علوم املسلمني حىت أبعدهتم عن
العمل واالمتثال ،وذلك بالتيه يف دروب السفسطة ،اليت يقضى فيها الطالب العمر وال يعود بطائل .انظر هذا الكتاب :ص:
162 - 167
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املصطلح األصويل عند الشاطيب :للدكتور فريد األنصاري .دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والَّتمجة
مبصر.ط 1 .سنة ( 1251ه 8010م )».
املنحى االعتزايل يف البيان وإعجاز القرآن .تأليف :الدكتور أمحد أبو زيد .مكتبة املعارف للنشر والتوزيع
بالرباط .الطبعة األوىل1126(.م)
مقدمة يف أصول التفسري .تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية .اعتىن به فؤاد أمحد زمريل .دار ابن حزم للطباعة
والنشر بريوت .الطبعة األوىل( 1212ه  1112م)
مناهج البحث عند مفكري اإلسالم واكتشاف املنهج العلمي يف العامل اإلسالمي :للدكتور علي سامي
النشار .دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بريوت.ط1202( .ه 1122-م)
املوافقات يف أصول الشريعة :أليب إسحاق الشاطيب .حتقيق الشيخ عبد اهلل دراز .طبع ونشر وتوزيع دار
احلديث القاهرة سنة ( 1287ه 8006م).
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الدكتور فريد أمعضشـو

ناهيك عن عموم الناس ،صورة ََّنَطية عن الريف (مشال املغرب
ترسخت لدى كثري من مثقفينا،
َ
لقد ّ
قروا له بأي إسهام وازن يف
األقصى)ْ ،
بوصفه َ
أرض الرباط واجلهاد واملقاومة ،إىل عهد قريب .ومل يَ ْعرفوا ،أو يُ ّ
القصي من العامل اإلسالمي .لذا ،نُْلفيهم
صرح احلضارة اإلسالمية ،وإشعاعها علميا يف هذا الركن
إقامة ْ
ّ
يتح ّدثون عن غياب العلماء واألدباء يف الريف على امتداد تارخيه الطويل ،بل إن هذه الفكرة استمرت إىل
مقطوع بصحتها!
يرددها دوَّنا متحيص أو تثبُّت ،وكأَّا مسلَّمة
ٌ
وقتنا احلاضرَ ،فو َجدت – بكل أسف – َم ْن ّ
مشخصاً هذا الوضع
بل إن بعضهم تساءل عن وجود علماء أصال بالريف!! يقول الدكتور توفيق الغلبزوري ِّ
بكثري من احلُرقة واألمل" :طاملا مسعنا على ألسنة املثقفني ،بَْلهَ العو ّام ،أنه مل خيلق اهلل يف الريف عالِماً ،أو
ب ،حىت
حمدِّثاً ،أو ِّ
أصوليا ،أو أديباً ...إَّنا الريف هو ر ُ
مفسراً ،أو فقيهاً ،أو ُ
يف اجلهاد والبارود ْ
فحس ُ
ب
وشب عليه الصغري ،وشا َ
عم وطم ،وسرى وفشىّ ،
أصبحت هذه الفكرة كمرض الوسواس القهري ،الذي ّ
عليه الكبري ،عند بع املغاربة خاصة ،وعند غريهم عامة ،وصار األمر متو َارثاً ،يرثه األبناء عن اآلباء،
واألحفاد عن األجداد".1
وال بد من اإلشارة إىل أن هذا اجلهل بتاريخ الريف العلمي ملحو ٌإ ،كذلك ،لدى شرُية عر ٍ
يضة من
أبنائه املتعلمني واملثقفني ،حىت إنك إذا سألتَهم عن احلركة العلمية بالريف قدمياً ،أو عن أحد أعالمها ،أو عن
َّ
مر عن وجود تلك احلركة أو
تظفر منهم ّ
بأي جواب ،بل جييبونك ،غالباً ،باستفهام ّ
مؤلف من مؤلفاهتم ،لن َ
أولئك األعالم ومؤلفاهتم أصالً! ألَّم ال يعرفون عن وجه الريف العلمي إال هذه الدينامية الثقافية اليت أخذ
يشهدها منذ عقود خصوصاً!
لذا ،أعتقد أنه قد آن األوا ُن – أكثر من أي وقت مضى – لتغيري هذه الصورة غري املْن ِ
صفة عن ذاكرة
ُ
اإلسالم،
له
و
دخ
الريف العلمية ،وإلبراز حقيقة احلياة الثقافية والعلمية بالريف منذ أقدم عصوره ،حىت قبل
َ
وإسهام رجاالهتا يف شىت ميادين املعرفة .وما ذلك بعزيز على ِ
باحثينا الشباب ،يف اجلامعات واملعاهد،
والسيما أبناء الريف ،وال ينبغي أن يُفهم من كالمي هذا أين ذو نظرة إقليمية ضيّقة إىل املوضوع ،بل إين أرى
أن السبيل األجنع إىل تقدمي صورة متكاملة حقة عن احلركة العلمية باملغرب ،يف غناها وتعدد روافدها وجتلياهتا
 –1توفيق الغلبزوري :املنار املنيف يف التعريف بعلماء الريف ،تقدمي :حممد حراز ،فهرسة وترتيب :مصطفى أزرياح ،من
منشورات اجمللس العلمي باحلسيمة ،الكتاب األول ،مطابع الشويخ ،تطوان ،ط ،8005 ،1.ص .2
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ولغاهتا وخصوصياهتا وإسهاماهتا ،أ ْن يتوىل الباحثون إجناز دراسات عن جهاهتم ومناطقهم يف بُ ْعدها العلمي،
ض َمن ،بشكل كبري،
دون أن مينعهم ذلك من الكتابة عن باقي املناطق ،إال أن الكتابة عن حميطهم املباشر يَ ْ
ِ
وسعة اطّالعه
احلصول على أحباث علمية رصينة وعميقة
ومستوعبة؛ حبُكم انتماء الباحث إىل ذلك الفضاءَ ،
ْ
عليه ،ومعرفته بكثري من تفاصيله .وبتجميع هذه األحباث واجلهود ،والنظر إليها يف تكاملها ،نستطيع اخلروج
بتصور و ٍ
اف ودقيق عن احلياة العلمية باملغرب ،ماضيا وحاضراً ،وعن أعالمها واهتماماهتم املعرفية وإنتاجاهتم
ّ
الفكرية ،وعن خصوصياهتا ومتايزاهتا من منطقة إىل أخرى .ويتضح من تصفح حمتويات املكتبة املغربية ،يف
ٍ
األمر
شىت اجملاالت املعرفية ،أن دراسات وأحباثاً كثرية قد أجنزت عن عدد من حواضرنا العريقة؛ كفاس مثالُ ،
يتمح ُ هلذا اجلانب من حياهتا عرب تارخيها
الذي أعطانا صورة عن علمائها ومراكزها العلمية وحنو ذلك مما َّ
س ُش ّحاً يف األحباث املتعلقة مبناطق أخرى ُ ..ش ّحاً ال يُعِينُنا على إدراك حقيقة
املديد ...ويف املقابلَ ،
نلم ُ
األمر الذي ي ْدعونا ،بإحلاح ،إىل بذل مزيد
احلياة العلمية والفكرية واألدبية هبذه املناطق؛ من مثل بالد الريفُ .
من اجلهد للبحث يف تراث الريف العلمي ،وإبراز ما زخر به من علماء وإنتاج علمي ،وما كان له من إسهام
يف جماالت املعرفة كلها ،ويف تنشيط احلياة العلمية باملغرب وبالعامل اإلسالمي عامة ،منذ ِ
الق َدم ...وإىل القيام
مبُبادرات وأنشطة هتدف إىل حتقيق الغاية ِ
نفسها؛ كتنظيم ملتقيات وندوات علمية عن الَّتاث احلضاري
للريف عامة.
ولعل من اجلهود اليت ميكننا ارخاذها مثاال لالحتذاء يف هذا اإلطار ذاك الذي بذله الدكتور توفيق
الغلبزوري الورياغلي اإلدريسي يف مؤلَّفه النفيس املوسوم ب "املنار املنيف يف التعريف بعلماء الريف" ،الصادر
عام  ،8005يف  160صفحة من ِ
القطْع املتوسط .وهو يعد – يف نظري – عمال مرجعيا ،ال يُستغىن عنه
َ
ِ
يف جمال التأريخ للحركة العلمية بالريف ،وميتاز مبنهجه الواضح واملتماسك يف الَّتمجة والتبويب والتأليف .وقد
عرفنا الباحث ،يف كتابه هذا ،بعدد من علماء الريف القدامى ،مؤِّكداً أن املنطقة شهدت حركة علمية مل
ّ
رص َد
تنقطع يوماً ،وإ ْن تذبذبت بني التوهج والضعف تَبَعاً لعوامل بعينها .ومل يَد ِ
َّع اإلحاطة بتلك احلركة ،وال ْ
كل أعالمها وعلمائها على سبيل االستقصاء ،بل َّ َّ
تيسر مجْعه اآلن من
ضم َن مؤل َفه – كما قال – "ما ّ
تراجم علماء الريف ،والبقية تأيت – إن شاء اهلل حبوله وقوته – يف تأليف الحقِ ،
معتذراً عن التقصري؛ فإ ّن
1
التشوف إىل هذا التأليف الذي سينف – بال شك
القراءَ يف أشد ُّ
العني بصرية ،ولكن اليد قصرية " .وحنن ّ
– ما َعلِق من غبار النسيان واإلمهال عن عدد آخر من القمم الشاخمة اليت أثثت املشهد الثقايف والعلمي
بالريف يف فَّتات سابقة .وقد كان ال بد من أن يَ ْلقى جهد الغلبزوري تَ ْرحاباً وإشادة من قبل املهتمني بَّتاث
سابق
الريف خاصة ،وبالَّتاث املغريب العلمي بصفة عامة؛ فقال عنه – مثالً – حممد حراز؛ وهو رئيس ٌ
للمجلس العلمي اإلقليمي باحلسيمة ،م ْربزاً أمهيته وقيمته البالغة" :فبطول البحث والدأب والتنقيبَّ ،
متكن
ُ
مؤلِّف هذا الكتاب األستاذ د .توفيق الغلبزوري – وهو من أبناء هذه املنطقة ،وأستاذ بكلية أصول الدين
 –1املنار املنيف يف التعريف بعلماء الريف ،ص .110
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بتطوان ،وعضو اجمللس العلمي هبا – من تقدمي صورة واضحة عن تراث الريف وعلمائه ،ليُثبت أن هذه اجلهة
وحصناً فقهيا منيعا يف وجه كل العقائد
مل تكن جبهة جهادية فحسب ،بل كانت أيضاً قلعة علمية صامدةْ ،
الصلحاء اجملاهدين يف سبيل اهلل.
جم من العلماء واألدباء والفقهاء و ُّ
ّ
الضالة؛ حيث نبغ يف أحضاَّا عدد ّ
اث إسالمي قد جتذرت عروقه يف
وعلى هذا األساس ،فإن الَّتاث التارخيي والعلمي هلذه اجلهة إَّنا هو تر ٌ
1
وجت ُدر اإلشارة إىل أن املؤلِّف ال يقصد بالريف تلك الرقعة
احلضارة اإلسالمية على امتداد تارخيها العريق" ْ .
تعارف عليه بع
اجلغرافية الضيقة اليت يشيع مدلوهلا بني عامة الناس على أيامنا هذه ،بل يريد بالريف "ما َ
املؤرخني واجلغرافيني من أنه احلوض املنبسط ما بني غمارة غرباً ،وهضاب َّر ملوية شرقاً ،امتداداً على ساحل
وم ْشرفاً على عتبة تازة جنوباً".2
البحر األبي املتوسط مشاالًُ ،
اخَّتت يف هذه الورقات تسليط ضياء كاشفة على سرية أحد علمائنا األفذاذ وتآليفه ،يف حدود ما
وقد
ُ
جتود به بع املظا ّن القدمية واحلديثة  ..ويتعلق األمر بابن الزهراء الورياغلي .وهي معلومات قليلة جدا،
ومفصلة عنه،
تتكرر يف املصادر واملراجع ذات الصلة باملوضوع ،وال تُ ْسعف الباحث على تقدمي صورة دقيقة
ّ
وهو ما يطرح أكثر من صعوبة يف طريق امل ْق ِدم على دراسة تراث الريف العلمي .إذ مل نعثر على ترمجة وافية له
ُ
املتداولة ،ممّا يعود إىل أزمان قدمية ،ومل نقف على نظري ذلك يف مصادر األدب
يف كتب الَّتاجم والطبقات َ
متكنت من التقاط معلومات
والتاريخ وغريمها ،وال يف تآليف ابن الزهراء املخطوطة اليت ُعرفت له ...بقدر ما
ُ
لت من
عنه من هنا وهناك ،ومن بع الدراسات واملؤلفات احلديثة لكل من املنوين والدباغ والغلبزوري؛ فحاو ُ
خالهلا صياغة ترمجة له ،تقريبية باألساس ،وغري ُم ْس ْتو ِعبة جململ ما يتعلق بسريته .ولذا ،كان َو ْس ُم هذه املقالة
بالعنوان املذكور عمال مقصوداً؛ إذ هي – يف احلقيقة – تقدم مالمح وإشارات وشذرات من هذه السرية
املَّت َجم له نستكمل هبا نقص هذه الَّتمجة.
فقط ،يف انتظار الوصول إىل معلومات إضافية مسقبالً عن ْ

 .1نسب الورياغلي:

لقد وفّر علينا ابن الزهراء عناءَ البحث عن نسبه؛ ألنه كان ُيرص على ذكره يف كتاباته .فهو – كما
نسخه بيده يوم األحد  15ربيع األول
جاء يف آخر ِّ
السفر الرابع والعشرين من ّ
املمهد ،الذي فرغ من ْ
702ه – "عمر بن علي بن يوسف بن حممد بن هاد العثماين من بين عمران بن حسني بن هالل بن
منصور بن عثمان بن سعيد بن ورياغل بن مكال" .ويرد اسم ج ّده الثالث ،يف بع الكتبٍ ،
بياء يف آخره
3
عرف ب "العثمانيني" ،أو "اعثمان".4
ي
يف،
ر
ال
يف
ال
ز
ي
ما
شر
د
م
إىل
نسبة
"العثماين"
له
وقيل
.
(هادي)
ْ
ُ
َ
 –1املنار املنيف يف التعريف بعلماء الريف ،ص ( 8 – 1من التقدمي).

 –2نفس ه ،ص .15
 –3جند ذلك ،مثالً ،يف "فهرس املخطوطات األصول (ق 11 – 2ه 17 – 10 /م)" ،صنعة :تامر عبد املنعم اجلِبَايل ،تقدمي:
فيصل احلَفيان ،معهد املخطوطات العربية (تابع للمنظمة العربية للَّتبية والثقافة والفنون) ،القاهرة ،ط ،8011 ،1.ص .102
 –4املنار املنيف ،ص  ،35ها.8 .
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ويُنعت ،يف بع التآليف ،ب "الريفي" .1ويُكىن بأيب علي ،وهذه كنيته الشهرية ،كما يكىن بأيب حفص.2
ويُل ّقب ب "ابن الزهراء" ،وليس ب "ابن الزهراوي"؛ كما ذكر املستشرق األملاين كارل بروكلمان ( Karl
3
أتوصل إىل معرفة علة تلقيبه هبذا
 ،)Brockelmannيف كتابه عن تاريخ األدب العريب  ،على ّ
أين مل ّ
أرجح أن يكون منسوباً إىل ّأمه.
اللقب الذي غلب على امسه ،وإ ْن كنت ّ
ث َوايَا َغ ْر) ،اليت حتظى مبكانة خاصة
وال يُعرف ،بالتحديد ،تاريخ ميالده يف قبيلة بين ورياغل (أو :آيَ ْ
يف بالد الريف كلها4؛ ولذا ،يْنعتها توفيق الغلبزوري ب "قريش الريف" .فإ ْن كان مؤكداً أنه من مواليد املائة
السابعة للهجرة ،وأنه عاش أكثر عمره يف النصف الثاين من القرن السابع ،وبدايات املائة الثامنة ،بل قد
يكون عائشاً إىل حدود منتصف العقد الثالث من القرن اهلجري الثامن ،5إال أننا ال نعرف يوم مولده وال
 –1جند ذلك ،مثالً ،يف "األعالم" للزركلي" – 36 /3 ،ورقات عن حضارة املرينيني" حملمد املنوين ،ص .822
 –2ورقات عن حضارة املرينيني ،من منشورات كلية آداب الرباط ،سلسلة "حبوث ودراسات" ،رقم  ،80مطبعة النجاح
اجلديدة ،الدار البيضاء ،ط ،8000 ،5.ص  .822وقد نبّهين أحد األصدقاء إىل اس ٍم ،ورد يف "دوحة الناشر حملاسن َم ْن

حجي،
كان باملغرب من مشايخ القرن العاشر" (تأليف :حممد بن عسكر احلَ َسين الشفشاوين (ت 126ه ) ،تح :حممد ّ
مطبوعات دار املغرب للتأليف والَّتمجة والنشر ،الرباط ،سلسلة "الَّتاجم" ،رقم ،1ط ،1177 ،8.ص ،)17هبذه الصيغة
أرجح أن يكون مقصوداً به ابن الزهراء الورياغلي ،السيما وأنه مذكور ،يف هذا
اللفظية "أبو حفص عمر الوريايل" ،ولكين ال ّ
الشطَْييب (ت 160ه ).
احلاج حممد بن علي ُّ
املصدر الذي يَّتجم لعلماءَ من املائة العاشرة للهجرة ،بوصفه من تالميذ ّ
 –3كارل بروكلمان :تاريخ األدب العريب ،ترمجة :عبد احلليم النجار ،دار املعارف مبصر ،القاهرة ،ط ،5.د.ت.877 /5 ،
 –4جاء يف "الظل الوريف يف حماربة الريف"" :إن املدار يف الريف على قبيلة بين ورياغل ،وهي كالقلب من اجلسد ،لِما يراه

الريف قاطبة ِم ْن أ ّن هذه القبيلة من أفضليتها على بقية القبائل املؤلفة منه ،وهي املاسكة على زمام إدارة شؤون الريفيني ،جندة
ِ
وع ّدة ،وتدبري األمر على الوجه اجلميل احملمود عند مجيع الريف يف غالب
مادية وأدبية ،ول َما هلا من االحتاد والقوة ،عدداً ُ
كل ُْ ٍ
الوّد،
األحوال .وتنقسم هذه القبيلة إىل أ اس ،كلها متحدةُّ ،
س له يد عاملة فيما سواه من هذا القطر الريفي ،جباذبية ُ
واالنتصار مل ْن جاوره يف القرب والبعد ،وهي :آيت خطاب ،وهي نفس آيت يوسف َو ْعلي ،وهي اخلمس الذي منه األمري ابن
َ
عبد الكرميُ ...ث املرابطونُ ،ث بنو عبد اهللُ ،ث بنو بوعياشُ ،ث آيت حذيفة .وقبيلة بين ورياغل متتد على شاطا البحر بني
متسمان شرقا إىل بقيوة غربا ،يشقها وادي النكور ووادي الغيس ،وبينها وبني بقيوة اجلرف الصاعد ،املعروف برأس العابد،
للعد ّو منها النزول .وبني وادي الغيس ورأس العابد يف البحر
جل قبائل الريف والشوطا البحرية اليت ميكن ُ
املُ ْشرف على ّ
جاوَرها...
اجلزيرة املعروفة حبجرة النكور ...اليت هي بيد اإلسبان منذ مدة مديدة ،ومنها يقصد النزول إىل هذه القبيلة وما َ
والقبائل اليت يتألف منها الريف ساحلية وداخلية ...ورأس هذه القبائل ووسطها هي قبيلة بين ورياغل ،عدد ِ
حاملِي السالح
ُ

منها تقريباً  ...13000وكان من جهة اإلسبان دائماً من قبائل الريف (كلعية وكبدانة) ،وأما غري هاتني القبيلتني فهي على

حسب الغلبة .واملركز احلريب الذي دارت عليه رحى احلرب هي قبيلة بين ورياغل ،ومل تشارك معها القبائل الباقية يف اجلهاد إال
بعد وقعة (أنوال)( ."...تأليف :أمحد سكريج (ت 1565ه ) ،ص ص  .8 – 1ونشري إىل أن الكتاب حققه د .رشيد
.

طبع :مطبعة كوثر برانيت)
يشويت ،ونشره املعهد اجلامعي للبحث العلمي بالرباط ،عام ْ ،8010
–5
ِ
ِِ
الر ّحالة ابن
املنار املنيف ،ص ُ .15
وجتدر اإلشارة إىل أ ّن أحد باحثينا ال يَ ْس ْتبعد أن يكون الفقيه املالكي الذي أشار إليه ّ
"ُيتَ َمل أ ْن يكون (الضمري عائ ٌد على ابن
بطوطة (ت 771ه ) ،لدى وصوله
دمشق ،يف هذا التاريخ ،هو ابن الزهراء .يقولُْ :
َ

عام 786ه "( .عبد اهلل
الزهراء) هو الفقيه املالكي الذي أشار إليه ابن بطوطة يف رحلته ،أثناء وصوله إىل مدينة دمشقَ ،
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مهما
هره وال سنتَه ،وال نتوفر على أي قرائن أو مؤشرات راجحة تُعني على ذلك! فقد ُولد وعاش شطرا ّ
َش َ
من حياته يف العصر املريين األول.

 .2نشأته:
تلقى ابن الزهراء تعليمه األول يف مسقط رأسه؛ حبيث حفظ هناك القرآن الكرمي وعدداً من املتون،
ُ
وأخذ مبادئ القراءة والكتابة واحلساب ،واكتسب مجلة من القيم البدوية األصيلة اليت طبعت حياته ،قبل أن
ٍ
وممرا من املمرات بني األندلس واملغرب؛
ينتقل إىل بادس اليت كانت مرسى فاس ّ
وبوابتها على اخلارج وقتئذّ ،
مما جعلها مركزاً اقتصاديا وحضاريا وعلميا ،1تأثر به ابن الزهراء تأثرا صقل شخصيته العلمية ،وأغىن مداركه
ومعارفه .وكان تأثره بعلماء األندلس الذين انتقلوا عصر ٍ
ئذ إىل بالد املغرب ،ومنها حاضرة بادس ،واضحاً؛
احتك ٍ
بعدد منهم ،وأخذ عنهم ضروباً من املعرفة .وهذا ما أ ّكده توفيق الغلبزوري حني ذكر ،يف مناره،
حبيث ّ
لدى الَّتمجة البن الزهراء ،أن الرجل "متشبِّع بروح علماء األندلس وبأفكارهم وطريقتهم يف البحث والتأليف.
عدد منهم يف هذا العصر إىل َع ْدوة
املرجح أن يكون قد أخذ عن علماء األندلس ،سيما وقد انتقل ٌ
ومن ّ
وُيج إليها طالب البادية من كل جهة
املغرب .وكانت بادس هلذا العهد مزدهرةً ،تزخر بالعلماء والشيوخّ ،
ومكان ،وال ب ّد أن عمر بن علي – وهو ابن البادية ،ومن ضواحي بادس – درس هبا ،والزم شيوخها"2؛ من
مثل الفقيه أيب إبراهيم إسحاق بن ُيي بن مطهر (ويف كتابات أخرى :مطر) األعرج الورياغلي الغلبزوري (ت
625ه )؛ ِ
املدونة،
أحد أساتيذ أيب يعقوب البادسي (ت 752ه ) بفاس ،وصاحب الطَُّرر املشهورة على َّ
وفقيه فاس يف زمانه ،وإمام جامع الشطة ،وقد ُدفِن بباب اجليسة .ومن مثل أيب زكريا البادسي ممثّل املدرسة
األندلسية يف العدوة املغربية إب ٍ
انئذ ،وشيخ اجلماعة ببادس .3ولَ ّما كانت فاس ،فيما مضى ،عاصمة علمية
ّ
بامتياز ،يقصدها العلماء من كل حدب وصوب ،ويتوافدون عليها ملالقاة املشايخ هبا ،أو التلمذة هلم يف
أحد
جامع القرويني وغريه من معاهد العلم هبا ،كان َّ
مرجحاً ج ّدا أن يكون ابن الزهراء – هو اآلخر – َ
الكالم أ ّن بع َم ْن ترجم البن الزهراء
ص ِادها ،السيما وأنه من منطقة ال تبعد كثرياً عن فاس .ويؤيّد هذا
قُ ّ
َ
4
ٍ
املمهد ،نشره عام
يذكره ب "الورياغليُ ،ث
الفاسي"  .وكذا تأكيد املرحوم سعيد أعراب – يف مقال له عن ّ
ّ
1528ه  ،يف صحيفة "امليثاق" – مسألة ارحتال ابن الزهراء إىل فاس؛ للتربك بشيوخها ،والنهل من َمعني

ِ
"املمهد الكبري" َّنُوذجاً" ،جريدة "أصوات الريف" ،احلسيمة ،ع ،11.يونيو
كي بالريف:
ّ
بوغوتة" :مصنّفات الفقه املال ّ
 ،8012ص  ،18ها)1.
 –1حممد بن عبد العزيز الدباغ :من أعالم الفكر واألدب يف العصر املريين ،مكتبة األمة ،الدار البيضاء ،ط ،1118 ،1.ص.850
 –2املنار املنيف ،ص .32
 –3نفس ه.
 –4مثلما جند يف مقال "جولة يف املخطوطات العربية بإسبانيا ( ، ")5جملة "دعوة احلق" ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

املغرب ،العدد .12
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علمائها .1ويُضاف إىل ذلك أن نسخة كاملة من املمهد؛ أشهر كتب ابن الزهراء إطالقاً ،كانت خبزانة
القرويني ،خبط مؤلِّفه .وال نعرف تفاصيل أخرى عن حتركات الرجل إىل مراكز علمية أخرى ،وال إىل احلجاز
أو غريها من حواضر العامل اإلسالمي يف املشرق واملغرب.
ومثلما جنهل تاريخ مولده ،ال نعرف تاريخ وفاته بدقة؛ إذ يورد أكثر امل َّْتِمجني له
ُ
عام 710ه 1510 /م.
أنه كان على قيد احلياة َ

 .3مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

لقد ُو ِصف ابن الزهراء ،يف بع الكتابات ،بأنه "عالّمة الريف يف زمانه" ،وبأنه "عامل فذ" ،وبأنه "فقيه
ومفسراً ،وفقيها جمتهداً ،وحمدِّثاً ،وأديباً ...تلقى العلم من
ِ ْحنرير"،
ُّ
الرجل عاملاًّ ،
مالكي املذهب  ..نعم ،كان ُ
عدد من الشيوخ ،بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،يف بادس وفاس أساساً .وأخذ عنه آخرون ،وإن كانوا قلة؛
كما يتضح من قول عبد الرمحن بن زيدان (ت 1563ه ) عنه ،يف كتابه "تبيني وجوه االختالل يف مستند
إعالن العدلية بثبوت رؤية اهلالل" (ص  ،)81الصادر بتطوان عام 1126م" :ال أعلم أحداً ذكره ،أو نقل
عنه ،غري الوزير األمحدي يف كناشته ،وأيب زيد الفاسي يف حواشيه على خمتصر خليل ،بعدما تكلم عن قوله:
"بثماين عشرة" من ناحية اللغة ،وما للنحويني يف ذلك".2
وع ّدهُ حممد إبراهيم الكتاين احلسين (ت 1211ه ) فقيهاً موسوعياً ،مل مينعه انتصاره للمذهب املالكي
َ
من االنفتاح على املذاهب اإلسالمية األخرى؛ كالشافعية مثالً ،واإلفادة منها؛ إذ يقول عن أصناف الدُّعاة
إىل إعمال آليات االجتهاد ،وعدم االكتفاء بالتقليد" :يتمايز أرباب هذه الدعاوى بني فقهاء موسوعيّني،
خدموا ضمن املذهب املالكي مذاهب الصحابة والتابعني وأئمة األمصار؛ كما هو احلال عند أيب علي عمر
بن علي ابن الزهراء العثماين الورياغلي (ق 2ه ) ...وبني ُدعاة اجتهاد مطلق؛ كأيب علي احلسن ابن القطان
الفاسي وأضرابه .وقد ازدهر هذا االجتاه يف زمن الدولة املوحدية (661 – 328ه ) ،حىت ذكر املؤرخون أن
باألمحال من
السلطان عبد املؤمن بن علي ِّ
املوحدي أمر بإحراق كتب الفروع ،حىت كان العسكري يأيت ْ
3
ٍ
الورع والتقى.
الكتب فتُوقَد فيها النار!"  .وكان ابن الزهراء رجال فاضال ،ذا ُخلُق عال ،ومن أهل َ

 .4آثاره العلمية:

َّق منها شيء إىل اآلن فيما أعلم ،وإ ْن ذُكَِر – قبل عشر
لقد خلَّف ابن الزهراء أربعة مؤلفات ،مل ُيق ْ
سنوات – أن باحثني يف فاس والرباط يعكفون على حتقيق بعضها ،يف إطار أحباث أكادميية لنيل شهادات
لكن مل يظهر أي عمل من ذلك منشوراً! ويتضح من قراءة عناوينها أَّا ال رخرج عن نطاق
جامعية ُعليا ،و ْ
 –1نقال عن "املنار املنيف" ،ص .32
 –2نقال عن "املنار املنيف" ،ص ص .33 – 32
 –3حممد إبراهيم بن أمحد بن جعفر الكتاين :االجتهاد واجملتهدون باألندلس واملغرب ،حتقيق وتقدمي :حممد محزة بن علي
الكتاين.2 – 7 /1 ،
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السنن واألخبار ،وما
الشرح واالختصار والَّتمجة .وأبرز هذه التصانيف كتابُه" "املمهد الكبري ،اجلامع ملعاين ُّ
1
تضمنه موطأ مالك من الفقه واآلثار ،وذ ْكر الرواة البَ َررة األخيار ،وكل ذلك على سبيل اإلجياز واالختصار"
َّ
2
طوقت أعناق املغاربة باجملد والفخر" .
الذي وصفه َ
العالّمة سعيد أعراب بأنه "ذخرية نادرة الوجودّ ،
إن عنوان هذا الكتاب طويل يذ ّكرنا بعناوين مجلة من مؤلفات قدمائنا؛ كتاريخ ابن خلدون احلضرمي
(ت 202ه ) املوسوم ب "كتاب العَِرب ،وديوان املبتدإ واخلرب ،يف أيام العرب والعجم والرببر ،ومن عاصرهم من
فيدنا يف معرفة أمور كثرية عن الكتاب حىت ْقبل قراءته ،أو تصفح
ذوي السلطان األكرب" .وإ ّن هذا الطول يُ ُ
ما هو متوفر منه على األقل .فهو كبري احلجم ،جتاوزت جملداته اخلمسني؛ حبيث نقرأ على ظهر الورقة األوىل
كل منها العبارة اآلتية" :هذا الديوان هو واحد و سون ِسفراً ،صنّفه مؤلِّفه يف س سنني وسبعة
من ٍّ
الكتاب يف "مائتني وستة وتسعني
عدد الصفحات واألجزاء ،ويقع
أشهر" .وتتفاوت هذه األسفار من حيث ُ
ُ
ُ
ِ
كل جزء حنو سبعني صفحة من القطْع الكبري ،وجمموع صفحات الكتاب حنو عشرين ألفاً
جزءاً ،يف ّ
وسبعمائة وعشرين".3
ولئن كان املمهد متوفراً ،جبميع أسفاره ،يف خزانة القرويني عقب تأليفه ،أو مبعظمها على األقل الحقا،
يف القرن الثامن نفسه؛ كما يتضح من وثيقة حتبيس أيب عبد اهلل حممد بن أيب القاسم بن أيب مدين العثماين
حملرم عام 766ه  .4إال أن
مثانية وأربعني سفراً من ممهد ابن الزهراء على خزانة القرويني بتاريخ العشر األواخر ّ
أكثر هذه األسفار ضاعت فيما بعد لألسف ،ومل يُعرف منها سوى بضعة أسفار؛ كما ذكر املرحوم حممد
5
املنوين ،يف كتابه "ورقات عن حضارة املرينيني" ،وهي:
اليوم ب "اخلزانة الناصرية" ،بتامگروت (بالد
* السفر الثالث :ويوجد يف دار الكتب الناصرية – اليت تعرف َ
ٍ
بآالف من الكتب أبو العباس ابن ناصر – حتت رقم  ،8301وهو مكتوب
وزودها
سوس) ،واليت بناها ّ
احلصباء يف الصالة .6وقد قال عنه املنوين" :ومن حسن احلظ أن خمطوط اخلزانة
خبط مغريب ،أوله باب مسح ْ
الناصرية يُعترب جديداً بالنسبة للمعروف – سلفاً – من الكتاب؛ حيث كان هو السفر الثالث من "املمهد
الكبري" ،ابتداءً من باب مسح احلصباء يف الصالة ،إىل أثناء كتاب اجلنائز .خطّه مغريب شبيه باألندلسي،
ٍ
خال من اسم الكتاب واملؤلف".7
 –1ذكره بروكلمان باسم "العهد الكبري" (تاريخ األدب العريب.(877 /5 ،
 –2نقال عن "املنار املنيف" ،ص .33

 –3املنار املنيف ،ص .33

 –4انظر نص الوثيقة كامالً يف "املنار املنيف" ،ص ...36

–5
مؤخراً ،عن طريق بع
ورقات عن حضارة املرينيني ،ص  .821وقد انتهى إىل علميّ ،
خليجي.
علماء القرويني األجزاءَ األوىل من "املمهد الكبري" لرجل
ّ
 –6حممد املنوين :دليل خمطوطات دار الكتب الناصرية بتمگروت ،ن ْشر وزارة األوقاف باملغرب ،ط  ،1123ص .161

اإلخوان ،أنه مسع ببَ ْيع أحد أبناء

 –7حممد املنوين :حضارة وادي درعة من خالل النصوص واآلثار ( ،)8جملة "دعوة احلق" ،ع.1175 ،133 .
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مائيت صفحة .وهو موجود يف اخلزانة العامة بالرباط
* السفر السابع :وهو مبتور األول ،يقع يف حوايل ْ
(املكتبة الوطنية حالياً) ،حتت رقم 32ج.
ِ
ِ
نفسه ،إال أنه غري
* السفر العاشر :وهو من خمطوطات اخلزانة نفسهاُ ،يمل مع السفر السابع َ
رقم التصنيف َ
مبتور ،وجمموع صفحاته مائة .وهو مكتوب خبط مؤلِّفه.
* السفر السادس عشر :ويوجد باخلزانة نفسها ،حتت رقم 16ج.
مكتوب بغري خط
* السفر الرابع والعشرون :ويوجد باخلزانة امللكية بالرباط ،مرتَّباً حتت رقم  ،6127وهو
ٌ
صاحبه.
* السفر السابع والثالثون :ويوجد مبتور ِ
اآلخر مبكتبة ابن يوسف مبراكش ،ورقم ترتيبه فيها هو  .275ويف
َ
ناقص النهاية ،يقع حتت رقم .215
آخر أولُه باب ما جاء يف نزع املعاليقَ ،
اخلزانة نفسها ٌ
سفر ُ
تضمه خزانة القرويني بفاس ،مكتوب خبط مؤلفه ،مصنَّف حتت رقم
* السفر الواحد واألربعون :وهو ممّا ُّ
كل منها ( 50 × 88سم) .يرجع تاريخ تأليفه
داد ورقاته  ،168مبعدل  87سطراً يف ٍّ
[ ،]172 /20وتَ ْع ُ
إىل رجب 701ه 1502 /م ،ويبتدئ بكتاب الرجم.1
ع من أصل املؤلّف ،فُرغ
* السفر الرابع واألربعون :ويوجد يف اخلزانة العامة بالرباط ،حتت رقم32ج ،وهو فر ٌ
من نَ ْسخه عام 1012ه .
* السفر اخلمسون :ويوجد يف خزانة القرويني ،حتت رقم [ ،]172 /20وهو مكتوب خبط مغريب ،يقع يف
كل منها ( 86 × 88سم) ،ويبتدئ بباب ما جاء يف التقى .وقد فُرغ من
 122ورقة ،مبعدل  87سطرا يف ٍّ
حمرم 710ه .2
تأليفه يف ّ
أضف إىل ذلك بع َ القطع املخرومة من الكتاب أشار إليها األستاذ حممد العابد الفاسي يف فهرسته
ملخطوطات خزانة القرويني ،وبع َ الورقات منه املوجودة يف خزانات مغربية ،إىل جانب نُسخ من بع
األسفار املشار إليها ،من جنس النسخة امل َحبَّسة على اخلزانة قدميا من قبل أيب عبد اهلل ابن أيب القاسم
ُ
3
املمهد قطعةٌ منه ،مبتورة البداية والوسط والنهاية،
من
ى
ق
املتب
ّ
ّ
العثماين  .وممّا ذكره كذلك املنوين خبصوص َ
جمموع ُيمل الرقم  ...307والورقةُ األوىل من السفر السادس
بالرشيديةِ ،ض ْمن ٍ
توجد مبكتبة الزاوية احلمزاوية َّ
عشر ،ونقرأ فيها قول ابن الزهراء" :وهذا الديوان هو إحدى 4و سون سفراً ،صنّفه عمر بن علي يف س

 –1الفهرس الشامل للَّتاث العريب اإلسالمي املخطوط (الفقه واألصول) ،نشر :مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالميَ ،ع ّمان –
األرد ّن ،ط  – 528 /10 ،8005فهرس املخطوطات األصول ،م .س ،ص .102

 –2نفس ه.
 –3ممحد العابد الفاسي :فهرس خمطوطات خزانة القرويني – 123 /1 ،من أعالم الفكر واألدب يف العصر املريين ،ص
 – 858املنار املنيف ،ص .37
 –4كذا يف الورقة املعنية .والصواب :واح ٌد.
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سنني وسبعة أشهر ...ويف هذا الديوان من األجزاء ثالمثائة جزء عدا أربعة أجزاء" .وتوجد الورقة املذكورة
مبكتبة اجلامع الكبري مبكناس.1
ِ
خاصا لكونه ينطوي على خطبة
ومن املعلوم أن للجزء األول من كل تأليف متعدِّد األسفار اعتباراً ّ
يضمنُها املؤلِّف ،عادة ،معلومات مهمة عن مضمون الكتاب ،ومنهج تأليفه ،وغري
الكتاب أو مقدمته اليت ِّ
تبني ممّا تقدم أن املرحوم املنوين مل ِ
يهتد إىل السفر األول من املمهد ،رغم اجلهد الكبري الذي بذله
ذلك .وقد َّ
املمهد
للوصول إليه وإىل كافة أسفار املؤلف .بل إن ذلك حتقق فيما بَ ْع ُد؛ حيث ُعثر على أول جملدات ّ
ضمن خمطوطات خزانة القرويني ،وهو يضم كتاب وقوت الصالة ،وبابني من كتاب الطهارة؛ أوهلما "باب
ويالحظ على هذا السفر أ ّن ورقته األوىل
العمل يف الوضوء" ،والثاين "باب وضوء النائم إذا قام إىل الصالة"َ .
من جنس النسخة األصلية املكتوبة خبط مؤلفه ،واحملبّسة على اخلزانة يف القرن الثامن للهجرة .على حني أن
باقي ورقاته من نسخة أخرى ،مكتوبة خبط أندلسي جيّد ،قر ِ
يب العهد من عصر املؤلِّف بدليل وجود تعليق،
مكتوب يف هامش ورقة لدى الفراغ من شرح احلديث األول املتصل بوقوت الصالة ،من قِبَل أيب القاسم بن
ثالث مجادى ِ
اآلخرة من عام 721ه .2
موسى بن مصطفى بن عبد اهلل العبدوسي ،يوم اإلثنني َ
دافعه إىل تأليف الكتاب ،وضرورة االحتفال
وقد ذكر ابن الزهراء ،يف مقدمة اجلزء األول من ممَُ َّهدهَ ،
املشروح
بالسنة النبوية لِما هلا من دور يف فهم كالم اهلل عز وجل .وحتدث عن قيمة "املوطأ" ،بوصفه املؤلف
َ
يف املمهد ،وثناء العلماء عليه؛ كقول عبد الرمحن بن املهدي عنه" :ما كتاب بعد كتاب اهلل أنفع من موطأ
اإلمام مالك بن أنس" ،املتوىف سنة 171ه  ،وتطرق إىل أمانه ُرواته ...كل هذه االعتبارات جعلت موطأ
مالك ُيظى بعناية خاصة لدى علماء الغرب اإلسالمي وغريهم؛ فانربوا لكتابة شروح وتعليقات وتقييدات
عليه ،واهتموا بتدريسه وإقرائه ،والسيما املوطأ الذي رواه ُيىي بن ُيىي بن كثري الليثي املصمودي األندلسي
الرب (ت 265ه ) املوسومان ب "االستذكار ملذاهب
شرحا ابن عبد ّ
(ت 852ه ) .فمن أهم شروح "املوطأ" ْ
فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار ،وشرح ذلك باإلجياز
وشر ُح أيب الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت
واالختصار" ،و"التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد"ْ ،
272ه ) يف "املنتقى" ،وشرح أيب بكر حممد بن العريب املعافري (ت 325ه ) يف كتابَْيه "املسالك يف شرح
ُ
موطأ اإلمام مالك" ،و"القبس على موطأ مالك بن أنس" ،وشر ُح اجلالل السيوطي (ت 111ه ) يف مؤلَّفه
"تنوير احلوالك شرح موطأ مالك" .ويعد شرح ابن الزهراء ،يف ممهده ،أضخم هذه الشروح وأغناها و ْأوفاها،
استفاد – يف تأليفه – من شروح السابقني وُكتبهم عن "املوطأ"؛ فجاء عمله أشبه مبوسوعة متخصصة قامت
جل ما ورد يف تلك التصانيف من اجتهادات وآراء ونصوص وحنوها .قال ابن الزهراء رمحه اهلل يف
على جتميع ّ
مقدمة السفر األول بعد أ ْن أتى على ِذ ْكر مجلة من تآليف علمائنا عن موطإ مالك ..." :فاحتاج َم ْن له
 –1ورقات عن حضارة املرينيني ،ص .821

 –2من أعالم الفكر واألدب يف العصر املريين ،ص .858
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عناية بالعلم أن يطالع هذه الكتب وما فيها من معاين السنن ووجوهها ،واتساع مذاهب العلماء فيها،
عزمي على أ ْن أمجع كتاباً ممهداً واعياً على
وقوى ْ
وامتداد الشرح بذلك ...فأهلمين الذي له اخللق واألمرّ ،
أبواب املوطأ من الصحابة والتابعني ،و ِ
أصل بذلك ما يف املوطأ من حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم،
م ِ
وم ْن سلك سبيلهم حجةٌ
سنده ومتصله وبالغه ومنقطعه؛ إذ ُّ
كل ذلك عند مالك رمحه اهلل وأصحابه َ
ُ
رد الفروع إليها؛ قياساً عليها ،واستنباطاً
توجب العمل ،ويظهر هبا من يلجأ إليها من التنازع واالختالف يف ّ
ْمل الفائدة باستيعاب ما
منها ،ال خيتلف املالكيون يف ذلك ،وعليه كان السلف يف قبول مراسيل الثِّقات لتك ُ
يف املوطأ من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأصل ذلك بشرح مجيع ما يف املوطأ من حديث
أقاويل الصحابة والتابعني ،وما ملالك فيه من قوله الذي بىن عليه مذهبه ،واختاره من أقاويل سلف أهل بلده
احلجة على َم ْن خالفهم ،وأصل ذلك مبسائل من الفقه الذي يتعلق بالباب .وأقتصر يف هذا
هم ّ
الذين ُ
الكتاب من احلجة والشاهد على فِ َق ٍر دالة ،وعيون منبهة ،ونكت كافية على سبيل اإلجياز واالختصار ليكون
ِ
نفسه" .1ففي
وفهم املطالع .و ُ
أقرب إىل حفظ احلافظْ ،
َ
يس ُع جهله ملن ّ
أحب أن يَس َم بالعلم َ
أتيت فيه مبا ال َ
فالكتاب
هذا النص إشارة إىل سياق تأليف املمهد ومناسبته ،وإىل حمتواه ،وخطة ابن الزهراء ومنهاجه فيه.
ُ
شرح مستفي ٌ للموطإ ،تطرق إىل تبيان كل ما ورد يف هذا املنت الفقهي واحلديثي املعروف من أقوال
الصحابة والتابعني وآراء ابن مالك كذلك ،عالوة على شرح أحاديثه صلى اهلل عليه وسلم مجيعِها ،سواء
أكانت متصلة أم مسندة أم منقطعة أم عبارة عن بالغات ،علماً بأن الرجل كان يعتمد هذه األحاديث،
على تنوعها ،يف إثبات األحكام ،وكان يوازن بينها ،ويذكر اختالف العلماء يف تفسريها .وتعرض الشارح،
كذلك ،إىل كثري من املسائل الفقهية املتعلقة بكل باب ،وإىل التعريف برجال املوطإ من الصحابة والتابعني
خص هذا املوضوع بتأليف مستقل نذكره بعد حني .وقد سار ابن الزهراء ،يف ممهده،
تعريفاً مقتضباً؛ ألنه ّ
َوفق املنهج واخلطة اللتني سار عليهما املوطأ ،إال أنه كان ،أحياناً ،يتن ّكب سبيلهما؛ فيخرج عن الَّتتيب املتبع
ب وأكثر انسجاماً وإقناعاً.
لدى مالك إذا دعته إىل ذلك ضرورة ،أو رأى ترتيبه البديل أنْ َس َ
2
وعلى العموم ،فإن منهج ابن الزهراء ،يف املمهد ،يقوم على اخلطوات املتدرجة اآلتية:
باعه بعبارة دالة على تدخل ابن الزهراء
* إثبات احلديث ،بسنده ومتنه ،اعتماداً على رواية الليثيُ ،ث إتْ ُ
نصها" :قال عمر بن علي".
ومفسراًُّ ،
شارحاً ِّ
* الَّتمجة لرواة احلديث باختصار.
مرسال أو مرفوعاً ،مع ذكر االختالف
* بيان طرق ُّ
حتمل احلديث ونقله ،وتَ ْعداد رواته عن مالك معلقاً أو َ
بينهم يف السند واملنت معاً.
* شرح ما يف املوطإ من أقوال الصحابة والتابعني ،ومن آراء اإلمام مالك نفسه.
 –1نقال عن املرجع السابق ،ص ص .853 – 852

 –2نفس ه ،ص ص  .856 – 853وانظر أيضاً "املنار املنيف" ،ص .31
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* التطرق إىل املسائل الفقهية املتعلقة بكل باب ،مع استعراض – بتفصيل أحياناً – اخلالف العايل حوهلا
األئمة وأرباب االجتهاد.
بني مجهور الفقهاء و ّ
وعرب املرحوم املنوين عن هذه اخلطْوات بصيغة أخرى موجزة قائالً إن طريقة ابن الزهراء يف شرح املوطإ
َّ
ويسمي الذين
"أ ْن يُثْبِت يف البداية ّ
نص احلديث ،ليُْتبعه بتقدمي تراجم َوجيزة لرواتهُ ،ث يذكر طرق احلديثّ ،
َرَوْوه من طريق املوطأ .ويف املرحلة الرابعة يأخذ يف شرح احلديث شرحا بسيطاً ،ويع ّقب مبا جاء يف ذلك من
اآلثار عن الصحابة والتابعني ،وبعد ذلك يتتبّع الكلمات اللغوية الواردة يف احلديث ليشرحها ،ويف بع
عرض
األحيان يعلق عليها مبقارنات أدبية ،وأخرياً يصل إىل فقه احلديث وما يُستنبط منه،
ّ
ويتوسع يف ْ
اخلالف العايل ومذاهب الفقهاء وأئمة االجتهاد".1
وعلى الرغم من أن املمهد شر ٌح بسيط للموطإ ،والبساطة – يف اللغة العربية – تعين االنبساط واالتساع
ُّسوع؛ لذا يُقال لألرض "بسيطة" ...إال أن صاحبه أكد ،منذ عنوانه ،التزامه َّْ َج االختصار واإلجياز
والش ُ
ِ
َّص على هذا النهج
ضاعفة من األجزاء .والن ُّ
فيه؛ إذ لو أطلق العنان لقلمه السيّال لكانت النتيجة أضعافاً ُم َ
يف صيغة العنوان ِ
نفسها نقطة تقاطع يشَّتك فيها املمهد مع االستذكار.
مؤرخ مكناس املرحوم عبد الرمحن بن زيدان (ت 1563ه ) إىل أن املمهد مياثل كتاب
وكان قد ذهب ِّ
"التمهيد" حلافظ املغرب ابن عبد الرب ( 80جملداً) ،يف املوضوع واحملتوى واملرمى ،فضال عن تقارب عنوانيهما
يف البُ ْن يَة اللغوية أيضاً؛ إذ مها معا مشتقان من اجلذر الثالثي (م ه د) .إال أن رأي ابن زيدان مل يَُرق الشيخ
استحق عليه قائله – يف نظره – العتاب ،بل التأنيب
أمحد بن الص ّديق الغُماري ،بل رآهُ ُجمانباً للصواب ،و ّ
ِ
والزجر واالستتابة؛ إذ قال يف ٍ
الفقيه الشيخ حممد بوخبزة
رسالة بعث هبا من القاهرة إىل تلميذه بتطوان
احلسين" :أما مسألة ميمون الريفي 2شارِح املوطأ شرحاً مياثل "التمهيد" يف دعوى ابن زيدان ،فتلك نادرة من
النوادر املستطَْرفة ،أو بادرة من البوادر اليت يُعاتب عليها م ّدعيها ،بل يُزجر ويؤنّب ،ويُؤمر بالتوبة واالستغفار
التفوه هبا ،وهي ناشئة من ابن زيدان عن جهل مزدوج ب "التمهيد" ،وذلك أنه مل يََر "التمهيد" بعينه حىت
من ُّ
ميكنه احلكم مبماثلة شرح ميمون الريفي له .3"...وأضاف ،يف الرسالة نفسها ،أنه "إذا كان يف الدنيا ُحمال
4
متصور بارز للعيان ،فْليكن هو شرح ميمون الريفي الذي مياثل "التمهيد" " .فبعد أن نفى الغماري قطعاً
َّ
ِ
كتاب ابن عبد الرب! – يقول قوال
يفي – وما بالك بإقراره مبماثلته َ
وجود شرح على املوطإ برياعة هذا العامل الر ّ
نصه كاآليت" :حكى يل َم ْن وقف على أجزائه يف خزانة القرويني أنه
نلمس فيه بع التناق والالانسجامُّ ،
يف ثالثني جملداً ،وأنه منسوب مليمون الريفي الورياغلي ،وأنه كان من أهل القرن الثامن .أما أنا فلم َأر منه
شيئاً ،وال ميكن االعَّتاض بأن هذا حكم باطل ألنه على غائب ،واحلكم فرع التصور؛ ألن من رأينا أوالً أنه
 –1ورقات عن حضارة املرينيني ،ص .822
 –2كذا يف الرسالة .وهو يريد – بطبيعة احلال – ابن الزهراء الريفي الورياغلي.
 –3نقال عن "املنار املنيف" ،ص .3

 –4نقال عن "املنار املنيف" ،ص .3
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جيوز احلكم على الغائب ،وألن نسبته إىل الريفي يكفي للتصور وملا فوق التصور ،فإن عادة اهلل ال تتخلّف،
وأي عامل ريفي؟! ،فضالً عن حمدِّث ،فضال عن إمام حافظ يوازي درجة ابن عبد الرب ،اجلامع بني احلديث
مسعت بعامل ريفي ُّ
قط .1"...فالغماري رمحه
والفقه ،والتاريخ واألنساب ،واخلالف العايل وغري ذلك ،فإين ما ُ
ّ
اهلل يعَّتف ،ها هنا ،بأنه مل يقف ،ومل ير مطلقاً شر َح هذا الورياغلي على موطإ مالك ،وإ ْن كان قد انتهى إىل
مسْعه وجود ذلك الشرح يف خزانة القرويني يف  31جملداً ،ال يف ثالثني؛ كما ورد على لسان الغماري .وما دام
مل يقف عليه ،فكيف ْأم َكنَه نفيُه وإصدار مثل ذلك احلكم عليه؟! فعلى األق ّل ،كان بإمكانه التحفظ
والتوقف عن احلكم إىل حني التأكد من وجود ذلك الشرح ،مع علمه بوجود أجزاء منه يف القرويني ،وهي –
لعل أقسى ما يف كالم الشيخ رمحه اهلل عبارته األخرية ،اليت تبعث –
أقل من العدد الذي ذكره! و ّ
لإلشارة – ّ
عت بعامل ريفي قط !"...والغماري كان حافظا حم ّدثاً معروفاً
حقا – على التأسف ،وهي قوله" :فإين ما مس ُ
يف املغرب وخارجه ،ذا اطّالع على تاريخ املغرب قدميِه وحديثه ،فضال عن تضلعه من حقول معرفية عدة.
لذا ،كان صعباً أن يُ ْس َمع منه مثل هذا الكالم ،الذي ُخيشى أن يتسلل إىل الناس اليوم؛ فيَّتك أثراً فيهم،
اقع.2
ويأخذوه على أنه صواب وو ٌ
خيص املصادر اليت اعتمدها ابن الزهراء يف تأليف ممهده ،فهي متعددة ومتنوعة ،أشار إىل أغلبها
وفيما ّ
األهبري ،واملنتقى،
يف قوله" :و
اقتطعت هذا الديوان من مثانية دواوين :من التمهيد ،واالستذكار ،والكايف ،و ْ
ُ
وترتيب املسالك ،واملعونة ،واجلواهر .وفيه من القبس وأحكام القرآن والنكت فِ َقٌر صاحلة؛ هذا كله يف
احلديث والفقه وما يتعلق به .وأما تاريخ الصحابة ومن بعدهم من رواة األخبار من الرجال والنساءِ ،
وذ ْكر
َْ
فاقتطفت ذكرهم من االستيعاب ،وذيل املذيل ،واجلوهري ،والتقصي،
أعمارهم وُكناهم ومواليدهم ونسبهم،
ُ
وغريها .وأما اللغة فمن كتاب "شرح احلديث" أليب عبيد ،ومن كتاب "فقه اللغة وشرح العربية" أليب منصور
الثعاليب.3"...
لقد استغرق تأليف املمهد ،على ضخامته ،مدة زمينة قصرية؛ كما ذكرنا سابقاً ،خالل السنوات األوىل
من املائة الثامنة للهجرة ،وفُرغ من تأليفه َّائياً – كما ورد يف السفر الواحد واخلمسني منه – يوم األحد 82
 –1نقال عن "املنار املنيف" ،ص ص .6 – 3
–2
عرب عن هذا التخوف كثريون .وأستحضر منهم ،هنا ،الباحث عبد الكرمي القاليل الذي قال مسجال اعَّتاضه على كالم
َّ
الشيخني عبد اهلل گنون وابن الص ّديق الغماري ،خبصوص احلركة العلمية بالريف ،وكان قد نفى أحدمها أن تعرف املنطقة تلك

سبق إمارة بين صاحل بالنكور إىل الوجود
قارن مبا كان يف فاس على عهد األدارسة ،رغم ْ
احلركة ،على حني رأى َ
اآلخر أَّا ال تُ َ
على أرض املغرب األقصى ( 11ه )؛ ألَّا كانت باهتة يف نظره! [قال]" :واعَّتاضي على كالم الشيخني مل ِ
يأت عصبيةً أو

تشهرياً أو اعتباطاً ،وإَّنا من خشييت من تلقي الكثري من املثقفني ،وحىت املتخصصني منهم ،للكالم كما هو ،وحينها
صوره! وها حنن نسمع
سيقتحمون هذه املخاطرة ،ويتلقوَّا من مشاخيهم ،ويستدلون هبا ،وعندها يكون إنكار احلق بأجلى ُ
يردد ما قيل ويتناقلونه كأَّا حقائق مسلمة ،حبكم أَّا صدرت من شيخني جليلني واسع ِي االطّالع"( .من مقاله
أن بعضهم ّ
"ومىت كان يف الريف عاملٌ أصال؟!" ،املنشور إلكَّتونياً يف موقع "هس ربيس" ،بتاريخ. )8018/10/80 :
 –3من أعالم الفكر واألدب يف العصر املريين ،ص .853
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حمرم 710ه  ،أيام بين مرين .وإ ّن تأليف الكتاب يف هذه املدة الوجيزة ليحتاج إىل "صرب طويل ،مع ٍ
سعة يف
وتبحر يف خمتلِف العلوم واآلثار"؛ على حد تعبري الشيخ أعراب.1
وبصر بعلم األثرُّ ،
العلم ،وقوة يف الفهمَ ،
ٍ
أسباب
ومرد ذلك إىل
واحلق أن املمهد مل ينل ْبع ُد ما يستحقه من عناية تليق بقيمته علميا ومنهجياُّ ،
أشار إىل بعضها حممد بن عبد العزيز ال ّدباغ؛ وهو أحد ُحمافِ ِظي خزانة القرويني ،بقوله" :وهو [أي املمهد]
مسجل
غري جمتمعة ،وألن ما هو ّ
حل ّد اآلن مل جيد من الباحثني والدارسني عناية كافية؛ نظراً لكون أجزائه َ
2
ِ
قبل أن يعثر
منها يف اخلزانات العامة ال يكفي لتحديد معامل املنهاج الذي سار عليه مؤلِّفه" ْ .
طبعاً ،هذا َ
مهم من اجلزء األول من الكتاب ،ضمن ُخروم خزانة القرويني بفاس  ..هذا القسط
الدباغ نفسه على قسط ّ
َّ
اعث تأليف وغريها.
مكنَه من التعرف إىل كثري من جوانب املمهد مضموناً ومنهجاً
ومصادر وبو َ
َ
ٍ
بعينِها من كتاب اإلمام مالك ،وهي املتعلقة
والبن الزهراء مؤلَّ ٌ
آخر عن املوطإ ،ركز فيه على زاوية ْ
ف ُ
غريه قبله وبعده؛ مثل اإلمام عبد الرمحن السيوطي يف مؤلفه املوسوم
ُبرواته؛ على غرار ما فعل آخرون ُ
ب "إسعاف املبطّأ برجال املوطّأ" .وعنوا ُن تأليف ابن الزهراء هو "ترتيب املسالك لرواة موطأ مالك" ،كتبه قبل
املمه َد الكبري .ويوجد منه ِس ْفر ،وهو الثاين ،مبكتبة ابن يوسف مبراكش ،حتت رقم  ،276ناقص
تصنيفه ّ
3
وُي ُسن بنا
ابع ذي القعدة 705ه َْ .
البداية ،ومكتوباً خبط مؤلِّفه ،الذي ذكر أنه َفرغ من تأليفه يوم الثالثاء ر َ
التذكري بأن ابن الزهراء أملَّ بأطراف من موضوع هذا الكتاب يف ممهده؛ حيث كان يُ ْف ِرُد ترمجات خمتصرة لرواة
أحاديث املوطإ كما أسلفنا القيل.
الرب ،الذي حظي
والبن الزهراء ٌ
تأليف َ
آخُر عن "االستيعاب يف معرفة األصحاب" أليب عمر ابن عبد ّ
أمساه "أنوار أويل
باهتمام كبري من لدن علمائنا األقدمني هتذيباً واختصاراً وتذييالً وشرحاً واستدراكاً عليهْ ،
4
املمهد ،أثناء شرحه حديثاً نبويا يف
األلباب يف اختصار كتاب االستيعاب"  ،وقد أشار إليه يف أحد أجزاء ّ
رقمي 8582د ،و1227ك.
باب النوم عن الصالة ،وتوجد منه نسختان يف اخلزانة العامة بالرباط ،حتت ْ
تنصيص
ويوجد اجلزء الثاين منه ،كذلك ،يف املكتبة الوطنية مبدريد ،خبطوط خمتلفة ،مبتور البداية ،ويف آخره
ٌ
مقتضبة أفردها لذ ْكر
على أن جمموع َم ْن ترجم هلم من الصحابة هو  ،5251وإحالةٌ إىل أن له رسالةً َ
الشهداء من أولئك الصحابة الكرام ،مسّاها "رسالة الشهداء املشهود عليهم" ،إال أَّا ما تزال يف ِعداد
الكتب اجملهولة ،وإ ْن عرفْنا عنواَّا! وقد أشار ابن الزهراء  ،يف آخر كتابه "أنوار أويل األبصار" ،إىل قيمة هذه
فم ْن
الرسالة بقوله:
ُ
"أفردت لذكر الشهداء واألموات رسالة وجيزة ،مسيتها ب "رسالة الشهداء املشهود عليهم"َ .
5
أراد الوقوف على أمسائهم رجالً رجال طالعه فيها بأوجز بيان ،و ْأوعب عبارة ،واحلمد هلل. "...
 –1نقال عن "املنار املنيف" ،ص  ،33ها.8 .

 –2من أعالم الفكر واألدب يف العصر املريين ،ص .886
 –3ورقات عن حضارة املرينيني ،ص .810
–4
املهتمني باملوضوع.
ُ
التأليف قيد التحقيق ،يف إحدى كلّياتنا ،على يد طالبة باحثة؛ كما ُ
مسعت من أحد األساتذة الباحثني ّ

 –5نقال عن "املنار املنيف" ،ص ...68

262

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

"عرفْنا أربعة مؤلفات مل َحدِّث مغريب كبري ْأمهلته املعاجم التارخيية ،وكان هو
فبهذه األعمال ،نكون قد َ
ُ
الرابع من املؤلفني املغاربة يف فقه احلديث واخلالف العايل خالل العصراملريين األول".1
وذكر حممد العابد الفاسي مؤلَّفاً خامساً البن الزهراء ،أ ّكد أنه رأى جزءاً منه ،داعياً إىل بذل مزيد من
اجلهد يف البحث والتنقيب من أجل الوصول إىل معرفة الكتاب كامالً ،وهو يف البدع وأمارات خراب العامل
2
بذهاب أهل الفضل والدين ،إال أنه مل يُ ِشر إىل مكان وجوده!
ِ
السنّة الشريفة،
نفسه خلدمة العلم ،ودراسة ُّ
يفي جليل؛ "وهب َ
يؤّكد ما سبق أننا أمام عامل وفقيه ر ّ
3
أسدى خدمة عظيمة للفقه املالكي ببالد املغرب
واستخالص األحكام الفقهية من مصادرها األساسية"  ،و ْ
غري معروف بني أكثر الدارسني
ظل مغمورا َ
األقصى يف عصره ،بكتابه "املمهد الكبري" خصوصاً ،ولكنه ّ
ِ
أمر يبعث،
املهتمني بتاريخ احلركة العلمية لدينا ،ناهيك عن ّ
ّ
عامة الناس ،من أبناء الريف وم ْن غريهم .وهو ٌ
ِ
اليوم ،ويَ ْستَحثّنا – يف املقابل – على إيالئه العناية الكبرية اليت
حقا ،على ُّ
التأسف ،ويُسائل الباحثني َ
ومأ إليه ْقبالً؛ بالتعريف بسريته ،وتقريب اجتهاداته إىل القراء ،والكشف عن إسهاماته
يستحقها هو ومؤلَُّفه املُ َ
ملؤرخ عبد الرمحن بن
غمارها ،وصنَّف فيها .وقد ّ
البارزة يف ُ
سجل ،فيما ْقب ُل ،ا ّ
صنوف معرفية عدة خاض َ
زيدان هذه املفارقةِ :
عامل عالّمة ،ولكنه ِْ
أمهل ونُ ِسي!!ُ ،حمَ ِّمالً املسؤولية الكربى يف ذلك أبناءَ الريف ،سواء
ُ َ
ِ
ِ
أضاعه ومؤلّفه قومه وعشريته من معاصريه
ممهده اجلامع" :إنه َ
م ْن ُجمايِليه أو ممّن أتوا بعده؛ إذ قال عنه وعن ّ
4
ت شا ّكاً يف أ ّن توجيه جهود إضافية
و
.
أضاعوا!!"
ي عا ٍمل يَفخر به املغرب على املشرق ُ
لس ُ
فمن بعدهم ،وأ ّ
ْ
قيلت وألْ ِ
صقت باملنطقة
للبحث يف تاريخ الريف ،حضاريا وعلميا ،سيُم ّكن من تغيري مجلة من األحكام اليت ْ
وأهلها ،منذ تأسيس أول إمارة إسالمية على أرضها إىل ٍ
وقت ليس بالبعيد ،وسيُثبت ما شهدته من حركية
علمية ،وما أجنبته من علماء يف جماالت خمتلفة ،وإ ْن كانوا قليلِي االستقرار فيها؛ لعدة أسباب .وإ ّن نظرة
األقل ،هبذا امل ْعطى /احلقيقةُ .ث إ ّن
َع ْجلى ،على سبيل املثال ،إىل "املنار املنيف" كافية لالقتناعّ ،
األويل على ّ
ُ
النبش يف تاريخ الريف العلمي واحلضاري ،واحلديث عن أعالمه وقِ َممه العلميّة ،يف الفقه واحلديث
الدعوة إىل ْ
نجزاته وإسهامات بَنِيه يف هذه امليادين كلها" ،ليس بُروراً بالعلم والعلماء
واألدب وحنوها ،وإماطة اللثام عن ُم َ
احلضاري املمت ّد
ووصل منهج ٌّي حللَقات عطائها
ب ،ولكنه – يف جوهره –
ٌ
إنصاف للذاكرة الوطنيةْ ،
َ
ّ
وح ْس ُ
5
يف الزمان واملكان" .

 –1ورقات عن حضارة املرينيني ،ص .810
 –2فهرس خمطوطات خزانة جامع القرويني.123 /1 ،

 –3من أعالم الفكر واألدب يف العصر املريين ،ص .821
 –4نقالً عن "املنار املنيف" ،ص .32
 –5حممد أورياغل :العالّمة الشيخ حممد ح ّدو أمزيان الورياغلي َعلَ ٌم من أعالم الدعوة بالريف وتِطّاوين ،أصوات الريف،
ع ،11.م.س ،ص .15
263

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

الدكتورة أم كلثوم بن يحي

مقدمة:

احلم د هلل رب الع املني ،والعاقب ة للمتق ني ،والص الة والس الم عل ى عب ده ورس وله وص فوته م ن خلق ه،
وأمينه على وحيه ،نبين ا وإمامن ا حمم د ،وعل ى آل ه وص حبه وم ن س لك س بيله واهت دى هبدي ه إىل ي وم ال دين...
أما بعد :
فقد كان احلديث عن املرأة وإشكالية التحرر يف مطلع القرن العشرين ضمن الرباعية املفاهيمية :املرأة،
الشريعة ،العادات ،الغرب ،ال خيرج عن أحد التوجهات التالية :األول يرى أ ّن الشريعة أعطت املرأة املسلمة
حقوقاً سلبتها إياها التقاليد والعادات -وأحياناً الرجل -ومنعتها من ممارستها ،والثاين يرى أن املرأة املسلمة
بدأت رخرج عن أحكام الشريعة اإلسالمية بارخاذها جتربة املرأة الغربية مرجعاً وَّنوذجاً( ،)1والثالث يرى أن
اإلسالم دين استعبد املرأة وامتهن كرامتها.
أما يف َّايات هذا القرن فأخذ موضوع املرأة منحى جديدا وبدأ يتحرك بوترية متسارعة والفتة للنظر
يف اجملتمعات العربية واإلسالمية ،وكأن وعياً جديداً ظهر يف التشكل حول موضوع املرأة ،ولعل السبب يف
ظهوره تطور التعليم يف اجملتمعات اإلسالمية الذي أنتج حالة صدام بني تطلعات املرأة املتعلمة واملوروث
الثقايف الذي حتكمه العادات والتقاليد ،وقد ساعد عامل التعليم عاملني مهمني أحدمها عاملي ويتمثل يف
املؤمترات واالتفاقات الدولية ،والثاين تقين يتمثل يف تطور شبكات التواصل االجتماعي اليت دعمت قضايا

املرأة ونقلتها إىل العامل صوتا وصورة(.)2

هذا الصدام الفكري استمد قوته من املفاهيم اليت متيزت بالضبابية واجلدلية واليت هي أشبه بكرة الثلج
تبدأ صغرية وتنتهي كبرية ،وما كانت لتكون كذلك لو أَّا عوجلت معاجلة فقهية دقيقة من قبل أهل
االختصاص فور طرحها على الساحة الدينية ،كمفهوم القوامة والوالية ،ومفهوم االختالط ،وقرار املرأة يف
( )1سعاد احلكيم ،املرأة املسلمة حنو تأصيل لنموذج عاملي ،جملة التفاهم ،العدد8007 ، 80:م ،وزارة األوقاف والشؤون
الدينية ،سلطنة عمانhttp://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=477:

( )2زكي امليالد ،الفكر الديين وجتديد النظر يف قضايا املرأة ،جملة الكلمة ،السنة الثامنة ،العدد8001 ،50:م1281-ه .
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البيت والعمل وغري ذلك من املسائل اليت ما زالت تفتح للتنظري الفقهي حسب اجلو العام لألمة املسلمة
وحالتها الدينية اليت تتأرجح بني التفريط واإلفراط والوسطية.
*****

المحور األول:

المرأة بين تفاضلية األعراف وتماثلية الغرب وتكاملية اإلسالم
 1-1المرأة في نظرية التفاضل العرفية:
تقوم هذه النظرية على تفضيل الذكر على األنثى ،وتدخل حيز التطبيق من حلظة الوالدة شعارها يف
ذلك" :تفضيل الذكر على األنثى" ،وتستمر يف كل جزئيات احلياة يف اجملتمع الذي حتكمه عادات بدائية
بعيدة عن اإلسالم الذي منح املرأة حقوقا كاملة تتفق وطبيعتها اجلسدية والنفسية ،قبل أن تَّتاكم التقاليد
والعادات الغريبة على اإلسالم لتغيّب حضورها وتعطّل شراكتها وتستثمر النصوص الدينية لتمليكها للرجل،
()1
وقهرها وظلمها وحرماَّا من حقوقها الشرعية واإلنسانية ،يف ذاهتا ويف أوالدها.
إن هذه النظرية التفاضلية أنتجت جمتمعا يعاين العرج يعتمد على الرجل يف كل أموره ويهمش املرأة،
ومينعها من أداء دورها اجلوهري يف بناء األمة اإلسالمية ،تقول السيدة صايف ناز كاظم ":إن حظ املرأة
املتعلمة من االلتفات إسالميًا حملنة ظلمها االجتماعي الذي أعادها إىل عذابات موروثات من العقلية

( )1سعاد احلكيم ،املرجع نفسه.
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بيوتكن﴾ (األحزاب )55:بدل إعادهتا إىل
اجلاهلية قبل اإلسالم ،تفسري مبتور لآلية الكرمية﴿ :وقَر َن في
ّ
()1
وضعها الذي قرره هلا اإلسالم".

 2-1المرأة المتحررة في نظرية التماثل الغربية:

إن تع اطي الغ رب م ع امل رأة مب ين عل ى فلس فة تب ين فردي ة امل رأة ،وحتوّهل ا إىل ك ائن ق ائم بذات ه ،خ ارج
العائلة واجملتمع واألمة ،يتفاعل مع اآلخر انطالقاً من فرديت ه واحتكام اً إىل ق انون املماثل ة واملس اواة...كحبات
الرم ل :تتماث ل ،تتس اوى ،تتس اكن ،تتج اور ،وتتف ارق ح ني ح دوث أي ش يء مي س ه ذا الكي ان الف ردي ،أو
ثمن التض حية
مين ع َّن اءه وال ُيق ق مص احله م ن وجه ة نظ ر ص احبه ..فردي ة متش ابكة بنظ ام ق يم مادي ة ال ي ّ
واإليث ار وم ا يش اهبهما م ن مف اهيم تق ّدم مص لحة اجلماع ة عل ى مص لحة الف رد ،بق رار ح ر م ن ه ذا الواح د
الفرد(.)2
هذه الفلسفة أنتجت عالقة تنافسية تروج للحرية على أَّا صراع وجود وفرض ذات يقوم على مبدأ
املساواة التماثلية بني اجلنسني يف كل شيء ،وكثرية هي املؤمترات اليت عقدت واالتفاقيات اليت وقعت حول
املرأة ووضعها يف العامل بدءا مبيثاق األمم املتحدة الذي أبرم يف سان فرانسيسكوا يف  86جوان 1123م،
ومرورا باتفاقية سيداو 1171م اليت تبنت القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،وانتهاء مبؤمتر
بكني1113م.
هذه املؤمترات واالتفاقيات وغريها من القدمية واجلديدة -مما ال يسعنا املقام لذكرها -ليست إال
جتسيدا لتبعية املرأة واالجتار جبسدها وبعث اسَّتقاقها من جديد يف زمن احلرية املقنعة ،وإن كانت هذه
املؤمترات واالتفاقيات ال رخلو من بنود حتمي املرأة ،ومن أهم النقاط اليت ركزت عليها هذه املؤمترات:
 -1اعتبار الدين عامال رئيسيا يف رخلف املرأة وتعرضها للتمييز اجلنسي.
 -8مساواة املرأة للرجل مساواة مطلقة تعدت حدود الفطرة ،والطبيعة اجلسدية والعاطفية لكال
اجلنسني.
 -5اإلقرار بالعالقات اجلنسية خارج األسرة.
 -2فرض َّنط حيايت واحد على مجيع شعوب األرض دون مراعاة للخصوصية الثقافية والدينية
وحىت البيئية لكل شعب.
إن هذه النظرية التنافسية استهوت املرأة وهي شابة وأقصتها وهي مسنة عندما حرمتها دفء األسرة
وقوامة الرجل وعطف اجملتمع ،ولنا أن نستأنس بشهادة نساء غربيات أصبحن بفضل اهلل مسلمات كسمية
جيمس اليت تقول" :كثرياً ما يعثر على جثة أحد املسنني يف بيته بعد موته بأيام ،ورمبا أسابيع ،وقد كانت
هناك امرأة حتب تربية القطط ،وبعد عدة أسابيع من موهتا عثر على نصف جثتها يف بيتها بعدما أكلت
( )1صايف ناز كاظم ،يف مسألة السفور واحلجاب1128 ،م ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،ص.80:
( )2سعاد احلكيم ،املرجع نفسه.
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قططها نصفها اآلخر" )1(،ال أعتقد أن أي امرأة على سطح املعمورة تريد أن تكون هذه العجوز ،غربية
كانت أو عربية ،تقدمية كانت أو رجعية ،سامية كانت أو بربرية ،لكنها احلياة اليت تريدها لنا هذه املؤمترات
عن قصد أو عن غريه.

 3-1المرأة المتحررة في نظرية التكامل اإلسالمية:

إن سياسة التماثل املواجهايت اليت أفرزها الفكر الغريب يقابلها التكامل اإلنساين يف الفكر اإلسالمي
الذي جيعل من العالقة بني الرجل واملرأة عالقة تكامل وتعاون ،ال عالقة تنافس وتضاد ،وكيف تكون كذلك
واملرأة رختلف عن الرجل بنية وتركيبة جسدية ونفسية.
لقد أحدث اإلسالم ثورة سياسة واجتماعية مل يشهد هلا التاريخ مثيال فيما يتعلق باملرأة ومسا بإنسانيتها
فوق كل ما كان معهودا ،وكفل هلا حقوقا كانت قبله من احملظورات وجعلها شقيقة الرجل ،وشريكته يف
شرف االستخالف على األرض ،وجعلهما مسئولني على السواء على ما عهد به املوىل عز وجل إىل
ِ
اعل فِي ْاألَر ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
يها َمن
اإلنسان ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ قَ َ
ض َخلي َفةا قَالُوا أَتَ ْج َع ُل ف َ
ْ
ال َربُّ َ لل َْم َالئ َكة إنِّي َج ٌ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ال إِنِّي أَ ْعلَ ُم َما َال تَ ْعلَ ُمو َن﴾،
ِّس لَ َ قَ َ
يُ ْفس ُد ف َ
يها َويَ ْسف ُ الد َ
ِّم َ
سبِّ ُح ب َح ْمد َك َونُ َقد ُ
اء َونَ ْح ُن نُ َ
(البقرة ،)50:هذا هو املنهج الرباين الذي أكده احلبيب املصطفى بقوله –صلى اهلل عليه وسلم( :-إِنَّ َما
الر َج ِ
ال)(. )2
ِّساءُ َش َقائِ ُق ِّ
الن َ
جت املدرسة النبوية نساء كن يف عظمة هذه املدرسة وعظمة
ووفق هذا الفهم العميق لإلسالم َّ
خر ْ
صاحبها ،بني فقيهات وراويات حديث ،وبني جماهدات باملال والنفس ،وبني سياسيات وشاعرات ،إضافة
إىل كوَّن جنحن بامتياز يف مهامهن زوجات وأمهات ،فكن أمهات ومربيات مرشدات جليل التابعني خري
األجيال بعد جيل الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
إن املرأة احملمدية مل تكن أبدا حمال لالمتهان ،وال وعاءً لإلجناب فقط ،بل كانت عنصرا مؤسسا للدولة
اإلسالمية ،وحىت زواجه صلى اهلل عليه وسلم وتعدده كان ألهداف سامية تتنوع بني هدف اجتماعي وآخر
ديين أو سياسي ،حيث قامت أمهات املؤمنني بأعمال ريادية يف نشر الدعوة احملمدية والدفاع عنها ملا جلسن
للفتيا ورواية احلديث ،كما وضعن إىل جانب الرسول أسس الدولة ملا اشَّتكن يف احلياة السياسية ،واشَّتكن
معه يف غزواته وحروبهُ ،ث أكملن الطريق بعزم أكرب وإصرار أكثر بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلم.
كما كانت املرأة يف العهد الراشدي مرجعا مهما يعتد به يف رواية احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،وكانت أكثرهن رواية للحديث السيدة عائشة اليت بقيت قرابة نصف قرن بعد احلبيب املصطفى
تروي أحاديثه وتنقيها من املكذوب والضعيف ،فقد روت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألفني ومائتني

)..-61 60p ،Journey To Islam, English woman's story Summayya James: My (1

()2

رواه الَّتمذي يف سننه ،كتاب الطهارة ،رقم احلديث.103 :
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وعشرة أحاديث ،يقول فيها أبو موسى ":ما أشكل علينا أصحاب حممد حديثا قط فسألنا عائشة إال وجدنا
عندها منه علما"(.)1
إن املرأة املسلمة هي من حفظت سنة احلبيب املصطفى ابتداء من السيدة عائشة وانتهاء بباقي
الصحابيات ،حيث وقع تعمد الكذب يف احلديث عن الرسول صلى اهلل عليه من الكثري من
الرجال الذين حصرهتم كتب اجلرح والتعديل ،بينما مل يقع ذلك من النساء على كثرهتن بشهادة إمام اجلرح
والتعديل مشس الدين الذهيب ":وما علمت من النساء -أي من اهتمت بالكذب -وال من تركوها"( ،)2أما
بالنسبة حلفظ القرآن الكرمي فكان شرف ذلك من نصيب أم املؤمنني حفصة رضي اهلل عنها ،فهي صاحبة
النسخة الورقية للقرآن اليت استنسخ منها سيدنا عثمان النسخ اليت وزعت على األمصار.


المحور الثاني:

المرأة في الخطاب اإلسالمي المعاصر وثنائية التنظير والتطبيق
َّنيز هنا بني نوعني من اخلطاب اإلسالمي حول املرأة ،خطاب داخلي موجه للمسلمني يف البالد العربية
واإلسالمية ،وخطاب خارجي موجه للغرب.

 1-2الخطاب الداخلي:
أوال :مآخذ على التنظير

ما يؤخذ على كثري من الدعاة الذين حالوا التنظري الفقهي لدور املرأة اجملتمعي أَّم مل خيرجوا عن النسخة
املكررة ذات العناوين املكررة ،والشواهد املكررة واليت ال رخرج عن أحد األساليب التالية:
 -األسلوب النمطي:

ويقصد به طريقة تناول موضوع املرأة يف اخلطاب اإلسالمي واليت يف كثري من األحيان ال رخرج عن
األجبديات األدبية اليت سار عليها الدعاة من بداية القرن العشرين ،واليت يستهل فيها الكاتب خطابه
باحلديث عن واقع املرأة قبل اإلسالم يف احلضارات القدمية وعند عرب اجلاهليةُ ،ث يفصل يف مسألة حترير
املرأة يف اإلسالمُ ،ث يتوقف بإسهاب عند واقع املرأة يف أوروبا ما قبل عصر النهضةُ ،ث املرأة يف أوروبا
املعاصرة وما جنته عليها املواثيق الدولية من احنالل وضياع ،ليختم بتحذير شديد اللهجة للمرأة املسلمة من
( )1السيوطي ،جالل الدين ،طبقات احلفاإ ،حت  :حممد عمر ،مكتبة وهبة ،القاهرة1175 ،م،
ص. 2:
( )2إرواء الغليل يف رخريج أحاديث منار السبيل ،األلباين ،املكتب اإلسالمي  ،بريوت ،ط (1203،)8ه 1123 ،م:
(.)836/8
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أن تنجرف حنو التيار العلماين التغرييب ،وليخلص إىل أهم التوصيات يف خطابه بضرورة وعي املرأة مبسئوليتها
جتاه اجملتمع.
إننا عندما وصفناه بالنمطي ال نقصد التقليل من شأنه وال من أهدافه وال من صحة ما ذهب إليه ،لكنه
خطاب يراوح مكانه ال جديد فيه ،خطاب يتحدث عن الواجب أكثر من حتدثه عن احلق ،خطاب ال
يستشرف املستقبل وال يصنعه ،وال يالمس جوهر املرأة املعاصرة وال يسهم يف صقله وتشكيله الشكل
اإلسالمي املعاصر الذي مينحها قوة الشخصية والقدرة على االستمرارية معتزة هبويتها احملمدية وسط العوملة
الفكرية اليت يروج هلا املنتصر سياسة وقوة وفكرا.
 أسلوب الممانعة:وهو أسلوب يعتمد على الشحن العاطفي أكثر من اعتماده على التنظري الفقهي الذي يوظف فقه
الواقع ،ويساعده يف ذلك البيئة اجملتمعية امليَّالة إىل اجلمود الديين والثقايف ،واحملاطة بالقهر حيال اجملتمع
اخلارجي حينا ،والتخلف والبطالة املقيدة بالعرف أحيانا كثرية.
كما أنه أسلوب يصنف املرأة كعامل رئيس يف رخلف املسلمني واالحنطاط األخالقي وخيتزل عودة
املسلمني لدينهم يف عودة املرأة إىل حجاهبا ،وإىل قرارها يف بيتها ،ويشدد عليها يف عملها ،وهذا وإن كان
حقيقة فهو ليس كل احلقيقة؛ ألن اجملتمع متخلف ليس ألن املرأة احنرفت عن مسارها بل ألن اجملتمع
بعنصريه الرجل واملرأة وبفئاته اجملتمعية كلها احنرف عن املسار الرباين.
 التكرار والهروب من المسائل الجدلية خشية التعرض للرفض واالتهام:وهو أسلوب يفتقد التجديد والتنظري الواقعي ،ينتهج التكرار واإلطناب يف احلديث عن املثاليات ،يكرر
أقوال من سبقوه من املشايخ ،ويعيد شرحها ويذيلها باحلواشي املكررة ،مغفال أو متغافال أن من كتب عنهم
عاشوا زمنا غري زمانه ،وظروفا غري ظروفه ،وحتديات غري حتدياته ،يتحدث عن دور املرأة وكيف أَّا أخلت به
متناسيا دور الرجل واجملتمع جبميع أطيافه ،وكل ذلك خشية أن يتهم يف دينه ،أو يتعرض فكره للرف  ،وهو
يكشف حالة العجز واهلروب اليت تعيشها الساحة اإلسالمية على مستوى املسائل العالقة واحلساسة واليت
حتتاج إىل تدخل عاجل من فقهاء األمة.
ولعل أكثر العلماء جرأة وشجاعة يف هذا اجملال الشيخ حممد الغزايل رمحه اهلل تعاىل يف كتابه" :قضايا
املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة" الذي يعترب أحد أهم املؤلفات النقدية يف التفكري الديين ،فهو ُيتوي على
ثورة إصالحية تستنه الفكر الديين ،وتنف عنه الرواسب اجلامدة ،واملوروثات اجلاهلة ،والتقاليد الراكدة،
واملذاهب الوافدة(.)1

ثانيا :مآخذ على التطبيق

 -استحواذ المسائل األخالقية على الخطاب الموجه للمرأة على حساب مسائل التنمية والتعليم:

( )1زكي امليالد ،الفكر الديين وجتديد النظر يف قضايا املرأة ،جملة الكلمة ،السنة الثامنة ،العدد8001 ،50:م1281-ه .
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كثري ممن كتبوا عن املرأة ركزوا على املسائل األخالقية ،وخباصة السفور واالختالط والتشبه بالكفار،
وغريها من الظواهر املرضية اليت تستدعي معاجلة فورية من الدعاة ،لكنهم يف املقابل أمهلوا عدة جوانب ال
تقل أمهية عن اجلانب األخالقي كاألمية املتفشية بني النساء املسلمات ،والعنف ضد املرأة ،وتنمية املرأة
املسلمة علميا ومهنيا لتأخذ مكاَّا الصحيح واملؤثر يف بناء احلضارة اإلسالمية كما وقفت قبلها الصحابيات
جنبا إىل جنب مع الصحابة يف بناء املشروع اإلسالمي الذي أنتج إمرباطورية إسالمية مَّتامية األطراف.
 حالة االنفصال بين التنظير الفكري لقضايا المرأة والواقع المعيش لها:كثري من الدراسات اإلسالمية اليت تناولت موضوع املرأة هي دراسات ال تقدم حلوال فعلية لوضع املرأة
املتدهور يف اجملتمعات اإلسالمية ،فكثري من املسائل العالقة ما زالت حتتاج إىل تنظري فقهي دقيق يزيل اللبس
عنها كمسؤولية اإلنفاق على األسرة ومرتب الزوجة ،مفهوم القوامة ،العنف األسري ،مشاركة الزوج يف
األعمال املنزلية ،وغريها من القضايا النابعة من الواقع املعاش يوميا يف جمتمعاتنا واليت جيب أن نعاجلها املعاجلة
السليمة بأسلوب تقدمي متحضر(.)1
هذا الوضع الذي تعانيه املرأة املسلمة ليس وضعا جديدا إَّنا هو وضع قدمي جديد ،إننا حينما نقرأ مثال
حملمد قطب وهو يصف وضع املرأة يف وقته ،نشعر أنه وضع مستصحب إىل وقتنا احلايل مع زيادة يف السوء،
يقول الشيخ حممد قطب ":إن الوضع السيا الذي تعانيه املرأة الشرقية يرجع إىل ظروف اقتصادية واجتماعية
نلم هبا ،لنعلم من أين تأتينا هذه املفاسد ،ونكون على هدى وحنن حناول
وسياسية وسيكولوجية ينبغي أن ّ
اإلصالح ،هذا الفقر البشع الذي يعانيه الشرق منذ أجيال عدة ،هذا الظلم االجتماعي الذي جيعل قوماً
يغرقون يف الَّتف الفاجر ،وغريهم ال جيد لقمة اخلبز والثوب الذي يكسو به العورات ،هذا الكبت السياسي
الذي جيعل من احلكام طبقة غري طبقة احملكومني ،هذا الظالم التعس واإلرهاق العصيب الذي يعيش فيه سواد
الذل واالضطهاد ،إن ما حتتاج
الشعوب نتيجة هذه الظروف ..هذا كلّه هو املسؤول عما تعيش فيه املرأة من ّ
إليه املرأة هو «عواطف» االحَّتام واملودة بينها وبني الرجل .وأين تنبت هذه العواطف يف الفقر املدقع
()2
والكبت املرهق للجميع؟!" .
ويضاف إىل املآخذ السابقة مآخذ أخرى ال تقل أمهية منها:
 -1ضعف التأثري امللموس والقدرة على التغيري يف بع اخلطابات املوجهة للمرأة ،حيث أن غالبية
النساء هلم أحكام مسبقة على هذا النوع من اخلطابات بناء على قراءات سابقة.
 -8كذلك يالحظ غياب دراسات ميدانية عميقة حول أوضاع املرأة املسلمة الراهنة ،ونسبة األمية
والنشاط االجتماعي للمرأة خارج األسرة ،وكذلك نسبة اإلبداع العلمي والفكري بني النساء ،حيث إن
أغلب الدراسات هي دراسات غربية ،أو عربية ذات توجهات معارضة للتوجه اإلسالمي ،وبناء على ذلك
( )1فوزية العشماوي ،جتديد الفكر اإلسالمي منهج التعامل مع قضايا املرأة املسلمة ،املؤمتر العام الواحد والعشرون للمجلس
األعلى للشؤون اإلسالمية ،ص.8:

( )2ينظر بتصرف :حممد قطب ،شبهات حول اإلسالم ،دار الشروق ،القاهرة ،ص.131-130 :
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يتم التشكيك فيها ،غري أنه من غري اإلنصاف أن نطلب من الناس عدم تصديق الرواية الغربية بدعوى زيفها،
وحنن ال َّنلك الرواية الصادقة بل إننا مل نبذل حىت اجلهد يف تكوينها.
 2-2الخطاب الخارجي:
يتميز هذا النوع من اخلطاب يف كثري من األحيان بانتهاجه األسلوب الدفاعي ،وتسخر فيه كل القدرات
العلمية وامللكات الفكرية للدعاة لتفنيد مزاعم الغرب عن املرأة يف اإلسالم ،وهو بذلك مقيد بالنظرة الغربية
ما جيعله يغفل أساس هذا اخلطاب وهو املرأة ،فيعتمد التنظري الفكري لنفي الشبهات عن اإلسالم أكثر من
اهتمامه باملرأة موضوع اخلطاب ،وحالتها اجملتمعية.
صحيح أن هلذا النوع من اخلطاب دخال هاما يف التعريف باإلسالم الصحيح ومبكانة املرأة يف اإلسالم،
لكن الغريب الذي يوجه له اخلطاب يرى تناقضا صارخا بني دفاع الدعاة عن املرأة يف اإلسالم وبني واقعها
املعيش يف اجملتمعات اإلسالمية ،خباصة اليت تعرف اضطرابات سياسية وطائفية.
وللمرأة الغربية نظرة سطحية عن املرأة املسلمة تشكلت من وسائل اإلعالم اليت صورت اجملتمعات
اإلسالمية تصويرا مغلوطا ينايف احلقيقة الكاملة ،معتمدة يف ذلك مبدأ التعميمُ ،ث التخويف والتحذير ،فاملرأة
املسلمة يف عيون املرأة الغربية هي امرأة مظلومة مقهورة لعدة أسباب منها:
 أنه ال مساواة يف اإلسالم بني الرجل واملرأة إطالقا. أن مكانة املرأة يف اإلسالم نصف مكانة الرجل يف املرياث ويف الشهادة. ال حق للمرأة املسلمة يف طلب العلم ،وال يف العمل. ال حرية للمرأة املسلمة يف اختيار شريك حياهتا"زوجها". أن املرأة املسلمة تباع للرجل باملهر الذي يدفعه مقابل االستمتاع هبا ،وبغريها من النساءعن طريق التعدد.
 من حق الرجل ضرب زوجته وتأديبها يف اإلسالم. الطالق يف اإلسالم من حق الرجل ولو كان تعسفيا ،وال حق للمرأة يف ذلك. أن اإلسالم ُيبس املرأة ويفرض عليها احلجاب.()1
 أن الرجل املسلم موعود حبور العني يف اجلنة ،بينما أكثر أهل النار من النساء .ويضاف إىل ما ذكر سابقا أن املرأة املسلمة مازالت يف بع األقطار تناضل من أجل قضايا تعترب من
املسلمات لدى املرأة الغربية ،كاالنتخاب والتعليم وسياقه السيارة والسفر واالستقالل املادي ،وقوانني اجلنسية
الذي حترم األم من منح جنسيتها ألبنائها ،وجتعل ذلك حكرا على األب.

()1

انظر :فوزية العشماوي ،جتديد الفكر اإلسالمي منهج التعامل مع قضايا املرأة املسلمة ،املؤمتر العام الواحد والعشرون

للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،ص.5:
271

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

لكن هذا الَّتويج الغريب لوضع املرأة املسلمة يفنده مفكرو الغرب أنفسهم ،كاملؤلف الفرنسي هنري دي
كاسَّتي الذي يقول ":من اخلطأ الفاضح والغلو الفادح قوهلم إن عقد الزواج عند املسلمني عبارة عن عقد
تباع فيه املرأة فتصري شيئا مملوكا لزوجها ألن ذلك العقد خيول للمرأة حقوقا أدبية وحقوقا مادية من شاَّا
إعالء منزلتها يف اهليئة االجتماعية ،)1(" ....ويوافقه الباحث الفرنسي املعاصر جاك ريسلر ..":لقد وضعت
املرأة على قدم املساواة مع الرجال يف القضايا اخلاصة باملصلحة فأصبح يف استطاعتها أن ترث ،وأن تورث،
وأن تشتغل مبهنة مشروعة لكن مكاَّا الصحيح هو البيت ،كما أن مهمتها األساسية هي أن تنجب أطفاال
..وعلى ذلك رسم النيب صلى اهلل عليه وسلم واجبها(أميا امرأة مات زوجها  ،وهو راض عنها ،دخلت
اجلنة"..ويف احلق أن تعدد الزوجات ،بتقييده االنزالق مع الشهوات اجلاحمة ،قد حق هبذا التشريع اإلسالمي
()2
متاسك األسرة  ،وفيه ما يسوغ عقوبة الزوج الزاين ".


المحور الثالث:

تجديد الخطاب اإلسالمي المعاصر
 1-3أسباب الضعف الفكري عند المرأة

لكي يتم جتديد اخلطاب اإلسالمي املعاصر البد أوال من الوقوف على أسباب الضعف الفكري عند
املرأة وهي كثرية نذكر منها:
 -غياب الوعي عند المرأة:

تتحمل املرأة قدرا كبريا من املسؤولية عن احلالة اليت آلت إليها وضعيتها يف اجملتمعات اإلسالمية ،ذلك
بأَّا ما زالت تعاين من أوهام ومفاهيم خاطئة صارت ثقافة متوارثة أباً عن جد ،وغدت هي نفسها تروج هلا،
رغم ما حققته من تقدم وحترر على كافة األصعدة االجتماعية والثقافية والسياسية ،فكثريا ما تتعرض املرأة إىل
ما ال يقبل شرعا من الضرب والتحقري واالستيالء على املال ،واحلرمان من الدراسة وغري ذلك من املمارسات
البغيضة اليت متارس باسم القوامة ،وتصطبغ يف كثري من األحيان بصبغة الدين من قبل أشخاص علمهم
الشرعي قليل ،وزادهم من التقوى ضئيل.
فمن املؤسف أن جيد ممارسو العنف اجلسدي واللفظي والنفسي ضد املرأة البيئة املساعدة حيث
تعاين شرُية واسعة من اجملتمع من أمراض نفسية تتعلق مبفهوم خاطا متمثل يف تفوق الرجل على املرأة،
فضال عن النظرة الدونية إىل املرأة وخاصة يف اجملتمعات التقليدية حيث العادات والتقاليد هي الفيصل يف
( )1عماد الدين خليل ،قالوا عن اإلسالم ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،الرياض ،ط(1118 ،)1م ،ص.211 :
( )2عماد الدين خليل ،ص.213:
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احلكم )1(،يقول املفكر الفرنسي مارسيل بوازار..":ليس يف التعاليم القرآنية ما يسوغ وضع املرأة الراهن يف
العامل اإلسالمي  .واجلهل وحده ،جهل املسلمة حقوقها بصورة خاصة  ،هو الذي يسوغه  )2(." ....ويقول
املستشرق االجنليزي هاملتون كب ":حني ننتهي من حذف االحنرافات (الفقهية املتأخرة) وشجبها ،تعود
تعاليم القرآن والرسول صلى اهلل عليه وسلم األصلية إىل الظهور يف كل نقائها ورفعتها وعدالتها املتساوية إزاء
الرجل واملرأة معا ،عندئذ جند أن هذه التعاليم تعود إىل املبادئ العامة وحتدد الفكرة اليت جتب أن توضع
ويطبق القانون مبقتضاها أكثر من أن تعني صيغا حقوقية حامسة ،وهذه الفكرة ،فيما خيص املرأة  ،ال ميكنها
إال أن تكون نابضة بالود اإلنساين وبشعور االحَّتام لشخصيتها والرغبة يف حمو األضرار اليت أحلقها باملرأة سري
اجملتمع سريا قاسيا وناقصا فيما مضى ،وبعدما ننتهي من استخالص هذه الفكرة وهضمها ،ميكننا أن نفهم
التشريع اخلاص بالقرآن فهما صحيحا ،حاملا نتوصل إىل ذلك نرى أن املوقف اإلسالمي جتاه املرأة ،والطريقة
اإلسالمية يف فهم شخصيتها ونظامها االجتماعي ،وطريقة محاية التشريع اإلسالمي هلا ،تفوق كثريا ما هي
عليه يف الديانات األخرى"(.)3

 غياب قيادة نسوية فاعلة متحدة الر ية والصف:ليس املقصود من الغياب هو انعدام هذا النوع من النساء ،إذ ال رخلو الساحة اإلسالمية من نساء
فاعالت قادرات على االجناز ،لكن املقصود هو الكم املوجود الذي يستطيع متحدا قيادة سفينة التجديد
والبث يف املسائل اجلدلية حول املرأة جنبا إىل جنب مع الرجل؛ ألن الرجل مهما دافع عن وضع املرأة يف
اإلس الم فهو يدافع بالوكالة ،وليس من يدافع بالوكالة كمن يدافع أصالة ،بشهادة املرأة نفسها ،حيث تقول
الدكتورة مىن يكن ":ال تزال املرأة املسلمة مبعدة عن دورها االجتماعي واحليايت إىل حد كبري ،وال يزال
هاجس إبقائها على اهلامش ينغص عيشتها ،ويقلق راحتها ،ويقصيها عن احلركة ،وتبقى مسألة االعَّتاف
للمرأة بفاعليتها ،ودورها ،وعدم فرض الوصايا العمياء عليها من أهم القضايا اليت تشغل باهلا"( ،)4ويقول
الشيخ الغزايل" :املرأة عندنا ليس هلا دور ثقايف وال سياسي ،ال دخل هلا يف برامج الَّتبية ،وال نظم اجملتمع ،ال
مكان هلا يف صحون املساجد ،وال ميادين اجلهاد .ذكر امسها عيب ،ورؤية وجهها حرام ،وصوهتا عورة،
وظيفتها األوىل واألخرية إعداد الطعام والفراش ..واحلق أن قضايا املرأة تكتنفها أزمات عقلية وخلقية
واجتماعية واقتصادية ،واألمر ُيتاج إىل مراجعة ذكية لنصوص وردت ،وفتاوى توارثت ،وعادات سيئة تَّتك
( )1أم كلثوم بن ُيي ،املوروث الديين وثقافة العنف يف اجملتمع ،الواقع واملأمول ،حبث مقدم إىل امللتقى الوطين حول دور الَّتبية
يف احلد من ظاهرة العنف الذي نظمه خمرب األرغنوميا والوقاية يومي  07و 08ديسمرب  ،8011جامعة اجلزائر  ،8بوزريعة،
اجلزائر.
( )2نقال عن عماد الدين خليل ،املرجع السابق ،ص.210 :
( )3عماد الدين خليل ،املرجع السابق ،ص.282 :
( )4الفكر احلركي اإلسالمي وسبل جتديده .ندوة :مستجدات الفكر اإلسالمي واملستقبل ،الكويت :األمانة العامة لألوقاف،

ط1115 ،1م ،ص.862
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طابعها على أعمال الناس ،البد من دراسة متأنية ملا نشكو منه ،ودراسة تفرق بني الوحي وما اندس فيه،
()1
األمة."..
وبني ما جيب حموه أو إثباته من أحوال ّ
إن ما نصبو إليه اليوم قبل الغد شرُية من النساء عارفات بدينهن ،مؤديات لواجباهتن جتاه رهبن
ووطنهن ،مشاركات يف النهضة بل وقائدات هلا ،هبذا ال بغريه تنه أمتنا إن كنا حنمل هم النهضة حممل
اجلد ال حممل التنظري السطحي واالجَّتار الذي ال يسمن وال يغين من رخلف.
 استغالل الوازع الديني لوقف حركة المرأة التقدمية:كثريا ما ُيدث للمرأة اليت متلك الكفاءة العلمية والعملية ،والقادرة على إحداث تغيري يف اجملتمع إرباك
وتشويش فكري وديين من قبل اجملتمع املدجج بفتاوى بع علمائه ،لتجد نفسها جمربة على الرجوع خبطواهتا
إىل نقطة الصفر ،عندما يصور هلا أن ما تقوم به ابتداع وخروج عن الشرع ،وتشبه بغري املسلمني وما يقابل
ذلك من وعيد وَّي وتشديد وتلبيس؛ لتجد املرأة املسلمة واليت حتمل قلبا مهموما هبموم األمة وفكرا مستنريا
نفسها تدور يف حلقة مفرغة يصعب عليها اخلروج منها ألَّا مسيجة بسياج الدين ،يقول الشيخ الغزايل رمحه
اهلل تعاىل ":إن البيئات املتدينة يف أرجاء شىت من العامل اإلسالمي تتسم بالقصور واجلمود ،وتشدها إىل
الَّتاب طبائع معتلة ،واجلو الذي حتيا فيه خيالف خمالفة تامة جو القرآن الكرمي املليء بالصحو والضوء والتألق
()2
واالنطالق".
 حالة الخمول الفكري الذي تعاني منه المرأة بعد الزواج واإلنجاب:إضافة إىل انعدام الوعي عند املرأة والذي صنفناه سببا رئيسا للوضع الذي تعيشه ،هناك سبب آخر
متعلق باملرأة ذاهتا ،وهو حالة اخلمول الفكري الذي تعيش فيه بعد الزواج واإلجناب ،وهذه ظاهرة قد ال
خيتلف عليها اثنان ،وإذا كان علماء املسلمني األوائل تفطنوا هلذا اخلطر يف إمهال وظيفة املرأة خارج حدود
األسرة فمن باب أوىل أن يتفطن العلماء املعاصرون هلذا اخللل الكبري يف ظل التحديات الكثرية كثرة أعداء
هذه األمة وكثرة مصائبها.
 أساليب المرأة التربوية مع ابنها رجل المستقبل:إننا عندما نتحدث عن الظلم الذي يقع على املرأة الشرقية وخباصة من الرجل جيب أن نتوقف قليال
ونطرح السؤال التايل :من أي مدرسة رخرج هذا الرجلُ ،ث نتذكر قول الشاعر:
أعددت شعبا طيب األعراق
األم مدرسة إذا أعددهتا
إن الرجل الشرقي املتسلط الذي كون اجملتمع الذكوري يف البالد اإلسالمية ،هو باألساس طفل تر على
ِ
ومنِح حقوقا وامتيازات من األنثى،
يدي أمه(املرأة) ،فنَعم بالتفضيل من األنثى على األنثى جملرد كونه ذكراُ ،
فقط ألنه ذكر ،ما يعزز عنده مبدأ أفضلية الذكر على األنثى ،ومن شب على شيء شاب عليه.
( )1الغزايل ،حممد ،قضايا املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة ،ط1116 ،6م ،دار الشروق ،القاهرة،ص 55:وما بعدها.
( )2الغزايل ،حممد ،تراثنا الفكري يف ميزان الشرع والعقل ،ط1116 ،2م ،دار الشروق ،القاهرة ،ص.26 :
274

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

 2-3حلول عملية لالرتقاء بوضع المرأة المسلمة في الخطاب اإلسالمي المعاصر
الداخلي والخارجي:

أ -استثمار الهدي النبوي في التعامل مع المرأة:

كان للمرأة املسلمة يف املدرسة احملمدية تأثري بالغ ال يقل أمهية عن شقيقها الرجل ،ومل يقتصر دورها
على ما ُياول قاصرو الفهم من أمتنا حصره يف أعمال بيتية وتربية لألوالد على عظم هذه األعمال وعظم
قدرها ،لكن كانت إضافة إىل ذلك موضع مشورة للرسول صلى اهلل عليه وسلم وكانت مؤثرة يف قراره
السياسي ،وكانت مهاجرة وجماهدة وشهيدة ،وعاملة وأديبة وشاعرة وفقيهة.
إننا إذا كنا حقا نسعى لفك العزلة عن املرأة املسلمة ونرجو إشراكها يف عملية التنمية ال بد من استثمار
اهلدي النبوي يف كيفية معاملة املرأة ،حيث يربز الرجل كعنصر هام يف مساعدة املرأة يف ذلك من خالل مد
يد العون هلا وتفهم تعدد انشغاالهتا اليت فرضها العصر الذي نعيش فيه ،ولنا يف الرسول صلى اهلل عليه وسلم
خري قدوة ،فهو الزوج املساعد املتفهم وغري املتطلب يف زمن بسيط مهام املرأة فيه واضحة وبسيطة
والتحديات قليلة ،إضافة إىل تعدد زوجاته ما خيول له االعتماد التام عليهن ،على خالف الوضع احلايل
حيث التحديات الفكرية واالجتماعية واالقتصادية ،وحيث املرأة يف حاجة ماسة إىل رجل يقتدي باحلبيب
املصطفى الذي تصفه السيدة عائشة فتقول عندما سئلت عما كان يصنع الرسول يف بيته ":كان يف مهنة
أهله ،وإذا حضرت الصالة قام إليها"( ،)1ويف رواية الطربي ":كان صلى اهلل عليه وسلم خيدم يف مهنة أهله،
ويقطع اللحم ويقم يف البيت ويعني اخلادم يف خدمته"(.)2

ب -استثمار وتوظيف فكر معتنقات اإلسالم في كتابة الخطاب اإلسالمي الموجه إلى المرأة:

لعل أكثر الناس فهما لإلسالم وإحساسا بعظمته ،وبتفوقه احلضاري على الفكر الغريب ،النساء الغربيات
اللوايت اعتنقن اإلسالم؛ ذلك ألَّن ولدن يف البيئة الغربية وتربني على الطريقة الغربية واستطعن بصفاء فكرهن
من جهة وبفهمهن العميق للحضارة الغربية من جهة أخرى أن يعتنقن اإلسالم ،كما استطعن يف كثري من
األحيان أن يدافعن عنه أحسن ممن ولدن مسلمات؛ ألن هلن قدرة واضحة على خماطبة العقل الغريب مبا
يفهمه.
إن أقل ما ميكن فعله شكرا هلل على نعمة اإلسالم ،ورغبة يف نشر تعاليمه السمحة يف أرجاء املعمورة،
هو نشر هذا النوع من الفكر املستنري وتوظيفه خلدمة اإلسالم ،والتعريف به عند غري املسلمني ،بل وحىت
تثبيت أقدام شبابنا املسلم الذي خدعته مظاهر احلضارة الغربية ،وخباصة املرأة املسلمة ،كشهادة األملانية اليت
اعتنقت اإلسالم مىن عبد اهلل ماكلوسكي حني قالت ... ":إن املرأة املسلمة معززة مكرمة يف كافة نواحي
( )1ابن سعد ،حممد بن منيع ،الطبقات الكربى ،دار التحرير للطبع والنشر ،القاهرة1167 ،م1170 /م،.
ص.)187/1(:

()2الطربي ،حمب الدين ،السمط الثمني يف مناقب أمهات املؤمنني ،دار احلديث ،القاهرة1121 ،م،ص.88 :
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احلياة ،ولكنها اليوم خمدوعة مع األسف بربيق احلضارة الغربية الزائف ،ومع ذلك فسوف تكتشف يوما ما
كم هي مضللة يف ذلك ،بعد أن تعرف احلقيقة ".

()1

كما ميكن لنا أن نستثمر شهادة النساء الغربيات اللوايت نس الفضل ألهله ،فيما يتعلق بسبق اإلسالم
يف احَّتام املرأة كزيغريد هونكه اليت تقول ":إن احَّتام العرب لعامل النساء واهتمامهم به ليظهران بوضوح
عندما نرى أَّم خصوه بفي من العطور وبأنواع الزينة ،اليت وان مل تكن غري جمهولة قبلهم ،إال أَّا فاحت
بثروة الشرق العطرية الزكية ،وباألساليب الفائقة يف حتضريها ،كذلك فإن العثنون الذي كان يزين الوجوه
احلليقة ،منذ محالت الصليبيني ،على طريقة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم قد أصبح َّنوذجا يقلده
()2
الرجال".
ومن الشهادات الكثرية اليت ميكن توظيفها للفصل يف بع املفاهيم اخلاطئة حول مهام املرأة يف
اجملتمع املسلم ،شهادة اإلجنليزية املسلمة ايفلني كوبولد اليت تقول فيها ":مل تكن النساء (املسلمات)
متأخرات عن الرجال يف ميدان العلوم واملعارف فقد نشا منهن عاملات يف الفلسفة والتاريخ واألدب والشعر
()3
وكل ألوان احلياة".
ُث تقول يف موضع آخر عن مفهوم القوامة والدرجة كما عهدته يف الغربُ ،ث وجدته فريدا عظيما يف
اإلس الم ":ملا جاء اإلسالم رد للمرأة حرياهتا ،فإذا هي قسيمة الرجل هلا من احلق ما له وعليها ما عليه وال
فضل له عليها إال مبا يقوم به من قوة اجللد وبسطة اليد ،واتساع احليلة ،فيلي رياستها فهو لذلك وليها
ُيوطها بقوته ويذود عنها بدمه وينفق عليها من كسب يده  ،فأما فيما سوى ذلك فهما يف السراء والبأساء
على السواء .ذلك ما أمجله اهلل بقوله تعاىل﴿ :ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن
درجة﴾ ،وهذه الدرجة هي الرعاية واحلياطة ال يتجاوزها إىل قهر النفس وجحود احلق ،وكما قرن اهلل سبحانه
بينهما يف شؤون احلياة ،قرن بينهما يف حسن التوبة وادخار األجر وارتقاء الدرجات العليا يف الدنيا واآلخرة،
وإذا احتمل الرجل مشقات احلياة ،ومتاعب العمل وتناثرت أوصاله ،وهتدم جسمه يف سبيل معاشه ومعاش
زوجه فليس ذلك بزائد مثقال حبة عن املرأة إذا وفت لبيتها وأخلصت لزوجها وأحسنت القيام يف شأن
()4
دارها" .
وتقول يف موضع آخر مفندة مزاعم الغرب حول اضطهاد اإلسالم للمرأة":كتبت الالدى ماري
مونتكاد ،زوجة السفري اإلنكليزي يف تركيا إىل شقيقتها تقول ( :يزعمون أن املرأة املسلمة يف استعباد وحجر
معيب ،وهو ما أود تكذيبه فان مؤلفي الروايات يف أوروبا ال ُياولون احلقيقة وال يسعون للبحث عنها ،ولوال
أنين يف تركيا ،وأنين اجتمعت إىل النساء املسلمات ما كان إىل ذلك سبيل ،وإين استمع إىل أخبارهم
( )1انظر :عماد الدين خليل ،املرجع نفسه ،ص.255:
( )2املرجع نفسه ،ص.256:
( )3نفسه ،ص..283:
( )4عماد الدين خليل ،املرجع نفسه ،ص..283:
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وحوادثهم وطرق معيشتهم من سبل شىت ،لذهبت اصدق ما يكتب هؤالء الكتاب ،ولكن ما رأيته يكذب
كل التكذيب أخبارهم ،وال أبالغ إذا أقررت لك أن املرأة املسلمة وكما رأيتها يف اآلستانة أكثر حرية من
زميالهتا يف أوروبا ولعلها املرأة الوحيدة اليت ال تعىن بغري حياهتا البيتية."))....

()1

ولنا أن نستثمر دفاع السيدة سايل جان مارش عن ما يسميه البع القيود اليت يفرضها اإلسالم
على املرأة ..":على فرض وجود بع القيود على املرأة املسلمة يف ظل اإلسالم ،فإن هذه القيود ليست إال
ضمانات ملصلحة املرأة املسلمة نفسها وخلري األسرة ،واحلفاإ عليها متماسكة قوية ،وأخريا فهي خلري اجملتمع
اإلسالمي بشكل عام".
ويف املقابل جيب أن نقف وقفة جدية عند السلبيات اليت تطرقت هلا السيدات الغربيات املسلمات
عندما حتدثن عن مآخذهن على املسلمني ،وهي كثرية نأخذ منها:
-1

-8

أن عدم التزام املسلمني  -املقيمني بالغرب على األخص -باإلسالم ال يؤثر فيهم فقط بل
يؤثر يف غريهم من غري املسلمني ،إذ يعطي صورة مشوهة عن اإلسالم.
أن املسلمني املقيمني يف الغرب ال يبذلون اجلهد الكايف والصرب اجلميل يف التعريف بدينهم،
وهو ما يراه املسلمون اجلدد تقصريا منهم باعتبار اإلسالم آخر الديانات وهو موجه للبشرية
مجعاء.

ج -توظيف كتابات مؤلفي الغرب عن اإلسالم:
من الكتب اليت تناولت اإلسالم مبوضوعية عالية" :إنسانية اإلسالم" ملارسيل بوازار ،و"الطريق إىل مكة"
لليوبولد فايس (حممد أسد) ،و"دفاع عن اإلسالم" للورا فيشيا فاغلريي ،ودراسات يف حضارة اإلسالم ،
()2
واالجتاهات احلديثة يف اإلسالم هلاملتون جب وغريهم كثري.
ومن الشهادات املشرقة عن اإلسالم شهادة املستشرق الفرنسي اميل درمنغم صاحب كتاب" حياة
حممد"حيث يقول ":من املزاعم الباطلة أن يقال إن املرأة يف اإلسالم قد جردت من نفوذها زوجة وأما كما
تذم النصرانية لعدها املرأة مصدر الذنوب واآلثام ولعنها إياها  ،فعلى اإلنسان أن يطوف يف الشرق لريى أن
األدب املنزيل فيه قوي متني وان املرأة فيه ال حتسد حبكم الضرورة نساءنا ذوات الثياب القصرية واألذرع
العارية وال حتسد عامالتنا يف املصانع وعجائزنا ،ومل يكن العامل اإلسالمي ليجهل احلب املنزيل واحلب

الروحي ،وال جيهل اإلسالم ما أخذناه عنه من الفروسية املثالية واحلب العذري"(.)3

وشهادة املفكر والقانوين مارسيل بوازار ":أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم حممد صلى اهلل عليه وسلم أَّا
حامية محى حقوق املرأة اليت ال تكل ."....
( )1املرجع نفسه ،ص..283:
( )2املرجع نفسه ،ص.17 :

( )3عماد الدين خليل ،املرجع نفسه ،ص.210 :
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وشهادة الطبيب واملؤرخ الفرنسي كوستاف لوبون ":إذا أردنا أن نعلم درجة تأثري القرآن يف أمر النساء
وجب علينا أن ننظر إليهن أيام ازدهار حضارة العرب ،وقد ظهر مما قصه املؤرخون انه كان هلن من الشأن ما
اتفق ألخواهتن حديثا يف أوربة..إن األوربيني اخذوا عن العرب مبادىء الفروسية وما اقتضته من احَّتام املرأة،
فاإلسالم إذن ال النصرانية هو الذي رفع املرأة من الدرك األسفل الذي كانت فيه ،وذلك خالفا لالعتقاد
الشائع ،وإذا نظرت إىل نصارى الدور األول من القرون الوسطى رأيتهم مل ُيملوا شيئا من احلرمة للنساء،
وإذا تصفحت كتب التاريخ ذلك الزمن وجدت ما يزيل كل شك يف هذا األمر ،وعلمت أن رجال عصر
()1
اإلقطاع كانوا غالظا حنو النساء قبل أن يتعلم النصارى من العرب أمر معاملتهن باحلسىن ".
وشهادة الدكتور نظمي لوقا (( ":ليس اإلسالم-على حقيقته-عقيدة رجعية تفرق بني اجلنسني يف
القيمة ،بل إن املرأة يف موازينه تقف مع الرجل على قدم املساواة ال يفضلها إال بفضل ،وال ُيبس عنها
التفضيل إن حصل هلا ذلك الفضل بعينه يف غري مطل أو مراء وما من امرأة سوية تستغين عن كنف الرجل
حبكم فطرهتا اجلسدية والنفسية على كل حال ،وذلك حسب عقيدة لتكون صاحلة لكل طور اجتماعي على
تعاقب األطوار والعصور ،على سنة العدل اليت مل جيد هلا عصرنا امسا أوفق من (تكافؤ الفرص) ،الذي يلغي
()2
كل التفريق ،ويسقط كل حجة ،ويقضي على كل متيز إال بامتياز ثابت صحيح".
وشهادة املسلم من أصل أمريكي جاري واندر ":من خالل معايشيت للمسلمني اكتشفت العالقة الرائعة
بني أفراد األسرة املسلمة  ،وتعرفت كيف يعامل اآلباء املسلمون أبناءهم  ،وعرفت العالقة الوثيقة اليت تربط
أفراد األسرة املسلمة  ،كما أعجبت باملكانة اليت يتمتع هبا كبار السن بني املسلمني ،ويف الوقت الذي أجد
فيه كبار السن يف الغرب ويف بالدي أمريكا  ،قمة احلضارة الغربية املادية املعاصرة ،يلقى هبم يف مؤسسات
العجزة ،وينبذون فال يلتفت إليهم احد ،أجد اجلد واجلدة املسلمني يف مركز األسرة وبؤرهتا من حيث احلفاوة
()3

والتكرمي ،لقد أحببت ذلك كثريا ."...

قد يعَّتض البع على توظيف نصوص املستشرقني يف الدفاع عن اإلسالم ،ويسارع إىل التشكيك يف
نواياهم اخلفية واجللية ،إال أنه ليس عيبا وال عارا وال خمالفا للشرع أن نستأنس بأقوال ملفكرين أنصفوا اإلسالم
أكثر من أبنائه سواء كانوا ممن هبروا باحلضارة الغربية وتنكروا لدينهم ،أو كانوا ممن مجدوا النصوص جلمود يف
عقوهلم فشوهوا اإلسالم ولبسوا على الناس دينهم ،وحرموا الغرب نعمة فهم اإلسالم الصحيح.
كما أنه ليس من الكفر أن نذكر ما للغرب من حماسن تفوقوا فيها على املسلمني ،ففي صحيح مسلم
أن املستورد القرشي قال عند عمرو بن العاص ":مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول تقوم الساعة
والروم أكثر الناس" ،فقال له عمرو ":أبصر ما تقول" ،قال ":أقول ما مسعت من رسول اهلل صلى اهلل عليه
( )1املرجع نفسه  ،ص.250:
( )2املرجع نفسه ،ص.251:
( )3املرجع نفسه ،ص.220:
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وسلم" ،قال-يعين عمرو بن العاص ":-لئن قلت ذلك إن فيهم خلصاال أربعا إَّم ألحلم الناس عند فتنة
وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخريهم ملسكني ويتيم وضعيف وخامسة حسنة مجيلة
وأمنعهم من ظلم امللوك"( ،)1أكاد أجزم لو أن أحدا من املشايخ والدعاة كان هو قائل هذه العبارة لوجد من
يصفه بالعلماين وباملغَّتب ،ومن يذهب إىل حد تكفريه.


الخاتمة:

بعد هذا العرض املختصر لوضع املرأة يف اجملتمعات اإلسالمية ،وطريقة تعامل الدعاة مع اخلطاب
املكتوب عنها أو هلا ،خنرج حبقيقة واضحة للخواص والعوام مفادها أن هذا النوع من اخلطاب يواجه
حتديات جبارة على مستوى التنظري الفقهي ،وعلى مستوى التطبيق الواقعي ،وعلى مستوى اخلطاب
اخلارجي ،وبناء عليه يتحتم على كل من يكتب يف هذا النوع من اخلطاب أن يعي أمهية ما يكتب فيه
وما يكتب عنه ،وأن يرفع التحدي ويشد احلزام إذا كنا فعال صادقني يف نصرتنا هلذا الدين ويف تعريفه
لآلخرين.
قد أكون كامرأة مسلمة حمظوظة بأن حققت الكثري مما كنت أريده يف حيايت ،وأسأل هل هذا
مدعاة للفخر والبهجةُ ،ث أتذكر أحوال األمة عامة واملرأة املسلمة خاصة فتتحول البهجة إىل غضبة
قلبية وذحبة فكرية ،ويتحول الفخر إىل شعور باملسؤولية يتعاظم شيئا فشيئا يف وجداين ألسأل نفسي
جمددا بعد سؤال الفخر :هل سنحاسب كمسلمني عن غرينا من غري املسلمني ألننا يف زمن القرية
الكونية مل نعرف هلم اإلسالم كما أراده اهلل ورسوله ،بل قد نكون سببا يف عزوفهم عنه ،هل نعيش
حياة الضالل واإلضالل؟


( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس ،برقم  ،8212ينظر:
النوويُ ،يي بن شرف  ،شرح النووي على مسلم1116م ،دار اخلري.)527/2 (:
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قائمة المراجع:
 األلباين ،إرواء الغليل يف رخريج أحاديث منار السبيل ،املكتب اإلسالمي  ،بريوت ،ط (1203،)8ه ،1123م.
 األلباين ،صحيح سنن أيب داوود ،مكتبة املعارف -الرياض ،ط (1281 ،)8ه. احلكيم ،سعاد  ،املرأة املسلمة حنو تأصيل لنموذج عاملي ،جملة التفاهم ،العدد8007 ، 80:م ،وزارةاألوقاف والشؤون الدينية ،سلطنة عمان:
http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=477
 خليل ،عماد الدين ،قالوا عن اإلسالم ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،الرياض ،ط(1118 ،)1م. أبو داود ،سنن أيب داوود ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان. الفكر احلركي اإلسالمي وسبل جتديده .ندوة :مستجدات الفكر اإلسالمي واملستقبل ،الكويت :األمانةالعامة لألوقاف ،ط1115 ،1م.
 فوزية العشماوي ،جتديد الفكر اإلسالمي منهج التعامل مع قضايا املرأة املسلمة ،املؤمتر العام الواحدوالعشرون للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.
 الغزايل ،حممد ،قضايا املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة ،ط1116 ،6م ،دار الشروق ،القاهرة. الغزايل ،حممد ،تراثنا الفكري يف ميزان الشرع والعقل ،ط1116 ،2م ،دار الشروق ،القاهرة. ابن سعد ،حممد بن منيع ،الطبقات الكربى ،دار التحرير للطبع والنشر ،القاهرة1167 ،م1170 /م. السيوطي ،جالل الدين ،طبقات احلفاإ ،حت  :حممد عمر ،مكتبة وهبة ،القاهرة1175 ،م. صايف ناز كاظم ،يف مسألة السفور واحلجاب1128 ،م ،القاهرة ،مكتبة وهبة. الطربي ،حمب الدين ،السمط الثمني يف مناقب أمهات املؤمنني ،دار احلديث ،القاهرة. حممد قطب ،شبهات حول اإلسالم ،دار الشروق ،القاهرة-بريوت ،ط1515/ه 1175-م. امليالد ،زكي ،الفكر الديين وجتديد النظر يف قضايا املرأة ،جملة الكلمة ،السنة الثامنة ،العدد،50:8001م1281-ه .
 النوويُ ،يي بن شرف  ،شرح النووي على مسلم1116م ،دار اخلري. بن ُيي أم كلثوم ،املوروث الديين وثقافة العنف يف اجملتمع ،الواقع واملأمول ،حبث مقدم إىل امللتقى الوطينحول دور الَّتبية يف احلد من ظاهرة العنف الذي نظمه خمرب األرغنوميا والوقاية يومي  07و 08ديسمرب
 ،8011جامعة اجلزائر  ،8بوزريعة ،اجلزائر.
- Summayya James: My Journey To Islam, English woman's story .
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الدكتور زرزار العياشي

المستخلص:
هدفت الدراسة إلى بيان دور التربية اإلسالمية في عالج اآلثار السلبية الستخدام االنترنت ،مع تقديم تصور مقترح
لمعالجة اآلثار السلبية الستخدام االنترنيت من منظور التربية اإلسالمية ،لذلك فقد أوصى الباحث باآلتي:
 حضور المناقشات والمحاضرات ،وورش العمل التي تبصر الشباب بسلبيات استخدام اإلنترنت وايجابياته. الجلوس أمام الحاسوب بطريقة سليمة وعلى كرسي مريح. التزام أدب الحديث أثناء الحوار والنقاش في شبكة اإلنترنت وعدم الدخول بأسماء مستعارة. تطوير الخطاب الديني للرد على مشاكل الشباب الجنسية. اهتمام األب بمراقبة أبنائه ومتابعتهم أثناء تصفح اإلنترنت ،وحثهم على أداء الفروض في وقتها وجماعة،والصراحة بين األبناء وذويهم في مناقشة القضايا التي تخصهم.
 عمل فلترة وحظر لجميع المواقع اإلباحية ومراقبتها. سن قوانين صارمة لمواجهة قراصنة اإلنترنت.Abstract
The Study aimed at acquainting the negative impacts of using the internet With the
submission of a proposal conceived to address the negative effects of the use of the
Internet from the perspective of Islamic education , so it has the researcher
recommended the following:
- Attend awareness-raising lectures and seminars on the pros and cons of using the
internet.
- Sit appropriately on a comfortable chair.
- Adhere and commit the principles of dialogue and discussion on the internet, and
avoid using false names.
- Develop religious speech to address youth’s sexual problems.
- There should be a parental control on the internet .
- Filter and ban pornography websites.
- Enact restricted laws to face the internet piracy .
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مقدمة:
إن اإلنَّتنت قدم لإلنسانية العديد من اخلدمات املهمة يف جمال االتصاالت والبحث عن املعلومات،
أي حول العامل إىل قرية صغرية ،لكن انتشار احلاسوب وتغلغل شبكة اإلنَّتنت يف خمتلف جماالت احلياة ،ال
بد أن يَّتك آثاراً على خمتلف األنظمة االجتماعية واإلنسان ،وقد تسبب اإلنَّتنت بظهور العديد من
املشكالت لدى اإلنسان ،فلم يعد اإلنسان يهتم بالقيم والعادات اإلسالمية السائدة منذ قرون ،نتيجة
اإلغراءات الكثرية واملتعددة اليت ظهرت مع التقدم التكنولوجي ،وقضاء ساعات طويلة أمام اإلنَّتنت بدون
رقيب أو حسيب ،ليس هذا يف جمتمعاتنا العربية فحسب بل تعداه للمجتمعات الغربية حيث انتشرت اجلرمية
احلديثة عرب اإلنَّتنت.
واملعروف أن جهات عديدة تعمل منذ مدة طويلة إىل نشر صور ومعلومات -أقل ما يقال عنها -أَّا
منافية ألبسط قواعد األخالق ،باإلضافة إىل استغالل تلك الشبكة لغايات إجرامية مشلت يف اآلونة األخرية
دعارة األطفال ،ولقد طرأت عدة تطورات خطرية يف املدة األخرية أثارت االنتباه على صعيد عاملي بسبب
أبعادها األخالقية واإلجرامية الزائدة ،األمر الذي يشري إىل أن السوء ليس يف التكنولوجيا وحدها بل ،يف
اختالف املفاهيم ويف الفلتان وحدوده ،صحيح أن املواد اإلباحية موجودة منذ مدة طويلة على شبكة
اإلنَّتنت إال أن املقلق هو الطبيعة الشاذة وغري املعهودة للمواد املذكورة ،وَّنوها ،واتساعها ،وتشعبها،
والنتائج اخلطرية املَّتتبة على ذلك.
وبالرغم من ذلك ينبهر الشباب هبذه التقنية اجلديدة ،فاإلنَّتنت أكرب بنك معلومات يسمح ألي
إنسان أن يتصل به ،وينشر معلوماته وآراءه دون شروط مسبقة وهذا جيعل فئة الشباب رواداً هلذه الفتنة اليت
تعرفهم باجلنس اآلخر ُيادثونه ويشاهدون صورهم وميارسون كل ما حرمه اهلل ،دون رقيب أو حسيب،
ويفعل الشاب ويتكلم بكل جرأة غريبة وغري مسبوقة ألنه يعلم أال أحد يعرفه يف هذا العامل اخلفيُ ،ث
يلتقطون الصور لالبتزاز بعد ذلك ،ومن هنا تبدأ املشاكل األخالقية واالجتماعية يف الظهور والتطور.
واآلثار السلبية تتعدى اجملاالت االجتماعية واألخالقية ،بل لقد لوحظ أن اإلنَّتنت يؤثر على حتصيل
الطلبة ليزدادوا سوءاً ،وتزداد املشاكل النفسية ملدمين اإلنَّتنت ،ويقل اختالطهم باجملتمع ومشاركتهم
باملناسبات االجتماعية ،ويكثر الطالق واخلالفات الزوجية بني األزواج اليت تستخدم اإلنَّتنت ،وينتشر
فقدان الثقة بينهم ،وتزداد حدة اخلالفات بني األحزاب نتيجة تطاول بعضهم البع

من فئة منحرفة.

ومل يعد االرتباط باإلنَّتنت من الكماليات بل أصبح ضرورة يف هذا العصر ،وأصبحت استخداماته يف
كل اجملاالت والعلوم بتخصصاهتا املتعددة التجارية أو التعليمية أو الطبية أو الثقافية.
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 -1اإلطار العام للبحث:
 -1مشكلة الدراسة :تتمحور إشكالية الدراسة حول فكرة مسامهة الَّتبية اإلسالمية يف معاجلة
سلبيات استخدام االنَّتنيت ،وبالتايل فالبحث ميثل مسامهة ولو بقدر بسيط يف بيان اآلثار السلبية
الستخدام اإلنَّتنت على الشباب ،ودور الَّتبية اإلسالمية يف عالجها ،من أجل محاية الشباب املسلم من
االحنراف ،والتمسك بقيمنا اإلسالمية ،وتقاليدنا احملافظة ،ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة متمثلة يف:
ما دور الَّتبية اإلسالمية يف عالج اآلثار السلبية الستخدام اإلنَّتنت؟
 -2أهداف الدراسة :تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
 التعرف إىل اآلثار السلبية الستخدام اإلنَّتنت. تقدمي تصور مقَّتح لعالج اآلثار السلبية الستخدام اإلنَّتنت يف ضوء الَّتبية اإلسالمية. -3أهمية الدراسة :تتضح أمهية هذه الدراسة يف النقاط التالية:
 -1تناوهلا ملوضوع مهم وخطري يف حياة الشباب ،وهو استخدامهم لشبكة اإلنَّتنت.
 -8قد يستفيد من هذه الدراسة املستخدمون لإلنَّتنت ،وأولياء األمور ،والقائمون على رعاية
الشباب ،وتقدمي تصور واضح للتعامل مع قضية استخدام الشباب لإلنَّتنت.
 -4مصطلحات الدراسة:
اآلثار السلبية :األَثر :بقية الشيء ،واجلمع آثار وأُثور ،واآلثار السلبية اصطالحاً هي :النتائجاملَّتتبة على استخدام الطلبة لإلنَّتنت واليت قد تؤثر عليهم أو على عالقاهتم االجتماعية
ويعرف الباحث اآلثار السلبية إجرائياً :بأَّا األضرار النفسية ،واالجتماعية ،واألخالقية والسياسية،
واالقتصادية ،والدينية اليت تَّتتب على استخدام اإلنَّتنت دون مراعاة املعايري اإلسالمية ،ميثلها الدرجة اليت
ُيصل عليها الطلبة يف مقياس اآلثار السلبية الستخدام اإلنَّتنت.
اإلنترنت :يعرفه الباحث إجرائياً بأنه :نظام عاملي للتواصل السريع واحلصول على املعرفة جبميعجماالهتا من خالل شبكة تضم ماليني أجهزة احلاسوب املنتشرة يف أحناء العامل
 التربية اإلسالمية :تعين ربط أفراد اجملتمع منذ مرحلة مبكرة من عمره بأصول اإلميان ،وتعويده إياهامنذ تفهمه أركان اإلسالم ،وتعليمه من حني متييزه مبادئ الشريعة الغراء ،فإذا حتققت هذه الَّتبية بأسسها
القومية وبصفة كاملة ،وتر الشباب عليها وعاشها اجملتمع كله واقعاً ملموساً يف جماالت احلياة املختلفة،
كان لذلك أثره يف مواجهة التحديات.
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 -5الدراسات السابقة:
حناول عرض أهم الدراسات السابقة اليت متكن الباحث من مجعها ،وهي:
 -1-5دراسة شلبي  2009م ،بعنوان :مستوى وعي طالب المرحلة الثانوية والجامعية في
محافظة جدة بمخاطر اإلنترنت من الناحية الشرعية والقانونية.
هدفت الدراسة إىل بيان مكانة األخالق يف الفكر اإلسالمي وكذلك الكشف عن مستوى وعي
طالب وطالبات املرحلة الثانوية واجلامعية يف حمافظة جدة مبخاطر اإلنَّتنت األخالقية.
واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب وطالبات املرحلة
الثانوية واجلامعية مبحافظة جدة ،وتكونت العينة من ) (1830فرداً ،منهم ) (999طالباً و) (831طالبة،
وقد قام الباحث ببناء استبانه ،وبعد التحقق من صدق وثبات االستبانة مت استخدام جمموعة من األساليب
اإلحصائية كالتكرارات ،والنسب املئوية ،واالختبارات.
وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:
 التوجه القوي ألفراد عينة الدراسة إىل الدافع االجيايب الستخدام اإلنَّتنت. يتصدر برنامج املاسنجر قائمة املواقع مما يدل على استخدام الشباب اإلنَّتنت من أجلالدردشة مع اآلخرين.
 تصدرت اإلباحية والتعارف بني اجلنسني والتفريط بالصالة أعلي املخاطر. أغلب أفراد العينة أقروا بزيارة املواقع اإلباحية. وجود فروق يف خماطر اإلنَّتنت وإدمانه لصاحل اإلناث. -2-5دراسة عامر)  ، ( 2009بعنوان :دراسة لبعض اآلثار السلبية إلدمان الطالب لإلنترنت
ودور الخدمة االجتماعية في التخفيف من حدته"
هدفت الدراسة للتعرف على اآلثار السلبية إلدمان الطلبة لإلنَّتنت يف اجملتمع املصري ،وقد استخدم
الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وقام بإعداد استبانة طبقها على عينة عشوائية من طلبة املدارس الثانوية
مبصر.
وتوصلت الدراسة أن من أهم اآلثار السلبية إلدمان اإلنَّتنت تعلم التدخني ،واأللفاإ اخلارجة ،واهلروب
من املدرسة ،والتأخري يف الرجوع للمنزل ،والبقاء فَّتة طويلة بعيداً عن األسرة ،وحدوث مشاكل مع األب،
والتأخر الدراسي ،والتأثري السليب على القيم االجتماعية ،وتوصلت الدراسة إىل دور اخلدمة االجتماعية
للتخفيف من حدة اآلثار ،وهذا الدور الذي يتمثل يف إعداد الربامج وفتح أندية لإلنَّتنت باملدارس
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واإلشراف عليها وتوعية أولياء األمور خبصوص املتابعة واإلشراف املنزيل على األبناء من خالل الندوات
وجملس األمناء واآلباء واملعلمني.
 تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :متيزت هذه الدراسة من وجهة نظر الباحثبَّتكيزها على اآلثار السلبية الستخدام شبكة اإلنَّتنت كما متيزت هذه الدراسة بتقدميها تصوراً مقَّتحا مبنظور
إسالمي ملواجهة األخطار املَّتتبة على استخدام شبكة اإلنَّتنت لدى فئة الشباب ،وأضافت الدراسة بعداً
تأصيلياً للتصور املقدم من قبل الباحث.

 -2اآلثار االيجابية والسلبية الستخدام االنترنيت
متكن االنَّتنيت العديد من املزايا اليت متكن الطلبة والباحثني من احلصول على األحباث واآلراء اليت
نشرت يف املوضوع املراد حبثه بسرعة وبأقل التكاليف وبدون عناء السفر واالنتقال من مكان إىل آخر ،وحىت
أصحاب املهن يستطيعون أن يطوروا من أنفسهم وأعماهلم وأن ُيصلوا على كل ما يرغبون به من أجل
تطوير صناعتهم ،كما ومتكن من البيع والشراء لبع

السلع ،إضافة إىل آثار سلبية قد تنتج عن سوء

االستخدام ،خاصة أَّا شبكة مفتوحة وغري مملوكة جلهة حملية وال سلطان عليها من أي شخص ،وال هيمنة
عليها من أي منظمة.

 -1-2اآلثار االيجابية الستخدام شبكة اإلنترنت
إن توحيد الشبكات برغم ما فيه من مواقع سيئة إال أنه مفيد ،حيث زادت كمية املعلومات اليت
جتعل اإلنسان قادراً على اكتساب أكرب قدر من املعرفة يف األمر الذي يبحث عنه بسهولة ويسر ودون عناء
وال تكلفة ،وهناك العديد من اإلجيابيات لإلنَّتنت ،وسوف يعرض الباحث أهم االجيابيات على النحو
اآليت:
 إيجابيات شبكة اإلنترنت في الدعوة إلى اإلسالم :هناك العديد من اإلجيابيات اليت تقدمها
شبكة اإلنَّتنت على صعيد الدعوة إىل اإلسالم ،ومنها:
 إنشاء مواقع تستهدف املسلمني لتثقيفهم ،وذلك بالنص كاملقاالت ،والصوت كقراءة القرآن الكرميواالستماع للمحاضرات ،وكذلك الفيديو.
 توضيح مبادئ اإلسالم وأهدافه وكيفية الدخول فيه ،وذلك بلغات عديدة وبشكل مبسط انتشارمواقع للرد على الشبهات املثارة حول اإلسالم.
 إنشاء مواقع للفتوى املباشرة (وذلك عن طريق حماورة املستفتني) ،وحفظ الفتاوى ،وترتيبها بشكليسهل البحث والوصول للفتوى املطلوبة.
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 استخدام الربيد اإللكَّتوين لتذكري املسلمني مبا جيب عليهم ،وتوعيتهم مبا يدور حوهلم. استخدام الربيد اإللكَّتوين لدعوة غري املسلمني لإلسالم ،وتوضيح مقاصده السامية هلم والرد علىالشبهات اليت يف أذهاَّم عن اإلسالم.
 مساعدة الباحثني يف كتابة أحباثهم ونشرها ،واحلصول على املراجع احلديثة بيسر وسهولة. وجود مواقع تعىن باملساجد اإلسالمية يف العامل وخصوصاً يف الدول غري اإلسالمية ،وتساعد املسلم(وكذلك الراغب يف التعرف على اإلسالم) على الوصول للمسجد القريب منه بيسر وسهولة.
 وجود مواقع تساعد املسلم على معرفة أوقات الصلوات واجتاه القبلة يف أكثر مدن وقرى العامل ،توفريالوقت يف شراء الكتب النافعة واألشرطة املفيدة ،أو احلصول عليها جماناً ،وذلك بالتسوق عن طريق اإلنَّتنت
(القاسم)10 -1 :8007 ،
إن املسلم جيب أن يكون أمره وحياته وعمله من أجل اهلل ،فيعمل كل ما يرضي اهلل يف عمله وعلمه
ووقته وماله ،فإن كان هذا شعاره فسيحاسب نفسه باستمرار ،ولن يكون له هدف من استعمال الشبكة
العاملية لإلنَّتنت إال من أجل خدمة ورفعة الدين يف كل اجملاالت العلمية والفنية والدعوية.
 استخدام اإلنترنت في التعليم :هناك أربعة أسباب رئيسة جتعلنا نستخدم اإلنَّتنت يف التعليم
هي:
 اإلنَّتنت مثال واقعي للقدرة على احلصول على املعلومات من خمتلف أحناء العامل. يساعد اإلنَّتنت على التعلم التعاوين اجلماعي ،نظراً لكثرة املعلومات املتوافرة بواسطة اإلنَّتنت فإنهيصعب على الطالب البحث يف كل القوائم لذا ميكن استخدام طريقة العمل اجلماعي بني الطلبة ،حيث
يقوم كل طالب بالبحث يف قائمة معينة ُث جيتمع الطلبة ملناقشة ما مت التوصل إليه.
 يساعد اإلنَّتنت على االتصال بالعلم بأسرع وقت وبأقل كلفة. يعمل اإلنَّتنت على توفري أكثر من طريقة يف التدريس ،ذلك أن اإلنَّتنت هو مبثابة مكتبة كبريةتتوافر فيها مجيع الكتب سواء كانت سهلة أم صعبة ،كما أنه يوجد يف اإلنَّتنت بع

الربامج التعليمية

باختالف املستويات (املوسى واملبارك)3 :8006 ،
إن اإلنَّتنت يعترب اليوم مصدراً أساسياً أمام الطلبة حيث يستطيع الدخول لغالبية مكتبات اجلامعات
اليت هلا مواقع على صفحات اإلنَّتنت ،وتنزيل ما ُيتاج إليه من ملفات ومراجع وأحباث ،من خمتلف بالد
العامل ،وكذلك متكنه من اكتساب اخلربات يف عمل الوسائل التعليمية أو طرق التدريس من املواقع الكثرية
املنتشرة واملتخصصة يف كل اجملاالت.
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البعد االجتماعي الستخدام شبكة اإلنترنت :يعترب اإلنَّتنت تقنية من التقنيات احلديثة ووسيلة من
وسائل االتصال مثله مثل كثري من الوسائل األخرى ،ولعل ما مييز اإلنَّتنت عن غريه من وسائل االتصال
التكنولوجية األخرى هو مستوى التفاعل الذي ميكن املستخدمني الذين ينتشرون يف أماكن متباعدة من
القيام بإرسال واستقبال ما يشاءون من املعلومات ،فعندما نتحدث عن جهاز احلاسب اآليل
واالستخدامات اخلاصة باإلنَّتنت ،فإننا نتحدث عن عالقات تفاعلية بني املستخدمني مع بعضهم البع
من جهة ،وبني املستخدمني وجهاز احلاسوب من جهة أخرى ،فلقد أثرت تكنولوجيا املعلومات هذه يف
كثري من النواحي االجتماعية فدخلت هذه التكنولوجيا حاملة معها مجلة من التفاعالت السلوكية الثقافية
املرتبطة هبا واليت أسهمت وتسهم بشكل مباشر يف التأثري يف الفرد واألسرة واجملتمع ،فتكنولوجيا املعلومات
أثرت بشكل كبري يف عملية التفاعل الفردي واجلماعي داخل احمليط األسري وداخل احمليط االجتماعي
للمجتمع األكرب (الكندري والقشعان)2 :8001 ،
فاإلنَّتنت والتقدم التكنولوجي ساعدا الناس على االتصال بأهلهم وأقربائهم يف خمتلف أحناء املعمورة
بالصورة والصوت ،األمر الذي جعلهم ال يشعرون بالغربة ،ولكن مع هذا التقدم نشأت بع

التفاعالت

األخرى نتيجة استخدام اإلنَّتنت بشكل خاطا وهذا ما دفع الباحث لرصد أهم أخطار هذه الشبكة
العاملية.

 -2-2اآلثار السلبية الستخدام شبكة اإلنترنت
تطرح شبكة "اإلنَّتنت" بطبيعتها الالمركزية العديد من التحديات ،فهي كمجال إلكَّتوين مفتوح ملاليني
املراسالت واملعلومات ،وباليني األرقام واحلسابات ،والعديد من الصفات والتعاقدات أصبحت عرضة
للتجاوزات واالنتهاكات ،كما أن سوء تسيريها جعل منها مصدراً للمخاطر واجلرائم يف شكل جديد ،وهي
ممارسات منحرفة أحلقت باملستخدمني أضراراً مادية جسيمة ،وجتاوزهتا ألضرار أخالقية أيضا فبدأ التساؤل
عن مدى أمن الشبكة يطرح نفسه جبدية يف أوساط اجملتمع اإللكَّتوين ،وقصد التوصل إىل منظومة تشريعية
تضبط العامل اإللكَّتوين اجلديد ،ينبغي إحاطة اإلنَّتنت بالدراسات الوافية من أجل حتديد نقائصها ،واقَّتاح
احللول هلا (ربيعة)120 :8003 ،
إن سلبيات اإلنَّتنت كثرية ومل تؤثر فقط يف النواحي األخالقية واملادية فقط بل جتاوزهتا آلثار
اجتماعية وصحية وسياسية ودينية ،وهكذا فقد زادت مشاكل" اإلنَّتنت" وأصبح ال بد من احلل السريع
الذي نستطيع به إنقاذ جمتمعنا املسلم ،هذا اجملتمع الذي له خصوصية بقيمه وأفكاره وعاداته وتقاليده
اإلسالمية احملافظة.
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وتعددت املشكالت نتيجة استخدام اإلنَّتنت بشكل كبري يف كثري من اجملاالت ،وقد صنفها الباحث
إىل عدة أقسام على النحو التايل:
 المشكالت األسرية :بات اإلنَّتنت يشكل لألسر العربية خوفاً حقيقياً وهاجساً دائماً بسبب غرفالدردشة ،واليت يكون زوارها غالباً من املراهقني واملراهقات ،الذين هم أكثر تعرضاً لإلدمان اإلنَّتنيت األمر
الذي قد يصل إىل االنتحار ،وهناك مشكالت أسرية ناجتة عن اإلدمان اإلنَّتنيت تتلخص يف إمهال املدمن
واجباته األسرية مما يؤدي إىل حالة من الفوضى داخل األسرة ،كما تتأثر العالقات الزوجية بطريقة قد تصل
إىل الطالق السيما إذا كان للزوج عالقات غرامية مع األخريات ،وقد أطلق على الزوجات الاليت يعانني من
مثل هؤالء األزواج بأَّن"أرامل اإلنَّتنت" ويذكر أن ) )%53من مدمين اإلنَّتنت لديهم مثل تلك
املشكالت كما أن اإلدمان اإلنَّتنيت قد أضعف من نسيج العالقات االجتماعية وسبب الكثري من
املشكالت االجتماعية كاعتزال الناس اآلخرين واالنطواء وفقدان التواصل االجتماعي وخسارة األصدقاء
(عيسى)11 :8006 ،
ويالحظ أن اإلنَّتنت زاد من نسبة اخلالفات الزوجية ،حىت إن السيدات املتزوجات الاليت يقضني وقتاً
طويالً على اإلنَّتنت يهملن واجباهتن جتاه أبنائهن وبيوهتن ،كما أن االستخدام املفرط لإلنَّتنت يؤثر سلباً
على حتصيل الطلبة العلمي.
 إخفاء الشخصية :توجد الكثري من الربامج اليت متكن املستخدم من إخفاء شخصيته سواء أثناءإرسال الربيد االلكَّتوين أو أثناء تصفح املواقع ،وال شك أن أغلب من يستخدم هذه الربامج أهدافهم غري
نبيلة ،ويسعون من خالهلا إىل إخفاء شخصيتهم خوفا من املساءلة القانونية أو خيجلون من تصرف غري الئق
يقومون به ،وأحيانا يستخدم املتصفحون للشبكة هذه الربامج عند الدخول على مواقع التحدث
) (chattingحىت يتمكن من التحدث كما يريد ،ويف املواضيع اليت يريدها دون إعالن عن شخصيته أو
دون معرفة بياناته ودون التزام بتقاليد أو بقوانني ،إال أنه يف اآلونة األخرية ومع تقدم الربامج املتخصصة فقد
أمكن التعرف على املستخدم حىت لو حاول إخفاء شخصيته ،ومن خالل هذه الربامج ميكن معرفة الرقم أو
املكان الذي دخل منه املستخدم على اإلنَّتنت مستخفياً أو متقمصاً شخصية أخرى غري شخصيته احلقيقية
(األلفي)82 :8006 ،
 اإلدمان :الشعور باحلاجة امللحة إىل اإلحبار يف شبكة اإلنَّتنت ُيصل عند الكثري من املستخدمني،وهذه احلاجة تُعد إحدى مظاهر اإلدمان على الشبكة ،كما أنه يوجد أشخاص مدمنون على التلفاز ،ليس
غريبا أن جند أشخاصا مدمنني على شبكة اإلنَّتنت ،بالطبع يصحب اإلحبار يف شبكة اإلنَّتنت ألوقات
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طويلة قلة احلركة اليت من املمكن أن تؤدي إىل مشاكل جسدية بسبب اجللوس غري الصحي أمام احلاسوب
أو إىل مشاكل يف النظر بسبب األشعة الناجتة عن الشاشة (طييب)853 :8000 ،
 العزلة االجتماعية :إن مستخدمي جهاز احلاسوب واإلنَّتنت ،سجلوا اخنفاضاً يف معدالت التفاعلاألسري والدائرة االجتماعية احمليطة هبم ،حيث يقضون وقتاً طويالً يستغرق اليوم كله أو معظمه يف التفاعل
مع شبكة اإلنَّتنت ،والنتيجة احلتمية لذلك هي تقلص الدائرة االجتماعية للفرد واإلصابة بالوحدة والتعاسة،
والبقاء دون أصدقاء ،فاإلفراط يف استخدام هذه التقنية سوف ينعكس على سلوك اإلنسان وعالقاته
االجتماعية والذي يؤثر بشكل كبري على األسرة اليت ينتمي إليها الفرد ،وتناولت كثري من الدراسات الغربية
تأثري اإلنَّتنت على مفهوم ما يسمي بالعزلة االجتماعية بوصفها إحدى التأثريات السلبية لسوء استخدام
اإلنَّتنت (الكندري والقشعان)15 :8001 ،
 التهجم على الدين :إن املواقع املعادية للعقيدة منها ما يكون موجهاً من قبل أعداء حاقدين منأتباع الديانات األخرى كاملواقع اليت تنشئها اجلاليات اليهودية أو النصرانية بقصد بث معلومات خاطئة عن
اإلسالم والقرآن أو هبدف الدعاية لألديان األخرى ونشر الشبهة واالفَّتاءات حول اإلسالم.
ويالحظ أن هناك الكثري من املواقع واألشخاص الذين يتهجمون على اإلسالم واملسلمني ،هبدف
حرف املسلمني عن املسار الصحيح يف الدعوة واللجوء للسب والقذف ُث يقول هل هذه هي أخالق
وتعامل املسلمني ،وهنا حنذر كل مسلم من الدخول ملثل هذه املواقع ،إال إذا كان متحصناً بكتاب اهلل وسنة
رسول اهلل صلوات اهلل عليه وسالمه (املنشاوي)85 :8002 ،
 اإلباحية :لقد جعلت شبكة اإلنَّتنت اإلباحية بشىت وسائل عرضها من صور وفيديو ،وحواراتسواء كانت مسجلة أو مباشرة يف متناول اجلميع ،ويعترب ذلك من أكرب سلبيات شبكة اإلنَّتنت فيما يتعلق
باملستخدمني من فئة الشباب ،فكل مستخدم لإلنَّتنت معرض للتأثر مبا يتم عرضه على اإلنَّتنت من
مشاهد إباحية ،وهي تشكل خطراً حقيقياً على الشباب نتيجة تأثرياهتا املؤذية وغري املرغوبة ،ويوجد على
اإلنَّتنت حالياً آالف املواقع اإلباحية اجلنسية اليت أصبحت أكثر رخصصية ،فمنها ما هو متخصص يف أفالم
الفيديو ،ومنها ما هو متخصص يف الصور والكثري منها متخصص يف برامج احملادثة ،وهذه الصفحات
تتكاثر بشكل مذهل وتبلغ مئات الصفحات اإلباحية اجلديدة يف األسبوع الواحد ،وكثري منها تؤمن هذه
اخلدمة جماناً.
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وقدر عدد املواقع اإلباحية يف اإلنَّتنت عام  1997م بنحو ) (72000موقع مع نشوء( )266
موقعاً إباحياً جديداً كل يوم ،كما قدر حجم الدخل اإلمجايل للمواقع اإلباحية يف اإلنَّتنت مبليار (ألف
مليون) دوالر سنوياً على األقل منذ عام 1997م (القدهي)2 :8007 ،
وقد صدرت حديثاً دراسة حول تسويق املواد اخلالعة ،أعدها فريق من الباحثني ،وتتضمن الكثري من
التحذيرات لآلباء وللمشرفني على الشبكات خبطورة هذه املواد والدعوة إىل احملاربة اجلماعية هلا ،ولكن يقول
اخلرباء أن هنالك حلوالً تكنولوجية ملنع العثور على مواقع اجملالت اليت تعرض صوراً إباحية.
 الجرائم االقتصادية :يشمل هذا النوع جرائم السطو على أرقام البطاقات االئتمانية ،ولعب القمار،والتزوير ،واجلرمية املنظمة ،أو املخدرات ،وغسيل األموال ،ولعل جرائم هذا القسم أوضح من ناحية
معرفية كوَّا حمرمة حيث ال رختلف يف نتيجتها عن اجلرائم التقليدية اليت حتمل نفس املسمى،
واليت يعرف اجلميع أَّا خمالفة للنظام والشرع كوَّا من اجلرائم اليت اشتهر حماربتها جنائياً (املنشاوي،
)88 :8002
إضافة لظاهرة غسيل األموال من املصطلحات احلديثة نسبياً حيث مل يكن معروفا لرجال الشرطة
وعوام الناس ،وقد بدأ استخدام املصطلح يف أمريكا نسبة إىل مؤسسات الغسيل اليت متلكها املافيا ،وكان
أول استعمال قانوين هلا عام  1931م ،إثر حماكمة ألحد زعماء املافيا يف أمريكا ،واشتملت على مصادرة
أموال قيل إَّا جاءت من االجتار غري املشروع باملخدرات ،وإىل عهد قريب مل تكن جرائم غسيل األموال
تشكل جرماً بذاهتا إىل أن تضخمت األموال املتحصلة من اجلرائم وخاصة من جتارة املخدرات ،فأصدرت
بع

الدول قوانني خاصة تسمح بتعقب وجتميد ومصادرة عائدات اجلرائم اخلطرة.
ويالحظ أن هذه احليل احلديثة يستعملها املهربون وجتار السموم من أجل الظهور بطريقة مجيلة أمام

جمتمعاهتم ،ومن أجل وضع شرعية قانونية ألمواهلم أمام اجلميع.
 الجرائم والمشكالت السياسية :هناك العديد من املشكالت السياسية اليت يسببها االستخدامالسيا لشبكة اإلنَّتنت ،وميكن عرض هذه املشكالت يف مشكلة اإلرهاب ونعين به االستخدام غري القانوين
للقوة ،أو العنف ضد األفراد أو املمتلكات اخلاصة أو العامة ،وإرغام احلكومة أو املدنيني أو أي فئة أخرى
على قبول هدف سياسي أو اجتماعي خيدم اإلرهابيني ،ومع ظهور اإلنَّتنت أصبح وسيلة اتصال ممتازة ملا
يسمى باجلماعات اإلرهابية وكذلك ظهور مصطلحات ومفردات ومفاهيم جديدة مثل اإلرهاب
االلكَّتوين ،وُيظى هذا النوع من اإلرهاب مبيزة خاصة عند اجلماعات اإلرهابية ،وذلك ألن شبكة
اإلنَّتنت جماهلا مفتوح وواسع ،ال حتده حدود ويتوسع يف كل يوم وميكنهم من موقعهم يف أي بلد
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الوصول ألي مكان يريدونه دون أوراق أو تفتيش أو قيود ،فكل ما ُيتاجونه بع

املعلومات

القتحام احلوائط االلكَّتونية ،كما أن تكاليف القيام مبثل هذه اهلجمات االلكَّتونية ال يتجاوز أكثر
من حاسب آيل واتصال بالشبكة العنكبوتية (القحطاين)18 :8001 ،
فاملواقع االلكَّتونية يف العادة تعمل على التشهري باستخدام معلومات كاذبة من أجل خلق حالة من
التوتر ،وفقدان الثقة باحلكومات ورجاهلا ،سواء أكانت فضائح شخصية أم أخباراً غري صحيحة عن رجاالت
الدولة ،هبدف زعزعة الثقة باحلكومة وقراراهتا ورجاالهتا.
ويلخص الباحث سلبيات اإلنترنت في اآلتي:
 املواقع الالأخالقية اليت تكثر وتتكاثر يف اإلنَّتنت واليت يتم نشرها ودسها بأساليب عديدة· يف حماولةالجتذاب األطفال واملراهقني إىل سلوكيات منحرفة ومنافية لألخالق.
 التعرض لعمليات احتيال ونصب وهتديد وابتزاز. نشر مفاهيم العنصرية. الدعوة ألفكار غربية مناقضة لديننا ولقيمنا ومفاهيمنا اليت تعرض بأساليب تبهر املراهقني مثل عبادةالشيطان والعالقات الغربية الشاذة.
 -الدعوة لالنتحار والتشجيع له خالل بع

املواقع وغرف الدردشة .جرائم القتل اليت ترتكب من

خالل غرف احلادثة الغربية من قبل مجاعات تدعو ملمارسة طقوس معينة لفنون السحر تؤدي بالنهاية إىل
قتل النفس.
 االنغماس يف استخدام برامج االخَّتاق اهلاكرز والتسلل إلزعاج اآلخرين وإرسال الفريوسات التخريبيةواملزعجة.
 مشكلة إدمان اإلنَّتنت ،واألمراض النفسية اليت تنجم عن سوء استخدام اإلنَّتنت قبل االكتئاب. احلياة يف اخليال وقصص احلب الومهية والصداقة اخلالية مع شخصيات جمهولة ومهية أغلبها تتخفيبأقنعة وأمساء مستعارة ،وما يَّتتب على مثل هذه القصص من عواقب خطرية ،واستخدام األمساء املستعارة
وتقمص شخصيات غري شخصياهتم يف غرف الدردشة وما يتبعه ذلك من اعتياد ارتكاب األخطاء
واحلماقات واستخدام األلفاإ النابية.
 ممارسة القمار اليت تنتشر مواقعها ويتم الَّتويج هلا بكل الوسائل عرب اإلنَّتنت ،التشهري باألفرادوالشركات ونشر اإلشاعات املغرضة عرب نشرها باملواقع أو من خالل غرف الدردشة أو الربيد االلكَّتوين.
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 ممارسة انتهاك حقوق امللكية ،بوضع نسخ للكتب واألفالم على سبيل املثال يف مواقعهم أو تداوهلافيما بينهم من خالل أجهزهتم مباشرة.
 تعرض خصوصية املعلومات اليت يف األجهزة لالخَّتاق من قبل املخَّتقني احملَّتفني وهواة االخَّتاقوبرامج التجسس.
 وجود املواقع التنصريية ،وانتشار املواقع اليت تنتحل صفة اإلسالم وهي لفرق منحرفة ،وحتتوى على ماخيالف مبادئ اإلسالم وأسسه ،وانتشار املواقع اليت هتدم أخالقيات املسلمني كاملواقع اليت تدعو إىل الزنا،
والشذوذ اجلنسي واملسكرات ،واملخدرات ،والقمار وغريها.
 من املخاطر األمنية إمكانية الدخول على مواقع إسالمية تنتمي ملؤسسات معروفة وتغيري حمتوياهتا،وبطبيعة احلال ميكن معاجلة هذه اإلشكالية ،لكن قد تستغرق بع

الوقت ،مع ضياع أوقات املسلمني مبا ال

يفيد وذلك بالشغب يف مواقع متعددة والدخول على غرف احملادثة واجملادلة مبا ال يفيد.
 -اكتفاء بع

العامة باإلنَّتنت وسيلة للحصول على العلم الشرعي وكما هو معروف أن القراءة·

واإلطالع ال تغين عن املعلم ،وكما قيل" من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه".
ويرى املتأمل أن هذه املشاكل مجيعها خمالفة لتعاليم الدين اإلسالمي ،وبذلك ال جيوز ألي مسلم
اقَّتافها ،وجيب العمل على بث روح اإلسالم والتمسك به لدى الشباب حىت يتمكنوا من مواجهة تلك
األخطار ،ومن االستفادة من تلك الشبكة فيما هو مفيد.

 -3تصور مقتر لمعالجة اآلثار السلبية الستخدام االنترنيت من منظور التربية
اإلسالمية:
للَّتبية اإلسالمية دور هام وفعال يف عالج اآلثار السلبية لالنَّتنيت ،على النحو التايل:

أوالا -التربية اإليمانية:
إن الَّتبية اإلميانية للشباب تعين ربط الشباب منذ مرحلة مبكرة من عمره بأصول اإلميان ،وتعويده إياها
منذ تفهمه أركان اإلسالم ،وتعليمه من حني متييزه مبادئ الشريعة الغراء ،فإذا حتققت هذه الَّتبية بأسسها
القومية وبصفة كاملة ،وتر الشباب عليها وعاشها اجملتمع كله واقعاً ملموساً يف جماالت احلياة املختلفة،
كان لذلك أثره يف مواجهة التحديات.
إن تنمية اليقظة اإلميانية يف نفوس الشباب حتفظهم بإذن اهلل من كل ما هو خمالف لديننا اإلسالمي
العظيم ،فالرقابة الذاتية جتعل الشباب يستشعر املعية الربانية ،قال تعاىل ﴿ :إن اهلل ال يخفى عليه شيء في
األرض وال في السماء ﴾ (آل عمران.)3،
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وهذه املراقبة سوف تكون حارساً أميناً للشباب ،وسداً منيعاً أمام الباطل ُيمي الشباب  -بإذن اهلل -
من االحنراف ،إال أن بناء هذه الرقابة يتطلب جهوداً تربوية تتضافر فيها اجلهات املسئولة عن توجيه الشباب
وتعليمهم بدءاً باألسرة ،ومروراً باملدرسة واجلامعة ،وانتهاء باجملتمع جبميع مؤسساته املؤثرة فيه؛ للوصول هلذه
اآلثار العظيمة يف نفوس الشباب (اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية)5 :8011 ،

ثاني ا -تنمية الوازع الديني:
ضرورة تقوية الوازع الديين لدى الشباب باعتباره خطًا دفاعيا أوليا مهما مينع الشباب من االنزالق يف
االحنراف غالبا وذلك بتكثيف اجلرعات التوجيهية اإلسالمية من خالل املناهج التعليمية والربامج الثقافية
العامة واجملتمعية ،كذلك العمل على تبصري الشباب خبطورة رفاق السوء ،وسوء تأثريهم على الفرد يف حياته
وبعد مماته ،وخماطبة الشباب حبسب مستوياهتم العقلية ،واالجتماعية ،والنفسية ،مع االستفادة من مجيع
الوسائل املتاحة لذلك كاملساجد وخطب اجلمع ،واألعياد ،ووسائل اإلعالم ،واملدارس ،واحملاضرات،
والندوات ،ولتحقيق ذلك ينبغي للمهتمني أن يتبعوا احلكمة يف إرشادهم باللطف واللني واملوعظة احلسنة
مسَّتشدا بقول اهلل عز وجل ﴿:ادع إلى سبيل رب

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي

أحسن إن رب هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ (النحل )183،والبعد كل البعد
عن التعصب والشدة لقوله تعاىل يف اآلية السابقة ،فيتبع معه األسلوب غري املباشر ألن مواجهة الشاب
بأخطائه مباشرة تزيده إصرارا وعنادا وقد كان النيب -وهو قدوتنا -إذا رأى من قوم ما يكره قال":ما بال
أقوام يفعلون كذا وكذا" (األلباين ،د .ت )65 /3 ،وصححه ،دون رخصيص ،كذلك تقدمي له النصح على
انفراد أدعى للقبول ،ويف هذا يقول الشافعي (اجلريسي1280 ،ه:)81 :
تعمدين بنصحك يف انفرادي

وجنبين النصيحة يف اجلماعة

فإن النصح بني الناس ن وع

من التوبيخ ال أرضى مساعه

ثالثا -تنمية الرقابة الذاتية:
ال بد أن يتعلم النشء كيف ُيافظون على أخالقياهتم ،وسلوكياهتم ،وال خيلو سلوك النشء والشباب
من األخطاء والتجاوزات وعلينا أن نكون حكماء يف معاجلة تعاملهم مع شبكة اإلنَّتنت ،فندع هلم احلرية
يتحدثون عن جتربتهم وعن املواقع اليت زاروه ا ،وماذا وجدوا فيها؟ ،ومع الوقت سوف حتني الفرصة لتصحيح
أوضاعهم حبكمه وطريقة" اخلطوة خطوة" ،وسوف تكون فرصة تربوية للحديث معهم عن نقد بع

األفكار

واملواقع ،وإعطائهم وتزويدهم جبرعات نقدية مناسبة عن حقيقة هذا العامل  ،وال شك أن هذه مهارة حتتاج
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إىل تدريب وطول صرب وليس من الَّتبية يف شيء أن نعاتبهم أو نعاقبهم فقط جملرد أَّم وصلوا إىل مواقع غري
مناسبة من غري أن نبين معهم أرضية علمية للتعامل مع واقع اإلنَّتنت.
ويلزم كذلك استنفار مجيع اجلهود واستخدام مجيع الطرق والوسائل لرفع مستوى الوعي بأخطار
اإلباحية واملواد غري األخالقية وتوضيح اآلثار السيئة املَّتتبة عليها (احملسن)135 :8005 ،

رابع ا  -الحوار المبني على اإلقناع العقلي:
لقد كان اإلقناع من األساليب اليت يتعامل هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم مع من أمامه خصوصا فئة
الشباب ،فها هو يف موقفه مع ذلك الشاب الذي طلب اإلذن له بالزنا يستخدم هذا األسلوب مبهارة
وسالسة -صلوات ريب وسالمه عليه  -فيقول " :أحتبه ألمك ؟ قال :ال واهلل جعلين اهلل فداءك ،قال :وال
الناس ُيبونه ألمهاهتم ،قال :أفتحبه البنتك ،قال :ال واهلل يا رسول اهلل جعلين اهلل فداءك ،قال :وال الناس
ُيبونه لبناهتم ،قال :أفتحبه ألختك ،قال:ال واهلل جعلين اهلل فداءك ،قال :وال الناس ُيبونه ألخواهتم ،قال:
أفتحبه لعمتك ،قال :ال واهلل جعلين اهلل فداءك ،قال :وال الناس ُيبونه لعماهتم ،قال :أفتحبه خلالتك ،قال:
ال واهلل جعلين اهلل فداءك ،قال :وال الناس ُيبونه خلاالهتم ،قال :فوضع يده عليه ،وقال :اللهم اغفر ذنبه
وطهر قلبه وحصن فرجه ،فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء" (مسند اإلمام أمحد ،برقم ،81123
ج )335 :2صححه األلباين رمحه اهلل.
ويكون اإلقناع العقلي باستخدام األدلة العقلية املؤدية للمعىن وضرب األمثلة وإثارة اخليال ،وتقريب
الصورة لدى الشباب حىت يزيد اإلميان وتَّتسخ القناعة ويصبح التطبيق آنذاك ناجتا عن قناعة داخلية ال ميكن
أن تتبدل أو تتغري ،وليس ناشئا من التقليد لألسالف الذي سرعان ما يزول أثره عند أدىن مؤثر يتعرض له
الشاب أو حتد يواجهه (البقمي.)118 :8010 ،

خامس ا -التوجيه ال ُخلُقي:
إن األخالق هي أساس أصيل يف تقومي احلياة ،ومكارم األخالق هدف إنساين ،إسالمي ،ولقد امتدح
اهلل سبحانه وتعاىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم باخللق فقال تعاىل ﴿ :وان

لعلى خلق عظيم ﴾

(القلم )2،وبعث الرسول على حسن ا خللق وكماله وقال عليه الصالة والسالم فيما رواه أبو هريرة" :إَّنا
بعثت ألمتم مكارم األخالق" (صححه األلباين يف الصحيحة ،رقم  ،)23وإذا استقامت األخالق،
استقامت أمور األمة شبابا وشيبا ،نساء وأطفاالً (جاد احلق.)85 :1111 ،
ينبغي أن تغرس األخالق يف نفس املسلم منذ الصغر مع بيان ما يَّتتب على ذلك من قيم تقوم سلوك
اإلنسان ،ومن هذه القيم  :الصدق واألمانة ،واالعتدال والقناعة ،والوفاء وحسن املعاملة ،والسماحة
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والبشاشة وطالقه الوجه ،كما جيب حتذيره من السلوكيات املنهي عنها شرعاً ومنها :اإلسراف والتبذير،
والَّتفه والبذخ ،وتقليد الغري فيما َّى اهلل عنه ،والغش والتدليس ،وكل صور االعتداء على أموال الناس.

سادسا -إيجاد القدوة الحسنة:
للقدوة دور اليستهان به يف عملية التنمية للقيم االجتماعية ،ألن القيم االجتماعية معايري اجتماعية
وموازين جمتمعية تنتشر يف اجملتمع ويقلد اجملتمع بعضه بعضاً يف امتثاهلا ،وتكمن أمهيتها وقوهتا وفاعليتها يف
مدى التزام أفراد اجملتمع هبا ،فالبد للشاب حىت تنمو لديه هذه القيم من قدوة عملية يرى فيها جتسيداً ملا مت
معرفته من أمهية للقيمة وطريقة تبنيها ،فيسهل عليه االقتناع ويرغب يف تطبيق هذه القيمة بقدر تأثره هبذه
القدوة ،واألسرة من أب وأم وإخوة كبار يشكلون يف الغالب قدوة ملن حتتهم يتأثر الصغار بسلوك الكبار،
فإذا ما التزم الوالدان بالقيم االجتماعية فإن الشاب يصبح أكثر قابلية لاللتزام هبذه القيم ،وينبغي لألسرة أن
تعلي من جانب االقتداء لدى أفرادها بالقدوة العظمى النيب حممد -صلى اهلل عليه وسلم  -الذي قال اهلل
عنه ﴿ :لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة لمن كان يرجوا اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل كثيرا ﴾
(األحزاب )81،وذلك بالتذكري الدائم مبواقفه اجلميلة عليه الصالة والسالم وخلقه النبيل ،وجعلها نرباساً
ومثالً أعلى لالقتداء هبا ،وجعلها معياراً نزن به األمور ونقارن به بني األفراد(البقمي.)110 :8010 ،

سابع ا -التوجيه األسري:
إن حتمل األسرة أمانة اإلحسان إىل الولد وتربيته تربية إسالمية صحيحة الن املولود يولد على
طبيعته فيأخذ اجتاهه وعقيدته من الوسط الذي يفتح عينيه فيه فيقول عليه الصالة والسالم":كل
مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه" (البخاري  )1385وجيب أن تتضمن
الربامج العالجية الذين تأثرت عالقاهتم العائلية والزوجية سلبياً بسبب اإلنَّتنت ،ويتم الَّتكيز يف
الربنامج العالجي على االعتدال والتحكم يف االستخدام ،وقد حتتاج األسرة بأكملها – يف بع
األحيان – إىل تلقي عالج أسري بسبب املشاكل األسرية اليت ُيدثها اإلنَّتنت حبيث يساعد الطبيب
األسرة على استعادة النقاش واحلوار فيما بينها ولتقتنع األسرة مبدى أمهيتها يف إعانة ابنها ،ليقلع عن
االستخدام السيا لإلنَّتنت.

واجلدير بالذكر أنه ينبغي اإلشارة إىل دور عوامل اجيابية أخرى يف العالج ،كعوامل الثقافة والدين
والقيم االجتماعية واألخالقية املتعارف عليها ،اليت جيب مراعاهتا وااللتزام هبا لكي يتجنب الفرد خماطر
إدمان اإلنَّتنت االجتماعية والنفسية واجلسمية.
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ثامنا -التحصين العلمي:
من الواجب على الشباب وغريهم العمل بالعلم ،وذلك بأداء الواجبات واحلذر من احملرمات ،ألن هذا
هو املقصود من العلم ومن أسباب رسوخه و ثباته يف القلوب ،ومن أسباب رضا اهلل عن العبد وتوفيقه له،
ومن املصائب العظيمة أن بع

الناس يتعلم ولكنه ال يعمل ،وال شك أن ذلك مصيبة كربى وتشبه بأعداء

اهلل اليهود وأمثاهلم من علماء السوء الذي غضب اهلل عليهم ،بسبب عدم عملهم ،يقول بع

السلف رضي

اهلل عنهم ":من عمل مبا علم أورثه اهلل علم ما مل يعلم" ويدل على هذا قوله سبحانه وتعاىل ﴿ :ويزيد اهلل
الذين اهتدوا هدى ﴾ (مرمي. )76،

تاسعا -التحصين الثقافي:
إن املالمح البارزة للصورة الراهنة للثقافة العربية على اإلنَّتنت تتمثل يف غياب عنصر التنسيق واملشاركة
يف املوارد ،واملشهد احلزين لثقافتنا العربية نتيجة تقاعسنا واسَّتخائنا ،أكثر من كونه نتاجا ملا يقوم به اآلخرون
من تشويه وطمس ،ويعيب خطابنا االنعزالية ،وفيما خيص اجملال الديين يأخذ الشكل الصدامي.
أما عن املالمح البارزة لصورة النظري اليهودي :فيساهم يف صورة الثقافة اليهودية عديد من اجلماعات
واألفراد ،ويغطي اخلطاب الثقايف عرب اإلنَّتنت معظم منظوميت الثقافة واحلضارة من الفلسفة إىل الفولكلور،
ومن نظرية األدب إىل قصص األطفال ،ومن معامل الَّتاث الثابت إىل أيقونات املعابد ،...يتحاشى املواجهة
السافرة مع نظريه املسيحي ،ويسعى إىل التنسيق والتحالف معه ضد التيار اإلسالمي ،وحشد التأييد للشعب
اليهودي ،وهندسة صورهتا الثقافية على أَّا خليط من الناس واألفكار والثقافات واللغات.
إن اإلنَّتنت بالوضع احلايل شكل جديد من أشكال االستعمار ،وإذا مل نتحرك فأسلوب حياتنا يف
خطر ،وهناك إمجاع فرنسي على ارخاذ كل اإلجراءات الكفيلة حلماية اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية من
التأثري األمريكي ،بل إن الرئيس الفرنسي جاك شرياك عارض قيام مطعم "ماكدونالدز" الذي يقدم الوجبات
األمريكية ،ألنه يريد ذلك أن يبقى برج أيفل منفردا بنمط العيش الفرنسي (احلاجي.)31 :1111 ،
لقد جلأت القوى الرأمسالية الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية إىل الوسائل التالية من
أجل حتقيق األهداف املنشودة من وراء العوملة الثقافية ،ومنها:
 تسخري القوى العلمانية الداخلية من الكتاب ورجال اإلعالم ،ورجال الَّتبية لصاحل الَّتويج ألفكارالعوملة ،ويؤكدون أن الشعور بالوالء ألمة أو وطن قد أصبح من خملفات املاضي اليت ُيسن إمهاهلا ونسياَّا،
ويؤيدون التدخل األجنيب يف التفكري وطرائق احلياة على شعوب العامل.
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 إحالل الثقافة الغربية بدل الثقافة اإلسالمية من خالل اللغة :إذ اللغة أداة مهمة اعتمدهتا قوى العوملةيف بسط هيمنتها الثقافية.
 استخدام شبكات االتصال احلديثة :كاألقمار الصناعية ،والقنوات الفضائية ،وشاشات احلاسوب،إلحداث التغيريات املطلوبة لعوملة العامل ثقافيا.
 السيطرة والتحكم جبميع وسائل جتهيزات املعلومات واحلاسوب ،وغزو الفضاء ،ويف هذا يقول رئيسوزراء ماليزيا السابق مهاتري حممد" :إنكم ستتفاجئون عندما تعرفون أن %30من التعامالت املالية عرب
اإلنَّتنت يف جمال املنتجات اإلباحية ،وبينما حنن املسلمني نغطي عوراتنا بكل طاعة وإتباع لديننا ،فإننا ُجنر
لتنزيل أفحش الصور واألفالم من اإلنَّتنت ،وتتهدد أخالقنا حىت يصبح اعتناقنا لإلسالم بال معىن ،وال نعلم
عن التقنيات أو األساليب اليت نواجه هبا ذلك".
فال بد من الَّتكيز على ترسيخ مفاهيم وقيم الثقافة اإلسالمية يف مواجهة مفاهيم الفوضى واإلباحية
والضياع ،فنتيجة للعوملة الثقافية اإلعالمية تعرضت جوانب كثرية من الثقافة السائدة يف البلدان اإلسالمية
لتشوهات واختالط املفاهيم كالعادات املستحدثة والسلوكيات السائدة يف أوساط الشباب اإلسالمي ،فقسم
كبري منها هو تقليد للغربيني يف عاداهتم وسلوكهم بدعوى التنوير واالنفتاح ،وانتشرت يف بع

البالد

اإلسالمية ألوان من اجلرائم مل تعرف من قبل أما اإلنتاج األديب والفين فإنه يف أغلبيته ُيمل مفاهيم الثقافة
الغربية.

عاشرا -التربية االقتصادية:
تقوم الَّتبية االقتصادية يف اإلسالم على قيم إميانية من أمهها ما يلي:
 اإلميان أن املال الذي نتعامل به ملك هلل ،ألنه سبحانه وتعاىل هو الذي رزقنا إياه ،لذلك جيب أنيلتزم بشرع صاحب هذا املال ،أي تطبيق تعاليمه املتمثلة يف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 اإلميان بأن هناك مالئكة تراقب تصرفاتنا ومنها االقتصادية واملالية ،ولذلك جيب أن نتجنب أنتسجل املالئكة يف سجالتنا شيئاً ال يرضاه اهلل عز وجل.
 اإلميان باليوم اآلخر حيث نقف فيه أمام اهلل سبحانه وتعاىل ليحاسبنا عن هذا املال من أين اكتسبوفيم أنفق؟ (شحاتة.)2 :8001 ،
وقد أمر اهلل تعاىل بالتوسط يف اإلنفاق ،فال إسراف وال تقتري ،وال إمساك وال تبذير ،بل قصد وتدبري،
وإنفاق حبساب وتقدير ،ومع الوسطية تتحقق اخلريية واألفضلية ،ودون ذلك التخبط والتطرف أو التفريط،
قال تعاىل ﴿ :وال تجعل يدك مغلولة إلى عنق

وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مدحورا ﴾
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(اإلسراء )81،وألن االعتدال يف اإلنفاق من التدبري الذي دعت إليه األخالق السليمة والفطرة البشرية ،ألنه
توسط بني طرفني مذمومني مها البخل والتبذير ،فقد وصف اهلل عباده املؤمنني الذين
استقاموا على الطريقة ،واهتدوا للوسطية بقوله تعاىل ﴿ :والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان
بين ذل قواما﴾ (الفرقان )67،ففي االعتدال يف املأكل وامللبس أثرا إقتصادي على اجملتمع بأسره حيث
يقلل من النفقات غري الضرورية ،ويوفر على اجملتمع ماالً ميكن إنفاقه يف مشروعات أخرى تعود عليه بالنفع،
فهو من الناحية االقتصادية دعامة لدفع عملية التنمية والبناء ،وعليه يتوقف رافد أساسي يف ضبط إهدار
املال وصرفه يف غري فائدة ،يف حني تعيش جمتمعات بأكملها تعاين الفقر واجملاعات يف الوقت الذي تلقي فيه
األطعمة يف النفايات أو للحيوانات يف كثري من الدول الغنية اليت ال تشعر حباجة الفقراء وضرورة مواساهتم.

حادي عشر -الدعوة إلى البحث عن العمل:
لقد روى اإلمام البخاري عن أنس بن مالك أن رجالً من األنصار أتى للرسول صلى اهلل عليه وسلم
فسأله (أي سأله حاجة) ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أما يف بيتك شيء ،فقال األنصاري :بلى،
حلس (أي كساء غليظ) نلبس بعضه ،ونبسط بعضه وإناء نشرب فيه املاء فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم :ائتين هبما ،فأتاه هبما ،فأخذمها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيده وقال :من يشَّتي هذه ،فقال
رجل :أنا فأخذمها بدرمهني فأعطامها لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فأخذها منه وأعطاها لألنصاري وقال:
اشَّت بأحدها طعاماً فانبذه إىل أهلك واشَّت باآلخر قدوما فائتين به فأتاه به فشد به رسول اهلل عوداً بيده ُث
قال :اذهب واحتطب وبع وال أرينك إال بعد سة عشر يوما ففعل الرجل وعاد لرسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم بعد انقضاء املدة وقد أصاب عشرة دراهم فاشَّتى ببعضها ثوباً وببعضها األخر طعاماً ،فقال رسول
اهلل( :هذا خري لك من أن جتيء واملسألة نكته يف وجهك يوم القيامة) (الَّتمذي ،ب.ت)1812:

ثاني عشر -العناية بالجانب الجسدي:
قال صلى اهلل عليه وسلم" :وإن جلسدك عليك حقا" (صحيح البخاري: 1998،ح )1162فمن
حق اجلسد العناية باجلانب الرياضي ،والتدريب البدين ،وهذا يعود على املسلم بالقوة والصحة اليت تعينه على
عبادة اهلل تعاىل بنشاط ورغبة ،قال صلى اهلل عليه وسلم":املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن
الضعيف ويف كل خري" (صحيح مسلم 1998،ح ) 2667والقوة يف احلديث تشمل قوة اإلميان والساعد
والسالح واخللق واإلرادة وغري ذلك من أنواع القوة.
إَّا الشريعة الربانية اخلالدة اليت جاءت لتسعد اإلنسان وهتديه إىل صراط اهلل املستقيم ،وقد كانت حياة
النيب صلى اهلل عليه وسلم النموذج النقي للحياة الطاهرة الطيبة الزكية قال تعاىل ﴿ :ولقد كرمنا بني آدم
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وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال﴾
(اإلسراء)70،

ثالث عشر -توجيه الشباب لتحمل المسئولية:
لقد كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يقرب إليه الشباب ،وجيالسهم ،ويستمع إىل آرائهم ،وأقواهلم،
بل ذهب إىل أبعد من ذلك ،فقلد أسامة بن زيد قيادة اجليش ليحارب قضاعة ،وكان اجليش يضم العديد
من الصحابة األخيار الذين يكربونه سنا ،ويفوقونه جتربه ،ومل يعَّتض أحدهم على الرسول– صلى اهلل عليه
وسلم  -ألَّم وجدوا يف عمله درسا من الدروس النافعة ألبنائهم من الشباب ،يتعلمون من خالله حتمل
املسؤولية ،واالعتماد على النفس يف توجيه األحداث احمليطة ،حىت خيربوا أهليتهم وكفاءهتم ،وكان عمر بن
اخلطاب  -رضي اهلل عنه – يقول" :علموا أوالدكم السباحة ،والرماية ،وركوب اخليل" ،وهذا التوجيه منه
رضي اهلل عنه مبين على تعاليم اإلسالم ،اليت تريد أن يكون املسلم قويا يف كل شيء ،وهو مشابه لقول
الرسول -صلى اهلل عليه وسلم" -املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف"
(صحيح مسلم :1112 ،ح .)8667

رابع عشر -الحفاظ على الهوية:
لقد أثىن الرسول صلى اهلل عليه وسلم على النموذج املؤمن من شباب املسلمني ،وبني أنه أحد السبعة
الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله فقال ..." :إمام عادل ،وشاب نشأ يف طاعة اهلل" (صحيح
البخاري :1112 ،ح )6271وقد حتقق ذلك يف فَّتة وجيزة مل تتعد عقداً من الزمن ،إذ قامت دولة
اإلسالم على كواهل شباب مؤمن ،كفء ،جاد ،مستقيم.


الخاتمة:
تعترب شبكة املعلومات الدولية من أوسع الشبكات انتشارا يف العامل لذا كان على األمة اإلسالمية
أن رختارها لنشر الدعوة اإلسالمية للعامل بأسره ،ومن حرص الباحث على احلفاإ على اجملتمع
اإلسالمي وشبابه من االحنراف ،والتأثر هبذه التقنية احلديثة ،ورغبة منه يف املسامهة ولو بقدر بسيط يف
بيان اآلثار السلبية الستخدام اإلنَّتنت على الشباب ،ودور الَّتبية اإلسالمية يف عالجها ،من أجل
محاية الشباب املسلم من االحنراف ،والتمسك بقيمنا اإلسالمية ،وتقاليدنا احملافظة ،ألجل ذلك
نوصي مبا يلي:
299

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

توصيات البحث:
 يوصي الباحث الشباب املسلم مبا يلي:
 حماسبة النفس بشكل يومي ،واحلرص على أداء الفروض يف وقتها ومجاعة ،ضرورة حذفاملواقع اإلباحية اليت تلهي عن ذكر اهلل والصلوات ،وحترف الشاب عن مساره وتوجهه الصحيح
واألخالق اإلسالمية القومية.
 تنظيم ورش عمل للشباب حول آثار اإلنَّتنت وحضور املناقشات واحملاضرات ،وتنظيم ورشالعمل اليت تبصر الشباب بسلبيات استخدام اإلنَّتنت وإجيابياته.
 اجللوس أمام احلاسوب بطريقة سليمة وعلى كرسي مريح ،مع ممارسة الرياضة بشكل يومي، التوعية بكيفية االستفادة من وقت الفراغ ،وتنمية الوازع الديين لدى الفرد، التزام أدب احلديث أثناء احلوار والنقاش يف شبكة اإلنَّتنت ،مع عدم الدخول بأمساء مستعارةإليذاء مستخدمي شبكة اإلنَّتنت.
 عدم الدخول بأمساء مستعارة إليذاء مستخدمي شبكة اإلنَّتنت ،مع عدم املبالغة يف ساعاتاستخدام اإلنَّتنت من قبل الشباب.
 يوصي الباحث احلكومات باآليت:
 تفعيل دور املواقع اإلسالمية اهلادفة ونشر الثقافة اإلسالمية األصيلة ،ومراقبة األبناء أثناءتصفحهم ملواقع اإلنَّتنت وأن يوضع احلاسوب يف مكان مفتوح بالبيت.
 التحذير من املواقع اليت تطعن يف الدين اإلسالمي مع الَّتكيز على إجيابيات استخداماإلنَّتنت،
 إرشاد الشباب املسلم إىل مواقع حتميل الكتب اإلسالمية والعلمية النافعة وزيادة الثقافة العامةوالوعي لدى الشباب املسلم.
 تطوير اخلطاب الديين للرد على مشاكل الشباب اجلنسية مع اطالع الشباب على سلبياتاستخدام اإلنَّتنت بطريقة علمية وشفافة.
 تفعيل املواقع النافعة اليت هتتم باللغة العربية وتاريخ األمة وأصالتها ،وإعادة صياغة املناهجالدراسية وتعزيزها مبا ُيقق احلصانة الثقافية لدى الشباب املسلم.
311

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م

 مراقبة شبكة اإلنَّتنت جبميع مواقعها وعمل فلَّته وحظر جلميع املواقع اإلباحية وسن قواننيصارمة ملواجهة قراصنة اإلنَّتنت.
 العمل على إقامة مواقع متنوعة للشباب ومالحقة وحظر مواقع القمار على شبكة اإلنَّتنت معمالحقة سارقي اإلمييالت وواضعي الفريوسات.
 اإليعاز لوزارة األوقاف بتوجيه اخلطباء والوعاإ إىل طرق موضوعات تساهم يف تثقيف الشبابواالرتقاء بأخالقهم.
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العربية املتحدة ،اإلمارات.

 املنشاوي ،حممد (2004) :جرائم اإلنَّتنت من منظور شرعي وقانوين ،مجلة العلوم والتقنية ،العدد 65 ،الرياض.
 القدهي ،مشعل بن عبد اهلل )  ( 2007اإلباحية يف اإلنَّتنت واالتصاالت واإلعالم وأثرها على الفردواجملتمع واألمن العام ،ندوة المجتمع واألمن في دورتها السنوية الرابعة ،الجلسة السادسة ،الجريمة
المعاصرة :واالستخدامات السلبية للتقنية ،الرياض.

 -القحطاين ،دشن (2009) :االستخدامات الغري مشروعة لتقنية املعلومات عرب شبكة اإلنَّتنت ،خاص

لموقع المنشاوي للدراسات والبحوث.www.minshawi.com ،
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 -القاسم ،خالد (2007) :دراسة لبع

الواقع التنصريية العربية يف اإلنَّتنت( ،دراسة وصفية) منشورات

قسم الدراسات اإلسالمية ،كلية الَّتبية ،جامعة امللك سعود ،السعودية.
 املوسى ،عبد اهلل واملبارك ،أمحد (2006) :استخدام اإلنترنت في التعليم ،ط ، 1مكتبة امليسرة،األردن.
 اجلريسي ،خالد 1420(:ه) :انحراف الشباب ،مكتبة مشكاة اإلسالمية ،الرياض. -احملسن ،حمسن (2003) :أطفال اإلنَّتنت" دراسة حول تأثري شبكة اإلنَّتنت على الطفل مع برنامج

تربوي مقَّتح للتعامل معها" ،مجلة كلية التربية بنها ،عدد يناير ،مصر.

 البقمي ،مثيب ) (2010إسهام األسرة يف تنمية القيم االجتماعية لدى الشباب (تصور مقَّتح) ،رسالةماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.

 -جاد احلق ،جاد احلق (1991) :تنمية القيم الدينية لدى الشباب ،مجلة الحرس الوطني ،اململكة

العربية السعودية.
 احلاجي ،عمر ) (1999العولمة أمام عالمية الشريعة اإلسالمية ،ط ،1دار املكتيب ،دمشق. اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية ،الَّتبية واألمن ،حماضرة للموظفات من برنامج األمن ضرورة شرعيةومسؤولية اجتماعية وطنية ،وزارة الَّتبية والتعليم ،اململكة العربية السعودية.
 عيسى ،كرمية (2006) :إدمان اإلنَّتنت ..األسباب وطرق العالج ،مجلة الخفجي ،السنة السادسةوالثالثون ،العدد الثالث ،السعودية.

 -ربيعة ،فندوشي (2005) :اإلعالن عرب اإلنَّتنت " دراسة وصفية حتليلية مقارنة" ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر.
 طييب ،مؤنس (2000) :اجيابيات وسليبات شبكة اإلنَّتنت ،مجلة الرسالة ،عدد 9الصادرة عن املعهداألكادميي إلعداد املعلمني العرب ،كلية بيت بريل.
 شحاته ،حسن ) (2001أصول منهج الَّتبية االقتصادية يف اإلسالم ،سلسلة دراسات في الفكراالقتصادي اإلسالمي ،منشورات جامعة األزهر ،مصر.
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الدكتور مقتدر حمدان عبد املجيد الكبيسي

صحة نسبة المخطوطة لإلمام النووي:
منها:

إن خمطوطة (تقسيم الغنائم) لإلمام النووي هي من تأليفه ،وقد تظافرت على تدعيم هذه احلقيقة أمور عدة،
ُ .1كتب على الصفحة األوىل( :جزء من كالم الشيخ العامل العامل الرباين حمي الدين النووي رضي اهلل عنه
رداً على التاج الفركاح يف مسألة الغنيمة) (.)1

 .8هذه الرسالة لإلمام النووي ،هي رد على رأي شيخه تاج الدين الفركاح يف هذه املسألة.
 .5أمجعت املصادر على إن هذه الرسالة هي لإلمام النووي (.)2
 .2الرسالة عبارة عن رد من اإلمام النووي ،على رأي شيخه تاج الدين الفركاح ،يف تقسيم الغنائم.

) )1ينظر :الصفحة األوىل من املخطوط.
) )2ينظر :إبن العطار ،حتفة الطالبني ،ص .71السخاوي ،املنهل العذب ،ص .88قره بلوط ،معجم التاريخ والَّتاث ،ج،3
ص.5183
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الصفحة األوىل من املخطوط
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الصفحة الثانية من املخطوط
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الصفحة األخرية من املخطوط
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اللهم صلى على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما (.)1
رق األحكام ،ونصب هلم ِمن وجوه الداللة ما ُمييز احلالل واحلرام.
احلمد هلل الذي أَعز اإلسالم ،وأَوضح لعباده طُ َ
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهلل عليه وسلم.
أما بعد :فقد سأل سائلون عن حكم الغنائم املنقولة احلاصلة بالقهر من أموال الكفار ،كاجلواري ،والصبيان،
()3
()2
والدواب ،واألثاث إذا مل ُرخمس  ،ومل تُقسم القسمة الشرعية ،ومل يكن اإلمام قال قبل االغتنام" :من أخذ شيئاً
فهو له " ( .)4هل هي حالل ملن تصري ( )5إليه واحلالة هذه؟.
ب ( )6للقاتل بشرطه ( ،)7واألكل منها يف دار احلرب ( ،)1وقبل الوصول إىل
ُيل منها َّ
السلَ َ
فقلت :اجلواب :إنه إَّنا ُ
)
4
(
)
3
(
)
2
(
ألحد أخذ ٍ
عمارة دار اإلسالم .وكذلك علف الدواب بشرطه  ،والنَّ َفل بشرطه  ،وما سواه ال ُيل ٍ
شيء منه،
هبن ٍ
بقبلة و ٍ
ملس ونظ ٍر ،وغ ِري ذلك .وسبب التحرمي شيئان:
وال ُيل وطا السبايا ،وال
االستمتاع َّ
ُ
) )1هكذا جاء يف األصل عبارة الصالة على النيب ،قبل عبارة احلمدلة ،خالف ما هو معتاد.
) )2يف األصل :خيمس ،والصواب ما أثبتناه.
) )3يف األصل :تقسم ،والصواب ما أثبتناه.
) )4البيهقي ،السنن الكربى  ،ج ،6ص .516وقال :هذا قبل نزول آية الغنائم.
) )5يف األصل :يصري ،والصواب ما أثبتناه.
) )6هو املال أو الفرس اليت يقاتل عليها القتيل بسرجها وجلامها ،وسالح القتيل كالسيف أو الرمح أو الدرع الذي يناله اجملاهد املسلم
عندما يتغلب على خصمه من جند العدو مبارزة ،فينتزع هذا املال منه قهراً .ينظر :أبو عبيد ،األموال ،ص 512و 581و.588

) )7أي إن من يقول إنه قتل فالن جيب أن تكون له بينة على ما يقول ،وهذا واضح يف قول رسول اهلل( :من قتل قتيالً له به بينة فله
سلبه) .وهذا احلديث يُشري إىل أن املدعي ال يستحق السلب إال بعد أن يُقيم البينة على إنه هو الذي قتل صاحب السلب .فإذا تنازع
ُ
إثنان كل منهما يدعي إنه قتله ،فالسلب عندئذ يكون ملن يُقيم البينة منهما .وتأسيساً على ذلك كان الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم
قد أعطى سلب عشرين رجالً لشيبة بن عثمان بن أيب طلحة ألنه قتلهم يف معركة يوم حنني .وإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
عقد أليب عامر األشعري اللواء عشية معركة حنني فقتل من جيش العدو تسعة رجال مبارزة فأعطاه الرسول سلبهم .وملا قُتِ َل أبو عامر
األشعري قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم :اهلم اغفر أليب عامر واجعله من أعلى أميت يف اجلنة .ينظر :أبو يوسف ،اخلراج،
ص .117الواقدي ،املغازي ،ج ،5ص .102أبو عبيد ،األموال ،ص 580و .582إبن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،8ص.101
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أحدمها :عدم القسمة الشرعية (.)5
والثاين :عدم التخميس (.)6
فإن التخميس والقسمة واجبان بإمجاع ( )7املسلمني ،وإن اختلفوا يف كيفية صرف اخلُمس ( ،)8ومستحقه (،)9
قادح يف أصل
ويف كيفية القسم بني الفرسان والرجالة ( ،)1ويف غري ذلك من تفصيل مسائل القسم ،فذلك غري ٍ
إمجاعهم على وجوب أصل التخميس والقسمة.

) )1هناك خالف بني الفقهاء يف جواز أو عدم جواز األكل يف دار احلرب .ينظر :إبن قدامة ،املغين ،ج ،10ص 266وما بعدها.
) )2أجاز بع الفقهاء للمسلمني علف دواهبم من دار احلرب والبع اآلخر منع ذلك .ينظر :إبن قدامة ،املغين ،ج ،10ص266
وما بعدها.
) )3النفل هي عطية زائدة أو مضافة يتفضل هبا اإلمام تطوعاً على شخص ما ،إذا خصه بشيء زائد عن سهمه من الغنيمة وذلك
تثميناً وتشجيعاً ملن يُبدي نكاية بالعدو .ينظر :أبو عبيد ،األموال ،ص .512ابن زجنويه ،األموال ،ج ،8ص .622الطربي ،جامع
البيان ،ج ،1ص.171
) )4أي أن يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم :من فعل كذا فله كذا .فال بأس أن ينفل اإلمام أو واليه على اجليش مبستوى أفراد أو
مجاعات .ينظر :أبو يوسف ،اخلراج ،ص .117الشافعي ،األم ،ج ،2ص .62ابن زجنويه ،األموال ،ج ،8ص .622قدامة،
اخلراج ،ص.857
) )5وضح الشيخ تاج الدين الفركاح إنه إذا مل يكن احلاكم عادل يف التوزيع أو إذا شك الغاَّنون يف عدالته جاز لكل منهم أن يأخذ ما
دون سهمه .ينظر :الفركاح ،مسألة الغنائم ،ص 82وما بعدها.
) )6مل يقل الشيخ تاج الدين الفركاح يف رسالته مطلقاً بعدم التخميس ،إذ إن مهه كان نصيب املقاتلني البسطاء ،ال السلطان الذي
سيأخذ حصة اخلُمس يف مجيع األحوال ال بل رمبا يزيد عليها ،وهو أكد إن توزيع الغنائم أمر ُخمتلف فيه منذ العصور اإلسالمية األوىل.
الفركاح ،مسألة الغنائم ،ص 80وما بعدها.
) )7اإلمجاع :اتفاق علماء العصر من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم على أمر من أمور الدين .ينظر :أبو حبيب ،القاموس الفقهي،
ص.66
) )8اخلُمس :جزء من سة أجزاء من الغنيمة ،يوزع على الفئات اليت خصصها الباري عز وجل يف آية الغنيمة ،واألربعة أ اس الباقية
توزع على اجليش الذي أسهم يف احلصول عليها .ينظر :قلعجي ،معجم لغة الفقهاء ،ص.801

) )9للفقهاء أكثر من رأي يف تقسيم اخلُمس وبيان مستحقيه ،على وفق التقسيم اآليت ،الفريق األول :يرى أن يُقسم اخلُمس على ستة
أسهم ،فيكون سهم هلل عز وجل يوضع يف الكعبة ،والثاين لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،والثالث لذوي القر  ،والرابع لليتامى،

واخلامس للمساكني ،والسادس إلبن السبيل .الفريق الثاين :قال إن اخلُمس موكل إىل رأي اإلمام واجتهاده ،فيأخذ منه بغري تقدير،
ويُعطي منه القرابة باجتهاده ،ويصرف الباقي يف مصاحل املسلمني .الفريق الثالث :إن اخلُمس يأخذه اإلمام ويُقسمه ستة أسهم :سهم

اهلل ،وسهم لرسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وسهم لذوي القر  ،وسهم اهلل والرسول صلى اهلل عليه وسلم وذوي القر يكون لإلمام
خاصة ويصرفه يف أموره اخلاصة ،وما يلزمه من مؤونة غريه .أما سهام اليتامى واملساكني وابن السبيل ،فهي خمصومة يف آل حممد صلى
النظر عن

اهلل عليه وسلم دون غريهم ،ويشَّتك فيه الرجال والنساء من أبناء هاشم بن عبد املطلب ،ويُقسم بينهم بالتساوي ،بغ
العمر واجلنس .الفريق الرابع :أكد هذا الفريق إن اخلُمس يُقسم إىل سة أسهم ،كما قُسم يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،هلل
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وقد تظاهر على ما ذكرته :دالئل الكتاب ،والسنة املستفيضة ،وإمجاع األمة ،قال اهلل سبحانه وتعاىلَ ( :و ْاعلَ ُمواْ
أَََّّنَا غَنِمتم ِّمن َشي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ ِ
ول ولِ ِذي الْ ُقرَ والْيَتَ َامى والْمساكِ ِ
السبِ ِيل ) (.)2
ني َوابْ ِن َّ
ُْ
ْ َ
َن للّه ُُ َسهُ َول َّلر ُس َ
َ ََ
ْ
وثبت يف الصحيحني ( )3عن إبن عباس ( )4رضي اهلل عنمها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لوفد عبد
القيس ( " :)5آمركم بأربع فذكرهن قال " :وأن تودوا ُ س ما غنمتم " (.)6
ويف صحيح مسلم ( )7عن أيب سعيد اخلدري ( )8رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان ينفل
بع من يبعثه من السرايا ( )9ألنفسهم خاصة ،النفل سوى قسم عامة اجليش .قال (" :)10واخلُمس يف ذلك كله
واجب " (.)11
وعن عمرو بن شعيب ( ،)12عن أبيه ،عن جده أن رسول اهلل  كان ينفل قبل أن تنزل فريضة اخلُمس يف
املغنم ( ،)1فلما نزلت اآلية (ما َغنِ ْمتُم ِّمن َشي ٍء فَأ َّ
َن لِلّ ِه ُُ َسهُ) ( ،)2ترك النفل الذي كان ينفل ،وصار ذلك إىل
ْ
وللرسول صلى اهلل عليه وسلم سهم ،ولذوي القر سهم ،وسهم للمساكني ،والبن السبيل سهم .ينظر :أبو عبيد ،األموال ،ص.80
ابن زجنويه ،األموال ،ج ،1ص.11
1
) ) كان تقسيم احلصص على أساس صنف املقاتل ،ومن املعلوم إن اجليش اإلسالمي كان فيه صنفان رئيسان الراجل ،والفارس ،وبناءً
على ذلك كانت تُقسم الغنائم ضمن النهج االقتصادي اإلسالمي .وإن رسول اهلل " :أسهم للرجل وفرسه ثالثة أسهم ،سهماً له
وسهمني لفرسه " .أي إن للفرس سهمني ولصاحبه سهماً فيكون ثالثة أسهم ،وللراجل سهماً ،ولعل هذا الفارق بني حصة الراجل
والفارس ،ألن الفارس ُيتاج إىل مؤونة أكثر مما ُيتاج إليها الراجل ،ورمبا ألن الفارس قد بذل نفسه وماله الذي جعله اهلل تبارك وتعاىل
زينة احلياة الدنيا ،ولذلك فالفارس ضحى باحلياة وزينتها ،ومن جهة أخرى إن الفارس يكون أكثر فاعلية ،واملرتكز يف القتال من حيث
طبيعتها يف الكر والفر كل ذلك يستدعي أن يكون الفارس سهمه أكثر من الراجل .ينظر :أمحد ،املسند ،ج ،2ص .272القرطيب،
اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،2ص .15ابن قدامة ،املغين ،ج ،6ص.588

) )2سورة األنفال ،آية .21
) )3مها صحيح البخاري (ت836ه) وصحيح مسلم (ت861ه).
) ) 4حرب األمة وترمجان القرآن عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب أبو العباس ،فقيه مفسر ،توىف بالطائف سنة (62ه) بعد أن بلغ عمره
( )71سنة .ينظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،5ص.551
) )5إبن كثري ،السرية النبوية ،ج ،2ص .27الشامي ،سبل اهلدى ،ج ،6ص.562
) )6البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،1ص .155مسلم ،صحيح مسلم ،ج ،1ص .53قال الشيخ األلباين :صحيح .ينظر :التعليقات
احلسان ،ج ،1ص.822
) )7صحيح مسلم ،ج ،3ص.127
) )8سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد اخلدري صحايبُ ،مفيت املدينة ،اختلف يف سنة وفاته ما بني (65ه) إىل (63ه) .ينظر:
الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،5ص.161
) )9العيين ،عمدة القاري ،ج ،13ص.31
) )10أبو سعيد اخلدري.
) )11ابن حزم ،احمللى ،ج ،7ص .520الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،2ص.102
) )12عمرو بن شعيب بن حممد السهمي أبو إبراهيم ،من صغار التابعني ،صدوق ،توىف بالطائف سنة (112ه) .ينظر :الذهيب ،سري
أعالم النبالء ،ج ،3ص.163
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ُ س اخلُمس
صحيح (.)6

()3

سهم اهلل تعاىل ،وسهم النيب صلى اهلل عليه وسلم ،حديث صحيح ( ،)4رواه البيهقي

()5

بإسناد

واألحاديث يف إجياب اخلُمس ،ويف رخميس النيب صلى اهلل عليه وسلم كثرية مشهورة يف الصحيحني وغريمها،
واإلمجاع منعقد على وجوب التخميس كما سبق ،وإن اختلفوا يف كيفية صرف اخلُمس .وأما قسمة األ اس األربعة
من املنقول جممع عليها ،وإَّنا اختلفوا يف العقار (.)7
ويف االحتجاج ملا قدمناه بداللة اإلمجاع أبلغ كفاية ،ومع هذا ،فقد تظاهرت األحاديث املستفيضة يف
الصحيحني وغريمها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يُقسم ،وإنه أمر بالقسمة وأوجبها ،فمن ذلك األحاديث
املشهورة يف الصحيحني أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قسم غنائم خيرب ( )8وغريها.

) )1البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص.512
َن لِلّ ِه ُُسهُ ولِ َّلر ُسوِل ولِ ِذي الْ ُقرَ والْيَتَ َامى والْمساكِ ِ
) )2املؤلف مل يكمل اآلية فنصهاَ ( :و ْاعلَ ُمواْ أَََّّنَا َغنِ ْمتُم ِّمن َش ْي ٍء فَأ َّ
ني َوابْ ِن
َ َ
ْ َ
َ
َ ََ
السبِ ِيل) .سورة األنفال ،آية .21
َّ
) )3هو سهم النيب من اخلُمس .ينظر :النووي ،اجملموع ،ج ،5ص.183

) )4احلديث الصحيح هو ما أتصل سنده بالعدول الضابطني .ينظر :النووي ،التقريب والتيسري ،ص.10
) )5البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص.512

) )6رجاله ثقات .اهليثمي ،جممع الزوائد ،ج ،6ص.122
) )7قال أبو عبيد :اآلراء يف األرض هي :أرض أسلم عليها أهلها فهي هلم وهي أرض عشر ال شيء عليهم غريه .وأرض افتتحت
صلحاً على خراج معلوم فهم على ما صوحلوا عليه ال يلزمهم أكثر منه .وأرض أخذت عنوة فهي اليت اختلف فيها املسلمون .فقال
بعضهمُ :رخمس وتُقسم وهذا رأي اإلمام الشافعي .وقال البع اآلخر :حكمها إىل اإلمام إن رأى أن ُخيمسها ويُقسمها جاز له ذلك،
وإن رأى إن جيعلها فيئاً موقوفاً للمسلمني جاز له ذلك .ينظر :األموال ،ص.113

) )8يف السنة السابعة للهجرة فتح رسول اهلل خيرب ،فعن أنس بن مالك قال " :إن رسول اهلل قد افتتح خيرب وغنم أمواهلم ،وجرت
سهام اهلل يف أمواهلم ،واصطفى رسول اهلل صفية بنت حيي فارخذها لنفسه " .وبناءً على ذلك فقد جعل الرسول الغنائم  56سهماً.
أخذ  12سهماً له ولنوائبه ،و 12سهماً قسمها بني اجملاهدين ،إال إن األراضي وكما بينت الروايات التارخيية الواردة إن الرسول أبقاها
بيد أهلها ،وهلم النصف مما ُرخرج من زرع أو مثر .فعن عبد اهلل بن عمر " :إن رسول اهلل عامل أهل خيرب بشطر مما خرج من زرع أو متر
" .وإن عدد سهام اجملاهدين من غنائم خيرب كانت أل ف ومثاَّنائة سهم ،برجاهلا وخيلها ،فكان عدد الراجلة ألف وأربعمائة رجل ،وعدد
الفرسان مائتا فارس ،فكان لكل فرس سهمان ،ولفارسه سهم ،وكان لكل راجل سهم .وبناءً على ذلك ميكن أن نقوم بالعملية احلسابية
اآلتية:
 1200جمموع الرجال –  800فارس =  1800جمموع الراجلة
 1 × 1800سهم =  1800عدد سهام الراجلة
 5 × 800حصة أسهم الفارس =  600عدد سهام الفرسان
 1200= 600 + 1800جمموع سهام غنائم خيرب
وعلى هذا كان القسم يف خيرب على مثانية عشر سهماً كل مائة سهم مع رجل ،أي  1200= 100 × 12سهم .ينظر :مالك،
املدونة ،ج ،5ص .55أبو يوسف ،اخلراج ،ص .85ابن آدم ،اخلراج ،ص .21ابن هشام ،سرية النيب ،ج ،5ص.850
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وعن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده قال " :كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حبنني ( ،)1فلما
أصاب من هوازن ( )2ما أصاب من أمواهلم وسباياهم ( ،)3أدركه وفد هوازن باجلعرانة ( ،)4وقد أسلموا ،فقالوا ( :)5يا
رسول اهلل لنا أهل وعشرية ،وقد أصابنا من البالء ما مل خيف عليك فأمنن علينا َم َّن اهلل عليك .فقال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم " :نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم " ()6؟ فقالوا :أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا .فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :أما ما كان يل ولبين عبد املطلب فهو لكم ،وإذا أنا صليت بالناس فقوموا وقولوا:
إنا نستشفع برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل املسلمني ،وباملسلمني إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أبنائنا
ونسائنا ،فأعطيكم بعد ذلك ،وأسأل لكم " (.)7
فلما صلى رسول اهلل بالناس الظهر قاموا ( ،)8فقالوا ما أمرهم به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :أما ما كان يل ولبين عبد املطلب فهو لكم " ( .)9فقال املهاجرون " :وما كان لنا فهو
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " ( .)10وقالت األنصار " :ما كان لنا فهو لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " (.)11
()1
فقال األقرع بن حابس ( " :)12أما أنا وبنو متيم ( )13فال " ( .)14وقال العباس بن مرداس ( " :)15أما أنا وبنو سليم
) )1و ٍاد بينه وبني مكة ثالث ليال .ينظر :ياقوت ،معجم البلدان ،ج ،8ص.515
) ) 2هوازن بن منصور بطن من قيس عيالن من العدنانية كانوا ينزلون يف جند ومن أوديتهم حنني ،هلم أيام ووقائع .ينظر :كحالة ،معجم
قبائل العرب ،ج ،5ص.1851
) )3ذكرت املصادر :إن الرسول غنم ( ) 6000من النساء والذراري ،إال إنه أطلقهم واقتصرت غنائم هوازن على األموال فقط ،ومن
اإلبل والشاء ما ال يُدرى عدته ،وإن سهم كل رجل كان أربع من اإلبل وأربعون شاة .ينظر :ابن هشام ،سرية النيب ،ج ،2ص.183
ابن كثري ،السرية النبوية ،ج ،2ص .202املباركفوري ،الرحيق املختوم ،ص.201
) ) 4اجلعرانة :ماء بني الطائف ومكة وهو إىل مكة أقرب ،نزله به النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا قسم غنائم هوازن .ينظر :ياقوت ،معجم
البلدان ،ج ،8ص.128
) )5يف األصل :فقال ،والصواب ما أثبتناه.
) )6البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص .556قال الشيخ األلباين :حسن .ينظر :سلسلة االحاديث الصحيحة ،ج ،2ص.681
) )7أمحد ،املسند ،ج ،8ص .122البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص .556قال الشيخ األلباين :حسن .ينظر :صحيح سنن ابو
داود ،ج ،1ص.8
) )8أهل هوازن.
) )9النسائي ،السنن الكربى ،ج ،6ص .865البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص .556قال الشيخ األلباين :حسن .ينظر :سلسلة
االحاديث الصحيحة ،ج ،2ص.681
) )10أمحد ،املسند ،ج ،8ص.812
) )11املقريزي ،إمتاع األمساع ،ج ،8ص.55
) ) 12األقرع بن حابس التميمي اجملاشعي ،أحد املؤلفة قلوهبم وأحد األشراف ،توىف سنة (85ه) .ينظر :الذهيب ،تاريخ اإلسالم ،ج،8
ص.160
) )13متيم قبيلة كبرية .ينظر :كحالة ،معجم قبائل العرب ،ج ،1ص.183
) )14إبن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،8ص .138ابن هشام ،سرية النيب ،ج ،2ص.186
) ) 15العباس بن مرداس بن حارثة أبو اهليثم السلمي ،زعيم بين سليم ،أسلم قبل الفتح وشهد حنني وكان من املؤلفة قلوهبم .ينظر :إبن
عبد الرب ،االستيعاب ،ج ،8ص.217
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فال " ( . )2فقالت بنو سليم " :بل ما كان لنا فهو لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " ( . )3وقال عيينة بن بدر (" :)4
أما أنا وبنو فزارة ( )5فال " (.)6
ت فرائ
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :من أمسك منكم حبقه فله بكل إنسان ِس ُّ
نصيبه ،فردوا إىل الناس نساءهم وأبناءهم" (. )8

( )7من أول يفء

ركب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واتبعه الناس يقولون " :يا رسول اهلل أقسم علينا فيئنا " ( .)9فقال " :يا أيها
الناس والذي نفسي بيده ،لو كان لكم عدد شجر هتامة نعماً لقسمته عليكم " (ُ .)10ث قام إىل جنب بعري وأخذ
من سنامه ( )11وبرة ،فجعلها بني إصبعيه ،فقال " :أيها الناس واهلل مايل من فيئكم ( )12وال هذه الوبرة إال اخلُمس

) )1سليم من بين مالك إحدى قبائل احلجاز .ينظر :كحالة ،معجم قبائل العرب ،ج ،8ص.328
) )2الطربي ،تاريخ الرسل ،ج ،8ص .536ابن سيد الناس ،عيون األثر ،ج ،8ص.885
) )3البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص .557ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،2ص .87الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،2ص.138
) ) 4عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر أبو مالك الفزاري ،من قيس عيالن ،وهو سيد بين فزارة وفارسهم ،توىف سنة (83ه) .ينظر:
الذهيب ،تاريخ اإلسالم ،ج ،8ص.110
) )5فزارة :من القبائل الكبرية وهي من ال عدنانية منازهلم يف جند ووادي القرى .ينظر :كحالة ،معجم قبائل العرب ،ج ،5ص.112
) )6السهيلي ،الروض األنف ،ج ،2ص .868ابن سيد الناس ،عيون األثر ،ج ،8ص .885ابن القيم ،زاد املعاد ،ج ،5ص.217
) )7الفرائ  :مجع فريضة وهي األمور الواجبة التنفيذ .ينظر :قلعجي ،معجم لغة الفقهاء ،ص.12
) )8أمحد ،املسند ،ج ،8ص .812قال الشيخ األلباين :حسن .ينظر :سنن أبو داود ،ج ،5ص.13
) )9ابن هشام ،سرية النيب ،ج ،8ص .211الكالعي ،اإلكتفاء ،ج ،8ص.815
) )10الدياربكري ،تاريخ اخلميس ،ج ،8ص .112البويطي ،فقه السرية ،ص .822الصوياين ،السرية النبوية ،ج ،2ص .11قال
اهليثمي :رجاله ثقات .ينظر :جممع الزوائد ،ج ،3ص.602
) )11سنام البعري والناقة هو أعلى ظهرها واجلمع أسنمة .ينظر :إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،18ص.506
) )12الفيء :مامل يوجف عليه املسلمون خبيل وال ركاب فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يضعه حيث يرى .ينظر :ابن آدم،
اخلراج ،ص( .17إال إن لفظة يفء اليت وردت هنا تعين مال الغنيمة جمازاً).
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( ،)1واخلُمس مردود عليكم ( ،)2فأدوا اخلِيَا َط
القيامة " (.)7

()3

واملِ ْخيَط ( ،)4فإن الغلول

()5

ونار ،وشنار
عارٌ ،
ٌ

()6

على أهله يوم
()10

فجاءه رجل من األنصار بكبة ( )8من خيوط شعر ( ،)9فقال " :يا رسول اهلل أخذت هذا ألخيط به برذعة
بعري يل دبر ( .)12( " )11فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :أما حقي منها فلك " ( .)13فقال الرجل " :أما إذا
بلغ األمر هذا فال حاجة يل هبا " ( .)14فرمى هبا من يده ( .)15رواه البيهقي ( )16بإسناد صحيح (.)17


) )1اخلُمس :من أموال الغنائم خصصها اهلل للرسول يصرفها كما جاء يف سورة األنفال آية  .21ينظر :أبو عبيد ،األموال ،ص.88
) )2أي إنه صلى اهلل عليه وسلم كان يصرفه لذي القر واليتامى واملساكني وإبن السبيل .أي يف مصاحل املسلمني .ينظر :أمحد ،املسند،
ج ،6ص .877البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص.556
) )3اخلِيَاط :هو اخليط .ينظر :ابن اجلوزي ،كشف املشكل ،ج ،5ص .508العظيم آبادي ،عون املعبود ،ج ،7ص.837

) )4امل ْخيَط :اإلبرة .ينظر :الزخمشري ،الفائق ،ج ،1ص .151السندي ،شرح سنن النسائي ،ج ،6ص.162
َ
) )5الغلول :يف املغنم أصله أن الرجل كان إذا أختار من املغنم شيئاً غله أي سَّته يف متاعه ،فسمي اخلائن غاالً .ينظر :ابن قتيبة ،غريب
احلديث ،ج ،1ص.23
) )6شنار :العيب .ينظر :ابن حجر ،مقدمة فتح الباري ،ص.157
) )7النسائي ،السنن الكربى ،ج ،6ص .868البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص .557قال اهليثمي :رجاله ثقات .ينظر :جممع
الزوائد ،ج ،3ص.602
) )8ال َكبة :الشيء اجملتمع .ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،1ص.616

) )9الشافعي ،األم ،ج ،7ص .562السرخسي ،املبسوط ،ج ،10ص.87
) )10يف األصل  :بردعة ،الصواب ما أثبتناه .والربذعة :ما يوضع على ظهر الدابة اتقاء ثقل محلها .ورد النص عند كل من :الشافعي،
األم ،ج ،7ص .562ابن هشام ،سرية النيب ،ج ،2ص .181السرخسي ،املبسوط ،ج ،10ص .87الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج،6

ص .180النسائي ،السنن الكربى ،ج ،2ص .181البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص .557الذهيب ،تاريخ اإلسالم ،ج،8
ص .602الشامي ،سبل اهلدى ،ج ،3ص .552احلليب ،السرية احللبية ،ج ،5ص.26
) )11أي جرح يف آخر ظهره .ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،2ص.862
) )12السهيلي ،الروض األنف ،ج ،2ص .861الكالعي ،االكتفاء ،ج ،8ص .812الصاليب ،السرية النبوية ،ص .712الغضبان،
املنهج احلركي ،ج ،5ص.170
) )13ابن هشام ،سرية النيب ،ج ،2ص .181الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،6ص .180النسائي ،السنن الكربى ،ج ،2ص.181
الشامي ،سبل اهلدى ،ج ،3ص .552قال اهليثمي :رجاله ثقات .ينظر :جممع الزوائد ،ج ،6ص.877
) )14النسائي ،السنن الكربى ،ج ،2ص .181الشامي ،سبل اهلدى ،ج ،3ص .552احلليب ،السرية احللبية ،ج ،5ص.26
) )15الشافعي ،األم ،ج ،7ص .562ابن هشام ،سرية النيب ،ج ،2ص .181السرخسي ،املبسوط ،ج ،10ص .87الكاساين ،بدائع
الصنائع ،ج ،6ص .180الذهيب ،تاريخ اإلسالم ،ج ،8ص .602الشامي ،سبل اهلدى ،ج ،3ص .552احلليب ،السرية احللبية،
ج ،5ص.26
) )16البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص.557
) )17رجاله ثقات .ينظر :اهليثمي ،جممع الزوائد ،ج ،6ص.122
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فصل
قال ( )1الشيخ اإلمام أبو حممد اجلويين ( )2يف آخر كتابه التبصرة يف الوسوسة ( " :)3أصول الكتاب ،والسنة،
واإلمجاع ،منعقدة على حترمي وطا السراري اللوايت ُجيل اليوم ( )4من الروم واهلند والَّتك ،إال أن يُنصب ( )5من جهة
اإلمام من ُُيسن قسمتها ( ،)6فيُقسمها من غري حيف ( ،)7ألن اخلُمس واجب يف قليل الغنيمة وكثريها " ( .)8قال" :
وال خالف إن اجلارية املشَّتكة ُيرم وطؤها على مجيع الشركاء .وال فرق يف التحرمي بني من قَ َّل نصيبُه أو كثر ،واهلل
اعلم " (.)9

فصل
إن قيل :ما تقولون يف قائل ( )10يقول اآلن ( )1بإباحة املنقول من الغنائم ( ،)2من غري رخميس ،وال قسمة
شرعية؟ وزعم أن العلماء اختلفوا فيها اختالفاً كثرياً مشهوراً وخفياً ،وفعلت األئمة فيها أفعاالً خمتلفة ،فقسم بعضهم
) ) 1يستشهد اإلمام النووي برأي اإلمام اجلويين لتعزيز رأيه .يف حني إن اإلمام الشيخ تاج الدين الفركاح أقر يف رسالته بوجود خمالفني له
يف رأيه وإن ما يُفيت به مسألة اجتهادية ،واخلالف فيها قائم ،وال ميكن نكرانه .ينظر :الفركاح ،مسألة الغنائم ،ص 86وما بعدها.

) )2عبد اهلل بن يوسف بن حممد بن حيويه أبو حممد اجلويين ،ولد يف جوين من نواحي نيسابور ،له مصنفات يف التفسري والفقه
الشافعي .ينظر :الزركلي ،األعالم ،ج ،2ص.127
) )3حققه الدكتور حممد بن عبد العزيز السديس ونشرته مؤسسة قرطبة عام 1215ه.
) )4إن النووي استشهد مبا قاله اجلويين ،لكن اجلويين قالُ ( :جيل اليوم ) .ومل ُيدد هل ُجيل كغنائم ،وعندها يكون هلن حكم
خاص ،أو ُجيل عن طريق شرائهن من بالدهن للمتاجرة هبن ،فاألمر بني احلالتني خمتلف متاماً.
) )5يف األصل :ينتصب ،والصواب ما أثبتناه.
6
) ) إن مجع وقسمة الغنائم ال تقع على عاتق اإلمام ألنه يعجز عن تقسيمها لكثرهتا ولكثرة مسؤولياته ،فلذا يستعني بغريه ،فيختار رجالً
من املسلمني أميناً عادالً ،حافظاً ،كاتباً ،عاملاً باألمورُ ،جمرباً هلا مستجمع جلميع أفعاله وأقواله ،يُسمى القاب أو صاحب النفل .وكان
رسول اهلل قد جعل على النفل يف موقعة بدر عبد اهلل بن كعب بن عمرو بن عوف بن النجار ،وجعل حممية بن جزاء الزبيدي على
س بين املصطلق ،وإن غنائم خ يرب استعمل عليها فروة بن ع مرو البياضي ،ويُذكر إن معاوية بن حدي ج كان مسؤوالً عن تقسيم
الغنائم ،وإن عبيدة السلماين كان يُقسم أعطيات قومه .ويُروى إن اخلليفة عم ر بن اخلط اب كلف السائب بن األقرع يف تقسيم الغنائم
بني املقاتلني ،وإن املسؤول عن الغنائم ليس ثابتاً وإَّنا يُعني يف كل معركة يتوىل مجع الغنائم وحفظها حىت تُصرف يف مصارفها .ينظر:
الشيباين ،السري ،ج ،5ص .107أبو داود ،سنن ،ج ،8ص .37ابن سيد الناس ،عيون األثر ،ج ،8ص.151
) )7احليف :امليل يف احلكم .ينظر :الفراهيدي ،العني ،ج ،5ص.507

) )8اجلويين ،التبصرة ،ص .600أمجعت املصادر على وجوب رخميس الغنائم سواء أكانت قليلة أم كثرية .ينظر :أبو يوسف ،اخلراج،
ص .81واحلقيقة إن الشيخ تاج الدين الفركاح مل يقل أبداً بعدم جواز التخميس.

) )9ينظر :اجلويين ،التبصرة ،ص 605و.602
10
) ) يقصد الشيخ تاج الدين الفركاح الذي رأى إن من حقه االجتهاد يف أحكام الغنائم ،ومع إن ما طرحه تاج الدين الفركاح ميثل حالً
ملشكلة كانت قائمة يف عصره ،وقد احتاط لنفسه حني اثبت يف البداية إن املسألة خالفية ،وإَّا ليست اجتهاد يف مورد النص وال خرقاً
لإلمجاع .وكان العصر الذي ُولد فيه مليئاً باالضطرابات السياسية ،بعد قضاء التتار على الدولة العباسية يف بغداد سنة (636ه)،
واستيالئهم على عدد من العواصم اإلسالمية إىل أن هزمهم امللك املظفر قطز يف معركة عني جالوت سنة (632ه) ،ومن جاء بعده
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املال ( ،)3والعقار ( ،)4ووقف بعضهم العقار ( ،)5ورده بعضهم على الكفار خبراج ( ،)6وأن االختالف فيه كثري (،)7
()10
ُمؤذن بأن حكم الغنيمة والفيء راجع إىل رأي اإلمام ( ،)8يفعل فيه ما رآه مصلحة ( . )9فإذا فعل إمام جتب
طاعته شيئاً من ذلك جاز ( ،)1وحل التصرف يف تلك األموال؟.
من املماليك مثل الظاهر بيربس ،وعلى الرغم من هذه األحداث اجلسام كان عصره مفعماً باإلنتاج العلمي والكتب املوسوعية .وقد
انتهى املؤلف – يف اجتهاده – إىل إن التصرف يف الغنائم مَّتوك ملا يراه اإلمام ( ويل األمر ) حسب املصلحة .وهذا ما طُبق يف صدر
اإلسالم .ويبدو يل إن سبب املعارضة لرأيه من قبل بع فقهاء عصره أن الشافعية كانت ترى إن من واجب اإلمام أخذ ُ س الغنيمة
وتوزيع األربعة أ اس الباقية على املقاتلني ،ورأي الفركاح وهو شافعي خمالف لرأيهم لذا كان من الطبيعي أن يواجه معارضة منهم .وما
فطن هؤالء املعارضني إن املاوردي الشافعي (ت 230ه) قال :إن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه استطاب نفوس اجلند فتنازلوا عن
حقهم ب رضا منهم واختيار .وإن أمهية هذه الرسالة تكمن يف أَّا َّنوذج لالجتهاد اجلزئي يف مسألة مؤصلة يف املدونات الفقهية لكن
جرى العمل على خالفها ،ويف إَّا إضافة علمية بأدلة وحجج ومناقشات حتَّتم ما تقرر يف أصول الفقه وتستند إىل ما طُبق يف السرية
النبوية يف الغزوات ،وما جرى عليه األئمة الراشدون بعدئذ يف الفتوحات ،وهي فضالً عن ذلك ،حتل مشكلة عملية تطبيقية ،إذ تأيت
بالتصحيح لتصرفات األئمة منذ عهود طويلة على ما تقرر يف باب الغنائم من شىت كتب الفقه ،وفيها املخرج الشرعي.
) )1أي يف القرن السابع اهلجري.
) )2قال املاوردي :كان رسول اهلل يقسمها على رأيه .ينظر :األحكام السلطانية ،ص.817
) )3يقصد هنا املال املنقول .ينظر :املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص .817أبو يعلى ،األحكام السلطانية ،ص.135
) )4يقصد هنا اإلمام الشافعي والشافعية .ينظر :املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص.817
) )5يقصد اإلمام مالك الذي يرى إن األموال املنقولة ُرخمس وتُقسم ،أما األرض فتصبح وقفاً للمسلمني وال جتوز قسمتها .ينظر:
املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص.817
) )6يقصد اإلمام أبو حنيفة ،الذي قال :اإلمام فيها باخليار بني قسمتها بني الغاَّنني فتكون أرضاً عشرية ،أو يعيدها إىل أيدي املشركني
خبراج يضربه عليها فتكون أرض خراج ويكون املشركون هبا أهل ذمة ،أو يوقفها على كافة املسلمني وتصري هذه األرض دار إسالم.
ينظر :املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص.817
) )7بعد نصر املسلمني على املشركني يف معركة بدر عني رسول اهلل عبد اهلل بن كعب جلمع الغنائم ،وعند انتهاء املعركة قسم الغنائم بني
املقاتلني ومل ُخيمسها ألن آية اخلُمس مل تكن قد نزلت بعد .كما أسهم رسول اهلل ألشخاص مل ُيضروا معركة بدر مثل عثمان بن عفان
وطلحة بن عبيد اهلل وسعيد بن زيد إضافة إىل سة من األنصار .بعدها كانت غزوة بين قينقاع ،الذين نقضوا العهد مع رسول اهلل
فغزاهم ،مما اضطرهم إىل النزول إىل حكم رسول اهلل فأمر بإجالئهم وغنم أمواهلم وآلة صياغتهم ،إذ مل تكن هلم أرض ألَّم صاغة،
فخمست األموال وأعطي أربعة أ اسها للمقاتلني ،فكانت غنائم بين قينقاع أول غنيمة ُرخمس يف اإلسالم ،وعندما نق بنو النضري
ُ
العهد مع املسلمني توجه إليهم رسول اهلل فحاصرهم فنزلوا عند شروطه بدون قتال فأمر بإخراجهم فآلت أمواهلم إىل رسول اهلل خاصة
يضعها حيث شاء ألَّا يفء ،ومل ُخيمسها فقد أعطى من هذه األموال املهاجرين األولني حلاجتهم إليها .ويف غزوة بين قريظة غنم رسول
اهلل أمواهل م فخمسها وقسم أربع أ اسها بني من ظهر عليها .أما يف غزوة خيرب فقد مجعت الغنائم فكان عدد أسهمها  56سهماً،
جعل  12سهماً ملا ينوبه من احلقوق والوفود ،و 12سهماً قسمها بني من أسهموا يف فتحها ،فقد عدها رسول اهلل غنيمة وقسم جزء
منها .ينظر :ابن آدم ،اخلراج ،ص .12أبو عبيد ،األموال ،ج ،1ص .116البالذري ،فتوح البلدان ،ص.50
) )8ميكن القول إنه مل تكن هناك قاعدة ثابتة يف توزيع الغنائم وإن األمر برمته كان موكول إىل رأي الرسول واجتهاده .ينظر :البالذري،
فتوح البلدان ،ص .50ابن األثري ،الكامل ،ج ،8ص .52البويطي ،فقه السرية ،ص.177
) )9والشيخ تاج الدين الفركاح يقصد املصلحة يف التقسيم ،بدليل إجراءات الرسول اليت ذكرناها أعاله .ينظر :الفركاح ،مسألة الغنائم،
ص.86
) )10يف األصل :جيب ،والصواب ما أثبتناه.
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قال هذا القائل :وكيف ما قُسمت هذه الغنائم يف هذه األزمان من زيادة ونقصان ،وإعطاء وحرمان ،جاز.
قال :حىت لو أعطى السلطان الفرسان دون الرجالة ،أو عكسه ،أو خص بع اجليش بالغنيمة ( ،)2أو خصص
بعضهم بأكثرها جاز ( .)3قال :وباجلملة كيف فعل السلطان لزم حكمه ،وحل ذلك املال آلخذه ،وملكه بتسلمه
(.)4
قلنا :هذه اجلملة غلط فاحش ،وخطأ بني ،وقائلها جسور هجام ( )5على خرق اإلمجاع ( ،)6فإن هذه اجلملة
خمالفة إلمجاع اإلمة الذي ال ُيل ملكلف خمالفته ،بل هي خمالفة لنص الكتاب ،والسنة ،وإمجاع األمة ،ويكفي يف
()8
()7
ول ِمن بَ ْع ِد َما
الر ُس َ
ردها منابذة قائلها مجيع األئمة من السلف واخللف  ،وقد قال اهلل تعاىلَ ( :وَمن يُ َشاقِ ِق َّ
تَب َّني لَه ا ْهل َدى وي تَّبِع غَي ر سبِ ِيل الْم ْؤِمنِني نُولِّ ِه ما تَوَّىل ونُصلِ ِه جهنَّم وساءت م ِ
ص ًريا) (.)9
َ َ ُ ُ ََ ْ َْ َ
ُ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ
وبعد هذا فنشرع ( )10بتفصيل نقضها كلمة كلمة.
فنقول :ال يلزم من اختالفهم ( )11يف قسمة العقار ،عدم رخميس ( )12املنقول ،وعدم قسمته ،كما ادعاه القائل
املذكور.
وأما هتويل هذا القائل بكثرة االختالف فباطل
املنقولة ،وقسمة باقيها.

()13

منه ،إذ ال يلزم من ذلك عدم وجوب رخميس الغنيمة

) )1ينظر :ابن حزم ،احمللى ،ج ،7ص .557الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج ،1ص.207
) )2كان الرسول خيص بع األشخاص بشيء من الغنيمة من دون األخرين ،وحبسب ما يرى فيه مصلحة املسلمني ،إذ أسهم رسول
اهلل لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد اهلل وسعيد بن زيد وأبو لبابة واحلارث بن حاطب وعاصم بن عدي وابن أم مكتوم واحلارث بن
الصمة وخوات بن جبري .ينظر :ابن القيم ،أعالم املوقعني ،ج ،5ص.511
) ) 3أشارت املصادر إىل إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعل ذلك يف غزوات عدة .ينظر :ابن آدم ،اخلراج ،ص .12أبو عبيد،
األموال ،ج ،1ص.116
) )4الفركاح ،مسألة الغنائم ،ص.87
)َ )5هجام :صيغة مبالغة من َه َج َم ،أي كثري اهلجوم .ينظر :عبد احلميد ،معجم اللغة العربية ،ج ،5ص.8582

) )6إن كل ما فعله رسول اهلل أوىل من اإلمجاع .ينظر :الشريازي ،اللمع يف أصول الفقه ،ص.511
) )7املنابذة :هي من نبذت الشيء أنبذهُ نبذاً فهو منبوذ إذا رميته وأبعدته ،وهو يقصد الَّتاشق بالكالم .ينظر :ابن األثري ،النهاية ،ج،3
ص. 3
) )8قال الفركاح :إن هذه مسألة فيها خالف كبري منذ زمن .ينظر :مسألة الغنائم ،ص.86
) )9سورة النساء ،آية .113
) )10يف األصل :فنتربع ،والصواب ما أثبتناه.
) )11يقصد الفقهاء.
) ) 12أنبه إىل أمر غاية يف اخلطورة واألمهية إىل إن الفركاح مل يقل يف رسالته أو حىت يف النص الذي أو رده النووي بعدم التخميس ،بل
قال اإلمام هو من له احلق يف التصرف .ينظر :مسألة الغنائم ،ص 86وما بعدها.
) ) 13إن كتب الفقه حافلة بآراء الفقهاء يف توزيع الغنائم ،ولوال اإلختالف ملا تعددت املذاهب الفقهية ،وملزيد من التفاصيل عن أراء
الفقهاء يف الغنائم وتوزيعها ينظر :الدمشقي ،رمحة األمة ،ص 822وما بعدها.

316

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م
وأما قوله " :جيوز يف قسمتها الزيادة والنقصان ،واإلعطاء واحلرمان ( ،)1وإعطاء الفرسان دون الرجالة وعكسه".
فمخالف إلمجاع األمة ولألحاديث الصحيحة .منها حديث عبد اهلل ( )2بن شقيق التابعي اجملمع على توثيقه وجاللته
( ،)3عن رجل من بلقني ( )4رضي اهلل عنه قال :أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو بوادي القرى ( ،)5فقلت :يا
()7
()6
َح ٌد أوىل من أحد؟
رسول اهلل ،ما تقول يف الغنيمة ؟ قال " :هلل ُ سها ،وأربعة أ اس للجيش "  .قلت :فما أ َ
()9
قال " :وال السهم رخرجه من جنبك لست أحق به من أخيك املسلم " ( .)8حديث صحيح  ،رواه البيهقي
بإسناد صحيح ( ،)10وال يضر جهالة اسم هذا الصحايب ،ألَّم عدول (.)11
فإن احتج القائل املذكور ،بأن استقراء أفعال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مغازيه وقسمته الغنائم يقتضي
ذلك .فأول ذلك غنائم بدر ،قسم منها ملن مل يشهدها ،ورمبا فضل بع حاضريها ،حىت قال بع العلماء :كانت
غنائم بدر خاصة له صلى اهلل عليه وسلم يفعل فيها ما يشاء (.)12
قلنا :هذه دعوى باطلة ( ، )13أما استقراء أفعال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فليس فيها ما يقوله هذا القائل،
وإن وجد يف بع املغازي ما يوهم بع ذلك ( ،)1فذلك يف قضية عني ( )2ال عموم هلا ،فال حجة فيها ( ،)3وال
) )1يف إحدى الغزوات فضل الرسول بع

املقاتلني على بع

يف العطاء أو املنع ،ومل يُعط ألخرين .ينظر :ابن سعد ،الطبقات ،ج،3

ص .232البخاري ،صحيح ،ج ،2ص .888أبو يعلى ،املسند ،ج ،6ص .11البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص.552

) )2ه و عبد اهلل بن شقيق العقيلي أبو عبد الرمحن ،تابعي ثقة .تويف يف حدود سنة (110ه) .ينظر :الذهيب ،تاريخ اإلسالم ،ج،5
ص.71
) ) 3قرنت الكثري من املصادر إمسه بالثقة واألمانة .على سبيل املثال ينظر :ابن سعد ،الطبقات ،ج ،7ص .181العجلي ،معرفة
الثقات ،ج ،8ص .57الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج ،3ص .21ابن حبان ،الثقات ،ج ،3ص .10املزي ،هتذيب الكمال ،ج،13
ص.21
) ) 4مل تصرح املصادر باسم الرجل وإَّنا اكتفت باإلشارة إىل قبيلته بلقني وهي من العرب املستعربة .ينظر :كحالة ،معجم املؤلفني ،ج،1
ص.102
) )5وادي بني املدينة وبالد الشام كثري القرى ،من أعمال املدينة .ينظر :ياقوت ،معجم البلدان ،ج ،3ص.523
) ) 6يقصد يف كيفية توزيعها .ينظر :الطحاوي ،شرح معاين األثار ،ج ،5ص .881ابن حزم ،احمللى ،ج ،7ص .552البيهقي ،السنن
الكربى ،ج ،6ص .582السرخسي ،املبسوط ،ج ،10ص.22
) )7أبو يعلى ،املسند ،ج ،15ص .158البيهقي ،السنن الكربى .قال الشيخ األلباين :صحيح .ينظر :ارواء الغليل ،ج ،6ص.582
) )8البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص .582اهلندي ،كنز العمال ،ج ،2ص .573قال الشيخ األلباين :صحيح .ينظر :إرواء الغليل،
ج ،3ص.60
) )9البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص.582
) )10ابن كثري ،تفسري ،ج ،8ص.585
) )11املارديين ،اجلوهر النقي ،ج ،1ص .110ابن عابدين ،رد احملتار ،ج ،8ص.626
) )12الشافعي ،األم ،ج ،7ص .531البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص .813املارديين ،اجلوهر النقي ،ج ،6ص .811العيين،
عمدة القاري ،ج ،18ص.25
13
ك َع ِن األَن َفالِ
) ) ال جيوز القول إن ما قاله الفركاح باطل ألن غنائم بدر فعالً كانت خاصة للرسول بنص الكتاب قال تعاىل( :يَ ْسأَلُونَ َ
ول فَاتَّ ُقواْ اللّه وأ ِ
ِِ
ِ
قُ ِل األَن َف ُ ِ ِ
ِ
الرس ِ
ني) .يسألونك عن حكم توزيعها ،قل هلل
ات بِْين ُك ْم َوأَط ُيعواْ اللّهَ َوَر ُسولَهُ إِن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
َصل ُحواْ َذ َ
ََ ْ
ال للّه َو َّ ُ
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َُِي ُل ألحد منابذة النصوص ،واإلمجاع بسببها ،وال إيهام ضعفة الناس ( ،)4إن هذا من شرع النيب صلى اهلل عليه
وسلم الشائع املعروف املستمر يف املغامن كلها.
وكيف يتجاسر على هذا من له أدىن إملام مبطالعة األحاديث! وقد روى أبو داود ( )5يف سننه ( ،)6وغريه من
أصحاب السنن ( ،)7عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ( )8رضي اهلل عنهما قال ( :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بالالً فنادى يف الناس ،فيجيئون بغنائمهم ،فيُخمسها ،ويُقسمها ( ،)9فجاء رجل بعد
ذلك بزمام ( )10من شعر ،فقال :يا رسول اهلل هذا مما كنا أصبناه من الغنيمة .فقال " :أمسعت بالالً نادى ثالثاً "؟

والرسول .وإن رسول اهلل هو املنفذ ألحكام اهلل وأوامره .لذا ومن هذا املنطلق نراه أعطى أشخاصاً مل يشَّتكوا يف املعركة ،إذ أعطاهم
سهامهم ووعدهم بأن هلم أجرهم ،أي أجر االشَّتاك يف املعركة .وقد أمجعت على ذلك املصادر وعلى سبيل املثال ينظر :الشافعي،
أحكام القرآن ،ج ،8ص .56الطربي ،جامع البيان ،ج ،1ص .883الرازي ،تفسري ،ج ،3ص .1621اجلصاص ،أحكام القرآن،
ج ،5ص .31السمرقندي ،تفسري ،ج ،8ص .2ابن أيب زمنني ،تفسري ،ج ،8ص .163السمعاين ،تفسري ،ج ،8ص .826الرازي،
التفسري الكبري ،ج ،13ص .113ومن كتب السرية :الواقدي ،املغازي ،ج ،1ص .135ابن هشام ،سرية النيب ،ج ،1ص.672
الكالعي ،االكتفاء ،ج ،8ص .25ابن سيد الناس ،عيون األثر ،ج ،1ص .537ابن كثري ،سرية النيب ،ج ،8ص .270ابن القيم ،زاد
املعاد ،ج ،3ص.63
) ) 1هذا ليس بوهم وإَّنا هي إجراءات الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وما قلناه قبل قليل عن غزوة بدر يدل على ذلك .ينظر:
الكالعي ،االكتفاء ،ج ،8ص .25ابن سيد الناس ،عيون األثر ،ج ،1ص .537ابن القيم ،أعالم املوقعني ،ج ،5ص.511
) ) 2عني :أي خمصوصة يف حالة معينة .إن الرسول يف كل غزوة كان له إجراء معني ومن هنا أرى إن كالم النووي عن أَّا قضية عني
(أي حالة خاصة) غري دقيق .فبعد غزوة بدر قلنا إنه أسهم ألشخاص مل ُيضروا املعركة ،وبعد غزوة خيرب ،كانت غنائمها  56سهماً،

جعل  12سهماً ملا ينوبه من احلقوق والوفود ،و 12سهماً قسمها بني من أسهموا يف فتحها .ومثل هذه اإلجراءات مل تكن قضية عني
كما قال النووي ،ألن الرسول هو من أرخذ مثل هذه اإلجراءات .ينظر :ابن آدم ،اخلراج ،ص .12أبو عبيد ،األموال ،ج ،1ص.116
البالذري ،فتوح البلدان ،ص.50
) )3كيف ال حجة فيها وهي فعل فعله رسول اهلل ،ووضحناه أعاله ،فال داعي لإلعادة.
) )4يقصد البسطاء والذي ال يعرفون دقائق أحكام الدين.
) )5سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري أبو داود السجستاين ،كان أحد أئمة الدنيا فقهاً ،وعلماً ،وحفظاً ،وورعاً ،واتقاناً ،توىف
سنة (873ه) .ينظر :الذهيب ،تذكرة احلفاإ ،ج ،8ص.138
) )6يُعد كتاب السنن ثالث الكتب الستة اليت تلقتها األمة بالقبول ،مجع فيه املؤلف ( )2200حديث انتخبها من ( )300ألف
حديث ،أثىن عليه غري واحد .قال الغزايل( :يكفي اجملتهد يف أحاديث األحكام) .وقال ابن القيم :صار حكماً بني أهل اإلسالم .ينظر:
ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،2ص .33ابن القيم ،هتذيب السنن ،ج ،1ص.2
) )7ينظر :أمحد ،املسند ،ج ،16ص .823ابن حبان ،صحيح ،ج ،80ص .152احلاكم ،املستدرك ،ج ،6ص .127البيهقي،
السنن الكربى ،ج ،6ص.582
) ) 8عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي أبو حممد ،صحايب أسلم قبل أبيه ،وكان كثري العبادة ،توىف سنة (63ه) .ينظر:
الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،5ص.71
) )9ابن حبان ،صحيح ،ج ،11ص .117احلاكم ،املستدرك ،ج ،8ص .187البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص.815
) )10الزمام :هو احلبل الذي تقاد به الناقة .ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،18ص.878

318

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م
قال :نعم .قال " :فما منعك أن جتيء به؟ " فاعتذر ،فقالَ " :كن أنت جتيء به يوم القيامة  ،فلن أقبله منك " (.)1
إسناده حسن (.)2
وجهني:

وأما إعطاؤه صلى اهلل عليه وسلم عثمان

()3

رضي اهلل عنه ومل يشهد بدراً ،سهمه منها .فجوابه من

أحدمها :أَّا قضية عني ال عموم هلا ،فال جيوز االحتجاج هبا يف كل غنيمة مطلقاً ،كما يدعيه هذا القائل (.)4
الثاين :أنه ُيتمل أنه صلى اهلل عليه وسلم أعطاه ذلك من اخلُمس ،ومساه سهماً ،ألنه على صورته (.)5
وأما تفضيله صلى اهلل عليه وسلم بع

حاضري بدر (.)6

) )1أبو داود ،السنن ،ج ،5ص .81ابن حبان ،صحيح ،ج ،11ص .152البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،2ص .108قال الشيخ
األلباين :حسن .ينظر :سنن أبو داود ،ج ،5ص.81
) )2سند احلديث رجاله ثقات .ينظر :ابن سعد ،الطبقات ،ج ،7ص .551الذهيب ،تاريخ اإلسالم ،ج ،5ص . 220وج ،2ص27
 .وج ،2ص .11وج ،3ص.611
) ) 3أعطى النيب صلى اهلل عليه وسلم عثمان بن عفان من غنائم بدر كما أشارت املصادر ،سهمه وأجره ،أي إن النيب مل يكتف
بإعطائه نصيبه من الغنائم ال بل وعده باألجر أيضاً .ينظر :ابن آدم ،اخلراج ،ص .12أبو عبيد ،األموال ،ص .116البالذري ،فتوح
البلدان ،ص.50
) )4أشارت املصادر إىل إن النيب صلى اهلل عليه وسلم ضرب هلم بسهامهم وأجورهم .وهي ليست قضية عني ،وإَّنا هي قضية حتديد
مص لحة األمة واملسلمني فما يصب يف صاحل األمة يفعله رسول اهلل ،فقد أسهم ألشخاص عدة ،بسهامهم وأجرهم ،ومل ُيضروا غزوة
بدر ،هم :عثمان بن عفان ،وطلحة بن عبيد اهلل ،وسعيد بن زيد ،وأبو لبابة ،واحلارث بن حاطب ،وعاصم بن عدي ،وابن أم مكتوم،
واحلارث بن الصمة ،وخوات بن جبري .ينظر :ابن القيم ،أعالم املوقعني ،ج ،5ص .511كما قسم رسول اهلل غنائم خيرب بشكل
خمتلف ،إذ كانت سهامها  56سهماً ،جعل  12سهماً ملا ينوبه من احلقوق والوفود ،و 12سهماً قسمها بني من أسهموا يف فتحها
فكيف ميكن القول إَّا قضية عني؟ .ينظر :ابن آدم ،اخلراج ،ص .12أبو عبيد ،األموال ،ص .116البالذري ،فتوح البلدان ،ص.50
) )5ال جيوز بناء األحكام على االحتماالت ،هل كان الرسول يف حاجة ألن يقول بعدما أعطى عثمان سهمه ،إنه أعطاه من اخلُمس؟
طبعاً هو ليس حباجة إىل ذلك ،فضالً عن إن الرسول كما سبق وقلنا أعطى غري واحد من غنائم بدر ،فهل أعطاهم من اخلُمس؟ ويبدو
إن النووي مل يفطن إليهم إذ مل يذكرهم أبداً؟ وغنائم بدر كانت كما قال تعاىل( :قُ ِل األَن َف ُ ِ ِ
الرس ِ
ول) ،وعلى ذلك أمجعت األمة،
ال للّه َو َّ ُ
أَّا خالصة لرسول اهلل يضعها حيث شاء ،ومل يكن يف هذا الوقت ُ س ألن آية اخلُمس مل تكن نزلت بعد ،رحم اهلل النووي ،كيف
فاته مثل هذا األمر اليسري؟.

) )6ذكرنا تلك احلاالت قبل قليل فال داعي للتكرار .وفعل ذلك رسول اهلل يف غزوة حنني ،ففي َّاية غزوة حنني وزع رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم الغنائم بطريقة مل تكن مألوفة للصحابة من قبل ،فقد خص صلى اهلل عليه وسلم املؤلفة قلوهبم باحلظ األوفر من هذه
الغنائم .ولقد أحدث ذلك التقسيم يف نفوس أجالء الصحابة تساؤالً فيما بينهم وعجبوا من ذلك األسلوب الذي اتبع يف توزيع غنائم
حنني ،وظن بع الصحابة أن يف ذلك حرماناً هلم وهم القاعدة الصلبة اليت حتطمت عليها جحافل الشرك يف الغزوات كلها ومنها غزوة
حنني ،ومل يكن أولئك املؤلفة قلوهبم ومن شاكلتهم ليبلغوا معشار ما بلغه مشاهري الصحابة من النجدة واجلهاد والصمود يف وجوه أعداء
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فجوابه من وجهني:
أحدمها :أَّا قضية عني (.)1
والثاين :أنه فضله على سبيل النفل (.)2
وهذان اجلوابان إَّنا ُيتاج إليهما على قول من يقول مل تكن غنائم بدر خاصة ( )3للرسول صلى اهلل عليه وسلم،
أما من يقول :كانت كلها له صلى اهلل عليه وسلم خاصة يفعل فيها ما يشاء كغريها من أمواله املختصة فال ُيتاج
إىل جواب ،إذ ال شبهة فيها للقائل املذكور.
فإن قال القائل املذكور :قد نُقلت يف الغنائم أقوال خمتلفة ( ،)4فيمكن
ومقتضى احلاجة (.)6

()5

أنه فعل ذلك على سبيل املصلحة،

اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم .لقد حظي هبذه الغنائم الطلقاء واألعراب والرؤساء الذين كانوا ُيملون احلقد لإلسالم ونيب اإلسالم
والذين كانوا من مجلة األسباب يف هزمية املسلمني يف بداية املعركة.
) )1استعمل النووي هذه املفردة يف رسالته كثرياً ال لشيء وإَّنا لنفي أراء خمالفه (الفركاح) .ونالحظ إنه يف كل حالة يذكرها يقول عنها
(إَّا قضية عني) .فهل كل اإلجراءات اليت ارخذها النيب يف كل غزوة أو سرية هي حاالت عني؟.
) )2ال اعرف من أين توصل اإلمام النووي إىل إن ما أعطاه النيب كان على سبيل النفل فضالً عنه مل متكن هناك قاعدة ثابتة يف توزيع
ِ
ِ
ِ
وحى ) ،إذ كان الرسول
(وَما يَنط ُق َع ِن ا ْهلََوى * إ ْن ُه َو إَّال َو ْح ٌي يُ َ
الغنائم وإن األمر برمته كان موكول إىل رأي الرسول واجتهاده ،فهوَ :
خيص بع األشخاص بشيء من الغنيمة من دون األخرين ،وحبسب ما يرى فيه مصلحة املسلمني .إذ مل تذكر املصادر ذلك .ينظر:
ابن آدم ،اخلراج ،ص .12الواقدي ،املغازي ،ج ،1ص .135ابن هشام ،سرية النيب ،ج ،1ص .672أبو عبيد ،األموال ،ج،1
ص .116البالذري ،فتوح البلدان ،ص .50الكالعي ،االكتفاء ،ج ،8ص .25ابن سيد الناس ،عيون األثر ،ج ،1ص .537ابن
كثري ،سرية النيب ،ج ،8ص.270
) ) 3من الذي قال إن غنائم بدر ليست خاصة بالرسول وهو يكاد أن يكون إمجاع .ألن غنائم بدر فعالً كانت خاصة للرسول بنص
ك ع ِن األَن َف ِال قُ ِل األَن َف ُ ِ ِ
ول فَاتَّ ُقواْ اللّه وأَصلِحواْ َذات بِينِ ُكم وأ ِ
الرس ِ
َط ُيعواْ اللّهَ َوَر ُسولَهُ إِن ُكنتُم
الكتاب قال تعاىل( :يَ ْسأَلُونَ َ َ
ََ ْ ُ
ال للّه َو َّ ُ
َ ْ ْ َ
ِِ
ني) .أي يسألونك عن حكم توزيعها ،قل هلل والرسول .وإن رسول اهلل هو املنفذ ألحكام اهلل وأوامره .وقد أمجعت على ذلك
ُّم ْؤمن َ
ُ
املصادر  .ينظر :الشافعي ،أحكام القرآن ،ج ،8ص .56الطربي ،جامع البيان ،ج ،1ص .883الرازي ،تفسري ،ج ،3ص.1621
اجلصاص ،أحكام القرآن ،ج ،5ص .31السمرقندي ،تفسري ،ج ،8ص .2ابن أيب زمنني ،تفسري ،ج ،8ص .163السمعاين ،تفسري،
ج ،8ص .826الرازي ،التفسري الكبري ،ج ،13ص.113
) )4نعم األقوال املختلفة كثرية ،وإال كيف يُفسر اإلمام النووي إعطاء النيب لرجال من قريش وأعيان القوم من ُ س غنائم حنني (وهذا
(و ْاعلَ ُمواْ أَََّّنَا َغنِ ْمتُم ِّمن َش ْي ٍء
ما قاله واثبته النووي ومجيع فقهاء الشافعية) ،مع العلم إن اخلُمس له مصرفه اخلاص مبوجب قوله تعاىلَ :
فَأ َّ ِ ِ
السبِ ِيل إِن ُكنتُم آمنتُم بِاللّ ِه وما أَنزلْنَا علَى عب ِدنَا ي وم الْ ُفرقَ ِ
ِ ِ
ول ولِ ِذي الْ ُقرَ والْيَتَ َامى والْمساكِ ِ
ان يَ ْوَم الْتَ َقى
ني َوابْ ِن َّ
ْ َ ْ
َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ
ْ َ
َن للّه ُُ َسهُ َول َّلر ُس َ
َ ََ
ا ْجلمع ِ
ان َواللّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير) .سورة األنفال آية .21
َْ َ
) )5يستخدم النووي كثرياً من هذه املصطلحات اليت تقبل الكثري من التأويل.
) )6استغرب ملاذا مل يقل اإلمام النووي إَّا قضية عني .والرسول عندما كان يفضل البع على البع ويزيد وينقص وغريها من
التصرفات يف الغنائم كلها كانت (على سبيل املصلحة ومقتضى احلاجة) .وهذا ما قلناه قبل قليل.
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قلنا :ليس بالزم وقوعها على حسب ما يقوله القائل املذكور ،بل كانت حبسب الغنائم والغاَّنني ،ومستحقي
النفل ،والرضخ ( ،)1وغري ذلك ( .)2فإن ادعى القائل خالف هذا فليأت به ُمفصالً ،وال قدرة له عليه على وجه تقوم
به احلجة.
فإن قال هذا القائل :إن الشافعي رمحه اهلل تناق ( )3قوله يف هذه املسألة ،حيث أوجب رخميس الغنيمة،
وقسمة باقيها بني احلاضرين بالسوية ،مع أنه ( )4يقول إن مكة فتحت عنوة ( ،)5ومل يُقسم النيب صلى اهلل عليه وسلم
منقوهلا وال عقارها ،وال سىب هبا ذرية ( ، )6فقد رأى أن يدع غنائمها ملن كانت يف يده وال يقسمها بني غاَّنيها ،فلوال
جوازه ما فعله.
وقلنا :هذا خلط فاحش ،ونقل باطل ،واخَّتاع على الشافعي رمحه اهلل ،فإن مذهب الشافعي املعروف يف مجيع
كتبه ،وكتب مجيع أصحابه املشهورة واخلفية أن مكة فتحت صلحاً ( .)7واملسألة معروفة يف كتب املذهب ( ،)8ويف
كتب اخلالف ،وكتب السنن ،وال خالف يف مذهب الشافعي إَّا فتحت صلحاً (.)9
وأما عبارة الغزايل ( )10يف الوسيط ( )11فمفهومة خالف هذا ( ،)12وهي مؤولة عند أصحابنا إحساناً للظن
بالغزايل ( ،)13ولو مل ميكن تأويلها ُلعدت غلطاً مردوداً ( ،)14لكنها ظاهرة التأويل ( ،)1وتأويلها يُعرف من لفظها.

) )1الرضخ :العطية القليلة .ينظر :ابن األثري ،النهاية ،ج ،8ص.882
) )2مل يبني ما املقصود بغري ذلك؟.
) )3قال الشافعي إن أرض السواد جيب أن ُرخمس وهي مل ُرخمس ،وقال إن عمر اسَّتضى اجلند عن حصصهم ومل يُشر إىل ذلك من
الفقهاء غريه .ينظر :املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص.832
) )4أي اإلمام الشافعي.
) )5قال الشافعي مكة فُتحت صلحاً .ينظر :األم ،ج ،7ص .532يف حني أشارت الكثري من املصادر إىل إَّا فُتحت عنوة .على
سبيل املثال ينظر :الطحاوي ،شرح معاين األثار ،ج ،2ص .282السرخسي ،املبسوط ،ج ،18ص .33املاوردي ،احلاوي ،ج،12
ص.211
) )6وهذا ما حدث فعالً ألسباب منها ما يتعلق بقدسية مكة ،وأراد الرسول أن ال يكون بيت اهلل غنيمة للمقاتلني .ينظر :أبو عبيد،
األموال ،ص .28ابن زجنويه ،األموال ،ج ،1ص .801ابن رجب ،االستخراج ،ص.52
) )7ينظر :املاوردي ،احلاوي الكبري ،ج ،12ص.70
) )8يقصد املذهب الشافعي .ينظر :املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص.832
) )9من املنطقي إن كتب املذهب الشافعي أمجعت على إَّا فُتحت صلحاً وذلك اقتداء بإمام املذهب.

) )10هو أبو حامد زين الدين حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزايل الطوسي الشافعي ،الفقيه املتكلم املتوىف سنة (303ه ) .ينظر:
الذهيب ،تاريخ اإلسالم ،ج ،11ص.68
) )11قال الغزايل( :صح عنده أن مكة فُتحت عنوة) .ينظر :الوسيط ،ج ،7ص.28
) )12قال املاوردي :إَّا فُتحت صلحاً .ينظر :احلاوي ،ج ،12ص.211
) )13عقب ابن الصالح على كالم الغزايل :هذا نقل فاسد ألن مكة فُتحت صلحاً ،وإن ما فعله الغزايل إنه أبدل تبيان مذهبنا ،ببيان
مذهب غريناُ ،ث فسره مبا ال خيالف مذهبنا وذلك شذوذ بارد .ينظر :شرح مشكل الوسيط ،ج ،2ص.181
) )14هو هنا ُخيطأ الغزايل على علو قدره ،ويؤيد ما قاله ابن الصالح .علماً إن الغزايل كالمه واضح ال لبس فيه.
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ويا عجباً ملن خيالط أصحاب الشافعي ،أو يطالع شيئاً من كتبه ،أو كتابني فصاعداً من كتب أصحابه كيف
ينقل عن الشافعي ،ومذهبه هذا النقل الذي يرده عليه كل كتاب هلم ،وكل مبتدئ بالتفقه له مؤانسة! .وكيف ُيل
ألحد أن ينسب إىل الشافعي الذي حمله من العلوم حمله ( ،)2التناق من غري مطالعة كتبه ،أو كتابني من كتب
أصحابه ،وما أظن مرتكب هذا النقل طالع يف هذه املسألة غري الوسيط (.)3
ويا عجباً ملن يرتكب خالف إمجاع األمة من غري أن ُيتاط لدينه وعرضه بإمعان النظر فيما ُياوله من املقاالت
املردودة باإلمجاع ،وبالنصوص الظاهرة والدالالت املتظاهرة.
فإن قال هذا القائل :قد قسم النيب صلى اهلل عليه وسلم غنائم حنني ( )4فأكثر ألهل مكة منها ( ،)5وألشراف
من غريهم ( ،)6وأجزل هلم العطاء حىت أعطى الرجل الواحد مئة من اإلبل ( ،)7واآلخر ألف شاة ( ،)8ومعلوم أن
نصيب الواحد من احلاضرين ال يبلغ هذا العدد (.)9
قلنا :ليس هلذا القائل يف مجيع ما قاله ويقوله شبهة يتعلق هبا سوى هذا ،وجوابه من ثالثة أوجه:
) )1يقصد تأويل النصوص الفقهية وحتميلها أكثر مما حتتمل.
) )2ينظر كتابنا عن اآلراء املالية يف كتاب األم لإلمام الشافعي ،طبعته جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية يف بروناي دار السالم
سنة .8012
) )3يقصد إن ال شيخ الفركاح مل يطلع على أي من كتب الفقه الشافعي إال كتاب الوسيط للغزايل .وهذا انتقاد يف غري حمله ألن الشيخ
الفركاح شهد له اجلميع برئاسته للمذهب الشافعي يف عصره ،وفضالً عن ذلك إن اإلمام النووي كان أحد طلبته يف يوم من األيام.

) )4ال حمل ملن يقول إن غنائم حنني مل تقسم ،ألن املصادر أمجعت إن رسول اهلل قسم غنائم حنني يف اجلعرانة ،وإال ملاذا قال لوفد
هوازن (ما كان يل ولبين املطلب فهو لكم)ُ ،ث قالت قريش واألنصار كذلك ،ورف بع الغاَّنني الذين سبق ذكرهم ،التنازل عن
حصصهم .ينظر :الواقدي ،املغازي ،ج ،5ص .131ابن هشام ،سرية النيب ،ج ،8ص .222ابن حزم ،جوامع السرية ،ص .823ابن
عبد الرب ،الدرر ،ص .850السهيلي ،الروض األنف ،ج ،2ص .868الكالعي ،االكتفاء ،ج ،8ص .818ابن سيد الناس ،عيون
األثر ،ج ،8ص .883ابن كثري ،السرية ،ج ،5ص .662ابن القيم ،زاد املعاد ،ج ،5ص .217املقريزي ،إمتاع األمساع ،ج،8
ص .58الشامي ،سبل اهلدى ،ج ،3ص .518الطهطاويَّ ،اية اإلجياز ،ص .572املباركفوري ،الرحيق املختوم ،ص.211
) )5نعم أكثر رسول اهلل من إعطاء أهل مكة ألَّم حديثي عهد باإلسالم فأرد أن يأتلف قلوهبم .ينظر :ابن سعد ،الطبقات ،ج،3
ص .232قرييب ،مرويات غزوة حنني ،ص.200
) )6وهم زعماء القبائل وعلية القوم .ينظر :ابن هشام ،سرية النيب ،ج ،8ص .210الكالعي ،االكتفاء ،ج ،8ص.813

) )7من هؤالء على سبيل املثال ال احلصر ،أعطاه مائة من اإلبل لكل من :العالء بن جارية ،وعيينة بن حصني ،وصفوان بن أمنية،
حرب بن صخر ،ومعاوية بن حرب ،وحكي م بن حزام ،واحلارث بن احلارث ،واحلارث بن سهيل ،وسهيل بن عمرو ،وحويطب بن عبد
العزى .ومن أعطاه دون املئة :خمرمة بن نوفل ،وعمري بن وهب ،وهشام بن عمرو ،وسعيد بن يربوع .ينظر :ابن سعد ،الطبقات ،ج،3
ص .232قرييب ،مرويات غزوة حنني ،ص.200
) )8البيهقي ،دالئل النبوة ،ج ،3ص.120
) )9بلغت غنائم غزوة حنني )6000( :االف من السيب ،و( )82ألفاً من اإلبل ،وأكثر من ( )20ألف من الغنم ،و( )2000أوقية
من الذهب ،والكثري من اخليل والبقر واحلمري .ينظر :ابن سعد ،الطبقات ،ج ،8ص .138ابن سيد الناس ،عيون األثر ،ج،8
ص .811ابن القيم ،زاد املعاد ،ج ،5ص .202الشامي ،سبل اهلدى ،ج ،3ص .551الطهطاويَّ ،اية األعجاز ،ص.573
اخلضري ،نور اليقني ،ص  .806املباركفوري ،الرحيق املختوم ،ص .207العمري ،السرية النبوية ،ج ،8ص.302
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أحدها :أَّا قضية عني يتطرق إليها احتماالت ،فال حجة فيها ،فكيف جيوز ملنصف أن يتمسك هبا يف خمالفة
اإلمجاع؟.
الثاين :أنه ُيتمل أن ذلك العطاء مل يكن خمتصاً باملعطى ،بل كان له ولقومه التابعني ( )1له ،فإنه صلى اهلل عليه
ُ
وسلم مل ي ِ
عط هذا العطاء املذكور إال أشراف القبائل ورؤساءهم ،فأعطى الشريف املطاع ذا األتباع نصيبه ونصيب
ُ
ُ
أتباعه ( )2ليقسمه بينهم.
الثالث :إن تلك الزيادة ُُيتمل ( )3أَّا كانت من األنفال ،ومن اخلُمس ( ،)4وإذا كان كذلك مل ُجيز التعلق به
عموماً لو مل يعارضه شيء .كيف وهو خمالف للنصوص الصحيحة الصرُية ،واإلمجاع يف وجوب التخميس ،وقسمة
الباقي بالسوية؟.
فإن قيل :هذا التأويل يدفعه قول بع األنصار الثابت عنهم يف الصحيح ( )5أَّم عتبوا ،وقالوا :إن هذا هلو
العجب ،إن سيوفنا تقطر من دمائهم ،وإن غنائمنا تُقسم بينهم .فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم فبعث إليهم،
فحضروا ،فقال " :أال ترضون أن يذهب الناس بالغنائم ،وتذهبون برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل بيوتكم؟ "(.)6
قلنا جوابه ما أجاب به الشافعي وغريه من العلماء :أن هذا العطاء لقريش إَّنا كان من اخلُمس ( .)1قال :ويسوغ
أن يقولوا :حنن غنمنا اخلُمس ،واخلُمس غنيمتنا ،ألَّم غنموه حقيقة كما غنموا باقي الغنيمة ،وكان عتبهم لكون
) )1يف األصل :التباع ،والصواب ما أثبتناه.
) )2يف األصل :تباعه ،والصواب ما أثبتناه.
) )3استخدم النووي كلمة (ُيتمل) أكثر من مرة ،وهذا يبدو إنه أمر غري مقبول يف بناء األحكام الفقهية.
) ) 4النووي يستبعد أن تكون حصة الرجل مثل هذه األرقام الكبرية على الرغم من إمجاع املصادر عليها .بينما هنا هو يرجح إَّا
أعطيت وباألرقام نفسها لكن من اخلُمس .فإذا كانت هذه األرقام هي جزء من اخلُمس فكم يبلغ اخلُمس كله؟ إذن فال شك إن األربعة
أ اس تكون أضعاف اخلُمس .وهنا أجد من الضروري إيراد ما قيل عن هذا األمر .قال ابن عبد الرب( :أعطى املؤلفة قلوهبم وغريهم من
اخلُمس ،أو من مجلة الغنيمة) فهو مل يُعط رأي حمدد .ينظر :الدرر ،ص .851وقال السهيلي وابن امللقن( :إن من قال إن إعطاءهم
من ُ س اخلُمس مردود ،ألن ُ س اخلُمس ملك له وال كالم ألحد فيه _ .أي مطالبة األنصار للرسول _ والثاين :أنه أعطاهم من
رأس الغنيمة ،وإن ذلك خمصوص بالنيب) .ينظر :الروض األنف ،ج ،2ص .863التوضيح ،ج ،12ص .225وقال املاوردي وابن
األثري( :إنه أعطى من سهمه) .ينظر :احلاوي ،ج ،2ص .1115الشايف ،ج ،2ص .825وقال ابن بطال( :زعم الشافعي إن النيب
أعطى املؤلفة قلوهبم من ُ س اخلُمس وهو سهمه .ال يتوهم أحد إن النيب أعطى كل هذا العطاء من ُ س اخلُمس ،ألنه أعطى عطايا
كثرية ،فال بد أن تكون األربعة أ اس الباقية أضعاف ذلك كله .وال جيوز إعطاء املؤلفة قلوهبم من ُ س اخلُمس ،ألن آية اخلُمس ليس
فيها ذكر للمؤلفة قلوهبم ،وإَّنا ورد ذكرهم يف آية الصدقات ،فدل إعطاؤهم من غنائم حنني إن اخلُمس يُقسمه اإلمام على ما يراه).
ينظر :شرح البخاري ،ج ،3ص . 511وقال ابن تيمية( :الغنيمة قبل القسمة مل ميلكها الغاَّنون ،وإن لإلمام أن يتصرف فيها
باجتهاده) .ينظر :جمموع الفتاوى ،ج ،8ص.578
) )5ورد احلديث عند :مسلم ،صحيح ،ج ،8ص .755النسائي ،السنن الكربى ،ج ،3ص .27البيهقي ،السنن الكربى ،ج،6
ص .557قال احملدث شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخني .ينظر :مسند أمحد ،ج ،5ص .163وقال الشيخ
األلباين :صحيح .ينظر :التعليقات احلسان ،ج ،10ص.512
) )6البخاري ،صحيح ،ج ،2ص .888أبو يعلى ،املسند ،ج ،6ص .11البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص.552
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غريهم رجح ( )2يف التنفيل  ،ويف اإلعطاء من اخلُمس ( ،)3وظنوا أن التنفيل واإلعطاء من اخلُمس إَّنا يكونان على
حسب الفضائل والسوابق يف اإلسالم ( .)4وليس األمر كما ظنوا ،بل ذلك حبسب املصلحة واجتهاد اإلمام (،)5
وكانت املصلحة يومئذ يف تألف قريش ،وغريهم ممن أعطى.
()7

قال الشافعي :وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اخلُمس " :هو يل وهو مردود فيكم " ( .)6فلما أعطى
األبعدين ( )8عتب بع األنصار الذين هم أولياؤه ،وخلصاؤه ،ومالزموه ،وهذا التأويل متعني ،ألنه ثبت يف الصحيح
( )9أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم س غنائم ُحنني ،وقسم الباقي.
الدليل عليه حديث ابن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو
باجلعرانة بعد رجوعه من ُحنني ،فقال :يا رسول اهلل إين نذرت يف اجلاهلية ( )10أن اعتكف ( )11يوماً يف املسجد
احلرام فكيف ترى؟ .قال " :اذهب فاعتكف يوماً " ( .)12وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعطاه جارية من
اخلُمس ( ، )13فلما أعتق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سبايا الناس .قال عمر رضي اهلل عنه :يا عبد اهلل اذهب إىل
) )1إذا كان من اخلُمس ،أي من سهم النيب ،فلماذا أعَّتض األنصار؟ .وهم هلم أربعة أ اس الغنيمة .ومعلوم إن اخلُمس وبنص
الكتاب يضعه الرسول حيث أمره اهلل وله مصارف معينة ال جيوز تغيريها أبداً .وهم هلم نصيبهم من الغنائم فلماذا االعَّتاض على توزيع
اخلُمس؟ .هل اإلمام النووي مل يفطن إىل هذا األمر أم تغاضى عنه .وقد علقنا عليه قبل قليل.

) )2اإلمام النووي يقر هنا حبصول زيادة ونقصان يف اإلعطاء وسبق أن انتقد قول الفركاح يف مثل هذا األمر؟ .ينظر :صفحة  22من
هذه الرسالة .

) )3وما وجه االعَّتاض من األنصار على منح الرسول من اخلُمس؟ واخلُمس كما قلنا له مستحقني معينني ال ميكن إعطاء غريهم وهم
ِِ ِ ِ
ول ولِ ِذي الْ ُقرَ والْيَتَ َامى والْمساكِ ِ
السبِ ِيل) .فأين األنصار من هذه األصناف أو الفئات؟ وكيف فات
ني َوابْ ِن َّ
ْ َ
بنص الكتاب(:فَللَّه َول َّلر ُس َ
َ ََ
عامل كبري مثل النووي هذا األمر.
) )4من قال إَّم ظنوا كذلك؟ وكيف خفي عليهم تقسيم الغنائم ،وقد اشَّتكوا مع رسول اهلل يف غزوات كثرية؟ ولكن الغنائم تقسم على
من أسهم يف املعركة حسب آية الغنائم .وهؤالء القوم أراد الرسول أن يأتلفهم ،فأعطاهم تلك األعطيات الكثرية ،حىت قالوا عنه :إن
حممد يُعطي عطاء من ال خيشى الفقر .وإن الغنائم ُمحلت على ظهور اإلبل إىل وادي قريب وزعت فيه الغنائم .ينظر :ابن قدامة ،املغين،
ج ،7ص .580املقدسي ،الشرح الكبري ،ج ،8ص .617الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،2ص.855
) ) 5هذا نفس ما قاله الفركاح (املصلحة واجتهاد اإلمام) ،إذن ملاذا انتقد اإلمام النووي رأي الفركاح عندما قال :إن رأي اإلمام يف
حتديد املصلحة هو املقياس؟.
) )6أبو داود ،سنن ،ج ،1ص .686ج ، 5ص .28النسائي ،السنن الكربى ،ج ،6ص .862البيهقي ،السنن الكربى ،ج،6
ص .552ج ،1ص.108
) )7يف األصل :أعطاه  ،والصواب ما أثبتناه.
) )8املقصود باألبعدين وهم غري األنصار.
) )9البخاري ،صحيح ،ج ،2ص.888
) )10أي قبل اعتناقه اإلسالم .ينظر :الشامي ،سبل اهلدى ،ج ،1ص .105قرييب ،مرويات غزوة حنني ،ج ،8ص.265
) )11االعتكاف :البقاء يف املسجد للعبادة تقرباً إىل اهلل .ينظر :قلعجي ،معجم لغة الفقهاء ،ص.76
) )12مسلم ،صحيح ،ج ،3ص.21
) )13ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،2ص.82
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تلك اجلارية فخل سبيلها ( .)1رواه مسلم يف صحيحه
بإعطاء عمر جارية من اخلُمس يوم ُحنني (.)4

()2

بلفظه ،والبخاري مبعناه ( ،)3ويف روايته أيضاً التصريح

وقد روى الشافعي ( )5وغريه ( )6بأسانيدهم عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أعطى األقرع بن حابس
وأصحابه ( )7من ُ س اخلُمس ( ،)8فيتعني املصري إىل ما قلناه.
فإن قيل :فقد جاء يف بع

روايات الصحيح ( )9أنه مل ي ِ
عط األنصار شيئاً (.)1
ُ

) )1مسلم ،صحيح ،ج ،3ص .1877البيهقي ،السنن الكربى،ج ،6ص.552
) )2مسلم ،صحيح ،ج ،3ص.1877
) )3البخاري ،صحيح ،ج ،8ص.208
) )4يريد اإلمام النووي أن يؤكد إن ما أعطاه رسول اهلل من غنائم حنني هو من اخلُمس ،وهو شكك سابقاً يف أن يكون رسول اهلل قد
أعطى مثل هذه األرقام الكبرية ،وهنا يعود وُياول التأكيد إن مثل هذه األرقام الكبرية كانت من اخلُمس .وجيب التنبيه هنا إن ثبت فعالً
إن رسول اهلل أعطى كل هذه الغنائم من اخلُمس؟ واخلُمس معلوم أين يُصرف ،فهذا يدل ويؤكد إن الغنائم كانت تُعطى على وفق
اجتهاد الرسول ،ومل تكن هناك قاعدة ثابتة يف التوزيع ،وهذا ما قاله وأكد عليه الشيخ تاج الدين الفركاح ،وحاول اإلمام النووي بكل
جهده أن يفنده.
) )5األم ،ج ،7ص.532
) )6الشريازي ،املهذب ،ج ،1ص .513الغزايل ،الوسيط ،ج ،2ص .332العمراين ،البيان ،ج ،5ص .217ابن األثري ،الشايف،
ج ،2ص.516
) )7منهم على سبيل املث ال ال احلصر :العالء بن جارية ،وعيينة بن حصني ،وصفوان بن أمنية ،حرب بن صخر ،ومعاوية بن حرب،
وحكيم بن حزام ،واحلارث بن احلارث ،واحلارث بن سهيل ،وسهيل بن عمرو .ينظر :ابن سعد ،الطبقات ،ج ،3ص .232قرييب،
مرويات غزوة حنني ،ص.200
) )8قال ابن بطال( :آثار هذا الباب تَرد قول الشافعي ،فإنه زعم أن النيب عليه السالم إَّنا كان يُعطى املؤلفة قلوهبم وغريهم من ُ س
اخلُمس ،ألنه سهمه خاصة .وهذه قسمة مل يعدل فيها الشافعي ،ألنه ال يتوهم أحد أن ُ س اخلُمس يكون مبلغه ما أعطى املؤلفة من
تلك العطايا الكثرية ،فإن كان ذلك كله من ُ س اخلُمس ،فإن أربعة أ اس اخلُمس أضعاف ذلك كله .وأعطى النيب املؤلفة قلوهبم من
اخلُمس وليس للمؤلفة قلوهبم ذكر يف اخلُمس وال يف الفيء ،وإَّنا ذُكروا يف الصدقات فدل إعطاؤهم من غنائم حنني ،أن اخلُمس يقسمه
اإلمام على ما يراه ،وليس على األجزاء اليت قال الشافعي ،ولو كان كذلك ما جاز أن يعطي املؤلفة قلوهبم من ذلك شيئاً .وآثار هذا
الباب أيضاً تَرد مقالة قوم ذكرهم الطربي ،زعموا أن إعطاء النيب صلى اهلل عليه وسلم املؤلفة قلوهبم كان من مجلة الغنيمة ال من اخلُمس،
وزعموا أنه كان له صلى اهلل عليه وسلم أن مينع الغنيمة من شاء ممن حضر القتال ويعطيها من مل ُيضر ،وهو قول مردود باآلثار الثابتة،
وبدالئل القرآن .وكان حكيم بن حزام ممن استؤلف باملال ،ألنه كان ُيب املال) .ينظر :ابن بطال ،شرح البخاري،ج ،3ص.511
وقال السهيلي وابن امللقن( :إن من قال إن إعطائهم من ُ س اخلُمس مردود ،ألن ُ س اخلُمس ملك له فال كالم ألحد فيه _ .أي
مطالبة األنصار للرسول _ والثاين :أنه أعطاهم من رأس الغنيمة ،وإن ذلك خمصوص بالنيب) .ورجح السهيلي إنه صلى اهلل عليه وسلم
أعطاهم من اخلًمس بأمجعه .ينظر :الروض األنف ،ج ،2ص .863التوضيح ،ج ،12ص.225
) )9أكدت كتب احلديث على اختالفها بأنه صلى اهلل عليه وسلم مل يعط األنصار حىت قالوا( :يُعطي قريشاً ويَّتكنا ،وسيوفنا تقطر من
دمائهم) .ينظر :أمحد ،املسند ،ج ،5ص .166البخاري ،صحيح ،ج ،2ص .31مسلم ،صحيح ،ج ،5ص .103النسائي ،السنن
الكربى ،ج ،3ص .27البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص.557
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قلنا :هو حممول عند العلماء على أنه مل يُعطهم شيئاً من اخلُمس ،ومما ُُيمل على القطع هبذا التأويل حديث
عمرو بن شعيب السابق يف أول املسألة ،فإن األنصار قالوا :وما كان لنا فهو لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (.)2
ومعلوم أن قوهلم هذا كان بعد القسمة ،فقد ثبت يف صحيح البخاري ( )3وغريه التصريح بأن النيب صلى اهلل
عليه وسلم إَّنا رد على هوازن بعد القسمة ( .)4ولو ثبت أنه مل يعطهم شيئاً من مجيع الغنيمة مل يكن فيه داللة لقول
القائل املذكور ،ألَّا قضية عني ،فإن احتج صاحب هذه املقالة بأن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قسم سواد
العراق ( )5بني الغاَّنني واستغلوه سننيُ ،ث استنزهلم عنها وعوض بعضهم (.)6
()7

ُث رأى علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أن يردها إىل أهلها من الغاَّنني
األئمة( )9بعده متليكها ( )10ألرباهبا ( )11واحلكم بتمكينهم من مجيع التصرفات فيها .
()1

لوال شيء منعه (ُ ،)8ث رأى

) )1أمجع ت املصادر على إنه صلى اهلل عليه وسلم مل يعطهم حىت عتبوا عليه .ينظر :السهيلي ،الروض األنف ،ج ،2ص.863
الذهيب ،تاريخ اإلسالم ،ج ،8ص .601ابن كثري ،السرية ،ج ،5ص .672الشامي ،سبل اهلدى ،ج ،5ص .123الدياربكري ،تاريخ
اخلميس ،ج ،8ص.113
) )2إبن هشام ،سرية النيب ،ج ،8ص .222السهيلي ،الروض األنف ،ج ،2ص .868الكالعي ،االكتفاء ،ج ،8ص.818
) )3صحيح البخاري ،ج ،2ص.60
) )4ينظر :الواقدي ،املغازي ،ج ،5ص .131ابن حزم ،جوامع السرية ،ص .823ابن عبد الرب ،الدرر ،ص .850ابن سيد الناس،
عيون األثر ،ج ،8ص .883املقريزي ،إمتاع األمساع ،ج ،8ص .58الطهطاويَّ ،اية اإلجياز ،ص .572املباركفوري ،الرحيق املختوم،
ص.211
) ) 5انفرد اإلمام الشافعي بالقول إن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قسم أرض السواد ُث استطاب أنفس الغاَّنني فتنازلوا عن حقهم
فيه .ينظر :الشافعي ،األم ،ج ،2ص .118املاوردي ،احلاوي ،ج ،2ص .1165الرافعي ،فتح العزيز ،ج ،11ص.227
) )6أبو عبيد ،األموال ،ص .67ابن زجنويه ،األموال ،ج ،1ص .112هذا اإلسناد صحيح فجميع رواته ثقات.
) )7مل يُصرح اإلمام النووي مبصدره عن هذه املعلومة .واحلادثة كاآليت :كتب رسول اهلل ألهل جنران أن ال خيرجوا من أرضهم ،والذي
كتب كتاب رسول اهلل اإلمام علي بن أيب طالب ،ولكنهم يف خالفة عمر بن اخلطاب طلبوا منه أن يسمح هلم باخلروج ،فأذن هلم
وجعل أرضهم فيئاً للمسلمني ،ولكنهم عادوا يف خالفة علي بن أيب طالب عليه السالم ،فوضعوا كتاب رسول اهلل يف يده وقالوا:
(كتابك بيدك وشفاعتك بلسانك) .فقال هلم( :وُيكم إن عمر كان رشيد األمر ،وال أغري شيء صنعه عمر) .حىت قال بع من وثقوا
هذه احلادثة :لو كان يف نفس علي على عمر ألغتنم هذه الفرصة .ينظر :ابن آدم ،اخلراج ،ص .85البيهقي ،السنن الكربى ،ج،10
ص .180ابن قدامة ،املغين ،ج ،11ص.203
) )8مل يذكر اإلمام النووي ما هو الشيء الذي منعه.
) )9مل يذكر أي أئمة يقصد.
) ) 10السؤال هنا هل أولئك األئمة الذين مل يصرح هبم اإلمام النووي فعلوا ما مل يستطع فعله اإلمام علي بن أيب طالب؟.
) ) 11إن اإلجراء الذين ارخذه عمر بن اخلطاب يف سواد العراق جعل أولئك عمال وأجراء عليها .فذكرت املصادر إن اجلُند الذين
أسهموا يف حترير العراق طلبوا من القائد سعد بن أيب وقاص أن يقسم بينهم الغنائم ،ومن ضمنها األراضي الزراعية إال أن القائد سعد،
أ إال أن يأخذ رأي اخلليفة عمر بن اخلطاب هبذه املسألة ،فكتب إليه ،فأجابه اخلليفة( :فما ملن جاء بعدكم من املسلمني ،فأقر أهل
السواد يف أرضهم وضرب على رؤوسهم اجلزية وعلى أرضهم الطسق _ أي اخلراج _ ومل تُقسم بينهم) .وهذا األمر ملسناه أيضاً عندما
ُحررت بالد الشام ،إذ جند أصحاب رسول اهلل ومجاعة من املسلمني طلبوا من اخلليفة عمر بن اخلطاب أن يُقسم األراضي الزراعية
احملررة ،فأجاهبم  :بأن ال شيء يبقى للمسلمني بعدكم أن قسمتها .واملالحظ أن خطوة اخلليفة عمر هذه البعيدة النظر ،استقر عليها
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قلنا :احتجاجه بفعل عمر رضي اهلل عنه احتجاج باطل ،بل هو صريح يف احلجة عليه ،ألن عمر رضي اهلل عنه
قسمها ( )2كما قسم النيب صلى اهلل عليه وسلم خيرب ( ،)3وتسلمها املقسوم عليهم ،وبقيت يف أيديهم سنني،
وأمالكهم مستقرة عليها ،وتصرفاهتم نافذة فيهاُ ،ث اشَّتى بعضها واهتب بعضها برضى مالكيها ،فتملكها لبيت
املالُ ،ث وقفها للمصلحة اليت رآها للمسلمني يف ذلك (.)4
وهذا ال مينعه أحد من العلماء ،بل هو دليل لصحة ُملكهم ،وتأكد حقهم .وأما ما ذكره القائل املذكور من رأي
علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه فإن قصد به أن علياً كان هم بنق فعل عمر فليأت بدليل صريح له يف ذلك،
وال قدرة له عليه ،ولو وجد ذلك مل يكن فيه داللة ملا حاوله هذا القائل من عدم وجوب القسمة بالسوية ،بل فيه
هم بردها إىل الغاَّنني ،فدل على استحقاقهم هلا ،وإن قصد أن علياً هم
تصريح بالرد على هذا القائل ،ألنه قالَ :
()5
بردها إىل الغاَّنني بطريق آخر ،أو مل يدر ما قصد مل يكن فيه دليل ملا يدعيه هذا القائل .
علي ،فإن أراد أَّم قرروا ما فعله عمر ِمن َوقْ ِفها على املسلمني ،مل يكن فيه حجة،
وأما ما نقله عن األئمة َ
بعد َّ
وإن أراد شيئاً آخر له فيه شبهة ،فال بد له من إثباته بإسناد صحيح ،وال قدرة له عليه.
بعد أن أستشار عدد الصحابة ،فوافقوه الرأي .فقال له اإلمام علي بن أيب طالب :دعهم يكونوا مادة املسلمني .ينظر :أبو يوسف،
اخلراج ،ص .82ابن آدم ،اخلراج ،ص .87أبو عبيد ،األموال ،ص .586البالذري ،فتوح البلدان ،ص.887
) )1إذا يقصد اإلمام النووي الغاَّنني ،فنصيبهم أخذوه من األموال املنقولة فقط ،واألرض ُعدت ُملك للمسلمني ،فليس للغاَّنني فيها
بعد حق .وإذا يقصد األجراء فال ُيق هلم أي تصرف هبا ،ألَّا ليست ُملكاً هلم حىت يتصرفوا هبا كيف شاؤوا ،وإَّنا هم أُجراء.
ُ

) )2مل يثبت إن عمر قسمها حىت عندما جاءه كتاب خبالد وعمرو بن العاص استشار الصحابة ،من املهاجرين واألنصار ،بعضهم كان
يريد التقسيم ،والبع اآلخر ،أيد رأي اخلليفة .فقال عمر :كيف مبن يأيت من املسلمني فيجدون األرض قد قسمت ،وورثت عن
االباء؟ فقيل له :وما رأيك؟ قال :إذا قسمت أرض العراق ،وقسمت أرض الشام ،وأرض مصر ،فبما تسد الثغور؟ وما يكون للذرية
واألرامل؟ .وأيده أكثر الصحابة ،وملُ تقسم األرض وفرض عليها اخلراج .ينظر :أبو يوسف ،اخلراج ،ص.82
) )3يف السنة السابعة للهجرة فتح رسول اهلل خيرب وغنم أمواهلم ،وجرت سهام اهلل يف أمواهلم .وبناءً على ذلك فقد قسم الرسول الغنائم
على وفق ما ورد يف سورة األنفال آية ( ،)21إال إن األراضي وكما بينت الروايات التارخيية الواردة إن الرسول جعل اليهود جمرد عماالً
فيها ،فكان للمسلمني النصف ولليهود النصف مما ُرخرج من زرع .وإن عدد سهام غنائم خيرب كانت ألف ومثاَّنائة سهم ،برجاهلا
وخيلها .ينظر :مالك ،املدونة ،ج ،5ص .55أبو يوسف ،اخلراج ،ص .85ابن آدم ،اخلراج ،ص .21ابن هشام ،سرية النيب ،ج،5
ص.850
) )4روى الشافعي :عن جرير بن عبد اهلل البجيلي إنه قال :كانت جبيلة ربع الناس يوم القادسية ،فقسم هلم ربع السواد ،فاستغلوه ثالث
سننيُ ،ث قدم جرير وأم كرز البجيلية على عمر ،فقال هلما :لوال إين قاسم مسؤول لَّتكتكم على ما قُسم لكم ،ولكين أرى أن تردوا إىل
الناس ،فقالت أم كرز :شهد أيب القادسية وثبت سهمه وال أسلمه حىت حتملين على ناقة ذلول عليها قطيفة محراء ومتأل كفي ذهباً ففعل
فكان الذهب حنو ( )20ديناراً .وهنا قال الشافعي :هذا دليل على إنه استطاب أنفس املقاتلني فَّتكوا حقوقهم .ينظر :الشافعي ،األم،
ج ،2ص .511املاوردي ،احلاوي ،ج ،12ص.370
) )5أشارت املصادر إن عقبة بن فرقد اشَّتى أرضاً من أرض اخلراج فأتى عمر بن اخلطاب فأخربه فقال :ممن اشَّتيتها؟ قال :من أهلها.
قال :فهؤالء أهلها _ يقصد املسلمون _ أبعتموه شيئاً؟ .قالوا :ال .قال :فاذهب فاطلب مالك .فدل على أن بيعها ال جيوز .وقول عمر
بن اخلطاب يف حمضر املهاجرين واألنصار ومجع من الصحابة ،ومل ينكره أحد منهم ،فكان ذلك إمجاعاً .ينظر :ابن آدم ،اخلراج،
ص .32املاوردي ،احلاوي ،ج ،12ص .322ابن قدامة ،املغين ،ج ،5ص .83ابن رجب ،االستخراج ،ص.16
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فإن قال هذا القائل :لو تتبع متبع املغازي وأراد أن يُبني إن غنيمة واحدة قسمت على مجيع ما يقال يف كتب
السلَب ،وكيفية إعطاء الفارس والراجل ،وتعميم احلاضرين مل يكن جيد
الفقه من التخميس ،والتنفيل ،والرضخ ،و َّ
ذلك منقوالً من طريق معتمد (.)1
قلنا :هذا فاسد ،ألنه ال يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود ،وقد قامت دالئل شرعية مفرقة مقررة ملا يف كتب
الفقه ،فال جيوز العدول عنها ( ،)2لعدم اطالع الباحث ( )3على غنيمة وجد مجيع تلك اجلزئيات فيها.
وما نظري من يتعلق هبذا اخليال ( )4إال من يقول :ال تشَّتط نية الصالة ،وال ترتيب أركاَّا ،وال يشرع فيها جمافاة
املرفق عن اجلنب يف الركوع والسجود ،وتسوية الظهر يف الركوع ،واالفَّتاش يف اجللوس بني السجدتني ،والدعاء فيه،
وغري ذلك من األمور املشروعة يف الصالة باإلمجاع ،ألن جمموعها مل تُنقل يف حديث واحد عن صفة صالة النيب
صلى اهلل عليه وسلم وال صالة أحد من أصحابه ،وال من بعدهم ،ولو فَتش املفتشون وتظاهر املعتنون على أن جيدوا
حديثاً جيمع مجيع ما يُشرع يف الصالة مل جيدوه ،وال يلزم من هذا أن ال يكون ذلك مشروعاً ،ألنه ثابت بأدلة
صحيحة ملفرداته ،وإذا ثبتت مفرداته ( )5بأحاديث ،ثبتت اجلملة ( )6مبجموع تلك األحاديث ،وهكذا القول يف
قسمة الغنيمة.
فإن قال هذا القائل :قد روى موسى بن عقبة ( )7يف املغازي ( )8أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قسم لنساء
حضرن خيرب كما قسم للرجال ( .)9وهذا خمالف ملا يقوله الفقهاء من أن النساء يُرضخ هلن وال يُسهم هلن .ومقتضاه
إن اإلمام يتصرف حبسب املصلحة.
قلنا :هذا احلديث رواه أبو داود ( ،)10والنسائي ( ،)11وغريمها من أصحاب السنن ( .)1وجوابه من وجهني:

) )1ينظر :ابن قدامة ،املغين ،ج ،6ص .588القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،2ص.15
) )2يف األصل :عنه ،والصواب ما أثبتناه.
) )3يقصد الفركاح.
) )4يُشبه اإلمام النووي ما قاله الفركاح يف الغنائم مبن يغري يف شروط وأحكام الصالة ،وأرى هذا املثل بعيد عن موضوع الرسالة.

) )5أي أجزاء الصالة والغنائم.
) )6أي جمموع األحكام يف الصالة والغنائم.

) )7موسى بن عقبة بن أيب عياش أبو حممد األسدي موىل آل الزبري ،عامل بالسرية النبوية ،من ثقات رجال احلديث .من أهل املدينة.
مولده ووفاته فيها .له (كتاب املغازي) قال اإلمام أمحد بن حنبل :عليكم مبغازي ابن عقبة فإنه ثقة .ينظر :الزركلي ،األعالم ،ج،7
ص.583
) )8قام جبمعه ورخرجيه حممد باقشيش أبو مالك ،طبعته جامعة ابن زهر يف أكادير باملغرب سنة .1112
) )9سبق أن قلنا إن النساء يُرضخ هلن وال يبلغ مقدار ما يُعطى هلن سهم املقاتل الراجل فما بالك بالفارس .قال موسى بن عقبة :قسم
رسول اهلل غنائم خيرب ألهل احلديبية فقط .ينظر :املغازي ،ص.835
) )10سنن أيب داود ،ج ،1ص.680
) )11السنن الكربى ،ج ،2ص . 123وقالت راوية احلديث إن الرسول أسهم هلن بتمر ،وقال اخلطايب :والتمر طعام ،وليس الطعام
كسائر األموال .ينظر :معامل السنن ،ج ،8ص.507
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أحدمها :أن اخلطايب ( )2قال :إسناده ضعيف ( )3ال تقوم مبثله حجة ( .)4وإذا مل تقم مبثله حجة لو مل خيالف
غريه فكيف وهو خمالف للحديث الصحيح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ُيذي
( )5النساء من الغنيمة ،وأما سهم فلم يضرب هلن بسهم ( .)6رواه مسلم يف صحيحه ( .)7معىن " ُُيذين " يُعطني
( ،)8وهو الرضخ (.)9
اجلواب الثاين :إنه إن ثبت كان حمموالً على الرضخ.
وقوله " :قسم للنساء كما قسم للرجال " .يعين سوى بني الصنفني يف أصل العطاء ال يف قدر املعطى ،ويؤيد
هذا التأويل حديث إبن عباس الذي ذكرناه.
فإن قيل :فقد ثبت يف الصحيحني أنه صلى اهلل عليه وسلم أسهم ( )10من غنائم خبري جلعفر بن أيب طالب (،)11
وبرفقته أصحاب السفينتني ( ،)1وهذا مما تعلق به القائل املذكور.

) )1البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص.555
) )2محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب أبو سليمان البسيت ،فقيه حم ّدث ،من أهل بُست ،ولد سنة (511ه) ،من مؤلفاته :معامل
السنن يف شرح سنن أيب داود ،وبيان إعجاز القرآن ،وإصالح غلط احملدثني ،وغريب احلديث ،توىف سنة (522ه) .ينظر :ابن خلكان،
وفيات األعيان ،ج ،8ص .812الذهيب ،تذكرة احلفاإ ،ج ،5ص.1012
) )3قال السبكي :كان إماماً يف الفقه واحلديث واللغة .ينظر :طبقات الشافعية الكربى ،ج ،5ص.828

) )4قال اخلطايب :إسناده ضعيف ال تقوم احلجة مبثله .ذهب أكثر الفقهاء إىل إن النساء والعبيد والصبيان ال يسهم هلم ،وإَّنا يُرضخ
هلم .ينظر :معامل السنن ،ج ،8ص .507وقال األوزاعي :هذا احلديث مرسل ،واملرسل ال تقوم به حجة .ينظر :الزيلعي ،نصب الراية،
ج ،2ص .822املباركفوري ،حتفة األحوذي ،ج ،3ص .121العظيم آبادي ،عون املعبود ،ج ،7ص.823
)ُ )5يذي مبعىن يرضخ.
) ) 6قال أكثر الفقهاء مثل :أبو حنيفة والشافعي والثوري والليث ،يرضخ هلم .ينظر :ابن عبد الرب ،االستذكار ،ج ،3ص .187ابن
قدامة ،املغين ،ج ،10ص.228
) )7مسلم ،صحيح مسلم ،ج ،3ص.117
)ُ ) 8يذين :بفتح الياء واسكان احلاء املهملة وفتح الذال املعجمة ،أي يعطني تلك العطية ،وتسمى الرضخ ،ويف هذا أن املرأة تستحق
الرضخ ،وال تستحق السهم وهبذا قال مجهور العلماء .ألن النساء ال جهاد عليهن .ينظر :ابن امللقن ،التوضيح ،ج ،17ص.371

) )9صحيح مسلم ،ج ،5ص . 1222قال اإلمام النووي :بضم الياء وإسكان احلاء املهملة وفتح الذال املعجمة ،أي يعطني تلك
العطية وتسمى الرضخ ،وهذا يعين إن املرأة تستحق الرضخ وال تستحق السهم .ينظر :املنهاج شرح صحيح مسلم ،ج ،18ص.110
) )10قسم هلم النيب من غنائم خيرب .ينظر :البيهقي ،دالئل النبوة ،ج ،2ص.552
) )11جعفر بن أيب طالِب عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم ،من شجعان بين هاشم ،هو أخو أمري املؤمنني علي بن أيب طالب،
وكان أسن من علي بعشر سنني .وهو من السابقني إىل اإلسالم ،وهاجر إىل احلبشة يف اهلجرة الثانية ،فلم يزل هنالك إىل أن هاجر النيب
صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة ،فقدم عليه جعفر ،وهو خبيرب سنة (7ه) وحضر وقعة مؤتة بالبلقاء ،فنزل عن فرسه وقاتلُ ،ث محل الراية
وتقدم صفوف املسلمني ،فقطعت ميناه ،فحمل الراية باليسرى ،فقطعت أيضاً ،فاحتضن الراية إىل صدره ،وصرب حىت وقع شهيداً ويف
جسمه حنو تسعني طعنة ورمية ،فسمي جبعفر الطيار ألن اهلل عوضه عن يديه جناحني يف اجلنة استشهد سنة (2ه) .ينظر :ابن
اجلوزي ،صفة الصفوة ،ج ،1ص .803ابن حجر ،اإلصابة ،ج ،1ص .857وكان رسول اهلل فرح بعودة جعفر بدليل إنه قال( :ال
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فاجلواب من وجهني:
أحدمها :أَّا قضية عني ( )2فال حجة فيها ملا ادعاه القائل املذكور.
الثاين :إن هذا اإلعطاء حممول على أنه كان برضى الغاَّنني ( ،)3وقد جاء يف صحيح البخاري ما يؤيده ( ،)4ويف
رواية البيهقي التصريح أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كلم املسلمني  ،فأشركوهم يف سهماَّم (.)5
فإن قال القائل املذكور :إن اخلُمس ليس بواجب اآلن ( ،6ألن ابن جرير
قال :وإَّنا كان واجباً يف حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خاصة (.)9

()7

نقل ذلك عن بع

الناس (.)8

قلنا :هذا غلط من قائله وناقله الساكت عن تزييفه ،وأقبح من ذلك من جعله ُعمدة له يف ُمنابذة الكتاب،
والسنة ،وإمجاع األمة ،يف وجوب اخلُمس يف كل األزمان ،وقد سبق بيان اآلية واألحاديث يف التخميس ،وقد نقلوا
اإلمجاع فيه ،كما سبق.
أدري بأيهما أنا أفرح بفتح خيرب أم بقدوم جعفر) .ينظر :احلاكم ،املستدرك ،ج ،8ص .801البيهقي ،السنن الكربى ،ج،7
ص.101
) ) 1هم املهاجرون الذين هاجروا إىل احلبشة ومل يعودا إال بعد فتح خيرب ،فكانت عودهتم يف سفينتني ،سفينة األشعريني وسفينة جعفر
وأصحابه على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حني فتح خيرب .ينظر :ابن سيد الناس ،عيون األثر ،ج ،8ص .50املقريزي ،إمتاع
األمساع ،ج ،1ص.511
) )2قال اإلمام النووي هذا القول يف أكثر من حادثة.
) )3أشارت املصادر إن من قدم من احلبشة من األشعريني فقط ،بلغ  70شخص بني رجل وامرأة ،وإنه صلى اهلل عليه وسلم ،مل يعط
أحد مل يشارك يف غزوة خيرب غريهم .ينظر :املقريزي ،إمتاع األمساع ،ج ،1ص .511مل يصرح اإلمام النووي كيف استدل على إن ما
فعله رسول اهلل هو برضي الغاَّنني؟.
) )4صحيح البخاري ،ج ،8ص 517و.512
) )5قال البيهقي( :فيحتمل أنه صلى اهلل عليه وسلم إَّنا أعطاه م من سهم املصاحل أو اشركهم يف الغنيمة برضا الغاَّنني) .السنن
الكربى ،ج ،6ص .555مل جيزم البيهقي برأي حمدد يف هذا األمر.
) )6سبق أن بينا إن الفركاح مل يقل يف رسالته مطلقاً بعدم التخميس ،إذ إن مهه كان نصيب املقاتلني البسطاء ال السلطان الذي سيأخذ
حصة اخلُمس يف مجيع األحوال .ينظر :الفركاح ،مسألة الغنائم ،ص 80وما بعدها.
) )7حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطربي ،املؤرخ املفسر اإلمام .ولد يف آمل طربستان سنة (882ه) ،واستوطن بغداد وتويف هبا.
وعرض عليه القضاء فامتنع ،من مؤلفاته :تاريخ الرسل وامللوك ،وجامع البيان يف تفسري القرآن ،واختالف الفقهاء .وهو من ثقات
املؤرخني ،ويف تفسريه ما يدل على علم غزير .وكان جمتهداً يف أحكام الدين ال يُقلد أحداً ،بل قلده بع الناس وعملوا بأقواله وآرائه.
ينظر :ياقوت ،إرشاد األريب ،ج ،6ص .285السبكي ،طبقات الشافعية ،ج ،8ص.153
) )8الطربي :نقل آراء الفقهاء يف سهم النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد وفاته .ينظر :جامع البيان ،ج ،11ص.800
) )9قال الطربي :والصواب من القول يف ذلك عندنا :أن سهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مردود يف اخلُمس ،واخلُمس مقسوم على
أربعة أسهم على ما روي عن ابن عباس :للقرابة سهم ،ولليتامى سهم ،وللمساكني سهم ،والبن السبيل سهم ،ألن اهلل أوجب اخلُمس
ألقوام موصوفني بصفات ،كما أوجب األربعة أ اس ألخرين .وقد أمجعوا أن حق األربعة أ اس لن يستحقه غريهم ،فكذلك حق أهل
اخلُمس لن يستحقه غريهم ،فغري جائز أن خيرج عنهم إىل غريهم ،كما غري جائز أن ُرخرج بع السهمان اليت جعلها اهلل ملن مساهم يف
كتابه بفقد بع من يستحقه إىل غري أهل السهمان اآلخر .ينظر :جامع البيان ،ج ،11ص.800
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فإن قيل :كيف يصح نقل اإلمجاع مع خمالفة من حكاه عنه ابن جرير؟.
قلنا :هو خالف باطل ،ألنه لو ثبت عمن يُعتد بقوله يف اإلمجاع لكان حمجوجاً بإمجاع من قبله ،وقد أمجعت
األمة على أنه ال جيوز إحداث قول خمالف إلمجاع سابق مستقر (.)1
فإن قيل :لو أفىت ٍ
مفت يف هذه األزمان
أمصيب هو أم خمطي ومنابذ للنص واإلمجاع؟.

()2

بعدم وجوب اخلُمس اسَّتواحاً إىل هذه احلكاية ،ألن ابن جرير

فإن قال هذا القائل :قد صح عن ابن عباس يف صحيح مسلم ( )3أن جندة احلروري ( )4كتب إليه يسأله عن
اخلُمس ملن هو؟ فكتب إليه ابن عباس :إنا نقول هو لنا ( ،)5فأ علينا قومنا ( )6ذلك (.)7
قلنا :هذا حجة عليه ال له ( ،)8ألن ابن عباس يرى اخلُمس واجباً ،وإنه جيب صرف ُ س اخلُمس إىل ذوي
القر  ،كما يقوله الشافعي ( ،)9وموافقوه لكن بع والة األمر ال يرى ذلك ،بل يرى كرأي مالك ( )10وغريه :أن
اخلُمس واجب ،وجيب صرفه فيما يراه اإلمام من األصناف اخلمسة ( )11املذكورين يف اآلية الكرمية ( )1حبيث ال
) )1أمري بادشاه ،تيسري التحرير ،ج ،5ص.887
) )2أي عصر اإلمام النووي وبالطبع هو يقصد الشيخ تاج الدين الفركاح.
) )3صحيح مسلم ،ج ،3ص.117
) )4جندة بن عامر احلروري ،من بين حنيفة ،ولد سنة ( 56ه) .رأس الفرقة النجدية ،من فرقة اخلوارج ،ويعرف أصحاهبا بالنجدات .من
كبار أصحاب الثورات يف صدر اإلسالم .انفرد عن سائر اخلوارج بآراء ،توىف سنة (61ه) .ينظر :الزركلي ،األعالم ،ج ،2ص.10
) )5يقصد أهل البيت عليهم السالم .ينظر :الرافعي ،شرح مسند الشافعي ،ج ،2ص.110
) )6القوم :يقصد هبم بنو أمية ألن ابن عباس صرح بأن سؤال جندة احلروري كان يف خالفة ابن الزبري ،اليت كانت بعد بضع وستون سنة
من اهلجرة .ينظر :النووي ،اجملموع ،ج ،18ص .118الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،18ص.563
) )7مسلم ،صحيح ،ج ،3ص .117قال اإلمام النووي :أي ُ س اخلُمس الذي جعله اهلل لذوي القر  ،وقد اختلف العلماء فيه ،أي
رأوا إنه ال يتعني صرفه إليهم ،بل يصرفونه يف املصاحل .ينظر :شرح صحيح مسلم ،ج ،18ص.118
) )8اإلمام النووي ضرب مثل على ُ س اخلُمس (وهو نصيب ذوي القر ) ،يف حني يتهم الشيخ تاج الدين الفركاح يف إسقاط اخلُمس
بأكمله.
) )9ينظر :األم ،ج ،2ص .565ابن األثري ،الشايف ،ج ،2ص.810
) )10قال اإلمام مالك :النظر فيه إىل اإلمام يصرفه فيما يرى ،وعلى من يرى من املسلمني .ينظر :ابن رشد احلفيد ،البيان والتحصيل،
ج ،5ص.75
) )11اختلفت آراء العلماء يف قسمة اخلُمس على النحو اآليت ،الفريق األول :يرى أن يقسم اخلُمس على ستة أسهم ،فيكون سهم هلل
عز وجل يُوضع يف الكعبة ،والثاين لرسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ،والثالث لذوي القر  ،والرابع لليتامى ،واخلامس للمساكني،
والسادس البن السبيل .الفريق الثاين :قال أن اخلُمس موكل إىل رأي اإلمام واجتهاده ،فيأخذ منه بغري تقدير ،ويعطي منه القرابة
باجتهاده ،ويصرف الباقي يف مصاحل املسلمني .الفريق الثالث :إن اخلُمس يأخذه اإلمام ويقسمه ستة أسهم :سهم اهلل ،وسهم لرسوله
صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وسهم لذوي ال قر  ،وسهم اهلل والرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم وذوي القر يكون لإلمام خاصة ويصرفه
يف أموره اخلاصة ،وما يلزمه من مؤونة غريه .أما سهام اليتامى واملساكني وابن السبيل ،فهي خمصومة يف آل حممد صلى اهلل عليه وآله
وسلم دون غريهم ،ويشَّتك فيه الرجال والنساء من أبنا ء هاشم بن عبد املطلب ،ويقسم بينهم بالتساوي ،بغ النظر عن العمر
واجلنس .الفريق الرابع :أكد هذا الفريق أن اخلُمس يقسم إىل سة أسهم ،كما قُسم يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم هلل
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يُصرف يف غريهم .وهذا الرأي قاله ابن عباس ،وبع والة األمر الذين عناهم ،موافق ملا قلناه من وجوب أصل
التخميس ،ومبطل لدعوى هذا القائل املتمسك به ،وهذا النوع من عجيب األدلة ،وهو أن يكون شبهة اخلصم
حجة ظاهرة عليه ،وليس يف حديث ابن عباس أن قومه قالوا :ال جيب التخميس من أصله ،كما يدعيه هذا القائل.
فإن قال :أراد ابن عباس بقومه الذين أبوا ذلك اخللفاء الراشدين ،وهم أبو بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي رضي
اهلل عنهم (.)2
قلنا :ليس يف حديث ا بن عباس ما يقتضي ذلك ،وال ما يدل عليه ،بل ُيتمل أنه أراد بقومه من بعد اخللفاء
الراشدين ،وذلك ألن جندة احلروري إَّنا سأل ابن عباس بعد وفاة اخللفاء الراشدين ببضع وعشرين سنة ( ،)3ففي
رواية أيب داود التصريح بأنه سأله يف فتنة ( )4ابن الزبري ( ،)5وكانت فتنة ابن الزبري بعد بضع وستني من اهلجرة (،)6
وكانت وفاة علي رضي اهلل عنه ليلة اجلمعة لثالث عشرة مضت من رمضان سنة أربعني ( ،)7وإذا كان األمر هكذا

ولرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم سهم ،ولذوي القر سهم ،ولليتامى سهم ،وللمساكني سهم ،والبن السبيل سهم .الفريق اخلامس:
يرى هذا الفريق أن اخلُمس يُقسم إىل ثالثة أسهم ،سهم لليتامى ،وسهم للمساكني ،وسهم البن السبيل .وهذا الفريق يرى إن سهم اهلل
عز وجل ،وسهم الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وسهم ذوي القر سقطت مبوت الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم .ينظر :أبو
عبيد ،األموال ،ص .80ابن زجنويه ،األموال ،ج ،1ص .11إبن قدامة ،الكايف ،ج ،2ص .513السمناين ،روضة القضاة ،ج،5
ص.1822
ٍ
ِ
ِ
) )1قال تعاىل( :واعلَمواْ أَََّّنَا َغنِمتم ِّمن َشيء فَأ َّ ِ ِ
ِ
ول ول ِذي الْ ُقرَ والْيَتَ َامى والْمساكِ ِ
السبِ ِيل إِن ُكنتُ ْم َآمنتُ ْم بِاللّ ِه
ني َوابْ ِن َّ
ُْ
ْ َ
َن للّه ُُ َسهُ َول َّلر ُس َ
َُْ
َ ََ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َنزلْنَا َعلَى َعْب ِدنَا يَ ْوَم الْ ُف ْرقَان يَ ْوَم الْتَ َقى ا ْجلَ ْم َعان َواللّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْيء قَد ٌير) .سورة األنفال ،آية .21
َوَما أ َ
) )2مل يقل الشيخ تاج الدين الفركاح إن اخل لفاء الراشدين هم من قاموا بذلك ،إذ وضع عنوان( :فعل األئمة بعد الراشدين) .ينظر:
مسألة الغنائم ،ص.51
) )3يف سنة ( 21ه) وبعد االتفاق الذي مت بني اإلمام احلسن بن علي ومعاوية بن أيب سفيان ،بدأ العصر األموي ،واستمر حىت سنة
(158ه) .واملصادر تشري إىل أن املراسالت ب ني عبد اهلل بن عباس ،وبني جندة احلروري كانت يف حدود سنة بضع وستون للهجرة.
ينظر :النووي ،شرح صحيح مسلم ،ج ،18ص.118
) )4قال اإلمام النووي فتنة ،واألصوب حركة أو ثورة ابن الزبري ،ألنه باستخدام كلمة فتنة يُعطي شرعية للحاكم اآلخر.

) )5عبد اهلل بن الزبري بن العوا م القرشي أبو بكر األسدي ،فارس قريش يف زمنه ،وأول مولود يف املدينة بعد اهلجرة .ولد سنة (1ه)
شهد فتح إفريقية زمن عثمان ،وبويع له باخلالفة سنة ( 62ه) عقب موت يزيد بن معاوية ،فحكم مصر واحلجاز واليمن وخراسان
والعراق وأكثر الشام ،وجعل قاعدة ملكه املدينة .وكانت له مع األمويني وقائع ،حىت سريوا إليه احلجاج الثقفي ،يف أيام عبد امللك بن
مروان ،فانتقل إىل مكة ،وعسكر احلجاج يف الطائف .ونشبت بينهما حروب أتى املؤرخون على تفصيلها انتهت مبقتل ابن الزبري يف
مكة ،بعد أن خذله عامة أصحابه وقاتل قتال األبطال ،توىف سنة (75ه) .ينظر :الزركلي ،األعالم ،ج ،2ص.27
) )6يف حدود سنة ( 62ه) ألن يزيد بن معاوية طلب من اإلمام احلسني بن علي عليه السالم ،وعبد اهلل بن الزبري املبايعة لكنهما
رفضا ،فكانت واقعة الطف األليمة اليت استشهد فيها اإلمام احلسني سنة (60ه) .ينظر :الصاليب ،خالفة أمري املؤمنني ،ص 52وما
بعدها.
) )7ابن حجر ،هتذيب التهذيب ،ج ،7ص.551
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فكيف ُيل ألحد أن ينسب هذا إىل أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما ويقطع به عليهما بصيغة اجلزم ( ،)1وإن ابن
عباس أرادمها ،ونسب ذلك إليهما ،ولو ثبت ذلك عنهما مل يكن فيه داللة ما يرويه هذا القائل ،بل يكون جوابه ما
قدمناه ،وهو أَّما مل خيالفا يف أصل التخميس ،بل يف مصروفه ،وإَّنا ننكر على من يقول :ال رخميس أصالً ،كما
ينوح به هذا القائل.
فإن قيل :ففي سنن أيب داود ( )2بإسناد صحيح ( )3أن جندة احلروري حني حج ( )4يف فتنة ابن الزبري أرسل إىل
ابن عباس يسأله عن سهم ذي القر  ،ويقول ملن تراه؟ فقال ابن عباس :لقر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قسم
هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وقد كان عمر عرض علينا ( )5من ذلك عرضاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه
وأبينا أن نقبله (.)6
قلنا :ليس يف هذه خمالفة ملا قلناه ،وقد قال الشافعي رمحه اهلل :جيوز أن ابن عباس أراد بقوله" :أ ذلك علينا
قومنا " من بعد الصحابة يزيد بن معاوية وأهله (.)7
فإن قال :قد روي عن أيب بكر وعمر أَّما أسقطا سهم ذي القريب

()8

.9

قلنا  :جوابه ما سبق  ،وهو أنه لو صح ذلك عنهما مل يلزم منه عدم التخميس  ،بل يصرف إىل غريهم من
األصناف األربعة ،ويا عجباً ملن خيالف اإلمجاع كيف ُيتج مبثل هذا على رد اإلمجاع ؟ وكيف خيفى عليه أنه ال يلزم
من منع سهم ذوي القر منع أصل التخميس ؟ وما اعتقد احتجاج من ُيتج هبذا إال من لطف اهلل تعاىل ومحايته
هلذا الدين الكرمي  ،وأما من نابذ محلته ال يقدر على حجة  ،وال يُلهم شبهة ( )10تُنجه ،قال تعاىل( :إِنَّا َْحن ُن نََّزلْنَا
) )1سبق أن بينا إن املقصود هنا بين أمية ،وحتديداً يزيد بن معاوية ،ألن ابن عباس صرح بأن سؤال جندة احلروري له ،كان يف خالفة ابن

الزبري ،اليت كانت بعد بضع وستون سنة من اهلجرة .ينظر :النووي ،اجملموع ،ج ،18ص .118الشوكاين ،نيل األوطار ،ج،18
ص.563

) )2سنن ،ج ،1ص.680
) )3قال األلباين :حديث صحيح .ينظر :إرواء الغليل ،ج ،3ص.28
) )4يف سنة (66ه) حج جندة احلروري والتقى بابن عباس .ينظر :ابن خياط ،تاريخ ،ص.808
) )5إن عمر بن اخلطاب رآهم مصارف خلُمس اخلُمس ،ورآهم إبن عباس مستحقني خلُمس اخلُمس ،وبناء على ذلك عرض عليهم أن
يزوج أبناءهم وبناهتم وخيدم عائلهم ويقضي عن غارمهم .والفرق بني املصرف ،واملستحق ،إن املصرف من جيوز الصرف إليه ،واملستحق
ط .ينظر :الشوكاين ،نيل األوطار،
من كان حقه ثابتاً فيستحق املطالبة به والتقاضي ،خبالف املصرف ألنه ال يستحق املطالبة إذا مل يُع َ
ج ،2ص .20العظيم آبادي ،عون املعبود ،ج ،2ص.125
) )6ينظر :أبو داود ،سنن ،ج ،8ص .86ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،6ص.172
) )7سبق أن وضحنا املقصود بالقوم .ينظر :النووي ،اجملموع ،ج ،18ص .118الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،18ص.563
) )8كان اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم يتوىل قسمة ُ س اخلُمس يف خالفة أيب بكر وعمر بن اخلطاب .ينظر :أمحد ،املسند،
ج ،1ص .23أبو داود ،سنن ،ج ،8ص .87البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص .522الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،2ص.850
9

كان اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم يتوىل قسمة ُ س اخلُمس يف خالفة أيب بكر وعمر بن اخلطاب .ينظر :أمحد ،املسند،

ج ،1ص .23أبو داود ،سنن ،ج ،8ص .87البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص .522الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،2ص.850
) )10أي ال جيد دليل شرعي قوي يصمد أمام حجج خمالفيه ،حىت وإن كانت حجته ضعيفة.
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ِّ
الذ ْكَر َوإِنَّا لَهُ َحلَافِظُو َن) ( .)1ويف احلديث الصحيح ( )2أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال " :ال تزال طائفة من
أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم خذالن من خذهلم " (.)3
فإن قال هذا القائل :قد روى أن عمر وعلياً رضي اهلل عنهما اتفقا على تفرقة سهم ذي القر يف مصاحل
املسلمني (.)4
قلنا :هذا احتجاج فاسد ،ألَّما مل يتفقا على إبطال التخميس كما يقوله القائل املذكور ،بل صرفاه يف بع
مصارف اخلُمس ،وهذا غري حمل النزاع الذي حنن فيه.
فإن احتج هذا القائل بأن كثري من العلماء ( )5قالوا :مال الفيء ،ومال الغنيمة شيء واحد ،وحينئذ جيب محل
آييت الفيء والغنيمة على إن ذلك مردود إىل رأي اإلمام.
قلنا :هذا احتجاج باطل لوجهني:
أحدمها :أن من يدعي االجتهاد املطلق والتمسك باحلجج الشرعية فيما يرومه من خمالفة اإلمجاع ،كيف يصح
اعتماده يف ذلك على تقليده لبع العلماء املخالفني للجمهور يف جعل الفيء والغنيمة شيئاً واحداً؟.
الثاين :أنه لو ثبت كوَّما شيئاً واحداً مل يُلزم من ذلك عدم رخميس الغنيمة املنصوص عليها يف الكتاب،
والسنة ،وإمجاع األمة.
فإن قيل :آية الغنيمة خمصوصة باإلمجاع ،ألنه خيص منها السلب والنفل ،وإَّما ال ُخيمسان عند الشافعي (،)6
والعام إذا خص مل يبق قطعي الداللة (.)7
قلنا :أما قوله يف السلب فصحيح ( ،)8وأما قوله يف النفل فباطل ،بل الصحيح من مذهب الشافعي والراجح
عند أئمة أصحابه أن التنفيل اآلن يكون من ُ س اخلُمس (.)9
) )1سورة احلجر ،آية .1
) )2مسلم ،صحيح مسلم ،ج ،6ص.35
) )3األلباين ،السلسلة الصحيحة ،ج ،2ص.236
) )4قال اإلمام علي عليه السالم :والنيه عمر رضي اهلل عنه فقسمته حياة عمر رضي اهلل عنه حىت كان آخر سنة من سين عمر رضى
اهلل عنه ،أتاه مال كثري فعزل حقنا ُث أرسل إيل ،فقال :ه ذا مالكم فخذه فأقسمه .حيث كنت تقسمه .فقلت :يا أمري املؤمنني بنا عنه
العام غىن وباملسلمني إليه حاجة فرده عليهم تلك السنةُ .ث مل يدعنا إليه أحد بعد عمر رضي اهلل عنه حىت قمت مقامي هذا .ينظر:
أبو داود ،سنن ،ج ،8ص .87أبو يعلى ،املسند ،ج ،1ص .816البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص.522
) )5ينظر :املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص .800أبو يعلى ،األحكام السلطانية ،ص.156
) )6الشافعي ،األم ،ج ،2ص .125املاوردي ،احلاوي ،ج ،2ص.1005
) )7البزدوي ،كشف األسرار ،ج ،1ص .61أمري بادشاه ،تيسري التحرير ،ج ،1ص.165
) )8يقصد رأي الشيخ تاج الدين الفركاح.
) )9ينظر :الشافعي ،األم ،ج ،2ص .130الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،2ص.165

334

جملة املدونة :السنة الثانية ،العدد  ،5رمضان 6341هـ /متوز (يوليو) 5165م
وأما قوله " :مل يبق قطعي الداللة " فكون الداللة قطعية ليس بشرط يف الفروع الظنيات .واهلل أعلم.


فصل
فإن قال صاحب هذه املقالة :إن الغلول ( )1من الغنيمة إَّنا ُيرم إذا كانت الغنيمة تقسم على الوجه املشروع،
فإن تغري احلال وعلم التصرف يف األموال جوراً ،جاز ملن ظفر بقدر حقه أن يتملكه ويكتمه ،ولو حلف عليه مورياً
كان ُمصيباً ُحمسناًُ .ث وصل هذا القائل هبذا اللفظ أن قال :ويف هذا احلديث الصحيح إن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم بعث علياً إىل خالد بن الوليد ( )2ليقب اخلُمس ،فأخذ منه جارية ،وأصبح ورأسه تقطر ،فقال خالد لربيدة
بن احلصيب ( :)3أال ترى ما يصنع هذا؟ قال بريدة :فذكرت ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فقال " :فإن له يف
اخلُمس أكثر من هذا " (.)4
قال هذا القائل :فقد قب علي من اخلُمس ما مل يُعينه له النيب ( )5صلى اهلل عليه وسلم له فأجازه النيب صلى
اهلل عليه وسلم ألنه حقه من اخلُمس ،فكذلك من الغنيمة من أخذ منها حقه جاز.
قلنا :هذا القول مشتمل على أباطيل من أوجه:
أحدها :إنه قول خمَّتع جملرد دعوى ( )6ال برهان هلا ،وليس كل ُمدع تُقبل دعواه مبجرد قوله.
الثاين :إن جمموع قوله مع استشهاده بقضية علي رضي اهلل عنه يقتضي أنه نسب النيب صلى اهلل عليه وسلم
إىل أنه يتصرف خالف التصرف اجلائز ( ،)7وإنه إَّنا جاز لعلي أخذ اجلارية ليضيفها بعد إىل حقه لعدم القسمة
الشرعية ،وإَّا إَّنا تُقسم جوراً وهي جسارة ومن يتعمدها من قبائح الكبائر ،وإن مل يتعمدها فصورهتا قبيحة ،ويا

) )1الغلول :اخليانة اخلفية .ينظر :السيوطي ،قوت املغتذي ،ج ،1ص.50
صحايب ،كان من أشراف قريش يف اجلاهلية ،أسلم قبل فتح مكة سنة
القرشي ،سيف اهلل ،
) )2خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي
ّ
ّ
( 7ه) .أسهم يف حروب الردة ومعارك فتح العراق وبالد الشام ،وعزله عمر بن اخلطاب ،وبعد فتح بالد الشام عاد إىل املدينة ،مات
سنة (81ه) .ينظر :ابن حجر ،اإلصابة ،ج ،1ص.215
) )3هو بريدة بن احلصيب بن عبد اهلل بن احلارث األسلمي صحايب أسلم قبل بدر ومل يشهدها وشهد خيرب وفتح مكة .توىف مبرو سنة
(65ه) .ينظر :ابن حجر ،هتذيب التهذيب ،ج ،1ص.258
) )4البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،3ص .110البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص.528
) )5يف األصل :ما مل يصله بالنيب .والصواب ما أثبتناه.
) )6هذه ليست دعوى من دون برهان ،ألن كثرياً من املصادر أكدهتا .ينظر :أمحد ،املسند ،ج ،3ص .531البخاري ،صحيح
البخاري ،ج ،3ص .111ابن حزم ،احمللى ،ج ،7ص .582البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص .528ابن حجر ،فتح الباري ،ج،2
ص .35العيين ،عمدة القاري ،ج ،12ص .6الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،7ص.110
) )7حاشى رسول اهلل من ذلك .ولكن املصادر أكدت هذا األمر .ينظر :ابن كثري ،السرية النبوية ،ج ،2ص.801
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ليت قائلها َمثَ َل بغريها ( ،)1وما أدري أي سبب أوقعه يف االحتجاج هبا يف هذا احلكم الذي ادعاه ،ولو ال ضرورة
خوف االغَّتار به ملا جتاسرت على حكايته (.)2
والصواب عندنا يف قصة علي رضي اهلل عنه أنه ظن أنه جيوز ملن له حق يف مال مشَّتك االستبداد بقسمته،
وأخذ قدر حقه من غري قسمة إمام ،وال اجتماع املستحقني ( ،)3فأخذ اجلارية لنفسه هبذا التأويل ( ،)4وعذره النيب
صلى اهلل عليه وسلم يف أخذها هبذه الشبهة ( ،)5وقال " :إن له يف اخلُمس أكثر منها " ( .)6وال ميتنع خفاء هذه،
على علي رضي اهلل عنه ،فقد خفي عليه وعلى غريه مسائل مثل هذه ،وأظهر ( )7قبل استقرار األحكام ،وال نقص
عليه يف خفاء مثل هذا ،إَّنا ليس مما يُدرك بالضرورة ،وال هو مما اشتهر من دين اإلسالم يف ذلك الوقت ،وليس يف
احلديث أنه صلى اهلل عليه وسلم أقر اجلارية لعلي ( ،)8ولو أقرها كان ابتداء تقرير ،ألنه صحح أخذه أوالً ( ،)9وليس
يف احلديث أن علياً وطئها.
وأما قوله " :فأصبح ورأسه يقطر " .فال يلزم منه أنه وطئها ،وكيف ُيل اعتقاد أنه وطئها مع وجوب
االسترباء(.)10

) )1أي أعطى مثالً غريها .ومل يقل الشيخ تاج الدين الفركاح إن علي أخذ اجلارية ألَّا مل تُقسم قسمة صحيحة.

) )2يقول اإلمام النووي هنا :لوال يأخذ الناس هبذه احلادثة حجة هلم ،ملا جترأت على الكالم عنها.
) )3اإلمام النووي يناق نفسه ،ألن الشيخ تاج الدين الفركاح أجاز أخذ املقاتل حقه من الغنيمة إذا كان توزيع الغنائم ال يتم بصورة
عادلة فقط ،وعلى وفق اآلية الكرمية( :واعلَمواْ أَََّّنَا َغنِمتم ِّمن َشي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ ِ
ول ولِ ِذي الْ ُقرَ والْيَتَ َامى والْمساكِ ِ
ني َوابْ ِن
ُْ
َن للّه ُُ َسهُ َول َّلر ُس َ
ْ َ
َُْ
َ ََ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلَ ْم َعان َواللّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْيء قَد ٌير) .وإن علي عليه السالم ويف
َنزلْنَا َعلَى َعْبدنَا يَ ْوَم الْ ُف ْرقَان يَ ْوَم الْتَ َقى ْ
َّ
السبِ ِيل إِن ُكنتُ ْم َآمنتُ ْم بِاللّه َوَما أ َ
ِ
ِ
ِ
وحى ) .وفعل علي ما فعله ومل يعَّتض على فعله رسول اهلل  ،ال بل أجازه .فلماذا
عصر النيبَ ( :وَما يَنط ُق َع ِن ا ْهلََوى * إ ْن ُه َو إَّال َو ْح ٌي يُ َ
إذن يلوم اإلمام النووي الفركاح على رأيه الذي أصدره يف عصر اتسم بعدم العدالة يف توزيع الغنائم ،ال بل إن املصادر كانت تشري إىل
إن الدولة يف عصر الشيخ تاج الدين الفركاح ،تستأثر بالغنائم من دون املقاتلني ،ويف املقابل تدفع هلم رواتب ،وهي يف كثري من األحيان
ال تصل قيمة غنيمة اجلندي يف معركة واحدة .ينظر :الدجيلي ،بيت املال ،ص.121
) )4وهذا ما قاله الشيخ تاج الدين الفركاح ،وعارضه اإلمام النووي ومن ُث عاد وقال بقوله .ينظر :الفركاح ،مسألة الغنائم ،ص.28
) )5قال ابن حجر :قال أبو ذر اهلروي :إَّنا أنكر الصحايب على اإلمام علي عليه السالم ملا أخذه من املغنم فظن أنه غل ،فلما أعلمه
النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه أخذ أقل من حقه ،وأجازه .قال ابن حجر :وهو تأويل حسن لكن يبعده صدر احلديث الذي أخرجه
أمحد ،فلعل سبب اإلنكار ،كان ملعىن آخر وزال بنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم .فالقسمة جائزة يف مثل ذلك ممن هو شريك فيما
يقسمه كاإلمام إذا قسم بني الرعية وهو منهم فكذلك من نصبه اإلمام قام مقامه .ينظر :ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،2ص.67
) )6البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،3ص .110البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص.528
) )7أظهر :أي مسائل أكثر وضوحاً كانت خافية عليه .يقال أظهر اهلل املسلمني على الكافرين .ينظر :إبن منظور ،لسان العرب ،ج،2
ص .386وج ،3ص.123
) )8قال اإلمام النووي :ليس يف احلديث ما يدل عل ى إنه أقر اجلارية لإلمام علي عليه السالم ،ومل يفطن النووي لقول النيب( :إن له يف
اخلُمس أكثر من ذلك) .ينظر :البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،3ص .110البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،6ص.528
) )9العيين ،عمدة القاري ،ج ،12ص.6
) )10اإلسترباء :الَّتبص باملرأة مدة بسبب ملك اليمني لرباءة رحم املرأة من احلمل .ينظر :أبو حبيب ،القاموس الفقهي ،ص.53
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الثالث من األباطيل :إنه جزم بأنه يأخذ قدر حقه كما قلنا مستبداً به .وهذا غلط فاحش ،والصواب :إنه
إَّنا جيوز أن يأخذ من املشَّتك ( )1الذي تعذرت قسمته قدراً يعلم أن كل واحد من الغاَّنني وأهل اخلُمس قد وصل
()2
وسلم
إليه مثل نسبة حقه  ،كما قلنا  :فيما لو ورث مجاعة ماالً ،أو اغتصبوه  ،أو اشَّتوه صفقة ،وغُصب ذلك ُ
إىل بعضهم قدر حقه ،فإنه ال جيوز االستبداد به ،بل يلزمه أن يوصل إىل شركاءه قدر حصصهم مما وصله ( ،)3وهذا
من القواعد املقررة املعروفة (.)4
الرابع :قوله " :لو حلف عليه مورياً كان حمسناً " .وما دليل هذا اإلحسان يف هذا الفعل؟ ومبا صار هذا
احللف راجحاً على تركه كما يدعيه هذا القائل؟.


فصل

إن قيل :ما تقولون يف بلد للكفار قصده عسكر للمسلمني فهرب املقاتلون عنه ،فوجدوا فيه النساء والصبيان،
والعامة من الرجال ،والدواب ،واألثاث ،فغنموا ذلك فهل هذا غنيمة أم يفء ؟ تفريعاً ( )5على مذهب الشافعي
واجلمهور يف الفرق بني الفيء والغنيمة.
قلنا :هو غنيمة ،ألن الغنيمة ما أخذ بإجاف ( )6اخليل والركاب (.)7
والفيء ما تركوه وجلوا عنه خوفاً من املسلمني ،وحنو هذا ،وقد وجدت هذه الصفة للغنيمة يف هذا املسؤول
عنه(.)8
فإن قيل :لو قال القائل :إن هذا املسؤول عنه يفء على مذهب الشافعي وموافقيه ،وزعم هذا القائل أنه جيوز
التصرف فيه من غري رخميس ،لكونه فيئاً (.)9
) )1املال املشَّتك :هو اجلائز للتقسيم بني جمموعة من األشخاص على إختالف حصصهم .ينظر :أبو حبيب ،القاموس الفقهي،
ص.505
) )2قال الشيخ تاج الدين الفركاح( :إذا تغري احلال ،وعُلم التصرف يف األموال على حسب االختيار ،جاز ملن ظفر بقدر حقه ،أو مبا
دونه أن خيتزله) .ينظر :مسألة الغنائم ،ص.21
) )3يف صفحة سابقة أجاز اإلمام النووي فعل ذلك ،وهنا نق
) )4الرازي ،احملصول ،ج ،3ص.17

ما قاله وأنكره ،رمحه اهلل.

) )5أي فرعاً من فروع املذهب الشافعي .ينظر :اجلوهري ،الصحاح ،ج ،5ص.1836
) )6إجياف اخليل :أي سرعتها يف سريها .ينظر :إبن حجر ،هدي الساري ،ص.111
) )7الركاب :أي الركائب وهي الدواب اليت تستخدم يف املعارك .ينظر :إبن حجر :هدي الساري ،ص.181
) ) 8أي إن السؤال الذي وجه إىل اإلمام النووي حول جواز األخذ من الغنيمة من دون قسمة ،هي غنيمة وليست يفء .لذا فهو يرى
إَّا تنطبق عليها شروط الغنيمة وليس شروط الفيء .قال املاوردي :الفيء والغنيمة خيتلفان يف حكمهما ،ألن مال الفيء مأخوذ عفواً،
ومال الغنيمة مأخوذ قهراً .ومصرف أربعة أ اس الفيء خمالف ملصرف أربع أ اس الغنيمة .ينظر :األحكام السلطانية ،ص.800
) )9يرى اإلمام الشافعي أن الفيء خيُمس ويصرف يف مصاحل املسلمني .ينظر :املاوردي ،األحكام السلطانية ،ص.801
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قلنا :هذا غلط من وجهني:
إحدمها :أن هذا املذكور ليس فيئاً ،وإَّنا هو غنيمة كما ذك.
والثاين :أن الفيء جيب رخميسه عند الشافعي وموافقيه ،فال فرق بني الفيء والغنيمة يف وجوب التخميس ،وإَّنا
خيتلفان يف مصرف األ اس األربعة .واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.


فصل
إن قيل :ما طريق من صار يف يده شيء من الغنيمة املذكورة بشراء ،أو استيالء ،أو هدية من بع
وحنو ذلك؟.

الناس،

قلنا :طريقه ما ذكره الشيخ أبو حممد اجلويين يف آخر كتابه " التبصرة " ،واألصحاب ( :)1أنه إن علم املستحقني
له ومتكن من الرد إىل مجيعهم رده إليهم ،وإن عجز دفعه إىل القاضي كسائر األموال الضائعة ،ويفعل فيها القاضي
ما يفعله يف األموال الضائعة.


فصل
قال الشيخ أبو حممد يف " التبصرة " " :لو غزت طائفة ،وغنمت وليس فيهم أمري من جهة السلطان يُقسم
غنيمتهم ،فحكموا رجالً منهم ،أو من غريهم حىت قسمها بينهم .فإن قلنا :باألصح ( )2وهو جواز التحكيم صحت
للحكم ،وإال فال " (.)3
هذه القسمة بشرط كون املُحكم أهالً ُ


فصل

قال الشيخ أبو حممد " :لو أعتق بع الغاَّنني جارية من الغنيمة من غري قسمة صحيحة ،وهو ُموسر عتقت
حصته ،وسرى العتق إىل الباقي يف احلال على املذهب الصحيح ،فإن أراد تزوجيها فاالحتياط أن يضم إذن احلاكم
إىل إذن املعتق يف التزويج ،ألن حصته اخلُمس منها إذا اعتقت إَّنا تعتق على أحد األقوال للشافعي بعد دفع القيمة،
فاالحتياط أن يدفع قيمة ُ سها إىل احلاكم ليصرفها مصرف اخلُمس ،فإن كان معه شركاء يف الغنيمة دفع قيمة
حصصهم إليهم إن كانوا حاضرين معلومني ،وإن كانوا غائبني ال يعرفون دفع حصصهم إىل احلاكم يفعل فيها ما

) )1يقصد فقهاء املذهب الشافعي .ينظر :الغزايل ،الوسيط ،ج ،8ص .212اجلويينَّ ،اية املطلب ،ج ،5ص .562الرمليَّ ،اية
احملتاج ،ج ، 5ص .100اخلن ،الفقه املنهجي ،ج ،8ص.87
) )2أي باختيار شخص يقسم بينهم بالسوية.
) )3ينظر :اجلويين ،التبصرة ،ص.602
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يفعل يف أموال الغائبني اجملهولني ،وإَّنا أُمر بضم إذن احلاكم إىل إذن املعتق خمافة أن يكون بع
ُ
أعتق حصته قبل إعتاق هذا الغامن ،فيكون والئها للغائب ،ووالية تزوجيها حينئذ للقاضي.

الغاَّنني الغائبني

قال الشيخ أبو حممد " :وإذا كانت أبضاع السراري على هذا احلال يف عصرنا فاالحتياط اجتناهبن مملوكات
وحرائر .واهلل سبحانه وتعاىل أعلم " (.)1
الحمد هلل وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.



قائمة المصادر والمراجع:

القرآن الكريم .
أوالً :املخطوطات:
الداودي ،أمحد بن نصر (ت208ه111/م).
 -1األموال ،خمطوط حمفوإ يف اجملمع العلمي العراقي حتت رقم (.)111
ثانياً :املصادر األولية:
ابن األثري ،علي بن حممد بن عبد الكرمي (ت650ه1855/م).
 -8أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،حتقيق :حممد إبراهيم البنا وآخرون (القاهرة ،مطابع دار الشعب.)1170 ،
 -5الكامل يف التاريخ ،حتقيق :عبد اهلل القاضي (بريوت ،دار الكتب العلمية.)1110 ،
ابن األثري ،املبارك بن حممد بن حممد (ت606ه.)1810/
 -2النهاية يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد وحممود حممد (القاهرة ،املكتبة اإلسالمية.)1165 ،
 -3الشايف يف شرح مسند الشافعي ،حتقيق :أمحد سليمان ( الرياض ،مكتبة الرشد.)8003 ،
أمحد  ،أمحد بن حممد بن حنبل (ت821ه233/م).
 -6املسند (بريوت ،دار صادر ،د.ت).
ابن آدمُ ،يىي بن آدم بن سليمان (ت805ه211/م).
 -7اخلراج ،حتقيق :أمحد حممد شاكر (بريوت ،دار املعرفة.)1171 ،
األدفوي ،جعفر بن ثعلب (ت722ه1527/م).
 -2الطالع السعيد اجلامع ألمساء الفضالء والرواة بأعلى الصعيد ( القاهرة ،مطبعة اجلمالية1551 ،ه).
) )1ينظر :اجلويين ،التبصرة ،ص 602و.601
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األسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن (ت778ه1571/م).
 -1طبقات الشافعية ،حتقيق :عبد اهلل اجلبوري (بغداد ،مطبعة اإلرشاد.)1170 ،
أمري بادشاه ،حممد أمني (ت178ه1363/م).
 -10تيسري التحرير (دمشق ،دار الفكر ،د.ت).
البخاري ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم (ت836ه270/م).
 -11صحيح البخاري ،مراجعة :د.مصطفى ديب (بريوت ،دار إبن كثري.)1127 ،
البزدوي ،عبد العزيز بن أمحد (ت750ه1550/م).
 -18كشف األسرار (بريوت ،دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت).
ابن بطال ،علي بن خلف (ت211ه1037/م).
 -15شرح صحيح البخاري ،حتقيق :ياسر إبراهيم (الرياض ،مكتبة الرشد.)8005 ،
البكري ،عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد (ت227ه1012/م).
 -12معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ،حتقيق :مصطفى السقا (بريوت ،عامل الكتب.)1125 ،
البالذري ،أمحد بن ُيىي بن جابر (ت871ه218/م).
 -13فتوح البلدان ،حتقيق :رضوان حممد (بريوت ،دار الكتب العلمية.)1125،
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي (ت232ه1066/م).
 -16السنن الكربى (بريوت ،دار الفكر ،د.ت).
 -17دالئل النبوة (بريوت ،دار الكتب العلمية.)1120 ،
ابن تغري بردي ،يوسف بن تغري بردي (ت272ه1270/م).
 -12الدليل الشايف على املنهل الصايف ،حتقيق :فهيم حممد شلتوت (القاهرة ،دار الكتب املصرية.)1112 ،
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم (ت782ه1582/م).
 -11جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن حممد (املدينة املنورة.)1113 ،
ابن جزي ،حممد بن أمحد بن حممد (ت721ه1550/م).
 -80قوانني األحكام الفقهية ومسائل الفروع الفقهية (بريوت ،دار العلم للماليني.)1162 ،
اجلصاص ،أمحد بن علي (ت570ه120/م).
 -81أحكام القرآن ،حتقيق :عبد السالم حممد علي (بريوت ،دار الكتب العلمية.)1112 ،
ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي بن حممد (ت317ه1801/م).
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 -88كشف املشكل من حديث الصحيحني ،حتقيق :علي حسني (الرياض ،دار الوطن.)8000 ،
 -85صفة الصفوة ،حتقيق :حممود فاخوري ود.حممد راوس قلعجي (بريوت ،دار املعرفة.)1171 ،
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد (ت515ه1005/م).
 -82الصحاح ،حتقيق :أمحد عبد الغفور (بريوت ،دار العلم للماليني.)1127 ،
اجلويين ،عبد اهلل بن يوسف (ت252ه1027/م).
 -83التبصرة يف الوسوسة ،حتقيق :د.حممد عبد العزيز (الرياض ،مؤسسة قرطبة.)1115 ،
اجلويين ،عبد امللك بن عبد اهلل (ت272ه1023/م).
َّ -86اية املطلب يف دراية املذهب ،حتقيق :عبد العظيم حممود (عمان ،دار املنهاج.)8007 ،
حاج خليفة ،مصطفى بن عبد اهلل (ت1067ه1637/م).
 -87كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بريوت ،دار إحياء الَّتاث العريب ،د.ت).
احلاكم ،حممد بن عبد اهلل (ت203ه1012/م).
 -82املستدرك على الصحيحني ،حتقيق :د.يوسف املرعشلي (بريوت ،دار املعرفة.)1126 ،
ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد (ت532ه163/م).
 -81الثقات (حيدر آباد الدكن ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية.)1175 ،
 -50صحيح ابن حبان بَّتتيب ابن بلبان ،حتقيق :شعيب األرناؤوط (بريوت ،مؤسسة الرسالة.)1127 ،
ابن حجر ،أمحد بن علي بن حممد (ت238ه1221/م).
 -51اإل صابة يف متييز الصحابة ،دراسة وحتقيق :الشيخ عادل أمحد والشيخ علي حممد (بريوت ،دار الكتب العلمية،
.)1113
 -58هتذيب التهذيب (بريوت ،دار الفكر.)1122 ،
 -55الدرر الكامنة بأعيان املائة الثامنة ،حتقيق :د.حممد عبد املعيد خان (حيدر آباد الدكن ،مطبعة جملس دائرة
املعارف العثمانية.)1178 ،
 -52فتح الباري شرح صحيح البخاري (بريوت ،دار املعرفة ،د.ت).
 -53هدي الساري مقدمة فتح الباري (بريوت ،دار املعرفة ،د.ت).
ابن حزم ،علي بن أمحد بن سعيد (ت236ه1062/م).
 -56جوامع السرية (القاهرة ،دار املعارف ،د.ت).
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 -57احمللى باآلثار يف شرح اجمللى باالختصار ،حتقيق :أمحد حممد شاكر (بريوت ،دار الفكر ،د.ت).
احلليب ،علي بن إبراهيم بن أمحد (ت1022ه1653/م).
 -52إنسان العيون يف سرية األمني املأمون (بريوت ،دار املعرفة.)1120 ،
اخلطايب ،محد بن حممد بن إبراهيم (ت522ه122/م).
 -51معامل السنن (حلب ،املطبعة العلمية.)1158 ،
غ خلكان ،أمحد بن حممد بن إبراهيم (ت621ه1828/م).
 -20وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد (القاهرة ،مطبعة السعادة.)1122 ،
ابن خياط ،خليفة بن خياط (ت820ه232/م).
 -21تاريخ خليفة بن خياط ،حتقيق :د.أكرم ضياء العمري (دمشق ،دار القلم1517 ،ه).
أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق (ت873ه221/م).
 -28سنن أيب داود ،حتقيق :سعيد حممد (بريوت ،دار الفكر.)1138 ،
الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة (ت1850ه1213/م).
 -25حاشية الدسوقي على الشرح الكبري(القاهرة  ،دار إحياء الكتب العربية  ،د  .ت).
الدمشقي ،حممد بن عبد الرمحن (ت720ه1572/م).
 -22رمحة األمة يف اختالف األئمة ،حتقيق :عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري( ،الدوحة ،مطابع قطر الوطنية،
.)1121
الدياربكري ،حسني بن حممد (ت166ه1331/م).
 -23تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس (بريوت ،دار صادر ،د.ت).
الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان (ت722ه1522/م).
 -26تذكرة احلفاإ ،تصحيح :عبد الرمحن بن ُيىي املعلمي (بريوت ،دار إحياء الَّتاث العريب1577 ،ه).
 -27تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حتقيق :د.بشار عواد معروف (بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،
.)8005
 -22ذيل العرب (بريوت ،دار الكتب العلمية.)1123 ،
 -21سري أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب األرناؤوط (بريوت ،مؤسسة الرسالة.)1125 ،
 -30العرب يف خرب من غرب ،حتقيق :د.صالح الدين املنجد (الكويت ،مطبعة حكومة الكويت.)1122 ،
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 -31دول اإلسالم ،حتقيق :حسن إمساعيل (بريوت ،دار صادر.)1111 ،
الرازي ،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس (ت587ه152/م).
 -38تفسري الرازي ،حتقيق :أسعد حممد الطيب (صيدا ،املكتبة العصرية ،د.ت).
 -35اجلرح والتعديل (بريوت ،دار إحياء الَّتاث العريب.)1137 ،
الرازي ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر (ت666ه1862/م).
 -32خمتار الصحاح (بريوت ،دار الكتب العلمية.)1167 ،
الرازي ،حممد بن عمر بن احلسن (ت606ه1810/م).
 -33احملصول يف عل م األصول ،حتقيق :طه جابر فياض (الرياض ،منشورات جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية1200 ،ه).
 -36التفسري الكبري (القاهرة ،املطبعة البهية املصرية.)1152 ،
الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي (ت685ه1386/م).
 -37فتح العزيز شرح الوجيز (القاهرة ،مطبعة التضامن ،د.ت).
 -32شرح مسند الشافعي ،حتقيق :وائل حممد (قطر ،مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.)8007 ،
ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد (ت713ه1515/م).
 -31االستخراج ألحكام اخلراج ،حتقيق :أمحد حممد شاكر (بريوت ،دار املعرفة.)1171 ،
 -60ذيل طبقات احلنابلة (القاهرة ،مطبعة السنة احملمدية1578 ،ه).
الرحيب ،عبد العزيز بن حممد (ت1122ه1771/م).
 -61فقه امللوك ومفتاح الرتاج املرصد على خزانة كتاب اخلراج ،حتقيق :د.أمحد عبيد الكبيسي (بغداد ،مطبعة
اإلرشاد.)1175 ،
ابن رشد احلفيد ،حممد بن أمحد بن حممد (ت313ه1112/م).
 -68البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ،حتقيق :د.حممد حجي وآخرون (بريوت ،دار الغرب اإلسالمي،
.)1122
الرملي ،حممد بن أمحد (ت1002ه1316/م).
َّ -65اية احملتاج إىل شرح املنهاج ( ،القاهرة ،مطبعة مصطفى البايب احلليب.)1152 ،
الزخمشري ،حممود بن عمر بن حممد (ت352ه1122/م).
 -62أساس البالغة (القاهرة ،مطابع الشعب.)1160 ،
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 -63الفائق يف غريب احلديث ،حتقيق :علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم (بريوت ،دار املعرفة ،د.ت).
 -66الكشاف عن حقائق غوام

التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل (بريوت ،دار الكتاب العريب.)1177 ،

ابن أيب زمنني ،حممد بن عبد اهلل (ت511ه1002/م).
 -67تفسري ابن أيب زمنني ،حتقيق :حسني عكاشة وحممد مصطفى (القاهرة ،دار الفاروق احلديثة.) 8008 ،
ابن زجنويه ،محيد بن خملد بن قتيبة (ت831ه263/م).
 -62األموال ،حتقيق :د.شاكر ذيب فياض (الرياض ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.)1126 ،
الزيلعي ،عبد اهلل بن يوسف بن حممد (ت768ه1156/م).
 -61نصب الراية يف رخريج أحاديث اهلداية ،باعتناء :امين صاحل شعبان (اهلند ،منشورات اجمللس اإلسالمي األعلى،
.)1152
سبط ابن اجلوزي ،يوسف بن قزاوغلي (ت632ه1836/م).
 -70مرآة الزمان يف تاريخ األعيان (حيدرآباد الدكن ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية1570 ،ه).
السبكي ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف (ت771ه1570/م).
 -71طبقات الشافعية الكربى ،حتقيق :د.عبد الفتاح حممد احللو ود.حممود حممد الطناحي (القاهرة ،مطبعة عيسى
البايب احلليب.)1162 ،
 -78معيد النعم ومبيد النقم (بريوت ،مؤسسة الكتب الثقافية.)1127 ،
السخاوي ،حممد بن عبد الرمحن بن حممد (ت108ه1217/م).
 -75الضوء الالمع ألهل القرن التاسع (بريوت ،دار اجليل.)1118 ،
 -72املنهل العذب الروي يف ترمجة قطب األولياء النووي ،حتقيق :أمحد فريد (بريوت ،دار الكتب العلمية،
.)8003
السرخسي ،حممد بن أمحد بن سهل (ت225ه1010/م).
 -73املبسوط ،تصحيح مجاعة من العلماء (القاهرة ،مطبعة السعادة1582 ،ه).
ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع (ت850ه223/م).
 -76الطبقات الكبري (بريوت ،دار صادر ،د.ت).
السمرقندي ،نصر بن حممد (ت575ه125/م).
 -77تفسري السمرقندي املسمى حبر العلوم ،حتقيق :د.حممود مطرجي (بريوت ،دار الفكر ،د.ت).
السمعاين ،عبد الكرمي بن حممد بن منصور (ت368ه1167/م).
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 -72األنساب ،قدم له وعلق عليه :عبد اهلل عمر (بريوت ،دار اجلنان.)1122 ،
السمعاين ،منصور بن حممد (ت221ه1016/م).
 -71تفسري السمعاين ،حتقيق :ياسر إبراهيم (الرياض ،دار الوطن.)1117 ،
السمناين ،علي بن حممد (ت211ه1106/م).
 -20روضة القضاة وطريق النجاة ،حتقيق :د.صالح الدين الناهي (بغداد ،مطبعة اإلرشاد.)1175 ،
السندي ،حممد بن عبد اهلادي (ت1152ه1786/م).
 -21حاشية السندي على سنن النسائي الكربى ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة (بريوت ،دار الكتب العلمية،
.)1126
السهيلي ،عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد (ت321ه1123/م).
 -28الروض األنف يف شرح سرية النيب  البن هشام ،حتقيق :جمدي منصور (بريوت ،دار الكتب العلمية ،د.ت).
ابن سيد الناس ،حممد بن حممد بن حممد (ت752ه1552/م).
 -25عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري (بريوت ،مؤسسة عز الدين.)1126 ،
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد (ت111ه1303/م).
 -22بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة (بريوت ،دار املعرفة.)1122 ،
 -23قوت املغتذي على جامع الَّتمذي (مكة املكرمة ،مطبوعات جامعة أم القرى.)1112 ،
 -26طبقات احلفاإ (بريوت ،دار الكتب العلمية1205 ،ه).
 -27لب اللباب يف حترير األنساب (بريوت ،دار صادر ،د.ت).
 -22مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة (املدينة املنورة ،منشورات اجلامعة اإلسالمية1511 ،ه).
 -21املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي ،حتقيق :أمحد شفيق (بريوت ،دار إبن حزم.)1122 ،
الشافعي ،حممد بن إدريس بن العباس (ت802ه280/م).
 -10األم ،تصحيح :حممد زهدي النجار (بريوت ،دار املعرفة.)1175،
 -11أحكام القرآن ،حتقيق :عبد الغين عبد اخلالق (بريوت ،دار الكتب العلمية.)1120 ،
أبو شامة ،عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم (ت663ه1867/م).
 -18ذيل الروضتني (بريوت ،دار اجليل.)1112 ،
الشامي ،حممد بن يوسف بن علي (ت128ه1356/م).
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 -15سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ،حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد عوض
(بريوت ،دار الكتب العلمية.)1115 ،
الشربيين ،حممد بن أمحد (ت177ه1370/م).
 -12مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاإ املنهاج (القاهرة ،مطبعة مصطفى البايب احلليب.)1132 ،
الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد (ت1830ه1252/م).
 -13نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار (بريوت ،دار اجليل.)1175 ،
الشيباين ،حممد بن احلسن بن فرقد (ت121ه202/م).
 -16السري ،حتقيق :جميد خدوري (بريوت ،الدار املتحدة للطباعة والنشر.)1173 ،
الشريازي ،إبراهيم بن علي بن يوسف (ت276ه1025/م).
 -17املهذب (القاهرة ،مطبعة مصطفى البايب احلليب.)1131 ،
 -12اللمع يف أصول الفقه (بريوت ،دار الكتب العلمية.)8005 ،
الصفدي ،خليل بن أيبك (ت762ه1565/م).
 -11الوايف بالوفيات (بريوت ،دار صادر.)1171 ،
ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان (ت625ه1823/م).
 -100شرح مشكل الوسيط ،حتقيق :د.عبد املنعم خليفة (الرياض ،دار كنوز اشبيليا.)8011 ،
الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد (ت510ه185/م).
 -101تاريخ الرسل وامللوك (بريوت ،دار الكتب العلمية1207 ،ه).
 -108جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تصحيح :صدقي مجيل العطار (بريوت ،دار الفكر.)1123 ،
الطحاوي ،أمحد بن حممد بن سالمة (ت581ه155/م).
 -105شرح معاين اآلثار ،حتقيق :حممد زهري النجار (القاهرة ،مطبعة األنوار احملمدية ،د.ت).
 -102خمتصر الطحاوي ،حتقيق :أبو الوفا األفغاين (القاهرة ،دار الكتاب العريب1570 ،ه).
ابن طولون ،حممد بن علي (ت135ه1326/م).
 -103الثغر البسام يف ذكر من ويل قضاء الشام (دمشق ،مطبوعات اجملمع العلمي العريب.)1136 ،
إبن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز (ت1838ه1256/م).
 -106رد احملتار على الدر املختار (بريوت ،دار الفكر.)1171 ،
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ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد (ت265ه1071/م).
 -107االستذكار ملذاهب أئمة األمصار فيما تضمنه املوطأ من املعاين واآلثار ،حتقيق :سامل حممد عطا وحممد
علي معوض (بريوت ،دار الكتب العلمية.)1122 ،
 -102االستيعاب يف معرفة األصحاب ،حتقيق :علي حممد البجاوي (بريوت ،دار اجليل.)1120 ،
 -101الدرر يف اختصار املغازي والسري ،حتقيق :د.شوقي ضيف (القاهرة ،دار املعارف.)1125 ،
أبو عبيد ،القاسم بن سالم (ت882ه252/م).
 -110األموال ،حتقيق :حممد خليل هراس (بريوت ،دار الكتب العلمية.)1126 ،
العجلي ،أمحد بن عبد اهلل بن صاحل (ت861ه273/م).
 -111معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ،حتقيق :عبد العليم عبد الرزاق (املدينة املنورة ،مكتبة الدار،
.)1123
العراقي ،عبد احلليم بن احلسن (ت206ه1202/م).
 -118طرح التثريب يف شرح التقريب (بريوت ،دار إحياء الَّتاث العريب ،د.ت).
ابن عساكر ،علي بن احلسن بن هبة اهلل (ت371ه1176/م).
 -115تاريخ دمشق الكبري ،حتقيق :علي شريي (بريوت ،دار الفكر.)1113 ،
ابن العطار ،علي بن إبراهيم (ت782ه1582/م).
 -112حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حمي الدين ،حتقيق :مشهور بن حسن (عمان ،الدار األثرية.)8007 ،
ابن عقبة ،موسى بن عقبة (ت121ه732/م).
 -113مغازي موسى بن عقبة ،مجعها :حممد باقشيش (أكادير ،مطبوعات جامعة ابن زهر.)1112 ،
ابن العماد ،عبد احلي بن أمحد بن حممد (ت1021ه1671/م).
 -116شذرات الذهب يف أخبار من ذهب (بريوت ،دار الكتب العلمية ،د.ت).
العمراينُ ،يىي بن سامل (ت332ه1165/م).
 -117البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،حتقيق :قاسم حممد (جدة ،دار املنهاج.)8000 ،
العيين ،حممود بن أمحد (ت233ه1231/م).
 -112عمدة القاري يف شرح صحيح البخاري (بريوت ،دار إحياء الَّتاث ،د.ت).
الغزايل ،حممد بن حممد بن حممد (ت303ه1111/م).
 -111الوسيط ،حتقيق :أمحد حممود إبراهيم وحممد تامر (القاهرة ،دار السالم.)1117 ،
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الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد بن عمر (ت170ه1126/م).
 -180العني ،حتقيق :د.إبراهيم السامرائي ود.مهدي املخزومي (القاهرة ،دار مكتبة اهلالل ،د.ت).
 -181الفركاح ،عبد الرمحن بن إبراهيم (ت610ه1811/م).
 -188مسألة الغنائم ،حتقيق :د.عبد الستار أبو غدة (بريوت ،دار البشائر اإلسالمية.)8006 ،
ابن قاضي شهبة ،أمحد بن حممد بن عمر (ت231ه1222/م).
 -185طبقات الشافعية ،حتقيق :د.احلافظ عبد العليم خان (بريوت ،عامل الكتب.)1117 ،
ابن قتيبة ،عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة (ت876ه221/م).
 -182غريب احلديث ،حتقيق :د.عبد اهلل اجلبوري (بغداد ،مطبعة العاين1517 ،ه).
ابن قدامة ،عبد اهلل بن حممد بن قدامة (ت680ه1885/م).
 -183الكايف ،حتقيق :زهري الشاويش (بريوت ،املكتب اإلسالمي.)1128 ،
 -186املغين على خمتصر اخلرقي ،تصحيح :حممد رشيد رضا (القاهرة ،مطبعة املنار1523 ،ه).
قدامة ،قدامة بن جعفر الكاتب (ت557ه121/م).
 -187اخلراج وصناعة الكتابة ،شرح وتعليق :د.حممد حسني الزبيدي (بغداد ،دار الرشيد.)1121 ،
القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر (ت671ه1875/م).
 -182اجلامع ألحكام القرآن (بريوت ،دار إحياء الَّتاث العريب.)1123 ،
ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب (ت731ه1530/م).
 -181هتذيب سنن أيب داود (الرياض ،مكتبة املعارف.)8007 ،
 -150أعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد (القاهرة ،مطبعة السعادة.)1133 ،
 -151زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حتقيق :شعيب وعبد القادر األرناؤوط (بريوت ،مؤسسة الرسالة.)1126 ،
الكاساين ،مسعود بن أمحد (ت327ه1118/م).
 -158بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (القاهرة ،شركة املطبوعات العلمية1587 ،ه).
ابن كثري ،إمساعيل بن عمر بن كثري (ت772ه1575/م).
 -155البداية والنهاية يف التاريخ (بريوت ،مكتبة املعارف.)1122 ،
 -152تفسري القرآن العظيم (بريوت ،دار إحياء الكتب العربية ،د.ت).
 -153السرية النبوية  ،حتقيق :مصطفى عبد الواحد (بريوت ،دار املعرفة.)1171 ،
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الكالعي ،سليمان بن موسى بن سامل (ت652ه1857/م).
 -156االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول اهلل ومغازي الثالثة اخللفاء ،حتقيق :د.حممد كمال الدين عز الدين
(بريوت ،عامل الكتب.)1122 ،
ابن ماجة ،حممد بن يزيد (ت873ه221/م).
 -157سنن ابن ماجة ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي (بريوت ،دار الفكر ،د.ت).
املارديين ،أمحد بن عثمان بن إبراهيم (ت722ه1525/م).
 -152اجلوهر النقي يف الرد على البيهقي (بريوت ،دار الفكر ،د.ت).
مالك ،مالك بن أنس بن مالك (ت171ه713/م).
 -151املدونة الكربى (القاهرة ،املطبعة اخلريية1582 ،ه).
 -120املوطأ ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي (بريوت ،دار إحياء الَّتاث العريب.)1123 ،
املاوردي ،علي بن حممد بن حبيب (ت230ه1032/م).
 -121األحكام السلطانية والواليات الدينية ،دراسة وحتقيق :د.حممد جاسم احلديثي (بغداد ،مطبعة اجملمع
العلمي العراقي.)8001 ،
 -128احلاوي الكبري ،حتقيق :الشيخ علي حممد والشيخ عادل أمحد (بريوت ،دار الكتب العلمية.)1111 ،
ابن مرعي ،إبراهيم بن مرعي (ت1106ه1612/م).
 -125الفتوحات الوهبية بشرح األربعني حديثاً النووية( ،بريوت ،دار الفكر ،د.ت).
املرغيناين ،علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل (ت351ه1117/م).
 -122اهلداية شرح البداية (القاهرة ،املكتبة التجارية الكربى ،د.ت).
املزي ،يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف (ت728ه1521/م).
 -123هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،حتقيق :د.بشار عواد معروف (بريوت ،مؤسس الرسالة.)1123 ،
مسلم ،مسلم بن احلجاج بن مسلم (ت861ه273/م).
 -126صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي (بريوت ،دار إحياء الَّتاث العريب.)1132 ،
املقدسي ،عبد الرمحن بن حممد بن أمحد (ت628ه1825/م).
 -127الشرح الكبري على منت املقنع ،تصحيح :حممد رشيد رضا (القاهرة ،مطبعة املنار1523 ،ه).
املقريزي ،أمحد بن علي (ت223ه1221/م).
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 -122إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع ،حتقيق :حممد عبد احلميد (بريوت ،دار
الكتب العلمية.)1111 ،
ابن امللقن ،عمر بن علي بن حممد (ت202ه1201/م).
 -121التوضيح لشرح اجلامع الصحيح (دمشق ،دار النوادر.)8002 ،
املناوي ،عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (ت1051ه1688/م).
 -130في القدير شرح اجلامع الصغري ،تعليق :أمحد عبد السالم (بريوت ،دار الكتب العلمية.)1112 ،
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي (ت711ه1511/م).
 -131لسان العرب (بريوت ،دار صادر.)1137 ،
ابن مودود ،عبد اهلل بن حممود (ت625ه1823/م).
 -138االختيار لتعليل املختار ،علق عليه :حممود أبو دقيقة (بريوت ،دار املعرفة ،د.ت).
ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد (ت170ه1365/م).
 -135البحر الرائق شرح كنز الدقائق (بريوت ،دار املعرفة ،د.ت).
النسائي ،أمحد بن علي بن شعيب (ت505ه113/م).
 -132السنن الكربى (القاهرة ،املكتبة التجارية الكربى.)1150 ،
النعيمي ،عبد القادر بن حممد (ت187ه1381/م).
 -133الدارس يف تاريخ املدارس ،حتقيق :إبراهيم مشس الدين (بريوت ،دار الكتب العلمية.)1110 ،
النوويُ ،يىي بن شرف بن مري (ت676ه1877/م).
 -136التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير ،حتقيق :حممد عثمان (بريوت ،دار الكتاب العريب.)1123 ،
 -137هتذيب األمساء واللغات (القاهرة ،إدارة الطباعة املنريية ،د.ت).
 -132اجملموع ،حتقيق :حممود مطرحي (بريوت ،دار الفكر.)1116 ،
 -131روضة الطالبني وعمدة املفتني (بريوت ،املكتب اإلسالمي ،د.ت).
 -160املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (بريوت ،دار الكتاب العريب ،د.ت).
ابن هداية اهلل ،أبو بكر (ت1012ه1603/م) .
 -161طبقات الشافعية (بغداد ،املكتبة العربية1536 ،ه).
ابن هشام ،عبد امللك بن هشام (ت812ه252/م).
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 -168سرية النيب  ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد (بريوت ،دار اجليل1202 ،ه).
ابن اهلمام ،حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد (ت261ه1237/م).
 -165فتح القدير للعاجز الفقري (القاهرة ،املكتبة التجارية الكربى ،د.ت).
اهلندي ،علي بن حسام الدين بن عبد امللك (ت173ه1362/م).
 -162كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،حتقيق :الشيخ بكري حياين والشيخ صفوة السقا (بريوت ،مؤسسة
الرسالة.)1121 ،
اهليثمي ،علي بن أيب بكر بن سليمان (ت207ه 1203/م)
 -163جممع الزوائد ومنبع الفوائد (بريوت ،دار الكتب العلمية.)1122 ،
الواقدي ،حممد بن عمر بن واقد (ت807ه285/م).
 -166املغازي ،حتقيق :مارسدن جونس (بريوت ،عامل الكتب.)1162 ،
اليافعي ،عبداهلل بن أسعد بن علي (ت762ه1567/م).
 -167مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان (حيدر آباد الدكن ،مطبعة جملس دائرة
املعارف العثمانية1552 ،ه).
ياقوت ،ياقوت بن عبد اهلل (ت686ه1881/م).
 -162إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،املعروف ب معجم األدباء (بريوت ،دار إحياء الَّتاث العريب ،د.ت).
 -161معجم البلدان (بريوت ،دار إحياء الَّتاث العريب.)1171 ،
أبو يعلى ،أمحد بن علي بن املثىن (ت507ه1111/م).
 -170مسند أبو يعلى املوصلي ،حتقيق :حسني سليم أمحد (دمشق ،دار املأمون للَّتاث ،د.ت).
أبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد (ت232ه1066 /م).
 -171األحكام السلطانية ،صححه :حممد حامد الفقي (بريوت ،دار الكتب العلمية. )1125 ،
أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب (ت128ه712/م).
 -178اخلراج ،حتقيق :أمحد حممد شاكر (بريوت ،دار املعرفة.)1171 ،
 -175الرد على سري األوزاعي ،حتقيق :أبو الوفا األفغاين (بريوت ،دار الكتب العلمية ،د.ت).
اليونيين ،قطب الدين أبو الفتح موسى بن حممد (ت786ه1586/م).
 -172ذيل مرآة الزمان (القاهرة ،دار الكتاب اإلسالمي.)1118 ،
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ثاني ا :المراجع الحديثة:

األلباين ،حممد ناصر الدين.
 -173إرواء الغليل يف رخريج أحاديث منار السبيل (بريوت ،املكتب اإلسالمي.)1123 ،
 -176التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان (جدة ،دار باوزير.)8005 ،
 -177السلسلة الصحيحة (الرياض ،مكتبة املعارف.)8008 ،
 -172صحيح سنن أيب داود (الكويت  ،غراس للنشر .)8008 ،

األهدل ،حممد أمحد .
 -171الكواكب الدرية على املتممة األجرومية (القاهرة ،مطبعة مصطفى البايب احلليب1536 ،ه).
البغدادي ،إمساعيل بن حممد بن سليم .
 -120إيضاح املكنون عن أسامي الكتب والفنون (بريوت ،دار إحياء الَّتاث العريب ،د.ت).
-121

هدية العارفني إىل أمساء املصنفني وآثار املؤلفني (بريوت ،دار إحياء الَّتاث العريب ،د.ت).

البويطي ،حممد سعيد رمضان (الدكتور).
 -128فقه السرية (بغداد ،مطبعة الزمان.)1110 ،
اجلعوان ،حممد بن ناصر.
 -125القتال يف اإلسالم أحكامه وتشريعاته (الرياض ،طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،د.ت).
أبو حبيب ،سعدي ( الدكتور ).
 -122القاموس الفقهي (دمشق ،دار الفكر.)1122 ،
اخلضري ،الشيخ حممد.
 -123حاشية على شرح ابن عقيل (القاهرة ،مطبعة مصطفى البايب احلليب1531 ،ه) .
 -126نور اليقني يف سرية سيد املرسلني (دمشق ،دار الفيحاء.)1113 ،
اخلن ،مصطفى (الدكتور).
 -127الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي (دمشق ،دار القلم.)1118 ،
الدجيلي ،خولة شاكر (الدكتورة ).
 -122بيت املال نشأته وتطوره (بغداد ،وزارة اإلعالم.)1176 ،
الدقر ،الشيخ عبد الغين.
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 -121اإلمام النووي (بريوت ،دار العلم.) 1110 ،
الزركلي ،خري الدين حممود.
 -110األعالم (بريوت ،دار العلم للماليني.)1120 ،
سركيس ،يوسف إليان.
 -111معجم املطبوعات العربية واملعربة (قم ،مطبعة هبمن.)1121 ،
صاحلية ،حممد عيسى.
 -118املعجم الشامل للَّتاث العريب املطبوع (القاهرة ،املنظمة العربية للَّتبية والثقافة والعلوم.)1118 ،
الصاليب ،علي حممد (الدكتور).
 -115خالفة أمري املؤمنني عبد اهلل بن الزبري (القاهرة ،مؤسسة إقرأ.)8006 ،
الصوياين ،حممد بن محد.
 -112السرية النبوية كما جاءت يف األحاديث الصحيحة (الرياض ،مكتبة العبيكان.)8002 ،
الطهطاوي ،الشيخ رفاعة رافع.
َّ -113اية اإلجياز يف سرية ساكن احلجاز (القاهرة ،دار الذخائر.)1121 ،
عبد احلميد ،أمحد خمتار (الدكتور) وآخرون.
 -116معجم اللغة العربية املعاصرة (بريوت ،عامل الكتب.)8002 ،
العظيم آبادي ،حممد أشرف بن أمري بن علي.
 -117عون املعبود شرح سنن أيب داود (بريوت ،دار الكتب العلمية ،د.ت).
علي ،حممد كرد.
 -112خطط الشام (القاهرة ،املطبعة احلديثة1525 ،ه).
العمري ،أكرم ضياء (الدكتور).
 -111السرية النبوية الصحيحة (املدينة املنورة ،مكتبة العلوم واحلكم.)1112 ،
أبو غدة ،الشيخ عبد الفتاح.
 -800العلماء العزاب (حلب ،املكتبة اإلسالمية. ) 1128 ،
الغضبان ،منري حممد.
 -801املنهج احلركي للسرية النبوية (الزرقاء ،مكتبة املنار.)1110 ،
قره بلوط ،علي الرضا وأمحد طوران قره بلوط.
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 -808معجم التاريخ الَّتاث اإلسالمي يف مكتبات العامل (قيصري ،دار العقبة ،د.ت).
قرييب ،إبراهيم.
 -805مرويات غزوة حنني وحصار الطائف (املدينة املنورة.)1128 ،
قلعجي ،حممد راوس (الدكتور) وحامد صادق (الدكتور).
 -802معجم لغة الفقهاء (بريوت ،دار النفائس.)1122 ،
الكتاين ،حممد جعفر.
 -803الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة (دمشق ،دار الفكر.)1162 ،
كحالة ،عمر رضا (الدكتور).
 -806معجم قبائل العرب (بريوت ،دار العلم للماليني.)1162 ،
 -807معجم املؤلفني (بريوت ،دار إحياء الَّتاث العريب.)1137 ،
الكردي ،الشيخ حممد سليمان.
 -802الفوائد املدنية يف بيان اختالف العلماء الشافعية (القاهرة ،مطبعة مصطفى البايب احلليب1537 ،ه) .
املباركفوري ،صفي الرمحن بن عبد اهلل.
 -801حتفة األحوذي بشرح جامع الَّتمذي (بريوت ،دار الكتب العلمية ،د.ت).
 -810الرحيق املختوم (دمشق ،دار العصماء.)1110 ،
املراغي ،الشيخ عبد اهلل مصطفى.
 -811الفتح املبني يف طبقات األصوليني (القاهرة ،مطبعة أنصار السنة احملمدية.)1127 ،
يوسف ،حممد خري رمضان وحمي الدين عطية وصالح الدين حفين.
 -818دليل مؤلفات احلديث الشريف املطبوعة (بريوت ،دار إبن حزم.)1113 ،
رابعاً :البحوث:
الكبيسي ،مقتدر محدان (الدكتور).
 -815آراء تاج الدين الفركاح يف أموال الغنائم ،جملة كلية اآلداب ،العدد ( ،)103سنة .8015
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_
الدكتور محمد السروتي

مقدمة:

من يتابع واقع التنصري يف املغرب ،قد يتوهم للوهلة األوىل أن املنظمات التنصريية تراجعت عن
استهداف املغرب على األقل يف املدة األخرية ،وقد يذهب بع املتفائلني أبعد من ذلك للقول أن
األمر نتيجة منطقية للمواجهة الصارمة اليت تبديها السلطات املغربية يف مواجهتها للمنظمات التنصريية
ولكل ما من شأنه املساس بأمنها الروحي والديين ،فكانت أبرز النتائج يف هذا اإلطار أن عصف
املغرب ببع األوكار التنصريية العتيدة يف بع املناطق _عني اللوح أَّنوذجا_.
كما ميكن أن يستند هذا الطرح للَّتاجع القياسي يف حاالت الضبط اجلماعية للمنصرين أو
ترحيلهم يف السنتني األخريت ني ،وانعكس ذلك على املواكبة اإلعالمية للظاهرة فبعد أن كانت رخصص
جل املنابر اإلعالمية امللفات الطوال عن خطورة التنصري ومتظهراته يف املغرب ،أضحى اخلرب التنصريي
يف املغرب خربا عزيزا ،وأصبحنا ال نكاد نعثر سوى ملاما على بع القصاصات اإلخبارية الثانوية
والنادرة عن املوضوع ،وأحيانا ال يكاد القارئ يتفطن هلا وسط أخبار الصحف واجملالت ورقية كانت
أم إلكَّتونية ،فإذا كان هذا واقع حال املتابعة اإلعالمية الراصدة للظاهرة.
فإن واقع ما ميكن تسميته باملتابعة السياسية ،ليست بأفضل حال .بل ميكن القول أَّا هذه
املواكبة انعدمت _إذا صح التعبري_ فودعنا السنتني  .8012-8015حبصيلة هي؛ صفر من األسئلة
الكتابية أو الشفوية يف الربملان املغريب عن الظاهرة وواقعها ،عكس السنوات الفارطة اليت مل تكن تنصرم
وعدَّة مؤسسات الدولة يف احلد من خطرها على
السنة إال حبصيلة من التساؤالت عن ظاهرة التنصري ُ
املديني املتوسط والبعيد.
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فهل حنن بالفعل أمام تراجع حقيقي الهتمام املنظمات التنصريية باملغرب؟ بشكل أضحى معه
األمر ال يستدعي أي عناية أو اهتمام بالظاهرة!!! .أم أننا بصدد اسَّتاتيجية جديدة للعمل التنصريي
باملغرب؟.
إن من يسرب أغوار ’ظاهرة التنصري‘ يف املغرب ،سيدرك أن ’وهم‘ تراجع االستهداف التنصريي
جمرد سراب ،فسرعان ما يظهر أن هذه املنظمات تسابق الزمن للتغلب على خمتلف العراقيل اليت
تواجهها ،فبني الفينة واألخرى تنقل معاركها للفضاء االلكَّتوين الواسع والرحب البعيد عن الرقابة.
وميكننا القول ،أن أبرز مسة طبعت النشاط التنصريي يف السنوات األخرية باملغرب ،هي تركيزها
بشكل كبري على العناصر احمللية ،الشيء الذي ميكن اعتباره بأننا بصدد اسَّتاتيجية تنصريية جديدة
تتجاوز األسلوب التنصريي التقليدي الذي يعتمد أساسا على العناصر األجنبية اليت تكون قطب
الرحى يف كل مراحل العملية التنصريية ،وسنحاول يف هذه الدراسة الوقوف عند أبرز جتليات هذه
االسَّتاتيجية ’اجلديدة‘ ،من خالل حمورين أساسني مها؛
 األول؛ يتجسد فيما يسمى بالكنائس املنزلية.
 أما الثاني؛ فيظهر يف تركيز بع

املنظمات التنصريية على صناعة بع

اإلعالمية التنصريية املغربية ،وتقدميها كنماذج ناجحة لالقتداء.
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المحور األول:
الكنائس ’المنزلية‘ في المغرب ضرورة حتمية ال خيارا أو امكانية
تعدد التسميات اليت تطلق على هذه التجمعات التعبدية الكنسية ،فتارة تسمى بالكنائس املنزلية على
الرغم من حتفظ بع النصارى على هذه التسمية الختالفها وتنوعها الكبريين ،وتارة أخرى تسمى
1
بالكنائس السرية ،أو الكنائس احمللية ،أو الوطنية الصاعدة ،أو الكنيسة البسيطة أو الكنيسة العضوية...
وغريها من التسميات املتعددة للمسمى الواحد؛ الذي هو وصف يستخدم لتجمع مستقل من النصارى
غرضه املعلن العبادة ودراسة الكتاب املقدس يف منزل خاص ،وقد يكون هذا االجتماع أحيانا تلبية جملموعة
صغرية بأعضاء حمددين ،وعادة ما يكون املنزل هو املكان األنسب لذلك ،خصوصا يف املراحل األوىل من
مراحل النمو الكنسي ،وذلك قبل االنتقال ملراحل أخرى.
وأحيانا أخرى يكون هذا النمط من االجتماعات املنزلية السرية هي األحسن واألفضل أو هي اخليار
الوحيد املتاح ،خصوصا يف األوساط اليت ُيضر فيها العمل التنصريي ،فتكون الكنائس املنزلية وسيلة ناجعة
لالفالت من الرقابة ،ويف الوقت ذاته آلية فعالة للتأثري يف األوساط اليت تسمح باشتغاهلا ،حىت أن الكاتب
 Stephen Davidوصفها تأثريها كالديناميت ،وذلك يف مقال مطول حتت عنوان ’ Ten Reasons
2
.‘For Small Churches
وال شك أن السمة األساس للكنائس املنزلية ،أَّا جتمعات كنسية ظاهرها الغالب االجتماع خفية
للعبادة والصالة وممارسة الطقوس الكنسية ،وباطنها أَّا بؤر للتخطيط وإعداد املواد التنصريية يف بع
األحيان أو الستقباهلا يف أغلبها ،وعادة ما تنشط هذه الكنائس يف سرية تامة بعيدا عن الرقابة األمنية ،ويف
استقاللية تامة عن الكنائس الرمسية املعَّتف هبا يف البالد إن مل نقل يف تعارض مع سياستها الدينية ،بل حىت
املنتصرون اجلدد ال ميكنون من معرفة أماكنها إال بعد مدة من الزمن...
إذا ما أخذنا بعني االعتبار بع التقارير اليت ما فتئت تتحدث عن’ :القادة املسحيني احملليني‘ ،فضال
عن مشروع "ASM":اخلاص بدعم ورعاية ’الكنيسة الوطنية الصاعدة‘ ،وتشجيع ’الكنائس احمللية‘  ،فإن
هذه الكنائس غالبا ما تكون عبارة عن ’منازل أو شقق‘ خاصة وحىت ’فيالت‘ يف بع األحياء الراقية...

1- http://en.wikipedia.org/wiki/House_church
2- Ten Reasons For Small Churches, Stephen David
 https://www.ntrf.org/articles/article_detail.php?PRKey=71
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كلها وسائل غايتها التغطية على العمل التنصريي وتسهيل عملية االستقطاب الديين ،ويف الوقت ذاته
تكون بعيدة عن الرقابة سواء األمنية أو اجملتمعية مستغلني ما للمنازل من حرمة .وللتذكري فالكنائس املنزلية ال
تعد من القضايا اجلديدة فقد أشارت بع الوثائق التنصريية لضرورة اعتمادها كأسلوب لالخَّتاق ،كما أن
بع تقارير احلريات الدينية األجنبية أضحت تشري إليها يف كل حني وغايتها األساسية البحث عن ورقة
ضغط يتم القاؤها بانتهازية شديدة على الطاولة املغربية ،كما الورقة القبطية فيما خيص مصر.

 .8أهمية الكنائس المنزلية:
إن احلديث عن أمهية الكنائس املنزلية يقتضي أساسا التمييز بني مستويني اثنني خمتلفني ،وذلك
راجع الختالف الوسط الذي تنشط فيه هذه الكنائس من حيث مساحها أو منعها للنشاط التبشريي،
وعليه سنتحدث عن هذه القضية يف نقطتني أساسيتني:
 أوال :الكنائس املنزلية يف األوساط اليت تسمح بنشاطها.
 ثانيا :الكنائس املنزلية يف األوساط اليت حتضر نشاطها.
 أوال :الكنائس املنزلية يف األوساط اليت تسمح بنشاطها.
أما عن أمهيتها التنصريية فَّتى بع

الطوائف النصرانية الكنائس املنزلية ضرورة حتمية واجبة ال

خيارا أو إمكانية ،وخنص بالذكر هنا شهود يهوه 1.وذلك حلاجة التجمعات الكنسية جلو عائلي مبين
على زمالة حقيقة متكن من الوصول إىل املعرفة احلقيقية واحملبة الصادقة ،فضال عما تسمح به من إزالة
2
األقنعة واالعَّتاف بالضعف واملخاوف اإلنسانية.
ولتعزيز هذه الزمالة احلميمية يقَّتح الزوجان  Robert & Julia Banksخطوات عملية لذلك.

3

على اعتبار أَّما ساعدا على تطوير ونشر الكنائس املنزلية بأسَّتاليا وأمريكا ،فضال عن كون
4
 Robertهو مدير وعميد معهد الدراسات املسيحية ماكواري يف سيدين بأسَّتاليا.
 -1الكنائس املنزلية.
 http://www.inzar.com/index.php?option=com_sobi2&Itemid=85
2- Ten Reasons For Small Churches, Stephen David
 https://www.ntrf.org/articles/article_detail.php?PRKey=71
3- Robert & Julia Banks, The Church Comes Home (Massachusetts: Hendrickson
Publishers, Inc., 1998), 84.
4-http://www.amazon.com/Church-Comes-Home-TheCommunity/dp/0801045533/ref=dp_ob_title_bk
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وهناك بع

النصارى ينظرون بعني الريبة والشك للكنائس املنزلية ،ملا متثله من خطورة حقيقية

على الكنيسة الرمسية ،ألن امتدادها وانتشارها لن يكون سوى على حساب الكنيسة الرمسية ،ويف هذا
الصدد يقول عادل جرجس’:التوسع ىف بناء كنائس املنازل سوف يكون خصماً من بناء الكنائس
الكبرية ألنه سوف يؤدى اىل تسريب جزء كبري من متويل تلك الكنائس الكبرية لتمويل عمليات إنشاء
كنائس املنازل‘ 1.فضال عن ما تؤدي إليه من تشظي هوية الكنيسة الرمسية وتفتت وحدهتا بشكل
تدرجيي.
ويف مقابل هذه السلبيات االنفة الذكر ،فقد عدد بع املنصرين مجلة من إجيابيات هذه الكنائس،
وتظهر بشكل جلي حني يتم استحضار العزوف الكبري عن املؤسسة الكنسية الرمسية يف أرجاء العامل ككل،

وقد قدر موقع  House Church Resourceعدد الذين يتخلون عن ’الكنسية الرمسية‘ يف أمريكا
2
لوحدها حبوايل مليون شخص سنويا.
ولذلك نظر بعضهم للكنائس املنزلية كحل مؤقت ملواجهة نزيف التخلي على الدين املسيحي،
على اعتبار أَّا هي الوضعية األوىل لبداية الكنيسة يف العصور الغابرة.
ويف هذا الصدد جند املنصر  David Watsonيشري يف كتابه’ أنا مؤمن بالكنيسة‘ إىل أن أزهى
عصور املسيحية قوة وحركية هي مرح لة نشأهتا األوىل حيث كان جيتمع األعضاء يف منازل بعضهم
البع .

3

 ثانيا :الكنائس املنزلية يف األوساط اليت حتضر النشاط التنصريي.
تكتسي الكنائس املنزلية يف األوساط اليت حتضر نشاطها أمهية بالغة للمنظمات التنصريية ،وتعتربها
أسلوبا فعاال لالخَّتاق ،وآلية حمكمة لتنظيم العمل التنصريي ،بعيدا عن األنظار بأقل التكاليف
املمكنة.
ففضال عن كون الكنيسة املنزلية مكانا للصالة والعبادة ،ال يشَّتط فيه أن يكون كبريا ،وال يلزم
أن يكون مبواصفات حمددة ،فهو باإلضافة إىل ذلك هو فضاء آمن إلعداد املواد التنصريية املختلفة

 -1تفخيخ قانون الكنائس بأوامر أمريكية ،عادل جرجس .موقع روز اليوسف 83 ،أكتوبر 8012
 http://www.rosa-magazine.com/news/7718/
2 - http://housechurchresource.org/
3 - David Watson, I Believe in the Church (Great Britain: Hodder & Stoughton,
1978), 121
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وميكن أن نقدم يف هذا الصدد املواد اإلعالمية التنصريية اليت تعدها مثال؛ ’كنيسة الفرح‘ باملغرب،
واليت تعد من أكثر الكنائس املنزلية نشاطا يف اجملال.
وبالتايل فاملنازل العادية أو أسفل العمارات هي الكفيلة بأن تفي بالغرض حسب احلاجة ،ودون
كلفة كبرية.
1

ال شك أن هذه السهولة اليت يتسم هبا تأسيس الكنائس املنزلية ،يطرح إشكاالت حقيقية متعلقة؛


أوال بالصعوبات البالغة يف تقنني هذه الكنائس ،فيكفي جملموعة أفراد ال يتجاوزون
أصابع اليد الواحدة ميكنهم أن يأمروا على أنفسهم ’راع‘ ويتخذوا منزل أحدهم كنيسة
منزلية ،لذلك مل يكن غريبا أن يصرح عبد احلليم منسق الكنائس اإلجنيلية باملغرب على
2.

أن عددها يربوا عن سني كنيسة يف البالد

 واألمر الثاين ،فريتبط بصعوبة الوصول أو اخَّتاق هذه الكنائس املنزلية وجتميع املعطيات
عن عددها وجغرافية انتشارها يف املغرب ،فحظوإ كشف املعلومة عنها يقل كل قل
األفراد املنضوون حتت لوائها.
 أما األمر الثالث ،فمتعلق أيضا بصعوبة تتبع مصادر متويل هذه الكنائس وطبيعته...
ومبا أَّا مرتبطة بشكل كبري مبنظمات تنصريية خارجية ،الشيء الذي جيعلها أكثر عرضة من
غريها لالخَّتاق ،وتكون بذلك أداة طيعة يتحكم هبا بسهولة ملن يدفع أكثر ،وسرعان ما تصبح ’ورقة
ضغط‘ _ومساها البع ’خنادق الداخل‘ _3يف خصر الدولة اليت تنشط فيها هذه الكنائس احمللية...
فبني الفينة واألخرى خيرج هؤالء "املتنصرون اجلدد" إىل املشهد العام لإلعالن عن وجودهم،
وللمطالبة بإلغاء بع املواد الدستورية اليت تنص على أن االسالم هو الدين الرمسي للدولة ،أو
للمطالبة بعدم اخلضوع إىل القوانني املستندة إىل أحكام الشريعة اإلسالمية خصوصا تلك املتعلقة
بقانون األسرة.

4

1 - http://farahchurch.com/
-2غضب يف املغرب لزيادة عدد املسلمني الذين اعتنقوا املسيحية...
 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/11/19/63656.html
 -3كنائس املنازل ،فرج امساعيل.
 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=3326
 - 4انتشار التنصري يف املغرب العريب ..حرية معتقد أم مؤامرة؟  ،منشور بتاريخ8012-05-03:
 http://www.radiosawa.com/content/83/244979.html#ixzz3a4swBmSj
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ويف هذا اإلطار نشرت إحدى املنابر اإلعالمية الوطنية يف السنوات املاضية ،مقاالً أعلنت فيه أنه مت
العثور بإحدى عمارات يعقوب املنصور مبراكش على وثائق بشقة أحد األجانب ،وضمنها (قانون جملس
املدينة للمجموعات اإلجنيلية) مكتوب باللغتني الفرنسية والعربيةُ ،يتوي على أهداف التأسيس واملبادئ
1
وشروط العضوية ومراسالت والئحة الكنائس اليت مت انشاؤها يف بع األحياء ببع املدن املغربية.

ناهيك عن هذه اإلشارة اإلعالمية اخلاطفة ،أضحت التقارير األجنبية خصوصا تلك اليت ترصد
احلريات الدينية باملغرب تعمد للتصريح بوجود كنائس منزلية يف املغرب ،وهي اليت مل يكن هبا قبل
سنوات نسبة مسيحية معتربة أو جديرة بالذكر لتشري إليها مثل هذه التقارير ،لكنها وخالل أعوام
قصرية وما بني تقرير وآخر ،أصبحت تتحدث التقارير عن نسب هنا وهناك ،هلا قادة مسيحيون
حمليون ،يتم احلديث عنهم بصراحة وجرأة تظهرهم وكأَّم أقلية هلم وزن على األقل يف الوسط
2
االجتماعي الذي ينتمون له.
ولن يكون األمر مفاجئا إذا ما حولت هذه التقارير نربة حديثها عن ’النسب‘ وتعتربها على لسان
القادة النصرانيني احملليني’أقلية مسيحية مضطهدة‘ 3يف حاجة حلماية...
وال شك أنه أسلوب من الضغط النفسي واإلعالمي لإلُياء بأَّا أقليات بنسب عددية متقدمة
يف اجملتمع ،تقتضي التدخل وقد رختلف طبيعة هذا التدخل من بلد آلخر ،تبدء بالتنقيط على مستوى
احَّتام ’حقوق اإلنسان‘ ...وتصل ملا هو أبعد من التضييق االقتصادي والسياسي ،وأعتقد أَّا
مقدمات طبيعية هلذه النتيجة.
وبذلك ميكننا القول ،أنه ال خيفى اهلدف الصريح من هذا األسلوب الذي يراد له أن يتحقق
وبسرعة على أرض الواقع ،من خالل استنبات أقليات بوالءات أجنبية تكون ورقة ضغط لالبتزاز
السياسي وغريه.
 -1جريدة االحتاد االشَّتاكي يف عددها الصادر يوم  80يناير .8006
 تقرير شامل عن النشاط التنصريي يف املغرب العريب:

 http://www.h-alali.cc/j_open.php?id=102bf544-3b24-102b-943e0010dce2d6ae

 -2كنائس املنازل ،فرج امساعيل.
 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=3326

 -3حرب على التنصري ،مصطفى اخللفي.

 http://alislah.ma/component/k2/item/20528-%D8D9%8A.html
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المحور الثاني:
المنظمات الكنسية وصناعة ’النجوم المنتصرة بالخارج‘
ويف مقابل القادة النصرانيني احملليني ،الذين ميكن اعتبارهم خرجيوا الكنائس املنزلية السالفة الذكر،
عمدت املنظمات التنصريية أيضا لصناعة جنوم ’إعالمية تنصريية‘ باخلارج ،يف حماولة يائسة منها
الستقطاب أفراد آخرين من الوسط نفسه ،وبغية تكوين منتصرين هم مبثابة ’مشاريع قادة جدد‘
جديرين حبمل املشروع
التنصريي يف األوساط
اليت ينتمون إليها ،سواء
يف بلدي اإلقامة أو
األصل،

ولكنهم

يف

النهاية جمرد أداة لرهان
جديد تراهن عليه هذه
املؤسسات

التنصريية،

وبالفعل قد بدأ يف اآلونة
األخرية بع

هؤالء يف

لفت األنظار إليهم بفضل
َد ْعم وسائل اإلعالم ،والقنوات التنصريية هلم ،وأيضا بفضل خرجاهتم وتصرُياهتم املستفزة ملشاعر
املسلمني ،ولعل أبرز النماذج املغربية املتنصرة ،نذكر كل من ’سعيد أوجيبو‘ بفرنسا .1و’رشيد
المغربي‘ بالواليات املتحدة األمريكية.
كل هذه املؤشرات_ناهيك عن أخرى اليسع املقام هلا_ توحي لنا أننا بصدد اسَّتاتيجية تنصريية
جديدة بثوب قدمي يف املغرب تتغي جتاوز نكساهتا املتتالية اليت تعكسها نتائجها املخيبة لآلمال يف
اجملال ،واليت عربت عنها خمتلف التقارير والدراسات يف اجملال.
وذج ل "جنوم" التنصري يف الغرب ،حممد السرويت (تصريح) ملوقع هيسربيس.
 -1أوجيبو "رسول املغاربة" بفرنساَّ ..ن ٌ
 http://www.hespress.com/marocains-du-monde/92288.html
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ويكفي أن نشري يف هذا الصدد إىل آخر دراسة كشف عنها مركز بيو واملعهد النمساوي للنظم
التطبيقية يف شهر أبريل من سنة 8013م ،1وقد استمرا يف العمل على هذه الدراسة حوايل ست
سنوات يف مجع البيانات والعادات واملسوح حيث مشلت جمموعة من الدول .2ونشرت الدراسة يف
حوايل 823صفحة.3
وقد أشارت الدراسة إىل أنه على الرغم من انتشار احلركات التنصريية وجهودها املضنية يف
عمليات االستقطاب الديين ،إال أنه من املتوقع أن رخسر النصرانية حوايل  66مليون شخص يف
خمتلف أحناء العامل ،بسبب اعتناقهم للدين اإلسالمي ،إىل جانب أسباب أخرى تتعلق باخنفاض
معدالت االجناب لدى أبناء الطائفة النصرانية ،وبذلك سينهي اإلسالم ألول مرة السيطرة النصرانية
اليت امتدت آالالف السنني ،وهو ما اعتربته اجمللة األمريكية  The Atlanticبأَّا ’نتائج مذهلة‘.

4

1 -The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050.
 http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
- Islam Could Become the World’s Largest Religion After 2070.- Gregg Zoroya,
USA TODAY. April 2, 2015.

 http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/04/02/religion-muslimschristians-populations-pew-research/70769318/

 -2تقرير :اإلسالم أكرب األديان عام  ،8070وثاين اكرب ديانة بأمريكا يف  ،8030واشنطن وكاالت.جريدة امليزان الصادرة
يف الواليات املتحدة األمريكية ،العدد .867:التاريخ :اجلمعة  17أبريل .8013ص.2 :
3 - Believe it or not: Christianity to stay biggest world religion for 40 years, Islam
likely to start catching up by 2050: report. Cheryl Wetzstein April 2, 2015.
 http://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/2/believe-it-or-notchristianity-to-stay-biggest-wor/
4-Islam Could Become the World's Largest Religion After 2070, Emma Green.
April,2_2015.
 http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/04/islam-couldbecome-the-worlds-largest-religion-after-2070/389210/
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يف حني مل خيلو وصف  Gregg Zoroyaمن االسالموفبيا حيث اعتربه التغيري اجلذري الذي
يثري عدة تساؤالت حول ما إذا كانت الصراعات العاملية بني ما وصفه ’باجلماعات اإلسالمية
1
املتطرفة‘ والدول الغربية ذات األغلبية النصرانية سوف تصبح أكثر حدة والتهابا يف العقود املقبلة.
بينما اعتربها  Nicholas Eberstadtاخلبري االقتصادي والدميوغرايف يف معهد

(American

) Enterprise Instituteأنه من املبكر جدا حتديد ما هي التأثريات املباشرة هلذا النمو.2
لذلك أضحت بع املنظمات التنصريية تركز أساسا على العناصر احمللية ،والذي ميكن معه
القول أن كل ’متنصر حملي‘ هو مبثابة مشروع منصر حقيقي قادر على محل املشعل التنصريي يف
الوسط الذي ينتمي إليه  ،ويف الوقت ذاته أصبحت املنظمات التنصريية تبتعد تدرجييا عن العناصر
األجنبية اليت سرعان ما ينكشف عملها للعموم ،وعادة ما يعصف االنكشاف باجلهود التنصريية
املبذولة لسنوات.


خاتمة:
إذا ما قمنا مبسح شامل لواقع التنصري يف املغرب خالل سنيت  ،8012-8015سنالحظ
أن واقع االهتمام بالظاهرة عرف نوعا من ’التراجع النسبي‘ ،3ورمبا ’هدوء األوضاع‘ _إذا صح
التعبري _ شجع بع

املنظمات التنصريية على وصف املغرب يف أحد تقاريرها بأنه من أكثر الشعوب

تساحما مع املسيحيني ،مع اإلشارة أن هذا الَّتاجع أو اهلدوء النسيب انعكس بشكل مباشر على
1- Islam Could Become the World’s Largest Religion After 2070.- Gregg Zoroya,
USA TODAY. April 2, 2015.
 http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/04/02/religion-muslimschristians-populations-pew-research/70769318/
2- Pew Research: Will Islam Be the Largest Religion in 2070?. Hayli Harding,
April,9. 2015
 http://www.worldreligionnews.com/religion-news/christianity/pew-researchwill-islam-be-the-largest-religion-in-2070

 - 3كيف أصبحت مليلية قاعدة لعمليات التبشري( ،ملف املساء يف قلب شبكات التبشري يف الريف) ،حممد أحداد .جريدة
املساء ،العدد .8511 :تاريخ :السبت ،أالحد 08-01 :مارس .8012
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املواكبة اإلعالمية والسياسية للظاهرة ،واليت لألسف اليزال التعاطي معها مل يتجاوز الطابع
’الموسمي‘ و’االرتجالي‘ ،املرت بط إما بتفكيك اخلاليا التنصريية أو باملناسبات الدينية النصرانية اليت
تنشط فيها املنظمات التنصريية بشكل أكرب.
وعلى الرغم من أن الظاهرة هتدد بشكل مباشر األمن الروحي للمغاربة يبقى التعاطي الرمسي و
غريه ال يتجاوز مستوى ’رد الفعل‘ ،األمر الذي جيعله حمط مؤاخذات عدة.
وال شك أن أي متابع لظاهرة التنصري سيستبعد من البداية فرضية تراجع اهتمام املنظمات
التنصريية باملغرب ،وذلك ألننا ببساطة شديدة ،أمام مؤسسات مدعومة بقوى سياسية ،واقتصادية
كربى ،وحماطة بدعم مادي ال ينضب ،ومعززة خبطط اسَّتاتيجية ملراكز حبث تشتغل كخاليا حنل بال
توقف وجتعل من املؤسسات التنصريية أكثر قوة وإصراراً على بلوغ األهداف ،والتغلب على العقبات

أو التكيف مع ظروف الدول املستهدفة مهما كانت.

وإذا كان الربنامج التنصريي قد سار لسنوات بسرية تامة دون زوابع إعالمية أو سياسية ،فإن
ظاهرة انتشار اإلرساليات التنصريية مشاال وجنوبا وبشكل ملفت للنظر ،جلبت أنظار العديد من
املؤسسات الرمسية وغريها ،الشيء الذي جعل ’قضية التنصري يف املغرب‘ من القضايا اليت اشَّتك
اجلميع يف تناوهلا ومتابعة بع

حيثياهتا وقضاياها املثرية ...وتعددت زوايا النظر بني مهون ومهول.
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نظّم فريق البحث في الفلسفة اإلسالميّة
األول) بتعاون مع
حممد ّ
(كلّية اآلداب ،جامعة ّ
والية اجلهة الشرقيّة-عمالة وجدة أجناد ندوة

علميّة يف موضوع "أعالم 'مغمورون' ونصوص
'نادرة' ،سرية وفهرسة وحتقيق (أعمال مهداة إىل
روح حممد ألوزاد)" يومي  81-82ماي

 8013بقاعة نداء السالم بكلّية اآلداب
والعلوم اإلنسانيّة بوجدة-املغرب.
التصوف واحلساب وأصول
وقد رامت الندوة باألساس املسامهة يف حتقيق نصوص يف املنطق والكالم والفلسفة و ّ
الطب وغريها ،ألّفها أعالم قدامى أو حمدثون ،مسلمون وغري مسلمني ،سنيّون وغري سنّيني ،سامهوا
الفقه والتفسري و ّ
املنطقي يف اإلسالم ُيبل
العلمي و
يف إثراء الساحة الفكريّة اإلسالميّة بشكل أو بآخر .وال خيفى أ ّن الَّتاث
الفلسفي و ّ
ّ
ّ
بكنوز مل تنشر وبأعالم غطّى عليهم آخرون ممّن كان هلم نصيب أكرب من الشهرة بسبب توافر ظروف رّمبا مل تتح
لغريهم؛ مثل املناصب اليت تقلّدوها يف زمنهم أو ّأَّم تركوا تالمذة سامهوا يف التعريف بأعماهلم ،أو أ ّن أعماهلم
فحفظت يف نسخ كثرية وغري ذلك .وهذا األمر األخري مل يتح لنصوص كثرية ظلّت مفقودة
حظيت باهتمام أكرب ُ
خاصة أو عموميّة .والنماذج كثرية
إىل حني ،أو مغمورة يف خمطوط وحيد أو ضمن جمموع يف ركن ما من أركان خزانة ّ
ج ّدا من النصوص اليت مل تُنشر بعد واليت تقبع يف خمتلف خزانات العامل شرقا وغربا.
ولعلّه من النافل التذكري مبا تزخر به خزانات مغربيّة ومشرقيّة كثرية من أعمال غري منشورة يف املنطق واألصول
جمرد التعريف مبخطوط ما -عنوانه ومؤلّفه ولغته وخطّه ومجلته
و ّ
الطب و ّ
التصوف والتفسري والفقه وغريها .وإ ّن ّ
رخصصه هلو كفيل
االفتتاحيّة واخلتاميّة ووصفه وصفا خارجيّا وداخليّا -وبع مضامينه والكشف عن أمهّيته يف حقل ّ
العلمي وأهله ،ناهيك عن إخراجه إخراجا علميّا جيعل فائدته يف متناول الدارسني.
بأن يسدي خدمة كربى للبحث
ّ
واألمر ينطبق على أعالم الفكر أيضا ،من خالل دراسة سريهم مبا يعنيه ذلك من تتبّع مراحل حياهتم وسند تكوينهم
عما احتُفظ منها وغري ذلك.
وتعليمهم ومدارسهم ووضع فهرسة مؤلّفاهتم والكشف ّ
كل ذلك إنارة جوانب قد تكون ظلّت غامضة يف عصر من العصور أو يف قضية من
ومن املؤّكد أ ّن من شأن ّ
املؤسسة.
القضايا ،بل وقد يساهم يف إعادة النظر يف بع األحكام السائرة غري ّ
إ ّن الغرض ،إذاً ،يتجاوز التعريف البسيط إىل حماولة تسليط أضواء جديدة على سري بع أهل العلم املغمورين
ووضع "كرونولوجيا" مؤلّفاهتم وحتقيق نصوصهم .والغاية القصوى من هذه الندوة هي املسامهة يف الكشف عن
العلمي يف
العقدي باخلصوص ،ومن ُثّ املسامهة يف تق ّدم البحث
الفلسفي و
العلمي و
ومهمة من تراثنا
جوانب خفيّة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وخاصة يف حقل تاريخ الفلسفة واملنطق والعلوم يف اإلسالم.
جوانب من تاريخ احلضارة اإلسالميّة
ّ
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املتخصصني ،الشباب منهم باخلصوص ،وتشجيعهم على
وقد استهدفت الندوة أيضا استقطاب الباحثني
ّ
ط دراسات
األقل مل تكن حم ّ
املضي قدما يف إجناز أحباث جديدة تتناول موضوعات ومسائل غري ّ
مكررة ،أو على ّ
ّ
وافية يف لغات العلم احلديثة وعلى رأسها اإلجنليزيّة واألملانيّة والفرنسيّة واإلسبانيّة والَّتكيّة والفارسيّة والعربيّة وغريها..
أو ّأَّا حتتاج إىل تطوير وإعادة نظر يف ضوء توافر معطيات جديدة أتاحها تق ّدم البحث.
العلمي باألساس فرصة أمام الدارسني الذين يشتغلون على علم من أعالم العلم أن ناقشوا
فكان هذا اللقاء
ّ
علمي يف التعريف بأعالم مغمورين ونصوص نادرة
نتائج أحباثهم مع غريهم ،وكانت مناسبة أيضا يف حتقيق سبق ّ
النص
كل ذلك على ّ
وخمطوطات مثينة دراسة وحتقيقا وفهرسة؛ وذلك اعتمادا على مناهج علميّة معاصرة ،مرّكزين يف ّ
خاصة ومل يُنتبه إليها كثريا يف خمتلف اللغات.
املخطوط بالدرجة األوىل ،أو نصوص منشورة ذات أمهيّة ّ
السياسي بقدر ما
العقدي أو
العام أو
ومن املؤّكد أ ّن مداخالت هذه الندوة ال تندرج يف إطار االهتمام
الثقايف ّ
ّ
ّ
ّ
رامت الدراسة العلميّة ّأوال وأخريا من خالل الكشف عن نصوص وأعالم وقضايا بعينها مدعومة بشواهد نصيّة غري
علمي يشَّتط األصالة واجل ّدة واملوضوعيّة.
متداولة ّ
بتصور ّ
وقد كانت الندوة مفتوحة أيضا أمام الطلبة الباحثني الذي يهيّئون أعماال أكادمييّة حول شخصيّة علميّة غري
السطحي الذي تزخر به كثري من
التارخيي بعيدا عن العرض
العلمي والتدقيق
معروفة كثريا ،مع اشَّتاط املنهج
ّ
ّ
ّ
الكتابات اليت قد تنقل معلومات غري مؤّكدة وحكايات صيغت يف سياقات ال تصمد أمام النقد .ويف العزم األكيد
نشر أعمال الندوة وترتيب سلسة لقاءات أخرى يف املوضوع نفسه ضمن أنشطة الفريق العلميّة املقبلة.
غريب ومسؤوليّة
يف اجللسة االفتتاحيّة ،برئاسة طارق مداين ،تناول الكلمة ّ
منسق الندوة مذ ّكرا بواقع املخطوط امل ّ
اخلاصة يف خمتلف املناطق ،مش ّددا على ضرورة
العامة و ّ
اجلامعة واجلامعيّني جتاه الكنوز اليت تزخر هبا اخلزانات املغربيّة ّ
اتيجي واضح ،كما ذ ّكر
االخنراط يف مشروع إخراج هذه النصوص والنهوض إليها وهبا على حنو
مجاعي ويف إطار اسَّت ّ
ّ
مبسامهة أحد العلماء املغاربة احمل ّققني ،املرحوم حممد ألوزاد ،الذي هتدى أعمال هذه الندوة إىل روحه ،يف حتقيق
وخاصة نصوصه املنطقيّة.
املغريب أيب بكر بن باجة،
األندلسي
نصوص الفيلسوف
ّ
ّ
ّ
ويف حماضرة الندوة االفتتاحيّة عن "تعاليق ابن باجة على منطق الفارابي :التعليق على كتاب العبارة
النص وأمهّية
نموذجا" ،ش ّدد األستاذ أمحد علمي محدان ،مدير مركز الدراسات الرشديّة بفاس على أمهيّة هذا ّ
إخراجه إخراجا علميّا .ووقف عند تفاصيل دقيقة يف تعليق ابن باجة على كتاب العبارة تكشف بامللموس أ ّن ما
ط حقيقة األفكار اليت حتتويها النصوص يف طيّاهتا ،وأيضا فإ ّن النشرات
يفهمه الناس بعيدا عن النصوص ال يعكس ق ّ
النص أكثر ممّا تفيده.
السريعة تسيء إىل ّ
ويف اجللسة األوىل ،برئاسة فؤاد بن أمحد ،مل يبتعد حممد مساعد ،من املدرسة العليا لألساتذة مبكناس ،عن

موضحا
موضوع ابن باجة وألوزاد؛ فتناول "ابن باجة (ت533 . .ه ) بين جمال الدين العلوي ومحمد ألوزاد" ّ

اشَّتاك هذين املعلّمني العلمني يف االشتغال على ابن باجة ومربزا بع
هذا املوضوع.
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المغربي:
وق ّدم األستاذ خالد الصقلّي ،من كلّية اآلداب - ،فاس ،عرضا مفيدا عن "أعالم بصموا التاريخ
ّ
دفنوا بفاس وأصبحوا في عداد النسيان" مَّتمجا هلم ومبيّنا توارخيهم وأساتذهتم وتالمذهتم ومؤلّفاهتم وغري ذلك مثل
أيب احلسن الصغري وابن عبّاد وابن غازي ورضوان اجلنوي وابن عرضون واحلبيب األندلسي وأمحد ميارة وغريهم.

العربي
ومن جهته ،وقف األستاذ خالف الغاليب ،من كلّية اآلداب بوجدة ،عند "مناجم الزمرد في التراث
ّ
اإلسالمي ،نصوص مغمورة في التدوين الحديث لتاريخ التعدين" مربزا املصادر الَّتاثيّة اليت تناولت هذا املوضوع
ّ

بشكل مباشر ،وهي قليلة ج ّدا مثل مروج الذهب ومعادن اجلوهر للمسعودي واجلماهر يف معرفة اجلواهر للبريوين ،أو
يف سياقات أخرى غري مباشرة ،مالحظا أ ّن "كثريا من الدراسات احلديثة اليت تُعين بتاريخ تعدين الزمرد تضرب
صفحا عن اخلربة العربيّة اإلسالميّة يف هذا اجملال" .وق ّدم نصوصا للبريوين واجلاحظ واملسعودي واإلدريسي والزهري
وخاصة يف مصر.
والتيفاشي وغريهم ،تتح ّدث عن "مصادر معدن الزمرد على مستوى العامل املعروف يف أزمنتهم"،
ّ
عرف األستاذ حممد سعيد
وقد جاءت اجللسة الثانية ،برئاسة األستاذ خالد شيات ،غنيّة ّ
ومتنوعة بدورها؛ فقد ّ
زكري-من األكادمييّة اجلهويّة للَّتبية والتكوين جلهة تازة-احلسيمة-تاونات -بعلم مغمور من علماء منطقة الريف هو
"ابراهيم بن محمد اليزناسني وتراثه العلمي :جمع ودراسة وتوثيق" .ويل القضاء يف فاس "يف زمن أمحد بن أيب

سامل بن أيب احلسن املريين ،وكان رمحه اهلل –تام النظر ،ال يدانيه أحد يف ذلك ،مالزما للتدريس ،وله فتاوى كثرية
ومسائل ناظر فيها" .مل يذكره سوى "صاحب كتاب املعيار املعرب .رام الباحث مجع نصوصه وتوثيقها "من خمتلف
املصادر واملظان ،قصد إبراز مكانة الرجل وعربه مكانة منطقة الريف والدور املبكر الذي اضطلعت به يف بناء
احلضارة املغربيّة".

عرف األستاذ فريد أمعضشو ،من املركز اجلهوي ملهن الَّتبية والتكوين بوجدة ،برسالة "الطرثوث في
وبدورهّ ،
صحة نسبتها إىل السيوطي ومكانتها ضمن مؤلّفاته وأمهّية
فوائد البرغوث" للسيوطي (ت911ه )"؛ فوقف عند ّ
مسجال بع املالحظات املفيدة على الرسالة.
موضوعها ّ

'التشوف في رجال السادات
ّأما الباحثان مراد جدي ومجال خللويف ،من أكادمييّة وجدة ،فوقفا عند كتاب
ّ
التشوف الصغير) أليب زيد عبد الرمحان الصومعي التاديل (ق11 .ه ) ،قيمته وإشكاالت حتقيقه"؛
أهل
التصوف' ( ّ
ّ
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بدءا مبا يثريه عنوانه من أسئلة وما يثريه من مالحظات ،وما تثريه املخطوطة الوحيدة املوجودة باخلزانة العامة للمملكة
النص سواء
بالرباط د  ،1105وكذا التنبيه على بع األخطاء اليت شابت حتقيق املصطفى بن خليفة عربوش هلذا ّ
ما تعلق منها بأمساء وأنساب املَّتجم أو املناطق اليت ينحدرون منها ،عالوة على مشكلة جنس القول وقيمته العلميّة
النص املناقيب والسعي إىل إعادة بنائه من خالل
والتارخييّة مع اقَّتاح إعادة حتقيقه اعتمادا "على احلفر يف عمق ّ
اللجوء إىل تقنيّة التوطني يف اجملال واستغالل اخلريطة الضرائحيّة باملغرب يف هذا العمل".

وأخريا ،ترجم األستاذ حممد عيساوي ،من املركز اجلهوي ملهن الَّتبية بوجدة ،ل "العالمة أبو حامد العربي

الدمناتي (ت1253 .ه )من خالل فهرسته وإجازاته" الذي عاش يف سياق حركة علميّة متميّزة يف املغرب يف عهد

املوىل سليمان .ألّف فهرسة بعنوان" :مسط اجلوهر يف األسانيد املتّصلة بالفنون واألثر" مجع فيها أسانيده ومروياته من
خاصة ،وإجازة
شيوخه ،كما تنسب إليه أيضا "جمموعة إجازات من مشاخيه املشارقة واملغاربة" خبطوطهم يف خزانة ّ
لثالثة مستجيزين ،عالوة على كناشتني احتفظا هبما يف اخلزانة امللكيّة وغري ذلك.
ّأما يف اجللسة الثالثة ،برئاسة األستاذ فريد أمعضشو ،فقد تناول الكلمة ّأوال األستاذ مصطفى بنعلّة ،من املركز
اجلهوي ملهن الَّتبيّة والتكوين بوجدة ،وسلط أضواء مفيدة على العامل اليهودي األصل الذي أسلم وأصبح من كبار

المغترين' .فعمد ّأوال إىل التعريف
العلماء النوازليّني" ،محمد بن أحمد ميارة (ت1112 .ه) وكتابه 'نصيحة
ّ
األول لكي يتقلّد منصبا عاليا" يف أواخر العهد السعدي وبداية العهد
هبذه الشخصيّة الذي "مل يسعفه أصله ّ
العلوي ،غري أنّه ترك مؤلّفات كثرية .ووقف ،ثانيا ،عند كتابه نصيحة املغَّتين وكفاية املضطرين الذي يعكس واقع
الديين الذي كان سائدا بني املسلمني واليهود الذين أسلموا (اإلسالميّني) يف مدينة فاس باخلصوص.
ّ
التعصب ّ
املتخصصة
وبعد ذلك ،وقفت األستاذة ربيعة سحنون -من مركز اإلمام اجلنيد للدراسات والبحوث الصوفيّة
ّ
بوجدة -عند كتاب "شمس القلوب وخرق الحجوب في معرفة عالّم الغيوب ،لمحمد ابن محمد بن الفقيه بن

العافية الزجني (ت1136ﮬ) :إضاءات حول النسبة والمحتوى"؛ حيث عرضت أغلب املصادر اليت نسبت

أهم حمطات حياته"،
الكتاب إىل صاحبه املقدسي ،كما رصدت "معامل مسار الشارح حممد بن الفقيه ،بإضاءة ّ
أهم مضامني هذا الكتاب
سريته العرفانيّة وامسه ونسبه ومسعته وسنده الصويف ومنهجه ومصنّفاته ،عالوة على ّ
ومنهجه.
التخصصات بالرشيديّة ،فقد كشف عن "علَم مغمور
ّأما األستاذ عبد العزيز مليكي علوي ،من الكلّية املتع ّددة
ّ
وخمطوطات فريدة من العهد السعدي"؛ ّأما العلم فهو العالمة احلافظ عبد اهلل بن علي ابن طاهر احلسين
موسوعي متميّز من العصر السعدي مجع بني اللغة والفقه والتصوف والسرية والشعر
السجلماسي ،وهو "علم
ّ
مرة عن خمطوطات طاملا تناقل بع
وغريها" ،عاش ما بني القرنني احلادي عشر والثاين .وقد أعلن الباحث ّ
"ألول ّ
هاما
تضم رصيدا ّ
الناس أخبارها من الفهارس دون أن يقدر ألحد وضع اليد عليها وال النظر فيها ،وهي :خمطوطات ّ
يضم أكرب عدد من أمساء املصطفى صلى اهلل عليه وسلم؛ وخمطوط يف السرية
من شعر املديح
ّ
النبوي؛ خمطوط ّ
النبويّة؛ عالوة على خمطوط يف األحاديث النبويّة الواردة يف اجلهاد.
وأخريا ،تطرق األستاذ عبد العزيز بلبكري ،من املركز اجلهوي ملهن الَّتبية والتكوين بسيدي قاسم ،إىل موضوع
"فقه النوازل بتافياللت :مخطوط 'نوازل موالي أحمد بن الحبيب المدغري' (ت1956 .م)" رام فيه التعريف
بواحد من املؤلّفات املالكيّة املغربيّة املغمورة يف فقه النوازل وخاصة يف منطقة تافياللت ،أو حاضرة سجلماسة .وقد
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اخلاصة بواسطة ،يف سياق البحث عن مؤلّفات تاريخ تافياللت يف اخلزانات
وقف عليه الباحث "يف إحدى اخلزانات ّ
هم "يورد نوازل فقهية كثرية تعكس احلياة اليوميّة لساكنة
ّ
اخلاصة ويف 'متالشيات' بع األسر منها" .وهو خمطوط م ّ
املنطقة/مدغرة تافياللت" ،وتطرح قضايا فقهيّة عديدة منها فقه املبايعات وفقه العبادات وفقه احلبس/الوقف وغري
يعرف "ببع فقهاء املنطقة املغمورين ممّن كان له باع يف فقه النوازل والعلوم الدينيّة وغري الدينيّة ،تأليفا
ذلك ،كما ّ
وتدريسا".
وقد هيمنت ،على أشغال اليوم الثاين من الندوة ،نصوص الفالسفة واملتكلّمني واملناطقة عموما على جلسيت
الصبيحة .ففي اجللسة اخلامسة ،برئاسة األستاذ حممد لشقر ،درس األستاذ سعيد البوسكالوي ،من جامعة حمم ّد

األول بوجدة" ،كتاب يحيى النحوي 'في حدث العالم' وحضوره في العربيّة (إعادة تحقيق ودراسة)"؛ حيث
ّ
ظ فقد احتفظ به يف العربيّة بعنوان كتاب ُيىي النحوي يف
أوضح أنّه كتاب مفقود يف أصله اليوناينّ ،وحلسن احل ّ
مبلخصات منه ،على ما يبدو ،ترد يف شكل معاين مقاالت ثالث
الداللة على حدث العامل ،أو باألحرى احتفظ ّ
الرد على برقلس
من هذا الكتاب .وهو الكتاب الثالث الذي ألّفه ُيىي النحوي يف موضوع حدوث العامل بعد كتايب ّ
الرد على أرسطوطاليس .ويبدو أنّه كان متداوال لدى املتكلمني والفالسفة .وكان ش .بينيس Shlomo
و ّ
النص مَّتمجا إىل اإلجنليزيّة ودرسه عام 1178؛ والحقا نشر جريار تروبو G.
ّ Pinesأول من نشر هذا ّ
العريب مع ترمجة إىل الفرنسيّة عام  .1122وقد أوضح الدارس أ ّن هذا الكتاب ،أو ما احتفظ
ّ Troupeau
النص ّ
السجايل
به منه ،وإن كان ال يق ّدم أدلّة جديدة مقارنة بالكتابني السابقني إال أنّه يق ّدم أمهّها بعد أن نزع عنها الطابع
ّ
خاصة وأ ّن صاحبه يصفه بأنّه كتاب جامع رام فيه جتويد الداللة على حدوث العامل .وقد
الذي تش ّكلت يف سياقهّ ،
التعرض للمخطوط ،نسخه ونشراته
شرع الدارسّ ،أوال ،بتبيان أنّه كتاب صحيح النسبة إىل ُيىي النحوي من خالل ّ
ودراساته؛ وكشف ،ثانيا ،عن بع مضامينه واألدلّة اليت رّكز عليها ُيىي النحوي يف هذا العمل؛ وأبرز ،أخريا ،بع
مواطن حضوره يف العربيّة ودرجة تأثريه.
و بعد ذلك ،طرق األستاذ حممد بنتاجة ،من ثانوية الكتبية التأهيلية مبراكش ،موضوع "الفتح اإلسالمي ملصر:
شهادة عيان ألسقف قبطي (قراءة تعريفية نقدية ل تاريخ العالم القديم ليوحنا النقيوسي (أسقف نقيوس ،عاش

العام فقط ،بل أيضا بالنسبة إىل اإلسالم
الى أواخر ق  1ميالدي)"؛ حيث كشف عن أمهّية الكتاب ال يف التاريخ ّ

النيب حممد عليه السالم واخللفاء الراشدين .فهو شاهد عيان على الفتح اإلسالمي؛ غري أ ّن
ملكان معاصرة مؤلّفه ّ
جتن على املسلمني" ،يف نظر الباحث ،مق ّدما ع ّدة أمثلة على ذلك.
رواياته "مل رخل من ّ
صحة نسبة المقالة في
ومن جهته ،خاض األستاذ حممد أبركان ،من كلية اآلداب بظهر املهراز -فاس" ،في ّ

وصحة نسبة املقالة إىل
هيئة العالم إلى الحسن ابن الهيثم (ت432 .ه)"؛ فناقش حتقيق اسحق صفي لنغرمان ّ
ابن اهليثم؛ "وهو النقاش الذي أثاره وال يزال الباحث والدارس رشدي راشد" ،وقد عرضّ ،أوال ،الفصول اليت يشتغل
بتحقيقها من املقالة واملخطوطات اليت يعتمدها يف ذلك؛ وثانيا ،ق ّدم مالحظات حول حتقيق اسحق صفي لنغرمان؛
وأخريا ناقش مضمون املقالة من خالل النقاش الذي أثاره الدارسون بصددها (بيري دوهيم ،اسحق صفي لنغرمان،
عبد احلميد صربة ،رشدي راشد ،بناصر البعزايت ،حممد أبركان).

مؤسسة دار احلديث احلسنيّة بالرباط" ،أضواء جديدة على كتاب
وأخريا ،سلّط األستاذ فؤاد بن أمحد ،من ّ
المنطق البن طملوس (ت621 .ه)" .وقد جعل مدخله إىل ذلك "الوقوف على نتائج ما أجنز من دراسات ونشر
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من أعمال خبصوص هذا الرجل منذ عمل أسني بالسيوص اىل نشرة العدلوين االدريسي مرورا بأعمال مارون عواد
وعبد العلي العمراين مجال" .وبعد ذلك عرض مضمون كتاب ابن طملوس يف املنطق من خالل التعريف بأجزائه غري
املنشورة.
ويف اجللسة األخرية ،توقّف األستاذ توفيق فائزي ،من أكادميية اجلهة الشرقيّة عند "شرف الزمان المروزي(ق.

عرف باملؤلّف وعصره وكتابه املخطوط حول طبائع احليوان وكشف عن قيمته
6ه ) وكتاب طبائع الحيوان"؛ حيث ّ
مقارنة مع كتب الحيوان اليت ألّفت يف زمن سابق.

وتناول األستاذ خالد شيات ،من كلية احلقوق بوجدة ،موضوع "رؤية اجلسد ومعاين احلرية الذاتية والسياسية من

خالل كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر أليب احلسن علي بن حممد القطان الفاسي ( 682ه-
1881م)"؛ فأبرز أمهّية الكتاب وموضوعه وتأثريه "على مسار مفهوم اآلخر واحلدود اليت حت ّدد جماالت التواصل من
خالل اجلسد" ،بل أكثر من ذلك إنّه يقوم ،يف نظره ،على خلفيّة فقهية "متأثرة بالعقيدة السياسية للدولة املوحدية
احلرية يف الثقافة
باعتبارها حامية هلذه القيم" .ولك يكن مرام الدارس اخلوض يف التفاصيل الفقهية ،وإَّّنا تتبع "أصول ّ
اإلسالميّة يف الغرب اإلسالمي من جهة ،وتأثري األبعاد السياسية على املقاربات الفقهية وعلى مفهوم احلرية املرتبط
التطور من جهة أخرى .والكتاب هبذا املعىن وثيقة أصليّة لنشأة الرؤية الذاتيّة والعالقات املتعديّة مع اجلسد
بالتغيري و ّ
الذي أثّر يف رؤية املفاهيم االجتماعيّة عموما ،واملفاهيم السياسيّة اليت أثّرت طويال يف البنيّة الثقافيّة يف الغرب
اإلسالمي" يف نظر الباحث.

عرف األستاذ رشيد ُك ُهوس ،من كلّية أصول الدين بتطوان –جامعة القرويني ،-ب "اإلمام الحافظ
ومن جهتهّ ،

السبتي(ت633 .ه ) :سيرة حافلة وآثار نافعة"؛ وقد شرع بالَّتمجة له (مولده ونسبه
ابن دحية الكلبي األندلسي ّ

ونشأته وشيوخه وتاريخ وفاته وثناء العلماء عليه) ورصد بع معامل إشعاعه وتأثريه؛ ويف مرحلة ثانية ،كشف عن
آثاره العلميّة يف احلديث الشريف والسرية العطرة والتاريخ واألنساب والعقيدة والفهارس والَّتاجم واألدب؛ وقد
"حاول رصد مجيع مصنّفاته املطبوعة واملخطوطة يف مجيع الفنون الشرعيّة" ،وتعريفها.
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الشعري
التخصصات بالناظور ،فاختار دراسة موضوع "التخييل
ّأما األستاذ حممد مريين ،من الكلّية املتع ّددة
ّ
ّ
وسيط لنقل المفاهيم العلميّة (أراجيز ابن ماجد (ت914 .ه) أنموذجا)" ،مؤّكدا أ ّن املعرفة العلميّة تنقل أيضا
بواسطة التخييل الشعري ال بواسطة األقيسة العقليّة واللغة املباشرة فقط  .والعرب عرفوا بنقل املعارف يف منظومات
رخصص ابن ماجد يف موضوع املالحة البحريّة على حنو فريد؛ حبيث نظّم فيه "ما
وأراجيز يف خمتلف فروع املعرفة .وقد ّ
يزيد على أربعني منظومة شعريّة" .وأغلبها خمطوطات ،مع العلم أن بعضها ترجم إىل لغات أجنبية (الربتغالية،
وعرف هبا "من حيث مادهتا،
والروسية ،واإلجنليزية) .وقد سلّط الدارس الضوء على هذه األراجيز بشكل ّ
عامّ ،
علمي هلا".
وتاريخ كتابتها ،وأماكن وجود املخطوط...إخل؛ مبا من شأنه تيسري االستعمال ال ّ
األول بوجدة ،اجللسة بعرض قيّم سلّط فيه أضواء مفيدة على
حممد ّ
وقد ختم األستاذ طارق مدين ،من جامعة ّ

اإلسالمي :نصوص وأعالم" ،مربزا أ ّن العالقة وطيدة وأ ّن
"العالقة بين العلوم النظريّة واإلنشائيّة في التراث
ّ
املسلمني وظّفوا العلوم املختلفة يف مراصدهم وحساب مواقيتهم ومعمارهم وغري ذلك؛ وأ ّن العلوم مل تنفصل عن
اإلسالمي
ط .وما يقال عن عدم وصول علوم نظريّة إىل منطقة الغرب
احلاجة االجتماعيّة واحلضاريّة عند املسلمني ق ّ
ّ
غري صحيح ملكان وجود تطبيقات عمليّة وصناعيّة شاهدة على حضور هذه العلوم يف هذه املنطقة؛ فالعامل
اإلسالمي عامل واحد جبناحني أو أكثر ،وتن ّقل األفكار والتقنيّات كان دائما قائما.
ّ
وعموما ،فقد متيّزت جل جلسات الندوة مبناقشات مفيدة ،ومستفيضة أحيانا ،يف قضايا املخطوط والتحقيق
باخلصوص ،كما يف قضايا خمتلفة تراثيّة باخلصوص ،منها ما يرتبط بسري أعالم وبأحداث تارخييّة أو مرتبط بنصوص
وقضايا نظرية أو عمليّة تسلّط الضوء على جوانب من احلضارة اإلسالميّة ،وإن كان حاجز الوقت مل يسمح أحيانا
بتبادل أوسع وتفاعل أعمق بني املشاركني واحلضور.
كل
منسق الندوةّ ،
فتوجه بالشكر ّ
ويف كلمته اخلتاميّة عاد األستاذ سعيد البوسكالويّ ،
مرة أخرى إىل املشاركني و ّ
من ساهم يف إجناح هذه الندوة املتميّزة من اجلامعة وخارجها،
مؤّكدا العزم على نشر أعمال الندوةُ .ثّ ختم كلمته املوجزة
توجت به أشغال هذه التظاهرة العلميّة كما يلي:
بقراءة إعالن ّ
بناء على النقاش الذي أثري أثناء الندوة ،وبعد مشاورات
جل املشاركني على مدار يومي الندوة ،أعلن
وأخذ ّ
ورد بني ّ
منسق الندوة يف كلمته اخلتاميّة ،باسم املشاركني ،عن تأسيس
ّ

المغربي المخطوط ،فهرسة
مشروع حبث يف موضوع التراث
ّ
ووصف وتحقيق .وهذا املشروع له هدف واحد هو املسامهة يف
اخلاصة
فهرسة املخطوطات ّ
العامة و ّ
املوزعة على خمتلف اخلزانات ّ
يف خمتلف ربوع املغرب ،ووصفها وصفا علميّا ،داخليّا وخارجيّا،
ويتكون فريق املشروع من املشاركني يف الندوة مبدئيّا ،ومن
وحتقيقها .ومنطلق هذا املشروع هذه الندوة وأرضيّتها.
ّ
سيلتحق هبم من احمل ّققني .وبعيدا عن تقليد التوصيّات ،اليت رختم هبا عادة الندوات واملؤمترات ،وترفع اقَّتاحات إىل
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موجه إىل املشاركني ،بالدرجة
جهات أخرى يتوقّع منها تفعيلها وترمجتها على أرض الواقع ،فإ ّن إعالن هذه الندوة ّ
مؤسساتيّا جاريا يف املكان والزمان
األوىل ،من أجل استكمال روح الندوة والنهوض مبشروع جيعل غرض الندوة عمال ّ
ولدى املشتغلني على املخطوط آنيا ومستقبال .ومن ُثّ ،فإ ّن ما سريفع إىل جهات أخرى ،وطنيّة ورمسيّة يف الغالب،
تصور مكتمل وبرنامج حم ّدد يف عناصره وأهدافه وأعضائه وزمانه ومكانه وأعضائه غري ذاك .وعليه ،فقد متّ اقَّتاح
هو ّ
حىت ال يبقى املشروع حربا على ورق:
خطوات عمليّةّ ،
ّأوال ،إسناد تنسيق األعمال التهيّيئية مبا فيه هتييء ورقة املشروع وأرضيّته األوىل إىل فؤاد بن أمحد وسعيد
البوسكالوي مستفيدين يف ذلك من مشاريع وطنيّة أو دوليّة مماثلة؛
ثانيا ،اقَّتاح الورقة على مجيع املشاركني يف الندوة من أجل إغنائها والتفاعل معها؛ ويع ّد عضوا فاعال يف املشروع
مستمر داللة على الرغبة يف االشتغال يف هذا اإلطار وااللتزام بآدابه
من تفاعل مع الفكرة إغناء واقَّتاحا بشكل
ّ
وآجاله اليت ستح ّدد يف إطار هذا اإلغناء ،مع االنفتاح على غري املشاركني يف الندوة ،أفرادا وفرقا ومراكز حبث،
الحقا؛
الداخلي..
ثالثا ،صياغة املشروع يف صورة َّائيّة بعد إغنائه ومراجعته وتدقيقه وضبط أعضائه وقانونه
ّ
ومقره وأطره) ،أو تأسيس إطار لذلك؛
مؤسسة حتتضنه معنويّا (قانونيّا) ّ
رابعا ،البحث عن ّ
وماديا (متويل أعماله ّ
خامسا ،البحث عن مصادر متويل املشروع وتنويعها؛
سادسا ،تنظيم دورات تكوينيّة
ّ
متخصصة وتقنيّة يف طرائق الفهرسة والوصف والتحقيق ووضع برنامج إلكَّتوينّ
لذلك؛
التخصصات والشروع يف العمل على الفهارس واملخطوطات،
املهام حسب
ّ
سابعا ،تشكيل فرق عمل وحتديد ّ
رصدا ومراجعة ووضعا ووصفا للمخطوطات وحتقيقا؛
مؤسسات ودور نشر..
ثامنا ،تنظيم قنوات إخراج األعمال من خالل وضع جلنة حتكيم األعمال والتعاقد مع ّ
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 صدر حديثا عن دار الكلمة مبصر ودار الكتاب املغريب ضمن منشورات (جممع الفقه اإلسالمي باهلند)

الطبعة األوىل من كتاب (الحرية وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي).
أصل هذا الكتاب أعمال الندوة الدولية اليت نظمها جممع
الفقه اإلسالمي باهلند بالتعاون مع معهد ذاكر حسني
للدراسات اإلسالمية باجلامعة امللية اإلسالمية،
بعنوان":احلرية وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسالمي" ،باجلامعة امللية
اإلسالمية بنيودهلي .وذلك أيام 12-15 :أكتوبر
8018م .وقد اشتمل الكتاب على البحوث اآلتية:
(احلرية وتطبيقها يف الفقه اإلسالمي) :للشيخ خالدالرمحاين.
(دور وسائل اإلعالم احلرة وموقف اإلسالم منها) :للشيخأبرار أمحد األجراوي.
(التصور احلقيقي للحرية يف اإلسالم) :لألستاذ حممد أرشدالفاروقي.
(الصفة القانونية للحرية الشخصية يف اإلسالم) :للسيدأسرار احلق السبيلي.
(حرية التعبري والرأي وحدودها يف ضوء الشريعة) :للشيخ بدرأمحد اجملييب.
(حق حرية التعبري عن الرأي يف اإلسالم وحدوده) :للدكتور حممد شهاب الدين السبيلي.(التصور األساسي للحرية يف اإلسالم) :لألستاذ حممد أبرار خان الندوي.(اإلسالم وحرية الفكر والنظر) :للشيخ حممد سامل القامسي.(حرية النساء بني اإلسالم والغرب) :للدكتور مشس الدين الندوي.(تصور احلرية يف اإلسالم) :للشيخ إرشاد األعظمي الندوي املدين.(حرية التعبري عن الرأي وحدودها يف ضوء التعاليم اإلسالمية) :للشيخ املفيت حممد مقصود الرامفوري.(حرية التعبري عن الرأي يف اإلسالم) :للربوفيسور حمسن العثماين الندوي.(حرية التعبري عن الرأي والفكر والنظر يف اإلسالم) :للدكتور غطريف شهباز الندوي.(اإلسالم واحلرية االقتصادية) :للدكتور والربوفيسور حممد سعود عامل القامسي.(تصور احلرية يف اإلسالم) :للدكتور شكيل أمحد احلبييب.(التصور اإلسالمي حلرية الفكر وحال اجملتمع املسلم) :للشيخ وارث املظهري375
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(التصور األساسي للحرية يف اإلسالم) :للشيخ املفيت إقبال أمحد القامسي.(حرية الفكر واإلسالم  -جوانب جديدة) :للشيخ سلطان أمحد اإلصالحي.(تصور احلرية يف اإلسالم) :للدكتور حممد فهيم أخَّت الندوي.(احلكومة اجلمهورية احلرة ووجهة النظر اإلسالمية) :للشيخ أخَّت إمام عادل القامسي.(التصور األساسي للحرية يف اإلسالم) :للشيخ حممد صادق اإلصالحي الندوي.(تصور احلرية يف اإلسالم – دراسة حتليلية) :لألستاذ ظفر دراك القامسي.(حرية املرأة بني التزام اإلسالم وفوضى املغرضني) و(احلرية السياسية للفرد يف ضوء اإلسالم) :للدكتورُ
رشيد كهوس.

 كما صدر عن صدر كذلك عن دار
الكلمة مبصر ودار الكتاب املغريب -ضمن
منشورات "فريق البحث يف السنن اإلهلية يف
القرآن والسنة والتاريخ" بكلية أصول الدين
بتطوان جامعة القرويني ،املغرب -الطبعة
األوىل من كتاب (تدبر السنن اإللهية عند

السلف الصالح) لفضيلة األستاذ الدكتور

رشيد كهوس.
احملاور الرئيسة للكتاب:
 تدبر السنن اإلهلية وأمهيته ؛ أثر تدبر السنن اإلهلية يف إحياء األمة ؛ تدبر السنن اإلهلية يف عهد التنزيلواخلالفة الراشدة ؛
 -تدبر السنن اإلهلية عند السلف من علماء اإلسالم.
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