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ِطلق عليه »اإعادة اإ�سدار خمتارات من الرتاث   اإن فكرة هذا امل�سروع الذي اأُ
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنْي/ التا�سع ع�سر 
والع�سرين امليالِديَّني«،  قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ساأن 
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �سرورة 
بني  التوا�سل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ساهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�ساري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �سكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�سبة بعطاء ال�سابقني، واإن التجديد الفعال 
ل يتم اإل مع التاأ�سيل. و�سمان هذا التوا�سل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�سطلعت بها، منذ ن�ساأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �سائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وهو اأن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�سوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�سل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
ت�سم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرْين.  الهجريَّنْي  القرنني  خالل 
على اأو�سع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�سدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًسا على �سبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�ستهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�سباب ولالأجيال اجلديدة ب�سفة خا�سة. 

وي�سبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�سبطة، 
بال�سياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
مبا  اأخرى؛  الجتهادات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتماعي  التاريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�سا�ًسا على  التاأكيد  نه�سوية كربى، مع  فيه من حتديات وق�سايا  كان 
واجتهاداته والأ�سداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، 
فاإن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة 
املتخ�س�سني، وذلك بعد مناق�سات م�ستفي�سة، وحوارات علمية ر�سينة، ا�ستغرقت 
جل�سات متتالية لكل تقدمي، �سارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني 
الذين �ساركوا يف هذا امل�سروع الكبري. كما قامت جمموعة من املتخ�س�سني على 

تدقيق ن�سو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�سلية للكتاب.

اإ�صماعيل �صراج الدين
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًسا - يف اإطار هذا امل�سروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة اأبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�س�سات �سناعة  �ستتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�ساعد ذلك على تنقية �سورة الإ�سالم من الت�سويهات 
التي يل�سقها البع�ص به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�سلمون يف جملتهم، خا�سة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

اإن ق�سًما كبرًيا من كتابات رواد التنوير والإ�سالح يف الفكر الإ�سالمي خالل 
القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�سواء، ومن ثم ل 
يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�سكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. ورمبا كان غياب 
هذا الق�سم من الرتاث النه�سوي الإ�سالمي �سبًبا من اأ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها 
التي �سبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�سروه. ورمبا كان 
هذا الغياب اأي�ًسا �سبًبا من اأ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ص 
وخارجها.  والإ�سالمية  العربية  داخل جمتمعاتنا  اجلديدة  الأجيال  اأبناوؤنا من  لها 
ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، والأفغاين، والكواكبي، وحممد 
َّإقبال، وخري الدين التون�سي، و�سعيد النور�سي، ومالك بن نبي، وعالل الفا�سي،  ا
والطاهر ابن عا�سور، وم�سطفى املراغي، وحممود �سـلتوت، وعلي �سريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت با�سا - وغريهم - ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال 
اأغلبية البلدان العربية والإ�سالمية، ف�ساًل عن ال�سباب  اجلديدة من ال�سباب يف 

1111 مقدمة ال�صل�صلة



على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�ص يف جمتمعات  الذي  امل�سلم 
ن�سرها  اإعادة  فقط  ولي�ص  الأعمال،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ساعًفا  عبًئا  املكتبة 

ا(. ا واإلكرتونيًّ بالعربية وتي�سري احل�سول عليها )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�سعى  امل�سروع  هذا  اإن 
والتوا�سل مع الآخر. ولي�ص اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�سارة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�سبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�سرتك،  الإن�ساين  الرتاث  اإ�سهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�سادر  اإتاحة  يف  ن�سهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�ستنه�ص هذه الإ�سهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�سها الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه اأولئك الرواد الذين عا�سوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�سايا اأمتهم، وبذلوا ق�سارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�سرهم من اأجل نه�ستها وتقدمها. 

مكتبة  يف  م�سئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  أوجب  من  اأن  ا وجدنا  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 
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إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

وامل�سرف العام على امل�سروع 

غريها من البلدان العربية والإ�سالمية، وغريهم من ال�سباب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية  بالعطاء احل�ساري للعلماء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�سائد اخلاطئ، الذي  امل�سار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرنا اإليه؛ فلي�ص �سحيًحا اأن جهود العطاء احل�ساري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ست عليها عدة قرون، وال�سحيح هو 
اأنهم اأ�سافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�سانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�سر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�ساد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ص عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.

1313 مقدمة ال�صل�صلة



الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



سعيد بنسعيد العلوي
تقـدمي

»الفكر  ؤلفه  مب  ،َّ و احَلْجوي احل�سن  بن  حممد  املغربي  الفقيه  ا�سم  يقرتن 
ُأن الكتاب قد طبع خارج املغرب عدة  ال�سامي يف تاريخ الفقه الإ�سالمي«. ذلك ا
طبعات ولقي احتفاًل من املن�سغلني بالدرا�سات الفقهية خا�سة. اأما يف املغرب - 
موطن املوؤلف - فاإن الكتاب ظل مفقوًدا بعدما نفدت طبعته الأوىل التي �سدرت 
إىل اجلدل  ألخري يرجع  ا. وهذا الأمر ا يف نهاية ع�سرينيات القرن املا�سي يف فا�ص
ِ من قبل خ�سومه من الفقهاء املغاربة، وهذا  الذي حام حول �سخ�سية احلجوي
من جهة اأوىل، وكذا ب�سبب ال�سورة التي ارت�سمت له يف الأذهان من قبل احلركة 

الوطنية املغربية، وهذا من جهة ثانية. 

مع  متواطًئا  احلجوي  حممد  من  جعلت  التي  ال�سلبية  ال�سورة  وهذه 
احلماية الفرن�سية �ساأنه �ساأن كل الذين ا�ستمروا يف العمل يف الدائرة »املخزنية«، 
بعد نفي ال�سلطان ال�سرعي حممد اخلام�ص، وظلوا ي�سغلون املنا�سب ال�سامية التي 
العر�ص ال�ستعمار  اإىل  الذي حمله  ال�سلطان  ي�سغلونها من قبل يف ركاب  كانوا 
يزكي  ووقوًدا  العارم،  ال�سعبي  لل�سخط  وا�ستقطابًا  للخيانة  رمًزا  فكان  الفرن�سي، 

نار الكفاح امل�سلح من اأجل ا�ستعادة ال�ستقالل ورجوع امللك ال�سرعي للبالد. 
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احلماية  مع  الفقيه  احلجوي  تعامل  ق�سية  يف  اخلو�ص  نريد  ل  اأننا  غري 
بل  فعلي،  نفوذ  من  ميتلكه  كان  ما  ومدى  التعامل  ذلك  اأبعاد  وكذا  الفرن�سية، 
مدى ما كانت الإدارة »املخزنية« تقدر عليه يف مقابل ال�سلطات ال�ستعمارية. رمبا 
وجبت الإ�سارة فقط اأن حممد بن احل�سن احلجوي متت اإدانته اأي�ًسا بعمل ابنه 
الُدْمية حممد بن عرفة  ال�سلطان  نفي حممد اخلام�ص ووجود  الذي �سغل طيلة 
على العر�ص املغربي، ولكن هذا حديث اآخر يت�سل بالعمل من اأجل ا�ستعادة 
ال�ستقالل يف املغرب، وبعمل احلركة الوطنية املغربية وفكرها، ولكن الثابت اأن 
املجتهد  الفقيه  للحجوي  حتمل  كانت  املغربية  الوطنية  للحركة  الكربى  الرموز 
التقدير الهائل، والإعجاب الذي ل يكاد يخفى مبا يفي�ص به فكر موؤلف »الفكر 

ال�سامي« من اآراء تنويرية.

ل �سك اأن »الفكر ال�سامي« جهد كبري، موفق ب�سهادة اأهل الخت�سا�ص 
وبالأحكام التي كاد علماء الإ�سالم يجمعون يف ع�سره، وبعد وفاته، والتي كانت 
اإيجابية يف غالبيتها املطلقة، فهي تعد الكتاب من املراجع العليا يف التاأريخ للفقه 
ًيف تنبيها واحدا يف هذه ال�سدد وهو اأن احلجوي  ً الإ�سالمي. رمبا وجب اأن ن�س
يف  النتفا�ص  اإىل  ي�سعى  اإ�سالمي  مفكر  م�سلك  املذكور  الكتاب  يف  �سلك  قد 
وجه ع�سر النحطاط وثقافته يف النظر اإىل الفقه، تاريًخا وممار�سة لالجتهاد ودعوة 
ًّورا قويا لبن خلدون ونظره يف التطور،  ً اإليه. يف هذا امل�سلك جند عند الرجل ح�س
خا�سة نظريته يف الأطوار الأربعة التي متر بها الدولة: الطفولة )الن�ساأة(، ال�سباب، 

الكهولة، ال�سيخوخة )= الهرم ثم الفناء(. 
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فاحلجوي يقراأ الفقه الإ�سالمي بهذا املنظار اخللدوين، ويقف وقفة مطولة 
النحطاط  بعهود  ت�سميته  على  ا�سطلح  ما  الرابع،  اجليل  )اأو  الرابع  الطور  عند 
وجتلي ثقافة املخت�سرات، وال�سروح، والهوام�ص.. والن�سراف عن قراءة امل�سادر 
اأ�ساب  الذي  الهرم  فريبط  الأ�سباب،  يف  نظر  وقفة  يقف  الوا�سحة(.  الكربى 
الدرا�سات الفقهية، بحال التاأخر التي اأ�سابت العامل العربي/ الإ�سالمي. ميكن 
القول يف عبارة جامعة: اإن عمل احلجوي يف »الفكر ال�سامي« هو �سدى وانفعال 
وهو  املا�سي،  القرن  مطلع  يف  اإليه  يدعون  و�سحبه  عبده  حممد  ال�سيخ  كان  مبا 
ويف  الإ�سالمي،  للفقه  التاأريخ  م�ستوى  يف  الإ�سالحية  املدر�سة  لدر�ص  ترجمة 
بل التي توؤدي اإىل »اإعادة فتح باب الجتهاد« والتخل�ص من  التدليل على ال�سُّ

ثقافة التقليد واجلمود، ومن ثم ال�سعي للخروج من دائرة »النحطاط« والتاأخر.

ال�ساأن يف »الفكر ال�سامي« كذلك، واأن القارئ يجد فيه ما  اأن  ل �سك 
اأهاًل لأن يدرج يف عداد الن�سو�ص »التنويرية« الكربى يف الفكر العربي  يجعله 
الإ�سالمي املعا�سر. ذلك ما حدانا اإىل اأن ننتقي، من بني ن�سو�ص احلجوي الغزيرة، 
ن�ص »جتديد الفقه«، واأح�سب اأن القارئ اليوم �سيفاجاأ بجوانب من راهنية الفكر 
الذي يدعو اإليه احلجوي، مثلما اأنه �سيجد فيه اإدانة �سريحة لأغلب ما تروج له 
اليوم كثري من دعوات الغلو التي ت�سعى اإىل التو�سل بالإ�سالم يف دعواتها اإىل 
امتالك ال�سلطة التنفيذية، ثم الت�سييق يف معنى الدين وعمله يف احلياة العملية، 
اخللق،  م�سلحة  وتوخي  وال�سماحة  الي�سر  يف  دللته  عن  به  اخلروج  درجة  اإىل 

والتما�ص املقا�سد البعيدة لل�سارع.
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»الفكر  التما�سه يف  يكون  الإ�سالحي ملحمد احلجوي ل  الفكر  اأن  بيد 
ا  اأ�سا�سيًّ ا  ن�سًّ بدورنا،  عليه،  اعتمادنا  ومع  و�سهرته  الكتاب  اأهمية  مع  ال�سامي«، 
وحده  ال�سفة  بهذه  وهو  الكتابة،  غزير  كان  فالرجل  الرجل.  فكر  يف  وموؤ�س�ًسا 
ا�ستثناء يف الثقافة الدينية يف املغرب، بل يف الفكر املغربي عامة. والرجل كانت 
له نظرات يف ق�سايا: التعليم ووجوب اإ�سالحه مناهج وبرامج، ويف املراأة وتعليمها، 
ويف التعليم التجاري خا�سة، وكذا تطوير نظم التجارة يف العامل العربي الإ�سالمي، 
بالتاأمني  تت�سل  بفتاوى  ا�ستهر  الرجل  اأن  كما  الأجنبية،  اللغات  تعلم  ووجوب 
اإن  الرجل،  اأن  فالقول ي�سح  وباجلملة  الإ�سالم،  امل�سلمني يف غري بالد  وب�سلوك 
مل يكن يقول بتوافره على م�سروع فكري/ ديني متكامل العنا�سر، فاإن يف و�سع 
القارئ اأن يتو�سل اإىل �سياغة مالمح م�سروع عام يجد به حممد احلجوي مكانًا 

بني مفكري الإ�سالم املعا�سرين.

العديدة  الن�سو�ص  بني  من  بانتقائها  قمت  اأربعة  ن�سو�ص  فهذه  وبعد..، 
التي خلفها الفقيه املغربي حممد بن احل�سن احلجوي، وكتابة احلجوي هي بني 
حما�سرات وتقاييد وموؤلفات، اأقلها طبع يف حياة املوؤلف واأغلبها ل يزال يف �سورة 
خمطوطات تثوي يف ق�سم املخطوطات يف املكتبة الوطنية يف الرباط، اأو بالأحرى 

ما �سلم منها من التلف وال�سياع، بل ومن النهب واأقولها اأ�سًفا.

ل تردد عندي يف القول اإن كتابة حممد بن احل�سن احلجوي )يف الأغلب 
الأعم منها( تنتمي اإىل الفكر العربي الإ�سالحي املعا�سر، ومتلك من الإمكانات 
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الفكر.  هذا  يف  الكربى  الرموز  ن�سو�ص  مع  جنب،  اإىل  جنًبا  تدرج،  يجعلها  ما 
واحلق اأن مكتبة الإ�سكندرية قد وفقت يف تقريرها اإدراج الن�سو�ص املختارة التي 

يحويها هذا ال�سفر، �سمن �سل�سلة »يف الفكر النه�سوي الإ�سالمي«.

اأوًل: حممد احلجوي 

الرجل وال�صرية الذاتية )1291-1376هـ/ 1874-1956م(

�سبقت  التي  العهود  )يف  املغرب  يف  العلمي  التقليد  يف  العادة،  جرت 
اإجازة ال�سيوخ للنابهني من طلبتهم،  التنظيم »الع�سري« جلامعة القرويني( على 
إجازة علمية يتحدث فيها ال�سيخ العامل عن  ايف نهاية مرحلة الطلب الأ�سا�سية، ب
ال�سيوخ الذين اأخذ عنهم، وعن الدرو�ص التي ح�سروها يف جمل�سهم، طيلة مدد 
متفاوتة، فنالوا اأ�سطًرا ف�سيحة من احلديث اأو الفقه اأو اأ�سول الدين، اأو التف�سري 
وما عدا ذلك. فكاأن العامل ال�سيخ يجيز الطالب النابه )اأو طالب الإجازة على 

العموم( الإقبال، بدوره، على التدري�ص اأو الفتيا اأو هما مًعا. 

ميتلكها  التي  العلمية  ال�سلطة  مبوجب  ال�سيخ،  ي�سلمها  �سهادة  فالإجازة 
الإجازة،  كانت  رمبا  عنهم.  اأخذ  وعلماء  �سيوخ  ذلك،  قبل  له  �سهد  ما  ح�سب 
اأحيانًا قليلة، نوًعا من العرتاف املتبادل؛ فقد يحدث اأن ياأتي عامل من م�سر اأو 
تون�ص اأو من بالد ال�سام اإىل فا�ص فيق�سده علماء القرويني ويجال�سونه ويلتم�سون 
منه »الإجازة« - ولرمبا كان هناك نوع من تبادل الإجازة - وقارئ الرحالت احلجية 
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نوا م�ساهداتهم لبيت اهلل احلرام وللحرم  التي قام بها بع�ص العلماء املغاربة قد دوَّ
اأن  املدين ولبيت املقد�ص، وللطريق التي قطعوها يف احلج ذهابًا واإيابًا. ل يعدم 
الإجازات  بح�سيلة من  مزوًدا  يرجع من رحلته  الرحلة  العامل، �ساحب  اأن  جند 
العلمية يحق له اأن يفخر بها، فهو ي�سيفها اإىل »الفهر�سة« )الإح�ساء ال�سامل ملن 
اأخذ عنهم من العلماء، وكذا تراجمهم وما يذكر فيها، بال�سرورة، من موؤلفاتهم اأو 

�سروحهم اأو تعليقاتهم(.

مميزة،  اجتماعية  لهم حيثيات  كانت  ممن  املغاربة،  العلماء  بع�ص  اأن  غري 
احلداثة،  اأ�سباب  على  الن�سبي  انفتاحهم  اأو  »املخزين«  بال�سلك  ات�سالهم  )مثل 
املا�سي(،  القرن  من  الثالثة  الأوىل  العقود  يف  املغرب  يف  جتلياتها  اأحد  واملطبعة 
قاموا بطباعة »الفهر�ست« التي يتوافرون عليها وجعلوا لها عنوانًا. والتقليد يف حترير 
الإجازة اأن العامل يكتب �سيًئا من هذا القبيل، بعد احلمدلة والت�سلية والعتذار 
بالق�سور يف العلم: »اإن اأخي يف اهلل وحمبي من اأجله ... )ويرتك بيا�ًسا ليكتب فيه 
بخط يده ا�سم امل�ستجاز( اأح�سن الظن بي ... فطلب مني اأن اأجيزه، واإين ملحتاج 
اأن اأجاز ...«. وحممد احلجوي يندرج يف هذه الفئة من العلماء املغاربة، فقد ن�سر 
»فهر�سة« �سهرية، جعل لها عنوانًا: »خمت�سر العروة الوثقى«)1(، وي�سح القول اإن 
»الفهر�سة« حتمل اأحيانًا بع�ص �سمات ال�سرية الذاتية فهي مادة ل ميكن اإهمالها 

يف الرتجمة لعامل من العلماء متى كانت الفهر�سة متوافرة.

)1( حممد بن احل�سن احلجوي الثعالبي، خمت�سر العروة الوثقى، �سال، مطبعة الثقافة، 1938.
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رمبا �سح القول اأي�ًسا اإن �سمة اأخرى متيز احلجوي عن الكثري من جمايليه 
من العلماء يف املغرب املعا�سر، وهي اأنه قد اأقبل على كتابة ترجمة ذاتية. واإنه لأمر 
دال على �سخ�سية الرجل اأن يدرج تلك الرتجمة الذاتية �سمن كتابه الأ�سا�ص 
الذي ارتبط ا�سمه به وا�ستهر به اأكرث من غريه، وهو كتاب »الفقه ال�سامي يف تاريخ 
الفقه الإ�سالمي«؛ حيث يرتجم لفقهاء الإ�سالم الكبار منذ الن�ساأة الأوىل للفقه. 
الفقه  نهاية الكتاب بعد احلديث عن  تاأتي يف  واحلجوي يجعل ترجمته الذاتية 
واأطواره وتقلبه بني القوة وال�سعف اإىل اأن �سار اإىل ما اأ�سبح عليه يف بداية القرن 

الع�سرين )من جهة نظر املوؤلف طبًعا(.

لهم  كان  املغاربة  »ليت  ل�سخ�سه  ترجمته  عن  البداية  يف  املوؤلف  يعتذر 
ولوع بالتاريخ وبالأخ�ص تاريخ الرجال فاأكتفي باأمانتهم )...( واإين لأ�سعر بعبء 
مكان  بعد حتديد  القول،  واأول  ا«)1(.  بدًّ منه  اأجد  ل  ولكني  كاهلي،  على  ذلك 
الوالد - رحمه اهلل - يف مقيدته: ولد يل  الولدة »وجدت بخط �سيدي  وزمان 
ولدي �سيدي حممد حفظه اهلل ...« هو الإ�سادة بجدته وبالرتبية التي تلقاها منها 
»تاأثري هذه الرتبية الأوىل على حياتي هي التي اأو�سحت يل اأن تربية الأمهات لها 
دخل كبري يف تهيئة الرجال النافعني واإعداد الأمم للنهو�ص؛ لذلك اأرى وجوب 
تعليمهن وتهذيبهن تعليًما يليق بديننا ويزين م�ستقبل اأولدنا )...( فال غنى لنا 
عن اإعانتهن يف تربية رجال امل�ستقبل الذين عليهم مدار حياة البالد«. واحلر�ص 

)1( حممد احلجوي، الفكر ال�سامي يف تاريخ الفقه الإ�سالمي، املطبعة اجلديدة، فا�ص، )د. ت(، الربع الرابع، �ص200.
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على تعليم املراأة هو، كما �سرنى، من ثوابت الفكر احلجوي، وهذا احلر�ص يجد 
اأنها كانت  يقدر  وكان  الرجل،  تلقاها  التي  ال�سخ�سية  الرتبية  تف�سرياته يف  اأحد 

تربية ناجحة، واأنه يدين لها مبا �ست�سري اإليه حياته كلها ا�ستقباًل.

على اأن احلجوي ل ي�سرت�سل يف احلديث عن اأطوار حياته كلها؛ واإمنا هي 
بالعلم والتجارة طوًرا،  اأنه ظل يزاوج حياته بني ال�ستغال  اإ�سارات خفيفة تفيد 
آخر. ومن الطبيعي اأن »خمت�سر  اتغال بالتجارة والعمل الوظيفي طورا  ً وبني ال�س
اأخذ عنهم كما  الذين  العلماء  الوثقى« يف�سح مكانًا كبرًيا للحديث عن  العروة 
وفقيًها،  عاملًا  وثمانني  �ستة  الالئحة  لتبلغ  �سهرة  اأكرثهم  اأ�سانيد  ذكر  يف  يتو�سع 

اأغلبهم من املغرب، بيد اأن فيهم علماء من تون�ص ومن اجلزائر.

�سخ�سية  على  كا�سفة  اأ�سواء  يلقي  لأنه  به  التنويه  يقت�سي  مما  اأن  على 
احلجوي واإدراكه ملعنى العلم والعلماء والإفادة هو اإيراده يف فهر�سته لرجال يقول 
اأن من  واأجد  اأقرانهم«.  لهم ف�سل على  بالعلم ولكن  ي�ستهروا  اإنهم: »مل  عنهم 
املفيد اأن اأف�سح املجال ل�ساحب »خمت�سر العروة الوثقى« للحديث عن البع�ص 
من هوؤلء الرجال: ذلك اأن يف حديثه، كما نتبني، قوًل يف معنى النادي الثقايف 
على النحو الذي يرى اأنه كان عليه يف دول اأوروبا الغربية )واحلجوي كان كثري 
واعتباًرا  بالتجارة،  ا�ستغاله  بحكم  ومن�س�سرت  ومار�سيليا  ليون  مدن  على  الرتدد 
لعمق �سالت عائلته مبدينة من�سي�سرت خا�سة. كما اأن يف حديث الرجل ما يو�سح 
معا�سريه من  به من بني  ينفرد  اأنه  اأرى  نحو  والتثقف عنده على  الثقافة  معاين 
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اأرجاء الوطن  اأقول من بني علماء الإ�سالم يف خمتلف  اأكاد  علماء املغرب، بل 
العربي الكبري.

»اإنني واهلل ل اأبخ�ص حق اأنا�ص اأفا�سل فقيهة اأنف�سهم منورة اأفكارهم، واإن 
مل يعرفوا م�سطلحات الفنون، بل كانوا معدودين من الأميني امل�ستغلني بالتجارة 
ينال  حتى  الأمة  يف  العرفان  انت�سار  اأن  ريب  ول  احلياة،  اأ�سباب  من  غريها  اأو 
حظه منها التاجر وال�سانع وغريهما عنوان ذكاء الأمة ورقي فكرها وح�سن حال 
واأمت ذكاًء من  واأجود ت�سوًرا  اأح�سن فكًرا  فا�ص  اأن عوام  املعلوم  جمتمعها. ومن 
بع�ص علماء بقية املغرب؛ لوجود نربا�ص عظيم ي�ست�سيئون به وهو معهد القرويني 
الذي طما بحر معارفه فتدفق على منتدياتها ودورها وب�ساتينها، فقلما جتد جمتمًعا 

ل يوجد فيه عامل يجتمعون عليه ويقتب�سون من معلوماته.

وغري خفي على اأحد اأن منتديات اأوروبا هي ال�سبب الأكرب يف رقي اأفكار 
اأهلها، وباملنتديات يبتدئ الرقي الفكري يف كل الأمم قبل املدار�ص، بل هي بذرة 
اأوروبا  زخرت  املنتديات  بتلك  تكون  التي  واملحا�سرات  وبامل�سامرات  املدار�ص، 
بالعلوم وعمت احلركة العلمية �سائر الطبقات؛ وما مَتّ �سلطان اجلهل على العلم يف 
بالد الإ�سالم اإل بانقطاع الو�سلة بني طبقات الأمة، فال يلتقي جاهل بعامل اإل يف 
قارعة الطريق، وطرق املدن املغربية �سيقة ت�سيق عن اإمكان املفاهمة فال تتحاك 
وحوانيت  التجار  ففنادق  طبيعية،  منتديات  وجود  فا�ص  لطائف  ومن  الأنظار؛ 
النابه  يجمع  �سوق  اأو  فندق  منها  خطة  كل  من  يتكون  �سيقها  على  الأ�سواق 
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الذكي  من  الغافل  ويقتب�ص  هذا،  من  هذا  في�ستفيد  واجلاهل،  واملتفقه  واخلامل 
واجلاهل من العامل والقاطن ممن له رحلة ا�ستفاد منها علًما وفكًرا.

لذلك جتد طائفة التجار بالأخ�ص لهم معرفة باجلغرافية وال�سيا�سة والتاريخ 
وغريها ب�سبب رحلتهم اإىل اأوروبا وال�سرق واأمريكا وغريها تفيدهم عقاًل وقانونًا يف 

التفكري.

بل جند منزل كل تاجر نابه منتدى من منتديات الأدب وال�سيا�سة، فتجد 
فيه جرائد وجمالت ال�سرق والغرب وكل كتاب حدث يف الجتماع اأو القت�ساد 

اأو غريهما، وقلَّ من الأعيان من ل جتد ببيته مكتبة ولو �سغرية.

املجال�سة  على  يح�سني   - ُروحه  اهلل  قد�ص   - الوالد  �سيدي  كان  ولقد 
والجتماع بطائفة من هوؤلء الأذكياء ذوي التفكري الدنيوي والأدب، عا�سرهم 
وعرف نزاهتهم ونباهتهم فكان يقول يل: ل تكن قا�سًرا على الو�سط الذي اأنت 
منه - اأعني طلبة املعهد القروي - بل خالط كل الطبقات �سوفية وفقراًء وجتاًرا 
بزيارة �سيدي  اقتبا�ص فائدة. فكما يح�سني ويلزمني  وغريهم ممن يف خمالطتهم 

حممد بن عبود ال�سابق واأمثاله، وكان ير�سدين اإىل خمالطة وجمال�سة:

�سيدي العبا�ص بن جعفر العمراين اجلوطي وكان حبيًبا له �سادًقا ي�ستغل 
التجارة ويتقن احل�ساب ويعرف ظواهر اجلغرافية والتاريخ، وله اإملام باأحوال العامل 
اأوروبا وال�سرق واأمريكا واإن مل يرحل، ولكن خالط اأهل الرحالت وكان والده 
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من الرحالني، مع ذكائه ومكارم اأخالقه ورزانته وح�سن ديانته. ومما يدلك على 
ف�سله اأنه من نعومة اأظفاره اعتنى بحال بلده، فكان ل يقع اأدنى تغيري يف الأ�سواق 
م�سى  فما  لذلك،  دفرت خ�س�سه  قيده يف  اإل  بها  املتعامل  ال�سكك  اأو  التجارية 
زمن حتى �سار دفرته مرجع ف�سل الدعاوى التي تتعلق بهذا النظام القت�سادي 
مما يرجع للنفقات وتر�سيد املحاجري واملعامالت التجارية وما اأ�سبه، كما كان يقيد 
ا مبعنى اأنه ل يعرف م�سطلحات  اأهم الوقائع والوفيات على اأميته؛ فهو واإن كان اأميًّ
الفنون فقد كان مرجع الق�ساة والعدول؛ فهو ل يفرق بني مبتداأ وخرب ومو�سوع 
وحممول وعام وخا�ص واإيالء وظهار وعول و�سغار، ولكنه يرجع اإليه يف مهمات 
وعوي�سات يعجز عن حلها اأ�سحاب هذه الفنون، على اأنه لو ُربِّي يف مدر�سة وكان 
يف اأمة حية لكان من اأ�سهر علماء القت�ساد، فكنت اأ�ستفيد من جمال�سته فوائد 
ل تقل عن الفوائد التي اأجدها يف القرويني، غري اأن فوائد القرويني عامة نظرية 

وهذه متارين عليها وتبيني جلزئياتها.

ومنهم احلاج الطاهر مكوار، فلقد كان اأنبه تاجر راأيته بفا�ص واأعلم رجل 
بال�سيا�سة وبعد النظر يف اأحوال العامل �سرًقا وغربًا، ومع ذلك كله فقد تقدم له 
ما اأعانه على ذلك وهو اأخذه بع�ص العلوم البتدائية عن القرويني من نحو وفقه 

واأدب، فكان يح�سن الرت�سيل وي�ستح�سر اأدبيات عربية مع مهارته يف القت�ساد.

ومنهم احلاج حممد القباج )املدعو باأولوا( ولقد جال يف ال�سرق وا�ستفاد 
 - جنانه  وثبات  ل�سانه  ف�ساحة  مع  امل�ساهدات  على  املوؤ�س�سة  املعرفة  جولته  من 
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ا اأقام مب�سر اإل وهو اأف�سح من الفا�سيني ومن امل�سريني مًعا واأثبت  وقلما ترى فا�سيًّ
ُر جوابًا - ولقد اأخربين اأنه تلميذ جلمال الدين الأفغاين، واأنه كان  جنانًا واأَْح�سَ
واأقرانه، وهناك  ال�سيخ حممد عبده  يلقيها على  التي كان  الليلية  يح�سر درو�سه 
ًكان رفيقا لعبده واملويلحي و�سعد زغلول وعبد اهلل ندمي واأمثالهم من اأدباء ال�سرق 
وا�ستفاد من جمال�ستهم فوائد مل تكن مع اأحد يف املغرب يف وقته، وهو الذي اأذاع 
ف�سل جمال الدين وعبده واأمثالها وعرف املغاربة باأخبارهم واأحوالهم، وختم اأمره 

ًار فقريا درقاويا زاهدا ذاكرا رحمه اهلل«)1(. ً ًّ ً باأن �س

ثانًيا: حممد احلجوي وم�صروعه الإ�صالحي

ا �ساماًل ومتكاماًل، واإن  مل يكن حممد احلجوي ميتلك م�سروًعا اإ�سالحيًّ
كان، بكل تاأكيد، يتوافر على عنا�سر قوية ووا�سحة لديه. احلق اأن فكرة امل�سروع 
واأ�سا�ًسا،  اأوًل  هي،  الأركان(  املتكاملة  الإ�سالحية،  النظرية  )اأو  الإ�سالحي 
التفاعل  عن  الباحث  حياته  واأطوار  �سلوكه  يف  الناظر  احلجوي  قارئ  يدعيه  مما 
يف  يل،  اأتيحت  وقد  �سخ�سيته.  ومكونات  ومواقفه  الرجل  اأفكار  بني  والتكامل 
كتابات عدة ويف منا�سبات عدة، فر�سة التنبيه على ثراء �سخ�سية احلجوي، وغزارة 
معرفته الدينية واإفادة الذين راموا التاأريخ ال�سيا�سي للمغرب املعا�سر منه، وكذا 

لكل الذين �سعوا للحديث عن الفكر العربي الإ�سالمي املعا�سر يف املغرب. 

)1(  حممد احلجوي، خمت�سر العروة الوثقى، مرجع �سابق، �سفحات: 21-18. 
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واإنني اأجمل القول، يف �سخ�سية احلجوي، اإجماًل فاأقول - اقتبا�ًسا من 
درا�سات وخال�سات �سابقة - اإن قراءة حممد احلجوي جتعلنا اأمام �سورة عجيبة 
ومثرية، بل نادرة من حيث الوعي بها، تلك هي �سورة الفقيه التاجر التي يتجاور 

فيها ال�سلفي »املتنور« مع الليربايل املتم�سك بالفكر »ال�سلفي«.

احلجوي رجل يجمع بني املوظف ال�سامي املخزين الذي تنقل يف وظائف 
خطرية يف عهود اأربعة من ملوك الدولة العلوية يف فرتة حرجة من تاريخ املغرب 
هي الفرتة ال�سابقة على ب�سط النفوذ الفرن�سي على املغرب ب�سنوات ثماٍن واملمتدة 
اإىل اإعالن ال�ستقالل ... وظائف اختلفت بني ال�سفارة، والإ�سراف على اجلند 
يف منطقة خطرية، والإ�سراف على اإ�سالح النظام التعليمي يف جامعة القرويني، 
وتويلِّ وزارة املعارف ثم وزارة العدل ... وهو يجمع، يف �سخ�سه، بني كل ما ذكر 
وبني ال�ستغال بالتجارة داخل املغرب اآنًا، والنتقال اآنًا اآخر اإىل بريطانيا، يف مدينة 
مان�س�سرت؛ حيث كان لأبيه وجلده قبله ن�سيب من املبادلت التجارية. واحلجوي، 
مع ال�سفتني، فقيه مفٍت، ومدر�ص يف جامعة القرويني ويف بع�ص املراكز العلمية 
)يف الرباط خا�سة(، وهو موؤلف غزير الإنتاج )فهو يعد يف تاأليفه رحالت اأوروبية، 
العلمية  الأندية  يف  حما�سر  وهو  حجازية(،  ورحلة  اإحداها،  ون�سر  بتحقيق  قمنا 
احلرب  اإبان  املذياع  خلف  وتنويرية  اجتماعية  ومو�سوعات  ق�سايا  يف  ومتحدث 
الثانية، وبعدها ب�سنوات قليلة. والأبعاد الثالثة تتمازج وتتفاعل )الفقيه  العاملية 
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ن ما ميكن اأن نقول اإن امل�سروع الإ�سالحي  - التاجر - املوظف ال�سامي(؛ لُتكوِّ
احلجوي �سدى لها.

الذي  التقني  معناه  يف  الفقه  لي�ص  ولكنه  اإذن،  الفقه  هو  الأول  البعد 
يكاد يكون منح�سًرا مبوجبه يف فقه الفروع، بل هو الفقه يف معناه ال�سامل الذي 
والفقه يف  الأ�سول(،  وفقه  الفروع  فقه  مًعا:  )ب�سقيه  اأوًل  الدين  الفقه يف  يعني 
الأمور العلمية النظرية التي تتعلق باملدنية احلديثة، وحتددها التجارة من وجه ثاٍن. 
الوقت ذاته ومن  لها يف  بالتقنيات احلديثة وتطبيق  التجارة من حيث هي علم 
ا يف مدار�ص ومعاهد متخ�س�سة. اأما  ا وعمليًّ حيث هي تتطلب تكويًنا واإعداًدا نظريًّ
الوجه الثالث )البعد الثالث يف ال�سخ�سية( فهو ال�سيا�سة من حيث هي ح�سيلة 
لتخطيط مزدوج طرفاه غري مت�ساويني، هما غري مت�ساويني؛ لأن اأحد الطرفني هو 
»املخزن« )الدولة املغربية( بح�سبانها خا�سعة حلماية الدولة الفرن�سية يف ال�سئون 
اخلارجية والع�سكرية والإدارية ومن ثم املالية، يف حني اأن الطرف الثاين )احلماية 
اأو ال�سلطة ال�ستعمارية الفرن�سية( ميلك الو�سائل الفعلية والأدوات احلقيقية يف 

الت�سيري والتخطيط مًعا.

يف  والتاأثري  التفاعل  من  خمتلفة  م�ستويات  الثالثة،  الأبعاد  تتفاعل 
املكونات  �سياغة  ويف  النظر،  يف  املوجهات  عنها  ن  لُتَكوِّ احلجوي،  �سخ�سية 
ال�سمنية للم�سروع الإ�سالحي عند حممد احلجوي. والفح�ص املتاأين لكتابات 
�ساحب »الفكر ال�سامي« وملواقفه اأي�ًسا حتملنا على القول اإن ق�سايا ثالًثا �سغلت 
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من الرجل مكان ال�سدارة والهتمام: نقد النظام التعليمي يف القرويني والدعوة 
اإىل اإ�سالحه مقدمة ومتهيًدا لالإ�سالح ال�سامل للفقه، والدعوة اإىل وجوب تعليم 
الفتيات �سبياًل لالإ�سالح الجتماعي ولإدراك املغزى البعيد ملقدمات التجديد 
وتطوير  اأهلها،  وت�سجيع  التجارة  اإىل  الهتمام  �سرف  بوجود  واملناداة  الدين،  يف 
وتعليمها  بالتجارة  تت�سل  املدار�ص  اأق�سام يف  وفتح  الإ�سالم،  اأهل  اأ�ساليبها عند 

على الأ�س�ص الع�سرية التي اأبانت عن جناعتها يف بالد الغرب الأوروبي.

الإ�سالحي  امل�سروع  يف  البارزة  املالمح  هي  مركزة،  خال�سة  يف  تلك، 
ا�ستاأثرت  ثالث  ق�سايا  عند  نقف  اأننا  بيد  احلجوي،  احل�سن  ابن  حممد  للفقيه 
باهتمام الرجل يف نظره اإىل التعليم، و�سغلت حيًزا ف�سيًحا من حما�سراته ومقالته 
وكتبه، وهي: نقد النظام التعليمي يف القرويني والدعوة اإىل اإ�سالحه، والدعوة 
اإىل وجوب تعليم الفتيات، واملناداة بوجوب فتح اأق�سام التعليم التجاري وت�سجيع 

اأهله ورعايته.

1( نقد نظام التعليم يف القرويني

ما  له  عر�ص  قد  الإ�سالم  يف  التعليم  نظام  اأن  مبرارة،  احلجوي،  ي�سجل 
)ال�سيا�سية، والجتماعية، والقت�سادية(  الأخرى  عر�ص ملختلف مناحي احلياة 
على حال عظيم من  كانت  بعدما  »فو�سى«  من  اأ�سابها  ما  واأ�سابه  من �سعف، 
على  بناوؤه  هو  العلم  اأخذ  يف  عليه  �ساروا  الذي  »نظامهم  كان  فبعدما  »النظام«، 
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امل�ساهدة والتجربة املجموع ذلك يف قولهم: »جرِّب و�ساهد ولحظ تكن عارًفا« 
انتهى بهم الأمر اإىل القول: »اقراأ ما يف الكتب وقرر ما تقول الأ�سانيد تكن عاملًا« 
وبعدما كان النظام الأول، املبني على امل�ساهدة والتجربة، لهم اأ�سبحوا على ما 
والفرق بني   ... امليالدي  العا�سر  القرن  اإىل  اأوروبا  اأهل  قبلهم من  كان عليه من 
العلم  املجتهد واملقلد«)1(. وبعدما كانت معاهد  النظامني ظاهر: هو كالفرق بني 
وجمال�سه ل تخلو من خمتلف اأ�سناف املعارف جند اأن علوًما كثرية قد مَتّ هجرها: 
فهذا التف�سري قد ان�سرف النا�ص عنه متطريين من در�سه، وهذه ال�سلطة ترغمهم 
ال�سلطان«.  »موت  در�سه  يكون عن  اأنه  منها  اعتقاًدا جاهاًل  الهجران،  هذا  على 
وهذا التاريخ، العلم العظيم الذي ل تخفى فوائده، قد ناله ال�سد والهجران بدوره 
»فلقد ح�سرت يف جمال�ص بع�ص عقالئهم ينتقد على النا�سري يف تاريخه؛ حيث 
مروًقا  منه  ذلك  وعّد  الأ�سبان  بنظام  ونّوه  تطوان،  حرب  يف  املغرب  نظام  عاب 
قد  »الأ�سانيد«  قاله  ما  وا�سرتجاع  العلم  اإنهم يف حفظ كتب  بل  الدين«)2(،  من 
جمدوا على تقليد مميت، ووقفوا يف الن�سو�ص عند كل غث �سخيف: فلقد اأهملوا 
امللخ�سات  اإىل  وم�سوا  الكبار،  الأئمة  وموؤلفات  الكربى،  الت�سريعية  الن�سو�ص 
بها على  لي�ستعينوا  »ال�سروح«  اإىل  لفظها عمدوا  ي�ستظهرونها، وملا غم�ص عليهم 
فهم »امللخ�سات«. فلما ع�سر الأمر عليهم طلبوا ما يف »احلوا�سي« على ال�سروح، 

)1( حممد بن احل�سن احلجوي، النظام يف الإ�سالم، الطبعة احلالية، �ص 180.
)2( حممد احلجوي، الرحلة الوجدية، مرجع �سابق، �ص 18.
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بل ا�سطروا اإىل فك مغاليق احلوا�سي بالتعليقات والتقاييد. وحيث كان الطلبة، 
يف ع�سور القرويني الذهبية الأوىل، يقرءون يف الفقه »مدونة �سحنون« فاإنهم كانوا 
يدركون ما يقرءون. ولو اأنها يف »نحو ثالثة اأ�سفار �سخام« اإل اأنها »ل حتتاج ل�سرح 
اأ�سفار  ب�ستة  »اإل  فيه  ما  يفهم  ل  خليل«  »خمت�سر  لكن  موا�سعها«.  غالب  يف 

لـ»اخلر�سي«، وثمانية لـ»الزرقاين« وثمانية لـ»الرهوين«.

الدرو�ص  يف  املت�ساعف  الزمن  طول  مع  �سفًرا  وع�سرون  اثنان  واجلميع 
واملطالعة يف تفهم العبارات املغلقة )...( والخت�سار تذهب عنه متانة ال�سراحة 
عبارة  لكل  مثاًل  ي�سرب  �سار  حتى  والإيهام  والإبهام  الإجمال  مرونة  وتاأتي 
اأو عدلية. وقد ختم »املخت�سر«  اإجمالية حتتمل احتمالت، فيقال: عبارة فقهية 

بع�ص اأ�سياخنا يف نحو اأربعني �سنة!«)1(.

عمر طويل ينفقه الطالب والقارئ يف قراءة »خليل« لكنه ل يعدو يف فهمه، 
اإن اأتقنه، فقه الفروع »واأما الطالع على اأ�سولها من كتب و�سّنة، واإجماع، وقيا�ص، 
ال�سلف  اأفكار  من  هناك  وما  الفقه  اأ�سرار  وفهم  �سرع،  التي لأجلها  احلكم  وعلة 
وكيفية ا�ستنباطهم ومداركهم، فكل ذلك فاتنا بفوات كتب املتقدمني«)2(. وقد 
يكفي هذا القول �سهادة على تخلُّف النظام التعليمي يف القرويني وق�سوره: فلم 

)1( حممد احلجوي، الفكر ال�سامي، مرجع �سابق، ج 4، �ص 222.
)2( املرجع ال�سابق، �ص 222.
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يغلق الأبواب يف وجه كثري من العلوم الدينية، قبل غريها فح�سب، بل اإن الفقه 
نف�سه �سار به الأمر اإىل ما ذكر »فقد �سرنا )خليليني( باملرة واحلمد هلل... واإن كثرًيا 
من النا�ص نراهم يحفظون »املخت�سر« عن ظاهر قلب ولي�سوا فقهاء، بل اإذا احتاجوا 
يف العبادة مل�ساألة راجعوا ال�سراح اأو الفقهاء لعدم فهم األفاظه اإل ب�سرح يف كثري 
من اأبوابه«)1(. لقد وجب اإ�سالح التعليم الديني يف القرويني: برامج، ون�سو�ًسا، 
وموؤلَّفاٍت، وو�سعية اإدارية لالأ�ساتذة، ونظاًما لالمتحانات، وحت�سياًل لل�سهادات)2(.

2( تعليم الفتيات

ومبا�سر يف  قوي  اأثر  كان جلدته  اأنه  الذاتية،  ترجمته  احلجوي، يف  يذكر 
تربيته، اآمن معه، وقد بلغ مبلغ الرجال، بدور املراأة يف اإعداد الرجال ال�ساحلني، 
تعليمهن  وجوب  اأرى  »لذلك  وتعليمها  املراأة  برتبية  العتناء  وجوب  ثم  ومن 
نافًعا يف  وي�سريهن ع�سًوا  اأولدنا  م�ستقبل  ويزين  بديننا  يليق  تعليًما  وتهذيبهن 
الذين  امل�ستقبل،  تربية رجال  اإعانتهن يف  لنا عن  الجتماعية: فال غنى  هيئتنا 
ال�سحة  وقواعد  البيت  ونظام  الرتبية  يف  وتعليمهن  البالد،  حياة  مدار  عليهم 
والدين وحفظ القراآن، اأو بع�سه، واحل�ساب واجلغرافيا والعربية والأدب، احلقيقي 

)1( املرجع ال�سابق، �ص 223.
)2( يف التعرف على املجل�ص التح�سيني لإ�سالح نظام القرويني وبالتايل على جملة الإ�سالحات )اأو التنظيمات( التي 
اأحدثها وزير العلوم واملعارف )حممد احلجوي( انظر: عبد الرحمن بن زيدان، الدرر الفاخرة مباآثر امللوك العلويني 

بفا�ص الزاهرة، املطبعة القت�سادية، الرباط، 1937، �ص 146- 166.
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ل اخليايل، ونحو ذلك مما يعينهن على مهمتهن وي�سيء لهن الطريق«)1(.

واحلق اأن �ساحب »الفكر ال�سامي« قد خا�ص يف الدعوة اإىل تعليم املراأة 
اأنف�سهم ويف  معركة كبرية �سد كثري من الفقهاء املحافظني، و�سد رجال املخزن 
مقدمتهم »ال�سدر الأعظم« )الوزير الأول(. وقد حا�سر وكتب يف املو�سوع مرات 
رجال  مبح�سر  �سهرية  حما�سرة  يف  الع�سرينيات،  بداية  يف  املغرب،  يف  عديدة: 
املخزن ورجال »احلماية«، واملقيم العام ليوطي يف مقدمتهم. ثم يف تون�ص )وكان 
كثري ال�سفر اإليها(: كتابة وحما�سرة؛ حيث �سعى اإىل تو�سيح ما راأى اأنه قد اأ�سيء 
ما  وم�سحًحا  مو�سًحا  املغرب،  ذلك، يف  بعد  وكتب  وراأيه.  وتقدير كالمه  فهمه 
ُفِهم خطاأً من راأي يف تعليم املراأة )يف حما�سرته الأوىل(. فهو يوؤكد اأوًل: اختالفه 
عن اآخرين من دعاة حترير املراأة »كالطاهر احلداد التون�سي، وقا�سم اأمني امل�سري 
الذي هتك احلجاب، واأزال عن هيبة ال�سريعة كل جلباب. ولو اأنه عا�ص وراأى 
حالة م�سر الآن، وما يتخبط فيه جمتمع قومه من اأزمة املراأة ال�سافرة، بل ال�سافلة 
لقرع �ِسنَّ الندم ولت حني ندم. فاللهم احفظ بالدنا من داهية ال�سفور واحفظ 
ثانًيا: اأن ما يريده للمراأة من تعليم هو ما كان  علينا ديننا القومي«)2(. وهو يوؤكد، 
ا ويف املراحل الأولية من حياتها قبل لزوم احلجاب عليها، من جهة ال�سرع:  اأوليًّ
»ميكن الفتاة اأن حت�سل على التعليم البتدائي من قبل اأوان احلجاب، اإذا اأدخلت 

)1( حممد احلجوي، الفكر ال�سامي، مرجع �سابق، ج 4، �ص 203-202.
)2(  حممد احلجوي، تعليم البنات ل �سفور املراأة، الطبعة احلالية، حا�سية �ص 130.
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املدر�سة وهي بنت خم�ص �سنني اأو �ست �سنني، فال تكتمل ال�سنة التا�سعة من 
عمرها اأو العا�سرة اإل وهي حم�سلة لذلك. فعند ذلك ي�سدل احلجاب وتكمل 
تعلُّمها اإن �ساءت داخل البيت، اإذ لكل نف�ص حق طبيعي يف طلب الكمال وتنمية 
امللكة الفا�سلة اإىل اأق�سى حد ممكن«)1( وهو ثالًثا: يبني اأنه ل يريد للمراأة اأن تزاحم 
اأعظم  ويبقى هو عاطاًل: »من  فتعمل هي  العامة  الوظائف والأعمال  الرجل يف 
الأ�سباب بروز الن�سوة يف البيوت التي هي ح�سون العائالت واغت�سابهن وظائف 
الرجال، فبقي الرجل من غري وظيفة: �سواء الوظائف الإدارية اأو القت�سادية اأو 
غريها«. وباجلملة فهو يريد »تعليم الفتيات ل �سفور املراأة«، لكنه ل ير�سى »اإبدال 
لقب متدين مبتمدن، ول ما نحن فيه من هناء العي�ص وراحة ال�سمري با�سم حترير 
املراأة ويف احلقيقة ا�سرتقاق الرجل وقلب نظام املجتمع الإ�سالمي ونبذ ال�سريعة 

التي كفلت راحتنا وهناءنا منذ ثالثة ع�سر قرنًا«)2(.

3( التعليم التجاري

ل يف�سل »التاجر النابه« بني الهتمام ال�سديد الذي يوليه للتجارة، وما 
عن  له(،  )والعبارة  احلقيقي«  »الرقي  برنامج  حتقيق  من  التجار  عند  عليه  يعول 
وجوب التخطيط ملدار�ص متخ�س�سة يف التعليم التجاري ولربامج متكن من اإعداد 

)1( املرجع ال�سابق �ص 118.
)2(   حممد احلجوي، تعليم البنات ل �سفور املراأة، �ص134، هذا والن�ص طويل، مليء بال�ست�سهادات وال�ستطرادات. 
ويف نهاية الن�ص يذكر تاريخ كتابته بهذه العبارة »وقيد بالرباط اأواخر قعدة عام 1352 ه« وهو ما يوافق على وجه 

التقريب، �سنة 1934م.
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الن�سراين.  والتاجر  اليهودي،  التاجر  مناف�سة  القادر على  الناجح  امل�سلم  التاجر 
ال�سنائع والإقبال على مدار�ص  اإىل تعلم  الناه�سة  بتنبيه »ال�سبيبة  والبدء يكون 
ال�سناعة«، ويحّثهم على ذلك بتوجيههم »ليعلموا اأن ال�سانع لي�ص اأقل قدًرا من 
عامل ماهر. فاإن ال�سناع املتقنني رمبا كانوا يف وقتنا هذا اأطيب عي�ًسا واأكرث �سحة يف 
حياتهم من كثري من العلماء«. وملا كان الأمر كذلك، وكان �ساأن ال�سناعة على هذا 
النحو لزم اأن يعلم اأن »القيام بال�سنائع من فرو�ص الكفاية: كالقيام بعلوم الفتوى 
والدين«)1( واأن من اأ�سباب قوة امل�سلمني وازدهارهم، يف الع�سور الزاهية املا�سية، 
اعتناوؤهم باأمور ال�سناعة والتجارة من جهة تعليمها. »فقد حافظوا على ما وجدوه 
ال�سحيحة  والكيمياء  ال�سيدلة  ك�سنعة  غريه  واخرتعوا  املتقدمني[  �سنائع  ]من 
وغريها«)2(، فاإذا ارتاد ال�سباب مدار�ص ال�سناعة والتجارة وجب اأن يجد التعليم 
فيها على الوجه املطلوب املفيد يف تعلم اأ�س�ص التعامل التجاري ال�سحيح: من 
حما�سبة، واإم�ساك للدفاتر، وتعود على مالحظة ال�سوق وحركتها يف داخل البالد 
وخارجها، وهذا يعني اأنه »ل يتي�سر ترقية التجارة والفالحة وال�سناعة اإل مبعرفة 
اإل  والتمدن  بالرقي  املق�سود  هي  التي  العلوم  هذه  اإىل  �سبيل  فال  اأجنبية.  لغة 
مبعرفة اللغات الأجنبية«)3(، وبالتايل يجب اأن يعلم اأن التجارة، تلك التي تكون 
يف برنامج »الرتقي والتقدم«، ل تنتج ول يفلح ُمتعاطوها اإل متى كانت قائمة على 

اأ�سا�ص متني من العلم و»النظام«.

)1( حممد احلجوي، بالقت�ساد حياة البالد، خمطوط يف اخلزانة العامة بالرباط، )ح 113(.
)2( حممد احلجوي، النظام يف الإ�سالم، مرجع �سابق، �ص 161.

)3( حممد احلجوي، حما�سرة يف اإ�سالح التعليم العربي، خمطوط يف اخلزانة العامة بالرباط، )ح 115(.
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يعقد احلجوي اآماًل عري�سة على التجار يف النتها�ص بعمل التحديث، 
حتديث املجتمع وحتديث الدولة يف اآن واحد، ويجعل للتجارة مكانة مرموقة فيما 
ميكن اأن ن�سفه بالربنامج التحديثي اأو التجديدي الذي ياأتي به )اأو الذي يكون يف 
و�سع القارئ اأن ي�ستقرئه من كتاباته املختلفة(. فالتجارة ترد يف »خطاب« احلجوي 
يف املرتبة الثانية، )من حيث الأهمية وال�سرف( بعد الدين مبا�سرة. فبعد التاأكيد 
اإن كل نه�سة ل  على وجوب الت�سبث مببادئ الدين الإ�سالمي وقيمه، والقول 
تكون موؤ�س�سة على »مبادئ الدين ال�سحيح والأخالق الفا�سلة تكون خلًوا من 
الف�سيلة«، واأن الدين ال�سحيح احلق هو الإ�سالم )وفًقا ملا هو معتاد يف اخلطاب 

ال�سلفي( يكتب، خماطًبا ال�سباب:

ا، بالإر�ساد اإىل ا�ستخراج كنوزه  »فعليهم باإنها�ص قومهم ووطنهم اقت�ساديًّ
العظيمة التي اختلطت باأر�سه ومائه، وبث روح جديدة يف التجارة وال�سنائع واأنواع 
القت�ساد. حاربوا الفقر بالقت�ساد والخت�سار من العوائد التي ت�ستنزف الأموال، 
وبا�ستنتاج اخلريات من الأر�ص واملياه، وباإحياء ال�سناعات الوطنية والنهو�ص بها 

اإىل م�ستوى الرقي اجلديد. فبالقت�ساد اأ�سبح العامل م�ستعمرة اإ�سرائيلية«)1(.

ووا�سح اأننا لو نظرنا يف الن�ص نظرة »اإح�سائية« نعدد بها توارد األفاظ اأكرث 
من  ي�سغل  وم�ستقاته  »اقت�ساد«  لفظ  اأن  لوجدنا  اأعاله،  اخلطاب  يف  غريها،  من 
تاأملنا يف مدلول »ال�سناعة«، ثم رجعنا بعد ذلك  الف�ساء حيًزا كبرًيا. ولكن لو 

)1( حممد احلجوي، الفكر ال�سامي، مرجع �سابق، ج 4، �ص 211.
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هو  كلها  الأحوال  يف  منها  املراد  اأن  لألفينا  نف�سه  املو�سوع  يف  اأخرى  لن�سو�ص 
»التجارة«.

يقول يف حما�سرة له )�سهرية بدورها( عن »م�ستقبل جتارة املغرب«: »ما 
العظيمة،  الأعمال  الأ�سهم. فال جتد  بال�سركات ذات  اإل  واأمريكا  اأوروبا  ارتقت 
متاألفة من  اإل  كالبنوك،  مهمة  م�ساريع  اأو  فبارك عظيمة  اأو  �سكك حديدية  من 
�سفالة  بينهم وعدم  فيما  الثقة  ب�سبب علمهم وح�سول  امل�ساهمة؛ وذلك  �سركة 
معريف  �سرط  )مع  العظمى  التجارية  وامل�ساريع  الكبرية،  فال�سركات  اأخالقهم«. 
يف�سر  ما  هي  الثقة«(  »ح�سول  هو  ثاٍن  ب�سري  اأخالقي  و�سرط  »العلم«،  هو  اأول 
اأ�سباب جناح الدول العظمى املتقدمة. بل اإن احلجوي يت�ساءل، على غرار �سكيب 
اأر�سالن: ملاذا تقدم الأوروبيون وتاأخر امل�سلمون؟ ثم اإنه يجيب يف عبارات دقيقة 
وا�سحة، ويف اأ�سلوب �سفاف ل لب�ص فيه ول ا�ستباه: »تقدموا لأنهم قدمهم العلم 

بالتجارة، واأخركم اجلهل بها«)1(.

ويقول يف تعقيب على مقال ن�سر يف جريدة »ال�سعادة« متوجًها باخلطاب 
بالدكم  يحيي  مبا  الأمم  م�سابقة  اإىل  »�سارعوا  املغاربة:  التجار  م�سلمي  اإىل 
�سواها.  عن  با�ستغنائها  وغناه  �سنائعها،  بفقر  البالد  ففقر  القت�ساديات:  من 
واجللد  والقطنية  ال�سوفية  املعامل  حال  وح�سنوا  ذلك،  لأجل  �سركات  اعقدوا 

والأحذية«)2(.

)1(  حممد احلجوي، م�ستقبل جتارة املغرب، خمطوط يف اخلزانة العامة بالرباط، )ح 115(.
)2( حممد احلجوي، بالقت�ساد حياة البالد )خمطوط �سبقت الإ�سارة اإليه(.
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كل الكالم عن »ال�سناعة« يرتد اإىل احلديث عن التجارة يف نهاية الأمر، 
واحلديث عن التجارة »الوطنية« ووجوب العتناء بها، من حيث القيام على �سئون 
التجار، من الناحية الدينية، باطالعهم على قول ال�سرع يف املقت�سيات »الوقتية«. 
ومن حيث مراعاة م�ساحلهم، من الناحية التجارية، بعدم الإجحاف باملغالة يف 
تقدير ال�سرائب. وبالتايل وجوب حماية التجار واحلفاظ على م�ساحلهم كاملة مع 
مطالبتهم، يف املقابل، بالوفاء مبا عليهم من واجبات والتزامات. ول يرى احلجوي 
اإل اأن حماية التجارة داخلة يف معنى »احلماية« وم�سمولة يف بند »العقد« الذي 

يربمها، فهو يكتب يف املقال امل�سار اإليه اأعاله:

»اإن وظيف الدولة احلامية يف املغرب حماية البالد، ومن جملة م�سمولت 
البالد �سنائعها، فيجب عليها حمايتها والذّب عنها فنطلب من احلكومة، باإحلاح 
اأن  ا. نطلب منها  �سديد، حماية م�سنوعات البالد وحماية منتوجات البالد كليًّ
كل �سناعة وكل ناجت يف البالد مينع اأن يدخل ما يزاحمه: فال تدخل احلبوب، 
ول ما ي�سنع من احلبوب )ولو ب�سكوي(؛ اإذ البالد غري خالية من احللواء ول من 
املاكرونة ول من الزيت ول من الزيتون ول من القطاين وكل اخل�سر والفواكه. 
اإليه كبع�ص  البالد  اإل ما ت�ستد حاجة  فهذه كلها نطلب منعها ول يدخل منها 

الفواكه التي ل توجد يف بع�ص الأوقات«)1(.

والأواين  اجللدية  امل�سنوعات  ل�سترياد  مربر  هناك  يكون  ل  كذلك 

)1( حممد احلجوي، بالقت�ساد حياة البالد، )�سبقت الإ�سارة اإليه(.
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اإل  موجودة،  وهي  الأواين،  تلك  لدخول  موجب  »فاأي  اليابان  من  النحا�سية 
امل�سنوعات  »حتمي«  اأن  »احلامية«  الدولة  على  الأهلية«  امل�سنوعات  مزاحمة 
اإ�ساءة  ت�سيء جللها  )اأو  اإليها  تف�سي  التي  املناف�سة  اأ�سكال  من  املحلية  التجارية 
بالغة على كل حال(. ولكن »احلماية« هذه ل ميكنها، على كل، اأن متتد ويت�سع 
ا من دخول الرتاب الوطني »ذلك ما ل ينبغي من جهة  مدلولها لت�سبح منًعا كليًّ
وما  اخل�سراء  اجلزيرة  بعقد  مقيدة  وهي  احلكومة  نكلف  ول  والإن�ساف،  العدل 
اإن امل�سلحة  قبلها من العقود واملعاهدات النا�سحة على »الباب املفتوح«)1(، بل 
ل تكون، اأحيانًا، يف ذلك املنع اإن مل نقل تتناق�ص معه »فاإن هناك م�سنوعات يف 
جميئها من اجلابون ]اليابان[ الأثواب القطنية والنباتية ونحوها. فاإن بالدنا كانت 
حكرة بيد معامل الإجنليز، ثم الطليان، ثم �سوي�سرا وغريها، وكانوا ي�ستنزفون دمنا 
وميت�سون اآخر قطرة من دراهمنا. فلما جاءت �سنائع قطن ونبات اجلابون تنف�ص 

املغرب ال�سعداء واكت�سى كثرٌي ممن كان عارًيا من اأهله«)2(.

وبرنامج  »التعليم«،  برنامج  من  كالًّ  اإن  القول  اإىل  احلجوي  قارئ  ي�سري 
»التجارة«، على نحو ما عر�سنا لهما يف الفقرات ال�سابقة، ي�ستدعيان »الجتهاد« 
الفكر  )وموؤلف  والأ�سوليني  النحاة  عند  والجتهاد  واآفاقه.  �سبله  له  وير�سمان 
ال�سامي يذّكرنا به( ماأخوذ من اجلهد اأو بذل اجلهد وامل�سقة. واجلهد املطلوب بذله 
التعليم  هو التدليل على ما به يتحقق َمرمى التحديث البعيد بوا�سطة كلٍّ من 

)1( املرجع ال�سابق.

)2( املرجع ال�سابق.
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احلجوي  كان  واإذا  ثاٍن.  جانب  من  والتجار  والتجارة  اأول،  جانب  من  والعلماء 
)اإ�سالح  �سابًقا  له  التعليم عنا�سر ومكونات على نحو ما عر�سنا  يجعل لربنامج 
التعليم الديني يف القرويني، وتعليم املراأة، والعتناء بالتعليم التجاري( فاإن عمل 
الفقيه املجتهد يلزم له اأن يلم�ص كل تلك العنا�سر واملكونات، فال يكتفي فيها 
بقول جازم قاطع باحلل اأو احلرام، جملة واحدة، بل اإنه مدعو اإىل تو�سيح امل�سالك 

فيها، واإىل الأخذ بن�سيب وافر يف التخطيط وامل�سئولية. 

والتعليقات  واحلوا�سي،  املخت�سرات  كتب  املجتهد  يدين  اأن  يكفي  فال 
اأبلغ  القرويني(  اإىل  القروي« )ن�سبة  »التعليم  اإىل  اأنها ت�سيء  التي يرى  وال�سروح 
اإ�ساءة، بل اإنه مطالب بتاأليف »كتب درا�سية فقهية للتعليم البتدائي ثم الثانوي 
ثم النهائي، كل بح�سب ما ينا�سبه«. وهو مدعو اإىل النظر، عن كثب، يف املقررات 
واملناهج املدر�سية ل لي�سدر اأحكاًما قطعية �سهلة م�سدرها الفهم ال�سيق لل�سرع 
واأحكامه ومقا�سده، بل ليقدر مع ما تدعو اإليه �سرورة ُروح الع�سر واخلروج عن 
فهم هذه »الروح« واأحكام ال�سرورة فيها يقود اإىل راأي �سلبي، جامد، ومتزمت، ل 
يبني عن فهم م�ستقيم لالإ�سالم على نحو ما يقول به دعاة منع الت�سوير وال�ستعانة 
ا  باملج�سمات وال�سور يف الدر�ص والتح�سيل »فاإن الت�سوير ال�سم�سي �سار �سروريًّ
يف الأمور التعليمية باملدار�ص، وال�سيا�سية، واحلربية، والتاريخية ومنعه منع لالأمة 
من رقي عظيم، الوقت احلا�سر ل يقبله بحال، ومل يكن يف الزمن النبوي«. ل 
يقال اإنه ل خري يف منعه، بل يجب اأن يعلم اأن يف منعه منًعا من اأ�سباب الرقي، 
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املجتهد  واإن على  بدعة،  ول  �سر  النبوي  الزمن  موجود يف  كان غري  ما  وما كل 
املنع،  عدم  الأ�سياء  يف  »الأ�سل  باأن  تق�سي  التي  القاعدة  ي�ستح�سر  اأن  احلق 
ياأخذ قول »ال�سرورة« يف الكالم  األ  اأن على املجتهد  ولأجل احلاجة«. �سحيح 
اإن  بل  الإطالق؛  يحمله حممل  واأل  وامل�سورات على عواهنه،  املج�سمات  عن 
عليه اأن يقيده باللتزام ب�سريح اأوامر ال�سرع متى كان منًعا: »فقال يل: فما تقولون 
يف ال�سور املج�سمة ذات الظل، فاإن الأمم املتمدنة يعيبون علينا منعها وهي تذكار 
عظماء الرجال فقلت له: يا �سيدي، قد نهى ال�سرع عنها نهًيا �سريًحا، وحكى ابن 
العربي املالكي الإجماع على املنع ول �سرورة تلجئنا اإليها«)1( ففرق بني �سرورة 
تعليم، تقت�سي اللجوء اإىل التماثيل واملج�سمات، و»تقليد املتمدنني تقليًدا اأعمى 
ل  ما  وندع  فائدة  فيه  لنا  ما  ناأخذ  اأن  علينا  الواجب  بل   )...( فعلوا  ما  كل  يف 
فائدة فيه«. عمل الفقيه املجتهد هو متابعة كل اجلزئيات املماثلة والتفا�سيل واإنارة 
بالتاأليف  املدر�ص  وم�ساعدة  التف�سيلية،  الدار�سية  الربامج  وو�سع  ال�سرع  �سبيل 

وتقريب طريق الإفهام والتعليم.

كذلك ل يقوم عمل الفقيه املجتهد، يف اأبواب التجارة واملعامالت، باإلزام 
املتعاملني بالوقوف عند اأحكام البيوع والقرو�ص واملعامالت التجارية كلها مبا قرره 
من كانوا يف زمن غري زماننا »وال�سبب يف جحود النظام يف الإ�سالم هو اأننا تاأخرنا 

)1( حممد احلجوي، الفكر ال�سامي، مرجع �سابق، ج 4، �ص 242.
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كثرًيا ومل ن�سعر بدرجة تاأخرنا. ومن تاأخر مداركنا قيا�سنا املا�سي على احلا�سر، 
وال�سلف على اخللف، حاكمني بتماثل املتقدم واملتاأخر، وكثرًيا ما تاأتي الأغالط 
كله،  القيا�ص،  كان  فمتى  الإنتاج«)1(.  �سرائط  عن  والذهول  الأقي�سة  ف�ساد  من 
قيا�ًسا للما�سي على احلا�سر يف غري اكرتاث بتبدل الأحوال والعمران، ويف غري 
انتباه اإىل »�سروط الإنتاج« )كما يقول الأ�سوليون( فاإن القيا�ص يكون فا�سًدا، فهو 
ل ينتج. واإمنا القيا�ص ال�سحيح املنتج هو الذي يعلم ما بني املا�سي واحلا�سر من 
َتباُيٍن واختالف يف اأمور املعامالت، مما ل مي�ص جوهر ال�سريعة وباطنها، وهو الذي 
املال  حفظ  ال�سريعة  مقا�سد  من  اأن  ويقدر  الأمة،  م�سلحة  العتبار  بعني  ياأخذ 
اأبواب  التو�سع يف  تقت�سي  وال�سريعة  الأمة  و»م�سلحة  الكليات اخلم�ص(.  )اأحد 
املعامالت، مبا ل يخالف الن�سو�ص واملجتمع عليه«. وم�سلحة الأمة تق�سي على 
ها« - وهي حتكم على املجتهد اأن يقدر  املجتهد األ ي�سيق »على الأمة �سبل رقيِّ
حق التقدير اأن: »املال ع�سب لكل جمتمع اإن�ساين، وحفظ البي�سة اإمنا يكون يف 
وفالحتها«)2(.  وم�سانعها  ومتاجرها  معاملتها  وات�ساع  الأمة  برثوة  احلا�سر  الزمان 
حق  يقدر،  اأن  املجتهد  على  تفر�ص  مًعا  وال�سريعة«  الأمة  »م�سلحة  فاإن  واأخرًيا 
تلك  واحتكار  لفقرها  »موجب  الأحكام  يف  الأمة  على  الت�سييق  اأن  التقدير، 
باب  الأمة  وجه  يف  ت�سك  اأن  ال�سريعة  يف  يت�سور  ول   )...( لغريها  املعامالت 

)1( حممد احلجوي، النظام يف الإ�سالم ...، �ص 194.
)2( حممد احلجوي، الفكر ال�سامي، ج 4، �ص 305.
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ال�سناعة والتجارة والفالحة«)1(.

ي�سبح الجتهاد اإذن اإجابة عن �سوؤال دقيق و�سعب يف اآن �سائك: هل 
من �سبيل �سرعي على مراعاة ات�ساع املعامالت التجارية يف الأمة الإ�سالمية، مع 
اأخذ بكل ما يقت�سيه ذلك التو�سع من اأ�سكال التعامل البنكي والتجاري واملايل، 
تاريخ  ال�سامي يف  »الفكر  وعند �ساحب  عينه؟  الوقت  ال�سرع يف  اأوامر  ومراعاة 
ا اإىل الأمام )كما يقال(، فهو  الفقه الإ�سالمي« فاإن اجلواب ل يكون هروبًا نظريًّ
ل يعلق الرد على م�سجب »�سالحية الدين الإ�سالمي لالأزمنة والع�سور كلها«، 
لكنه يغامر بالتاأويل الفقهي يف »نازلة« يقلب وقائعها ومقت�سياتها بني يديه، ويعمل 
الفقيه، بل بالأحرى نظر املفكر ذي  التاجر  اأو نظر  الفقيه والتاجر مًعا،  فيها نظر 
الربنامج التحديثي الذي تكون للتجارة فيه مكانة، وللتاجر دور اإيجابي فعال. ويف 
الإجابة عن ال�سوؤال )كما طرحناه يف عمومه( يعمد، على طريقة الفقيه »النوازيل« 
اإىل مناق�سة ق�سية تقنية يف ظاهرها، ما دامت تتعلق مب�ساألة »ال�سمان التجاري«، 
نظامني  بني  والتعار�ص  التقابل  اإىل  ترجع  لأنها  وجودية؛  معرفية  ق�سية  لكنها 
اإىل  التجاري احلديث(، وتعود  املعريف  النظام  الفقهي/  املعريف  )النظام  معرفيني 
كما  الجتماعية،  ال�سرعية/  القيم  �سلم  القيم:  �سالمل  من  �ُسلَّمني  بني  التغاير 
ياأخذ بها املجتمع الإ�سالمي، و�سلَّم القيم التجارية املالية، كما يق�سي بها املجتمع 

الغربي احلديث.

)1( املرجع ال�سابق، �ص 308-306.
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�سرًعا، وما  الإباحة  اأو  املنع  التجاري«، من جهة  »ال�سمان  القول يف  فما 
الراأي فيما يفتي به بع�ص علماء الإ�سالم املعا�سرين مبنع ال�سمان واجلزم بتحرميه؟ 

يناق�ص ذلك �ساحب »الفكر ال�سامي« على النحو التايل:

ال�سمان  مبنع  بع�سهم  فتوى  التو�سعة  خالف  على  وقتنا  يف  وقع  »ومما 
امل�سّمى )�سكرتاه(: على الأموال ثم اختلفوا. فمنهم من علل بالَغَرر، ومنهم من 

علل بالقمار، ومنهم من قال: اإنه �سمان ِبُجْعل«.

عنه  املنهي  الغرر  بيع  على  قا�سه  اإنه  اأي  غرر،  باأنه  منهم  »فاأما من حكم 
�سرًعا، فقد اأخطاأ وكان قيا�سه قيا�ًسا كاذبًا فلي�ص يف ال�سمان بيع ول معار�سة واإمنا 

هو �سيء تافه، فهو ل يبلغ ثمن البيع ول يقرب من قيمة التعوي�ص.

املي�سر  من  )ال�سكرتاه(  املال  �سمان  اإن  الوقت  علماء  من  قال  من  واأما 
والقمار املحرم بن�ص القراآن، فهو خروج عن مهيع ال�ستنباط املعقول«.

تبقى الفتوى الثالثة وهي التي ق�ست باأن ال�سمان اإمنا هو »كفالة بجعل« 
فوجه اخلطاأ فيه جلي وا�سح »للفرق العظيم بني ال�سورتني: ف�سورتنا اإمنا فيها مال 

مكفول ولي�ص فيها كفالة ذمة لذمة يدفع م�سبًقا ول عمل منا«.

ل »غرر« ول »قمار« ول »جعل« يف ال�سمان التجاري، فهو خمالف للثالثة 
كلها فال وجه للقيا�ص بالآتي: 
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اأما »اإذا ذهبنا على مذهب القيا�سيني الذين ل يرون مفهوم املخالفة دلياًل 
فاإننا ننظر اأقرب الأ�سياء املن�سو�ص �سبًها بال�سكرتاه فنقي�ص عليها )...( فالأظهر 
والأقرب اأن تلحق بباب التربع، واإن مل تكن منه، مراعاًة للم�سالح املر�سلة التي 

هي من الأ�سول التي بنيت عليها ال�سريعة«.

بذلك،  النا�ص  اأعلم  التاجر  والفقيه/  »تربًعا«،  التجاري  ال�سمان  لي�ص 
ومتى �ساء املفتي اأن يتخفف مما ع�ساه اأن يجده من حرج ديني فاإن الأقرب اإىل 
املنطق واحلق اأن يقول عن »ال�سكرتاه« اإنه عنده: »جمعية اكتتابية خريية لإعانة 
املنكوبني بنظام والتزام: تاأخذ من مائة األف رجل �سيًئا قلياًل ما تعو�ص به نكبة 
رجل مثاًل، وا�ستنباطها من قاعدة القليل يف الكثري«. ومتى �ساء املجتهد املفتي 
اأن يتخل�ص من ورطة احلرج ويطرح عنه ثقله كلية فاإن الأجدر به اأن يرجعها اإىل 
روح  »�سرورة  هو  الأول  مزدوج: حده  مبقيا�ص  يقيم  اأن  اأي  واأحكامها،  ال�سرورة 
ه الثاين مراعاة »م�سلحة الأمة وال�سريعة«، وتلك  الع�سر«، كما يقول اأحيانًا، وحدُّ

طريق احلجوي يف تعليل الإجابة وم�سلكه يف دح�ص اآراء املعرت�سني:

»لول عملية ال�سمان ما بقيت �سركة جتارية مهمة، ول معمل، ول مراكب 
�سركاتها ومنافعها  فا�سمحلت  النكبات  اأ�سيبت بكثري من  اإل  اأو نحوها،  بحرية 
العامة. وكيف تكون اأمة ماجدة يف هذا الع�سر خالية اليد من هذه الأمور؟ اإذن 
اإل  الأزمان ل يكون  الأمم احلقيقي يف هذه  وا�ستقالل  تكون م�ستعبدة لغريها! 
الوقت  يف  له  ا  �سروريًّ ال�سمان  اأ�سبح  والكل  ا،  و�سناعيًّ ا  اقت�ساديًّ با�ستقاللها: 
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قبيل  من  هو  ال�سمان  فعمل  وغريها.  واحلربية  اجلوية  للطوارئ  اتقاًء  احلا�سر 
بها  التي  الكربى  لالأعمال  موقع  ومنعه  التح�سيني  ول  احلاجي،  ل  ال�سروري، 

رقي الأمة يف الإفال�ص واخلراب«)1(.

اأي  ال�سرورة،  اأحكام  على  ال�سمان  يحمل  ال�سامي«  »الفكر  �ساحب 
تلك التي يرخ�ص فيها الفقهاء من الأمور ما مينعونه يف مثيالتها، لكنه يجد اأنها 
تنفرد يف نوعها فالقول بتقريبها من اجلمعية »الكتتابية اخلريية« ل يعني م�ساواتها 
بها، واحلكم مبناظرتها ملقت�سيات التربع ل يدل على اأنها من جن�سه. ثم اإن هذا 
احلكم مبخالفتها لكل ما �سلف يحمل الفقيه املجتهد على عر�سها على املحكمة 
الأ�سولية »ال�ساطبية«، ومن ال�ستقراء )ال�سمني(: ملقت�سيات ال�سمان )يف �سوء 
اإىل احلكم  اأخرى( يخل�ص  »ُروح الع�سر« من جهة، و»مقا�سد ال�سرع« من جهة 
يقدم على احلاجي وعلى  وال�سروري  ال�سروري«،  قبيل  »من  باأنه  ال�سمان  على 

الكمايل اأو التح�سيني.

»كل يعلم اأن مبتكرات الوقت احلا�سر ل نظري لها يف الغالب؛ ولذلك 
حدثت لها معامالت جديدة«. ول يكاد يعادل هذا املبداأ الوا�سح يف ب�ساطته اإل 
القاعدة الفقهية التي تقت�سي باأنه يحدث للنا�ص من اأق�سية بقدر ما يعر�ص لهم 
من نوازل. لكن تقرير هذا املبداأ وحده ل يكفي لتف�سري وجود الجتهاد احلق 
كما اأنه ل ي�سرح غيابه عند احلجوي، واإمنا هناك اأمر خفي ينبغي التنبيه له وهو 

)1( املرجع ال�سابق، �ص 308-306.



تقــدمي
4747

اأمة، يقولون باحلق يف الكت�سافات وامل�ستجدات، رهني  اأن وجود جمتهدين يف 
بوجود املكت�سفني واملجددين يف العلوم والفنون يف اأهل تلك الأمة ورجالها:

اأ�ساب  الذي  الفتور  اأو عدمهم، هو من  املجتهدين،  ندرة  اأن  »ويظهر يل 
كابو�ص  عنها  واجنلى  �سباتها  ا�ستيقظت من  فاإذا  العلوم وغريها.  الأمة يف  عموم 
اخلمول وتقدمت يف مظاهر حياتها التي اأجلها العلوم، وظهر فيها فطاحل علماء 
الدنيا من طبيعيات وريا�سيات وفل�سفة. وظهر املخرتعون واملكت�سفون واملبتكرون 
علماء  مع  الدين  علماء  يتناف�ص  ذلك  عند  احلية،  والأمريكية  الأوروبية  كالأمم 

الدنيا فيظهر املجتهدون«)1(.

يف  يعني،  قول  هو  املخرتعني  بظهور  رهني  املجتهدين  ظهور  اإن  القول 
خامتة املطاف، اأن ظهور »الجتهاد« احلق م�سروط بعمل »التحديث« الفعلي. فال 
�سبيل اإىل التجديد يف اأمور الدين، اإل بالتحديث يف اأمور الدنيا فمنه يكون البدء 
املحلية،  ومقت�سياته  العملية،  واأهدافه  التف�سيلي  برناجمه  وللتحديث  ال�سحيح. 
هي ما �سعى حممد بن احل�سن احلجوي اإىل تبيانه و�سعى اإىل الدفاع عنه: اأوًل، 
اإىل  يرنو  ا،  حقًّ عليه  عا�ص  ما  نحو  على  ا  �ساميًّ ا  خمزنيًّ موظًفا  بح�سبانه  واأ�سا�ًسا، 

»املخزن ال�سريف« بعني، ويلحظ بالأخرى »الدولة احلامية«.

)1( املرجع ال�سابق، �ص 2.
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ثالًثا: تاريخ الفقه، �صعوده وانحداره

ي�سلك حممد احلجوي يف »الفكر ال�سامي يف تاريخ الفقه الإ�سالمي« )وهو 
الكتاب الذي اقرتن ا�سمه به، فال يكاد العديد من الذين يتحدثون عن احلجوي 
يعرفون غريه من املوؤلفات( م�سلًكا ل يخلو من طرافة وميل اإىل التجديد يف النظر 
اإىل الفقه مو�سوًعا وتعريًفا وحديًثا عن امل�سادر غري الإ�سالمية التي ا�سرت�سد بها 
الت�سريع الإ�سالمي اأو اأقرها، وكذا يف احلديث عن مراحل الفقه ون�ساأته وتطوره. 
واإذا مل يكن هناك ذكر لبن خلدون عند احلجوي فاإن القارئ �سرعان ما يتبني 
النفحة اخللدونية يف احلديث عن اأطوار الفقه الأربعة )الطفولة، ال�سباب، الكهولة 
اأطواًرا وعمًرا مثلما  للفقه  العدم(، فكاأن  املقرب من  والهرم  ال�سيخوخة  ثم طور 
ابن  اأن  وكما  املقدمة.  قراء  يعرفه  الذي  النحو  ذلك  على  للدولة  ذلك  يكون 
خلدون يتحدث عن ان�سراف اأبناء العرب عن طلب العلم والتاأليف فيه، فكذلك 
جند احلجوي، يف احلديث عن طور ال�سباب يف الفقه ي�سجل اأنه يف »ع�سر اأتباع 
التابعني كرث املوايل وف�سدت اللغة واحتاجوا لعلومها )...( واعترب برتاجم العلماء 
املقدمة  �ساحب  غرار  وعلى  املوايل«.  موايل  اأو  موايل  منهم  اجلل  ال�سابقني جتد 
غلبة  اإىل  اأدى  بال�سيا�سة  العرب  ان�سغال  اأن  ال�سامي«  »الفكر  �ساحب  يالحظ 
املوايل يف املنا�سب العلمية »التي هي يف احلقيقة اأ�سل املنا�سب ال�سيا�سية« كما 
يقول لي�ستنتج، يف منطق خلدوين وا�سح، انحالل »الع�سبية العربية، اإل قلياًل، 

باإحراز املنا�سب العلمية، وكان ذلك موؤذنًا بانحاللها يف املنا�سب ال�سيا�سية«.
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حديًثا  وتطوره  الإ�سالمي  الفقه  ن�ساأة  عن  خلدون  ابن  حديث  كان  اإذا 
ق�سرًيا يكتفي فيه �ساحبه بالإ�سارة اإىل الن�سراف عن الأمهات والف�سول نحو 
امللخ�سات وال�سروح، ويقف عند الإ�سارات العامة، فاإن احلجوي ي�ستبطن املنطق 
به امل�سرية  ليف�سر  واأطواره  الذي يحكم املقدمة يف الكالم عن الدول واملمالك 
التي عرفها الفقه يف بالد الإ�سالم. من ذلك اأن احلجوي يذكر اأن الفقه )يف الطور 
الثاين( قد »طراأت عليه اأطوار وتغري حاله تغرًيا بيًنا« واأن ذلك كان مبوجب عوامل 
ا  مو�سوعية. ومن ذلك اأن الفقه، يف طور ال�سباب، قد »�سار تقديًرا بعدما كان واقعيًّ
وكرث فيه اخلالف واحتدم اجلدال يف اأ�سول مهمة: منها اإدخال الفل�سفة والعقل 
يف الأحكام الفقهية من حيث كونها بنيت على جلب م�سالح واتقاء م�سار ن�ساأ 
عن ذلك الختالف يف مبادئ واأ�سول كم�ساألة القيا�ص، وال�ستح�سان، وامل�سالح 
عدم  اأو  ال�سهرة  من  فيه  ي�سرتط  وما  الواحد  وخرب  ال�ستدلل،  واأنواع  املر�سلة، 

خمالفة عمل اأهل املدينة«. 

معر�ص  يف  ال�سامي«  »الفكر  �ساحب  يذكر  اخللدونية  بالنظرة  واأخًذا 
احلديث عن مميزات هذا الطور الثاين من اأطوار الفقه اأن »املاأمون عرَّب كتًبا كثرية 
الإ�سالم،  علماء  اأفكار  اإىل  اأفكارهم  و�سرت  وغريهم،  والروم  اليونان  كتب  من 
واطلع اأهل الإ�سالم على كثري من اأحوال الأمم الأخرى وق�ساياهم واأحكامهم، 
فان�سلخ الفقه عن حلة البداوة التي كان متحلًيا بها اإىل غريها، اإل ما كان من فقه 
مالك الذي قطن يف اإفريقية، ومل تكن مهًدا لتلك العلوم، فاإنه قد بقي متم�سًكا 



50 50
�صعيد بن�صعيد العلوي

ببدويته بخالف مذهب احلنفية فاإنه �سار فقًها معقوًل اأكرث منه منقوًل«)1(. تعريب 
كتب الفل�سفة واحلكمة عند اليونان والرومان من جانب اأول، والتفاوت بني حال 
»البداوة« )يف اإفريقية على نحو ويف احلجاز على نحو اآخر( وحال »احل�سارة« يف 
الفقه،  يف  العقالنية  الأفكار  �سريان  يف�سر  ثاٍن  جانب  من  العبا�ص  بني  حا�سرة 
فيو�سح ملاذا كان مذهب احلنفية فقًها معقوًل اأكرث منه منقوًل، ووجدانه يف بغداد 
خا�سة ويف العراق عامة اأر�ًسا �ساحلة، يف حني مالءمة املالكية لوجود اجتماعي/ 

ثقايف اأقل انفتاًحا على تيارات العقل والفل�سفة. 

ثم اإن احلجوي يقف عند �سبب اآخر قوي، من اأ�سباب ازدهار الجتهاد 
زاهًرا  »زاهًيا  املذكور كان  الع�سر  اأن  وال�سباب هذا. ذلك  القوة  الفقهي يف طور 
موؤدًيا  لبع�ص  بع�سهم  خالف  يكن  فلم   )...( الجتهاد  اأ�ساطني  كبار  ب�سادات 
اإىل حتقري اأو تع�سب اأو تقاطع وتدابر بل كانوا يثنون على املخالف لهم بالثناء 
اجلميل )...( وكان جميع العلماء جمتهدين، مل يكن بينهم مقلد، ول يقلد اإل 
�سعًيا لإظهار احلقيقة،  م�سيًنا، بل كان  لهم ول  ا  فلم يكن اخلالف �سارًّ العوام، 
ا«)2(. فحيث كان الحرتام �سائًدا ومتبادًل بني  ا قويًّ فلذلك عددنا الفقه فيه �سابًّ
العلماء، وهذا �سرط �سيكولوجي بقدر ما هو من العالمات الدالة على احل�سارة، 
وهذا  التقليد،  رتبة  عن  يرتفعون  وكانوا  اأنف�سهم جمتهدين  العلماء  كان  وحيث 

)1( حممد احلجوي، الفكر ال�سامي يف تاريخ الفقه الإ�سالمي، مرجع �سابق، الربع الرابع، �ص 219.
)2( املرجع ال�سابق، �ص 224.
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اأوًل  وال�سنة  الكتاب  اإىل  الرجوع  و�سمانه  ال�سامية  للمعرفة  و�سمة  علمي  �سرط 
ا،  واأ�سا�ًسا، وحيث كان للعقل �سلطان على النفو�ص وكانت احلرية مناًخا اعتياديًّ
فقد اأمكن للفقه اأن يبلغ ما بلغه يف طور ال�سباب من مدارج التفوق واأ�سباب القوة 

والنجاح.

بعد ال�سعود والقوة ياأتي زمان ال�سعف والنحدار، ولكن ال�سعف اأخذ 
ي�ست�سري يف اأو�سال الفقه منذ كفَّ عن التطور وال�سعود وارتكن، يف اأول الأمر يف 
ال�سعف، اإىل ال�ستقرار وال�سكون وتلك �سمة طور الكهولة عند �ساحب »الفكر 
ال�سامي يف تاريخ الفقه الإ�سالمي« »من مبداأ املائة الثالثة اإىل منتهى الرابعة، اإذ 
وقف يف قوته ومل يزد قوة، ومال اإىل القهقرى ولكنه مل ي�سرع اإليه الهرم ول و�سل 

اإىل طور النحالل بل حفظ قوته الأ�سلية زمن قرنني«)1(. فكيف اأمكنه ذلك؟

اأمكنه ذلك بف�سل وجود طبقة احلفاظ من جانب اأول، ووجود املجتهدين 
الكبار من جانٍب ثاٍن، وظهور تاآليف عظام يف الفقه من جانب ثالث. اأمكن حلال 
اأخذ يظهر بفعل  اأن الختالل  اأن ي�ستمر »زمن قرنني« كما قال، بيد  ال�ستقرار 
م�سرية اأخذ فيها التقليد ينمو واملقلدون تتزايد اأعدادهم مثلما اأخذ الجتهاد يف 
النح�سار »اإىل املائة الرابعة اإذ اأ�سبح كثري من علمائها را�سني بخطة التقليد، عالة 
على فقه اأبي حنيفة ومالك وال�سافعي وابن حنبل واأ�سرابهم ممن كانت مذاهبهم 

متداولة اإذ ذاك«.

)1( املرجع ال�سابق، �ص 221-219.
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الت�سال  الن�سراف عن  بداية  اإىل الجتهاد مع  يت�سرب  ال�سعف  اأخذ 
نة والدفع بكتب املذاهب اإىل مراتب التعظيم  املبا�سر بالقراآن الكرمي وبكتب ال�سُّ
النح�سار  طور  ودخوله  الجتهاد  �سعف  يف  املبا�سر  ال�سبب  يكمن  املطلق. 
والرتاجع اإىل ان�سياق الفقهاء »اإىل اتخاذ اأ�سول تلك املذاهب دوائر ح�سرت كل 
ن�سو�ص  مبنزلة  الأئمة  هوؤلء  اأقوال  واأ�سبحت  تعدوها،  ل  بداخلها  نف�سها  طائفة 
والق�سور  املذهب  داخل  بالنح�سار  الأمر  ابتداأ  يعدونها«.  ل  وال�سنة  الكتاب 
املطلق مبذهب من  التقيد  يعني رف�ص  الذي  املطلق  �سلوك طريق الجتهاد  عن 
مذاهب، وطلب احلقيقة يف قراءة املذاهب الكربى جميعها ومعار�ستها ببع�سها، 
اإىل  الأمر  نهاية  لي�سري يف  وال�سنة  بالكتاب  املبا�سر  الت�سال  تهيب  اإىل  تطور  ثم 
ن�سوء »�سدود بني الأمة ون�سو�ص ال�سريعة خ�سعت �سيًئا ف�سيًئا اإىل اأن ُتنو�سيت 
ال�سنة ووقع البعد من الكتاب بازدياد تاأخر اللغة، واأ�سبحت ال�سريعة هي ن�سو�ص 

الفقهاء واأقوالهم، ل اأقوال النبي الذي اأر�سل اإليهم«)1(.

بلغ الر�سا بتقليد اأئمة املذاهب، ثم الالحقني عليهم، مبلًغا بعيًدا جعل 
اأن لفظ الإمام يتنزل عند  موؤرخ املالكية، القا�سي عيا�ص، يكتب يف »املدارك« 
على  الكرخي،  اهلل  عبيد  احلنفية،  موؤرخ  ال�سارع كما حمل  األفاظ  مبنزلة  مقلده 
راأي مماثل فكاأن ن�سو�ص املذهب تغدو، كما يقول احلجوي، هي »اجلن�ص العايل 
والأ�سل الأ�سيل، حاكمة على ن�سو�ص ال�سنة والتنزيل، معياًرا يعر�ص عليه كالم 

)1( حممد احلجوي، الفكر ال�سامي..، الربع الثالث، �ص 2.
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رب العاملني والر�سول الأمني«. ل بل الأمر جعل متع�سبة املذاهب يذهبون، كما 
فعل اأحدهم، مذهًبا يق�سي باأن »املهدي املنتظر، بل عي�سى بن مرمي، اإذا نزل اآخر 
الزمان، فاإنهما يقلدان اأبا حنيفة ول يخالفانه يف �سيء، ف�سدوا بهذه الأفكار التي 

حتكمت من نفو�ص العلماء والأمراء باب النظر يف الكتاب وال�سنة«)1(.

بعدئذ متكن التقليد من »العلماء والأمراء« على النحو املذكور، وبعدئذ 
اأ�سبحت ال�سدود قائمة بني الفقهاء ون�سو�ص ال�سريعة مل يكن هنالك مفر من 
اإىل  »و�سل  قد  فالفقه  العدم«.  املقرب من  والهرم  ال�سيخوخة  الدخول يف »طور 
منتهى قوته يف القرون الأربعة ال�سابقة ومَتّ ن�سجه فزاد بعد حتى احرتق وذهب 
بعد  اأثًرا  الآن  �سار  اأن  اإىل  بعده  وما  اخلام�ص  القرن  يف  مرقه  اإل  يبَق  ومل  عينه 
عني«)2(. نعم، لقد ظهرت هناك جنوم ملعت يف ليل الع�سور الو�سطى الإ�سالمية 
البهيم والطويل فكان هنالك ابن خلدون، وال�ساطبي، وابن ر�سد، وابن عبد الرب 
القرطبي واأقران لهم، ولكن مل يكن يف مكنتهم اأن يفعلوا يف وجود غلب عليه 
التقليد واجلمود على التقليد وبعدت ال�سقة بن�سو�ص ال�سريعة، مثلما مل يكن يف 
اإمكان املتنورين من موؤ�س�سي دول اإ�سالمية وبع�ص احلكام امل�سهود لهم بالعزم اأن 

ا.  يحدثوا اأثًرا اإيجابيًّ

)1( املرجع ال�سابق، �ص 3-2.
)2(  املرجع ال�سابق، �ص 3-2.
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لكن التقليد �سي�سري اإىل اأ�سواأ اأحواله اإذ تغدو الهيمنة، بالتدريج، لثقافة 
مع  بعيًدا  مدى  فتبلغ  ال�سروح  على  والهوام�ص  امللخ�سات  و�سروح  امللخ�سات 
خليل  خمت�سر  »لأن  الهجري؛  الثامن  القرن  اأوا�سط  يف  امل�سري  خليل  ال�سيخ 
اأخل  واإن  مرات  ثالث  الإ�سافة  بتكرر  املخت�سر  خمت�سر  خمت�سر  خمت�سر 
بالف�ساحة وكاد جل عبارته اأن يكون لغًزا. وفكرتهم هذه مبنية على مق�سدين، 
املذهب  ما هو يف كتب  مريد احلفظ، وجمع  تي�سرًيا على  الألفاظ  تقليل  وهما: 
من الفروع ليكون اأجمع للم�سائل، وكل منها مق�سد ح�سن لول ح�سول املبالغة 
يف الخت�سار التي ن�ساأت عنها اأ�سرار«)1(. واأول الأ�سرار هو حاجة املخت�سر اإىل 
القرويني  يف  الدرا�سة  تقاليد  من  اأ�سبح  لذلك  مفهوًما؛  ي�سبح  حتى  جملدات 
وهذا كتاب  اخلر�سي،  تف�سري  قراءة  ت�ستوجب  قراءة »خمت�سر خليل«،  اأن  مثاًل، 
من �ستة جملدات، وقراءة الزرقاين، وهذا موؤلف اآخر من ثمانية اأجزاء، بالإ�سافة 
اإىل قراءة الرهوين وجمموع اأجزائه ثمانية جملدات. فهذا موؤلف واحد ي�ستوجب 
قد  اأ�سياخنا«  »بع�ص  اأن  �سيء  الغريب يف  يكن من  لذلك مل  كتابًا؛  قراءة 22 

»ختم قراءة )خمت�سر خليل( يف نحو اأربعني �سنة«)2(.

لقد جمد اأهل الفقه على التقليد ما يقارب ع�سرة قرون مت�سلة؛ لذلك 
مل يكن من الغريب يف �سيء اأن ي�سل حاله اإىل ما ذكرنا؛ لذلك كان من املنطقي 

)1(  املرجع ال�سابق، الربع الرابع، �ص 2.
)2( املرجع ال�سابق، �ص 22.



تقــدمي
5555

كذلك اأن تكون بواكري »النه�سة« وال�سعور بوجوب »اليقظة« اأو النتفا�ص اأو ما 
�سئنا من املعاين وعًيا بالتاأخر املزدوج. تاأخر اأوًل بالن�سبة لعهود الزدهار، ملا �سح 
ا يلذ احلنني اإليه يف حال مراجعة الذات، ع�سر النظر ال�سريح  اعتباره ع�سًرا مرجعيًّ
املبا�سر يف ن�سو�ص ال�سريعة كتابًا و�سنة وزمان الجتهاد على احلقيقة. وتاأخر ثانًيا 
بالن�سبة لركب الإن�سانية املتقدمة، وقد قطعت اأ�سواًطا بعيدة على درب البتكار 
والتقدم فيما كان اأهل الإ�سالم عاجزين عن اللحاق بهم بفعل ما اأ�سبحوا عليه 

من اجلمود وما انتهوا اإليه من ك�سل و�سعف وخور.

الإرادة يف جماوزة حال  امل�سروع: متى �سدقت  الطبيعي  ال�سوؤال  يغدو 
النحطاط والرتدي؟ وكيف ال�سبيل اإىل اإعادة فتح باب الجتهاد بعدئذ ا�ستمر 
اإغالقه قرونًا ع�سرة كاملة واحلال اأن الإنقاذ يكمن يف ولوج طريق الجتهاد املطلق؟

رابًعا: جماوزة النغالق ومعاودة الجتهاد

النظام  اإىل  يرجع،  ما  اأول  الفقه،  اأهل  اأ�ساب  الذي  النغالق  يرجع 
التعليمي امل�سئول عن اإعداد الفقهاء وتكوين العلماء. واحلجوي ي�سجل، مبرارة، 
اأن نظام التعليم يف الإ�سالم قد عر�ص له يف الواقع ما عر�ص ملختلف مناحي احلياة 
ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية من �سعف، واأ�سابه ما اأ�سابها من فو�سى. 
ففي حما�سرة �سهرية مطبوعة حتت عنوان »النظام يف الإ�سالم«)1( يكتب احلجوي 
الإ�سالم  اأهل  اأن  فيذكر  الإ�سالم،  التعليم يف  عرفه  الذي  ال�سلبي  التحول  عن 

)1(حممد احلجوي، النظام يف الإ�سالم..، مرجع �سابق �ص 151.
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امل�ساهدة  على  بناوؤه  هو  العلم  اأخذ  يف  عليه  �ساروا  الذي  نظامهم  كان  بعدما 
والتجربة املجموع ذلك يف قولهم »جرب و�ساهد ولحظ تكن عارًفا«، انتهى بهم 
الأمر اإىل القول: »اقراأ ما يف الكتب وقرر ما يقوله الأ�ساتيذ تكن عاملًا«. وبعدما 
كان امل�سلمون ياأخذون يف التعليم بنظام مبني على امل�ساهدة والتجربة اأ�سبحوا 
امليالدي )...(،  العا�سر  القرن  اإىل  اأوروبا  اأهل  قبلهم من  على ما كان عليه »من 

والفرق بني النظامني ظاهر: هو كالفرق بني املجتهد واملقلد«)1(. 

علوم عديدة من جامعة  اندثار  احلجوي، يف كتاب خمطوط)2(  وي�سجل 
القراآن  تف�سري  در�ص  من  مبوجبها  النا�ص  منع  �سائعة  خرافة  يذكر  كما  القرويني 
بدعوى التطري من ذلك ملا ينتج عنه من »موت ال�سلطان«. ونحن قد راأينا - يف 
الق�سم ال�سابق - كيف ينعي احلجوي على �سيوخ العلم يف القرويني ان�سرافهم 
عن اأمهات الكتاب واملراجع الأ�سلية نحو كتب امللخ�سات واحلوا�سي والتعليقات 

التي ت�سهم يف زيادة الغام�ص غمو�ًسا وتكر�ص ثقافة النحطاط. 

)1(  املرجع ال�سابق، �ص 180.
حرف  الوثائق،  ق�سم  الوطنية،  املكتبة  يف  خمطوط  ثواره،  بيد  املغرب  انتحار  اأو  الوجدية  الرحلة  احلجوي،  )2(حممد 
»احلاء«. واملخطوط تقرير عن حال منطقة املغرب ال�سرقي يف املغرب؛ حيث كان حممد احلجوي »اأميًنا للُم�ستفاد« 
)م�سئوًل عن اجلمارك( يف مدينة وجدة يف مطلع القرن الع�سرين )1902-1904(. وقد عرفت املنطقة، يف الفرتة 

املذكورة، ظهور عدد من »الثوار« اأو املغامرين بالأحرى.
     هذا والن�ص مفيد يف التعرف على حال املغرب يف مرحلة حرجة من تاريخه. ن�سر ن�سرة م�سورة، غري علمية، ع�سرية 

القراءة.
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واإذ يتحدث احلجوي عن البديل اأو عن جتديد الفقه اإىل اأن يعود ل�سبابه 
كان  وحيث  الدواء«.  يعرف  الداء  عن  وبالك�سف  بعالج  ممكن  ذلك  اأن  »يقرر 
العالج يغدو عند  القول يف  فاإن  وال�سروح واحلوا�سي  امللخ�سات  قائًما يف  الداء 
املتاأخرين  بكتب  الدرا�سة  عنا  »فلنرتك  وا�سًحا:  ا  جليًّ ال�سامي«  »الفكر  موؤلف 
املخت�سرة املحذوفة الأدلة امل�ستغلقة ولنوؤلف كتًبا درا�سية فقهية للتعليم البتدائي 
ثم الثانوي ثم النتهائي، كل بح�سب ما ينا�سبه، ولرنب ن�ساأة جديدة ت�سب على 
الّنزاهة والأمانة ومكارم الأخالق تربية �سحيحة دينية كرتبية ال�سلف ال�سالح. 
بكتب  وال�ستغال  مبا�سرة،  وال�سنة  الكتاب  من  الأحكام  اأخذ  على  ولنمرنها 
الأقدمني التي كان يتمرن بها املجتهدون كـ»املوطاأ« والبخاري و»الأم« لل�سافعي. 

ولنجعل كتًبا درا�سية لأ�سول الفقه اأي�ًسا على ن�سق ما بينا يف كتب الفقه، 
كتب  للفقهاء  التعليم  جملة  من  ولنجعل  العربية.  الفنون  و�سائر  النحو  وهكذا 
و»بلوغ  اجل�سا�ص،  وابن  العربي،  ابن  »اأحكام«  كـ  واحلديثية  القراآنية  الأحكام 
املرام« لبن حجر و»امل�سكاة« للتربيزي و»اأحكام« عبد احلق، ويقع امتحانهم على 

د جمد الفقه«)1(. ذلك. فبهذا يتجدَّ

على اأن هنالك اأ�سبابًا اأخرى بعيدة ت�سرح اأ�سباب النغالق واجلمود على 
�سبيل  ل�سلوك  العدة  اإعداد  اأمكننا  جماوزتها  اإىل  و�سعينا  تبيناها،  متى  التقليد، 
انت�سار  الأول  ال�سبب  �سببان:  احلجوي  عند  الأ�سباب  تلك  واأخ�ص  الجتهاد. 

)1( حممد احلجوي، الفكر ال�سامي..، الربع الرابع، مرجع �سابق، �ص 213.
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الأمية يف اأو�ساط العوام وعلى اخلا�سة، يف خمتلف مراتبها، العمل على حماربة 
ويح�سب  ويكتب  يقراأ  اأمتهم  جل  ي�سري  حتى  الأمية  داء  الألد  الإ�سالم  عدو 
  نبينا  كان  كما  وح�سًرا،  بدًوا  عربية  �سحيحة  بعبارة  �سمريه  عن  ويعرب 
اأولها)1(.  به  �سلح  مبا  اإل  الأمة  هذه  اآخر  ي�سلح  ولن  بعده.  واأ�سحابه  يحاربها 
احلقيقة  على  الإ�سالمي  الدين  مبعرفة  مت�سلة  الأمية  حماربة  يجعل  واحلجوي 
»ومل تزل الرتقيات الع�سرية والكت�سافات الفنية معجزة دالة على �سحة الأديان 
غ�سل  و�سر  واخلنزير،  اخلمر  حرمة  �سر  بها  لنا  انك�سف  فقد  موؤ�س�سيها.  و�سدق 

الإناء �سبًعا من ولوغ الكلب، واأ�سرار حرمة الزنا...«)2(.

اأما ال�سبب الثاين فهو ما عليه املراأة من اجلهل املطبق وما تقابل به الرجل 
من اإق�ساء وتهمي�ص، بل وعدم اعتبار لدورها. واحلجوي يفرد احلديث عن املراأة 
يف ترجمته الذاتية خطورة ذلك الدور وما ينتج من �سرور عن التقليل من �ساأنه 
»فال غنى لنا عن اإعانتهن يف تربية رجال امل�ستقبل الذين عليهم مدار حياة البالد 

وتعليمهن فن الرتبية ونظام البيت احلقيقي ل اخليايل«)3(.

ل �سبيل اإىل معاودة الجتهاد اإل بانتهاج برنامج �سامل، مقدماته الرتبية 
احلجوي  ي�سرحه  الذي  وال�سيكولوجي  املعريف  الإعداد  املراأة  واإعداد  ال�ساحلة 

)1( املرجع ال�سابق، �ص 212.

)2( املرجع ال�سابق، �ص 211.
)3( انظر الهام�ص رقم 2.
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اأوىل،  جهة  من  وهذا  الفتيات«  »تعليم  عن  واأحاديثه  حما�سراته  يف  عنه  ويدافع 
وحماربة الأمية التي ُتعنى بتهجي احلروف قراءة ور�سمها كتابة ولكنها تعني اأي�ًسا 

املعرفة اخلاطئة بالدين من جهة ثانية. 

اأما قرع باب الجتهاد وفك املغاليق والأختام التي اأو�سدته قرونًا عديدة 
فهو، كما راأينا، يت�سل مبراجعة �ساملة لربامج التعليم واإعداد الفقهاء مدر�سني وق�ساة 
ومفتني، وهو عند احلجوي يتعلق مبا كان ال�سر يف كل م�ساريع النه�سة احلقة �سرًقا 
وغربًا: الرجوع اإىل الن�سو�ص الأ�سلية، والوقوف عند الكتب التاأ�سي�سية الأوىل، 
تلك التي كان مبوجبها تاأ�سي�ص العلوم والفنون اأ�سا�ص النه�سة، و�سرط ذلك كله 

مراجعة العقليات ال�سائدة، واإعادة النظر ال�ساملة يف كيف التعليم وم�سامينه.

الآن وقد وقفنا عند �ساحب »الفكر ال�سامي يف تاريخ الفقه الإ�سالمي« 
ا النظرية واملنهج يف  على جملة الق�سايا التي تت�سل بالفقه در�ًسا وتدويًنا؛ اإذ تبينَّ
ا  م�ستوى اخلطاب، وبالتايل بعد اأن وقفنا عند ما نعده عند احلجوي م�سروًعا فقهيًّ
جتديد  بتو�سط  الديني،  التجديد  يكون  ا  تنويريًّ ا  اإ�سالحيًّ م�سروًعا  )اأو  ا  اإ�سالحيًّ
ويلزمنا  الفقهية،  بيبليوغرافيا احلجوي  نظرة على  اإلقاء  علينا  يتعني  قوامه(  الفقه 

الوقوف على طبيعة الفتوى عنده. ويف عبارة اأخرى تبني منطق التقنني واآلياته.



60 60
�صعيد بن�صعيد العلوي

خام�ًصا: الفتوى بني التباع والإبداع 

من  الوثقى« عدًدا  العروة  فهر�سته »خمت�سر  يح�سي حممد احلجوي يف 
املوؤلفات تتفاوت بني املجلد الكبري والورقات القليلة العدد، وتختلف بني ما ن�سره 
منها وما كان ل يزال زمن حترير الفهر�ست )�سنة 1937( خمطوًطا، والتنبيه يلزم 
اإىل اأمرين اثنني: اأولهما اأن بع�ص املوؤلفات املذكورة، غري ذات الطبيعة الفقهية 
املبا�سرة، ت�سمل يف ثناياها فتاوى.. هي اإما اإجابة عن اأ�سئلة طرحت عليه يف رحلة 
)مثلما هو ال�ساأن مثاًل يف »الرحلة الأوروبية« ()1(، اأو يف تقييد تاريخي )خمطوطة 
»اخت�سار البت�سام« على �سبيل املثال(، اأو يف كتاب جديل )ذلك هو ال�ساأن يف 
»�سفاء املورد يف عدم القيام عند �سماع املولد« - وهو ردود على جمايله اأحمد بن 
املواز يف ق�سية عر�ست لها يف كتابي »يف اأ�سول الفكر ال�سلفي يف املغرب« - مركز 

درا�سات العامل الإ�سالمي، 1992 - مالطة - تون�ص(.

خمطوطات  من  الكثري  العدد  اأ�ساب  قد  التلف  اأن  التنبيهني  وثاين 
احلجوي، اإثر الأزمة التي عرفها، و�سودرت بها مكتبته ال�سخ�سية بعيد ال�ستقالل، 
ثم اأودعت يف ق�سم الوثائق يف املكتبة الوطنية يف الرباط. وبالتايل فهناك ن�سو�ص 
اإنها  اأو  املذكورة،  املكتبة  فعلي يف  لها وجود  يكون  اأن  دون  �ساحبها  اإليها  ي�سري 
الإمكان  يف  يكون  العتبار  بعني  اأعاله  التنبيهني  اأخذنا  متى  مبتورة  ن�سو�ص 

)1(   قمت بتحقيق ودرا�سة ن�ص »الرحلة الأوروبية« ملحمد احلجوي يف كتابي: »اأوروبا يف مراآة الرحلة: �سورة الآخر يف 
الرحلة املغربية املعا�سرة«، من�سورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط، ط. 1، 1995.
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اأ�سناف  ثالثة  به يف  جنعلها  بت�سنيف  احلجوية  الفقهية  البيبليوغرافية  يف  الأخذ 
من املوؤلفات:

اأ - ال�صنف الأول: فتاوى فقهية تت�صل بفقه العبادات

فالتمر�ص  »العادية«  املذهبية  الفقهية  ال�سفة  الفتاوى  هذه  على  الغالب 
اأو  ا  فعليًّ جتديًدا  يعترب  ما  فيها  يجد  ل  املغربية  املالكية  الفتاوى  ن�سو�ص  بقراءة 
 - اأولية  مب�سادر  احتجاًجا  ذلك  يكون  اأن  اإل  اللهم  املعتاد،  الن�سق  عن  خروًجا 

عماًل مبا كان يدعو اإليه - اأو ا�ستدعاًء ل�سواهد تاريخية قليلة.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن الأ�سئلة كانت ترد اإىل احلجوي باعتباره فقيًها عاملًا 
مقت�سيات  يعرف  تاجًرا  بح�سبانه  اأي�ًسا،  اإليه،  ترد  كانت  ولكنها  الأمر،  بطبيعة 
التجارة واإكراهاتها. كاأن ُيلتجاأ اإىل احلجوي باعتباره عاملًا يتوافر على �سيء لي�ص 

ميتلكه العامل املنزوي يف ركنه للتدري�ص يف القرويني ونحوها.

ب - ال�صنف الثاين

فتاوى ترجع، يف اأ�سولها، اإىل ا�ستفتاء جماعي خوطب به علماء القرويني 
من قبل ال�سلطان. والفتاوى تلك تت�سل بق�سايا اجتماعية، دينية �سغلت النا�ص 
و�سحة  املالية،  الأوراق  الزكاة يف  مثل وجوب  الع�سرين خا�سة  القرن  مطلع  يف 
اخلرب ال�سرعي الذي يقرر �سوم رم�سان وهالل الفطر بوا�سطة الربق )التلغراف(، 

جواز تالوة القراآن اأمام املذياع، جواز ترجمة معاين القراآن الكرمي.
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املت�سلة  فتاواه  يف  احلجوي  حممد  �سلكه  الذي  املنحى  اأن  احلق 
التربيرات  اإدارة يف جماوزة  عن  اأوىل،  من جهة  يك�سف،  املذكورة  باملو�سوعات 
العتيادية واجلنوح اإىل التربير ممن كان ينتقدهم )من اأ�سحاب ال�سروح والهوام�ص 
من  يعدهم  كان  ممن  قلة  عند  الراأي  التما�ص  قليل يف  اجتهاد  وبني  واحلوا�سي( 

متاأخرة املجتهدين من جهة ثانية.

ج - ال�صنف الثالث

فتاوى ن�سالية اأو جدالية - مبعنى اأنها ترجع، جميعها، اإىل ما كان احلجوي 
يعتربه من العادات الجتماعية بدًعا تنبغي حماربتها. من تلك البدع ما يراه، عند 
فئة من كبار التجار واملي�سورين، اإ�سراًفا يف النفقات يف املاآمت والأعرا�ص واحلفالت 

ا�ستجابة مع دعوته اإىل تقنني احلياة القت�سادية لالأمة وتطوير �سئون التجارة.

على اأن اأخ�ص تلك الفتاوى هي تلك التي قد بلغت يف حجمها م�ستوى 
ن�سره حتت عنوان »�سفاء املورد يف عدم  كتاب متو�سط )يف حدود 90 �سفحة( 
القيام عند �سماع املولد«. والأ�سل يف ذلك حكاية اأوردتها يف كتابي »الجتهاد 
اإذ  اأن ال�سارد، يف جمال�ص الحتفال باملولد النبوي الكرمي؛  والتحديث« مفادها 
على  احل�سور  يقف  البيت  اآمنة يف  ِه  اأمِّ ووحدة  الولدة  احلديث عن حلظة  يبلغ 
الأقدام مرددين ال�سالة والت�سليم على الر�سول الكرمي وقًتا غري ق�سري. واعرتا�ص 
اأحمد املواز، كان يدافع عن  احلجوي ردود على زميل له، موظف �ساٍم مثله هو 
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راأيه يف كتاب من�سور يف طبعة حجرية حتت  »القيام عند �سماع املولد« وجممل 
عنوان »حجة املنذرين على تنطع املنكرين«)1(.

بفقه  تت�سل  اأغلبها  يف  وهي   - املذكورة  الثالثة  الأ�سناف  عن  خارًجا 
على  بالتاأمني  الأخذ  بتجويز  املتعلقة  احلجوي  بفتوى  التنويه  يلزم   - العبادات 
ال�سلع والب�سائع. والفتوى )ون�سها الكامل يف كتاب الفكر الإ�سالمي املعا�سر يف 
املغرب العربي( جواب على �سوؤال ورد على الفقيه - التاجر من تاجرين يدخالن 
القرن  املغرب يف ع�سرينيات  تبادل مع مراكز جتارية موجودة خارج  يف عالقات 
املا�سي. من الطبيعي اأن »التاأمني« كان من م�ستلزمات ذلك التعامل، كما اأن من 
املعلوم اأن عموم العلماء املفتني )على قلتهم( يف العامل العربي الإ�سالمي كانوا 
الغرر، وهو »خماطرة«  ببيع  يلتحق  فهو عندهم  التاأمني،  بتحرمي  القول  اإىل  مييلون 
حكمها التحرمي يف الأحوال كلها. ومل تكن فتوى احلجوي تقول بتجويز التاأمني 
فقط، بدعوى اأنها �سرورة توجب املحظور، ولكنها كانت جتنح اإىل الأخذ بقاعدة 
به  اإل  واجًبا  الواجب  يكون  ل  ما  اأن  وهي  مًعا،  و�سرامة  اإيجابية  اأكرث  فقهية 
فواجب مثله. وملا كانت التجارة )على الأ�س�ص احلديثة( من م�ستلزمات التطوير 
اأحد مقت�سياتها  اأن يكون احلكم يف  والإ�سالح ال�ساملني لبالد الإ�سالم وجب 
وا�سًحا ل حتمل على اللتبا�ص اأو الرتدد. ميكن القول، يف كلمة جامعة: اإن فتوى 
جتويز التاأمني على التجارة، متثل النموذج الإيجابي التام ملا كان احلجوي يعتقد اأن 

)1(   �سعيد بن�سعيد العلوي، الجتهاد والتحديث درا�سة يف اأ�سول الفكر ال�سلفي يف املغرب، الدار البي�ساء، ط. 2، 2004.
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التقنيني الفقهي يلزم اأن يكون عنه اأخًذا مببداأ الجتهاد املطلق املاأمول، والتما�ًسا 
لطريق التجديد يف الدين، واإن كان هو نف�سه ي�سري اإىل هذا املعنى دون اأن ياأخذ 

يف ذلك باأ�سلوب الت�سريح.

خامتـة
الوعي  ومع  والتجديد،  الإ�سالح  بق�سايا  احلجوي  حممد  ان�سغال  مع 
ا، فاإن الإميان بقدرة  ا وعلميًّ احلاد عنده بوجود التفاوت بني غرب متطور تكنولوجيًّ
الأخذ بالدين على احلقيقة على الأخذ باأ�سباب احلداثة دون التفريط يف الدين 
مل يفارقه قط. هو يف هذه امل�ساألة حتديًدا مل ي�سذ عن املنحى ال�سلفي الذي نعرفه 
اإذا كان �ساحب »الفكر ال�سامي« قد �سرف جهًدا  عند حممد عبده و�ساحبه. 
الإ�سالم،  اأهل  التجارة عند  تطوير  »النظام« ووجوب  قليل يف احلديث عن  غري 
الأجنبية  اللغات  تعلم  بلزوم  التب�سري  ويف  املراأة،  تعليم  وجوب  عن  الدفاع  ويف 
واإدماجها يف مناهج التعليم بقدر دفاعه عن �سرورة تطوير التعليم الديني اجلامعي 
ا من  خا�سة والثانوي والبتدائي عامة. ثم اإذا كان الرجل، يف مرحلة متاأخرة ن�سبيًّ
ن�ساطه العلمي قد رجع اإىل الق�سية ال�سلفية يف الحتجاج لالإ�سالم بن�سرة العلم 
اإذا كان كل هذا �سحيًحا فاإن الغالب، يف املقابل، على منهج الفقيه  والعقل .. 
املغربي يف التقنني لأحكام الإ�سالح هو اعتبار ما ميثل اأمامه من دعاوى نوازل 
يتعني البث فيها؛ لذلك فقد كان قليل الحتفال بال�سوؤال ال�سلفي املتعلق بقدرة 
الإ�سالم على مواكبة الع�سر وباملواءمة بني احلداثة والإ�سالم. ل �سك اأن امل�ساألة 
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ا كانت اأبعادها - نوازل يتعني  كانت يف اعتقاده من البديهيات اأو الأوليات - اأيًّ
القول فيها براأي وا�سح ل يحتمل التبا�ًسا.

بذله حممد احلجوي يف جمال�ص  الذي  النظر يف اجلهد  اإمعان  اأن  احلق 
التدوين والتقنيني مًعا ي�سلمنا اإىل القول: اإننا اأمام جتربة فقهية حتمل العديد من 
العنا�سر الإيجابية، وهي حتملنا، يف توا�سع وغري ادعاء، على م�سارف نظر جتديد يف 
الدين بكل ممكناته و�سعوباته مًعا، بل مبا يعتوره من تردد ونكو�ص حيًنا - ولكنا 
نوؤمن بجدية واأهمية الرجوع اإليه بالتدبر واملراجعة، اأهمية وجدية الرجوع بالفكر 
اإىل نتاج ع�سر النه�سة يف زمن كرث فيه الغث، واأجاز لنف�سه القول يف الدين كل 
�سوت  واأخذ  مطارًدا،  م�سطهًدا  العقل  واأ�سبح  ال�سليم،  النظر  وقا�سر عن  دعي 

الغلو واجلهل يعلو وينعق �سنيع البوم يف اخلراب.
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ت�أليف
حممد بن احل�سن احَلْجوي

جتديد الفقه 





الداء  ل�شب�به ممكن بعالج، وب�لك�شف عن  اأن يعود  الفقه اإىل  اإن جتديد 
ُيْعرف الدواء، ولهذا نبني م� �ش�ر اإليه يف هذا القرن، ثم نتكلم على التقليد الذي 
هو ال�شبب االأعظم يف هرمه ثم االجته�د الذي به احلي�ة. واأقول هن� كلمة خمت�شرة 
املت�أخرين  بكتب  الدرا�شة  عن�  فلنرتك  التعليم،  اإ�شالح  وهي  جتديده  كيفية  يف 
املخت�شرة املحذوفة االأدلة امل�شتغَلقة، ولنوؤلف كتًب� درا�شية فقهية للتعليم االبتدائي 
ثم الث�نوي ثم االنته�ئي، كلٌّ بح�شب م� ين��شبه، ولُنبِّ ن�ش�أة جديدة ت�شبُّ على 
زاهة واالأم�نة ومك�رم االأخالق تربية �شحيحة دينية كرتبية ال�شلف ال�ش�لح،  النَّ
بكتب  واال�شتغ�ل  مب��شرة،  وال�شنة  الكت�ب  من  االأحك�م  اأخذ  على  ولنمرنه� 
االأقدمني التي ك�ن يتمرن به� املجتهدون كـ»املوط�أ« والبخ�ري و»االأم«لل�ش�فعي، 
ولنجعل كتًب� درا�شية الأ�شول الفقه اأي�ًش� على ن�شق م� بين� يف كتب الفقه، وهكذا 
النحو و�ش�ئر الفنون العربية، ولنجعل من جملة التعليم للفقه�ء كتب االأحك�م 
البن  املرام«  و»بلوغ  ��ص  اجل�شَّ وابن  العربي  ابن  كـ»اأحك�م«  واحلديثية،  القراآنية 
حجر و»امل�شك�ة« للتِّربيزي و»اأحك�م« عبد احلق، ويقع امتح�نهم على ذلك، فبهذا 

يتجدد جمد الفقه.

جتديد الفقه
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ما �سار اإليه الفقه من القرن الرابع اإىل وقتنا اإجمااًل

رن� اأم�مك من الفقه�ء وتدحرج الفقه يف تلك  اإذا ت�أملت تراجم من �شطَّ
الرابع، كم� ق�ل  اأن املجتهد املطلق مل يوجد من لدن القرن  االأزم�ن، تبني لك 
القوة  لهم  الذين  املذهب  وهم جمتهدوا  املقيد،  االجته�د  اأهل  هم   � واإنَّ ووي  النَّ
على ا�شتنب�ط امل�ش�ئل من الكت�ب وال�شنة وبقية االأ�شول، لكنهم مقيدون بقواعد 
يوري  وال�شُّ ك�للخمي  اخل�م�ص،  القرن  يف  ك�ن  النوع  هذا  واآخر  اإم�مهم.  مذهب 
اأن  ويظهر  االأخرى.  املذاهب  من  ومع��شريهم  ر�شد  وابن  العربي  وابن  واملَ�َزِرّي 
اأئمة))) جمتهدون  ون�ش�أ  ال�ش�د�ص،  اأوا�شط  يف  عي��ص،  االإم�م  املغرب  اآخرهم يف 
احل�متي  العربي  وابن  واأخيه  دحية  ابن  اخلط�ب  ك�أبي  املوحدين  زمن  ب�إطالق 
لكنهم قليلون، ومل يت�شح لن� اإطالقهم من كل وجه، فرمب� ك�نوا مقيدين مبذهب 
اأهل الظ�هر، وقد �شرح بذلك بع�ص من ترجم لهم. ففي »نفح الطيب« مل� َتْرَجم 
� وتقدم لن� م� يفيد ذلك. وقد يوجد من  البن العربي احل�متي ق�ل: اإنه ك�ن ظ�هريًّ
يزعم االجته�د ب�إطالق ك�بن وزير اليمني املتوفى �شنة 6)8 ه وتقدم يف ال�ش�فعية 
االأقوال  يف  الرتجيح  اأ�شح�ب  الفتوى  ملجتهدي  احل�ل  حتولت  ثم  قليل.  وغريه 
ا�شتنبطه  م�  ينقلوا  اأن  وح�شبهم  مل�ش�ألة،  حكًم�  ي�شتنبطوا  اأن  لهم  لي�ص  الذين 
املتقدمون، ويرجحوا م� اخت�روه من اخلالف ب�حلجج التي و�شلوا اإليه� ب�جته�دهم 

)))   اأورده ويل الدين الدهلوي يف »االإن�ش�ف واالختالف« بقوله:»املجتهد املطلق مل يوجد من لدن القرن الرابع«.
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املذهبي، ف�أقوالهم اإن� يعرب عنه� خليل وغريه ب�لرتدد ولو مع عدم ن�ص املتقدمني، 
ك�بن �ش��ص وابن احل�جب. وهذه الطبقة قد انتهت اأوا�شط الث�من، ومل يبَق بعده� 
روا عليهم اأن ال ي�أخذوا بكت�ب  اإال اأهل التقليد املح�ص غ�لًب�، مبعنى اأنهم قد َحجَّ
وال �شنة وال قي��ص، بل ح�شبهم اأقوال املتقدمني من اأهل مذهبهم وتطبيقه� على 
الوق�ئع الوقتية، فن�شو�ص مذهبهم ق�مت مق�م ن�شو�ص ال�ش�رع، وي�أتي مزيد ب�شط 

لهذا يف ترجمة »هل انقطع االجته�د اأم ال؟«.

الفداء  ك�أبي  الرتجيح واالختي�ر  رتبة  ادعى  بعدهم من  املت�أخرين   ومن 
من  اآخر  نوع  ويوجد  ن�در.  وذلك  واأمث�له  ال�ش�بق  التون�شي  التميمي  اإ�شم�عيل 
الفقه�ء ن�در وهو من ميهر يف اأكرث من مذهب واحد فيفتي الأهل مذهبني ف�أكرث، 
العيد ك�ن يفتي على مذهبي م�لك وال�ش�فعي، ومثله االإم�م  ابن دقيق  ك�الإم�م 
به�  املولد  االأ�شل  الف��شي  الدالالت  وب�بن  ب�لكركي  املعروف  حممد بن عمران 
�شنة 627 ه امل�شري الوف�ة كم� يف »بغية الوع�ة«. وك�ن ال�شيخ اأحمد بن عبد املنعم 
وم�ئة  وت�شعني  )اثنتني  ه   ((92 �شنة  املتوفى  االأزهر  �شيخ  امل�شري  الدمنهوري 
واألف) يفتي على املذاهب االأربعة واألف فيه� جميًع�، وذلك ن�در. ومن املت�أخرين 
له  ي�شلموه  مل  ولكن  اليمن،  يف  ك�ل�شوك�ين  املطلق  االجته�د  رتبة  ادعى  من 

واأُوِذي ب�شبب ذلك.

يحفظ  مل  االآن  اإىل  الث�منة  امل�ئة  من  العلم�ء  فغ�لب  ح�ل  كل  وعلى   
نق�لون  هم  واإن�  املذاهب،  اأو  املذهب  تعترب يف  اأقوال  لهم  وال  اجته�د  كبري  لهم 
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ا�شتغلوا بفتح م� اأغلقه ابن احل�جب ثم خليل وابن عرفة واأهل القرون الو�شطى 
ا�شتغل  من  على  اأو  الفقه  على  ق�شوا  ال�ش�دة  هوؤالء  اإذ  الفقهية،  املذاهب  من 
التي  الرموز  بحل  اأفك�رهم  ب�شغل  الفقه�ء  من  االأقدمني  كتب  وترك  بتواليفهم 
الن��ص  فرتك  االخت�ش�ر  ب�شبب  االأنظ�ر)2)  وتخدرت  االأفك�ر)))  فَجنَّت  عقدوه�، 
النظر يف الكت�ب وال�شنة واالأ�شول، واأقبلوا على حل تلك الرموز التي ال غ�ية له� 
وال نه�ية، ف�ش�عت اأي�م الفقه�ء يف ال�شروح ثم يف التح�شي�ت واملب�حث اللفظية، 
واإقب�لهم  املتقدمني  كتب  اإعرا�شهم عن  ب�شبب  واأثق�اًل  اآ�ش�ًرا)))  الفقه�ء  وحتمل 

على كتب هوؤالء، واأح�طت بعقولن� قيود فوق قيود، واآ�ش�ر فوق اآ�ش�ر. 

فالقيود االأوىل:  التقيد ب�ملذاهب، وم� جعلوا له� من القواعد، ون�شبوا ملوؤ�ش�شيه� من 
االأ�شول.

 والثانيــــة: اأطواق الت�آليف املخت�شرة املعقدة التي ال تفهم اإال بوا�شطة ال�شروح. 

وهي  ل�شروح،  حمت�جة  اأي�ًش�  هي  ف�أ�شبحت  ال�شروح  يف  واخت�شروا 
احلوا�شي، وهذا هو االإ�شر الذي ال انفك�ك له والعروة التي ال انف�ش�م له�: اأح�طوا 
ب�أ�شالك �ش�ئكة وو�شعوه فوق جبل وعر بعد م�  ب�شت�ن الفقه بحيط�ن �ش�هقة ثم 

))) جنَّت االأفك�ر: غ�بت. )هذا اله�م�ص ي�شري اإىل اإ�ش�فة مراجعي مكتبة االإ�شكندرية للن�ص الداخلي للكت�ب، و�شوف 
ي�شتعمل الرمز )م) الحًق� لالإ�ش�رة اإىل ذلك.

)2) تخدرت االأنظ�ر: املراد: �شعفت الب�شرية. )م).
)))  اآ�ش�ًرا: اأعب�ًء. )م).
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الظ�نُّ  يظن  ب�أفي�ئه، حتى  والتمتع  ارتق�ئه  طريق  العرثات يف  واألقوا   ،� غثًّ �شريوه 
اأن ق�شدهم الوحيد جعل الفقه حكرة بيد املحتكرين، ليكون وقًف� على قوم من 
مني واإْن لي�ص الق�شد منه العمل ب�أوامره ونواهيه وبذله لكل الن��ص وت�شهيله  املعمَّ
على ط�لبيه، بل الق�شد ق�شره على قوم خم�شو�شني ليكون حرفة عزيزة وعيًن� من 
عيون الرزق غزيرة، وح��ش�هم اأن يق�شدوا �شيًئ� من هذا الأنه �شالل يف الدين، 

واإن� ح�شل من دون ق�شد. 

ُدوا وَق�ِرُبوا«))) وقوله: »َبلِّغوا  في�هلل اأين نحن من قوله عليه ال�شالم: »�َشدِّ
ٍغ اأَوَعى ِمْن �َش�ِمٍع«)2). وقوله: »اَلأَْن َيْهدي اهلُل ِبَك رُجاًل خرٌي  َعنِّي وَلو اآيًة َفُربَّ ُمَبلَّ
بّي االأخب�ص حيث  م�ُص وَغُرَبْت«))). وهلل َدرُّ عبد العزيز الَيْح�شُ مِمَّ� طلَعْت َعليه ال�شَّ
ق�ل: »هذه االأعم�ر روؤو�ص اأموال يعطيه� اهلل للعب�د َيْتُجرون فيه�، فرابح اأو خ��شر. 
فكيف ينفق االإن�ش�ن راأ�ص م�له النفي�ص يف حل مقفل كالم خملوق مثله ويعر�ص 

عن كالم اهلل ور�شوله الذي بعث اإليه؟!« اهـ.

ب�الأحك�م  املتعلقة  القراآنية  االآي�ت  النظر يف  الفقه على  نرن طلبة  وليتن� 
نزل  الذين  قري�ص  منه�  يفهمه  ك�ن  م�  يوافق   � ا�شتقالليًّ فهًم�  وفهمه�  وحفظه� 

))) اأخرجه االإم�م البخ�ري يف �شحيحه »كت�ب الرق�ق«، ب�ب الق�شد واملداومة على االأعم�ل، وم�شلم يف ال�شحيح يف 
كت�ب: »�شفة القي�مة والن�ر«. 

اآيًة، وليبلِّغ  ُغوا عنِّي ولو  »بلِّ العب�د« بلفظ:  اأفع�ل  البخ�ري يف كت�به »خلق  اأورده االإم�م  املوؤلف م�  )2) قريب من لفظ 
ال�ش�هُد الغ�ِئَب، واإنَّ الوحَي قد انقَطَع. هذا، واحلديث م�شتفي�ص من جهة املعنى، واأ�شله من رواية االإم�م البخ�ري: 

�ِر«.  اأْ َمْقَعَدُه من النَّ ًدا َفْلَيَتَبوَّ ثوا عن َبني اإ�شرائيَل وال َحرَج، ومن َكَذَب عليَّ متعمِّ »بلِّغوا عنِّي ولو اآيًة، وحدِّ
))) اأورده ابن عبد الرب يف كت�به »ج�مع بي�ن العلم وف�شله« - ب�ب ج�مع لن�شر العلم. 
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وفهمه�  واإتق�نه�  وحفظه�  لال�شتدالل  ال�ش�حلة  ة  ال�شنَّ يف  النظر  وعلى  بلغتهم، 
الفكر  حرية  لهم  نرتك  ثم  الفقه،  واأ�شول  العربية  قواعد  على  ونرنهم  كذلك، 
والنظر كم� ك�ن عليه اأهل ال�شدر االأول، ولن ُي�شلح اآخر االأمة اإال م� �شلح عليه 

اأوله�. وهذا العمل اأجنح من ال�شعي يف توحيد املذاهب اأو ترجيح اأحده�.

مناظرة فقيهني يف القرن اخلام�ص

ق�ل ابن العربي يف »االأحك�م«: »ورد علين� ب�مل�شجد االأق�شى �شنة 487ه 
ْوَزيّن،  )�شبع وثم�نني واأربعم�ئة) فقيه من عظم�ء اأ�شح�ب اأبي حنيفة يعرف ب�لزَّ
ره� اهلل - معه، و�شهد علم�ء البلد، َف�ُشئل  فح�شرن� يف حرم ال�شخرة املقد�شة - طهَّ
ب�لدليل  فطولب  ق�ش��ًش�.  به  ُيقتل  فق�ل:  ب�لك�فر؛  امل�شلم  قتل  الع�دة عن  على 

ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   نثڈ   تع�ىل:  قوله  عليه  الدليل  فق�ل: 
فقيه  للكالم  معه  ف�نُتدب  قتيل.  كل  يف  ع�مٌّ  وهذا  کمث ]البقرة/ 78)[، 
ال�ش�فعية به� واإم�مهم عط�ء املقد�شي، وق�ل: م� ا�شتدل به ال�شيخ االإم�م ال حجة 

له فيه من ثالثة اأوجه:

اأحدها: اأن اهلل �شبح�نه ق�ل: نث ڑ  ڑ  ک  ک  کمث ]البقرة/ 78)[ 
ف�شرط امل�ش�واة يف املج�زات، وال م�ش�واة بني م�شلم وك�فر، ف�إن الكفر حطَّ منزلته 

وو�شع مرتبته. 
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الثاين: اأن اهلل ربط اآخر االآية ب�أوله�، وجعل بي�نه� عند مت�مه�، فق�ل نثڈ  
ڳ    گ   گ   گ   گ     کک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ  
ق، وهو من اآث�ر الكفر،  ڳمث ]البقرة/ 78)[. ف�إذا نق�ص العبد عن احلر ب�لرِّ

ف�أحرى واأوىل اأن ينق�ص عنه الك�فر.

الثالث: ق�ل: نثڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںمث  ]البقرة/ 78)[، وال موؤاخ�ة بني 
امل�شلم والك�فر، فدل على عدم دخوله. 

يلزمني منه  به ال  الزوزين: بل ذلك دليل �شحيح وم� اعرت�شت  فق�ل 
�شيء؛ اأم� �شرط امل�ش�واة يف املج�زات فم�شلَّم، واأم� دعواك اأن امل�ش�واة بني امل�شلم 
والك�فر يف الق�ش��ص غري معروفة، فغري �شحيح؛ ف�إنهم� مت�ش�وي�ن يف احلرمة التي 
ُقوُن الدم على  تكفي للق�ش��ص وهي حرمة الدم الث�بتة على الت�أبيد، ف�لذمي حَمْ
الت�أبيد ك�مل�شلم، وكالهم� �ش�ر من اأهل دار االإ�شالم، والذي يحقق ذلك اأن امل�شلم 
يقطع ب�شرقة م�ل الذمي، فيدل على م�ش�واة م�ليهم�؛ فدل على م�ش�واة دميهم�؛ 
اإذ امل�ل اإن� يحرم بحرمة م�لكه. واأم� ربط اآخر االآية ب�أوله� فغري م�شلَّم؛ ف�أوله� ع�م 
واآخره� خ��ص، وخ�شو�ص اآخره� ال مينع عموم اأوله�، بل كلٌّ على حكمه. واأم� 
اأن احلر ال يقتل ب�لعبد فال اأُ�َشلِّمه، بل يقتل به عندي ق�ش��ًش�، فتعلقت بدعوى 
ال ت�شح لك. واأم�  نثڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱمث  يعني امل�شلم فكذلك اأقول ولكن 
خ�شو�ص هذا يف العبد ال مينع عموم الق�ش��ص، فهم� ق�شيت�ن متب�ينت�ن ال مينع 
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خ�شو�ص هذه عموم تلك« )))اهـ، عدد 67 ج ا. 

القرون  بعد  العلم  طالب  به  امُتحن  م�  به  تفهم  مث�اًل  اأم�مك  ولن�شع 
بع�ص  مل� يحرم  لقًب�  الذب�ئح  الذب�ئح بكلم�ت وهي:  ابن عرفة  ف  الو�شطى: »عرَّ
اهـ.  عليه«)2)  مقدوًرا  به�  يب�ح  م�  عنه  �شلبه�  اأو  ذك�ته،  لعدم  احليوان  اأفراده من 
وهو تعريف كم� ترى اأ�شبه بلغز منه مب�ش�ألة علمية؛ ف�حت�ج بع�ص اأهل الع�شر يف 
ا�ٍص ك�مل. ف�إذا ك�ن تعريف لفظ واحد من األف�ظ الفقه التي حدث  �شرحه اإىل كرَّ
اال�شطالح ال�شرعي فيه� يحت�ج �شرحه اإىل هذا، وب�ل�شرورة البد من در�شني اأو 
ميكن  وكيف  الفقه؟  الط�لب يف  ميهر  اأن  ميكن  فكيف  فيه،  تذهب  درو�ص  ثالثة 
اأن ترتقي علومن�؟ واأي ح�جة بطلبة العلم اإىل هذه التع�ريف؟ فلقد ك�ن م�لك 
واأ�شرابه علم�ء، وم� عرفوا ذبيحة وال نطيحة، وهذا »املوط�أ« و»املدونة«))) �ش�هدت�ن 

بذلك، وهكذا بقية املجتهدين. 

ولهذا ك�نت املج�ل�ص الفقهية يف ال�شدر االأول جم�ل�ص تهذيب جلميع 
اأنواع الن��ص عوامهم وطلبتهم، ف�أ�شبحت اليوم ال ينت�به� اإال الطلبة، ف�إذا جل�ص 
ي حوله� مل ي�شتفد منه� �شيًئ� َفَيِفرُّ عنه� وال يعود اإِذ َيِجُدُهم َيُحلُّون مقفالت  ع�مِّ
الت�آليف ب�أنواع من القواعد النحوية املنطقية التي ال م�ش��ص له به�، ولو اأنه وجدهم 

))) الن�ص م�أخوذ بت�شرف من كت�ب »اأحك�م القراآن« الأبي بكر بن العربي امل�لكي )املتوفى �شنة )54 ه). 
)2) نقله املوؤلف عن ابن عرفة الورغمي يف كت�ب »الذب�ئح«. 
))) كت�ب »املوط�أ« لالإم�م م�لك، و»املدونة« لالإم�م �شحنون. 
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� حم�ًش� مبيًن� فيه الفرع واأ�شله من الكت�ب  يقروؤون ت�أليًف� من ت�آليف االأقدمني فقهيًّ
وال�شنة، ال�شتف�د واأف�د اأهله ومن هو م�شئول عن تعليمهم.

ون�ش�ئن�،  االأمية على رج�لن�  اأزم�نن� وغلبة  العلم يف  نق�ش�ن  فهذا �شبب   
اأن  مع  العربية،  العلوم  النحو وغريه من  علومن�، حتى  �ش�ئر  الت�أخر يف  وح�شول 
من  معدودة  اأمة  ن�شري  الأن  �شبيل  ال  اإذ  االأدبي،  اأمتن�  الرتق�ء  �شروري  النحو 
التعليم  وتعميم  والبوادي،  والكت�بة بني احلوا�شر  القراءة  بتعميم  اإال  احلية  االأمم 
االبتدائي حتى ت�شري جل اأفراده� رج�اًل ون�ش�ء يقروؤون ويكتبون ب�لل�ش�ن العربي 
الف�شيح، بحيث يعرفون مط�لعة الكتب الب�شيطة ال�شهلة، ي�شتفيدون منه� دينهم 
ودني�هم، ومط�لعة اجلرائد واأخب�ر م� يقع يف الع�مل؛ لي�شتوي الن��ص يف اإدراك م� 
لهم وم� عليهم، ويت�ش�وى ال�شوقي والع�مل والوزيُر وال�ش�نع يف معرفة م� هو ال�ش�ر 
مو�شعه،  ويعرفوا  ب�الأمل،  ليح�شوا جميًع�  له�،  الن�فع  هو  وم�  االجتم�عية،  للهيئة 
ويطلبوا دواءه، فينه�شوا ب�أجمعهم لنفعهم ودفع �شررهم، ويفهموا م� يلقى اإليهم 
من اخلط�ب، وم� هي عليه حي�ة غريهم من االأمم، ليج�روه� يف معرتك احلي�ة. وهذا 
القدر ال نتو�شل اإليه اإال بت�أليف كتب نحوية يف غ�ية الب�ش�طة وال�شهولة تعليمية 
الأبن�ء املدار�ص االبتدائية، واأن يكون اهتم�من� ب�أوالدن� واأول م� ميرنون عليه الكت�بة 
الديني  والتهذيب  ب�الآداب،  اأذه�نهم  وتثقيف  االأ�شلية،  العربية  ب�للغة  والقراءة 
ال�شحيح اخل�يل من كل وهم وخي�ل، وبث العق�ئد ال�شحيحة فيهم، وال�شروري 

من الفقه.
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ميكن  املتقدمني:  كتب  ن�شق  على  كتب  بو�شع  اإال  لذلك  �شبيل  وال   
ع�رف  وهو  اإال  عمره  من  الع��شرة  اإىل  التلميذ  ي�شل  ال  بحيث  فهمه�  لل�شغ�ر 
ب�لعق�ئد وال�شروري من الدين، وال ي�شل الث�نية ع�شرة حتى يح�شل على القدرة 
على فهم الكتب ال�شهلة ومط�لعته� على االأقل، ويح�شل على القدرة على االإب�نة 
عم� يف �شمريه بقلمه ول�ش�نه وفهم ظواهر الكت�ب وال�شنة، وكتب ال�شريعة ال�شهلة 

التي هو متدين به�.

�شعفه  وبقدر  وحده،  االإ�شالمي  الع�مل  اأْمَر�َص  الذي  هو  االأمية  وداء   
اأو�شى  النحو.  يقوى االإ�شالم  ولو بعد حني، وهو قدمي يف االأمة، و�شببه علم�ء 
اجل�حظ اإم�م االأدب بع�ص اأحب�به فق�ل له: »علم ولدك من النحو م� يعرف اأن 
النحو  من  عليه  تكرث  اأن  واإي�ك  الف��شدة،  والعب�رة  ال�شحيحة  العب�رة  بني  به  مييز 
املتوفى �شنة 70) ه �ش�حب  ف�إنه خب�ل«. وبعك�ص هذا �ش�أل رجل ابن خ�لويه 
الت�ش�نيف العجيبة يف اللغة واالأدب فق�ل له: »اأريد اأن اأتعلم من العربية م� اأقيم به 
ل�ش�ين«. ف�أج�به: »اأن� منذ خم�شني �شنة اأتعلم النحو م� تعلمت م� اأقيم به ل�ش�ين« 
ف�نظر رحمك اهلل اأن الع�مي يبحث عن م�شلحة ع�مة اأهم امل�ش�لح، وكيف جواب 
الع�مل له، وكيف مل يتفطنوا من ذلك الت�ريخ ملحق هذا الداء بت�أليف م� يزيل 

عجمة عموم االأمة، والهداية بيد اهلل.

اأُلفت كتب درا�شية �شهلة كجمل الزج�ج، ول�شوء حظ امل�شلمني  ولقد 
ُتركت ثم ا�شتغلوا بكل م� هو مغلق ككتب ابن م�لك.
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غوائل االخت�سار وتاريخ ابتدائه

و»الوا�شحة«،  و»املوازية«  كـ»املدونة«  كب�ًرا  دواوين  املتقدمون  األَّف  مل� 
اأهل القرن  املت�أخرين حفظه� لربودة وقعت يف الهمم، فق�م  واأمث�له�، ع�شر على 
الرابع ب�خت�ش�ره�، ف�أول من وقفت عليه اخت�شر املدونة ف�شل بن �شلمة اجلهني 
االأندل�شي املتوفى �شنة 9)) ه، وكم� اخت�شره� اخت�شر غريه� كم� تقدم لن� يف 
َلْيِطلّي  ترجمته. ثم يف قريب من زمنه االإم�م حممد بن عبد اهلل بن عي�شون الطُّ
له خمت�شر م�شهور، واخت�شر املدونة اإال الكتب املختلطة منه� )تويف �شنة )4) ه 

اإحدى واأربعني وثالثم�ئة كم� يف املدارك). 

ثم حممد بن عبد امللك اخلوالين املعروف ب�لنحوي الَبَلْن�ِشّي االأ�شل، 
�شنة  تويف  املدونة  م�شهور على  له خمت�شر  النظ�ر  الفقيه  االأندل�ص  بج�نة  و�شكن 

64) ه اأربع و�شتني وثالثم�ئة )ذكره يف املدارك).

 ثم ابن اأبي زمنني الذي اخت�شر »املدونة« يف االأندل�ص، كم� اخت�شره� 
ابن اأبي زيد يف القريوان، وك�ن� يف ع�شر متق�رب. قيل اإن خمت�شر ابن اأبي زمنني 
اأف�شل املخت�شرات، واخت�شره� اأي�ًش� اأبو الق��شم اللبيدي بعده وغريهم كم� تقدم 

يف تراجم هوؤالء الفقه�ء كم� اخت�شروا غريه�.

ذلك،  قبل  األف خمت�شًرا  اأنه  احلكم  عبد  ابن  ترجمة  وتقدم يف   
لكن الذي وقع تداوله بني االأعالم من خمت�شرات »املدونة« وهو خمت�شر 
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اأبي زيد ال�ش�بق، ثم ج�ء الرباذعي، واألف »التهذيب« اخت�شر خمت�شر  ابن 
ابن اأبي زيد، واأتقن ترتيبه، وا�شتهر كثرًيا حتى �ش�ر من ا�شطالحهم اإطالق لفظ 
املدونة عليه. ثم ج�ء اأبو عمرو بن احل�جب واخت�شر تهذيب الرباذعي يف اأوا�شط 
ال�ش�بع، ثم ج�ء خليل يف اأوا�شط الث�من واخت�شره وهن�ك بلغ االخت�ش�ر غ�يته الأن 
ر بتكرر االإ�ش�فة ثالث مرات،  »خمت�شر« خليل خمت�شُر خمت�شٍر خمت�شٍر امْلُْخَت�شَ

واإن اأخل ب�لف�ش�حة، وك�د ُجلُّ عب�رته اأن يكون لغًزا.

 وفكرتهم هذه مبنية على مق�شدين وهم�: تقليل االألف�ظ تي�شرًيا على 
مريد احلفظ، وجمع م� هو يف كتب املذهب من الفروع ليكون اأجمع للم�ش�ئل، 
ن�ش�أت عنه�  التي  املب�لغة يف االخت�ش�ر  وكل منهم� مق�شد ح�شن لوال ح�شول 
اأ�شرار. فمنه� اأن اللغة لن� فيه� مرتادف�ت متف�وتة املعنى، وفيه� امل�شرتك والرتاكيب 
ث�نية وهي م�شطلح�ت �شرعية وعربية،  ذات الوجهني والوجوه، مع حدوث لغة 
اأ�شي�ء عم�  اأح�لوا  فلم� اخت�شروا  الواحدة حتتمل احتم�الت،  ف�أ�شبحت اجلملة 
ق�شد به�، وتغريت م�ش�ئل عن مو�شعه�، وتقدم لن� م� انتقده عبد احلق االإ�شبيلي 
على خمت�شر الرباذعي، ثم م� انتقده �شراح ابن احل�جب و�شراح خليل، بل حتى 
التت�ئي  �شروح  يف  وكم  الغلط،  ذلك  لهم  فوقع  بع�ًش�  بع�شهم  اخت�شر  ال�شراح 
واالأجهوري والزرق�ين واخلر�شي من ذلك، حتى التج�أ املغ�ربة الإ�شالح اأغالطهم. 
ولذلك األف م�شطفى الرم��شي وبن�ين والت�ودي بن �َشودة والرهوين حوا�شيهم 
لهذا الغر�ص، وقد التزم ابن ع��شر الف��شي نقل عب�رة املتقدمني بلفظه� يف �شرحه، 
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وكذا املواق ي�شرح بنقل عب�رتهم فقط، فح�شل الطول و�ش�ع الفقه احلقيقي كم� 
�ش�ع جل وقت الدر�ص واملط�لعة يف حل املقفل وبي�ن املجمل.

 ق�ل االإم�م اأبو عبد اهلل املقري: »لقد ا�شتب�ح الن��ص النقل عن املخت�شرات 
على  التعقيب  يف  احلق  عبد  نبه  وقد  الأمه�ته�«.  فيه�  م�  ظواهر  ون�شبوا  الغريبة، 
فكرث  االت�ش�ل؛  �شل�شلة  وانقطعت  م�ش�ئله،  مبثل  تعقيبه  ذيلت  وقد  ذلك،  منع 
الت�شحيف، و�ش�رت الفت�وى تنقل عن كتب ال ُيدرى م� زيد فيه� مم� نق�ص منه� 

لعدم ت�شحيحه�.

 وك�ن اأهل امل�ئة ال�ش�بعة ال ي�شوغون الفتوى من تب�شرة اللخمي، لعدم 
ت�شحيحه� على موؤلفه�، واالآن كرث م� يعتمد هذا النمط، ثم ان�ش�ف اإىل ذلك عدم 
اعتب�ر الن�قلني، ف�ش�ر يوؤخذ من كتب امل�شخوطني ك�الأخذ من كتب املر�شيني، 

بل ال تك�د جتد من يفرق بني الفريقني.

االأ�شول،  كب�ر  من حفظ  قبلهم  من  ح�ل  عن  امل�ئة  هذه  اأهل  َكلَّ  ثم   
ف�قت�شروا على حفظ م� قل لفظه ونزر خطه، ف�أفنوا اأعم�رهم يف حل رموزه وفهم 
ال�شعيف  معرفة  عن  ف�شاًل  ب�لت�شحيح  الأ�شوله  فيه  م�  لرد  ي�شلوا  ومل  لغوزه، 
العلم  اأ�شل  اإىل  تهديك  جملة  فهذه  جممل.  وفهم  مقفل  حل  بل  وال�شحيح، 
وتريك م� غفل الن��ص عنه، ونقل عن �شيخه االآبلي: »لوال انقط�ع الوحي لنزل 
اإذ ذاك مل  الَكِلم عن موا�شعه،  اإ�شرائيل الذين حرفوا  اأكرث مم� نزل يف بني  فين� 
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امل�شتعملة،  العلم�ء  كتب  م�شهورات  يف  ذلك  ميكن  ال  اإذ  اللفظ،  بتبديل  يكن 
ف�شاًل عن كالم اهلل، واإن� هو ب�لت�أويل كم� ق�ل ابن عب��ص وغريه« اهـ بخ. )نقله 

اأبو عبد اهلل االأندل�شي يف احللل ال�شند�شية).

اإال  يفهم  ال  مغلًق�  املنت  لفظ  �ش�ر  االخت�ش�ر  يف  اأغرقوا  مل�  اأنهم  ومنه�   
بوا�شطة ال�شراح اأو ال�شروح واحلوا�شي. فف�ت املق�شود الذي الأجله وقع االخت�ش�ر، 
وهو جمع االأ�شف�ر يف �شفر واحد، وتقريب امل�ش�فة وتخفيف امل�ش�ق وتكثري العلم 
وتقليل الزمن، بل انعك�ص االأمر اإذ كرثت امل�ش�ق يف فتح االإغالق، و�ش�ع الزمن 
من غري ثمن، ف�إن ابن عرفة األف خمت�شره م�ش�بًق� ابن احل�جب وخلياًل يف م�شم�ر 

االخت�ش�ر، فف�تهم� يف االإغراق يف اال�شتغالق.

 ومل� ك�ن يدر�ص هو منه تعريف االإج�رة وهو قوله: »بيع منفعة م� اأمكن 
يتبع�ص  بع�شه  عنه�  ن��شئ  غري  بعو�ص  يعقل  ال  حيوان،  وال  �شفينة  غري  نقله 
بتبعي�شه�«، اأورد عليه بع�ص تالميذه اأن زي�دة لفظ »بع�شه« تن�يف االخت�ش�ر فم� 
وجهه؟ فتوقف يومني وهو يت�شرع اإىل اهلل يف فهمه� واأج�ب يف اليوم الث�ين ب�أنه 
تلميذه  ون�ق�شه  نقله،  ميكن  م�  منفعة  �شداقه  املجعول  النك�ح  خلرج  اأ�شقطه�  لو 

الوانوغي وغريه مب� يطول جلبه.

 فت�أمل وانظر اأفك�ر ال�شيخ والتالميذ التي ا�شتغلت هذا الزمن الكثري يف 
حل عوي�شة، وهي اإقح�م لفظ واحد ال اأهمية له� تفريًع� وال ت�أ�شياًل يومني، بل 
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وبعده ا�شتغل غريه اأي�ًم�، وال زلن� ن�شتغل كذلك، فذلك دليل اأن الوقت لي�ص 
له عندهم ثمن، ف�حلمد هلل الذي مل يتعبوا غريهم فقط، واحلمد هلل الذي اأخذوا 

حقهم مم� اأوقعون� فيه.

اأملوه،  فيم�  غلط  لهم  وقع  فقد  االأ�شف�ر،  وتقليل  املواد  حيث  من  واأم�   
اأ�شف�ر  نحو ثالثة  فيه�  مثاًل  املدونة  اأن  الكرثة، وذلك  اإىل  القلة  و�شرن� من جمع 
خليل  لكن  موا�شعه�،  غ�لب  يف  ل�شرح  حتت�ج  ال  بنف�شه�  مفهومة  وهي  �شخ�م، 
ْرق�ين  ال ميكنن� اأن نفهمه ونثق مب� فهمن� منه اإال ب�شتة اأ�شف�ر للخر�شي، وثم�نية للزُّ
يف  املت�ش�عف  الزمن  طول  مع  �شفًرا،  وع�شرون  اثن�ن  اجلميع  للرهوين:  وثم�نية 
الدرو�ص واملط�لعة يف تفهم العب�رات املغلقة، فلم يح�شل املق�شود من االخت�ش�ر، 
بل انعك�ص االأمر واأ�شبحن� يف التطويل، ف�أ�شبح علم الفقه ي�شتغرق عمر الط�لب، 

واملدر�ص ال يبقى معه فراغ لعلم غريه ملن يريد اإتق�نه وتوقِّي الغلط فيه.

 والط�مة الكربى هي عدم الوثوق مب� فهمن�ه؛ الأن االخت�ش�ر تذهب عنه 
مت�نة ال�شراحة وت�أتي مرونة االإجم�ل واالإبه�م واالإيه�م؛ حتى �ش�ر ي�شرب املثل 

لكل عب�رة اإجم�لية حتتمل احتم�الت، فيق�ل عب�رة فقهية اأو عدلية.

ومع  �شنة،  اأربعني  نحو  تدري�ًش� يف  اأ�شي�خن�  بع�ص  »املخت�شر«  وقد ختم   
اأ�شوله� من كت�ب،  واأم� االطالع على  م�شلمة.  وي�شرده�  الفروع  يحرر  ف�إن�  هذا 
وم�  الفقه  اأَ�ْشَراِر  وَفْهُم  �َشْرُع  الأجله�  التي  احلكم  وعلة  وقي��ص،  واإجم�ع،  و�شنة، 
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بفوات  ف�تن�  ا�شتنب�طهم ومداركهم، فكل ذلك  ال�شلف وكيفية  اأفك�ر  هن�ك من 
كتب االأقدمني احل�وية لذلك، ولقد ف�تن� خري كثري، وقد ك�ن تعلمه يعني على 
املََلَكة ال�شحيحة يف الفقه. والفقيه الذي ي�شتحق لقب فقيه هو الع�رف بذلك، 

�ل . اأم� الذي ي�شرد اآالًف� من م�ش�ئله غري ع�رف ب�أ�شله�، ف�إن� ح�ٍك نَقَّ

ولقد ك�ن اأهل القرون الث�من والت��شع والع��شر يتعبون اأكرث من� يف حت�شيل 
له  يق�ل  الذي  الرباذعي«  قراءة عدة كتب: »تهذيب  الفقه، ك�نوا البد لهم من 
املدونة يف تلك الع�شور، و»خمت�شر ابن احل�جب« و»�شروحه« و»خمت�شر خليل« 
و»�شروحه«. هكذا جندهم يف فه�ر�شهم يذكرون، كفهر�شة ال�شيخ خروف التون�شي، 
كله�  املتون  بهذه  الفقه  قراأ  اأنه  ذكر  ف�إنه  امل�لكية،  يف  ترجمته  لن�  تقدمت  الذي 
وغريه�، وكذلك غريه من اأهل ذلك الع�شر لقرب عهدهم بت�أليف تلك الكتب 
وتداوله�، وذلك حم�ص تكرار ممل م�شيع للعمر. اأم� نحن فقد �شرن� خليليني ب�ملرة 

واحلمد هلل.

 ومن الغريب، يف اأحوال القرون االأخرية، اأن النحو الذي ال تدعو �شرورة 
الإق�مة اأدلة على قواعده افتعلوا له اأدلة، ف�شخموه و�شعبوه، والفقه الذي يت�أكد 
معرفة اأدلته تركوه� و�شخموه بكرثة االخت�ش�ر وكرثة امل�ش�ئل الن�درة، واأن اإفن�ء 
العمر يف امل�ش�ئل الن�درة التي مت�شي االأعم�ر وال تقع واحدة منه�، قليل اجلدوى، 
وهي غ�لب م� زاده املخت�شر على »املدونة«. على اأن يف »املدونة« من امل�ش�ئل بل 
لي�ص  ملن  درا�شته�،  يف  اال�شتغ�ل  اأن  خفي  وغري  كثري،  الوقوع  الن�درة  االأبواب 
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بح�فظ، وال يبقى على ب�له منه� اإال القليل، �شي�ع للعمر، فطالب الفقه حمت�جون 
اإىل كت�ب بنيِّ ال�شراحة وا�شح ال يحت�ج اإىل �شرح ج�مع للم�ش�ئل الكثرية الوقوع 
يف كل ب�ب دون الن�درة اأو امل�شتحيلة. فبهذا تكون الدرا�شة والتعلم وهذا الذي 

يفيد املبتدئني واملتو�شطني.

 واإن كثرًيا من الن��ص تراهم يحفظون »املخت�شر« عن ظ�هر قلب، ولي�شوا 
فهم  لعدم  الفقه�ء  اأو  ال�شراح  راجعوا  مل�ش�ألة  العب�دة  احت�جوا يف  اإذا  بل  فقه�ء، 
اأبوابه. وجتد كثرًيا من الن��ص فقه�ء وال يحفظونه،  األف�ظه اإال ب�شرح يف كثري من 
كم� اأن حف�ظ القراآن جتدهم يحفظونه، ولي�شوا علم�ء جلهلهم ب�لنحو واللغة. وكم 
القراآن  فهم  عدم  الدرك يف  لكن  ال�شروري،  اإال  القراآن  من  يحفظ  ال  فقيه  من 
علين� لتق�شرين� يف تعليم اللغة التي نزل به�، ولكرثة الت�أويالت لت�شعب الطوائف 

والنِّحل.

 اأم� عدم فهم »املخت�شر« ف�شببه هو املب�لغة يف االخت�ش�ر حتى �ش�ر لغًزا 
األف مرة. واإين  اأ�شعب من القراآن  اإال ب�ل�شرح، فهو  ال يفهم، ولو لع�رف ب�للغة 
ديوان  واأي  ديوان  الأنه  املقلدين،  للم�لكية  برتكه  اأقول  وال  قيمته  من  اأنق�ص  ال 
اأنه  اإىل  اأوله  اأ�ش�ر موؤلفه يف  امل�لكية العظ�م للفت�وى واالأحك�م، وقد  من دواوين 
األفه للفتوى ال للدرو�ص، حيث ق�ل: »خمت�شًرا مبيًن� مل� به الفتوى، فال ي�شتغنى 
عنه وال يرتك، بل يدر�ص وميرن عليه املنتهون، لي�شتعينوا به يف الفتوى والق�ش�ء« 
للح�جة الداعية اإليه جلمعه من امل�ش�ئل م� يندر اأن يوجد يف غريه، فرمب� تقع امل�ش�ألة 
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وال توجد اإال فيه مع حتريره امل�ش�ئل واإتق�نه وتبيينه للم�شهور املعتمد من القولني 
واأمث�له�،  القريوانية  للر�ش�لة  اأحوجهم  فم�  واملتو�شطون  املبتدوؤون  اأم�  االأقوال،  اأو 
وكتب  وال�شنة  الكت�ب  على  التمرن  من  كله  ذلك  من  اأوىل  هو  م�  لن�  وتقدم 

االإجم�ع والفقه القدمي.

وبعد اإمالء هذه الفكرة وقفت على م�شمنه� ملال ك�تب جلبي يف كت�به 
ال�شلط�ن �شيدي حممد بن  ارت�أى  »ك�شف الظنون« طيب اهلل ثراه ف�نظره. ولقد 
عبد اهلل بن اإ�شم�عيل هذا الراأي؛ ف�أمر برتك تدري�ص »املخت�شر« واألزمهم ب�لر�ش�لة 
واأمث�له� من كتب املتقدمني ال�شهلة، لكن ج�ء ولده موالن� �شليم�ن ف�ألزم الن��ص 
الدولة  عملت  م�  نظري  هذا  عمله  فك�ن  االأول،  راآه  م�  غري  وراأى  ث�نًي�  ب�ملخت�شر 
املرينية يف ترك االجته�د، واإلزام الن��ص مبذهب م�لك. والت�ريخ يعيد نف�شه، ولكن 
االأزم�ن، وهلل  وتطور  االأمم،  لتطور  ت�بع  كله  والفكرين، وذلك  العملني  بني  �شت�ن 

ع�قبة االأمور.

الكف�ية  »اأم� فر�ص  العلوم:  »االإحي�ء« عند ذكر  الغزايل يف  االإم�م  وق�ل 
فكل علم ال ُي�شتغنى عنه يف قوام الدني�، ك�لطب، اإذ هو �شروري يف ح�جة بق�ء 
ف�إنه �شروري يف املع�مالت وق�شمة املواريث وغريه�، وهذه  االأبدان، وك�حل�ش�ب 
اأهل البلد، وال تتعجب من  هي العلوم التي لو خال البلد عمن يقوم به� جرح 
قولن� اإنه� فر�ص كف�ية، بل الفالحة واخلي�طة واحلج�مة واحلي�كة اأي�ًش�«. ولو �ش�ألت 
ه�ر وال�شبق والرمي، ل�شرد عليك جملدات من التفريع�ت  الفقيه عن اللِّع�ن والظِّ
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اإليه مل يخل  واإن احتيج  الدهور وال يحت�ج ل�شيء منه�،  تنق�شي  التي  الدقيقة 
البلد عمن يقوم به، ويغفل م� هو مهم يف الدين، واإذا روجع فيه لب�ص على نف�شه 
وعلى غريه ب�أنه م�شتغل بفر�ص كف�ية، والَفِطن يعلم اأنه لو ك�ن غر�شه اأداء االأمر 
بفر�ص الكف�ية لقدم عليه فر�ص العني، وكثرًيا من فرو�ص كف�ية مل يقم به� اأحد، 
ف�أ�شبحت عيًن�، فكم من بلد لي�ص فيه� طبيب اإال من اأهل الذمة، وال يجوز قبول 
�شه�دتهم اإال فيم� يتعلق ب�الأطب�ء من اأحك�م الفقه، ثم ال ترى اأحًدا ي�شتغل به 
ويته�فتون على الفقه والبلد م�شحون ب�لفقه�ء، فليت �شعري كيف يرخ�شون يف 
اال�شتغ�ل بفر�ص كف�ية ق�م به جم�عة واإهم�ل م� ال ق�ئم به؟ هل من �شبب اإال اأن 
الطب ال يتو�شل به اإىل تويل االأوق�ف والو�ش�ي� وحي�زة م�ل اليتيم وتقلد الق�ش�ء 
واحلكومة والتقدم به على االأقران والت�شلط على االأعداء؟ فهيه�ت هيه�ت، قد 
اندر�ص الدين بتلبي�ص علم�ء ال�شوء، اإىل اأن ق�ل: »ال ينبغي لط�لب العلم اأن يدع 
� من فنون العلم املحمودة اإال وينظر فيه� نظًرا يطلع به على مق�شوده وغ�يته، ثم  فنًّ
اإن �ش�عده العمر طلب التبحر فيه، واإال ا�شتغل ب�الأهم منه وا�شتوف�ه، ف�إن العلوم 
كثرية، واالأعم�ر ق�شرية، وبع�ص العلوم ترتبط ببع�ص، واأقل م� ي�شتفيده االنفك�ك 
عن عداوة ذلك العلم، ف�إن الن��ص اأعداء م� جهلوا« اهـ. و�شدر كالمه يف فرو�ص 

الكف�ية، قد اأمل به خليل يف اجله�د و�شروحه، ف�نظره.

بعثة  فوائد  من  اأن  وغريهم�  والبي�ش�وي  »املواقف«،  يف  ال�شعد  ذكر  وقد 
الر�شل تعليم ال�شن�ئع للن��ص. ق�ل تع�ىل يف حق داوود:  نث ۆ  ۆ  ۈ  
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ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋمث ]االأنبي�ء/ 80[. ويف حق نوح - عليهم� �شالم 

اهلل جميًع�  نثەئ  وئ     وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئمث    ]املوؤمنون/ 27[. 
عموًم�، حتى يف  االإ�شالمية  االأمم  اأ�ش�ب  الفتور  »اإن  عنه:  اهلل  عف�  مقيده  يقول 
العلوم اللغوية والدينية، و�شببه الوحيد فيه� هو االخت�ش�ر والت�آليف التي مل تبق 
النحو  الواقع يف  هو  الفقه  والواقع يف  الع�شر«.  لروح  من��شبة  للتعليم وال  �ش�حلة 
وال�شرف والبي�ن واالأ�شول، حتى اإن �ش�حب »جمع اجلوامع«)))، لتمكن فكرة 
االخت�ش�ر منه، ادعى يف اآخره ا�شتح�لة اخت�ش�ره. وكل العلوم وقع فيه� ذلك، 
وم� اأ�ش�به� يف علومه� اأ�ش�به� يف �شن�ئعه� وجت�رته� وفالحته� وكل ب�ب ب�ب من 
اأبواب احلي�ة، واإذا اأراد اهلل �شيًئ� هي�أ له االأ�شب�ب، ف�إن �ش�ءت االأمة النهو�ص فلتبداأ 
ب�إ�شالح التعليم، خ�شو�ًش� الل�ش�ن، واأقول لي�ص ب�إن�ش�ن من ال قلم له وال ل�ش�ن«.  

نث ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓمث ]البقرة/ ))2[. 

عدم تنقيح كتب الفقه

يف  �شيم�  ال  اأي�ًش�  هرمه  موجب�ت  من  هو  الفقه  كتب  تنقيح  عدم  اإن 
املذهبني احلنفي وامل�لكي؛ اإذ ك�ن فيهم� جمتهدون متف�وتون كثريون، فال تزال 
م�ش�ئلهم� مت�شتتة يف كتب الفت�وى، ف�ملفتي حمت�ج اإىل مراجعة اأ�شف�ر كثرية ونظر 
عميق، ورمب� وجد امل�ش�ألة يف غري مظنته�، ف�إذا مل يكن له حفظ وب�ع ومزيد اطالع، 

))) العنوان الك�مل للكت�ب هو: »جمع اجلوامع يف اأ�شول الفقه«. واملوؤلف هو ت�ج الدين ال�شبكي املتوفى �شنة )77 هجرية. 
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وراجع يف الفتوى الواحدة جميع الب�ب التي هي منه، كب�ب البيوع يف م�ش�ألة 
خ بغرة حمرم  من البيع، ف�إنه يقع يف الغلط وال�شغب ال حم�لة، وانظر التقرير املوؤرَّ
�شنة 286) ه امل�شدر به جملة القوانني الرتكية، جتد فيه االعرتاف بذلك، وجتديد 

الفقه حمت�ج لكتب درا�شية كم� قدمن�.

فقه العمليات وتاريخ ن�سئه وانت�ساره

تقدم لن� يف عدد 22) من اجلزء 2 يف ترجمة م�لك اأن من اأ�شول مذهبه 
اأول من ق�ل به،  اأهل القرن االأول والث�ين، ولي�ص م�لك  اأهل املدينة من  عمل 
ْهِرّي وربيعة بن اأبي عبد الرحمن ومن ع��شرهم�  بل ثبت عن �شيوخه ك�الإم�م الزُّ
و�شيوخهم، ك�الإم�م �شعيد بن املُ�َشيَّب واأبي �شلمة بن عبد الرحمن ومن ع��شرهم�. 
كم� اأخذ احلنفية بعمل علم�ء العراق وم� ا�شتهر بينهم من ق�ش�ء وفتوى، وكذا 
ال�ش�فعي قد احتج بعمل اأهل مكة، واإن ك�ن م�لك جعله من اأ�شوله املقدمة حتى 
على احلديث ال�شحيح كم� �شبق، ومل� خيم مذهب م�لك ب�لقريوان واإن �شرت 
علم�وؤهم  به  اأفتى  مب�  يحتجون  فك�نوا  االأندل�ص،  ثم  اإفريقية  لعلم�ء  الفكرة  تلك 
وق�شى به ق�ش�تهم، ومل� ظهر النبوغ العلمي بف��ص وف�شل علم�ئه� االأكي��ص اأخذوا 
تغلب  لدن  من  االأندل�ص  لعمل  ت�بًع�  ك�ن  عملهم  غ�لب  ولكن  التق�ليد،  بتلك 

االأمويني على املغرب اآخر القرن الث�لث واأول الرابع.

�لني ململكة االأمويني لعدلهم واعتدال مذهبهم ال�شني،  وك�ن اأهل ف��ص ميَّ
غ�لًب�  االأندل�ص  بعمل  ي�أخذون  فك�نوا  ب�لقريوان،  ال�شيعة  للعبيديني  من�بذين 
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ويقدمونه على عمل القريوان، ثم �ش�ر لهم عمل خم�شو�ص بهم بعد ا�شتقاللهم 
يف ال�شي��شة زمن امللثمني ثم املوحدين ثم بني اأمرين ومن بعدهم، فهذا ابتداء م� 

ي�شمونه ب�لعمل الف��شي.

وقد ك�ن من موجب�ت هرم الفقه اأي�ًش� وذلك اأن بع�ص امل�ش�ئل فيه� خالف 
بني فقه�ء املذهب، فيعمد بع�ص الق�ش�ة اإىل احلكم بقول خم�لف امل�شهور؛ لدرء 
مف�شدة اأو خلوف فتنة اأو جري�ن عرف يف االأحك�م التي م�شتنده� العرف ال غريه� 
اأو نوع من امل�شلحة اأو نحو ذلك؛ في�أتي من بعده ويقتدي به م� دام املوجب الذي 
الأجله خ�لف امل�شهور يف مثل تلك البلد وذلك الزمن، وهذا مبني على اأ�شول 
يف املذهب امل�لكي قد تقدمت. ف�إذا ك�ن العمل ب�ل�شعيف لدرء مف�شدة فهو على 
اأ�شل م�لك يف �شد الذرائع اأو جلب م�شلحة، فهو على اأ�شله يف امل�ش�لح املر�شلة، 
� من ن�شو�ص ال�شريعة وال  وتقدم م� فيه من اخلالف واأنَّ �شرطه اأن ال ت�ش�دم ن�شًّ
م�شلحة اأقوى منه� اأو جري�ن عرف، فتقدم اأنه من االأ�شول التي ُبِنَى الفقه عليه�، 
واأنه راجع  للم�ش�لح املر�شلة اأي�ًش�؛ في�شرتط فيه م� ا�شرتط فيه�، فتنبه لهذا كله، 
ف�إذا زال املوجب ع�د احلكم للم�شهور الأن احلكم ب�لراجح ثم امل�شهور واجب، وهو 
من االأ�شول ال�شرعية العقلية. ففي »جمع اجلوامع« يف كت�ب التع�دل والرتاجيح 
�، اإذ ال ترجيح  م� ن�شه: »والعمل ب�لراجح واجب. وق�ل الق��شي: اإال م� رجح ظنًّ

بظن عنده. وق�ل الب�شري: اإن رجح اأحدهم� ب�لظن ف�لتخيري«اهـ.
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له  ظهر  ملجتهد  اإال  حرام  واالأحك�م  الفتوى  يف  ب�ل�شعيف،  والعمل   
رجح�نه، فال يبقى �شعيًف� عنده وال عند من قلده اأو ل�شرورة دعت املقلد للعمل 
به يف نف�شه يوًم� م�. وي�شرتط يف الق��شي الذي حكم به اأن يكون فقيًه� عْداًل ال 
ج�هاًل وال ج�ئًرا. زاد الهاليل))) يف »نور الب�شر«: و»اأن يكون من االأمية املقتدى 
بهم يف الرتجيح«.اهـ. وهو جمتهد الفتوى يعني بحيث يتبني له رجح�ن القول 
الذي عمل به ب�أدلته التي منه� املرجح�ت املذكورة، واإال فال يجوز ترك امل�شهور 

واالأخذ ب�ل�ش�ذ اأو ال�شعيف لغري مرجح. 

اأو من ق��ٍص جمتهد  اإذا جرى بقول راجح  اإال  ف�لعمل ال يعتمد  وعليه 
الفتوى بني وجه ترجيح م� عمل به، الأن املجتهد هو الذي يقدر على متييز م� هو 
م�شلحة وم� هو مف�شدة اأو ذريعة اإليه�، ومييز م� هو يف رتبة ال�شرورات اأو احل�جي�ت، 
اأو  الدين  اأو  النف�ص  املح�فظة على  اإليه  اأجل�أت  فم�  التح�شين�ت،  رتبة  وم� هو يف 
م�  بهذا  ويلحق  ال�شروري�ت،  رتبة  يف  فهو  العقل  اأو  العر�ص  اأو  امل�ل  اأو  الن�شل 
اأن  االإج�رة،  اأول  �شرح خليل  »املواق«)2) يف  ن�ص  فقد  احل�جي�ت؛  رتبة  ك�ن يف 
ك�ن  م�  اأّم�  ب�ل�شروري�ت،  واإحل�قه�  احل�جي�ت  اعتب�ر  على  مبني  امل�لكي  املذهب 
يف رتبة التح�شين�ت فال يعترب مرخ�ًش� يف اخلروج عن امل�شهور. وعلى كل ح�ل 
ال يقدر على نقد مثل هذا اإال من بلغ رتبة االجته�د املذهبي، اأم� من مل يبلغه� 

))) اأبو العب��ص اأحمد بن عبد العزيز الهاليل )املتوفى �شنة 75)) هجرية) من كت�به »نور الب�شر ب�شرح خطبة املخت�شر«.
)2) اأبو عبد اهلل حممد بن يو�شف املواق، من كت�به »الت�ج واالإكليل ب�شرح خمت�شر خليل«. 
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فلي�ص له رخ�شة يف اأن يرتك امل�شهور اإىل ال�ش�ذ يف الفتوى واحلكم اأ�شاًل، ف�لب�ب 
دونه م�شدود، وقد اأنهى الهاليل يف »�شرح املخت�شر« �شروط خروج الق��شي عن 

امل�شهور اإىل ال�شعيف اإىل خم�شة ف�نظر فيه بقيته�.

 وقد ذكر ال�شيخ خليل يف »خمت�شره« بع�ص م�ش�ئل ن�ص فيه� على العمل، 
كقوله يف اآخر ب�ب الق�ش�ء: »وهل يدعى حيث املدعى عليه وبه عمل ..«. اإلخ، 
فج�ء ابن ع��شم الَغرن�طي، ون�ص على م�ش�ئل من ذلك اأي�ًش� يف »حتفته«، ثم ج�ء 
الزق�ق، ون�ص يف »الميته« على نحو الع�شرين م�ش�ألة منه�،  بعده علي بن ق��شم 
اأبو العب��ص اأحمد بن الق��شي الف��شي موؤلف »اجلذوة« و»درة احلج�ل«  ثم ج�ء 
و»املنتقى« وغريه� املتوفى �شنة 025) )خم�ص وع�شرين واألف) ف�ألف كت�ب »نيل 
االأمل فيم� به بني االأمية جرى العمل«. وتاله �شيدي العربي الف��شي املتوفى �شنة 
025) ف�ألف ت�أليًف� فيم� جرى به العمل من �شه�دة اللفيف خ��شة، وهي م�ش�ألة 
ال تنطبق اإال على اأ�شول احلنفية الذين يعتربون امل�شلمني كلهم عدواًل ويقبلون 
�شه�دة جمهول احل�ل ال جمهول العني، فال تقبل ب�إجم�ع وال تنطبق على قول 

يف املذهب.

العمل  به�  التي جرى  رجاًل  ع�شر  اثني  ي�شرتطون  احلنفية ال  اأن  على   
ا�شتح�ش�نً�. وج�ء ال�شيخ مي�رة الكبري ف�ألف يف م�ش�ألة بيع ال�شفقة، وجوزه وبني 
�شروطه على م� به عمل ف��ص، وهي اأي�ًش� ال تنطبق على اأ�شول املذهب، و�شوغوه� 
ال�شروط  ي�شيقوه� بكرثة  وليتهم مل  امل�ش�ع،  اجلزء  ل�شرورة كرثة اخل�شوم�ت يف 
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التي مل نعلم م�شتنده�. ثم ج�ء ال�شيخ عبد الرحمن بن عبد الق�در الف��شي ونظم 
كت�بً� فيه نحو ثالثم�ئة م�ش�ألة مم� جرى به العمل بف��ص ب�خل�شو�ص، و�شرحه هو كم� 
�شرحه غريه، غري اأنه َح�ِطُب َليل)))؛ َجَمَع حتى م� جرى به عمل الق�ش�ة جوًرا 
اأو جهاًل كرتك اللع�ن، مع اأنه يف كت�ب اهلل، واأنَّ عدة املطلقة ثالثة اأ�شهر ال قروء، 
خم�لًف� يف ذلك للفظ القراآن العظيم وغري ذلك مم� انتقده عليه الهاليل يف »نور 
الب�شر« وغريه. ومن امل�ش�ئل التي زعموا جري�ن العمل فيه� اأن الطالق كله ب�ئن، 
مع اأن الطالق اإذا اأطلق يف القراآن ان�شرف للرجعي، وال يكون ب�ئًن� اإال ب�أ�شب�ب 

�. ويل يف رد ذلك ر�ش�لة فلينظره� مريده�. مهم� مل تكن �ش�ر رجعيًّ

وهن�ك عمل اآخر ي�شمى العمل املطلق منظوم م�شروح، وهو عمل غري مقيد 
بف��ص، ومن هذا م� ن�ص عليه خليل يف خمت�شره، فهو عمل مطلق، فلذلك يحت�ج 
املفتي والق��شي اإىل اأن تكون عنده هذه الكتب الفقهية املحدثة، ويكون م�شتح�شًرا 
له� متقًن� مل�ش�ئله�، واإال وقع يف الغلط. وقد اأفتى الفقيه احل�فظ القوري بعدم لزوم بيع 

امل�شغوط، فك�ن ذلك �شبًب� يف ت�أخريه عن جمل�ص ال�شورى.

ٌم يف االأْخِذ غرُي مْهُجوِر وَما ِبِه العمُل دوَن امل�سُهوِر          ُمَقدَّ

اقتداء  االأق�شى  املغرب  الق��شي عندن� يف  ولذا يكتب يف من�شور والية 
بعمل االأندل�ص يف اجلملة، وعليه اأن يحكم مب�شهور مذهب م�لك اأو م� به العمل. 

)))  َح�طُب َليل: ج�مٌع بني الغثِّ وال�شمني. )م).
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وغري خفي اأن م� به العمل مقدم على امل�شهور، وهذا مم� زاد الفقه �شعوبة؛ فكم 
من قول م�شهور يف »املخت�شر« وغريه من الدواوين املعتمدة، وهو مهجور ملخ�لفة 

العمل، ولو اأفتى به املفتي لردت فتواه.

حترير مل�ساألة العمل الفا�سي

به يف  ُيفتى  اأن  ق��شر عليه�، ال يجوز  ف��ص  اأن عمل  منه�  ولُيتنبه الأموٍر 
�شه�دة  م�ش�ألة  التعميم  ومن  التعميم،  على  ن�ص  ك�ن  اإذا  اإال  البلدان  من  غريه� 
اللفيف وال�شيد املقتول ببن�دق الر�ش��ص، وكثرًيا م� يكون العمل ت�بًع� للعرف، 
مثل اأدوات البيت، منه� م� يكون للزوج، ومنه� م� يكون للزوجة بح�شب االأعراف 
األف�ظ الطالق والعقود، كل بلد  والعوائد، فكل بلد يحكم له� بعرفه�، وكذلك 
االأم�ش�ر  اأمر  اأجرى  من  ب�ب  البخ�ري«  »�شحيح  ويف  وعرفه�،  عمله�  اإىل  يرجع 
على م� يتع�رفون بينهم يف البيوع واالإج�رة واملكي�ل والوزن و�شنتهم على ني�تهم 
ومذاهبهم امل�شهورة، ثم �ش�ق من االآث�ر م� يدل لذلك، ولالأعراف قيمة يف نظر 
وق�ل   .](99 نثڄ  ڃ    ڃ   ڃمث  ]االأعراف/  تع�ىل:  ق�ل  ال�شرع، 
ي�شري  وال  ب�ملْعروِف«))).  َوَولُدك  »ُكلي  �شفي�ن:  اأبي  زوج  لهند  ال�شالم  عليه 
بعرف  فيه  يحكم  زمن  فكل  زمن،  على  بزمن  ُيحكم  وال  بلد،  على  بلد  عرف 
التم�شك  واملفتي  الق��شي  على  ف�لواجب  تعميم،  فيه  يثبت  مل  م�  وكل  اأهله، 

))) نقل امل�شنفون قوله عليه ال�شالم لهند زوج اأبي �شفي�ن: »ُخذي م�يكفيك َوَولَدِك ب�ملْعروِف«، وهو لفظ البخ�ري يف 
ال�شحيح، )كت�ب النفق�ت - ب�ب اإذا مل ينفق الرجل فللمراأة اأن ت�أخذ م� يكفيه�). 
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ب�لراجح اأو امل�شهور، واإالَّ ُرّدت فتواه؛ الأن جري�ن عمل ف��ص لي�ص مرجًح� للقول 
ال�شعيف، واإن� هو لدرء مف�شدة مثاًل وجدت بف��ص، ف�إذا مل توجد يف غريه� فال، 
والعمل ب�لراجح من اأ�شول الدين كم� �شبق، ويف نوازل »م�زونة« »عن علي بن 
ي�أتي الق��شي بفتوى خم�لفة للم�شهور: هل يعمل  اأنه �شئل عن اخل�شم  عثم�ن 
به� اأم يطرحه�؟ ف�أج�ب ب�أنه يطرحه� اإال اأن تكون خ�لفت امل�شهور لوجه معترب يف 
ال�شرع«.اهـ. نبهن� على هذا الأن بع�ص املفتني والق�ش�ة يغفلون ويعممون احلكم، 

وهو غلط ال يحل ال�شكوت عنه، وقد راأيت الهاليل ن�ص عليه اأي�ًش�.

ْهِر)))« كم� يف »ال�شحيحني«)2)  ومم� يدل له اأن النبي   ق�ل: »اأَْبِرُدوا ب�لظُّ
فال  ب�ردة  البلد  ك�نت  اأو  احلر  زمن  انق�شى  ف�إذا  لزمن خم�شو�ص،  رخ�شة  وهي 
»الرخ�شة  العلم�ء:  ق�ل  هذا  مثل  ويف  كثري.  واأمث�له  الوقت  الأول  ويرجع  اإبراد، 
ال تتعدى حمله�«، ولي�ص معن�ه اأن الرخ�شة ال يق��ص عليه�، بل يق��ص عليه� اإذا 
توفرت �شروط القي��ص وزالت موانعه، خالًف� ملن يزعم عدم القي��ص عليه� اأ�شاًل، 

فهو خم�لف لالأ�شول. 

�شرورة  على  قي��ًش�  امل�ء،  على  القدرة  عدم  ل�شرورة  التيمم  ق��شوا  وقد 
عدمه، واأمث�له كثري.

روا وقته اإىل اأن يربد اجلو. )م). هر: اأخِّ )))  اأبرُدوا ب�لظُّ
)2) اأخرجه البخ�ري يف »ال�شحيح« )كت�ب مواقيت ال�شالة، ب�ب االإبراد ب�لظهر يف �شدة احلر). 
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به  مب�  االإفت�ء  يف  اال�شرت�ش�ل  له  يجوز  ال  املفتي  اأو  الق��شي  اأن  ومنه�   
العمل، ويظن اأنه حكم موؤبد، بل هو موؤقت م� دامت امل�شلحة اأو املف�شدة التي 
الأجله� خولف امل�شهور، ف�إذا ذهبت رجع احلكم للم�شهور؛ الأنه واجب واالنتق�ل 

عنه رخ�شة لل�شرورة، ف�إذا زالت ال�شرورة ذهبت الرخ�شة ك�لتيمم لعدم امل�ء.

تثبت  يعد رخ�شة �شرعية حتى  بقول  ق��ٍص حكم  لي�ص كل  اأنه   ومنه� 
عدالة الق��شي واجته�ده يف الفتوى، ودون هذا َخرُط الَقَت�د))) اإال اإذا ك�ن �شبب 
العمل جري�ن عرف؛ ف�لعرف ي�شتوي يف معرفته املجتهد وغريه، اأم� م� مل ُيْبَ على 
العرف والعوائد فالبد اأن يثبت ال�شبب الذي الأجله انتقل عن القول الراجح اأو 

امل�شهور. وقد ركب الن��ص يف هذا كل �شعب وذلول واإىل اهلل امل�شتكى. 

ومنه� اأنهم اعتمدوا كل من ق�ل: جرى العمل بكذا من غري بحث عن 
عدالة الن�قل، مع اأن العمل ال يثبت اإال ب�شه�دة عدلني على ق��ٍص عدل فقيه اأنه 

حكم به اأو ين�ص عليه موؤلف ثقة.

وهن�ك نوع من العمل اآخر وهو اأن يخت�ر اأحد اأمية الفتوى من جمتهدي 
املذهب بع�ص الرواي�ت عن م�لك مثاًل ويرجحه خالف م� هو امل�شهور يف املذهب، 
ويبني وجه رجح�نه، وهذا وقع كثرًيا من ابن ع�ت، وابن �شهل، وابن ر�شد، وابن 
اخت�روه.  مب�  الق�ش�ة  حكم  فيجري  واأنظ�رهم،  واللخمي،  العربي،  وابن  زرب، 

)))   َخرُط الَقَت�ُد: املراد: ال ُين�ل اإال مب�شقة عظيمة. والقت�د: نب�ت �شلب، له اأ�شواك ك�الإبر. وخرطه: اإمرار اليد، ق�ب�شًة 
عليه، من اأعلى اإىل اأ�شفل؛ لنزع ورقه. )م).
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فهذا ال كالم لن� فيه؛ الأنه قول مرجح كم� ن�ص عليه القرايف يف »القواعد« وابن 
ر�شد يف »رحلته«. ومن هذا م� ي�شري له خليل بـ»اختري«، و»ا�شتظهر«، و»رجح«، 
الراجح  تقدمي  فيه  فهذا  عمل«،  »وبه  بقوله:  اأي�ًش�  له  ي�شري  ورمب�  و»ا�شتح�شن«، 
على امل�شهور، ال ال�شعيف على امل�شهور فلي�ص مم� نحن منتقدوه، نعم قد يكون 

� على عرف ونحوه، ف�إذا ذهب زال الرتجيح واالإ�شك�ل. ترجيحهم مبنيًّ

االأقوي�ء  على  للحق  التو�شل  و�شعب  اخل�شوم�ت  ت�شعبت  هن�  ومن   
ف�شاًل عن ال�شعف�ء، فلو اأن العلم�ء امل�لكية رقعوا هذا الفتق وحرروا كت�بً� يفتى به 
وت�ش�ن به احلقوق، لق�موا بواجب عيني، ويكون من جم�عة تتع�ون عليه ال فرد، 
ف�إنه اإن� يزيد قواًل اآخر يخ�لفه فيه غريه، وال ي�شلمه خ�شومه. وهذا اأول م� يجب 
الفقه،  هرم  اأ�شب�ب  من  هذا  وكل  مف��شده،  َوَدْرء  به،  القي�م  العدلية  وزارة  على 
ومن اأ�شب�ب �شي�ع الثقة ب�ملح�كم ال�شرعية االإ�شالمية. فم� اأحوج حم�كمن� اإىل 
 � التجديد والنظ�م، وم� اأحوجن� اإىل ق�ش�ة ومفتني عدول نزه�ء مهذبني تهذيًب� دينيًّ
� يقومون ب�لق�شط، وحت�شل بهم �شم�نة احلقوق، وتكون لهم اأفك�ر وا�شعة،  ودنيويًّ

ومدارك مط�بقة ملقت�شى ع�شرهم احل��شر.

التقليد واأحكامه

التقليد هو اأخذ القول من غري معرفة دليله، وهو واجب على غري املجتهد يف 
الفروع.))) ق�ل تع�ىل: نث ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ   ہ    ھمث ]النحل/ )4[،  

)))  القول لت�ج الدين ال�شبكي يف »جمع اجلوامع«. 
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�شح من جمع اجلوامع ممزوًج�. وق�ل اأي�ًش�: »واالأ�شح االكتف�ء بخرب الواحد عن 
علم املجتهد وعدالته«. وق�ل ابن احل�جب يف »املنتهى«: »االتف�ق على ا�شتفت�ء 
وتعظيمه  �شوؤاله  على  متفقون  والن��ص  منت�شًب�  راآه  اأو  والعدالة  ب�لعلم  عرف  من 
اأن  الع�مي  »فر�ص  »االأحك�م«:  يف  العربي  ابن  وق�ل  �شده«.  يف  امتن�عه  وعلى 
يق�شد اأعلم من يف زمنه وبلده في�ش�أله وميتثل فتواه، واأن يجتهد يف معرفة اأهل وقته 
حتى يت�شل له احلديث بذلك، ويقع عليه االتف�ق من االأكرث من الن��ص، وعلى 
الع�مل اأن يقلد ع�ملً� مثله يف ن�زلة خفي عليه فيه� وجه الدليل، ف�ش�ق الوقت عن 
الطراز  �شند يف  ق�ل  املدارك  ونحوه يف  اهـ.  الفوت«  العب�دة  النظر، وخيف على 
الدليل  معرفة  بحرام  ولي�ص  ر�شيد،  به  ير�شى  التقليد ال  االقت�ش�ر على حم�ص 
على من هو اأهل، ونوجب على الع�مي تقليد الع�مل، و�ش�ق اأدلة ذلك. اهـ بخ 
بوا�شطة))). ف�لتقليد �ش�ئغ اأو واجب لل�شرورة، ف�إذا انتفت ال�شرورة وجب نبذه. 
��ُص ُروؤَ�ش�َء  ِخُذ النَّ ق�ل ابن عبد الرب يف قوله عليه ال�شالم: »يذهُب العلَم�ُء ثمَّ يتَّ
لُّون«)2)، هذا نفي للتقليد واإبط�ل له،  لُّون وُي�شِ �اًل ي�ش�ألوَن فُيْفتوَن بغرِي ِعلٍم فَي�شِ ُجهَّ
ملن فهم وُهِدي لر�شده. ق�ل عبد اهلل بن املعتمر: »ال فرق بني بهيمة تنق�د واإن�ش�ن 
يقلد«))). وق�ل ابن عبد الرب: »اأجمع الن��ص على اأن املقلد لي�ص معدوًدا من اأهل 

العلم، واأن العلم معرفة احلق بدليله« اهـ.

))) اقتب��ش�ت من اأبي بكر بن العربي يف »اأحك�م القراآن«. يرمز له� احلجوي هكذا: ا ه بخ بوا�شطة. ومعنى ذلك، يف 
طريقة الفقه�ء املغ�ربة يف االقتب��ص: انتهى، ب�خت�ش�ر، بوا�شطة.

)2) اأخرجه البخ�ري يف »ال�شحيح« )كت�ب االعت�ش�م - ب�ب م� يذكر من ذم الراأي وتكلف القي��ص). 
)))  اأورده ابن عبد الرب يف »ج�مع بي�ن العلم وف�شله«. 
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ٹ   ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   نث  تع�ىل:  ق�ل  اآي�ت.  لذلك  ويدل   
ٹ  ٹ    ڤ  ڤمث  ]االأعراف/ )[. وق�ل: نث ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺمث   ]البقرة/ 70)[. وق�ل:  نث  جئ  حئ   مئ  
]الن�ش�ء/ 59[،  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب       يب  جت  حت  ختمث  

ثم التقليد املذموم كم� يف »اإعالم املوقعني« اأنواع ثالثة: االإعرا�ص عن ن�شو�ص 
وظهور  فيه�  النظر  الث�ين:  االآب�ء.  بتقليد  اكتف�ء  اإليه�  االلتف�ت  وعدم  ال�شرع، 
اأدلته� يف حكم من االأحك�م، ثم يرتك م� اأداه اجته�ده اإليه مع اأهليته لالجته�د 
اإىل تقليد من هو اأهل الأن يقلد. الث�لث: تقليد من ال يعلم اأنه اأهل الأن يوخذ 

بقوله عند عدم قدرة املقلد على االجته�د، وكل الثالثة ال يجوز. ق�ل اهلل تع�ىل: 
نث ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    
وق�ل:نث ٱ    .](70 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹمث  ]البقرة/ 
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺمث    ]امل�ئدة/ 04)[. وذم التقليد يف القراآن كثري، وانظر الفرق 76 من فروق 
القرايف تعلم م� يجوز فيه التقليد من اأحد املجتهدين وم� ال يجوز. ويف الفرق 78 
ا ولي�ص من وظيفن�  من يجوز له اأن يفتي من املقلدين ومن ال يجوز ف�إنه مفيد جدًّ
التعر�ص جلزئي�ت ذلك اهـ. وق�ل امل�شن�وي يف »ن�شرة القب�ص«: »وقيل اإن الع�مل 
ال يقلد ولو مل يكن جمتهًدا، الأن له �شالحية اآخذ احلكم من الدليل بخالف 
الع�مي« اهـ. ق�ل مقيده عف� اهلل عنه: اإن الع�مل املقلد، واإن بلغ من العلم م� بلغ 
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ف�إن� هو ك�لقمر نوره م�شتع�ر من نور ال�شم�ص، وهو يف حد ذاته ُجْرٌم ميت مظلم ال 
نور له، واإن� يحكي نور غريه ك�ملراآة تر�شل اأ�شعة اإذا ق�بلت اأ�شعة ال�شم�ص، وهي 
نور  ف�لنور احلقيقي هو  ال�شم�ص،  اأ�شعة  واإن� هي �شورة  فيه�،  نفع  اأ�شعة ك�ذبة ال 
املجتهد الذي يقتب�ص احلكم من الدليل ع�رًف� ب�لن�شو�ص وطرق التعليل، ولهذا 
ك�ن املجتهدون يف خري القرون، ق�ل عليه ال�شالم: »َخرُي الُقروِن َقْرين ُثمَّ الِذيَن 
يُلونَهم ُثمَّ الِذيَن َيُلونَهم«))). وهذه اإ�ش�رة هذا احلديث ال�شريف ومعجزته الظ�هرة 
بذه�ب املجتهدين بعد الث�لث اأو الرابع على رواية يف احلديث بزي�دة »ُثمَّ الِذيَن 

يُلونهم« ث�لثة.

تقليد االإمام امليت

ق�ل يف »جمع اجلوامع«: »ويجوز تقليد امليت خالًف� لالإم�م الرازي«. ق�ل: 
وت�شنيف  املخ�لف  موت  بعد  االإجم�ع  انعق�د  بدليل  امليت  لقول  بق�ء  ال  »الأنه 
الكتب يف املذاهب بعد موت اأرب�به�، ال�شتف�دة طريق االإجم�ع من ت�شرفهم يف 
وعور�ص  فيه،  املختلف  من  عليه  املتفق  ومعرفة  بع�شه�،  بن�ء  وكيفية  احلوادث، 
املذاهب ال متوت مبوت  ال�ش�فعي:  بحجية االإجم�ع بعد موت املجمعني«. وق�ل 
يف  جمتهد  عنه  نقله  اإن  الهندي:  ق�ل  ورابعه�:  احلي،  فقد  اإن  وث�لثه�:  اأرب�به�، 
مذهبه« اهـ، ولعل حمل اخلالف غري الق�در على االجته�د. وروى اأبو عمر بن عبد 

))) ا�شتهر احلديث بهذا اللفظ، وهو مم� رواه ابن ع�ش�كر يف كت�به »ت�ريخ دم�شق«. واأخرجه البخ�ري يف »�شحيحه« من 
حديث عبد اهلل بن م�شعود هكذا: »خرُيُكم َقْرين، ُثمَّ الِذيَن يُلونَهم، ُثمَّ الِذيَن يُلونَهم« »كت�ب ال�شه�دات«. 
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الرب عن علي بن اأبي ط�لب، عك�ص م� للرازي، ق�ل: »اإي�كم واال�شتن�ن ب�لرج�ل؛ 
ف�إن الرجل يعمل بعمل اأهل اجلنة، ثم ينقلب لعلم اهلل فيه، فيعمل بعمل اأهل 
فينقلب  الن�ر،  اأهل  ليعمل بعمل  الرجل  واإن  الن�ر،  اأهل  الن�ر، فيموت وهو من 
لعلم اهلل فيه، فيعمل بعمل اأهل اجلنة، فيموت وهو من اأهل اجلنة، ف�إن كنتم البد 
� فلي�شنت  ف�علني فب�الأموات ال ب�الأحي�ء«. وق�ل ابن م�شعود: »من ك�ن منكم م�شتنًّ
ب�الأموات، ف�إن احلي ال توؤمن عليه الفتنة«. نقله يف »اإعالم املوقعني« فيكون هذا 

قواًل خ�م�ًش� يزاد على »جمع اجلوامع«.

التزام مذهب معني وتتبع الرخ�ص

اأنه يجب على من مل يبلغ رتبة االجته�د  يف »جمع اجلوامع«: »االأ�شح 
التزام مذهب معني يعتقده اأرجح اأو م�ش�وًي� ثم ينبغي ال�شعي يف اعتق�ده اأرجح، 
وبعد انح�ش�ر املذاهب يف االأربعة يجب تقليد واحد منه�، ال بعينه لكونه� دونت 
وحررت، ثم يف خروجه عنه، ث�لثه� يجوز يف بع�ص امل�ش�ئل« اهـ. ومبثل هذه االأقوال 
ن�ش�أ اجلمود وت�أخر الفقه، وي�أتي لن� قريًب� تعقب م� �شححه. ثم ق�ل: »واالأ�شح اأنه 
اإذ قد  ي�أخذ من كل مذهب م� هو االأهون،  ب�أن  الرخ�ص يف املذاهب  تتبع  ميتنع 
يقع فيم� هو جممع على حرمته، كمن يعقد نك�ًح� بدون ويل على قول احلنفي، 
وبدون �شداق على قول بع�ص ال�شلف، وبدون �شهود، كذلك فقد وقع يف الزن� 
ب�إجم�ع لو اجتمع اأهل تلك املذاهب التي قلده� حلكموا جميًع� بف�ش�ده«. وعن 
»ال«.  هريرة:  اأبي  ابن  وعن  يف�شق«.  الرخ�ص  متتبع  »اإن  املروزي:  اإ�شح�ق  اأبي 
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وق�ل ابن عبد ال�شالم: »ال يتعني على الع�مي اأن يقلد اإم�ًم� يف �ش�ئر امل�ش�ئل؛ الأن 
الن��ص منذ ال�شح�بة اإىل اأن ظهرت املذاهب ي�ش�ألون من ظهر لهم من غري نكري، 
�شواء اتبع الرخ�ص اأو العزائم؛ الأن من جعل امل�شيب واحًدا مل يعينه، ومن ق�ل: 
كل جمتهد م�شيب، فال اإنك�ر على من قلد يف ال�شواب« )نقله يف �شنن املهتدين 
ا به قول ابن حزم: اأجمعوا على اأن متتبع الرخ�ص ف��شق). ق�ل:  عن ابن عرفة رادًّ
َمٌع على �شالحه وعلمه، فال ينعقد اإجم�ع  وذلك الأن ابن عبد ال�شالم اإم�م جُمْ

دونه، ونقل املواق عن القرايف نحو م� البن عرفة.

املذاهب االأربعة لي�ست متباعدة

الك�توليك  الن�ش�رى  فرق  كتب�عد  متب�عدة  اأنه�  الفرجن  بع�ص  زعم 
والربوت�شت�نت واالأرثوذك�ص، وكتب�عد فرق اليهود الن�شطورية وال�ش�مرية ونحوه�، 
ر بع�شهم بع�ًش� وال  وهذا �شالل مبني يراد به الت�شليل، ف�إن فرق الن�ش�رى يكفِّ
يعده من الن�شرانية يف �شيء، وال يقتدي به، حتى اإنه ال ي�شلي هذا يف كني�شة 
اأم�  بينهم من مع�رك و�ش�لت من دم�ء،  اليهود، وكم وقعت  ذاك، وكذلك فرق 
اأخ�ه  واحد  كل  ويعترب،  ببع�ص  بع�شهم  يقتدي  بل  كذلك،  فلي�شت  مذاهبن� 
م�شلًم�. نعم، يعتقد اأنه خمطئ يف بع�ص من امل�ش�ئل، غري معني على القول بعدم 
ت�شويب املجتهدين، اأم� على القول به ف�لكل على �شواب يف كل امل�ش�ئل، ولي�ص 
البون بينهم بعيًدا اإذ مل يكن بينهم خالف يف العق�ئد، واإن� هو خالف ث�نوي يف 
الفروع فقط التي هي حمل اجته�د، ي�أخذ فيه� كل واحد مب� ق�م عليه الدليل عنده 
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لالكتف�ء يف اأدلته� ب�لظني�ت، ولذلك ك�ن كل واحد من االأمية يجل االآخر، فقد 
اأخذ اأبو حنيفة عن م�لك كم� اأخذ م�لك عنه، واأخذ ال�ش�فعي عن م�لك. وق�ل 
فيه: جعلته حجة بيني وبني ربي. واأخذ ابن حنبل عن ال�ش�فعي، واأثنى بع�شهم 
يقع  بع�ص، ومل  بع�شهم مع  اأ�شح�بهم  وديًن�، وهكذا ك�ن جلة  بع�ص علًم�  على 
بينهم اخلالف يف كل فرع فرع، بل يف بع�ص الفروع التي ق�مت لكل حجة على 

راأيه. 

معهم،  االأمة  اإجم�ع  عليه  وقع  م�  فمنه�  كثرية،  م�ش�ئل  يف  اتفقوا  وقد 
اإىل  تن�شب  ال  االتف�ق  فيه�  التي  امل�ش�ئل  وتلك  غريهم،  فيه�  خ�لفهم  م�  ومنه� 
واحد منهم، فال يق�ل يف نحو وجوب الزك�ة اأو جواز القرا�ص اإنه مذهب م�لك 
اأو ال�ش�فعي مثاًل، ف�ل�شمع مَيُّج))) ذلك فال ي�ش�ف لكل واحد منهم اإال م� اخت�ص 
به كم� ن�ص عليه العلم�ء، ولذلك ك�ن توحيد هذه املذاهب يف هذه الع�شور �شعًب�. 
اأواًل الأن كالًّ له حجة، وكل اأهل مذهب ميكنهم اأن ي�شححوه� وال يلتفتوا مل� يقول 
غريهم من �شعفه�. ث�نًي�: هذه املذاهب كل مذهب يف ُقْطر، اإم� كله واإم� حم�شل 
على اأغلبية �ش�حقة كم� تقدم، فال معنى الأن نطلب من �شك�ن االأقط�ر ترك مذهب 
غري مزاحم بغريه، وهو موؤيد يف اأفك�رهم ومعتقداتهم، واألفوه من نعومة اأظف�رهم، 
وقع  الذي  االآخر  والبع�ص  امل�ش�ئل،  من  الكثري  يف  �شوابيته  نعتقد  اأنن�  والفر�ص 
فيه اخلط�أ غري معني، فلذا كنت ال اأرت�شي فكرة توحيد املذاهب؛ الأنه� فكرة ال 

)))  ميجُّ ذلك: املراد: ال يقبله. )م).
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نتيجة له�، وال تفيد املجتمع االإ�شالمي اإال �شق�ًق� اآخر فقط، وال�شواب عندي هو م� 
تقدمت االإ�ش�رة اإليه.

الق�ساء يف  االأمة؟ وحال  اأو م�سلحة  ل�سرورة  املذاهب  اخلروج عن  هل يجوز 
هذه االأزمان وكيف ينبغي اإ�سالحه؟

االأربعة  املذاهب  اأحد  تقليد  وجوب  من  اجلوامع«  »جمع  عن  تقدم  م� 
قد انتقد العراقي والزرك�شي عليه ت�شحيحه، و�شحح عدم الوجوب عز الدين، 
والنووي. ق�ل القرايف »�شرح املح�شول«: »وك�ن عز الدين يذكر يف هذه امل�ش�ألة 
اإجم�عني: اإجم�ع ال�شح�بة على اأنه يجوز للع�مي اال�شتفت�ء لكل ع�مل يف م�ش�ألة، 
اإهم�له  لل�شح�بة  م� ج�ز  ممتنًع�  ك�ن  ولو  احَلْجر يف ذلك،  ال�شلف  ينقل عن  ومل 
وعدم اإنك�ره، والأن كل م�ش�ألة له� حكم يف نف�شه�. فكم� مل يتعني االأول لالتب�ع 
من  اأن  االأمة  اإجم�ع  والث�ين:  االأخرى.  فكذلك يف  �شوؤاله،  بعد  اإال  االأوىل  يف 
اأ�شلم ال يجب عليه اتب�ع اإم�م معني، ف�إذا قلد معيًن� وجب اأن يبقى ذلك التخري 
مب�  اإال  يرفع  �شيم� واالإجم�ع ال  رفعه، ال  املجمع عليه، حتى يح�شل دليل على 
هو مثله يف القوة«. وق�ل العراقي )نقاًل عن النووي الذي يقت�شيه الدليل): »اإنه 
تتبع  غري  من  لكن  �ش�ء،  من  ي�شتفتي  بل  مبذهب،  التمذهب  ال�شخ�ص  يلزم  ال 

الرخ�ص« )نقله امل�شن�وي يف ن�شرة القب�ص) اهـ.
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وق�ل ال�شعراين يف »الدرر املنثورة«: »مل يبلغن� عن اأحد من ال�شلف اأنه 
اأمر اأحًدا اأن يتقيد مبذهب معني، ولو وقع منهم ذلك لوقعوا يف االإثم لتقويتهم 
ب�تب�عه وحده،  اأمر اخللق  به ذلك املجتهد الذي  ي�أخذ  العمل بكل حديث مل 
وال�شريعة حقيقة اإن� هي جمموع م� هو ب�أيدي املجتهدين كلهم ال بيد واحد منهم، 
ومل يوجب اهلل على اأحد التزام مذهب معني بخ�شو�شه لعدم ع�شمته، ومن اأين 
ج�ء الوجوب، واالأمية كلهم قد ترباأوا من االأمر ب�تب�عهم وق�لوا: اإذا بلغكم حديث 
ف�عملوا به وا�شربوا بكالمن� ُعْر�ص احل�ئط« اهـ. بنقل االآلو�شي يف »جالء العينني« 
)ونحوه يف اإعالم املوقعني) واأط�ل يف ذلك. وعمل االأمية �شرًق� وغربً� هو على م� 
ق�ل ابن عبد ال�شالم، فال جتد اأهل مذهب اإال وقد خرجوا عن مذهب اإم�مهم، اإم� 
اإىل قول بع�ص اأ�شح�به، واإم� خ�رج املذهب، اإذ م� من اإم�م اإال وقد انتقد عليه قول 

اأو فعل خفي عليه فيه ال�شنة، اأو اأخط�أ يف اال�شتدالل، ف�شعف مذهبه. 

اإن  له:  فقلت  فنه�ين،  �شعًرا  اأن�شد  اأبي  راآين  �شليم�ن:  بن  املعتمر  ق�ل 
يف  م�  ب�شرِّ  اأخذت  اإن   ، ُبَنيَّ اأي  فق�ل:  ال�شعر.  اأن�شدا  قد  �شريين  وابن  احل�شن 
احل�شن وابن �شريين اجتمع فيك ال�شر كله. فم� من اإم�م اإال وقد ُخوِلَف مذهبه 
يف بع�ص م�ش�ئل اإم� لدليل، واإم� ل�شرورة، اأو ح�جة. وهذه �شه�دة اللفيف التي 
جرى به� العمل وبيع ال�شفقة وغريه� من امل�ش�ئل كله� ج�رية على هذا. كذلك 

الق�ش�ي� اجل�رية على القول ال�شعيف. 
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املجلة  ق�نون يدعى  ت�أليف  العثم�نية من  الدولة  فعلته  م�  اأن  تعلم  وبهذا 
بع�ص م�ش�ئله عن  ب�الآ�شت�نة خ�رج يف  واألف  �شنة 05)) خم�ص وثالثم�ئة  طبع 
مذهب اأبي حنيفة، �ش�لكة فيه قواًل من اأقوال اأحد اأمية االإ�شالم، اإم� من االأربعة 
الق�شد  وك�ن  ال�شفة،  اإذا ك�ن على هذه  ال�شواب؛  لي�ص ح�ئًدا عن  اأو غريهم، 
الت�أويل،  ب�أنواع  والق�ش�ة  املفتون  به�  يتالعب  التي  االأحك�م  ن�شو�ص  منه �شبط 
وتطبيقه� على الق�ش�ي� ح�شب االأهواء وال�شهوات واالأغرا�ص، حتى اإن الق�شية 
الن�شو�ص  يف  ويجد  ب�ملنع،  وغًدا  ب�الإب�حة  اليوم  الق��شي  فيه�  يحكم  الواحدة 
اأو الط�لب للمنع  ف�شحة واإجم�اًل ت�شوغ له الو�شول اإىل م� بيد الط�لب لالإب�حة 

من غري حي�ء وال احت�ش�م.

ل�شرورة  القوانني،  تلك  اأمث�ل  من  ك�ن  ف�إذا  نظري  من  لهذا  راأين�  وكم   
اأن  لالأمية  ينبغي  وهكذا  يذنب.  ع�ملً� مل  يقلد  فمن  الع�شر،  وُروح  احل�ل  اقت�ش�ه� 
يراعوا ح�لة ال�شرورات فيم� تقت�شيه النظ�م�ت الوقتية واالأحوال العمومية؛ ملج�راة 
االأمم املتمدنة يف م�شم�ر الرتقي�ت الع�شرية، وكثرًيا من اأحك�م ال�شريعة ال �شيم� 
املع�مالت واالأحك�م الدنيوية فيه� مرونة من��شبة حل�ل التطور؛ النبن�ئه� على اأعراف 
وعوائد تتغري بتغريه�، ق�ل تع�ىل:نث ڄ  ڃ  ڃ   ڃمث  ]االأعراف/ 99)[. 
وق�ل عليه ال�شالم: »ُكِلي َوَوَلُدِك ب�ملْعروِف«))). وكل حكم بني على عرف اأو ع�دة 
ف�إنه يتغري بتغريه�. ويف البخ�ري، يف كت�ب »البيوع«، ب�ب من اأجرى اأمر االأم�ش�ر 

على م� يتع�رفون بينهم يف البيوع واالإج�رة.. اإلخ، و�ش�ق اأدلة على ذلك.

))) �شبق تخريج احلديث.  
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 ثم اإن ال�شريعة ع�مة �ش�حلة لكل اأمة وكل زم�ن، فالبد اأن تتبع اأحك�مه� 
نظ�م  وارتق�ء  البي�شة  وحفظ  الع�مة  امل�ش�لح  واالأمم حلفظ  االأزم�ن  تطور  الدنيوية 
الرقيق  مثاًل  تغتفر.  ال  ال�شريعة جن�ية  على  بهذا جنين�  نعمل  واإن مل  املجتمع، 
االأمم  يع�مل  االإ�شالم  ك�ن  االإ�شالم، حيث  �شدر  واجًب� يف  مب�ًح� ال  متلُّكه  ك�ن 
لتع�شب  االآن فمنعه واجب مل�شلحة ع�مة، وال معنى  اأم�  االأجنبية مبثل عمله�، 
االإ�شالم اخلم�ص.  قواعد  لق�عدة من  فلي�ص منعه خرًق�  العلم�ء يف ذلك،  بع�ص 
واأين هو الرقيق الذي يج�دلون فيه هو ك�شيء حم�ل؟ وكذا اأخذ العني عن زك�ة 
امل��شية واحلبوب جرًي� على مذهب اأبي حنيفة والبخ�ري وبع�ص امل�لكية، واأدلتهم 
املع�هد  ب�لك�فر  امل�شلم  وقتل  الدين،  اأ�شول  من  اأ�شاًل  يهدم  ث�بتة ال  ال�شنة  من 

جرًي� على مذهب اأبي حنيفة، وله اأدلة كت�بً� و�شنة، وكفى قوله تع�ىل:  نثۓ  ڭ  
ڭمث ]امل�ئدة/ 45[، وقبول �شه�دة املع�هدين بع�شهم على بع�ص جرًي� على 
قوله اأي�ًش�، وله دليله، بل قبول �شه�دة الك�فر على امل�شلم، ق�ل خليل: »وقبل للتعذر 

غري عدول واإن م�شركني«. 

فالأن  كرهوا،  اأم  الفقه�ء  اأحب  اليوم،  ج�رية  هي  االأحك�م  هذه  ف�أمث�ل 
ف�ئدة  ال  تع�شب  من  خري  ال�شريعة  وب��شم  نظ�م  على  وجتري  خمرًج�  له�  جنعل 
�. فت�أملوا رحمكم اهلل  منه �شوى العزلة و�شقوط هيبة االإ�شالم ونبذ اأحك�مه كليًّ
يجوز  وال  اإرادتكم،  الفلك ح�شب  اإدارة  اإمك�نكم  ولي�ص يف  وقتكم،  اأحوال  يف 
حي�ة  به  وفيم�  عنه،  مندوحة  ال  فيم�  الدولة  اأو  االأمة  على  ي�شيقوا  اأن  للعلم�ء 
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الهيئة االجتم�عية، ف�إن خالف علم�ء االأمة رحمة، واإن اهلل يحب اأن توتى رخ�شه 
كم� يجب اأن توتى عزائمه. واإذا ك�ن الق��شي يحكم ب�ل�شعيف لدفع مف�شدة اأو 
ن�ئبه، لكن ال  اإن� هو  الق��شي  اأوىل الأن  اأو نوع من امل�شلحة ف�الإم�م  فتنة  خوف 
ينبغي الرتخي�ص يف ذلك اإال عند التحقق مب�شلحة ع�مة، ال خ��شة، اإبق�ء لهيبة 
ال�شرع االأ�شمى. مثاًل احلنيفة ال يجوزون القي��ص يف احلدود، وقد دعت �شرورة 
الوقت ل�شن زواجر من �شرب وحب�ص ملن فعل جرائم غري مذكورة يف الكت�ب 
وال�شنة كت�أديب واٍل ارت�شى، اأو ع�مل اأو اأمني اختل�ص م�ل الدولة اأو نحو هذا. فال 
� يرى اأن االإم�م يعزر ملع�شية اهلل اأو حق اآدمي ب�أنواع  ب�أ�ص ب�حلنفي اأن يقلد م�لكيًّ
التع�زير ثم تقدر تلك التع�زير وتبني اأنواعه�، وتكون ج�رية على القوي وال�شعيف 
لتن�شبط احلقوق اقتداء مب� فعل عمر من الزي�دة يف حد اخلمر مل� مل يبَق ك�فًي� بعد 
م� ا�شت�ش�ر ال�شح�بة. وتقدم ذلك �شدر الكت�ب، لكن هذا بعد حتقيق ال�شرورة 

ووقوعه من اأهل الكف�ءة والّنزاهة والعلم والنظر.

 كم� اأن العقوبة ب�مل�ل ق�ل به� عدد من االأمية وكفى مب� كتبه الربزيل فيه�، 
يدفع  اأو  يفيدن� م�شلحة  قوله  ف�إن ك�ن اجلري على  اأدلته  فله  اأنكره منكرون  واإن 
به  مت�شك  مب�  التم�شك  من  م�نع  فال  ال�شرورة  مبنزلة  املذهب  ف�حل�جة يف  م�شرة، 
الربزيل ومن قبله. واإذا ك�نت التع�زير تكون يف الظهر وب�ل�شجن ب�جته�د احل�كم 
ف�مل�ل اأهون. ويف املذهب امل�لكي من ذلك بع�ص فروع، ك�أجرة العون حتمل على 
امللد، وال م�نع اأن تق��ص عليه� �شوائر الدعوى كله� اإذا تبني لدد اخل�شم وت�شغيبه. 
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فكم� اأن �شوائر هذه الدع�وى مل يكن يف ال�شدر االأول وحدث وقبلتموه، واأكل 
منه الق�ش�ة وعدولهم، بل متولوا، فال م�نع من حمله� على الظ�مل الذي هو اأحق 

ب�حلمل، وال موجب حلمله� على املظلوم فهو �شالل يف الدين.

 مل يكن يف زمنه عليه ال�شالم وال زمن اخللف�ء وال ال�شدر االأول تقييد 
مق�ل وال تقييد جواب، واإن� ك�ن الق�ش�ء كم� ق�ل عليه ال�شالم يف »ال�شحيح« عن 
ِتِه ِمْن بع�ٍص  ُكم اأْن يكوَن اأَبنَي بحجَّ ُمون اإِيلَّ ولعلَّ بع�شَ اأم �شلمة: »اإنَُّكم تخت�شِ
� اأقَطُع له ِقْطَعًة ِمن  يُت له بحقِّ اأِخيِه �َشيًئً� ف�إنَّ ي َعلى نَحِو َم� اأ�شمُع فَمْن ق�شَ َف�أق�شِ
ن�ٍر َفال َي�أُْخْذَه�«))). ثم بعد ذلك حدث تقييد املق�ل والزي�دة فيه وح�شره وطلب 
ط�لب  امل�شكني  ي�شل  فال  للمحكمني،  البي�ن  طلب  ورفع  الطلب  وح�شر  بي�نه، 
احلق للجواب حتى ي�شري �شطر م� يطلب، ف�شاًل عن احلكم، فكم� اأحدثتم للحكم 
اأجرة ثم اأجرة اأخرى ال�شتين�فه، واأجرة على الفتوى وعلى ال�شه�دات ونحو ذلك، 
واأحدثتم هذه ال�شوائر، ف�لواجب اأن جتعلوه� على املبطل الذي ت�شبب فيه�، وال 
الفجور، لكني  اأحدثوا من  اأق�شية بقدر م�  للن��ص  املظلوم، وحتدث  ت�شيعوا حق 
اأظن اأنه لو جعلت ال�شوائر على املبطل لقلت الدع�وى وك�شد الق�ش�ة واملفتون، 

لذلك تركوا ذلك على الط�لب واهلل اأعلم ب�حلق�ئق.

))) اأخرجه االإم�م م�لك يف »املوط�أ« )كت�ب االأق�شية)، واأخرجه البخ�ري يف )كت�ب ال�شه�دات) من �شحيحه، وم�شلم 
يف )كت�ب االأق�شية). 
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اإليه، واإال فال يجوز االإفت�ء وال  اأو احل�جة   وهذا كله قد دعت ال�شرورة 
الق�ش�ء اإال ب�مل�شهور اأو الراجح اإال ل�شرورة كم� �شبق. نعم عند حتقيق ال�شرورة 
االأقوال  تذكر  ال�شرورة  والأجل  �شعيًف�،  ولو  بقول  الفتوى  تعينت  امل�شلحة  اأو 
ال�شعيفة يف الكتب الفقهية، بل قدمن� قبيل ترجمة التقليد اأنه يتعني على االأمة 
االإ�شالمية تهيئة رج�ل جمتهدين - واإن ذلك متي�شر - ليكونوا عونً� على حت�شني 
املطهرة،  لل�شريعة  املط�بقة  الن�فعة  والقوانني  ال�شوابط  و�شن  واالأحك�م  الق�ش�ء 
وُروح الع�شر، وللم�ش�لح الع�مة، مراعى فيه� العدل واإتق�ن النظ�م ليجددوا لالأمة 
جمده�، وي�شلكوا به� �شبيل الر�ش�د، ويزيلوا عنه� قيود اجلمود امل�شر، ويعرفوا كيف 
يخل�شونه� من م�شتنقع�ت االأوه�م ومزالِّ االأقدام ويحفظوا بي�شته� من اال�شطدام، 
ف�إنه اإن بقي ق�ش�وؤن� واأحك�من� على م� هي عليه من الفو�شى مع رقة الدي�نة، �ش�ر 
اأنه ال  �، و�ش�ء ظنهم فيه� مع  الن��ص اإىل القوانني الو�شعية، ونبذوا ال�شريعة ظهريًّ
ذنب على ال�شريعة التي فتحت ب�ب االجته�د وب�ب امل�ش�لح املر�شلة ونحوه�، واإن� 
الذنب على بع�ص من العلم�ء املقلدين اجل�مدين املتع�شبني الذين جعلوا الدين 

اأحبولة، وال عيب على املتقدمني وال�شلف ال�ش�لح ر�شوان اهلل عليهم.

 ولي�ص م�لك اأو ال�ش�فعي اأو اأبو حنيفة بر�شل بعثوا كل اإىل قطر اأو مملكة 
ال جتوز خم�لفتهم كم� ق�ل عز الدين بن عبد ال�شالم، اأولهم يف اأر�ص اهلل من�طق 
اأخذوه� بحكم االجته�د، »وحتدث للن��ص  اآراء  نفوذ ال يعدوه� غريهم، واإن� هي 

اأق�شية بقدر م� اأحدثوا«))).

))) القول امل�شهور »يحدث للن��ص من اأق�شية بقدر م� اأحدثوا من الفجور« لعمر بن عبد العزيز. 
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بني  �شريعة  ك�نت  كم�  واآ�ش�ر  �شريعة جمود  لي�شت    نبين�  و�شريعة   
اإ�شرائيل، وال هي �شريعة م�نعة لالأمة من الرتقي والتطور مع االأحوال، بل �شريعة 
�ش�حلة لكل زم�ن وكل مك�ن وكل اأمة، فلذا ك�نت بعثته عليه ال�شالم ع�مة ل�ش�ئر 
يت�أتى مع اجلمود الأن الع�مل كله متغري ومتطور،  ال�ش�عة، وذلك ال  اإىل قي�م  االأمم 
النبوي من تغريات  الزمن  ب�شبب م� ك�ن يف  الن��شخ واملن�شوخ  فيه�  ولذلك ك�ن 
االأحوال، وقد ق�ل ابن عب��ص يف قوله تع�ىل: نث ڦ  ڦمث  ]امل�ئدة/ 05)[ 
�شد  اأ�شولها  من  ك�ن  اأي�ًش�  ولهذا  الزم�ن،  اآخر  به� يف  العمل  يعود  االآية  هذه  اإّن 
الذرائع، وامل�ش�لح املر�شلة، والقي��ص، واال�شتح�ش�ن، اإىل غري ذلك مم� تقدم، وقد 
اأفتى بع�ص علم�ء اإفريقية بجواز املع�ملة الف��شدة اإذا عم الف�ش�د. نعم، م� هو �شريح 
القراآن واالإجم�ع وال�شنن املتواترة اأو املجمع عليه� اأو ال�شحيحة التي اتفقت االأمة 
حتوجن�  مل  م�  كل  وكذلك  عنه،  للخروج  �شبيل  فال  وت�أييده�،  به�  العمل  على 
�شرورة  للخروج عنه من قول راجح اأو م�شهور مذهبي بال من�ف�ة بني م� هن� وبني 

م� �شي�أتي يف ترجمة هل انقطع االجته�د.

حكم الت�سوير ون�سب التماثيل باملدن لعظماء القوم

مم� يت�شل مب� �شبق اأنه �ش�ألني �شدر وزراء الدولة التون�شية، بح�شرة �ش�دات 
اأعالم وذوات اأعي�ن �شنة 6))) عن حكم الت�شوير. ف�أجبته اأن ت�شوير االأر�ص 
ابن عب��ص كم� يف  به  اأفتى  به،  ب�أ�ص  واجلب�ل وغريه� من اجلم�دات ال  وال�شجر 
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اإن�ش�نً�  اأو  ولو حيوانً�  ال�شم�شي كله  الت�شوير  لل�شرورة يف  »ال�شحيح« ولنرتخ�ص 
على م� فيه من اخلالف وقوة القول الق�ئل ب�لكراهة اأو املنع. 

له  ظل  ال  م�  »كل  ال�شديق:  بكر  اأبي  بن  حممد  بن  الق��شم  ق�ل  وقد 
»�شحيح  ويف  �شحيح.  ب�إ�شن�د  �شيبة  اأبي  ابن  عنه  رواه  كم�  ب�تخ�ذه«،  ب�أ�ص  فال 
البخ�ري« اأن زيد بن خ�لد اجلهني علق يف بيته �شرًتا فيه ت�ش�وير م�شتدالًّ بقوله 
عليه ال�شالم: »اإال َرْقًم� يف ثوب«))). ويدل للجواز اأي�ًش� حديث ع�ئ�شة عند اأحمد 
اأن ت�شنعه َحَجَلة)))، فق�ل  اأنه� ا�شرتت نًط�)2) فيه ت�ش�وير، ف�أرادت  وغريه 
له� النبي  »اْقَطعيه و�َش�دَتنِي. ق�لت: ففعلت، فكنت اأتو�شدهم�، ويتو�شدهم� 
كت�ب  من  يعلم  الرواية،  يف  اختالف  على  »ال�شحيح«  يف  ونحوه   (4(» النبي 
»اللب��ص« يف البخ�ري وكت�ب »املظ�مل« وبدء اخللق، لنحمل احلديث على العموم 
كم� هو ظ�هره. ويدل له م� رواه اأحمد اأي�ًش� عنه�: »ك�ن لن� �شرت فيه مت�ثيل طري، 
لن�  وك�نت  الدنَي�«)5).  ذكرُت  راأيُته  اإذا  ف�إينِّ  ليِه،  َحوِّ ع�ئ�َشُة  ي�  اهلل:  ر�شول  فق�ل 

قطيفة يلب�شه� تقول علمه� حرير. 

))) اأخرجه البخ�ري يف »ال�شحيح« )كت�ب اللب��ص - ب�ب من كره القعود على ال�شورة). واأخرجه م�شلم يف )كت�ب 
اللب��ص والزينة). 

)2) َنَط: نوع من الُفُر�ص. )م). 
تور للن�ش�ء. )م).  ))) َحَجَلة: مو�شع يف البيت يزين ب�ل�شَّ

)4) اأخرجه االإم�م اأحمد يف »م�شنده« من حديث ع�ئ�شة، واأخرجه م�شلم يف  »�شحيحه« كت�ب »اللب��ص والزينة«. 
)5) املرجع نف�شه 
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نة ومن النظر مل� يدعوا اإليه احل�ل من �شرورة  فهذا دليل ترخ�شن� من ال�شُّ
ب�ملدار�ص  التعليمية  � يف االأمور  الت�شوير ال�شم�شي �ش�ر �شروريًّ ف�إن  روح الع�شر، 
وال�شي��شة واحلربية والت�ريخية ومنعه منع لالأمة من رقي عظيم، والوقت احل��شر 
ال يقبله بح�ل، ومل يكن يف الزمن النبوي فليقلد القول الذي يقول ب�إب�حته بن�ء 

على اأن االأ�شل يف االأ�شي�ء عدم املنع، والأجل احل�جة. 

فق�ل يل: فم� تقولون يف ال�شور املج�شمة ذات الظل؟ ف�إن االأمم املتمدنة 
نهى  قد  �شيدي  ي�  له:  فقلت  الرج�ل؟  تذك�ر عظم�ء  وهي  منعه�،  علين�  يعيبون 
وال  املنع  على  االإجم�ع  امل�لكي  العربي  ابن  وحكى  �شريًح�.  نهًي�  عنه�  ال�شرع 
فيه  يرخ�ص  فقد  التعليم  ب�ب  داخاًل يف  منه�  م� ك�ن  نعم،  اإليه�.  تلجئن�  �شرورة 
قي��ًش� على م� وردت الرخ�شة فيه من ال�شور التي تلعب به� البن�ت لُتعلَّم الرتبية، 
فقفوا رع�كم اهلل بن� عند حد ال�شرورة، وال حتيوا �شنن الوثنية بن�شب الهي�كل يف 

املي�دين العمومية، وال �شرورة تدعوا لذلك. 

اأم� التنويه بعظم�ء الرج�ل ف�أعظم تنويه بهم اأن نبني مدر�شة ب��شمهم مثاًل 
والت�ريخ كفيل بن�شر م�آثرهم ولي�ص التمدن يف تقليد املتمدنني تقليًدا اأعمى يف 
كل م� فعلوا، فهذا مذموم، واأنتم تعيبون على مقلدة العلم�ء، بل الواجب اأن ن�أخذ 
م� لن� فيه ف�ئدة، وندع م� ال ف�ئدة فيه، وهم نف�شهم مت�ش�يقون من عوائد وقوانني 
متدنية: كرفع احلج�ب، و�شهري�ت الرق�ص، وه� نحن نراهم مينعون اخلمر ويفكرون 
متث�ل  لن�شب  تلجئن�  �شرورة  واأي  رقي  ف�أي  والطالق.  الزوج�ت  تعدد  اإب�حة  يف 
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التم�ثيل عندهم من  اأنفع، بل ن�شب  مب� هو  تذك�ًرا لوطني نح�شل على تذك�ره 
االأمور التح�شينية ال من احل�جية وال من ال�شرورية. ويف »ال�شحيح« اأن اأم حبيبة 
 : واأم �شلمة راأت� كني�شة ببالد احلب�شة، ت�شمى م�رية فيه� مت�ثيل، فق�ل النبي
وَر ُهم �ِشراُر  روا له تلَك ال�شُّ وَّ �لُح �شَ »اأولِئَك قوٌم ك�نوا اإذا َم�َت فيهم الرُجُل ال�شَّ
اخللِق عنَد اهلِل«))). ولي�ص كل م� يع�ب يكون عيًب�، ولي�ص كل م� ع�بون� به مم� هو 
�. ف��شتح�شن  عيب جتنبن�ه، ولي�ص كل م� نفعهم ينفعن�، بل م� مل يهدم اأ�شاًل �شرعيًّ
احل��شرون اجلواب، بل وكذلك ال�ش�ئل حفظه اهلل الأنهم ن��ص من�شفون م� راأيتهم 
واهلل  اأخالقهم  ملح��شن  جن�حهم  الأرجوا  واإين  �شراًع�،  له  وط�أطئوا  اإال  احلق  ب�ن 

يبقيهم وي�أخذ بيدهم يف ترقيهم.

املفتي هل يلزم اأن يكون جمتهًدا؟

قد ق�شم ابن ر�شد يف اأجوبته املفتني اإىل ثالثة اأق�ش�م: االأول: املجتهد املطلق 
واالإجم�ع،  وال�شنة،  الكت�ب،  ال�شرعية:  اأدلته�  من  االأحك�م  اأخذ  على  الق�در 
من  وغريه  الق�ش�ء  ويوىل  عموًم�  االإفت�ء  له  يجوز  وهذا  واال�شتدالل،  والقي��ص 

الوالي�ت. 

واأقوال  اأقواله  تقليًدا، حتفظ جمرد  م�لك  مذهب  �شحة  اعتقدت  ط�ئفة  الث�ين: 

)))   اأخرجه البخ�ري يف كت�ب ال�شالة )ب�ب، هل تنب�ص قبور م�شركي اجل�هلية ويتخذ مك�نه� م�ش�جد؟). واأخرجه م�شلم 
يف كت�ب »امل�ش�جد« )ب�ب النهي عن بن�ء امل�ش�جد على القبور واتخ�ذ ال�شور فيه�).
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اأ�شح�به دون معرفة االأدلة، وال متييز ال�شحيح من تلك االأقوال من غريه، وهذه ال 
يجوز له� االإفت�ء مبجرد التقليد من غري معرفة الدليل؛ الأنه اإفت�ء بغري علم. 

نعم، يجوز له� اأن تعمل يف خ��شة نف�شه� اإن مل جتد مفتًي� جمتهًدا، ف�إن 
اإذا  اأ�شح�به يف م�ش�ألة فيجري حكمه على حكم الع�مي  اأو  اختلف قول م�لك 
اأو يجتهد  اأحدهم  ي�أخذ بقول  اأن  ا�شتفتى العلم�ء واختلفوا عليه، هل هو خمري 
في�أخذ بقول اأعلمهم اأو ي�أخذ ب�أغلظ االأقوال حترًي�؟ وهذا الذي ق�له ابن ر�شد من 
حرمة االإفت�ء على اأهل هذه الط�ئفة يوجب حرمة االإفت�ء على اأهل الع�شر، بل 
هذه الع�شور منذ انقطع االجته�د فيم� زعموا اإىل االآن. وال يخفى م� يف ذلك من 
زي�دة اإتالف الدين والق�ش�ء عليه، وتتعذر احلقوق، ولل�شرورة يقبل غري العدول، 
ورمب� قبل الك�فر يف ال�شه�دة، فيق��ص على ذلك قبول غري املجتهد يف الفتوى من 
ب�ب اأحرى. ولذلك خ�لفه غريه، فق�ل بجواز االإفت�ء للمقلد عند عدم املجتهد، 
كجواز واليته الق�ش�ء. وعلى هذا درج �ش�حب »املخت�شر« يف الق�ش�ء، حيث ق�ل: 
»واإال ف�أمثل مقلد فحكم بقول مقلده«، وعلى هذا عي��ص وامل�زري وابن العربي 
وغريهم. وال اأظن ابن ر�شد نف�شه يخ�لفهم حيث ا�شرتطوا يف اجلواز فقد املجتهد. 
وحكى ابن عرفة االتف�ق على �شحة تولية املقلد مع فقد املجتهد. وعليه ف�إذا وجد 
املجتهد فال �شبيل الإفت�ء املقلد وال لتوليته الق�ش�ء، الأن املجتهد يحكم عن علم، 
واملقلد عن جهل، وهذا اإذا ك�ن املجتهد موؤمتًن� عداًل، واإال فال عربة ب�جته�ده اإال 
لنف�شه على ال�شحيح. ونقل ابن عرفة عن ابن زرقون وابن ر�شد �شحة تولية املقلد 
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ق��شًي� مع وجود املجتهد. ونقل عن ابن العربي، وعي��ص، وامل�زري، عدم ال�شحة. 
ق�ل: وهو حمكى اأميتن� عن املذهب. ق�ل: ومع فقده ج�ئز ومع وجوده ف�ملجتهد 

اأوىل اتف�ًق� )نقله يف االخت�ش�ر).

الق�شم الث�لث: من يكون مقلًدا مل�لك وهو يعلم من اأقواله واأقوال اأ�شح�به م� هو 
ج�ر على اأ�شوله، وم� هو �شقيم غري ج�ر على ذلك، ولكن مل يبلغ معرفة القي��ص 
ونحوه من االأدلة، بحيث ال يقدر اأن يقي�ص الفروع على االأ�شول، وهذا م� يعرف 
مب� علمت �شحته  االأقوال  تفتي من  اأن  له�  الط�ئفة يجوز  الفتوى، وهذه  مبجتهد 
وتعمل يف خ��شة نف�شه�، وال يجوز له� اأن جتتهد لعدم القدرة منه� على االجته�د 

لعدم ا�شتكم�له� الآلته. )ابن احل�جب يف املنتهى).

اإفت�ء من لي�ص مبجتهد مبذهب جمتهد، فقيل: يجوز.  »اختلفوا يف جواز 
اأنه اإن ك�ن مطلًع� على م�آخذ جمتهده اأهاًل  اأبو احل�شن: ال يجوز. واملخت�ر  وق�ل 
للنظر فيه� ج�ز واإال فال. لن� اإجم�ع امل�شلمني يف كل ع�شر على قبول مثل ذلك« 

اهـ.

خ�سال املفتي

ال�شمعية  وب�الأدلة  الفقه  ب�أ�شول  ف�لع�مل  املفتي  و»اأم�  »املنتهى«:  ق�ل يف 
كم�  العقلي�ت  من  عليه  بذلك  العلم  يتوقف  وم�  مراتبه�  واختالف  التف�شيلية 
تقدم« اهـ. هذا حد املفتي املجتهد بعدم� دونت العلوم، واأم� املقلد ف�مل�شرتط فيه 
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اأنه البد اأن يكون متو�شًط� يف العلوم العربية م�هًرا يف علم اأ�شول الفقه، ليعرف 
تطبيق الن�شو�ص على النوازل، ع�رًف� بعرف البلد التي يفتي فيه�، ع�ملً� مب� جرى 
به عمله�، م�شتح�شًرا لن�شو�ص املذهب الذي يفتي عليه، ع�رًف� مبطلقه� ومقيده� 
وع�مه� وخ��شه�، م�هًرا يف فهم ا�شطالح�ته� واندراج جزئي�ته� يف كلي�ته�، �ش�لًك� 
�شبيل اجلد والتب�شر، مكرًثا من مط�لعة اأقوال االأمية الفقه�ء. وقد ق�ل اأمية املغرب: 
على املفتي اأن يقراأ »خمت�شر خليل« كل �شنة، واإال فال يوثق بفتواه، ومم� يت�أكد على 
املفتي امل�لكي ا�شتح�ش�ر »قواعد القرايف« و»منه�ج الزق�ق« كقواعد ابن جنيم عند 
احلنفية، بل هذه ن�فعة الأ�شح�ب املذاهب ك�فة و»اإي�ش�ح امل�ش�لك« للون�شري�شي 
واأمث�له�.  وعي��ص،  واملقري،  ال�شالم«  عبد  بن  الدين  عز  و»قواعد  امل�لكية  عند 
واأمث�ل هذه الكتب يف �ش�ئر املذاهب هي التي حت�شل ملكة الفتوى وتو�شع فكر 

املفتي وتر�شده وتقيه مواقع الزلل.

 وكذلك على املفتي االإكث�ر من مط�لعة كتب الفت�وى والنوازل الواقعية 
املفتي  الأن  اجلزئية،  الق�ش�ي�  على  الكلية  االأحك�م  تطبيق  كيفية  منه�  ليعرف 
والق��شي اأخ�ص من الفقيه اإذ الفقيه كع�مل بكربى القي��ص من ال�شكل االأول، 

واملفتي والق��شي كل منهم� ع�مل به� وع�رف ب�شغراه وهذا اأ�شق.

 وفقه الق�ش�ء والفتوى حمت�ج اإىل اإعم�ل النظر يف ال�شور اجلزئية واإدراك 
 ،� م� ا�شتملت عليه من االأو�ش�ف الك�ئنة فيه�، فيلغي م� ك�ن من االأو�ش�ف طرديًّ
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ويعتمد على م� له ت�أثري يف العلة التي �شرع احلكم الأجله�. اأ�ش�ر لهذا ابن عرفة 
واأ�شله ل�شيخه ابن عبد ال�شالم. 

الرجل ع�ملً� مفتًي� حتى  العربي« عن م�لك »ال يكون  ابن  »اأحك�م  ويف 
هذه  من�زل  عظم  اإىل  اإ�ش�رة  وفيه  واالأمي�ن،  والطالق  والنك�ح  الفرائ�ص  يحكم 
االأ�شول يف الدين وعموم وقوعه� بني امل�شلمني« ا هـ. واملراد اإتق�ن ذلك واأحك�مه، 
واإال ف�ملفتي ال يجوز اأن ينت�شب للفتوى اإال وله معرفة ب�أبواب الفقه كله�. وذكر 
احل�فظ ابن بطة عن االإم�م اأحمد ق�ل: »ال ينبغي للرجل اأن ين�شب نف�شه للفتوى 
حتى يكون فيه خم�ص خ�ش�ل اأواله�: النية ليكون، على كالمه نور. الث�نية: اأن 
� على م� هو فيه وعلى  يكون له علم وحلم ووق�ر و�شكينة. الث�لثة: اأن يكون قويًّ
الن��ص، واإال راج  الن��ص. اخل�م�شة: معرفة  الرابعة: الكف�ية، واإال م�شغه  معرفته. 

عليه املكر واخلداع واالحتي�ل« اهـ.

 ومن اآداب املفتي اأن يتثبت وال يت�شرع للجواب، فقد �شئل م�لك عن 
م�ش�ألة فق�ل: ال اأدري، فقيل له: اإنه� م�ش�ألة �شهلة، فغ�شب وق�ل: لي�ص يف العلم 
 ،]5 ]املزمل/  ڤمث   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   نث  اهلل:  قول  �شمعت  اأم�  خفيف. 
وق�ل: »ال ينبغي لرجل اأن يرى نف�شه اأهاًل ل�شيء حتى ي�ش�أل من هو اأعلم منه، 
وم� اأفتيت حتى �ش�ألت ربيعة ويحيى بن �شعيد ف�أمراين، ولو نهي�ين النتهيت«. 
نف�شه على اجلنة والن�ر وكيف  اأن يعر�ص  له  وق�ل: من �شئل عن م�ش�ألة ينبغي 
يكون خال�شه يف االآخرة ثم يجيب فيه�. وق�ل: م� اأفتيت حتى �شهد يل �شبعون 
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اإين اأهل لذلك، وهكذا ينبغي ملن انت�شب لهذا املن�شب اخلطري. 

ي�ش�أل  اأن  مثل  اآية،  اأو  لفظ حديث  ب�شد  يفتي  اأن  للمفتي  يجوز  وال 
فيقول:  �شالته؟  يتم  هل  ال�شم�ص  طلعت  ثم  ال�شبح  من  ركعة  �شلى  عمن 
�شوم:  وعليه  م�ت  عمن  ي�ش�أل  اأن  ومثل  ه�«))).  »َفْلُيِتمَّ يقول:    والنبي  ال. 
ه«)2). وانظر يف  �َم عْنُه وليُّ هل ي�شوم عنه وليه؟ فيقول: ال والنبي  يقول: »�شَ
»اإعالم املوقعني« اأمثلة كثرية من هذا النمط. وال يجوز للمفتي اأن يتبع يف فتواه 

غر�شه وم�شته�ه اأو يح�بى بدين اهلل.

ما �سارت اإليه الفتوى يف القرون الو�سطى

ق�ل الب�جي عن بع�ص اأهل زم�نه اإنه ك�ن يقول: »اإن الذي علي ل�شديقي، 
اإذا وقعت له حكومة اأو فتي�، اأن اأفتيه ب�لرواية التي توافقه، واأخربين من اأثق به 
فلم� ح�شر  غ�ئًب�،  وك�ن  ي�شره،  مب�  املفتني  من  ف�أفت�ه جم�عة  واقعة  له  وقعت  اأنه 
بني  مم� ال خالف  وهذا  ق�ل:  االأخرى.  ب�لرواية  واأفتوه  اأنه� لك،  نعلم  ق�لوا: مل 
اأنه ال يجوز« اهـ. وراجع م� تقدم يف ترجمة  امل�شلمني املعتمد بهم يف االإجم�ع 
احلي�ء  ولوال  الب�جي،  زمن  الفتوى يف  و�شلت  هذا  اإىل  وغريه.  ال�ش��شي  القف�ل 

))) اأخرجه البخ�ري يف كت�ب مواقيت ال�شالة )ب�ب،  من اأدرك ركعة من الع�شر قبل الغروب). واأخرجه  الن�ش�ئي يف 
»�شنته«، )كت�ب املواقيت: ب�ب من اأدرك ركعتني من الع�شر).. 

)2)  اأخرجه البخ�ري يف  »كت�ب ال�شوم« )ب�ب من م�ت وعليه �شوم). واأخرجه م�شلم يف  »ال�شحيح« )كت�ب ال�شي�م: 
ب�ب ق�ش�ء ال�شي�م عن امليت). 
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مينعني لق�ش�شت عليك م� عي�نته من ح�ل هذا الوظيف يف اجليل الذي اأدركته، 
به،  اأبتلين�  ينت�شب لهذا اجليل الذي  اأن  ا�شتحي�  املتقدمني  وكل من ط�لع ح�ل 

واإي�ك اأن تكون كم� ق�ل الق�ئل:

وَن لالإفَتاِء باًعا ق�سريًة       واأكُثُهم عنَد الفَتاوى ُيكذِلُك َيُدُّ

واملكذلك: هو الذي يكتب حتت فتوى غريه: »م� اأفتى به املفتي اأعاله 
�شحيح، وعليه يوافق عبد ربه فالن«. وذلك ال يجوز تقليًدا حتى ينظر يف الفتوى 
ويتحقق �شوابه� ويعلم منزعه� واأ�شله�، واإال ك�ن من الفتوى بغري علم، وقد حكى 

ال�ش�فعي وغريه االإجم�ع على حرمته�، واهلل يقول: نث وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئمث     ]االإ�شراء/ 6)[. ق�ل ابن حزم: »ك�ن عندن� مفٍت قليل العلم، فك�ن ال 
يفتي حتى يتقدمه من يكتب اجلواب، فيكتب حتته جوابً� مثل جواب ال�شيخ، 
فقدر اأن اختلف مفتي�ن يف جواب، فكتب حتتهم�: جوابي مثل جواب ال�شيخني، 
فقيل له: اإنهم� قد تن�ق�ش�. فق�ل: واأن� اأي�ًش� تن�ق�شت كم� تن�ق�ش�، فلي�شت الفتوى 

بطول االأردان واإرخ�ء الذوائب كَذنَب االأت�ن، والهذر ب�لل�ش�ن اإذا خال امليدان«.

ا�ُص َيا َلَك ِمن ِحَماِر َفَلو لِب�َص احلَماُر ثَياَب َخزٍّ        لَقاَل النَّ

فهذا من ال�شرب الذي ي�شتفتون ب�ل�شكل ال ب�لف�شل، وي�أكلون ب�لعم�ئم 
واالأكم�م ال ب�لعلوم واالأحك�م، تعج منهم احلقوق اإىل اهلل عجيًج�، وت�شج االأحك�م 
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اأ منهم على دين اهلل واأفتى اأو حكم فر�شول اهلل  من اأقالمهم �شجيًج�، فمن جترَّ
خ�شمه يوم القي�مة، واهلل احلكم، و�شيعلم الذين ظلموا اأي منقلب ينقلبون.

حال االإفتاء يف زماننا

اإن االإفت�ء يف زم�نن� �ش�ر بيد الفقه�ء املعروفني من اأهل التقليد، وال يوجد 
بينهم يف مغربن� بوقتن� هذا من يدعي اجته�ًدا اأو رتبة ترجيح اأو يقدر اأن يفوه به� 
اإال اإن ك�ن معتوًه� فيم� اأعلم. وال اأدري هل يوجد بغري املغرب من يدعيه، وغ�ية 
م� ي�شرتط االآن فيمن ينت�شب للفتوى اأو للق�ش�ء يف اإحدى العوا�شم الكب�ر اأن 
يكون له اإمل�م بقواعد العربية، بحيث مييز العب�رة ال�شحيحة من الف��شدة، ويفهم 
دق�ئق مع�ين الكالم، بحيث يعرف اأن يط�لع الكتب، وال �شيم� »خمت�شر خليل« 
واأحرى  الكتب،  ف�إذا عرف مط�لعة هذه  والزرق�ين وحوا�شيه،  اخلر�شي  ب�شرحيه 
تدري�شه�، ف�إنه الغ�ية، ويعد نف�شه هو ملك املغرب. ف�ش�ر »خمت�شر خليل« بوقتن� 
يفهم خلياًل  الذي  اأن  مع  وال�شنة،  الكت�ب  مق�م  ق�ئًم�  املنحط  اأهل جيلن�  وعند 
ويح�شله ويقدر على اأخذ االأحك�م ال�شحيحة منه ال�شك عندي لو توجه لكت�ب 
اهلل وحديث ر�شول اهلل ومترن عليهم� لك�ن ق�دًرا على اأخذ االأحك�م منهم�. فهذا 
الذي ي�شرتط يف وقتن� يف اأعلى مدر�ص، واأعلى مفٍت، واأعلى ق��ٍص، اأم� االأدنى 
فكم من مفٍت وق��ٍص ال يعرف م�ذا كتب وال م� حكم به وال مييز بني م� اأثبت اأو 

نفى واإىل اهلل امل�شتكى. 
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وكم راأيت و�شمعت من فت�وى واأحك�م يف البوادي واملدن ي�شحك منه� 
للتعليم  حمت�جون  اأ�شح�به�  واأن  اأجله�،  من  والدين  املغرب  غربة  على  ويبكي 
حزم  وابن  الب�جي،  وقبله  مفتيه،  من  وقته  الهاليل يف  اأحمد  ت�أفف  وقد  كثرًيا. 
بكثري. يعلم ذلك من ط�لع كتب الفتوى والت�ريخ، وكل وقت هو كوقتن� يوجد 
املح�شن واملت�شلط. اإال اأن وقتن� هذا عظم فيه اجلهل، وغلب الف�ش�د، واأ�شبحت 
الفتوى بيد كل من مد يده اإليه� وجتراأ عليه�، ولو ك�نت اليد �شالء والكف خرق�ء، 
تر�شم به� من اتخذه� مك�شًب� ومتجًرا وت�ش�أل عم� جرى كيف جرى. ويجب على 
من قلده اهلل اأمر االأمة اأن يرفع هذا املن�شب عن تن�ول اأو�ش�خ الن��ص وبيع ال�شريعة 
اإىل  يتو�شل  للم�ل  الب�ذل  اإذ  ف�ش�د عظيم،  ب�ب  ، فذلك  يو�شف  به  بيع  مب� 
اال�شتظه�ر به على ا�شتم�لة ن�شو�ص ال�شريعة نحوه ولو ك�ن مبطاًل. فب�ئع الفتوى 
ه�دم لل�شرع مف�شد للمفتني، وهو مقت عظيم وخطب ج�شيم، وهذه تون�ص اأختن� 
ال يت�شدر للفتوى به� اإال من ثبتت مقدرته ونزاهته، ويجعل له الراتب الك�يف، 

ومينع من تن�ول كل اأجرة وكل هدية، وهكذا ينبغي.

الكتب التي يفتى منها باملغرب

اإن غ�لب الفتوى من الكتب املتداولة وغ�لب الن��ص ال جتد لهم رواية 
لهم  من  لبع�ص  الب�قي  يف  واالإج�زة  البع�ص،  رواية  يوجد  م�  واأعلى  مت�شلة، 
تب�شر. ومعلوم م� يف االإج�زة من اخلالف، هل هي رواية مت�شلة اإن وجدت؟ 
وقد ا�شرتط العلم�ء ا�شته�ر الكت�ب الذي يفتى منه على القول بجواز ذلك 



5959
جتديد الفقـه

التواتر لكرثة من  اأن هذا ح�شل درجة  رواية، كـ »خمت�شر خليل«، على  بدون 
يحفظه يف زم�نن�، اإال اإْن غ�ب حف�ظه اأو كلهم لي�شوا مفتني وال بلغوا رتبة الفقه�ء. 
اإال  معتمدان  كت�ب�ن  وهم�  و»املواق«،  »احلط�ب«  املتداولة  �شروحه  جملة  ومن 
قلياًل. و»�شرح الدردير«، ثم الر�ش�لة و�شروحه� البن ن�جي، وزروق، واأبي احل�شن، 
وج�شو�ص وغريهم. ومن الكتب املعتمدة »املوط�أ« مل�لك، و�شرحه� للب�جي، و�شرح 
حممد الزرق�ين وهي اأم املذهب. وكذا املدونة، وطبعت اأخرًيا مب�شر مرتني، فجزاهم 
اهلل خرًيا، ومع اإحدى الطبعتني جل مقدم�ت ابن ر�شد. كم� طبعوا »االأم« لل�ش�فعي، 

وجزى اهلل اأهل م�شر على طبع كتب املتقدمني.

 ومن كتب الفتوى »التحفة« البن ع��شم الغرن�طي و�شروحه� ل�شيدي عمر 
الف��شي، والت�ودي بن �شودة، والد�شويل، ومي�رة، وح��شية اأبي علي بن رح�ل عليه، 
و�شروح »المية الزق�ق«، و»العمل الف��شي« و�شروحه، و »العمل املطلق« و »املر�شد 
املعني« و�شرحه ملي�رة، و»تب�شرة ابن فرحون«، ووث�ئق ابن �شلمون، و»املعي�ر«. ق�ل 
الهاليل: »وهو اأجمع م� راأين� اإال اأن فيه بع�ص فت�ٍو �شعيفة«. وكل ذلك اأ�شرن� اإليه 
يف تراجم موؤلفيه، وغ�لب هذه الكتب التي يفتى منه� �شرد الفروع بدون دليل اإال 
م� ك�ن من »املوط�أ« و�شروحه� و »املدونة«. واإين لي�أخذين العجب عند مط�لعة فت�وى 
املت�أخرين؛ ي�أتون ب�حلكم موجًه� بتوجيه فكري �ش�ذج من غري ا�شتدالل عليه بن�ص 
من ن�شو�ص املتقدمني، وهكذا فروع جتده� عند الزرق�ين �ش�رح خليل وغريه، وجتد 
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الن��ص يتلقون ذلك بغ�ية االرتي�ح والقبول. ولو اأن اأحًدا اأفتى بكت�ب اأو �شنة اأو 
قي��ص لق�مت القي�مة عليه، ورفعت النع�ل اإليه، ف�إن� هلل واإن� اإليه راجعون. 

اأو عليه�، كمب�شوط  وقد تركت كتب املتقدمني التي تورد االأدلة مب� له� 
اإ�شم�عيل، واملجموعة البن عبدو�ص، ومتهيد ابن عبد الرب، وطراز �شند  الق��شي 
ابن عن�ن �شرح املدونة، وتو�شيح خليل يف كتبه من م�ش�ئله واأمث�له�. وعلى كل 
ح�ل اإن الفتوى من الكتب  للَعْدل الع�رف ج�ئزة اأب�حه� العلم�ء لل�شرورة ف�نظر 
حكم ذلك يف »نور الب�شر«. ق�ل: »ومن جملة ذلك طرر اأبي اإبراهيم االأعرج على 
التهذيب، وهي من الكتب املعتمدة، وطرر ابن ع�ت على الوث�ئق املجموعة، وطرر 
اأبي احل�شن الطنجي على التهذيب«. وحذروا من اأجوبة حممد بن �شحنون فال 
جتوز الفتوى منه� بوجه من الوجوه، و»التقريب والتبيني« املن�شوب البن اأبي زيد 
واأجوبة القرويني واأحك�م ابن الزي�ت، وكت�ب »الدالئل واالأ�شداد«. ق�ل القوري: 
 . �شحيًح�«  قواًل  فيه�  م�  ي�شبه  وال  راأيته�  »وقد  ق�ل:  وبهت�ن«.  ب�طل  ذلك  »كل 
ن�شبتهم�  �شحة  لعدم  الر�ش�لة،  على  عمر  وابن  اجلزويل  �شرحي  من  وحذروا 
م�  يعتمد  ال  اأن  املخت�شر  على  الثالثة  االأجهوري  �شروح  من  وحذروا  ملوؤلفهم�، 
انفردت به، على اأنه ال ينكر ف�شله وال ف�شل تالميذه اخلر�شي وال�شربخيتي، وال 

�شيم� الزرق�ين. ولكن ال يعتمد اإال م� �شلمه حم�شوهم لكرثة الأغالط فيه�.

اأ�شبح فيه� الفقه وكت�ب اهلل بني  ف�نظر رحمك اهلل هذه االأوح�ل التي 
اأيدين� و�شنة نبيه اأقرب اإلين� واأ�شهل واأوثق من هذا كله لو توجد له� اأظ�فر. واهلل 
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ويل التوفيق وي�أتي يف مواد االجته�د م� ين��شب اأن تراجعه.

االجتهـــاد
هو ا�شتفراغ الفقيه الو�شع لتح�شيل ظن بحكم �شرعي، ومعنى ا�شتفراغ 
فليعر�شه�  للمجتهد  الواقعة  ُرفعت  »اإذا  بقوله:  ال�ش�فعي  اإليه  اأ�ش�ر  م�  هو  الو�شع 
فعلى  يجد  ف�إن مل  املتواترة،  االأخب�ر  ن�ص  فعلى  يجد  ف�إن مل  القراآن،  ن�ص  على 

االآح�د، ف�إن مل يجد فعلى ظ�هر القراآن..  اإلخ«. م�تقدم يف مبداأ ال�ش�فعي.

وؤه املجتهد، �سروطه، اأق�سامه، جتزُّ

هو الب�لغ الذكي النف�ص ذو امللكة التي به� يدرك املعلوم الع�رف ب�لدليل 
العقلي، الذي هو الرباءة االأ�شلية، وب�لتكليف به يف احلجية ذو الدرجة الو�شطى 
لغة وعربية واأ�شواًل وبالغة ومتعلق االأحك�م من كت�ب و�شنة))) اأي املتو�شط يف 
هذه العلوم، بحيث مييز العب�رة ال�شحيحة من الف��شدة والراجحة من املرجوحة؛ 
ليت�أتى له اال�شتنب�ط املق�شود من االجته�د واإن مل يحفظ متون اآي�ت االأحك�م 

واأح�ديثه�. 

)))     م� ذكره من االكتف�ء ب�لتو�شط يف هذه العلوم هو ال�شواب، خالف م� وقع الأبي اإ�شح�ق ال�ش�طبي يف  عدد )5 من 
ج4 من »املوافق�ت« من ا�شرتاط بلوغ النه�ية يف العربية ليكون فهمه حجة، ف�إنه مق�بل. وقد ك�ن م�لك واأبو حنيفة 
من اأهل االجته�د ب�إجم�ع من ُيعتد به، وقد تكلموا فيهم� من جهة العربية، ومل يحيط� علًم� ب�لنحو وال�شرف، واإن� 

ك�ن عندهم� م� يو�شلهم� لفهم االأدلة فهًم� يوثق به. وراجع م� للعلم�ء يف ترجمتيهم�.
  وي�أتي يف مواد االجته�د، عن ابن عرفة، حك�ية االإجم�ع اأنه ال ت�شرتط بلوغ درجة االإم�مة يف العلوم املذكورة.اهـ. 

موؤلف. )ه�م�ص املوؤلف: حممد احَلْجوي).
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الرواية  واختلفت  القراآن،  حفظ  يتم�  مل  وهم�  وعمر  بكر  اأبو  م�ت  وقد 
عن علي هل حفظه اأم ال؟ وتوقفوا يف كثري من االأحك�م حتى روى لهم غريهم 

احلديث فعملوا به. 

اأم� علمه ب�آي�ت االأحك�م واأح�ديثه�، اأي مواقعه� واإن مل يحفظه�، فالأنه� 
امل�شتنبط منه. واأم� علمه ب�أ�شول الفقه، فالأنه به يعرف كيفية اال�شتنب�ط وغريه� 

مم� يحت�ج اإليه.

 واأم� علمه بب�قي العلوم، فالأنه ال يفهم املراد من امل�شتنبط منه اإال به الأنه 
عربي بليغ، ومل يكن هذا م�شرتًط� يف ال�شدر االأول، الأنهم ك�نوا ع�رفني ب�لعربية 
على  العلوم  تلك  تعلُّم  َتَعنيَّ  االأل�شنة  ف�شدت  ومل�  ب�شليقتهم،  البليغة  الف�شحى 

مريد االجته�د، اإذ ال تو�شل اإال به�.

 وق�ل ال�شيخ االإم�م علي ال�شبكي يعترب الإيق�ع االجته�د ال لكونه �شفة 
فيه كونه خبرًيا مبواقع االإجم�ع لئاّل يخرقه، والن��شخ واملن�شوخ واأ�شب�ب الّنزول، 
يف  ويكفي  الرواة،  وح�ل  وال�شعيف،  وال�شحيح  االآح�د،  وخرب  املتواتر،  و�شرط 

زم�نن� الرجوع اإىل اأمية ذلك.

وكذا  واحلرية  الذكورة  وال  الفقه  تف�ريع  وال  الكالم  علم  ي�شرتط  وال   
العدالة على االأ�شح؛ بجواز اأن يكون للف��شق واملراأة والعبد قوة االجته�د.
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من  املتمكن  وهو  املذهب،  جمتهد  ودونه  املطلق  املجتهد  هو  هذا   
تخريج الوجوه على ن�شو�ص اإم�مه. وق�ل املحلّي يف حمل اآخر: »هو الق�در على 
التفريع والرتجيح، ودونه جمتهد الفتي�، وهو املتبحر املتمكن من ترجيح قول 

على اآخر«. اهـ. ملخ�ًش� من جمع اجلوامع و�شرحه بزي�دة.

 وكالم ال�شبكي م�أخوذ من كالم االإم�م ال�ش�فعي الق�ئل: ال يحل الأحد 
اأن يفتي يف دين اهلل اإال رجاًل ع�رًف� بن��شخ القراآن ومن�شوخه، وحمكمه، ومت�ش�بهه، 
ه، وم� اأريد به ب�شرًيا بحديث نبي اهلل  وب�لن��شخ  ه ومدنيِّ وت�أويله وتنزيله، ومكيِّ
ب�شرًيا  ب�للغة  ب�شرًيا  القراآن،  من  عرف  م�  مثل  احلديث  من  ويعرف  واملن�شوخ 
ب�ل�شعر وم� يحت�ج اإليه لل�شنة والقراآن، وي�شتعمل هذا مع االإن�ش�ف، ويكون بعد 
هذا م�شرًف� على اختالف اأهل االأم�ش�ر، وتكون له قريحة بعد هذا، ف�إن ك�ن هكذا 

فله اأن يفتي يف احلالل واحلرام واإال فال))).

 وق�ل االإم�م اأحمد ينبغي للرجل اإذا حمل نف�شه على الفتي� اأن يكون 
خالف  ج�ء  واإن�  ب�ل�شنن،  ع�ملً�  ال�شحيحة،  ب�الأ�ش�نيد  ع�ملً�  القراآن،  بوجوه  ع�ملً� 
من  ب�شحيحه�  معرفتهم  وقلة    النبي  عن  ج�ء  مب�  معرفتهم  لقلة  خ�لف  من 
�شقيمه�)2). وق�ل يف رواية حنبل ينبغي ملن اأفتى اأن يكون ع�ملً� بقول من تقدم 
ق�ل:  فقيًه�؟  يكون  حديث  األف  م�ئة  الرجل  حفظ  اإذا  و�شئل  يفتي.  فال  واإال 

))) اأقوال مقتب�شة، مبع�نيه� ت�رة وبن�شه� ت�رة اأخرى، من كت�ب »الر�ش�لة« لالإم�م ال�ش�فعي. 
)2) اأورده ابن القيم يف »اإعالم املوقعني« )الف�ئدة الرابعة والع�شرون). 
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ف�أربعم�ئة  ق�ل:  ق�ل: ال.  األف.  فثالثم�ئة  ق�ل  ق�ل: ال.  األف.  فم�ئتي  ق�ل:  ال. 
الكالم  هذا  وظ�هر  يعلى:  اأبو  الق��شي  ق�ل  يده.  وحرك  هكذا  بيده  ق�ل  األف. 
الكثري،  القدر  هذا  احلديث  من  يحفظ  مل  اإذا  االجته�د  اأهل  من  يكون  ال  اأنه 
وهذا حممول على االحتي�ط والتغليظ يف الفتوى. اهـ )نقله يف اإعالم املوقعني). 
لكن هذا قبل تنقيح اأح�ديث االأحك�م التي هي اأهم م� يحت�ج اإليه املجتهد من 
اأبي داود« و»م�ش�بيح« البغوي و»م�شك�ة« ويل  اأفردت مثل »�شنن  اأم� حيث  ال�شنة، 
الدين حممد بن عبد اهلل اخلطيب التِّربيزي و »اأحك�م« عبد احلق فقد تي�شر اأمر 
ا. ق�ل يف »اإعالم املوقعني«: »واالأح�ديث التي تدور االأحك�م عليه�  االجته�د جدًّ
خم�شم�ئة حديث، وب�شطه� وتف��شيله� نحو اأربعة اآالف حديث«. اهـ. ولي�ص يف  
اإنه� ك�فية  اأربعة اآالف حديث، وقد ق�ل الغزايل وغريه  اإال نحو  اأبي داود«  »�شنن 
للمجتهد ولي�ص يف »م�شك�ة« التربيزي اإال اأقل من �شتة اآالف حديث كم� ي�أتي. 

ومن ح�شله� ح�شل على اآلة االجته�د بال �شك واحلمد هلل.

 اأم� كالم ال�شيخ االإم�م علي ال�شبكي فمق�بل مل� �شدر به يف »جمع اجلوامع« 
وميكن رده اإليه. وقد اأجمع من يعتد بقوله من الفقه�ء على اإم�مة ال�ش�فعي، وك�ن 
يرجع يف كثري من االأح�ديث اإىل ابن حنبل وابن مهدي وكذلك اأبو حنيفة، وم� 
ك�إبراهيم  العراق  اأمية  وكذا كثري من  اأح�ديث احلج�زيني،  كثرًيا من  يعرف  ك�ن 
النخعي، مع قبولهم يف �شف اأهل االجته�د واعتب�ر اأقوالهم. وق�ل الدهلوي يف 
»ر�ش�لة عقد اجليد«: قد �شرح الرافعي والنووي وغريهم� ممن ال يح�شى كرثة ب�أن 
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املجتهد املطلق ق�شم�ن: م�شتقل ومنت�شب، ويظهر من كالمهم اأن امل�شتقل ميت�ز 
بثالث خ�ش�ل:

اإحداه�: الت�شرف يف االأ�شول التي عليه� بن�ء جمتهداته.

الث�نية: تتبع االآي�ت واالآث�ر مبعرفة االأحك�م التي �شبق اجلواب فيه�، واختي�ر بع�ص 
االأدلة املتع�ر�شة على بع�ص، وبي�ن الراجح من حمتمالته والتنبيه مل�آخذ االأحك�م 

من تلك االأدلة، والذي نرى واهلل اأعلم، اأن ذلك ثلث� علم ال�ش�فعي. 

الث�لثة: الكالم يف امل�ش�ئل التي مل ي�شبق ب�جلواب فيه� اأحد من تلك االأدلة. 

اإم�مه وا�شتع�ن بكالمه كثرًيا يف تتبع االأدلة  اأ�شول  واملنت�شب من �شلم 
على  ق�در  اأدلته�،  قبل  من  ب�الأحك�م  م�شتيقن  ذلك  مع  وهو  للم�آخذ،  والتنبيه 
ا�شتنب�ط امل�ش�ئل منه�، قل ذلك اأو كرث. واإن� ت�شرتط االأمور املذكورة يف املجتهد 
املطلق، يعني بق�شميه، واأم� الذي هو دونه يف املرتبة فهو جمتهد يف املذهب، وهو 
مقلد الإم�مه فيم� ظهر فيه ن�شه، لكنه يعرف قواعد اإم�مه وم� بنى عليه، ف�إذا وقعت 
اأقواله وعلى  � اجتهد على مذهبه وخرجه� من  ح�دثة مل يعرف الإم�مه فيه� ن�شًّ
منواله. ودونه يف املرتبة جمتهد الفتي�، وهو املتبحر يف مذهب اإم�مه املتمكن من 

ترجيح قول على اآخر ووجه من وجوه االأ�شح�ب على اآخره. اهـ. 

فقد زاد رتبة رابعة وهي املجتهد املنت�شب كم� علمت وهو دون املجتهد 
امل�شتقل، ف�ملنت�شب له قدرة على اال�شتنب�ط من ن�شو�ص الكت�ب وال�شنة راأ�ًش�، 
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االجته�د  على  �شرر  وال  فيه�.  له  مقلد  اإليه،  انت�شب  الذي  االإم�م  بقواعد  اآخذ 
القيم،  ابن  ق�ل  كم�  فيه�  اجتهد  مب�ش�ألة  املتعلقة  القواعد  بع�ص  يف  التقليد  مع 
االأحك�م  املجتهد يف  يلزم  ال  اأنه  مبحث  موافق�ته يف  ال�ش�طبي يف  اإ�شح�ق  واأبو 
ال�شرعية اأن يكون جمتهًدا يف كل علم يتعلق به االجته�د على اجلملة. ق�ل يف 
هذا املبحث: اإّن العلم�ء الذين بلغوا درجة االجته�د عند ع�مة الن��ص، كم�لك 
وال�ش�فعي واأبي حنيفة، ك�ن لهم اأتب�ع اأخذوا عنهم وانتفعوا بهم و�ش�روا يف عداد 
اأهل االجته�د، مع اأنهم عند الن��ص مقلدون يف االأ�شول الأميتهم، ثم اجتهدوا بن�ء 
على مقدم�ت مقلد فيه�، واعتربت اأقوالهم، واتبعت اآراوؤهم، وعمل على وفقه� مع 
خم�لفتهم الأميتهم وموافقتهم، ف�ش�ر قول ابن الق��شم اأو قول اأ�شهب اأو غريهم� 
اأبو يو�شف وحممد بن احل�شن مع  اإم�مهم، كم� ك�ن  معترًبا يف اخلالف على 
اأبي حنيفة واملزين والبويطي مع ال�ش�فعي.. اإلخ، ف�نظره. غري اأنه يف العدد )8 من 
اجلزء الرابع تردد فيهم هل بلغوا درجة االجته�د ب�إطالق اأم ال؟ ف�نظره وراجع م� تقدم 
لن� يف ترجمة ابن الق��شم من اجلزء 2 ونحوه البن القيم يف »اإعالم املوقعني« عدد 
وؤ االجته�د ب�أن يح�شل لبع�ص الن��ص  )44 من اجلزء االأخري. وال�شحيح اأنه يجوز جتزُّ
قوة االجته�د يف بع�ص االأبواب دون بع�ص، ب�أن يعلم اأدلة تلك الب�ب ب��شتقراء منه اأو 
من جمتهد ك�مل، وينظر فيه� ك�لفرائ�ص. وقد ك�ن زيد بن ث�بت م�شهوًرا ب�لفرائ�ص، 
وعبد اهلل بن عمر ب�ملن��شك، وعلي بن اأبي ط�لب ب�لق�ش�ء. وتوقف م�لك واأبو حنيفة 

يف كثري من امل�ش�ئل وق�ال: »ال اأدري«. انظر »املنتهى« البن احل�جب.
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مواد االجتهاد، تي�سر االجتهاد، الطباعة، كتبه

احل�جب:  ابن  »�شرح«  من  التحكيم  ف�شل  يف  ال�شالم  عبد  ابن  ق�ل 
»ومواد االجته�د يف زم�نن� اأي�شر منه يف زمن املتقدمني لو اأراد اهلل الهداية، ولكن 
البد من قب�ص العلم على م� اأخرب به ال�ش�دق �شلوات اهلل عليه«))). ابن عرفة م� 
اأن قراءة  اإليه من تي�شر االجته�د هو م� �شمعته يحكيه عن بع�ص ال�شيوخ  اأ�ش�ر 
الكربى«  »االأحك�م  اأح�ديث  على  واالطالع  الفقهية«  و»املع�مل  »اجلزولية«  مثل 
مع  »يريد  عرفة:  ابن  ق�ل  االجته�د.  حت�شيل  يف  يكفي  ذلك،  ونحو  احلق  لعبد 
للجوهري  و»ال�شح�ح«  العني«  »مبخت�شر  اللغة  م�شكل  فهم  على  االطالع  ي�شر 
ونحو ذلك من كتب غريب احلديث وال �شيم� مع نظر كالم ابن القط�ن وحتقيقه 
العلوم املذكورة غري م�شرتط  اأو م� ق�ربه� يف  اأح�ديث االأحك�م. وبلوغ درجة االإم�مة 
يف االجته�د اإجم�ًع�« اهـ. وق�ل االأبي يف اأق�شية »�شرح م�شلم« م� ن�شه: »وك�ن ابن عبد 
ل   ب االجته�د ومنهم من ك�ن ُي�َشهِّ ال�شالم يحكي اأن من ال�شيوخ من ك�ن ي�شعِّ
اأمره«. واإليه ك�ن يذهب ال�شيخ ابن عرفة، ويرى اأنه يكفي يف م�دته النحوية مثل 
»اجلزولية«)2) و»االأ�شولية« منت ابن التلم�ش�ين. وق�ل: »واأم� احلديث فهو اليوم �شهل؛ 

))) وردت يف قب�ص العلم اأح�ديث منه� احلديث الذي اأخرجه البخ�ري يف »ال�شحيح«: »ُيقب�ُص العلُم، ويظهُر اجلْهُل 
العلم وقب�شه  اأخرجه م�شلم يف »�شحيحه« )ب�ب رفع  العلم). ومنه� احلديث الذي  الهرُج« )كت�ب  وَيْكرُث  والِفنُت، 

وظهور اجلهل والفنت يف اآخر الزم�ن). 
)2)  اجلزولية ب�شم اجليم ن�شبة اإىل االإم�م عي�شى بن عبد العزيز بن يللبخت الرببري املراك�شي اجلزويل. ك�ن اإم�ًم� يف العربية ال 
ي�شق غب�ره، له املقدمة امل�شهورة وهي حوا�ص على جمل الزج�جي. وق�ل بع�شهم: لي�ص فيه� نحو، واإن� هي منطق حلدوده� 
و�شن�عته� العقلية. تويف �شنة 607 ه �شبع و�شتم�ئة. اهـ )من بغية الوع�ة.  بخ.). واأم� منت ابن التلم�ش�ين فلعله »مفت�ح= 
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الأنه قد فرغ من متييز �شحيحه من �شقيمه«. ف�إذا نزلت به م�ش�ألة اأم الولد مثاًل فيكفيه 
اأن يجمع من امل�شنف�ت »االأحك�م الكربى« لعبد احلق، وينظر م� فيه�، ويكفيه فيه 
ت�شحيح موؤلفه، وال يلزمه نظر ث�ٍن يف �شنده، وال يكون مقلًدا يف ذلك. ق�لوا: ويكتفي 
يف معرفة االإجم�ع ب�لنظر يف كتب االإجم�ع املو�شوعة فيه، كـ »اإجم�ع« ابن القط�ن. 
وك�ن ال�شيخ يقول: اإذا اأح�شر هذه امل�شنف�ت للنظر يف الن�زلة، ف�إنه يجتمع لديه من 
االأح�ديث فيه� م� ال يك�د يح�شر م�لًك�. ق�ل: واأن�شب من راأيته على هذه ال�شفة، 

يعني يف امل�ش�ركة يف هذه املواد، ابن عبد ال�شالم وابن ه�رون. اهـ.

ب االجته�د االإم�م ال�ش�فعي واأحمد بن حنبل، مب� �شرط�ه  وممن ك�ن ي�شعِّ
ال�شبكي، وذلك كله  ال�شيخ االإم�م علي  الب�ب قبله. ونح� نحوهم�  يف ذلك يف 
مق�بل للم�شهور الذي �شدر به يف »جمع اجلوامع«. واعلم اأن مواد االجته�د اليوم، 
يف القرن الرابع ع�شر، اأي�شر مم� ك�ن يف زمن االأبي وابن عرفة ومن قبلهم�، ب�شبب 
اأهل الف�شل الذين اعتنوا ب�ملط�بع وطبعوا الكتب املعينة على االجته�د. واإن ظهور 
الطب�عة نقل العلم من طور اإىل طور، وقد ك�ن املتقدمون يع�نون م�ش�ق عظيمة يف 
عندن�  الطب�عة  بعد ظهور  اأم�  وزمن طويل.  م�لية  مل�دة  ويحت�جون  الكتب،  كتب 
الت�أخر  اأنه� وجدت االأمة يف  اإال  اأوا�شط القرن امل��شي فقد تي�شر م� ك�ن ع�شرًيا 
والفقه يف اال�شمحالل والهمم يف جمود، فك�أنن� مل ن�شتفد منه� �شيًئ�. ف�إذا ق�شن� 

=الو�شول اإىل بن�ء الفروع على االأ�شول« ت�أليف ال�شريف اأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد التلم�ش�ين املتوفى �شنة )77 ه. 
اإحدى و�شبعني و�شبعم�ئة وهو منت من اأح�شن م� األف يف نحو خم�ص كراري�ص: اأنفع �شيء يف ب�به واأجوده. )ه�م�ص املوؤلف: 

حممد بن احل�شن احلجوي).
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زمن  مل� ح�شل  ب�لن�شبة  لفقه�ئن�،  التي ح�شلت  الرقي  ودرجة  منه�  ا�شتفدن�ه  م� 
امل�أمون العب��شي من الن�ش�ط العلمي ب�شبب ظهور الك�غد كم� قدمن�ه يف الق�شم 
تقدمه  م�  وتن��شب  تعترب  نتقدم خطوة  ب�أنن� مل  الكت�ب، حكًم�  الث�لث من هذا 

غرين� من االأمم.

االأنوق)))،  بي�ص  من  اأعز  ك�نت  كتًب�  وجدت  فقد  ذلك  عن  ورغًم�   
وانت�شرت وال �شيم� كتب احلديث، فقد طبعوا »الكتب ال�شتة« و»املوط�أ« و�شروحه� 
و»م�شند« اأحمد ومعه »كنز العم�ل« اللذين هم� من اأجمع الكتب، مل� يحت�ج اإليه 
املجتهد من ال�شنة، وطبعوا يف الهند »م�شتدرك احل�كم وتلخي�شه« للذهبي، كم� 
طبع »م�شند« اأبي داود الطي�ل�شي، و»طبق�ت« االإم�م ابن �شعيد، و»علل« ابن اأبي 
ح�مت، و»كتب الرج�ل« للذهبي وغريه، و»م�شند« ال�ش�فعي، و»االأم«، و»م�شند« اأبي 
حنيفة وغريه� من كتب املتقدمني ثم »تي�شري الو�شول اإىل ج�مع االأ�شول« البن 
الديبع وهو وحده ك�ٍف و»عمدة االأحك�م و�شرحه�« وغري هذا مم� يطول تعداده من 

كتب احلديث املعتمدة. 

اأح�ديث 5945 وهي  امل�شتمل على  للتربيزي  »امل�شك�ة«  وكفى بكت�ب 
اأح�ديث االأحك�م  الق�ري ففيه حتقيق  معظم م� يحت�جه املجتهد و�شرحه� لعلي 
وخمرجيه� وعلل م� اأُِعلَّ منه�. وعلى الن�ظر فيه اأن ال يغرت بتع�شبه ملذهبه، بل ينظر 
� ف�إذا �شممت ذلك اإىل تي�شري الو�شول ال�ش�بق جتده ك�فًي� وافًي�،  فيه نظًرا ا�شتقالليًّ

))) االأنوق: ط�ئر الُعق�ب اأو الرَخَمة. )م).
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ورمب� مل يح�شل عليه جمتهدوا الع�شر االأول اإال بعد عن�ء كثري وزمن لي�ص بي�شري، 
ولو اأنه ك�ن متي�شًرا لكل جمتهد لقل اخلالف، ومل يبَق كثري من االعت�ش�ف، وال 
ي�شته�ن ببلوغ املرام و�شرحه �شبل ال�شالم، ون�هيك »مبنتقى االأخب�ر« ملجد الدين 
عبد ال�شالم ابن تيمة و�شرحه »نيل االأوط�ر« لل�شوك�ين فهن�ك غ�ية »وطر املجتهد« 

اإىل غري ذلك من الكتب التي طبعت و�شهل تن�وله�.

وطبعوه�  ال�شنة  بكتب  اعتنوا  فقد  خرًيا  الهنود  ال�ش�دات  اهلل  وجزى   
واملنقبة  البي�ش�ء  اليد  ال�شنة  على  فلهم جميًع�  امل�شريني  ثم  منه�،  كثرًيا  واأتقنوا 

الع�شم�ء.

ر طبعه مب�شر والهند واأورب�، واإين الآ�شف لكون   ومن تلك الكتب م� ُكرِّ
املغرب مل يعنِت بطبع كتب احلديث، ومل�شت�شرقي اأورب� ف�شل يف الطب�عة معروف 
ب�شهم  ي�شرب  اأن  الواجب  ك�ن  وقد  للمغرب،  مثله  يكن  مل  ال�شنة،  كتب  يف 
م�شيب، واإن� اعتنى بكتب الفروع ونحوه� من علوم االآلة، ومل يتقنه�، ون�ش�أل اهلل 

اأن يفتح الب�ش�ئر.

يف  العربي«  ابن  »اأحك�م  ا  جدًّ االجته�د  على  تعني  التي  الكتب  ومن 
اجل�ش��ص  ابن  و»اأحك�م«  العظيم،  القراآن  من  الفقهية  االأحك�م  اآي�ت  تف�شري 
احلنفي، و»تف�شري« ابن جرير الطربي، و»نه�ية ابن االأثري«، وكت�ب »بداية املجتهد« 
البن ر�شد احلفيد، وكت�ب »الق�مو�ص املحيط يف اللغة«، و�شرحه و»اأ�ش��ص البالغة« 
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للزخم�شري، و»فتح الب�ري على �شحيح البخ�ري« فهو من مواد االجته�د املعتربة، 
والقوادح  والتعليل  االجته�د  طريق  اإىل  ير�شد  الذي  للب�جي  املنتقى«  و»كت�ب 
وغري ذلك. وكت�ب »اإعالم املوقعني« البن قيم اجلوزية من اأح�شن م� يدرب على 
االجته�د ويو�شح طريق الر�ش�د لوال م� فيه من التح�مل على احلنفية واالأ�شعرية.

ك�فية  ال�شج�شت�ين  داود  اأبي  »�شنن«  ب�أن  الغزايل  االإم�م  �شرح  وقد   
كتب  ومن  �شلط�ن.  البن  امل�شك�ة  �شرح  اأول  نقله  غريه�.  عن  مغنية  للمجتهد، 
هذا ال�ش�أن كت�ب »التحقيق يف اأح�ديث التعليق« البن اجلوزي الذي ا�شرتط فيه 
على نف�شه اأن يخرج م� ذكره فقه�ء املذاهب تعليًق� من اأح�ديث االأحك�م، ويتكلم 
عليه� من غري تع�شب ملذهب على مذهب، وكت�ب »تنقيح التحقيق يف اأح�ديث 
ا  التعليق« للح�فظ �شم�ص الدين حممد بن اأحمد بن عبد اله�دي، ف�إنه مفيد جدًّ
ملن ُيعنى ب�أح�ديث االأحك�م، فح�ص به »كت�ب التعليق« واأبدى م� البن اجلوزي 

من االأوه�م.

اأم�  وال�شنة.  القراآن  واملن�شوخ من  الن��شخ  يعرف  اأن  للمجتهد  ثم البد   
قد  اآية  ب�شعة ع�شر  اإال يف  الن�شخ  يتعني  اأنه مل  الكت�ب  لن� �شدر  فتقدم  القراآن 
واأم�  القراآن،  من  واملن�شوخ  الن��شخ  مطبوع يف  كت�ب  مبينة. والبن حزم  �شلفت 
ال�شنة فق�ل ابن القيم: اإن الن�شخ الواقع يف االأح�ديث التي اجتمعت عليه� االأمة 
ال تبلغ ع�شرة اأح�ديث البتة، بل وال �شطره� كم� �شبق، وهذا بح�شب نظره، وال 
ليالَّ  االإجم�ع  مبواقع  له معرفة  اأن يكون  للمجتهد  مب�لغة، والبد  يخلو ذلك من 
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يخرقه كم� �شبق، فيجب عليه معرفة الكتب املوؤلفة فيه الأبي بكر الرازي وغريه، 
وقد تقدم لن� كالم يف هذا املو�شوع عند الكالم على االإجم�ع، ف�رجع اإليه.

 ومل اأعرث اإىل االآن على �شيء من كتب االإجم�ع مطبوًع� وك�ن الواجب 
االعتن�ء بطبعه� �شواء »االإقن�ع يف م�ش�ئل االإجم�ع« الأبي احل�شن بن القط�ن، اأو 
كت�ب »االإجم�ع« البن حزم، اأو ابن عبد الرب، اأو ابن املنذر وكل منهم األف يف 
ذلك. وقد حذروا من اإجم�ع�ت ابن عبد الرب. نعم، اإن االإجم�ع�ت هي مفرقة 
يف كتب الفقه، غري اأن االطالع على كتب الفقه وال �شيم� اخلالفي�ت قد ال يغني 
عن تلك الكتب. ف�لواجب على اأهل العلم البحث عنه� وطبع املهم منه�، واهلل 

املوفق �شبح�نه.

ولقد ظفرت بكت�ب »االأ�شراف« البن املظفر الوزير يحيى ابن هبرية يف 
من  عليه  متفق  هو  مب�  اأواًل  ي�أتي  االأدلة،  عن  االأربعة جمردة  املذاهب  خالفي�ت 
امل�ش�ئل بني االأمية االأربعة، ثم مب� هو خمتلف فيه وهو اأح�شن م� األف واألطف م� 
يغني عن  اأنه ال  لن� ترجمته من جملة احلن�بلة، غري  الب�ب، و�شبقت  �شنف يف 
هذا  يف  املهمة  الكتب  ومن  االإجم�ع.  كتب  عن  وال  ب�الأدلة،  اخلالفي�ت  كتب 
الب�ب م�شنف ابن اأبي �شيبة، ف�إن الفقيه اأحوج م� يكون اإليه، وقد طبع يف الهند. 
ومن الكتب املفيدة بكرثة فروعه� واآث�ره� »مدونة �شحنون« املعرب عنه� عند امل�لكية 
مع جل  �شنة 25))  به�  طبعه�  وكرر  �شنة 24))،  مب�شر  وقد طبعت  ب�الأمه�ت، 

مقدم�ت ابن ر�شد عليه�، والطبعة االأوىل اأتقن، ورمب� ك�نت اأ�شح.
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بحث مهم

اإذا ك�ن عند الرجل كت�ب حديث  »اإعالم املوقعني«  القيم يف  ق�ل ابن 
موثوق مب� فيه عن ر�شول اهلل  كـ »ال�شحيحني« فهل له اأن يفتي مب� فيه؟ فقيل: 
نعم، بل يتعني كم� ك�ن ال�شح�بة يفعلون اإذا بلغهم احلديث من غري توقف على 
ب�ل�شرورة ملن  الت�بعون، وهذا معلوم  املع�ر�ص، وهكذا  اأحد، وال بحث عن  راأي 

عرف اأحوالهم. 

وقيل: ال يجوز له ذلك، الأنه قد يكون من�شوًخ� اأو له مع�ر�ص، وال�شواب 
التف�شيل، ف�إن ك�نت داللة احلديث ظ�هرة بينة لكل اأحد فله اأن يعمل ويفتي به، 
وال يطلب له تزكية من قول فقيه، بل احلجة قول ر�شول اهلل -  - واإن خ�لفه 
ويتطلب  ي�ش�أل،  به حتى  يعمل  اأن  يجز  واإن ك�نت داللته خفية مل  من خ�لفه، 
بي�ن احلديث ووجهه، واإن ك�نت داللته ظ�هرة، ك�لع�م على اأفراده، واالأمر على 
قبل  ب�لظواهر  العمل  وهو  االأ�شل،  على  التحرمي، خرج  على  والنهي  الوجوب، 
معرفة  يف  ق��شر  ولكنه  اأهلية،  نوع  ثم  ك�ن  اإن  كله  هذا  املع�ر�ص.  عن  البحث 

الفروع، وقواعد االأ�شول والعربية، واإال ففر�شه م� ق�ل اهلل نثۀ  ۀ   ہ      
واأكرث   .459 عدد  اأخري  جزء  بخ  اهـ   ،]4( ]النحل/  ھمث  ہ     ہ    ہ  
اأعرف  الأنهم  يعني  للفقه�ء،  اإال  م�شلة  احلديث  ويقول:  يخ�لفه،  الوقت  فقه�ء 
والن�شخ  واملع�ر�ص  التعليل  من  ال�ش�مل  وب�حلديث  واال�شتنب�ط،  االأخذ  بطرق 
ح�شلت  من  اأن  واحلق  االأ�شول.  كتب  من  حمله  يف  مب�شوط  هو  مم�  هذا  وغري 
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مبظ�نِّ  ومعرفٌة  النف�ص،  َفَق�َهُة  له  وك�نت  واالأ�شول،  والبي�ن،  العربية،  َمَلَكة يف  له 
متون اأح�ديث االأحك�م، ك�لتي يف »امل�شك�ة وامل�ش�بيح« مثاًل، ومعرفة بكت�ب اهلل 
ن��شخه ومن�شوخه، ق�در على اأن ي�شتقل بفهمه واإدراك مرم�ه حم�شل على �شروط 
اأخذ االأحك�م  لنف�شه يف  اأن يجتهد  ف�لب�ب مفتوح ملثل هذا  ال�ش�بقة،  االجته�د 
ترك  على  يحملهم  اأن  وال  الن��ص،  على  ي�شو�ص  اأن  غري  من  اإليه�  يحت�ج  التي 

مذاهبهم التي هم اآخذون به� وب�هلل التوفيق. 

اأم� الق��شر عن ذلك، كالًّ اأو بع�ًش�، فهو يف عداد العوام، فعليه التقليد وال 
يجوز له اأن يفتي من نحو »ال�شحيحني« وال من القراآن العظيم، ف�لتقليد له اأ�شلم.

وكيف يب�ح ملن ك�ن ق��شًرا يف العربية وقواعد االأ�شول اأن ي�أخذ االأحك�م 
�، فهو مظنون واهلل اأب�ح له التقليد  من الكت�ب اأو ال�شنة فخطوؤه اإن مل يكن قطعيًّ
بقوله نثۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ   ہ    ھمث ]النحل/ )4[. ف�ل�شواب 

م� ق�ل فقه�وؤن� خالًف� البن القيم، واهلل اأعلم.

هل كل جمتهد م�سيب؟

اعلم اأن االأمة له� قوالن: قيل: اإن كل جمتهد م�شيب يف الفروع التي 
فكل  وعليه  االأ�شول،  مبني يف  هو  كم�  املدرك  �شعيف  قول  وهو  فيه�،  ق�طع  ال 
ال�شيخ  ق�ل  امل�شيب واحد.  اأن  الث�ين  والقول  ربهم.  املجتهدين على هدى من 
اأحمد بن مب�رك اللمطي: قد اتفق اأ�شح�ب هذا القول على اأنه غري معني، فم� 
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ق�له ال�شبكي يف »الطبق�ت« من اأن امل�شيب هو ال�ش�فعي م�شتدالًّ بدالئل ال تفيده 
لي�ص ب�شواب بل خم�لف لالإجم�ع املنعقد على اأن ال�شواب اإم� مع الكل اأو مع 
واحد ال بعينه. نعم، لكل اأهل مذهب اأن يرجحوا مذهبهم مب� ينقدح يف فكرهم 
من الدالئل، لكن ال يجزمون به وال يخطوؤون غريهم. واأم� عي��ص يف »املدارك« 
ب�شوابية  اجلزم  دون  بينه�،  التي  ب�لوجوه  م�لك  ملذهب  الرتجيح  اإىل  ذهب  ف�إنه 
واحد وتخطئة �شواه، فهو خرق االإجم�ع بل وخم�لف للمعقول، الأنه يف املعنى 
ك�لو�شف ب�لع�شمة ل�شخ�ص هو نف�شه اعرتف ب�خلط�أ يف م�ش�ئل. ف�إن  ال�ش�فعي 
له القول القدمي والقول اجلديد، ف�أيهم� اأحق ب�ل�شواب؟ هذا مم� ال معنى له. على 
اأن ترجيح اإم�م على اإم�م بحث فيه يف »اإعالم املوقعني« ق�ئاًل: اإن هوؤالء الذين 
يرجحون مقلدون ال خربة لهم ب�الأدلة فكيف يتو�شلون ملعرفة الراجح ولو ك�نوا 

جمتهدين م� �ش�غ لهم التقليد الذي يوجب عليهم الرتجيح.

وقد اآل االأمر ب�أرب�ب املذاهب، ذوي التع�شب املذهبي، اإىل تنقي�ص االأمية 
وخرجوا من دائرة الرتجيح اإىل الهمز واللمز، وذلك كله تع�شب ذميم. ولعل هذا 
هو �شبب م� وقع لل�شبكي يف ج�نب االإم�م تقي الدين بن تيمية احلنبلي، حتى اآل 
االأمر لت�شجيله عليه ب�لكفر و�شجنه حتى م�ت �شجيًن�. كل ذلك �شببه التع�شب 

املذهبي، مع اأن كالًّ منهم� اإم�م من اأمية امل�شلمني.
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اقتداء املذاهب بع�سهم ببع�ص كاحلنفي ي�سلي وراء املالكي وبالعك�ص

اق  ق�ل خليل »وج�ز اقتداء ب�أعمى وخم�لف يف الفروع«))). وحكى ُحذَّ
ونحوه  التو�شيح  يف  ونقله  امل�زري  ق�ل  كم�  هذا  على  االأمة  اإجم�ع  االأ�شوليني 
اخلالف  بوجود  فيه  ال�شالم  عبد  ابن  ونظر  للون�شري�شي،  امل�ش�لك«  »اإي�ش�ح  يف 
عند ال�ش�فعية. وقد ف�شل ال�شبكي منهم، فق�ل: يجوز االقتداء ب�ملخ�لف م� مل 
يعلم اأنه ترك واجًب� يف اعتق�د االإم�م اأو امل�أموم فتبطل )انظر ترجمة ال�شيخ علي 
ه االأ�شم�ع،  ب�لبطالن مم� متجُّ ال�ش�د�ص من الطبق�ت). والقول  ال�شبكي يف اجلزء 
ف�إن ال�شح�بة ك�ن بينهم اختالف معلوم وك�ن بع�شهم يقتدي ببع�ص وهكذا من 
تبعهم. على اأن اجلواز عند امل�لكية هو مع مرجوحية، وم� ك�ن اأح�شن اأن ال يق�ل 

بهذه املرجوحية؛ اإذ املطلوب اإزالة النفرة بني االأمة، واأبى اهلل اإال م� اأراد.

وب�لعك�ص  ال�ش�فعي  وراء  امل�لكي  ي�شلي  اأن  ج�ز  مل  ال�ش�فعي:  �ُشئل 
ويف  القبلة  يف  غريه  جمتهد  يقلد  اأن  يجز  ومل  الفروع،  من  كثري  يف  اختلف�  واإن 
واملنع من  لل�ش�رع،  ب�أن اجلم�عة مطلوبة  الدين  واأج�ب عز  فلم يجب.  االأواين؟ 
يف  االختالف  بخالف  جم�ع�ت  لتعطيل  يوؤدي  الفروع  يف  ب�ملخ�لف  االقتداء 
القبلة واالأواين فهو ن�در )نقله �ش�رح اليواقيت الثمينة). على اأن ال�ش�فعي يوجب 
الب�شملة، وامل�لكي يقول ب�لكراهة، وملن يقروؤه� حترًي�. واحلنفي يقول بعدم الو�شوء 
من م�ص الذكر وال يفعله حترًي� وخروًج� من اخلالف، وال يوجب نية يف الو�شوء، 

)))  خليل بن اإ�شح�ق، املخت�شر يف فقه االإم�م م�لك. )ف�شل يف �شالة اجلم�عة وم� يت�شل به� من اأحك�م). 
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يقول  واحلنفي  نية.  بغري  تو�ش�أ  اأو  ذكره  م�ص  من  �شالة  ببطالن  يجزم  وامل�لكي 
ببطالن �شالة من احتجم ومل يتو�ش�أ، وامل�لكي وال�ش�فعي يري�ن �شحته�، واحلنفي 
ي�شرب النبيذ، وامل�لكي وال�ش�فعي واحلنبلي يحدونه ب�شربه، بل االأول ال يقبل 
�. وك�ن اأبو حنيفة يقول بحلِّيته� ت�شنًن� وال ي�شربه� تزهًدا.  �شه�دة �ش�ربه ولو حنفيًّ

ربيعة ك�ن  ق�ل  النفرة، حتى  اأوجبت  التي  الفروع هي  اأن مثل هذه  على 
النبي الذي بعث يف احلج�ز غري الذي يتبعه اأهل العراق كم� �شبق. ق�ل �شند: اإن� 
�شحت �شالة اأ�شح�ب املذاهب املختلفة لكونهم يتحرون فيخرجون من اخلالف، 
ف�ل�ش�فعي مي�شح جميع راأ�شه واإن مل يوجب اإال م�شح �شعرة واحدة، واحلنفي يقراأ 
الف�حتة يف كل ركعة، واإن مل يوجبه� اإال يف واحدة. وعندي اأن هذا جواب بعيد، ف�إن 
اخلروج من اخلالف نف�شه اإن� هو م�شتحب ولهم اأن ال يفعلوا. والقول مبراع�ة اخلالف 
ع�به جم�عة من الفقه�ء منهم اللخمي وعي��ص وغريهم�، كم� يف »اإي�ش�ح امل�ش�لك«.

اأجزائه  يف  اختلف  قد  الوجوب،  ينِو  ومل  واجًب�،  يفعل  الذي  اأن  على 
وعدمه، وتع�شب اأ�شح�ب املذاهب معلوم م� و�شل اإليه، فهم يتعمدون خالف 
املخ�لف وال يتحرى اخلروج من اخلالف اإال الورعون، وقليل م� هم. ف�ل�شواب 
�شحة ال�شالة مطلًق�. واأم� قول ابن الق��شم: لو علمت اأن واحًدا يرتك القراءة يف 
الفرق 76 عند  امل�ش�ألة مب�شوطة يف  االأخريتني م� �شليت وراءه، فهو مق�بل، ثم 
القرايف، وزاده� ب�شًط� العي��شي يف العدد 270 من ج 2 يف رحلته)))، وح�شلت فيه� 

))) العي��شي اأبو �ش�مل، »م�ء املوائد« وهي رحلة حجية. 
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اأربعة اأقوال، وليته� ك�نت قواًل واحًدا، وهو م� حكى امل�زري عليه االإجم�ع. وق�ل 
العي��شي اإنه االأقرب. ك�ن االأمري حممد بن �ُشُبْكِتكني حنفي املذهب، وانتقل اإىل 
�ل بني يديه �شالة ال يجوز ال�ش�فعي دونه�، و�شالة  مذهب ال�ش�فعية مل� �شلى القفَّ
ال يجوز اأبو حنيفة دونه�، وقد �ش�ق احلك�ية القف�ل يف فت�ويه، وحك�ه� بعده اإم�م 

احلرمني وغريه كم� يف »الطبق�ت ال�شبكية« يف ترجمة حممود ابن �شبكتكني. 

ومن يط�لع »طبق�ت ال�شبكي« يعلم مقدار م� ح�شل يف القرون الو�شطى 
من التع�شب للمذاهب، حتى اإن اأب� املظفر ال�شمع�ين ق�ل اإن �شبب رجوعه عن 
فق�ل  املن�م  ربه يف  راأى  اأنه  �شنة  ثالثني  فيه  من�ظراته  احلنفية على طول  مذهب 
له: عد اإلين� اأب� املظفر؛ ف��شتيقظ ورجع اإىل مذهب ال�ش�فعية. وانظر ترجمته تعلم 
العلم�ء  »خالف  قولهم:  اأن  وتعلم  الع�شور،  تلك  يف  املذهبي  التع�شب  مقدار 
بعدهم  ومن  ال�شح�بة  زمن  االأول  ال�شدر  مهذبة يف  االأخالق  ك�نت  مل�  رحمة« 
كم�لك وابن حنبل واأ�شرابهم�، ال يف هذا الزمن الذي ظهر فيه التع�شب، فقد 
�ش�ر اخلالف فيه نقمة و�شبب الفرقة، كم� اأ�ش�ر له العي��شي يف »الرحلة« ق�ئاًل: 
»من ط�ف احلج�ز والعراق وال�ش�م ودي�ر امل�شرق علم ذلك، ف�إن امل�لكي مثاًل اإذا 
ك�ن يف بلد لي�ص فيه ع�مل م�لكي، ونزلت به ن�زلة اأو نوازل يف دينه ي�أنف اأن ي�ش�أل 
� مثله فيقول قد راأيت �شيدي فالنً�  من هو �ش�فعي، فيعمل عن جهل اأو ي�ش�أل ع�ميًّ
اأفتى يف مثل م� وقع لك بكذا وكذا، فيعمل بقول ذلك الع�مي الذي ال علم له 

مييز به بني املم�ثلة واملخ�لفة، وهذا �شالل كبري. اهـ.
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يف  حن�بلة  اأهله�  بلد  يف  توظيفه  اأريد  وغريه�  ال�ش�م  يف  ع�مل  من  وكم   
� كي  الفتوى مثاًل، فيلزم اأن ينتقل من مذهبه االأ�شلي ك�ل�ش�فعي، وي�شري حنبليًّ
يكون مفتًي�، مع اأن هذا �شهل ال ب�أ�ص به، ولكنه من اأدلة م� ك�ن لهم من التع�شب 
الذميم. وهن�ك ب�مل�شرق اأوق�ف خ��شة ب�ل�ش�فعية، واأخرى ب�حلنفية مثاًل، ومدار�ص 
ال ين�ل التدري�ص به� اإال من ك�ن مقلًدا الأحد املذاهب االأربعة، ووظ�ئف كذلك 
بلغوا  ولو  مقلدين،  العلم�ء  بق�ء  اأوجب  مم�  العمل  هذا  فك�ن  وفتوى،  ق�ش�ء  من 

درجة االجته�د.

االإم�م  اأن  اإىل  اجلوامع«  »جمع  �شرح  يف  العراقي  زرعة  اأبو  اأ�ش�ر  وقد   
در  وهلل  ذلك.  من  �شيء  اإال  منه  منعه  وم�  االجته�د،  رتبة  بلغ  الكبري  ال�شبكي 
ال�شعراين اإذ يقول: اإن اأعدى عدو لالإم�م املهدي عند خروجه هم الفقه�ء، الأنهم 
مقلدون يعتقدون احلق يف اأميتهم، قد انح�شر متع�شبون لهم وهو جمتهد ووزراوؤه 
جمتهدون وهو فرع ظريف ن��شئ عن فكر لطيف واإغ�ظة لقول بع�ص احلنفية اأن 
اأفك�ر  التي �شغلت  الهذي�ن�ت  اإىل هذه  ف�نظر  يتمذهب مبذهبهم،  املهدي  االإم�م 

االأمة.

من  جلنة  اجتمعت  لو  اأن  »رحلته«  يف  العي��شي  �ش�مل  اأبو  اقرتح  وقد 
تقلياًل  اأقواله  من  امل�شهور  ببي�ن  مذهب  لكل  كت�بً�  وحررت  االأربعة  املذاهب 
للخالف، واأط�ل يف ذلك االقرتاح ف�نظره. ولكن ذلك زم�ن م�شى مب� فيه وظهرت 
االأدلة وات�شحت وتبني اأن لكل وجهة ويف كل متم�شك. وم� اأبعد اتف�ق املتفقهة 
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اأو اجتم�ع فكرهم حتى على م� هو امل�شهور عندهم. ف�لواجب علين� اأن ال ن�شعى 
نطرح  اأن  يجب  بل  امل�شلحون،  يع�نيه  �شيء  اأ�شعب  الأنه  املذاهب،  توحيد  وراء 
اأداه  ق�ئله، ولكن  يتعمده  فيه �شواب وخط�أ مل  اأن كل مذهب  التع�شب ونعترب 
اإليه اجته�ده. ومل تتعني لن� م� هي م�ش�ئل اخلط�أ من ال�شواب يف كل مذهب، 
اإ�ش�بة ُروح الت�شريع  واأن املخطئ معذور ب�الجته�د م�أجور على بذله املجهود يف 
واعتق�ده �شواب راأيه. ففي »ال�شحيح« عن عمرو بن الع��ص مرفوًع�: »اإَذا اجَتَهد 

�َب فَلُه اأْجران، واإْن اأَْخَط�أَ فَلُه اأجٌر واحٌد«))). احل�ِكُم ف�أَ�شَ

جميع  اعتب�ر  وهو  واحًدا،  مذهًب�  ولتكن  التع�شب،  عنه�  االأمة  فلتطرح 
املذاهب، واالأخذ من كل مذهب مب� يوافق االأدلة وين��شب روح الع�شر والوقت 
واحل�ل واملك�ن وال�شرورة، الأن تقليد ال�شعيف عند ال�شرورة �ش�ئغ للجميع. ويروى 
اأن يف اختالف االأمة رحمة، واإن ك�ن احلديث �شعيًف�. ف�ختالف مذاهب الفقه�ء 
مفيد لن�، اإذا كن� نريد اأن ننه�ص متم�شكني ب�ل�شريعة غري متع�شبني للمذاهب. 
نث ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  مث ]البقرة/ ))2[. والنه�شة احلقيقية 
لالأمة والفقه هي اأن يوجد يف االأمة فقه�ء م�شتقلون يف الفكر، جمتهدون ي�أخذون 
االأحك�م من الكت�ب وال�شنة راأ�ًش�، ع�رفني بهم� معرفة ك�فية، ن�بذين لكل خالف 

وتقليد.

)))    ن�ص احلديث كم� اأورده البخ�ري يف كت�ب »االعت�ش�م« )اأجر احل�كم اإذا اجتهد): »اإَذا حَكَم احل�كُم واجتهَد ثمَّ 
�َب فَلُه اأجٌر، واإَذا حكَم ف�جتهَد ثم اأخَط�أَ فلُه اأجٌر«. كم� اأخرجه م�شلم يف »�شحيحه« يف »كت�ب االأق�شية« )ب�ب  اأ�شَ

بي�ن اأجر احل�كم اإذا اجتهد). 
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نق�ص حكم املجتهد

اأعرف حممله�،  منه� وال  اأتعجب  التي  االأ�شولية  الفقهية  االأحك�م  من 
قولهم )كم� يف جمع اجلوامع وغريه)، اإذا حكم ح�كم جمتهد فال ينق�ص حكمه 
� ونحوه خلليل، وميثلون لذلك ب�أمثلة. منه� اإذا حكم  � اأو قي��ًش� جليًّ اإال اإذا خ�لف ن�شًّ
 � ب��شت�شع�ء العبد ف�أقول يف نف�شي كيف ميكن اأن يعرتف لن� جمتهد اأنه خ�لف ن�شًّ
اأنه يف »ال�شحيحني« واأبي داود والن�ش�ئي وغريهم�. واإن  يف ا�شت�شع�ء العبد، مع 
ك�ن بع�شهم ادعى اإدراجه من قول قت�دة، لكنه مردود كم� يف »فتح الب�ري« )عدد 
4)) من ج اخل�م�ص). فمن الذي خ�لف الن�ص حينئذ؟ وكيف ميكن اأن يعرتف 
اأنه خ�لف َجِليَّ ِقَي��ٍص، وب�ُب اال�شتح�ش�ن مفتوح، وامل�ش�ئل التي خ�لف احلنفية 
وامل�لكية جليَّ القي��ص فيه� لال�شتح�ش�ن اأكرث من اأن حت�شر؟ وق�شري العلم �شيق 
الفكر هو الذي يعتقد اأنه اأبطل حجة خ�شمه، ج�زًم� اأنه ال ميكن اأن ي�أتي بحجة اأو 

حجج غريه�، وال�شريعة بحر زاخر، واالأنظ�ر لي�ص له� اأول وال اآخر. 

اأن االجته�د ال ينق�ص  ابن جنيم  التي ن�ص عليه�  الفقهية  القواعد  ومن 
مبثله. وق�ل الون�شري�شي يف »اإي�ش�ح امل�ش�لك«: »الظن هل ينتق�ص ب�لظن اأم ال؟ 
وعليه تغري االجته�د يف االأواين والثي�ب والقبلة واحلكم والفتوى«))). وق�ل ابن 
غريه  من  وال  منه  االجته�دي�ت  يف  احلكم  ينتق�ص  »ال  »املنتهى«:  يف  احل�جب 

))) نقاًل عن الون�شري�شي يف: الق�عدة ال�ش�بعة: الظن، هل ينق�ص ب�لظن اأم ال؟ 
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ب�تف�ق للت�شل�شل فتفوت م�شلحة ن�شب احل�كم«))). وخ�لف ذلك يف خمت�شره 
الق��شم الف�شخ، وعن ابن امل�ج�شون و�شحنون ال يجوز  الفرعي فحكى عن ابن 
 � ف�شخه، و�شوبه االأمية. ثم ق�ل الون�شري�شي: »ينق�ص حكم احل�كم اإذا خ�لف ن�شًّ

� اأو القواعد«)2)  اهـ بخ. �شريًح� اأو اإجم�ًع� اأو قي��ًش� جليًّ

اإذا ثبت اجته�ده وعدالته تعذر نق�ص حكمه  ف�إن احل�كم  فت�أمل ذلك   
بدعوى خم�لفة م� ذكر، الأنه يوؤدي اإىل الت�شل�شل ونق�ص ظن مبثله. ق�ل ابن اخلطيب 
يف »املح�شول«: »الدالئل ال�شمعية ال تفيد اليقني اإال بنفي ت�شع احتم�الت، وم� 
العي��شي يف  )نقله  اهـ  وت�شعف«  تقوى  الظنون  مراتب  نعم  مبوجود.  ذلك  اأظن 
م�نقله  على  »املنتهى«  يف  احل�جب  ابن  يقت�شر  ومل   .(2 ج   274 عدد  »رحلته« 
اال�شتثن�ء  وهذا  ق�طًع�،  خ�لف  اإذا  وينق�ص  بعده،  زاد  بل  »االإي�ش�ح«،  �ش�حب 
البد منه. وك�ن االأوىل ب�لعلم�ء اأن مي�شوا حكم املجتهد اإذا ثبتت عدالته مطلًق� 
الذي ال  ب�ب اجلدال  فتح  اإن� هو  �شوى ذلك  وم�  ق�طًع�.  يخ�لف  اإذا مل  اتف�ًق�، 
يوجد له م�شراع ي�شد به، واإن� نعلم اأن عمر قد نق�ص حكم اأبي بكر يف ا�شرتق�ق 
�شبي بني حنيفة، ولكن لن� اأن نقول اإن ذلك ك�ن ل�شي��شة اقت�ش�ه� احل�ل. كم� 
اأعتق امل�شلمون يف حي�ته عليه ال�شالم �شبي هوازن ا�شت�شالًح� لهم، ولي�ص نق�ًش� 
حلكمه، خالف م� �شبق لن� يف عدد )4 و)4 ج 6، فمثل هذه اجلزئية ال تنه�ص 

دلياًل مل�ش�ألة توجب ال�شغب كهذه.

))) ابن احل�جب، خمت�شر املنتهى، اجلزء الث�ين )امل�ش�ألة الت��شعة من م�ش�ئل االجته�د). 
)2) الون�شري�شي، اإي�ش�ح امل�ش�لك، مرجع �ش�بق، )الق�عدة ال�ش�بعة). 
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اأم� املقلد فينق�ص حكمه وتبطل فتواه مهم� خ�لف ن�شو�ص مذهبه، وعلى 
هذا عمل امل�ش�رق واملغ�رب يف الزمن احل��شر، وعلى كل ح�ل نق�ص حكم احل�كم 
� اأو جلّي قي��ص اأو اإجم�ًع� اختلف فيه. ورجح بن�ين  املجتهد العدل اإذ خ�لف ن�شًّ
يف »ح��شية الزرق�ين« الف�شخ م�شتدالًّ ب�أدلة واهية و�شلمه� الرهوين. والذي يظهر 
خالفه وم� ن�شبه يف »اإي�ش�ح امل�ش�لك« البن امل�ج�شون ن�شب بن�ين له خالفه وهو 
وقد علمت  به،  تفرد  اأنه  زاعًم�  النق�ص البن عبد احلكم،  ون�شب عدم  النق�ص، 
واحلن�بلة  وال�ش�فعية  احلنفية  اأحك�م  نق�ص  املعقول  من  لي�ص  بل  به،  تفرده  عدم 
ف�لقول  نظرن�،  قي��ص يف  اأو جلّي   � ن�شًّ اأو  املدينة،  اأهل  اإذا خ�لفوا عمل  املقلدين 

ب�لنق�ص قريب من الهذي�ن، واهلل اأعلم.

هل انقطع االجتهاد اأم ال؟ اإمكانه، وجوده

نوع�ن: م�شتقل،  »اإن االجته�د  املهذب«:  »�شرح  النووي يف  االإم�م  ق�ل 
وقد فقد من راأ�ص امل�ئة الرابعة فلم يكن وجوده، وجمتهد منت�شب وهو ب�ٍق اإىل 
كف�ية،  فر�ص  الأنه  �شرًع�،  انقط�عه  يجوز  وال  الكربى،  ال�ش�عة  اأ�شراط  ت�أتي  اأن 
به  �شرح  كم�  ب�أ�شرهم،  وع�شوا  كلهم،  اأثموا  تركوه  اأهل ع�شر حتى  ق�شر  ومتى 
من  راأيته  »والذي  ال�شالح:  ابن  ق�ل  وغريهم«))).  والبغوي  والروي�ين  امل�وردي 

امل�ئة  قبل  الن��ص  اأهل  )حك�ية  ف�شل  اخلالف« يف  اأ�شب�ب  يف  »االإن�ش�ف  كت�به:   الدهلوي يف  الدين  ويل  اأورده   (((
الرابعة). 
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ب�أنه ال يت�أدى فر�ص الكف�ية ب�ملجتهد املقيد«))). والذي يظهر  كالم االأمية م�شعر 
اأنه يت�أدى فر�ص الكف�ية يف الفتوى واإن مل يت�أدَّ به فر�ص الكف�ية يف »اإحي�ء  يل 
العلوم« التي منه� اال�شتمداد يف الفتوى. اهـ )نقله االألو�شي يف جالء العينني). 
ويف »اإعالم املوقعني«، يف الوجه احل�دي والثم�نني من اأوجه الرد على املقلدين: 
»اإن املقلدين حكموا على اهلل قدًرا و�شرًع� ب�حلكم الب�طل جه�ًرا املخ�لف مل� اأخرب 
به ر�شوله، ف�أخلوا االأر�ص من الق�ئمني هلل بحجة. وق�لوا مل يبَق يف االأر�ص ع�مل 
منذ االأع�ش�ر املتقدمة، فق�لت ط�ئفة: لي�ص الأحد اأن يخت�ر بعد اأبي حنيفة، واأبي 
يو�شف، وزفر بن الهذيل، وحممد بن احل�شن، واحل�شن بن زي�د اللوؤلوؤي، وهذا 
قول كثري من احلنفية. وق�ل بكر بن العالء الق�شريي امل�لكي لي�ص الأحد اأن يخت�ر 
بعد امل�ئتني من الهجرة، وق�ل اآخرون لي�ص الأحد اأن يخت�ر بعد االأوزاعي والثوري، 
ووكيع بن اجلراح، وابن املب�رك. وق�لت ط�ئفة: لي�ص الأحد اأن يخت�ر بعد ال�ش�فعي، 
واختلف املقلدون من اأتب�عه، فيمن يوخذ بقوله من املنت�شبني اإليه ويكون له وجه 
يفتي ويحكم به ممن لي�ص كذلك، وجعلوهم ثالث مراتب. ط�ئفة اأ�شح�ب وجوه 
اأقوال  ان�شد ب�ب االجته�د على  واحتم�الت ك�أبي ح�مد وغريه، واختلفوا متى 
كثرية م� اأنزل اهلل به� من �شلط�ن، وعند هوؤالء اأن االأر�ص قد خلت من ق�ئم هلل 
بحجة، ومل يبَق فيه� من يتكلم ب�لعلم وال يحل الأحد بعد اأن ينظر يف كت�ب اهلل 
وال �شنة ر�شوله الأخذ االأحك�م منهم� وال يق�شي ويفتي مب� فيهم� حتى يعر�شه 

على قول مقلده ومتبوعه، ف�إن وافقه حكم به واأفتى به واإال رده ومل يقبله.

)))   نقاًل عن ابن ال�شالح يف كت�به:  »اأدب املفتي وامل�شتفتي« )ف�شل القول يف �شف�ت املفتي و�شروطه واأحك�مه). 
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 وهذه اأقوال كم� ترى قد بلغت من الف�ش�د والبطالن والتن�ق�ص والقول 
على اهلل بال علم واإبط�ل حججه والزهد يف كت�به و�شنة ر�شوله وتلقى االأحك�م 
منهم� مبلغه� وي�أبى اهلل اإال اأن يتم نوره وي�شدق قول ر�شوله اإنه ال تخلو االأر�ص 
من ق�ئم هلل بحجة، ولن تزال ط�ئفة من اأمته على حم�ص احلق الذي بعثه به، واإنه 

ال يزال يبعث على راأ�ص كل م�ئة �شنة لهذه االأمة من يجدد له� اأمر دينه�. 

اأن  ف�إذا مل يكن الأحد  يق�ل الأرب�به�  اأن  االأقوال  ف�ش�د هذه  ويكفي يف 
دون غريهم؟ وكيف  تقليدهم  اختي�ر  لكم  وقع  اأين  فمن  بعد من ذكرمت،  يخت�ر 
حرمتم على الرجل اأن يخت�ر م� يوؤديه اإليه اجته�ده من القول املوافق لكت�ب اهلل 
و�شنة نبيه، واأبحتم الأنف�شكم اختي�ر قول من قلدمتوه واأوجبتم على االأمة تقليده، 
وحرمتم تقليد من �شواه؟ فم� الذي �شوغ لكم هذا االختي�ر الذي ال دليل عليه 
من كت�ب، وال �شنة وال اإجم�ع، وال قي��ص، وال قول �شح�بي؟ ويق�ل لكم ف�إذا 
ك�ن ال ي�شوغ االختي�ر بعد امل�ئتني بنحو �شتني �شنة اأن تخت�ر قول م�لك دون من 
هو اأف�شل منه من ال�شح�بة والت�بعني، اأو من هو مثله من فقه�ء االأم�ش�ر ومن ج�ء 
ل  املَُعذَّ ًف� واأ�شبغ و�شحنونً� وابن  امل�ِج�ُشون وُمَطرِّ اأ�شهب وابن  اأن  بعده، ويلزمك 
وطبقتهم مل� ان�شلخ اآخر يوم من ذي احلجة �شنة 200 وا�شتهل حمرم بعده �شنة 
من  األي�ص  لالآخرين  ويق�ل  االختي�ر.  من  لهم  مطلًق�  ك�ن  م�  عليهم  حرم   20(
امل�ش�ئب وعج�ئب الدني� جتويزكم االختي�ر واالجته�د ملن ذكرمت من اأميتكم دون 
حف�ظ االإ�شالم؟ واأعلم االأمة بكت�ب اهلل و�شنة نبيه واأقوال اأ�شح�به، ك�أحمد بن 
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حنبل، وال�ش�فعي واإ�شح�ق، والبخ�ري، وداود الظ�هري، ونظرائهم مع �شعة علمهم 
وورعهم واتف�ق االإ�شالم على احرتامهم واعتب�رهم«))). واأط�ل يف ذلك ف�نظره.

 وق�ل يف »جمع اجلوامع«: »ويجوز خلو الزم�ن عن جمتهد، خالًف� للحن�بلة 
مطلًق�، والبن دقيق العيد م� مل يتداَع الزم�ن بتزلزل القواعد، ف�إن تداعى ب�أن اأتت 
اأ�شراط ال�ش�عة الكربى كطلوع ال�شم�ص من مغربه� ج�ز اخللو عنه، واملخت�ر مل 

يثبت وقوع اخللو عنه.

َتزاُل  »ال  بطرق  »ال�شحيحني«  حديث  الوقوع  عدم  دليل  يقع  وقيل:   
تي ظ�ِهريَن على احلقِّ حتَّى ي�أتَي اأمُر اهلِل«)2)، كم� �شرح به� يف بع�ص  ط�ئفٌة من اأُمَّ
الطرق. وق�ل البخ�ري هم اأهل العلم، اأي البتداء احلديث يف بع�ص الطرق بقوله: 
»ال�شحيحني«  للوقوع حديث  ويدل  يِن«))).  الدِّ ْهُه يف  يفقِّ َخرًيا  به  اهلُل  ُيرد  »َمْن 
اأي�ًش�: »اإنَّ اهلَل ال يقب�ُص الِعْلَم انتزاًع� ينتِزُعُه ِمن العَب�ِد ولكْن يقب�ُص العلَم بقب�ِص 
العلم�ِء حتَّى اإذا مل ُيْبِق ع�ملً� اتخذ الن��ُص روؤ�َش�َء جه�اًل ف�ُشئلوا َف�أْفَتوا بَغرِي علٍم 
�َعِة  لُّوا واأ�شلُّوا« هذا لفظ البخ�ري)4). ويف م�شلم حديث: »اإنَّ بنَي يَدي ال�شَّ ف�شَ

)))  اأخرجه البخ�ري وم�شلم بطرق متعددة. منه� البخ�ري يف  »كت�ب التوحيد«، وم�شلم يف  »كت�ب االإم�رة«. 
)2) اأخرجه البخ�ري يف كت�ب  »العلم«، وم�شلم يف كت�ب  »االإم�رة« )ب�ب قوله: ال تزاُل ط�ئفٌة من اأمتي َظ�هريَن على 

 .( احلقِّ
))) اأخرجه البخ�ري )يف الن�ص الذي اأورده احلجوي) يف »كت�ب العلم« )ب�ب: كيَف يقب�ُص العلُم). واأخرجه م�شلم يف 

»كت�ب العلم« )ب�ب: رفع العلم وقب�شه وظهور اجلهل والفنت يف اآخر الزم�ن). 
ظهور  )ب�ب:  الفنت«  »كت�ب  يف  البخ�ري  واأخرجه  وقب�شه)؛  العلم  رفع  )ب�ب:  العلم«  »كت�ب  يف  م�شلم  اأخرجه   (4(

الفنت). 
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ِمن  »اإنَّ  البخ�ري:  حديث  ونحوه  اجلهُل«)))،  فيه�  وُيرتُك  العلُم  فيه�  ُيْرَفُع  �ًم�  اأيَّ
�َعِة اأْن ُيرفَع العلُم ويثبَت اجلهُل«)2)، واملراد برفع العلم قب�ص اأهله. اهـ  اأ�شراِط ال�شَّ

)ممزوًج�).

الزم�ن عن   القولني يف جواز خلو  »التو�شيح«  وبعدم� حكى خليل يف   
جمتهد، ق�ل: »وهو عزيز الوجود يف زم�نن�«. وقد �شهد امل�زري ب�نتف�ئه ببالد املغرب 
يف زم�نه. فكيف بزم�نن� وهو يف زم�نن� اأمكن لو اأراد اهلل الهداية بن�، الأن االأح�ديث 
والتف��شري قد دونت، وك�ن الرجل يرحل يف طلب احلديث الواحد، لكن البد من 
قب�ص العلم. ف�إن قيل: يحت�ج املجتهد اأن يكون ع�ملً� مبوا�شع االإجم�ع واخلالف، 
امل�ش�ألة  اأن  يعلم  اأن  يكفيه  قيل:  وت�شعبه�،  املذاهب  لكرثة  زم�نن�  متعذر يف  وهو 
لي�شت جممًع� عليه� الأن الق�شد اأن يحرت�ص عن خم�لفة االإجم�ع وهو ممكن. اهـ 

)على نقل االخت�ش�ر يف ب�ب الق�ش�ء).

 ويف »ر�ش�لة االإن�ش�ف« م� ن�شه: »وقد انقر�ص االجته�د املطلق املنت�شب 
يف مذهب اأبي حنيفة بعد امل�ئة الث�لثة، وذلك الأنه ال يكون اإال حمدًث� جهرًيا، 
يف  املجتهدون  فيهم  ك�ن  واإن�  وحديًث�،  قدميً�  قليل  احلديث  بعلم  وا�شتغ�لهم 
املذهب. وهذا االجته�د هو الذي اأراده من ق�ل اأدنى �شروط املجتهد اأن يحفظ 

))) اأخرجه البخ�ري يف »كت�ب العلم« )ب�ب: رفع العلم وظهور اجلهل)؛ كم� اأخرجه م�شلم يف »�شحيحه« يف »كت�ب 
العلم« )ب�ب: رفع العلم وقب�شه). 

)2) �ش�ه ويل اهلل الدهلوي، االإن�ش�ف يف بي�ن اأ�شب�ب اخلالف )ب�ب: حك�ية ح�ل الن��ص قبل امل�ئة الرابعة). 
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املب�شوط. ق�ل: وقل املجتهد املنت�شب يف املذهب امل�لكي وكل من ك�ن منهم 
بهذه املنزلة فال يعد تفرده وجًه� يف املذهب، ك�أبي عمر بن عبد الرب، والق��شي 
العربي  ابن  ف�أمث�ل  ق�ل؛  كم�  ولي�ص  مقيده:  ق�ل  اهـ.  العربي«)))  بن  بكر  اأبي 
و�شحنون،  واأ�شهب،  الق��شم،  ك�بن  منهم  اأعظم  بل  كثري،  عندن�  الرب  عبد  وابن 
وابن حبيب ثم ابن اأبي زيد، وابن اللب�د، والق�ب�شي ثم ابن ر�شد، وابن يون�ص، 
واللخمي، وامل�زري وعي��ص وغريهم ممن ال يح�شى كرثة، واأقوالهم معدودة من 

وجوه املذهب امل�لكي معمول به� معتمدة، ولو انفردوا. 

غري اأن االإم�م م�لًك� ح�شلت له �شهرة طبقت الع�مل االإ�شالمي يف وقته، 
ر عمًرا طوياًل، ففرع كثرًيا وتكلم يف  ورفعت اإليه االأ�شئلة من اأطراف املعمور، وعمَّ
�شبعني األف م�ش�ألة اأو اأكرث. وقد تقدم يف ترجمة اأبي بكر بن عبد اهلل املعيطي اأنه 
جمع هو واأبو عمر االإ�شبيلي اأقوال م�لك وحده التي �شدرت الفتوى عنه به�، 
فك�نت م�ئة جزء، ولذلك ملئت الدف�تر مب� نقل عنه من الفقه مب� كفى عن اأقوال 
اأتب�عه يف كثري من امل�ش�ئل مم� مل يرَو عن ال�ش�فعي وال ابن حنبل الذين مل يعمرا 

كعمره، وال ح�شل لهم� من ال�شهرة م� ح�شل له.

وقد قدمن� يف ترجمة البيهقي من ال�ش�فعية اأنه جمع اأقوال ال�ش�فعي يف 
اإحدى ع�شرة جملدة ف�إذا ن�شبن� الفقه املروي عن ال�ش�فعي، الذي هو اأ�شهر فيه من 

))) اأخرجه االإم�م الطرباين يف »املعجم االأو�شط« )ب�ب ال�شني من حديث �شيف بن عمرو). واأخرجه ال�شه�ب الق�ش�عي 
يف »م�شنده« )ب�ب: مثل اأمتي ك�ملطر). 
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ابن حنبل، ك�ن نحو الع�شر من فقه م�لك رحمهم اهلل. فك�ن يكفي من انت�شب 
اإليه اأن يحفظ فت�ويه، مع اأن لهم اختي�رات واأ�شرابً� عن اأقواله، فكم خ�لفه اأ�شهب 
وابن الق��شم بل واللخمي وامل�زري كم� تقدم يف تراجمهم. واأقوالهم معدودة من 
املذهب، وكثرًيا م� تتبع ويرتك ن�ص االإم�م لتبني حجته� ورجح�ن دليله�. فلوال اأن 
من بعدهم بلغ رتبة االجته�د م� رجحه� وترك قول االإم�م. واملتح�شل من م� تقدم 
اأنهم مل يقطعوا بوجود املجتهد املطلق امل�شتقل من راأ�ص امل�ئة الرابعة، مع اإمك�ن 

وجوده، خالًف� للنووي. 

ال�ش�عة  قي�م  عالم�ت  وقوع  اإىل  منه  الزم�ن  خلو  بعدم  احلن�بلة  وق�ل 
الث�منة،  امل�ئة  اإىل  وجوده  علمت  فقد  املذهب  وجمتهد  املنت�شب  اأم�  الكربى. 
وميكن وجوده بل ووجود املجتهد املنت�شب وامل�شتقل االآن لتوفر مواد االجته�د، 
والن��ص هم الن��ص، وال م�نع منه عقاًل وال �شرًع�، بل يجب على علم�ء االأمة القي�م 
ب�الجته�د املطلق امل�شتقل؛ الأنه فر�ص كف�ية كم� ق�ل ابن ال�شالح وغريه، ف�أحرى 

جمتهد الفتوى.

احل�ج:  بن  اهلل  عبد  اأبي  عن  م�شلم«  »�شرح  يف  ال�شنو�شي  االإم�م  ق�ل   
عج�ئب القراآن واحلديث ال تنق�شي اإىل يوم القي�مة، كل قرن البد اأن ي�أخذ منه� 
فوائد خ�شه اهلل به� لتكون بركة هذه االأمة اإىل قي�م ال�ش�عة. ق�ل عليه ال�شالم: 
اهلل  كرم   - علي  �شيدن�  وق�ل  اهـ.  اآخِرُه«  اأو  خرٌي  اأَوُلُه  ُيْدَرى   ال  ك�ملَطر  تي  »اأُمَّ
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وجهه - كم� يف »ال�شحيح«: »مل يرتك لن� ر�شول اهلل  اإال كت�ب اهلل، وم� يف 
هذه ال�شحيفة اأو فهًم� اأوتيه رجل م�شلم« وق�ل ال�شيخ اأبو مدين: للقراآن نزول، 

وتنزيل. ف�أم� النزول فقد م�شى، واأم� التنزيل فب�ٍق اإىل قي�م ال�ش�عة واأم� قوله:

ى للِذي َغَب        ف�سَل ِعْلٍم �ُسوى اأْخَذه باالأَثر مل َيدْع َمْن م�سَ

االأفك�ر  ت�أخر  اأوجبه�  �شرعية  وال  عقلية  لي�شت حجة  �ش�عر  ف�إنه� خي�ل 
االإ�شالمية وركونه� للجمود، وقد ق�ل فيه اليو�شي يف الق�نون اإنه ال اأ�شر ب�لعلم�ء 
واملتعلمني منه وحتجري لف�شل اهلل الذي مل يوقت بزم�ن وال مك�ن، ويق�بله� قول 

ال�ش�عر الذي �شدقه االأوائل واالأواخر:

ُل لالآِخِر     َكْم َترَك االأوَّ

من  ال  واالأ�شخ��ص  لالأزمنة  النظر  اأن  »ق�عدة  قواعده:  يف  زروق  ق�ل   
حيث اأ�شل �شرعي اأمر ج�هلي« حيث ق�ل الكف�ر: نث ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  
نثۆ    بقوله:   فرد اهلل عليهم  ]الزخرف/ ))[.  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇمث  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   نث   وق�لوا:  ۈمث  ]الزخرف/ 2)[.  ۈ   ۆ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث       ]الزخرف/ )2[ . فرد اهلل عليهم بقوله: نث ٹ  ٹ    
لعموم  النظر  فلزم   ]24 ]الزخرف/  ڦمث  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    
ف�شل اهلل من غري مب�الة بزمن وال �شخ�ص اإال من حيث م� خ�شه اهلل به اإىل اآخر 
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كالمه. وق�ل اأي�ًش�: اإذا حقق اأ�شل العلم، وعرفت مواده، وجرت فروعه، والحت 
اأ�شوله، ك�ن الفهم مبذواًل بني اأهله، فلي�ص املتقدم فيه ب�أوىل من املت�أخر، واإن ك�ن 
له ف�شيلة ال�شبق، ف�لعلم ح�كم ونظر املت�أخرين اأمت، الأنه زائد على املتقدم، والفتح 
من اهلل م�أمول لكل اأحد))). ويف »الت�شهيل« واإذا ك�نت العلوم منًح� اإلهية ومواهب 
اخت�ش��شية، فغري م�شتبعد اأن يدخر لبع�ص املت�أخرين م� ع�شر فهمه على كثري من 
املتقدمني، اأع�ذن� اهلل من ح�شد ي�شد ب�ب االإن�ش�ف، وي�شد عن حميد االأو�ش�ف. 
واأ�ش�ر اإىل هذا املعنى يف خطبة الق�مو�ص م�شتدالًّ بقول املربد: لي�ص بقدم العهد 

يف�شل الق�ئل وال بحدث�نه يهت�شم امل�شيب ولكن يعطي كل م� ي�شتحق. 

ويف »املعي�ر« عن االإم�م حممد بن اأحمد بن مرزوق اأنه كتب على قول 
ع�شريه اخلطيب الغربيني التون�شي مل يكن مبغربن� هذا كله من القرن اخل�م�ص، 
ف�شاًل عن الث�من، جمتهد يف االأحك�م ال�شرعية م�شتقل. م� ن�شه: »اأم� االجته�د 
يف الفروع املذهبية فم� خلت منه البالد وال عدمته هذه االأمة، وهذا �شبيلك ي� 
�شيدن� اخلطيب، ومن اأجله ت�شدرت، وبه ا�شتهرت، ولوال النظر يف ترجيح االأقوال 
والتنبيه على م�ش�لك التعليل ومدارك االأدلة وبي�ن تنزيل الفروع على االأ�شول، 
واإي�ش�ح امل�شكل، وتقييد املهمل، ومق�بلة بع�ص االأقوال ببع�ص، والنظر يف تقوية 
قويه�، وت�شعيف �شعيفه� لتعطلت الدرو�ص وخلت املدار�ص. واأي ف�ئدة للمدار�ص 
غري هذا وتعليمه واإي�ش�حه للط�لب ولو مل يكن وظيف اإال �شرد االأحك�م ونقل 

))) اأحمد بن اأحمد زروق، قواعد الت�شوف )الق�عدة 7)). واأحمد زروق متويف �شنة 899 للهجرة. 
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االأقوال مل� افتقر اإىل املدار�ص مفتقر. وهل يجري على تدري�شك ول�ش�نك �شب�ًح� 
م�ش�ء غري هذا بحًث� واإلق�ء؟ اإىل اأن ق�ل: وقد وقع البحث يف هذه امل�ش�ألة بني علم�ء 
القزويني و�شم�ص  الدين  الق�ش�ة جالل  به� كق��شي  اأي�م مق�مي  امل�شرية  الدي�ر 
الدين االأ�شبه�ين الدم�شقي وت�ج الدين التربيزي ونظرائهم من فحول العلم�ء 
وكب�ر االأمية وحف�ظ املحدثني، ف�تفق راأيهم على اأن هذا القرن مل يخل من جمتهد 
وال نقطع بنفيه، الت�ش�ع اأقط�ر االأر�ص واختالف اأنظ�ر العلم�ء وم� ي�شدر عنهم من 
الت�ش�نيف واالختي�رات الدالة على ذلك، وال يتو�شل اإىل القطع اإال ب�ال�شتقراء. 

دقيق  ابن  وتلميذه  ال�شالم  عبد  بن  الدين  عز  االإم�م  اأن  على  واتفقوا 
بلغ هذه  الدم�شقي  َمْلك�ين)))  الزَّ ابن  اأن  الدرجة. وذكر بع�شهم  بلغ� هذه  العيد 
الدرجة من اأهل امل�ئة الث�منة، واأثبته� والد الغربيني الأبي الق��شم بن زيتون من 
اأبي  وابن  �شعيب  بن  اهلل  عبد  الأبي  اأ�شي�خن�  بع�ص  واأثبته�  ال�ش�بع،  القرن  اأهل 
الدني�، واأثبته� جم�عة لن��شر الدين اأبي علي من�شور بن اأحمد امل�شذايل وغريهم. 
ومن راأى ت�أليفه وم� ي�شدر عنه من الفت�وى واالأجوبة يف فنون متب�ينة مل يبعد عنه 

اإدراك هذه املرتبة. 

الوا�شح  ب�لدليل  ثبت  زم�ن  يف  نحن  يقول:  اإذ  اأميتن�  بع�ص  اهلل  ويرحم 
فال  االإن�ش�ف،  وعدم  احل�شد  لغلبة  الف�ش�ئل؛  اأهله  جحد  ف�ش�ده  ومن  ف�ش�ده. 

مت ترجمته يف  لعله حممد بن علي بن عبد الواحد بن الزملك�ين الذي ق�ل فيه الذهبي: اإنه بقية املجتهدين. وتقدَّ  (((
ال�ش�فعية. اهـ. موؤلف. )ه�م�ص املوؤلف: حممد بن احل�شن احَلْجوي).
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بن  الدين  ن��شر  اهلل  ويرحم  ك�نت حليته.  ولو  به�  املرتبة  هذه  ل�ش�حب  يعرتف 
ر  املنري اإذ يقول: »ف�شل اهلل وا�شع فمن زعم اأنه حم�شور يف بع�ص الع�شور فقد حجَّ

وا�شًع�، ورمى ب�لتكذيب، واللي�يل ُحب�ىل تلدن كل غريب«.اهـ. 

اأثبته  ب��شتقالل مع م�  نف�ه الغربيني من االجته�د  ت�أملت م�  واإذا 
ابن مرزوق من االجته�د املذهبي، مل جتد بينهم� خالًف�، وقد جنح ال�شيخ 
اإثب�ت هذه املرتبة  اإىل  اأحمد بن عبد ال�شالم بن�ين يف »الرو�ص املعط�ر« 
من  بن كريان  الطيب  وال�شيخ  الف��شي  العربي  و�شيدي  الف��شي  ل�شيدي عمر 
يف  امل�شتقل  االجته�د  بل  ادع�ه.  وقد  الف��شيني  ع�شر  الث�لث  القرن  اأوائل  اأهل 
الزيدية  فت�ألب  ال�شنع�ين  اليمني  ال�شوك�ين  حممد  االإم�م  اأي�ًش�  امل��شي  القرن 
رجعوا  ثم  بينهم،  فتنة  ووقعت  ملذهبهم،  خرًق�  ادع�ءه  وعدوا  اليمن،  يف  �شده 
و�شلموا واأذعنوا مل� راأوا من علمه كم� ذكر ذلك من ترجموه، فيم� طبع اأول اجلزء 
االأول من »نيل االأوط�ر«. وممن ك�ن يحوم حوله الع�مل الهندي يف القرن امل��شي 
االأمري النواب �شلط�ن بو هب�ل حممد �شديق خ�ن به�در وتقدمت لن� ترجمتهم�.

ويظهر يل اأن ندرة املجتهدين اأو عدمهم هو من الفتور الذي اأ�ش�ب عموم 
االأمة يف العلوم وغريه�، ف�إذا ا�شتيقظت من �شب�ته�، واجنلى عنه� ك�بو�ص اخلمول، 
الدني�  العلوم، وظهر فيه� فط�حل علم�ء  اأجله�  التي  وتقدمت يف مظ�هر حي�ته�، 
من طبيعي�ت وري��شي�ت وفل�شفة، وظهر املخرتعون واملكت�شفون واملبتكرون ك�الأمم 
االأروبية واالأمرييكية احلية عند ذلك يتن�ف�ص علم�ء الدين مع علم�ء الدني� فيظهر 
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هي  الفكر  حلرية  لالجته�د  م�ش�د  اأو  م�ٍح  اال�شتبداد  اأن  قدمن�  وقد  املجتهدون. 
بني  �ش�مًي�  مق�ًم�  ت�شغل  االإ�شالمية ال  االأمم  اأن  �شك  وال  االجته�د.  دواعي  من 
االأمم م� دامت ن�ق�شة يف هذه املي�دين، وهي حمت�جة ملجتهدين ب�إطالق، ع�رفني 
بعلوم االجتم�ع واحلقوق، يكون منهم اأ�ش�طني ل�شن قوانني دنيوية طبق ال�شريعة 
املطهرة، تن��شب ُروح الع�شر، وتنطبق على االأحوال املتجددة والرتقي الع�شري، 
النواب  جم�ل�ص  يف  امل�شرعني  الفط�حل  من  جل�ن  االأمم  �ش�ئر  عقد  يوجد  كم� 
لهوؤالء  قدوة  وعمر  بكر  اأبي  �شورى  جمل�ص  ك�ن  وقد  الغر�ص.  لهذا  وال�شيوخ 
فلن�شر رويًدا يف اإحي�ء م�آثر �شلفن� ال�ش�لح ، وال عربة ب�أمة مل تعرف حقوقه� 
بني  ثروته�  و�ش�عت  فذهبت حقوقه�  ته�،  خ��شَّ �شرَّ  ع�مته�  ت�أمن  ومل  فتحفظه�، 
املرت�شني واملداهنني واهلل يقول لن�: نث  ٻ  پ  پمث ]الن�ش�ء/ 5))[. 
اأو  اإال لالأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر، وهذه م�ش�ألة حي�ة  اأمة  وم� جعلن� خري 
موت، وهي وا�شعة االأكن�ف، ويف هذه الفذلكة مقنع. وقد اأطلت يف هذا املق�م 
الأن جل اأهل الع�شر متكن الي�أ�ص من قلوبهم واجلمود من اأفك�رهم فيحيلون اأن 
اأن هن�ك �شروًط� ال متكن وال يت�شور مع فقده�  الزم�ن جمتهد، ويظنون  ي�أتي يف 
وجوده. وقد و�شعن� اأم�مكم �شروطه واملواد التي ميكن به� االجته�د، ومن و�شف 
به من العلم�ء، لتعلم اأن هذه رتبة ممكنة متي�شرة �شهلة االآن اأكرث مم� قبل االآن، واإن� 

املفقود اأمران:
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 االأول: عزمية الط�لب على اإدراكه�، ف�إذا عزم ومرن نف�شه على ا�شتقالل 
فكره و�شغله بتدبر كت�ب اهلل و�شنة نبيه  وترك التمرن على كالم املت�أخرين 
اأمية االجته�د  وال�شنة، وكالم  الكت�ب  فهم  التمرن على  بدله  اجل�مدين، وجعل 
مثل م�لك واأ�شرابه، كم� ك�ن اأهل القرون االأوىل يفعلون، اإذ ك�نوا يتمرنون على 
لل�ش�فعي  و»االأم«  و»املوط�أ«  م�شلم«  و»اأح�ديث  واأح�ديثه  وتراجمه  البخ�ري  فهم 
و»فقه اأبي حنيفة« و»م�شند اأحمد« واأمث�لهم، ف�إذا رجعن� مل� ك�ن عليه املجتهدون 

يف كيفية تربية ملك�تهم �شرن� جمتهدين مثلهم. 

االأمر الث�ين: ري��شة النفو�ص على االأخالق الف��شلة اأو ترك ال�شف��شف 
ك�نت  كم�  الع�مة،  الثقة  به�  حت�شل  التي  الّنزاهة  وهي  العزيزة  اخل�شلة  لتوجد 
ح��شلة ب�ملجتهدين، ف�لذي فقد اأو ك�د هو الثقة. وعليه ف�إن� يعز وجود �شرط يف 
االقتداء ال يف االجته�د، وهو االأم�نة التي تن�ش�أ عنه� الثقة. اأم� �شروط االجته�د 
فلي�شت ب�شعبة، واأرى اأن بع�ًش� من علم�ء الوقت ال م�نع من توفر تلك ال�شروط 
فيهم، وف�شل اهلل غري حمجر. بل يجب عليهم رفع همتهم والنهو�ص الإدراك هذه 
املتعط�ص  الن�ظر  اأيه�  وعليك  العلم.  اأهل  روؤو�ص  عن  الذل  غب�ر  ونف�ص  املرتبة 
مقلد وجمتهد  ل�ش�ين  على  ثمينة  من�ظرة  املوقعني«  »اإعالم  كتبه يف  م�  تنظر  اأن 

واأدلتهم�، ف�نظره� وا�شتوعبه� والبد لرت�شد اإىل احلق.

هذا واإن م� قدمته اإن� هو االجته�د ليعمل االإن�ش�ن يف خ��شة نف�شه، ف�إنه 
اإذا تبني له الدليل وجب عليه نبذ التقليد. اأم� االأحك�م الق�ش�ئية يف احلقوق، من 
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بيع وطالق، وملك، وا�شتحق�ق، اأو اأي عقد ك�ن، واالإفت�ء للغري، ف�ل�شواب اأن ال 
ن�شغل اأنف�شن� ب�الأم�ين واخلي�ل، بل علين� النظر للحق�ئق الراهنة واعتب�ر اأحوال 
اأهل زم�نن� احل��شرة، واأن نربي رج�ل االجته�د للم�شتقبل. اأم� املعول عليه االآن 
فهو م� عليه الن��ص من التزام مذهب معني، كم�لك اأو ال�ش�فعي اأو غريهم�، ممن 
ظهرت اأم�نته ومت�نة اأقواله وح�شن نظره، فال معدل عن الراجح اأو امل�شهور اأو م� 
به العمل لقلة االأم�نة يف الوقت احل��شر، اإذ لو فتح ب�ب االجته�د الأطلقن� طغمة 
الق�ش�ة عن كل تقييد، وال�شتب�حوا اأكرث مم� ا�شتب�حوا مم� هو واقع م�ش�هد، ال �شيم� 
وب�ب احليل قد فتح من قبل، مع رقة الدي�نة وذه�ب االأم�نة. ففي القرون الو�شطى 
حتيلوا يف اإ�شق�ط حد الزن� ب�الأم واخل�لة والعمة ب�أن يعقد عليهن زواًج�، ويف اإ�شق�ط 

حد ال�شرقة اأن يدعى اأن امل�شروق منه عبده واأمث�ل هذا كثري.

 فكيف بزمنن� هذا الذي مل يبَق من الدين اإال ا�شمه، ولقد راأين� الذين 
م�  اأول  لل�شحت،  االأك�لني  املتفيقهني  من  ب�لفعل  االجته�د  ب�ب  فتح  يريدون 
� على جن��شة اخلمر، وال على حرمة  اأنهم مل يجدوا ن�شًّ يبحثون فيه من امل�ش�ئل 
� على حرمة م�ص امل�شحف  �شحم اخلنزير، ورمب� زادوا بعره و�شعره، ومل يجدوا ن�شًّ
للجنب، واأمث�ل هذه الفت�وى التي تظهر منه� مق��شدهم ال�شبي�نية، فال معدل لن� 
عن قول ترجح بتحقق اأم�نة ق�ئله اإىل قول من هو م�شكوك فيه. ومن اأين لن� ح�شول 
درجة االجته�د االآن مع كرثة الدعوى من اأهل اجلهل املركب، ف�ل�شواب واحلق 
الت�شييق  زي�دة  بل  الدع�وى،  واأحك�م  الفت�وى  التقليد يف  على  الن��ص  بق�ء  هو 
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فيه وال�شبط، لتن�شبط احلقوق، اإال م� �شبق يف ترجمة جواز اخلروج عن املذهب 
ل�شرورة اأو م�شلحة االأمة، اأو يف عمل االإن�ش�ن يف نف�شه، واهلل امل�شتع�ن.

من اأدرك رتبة االجتهاد هل يجوز له اأن يحكم اأو يفتي مبذهب غريه اإذا �سرط 
عليه ذلك يف عقد التولية؟

اجلواب: نعم، على قول قوي. ف�إن قلت اإذا اأدرك االإن�ش�ن رتبة االجته�د 
وتبني له الدليل فكيف يفتي ب�لتقليد؟ قلت: نعم، يفتي به وف�ء ب�شرط التولية، 
الأن ال�شلط�ن م� ن�شبه اإال ليفتي اأو يق�شي مبذهب معني. وقد ك�ن يف االأندل�ص 
واإفريقي� علم�ء يفعلون ذلك، ف�إن امل�زري ك�ن ب�ملرتبة العلي� من االجته�د املذهبي، 
امل�شهور  على  اإال  الن��ص  اأحمل  ل�شت  وق�ل:  �شنة،  وثم�نني  وط�ل عمره خم�ًش� 
، والتحفظ على الدي�ن�ت  املعروف من مذهب م�لك واأ�شح�به؛ الأن الورع قد قلَّ
كذلك، وكرثت ال�شهوات وكرث من يدعي العلم، ويتج��شر على الفتي�، ولو فتح 
هيبة  حج�ب  وهتكوا  الراقع)))،  على  اخَلْرق  الت�شع  املذهب  خم�لفة  ب�ب  لهم 
املذهب، وهو من املف�شدات التي ال خف�ء به�. انظر املوافق�ت وهو مبني على �شد 

الذرائع وامل�ش�لح املر�شلة، وكل ذلك من اأ�شل م�لك. 

)))  ات�شع اخلرق على الراقع: تف�قم االأمر حتى ال ُي�شتط�ع تداركه. واخَلْرق: ال�شقُّ يف الثوب ونحوه. والراقع: الذي 
ُي�شلح ذلك اخلرق. )م).
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وتقدم لن� اأن اأحمد بن مي�شر ك�ن ُيخري امل�شتفتي فيقول: مذهب اأهل 
الق�ش�ة  ق��شي  البلوطي،  �شعيد  بن  منذر  وك�ن  وكذا.  كذا  ومذهبي  كذا  بلدن� 
اإال  يفتي  وال  يق�شي  ال  ولكن  املذهب،  ظ�هري  امل�شتن�شر،  احلكم  اأي�م  بقرطبة 
الذي  من�شوره  يف  االإم�م  ي�شرتطه  الذي  ال�شرط  ح�شب  م�لك،  مذهب  مب�شهور 
الق�شم االأول من نفح الطيب)  ب�الأندل�ص )ن�ص على ذلك يف  الق��شي  به  يوىل 
واأمث�له كثري. وق�ل القف�ل: لو اأدى اجته�دي اإىل مذهب اأبي حنيفة لقلت مذهب 
ال�ش�فعي كذا، لكني اأقول بقول اأبي حنيفة؛ الأن ال�ش�ئل اإن� ي�ش�ألني عن مذهب 
اأكرث  تيمية  ابن  وق�ل  به غري مذهبه.  اأفتيته  الذي  اأن  اأعرفه  اأن  ال�ش�فعي، فالبد 
املفتي  ي�شع  ي�ش�أل عن احلكم، فال  واإن�  بقلبه مذهب معني،  امل�شتفتني ال يخطر 
اإال اجلواب مب� يعتقده �شوابً�. والتوفيق بني هذا وم� قبله ظ�هر، واخلالف يف ح�ل.

على اأن يف امل�ش�ألة خالًف� من�شو�ًش� فيم� اإذا ن�شب االإم�م ق��شًي�، و�شرط 
وال�شرط  �شحيح  العقد  فقيل  مثاًل  م�لك  اأو  الق��شم  ابن  مبذهب  احلكم  عليه 
�شحيح. وقيل: الكل ب�طل. وقيل: ال�شرط ب�طل، والعقد �شحيح. وعلى القول 
املوقعني«:  »اإعالم  القيم يف  ابن  قول  واأم�  امل�شلمني م�شرًق� ومغربً�.  االأول عمل 
ولو ا�شرتط االإم�م على احل�كم اأن يحكم مبذهب معني مل ي�شح �شرطه وتوليته، 
ومنهم من �شحح التولية واأبطل ال�شرط، فهو مذهب له، والذي عليه عمل مغربن� 
اأنه يكتب يف من�شور تولية الق��شي �شرط اأن يحكم مب�شهور مذهب م�لك اأو م� به 
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العمل، وذلك اأخذوه عن عمل ملوك قرطبة واالأمويني، وهو اأخذ ب�شد الذرائع 
وامل�ش�لح املر�شلة.

ف�إبق�ء  مفقودة،  والثقة  ج�مدة،  واملدارك  مت�أخرة،  االأخالق  دامت  وم� 
الن��ص على م� هم عليه يف الق�ش�ء اأخذ ب�أخف ال�شررين، واإن املفتي مثل الق��شي 
�شواء، وال�شرورة قد األزمت به يف وقتن� هذا اإىل اأن يجدد اهلل جمد الفقه، ويعيد 

�شب�به ب�جته�د الفقه�ء واأم�نتهم.

ولئن خرجت عن املو�شوع يف بع�ص م� تقدم من الف�شول لكن، العذر 
، ولي�ص يف تلك الف�شول م� هو من الف�شول، وكل ذلك ال يخلوا من ت�شوير  بنيِّ

ثور))). ح�ل الفقه يف هذه الع�شور، اأو مر�شد لتجديده بعد الدُّ

ُثور: الِقَدم. )م). )))  الدُّ





]انتهى تاأليفه بالرباط عام )1352 هـ/ 1934 م(، وهو خمطوط يف اخلزانة العامة بالرباط[

ت�أليف
حممد بن احل�سن احَلْجوي

تعليم الفتيات ال �ُسفور املراأة





واآله و�شحبه  �شيدن� حممد  الرحيم، و�شلى اهلل على  الرحمن  ب�شم اهلل 
و�شلم.

 عماًل مب� اقرتحه عليَّ بع�ص ال�ش�دة احل��شرين ب�إحل�ح، �ش�أحتدث لكم عن 
تعليم الفتي�ت املغربي�ت، وعن حكمه ال�شرعي واأدلته، واالجتم�عي وحكمته، 
وكيف ينبغي اأن يكون، واإىل اأي حد ينبغي اأن ينتهي. ومل� ك�ن تعليم الفتي�ت 
قد تع�ر�ص عند بع�ص الن��ص مب�ش�ألة �شفور املراأة، ل�شبب �ش�أبينه فيم� بعد، لذلك 
�ش�أتكلم  املخ�لطة.  لظالم  واإذه�بً�  اللب�ص،  اإزالة  كلمة،  اأول  على ذلك يف  نبهت 
على هذه امل�ش�ئل مب� هو راأيي اخل��ص، ول�شت  اأعرب عن راأي اأحد غريي، و�ش�أنطق 
مب� هو اأوفق ب�ل�شريعة االإ�شالمية الع�لية. ثم �ش�أختم مب�ش�ألة حترير املراأة و�شفوره�، 

وم� وقع فيه من اخللط اأو التغليط، �شواء من الوجهة الدينية اأو االجتم�عية.

تعليم الفتيات ال �ُسفور املراأة
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تعليم الفتيات: حكمته، اأدلته

اإن فكري يف هذه امل�ش�ألة م�شهور لديكم من لدن جهرت �شنة )4))ه 
اأن  وهو  الركب�ن،  به�  �ش�رت  التي  ب�لرب�ط يف حم��شرتي  هن�  انعقد  الذي  ب�ملوؤمتر 
�، على نحو تعليم ال�شلف ال�ش�لح ن�ش�ءهم، من غري  � اإ�شالميًّ ُيعلمن تعليًم� عربيًّ
ومك�رم  والقراآن  الدين  ي�أب�ه  الذي  احلج�ب  ورفع  ال�شفور  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن 
للحي�ء واحل�شمة. وقد دللت  لل�شهوة م�ش�د  الن�شل الأنه مثري  االأخالق، وحفظ 
التون�شية يف  النه�شة  التي طبعته�  ال�ش�لفة  امل�ش�مرة  ب�شطته� يف  ب�أدلة  على ذلك 
�شرًق�  االإ�شالمي  الع�مل  وتقبله�  ون�شرته�  طبعة خ��شة  طبعته�  ثم  اجلريدة،  نف�ص 

وغربً� ب�أكمل قبول.

وي�أتي لن� ترجمة م�ذا تتعلم الفت�ة، وحدود تعليمه�، ففيه زي�دة بي�ن.

اأدلتـه

اأي  العلم،  من  املراأة  مينع  دليل  على  ة  وال�شنَّ الكت�ب  يف  اأقف  مل  اأين  االأول: 
علم ك�ن، اأو يوقفه� عند حد حمدود يف التعليم العربي الديني. بل االأ�شوليون 
�شرحوا ب�أن املراأة يجوز اأن ت�شل اإىل رتبة االجته�د يف علوم القراآن وال�شّنة، وم� 
يو�شل اإليهم� من العلوم االإ�شالمية، حتى تكون كم�لك وال�ش�فعي واأ�شرابهم�، 
املهم�ت  يف  ي�شتفتونه�  ال�شح�بة  اأعالم  ك�ن  التي  ال�شديقية  ع�ئ�شة  ك�نت  كم� 
بن  عروة  و�شفه�  وغريه�، كم�  والطب  واالأدب  ب�ل�شعر  زم�نه�  اأهِل  اأعَلَم  وك�نت 



105105
تعليم الفتيات ال �ُسفور املراأة

البتول، وكثري من  ، وبنته الزهراء  اأزواج النبي  الزبري وغريه. وكم� ك�ن بقية 
ا، ر�شي اهلل عنهن. ال�شح�بي�ت والت�بعي�ت وهلّم جرًّ

نعم، يف غري علوم الدين ينبغي اأن نقف به� عند حد التعليم االبتدائي، 
ا للذريعة كم� ي�أتي لن�، ون�شدل عليه� برقع احلج�ب ال�شرعي، وهي بنت ت�شع  �شدًّ

اأو ع�شر �شنني، حني ت�شري مث�ر ال�شهوة.

الثاين: اإن االإ�شالم ثق�فة وعلم وتهذيب اأخالق، فكيف يت�شور ع�قل اأن مينع من 
ا من الثق�فة والف�شيلة؟ ويف ال�شحيح:  تعلم املراأة ويرتك ن�شف املتدينني به خلوًّ
والعبُد   . ٍد  ومبحمَّ ِه  بَنبيِّ اآمَن  الِكت�ِب  اأهِل  ِمن  َرُجٌل  تنِي:  مرَّ اأَجَرُهم  ُيوؤَْتوَن  »َثالثٌة 
به� واأح�َشَن  ى حقَّ اهلِل تَع�ىل وحقَّ َمَواليِه. ورجٌل ك�نت له اأَمٌة ف�أدَّ اململوُك اإَذا اأدَّ

َجَه� فله اأجَراِن«))). ت�أديَبَه�، وعلَّمه� ف�أح�َشَن تعليَمَه�، ُثمَّ اأعتَقه� وتزوَّ

مف�شدة  من  ملجتمعن�  االإم�ء، حفًظ�  تعليم  اإىل  َيْنُدُبَن�  االإ�شالم  ك�ن  ف�إذا 
جهلهن، فم� ظنك بتعليم احلرائر بن�تن� واأعز م� لدين�؟ ذلك كله يف تعليم دينن� 
اإىل خلع جلب�ب  ذريعة  يكون  مم� ال  الدني�،  علوم  ينفعهن من  وم�  ولغتن�  واآدابن� 
احلج�ب، وال للت�شدي لل�شفور املمقوت املخل ب�حلي�ء واحل�شمة والّنزاهة والطهر 

و�شون الن�شل املقد�ص.

رواه اأحمد والبخ�ري وم�شلم ، انظر اجل�مع ال�شغري، حديث 548).  (((
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ٌة عَلى ُكلِّ ُم�ْشلٍم«))) رواه ابن م�جه  الثالث: قوله عليه ال�شالم: »َطلُب العلِم فري�شَ
والبيهقي وابن عدي وغريهم. ق�ل العلقمي: جمعت له خم�شني طريًق� يف جزء 
خ��ص، وحكمت ب�شحته لغريه. وق�ل العراقي: �شحح بع�ص االأئمة طرقه. وقد 
اأحلق بع�ص امل�شنفني ب�آخر احلديث: »وم�شلمة«. ولي�ص له� ذكر يف �شيء يف طرقه.

ال�شريعة  اإذ كل حكم ورد  اإليه�،  الزي�دة غري حمت�ج  اإن هذه  اأقول:  ثم 
مل�شلم اأو موؤمن اإال وامل�شلم�ت واملوؤمن�ت داخالت فيه اإم� بطريق اللفظ اأو القي��ص، 
الأن الن�ش�ء �شق�ئق الرج�ل يف االأحك�م اإال م� ورد فيه ا�شتثن�ء: ك�أحك�م احلي�ص 

والنف��ص.

الرابع: اإن االأمة جممعة على اأن ال يجوز المرئ م�شلم اأن يقدم على اأمر حتى 
يعلم حكم اهلل فيه، واأن اهلل ال يعبد اإال ب�لعلم، واملراأة داخلة يف ذلك بال �شيء 
من  وهذا  تعليمه�.  الزوج  فعلى  ذلك  يف  فرط  ف�إن  تعليمه�.  وليه�  على  ويجب 

�شروري�ت الفقه والدين. فهذا الدليل، والذي قبله، ينتج�ن وجوب تعليمه�.

اخلام�ص: اأن النبي ، ك�ن يجعل لهن يوًم� خم�شو�ًش� لتعليمهن، وك�نت ت�أتيه ن�شوة 
االأن�ش�ر ي�ش�ألنه عن الدين، وهو يف جمع من ال�شح�بة، من غري اأن ينكر عليهن. كم� 
�ش�ُء ِن�ش�ُء  كن ي�أتينه يف منزله ال�شريف لذلك. ففي »ال�شحيح« ق�لت ع�ئ�شة: »ِنعَم النِّ
َراٍع،  يِن«. وق�ل عليه ال�شالم: »ُكلُّكم  ه يف الدِّ َفقُّ �ِر مل مينْعُهنَّ احَلَي�ُء ِمن التَّ االأن�شَ

))) رواه ابن م�جه، مقدمة، ج )، �ص. )8، حديث )22.
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ِتِه واملراأُة راعيٌة يف بيِت َزوِجَه�..«))) احلديث. وك�ن عليه ال�شالم  وُكلُّكم َم�ْشُئوٌل َعْن رعيَّ
اإذا خطب الرج�ل ووعظهم، تقدم للن�ش�ء فخطبهن ووعظهن وعلمهن. وهذا كله 
ري ال ميرتي فيه� م�شلم. وكذلك كن ي�أتني جمل�ص  ح�ح وكتب ال�شِّ معلوم يف ال�شِّ
عمر وابن م�شعود وغريهم� ي�ش�ألن ويتعلمن، بل ينتقدن ويتح�ججن بكل �شراحة يف 
اأمور دينهن ودني�هن، ال منكر وال م�شتقبح، ك�ملراأة التي وردت على عمر حني اأمر اأن 
يقت�شر يف االأ�شدقة على م� ك�ن النبي ، يقت�شر عليه يف �شداق زواج بن�ته، بقوله�: 
اأنتبع قولك اأو قول اهلل: نثپ   پ  پمث ]الن�ش�ء/ 20[ فرجع لقوله�. 
واملراأة التي ق�لت البن م�شعود مل� روى حديث »لَعن اهلل الوا�ِشَمَة واملُ�ْشَتو�ِشَمَة)2)« اإن 
زوجتك تفعل ذلك. فق�ل له�: لو ك�ن تفعل ذلك م� ج�معتن�، اذهبي اإليه� وانظري. 

احلديث يف »اأ�شح ال�شحيح«.

ال�ساد�ص: اإن الن�ش�ء �ش�ركن يف اأعم�ل عظيمة يف ت�أ�شي�ص االإ�شالم، ومل يوؤذن 
لهن فيه� اإال ليكن على علم من اأحك�مه� ودق�ئق م�ش�ئله� مق��شده�. ق�ل تع�ىل: 

نث  ھ   ھ  ھ       ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  
ۆ  ۆ   ۈمث  ]املمتحنة/ 0)[. وق�ل: نث  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  
پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ مث     ]املمتحنة/ 2)[ 

رواه البخ�ري، جمعة ))؛ وابن م�جه واأبو داود يف اإم�رة، )) ابن حنبل، 5/2، 54.  (((
)2)  الوا�شمة وامل�شتو�شمة: الو�شم: ال�شواد الذي حُت�شى به اليد وغريه� من اأع�ش�ء البدن، بغرز االإبر، والوا�شمة: التي 

ت�شنع ذلك، وامل�شتو�شمة، التي ُي�شنع له� ذلك. )م)
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والن�شرة  والبيعة واجله�د  اإليه�، ك�لهجرة  الرج�ل  َمْنَقبة))) �شبق  االآية. فم� من 
يف الدين واإعالء �ش�أنه ون�شره والدع�ية اإليه، اإال وك�ن للن�ش�ء حظهن يف ذلك، 
منهن  اختي�ًرا  اإليه  ت�ش�بقن  اأنهن  النبوية  ة  وال�شنَّ الكرمي  القراآن  لفظ  من  ويظهر 

للف�شيلة وامل�ش�ركة للرجل يف اخلري.

لالإ�شالم  �شبقه�  يف  بكر  ك�أبي  اإال   - ال�شالم  عليه�   - خديجة  فلي�شت 
�شلمة  ك�أّم  للحب�شة،  مه�جرات  من  فيهن  وكم  تع�ىل،  هلل  ونف�شه�  م�له�  وتقدمي 
اأبي ط�لب،  ُعَمْي�ص، زوج جعفر بن  واأ�شم�ء بنت    النبي  واأم حبيبة زوجتي 
وغريهن. وقد ح�شر لبيعة العقبة الث�نية ب�شعة و�شبعون رجاًل وامراأت�ن، والكل ب�يع 
ّب)2) عن االإ�شالم وحم�يته من اأعدائه ون�شر دعوته. واإحدى املب�ِيع�ت  على الذَّ
، وُجرحت  �ِريَّة، ليلة العقبة، و�شهدت م�ش�هد معه  جَّ النَّ اأم عم�رة االأن�ش�ريَّة 
يف غزوة اأحد، و�شهدت غزوة اليم�مة بعده عليه ال�شالم، فُجرحت اثنتي ع�شرة 
ر، ال�ش�عرة، كذلك ح�شرت  مُت��شِ جرحة، وقطعت يده�، وقتل ولده�. واخلن�ش�ء 
الغزو واأوالده� االأربعة يف الق�د�شية وحر�شتهم على القت�ل، فم�توا هن�لك جميًع� 

يف ق�شة طويلة.

وكم فيهن ممن كن يح�شرن الغزوات يداوين املر�شى وي�شمدن اجلرحى، 
كم� فعلت ف�طمة بنت ر�شول اهلل ب�أبيه� يف غزوة اأحد، وكم� ك�نت اأم عطية وغريه� 

))) َمْنَقبة: مفخرة وفعل كرمي. )م). 
ّب: الدف�ع. )م). )2) الذَّ
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بنت  َحَرام  الأم  وقع  كم�  البحر،  يف  حتى  يغزون  وكن  املغ�زي  �ش�ئر  يف  يفعلن 
�مت، وم�تت هن�ك اأو ببريوت  ِمْلح�ن التي غزت قرب�ص مع زوجه� عب�دة بن ال�شَّ
عند اأوبته�. وهي التي طلبت النبي ، اأن يدعو له� ب�أن تكون من اأول من يغزو 
يف البحر كم� يف البخ�ري. فقبل احلج�ب كن يداوين اجلرحى ويغزون، وهن غري 
االأعم�ل على رفع  يفعلن ذلك حمجب�ت. وال تدل هذه  حمجب�ت، وبعده كن 
احلج�ب اأ�شاًل، كم� اأن احلج�ب لي�ص م�نًع� لهن من ذلك. وكن يحفظن القراآن 
وين�شرن الدين. وهل ك�ن اإ�شالم عمر، الذي هو من اأعظم اأرك�ن هيكل االإ�شالم، 
اإال على يد اأخته التي وجده� تعلم القراآن خفية يف منزله�، هي وزوجه� �شعيد بن 
زيد بن عمرو بن ُنَفيل، والنبي اإذ ذاك خمتٍف يف دار االأرقم بن االأرقم. وكم منهن 
من ا�شُت�شهدت يف �شبيل اهلل، ك�شمية والدة عم�ر بن ي��شر، التي قتله� اأبو جهل 
ب هي  بعدم� عذبه� عذابً� �شديًدا يف ذات اهلل. وك�ن النبي ، مير عليه� وهي ُتعذَّ

وزوجه� مبكة، فيقول: »�شرًبا اآل ي��ِشٍر«. ف�ملراأة اأول �شهيد يف االإ�شالم.

ال�سابع: اأنني اكت�شفت يف القراآن العظيم مدر�شة البن�ت.

ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   نث  تع�ىل:  اهلل  ق�ل 
ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ  
ے  ے   ۓ ۓ  ڭ  ڭ   
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ  ۋ  ۅ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ.. مث  االآية ]االأحزاب/ 5)[.
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ېئ     ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ     ەئ    تع�ىل:نثائ     وق�ل 
ھ   ھ    نث   وق�ل:   ،](( ]احلجرات/  یمث      ی      ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  
ھ       ھ  ے ..مث  ]املمتحنة/ 0)[، االآية وق�ل: نث ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڤ      ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ  
واأمث�له�،  االآي�ت،  هذه  فمن  االآية.   ](2 ]املمتحنة/  مث     ڦ..     ڦڦ   ڤ  
احلي�ة  يف  حقوقهن  واإثب�ت  وتهذيبهن  تعليمهن  اأعني  البن�ت،  مدر�شة  تكّونت 
الف�شيلة  اأ�ش�ص  الكرمية من  االآي�ت  ت�شمنته هذه  فم�  اأنف من ك�بر.  رغًم� على 
وجميل االأخالق ك�ٍف يف تهذيبهن، وم� فيه� من احلقوق واجب متكينهن منه�، 

وذلك هو حترير لهن وكفى به.

ماذا ينبغي اأن تتعلم الفتاة وحدود تعليمها؟

قدمن� اأن الفت�ة هي نواة الع�ئلة، بل نواة االأمة، اإذ فت�ة اليوم هي اأم الغد. 
اإال جمموع تلك الدوح�ت  اإال غ�شن من دوحته�؟ وهل احلديقة  وهل االأوالد 
ن عنه� الولد كل تربية وتهذيب. فعن االأم  وغ�شونه�؟ واالأم هي اأول مدر�شة ُيَلقَّ
الل�ش�ن،  وف�ش�حة  املنطق،  اللغة، وح�شن  ومعرفة  احلروف  االأوالد خم�رج  ي�أخذ 
وؤََدة)))، والن�ش�ط يف احلركة، واعتدال  وات�ش�ع الفكر، وكيفية التفكري، وح�شن التُّ

وؤََدة: الت�أين يف االأمر. )م). ))) التُّ
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الولد  ن  ُيَلقَّ االأم  وعن  �شده�.  اأو  احلميدة  واالأخالق  اخل�ش�ل  و�ش�ئر  االأحوال، 
املربية،  اأو  االأم،  وعن  ب�الأوه�م.  اأو  ب�ليقني  قلبه  ويعمر  والعق�ئد،  احلق�ئق  معرفة 
ع�لية  اأخالًق�  ك�نت  ف�إن  ول�ش�نه:  قلبه  فينطبع يف  طب�عه�  م� يف  الولد كل  ي�أخذ 
واأفك�ًرا �ش�مية وف�شيلة وف�ش�حة ون�ش�ًط�، فذاك واإال انطبع على �شد ذلك، ورمب� 
اأمكن االأ�شت�ذ اإ�شالح م� اأف�شدته االأم، وقد ال ميكنه ذلك )وهل ي�شلح العط�ر م� 

اأف�شده الدهر؟):

مَتُه اخَل�َسُب مَتها اعَتَدلْت          وال يلنُي اإذا قوَّ اإنَّ الُغ�سوَن اإذا قوَّ

�شالح  ف�أ�شلح  املدار�ص،  من  اأكرث  االأوالد  على  ت�أثري  اأعظم  للرتبية  اإن 
ة. ف�الأم له�  الع�ئلة ب�شالح االأم، وف�ش�ده� بف�ش�ده�، و�شالح الع�ئلة به �شالح االأمَّ
اإىل فوؤاد  ت�أثري عظيم على فكر الولد بتعليمه� وبطب�عه� واأخالقه�. فمن فم االأم 
فكر  ينطبع  الطفولية  زمن  ففي  احلجر.  يف  ك�لنق�ص  ال�شغر  يف  والتعلم  ال�شبي، 
ال�شبي وطبعه على ال�شور اجلميلة واالأخالق اجلميلة واللغة اجلميلة واحلرك�ت 
ي�أخذ  ال�شغر  اإن خبثت. ويف  ويخبث  ط�بت  اإن  يطيب  اأو �شد ذلك:  اجلميلة، 
ق�ش�ي� م�شلمة يف البيت تنطبع يف قراءة فكر، فال �شبيل اإىل حموه�، وال �شيم� اإن 

ك�ن قليل الذك�ء �شعيف التفكري والنقد.

اأبويه يف  ف�إن قلد  ال�شر:  اأو  ي�أتيه اخلري  التقليد، ومن  ومن فطرة االإن�ش�ن 
�شعب  ال�شغر  يف  فيه  قلدهم�  وم�  ب�لعك�ص،  والعك�ص  �ش�حًل�،  ولًدا  ك�ن  اخلري 
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من  عنده  التفكري جتد  نبوغ يف  اأو  بفل�شفة  اإليه  ي�ش�ر  من  وكل  الكرب،  حموه يف 
التقليد اأ�شع�ف اأ�شع�ف م� انتقده اأو اجتهد فيه اأو الحظ عليه. واإن العقيدة اإذا 
َمَلَكة ال تزول، وقّلم�  تكررت على ذهن ال�شبي، مرة بعد مرة، وقبله�، اكت�شبه� 
ُتغري االأي�م منه� �شيًئ�: �شواء ك�نت عق�ئد دينية اأو غريه�، ك�لكرم واالقت�ش�د يف 
مرافقة املعي�شة، واالدخ�ر لوقت احل�جة، والن�ش�ط يف العمل، والرحمة ب�ل�شعف�ء، 
وح�شن اخللق، وهدو اجلوارح، وال�شج�عة، وحب نفع البالد، والتعلق ب�حلق�ئق، 
و�شدق اللهجة، وترك التقليد، واملران على التفكري يف االأفك�ر الع�لية وكل مك�رم 
االأخالق. واإذا تلقن �شد ذلك، اأو �ش�هده من اأمه اأو مر�شعته، �شب�ًح� م�ش�ًء انطبع 

عليه.

يف  واإن�ًث�  ذكرانً�  اأوالده�  تعلم  والتي  الالدينية،  فرن�ش�  دولة  اإىل  ولننظر 
مدار�ص ال دينية، ومع ذلك ال جتد فيه� امراأة غري متدينة اإال ن�دًرا. وكذلك الذكور 
اأمه�.  عند    � دينيًّ تعلًم�  البنت  تعلم  اإال  لذلك  �شبب  وال  التدين،  فيهم  منت�شر 
اإذا  الأم�نته،  واحل�فظة  له  والن��شرة  للدين  االأكرب  الداعية  هي  االأم،  اأو  ف�لبنت، 
ك�نت متدينة، والعك�ص ب�لعك�ص. فهي الن��شرة للف�شيلة اأو الرذيلة، وه� نحن نرى 
اأوالد الع�ئالت الرفيعة والو�شيعة ونفرق بينهم مبجرد االجتم�ع والع�شرة، فنعلم 
ت�أثر كل واحد ب�لرتبية احل�شنة اأو �شده�، فذلك منطبع على الف�شيلة، وهذا على 
الرذيلة، ففي البيت ابتداء كم�له اأو نه�ية نق�ش�نه، وقد ي�شذ عن هذه الق�عدة اأفراد، 

ولكن احلكم للغ�لب - واملنظور اإليه يف ت�أ�شي�ص قواعد االجتم�ع هو االأغلب.
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فتبني اأن تربية البنت وتعليمه� �شروري، من حيث الدين واالجتم�ع مًع�، 
ولي�ص هو بكم�يل كم� يظن بع�ص من مل ميعن النظر يف امل�ش�أة ت�أماًل ونقًدا. وقد 
اأجمع الراأي الع�م داخل املغرب وخ�رجه على اأن تربية االأم هي اأ�ش��ص �شالح 
بتعليم  اإال  الرقي  من  الالئق  املحل  اأن حتل  لالأمة  �شبيل  وال  ف�ش�ده�،  اأو  االأمة 
البنت وتهذيبه�. وبقدر تعميم رقي البنت الفكري واالأخالقي ترقى االأمة، وبقدر 
اأن بع�ص مهرة القواد �شئل عن  نق�ش�ن ذلك التعميم تنحط االأمة. لهذا يروى 
اأي ح�شون بالده اأمنع؟ فق�ل: املراأة ال�ش�حلة. وهذا لعمري حد ج�مع م�نع للمراأة 
اأمره� ووجوب تعليمه�، وحج�به� و�شونه�، واالعتن�ء  ك�ٍف يف التنبيه على خطر 
به�. واأن العلم اآَكُد))) ح�جة لالإن�ش�ن يف حي�ته بعد القوت، وبقدر انت�ش�ره يف االأمم 
ت�شتد احل�جة اإليه يف الذكور واالإن�ث مًع�، وهو الغ�ية التي ي�شعى اإليه� كل من 

يريد ال�شع�دتني.

الطراز  القراءة والكت�بة على  البنت  اإذا ك�ن ذلك، فال يكفي يف تعليم 
القدمي ال�شعب القليل اجلدوى، وحفظ ي�شري من القراآن اأو كله من غري فهم وال 
ا�شتف�دة فكر، وال يكفي تعلم �شنعة اأو �شن�ئع بدون تهذيب، وهذا هو جل م� هو 
موجود يف املدار�ص االآن - اإال من اأراد اأن يعلم ابنته �شيًئ� من مب�دئ الفرن�شية 
اأن  اأولية �شن�عية، ومل ت�شل اإىل  وطلب ذلك - فمدار�ص البن�ت االآن مدار�ص 
تكون ابتدائية اأو تهذيبية. واأعظم �شبب يف ذلك عدم وجود معلم�ت مغربي�ت 

)))  اآَكُد: اأثبت واأ�شد. )م).
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يعرفن �شيًئ� من العلم اأو التهذيب، غري قراءة لفظ القراآن العظيم، وال يح�شن �شيًئ� 
من العلوم الدينية املفرو�ص علين� تعليمه� للبن�ت عيًن�، وال حتى قراءة القراآن اأو 
ر�شمه كم� ينبغي، واإن هذا ال�شيء غري مفيد اإف�دة يح�شن ال�شكوت عنه�، وهن�ك 
اأخرى  بن�ت يتعلمن عند الراهب�ت االإنكليزي�ت وغريهن يف اجلديدة ويف مدن 
غريه�، وكلكم يعلم ذلك وم� فيه وخطره على الن��ص وعلى الدين. قد اأقبلن على 
املغربي  ال�شعب  اإن  ب�حل�جة، حيث  توفِّ  املدار�ص كله� وهي مكتظة، ومل  تلك 
ال�شعب على  اإقب�ل  بل   - وبن�ته  ب�لتهذيب الأوالده  وغرام  ب�لعلم  ُهي�م  فيه  ظهر 

تعليم الفتي�ت اأعظم، كم� يظهر من موازنة االإح�ش�ئي�ت.

واأن  ذلك،  من  اأعلى  قدر  اإىل  البن�ت  تعليم  نرقي  اأن  ف�لواجب  وعليه، 
 � � اأدبيًّ نزيده نظ�ًم� وحت�شيًن� حتى يح�شل منه املق�شود الذي بّين�ه اآنًف� تعليًم� ابتدائيًّ
�. فيجب اأن نرقي البنت ترقية �شحيحة متينة جتمع بني تهذيب  � �شن�عيًّ اإ�شالميًّ

االأخالق والعلم والعمل، وذلك ب�أن:

)))  نعلم البن�ت، زي�دة على قراءة م� تي�شر من القراآن الذي تتعلمنه االآن، القراءة 
املدار�ص  يف  ج�ٍر  هو  م�  طبق  واأتقن  اأ�شهل  بطريق  والر�شم  واخلط  والكت�بة 
 ، ،االبتدائية للذكور واأرقى. وقد بّين�، فيم� �شبق، اأن بع�ص اأزواج النبي

كن يعرفن القراءة والكت�بة فمن بعدهن من الت�بعي�ت واأتب�عهن.
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)2)  تعلم �شروري�ت الدين، من عق�ئد وعب�دات ومب�دئ النحو واالآداب العربية 
� مع املط�لعة واالإمالء واالإن�ش�ء املن��شب. كذلك، تعليًم� ابتدائيًّ

اإذا م�ت زوجه�  )))  تعلم احل�ش�ب كذلك، وعلى االأقل قواعده االأربع، بحيث 
واأ�شبحت و�شية على اأوالده� اأو ت�شرفت لنف�شه� تعرف �شبط م� هي م�شطرة 
اإليه: ح�ش�بً� وكت�بً� لئال يذهب م�له� وم�ل املح�جر �شحية اجلهل اأو الغلط 
والن�شي�ن، وتتعلم اجلغرافية والت�ريخ ومب�دئ العلوم، ومنه� الهند�شة العملية، 
� ي�شريه� ق�درة على التفكري  وكل م� له عالقة ب�الأدب والثق�فة تعليًم� ابتدائيًّ

ال�شحيح.

ة  )4)  تتعلم االأخالق االإ�شالمية تعليًم� وتخلًق� حتى ت�شتكمل لطف ال�شم�ئل ورقَّ
الذوق وجودة احلذق والفطنة، وتنمو فيه� العواطف اجلميلة التي هي ينبوع 
وت�شهيل  املعي�شة  تدبري  فتح�شن  مع�رفه�،  وتت�شع  عقله�،  ويكمل  اخلريات، 
احلي�ة على زوجه�، ومن هم لنظره�، وتعرف كيف تعي�ص عي�شة را�شية ه�دئة، 
�ش�دقة  االأحوال،  زكية  الب�طن  منورة  الذيل  ط�هرة  النظ�م،  على  حم�فظة 
اللهجة، مع حنوِّ قلب، وطه�رة ذمة وكف�ية واأم�نة واإخال�ص يف الوالء، اإىل غري 
َمِزيرة))) ذات ف�شيلة ع�لية ونف�ص �ش�مية ترتفع عن  ذلك مم� تكون به َعلوًق� 
� فتمرن على حب املك�رم  ً الدني�، وتخل�ص لزوجه�، وتكون رب�ص)2) البيت حقًّ

الَعلوق: املحبة لزوجه�،  واملزيرة: الع�قلة املغفلة عن ال�شر الغريرة )م. احلجوي).  (((
)2) كل امراأة قيمة البيت فهي رب�ص )من تهذيب االألف�ظ)، )م. احلجوي).
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التي به� ت�شتكمل النف�ص كل االإن�ش�نية، فتعرف كيف تع��شر زوجه� واأق�ربه 
واأق�ربه�، وكيف ت�شو�ص اأوالده� وم� هو لنظره�، بلطف واإح�ش�ن على اأ�ش��ص 

ع�طفة احلب واالألفة اللذين هم� اأ�ش��ص التع�رف يف احلي�ة.

اإن اأخالق املراأة وتبعه� لزوجه� اأنفع له� من م�له� وجم�له�، فح�شن اخللق 
مقدم عند عقالء الن��ص على ح�شن اخللق )بفتح ثم �شكون). وم� �شع�دة املراأة اإال 
 � يف اأخالقه� الكرمية الدائمة ال يف جم�له� الذاهب. فلتكن عرو�شة))) �ش�حلة واأمًّ
روؤوًم�)2)، لت�شلح ل�شي�دة البيت وري��شته، اأم� اجلم�ل اأو امل�ل وحدهم� فال يوؤهالنه� 
متعلمني  ذكرانً�  املدار�ص  واإثم�ر  الذكور.  العلم يف  انت�ش�ر  مع  �شيم�  وال  لذلك، 
يوجب اإثم�ر بن�ت مهذب�ت، والولد الذي له مع�رف مييل اإىل زوجة جت�ن�شه طبًع�، 
ولو نق�ص جم�له� وم�له�، طلًب� للمن��شبة. وقد امنت اهلل علين� ب�لزوجة املج�ن�شة لن� 

فق�ل:  نث  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ڳمث   ]الروم/ )2[ وال تكمل هذه املودة اإال اإذا ك�نت الزوجة قريبة من رتبة 

الزوج: علًم� واأخالًق� واأدبً�، ولو يف اجلملة.

)5)  تتعلم تدبري املنزل مبعن�ه احلقيقي، واالقت�ش�د، والر�شد يف االأحوال لتقوم مب� 
عهد اإليه� اأح�شن قي�م من تدبري مملكته�.

))) العرو�شة: املتحببة اإىل زوجه� )م. احلجوي).
)2)  روؤوًم�: عطوًف� حنونً�. )م).
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)6)  تتعلم تدبري ال�شحة والري��شة البدنية، مل� يف ذلك من حفظ �شحته� و�شحة 
اأوالده� لرتبيهم ج�شًم� وروًح� واأدبً�.

تكون  نفي�شة  جواهر  منهم  وت�شبك  به،  تربيتهم  لتح�شن  الرتبية،  فن  )7)  تتعلم 
حلية يف ت�ج البالد املغربية.

وغري  والطهي)))  اجلميلة  والفنون  والطرز  ك�خلي�طة  اأكرث،  اأو  �شنعة  )8)  تتعلم 
ذلك، ا�شتعداًدا للطوارئ، وال �شيم� اإذا ك�نت فقرية - ف�ل�شنعة له� �شرورية 

لتك�شب منه� قوته� ال�شروري واحل�جي.

توؤدي  اأن  اأمكنه�  التهذيب  من  القدر  هذا  على  الفت�ة  ح�شلت  ف�إذا 
 � ً و�شقًّ اأ�َشّل،  ع�شًوا  ك�نت  ج�هلة  بقيت  ف�إن  اأمته�:  على  خرًيا  وك�نت  وظيفته�، 
ترقية  عدم  على  فيه  الندم  غ�ية  نندم  يوم  �شيجيء  قريب  على  ولعله  �شلل،  ذا 
البنت، وجنده� اأفلتت من يدن� ج�هلة بعلومن� ال�ش�حلة لن�، فتتعلم علوًم� ال تليق 
بن�، وتكون اأعظم ك�رثة ع�ن�ه� املغرب. هذا القدر من التعليم االبتدائي الديني 
االأدبي الدنيوي هو الذي اأقوله جهًرا، اأو اأطلبه، واأح�ص عليه، واأعتقد اأنه ال �شبيل 
لرقين� وانت�ش�لن� مم� نحن فيه من ت�أخر اأحوالن� ونق�ش�ن مدارك رج�لن� و�شوء نظ�م 

جمتمعن� اإال به.

)))  الطهي: الطبخ )م. احلجوي).
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ال�سن الذي تفارق البنت املدر�سة فيه

اإذا  احلج�ب،  اأوان  قبل  االبتدائي،  التعليم  على  اأن حت�شل  الفت�ة  ميكن 
اأدخلت املدر�شة وهي بنت خم�ص �شنني اأو �شت �شنني، فال تكمل ال�شنة الت��شعة 
من عمره� اأو الع��شرة اإال وهي حم�شلة لذلك. فعند ذلك ي�شدل احلج�ب وتكمل 
اإذ لكل نف�ص حق طبيعي يف طلب الكم�ل  البيت،  اإن �ش�ءت، داخل  تعلمه�، 
 ، وتنمية امللكة الف��شلة اإىل اأق�شى حد ممكن، واإن� قلن� بهذا ال�شن، الأن النبي
عقد على ع�ئ�شة وهي بنت �شبع ودخل به�، وهي بنت ت�شع �شنني بتقدم املثن�ة 
وؤ  فوق، فبنت ت�شع �شنني تكون مطيقة الزواج، وجتري فيه� دواعي ال�شهوة والتهيُّ

للوالدة.

تعلمها الدرو�ص الثانوية والعالية

 � ً حقًّ ديًن�  احلج�ب  يرى  الذي   - املغرب  لبنت  ح�جة  من  اأرى  ل�شت 
و�شريعة حمكمة يجب حفظه� وعليه مبنى نظ�م الع�ئلة - اأن تدخل مدر�شة ث�نوية 
لتحوز اإج�زة دبلوم اأو بك�لوري� اأو غريه مم� يفعلونه يف ال�شرق، واإين اأرى �شد الذرائع 
هن� واجًب�. وقلم� يطيب عي�ص رجل اقرتن مبن تفوقه علًم� فتزدريه. ولنقت�شر بهن 
على التعليم االبتدائي الذي يقت�شر عليه �شواد االأمم الراقية، ف�شاًل عن اأمة مثلن�، 
عداًل،  تكون  اأن  له�  بح�جة  ل�شن�  الذكور.  من  القليل  اأقل  اإال  منه�  يح�شله  ال 
رئي�ص  اأو  م�شنع،  مدير  اأو  حم�مًي�،  اأو  مهند�ًش�،  اأو  طبيًب�  اأو  ك�تًب�،  اأو  ق��شًي�،  اأو 
مكتب، اأو دار جت�رة اإلخ... مم� مل نَر اإىل االآن هذه الوظ�ئف متنح للذكور، والكثري 
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لن� م�شكالت  لتزداد  املراأة  القليل، فكيف نهيئ له�  اأقل  واإن ك�ن  منهم ع�طل، 
الع�طالت، وذلك اإخراج له� عن وظيفه� الطبيعي الذي خلقت الأجله.

 وكل من يطلب الزي�دة يف تعليمه� اإىل درج�ت ع�لية ف�إن� يريد ا�شتدراجن� 
واإىل  الع�طلني،  اإىل  و�شمهن  الع�طالت،  م�شكالت  اإيق�عن� يف  واإىل  ال�شفور  اإىل 
بعد.  الرج�ل مل يجدوه�  اأقدر - بل  اإليه�، والرجل عليه�  لي�شت  طلب وظ�ئف 
والطبيعي�ت،  واحلقوق  الري��شي�ت  يف  والع�لية،  الث�نوية  العلوم  ف�إعط�وؤه�  وعليه، 
واإخراجه� ب�دية اإىل مدار�شه� بعد بلوغ �شن احلج�ب، كم� يفعلون مب�شر، ورحلته� 
الأوروب� الإمت�م درو�شه�، متكني له� من �شالح خمطر تقلب به جمتمعن� راأ�ًش� على 
عقب، وت�شري به مرذولة ممقوتة، جمردة عن كل �شرف واعتب�ر وف�شيلة، ينظر اإليه� 
ب�لرجل يف احلقوق،  ت�شويته�  يريد  والعطف. وكل من  الود  بنظر  بنظر احلذر ال 
ال�شرع  اأحك�م  �ش�ئر  ونق�ص  القراآن،  ق�شمه  الذي  االإرث  �شريعة  نق�ص  يريد  ف�إن� 

االإ�شالمي الذي به حي�تن� وعليه مم�تن�.

فلترتك الفت�ة هذه الوظ�ئف للرج�ل الذين عليهم اأثق�ل احلي�ة، ولتقت�شر 
على وظيفه� الذي هو به� األيق. واأهم وظ�ئفه� القي�م بتدبري املنزل لتكون فيه هي 
وزوجه� يف �شع�دة وطيب عي�ص، وتربي اأوالًدا �ش�حلني للحي�ة، وللقي�م ب�لواجب، 
فهي يف منزله� ك�لرجل يف عمله، كل له حقه من العمل، ومن النتيجة ال َوْك�ص 

وال �شطط)))، ف�لزوج اأمري، وهي موازُرُه ووزيره وع�شده االأمين ون�شريه.

))) ال َوْك�ص وال �شطط: ال نق�ش�ن وال زي�دة. )م).
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مدار�ص املعلمات

نعم، يجب علين� اأن ُنهيِّئ من البن�ت معلم�ت مدر�ش�ت، يعلمن بن�تن�، 
� ب�لقدر الذي اأ�شرن� اإليه وتبّين�ه اإليكم اآنًف�. وهذا  � اإ�شالميًّ ويهذبنهن تهذيًب� عربيًّ
اأول م� ينبغي لن� اأن نبداأ به يف تعليم البن�ت، ويجب تقدميه قبل كل �شيء، اإذ 
اأن  هو االأ�ش��ص الذي ينبني عليه هذا ال�شرح العظيم. وط�مل� ن�ديت بهذا معلًن� 
اإىل  يلجئن�  اأن  البد  املعلم�ت،  مدر�شة  وجود  قبل  البن�ت،  مدار�ص  من  االإكث�ر 
اإدخ�ل املعلمني الذكور لتعليم البن�ت، وذلك اخلطر العظيم ك�إيق�د الفرن مبخزن 
يجب  فكم�  ودين،  وغرية  لب  ذي  كل  عند  اأ�شبق  املعلم�ت  فمدر�شة  الب�رود؛ 
علين� اأن نبعد مدار�ص البن�ت عن مدار�ص البنني، واأن ال يختلطن بهن كم� اأمر 
اهلل ور�شوله، كذلك يجب الَبَداَءة مبدر�شة املعلم�ت. واعلموا اأن ال�شبب االأعظم 
يف االأزمة املوجودة يف الع�مل عند جل االأمم، ت�شوية املراأة ب�لرجل يف جميع مي�دين 
احلي�ة كم� �شبق. وم� طمعت يف هذه الت�شوية اإال ب�شبب نواله� االإج�زات العلي� 

والث�نوية، فذلك الذي اأطمعه� فيم� لي�ص له� حتى وقع م� راأيتم.

عند  التجربة،  بق�شد  العظمى)))،  احلرب  بعد  العمل  هذا  انت�شر  وقد 
كثري من االأمم املتمدنة وبدت بذلك اأمل�ني� واأمريك�. لكن تبني اأن كثرًيا من تلك 
واإن� ذلك وقع  اأو اجته�د تفوقن بهم� على الذكور،  ُمِنْحَنه� ال لنبوغ  االإج�زات 
الو�شول اإليه اإم� ب�شبب تغلب االآراء احلزبية، لوجود اأ�ش�تذة من احلزب الن�ش�ئي، 

)))  الق�شد بطبيعة االأمر هو احلرب الع�ملية االأوىل، ف�لن�ص كتب واألقي بني احلربني.
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يف  �شعيفة  املراأة  اأن  تبني  وقد  �ش�قطة.  بهيمية  �شهوات  من  اأخرى  بت�أثريات  اأو 
جه�زه� الع�شبي، لي�ص له� من االقتدار الذهني والعملي م� للرجل اإال يف قليل 
منهن، والن�در ال حكم له. وكثري من الن�جح�ت تبني اأن النج�ح يف احلقيقة ك�ن 
ممن اأع�نهن الأغرا�ص �ش�فلة، وتبني اأن النبوغ واملوهبة العلمية فيهن اأنه ال اأ�شهل 
وال اأرخ�ص من �شراء �شم�ئرهن والتالعب بذممهن، واأنه ال �شرب لهن على مزاولة 
لهن  اأعطيت  اأو  الرج�ل  بيد  هو  م�  تقلدن كل  لو  اأنهن  وتبني  ال�ش�قة،  االأعم�ل 
املن�وبة، لعمَّ الت�أخر يف اأمة فعلت ذلك، بل خلربت كل اخلراب. ولو اأنهن اأجلئن 
املع�مل  يف  ا�شتخدمت  حني  �شرفه�  وامُتهن  املراأة،  البتذلت  ال�ش�قة  املهن  اإىل 
واملهن الرثة وال�ش�قة، التي ال تليق به�، وجلهن اأ�شعف عن حتمل م�شئولية تلك 

االأعم�ل.

منه  ترجم  وقد  الفرن�شي،  روبرتو�ص  للدكتور  املراأة«  »رفعة  كت�ب  وراجع 
امل�شرية  »الر�ش�لة«  �ش�حب  ون�شره  علي،  كرد  ال�شيد  �ش�بًق�  ال�ش�م  مع�رف  وزير 
يف عدد )4))) وغريه. ق�ل: ال يرجى من حترير املراأة، ب�ملعنى الذي يق�شدونه، 
التفلت من  ينتج من ذلك  واإن�  النظ�م االجتم�عي،  اإ�شالح على  اأدنى  اإدخ�ل 
والتذوق من  ال�ش�فلة،  �شهواتهن  نهم  اإ�شب�ع  وال�شقوط يف  واالأمومة  البيت  قيود 
كل م� ت�شتهيه العني، ويطمح اإليه القلب اخل�يل من كل ف�شيلة وح�شمة؛ فُيق�شى 
وتن�ش�أ عن ذلك  الط�هر،  النقي  العن�شر  االأمة، وينقر�ص  ثم  االأ�شرة  بذلك على 
اأواخر  ذلك  ظهر  كم�  واجتم�عية،  واأخالقية  واقت�ش�دية  �شي��شية  ا�شطراب�ت 
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مع  ت�شريكه�  اأرادوا  فرن�ش�.  يف  �شيم�  وال  املمدنة  البالد  معظم  يف  م   (9 القرن 
الرجل على قدم امل�ش�واة، ف�أ�شبحت من�ف�شة له وخ�شيمة، بل مبغ�شة، ُيخ�شى 
�، مب� فيه  اأن ن�شرح ب�أن حي�ة املراأة قد تبدلت تبداًل خ��شًّ عليه ب�أ�شه�. واإنن� البد 
كثري من الق�شوة، ف��شطرت للعمل يف املع�مل ودور التج�رة، فكرث عدد الع�زب�ت 
املتجردات واالأي�مى املطلق�ت، وقد ا�شتغلن ب�أمور �ش�فلة، و�شقط �شرفهن )...) اإىل 

غري ذلك مم� اأط�ل فيه.

الطبيعية،  حقوقه�  واأعطته�  املراأة  �ش�نت  قد  االإ�شالم  �شريعة  واإن  هذا، 
�شم�ه حتريًرا )كذبً�  مل�  والكرامة، فكل من دع�ه�  الوق�ر  واأ�شدلت عليه� حج�ب 
وزوًرا) فقد دع�ه� لك�شف احلج�ب وال�شفور والفجور، واإف�ش�د الن�شل الذي اأمرن� 
اهلل بحفظه واأوجبه علين�، ولتخريب �شريعة القراآن، وذلك هو �شبب حمن كثرية 
اأ�ش�بت غرين�، وقد اأف�شدت عليهم حي�تهم وبلبلت ب�لهم. ف�تقوا اهلل ي� م�شلمني، 
اأمة القراآن، واهلل يوفقن� واإي�كم خلري  ي�  ومت�شكوا ب�حلبل املتني: ال�شريعة والدين، 

الدارين.

حترير املراأة يف االإ�سالم دون �سفور

مل� ظهر من الن�شوة ال�شح�بي�ت م� ظهر من الن�شرة والن�ش�ل عن الدين 
والهوان،  الذل  من  فيه  كن  مم�  االإ�شالم  حررهن  بي�نه-  �شبق  -كم�  من�ره  ورفع 
واعتربهن ع�شًوا يف املجتمع الب�شري، واعرتف لهن بحقوق عظيمة مل تتمتع به� 
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املراأة قبل االإ�شالم. وجد االإ�شالم املراأة عند اليهود ممنوعة من احلقوق الدينية 
واالجتم�عية: ال �شالة، وال �شوم، وال تكليف، وال علم، وال ف�شيلة واإن� هي متعة 
للرجل، حمرومة من مزاي� التقرب اإىل اهلل ب�شالة اأو غريه�، مق�شورة على م� فيه 
راحة الزوج ولو ك�ن �شق�ء له�. ووجده� عند الن�ش�رى تعد من احليوان وال يظنونه� 
اأم ال؟ وذلك  اإن�ش�ن  املراأة  اأوروب�: هل  من جن�ص االإن�ش�ن. وكم اختلف علم�ء 
ُيرى،  م�  اأ�ش�أم  العرب  م�شركي  عند  ووجده�  الو�شطى.  القرون  ت�ريخ  معلوم يف 
واأتع�ص من كل ذي �شق�ء، حالل الدم، بل تدفن حية فراًرا من الع�ر املو�شوم اأو 
الفقر، ال حق له�، حتى يف احلي�ة، اإال اإْن ظهر ذلك للرجل و�ش�ء ا�شتبق�ءه�. ثم 
اإنه�، اإذا اأبقى عليه� والده� ومل يقتله�، �ش�رت اأ�شرية للزوج يتوارثه� ورثته بعده 

كم� يورث مت�ع البيت، وك�نت كرقيقة تورث عند الروم�ن اأي�ًش� واليون�ن.

وال تزال املراأة عند اجل�بون)))، الذي هو من اأرقى دول الع�مل املتمدين 
يف املنزلة املحتقرة ب�لن�شبة للرجل. ت�شجد للرجل، بل تك�د تعبده من دون اهلل، 
ال تدرك معه م�ش�واة يف اأي حق ك�أنه� مملوكة، اأو من ع�ئلة غري ع�ئلته يف انحط�ط، 
وهو اأن ال �شوت له� يف املجتمع. حكى يل ذلك من رحل اإىل طوكيو، ووقف على 

اأحوال القوم ب�ملع�ينة. وهكذا هي ال�شني وكل البالد الوثنية.

ف�شّواه�  عليه� حقوًق� كذلك.  واأوجب  له� حقوًق�،  قرر  فقد  االإ�شالم  اأم� 
اأنواع  من  ذلك  وغري  واعتق�ًدا  وزك�ة   � وحجًّ و�شوًم�  �شالة  الدين،  يف  ب�لرجل 

))) املق�شود »الي�ب�ن«. كذلك ك�ن الفقه�ء وع�مة الن��ص يقولون. 
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التعبدات، �شوى م�شتثني�ت معلومة، ك�أحك�م احلي�ص والنف��ص، مت�بعة مل� اأوجبه 
اليهودية  منه  منعته�  م�  كل  واأعط�ه�  طبيعته�،  من  و�ش�ر  والقدر،  الق�ش�ء  عليه� 
والن�شرانية يف هذا الب�ب، واعرتف به� اإن�ش�نً� من ن�شل اآدم، واأن له� عقاًل ُتكلف 
التبحر فيه، واأجل�شه� مع الرجل جنًب� جلنب  واأب�ح له�  العلم،  به، ومنحه� منحة 
بنعمة  الريبة  عن  والرتفع  احل�شمة  من  عليه�  اأوجب  م�  �شوى  �شرف،  كل  يف 
احلج�ب، وقبل �شوته� يف املراجعة واملح�جة، ُمزاِحمًة الرج�ل يف كل علم وكل 
اأدب، واعُتربت اأفك�ره� واأقواله� كم� تعترب اأقوال املجتهدين، اإذا بلغت درجتهم 
اأمر  من  ك�ن  م�  عنه�  واأزال  الرجل.  كرواية  للدين،  روايته�  وَقِبل  االجته�د،  يف 
العبودية وال�شغط على النف�ص وعلى الفكر، وحرره� حتريًرا ين��شب مق�مه�، ومل 
ر وال مت�ًع� ُيورَّث. بل اعتربه� اإن�ش�نً� م�ش�وًي� للرجل يف اأكرث  يرتكه� حيوانً� ُي�شخَّ
احلقوق املن��شبة ملقدرة املراأة، ك�لدم�ء واملع�مالت، فله� اأن متلك م� ميلك، وتعقد 
العقود واملع�مالت اإذا ر�شدت، وله� اأن تخرج حل�جته� حمجبة يف ح�شمة ووق�ر. 
اخلروج  اأم�   .» حَل�َجِتُكنَّ َتْخُرْجَن  اأَْن  َلُكنَّ  اأَِذَن  اهلَل  »اإنَّ  البخ�ري:  حديث  ففي 
الريبة  مم� يكون حمل  واللهو وغري ذلك  الرق�ص  ب�لرج�ل، كمج�ل�ص  لالختالط 
والفتنة واالبتذال فال �شبيل اإليه يف ال�شريعة االإ�شالمية. وكل العقالء يف الع�مل 
يعلم اأنه� منعت من �شيء حقيق ب�ملنع، واأن املنع �شرف له�، واإراحة له� وللرجل 
)املو�شة)  االأزي�ء  و�شرف  البذخ  منه�  التي  وم�دية،  اأدبية  كثرية،  م�ش�ئب  من 
والتربج، ووقوع الريبة املن�فية للح�شمة. نعم، اعترب االإ�شالم املراأة خلًق� خلق لغري 
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الوظيفة التي خلق له� الرجل: ف�لرجل خلق الأن يكون ك��شًب� ت�عًب�، واملراأة اأر�ص 
مزروعة تنبت الن�شل وتربيه وحت�شن �شي��شته.

ته البدنية والعقلية اللتني هم� بال �شك يف الرجل اأوفر منه  ف�لرجل، لقوَّ
ام على املراأة، ف�لرجل مليدان القت�ل والكر والفر  يف املراأة، نظًرا لالأغلب االأكرث، قوَّ
املراأة وحم�يته� من احليوان�ت املفرت�شة، احلقيقية واملج�زية.  ب عن حي��ص  والذَّ
الرجل للف�أ�ص واملحراث واحل�نوت وال�شوق والوظ�ئف املدنية والوظ�ئف الع�شكرية 
واملهن احلرة وغري احلرة والك�شب واالإنف�ق وجت�شم امل�ش�ق، واالأتع�ب، واالأ�شف�ر، 
واالأخط�ر اإىل غري ذلك مم� هو مطوق به. اأم� املراأة، ف�الإ�شالم اعتربه� منبت االإن�ش�ن، 
فمنه� تكون الع�ئلة وهي قرارة النطفة املكينة املوؤمتنة على ا�شتيداع اأم�نته�. وهي 
بزرة الع�ئلة، التي هي بزرة االأمة ومربية االأوالد ومدبرة البيت و�ش�ئ�شته ورئي�شة 
مة على الدار، واحل�فظة لالأم�نة، والك�متة لل�شر،  العي�ل وم�شلحة �شئون املنزل، والَقيِّ
وامل�شلية عن االأكدار، واملريحة للزوج من كل م� يع�نيه من م�ش�ق عراك احلي�ة. 
له االأكن�ف وتهيِّئ  البيت، واملراأة توطئ  يع�رك يف معرتك احلي�ة، خ�رج  ف�لزوج 
له م� ي�شتجم به ال�شتع�دة قواه واال�شتعداد للميدان �شعًي� وراء �شع�دته� و�شع�دة 
اأبن�ئه�، ف�ل�شريعة ق�شمت له� احلي�ة، وخ�ش�شت للرج�ل االأعم�ل ال�ش�قة العظيمة 
اهلل  طبعهم  ولغرائز  القوة،  مزيد  من  اهلل  اأعط�هم  مل�  والدواهي،  االأخط�ر  ومالق�ة 
واملث�برة  والغرية  وال�شج�عة  وال�شه�مة  النف�ص  وعزة  الكد  على  ال�شرب  من  عليه� 

على العمل. 
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ة: من حفظ  وخ�ش�شت اجلن�ص اللطيف لكل لطيف ي�شتدعي �شفقة ورقَّ
الن�شل وتنميته والقي�م ب�ل�شئون الداخلية التي هي�أهن احلق �شبح�نه له� بحكمته 
البديعة لغرائز فيهن فطرن عليه� حن�نً� و�شفقة وجن�ًح� يف الرتبية ورقة وع�طفة واإح�ش��ًش� 
على الولد ال�شعيف اخِلْلقة وم� لهن من احلذق يف �شي��شة الرتبية والتنمية وامليل مع 
العواطف. ف�أعطى لكل واحد من النوعني م� يليق به، على مقت�شى احلكمة واخللقة 
والفطرة الث�بتة التي ال تتحول، ون�مو�ص الكون امل�ش�هد. وال�شريعة ال تكون �شد 
الفطرة ويف مق�بلة م� على الرج�ل من االأثق�ل والعراك والذب واجللب واالإنف�ق 

ڳ   نث  فقــ�ل:  وظيفتهم  من  متكنهم  حقوًق�  لهم  جعل  امل�ل،  من  ملزيد  املحت�ج 
ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻمث   ]البقرة/ 228[ وق�ل:  نث ٱ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺمث    ]الن�ش�ء/ 4)[. لذلك فر�ص للرجل �شعف م� للمراأة من املرياث 
يف اأغلب الفرائ�ص االإرثية، وخ�شهم ب�لوالي�ت واحلكوم�ت، وجعل �شه�دة املراأة 
ن�شف �شه�دة الرجل، والغربيون يقولون اأي�ًش� يف اأمث�لهم: »املراأة ن�شف الرجل«، 
اأربع فقط،  اإىل  الزوج�ت  اأن يعدد  بدنية وم�لية،  قوة  له  اإذا ك�نت  للرجل،  واأب�ح 
حم�فظة على م�ئه اأن يذهب يف حرام، تكثرًيا للن�شل وحتفًظ� من اأمرا�ص مع�شلة 
ب�شرط  لكن  اأزواج،  بدون  يبقني  لئال  الزوج�ت،  ل�شرف  وحيطة  للزن�  وتقلياًل 

نث ڄ   العظيم الذي يقول:   القراآن  به  بينهن كم� �شرح  العدل  اأن يقدر على 
ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃمث  ]الن�ش�ء/ 29)[، فهو يخطرن� 
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هم  احلق  بهذا  يتمتع  من  اأكرث  ك�ن  الب�دية  يف  العي�ص  ولب�ش�طة  املوقف.  بخطر 
�شقيق�ت ال  ك�أنهن  احلي�ة  الن�شوة على  تتع�ون  لهم،  هو ك�شروري  بل  البوادي، 
ات. وال تك�د جتد التعدد يف احلوا�شر االإ�شالمية، وال تك�د املراأة البدوية جتد  �شرَّ

غ�ش��شة يف ال�شرة، بل معونة واإرف�ًق�.

اأن االإ�شالم وجد تعدد الزوج�ت غري حم�شور يف عدد، فحّده يف  على 
االأربع، ب�شرط العدل، ق�ل تع�ىل:  نثگ  گ  ڳ   ڳ    ڳمث    ]الن�ش�ء/ )[، ثم 
جعل عقد النك�ح بيد الزوج اأي�ًش�، يف مق�بلة م� هو مكلف به، مع دفعه ل�شداٍق 
�ش�حب  والأنه  ِكَراوؤه)))،  اأو  �شراوؤه  الزوج  على  الذي  البيت  ل�شروري�ت  يكون 
له  وال�شرف. ولذلك جعلت  الن�شب والغرية، والذب عن احلقوق  النطفة، وذو 
هذه ال�شلطة لتمكنه من القي�م بوظيفته، ولكن ب�عتدال وحفظ حلقوق الزوجة، 
اأو ب�شيق  بحيث جعل للمراأة حق طلب العدل والنفقة والتطليق ب�الإع�ش�ر به� 
ل�شلطته  تخفيًف�  به  ينطق  م�  مبجرد  له�  الطالق  ال�شرر. وجعل  من  وغريه  اخللق 
ب�أي�شر و�شيلة، ويف الطالق  اإذ لعله يكون �شر�ص االأخالق، فت�شرتيح منه  عليه�، 
من  معلوم  هو  كم�  حمقق،  م�ش�هد  هو  م�  ب�لزوجني  والرفق  احلكم  من  نف�شه 
النهج االأقوم يف حفظ  �شريعتن� ال�شمحة الك�فلة حلقوق االإن�ش�ن، واجل�رية على 
االأن�ش�ب وتكوين الع�ئالت االأ�شيلة، التي منه� تتكون االأمم امل�جدة ذات الت�ريخ 
احل�فل ب�ملك�رم، فخراب االأمم بخراب البيوت والذمم، و�شالحه� ب�شالح البيوت 

))) ِكراوؤه: اإج�ره. )م).
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والع�ئالت. وهل البيت اإال مدينة �شغرية؟ والع�ئلة اإال اأمة م�شغرة؟ فكل ع�ئلة 
جزء من االأمة، وهل ي�شلح الكل مع ف�ش�د االأجزاء؟

وحيث ك�ن امل�شلمون متم�شكني بنظ�مهم االإ�شالمي، موفني املراأة حقوقه� 
وامل�ألوف�ت،  العوائد  ة ال على  وال�شنَّ القراآن  نهج  �ش�ئرين على  التعليم وغريه،  يف 
امل�جدة  االأمة  االأر�ص، ومنه� تكونت تلك  اأهل  ن�ش�ء  اأرقى  امل�شلمة  املراأة  ك�نت 

احل�فلة الت�ريخ، والتي ب�شرت �شك�ن املعمور بكل املك�رم.

 ويطول بن� املق�م اأن ن�شتق�شي هن� تعليل االأحك�م ال�شرعية املتعلقة بهذه 
امل�ش�ألة ببيت حكمته�، لكن هذا االأنوذج ك�ٍف الأمث�لكم، ومقنع يف اجلملة وارد 
ينتقده  راأي  من  واأكرث  ب�ملراأة،  املتعلق  االإ�شالمي  النظ�م  ينتقد  من  كل  نحر  يف 
لي�ص هو املراأة، بل املراأة امل�شلمة ق�بلة لنظ�مه� ح�مدة مواله� عليه، و�ش�كرة، غري 
ج�حدة، وال �شمعن� منه� ت�أفًف� وال �شكوى منذ ثالثة ع�شر قرنً� م�شت. وقد بلغ 
 � االإ�شالم فيه� �ش�أًوا))) يف التقدم واملدنية مل تبلغه دولة من الدول بعده، متدنً� اأدبيًّ

.� � ونظ�ميًّ � حقوقيًّ اأخالقيًّ

ن�سال املراأة عن حقوقها بحرية تامة زمن النبوة

ك�ن للمراأة حرية الن�ش�ل عن حقوقه� زمن نزول الوحي وت�شريع احلج�ب، 
وم� بلغن� اأن امراأة انتقدت احلج�ب اأو تقززت منه اأو عدته مهيًن� اأو �شيًن� جلن�شه�، 

)))  �ش�أًوا: منزلة ع�لية. )م).
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ت�شديًدا  فيه  يزاد  اأن  يريد  عمر  ك�ن  وقد  رحب.  وقلب  خ�طر  بطيب  قبلته  بل 
� فن��شلت �َشْوَدة، زوج النبي ، فق�ل له�  عليهن بعدم بروزهن من البيوت كليًّ

« )كم� يف اأ�شح ال�شحيح). النبي : »اإنَّ اهلَل اأَِذَن َلُكنَّ اأَْن َتْخُرْجَن حَل�جِتُكنَّ

ومم� يدل على حريتهن يف الن�ش�ل واملراجعة قوله تع�ىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺمث  ]املج�دلة/ )[ 
ج�ءت  »اال�شتيع�ب«:  يف  الرب  عبد  ابن  روى  واالأح�ديث،  االآي�ت  من  وغريه� 
اأ�شم�ء بنت زيد))) بن ال�شكن اإىل النبي ، فق�لت: اإين ر�شوٌل من ورائي جم�عة 
الرج�ل  اإىل  بعثك  اإن اهلل  راأيي:  بقويل وعلى مثل  يقلن  امل�شلمني، كلهن  ن�ش�ء 
رات)2)،  والن�ش�ء؛ ف�آمن� بك واتبعن�ك. ونحن - مع�شر الن�ش�ء - مق�شورات خمدَّ
لوا  قواعد بيوت، وموا�شع �شهوات الرج�ل، وح�مالت اأوالدهم، واإن الرج�ل ُف�شِّ
ب�جلم�ع�ت، و�شهود اجلن�ئز واجله�د، واإذا خرجوا اإىل اجله�د حفظن� لهم اأموالهم 
وربين� اأوالدهم: اأفن�ش�ركهم يف االأجر ي� ر�شول اهلل؟ ف�لتفت اإىل اأ�شح�به فق�ل: 
»َهْل �شمعُتم مَق�َلَة امَراأٍة اأح�شَن �ُشوؤااًل عن ديِنه� ِمْن هِذِه؟« فق�لوا: بلى ي� ر�شول 
ُح�ْشَن  اأنَّ  �ش�ِء:  النِّ ِمَن  وَراَءِك  َمْن  اأَ�ْشم�ُء وعلِّمي  ي�  ِريف  »ان�شَ  : فق�ل  اهلل)))، 

يف »اال�شتيع�ب« �شمى اأب�ه� زيًدا، بدون ي�ء، ولكن الذي يف »االإ�ش�بة« و»اخلال�شة« ت�شميته يزيد ب�لي�ء. ويظهر اأن م�   (((
يف »اال�شتيع�ب« ت�شحيف )م. احلجوي).

: ال يربحنه�. )م). رات: مالزم�ت لبيوتهنَّ دَّ )2) مق�شورات خُمَ
))) كذا يف »اال�شتيع�ب«، ولعله ت�شحيف. واالأ�شل: ق�لوا: ال، )م. احلجوي).
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َم� ذكرِت  ُكلَّ  َيعِدُل  ملوافَقِتِه  ب�َعه�  واتِّ �ِتِه  ملر�شَ وَطَلَبه�  لَزوِجه�  اإحَداُكنَّ  ِل)))  َتَبعُّ
.» َج�ِل« ف�ن�شرفت وهي ُتَهلِّل وتكرب ا�شتب�ش�ًرا مب� ق�ل له� ر�شول اهلل للرِّ

نعم، االنتق�د اإن� وقع من الرج�ل)2)، واأقول، مع االأ�شف، لي�شوا هم برج�ل 
عون االإ�شالم وولدوا يف االإ�شالم ولكنهم حرموا لذته واأُ�ْشِربوا  اأج�نب بل رج�ل يدَّ
يف قلوبهم حب ال�شهرة. فراموا اأن ي�شهروا اأ�شم�ءهم يف الع�مل، ولو ب�شر، فرفعوا 
اأو  دينهم  اأنه  يزعمون  الذي  االإ�شالم  بنظ�م  منهم  املراأة، جهاًل  بتحرير  عقريتهم 
�ء)))، م� متتعوا بحرية حقيقية قط، وال فهموا  �ء، فهم هم اأرقَّ عن�ًدا، واحل�ل اأنهم اأرقَّ
له� معنى. ومع ذلك يزعمون اأنهم يدافعون عن حترير املراأة. ومتى ك�نوا اأحراًرا، 
منذ وجدوا بعد؟ ومتى ك�نت املراأة رقيقة يف االإ�شالم؟ بل املراأة ق�نعة مب� ق�شمه 
املطلقة  االأحك�م. واحلرية  ال�شريعة من  له�  اخت�رته  ومب�  االإ�شالم من احلرية،  له� 
الدين  تقييد  من  حرية  لكل  والبد  والنظ�م،  االأخالق  ملك�رم  من�فية  مذمومة، 

ا م�شتطرًيا. والنظ�م واالأخالق ليقع االعتدال، واإال ك�نت ف�ش�ًدا و�شرًّ

ثم الرج�ل االأج�نب، من اأمم اأخرى، الذين وقفوا على �شر معنى االجتم�ع 
لو  ويتمنون،  االإ�شالم  الع�ئلة يف  نظ�م  ي�شتح�شنون  ومق�بح  من حم��شن  فيه  وم� 

ل: ط�عة املراأة لبعله� والبعل هو الزوج. )م). )))  َتَبعُّ
)2)  ك�لط�هر احلداد التون�شي وق��شم اأمني امل�شري الذي هتك احلج�ب واأزال عن هيبة ال�شريعة كل جلب�ب. ولو اأنه 
ع��ص وراأى ح�لة م�شر االآن وم� يتخبط فيه جمتمع قومه من اأزمة املراأة ال�ش�فرة بل ال�ش�فلة، لقرع �شن الندم والت 

حني مندم. ف�للهم احفظ بالدن� من داهية ال�شفور واحفظ علين� دينن� القومي )م. احلجوي).
)))  اأرق�ء: من الرقيق، وهم العيبد. )م(.
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عليه،  يح�شدن�  من  االأمم  من  بل  املن�ل.  بعيد  وجدوه  ولكن  ين�لوه،  اأن  ميكنهم، 
فيغري هذه الط�ئفة اجل�هلة))) على ن�شر دع�ية حترير املراأة، التي هي دع�ية ال�شفور 
واملروق من حظرية الدين احلنيف واملَْهَيع)2) ال�شريف، فتجده� تذم الغرية العربية 
� �شفور املراأة. واإن� ال�شفور ويل وُثبور))) على املراأة نف�شه�،  وتزين لالأمة تزييًن� �شيط�نيًّ
ذاهب ب�شرفه� وع�ئق له� عن اأداء وظيفته�، ف�شفور املراأة ن�ق�ص من جم�له�، ومفرت 
اإليه� وثقته به� وُمْزٍر)4) بقيمته� - بخالف حتجبه� الذي يزيد يف  الأ�شواق زوجه� 
�شرفه� مب� ال يكون عند ابتذاله� ولو ك�نت اأبدع الن�ش�ء جم�اًل وكم�اًل. ويف املثل 
ه�ِر مَللَِّت  ـــْع لعـــــلَّك اأَْن تنفـــَق�، وق�ل االآخر: َوَلْو مَلْ َتِغْب �َشم�ُص النَّ العربي: مَتَنَّ

ف�شرر ال�شفور على الن�ش�ء لي�ص ب�أقل من �شرره على الرج�ل.

وفداحة  االأخالق  �شف�لة  من  ال�ش�فرة  االأمم  يف  وقع  م�  نرى  نحن  وه� 
التهتك: فرتى بع�ص ن�ش�ئهم برزن للعراء ع�ري�ت، غري ك��شي�ت، ك�شفن االأطراف 
وال�شدور والثديني، بعد ك�شف الوجه والرقبة وال�ش�ق وال�شعور، حتى ذهب بكل 
�شعور، فجعلن ذلك ب�الأ�شب�غ والعطور وامل�ش�غ، بل دخلن مغ�ط�ص اال�شتحم�م 
يف ال�شطوط البحرية مع الرج�ل، كتًف� لكتف، يف خفة حركة ذهبت بكل بركة. 

)))  ك�لط�هر احلداد التون�شي الذي األف اأخرًيا »امراأتن� يف املجتمع« وكفى يف هذا الت�أليف ب�ش�عة ا�شمه )م. احلجوي).
. )م). )2)   املَْهَيع: الطريق البنيِّ

)))   ثبور: هالك. )م).
)4)   ُمْزٍر: منتق�ص. )م).
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ونفث كلم�ت فت�نة، ونظرات جتلب ح�شرات: تت�شع مع�نيه�، على مع�نيه�، جهًرا 
ة. على اأن هذا يف غري ذوات البيوت الرفيعة  يف الطرق الع�مة، فجلبت كل ط�مَّ

واأهل االحت�ش�م واملروءة منهم.

فهذا م� اأدى اإىل ال�شفور، بربكة حترير املراأة، مع كرثة البذخ الذي اأوجب 
يف  الن�شوة  ب�إ�شراف  البيوت  وخراب  ذلك،  يف  الط�ئلة  الرثوات  وذه�ب  التربج 
تبديل اأنواع الزينة والتنميق والتنمي�ص))) والتزجيج)2) وبذل االأموال الط�ئلة يف 
االأزي�ء والتزين للربوز كل ع�شية وكل ليلة للذه�ب للم�ش�رح وحفالت الرق�ص 
والتمثيل. فين�ش�أ من اختالطهن ب�لرج�ل من اأنواع امل�ش�ئب واملحن م� هو معلوم 
القي�م  عن  وي�شغله�  نهو�شه�  عن  املراأة  يثبط  �شك  بال  وذلك  وم�ش�هد،  لديكم 
ب�لواجب، ويبعده� عن ب�ش�طة العي�ص التي هي ال�شبب احلقيقي لراحة ال�شمري، 
ويوؤبقه� يف حمن البذخ واأكدار احلي�ة هي وزوجه� وقرابته�، وي�شتت اأفك�ر ال�شب�ب 
معه�، ويوقعه� يف اخلب�ل وامل�ش�ئب، ويوؤخره عن الو�شول للواجب الذي يطلب 

منه الفراغ قلًب� وق�لًب�.

واالأمم االإ�شالمية يف راحة �شمري من ذلك كله، ن�ش�وؤهم ق�نع�ت مريح�ت 
م�شرتيح�ت، ورج�لهم كذلك. ومن هوؤالء من فنت ببهرجة املدنية الك�ذبة وترك 

املدنية احلقة، ف�شقط مع ال�ش�قطني.

التنمي�ص: اأخذ �شعر اجلبني لينتف )م. احلجوي).  (((
التزجيج: ترقيق احل�جب )م. احلجوي).  (2(
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ولو اأنن� ا�شتق�شين� م� يقع يف املم�لك املتمدنة من القتل غيلة اأو انتح�ًرا، 
اإم� من رجل لنف�شه اأو لزوجته اأو له� والأوالده� وملن تتهم به، لوجدن� اأكرث تلك 
اجلرائم م�شئوليته� على ال�شفور الذي ح�ر املفكرون العقالء ذوو الغرية منهم يف 
مداواته اأو مالف�ته وهيه�ت. خرج االأمر من يدهم ودفعوا �شالحهم جلن�ص لطيف 
�شعيف، والويل من بط�ص ال�شعيف. هذه جرائم معلومة يف الع�مل، واأكرثه� اإن� 
هو يف االأمم املتمدنة، وال تقع يف االأمم االإ�شالمية اإال قلياًل، وتكرث فيه� بكرثة �شيوع 
ال�شفور. ف�أعظم اأ�شب�به� هو ال�شفور، وعليه م�شئوليته� العظمى، وعلى الدع�ة اإليه 
والن��شرين ملح��شنه التي ال ي�شتح�شنه� عقل �شليم، الزاعمني اأال متدن اإال به، وال 

تقدم اإال بتحرير املراأة - مبعنى م�ش�واته� للرجل يف كل حق حق.

ثم هذه امل�ش�واة، يف اأقل من ملح الب�شر، تتحول تدريًج� اإىل تفوق املراأة 
ِرْبَقِتَه� وحتت رحمته� كم�  بل  قب�شته�،  اإىل �شريورته يف  توؤول  ثم  الرجل،  على 
ب�لرجل مذاهبه وتعجز عن  اأوروب� ومن �شلك م�شلكه�، حتى ت�شيق  ن�ش�هد يف 
عجرفته� ودالله� حيله ورجوليته. فال يرى مندوحة يف التخل�ص من نكد حي�ة 
له  اأو  وحده  له  ب�النتح�ر  اإال  مثلوب،  وعر�ص  ر،  مت�شجِّ متقلب  وقلب  م�شو�شة 

ولع�ئلته.

اإخواين، هذا م� يريد دع�ة ال�شفور اإيق�عن� فيه لن�شري يف الهوى �شًوا، فال 
بلغوا �شيًئ� من مرادهم، و�شحًق� لهم وخزًي�، وغ�شب اهلل عليهم من فوقهم ومن 
اهلل  دين  يبدلوا  اأن  يريدون  بهم.  يحيق  ال�شت  اجله�ت  من  بل  اأرجلهم،  حتت 
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ال�شرية  للجمعي�ت   م�أجورون  هم  يعمهون،  طغي�نهم  فهم يف  ب�لقراآن،  ويتالعبوا 
امل�ش�دة لالأدي�ن من حيث ال ي�شعرون اأو من حيث يعلمون ويتعمدون.

بني  االآراء  وت�شعب  وال�شن�آن  اخلالف�ت  اأهلكته  االإ�شالم  اإن  اإخواين، 
على  فندم  ت�أخره،  �شبب  واأنه  بذلك،  االإ�شالم  �شعر  وقد  االأهواء.  وتلّون  رج�له 
ذلك مل� راأى ع�قبته واأعر�ص عن ذلك يف اجلملة، فج�ءت هذه الط�ئفة، واخرتعت 
نوًع� جديًدا من اخلالف، وهو اإيق�ع النفرة بني الرج�ل والن�ش�ء. فه� هي ت�شعى 

وراء اإيق�د هذه الفتنة اجلهنمية ب��شم املدنية.

اإخواين، اإن كن� ال ن�شتحق لقب التمدن وعنوان املدنية والتقدم، اإال ب�أن 
تخرج ري��شة الع�ئلة وزم�مه� من يد من يغ�ر ويذب ويكد اإىل يد اأخرى، ونظلم الرجل 
حقوقه ونحمله اأكرث مم� يطيق وال جنعل له اأدنى امتي�ز يجلله بجالل امله�بة واالحرتام، 
ويعو�ص عليه بع�ص م� فقد بل ت�شري املراأة م�شيطرة عليه، وث�ئرة على ال�شريعة التي 
هدمه� ال�شفور، فنحن اأزهد الن��ص يف هذه االألق�ب واأ�شرع متل�ًش� منه�. نحن ال نر�شى 
اإبدال لقب متدين مبتمدن، وال م� نحن فيه من هن�ء العي�ص وراحة ال�شمري ب��شم حترير 
املراأة، ويف احلقيقة ا�شرتق�ق الرجل، وقلب نظ�م املجتمع االإ�شالمي، ونبذ ال�شريعة 
التي كفلت راحتن� وهن�ءن� منذ ثالثة ع�شر قرنً� ون�شف. اإنن� نرى فرن�ش�، وهي االأمة 
التي �شبقت اأمم الع�شر اإىل الدميقراطرية والت�شوية يف احلقوق، ثم اإنه� اإىل يومن� هذا 
والن�ش�ء يطلب حقهن يف هذه الت�شوية لينلن حظهن من كرا�شي النواب وال�شيوخ 
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ومن��شب الوزراء وهن ممنوع�ت من كل ذلك، مع اأنهن من اأرقى ن�ش�ء الع�مل يف فنهن 
مب� يفقن به اأكرب رج�ل يتقدمون عليهن فيه.

الأي �سيء هذا املنع وهو املنايف للت�سوية؟

ذلك الأنهن متدين�ت ودولة فرن�ش� ال دينية تخ�ف بط�شهن وقلبهن النظ�م 
الالديني ب�شرعة ال هوادة فيه� ]...[. لذلك ق�لوا بوجوب �شرت الوجه والكفني، واإن 
مل تكون� عورة، وذلك اإذا خيفت الفتنة اإال ل�شرورة �شه�دة اأو مع�ينة طبيب مثاًل. 
اأم� مع اأمن الفتنة، كم� اإذا ك�نت املراأة متجلية، فال ق�ئل بوجوب �شرتهم� وال ب�أنهم� 
عورة عند جمهور االأمة وجمهور املذاهب االأربعة اإال االإم�م اأحمد بن حنبل، ف�لرواية 
امل�شهورة عنه: اأن الوجه خ��شة لي�ص بعورة، وكذا عند ال�ش�فعية، وامل�شهور عنه وجوب 
ال�شرت على م� راأيت يف بع�ص كتبهم. وحجتهم يف وجوب ال�شرت اإذا خيفت الفتنة، 
وال �شرورة، وهو �شد الذريعة لديكم اأنه اأ�شل من اأ�شول ال�شريعة. وقد اعتربه اأكرث 
االأئمة اأ�شاًل يف الت�شريع االإ�شالمي ب�شروطه، كم� اأو�شعت القول يف ذلك يف »الفكر 
� ب�مل�لكية، كم� يظن بع�ص الن��ص. والذريعة هي اأمر ج�ئز  ال�ش�مي« ولي�ص هو خ��شًّ
بح�شب اأدلة ال�شرع، لكنه مينع اإذا اأدى اإىل حمرم كهذا الذي نتكلم عليه اإعط�ء 

للو�شيلة حكم املق�شد.

 � على اأن عجبي ال ينق�شي من رجل يزعم اأنه م�شلم، يوؤلف كت�بً� اإ�شالميًّ
والأنه م�شلح  مبب�دئه -  ملتزم   - االإ�شالمي  الدين  َمْهَيع  فيه ج�ر على  اأنه  عي  يدَّ
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ب�أن احلج�ب  القراآن، ثم يزعم  اإ�شالح ديني اجتم�عي يوافق ن�شو�ص  اإىل  وداٍع 
ثم  املوؤمنني،  اأمه�ت  حج�ب  اإال  القراآن  يف  لي�ص  واأن  القراآن،  يف  له  اأ�شل  ال 
�شورة  يقول يف  والقراآن  هواه.  لتط�بق  ال�شريعة  يحرف  اأو  القراآن  يكتم  اأن  يروم 

نث ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ   االأحزاب: 
�شحيحة  واأح�ديث  اأخرى،  اآي�ت  ويف   ]59 ہمث  ]االأحزاب/  ہ  

ڱ     ڳ  ڳ   ڳ   نث   النور:  �شورة  ويف  مقنع،  االآية  هذه  ويف  تعلمونه�، 
ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱ  ڱ   ڱ  
ہمث     االآية ]النور/ ))[، اإىل قوله: نثۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     
ېئ  ېئ  ېئ  ىئمث ]النور/ ))[، ف�إذا ك�نت املراأة تذهب �ش�فرة ف�أي ف�ئدة 
بقيت يف نهيه� عن اإبداء زينته� اإاّل لبعله� اأو اأبيه�؟ ف�إن العلة يف هذا النهي كله، 
اأواًل وث�نًي� وث�لًث�، لي�ص اإال ب�الحرتاز من الفتنة والوقوع فيم� ين�يف ع�طفة احلي�ء 
واحل�شمة ويف الريبة، واأي ريبة بعد �شفور امراأة �ش�بة ح�شن�ء ف�تنة تزاحم الرج�ل 
ب�ملن�كب ومت�زحهم وُتَغ�جِنُهم)))؟ والأي �شيء خ�ص اهلل القواعد من الن�ش�ء الالتي 

ال يرجون نك�ًح� بقوله: نثڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  
ف�إذا ك�نت الق�عدة التي ال ترجو نك�ًح� تلزم بعدم  ]النور/ 60[.  ڄمث  
التربج ب�لزينة، فكيف ي�شوغ مل�شلم اأن يزعم اأن كل الن�شوة ي�شوغ لهن ال�شفور 
الذي هو التربج بكل م�ش�ئبه؟ واأرب�ب الب�ش�ئر والتب�شر يعلمون اأنهن، مهم� اأبيح 

)))   ُتَغن�ُجهم: ُت�شدر اأ�شواًت� ذات دالل. )م). 
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احت�ش�م.  غري  من  اأنف�شهن  لهن  ت�شوله  م�  كل  وارتكب  اإال  �شبهة،  فيه  م�  لهن 
واحلق وا�شح وطريقه اأبلج، واهلل يهدي من ي�ش�ء اإىل �شراط م�شتقيم. فق�تل اهلل 
ال�شرائع  مف�شدي  على  اأنزله  م�  اللعنة  من  عليهم  واأنزل  واأخزاهم  ال�شفور  دع�ة 

ب�لتبديل والقلب والتحريف.

وي�أتون  امل�شيق،  احلج�ب  هذا  فيه  يكن  مل  ال�شلف  عهد  اإن  يقولون: 
ب�شواذ احلك�ي�ت والق�ش�ص من كون ع�ئ�شة بنت طلحة بن عبيد اهلل ك�نت تخرج 
ب�دية الوجه، وفالنة وفالنة، من اأمريات، ك�ن لهن جلب�ب هيبة اأقوى من جلب�ت 
الثي�ب ويتج�هلون قول حممد بن عبد اهلل بن نري الثقفي ُي�َشبِّب))) بزينب بنت 

يو�شف الثقفي، اأخت احلج�ج:

اإىل اأن ق�ل: 

ُيخبِّئَن اأطراَف البَناِن)2( ِمن التُّقى     ويْخرُجَن �سطَر الليِل ُمْعتِجَراِت))(

ل. )م). )))   ي�شبب: يتغزَّ
)2) البن�ن: اأطراف االأ�ش�بع، وحداته: بن�نة. )م). 

ه املراأة على ا�شتدارة راأ�شه� . )م).  ))) ُمْعتجرات: خمتمرات ب�لِعِج�ر. والِعج�ر: ثوب تلفُّ

َفلْم َتَر عيني مْثَل �ســـــْرٍب راأيُتُه
ًة ُرْحــــــَن ع�سيَّ ُثم  ِبَفــــخٍّ  َمَرْرَن 

ُمعَتِمراِت التنِعــــيِم  من  َخْرجَن 
ُموؤجتــــراِت حمــــــِن  للرَّ ُيَلبِّنَي 
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فهذا لعمري دليل وا�شح على احتف�ظهن ب�شرت م� عدا الوجه والكفني، 
حتى اأطراف البن�ن، وذلك وهّن حمِرم�ت لعب�دة يف حمل بعيد عن الريبة، فكيف 

بغريه؟ )واالأبي�ت يف زهر االآداب للح�شري، عدد 57)، ج )).

فيهم� يف  ت�شييق  وال  بعورة)))  لي�شت�  والكفني  الوجه  ب�أن  نعرتف  ونحن 
االإحرام للحج والعمرة، ول�شرورة ال�شه�دة واملع�مالت، حيث ال منع فيهم� على 
املراأة، ولكن ذلك اإذا اأمنت الفتنة كم� �شبق. ونحن م� األزمن� امراأة م�أمونة الفتنة 
ب�شرت الوجه والكفني، ولكنه� هي، اإن اخت�رت ذلك حي�ًء، وح�شمة، واأرادت �شرت م� 
ال حتب ظهوره، وك�نت له� يف ذلك راحة �شمري ووق�ر، فل�شن� له� مبعرت�شني اإيج�بً� وال 

منًع�. ف�تقوا اهلل يف اأعرا�شكم، ونظ�م بيوتكم، وراحة �شمريكم.

اإخواين، اإن �شفور املراأة وم�ش�ركته� للرجل يف احلي�ة الع�مة، بل مزاحمته� 
كثرية  �شروًرا  �شبب  قد  االإ�شالمي،  املجتمع  يف  به  اخل��شة  الطبيعية  وظيفته  يف 
املنت�شرة  البط�لة  �شرور  �شبب  هو  م�  اآث�ره�.  تظهر  يوم  كل  زالت  ال  الع�مل  على 
يف الع�ملني، القدمي واجلديد، وبق�ء ع�شرات املاليني دون �شغل حتى �ش�ر الع�مل 
�ظ االأمن ب�ل�شالح داخل املدن وتنت�شر كل  يت�أجج كل يوم مالحم، ويتدجج حفَّ
يوم م�آ�ٍص ينفطر له� قلب اجلم�د، وتندك االأَْطواد)2) وتتفتت االأكب�د، بع�ئالت متوت 

))) وذلك يف املذهب امل�لكي، اأم� املذهب احلنبلي، الذي هو مذهب الوه�بية الق�ئمني بهذه ال�شجة يف املغرب، فهو 
عورة عندهم، وكذلك عند ال�ش�فعية، فالأي �شيء خ�لفوا مذهبهم وهم املتع�شبون له؟ ! )م. احلجوي).

)2)    االأطواد: اجلب�ل. )م).



139139
تعليم الفتيات ال �ُسفور املراأة

جوًع� وعرًي�. واحل�ل اأن الرخ�ء يف امل�أكوالت كثري، واخل�شب يف كل النواحي م�ّد 
اأطن�به، واالأرا�شي ال�ش�حلة للزراعة تزداد امتداًدا وات�ش�ًع�، وقد اأخرجت كنوزه� 
حتى اإن حبوبه� لتلقى يف البحر، وجتعل وقوًدا. ومع كرثة م� يب�شط اهلل على عب�ده 

من وفرة االإنت�ج الفالحي وال�شن�عي، تت�ش�عف وت�شتد اأزمة البط�لة.

ما هو ال�سبب يف االأزمات العاملية؟

�شوة من البيوت، التي هي ح�شون الع�ئالت،  من اأعظم االأ�شب�ب بروز النِّ
الوظ�ئف  �شواء  وظيف،  غري  من  الرجل  فبقي  الرج�ل،  وظ�ئف  واغت�ش�بهن 
االإدارية اأو االقت�ش�دية اأو غريه�. فقد دخلت املراأة، ب�إزالة حج�به� ال�شوق، ومالأت 

الدك�كني واملع�مل واملهن التي ال تليق به�، وبقي الرجل واجًم� ع�طاًل.

على  وهيمنته�  ت�شلطه�  بل  املراأة،  حترير  من  الع�مل  جن�ه�  ف�ئدة  ف�أي 
والبط�لة  املجتمع بكرثة اجلرائم  نظ�م  ف�ش�د  نراه من  م�  الرجل؟ جنى من ذلك 
واجلوع والتربج وف�ش�د النظ�م واالأخالق وكل رذيلة واقعة يف الع�مل من املالحم 
والفنت والقالقل واالأزم�ت. وال يظهر دواء لهذا الداء الذي ت�أ�شلت جذوره يف 
�شوؤون  وت�شلح  اأوالده�  تربي  م�أزورة،  غري  م�أجورة  لبيته�،  املراأة  ب�أوبة  اإال  الع�مل 
بيته� مالزمة لوظيفته� الطبيعية ال�شرعية، وقن�عته� مب� ق�شم له� ال�شرع االإ�شالمي 
تنظر  املتمدنة  االأمم  بع�ص  اإن  تفريط.  وال  فيه  اإفراط  ال  الذي  املن�شف  املعتدل 
يف الرجوع لهذا اإن وجدت له �شبياًل، وم� اأحقهم االآن اأن ينظروا يف م�شكلتهم 
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اأظن ذلك  الرجل)))، وال  ِرْبقة  املراأة من  وهو حترير  املهولة،  ومع�شلتهم  العظيمة 
العد  ت�م   � احتالاًل ع�شكريًّ املركز  احتلت ذلك  الغربية  املراأة  �شهاًل؛ الأن  يكون 
والعدد، ك�مل التح�شني م�شتوفًي� ملعدات الدف�ع بل الهجوم. ذلك اأنهم عملوا مب� 
ينقل عن اأفالطون ال�شهري يف كت�به »اجلمهورية« حيث ق��ص اإن�ث االإن�ش�ن على 
الذكور  فنخرج  وذكوره�،  الكالب  اإن�ث  بني  نفرق  »اأتران�  فق�ل:  الكالب  اإن�ث 
لل�شيد ونكلفه� وحده� حرا�شة االأغن�م، وندع االإن�ث يف املنزل بحجة اأن احلمل 
واالإر�ش�ع يحوالن بينه� وبني م�ش�ركة الذكور يف ال�شيد واحلرا�شة؟« ولعمري اإن 
قي��ص الب�شر، الذي يحت�ج يف طع�مه اإىل عالج كبري وكذلك يف متري�شه وتربيته 
وتهذيبه وك�شوته وتقومي اأََود)2) لغته التي يتف�هم به�، على الكالب التي هي يف 
ه االأذواق. واإن االأمم التي لي�ص  غنى عن ذلك كله ملن القي��ص الف��شد الذي متجُّ
ترك  العذر يف  له�  الُتم�ص  لرمب�  النظ�م،  ت�م  االإحك�م،  �شم�وي حمكم  �شرع  له� 
النظم القدمية التي قرر الطبيعة الب�شرية اأحك�مه� اإىل �شف�شطة اأفالطونية. اأم� نحن، 
ل علين� التم�شك ب�ل�شرع االإ�شالمي وبق�عدة اإبق�ء م� ك�ن  واحلمد هلل، ف�الأمر �شهَّ
لكم  فتبنّي  ال�شفور.  دع�ة  اأيدين�  من  يفلته  اأن  قبل  الزم�م  وحفظ  ك�ن  م�  على 
ة اأو  من ذلك كله اأن املراأة لي�شت اأ�شرية، يف نظر ال�شرع االإ�شالمي، وال م�شرتقَّ
اأ�شله�، واأح�شن يف ذلك  ال�شريعة وحقوقه� على  اأجريت ن�شو�ص  اإن  م�شتعبَدة 

الق�ئمون بتنفيذه�.

))) ربقة الرجل: املراد: �شلط�نه. )م).
)2)   اأََود: اإعوج�ج. )م).
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حتى  اجل�نب  مه�شومة  اأو  مه�نة  ال  منحطة  االإ�شالم  يف  املراأة  لي�شت 
ُتن�شر دع�ية بوجوب حتريره�، بل االإ�شالم هو الذي حرره� من العبودية احلقيقية 
اللطيفة،  خلقته�  بح�شب  ت�شتحقه،  الذي  ال�شف  يف  اأق�مه�  ولكن  واالمته�ن، 
به،  تقوم  اأن  ميكن  م�  احلقوق  من  واأعط�ه�  الوجود،  هذا  يف  الطبيعية  ووظيفته� 
وين��شب ح�له�، نعم، االإ�شالم مل يجعله� م�شيطرة على الرجل واإن� جعله� رئي�شة 
اآن  البيت، وجعل الرجل م�شيطًرا على م� وراء البيت. ولو جعلهم� رئي�شني يف 
واحد لف�شد النظ�م: نث ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې مث   ]االأنبي�ء/ 22[. م� 
مه� ورفع  اأه�ن االإ�شالم املراأة وال حرمه� من �شيء ت�شتحقه علًم� وال تهذيًب�، بل كرَّ
منزلته�، واأعط�ه� كل م� ت�شتحق يف نظر العقل ال�شليم وعلم االجتم�ع املن�شف. 
الرج�ل  يقل:  گمث   ]االإ�شراء/ 70[، ومل  ک   ک      نثک   تع�ىل:  اهلل  ق�ل 
فقط. و�شي�ق االآية، واآخره�، يدالن على اأن املراد م� يعم االإن�ث، واإن ك�ن االبن 

كر. لغة الذَّ

اأ�سباب تاأخر املراأة يف االإ�سالم وكيف كان تقدمها

ف�أ�ش�به�  بت�أخره؛  االإ�شالم،  ت�أخرت يف  املراأة  اأن  معكم  اأنكر  ال  اأن�  نعم، 
حظه� من الت�أخر اأو اأكرث من حظه�، ولي�ص الذنب على ال�شريعة بل على امل�شلمني، 
حيث اأهملوا تعليم املراأة، ك�أنه منكر من االأمور وفجور، اأو ك�شاًل وجهاًل. ف�ملراأة يف 
القرون املت�أخرة لي�ص هي املراأة يف زمن زهرة االإ�شالم وعظمته. ولقد ك�نت ع�ئ�شة، 
اأم املوؤمنني، مفتية االإ�شالم راويته يف زمنه�، كم� ك�ن بقية اأزواجه عليه ال�شالم، 
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وكن يقراأن ويكتب. وكم من واحدة من اأمه�ت املوؤمنني ك�ن له� م�شحف تقراأ 
فيه، كع�ئ�شة وحف�شة واأم �شلمة - ر�شي اهلل عنهن - وقد تعلمن القراءة والكت�بة 
عبد  بنت  ف�ء  ال�شِّ علمته�  بنت عمر  فحف�شة  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  على عهده 
كَم�  مَلِة)))  النَّ ُرْقَيَة  ِميه�  »علِّ  : النبي  له�  ق�ل  القر�شية.  �شم�ص  عبد  بن  اهلل 
ْمِتَه� الِكَت�َبَة« )رواه اأبو نعيم وغريه، كم� يف االإ�ش�بة). وك�ن النبي  َي�ْشُمر مع  َعلَّ
اأزواجه؛ يعلمهن االأدب والعلم. ويدل لذلك ق�شة حديث اأم زرع يف »ال�شحيح« 
مع  بيوتهم  يف  �شمرهم  يف  ال�شلف  �شرية  ك�نت  وهكذا  وغريه�.  و»ال�شم�ئل« 
اأزواجهم وبن�تهم وعي�لهم للتعليم والتهذيب، وب�شبب ذلك انت�شر العلم يف ن�شوة 
االإ�شالم، اإذ مل يكن لديهم م�ش�رح وال مق��شف وال مق�ٍه وال حمالت التمثيل 
اأنه� مهذبة، �شقطة ومكًرا، وهي  الع�شر  اأهل  التي يزعم بع�ص  وال�شور املتحركة 
التي  والغرام واخلي�ن�ت. فهي  وامل�آثم  اأنواع اجلرائم  لتمثيل  ف�ش�د االأخالق  منبع 

تنّبه الغ�فل وتعلِّم اجل�هل.

وم� ك�نت ن�ش�ء امل�شلمني اإال كم� و�شف القراآن: نثڳ  ڱ      
ففي  املراأة.  بتعليم  اهتم�م   ، للنبي  ك�ن  ولقد   .]2( ڱمث  ]النور/ 
»اأ�شح ال�شحيح« ق�شة املراأة التي وهبت نف�شه� للر�شول ليتزوجه�، ومل ُيِرْده�، 
ْجَن�َكَه� مبَ� َمعَك  فق�م رجل وق�ل: زوجنيه� ي� ر�شول اهلل... اإىل اأن ق�ل له: »َزوَّ
َمه� اأَربَع اأو َخم�َص  ُجه� منَك َعلى اأْن ُتعلِّ ِمن الُقراآِن«. ويف رواية ابن عب��ص: »اأَُزوِّ

ملة: املراد هن�: قروح تخرج يف اجلنب. )م). )))   النَّ
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�ُشَوٍر ِمن كَت�ِب اهلِل َتع�ىل« وق�لت ع�ئ�شة، كم� يف »ال�شحيح«: »ِنْعَم الن�ش�ُء ن�ش�ُء 
تعليم  انت�شر  وقد  تقدم.  وقد  يِن«  الدِّ ِه يف  التفقُّ احلي�ُء من  مينْعهنَّ  �ِر، مل  االأن�شَ
املراأة يف االإ�شالم، ب�نت�ش�ره و�شرعة امتداده بعد اجلهل العظيم، فظهر فيه ع�مل�ت 
مقرئ�ت مفتي�ت راوي�ت �ش�عرات م�هرات اأديب�ت واعظ�ت مربي�ت مدر�ش�ت. 
فقد ك�نت اأم �شعد بنت �شعد بن الربيع االأن�ش�رية مقرئة، يق�شده� القراء الأخذ 
عليه�  اأقراأ  كنت  ق�ل:  احل�شني  بن  داود  اأن  داود:  اأبو  روى  تع�ىل.  اهلل  كت�ب 
فقراأت عليه�:  ال�شديق  بكر  اأبي  يتيمة يف حجر  اأبي مو�شى، وك�نت  ابنه�  مع 
يَن  نثى  ى  ائمث ]الن�ش�ء/ ))[ فق�لت: ال، ولكن: »والذَّ
اأهم  يف  مفتي�ت  معلم�ت  املوؤمنني  اأمه�ت  وك�نت  احلديث.  اأميَ�ُنُكْم«..  َع�َقدْت 
اأ�شعر ن�ش�ء العرب،  ة،  َلِميَّ املع�شالت. وهذه اخلن�ش�ء بنت عمرو بن ال�شريد ال�شُّ
ك�نت �شح�بية جليلة وك�ن له� اأربعة بنني فوار�ص ح�شرت معهم حرب الق�د�شية 
فحر�شتهم على التقدم للقت�ل، فتقدموا، وكل واحد اأن�ش�أ ق�شيدة حم��شية وق�تل، 
اإىل اأن قتلوا جميًع�، واأمهم حتر�شهم �ش�برة حمت�شبة، وق�شته� معهم من الق�ش�ص 
وغريه.  »اال�شتيع�ب«،  يف  الرب  عبد  ابن  ذكره�  وقد  العجيبة  احلقيقية  احلم��شية 
املتقدمة  ال�شهرية  الن�ش�ء  ال�شكن االأن�ش�رية، خطيبة  يزيد بن  اأ�شم�ء بنت  وهذه 
بنت  ف�ء  ال�شِّ وهذه  طوياًل.  دهًرا  بعده�  وع��شت  الريموك  غزوة  �شهدت  الذكر، 
عبد اهلل بن عبد ال�شم�ص القر�شية العدوية، من امله�جرات ال�ش�بق�ت وع�قالت 
من  الأنه�  ال  النبوي،  العهد  على  والكت�بة  القراءة  الن�شوة  تعلِّم  ك�نت  الن�شوة، 
التي  التج�رة  ل�شرورة  اإليه�  و�شبقوا  ب�لكت�بة  معلوم  اعتن�ء  لهم  الذين  اأهل مكة 
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هي اأحوج املهن اإليه�، بخالف اأهل املدينة الذين ك�نوا فالحني. ولقد ك�ن عمر 
ابن  )ق�له  ال�شوق.  اأمر  �شيًئ� من  ه�  والَّ ورمب�  ويف�شله�،  ويرع�ه�  الراأي  يقدمه� يف 

�شعد وابن عبد الرب وابن حجر).

اأدركت  ك�نت  االأ�شدية  نَِهْيك  بنت  �شمراء  اأن  »اال�شتيع�ب«:  ويف 
املنكر،  عن  وتنهى  ب�ملعروف  ت�أمر  ب�الأ�شواق  مترُّ  ك�نت  وعمرت،   ، النبي 
يكون  املنكر ال  والنهي عن  ب�ملعروف  واالأمر  ب�شوطه�.  الن��ص من ذلك  وتنهى 
ة)))،  ُمَتَج�لَّ اإنه� امراأة �شح�بية  ه� عمر عليه وهي ج�هلة. ثم  ُيِقرُّ اإال عن علم، وال 
فتكون عني  الفتنة  ومنه�  عليه�  يخ�شى  التي  ال�ش�بة  به�  ي�شتدل  فال  رة  ُمعمِّ بل 
تراجم  من  بع�ًش�  ترى  و»اال�شتيع�ب«  »االإ�ش�بة«  من  الرابع  اجلزء  وانظر  املنكر. 
يخ�ش�شون  الرج�ل  تواريخ  يف  يوؤلفون  الذين  ك�ن  وهكذا  ال�شح�بي�ت،  ع�مل�ت 
جزًءا للن�ش�ء الع�مل�ت االأديب�ت، ومنهم من خ�ش�شهن ب�لت�أليف، ك�أبي الف�شل 
اأحمد بن ط�هر البغدادي �ش�حب كت�ب »بالغ�ت الن�ش�ء« الذي ذكر جملة من 
خطيب�ت الن�ش�ء و�ش�عراتهن املتوفى �شنة 280 ه )وقد طبع مب�شر �شنة 26)) ه).

واأذكر لك من الت�بعي�ت حف�شة بنت �ِشريين، التي روى عنه� اأ�شح�ب 
ة: م� اأدركت اأحًدا اأف�شله عليه�. ورابعة العدوية  ال�شحيح كلهم. ق�ل اإي��ص بن ُقرَّ
ن�شوة كثرية  بعدهم،  ومن  الت�بعني،  زمن  نبغ يف  ولقد  العدوية وغريهن.  ومع�ذة 

ب�ب. )م). )))  متج�لَّة: َكْهلٌة، ال حتتجب احتج�ب ال�شَّ
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نبوًغ� ف�ئًق�، مثل الرج�ل اأو اأكرث، فكن كعبة علم واأدب ودين وف�شل وزه�دة ووعظ 
واإر�ش�د، حمجوج�ت لطالب العلم واالأدب على عهد زهرة االإ�شالم: مثل كرمية 
د من االآف�ق وت�شد له� الرج�ل الرح�ل؛  ُتْق�شَ التي ك�نت  املَْرَوِزيَّة،  بنت حممد 
وك�ن  ن�شخته�.  على  الن�شخ  الطالب  وت�شحح  البخ�ري«،  »�شحيح  عنه�  لريووا 
وف�طمة  املع�رف.  اأنواع  عليهم  تلقي   ، فنٍّ كل  من  الطالب  يجمع  مبكة  جمل�شه� 
رواية »�شحيح م�شلم«.  الن�ش�ء  تلقن  التي ك�نت  البغدادية  املظفر  بنت علي بن 
وف�طمة بنت حممد بن �شعد البغدادية الواعظة، م�شندة اأ�شبه�ن، واأم م�لك بنت 
االإم�م م�لك راوية »املوط�أ« عنه. وكرمية بنت عبد الوه�ب القر�شية م�شندة ال�ش�م. 
ْيَنَوري، الك�تبة،  وتقية بنت مغيث االأرمن�زية ال�ش�عرة، و�شهدة بنت اأبي ن�شر الدِّ
وغريهن ممن ي�شيق بذكرهن املجلد)))، كل ذلك مع احلج�ب والوقوف مع اآداب 
اأب� داود الطي�ل�شي وحده روى عن �شبعني امراأة. لقد ك�ن  اء. واإن  ال�شريعة الغرَّ
يكتب  كلهن  امراأة  و�شبعون  م�ئة  اأمية،  بني  اأي�م  قرطبة،  من  ال�شرقي  ب�لرب�ص 
امل�ش�حف ب�خلط الكويف، وهذا االإم�م ابن حزم الظ�هري يقول عن نف�شه يف كت�به 
االأ�شع�ر، ودربنني يف  يَنني كثرًيا من  وروَّ القراآن  »طوق احلم�مة«: وهّن علمنني 

اخلط. وك�ن يف اإ�شبيلية خم�شم�ئة حمربة للن�ش�ء.

يجعل املوؤلف اأم�م كل واحدة من الن�ش�ء املذكورات رقًم�، �شنيع من يورد ترجمة لهن يف ه�م�ص املنت، وذاك م�   (((
تعودن� عليه يف قراءة خمطوط�ته، ولكن الن�شخة التي بني اأيدين� )واأغلب الظن موجودة) تخلو من ذلك )�شعيد. ب. 

العلوي).



146 146
جتديد الفقه ون�سو�ص اأخرى

وعلى كل ح�ل مل� ك�ن االإ�شالم متقدًم� زاهًرا ك�نت املراأة ك�تبة �ش�عرة، 
وهي حمجبة، تبتدئ التعليم خ�رج املنزل، وعندم� حتتجب تكمل معلوم�ته� يف 
منزله�، اأو تخرج لتلقيه يف امل�ش�جد، حمجبة، ومل� وقع الت�أخر وقع يف اجلميع ولكنه 
ك�ن يف الن�ش�ء اأكرث واأظهر، ولي�ص املراد انعدام تعلمه� بل قلته فقط، ف�إن� نرى، يف 
ال�شيدة حمدة  اأديب�ت مثل  الن�ش�ء ع�مل�ت  بع�ص  يزال  االأي�م، ك�ن ال  اأخري�ت 
ق�ل يف  ك�تبة.  �ش�عرة  نبيلة  ب�الأندل�ص،  اآ�ص  وادي  اأهل  من  املكتب،  زي�دة  بنت 
»االإح�طة«: من اأهل اجلم�ل وامل�ل واملع�رف وال�شون، اإال اأن حب االأدب ك�ن 
يحمله� على خم�لطة اأهله مع �شي�نة م�شهورة ونزاهة موثوق به�. وك�الأ�شت�ذة االأديبة 
ال�ش�عرة، �ش�رة بنت اأحمد بن عثم�ن احللبية ثم الف��شية، املتوف�ة بف��ص اآخر امل�ئة 
ال�ش�بعة، اأو اأول الث�منة، ك�ن له� �شعر كثري واأدب وفري ينظر بع�شه يف »اجلذوة« واأم 
ه�نئ بنت حممد العبدو�شي الف��شية الفقيهة املفتية، اآخر هذا البيت من الفقه�ء 

بف��ص، توفيت �شنة �شت وثم�ن م�ئة، واأخته� ف�طمة كذلك، وغريهن.

املنثور يف طبق�ت رب�ت اخلدور« لل�شت زينب بنت  »الدر   وانظر كت�ب 
علي فواز الع�ملية ال�شورية ثم امل�شرية، املطبوع مب�شر على يد موؤلفته �شنة 2))) ه، 
ف�إنه� ذكرت جملة من اأديب�ت اجلن�ص اللطيف، متقدم�ت ومت�أخرات، ويف جملة 

من اأوروبي�ت واأمريكي�ت.
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االأمرية  ت�أليف  االإ�شالمي«،  الع�مل  الن�ش�ء يف  »�شهريات  وانظر كت�ب:   
امل�شرية قدرية ح�شني، املطبوع يف م�شر �شنة )4)) ه، ففيه اأديب�ت وع�مل�ت من 

هذا اجلن�ص اللطيف االإ�شالمي ينبغي الوقوف على تراجمهن.

 وانظر كت�ب »�شهريات التون�شي�ت« ل�شيدي ح�شن ح�شني عبد الوه�ب 
ن�ش�ء  اأن  على  يدل  ذلك  كل  ه.   ((50 �شنة  بتون�ص  املطبوع  التون�شي،  الوزير 
االإ�شالم مل يزل فيهن عروق احلي�ة العلمية تنب�ص، وال زال الرج�ل َيْغُذون تلك 
العروق مب�دة احلي�ة وخ�شو�ًش� ذوي االأحالم ال�ش�ئبة والغرية ال�ش�دقة وال�شه�مة 
االأدبية العلمية. ف�لعلم والف�شل واالأدب مل ينقطع قط من ن�ش�ء االإ�شالم، واإن� 

قلَّ ورقَّ عند ت�أخره وقلَّت فيهن من اأ�شب�ب ت�أخر االإ�شالم.

ولقد اأدركن� ف��ًش�، قبل عهد احلم�ية، ويف جل حوم�ته� دور لتعليم البن�ت 
القراآن والكت�بة والقراءة، وفيه� معلم�ت �ش�حل�ت، زي�دة على دور اأخرى تخت�ص 
ب�أدب  ممزوًج�  تعليًم�  يعلمه�)  )وكلكم  املتنوعة  الرقيقة  اليدوية  ال�شن�ئع  بتعليم 
املنزل. وك�ن يف كل درب منه� عدد لي�ص بقليل نقول عن حتقيق: اإن جّل بن�ت 
ف��ص كن يتعلمن ال�شن�ئع ويتهذبن وكثري منهن يتعلمن القراءة والكت�بة، وال يبقى 
ا من التعلم اإال قليل. وهكذا ك�نت احلوا�شر عندن�، ك�شال والرب�ط ومراك�ص  خلوًّ
ك�ن  ال�شن�ئع  تعليم  بل  قل،  م�  اإال  املغرب  بلدان  من  وغريه�  وال�شويرة  وتطوان 
�ش�ئًع� يف جل البوادي. وه� اأنتم ترون، اإىل االآن، فيه� اأنواع الزرابي ومن�شوج�ت  
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ال  مم�  الن�شوة،  م�شنوع�ت  من  وغريه�  وبراني�ص  وجالليب  اأك�شية  من  ال�شوف 
يدرج يف اأي قطر اأف�شل منه، ومل تزل احل�لة كم� ك�نت اإىل االآن.

والذي حدث على عهد هذه النه�شة االأخرية، عهد موالن� املقد�ص موالن� 
يو�شف ذكره� اهلل له فيمن عنده وقد�ص ُروحه، وهو تكثري تلك الدور وت�شميته� 
مدار�ص وتنظيمه� تنظيًم� ي�ش�ير الرقي الع�شري يف �ش�ئر االأقط�ر االإ�شالمية وغريه�. 
وك�ن املغ�ربة اأزهد الن��ص يف هذه املدار�ص التي فتحت للبن�ت، حتى اإن اإدارة املع�رف، 
حلر�شه� على التعليم، فتحت واحدة بف��ص نحو �شنة ))))ه وبقيت ف�رغة مل يق�شده� 
اأحد وا�شطرت لغلقه�. ولكن، مل� وقفوا يف االأي�م االأخرية، منذ �شنة )4)) ه، على 
ح�شن نواي� احلكومة حني اأعربت لهم عم� يف هذا امل�شروع من امل�ش�لح احليوية وعدم 
من�ف�ته� للدين االإ�شالمي، ويف امل�ش�مرة التي ن�شرت من قبل، عند ذلك، اأقبلوا عليه� 
بت�ش�بق ون�ش�ط: فال تفتح مدر�شة االآن فهي متتلئ اآخر ال�شهر االأول من عمره� حتى 

بف��ص.

وقد زادت التلميذات، يف هذه املدة االأخرية، على ثالثة اآالف وكل يوم 
يف الزي�دة. ومل تكن �شنة )4)) ه عندن� اإال ثالث مدار�ص، ال ت�شم اإال 25) 
تلميذة. ففي مدة نحو ثم�ين �شنني ت�ش�عف عددهن خم�ًش� وع�شرين مرة. ف�إقب�ل 
املغ�ربة على تعليم البن�ت مده�ص، وهو اأعظم من اإقب�لهن على تعليم البنني عن 
اثنتني وع�شرين �شنة مع عمومه يف املدن واأكرث القرى، بخالف تعليم البن�ت ف�إنه 

مل يزل يف بع�ص املدن خ��شة.
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ثم�ره، وزخرت مع�هده،  واأينعت  ازده�ره،  زاد  والتعليم  العلم  واإن  هذا، 
وات�شعت مدار�شه وم�ش�جده، وانت�شرت يف احلوا�شر والبوادي، وف�خرت االأر�ص 
فلكه� بنجوم املدار�ص والنوادي، على عهد �شيدن� موالن� االإم�م، وظلِّ اهلل على 
االآن�م، خليفة جده عليه ال�شالم موالن� حممد بن موالن� يو�شف، اأدام اهلل ن�شره 
�، وفتح  واأعلى يف اخل�فقني ذكره، فقد اأ�شلح برن�مج تعليم البن�ت، و�شريه ر�شميًّ
�ًء، م� له من ال�شغف  لهن عدة مدار�ص، اإذ زاد العلم ارتق�ء، واالإ�شالم نوًرا و�شَّ

العظيم بتعليم البنني والبن�ت. وذكر ذلك اأمر عي�ين ال يحت�ج الإثب�ت.

اأدام اهلل لن�، وللم�شلمني، عزه ون�شره واأوالده من املكرم�ت م� هو له اأهل، 
ووفقه و�شدده واأع�نه، وحفظن� يف اأجن�له الكرام وويل عهده الهم�م، اآمني.

وقيد ب�لرب�ط، اأواخر قعدة احلرام ع�م 52)) ه.

            حممد احلجوي الثعالبي
]خمطوط يف اخلزانة الع�مة ب�لرب�ط )ح 205)[

 





]حما�سرة األقيت يف )�سوال 1346 هـ/ اإبريل 1928 م(، باملوؤمتر ال�ساد�ص باملعهد العلمي وطبعت يف العام نف�سه[

ت�أليف
حممد بن احل�سن احَلْجوي

النظام يف االإ�سالم





احلمد هلل وال�شالة على ر�شول اهلل

اأيه� ال�ش�دة..؛

ن�ٍد علمي: »اإن االإ�شالم  �شمعت بع�ص ف�شالء املدر�شني يقول يوًم� يف 
االإ�شالم  ب�أن  اأقنعته  اأن  اإىل  فتلطفت معه  قرنً�«،  نظ�ًم� منذ ثالثة ع�شر  مل يعرف 
ج�ء ب�لنظ�م، واأن حقيقة �شريعة االإ�شالم هي نظ�م املجتمع الع�م، حتى اأن�شف 
عن بره�ن وزال اخلالف. وه� اأن� ذاكر لكم عيون براهني ذلك، متو�شًع� نوًع� م� يف 

املو�شوع.

معنى النظام وهل كان معروًفا يف ال�سدر االأول

النظ�م عند العرب م�شدر، معن�ه يرجع اإىل جمع ال�شيء، وت�أليفه متن��شًق�، 
االعتدال  جمرى  ج�رًي�  واإتق�نه،  االأمر  �شبط  الع�م  العرف  يف  معن�ه  �ش�ر  ثم 
بهذا  معروًف�  ك�ن  وقد  اخللل،  �شد  ف�لنظ�م  العقالء،  جمهور  لدى  امل�شتح�َشن 

: املعنى. ق�ل ح�ش�ن بن ث�بت ميدح النبي

النظام يف االإ�سالم
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َفَمْن َكاَن اأَْو َمْن قد يكوُن كاأََحمِد      نظاًما حلقٍّ اأو نكااًل مللِحِد

»البي�ن  يف  كم�  ال�شديق  ميدح  الع��ص  اأبي  بن  احلكم  بن  يزيد  وق�ل 
والتبيني« للج�حظ:

)1( عنها ِنظاُمها ٍة      اإىل احلقِّ ملَّا اْرَف�صَّ َل اأُمَّ الَّ يِق �سُ دِّ َهَدى اهلُل بال�سِّ

يجمع نظ�م على اأنظمة واأن�ظم ونظم.

االأنظمة،  جملة  على  مواط�أة  حمل  يحمل  الكلي  قبيل  من  نظ�م  لفظ 
اأو  ب�لعدلية  اخل��ص  والنظ�م  نظ�م،  عليه  يطلق  االإن�ش�ين  للمجتمع  الع�م  ف�لنظ�م 
ف�ل�شبط  ون�ق�شة.  اأفراد ك�ملة  له  امل�شكك  قبيل  نظ�م، وهو من  امل�لية  اأو  احلربية 
ال�شدر االأول، نظ�م ك�مل،  ة طرية يف  ال�شريعة، وهي غ�شَّ والربط الذي ك�ن يف 

وعند ت�أخر االأمم االإ�شالمية وانحالله نظ�م ن�ق�ص.

اإن تقدم االأمم بقدر مت�شكه� ب�لنظ�م واأحك�مه، وقي�م رج�له� مبراقبة العمل 
به، والتم�شي عليه، وت�أخره� بقدر انحالله والتفريط فيه. ولو دققن� النظر وك�شفن� 

الغط�ء عن لفظ �شريعة مل� وجدن� له� معنى �شوى النظ�م و�شبط احلقوق.

والعوائد  واالأزم�ن،  االأحوال  تطور  بح�شب  للتطور  ق�بل  نظ�م  كل  نعم، 
يكون  ال  وقت  يف  الأمة  �ش�حًل�  يكون  نظ�م  من  فكم  االأفك�ر،  وتغيري  وامل�ألوف�ت 

�ش�حًل� له� يف وقت اآخر.

ق وزال. )م). : تفرَّ ))) اْرَف�صَّ
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لهذا يوجد يف ال�شرع االإ�شالمي اأحك�م تتغري بتغري االأحوال واالأزم�ن 
ك�الأحك�م املبنية على االأعراف واالأحوال اخل��شة والعوائد املتغرية، وهكذا عند 

�ش�ئر االأمم تتغري االأحك�م واالأنظمة بتغري االأحوال.

فلي�ص ال�شرع االإ�شالمي ب�شرع جمود واآ�ش�ر))) بل �شرع راٍق ع�م دائم، 
البد اأن يتغري الكثري من اأحك�مه بتغري االأحوال واالأزم�ن، ليوافق كل اأمة تدينت 
به، وكل زم�ن ومك�ن حل فيه، عدا االأمور التعبدية، ك�ل�شالة وال�شوم والعق�ئد، 

فهي اأحك�م ال تتغري اأبًدا.

اإن االإ�شالم وجد االأمة العربية يف ظلمة ح�لكة من فقد النظ�م، لي�ص له� 
رابطة وال ج�معة جتمعه�، فج�ء ب�ل�شريعة احلنيفية ال�شمح�ء التي هي اأمنت الروابط 
ب�ش�ئر  ربطته�  ثم  العربية،  الَوْحَدة  فربطت  واأجمعه�،  ال�شوابط  واأح�شن  واأتقنه�، 

االأمم االأخرى التي دخلت دائرة ال�شريعة وارتبطت وا�شتظلت بج�معته�.

فب�الإ�شالم و�شرعه الع�م تكون نظ�م املجتمع الع�م لالأمم االإ�شالمية التي 
واالأنظمة  الع�م  النظ�م  ذلك  يف  واندرج  وجهته�،  واحتدت  جن�شي�ته�  اختلفت 
التي ج�ء  االأنظمة  اإىل غري ذلك من  والعلمية  وامل�لية واحلربية  ب�لعدلية  اخل��شة 

به� االإ�شالم.

)))   اآ�ش�ر: قيود. )م).
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النظام االجتماعي

حيث  ب�لنظ�م  عظيًم�  ُهي�ًم�  االأمم  نفو�ص  يف  اأحدث  العظيم  القراآن  اإن 
ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  يقول: 
چ   ڃ   نث   قوله:  اإىل   ](64 ]البقرة/  ٺمث    ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ  

چمث ]البقرة/ 64)[. ف�ال�شتدالل على حكمته تع�ىل وعلمه وب�هر قدرته مب� 

ذكر يف هذه االآية واأمث�له� من اآي�ت التنزيل هو من حيث م� يف اخللق املذكور من 
نه�ية النظ�م وال�شبط واالإتق�ن الدال على اأنه من �شنع عليم حكيم ق�در. فلو مل 
يكن يف املخلوق�ت املذكورة نظ�م، م� ح�شن اال�شتدالل به�، وال ق�مت به� حجة، 
ف�ش�ر ذلك النظ�م الذي ق�مت به االأكوان قدوة لالإن�ش�ن الذي اأف��ص اهلل عليه 
نور العقل واحلكمة. لذلك وجب عليه اأن تكون اأعم�له كله� �شمن دائرة النظ�م 

املحكم، واإال ك�نت عبًث� دالة على ف�ش�د مزاجه. وق�ل تع�ىل: نث ٿ  ٿ  ٹ   
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤمث       ]هود/ 7[، ولو �ش�ء خللقه� يف حلظة ولكن 

نث ۋ  ۅ     ۅ        ليعلم اخللق ال�شري على حمور النظ�م والت�أين واالإحك�م. وق�ل 
ۉ  ۉ    ې  ېمث   ]االأنبي�ء/ 22[.

�شريعة  ج�ءت  ولهذا  النظ�م،  بف�ش�د  موؤذن  احلك�م  تعدد  العلم�ء:  ق�ل 
االإ�شالم ب�إتق�ن النظ�م.
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اإن نظ�م االإ�شالم يف جمتمعه الع�م مبني على اأمنت االأ�شول واأثبته� 
واأقوم املحج�ت واأبينه�، بني على ال�شورى وعدم اال�شتبداد، ق�ل تع�ىل خط�بً� 
به   � خ��شًّ ذلك  ولي�ص  ]اآل عمران/ 59)[  ڦمث      ڦ   لنبيه:نثڤ  
ب�ل�شورى،  اأثنى عليهم  اأنه  اأي�ًش� بدليل  عليه ال�شالم، بل واجب على االأمة 
فق�ل نث ں  ں  ڻمث    ]ال�شورى/ 8)[، واخل�شو�شية ال تثبت اإال بدليل. 
ق�ل ابن عطية: »ال�شورى من قواعد الدين وعزائم االأحك�م، ومن ال ي�شت�شري اأهل 
العلم والدين فعزله واجب«. وال يخفى عنكم اأن ن�شب اخلليفة من اآكد االأمور 
ومع ذلك مل يعينه لهم، بل ترك اأمره اإليهم ليكون �شورى بني االأمة، فك�نت تولية 

اأبي بكر �شورى بني اأهل احلل والعقد من امل�شلمني.

اأو  تولية اخلليفة،  �شواء يف  �شورية  اأ�شله�  االإ�شالمية يف  نظ�م اخلالفة  اإن 
يف اأجزاء االأحك�م و�شن النظ�م. وك�ن الأبي بكر جمل�ص من امله�جرين واالأن�ش�ر 
ي�شت�شريهم، ولعمر كذلك، ومن بعدهم�. فنظ�مهم اأ�شبه بنظ�م جمهوري تنتهي 
� مقيًدا ب�شورى  مدة الرئي�ص مبوته، اإذ مل يتخذوا اآلة وال �ش�رة امللوك، وك�ن �شوريًّ
�، هذا م� ك�ن عليه احل�ل زمن ال�شديق ومن بعده من  االأعي�ن واأهل العلم انتخ�بيًّ

اخللف�ء الرا�شدين.

ثم تغري اإىل امللكية املقيدة يف اجلملة زمن مع�وية؛ لتغري االأحوال ونق�ش�ن 
مدارك االأمة واأفك�ره� عم� ك�نت عليه زمن الرا�شدين لكرثة الدخالء من االأمم 
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ال�شح�بة  تهذيب  ح�ل  على  يكونوا  ومل  االإ�شالمية،  اجل�معة  يف  دخلت  التي 
ر�شوان اهلل عنهم.

ثم مل� زاد ت�أخر االأمة يف تهذيبه� ومداركه�، �ش�رت للملكية املطلقة، ولكن 
ت�مة  العموم،  وجه  على  والرفق  العدل  ب�شرية  طوياًل  زمًن�  �ش�رت  كله  ذلك  مع 
النظ�م ل�شدة التم�شك ب�ل�شرع والرق�بة على حفظ نظ�مه وم� وقع اجلور وانحالل 

النظ�م اإال يف اأخري�ت االأي�م.

م�شى زمن طويل على احلكوم�ت االإ�شالمية والت�ريخ يكتب عنهم العدالة 
اإليه مل ينتقدهم يف غ�لب  يف االأحك�م واإتق�ن النظ�م وكل معنى ح�شن �شبقوا 
اأو تواريخ االأمم االأخرى،  اأحوالهم بجور وال ف�ش�د نظ�مي �شواء، وتواريخ العرب 
 � وط�مل� راأين� االأمم ت�شقط عرو�ص ملوكه� اجل�ئرين وتن�شم للج�معة االإ�شالمية حبًّ
يف العدل وال�شورى وح�شن النظ�م من مم�لك الهند والفر�ص والرتك اإىل اإفريقي� 

واالأندل�ص.

العري�ص  االمتداد  هذا  االإ�شالمية  االأمة  متتد  اأن  ع�قل  فكر  يت�شور  وال 
الطويل يف الكرة االأر�شية من �شرقه� اإىل غربه�، وارثة تراث اأمم نظ�مية ك�لفر�ص 
قبله�، �ش�ئرة على حمور  نظ�م من  اأح�شن من  النظ�م  ت�مة  اإذا ك�نت  اإال  والروم، 

العدل وامل�ش�واة والرفق والرحمة وال�شورى، وحفظ امل�ش�لح الع�مة واخل��شة.
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اإن نظ�م املج�ل�ص ال�شورية االنتخ�بية املوجود االآن يف اأوروب� واإن مل يكن 
بعينه عند االإ�شالم، لكن ك�ن لهم نظ�م واٍف ك�ٍف بح�جي�تهم الوقتية، من��شب 
�، بل ك�ن نتيجة  الأفك�ر اأمم ذلك الع�شر، لكون هذا النظ�م الع�شري مل يتكون دفعيًّ
اأوجدته تدريًج� يف اأجي�ل متط�ولة من عهد الروم�ن. واأ�شله ك�ن عند  اأمم  قرائح 
عمر واأبي بكر ومن بعدهم�، ومل تكن ال�شرورة وال االأفك�ر ق�بلة لهذه االأنظمة 
اجلديدة، ولقد ك�ن جمل�ص �شورى اخلالفة الذي نظمه عمر، وهو حمت�شر، اأقنوًم� 
عجيًب� اهتدى بهديه من خ��ص يف نظ�م املج�ل�ص بعده، وذلك دلني على تفكريه 
لل�شورى يف  اأ�ش��ًش� عظيًم�  لك�ن  اأوجده  ولو  ال�شوري،  ملجل�شه  انتخ�بي  نظ�م  يف 

االإ�شالم ال ينهدم.

نظم اخللف�ء الوالي�ت وق�شموا كل والية ا�شتولوا عليه� اإىل اأق�ش�م، وجعلوا 
لكل والية اأو ق�شم نظ�ًم� ت�شري عليه، ون�شبوا الق�ش�ة، كم� ك�ن النبي  يفعل، 
ه مع�ًذا ق��شًي�  ه اإليه� معلًم� وق��شًي� و�ش�عًي� للزك�ة. فوجَّ فم� اأ�شلمت والية اإال وجَّ
�شرطة  بن عب�دة على  �شعد  بن  قي�ص  � كذلك، وجعل  وعليًّ اليمن،  ملخالف يف 
املدينة، وجعل اأبو بكر عمَر ق��شًي� يف املدينة يريحه من الق�ش�ي� ال�شغرية، ووىل 
عمُر عم�َر بن ي��شر على جي�ص الكوفة و�شالته�، وابن م�شعود على ق�ش�ئه� وبيت 
م�له�، و�شهل بن حنيف على اخلراج وم�شح االأرا�شي، وجعل لهم �ش�ة حلم يف 
فهذا  لالآخرين.  الب�قي  والن�شف  �ر،  لعمَّ ال�شقط  مع  فن�شفه�  يقت�شمونه�،  اليوم 
نظ�م حمكم يف تق�شيم ال�شلطة وتعيني املرتب، وعليه �ش�روا يف اأنظمتهم، ف�قتدى 
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ذي خطة خطته،  لكل  وحددوا  على خطط.  ال�شلطة  فق�شموا  بعدهم،  من  بهم 
وهكذا حدثت النظ�م�ت يف االإ�شالم تدريًج� بقدر ال�شرورة واالحتي�ج.

ل بنو العب��ص الوزارات كوزارة امل�لية  فه �شكَّ مل� ات�شعت املم�لك وكرث الرَّ
واحلربية والتفوي�ص. و�شكل املن�شور بن اأبي ع�مر م�شيطر االأمويني يف االأندل�ص 
ف)))  �شوُّ التَّ عن  الك�يف  وراتبه  عمله  وزير  لكل  وخ�ش�ص  اأم�مه،  م�شئولة  وزارة 
ل�شواه، من��شًب� لوقته وللعمل، كذلك حتى والة الوالي�ت الكربى، كزيري بن 
�شال،  ع�مل  اليفرين  يعلى  وابن  ال�شم�يل،  ال�شرقي  واملغرب  ف��ص  وايل  عطية 

واملغرب اجلنوبي ووايل �شجلم��شة وغريهم.

وجعل الأمراء جليقية من االإ�شب�ن و الربطَك�ل  الذين ك�نوا حتت حم�يته 
راتًب� ونظ�ًم� واعتربهم كعم�له، تقف على ذلك يف »مدارك« عي��ص وغريه�. وقد 
اأخذ كثرًيا من االأنظمة عن بني العب��ص، وزاد ونق�ص بح�شب م� ين��شب وقته، 
كم� اأخذ بنو العب��ص عن بني اأمية وهوؤالء عن اخللف�ء الرا�شدين وهكذا االأنظمة 

تتطور بح�شب الزم�ن واالأحوال.

ومن نظ�م االإ�شالم االعتن�ء ب�شقي االأر�ص، وجر املي�ه، وفتح الرتع، لنفع 
م�ثلة ترى  واآث�رهم  النهرين وم�شر،  الب�شرة وبني  فعلوا يف  ب�لفالحة، كم�  الب�شر 

ب�الأب�ش�ر.

))) الت�شوف: التطلع. )م).
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احلي�ة  م�دة  الأنه�  وال�شن�عة؛  والتج�رة  ب�لفالحة  يو�شي  وهو  عمر  م�ت 
انت�شرت  التج�ر، وقد  اأموال  ب�لتج�رة وي�شهرون على حفظ  االأممية. ك�نوا يعتنون 
جت�رتهم مبوا�شم احلج وكرثت اأرب�حهم. ومن منن اهلل اأن ك�ن احلج، مع كونه دع�مة 

من دع�ئم االإ�شالم، �شوًق� من اأ�شواق ترويج التج�رة وال�شن�عة.

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   نثڄ   تع�ىل  ق�ل 
والدنيوية كمعر�ص  الدينية  للفوائد  ]البقرة/ 98)[، فهو حم�شل  چمث   
وح�جي�ته�  االأمم  اأحوال  كمعرفة  العظيمة  االأدبية  الفوائد  منه  وي�شتف�د  ع�م، 
واالطالع على مع�رفه� وجغرافيته�، ولقد ك�ن هو و�شوق عك�ظ وجمنة وذو املج�ز 

كذلك قبل االإ�شالم.

ومن نظ�م االإ�شالم املح�فظة على ال�شن�ئع وترقيته�، فقد ح�فظوا على م� 
وجدوه واخرتعوا غريه، ك�شنعة ال�شيدلة والكيمي�ء ال�شحيحة وغريه�.

ومن نظ�م االإ�شالم تقريب املوا�شلة، فقد اأحدث عمر والية الربيد وجعلوا 
م� بني اأطراف مم�لكهم م�ش�ف�ت مق�شمة له� طرق وا�شحة بني كل مدينة ومدينة، 
واأر�شدوا خياًل م�شمرة يف مراكز اأق�ش�م الطريق تو�شل الر�شل واملك�تب �شي��شية 

وجت�رية يف اأ�شرع م� ميكن من الوقت على نظ�م ق�رٍّ من�شبط.

مكلًف�  ذكر،  مب�  تكليفه  مع  واليه  فك�ن  الربيد،  والية  دائرة  و�شعوا  وقد 
وبني  املدققة،  ب�الأخب�ر  اخلليفة  يخرب  فك�ن  والرعية،  واالأمن  الوالة  على  ب�لرق�بة 
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االأحوال حتى ال يخفى على اخلليفة �ش�ذة وال ف�ذة، فك�نوا يخت�رون لهذه الوالية 
اله�مة نخبة الرج�ل نزاهة وحزًم�.

الوالة،  على  التفتي�ص  والية  اأحدث  بل  بذلك  عمر  ليكتفي  ك�ن  وم� 
وجعل مفت�شني ع�مني من نخبة ال�شح�بة حذيفة بن اليم�ن وحممد بن َم�ْشَلَمة.

ومل� ا�شتبطوؤوا الربيد جعلوا احلم�م الزاجل لنقل االأخب�ر ومل يكتفوا به، 
بل جعلوا مب�ين ع�لية على روؤو�ص اجلب�ل لنقل االأخب�ر لياًل ب�أ�شواء خ��شة، فك�ن 
�ج اتخذ املن�ظر مت�شلة  خرب �شبتة ي�شل االإ�شكندرية يف ليلة اأو ليلتني. وك�ن احَلجَّ
من وا�شط بينه وبني قزوين، ف�إذا دخن اأهل قزوين دخنت املن�ظر، فريى الدخ�ن 
نه�ًرا والن�ر لياًل، فتجرد اخليل اإليهم. وك�نت قزوين اأق�شى احلدود االإ�شالمية اإذ 

ذاك )ذكره ي�قوت احلموي يف معجم البلدان).

لياًل  تن�ر  ال�شحراء،  يف  عظيمة  من�رات  العب��شي  ال�شف�ح  اخلليفة  وبنى 
ويراه� امل�ش�فرون من ُبْعٍد �ش��شع فال ي�شلون.

لل�شف�ر  هداية  االأمي�ل،  عدد  عليه�  مكتوبً�  الطرق  على  اأحج�ًرا  وجعلوا 
و�شع�ة الربيد. واأم� اعتن�وؤهم ببن�ء القن�طر على االأودية لتقريب املوا�شلة فال نزال 

ن�ش�هده اإىل االآن.
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التاريخ و�سبط الوقت

الت�ريخ  اإحداث  اإىل  عمر  م�ش�رعة  به  وُهي�مهم  االجتم�عي  نظ�مهم  من 
الهجري حم�فظة على الوقت، وهو اأ�ش��ص كل نظ�م يف الع�مل، وال �شك اأن عمر 
اقتدى فيه مبن قبله من االأمم، ومل ي�أنف من اأخذ م� فيه م�شلحة عن غريه، اإذ مل 
يكن من اأهل اجلمود. ولقد اهتدت بهديه العلم�ء؛ ف�ألفوا كتب ال�شري والت�ريخ 
امليدان،  هذا  يف  االأمم  اأول  وك�نوا  الرج�ل،  وتراجم  والوفي�ت  واخل��ص  الع�م 
غريهم  اأعجز  مب�  فيه  واأتوا  الت�ريخ  يف  تفننوا  ولقد  واأكرث،  اأ�شخم  فيه  وموؤلف�تهم 
وتواريخهم اأف�شل من تواريخ اليون�ن والروم�ن الذين �شبقوهم اإىل هذا الفن، مل� 
يف تواريخ هوؤالء من اخلراف�ت واحلك�ي�ت الوهمية، وتواريخ االإ�شالم خ�لية من 
ذلك لبن�ء نظ�مهم على امل�ش�هدة و�شند الرواي�ت ال�شحيحة املت�شلة ال�شند التي 
تطمئن اإليه�، ومل تكن اأغالطهم غ�لًب� اإال فيم� قلدوا فيه غريهم ك�الإ�شرائيلي�ت. 
الت�ريخ فمن دونه  اأبي  والروم�ن كهريود�ص  لليون�ن  م� وقع  اأن تعرف  واإن �شئت 
فراجع م� ذكره مرتني يف ت�ريخ لبن�ن يف اخلراف�ت الوثنية؛ ترى العجب العج�ب، 
االإ�شالم  جمد  حفظ  غ�لًب�  ال�شالالت  تلك  من  االإ�شالم  تواريخ  اهلل  ويحفظ 

وفخ�ره، واإن �ش�عت اأكرث التواريخ االإ�شالمية.

ولقد ذهب جمد الت�ريخ عن� يف وقتن� احل��شر حتى ك�د اأن ال يعد علًم�، 
فال يوجد االآن يف القرويني در�ص ت�ريخي على اأهميته واهتم�م القراآن و�شدر االأمة 
به، وقد نوه اهلل به حيث ق�ل:  نث ڌ  ڌ  ڎ  ڎمث  ]االإ�شراء/ 2)[، 
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اإىل قوله:  نثگ  گ   ڳ  ڳمث ]االإ�شراء/ 2)[ واأق�م احلجة 
به يف قوله: نث ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳمث    ]اآل عمران/ 65[. 

ولو ك�ن الت�ريخ معروًف� م� اأنكر نظ�م االإ�شالم.

ك�الإ�شطرالب  كثرية  اآالت  ا�شتعم�لهم  الوقت  �شبط  يف  نظ�مهم  ومن 
والربعني وغريهم� مم� اخرتعوه اأو وجدوه عند غريهم فزادوه �شبًط� واإتق�نً�، واألفوا 

يف ذلك الت�آليف الكثرية ال�شخمة.

وقد تفننوا يف اآالت لر�شد النجوم، فبلغت عندهم ب�شعة ع�شر �شكاًل، 
العلوم،  اأبجدية  يف  وجتده  و�شفه  يطول  مم�  واللبنة،  االأوت�ر  وذات  احللق  كذات 
وم�شر  �شمرقند  يف  الكثرية  االأموال  عليه�  واأنفقوا  املرا�شد  لذلك  و�شيدوا 

واالأندل�ص وغريه�.

ال�شتعم�ل  تفطن  من  اأول  ك�نوا  اأنهم  والنظ�م  ب�ل�شبط  هي�مهم  ومن 
املنج�نة)))، وتعميم النفع به� ل�شبط االأوق�ت لعموم الن��ص، وك�نوا اأول من اأدخل 
منج�نة الأوروب� اأهداه� الر�شيد العب��شي ل�شرمل�ن ملك فرن�ش�. واأول ذات رق��ص)2) 
م�شلمي  عند  من  به�  اأتى  الفرن�شوي،  جربرت  الراهب  اأدخله�  الأوروب�  دخلت 
االأندل�ص حيث ك�ن يتعلم هن�ك. وك�ن بع�ص م�ش�يخي يقول: اأول من اخرتعه� 

))) املنج�نة اأو املج�نة يف الل�ش�ن املغربي الدارج هي ال�ش�عة.
)2)  رق��ص ال�ش�عة هو البندول.
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االإم�م اأبو بكر بن العربي املع�فري دفني ف��ص، ولكن مل اأقف اإىل االآن على من 
ن�ص على ذلك.

فهي  ة،  وال�شنَّ الكت�ب  نه�  بيَّ التي  الزك�ة  نظ�م  نظ�مهم االجتم�عي  ومن 
نظ�م اجتم�عي توؤخذ من اأموال االأغني�ء للفقراء، ليقوم به� اأََوَدهم وتدفع ع�ديتهم. 
واحلج اأي�ًش� من نظ�م االجتم�ع النتف�ع التج�رة وال�شن�عة به، وتعرف اأحوال االأمم 
التي  املع�مالت  املع�رف، وكذلك نظ�م كف�رات االإمي�ن وغريه�. ونظ�م  واقتب��ص 
واملزارع�ت،  والقرا�ص  وال�شرك�ت  واالإج�رات  ك�لبيوع  الفقه  كتب  عليه�  بنيت 
ع�مة  اخللق  م�ش�لح  حفظ  على  لبن�ئه�  دينية،  منه�  اأكرث  اجتم�عية  اأنظمة  كله� 
وحفظ امل�ل وتقليل اخل�شومة و�شبط االأحوال. وال تقل يل اإنه� االآن به� كرثت 
اأعلم،  اأنه  يعلم  ال  من  وادع�ء  النظ�م  ب�نحالل  حدث  اإن�  هذا  الأن  اخل�شوم�ت 
املق�شود منه تكوين  االأنكحة واالإرث  نظ�م  االأم�نة، وهكذا  الدي�نة و�شي�ع  ة  ورقَّ
والقم�ر  الرب�  نظ�م االجتم�ع حترمي  اأهم  ومن  والن�شب.  الن�شل  الع�ئالت وحفظ 

الذي �شرحت به ال�شريعة. 

نظام ال�سحة

حفظ ال�شحة من اأهم م� ج�ءت به ال�شريعة ال�شمح�ء لذلك حرمت اخلمر 
والزن� وذلك من اأعظم عوامل حفظ ال�شحة. وقد انت�شرت امل�شت�شفي�ت يف اأقط�ر 
االأر�ص رفًق� ب�الإن�ش�نية منذ انت�شر االإ�شالم، واأول م�شت�شفى اأحدثه الوليد بن عبد 
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امللك بن مروان للمجذومني بدم�شق، واأجرى لهم فيه اأرزاقهم �شنة 88 واأن�ش�أ يف 
غريه، ثم انت�شرت يف زمن بني العب��ص الر�شيد، فمن بعده اأنظمة امل�شت�شفي�ت يف 
جميع اأنواع االأمرا�ص، كم� اأ�ش�ر له� املقريزي يف خططه وغريه. وم� ان�شرم القرن 
واإفريقي�  وم�شر  وال�شرق  احلرمني  يف  االإ�شالمية  االأقط�ر  يف  ت  عمَّ حتى  الث�لث 
واالأندل�ص وغريه�، بغ�ية النظ�م، يع�لج به� املر�شى على اأي دين ك�نوا ومن اأي 
األف االإم�م  جن�ص تكونوا، وك�نت تلقى فيه� درو�ص الطب وال�شيدلة مًع�. وقد 
يف  نظ�مهم  ومن  ترجموه.  من  ذكره  كم�  امل�شت�شفي�ت  نظ�م  يف  الرازي  بكر  اأبو 
امل�شت�شفي�ت اأن خ�ش�شوا لكل مر�ص ق�عة اأو ق�ع�ت يطوف به� الطبيب اخل�شي�ص 
يف ذلك املر�ص ويكتب لكل مري�ص بط�قة بدوائه، وك�نت لهم م�شت�شفي�ت منتقلة 
مع الع�شكر ت�شري معه، ذكره� من األف يف دولة حممود ال�شلجوقي وغريه، وذكر 
ذلك ابن خلك�ن وابن اأبي اأُ�شيبعة وغريهم�، وذكر التميمي يف ت�ريخه »املعجب« 
اأن يكون  م� ع�ينه من نظ�م م�شت�شفى اخلليفة املن�شور املوحدي مبراك�ص، مم� عز 
التي جل�شه� يف  االأي�م  اإع�نة عن  الفقري  املري�ص  يعطي  اأن  نظ�مه  ومن  مث�ل.  له 
امل�شت�شفى لنفقة عي�له. وقد �ش�هد ابن جبري عند رحلته امل�شت�شفي�ت املنت�شرة يف 
مدن االإ�شالم التي دخله�، فلوال نظ�مه� مل حت�شل منه� نتيجة ولوال نتيجته� مل 

تنت�شر.

يف  البخ�ري  ويف  واملر�شى.  للجرحى  الن�ش�ء  خدمة  االإ�شالم  نظ�م  ومن 
»ال�شحيح« اأن اأُم عطية ك�نت تفعل ذلك، واالإ�شالم اأول من �شبق اإليه خالًف� مل� 
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يزعمه االإنَكليز اأنهم اأول من فعله.

ومن نظ�مهم ال�شحي الذي �شبق اإليه االإ�شالم امتح�ن االأطب�ء واإعط�ء 
االإج�زات ملن يطبب، بحيث ال يتع�طى التطبيب وبيع الدواء اإال من بيده اإج�زة 
تدل على كف�ءته. ومن الروؤ�ش�ء الذين ت�شدروا لذلك �شن�ن بن ث�بت يف بغداد، 
ومهذب الدين الدخوار يف م�شر، ك�ن� ميتحن�ن االأطب�ء وال�شي�دلة، ومن مل تكن 
زكري�ء  به  وكل  بغداد  االأف�شني يف  فعل ذلك  من  واأول  ونفي.  منع  اإج�زة  بيده 
الطيفوري. وقد بلغ عدد االأطب�ء يف بغداد اأي�م الق�هرة حوايل 60) نحو االألف 
احت�ج لالمتح�ن منهم 860 والب�قي ك�ن م�شهوًرا ال يحت�ج اإليه اأو ك�ن يف خدمة 
اخلليفة اأو االأمراء يرافق اجلند، وهوؤالء ك�نت لهم رواتب خ��شة، ويعرفون ب�ملرتزقة 
وغريهم للع�مة. والق�ش�ي� الت�ريخية الدالة على اعتن�ئهم ب�ل�شحة، و�شبقهم غريهم 

اإليه� كثرية.

وب�خرتاعهم لعلم ال�شيدلة ونظ�مه واإتق�نه كمل نظ�م االأدوية.

اليقينية،  التجربة  بن�وؤه� على امل�ش�هدة و�ش�دق  ونظ�مهم يف علومهم هو 
ولذلك ك�ن علم ال�شيدلة والكيمي�ء ال�شحيح من اخرتاعهم.

نظام العدلية

لقوله  املوؤ�ش�ص  ال�شريعة  العديل هو اجلزء االأعظم من  نظ�م االإ�شالم  اإن 
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   نث   تع�ىل: 
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ڌ   ڎ  ڎمث   ]النحل/ 90[. وقوله:  نثٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦمث  ]االأنع�م/ 52)[، فقوله:  نث  ڤ  ڤ  ڤ  ڦمث  هو روح 
النظ�م، الأن الق�شد منه مت�شي االأحك�م على جميع االأن�م على ال�شواء، ال فرق 

بني قريب وبعيد �شريف اأو م�شروف. ومثله قوله تع�ىل:  نث ٻ  پ  پ  
پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺمث        ]الن�ش�ء/ 5))[. ولذا ق�ل 
ه مل� �شفع يف �شريفة �شرقت: »اأَت�ْشَفُع يف  ه وابن ِحبِّ عليه ال�شالم الأ�ش�مة بن زيد ِحبِّ
ريُف ترُكوه  � اأَهَلَك َمْن قبَلُكم اأنَّهم َك�نوا اإَذا اأَذنَب فيهم ال�شَّ َحدٍّ ِمْن ُحدوِد اهلِل؟ اإنَّ
. واهلِل لو �َشرَقْت ف�طمُة ابَنتي لقطعُت  عيُف اأق�موا عليه احلدَّ واإَذا اأذنََب فيهم ال�شَّ
يَده�«. فهذا يبني لكم كيف ك�ن النظ�م يف �شدر االإ�شالم، ويت�شح به م� اأثبتن�ه 

من قبل اأن �شعف االأمم اإن� ج�ء من انحالل نظ�مه�.

وقد ك�ن النبي  يتوىل االأحك�م بنف�شه يف حي�ته ويف�شل كل خ�شومة 
جن�ئية اأو م�لية ويقيم احلدود ويقت�ص للمظلوم من الظ�مل يعلم اأُمته كيف ت�شري 

يف نظ�مه� وميرنه� على ال�شرامة يف احلق يف اأحك�مه� ممتثاًل قول اهلل: نث ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋمث    ]امل�ئدة/ 49[. ويف زمن اخللف�ء ك�ن االأمر على ذلك لكن 
مل� ات�شعت مم�لك االإ�شالم واحت�ج عمر لتوجيه الق�ش�ة لعوا�شم االإ�شالم اأحدث 
نظ�م الق�ش�ء، فكتب كت�به امل�شهور الأبي مو�شى االأ�شعري ق��شيه على الب�شرة، 
لدى  م�شهور  كت�ب  وهو  فيه�،  عليه  ي�شري  الذي  والنظ�م  وظيفته  له حدود  يبني 
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الفقه�ء واملحدثني وعلم�ء ال�شري خ�ص �شرحه ب�لت�آليف، واعتربوه االأ�شل االأ�شيل 
يف نظ�م الق�ش�ء االإ�شالمي اإىل وقتن� هذا، وكتب اآخر ل�ُشَريح ق��شيه ب�لكوفة.

لكل  امل�ل  بيت  وعم�له من  لق�ش�ته  ك�فية  مرتب�ت  تنظيم�ته جعله  ومن 
� وم� يكفيه من احِلنطة، ولكل ع�مل �شتم�ئة درهم، ومنهم من  ق��ٍص م�ئة درهم �شهريًّ
له اأكرث بح�شب اأهمية وظيفه. ولقد بلغ مرتب مع�وية ع�مله على ال�ش�م األف دين�ر 
� كم� يف »خطط املقريزي« فك�ن اأعظم من راتب عمر نف�شه. اأم� راتب اخلليفة  �شنويًّ

ف�أحدثه اأبو بكر قبله مب�ش�ورة اأهل ال�شورى.

واإحداث رواتب املوظفني ك�ن يف زمن النبي  ف�إنه مل� وىل عت�ب بن 
نقله اخل�ش�ف يف  ال�شنة، كم�  اأُوقية يف  اأربعني  له  ووالًي� مبكة جعل  ق��شًي�  اأ�شيد 
اأدب الق�ش�ة عن الزهري. ق�ل اإ�شح�ق: ال اأدري ذهًب� اأو ف�شة، ف�إن ك�نت ذهًب� 
فم�ل عظيم الأن االأوقية اأربعون مثق�اًل. ق�ل ال�شدر ال�شهيد: قيل رزقه من جزية 
هجر ويهود دهر، وقيل من جزية ن�ش�رى جنران )نقله حممود بن �شليم�ن احلنفي 
يف كت�ب اأعالم االأخي�ر من فقه�ء مذهب النعم�ن املخت�ر). وتعيني اأجر املوظفني 
بقدر م� ين��شب الزم�ن واملك�ن ووقتهم النفي�ص الذي ي�شرفونه يف م�ش�لح االأمة 
�شيء �شروري يف الدين، حتى لو مل يرد فيه عمل عن النبي  وال عن اخللف�ء 

لك�ن م�أخوًذا من نحو قوله تع�ىل: نث  ھ  ھمث     ]الق�ش�ص/ 26[، وقوله:  
نث پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀمث       ]الفرق�ن/ 57[ ف�إنه ي�شري اإىل اأنه م�شتحق له 

ولكن ال ي�ش�أله وال ين��شب مق�م النبوة.
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ثم اإن عمر راأى يوًم� م� ظهر على بع�ص عم�له من امل�ل اأكرث من املرتب، 
ف�ش�طرهم اأموالهم واأدخل ن�شفه� لبيت امل�ل. ومنهم �شعد بن اأبي وق��ص، ون�هيك 
� من�شبًط�. ب�شعد، �شهد له عمر نف�شه اأنه مل يعزله لعجز وال خي�نة ليكون احلكم ع�مًّ

م ملكه،  َتَقدَّ ت�أخذه يف مراقبته هوادة  النظ�م ال  م� �شهر على �شري  بقدر 
وعم عدله، وات�شعت فتوحه، وورث عنه من بعده نظ�مه، وزادوه �شبًط� واإتق�نً� بقدر 
زي�دة ال�شره على الدني� ورقة الدي�نة، لذلك اأحدث بنو اأمية والية املظ�مل لل�شرب 
بنف�شه،  للمظ�مل  يجل�ص  ك�ن  االإ�شالم  خلف�ء  واأكرث  والعت�ة.  الوالة  اأيدي  على 
فيتح�كم احل�كم واملحكوم لديه �شواء. وعلى ذلك ك�ن يو�شف ابن ت��شفني، وك�ن 
يطوف مملكته بنف�شه، يتفقد حك�مه� واأحك�مه�، وهكذا ك�ن اخللف�ء بعده من ملتونة 
العب��شي  املهدي  وك�ن  ب�أنف�شهم،  الظلم  ويرفعون  للمظ�مل  يجل�شون  واملوحدين، 
بتقدمي  اأ�شح�به  بع�ص  ف�رت�شى  الق�ش�ص،  اإليه  وتدخل  للمظ�مل،  بنف�شه  يجل�ص 
بع�شه�، ف�تخذ بيًت� له �شب�ك حديد على الطريق تطرح فيه الرق�ع، وك�ن يدخله 
في�أخذه� اأواًل ف�أواًل، ويرتبه� حتى ال يظلم اأحد يف الت�أخري، في�شيع وقته، هو الذي 
اأجرى الرزق على امل�ش�جني، وك�نوا قبله يتعي�شون من ال�شدقة، وهو الذي نظم اأمر 
ال�شرطة، على م� هو عليه االآن تقريًب�، وقد ك�ن االإم�م �شحنون ق��شًي� يف القريوان 

و�ش�حب املظ�مل، ي�أخذ احلق من االأمري ابن االأغلب الذي واله فمن دونه.
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نظام جمال�ص العدلية

اإن ال�شورى اأ�شل ال�شريعة املتني، وحرزه� املكني، وهي ك�فلة النظ�م عند 
من خلف�ء  بعدهم�  فمن  �شورى  وعمر جمل�ص  بكر  الأبي  ك�ن  لذلك  امل�شلمني، 
اأهل االأندل�ص، فجعلوا جمل�ص �شورى لالأحك�م ال�شرعية،  العدل، وقد اقتف�هم 
وغريهم�  واإ�شبيلية  قرطبة  يف  وك�ن  اأع�شلهم.  م�  ويف�شل  الق�ش�ة  اأحك�م  يراجع 
اأي�م  العوا�شم  من مدنه� الكربى جم�ل�ص لذلك. وك�ن جمل�ص قرطبة، ع��شمة 
االأمويني، منتظًم� من اأع�ظم فقه�ء االأندل�ص، وقد بلغ اأع�ش�وؤه اأي�م عبد الرحمن 
الن��شر �شتة ع�شر ع�شًوا جمل�ًش� اآخر بقرطبة ال�شتين�ف اأحك�م العم�ل. وممن تواله 
اأبو عبد اهلل بن العط�ر، �ش�حب الوث�ئق امل�شهورة، وكم البن اأبي ع�مر من تنظيم�ت 
يف االإ�شالم، وهذان املجل�ش�ن يف احلقيقة هم� اأ�شل جمل�شي اال�شتين�ف ال�شرعي 
واجلن�ي�ت ب�الأعت�ب ال�شريفة، اللذين اأحدثهم� املقد�ص موالن� يو�شف، �شقى اهلل 

ثراه وجعل النعيم م�أواه، زادهم� اهلل ترقًي� وانتظ�ًم�.

نظام التاأديب

احلدود  هو  االأنظمة  ح�ر�ص  اأن  ال�ش�أن  بهذا  الع�رف  على  خفي  غري 
والتع�زير، واإق�مته� على من خرق نظ�م ال�شريعة. ولقد اأورد علين� بع�ص الط�عنني 
نظ�م  اأنه  دليل  وذلك  دينية،  قليلة  اإال يف جرائم  احلدود  يجعل  االإ�شالم مل  اأن 
ديني ال اجتم�عي، ومل يجعل القتل اإال يف ثالث جرائم وترك جرائم اجتم�عية 
ا ك�شه�دة الزور، واجلور يف االأحك�م،  خمطرة على املجتمع الع�م، مل يقرر فيه� حدًّ
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والغ�شب، واختال�ص اأموال الدولة الذي ال ي�شدق عليه حد ال�شرقة واأمث�ل مع 
اأن هذه اجلرائم اأعظم بالء على املجتمع االإن�ش�ين، وب�لته�ون فيه� انحطت االأمم 
اأن جرائم الزن� والقذف وال�شرقة و�شرب  االإ�شالمية من �ش�مخ جمده�. وجوابن� 
والق�ش��ص، كله� جرائم دينية  ال�شرعية  فيه� احلدود  التي وردت  اخلمر واحلرابة 
واجتم�عية مًع� ال مي�رى يف اأنه� خمطرة على املجتمع الع�م حلد االآن، اأم� غريه� من 
اجلرائم التي ذكروا، فهي جرائم دينية واجتم�عية اأي�ًش�، ومل تهمله� ال�شريعة، بل 
جعلت النظر فيم� ت�شتحقه هي وغريه� من التع�زير لالإم�م، فيعزر عليه� ولو ب�أكرث 
من احلد مب� يراه اأوفق به� وبزم�نه� ومك�نه�. ق�ل ال�شيخ خليل: وعزر االإم�م ملع�شية 
اهلل اأو حق اآدمي. وهذا اأدخل يف النظ�م من تعيني قدر كل عقوبة والتحجري على 
الوالة يف عدم الزي�دة اأو النق�ص؛ الأن االأحوال تتغري واأ�شخ��ص الن��ص واجلرائم 

تختلف.

ك�ن حد اخلمر يف زمن النبوءة وزمن ال�شديق اأربعني �شوًط� ومل� راآهم عمر 
ا�شتهونوه اأبلغه اإىل ثم�نني بعد جمل�ص �شوراه، فك�ن يحد من تكرر منه ثم�نني. 
وق�ل ابن العربي وغريه بجواز الزي�دة على احلد للم�شلحة، وقد ج�ءت ال�شريعة 
بعقوبتني: دينية ودنيوية، فهي اأم�ص ب�لنظ�م من بقية ال�شرائع واأكرث زجًرا واأ�شد 

وازًع�.

و�شددوا  امل�ش�ئل،  بع�ص  يف  ترخ�شوا  الفقه�ء  بع�ص  اأن  �شك  ال  نعم، 
ب�لنظ�م، وال عيب يلحق  اآخر، فظهر بب�دئ الراأي من فت�ويهم م� مي�ص  يف بع�ص 
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ال�شريعة من خط�أ جمتهد، كقول بع�ص االأئمة اإن ال�ش�رق يحد وال يغرم امل�شروق، 
اقت�ش�ًرا على لفظ القراآن. نعم، االإم�م خمري بني احلد اأو الغرم، وال يجمع عليه 
يقول  منه  امل�شروق  اأن  �شك  وال  حنيفة).  اأبي  عن  العربي  ابن  )نقله  م�شيبتني 
والنظ�م  ث�بت،  واحلق  واجب،  امل�ل  امل�شروق وحفظ  اإال يف رجوع  ال غر�ص يل 
يوجب حد ال�ش�رق لياّل يته�تر الن��ص يف ال�شرقة، فيف�شد املجتمع الع�م. ف�لواجب 
امل�شروق  رد  عن  �شكت  والقراآن  مًع�  احلد  واإق�مة  امل�شروق  رد  النظر  حيث  من 
لعلمه من دالئل اأخرى، وعلى هذا جمهور االأمة. ومن ذلك قول ال�ش�فعية: اإذا 
ج�ء ال�ش�رق ت�ئًب� �شقط احلد. وق�ل امل�لكية: ال ي�شقط حفًظ� للنظ�م. ف�أمث�ل هذه 
الفت�وى ال ترد علين� الأن مرجعه� االجته�د الذي يخطئ �ش�حبه وي�شيب، واملدار 
علم�ء  االجته�د على  اهلل  اأوجب  ولذا  فيه�،  النظر  واإمع�ن  ال�شريعة  اأ�شول  على 

االأمة وندبهم اإليه. ق�ل تع�ىل:  نث  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ںمث   ]الن�ش�ء/ )8[. واملجتهد م�أمور ببذل الو�شع 
يف تطبيق النوازل على االأ�شول، وا�شتنب�ط االأحك�م ال�ش�حلة لكل زم�ن ومك�ن 
ال�شعيف واخلروج عن املذهب  ب�لقول  العمل  العلم�ء بجواز  اأفتى  وح�ل، ولذا 
غري  �شه�دة  وقبلت  النظ�م،  على  حم�فظة  ال�شي��شة  من  �شرب  اأو  مف�شدة  لدفع 
العدل لل�شرورة، وج�ز ن�شب اأمثل مقلد للق�ش�ء، اإذا مل يوجد جمتهد يتعذر على 

الن��ص حقوقهم، وغري هذا مم� يطول تتبعه.
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نظام اال�ستخبار

من  وحك�مه�  الرعية  اأحوال  ب��شتطالع  ت�م  اعتن�ء  االإ�شالم  لوالة  ك�ن 
الوالة  ومراقبته� على  الربيد  الكالم على والية  وتقدم  الرا�شدين،  اخللف�ء  عهد 
والرعية))). وقد زاد بنو العب��ص �شبًط� لالأخب�ر ظفر املن�شور العب��شي يوًم� ب�أحد 
عظم�ء االأمويني ف�ش�أله: من اأين اأوتيتم حتى ذهبت دولتكم؟ فق�ل: من ت�شييع 
االأخب�ر، ف�شدد يف ذلك، فك�ن والته يكتبون اإليه بكل �ش�ذة اأو ف�ذة مب� يق�شي به 
الق��شي، وم� يرد لبيت امل�ل، وبجميع االأ�شع�ر مف�شلة، واألزمهم بكتب حوادث 
النه�ر بني الع�ش�ءين، وحوادث الليل اإذا �شلوا ال�شبح، ليتدارك م� يجب تداركه 
قبل فوات اإب�نه، ف�إذا �شك فيم� ق�شى به الق��شي كتب اإليه و�ش�أل من بح�شرته 
عن عمله، ف�إن اأنكر �شيًئ� حكم به ُكتب ووبخه. وىل يوًم� رجاًل بح�شرموت، فكتب 
�ش�حب الربيد اأنه يكرث اخلروج يف طلب ال�شيد، فكتب اإليه: اإن� اإن� ا�شتكفين�ك 
لفالن  عملن�  من  تلي  كنت  م�  �شلِّم  الوح�ص.  اأمر  ن�شتكفك  ومل  امل�شلمني  اأمر 
عنه  حب�شه�  االأخب�ر  يف  بعده  امل�أمون  ته�ون  ومل�  مدحوًرا.  ملوًم�  ب�أهلك  واحلق 
ف��شتجد ملكه. ومن  نظ�مه�،  اأن ع�د ل�شبط  اإىل  الف�شل بن �شهل، اختل ملكه 
كلم�ت املن�شور يف ذلك: م� اأحوجني اإىل اأن يكون بب�بي اأربعة نفر، ال يكون على 
ب�بي اأعف منهم، هم اأرك�ن املُْلك وال ي�شلح اإال بهم، كم� اأن ال�شرير ال ي�شلح اإال 

ب�أربعة قوائم، اإن نق�شت واحدة تداعى:

اإليه اإن  األفه يف اجلغرافية، ف�رجع  )))    وب�شط الكالم على نظ�م بريد االإ�شالم جتده يف كت�ب الفقيه الهمذاين الذي 
�شئت ب�شًط�. حممد احلجوي.
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))) ق��ٍص ال ت�أخذه يف اهلل لومة الئم.

)2) �ش�حب �شرطة ين�شف ال�شعيف من القوي.

))) �ش�حب ِخراج ي�شتق�شي وال يظلم الرعية، ف�إين عن ظلمه� غني.

ي�  اآه. قيل: ومن هو  يقول يف كل مرة:  ال�شب�بة ثالث مرات  ثم ع�ص على    (4(
اأمرياملوؤمنني؟ ق�ل: �ش�حب بريد يكتب بخرب هوؤالء على ال�شحة.

معه�  لهم  والتي  لهم،  املج�ورة  البالد  يف  عيون  االإ�شالم  لوالة  وك�نت 
عهود مبنزلة قن��شل تخرب ب�الأحوال ال�ش�ذة والف�ذة. وم� قدموا على فتح بلد اإال 
بعد معرفة اأحوال اأهله وخ�رطة اأر�شه اأو ل�ش�ن اأهله وعوائدهم، لذلك جنحوا يف 
ر اإال ب�شبط  فتوحهم مب� لهم من امله�رة يف �شي��شة الفتوح التي ال جن�ح له� ُيَت�شوَّ

اال�شتخب�ر.

النظام العلمي

االأمم  وتقدم  العلي�،  واملك�نة  االأول  املق�م  االإ�شالم �ش�حب  العلم يف  اإن 
بقدر اعتن�ئه� ب�لعلم والعرف�ن، واعتن�ء ال�شدر االأول ب�لعلم ورفع من�ر اأهله اأ�شهر 
من اأن ينبه عليه، ك�ن النبي  هو املعلم االأول الذي اأنقذهم من ظلم�ت اجلهل 
ونور اأفك�رهم بنور العرف�ن، وهذبهم حتى �ش�روا قدوة ل�شواهم، وق�دة ملن عداهم، 
وك�نت جم�ل�شه كله� جم�ل�ص علم وتهذيب، وك�ن يف موؤخر امل�شجد النبوي حمل 
م�شقف يق�ل له ال�شفة يقطنه عدد من االأ�شح�ب الذين يفدون من االآف�ق لتلقي 
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العلم واحلكمة، يبلغون ال�شبعني واأكرث. فهذه تعترب اأول مدر�شة اإ�شالمية، ومنهم 
اأبو هريرة الذي الزمه اأربع �شنني فن�ل علًم� عظيًم�، وزادت اأح�ديثه على خم�شة 
اآالف وثالثم�ئة، وقد جعل حلقة بعده عليه ال�شالم، واأخذوا عنه العلم هو وغريه، 
� لليمن  كج�بر وابن عب��ص وغريهم، ن�شروا العلم والدين، وبعث النبي مع�ًذا وعليًّ
ال�شح�بة  اأعالم  يبعث  عمر  ك�ن  الفتوح  ات�شعت  ومل�  مهذبني.  معلمني  وغريهم�، 
اأي�ًش�، ك�بن م�شعود وعم�ر للكوفة، واأبي الدرداء، ومع�ذ واأبي ذر  معلمني مهذبني 
و�شلم�ن لل�ش�م، وعبد اهلل بن عمرو بن الع��ص مل�شر، واأبي مو�شى للب�شرة وغريهم. 
واقتدى به َمْن بعده، فوّجه عمر بن عبد العزيز ع�شرة من علم�ء الت�بعني الإفريقي� 
معلمني وهم الذين اأدخلوا املدنية العربية والتهذيب الفكري الإفريقي� بلدن� هذه، 

واإلزام عمر العلم�ء اأن يذهبوا لالأ�شواق لتعليم الن��ص ون�شر التهذيب.

اأول م� ظهر نظ�م املدار�ص يف االإ�شالم اأي�م امل�أمون. ذكر موؤرخو االإفرجن 
اأنه اأ�ش�ص مدر�شة يف خرا�ش�ن، وبعده اأُ�ش�شت مدر�شة ابن فورك يف ني�ش�بور �شنة 
406. واأول مدر�شة اأُ�ش�شت يف اأوروب� مدر�شة الطب التي اأ�ش�شه� عبد الرحمن 
الن��شر يف قرطبة اأوا�شط القرن الرابع الهجري، وقيل اأول مدر�شة للعرب يف اأوروب� 
مدر�شة �ش�لرين يف اإيط�لي�. واأ�ش�ص نظ�م امللك، وزير ال�شلط�ن ملك�ش�ه ال�شلجوقي، 
الدين  قطب  االإم�م  به�  در�ص  من  واأول   458 �شنة  بغداد  يف  النظ�مية  املدر�شة 
ال�شريازي، وك�ن له� وله �شهرة ط�ئرة يف الع�مل لكرثة من تخرج به� من االأعالم، 
ك�نت جتمع �شتة اآالف تلميذ من ابن الفقري اإىل ابن االأمري، اإال اأن الفقري ينفق 
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اأحب��شه�  غلة   � �شنويًّ دين�ر  األف  ع�شر  خم�شة  ميزانيته�  وك�نت  ريعه�،  من  عليه 
وبن�وؤه� مب�ئتي األف دين�ر. ثم انت�شر اأمث�له� يف املم�لك �شرًق� وغربً�، وك�ن جن�حه� 
ب�هًرا، ولوال اأن له� نظ�ًم� من�شبًط� م� جنحت هي وال غريه�. وقد �ش�هد ابن جبري 
دم�شق  وع�شرين يف  بغداد  مدر�شة يف  ثالثني  ال�ش�د�ص  القرن  اأوا�شط  رحلته  يف 
ا. وذكر ال�شيوطي يف ح�شن املح��شرة اأن اأب� الف�شل الهمذاين ك�ن حتت  وهلم جرًّ
نظره يف بلده اثنت� ع�شرة مدر�شة جتمع األًف� وم�ئتي تلميذ، وك�نت وف�ته �شنة )59. 
بقية  ك�ن يف  فكم  مدر�شة،  ثم�نون  قرطبة وحده�  ك�ن يف  الطرب«  »�شن�جة  ويف 
مدن االأندل�ص الكثرية؟! وذلك اأي�م احلكم امل�شتن�شر بن الن��شر. ويف »املقتطف« 
اأن مدار�ص االأندل�ص ك�نت يف غ�ية ال�شبط واالإتق�ن ح�شره� اأه�يل اأوروب� وعنه� 

اقتب�شوا العلم.

نظام التدري�ص

ك�ن نظ�م التدري�ص يف مدار�شهم اأن املدر�ص يهيئ در�شه ويكتبه، فُيلقى 
على التالميذ وهم يكتبون، فتكون هذه الدرو�ص كتًب� واأم�يل تن�شر بني الن��ص يف 
كل فن، بهذا النظ�م �ش�ر العلم �شياًل ط�فًح� غطى وجه الب�شيطة االإ�شالمية كتًب� 
وعلم�ء. ولقد ك�ن للمغرب ن�شيبه، فقد اأ�ش�ص عبد املوؤمن بن علي، اأوا�شط القرن 
اأف��ص يف و�شفه�  ال�ش�د�ص، مدر�شته ال�شهرية مبراك�ص ليتخرج منه� الوالة، وقد 
اأ�ش�ص به� علي بن يو�شف  �ش�حب »احللل املو�شية يف االأخب�ر املراك�شية« وقبله 
اللمتوين مدر�شته قرب م�شجده. وال �شك اأنه اأُ�ش�شت مدار�ص اأخرى يف عوا�شم 
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املغرب واالأندل�ص يف تلك القرون الذهبية للمغرب. ومل� ج�ءت دولة بني مرين 
دولة العلم والعرف�ن، �شيدت مدار�ص عظيمة، وت�أنقت يف بن�ئه� م� �ش�ءت، وذلك 
يف عموم اإفريقي� ال�شم�لية من مراك�ص اإىل تون�ص، ولوال اأن ذلك ك�ن على نظ�م 
اآث�ره اإىل االآن، وقد اقتدى به� من ع��شره� من دول بني  حمكم م� جنح وبقيت 

زي�ن والدولة احلف�شية ومن ج�ء بعدهم.

نظام املجامع العلمية واملكاتب

وتدل  املفكرين،  اأ�ش�طني  ت�شم  علمية  جم�مع  االإ�شالم  يف  حدثت  لقد 
و�شبقهم  للعلم  املتني  والنظ�م  الرقي  ُروح  اإدخ�ل  من  االإ�شالم  لعلم�ء  م�  على 
املغرب  به  ازدهى  الذي  هذا  ن�شق جمتمعن�  على  املج�مع  تلك  وك�نت  لذلك. 
وافتخر، وبذلك ترقَّى العلم يف تلك االأزم�ن وو�شل غ�ية الغ�ي�ت. فقد ك�ن يف 
ُطَليطلة، ع��شمة الثغور االأندل�شية، جممع علمي يجتمع به اأربعون ع�ملً� كل ثالثة 
اأ�شهر للتف�و�ص واإبداء املالحظ�ت وحل العوي�ش�ت على ن�شق املج�مع التي توجد 

يف اأوروب�.

واأهل االأندل�ص اأخذوا ذلك عن اأهل م�شر، فقد ك�ن به� اأي�م الف�طميني 
جم�مع زاهرة، وهي اأخذت ذلك عن بغداد التي بلغ العلم وجم�معه واحل�ش�رة 
فيه� اأوًج� مل يلحق وال يلحق. واأ�شل ذلك ك�ن عند العرب يف �شوق عك�ظ التي 
ك�نت اللغة واآدابه� ونقد ال�شعر واخلط�بة فيه� تنمو وتزهو، وتزهر وهو �شبب رقي 

االأدب القدمي.
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اأم� املك�تب فك�ن لالإ�شالم مك�تب علمية جتمع اآالف االأ�شف�ر النفي�شة 
بغداد وبخ�رى و�شمرقند  والهندي وغريه�، يف  واليون�ين  العربي  العلم  ودواوين 
عوا�شم  من  وغريه�  واإ�شبيلية  قرطبة  اإىل  والقريوان  وم�شر  وال�ش�م  وخرا�ش�ن 
اإىل  االإ�شالم، وقد ترجموا علم االأولني، ون� عندهم وح�فظوا عليه، وبهم حفظ 
� ومل يبَق لعلم اليون�ن اأثر يف الع�مل، اإذ  اأن و�شل اإىل اأوروب�، ولوالهم ل�ش�ع كليًّ
املوجود االآن من كتب اليون�ن املهمة يف الفل�شفة وغريه�، اإن� يوؤخذ عن االأ�شل 

العربي، اأم� االأ�شل اليون�ين فقد ذهب واأ�ش�عه اأهله.

وك�ن يف م�شر الق�هرة مكتبة يف اأوائل القرن الرابع جتمع م�ئة األف جملد، 
منه� �شتة اآالف يف الطب والفلك، وك�ن من نظ�مه� اإع�رة الطلبة بع�ص الكتب.

فهر�شة  يف  جملد  األف  ال�شتم�ئة  ذات  االأموية  قرطبة  مكتبة  نظموا  وقد 
حتتوي على اأربعة واأربعني جملًدا.

نظام املرا�سد الفلكية

مر�شد  ومنه�  �شرده�،  �شبق  عديدة،  مدن  للفلك يف  مرا�شد  �شيدوا  قد 
امل�ل  عليه  واأنفق  الهجري،  الت��شع  القرن  يف  بيك  األغ  االأمري  �شيده  �شمرقند 
الري��شي  جم�شيك  األدي  غي�ث  ب�إدارته  وكلف  تنظيم،  اأح�شن  ونظمه  الب�هظ، 
ال�شهري، ولكن تويف قبل مت�مه، وكلف به ق��شي زاده من م�ش�هري الفن، ثم بعده 
تلميذه املوىل عالء الدين القو�شجي، وهو الذي األف م� اأنتجته اأبح�ثه واأبح�ث 
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ال�شيوخ قبله يف الزيج امل�شهور بزيج األغ بيك، الأن هذا االأمري ك�ن ير�شد بنف�شه 
فيه الأنه من اأع�ظم رج�ل الفن، ومن هذا الزيج اقتب�ص الع�مل التون�شي ح�شني 
ق�شعة ال�شهري ب�لقزاز يف زيجه بغية الط�لب يف تقومي الكواكب، فرغ من ت�أليفه �شنة 

)09) األف واإحدى وت�شعني هجرية وهو ب�أيدين�.

اإن زيج األغ بيك من اأتقن االأزي�ج واأدقه�، �ش�أن كتب امل�شلمني يف هذا 
الفن وغريه الأن نظ�مهم الذي �ش�روا عليه يف اأخذ العلم هو بن�وؤه على امل�ش�هدة 
قولهم »جرب و�ش�هد والحظ تكن ع�رًف�«، بخالف  املجموع ذلك يف  والتجربة 
م� ك�ن عند من قبلهم، وعند اأهل اأوروب� اإىل القرن الع��شر امل�شيحي، ف�إن نظ�مهم 
� على »اقراأ م� يف الكتب وكرر م� يقول االأ�ش�تيذ تكن ع�ملً�«، والفرق بني  ك�ن مبنيًّ
النظ�مني ظ�هر هو ك�لفرق بني املجتهد واملقلد. فهذا النظ�م العلمي املتني لالإ�شالم 
هو الذي اأنتج لهم هذا الرتاث العظيم الذي خلفوه ملن بعدهم، ف�أ�ش�عوه كعلم 
الطب وال�شيدلة والنجوم والهيئة واجلغرافي� واحل�ش�ب واجلرب والهند�شة والفل�شفة 
والفالحة والت�ريخ وغريه� من الري��شي والطبيعي واالإلهي. ولوال نظ�مهم املتني م� 
ح�شلت تلك النت�ئج العظيمة وال مهروا يف تلك العلوم مه�رة اأعجب به� غريهم، 
وال احتفظوا مب� خلفه من قبلهم واخرتعوا م� مل يكن عندهم واأنوا م� ورثوه. وه� 
نحن االآن نن�شب بع�ص االأفك�ر لغريهم، ونقول اإنه� جديدة، وقد ك�نت عندهم، 
لي�شت  ال�شم�ص  ب�أن  الت�شريح  يقظ�ن البن طفيل  بن  ر�ش�لة حي  راأيت يف  فقد 
كرية  االأر�ص  واأن  بكثري،  االأر�ص  من  واأعظم  ال�شكل  كرية  واأنه�  بذاته�،  ح�رة 
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مثله�، والذي ي�شت�شيء منه� اأبًدا ب�ل�شم�ص اأعظم من الن�شف، و�شرح الق��شي 
عبد الوه�ب بحركته� يف قوله:

ق�ل ال�شطيبي يف »عقود اجلم�ن« ك�ن ابن تومرت كثرًيا م� ين�شدهم�.

لدن  من  العرب  يف  وب�الأخ�ص  االإ�شالم،  يف  ع�م  فتور  ح�شل  قد  نعم، 
القرن اخل�م�ص الهجري، ومل تبَق لالآداب والعلوم تلك الرحمة التي ك�نت من 
الترت  بغزو  مل� ح�شل من اال�شطراب والفنت  العلم�ء ك�شل وفتور  قبل، واعرتى 
وخراب بغداد ب�ل�شرق وخراب القريوان ب�أيدي العرب البدو وقرطبة بزوال دولة 
بني اأمية دولة العلم والعرف�ن، وت�شلط الربابرة على االأندل�ص وكل مت�م يوؤول اإىل 
نق�ص. ولقد ا�شتجدت نه�شة وانتع��ص بعد ذلك يف تلك املم�لك، لكن ال�شيخ 

واإن انتع�ص ف�ته ال�شب�ب ولكل اأجل كت�ب.

نظام احلرب

اأراد  لالإ�شالم االعتن�ء الكبري بنظ�م احلرب، من ذلك اأن النبي  مل� 
الهجرة وج�ء االأن�ش�ر لبيعته ليلة العقبة، والعب��ص ي�أخذه� له عليهم، فق�ل لهم: 
�شفوا حربكم. فق�ل عبد اهلل بن حذام: اإن احلرب ُغذين� به�، نرمي ب�لنبل حتى 

قاِعٌد اأنََّك  االأ�ْسَياِء  اأَعَجِب  وِمْن 
�سفينٍة ك�َسرِي  هَذا  يا  و�ســــــرُيَك 

نيا واأنَت َت�ِسرُي َعَلى االأر�ِص يف الدُّ
َتِطرُي ـــــراُع  وال�سِّ ُقعــــوٍد  بقوٍم 
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ب�ل�شيوف حتى ميوت االأعجل  ن�شرب  ثم  ب�لرم�ح حتى تك�شر  نط�عن  ثم  تفنى 
من�، اأو من عدون�. فق�ل: هل فيكم دروع؟ ق�لوا: نعم، �ش�بغة. فعند ذلك اأخذ له 
البيعة، وعلم اأنهم حمل َمَنَعٍة)))، �ش�ألهم عن نظ�م حربهم، فلم� وجده اأعلى نظ�ًم� 

وعدة اطم�أن له.

، فلم� ج�ء االإ�شالم غريه اإىل نظ�م  ك�ن العرب يق�تلون بنظ�م الكرِّ والفرِّ
ۇ               ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    نث  والتعبية  ال�شف 

ۇ    ۆمث     ]ال�شف�/ 4[.

التي  القت�ل �شم�نة للط�عة  البيعة عليهم قبل  ي�أخذ  ال�شالم  وك�ن عليه 
هي كفيلة الن�شر. وك�ن اجلندي امل�شلم اأطوع جندي لرئي�شه يف احلرب، وبذلك 
َغريَّ  الكرادي�ص  بنظ�م  الروم  قت�ل  ابن الوليد  راأى خ�لد  مل�  ثم  وظهروا.  انت�شروا 
نظ�م جنده اإليه، ومل يبَق ج�مًدا على ال�شف الذي هو لفظ القراآن العظيم، ومل 
الإحراز  اأرقى  اأو  العدو  كنظ�م  نظ�م  املق�شود  اأن  راأى  بل  تعبد،  ذلك  اأن  يعتقد 
التنظيم�ت  اإدخ�ل  يف  يتن�ف�شون  اخللف�ء  �ش�ر  ثم  كرادي�ص.  جي�شه  فعب�أ  الن�شر، 

والتغيريات اجلديدة على جيو�شهم مهم� ظهرت الإحراز الن�شر املق�شود.

عمل    والنبي  والفرِّ  الكرِّ  نظ�م  اإىل  رجوع  هو  االآن  اخلن�دق  ونظ�م 
ب�إ�ش�رة �شلم�ن الف�ر�شي، فحفر اخلندق حول املدينة، ولزم خطة الدف�ع ملَّ� َك�َثَره 

))) َمنَعة: عزة وقوة. )م).
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عدوه))). وعمل ب�إ�ش�رة حب�ب بن املنذر يف الّنزول على م�ء بدر ومنع العدو منه. 
على  الرج�ل  ويك�فئ  اجليدة،  االأ�شلحة  �شراء  ويتغ�ىل يف  ال�شيوف  ينتقي  وك�ن 

مزاي�هم احلربية، وذلك من اأقوى  النظ�م.

ق�ل  ال�ش�م  لفتح  �شفي�ن  اأبي  بن  يزيد  ه  وجَّ مل�  ال�شديق  بكر  اأبو  وهكذا 
يف و�شيته: ق�تلهم مب� ق�تلوك به. وذلك اأنهم لو تفوقوا عليه يف ال�شالح م� اأحرز 
وال  امراأة،  وال   � �شبيًّ يقتلوا  وال  ب�لقتلى،  ميثلوا  وال  يغلوا  اأن ال  وو�ش�هم  الن�شر، 
يتعر�شوا للرهب�ن واملتعبدين اإىل غري هذا مم� احتوت عليه و�شيته التي عنه� ومنه� 
اقتب�شت االأنظمة املتمدنة يف الع�مل، و�شهد بعلو مداركه� االأحب�ب واالأ�شداد، 
بن  ح�طب  كت�ب  وانظر  ون�شر.  فخر  كل  االإ�شالم  جنود  اأحرزت  به�  وب�لعمل 
يقول  مكة  لفتح  ُهيِّئ  الذي  النبوي  اجلي�ص  لهم  ي�شف  قري�ص،  اإىل  بلتعة  اأبي 
فيه: »اإنه ي�أتيكم بجي�ص ك�لليل، ي�شري ك�ل�شيل«، فجمع لهم يف كلمتني و�شف 
كرثته، حيث �شبهه ب�لليل، وو�شف نظ�مه يف �شرعة تنقله و�شج�عته، حيث �شبهه 
ب�ل�شيل. وهذا عثم�ن بن عف�ن مل� اأراد فتح الهند كتب لعبد اهلل ابن ع�مر ع�مله 
على العراق اأن يوجه اإليه اأحد العيون يعلم علمه، فوّجه حكيم بن َجَبَلة العبدي. 
وبعد اال�شتطالع ج�ء اإىل عثم�ن فق�ل له: �شفه� يل. فق�ل: م�وؤه� َو�َشل)2) ومتره� 

))) ك�ثره عدوه: تزايد وكرث عدده. )م).
)2)    َو�شل: قليل. )م).
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فت�أخر عن  واإن كرث ج�عوا.  فيه� �ش�عوا،  قلَّ اجلي�ص  اإن  َبطل)2)،  ه�  ول�شُّ َدَقل))) 
غزوه�. وهذا يدل على اأنهم م� غزوا اأر�ًش� اإال بعد ا�شتعالم اأحواله�.

نظ�م  اإحداث  واأ�شله  اإال  جي�ص  لق�ئد  ح�شل  عظيًم�  ن�شًرا  ترى  وقلم� 
ُخْدعٌة«،  »احلرُب  النبوءة  كلم  جوامع  ومن  مكيدة،  تدبري  اأو  �شالح  اخرتاع  اأو 
اإفريقي على عهد  اأعظم ملك  املوحدي،  املومن  فعبد  الن�شر �شدفة،  وقلم� ك�ن 
اللمتوين لتفوقه عليه يف نظ�م حتريك الع�ش�كر،  االإ�شالم، ظفر بخ�شمه ت��شفني 
وانتق�ء امل�ش�لك واملن�زل الالئقة ب�حلرك�ت الع�شكرية، ومل يوفق خ�شمه لذلك، 
فغلبه على دولته حتى ا�شتوىل على عموم اإفريقي� ال�شم�لية من حدود م�شر اإىل  
�شنَكيط وكثري من بالد االأندل�ص. وقد اأطنبوا يف و�شف نظ�مه العجيب، و�شرعة 
حرك�ته، فك�ن مع�شكره ينيف على ن�شف مليون، يحركه� بقرع طبل عظيم على 
ي�شيع  فال  ال�شيق  الطريق  يف  ب�لزروع  ومير  نقرات،  ثالث  االأر�ص)))،  من  نَ�َشز 
املهدية  ا�شتنق�ذ  اأمكنه يف �شنة خم�ص وخم�شني وخم�شم�ئة  النظ�م  منه، وبهذا 
دور  وك�نت  االأقط�ر.  م� بني هذه  ف�نظر  واالأندل�ص،  وغزا جبل ط�رق  وطرابل�ص، 
�شن�عة اأ�شطوله ممتدة من حو�ص �شال ف�ملهدية على وادي �شبو فطنجة فمرا�شي 
اأربعم�ئة  اأجنز  واالأندل�ص. ويف مدة وجيزة  تون�ص  فمرا�شي  �بة  وعنَّ فوهران  الريف 
مركب. اأترون اأن هذا ك�ن بدون نظ�م؟ وهذا جوهر ق�ئد العبيدين غزا بجيو�شه 

)))  متره� َدَقل: اأرداأ اأنواع التمر. )م).

)2)  َبطل: ذهب �شي�ًع� وُخ�ْشًرا. )م).
)))   نَ�شز من االأر�ص: املرتفع منه�. )م).
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العظيمة �شواحل املحيط �شال واآ�شفي ثم �شجلم��شة مهد اإفريقية اإىل حدود م�شر، 
ثم م�شر ثم ال�ش�م، فلم يكن اأقل عماًل من اإ�شكندر املقدوين، وم� ذاك اإال الإتق�ن 

نظ�م جيو�شه.

مب�  العظمى  الق�شطنطينية  فتح  له  تهي�أ  اإن�  الرتكي  الف�حت  حممد  وهذا 
بحر  اإىل  هند�شية  بحيلة  الرب  من  برزخ  على  البحري  اأ�شطوله  مرور  من  اخرتعه 
النظ�م  من  اأدخله  مل�  به  لقب  اإن�  الق�نوين  �شليم�ن  وهذا  البلد.  واحتل  مرمرة 

والقوانني على جي�شه وبالده.

وامل�شلمون اأ�شرع االأمم لتغيري االأنظمة التي مل تبَق من��شبة لالأحوال مل� 
ك�نت دولتهم مقبلة. وانظر اإىل جي�ص))) على عهد النبوءة مل يكن له راتب وال 
يع�نون  ثم  واأ�شلحتهم،  اأزوادهم  معهم  طلبوا  مهم�  للغزو  ي�أتون  ك�نوا  واإن�  ديوان 
رزًق�، ولكن  اأبي بكر جعل لهم  والزاد. ويف زمن  الكراع وال�شالح  تي�شر من  مب� 
مت�ش�وًي�: االأمري وامل�أمور فيه �شواء، ومل� ج�ء عمر غري النظ�م فجعل الرزق متف�وًت� 
بح�شب ال�ش�بقية واملزاي�، ولكن ك�ن رزق نفر اجلند اأكرث من اأنف�ر جند هذا الزم�ن، 
ورزق ال�ش�بط اأقل من رزق �شب�ط وقتن�، كم� يعلم مبراجعة تواريخن�، ثم جعل لهم 
اأعلى  النظ�م  اأح�ش�هم فيه، وفر�ص لهم العط�ء �شبًط� للنظ�م، وك�ن ذلك  ديوانً� 

))) هكذا يف االأ�شل املخطوط، ولعل االأ�شح: جي�ص االإ�شالم 
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نظ�م اأحرز به الفخر والن�شر، فلم يكن اجلندي يعرف �شَلًب�))) وال نْهًب�)2) واإن� يفكر 
يف الن�شر اأو القرب، وك�ن اجلندي هو ح�ر�ص احلق واالأمن. وحذا حذو عمر والة 
االأق�ليم كح�ش�ن بن النعم�ن الذي دون ديوان اجلي�ص يف اإفريقي� وجعل نظ�مه� 
العربي،  اجلي�ص  يف  الرببر  اأدخل  الذي  ن�شري  بن  مو�شى  وتاله  امل�شرق،  كنظ�م 
ك�ن  واملدافع  الب�رود  ظهر  ومل�  واالأندل�ص،  �شقلية  به  فتح  نظ�م  اأح�شن  ونظمهم 
امل�شلمون من اأول م�ش�رع اإىل ا�شتعم�له� �شرًق� وغربً� وهكذا �ش�ئر االأنظمة اجلديدة 

املفيدة.

نظام لبا�ص اجلند
امل�شلمون اأول من ميز لب��ص ال�شب�ط عن نفر الع�شكر، ب�شرط وعالم�ت، 
�. وك�نت لهم من�ول خ�شو�شية لن�شج ثي�ب املوظفني  لذلك �شمي ال�شرطي �شرطيًّ
تفرق عليهم مرة يف ال�شت�ء ومرة يف ال�شيف، فك�نت دار الك�شوة عند الف�طميني 
�شنة 6)5.  منه�  فرقت  التي  القطع  وقدروا عدد  الدولة،  اأم�كن  اأعظم  مب�شر من 
ويف املقريزي ف�شل خ��ص يف تعداد االألب�شة التي ك�نت تفرق من تلك الدار، 
بغداد،  يف  الطراز  دار  لهم  ك�نت  الذين  العب��ص  بني  عن  اأخذوه  والف�طميون 
ونظريته� لبني اأمية يف االأندل�ص. وك�ن لب��ص اجلند قبل ذلك مميًزا عند بني اأمية 
يف ال�شرق، فقد ذكروا يف ترجمة االإم�م الزهري اأنه لب�ص لب��ص اجلند اأي�م ه�ش�م 

))) �شَلًب�: م� ي�أخذه املنت�شر يف احلرب من املهزوم من �شالح وثي�ب ودواب ونحوه. )م).
)2) نْهًب�: غنيمة. )م).
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� ويلب�ص لب��ص اجلند، مع  بن عبد امللك، وال�شيخ خليل اإم�م امل�لكية ك�ن جنديًّ
واأبو يو�شف  العب��ص.  بني  دولة  لدن  من  لب��ص خم�شو�ص  لهم  ك�ن  العلم�ء  اأن 
 � �ش�حب اأبي حنيفة هو الذي اخرتعه، وك�ن اأول من لب�شه ليتميزوا عن غريه حبًّ
يف النظ�م، وال زال ذلك يف كثري من االأقط�ر، بل ك�ن كل نوع من املوظفني له 

لب��ص خ��ص، و�ش�رة يتميز به� ليتم النظ�م.

نظام املالية

نظ�م امل�لية يف االإ�شالم بلغ غ�ية لي�ص وراءه� مرمى؛ الأن دين االإ�شالم 
مبني على توقي اأكل كل م� فيه �شبهة حرام، وكل متم�شك ب�لدين احلقيقي ال 
بحيث  تكون من حالل طيب،  اأن  لقمته  متحرًي�  يكون  اأن  هو  فعالمته  اخلرايف 
ال ي�أخذ درهًم� اإال من ِحلِّه، وال ينفقه اإال يف حله. ومن الق�ش�ي� االأولي�ت عند 
يِن الوَرُع، وف�ش�َده الطمع، مع م� ك�ن يف غرائزهم من ب�ش�طة  االإ�شالم اأن �شالَح الدِّ
العي�ص، والتب�عد عن الرتف والرفق ب�لرع�ي� وحفظ احلقوق وال�شرورة. ديٌن بني 
على هذه االأ�شول يكون اأهله اأ�شد االأمم تنظيًم� مل�ليتهم، و�شبًط� له�، وك�ن االأمر 
كذلك، لكن يف الدول التي ك�نت مهذبة متم�شكة ب�لورع احلقيقي غري ف��شدة 

االأخالق.

فمن اأول م� اهتم به عمر تنظيم بيت م�ل امل�شلمني، فك�ن كل م� يدخله 
ذلك  ومثل  فيه،  �شبهة  ال  الذي  ال�شرعي  وجهه  من  اإال  يدخل  وال  علًن�  ُن  ُيَدوَّ
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م� يخرج منه، وكل ذي حق يتو�شل بحقه حتى اللقط�ء جعل لهم رزقهم لئال 
ي�شيعوا.

ومن تنظيم�ته للم�لية جعله اخلراج على االأر�ص الُعْنِويَّة))) والع�شور يف 
الديوان�ت، ف�متالأت بذلك مع الغن�ئم احلربية بيوت اأمواله. ثم ا�شت�ش�ء اخللف�ء 
بعده مبوؤ�ش�ش�ته واهتدوا بهديه، وب�ت�ش�ع املم�لك والرفه زادت امل�لية ات�ش�ًع� فك�نوا 

يزيدونه� تنظيًم� بح�شبم� تقت�شي به االأحوال.

م�اًل  ف�شرف  عظيًم�  مبلًغ�  امل�لية  بلغت  مروان  بن  امللك  عبد  زمن  ففي 
ب�هًظ� يف الت�أ�شي�ش�ت اخلريية، مالجئ وم�شت�شفي�ت، واأ�ش�ص امل�ش�جد الكربى يف 
 ، اأمه�ت املدن، ففي اآن واحد ك�ن يبني امل�شجد احلرام، وم�شجد الر�شول
وبيت املقد�ص، وم�شجد بني اأمية بدم�شق، وم�شجد �شمرقند، وم�شجد قرطبة يف 
االأندل�ص. وترك بيت م�ل مملوًءا ف�شة وذهًب�، مم� يدلك على م� ك�ن من النظ�م يف 
تلك االأي�م الذهبية لالإ�شالم. وبلغت م�لية الدولة العب��شية بعده �ش�أًوا ال يدرك: 
ففي زمن امل�أمون العب��شي بلغ ف�ئ�ص الدولة نحو اأربعم�ئة مليون درهم ي�شل كل 
�شنة �ش�فًي� من ال�شوائر كله� اإىل بغداد من ف�ئ�ص املم�لك ال�ش��شعة التي حتكمه�. 
)راجع الق�ئمة التي نقله� ابن خلدون يف املقدمة من االأوراق الر�شمية التي ات�شل 
به� من جراب الدولة يف ف�شل اأن اآث�ر الدولة على ن�شبة قوته�). ومم� ال �شك فيه اأن 

))) االأر�ص الُعْنويَّة: املراد: االأر�ص امل�أخوذة يف البالد املفتوحة ب�لقت�ل. )م).



189189
النظام يف االإ�سالم

املم�لك االإ�شالمية زمن امل�أمون ك�نت يف عدل ورف�هية حقيقية، ف�لف�ئ�ص املذكور 
غري �ش�رٍّ بهم وال م�شعف لهم.

وهذا القدر م� توافر قبلهم للروم�ن، وال ح�شل عليه من بعدهم اإىل االآن؛ 
ذلك من اإحك�م نظ�م امل�لية ونزاهة الق�ئمني به�، ورف�هية االأمة ب�لعدل واالأمن 
الذي يدل على اإحك�م النظ�م جلميع فروع الدولة واأ�شوله�. وراجع م� ذكره ابن 
حوقل يف »امل�ش�لك« من قوائم دخل دول االإ�شالم جتده م� ذكر دولة اإال وذكر 
اإىل  �ش�ئًدا يف االإ�شالم  امل�لية ك�ن  نظ�م  اأن  ب�ل�شبط. ذلك دليل  م�ليته� مف�شلة 

النه�ية.

وقد ك�ن الفقه�ء والق�ش�ة يبحثون يف نظ�م م�لية الدولة، ويوؤلفون الت�آليف 
يف زي�دة �شبط نظ�مه� اإر�ش�ًدا للخلف�ء، فيتم�شون عليه ويعملون به.

العب��شي،  للر�شيد  »اخلراج«  كت�ب  الق�ش�ة  ق��شي  يو�شف  اأبو  األف  وقد 
ومن فقراته »اأرى اأن تويل الع�شور قوًم� من اأهل ال�شالح والدين، ت�أمرهم اأن ال 
يجب  مم�  اأكرث  ي�أخذوا  وال  يظلموهم  فال  به،  يع�ملونهم  فيم�  الن��ص  على  يتعدوا 
عليهم، واأن ميتثلوا م� ر�شمن�ه لهم - يعني يف كت�به هذا الذي هو كق�نون للم�لية 
- ثم تتفقد بعد ذلك اأمرهم وم� يع�ملون به من مير عليهم، وهل يج�وزون م� اأمروا 
به، ف�إن ك�نوا قد خ�لفوا عزلت وع�قبت، واأخذت مب� ي�شح عندك فيهم ملظلوم اأو 
م�أخوذ منه اأكرث مم� يجب عليه، واإن ك�نوا قد انتهوا اإىل م� اأمروا به وجتنبوا ظلم امل�شلم 
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واملع�هد، اأثبتهم واأح�شنت اإليهم، ف�إنك متى اأثبت على ح�شن ال�شرية واالأم�نة، 
وع�قبت على الظلم والتعدي مب� ت�أمر يف الرعية، يزيد املح�شن يف اإح�ش�نه ون�شحه، 
بع�شه�  االأموال  ي�شيفوا  اأن  واأمرتهم  والتعدي،  الظلم  مع�ودة  الظ�مل عن  وارتدع 
ذلك  املجتهدين يف  الفقه�ء  اأفك�ر  اهلل  وت�أمل رحمك  ف�نظر  ب�لقيمة«.  بع�ص  اإىل 
الوقت جتده� هي اأفك�ر اأ�ش�طني احلقوقيني الذين يوؤلفون يف النظ�م�ت امل�لية وغريه� 
وير�شدون دولهم فتعمل الدولة بذلك وت�شري تلك الت�آليف قوانني معمواًل به� وقد 

اأ�ش�ر عليه ب�إث�بة من يح�شن ومع�قبة من ي�شيء وهو ُروح النظ�م�ت الع�شرية.

ولقد ك�ن تداخل علم�ء الدين يف ال�شي��شة ن�فًع� حيث ك�نوا نزه�ء، وي�شريون 
بكل تقدم و�شالح للعموم، وك�ن لهم معرفة ب�شالح الدين والدني� مًع� ثم انعك�ص 
احل�ل مل� �ش�روا اإىل �شد هذه االأ�شول، وقد �شبق لن� قول املن�شور: »م� اأحوجني اإىل 

اأن يكون بب�بي اأربعة ال اأعفُّ منهم..« اإلخ.

وقد �شبق اأب� يو�شف يف الت�أليف يف نظ�م امل�لية الوزير الداهية اأبو عبد اهلل 
ز علًم� واأدبً� وعفة، ف�ألف كت�ب »اخلراج« للمهدي العب��شي،  مع�وية بن ي�ش�ر املرَُبِّ
جعله  واخرتع  اخلراج،  يف  األف  من  اأول  وهو  ودق�ئقه،  اأحك�مه  فيه  وا�شتق�شى 
الغالت  على  اأخذه  من  قبله  ك�ن  م�  خالف  املق��شمة،  مبداأ  على  ال�شجر  على 
وله ترتيب�ت وتنظيم�ت اأخرى دولية. ومم� اأع�نهم على ت�آليفه هذه معرفتهم بعلم 
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األف  له. فقد  اأنهم املخرتعون  املعلوم  اأخرى، ومن  ال�شي��شي يف علوم  االقت�ش�د 
يف الف�رابي، منذ األف ونيف من ال�شنني، ثم ابن خلدون يف »مقدمته« خالف م� 

يدعيه غريهم.

نظام النقود

مم� �شرف امل�شلمون همتهم اإليه تنظيم النقود التي يتع�ملون به�، لينتظم 
اأمر املع��ص وتن�شبط املع�مالت وتقل اخل�شومة، اإذ هي اأثم�ن املبيع�ت من اأمالك 

ومنقوالت وم�أكوالت فال تنتظم املب�دلة التي هي حيوية اإال بتنظيمه�.

ك�نت االأمم القدمية تتب�دل احل�جي�ت ب�أعي�نه�، ف�إذا اأعطيَت دقيًق� اأعط�ك 
حلًم�، واإذا اأعطيته جماًل اأعط�ك ع�شرة �شي�ه مثاًل، وال زال عمل اأمم يف ال�شودان 
على هذا الن�شق االآن، ويجعلون بع�ص اأ�شي�ء ك�الأثواب واجللود لتكميل نق�ص 
والف�شة  الذهب  جعلوا  ذلك  انتظ�م  ولقلة  املتع�ملون،  يتفق  ح�شبم�  املع�ملة 
وقيمة  للمبيع�ت  اأثم�نً�  وغريه�  للحلية  ال�ش�حلني  املحبوبني  اللطيفني  املعِدنني 

ۈ      ۆ   ۆ   ۇ  ۇ    ڭ    ڭ   ڭ   نث  اآية   اإليه  اأ�ش�رت  كم�  املقوم�ت، 
نقود  االإ�شالم  قبل  وغريه�  والروم  الفر�ص  عند  وك�ن   .]5 ۈمث  ]الن�ش�ء/ 
بن  امللك  عبد  فق�م  امل�شم�ر،  ذلك  االإ�شالم دخل  ج�ء  فلم�  لذلك،  ي�شربونه� 
مروان حوايل �شنة 70 و�شرب نقوًدا اإ�شالمية، واأبطل التع�مل ب�شواه� مم� مل يكن 
ت�م ال�شبط، وجعل دار �شرب واحدة يف ال�ش�م، واالأخرى يف العراق. فمن ك�ن 



192 192
جتديد الفقه ون�سو�ص اأخرى

ال�شبط،  مليزان  مط�بًق�   � اإ�شالميًّ نقًدا  ف�شرب  ال�شرب،  لدار  به  ج�ء  قدمي  نقد  له 
النظ�م واأدى اأجرة زهيدة، ف�نتظمت املع�ملة، واأمن الن��ص من الغ�ص واخلداع، ثم 
اقتدى به دول االإ�شالم التي ا�شتقلت يف م�شر وخرا�ش�ن وجرج�ن واإفريقية وف��ص 

وقرطبة وغريه�.

والذي اأحدثه عبد امللك هو نظ�م دار ال�شرب، اأم� مطلق �شرب ال�شكة 
فقد ك�ن زمن عمر وعثم�ن ومن بعدهم� ح�شبم� ذكره بع�ص املوؤرخني.

بلغ دخل دار ال�شرب بقرطبة على عهد االأمويني يف القرن الرابع م�ئتي 
� وم� ك�نوا يقب�شون �شوى واحد يف امل�ئة اأجرة ال�شرب والوزن،  األف دين�ر �شنويًّ
اأع�ظم  ت�شربه  مم�  اأكرث  وهذا   .� �شنويًّ دين�ًرا  مليونً�  م� �شرب ع�شرين  فيكون عدد 
الدول الذهبية االآن، وذلك دليل ثروة ه�ئلة وعي�شة خ�شبة، فكم ك�ن بيدهم من 

نقود ال حتت�ج لل�شرب؟ ومنه ي�شتنتج نظ�م عي�شهم ووفرة م�لهم.

وك�ن دخل دار ال�شرب ب�إفريقية اأربعم�ئة األف دين�ر، كم� ذكره املحقق 
ابن حوقل، ف�عترب بذلك. وقد اعترب الفقه�ء غ��ص ال�شكة مزوره� ع��شًي� هلل خ�ئًن�، 
َن�  َغ�شَّ »َمْن  ال�شروري، ويف احلديث  العي�ص  بنظ�م  الت�أديب الإخالله  يوؤدب جد 

�«. األي�ص هذا من اأوثق نظ�م؟ َفَلي�َص ِمنَّ

هذا م� ح�شرين من نظ�م دول االإ�شالم. ولقد بلغ بهم النظ�م �ش�أًوا بعيًدا 
�شوكتهم،  ت  وعمَّ دولهم،  ُخمت  و�شَ اأحوالهم،  وَح�ُشَنَت  مع�ي�شهم  به  ات�شعت 
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�شغفهم  على  اإي�ش�ًح�  يزيدك  ومم�  هيكلهم.  ُخم  و�شَ علمهم،  وظهر  كعبهم،  وعال 
العب��شي مل� كرثت دوائر دواوينه اخرتع ديوانً� �شم�ه  اأن اخلليفة املهدي  ب�لنظ�م 
املوظفني«.  »ديوان  وبعب�رة:  الدواوين،  جميع  ي�شبط  ديوان  وهو  ة،  االأَِزمَّ ديوان 
املوظفني  عدد  ويزداد  �شبًط�  فتزيد  االأحوال  بتطور  تتطور  ك�نت  االأنظمة  هكذا 

بقدر زي�دة احل�جي�ت وت�شكل الواقع�ت.

ف�لنظ�م االأمت لالإ�شالم ت�أ�ش�ص اأ�شله ب�ل�شرع االإ�شالمي املبني يف القراآن، 
ة، �ش�ر اخللف�ء الرا�شدون يزيدونه تفريًع� وا�شتنب�ًط�، فمنه م� ك�ن متعلًق�  ثم ال�شنَّ
الزم�نية  الدنيوية  ب�الأمور  يتعلق  م�  ومنه  نق�ص،  وال  فيه  زي�دة  ال  الدينية  ب�الأمور 
يتغري بتغريه�، لذلك جند اأحك�ًم� عند بني اأمية واأنظمة حدثت مل تكن من قبل، 
ا. وهكذا �ش�رت االأنظمة تتغري كلم� تغريت  ثم عند بني العب��ص كذلك وهلم جرًّ
االأحوال �شعوًدا اأو هبوًط�. اإن نظ�م فرن�ش� االآن، مثاًل، غري االأنظمة التي ك�نت له� 
قبل ثم�نني �شنة، ولو اأنه� اأرادت اأن تتم�شى عليه� االآن لُعدت مت�أخرة، ولو اأنه� 
قبل ثم�نني �شنة �ش�ءت اأن ت�شتعمل اأنظمته� احل�لية عدت متطرفة، كذلك الدول 
االإ�شالمية، قبل ت�ريخن� احل�يل، لو ق�م فيه� من يطلب هذه االأنظمة الع�شرية لعد 
متطرًف� بل ع�بًث� اإذ كثري من اأنواع الوظ�ئف ك�نت غري حمت�ج اإليه�، لوجود االأم�نة 
والثقة املتب�دلة بني الوالة والرعية. نظريه: لو اخرتع خمرتع �شد غوا�شة، اأو �شد 
ن�ش�فة، اأو �شد طي�رة، وال غوا�شة وال ن�ش�فة وال طي�رة م� �ش�دف اخرتاعه اإقب�اًل 
وال قبواًل، بل ُعدَّ ع�بًث�. كذلك عر�ص االأنظمة الع�شرية على اأهل القرون ال�ش�بقة 
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هو من هذا القبيل. واأن� على يقني اأن هذه االأنظمة الع�شرية ال مي�شي زمن حتى 
تتحور �شيًئ� ف�شيًئ� فتتحول اإىل نظ�م مغ�ير ب�ل�شورة للنظ�م الع�شري الذي ي�شري 
راأيتم م� حدث من االأنظمة بعد احلرب الكربى، حتى �شرن�  غري �ش�لح. ولقد 

نرى الواجب م� كن� نعده حم�اًل ع�دة.

ن�شعر  ومل  كثرًيا  ت�أخرن�  اأن�  هو  االإ�شالم  يف  النظ�م  جحود  يف  وال�شبب 
بدرجة ت�أخرن�.

اخللف،  على  وال�شلف  احل��شر  على  امل��شي  قي��شن�  مداركن�  ت�أخر  ومن 
االأقي�شة  ف�ش�د  من  االأغالط  ت�أتي  م�  وكثرًيا  واملت�أخر،  املتقدم  بتم�ثل  ح�كمني 
والذهول عن �شرائط االإنت�ج، كيف و�شلفن� ك�نوا يفتخرون ب�لنظ�م حتى جعلوه 
من اأعظم األق�ب الدولة، فوزير ملك �ش�ه ال�شلجوقي، اأعظم وزراء االإ�شالم، نظ�م 

امللك بل واخلليفة: �شليم�ن الق�نوين.

كلمة اخلتام

التقهقر،  من  اإال  اأراه  ال  معنى  على  هذه  م�ش�مرتي  اأن حتمل  ينبغي  ال 
وهو الفخر مبجد االآب�ء، فمن اتكل على جمد االآب�ء وظنه جمًدا لالأبن�ء فقد اغرتَّ 
ٌد لهم نحفظه وندر�شه، ونح�فظ عليه  جَمْ االآب�ء  ب�خلي�ل، ووقع يف اخلب�ل، فمجد 
ة وت�شويًق� له� اأن تكون مثل  ونبني يف كل فر�شة م� عرثن� عليه اإنه��ًش� للنفو�ص االأبيَّ
ال�شلف ال�ش�لح، وليجتهد اأولو الب�ش�ئر الحتذاء املجد الغ�بر. اأم� جمدن� احلقيقي 
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ن�، وعليه فلينظم الع�مل من� درو�شه وكت�بته، والت�جر جت�رته،  فهو م� نح�شله من كدِّ
والفالح فالحته، وال�ش�نع �شنعته، ورب البيت بيته، والكل يتعني عليه اأن يدخل 

النظ�م يف كل �شيء؛ ليحفظ وقته الذي هو اأنف�ص م� يحفظ.

واأقبح اخلالل التي اأَْوَدت ب�الإ�شالم هو جمود مت�أخريهم على كل قدمي، 
وتفريطهم يف حفظ النظ�م، واإهم�لهم اإ�شالح االأنظمة القدمية التي مل تبَق من��شبة 
لالأحوال املتجددة، وغلبة الوهم على اأفك�رهم، حتى عدوا املح�فظة على القدمي 
وم�  والتعبدي�ت  املعتقدات  يف  اإال  ديًن�  القدمي  حفظ  ولي�ص  الدين،  فرو�ص  من 
�شواهم�، ف�لدين يقدم فيه حفظ امل�شلحة الع�مة، و�شون البي�شة)))، وارتق�ء االأمة. 

ومن اهلل ن�شتمد الهداية والتوفيق.

�شنة  اأبريل   (0 موافق   ((46 ع�م  �شوال   20 يف  ب�لرب�ط  حتريره  كمل 
928). وك�ن اإلق�ء ُجلِّه� ب�ملوؤمتر ال�ش�د�ص ب�ملعهد العلمي �ش�عة ) من يوم االأربع�ء 

)2 �شوال ))) اأبريل).

)))  �شون البي�شة: املراد: حم�ية االأ�شل. )م).
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اأيُّه� ال�ش�دة..؛

علمية،  الكرمية حم��شرة  م�ش�معكم  على  الألقي  ب��شتدع�ئي  �شرفتموين 
مبن��شبة افتت�ح ن�دي ال�شبيبة املكن��شية، الذي اأنعم ب�الإذن يف فتحه �شيدن� وموالن� 
ال�شلط�ن الهم�م املن�شور ب�هلل اأمري املوؤمنني املحبوب بكم�الته وخ�ش�له الع�لية يف 
قلوب ك�فة امل�شلمني، موالن� حممد بن موالن� يو�شف))) فخر ال�شالطني، وخال�شة 
االأمن  بعموم  واأمره،  نهيه  و�شم�  ع�شره،  ازدهر  الذي  االأمني،  العلوي  البيت 
والط�عة املنت�شرة يف كل اململكة املغربية، وزانه� ب�شعيه املتوا�شل يف ارتق�ء �شعبه 
�، وتقدم املع�رف والعلوم، وانت�ش�ر املدار�ص واملع�هد يف اإي�لته انت�ش�ًرا  � ومعنويًّ ح�شيًّ
�ش�ئر  واخلريية يف  االإح�ش�نية  اجلمعي�ت  وت�ألف  اأجي�ل،  منذ  مثيل  له  ي�شبق  مل 
االأ�شق�ع، نه�شت االأفك�ر نحو الرقي الن�فع، وانتظمت امل�ش�لح من غري من�زع - 
اأدام اهلل ت�شديده وتوفيقه ون�شره، واأعلى يف اخل�فقني ذكره، واأط�ل لن� وللم�شلمني 

عمره، واأراه يف ويل عهده واأجن�له قرة العني، ووق�ه واإي�هم �شر ذي عني - اآمني.
))) امللك حممد اخل�م�ص )0)9)- )96)). 
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وحني قدم عليَّ وفدكم الكرمي للرب�ط، ط�لًب� ذلك، ومفو�ًش� اإيلَّ اختي�ر 
املو�شوع الذي تكون فيه املح��شرة، وتب�شط املذاكرة واملن�ظرة، وقع اختي�ري على 
امل�ش�ألة املرَُتْجم به� �شدره، حيث وجدوا �شوؤااًل رفع اإيل فيه� ذلك اليوم، وفكري 
م�شغول بت�أمله وذهني ُمْقدٌم ت�رة وحُمجٌم اأخرى يف جوابه. ومل� ا�شتقر بهم املجل�ص 
ك�نت امل�ش�ألة من جملة م� وقعت فيه� املذاكرة، الأن امل�ش�ئل التي ت�شغل الفكر 
كثرًيا م� يت�ح لذكره� املن��شبة من غري احتي�ج لتعب يف ا�شتح�ش�ره�، اإذ الل�ش�ن 
ه، اإذ  قلم دواته الفوؤاد، والقلب برك�ن فوهته الفم، ففتح اهلل عليَّ بُروح اجلواب وُلبِّ
ذاك وهم ح��شرون، واأمليت ملخ�شه وهم �ش�معون، ثم تو�شعت فيه نوًع� م�، واإن 
مل اأقف على من األف يف امل�ش�ألة ب�خل�شو�ص، وال اأواله� ذكًرا اأودعهم� بن�شو�ص- 
مع اأنه� من اأهم امل�ش�ئل التي تهم امل�شلمني من الوجهتني الدينية واالجتم�عية، 
ويزيل فهمه� وحتقيقه� عنهم عوائق وهمية ك�نت تعوقهم عن النهو�ص وال�شبق يف 
قي الع�شري املفرو�ص، وحتبط منهم من يرمين� ب�شهم م�شموم: وهو اأن  ميدان الرُّ
دينن� احلنيف هو ال�شبب االأقوى يف ت�أخر امل�شلمني وبق�ئهم وراء ال�ش�بقني، وه� 
وه�أنذا اأحتدث لكم عم� به اأجبت، واأخت�شر بع�ص االخت�ش�ر نظًرا ل�شيق الوقت 
وعدم اإمك�ن التتبع، راجًي� منكم قبول املعذرة. ومن ك�نت له فكرة اأو عنده علم 
مب� ين�ق�ص فكري يف هذا اجلواب، فله اإبداوؤه بكم�ل االإن�ش�ف بعد انته�ء االإلق�ء.

وك�ن االإلق�ء يف جممع املح��شرات البلدي مبكن��ص - �ش�عة ) ع�شية - 
اأول ذي قعدة احلرام، يوم االأحد 54)).
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رفع اإيلَّ ال�شوؤال: هل الدين فوق العقل والعلم، كم� يقول غرين�، اأو العقل 
والعلم فوق الدين، فيوؤدي اإىل التح�شني والتقبيح العقليني، وهو مذهب اعتزايل؟

املطهرة االإ�شالمية، فمنه�  ال�شريعة  اأ�شول وفروع يف  اأ�شكلت علين�  لقد 
م� يقت�شي اأن ال�شرع املحمدي مبني على االأ�شل االأول، ومنه� م� يقت�شي اأنه مبني 

على الث�ين، اأجيبوا م�أجورين.

اجلواب، واهلل املوفق:

املراد  هو  م�  بي�ن  يف  مقدمة  اجلواب،  يف  ال�شروع  قبل  اأقدم،  اأن  البد 
ب�لدين؟ وم� هو املراد ب�لعقل والعلم يف ال�شوؤال؟ م� اأقول:

مقدمة

الكرمي  القراآن  من  امل�أخوذة  واأحك�مه  اأ�شوله  ال�شوؤال،  ب�لدين، يف  املراد 
الذي هو قطعي لكونه متواتًرا يف جميع الطبق�ت من لدن ع�شر النبي  اإىل 
ع�شرن� احل��شر، اإذ يف كل طبقة ينقله عدد ي�شتحيل تواطوؤهم على الكذب ع�دة، 

قراءة وكت�بة عمن قبلهم كذلك.

وهذه ال�شنة املتواترة اإذا و�شل هذا ال�شرط يف تواتره� يف كل الطبق�ت، 
� من حيث ال�شند، ال ي�شك م�شلم يف اأنه� من عند اهلل  فهي والقراآن الكرمي قطعيًّ
ور�شوله، لوجود املعجزة الدالة على �شدق الر�شول. واأحلقوا بذلك خرب الواحد 
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اإذا احتّفت به القرائن، ك�ل�شح�بي الذي اأتى اإىل اأهل ُقب�ء خمرًبا بتحويل القبلة 
ب�لقرائن  الكعبة، ف�شدقوه وحتولوا من حينهم، العت�ش�ده  اإىل  املقد�ص  عن بيت 
الدالة على �شدقه، فهو قطعي عند من تلقى منه ال ب�لن�شبة اإلين�. وكذلك ن�شرتط 
� اأن تكون داللة كل منه� على املراد قطعية �شريحة، بحيث  لكون مدلوله� قطعيًّ
يقطع العربي ال�شميم اأو الع�رف ب�لعلوم العربية )من لغة، ونحو، و�شرف، وبي�ن، 
واأ�شول) اأن فهم املعنى املراد �شروري وا�شح، ال يحتمل غريه بحيث ال يكون 
� يندرج حتته اأفراد، ف�إن داللة الع�م على  املعنى ظ�هًرا فقط. كم� اأنه اإذا ك�ن ع�مًّ
بع�ص اأفراده ظنية فقط تنفع يف اأخذ االأحك�م االجته�دية الفقهية الظنية، وهي 
ب�لداللة  اإال  فيه  يتم�شك  ف�إنه ال  القطع  �شبيله  وم�  فيه� دون االعتق�دات،  ك�فية 

القطعية.

وزعم املعتزلة، وكثري من االأ�شعرية، اأن الدالئل ال�شمعية ال تفيد القطع، 
اللغة  بنقل  يثبت  اإن�  واالأول  املراد،  املعنى  وب�إرادة  ب�لو�شع،  العلم  على  لتوقفه 
والنحو وال�شرف، مع اأن اأ�شوله� تثبت بخرب االآح�د وفروعه� ب�الأقي�شة وكالهم� 
النبوة،  زمن  به�  اأريد  عم�  االألف�ظ  تلك  نقل  على عدم  يتوقف  والث�ين  ظني�ن. 
وعدم اال�شرتاك، وعدم املج�ز، وعدم التخ�شي�ص، وعدم الن�شخ، وعدم التقدمي 
والت�أخري - والكل ال جزم ب�نتف�ئه، وغ�يته الظن، ثم بعد االأمرين البد من العلم 
م على النقلي قطًع�، اإذ ال ميكن  بعدم املع�ر�ص النقلي والعقلي، اإذ لو وجد لُقدِّ
ب�لفرع،  لالأ�شل  اإبط�ل  العقل  النقل على  وتقدمي  بنقي�شيهم�.  بهم�، وال  العمل 
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وهو اإبط�ل للفرع اأي�ًش� الأن اإثب�ت ال�شيء اإذا اأدى اإىل اإبط�له ك�ن من�ق�ًش� لنف�شه، 
فك�ن ب�طاًل )هكذا يف املواقف الع�شدية - وال ن�شلم له تقدمي العقلي على النقلي، 

و�شي�أتي لن� مزيد بي�ن).

واحلق اأن االأدلة ال�شمعية قد تفيد القطع بقرائن م�ش�هدة اأو متواترة تدل 
على انتف�ء هذه االحتم�الت الوهمية كله�: ف�إن� نعلم يقيًن� م� هو املراد من لفظ 
االأر�ص وال�شم�ء واأمث�له� يف القراآن وال�شّنة، والت�شكيك يف ذلك �شف�شطة ت�شكك 
يف كل العلوم، فل�شفية وغريه�)))... علم الت�ريخ ب�أ�شره وكثرًيا من مع�رف الب�شر. 
وعند ذلك ي�شعب علين� اأن جنيب عن اإيراد �شعب، وهو اأن اهلل ينعى على من 
يتبع الظن، وي�أمرن� ب�تب�ع القراآن وال�شّنة وكله� ظن، فيكون نعى �شيًئ� وذمه ثم اأمر 
به، وهذا حم�ل. ف�ل�شواب اأن االأدلة ال�شمعية قد تفيد القطع، عند توافر �شروطه، 
كم� �شبق. وعليه، ف�لق�ش�ي� واالأحك�م امل�شتندة اإىل االأ�شلني ال�ش�بقني، ب�ل�شرطني 
ال�ش�بقني، هي املراد ب�لدين يف ال�شوؤال، وهي التي يرتدد النظر يف تقدميه� على 

العقل اأو العلم، اأو تقدمي االأمرين عليه�.

اأم� املراد ب�لعقل، يف ال�شوؤال، فلي�ص جوهره املركب يف االإن�ش�ن الذي به 
مييز عن بقية احليوان، بل املراد م� دل عليه العقل وحده ب�شعوره الفطري، ككون 
الواحد ن�شف االثنني، ووجود اإله َحيٍّ مدبر لهذا الع�مل الت�م النظ�م، وا�شتح�لة 
اجتم�ع النقي�شني اأول م� دل عليه العقل بوا�شطة ا�شتن�ده اإىل ع�دة اأو ح�ص اأو 

)))   بي��ص يف االأ�شل.
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جتربة من قواعد العلوم واأحك�م �شرورية اأو نظرية داللة قطعية ال حتتمل النقي�ص، 
وامتحنوه�  اختربوه�  العقالء  اإن  بحيث  االأزم�ن،  طول  مع  فيه�  النظر  يتغري  وال 
� فدلت التج�رب على اأنه� يقينية ال �شك يح�شل يف �شحته�  � قطعيًّ امتح�نً� علميًّ
والقطع به�، وال يكفي يف كونه� قطعية، اأن يجيء اأحد فال�شفة اليون�ن اأو الهند اأو 
غريهم� من فال�شفة اأوروب� اأو اأمريك� االآن، اأو فيم� م�شى، فيوؤ�ش�ص نظرية ويجزم 
العلم�ء غريهم. ولو  اأوروب�، واحتق�ر  بتقليد علم�ء  امل�شغفون  ب�أنه� قطعية، فيقلده 
�شلمه االختب�ر  مب�  اإال  يقيًن�، وال جنزم  منه  نقبل  � ك�ن ال  اأيًّ الفيل�شوف  ك�ن هذا 
والتجربة وامل�ش�هدة، الأن االإن�ش�ن كيفم� ك�ن عر�شة للغلط. وال نزال كل يوم نرى 

اإ�شالح اأغالط الفال�شفة االأقدمني واملت�أخرين.

اأولي�ت  من  ال�شلم  �ش�حب  قول  يف  املنطق  علم�ء  قرره  م�  اإىل  وارجع 
م�ش�هدات، جمرب�ت متواترات، وَحْد�شي�ت وحم�شو�ش�ت. كم من قواعد اأ�ش�شه� 
اإجم�ع  عليه�  وم�شى  وغريهم  واأر�شطو  واأفالطون  �شقراط  مثل  اليون�ن،  فال�شفة 
الفال�شفة اأجي�اًل طوااًل ثم ج�ء بريون، الفيل�شوف اليون�ين �ش�حب فل�شفة ال�شك 
العلمية  والتجربة  والتمحي�ص  االختب�ر  على  واأ�شح�به  هو  واعتمد  والت�شكيك، 
املدققة والتحليالت الكيم�وية وغريه�، وكذا فعل ديك�رت الفيل�شوف الفرن�شي 
بعده، فظهر بطالنه�، ف�ش�ر االعتم�د واجلزم مب� �شلمه االمتح�ن العلمي القطعي 
فقط، ال مب� ق�له الفال�شفة و�شلموه، ولو ب�إجم�عهم. فكم تغريت اأفك�ر الن��ص يف 
ية وعلمية، ومع ذلك انقلبت  الطب والت�شريح والعالج واالأدوية، وهذه اأمور ِح�شِّ
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قواعده� راأ�ًش� على عقب مهم� تقدم العلم وتغريت م�شتنداته. وال زلن� ن�ش�هد كل 
يوم االنقالب�ت العظيمة يف االأفك�ر واأ�شول احلكمة والفل�شفة.

وهكذا علوم الفلك، فكم تغريت فيه من قواعد تغيرًيا يوجب العجب. 
ال�شي�رة  الكواكب  كبقية  ودورانه�  االأر�ص  ية  ُكرِّ يعتقد  فيث�غرا�ص  ك�ن  فقد 
ال�شم�شية، ويقيم على ذلك اأدلة، وهم ي�شحكون منه، فلم يلبث اأن ا�شمحلت 
يته�  بكرِّ فق�ل  �شنة.   (40 بنحو  امل�شيح  قبل  الفلكي  بطليمو�ص  ج�ء  مل�  فكرته 
مب�حثهم  عليه�  وبنوا  حوله�،  تدور  وال�شم�ص  االأفالك،  مركز  واأنه�  وب�شكونه�، 
اليون�ن  ال�شتيالء  االإجم�ع  ووقع  الع�مل،  يف  و�ش�عت  مديدة،  اأجي�اًل  وفنونهم 
القرن  يف  البولوين  كوبرنيكو�ص  ج�ء  ثم  الع�مل،  معظم  على  قومه  والروم�ن 
ال�ش�د�ص ع�شر، وهو الع��شر الهجري، ف�عرتف بغلط هذا االإجم�ع فرجعوا لفكرة 
فيث�غورا�ص وتالميذه. وقد حكم عليه جممع كني�شة رومة ب�لكفر والزيغ واالإحل�د، 
يته� وحركته� الفخر الرازي، والع�شد،  واأنه خ�لف الكت�ب املقد�ص. وممن ق�ل بكرِّ
وال�شعد، والغزايل، وبه�ء الدين الع�ملي وغريهم من علم�ء احلكمة االإ�شالميني 
وذلك قبل كوبرنيكو�ص بكثري. يدل على ذلك كتبهم املوجودة بني اأيدين�، وم� 
رهم فيم� نعلم الأجل مق�لتهم هذه، بل ق�ل بكريته� قبلهم  اأنكر عليهم اأحد وال كفَّ
علم�ء الفلك االإ�شالميون يف ع�شر امل�أمون العب��شي، ثم تغري الفكر عند مقلدي 
اأبي مقرع ك�ش�حب املقنع وغريه، فنبذوا فكرة فيث�غورا�ص ث�نًي�، ورجعوا للفكرة 
اإمل�م  له  من  ذلك  يعلم  كريته�.  على  مبنية  كله�  الفقه  م�ش�ئل  اأن  مع  االأخرى، 



206 206
جتديد الفقه ون�سو�ص اأخرى

واخرتاع�ته� من  املتقنة  و�شن�عته�  واآالته�  اأوروب�  امتح�ن�ت  مل� ج�ءت  ثم  ب�لفقه، 
البخ�ر وغريه، ت�أيدت فكرة فيث�غورا�ص، ووقع االإجم�ع عليه� االآن من جميع اأهل 
ج من املح�فظني اأو اجل�مدين، ف�ش�ر االعتق�د  االأر�ص حتى االإ�شالم، اإال من �ُشذَّ
� م�ش�هًدا ال مرية فيه امل�ش�هدات �شروري�ت. و�ش�ر االعتق�د  بكرية االأر�ص قطعيًّ
� املرُْبِه عليه� يف الفن، من  بدورانه� منذ مدة قريبة من االأمور املقطوعة به� علميًّ
فيه�  العظيمة االآن، ال ميرتي  اأعم�لهم  بنوا  الفكر  النظرية. وعلى هذا  املعلوم�ت 

اأحد من اأهل الفن.

من  اأعظم  ال�شم�ص  اأن  يعتقد  العظيم،  الفيل�شوف  ر�شد،  ابن  ك�ن  ولقد 
اأعظم مبليون  اأنه�  يعتقدون  اأو �شتني �شعًف�. وه� هم االآن  مب�ئة وخم�شني  االأر�ص 
وثالثم�ئة األف �شعف، على م� يف النخبة االأزهرية. وك�ن ابن ر�شد يقول موؤيًدا 
معتقده اأنه ق�م عليه الربه�ن يف علم الهيئة قي�ًم� ال ي�شك فيه، وه� هم اأ�شح�ب 
الراأي اجلديد يقولون اإنه بره�ين اأي�ًش�. وبهذا تعلم ب�شهولة االنف�ش�ل عن كثري من 

ه�ت))))) احلكم�ء املبنية على خي�ل، ك�لقول بقدم الع�مل واأ�شب�هه. ُترَّ

واأخالق  وتهذيب  دين  كتب  وجدن�هم�  وال�شّنة  القراآن  اإىل  رجعن�  ف�إذا 
اأن  ووجدن�  وغريه�،  االأمم  اأخب�ر  من  بذلك  يتعلق  وم�  االأمم،  جلميع  ع�م  و�شرع 
ثم  الث�ين.  وب�لق�شد  العر�ص  بح�شب  فيه�  والنجوم  واحلكمة  الطب  قواعد  ذكر 

ه�ت: اأب�طيل. )م). )))    ُترَّ
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� وال اآية �شريحة قطعية الداللة تدل على  اإذا فح�شن� مل جند حديًث� متواتًرا قطعيًّ
قد  م�  بل جند  وعدم حركته�،  ه�  ر�شوِّ على  وال  كريته�،  وتنفي  االأر�ص،  انب�ش�ط 

يوؤخذ منه احلركة على نزاع فيه، كقوله تع�ىل:  نث جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  
جب          حب    خبمب   ىب  يب  جت     حت  خت          مت مث     ]النمل/ 88[، ورمب� جند م� يدل 

على االنب�ش�ط احتم�اًل فقط، ولكنه ق�بل للت�أويل كقوله تع�ىل:نث ڈ  ڈ  ژ     
اإنه ع�ر�شه  ژ  ڑ   .  ک  ک     ک  ک  مث   ]نوح/ 9)- 20[، وحيث 
اأمر قطعي امتحنه العلم و�شلمه وال جم�ل لتزييفه اأو الّنزاع فيه، فتزييفه بهذه االآية 
واأمث�له� يكون جن�ية على القراآن، ف�لقول ب�نب�ش�طه� دال على ب�ش�طة الق�ئل به، 
الأن داللة االآية لي�شت قطعية، بل حتتمل اأن يكون املراد ب�الأر�ص اأر�ص قوم نوح 
التي ي�شكنونه�، الأن اهلل امنت به� عليهم. ف�ملن��شب اأن مينت مب� ينتفعون به، ولي�شت 

هي كل االأر�ص. فـ»األ« للعهد، واملعهود ح��شر نحو:  نثڃ  ڃ     چ   چ  
چ  چ  ڇمث  ]يو�شف/ 80[، - واملراد اأر�ص م�شر، وهذا هو الظ�هر. واأر�ص قوم 
منب�شط  اأو  والفلح،  ب�لبن�ء  فيه�  ويتو�شعون  يتب�شطون  لهم  ب�ش�ًط�  ك�نت  اإذا  نوح، 
منه� م� يق�بل امتداد الب�شر ل�شغره ب�لن�شبة جلرم الكرة االأر�شية، ال يلزم منه اأن 
يكون الكوكب االأر�شي كله منب�شًط� وال ين�يف اأنه كري ال�شكل، وذلك ظ�هر الأن 
انب�ش�ط البع�ص ال يلزم منه انب�ش�ط الكل. فهذا الت�أويل واأمث�له ال يق�ل فيه اإن 
� واإن�  العقل فوق الدين، الأنه لي�ص هن�ك ق�عدة دين قطعية قدمن� عليه� اأ�شاًل عقليًّ
قن� بينهم� مب� يوافق  فهمن� الظني على م� يوافق القطعي، ومل ننبذ الظني به بل وفَّ
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ة واملعتزلة متفقون على اأن الظني ال يقدم  القطعي وال ي�ش�ده. على اأن اأهل ال�شنَّ
على القطعي، بل العك�ص كم� ي�أتي يف االأ�شول.

اأم� م� يتعلق بحركة االأر�ص فال ن�ص القراآن بت�أويل لو فر�شن� اأنه دل على 
�شكونه�، لكنه لي�ص قطعي الداللة على ال�شكون وال احلركة، وهكذا جند القراآن 
يف امل�ش�ئل التي تتغري فيه� االأنظ�ر واالأفك�ر غ�لًب� ق�باًل لكل االأفك�ر املعقولة ال 
ع�مة  �شريعة  وت�أمني  اخللق  هداية  منه  االأويل  الق�شد  منه�، حيث  واحد  ي�شدم 
ْعَلُم  اأَ »اأَنُتم   : النبي  العلوم فتبع. ويف نحو هذا ق�ل  اأم� ا�شتف�دة بقية  واأبدية. 

بُدنْي�ُكم«، كم� يف »�شحيح م�شلم«.

ويدل مل� �شلكن�ه من ت�أويل االآية اأن� جند العلم�ء من اأهل ال�شدر االأول 
عملوا مثل ذاك فيم� مل يتوافر فيه �شرًط� القطع. فهذا اأبو حنيفة االإم�م االأعظم 
يقول بعدم احتي�ج الطه�رة امل�ئية اإىل نية؛ لكونه� من الو�ش�ئل، وقربه� من اأ�شل 
 � »اإنَّ احلديث:  عموم  مندرجة يف  اأنه�  مع  النج��شة  اإزالة  وهو  ب�تف�ق،  فيه  نية  ال 
�ِت«)))، وذلك الأن احلديث لي�ص قطعي ال�شند، ف�إنه واإن تواتر من  يَّ االأْعَم�ُل ب�لنِّ
البخ�ري اإىل يحيى بن �شعيد االأن�ش�ري فلم يتواتر يف الطبق�ت فوق �شعيد، فلم 
يروه من طريق �شحيح عن النبي  اإال عمر بن اخلط�ب، ومل يروه عن عمر اإال 
علقمة بن وق��ص، ومل يروه عنه اإال حممد بن اإبراهيم التيمي، ومل يروه عنه اإال 

حديث �شحيح اأخرجه البخ�ري وم�شلم، واأبو داود والن�ش�ئي وابن م�جه وغريهم من اأ�شح�ب ال�شنن.  (((
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يحيى املذكور - فهو ظني ال�شند وظني الداللة اأي�ًش�؛ الأن لفظ »االأعم�ل«، الذي 
هو عقلي يف اجلملة، وكذلك امل�لكية يرون اأن التخ�شي�ص يجوز ب�أدنى دليل، كم� 
ن�ص عليه ابن العربي وغريه، فخ�ش�شوه ب�لقي��ص، بل وب�مل�ش�لح املر�شلة، وهو دليل 

عقلي ا�شتند اإىل نقلي.

ف�ملو�شوع الذي ينبغي اأن نق�شر عليه كالمن� يف اجلواب عن ال�شوؤال هو 
اأمر  ع�ر�شه�  اإذا  ال�شكوين،  ال�شريح  االإجم�ع  وكذا  القطعي�ن،  ة  ال�شنَّ اأو  القراآن 

عقلي اأو علمي بعد االمتح�ن وت�أييد امل�ش�هدة.

هذا هو املتعني يف مو�شوع ال�شوؤال.

املق�ســـد

وهو جواب ال�شوؤال:

ف�أقول: اإن الذي ا�شتقراأته من موارد ال�شرع االإ�شالمي ذي املب�دئ الع�لية 
� على االأ�شل االأول يف ال�شوؤال وال  اأ�شواًل وفروًع�، اأنه لي�ص ال�شرع املحمدّي مبنيًّ
الث�ين. ذلك الأنن� اإذا قلن� اإن الدين فوق العقل، كم� يقول اأ�شح�ب الالهوت، 
فمعن�ه اأنهم� يتع�ر�ش�ن ويتن�ق�ش�ن. ف�إذا تع�ر�ش� وتن�ق�ش� قدموا الدين ونبذوا م� 
يحكم به العقل وبهذه البلكفة))) ي�شرتون اإيرادات عظيمة عجزوا عن دفعه�، يف 

)))  البلكفة: قولهم: بال كيف، جوابً� ملن �ش�ألهم: عن كيفية حدوث م� ال ُيعقل. )م).
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مثل التثليث الذي ت�أب�ه العقول، والكتب املقد�شة، وكذا احللول واالحت�د، وغريه� 
من عق�ئد ال ي�شلم العقل به�. بل القواطع العقلية ق�مت على وحدانية اهلل تع�ىل، 
واأنه ك�ن يف اأزله وفيم� ال يزال قيوًم� بخلقه قبل امل�شيح واأمه بعدهم�. وكذا ق�لوا 
ب�أحك�م ت�شريعية ي�أب�ه ن�مو�ص االجتم�ع، فذلك الذي اأجل�أهم اإىل دعوى اأن الدين 
ذلك  يفيدهم  ال  هيه�ت،  وهيه�ت  املع�شالت  انك�ش�ف  به  ويظنون  العقل  فوق 
الهندي  التثليث  اأ�شح�ب  وهكذا  تهزم.  ال  من�شورة  العقل  جيو�ص  الأن  �شيًئ�، 
قبلهم، ف�إنهم يعتقدون اأن االإله نين�شنوا، وهو اأحد اأرك�ن التثليت قد جت�شد مراًرا 

لتخلي�ص الع�مل من ال�شرور، ويف املرة الت��شعة جت�شد يف بوذا.

الدين وعلى اهلل؛  العقل يف  موا  فب�لعك�ص، حيث حكَّ املعتزلة  اأم� عند 
 ،� فوقعوا يف مع�شلة، وهي اأنهم مهم� توهموا مع�ر�شة م� بني ن�ص �شرعي، ولو قطعيًّ
يون�ين  حكم  قطعيته�  على  ن�ص  قطعية،  اأنه�  وهمهم  يف  وقع  عقلية  �شبهة  وبني 
الن�ص  اإال وقلدوه، وق�لوا بقطعيته� ونبذوا  اأو هندي من غري اختب�ر وال امتح�ن 
لهم ذلك،  ينبغي  وم� ك�ن  اآح�ًدا.  اإن ك�ن  ب�الإنك�ر  اأو  متواتًرا،  اإن ك�ن  ب�لت�أويل 
كيف وقد جعلوا الدين ت�بًع� والعقل ح�كًم� متبوًع�، وقد روي عن غري اأحد من 
م اهلل  اِرمي وغريهم� عن علي- كرَّ والدَّ داود  اأبو  فقد روى  اإنك�ر ذلك،  ال�شلف 
وقد  اأعاله،  من  ب�مل�شح  اأوىل  اخلف  اأ�شفل  لك�ن  ب�لراأي  الدين  ك�ن  »لو  وجهه: 
ت�بع  الك�مل  العقل  اأن  ومعنى ذلك  ظ�هر خفيه«.  مي�شح على    النبي  راأيت 
ب�إدراك  اال�شتقالل  عن  ع�جز  الأنه  الفقهية،  العلمية  االأحك�م  تف�ريع  يف  لل�شرع 
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احلكم املق�شود من االأحك�م الدينية، واإال لك�ن اإر�ش�ل الر�شل عبًث�. وم� �شل َمْن 
، وحتكيمه ب�إطالق. ق�ل  �شل من اأهل االأهواء اإال مبت�بعة العقل، وجعله م�شتقالًّ
االإم�م اأبو حنيفة: لو قلت ب�لراأي الأوجبت الغ�شل من خروج البول املتفق على 
جن��شته دون املني املختلف فيه، ولقلت ب�لو�شوء فقط من املني، والأعطيت الذكر 
الت�شريع  مق�م  فلل�شرع يف  منه.  اأ�شعف  الأنه�  االإرث  لالأنثى يف  م� يجب  ن�شف 
اإليه عقول الب�شر اإال بعد التنبيه من ج�نب  التعبدي نظر �شديد دقيق ال ت�شل 
ال�شرع احلكيم. ف�ملعتزلة غلطوا غلًط� ف�ح�ًش� حيث حكموا العقل، واأوجبوا على 

اهلل ال�شالح واالأ�شلح، وجعلوا للعقل �شلط�نً� على ال�شرع االإلهي.

الفوقية  اأحدهم� فوق االآخر، الأن  فلي�ص  ة واجلم�عة،  ال�شنَّ اأهل  اأم� عند 
معن�ه� اأنهم� يتن�ق�ش�ن، فنقدم اأحدهم� على االآخر، فيكون فوقه مبعنى اأن يبطله، 
ْرك�شي يف البحر: »ال ميكن التع�ر�ص  وهذا ال ُيت�شور يف ال�شريعة االإ�شالمية. ق�ل الزَّ
بني دليلني قطعيني اتف�ًق� �شواء ك�ن� عقليني اأو نقليني«. وهذا هو احلق، خالًف� لقول 
اأبي البق�ء يف اآخر كلي�ته بتقدمي العقل على النقل اإذا ك�ن� قطعيني. ويعترب النقل 
تع�ر�ش� قط.  اأنهم� م�  به�، واحلق  املت�ش�به، وهي طريق االعتزال، اغرت  من قبيل 

ف�لدين دائًم� متوافق مع العقل، وال جتدهم� مت�ش�دين يف ِوْرد وال �شدر.

فكل منهم� اآخذ بيد االآخر يوؤيده وين�شره، وال من�فرة وال عداوة بينهم�، 
اأخوان  هم�  بل  العك�ص،  اأو  الث�ين  االأول  يدفع  اأو  االآخر،  اأحدهم�  يعلو  حتى 
�شقيق�ن، اإذ ال يت�شور م�ش�دة ق�طعني اأو من�ق�شتهم� اإذ الفر�ص قطعيتهم�. واحلق 
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ال يتعدد بل هو واحد، ف�إم� اأن يكون يف ج�نب العقل اأو يف ج�نب الدين، واحلق 
يف  ترجيح  »وال  اجلوامع«:  »جمع  يف  ق�ل  ويع��شده.  يوافقه  بل  احلق،  ي�ش�د  ال 
متع�ر�شني  بني  الرتجيح  يكون  »اإن�  االآمدي:  ق�ل  التع�ر�ص«.  لعدم  القطعي�ت 
وذلك غري مت�شور يف القطعي، الأنه اإم� اأن يع�ر�شه قطعي اأو ظني« االأول حم�ل، 
امتن�ع  اأو  االإثب�ت،  يف  النقي�شني  بني  جمع  وهو  بهم�  العمل  اإم�  منه  يلزم  الأنه 
العمل بهم� وهو جمع بني النقي�شني يف النفي اأو العمل ب�أحدهم� دون االآخر وال 

اأولوية مع الت�ش�وي. 

طلب  امتن�ع  القطعي  على  الظني  ترجح  المتن�ع  حم�ل،  اأي�ًش�  والث�ين 
دليل  مق�بلته  يف  يكون  ال  الق�طع  الدليل  ك�ن  واإن  كيف  الق�طع.  يف  الرتجيح 
�شحيح، فلم يبَق �شوى الطرق الظنية، وم� قول ابن خلدون يف »املقدمة« »اإذا وجد 
من الوحي م� يت�ش�دم مع العقل، فيلزم اتب�ع العقل واالإمي�ن ب�لوحي« فهو حممول 
�، حيث مل ي�شلمه االمتح�ن وال امل�ش�هدة -  على اأن م� دل عليه العقل لي�ص قطعيًّ
فهذا اإذا ع�ر�شه الوحي القطعي، بل وكذلك الظني، ف�لوحي مقدم وال اإ�شك�ل، 
� م�شلًم�، فهذا ال ي�ش�ده الوحي بح�ل.  اأم� م�ش�دمة م� �شلمه العقل ب�أن ك�ن قطعيًّ
� ومل ي�أِت مبث�ل. واأي�ًش� االإ�شالم دين الفطرة  وابن خلدون اإن� فر�ص ذلك جتويًزا عقليًّ

ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ        ڭ   ڭ   نث  تع�ىل:  ق�ل  كم� 
ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ      ائ  
ەئمث    ]الروم/ 0)[. ق�ل ابن جزي االأندل�شي يف تف�شريه: ومعن�ه خلقة اهلل، 
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واملراد به دين االإ�شالم، ك�أن اهلل خلق اخللق عليه، اإذ هو الذي تقت�شيه عقولهم 
ال�شليمة، واإن� كفر من كفر لع�ر�ص اأخرجه عن اأ�شل فطرته، كم� ق�ل : »ُكلُّ 
َراِنِه«. واأي�ًش� االإ�شالم دين مبدوؤه  داِنِه اأو ُين�شِّ َموُلوٍد ُيوَلُد َعلى الِفْطرِة، ف�أَبواُه ُيهوِّ
حرية فكر االإن�ش�ن مع ا�شتقالله يف اإج�لة نظره وا�شتنت�جه من املكون�ت، ال مينع 
الفكر من اإظه�ر مواهبه والبحث والتدبري، لريتقي به نوع االإن�ش�ن. فلو ك�ن الدين 
�شد العقل ودافًع� له مل� ك�نت له هذه احلرية، ولبقي يف �شجن الدين اإىل االأبد، 

نثھ  ھ  ھ   تع�ىل:  ق�ل  ب�لقراآن.  ت�أ�ش�ص  الذي  للمبداأ  من�ٍف  وذلك 
ڭمث  ]االأعراف/ 85)[  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ  

وق�ل: نث ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑمث  ]يون�ص/ )0)[ وق�ل:  
الفكر  اأعطت  اآي�ت  واأمث�له�  هذه  كل  ڤمث ]الروم/ 8[.  نثٹ  

االإن�ش�ين حرية يف التدبري يف ملكوت اهلل لال�شتف�دة وا�شتخراج املجهول، ال يف 
ذات اهلل، اإذ العقل اإن� هو من جن�ص امللكوت، وال يتعدى طوره. فلو ك�ن الدين 
ح�جًزا وع�قاًل و�ش�غًط� للفكر والعقل، لك�ن هن�ك جمع بني متن�ق�شني. يقول له 
تفكر، ثم اإذا تفكر وا�شتنتج، منعه وحجر عليه. هذا ُخْلف. وعلى هذا يحمل قول 
من ق�ل: »اإن االإ�شالم دين العقل« مبعنى اأن االإ�شالم يوافق العقل وال ين�ق�شه - 
ولي�ص معن�ه اأن االإ�شالم اإن� هو �شريعة عقل، ولي�شت �شريعة اإلهية بوحي اإلهي، 
فهذا ال يقوله م�شلم بح�ل. وال يقول م�شلم اإن ال�شرع مفتقر اإىل العقل، مبعنى اأن 
العقل ير�شده لكل �شيء، واأنه لوال اأدلة العقل م� اهتدى ال�شرع، كل هذا ال يقوله 
ده العقل و�ش�ف�ه وهو اأ�شله،  م�شلم. ف�ل�شرع م�شتقل غري مفتقر لغريه، لكنه ع�شَّ
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وكل م� ج�ء يف ال�شرع ال يدفعه العقل. ق�ل االإم�م البي�ش�وي يف مواد احلجج من 
املرا�شد: اإن احلجة ال تكون نقلية حم�شة وال تت�شور اأبًدا، اإذ ال بد له� من �شورة 
وم�دة، ف�شورته� عقلية ال مدخل للنقل فيه�، وم�دته� يتوقف �شدقه� على العقل، 

ف�لنقلي املح�ص حم�ل.

اإن احلقيقة التي ال غب�ر عليه� اأنك لو بحثت وا�شتق�شيت ب�إمع�ن ال ي�شوبه 
ة قطعية اأو اإجم�ًع� �شريًح� تخ�لف وت�ش�دم ق�عدة  تقليد: هل جتد اآية �شريحة اأو �شنَّ
عقلية قطعية اأو علمية �شلمه� الفن واالمتح�ن والتجربة؟ ال جتد ذلك اأبًدا. بل جتد 
املع��شدة الت�مة، ولن� على ذلك اأدلة من العق�ئد، والقواعد االأ�شولية والفروعية، 

ولنبداأ ب�لقطعي�ت فنقول:

العقــائد

تن�ق�ص  فلم جند عقيدة واحدة  ا�شتقراأن�ه�  الدين، قد  اأهم �شيء يف  هي 
العقل اأو ين�ه�شه�، بل اأكرث العق�ئد االإ�شالمية ق�مت عليه� براهني العقل واأيدته�، 
والقليل منه�، واإن مل تقم عليه� الرباهني العقلية، ف�لعقل ال ين�ه�شه� وال يكون 
�شده� ك�إثب�ت عقيدة ال�شمع والب�شر والكالم الالئقة بكم�له تع�ىل. وقد وجدن� 
وجوده  ب�إثب�ت  اهلل  معرفة  واعتق�ده�  ت�شليمه�  امل�شلم  على  يجب  عقيدة  اأول  اأن 
وغريه من ال�شف�ت. و�شف�ت الوجود ال ي�شتدل عليه� اإال ب�لعقل عندن�، والتثبت 
ب�ل�شمع، اإذ الفر�ص اأنه� اأول م� يلقى اإليه قبل اإثب�ت النبوءة واملعجزة. وال معنى 
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بل  )ب�لفتح)  املر�َشل  اأقوال  اإىل  )ب�لك�شر) بربه�ن م�شتند  املر�شل  الإثب�ت وجود 
واملعجزة  ثبوت معجزته،  بعد  يعلم �شدقه  اإن�  الر�شول  العقل؛ الأن  �شبيله  ذلك 
اأن� ر�شول اهلل ودليل �شدقي هذه املعجزة. واملعجزة  �شرطه� التحدي ب�أن يقول: 
نف�شه� دليل عقلي اأي�ًش�، كم� هو مقرر يف حمله، فيلزم اأن يكون ثبوت وجود اهلل 
�ش�بًق� على املعجزة، فلذلك ك�ن اإثب�ت وجود اهلل يلزم اأن ي�شتند اإىل دليل عقلي 
وال �شمعي، وقد بداأ الفيل�شوف ديك�رت فل�شفته ب�إثب�ت وجود اهلل تع�ىل بعد م� 
�شك يف كل �شيء، ونبذ كل معلوم�ته املوروثة، ف�أق�م بره�نه العقلي على وجود 
اهلل قبل كل �شيء، وهذا بره�ن ق�طع على اأن الدين ال ي�ش�د العقل، واأن العقل 
اأهم �شيء  اإذ لو ك�ن ذاك مل� ك�ن كل منهم� يع�شد االآخر يف  ال يجحد الدين، 
لديه، بل نظرن� يف القراآن فوجدن�ه ي�شتدل بدالئل العقل الربه�نية، وانظر اإىل قوله 
ا�شتدالاًل  جتده  ]االأنبي�ء/ 22[  نث ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ    ې  ېمث   تع�ىل: 

على وحدانية اهلل بربه�ن عقلي. وانظر اإىل قوله تع�ىل: نث ٿ  ٿ  ٿ         
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ.  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ مث  ]االأنع�م/ 75- 76[ اإىل 
ف�شم�ه�  ٿمث ]االأنع�م/ )8[،  ٺ     ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   قوله:نث 
احلق �شبح�نه حجة، وهي بره�ن عقلي، ا�شتدالاًل على وجود الب�ري ووحدانيته 
وحكمته مب� اأودع يف هذا الع�مل من اأدلة ن�طقة بذلك. والخت�ش�ر احلجة نقول: 
اإنه نظر يف طلوع الكواكب وغروبه�، فوجد ذلك على نظ�م ث�بت دقيق، ال يختلف 
اإال عن  ي�شدر  اأن  اأن ذلك ال ميكن  ف�أيقن  اخللق،  مل�شلحة  مط�بق  ينتق�ص،  وال 
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قوي ق�هر، م�شتبد مبلكه وحده حكيم عليم، وهذا لعمري اأعجب دليل على تلك 
العق�ئد ال ميكن رده، وهو بره�ن ق�طع ال مندوحة الأحد عن ت�شليمه. هذا م� ظهر 
يل االآن يف تقريره، وهو اأجلى واأمنت مم� عند كثري من املف�شرين من كونه ا�شتدل 
ب�لتغري على احلدوث، وقد تبني اأن الطلوع والغروب من حركة االأر�ص ال تتغري 

منه الكواكب.

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   نثڭ   تع�ىل:  قوله  ب�لعقل  اال�شتدالل  ومن 
ب�لعلية،  م�شعر  ب�لو�شف  احلكم  تعليق  اأن  ومعلوم  ۆمث  ]الرعد/ 4[. 
فنبه على اال�شتدالل ب�لعقل ال�شحيح وعلى اال�شتع�نة واالعت�ش�د به. ومثله قوله 
تع�ىل: نث ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئمث  ]البقرة/ 269[ وكذلك قوله تع�ىل: 

نث ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   . ک   ک  گ    گ  گ  
گمث   ]الواقعة/ )6- 62[ فهو ا�شتدالل عقلي بقي��ص البعث وهو الن�ش�أة 

الث�نية على االإيج�د االأول. وقد ق�ل:  نث ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   
والعق�ب  واحل�ش�ب  البعث  على  ا�شتدل   ]((5 ڭ  ڭ  ڭمث  ]املوؤمنون/ 
هم على م� هم عليه من  ب�إبط�ل كونه تع�ىل ع�بًث� يف خلق خملوق�ته، ف�إنه تع�ىل لو اأقرَّ
التواثب والتظ�مل ومل يبعثهم وال ح��شبهم وال ع�قبهم لك�ن ع�بًث�، وذلك حم�ل 

يف حقه تع�ىل:  نث ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
ۆئ مث      ]املوؤمنون/ 7))[ فنبهن� اإىل اأن ثبوت االألوهية البد له من بره�ن. ف�لقراآن 
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والن�شور  والبعث  االإلهية  العق�ئد  على  العقلية  ب�لرباهني  اال�شتدالل  من  مملوء 
واحل�ش�ب والعق�ب وغري ذلك. فكيف يت�شور اأن يكون الدين �شد العقل دافًع� 
له، وهو ي�شتند اإليه، وينبهن� اإىل اال�شتدالل به، والتم�شك مب� يقت�شيه؟ هذا م� ال 
يت�شور بح�ل وكل م� يوهم خالف هذا، ت�أ�شياًل اأو تفريًع�، ف�إن� هو غلط ممن توهمه 

لف�ش�د وقع له يف املقدم�ت التي نتجت له املخ�لفة.

ومن قواعد الدين عندن� الكلي�ت اخلم�ص التي يجب حفظه� ب�تف�ق امللل 
ولذلك حرم  العقل،  وكذلك  الن�شب،  العر�ص،  امل�ل،  الدين،  النف�ص،  والنحل: 
ال�شرع االإ�شالمي كل م�شكر حم�فظة على العقل، بل اأئمة ال�شّنة، من االأ�شعرية 
وغريهم، متفقون على اإق�مة الرباهني العقلية على اأكرث العق�ئد، ومنهم من ي�شتدل 

ب�لدالئل ال�شمعية اأي�ًش�، ولكن يف غري العقيدة االأوىل ال�ش�بقة.

وقد اأثبتت الفل�شفة الع�شرية قواعد اأ�شلية للفل�شفة، غري اأنن� مل� نظرن� يف 
القراآن وجدن�ه� اأخذت منه: 

)))  احلق ال يتعدد وال يخت�ص بزم�ن، وهي م�أخوذة من قوله تع�ىل: نث   ی  ی  
ی  جئ  حئمث]يون�ص/ 2)[. 

القراآن.  يف  وهي  منه،  جلرعة  اإال  االإن�ش�ن  ي�شل  مل  عظيم  بحر  )2)  احلق�ئق 
]االإ�شراء/ 85[. وق�ل:   نث ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یمث         ق�ل تع�ىل:  
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ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   نث 
ۉ    ۅ   ۅ   ۋ       ۋ   نث   وقــ�ل:   .](05 ]يو�شــف/  ٹمث  
ۉمث   ]املدثر/ ))[. فهذه االآي�ت تدل على عظمة الوجود اأكرث مم� ت�شوره 
منه�  االنتف�ع  وعلى  العظمة  تلك  تفهم  وتدل على  االأخرى،  االأدي�ن  �ش�ئر 
اآي�ت  فهم  اإىل  وتر�شدن�  الوقوف عند حد،  ب�ال�شتك�ش�ف واالخرتاع وعدم 
اأخرى نحو قوله تع�ىل: نثٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ مث  ]ال�ش�ف�ت/ 6[ 
ال  والكر�شي  العر�ص  ثم  واالأر�ص  ال�شم�وات  على  اآي�ت  يف  االقت�ش�ر  واأن 
يدل على نفي م� �شوى ذاك بح�ل، الأن مفهوم اللقب ال عربة به عند جم�هري 

اأهل االأ�شول.

تع�ىل:  ق�ل  القراآن.  يف  وهي  تنميته،  فيجب  الب�شرية  احلي�ة  راأ�شم�ل  )))  العلم 
نثٺ  ٺ  ٿ  ٿمث    ]طه/ 4))[.

)4)  االإن�ش�ن خلق ق�دًرا على ا�شتخدام الطبيعة يف م�شلحته، فيجب اأن يجد يف 
رف�هيته وراحته، وهي يف القراآن اأي�ًش�. ق�ل تع�ىل:  نث يئ  جب    حب  خب  مب  
ڃ      ڃ   ڄ   ڄ      ڄ   نث   وق�ل:    .](( ]اجل�ثية/  مث     حت  جت      يب    ىب  

ڃ مث    ]االن�شق�ق/ 6[.

)5)  العلم مع العمل قوة ال تع�دله� قوة اأخرى، و�شالح ال يع�دله �شالح. فمن 
علم وعمل ف�ز على من مل يعمل �شواء علم اأو بقي ج�هاًل، وهي يف القراآن.  
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نث ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئمث    ]الزمر/ 9[ وق�ل: نثۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېمث  ]التوبة/ 05)[.

)6)   الطبيعة هي الكت�ب العملي الذي ينبغي اأن يوؤخذ عنه م� ي�شلح لهدايتن� 
ڈ   ڈ   نث  القراآن.   من  اأي�ًش�  م�أخوذة  وهي  امل�ش�هدة،  احلق�ئق  اإىل 
ڑ   ژ   نثژ     ،](0( ڑمث   ]يون�ص/  ڑ      ژ   ژ  

ڑمث  ]النحل/ 6)[.

)7)   م� اأ�شل االإن�ش�ن اإال اخلي�ل واإعط�ء الظن من احلكم على كل �شيء من غري 
متحي�ص، وهي يف القراآن. ق�ل تع�ىل: نث ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک  گمث   ]يون�ص/ 6)[. وق�ل: نثۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې       ې  ې  ېمث   ]االأنع�م/ 6))[، ويق�ل:  نث ىئ  
ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   مث    ]الزخرف/ 22[.

)8)  كل فكر، واإن جل ق�ئله، يجب اأن يعر�ص على النقد العلمي املدقق وعلى 
�شف  يف  اعترب  يتحقق  مل  وم�  علم  فهو  الواقع  وافق  فم�  احل�شية،  التجربة 

الظنون واالأوه�م، وهو يف القراآن. ق�ل تع�ىل:نث ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وق�ل:نثوئ    ]((( ]البقرة/  ىئمث    ىئ   
ۈئ  ۈئمث  ]االإ�شراء/ 6)[ فللقراآن الف�شل كله يف الداللة على ذم التقليد، 

وعلى النقد واالمتح�ن الذي هو اأ�شل رقي االإن�ش�ن.
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ومن من�قب الدين االإ�شالمي اأنك ال جتده يكلف امل�شلم ب�عتق�د عقيدة 
ال يقبله� عقله، بل عق�ئده كله� مقبولة يف غ�ية ال�شهولة ال اإبه�م وال رمز وال لغز، 
بل مبنية وا�شحة؛ الأن الدين دين االأميني بخالف عقيدة الوثنية التي كله� رموز 
ولغوز وطال�شم ال حل له� اإىل االأبد وال يعرف مغزاه�، فتجد الوثني ي�شور �شورة 
بيده، ثم يعبده� ويطلب منه� دفع �شرره اأو نفعه، وجتد امل�شيحي والبوذي يعتقدان 
ثم  بره�ن،  عليه  لهم�  يقم  ومل  ي�أب�ه،  وعقلهم�  قبوله،  نف�شهم�  ويكلف�ن  التثليث، 
يعتقد امل�شيحي احت�د اخلبز بلحم امل�شيح، واحت�د اخلمر بدمه، وهو الذي عجن اخلبز 
بيده وطحن دقيقه يف الرحى وع�شر اخلمر واأتى بعنبه� من حقله. ومع ذلك قد 
اأوجبت الكني�شة عليه اعتق�د احت�د االأولني ب�الأخريين، كم� اأوجبت عليه اعتق�د 
األوهية امل�شيح وهو مولود ب�شر من الب�شر ي�أكل وي�شرب مم� رزقه اهلل اخل�لق، وعقله 
ي�أبى عليه ذاك كله. اأم� امل�شلم فقد اأراحه اهلل من حتمل هذه االأثق�ل، حتى اإن 
بع�ص العق�ئد التي مل يكن لبع�ص الن��ص الب�شط�ء عقل يتحمل ذمته� ال موؤاخذة 
عليه يف عدم اعتق�ده�. ف�الأ�شعرية يوجبون تنزيه اهلل عن اجلهة، ف�إذا وجد ق��شر 
ويعذر  يكفر،  ال  ف�إنه  اجلهة،  واعتقد  عنه�  اهلل  تنزيه  فهم  على  له  قدرة  ال  الفكر 
ب�لعجز، كم� وقع لالأََمة التي �ش�أله� عليه ال�شالم: »اأَيَن اهلِل؟ ق�لت: يف ال�شم�ء« 

وهو يف »ال�شحيحني«.

ومم� يدل على تع��شد العقل والدين عقيدة التنزيه، وعدم التعطيل، التي 
اهلل  ق�ل  القراآن،  اأ�شله� يف  اأن� جند  ومركزه�، ذلك  االإ�شالمية  العق�ئد  اأ�شل  هي 
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تع�ىل: نث  ٺ  ٿٿمث   ]ال�شورى/ ))[.

وق�ل: نث ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿمث   ]االإخال�ص/ 4[. وق�ل: نثڀ  
 .]((0 ]طه/  ىمث   ى       ې    وق�ل:نثې      .]65 ]مرمي/  ڀمث   ڀ     ڀ   

ڈ      نث  تع�ىل:  كقوله  الت�شبيه،  ظ�هره�  يوهم  اآي�ت  اأي�ًش�  القراآن،  يف  جند  ولكن 
]النحل/ 50[  نث ڭ  ڭ  ڭ  ۇمث  ژ  ژ  ڑمث  ]طه/ 5[ وقوله:  
وقوله:  نث ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چمث   ]امللك/ 6)[ يف اآي�ت كثرية 
اإذا حكمن� فيه الو�شع  اأي�ًش�. ف�لكل،  اآي�ت التنزيه واأح�ديث �شحيحة  اأكرث من 
ة مل يكن له� قبل االإ�شالم م�ش��ص  العربي وقواعد الل�ش�ن الذي هو لغة اأمة اأُّميَّ
املح�شو�شة  لالأمور  االألف�ظ  ت�شع  بدوية  هي  واإن�  واالإلهي�ت  والعقل  ب�لفل�شفة 
واالأ�شي�ء الب�شيطة غ�لًب�، وجدن�ه داالًّ على الت�شبيه ظ�هًرا. ف�ال�شتواء يف ل�ش�نهم، 
واجلهة.  واملك�ن  اجل�شمية  تلك  وظ�هر  كر�شي،  على  اجللو�ص  على  اإال  يدل  ال 
كذلك الظرفية يف ال�شم�ء والفوقية تدالن على �شيء حم�شو�ص مكّيف. وكذلك 
اإىل  اليد والعني والوجه واالإ�شبع والقدم  ن�شبة  الدالة على  االآي�ت واالأح�ديث 
التنزيه  اأدلة  يرجحون  فيم�  العلم�ء  حتري  ف�إذا  �شف�ته.  تقد�شت  �شبح�نه،  الب�ري 
القليلة اأو الت�شبيه املتك�ثرة حكموا العقل، فيت�شفح العقل االأدلة واحًدا واحًدا، 
اأدلة الت�شبيه تع�ر�شت يف نف�شه�، فكل م� دل على جهة العلو ع�ر�شه م�  فيجد 

دل على جه�ت املعية، وم� دل على جهة االأم�م كقوله تع�ىل:نثڦ  ڦ  ڦ  
]البقرة/ 5))[  نث   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱمث  تع�ىل:  وقوله  ]احلديد/ 4[  ڦ  ڄمث   
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ْق اأََحُدُكم ِقَبَل َوْجِهِه؛ ف�إنَّ اهلَل ِقَبَل َوْجِهِه«. وم� ج�ز على  وحديث �شحيح: »اَل َيْب�شُ
ن�شو�ص اجلهة ج�ز على ن�شو�ص اجل�رحة، اإذ الكل ت�شبيه، ف�شقط م� دلت عليه من 
الظ�هر الت�شبيهي املن�يف للتنزيه وبقيت ن�شو�ص التنزيه على ن�شو�شيته�، والعقل ع��شٌد 
مه �شيء، وال  له�. اإذ العقل ح�كم ب�أن اهلل موجود قدمي مل يكن عن �شيء، وال َتَقدَّ
مه زم�ن، بل هو الذي خلق الزم�ن واملك�ن واالأج�ش�م وعوار�شه�،  عن �شيء، وال َتَقدَّ
� قبله�، ق�ئًم� بنف�شه غري حمت�ج اإليه�، فهو على م� ك�ن عليه يف اأزله  وك�ن هو اأزله� اأبديًّ

من التنزيه عن كل نق�ص.

واأم� قولكم اإن العرب و�شعت اال�شتواء والعر�ص والفوق والعلو وغريه� 
ب�أن  اليقني  ح�شول  اإىل  يحت�ج  فهذا  احل�شية،  لالأمور  والوجه  والَقدم  اليد  من 
اأمرهم، ك�نوا على هذه  بدء  العرب، يف  وب�أن  العرب ولي�ص هو اهلل،  الوا�شع هم 
الب�ش�طة التي و�شفتم مع اأن الن�ظر يف اآث�ر لغتهم ورقيه� الرقي الك�مل يدل على 
ووزن  عميق  تفكري  على  يدل  م�  ومفرداتهم  جند يف حم�وراتهم  بل  ذلك.  �شد 
وال  فل�شفة  لوا�شعهم  تكن  مل  اإنهم  قولكم  يبطل  وذلك  الكون،  اأ�شي�ء  حلق�ئق 
ب�الإلهي�ت، بل هم بخالف ذلك، فيمكن  تعلق  الكون، وال  اطالع على دق�ئق 
اأنهم ك�نوا يفهمون اأن االألف�ظ التي دلت عندكم على الت�شبيه، لي�شت ت�شبيهية 
اأو مك�نة، بل بح�شب  عندهم، واأن الو�شع ملطلق فوقية وعلوية غري مقيدة مبك�ن 
من ن�شبت اإليه. ف�إذا ن�شبت اإىل اجل�شم دلت على املك�ن لتحيزه، واإذا ن�شبت ملن 
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ه عنه جتردت عن ذلك - وهكذا غريه�. وعليه فلي�ص ذلك ب�ملج�ز اأ�شاًل،  هو ُمنزَّ
ف�إدخ�ل الت�شبيه يف مدلوله� ن��شئ عن ق�شور الفهم وق�شور االطالع.

الن�در  ب�لذك�ء  مو�شوًف�  اأكرثهم  ك�ن  ال�شح�بة  اأن  قلن�  م�  على  يدل  ومم� 
والفطنة الوا�شعة والده�ء املفرط، تدل على ذلك خطبهم وحم�وراتهم و�شي��شتهم 
�شعبة  بن  واملغرية  الع��ص  بن  وعمرو  اخلط�ب  بن  وعمر  بكر  ك�أبي  واأعم�لهم، 
وحفظوا  �شمعوا  ذلك  ومع  �شرده.  يطول  ممن  وغريهم  �شفي�ن،  اأبي  بن  ومع�وية 
واأ�شم�عهم يف  األ�شنتهم  وتكررت على  الت�شبيه،  واأح�ديث  واآي�ت  التنزيه،  اآي�ت 
وال  حتريوا،  وال  ا�شت�شكلوا،  وال  عندهم،  تع�ر�شت  فم�  واملجتمع�ت،  املح�ريب 
�ش�ألوا، وال جت�دلوا، بل قبلوا كل م� فيه� عن فهم واإذع�ن. واإن� �ش�ر اأهل ال�شدر 
االأول اإىل م� �ش�روا اإليه من الف�شيلة والتقوى واال�شتق�مة، ف��شتق�مت لهم اأمورهم 
و�ش�و�ص  وتركوا  وجهه�،  على  به�  ي�أتون  فيه�،  ُكلِّفوا  التي  ب�الأفع�ل  ب��شتغ�لهم 
اخلواطر والت�شدق والت�أويالت ج�نًب�، اإذ هي فل�شفة عقيمة، وطريقة غري م�شتقيمة، 
مع اأن� نراهم �ش�ألوا وتعمقوا يف ال�شوؤال عن اأ�شي�ء يف الدرجة الث�نية عن املعتقد: 

ك�شوؤالهم عن قوله تع�ىل: نثڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  
ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کمث ]البقرة/ 284[ فق�لوا: اأين� يطيق 

نث ۇ   تع�ىل:  قوله  فنزل  النف�ص.  على خواطر  واملع�قبة  املح��شبة  اأعني  هذا؟ 
دقيقة  اأمور  من  هذا  اإىل غري  ]البقرة/ 286[  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈمث  

ك�نوا يتفطنون وي�ش�ألون عنه�، تعلم مبراجعة كتب ال�شّنة.
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اللذين  االأ�شود  واخليط  االأبي�ص  اخليط  عن  �ش�أل  من  اأي�ًش�  نرى  كم� 
يتفطن  ومل  الليل،  و�شواد  النه�ر  بي��ص  املج�زي  معن�هم�  القراآن  بهم�  عنى 
بالدته  عن  كن�ية   - الَقَف�«  لَعِري�ُص  »اإنََّك   : النبي  له  ق�ل  لدقته.  لذلك 
البي�ن،  لزي�دة   ](87 ڇمث  ]البقرة/  چ   نث  تع�ىل:   قوله  نزل  ثم  وب�ش�طته، 
العلم�ء  اأن  على  يدلن�  هذا  كل  البليد.  حتى  يفهمه�  ظ�هرة  الداللة  ولت�شري 
احلذاق من املتقدمني واملت�أخرين ك�نوا اإذا تع�ر�شت لديهم الن�شو�ص احتكموا 
ف�أر�شدهم مل� هو ال�شواب، واعتربوه مرجًح�. لذلك  للعقل ال�شحيح الرجيح، 

ق�ل تع�ىل: نث ھ  ھ  ھ  ھ  ےمث    ]االأعراف/ 85)[، وق�ل:  
نث چ  چمث  ]الن�ش�ء/ 82[. دعني من الظ�هرية اأ�شح�ب اجلمود ف�إن 
مذهبهم حدث بعد امل�ئتني، بعدم� بداأت الق�شوة والبالدة والراأي ُيظلم قلوب 
االأمة يف اأزمنته� التي بداأ فيه� ظهور الظالم والظلم. ط�ل عليهم فق�شت قلوبهم، 
ومذهبهم غري م�ش�ير لن�مو�ص الكون وتقلبه يف اأطواره، بل مذهب جمود على 
الن�شو�ص ولو مل تكن �شريحة، ولو ك�ن م� يع�ر�شه�. وقد ع�ب اهلل اجلمود على 

نثېئ   ېئ     ېئ  ىئمث    ]الرعد/ ))[، نثڤ  ڤ     ظواهر الن�شو�ص بقوله:  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃمث  ]الفتح/ 4[.

بل نرى العلم�ء اإذا تع�ر�ص لديهم حديث ظني الداللة مع ق�شية ت�ريخية 
ى  جممع عليه�، اأولوا احلديث الظني كحديث »ال�شحيحني«: »اإنَّ امل�شِجَد االأق�شَ
َع بعَد امل�شِجِد احلَراِم الذي بَن�ُه اإبراهيُم ب�أربعنَي ع�ًم�«. فلم� تع�ر�ص مع ق�ش�ي�  ُو�شِ
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وهم�  �شليم�ن،  واأكمله  داود  اأ�ش�شه  االأق�شى  امل�شجد  كون  مع  الع�م،  الت�ريخ 
االأول  الو�شع  ب�أن  احلديث  اأولوا  ال�شنني،  مبئني  االأربعني  من  ب�أكرث  اإبراهيم  بعد 
للم�شجد االأق�شى ميكن اأن يكون قبل داود وبعد اإبراهيم ب�أربعني �شنة، واأن الذي 
اأثبته  م�  برد  يج�زفوا  هيئة خم�شو�شة، ومل  الت�أ�شي�ص على  هو  داود  زمن  حدث 
راأوا من  مل�  نقلته وهم غري م�شلمني،  االإ�شالم، وال طعنوا يف  قبل  الذي  الت�ريخ 
قبول موؤرخي االإ�شالم ك�بن جرير الطربي، اإم�م موؤرخي االإ�شالم، وغريه، فراأوا 
اأن احلديث ظني ال�شند والداللة، ي�شهل ت�أويله لياّل نرتكب جن�ية اإف�ش�د الت�ريخ 
� اأي�ًش�، فرتمين� االأمم عن قو�ص واحدة ب�جلمود  ب�أمر ظني، ولو ك�ن هذا الت�ريخ ظنيًّ

وحمو االآث�ر ومن�ه�شة املح�شو�ص من تلك االآث�ر.

ف�إن قلت: اإن� جند اأن ال�شرع حتكم على العقل، فقد ورد عن ال�شلف: ال 
تتفكروا يف ذات اهلل، وتفكروا يف خلق اهلل. فالأي �شيء ُمنع العقل من التفكر 

يف ذات اهلل؟

اجلواب: اإن الذي ُمنع من التفكر هو الوهم واخلي�ل، واأم� العقل ال�شحيح 
الرجيح فهو غري ممنوع لكونه معرتًف� ب�لعجز عن اإدراك كنه الذات العلية وال�شف�ت 
ة. ولذلك ورد يف حديث البخ�ري واأبي داود والن�ش�ئي: »اإنَّ ال�شيط�َن َي�أتي  ِنيَّ ال�شَّ
االأر�َص؟  َخلَق  َمْن  فيُقوُل:  اهلُل.  فيقوُل:  ال�شم�َء؟  خلَق  َمْن  فيقوُل:  اأحَدُكم 
فيُقوُل: اهلُل. فيُقوُل: َمْن َخلَق اهلَل؟ ف�إذا وَجَد اأحُدُكم ذلَك فليُقْل: اآمنُت ب�هلِل 
ور�شوِلِه« ويف رواية البخ�ري: »فْلي�شَتِعْذ ب�هلِل - ولَيْنَتِه« ف�لوهم وو�شو�شة ال�شيط�ن 
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هي التي تريد التحليق يف �شم�ء اخلي�ل )واخلي�ل وهم من االأوه�م ال حقيقة له 
وال وجود) تريد اأن تتو�شل منه اإىل ا�شتطالع م� ال �شبيل اإىل اكتن�هه. فكل من 

ڇ     چ   نث  تع�ىل:   ق�ل  االإلهية.  للحقيقة  الو�شول  عن  حمجوب�ن  والعقل  الوهم 
ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎمث   ]امللك/ 4[. وقد اتفق من 
ُيعتد به من عقالء االأمم اأن العقل له حد حمدود ال يتعداه وال قدرة له على خرقه. 
ولي�ص معنى هذا اأنن� حجزن�ه ومنعن�ه، بل هو نف�شه ع�جز وخلق �شعيف. ف�ل�شرع 
مر�شد للعقل الر�شيد اأن ال َيْعُدَو طوره، وكل من العقل وال�شرع يردان الوهم عن 
الطمع فيم� ال �شبيل اإليه ويريح�نه من التعب الذي ال ط�ئل حتته، فهم� متع��شدان. 
ف�لعقل نف�شه يرى نف�شه �ش�بًح� يف �شفينة ال يعرف حقيقة رب�نه�، ثم هو نظر من نف�شه 
اأنه ي�شعى على قدميه، ف�إذا به يجد نف�شه م�شرًيا حممواًل ويجهل حقيقة الق�ش�ء والقدر 
. ولذا ورد يف  و�شرهم�، وذلك الذي ح�رت فيه االأمم كله�، ومل تدِر لعوي�شته حالًّ
احلديث: »اإَذا ُذِكَر الَقَدُر َف�أَْم�ِشُكوا« - حديث ح�شن. وهو نف�شه ال يزال يجهل حقيقة 
وح املج�ورة له، بل ال يزال هو نف�شه حمجوبً� عن حق�ئق يف الكون  نف�شه وحقيقة الرُّ
ظهرت له مظ�هره� احل�شية ك�لكهرب�ء، فهو اإىل االآن يجهل حقيقته�. فكيف يتطلع اأن 

يعلم ُكنه خ�لقه وموجده ومدبره وم�شريه؟ �شبح�نك ربن� اإنن� عج�زون.

وهب اأن العقل حلق حتليًق� ورام وهّم مب� مل ي�شتطعه، ف�إنه يرجع مت�شبًع� 
َواجذ)))،  مطمئًن� بعقيدة التنزيه التي تقدم لن� اأنه قد دل عليه�، فهو ي�شد عليه� ب�لنَّ

واجذ: املراد: يتم�شك به�، والنواجذ: االأ�شرا�ص، مفرده�: الن�جذة. )م).  )))   ي�شد عليه� ب�لنَّ
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وال مطمع له وال مطمح له اإىل م� �شواه�.

ف�إن قلت: فم� جوابك عن م�ش�ألة اإيالم احليوان ب�لذبح، ف�إن ال�شرع اأب�حه، 
ة وغريه� عب�دة من  ة وذكر ا�شم اهلل، بل الَهْدي ملكَّ بل جعل الذبيحة حمت�جة لنيَّ
العب�دات. والعقل ي�أبى ذبح احليوان الإيالمه وي�أبى نك�ح املراأة مل� فيه من امته�نه�، 

وي�أبى متلك الرقيق الذي هو ب�شر مثلن�، وكل هذه قررته ال�شرائع واأب�ه العقل؟

ن�بغة  الرافعي،  حممد  �شيدي  ال�شيخ  عنه�  �ش�ألني  الذبح  م�ش�ألة  قلت: 
اأن  يحتمل  بل  االإيالم،  ن�شلم  ال  البديهية:  على  ف�أجبته  �شنني  منذ  اجلديدة، 
به يف حديث  االأمر  ورد  فرة كم�  ال�شَّ ت  اأُحدَّ اإذا  اأ�شاًل  اأمل  للحيوان  ال يح�شل 
اأن يكون من لذة، كمن لدغته  ا�شطراب احليوان ميكن  نراه من  وم�  ال�شحيح. 

عقرب ف�أمنى خالًف� لقول ال�ش�عر:

رُي يرُق�ُص َمْذبوًحا ِمَن االأَمَلِ ي بيَنُكْم َطرٌب      فالطَّ ال حت�َسُبوا اأنَّ رق�سِ

فذلك خي�ل �ش�عر �شلمن� به فال ن�شلم اأن العقل ي�أب�ه، بل العقول متفقة 
م�شلحته  ومن  االأعجم.  على  عقله  ملك�ن  االإن�ش�ين  النوع  م�شلحة  تقدمي  على 
مت�شع  بقي  مل�  يتن��شل  احليوان  بقي  فلو  وتغذيته.  الكون  ف�ش�ء  يف  له  االإف�ش�ح 
ال�شموات  لن� م� يف  امللك �شخر  لالإن�ش�ن، ول�ش�ر هو غذاء احليوان، واهلل م�لك 
ي�ش�ء.  م�  ملكه  يف  يفعل  للعق�ل،  غذاء  االأعجم  فجعل  جميًع�  االأر�ص  يف  وم� 
غري اأن ال�ش�ئل ذكر اأن بع�ص اأهل العلم ن�زع يف قطعية هذه الق�شية، وهي كونه 
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م�لك امللك، يفعل يف ملكه م� ي�ش�ء. اإم� اأنه اأب� جهل هذا الّنزاع ،وال اأعرف عند 
امل�شلمني ق�طبة اإال القطع بذلك وال نزاع فيه. هن� انتهت م�ش�ألة االإيالم ب�لذبح.

يقول  اأن  اهلل  فمع�ذ  ب�لنك�ح،  املراأة  امته�ن  ت�أبى  العقول  اإن  قولكم  اأم� 
ع�قل بذلك مع ر�ش�ه�، بل رغبته� يف ذلك، وا�شتعداده� بفطرته� لذلك، والأجله 
خلقت، وبه يحفظ النوع االإن�ش�ين من االنقرا�ص، وب�جلملة ف�لعقل ال ي�ش�د �شيًئ� 
مم� ج�ءت به ال�شرائع احلقة، والعقالء من اأهل االأر�ص ق�طبة اإال من �شذ يتمتعون 

ب�لذبح والنك�ح، املتدينون وغريهم.

واأم� متلك الرقيق فلي�ص بواجب يف ال�شرع االإ�شالمي، واإن� االإ�شالم وجد 
مب�  االأعداء  ملع�ملة  وا�شطر  تخفيًف� عظيًم�،  ويالته  تفعله، فخفف من  االأر�ص  اأمم 
يع�ملونه به، وقد جعل العتق من العب�دات، واأوجبه ب�أدنى �شبب من نذر اأو يقني 
اإىل غري  الب�قي  اأن يكمل  عليه  الرقيق وجب  بع�ص  اأعتق  واأن من  �ِشراية)))،  اأو 
ة. ف�إذا زال �شببه�،  قيَّ هذا من االأحك�م الدالة على حب ال�شرع للحرية وبغ�شه للرِّ
الذي هو مع�ملة االأمم به�، زالت. ف�ل�شرع لي�ص من�ق�ًش� مل� يقت�شيه العقل يف هذه 

امل�ش�ئل وغريه�.

ة يف اآي�ت واأح�ديث  ومم� يدل على تع��شدهم� اأي�ًش� م� جنده يف القراآن وال�شنَّ

)))  �ِشراية: هي اأن ي�شري العتق يف اململوك، اإذا اأعتق امل�لك جزًءا ولو ي�شرًيا منه، لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم يف رجل 
اأعتق بع�ص غالمه: »هو حرٌّ كلُّه؛ لي�ص هلِل �شريٌك«. )م).
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اإىل  تر�شد  وغريه�،  وفلكية  وفل�شفية  وهند�شية  طبيعية  العقلية،  للعلوم  قواعد  من 
اإىل غري ذلك مم� يبهت  حق�ئق الكون واأدوار الطبيعة واأدوار حي�ة االإن�ش�ن وغريه 
الن�ظر وي�شتوقف اخل�طر. كقوله تع�ىل: نث ڈ  ڈ    ژ مث   ]احلجر/ 22[، 
العرب  وعرفه  القراآن،  ذكره  اأمر  النب�ت�ت  من  الذكر  االأنثى  تلقح  الريح  كون  ف�إن 
وقوله  حديًث�.  اإال  الطبيعي�ت  علوم  له  تفطنت  وم�  قرنً�،  ع�شر  ب�شعة  منذ  عنه 
اإىل  اإ�ش�رة  وهذه   .](0 ]املر�شالت/  ڈمث   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   نث  تع�ىل: 

ق�عدة هند�شية: وقوله تع�ىل: نث ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭمث    ]االأعراف/ 85)[. اإ�ش�رة اإىل اال�شتف�دة من علوم الفل�شفة 

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ       ڈ   نث  تع�ىل:   وقوله  الطبيعية. 
ٻ   ٻ   ٱ   نث  وقوله:  گمث    ]اآل عمران/ 90)[،  گ   ک      ک  
ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  

والنجوم  الهيئة  علم  النظر يف  اإىل  اإ�ش�رة  ]البقرة/ 64)[  ڃ  چ  چمث 

والتعديل وعلوم البحر واحلوادث اجلوية، وعلم النب�ت واحليوان وغري ذلك. وقوله 
تع�ىل:  نث چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  .  ڍ  ڍ    ڌ  مث   ]نوح/ 7)- 8)[، وقوله:  
  . ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   .ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   نثگ  
ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   
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ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ..مث   ]املوؤمنون/ 2)- 4)[، ف�نظر يف 
ه�تني االآيتني كيف رتبت� اأطوار االإن�ش�ن يف بدء تخلقه، ثم انظر االآية االأخرى التي 

رتبت اأطواره بعد ذلك اإىل اآخر مراحله وهي:  نث  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈمث   ]الروم/ 54[ اإىل 
غري هذا من اآي�ت الذكر احلكيم املنبهة اإىل اال�شتف�دة من العلوم العقلية واال�شتع�نة 
به� على فهم احلي�ة، واال�شتدالل به� على �شميم املعتقدات، مم� يدل على تع�ون  
انطوت  م�  ملراجعة  املطولة  التف��شري  اإىل  الرجوع  والدين، والبد من  العلم  وتع��شد 
عليه ال�ش�بقة وغريه� من دق�ئق العلوم العقلية واحلكمية؛ الأن جلب ذلك يطول، 

ويلزمن� فيه وقت طويل وعمل كثري.

عقلية حم�شة،  لعلوم  الدين  اأخذ  والعقل  الدين  تع��شد  على  يدل  ومم� 
و�شمه� اإىل علومه، ك�حل�ش�ب والهند�شة وعلم تخطيط البلدان وم�شح االأر�شني 
ن�شف  العلم�ء  يعتربه  الذي  الفرائ�ص)))  علم  من  جزًءا  �ش�ر  ف�حل�ش�ب  وغريه�. 
علوم ال�شرع، ف�إن من مل يعلم احل�ش�ب ال يعقل اأن يتقن ق�شمة الرتك�ت، ومن ال 
يعلم علم امل�ش�حة والهند�شة ال يتقن ق�شمة االأر�شني واملزارع. فهذه علوم كله� 
اأدجمت يف علوم ال�شرع ك�لطب واالأدوية، ونحوه� مم� تتوقف عليه احلي�ة. فقد ك�ن 
يتوقف  اأي وظيف  ال�شه�دة، وال  العدول  الكت�بة وال  يتولون وظيف  الكّت�ب ال 
على هذه العلوم اإال اإذا علموا هذه العلوم وحذقوه�. يعلم ذلك مبراجعة الكتب 

)))   علم الفرائ�ص: علم املواريث. )م).
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املوؤلفة يف هذه الوظ�ئف »ك�شبح االأع�شى« للقلق�شندي، وكتب ال�شروط والوث�ئق 
وغريه�، فه� اأنت ترى علوًم� عقلية حم�شة قد امتزجت بعلوم ال�شريعة، و�ش�رت 
منه�. فكيف ميكن اأن ينكر م�شلم على م�شلم تعلم العلوم العقلية؟ بل كيف ينكر 
اأن تعلمه� �ش�ر من جملة الدين، بل اال�شتغ�ل به� عندن� عب�دة. على اأن الو�ش�ئل 
تعطي حكم مق�شده�، فتعلم احل�ش�ب والهند�شة وعلم امل�ش�حة واجلغرافية الذي 
هو تخطيط البلدان والطب وعلم ال�شيدلة ونحوه� مم� تتوقف عليه احلي�ة اإم� توقًف� 
�، وكله� من علوم ال�شرع ومن فرو�ص الكف�ية من�شو�ص على  � اأو ح�جيًّ ا�شطراريًّ
امل�لكية  اجله�د، وعند علم�ء غري  ب�ب  امل�لكيني يف  �شراح خليل من  ذلك عند 

ك�لغزايل يف »اإحي�ء علوم الدين« وغريه.

فم� يق�ل عندن� يف املغرب، ويف غريه، عن هذه العلوم اإنه� علوم حديثة 
ويت�شو�ص الع�مة من املدعني للعلم الذين يرتددون هل تلك العلوم يجوز تعلمه� 
م�ألوف�تهم  على  واقت�ش�رهم  ومداركه�،  العلوم  يف  لق�شورهم  ذلك  كل  ال؟  اأم 
من  اأقدم  هي  بل  حديثة،  لي�شت  العلوم  هذه  ف�أكرث  واإال  املت�أخرين،  كتب  من 
قبلهم،  االأمم  اأكرثه� عن  اأخذوا  امل�شلمني،  وقد ك�نت عند  اأوروب� احلديث،  رقي 
عند  مب�شوط  هو  كم�   ،� ورقيًّ وا�شتنب�ًط�  َو�َشَعة  ب�شًط�  وزادوه�  غريه�،  واخرتعوا 
املوؤرخني وغريهم. نعم، اأوروب� زادت علوًم� اأخرى ا�شطرته� اإليه� حي�ته�، وو�شعت 
واأكرث  احلية،  االأمم  �ش�أن  االإ�شالم، وذلك  فعل  واخت�شرت كم�  واأو�شحت  اأي�ًش� 
نحو  اجت�هه  اأكرث  فك�ن  االإ�شالم  اأم�  ك�لطبيعي�ت.  امل�دية  العلوم  اأوروب�  زادته  م� 
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االأدبي�ت واالأخالق وتهذيب النف�ص وتربية االأمم وتكميل النوع االإن�ش�ين، وعلوم 
الري��شي�ت، والفلك، واجلغرافية، والت�ريخ، والكيمي�ء احلقيقية، والطب، والهيئة 
واالإلهي�ت، والفقه، وبقية علوم الدين، والل�ش�ن، واالأدب. ولهم ف�شل عظيم يف 
ال�شبق اإىل خدمة الطبيعي�ت مله�رتهم يف الري��شي�ت، وهي اأ�شله�، واخرتعوا بيت 
االإبرة ور�شموا جداول النقل النوعي واجل�ذبية االأر�شية وغري ذلك مم� يطول بن� 
على  يح�شهم  دينهم  الدين، حيث  لعلم�ء  فيه  الف�شل  ك�ئن  ذلك  وكل  ذكره. 
ف�شل عظيم على كثري  له�  اأوروب�  اأن  النه�ية. كم�  فيه عند  يقفوا  واأن ال  العلم، 
واكت�شفت  وكفلت  وزادت  وبينت  واخت�شرت  ذهبت  حيث  العلوم،  هذه  من 
واخرتعت وحققت وقربت كل بعيد، وكل م� زادته اأوروب� �ش�ر علين� تعلمه فر�ًش� 
� لتوقف حي�تن� عليه، فكل م� يتعلم االآن يف مدار�شن� احلكومية من العلوم،  كف�ئيًّ
كله، اأو جله، من فرو�ص الكف�ية. ف�إذا اأخلت به االأمة اأخلَّت بفر�ص واجب واأثمت 
كله�. بل يجب عليه� اأن تزيد على ذلك العلوم الع�لية التي ال زالت مدار�شن� 

ق��شرة عنه�، وكل من ا�شتغل بذلك ا�شتغل بفر�ص كف�ئي واجب على االأمة.

العلم�ء  اأكرث  اأن  والدين  العقل  تع��شد  يف  �شبهة  كل  عنك  يزيل  ومم� 
اخت�ش��ًش� ب�أمور الدين هم فال�شفة امل�شلمني، مثل الغزايل والفخر الرازي وابن 
ر�شد احلفيد، ومن قبلهم ك�لِكْندي وغريهم ممن يطول �شردهم. وم� �شبب ظهور 
االأ�شعري ومتذهب اأكرث االأمة مبذهبه، اإال لكونه ذا ب�ٍع طويل يف الفل�شفة والدين 
مًع� كم� ب�شطن�ه يف ترجمته من »الفكر ال�ش�مي«. ولقد اأقبل امل�شلمون على اأخذ 
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كل فل�شفة وتهذيبه�، �شواء ك�نت يون�نية اأو هندية اأو غريه� مل ي�أنفوا من اأخذ اأي 
ون�شروه� يف  بقرون،  درو�شه�  بعد  اليون�نية  الفل�شفة  اأحيوا  وقد  اأمة.  اأي  علم عن 
اأوروب� االأندل�شية وغريه� قبل نه�شته� ب�أربعة قرون، ف�لدين االإ�شالمي ال ين�ه�ص 
الدي�نة ومتكن  ب�ع يف علوم  له  الوهمية، وال مينع منه� من  الفل�شفة احلقيقية غري 
اأو من لي�ص  فيه�، واإن� مينع الق��شر الذي مل يتمرن على علم التوحيد والدين، 
له ذك�ء فطري، ف�إن اخلو�ص فيه� قبل علوم الدين �شرر ف�دح، ويوؤدي اإىل الفكر 
الدين  يعرف حقيقة  وهو مل  فكره  اإىل  ت�شبق  قد  امل�شلة  ال�شبه  لكون  الف��شح؛ 
اأن  املتفرجنني  ال�شبب يف ادع�ء بع�ص  االإ�شالمي؛ فيظنهم� متن�ق�شني. وهذا هو 
االإ�شالم، وكل ذلك  رقي  م�نع من  الدين  واأن  العلم،  و�شد  العقل  �شد  الدين 
غلط ف�دح، �شببه قي��ص ف��شد، وحكم على �شيء عظيم قبل ت�شوره، ف�الإ�شالم 
دين العلم، واالإ�شالم ع�شد العقل، وكالهم� ع�شد الدين ملن فهم الدين حق 

فهمه غري م�شوب بخراف�ت واأوه�م.

ومم� يدل على تع��شد العلم والدين ا�شتغ�ل االإ�شالم كثرًيا بعلم اللغ�ت 
وين�شرون  اللغ�ت  يعرفون  اخللف�ء  عهد  على  ك�نوا  علم�ء  من  فكم  االأجنبية، 
بوا�شطته� الدين االإ�شالمي يف االأمم االأخرى، وكيف يعقل اأن ي�شل الدين اأي�م 
عمر بن اخلط�ب اإىل اأق�شى ال�شرق والغرب بدون تراجمة يبلغونه ويرتجمون نف�ص 
القراآن العظيم للفر�ص، والروم، والقبط، وال�شودان، والرببر، والرتك وغريهم. وقد 
ب�شطت الكالم عن ذلك يف فتواي برتجمة القراآن العظيم، وال يلزم اأن ت�شمى 
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العب��شيني  اأي�م  ب�لرتجمة  ا�شتغ�لهم  زاد  وقد  به�.  ي�شلى  اأن  وال  قراآنً�،  الرتجمة 
الب�شر،  بل على  العلم،  � عظيًم� على  رقيًّ واأدخلوا  االأوائل،  علوم  ترجموا  الذين 

واأنقذوا االإن�ش�نية من اجلهل، ولوالهم مل� و�شل رقي الع�شر مل� هو عليه االآن.

وينه�شهم�،  والعقل  العلم  بيد  ي�أخذ  الذي  دينهم  لهم  �شهله  ذلك  كل 
وال يكون �شدهم�، وال ح�جًزا لهم� بوجه وال ح�ل، وكل ذلك يدل على مقدار 
العقل وعلومه يف نظر االإ�شالم احلنيف، وينفي عنه م� يل�شقه به اأعداوؤه من كونه 

م�نًع� من رقي االإ�شالم، واأنه علة ت�أخرهم.

اأ�سول الفقه

ومن الدليل على م� قررن�ه من تع��شد العقل والعلم والدين قواعد مهمة 
يف علم االأ�شول، فمنه� قولهم:

)))  اإن الرباءة االأ�شلية دليل عقلي، وهي من االأدلة االأ�شولية، وال يقبل اجته�د 
من جمتهد مل يعتربه�، وذلك مقرر يف كتب االأ�شول: »م�شت�شفى« الغزايل 
وغريه. ف�لعقل دليل عندن� على نفي التكليف عن املكلَّف قبل ورود ال�شرع، 
اإثب�ت  على  دليل  وال�شمع  يجده،  ومل  الن�ص  عن  املجتهد  بحث  وعند 

التكليف بعدهم�.
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ة ثالثة: ون�شوا اأي�ًش� على اأن خم�ش�ش�ت العموم الواردة يف الكت�ب وال�شنَّ

ة اأو اإجم�ع. )  اأ  ) الدليل ال�شمعي من كت�ب اأو �شنَّ

نث ڱ  ڱ      اأهلكت قوم ع�د:  )ب)   احل�ص كقوله تع�ىل يف و�شف الريح التي 
ں  ں  ڻمث   ]االأحق�ف/ 25[، ف�إن احل�ص خ�ش�ص هذا الع�ّم بدليل 

امل�ش�هدة، واأنه� م� دمرت اإال اأمة ع�د الك�فرة.

اإذ  وق�ش�ي�ه،  العقل  دليل  اأدون من  وق�ش�ي�ه  احل�ص  قواعد  اأن            وغري خفي 
احل�ص له غلط�ت بخالف الدالئل العقلية القطعية. ويرى علم�ء املنطق اأن 
االأولي�ت العقلي�ت مقدمة على احل�شي�ت. اأم� فال�شفة القرن 8) فيقولون 
كل ق�شية عقلية مل يوؤيده� امتح�ن ح�شي فال عربة به�، وال تفيد القطع بل 
الظن فقط، وبنوا هذا على مذهب اأهل ال�شك والت�شكيك. واإذا رجعت 
يقيًن�  تعلم  م�ش�هدات  اأولي�ت  من  ال�شلم  قول  على  املن�طقة،  قرره  م�  اإىل 
اأن العقل ال يكون اأ�شري احل�ص ال�شيق، بل العقل اأقوى �شلط�نً� كم� عند 

فال�شفة الع�شر احل��شر.

جواز  يف  العلم  اأهل  بني  خالف  »ال  االإ�شفراييني:  ح�مد  اأبو  ق�ل  )ج)  العقل: 
التخ�شي�ص ب�لعقل«. ق�ل الفخر الرازي يف املح�شول: »اإن التخ�شي�ص ب�لعقل 
]الزمر/ 62[،  نث ک   ک  ک  گمث     تع�ىل:  ب�شرورية كقوله  قد يكون 
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نث  ھ  ھ   تع�ىل:  وبنظرية كقوله  لنف�شه،  لي�ص خ�لًق�  اأنه  ب�ل�شرورة  نعلم  ف�إنن� 
ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭمث     ]اآل عمران/ 97[، ف�إن تخ�شي�ص 
ال�شبي واملجنون لعدم الفهم يف حقهم«. وخ�لف يف التخ�شي�ص به �شذوذ، 

واخلالف لفظي يراجع يف كتب االأ�شول.

       هذا غري خفي اأن تخ�شي�ص الع�م ب�أخد املخ�ش�ش�ت من�شوؤه دفع التع�ر�ص بني 
االأدلة التي له� اعتب�ر يف نظر ال�شرع، وذلك اأنه اإذا ورد يف ال�شريعة ع�م نحو: 
نحـو:  ]التوبة/ 5[، ورد خــ��ص  نث ھ  ھ  ے  ےمث    

نث ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍمث  ]الن�شــ�ء/ 92[، وقوله تعــــ�ىل: 
نثگ  گ  گمث   ]التوبة/ 29[ الدالني على ع�شمة دمهم، دل ذلك 
بح�شب الظ�هر على تع�ر�ص بني االأدلة. ف�الآية االأوىل تقت�شي قتل امل�شرك، 
العلم�ء  فراأى  تقت�شي�ن ع�شمة دمهم�،  والث�لثة  والث�نية   .� اأو ذميًّ ولو مع�هًدا 
تع�ر�ص،  يبَق  فلم  االأوىل  عموم  من  والذمي  املع�هد  ب��شتثن�ء  بينهم�  اجلمع 
العقلي  الدليل  اأن  العلم على  اأهل  ُيعتد بخالفه من  اتف�ق من  فلم� وجدن� 
علمن�  يظهر،  فيم�  لالإطالق  مفيًدا  يكون  وكذلك  للعموم،  خم�ش�ًش�  يعترب 
النقلي  يجعلوا  النقلي، ومل  الدليل  يعترب  العقلي كم�  الدليل  اعتربوا  اأنهم 

فوق العقلي، وال ملغًي� له، بل عملوا ب�لدليلني ووفقوا بينهم�.
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املق�ل  »ف�شل  احلفيد  ر�شد  ابن  ر�ش�لة  على  وقفت  هذا  كتبت  بعدم�  )2)   ثم 
واأط�ل  املنحى  هذا  ووجدته يف  االت�ش�ل«  من  واحلكمة  ال�شريعة  بني  فيم� 
يف  احل�جب  ابن  وهكذا  املوافقة.  هذه  على  احلمد  وهلل  ف�نظره،  امل�ش�ألة  يف 
هو  بل  عليه،  له  تقدميً�  لي�ص  اآخر  دليل  تخ�شي�ص  اأن  اإىل  ذهب  »املنتهى« 
توفيق بينهم� وعمل بهم� مًع� - يعني ولوال ذلك مل� قبل تخ�شي�ص املتواتر 

ب�الآح�د.

)))   وهكذا وجدن� من يعتد به من االأئمة كم�لك واأبي حنيفة وال�ش�فعي وابن 
حنبل وجم�هري من علم�ء اأم�ش�ر االإ�شالم، واأهل ال�شدر االأول من ال�شح�بة 
والت�بعني، اإال من �شذَّ اتفقوا على العمل ب�لقي��ص الفقهي، واأنه من االأدلة 
ال�شرعية، وخ�لف داود االأ�شبه�ين يف غري اجللي منه تبًع� البن م�شعود وابن 
القي��ص دليل  اأن  ف�أنكر حتى اجللي، وغري خفي  واأفرط ابن حزم  �شريين، 
عقلي م�شتند اإىل اأ�شل نقلي، واتفق االأئمة االأربعة على اأنه من املخ�ش�ش�ت 
اأي�ًش� كم� يف »املنتهى«، فعلمن� اأنهم ع�ملون ب�لدليل العقلي. والنبي اأر�شد 
اإىل القي��ص يف حديث الرجل الذي ولدت امراأته ولًدا اأ�شود فق�ل له: »اأَلَك 
ويف  ِعْرٌق ..)2)«احلديث.  نََزَعُه  نعم،  ق�ل:  اأَْوَرُق)))؟  َجَمٌل  ِمْنَه�  ُحْمٌر  اإِبٌل 
َق�شيِتِه؟  اأُكنِت  َدْيٌن  خِتِك  اأُ اإْن ك�َن على  »اأَراأَيِت  اأي�ًش�:  ال�شحيح  حديث 

)))  اأورق: االأورق من االإبل، م� يف لونه بي��ص اإىل �شواد. )م).
)2) نزعه عرق: �ش�به هذا االأورق يف لونه، لون بع�ص اجلم�ل التي انحدر من �شاللته�. )م).
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ى«. والقراآن كذلك اأر�شــد اإليه:  ق�لت: نعم. ق�ل: َفديُن اهلِل اأحقُّ اأَْن ُيْق�شَ
قي��ص  فهذا   ،]62 ]الواقعة/  گمث     گ   گ   گ     ک   نثک   
الفقهي،  القي��ص  الن�ش�أة االأوىل، وهو قي��ص عقلي على ن�شق  البحث على 

ال املنطقي.

)4)   ثم اأي�ًش� وجدن� جمهور اأهل العلم اعتربوا يف ب�ب القي��ص املعنى املن��شب اإذا ك�ن 
�، �ش�بًق� للفهم، عند ذكر الن�ص، فق�لوا ي�شح حتكيمه يف الن�ص ب�لتخ�شي�ص  جليًّ
ي وَهو َغ�شَب�ُن«.  ي الَق��شِ به والزي�دة عليه، ومثلوا  له بقوله عليه ال�شالم: »اَل يْق�شِ
فمنعوا الأجل معنى الت�شوي�ص الق�ش�ء مع جميع امل�شو�ش�ت، واأج�زوه مع م� ال 
ي�شو�ص من الغ�شب، ف�أنت تراهم ت�شرفوا يف الن�ص مبقت�شى العقل، وذلك كله 

دليل على اعتب�ر م� يقت�شيه العقل ال�شليم يف موارد ال�شرع وم�ش�دره.

وقد ن�زع اأبو اإ�شح�ق ال�ش�طبي يف ت�شمية م� قدمن�ه خم�ش�ًش�، واأن اإدخ�ل 
جميع امل�شو�ش�ت هو قي��ص، اإىل غري ذلك من اأبح�ث ومن�ق�ش�ت لفظية وال ت�شّر 
مب�  نقول  نحن  ح�ل،  كل  وعلى  القي��ص.  يف  دخل  له  العقل  الأن  فيه؛  نحن  م� 
�شرح به هو اأول املقدمة الع��شرة من اجلزء االأول من املوافق�ت من تع��شد العقل 
والنقل يف امل�ش�ئل ال�شرعية، على �شريطة اأن ال يقدم العقل، بل هو ت�بع للنقل، 
غري اأن كالم ال�ش�طبي هن� اإن� هو يف االأحك�م الفرعية، ف�أم� املعتقدات فالبد يف 
� داللة وتواتًرا. ولقد ا�شتق�شين� جهد الط�قة تنقيًب�،  التقومي اأن يكون النقل قطعيًّ

� �شحيًح� حتى يقدم عليه. � ي�ش�دم بره�نً� عقليًّ � قطعيًّ فلم جند ن�شًّ
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)5)   قد جزم االأ�شوليون ب�أن القدح فيم� دل عليه العقل داللة قطعية قدح يف 
اأ�شل النقل، الأنه فرع عن العقل. والقدح يف اأ�شل الفرع لت�شحيحه قدح 
فيهم� مًع�، فوجب االأخذ مب� دل عليه العقل داللة قطعية، وت�أويل الن�ص بوجه 
� �شنًدا وداللة. مثاًل، ننظر يف  مقبول ذوًق�، وعربية، واأ�شواًل اإن مل يكن قطعيًّ
� فداللة الع�م على بع�ص اأفراده معلوم  الفرع الذي هو الن�ص، ف�إن ك�ن ع�مًّ
جمًع�  القطعي  ب�لعقل  الع�م  فنخ�ش�ص  عليه�،  القطعي  فنقدم  ظنية،  اأنه� 
بينهم�، ونقيد املطلق كذلك )راجع امل�شت�شفى للغزايل، واأحك�م االآمدي، 
وم�شلَّم الثبوت وغريه� من كتب االأ�شول املعتمدة، وراجع اأ�ش��ص التقدي�ص، 

الف�شل 2)).

)6)   ثم وجدن� كثرًيا من االأئمة الكب�ر اعتربوا يف ب�ب االلتزام:

) اأ ) التالزم بني حكمني اأو التن�يف بينهم�.

)ب) امل�ش�لح املر�شلة.

)ج) �شد الذرائع.

) د ) اال�شتح�ش�ن.

)هـ) اال�شت�شح�ب.

) و) اليقني ال ُيرفع ب�ل�شك.
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وكل هذه اأدلة للعقل فيه� دخل قوي، واعتربوه� اأدلة �شرعية. يعلم ذلك 
وتف��شيله يف علم االأ�شول.

علوم التحديث

ثني العظ�م، مثل االإم�م اأبي الفرج بن اجلوزي واالإم�م ابن  قد وجدن� املحدِّ
ووي وغريهم، يعر�شون االأح�ديث ال�شحيحة التي رواه� العدول الثق�ت  كثري والنَّ
االمتح�ن  و�شلمه�  به�،  ِمراء  ال  التي  القطعية  العقل  وقواعد  النظر  حمك  على 
� ك�نوا، فحكموا بو�شع  العلمي. وكل حديث خ�لف ذلك حكموا بوهم رواته، اأيًّ
احلديث ورده اأو ب�شذوذه، وعدم العمل به. ق�ل ابن اجلوزي: »كل حديث خ�لف 
املعقول اأو ن�ق�ص االأ�شول، ف�علم اأنه مو�شوع وال تتكلف ب�عتب�ره«، نقله ال�شخ�وي 
يف »�شرح االألفية«، ونحوه نقله ابن حجر الع�شقالين عن احل�فظ اأبي بكر اخلطيب 

البغدادي، وعن اأبي بكر الب�قالين، ونظمه ال�شيوطي يف األفيته:

اإم�  اأَْوَهَم ب�طاًل ومل يقبل الت�أويل،  وق�ل الزرك�شي يف البحر: »كل خرب 
ملع�ر�شته للدليل العقلي اأو القطعي النقلي وهو املتواتر عن �ش�حب ال�شرع، ممتنع 
التي  االأ�شي�ء  من  التقريب  خمت�شر  يف  رك�شي  الزَّ عد  وقد  قطًع�«.  عنه  �شدوره 
يعرف به� و�شع احلديث خم�لفته الق�طع ومل يقبل الت�أويل. وكذلك فعل احل�فظ 

ِل  الُكمَّ الُعلَماِء  بع�ُص  وَقاَل 
واملنُقوال املعقـــــوَل  َبايَن  َقْد 

َيْنَجِل اإْن  َخَبٍ  ِع  ِبَو�سْ اُْحُكْم 
واَل االأُ�سُ َناَقــــ�َص  اأو  َخالَفــــُه 
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ابن حجر يف النخبة و�شرحه�. وبن�ء على هذا االأ�شل حكموا برد اأح�ديث منه� 
  حديث اأحمد وم�شلم يف ال�شحيح وغريهم� عن اأبي هريرة: »اأخذ ر�شول اهلل
َجَر  بِت، وخلَق اجلَب�َل يوَم االأَحِد، وخلَق ال�شَّ بَة يوَم ال�شَّ بيدي فق�ل: َخلَق اهلُل الرتُّ
م�شلم«.  غرائب  من  احلديث  »هذا  الزرك�شي:  ق�ل  احلديث.  االثننِي...«  يوَم 
وتكلم فيه ابن املديني والبخ�ري وغريهم�، وجعلوه من كالم كعب االأحب�ر، واأن 
اأب� هريرة �شمعه منه ف��شتبه على بع�ص الرواة مرفوًع�. نقله املن�وي يف في�ص القدير، 
ونحوه البن كثري يف »البداية« ق�ئاًل: »اإن يف متنه غرابة �شديدة، ولي�ص فيه خلق 
االأر�ص وم� فيه� يف �شبعة اأي�م، وذلك خم�لف للقراآن«. واإن� هو من كالم كعب 

عن االإ�شرائيلي�ت.

هذا وال تغفل عن �شرطني تقدمت االإ�ش�رة اإليهم� يف املقدمة: االأول: اأن 
� امتحنه العلم واأثبت كونه ق�طًع�،  � عقليًّ يكون االأمر الذي خ�لفه احلديث قطعيًّ
ة ال تتغري بتغري االأفك�ر واالأزم�ن واالأحوال. الث�ين:  لكون مقدم�ت اأدلته قطعيَّ

اأن احلديث ال يقبل الت�أويل، فعند ذلك يحكم بو�شعه واإال فال.

الفروع الفقهية

وهكذا الفروع الفقهية ال جتد فيه� م� ين�ق�ص العقل اأ�شاًل. ف�إم� اأن جتده� 
وله� بره�ن منه، واإم� اأن جتده� م�ش�ملة له ال ينكره�. فمن الفروع الفقهية ال�شالة، 
والزك�ة، وال�شوم، واحلج، واأحك�م املع�مالت من نك�ح وطالق وعتق وبيع واإج�رة 
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وو�شّية واإرث وغري ذلك من االأحك�م ال�شرعية. كل ذلك ج�ٍر على هذا الن�شق، 
وال جتد فرًع� واحًدا يوجب العقل ال�شحيح رده اأو ا�شتنك�ره.

ف�ل�شالة، التي هي عب�دة وخ�شوع بني يدي املنعم احلقيقي، للقي�م ب�شكر 
بع�ص نعمه، يوؤيده� العقل ال�شليم، ويع�شده� بل يندب اإليه� اإذا علم اأن من جملة 
م� فيه� قراءة الف�حتة، امل�شتملة على التذكري بيوم الدين، ووقوف العبد بني يدي 
مواله لي�ش�أله عم� قدمت يداه، وذلك زاجر عن ارتك�ب االآث�م واجلرائم، واالإقب�ل 
اأبن�ء اجلن�ص،  والود بني  روابط احلب  االإن�ش�ين، ومتتني  املجتمع  نفع  فيه  م�  على 
 � طبيًّ الن�فعة  ة  البدنيَّ الري��شة  من  فيه�  م�  مع  ك�حليوان،  اجلن�ص  بغري  والرفق  بل 
والري��شة القلبية والفكرية الن�فعة اأخالًق�، وغري ذلك من فوائد ال عدَّ له�، واإن 
ك�ن العقل ال يهتدي اإىل اإق�مة الربه�ن على كيفيته� اخل��شة وال اأوق�ته� اإىل �شيء 
من تف��شيل اآدابه� وواجب�ته� واأعم�له�. نعم، ال ينكر ذلك وال يكون �شده. وقد 
اأوجب ال�شرع له� �شروًط�: ك�لطه�رة من النج�ص واحلدث و�شرت العورة. ف�لعقل 
وال  املجتمع  يف  ذلك  نفع  على  ويدل  وال�شرت،  النظ�فة  ا�شتح�ش�ن  على  ي�ش�دق 

ينكره، وال يكون �شد تف��شيل م� مل يهتِد اإليه من ذلك.

رفًق�   ،� الزك�ة من حيث كونه� عماًل خرييًّ ا�شتح�ش�ن  وهكذا يدل على 
واإع�نة لل�شعف�ء وامل�ش�كني، واإح�ش�نً� للنوع االإن�ش�ين، وترقية ملجتمعه بتقليل ذوي 
البوؤ�ص واحل�جة والبط�لني، واإن ك�ن ال يهتدي لتف��شيل اأحك�مه� و�شروطه� وال 

ا وال من�ق�ًش� له�. جتده� �شدًّ
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وهكذا ال�شوم، مل� فيه من ري��شة النفو�ص وتكميله�، وكونه يبعث على 
رحمة اجل�ئعني والرقة من ح�لهم.

اخل��ص  واخل�شوع  احلقيقي،  املنعم  �شكر  على  امل�شتمل  احلج،  وهكذا 
بني يده اإىل تلك احل�لة املوؤثرة يف مثل ذلك املجتمع احل�فل؛ اإذ يتجرد احلج�ج 
ك�أنهم  واحدة،  وي�شرتكون يف ح�لة  العظمة،  ثي�ب  وم�أمورهم عن  اأمريهم  كلهم، 
من طبقة مت�ش�وية اأم�م ربٍّ هو اإله الكل على ال�شواء - مع م� يف االجتم�ع هن�ك 
من االإح�ش�ن اأي�ًش� الأهل احَلَرم، ومل� فيه من ري��شة النفو�ص اجلب�رة، وتفقد ح�ل 
كل  فيعرف  ويختلطون،  هن�ك  يجتمعون  االأقط�ر،  يف  املفرتق  االإن�ش�ين  املجتمع 
االأفك�ر  وتتب�دل  والتعليم،  والتهذيب  الن�شح  ويبذل  املجتمع،  بقية  واحد ح�ل 
بني اأهل االأقط�ر الن�ئية، مع اختالط ال�شريف والو�شيع، والغني ب�لفقري على ح�لة 
واحدة، وتفقد ح�ل ذوي االحتي�ج من خمتلف االأق�ليم. وتعر�ص هن�ك ب�ش�ئع 
و�شن�ئع االأقط�ر الن�ئية، فيح�شل التقدم والنفع للع�ر�شني واملعرو�ص عليهم، فهو 

مو�شم ديني، وموؤمتر اإ�شالمي ع�م، ومعر�ص �شن�عي، جت�ري، اأدبي ع�م اأي�ًش�.

اأ�ش��ص  هو  الذي  ك�لنك�ح  املع�مالت،  اأحك�م  يوؤيد  العقل  جتد  وهكذا 
تكوين الع�ئلة، التي هي اأ�ش��ص تكوين املجتمع الراقي. والطالق، الذي هو اإراحة 
اأحد الزوجني من االآخر الذي ي�شربه اأو يف�شد عليه عي�شه ويكدر حي�ته، لعدم 
لنوعي  كثرية  م�ش�لح  من  الزوج�ت  تعدد  يف  وم�  االأخالق.  يف  الن��ص  ت�ش�وي 
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يلزم خلو كل  ب�أ�شع�ف كثرية، وال  م� هن�ك من مف��شد  تفوق  والن�ش�ء،  الرج�ل 
االأحك�م من جميع املف��شد، بل تكفي غلبة امل�ش�لح عند امل�شنفني.

وهكذا جتد ذلك يف حترمي الرب� ال�ش�ر ب�ملجتمع، وحترمي �شرب اخلمر الذي 
ة الكربى على املجتمع الع�م. ولقد ك�ن املفرتجنون ينتقدون حترمي الرب� ب�أن  هو الط�مَّ
اأعم�ل الدول يف اأقط�ر االأر�ص ال ت�شري اإال بيد البنوك املرابني، ولوالهم لوقفت 
حركة الع�مل، ثم تبني ب�لك��شف اأن �شرر الرب� ب�لع�مل اأربى على نفعه مب� ال ن�شبة 
وال من��شبة بينهم�، واأن م� يتخبط فيه الع�مل يف هذه االأزمة ال�شوداء منذ �شنني 
اإال  �شبب  وال  اال�شتهالك،  لقلة  املن��شب  غري  االإنت�ج  كرثة  من�شوؤه  احلرب  بعد 
حترمي  ب�أن  �ُشوا)))  َهوَّ واالأ�شه�م. كذلك  االأوراق  ب�شف�شطة  اأموالهم  امل�ليني  تكثري 
اخلمر من�ٍف لنمو امل�ل الذي هو ع�شب احلي�ة، فتبني ب�لك��شف اأ�شراره� البدنية 

واالأخالقية والتن��شلية اأربت على ذلك كله، كم� ق�ل تع�ىل:نثوئ   وئ   
ۇئ  ۇئمث  ]البقرة/ 9)2[ حتى �ش�رت بع�ص الدول �شده� ت�شرب ال�شرائب 

الف�دحة عليه�، لتقليله� م� اأمكن، وذلك غري مفيد؛ الأن معن�ه بيع االأ�شرار بثمن 
�، وه� هم االآن ي�شدرون  غ�ٍل. وم� غال لذَّ طعمه، فلذلك �ش�ر بع�ص اآخر مينعه� كليًّ
ف�لدواء هو  اأي�ًش�.  ملفعوله�، وذلك دواء غري ح��شم  تخفيًف�  بقلع �شجره�  االأوامر 

دواء ال�شرع االإ�شالمي ب�إق�مة احلد واملنع الكلي.

)))    َهّو�شوا: دفعوا الن��ص اإىل الهو�ص. )م).
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وم�  االعتدال،  بغ�ية  واحلرب  لم  ال�شِّ �شرائع  ي�شرع  القراآن  جتد  وهكذا 
ي�شلح لعم�رة الع�مل. ولو اأن الع�مل وجمعية االأمم وفقت اإىل العمل عن �شدق 
نية ب�شريعة االإ�شالم وحكمته� يف القوانني الع�ملية، ل�ش�د ال�شلم الذي هو �ش�لتهم 

نثۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   فيم� زعموا. ق�ل اهلل تع�ىل:  
ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېمث  ]الن�ش�ء/ 90[. وق�ل: نث ٱ  ٻ  ٻ  
َره  ٻ  ٻمث   ]احلج/ 9)[ اإىل غري هذا من اآي�ت قراآنية �ش�فية من داء ال�شَّ
اإىل �شفك الدم�ء التب�ع املط�مع، وبه� ي�شرتيح الع�مل من �شرور احلروب والبالي�.

اأي�ًش� يوؤيد ق�شمة املواريث على م�شتحقيه�، تقلياًل لل�شغب  وجند العقل 
وحفًظ� للم�ل وتثبيًت� للن�شب، واإن مل يهتِد للق�شمة االإ�شالمية يف بع�ص فروعه�. 
وهكذا الو�ش�ي� وغريه�، كل ذلك ال جتد فيه �شيًئ� ين�ق�ص العقل، بل العقل اإم� 
اأن يوؤيده واإم� اأن ال ينكره وال يكون �شده، بل يهدي اإىل بع�ص م� يف االأحك�م 
ال�شرعية من احلكم وامل�ش�لح الراجعة اإلين�، فيدرك اأن الظلم �شفة نق�ص وقبح، 
من  االإيج�بية  االأحك�م  يف  م�  اإىل  يهدي  كم�  وح�شن،  كم�ل  �شفة  العدل  واأن 
م�ش�لح، واإىل م� يف التحرميية من مف��شد، ولهذا اأ�ش�ص االأ�شوليون اأ�شاًل، وهو اأن 

اأ�شل املن�فع بعد ورود ال�شرع االإب�حة، واأ�شل امل�ش�ر التحرمي.

العقليني؛  والتقبيح  التح�شني  من  املعتزلة  يقوله  م�  هذا  معنى  ولي�ص 
الأنهم يقولون ب��شتقالل العقل ب�لت�شريع، واهتدائه اإىل دق�ئق اأحك�م ال�شرع قبل 
وروده، فيوجب الواجب ويحرم احلرام، ويهتدي اإىل احلكم ب�لثواب على االأول، 
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والعق�ب على الث�ين. ويقولون: القبيح قبيح يف نف�شه لذاته، اأو ل�شفة ق�ئمة به، 
هذا  فينكرون  االأ�ش�عرة  اأم�  نف�شه كذلك.  واحل�شن ح�شن يف  واعتب�ر،  بوجه  اأو 
يف  قبيًح�  يكن  مل  واإن  اإلين�،  ب�لن�شبة  قبيح  �شرًع�  القبيح  ويقولون  اال�شتدالل، 
اإلين� حيث  ب�لن�شبة  اآخر يوم من رم�ش�ن ح�شن  نف�شه، واحل�شن كذلك. ف�شوم 
اإلين�، حيث نهين� عنه. ويف االأول  اأول يوم �شوال قبيح ب�لن�شبة  اأمرن� به، و�شوم 

م�شلحة لن�، ويف الث�ين �شده� كذلك واإن خفيت علين�.

اإىل  ال�شريعة، بل يهتدي  اأحك�م  ين�ق�ص  العقل ال  اإن  وعلى كل ح�ل، 
بع�شه�، وال يكون �شده� البتة، كم� اأنه ال ي�شتقل ب�لت�شريع بدليل اأزم�ن الفرتة التي 
ك�ن االإن�ش�ن يف و�شط ظالم ح�لك، واإن� يهتدي بهداية اهلل اإىل بع�ص االأحك�م، 
وي�شتح�شن الب�قي اأو ال ينكره؛ الأن �شرعن� �شرع الفطرة، وقد ثبت اأن اأب� بكر حرم 
على نف�شه اخلمر قبل البعثة، وزيد بن عمرو بن ُنَفيل حرم عب�دة االأ�شن�م واأَْكل 
م� ُيذبح له�، واأب� ذرٍّ ك�ن ي�شلي قبل البعثة ركعتني �شب�ًح� وركعتني م�ش�ًء، واأمية 
بن اأبي ال�شلت نطق ب�أحك�م اإ�شالمية قبل البعثة، واهتدى لعق�ئد، حتى ق�ل فيه 

عليه ال�شالم: »َك�َد اأَْن ُي�ْشِلَم«، واالآث�ر يف ذلك كثرية.

اإن  ق�ئاًل:  اجلن  نك�ح  املَع�ِفِرّي يف جواز  العربي  ابن  فتوى  الفروع  ومن 
على  بقين�  واإال  ونعمت،  فبه�  نقاًل  �شح  ف�إن  عقاًل،  ج�ئز  االإن�ص  مع  اجلن  نك�ح 
ْرق�ين اأول ب�ب  اأ�شل اجلواز العقلي - نقله ابن غ�زي )�شح من البن�ين على الزُّ

النك�ح).
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التعبدي ومعقول املعنى

يوجد يف ال�شرع االإ�شالمي اأحك�م معقولة املعنى، وهي االأكرث، واأحك�م 
تعبدية، واإن ك�ن هن�ك من ينكر الث�ين واحلق وجوده. ويق�شدون ب�ملعقول املعنى 
م� ظهرت حكمة االأمر به اأو النهي عنه، ك�لنظ�فة يف الطه�رة، ورحمة الفقري يف 
يف  النف�ص  وحفظ  الزن�،  حرمة  يف  وامل�ل  والِعر�ص  وامل�ل  العقل  وحفظ  الزك�ة، 
الق�ش��ص، ويف حترمي احلرب اإال ل�شرورة الدف�ع وغري ذلك. ويق�شدون ب�لتعبدي 
ة  م� خفيت حكمته عن ق��شر العقل مع وجوده�، ك�لتيمم ب�ل�شعيد، وكون ِعدَّ
املطلقة ثالثة قروء، واملتوفَّى عنه� زوجه� اأربعة اأ�شهر وع�شًرا، ويف اجلم�ر يف احلج، 
وال�شعي بني ال�شف� واملروة اإىل غري ذلك. فكون االأحك�م الفرعية ال بد له� من 
علل، وتلك العلل ال بد له� من حكم راجعة اإلين� منفعته�، مع تنزيه اهلل عن العلل 
العقل  اأن  ذلك  كل  اأعم�لن�،  من  اإليه  وال�شرر  النفع  و�شول  وعن  واالأعرا�ص، 
ا له حتى يرغمه ويجعله  مراعى ج�نبه يف ال�شرع االإ�شالمي، ولي�ص ال�شرع �شدًّ
حتت قهره وال العك�ص، ف�لعقل، وكل العلوم الن��شئة عنه جميعه� ع��شد للدين 
والرقي، بل  يتم�شى مع احل�ش�رة  ن�ش�أ،  دائًم�، منذ  االإ�شالمي  ف�لدين  له.  وموؤيد 
هو الذي كون احل�ش�رة الع�لية االأخالقية والرقي احلقيقي. والت�ريخ �ش�هد عدل 
بذلك، ف�لعقل والعلم رفيق�ه، فهو مي�شي و�شطهم� يف طريق واحد، وهم� ع�شداه 
ون�شرياه، ف�حلكمة �ش�حبة ال�شريعة، واأخته� الر�شيعة، جت�ذبت� ب�لطبع حتى احتدت� 
اإي�هم�، واإال ك�ن �شد النفع  ن�بًذا  ب�لعقل وال�شمع. ولي�ص الدين بق�هر لهم� وال 
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الع�م للمجتمع االإن�ش�ين - وال يت�شور يف دين اأن يكون �شد ذلك بل االأدي�ن 
كله� ج�ءت خلري املجتمع لوال التبديل والتغيري الواقع فيه�.

� ال ين�شخ،  ولهذا ك�ن الدين االإ�شالمي �ش�حًل� لكل زم�ن وكل اأمة، اأبديًّ
وك�ن �ش�حًل� للرتقي الع�شري واالأطوار الب�شرية، والنوامي�ص العمرانية ومن�شًط� مل� 
اأحمى اإليه العقل الب�شري من االخرتاع�ت واال�شتك�ش�ف�ت، غري م�ش�دم ل�شيء 
اإذ من قواعد االإ�شالم:  اأو املجتمع،  اإال م� ك�ن فيه �شرر على االأفراد  من ذلك 
َراَر«. ق�ل بع�ص امل�شت�شرقني: يف االإ�شالم وحده جتد احت�د الدين  َرَر وال �شِ »ال �شَ
والعلم، فهو الدين الوحيد الذي يوحد بينه�، فتجد فيه الدين متمكًن� يف ذاكرة 
وترى وجهة الفيل�شوف ووجهة الفقيه متع�نقني، فهم� واحد ال اثن�ن. وق�ل اأي�ًش�: 
ا�شتعداًدا غري  له  اأن  ترى  بل  الغربية عنه،  الثق�فة  مينع  ا  �شدًّ االإ�شالم  ال جتد يف 

حمدود لقبول الثق�فة.

وم�شر،  ببغداد،  دولتهم  زهرة  زمن  الفكر  ق�دة  امل�شلمون  ك�ن  ولهذا 
اأهل  اأ�شمح  وك�نوا  وغريه�.  والغرب،  والهند،  وبخ�رى  و�شمرقند،  واالأندل�ص، 
زم�ن  العلم  حم�ة  ك�نوا  بل  االأدي�ن،  اأ�شمح  دينهم  الأن  العلم،  اأهل  مع  االأدي�ن 
ًع� حتى �شبَّ وترعرع، فك�ن كل من ا�شطهدته الكني�شة  � ُمْر�شَ كونه جنيًن� و�شبيًّ
اأو علم اخرتعه، ذهب م�شتجرًيا  اأوروب� وحكمت بكفره الكت�ش�ف اكت�شفه،  يف 
بح�شن العلم املنيع بالد االإ�شالم يف االأندل�ص اأو بغداد اأو غريه�، فيجد ديًن� رحب 
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في�أويهم  اأعز م� لديهم، وهو فكرهم وعقلهم،  الن��ص يف  يت�شلط على  اجلن�ب، ال 
وُيوؤويهم ويحميهم بل ميدهم مب� عنده.

ولوال احت�ش�ن االإ�شالم للعلوم ونت�ئج العقول، لق�شت الكني�شة عليه� يف 
مهده�، ومل� و�شل الع�مل اإىل م� تراه االآن من الراأي. واإذا راجعت ترجمة كوربرت 
وغريهم،  روبرت  وغرو�شتي�ص  بول�شت�د  يكونت  الكبري  واإلبريت  بيكني  وروجر 
علمت م� ذكرن�. ف�إن كوبرت تعلم يف بر�شلونة، ثم يف ج�معة قرطبة اأي�م زهرته�، ومل� 
اإيط�لي� حرقوا مدر�شته، وهكذا وقع لكثري. هكذا ك�ن امل�شلمون  فتح مدر�شة يف 
حم�ة العلم والعقل يف ال�شرق والغرب اأي�م �شطوة دولتهم، لذلك مل تتقدم اأوروب� 
�شبًب�  فك�ن  قبوله،  على  الكني�شة  واأرغمت  الفكر،  قرار حرية  نفذت  م�  بعد  اإال 
الن��ص  اأ�شد  ف�إن عقالءه  االإ�شالم،  للدين، بخالف  العقالء  رج�له�  ُجلِّ  نبذ  يف 
مت�شًك� ومتكًن� من قلوب اأهله وانت�ش�ًرا، واأ�شلحت امل�ش�جد، ونت مع�بده واأحب��شه، 
ودخل النظ�م ملعهده العظيم القرويني، وظهرت حركة اإ�شالحية ال ب�أ�ص به�، الأن 
دينن� اأقرب االأدي�ن اإىل العقل الذي تعنو))) له االأمم على اختالف م�ش�ربه�، فنحن 

مغتبطون بهذا الدين الفطري احلنيف ومغبوطون عليه يف �ش�ئر االأمم.

دين  مع  متع�ونني  مت�ش�فيني  والعلم  العقل  ك�ن  �شيء  الأي  قلت:  ف�إن 
االإ�شالم دون بقية االأدي�ن؟

))) تعنو: تخ�شع. )م).
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اجلواب عندي: ال ن�شلم ذلك مع بقية االأدي�ن ال�شم�وية قبل اأن ينزل به� 
ب�لت�أويالت التي ال دليل عليه�،  داء الهرم من القلب واالإبدال و�شريورته� م�ئعة 
واإن� عداوؤه� للعقل ح�دث بعد ذلك، واإال ك�نت �شد الفطرة و�شد �ش�لح املجتمع 
الع�م، واإين ال اأت�شور اأن اهلل ير�شل ر�شله مب� هو �شد امل�شلحة الع�مة، وذلك ين�يف 
حكمة اإر�ش�ل الر�شل من نف�ص املجتمع، واإن� تر�شل الر�شل الأجل اإ�شالح املجتمع، 
وتقرير مبداأ احلي�تني الدنيوية واالأخروية. واحلي�ة بدون علم اإن� هي حي�ة الوحو�ص 
يف االآج�م)))، واحلي�ة مع ال�شغط على الفكر والعقل �شجن اأو اأَ�ْش�أَم. ف�الإ�شالم ج�ء 
ه)2)، فن��شب تر�شيده واإعط�وؤه حرية ت�شرفه، فف�شح له  بعد ن�شوج العقل وو�شوله اأَ�ُشدَّ
جم�ل التفكري يف ملكوت اهلل، واالنتف�ع مب� اأودع فيه لالبتك�ر واالكت�ش�ف، واعتربه 

ا طليًق� وعونً� رفيًق� خليًق�. حرًّ

هكذا ك�ن ح�ل االإ�شالم اأي�م ازده�ر دولته، اأم� حني ت�أخر اأهل االإ�شالم، 
اأخروا  الذين  هم  امل�شلمون  بل  اأخرهم  الذي  هو  االإ�شالم  )ولي�ص  االإ�شالم  ال 
االإ�شالم، فلم يت�أخر اإال بت�أخرهم). بت�أخر اأخالقهم ومواهبهم التي رب�ه� االإ�شالم، 
واالأوه�م؛  اخلي�ل  عليهم  وغلب  الكرمي،  اخلُلق  هذا  �شعف   - اأهله  فيه�  وفرط 
الذي  اإىل غريهم  العقلية  العلوم  ونفرت منهم  واٍد،  والعقل يف  واٍد  ف�أ�شبحوا يف 
واأ�شبح  واالبتك�ر،  واالخرتاع  الفخ�ر  فج�ز  الكلي،  االإقب�ل  عليه�  واأقبل  اأن�ه�، 

)))   االآج�م: االأ�شج�ر الكثيفة امللتفة. )م).
ته. )م). ه: منتهى قوَّ )2)  اأَ�ُشدَّ
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ة �شحيقة بينهم وبني العقل، ووااله  الع�مل ملًك� ملن له هذا الفخ�ر، و�ش�رت الُهوَّ
وال  وهم الهون،  �شلفهم  فيه  تعب  م�  كل  وا�شتثمر  دونهم  فوائده  ف�أحرز  غريهم 

يزالون يف  الُهِوّي))) م� اأهملوا العقل وعلومه وغلبتهم االأهواء واالأوه�م.

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ     ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   نثەئ  

ېئمث  ]البقرة/ 286[، نثائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

ېئ   ىئ  ىئمث       ]اآل عمران/ 8[.

اأي�م رم�ش�ن، وقبله بي�شري، ع�م 54)) حممد احلجوي  قيده ب�لرب�ط يف 
الثع�لبي اجلعفري.

م�سك اخلتام

اإنني، بعد اأن فرغت من اإمالء التع��شد املتني بني العقل والعلم والدين، 
ة احلديثة« بقلم اإ�شم�عيل مظهر، املطبوع مب�شر  وقفت على كت�ب »مع�شالت املََدنيَّ
ع�م 928)، وب�الأخ�ص على م� ختم به، وهو ملخ�ص م� ج�ء يف كت�ب م�شطفى 
كم�ل الذي ت�شمى موؤلفه ق�بيل اآدم، ومو�شوع الكت�ب تربير ثورة م�شطفى كم�ل 
فوجدت  امللخ�ص  ا�شتوعبت  ولقد  واخلالفة،  االإ�شالمية  وال�شريعة  القراآن  �شد 
اأن الدين االإ�شالمي �شد  اأ�شلني: االأول:  الغ��شمة على  ال�شنيعة  مبنى حملته 
العقل والعلم، نبذوه و�ش�رت تركي� ال دينية ن�بذة للخالفة والعقيدة االإ�شالمية، 

ة. )م). )))  الُهِوّي: احُلفر العميقة. جمع: ُهوَّ
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احلقيقي جهاًل  االإ�شالمي  ب�لدين  موؤلفه  على جهل  دلني  مب�  ذلك،  واأف��ص يف 
ف�دًح� مركًب�. ولقد افت�ت))) عليه افتي�ًت� عظيًم�، ون�شب اإليه م� هو منه براء. وكل 
من اأمعن النظر يف كت�بي هذا نظر مت�شفح ب�حث ن�قد، ال نظر ق�رئ م�رٍّ م�شرع 
ا  يف انطالقة يجد فيه رد هذه ال�شبهة، ودفع هذه املعرة عن الدين االإ�شالمي، ردًّ
حمكًم� بحجج وا�شحة ال مراء فيه�، ك��شًف� لعواره�، واأن الدين بريء منه� براءة 

الذئب من دم يو�شف، واأيقن اأن الدين والعقل والعلم اإخوة اأ�شق�ء متع�ونون.

املتعلقة  املع�مالت  اأحك�م  يعني   - العملية  ال�شريعة  اأن  زعمه  الث�ين: 
بحي�ة االأمة - جُموٌد على ن�شو�ص غري �ش�حلة لكل زم�ن، وال يتم��شى مع االأدوار 
االجتم�عية التي هي كثرية التغري بتغري االأزم�ن وتطور اأحوال االأمم الكونية من 
ن�شوء وارتق�ء، فلي�شت اأبدية وال �ش�حلة لكل زم�ن، وكل اأمة وجيل. وهذه ال�شبهة 
ه�ته� كت�بي »الفكر ال�ش�مي يف ت�ريخ الفقه االإ�شالمي«  قد تكفل بدفعه� وف�شح ُترَّ
يف موا�شع منه وب�الأخ�ص التمهيد الث�لث، ومبحث اأ�شل القي��ص واأ�شرار الت�شريع 
تعر�شت  وقد  الرابع.  اجلزء  يف  والتقليد  االجته�د  مبحثي  ويف  االأول،  اجلزء  يف 
يف اجلزء االأول لرد م� تنق�ص به اأحك�ًم� يف القراآن كتعدد الزوج�ت واحلج�ب، 
املراأة« ويف  �شفور  الفتي�ت ال  »تعليم  اأي�ًش� يف كت�ب  الكالم على هذه  واأكملت 
اء من كونه� حترم تعليم املراأة، ومتنعه�  كت�بي هذا ردٌّ لكل م� تنق�ص به �شريعتن� الغرَّ

))) افت�ت: افرتى. )م).
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من حقوقه� احليوية. وقد اأَْبَرْهُت))) فيه على م� منحت ال�شريعة للمراأة من احلقوق 
املن��شبة لوظيفته� اخل��شة يف احلي�ة الع�مة، ومل� تقدر على حتمله من تك�ليف احلي�ة 
ال اأزيد وال اأنق�ص، واأن االإ�شالم حرره� حتريًرا معتداًل ين��شب مق�مه�، وال تعتدي 
به على حقوق الرجل، واأعط�ه� كثرًيا من حقوق منعته� دول متمدنة االآن واأمم 

�ش�لفة.

كم� زعم اأن االإ�شالم األزم الن��ص العربية وتعلمه�، ونْبذ اأْل�ُشنهم، ومنعهم 
من ترجمة القراآن العظيم. وهذه ال�شبهة تكفل برده� والت�شنيع به� كت�بي »جواز 
يف   دخلت  التي  االأمم  يلزم  ال  الدين  اأن  على  فيه  اأَْبَرْهُت  فقد  القراآن«،  ترجمة 
االإ�شالم التكلم ب�لعربية، بدليل بق�ئه� اإىل االآن متكلمة ب�أل�شنه�، وم� منع ترجمة 
القراآن اأ�شاًل وال ورد املنع يف كت�ب وال �شّنة وال اإجم�ع وال قي��ص. واأَْبَرهت على 
اأنه قد ترجم ب�لفعل، وال زال يرتجم اإىل االآن، غري اأنَّ� ال ن�شمي الرتجمة قراآنً�، اإذ 
ال ن�أمن معه� عدم الوف�ء ب�ملق�شود من اللفظ املنزل - وهذان الكت�ب�ن االأخريان 

ن�شرتهم� جملة »املغرب« الرب�طية.

االأوىل  بجم�دى  املوؤرخ  عدده  يف  خمت�شره  ن�شرُت  الفتي�ت  فتعليم 
لي�ص  اإذ  وال�شفور،  ب�حلج�ب  يتعلق  م�  بع�ص  ع�م 54)) لكن حذفت  واالأخرة 

من مو�شوعه�. ون�شرت كت�ب »ترجمة القراآن« يف عدد )) جم�دى ع�م 52)).

)))  اأْبَرْهُت: اأتيُت ب�لربه�ن. )م).
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وعلى االإجم�ل، فب�شم هذه الكتب االأربعة، بع�شه� لبع�ص تتم احلجة، 
�ش�حبه  جهل  ف�شيحة  وتت�شح  املذكور،  كم�ل  م�شطفى  كت�ب  الربه�ن  ويدمغ 
ب�أ�شول ال�شريعة وفروعه�، وب�لقراآن نف�شه. فكالمه يف االأ�شل الث�ين اإن� يتوجه نحو 
اأن�ش�ف العلم�ء واأرب�عهم، واملت�أخرين من الفروعيني اجل�مدين، اأو مذهب الظ�هرية 
الذي هو جمود جله، اأم� مذاهب االأئمة االأربعة الق�ئلني ب�لقي��ص واالجته�د، فهي 

بريئة من و�شمته، ه�دمة حلجته.

ال�شالم-  به من عموم االأنبي�ء - عليهم  اأنه مم� لزم  اأمر: وهو  بقي علين� 
اآالت  من  اآلة  اخرتاع  على  ت�ش�عدن�  بر�ش�لة  اإليه  ُيوَح  مل  منهم  اأحًدا  اإن  قوله: 
اأو مب�دئ  اأو التليفون الال�شلكي  اأو الطي�رات  اأو البواخر  ا�شتك�ش�ف الكهرب�ئية 
طب ت�ش�عدن� على مق�ومة ال�شرط�ن اأو ال�شل، فيجب علين� اأن جنيبه عن ا�شتعج�ل 

مب� يلي:

اإن وظيف االأنبي�ء تعليمي، تهذيبي، اإح�ش�ين، تب�شريي، نظ�مي، ت�أميني، 
توطيدي، ب�حث عن اإيج�د م� ك�ن مفقوًدا يف وقتهم واأممهم من نظ�م املجتمع، ودفع 
االأخالق،  وفو�شى  والفو�شى  واال�شطه�د  والتك�لب،  والتغ�لب  الغيلة  غوائل 
وتكميل النوع االإن�ش�ين ب�الآداب، والتفكري املنتج، واإحل�ق االأفك�ر مبب�دئ العلوم 
التي اأدت ونِتَجت م� تطلبونه من املخرتع�ت. ثم اإن القراآن حرر االأفك�ر، واأطلق 
له� العن�ن، لتخرتع وتكت�شف فيم� ي�أتي من االأجي�ل التي ين��شب تطورهم تلك 
 ،� املخرتع�ت. ولي�ص من امل�شتح�شن، وال من املعقول اأن يكون املعلم املهذب حقوقيًّ
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�، ج�مًع� لكله�، وهب اأنه كذلك، على  �، مهند�ًش�، اإداريًّ �، ميك�نيكيًّ �، �شيدليًّ طبيًّ
�شبيل خرق الع�دة، فلي�ص ي�شتطيع اأن يخلق تالميذ تكون لهم القدرة على تلقي 
� مل ي�شبقه تعليم ابتدائي ين�شج  هذه العلوم وال�شن�ع�ت يف اآن واحد تعليًم� نه�ئيًّ
ة الكون الن�شوء واالرتق�ء. وه� اأنتم ترون  به الفكر االإن�ش�ين - واأنتم تعرفون اأن �ُشنَّ

القراآن ال يخلو من مب�دئ تلكم العموم، ومن االنتداب اإليه�.

تلكم  يالئم  ب�أنه  جنزم  اأن  نقدر  ال  االأنبي�ء  وظيف  اأن  احلق  اأن  على 
وقعت  ثم  نبي،  به�  بعث  لو  اأنه  نظري  ويف  املخرتع�ت،  وه�تيكم  املكت�شف�ت 
وظهرت  االإن�ش�نية،  فيه�  انتحرت  التي  الكربى  املجزرة  ذات  العظمى  احلرب 
ثمرة خمرتع�ته امل�شوؤومة، وم� ن�ش�أ عنه� بعد احلرب من ف�ش�د االأخالق وانحط�ط 
اأجمعون،  كلهم  اأتب�عه  االأر�ص، الرتد  الف�ش�د يف  و�شيوع  الذمم،  الهمم وخراب 
ومل� ك�ن لر�ش�لته اأثر اأو ف�ئدة، الأن تلكم املخرتع�ت التي اهتبل به� موؤلف كت�ب 
م�شطفى كم�ل ونبذ له� الدين، واأ�ش�ء للمر�شلني، ال تتالءم مع وظيف االأنبي�ء 
الذي هو اإحق�ق احلق ب�لربه�ن املوؤيد، مع العطف على االإن�ش�نية املعذبة، وو�شع 
نظ�م �شحيح للمجتمع االإن�ش�ين مالئم للعقل واحلكمة، غري مفرو�ص على الن��ص 

ب�جلرب والقوة الع�شكرية.

هذا واإنني اأتكلم واأن�ق�ص الكت�ب امل�شمى ب��شم م�شطفى كم�ل، ال مع 
�شخ�شية م�شطفى  كم�ل اأت�تورك رئي�ص اجلمهورية الرتكية، ف�إن هذا رئي�ص حمرتم 
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لدى جميع مم�لك االإ�شالم وغريهم، لي�ص له من� اإال ذلك. واإن� الكالم مع الكالم 
دف�ًع� ال هجوًم�. واهلل يقول احلق وهو يهدي ال�شبيل.

 نهاية المتن 
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اللجنة اال�ست�سارية للم�سروع
)1434 - 1435 هـ/ 2012 - 2013 م(

اإ�سماعيل �سراج الدين )مكتبة االإ�سكندرية(، م�سر - رئي�ص اللجنة. 
اإبراهيم البيومي غامن )جامعة زايد، دبي(، االإمارات العربية املتحدة.

اإبراهيم زين )اجلامعة االإ�سالمية العاملية، كواالملبور(، ماليزيا.
اأبو يعرب املرزوقي )ع�سو املجل�ص التاأ�سي�سي، وزير م�ست�سار لدى رئي�ص احلكومة 

التون�سية يف جمايل الرتبية والثقافة(، تون�ص. 
جا�سرعودة )مركز درا�سات الت�سريع واالأخالق، كلية الدرا�سات االإ�سالمية(، قطر. 

ح�سن مكي )جامعة اإفريقيا العاملية(، ال�سودان.
ر�سوان ال�سيد )اجلامعة اللبنانية، بريوت(، لبنان. 

زاهر عبد الرحمن عثمان )موؤ�س�سة اإعمار بالريا�ص(، ال�سعودية.
زكي امليالد )رئي�ص حترير جملة الكلمة(، ال�سعودية.

�سعيد بن�سعيد العلوي )جامعة الرباط(، املغرب.
�سالح الدين اجلوهري )مكتبة االإ�سكندرية(، م�سر- اأمني اللجنة.

ظفر اإ�سحق اأن�ساري )اجلامعة االإ�سالمية العاملية، اإ�سالم اآباد(، باك�ستان.
عبد الرحمن ال�ساملي )وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية(، ُعمان.

عمار الطالبي )جامعة اجلزائر(، اجلزائر.
جمدي عا�سور )دار االإفتاء(، م�سر.

حممد زاهد جول )كاتب وباحث(، تركيا.   
حممد عمارة )هيئة كبار العلماء، االأزهر ال�سريف، القاهرة(، م�سر.

حممد كمال الدين اإمام )جامعة االإ�سكندرية(، م�سر.
حممد موفق االأرناوؤوط )جامعة العلوم االإ�سالمية العاملية(، االأردن.

م�سباح اهلل عبد الباقي )جامعة كابول(، اأفغان�ستان.
منى اأحمد اأبو زيد )جامعة حلوان، القاهرة(، م�سر.

نور الدين اخلادمي )وزير ال�سوؤون الدينية(، تون�ص.
نوزاد �سوا�ص )موؤ�س�سة البحوث االأكاديية واالإنرتنت، اإ�سطنبول(، تركيا.



�سل�سلة »يف الفكر النه�سوي االإ�سالمي«
صدر يف هذه السلسلة

العـــودة اإلــى الـــذات، ت�أليف علي �شريعتي.
احلياة الروحية يف االإ�سالم، ت�أليف  حممد م�شطفى حلمي.

امراأتنا يف ال�سـريعة واملجتمــع، ت�أليف الط�هر احلداد.
االإ�سالم دين الفطرة واحلرية، ت�أليف  عبد العزيز ج�وي�ص.

املــــراأة والعمـــل، ت�أليف  نبوية مو�شى.
متهيد لتاريخ الفل�سفة االإ�سالمية، ت�أليف  م�شطفى عبد الرازق.

دفـــاع عـن ال�سـريعـة، ت�أليف  عالل الف��شي.
مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية، ت�أليف  الط�هر ابن ع��شور.

جتديد الفكر الديني يف االإ�سالم، ت�أليف  حممد اإقب�ل، ترجمة  حممد يو�شف عد�ص.
طبائع اال�ستبداد وم�سارع اال�ستعباد، ت�أليف  عبد الرحمن الكواكبي.

املدر�ســة االإ�سـالمية، ت�أليف  حممد ب�قر ال�شدر.

االإ�سالم واأ�سول احلكم، ت�أليف علي عبد الرازق.
اأقوم امل�سالك يف معرفة اأحوال املمالك، ت�أليف خري الدين التون�شّي.

احلرية الدينية يف االإ�سالم، ت�أليف عبد املتع�ل ال�شعيدّي.
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة االإ�سالمية وحقية ال�سريعة املحمدية، ت�أليف ح�شني اجل�شر.

ال�سنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، ت�أليف حممد الغزايّل.
القراآن والفل�سفة، ت�أليف حممد يو�شف ُمو�شى.

ا عن فنون اأوربا، ت�أليف اأحمد ف�ر�ص ال�شدي�ق.  ك�سف املخبَّ
املر�سد االأمني للبنات والبنني، ت�أليف رف�عة الطهط�وي.

�سروط النه�سة، ت�أليف م�لك بن نبّي.
مناهج االألباب امل�سرية يف مباهج االآداب الع�سرية، ت�أليف رف�عة الطهط�وّي.

نه�سة االأمة وحياتها، ت�أليف طنط�وّي جوهرّي.
البيان يف التمدن واأ�سباب العمران، ت�أليف رفيق العظم.

حتــرير املــراأة، ت�أليف ق��شم اأمني، وتربية املراأة واحلجاب، ت�أليف طلعت حرب. 
تنبيه االأمة وتنزيه امللة، ت�أليف حممد ح�شني الن�ئيني، تعريب عبد املح�شن اآل جنف، حتقيق عبد الكرمي اآل جنف. 

خاطرات جمال الدين االأفغاين احل�سيني، ت�أليف حممد ب��ش� املخزومي.
ال�سفور واحلجاب، ت�أليف نظرية زين الدين،  ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب، ت�أليف م�شطفى الغالييني.

يف االجتماع ال�سيا�سي االإ�سالمي، ت�أليف حممد مهدي �شم�ص الدين.
ملاذا تاأخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟، ت�أليف االأمري �شكيب اأر�شالن.

املدنية االإ�سالمية، ت�أليف �شم�ص الدين �ش�مي فرا�شري، ترجمة حممد م االأرن�وؤوط.
املدنيـــة واالإ�سالم، ت�أليف حممد فريد وجدي.

امل�ســـئلة ال�سرقية، ت�أليف م�شطفى ك�مل.
وجهة العامل االإ�سالمي، ت�أليف م�لك بن نبي، ترجمة عبد ال�شبور �ش�هني.

طلعة ال�سم�ص �سرح �سم�ص االأ�سول، ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ش�ملي. 
اأدب الطلب ومنتهى االأرب، ت�أليف حممد بن علي ال�شوك�ين.

االإ�سالم يف نيجرييا وال�سيخ عثمان بن فوديو الفالين؛ ت�أليف اآدم عبد اهلل االإلوري.
اأم القرى، ت�أليف  ال�شيد الفراتي )عبد الرحمن الكواكبي).

جتديد الفقه ون�سو�ص اأخرى، ت�أليف حممد بن احل�شن احَلْجوي.
احل�سارة االإ�سالمية، ت�أليف اأحمد زكي.

الر�سالة اخلالدة، ت�أليف عبد الرحمن عزام.
م�ساألة اخلالفة وجزيرة العرب، ت�أليف اأبي الكالم اآزاد، ترجمة م�شب�ح اهلل عبد الب�قي.

النباأ العظيم .. نظرات جديدة يف القراآن، ت�أليف حممد عبد اهلل دراز.
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tAjdīd ’Al-fiqh 
(wA nuṣūṣ ’uKhRā)

Muḥammad bin-’al-Ḥasan ’al-Ḥajwī
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