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عرفت معظم البلدان الإ�سلمية، منذ انفتاحها على الح�سارة الغربية في الع�سر 

الحديث، اإقباًل متزايداً من لدن اأبنائها على الأخذ بالعلوم الحديثة، وتعّلم اللغات 

الأوروبية، واللتحاق بالجامعات الغربية، للح�سول على الموؤّهلت العلمية في 

تعي�س  الإ�سلمية  المجتمعات  الدقيقة. وهو ما جعل  العلمية  �سات  التخ�سّ �سّتى 

ازدواجية حاّدة بين منهجين في التعليم، منهج تقليدي ي�سّدها اإلى ما�سيها واإلى 

تراثها في العلوم البعيدة عن واقعها المعي�س، ومنهج ع�سرّي ي�سّدها اإلى تعاطي 

العلوم الحديثة المحّركة لهذا الواقع والعاملة على تطويره. وفي ال�سياق نف�سه، 

للعلوم  التجديد  ت�سهد حركات  الإ�سلمية  البلدان  في  الجامعات  بع�س  اأخذت 

الإ�سلمية، بانفتاحها على المناهج الحديثة والدرا�سات التي اأنجزها م�ست�سرقون 

عملوا على اإخ�ساع تراث الإ�سلم للتحقيق والنقد المنهجي. وهو ما جعل عددا 

تراثهم،  اإلى  الغرب  وبنظرة  الدرا�سات،  بهذه  يهتمون  الم�سلمين  الباحثين  من 

اإّل  حياتهم  في  الفاعل  ح�سورها  ت�سترجع  لن  الإ�سلم  ثقافة  باأّن  منهم  اقتناعًا 

بالتفاعل مع المناهج الحديثة. وتخلي�سها من الجمود الذي وقعت فيه. وبذلك 

هذا  وفي  قّيمة.  ومنجزات  انطلقة جديدة  الإ�سلمية  العلوم  في  البحث  عرف 

ال�سدد ُيطرح ال�سوؤال الآتي : ما واقع البحث في العلوم الإ�سلمية اليوم؟ وما اآفاقه 

الم�ستقبلية في �سياق النفتاح على المناهج الحديثة، على يد الباحثين الغربيين اأو 

على يد الباحثين الم�سلمين ؟

الآفاق  وا�ست�سراف  الإ�سلمية،  العلوم  في  البحث  واقع  تقييم  اأّن  يخفى  ول 

الم�ستقبلية المفتوحة اأمامها، ل بد اأن ينطلق من المعطيات التالية:

اأولها : ريادة علماء الم�سلمين ومنجزاتهم في اعتماد المناهج العلمية القائمة 

على توثيق الن�سو�س والنقد الفيلولوجي لها وتحكيم منطق العقل والتجربة في 
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فهمها، حر�سًا منهم على نقل المعارف العلمية ال�سحيحة اإلى الأجيال اللحقة، 

وعلومه  ال�سرق  ثقافة  بين  المثمر  التوا�سل  تحقيق  من  مّكن  الذي  الأمر  وهو 

القديمة، وبين ثقافة الغرب، في نه�سته الحديثة.

منها  ول�سّيما  الأوروبي،  ال�ست�سراق  اأنجزها  التي  الجادة  الأعمال   : ثانيها 

والتي  الجرمانية،  الجامعات  بع�س  في  بعيد،  اأمد  منذ  انطلقت  التي  الدرا�سات 

قام باإنجازها العديد من الم�ست�سرقين الذين داأبوا على تعّمق البحث في العلوم 

تلك  ن�سو�س  بتحقيق  الأمر  تعّلق  �سواء  الحديثة.  المناهج  �سوء  في  الإ�سلمية 

العلوم ومقاربتها، اأو باإعادة ال�سياغة للت�سورات المعرفية لها، اأو بطرح الأ�سئلة 

المحفزة على بحث مواطن اللتقاء بين هذه العلوم والعلوم الإن�سانية الحديثة، 

انطلقًا من خ�سو�سية تمّيز بها الباحثون الألمان، وهي اإيلء الدين اعتباراً خا�سًا 

داخل المجتمع المدني.  وما قد يتيحه هذا العتبار من اكت�ساف مواطن اللتقاء 

بين القيم الدينية والقيم الكونية. وهذا ما يبّرر طرح ال�سوؤال الآتي : هل توجد 

اللذين  والقانون  الت�سريع  على  الإ�سلم  في  الدينية  والعقيدة  القيم  تمليها  حدود 

يقت�سيهما تطور المجتمعات الإ�سلمية، اأم اأّن الأخلق والعقيدة في الإ�سلم ل 

تتدخلن في توجيه الت�سريع والقانون، كما تقول بذلك المذاهب الو�سعية في 

اأوروبا ؟

هذه ت�ساوؤلت وغيرها �سيطرحها المو�سوع الهاّم لهذه الندوة، تت�سل بالتجديد 

المنهجي للعلوم الإ�سلمية وبمنجزاته وبالروؤى المتباينة لإ�سكاليته. وهو ما دفع 

اأكاديمية المملكة المغربية وموؤ�س�سة عبد الهادي بوطالب للثقافة والعلم والتنوير 

اإلى تنظيم هذه الندوة العلمية الدولية، لمناق�سة واقع العلوم الإ�سلمية وا�ست�سراف 

م�ستقبلها في �سياق التحّديات التي تواجهها، وتنامي دور البحث العلمي عمومًا 

في تحقيق التنمية الب�سرية والتقّدم الإن�ساني. وبالتالي الإجابة عّما ُي�سائل علومنا 

الإ�سلمية اليوم حول دورها في هذا ال�سياق الح�ساري وتفاعلها مع اإكراهاته. 

مع  العلوم  لهذه  المقاِرن  المنحى  تعميق  على  الندوة  هذه  اأعمال  و�ستنكّب 

العلوم الإن�سانية  اأهمية ا�ستثمار مناهج  اإبراز  اأوروبا، بق�سد  العلوم الإن�سانية في 
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ومّد  الإ�سلمية،  الجامعات  في  مناهجها  الإ�سلمية، وتجديد  العلوم  تطوير  في 

تتوّخاه  الذي  الهدف  اأّن  المعلوم  ومن  الغربية.  الجامعات  وبين  بينها  الج�سور 

الندوة هو تعزيز ثقافة الحوار والتعاون الفكري والتوا�سل الأكاديمي بين علماء 

الم�سلمين من جهة وبين نظرائهم في الجامعات الغربية، ول �سّيما الألمانية من 

جهة اأخرى.

محاور الندوة وت�ساوؤلتها

11 والتقليد، . التجديد  بين  الإ�سلمية،  الدرا�سات  في  العلمي  البحث  واقع 

اأمام تلك الدرا�سات، وعزلة العلوم الإ�سلمية عن حركة  وان�سداد الأفق 

التطور والإبداع.

21 اإلى اأّي حّد �سّكل التراث العلمي الإ�سلمي للباحثين الم�سلمين في هذا .

موؤ�ّس�سة  الإن�سانية  العلوم  في  علمية،  نظريات  لبناء  اأّولية  مرجعية  الع�سر 

على الت�سور الإ�سلمي، اأم اأّن العجز عن ذلك اأملى على الم�سلمين الأخذ 

الت�سور  عن  مختلفة  كانت  واإن  الو�سعية  بمناهجها  الإن�سانية  بالعلوم 

المعرفي الإ�سلمي ؟

31 الإ�سلمية . الجامعات  في  ُيدّر�س  كما  الو�سعي  القانون  لفل�سفة  كان  هل 

اأّي اأثر في تطوير العلوم ال�سرعية، والربط بين مقا�سد ال�سريعة من جهة، 

وبين العلوم القانونية من جهة ثانية، وبين هذه العلوم وبين القيم الأخلقية 

وحقوق الإن�سان من جهة ثالثة ؟

41 في . الجتهاد  دون  تحول  الفقه  اأ�سول  علم  منظور  من  قيود  توجد  هل 

الإ�سلمية  المجتمعات  لتطّور  الملئمة،  ال�سرعية  الأحكام  ا�ستنباط 

لحقوق  ال�ساملة  مقت�سياته  في  العاّم،  الدولي  القانون  على  وانفتاحها 

الإن�سان والم�ساواة بين الجن�سين وغيرها من الق�سايا الملّحة، من ناحية 

اأولى، والملئمة لمخرجات العلوم الإن�سانية المعا�سرة من ناحية ثانية؟
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51 ما هي النتائج المنهجية والمعرفية التي راكمها الباحثون الغربيون حول .

العلوم الإ�سلمية وح�سارة الإ�سلم في اأوروبا، والتي اأخذ بها العديد من 

الباحثين الم�سلمين اأنف�سهم، في �سبيل ملءمة هذه العلوم لمنطق التطّور 

الذي  الح�ساري  ال�سياق  في  العلوم  هذه  لم�ستقبل  اآفاق  واأّي  العلمي، 

الع�سر  في  الإ�سلمي  الفكر  اأمام  المطروحة  بالتحّديات  الحافل  نعي�سه، 

الحا�سر؟ 
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ي�سعدني في افتتاح اأعمال هذه الندوة التكريمية لع�سو من اأع�ساء الأكاديمية 

اأجل  جميعا  بكم  اأرحب  اأن  بوطالب  الهادي  عبد  الأ�ستاذ  المرحوم  المبرزين 

اأكاديمية  تنظمها  التي  التكريمية  الندوة  هذه  ح�سوركم  اأ�سكر  وان  ترحيب، 

والعلم  للثقافة  بوطالب  الهادي  عبد  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  المغربية  المملكة 

اأع�ساء الأكاديمية  اأقطاب  والتنوير الفكري، اعترافا بجليل الأعمال لقطب من 

اإغناء حياتنا الثقافية والوطنية من خلل التوجه التحرري الذي  اأ�سهم في  الذي 

م�سيئة  لفتات  به  و�سع  الذي  التنويري  والتوجه  الوطنية  الحركة  في  به  �سارك 

اإنه ل�سعور عظيم بالغبطة وال�سرور ونحن نحتفي  على طريق التطور والحداثة. 

بذكرى وذاكرة ع�سونا المرحوم الأ�ستاذ عبد الهادي بوطالب جريا على نهج 

�سنته الأكاديمية، فاحتفت باأع�سائها ال�سادة : ليوبولد �سيدار �سنغور، عبد الكريم 

غلب، محمد عزيز الحبابي ومحمد �سفيق اعترافا بعطاءاتهم الجليلة لوطنهم 
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الأكاديمية  هذه  فر�سان  من  بفار�س  الحتفاء  الآن  وي�سعدنا  جمعاء.  وللإن�سانية 

مواقع  في  الإ�سلمية  واأمته  وملكه  ودينه  لوطنه  مخل�سة  جهود  من  قدمه  لما 

الوطنية والم�سوؤولية الوزارية المختلفة والإنارة التربوية والعلمية والثقافية للعالم 

المن�سورة  وبحوثه  المطبوعة  موؤلفاته  في  العلمية  لآثاره  وتقديرا  الإ�سلمي، 

واأحاديثه الخمي�سية الموثقة.

ح�سرات ال�سيدات وال�سادة الكرام 

ل�ست مبالغا اإذا قلت لكم ونحن نكرم هرما من اأهراماتنا الوطنية باأنه ينتابني 

�سعور مزدوج في هذه اللحظة التكريمية لعلم من اأعلم الوطنية والثقافة والح�سارة 

بغنى  تقديرا و�سغلت  النفو�س  التي ملأت  لمدر�سته  الوفاء  بغبطة  �سعور  ببلدنا، 

تكريم  فيه  اآثر  الذي  مذهبه  اأ�ستح�سر  واأنا  بالتاأثر  و�سعور  كثيرا،  النا�س  فكرها 

الكرام في حياتهم، بيد اأنه مما يخفف من حدة هذا التاأثر اأن ف�سل المقال فيما 

يتركه الرجال من اأعمال يكون اأغنى واأ�سمل بعد نهاية رحلة العطاء، ولي�س خافيا 

اأي�سا ما نلقاه من �سعوبة في قراءة اآثاره التي ات�سعت خريطتها وتنوعت مجالت 

باأ�ستاذيته الجامعية  التربية  قولها، فمن حيث �سعة جغرافية ان�سغالته، هو رجل 

وبمحا�سراته وبكتابه »دور التربية في تنمية العالم الإ�سلمي وت�سامنه« ورجل 

الإعلم بكتابه »دور الإعلم في رفع التحديات التي تواجه العالم الإ�سلمي«، 

ورجل ال�سيا�سة والقانون بكتابه »المرجع في القانون الد�ستوري والموؤ�س�سات 

ال�سيا�سية«، ورجل اللغة بكتابيه »معجم ت�سحيح لغة الإعلم العربي« و»الحقوق 

ق�سايا  و»من  الإ�سلمية«  »ال�سحوة  بموؤلفاته  الإ�سلمي  الفكر  ورجل  اللغوية« 

الإ�سلم المعا�سر« و»العالم الإ�سلمي والنظام العالمي الجديد« ورجل الأدب 

بروايته التاريخية »وزير غرناطة ل�سان الدين ابن الخطيب« وغيرها من الموؤلفات 

اطلعه  و�سعة  كعبه  علو  توؤكد  والتي  المقام  هذا  في  تعدادها  ي�سعب  التي 

نجد  الفكرية  الناظم لن�سغالته  في  المتاأمل  اأفكاره.  معارفه و�سمو  ومو�سوعية 

اأنها ترتكز على ثلثة مرتكزات رئي�سة هي : المرتكز الوطني والمرتكز العربي 

تح�سين  اإلى  دعا  الوطني  المرتكز  في  الإن�ساني،  الكوني  والمرتكز  الإ�سلمي 

اآفات  من  والح�سارية  وال�سيا�سية  الثقافية  خ�سو�سيتها  بروافد  المغربية  الهوية 



اأمين ال�سر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية 19كلمة 

التي  النق�س والغلو والتطرف، وتحرير المجتمع من النخب  ال�ستلب وعقدة 

تفكر باأدمغة م�ستوردة، كما نجده في المرتكز العربي الإ�سلمي يرى في التراث 

»ر�سالته  في  الإ�سلم  قوة  بها  موؤكدا  والتطور،  للعلم  م�سيئة  رموزا  الإ�سلمي 

الروحية واإ�سعاع ح�سارته الفكرية« واأن ح�سارته كما يقول »كانت ول تزال ذا 

بعد عالمي �سمولي«، عامل في كل مقا�سده الفكرية على اإبراز الر�سالة العالمية 

الإن�سانية  الحقوق  وقيم  وديمقراطيته  وت�سامحه  بو�سطيته  للإ�سلم  والإن�سانية 

قمة  احتلت  التي  ان�سغالته  من  كبرى  م�ساحة  الإ�سلمي  الت�سامن  وي�سغل  فيه، 

توجهاته، بانيا دعوته للت�سامن الإ�سلمي على قاعدتين هما الثقافة والقت�ساد، 

وموازاة مع هذا المنحى الفكري التحريري من المعتقدات الم�سللة والم�سححة 

منتوج  الح�سارات  اأن  الإن�ساني  الكوني  المرتكز  في  يرى  الملتب�سة  للمفاهيم 

الح�سارية  المركزية  فكر  تعلو على  �سامية  اإن�سانية  لقيم  ون�سيج  م�سترك  اإن�ساني 

والتع�سب العرقي، داعيا بذلك اإلى تلقح الثقافات العالمية وتفاعل الح�سارات 

اأجل  من  عقائدها  اختلف  على  ال�سعوب  جميع  بين  التفاهم  لتاأمين  الإن�سانية 

اإقرار ال�سلم والأمن وتعزيز قيم التفاهم والخير في العالم. من �سياق هذه الق�سايا 

ياأتي  ومعالجتها  لها  التنظير  امتطى �سحوة  التي  الفكرية  والم�سكلت  التربوية 

مو�سوع هذه الندوة »اأي م�ستقبل للبحث في العلوم الإ�سلمية؟«، اإذ ل يخفى 

عليكم ح�سرات ال�سيدات وال�سادة الكرام ما عرفته مناهج الدر�س المعرفي في 

العلوم الإ�سلمية اأمام تعاظم الم�ستجدات الفكرية والتحديات الح�سارية بمطلع 

في  الباحثين  باختلف روؤى  بين منهجين مختلفين  ازدواجية  الثالثة من  الألفية 

منفتح  واآخر  المتوارثة  الثوابت  اإلى  م�سدود  منهج  بين  الفكري  للمتن  قراءتهم 

على المتغيرات المعا�سرة، مما اأف�سى اإلى تباين في الروؤى والمقاربات المنهجية 

الح�سارية  الأ�سئلة  واإذا كانت  العلمي،  والبحث  التعليمي  الدر�س  في  المختلفة 

القلقة قد �سكلت عند الباحثين الم�سلمين مدار ان�سغالتهم في مناهجهم البحثية 

المجيبة عن الت�ساوؤلت التالية: كيف يواجه فكرنا التحديات المنهجية والفكرية 

الحديثة ؟ من نحن ؟ كيف نبقى اأ�سلء مع ثوابتنا دون انغلق اأو تع�سب، وفي 

الوقت ذاته ن�سبح متطورين مع علوم الع�سر ومناهجه دون ذوبان؟ فاإن الباحثين 
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النظرية  خلفياتهم  اختلف  خلل  من  عملوا  قد  الم�ست�سرقون  ومنهم  الغربيين 

على ا�ستخدام مناهجهم الحديثة في النظر النقدي والتحقيقي للعلوم الإ�سلمية 

ا�ستنادا اإلى م�ستجدات المناهج العلمية الحديثة وم�ستحدثات واقعهم الح�ساري 

المرجعية  حول  الندوة  تطرحه  الذي  الم�سترك  ال�سوؤال  ياأتي  هنا  من  المعي�س، 

حول  المحققة  والمعرفية  المنهجية  والنتائج  المناهج  لهذه  الموجهة  النظرية 

العلوم الإ�سلمية وواقع وم�ستقبل البحث في العلوم الإ�سلمية على �سوء المناهج 

بالوعي  الرتقاء  بهدف  معا،  والإ�سلمية  الغربية  الجامعات  في  بها  المتو�سل 

المنهجي الهادف اإلى الفهم والتفاهم وتعزيز ج�سور الحوار والتوا�سل الفكري 

التي و�سعها للأكاديمية  ال�سامية  اإلى الأهداف  ا�ستنادا  العالم  المفكرين في  بين 

وطورها   - ثراه  اهلل  طيب   - الثاني  الح�سن  الملك  الجللة  �ساحب  موؤ�س�سها 

ال�ساد�س - حفظه اهلل - موجها  الملك محمد  راعيها الأمين �ساحب الجللة 

نظره ال�سامي باأن تكون الأكاديمية منارة للبحث وال�ستق�ساء على طريق الأمن 

الثقافي والحوار الح�ساري وال�سلم الإن�ساني. 

المقا�سد،  اأغنى  وبلوغ  المنافع  اأجدى  بتحقيق  الندوة  لهذه  اأدعو  وختاما 

التكريمية،  العلمية و�سهاداتهم  اأ�سكر الم�ساركين كافة ببحوثهم  اأن  ول يفوتني 

واأ�ساأل اهلل اأن يتغمد الفقيد محمد اآيت الفران بوا�سع رحمته الذي وافته المنية 

وهو ي�ستعد للم�ساركة معنا في هذه الندوة العلمية. وحفظكم اهلل جميعا من كل 

مكروه. وال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 



كلمة رئي�س موؤ�ش�شة

عبد الهادي بوطالب

ال�سيد مجيد بوطالب

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سلة على اأ�سرف المر�سلين وعلى اآله و�سحبه

ال�سيد اأمين ال�سر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية

ال�سادة اأع�ساء الأكاديمية 

ال�سادة المحا�سرون

�سيداتي، �سادتي، �سيوفنا الأعزاء

�سيدي الرئي�س

اأوجه  واأن  العظيم،  المحفل  هذا  اأمام  الكلمة  اأتناول  اأن  اليوم،  ي�سعدني 

التحية لكل الحا�سرين والم�ساركين، كل با�سمه و�سفته، من اأكاديميين وعلماء 

هذا  في  الم�ساهمين  ولكل  وخارجه،  المغرب  داخل  من  وباحثين،  واأ�ساتذة 

بتعاون مع  المغربية،  المملكة  اأكاديمية  تنظمه  الذي  الفكري والثقافي  الملتقى 

موؤ�س�ستنا. وفي هذا الإطار يجدر بي التنويه بهذه المبادرة، وهذا التعاون الذي 

قام بهند�سته وتاأطيره اأمين ال�سر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية الأ�ستاذ عبد 

الجليل لحجمري واأ�سرف عليه الأ�ستاذ محمد الكتاني، وعدد من الأكاديميين 

هذه  فاإن  وللحقيقة،  الجزيل.  بال�سكر  اإليهم  اأتقدم  الذين  والإداريين  والباحثين 

المبادرة هي جزء ل يتجزاأ من المنهجية الجديدة التي تخطها اأكاديمية المملكة 
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والتي تقوم على النفتاح بمفهومه ال�سامل، تعلق الأمر بالمغرب، حيث النفتاح 

على الكفاءات الفكرية وتكريمها، �سواء التي غادرتنا اإلى دار البقاء اأو التي ما زالت 

على قيد الحياة، اأو تعلق بالخارج، حيث تتنوع الفعاليات الثقافية والملتقيات 

العلمية المنفتحة على ثقافات من مختلف جهات العالم، وهو ما يعزز الم�سهد 

الثقافي ويغنيه بهذا التنوع والتعدد، مما يجعل من اأكاديمية المملكة منارة فكرية 

ت�ستقطب حولها عددا من الإطارات العلمية من داخل المغرب وخارجه.

ما  تجمع  مبادرة،  هي  اليوم،  مبادرة  باأن  القول،  يمكن  ال�سدد،  هذا  وفي   

بين هذا النفتاح، حيث ينتظم هذا الملتقى الفكري الجماعي الذي ي�ساهم فيه 

مفكرون من المغرب ومن الدول الجرمانية، حول مو�سوع حيوي وا�ستراتيجي 

يتعلق بم�ستقبل البحث في العلوم الإ�سلمية، وحيث يتم تكريم اأحد الأكاديميين 

وال�سيا�سي،  والمعرفي  الأكاديمي  الم�ستوى  على  قوية،  ب�سمات  ترك  الذي 

ت�ساهم  ما  فبقدر  بوطالب. وهكذا،  الهادي  الأ�ستاذ عبد  اهلل،  والدنا رحمه  اإنه 

الأكاديمية في تنمية النفتاح والحوار بين الباحثين من المغرب وخارجه، بقدر 

المنية،  وافتهم  الذين  اأع�سائها  لأحد  التكريم  بهذا  العتراف  لثقافة  توؤ�سل  ما 

ولي�س هذا وح�سب، بل يمكن القول، باأن من الم�سادفة الإ�سارة اإلى  العلقة، بين 

مو�سوع هذا الملتقى الفكري حول العلوم الإ�سلمية، وحول اهتمامات الأ�ستاذ 

بق�ساياه  المعا�سر  الإ�سلم  مو�سوع  كان  الذي  بوطالب،  الهادي  عبد  الراحل 

الخريجين  واأحد  دين  عالم  باعتباره  اأول  الأ�سا�سية،  ان�سغالته  اأحد  المتنوعة، 

المتميزين من جامعة القرويين، وثانيا باعتباره اأول اأمين عام للمنظمة الإ�سلمية 

للتربية والعلوم والثقافة »الإي�سي�سكو«. لقد تولى الأ�ستاذ عبد الهادي بوطالب 

اأمانة »الإي�سي�سكو« �سنة 1981، حيث وجد نف�سه في قلب النقا�س حول حقيقة 

الإ�سلم اإذ كان بروز ما �سمي بال�سحوة الإ�سلمية و�سقوط ال�ساه في اإيران وحرب 

الخليج واأفغان�ستان وما عا�سه العالم العربي والإ�سلمي من تفاعلت على �سوء 

اإرهابية.  اأعمال  من  المغرب  ف�سل عما عرفه  �ستنبر  من  الحادي ع�سر  اأحداث 

كل هذا، جعل الأ�ستاذ عبد الهادي بوطالب يخو�س معركة الدفاع عن الإ�سلم 

بقيمه ال�سمحة، حيث اأجرى عددا من اللقاءات ال�سحفية و�سارك في عدد من 
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الندوات، وكتب العديد من المقالت الجريئة حول اإ�سلم الت�سامح والتعاي�س، 

حوار  وحول  الإ�سلمية  المذاهب  بين  والتقريب  الإ�سلم  في  الجتهاد  وحول 

الق�سايا  من  هذا  وغير  الديني،  البحث  في  والتجديد  والثقافات  الح�سارات 

الفكرية التي يوؤكد فيها الراحل باأن الإ�سلم دين تي�سير، ولي�س دين تع�سير، دين 

�سلم وحوار ولي�س دين انغلق وتزمت، دين احترام للآخر ولي�س معاداته.

ولي�س هذا وح�سب، بل اإن الأ�ستاذ عبد الهادي بوطالب كان قيد حياته، قد 

بما في ذلك  العام  ال�ساأن  لتخو�س في  ا�سمه،  التي تحمل  الموؤ�س�سة  اأ�س�س هذه 

ال�ساأن الإ�سلمي، وهي الموؤ�س�سة التي حظيت برعاية من جللة الملك محمد 

الثاني  الح�سن  م�سجد  بموؤ�س�سة  ف�ساء  لها  خ�س�س  حيث  اهلل،  ن�سره  ال�ساد�س 

بالدار البي�ساء، وت�سم مكتبة غنية باأمهات الكتب التي وهبها الراحل لهذا الف�ساء 

لتكون في متناول الباحثين والطلبة.

اأيها ال�سادة، اأيتها ال�سيدات،

لي�ست  اإ�سكالية  الدين وعلومه وتدري�سه، هي  البحث في مجال  اإ�سكالية  اإن 

العالم  في  الجميع  كان  اإذا  لأنه  وحدهم،  الم�سلمين  تعني  ول  اليوم،  وليدة 

الإ�سلمي، يوؤكد على �سرورة تعليم الدين وعلى بحثه، فاإن هناك خلفات عميقة 

ما زالت مطروحة بين مكونات الأمة، بخ�سو�س م�سامينه ومناهجه واأهدافه مما 

اأكثر تعقيدا، وهذه الندوة، التي تت�ساءل اليوم حول  البيداغوجية  جعل معالجته 

النفتاح  �سياق  في  الم�ستقبلية  اآفاقه  الإ�سلمية، وحول  العلوم  في  البحث  واقع 

التعاون الفكري والتوا�سل  المناهج الحديثة، ندوة بقدر ما تتوخى تعزيز  على 

الأكاديمي بين علماء الم�سلمين من جهة، وبين نظرائهم في الجامعات الغربية 

ول �سيما الألمانية، ندوة تتوخى اأي�سا النفتاح على التجربة الأوروبية في مجال 

الفقه وما اأحدثه من تغييرات وتحديث في طريقة تدري�سه، حيث ي�سهد البحث في 

العلوم الإ�سلمية تطورات ملمو�سة. نعم، لقد ا�سطدم العالم الإ�سلمي مع الغرب 

في القرن التا�سع ع�سر بحكم ال�ستعمار والبعثات العلمية التي اأقبلت على النهل 

من العلوم الحديثة في الجامعات الغربية، وعلى تعلم اللغات الأجنبية، واليوم، 
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وعلى �سوء ما يواجهه واقعنا الإ�سلمي من تحديات وت�ساوؤلت، وما ي�ستوجبه 

اإ�سلحات وهيكلة للحقل الديني، يطرح على باحثينا الطلع على  الأمر من 

مختلف التجارب المتقدمة في هذا المجال، حيث تت�سارع التطورات العلمية 

والتكنولوجية، وحيث يعرف العالم اليوم، تحولت عميقة في مختلف الميادين، 

التطور وخو�س  اقت�سادية واجتماعية وثقافية. ولم�سايرة هذا  اأو  �سيا�سية كانت 

اأن يطور مناهجه في مجال البحث في مختلف  غماره، على عالمنا الإ�سلمي 

العلوم ومن بينها العلوم الإ�سلمية بدون التفريط في قيم ديننا ال�سمحة، وهذا ما 

تتحرر  واأن  الم�ستقبل  اإلى  وتتطلع  تنه�س  لكي  ل�سعوبنا  يكون حافزا  اأن  يمكن 

من اأغلل الما�سي العتيق. لقد اأجريت العديد من الإ�سلحات التربوية في عدد 

من البلدان الإ�سلمية في مدار�سها وجامعاتها، لكنها ظلت �سجينة العتبارات 

ال�سيا�سية، مترددة بين متطلبات الدولة والجماعات الدينية، وهذا ما يوؤثر على 

البحث ومو�سوعيته، وعلى تحرير الدين من كل اأ�سكال التوظيف والتبعية لهذا 

الطرف اأو ذاك. لقد اآن الأوان اأن تتحرر العلوم الإ�سلمية من كل النحرافات، 

واأن تواكب الع�سر بتحولته وتطوراته. لهذا اأدعو من هذه المن�سة كل الباحثين 

من المغرب وخارجه اإلى تنمية الحوار وتبادل الخبرات والتجارب لما فيه خير 

العالم الإ�سلمي ودينه الحنيف.

اأيها ال�سادة، اأيتها ال�سيدات،

مرة اأخرى اأ�سكر كل الأكاديميين وفي مقدمتهم اأمين ال�سر الدائم لأكاديمية 

المملكة المغربية، وكل الأ�ساتذة والعلماء الأجلء الحا�سرين والم�ساركين في 

هذا الملتقى، كما اأ�سكر كل المدعوين على ح�سورهم ومتابعتهم لأ�سغال هذه 

الندوة.

وال�سلم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.



�شهادة

ال�شيد عبد العزيز بن عثمان التويجري

المدير العام للمنظمة الإ�سلمية للتربية والعلوم والثقافة

اأكاديمية  تنظمها  التي  التكريمية  الندوة  اإليكم في هـذه  اأتحدث  اأن  ي�سعدني 

والعلم  للثقافة  بوطالب  الهادي  عبد  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  المغربية،  المملكة 

ـيـَغ في واأوّد اأن اأتقدم في البداية،  والتنوير الفكري، والتي اختارت لها عنوانَا �سِ

بال�سكر اإلى �سعادة الأخ الأ�ستاذ الدكتور عبد الجليل لحجمري، اأمين ال�سر الدائم 

، والتي اأتاح 
ّ
لأكاديمية المملكة المغربية، على الدعوة الكريمة التي وّجـهها اإلي

لي بها فر�سًة مجـددًة اأ�سعدتـني، للحديث عن جوانب من حـياة معالي اأ�ستاِذنا 

العلمة الدكتور عبد الهادي بوطالب، عليه رحمة اهلل تعالى.

واأحمُد للأكاديمية الموقرة، مبادرَتها هذه بتكريم اأحد اأع�سائها الماهدين، 

الكبرى،  العلمية  الموؤ�س�سة  لهذه  القواعد  باإر�ساء  البداية،  منذ  ا�سطلعوا،  الذين 

التي هي اإحدى المعالم الح�سارية الثقافية الم�سعة في هذه المملكة ال�سعيدة.

العلوم  في  البحث  به، وبين م�ستقبل  المحـتـَفـى  بين  الجميل  الربـط  اإن هذا 

ميادين  في  له  كان  الذي  الفـذ  العالم  هـذا  طبيعَة  بو�سوٍح،  يعك�س  الإ�سلمية، 

المرموقة، والتمّيـُز في الجتهاد والتجديد، والنبـوُغ  المكانُة  الإ�سلمية  العلوم 

الأ�سالة والمعا�سرة، والخبرُة  بين  المواءمة  الفكـر والبحث، والقدرُة على  في 

في المزاوجة بين العلوم ال�سرعية وبين العلوم الحديثة، في ان�سجاٍم وتناغٍم بين 

القديم والجديد، هذا اإلى النجاح الكبير والدائم الذي حققه في المهاّم ال�سامية 

اأغنى  التي ا�سطلع بها عبر مراحل حياته الحافلة بالعطاء المثمر المتنّوع. فلقد 
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الأ�ستاذ عبد الهادي بوطالب، رحمه اهلل، المكتبة الإ�سلمية بموؤلفات ودرا�سات 

ُمبدعة، منها:

ـ الحكم وال�سلطة والدولة في الإ�سلم.ـ حقوق الأ�سرة وتحرير المراأة ؛

ـ بين ال�سريعة والفقه والقانون ؛

ـ بين ال�سورى والديمقراطية ؛

ـ حقيقة الإ�سلم ؛

ـ من ق�سايا الإ�سلم المعا�سر في جزئين ؛

ـ لكي نفهم الإ�سلم اأح�سن ؛

ـ ال�سلفية : ا�ست�سراف م�ستقبلي ؛

ـ قب�سات من نور الذكر الحكيم في �ستة اأجزاء.

التي  والقانونية  والفكرية  وال�سيا�سية  اللغوية  الدرا�سات  من  ذلك  غير  اإلى 

ت�سكل ر�سيداً معرفيًا مهمًا للباحثين و�سداة المعرفة. وكما ارتبط المحتـَفى به 

في  تخرجوا  الذين  النابهين  النجباء  الطلب  اأحـَد  باعتباره  الإ�سلمية،  بالعلوم 

بالعمل  اأي�سًا،  ارتبط  العالمية،  �سهادة  على  العتيدة، وح�سلوا  القـرويين  جامعة 

في  �سغلها،  التي  المواقع  من  للإ�سهام،  والم�ستمر  والهادف  الجـاّد  الفكري 

�سناعة م�ستـقبل هذه العلوم. والجدير بالذكر اأن العالمية من القرويين، الق�سم 

الأدبي، لم تكن تختلف عن العالمية، الق�سم ال�سرعي، اإل في مجال التخ�س�س 

الدقيق. ولذلك فقد جمع اأ�ستاذنا بوطالب، رحمه اهلل، بين �سهادَتي العالمية في 

اإهاٍب واحد، فكان في تكوينه العلمي والأدبي العالي، جامعًا بين علوم العربية، 

من نحٍو واأدٍب وبلغٍة وبياٍن، وبين العلوم ال�سرعية، من تف�سيٍر وحديٍث و�سيرٍة 

ب�سـَقـْيـها. فهو عالٌم عّلمٌة  العلوم الإ�سلمية  وفقٍه واأ�سول. وذلك هو جماُع 

واأديٌب ذّواقة.
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 – والثقافة  والعلوم  للتربية  الإ�سلمية  المنظمة  فيها  اأدار  التي  الفترة  وفي 

اإي�سي�سكو - منذ قيامها في الثالث من مايو عام 1982 وحتى نهاية عام 1991م، 

حر�َس اأ�ستاذنا الكبير، رحمه اهلل تعالى، على و�سع الأ�س�س لعمل تجديدي في 

م�سار  توجيه  في  ومبادراته  بفكره  و�سارك  والثقافة،  والعلوم  التربية  مجالت 

لحّث  متوا�سلة  جهوداً  وبذل  المجالت،  هذه  في  الم�سترك  الإ�سلمي  العمل 

الدول الأع�ساء على الهتمام بالفكر والمعرفة، واإعادة ترتيب البيت الإ�سلمي 

لتمكينه من الولوج في ع�سر العلم والتقـدم والقتدار الح�ساري، في اإطار من 

اإلى  المختلفة. وقد واكبُت ذلك معه خلل عملي  بين دوله  التكامل والتن�سيق 

بالعطاء  حافلة  كانت  �سنوات،  �ست  طيلة  الثقافة  في  م�ساعداً  عامًا  مديراً  جانبه 

الم�ستمر والعمل ال�ساق في ظروف �سعبة وتحّديات عاتية.

اإن هذا ال�سرَب الراقَي من التكوين الجامعي العالي، الذي كان �سائـداً في بع�ٍس 

من الحوا�سر العربية والإ�سلمية، التي كانت عوا�سَم للثقافة الإ�سلمية، ومعاقـَل 

للعلم والمعرفة، اإلى حدود العقود ال�ستة الأخيرة، هو الذي كان له الأثر الكبير 

اإذكاء جذوتها فـزادت توّهـجًا وتاألقـًا، بحيث  اإغناء العلوم الإ�سلمية، وفي  في 

كان خريجو تلك الجامعات والمعاهد اأركانـًا للعلوم الإ�سلمية، وُبـنـاًة للنه�سة 

العلمية والثقافية، بل وحتى الأدبية. فكان البحث في هذه الحقول العلمية ين�سج 

ويثمر ويزدهر، وتتنّوع م�سادُره وتتعـّدد مناهـُلـه. ولذلك فاإنَّ م�ستقبل البحث 

في العلوم الإ�سلمية عمومًا، يرتبط اأ�سا�سًا، بالك�سف عن مواطن اللتقاء بين القيم 

الدينية الثابتة وبين القيم العالمية التي ُي�سطلح عليها بالقيم الكونية، وبتوظيفها 

في تطوير مناهج البحث وتو�سيع اآفاقه، مما يقت�سي الجمَع بين العلوم الإ�سلمية 

التي  وحقائقها  وت�سّوراتها  روؤاهـا  بين  والتوفيـق  الحديثـة،  الإن�سانية  والعلوم 

وال�سنة  الكريم  القراآن  ال�سرعية من  الدينية والأحكام  الثوابت  َتـَتـَعـاَر�ُس مع  ل 

ال�سحيحة. وثمة مجالت كثيرة لهذا اللتقاء ينبغي العمل في اإطارها، وتوظيف 

الإمكانات التي تتيحها للباحثين من العلماء.

العلوم الإ�سلمية، من وجوه كثيرة، بحا�سر  البحث في  يرتبط م�ستقبل  كما 

الحالي،  وبو�سعها  العلوم،  هـذه  في  المتخ�س�سة  العليا  والمعاهد  الجامعات 
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وبالظروف التي تعي�س في اأجوائها ؛ اإْذ كلما تطّورت هذه الموؤ�س�سات التعليمية 

بالدرا�سات  ُتـعنى  التي  الحديثُة  والموؤ�س�ساُت  الجامعاُت  ومعها  التاريخية، 

الإ�سلمية، وجّددت في المناهج والبرامج وفي الروؤى وفي الأهـداف، وارتقت 

هـذه  في  المتلحقَة  المتغّيـرات  بها  و�سايرت  فيها،  وتو�ّسـعت  تخ�س�ساتها  في 

َر، وب�سورٍة تلقائية، البحُث في العلوم الإ�سلمية،  َتـَطـوَّ المجالت الأكاديمية، 

فينتُج عن  تقت�سر على مجال واحد،  التي ل  ال�ساملة  النافذة  تاأثيراته  له  وكانت 

ذلك تجديٌد للفكر، واإغناٌء للبحث، واإنماٌء للحياة.

التي  والثقافية،  العلمية  التنمية  اأهمية  ُنـدرك  ال�سمولي،  المنظور  هذا  من 

تقوم على قاعدة البحث في العلوم والمعارف جميعًا، ومنها العلوم الإ�سلمية. 

الحا�سر  فبقدر ما يكون  يقوم على قواعد من حا�سرها.  العلوم  فم�ستقبل هذه 

يكون  المحدودة،  غير  الوا�سعة  الآفاق  على  ومنفتحًا  ومتطوراً،  مزدهراً، 

الم�ستقبل كذلك. والعك�س �سحيح، ما في ذلك �سٌك قـط. وهنا يجـدر بنا اأن 

نت�ساءل عن اأو�ساع البحث في العلوم الإ�سلمية في حا�سرنا. هل يقوم البحث 

العلوم  في  البحث  يخـدم  وهل  ؟  �سحيحة  اأ�س�س  على  العلمي  الحقل  هذا  في 

هذه  في  الباحثون  وهل  ؟  ال�ساملة  والثقافية  العلمية  التنمية  اأهداف  الإ�سلمية 

العلوم ينفتحون على ع�سرهم، ويندمجون في تياراته المعرفية، وينخرطون في 

ال�سياق الح�ساري الإن�ساني، ويتابعون الجديد، ويواكبون التطور الحثيث الذي 

تعرفه الحياة العلمية والأكاديمية في الدول المتقدمة ؟

تلك هي الأ�سئلة المحورية التي من خلل الجواب عنها، نقف على حقيقة 

العالم الإ�سلمي. العلوم الإ�سلمية. بل نقُف على م�ستقبل  م�ستقبل البحث في 

ولقد كان اأ�ستاذنا العلمة الدكتور عبد الهادي بوطالب، رحمه اهلل، اأحد النبغاء 

من بناة م�ستقبل العالم الإ�سلمي بفكره الوّقـاد، وبثقافته المو�سوعية، وب�سجاعته 

ى له من بحـوث ودرا�سات، وما عـالج  التجديدية التي مّيـزت نظراته فيما ت�سدَّ

بعلمه  ونفـع  المثـوبة،  له  واأجـزل  وا�سعة  اهلل رحمة  ونـوازل. رحمه  ق�سايا  من 

بهذا  احتفائها  على  المغربية  المملكة  لأكاديمية  اأُجزُلـه  واجتهاداتـه.وال�سكر 

العلم ال�سامخ والمفكر الُمـبـدع ورجل الدولة المقتـدر.



�شهادة
ال�شيد عبا�س الجراري1

ع�سو اأكاديمية المملكة المغربية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، 

اآله  وعلى  محمد  �سيدنا  على  وال�سلم  وال�سلة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 

و�سحبه اأجمعين. ال�سيد اأمين ال�سر الدائم، ال�سيد اأمين ال�سر الم�ساعد، �سيوف 

الأكاديمية الأعزاء، زميلتي وزملئي اأع�ساء هذه الموؤ�س�سة، ح�سرات ال�سيدات 

وال�سادة.

الهادي  عبد  العلمة  المرحوم  زميلنا  حق  في  �سهادة  لتقديم  ُدعيت  حين 

بوطالب، اأح�س�ست ب�سيء من الحرج، لماذا ؟ لأ�سياء كثيرة منها �سببان اثنان : 

الأول اأن العر�س القيم الذي ُقّدم عن حياة المرحوم ، لم ُيبق �سيئا لأي متحدث، 

ولهذا  مماثلة.  تكريمية  منا�سبات  في  عنه  بحثين  ن�سرت  اأن  لي  �سبق  اأنه  الثاني 

حين ُطلب اإَلي اأن اأقول كلمة تكون �سهادة في حقه اأح�س�ست ب�سيء من الحرج 

ومن الحيرة. ماذا اأقول؟ الحقيقة اأنني حين اأتاأمل هذه الحياة الحافلة التي عا�سها 

العلمة المرحوم عبد الهادي بوطالب اأجد اأنها بكل مراحلها، تنطلق من عن�سر 

المبكر. هذا  النبوغ  الرجل وهو  تعالى لهذا  اإلهامي وهبه اهلل  هام، ومن عن�سر 

فقد وقفت  المدر�سة.  في  تلميذ  نبوغه وهو  بواكير  نابغة وظهرت  كان  الرجل 

وفي مجال  الإبداع  وفي مجال  الأدب  في مجال  نبوغه  على  تدل  وثائق  على 

)1(  قّدمها مرتجلة وتم ا�ستخراجها من �سريط الت�سجيل.
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ب�سنة  لذلك  خ  ُتوؤرَّ الوثائق  وبع�س  »العدوة«.  مدر�سة  في  تلميذ  وهو  الخطابة 

1935 في المدر�سة التي كان يديرها المجاهد محمد بنعبد اهلل رحمه اهلل وكان 

اأ�ستاذه في هذه المدر�سة هو �سقيقه الأ�ستاذ محمد بوطالب، هذا النبوغ �سوف 

اإلى  القرويين  جامعة  في  درا�سته  من  بدءاً  متعددة  مجالت  في  ويتجلى  يتطور 

عدم القتناع بما ناله في هذه الجامعة �سواء في جانبه ال�سرعي اأو الأدبي، ولكنه 

اأخرى. كل ذلك �سينال منه  التفتح على ثقافات وعلى لغات  اإلى  �ستتوق نف�سه 

الحظ الأوفر ب�سبب النبوغ وب�سبب الموهبة الإلهية التي وهبه اهلل اإياها.

هذا النبوغ بكل هذه المواهب هو الذي جعله حين دخل اإلى المجال التربوي 

التعليمي �سوف يتاألق، تاألق في التعليم في المدر�سة المولوية، وتاألق في التعليم بعد 

ذلك في الجامعة. وهذا النبوغ هو الذي كذلك جعله يـتاألق في مجال ال�سيا�سة 

بحنكته وبدبلوما�سيته وبكل ما وهبه اهلل في هذا المجال. ولهذا ا�ستطاع اأن يكون 

�سفيرا في عدة بلدان �سديقة و�سقيقة، واأن يتحمل م�سوؤولية عدد من الوزارات 

الهامة، واأن يختم حياته باأن يكون م�ست�سارا لجللة الملك المغفور له الح�سن 

بهذا  اإل  اأف�سرها  فيها ل  تفوق  اإذن هذه كلها مجالت  واإياه.  اهلل  الثاني رحمه 

النبوغ الذي اأعطاه اهلل اإياه، ولكن ما اأريد اأن اأ�سيفه واأن اأقف عنده بع�س الوقت 

هو تجلي هذا النبوغ في مجال الإبداع وفي مجال الأدب وفي مجال التاأليف 

في مختلف العلوم التي كان يتقنها، بدءاً من اهتمامه بالقراآن الكريم وتف�سيره، 

اإلى الأدب واإلى ال�سعر واإلى الق�سة واإلى الرواية. هذا جانب ل يمكن اأن نغفله. 

وكما قلت هذا النبوغ في الإبداع ظهر وهو في المدر�سة البتدائية وقبل اأن ينال 

بالكتابة وبالتدوين وبالت�سجيل  ماأخوذا  فالرجل كان  البتدائية. ولهذا  ال�سهادة 

وبالإبداع والبتكار. �سوف يتجلى ذلك في المقالت التي كان يكتبها وكان 

ين�سرها في وقت مبكر. ولعلَّ اأولى مقالته ن�سرت في »جريدة الثريا التون�سية« 

ثم بعد ذلك توالى الن�سر في ال�سحف ول �سيما في جريدة »الراأي العام« التي 

يذكر الجميع اأنه كان له فيها ركن خا�س بعنوان »هذه �سبيلي« ؛ ومقالته  فيها 

ين�سرها منذ  التي كان  المقالت  اليوم في كتاب �سمَّ مجموع  نقراأها  التي  هي 

وقت مبكر. اإذن هذا جانب المقالة الذي برز فيه، ثم هناك جانب اآخر في عمق 
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الإبداع وهو ال�سعر، فالمرحوم عبد الهادي بوطالب كان �ساعرا متطلعا للتجديد 

ببال  التجديد مازال م�ساألة ربما ل تخطر  الثلثين والأربعين. كان  �سنوات  في 

اأدبائنا اإل في حدود �سيقة، ولكن المرحوم عبد الهادي بوطالب كان متطلعا اإلى 

هذا التجديد، ن�سر ق�سائد على النمط المعروف التقليدي : الق�سيدة من بيتين، 

بداية  تعتبر  ق�سائد  كذلك  ن�سر  لكنه  واحدة...،  قافية  ومن  واحد،  وزن  ومن 

محاولت التجديد في ال�سعر المغربي .  وهنا اأتحدث عن ال�ساعر المغربي الذي 

كان �سباقا اإلى ت�سكيل الق�سيدة على نمط اآخر هو اأ�سبه ما يكون بالمو�سحات، 

اأو بهذا ال�سعر الذي ي�سمى اليوم بال�سعر التجديدي اأو ال�سعر الحر، هذا جانب 

مهم ل ينبغي اأن نهمله. ثم اإننا في �سياق مبتكراته اأو من �سبقه في مجال الإبداع 

ي�سميها  لم يكن  الرواية. هو  واإلى  التاريخية  الق�سة  اإلى  �سبق  اأنه  اأن نذكر  بد  ل 

اليوم  عليه  المتعارف  بالمفهوم  رواية  وهي  تاريخية.  ق�سة  �سماها  ولكن  رواية 

وهي الم�سماة »وزير غرناطة« وفيها تحدث فيها على ل�سان الدين بن الخطيب. 

فكان هذا فتحا في مجال الكتابة الإبداعية عن طريق ال�سرد الذي مزج فيه بين 

العنا�سر التاريخية وبين ال�سور المتخيلة وبين وبين.. اإلى اآخر هذا الذي نعرفه 

ويعرفه الدار�سون لهذا النوع من الأدب.

ل  للذين  فلنقل  اأو  م�ساركا،  مثقفا  مبدعا  اأديبا  عالما  كان  الرجل  هذا  اإذن 

كان  ولكن  الأبعاد،  ومتعددة  متنوعة  ثقافة  ذا  كان  اإنه  م�سارك  �سفة  تعجبهم 

بالإ�سافة اإلى ذلك يتميز ببع�س الخ�سو�سيات. كان جريئا في القول، وكان ل 

الوقت حكيما، وكان كما  نف�س  في  بالنقد، وكان  يواجه  واأن  ينقد  اأن  يخ�سى 

يقال اليوم ديبلوما�سيا في اأحاديثه، ولكنه كان كذلك �ساحب نكتة، و�ساحب 

مزحة، و�ساحب طرفة، وكم ق�سينا من الأوقات كلها مرح وكلها �سحك وكلها 

فرح بما كان يحكيه من نكت في رحاب اأكاديمية المملكة المغربية حين نخرج 

موؤ�س�سة  في رحاب  ، وكذلك  الجتماعات  بع�س  في  نلتقي  لل�ستراحة وحين 

اآل البيت بالأردن التي كان ع�سوا فيها كما كان ع�سوا في الأكاديمية. وكانت 

ال�سمات تجعلك ت�سعر واأنت تحدثه وكاأنه �سديق من الأ�سدقاء  اأحاديثه بهذه 

الأ�ستاذ  في  خ�سارتنا  كانت  وغيره  ولهذا  حاجز.  اأي  وبينهم  بينك  لي�س  الذين 
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المرحوم عبد الهادي بوطالب خ�سارة كبيرة، خ�سارة للمغرب، وخ�سارة للثقافة 

ترك  اأنه  هلل  الحمد  عظيمة،  خ�سارة  كانت  الإ�سلمي  للعلم  وخ�سارة  المغربية، 

اأن  اإلى  الذين هم في حاجة  لطلبنا  نلقنه  اأن  اإلى  اأحوجنا  ما  الذي  الإنتاج  هذا 

يعرفوه. حتى في المجال الأدبي كنا نلحظ ونحن اأ�ساتذة في كلية الآداب اأن 

ق�سائده  يعرفون  ول  المبكرة،  الرواية  هذه  غرناطة«  »وزير  يعرفون  ل  طلبنا 

المجددة، اإذن ل بد لنا اأن نوعي الأجيال ونوعي ال�سباب بهذه المبادرات التي 

اتخذها بع�س الرواد، مثل عبد الهادي بوطالب رحمة اهلل عليه، ولهذا نحمده 

عز وجل اإذ خلف هذه الموؤ�س�سة، هذه الموؤ�س�سة التي ل نريدها اأن تكون مجرد 

مركز للحفاظ على تراثه فح�سب، هذا مهم ل �سك، ولكن نريدها اأن ت�سع بهذه 

لكي  بوطالب  الهادي  عبد  المرحوم  خلفه  الذي  الغزير  الإنتاج  وبهذا  الثقافة، 

تطلع عليه الأجيال. وقد نعيد النظر في عدد من الأحكام المتداولة بين الدار�سين 

بعد اأن يتعرف طلبنا عليها ل �سيما هذا الجانب الإبداعي. لهذا ونحن نحيي 

ذكرى زميلنا ونكرمه في هذه الندوة ونقيمها في مو�سوع هو في �سميم ما كان 

يعنى به ويهتم به، وهو : م�ستقبل البحث في الثقافة الإ�سلمية والفكر الإ�سلمي 

والفقه الإ�سلمي وكل ما يت�سل بالم�سلمين ندعو له بالجزاء الأوفى من عند اهلل 

تبارك وتعالى وندعو له بالمغفرة والر�سوان واأن يكون في رحاب جنات النعيم 

واأن يجعل البركة في اأنجاله وفي اأ�سرته وفي تلميذه واأن نكون جميعا اإن �ساء اهلل 

على هديه وعلى طريقه. و�سكرا على ح�سن اإ�سغائكم وال�سلم عليكم ورحمة 

اهلل تعالى وبركاته.
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ال�شيد الح�شين وكاك

ع�سو اأكاديمية المملكة المغربية

الحمد هلل وحده وال�سلة وال�سلم على ر�سول اهلل واآله و�سحبه

ال�سيد اأمين ال�سر الدائم

اأ�سرة المرحوم ال�سيد عبد الهادي بوطالب

باأجل واجب  القيام  اأعز مكان، والهامنا  اإنه لمما يحمد اهلل عليه جمعنا في 

المملكة  اأكاديمية  في  العظيم  اللقاء  لهذا  المهيئين  المميز بحيوية  اليوم  في هذا 

بنبوغه،  المميز  اأع�سائها  لأحد  التكريمي  الحفل  لهذا  والمنظمين  المغربية، 

النبيل،  المرحوم  وحكمته،  تدبيره  في  والرائد  واختياره،  نقده  في  والبارع 

وال�سريف الأ�سيل، العلمة المف�سال، �سيدي عبد الهادي بوطالب رحمه اهلل.

البنين،  اأم  فاطمة  �سانعته  مثل  والموهوب  القرويين،  من  المتوج  العالم  هذا 

بركة   1923 �سنة  بولدته  لفا�س  وجدد  الطالبيين،  ال�سرفاء  عائلته  به  اهلل  اأ�سعد 

المذكورين،  لل�سرفاء  نقيبا  عليه  اهلل  ر�سوان  والده  وكان  ال�سابقين،  الأدار�سة 

الأيام  ب�سر في بع�س  ال�سالحين،  الأولياء  ال�سيد ح�سن بوطالب من  وجده لأمه 

ابنته الفا�سلة باأنها �ستلد ولدا ذكرا، واأو�ساها باأن ت�سميه عبد الهادي، واأخبرها 

بما �سيكون له من �ساأن كبير، وف�سل عظيم. اأ�سرع والده واأدخله الكتاب القراآني 

مبكرا، لميله ال�سبياني نحو نغمات القراءة قبل اأن ينهي ثلث �سنوات من عمره، 

فاعتنى به �سباح م�ساء. وحفظ القراآن في ت�سع �سنوات. ويلذ له اأن يرافقه ليوؤم 
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النا�س في �سلة التراويح في رم�سان، وليوؤهله التاأهيل المنا�سب له في القرويين 

التي هي قبلة اأمثاله، ثم اختار له اأن يتعلم زيادة على ذلك، في اإحدى المدار�س 

عرفت  التي  اهلل،  عبد  بن  ال�سيد محمد  اأ�سدقائه  اأحد  مدر�سة  فكانت  الوطنية، 

باأ�ساليبها الجديدة والمثالية في التربية وال�سلوك.

وقع  الذين  التلميذ  من  ثمانية  رفقة  رائدة،  تربوية  لتجربة  فيها  خ�سع  وقد 

عليهم الختيار من قبل معلميهم واأ�ستاذهم المتميز بانفتاحه من علماء القرويين 

لدى  والمعروف  بجهادهم  والم�سكورين  والإخل�س  بالإيمان  المطبوعين 

الجميع. ومن لطف اهلل به وبجماعته المختارة، اأن اهتم بهم اأ�ستاذهم، وجعلهم 

يتعلمون طوال اليوم وزلفة من الليل، ابتداء من �سلة الفجر اإلى ما بعد الع�ساء، 

البتدائي،  �سنوات  هي  درا�سية،  �سنوات  �ست  على  القفز  من  ذلك  فمكنهم 

التعليم  من  الرابعة  ال�سنة  في  وانخراطهم  الثانوي،  من  الأول  الطور  و�سنوات 

الثانوي في جامعة القرويين.

ثم ثابر في �سنواتها الدرا�سية حتى ح�سل على �سهادة »العالم« المجاز، اأول 

في الجامعة المذكورة، و�سهادة »العلمة« ثانيا التي تعتبر اآنذاك بمثابة الدكتورة 

في جامعات اليوم، وفي �سن مبكرة جدا، فا�ستهر بهذا الفوز العلمي كاأ�سغر عالم 

متفوق في امتحانه اأمام لجنة من كبار العلماء العلم.

وزاد من �سعادته وذيوع �سهرته، ح�سور اأمير الموؤمنين �سيدي محمد يو�سف 

العلوم  في  ناجح  ل�ساب  العلمية  اللجنة  مناق�سة  لطنين  والم�سادف  المفاجئ، 

الجميع  انبهار  اإلى  اأدائه  و�سجاعة  وبلغته  تفوقه  اأدى  وقد  بامتياز،  الإ�سلمية 

�سيدي محمد  الموؤمنين  اأمير  ال�سلطان  موقعة من جللة  �سهادة  له  ف�سلمت  به، 

بن يو�سف بيده ال�سريفة، جزاء له على اجتهاده وتفوقه وعنايته بالعلم ال�سريف، 

فكانت هذه ال�سهادة هي الأولى الم�سلمة منها، بعد الإ�سلحات والتنظيمات 

المحدثة في عهد جللته ل�سالح جامعة القرويين رحمه اهلل �سنة 1931.

وبعدما اأنهى درا�سته في القرويين �سنة 1943، �سرع في تقديم درو�س مفتوحة 

وهو على م�سارف �سنته الع�سرين، فاأقبل عليه الجميع من طلبة المدار�س الع�سرية، 
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وتجار فا�س ي�ستمعون اإلى درو�سه التي يلقيها حول كتاب »نور اليقين« للخ�سري، 

وفي المكان الذي كان ي�سغله الأ�ستاذ علل الفا�سي قبل منفاه اإلى الغابون. وقد 

اأقلقت درو�سه الم�ستعمرين، فا�ستدعاه مركز ال�ستعلمات، وا�ستقبله ع�سكري 

فرن�سي يدعى »كوجي« وقال له : اإنك تن�سر الفتنة بين النا�س، وتحر�سهم �سد 

اأين  الفا�سي، واأنت تعلم  الذي كان يدر�سه علل  الدر�س  فرن�سا، وتدر�س نف�س 

اإيقاف  بين  اليوم  واأخيرك  »الغابون«  في  منفي  اإنه  اليوم،  الفا�سي  علل  يوجد 

در�سك، اأو اعتقالك...

بن  محمد  �سيدي  ال�سلطان  اإليه  بعث  ا�ستدعائه،  على  اأيام  ثلثة  مرور  وبعد 

المولى  العهد  ولي  بتدري�س  للقيام  الملكي،  الق�سر  في  بمهمة  وكلفه  يو�سف 

الح�سن »الح�سن الثاني« رحمه اهلل، فحقق اهلل بها مدلول �سريان كل من تتويج 

القرويين المذكور والب�سرى الربانية التي اأخبر بها جده ابنته ووالدته رحمها اهلل، 

فاأ�سبح نور نبوغه العلمي، و�سعد حركاته الوطنية، يتناف�سان في رفع اأعلم تفوقه 

النا�سع، ونبوغه العديم النظير. ولذكائه المفرط رحمه اهلل، تكونت لديه �سورة 

تقييمية عن الدرا�سة في القرويين جعلته يتيقن – بعد اطلعه علة �سوؤونها – اأنها 

درا�سة لي�ست في م�ستواها القديم، حين كان من طلبها البابا »�سلف�ستر الثاني«، 

الوطنية  المدار�س  واأن  الأوروبي والغربي،  العالم  اإلى  العربية  الأرقام  نقل  الذي 

التي كانت في مقتبل عمرها، لم ت�سل بدورها اإلى التخ�س�س الجامعي الموجود 

في القرويين، فعر�س الأمر على بع�س المربين فيها، فاأر�سده واأطلعه على نوع 

اآخر من المعرفة، يتمثل في زرع بذور الت�سحية بكل �سيء في �سبيل الوطن، لأن 

الن�سيد الوطني الذي نتغنى به كل �سباح يدعونا اإلى العتزاز به، وال�سطفاف 

لتحيته. ولما ناق�سه والده في بع�س الأيام حول �سير المدر�سة الوطنية واأن�سطتها، 

و�سحها له واأخبره بها وبن�سيدها الوطني، وا�سطفاف التلميذ لتحية العلم بها، 

فحكى له والده بالمنا�سبة، حكاية حول �سكان فا�س حين فر�ست الحماية على 

المغرب، وناداهم مناد اأن يطلعوا اإلى �سطوح بيوتهم، ويرفعوا العلم الوطني دليل 

على رف�سها، وحين لم تكن الأعلم لديهم، عو�سوها برفع البطانيات الحمراء 

يتجاوز  لم  و�سنه  ذاك،  اإذ  بالوطنية  فارتبط  الحماية،  ترف�س  فا�س  اأن  على  دليل 

التا�سعة من عمره.
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والغريب في الأمر اأن �سادفني – واأنا اأحرر هذا المو�سوع في �سباح ال�سبت 

الخام�س من ماي 2018 – منظر من قناة الجزيرة، ي�سير اإلى �ساب هندي ذكي 

متفوق في درا�سته، ومحا�سر في الجامعات الهندية، ولفت للأنظار مثل �ساحبنا 

ورائدنا المرحوم �سيدي عبد الهادي بوطالب الذي يحا�سر في القرويين وهو 

�ساب �سغير واهلل اأعلم حيث يجعل ر�سالته.

وهكذا فباخت�سار �سديد، برز ال�سيد عبد الهادي بوطالب في الميدان الوطني 

بوطنيته  ال�ستقلل  بعد  الأولى  المغربية  الحكومة  في  الم�ساركة  اإلى  وو�سل 

ال�سادقة، ولباقته النبيلة، وقدرته الثقافية المقنعة للفرن�سيين وغيرهم من المترددين 

في عودة المغفور له ال�سلطان ال�سرعي �سيدي محمد بن يو�سف اإلى عر�سه من 

منفاه، وكان ن�سيبه منها �سمن اأع�سائها الم�سحين اأمثاله، وزارة العمل وال�سوؤون 

الجتماعية التي لم يجد فيها حين ت�سلمها من المغاربة اإل الثلثة �سوا�س.

اأما في عهد وارث �سره المغفور له مولنا الح�سن الثاني فقد تقلد عدة منا�سب 

العلم  بوزارة  ابتداء  وزارات  ع�سر  من  اأكثر  في  وعين  ودبلوما�سية،  وزارية 

العدل  وزارة  ثم  الوطنية  التربية  وزارة  ثم  ال�سحراء  فوزارة  والريا�سة،  وال�سبيبة 

الدبلوما�سية  الدولة في الإعلم. ولخبرته  للدولة والخارجية، ثم وزير  ثم وزير 

عينه في عدة �سفارات وكلفه بعدة مهمات دولية للباقته وقدرته الفائقة على حل 

الم�ساكل، فكان مبعوثه الخا�س اإلى الروؤ�ساء والدول لنقل ر�سائل جللته اإليهم، 

البرلمان لطلعه  رئا�سة  وتولى  مختلفة  مراحل  في  الخا�س  م�ست�ساره  عين  ثم 

الوا�سع في ال�سوؤون الت�سريعية.

ولمكانته المتميزة في ال�سوؤون الثقافية والتربوية انتخب مديرا عاما للمنظمة 

– التي قدم لها خدمات جلى،  – اإي�سي�سكو  للتربية والعلوم والثقافة  الإ�سلمية 

وعرف بها ليتمكن العالم الإ�سلمي من لم طاقاته الفكرية ولي�سهم بها بفعالية في 

الحوار العالمي، وله عدة موؤلفات في الأدب والتاريخ وال�سيا�سة والقانون وله 

جولت في تف�سير القراآن و�سرح الحديث دالة على اأ�سالة في الفهم وعمق في 

الإدراك وقدرة في البتكار.
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وهكذا فعبد الهادي بوطالب لي�س مجرد ا�سم ل�سخ�س عادي يمثل رقما في 

متعددة  ا�ستثنائية  قوية  �سخ�سية  حياة  فريدة  لحياة  عنوان  هو  ما  بقدر  مجتمعه، 

في  �سفحة  من  اأكثر  على  را�سخة  قوية  ب�سمات  ترك  والملكات،  الهتمامات 

فترة  خلل  عرفته  والإن�سانية،  والجتماعية  وال�سيا�سية  الوطنية  المجالت  كل 

ق�سيرة حين كان رئي�سا للبرلمان، وكنت اأنا ع�سوا فيه واأذكر اأنني كانت تنتابني 

تجاه  واجبه  اأداء  على  والحري�س  وطنه  م�سلحة  على  الغيور  ال�سباب  حما�سة 

منتخبيه، وكنت كثير المداخلة لطرح الم�ساكل المعرو�سة علي، فلقبني رحمه 

اهلل »بالفقيه الم�سارك في تدخلته الجذابة للأنظار«.

وقد لم�ست فيه اأقوى ف�سائل الحياة من توا�سع من غير �سعف، و�سموخ في 

اأعظم الف�سائل التي قلما  غير �سلف، واإيمان قوي واأمل را�سخ، وتلك لعمري 

بطاقة  واأمدته  النجاح،  اإلى  قادته  ف�سائل  ا�ستثنائي،  في رجل  اإل  ا�ستثناء  تجتمع 

ال�سمود على م�سار لم يكن مفرو�سا بالورود، واألب�سته �سحنات طموح ل متناهية 

التي  اللحظات  في  �سيره حتى  اعتر�ست  التي  العقبات  مغالبة كل  �ساعدته على 

يلف فيها ال�سباب كل الدواعي الم�سجعة على العطاء وال�ستمرار.

وقد زادت معرفتي به من خلل اطلعي على بع�س موؤلفاته العديدة والحافلة 

باإ�سراقات على اأكثر من �سورة في خدمة الق�سايا الوطنية والدينية والجتماعية 

وقوة  الخارق  وذكائه  مهارته  على  اأطلعني  مما  وغيرها،  والقانونية  وال�سيا�سية 

وتجربته  عناء،  كبير  اكت�سافها  يتطلب  ل  التي  البالغة  وخبرته  الما�سكة،  ذاكرته 

الميدانية التي تجعله يلخ�س الراأي في كلمات ويح�سم النقا�س بما يمكن ت�سميته 

تحديد  في  متناهية  ل  ودقة  ثاقبة  م�ستقبلية  روؤية  على  تقوم  نادرة  مهنية  حكمة 

لمختلف  تناوله  طريقة  في  وذكرني  لحدوثها،  والتنبوؤ  بل  الأزمات،  اأ�سباب 

الموا�سيع التعليمية باأ�ستاذي الجليل �سيدي محمد المختار ال�سو�سي رحمه اهلل، 

اأ�سار  التعليم  الهوية في نظم  اأزمة  لما تحدث على  اأنه  المثال  �سبيل  واأذكر على 

وانف�سال  :«انف�ساما  قوله  ح�سب  خلف  الذي  ال�ستعمار  اإلى  التهام  باأ�سابع 

التعليمية  ال�سخ�سية  تمزيق وحدة  اإلى  ذلك  فاأدى  والمدني،  الديني  التعليم  بين 
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الذي  الزدواج  فهذا  الهوية،  اأزمة  من  تعاني  التي  الأقطار  في  الإ�سلمية  للأمة 

�ساحبه تو�سع نطاق التعليم الميداني و�سيطرته الكاملة على جميع وجوه الن�ساط 

الجتماعي، وواكبه تجميد التعليم الديني وتهمي�سه، هو نف�سه الذي �سغل بال 

ب�سل،  القادري في مدر�سته  اأبي بكر  ناق�سه مع �سديقه  ال�سو�سي حين  المختار 

وحدثه عن خطورة تبعية الم�ستعمر في التعليم، وكيف اأن اأبناءنا �ست�سيع عليهم 

معرفة لغتهم ويقل اهتمامهم بدينهم، والتفاق بين الرجلين في نظريتهما التعليمية 

لي�س وليد ال�سدفة، بل هو نتاج تكوينهما التعليمي والتربوي ال�سحيح.

كظاهرة  الم�ستع�سية،  الجتماعية  الظواهر  معالجة  في  فريد  اأ�سلوب  وله 

التطرف التي نظمت لها ندوة خا�سة باأكاديمية المملكة المغربية وكان تحليله 

حوله ملخ�سا في اأن دللته اللغوية تعني اقتعاد الطرف من الخط الذي يكمن فيه 

الخطر والهلك، وتكون ال�سلمة والأمان في البتعاد عنه واقتعاد الو�سط، و�سبه 

الحياة بمركبة �سراعية تخترق ب�سعوبة اأمواج البحر الهائم، فالمتو�سط يكون �سالما 

بعيدا عن الطرف مكان النزلق وال�سقوط، وهكذا ف�سلمة الأمم تتم ب�سلوكها 

الو�سطية والعتدال والبتعاد عن التطرف والغلو، وراأى اأن الحل لهذه المع�سلة 

يكمن اأول في فهم الن�سو�س الدينية فهما متفتحا وقراءتها قراءة جديدة، اأر�سد 

لمحاربة  الم�ستدامة  التنمية  حركة  ت�سريع  في  وثانيا  الإ�سلم،  بمقا�سد  واأل�سق 

الفقر الذي قال عنه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم : »كاد الفقر اأن يكون كفرا«. 

ولعل هذا الموقف الفكري المتميز باعتداله لدى المرحوم ال�سيد عبد الهادي 

وهو  خا�سها  تجارب  نتاج  هو  الذي  ال�سيا�سي  موقفه  على  ين�سحب  بوطالب 

واأحكامه،  ت�سوراته  اأغلب  في  بالن�سبية  تقيد  يمار�س عمله كديبلوما�سي حكيم 

وناأى بنف�سه عن الطلقية، واعتبرها اأم المفا�سد، وما هذا اإل انعكا�س ل�سخ�سيته 

المت�سبعة بالمبادئ الإ�سلمية التي تن�س على اعتماد الو�سطية والمرونة والت�سامح 

في التعامل مع الآخر التزاما بقول اهلل عز وجل : {ادع اإلى �سبيل ربك بالحكمة 

والموعظة الح�سنة وجادلهم بالتي هي اأح�سن}.
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المواكبة  والده  بمراقبة  وزكاه  والوطنية،  العلم  في  كبار  ب�سيوخ  اهلل  اأكرمه 

والدائمة، ولكن تاأثير علمه في الم�ستمعين اأيقظ ال�ستعمار، وجعله بين اأمرين : 

اإما اأن يوقفها اأو يعتقل بدوره ويلحق بال�سابقين في الميدان، دون اأن يلتفت اإلى 

دفاعه عن نف�سه باأن درو�سه علمية ول خلفية لها تبرر الإيقاف.

اإليه من  الموجهة  بالدعوة  اأن يحميه من خطرهم  اإل  الإلهي  القدر  اأبى  وقد 

الح�سن  مولي  بتدري�س  ويلتزم  ال�سلطاني،  بالمعهد  ليلتحق  الملكي  الق�سر 

درو�سا في بع�س المواد العربية �سمن اأ�ساتذته الآخرين، وقد اأكبر الق�سية، وتردد 

ل�سغر �سنه، ولكنه نفذ الأمر المطاع، وت�سرف بن�سر علمه النافع و�سلوكه الرائع 

في اأعلى مكان. وقد ارتاأيت اأن اأختم هذه ال�سهادة بنظرته الحكيمة في ال�سيا�سة، 

ليكون الراغبون ال�سيا�سيون منها على بال، لأن الحكمة المغربية تقول : »�سل 

المجرب ل ت�سل الطبيب«. وكما اأثمرت تجربته في العلم، ل�سدقه وان�سباطه، 

ال�سيا�سة للتزامه بمقالة عمرو بن العا�س لعمر بن الخطاب  اأثمرت كذلك في 

عندما �ساأله اأن ي�سف له البحر، وقال له : بحر ال�سيا�سة متلطم الأمواج، ل ي�ستقر 

على جوه، ول ياأمن داخله وم�سارع اأمواجه من عواقبه، ويرجح فيه احتمالت 

البحر  هذا  من  خرج  فمن  والنجاة،  ال�سلمة  احتمال  على  الأغلب  في  الهلك 

�سالما فليحمد اهلل ومن خرج منه م�سابا فل يلومن اإل نف�سه، ول ينفع في الميدان 

ال�سيا�سي اإل »�سعرة معاوية« لأنه اأخذ وعطاء، وتبادل وم�سالح، والديبلوما�سي 

الناجح هو من يكون دائما على ا�ستعداد للتنازل، ودائم التطلع لأخذ الممكن 

المتاح في الوقت نف�سه، وعليه التقيد بالن�سبية والبعد عن الطلقية في ف�سائها 

الوا�سع، ليتقن مدلول ال�سعرة ال�سابقة بدهاء معاوية المذكور.

ملوك  بثقة  والم�سمول  العظيم  الرجل  هذا  اأنجبت  التي  ال�سريفة  لعائلته  وهنيئا 

بو�سام  ال�ساد�س  محمد  مولنا  الملك  جللة  ثالثهم  من  والمو�سح  الثلثة،  المغرب 

حملة العر�س الكبرى وهنيئا للمغرب والأمة الإ�سلمية بهذا الرائد الذي ي�سدق اأهله.

وال�سلم عليكم ورحمة اهلل.





�شهادة 

ال�شيدة �شباح ال�شرايبي

ع�سو المجل�س الإداري لموؤ�س�سة عبد الهادي بوطالب 

للثقافة والعلم والتنوير الفكري

�سهد القرن الع�سرون تقدما ل يمكن اإنكاره في مجال حقوق المراأة. وتعددت 

المكت�سبات التي تحققت على م�ستوى النهو�س بالمراأة. وتم خو�س معركتين 

كبيرتين ت�سهدان على هذا التقدم: ففي مجالت ال�سغل والحياة ال�سيا�سية، كان 

الغربيات.  بالن�ساء  للنهو�س  �سامنا  اإ�سافية  على حقوق  الح�سول  رهان  ك�سب 

وباعتباره �ساهدا على ع�سره ومن منطلق مبداأ العدالة والإن�ساف، اأبرز الدكتور 

عبد الهادي بوطالب حجم المكت�سبات على امتداد هذا القرن، مكت�سبات تظل 

محدودة بالن�سبة للن�ساء في البلدان العربية – الإ�سلمية. ن�سال الن�ساء المغربيات، 

القراءات  بن�سو�س، جعلتها  ا�سطدم  الم�سلمات  العربيات  اأخواتهن  غرار  على 

تتعار�س  والتف�سير،  التاأويل  على  قدراتهن  من  يغارون  الذين  للرجال،  الجامدة 

الممنوحة  المدنية  الحقوق  من  المراأة  حارمة  الجن�سين،  بين  الم�ساواة  ومبداأ 

للزوج. يذكر الدكتور عبد الهادي بوطالب بالم�سار الديمقراطي في الغرب في 

مرحلة ما بعد الحرب، حيث دافعت عن حقوق الإن�سان، ود�سترتها وماأ�س�ستها 

اأ�سباب  عن  البحث  خلل  من  وكذلك  والحداثة،  للتنمية  لدينامية  النطلقة 

التحررية«.  التي ت�سمل »الثورة  الم�ساواة،  ثقافة  بلداننا في النخراط في  تاأخر 

القرن  بداية  منذ  التاريخ  في  �سجلت  العربيات  الن�ساء  فاإن مطالب  ورغم ذلك، 

الع�سرين )�س 76( على يد هدى ال�سعراوي في م�سر. يتميز الإ�سلم، عن باقي 
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المجتمعي،  للتنظيم  �سوابط  ويقدم  فل�سفة  يمثل  بكونه  التوحيدية،  الديانات 

تدعونا اإلى الجتهاد للملءمة مع المتغيرات والقيم الإن�سانية التي ل تتعار�س مع 

روح الإ�سلم. يطرح النقا�س الديني في مجتمعاتنا من المغرب والم�سرق بقوة 

علمات ا�ستفهام حول م�ساألة الجتهاد المطروحة كمراجعة للقواعد الأ�سا�سية 

التي تحكم العلقات بين الم�سلمين.

كقاعدة  الذهبي  ع�سره  في  الإ�سلم  به  جاء  الذي  البديل،  هذا  اأ�سحى  ولقد 

الظلمية  الفترة  في  منبوذا  معينين،  ومكان  زمان  مع  القراآني  الت�سريع  لتكييف 

للع�سر الو�سيط. وحتى الق�سايا الراهنة، التي تتمحور حول مناق�سة م�سائل الإرث، 

تعدد الزوجات، وقف الحمل الناجم عن الغت�ساب، زنا المحارم اأو حتى زواج 

القا�سرات، تعتبر نوعا من التجديف، بل وت�سل اإلى درجة التكفير.ولقد وجهت 

الإن�سان بردة فعل �سدامية من طرف  الن�ساء وحقوق  الدفاع عن حقوق  حركة 

للإ�سلحات  القانونية  المحاور  على  يعتر�س  الذي  المنغلق،  الإ�سلمي  التيار 

عبد  الدكتور  �سوت  ارتفع  ذلك  على  وبناء  التنمية.  في  المراأة  باإدماج  المتعلقة 

في  المطروحة  والن�سو�س  الكتابات  من  من خلل مجموعة  بوطالب،  الهادي 

اإبراز �سرورة �سخ دينامية جديدة في وظيفة الجتهاد  اأجل  لي�س من  الندوات، 

في  النظر  اإعادة  اأجل  من  اأي�سا  بل  فح�سب،  الأ�سا�سية  الم�سادر  قراءة  واإعادة 

ال�سوابط المنظمة التي تمنح للدين الإ�سلمي ليونة فريدة في التكيف والملءمة. 

اأمام العديد من التاأويلت. لكن الإ�سلم يقوم على  كل ن�س مقد�س يفتح الباب 

اأ�سا�س التقدم كمجهود دائم ي�سعى لخلق التوازن والتو�سط في التنظيم المجتمعي. 

اأي  اأو  اإمام  اإل هلل ويتم بطريقة مبا�سرة دون  التام في الإ�سلم ل يكون  الر�سوخ 

و�سيط اآخر. والآية »ل اإكراه في الدين« في القراآن الكريم توؤكد الت�سامح الديني 

الجن�سين،  بين  العلقات  يحكم  قانون  ال�سخ�سية،  الأحوال  المعتقد.  وحرية 

م�ستوحى من »المعاملت«، وهو مجال متغير يلجاأ با�ستمرار للجتهاد بهدف 

تجديد القوانين من اأجل جعلها تتاأقلم مع التقدم التاريخي والمجتمعي. و�سيعمل 

الدكتور عبد الهادي بوطالب على طرح عدد من الأ�سئلة المثيرة للخلف اأمام 



43�سهـادة

التفكير والنقا�س، ومن جملتها تعدد الزوجات، الطلق، الولية، تراجع الزواج، 

الحجاب.

ومن منظور تطوير �سعوبنا، لم يفت الدكتور عبد الهادي بوطالب بناء قراءة 

الإن�ساف،  ذلك  في  بما  الإ�سلم  لفل�سفة  عامة  مبادئ  على  المقد�سة  الن�سو�س 

الأ�سري والتما�سك الجتماعي. وفي  ال�ستقرار  الرجل والمراأة،  بين  الم�ساواة 

مداخلته في عمان بتاريخ يوليوز 2005 حول »حقوق الإن�سان، حقوق الأ�سرة 

وحق الم�ساواة بين الرجل والمراأة في الإ�سلم«، ا�ستعر�س الدكتور عبد الهادي 

بين  الم�ساواة  في  الحق  حول  اأ�سا�سية  م�سادر  من  ا�ست�سهادات  بقوة  بوطالب 

الم�سلمين. وخلل النقا�س حول برنامج العمل الوطني لإدماج المراأة في التنمية 

كان للحجج التي قدمها كرجل قانون وعالم، خريج جامعة القرويين، تاأثير اأكيد 

تواجه  الم�سلمات  العربيات  الن�ساء  وتظل   .2004 �سنة  تم  الذي  الإ�سلح  على 

بازدواجية قانونية، ففي الوقت الذي تحكم التقاليد وال�سريعة حياتهن الخا�سة، 

ال�سياق  العامة. وفي هذا  بالحياة  القوانين الحديثة على تنظيم علقتهن  ت�سرف 

تظل  الو�سعية،  القوانين  ال�سماوية،  الت�سريعات  الأبوية،  الثقافة  بتاأويل  المتعلق 

الن�ساء مالكات للحق في المطالبة بنظام: الم�ساواة بدون ا�ستثناء، بدون تمييز، 

بدون تبعية، مبنية على اأ�سا�س قانوني يعمل فيه قانون الأحوال ال�سخ�سية على تاأمين 

حياتهن الخا�سة وتحريرهن من كل معتقد اأو قيود من اأجل ولوج حر وهادئ 

للحياة العامة. ل محيد عن اإدخال اإ�سلحات قانونية، ت�سم الإجراءات المغربية 

الأبوية،  والتقاليد  الثقافة  مع  قطيعة  في  الحديثة  القانونية  الأنظمة  محفل  اإلى 

للدكتور  بالن�سبة  المعطى وا�سح  التما�سك الجتماعي.  �سكة  البلد على  لو�سع 

الذي ي�سمن، من خلل مرجعية من  التقدم هو  الهادي بوطالب: مجتمع  عبد 

القيم والمقت�سيات القانونية، اأكثر مظاهر الأمن تقدما باإقرار الحقوق وتفعيلها. 

المغربيات يواجهن ازدواجية  فالن�ساء  اأخرى،  11 وما بعدها( ومن ناحية  )�س 

منذ  الخا�س.  القانون  و�سوابط  الكونية  الأعراف  فيها  تتناق�س  اأخرى،  قانونية 

�سنوات الثمانينات والم�ساألة الن�سائية مطروحة في اإطار حقوق الإن�سان، �سيما 

اأنها مرتبطة بالم�ساكل الجتماعية.  وف�سل عن قيام المغرب بالعتراف د�ستوريا 
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جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  على  �سادق  فقد  والن�ساء،  الرجال  بين  بالم�ساواة 

حول  اأخرى  دولية  بروتوكولت  على  اأي�سا  ووقع  المراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال 

حقوق الإن�سان. واإن كانت هذه التدابير ت�ستحق التنويه، اإل اأن التحفظات التي 

كان ي�سعها المغرب بطريقة ممنهجة والتي بداأت ترفع بكيفية متدرجة اأمام مبداأ 

الم�ساواة بين الزوجين التي تن�س عليها الآليات القانونية الدولية ل زالت، تمثل 

عقبة اأمام عرف العدالة بين الرجل والمراأة.

م�سادقة المغرب في يوليوز 1993 على اتفاقية 8 دجنبر 1979 المتعلقة بالق�ساء 

التحفظات  با�ستثناء  اإيجابيا،  تقدما  يعتبر  المراأة  التمييز �سد  اأ�سكال  على جميع 

�سيقترح  وهكذا  و39(   38 )�س  الفرد.  حقوق  كونية  بخ�سو�س  عنها  المعبر 

الدكتور عبد الهادي بوطالب منهجية المقاربة من اأجل اإ�سلح جديد، لكل ما 

يت�سل بالأحوال ال�سخ�سية من منطلق المرتكزات التالية : )�س 79 وما بعدها( كل 

ما جاء به القراآن الكريم وال�سنة النبوية ال�سحيحة من مقت�سيات �سرعية بخ�سو�س 

ذلك  عدا  وما  التغيير.  تقبل  ل  التي  الثوابت  من  فهو  به  الم�س  يجوز  ل  المراأة 

فهو قابل للجتهاد فيه مما جاء في الفقه الذي هو عمل ب�سري. ودليل اإمكان 

اأنف�سهم عليه، وهم ل يختلفون على ما  النظر فيه هو اختلف فقهاء المذاهب 

�س  هو دين ثابت. الإ�سلم دين ال�سماحة والُي�ْسر فيجب اعتماد فقه التي�سير وتَلمُّ

هذا الفقه في اأي مذهب من المذاهب الأربعة اإذا تعلق الأمر برفع �سرر اأو �سيم 

في علقات الزوجية واإذا ما ُوجد في هذا الفقه ما يعزز كرامة المراأة ويوفر لها 

ظروف الم�ساركة في تنمية المجتمع. القواعد العامة التي جاء بها الإ�سلم هي 

التي يجب اأن تتحكم في فهم الن�سو�س. فال�سنة الثابتة ت�سرح الكتاب وتو�سحه. 

يجب  المراأة  لو�سع  اإ�سلح  كل  وتقريراته.  واأفعاله  النبي  اأحاديث  هي  وال�سنة 

اأن ل يم�س بتما�سك الأ�سرة وتوازن علقاتها لتبقى علقة الزوجية علقة مودة 

اإقرارها  تم  اأخرى  حقوق  وثمة  طرف.  لأي  فيها  غبن  ول  تع�سف  ل  ورحمة 

ذلك  في  بما  العمل،  في  الفر�س  تكافوؤ  في  الحق  العمل:  في  الحق  مع  تما�سيا 

معايير الت�سغيل، الختيار الحر للمهنة، الم�ساواة في الأجر، العتراف بالحرية 

النقابية... لكن في واقعنا المجتمعي، الذي تظل فيه دولة القانون م�سروعا غير 



45�سهـادة

مكتمل، فاإن القانون وممار�سة الحقوق ل يلتقيان �سواء في الم�ساواة الكاملة، اأو 

في ال�سرعية الحقيقية. 

تبني  يفر�س  القرار  اتخاذ  الجن�سين على م�ستوى  بين  الم�ساواة  طرح م�ساألة 

موقف جديد في ت�سور المراأة كمواطنة �سريكة تعامل بم�ساواة، وهو ما يطرح 

والنخراط  كونية  بقوانين  قانوني  نظام  اإقامة  اأجل  من  ال�سيا�سة  اأمام  تحديا 

الحقيقي في وظائف ال�سلطة القت�سادية وال�سلطة ال�سيا�سية التقريريتين. ومن هذا 

المنطلق لبد من النتقالت الديمقراطية، وتغيير العقليات وال�سلوك، والقطيعة 

مع التقليد الأبوي والتربية على ثقافة الم�ساواة بين الجن�سين، ثقافة مح�سنة �سد 

المغرب  الن�ساء في  لقد �سجل ن�سال  الظلمي.  التطرف  اإلى  بالعودة  اأي تهديد 

منذ �سنوات الثمانينات نجاحات ل يمكن اإنكارها، غير اأن م�ساركتهن في مراكز 

ال�سلطة واتخاذ القرار لم ت�سل بعد م�ستوى يوازي ح�سة الرجال. ويظل رهان 

المغاربة على م�ستوى الم�ساواة متوقفا على الن�سو�س. على �سوء التغيرات التي 

اأمام  تقف  التي  التحديات  من  العديد  مواجهة  وفي  �ستحدث،  التي  اأو  حدثت 

اإلى القرن الحادي والع�سرين يظل في جزء كبير منه  انعتاق الأمم، فاإن الولوج 

مرتبطا بالإدماج التام والم�سوؤول للمراأة. بالن�سبة للدكتور عبد الهادي بوطالب، 

فاإنه يتعين على ا�ستراتيجية النهو�س بالمراأة اأن ت�ستجيب لهدف مزدوج:

الإحالة اإلى التفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمراأة.. 1

القوانين . 2 للمراأة من خلل مراجعة جميع ن�سو�س  القانوني«  »التح�سين 

التي من �ساأنها اأن تعيقها عن ممار�سة مواطنتها ب�سكل كامل.

تح�سين . 3 اتجاه  في  الجهود  جميع  تكثيف  يتوجب  والتكوين«،  »التربية 

والتكوين  القاعدي  التكوين  واأنواع  م�ستويات  كافة  اإلى  الن�ساء  ولوج 

الم�ستمر، من خلل التركيز على ت�سجيع تمدر�س الفتيات ال�سغيرات.

»م�ساركة المراأة في اتخاذ القرار«. من خلل اعتماد واحترام مبداأ تكافوؤ . 4

القرار،  المهمة لتخاذ  المنا�سب  اإلى  الولوج  في  الجن�سين  بين  الفر�س 
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الموؤ�س�سات  مختلف  في  المراأة  م�ساركة  على  الت�سجيع  خلل  ومن 

الد�ستورية، المالية، القت�سادية... اإلخ.

ال�سيناريوهات . 5 العديد من  المراأة في الأن�سطة القت�سادية«. ثمة  »اإدماج 

التي يمكن اأن تتناف�س من اأجل �سمان هذا الإدماج والت�سجيع عليه.

ومن بينها: 

ت�سجيع كافة القطاعات المنتجة والتي من �ساأنها ت�سغيل عدد مهم  -

من اليد العاملة الن�سائية؛

التي تحد من خلق فر�س �سغل  - الموؤ�س�ساتية والتنظيمية  القيود  رفع 

خا�سة بالن�ساء؛

دعم اآليات وموؤ�س�سات اإدماج الن�ساء في �سوق ال�سغل؛ -

الت�سجيع على خلق مقاولت ن�سائية. -

�سورة التوازن ال�سروري في م�سار التنمية تتكرر غالبا في كتابات دكتورنا، 

»كطائر يحلق بجناحيه معا«. موروثه الثقافي يوؤ�س�س مدر�سة للديمقراطية، حيث 

الخ�سو�سية ل تتعار�س والكونية، ديمقراطية ي�سنعها توزيع الأدوار الم�سوؤولة، 

حيث للرجال والن�ساء الحقوق نف�سها ونف�س ال�ستفادة من تكافوؤ الفر�س.



البحوث العلمية





اأي تحّديات تواجه العلوم الإ�شالمية

فـي هذا الع�شر؟

ال�سيد محمد الكتاني

ع�سو اأكاديمية المملكة المغربية

يعرف ع�سرنا الحا�سر ت�سارعًا مذهًل في وتيرة التطّور والتقّدم في كّل مظاهر 

والقيم  والتقاليد  التراث  اأ�سكال  كّل  تتجاوز  ب�سورة  والعقلية،  المادية  حياتنا 

العلوم الإ�سلمية،  نت�ساءل عن م�سير  العاّم الذي جعلنا  ال�سياق  الأخلقية. وهو 

ال�سوؤال  هو  وهذا  وهويتها.  الإ�سلمية  الأمة  تراث  من  يتجّزاأ  ل  تعّد جزءاً  التي 

.
2
الذي تنعقد للإجابة عنه الندوة التي نح�سرها اليوم

منها  يتكّون  التي  المفاهيم  تحديد  المو�سوع  تناول  قبل  ال�سروري  ومن 

عنواُنه، وهي العلوم الإ�سلمية، والتحديات، والع�سر الحا�سر. اأّما المراد بالعلوم 

الإ�سلمية، فهو ما اأ�ّس�سه الم�سلمون الأوائل من مناهج معرفية تتعّلق بو�سع اأ�س�س 

التفاعل العلمي مع مرجعيات الإ�سلم الأ�سا�سية، وهي القراآن وال�سنة، وكذا الآليات 

المنهجية التي يجب اعتمادها لفهم ن�سو�سهما، واإقامة ُبنيان الأّمة الإ�سلمية على 

العربية  اللغة  ال�سريعة. واعتباُر  العقيدة ووحدة  المرجعية، وهي وحدة  قواعدها 

اإ�سلمية  الوحدة. ولذلك ظهرت علوم  لتحقيق هذه  الأ�سا�سية  الآليات  تلك  من 

)2(   هي الندوة التي نّظمتها اأكاديمية المملكة المغربية بتعاون مع موؤ�س�سة عبد الهادي بو طالب للثقافة والتنوير 

لذكرى  تخليداً  المحا�سرة  هذه  فيها  األقيت  والتي   .2018 ماي   10  -9 يومي  خلل  الأكاديمية،  بمقر  الفكري 

المفكر المغربي المرحوم عبد الهادي بو طالب ) 1923 - 2009(.
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ُمواكبة لقيام دولة الإ�سلم وا�ستقراِرها، وتر�سيخ وحدتها وا�ستمرارها. ول�سّيما 

في البيئات المختلفة في العراق واإيران وتخوم اآ�سيا، كما في بلد ال�سام وم�سر 

و�سمال اإفريقيا. فهذه العلوم هي التي و�سعت اأ�س�س النظام الجتماعي والثقافي، 

والنفتاح  والتجديد،  التطّور  مواكبة  على  وحّفزته  الإ�سلمي،  الفكر  واحت�سنت 

على الثقافات الأخرى، بما فيها ثقافات الهند والفر�س واليونان وعلومهم. وبف�سل 

ارتباط هذا الفكر بالتوجيه القراآني ظّل ي�ست�سعر م�سوؤوليته في تج�سيد ر�سالة الأمة 

الإ�سلمية، التي حّدد القراآن منهجها وغايتها، حينما قال تعالى{وكذلك جعلناكم 

اأمة و�سطًا لتكونوا �سهداء على النا�س} )�سورة البقرة -الآية 143(، اأو حينما قال 

المنكر  عن  وتنهون  بالمعروف  تاأمرون  للنا�س  اأخرجت  اأّمة  خير  {كنتم  تعالى 

وتوؤمنون باهلل} )�سورة اآل عمران – الآية 110(.

واأّما مفهوم التحدي فالمراد منه ما تواجهه العلوم الإ�سلمية اليوم، في محيطها 

الجتماعي وال�سيا�سي والثقافي من تحّديات ذاتية، واأخرى مو�سوعية، اأي اإكراهات 

و�سغوط عملت على زحزحتها عن مواقعها، وفك ارتباطها بمجتمعاتها، بق�سد 

عزلها عن الواقع وتهمي�سها. باعتبارها في نظر الخ�سوم تراثًا من الما�سي، ل �سلة 

له بالحياة التي يعي�سها الم�سلمون اليوم. ومن المعلوم اأّن التحّدي قد يكت�سي معنى 

مّمن  ال�ستجابة  ي�ستدعي  فالتحّدي  �سلبيًا.  معنى  يكت�سي  اأن  يمكن  كما  اإيجابيًا، 

يتوّجه اإليهم. اأي يخلق ردود فعل اإيجابية، تحتمل ال�ستجابة اإليه برفعه والتغلُّب 

التخاُذل  في  تتمثل  �سلبية،  ب�سورة  اإليه  ال�ستجابة  تحتمل  كما  وتجاوزه،  عليه 

اأو الزوال. واأّما مفهوم الع�سر فالمراد به ما يمثله الزمن  والنهزامية، ثم النقياد 

المعا�سر في تاريخ الإن�سانية، من تقّدم �سامل وغيِر م�سبوق، في مختلف مناحي 

من  الغربي  الإن�سان  والتكنولوجي، وما حققه  العلمي  كالتقّدم  الإن�سانية،  الحياة 

اكت�سافات وانت�سارات، وما بلغه من ُقدرات هائلة على التوا�سل وت�سخير الطاقات 

و�سراع  ح�ساري  تدافع  من  التقّدم  هذا  اإليه  اأف�سى  ما  نن�سى  اأن  دون  الطبيعية. 

ثقافي، وتفكيك للوحدات الجتماعية والثقافية والهوياتية لل�سعوب العريقة التي 

هيمن عليها، بل ما اأف�سى اإليه هذا التدافع وال�سراع من حروب مدمرة، واّت�ساع 

للفوارق الطبقية والمجالية والإقليمية في �سّتى اأرجاء العالم.
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الإ�سلمية  المفاهيم والقيم  العلم كان من  اأّن  اإلى  البداية  الإ�سارة في  وتجُدر 

منظومة  داخل  الأ�سا�سية  القيمة  فهو  الإ�سلمي.  التاريخ  توجيه  في  تاأثيراً  الأكثر 

الإيمان  لأّن  الإيمان.  �سابقًا على  يعّد  اأّنه  اإلى حّد  الإ�سلم،  في  المرجعية  القيم 

ال�سلم، عليه  نبّيه  يخاطب  تعالى  اهلل  قال  بالعلم.  معّززاً  يكن  لم  اإن  له  قيمة  ل 
 

{ فاعلم اأّنه ل اإله اإل اهلل } )�سورة محمد - الآية 19(.

وقال تعالى { اإّنما يخ�سى اهلل من عباده العلماء } )�سورة فاطر- الآية 28(. 

ومن َثمَّ يعّد العلم حجر الزاوية في بناء الح�سارة الإ�سلمية. ونظراً لهذا الدور 

العلوم الإ�سلمية وم�سارها في  الحيوي للعلم نلقي مزيداً من ال�سوء على ن�سوء 

التاريخ الإ�سلمي.

لقد عرف تاريخ العلوم الإ�سالمية طورين : 

الإ�سلمية  العلوم  عرفت  وفيه  النطلق.  ثم  النبثاق  طور  هو  الأول  الطور 

مرحلة التاأ�سي�س، ثم مرحلة الزدهار والكتمال، في ُمواكبٍة منها لقيام الح�سارة 

اأن دخلت هذه  اإلى  الو�سيط.  الع�سر  في  كلُّه  العالم  بها  ا�ستظّل  التي  الإ�سلمية، 

العلوم مرحلة الجمود والنغلق، متاأثرة بالنحطاط الذي عّم العالم الإ�سلمي، 

لهذه  الثاني  والطور  الأوروبي.  ال�ستعمار  هيمنة  الوقوع تحت  اإلى  به  واأف�سى 

الأمة  فيه  ا�سترجعت  الذي  الحديث. وهو  الع�سر  العلوم هو طور النبعاث في 

ال�ستعمار  من  نف�سها  تحرير  على  �سعوبها  وعملت  بذاتها،  َوعيها  الإ�سلمية 

باإحياء  والتجديد،  الإ�سلح  دعوات  ظهرت  الطور  هذا  وخلل  الأوروبي، 

التراث الثقافي وتجديد ال�سلة بالعلوم الإ�سلمية والنفتاح على ح�سارة الغرب. 

ويمتّد هذا الطور اإلى اليوم.

للخلو�س  النح�سار،  الزدهار وعوامل  البحث عوامل  في هذا  ون�ستح�سر 

اإلى ما يتعّين القيام به لرفع التحديات التي تواجه العلوم الإ�سلمية في ع�سرنا. لقد 

اأخلقيًا عن  الم�سوؤولة  الو�سط،  الأمة  اإلى تج�سيد  الدعوة  الكريم  القراآن  ت�سّمن 

ن�سر قيم الحق والخير والعدل. واإقامة الأمة الم�سوؤولة عن التوحيد لرّب العالمين، 

توحيداً ل ت�سوبه �سائبة من ال�سرك والوثنية، اأو التو�سط بين الخالق والمخلوق. 
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من  فكان  اإليها.  دعا  التي  الكونية  الحقائق  معرفة  اإلى  منطلقًا  العلم  من  وجعل 

الطبيعي اأن تقوم دعوته على ا�ستئ�سال الفكر الوثني والخرافي والتقليدي. وعلى 

)العلم(  اأّن  والملحظ  الطبيعة  �سنن  لكت�ساف  الم�ستدل،  العقل  دور  تر�سيخ 

المعتْد به في القراآن متعّدد الم�سادر والمناهج بح�سب مو�سوعاته. فحين يتعّلق 

)العلم(  يتعّلق  وحينما  الوحي.  هو  به  )العلم(  م�سدر  يكون  الغيب  بعاَلم  الأمر 

اإعمال العقل الم�ستدل، المرتكِز على  بالمعقولت المح�سة يكون مرجعه هو 

البديهيات. وحين يتعّلق )العلم( بظواهر الطبيعة والحياة المادية يكون المنهج 

وحين  بالم�سّببات.  الأ�سباب  واقتران  والتجربة،  وال�ستقراء  الملَحظة  هو 

يتعّلق بالتاريخ فاإّن منهجه ل يخرج عن اقتفاء الآثار وتحليل وتوثيق المرويات 

والأخبار. ومن ثَمّ ل مجال للقول باأّن مفهوم العلم في الإ�سلم كان دخيًل على 

ح�سارته، واإّنما كان تج�سيداً لدعوة القراآن. واأّن الفكر الإ�سلمي اإّنما انفتح على 

علوم الأمم ال�سابقة تعزيزاً لمنهجه فيما ل يتعار�س مع عقيدته.

وبف�سل قيام ح�سارة الإ�سلم على هذا الأ�سا�س المزدوج من العقيدة والعلم، 

من  الكثير  فحققت  الإن�سانية،  الح�سارات  �سياق  في  الفاعل  دورها  لها  كان 

والريا�سيات  الفلك،  وعلم  والكيمياء،  الطب  علوم  في  وقع  كما  المنجزات. 

تقّدمًا  الم�سلمين  العلماء  يد  على  ُتحقق  العلوم  هذه  جعل  ما  وهو  والجغرافيا. 

غربيون  علماء  بذلك  وي�سهد  ذلك،  قبل  عليه  كانت  لما  بالن�سبة  ملمو�سًا، 

                
3ALD MIELLE الإيطالي  الدوميلي  اأمثال  العلم.  تاريخ  في  �سون  متخ�سّ

)ت. 1950م( �ساحب كتاب »العلم عند العرب واآثره في تطّور العلم العالمي«، 

 )ت. 1945م( Max MEYERHOF موؤلّف العديد 
4
وماك�س ما يرهوف الألماني

اأّن الكتب التي  من الكتب عن الطب وال�سيدلة عند العرب، كما َي�سهد بذلك 

اأّلفها العلماء الم�سلمون ظّلت م�سادر مرجعية، لدى العديد من جامعات اأوروبا، 

)3(  الم�ست�سرق الدوميلي. هو موؤلّف كتاب )تاريخ العلم عند العرب، واآثره في تطّور العلم العالمي(. نقله اإلى اللغة 

العربية الدكتور عبد الحليم النجار، والدكتور محمد يو�سف مو�سى. و�سدر عن دار القلم بالقاهرة. �سنة 1962، في 

698 �سفحة. وهو يغطي تاريخ العلوم عند الم�سلمين حتى ع�سر النه�سة الأوروبية.
)4(  ماك�س ما يرهوف طبيب وعالم يهودي األماني باحث في تاريخ الطب وال�سيدلية عند العرب. اأقام بالقاهرة منذ 

�سنة 1903 اإلى اأن مات. ومار�س مهنته )طب العيون(، واأّلف اأكثر من 300 ر�سالة وبحث ومقالة. وحقق الكثير من 

المخطوطات العربية في الطب وال�سيدلة.
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حتى بداية القرن ال�سابع ع�سر. فهذه الحقائق التاريخية تدّل على اأّن الم�سلمين 

اإلى اكت�ساف القوانين الكونية في  قد انطلقوا من مفهوم وا�سح للعلم، فقادهم 

الطبيعة والإن�سان. فاأقبلوا على تراث اليونان والهند وفار�س يدر�سونه، ويتمثلون 

المنهج  بهذا  الأخذ  ومن خلل  اهتمامهم.  ومو�سوعات  مناهجهم  ينا�سب  ما 

الجامع، انطلق العلماء الم�سلمون في تاأ�سي�س العلوم النقلية وتعاطي العلوم العقلية 

وتنميتها. فانبثقت على يد هوؤلء العلماء حركة علمية متعّددة الآفاق والمناهج، 

لمواكبة ازدهار الح�سارة الإ�سلمية، واّت�ساع ُرقعتها، التي �سملت العالم القديم 

ارتباطها  بقوة  اإل  تقوى  ل  العلمية  الحركة  كون  نوؤّكد  ال�سدد  هذا  وفي  كّله. 

اإلى  وتدفعها  ت�سكنها،  التي  الح�سارية  وبالدينامية  بها،  يحيط  الذي  بالمجتمع 

في  الأفكار،  واإبداعات  العلوم،  معطيات  ا�ستثمار  بوا�سطة  التقّدم،  من  المزيد 

مجالت ال�سنائع، واّت�ساع العمران. وكان من الطبيعي اأن تنطلق الحركة العلمية 

عند الم�سلمين منذ البداية مّما واجهوه من ظواهر ومتغّيرات اجتماعية و�سيا�سية. 

واأبرز هذه الظواهر ما ن�ساأ عقب وفاة الر�سول عليه ال�سلم، من وقائع واأحداث، 

كظهور الحاجة اإلى حفظ الن�ّس القراآني بكامله، وتحديد وجوه الختلف في 

قراءاته، ول�سّيما بعد دخول القبائل العربية في الإ�سلم وتعاطيها لحفظ القراآن. 

ومّما اأثار الهتمام بذلك اأ�سا�سًا ا�ستفحال الموت في القراء والحفاظ في حروب 

الّردة. وكذلك ظهور الختلف بعد وفاة النبي عليه ال�سلم حول من�سب الخلفة. 

ومن تلك الظواهر انت�سار الإ�سلم في البلد المفتوحة وظهور اللحن وانحراف 

الأل�سنة في اللغة العربية التي اأ�سبح يتعاطاها اأقوام من �سعوب �سّتى. ي�ساف اإلى 

ذلك �سيوع تداول الأحاديث النبوية المروية عن النبي عليه ال�سلم من �سحيح 

ومو�سوع، دفاعًا عن المذاهب ال�سيا�سية والنتماءات القبلية. ول �سّك اأّن حفظ 

القراآن كان المطلب الأول، الذي يجب اأن تعّززه المنهجية العلمية الم�سبوطة 

تعّدد  عن  الناجمة  الختلف  اأ�سكال  كّل  تح�سم  والتي  التواتر،  على  المعتمدة 

القراءات. فالقراآن هو معجزة النبوة المحمدية، واإعجازه كامن في لفظه واأ�سلوبه 

ومعانيه. واأي تغيير اأو اختلف فيهما يوؤثر في هذا الأ�سلوب والألفاظ، ويم�ّس 

بجوهر الإعجاز، ف�سًل عن كونه قد يخلق اختلفًا في الأحكام ال�سرعية. بيد اأّنه 
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كان لبّد من بع�س الختلف الذي يرجع اإلى اختلف اللهجات، التي ن�ساأت 

عليها القبائل في �سبه الجزيرة العربية. ولذلك وقع الترخي�س بقراءة القراآن على 

وتتّبعوا  معناها  الأحرف، وتحديد  العلماء بح�سر هذه  قام  . وقد 
5
اأحرف �سبعة 

وال�ساذ،  والم�سهور  منها  المتواتر  واأثبتوا  حرفًا،  حرفًا  كّله  القراآن  في  اأمثلتها 

انطلقًا من القراءات المتواترة الم�سندة، وتطابقها مع الم�سحف الإمام. وت�سّدوا 

لكّل ال�سبهات والمطاعن التي نجمت عن الختلف في القراءات، ورّدوا عليها 

بالأدلة المفحمة مّما جعل من القراآن الكريم يحقق وعد اهلل �سبحانه { اإّنا نحن 

نّزلنا الذكر واإّنا له لحافظون } )�سورة الحجر - الآية 9(.

اليوم  نتلوه  الذي  القراآني،  الن�س  تحقيق  في  القراءات،  علم  به  قام  ما  وهذا 

ن�ساأ  فقد  الكلم  علم  اأّما   .
6
الإ�سلمي العالم  اأرجاء  كّل  في  موّحدة  على �سورة 

من  كان  وما  الخلفة  من�سب  حول  ال�سيا�سي  الخلف  حدوث  بعد  وتطّور 

الذي  ابن عّفان )ت.35هـ(  الكبرى في عهد عثمان  الفتنة  اأحداث مرّوعة بعد 

وال�سيعة  كالخوارج  �سيا�سية  اأحزاب  ذلك  اإثر  فظهرت  داره.  في  اغتياله  وقع 

بالعمل،  الإيمان  وعلقة  الكبيرة  بمرتكب  القول  وظهر  والمرجئة.  والعثمانية 

بهذا  الم�سحون  الجّو  وفي  والختيار.  الجبر  بعقيدة  الإن�سانية  الإرادة  وعلقة 

الإن�سانية  الإرادة  قالت بحرية  المعتزلة  ت�سّمى  فرقة  العقدي ظهرت  الختلف 

الت�سبيه، والرّد في  اعتقاد  اإلى  المف�سية  الإلهية  ال�سفات  الإلهي وبنفي  وبالعدل 

مئات  فُكتبت  والراف�سة.  الجبرية  المجو�س وعلى  معتقدات  الوقت على  نف�س 

الكتب والر�سائل المعّبرة عن هذه المواقف، مّما فّجر جدًل عميقًا داخل العقيدة 

الخلف  تفاقم  وعندما  القراآن.  بخلق  المعتزلة  قول  بعد  ول�سّيما  الإ�سلمية، 

324 هـ( فتو�ّسط  اأبو الح�سن الأ�سعري )ت.  وهّدد وحدة الم�سلمين قام الإمام 

بين الفرق، ونفى الت�سبيه واأثبت ال�سفات المعنوية، وق�سر التنزيه على ما وقف 

التاأويلية  الآراء  من  للكثير  ت�سّدى  الذي  ال�سلفية  مذهب  فكان  ال�سلف.  عليه 

)5(  انظر كتاب )الن�سر في القراءات الع�سر( للحافظ الإمام ابن الجزري. ج 1 / �س 19 وما بعدها. ط/ دار الكتب 

العلمية ببيروت. 

)6(  انظر المبحث الخام�س من كتابنا )جدل العقل والنقل( 1 �س 213 /280. حيث تّمت مناق�سة كّل م�سائل توثيق 

الن�س القراآني. ط/ دار الثقافة بالدار البي�ساء. 1992.
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المع�سلت  هذه  في  الخو�س  و�سّمي  الأجنبية.  بالعقائد  اأو  بالفل�سفة  المتاأثرة 

بالأدلة العقلية اأو بالمنهج الو�سط )علم الكلم(، اإّما لأّن الخو�س فيه مجّرد كلم 

ل علقة له بالعمل، واإّما لأّن اأهّم مو�سوعاته هو الكلم الإلهي. والثابت اأّن هذا 

الإ�سلمية  العقيدة  الحفاظ على  الع�سور في  مّر  العملية على  نتائجه  العلم حقق 

الو�سط في فهم م�سائل الدين، اإلى جانب قمعه لدعاة التاأويل والت�سبيه. ولم يزل 

قائمًا بهذه الم�سوؤولية اإلى ع�سور الجمود الثقافي. حينما راأينا ابن خلدون )ت. 

. ولّما 
7
808 هـ( يعلن اأّن هذا العلم غير �سروري لنقرا�س المبتدعة والملحدين

كانت ال�سنة النبوية، بما ت�ستمل عليه من اأحاديث و�سفات واأفعال وتقريرات هي 

ُيعتبر في نف�س  الثاني لل�سريعة الإ�سلمية بعد القراآن، فقد كان توثيقها  الم�سدر 

القراآن  في  ورد  لما  العملي  التطبيق  بمثابة  لأّنها  القراآني،  الن�ّس  توثيق  م�ستوى 

التوثيق بعد �سيوع الكذب والو�سع  اإلى هذا  اأحكام. وقد تزايدت الحاجة  من 

فيها، اإذ لم تكن قد ُجمعت وُكتبت كما ُجمع القراآن، واإّنما ظّلت تعتمد على 

وروايتها  بحفظها  ال�سحابة  عناية  باأّن  العلم  مع  منها،  َندر  ما  اإل  فقط  الذاكرة 

باأ�سانيدها ظّلت متوا�سلة. وُقبيل بداية القرن الثاني للهجرة، اأمر الخليفة الأموي 

اأبا بكر ابن حزم اأن يكتب ما ثبت من �سنة  عمر ابن عبد العزيز عامله بالمدينة 

اأو حديث عن ر�سول اهلل    مخافة درو�س العلم وذهاب العلماء. وبغ�س النظر 

الثابت  فاإّن  البداية  في  كتابته  اأو عدم  الحديث  كتابة  الوارد عن  الختلف  عن 

تاريخيًا اأّن كتابة بع�س الأحاديث وال�سنن ظّلت متوا�سلة من جيل ال�سحابة اإلى 

جيل التابعين، واأّنه لم يدخل القرن الثاني للهجرة حتى كان حّفاظ ال�سنة النبوية 

والمعنيين بتقييدها وتناقلها في موؤلّفاتهم قد تجاوز المئتين والخم�سين من �سغار 

.
8
التابعين وتابعيهم

وبذلك ن�ساأت حركة علمية متنامية و�ساملة حول دار�سة ال�سنة النبوية وتدوينها 

وْفق عّدة مناهج وا�ستنباط الفقه منها، وك�سف المو�سوع والمد�سو�س في متونها 

الت�سحيف  ظواهر  ومتابعة  الّرواة  اأ�سماء  تدقيق  مع  لها  الكتابة  �سوابط  وو�سع 

)7(  انظر )المقّدمة( �س 591. ط/ دار الفكر ببيروت. 1988.

)8(  انظر التف�سيل في هذا المو�سوع في كتاب )درا�سات في الحديث النبوي( للدكتور الأعظمي. �س 221 وما 

بعدها. ط/ جامعة الريا�س 1396 هـ.
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والتدلي�س بما ل مزيد عليه. حتى اإذا جاء القرن الثالث تمّيزت اأ�سناف الحديث 

فظهرت  المحدثين.  بين  متداولة  واأ�سبحت  و�سعيف،  وَح�سن  �سحيح  من 

وغدا  الحديث،  ومعاجم  والم�ستدركات،  وال�سنن  حاح  ال�سِّ الجوامع  كتب 

علم م�سطلح الحديث ي�سمل العديد من المباحث المنهجية المهتّمة بالأ�سانيد 

تمييز  ذلك  من  العلماء  غاية  تدلي�س.  اأو  وانقطاع  اّت�سال  من  النقل  واأحوال 

وظّل  والُمنكر.  وال�ّساذ  والمو�سوع  ال�سعيف  من  والَح�سن  ال�سحيح  الحديث 

النبوية  علماء الحديث على مّر الع�سور بمثابة القلعة الكبرى للدفاع عن ال�سنة 

ا�ستوفى  اأن  بعد  مناهجها،  الطعون في  اأو  بالت�سكيك  ي�ستهدفها  لمن  والّت�سّدي 

المحّدثون اإلى نهاية القرن الرابع كّل ما روي عن النبي     ، بعد عر�سه على 

النقد المنهجي التوثيقي وتقييم رجاله، والتاأليف في تعديلهم وتجريح بع�سهم. 

ولم يكن اهتمام المحدثين بهذا العلم اإل لأّنه يمثل م�سدر الت�سريع في الإ�سلم، 

الذي ل يقّل درجة عن القراآن، اإن لم يكن الحديث يزيد اأهمية من حيث كوُنه بيانًا 

لأحكام القراآن وتف�سيًل لما اأجمله. اأّما الفقه، اأو بالأحرى ال�سريعة الإ�سلمية، 

فتتعّلق بكّل ما يقوم عليه النظام الجتماعي لهذه الأّمة، اأي التكاليف ال�سرعية 

والتي  والمباح،  والمكروه  والمندوب  والحرام  الحلل  باأحكام  عنها  المعّبر 

�سامًل لكّل  للإن�سانية،  الذي اختاره اهلل  الإلهي  الدين  الإ�سلم لإكمال  بها  جاء 

محا�سن ال�سلوك والحقوق والواجبات، تحقيقًا لمقا�سده في حفظ ال�سروريات 

. وقد علم 
9
والحاجيات ومراعاة التح�سينات والجمع بين �سعادة الدنيا والآخرة

�سريعتها،  بدون  الإ�سلمية  للأمة  حياة  ل  اأّنه  وخا�ستهم  الم�سلمين  عاّمة  لدى 

وتحكيم  المفا�سد،  ودرء  الم�سالح  وجلب  والعتدال،  الو�سطية  على  القائمة 

ول  �ساّذة  ُيغفل  لم  وللفرد،  للمجتمع  ل  مف�سّ نظام  فال�سريعة  النقل.  مع  العقل 

الإ�سلمي.  للفقه  ال�سمول في حّد ذاته مفخرة  الحياة. وهذا  فاذة من جزئيات 

المجتمع  مطلب  ال�سريعة  بهذه  ل  المف�سّ العلم  يكون  اأن  الطبيعي  من  كان  وقد 

الإ�سلمي على مّر الع�سور. ولذلك انكّب ال�سحابة والتابعون، وَمن جاء بعدهم 

ن�سو�سها  وتدبُّر  اأحكامها  وتناقل  ال�سريعة  هذه  حفظ  على  ع�سر  بعد  ع�سراً 

11 وما  1. �س  الح�سن الحجوي . ج  ابن  الإ�سلمي(. لمحمد  الفقه  تاريخ  ال�سامي في  انظر كتاب )الفكر    )9(

بعدها. ط/ دار التراث. 1396 هـ.
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وا�ستنباط الجزئيات من كّلياتها َوفق المنهج الذي يحّدده علم الأ�سول. وقد تّم 

تحديد الإطار العاّم لهذه ال�سريعة خلل العهد النبوي بعد هجرة النبي          اإلى 

المدينة المنّورة. ففي هذا العهد نزلت اأحكام الحلل والحرام وُفر�ست الأركان 

وُحّددت اللتزامات ال�سرعية. و�سدرت عنه      الأحاديث والأعمال المبّينة 

لما اأجمله القراآن من الأحكام. وبذلك تّمت م�سادر ال�سريعة، وانح�سرت في 

اأربعة. وهي القراآن وال�ّسنة والإجماع، والرابع هو ال�ستنباط ال�ستدللي الذي 

ي�سمل القيا�س وال�ستح�سان والم�سالح المر�سلة. وقد ن�ساأت المذاهب الفقهية 

ِمن تفاُوت اعتمادها على الم�سدر الأخير. فقد وقع الختلف منذ القرن الأول 

وت�ستهدف  المعنى  معقولة  اأحكام  ال�سرعية، هل هي  الأحكام  اإلى  النظر  حول 

الم�سالح وَدْرء المفا�سد، اأم هي اأحكام تعبُّدية، تقت�سي التطبيق والّتباع. وِمن 

والحديث.  الن�ّس  واأ�سحاب  والقيا�س،  الراأي  اأ�سحاب  ظهر  الختلف  هذا 

يكون  باأن  جديراً  فقهيًا  تراثًا  مخّلفة  الع�سور،  عبر  المذاهب  هذه  وا�ستمّرت 

مرجعًا لتجديد الفقه الإ�سلمي على مّر الع�سور.

لقد كانت هذه الحركة العلمية تقت�سي في نف�س الوقت نقل العرب من اأّمة اأمّية 

اإلى اأّمة تعتمد على القراءة والكتابة، امتثاًل للتعاليم القراآنية، فاحتاج الم�سلمون 

قواعد  وو�سع  الن�سوء،  مرحلة  في  كانت  التي  الكتابة،  ب�سناعة  يقوم  َمن  اإلى 

ال�سبط والإعجام لع�سمة الأل�سنة من الت�سحيف واللحن. ثّم تزايدت في نف�س 

الوقت ال�سرورة اإلى ا�ستن�ساخ الم�ساحف وم�ساند الحديث وتدوين الدواوين، 

واأدوات  الورق والكّتاب  اإلى  الحاجة  تزايدت  الر�سائل والعهود، كما  وتوثيق 

هذه ال�سناعة. وفي هذه الأثناء و�سع اللغويون الأوائل علم النحو، ليكون اآلية 

الدواوين  وتدوين  اللغة  ذلك جمع  وا�ستتبع  العربية،  اللغة  على  للحفاظ  علمية 

كما  الأدبية.  للأذواق  و�سقًل  الأل�سنة  لتقويم  مرجعًا  لتكون  للقبائل،  ال�سعرية 

اإعجاز القراآن بالن�سبة لأجيال لم يكن في طباعها  ن�ساأت علوم البلغة لإثبات 

ما ُيمّكنها من اإدراك هذا الإعجاز، الذي ينبغي اأن يظّل حيًا متجّدداً على مدى 

الع�سور. والملحظ في هذا ال�سياق اأّن الحركة العلمية في الإ�سلم انطلقت من 

العقيدة ومن ال�سريعة، اأي من م�سمون القراآن والحديث وتوجيهاتهما، لجعل 
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الإ�سلم معّززاً بالنظر والتفكير العلمي بعد قيامه على الإيمان بالوحي. ولذلك 

الفقه  في  الإ�سلمية، ول�سّيما  العلوم  اإن�ساء  مراحل  كّل  في  بالعقل  النقل  اقترن 

وعلم الكلم. وفي �سياق انفتاح الم�سلمين على مختلف الثقافات التي وجدوها 

الأندل�س،  اإلى  وغربًا  ال�سين،  بلد  اإلى  �سرقًا  الممتّدة  المفتوحة،  البلدان  في 

اأخذت علوم هذه الأمم تنتقل اإلى المجتمع الإ�سلمي، كالطب والهند�سة وعلم 

الفلك والريا�سيات. اإّما عن طريق ترجمتها، واإّما عن طريق تعليمها وتعاطيها، 

بت�سجيع من الخلفاء اأنف�سهم. فاجتمعت العلوم الإ�سلمية النقلية بالعلوم العقلية 

والكيمياء  كالطب  الأمم  تراث  من  المقتب�سة  العلوم  كون  وبرغم  والفل�سفية. 

مجال  فيها  يكن  لم  اإذ  بمناهجها،  اقتبا�سها  تّم  قد  والريا�سيات  الفلك  وعلم 

الن�سج  مرحلة  في  القتبا�س خ�سع  هذا  اأّن  اإل  بالدين،  التاأثر  اأو  النقل  لتحكيم 

اإلى التحقيق والنقد والمراجعة، في �سوء المنهج التجريبي اأو المنهج النقدي. 

ولذلك لحظ الموؤّرخون للعلوم الإ�سلمية اأّن التراث اليوناني المترَجم لم ي�سلم 

وعلماء  الأ�سول  علماء  مقّدمتهم  وفي  الم�سلمين،  العلماء  من  طائفة  نقد  من 

هـ(   728 )ت.  تيمية  ابن  ال�سدد  هذا  في  بينهم  من  نذكر  والطبيعيات،  الفلك 

. والعالم الفلكي اأبو عبد اهلل البّتاني 
10

ل الذي انتقد المنطق اليوناني ب�سكل مف�سّ

)ت. 317هـ( الذي تجاوز نهائيًا لنظرية بطليمو�س )ت. 161 ق.م( عاِلم الفلك 

بطيئًا  تغّيراً  تتغّير  الزمن  معادلة  اأّن  مثبتًا  ال�سم�سي،  الأوج  ثبات  عن  اليوناني، 

من  كان  الذي  هـ(  البيروني )ت.440  الريحان  اأبي  وكالعاِلم  الزمان.  مّر  على 

اأوائل َمن قالوا اإّن الأر�س تدور حول نف�سها، واأّن �سرعة ال�سوء اأعظم من �سرعة 

ال�سوت بكثير. ويكفي في تقدير عمله العلمي ما قاله األدومييّلي )ت. 1950م( 

عّما اأنجزه من تقديرات الثقل النوعي التي جّربها، باعتبارها من النتائج العلمّية 

ومّما   .
11

الأوروبيين قبل  التجريبية  الطبيعيات  في  اإليها  الم�سلمون  و�سل  التي 

َيلفت النظر اأي�سًا في هذا ال�سياق حديث ابن خلدون )ت. 808 هـ( عن العقل 

)10(   انظر كتاب )مناهج البحث عند مفّكري الإ�سلم( للدكتور علي الن�سار. �س 144 وما بعدها. ط/ دار الفكر 

العربي. بالقاهرة. �سنة 1947.

)11(   انظر كتاب )العلم عند العرب واأثره في تطّور العلم العالمي( لألدومييلي. تعريب عبد الحليم النجار ومحمد 

يو�سف مو�سى. �س. 194 وما بعدها.
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التجريبي، وكيفية حدوثه، ومنهجه في تنمية العلوم المتعلقة بحوادث الطبيعة 

. فالتجارب هي التي توِقف العقل على الحوادث الجزئية، والتي 
12

وظواهرها

تظّل تتكامل اإلى اأن ت�سّكل معرفة منّظمة بمو�سوع من المو�سوعات. وهذا هو 

اأّن المنهج التجريبي كان قد اأخذ مكانته  م�سدر العلم بالطبيعة. ولذلك نعتقد 

العقيدة  اأن ي�سّكل تعار�سًا مع  المرجعية، ل�سّيما عند الأطباء الم�سلمين، دون 

التعار�س. وهذا ل�سان  الدينية، حتى واإْن وجد في ن�سو�سها ما يدّل على هذا 

يقول،  )الطاعون(  ر�سالته عن  في  776هـ(  الأندل�سي )ت.  الخطيب  بن  الدين 

اإّن وجود   : م(   1972 الم�ست�سرق جو�ستاف جرونيباوم )ت.  ذلك  اأورد  كما 

المعتمدة  الحوا�س، وبالأخبار  بالخبرة والدرا�سة و�سهادة  ثابت  العدوى مقّرر 

عن انتقالها بالثياب والأوعية والأقراط، وبانت�سارها بوا�سطة اأ�سخا�س من منزل 

واحد، واإ�سابة َمرفاأ �سليم مّمن ي�سلون اإليه من بلد موبوءة. ولكي نقّدر ُجراأة 

هذه الفكرة - يقول الم�ست�سرق - ينبغي اأن نتذّكر اأّن النبــــي      فيما َيروي 

واة، قد نفى وجود العدوى �سراحة. ويم�سي ابن الخطيب في اإعلن  بع�س الرُّ

هذا المبداأ الجريء فيقول : اإّن دليًل م�ستمّداً من الأحاديث ينبغي اأن ُيوؤّول، متى 

.
13

كان على تناق�س وا�سح مع �سواهد مدركات الحوا�س(

والنتيجة التي ن�ستخل�سها من هذه المعطيات التاريخية الموّثقة اأّن الم�سلمين 

ع�سور  في  ال�سرعية  بالعلوم  نهو�سهم  بقدر  والتجريبية  العقلية  بالعلوم  نه�سوا 

الزدهار. بيد اأّن هذا الزدهار اأخذت تنال منه عوامل ال�سعف والجمود، وهي 

اإلى عوامل هيمنة ال�ستبداد  عوامل ل يّت�سع المقام لتحليلها. ونكتفي بالإ�سارة 

والطائفي  المذهبي  التمّزق  وا�ستفحال  الإ�سلمية،  المجتمعات  في  ال�سيا�سي 

تعّد  التي  والخارجية،  الداخلية  الحروب  في  الأّمة  ُقدرات  وا�ستنزاف  فيها، 

الحروب ال�سليبية وغارات التََّتر والمغول على الحوا�سر الإ�سلمية  في الم�سرق  

ا�ستعمال  وتوّقف  العلمي،  البحث  في  الرغبات  انقطعت  وبذلك  طليعتها.  في 

)12(   انظر )المقّدمة( لبن خلدون. �س 593. ط. دار الفكر بيروت 1988.

426 وما  فيق جاويد. �س  تو  العزيز  تعريب عبد  للم�ست�سرق جرونيباوم.  الإ�سلم(  انظر كتاب ) ح�سارة     )13(

بعدها. وانظر في  الحديث المذكور )�سحيح �سنن اأبي داوود(. تحقيق الألباني. ج 2، �س.740. والمق�سود هو 

الحديث الذي رواه اأبو هريرة : ل عدوى ول طيرة ول �سفر ول هامة.
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الفكر اإل في دوائر �سّيقة. ف�سًل عن �سّد باب الجتهاد و�سيوع تكفير الم�ستغلين 

بالفل�سفة والعلوم العقلية. وَهْيمنة الت�سّوف على الحياة العقلية والثقافية. ف�سُعفت 

. وفي هذه المرحلة من التاريخ )القرن 
14

ملكة هذه العلوم في الم�سرق والمغرب

التا�سع الهجري، اأو القرن الخام�س ع�سر الميلدي( كان ما يحدث في اأوروبا 

النقي�س  على  والكت�سافات  والعلوم  والقت�ساد  ال�سيا�سة  في  �ساملة  نه�سة  من 

عرفتها  التي  المتغّيرات  مقّدمة  في  وكان  الإ�سلمي.  العالم  في  يحدث  مّما 

البحث في علوم  اأ�سبح يعني فقط  العلم. الذي  النه�سة الأوروبية تطّور مفهوم 

فظهرت  فقط.  التجريبي  المنهج  باعتماد  الجتماعية،  والحياة  والطبيعة  المادة 

بف�سل هذا المنهج اكت�سافات باهرة وتنمية اقت�سادية غير م�سبوقة، وانت�سارات 

بّراً  وتطويقها  الإ�سلمي،  ال�سرق  بلدان  غزو  في  ول�سّيما  متوا�سلة،  ع�سكرية 

وبحراً. وفي �سياق هذه الأحداث والتحّولت، وقع العالم الإ�سلمي تحت نير 

ال�ستعمار الأوروبي، وذلك منذ بداية القرن التا�سع ع�سر. ووقع الم�سلمون في 

النبهار بالعلوم الغربية ومخترعاتها. و�سعروا ب�سرورة تجاُوز تخّلفهم وتحرير 

اأنف�سهم من التبعية للدول الغربية. وكان ذلك َمبعث ا�سترجاع الوعي بهويتهم 

انبعاث  اأخذ  ال�سياق،  نف�س  تواجههم. وفي  التي  الكبرى  بالتحديات  وال�سعور 

ال�سعوب الإ�سلمية يتمثل في الإقبال على التعليم، فاأن�سئت المدار�س والمعاهد 

�سة، وتّم الجمع بين التعليم الأ�سيل والتعليم الع�سري، واإر�سال البعثات  المتخ�سّ

الحديثة، وظهور حركات  العلوم  الأوروبية لكت�ساب  الجامعات  اإلى  الطّلبية 

والجمعيات  الإ�سلحي  الفكر  وقادة  العلماء  يد  على  والإ�سلح،  التجديد 

حوة، على  وال�سحافة. ولكن، برغم ما بلغه الم�سلمون من تقّدم بف�سل هذه ال�سَّ

امتداد عقود القرن الع�سرين فاإّن الفجوة بين العالمين، الإ�سلمي والأوروبي ظّلت 

تزداد اّت�ساعًا، بحكم التفاوت الكبير بين وتيرتي التقّدم في كّل منهما. وبحكم 

العلوم  وي�ستثمر  الديمقراطي،  النظام  ي�سوده  اأحدهما  مجتمعين  بين  التفاوت 

التطبيقية على اأف�سل وجه ممكن، َوُيحّكم العقل في كّل مناحي حياته. والآخر 

مجتمع يحكمه ال�ستبداد وي�سوده النق�سام، وتتجاذبه اأنماط التقليد لل�سلف اأو 

ل لهذا الواقع في كتاب )الإ�سلم والح�سارة العربية( للعّلمة محمد ُكرد علي. ف�سل  )14(   انظر التحليل المف�سّ

)العلوم والمذاهب في الإ�سلم(. �س 69 وما بعدها. ط/ دار الكتب الم�سرية. 1936.
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التقليد للغرب، بينما اأغلبيته غارقة في الأمية والجهل والخرافة. ومن َثّم تعّددت 

التحّديات وميادين المواجهة بين ال�سرق الإ�سلمي والغرب الأوروبي. ويمكن 

الم�سلمين  واقع  من  النا�سئة  الداخلية  التحّديات  بين  ال�سياق  هذا  في  التمييز 

وفكرهم، وبين التحّديات الخارجية النا�سئة من الغزو الح�ساري الأوروبي الذي 

رافق ال�ستعمار. وفي مقّدمة التحّديات الداخلية ُوقوع المجتمعات الإ�سلمية 

�سملت  التي  الأوروبي،  ال�ستعمار  مع  الوافدة  الأوروبية  الأنظمة  تاأثير  تحت 

اللغات واأنظمة التعليم واأ�سناف العلوم والنظم القت�سادية والإدارية والقانونية. 

فقدت  ولذلك  الأنظمة.  لهذه  وكرهًا  طوعًا  تنقاد  الم�سلمين  حياة  فاأ�سبحت 

الم�سلمين،  الفاعل في حياة  الثقافة الإ�سلمية وعلوُمها ب�سفة خا�سة ح�سورها 

المتخّرجون من هذه  واأ�سبح  الأ�سيل،  التعليم  برامُجها داخل معاهد  وانزَوت 

المعاهد ل ي�سلحون اإل للرجوع اإليها معّلمين ومدّر�سين. اأّما الحياة العاّمة فل 

اإليها لعدم تاأهيلهم للندماج فيها ، �سناعة اأو تجارة اأو اإدارة اأو  يجدون منفذا 

مهنة علمية. ولم ينتبه اأحد من قادة الإ�سلح والفكر الإ�سلمي اإلى هذه الظاهرة 

المتفاقمة. بين نظام تعليمي تراثي منغلق، َتِجفُّ عروقه الحيوية على مّر الزمن، 

من  بالقتبا�س  يتغذى  ر  متطِوّ ع�سري  تعليمي  نظام  وبين  الحياة،  عن  وينعزل 

الغرب ومن تجاربه المتجّددة. لقد تاأثرت الأجيال ال�ساعدة في العالم الإ�سلمي 

اللغات،  التكوين بمختلف  تتلقاه في الجامعات الأوروبية ومدار�س  بما كانت 

اإلى  يدعو  بع�سها  متباينة،  فكرية  بتيارات  متاأثرة  هويتها،  عن  اأبعدتها  ثقافة  من 

وتف�سيًل.  جملة  الإ�سلمي  التراث  نبذ  اإلى  يدعو  وبع�سها  والعلَمنة،  التغريب 

وبع�سها يدعو اإلى النغلق والتطّرف، بينما ظلت طائفة اأخرى مت�سّبثة بالدعوة 

اإلى التجديد في اعتدال وتوازن، وبذلك اأ�سبح الفكر الإ�سلمي تتجاذبه تيارات 

والتهمي�س،  الأمية  في  غارقة  فظّلت  الوا�سعة  الإ�سلمية  الجماهير  اأّما  متناق�سة. 

ها عاطفيًا ودينيًا، من�ساقة للإكراهات اليومية. وهذا هو التحّدي  متاأثرة بما ي�ستفزُّ

الثاني الذي يواجه العلوم الإ�سلمية، وهو انعدام اأر�سية التوافق بين الم�سلمين، 

الذين مّزقتهم الطائفية والمذهبية اإلى حدٍّ بعيد.
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اأجّل، عندما وقع النبعاث وبداأت حركة الإحياء للتراث الإ�سلمي، وظهرت 

بين  المفّرقة  الظواهر  من  بالعديد  الهتمام  وقع  والإ�سلح،  التجديد  اأفكار 

الم�سلمين وبالمبادئ والقيم الجامعة بينهم، كما وقع التركيز من لدن العلماء على 

الفقه الإ�سلمي والعمل على ا�سترجاع تطبيق ال�سريعة الإ�سلمية، باعتبارها ِقوام 

الما�سي،  القرن  الثاني من  الن�سف  الم�ستويات. وذلك في  حياتهم على جميع 

اإن�ساء مجمع  اأهّمها  حيث حفلت هذه المرحلة بحركة فكرية لفتة للنظر، من 

الفقه الإ�سلمي �سنة 1981، واإ�سدار العديد من المو�سوعات الفقهية والدرا�سات 

المعّمقة، وعقد الموؤتمرات والندوات الدولية حول ق�سايا ال�سريعة الإ�سلمية، 

من قبيل الدعوة الى تقنين الفقه الإ�سلمي والتنظير لأبوابه واإجراء المقارنة بينه 

اإلى  الدعوة  قويت  ذلك  وخلل  الجتهاد.  باب  وفتح  الو�سعي  القانون  وبين 

العمل بال�سريعة الإ�سلمية. لكن تبّين اأّن ا�سترجاع العمل بال�سريعة ل يتوقف فقط 

)اأ�ْسلَمة  اأو بعبارتهم  ال�سيا�سية  على اعمال الجتهاد، واإّنما يتوقف على الإرادة 

الحكم(. وهذا هو المنعطف الذي انبثقت منه الحركات الأ�سولية الداعية اإلى 

في  الإ�سلمية  المجتمعات  من  العديد  اأغرقت  والتي  الإ�سلمي.  الحكم  اإقامة 

م�ستنقعات الإرهاب واختلل الأمن وتعطيل م�ساريع التنمية. وما ن�ساأ كرّد فعل 

لذلك من حرب اإعلمية دولية على الإ�سلم، مّما هو معروف لدى الجميع. ولم 

تكن الجامعة المغربية بمناأى عن هذه التيارات المتباينة.

فكان من الطبيعي اأن يقوى النفتاح على التراث الإ�سلمي وعلومه، كرّد فعل 

للتاأثر بالفكر الغربي، ول�سّيما بعد اإحداث �ُسعب الدرا�سات الإ�سلمية في كليات 

الآداب المغربية. واإّن ح�سيلة ُربع قرن من تاريخ هذه ال�سعب، لي�ستوقف الناظر 

الإ�سلمية من تجديد  العلوم  ما حققته  تقويم  اإلى  العلمي، ويدعونا  اإنتاجها  في 

وتطّور. ومّما يذكر من اإيجابيات في هذا ال�سدد ما حققته الدرا�سات الإ�سلمية 

من توا�سل علمي مع التراث الإ�سلمي في �سّتى فنونه ومرجعياته، ون�سر لتراثه 

واإجراء المقارنة بينه وبين ما يقابله في الفكر الغربي في مجال الت�سريع والنظم 

الح�سارية والقت�سادية، وحقوق الإن�سان، واإْن ب�سورة جزئية، تفتقر اإلى ا�ستيعاب 

مذاهب الفكر الغربي واأ�س�سه الفل�سفية. ذلك اأّن هذه الدرا�سات اقت�سرت على 
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اإحياء التراث وا�سترجاع ما اأبدعه مّما كان ملئمًا لع�سوره، لكّنها ظّلت مقّيدة 

بمناهجه التقليدية. وها نحن اليوم ن�سُعر باأّن العلوم الإ�سلمية التي ورثناها عن 

ال�سلف توجد في الطريق الم�سدود.

الإ�سلمي،  كالفقه  بالواقع  �سلته  وا�سترجاع  التجديد  اإلى  يفتقر  فبع�سها 

وبع�سها الآخر ا�ستنفد طاقته الإبداعية والغاية منه. وبع�سها فقد اأي �سلة بالواقع 

والجتماعية  القت�سادية  م�سكلته  بكون  يتمّيز  كع�سرنا  ع�سر  وفي  المعي�س. 

قد �سارت مو�سوعا للدرا�سات ال�ستراتيجية التنموية، فاإّن العلم لم َيعد ُيطلب 

الحياة  وتطوير  للتقّدم،  كو�سيلة  يطلب  واإّنما  قبل.  من  ال�ساأن  كان  كما  لذاته، 

يطلب  العلم  اأ�سبح  وبالتالي  ال�سحية والإعلمية.  الخدمات  القت�سادية وتوفير 

لتحقيق الرخاء والرفاهية واإدارة دواليب الح�سارة الراهنة.

وهذا هو المناخ العام الذي اأ�سبحت فيه الجامعة المغربية مطالبة بالندماج 

فيه والتجاُوب معه، واإل َفَقدت مبّررات وجودها. اإّننا اليوم في مرحلة من تاريخ 

الح�سارة المعا�سرة نتحّدث عن مجتمع المعرفة والتوا�سل والإعلم، ون�ستغل 

بو�سع ال�ستراتيجيات للنهو�س بالبحث العلمي، ون�سائل كّل المعارف والعلوم 

البيئة،  على  والحفاظ  النظيفة  الطاقة  وا�ستثمار  الم�ستدامة  بالتنمية  علقتها  عن 

الأمن والّرخاء،  الديمقراطية والعدالة الجتماعية و�سيوع  اإل  ت�سغله  في عالم ل 

وربط ج�سور الحوار بين الح�سارات والثقافات. وفي هذا ال�سياق ن�سائل العلوم 

الإ�سلمية عن دورها في هذا المعترك. بل نت�ساءل :  

ما م�ستقبل العلوم الإ�سلمية ؟ 

وهو ت�ساوؤل يوؤّكد ان�سغالنا، وي�ستوجب الَح�سم فيه، في الوقت الذي تواجه 

فيه النُّظم التربوية والعلمية في بلدنا لحظة الخيار ل�سنع الم�ستقبل، على اأ�سا�س 

جعل التكوين العلمي لأجيالنا رافعة اأ�سا�سية للتنمية.  واإذا كان البع�س يعتقد في 

هذا ال�سياق اأّنه ل جدوى من وجود العلوم الإ�سلمية داخل الموؤ�ّس�سات الجامعية 

اإلى  فاإّننا ن�سير  التنمية  اأّي دور قد تقوم به في مجال  العلمية والتربوية ، لنعدام 

اأّن هذا الت�سّور ال�سيِّق لدور العلوم الإ�سلمية في حياة الم�سلمين اليوم هو نف�س 
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والتاريخ  والآداب  كالفل�سفة  الإن�سانية  العلوم  دور  َيبَخ�س  الذي  ال�سيق  ر  الت�سوُّ

في حياة الإن�سانية اليوم، انطلقًا من كونها قد فقدت اإ�سعاعها اإلى حّد كبير في 

جامعاتنا، والجامعات الأخرى بما فيها جامعات الوليات المّتحدة الأمريكية. 

فهذه العلوم اأ�سبحت ومنذ منت�سف القرن الما�سي مو�سع ت�ساوؤل عن دورها في 

تنمية المجتمع تنمية مادية ملمو�سة. 

وغير خاف اأي�سًا اأّن هذا الت�سّور ال�سّيق الذي ل يهتّم في الإن�سان اإل بواقعه 

باعتبار  الإن�سانية،  للحياة  المادية  النظرة  ِمن  ينطلق  وم�ستهلك  كمنتج  المادي 

هذه الحياة محكومة فقط باآليات مادية، وقوانين بيولوجية، بينما حياة الإن�سان 

ن�سيج من تفاعل بين المادة والفكر، اأي تفاعل بين الج�سد والروح. فعلوم الفكر 

�سرورية كعلوم المادة. وقيم الروح ل َتقلُّ قيمة عن قيم المادة. والإقرار بهذه 

الثنائية لكيان الإن�سان هو المدخل الأ�سا�سي لبناء حياة اإن�سانية متوازنة. واإذا كان 

اإلى ا�ستعادة هذا التوازن بين المادة والروح، اأي بين  العاَلم باأ�سره يحتاج اليوم 

المنهج العلمي والمنهج الأخلقي فاإّنه بحاجة اإلى تنمية العلوم الإن�سانية، التي 

بو�سعها وحدها تنمية الجوانب الروحية، وَتخليق الح�سارة الإن�سانية. والعالم 

الإ�سلمي اأ�سّد حاجة اإلى تنمية هذه المقّومات، واأقدر على تحقيق اأنبل الغايات، 

اأّن  بف�سل قيمه الُمثلى، التي تحت�سنها علوُمه الإ�سلمية ومنهجه الو�سطي. كما 

ذلك الت�سّور ال�سيق لدور العلوم الإ�سلمية ُيغفل جانبًا اأ�سا�سيًا من حياة الم�سلمين 

وهو جانب الهوية. التي ل يمكن تجاهل دورها في ا�ستعادة الثقة لدى الم�سلمين 

الهوية،  هذه  مرجع  هي  الإ�سلمية  والعلوم  الح�سارية.  ور�سالتهم  بوجودهم 

والأ�سل الذي يقوم عليه اأي مجتمع اإ�سلمي، في الحفاظ على عقيدته وحمايتها 

القراآن وال�سنة ظّل م�ستهدفين  اأّن  الت�سليل والت�سكيك. ومن المعلوم  علميًا من 

عبر الع�سور للطعن في �سّحتهما والت�سكيك في م�سامينهما. 

كما ظّل الفقه الإ�سلمي ُيغالب الأحداث ويطاول الزمن برغم ان�سداد باب 

لنزعات  منهما  كّل  يت�سّدى  الإ�سلمية  الفل�سفة  اأو  الكلم  علم  الجتهاد. وظّل 

الإلحاد، وللمذاهب المادية اإلى العهد الأخير. وهكذا لم ت�سمد الأمة الإ�سلمية 

اأمام تحّديات كّل طور من اأطوار تاريخها اإّل بتعّلقها بدينها، وبعلومها الإ�سلمية، 
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وحر�س علمائها على الإبقاء على تراثها، الذي كان يمّدها بمقّومات ال�سمود 

والبقاء. وكما ل ت�ستغني هوية الأّمة عن معرفة تاريخها وال�ستمداد من اإنجازاته 

وقيمه فكذلك ل ت�ستغني عن عقيدتها وقيم دينها، وتربية اأجيالها ال�ساعدة على 

تلك القيم والتماهي معها. واإذا كان العالم باأ�سره يحتاج اليوم اإلى ا�ستعادة التوازن 

بين مطالب الماّدة ومطالب الروح، وبين المنهج العلمي والمنهج الأخلقي فاإّنه 

بحاجة اإلى تنمية العلوم الإن�سانية التي ت�سعى اإلى تنمية القيم الفكرية والروحية. 

العلوم الإن�سانية، والعلوم  اإلى تنمية  اأ�سّد حاجة  والعالم الإ�سلمي ب�سفة خا�سة 

الإ�سلمية بعد تجديد مناهجها، لأّن كّل منهما ي�ستغل على بعد من اأبعاد هويته. 

وفي هذا ال�سدد يمكن لهذه العلوم اأن َترفع كّل التحّديات التي تواجهها. وذلك 

عبر المناهج الآتية :

فت�ستفيد من  بواقعنا،  الإ�سلمية �سلتها  العلوم  ت�سترجع  اأن  العمل على  اأوًل، 

الجتماعية  الظواهر  على  تنفتح  بجعلها  الغرب،  في  الإن�سانية  العلوم  مناهج 

والنف�سية والحقوقية، وبالتالي جعل علومنا ُتعَنى بحياة الإن�سان الم�سلم المت�سّبع 

دينامية تحقق  الجديدة  ال�سلة  اأن تخلق هذه  في  نطمع  بعقيدته وقيمه. وبذلك 

النه�سة والإبداع.

ت�سويه  من  اأ�سابها  مّما  وتراثًا  وعقيدة  تاريخًا  الإ�سلم،  �سورة  تنقية  ثانيًا، 

والأباطيل،  لل�سبهات  يت�سّدى  الذي  العلمي  بالأ�سلوب  وذلك  وتحريف، 

والمزاعم المفتراة على ديننا وتاريخنا. وهذا ما ل يحقق الهدف منه اإل بالدخول 

في حوار ح�ساري مع الثقافات والأديان ب�سّتى اللغات العالمية.

يرقى  اجتهادي  منظور  من  الإ�سلمية،  للعلوم  العلمية  القراءة  ممار�سة  ثالثًا، 

التنمية  بالعقلنية وتحقيق  المت�سّبع  المعا�سر،  الفكر  انتظارات  الإجابة عن  اإلى 

والعدالة الجتماعية.

اإّن الفكر الإ�سلمي المعني بهذه العلوم مدعّو اليوم اإلى اقتحام هذه الميادين 

والإفادة من تقنيات التوا�سل والإعلم في كّل المجالت، التي يلتقي فيها العلم 

على  والعمل  الإن�سان  تو�سيع حقوق  من خللها  يتّم  التي  اأو  الأخلقية،  بالقيم 
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الذي  هو  المجالت  هذه  في  اليوم  الم�سلمين  واإ�سهام  البيئة.  على  المحافظة 

هذه  يواجه  من  اأّن  حينئذ  القول  َي�سّح  األ  واأخيراً  اإليهم.  النََّمِطية  النظرة  �سيغّير 

التحديات هم الم�سلمون، ولي�ست العلوم الإ�سلمية ؟ لإنَّ الثقافة الإ�سلمية بكّل 

�ساملة، روؤية  تتكامل في روؤية كونية  والت�سريعية والأخلقية  العقدية  منظوماتها 

ح�سب  كلٌّ  معًا،  والنقل  العقل  واعتماد  والعتدال،  الو�سطية  تج�ّسد  متوازنة، 

اإلى َمن  الثقافة الإ�سلمية ثقافة كونية، تحتاج  تعّد  ثّم  مجاله واخت�سا�سه. ومن 

يتناولها من هذا المنظور ال�سامل.

الم�سلمون  هم  التحديات  يواجه  الذي  باأّن  القول  اإلى  نخُل�س  وهكذا 

اإلى ُمحفزات، وو�سع  التحّديات  يفر�س عليهم تحويل تلك  هم. وهو ما  اأنف�سُ

ابتداء من تغيير عقلية الم�سلمين  ال�ستراتيجيات المحكمة الأطوار والمراحل، 

الُمهانة،  كرامتهم  �سروط  وتوفير  المعّطلة،  اإرادتهم  تحرير  ومن  المتخّلفة، 

وتوفير حقوقهم في الحرية والم�ساركة في التخطيط لم�ستقبلهم. وحينئذ يمكُن 

ا�سترجاع العلوم الإ�سلمية في حياتهم العقلية والروحية على نحو اأف�سل.
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والجتهاد الجنائي الإ�شالمي

ال�سيد عزالعرب لحكيم بناني

من�سق كر�سي عبد الهادي بوطالب للفكر الإ�سلمي

بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية جامعة �سيدي محمد بن عبد اهلل-فا�س

مقدمة 

لقد تبنى الم�سلمون القانون الو�سعي في مجالته المدنية والجنائية، دون اأن 

تختفي الأحكام ال�سرعية جملة وتف�سيل من م�سادر الت�سريع المعتمدة. ذلك اأن 

الطبيعية  والحقوق  والعرف  والإجماع  وال�سنة  القراآن  تت�سمن  الت�سريع  م�سادر 

القانون : كيف  اإلى ذلك. ال�سوؤال المطروح في فل�سفة  والقانون الو�سعي وما 

اإلى  القانونية  المنظومة  تحتكم  الم�سادر؟  هذه  بين  الن�سجام  تح�سيل  ن�سمن 

ن�سق المعتقدات المت�سلة بحرية الإرادة وحرية التعاقد داخل القانون الو�سعي 

التحليل والتحريم حق اهلل  اأن »  يفيد  اإلى مبداأ  ال�سرعية  المنظومة  بينما تحتكم 

بمقت�سيات  الإ�سلمي  الجنائي  القانون  مقت�سيات  عو�ست  لقد   .
15

» وحده 

القانوني  الو�سع  �سرعية  اأو علنية على  �سراً  اأحد  يعتر�س  الو�سعي ولم  القانون 

الجنائية  العقوبات  على  يعتر�سون  الو�سعي  للقانون  المعادون  كان   .
16

الجديد

)15(  يو�سف القر�ساوي: الحلل والحرام في الإ�سلم، الطبعة ال�سابعة، المكتب الإ�سلمي بيروت 1973، �س. 

.23
)16(  ا�سترك علماء القرويين في �سياغة قانون اللتزامات والعقود ال�سادر �سنة 1913 ولم يطرح قانون اللتزامات 
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فل�سفيا  نقا�سا  لم نجد  الحدود والق�سا�س. ومع ذلك  اأحكام  تتعار�س مع  التي 

ال�سريعة  جانب  اإلى  الو�سعي  القانون  اعتماد  ي�سوغ  عقلنيا  تعليل  ول  معياريا 

اأو يطالب باعتماده ؛ وحتى من طالب با�ستبعاد القانون الو�سعي من المنظومة 

الجنائية ا�ستند في ذلك اإلى مفهوم الحاكمية هلل. ونعني بالتعليل العقلني البحث 

نتيجة  الو�سعي  القانون  اإملء  اأطروحة  تتجاوز  التي  المعيارية  الم�سوغات  عن 

الهيمنة ال�ستعمارية وفر�س الت�سور الغربي للقانون والحاكمية. ما من �سكٍّ في 

اأن ال�سلطات ال�ستعمارية قد ح�سرت �سلحية تطبيق القانون الو�سعي في نوازل 

بعينها داخل القطاعات ال�سناعية والجتماعية وترتبط بم�سالح الجالية الفرن�سية 

الم�ستعمرة ؛ ل جدال كذلك في اأن فرن�سا و�سعت قوانين تمييزية بين المكونات 

الإثنية المغربية العربية والأمازيغية، و لم يعتر�س المغاربة على القانون الذي �سّنه 

 .
17

الم�ستعمر اإل عندما تّم ا�ستغلله �سلحًا موجهًا اإلى المغاربة

التكامل بين الت�سريع الجنائي الإ�سالمي والت�سريع الو�سعي

لم  القانون  وا�سعي  الفرن�سيين  من طرف  للقانون  ال�سيا�سي  ال�ستغلل  لكن 

يوؤثر على الوظيفة المعيارية التي ي�سغلها ول على قناعة العلماء في اأن قيم القانون 

بين  العدل والإن�ساف وال�سدق م�ستركة  فقيم  الإ�سلمية.  القيم  تتعار�س مع  ل 

وتتفاعل  النا�س،  يتنا�سل  كما  بينها  فيما  وتتنا�سل  المختلفة  القانونية  الثقافات 

فيما بينها على مّر التاريخ. واإذا ما كان المغاربة قد تبنوا القانون الو�سعي، فقد 

اأنه ل يوؤثر على القيم الإن�سانية الكبرى التي يت�سمنها الن�س الديني. لم  اعتبروا 

الّن�س  بوحدة  اإيمانهم  مع  القانونية  الثقافات  على  الم�سلمين  انفتاح  يتعار�س 

القراآني وتعاليه، بالرغم من الحاجة اإلى مراعاة النوازل وتقلب الأحوال؛ ذلك 

، نتحدث 
18

اأن » للن�س القراآني وحدته المعنوية التي تلتئم فيها مختلف تجلياته«

فهم  اآليات  بين  يميزان  معا  والقانون  ال�سرع  لكن  المحايث.  الن�س  عن  اآنذاك 

والعقود م�سكلة كبيرة، بما اأن م�سمون العقود في ذلك القانون كان م�ستوحى من الأعراف الإ�سلمية. 

)17(   اعتقد الفرن�سيون اأن الأمازيغ يتوفرون على اأعراف تميزهم عن الم�سلمين العرب وتقّربهم من الخ�سو�سيات 

اليهودية  في مجال الأحوال ال�سخ�سية؛ فكما اأن اليهود يتوفرون على قوانين خا�سة بهم يمكن للأمازيغ كذلك اأن 

يحتكموا اإلى اأعرافهم.

)18(  محمد الحير�س: الن�س واآليات الفهم في علوم القراآن. دار الكتاب الجديد، بيروت 2013، �س. 148
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الن�س وفح�س النوازل لتحقيق العدالة. ظهر هذا الم�ستوى الجنائي متاأخرا في 

الغرب وفي الدول الإ�سلمية عندما فر�س مطلب العدالة نف�سه، ذلك اأن الفل�سفة 

الأخلقية التي اأجازت تبني القانون الجنائي اأخذت في اعتبارها م�سلحة العدالة 

م�سروعة.  كانت  ولو  والق�سا�س، حتى  الحدود  تطبيق  في  ال�سطط  من  والحّد 

واإذا ما كان القانون الجنائي الو�سعي قد تخلى عن العقوبات القا�سية وعو�سها 

روح  مع  يتنافى  ل  الجديدة  العقوبات  اعتماد  فاإّن  للحرية،  ال�سالبة  بالعقوبات 

الت�سريع الإ�سلمي الذي و�سع عقوبات بديلة للحدود والق�سا�س، اعتماداً على 

التعزير اأو على التخيير بين عقوبات بديلة مختلفة بح�سب طبيعة المع�سية، مثل 

اأداء الدية في القتل العم، اأو �سيام �سهرين متتابعين اأو عتق رقبة. وعليه، فاإّن القيم 

الأخلقية التي قام عليها الت�سريع الإ�سلمي تهدف اإلى دفع المف�سدة قبل جلب 

الم�سلحة. وقد كّر�س الم�سلمون بع�س الحقوق الأ�سا�سّية، دون اأن اأق�سد بذلك 

اأق�سد  ول  العامة،  والم�سلحة  الخم�س  ال�سروريات  مثل  الإيجابي،  الحقوق 

الحقوق المدنية وال�سيا�سية، مثل الم�ساواة والحرية اللتين تحتاجان اإلى تاأ�سيل. 

اأق�سد بدل ذلك الحقوق ال�سلبية التي تّت�سل بالحّد من العنف في تطبيق القانون، 

ل�سيما في مجال الحدود والق�سا�س.

ما هي الو�سائل ال�سرعية للحّد من اإنزال العقوبات القا�سية ؟

الخطوة الأولى : درء الحدود بال�سبهات

جرائم  في  المعروفة  القا�سية  العقوبات  تجنب  م�سوغات  عن  بحثنا  ما  اإذا 

الحدود مثل الزنا و�سرب الخمر والقذف والبغي وقطع الطريق وال�سرقة، نجد 

مخرجين هامين  :

الأعذار التي تعتمدها محاكم الجنايات والتي ينكر المتهمون بموجبها . 1

اقتراف الأفعال الجنائية )مثل نفي وجود ق�سد  الجنائية عن  م�سئوليتهم 

جنائي اأو معرفة بالواقعة الجنائية اأو عدم النتباه اإلى العواقب الجنائية(؛
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الأعذار التي ياأخذها الق�ساء بعين العتبار ) مثل حالة الدفاع عن النف�س . 2

.
19

والإكراه وال�ستفزاز، والحالت التي تتجاوز طاقة الإن�سان عاّمة(

يقود ال�سنف الثاني من الأعذار بكل تاأكيد اإلى تبرئة المتهم، اإذا ما تاأكد اأّن 

الأفعال المن�سوبة اإلى المتهم تتجاوز حدود الطاقة. على خلف ال�سنف الثاني، 

القوانين  معرفة  عدم  اأو  جنائي  ق�سد  وجود  عدم  مدى  في  البث  علينا  ي�سعب 

الحيلولة  الهدف هو  ما كان  اإذا  اإل  بها  ناأخذ  الأفعال، ول  اأو عواقب  الجنائية 

يلح  وبينما  بال�سبهات.  الحدود  درء  مبداأ  على  اعتمادا  العقوبة،  اإنزال  دون 

المت�سّددون في تطبيق الحدود على اعتبار اأن من وقع في ال�سبهات قد وقع في 

الحرام، يرى دعاة التاأويل المعتدل اأن هدف التخفيف من العقوبات غاية تبّرُر 

الإن�سان  اإرها�سات حقوق  الحديث عن  لنا  فاإذا جاز  بال�سبهات.  الحدود  درء 

في وجهها الفل�سفي غير الو�سعي، �سنقول اآنذاك اإن دورها كان يتمثل في الحّد 

ب�سورة  الفقهاء  اتفق  فقد  الحدود.  تطبيق  عن  الناجمة  التعذيب  مخلفات  من 

مّما  اأكثر  الفقهية  المدار�س  اأغلب  في  الجنائية  المتابعة  قواعد  �سبط  على  عامة 

اأن مبداأ اأن نجد   اتفقوا على فل�سفة اجتماعية تراعي جلب الم�سلحة. ويمكننا 

ُر ل�سالح المّتهم« “in dubio pro reo” في القوانين الغربية هو المقابل  »ال�سّك يف�سَّ

الذي نجده في الغرب  للأعذار التي يقبلها ق�ساة الإ�سلم. ومن بين اإرها�سات 

حقوق الإن�سان كان منع القيا�س الفقهي في الق�سايا الجنائية، ولو اأنه ظلَّ مقبول 

في الق�سايا المدنية. يختلف دعاة الإ�سلم ال�سمح عن الغلة الذين يعتبرون اأن 

تطبيق الحدود فري�سة غائبة تخلى الم�سلمون عنها. فقد ا�ستح�سر الغلة في كّل 

الع�سور الإ�سلمّية مفهوم »النظام الإ�سلمي« من خلل تطبيق الحدود )ونحن 

نتذكر الفتوى التي اأ�سدرها الخميني 1989 “في ا�ستباحة دم �سلمان ر�سدي عقابًا 

، وقد ظل ال�سجال 
له على تهمة التجديف في رواية »اآيات �سيطانية« )1988(”20

قائمًا بين العلماء المغالين والمعتدلين حول من يدعو اإلى تطبيق حدود اهلل واإلى 

)19 (  Herbert Hart : Punishment and Responsability. Essays in the philosophy of Law. 

Oxford U. Press، 2. Edition.Introduction John Gardner، 46/ VIL.

(20) Jamie S. Scott : Religion and postcolonial writing. P. 753. In : The Cambridge History of 
Postcolonial Literature. Volume II Edited by Ato Quayson. Cambridge University Press, 2011, p. 754.
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من ي�سعون اإلى الحّد من العنف الم�سروع. فالحّد من العنف كان يحظى بالأولوية 

الفردية  ينبني علىالحريات  الذي  ال�سلط  الم�ساواة وف�سل  بالمقارنة مع تحقيق 

. واإذا ما جاز لنا تاأ�سيل حقوق 
21

وتعّدد الآراء وم�سالح العباد في دولة القانون

اأو الجتماعية،  المدنية  الحقوق  زاوية  اإليها من  ننظر  لن  الإ�سلم،  في  الإن�سان 

بل من زاوية جنائية ت�سعى اإلى تقلي�س العقوبات )مثل في حق الأقليات الدينية 

والجن�سية والمرتدين عن الدين(. وقد �سعى علماء الأ�سول من هذه الزاوية اإلى 

ب�ساعة  التي تظهر في  المبا�سرة  الزجرية  الواجهة  المرجعية الأخلقية عن  ف�سل 

تطبيق العقوبة. تبّيُن المرجعيُة الأخلقّيُة اأّن العقوبات القا�سية لم تكن تطبق فعليًا 

اإل لأ�سباب �سيا�سية اأو اجتماعّية اأو لأفعال ل تغتفر. وبما اأن النف�س ت�سمئز من 

م�ساهدة اإنفاذ العقوبات الج�سيمة، فاإّن ب�ساعة منظر العقوبات كان مبعث نفور 

النظر  « ب�سرف  اأن العقوبة بحّد ذاتها »�سرٌّ النفور هو  العلماء منها. كان مبعث 

يرتبط  ل  العقوبة  تطبيق  من  الم�سلمين  نفور  ولكن  وجودها،  من  الحكمة  عن 

بمرجعية اأخلقية وا�سحة بخ�سو�س »ال�سّر« المت�سل بالعقوبة، بقدر ما اأنه يت�سل 

بالحر�س على البحث عن ظروف التخفيف، كما هو الحال كذلك في الأنظمة 

القانونية الغربية. فنحن نجد في مختلف هذه القوانين مبداأ اأن »ال�سرورات تبيح 

المحظورات«، واأن العفو حا�سل في حالت النوم والخطاأ والإكراه. فحالت 

قانون ال�سرورة »jus necessitates« ل تحّمل الإن�سان ما ل يحتمل اأو ما يتجاوز 

طاقته. فالدفاع عن النف�س حّجة كافية لنتهاك القانون وتجنب العقاب في ذات 

الوقت. ومع ذلك، ل تدخل كثير من الأفعال المحظورة ب�سورة اآلية في دائرة 

»ال�سرورات التي تبيح المحظورات«. فاإذا كان الهدف هو العدول عن تطبيق 

عقوبة قطع اليد فقط دون اإ�سقاط الم�سوؤولية الجنائية بكاملها، فاإّن تحقيق الهدف 

ينبغي له اإثبات جزء من الم�سوؤولية الذي ل يمنع التعزير، بينما يتخلى عن الت�سبُّب 

في الإعاقة. قد يقدم من يت�سور جوعًا على �سرقة ك�سرة خبز، وله العذر في ذلك، 

القانون.  وانتهك  الغير  ملكية  انتهك  لأنه  الأحوال،  كّل  في  �سرقة  ولكن عمله 

(21)   Gudrun Krämer : Islam, Menschenrechte und Demokratie: Anmerkungen zu einem schwierigen 
Verhältnis. In: Menschenrechte : Globale Dimensionen eines universellen Anspruchs. Nikole Janz 
und Thomas Risse: Nomos, p. 45. 
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فالجوع القاتل م�سوغ التخلي عن قطع اليد في الت�سريع الإ�سلمي. وقد اعتمد 

مبداأ درء الحدود بال�سبهات في معناه الوا�سع من اأجل تجّنب ظروف الت�سديد، 

اعتماد مبداأ  الجنائّية. ولكن  الم�سوؤولية  الكامل من  الإعفاء  يعني ذلك  اأن  دون 

درء الحدود كانت خطوة اأولى على طريق الحّد من العنف الم�سروع، ولو اأنه 

بالمقابل،  الجنائية.  بالم�سطرة  قليل  اإل  تكترث  لم  اأخلقية  انبنى على مرجعية 

يخ�سع   ”in dubio pro reo“ المّتهم«  ل�سالح  ُر  يف�سَّ »ال�سّك  مبداأ  اعتماد  فاإّن 

اإلى تبرئة  اأّن انعدام الأدلة الماّدية هو ما يوؤّدي  ل�سوابط م�سطرية م�سبوطة تفيد 

المّتهم، ولي�س مدى قناعته باأّن الأفعال المن�سوبة اإلى المتهم لم تكن مبيتًة اأو عن 

ق�سد اأو كانت نتيجة خطاأ. فاإذا ما كانت حالة الإكراه قد ت�سقط العقوبة، حتى 

ولو لم ت�سقط الذنب، فاإّن حالة درء الحدود بال�سبهات تحتاج اإلى �سند قانوني 

م�سروع، ذلك اأّن اإرادة اإعفاء الجاني من عقوبة الحدود توؤّدي اإلى اعتماد حيل 

�سرعية ت�سمح للجاني بالتهّرب من العقوبة.

ل ي�ستند مبداأ درء الحدود بال�سبهات اإلى مبداأ دقيق في الحالة التي يتبراأ فيها 

الزاني من جريمة الزنا بذريعة اأنه ح�سب المراأة زوجته، وفي الحالة التي نكث 

الخليفة عهده بتطليق زوجته ما لم تغادر زوجه مملكته خلل نف�س الليلة، وذلك 

بعد اأن دخلت بيت اهلل، بعد اأن اأفتى له العلماء باأن بيت اهلل لي�س جزءاً من مملكته. 

وبالنظر اإلى ج�سامة حّد الّزنا بالن�سبة للمح�سن، فاإّن ب�ساعة تطبيق الحّد فر�ست 

اأو  الزنا  في جريمة  المرء  يخطئ  واهية. حينما  ذرائع  قبول  الق�ساة  على  اأحيانًا 

يخطئ الوالد في جريمة ال�سرقة عندما يعتبر مال الولد جزءاً من مال الوالد، ل 

يطّبُق على الوالد حّد ال�سرقة، ما دام اأنه كان يعتقد اأّن المال والولد لوالده. 

الخطوة الثانية: حظر القيا�س في الجنايات

تج�سد مبداأ العدالة في تاأويل القانون ال�سرعي الإ�سلمي في مبداأين: اأول في 

العقوبات  اإلى تجنب  البراءة و�سعيا  لقرينة  بال�سبهات احتراما  مبداأ درء الحدود 

القا�سية، وهو مطلب يختلف عن مطلب اتقاء ال�سبهات خ�سية الوقوع في الحرام؛ 

كما تج�سد مبداأ العدالة ثانيا في مراعاة م�سلحة ال�سحايا والأخذ براأيهم في الإدانة 
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ق�سايا  الق�سا�س، على خلف  بالتعوي�س عن جرائم  الكتفاء  واإمكان  العفو  اأو 

. يوجد اختلف في طرق �سمان الحق الإن�ساني والو�سول اإلى 
22

جرائم الحدود

ق�سد ال�سارع بخ�سو�س الحق الإلهي ؟ في حالة تطبيق حكم �سرعي على نوازل 

جديدة غير م�سبوقة بناء على الن�س المحايث، نبحث اآنذاك عن العلة الم�ستركة 

الق�سايا  على  القيا�س  هذا  تطبيق  في  نتو�سع  ال�سرعي.  القيا�س  تطبيق  تجيز  التي 

المدنية اأو على العبادات، فنقول مثل اإن العلم فري�سة على كل م�سلم، ون�سيف 

هنا  الأ�سوليون  ي�ستعمل  الم�سلم.   على  للم�سلمة  قيا�سا  م�سلمة«،  كل  »على 

منطقا محددا وهو القيا�س ال�سرعي القائم على المماثلة، كي يوؤكدوا اأننا ن�ستطيع 

ا�ستخراج اأحكام غير متناهية من مجموعة متناهية من الأحكام. هذا القيا�س له 

وجوه اإيجابية كثيرة، من وجهة نظرية المعرفة وتنظيم العمليات الذهنية ولكن 

له وجوه �سلبية من زاوية فقه القانون. ما هو الوجه الإيجابي ؟ يظهر في النقطة 

التالية : تعتمد نظرية المعرفة على المماثلة بين الأ�سياء ق�سد ت�سنيف الأ�سياء داخل 

فئات اأو مقولت، بناًء على �سفة م�ستركة كال�سكل واللون والوظيفة. نحن نجرد 

الأ�سياء من كل ال�سفات غير الم�ستركة من اأجل الحفاظ على �سفة اأو خا�سية اأو 

علة م�ستركة بين الأفعال والأ�سياء. ولول اعتماد المماثلة لما ا�ستطعنا اطلق ا�سم 

 وعلى كل العناكب والمنازل. تجمع نظرية المعرفة 
23

واحد على اأوراق ال�سجر

كل  اعتبارها  في  تاأخذ  مقولت  اأو  فئات  داخل  المت�سابهة  والأفعال  الأ�سياء 

الحالت الم�ستقبلية بناء على الحالت المعروفة. الوجه ال�سلبي في المماثلة هو 

اأن النتائج التي ت�سل اإليها نظرية المعرفة غير موؤكدة » ول تملك بذلك �سلحية 

. اإذا لم تكن المماثلة »analogie« ا�ستدلل منطقيا �سارما في نظرية 
24

منطقية « 

المعرفة ول تنتج حقائق في المجال النظري، ما هي حدود المماثلة في المجال 

قواعد  مميزات  اأهم  من  واأ�سبحت  �سرعي؟  قيا�س  اإلى  تحولت  عندما  العملي، 

)22 (   يبدو من هذا المبداأ اأن منزلة ال�سحية كانت اأف�سل، بالمقارنة مع و�سعه الحالي في القانون الجنائي الحديث 

الذي حوله اإلى مجرد مطالب بالحق المدني، وقد ت�ستمر الدعوى العمومية في م�سارها العادي حتى بعد اأن تتنازل 

ال�سحية عن حقها في المتابعة العمومية.

(23)  Emmanuel  Sander : Penser par analogie, Les Grands Dossiers des Sciences Humaines n° 3, 
Les Nouvelles psychologies, Jin, Juillet, Août 2006., 44.

)24(   نف�س المرجع 47
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ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية. تظهر النقطة الإيجابية في القدرة على التو�سع في فهم 

الن�سو�س بما اأن » الأفعال التي تدخل تحت اأي ن�س محدودة وكانت كل حالة 

تقت�سي تغييرا في الن�سو�س، وكان من ال�سهل التحايل على الن�سو�س والتهرب 

اإلى  الآن  القانون  علماء  دعا  الذي  هو  هذا  ولعل  العقوبات.  قانون  اأحكام  من 

اأن يفكروا في اأن تكون الن�سو�س عامة ومرنة ؛ لدرجة ت�سمح باأن تحكم كل 

. غير اأن الإيجابيات التي ذكرها عبد القادر عوده تحمل في طياتها 
25

الحالت «

ا�ست�سعروا  الم�سلمين  اأن  اأظن  ال�سبب  لهذا  القانوني.  بالأمن  الم�س  وهي  نقمة 

حينما  عنه  فتخلوا  الجنائي،  المجال  في  القانوني  الأمن  على  القيا�س  خطورة 

تعلق الأمر بواجب تحقيق العدل. وهكذا اختلف منظور ا�ستنباط الأحكام من 

الن�سو�س ال�سرعية عن منظور القا�سي الذي قد يق�سي براأيه عند القت�ساء، دفاعا 

بالن�س  المت�سلة  المختلفة  المنظورات  هذه  ت�ستعمل  المتقا�سي.  م�سلحة  عن 

والقا�سي والمتقا�سي زوايا منطق مختلفة في القيا�س ال�سرعي والقيا�س الأر�سطي 

ومنطق القانون، حفاظا على الحق الإلهي اأول، وعلى حق اهلل والعباد ثانيا وعلى 

حق العباد ثالثا. اإن القيا�س ال�سرعي لم يكن يوما ما ا�ستدلل بالمعنى ال�سارم، 

ولكنه تفكير بالمماثلة ون�ستعمله من اأجل قيا�س حالة على اأخرى، في حالة ما 

اإذا كان في ذلك م�سلحة لل�سحايا. يطبق القيا�س ال�سرعي حكما خا�سا بالقتل 

غير العمد على حالة مماثلة وهي القتل العمد. ل يجيز القتل غير العمد تطبيق 

فالمعاملة  العمد  القتل  بخ�سو�س  اأما  الدية.  يجيز طلب  ولكنه  بالقتل،  النتقام 

بالمثل جائزة، غير اأنه باإمكان ذوي الحقوق اأن يطالبوا بالدية واأن يتنازلوا عن 

حقهم في النتقام، على نحو ما يقع مع القتل غير العمد. في جرائم الق�سا�س 

يظل �ساحب الحق مخيراً بين تطبيق العقوبة اأو طلب تعليقها، كما اأن القا�سي 

يتحرى جهده من اأجل درء الحدود بال�سبهات، دفاعا عن قرينة البراءة. 

اإذا كان من حق ال�سحية اأن يعفو عن الظالم، ت�سقط اآنذاك الدعوى العمومية 

القانون  فل�سفة  لكن  النتقام.  هاج�س  عن  ونتخلى  الم�سالحة  باب  وندخل 

)25(   عبد القادر عودة: القانون الجنائي الإ�سلمي مقارنا بالقانون الو�سعي، دار الكاتب العربي، بيروت )بدون 

تاريخ(162  
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الو�سعي اأن متابعة الأظناء تتم با�سم المجتمع ولي�س با�سم ال�سحية وتهدف اإلى 

الردع العام، لأنه لي�س من المعقول اأن تو�سع م�سلحة الأفراد في مرتبة اأعلى من 

للمتهمين كذلك حقوقا،  ولكن  ال�سحايا،  هذا عن حقوق  المجتمع.  م�سلحة 

بينما  الحقوق  من كل  ال�سحية  فيه  ي�ستفيد  الذي  الجنائي  القانون  على خلف 

يفقد المتهم كل حقوقه، بما في ذلك الحفاظ على كرامته. 

جرائم الحدود والحد من العنف

قا�سية وعنيفة  الإ�سلم  الحدود في  اأن عقوبات جرائم  النا�س  يعتقد كثير من 

ن�سج  من  الأحيان  غالب  في  الماأ�ساوي  الو�سف  هذا  ظلَّ  وقد  الجناة.  �سد 

م�سطرة  اأّن  بحكم  هذه،  التعذيب  اأ�ساليب  اإلى  اللجوء  تم  قلما  لأنه  الخيال، 

. وبالرغم من اأن 
26

الإثبات �سعبة للغاية ومتعذرة في الغالب، �سمانًا لقرينة البراءة

عقوبات الجلد والرجم وقطع يد ال�سارق كانت معروفة، كان الق�ساة يبحثون 

عن مبّررات م�سطرية للحّد من اإنزال العقوبات القا�سية. ولكن وجه ال�سعوبة هو 

اأّن تنفيذ العقوبة لم يكن متوقفا فقط عند الق�ساة، بل نجد اأطرافًا مختلفة تتدخل 

والوعاظ  والمعلمين  والآباء  الع�سائر  و�سيوخ  المحت�سبين  مثل  العقوبة  لتطبيق 

القانون الجنائي الإ�سلمي في نقطة  اإيجابيات  و�سرطة الأخلق.  وقد ظهرت 

التطبيق  فيها  يوؤدي  التي  الحالت  في  ال�سرعي  القيا�س  تطبيق  منع  اأ�سا�سية وهي 

اإلى انتهاكات ج�سيمة لحقوق الإن�سان، ويتطابق المنع مع وجوب تطبيق قاعدة 

»وما كنا معذبين حتى نبعث ر�سول «، اأي بعبارة اأخرى مع مبداأ اأنه »ل جزاء ول 

عقاب اإل بن�س« »nulla poena sine lege stricta«. قد نعاقب زيدا على �سرقة 

مال عمرو، فهل نعاقبه بنف�س العقوبة على �سرقة �سمعته ؟ ل ت�سترك الحالتان في 

. ما هو المعيار الأخلقي الذي 
27

فعل ال�سرقة، ول ينطبق عليهما نف�س الحكم

اأو يدعو على  بين حالت مت�سابهة،  بناء على مماثلة  ا�ستنباط قرار جنائي  يمنع 

العك�س اإلى ا�ستنباطه في حالت مدنية مختلفة ؟ الم�ساألة لي�ست �سهلة بخ�سو�س 

)26(   هذه م�سطرة اإيجابية بالن�سبة بجناية الزنا ولكنها تطرح م�سكلة التلب�س بالن�سبة للعنف الزوجي. 

)27(    L’usure interdite dans les échanges monétaires mène faussement à l’interdiction des 
intérêts bancaires، suite à l’usage fallacieux de l’analogie 
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القيا�س في الجرائم والعقوبات : »قال البع�س اإن القيا�س في الجرائم جائز والبع�س 

ال�سارب على  القيا�س يقي�س حد  . فالقائل بجواز 
28

القيا�س غير جائز« اإن  يقول 

الديمقراطية  غير  الحكم  فترات  في  الغربية  الدول  تو�سعت  وقد  المفتري.  حد 

مبداأ » ل جريمة ول عقوبة  انتهاك  اإلى  اأدى  مما  المماثلة،  قيا�س  ا�ستعمال  في 

على  قيا�سه  يمكن  فعل  اأي  على  العقاب  الدانماركي  القانون  اأباح  بن�س«.  اإل 

فعل اآخر محرم. وفي اأعقاب الحرب العالمية الثانية، تبين اأن مماثلة حالة على 

اأخرى غير م�سروعة بالرغم من اأننا ن�ستعملها في نظرية المعرفة واأفعالنا الذهنية. 

فهي مقبولة في مجال ومرفو�سة في مجال، وقد تم رف�سها عند الم�س بالأمن 

القانوني. وقد بّرر فالتر �ساك�س �سنة 1953 التخلي عن قيا�س المماثلة بوجوب 

اإل  اأ�سا�سي في حقوق الإن�سان، وهو »ل جريمة ول عقاب  الحفاظ على مبداأ 

الفترا�سي كما  العالم  قتل في  بن�س «. ل يجب محاكمة �سخ�س على جريمة 

نحاكم نف�س ال�سخ�س على نف�س الفعل في العالم الماّدي. ل توجد مماثلة بين 

في  القاتل  ردع  اإلى  يدعو  من  نجد  والواقعية.  الفترا�سية  الحالتين  في  الفعلين 

ما  وهذا  قانونية جديدة،  ن�سو�س  على  اعتمادا  بفعله  وي�سيد  الفترا�سي  العالم 

اإذ  المباحة.  الأفعال  عن  نميزها  وكيف  الجنائية  الأفعال  معاينة  م�سكلة  يطرح 

يمكننا كذلك اأن نت�ساءل هل العنف الرمزي من نف�س جن�س العنف عامة، ما دام 

اأن هذا العنف ينطبق على العنف المادي والنف�سي وغيرهما. كما اأننا ل ن�ستطيع 

اأن ن�سع لكل ورقة �سجرة ا�سمًا، ل ن�ستطيع اأن ن�سع لكل نوع من العنف قانونا. 

تدخل مجموعة من ال�سمات في المجال الدللي للعنف، كما تدخل مجموعة 

«. هذا الم�سكل مرتبط في  على مجال التاأفف في قوله تعالى: »ول تقل لهما اأفٍّ

جزء منه بمعاينة الفعل الجنائي لتمييزه عن الأفعال غير الجنائية. ولكن المعاينة 

ال�سوؤال  يبقى  المعاينة.  الأفعال  تجرم  قانونية  اأحكام  على وجود  بدورها  تنبني 

مطروحا من زاوية فل�سفية : ما دمنا نحتاج اإلى �سياغة مقولت نظرية في نظرية 

�سرعية،  ل�سياغة مقولت عملية  ال�سرعي  القيا�س  اإلى  الإدراك والمعرفة نحتاج 

من اأجل تحديد المفهوم بدقة. ولذلك فالقيا�س » في الجرائم والعقوبات لي�س 

)28(  عبد القادر عودة : القانون الجنائي الإ�سلمي مقارنا بالقانون الو�سعي، دار الكاتب العربي، بيروت )بدون 

تاريخ( �س 183 
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م�سدرا ت�سريعيا، واإنما هو م�سدر تف�سيري ي�ساعد على تعيين الأفعال التي تدخل 

. ما هي حدود هذا ال�ستعمال ؟ هل يجوز اإلحاق اللواط بالزنا 
29

تحت الن�س «

القبر بالم�سكن واعتبار اآخذ الكفن �سارقا ؟  واإلحاق الم�سكر بالخمر واإلحاق 

اعتبر اأن التجاه العام في الفقه الإ�سلمي اتجه نحو حظر قيا�س المماثلة بناًء على 

العامة لل�سريعة في المجال الجنائي، وهي مراعاة الحكمة والمقا�سد  المبادئ 

.
30

والم�سالح

اآنيًة  اأ�سنف  ت�سنيف الأ�سياء داخل مقولت ل يخ�سع ل�سوابط منطقية : قد 

ما و�سعتها  اإذا  الفنية  التحف  اأ�سنفها �سمن  وقد  المطبخ  اأدوات  فاخرة �سمن 

داخل الإطار الخا�س بالتحف. ل يوجد مبداأ عام اأو قواعد اآمرة تلزمني باعتماد 

مبداأ منطقي م�سبوط. فاإذا ما لجاأت اإلى الحكمة والمقا�سد والم�سالح، فهذا قد 

يعتبر دليل على وجوب ا�ستعمال القيا�س ال�سرعي اأو دليل على عدم الوجوب. 

قد ن�ستعمله من جهة للحفاظ على ال�سروريات والحاجيات، ولكن القيا�س قد 

لتعزيز الأحكام الجاهزة والت�سنيفات الم�سبقة.   العدالة والإن�ساف  يخرق مبداأ 

تاأثرت  التي  الأوروبية  الدول  قوانين  واإلى  النازية  القوانين  اإلى  رجعنا  ما  اإذا 

تحت  الق�سائية  المتابعة  عمليات  لت�سهيل  القيا�س  اعتمدت  قد  فاإنها  بالنازية، 

اإلى الميز  غطاء القانون. هذه الأمثلة نادرة اليوم، لأننا قلما نجد د�ستورا يدعو 

العن�سري واإلى عدم تكافوؤ الفر�س وينبذ الم�ساواة، على الأقل من زاوية معيارية. 

فالأنظمة القانونية ي�ستفيد بع�سها من بع�س وتتخلى عن قوانين مجحفة بناًء على 

ال�ستفادة من اأنظمة قانونية اأخرى. من هذه الزاوية، بداأ التمييز يظهر بو�سوح 

بين م�سادر الت�سريع، اأي مثل بين الدليل الموجود في الكتاب وال�سنة والحكم 

 حينما 
31

الذي ي�ستنبطه الأ�سولي ؟ هل يجوز لنا مباركة راأي ن�سر حامد اأبو زيد

الفقهاء، ولي�س موجودا في  المرتد قرار اتخذه  بالإعدام على  اأن الحكم  ادعى 

ن�س قطعي الدللة ؟

)29 (  نف�س المرجع 185

)30 (  Vgl. Ali Benmakhlouf، Pourquoi lire les philosophes arabes. PUF، 2015، 154
)31(  Nasr Abu Zayd :Der Begriff  »Gerechtigkeit« nach dem Koran”، in:Polylog 6)2000(، 

S. 45 
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�سبعة وهي  الحدود في  العلماء على ح�سر جرائم  بين  اتفاق  �سبه  بينما نجد 

.
32

البغي، الزنا، القذف، الردة، الحرابة، ال�سرقة، ال�سرب

ما زكى هذه التفرقة بين جرائم الحدود وجرائم الق�سا�س هو التمييز الحا�سم 

المجتمع  حق  وتف�سير  اهلل  حقوق  تغليب  مع   ، العباد  وحقوق  اهلل  حقوق  بين 

على اأنه تاأويل حديث للحق الإلهي. كما يعتبر تعدد الزوجات واإ�سكالية الإرث 

والمنا�سفة التي خلقت جدل كبيراً في فهم المقا�سد والم�سالح والحكمة من 

قطعية ل  القراآنية  الأحكام  بع�س  اعتبرت  بعدما  الت�سريع ل�سيما  وجود م�سادر 

. وقد حمل التمييز بين الت�سريع وم�سادر 
33

دخل للعقل فيها ول تقبل الجتهاد

الت�سريع اأي بين الدليل والحكم الباحثين الغربيين ومنهم توما�س باور على عدم 

الت�سوية بين ال�سريعة والقانون الإلهي، اإذ يكفي لنا اأن نعرف مواطن اللتبا�س، 

كما هو حا�سل مع القيا�س، كي نتاأكد من مدى تدخل علماء الدين في ا�ستنباط 

مذاهب  حاربته  بينما  القيا�س،  على  الت�سريعات  من  كثير  اعتمدت   .
34

الأحكام

فقهية اأو حّدت من �سلحيته داخل مجال الجنايات، بناًء على قناعات مذهبية 

بخ�سو�س الأمن القانوني اأو تلفي اإيقاع العقاب بناًء على �سبهة معينة من زاوية 

مراعاة  على  الإمكان  قدر  نعمل  بل  فقط،  الن�سو�س  اإلى  نحتكم  ل  الجاني. 

م�سلحة المتهمين وال�سحايا معا. تراعى م�سلحة المتهمين من خلل درء الحدود 

بال�سبهات وتراعى م�سلحة ال�سحايا بف�سل اإ�سراكهم في بدائل العفو. من زاوية 

ال�سرقة الأدبية على �سرقة الأموال، فنحكم على  الن�سو�س قد نقي�س حكم  فقه 

ال�سارق بحكم متقارب في الحالتين. ومن زاوية نظر المتهم بفعل ال�سرقة، اإذا 

ما كانت الأب قد �سرق ابنه، ل يحكم عليه بحكم ال�سارق لأن الولد وما ملك 

ِملٌك لأبيه. تتم اإدانة ال�سارق من زاوية الن�س ال�سرعي، بينما يحظى بالبراءة طبق 

معتقدات ال�سارق وال�سبهة التي تمكنه من التن�سل من الحكم. 

)32(   عبد القادر عودة، 119. 

)33 (  Thomas Bauer Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams، Berlin 
2011، 162  
)34(  Thomas Bauer: Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams، Ber-

lin 2011، S. 157
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بما اأن القيا�س لي�س ا�ستدلل منطقيا �سارما، ول ي�ستعمل في الق�سايا الجنائية، 

الكلمية  والفرق  المذاهب  بين  بالحوار  رهين  رف�سه  اأو  ا�ستعماله  قبول  فاإن 

والأ�سولية. وقد كان ذلك معروفا في كتب الجدل التي كانت تمثل نقطة العبور 

حول  دوما  يدور  الرحى  قطب  كان  وقد  الأ�سولية.  المدار�س  بين  الجدل  اإلى 

نذهب  الذي  )بالمعنى  ومن�سفا  عادل  يكون  اأن  اهلل  على  ينبغي  الإلهي.  العدل 

. تحول الجدل اإلى رهان كبير بين من ي�سعى اإلى ال�ستفادة 
35

اإليه في الق�سا�س(

من درء الحدود بال�سبهات ومن الخطاأ في العفو بدل الخطاأ في العقوبة. وبما 

اأن �سوء ا�ستعمال القيا�س وارد على الدوام، ناهيك عن الخلط الواقع بين الت�سريع 

وم�سادر الت�سريع، فاإّن العقوبات البديلة غير ال�سجن اأو التعزير اأو اإقامة الحّد تظل 

ممكنة بمبادرة من ال�سحايا اأنف�سهم. 

خاتمة

اإن فل�سفة الأخلق قد دفعت علماء الت�سريع الجنائي الإ�سلمي اإلى التاأني 

على  الجنائي  القانون  فقهاء  يلح  وكما  الحّد.  عقوبات  تنزيل  في  والتحّري 

ذلك، ينبغي اأن نتاأّكد من اأنَّ العقوبة �ستحلُّ بالمذنب ولي�س بالبريء. فل ينبغي 

لنا اأن ندين بريئًا عبرًة لباقي المجرمين المحتملين. كما ل يعتبر اإيقاع العقوبة 

نعمة بل تعتبر نقمًة و�سّراً، اإذا ما نظرنا اإلى العقوبة بحّد ذاتها. وكّل من يعتبر 

اأّن دور العقوبة هو النتقام، يعتبر اآنذاك اأنَّ العقوبة �سرٌّ تعادُل ال�سرَّ المقترف. 

لكنه ل معنى لإلحاق الأذى بالنا�س اإذا لم يكن له من مبّرر غير اإلحاق الأذى 

.
36

بحّد ذاته

فقد تظلُّ العلقة بين الفعل الجرمي والعذاب البدني علقة مثير با�ستجابة، اأو 

يظلُّ الترابط بينهما ترابطًا ذهنيًا يخ�سع لتف�سيرات وتاأويلت متباينة بين الجلد 

بع�س  عو�س  عندما  الحديث،  الجنائي  القانون  عمل  وقد  والمتهم.  والقا�سي 

)35(  Julian Obermann، Der philosophische und religiöse Subjektivismus Ghazalis. Ein 
Beitrag zum Problem der Religion، Wien/Leipzig 1921، p. 12. 

)36(  John Gardner، Introduction XVI، note 7. In، Herbert Hart: Punishment and Res-

ponsability. Essays in the philosophy of Law. Oxford U. Press، 2. Edition.



بـنـانــي لـحكيم  العرب  عز  80

الت�سريعات الإ�سلمية الجنائية، على تدقيق الم�سطرة الجنائية ب�سورة اأف�سل، مع 

الج�سيمة.  العقوبات  اإيقاع  بدل  للحرية،  ال�سالبة  بالعقوبات  الكتفاء من جانبه 

ال�سريعة في مقا�سدها  اأحكام  الو�سعي مع مقا�سد  القانون  يتعار�س  ولذلك ل 

المت�سلة بالحّد من العنف الم�سروع.



هل تكون اأوروبا مفتاحا لتجديد 

الفقه الإ�شالمي في ع�شر ما بعد الحداثة ؟

ال�سيد معز خلفاوي

جامعة توبنغن، األمانيا

كبير حول  مدار جدل  الحديث  الع�سر  في  الإ�سلمي  الفقهي  الدر�س  اأ�سبح 

مو�سوعه واأهدافه ومناهج تدري�سه. وتتراوح المواقف منه بين ثلث اطروحات 

مختلفة، تعتبُر الأولى اأن الّدر�س الفقهي الكل�سيكّي لم يعد يفي بالحاجة، ويدعو 

اأ�سحاب هذا الموقف اإلى ال�ستعا�سة عن الدر�س الفقهي بتدري�س القانون الو�سعي 

الحديث. وي�ستند اأ�سحاب هذا الراأي الى حقيقة اأّن اأغلب الدول ال�سلمية قد 

قامت با�سلحات متفاوتة في مجال القوانين اأدت في مجملها اإلى الغاء جوانب 

فحتى  والمعاملت.  العقوبات  مجال  في  خا�سة  الكل�سيكي،  الفقه  من  كثيرة 

المجالت القانونية ال�سرفة، التي ل تزال تمّت ب�سلة وثيقة اإلى الفقه الكل�سيكي 

الّنقد والّدعوة الى  مثل الأحوال ال�سخ�سية المتعلقة بالزواج والطلق الخ، فان 

مراجعة هذه المنظومة قد اأ�سبحت قوية جدا مما ي�سي باقتراب تحّول جذري في 

الموقف من المنظومة الفقهية الكل�سيكية ككّل، وهو الأمر الذي اأ�سبح يحّتم 

مراجعة فورية للمناهج والمحتويات ق�سد مواكبة الع�سر. اأما الموقف الثاني فهو 

على النقي�س من الموقف الأول، وهو الموقف الّداعي اإلى الحفاظ على المدونة 

الفقهية الكل�سيكية �سكل وم�سمونا، وتطبيقها بحذافيرها كما توجد في كتب 

الفقه اأو كما توجد تعاليمها في القراآن وال�ّسنة النبوية. ويعتبر اأتباع هذا الموقف 
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ال�سعوب  لهوية  و�سيانة  �سمانا  يمّثل  القديمة  الفقهية  المدونة  الى  الّرجوع  اأن 

للعالم  �سبق  الذي  الأمر  وهو  والّتقدم،  الّنجاح  الى  مفتاحا  ُيمّثل  كما  ال�سلمية 

ال�سلمي اأن بلغه بف�سل تطبيق تعاليم ال�سريعة ال�ّسمحة. هذا الموقف ازداد قوة 

ال�سنوات الأخيرة، مع بروز حركات دينية ا�سلحية واأخرى �سلفّية تحاول  في 

ت�سعى  فيما  الحديثة،  والقوانين  ال�سلم  بين  الممازجة  الم�ستطاع  قدر  الولى 

اأما  اأغلب الأحيان.  الثانية الى تطبيق ال�سريعة بحذافيرها دون مراعاة للواقع في 

الموقف الثالث، فهو الموقف ال�سلحي المتو�سط بين هذه المواقف جميعها، 

وهذا الموقف يدعو الى الأخذ من الفقه الكل�سيكي بما هو �سالح مفيد ويتم�ّسك 

بمقا�سد ال�سريعة في محاولة لموائمتها مع روح الع�سر والقوانين الحديثة. هذا 

الموقف له اأتباعه واأطروحاته في العالم الإ�سلمي وخارجه.

واإذا تركنا هذه المواقف جانبا وتوجهنا نحو البحوث الميدانية التي تطرقت 

الى مو�سوع القانون ال�سلمي في الع�سر الحديث، فان الّدار�س يقف على فكرة 

الم�سلمين  راأي  با�ستطلع  قامت  التي  الميدانية  الّدرا�سات  اأغلب  اأن  اأ�سا�سية هي 

حول القانون ال�سلمي، قد اأكدت رغبة عدد كبير في اإدماج هذا القانون في الحياة 

اليومية، اأو على الأقل الرغبة في البقاء على اأجزاء من الفقه ال�سلمي في الحياة 

. هذه الّدرا�سات اأكدت بما ل يدع لل�سك اأّن 
37

اليومية وفي الت�سريعات الحياتية

الفقه ال�سلمي ما يزال يلعب دورا في حياة الكثير من ال�سعوب الإ�سلمية، وحتى 

بالن�سبة الى ال�سعوب التي انقطع و�سالها بالفقه منذ عقود وخ�سو�سا منذ الفترة 

ال�ستعمارية، فاإن ال�سريعة الإ�سلمية ل تزال حا�سرة بقوة وب�سورة نمطية في مخيلة 

كثير من ال�سعوب الإ�سلمية المعا�سرة. هذا الح�سور يدعو اإلى الت�ساوؤل عن معنى 

العلقة بالفقه وعن اأهميته وعن الت�سورات التي توجد حول موا�سيعه لدى عموم 

الم�سلمين في الع�سر الحديث. هذه الأ�سئلة لم يتم الى اليوم طرحها طرحا علميا 

اإلى  الم�ستدامة  الحاجة  اأطروحة  اأّن  الإ�سلمي. كما  العالم  م�ستفي�سا، خا�سة في 

اأكثر اأهمية وهي اأطروحة  الفقه ال�سلمي يجب األ تحجب عنا اأطروحة اأخرى 

الحاجة الما�سة الى تطوير هذا الفقه حتى يتلءم مع مقت�سيات الع�سر.

)37(   هذه الدرا�سات قامت بها مراكز بحث غربية من ذلك مركز بو في الوليات المتحدة.



83هل تكون اأوروبا مفتاحا لتجديد الفقه ال�سالمي في ع�سر ما بعد الحداثة ؟

من  الفقه  مجال  في  المخت�سين  لدى  عاما  موقفا  تعتبر  الطروحة  هذه 

الم�سلمين اأو من غير الم�سلمين. ولعّل هذا ال�سوؤال هو الكثر خطورة واإلحاحا 

في الوقت الحا�سر، لأنه يطرح اأ�سئلة حول ما يمكن ال�ستغناء عن، وما يجب 

البقاء عليه من المنظومة الفقهية الكل�سيكية. كما يطرح الت�ساوؤل حول الحاجة 

اأعني هنا الحاجة الى موقف  الفقه ومدوناته،  اإلى موقف جاد غير مخادع من 

وا�سح اإما في �سالح ال�ستمرار في اعتماد الفقه ال�سلمي الكل�سيكي مرجعية 

على  درا�ستها  تقت�سر  بحثية  مادة  واعتباره  عنه  بال�ستغناء  اأو  العامة،  الحياة  في 

المخابر العلمية. 

كما ُيطرح كذلك ال�سوؤال حول كيفية النقد والتحديث الفقهي، ومن يقوم 

باإ�سلح الفقه وتطويره وتغييره ونقده. اأ�سف الى ذلك الت�ساوؤل حول الممازجة 

الو�سعية والغاية من ذلك وهل من جدوى في هذا  القانون والقوانين  بين هذا 

الفقه  تطوير  �سبل  حول  ت�سور  تقديم  الى  الورقة  هذه  ت�سعى  لذلك  الم�سعى؟ 

ومراجعته، كما تقدم الورقة ت�سورا للو�سع الراهن ومدار الختلف فيه حول 

على  الورقة  هذه  وترتكز  به.  والرتقاء  تطويره  ق�سد  بناء  نقدا  الفقه  نقد  �سبل 

اأطروحة اأ�سا�سية هي اأن �سبل تطوير الفقه الإ�سلمي ونقده والرتقاء به تتوفر في 

الوقت الراهن خارج العالم ال�سلمي، وخ�سو�سا في اأوروبا الغربية، اأكثر منه 

م�سروع  يتطلبها  التي  المو�سوعية  ال�سروط  لتوفر  وذلك  ال�سلمية،  الدول  في 

التطوير والنقد في بلدان اأوروبا الغربية اأكثر مما هو عليه الحال في بلدان العالم 

الإ�سلمي. لذلك �سُتختم هذه الورقة بالدعوة الى التعاون البّناء بين خبراء الفقه 

�سروط  اأف�سل  اأجل �سمان  من  الغربية  اأوروبا  في  واأمثالهم  ال�سلمية  البلد  في 

النقد البناء والخلق في مجال تجديد الفقه ال�سلمي.

الحديث  الع�سر  في  وا�سع  رهان جدل  الإ�سالمي  1 – الفقه 

تبّين  اليوم،  الإ�سلمي  العالم  في  الفقه وفل�سفته  تدري�س  مناهج  نظرنا في  اإذا 

لنا اأن تناول هذا المو�سوع بالدرا�سة والنظر تحيطه هالة من الرهانات ال�سيا�سية 

الأخيرة.  العقود  مدى  على  فيه  التفكير  واكبت  التي  والدينية  والجتماعية 
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ي�سّمون  من  بين  للجدل  دوما مجال  تنقيحه  في  اأو  تطويره  في  التفكير  كان  اإذ 

بالتقليديين من جهة، ومن ُيدعون بالحداثيين من جهة اأخرى. اأمثلة هذا الجدل 

مجلة  حول  الجدل  تاريخ  وفي  م�سر،  في  المعا�سر  الأزهر  تاريخ  في  نجدها 

الحوال ال�سخ�سية في تون�س، كما نجدها في الجدل الذي ي�ساحب الحديث 

التقدم  يجعل  الدائم  الجدل  هذا  المغربية.  المملكة  في  الفقهية  المدونة  في 

للغاية،  �سعبا  اأمرا  ونقده  الفقه  تطوير  في  المو�سوعي  والبحث  النقد  اأمر  في 

المعا�سر،  ال�سلمي  العالم  تنتاب  التي  المتزايد  التدين  موجة  ذلك  الى  اأ�سف 

الى  تتحول  عموما  الديني  ال�ساأن  في  والتجديد  للتفكير  محاولة  اأية  يجعل  مما 

وال�سيا�سيين،  الجتماعيين  الفاعلين  من  �ستى  طوائف  بين  ايديولوجي  �سراع 

مما يجعل البحث الأكاديمي في مو�سوع الفقه عر�سة ل�سروب من الت�سييقات 

والنفعالت، فيغدو مجرد التفكير في الفقه ب�سكل نقدي عر�سة لتهمة اللحاد 

والكفر وغيرها. فرغم وجود محاولت نقدية جادة وبناءة هنا وهناك في العالم 

الإ�سلمي المعا�سر، فان اآمال النقد في مجال الفقه ال�سلمي وحظوظ النجاح 

فيه داخل العالم ال�سلمي المعا�سر تبقى �سئيلة جدا نظرا لل�سباب التي ذكرتها 

اآنفا. هذا الأمر اأدى بكثير من الباحثين في هذا المجال في العالم ال�سلمي اإما 

الى الهجرة الى الغرب او اعتماد �سرب من الليونة الفكرية، حّتى يتجنبوا النقد 

والتع�سف. بايجاز، يبدو اأن حظوظ النجاح في العالم ال�سلمي المعا�سر �سعيفة 

الم�سروع، وذلك  لمثل هذا  ا�ستعدادا  اأكثر  اليوم  الغربي  العالم  اأّن  جدا، ويبدو 

لل�سباب التالية.

اأ- تدري�س الفقه الإ�سالمي يف اأوروبا والغرب

يعتبر تدري�س الفقه ال�سلمي و/اأو القانون ال�سلمي و/اأو ال�سريعة ال�سلمية 

وجه  على  والوروبّية  الغربية  الجامعات  من  كبير  عدد  في  اأ�سا�سية  مادة 

الحقوق  كّليات  في  �سواء  فيها  والبحث  الّمادة  هذه  تدري�س  ويتّم  الخ�سو�س. 

الّلهوت. والناظر في  اأو كّليات  العلوم الن�سانية والتاريخ  اأو كليات  والقانون 

تع�سدها خلفيات  مناهج مختلفة  يكت�سف ثلثة  المادة  التعاطي مع هذه  تاريخ 
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اإذ تقوم المنهجية الأولى على تدري�س الفقه ومقارنته بالقانون  معرفية مختلفة. 

قابلية  ينظر في مدى  الأوروبية والغربية، هذا الخت�سا�س  البلدان  الو�سعي في 

القوانين ال�سلمية للتطبيق في هذه البلدان. ويعتبر الدافع الى مثل هذه الدرا�سات 

عادة مرتبطا بح�سور اأقليات من ال�سكان الم�سلمين في هذه الدول. وتتركز هذه 

البحوث ا�سا�سا على م�سائل القانون الجتماعي والحوال ال�سخ�سية. هذا النوع 

اأ�سا�سا في كليات القانون، ويرتكز على النظر في الم�ساكل  من الدرو�س ينت�سر 

بلدانهم  قوانين  على  الم�سلمين  من  عدد  اعتماد  عن  تنجم  قد  التي  اأو  المترتبة 

.
38

الأ�سلية اأثناء اإقامتهم في البلدان الأوروبية

الدولية  القوانين  مع  بالتوافق  ال�سلمي  الفقه  في  النظر  يتّم  البحوث  هذه  في 

المعنية، وذلك لن هذه  للدول  المحلية  ال�سخ�سية والقوانين  المتعلقة بالحوال 

تتما�سى مع مبادئ  التي ل  القوانين  اعتماد  القانوني في رف�س  الحق  لها  الأخيرة 

القانون المحلي، خا�سة في مجال العقوبات والمعاملت الجتماعية، فيتم مثل 

رف�س زواج القا�سرات وتعدد الزوجات، وهي من �سمن مبادئ القانون ال�سلمي 

ول تزال �سارية في بع�س الدول ال�سلمية. ويمكن القول عموما اإّن هذا النوع من 

الحاجة  ب�سبب  الوروبية،  الجامعات  في  متزايدا  عليه  القبال  اأ�سبح  الّدرا�سات 

الما�سة اليه، غير اأن تدري�سه يقت�سر في اأغلب الحوال على اأخذ القوانين الفقهية 

بالتعمق  البحث  هذا  يهتم  ول  الإ�سلمية،  الدول  في  معتمدة  كما هي  ال�سلمية 

كثيرا في الأ�سئلة التي تدور حول ن�ساأة الفقه وفل�سفته و�سبل تطويره.

الدرا�سات  هي  الفقه  لمو�سوع  تتعر�س  التي  الدرا�سات  من  الثاني  الق�سم 

التاريخية ويندرج �سمنها البحث ال�ست�سراقي في مو�سوع الفقه ال�سلمي. ويعود 

الكل�سيكية،  الفقه  لمدونات  العتبار  اإعادة  في  الخت�سا�س  هذا  لرواد  الف�سل 

وذلك باعادة اكت�ساف مخطوطات فقهية قديمة نادرة واإعادة ن�سرها والتعريف 

بها ودرا�ستها، وقد عرف هذا النوع من الخت�سا�س ازدهارا ورواجا كبيرا خلل 

القرن 19 ومطلع القرن الع�سرين. وقد برع في هذا م�ست�سرقون من اأمثال يو�سف 

)38(   انظر ايبرت ووو
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�ساخت وغولدت�سيهر واأ�ساتذته من هولندا واألمانيا، وغيرهم في البحث والتفكير 

يزال  ل  والتنقيب  للبحث  مادة  ا�ستوت  حتى  وتهذيبا،  تبويبا  الفقهية  المادة  في 

ا�سعاعها متوا�سل اإلى حّد اليوم. نذكر من ذلك اأن اأطروحة يو�سف �ساخت حول 

تاريخ الفقه وحول غلق باب الجتهاد قد و�سل اإ�سعاعها اإلى كافة اأرجاء العالم 

القول  الإ�سلمي. ويمكن  العالم  الغرب كما في  الإ�سلمي، ول تزال �سارية في 

اأ�سا�سيين في هذا  عموما اإن جهود هوؤلء الم�ست�سرقين قد تركزت على م�سغلين 

المجال، وهما تاريخ الفقه اأول، وماهية الفقه الإ�سلمي ثانيا. ففي مجال التاأريخ 

للفقه، تركز البحث في مجال معرفة مراحل الن�ساأة والتطور التي مر بهما الفقه حتى 

ا�ستوى مدونات ومجلدات، لذلك تركزت اأغلب النظريات ال�ست�سراقية حول 

�سوؤال متى ن�ساأ الفقه واأين؟ وبالغ الم�ست�سرقون في هذا المجال حتى اأ�سبح �سوؤال 

الن�ساأة هاج�سا لديهم. ويجمع اأغلب الم�ست�سرقين في هذا المجال على التاأريخ 

موؤ�س�س  اأهم  ال�سافعي  اأن  واعتبار  للهجرة،  الثالث  بالقرن  ال�سلمي  الفقه  لن�ساأة 

القرن  في  الأولى  ال�سلم  ن�ساأة  بين  ال�ساهق  الزمني  الفارق  اإلى  وبالنظر  للفقه. 

ال�سابع، وبروز البذور الأولى للفقه في القرن التا�سع الميلدي، اأي بعد قرنين من 

�سدر الإ�سلم، فقد تركز هّم الباحثين في الت�ساوؤل عن القوانين والتنظيمات التي 

القرنين الولين. وقد خ�سعت الطروحات  الأوائل خلل  الم�سلمون  اعتمدها 

الولى المتعلقة بم�سادر الت�سريع الى اأخذ ورد من قبل اللحقين الذين راجعوا 

على الولين مبالغتهم في ا�ستنقا�س الم�سادر ال�سلمية في مجال الت�سريع. هذا 

المبحث التاأريخي يرتبط وثيقا بمبحث الهوية، اأي ذلك المبحث المتعلق بفهم 

الفقه  علقة  حول  الم�سمار  هذا  في  البحث  ترّكز  وقد  ال�سلمي.  الفقه  ماهية 

النظريات والمبالغات  اليهودية، وكثرت  الروماني وال�سريعة  بالقانون  ال�سلمي 

في هذا المجال. وقد غلب على البحث في هذا الم�سمار المنهج ال�ستق�سائي 

الذي يتتبع جذور بع�س القوانين ويبحث في م�سادرها الأجنبية لثبات اأن الفقه 

اأ�سيل تماما. هذه البحوث خفتت �سعلتها في الوقت الحا�سر،  ال�سلمي لي�س 

البحث  اإن  القول  يمكن  القوانين. عموما  بين  والتنا�س  التداخل  م�سلمة  لتر�سخ 

كان  فقد  منه  تطبيقيا  كان  وما  غالبه،  في  نظريا  كان  ال�ست�سراقي على ح�سناته، 
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متعلقا بالمعاملت وذلك لخدمة الم�ستعمر الوروبي الذي �سعى الى تطبيق اأجزاء 

من القانون ال�سلمي في الم�ستعمرات. لذلك فالبحث في القانون ال�سلمي لم 

�سيتغير  الو�سع  الأوروبي. هذا  بالإن�سان  بالحياة الوروبية ول  البتة  يكن متعلقا 

في الع�سر الراهن ب�سبب الهجرات وا�ستقرار الجاليات ال�سلمية في اأوروبا. اأما 

الإ�سلمي  الفقه  بتدري�س  فيتعلق  الغربية  اأوروبا  في  الفقهية  الدرا�سة  اأق�سام  ثالث 

المجال  هذا  في  اللمانية  التجربة  وتعتبر  الأوروبية.  اللهوتية  الجامعات  في 

الى  مفتاح  اعتقادي  في  لنها  عليها،  البحث  �سيتركز  لذلك  وواعدة،  رائدة 

ويتعلق  ال�سلمي كذلك.  العالم  في  بل  اوروبا فح�سب،  في  لي�س  الفقه  تجديد 

الدرا�سات  ومعاهد  كليات  في  الإ�سلمي  الفقه  بتدري�س  المجال  هذا  في  الأمر 

هذا  في  والطالبات  الطلب  اأغلب  ويعتبر  م�سلمين  مدر�سين  قبل  من  الإ�سلمية 

الخت�سا�س من الم�سلمين. وتتركز اأهداف التدري�س على جوانب عملية اأ�سا�سا، 

المدر�سين والأئمة والمخت�سين في مجالت  الكليات والمعاهد  اإذ تدرب هذه 

البرنامج  في  اأ�سا�سيا  مو�سوعا  الإ�سلمي  الفقه  تدري�س  ويعتبر  الإ�سلمية.  العلوم 

التدري�سي لمختلف ال�سعب العلمية داخل هذه الكليات. ويجمع المخت�سون في 

الكليات  في  التدري�س  خ�سال  يجمع  اأن  يجب  الفقهي  الدر�س  اأن  المجال  هذا 

الفقه  تاريخ  الفقهي ال�سلمي ت�سورا عن  الدر�س  اإذ يقدم  الخرى ويتجاوزها، 

ن�ساأة وتطورا، وهو المر الذي يغيب في الدر�س الفقهي داخل العالم ال�سلمي 

مثل، كما يقدم الدر�س الفقهي معلومات عن القوانين ال�ساري بها العمل في بلدان 

الإقامة لحاطة الطلب بالو�سع القانوني الذي تعي�س خلله الجالية ال�سلمية، 

كما يقدم الدر�س الفقهي علما تطبيقيا يتعلق بالأحكام ال�سرعية وغيرها مما يحتاجه 

الم�سلم في حياته اليومية. ويمكن التركيز هنا على التوازن المفقود بين موا�سيع 

التدري�س، اإذ توجد ثلثة اأق�سام اأ�سا�سية اولها يتعلق بالعقائد ال�سلمية والفرو�س 

اإلخ. هذا الق�سم ل يمثل م�سكل لأن القوانين ال�ساري  الدينية كال�سلة وال�سوم 

بها العمل في البلدان الوروبية ت�سمن حرية التعبد وممار�سة ال�سعائر الدينية الخ. 

اأما المو�سوع الذي يكثر حوله الإ�سكال فيتعلق بالعقوبات كالق�سا�س والرجم 

وغيره. هذه ال�سرائع ل تن�سجم مع القوانين الوروبية الحديثة، وتثير جدل وا�سعا 
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يتم من باب  فان تدري�سها  ال�سبب  لهذا  لتطبيقها.  اأنه ل يوجد مجال  ف�سل عن 

الإعلم بما هو موجود والدعوة الى التطوير والتفكير. ثالث المجالت هو مجال 

المعاملت الجتماعية ويندرج �سمنه البيوع والعمل والزواج والطلق الخ. 

هذه القوانين ال�سلمية لها اأهمية كبيرة في حياة الم�سلم ول يزال كثير منها 

اإما �ساريا كليا او جزئيا اأو حيا في ال�سمير الجمعي. لذلك فاإن الدر�س الفقهي 

البحث في مجالت  القوانين من خلل  لهذه  التطرق  المجال يحاول  في هذا 

القانون  به  ي�سمح  ما  بح�سب  الوروبية  الدول  في  تطبيقها  وكيفية  تطويرها 

تدري�سه في  يتم  مثلما  الفقهي،  الدر�س  اأن  المتاأني  الدار�س  الوروبي. ويلحظ 

الفقه  خبايا  من  كثيرا  يك�سف  الغربية،  اوروبا  في  ال�سلمية  الدرا�سات  كليات 

الإ�سلمي، �سواء كان ذلك ايجابيا اأم �سلبيا.  كما يظهر الدر�س الفقهي الحديث 

الّدر�س.  هذا  تحديث  في  تفكير  كّل  تواجه  التي  وال�سكاليات  المع�سلت 

لذلك فاإن ال�سوؤال هل تكون اأوروبا مفتاحا الى تجديد الفقه الإ�سلمي والفكر 

اأخذنا في  اإذا  الحا�سر، وذلك  الوقت  �سوؤال وجيها في  يعتبر  ال�سلمي عموما 

العتبار حقيقة اأّن الفقه ال�سلمي اليوم يواجه تحديا كبيرا في ما يتعلق بجوهر 

اليوم  تغلب  خارجه  او  ال�سلمي  العالم  في  ف�سواء  اعتماده.  وجدوى  وجوده 

ال�سوات المنادية بال�سلح والتطوير على تلك الدعوات المطالبة باأن تبقى دار 

لقمان على حالها، واأن يتم تدري�س الفقه وتطبيقه كما هو في كتب ال�سابقين. 

اإما  الإ�سلمي،  الفقه  في  بالت�سرف  ال�سلمية  الدول  اأغلب  قامت  الحقيقة  في 

باإدماج اأجزاء اأو ال�ستغناء عن اأخرى، وقد حدث هذا منذ الثلث الول من القرن 

الع�سرين ف�ساعدا، حتى ان المر قد ا�ستقر ولم يعد خافيا. ولعل ما يجمع بين كل 

الفقه في مجال الحوال  اليوم لهذا  العالم ال�سلمي عموما هو اعتمادها  دول 

ال�سخ�سية، مع تفاوت واختلف في التطبيق. مقابل ذلك ا�ستغنت اأغلب الدول 

بالت�سريعات  وعو�سته  العقوبات،  مجال  في  ال�سلمي  الفقه  على  ال�سلمية 

الن�سان  بحقوق  المتعلقة  العالمية  العلنات  بنود  مع  تتوافق  التي  الوروبية 

وحقوق المراأة والطفل الخ. غير اأن الدعوات والمظاهرات المتتابعة التي تظهر 
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من حين لآخر في اأرجاء العالم ال�سلمي داعية الى تطبيق ال�سريعة، تبين ب�سكل 

اأو باآخر اأن ال�سريعة ال�سلمية ل تزال حية في �سمائر النا�س، واأن هناك ت�سوراً 

ما باأن تطبيق ال�سريعة قد يكون مفتاحا للتطور، وحل لم�ساكل العالم الإ�سلمي. 

العقود  في  ح�سلت  التي  ال�سلبية  التجارب  بجانب  المطالب  هذه  و�سعنا  اإذا 

وباك�ستان،  وال�سودان  افغان�ستان  في  مثل  الكل�سيكية  ال�سريعة  بتطبيق  الخيرة 

�سلمنا  واذا  والتغيير.  الإ�سلح  م�سعى  في  تفلح  لم  التطبيقات  هذه  ان  لنا  تبين 

الى  الحاجة  فان  الدينية  العقيدة  من  يتجزء  ل  يمثلن جزءا  وال�سريعة  الفقه  بان 

التطوير في هذا المجال تبدو ما�ّسة اأكثر من اأي وقت م�سى. ي�ساف الى ذلك 

�سابق  اأخرى دون  بقوانين  ال�سريعة  ا�ستعا�ست عن  التي  التحديثية  التجارب  اّن 

ا�ستعداد اأو درا�سة قد اأدت اإلى �سدامات وم�ساكل في كثير من الأحيان. لذلك 

يبدو ان التقدم في مجال البحث عن اأف�سل �سكل للتوازن بين الحداثة والأ�سالة 

ما  على  التعويل  يغدو  ذلك  اأجل  من  للغاية.  �سعب  ال�سلمي  الفقه  مجال  في 

يمكن ان ينتجه التعامل مع الفقه خارج العالم ال�سلمي وخا�سة في اوروبا اأمرا 

معقول ومب�سرا باأن يح�سل هناك اختراق معرفي واجتراح حلول جديدة لم تكن 

ما  الحديثة.  للحياة  منا�سبا  الفقه وجعله  الى تطوير  التو�سل  �ساأنها  موجودة من 

يع�سد هذه الفر�سية هي الأ�سباب التالية :

اأوروبا مجال لحرية التفكير والبحث العلمي

ل يختلف اثنان في اأّن الجامعات الغربية والأوروبية تتوفر حاليا على مراكز 

تعد من اهم مراكز البحث العلمي في العالم. ول يقت�سر الأمر هنا على العلوم 

للبحث  ومراكز  علمية  ومجامع  مخابر  توجد  القانون  مجال  ففي  ال�سحيحة. 

لفهم  بالغة  اأهمية  المجامع  هذه  من  كثير  وتولي  القانون.  مجال  في  المتقدم 

الفقه ال�سلمي وقوانين البلدان العربية والإ�سلمية. ما يهمنا في هذا المجال هو 

مناخ الحرية العلمية الذي ي�سود في هذه المراكز. واإذا اعتبرنا ان الفكر العلمي 

هذه  قيمة  لنا  بدت  والتجريب  البحث  �سرط حرية  بتوفر  اإل  ينمو  اأن  يمكن  ل 

وا�ستفادتها  ال�سلمي من جهة  العالم  بعيدا عن  المراكز  فوجود هذه  المراكز. 
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المكتبات  وتوفر  العلمية  الحوافز  عن  ف�سل  الحديثة،  العلمية  التجارب  من 

المتخ�س�سة، ي�ساهم بقدر كبير في اإنتاج بحوث علمية رائدة في هذا المجال. 

وقد �سهدت ال�ساحة العلمية في هذا المجال �سدور بحوث ومخطوطات علمية 

رائدة �سواء في مجال تاريخ الفقه اأو في نقده وتطويره. لهذه العتبارات يمكن 

العتقاد جزما اأن عوامل النجاح تتوفر لكل باحث في مجال الفقه في الغرب 

اأكثر من العالم ال�سلمي.

اأوروبا مجال لالختالف

اأوروبا،  في  العلمي  للبحث  تتوفر  التي  اللوج�ستية  الت�سهيلت  جانب  اإلى 

فاإن اأوروبا تتوفر على عامل فكري اأ�سا�سي في العمل العلمي والتعامل مع الفقه 

خ�سو�سا، والمتمثل في ثقافة الختلف التي تعتبر الركيزة ال�سا�سية في التعامل 

الجتماعي والثقافي. فالحرية الدينية وحرية التعبد وغيرها من الحريات ت�سمح 

بح�سور عدد كبير من الثقافات والأعراق والأديان في وقت واحد ومكان واحد، 

الطوائف  اأغلب  بح�سور  نذكر  اأن  ويجب  ت�سادم.  او  ل�سدام  تتعر�س  ان  دون 

الدينية والعرقية ال�سلمية في هذا المجال في اأغلب المجتمعات الوروبية دون 

اأن يطال هذا الوجود اية م�ساكل. اإذ اأن ح�سور الفكر ال�سني وال�سيعي والحمدي 

والعلوي وغيرها من القليات الدينية الإ�سلمية، وح�سور جل المذاهب الفقهية 

ال�سنية وال�سيعية والإبا�سية وغيرها اأ�سبح اأمرا ماألوفا للم�سلمين عموما في هذه 

البلدان، وهو المر الذي يعتبر تحديا في حد ذاته لعدم توفره في اغلب البلدان 

القانون،  لعلوية  باحترام بع�سها بع�سا  الطوائف  ال�سلمية. وتلتزم كل من هذه 

الو�سع  هذا  الأطراف.  كل  بين  الم�سافة  نف�س  باحترام  اللئكية  الدولة  والتزام 

الى  يوؤدي  مما  بينها،  فيما  ال�سلمية  المذاهب  لتلقح  جهة،  من  منا�سبا  يعتبر 

تنا�سق وتكامل بينها، كما يوؤدي من جهة اخرى الى تلقحها مع الفكر القانوني 

يعرفه  ما  كبير  الى حد  ت�سبه  بمراحل وتطورات  بدوره  مّر هو  الذي  الوروبي 

القانون ال�سلمي في الوقت الراهن. ولعل المراهنة على مبداأ احترام الختلف 

الم�سلمين الى هذا  المبداأ ولفت  وتاأكيده �سيكون عامل حا�سما في تركيز هذا 
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المبداأ الذي كان �سائدا في الفترة الكل�سيكية داخل التفكير الفقهي ال�سلمي. 

هذا العامل يمكن كذلك هذه المذاهب من اعتماد تجارب الخرين وتخ�سيب 

بع�سها بع�سا حتى تتوفر اأف�سل الحلول للم�ساكل المطروحة.

اأوروبا مجال للتجريب في مجال البحث العلمي

ل ي�ستقيم البحث العلمي بدون تجريب، وفي المجال القانوني يحتاج ا�سدار 

اإن  القول  ويمكن  وتعديل.  وتقييم  تجريب  مراحل  الى  والت�سريعات  القوانين 

اوروبا تتوفر على مجال ف�سيح للتجريب والتنقيح في مجال الفقه ال�سلمي ل 

للباحثين والمخت�سين بالتفكير في  العالم ال�سلمي. هذا الأمر ي�سمح  يتوفر في 

حلول مختلفة لنف�س الم�ساكل، كما ي�سمح بتجريب هذه الحلول والنظر فيما هو 

اأنجع واأكثر نفعا للمجموعة، كما ي�سمح مجال الحرية وقبول الختلف بتبني 

حلول م�ستركة لنف�س الم�ساكل �سواء فيما بين الم�سلمين اأو في علقة باأ�سحاب 

التم�سي،  هذا  جدوى  الخيرة  ال�سنوات  وقائع  اأثبتت  وقد  الأخرى.  الديانات 

في  اللمانية  الحكومة  عدلت  فقد  المتعلق،  الختان  قانون  مثال  لذلك  ن�سرب 

ال�سنوات الأخيرة عن منع الم�سلمين من ختان اأبنائهم بعد تلقح تجارب القليات 

جميع  اإلزام  النتيجة  وكانت  الحالي،  الو�سعي  القانون  مع  والإ�سلمية  اليهودية 

الطراف باحترام مبادئ الد�ستور دون م�سا�س بالحرية الفردية لل�سخا�س. كما 

اأدت نف�س التجارب في مجال الحوال ال�سخ�سية الى �سمان الحرية الفردية من 

جهة، مع مراعاة الحرية الدينية لكل المجموعات الدينية المتواجدة. من خلل 

هذه التجارب اأ�سبح من الممكن ان الفقه ال�سلمي يمكن ان يتماهى مع القوانين 

الحديثة وان يواكبها مما يوؤدي الى تطويره من حيث المحتوى وال�سكل.  

اأوروبا مجال للحداثة في القوانين

تعتبر اأوروبا والبلدان الغربية رائدة في مجال ا�ستحداث القوانين والت�سريعات 

وذلك ب�سبب التقدم الذي تعرفه هذه العوالم في كل مجالت الحياة. هذا المر 

يتيح للفكر ال�سلمي هناك فر�سة فريدة للتلقح مع الح�سارة الحديثة، مما يجعل 
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هذا العالم متقدما بعقود عما يعرفه العالم ال�سلمي، ول يمكن ان ننظر الى هذا 

على انه امر ايجابي مطلق، بل يخفي بع�س التخوفات والم�ساكل. ويجبر هذا 

الو�سع المفكرين على اأمرين، اإما القبول بالتجربة وال�سعي الى تطوير الذات اأو 

النغلق على النف�س وتجنب كل اختبار.

التجريب  في  النخراط  اأي خيار  الول  الخيار  ان  يبدو  الراهن،  الوقت  في 

الندوات  التطور في  لذلك يمكن ملحظة هذا  الغالب،  والنقد والتحديث هو 

التي يتم احداثها هنا، كما يمكن ر�سد هذا التطور من خلل الكتابات الفقهية 

في كثير من هذه المجالت التي يتم ن�سرها في اأوروبا خلل ال�سنوات الأخيرة. 

اأوروبا وت�سدير الفكر الى العالم ال�سالمي  

يرتبط الدر�س الفقهي ال�سلمي في اوروبا بعلقات وطيدة مع العالم الإ�سلمي، 

اأو  والزيارات،  الخبرات  وتبادل  الكاديمية  العلقات  خلل  من  �سواء  وذلك 

بدول  اوروبا  في  ال�سلمية  الجاليات  تربط  التي  الوطيدة  العلقات  خلل  من 

في  والتاثير  التاأثر  ُتتيح  العلقات  هذه  والإ�سلمي.  العربي  العالم  في  ال�سول 

التجاهين. ومع تطور و�سائل الت�سال لم يعد التعامل مع الق�سايا الفقهية �سواء 

في العالم ال�سلمي اأو خارجه، حكرا على المخت�سين من اأهل البلد الواحد، بل 

اأ�سبح الخو�س في هذه المجالت ممكنا ومتاحا للجميع حيثما كانوا، فكثيرا 

ما اأثارت بع�س الق�سايا الفقهية في بلد ما ردودا وملحظات من دول اأخرى، 

ال�سخ�سية وخا�سة  الأحوال  قوانين  تغيير  ق�سية  دليل على ذلك هي  ولعل خير 

الميراث والزواج بغير الم�سلم التي عرفتها تون�س والمملكة المغربية في وقت 

�سابق واأثارت جدل وا�سعا في البلد ال�سلمية. كذلك الأمر فيما يتعلق باأ�سئلة 

فقهية وقع طرحها في اأوروبا، مثل م�ساألة تدري�س الريا�سة وال�سباحة بالن�سبة الى 

الفتيات الم�سلمات التي قدمت فيها مجامع فقهية من العالم ال�سلمي موقفها. 

نقا�سات  في  و�ساركوا  اأوروبا  زاروا  الذين  الخت�سا�س  اهل  من  كثير  عّبر  وقد 

واحترام  تعبير  من حرية  يتوفر  بما  اعجابهم  عن  وتطويره  الفقه  موا�سيع  حول 

الدول  يفتقدونه في كثير من  الذي  الغربية، وهو الأمر  اأوروبا  للراي الخر في 



93هل تكون اأوروبا مفتاحا لتجديد الفقه ال�سالمي في ع�سر ما بعد الحداثة ؟

ال�سلمية ل�سباب مختلفة. الى جانب ذلك فان عددا كبيرا من مخت�سي الفقه 

واإذا  والغرب.  اوروبا  في  ا�ستقروا  قد  الإ�سلمي  العالم  هجروا  ممن  ال�سلمي 

في  الغربية  الجامعات  في  الموجودة  العالية  الكفاءات  الو�سع  هذا  الى  اأ�سفنا 

تنعك�س  اأن  يكون غريبا  لن  القول جزما لنه  لنا  اأمكن  الإ�سلمي،  الفقه  مجال 

البيئة الغربية والروح الحديثة اإيجابا على مجال الفقه ودر�سه، كما يتوقع اأن تطال 

هذه التغييرات العالم ال�سلمي من جهات عديدة و�سور �ستى �سواء من خلل 

المن�سورات العلمية الغربية، اأو من خلل الموؤ�س�سات القانونية الدولية، اأو من 

خلل المهاجرين الم�سلمين. هذا، ول يخفى على الباحث المتاأني ان الدر�س 

الفقهي والتفكير الفقهي والقانوني في العالم ال�سلمي ي�سهد هو بدوره تطورا 

وتبلورا ملحوظا خلل العقود الخيرة. فال�سلحات الد�ستورية والت�سريعات 

حول  النقا�س  في  الدينامية  هذه  تثبت  ال�سلمية  الدول  من  عدد  في  الجديدة 

فالحراك  ركود  هناك  لي�س  ولكن  بطيئ  تقدم  هناك  نعم  ال�سلمية.  ال�سريعة 

الجتماعي الذي ت�سهده دول العالم ال�سلمي من ذلك ما ح�سل خلل الربيع 

العربي وما تله، يثبت الحاجة الى تطوير الق�ساء والت�سريعات وم�سائل الحقوق 

والواجبات في هذا العالم، وقد اأكد تعاون المخت�سين الوروبيين مع زملئهم 

الفقهي.  التفكير  يخدم  مما  التلقح  هذا  حدوث  امكانية  ال�سلمي  العالم  من 

لذلك يمكن ان نذهب الى ان ح�سول النقا�س حول الفقه في اوروبا يمثل حافزا 

الدر�س  اإن  نقول  ان  يمكن  بل  الإ�سلمي،  العالم  في  الر�سين  الفقهي  للتفكير 

الدرا�سات  مجال  في  العلماء  لتكامل  منبرا  ي�سبح  ان  يمكن  اوروبا  في  الفقهي 

القانونية، وهو المر الذي نراه اأ�سا�سيا لتطوير الفقه ال�سلمي. اأق�سد بذلك اأن 

الدر�س الفقهي ال�سلمي في الع�سر الحديث ل ي�ستطيع ال�ستمرار منف�سل عن 

التطورات الحا�سلة في مجال الت�سريعات العالمية، ولن يتمكن هذا الدر�س من 

التطور اإل اإذا انخرط في هذا المجال دون خوف او رهبة، ويوجد في اوروبا 

الوروبية  فالقوانين  للتطور.  اتباعها  ال�سلمي  للفقه  يمكن  اأمثلة  اليوم  الغربية 

تفرق بين مجالين من القوانين والت�سريعات، تتعلق الأولى بمجال الحرية الدينية 

وال�سعائر وهي امور تحميها القوانين ال�سارية ول تتدخل فيها الدولة اإل نادرا. 
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ويوجد كذلك مجال المعاملت وهو المجال الذي يمكن تطويره والنظر فيه 

فيما  اأما  ال�سلمي ومقا�سده.  الدين  الى روح  بالنظر  الحاجة، وذلك  بح�سب 

يتعلق بالعقوبات، وخا�سة منها العقوبات الج�سدية وعقوبة العدام فهي مدار 

ا�سلمية  دول  عدة  عنها  ا�ستغنت  اإذ  ال�سلمي،  العالم  في  دائم  ونقا�س  تجديد 

وعو�ستها بالعقوبات المعتمدة في الدول الغربية، وخا�سة منها عقوبة ال�سجن. 

الداخلية  ال�سغوط  الى  بالر�سوخ  ال�سلمية  الدول  باقي  تقوم  ان  توقع  ويمكن 

القول  لي�س  فيها.  العقوبات  منظومة  على  جذري  تعديل  واإجراء  والخارجية 

بدور طلئعي لأوروبا في مجال تجديد الفكر �سربا من احتقار العالم ال�سلمي 

ا�ستقراء للو�سع الذي تعرفه  الباحثين فيه، واإنما هو  وانتقا�سا من قيمته ول من 

تعترف  ل  الن�سانية  المعرفة  ان  ثم  العالم.  هذا  في  واللهوتية  القانونية  العلوم 

بالحدود الجغرافية التي امّحت ب�سبب العولمة. كل هذا يجعل التطور العلمي 

فيه.  البداع  اأمكن  توفرت  متى  مو�سوعية  ب�سروط  بل  بمكان،  مرتبط  غير 

كما ل يخفى على كل عارف بان الفقه ال�سلمي انما هو في ال�سل فقه لكل 

الب�سرية مثلما ان الدين ال�سلمي لكل الب�سرية، لذلك فان اي تقدم مهما ح�سل 

بالتطور  لهذا  الب�سرية جمعاء. ون�سرب مثل  �سيكون في �سالح  وحيثما ح�سل 

الذي ح�سل في مجال المالية ال�سلمية التي تبنتها دول غربية من اجل ادماجها 

المجال يمثل  ا�ستقرار في ال�سواق، هذا  الدورة القت�سادية، لما توفره من  في 

امكانية للتلقح بين القوانين والت�سريعات ال�سلمية والغربية من اجل تقدم �سامل 

للن�سانية جمعاء. لذلك يمكن القول بل خوف ول مواربة اإن تدري�س الفقه في 

والكوني  الخا�س  الفردي  بين  والندماج  للتطور  مفتاحا  �سيكون  اليوم  اوروبا 

العام وتلك هي غاية الفقه الإ�سلمي : خدمة الإن�سانية.
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ال�سيد اأحمد الخملي�سي

مدير دار الحديث الح�سنية - الرباط

تقديــــــم

عنوان المداخلة مقتب�س من المحور الرابع الوارد في الورقة التقديمية للندوة، 

الجتهاد  دون  تحول  الفقه  اأ�سول  من  قيود  وجود  حول  الت�ساوؤل  يثير  والذي 

في ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية الملئمة لتطور المجتمعات ال�سلمية وانفتاحها. 

وقد يبدو الت�ساوؤل غريبا، اإذ كيف يكون اأ�سول الفقه المو�سوع للم�ساعدة على 

الجتهاد يحول في نف�س الوقت دون اإنجاز الجتهاد المرغوب فيه ؟

اأ�سول  يوؤكد م�ساهمة مبادئ ومقولت من  للإنكار  القابل  الواقع غير  لكن 

الفقه في الأزمة التي يعي�سها الفكر الفقهي ومن تجلياتها :

�سيطرة اأ�سلوب النقل والتبليغ، وغياب الهتمام بالواقع ومتابعة حركته ف�سل 

عن المبالغة في التنظير، والتم�سك بالراأي باعتباره حقا ل يخالفه اإل باطل. هذا 

وغيره من مظاهر اأزمة الفكر الفقهي يجد �سنده فيما يلقن لدار�س اأ�سول الفقه 

له،  اهلل  تبعية حكم  اأو  الأزلي  للحكم  بالكا�سف   » »المجتهد  راأي  من و�سف 

وان الفقه المكتوب ت�سمن اأحكام اهلل لجميع وقائع الحياة فلي�س في حاجة اإلى 

اأية زيادة وان الجماع ل تجوز مخالفته مع فر�س التقليد على »غير المجتهد« 
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واإ�سناد تقرير الأحكام اإلى »المجتهد« الذي قيل الكثير في اأو�سافه واأهمل نقا�س 

و�سائل تعيينه. وما اأ�سرنا اإليه من مظاهر الأزمة ومقولت ومبادئ اأ�سولية م�ساعدة 

عليها، لي�س اإل جزءا مما اأثرت به م�سامين اأ�سول الفقه في الدرا�سات الفقهية، تّم 

القت�سار عليها مراعاة لطبيعة الندوة والوقت المحدد لتدخل الم�ساركين فيها.

نتناول المو�سوع في فقرتين :

الفقرة الأولى : وقائع عن اأزمة الفكر الفقهي.

الفقرة الثانية : مبادئ ومقولت �ساعدت على ما يعانيه الفكر الفقهي.

تليهما خاتمة بخل�سة الم�ستنتج من م�سمون الفقرتين.

الفقرة الأولى: وقائع من اأزمة الفكر الفقهي

اأفراده  بين  والتعاي�س  المجتمع  تنظيم  فقه  هو  الق�سد  باأن  القول  اإلى  نبادر 

تبدو محل جدل،  الفقه ل  واأزمة هذا  المعاملت «.  فقه   « بـ  المعبر عنه  وهو 

تنظيم  ح�سن  ومو�سوعه  المليين،  نقل  لم  اإن  الآلف  مئات  به  ي�ستغل  فقه  انه 

المجتمع بمرافقه وتدبير العلقات بين اأفراده والتعاي�س ال�سلمي والعادل، ومع 

ذلك نجد ال�ستفادة منه في التطبيق محدودة جدا، بل ومنعدمة في اأكثر المرافق 

والعلقات. ول يتعلق الأمر بتحامل اأو مبالغة واإنما بالواقع المعي�س بدءا من نظام 

عليها  يطلق  التي  العامة  والمرافق  الم�سالح  بتدبير  ومرورا  وموؤ�س�ساتها  الدولة 

اهتمام  الغائبة عن  التنظيم  باقي مجالت  اإلى  الكفاية«  »فرو�س  م�سطلح  الفقه 

الم�ستغلين بالفقه تلقينا وتلّقيا.

وكاأمثلة فقط ن�سير اإلى الوقائع التالية من مظاهر اأزمة الفكر الفقهي :

التلقين باأ�سلوب النقل والتبليغ ؛. 1

التنظير الذي ل يعنيه التطبيق ؛. 2

تجاهل الواقع وملب�ساته ؛. 3
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التم�سك بالراأي باعتباره »الحق« الذي ل يخالفه اإل باطل ؛. 4

درا�سة الفقه دون �سلحية المناق�سة لأحكامه ؛. 5

اإحاطة الن�سو�س بالوقائع التي تعني ال�سفة الدينية لأحكام كل جزئيات . 6

الحياة.

1 ـ التلقين باأ�سلوب النقل والتبليغ

الأ�سلوب  يبرزها  الفقهية،  الدرا�سات  التكوين في  يعاني منها  اأزمة  اأكبر  لعل 

المتوارث في تلقين الطلبة الأحكام الفقهية التي خلفها ال�سابقون في اجتهاداتهم 

المكتوبة اأو المروية عنهم من تلمذتهم، وهو اأ�سلوب نقل الحقائق الثابتة غير 

القابلة للنقا�س من المتلّقي، وهذا نتيجة حتمية ل�سببين : 

الأول، تقديم تلك الأحكام بو�سف » اأحكام اهلل « اأو » اأحكام ال�سريعة « 

ولي�ست اآراء فردية في تف�سير الن�سو�س عر�سة لإمكانية الخطاأ، ولعدم الملءمة 

مع ما ا�ستجد من ملب�سات الواقع ومراعاة الماآل. فعقد العمل مثل في ظروف 

الحياة الجتماعية المعي�سة، هل من العدل اأن يبقى خا�سعا لتفاق الطرفين في 

انعقاده واآثاره واإنهائه ؟

والثاني، اأهلية المناق�سة لمو�سوع تف�سير الن�سو�س قا�سرة على »المجتهد« 

المكونون  الأ�ساتذة  كان  واإذا  الفقهاء،  من  للأحياء  بها  للعتراف  و�سيلة  ول 

غير معترف لهم بالجتهاد فكيف بطلبتهم الذين ما يزالون في مرحلة التعرف 

اأكبر عدد ممكن من  �سرد  الهتمام على  يركز  لذلك  الأحكام؟  المرحلي على 

الأحكام والحتفاظ بها في الذاكرة من اأجل »تبليغها« اإلى اأفراد الأمة الملزمين 

بالتقليد المفرو�س على كل من لم يعترف له ب�سفة »مجتهد«، والعتراف بهذه 

الم�ستغلين  عزيمة  وجه  الذي  الأمر  يحدث(،  )ولن  يحدث  لم  للأحياء  ال�سفة 

بالدرا�سات الفقهية اإلى التركيز على ا�ستح�سار المعلومات من الذاكرة، وغابت 

مبداأ  من  انطلقا  الأف�سل  اإلى  بالواقع  ال�سير  وهي  الأ�سا�سية،  وظيفتها  نهائيا 

تحقيقا  الماآل  ومراعاة  الم�سالح،  وجلب  المفا�سد  درء  على  الأحكام  تاأ�سي�س 
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ا�ستجابة  الأر�س  في  والف�ساد  الظلم  وتفادي  والي�سر،  العدل  في  ال�سريعة  لقيم 

لآية : { اإن اهلل ياأمركم اأن توؤدوا الأمانات اإلى اأهلها واإذا حكمتم بين النا�س اأن 

 في درا�ستي 
39

تحكموا بالعدل اإن اهلل نعّما يعظكم به اإن اهلل كان �سميعا ب�سيرا }

فعل  ع�ست  تطوان،  ثم  الح�سيمة  مدينة  في  الديني  بالمعهد  والثانوية  البتدائية 

واقع الم�ستغلين بالدرا�سات الفقهية من خلل التقدير :

الـتي  - الـمـعلـومـات  حـجـم  على  اعـتـمـادا  الأ�ستـاذ،  كـفاءة  لمـفـهوم 

يـقـّدمـها من ذاكـرتـه مـرافـقـة لمراجعها المعتمدة.

ولجدية وذكاء الطالب وفق ما كانت توؤكده طبيعة الأ�سئلة التي كانت تطرح  -

المرحلة  ق�ساء  وبعد  الأجوبة.  بها  تقدر  التي  والعلمات  الختبارات  في 

التركيز على الحفظ والذاكرة بدل  اأدركت ق�سور  الجامعية بكلية الحقوق 

قابليته  ينفي  ل  �سوابه  اعتقاد  ان  اأ�سا�س  على  الراأي  مع  والتعامل  الت�ساوؤل 

علقات  في  قطعا  يوؤّثر  الّزمن،   
ّ
م�سي وان   .  

40
ال�سافعي يقول  كما  للخطاأ 

 .
41

الّتعاي�س ومفهومي الحّق والباطل، ويغيٍّر من دائرة الواجب واللتزامات

ال�سريعة  بحكم  اأو  اهلل  بحكم  الجتهادي  الراأي  تكييف  في  ال�ستمرار  ان 

عنه  تترتب  والدللة،  الثبوت  قطعية  الن�سو�س  اأحكام  مع  بذلك  وت�سويته 

نتيجة بدهية هي تعطيل مبداأ بناء اأحكام المعاملت على درء المفا�سد وجلب 

الم�سالح، والتنكر للحقيقة المعي�سة من تغير الواقع الجتماعي الذي يفر�س 

)39(  �سورة الن�ساء اآية 57.

)40(   في مقولته ال�سهيرة:» راأيي �سواب ويحتمل الخطاأ، وراأي مخالفي خطاأ ويحتمل ال�سواب «. 

)41(  فهل ما يزال مقبول ما قاله الغزالي رحمه اهلل في الفقرة الآتية ؟

» فالعلوم التي لي�ست ب�سرعية تنق�سم اإلى ما هو محمود، واإلى ما هو مذموم، واإلى ما هو مباح.

فالمحمود ما ترتبط به م�سالح اأمور الّدنيا كالطب والح�ساب وذلك ينق�سم اإلى ما هو فر�س كفاية، واإلى ما هو ف�سيلة ولي�س 

بفري�سة. اأما فر�س الكفاية فهو كل علم ل ي�ستغنى عنه في قوام اأمور الدنيا كالطب، اإذ هو �سروري في حاجة بقاء الأبدان 

وكالح�ساب فاإنه �سروري في المعاملت وق�سمة الو�سايا والمواريث وغيرها، وهذه هي العلوم التي لو خل البلد عّمن 

يقوم بها حرج اأهل البلد، واإذا قام بها واحد كفى و�سقط الفر�س عن الآخرين. فل يتعّجب من قولنا ان الطب والح�ساب 

 من فرو�س الكفايات، فاإن اأ�سول ال�سناعات اأي�سا من فرو�س الكفايات: كالفلحة والحياكة وال�سيا�سة بل والحجامة = 

 = والخياطة  فاإنه لو خل البلد من الحجام ت�سارع الهلك اإليهم، وحرجوا بتعري�سهم اأنف�سهم للهلك... واأما ما يعد ف�سيلة 

ل فري�سة فالتعمق في دقائق الح�ساب وحقائق الطب وغير ذلك مما ي�ستغنى عنه، ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر 

المحتاج اإليه «. ـ اإحياء علوم الدين ـ 1/27.



99اأ�سول الفقه واأزمة الفكر الفقهي

تغيير الأحكام التي تنظمه، كي تبقى محققة للغايات التي �سرعت من اأجلها. 

فهل يمكن اليوم ال�ستمرار في القول بتمويل الخزينة العامة باأموال »الكفار«؟ 

وان اإنجاز الم�سالح العامة موكول اإلى الأفراد با�سم »فرو�س الكفاية«؟ وان 

عقد العمل خا�سع لإرادة طرفيه اأجراً و�ساعات العمل و�سروطا واإنهاء ... ؟

2 ـ تجاهل الواقع

كثير من مو�سوعات ومقت�سيات الأحكام الجتهادية المتداولة في الدرا�سات  -

الفقهية تجاوزها الواقع والحياة التي يعي�سها الدار�سون اأنف�سهم، ومع ذلك 

تقدم لهم وللقراء ليحتكم النا�س اإليها بو�سفها »اأحكام ال�سريعة « الواجب 

على الم�سلم المتثال لها.

من ذلك : -

اأ ـ تقديم الأ�ستاذ للطلبة نظام » الخلفة « لي�س كواقع تاريخي تنبغي معرفته، واإنما 

التي  المختلفة  والآراء  التفا�سيل  للأمة وبكل  ال�سلم  قرره  الذي  النظام  باعتباره 

نجدها عند اأبي يو�سف والماوردي، وغيرهما ممن كتب في المو�سوع، والحال 

في  الخيال  هذا  تحقيق  ا�ستحالة  بالبداهة  يدركون  وتدبيرا،  فكرا  النا�س  اآخر  اأن 

الواقع الذي يعي�سه الم�سلمون وغير الم�سلمين �سيا�سيا وثقافيا وفكريا وجغرافيا. 

وبالمقابل يهمل نهائيا النظام الد�ستوري الذي يعي�س فيه الطلبة واأ�ستاذهم واإذا اأ�سير 

اإليه فبو�سفه » قانونا و�سعيا « من و�سع الب�سر، ولي�س من » �سريعة اهلل«، مع اإ�سافة 

النتيجة  كانت  ولذلك  الكافرون }  هم  فاأولئك  اهلل  اأنزل  بما  يحكم  لم  ومن   }

ما نعي�سه في العقود الأخيرة من ظهور اأفكار وكيانات تومن بالوجوب المقد�س 

للعنف �سد كل من لم ينخرط في اأيدولوجيتها الداعية اإلى اإقامة المامة واإحياء » 

الخلفة «، والّتخّلي عن » القانون الو�سعي « المخالف ل » �سريعة اهلل«.

مال  من  �سيء  اأخذ  اأولهما  يحرم  للفقه،  راأيان  فيه  يقدم  ال�سرائب  مجال  ـ  ب 

الم�سلم غير الزكاة، ويجيز ثانيهما الأخذ من الأغنياء » بالعدل « خا�سة لجبر 

عجز بيت المال عن تكاليف اإعداد وتجهيز الجي�س للجهاد ودفع العدوان.
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مذهب  كل  يمنعه  اأو  يجيزه  ما  بعر�س  فيها  يكتفي  التي  ال�سركات  اأنظمة  ـ  ج 

وفق  لها  وجود  ل  التي  والوجوه،  والأبدان،  والمفاو�سة،  العنان  �سركات  من 

الأحكام التي و�سعها الفقه لكل �سركة. اأما اأنواع ال�سركات الموجودة في الواقع 

باأنظمتها المعقدة فل يثار �سيء من اأحكامها تاأييدا اأو نقدا في الدرا�سات الفقهية 

التي نتحدث عنها.

3 ـ التنظير الفاقد لو�سائل التطبيق

كثير من المو�سوعات يتم التنظير لها باأ�سلوب يغري ظاهره محبي المناظرة، 

بينما باطنه مثل �سراب بقيعة يح�سبه الظماآن ماء حتى اإذا جاءه لم يجده �سيئا.

فمما يكثر ترديده وتوجيه دار�سي اأ�سول الفقه اإليه :

اأحكام المعاملت معللة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ؛ -

الدنيا  - م�سالح  واأما   « الم�سالح  وجلب  المفا�سد  درء  على  قائمة  الأحكام 

واأ�سبابها ومفا�سدها، فمعروفة بال�سرورات والتجارب والعادات المعتبرة، 

فاإن خفي �سيء من ذلك طلب اأدلته. ومن اأراد اأن يعرف المنا�سبات والم�سالح 

ان  بتقدير  عقله  على  ذلك  فليعر�س  ومرجوحهما  راجحهما  والمفا�سد، 

منها يخرج عن  يكاد حكم  فل  الأحكام،  عليه  يبني  ثم  به،  يرد  لم  ال�سرع 

ذلك اإل ما تعبد اهلل به عباده، ولم يقفهم على م�سلحته اأو مف�سدته، وبذلك 

؛
42

تعرف ح�سن الأفعال وقبحها «

الأحكام يجب اأن يراعى في تقريرها ماآلها ونتائجها في التطبيق؛ -

الجتهاد يجب اأن يقوم على مقا�سد ال�سريعة ولي�س على حرفية الن�سو�س،  -

من  والجديد  تطوره،  وم�سايرة  المجتمع  لحاجات حياة  ي�ستجيب  وبذلك 

اأو�ساعه.

)42 (   قواعد الأحكام لبن عبد ال�سلم ـ 1/8.
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غير اأن هذه القواعد الدالة على حيوية الفقه، وم�سايرته لم�ستجدات الواقع، 

عطلتها مبادئ اأخرى جعلت اأحكامه غير قابلة للمناق�سة فبالأحرى المراجعة. 

و�سنرى بع�س هذه المبادئ في الفقرة الثانية من هذا التدخل.

4 ـ الراأي حق اأو باطل

الفقه في جوهره يعني البحث عن مرجحات :

اإحدى دللت الن�س المحتمل لأكثر من دللة ؛ -

اأو تنزيل ن�س عام اأو مق�سد من مقا�سد ال�سريعة المتوافق عليها على الواقعة  -

مو�سوع التفقه ؛

اأو  - الن�سو�س  تعدد  حالتي  في  التطبيق  الواجب  المبداأ  اأو  الن�س،  تحديد  اأو 

تعار�س المبادئ ؛

وبناء الحكم على الترجيح يقت�سي بداهة تاأ�سي�سه على الظن وهو ما يعني انه  -

في نظر القائل به �سواب ويحتمل الخطاأ.

هذا الت�سور يدفع �ساحب الراأي اإلى ح�سن ال�ستماع لآراء الآخرين ومناق�سة 

م�ستنداتها التي ياأتي في مقدمتها الواقع المعي�س وملب�ساته. لكن الذي حدث 

باطل  المخالف  والراأي  »الحق«  هو  المذهبي  اأو  ال�سخ�سي  الراأي  اعتبار  هو 

اأحكامه  تاأثير  هو  الذي  روحها  الفقهية  المناق�سات  فقدت  وبذلك  �سلل.  اأو 

في الواقع الذي يعي�سه المخاطبون به وانح�سرت في الدفاع عن الراأي واإنكار 

�سرعية الراأي المخالف.

5 ـ درا�سة الفقه دون �سالحية مناق�سة اأحكامه

تعر�س على دار�س الفقه الآلف والآلف من الأحكام الفقهية الجتهادية، قد 

تكون �سمنها افترا�سات م�ستحيلة الوجود، واأحكام كانت تطبق ولكن تطبيقها 

اأحكام   « بو�سف  الدار�س  ويتلقاها  المدر�س  يعر�سها  م�ستحيل،  اأ�سبح  الآن 
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ال�سريعة « الواجب على الم�سلم المتثال لها. ينظر للجتهاد، وللإمكانية النظرية 

لتغيير الأحكام به، وفي ذات الوقت تعر�س اأو�ساف للمجتهد بعيدة المنال مع 

الآراء الموؤكدة لنتهاء الجتهاد منذ قرون، وا�ستقرار الفقه المذهبي، ووجوب 

التقيد باآراء فقهائه، �سيما موؤلفي ال�سروح والحوا�سي الذي يغدق عليهم الطابعون 

ـ لأغرا�س تجارية طبعا ـ اأو�سافا بل ح�ساب من المعرفة والإحاطة بكل العلوم 

حتى ت�سل اإلى مثل قول �سارح منظومة في العقيدة والعبادات تعريفا بناظمها:

ـــن بــمــثــلــه ـــي ـــاأت ـــي ــــا زمـــــــان فــكــفــرحـــلـــف الـــــزمـــــان ل حـــنـــثـــت يــمــيــنــك ي

ب�سروح  يتم  المالكي  المذهب  في  الفقه  درا�سة  في  التعمق  يزال  وما  وكان 

مخت�سر ال�سيخ خليل، الذي يقدم �سراحه بمثل هذه العبارة :

» العلمة المام، والقدوة الهمام، �سيخ المالكية �سرقا وغربا، قدوة ال�سالكين 

العلوم  في  اإماما  كان  ال�سالكين...  كهف  المريدين،  مربي  وعربا،  عجما 

فتاويه... وكان  عند  النا�س  العلم ووقف  في  الرئا�سة  اإليه  انتهت  والمعارف... 

ومر  حمارته  ركب  اإذا  وكان  الموؤمنين...  كل  يدركه  وجهه  على  يخفق  النور 

في ال�سوق يقتتل النا�س عليه لأجل التبرك به وتقبيل يده، ومن لم ي�سل اإلى يده، 

المتبعة  الطريقة  هذه   .» وجهه..  بها  ويم�سح  ال�سيخ  بظهر  اأو  بدابته،  يتم�سح 

ال�سروح  بالعلوم على موؤلفي  المعرفة والحاطة  اأو�ساف  اإغداق  منذ قرون في 

والحوا�سي المعتمدة في موؤ�س�سات التكوين، تفر�س على المتعلم القتناع بالعجز 

وبعدم �سرعية التفكير في مناق�سة الآراء التي تلقى عليه، لأن من » المجمع عليه«: 

العتراف  تعذر  ذلك،  اإلى  ي�ساف  »المجتهد«.  لمناق�سة  »المقلد«  اأهلية  عدم 

بالجتهاد للأحياء، بل منذ قرون �ساد القول بانتهاء الجتهاد ووجوب القت�سار 

 .
43

على التقليد

داخل هذه الثقافة ي�ستوي المدر�س والدار�س في الإيمان بعدم الأهلية لمناق�سة 

الأحكام التي يتدار�سانها، وان وظيفتهما تنح�سر في اأمانة النقل والتلقي، وفقد 

)43(   يقول ابن خلدون )القرن الثامن( » ل مح�سول اليوم للفقه غير هذا )تقليد المذاهب( ومدعي الجتهاد لهذا 

العهد مردود على عقبه مهجور تقليده « ـ )المقدمة 3/7 ـ تحقيق عبد ال�سلم ال�سدادي(. فتر�سخ بذلك انتهاء حا�سة 

النقد، والكتفاء بالتلقي والخزن في الذاكرة لل�ستظهار عند الحاجة مع الهمال الكلي للواقع ومتغيراته.
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اللغوية وال�سطلحية معا، ولم يبق له اهتمام بالواقع، وبلغ  الفقه بذلك دللته 

في  لنموذجه  وفر�سه  الغربي  ال�ستعمار  بدخول  ذروته  الواقع  عن  النف�سال 

تاأ�سي�س المجتمع ال�سيا�سي وتنظيمه فتر�سخ ثنائي :

» القانون الو�سعي « حامل و�سف المخالفة لأحكام ال�سريعة ولما اأنزل اهلل؛ -

و» اأحكام ال�سريعة « التي تعني الموروث الفقهي بما فيه كثير من الأحكام  -

الجتهادية التي تفر�س تغييرها �سوابط اأ�سول الفقه وقواعده ذاتها.

6 ـ اإحاطة الن�سو�س اأو الأحكام الفقهية المدونة بكل وقائع الحياة

اأ ـ اإحاطة الن�سو�س بكل الوقائع

التعريف ال�سائد للفقه هو انه : » العلم بالأحكام ال�سرعية العملية المكت�سب 

الفقهاء في المو�سوع. من  التف�سيلية «. والتعريف مقتب�س مما قرره  اأدلتها  من 

ذلك مقولة ال�سافعي الم�سهورة : » فلي�ست تنزل باأحد من اأهل دين اهلل نازلة، اإل 

.
44

وفي كتاب اهلل دليل على �سبيل الهدى فيها « 

وقول الرازي :» والذي نذهب اإليه : ان هلل تعالى في كل واقعة حكما معينا، 

 .
45

واأن عليه دليل ظاهرا ل قاطعا... «

ووجود الحكم يفر�س وجود ن�س يدل عليه، اإذ ل و�سيلة اأخرى للدللة عليه. 

وفي الإحكام لبن حزم :

» واعلموا اأن قولهم : هذه الم�ساألة ل ن�س فيها، قول باطل وتدلي�س في الدين 

وتطريق اإلى هذه العظائم، لأن كل ما لم يحرمه اهلل تعالى على ل�سان نبيه �سلى 

اهلل عليه و�سلم، اإلى اأن مات عليه ال�سلم فقد حلله بقوله تعالى{ وخلق لكم ما 

في الأر�س جميعا} وقوله { وقد ف�سل لكم ما حرم عليكم } وكل ما لم ياأمر 

به عليه ال�سلم فلم يوجبه. وهذه �سرورة ل يمكن اأن يقوم في عقل اأحد غيرها. 

)44(   ر�سالته في اأ�سول الفقه �س. 20.

)45(   المح�سول في علم اأ�سول الفقه ـ 2/504.
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اأوجبه، فل  اأو  النهي عنه، فقد حرمه  اأو  واأما كل ما ن�س عليه ال�سلم بالأمر به 

.
46

يحل لأحد مخالفته. ف�سح انه ل �سيء اإل وفيه ن�س جلي «

والقول بوجود حكم لل�سريعة لجميع وقائع حياة الفرد والمجتمع، يترتب عنه :

اأ ـ اأن تكون كل وقائع الحياة محكومة باأحكام دينية. مثل الأحكام التف�سيلية 

المنظمة  البلدية  القوانين  وجزئيات  التقا�سي،  اإجراءات  قانون  في  المقررة 

الموؤ�س�سات  ت�سدره  ما  كل  على  اأطلق  لذلك  مثل،   
48

ال�سحة اأو   
47

للمرور

الد�ستورية من قوانين ومرا�سيم وقرارات ا�سم »قانون و�سعي« واعتبر في كلياته 

وجزئياته مخالفًا لأحكام »ال�سريعة « المف�سلة في المراجع الفقهية ؛

ب ـ اخت�سا�س المجتهد والمفتي بتحديد كل ما يحتاجه المجتمع من النظم 

. فالموؤهل لمعرفة الأحكام الدينية هو المتخ�س�س في 
49

في مختلف المجالت

درا�سة ن�سو�س الدين اأي »المجتهد«. والواقع المعي�س يوؤكد ت�سعب مرافق الحياة، 

ووجود ع�سرات التخ�س�سات المعرفية التي تتناولها، ل اإمكانية لدار�س اأ�سول 

با�ستمرار،  المتغيرة  اإن تفا�سيل الحياة الجتماعية وجزئياتها  للتقرير فيها  الفقه 

يتعذر ال�ستدلل على حكم كل واحدة منها بن�س من ن�سو�س الوحي. لذلك 

ال�سريعة  مبادئ  قيمة من  اأو  مبداأ  اأو  اآمر،  ن�س  المطلوب هو عدم مخالفة  يبقى 

مثل  ن�ستعر�س  فعندما  والم�ساهد  المعي�س  الواقع  يوؤكده  ما  هذا  العليا.  وقيمها 

والتعليم،  العمومية،  والوظيفة  والعمران،  والخارجية،  الداخلية  التجارة  اأنظمة 

)46(   الإحكام في اأ�سول الأحكام ـ 4/653

)47(   مثل: منع وقوف ال�سيارات اأو تحديد ال�سرعة في �سارع اأو �ساحة.

)48(    مثل: �سوابط جمع النفايات وتخزين وعر�س المواد ال�ستهلكية.

وهذا ما اأ�سار اإليه وحيد الدين خان في كتابه »تجديد الدين« �س. 58 من اأن المفتي اليوم، كل م�ساألة عنده �سرعية، 

مثل الزيادة في الم�سجد الذي �ساق عن عدد الم�سلين.

)49(   وهذا ما عبر عنه البيان الختامي للموؤتمر العالمي للفتوى المنعقد بمكة المكرمة بدعوة من المجمع الفقهي 

لرابطة العالم ال�سلمي في 17 / 20 يناير 2010:

» المفتي هو المخبر بحكم اهلل عن دليل لمن �ساأله عنه: =

= مجالت الفتوى: ت�سمل الفتوى جميع ت�سرفات العباد، ل يخرج عنها اعتقاد، اأو قول، اأو عمل. وهذا ي�سمل 

ال�سلم  زمن  في  الدول  من  بغيرها  الدولة  وعلقة  فيها،  يعي�س  التي  وبالدولة  وبغيره،  وبنف�سه  بربه  المكلف  علقة 

العقيدة، والعبادة والمعاملة، والمال، والقت�ساد، والأ�سرة،  الفتوى تت�سل بمختلف المجالت:  اأي ان  والحرب. 

وال�سيا�سة، والحكم، والق�ساء، وغير ذلك ».
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والق�ساء، وع�سرات المرافق الأخرى، يتاأكد اأنه من النادر وجود ن�سو�س تتعلق 

ببع�س جزئيات هذه الأنظمة التي توجهها قيم العدل والم�ساواة ودرء المفا�سد 

وجلب الم�سالح... الخ. والمخاطب والمكلف بتقدير وتطبيق هذه القيم هو 

المجتمع الم�سلم { اإن اهلل ياأمركم اأن توؤدوا الأمانات اإلى اأهلها واإذا حكمتم بين 

 
50

النا�س اأن تحكموا بالعدل اإن اهلل نعّما يعظكم به اإن اهلل كان �سميعا ب�سيرا }

.
51

وهذا مقت�سى اآية { واأمرهم �سورى بينهم }

التنظيم،  لهذا  الدائم  والتجدد  الجتماعي  التعاي�س  تنظيم  وات�ساع مجالت 

تقرير  في  التجربة  باعتماد  القراآن �سراحة  اأمر  وقد  الحياة،  تجارب  م�سدرهما 

الحكم، كما في قوله تعالى { وابتلوا اليتامى حتى اإذا بلغوا النكاح فاإن اآن�ستم 

.
52

منهم ر�سدا فادفعوا اإليهم اأموالهم... }

ب ـ اإحاطة الأحكام الفقهية املدونة عن الأقدمني بكل الوقائع املمكن حدوثها

مما جاء في حا�سية ابن عابدين :

» حوادث الخلئق على اختلف وقائعها وت�ستتاتها، مرقومة بعينها اأو ما يدل 

عليها. بل قد تكلم الفقهاء على اأمور ل تقع اأ�سل، اأو تقع نادرا، واأما ما لم يكن 

من�سو�سا فنادر، وقد يكون من�سو�سا غير اأن الناظر يق�سر عن البحث عن محله، 

اأو عن فهم يفيده مما هو من�سو�س بمفهوم اأو منطوق. اأو يقال المراد بالفقه ما 

ي�سمل مذهبنا وغيره، فاإنه بهذا المعنى ل يقبل الزيادة اأ�سل فاإنه ل يجوز اإحداث 

وابن  حزم  ابن  عنه  عبر  ما  اإن  �سحيح   .
53

» الأربعة  المذاهب  عن  خارج  قول 

عابدين لي�س راأيا متفقا عليه حيث يرى فقهاء اآخرون ان الن�سو�س متناهية بينما 

وقائع الحياة المتوقعة غير متناهية.

)50(   �سورة الن�ساء اآية 57.

)51(   �سورة ال�سورى الآية 36.

)52(   �سورة الن�ساء الآية 6.

)53(   حا�سية ابن عابدين على الدر المختار ـ 1/34 
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في البرهان للجويني : » ن�سو�س الكتاب وال�سنة مح�سورة، ومواقع الجماع 

معدودة ماأثورة فما ينقل منهما تواترا فهو الم�ستند اإلى القطع وهو معوز قليل، 

وما ينقله الآحاد عن علماء الأع�سار ينزل منزلة اأخبار الآحاد، وهي على الجملة 

. ولكن 
54

متناهية، ونحن نعلم قطعا ان الوقائع التي يتوقع وقوعها ل نهاية لها «

وعدم  المدون  الفقه  بكفاية  القائل  الراأي  ينت�سر  التدري�س  وقاعات  الكتابة  في 

حاجته اإلى المزيد بالرغم مما يعي�سه الكتاب والدار�سون من مرافق حياة جديدة 

لم يكن لها وجود في الما�سي. هذه بع�س الوقائع الدالة على اأزمة الفقه اكتفينا 

بالإ�سارة اإليها لأن الجميع يعي�سها، ويدرك انها ال�سبب في تعقيمه و�سل وظيفته 

 
55

الأ�سا�سية التي هي ا�ستق�ساء واقع المجتمع وما يحتكم عليه من نظم، واقتراح

ما يراه محققا لم�سالح المجتمع في ظل قيم ومبادئ عقيدته الدينية. 

اأ�سول الفقه �ساعدت على الأزمة التي  الثانية : مبادئ ومقولت من  الفقرة 

يعي�سها الفقه.

م�سمون  في  يجتمع  ان  �سوؤال،  من  لأكثر  ومثيرا  الفهم  عن  ع�سيا  يبدو  مما 

اأ�سول الفقه :

النا�س وتوجيهها  - ما ي�ساعد على تجدد الفقه، وم�سايرته لواقع حياة 

للأف�سل ؛

وما يجرده من كل ذلك ويحوله اإلى تكرار للمقولت، وتنظير غير  -

مكترث بالتطبيق.

فمن ناحية اأولى اأ�سول الفقه ي�سمح باإنتاج الفقه لكل من له دراية بم�سدري 

من  فيهما  التخ�س�س  �سفة  تتطلبه  ما  مع  وال�سنة  الكتاب   : الأ�سا�سيين  ال�سريعة 

من  الحكم  علة  توفر  بمراعاة  واإلزامه  �سابقوه،  اأنتجه  ما  مجمل  على  الطلع 

)54(   البرهان في اأ�سول الفقه ـ 2/485

)55(   نقول »واقتراح« لأن القتراح هو وظيفة الفقه ومهمته في ظل الواقع الذي تعي�سه كل المجتمعات.

اأما التم�سك ب�سلحية التقرير، وفر�س المتثال على المجتمع فل يبدو قابل للتطبيق �سواء من »الفقيه« الذي تق�سر 

معلوماته عن كثير من مرافق الحياة، اأو من المجتمع الذي لم يعد يقبل الو�ساية، موؤيدا باآية »واأمرهم �سورى بينهم«. 
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درء مف�سدة اأو جلب م�سلحة ودوران الحكم مع علته وجودا وعدما، وبمراعاة 

ماآل الحكم الذي يقرره في التطبيق مع اعتبار هذا الحكم قائما على الظن ولي�س 

اليقين، �سواء تعلق بتف�سير ن�س ظني الدللة اأو الثبوت اأو بتقديم ن�س على اآخر، 

اأو بتنزيل ن�س عام.

ولكن من ناحية ثانية، ت�سمن اأ�سول الفقه مبادئ ومقولت تبدو م�ساهمتها 

اإ�سارات  يلي  وفيما  النتاج.  عن  وتوقف  عقم  من  الفقه  يعانيه  ما  في  وا�سحة 

مقت�سبة اإلى بع�س المبادئ والمقولت :

1 ـ مبادئ:

من المبادئ الجديرة بالإثارة :

الجماع ل تجوز مخالفته ؛ -

الجتهاد ل يلغي الجتهاد ؛ -

فر�س التقليد على غير المجتهد. -

I ـ الإجماع ل تجوز مخالفته اأبدا

يثار اأول تعذر التاأكد من تحقق الجماع في ظل عدم وجود و�سيلة للعتراف 

، فمن اأين ياأتي ح�سر »المجتهدين« 
56

ب�سفة »مجتهد« لل�سخ�س المعني في حياته

يرجع  اأن  دون  اآخرهم  موت  على  التعرف  وبالتالي  واحد،  جيل  اإلى  المنتمين 

اأحدهم عن الراأي المجمع عليه ؟ ب�سرف النظر عن كل هذا، وعن المبالغة في 

على  �سلبا  موؤثرا  يبدو  مما  فاإن   ،
57

الفقهية  المراجع  في  »الجماع«  ا�ستعمال 

م�سيرة الفقه من مو�سوع الجماع :

الإمام  يقول  كما  الإن�ساف  تحقق  دون  تحول  التي  المناف�سة  من  المتعا�سرين  بين  يحدث  ما  اإلى  اإ�سافة     )56(

ال�سافعي. 

م�سائل  ان  ـ  الفا�سي  القطان  لبن  الإجماع  م�سائل  في  الإقناع  لكتاب:  تحقيقه  في  حمادة  فاروق  يقول     )57(

الإجماع التي تعر�س لها الكتاب تزيد عن ع�سرة اآلف م�ساألة. 1/7.
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اأ ـ اإ�سفاء الع�سمة عليه

فقد برر منع المخالفة للإجماع بكونه مع�سوما من الخطاأ :

يقول القرافي، الحكم المخالف للإجماع يجب نق�سه : » اأما �سبب النق�س 

فاإن الجماع مع�سوم ل يقول اإل حقا، ول يحكم اإل بحق، فخلفه يكون باطل 

.
58

حقا، والباطل ل يقرر في ال�سرع، فيف�سخ ما خالف الجماع «

بالأعراف  مرتبطة  عليها  بالمجمع  المو�سوفة  الأحكام  من  مهمة  ن�سبة  اإن 

وملب�سات الواقع مثل منع الزوجة من الخروج من البيت اإل باإذن الزوج، وح�سر 

واإ�سناد  والك�سوة،  الطعام  من  الأود  يقيم  فيما  الزوجية  الحياة  طيلة  م�ستحقاتها 

القيام بالم�سالح العامة اإلى الأفراد با�سم »فرو�س الكفاية « وغير هذا كثير.

ب ـ ن�سخ القراآن به

الوارث  وعلى  اآية {  ان حكم  عا�سور:  ابن  الطاهر  المرحوم محمد  يقول 

مثل ذلك } من�سوخ وعندي ان التاأويل الذي في مدونة �سحنون بعيد، لما تقدم 

التاأويل  القا�سم هو  ابن  الفرات عن  ابن  اأ�سد  رواية  في  مالك  نحاه  ما  وان  اآنفا 

ال�سحيح، وان الن�سخ على ظاهر المراد منه. والنا�سخ لهذا الحكم هو اإجماع 

الأمة على انه ل حق في مال الميت بعد جهازه وق�ساء دينه وتنفيذ و�سيته اإل 

الميراث، فن�سخ بذلك كل ما كان ماأمورا به اأن يدفع من مال الميت مثل الو�سية 

في قوله تعالى { كتب عليكم اإذا ح�سر اأحدكم الموت اإن ترك خيرا الو�سية 

.
59

للوالدين } �سورة البقرة الآية180 

ج ـ المبالغة في اللزام بالإجماع، ترتب عنها تمديد اللزام اإلى كل الأحكام 

عن 
 60

التقليد مثل ما حكى ابن حزم اإلى  الفقهية وهو ما ي�سر الدعوة مبكرا 

)58(   الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وت�سرفات القا�سي والمام.

�سهاب الدين القرافي ـ تحقيق عبد ال�سلم بلجي ـ �س. 108.

)59(   تف�سيره: التحرير والتنوير ـ 2/436

)60(   الإحكام في اأ�سول الأحكام ـ 4/657.



109اأ�سول الفقه واأزمة الفكر الفقهي

ولي�س  الأمر  ا�ستقر  قد  مائتين  �سنة  بعد  انه  المالكي  الق�سيري  العلء  بن  بكر 

لأحد اأن يختار.

وقول ح�سام الدين عمر بن عبد العزيز المعروف بال�سدر ال�سهيد : » اإذا اتفق 

اأبو حنيفة واأبو يو�سف ومحمد فل ي�سع القا�سي اأن يخالفهم براأيه لأن الحق ل 

. وما نقلناه في هام�س �سابق عن ابن خلدون من انه في القرن الثامن 
61

يعدوهم «

ل مح�سول للفقه غير التقليد، ومدعي الجتهاد مردود على عقبه مهجور تقليده.

د ـ ن�سبة مهمة من الأحكام »المجمع عليها« مرتبطة بظروف تقريرها مثل 

الجماع على :

الخيارات الممنوحة للإمام في التعامل مع اأ�سرى الحرب ؛ -

ق�سمة غنائم الحرب ؛ -

فر�س الجزية على غير الم�سلم ؛ -

عدم قبول �سهادة الكافر على الم�سلم، وق�سائه عليه، وو�سع المخالف  -

في الدين في المجتمع الم�سلم ؛

اإباحة تزويج ال�سغير دون �سن البلوغ ؛ -

منع الزوجة من الخروج من البيت اإل باإذن من الزوج ؛ -

اإلى  - الحتكام  عنها  المترتب  الكفار  بلد  الم�سلم  �سكنى  تحريم 

ق�ساتهم وقوانينهم؛

- .
62

منع العقوبة بالمال اأي بالغرامة 

- .
63

الأيمة من قري�س 

)61(   �سرح اأدب القا�سي للخ�ساف ـ 1/190.

)62(   يقول ال�ساطبي » ان المام لو اأراد اأن يعاقب باأخذ المال على بع�س الجنايات، فاختلف العلماء في ذلك ـ 

ح�سبما ذكره الغزالي، على ان الطحاوي حكى ان ذلك كان في اأول الإ�سلم ثم ن�سخ فاأجمع العلماء على منعه « ـ 

كتابه: العت�سام 2/123

)63(   يقول الماوردي ان من �سروط الإمامة » الن�سب وهو اأن يكون من قري�س لورود الن�س فيه وانعقاد الإجماع 

عليه« كتابه: الأحكام ال�سلطانية �س.6.
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الفقه  دار�سي  تهيب  في  �ساهم  الجماع  مخالفة  منع  مبداأ  اأن  والخل�سة 

المراجع  وان  خ�سو�سا  ومناق�ستها،  الفقهية  الأحكام  تحليل  عن  وامتناعهم 

 التي تو�سف بالمجمع عليها.
64

الفقهية تت�سمن اآلف الأحكام

II ـ الجتهاد ل يلغي الجتهاد

القوانين  ال�سابق مثل ما هو الحال في  اإنهاء العمل بالجتهاد  الق�سد بالإلغاء 

التطبيق، وهذا  في  �سارية  الجتهادات  تبقى كل  الإلغاء  لعدم  ونتيجة  المتعاقبة. 

نتائج  ان من  الواقعة كما  نف�س  الأحكام الجتهادية متعددة في  اأغلب  ما جعل 

المبداأ عدم اهتمام الدار�سين بالبحث عن البديل لما يرونه متجاوزا من الأحكام 

 خ�سو�سا مع غياب العتراف ب�سفة »الجتهاد« ور�سوخ الثقافة التي 
65

الفقهية

مبداأ  ومع  م�سمونها.  في  تاأمل  دون  الزمنية  بالأقدمية  الجتهادات  بين  تفا�سل 

الجتهاد ل يلغي الجتهاد جمد تطبيق : الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، 

ولم يعد لمراعاة ماآلت الأحكام اأثر عند الدار�س والمدر�س معا.

III ـ فر�س التقليد على غير المجتهد

لم يكن الفقه متفقا على فر�س التقليد.

يقول مثل ابن الجوزي : ان في التقليد اإبطال لمنفعة العقل، لأنه اإنما خلق 

 .
66

للتدبر والتاأمل. وقبيح من اأعطي �سمعة ي�ست�سيء بها يطفئها ويم�سي في الظلم

وجاء في ق�سيدة للقا�سي الأندل�سي منذر بن �سعيد البلوطي المتوفى عام 355هـ:

)64(   انظر هـ . 19 قبله.

»فرو�س  بـ  الفقه  في  المعروفة  العامة  والمرافق  الم�سالح  واإنجاز  العامة(  )الخزينة  المال  بيت  موارد  مثل     )65(

الكفاية« وغير ذلك كثير.

وينبغي التاأكيد على ان انتقاد مبداأ: الجتهاد ل يلغي الجتهاد، ل يعني انه كان ينبغي اأن يتقرر العك�س، اأي الجتهاد 

اللحق يلغي الجتهاد ال�سابق، لأنه حتى في هذه الحالة ل مبرر لإلغاء راأي فرد براأي فرد اآخر لمجرد تاأخر الراأي  

الملغي في الزمن. والحل الذي يبدو مقبول هو اعتبار اجتهادات الأفراد اآراء غير ملزمة لأحد، والتقرير الملزم ياأتي 

من المجتمع اأو من الموؤ�س�سة التي ينتدبها لذلك بعد ال�ستئنا�س بكل الآراء الفردية المدلى بها قديمها وحديثها. 

)66(   كتابه تلبي�س اإبلي�س �س. 81.
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كلمـــــا يقولـــون  قــوم  مــن  مالــكعذيــري  قــال  هكــذا  دليــــال  طلبـــت 

اأ�سهــب قــال  هكــذا  قالــوا  عــدت  المــداركفــاإن  عليــه  تخفــى  ل  كان  وقــد 

مثلــه �سحنــون  قــال  قالــوا  زدت  اآفـــكفــاإن  فهـــو  قـــال  بمــا  يقـــل  لــم  ومــن 

واأكثــروا �سجــوا  اهلل  قــال  قلــت  مماحـــكفــاإن  قــــرن  جميعـــا  وقالــوا 

ولكن الراأي الداعي للتقليد، تمكن من توجهه مع ادعاء الإجماع عليه.

يقول الغزالي مثل :» ويجب على العامي اتباع المفتي، اإذ دل الجماع على 

فنقول  اأ�ساب.  اأم  اأخطاأ  �سدق،  اأم  المفتي  كذب  ذلك  اتباع  العوام  فر�س  ان 

 
67

قول المفتي ... لزم بحجة الإجماع، فهو قبول قول بحجة فلم يكن تقليدا«

اأو  اثنين  كانوا  ولو  المجتهدون  الإجماع  في  المعتبر  ان  ر�سد  ابن  يوؤكد  كما 

ثلثة ما داموا وحدهم المجتهدين اأما »العوام« فل عبرة بهم فهم »اأبدا متبعون 

 ما قاله الغزالي وابن ر�سد 
68

للمجتهدين وموافقون لهم اإذ كان ذلك فر�سهم «

في القرنين الخام�س وال�ساد�س تاأكدت نتائجه في القرن الثامن حيث �سرح ابن 

خلدون باأنه » ل مح�سول اليوم للفقه غير )تقليد المذاهب( ومدعي الجتهاد 

نتيجة  كانت  ال�سيرورة  هذه   
69

» تقليده  مهجور  عقبه  على  مردود  العهد  لهذا 

الجتهاد  لموؤهلت  المقنع  التحديد  تعذر  مع  بالإجماع  التقليد  لفر�س  طبيعية 

عن  ف�سل  الموؤهلت،  تلك  توفر  عدم  اأو  لتوفر  المقررة  الجهة  وجود  وعدم 

التناف�س بين المتعا�سرين الذي يحجب اعتراف بع�سهم لبع�س ب�سفة الجتهاد.

)67(   الم�ست�سفى ـ 2/387.

)68(   ال�سروري في اأ�سول الفقه لبن ر�سد الحفيد �س. 92

)69 (  المقدمة 3/7 تحقيق عبد ال�سلم ال�سدادي.

وبلغ ر�سوخ التقليد فيما بعد اإلى حد تقديمه على الن�س ال�سريح، في فتوى لأبي القا�سم اأحمد الوزالي ال�سو�سي اأحد 

علماء �سو�س )القرن 11(: قال » بع�س اأيمة ال�سلف لو اأدركت النا�س يتو�سئون على الكوعين واأنا اأقروؤها )الآية( اإلى 

المرفقين لتو�ساأت اإلى الكوعين. ي�سير بذلك اإلى الحث على القتداء بمن تقدم في فعله وطريقته، واإن كان قد اأدرك 

من القول ما ل �سك فيه وانه من ال�سرع. لكنه لما كان على علم اأن الف�سل للمتقدم، بعد عنه ان يكون غاب عنه ما 

انتهى اإليه من اأقوال ال�سلف، فاتهم نف�سه ل من تقدم «

ـ العمل ال�سو�سي في الميدان الق�سائي، جمع عبد الرحمن الج�ستيمي و�سرح عبد اهلل الج�ستيمي 1/282.
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2 ـ مقـولت

من المقولت التي نراها موؤثرة على م�سيرة الفقه :

اأ ـ تكييف الراأي الظني باأنه »ك�سف« عن حكم اهلل الأزلي اأو انه متبوع بحكم 

دون  ـ  اأحدهم  حكم  اإن  »المجتهدين«  اختلف  حال  في  يقولون  فالمخطئة  اهلل 

معرفة من هو ـ »ك�سف« عن حكم اهلل الأزلي، والآخرون مخطئون. ولكن راأي 

اآراء  اأن  يرون  والم�سوبة  للمقلدين.  بالن�سبة  �سرعيا«  »حكمًا  يعتبر  مجتهد  كل 

المجتهدين المختلفة كلها »اأحكام �سرعية« لأن راأي كل مجتهد متبوع بحكم اهلل. 

 على كل الأحكام التف�سيلية التي ينظم بها 
70

بـ  اإ�سفاء �سفة »الحكم الديني«

المجتمع مرافقه وتعاي�س اأفراده.

و�سف الآراء الفقهية الجتهادية ب »اأحكام ال�سريعة« يعني اأن ن�سو�س الدين 

للمتلقي.  تقدم  ال�سفة  وبهذه  دينية«،  »اأحكام  هي  وبالتالي  قررتها،  التي  هي 

ولذلك ينح�سر اهتمامه في معرفتها لأن هذه المعرفة هي الهدف من التكوين، 

�سفة  تربط  ال�سائدة  الثقافة  لأن  الذاكرة،  في  بها  الحتفاظ  على  الحر�س  مع 

»العالم« اأو »الفقيه« بالأجوبة الفورية من الذاكرة على الأ�سئلة التي توجه اإليه. 

ولبيان وجود المبالغة في اإطلق »اأحكام الدين« على كل ما يتلقاه الدار�س نقدم 

الأمثلة الآتية:

الثبوت والدللة، مثل: { حرمت عليكم  ن�سو�س قطعية  قررتها  اأحكام  ـ  اأ 

وبنات  الأخ  وبنات  وخالتكم،  وعماتكم  واأخواتكم  وبناتكم  اأمهاتكم 

 فهذه »اأحكام دينية« بمفهوم اأن ن�سو�س الدين هي التي قررتها 
71

الأخت...} 

وهي جزء منه ول اأحد يملك تغييرها.

)70(   ويوؤكد هذا التعميم لم�سطلح »اأحكام الدين« مقابلة »الأحكام الفقهية« ب. »القانون الو�سعي« اأي القانون 

الذي و�سعه الب�سر، مقابل »ال�سريعة التي و�سعها اهلل، واكت�سفها الفقه في مدوناته المعتمدة في موؤ�س�سات الدرا�سات 

ال�سلمية.

)71(   �سورة الن�ساء اآية 23.
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ب ـ اأحكام تعّددت فيها الن�سو�س اأو مقّررة بن�س يحتمل اأكثر من تف�سير مثل 

الآيات المقررة لمتعة المطلقات :

{ ل جناح عليكم اإن طلقتم الن�ساء ما لم تم�سوهن اأو تفر�سوا لهن فري�سة، 

على  حقا  بالمعروف  متاعا  قدره  المقتر  وعلى  قدره  المو�سع  على  ومتعوهن 

المح�سنين، واإن طلقتموهم من قبل اأن تم�سوهن وقد فر�ستم لهن فري�سة فن�سف 

 { يا اأيها 
73

 { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين }
72

ما فر�ستم }

اأن تم�سوهن فما لكم  الموؤمنات ثم طلقتموهن من قبل  اإذا نكحتم  اآمنوا  الذين 

.
74

عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و�سرحوهن �سراحا جميل }

هذه الآيات اختلفت المذاهب في تف�سيرها كما هو معروف.

وعند �سدور مدونة الأحوال ال�سخ�سية بالمغرب عام 1956 ن�ست في الف�سل 60  

على انه : » يلزم كل مطبق بتمتيع مطلقته اإذا كان الطلق من جانبه بقدر ي�سره 

وحالها اإل التي �سمي لها ال�سداق وطلقت قبل الدخول «.

وفي 10/09/1993 اأ�ساف الم�سرع فقرة في هذا الف�سل تقول :

» اإذا ثبت للقا�سي ان الزوج طلق بدون مبرر مقبول، يتعين عليه اأن يراعي 

عند تقدير المتعة ما يمكن اأن يلحق الزوجة من اأ�سرار «.

ت�سمل   « اأن  على  منها   84 م.  ن�ست   2004 عام  الحالية  المدونة  وعند �سدور 

م�ستحقات الزوجة... والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج، والو�سعية المالية 

للزوج، واأ�سباب الطلق ومدى تع�ّسف الزوج في توقيعه « اإن اختلف المذاهب 

بين وجوب المتعة وعدم وجوبها، ووجوبها لبع�س المطلقات دون البع�س الآخر 

ـ ي�سكل مجرد الختلف في التف�سير، ولذلك تعتبر كل الآراء »�سرعية« بمفهوم 

عدم المخالفة لن�سو�س ال�سريعة، ولي�ست تلك الآراء »اأحكاما دينية« لأن اأحكام 

)72(   �سورة البقرة الآيتين 234 و235.

)73(   �سورة البقرة اآية 239.

)74(  �سورة الأحزاب اآية 49.



الخملي�سي اأحمد  114

الدين ل تتعّدد للواقعة الواحدة. ومثل ذلك تغيير الم�سرع المغربي لعنا�سر تقدير 

المتعة بين �سنوات 1956 و1993 و2004. فكل تحديد اكت�سب �سفته ال�سرعية من 

كونه يهدف اإلى تحقيق الغاية من المتعة وهي اإن�ساف المطلقة.

ج ـ اأحكام اأ�سندها ال�سارع اإلى الأمة لأنها مرتبطة بالتجربة وممار�سة الحياة 

بملب�ساتها المتغيرة مثل تحديد �سن الر�سد في الآية التي �سبقت الإ�سارة اإليها:

{ وابتلوا اليتامى حتى اإذا بلغوا النكاح فاإن اآن�ستم منهم ر�سدا فادفعوا اإليهم 

.
75

اأموالهم }

اإلى المجتمع الذي يعي�س فيه ال�سغير، وتقديره تقريبي،  اأ�سند  فاإينا�س الر�سد 

ولذلك كان �سن الر�سد في المغرب )21( �سنة، ثم خف�س اإلى )20( �سنة ثم اإلى 

)18( �سنة، وكل هذه التقديرية تعتبر »�سرعية« لأنها جاءت في حدود ما اأ�سندته 

ال�سريعة اإلى �سلحية المجتمع في تقديره لتوفر الر�سد وقدرة ال�سغير على حماية 

م�سالحه المالية وغير المالية. ولكن ي�سعب و�سفها ب »اأحكام دينية«. ومما ل 

جدال فيه اأن اأغلب الأحكام التي تنظم بها اليوم مرافق المجتمع والتعاي�س بين 

اأفراده تعتمد فيه التجربة وما يطراأ على الواقع من ملب�سات وهو ما تف�سره ظاهرة 

تعديل واإلغاء القوانين في فترات زمنية متقاربة.

المف�سدة  دفع  مثل  العليا  ومبادئها  ال�سريعة  كليات  بتنزيل  تتقرر  اأحكام  ـ  د 

تدرك  وهذه  الخ.  والي�سر...  والع�سر  والظلم،  والعدل  الم�سلحة  وجلب 

بالعقل الذي ي�ستوي فيه مبدئيا جميع الأفراد.

من هذه الإ�سارات المقت�سبة يتاأكد الخطاأ في الت�سنيف الثنائي :

و�سف الأحكام الفقهية الجتهادية ب »اأحكام ال�سريعة« بمفهوم »اأحكام  -

دينية قررتها �سريعة ال�سلم« ل تختلف عن تلك التي وردت ب�ساأنها ن�سو�س 

قطعية الورود والدللة.

)75(    �سورة الن�ساء اآية 6.
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في  - الأمة  تقرره  ما  كل  وي�سمل  ال�سلم  ل�سريعة  مخالف  و�سعي«  »قانون 

تنظيم مرافقها وقواعد التعاي�س بين اأفرادها.

ما  تحقق  تعد  لم  الفقهية  الجتهادية  الأحكام  من  مهمة  ن�سبة  اأن  والحال 

تدعو اإليه قيم ال�سريعة ومبادئها، كما اأن اأغلبية اأحكام »القانون الو�سعي« على 

الأقل تجد �سندها في تلك القيم والمبادئ نتيجة تغير ظروف الواقع وملب�سات 

الحياة. بهذا التكييف :

الم�سلم  من  المطلوب  لأن  والمناق�سة  النقد  عن  الجتهادي  الراأي  تعالى  ـ  اأ 

المتثال وتنفيذ اأحكام �سريعته ولي�س المناق�سة وادعاء عدم �سلحيتها.

بـ  اأدمج الحكم الجتهادي في منظومة »اأحكام ال�سريعة« مع الحكام الثابتة 

بالن�س دون اأي تمييز بينهما علما باأن ن�سبة مهمة من الذين كتبوا �سروحا 

اآراء واأحكاما »�سرعية« ل يبدو انهم متوفرون فعل  وحوا�سي و�سمنوها 

على موؤهلت الجتهاد.

تف�سيرا  باعتباره  »ال�سرعية«  ل�سفة  الجتهادي  الراأي  اكت�ساب  في  ل جدال 

وتنظيم  التعدد،  الأفراد  اآراء  لوازم  من  ولكن  كلي.  لن�س  تنزيل  اأو  لن�س جزئي 

التعدد في  الحكم وعدم  يفر�س وحدة  اأفراده،  بين  المجتمع، والتعاي�س  مرافق 

الما�سي، لم تكن لوحدة الحكم اأهمية جوهرية لندرة تدخل ال�سلطة ال�سيا�سية 

بالأعراف  ت�سير  الأمور  وكانت  المجتمع،  ومرافق  الأفراد  �سوؤون  تدبير  في 

والتقاليد الع�سائرية والقبلية وب »الفتاوى« التي ل يحول اختلفها دون تطبيقها 

للتنظيم  المركزية  ال�سلطة  احتكار  اأمام  الآن  القبيلة. ولكن  اأو  المدينة  نف�س  في 

الواقعة  اأحكام  تعدد  المتعذر  اأ�سبح من  التطبيق،  باأحكام مكتوبة وال�سهر على 

الواحدة. والنتيجة الحتمية للواقع الجديد الذي نعي�سه، هي اعتبار راأي المجتهد 

�سفة  اأية  له  لي�ست  له  تنزيل  اأو  الن�س  تف�سير  في  �سخ�سيا  راأيا  المتخ�س�س  اأو 

اإلزامية، يحال مع الآراء الأخرى على الموؤ�س�سة الممثلة للمجتمع لتاأخذ بالراأي 

الذي ترجح لديها �سوابه تطبيقا لآية { واأمرهم �سورى بينهم }. اأما التم�سك 

بمقولت، راأي المجتهد ك�سف لحكم اهلل الأزلي، وان المفتي ترجمان عن اهلل 
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فلن يوؤدي اإلى غير النتائج التي تعي�سها المجتمعات ال�سلمية عموما من العنف 

نقراأه  وما  للإ�سلم«.  ن�سرة  »الجهاد  وفتاوى  دعاوى  على  الموؤ�س�س  الدموي 

اإن لم نقل خيالية ـ عن تر�سيد الفتوى وق�سرها على من  ـ  من مقترحات نظرية 

تتوفر فيه �سروطها ـ �سراب خادع، م�ستحيل التحقيق، فقد م�سى اأكثر من قرن 

والأبحاث  والكتب  والندوات،  الموؤتمرات  في  وتكراره  تداوله  على  ون�سف 

والمقالت، دون اأن يتحقق منه �سيء في عالم الواقع لأنه غير قابل لذلك �سيما بعد 

تطور و�سائل التوا�سل وتنوعها ومفهوم حقوق الفرد ف�سل عن الدللة المبهمة 

ل�سروط المفتي المعرفية وعدم وجود من يملك التقرير في هذه ال�سروط.

ج ـ م�سطلح »املجتهد«

ال�سافعي رحمه اهلل عندما عر�س في  المام  الم�سطلح هو  لهذا  اأ�س�س  الذي 

ر�سالته ال�سروط التي يجب اأن يتوفر عليها من يت�سّدى للقيا�س/ الجتهاد ولتف�سير 

ن�سو�س ال�سريعة وبيان اأحكامها لعامة النا�س.

وهو  بها،  القيا�س  له  التي  الآلة  جمع  من  اإل  يقي�س  ول   «  : ال�سافعي  يقول 

وخا�سه،  وعامه  ومن�سوخه،  ونا�سخه  واأدبه،  فر�سه  اهلل:  كتاب  باأحكام  العلم 

واإر�ساده...

ول يـكـون لأحـد اأن يـقيـ�س حـتى يـكون عـالـما بـما مـ�سـى قـبـله من ال�سنن، 

اأن  له  النا�س واختلفهم، ول�سان العرب. ول يكون  ال�سلف، واإجماع  واأقاويل 

يقي�س حتى يكون �سحيح العقل، وحتى يفرق بين الم�ستبه، ول يعجل بالقول به 

دون التثبيت. ول يمتنع من ال�ستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بال�ستماع لترك 

الغفلة، ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من ال�سواب.وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، 

والإن�ساف من نف�سه، حتى يعرف من اأين قال ما يقول وترك ما يترك. ول يكون 

بما قال اأعنى منه بما خالفه حتى يعرف ف�سل ما ي�سير اإليه على ما يترك اإن �ساء اهلل. 

فاأما من تم عقله ولم يكن عالما بما و�سفنا فل يحل له اأن يقول بقيا�س )اجتهاد( 

وذلك انه ل يعرف ما يقي�س عليه، كما ل يحل لفقيه عاقل اأن يقول في ثمن درهم  

ـ  المعرفة  بحقيقة  بالحفظ ل  بما و�سفنا  عالما  كان  ب�سوقه. ومن  له  ول خبرة 
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فلي�س له اأن يقول اأي�سا بقيا�س لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني. وكذلك لو كان 

حافظا مق�سر العقل، اأو مق�سرا عن علم ل�سان العرب ـ لم يكن له اأن يقي�س من 

قبل نق�س عقله عن الآلة التي يجوز بها القيا�س. ول نقول ي�سع هذا ـ واهلل اأعلم ـ 

اأن يقول اأبدا اإل اتباعا ل قيا�سا « ـ �س. 509ـ511. وتوالت الكتابة عن اأو�ساف 

»المجتهد« منذ القرن الثاني اإلى الآن دون اأن يتحقق تاريخيا العتراف لأحد في 

حياته بهذه ال�سفة من معا�سريه والتعامل بها مع اآرائه الفقهية الجتهادية.

ويرجع ذلك اإلى �سببين :

الأول : مرونة العنا�سر المكونة لأو�ساف المجتهد مع عدم تحديد الموؤهل 

لإثباتها اأو نفيها.

والثاني : المناف�سة بين المتعا�سرين، وي�ساهدها الجميع بين الأفراد وحتى بين 

مجامع العلماء واتحاداتهم في العالم ال�سلمي كله، وهي قديمة قدم الفقه ذاته 

�سهد بها ال�سافعي في القرن الثاني بقوله:

» اإن الذي ين�سف غير موجود في الدنيا  واأهل كل بلد يختلفون فيمن يتبعون 

فقهه من الفقهاء اأو يذمونه « لي�س من بلد اإل وفيه من اأهله الذين بمثل �سفته يدفعونه 

عن الفقه، وين�سبه اإلى الجهل، اأو اإلى انه ل يحل له اأن يفتي، ول يحل لأحد اأن يقبل 

قوله، وعلمت تفرق اأهل كل بلد بينهم، ثم علمت تفرق كل بلد في غيرهم، فعلمنا 

ان من اأهل مكة من كان ل يكاد يخالف قول عطاء، ومنهم من كان يختار عليه، 

ثم اأفتى بها الزنجي ابن خالد فكان منهم من يقدمه في الفقه، ومنهم من يميل اإلى 

قول �سعيد بن �سالم. واأ�سحاب كل واحد من هذين ي�سعفون الآخر ويتجاوزون 

الق�سد. 

يتركون  ثم  الم�سيب،  ابن  �سعيد  يقدمون  كانوا  المدينة  اأهل  ان  وعلمت 

بع�س قوله. ثم حدث في زماننا منهم مالك، كان كثير منهم من يقدمه، وغيره 

ي�سرف عليه في ت�سعيف مذاهبهم. وقد راأيت ابن اأبي الزناد يجاوز الق�سد في 

ذم مذاهبه، وراأيت المغيرة  وابن اأبي حازم، والداروردي يذهبون من مذاهبه، 
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ليلى يذمون  اأبي  ابن  اإلى قول  وراأيت من يذمهم، وراأيت بالكوفة قوما يميلون 

اأبي يو�سف يذمون مذاهب ابن  اإلى قول  اأبي يو�سف، واآخرين يميلون  مذاهب 

اأبي ليلى، ومن خالف اأبا يو�سف واآخرين يميلون اإلى قول الثوري، واآخرين اإلى 

قول الح�سن بن �سالح، وبلغني غير ما و�سفت من البلدان �سبيه بما راأيت مما 

في  عطاء  تقديم  اإلى  يذهبون  المكيين  وراأيت  البلدان.  اأهل  تفرق  من  و�سفت 

العلم على التابعين، وفي بع�س العراقيين من يذهبون اإلى تقديم اإبراهيم النخعي ثم 

لعل كل �سنف من هوؤلء قدم �ساحبه، اأن ي�سرف في المباينة بينه وبين من قدموا 

عليه من اأهل البلدان وهكذا راأيناهم فيمن ن�سبوا من العلماء الذين اأدركنا. فاإذا 

كان اأهل الأم�سار يختلفون هذا الختلف ف�سمعت بع�س من يفتي منهم يحلف 

باهلل ما كان لفلن اأن يفتى لنق�س عقله وجهالته، وما كان يحل لفلن اأن ي�سكت، 

يعني اآخر من اأهل العلم، وراأيت من اأهل البلدان من يقول ما كان يحل له اأن يفتى 

بجهالته يعني الذي زعم غيره اأن ل يحل له اأن ي�سكت لف�سل عقله وعلمه. ثم 

وجدت اأهل كل بلد كما و�سفت فيما بينهم من اأهل زمانهم. فاأين اجتمع لك 

.
76

هوؤلء على تفقه واحد اأو تفقه عام ؟

الفقه/اأحكام  - يندمج ما كتبه في منظومة  الفقه، بعد وفاته  كل من كتب في 

تكاثر  وبذلك  فقهه.  في  الثقة  زادت  الوفاة  زمن  تقادم  وكلما  ال�سريعة 

تمكنت  التي  المذهبية  اإلى  الهتداء  وتم   
77

الآراء وت�سعبت  »المجتهدون« 

الراجح  بم�سطلحات:  ال�ستعانة  مع  الختلف  فو�سى  في  التحكم  من 

والم�سهور، وما جرى به العمل اأو الفتوى.  

خال�ســـــة

بناء على ما اأثرناه في الفقرتين ال�سابقتين ياأتي الجواب عن ال�سوؤال الوارد في  -

عنوان الندوة وهو: اأي م�ستقبل للبحث في العلوم الإ�سلمية ؟

)76(   كتاب الأم للإمام ال�سافعي ـ 7/280 ـ 281.

)77(   اأورد ابن القيم ثلثة ع�سر راأيا في من قال لمراأته: »اأنت علي حرام« واأ�ساف ان هذه الآراء » اأ�سول المذاهب 

في هذه الم�ساألة وتتفرع اإلى اأكثر من ع�سرين مذهبا » ـ زاد المعاد لبن القيم 4/93. 
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في  ال�سائدة  الثقافة  مكونات  من  بالموقف  يرتبط  اعتقادنا  في  والجواب 

مو�سوعي:

تف�سير ن�سو�س ال�سريعة. -

ومع  - اأفراده  بين  التعاي�س  وعلقات  مرافقه  تنظيم  في  المجتمع  دور 

المجتمعات الأخرى.

ثقافة كونتها مبادئ ومقولت عديمة الأ�سا�س وفاقدة ال�سند مثل التي اأ�سرنا 

اإليها في هذا التدخل، وفي مقدمتها :

الحكم الجتهادي المجمع عليه ل تجوز مراجعته اأبد الدهر ؛ -

الأزلي، والمفتي  - بالكا�سف عن حكم اهلل  الراأي الجتهادي  و�سف 

بالترجمان عن اهلل ؛

ربط �سلحية تف�سير ن�سو�س ال�سريعة ب�سفة »المجتهد« التي ل و�سيلة  -

عملية لكت�سابها في ظل تعذر اعتراف المتعا�سرين بع�سهم لبع�س بها؛

اإلزام الأمة بالتقليد و�سلبها حتى اأهلية المناق�سة ؛ -

با�سم  - التقرير  اأهلية  يدعون  ـ  ومجموعات  اأفرادا  ـ  الآلف  مئات 

ال�سريعة، ولكن ل يوجد بينهم فرد واحد، معترف له بهذا الدعاء، اأو 

يعترف به هو لأحد غيره، والنتيجة معروفة ؛

ال�ستمرار في موا�سلة الدعاء بقدرة الجتهاد »المقا�سدي« والجماعي على 

اإنتاج الفقه الذي يحتاجه الواقع، يفر�س الجواب عن مثل هذه الأ�سئلة :

اأين المعترف له بالجتهاد المقا�سدي ؟ -

ال�سلمي مجامع علماء ومجال�س، واتحادات...،  - العالم  في  تنت�سر 

وتقرير  بالجتهاد  لبع�سها  اأو  لها  العتراف  في  الح�سم  ينتظر  فهل 

الأحكام ؟
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قرنين  - يقرب  ما  عنهما  الكلم  كثر  والجماعي  المقا�سدي  الجتهاد 

من الزمن دون نتيجة فما ال�سبب ؟ وهل انتهى الآن ذلك ال�سبب ؟

هل يت�سور اأن تتخلى المجتمعات الحديثة عن ممار�سة تنظيم �سوؤونها  -

ا�ستنادا اإلى اآية { واأمرهم �سورى بينهم } وتعو�سها بالفتاوى الفردية 

قطعا  �ستختلف  الفتاوى  هذه  باأن  علما  واأ�سوله،  الفقه  لدار�سي 

وتتناق�س ؟

لو افتر�سنا حدوث هذا، هل دار�س الفقه واأ�سوله قادر على »الفتاء«  -

الداخلية  المجتمع:  ومرافق  الفرد  حياة  �سئون  كل  في  والتقرير 

والخارجية، في ال�سلم وفي الحرب كما يقول موؤتمر الفتوى الدولي 

78
ال�سابق ذكره ؟ 

هل في الواقع المعي�س يمكن اأن يحدث التفاق على من يخول �سفة  -

»مجتهد« وعلى اإلزام غيره بتقليده ؟

مما ل جدال فيه ان ن�سبة من الجتهادات المدونة في التراث الفقهي  -

ال�سريعة  لن�سو�س  مقبول  تف�سيرا  وت�سكل  للتطبيق  �سالحة  تزال  ما 

ومبادئها. ولكن من الموؤكد كذلك ان ن�سبة اأخرى منها لم تعد تحقق 

�سيئا من مقا�سدها بحكم تغير الواقع وتجدد ملب�سات الحياة.

وبالمقابل قد يوجد في قوانين الدولة الحديثة ما يمكن و�سفه بمخالفة  -

ال�سريعة على الأقل عند طائفة من المجتمع.

اإنما من المبالغة غير المقبولة :

اإ�سفاء �سفة »اأحكام ال�سريعة« على الحكام الجتهادية المدونة في  -

الفقه الموروث جميعها.

)79(    انظر هـ. 11.
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ونعت الت�سريعات الحديثة كلها ب »القانون الو�سعي« الذي يعني انه  -

من و�سع واختلق الب�سر، وانه مخالف ل�سريعة اهلل: { ومن لم يحكم 

بما اأنزل اهلل فاأولئك هم الكافرون }.

الم�سدر  هو  الثنائية  هذه  على  الفقهية  الدرا�سات  اتفاق  باأن  التذكير  ويتعين 

اإلى  تحتكم  التي  المجتمعات  �سد  »الجهاد«  ب  المنادي  للتطرف  الأ�سا�سي 

»القانون الو�سعي« وتنبذ »اأحكام ال�سريعة«.

»اأحكام  بثنائية:  التم�سك  مع  »الو�سطية«  ادعاء  مفهوم  غير  يبدو  لذلك 

ال�سريعة« و»القانون الو�سعي«. هذه بع�س الأ�سئلة التي ي�ساعد التاأمل فيها على 

الجواب عن ال�سوؤال المو�سوع عنوانا للندوة: » اأي م�ستقبل للبحث في العلوم 

ال�سلمية « ؟

والجواب، هو : اإذا ا�ستمرت نف�س الثقافة التي األمحنا اإلى بع�س عنا�سرها، 

فلن يحدث للبحث في العلوم ال�سلمية غير ما حدث له طيلة قرن ون�سف من 

الزمن وهو:

التنظير غير القابل للتطبيق. -

وا�ستنبات العنف الذي ينذر بما لم يكن في الح�سبان. -

اأما اإذا تمت مراجعة العنا�سر الم�سار اإليها، وتم�سك البحث بالواقعية والعقلنة، 

ف�سيفر�س هذا  ال�سريعة وقيمها،  مبادئ  التطبيق في ظل  باإمكانية  التنظير  وربط 

البحث ح�سوره في بناء المجتمع وتوجيه م�سيرته. وهذا ما نتمناه وندعو اإليه.





قدرة الجتهاد على اإنتاج اأحكام داعمة

وحامية لحقوق الإن�شان

ال�سيد م�سطفى بنحمزة

رئي�س المجل�س العلمي المحلي بوجدة

اإن معالجة مو�سوع قدرة الجتهاد على اإنتاج اأحكام داعمة لحقوق الإن�سان، 

الجتهاد،  هي  التي  مكوناته  باإي�ساح  خل�ساته  اإلى  العبور  منهجيا  تتطلب 

ثم  الإن�سان،  لحقوق  الإ�سلم  ا�ستيعاب  ثم  الإ�سلمي،  الت�سور  في  الإن�سان  ثم 

اإ�سافات الجتهاد لمنظومة حقوق الإن�سان.

المبحث الأول 

من �سمات الإ�سلم الم�ستمدة من النظر في ن�سو�سه التي هي وحدها المعبرة 

ات�ساعه  الزمان، و�سمة  امتداده وا�ستمراره في  �سمة  عن طبيعته وعن �سخ�سيته، 

وا�ستعرا�سه في المكان. اأما عن ات�ساع الإ�سلم وا�ستعرا�سه في المكان، فتلك 

ال�سيرة  كتب  تناقلته  ما  واأجلها  اأو�سحها  من  كثيرة  ن�سو�س  لها  ت�سهد  �سمة 

وكتب دلئل الإعجاز، ومثالها ما لخ�سه ابن �سيد النا�س في كتابه عيون الأثر، 

اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لما كان ب�سدد عر�س دعوته على قبائل  لما ذكر 

اإذ لقي وفدا من �سيبان بن ثعلبة، و  الوافدة على مكة في مو�سم الحج،  العرب 

كانت منازلهم ب�سمال الجزيرة محاذية لأر�س الفر�س، فعر�س عليهم النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم الإ�سلم فقبلوه من حيث المبداأ، لكنهم عر�سوا عليه اأن يلتزموا 
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الإ�سلم وين�سروه في ما يلي بلد العرب، واأن يتخلوا عنه ول ين�سروه في بلد 

ك�سرى، لأن ك�سرى ل يقبل اأن يحدث اأحد دينا جديدا اأو يخالف دين الوثنية، 

فرد عليهم الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وهو اأحوج ما يكون للمنا�سرة قائل: 

. وبهذا الجواب الحا�سم 
79

»اإن دين اهلل لن ين�سره اإل من حاطه من جميع جوانبه«

اأفاد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن من �ساأن الإ�سلم اأن يمتد في الأر�س وينداح 

فيها، ول ينزوي في جهة معينة من الأر�س لتكون هي وحدها اأر�س الإ�سلم، 

ما دام هذا الدين دينا للب�سرية، وخطاب اهلل فيه هو خطاب موجه اإلى كل النا�س. 

يقول اهلل تعالى : { قل يا اأيها النا�س اإني ر�سول اهلل اإليكم جميعا } ]الأعراف 

.]185

اأما عن امتداد الإ�سلم وا�ستمراره في كل الأزمة، فتلك خ�سي�سة اأخرى ي�سهد 

، ي�سير عليه 
80

لها مثل قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعثت اأنا وال�ساعة كهاتين 

والتلزم، لإفادة  الت�سال  بينهما من  والو�سطى وما  ال�سبابة  اأ�سبعيه  اإلى  ال�سلم 

اأن الإ�سلم باق وم�ستمر اإلى قيام ال�ساعة.  ويفيد حقيقة بقاء الإ�سلم وا�ستمراره 

في الزمان كل الن�سو�س التي اأفادت اأنه دعوة للنا�س جميعا دون اخت�سا�س اأو 

اقت�سار على زمن دون غيره.

اإن من المتطلبات والم�ستلزمات المو�سوعية لهذا ال�ستمرار في الزمان والتمدد 

المجتمعات وتوجيهها  تاأطير حركة  اأن يكون الإ�سلم قادرا على  المكان،  في 

وحل مع�سلتها عبر الأزمنة كلها وخلل الأمكنة جميعها. ومعلوم اأن الن�سو�س 

ال�سرعية من كتاب و�سنة هي ن�سو�س متناهية ومح�سورة، اأما الحوادث فاإنها غير 

متناهية بل هي م�ستجدة وطارئة، ولكل زمان حوادثه ونوازله وم�ساكله. وو�سيلة 

الإ�سلم في �سبط حركة المجتمع هي اإعمال الجتهاد ال�سرعي، بما هو ا�ستفراغ 

الفقيه الجهد اإلى الدرجة التي ياأن�س فيها من نف�سه العجز عن المزيد. والجتهاد 

الذي يعول عليه الإ�سلم هو جهد علمي من�سبط يمار�سه الفقيه الموؤهل لذلك 

الجديدة بيروت ط.3.  1/190 دار الآفاق  العربي  التراث  اإحياء  النا�س تحقيق لجنة  �سيد  الأثر لبن  )79(   عيون 

.1982
)80(  �سحيح البخاري كتاب الرقاق باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعثت اأنا وال�ساعة كهاتين.
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اأخلق وموا�سفات تجعله موثوقا  فيه من  بما اكت�سب من معارف، وبما توفر 

موؤتمنا على الجتهاد، حتى ل يكون فعله مجرد ا�ستخدام لعنوان الجتهاد، من 

اأجل اإ�سفاء ال�سرعية على اأفعال وت�سرفات ل تن�سجم مع روح ال�سريعة وهديها.

المكون الأول : حقيقة الجتهاد

على الرغم من اأن كلمة الجتهاد هي من اأكثر الكلمات دورانا على الأل�سنة، 

تظل  فاإنها  والإلكترونية،  الورقية  ال�سحف  اأعمدة  وفي  الكتب  �سفحات  وفي 

مع ذلك اأكثر الكلمات اإبهاما واإ�سكال لعدم اعتناء اأكثر النا�س بتحقيق المفاهيم 

وب�سبط الم�سطلحات. و�سبب الغمو�س الذي يلف كلمة الجتهاد ل يعود اإلى 

مادتها اللغوية، لأن دللتها جلية وا�سحة، واإنما يعود اإلى الرتباك وال�سطراب 

في ت�سورها وفي ا�ستعمالها، وفي ال�ست�سهاد بها والدعوة اإليها. فكلمة الجتهاد 

عند اأكثر المتناولين لها من غير المتخ�س�سين، ل تعدو اأن تكون لفظا لغويا ترتبط 

دللته بمادته اللغوية التي ل تعني اأكثر من بذل الجهد في طلب اأي �سيء دون 

اإلى حقل معرفي متخ�س�س هو علم  اأو �سرط. لكن مادة الجتهاد المنتمية  قيد 

اأ�سول الفقه، هي اأكبر واأدق من اأن تكون دللة كلمة لغوية عادية، لأن دللتها 

انتقلت من م�ستواها اللغوي العام اإلى اأن �سارت م�سطلحا علميا ي�سمه ما ي�سم 

انبثقت  التي  اللغوية  الدللة  عن  وتميز  وخ�سو�سية  دقة  من  الم�سطلحات  كل 

عنها. لذا كان �سروريا ومنهجيا األ يتحدث عن الجتهاد اإل بعد ت�سوره معرفيا، 

مثلما ل يتحدث عن اأي حقيقة علمية قبل تحليل م�سامينها وت�سورها معرفيا.

الجتهاد في تعريف اأهل الخت�سا�س 

الجتهاد  بمو�سوع  الخبرة  وجهة  الخت�سا�س  اأهل  هم  الأ�سوليين  اإن 

وبمفهومه ومقوماته و�سروطه ومحاذيره التي تمنع اأن تمتطيه الأهواء، وتطوح 

به عن مق�سد اإي�سال النا�س لأن يكونوا عبادا هلل اختيارا كما هم عباد له ا�سطرارا، 

. اإن تعاريف الجتهاد تتوزعها كل م�سادر الأ�سول التي 
81

على حد قول ال�ساطبي

)81(   الموافقات لأبي اإ�سحاق ال�ساطبي تحقيق م�سهور اآل �سلمان 2/289 دار ابن عفان الخبر ال�سعودية 1997.
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ل يكاد يخلو واحد منها من الحديث عن الجتهاد وعن اأهميته. يعرف الزرك�سي 

.
82

الجتهاد باأنه : »بذل الو�سع في نيل حكم �سرعي عملي بطريق ال�ستنباط«

اأبو المظفر ال�سمعاني باأنه : »بذل الجهد في ا�ستخراج الأحكام من  وعرفه 

 : باأنه  الرازي  الفخر  وعرفه   .
83

اإليها« الموؤدي  بالنظر  عليها  الدالة  �سواهدها 

.
84

»ا�ستفراغ الو�سع في النظر فيما ل يلحقه فيه لوم مع ا�ستفراغ الو�سع فيه«

اأن الجتهاد هو معاناة جهد علمي  اإفادة  ال�سابقة مجمعة على  التعاريف  اإن 

يبذله المجتهد اإلى الحد الأق�سى الذي يح�س معه بالعجز عن المزيد عليه. ومن 

العملية،  ال�سرعية  اأن مو�سوع الجتهاد هو الأحكام  ال�سابقة  التعاريف  اإفادات 

وبهذا ل يتعلق الجتهاد ال�سرعي بما يبذل من اأجل ا�ستنباط حقائق اأخرى غير 

�سرعية كحقائق العلم الطبيعي اأو الجتماعي اأو ال�سيا�سي، واأن كل ذلك ل ي�سمى 

هي  الجتهاد  بعملية  المطلوبة  والأحكام  غير.  ل  اللغوي  بالمعنى  اإل  اجتهادا 

اأحكام  لأنها  العقيدة  اأحكام  يتناول  ل  الجتهاد  اأن  هذا  ومعنى  عملية،  اأحكام 

اأ�سلية غير عملية. وبما اأن المطلوب هو اإبراز قدرة الجتهاد على اإنتاج اأحكام 

الجتهاد  تعريف  منهجيا  يقت�سي  ذلك  فاإن  الإن�سان،  لحقوق  وحامية  داعمة 

بمفهومه ال�سرعي الذي هو اأخ�س واأدق من مفهومه اللغوي، وهذا ما يتطلب 

تناول الجوانب التالية من مو�سوع الجتهاد ال�سا�سع.

اأ-اأهمية الجتهاد

علمية  عملية  هو  �سرعية  اأحكام  ا�ستنباط  اأجل  من  يبذل  الذي  الجتهاد  اإن 

معقدة ت�ستدعيها دواع حقيقية، وتفر�سها موجبات مو�سوعية، تتلخ�س اإجمال 

في الرغبة في اأن يكون المجتمع من�سبطا مع اأحكام ال�سريعة وغير �سارد عنها.  

وحالة ا�ستدعاء الجتهاد هي الحالة التي تقع فيها الحادثة ول يوجد من الن�سو�س 

)82(  البحر المحيط للزرك�سي 8/227 تحقيق لجنة من علماء الأزهر 1994 -و- ن�سر البنود على مراقي ال�سعود 

عبد اهلل بن اإبراهيم ال�سنقيطي 2/315 ط. وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سلمية المغرب.

)83(   قواطع الأدلة واأ�سول الفقه لأبي المظفر ال�سمعاني 2/302 تحقيق محمد ح�سن ال�سافعي دار الكتب العلمية 

بيروت 1997.

)84(   المح�سول في علم الأ�سول فخر الدين الرازي تحقيق د. طه جابر العلواني 6/16 ط 1992
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ال�سرعية ما يجيب عنها، فل يبقى حينذاك بد من اإعمال الجتهاد الذي يتحرك من 

خلل اأ�سول ال�سريعة ال�ستنباطية. والمقرر اأ�سوليا اأن الحوادث مهما تعددت 

الحكم  ذلك  ليعرف  الجهد  يبذل  اأن  المجتهد  على  واأن  فيها،  حكما  هلل  فاإن 

الخفي. يقول اأبو المظفر ال�سمعاني في قواطع الأدلة متحدثا عن داعي اإعمال 

القيا�س باعتباره م�سلكا من م�سالك الجتهاد ولونا من األوانه : »داعية وجوب 

القيا�س اأن الن�سو�س متناهية والحوادث غير متناهية، ول بد اأن يكون هلل تعالى 

. والأخذ بالقيا�س هو في حقيقته 
85

اأو تحليل« اإما بتحريم  حكم في كل حادثة 

انخراط في الجتهاد، بل اإن ال�سافعي كان يرى اأن الجتهاد هو القيا�س. وتتجلى 

اأهمية الجتهاد في الحالت التي يكون فيها �سرورة ل منا�س منها. وال�سرورة 

التي تحتم الجتهاد هي اأول حالة وجود ن�سو�س تتزاحم عليها المعاني بح�سب 

الو�سع اللغوي وبح�سب درجة خفاء اللفظ، اأو بح�سب ال�سياق الذي ورد فيه 

اللفظ فيتيح معاني متعددة، وهذا الو�سع يعم اللغات الإن�سانية التي تعرف كلها 

ظاهرة ال�ستراك اللفظي.

اأما الحالة الثانية الموجبة للجتهاد، فهي حالة انعدام الن�سو�س القا�سية في 

نازلة معينة، وفيها يكون اللجاأ اإلى الجتهاد واإلى اإعمال اأ�سول الجتهاد �سرورة 

�سرعية.

الحالة الأولى:

اإن الألفاظ التي �سيغ بها الن�س ال�سرعي هي األفاظ عربية جارية على قواعد 

العربية وما تو�سف به األفاظها من جلء اأو خفاء. والأ�سل اأن الو�سوح هو من 

مقا�سد اللغة، لأن اللغة هي و�سيلة التوا�سل والتفاهم، فكان الو�سوح �سبيل اإلى 

بلغية، ومن  اأخرى  لمقا�سد  والإغما�س  الإيهام  تختار  قد  العربية  لكن  ذلك، 

في  فيها  القول  ابن جني  ف�سل  التي  الحذف  اأبواب  اللغوي  المتن  في  تجلياتها 

اأن  العربية من كتابه الخ�سائ�س، وذكر فيه  اأ�سماه باب في �سجاعة  الباب الذي 

)85(   قواطع الأدلة لأبي المظفر ال�سمعاني تحقيق ح�سن ال�سافعي 2/84 دار الكتب العلمية بيروت 1977.
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في  معتمده  والحركة،  والحرف  والمفرد  الجملة  حذف  اإلى  تعمد  قد  العرب 

القائل: واهلل  الق�سم، فيقول  الفعل في جملة  المتلقي، فيحذف  ذلك على ذكاء 

العربي  الأ�سلوب  في  الخفاء  ولتعمد   .
86

باهلل اأق�سمت  لقد  والأ�سل  فعلت،  لقد 

دواع اأخرى بيانية، من مظاهرها اأبواب خا�سة من علم البلغة منها باب التورية 

والحقيقة والمجاز وتجاهل العارف. 

ا�ستخل�س الأ�سوليون  ال�سريعة،  وبعد نظر طويل وبحث عميق في ن�سو�س 

اأن الألفاظ ت�سنف بح�سب و�سوحها اأو غمو�سها وخفائها اإلى �سنفين : األفاظ 

 
89

والمف�سر  
88

والن�س  ،
87

الظاهر اللفظ  وهي  الو�سوح  في  متقاربة  وا�سحة 

 
91

اللفظ : الم�سترك األفاظ غام�سة متفاوتة في خفائها وهي  . واإلى 
90

والمحكم

تلك  من  لداع  خفيا  اللفظ  يكون  وحين   .
94

والم�سكل  
93

والخفي  
92

والموؤول

الدواعي التي تحدث عنها علماء الأ�سول والبيان، فاإن ذلك يفر�س اأن يتدخل 

الجتهاد ليحلل الم�سمون اللغوي، ثم يرجح اإحدى الدللت التي يمنحها الن�س 

با�ستح�سار  اإل  يتم ترجيح مدلول على غيره  بال�سياق. وقد ل  اأنها الأوفق  على 

الألفاظ  اإليها  ال�سريعة  نقلت  التي  المعاني  من  يلئمها  وما  ال�سريعة،  مقا�سد 

. وتجدر الإ�سارة هنا اإلى اأن الجتهاد على م�ستوى فهم الن�سو�س لي�س 
95

اللغوية

موكول اإلى ت�سهي المتعامل معها ول اإلى رغبته وتحكمه، واإنما هو فعل علمي 

للذاتية، و�سوف  محكوم بعدة قواعد تجعل الجتهاد عمل علميا غير من�ساغ 

)86(  الخ�سائ�س لبن جني تحقق محمد النجار 2/360 دار الهدى بيروت.

)87(  ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول البزدوي لعبد العزيز البخاري 1/72. وينظر: تف�سير الن�سو�س في الفقه الإ�سلمي 

د. محمد اأديب ال�سالح 1/139 المكتب الإ�سلمي بيروت 1984.

)88(  الم�سدر ال�سابق 1/72

)89(  الم�سدر ال�سابق 1/77.

)90(  الم�سدر ال�سابق 1/81.

1/229. ط.  ال�سالح  اأديب  الفقه الإ�سلمي د. محمد  الن�سو�س في  1/60 وينظر: تف�سير  ال�سابق  )91(  الم�سدر 

المكتب الإ�سلمي بيروت 1984.

)92(  الم�سدر ال�سابق 1/68

)93(  الم�سدر ال�سابق 1/82

)94(  الم�سدر ال�سابق 1/83

)95( مقا�سد ال�سريعة محمد الطاهر ابن عا�سور 15 ال�سركة التون�سية للتوزيع.
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�سبق  البحث. ومن خلل ما  القواعد الجتهادية عقب هذا  اأعر�س بع�س تلك 

يت�سح اأن التحليل الأ�سولي للغة ل يقول بما يدعى �سلطة القارئ التي اأ�سبحت 

تلغي اإرادة �ساحب الن�س وم�سامين الن�س نف�سه.

الحالة الثانية الم�ستدعية لالجتهاد

ينعدم  التي  الحالت  تلك  هي  الجتهاد،  فيها  يعمل  التي  الحالت  اأكثر  اإن 

التي يدعوها الأ�سوليون  الموؤطر للحالة، وهذه الحالة هي  ال�سرعي  الن�س  فيها 

. وحيث اإن كل فعل من اأفعال الإن�سان هلل فيه حكم كما يقول 
96

م�سائل الجتهاد

ال�سمعاني في الن�س الذي �سبق اإيراده، فاإن المجتهد يجد نف�سه مدعوا اإلى اإعمال 

هي  معارف  من  ح�سل  بما  قبل  من  لها  تاأهل  قد  يكون  اأن  بعد  الجتهاد،  اآلية 

�سروط علمية �سرورية لممار�سة اجتهاد �سحيح.

ويتم الجتهاد ب�سلوك خطوات هي تحليل الواقعة مو�سوع ال�ستف�سار، ثم 

ال�ستنباط،  في  ويعتمدها  المجتهد  يرت�سيها  التي  الجتهادية  الأ�سول  اعتماد 

ثم التزام القواعد العلمية للجتهاد، وهي قواعد مبثوثة في كتب القواعد وهي 

غير كتب اأ�سول الفقه. والأ�سول الجتهادية كثيرة بلغ بها القرافي ت�سعة ع�سر 

. وقد اختار كل مذهب من المذاهب الفقهية منها ما اطماأن اإليه، واقتنع 
97

اأ�سل

ب�سلحيته للجتهاد فاأ�س�س عليه فقهه. 

كبيرة  ف�سحة  للجتهاد  اأتاح  اأ�سل  المر�سلة  الم�سالح  اعتبار  اأ�سل  كان  وقد 

المالكي على غيره اعتماده  و�سماحة وا�سعة للحركة. وكان من ميزة المذهب 

لأكبر عدد من الأ�سول، اإذ بلغت اأ�سوله �ستة ع�سر اأو �سبعة ع�سر اأ�سل ا�ستنباطيا، 

مع اعتماده الكبير على اأ�سل الم�سالح المر�سلة. واأخذ المذهب المالكي بهذه 

الأ�سول الكثيرة، وباأ�سل الم�سالح المر�سلة هو ما ميزه برحابة و�سماحة حتى 

قيل، اإنه اأو�سع من م�سر وال�سام والعراق اإل في النكاح والطلق والعتق. 

اإ�سماعيل  �سعبان  د.  تحقيق  ال�سوكاني  علي  بن  الأ�سول محمد  علم  من  الحق  تحقيق  اإلى  الفحول  اإر�ساد     )96(

2/195 دار الكتبي 1992.
موتاقي  مبارك  تحقيق   2/338 للقرافي  الف�سول  تنقيح  �سرح  لل�سو�ساوي  ال�سهاب  تنقيح  عن  النقاب  رفع     )97(

واأحمد الغالب وزارة الأوقاف المغرب 2011
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اأو�سع من مذهب ال�سافعي لأنه ارتبط  اأنه  اأو�سع من م�سر  وهم يعنون بكونه 

بم�سر، ويعنون باأنه اأو�سع من ال�سام اأنه اأو�سع من مذهب الأوزاعي الذي عا�س 

في ال�سام، ويعنون باأنه اأو�سع من العراق مذهب اأبي حنيفة، لأن اأبا حنيفة عا�س 

في العراق وفيها بنى مذهبه.

الأ�سول  اأي  حول  خلف  اإل  اأ�سله  في  هو  اإن  الفقيهة  المذاهب  وخلف 

يعتمد المذهب، ويظل الق�سد الأكبر من الجتهاد هو ال�سعي اإلى و�سل حركة 

الجتهاد  من  والم�ستهدف  اأحكامه،  وفق  و�سبطها  الإ�سلم،  بهدي  المجتمع 

اأن تكون ت�سرفاته جارية وفق  الذي يحر�س على  المكلف  والم�ستفيد منه هو 

اأحكام ال�سريعة، وعلى مراد اهلل بح�سب الو�سع والطاقة الب�سرية.

والخل�سة التي ينتهي اإليها البحث هي اأن حالة الخلو من ن�س �سرعي يرجع 

اإعمال الجتهاد. ويظل الق�سد  اإليه في نازلة معينة كانت هي الحالة الغالبة في 

النهائي من ال�سريعة كلها، هو كما قال ال�ساطبي: هو اإخراج المكلف من داعية 

.
98

هواه حتى يكون عبدا هلل اختيارا كما هو عبد هلل ا�سطرارا

ب.�سوابط الجتهاد

الت�سريع  لروح  ووفيا  ر�سينا،  علميا  عمل  الجتهاد  يظل  اأن  على  حر�سا 

الن�سو�س  من  وا�ستدرارها  الأحكام،  ا�ستمداد  اإلى  النهاية  في  موؤديا  الإ�سلمي، 

ال�ستنباطية  الأ�سول  وبا�ستعمال  اللغوي  النظر  قواعد  اإلى  بال�ستناد  ال�سرعية، 

التي اعتمدها العلماء، فقد كان �سروريا اأن يكون الجتهاد ال�سحيح م�ستجمعا 

للكثير من ال�سروط وال�سوابط العا�سمة له من الزلل ومن كل توظيف مغر�س. 

ولهذا العتبار فقد بحثت جميع الم�سادر الأ�سولية �سروط الجتهاد، واأبرزت 

ما يجب توفره في من يت�سدى للجتهاد حتى يكون الجتهاد اجتهادا حقيقيا.

ما  ومنها  معرفي  هو  ما  منها  للجتهاد  يت�سدى  من  في  المقت�ساة  وال�سروط 

هو خلقي. فبتوفر ال�سروط العلمية تتحقق الروؤية المعرفية، ويح�سن الفقيه النظر 

)98(   الموافقات لأبي اإ�سحاق ال�ساطبي  تحقيق م�سهور اآل �سلمان 2/289 دار ابن عفان الخبر ال�سعودية 1997.
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في متن الن�س ال�سرعي من جهة، ويح�سن التعامل مع الأ�سول الجتهادية التي 

يرت�سيها من جهة ثانية، مثلما هو ال�ساأن في كل قطاعات المعرفة، لأن الجاهل 

اأنه  له  بدا  ولو  �سحيحا حتى  اجتهادا  يجتهد  اأن  ي�ستطيع  ل  معرفي  قطاع  باأي 

ي�ستطيع ذلك.

اأما ال�سروط الأخلقية فاإن توفرها يمنح الطمئنان على نزاهة البحث، وعلى اأن 

المجتهد طلب الحقيقة ال�سرعية، واأن اجتهاده لي�س موظفا ول م�سخرا في تاأييد 

اأطروحات ن�ساأت خارج دائرة ال�سريعة ،ثم جاءت تلتم�س لنف�سها الدعم وال�سرعية، 

وهذا ما تقوم به الأذرع الثقافية المرتبطة بتيارات فكرية ومذهبية عديدة.

ال�سروط العلمية لالجتهاد

لقد تحدث الأ�سوليون عن �سروط علمية عديدة يجب توفرها في من يت�سدر 

التاأهل  اأجل  من  يتوفر  اأن  بد  ل  منها  اأدنى  حد  على  اتفقوا  لكنهم  للجتهاد، 

اأن  بد  ما ل  في عر�س  منهجا خا�سا  الرازي  الدين  فخر  انتهج  وقد  للجتهاد. 

بحيث  المكلف  يكون  اأن  بد  »ل  فقال:  به  وملما  له  مح�سل  المجتهد  يكون 

.
99

يمكنه ال�ستدلل بالدلئل ال�سرعية على الأحكام«

اإن مقومات كفاءة الجتهاد هي اأن يكون الفقيه عارفا بمقت�سى اللفظ ومعناه، 

واأن يكون عارفا من حال المخاِطب باأنه يعني من اللفظ ما يقت�سيه ظاهره، اإن 

 ،
100

كان مجردا اأو كان مع قرينة �سارفة، ول بد اأن يكون له علم باأ�سباب الأحكام

هذه  وتحت   .
102

بالإجماع عارفا  يكون  واأن   ،
101

كذلك الأحكام  وباأحاديث 

المعارف معارف اأخرى هي و�سائل ل غايات، منها المعرفة باللغة وبالت�سريف، 

.
103

لأن ال�سرع عربي، فل يمكن التو�سل اإليه اإل بفهم كلم العرب

)99(   المح�سول في علم اأ�سول الفقه فخر الرازي تحقيق طه جابر العلواني 6/20 موؤ�س�سة الر�سالة 1992.

)100(   الم�سدر ال�سابق 6/22

)101(   الم�سدر ال�سابق 6/23

)102(   الم�سدر ال�سابق 6/23

)103 (   الم�سدر ال�سابق 6/24
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النا�سخ والمن�سوخ والجرح والتعديل من علوم  وتكتمل هذه العلوم بمعرفة 

باللغة  المعرفة  فا�سترطوا  الرازي،  اأجمله  ما  الأ�سوليون  ف�سل  وقد   .
104

ال�سنة

وجه  على  للألفاظ  القراآنية  الدللت  وبمعرفة  الألفاظ  وبدللت  العربية، 

ثلثة  بحفظ  العربي  ابن  فقال  للجتهاد،  اأخرى  ب�سروط  قيل  وقد  الخ�سو�س. 

، لكن بع�س الأ�سوليين قالوا 
105

اآلف حديث، وا�سترط اأحمد اأكثر من هذا العدد

.
106

اإن ذلك ال�ستراط هو على الحتياط والتغليظ في الفتوى

قواعد الجتهاد

اإ�سافة اإلى ال�سروط العلمية الذاتية الموؤهلة للجتهاد، فاإن اإلى جانبها قواعد 

هي معالم تر�سم خريطة الطريق للجتهاد العلمي ال�سحيح، وهي تع�سمه من اأن 

يتيه اأو يحيد عن جادته ال�سحيحة.

والقواعد ال�سابطة للجتهاد كثيرة منها القواعد التالية:

الجتهاد ل ينق�س بالجتهاد. �

الترجيح ل يقع بكثرة العلل. �

المنع اأ�سهل من الرفع. �

ل حجية مع الحتمال النا�سئ عن دليل. �

الأ�سل اإ�سافة الحادث اإلى اأقرب اأوقاته. �

البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قا�سرة. �

من  الخروج  من  اأكثر  الإباحة  اإلى  الحرمة  من  الخروج  في  ال�سرع  يحتاط 

الإباحة اإلى الحرمة.

)104(  الم�سدر ال�سابق 6/24

)105(   الم�سدر ال�سابق 6/24

اإ�سماعيل  ال�سوكاني تحقيق د. �سعبان  اإلى تحقيق الحق من علم الأ�سول محمد بن علي  اإر�ساد الفحول     )106(

2/246 دار الكتبي 1992.
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الم�سلمون عدول بع�سهم على بع�س، اإل مجربا عليه �سهادة زور.

الأ�سباب الم�سروعة ل توؤدي اإلى مف�سدة، والأ�سباب الممنوعة ل توؤدي اإلى م�سلحة.

الأعيان التي تحدث �سيئا ف�سيئا مع بقاء اأ�سلها حكمها حكم المنافع.

الو�سف في الحا�سر لغو، وفي الغائب معتبر.

الجهل والن�سيان والخطاأ يرفع الإثم ول ي�سقط الحكم.

من جهل حكما يعلمه عامة الم�سلمين، لم يقبل عذره بجهله.

.
107

من علم تحريم �سيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك

ج. ق�سية انقطاع الجتهاد

يت�سدى  من  في  ال�سارمة  ال�سروط  من  الأ�سوليون  ا�سترط  ما  لكثرة  نظرا 

بلوغ درجة  والعجز عن  الق�سور  اأنف�سهم  من  اأح�سوا  قد  النا�س  فاإن  للجتهاد، 

ب�سد باب الجتهاد  اأبعد من هذا فقال  اإلى  فاأهملوه، وذهب بع�سهم  الجتهاد 

لعدم توفر الموؤهلين له، ولذلك اعتر�س العلماء على بع�س من ادعى الجتهاد 

وعابوه. ومن الذين اأعلنوا بلوغ درجة الجتهاد عبد الرحمن ال�سيوطي )911( 

بعدما و�سع موؤلفات في الكثير من العلوم الإ�سلمية واللغوية بلغت 725 موؤلفا 

. وقد نظم ال�سيوطي اأرجوزة تحدث فيها 
108

ح�سب اإح�ساء اأحمد ال�سرقاي اإقبال

عن المجددين والمجتهدين في مختلف مراحل التاريخ ثم قال:

ــــي الـــمـــجـــدد ــــن يــجــحــدوقـــــد رجـــــــوت اأن لـــيـــ�ـــس  اهلل  ــل  ــس ــ� ــف ف فـــيـــهـــا 

و�سرح ال�سيوطي في ترجمته لنف�سه في كتابه ح�سن المحا�سرة ببلوغه درجة 

. وب�سبب 
109

الجتهاد فقال: وقد كملت لدي الآن اآلة الجتهاد بحمد اهلل تعالى

)107(    القواعد الفقهية محمد بكر اإ�سماعيل 163 دار المنار القاهرة 1997.

)108(   مكتبة الجلل ال�سيوطي اأحمد ال�سرقاوي اإقبال 384 دار المغرب للتاآليف والترجمة والن�سر 1972.

)109(   ح�سن المحا�سرة في تاريخ م�سر والقاهرة عبد الرحمن ال�سيوطي تحقيق محمد اأبي الف�سل 1/339 بل 

طبعة 1967.
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هذه الدعوى وجهت اإلى ال�سيوطي انتقادات كثيرة، وجلبت عليه دعواه اتهامه 

بكونه جامعا للعلم اأكثر منه عالما باأ�سرار، هذا مع اأن ال�سيوطي لم يدع الجتهاد 

المطلق، لأنه ظل منت�سبا اإلى مذهب ال�سافعي. بدليل اأنه حين كان ب�سدد الحديث 

عن نف�سه وما ح�سله من العلوم، قال اإنه فاق �سيوخه في مجالت العلم اإل الفقه، 

هو  الذي  مذهبهم  على  ظل  اأنه  يعني  وهذا  فيه،  �سيوخه  دون  باأنه  اعترف  فاإنه 

المذهب ال�سافعي، وعلى هذا فاإن ال�سيوطي لم يدع الجتهاد المطلق.

اأثر القول ب�سد باب الجتهاد 

وبما اأن ال�سيوطي كان معنيا بالذات بق�سية �سد باب الجتهاد، فاإنه قد ت�سدى 

اإلى  اأخلد  الرد على من  اأ�سماه:  الدعوة، وو�سع في ذلك كتابا  للرد على تلك 

الأر�س، وجهل اأن الجتهاد في كل ع�سر فر�س.  وقد كان عنوان كتابه كافيا 

في التعبير عن رف�س دعوى اإغلق باب الجتهاد، لذلك ن�س في عنوان كتابه 

القراآن  من  م�ستوحاة  عبارة  الر�س، وهي  اإلى  اأخلد  من  على  الرد  على جملة 

الذي ورد فيه: { واتل عليهم نباأ الذي اآتيناه اآياتنا فان�سلخ منها فاأتبعه ال�سيطان 

فكان من الغاوين ولو �سئنا لرفعناه بها ولكنه اأخلد اإلى الر�س واتبع هواه }. 

]الأعراف 176[. والآية واردة في تاأنيب الناك�س عن اآيات اهلل واأحكامها. يقول 
حب  واأعماهم  الجهل  عليهم  غلب  قد  النا�س  فاإن  كتابه:  �سدر  في  ال�سيوطي 

العناد واأ�سمهم ما ا�ستعظموا من دعوى الجتهاد وعدوه منكرا بين العباد، ولم 

الكفايات في كل ع�سر، واجب  اأن الجتهاد من فرو�س  الجهلة  ي�سعر هوؤلء 

من  الموقف  يكن  ومهما  قطر.  من كل  طائفة  به  تقوم  اأن  زمان  اأهل كل  على 

دعوى امتلك ال�سيوطي موؤهلت الجتهاد ورد العلماء عليه، فاإن اإخلء موقع 

اأف�سى فعل اإلى حرمان الحياة الجتماعية من التاأطير الفقهي لما  الجتهاد قد 

 .
110

يجد ويطراأ عليها

)110(   �سد باب الجتهاد وما تترتب عليه عبد الكريم الخطيب 146 موؤ�س�سة الر�سالة 1984 بيروت.
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اإعادة فتح باب الجتهاد

حينما اأو�سد باب الجتهاد حذر اأن يعبث به من لم يتاأهل له، فقد كان لزاما 

األ ي�ستمر الو�سع على هذه الحالة من الحتبا�س والتوقف، لأن الحياة ت�ستدعي 

دوما اأحكاما �سرعية في ما يجد من النوازل. ومن اأجل تطويق الحالة من جهة، 

العلماء  اهتدى  فقد  ثانية،  جهة  من  واأهمية  مكانة  من  للجتهاد  لما  واحتراما 

الم�سلمون لأكثر من و�سيلة لإحياء الجتهاد، فقالوا باعتماد طرق منها: القول 

بتجزوؤ الجتهاد، والدعوة اإلى اإعمال الجتهاد الجماعي الموؤ�س�سي.

ق�سية تجزوؤ الجتهاد 

لما تك�سف ع�سر توفر كل �سروط الجتهاد في ال�سخ�س الواحد ب�سبب تعقيد 

اأن  العلماء  راأى  فقد  وعوي�سة،  عديدة  اأ�سئلة  من  تطرحه  وما  الحياة  اإ�سكالت 

المخرج من هذا يتاأتى باأن يتخ�س�س بع�س العلماء في دراية مو�سوعات فقهية 

كان  وقد  لجزئياتها.  جيد  فهم  اإلى  ي�سلون  ثم  درا�ستها  على  يعكفون  معينة، 

اإلى �سرورة تخ�س�س بع�س ال�سحابة  اأول من نبه  الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

في مو�سوعات بعينها لما ذكر عن اأ�سحابه اأن اأعلمهم بالحلل والحرام معاذ 

. وكانت هذه 
111

بن جبل، واأق�ساهم علي بن اأبي طالب، واأقراأهم اأبي بن كعب

الإ�سارة منه �سلى اهلل عليه و�سلم تنبيها اإلى وجوب تخ�س�س بع�س ال�سحابة في 

قال  فقد  هذا،  على  وبناء  فيها.  مراجع  وليكونوا  ليجيدوها  معينة  مو�سوعات 

بع�س الأ�سوليين باإمكان ح�سول ملكة الجتهاد للفقيه في مو�سوع معين دون 

اآخر. يقول الفخر الرازي: الحق اأنه يجوز اأن تح�سل �سفة الجتهاد في فن دون 

.
112

فن، بل في م�ساألة دون م�ساألة، خلفا لبع�سهم

عن  الواحد  المجتهد  عجز  تاأكد  لما  الرحموت:  فواتح  �ساحب  ويقول 

اإلى دعم تجزوؤ  الفقهاء  الجتهاد في كل ق�سايا المجتمع، فقد جنح الكثير من 

)111(   �سنن ابن ماجة المقدمة باب ف�سائل خباب.

)112(   المح�سول لخر الدين الرازي تحقيق طه جابر العلواني 6/25 موؤ�س�سة الر�سالة ط 2. 1992.
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بتجزوؤ  الغزالي  و�سرح   .
113

به يقولن  الهمام  وابن  الغزالي  وكان  الجتهاد، 

 .
114

الجتهاد فقال: يجوز اأن يكون العالم منت�سبا للجتهاد في باب دون باب

واأيد ال�سوكاني بقوة ق�سية تجزوؤ الجتهاد فقال: لو لم يجز اأن يتجزاأ الجتهاد 

. ومع توالي الحوادث فقد اتجه 
115

للزم اأن يكون المجتهد عالما بكل الم�سائل

الفقه المعا�سر فعل اإلى تبني التخ�س�س الفقهي، فبرز في ال�ساحة فقهاء يخت�سون 

بفقه الأموال وال�سركات اأو المواقيت، اأو بق�سايا الطب والأجنة اأو بفقه الن�ساء 

اأو بفقه الأطفال.

الدعوة اإلى الجتهاد الجماعي الموؤ�س�سي

بعد اأن تعقدت الحياة واأفرزت نوازل واأ�سئلة كثيرة لم يكن للفقه بها عهد، 

اأدرك العلماء اأنه ل مندوحة عن العودة اإلى الجتهاد الجماعي، كما وجد في �سدر 

الإ�سلم ابتداء من ع�سر ال�سحابة، وقد راأى العلماء اأن في اجتماع المجتهدين 

للعمل  ال�سالحة  الحقيقة  اإلى  الو�سول  يعين على  الواحدة ما  الق�سية  وتعاورهم 

الإ�سلمي  الفقه  بتاريخ  العارفون  علم  وقد  الظني.  الإ�سلمي  الفقه  طبيعة  على 

اأجل  من  الجماعية  والمدار�سة  الت�ساور  اأ�سلوب  اعتمدوا  طالما  الم�سلمين  اأن 

العلماء  ي�ساور  كان  بكر  اأبا  اأن  العلم  كتب  روت  فقد  الفتاوى.  اإلى  الو�سول 

تن�سي�سا،  ذلك  على  يجد  ولم  الجدة  ميراث  عليه  عر�س  فلما  ال�سحابة،  من 

. وكان عمر يجمع علماء ال�سحابة 
116

قال ا�ساأل النا�س، وخرج ف�ساأل ال�سحابة

وي�ست�سيرهم، وروى البخاري اأن القراء كانوا اأ�سحاب مجال�س عمر وم�ساورته 

ال�سحابة  ا�ست�سار ع�سرة من  اأن عمر  القبيل  . ومن هذا 
117

اأو �سبابا كهول كانوا 

فئة من الأو�س وفئة من الخزرج بعدما جمع المهاجرين وا�ست�سارهم في ق�سية 

الغزالي.  حامد  لأبي  الم�ست�سفى  بهام�س  الأن�ساري  العلي  عبد  الثبوت  م�سلم  ب�سرح  الرحموت  فواتح     )113(

2/364 دار الفكر بيروت
)114(   الم�ست�سفى لأبي حامد الغزالي 2/353 دار الفكر بيروت.

القاهرة  الكتبي  اإ�سماعل2/311 دار  ال�سوكاني تحقيق د. �سعبان محمد  الفحول لمحمد بن علي  اإر�ساد     )115(

.1992
)116(   الفكر ال�سامي في تاريخ الفقه الإ�سلمي للحجوي الثعالبي 1/27ز

)117(   �سحيح البخاري كتاب التف�سير باب خذ العفو وامر بالعرف..  
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. وخلل حياة ال�سحابة ت�سكلت 
118

ق�سمة الأرا�سي المفتوحة في �سواد العراق

مجموعات اجتهادية، كانت تتداول بالدر�س ما يعر�س لها من الق�سايا، فكان 

عمر وعبد اهلل بن عبا�س وزيد بن ثابت ي�سكلون مجموعة اجتهادية تتداول ق�سايا 

الفقه، وكان علي بن اأبي طالب واأبي بن كعب واأبو مو�سى الأ�سعري ي�سكلون 

الحاجة  تاأكدت  الحياة  تعقد  واأمام  الحديثة  الأزمنة  وفي   .
119

اأخرى مجموعة 

العلماء ببع�سهم،  الفقه الجماعي الموؤ�س�سي الذي ي�ستعين فيه  اإلى  اإلى الرجوع 

وبغيرهم من الخبراء وباأهل الخت�سا�سات العلمية الأخرى.  وهكذا برزت في 

العالم الإ�سلمي دعوات اإلى ا�ستحداث موؤ�س�سات للجتهاد الجماعي الذي يرد 

حالت ال�سذوذ اأو الق�سور الذي قد يكون عليه بع�س المفتين. وقد اأطلق ال�سيخ 

اإلى ت�سكل مجمع للفقه ي�سم كبار العلماء من  محمد الطاهر ابن عا�سور دعوة 

كل جهات العالم الإ�سلمي، ومن مختلف المذاهب من اأجل توحيد الفتوى.

اأقل  اإن  ال�سريعة:  مقا�سد  كتابه  في  عا�سور  ابن  الطاهر  محمد  ال�سيخ  يقول 

ما يجب على العلماء في هذا الع�سر اأن يبتدئوا به من هذا الغر�س العلمي، هو 

اأكبر العلماء بالعلوم ال�سرعية في  اإلى جمع مجمع علمي يح�سره من  اأن ي�سعوا 

كل قطر اإ�سلمي، على اختلف مذاهب الم�سلمين في الأقطار، ويب�سطوا بينهم 

ويعلموا  عليه،  الأمة  يتعين عمل  فيما  وفاق  فيها عن  وي�سدروا  الأمة،  حاجات 

 .
120

اأقطار الإ�سلم بمقرراتهم، فل اأح�سب اأحدا ين�سرف عن اتباعهم

وفي �سنة 1984 قدم ال�سيخ م�سطفى الزرقا اإلى موؤتمر رابطة العالم الإ�سلمي 

هذه  عن  تمخ�س  وقد  الإ�سلمي.  للفقه  مجمع  باإن�ساء  مقترحا  بجدة  المنعقد 

النداءات ن�سوء مجامع فقهية فتاأ�س�ست في كثير من اأقطار العالم الإ�سلمي مجامع 

 .1961 للأزهر عام  التابع  الإ�سلمية  البحوث  اأن�سئ مجمع  فقد  فقهية. وهكذا 

ومجمع الفقه الإ�سلمي التابع لرابطة العالم الإ�سلمي وتقرر اإن�ساوؤه عام 1977. 

ومجمع الفقه الإ�سلمي المنبثق عن منظمة الموؤتمر الإ�سلمي – منظمة التعاون 

الإ�سلمي حاليا، وعقد اأول جل�ساته في 1981.

)118(   الفكر ال�سامي في تاريخ الفقه الإ�سلمي للحجوي الثعالبي 1/253 

)119(   الفكر ال�سامي في تاريخ الفقه الإ�سلمي 1/172.

)120(   مقا�سد ال�سريعة محمد الطاهر بان عا�سور 141 الدار التون�سية للتوزيع.
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ومجمع الفقه الإ�سلمي بالهند 1988.

المجل�س الأوروبي للإفتاء بدبلن 1997.

ومجمع الفقه الإ�سلمي بالهند بدلهي 1988.

ومجمع الفقه الإ�سلمي ال�سوداني 1998.

مجمع فقهاء ال�سريعة باأمريكا 2002.

تنظمها  قطرية  فقهية  مجال�س  الإ�سلمية  الأقطار  من  كثير  في  تاأ�س�ست  وقد 

وهو  بالمغرب،  الأعلى  العلمي  المجل�س  المجال�س،  تلك  ومن  وطنية،  قوانين 

في  قال  لما  الإفتاء،  مهمة  المغربية  للمكلة   2011 د�ستور  بها  ناط  التي  الجهة 

الف�سل 41: يعتبر المجل�س الجهة الوحيدة الموؤهلة لإ�سدار الفتاوى التي تعتمد 

ر�سميا في �ساأن الم�سائل المحالة عليه. ومن هيئات المجل�س العلمي هيئة للإفتاء 

متخ�س�سة في تدار�س الأ�سئلة المحالة عليها من الموؤ�س�سات الر�سمية وال�سعبية 

ومن عموم المواطنين.
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المبحث الثاني:

المجتمعات  في  الإن�سان  لحقوق  يوؤ�س�س  فقه  ل�سياغة  الجتهاد  اأهلية 

الإ�سالمية

المكون الثاني : الإن�سان �سمن منظومة حقوق الإن�سان

من بديع البيان القراآني اأنه لم يقت�سر على ت�سمية الإن�سان با�سم واحد، واإنما 

عدد اأ�ساميه، وكان لكل ا�سم مدلول خا�س يف�سح عن جوانب خا�سة من كينونة 

الإن�سان ومن حقيقته وم�سوؤوليته اأمام اهلل واأمام الآخرين.

الإن�سان،  ا�سم  منها  الكريم  المكان  هذا  في  المتميزة  القراآن  وا�ستعمالت 

الب�سرية  الب�سر يحيل على  فا�سم  الإن�س.  الب�سر وغير  النا�س وغير  والإن�سان غير 

التي تعني الآدمية، ومن مقوماتها الأكل وال�سرب والتنا�سل، وقد ورد ا�سم الب�سر 

في القراآن في خم�سة وثلثين مو�سعا، منها خم�سة وع�سرون مو�سعا في الدللة 

على ب�سرية الر�سل للرد على عقائد تاأليه الأنبياء ومنها قوله تعالى: { قل انما اأنا 

ب�سر مثلكم يوحى اإلي اأنما اإلهكم اإله واحد }. ] الكهف 105[ وا�سم الإن�سان 

اإلى  اأن هذه ال�سللة الآدمية تتفرع  القراآن مائتين واأربعين مرة، لإفادة  وارد في 

اأفراد واإلى �سعوب وقبائل كما في قول اهلل تعالى: {يااأيها النا�س اإنا خلقناكم من 

اإثبات  وهذا   ]13 ]الحجرات  لتعارفوا}.  وقبائل  �سعوبا  وجعلناكم  واأنثى  ذكر 

لأ�سل الن�ساأة الواحد حتى ل ي�ستعلي جن�س ب�سري على اآخر بدعوى اأنه متنا�سل 

الب�سرية  اإفادة  عند مجرد  تقف دللته  الإن�سان ل  وا�سم  مقد�س.  اآخر  كائن  عن 

هي  اأرقى  دللة  اإلى  ترتقي  واإنما  الخفي،  الجن  جن�س  يقابل  الذي  الجن�س  اأو 

على  وبقدرته  وبال�سمير  بالعقل  يتميز  الأر�س،  في  خليفة  المخلوق  هذا  كون 

تحمل الم�سوؤولية، كما عبر عن ذلك قول اهلل تعالى: { اإنا عر�سنا المانة على 

ال�سموات والر�س والجبال فاأبين اأن يحملنها واأ�سفقن منها وحملها الن�سان اإنه 

كان ظلوما جهول }. ]الأحزاب 72[.
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وهذا الإن�سان ذو الموؤهلت العقلية والروحية هو الذي قال عنه القراآن:{ولقد 

كرمنا بني اآدم}. لكن هذا الإن�سان حين تهدر اإن�سانيته هو الذي ي�سيء اإلى باقي 

الكائنات فيزهق الأرواح ويدمر المجال وي�سنع اأدوات الإبادة والتدمير ال�سامل، 

ب�سبب  خ�سر}.  لفي  الإن�سان  {اإن  القراآن:  عنه  يقول  الذي  هو  الإن�سان  وهذا 

�سهواته وظلمه وعدوانه.

 .
121

واأما ا�سم الإن�س الوارد في القراآن ثمانية ع�سرة مرة فاإنه يقترن بذكر الجن

واأما مخاطبة القراآن النا�س ببني اآدم، فاإنها ت�سمية اأخرى تفند اأن يكون اأي اآدمي 

ابنا هلل، اأو متنا�سل عنه، اأو ابنا لل�سم�س اأو ما �سوى ذلك، لأن وهم النت�ساب كان 

دوما �سببا في ال�ستعلء وفي احتقار باقي بني اآدم الآخرين، وفي ا�ست�سغار �سعوب 

لأخرى بزعم قدا�سة المن�ساأ. 

العلقة  تبرز  والكلمة  والعباد،  بالعبيد  الت�سمية  تاأتي  كلها  الأ�سماء  هذه  ومع 

القائمة بين الإن�س والخالق، وهي علقة لها تبعاتها من وجوب الطاعة والمتثال 

وال�ستقامة على المنهج الذي اختاره اهلل للإن�سان، ومن تلك ال�ستعمالت قول 

اهلل تعالى: { قل ياعبادي الذين اآمنوا اتقوا ربكم }.]الزمر 11[.

الم�سجد  اإلى  الحرام  الم�سجد  ليل من  بعبده  اأ�سرى  الذي  �سبحان  وقوله:{ 

الق�سى }.] الإ�سراء 1 [ ون�سبة العبودية اإلى الإن�سان تكليف بالعبادة المتوا�سلة، 

اأو  اأو لحجر  لهوى  اأن يكون عبدا  له من  للإن�سان وتحرير  ت�سريف  اأي�سا  وهي 

لجرم �سماوي، اأو لأي اإن�سان حي اأو ميت، اأو لحيوان حي اأو منحوت، اأو لأي 

�سيء مما عبده الإن�سان من دون اهلل.

ومن قبل اأن ي�سير الحديث عن قدرة الجتهاد على �سياغة فقه يوؤ�س�س لحقوق 

لتترتب على ذلك  الإن�سان ويواكبها ويرعاها �سوؤال تلح عليه جهات حقوقية، 

الجواب مواقف من الإ�سلم كله، فاإن مو�سوع حقوق الإن�سان كان مو�سوعا 

معروفا وجليا في المعرفة الإ�سلمية ال�سرعية، اأوله كبار العلماء ما هو جدير به 

عناية، فاإن غاب هذا الجانب عن معرفة الم�سلمين حاليا، فب�سبب غياب المعرفة 

)121(  القراآن وق�سايا الإن�سان د عائ�سة عبد الرحمن 15 دار المعارف.
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الإ�سلمية عموما، ولو اأنه وقع التنبيه اإلى قراءة الم�سادر الإ�سلمية لألفى الباحثون 

بحوثا ر�سينة محررة يمكن اأن يطرحوا م�سامينها في �سياق ا�ستراك الم�سلمين 

في بناء ثقافة عالمية لحقوق الإن�سان راهنا. اإن حقوق الإن�سان بالعبارة المتداولة 

ديني،  هو  مما  والم�سطلحات  الألفاظ  كل  تجرد  اأن  على  والحري�سة  الحديثة 

يقابلها في المعجم ال�سرعي عبارة حقوق العباد. وقد كان ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم هو اأول من اأطلق كلمة حقوق العباد لما ذكر في ذلك ن�سو�سا عديدة 

منها: اإن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم خاطب معاذ بن جبل قائل: يا معاذ اأتدري ما 

حق اهلل على العباد؟ قال: اهلل ور�سوله اأعلم. قال: اأن يعبدوه ول ي�سركوا به �سيئا، 

. وعلى هذا 
122

اأتدري ما حقهم عليه؟ قال: اهلل ور�سوله اأعلم. قال: اأن ل يعذبهم

فاإن الحديث يتحدث عن حقوق متبادلة بين اهلل والعباد، وحقوق اهلل هي ف�سل 

منه و منة، وهو �سبحانه من التزم بها فقال: { كتب ربكم على نف�سه الرحمة }. 

]الأنعام 55[.

حقوق  بدل  العبد  بحقوق  الإ�سلمية  الم�سادر  وفي  الحديث  في  والتعبير 

الإن�سان، يحيل على و�سف يتميز به الإن�سان بعد اإن�سانيته واآدميته، و هو كونه 

عبدا هلل، وهذا معطى من معطيات الإيمان واأثر من اآثاره، وقد األغت الثقافة غير 

الموؤمنة كلمة العبد، تبعا لكونها ل توؤمن بالخلق ول بالمخلوقية. ومهما يكن 

فاإن اإ�سرار المعرفة الإ�سلمية على التعبير بحق العبد مفيد في و�سع الإن�سان في 

اإطاره الحقيقي، لأن الطغيان وال�ستبداد والتدمير الذي �سدر من الإن�سان كان 

الإن�سان  اعتبار  اإن  ثم  والأخير.  الأول  الكون  �سيد  هو  اأنه  واعتقاده  تاألهه  وليد 

نف�سه عبدا هلل يلزمه ب�سرورة اللتفات اإلى تعاليم الخالق الذي هو عبد له.

المكون الثالث: حقوق الإن�سان في الت�سور الإ�سالمي

بعد اأن اأطلقت ن�سو�س ال�سنة م�سطلح الحق، بالن�سبة للإن�سان، فاإن ذلك كان 

الم�سطلح �سمن نظرية  البحث في هذا  الم�سلمون  العلماء  يعمق  اأن  باعثا على 

)122(   �سحيح البخاري/ كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأمته اإلى توحيد اهلل تبارك 

وتعالى/ 7373.
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الحقوق في الإ�سلم، فذكروا اأن الحقوق في الأ�سل هي من تخويل اهلل ومنحه 

للإن�سان، ولهذا العتبار فاإن الحقوق في الإ�سلم تتميز بكونها قارة وثابتة غير 

اأو  قانونية  تمنحها جهة  طبيعية  لي�ست حقوقا  لأنها  الت�سرف،  اأو  للتنازل  قابلة 

موؤ�س�سة مجتمعية، واإنما هي و�سع اإلهي اأراده اهلل للإن�سان، ولهذا العتبار اأي�سا 

كانت حماية الحقوق والدفاع عنها واجبا دينيا غير قابل للتفاو�س. لقد كتب 

ال�ساطبي في الموافقات والقرافي في كتاب تنقيح الف�سول وغيرهما عن حقوق 

ونهيه،  اأمره  اهلل  فقال: حق  كتابه،  في  اهلل  القرافي حقوق  والعباد. وعرف  اهلل 

اأما حق اهلل  . وتعقب ابن ال�ساط تعريف القرافي وقال: 
123

وحق العبد م�سالحه

اأداء عباداته والنتهاء عن  باأمره ونهيه، ل نف�س الأمر والنهي، فحقه  يتعلق  فهو 

. وذكر ال�ساطبي اأن حق اهلل على العباد اأن يعبدوه ول ي�سركوا به �سيئا، 
124

منهياته

. ويقول ال�ساطبي اإن من التكاليف 
125

فكان الحق هو الفعل ولي�س الأمر اأو النهي

ما هو حق هلل خال�س وهو راجع اإلى التعبد، ومنها ما هو حق للعبد يقولون في 

هذا الثاني اإن فيه حقا هلل. فاإن ما هو هلل فهو هلل، وما كان للعبد فراجع اإلى جهة 

حق اهلل فيه من جهة كون الحق من حقوق اهلل.

وقد ف�سل علم الأ�سول والمقا�سد القول في الحقوق فكانت ثلثة اأنواع:

حق هلل خال�س، وهو حقه في الإيمان به واإفراده بالعبادة، وما كان حقا هلل فل 

خيرة فيه للعباد. وحق للعبد وهو م�سالحه في الدنيا، ومنها ديونه واأثمان ب�ساعته. 

وق�سم ثالث م�سترك بين اهلل والعبد، وهو نوعان:

ق�سم م�سترك بين اهلل والعبد، لكن حق اهلل فيه غالب، ومنه حق الإن�سان في 

الحياة، فل يجوز للعبد اإنهاوؤها بذريعة اأنها حقه، فل يحل له النتحار اأو الت�سرف 

في البدن بما ي�سره، لأن البدن مخلوق هلل. وما كان حقا م�ستركا بين اهلل والعبد، 

)123(   رفع النقاب عن تنقيح ال�سهاب لل�سو�ساني الجزء 1 الق�سم الأول تحقيق مبارك موتاقي اأحمد البقالي �س 

437 وزارة الأوقاف المغربية 2011.
)124(  الفروق للقرافي الفرق الثاني والع�سرون 1/140 دار المعرفة بيروت.

)125(   �سرح عبد اهلل بن ال�ساط بهام�س الفروق 1/140 الموافقات لل�ساطبي 2/539 دار ابن عفان ط1 .1997 

الخبر ال�سعودية.
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اأن يتنازل عنها،  التي يجوز له  وحق العبد فيه غالب، وهو ي�سمل حقوق العبد 

التنازل  نال من عر�سه، ومنها حقه في  العفو عمن  اأو  كحقه في حماية عر�سه 

. وفي جميع الحالت فاإن حق اهلل اأ�سل للحقوق، لأن هذه 
126

عما اأخذ من ماله

الحقوق هي من تخويل اهلل للعبد، وبهذا تكون حماية حقوق الإن�سان فري�سة 

�سرعية، ويكون الإجهاز عليها اإجهازا على حق اهلل، وهذا العتبار اأ�سد حماية 

تجعل  و�سعية  �سيغة  من  هناك  ولي�س  ب�سري.  اعتبار  اأي  من  الإن�سان  لحقوق 

تاأ�سي�س اهلل، واأن  الحقوق من  اأن تكون هذه  اأكثر من  الإن�سان محترمة  حقوق 

يكون انتهاكها مع�سية هلل.

موؤهلت الجتهاد الإ�سلمي ل�سياغة فقه داعم لحقوق الإن�سان.

يعرف عن الفقه الإ�سلمي ات�ساعه ورحابته و�سموله وقدرته الفائقة على توجيه 

�سلوك الإن�سان، وعلى �سبط حركة المجتمع، ويعرف عن الفقه الإ�سلمي اأي�سا 

من  له  ما  بف�سل  وذلك  التحديات،  كل  ا�ستيعاب  على  وقدرته  الكبيرة  مرونته 

اآليات كثيرة للجتهاد، وما له من قواعد اجتهادية ظاهرة. اإن هذا الواقع هو ما 

�سنة  باري�س  في  المقارنة  للحقوق  الدولي  المجمع  اأع�ساء  من  المجتمعين  جعل 

1951م �سمن اأ�سغال اأ�سبوع الفقه الإ�سلمي، ي�سدرون بيانا ين�س على اأن مبادئ 

الفقه الإ�سلمي لها قيمة حقوقية ت�سريعية ل يمارى فيها. واإن اختلف المذاهب 

المفاهيم  من  ثروة  على  ينطوي  العظمى  الحقوقية  المجموعة  هذه  في  الفقهية 

والمعلومات، ومن الأ�سول الحقوقية، وهو مناط الإعجاب، ومنها ي�ستطيع الفقه 

 .
127

الإ�سلمي اأن ي�ستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها

ومن اأجل ا�ستكمال عنا�سر الت�سور للجتهاد المف�سي اإلى بناء معرفة حقوقية، فاإنه 

يتعين اإبراز بع�س المداخل الكلية وبع�س الأ�سول ال�ستنباطية التي اأتاح اإعمالها 

اأن يكون الجتهاد الإ�سلمي قادرا على اإنتاج فقه يدعم التجاه الإن�ساني الذي 

المداخل  الكبير وق�سيته الأولى. ومن بين تلك  تثبيت الحقوق م�سروعه  يجعل 

الجتهادية الكبرى يمكن القت�سار على ما ل بد من اإيراده في هذا الحيز.

)126(  رفع النقاب عن تنقيح ال�سهاب لل�سو�ساوي/ الجزء الأول/ الق�سم الأول/ 432

)127(   المدخل الفقهي العام م�سطفى اأحمد الزرقا 1/8 ط: األف باء دم�سق 1968.
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مدخل: ا�ستحداث الأحكام لطروء النوازل.. 1

مدخل: ال�سيا�سة ال�سرعية التي ت�سفي على الأحكام مرونة.. 2

مدخل: ا�ستح�سان ال�سرورة.. 3

مدخل: حق الدولة في تقييد المباح.. 4

اأول: مدخل ا�ستحداث الأحكام لطروء النوازل

هذه حقيقية اجتهادية عبر عنها عمر بن عبد العزيز، لما قال: تحدث للنا�س 

اإلى عمر بن عبد  المقولة  الفجور. وقد ن�سبت هذه  اأحدثوا من  اأق�سية بقدر ما 

العزيز فعزاها اإليه غير واحد من العلماء على نحو ما فعل ابن اأبي زيد القيرواني 

، واأورد ال�ساطبي 
129

. واأبو الوليد ابن ر�سد في المقدمات الممهدات
128

في ر�سالته

مقالة عمر بن عبد العزيز ب�سيغة اأوفى فقال: تحدث للنا�س اأق�سية بقدر ما اأحدثوا من 

 .
130

الفجور، كذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما حدث لهم من الفتور

والعبارة م�سهورة الن�سبة اإلى عمر بن عبد العزيز، لكن ذلك لم يمنع ابن بطال وابن 

. وهذا ل 
131

المنير وابن حجر وابن قيم الجوزية من اأن ين�سبوها اإلى الإمام مالك

بها  ا�ستظهر   )92-179( مالكا  لكن  العزيز،  عبد  بن  لعمر  المقالة  تكون  اأن  ينفي 

ورددها واحتج بها واأقام عليها جزءا من فقهه. ويوؤكد هذا اأن كثيرا من المالكية 

قد عزوها اإلى عمر بن عبد العزيز، وهم اأعرف باأقوال اإمامهم.

م�سمون قاعدة تحدث للنا�س اأق�سية بقدر ما اأحدثوا من الفجور

لقد وقف ال�ساطبي مليا اأمام قولة عمر بن عبد العزيز، وقال: اإن المراد بها هو 

اأن الأولين توجهت عليهم بع�س الأحكام ل�سحة الأمانة والديانة والف�سيلة، قلما 

)128(   ر�سالة ابن اأبي زيد القيرواني باب الأق�سية وال�سهادات 2/275 دار الفكر 1982.

)129(   المقدمات والممهدات لأبي الوليد بن ر�سد تحقيق �سعيد اأعراب 2/309 دار الغرب الإ�سلمي 1982.

)130(   العت�سام لأبي اإ�سحاق ال�ساطبي تحقيق �سالم العللي 1/55 دار ابن عفان.

ال�سرعية لبن قيم الجوزية، تحقيق �سيد عمران عمران ط. دار الحديث  ال�سيا�سىة  )131(   الطرق الحكمية في 

القاهرة
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حدثت اأ�سدادها واختلف المناط، وجب اختلف الحكم وهو حكم رادع اأهل 

. واأفاد ال�ساطبي اأي�سا اأن النا�س لما فترت هممهم و�سعف 
132

الباطل عن باطلهم

تدينهم لم يكن منا�سبا اأن ت�ساف اإليهم عبادات جديدة ويقول: فما ظنك اإذا زيد 

. اإن مقولة عمر بن عبد العزيز فتحت المجال 
133

عليهم اأ�سياء اأخرى يرغبون فيها

اأمام �سياغة اأحكام جديدة غير م�سادة للن�س تواجه حالة ال�سعف الذي طراأ على 

النا�س. وقد كان لل�سحابة اجتهادات كثيرة واجهوا بها م�ستجدات عديدة. ومن 

العراق على  في  المفتوحة  الأرا�سي  يق�سم  لم  الخطاب  بن  اأن عمر  القبيل  هذا 

الفاتحين، ولما طالب الجند باأن تق�سم الأر�س عليهم على قاعدة ق�سم الغنائم، 

فقال لهم عمر: كيف ياأتي من الم�سلمين فيجد الأر�س قد ق�سمت وورثت عن 

. وجمع عمر ع�سرة من كبار ال�سحابة الأن�سار ومثلهم من 
134

الآباء ما هذا براأي

المهاجرين، واأطلعهم على موقفه وموقف من خالفه، واأبرز لهم اأنه يرى اأن ترك 

قوة  يكون  عنها خراجا  يدفعون  لها، وهم  اأ�سحابها هو حماية  باأيدي  الأر�س 

.
135

للم�سلمين، فوافق الم�ست�سارون

اأبي طالب لم يم�س طلق  ومن قبيل الفقه الذي يعالج ما ا�ستجد اأن علي بن 

رجل تزوج امراأة، ولما اأراد اأن يخرج بها اإلى بلد اآخر �سايقه اأهلها حتى طلقها 

طلقا ثلثا، اإن هو لم يبعث لها نفقتها اإلى اأجل �سهر، فجاء الأجل ولم يبعث اإليها، 

اأنتم ا�سطهدتموه حتى جعل طلقها ثلثا، فردها  اإلى علي فقال  اأهلها  فخا�سمه 

.
136

اإلى زوجها ولم يم�س الطلق، بل اإن عليا كان ل يرى الحلف بالطلق �سيئا

 ومن قبيل الأحكام التي راعت الأو�ساع الجديدة اأن عثمان بن عفان كان 

يرى اأن ما ق�سى به ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم في �ساأن الإبل ال�سالة من اأنها 

تترك ول يتعر�س لها اأحد حتى يجدها �ساحبها، اأن ذلك الحكم لم يعد ممكنا 

)132(   العت�سام لأبي اإ�سحاق ال�ساطبي 1/477.

)133(   الم�سدر ال�سابق 1/477.

الع�سرية  المكتبة   1/197 الثعالبي  الحجوي  الح�سن  بن  الإ�سلمي محمد  الفقه  تاريخ  ال�سامي في  الفكر     )134(

بيروت 2017.

)135(   الفكر ال�سامي 2/198.

)136(   اإعلم الموقعين عن رب العالمين لبن قيم الجوزية 4/98 دار الفكر بيروت.
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ب�سبب تغير تدين النا�س، اإذ �سار بالإمكان اأن يجد الرجل الإبل ال�سالة فياأخذها 

لنف�سه، لذلك قرر عثمان اأن من وجد اإبل �سالة فاإنه ياأخذها ويبيعها، فاإن جاء 

.
137

�ساحبها اأعطاه ثمنها

التطبيقات الفقهية لقاعدة تحدث للنا�س اأق�سية بقدر ما اأحدثوا من الفجور

اإن الفقه الإ�سلمي هو بطبيعته فقه مو�سوعي وعملي، لذلك فاإنه يراعي اأحوال 

الدنيا.  على  اإقبالهم  وفي  واأمانتهم  تدينهم  في  تغيير  من  عليها  يطراأ  وما  النا�س 

ما  منها:  �سواهد عديدة  الحياة  لم�ستجدات  المو�سوعية والمواكبة  ولخ�سي�سة 

اأورده ابن اأبي زيد القيرواني في كتابه النوادر والزيادات في باب عقده لمن له 

ممر اأو طريق في ار�س رجل كيف العمل؟. 

وله  اأر�سي،  وراء  ماء  له  اإن رجل  رجل  له  قال  مالكا  اأن  زيد  اأبي  ابن  يذكر 

اأر�س دون اأر�سي، واأراد اأن يمر الماء اإلى اأر�سه عبر اأر�سي، فاأجاب مالك لي�س 

له ذلك، ولم ياأخذ مالك بفتوى عمر بجواز ذلك، وعلل مالك هذا باأن النا�س 

عبر  يمر  الذي  الماء  لأن  جائزا،  ذلك  لكان  عمر  زمن  في  كانوا  كما  ظلوا  لو 

اأن  يخاف  اإذ  اختلف جدا،  الأمر  لكن  واأخيرا،  اأول  اأنت  منه  فت�سرب  اأر�سك 

الماء، ويدعي جارك عليك  الزمن، وين�سى ما كان عليه الأمر من جري  يطول 

من  النا�س  على  طراأ  بما  معلل  فقه  هو  مالك  به  قال  .وما 
138

اأر�سك في  دعوى 

�سعف التدين الذي لم يعد يمنع من اأن يدعي اأحد حقا في اأر�س الغير.

تطبيقات قاعدة تحدث للنا�س اأق�سية بقدر ما اأحدثوا من الفجور في 

فقه الغرب الإ�سالمي

لقد كان الفقه في الغرب الإ�سلمي �سعبة من الفقه المالكي عموما، لكن هذا لم 

يمنع من اأن تكون للفقهاء المالكية في الغرب الإ�سلمي اجتهادات خا�سة دعت 

)137(   الفكر ال�سامي في تاريخ الفقه الإ�سلمي للحجوي 2/244.

)138(   النوادر والزيادات على المدونة لبن اأبي زيد القيرواني تحقيق محمد عب العزيز الدباغ 11/54 دار الغرب 

الإ�سلمي 1999.
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اإليها اأو�ساع اجتماعية مغايرة. وقد تجاوزت الم�سائل التي خالف فيها المالكية 

.
139

المغاربة مالكية الم�سرق ثلثمائة م�ساألة، تحدث عنها عبد الرحمن الفا�سي

ومن اأبرز نماذج الفقه المالكي المراعي للو�سع الجتماعي ما عرف من فتوى 

فقهاء الغرب الإ�سلمي بجواز غر�س اأفنية الم�ساجد بالأ�سجار التي ت�سفي عليها 

ظلل وجمال مما يجعل اإطالة المكث فيها وذكر اهلل فيها محببا اإلى النفو�س. 

وقد كان مالك ل يرى جواز غر�س اأفنية الم�ساجد، لأنه كان يراها اأر�سا محب�سة 

لل�سلة، وكان يرى غر�سها خروجا عن وظيفتها، لكن مالكية الغرب الإ�سلمي 

كانوا يرون اأن البيئة المغربية هي بيئة تكثر فيها الأ�سجار والظلل، ويعي�س النا�س 

في بيئتهم في ريا�س جميلة مونقة، فكان منا�سبا اأن يكون الم�سجد امتدادا للبيئة، 

وما راآه مالكية المغرب هو ما قال به الإمام الأوزاعي، الذي عا�س بال�سام ودفن 

في بيروت، واأر�س ال�سام هي اأي�سا تحتفي بالجمال الطبيعي. وحين اأجاز الفقه 

المالكي في الغرب الإ�سلمي غر�س اأفنية الم�ساجد ولواحقها، فاإنه قد عزز ذلك 

باأن تحدث عن ثمار تلك الأ�سجار، وراأى اأن ثمار تلك الأ�سجار لي�ست مملوكة 

لأحد، واأنه يحق لمن �ساء اأن ياأكل من تلك الأ�سجار ل يمنعه اأحد، لأن اأي اأحد 

ل يخت�س بها، وكاأن بذل الثمر لكل الم�سلمين هو تعوي�س لهم عما فاتهم من 

م�ساحة غر�ست ولم يتمكنوا من ال�سلة عليها.

يقول اأبو زيد الفا�سي في نظم العمل الفا�سي:

ال�ســجرة140  تلــك  مــن  �ســــاء  مـــن    يــاأكــل  مقبرة  اأو  بم�سجد  و�سجر 

الم�ساجد و�ساحاتها  اأفنية  الإ�سلمي في مو�سوع غر�س  الغرب  اإيراد فقه  اإن 

المت�سلة بها، هو اأنموذج ل غير، واإل فاإن ما اجتهده الفقهاء في الغرب الإ�سلمي 

العمل، من مثل كتاب  به  األفوا في ما جرى  الذين  كثير جدا، وقد تحدث عنه 

العرف والعمل للدكتور عمر الجيدي.

)139(   العرف والعمل في المذهب المالكي لعمر الجيدي 348 لجنة ن�سر التراث الإ�سلمي الموؤ�س�سة الإمارتية 

.1984
)140 (   جنى الآ�س �سرح عمل اأهل فا�س لعبد ال�سمد كنون 83 مطبعة ال�سرق.
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فقه الجتهاد واإحداث النظم الإدارية

الفجور، وعلى  اأحثوا من  ما  بقدر  اأق�سية  للنا�س  قاعدة تحدث  تاأ�سي�سا على 

وما  والعادات  والأحوال  والمكان  الزمان  بتغير  والفتوى  الأحكام  تغير  قاعدة 

عليه عمل النا�س الذي ل ي�سادم جوهر ال�سريعة، فقد تطلب ذلك منح الجتهاد 

الفقهي ف�سحة ليتمكن بها من و�سع اأنظمة ومرا�سيم ولوائح وقوانين ت�سير قوالب 

بها  وتحدد  النا�س،  م�سالح  على  وحر�سه  الإ�سلم  في  العدالة  قيمة  فيها  تفرغ 

حقوق الأفراد والجماعات والدول معا. وف�سحة الجتهاد المطلوبة هي ترجمة 

ل�سماحة الإ�سلم ومرونته، وهي �سمة تحدث عنها علماء المقا�سد واأفا�سوا في 

تف�سيرها وتقريرها وفي تجلية مظاهرها.

يجدد  اأن  له  يجوز  المجتهد  اإن  المالكي:  النفزاوي  غنيم  بن  اأحمد  يقول 

اأحكاما لم تكن معهودة في زمن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ول في زمن ال�سحابة، 

بقدر ما يحدثه النا�س من الأمور الخارجة عن ال�سرع، وهذه الأحكام المتجددة 

اأ�سبابها لي�ست خارجة عن ال�سرع بل هي منه، لأن قواعد ال�سرع دلت  بتجدد 

على اأن عدم وقوعها في زمن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وفي زمن ال�سحابة لعدم 

.
141

ح�سول اأ�سبابها، وتاأخيُر الحكم بتاأخير �سببه ل يقت�سي خروجه عن ال�سرع

ثانيا: مدخل ال�سيا�سة ال�سرعية

لقد عرف ابن عقيل ال�سيا�سة ال�سرعية باأنها:

ما كان من الأفعال بحيث يكون النا�س اأقرب اإلى ال�سلح واأبعد عن الف�ساد، 

واإن لم ي�سعه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ول نزل به الوحي، ما لم يخالف ما 

ال�سيا�سة فعل �سيء من الحاكم  اإن  ابن نجيم الحنفي:  . يقول 
142

به الوحي نطق 

لم�سلحة يراها، واإن لم يرد بذلك الفعل كلم جزئي. وبع�س الحنفية ي�سيقون 

مدلول ال�سيا�سة ال�سرعية حين يح�سرونه في ال�سيا�سة الجنائية.  وهذه التعاريف 

)141(   الفواكه الدواني على ر�سالة بن اأبي زيد القيرواني اأحمد بن غنيم النفزاوي 2/344 دار الر�ساد الحديثة البي�ساء 2013.

)142(   الطرق الحكمية في ال�سيا�سىة ال�سرعية لبن قيم الجوزية، تحقيق �سيد عمران عمران ط. دار الحديث القاهرة.
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المجتمع  به  يواجه  اإجراء  هي  ال�سرعية  ال�سيا�سة  اأن  تفيد  �سيغها  اختلف  على 

حالت طراأت ولم ين�س عليها قراآن ول �سنة، واإنما يحمل على ذلك الإجراء 

الرغبة في تحقيق م�سلحة عامة. وبهذا المعنى فاإن ال�سيا�سة ال�سرعية تكون اأخ�س 

البقاء  اأبي  تعريف  منها  اأخرى،  بتعاريف  العلماء  التي عرفها  العامة  ال�سيا�سة  من 

الكفوي الذي قال: ال�سيا�سة ا�ست�سلح الخلق باإر�سادهم اإلى الطريق المنجي في 

. وقد تحدث كل من الكفوي والتهانوي عن �سيا�سة اأخرى 
143

العاجل والآجل

ابن  وتحدث   .
144

دنيويا النا�س  معاي�س  تدبير  �سيا�سة  وهي  مدنية،  �سيا�سة  هي 

فرحون في كتابه تب�سرة الحكام في الباب الذي عنونه بالق�ساء بال�سيا�سة ال�سرعية 

فال�سرع يحرمها، و�سيا�سة  �سيا�سة ظالمة  نوعان:  فقال هي  ال�سيا�سة  عن مفهوم 

الف�ساد،  اأهل  المظالم، وتردع  الظالم، وتدفع كثيرا من  عادلة تخرج الحق من 

والعتماد  اإليها  الم�سير  يجب  فال�سرعية  ال�سرعية،  المقا�سد  اإلى  بها  ويتو�سل 

الأقدام،  فيه  وتزل  الأفهام  فيه  ت�سل  وا�سع  باب  وهي  الحق،  اإظهار  في  عليها 

واإهماله ي�سيع الحقوق ويعطل الحدود ويجرئ اأهل الف�ساد، ويعين اأهل الف�ساد، 

والتو�سع فيه يفتح باب المظالم ال�سنيعة ويوجب �سفك الدماء واأخذ الأموال بغير 

. وبعد ا�ستعرا�س ابن فرحون للكثير من �سواهد ال�سيا�سة ال�سرعية من 
145

ال�سريعة

فعل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم والخلفاء من بعده، فقد عقد ف�سل قال فيه نقل 

عن القرافي اإن التو�سعة على الحكام في الأحكام ال�سيا�سة لي�س مخالفا لل�سرع، 

. ومن القواعد التي 
146

بل ت�سهد له الأدلة المتقدمة وت�سهد له القواعد من وجوه

ا�ست�سهد بها ابن فرحون قاعدة رفع ال�سرر الم�ستقاة من قول النبي �سلى اهلل عليه 

، واأ�سل الم�سلحة المر�سلة. وقاعدة اأن ال�سرع �سدد 
147

و�سلم ل �سرر ول �سرار

التبا�سها بالعداوة،  ال�سهادة تحتمل  اأكثر مما �سدد في الرواية، لأن  ال�سهادة  في 

وقاعدة اأن كل قاعدة �سرعية قد ورد دليل بخ�سو�سها، ومثاله ما قاله ابن اأبي زيد 

)143(   الكليات لأبي البقاء الكفوي تحقيق د. عدنان دروي�س – محمد الم�سري �س 150 موؤ�س�سة الر�سالة 1992.

)144(  الكليات لأبي البقاء �س: 510 و ك�ساف ا�سطلحات الفنون للتهاوني 2/367.

العلمية  الكتب  دار   .2/104 فرحون  بن  اإبراهيم  الأحكام.  ومناهج  الأق�سية  اأ�سول  في  الحكام  تب�سرة     )145(

بيروت.

)146(   تب�سرة الحكام واأ�سول الأق�سية مناهج الأحكام اإبراهيم بن فرحون 2/114.

)147(  تب�سرة الحكام لبن فرحون 2/115.
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في النوادر والزيادات اإننا اإذا لم نجد في جهة اإل غير العدول، فاإننا نقيم من النا�س 

اأ�سلحهم واأقلهم فجورا لل�سهادة عليهم، ويقال ذلك في الق�ساة، وفي كل من 

تدعو الحاجة اإلى اإقامته. ومنها قاعدة تو�سعة ال�سرع على كل من يلحقه الحرج، 

فو�سع على المر�سع في نجا�سة ال�سغير، وو�سع على النا�س في طين المطر فاأجاز 

.وما قاله ابن فرحون معتمدا في اأكثره على ابن اأبي زيد القيرواني، 
148

ال�سلة فيه

نقله اأبو عبد اهلل ابن الأزرق في كتابه بدائع ال�سلك في طبائع الملك تحت عنوان 

وابن  فرحون  وابن  القيرواني  زيد  اأبي  ابن  من  وكل   .
149

ال�سيا�سة رعاية  دعاه: 

الأزرق هم علماء مالكيون  معروفون بتمكنهم من فقه مذهبهم، والم�ستخل�س 

ال�سرعية من  ال�سيا�سة  بتوظيف  المالكي بطبيعته هو فقه يقول  الفقه  اأن  من هذا 

اأجل تحقيق الم�سالح التي ل ت�سادم قطعيات ال�سريعة، وذلك ما مكن من �سياغة 

فقه يبني اأنظمة حقوقية توؤيد حقوق الإن�سان وتحميها.

نماذج تطبيقية لل�سيا�سة ال�سرعية

به  وواجه  كله،  الإ�سلم  تاريخ  عبر  ال�سرعية  ال�سيا�سة  مفهوم  طبق  لقد 

المجتهدون كل النوازل والطوارئ التي تطلبت حكما منا�سبا يحقق الم�سلحة. 

لكن  تح�سى،  اأن  من  اأكثر  ال�سرعية  ال�سيا�سة  اإلى  المجتهدين  ا�ستناد  و�سواهد 

اأجدرها بالإ�سارة هي بع�س ما تحقق منها في زمن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

وال�سحابة من بعده، لأن ذلك الزمن هو زمن القتداء. لقد عر�س ابن فرحون 

رجل  اإن  فقال:  النبوي  العهد  في  ال�سرعية  ال�سيا�سة  تطبيقات  من  عديدة  اأمثلة 

له  فقال  يوؤذيه،  اإنه  ويقول  جاره،  ي�سكو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  جاء 

عليه ال�سلم: انطلق فاأخرج متاعك في الطريق، فانطلق فاأخرج متاعه، فاجتمع 

النا�س عليه فقالوا ما �ساأنك؟ فقال: لي جار يوؤذيني، فجعلوا يقولون اللهم العنه، 

 .
150

اأوذيك ل  فواهلل  منزلك  اإلى  ارجع  فقال  فاأتاه  بذلك،  فعلم  اأخرجه،  اللهم 

)148(   تب�سرة الحكام لبن فرحون 2/111.

العربية  الدار   1/291 الن�سار  �سامي  علي  تحقيق  الأزرق  ابن  اهلل  عبد  الملك  طبائع  في  ال�سلك  بدائع     )149(

للمو�سوعات بيروت 2006.

)150(   تب�سرة الحكام لبن فرحون 2/108 و م�سند اأحمد بن حنبل  
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ودللة هذا اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وظف �سلطة المجتمع في اإيقاف �سرر 

تعر�س له اإن�سان، فلما اأ�سبح النا�س يلعنون الموؤذي تراجع حفاظا على مكانته 

لم  لكنه  النازلة  في  الرجل  يعاقب  اأن  الر�سول  باإمكان  كان  وقد  المجتمع،  في 

يفعل. ومن اأ�سهر ت�سرفات الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وفق ما تقت�سيه ال�سيا�سة 

ال�سرعية موقفه من ال�ستعانة بغير الم�سلمين، وهو موقف ل يكاد كثير من النا�س 

يتبينه اأو ي�سبطه، فلذلك احتدم الجدال في مو�سوع ال�ستعانة بغير الم�سلمين، 

اأن المو�سوع هو من قبيل مراعاة ال�سيا�سة  وجلب كل فريق ما يوؤيده، وفاتهم 

المتطلبة  ال�سروط المو�سوعية  اأكثر من حكم باعتبار  التي تكون فيها  ال�سرعية 

لحكم معين في موقف معين. ومن تفا�سيل الق�سية ما رواه م�سلم من حديث 

ة الوَبرة  عائ�سة اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم خرج ِقبل بدر، فلما كان بَحرَّ

اأدركه رجل قد كان يذكر منه جراأة ونجدة، ففرح اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم حين راأوه، وقال للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: جئت لأتبعك واأ�سيب 

 .
151

معك فقال له ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ارجع فلن اأ�ستعين بم�سرك

وفي مواقع اأخرى رد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأنا�سا اآخرين لم يكونوا 

موؤمنين. لكن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم بعث اإلى �سفوان بن اأمية وهو يومئذ 

م�سرك، وا�ستعار منه دروعا، وغزا �سفوان بن اأمية مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

. وا�ستعان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم في حالت 
152

و�سلم حنينا والطائف

اأخرى في غير الحرب بمن لي�سوا موؤمنين فا�ستاأجر عبد اهلل بن اأرقط الديلي ليدله 

.
153

على الطريق في الهجرة

اإن هذه ال�سواهد ال�سابقة المفيدة لرف�س ال�ستعانة بالم�سركين مرة، ولل�ستعانة 

بهم مرة اأخرى، ل يمكن اأن تفهم اإل على اأنها اإعمال لأ�سل ال�سيا�سة ال�سرعية. 

الر�سول �سلى  اأن  با�ستح�سار  اإل  تن�سجم، وتتكامل  ال�سابقة ل  ال�سواهد  اإن  ثم 

)151(   �سحيح م�سلم كتاب الجهاد وال�سير باب كراهة ال�ستعانة في الغزو بكافر �سير اأعلم النبلء �سم�س الدين 

الذهبي  تحقيق �سعيب الأرناوؤوط 2/2/565 موؤ�س�سة الر�سالة ط.3. 1985.

)152(   �سيرة ابن ه�سام 2/244 دار �سبيح لبنان 2006 وعيون الأثر لبن �سيد النا�س 2/244 من�سورات الآفاق 

ط.3. 1982

)153(    �سيرة ابن ه�سام 2/112 دار �سبيح لبنان 2006
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تحققه  وما  ال�سرعية  ال�سيا�سة  تقت�سيه  ما  بموجب  فيها  ت�سرف  و�سلم  عليه  اهلل 

اأحكام  لتقرير  و�سيلة  ال�سرعية  ال�سيا�سة  كانت  وبهذا  م�سالح،  من  للم�سلمين 

جديدة مرتبطة بظروفها وحالتها التي ا�ستدعتها.

نظم وموؤ�س�سات اأحدثها الجتهاد الفقهي

الجتهاد  اإعمال  اأن  نجد  فاإننا  الإ�سلمية،  الح�سارة  تاريخ  نتق�سى  حين 

واإن�ساء  قوانين  �سياغة  اإلى  و�سيلة  الإن�سان،كان  حقوق  اإقرار  على  الحري�س 

موؤ�س�سات محققة للعدل وحامية للحقوق. وهذه الأحكام وتلك الموؤ�س�سات 

كثيرة جدا، وهي وجه م�سرق نا�سع من تجليات الح�سارة الإ�سلمية. فابتداء 

من ع�سر ال�سحابة واعتبارا لحدوث تطور اجتماعي �سريع، اجتهد ال�سحابة في 

الأعمال  واأول  قبل.  معروفة من  تكن  لم  موؤ�س�سات  اإن�ساء  اأحكام وفي  �سياغة 

اأبي  اإقدام  التفاق  يحدث  اأن  وقبل  نقا�س،  مو�سع  الأمر  بداية  في  كانت  التي 

.ومن اجتهادات اأبي بكر 
154

بكر على جمع القراآن الكريم في م�سحف واحد

.
155

اإي�ساوؤه لعمر من بعده

ومن اجتهادات عمر تنظيم بيت مال الم�سلمين واإحداث الدواوين، والتاأريخ 

. وكان مما ابتداأه عمر اأن عمل على م�سح اأر�س 
156

للم�سلمين بحدث الهجرة

ال�سواد بالعراق، ثم رتب عليها الخراج للدولة. وقد توالت الإحداثات للنظم 

الإدارية والق�سائية، وللموؤ�س�سات التي يناط بها تنفيذ اأحكامها. وقد اأحدثت تلك 

النظم واأ�س�ست تلك الموؤ�س�سات بدافع تحقيق م�سالح النا�س واإحقاق حقوقهم 

وحمايتهم من الجور. والنظم والموؤ�س�سات الحامية للحقوق التي عرفها تاريخ 

الم�سلمون كثيرة جدا. يروي اأبو بكر ابن العربي اأن بع�س ال�سافعية اأح�سى من 

الوليات والموؤ�س�سات ع�سرين ولية، وهي الخلفة العامة، والوزارة، والإمارة 

المظالم، وولية  الق�ساء، وولية  الم�سالح، وولية  في الجهاد، وولية حدود 

العالمية  المكتبة   1/230 الفا�سي  الحجوي  الح�سن  بن  الإ�سلمي محمد  الفقه  تاريخ  في  ال�سامي  الفكر     )154(

بالمدينة المنورة.

)155(   الفكر ال�سامي في تاريخ الفقه الإ�سلمي 1/230 المكتبة العلمي بالمدينة المنورة.

)156(  الم�سدر ال�سابق 1/232.



153قدرة الجتهاد على اإنتاج اأحكام داعمة وحامية لحقوق الإن�سان

والغنية،  الفيء  وق�سم  وال�سدقات،  والحج،  وال�سلة  ال�سرف،  واأهل  النقابة، 

 .
157

وفر�س الجزية والخراج، والموات، واأحكام الإقطاع، والديوان، والح�سبة

على  للحقوق، وهي  الم�سلمون حماية  ا�ستحدثها  التي  الموؤ�س�سات  اأبرز  ومن 

م�ستوى عال من التنظيم والدقة ولية المظالم.

اأول: ولية المظالم

لقد اعتنى الإ�سلم عناية فائقة باإقرار العدل وبتثبيت الآليات ال�سامنة لتحقق 

تلك الحماية فنظم موؤ�س�سة للق�ساء وحماها، وف�سل الفقهاء القول فيها، وتحدثوا 

الق�ساة  فيها، وكان كتاب رو�سة  والبث  الدعاوي  الأق�سية وتقديم  اأ�سول  عن 

. ومن 
158

وطريق النجاة لعلي بن محمد ال�سماني )499( اأحد م�سادرها الوافية

قبل هذا فقد كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأول قا�س في الإ�سلم، وكانت له 

�سفة الق�ساء في بع�س ت�سرفاته. يقول القرافي في الفرق ال�ساد�س والثلثين من 

فروقه، فاإن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم هو الإمام الأعظم والقا�سي الأحكم 

. وكان عليه ال�سلم يجل�س للنا�س في مجال�س خا�سة يق�سي 
159

والمفتي الأعلم

فيها بينهم ويف�سل في الخ�سومات. وقد تعقب محمد بن فرج بن الطلع اأق�سية 

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأق�سية  اأ�سماه  م�ستقل  كتاب  في  وجمعها  اهلل  ر�سول 

. وتحدث علماء المقا�سد عن ت�سرفات الر�سول بالق�ساء، واأبرزوا اآثار 
160

و�سلم

. وخلل حياته عليه ال�سلم 
161

ما �سدر من اأقواله عليه ال�سلم من موقع الق�ساء

 ،
162

ال�سمعية الدللت  تخريج  في  الخزاعي  عنهم  تحدث  كثيرين،  ق�ساة  عين 

النا�س،  بين  يق�سون  الخلفاء  وكان   .
163

الإدارية التراتيب  �ساحب  بهم  وعرف 

)157(  اأحكام القراآن لبن العربي تحقيق محمد علي البجاوي 4/1642 دار الفكر 1974.

)158(   رو�سة الق�ساة وطريق النجاة علي بن محمد ال�سماني، تحقيق د. �سلح الدين الناهي ط. جامعة بغداد 

.1933
)159(  اأنوار البروق في اأنواء الفروق اأحمد بن اإدري�س القرافي 1/205 دار المعرفة بيروت.

)160(   اأق�سية ر�سول اهلل �سلى اله عليه و�سلم عبد اهلل محمد بن فرج، تحقيق قا�سم الرفاعي دار القلم بيروت 1987

)161(   مق�ساد ال�سريعة محمد الطاهر ابن عا�سور �س: 31 ال�سركة التون�سية للتوزيع.

)162(   تخريج الدللت ال�سمعية علي بن محمد الخزاعي تحقيق د. اإح�سان عبا�س 271. دار الغرب الإ�سلمي 

بيروت 1985.

)163(   التراتيب الإدارية عبد الحي الكتاني 1/256 دار الكتاب العربي بيروت.
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ويعهدون بالق�ساء اإلى اأمراء الجند والوليات يقول الماوردي: كان الق�ساء في 

هذه المرحلة يمزج بين العظة وقوة الحكم، لكن النا�س حين كثر فيهم الجور 

الم�ستكين  وي�ستقبل  المظالم  في  فيه  ينظر  يوما  مروان  بن  الملك  عبد  خ�س�س 

من اأحكام الق�ساة، وكان اإذا واجهه م�سكل اأو رابه حكم اأحاله على قا�سيه اأبي 

اإدري�س الأودي. وهكذا يكون ق�ساء المظالم قد ن�ساأ تبعا لف�سو الجور والظلم بين 

. وبالن�سبة للمغرب الإ�سلمي فاإن الم�ست�سرق هوبكنز 
164

النا�س ومن الق�ساة معا

تحدث في كتابه النظم الإ�سلمية بالمغرب في القرون الو�سطى عن ق�ساء المظالم 

اإحقاق الحق في الحالت  للق�ساء، ويتولى �ساحبه  اإنه نظام مكمل  وقال عنه: 

التي ل ي�ستطيع القا�سي فيها ل�سبب ما اأن يفعل ذلك، وهناك حالتان يجري ذلك 

فيهما، اأولهما حينما يفتقر القا�سي اإلى ال�سلحية الق�سائية، وثانيهما حين يفتقر 

.
165

القا�سي اإلى ال�سلطة الأدبية للتاأكد من اأن اأحكامه �سوف يجري تنفيذها

يقول اأبو بكر ابن العربي مبينا طبيعة ق�ساء المظالم واخت�سا�سه فقال:

اأما ولية المظالم فهي ولية غريبة اأحدثها من تاأخر من الولة لف�ساد الولية 

وف�ساد النا�س، وهي عبارة عن كل حكم يعجز عنه القا�سي، وينظر فيه من هو 

القا�سي،  اأحدهما  بين �سعيفين قوى  اإذا كان  التنازع  اأن  يدا، وذلك  منه  اأقوى 

كظلم  بالولية  اأحدهما  في  والقوة  قويين،  اأو  و�سعيف  قوي  بين  كان  واإن 

الرحمن  عبد  ويقول   .
166

اأنف�سهم الخلفاء  له  ن�سب  مما  فهذا  والعمال،  الأمراء 

فة  وَن�سَ ال�سلطنة  �سطوة  من  ممتزجة  وظيفة  هي  المظالم  ولية  اإن  خلدون  ابن 

المظالم حين  ن�ساأت ولية  . وقد 
167

يد وعظيم رهبة اإلى علو  الق�ساء، وتحتاج 

تعقدت الحياة وداخل النا�س جنوح اإلى الظلم، واأبدى حكام بني اأمية �سيئا غير 

قليل من ذلك، ولما ولي عمر بن عبد العزيز الحكم ت�سدى بنف�سه لرد المظالم، 

فكان ي�سترجع من بني اأمية ما اأخذوه من اأموال النا�س بمجرد اأن يدعي عليهم 

)164(   الأحكام ال�سلطانية لأبي الح�سن الماوردي �س:98 دار الكتب العلمية بيروت.

)165(   النظم الإ�سلمية في المغرب والقرون الو�سطى هوبكنز ترجمة اأمين توفيق الطيبي �س 231 الدار العربية 

للكتاب ليبيا 

)166(   اأحكام القراآن لبن العربي 4/1643.

)167(   مقدمة عبد الرحمن بن خلدون تحقيق على عبد الواحد وافي 2/631 دار نه�سة م�سر القاهرة ط.3.
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احد اأنهم اأخذوا ماله، من غير اأن يطالبهم بالبينة ا�ستنادا اإلى ما عرف عنهم من 

ظلم وغ�سم، وكان عمر بن عبد العزيز يدرك اأن اإقامة البينات في هذه الحالة قد 

اأنف�سهم، فلذلك  ال�سهادة خوفا على  ال�سهود قد ل يوؤدون  تكون متعذرة، لأن 

�سابق واعتداء  المتهمين من ظلم  الحال وما عرف عن  بواقع  يكتفي  كان عمر 

ثابت. ومن اأجل تركيز موؤ�س�سة ق�ساء المظالم واإي�ساح اخت�سا�ساتها، فقد تولى 

اأداء ق�ساتها لعملهم،  فاأبرز �سروط توليها وكيفية  التعريف بها،  الفقه الإ�سلمي 

، واأبي يعلى 
168

ونجد الكثير من ذلك في كتاب الأحكام ال�سلطانية للماوردي

وغيرهما. وقد جمعت المو�سوعة الفقهية الكثير من تلك الأحكام اأثناء حديثها 

الإ�سلمي  الجتهاد  عناية  مقدار  يتبين  الحقائق  تلك  . وبتجميع 
169

المظالم عن 

الق�ساء  فيها عمل  تكتنف  التي  الحالت  في  الإن�سان خ�سو�سا  بحماية حقوق 

عوائق جدية قد ت�سيع معها حقوق النا�س.

ثانيا: نظام ق�ساء الجماعة 

اإحقاق  من  وتمكينه  الق�ساء،  تنظيم  اإلى  الم�سلمين  توجه  اأثر  من  كان  لقد 

يظل  لئل  التقا�سي،  درجات  الم�سلمون  د  عدَّ اأن  المظلومين  واإن�ساف  الحق 

جائزا  يكون  قد  بحكم  تق�سي  قد  التقا�سي،  من  واحدة  لدرجة  مرتهنين  النا�س 

من  عليا  درجة  الم�سلمون  اأحدث  فقد  لهذا  منه.  الخل�س  ي�سعهم  فل  متع�سفا 

اإن قا�سي  الجماعة. يقول هوبنكز  العادي هي ق�ساء  الق�ساء  الق�ساء ت�سمو على 

الجماعة يكون في مدينة رئي�سية قد تكون هي عا�سمة الدولة، وقد ين�سب قا�سي 

الجماعة اإلى �سلطان معين، فيقال عن اأبي يو�سف الحجاج اإنه قا�سي عبد المومن 

. وميزة قا�سي الجماعة اأنه يعين من ِقبل رئي�س الدولة 
170

بن علي وابنه المن�سور

نف�سه اأو من قبل نائبه، ويكون قا�سي الجماعة هو اأحد كبار رجال الدولة، وهو 

. وقد 
171

الذي يعين بقية الق�ساة العاديين، وقد يتولى اأي�سا تعيين قا�سي المظالم

)168(   الأحكام ال�سلطانية للماوردي �س:100.

)169 (   المو�سوعة الفقهية الكويتية 38/129 وزارة الأوقاف الكويتية 1998.

)170(   النظم الإ�سلمية في المغرب في القرون الو�سطى هوبنكز تعريب اأمين الطيبي �س 211.

)171(   النظم الإ�سلمية في المغرب في القرون الو�سطى �س: 212.
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اإلى المحت�سب  كان لقا�سي الجماعة �سلحيات كثيرة حول بع�سها في ما بعد 

و�ساحب ال�سرطة. وقد ل يخرج عن �سلطة قا�سي الجماعة اإل الولية الع�سكرية 

هو  �سحنون  اأن  ويبدو   .
172

والجباة الولة  مراقبة  اخت�سا�سه  من  وكان  والمالية، 

من اأحدث هذه الخطة بالمغرب �سنة 367 173. ويذكر اأن اأول من عرف بقا�سي 

الجماعة بالأندل�س هو يحيى بن يزيد، يذكر النباهي في المرقبة العليا اأن اأول من 

�سمي بقا�سي الجماعة بالأندل�س هو يحيى بن يزيد، فاإنه لما دخل عبد الرحمن 

بن معاوية الداخل قرطبة وجد فيها يحيى بن يزيد قا�سيا، فاأثبته على الق�ساء ولم 

يعزله اإلى اأن مات، وكان يقال له وللق�ساة قبله قا�سي الجند، وقال النباهي اإن ا�سم 

. وقد ا�ستعمل ا�سم قا�سي الجماعة ابتداء من �سنة 
174

قا�سي الجماعة ا�سم محدث

)140 هـ(.ح�سبما يثبته د. محمد قا�سم بن عياد في تحقيقه لكتاب معين الحكام 

. وفي الم�سرق كان قا�سي الح�سرة  ي�سمى قا�سي الق�ساة. 
175

لبن عبد الرفيع

اإ�سافات يقدمها الجتهاد اإلى ثقافة حقوق الإن�سان

اإن من قبيل الإن�ساف والعتراف اأن يقر الم�ستغلون على ق�سايا حقوق الإن�سان 

قبل غيرهم باأن لكل ال�سعوب والثقافات ال�ساربة بجذورها في اأعماق التاريخ ما 

يمكن اأن تقدمه لتدعم به ثقافة حقوق الإن�سان،  وذلك الفعل هو وحده ما يجعل 

حقوق الإن�سان عالمية و�ساملة، وحاملة لب�سمات كل الثقافات، واإل فاإن منظومة 

اأن  تحاول  اأحادية،  ثقافية  روؤية  عن  معبرة  �ستكون  الم�ستجلبة  الإن�سان  حقوق 

تجتذب النا�س اإليها، وتقنعهم باأهميتها وجدواها، لكنها تلغي عبقريات ال�سعوب 

وثقافاتها، وت�سهرها في منظومة حقوقية لم ت�سترك في �سياغة الكثير من بنودها. 

اأن يكون  الثقافات، في  الثقافة الإ�سلمية كغيرها من  ومن منطلق الإيمان بحق 

لها قول وموقف من جميع ق�سايا حقوق الإن�سان اإجمال، اإعمال لأهم مبداأ من 

)172(   النظم الإ�سلمية في المغرب في القرون الو�سطى �س:214.

)173(  النظم الإ�سلمية في المغرب في القرون الو�سطى �س:213.

)174(   المرقبة لعليا تاريخ ق�ساة الأندل�س لأبي الح�سن النبهاني تحقيق: د. مريم قا�سم طويل �س:39 دار الكتب 

العلمية بيروت 1995.

)175(   مقدمة معين لحكام على الق�سايا والأحكام لقا�سي الجماعة اإبراهيم عبد الرفيع د. محمد قا�سم بن عاد 81 

دار الغرب الإ�سلمي 1989.
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مبادئ حقوق الإن�سان وهو مبداأ الحق في الم�ساواة بين ال�سعوب والح�سارات 

والمعرفة  عموما،  الإ�سلمية  المعرفة  تختزنه  بما  العلم  موقع  ومن  والثقافات. 

فاإن  اأخ�س،  بكيفية  الفقهي  الجتهاد  كفاءة  عليه  تتوفر  وما  خ�سو�سا،  الفقهية 

الحاجة اإلى اإبداء بع�س الآراء في حقوق الإن�سان، تبدو جدية وم�سروعة. وحيث 

اإن الحديث يجب اأن يظل محدودا ومح�سورا في جانب واحد هو جانب ما 

يمكن اأن ي�سيفه الجتهاد الفقهي اإلى ثقافة حقوق الإن�سان، فاإني اأ�سير اإ�سافات 

اأقدمها قطاعيا على النحو التالي:

1. اإ�سافات الجتهاد اإلى حق الإن�سان في الوجود

اإن حق الإن�سان في الوجود هو حقه الأول الذي تترتب عليه �سائر الحقوق. 

والوجود الإن�ساني هو مزيج من وجود مادي ج�سدي يحميه الإ�سلم، ووجود 

اآخر معنوي اعتباري، ي�سر الإ�سلم كثيرا على �سونه وتوفيره للإن�سان.

اأ.الوجود احل�سي لالإن�سان

حين نر�سد اعتبار الإ�سلم للوجود الح�سي للإن�سان، فاإن من الي�سر اأن ندرك 

اأن هذا الوجود كما تعبر عنه اأحكام ال�سريعة هو اأطول امتدادا مما هو عليه في 

ثقافات اأخرى، تت�سدر حاليا حركة الدفاع عن حقوق الإن�سان ووجوده. ووجود 

الأحكام  يوؤطرها من  ما  اأبعاد ومراحل، لكل منها  له ثلثة  الإ�سلم  الإن�سان في 

ال�سرعية. وهذه المراحل هي مرحلة الجتنان، ثم مرحلة الحياة الطبيعية العادية، 

ثم مرحلة ما بعد الوفاة. فاأما مرحلة الجتنان فهي ذات المرحلة التي يقول عنها 

اإنها مرحلة تبداأ فعل من لحظة تخ�سيب البوي�سة بالحيوان المنوي، لتبداأ  العلم 

الم�سلط  اأو  الطبيعي،  الموت  واقعة  اإل  تنهيها  ل  التي  الفزيولوجية  الحياة  رحلة 

على الإن�سان عن ق�سد و�سبق اإ�سرار، بذرائع مختلفة. والعلم الطبيعي الحديث ل 

يتنكر لهذه المرحلة، واإنما يرعاها ويوليها عناية فائقة، ولذلك اأفرد لها فرعا من 

فروع الطب هو علم الأجنة EMBRYOLOGIE الذي يتابع وجود الجنين في رحم 

اأمه، بما تتطلبه حالته من تدخل ومن علج اأو تقويم اأو اإجراء عمليات جراحية 

وجود  على  الفقه  رتب  وقد  مر�س.  اآثار  اإزالة  اأو  اأورام  ل�ستئ�سال  الجنين  على 
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الجنين اأحكاما من�سجمة مع مبداأ الحفاظ على وجوده، واحترام اآدميته باعتباره 

�سنيعة الخالق واأثر فعله. ومن الآثار الفقهية لوجود الإن�سان في مرحلة الجتنان، 

وجوب الحفاظ على حياته من خلل المحافظة على �سلمة الأم الحامل. ومنها 

حرمة اإلحاق اأي �سرر بالأم قد يف�سي اإلى اإجها�س الجنين، فل تنفذ العقوبات 

الواجبة على الأم الحامل حماية للجنين. ومن اآثار اعتبار وجود الجنين وحقه في 

الحياة اعتبار اإ�سقاطه عمدا بعد ت�سكله ذنبا حدد له ال�سرع كفارة. ومن اآثار اعتبار 

وجود الجنين اإيقاف توزيع التركة حتى يخرج اإلى الوجود، وي�ستهل الحياة لئل 

اأن حياة  توؤكد  الآثار كلها  اإن هذه  ي�سيع ن�سيبه من الإرث لو وزع قبل مولده. 

الجنين حياة محترمة، واأن الحفاظ عليها هو هدي ال�سريعة.

اأما المرحلة الثانية من مراحل وجود الإن�سان، وهي المرحلة الطبيعية المبتدئة 

التكاليف  تتعلق  وبها  والأبرز،  الأهم  المرحلة  فهي  بالوفاة،  والمنتهية  بالميلد 

ال�سرعية، وهي مناط ما ياأتيه الإن�سان من خير اأو �سر، وللفقه الإ�سلمي تفا�سيل 

كثيرة، تتنوع بح�سب كل مرحلة يحياها الإن�سان من طفولة اإلى تمييز اإلى ر�سد 

اإلى بلوغ. وللإن�سان في هذه المرحلة حقوق وواجبات، وذلك كله هو مظهر 

اأهليته التي ي�سميها الأ�سوليون اأهلية وجوب بالن�سبة للحقوق، واأهلية اأداء بالن�سبة 

للواجبات. واأما المرحلة الثالثة من وجود الإن�سان، فهي مرحلة ما بعد الوفاة، 

وهي عتبة اإلى العالم الآخر، وللإن�سان في هذه المرحلة حقوق منها: اأن يترفق 

على  يطراأ  لما  درءا  فمه،  ويغلق  ب�سره،  ي�سخ�س  حين  عيناه  فتغم�س  بج�سده، 

يزيل  بما  يغ�سل  اأن  حقه  من  يكون  ثم  ال�سورة،  تغير  من  الميت  الإن�سان  وجه 

قد  لما  تفاديا  بالقطن،  فتحات ج�سمه  وتعباأ  ذلك،  وت�ستر عورته خلل  درنه، 

يخرج منها، ويطيب ج�سده وموا�سع الثنايا منه، ثم يكفن في اأثوابه، ثم يجمع 

النا�س لل�سلة عليه والدعاء له، وحين ي�ستقر في قبره، فاإن القبر ي�سير منزله الذي 

يخت�س به، فل ينب�س عليه اإل ل�سرورة ول يعبث به، ول يم�سى عليه، ول تلقى 

، وهذا كله تكريم للإن�سان، يختلف عما يفعل باأنا�س اآخرين 
176

عليه القاذورات

اإقامتهم  اأجرة  اأداء  عن  ذووهم  عجز  اإذا  اأج�سامهم  تحرق  قد  اأخرى  ملل  من 

)176(   المغني لبن قدامة المقد�سي 2/451 عالم الكتب. 
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وا�ستقرارهم في قبورهم، وقد يلقون على روؤو�س الجبال لتاأكل اأج�سامهم الطيور 

الجارحة، والحيوانات الكا�سرة.

اخت�سا�س  له  يظل  اأن  الوفاة،  بعد  المعنوي  الإن�سان  اعتبار وجود  اآثار  ومن 

بالمال وهو ميت، فل توزع تركته بمجرد وفاته واإنما تظل له فيها حقوق، هي: 

حقه في اأداء ديونه، واأداء ما تعلق بالمال نف�سه، وحقه في تجهيزه ودفنه، ثم حقه 

في اإنفاذ و�ساياه المالية في حدود الثلث، واإثر ذلك يوؤول ما تبقى اإلى الورثة. 

الميت  ملك  على  التركة  واأبقينا  والنظائر:  الأ�سباه  في  الحنفي  نجيم  ابن  يقول 

. ومن حقوق الميت المعنوية بعد 
177

حكما حتى تق�سى حوائجه منها رحمة به

كما  زوجته،  يغ�سل  اأن  للزوج  جاز  ولذلك  موؤقتا،  الزوجية  علقته  بقاء  وفاته، 

اأن لزوجته تغ�سله، وذلك ب�سبب اعتبار ا�ستمرار الزوجية، ولول ذلك لحرم اأن 

يغ�سل الرجل اأو المراأة من هو اأجنبي عنه ل تربطه به علقة زواج.

ب.حماية الجتهاد لهوية الإن�سان

انت�ساب  مقوماتها  ومن  الإن�سان،  لوجود  المعنوي  المظهر  هي  الهوية  اإن 

الإن�سان لأ�سرته ولوطنه ولثقافته وعقيدته، فل يحال بينه وبين هذه المقومات. 

لكن المجتمعات المعا�سرة التي يتردد فيها الحديث عن حقوق الإن�سان عموما، 

المثلية  اأتاحت قوانين كثير من دولها للأ�سر  الطفل خ�سو�سا، قد  وعن حقوق 

اأن تتبنى اأطفال تر�سى بهم عاطفة الأمومة والأبوة المكظومة، وهما عاطفتان 

اأي�سا. و�سبيل ح�سول هذه  الحيوان  بل وفي  النا�س،  اهلل في  طبيعيتان من فطرة 

الأ�سر على اأطفال في مجتمعات تنخف�س فيها الخ�سوبة، وي�سح فيها الإنجاب 

ويقل فيها المواليد جراء اختيارات ومواقف من الزواج والإنجاب، اأن ي�ستجلب 

الأطفال من بلد اأخرى غالبا ما تكون هي البلد التي ينت�سر فيها الفقر، اأو ت�سود 

التبرع  األ ي�سخو من يطلب منه  الطبيعية. والغالب  الكوارث  اأو  الحروب  فيها 

يكون  ل  قد  ماليا  مقابل  يتقا�سى  اأن  بعد  اإل  المدقع،  الفقر  يعاني  وهو  بولده 

الذي  الحقيقي  وال�سوؤال  طلبتهم.  التي  البيئات  اإلى  الأطفال  نقل  يتم  ثم  معلنا، 

)177(   الأ�سباه والنظائر زين الدين بن نجيم الحنفي تحقيق محمد مطيع الحافظ 89 دار الفكر دم�سق 1986.
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الطفل،  اإرادة هذا  �سوؤال عن  الكافية، هو  بالجدية  يطرح  لم  اأو  بعد،  يطرح  لم 

اإن كان قد اأذن بهذه النقلة، وذلك الترحيل، وهو حدث �سغير ل قدرة له على 

نيابة عنه؟  اأن يت�سرف في م�سيره  التمييز ف�سل عن الختيار، وهل يحق لأحد 

وهل �سي�سعده فعل اأن يجد نف�سه في اأ�سرة اأخرى تختلف عنه ثقافيا واجتماعيا 

يكون  اأن ل  اإلى  المنقول  الولد  يطمئن هذا  اأي�سا؟. وهل  و�سلوكيا وفزيولوجيا 

هو اأي�سا مو�سعا لممار�سة جن�س مثلي خ�سو�سا في البيئات التي تكثر فيها ن�سبة 

ممار�سات زنا المحارم؟.

هذه اأ�سئلة ل يمكن اإ�سكاتها بمجرد اإهمالها.

واأخفت  اأ�سرهم،  غير  اأ�سر  تبنتهم  الذين  الأطفال  من  كثيرا  اأن  الملحظ  اإن 

�سفقة  مو�سع  كانوا  اأنهم  الكبر  حين  يدركون  قد  اأنهم  اأ�سلهم،  حقيقة  عنهم 

ا�ستفاد منها المتبنون با�ستكمال �سعادتهم، وا�ستفاد منها المانحون بما تقا�سوه 

من مقابل مالي، وبعد هذا اأفل يحق اأن يقال اإن هذه العملية هي �سفقة تجارية 

بها من �سيغ  الأطفال، واأنها �سيغة حديثة م�سكوت عليها وماأذون  مو�سوعها 

ال�سترقاق وللمتاجرة بالب�سر؟.

ج.الجتهاد الفقهي يف مواجهة �سياع هوية الإن�سان

الو�سيلة  هو  الزواج  عقد  اأن  على   16 المادة  في  الأ�سرة  مدونة  ن�ست  لقد 

المقبولة لإثبات الزواج. ون�ست على اأنه يعمل ب�سماع دعوى الزوجية في فترة 

التنفيذ.  حيز  القانون  هذا  دخول  تاريخ  من  �سنوات  خم�س  تتجاوز  ل  انتقالية 

واأمام كثرة حالت الزواج غير الموثق، وبعد بذل جهود كثيرة من اأجل توثيقها، 

تقرر تمديد المدة النتقالية. ثم ثبت اأخيرا اأنه ل زال هناك اأ�سخا�س كثيرون لم 

يوثقوا زواجهم. واأمام هذه الو�سعية غير الطبيعية، فقد طالبت فئات باإلغاء العمل 

ب�سماع دعوى الزوجية، لأنها �سارت ذريعة اإلى توثيق زواج القا�سرات، واإلى 

تعديد الزوجات. وما يطالب به هوؤلء حين يتحقق، فاإنه �سيمثل انتهاكا حقيقيا 

ثابت من حقوق  انتهاكه لحق  فاأما  الطفل خا�سة.  الإن�سان، ولحقوق  لحقوق 

الإن�سان، فيمتثل في اأن منع توثيق الزواج ل يقع اأثره على الزوجين فقط، واإنما 



161قدرة الجتهاد على اإنتاج اأحكام داعمة وحامية لحقوق الإن�سان

اأن  الم�ساواة  قاعدة  المواطنين وعلى  الذين من حقهم كبقية  الأبناء  ليطال  يمتد 

ي�ستفيدوا من انت�سابهم اإلى اأ�سرهم الحقيقية. ومن اأهم مبادئ الحق عدم تحميل 

ال�سخ�س اأثر فعل لم يقم به، ولهذا فاإن منع توثيق الزواج يكون في ماآله عقوبة 

متعدية تتجاوز الفاعل الذي هو الأبوان في حال عدم توثيق الزواج، ليقع على 

الأطفال الأبرياء الذين ل يد لهم ول ك�سب لهم في عدم توثيق العقد، لأنهم لم 

يوجدوا اإل بعده، فمحا�سبتهم وتحميلهم اأثر عدم التوثيق هو تحميل لمن كان 

معدوما حين العقد. ومهما يكن م�ستوى مخالفة الزوجين بعدم توثيق الزواج، 

فاإنها مع ذلك ل ت�ستحق عقوبة قا�سية هي حرمان الأطفال من ن�سبهم واأ�سرهم 

واإعدامهم معنويا، مع ما يترتب عن ذلك من اآثار نف�سية واجتماعية.

اإن حرمان طفل من هويته ومن حقه في النت�ساب، هو اإلقاء به اإلى تهمة البنوة 

المظلومون  هوؤلء  يتكاثر  وحين  المعنوي،  لوجوده  تدمير  وهو  ال�سرعية،  غير 

ينحدرون  اأنهم  رغم  قانونيا،  باأ�سولهم  المعترف  وغير  اجتماعيا  والمنبوذون 

الناقمين على  اأن توجد طبقة من الأ�سخا�س  من زواج �سرعي، فاإن معنى ذلك 

المجتمع ي�سبهون اإلى حد بعيد طبقة البدون، المعروفة في بع�س دول الخليج، 

وهوؤلء �سيطالبون قطعا بحقهم في العتراف لهم باأن�سابهم وانتمائهم اإلى اأ�سرهم 

واإلى الوطن بكل اأنواع المطالبات، و�سيحقدون على من األقى بهم خارج الهوية، 

وا�ستاأثر دونهم بالنت�ساب اإلى اأ�سرهم واإلى الوطن. ثم اإن حرمان الطفل من ن�سبه 

بالإ�سافة اإلى ما يحدثه له من اإح�سا�س بظلم يتجرعه طوال حياته، فاإن فيه انتهاكا 

�سريحا لما اأقرته المادة: 8-7 من اتفاقية حقوق الطفل التي دخلت حيز التطبيق 

في المغرب 1990. 

وتن�س الفقرة 1 من المادة 7 من التفاقية الدولية على ما يلي:

ي�سجل الطفل بعد ولدته فورا، ويكون له الحق منذ ولدته في ا�سم، والحق 

وتلقي  والديه،  معرفة  في  الحق  الإمكان  قدر  له  ويكون  جن�سية،  اكت�ساب  في 

رعايتهما. 
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وتن�س المادة 8 من التفاقية على اأنه:

تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك 

الزواج،  اإثبات  بمنع  المطالبة  فاإن  هذا  وعلى  العائلية.  وا�سمه و�سلته  جن�سيته 

اإن كانت تتوخى قطع الطريق على التعديد، وعلى منع زواج القا�سرات، فاإنها 

هي نف�سها قد وقعت في خطاأ اأ�سد فداحة حين تنكرت لمنطوق اتفاقية حقوق 

الطفل التي جاءت وا�سحة وحري�سة على اإيلء الطفل حقه في الوجود المعنوي 

الطبيعي. ولي�س من قبيل الحق اأن يتعر�س الأطفال لظلم �سديد اإر�ساء برغبات 

اأنا�س كبار لهم روؤاهم وت�سوراتهم عن تعديد الزوجات وعن زواج القا�سرات. 

اأو تعديد الزوجات، ل يمكن اأن يعاقب  اإنه مهما يكن، فاإن تزويج القا�سرات 

عليه بهذه العقوبة القا�سية التي تقع على من لي�س له يد في وقوعها من الأطفال. 

معينة  اإجراءات  له  واإنما  المدونة،  في  باإطلق  ممنوعا  لي�س  التعديد  اأن  على 

ذلك  مع  ويظل  المدونة،  من   46  45-  44-  43-  42-  41 المواد:  عليها  ن�ست 

اأخف من طلق الرجل زوجته، لأنه يريد اأن يعدد عليها. فاإذا كانت المدونة ل 

تمنع التعديد بموجب المواد ال�سابقة، فاإن منعه عن طريق حرمان الأطفال من 

هويتهم، فاإنه يكون اإجراء غير عادل، ول من�سجم مع روح المدونة ومنطوقها. 

لي�س ممنوعا  فاإنه مع ذلك  القا�سرات واإن لم يكن فعل ح�سنا،  اأن تزويج  كما 

الحمل  اأقرت  حينما  بابا،  له  فتحت  قد   156 المادة  لأن  المدونة،  في  باإطلق 

الذي يقع اأثناء الخطبة، والخطبة ل تلتزم دوما ب�سن معين، ولن يطوق هذا الخلل 

اإل باإلغاء المادة 156.

اإ�سهام الجتهاد الفقهي في تطوير ال�سيا�سة العقابية واأن�سنتها

ب�سخ�سه  للدين  �سامن  هو  المدين  اأن  ترى  القديمة  القوانين  كانت  لقد 

كان  قد  بل  يحب�سه،  اأن  الدين  ل�ساحب  حق  الدين  يوؤد  لم  هو  فـاإن  لبماله، 

ي�ستعبدونه،  فاإنهم  الأداء  عن  المقتر�س  عجز  فاإن  المال،  يقر�سون  المرابون 

اأرهنونا  فاأفل�س:  العرب،  من  منهم  اقتر�س  من  لبع�س  منهم  جماعة  وقالت 

ن�ساءكم. ولم تزل بع�س القوانين تق�سي ب�سجن المدين �سواء كان مماطل قادرا 



163قدرة الجتهاد على اإنتاج اأحكام داعمة وحامية لحقوق الإن�سان

على الأداء اأو كان عاجزا. ثم اتجهت القوانين الحديثة اإلى التراجع عن تطبيق 

الإكراه البدني ب�سبب العجز عن الأداء. فاألـغى الت�سـريع الفرن�سي عـقوبة الإكراه 

البـدني في التعاملت التعاقدية في ما يخ�س الديون التجارية، ف�سدر قانون في 

المو�سوع في 22/7/1867، فحـد من الإكـراه البدني، لكن القانون اأبقى على 

والتعوي�سات  الق�سائية  والم�ساريف  المالية،  للغرامات  بالن�سبة  البدني  الإكراه 

المدنية لفائدة الدولة، وللمطالبين بالحق المدني اإذا كان م�سدرها الفعل. وفي 

المغرب فاإن اأهم ظهير �سدر في هذا الباب هو الظهير رقم 1-60-305 الموؤرخ 

ب 20/2/1961. ون�ست المادة 637 من الم�سطرة الجنائية المغربية، على عدم 

تنفيذ م�سطرة الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي يدلي ب�سهادة تثبت ع�سره 

وعوزه، وي�سلمها الوالي اأو العامل اأو من ينوب عنه، وب�سهادة عدم الخ�سوع 

لل�سريبة. اإن ما انتهى اإليه القانون المغربي من اإعفاء المع�سر من الإكراه البدني، 

يعد تطورا ا�ستغرق الكثير من الزمن، على اأن ال�سجون ل زالت تغ�س باأزواج 

القانون  اأن يكون  النفقات الزوجية. ومن قبل  اأداء  كثيرين ب�سبب عجزهم عن 

روؤية  الإ�سلمي  للفقه  كان  فقد  وفقرهم،  الأ�سخا�س  لإع�سار  مراعيا  الحالي 

اإن�سانية �سابقة في الزمن، ذهبت اإلى حد القول باأن حب�س ال�سخ�س ب�سبب عجزه 

يقول  الأداء،  على  ويعينه  المجتمع  ينظره  اأن  والواجب  كبير،  ظلم  هو  المالي 

ويقول   ]280 }.]البقرة  مي�سرة  اإلى  فنظرة  ع�سرة  ذو  كان  واإن   } تعالى:  اهلل 

اأي�سا عن م�سارف الزكاة: { اإنما ال�سدقات للفقراء والم�ساكين والعاملين عليها 

والموؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي �سبيل اهلل وابن ال�سبيل }. ]التوبة 

60[ والغارمون هم من اأحاطت بهم الديون فكانوا اأهل لأن يعانوا من م�سرف 

الزكاة ل اأن ي�سجنوا.

روي اأن رجل جاء علي بن اأبي طالب ي�سكو رجل مدينا، ف�ساأل علي المدين 

فاأقر وقال له: علي كذا وكذا من المال، فقال له علي اق�سه دينه، فقال ما عندي 

ما اأق�سيه، فقال غريمه اإنه كاذب، اإنه غيب المال، وقال له علي ايت ببينة على 

ل  الدائن  فقال  ا�ستحلفه،  علي  فقال  المال،  غيب  اإنه  الدائن  فقال  مال،  له  اأن 

اأر�سى بيمينه، فقال علي ما تريد؟ قال احب�سه لي، فقال علي ل اأعينك على ظلمه 
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. وقد اتجه الفقه المالكي اإلى القول بعدم جواز حب�س المع�سر 
178

وعلى حب�سه

له، واإن كان  �سيء  اإن كان مع�سرا ل  الرجل  يقول مالك: ل يحب�س  الدين،  في 

الفرق  الفروق،  القرافي في كتابه  . وقد خ�س�س 
179

يجد ق�ساء فلم يق�س �سجن

الحب�س  فقال: ل يجوز  المعدم  المدين  لتاأ�سيل عدم حب�س  والمائتين،  الثلثين 

في الحق اإذا تملك الحاكم من ا�ستيفائه، فاإن امتنع من دفع الدين، ونحن نعرف 

ماله، اأخذنا منه بمقدار الدين، ول يجوز لنا حب�سه، وكذلك اإذا ظفرنا بماله اأو 

داره، اأو �سيء يباع له في الدين كان رهنا اأم ل، فعلنا ذلك، ول نحب�سه، لأن في 

.
180

حب�سه ا�ستمرار ظلمه

د.الجتهاد يف جمال ال�سيا�سة العقابية

فقه ال�سجن والعتقال

بال�سجن،  عليهم  والمحكوم  الأظناء  وباإيداع  الحريات،  ب�سلب  الحكم  اإن 

وظروف العتقال والإقامة في ال�سجن لق�ساء المحكومية، اأو لق�ساء مدة الحب�س 

الحتياطي، كل ذلك هو من اأهم ما تعنى به التربية الحقوقية. وبالرجوع اإلى ما 

راكمه الفقه الإ�سلمي في المو�سوع، يتبين اأن باإمكان الفقه الإ�سلمي والجتهاد 

الفقهي، اأن يقدما اإ�سافات قيمة على طريق دعم الحريات، وحفظ كرامة الإن�سان 

خلل فترة العتقال. وفي التراث الفقهي عطاءات كثيرة، واأحكام متعددة تتناول 

جزئيات من مو�سوع العتقال و�سوابطه. والمعروف عن الت�سريع الإ�سلمي، 

اأنه لم يعتمد ال�سجن و�سيلة اأ�سا�سية للعقاب، فلذلك لم ي�ستكثر الم�سلمون من بناء 

ال�سجون. وحين دعت الحاجة اإلى بناء ال�سجون، فقد وقر في اأذهان الم�سلمين 

اأن ال�سجون ل توؤوي ح�سريا من هم مذنبون، لأن الظلم قد يطال بع�س الأبرياء 

يو�سف  اأن  القراآن  في  الم�سلمون  قراأ  وقد  ال�سجون.  غياهب  في  بهم  فيقذف 

اأي�سا  قراأوا  الفاح�سة، كما  ال�سجن ب�سبب عفته وامتناعه عن  ال�سلم دخل  عليه 

)178(   الطرق الحكمية في ال�سيا�سة ال�سرعية لبن قيم الجوزية تحقيق �سيد عمران �س 58 دار الحديث القاهرة. 

.2003
)179(   النوادر والزيادات لأبي زيد القيرواني تحقيق محمد الأمين بوخبزة 10/15 دار الغرب الإ�سلمي 1991

)180(  الفروق ل�سهاب الدين القرافي 4/80 دار المعرفة بيروت.
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مخاطبا  فقال  ال�سجن،  في  باإلقائه  بعقيدته  ياأخذ  ل  من  هدد  طالما  فرعون  اأن 

 .]29 ] ال�سعراء  اإلها غيري لأجعلنك من الم�سجونين«.  مو�سى: »لئن اتخذت 

وفي حياة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، لم يتخذ �سجنا خا�سا، يقول محمد بن 

فرج المالكي )ت 550( في كتابه »اأق�سية ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم«: اإن 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حب�س في الم�سجد لبع�س الوقت، وحب�س رجل في 

. وحين اأن�ساأ الم�سلمون ال�سجون، فاإنهم لم يعتبروا الحكم 
181

تهمة ثم خلى عنه

بالعتقال حدا �سرعيا، واإما اعتبروه تعزيرا، وبمقت�سى هذا العتبار جاز العفو 

عن ال�سجين، والتخفي�س من مدة العقوبة ال�سجنية ح�سبما يراه الق�ساء، وتقت�سيه 

دوما  يتم  ل  التعزير  اأن  الفقه  راأى  وقد   .
182

المجتمع المدان وم�سلحة  م�سلحة 

ب�سجن من يدان، وقد يكفي فيه الإعرا�س عن المذنب وتوجيه اللوم اأو التوبيخ، 

التعزير  يتم  وقد  ق�سيرة،  لفترة  النا�س  اأمام  بالوقوف  الجال�س  المدان  مطالبة  اأو 

معنويا.  عقابا  المجتمع  يراه  ت�سرف  باأي  اأو   ،
183

الإزار بحل  اأو  العمامة  بنزع 

لقد ن�س القرافي في فروقه على اأن العقوبات المعنوية تختلف من بلد اإلى اآخر.  

يقول القرافي: اإن التعزير يختلف باختلف الأع�سار والأم�سار، فرب تعزير في 

اإكرام،  اإكراما في بلد اآخر، فقلع الطيل�سان بم�سر تعزير، وفي ال�سام  بلد يكون 

 .
184

وك�سف الراأ�س عند الأندل�سيين لي�س هوانا، وبالعراق وم�سر هوان

به هو مجرد عزل  المراد  اأن  الفقهاء على  ذاته، فقد ت�سوره  ال�سجن  اأما عن 

الإن�سان عن بيئته ومجتمعه، ولي�س المراد به هو و�سعه في مكان �سيق، واإرهاقه 

الإن�سان  الت�سييق على  اأن  الفقهاء على  الوجود. وقد ن�س غير واحد من  بذلك 

، كما ل يجوز تعذيب ال�سجين باأنواع العذاب الموؤذية 
185

في ال�سجن ل يجوز

يعذب  اهلل  »اإن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بقول  الفقهاء  وا�ست�سهد  والمذلة، 

)181(   اأق�سية ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عبد اهلل محمد بن فرج القرطبي تحقيق قا�سم الرفاعي ط.4 دار القلم 

بيروت.

)182(   الأحكام ال�سلطانية لعلي بن محمد الماوردي 295 

8/477 دار  ال�سكر  الرحمن الحطاب باب حد  ابن عبد  الجلل في �سرح مخت�سر خليل محمد  )183(   مواهب 

الكتب العلمية بيروت 2007. و- الأحكام ال�سلطانية للماوردي 293.

)184(  الفروق للقرافي 4/183

)185(  التراتيب الإدارة عبد الحي الكتاني 1/295 دار الكتاب العربي.
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بالرهن  الل�سو�س  . و�سئل مالك عن تعذيب 
186

الدنيا« النا�س في  يعذبون  الذين 

.
187

وبالخناف�س التي تو�سع على بطونهم فمنع ذلك

اأحكام العتقال الحامية لحقوق الإن�سان

ْجن، ولإقامة  لقد وفر الفقه الإ�سلمي اأحكاما كثيرة �سابطة لتنفيذ عقوبة ال�سَّ

ال�سجناء في المعتقلت، حتى ل يتحول �َسْجن النا�س اإلى عقوبة تتجاوز ما تتطلبه 

المدان. وفي كتب  للغيظ على  انتقاما و�سبا  �سرورة الإ�سلح، ول لأن ت�سير 

الفقه جزئيات عديدة، ل يمكن الحديث اإل عن اأقلها، ومنها:

اأ.�سجن الأحداث القا�رصين

كلمة  اأطبقت  فقد  البالغين،  غير  موؤاخذة  وعدم  التكليف  لأحكام  اإعمال 

الفقهاء المالكية وال�سافعية وبع�س الحنفية على اأن الحدث غير البالغ اإذا تعاطى 

بما  تاأديبه  اإمكان  مع  ذلك،  ب�سبب  يحب�س  ل  فاإنه  الغير،  مال  فاأهلك  التجارة، 

مالك:  قال  الثمينة:  الجواهر  في عقد  �سا�س  ابن  يقول   .
188

ال�سجن من  اأقل  هو 

ل يحب�س الحر ول العبد في الدين، ولكن ي�ستبراأ اأمره، فاإن اتهم باأنه خباأ مال 

اأو غيبه حب�سه ال�سلطان، فاإن لم يجد له مال ولم يخبئ �سيئا لم يحب�سه  اأو عينا 

. لكن ال�سرخ�سي يقول: اإن فقهاء الحنفية يرون اأن الحدث اإن هو 
189

وخلى �سبيله

 .
190

تعدى، فاأ�ساع اأموال النا�س بق�سد �سيء، فاإنه يحب�س ول يحب�س و�سيه بدله

يحب�سون  اإنهم ل  اأي�سا:  قال  فاإنه  يحب�سون،  الأحداث  اإن  الفقهاء  قال من  ومن 

الون�سري�سي  وتحدث  اآبائهم.  بيوت  في  يحب�سون  واإنما  العادي،  ال�سجن  في 

اإنهم يفتون باأن ال�سبيان  عن فتاوى المغاربة والأندل�سيين في المو�سوع فقال: 

)186(   �سحيح م�سلم كتاب البر باب الوعيد ال�سديد لمن عذب النا�س بغير حق. و �سنن اأبي داود كتاب الإمارة 

باب الت�سديد في جباية الجزية.

)187(   مواهب الجليل �سرح مخت�سر خليل للحطاب 8/435. 

)188(   المب�سوط ل�سم�س الدين ال�سرخ�سي 20/91 دار المعرفة بيروت.

)189(   عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لعبد اهلل بن �سا�س تحقيق محمد اأبي الأجفان 2/614

)190(   المب�سوط ل�سم�س الدين ال�سرخ�سي 20/91.
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الأحداث  اإيداع  جواز  عدم  من  الفقهاء  به  قال  وما   .
191

اآبائهم عند  يحب�سون 

يحالون  الأحداث  فاأ�سبح  تنفذه،  المعا�سرة  النظم  اأ�سبحت  ما  هو  ال�سجن 

البيوت،  في  الحب�س  بين  و�سط  وهي  والتكوين،  التربية  اإعادة  موؤ�س�سات  على 

والحب�س في ال�سجون. وقد ذهب بع�س العلماء اإلى اأن الحدث اإن هو ت�سرف 

في التجارة بنية �سيئة واأ�ساع مال الغير، فاإن وليه هو من يخاطب بذلك، فيوؤدي 

عنه، اأو يحب�س بدله اإن كان بيده مال للحدث الذي اأتلف المال ولم يوؤد عنه. 

والملحظ هو اأن جملة الأقوال الفقهية في مو�سوع �سجن الأحداث، هي اأقوال 

تراعى و�سع الأحداث وم�ستواهم العمري، فلذلك ل تقول باإيداعهم ال�سجن، 

لأن �سجن الأحداث يمثل تجربة �سيئة بالن�سبة اإليهم، لأنهم �سوف يتعرفون في 

ال�سجن على اأطفال اآخرين متمر�سين بالفعل الإجرامي، فيكون ذلك تلقينا لهم 

الفقه من  قاله  الخلف مما  الإجرامي. وعلى  للفعل  اأخرى  وتدريبا على طرق 

عدم �سجن الأحداث اأو حب�سهم في بيوت اآبائهم، فاإن الفقه كان له موقف مغاير 

القتال،  في  وي�ستركون  ع�سكرية،  جماعات  في  ينخرطون  الذين  الأطفال  مع 

اأن تنتهي  اإلى  اإنهم يحب�سون ويتركون في محب�سهم  وقد قال العلماء عن هوؤلء 

اأطلق  اإن  قتالية  اأعمال  في  ا�ستعمالهم من جديد  يعاد  اأن  يمتنع  الحرب، لأنه ل 

�سراحهم، و�سيكون خطرهم على النا�س كثيرا، لأن النا�س ل يتوقعون اأن ياأتيهم 

الموت من قبل الأطفال، فلذلك ل يتوقون منهم، ول يحتاطون من وجودهم، 

ومن ثم يكون خطرهم اأكبر من خطر الكبار الم�ستركين في القتال. ولما اأجاز 

جماعات  �سمن  ال�ستراك  اأو  المالي،  التعدي  حال  في  الأحداث  حب�س  الفقه 

القتل، فاإنه قد نبه اإلى اأن الحدث البالغ الأمرد ل يحب�س مع الكبار، واإنما يحب�س 

وحده، اأو عند ذي محرم، واإذا كان غير بالغ، فاإنه ل يحب�س اأ�سل، لأن حب�سه 

.
192

هو اإف�ساد، ولي�س اإ�سلحا له

)191(   المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى اأهل الأندل�س واإفريقيا والمغرب للون�سري�سي 8/258 وزارة 

الأوقاف المغربية 1881

)192(   حا�سية الد�سوقي �سرح الدردير 3/280.
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ب.حق جتميع ال�سجناء مع ذويهم

يرى الفقه الإ�سلمي اأنه ل مانع من تجميع ال�سجناء مع ذويهم من ال�سجناء اإن 

كانوا يرغبون في ذلك، فيجمع ال�سجين مع اأخيه اأو اأبيه، كما يجوز اأن يجمع 

الزوج مع زوجته في معتقل واحد، اإن كان ذلك متاأتيا بحيث ل يطلع عليهما 

غيرهما. وقال الفقه اإن طالب من له الحق على الزوج اأو الزوجة بتفريقهما، فاإنه 

، لأن الف�سل بينهما لي�س من مقت�سيات ال�سجن، ول من 
193

ل يجاب اإلى ذلك

م�سمون العقوبة المحكوم بها.

ج.حق توا�سل ال�سجناء مع ذويهم.

ين�س الفقه على اأن الحاكم لي�س له اأن يمنع ال�سجين من اأن يزوره وي�سلم عليه 

معارفه. وا�ستح�سن الفقه اإخراج ال�سجين لزيارة قريبه المري�س مر�س الموت، 

وقد يكون ذلك القريب اأبا اأو ابنا اأو اأخا اأو زوجة، ول يخرج لزيارة من لي�ست 

في  يخدمه  ممن  ال�سجين  تمكين  بجواز  الفقه  وقال   .
194

الوثيقة ال�سلة  هذه  به 

، خ�سو�سا في الحالت 
195

مر�سه من طبيب اأو ممر�س اأو م�ساعد �سحي اآخر

التي يتطلب فيها و�سع ال�سجين ال�سحي عناية فائقة، ولم يتاأت نقله اإلى م�ست�سفى 

لمرات  بالأدوية  وحقنه  ملب�سه،  تغيير  مر�سه  يقت�سي  وقد  وجد،  اإن  ال�سجن 

عديدة في اليوم. 

د.حق ال�سجناء يف الت�سال اجلن�سي

اإلى  الإغ�ساء عنها  يوؤدي  قد  فطريا،  اأمرا  الجن�سية  الحاجة  الفقهاء  اعتبر  لقد 

بروز اختللت جن�سية يمكن اأن تنت�سر في ال�سجون ثم ت�سير اآفة متنقلة. لذا فقد 

ناق�س الفقه ق�سية تمكين ال�سجين من الت�سال الجن�سي، فقال الفقهاء الحنابلة 

لحاجته  ا�ستجابة  بزوجته  الت�سال  من  يمنع  ل  الم�سجون  اإن  الحنفية  واأكثر 

الغريزية الفطرية، مثلما اأنه ل يمنع من الأكل اأو ال�سرب اأو النوم، وكلها حاجات 

)193(  حا�سية الد�سوقي على �سرح الدردير لمخت�سر خليل 3/281

)194(   حا�سية الد�سوقي على �سرح الدردير لمخت�سر خليل 3/382

)195(   حا�سية الد�سوقي على �سرح الدردير لمخت�سر خليل 3/281
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فيه تجاوز في  ال�سجين من الت�سال بزوجته  اأن منع  فطرية. وهذا مع ملحظة 

العقوبة، لأن زوجته تتاأذى من الحرمان، وهي غير مقترفة لما يوجب عقابها. 

وعلى الخلف من هذا فقد قال فقهاء اآخرون: اإن ال�سجين ل يمكن من الت�سال 

الجن�سي بزوجته، لأن مكانه هو مكان عقوبة، فوجب اأن ي�ست�سعرها، ويبدو اأن 

بين  ال�سرعية  للخلوة  ال�سجون  بع�س  ا�ستحداث  مع  متجاوزا  اأ�سبح  القول  هذا 

الأزواج،. وقد يكون الت�سال الجن�سي مريحا للزوجين في حال ما اإذا حكم على 

اأحدهما بمدة �سجنية طويلة، فيكون منع الت�سال الزوجي م�سرا، ويكون اأ�سد 

�سررا اإن خافت الزوجة اأن تفوتها فر�سة الحمل والإنجاب لطول مدة ال�سجن. 

اإن تمكين الزوجين من الت�سال الجن�سي، يجوز في  وقد قالت فئة من العلماء 

النبي �سلى اهلل عليه  باأن  اإذا كان من منطوق الحكم، وا�ست�سهد هوؤلء  حال ما 

و�سلم منع ن�ساء الثلثة الذين خلفوا في المدينة من اأن يت�سل بهن اأزواجهن جن�سيا، 

وقال لزوجة هلل بن اأمية حين ا�ستاأذنته في خدمته، اأن لها ذلك، ولكن ل يقربها 

اإلى  الدعوة  وقد وجدت  المقاطعة.  منطوق حكم  من  ذلك  فكان   ،
196

زوجها

تمكين الأزواج والزوجات ال�سجناء من الت�سال الجن�سي �سداها، فاأن�ساأت في 

الكثير من ال�سجون اأجنحة خا�سة للت�سال الجن�سي. لكن هذه التجربة ف�سلت 

الكثير  فاإن  الأ�سباب الجتماعية،  اأمنية، فمن حيث  لأ�سباب اجتماعية واأخرى 

من ال�سجناء كانوا ي�ستنكفون اأن تزورهم زوجاتهم، فيتعر�سن لل�سوؤال، ويعرف 

منهن اأن زيارتهن هي لتلبية حاجة جن�سية، وقد يحمل النظر اإليهن اإغراء اأو دعوة 

ال�سبب الأمني فيتمثل في  ال�سرعية. واأما  مبطنة، فلذلك رف�س الأزواج الخلوة 

اأن بع�س الأزواج قد ا�ستغلوا هذا الت�سال لإدخال بع�س المخدرات ال�سلبة اإلى 

ال�سجون، و�سار من المتعذر الك�سف عن الن�ساء اللواتي يخفين المخدرات في 

ال�سرعية  الخلوة  توقفت  فلذلك  اأج�سادهن،  اأماكن ح�سا�سة من  اأو في  بطونهن 

ابتداء من 2009.

)196(  عيون الأثر في فنون المغازي وال�سير لبن �سيد النا�س 2/289 دار الآفاق الجديدة بيروت. ط3. 1982
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الجتهاد الإ�سالمي في مجال دعم حقوق المراأة

فلم  اأنثى،  اأو  كان  ذكرا  الإن�سان  لحقوق  الإ�سلم حافظة  �سريعة  لقد جاءت 

تنحز لجن�س على ح�ساب جن�س اآخر، وذلك ل يت�سور منها، لأن ال�سريعة لي�ست 

في عباده كما  اهلل  اإرادة  واإنما هي  اآخر،  لجن�س دون  تنت�سر  ب�سريا حتى  منتجا 

عبر عنها ال�سرع قال اهلل تعالى: { اإن اهلل ل يظلم النا�س �سيئا }.] يون�س44 [. 

واأحكام ال�سريعة بالن�سبة للرجال والن�ساء اأحكام من�سفة، تولي كل جن�س ما هو 

من طبيعته وحاجته. واأحكام المراأة الخا�سة بها اأو الم�ستركة بينها وبين الرجل 

كما تق�ساها بع�س العلماء كثيرة جدا، ومن ذلك اأن د. عبد الكريم زيدان اأح�سى 

اأن  المراأة  على  يتعين  مما  حكما   13009 المراأة  اأحكام  في  المف�سل  كتابه  في 

تعيه، مما هو م�سترك بينهما وبين الرجل، وما هو خا�س بها دونه. وفي ال�سريعة 

اأحكام تحظى فيها المراأة بتميز ظاهر يخ�سها دون الرجل. ومن اأمثلة الأحكام 

الخا�سة بالن�ساء مما وثقه القراآن، اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان قد اأبرم عهدا 

مع اأهل مكة يوم الحديبية، التزم فيه باأن يعيد من جاءه من اأهل مكة مهاجرا وفارا 

بدينه اإلى مكة، ول يلتزم اأهل مكة بمثل ذلك، وعمل بمقت�سى المعاهدة، فقد 

.
197

اأرجع الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم من جاءه من الرجال مهاجرا

لكن القراآن تنزل بعد ذلك فا�ستثنى المراأة من بنود المعاهدة، ومن اإرجاعها 

اإلى مكة كما يرجع الرجال، لأن ذلك يمثل خطرا حقيقيا عليها، لأنها تتعر�س 

لل�سطهاد الذي قد ل تطيقه، كما اأنها قد تتعر�س للغت�ساب ولنتهاك اأنوثتها. 

فقال اهلل تعالى:{يااأيها الذين اآمنوا اإذا جاءكم المومنات مهاجرات فامتحنوهن، 

الكفار}  اإلى  ترجعوهن  فل  مومنات  علمتموهن  فاإن  باإيمانهن،  اأعلم  اهلل 

]الممتحنة 10[.

بن�سو�س  المقررة  الحقوق  من  المراأة  الإ�سلم  اأوله  ما  من  الرغم  وعلى 

اأن  من  يمنع  لم  ذلك  فاإن  النا�س،  نفو�س  في  مكانة  من  به  خ�سها  وما  قد�سية، 

اإلى  فعمدوا  الح�ساري،  التراجع  اأع�سر  في  المراأة  حقوق  النا�س  بع�س  ينتهك 

)197(   عيون الأثر لبن �سيد النا�س 2/156 دار الآفاق الجديدة بيروت ط 3. 1982
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الحتيال على الأحكام المقررة لها، خ�سو�سا في مراحل �سعف الدولة وانت�سار 

الفو�سى ال�سيا�سية، ولذا برزت في المجتمعات اآفات ومظالم جديدة، ت�سدى 

لها الجتهاد الفقهي وواجهها، ثم األغى وجودها من المجتمع. واأ�سوق في هذا 

ال�سياق نماذج مما ت�سدى فيه الجتهاد لنتهاك حقوق المراأة خا�سة.

النموذج الأول: فتوى من اأجل حماية الن�ساء من الغت�ساب

لقد عرف المجتمع المغربي في الع�سر ال�سعدي حالت انعدام الأمن، ب�سبب 

عجز الحكومة المركزية عن ب�سط نفوذها على بع�س المناطق النائية. وقد كان 

من اأثر هذا ال�سعف ال�سيا�سي، اأن �سار بع�س الرجال يختطفون الن�ساء من بواديهن 

تيار فقهي قوي  النازلة، فكان هناك  الفقه هذه  قهرا، فدر�س  بهن  يتزوجون  ثم 

، وهذه 
198

ذهب اإلى اأن المراأة المختطفة تحرم على من اختطفها حرمة موؤبدة

المراأة واإن لم تكن من جملة الن�ساء المحرمات بالن�س القراآني اأو بال�سنة النبوية، 

فاإن قطع الطريق على هذا ال�سلوك الإجرامي كان هو الباعث على اإ�سدار هذه 

الفتوى المحققة لأمن المراأة و�سلمتها. يقول العلمي في نوازله: فالواجب اإذاً 

اأن نجتهد جهدنا في �سد الذريعة لهذه الفاح�سة، وهي هروب الرجال بالن�ساء، 

التحريم  بتاأبيد  البلد  الفتوى في هذه  ال�سلحاء ممن �سلف  العلماء  ولهذا اختار 

لذريعات  �سدا  الم�سهور  خلف  على  كان  واإن  بها،  هرب  من  على  للهاربة 

.
199

الفا�سدات والمف�سدين

النموذج الثاني: فتاوى بطالن هبات الن�ساء

على الرغم من اأن القراآن نطق نطقا �سريحا، وبالتف�سيل الذي ل يبقي مجال 

لللتبا�س بما ت�ستحقه المراأة من الإرث، وعقب اهلل على اآيات الإرث بقوله: 

{ فري�سة من اهلل اإن اهلل كان عليما حكيما } ]الن�ساء 11[. وبقوله: { تلك 

13[. على الرغم من هذا الت�سديد القراآني على وجوب  ] الن�ساء  حدود اهلل } 

احترام اأحكام الإرث والتقيد بها، فاإن النا�س كثيرا ما �سلكوا �سبيل الحتيال اأو 

)198(   العرف والعمل في المذهب المالكي عمر الجيدي �س 437 ط. وزارة الأوقاف بالمغرب 1984.

)199(   نوازل العلماء عي�سى بن علي العلمي 1/91 وزارة الأوقاف المغرب 1981.
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الإكراه من اأجل �سلب المراأة حقها من الإرث. وقد كان للفقه الإ�سلمي مواقف 

عبر بها عن م�ساندته للمراأة لنيل حقها الم�ستوجب �سرعا، وقد كتب عمر اإلى 

اأبي مو�سى الأ�سعري ينبهه اإلى اأن عطايا الن�ساء وهباتهن لذويهن تقع تحت اإكراه 

ابن  ذكره  ما  للمراأة،  المالي  الحق  عن  الدفاع  قبيل  ومن   .
200

والح�سمة الحياء 

العربي من اأن �سريحا كان يرى اأن المراأة المالكة اأمر نف�سها، اإذا وهبت �سداقها 

لزوجها ثم قامت تطالبه باإرجاعه فاإن لها ذلك، لأنها لم تعط عن طواعية ور�سى 

، وهي تحت 
201

نف�س، وهو ما عبرت عنه بالمطالبة با�سترجاع ما اأخذ الزوج منها

تاأثير الخوف اأو الحياء اأو الرغبة في اأن ل تفوتها فر�سة الزواج. يقول الغزالي 

عن هذه الحالة: اإن الزوج قد ي�سيء اإلى الزوجة بحيث ي�سيق عليها الأمور ب�سوء 

الخلق، فت�سطر اإلى طلب الخل�س، فتبرئ الزوج لتتخل�س منه، فهو اإبراء ل على 

طيبة نف�س، وطيبة النف�س اأن ت�سمح بالإبراء ل عن �سرورة تقابله، حتى اإذا رددت 

 .
202

الباطن باإكراه  التحقيق  فهذه م�سادرة على  اأهونهما،  اختارت  بين �سررين 

واأفتى الون�سري�سي ببطلن هبات الن�ساء في القبائل، لأن العرف يجري عندهم 

باطلة  والعمات  والأخوات  البنات  هبة  الون�سري�سي:  يقول  توريثهن.  بعدم 

مردودة، ولهن الرجوع في حياتهن ولورثتهن القيام بعد مماتهن في ذلك، لأن 

من مات عن حق فلورثته، ولو امتنعن من الهبة لأوجب ذلك انتهاكهن والغ�سب 

. وقد توالت دفاعات الفقهاء ووقوفهم �سد المظالم التي 
203

عليهن فيما يدعين

، ومن تلك الفتاوى 
204

كانت تقع على الن�ساء، وفي م�سادر الفقه فتاوى متعددة

ما اأ�سدره محمد بن عبد اهلل الكيكي )1185( لما اأفتى ببطلن هبة الن�ساء، وحرر 

ال�سائبة والجبال«،  البلد  اأودعها كتابه: »مواهب ذي الجلل في نوازل  فتواه 

وقد خ�س�س الباب الثالث منه، لإقامة الدليل على عدم �سحة هبة بنات القبائل 

)200(   المعيار المعرب للون�سري�سي 9/154 وزارة الأوقاف المغربية 1981

)201(   اأحكام القراآن لأبي بكر ابن العربي تحقيق محمد علي البجاوي 1/318 دار الفكر 

)202(   اإحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي باب اأ�سناف المغترين واأق�سام فرق كل �سنف 3/399 دار المعرفة 

لبنان 1982.

المعيار للون�سري�سي 9/153

)204(   نظرات في النوازل الفقهية د. محمد حجي  �س:72 الجمعية المغربية للترجمة والن�سر  1999.
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. وقد ت�ساءل الكيكي عن 
205

اإذا اطرد العرف بحرمانهن من الميراث لأقاربهن 

اإنا وجدناها كثيرا ما تهب للكبير ذي الأولد دون  هبة الأم لأحد بنيها وقال: 

 .
206

الكبير ال�سغير على  اإيثار  العادة  اأن  لها، مع  بطلبه  يقع  ال�سغير، وراأينا ذلك 

وت�ساءل الكيكي اأي�سا عن ا�ستيلء الأولياء على �سداق الن�ساء، فاأورد فتوى عبد 

الواحد ابن عا�سر التي ورد فيها: اإن هبة المراأة الر�سيدة من ن�سوة القبائل لأقاربها 

من الرجال ل تلزمها، لأنها ل يكون اإل بالإكراه غالبا، واإن لم ت�ساعف قريبها 

. اإن فتوى الكيكي 
207

في ذلك مقتها وهجرها، ولم تجد �سبيل اإلى النت�سار به

للن�ساء بحرمانهن من  الأعراف، وظلمها  ما لحظه هو من جور  موؤ�س�سة على 

الإرث، من اأجل تح�سين ملك القبيلة حتى ل يمتلك فيها اأجنبي �سيئا من الأر�س 

عن طريق اإرث زوجته.

الجتهاد الفقهي في مواجهة مظالم جديدة تنتهك حقوق المراأة

لفرط ما ركز النا�س على الما�سي، وعلى الفقه الإ�سلمي وهم يبحثون و�سع 

المراأة الحقوقي، فاإنهم ظنوا اأن القوانين الجديدة هي قوانين مبراأة من الإجهاز 

التي  الجديدة  القوانين  اأن  ظنوا  لأنهم  وجوهها،  بع�س  من  المراأة  حقوق  على 

�سيغت في زمن الوعي بحقوق الن�ساء، هي بالتاأكيد قوانين تحترم حقوق الن�ساء، 

وتحميها بمثل القوة التي تدعو بها اإلى احترام حقوق الن�ساء. واأظن اأن الن�سهار 

في التفكير الجماعي قد حال دون ا�ستقلل الروؤية حين النظر اإلى حقوق المراأة 

على  فيه  نعثر  فاإننا  القانوني،  الواقع  نتاأمل  وحين  الحديثة.  القوانين  خلل  من 

الكثير مما يخل بحقوق المراأة، فلذلك وجبت اإعادة النظر في الكثير من القوانين 

الحالية، من اأجل تحيينها، وت�سذيبها من كل ما يتعار�س مع حقوق المراأة كما 

مقام  يقومان  نموذجين  ب�سوق  �ساأكتفي  ال�سياق  هذا  وفي  الإ�سلم.  لها  �سمنها 

ال�ساهد:

)205(   مواهب ذي الجلل في نوازل البلد ال�سائبة والجبال محمد بن عبد اهلل الكيكي. تحقيق اأحمد توفيق. �س: 

63 دار الغرب الإ�سلمي 1997.
)206(   الم�سدر ال�سابق �س:67 دار الغرب الإ�سلمي 1997.

)207(   الم�سدر ال�سابق �س:68 دار الغرب الإ�سلمي 1997.
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النموذج الأول:

من الت�سرفات الإدارية المجهزة على حق �سرعي للمراأة، ما اأ�سبحت المراأة 

الأرملة مطالبة به من الإدلء بما ي�سهد بعدم زواجها، من اأجل اأن تتقا�سى معا�سا 

بعد وفاة زوجها، وفي حالة عدم تقديم ما ي�سهد بعدم الزواج، فاإن الأرملة تحرم 

التي  المعا�س  للمراأة، لأن  ينطوي على ظلم ظاهر  الت�سرف  المعا�س. وهذا  من 

تتقا�ساه المراأة الأرملة لي�س هبة ول منة من اأحد، واإنما هو ح�سيلة ادخار الزوج 

تلك  كانت  وقد  حياته،  قيد  الجتماعي  ال�سمان  �سناديق  تمويل  في  وا�ستراكه 

الم�ساهمة تقتطع من اأجرته مبا�سرة.  فحرمان الأرملة مما اأ�سهم به زوجها هو 

ظلم واعتداء وت�سرف في مال الغير، بموجب قوة القانون التي ت�سمح بذلك، 

اأن  الموؤمل  التي كان  ال�سمان الجتماعي  فتحرم الأرملة حقها ل�سالح �سناديق 

ت�ساوم  ل  اأن  يقت�سي  والعدل  وال�سياع.  الفقر  على  تحيلها  ول  المراأة،  تدعم 

اأن  اأرادت  اإن هي  الم�سروع،  الزواج حقها  الزواج، لأن  المراأة على حقها في 

تتزوج. وعلى الرغم من و�سوح اختلل الو�سع الحقوقي في هذه الق�سية، فاإن 

من الغريب اأن ل ترتفع مطالب داعية اإلى رفع الَغبن عن المراأة الأرملة التي يبدو 

اأنها لي�ست في البوؤرة اأو ال�سلب من مطالب حقوق الن�ساء.

النموذج الثاني : الجتهاد المعا�سر في حماية اأموال القا�سرين

والتدبير،  الإيداع  ل�سندوق  المحدث  القانون  اأن�ساأها  التي  الت�سرفات  من 

يحدده  ح�سبما  الغائبين  لوكلء  الحرة  الأموال  تلقي  لخت�سا�ساته،  والمحدد 

الف�سل 14 من ظهير 07/59. وال�سندوق كما هو من�سو�س عليه في المادة 20 

من قانونه، هو موؤ�س�سة ا�ستثمارية تمنح المودعين فوائد عن الأموال المودعة في 

اأن تكون  �سرعا  ل�سالحه. والواجب  ال�سندوق  اأن يوظفها  بعد  ال�سندوق  اإدارة 

ا�ستثمارية، توظف في م�ساريع  اأموال  ال�سندوق  المحالة على  القا�سرين  اأموال 

ذات مردودية تعود ريعها على القا�سر، واأن ل يكتفي ال�سندوق بمنح فوائد هو 

من يحدد ن�سبتها، لي�ستبقي باقي الأرباح لفائدته. وقد تقرر فقهيا اأن الحاجر ل 

يتاجر باأموال المحجور لنف�سه، واإنما يتاجر فيها لح�ساب المحجور، وبالإمكان 
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اأن يتقا�سى الحاجر عن ت�سيير اأموال المحجور اأجرة، تحدد قبل �سروعه في ت�سيير 

مال المحجور، وهذا ما ن�ست عليه المادة 264 التي ذكرت اأنه يمكن للو�سي 

اأو المقدم المطالبة باأجره عن اأعباء النيابة ال�سرعية، تحددها المحكمة ابتداء من 

تاريخ المطالبة بها. لهذا وجب احت�ساب اأموال القا�سرين المودعة لدى �سندوق 

الإيداع والتدبير، على اأنها اأ�سهم في اأعمال �سندوق الإيداع والتدبير التجارية، 

المودعة.  الأموال  عوائد  من  المحجور  يناله  لما  المالية  القيمة  تتغير  وحينذاك 

هذه اإلمامة متعجلة بمو�سوع قدرة الجتهاد الإ�سلمي على اإ�سافة اأحكام كثيرة 

ت�سب في دعم حقوق الإن�سان، ذكرا كان اأو اأنثى طفل �سغيرا اأو كبيرا، ويوؤهله 

حينما  منها  ينطلق  التي  والقواعد  الأ�سول  من  الكثير  امتلكه  لذلك  الجتهاد 

يجعل دعم حقوق الإن�سان مق�سدا من مقا�سده وغاية من غاياته. وما ذكرته ل 

يعدو اأن يكون ت�سهيما بالمفهوم البلغي واإثارة لمو�سوعات عميقة الغور بعيدة 

اإزاءه،  النق�س  عقدة  من  التحرر  بعد  الإ�سلمي،  التراث  تثوير  يمنحها  الأنحاء، 

وبعد الإخل�س في التعامل مع م�سادره وم�سانه، وهذا مو�سوع كتابات جامعية 

ت�ستحق اأن تنجز ويبذل فيها ما هي جديرة به من الجهد ال�سادق.





المفهوم الأخالقي لالإن�شية كاأ�شا�س لإعادة 

بناء منظومة القيم في الإ�شالم

ال�سيد محمد النكرومي

اأ�ستاذ جامعي بجامعة اإرلنغن - األمانيا

مدخل

تم منذ القرن الثالث الهجري ح�سر النقا�س حول منظومة القيم الإ�سلمية في 

بوتقة الأحكام ال�سرعية حيث ا�ستبعدت ا�ستنباطات الفقهاء المجتهدين وتاأويلت 

المتكلمين وتخمينات الفل�سفة والمت�سوفين من الخطاب الموؤ�س�ساتي المتعلق 

بمفهومي الدين والتدين. وما واقع الفتنة المفهومية التي تطبع الخطاب الفكري 

الإ�سلمي اليوم اإل امتداد لذاك الهو�س في تحجيم وتقلي�س بل واختزال مجالت 

الإدراك العرفاني المختلفة �سمن ت�سور ديونطولوجي جامد لماهية القيم الدينية، 

ل يمت ب�سلة ل اإلى �سورة الإن�سان في القراآن ول اإلى طبيعته في الوجود. فهل 

يمكن اليوم بلورة مفهوم جديد للهوية الأخلقية على اأ�سا�س التوفيق بين العقل 

لخو�س  الراهنة  المرحلة  في  م�ستعد  اللهوتي  الـتاأويليات  علم  وهل  والوحي، 

الديونطولوجية  النزعة  براثن  من  للخروج  الفل�سفية  النقدية  التجربة  هذه  غمار 

ي�سل  اأن  �ساأنه  فل�سفي من  اإبداع  الجاثمة على كل تطور فكري وكل  وقب�ستها 

الخطاب الإ�سلمي المعا�سر ب�سياقه المعرفي الحداثي وبالإ�سكاليات والتحديات 

المرتبطة به، مثل تلك المتعلقة بتحديد المفاهيم الجوهرية للمجتمع الحداثي، 
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المفاهيم  طرح  المداخلة  هذه  �ستحاول  اإلخ.  والم�سوؤولية  وال�سمير  كالحرية 

الديني  للن�س  تاأويلية  مقاربة  بلورة  في  اليوم  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  التي  الأ�سا�سية 

تتلءم والتحديات المعا�سرة التي يواجهها الإ�سلم في الداخل والخارج، وهي 

ت�سبو بذلك لإر�ساء اللبنات الأولى لعملية انفتاح الخطاب ال�سرعي على محيطه 

المعرفي والعلمي، انطلقا من البعدين الغربي )خ�سو�سا منه المتمثل في الفل�سفة 

الألمانية(، والإ�سلمي المتمثل في بع�س نماذج التراث.

ب - اأهمية �سوؤال املثاقفة يف عملية تطوير اخلطاب الديني حول العالقة 

الثنائية بني الذات والآخر

ال�سواء  على  والغرب  ال�سرق  في  اليوم  المعا�سر  الإ�سلمي  الخطاب  يرتبط 

ب�سوؤال الهوية الثقافية وباإ�سكالية علقة الذات بالآخر. اإذ انه في خ�سم المواجهة 

المحتدة التي يعي�سها الفرد مع �سور وتجليات الآخر �سواء على م�ستوى الوعي 

اأو على م�ستوى الإدراك، يلحظ نزوع اإلى ت�سطيح الت�سور وبالتي اختزال �سوؤال 

المثاقفة �سمنها فيما ي�سمى بقابلية مواكبة المعا�سرة ب�سامل مظاهرها، وبالتالي 

اإلى ح�سر البعد المعرفي والرمزي الذي ينبثق عنه مفهوم الهوية الثقافية على نماذج 

جاهزة و�ستريوتيبات م�ستهلكة ل مراعاة فيها للدينامية التاريخية ول للمكونات 

بنيوي.  �سردي  اأو  زمني  خطي  كمعطى  ا�ستيعابها  تم  �سواء  للذات،  الخطابية 

ا�ست�سراقي غني ومتنوع، يكاد يخلو  األمانيا من موروث  به  تتميز  وبالرغم مما 

من النزوع الى جدلية النبهار وال�ستهتار بثقافة ال�سرق، كما ُعهد في الكتابات 

ال�ست�سراقية ذات النظرة ال�ستعمارية، فاإن غلبة الخطاب ال�سيا�سي ال�سعبوي �سواء 

في اأوروبا اأو في العالم الإ�سلمي، باتت اليوم تهدد م�سداقية الخطاب العلمي 

حول الدين، وت�سكك بمنهجها ال�سف�سطائي في قدرته ال�ستدللية والحجية، بل 

اأكثر من ذلك تحاول اإق�ساءه بدعوى ات�سامه بالغمو�س واإغراقه في الغنو�سية، 

تاأثير  رقعة  ات�ساع  من  زاد  وقد  الخا�سة.  وغرور  العامة  ذلك جهل  في  م�ستغلة 

�سبغة  ذات  فكرية  اأنماط  وبزوغ  الإ�سلم  حول  الأوروبي  ال�سعبوي  الخطاب 

اإعلمية ا�ستفزازية �سرفه، تدعي النزاهة العلمية والبراعة المنهجية محاولة بذلك 

الثقافات«  المعرفة الإن�سانية ك »�سراع  تاريخ  اأ�سا�س لها في  ت�سويق مفاهيم ل 
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العبارات  هذه  اإقحام  اأجل  من  وتعمل جاهدة  بل  ال�سائدة«،  الثقافة  »اأولوية  اأو 

في قامو�س ال�سطلح العلمي. في حين وجد الخطاب ال�سعبوي العربي �سالته 

ال�ستحواذ عن طريقه على  الدينية ومحاولة  للن�سو�س  معين  تف�سير  ت�سويق  في 

الن�ساط الدعوي ون�سر ت�سور اإق�سائي في العلقة مع الآخر.

ومع كل هذا، فم�سوؤولية رواد الخطاب العلمي لي�ست اأقل بكثير من م�سوؤولة 

العلمي  الخطاب  برواد  هنا  واأعني  ال�سعبوي.  الخطاب  منا�سري  من  اأندادهم 

ل  فاتها  بالأحرى  اأو  لها  يت�سن  لم  التي  والإ�سلمية  العربية  النخب  بالخ�سو�س، 

اإ�سلمية لمفهوم الختلف كتحدي فكري وتاأويلي  لنظرية  التاأ�سيل  التاأطير ول 

واجتماعي، با�ستثناء ثلة من بع�س رواد الفكر الإ�سلمي المعا�سر الذين ناأوا باأنف�سهم 

عن الموؤ�س�سة وا�ستطاعوا التغريد خارج ال�سرب، والذين ظلت اأ�سواتهم اإلى يومنا 

موؤ�س�ساتي  طلئعي  لفكر  ثابتة  بنى  اإر�ساء  دون  حال  ومما  واد.  في  �سيحة  هذا 

ي�سطلع بمهمة خلق وتطوير مفاهيم من �ساأنها اأن ُتدخل الخطاب الثقافي العربي 

الإ�سلمي اإلى رحاب ع�سر الحداثة، وما بعد الحداثة ا�ستثمار الموؤ�س�سة ال�سيا�سية 

لكل ما هو متوفر من موارد في كل ما ل يخدم العلم والثقافة ظانة في ذلك طريق 

النجاة. فمن هذا المنظور ل يمكن اعتبار م�سروع عملية نقل فكر من ثقافة اإلى 

ثقافة، اأو من محيط لغوي اإلى اآخر على اأنها طريق ذو اتجاه واحد، ذلك اأن كل 

نقل لن�سق فكري من محيط اإلى محيط يفر�س في الأ�سا�س تمو�سع معرفي للن�س 

المنقول، يوؤثر على ال�سواء في الملقي والمتلقي، اأو بالأحرى فاإن كل ن�سق فكري 

يتم نقله يعود بعد نقله اإلى ثقافة المتلقي بحلة جديدة اإلى الملقي الذي يجد نف�سه 

مختلفا،  ثوبا  اإلبا�سها  بعد  اإليه  ردت  التي  ب�ساعته  مع  علقته  بناء  لإعادة  م�سطرا 

فت�سبح عملية الإلبا�س اأو اللب�س اأ�سا�سا للوعي بالختلف. 

وهذه العملية لي�ست غريبة على التراث الإ�سلمي، بل ت�سكل اأ�سا�سه المنهجي؛ 

الإ�سلمي من  الفقه  ا�ستلهمها  التي  التحليلية  للمقولت  بالن�سبة  الحال  كما هو 

كالثنائيات  البلغية  للمفاهيم  بالن�سبة  اأو  والقيا�س،  كالمنطق  الإغريقية  الفل�سفة 

التاأويلية مثل الحقيقة والمجاز اأو الخبر والطلب اأو النا�سخ والمن�سوخ اأو العام 

والخا�س التي قامت عليها علوم القراآن وعلم التف�سير ونظريات اأ�سول الفقه. 
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هذه المداخل المركزية في عملية فهم وتاأويل خطاب الوحي والتي اأ�سحت 

منذ القرن الثالث الهجري جزءا ل يتجزاأ من المنظومة المعرفية الإ�سلمية، لم 

تعد قراءتها وبناوؤها على �سوء ما جد في العلوم الإن�سانية، �سواء في الل�سانيات 

اأو في الفل�سفة اأو في التاأويليات. وهذا بالذات ما يواجهه الخطاب الإ�سلمي، 

خ�سو�سا في الغرب، اإذ اأن �سروط ال�سياق المعرفي للمتلقي الم�سلم وغير الم�سلم 

يفر�س نف�سه على عملية التوا�سل والتاأويل واإعادة اإنتاج المعنى. من هذا المنطق 

لب�سا  اأكثر  الإن�ساني  التاريخ  ن�سق فكري في  لي�س هناك  اأنه  التاأكيد على  يمكن 

والتبا�سا من الن�سق الإ�سلمي الذي اختزلت فيه �ستى مفاهيم الختلف عموديا 

الراهن.  ثقافات  مع  والتداخل  الما�سي  ثقافات  مع  التلقح  طريق  عن  واأفقيا 

ولعل هذا الطابع الملتب�س هو ما دفع بنيت�سه اإلى تف�سيل الثقافة الأندل�سية على 

اليونانية القديمة والأوروبية الحديثة، وفي الحقيقة يمكننا اأن نتحدث فعل عن 

خطاطة ثقافية نادرة في تاريخ الب�سرية، تلك التي تمثلها الأندل�س، بل اإن التراث 

بل  ذلك،  على  حيا  دليل  لنا  يقدم  والديني،  والأدبي  منه  الفل�سفي  الأندل�سي 

ويوؤكد عمق الم�ساهمة العربية الإ�سلمية في الم�سروع الحداثي، والم�سكوت 

عنها في الغرب. ول ريب اأن اإعادة اكت�ساف ثقافة اللتبا�س هذه، وتقديمها في 

اإطار معرفي معا�سر، �سي�ساهم لي�س فقط في مواجهة تلك الأحكام الم�سبقة التي 

تفعيل  اأي�سا في  بل  الإ�سلم والم�سلمين،  اإنتاجها حول  ال�سعبوية عن  ل توقف 

دينامية اإنتاج المعنى في المجتمعات الإ�سلمية. فنحن نعرف، باأن ثقافة النزوع 

اإلى الهيمنة عن طريق احتكار التاأويل ل ت�سبو اإلى لقاء الآخر، ولكنها تحاول 

جاهدة اأن تنتجه ح�سب ت�سور معين، كما بين الفيل�سوف الإفريقي ا�سيل ميمبي.

في  ول  المخاطبة،  وظيفة  في  هنا  النقل  عملية  اأهمية  ح�سر  اإذن  يمكن  ل 

احتفالية تقديم الذات، كمعطى طوباوي، للآخر بقدر ما يجدر فهمها كمحاولة 

لتاأويل الذات عن طريق علقة تداخلها مع الآخر على م�ستوى الأفعال والقيم، 

ومع الن�س الديني كاإطار �سردي موؤ�س�س، اإذ ل توا�سل دون ت�سور اإطار رمزي 

تقديمه  في  هابرما�س  قال  كما  والمخاَطب  المخاطب  بين  م�سترك  واأخلقي 

لنظرية الأخلق الخطابية.
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ل حكم بدون ر�سد: اإ�سكالية الذات والم�سوؤولية 

لم يجانب كانط ال�سواب عندما اأكد على اأن �سوؤال الذات ي�ستمد اأهميته من 

حيث كونه اأحد الركائز الأ�سا�سية لتحديد الحكم القيمي ولتبرير اأحقيته، اإذ ل 

معنى للحكم في غياب ذات را�سدة م�سوؤولة �سابقة الوجود عنه، ومن �ساأنها اأن 

ت�ستوفي �سروط التكليف بما اأ�سماه بالأمر القطعي. فالر�سد Mündigkeit معطى 

اإثيقي يخول للفرد اإطلق اأحكام قيمية كلية قبل ورود ال�سرع. وقد �ساهم هذا 

الت�سور المنبثق عن فل�سفة ع�سر النه�سة في اإعادة بناء العلقة بين اهلل والإن�سان 

على اأ�سا�س مفهوم ال�سهادة، التي يرى فيها محمد عزيز الحبابي تحقيقا للطابع 

الفردي لل�سلة بين الخالق والمخلوق. حالة الر�سد هذه مرتبطة عند كانط بحرية 

اأنه ل  الم�سوؤولية. فكما  ينبثق مفهوم  الإرادة لدى الذوات، وعن هذه الأخيرة 

منتهية  اإرادة  نوعان:  والإرادة  اإرادة.  بدون  فاإنه ل حكم  م�سوؤولية  بدون  حرية 

توازي العقل التطبيقي وتتحقق داخل العالم، واإرادة ل منتهية )غير ب�سرية( يحدد 

مجالها خارج العالم. وبذلك ي�سبح الحكم حكمين. 

حكم ب�سري منبثق عن اإرادة يكون فيها الميل للخير وال�سر �سيان، وحكم غير 

ب�سري ناتج عن اإرادة كونية يطغى فيه النزوع للخير على النزوع لل�سر، اإذ هي 

التي تمكن من تحقيق الحرية الحقيقية اأو الجديدة كما ي�سميها كانط باعتبارها 

القيمي  الت�سور  هذا  القبلي.  العقل  معطيات  يتجاوز  اأخلقي  حكم  اإلى  ت�ستند 

للذات تمت بلورته كمفهوم ديني على يد هايدغر في مرحلة كتابته الثيولوجية 

للإيمان  فقط  يدعو  الوحي ل  اأن خطاب   1925 �سنة  في محا�سراته  اأكد  حيث 

بالر�سالة، واإنما ي�سبو اإلى خلق ذات موؤمنة تحدد معالمها في اإطار تفاعلها مع 

الن�س كبنية حدثية �سردية، ل مع وجودها الزمني ال�سرف. مما مهد اإلى اإعادة 

الموؤمنة  الذات  دور  يح�سر  كان  الذي  الم�سيحي  الديني  الموروث  في  النظر 

في بوتقة العبودية وينفي عنها �سفة الر�سد والم�سوؤولية، ومن ذلك اأ�سبح ُينظر 

بمعناه  التكليف  مفهوم  على  مبني  م�سوؤولية  كميثاق  والإن�سان  اهلل  بين  للعلقة 

التحديد  هذا  عن  انبثقت  التي  الأخلقية  المقولت  اأهم  ومن  الأو�سع.  النيابي 
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خطاب  في  تاأ�سيلها  على  التاأويلية  الدينية  العلوم  عملت  حيث  ال�سمير،  مقولة 

اإق�ساوؤه  الوحي ونظرية الأخلق اللهوتية على ال�سواء. �سوؤال الذات الذي تم 

في الفل�سفة الإ�سلمية المعا�سرة ل يمكن اإذن تجاوزه باأية حال من الأحوال في 

�سياق الحديث عن تجديد الخطاب الديني اأو عن اآفاقه الم�ستقبلية، خ�سو�سا اأن 

التي لم يتم ا�ستق�ساوؤها ل�سبب في  تراثنا زاخر بالمفاهيم والنظريات الأخلقية 

نف�س يعقوب، فا�سطررنا للتعي�س مع مفاهيم مبتورة ل تتجاوز الحكم ال�سرعي 

بمفهومه ال�سيق حتى اأم�سى هذا الحكم غاية لذاته وفي ذاته، مما اأ�سفر عن وعي 

بالحكمة  الأمر والنهي، ول يكترث  بين  الم�سافة  يبرح  ديني �سقي وم�سطح ل 

التي تنظر من وراء ال�سرع. اأ�سبح العالم الإ�سلمي اليوم يعاني من ذات مهزومة، 

تتن�سل من الم�سوؤولية بدعوى العبودية والربوبية و ت�ستوعب ال�سمير كمرادف 

التراث  به  يزخر  مما  فاتنا  ما  �سمن  ومن  اآخروي.  اأو  اآني  عذاب  من  للخوف 

الفقه  بكتب  ربطها  ومحاولة  الأخلق  علم  موؤلفات  قراءة  اإعادة  الإ�سلمي، 

بل  وعينا.  في  الأخلقي  وهدفه  ال�سرعي  الحكم  بين  الهوة  فتعمقت  واأ�سوله، 

نظرية  مثل  الواعدة  الفقهية  النظريات  كل  ت�سطيح  تم  ماأمول،  كان  مما  عك�س 

المقا�سد  اأن  يترك النطباع  تقراأ ب�سكل حرفي اجتراري،  التي ظلت  المقا�سد 

لتاأكيد ما جرت به الأحكام،  اإل  اإليها  اأو بالأحرى ف�سلة ل ينظر  �سيء كمالي، 

رغم اأن هناك محطات م�سيئة وم�سعة في كتب التراث ت�سير اإلى اأولوية المقا�سد 

على الأحكام، مثل ما اأ�سر عليه ال�ساطبي في الموافقات عندما خ�س�س للمقا�سد 

الق�سد  ربط  الذي  ال�سلم  عبد  بن  والعز  الأبواب،  باقي  م�ستقل عن  كامل  بابا 

بالإح�سان، والحارث المحا�سبي قبله الذي كان اأول من اأ�سار اإلى عمل القلب 

مجال  مثل  اليوم  المقا�سد  نظرية  تتيح  لل�سمير.  كمكان  اليوم  يقراأ  قد  الذي 

�سا�سعا ل�ستنباط مفاهيم فقهية بل وتاأويلية جديدة من �ساأنها اأن ت�ساهم في ولوج 

الخطاب الديني ع�سر الحداثة وما بعد الحداثة، اإذا لم ن�سر على ح�سر مق�سد 

حفظ النف�س في حكم { ول تقتلوا النف�س التي حرم اهلل اإل بالحق }. مفهوم 

النف�س في القراآن اأو�سع مما اأن نحدده في حكم �سرعي.
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اإلى  النف�س  ق�سم  الذي  الغزالي  اأكده  ما  ح�سب  بامتياز  اأخلقي  مفهوم  اإنه 

نف�س لوامة ونف�س اأمارة ونف�س مطمئنة، مما يجب اأن يدفعنا اليوم للت�ساوؤل عن 

المرادفات المعا�سرة لهذه الأبعاد، ومحاولة ربطها بق�سد الحفاظ على النف�س. 

نظرية  منه  تنطلق  اأن  يجب  الذي  المركزي  الإطار  ي�سكل  قد  النف�س  مفهوم 

الأخلق الإ�سلمية المعا�سرة، اإذ اأن جميع ال�سروط المعرفية متوفرة فيه لمقارنته 

بمفهوم الذات عند كانط اأو هايدغر.

ما هو مرتبط  الأخلقية وكل  للكينونة  بوؤرة  ي�سكل  اأخلقي  النف�س كمعطى 

بها، مثل ال�سمير والم�سوؤولية والر�سد. والحفاظ عليها اإنما هو حفاظ على كل 

ما ي�سكل الكرامة الإن�سانية من ناحية التفاعل الجتماعي. اأما الحفاظ عليها من 

اإعطاء وجودها معنى ومغزى ي�ستنبط من خطاب الوحي،  جهة الوحي، فيعني 

ومن اأهدافه الخلقية العليا التي تنجم عنها طبيعته ال�سردية والحكائية وال�سرعية، 

اإذا ل �سرد يخلو من حكم القيمة. فالعلقة ال�سرية والأخلقية التي تربط النف�س 

بخطاب الوحي هي التي تجعل منها نف�سا مطمئنة مختلفة عن النف�س الأمارة اأو 

الجهة،  هذه  ومن  المجرد.  الزمني  الوجود  طابع  عليهما  يغلب  اللتين  اللوامة، 

يتاأتى ربط تاأويلي بين الحفاظ على الدين والحفاظ على النف�س. 

خاتمة

التي  للهوية  اأو  للذات  المعا�سر  مفهومنا  نحدد  لم  كم�سلمين  اليوم  زلنا  ل 

بعد  الحداثة وما  المواجهة مع مظاهر  بالإ�سلمية، في خ�سم  اأن ن�سفها  ن�سعى 

كهذا  �سوؤال  نطرح  عندما  اليوم  نواجهها  التي  العقبات  اأع�سى  من  الحداثة. 

تكمن في عملية التمو�سع في الخطاب الفكري الكوني، �سواء كان فل�سفيا اأو 

ثيولوجيا، اإذ اأن اأي ت�سور ديني اأو عقدي للذات كمعطى اأخلقي، ل يمكن اأن 

يدعي الطراد والم�سداقية العلمية، اإل اإذا ارتكز على جينيلوجية معرفية وا�سحة 

الحداثي،  الفكر  ن�سق  في  لتتمو�سع  التراث  من  م�سداقيتها  ت�ستمد  المعالم، 

لتجيب على اأ�سئلة الع�سر الملحة. فنحن وفقهاوؤنا على علم بما تكتنزه الدللت 

الفقه  م�سطلح  مثل  الفقهية،  والمفاهيم  الم�سطلحات  لبع�س  ال�سرعية  الغير 
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اإذ  اإلخ.  ال�سعادة  اأو  المورد  اإلى  الطريق  تعني  التي  وال�سريعة  الفهم،  يعني  الذي 

اأن هذه الدللت التي اأ�سبحت اليوم ت�سمى بالمعجمية قد تكون المدخل اإلى 

قراءة الفقه قراءة اأخلقية. وهذا وارد في الفقه المالكي ب�سكل جلي، حيث اأن 

ال�ساطبي رحمه اهلل خ�س�س في كتاب الموافقات في باب الأحكام مجال وا�سعا 

للمباح على ح�ساب الحلل والحرام حتى اأنه اأوماأ في اأكثر من �سياق اأن المباح 

يوؤكد الطبيعة الأخلقية لأحكام ال�سريعة. واإذا اأمعنا النظر في ذلك نجد المباح 

يوؤ�س�س للطبيعة العلئقية وال�سياقية للحكم. فهل يتف�سل فقهاوؤنا اليوم بالتدبر في 

�سعة  اإلى  التقنين والتخويف والجزر،  ال�سريعة من �سيق  واإخراج  الحكم،  هذه 

على  اهلل  مع  علقته  ويبني  الم�سلم  الفرد  يتحرر  حتى  والروحانيات،  الأخلق 

الحب ل على الرعب والخوف. اإذ يقول رب الخالق عز وجل { َوَما اأَْر�َسْلَناَك 

اإِلَّ َرْحَمًة ِلّْلَعاَلِميَن }.



العلوم الإ�شالمية في الجامعات

والمراكز المخت�شة المغربية

ال�سيد اأحمد �سحالن

اأ�ستاذ فخري - جامعة محمد الخام�س

عرفت الح�سارة الإ�سلمية ات�ساعًا في مفهوم العلوم الإ�سلمية، خ�سو�سًا عند 

خم�سة  اإلى  العلوم  اإح�ساء  كتاب  الفارابي  ق�سم  فقد  الكبار،  الم�سلمين  الفل�سفة 

ف�سول، جعل الف�سل الأول لعلم الل�سان واأجزائه والثاني للمنطق واأجزائه والثالث 

النجوم  وعلم  المناظر  وعلم  والهند�سة  العدد  علم  �سمنها  واأدرج  التعاليم،  لعلوم 

والتعاليم وعلم المو�سيقى وعلم الأثقال وعلم الحيل. وجعل الف�سل الرابع للعلم 

الذي  الخام�س  بالف�سل  كتابه  وختم  واأجزائه،  الإلهي  والعلم  واأجزائه  الطبيعي 

خ�س�سه للعلم المدني ولعلم الفقه وعلم الكلم الذي �سمنهما ق�سمًا �سرعيًا وق�سمًا 

اأولهما  مقالتين،  في  العلوم«  »مفاتيح  كتابه  الخوارزمي  فل�سفيًا. وو�سع  حكميًا 

لعلوم ال�سريعة وما يقترن بها من العلوم العربية، والثانية لعلوم العجم من اليونانيين 

وغيرهم من الأمم. وت�سمنت المقالة الأولى الفقه وم�سادره من قراآن وحديث وما 

اأجمع عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه، والفرائ�س والعبادات واأحكام المعاملت وعلم 

الكلم وعلم اللغة العربية من نحو و�سرف واإعراب وا�ستقاق، واأ�سول نظم الإدارة 

في الدولة الإ�سلمية، وال�سعر العربي وتاريخ الأمم والدول والملوك والخلفاء قبل 

الطب والهند�سة وعلم  الفل�سفة والمنطق وعلم  الثانية  المقالة  الإ�سلم. وت�سمنت 

النجوم اأو علم الفلك والمو�سيقى، والحيل اأو علم حركة الأج�سام والأثقال، وعلم 
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الكيمياء. وقد نهج هذا النهج من اإدماج العلوم الإ�سلمية في المعارف العامة في 

الغرب الإ�سلمي اأي�سًا، كل من ابن حزم وابن ر�سد. الأول في كتابه مراتب العلوم، 

والثاني في برنامجه العلمي المعروف. ثم تقل�س مفهوم هذه العلوم لتنح�سر في 

علوم القراآن وعلوم الحديث وال�سريعة، اللهم اإل في الدرا�سات الغربية التي جعلت 

مفهوم الدرا�سات الإ�سلمية ي�سمل كل معارف الح�سارة الإ�سلمية. على اأي فقد 

اختلف مفهوم البحوث الإ�سلمية في الع�سور الأولى من الإ�سلم عنه في الع�سر 

الو�سيط وعنه اليوم في الغرب بما فيه اأمريكا. والأكيد اأن المغرب عرف النظر في 

الدرا�سات الإ�سلمية منذ القديم في جامعته العريقة القرويين التي و�سعت حجرها 

الجامعة  وعرفت  245هـ.  عام  بفا�س  البنين(  )اأم  الفهرية  فاطمة  ال�سيدة  الأ�سا�س 

منذ  الكبرى  المغرب  توالي دول  وتعليميًا على مدى  واإ�سلحا عمرانيًا  تغييرات 

الدولة المرابطية واإلى اليوم. وكانت الجامعة تلقن مختلف العلوم، على تفاوت في 

م�ستوى مقررات ومواد الدرا�سة وتنوعها. فقد كانت هذه تنح�سر اأحيانًا في العلوم 

الإ�سلمية المرتبطة بالقراآن وال�سنة واللغة العربية وما يت�سل بها من علوم، واأحيانًا 

مثل  والريا�سيات والهند�سة والفلك في كتب م�سهورة  والفل�سفة  التاريخ  تت�سمن 

كتاب الأ�سول لإقليد�س وكتاب المج�سطي لبطليمو�س، والطب في كتب اأبقراط 

ر�سد،  ابن  وكليات  للأنطاكي،  وتذكرة  للجرجاني،  الطب  وزبدة  وجالينو�س، 

في  والأرجوزة  زهر.  لبن  والتدبير  المداواة  في  والتي�سير  البيطار  ابن  ومفردات 

الغرب  من  اأعلم  القرويين  على جامعة  توارد  وقد  هذه.  وغير  طفيل  الطب لبن 

ورجال الكني�سة، ومن ديانات اأخرى مختلفة. وهذه م�ساألة لم ينظر فيها بما فيه 

الكفاية. وازدهر في بع�س تاريخ القرويين �سناعة الإ�سطرلب وال�ساعات المائية 

والرملية والنواعير المائية، ول يزال بع�س اآثارها باديًا للعيان حتى اليوم.

كلية ابن يو�سف

مرت جامَع ابن يو�سف بمراك�س، الذي و�سع حجر اأ�سه ال�سلطان المرابطي 

اأبو الح�سن علي بن يو�سف بن تا�سفين، �سنة 515/ 1173، ب�سبيه من المراحل التي 

لتداول  تبعًا  قائمًا  الموؤ�س�ستين  بين  التناف�س  كان  بل  القرويين،  بها جامعة  مرت 
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مراكز الحكم، و�سار الجامع عندما ارتبط بالدر�س، يعرف بكلية ابن يو�سف. 

علم  اأو  المنقول  علم  من  هو  مما  المتداولة  المعارف  م�سمول  بالكلية  وُدر�س 

وغير  الأندل�س  من  اأعلم  عليها  توافد  علمية  كرا�سي  بها  وا�ستهرت  المعقول. 

في  توقف  العالي،  التعليم  مجال  في  يو�سف  ابن  كلية  م�سار  اأن  غير  الأندل�س. 

اإعادة ذاكم  ال�ستينات من القرن ال�سابق، ول يزال في المراك�سيين من ياأمل في 

الوهج العلمي الذي منه فا�ست جدران الجامع �سراً.

بالأ�سا�س،  منح�سرة  قرون،  مدى  على  الموؤ�س�ستين  في  »البحوث«  كانت 

في  منها  الق�سد  يكن  ولم  والق�ساء.  الدين  باأمر  القائمين  تهيئ  وفي  التلقين  في 

القاعدة، البحَث والتاأليف. فلم يكن هذان منتهًى ومبتغًى الم�ستغلين من طلب 

وما  النهائي،  اأو  العالمية  هي  ذاك،  اإذ  كانت  علمية  درجة  فاأعلى  الموؤ�س�ستين، 

من  المحرر،  العلمي  البحث  وكان  محررة.  علمية  ببحوث  ُتنال  هذه  كانت 

وتجديد  المغرب  ا�ستقلل  ومع  المعرفي.  الفعل  لهذا  نف�سه  كر�س  من  خا�سة 

برامج القرويين، وتاأ�سي�س موؤ�س�سة دار الحديث الح�سنية، اأ�سبح البحث العلمي 

للح�سول على ال�سهادات العليا. 
ً
الأكاديمي في الدرا�سات الإ�سلمية �سرورة 

اإ�سالحات القرويين

راأت القرويين اإ�سلحات متعددة على طوال عهود دول المغرب الكبرى، 

�سيدي  ال�سلطان  به  اأمر  الذي  كالإ�سلح  العلوية،  الدولة  عهد  على  وخا�سة 

محمد بن عبد اهلل في مر�سومه الموؤرخ ب 1203 )1789-1788( المحدد لمواد 

من  والعقلية  التقليدية  النقلية  العلوم  بين  ما  تجمع  كانت  مواد  وهي  التدري�س، 

. واأمر ال�سلطان المولى يو�سف باإن�ساء مجل�س 
208

ح�ساب وهند�سة وريا�سيات 

اإلى  الولوج  �سروط  وو�سع  القرويين  على  لل�سهر  1912م  1330هـ  عام  علمي 

الجامعة من امتحان ومباراة وتقدير رواتب العلماء المدر�سين. وتابع ال�سلطان 

محمد الخام�س، رحمه اهلل هذه الإ�سلحات، فاأ�سدر ظهائر ومرا�سيم منها :

)208(   »اإتحاف اأعلم النا�س بجمال اأخبار حا�سرة مكنا�س« لعبد الرحمن بن زيدان الجزء 3، �س : 211 / 213 ط 

2 �سنة 1990، »جامع القرويين« : 3 / 722 / 723. 
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ظهير �سريف موؤرخ ب1348هـ 1930م يتعلق برواتب الأ�ساتذة ورتبهم. �

ظهير �سريف موؤرخ ب 1349هـ 1931م يتعلق بمواد التدري�س ومقرراتها. �

ثلث:  � في  الدرا�سة  مراحل  ينظم  1351هـ/1933م  ب  موؤرخ  مر�سوم 

ابتدائية )ثلث �سنوات( ثانوية )�ست �سنوات( وعالية )ثلث �سنوات( 

وذلك في �سعبتين : �سرعية واأدبية. 

وتتوج الدرا�سة باأعلى �سهادة في القرويين هي العالمية. وقد رفدت الدرا�سات 

والريا�سيات  التجريبية  العلوم  ت�سمنت  ع�سرية  بعلوم  النظام  هذا  في  الإ�سلمية 

�سريفًا  ظهيرا  اهلل،  رحمه  الثاني  الح�سن  الملك  واأ�سدر  الأجنبية.  واللغات 

والتربوية،  العلمية  هياكلها  في  الجامعة  تنظيم  بمقت�ساه  اأعيد   1382/1963 �سنة 

لت�ستجيب لمتطلبات عهد ا�ستقلل المغرب، ولتكون الأطر القادرة على مهام 

التدري�س والق�ساء وما تحتاجه الدولة من اأطر في مختلف المهام المنا�سبة لتكوين 

الجامعة. ثم �سدر ظهير ال�سريف بمثابة قانون رقم 1-75-102 بتاريخ 13 �سفر 

المغربية عامة،  الجامعات  تنظيم  1975، وهو يخ�س  فبراير   25 1365هـ موافق 

الأخرى.  الجامعات  حقوق  بنف�س  تتمتع  بمقت�ساه  القرويين  جامعة  فاأ�سبحت 

07 رم�سان  الموؤرخ في   1.15.71 الظهير رقم  ال�ساد�س �سدر  وفي عهد مجمد 

1436 )24 يونيو 2015( )المادة 1( وهو ظهير يخول لجامعة القرويين، »�سفة 

ال�سرعية  العلوم  مجال  في  العلمي  والبحث  العالي  للتعليم  عمومية  موؤ�س�سة 

والدرا�سات والفكر والح�سارة الإ�سلمية...،«.

وُحددت مهام الجامعة طبقاً لهذا الظهير في :

والعلوم  � القراآنية  الدرا�سات  في  متخ�س�سين  وباحثين  علماء  تكوين 

ال�سرعية والدرا�سات الإ�سلمية المعمقة ؛ 

تكوين الأئمة والمر�سدين والمر�سدات... ؛ �
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مجال  � في  الم�ستمر  والتكوين  والتاأهيل  للتكوين  خا�سة  برامج  اإعداد 

التاأطير الديني وال�سهر على تنفيذها ؛

تنمية البحث العلمي في مجال الدرا�سات القراآنية والحديثية والعقدية  �

والفقهية وق�سايا الفكر الإ�سلمي المعا�سر...؛

ن�سر  � على  والعمل  وتاريخها  الإ�سلمية  بالعلوم  التعريف  في  الإ�سهام 

الدرا�سات والأبحاث والم�سادر المتعلقة بها ؛

الدرا�سات  � واإنجاز  وتوثيقه  المغرب  بتاريخ  التعريف  في  الإ�سهام 

والأبحاث المتعلقة به ؛

المالكي منه  � الإ�سلمي، وبالفقه  الفقهي  بالتراث  التعريف  الإ�سهام في 

على الخ�سو�س، والعناية بم�سادره، والعمل على ن�سره ؛

اإنجاز درا�سات واأبحاث والقيام باأعمال الخبرة في مجال اخت�سا�سها؛ �

والهيئات  � والموؤ�س�سات  الجامعات  مع  العلمي  للتعاون  علقات  اإقامة 

العلمية العامة والخا�سة الوطنية والأجنبية التي ت�سعى اإلى تحقيق نف�س 

الأهداف. 

ال�سابقة: كلية  القرويين عن كلياتها  انف�سلت جامعة  الظهير،  وبناء على هذا 

اللغة العربية بمراك�س، كلية ال�سريعة بفا�س، كلية اأ�سول الدين بتطوان، واألحقت 

من  تتكون  القرويين  واأ�سبحت  المذكورة،  المدن  بجامعات  الكليات  هذه 

الموؤ�س�سات الآتية :

موؤ�س�سة دار الحديث الح�سنية.

معهد محمد ال�ساد�س للقراءات والدرا�سات القراآنية بالرباط.

معهد محمد ال�ساد�س لتكوين الأئمة والمر�سدين والمر�سدات.

المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.
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معهد الفكر والح�سارة الإ�سلمية بالدار البي�ساء.

جامع القرويين للتعليم النهائي العتيق بفا�س

في انتظار اإحداث موؤ�س�سات اأخرى هي :

معهد تاريخ العلوم الإ�سلمية

معهد الفكر والح�سارة الإ�سلمية 

المدر�سة القراآنية للتعليم النهائي العتيق التابعة لموؤ�س�سة م�سجد الح�سن 

الثاني.

موؤ�س�سة دار الحديث الح�سنية

كانت موؤ�س�سة دار الحديث الح�سنية تتمتع با�ستقلل خا�س. فقد كان الملك 

الحديث  دار  تاأ�سي�س  عن  ملكي  خطاب  في  اأعلن  اهلل،  رحمه  الثاني  الح�سن 

الح�سنية في فاتح نونبر، 1964، و�سدر مر�سوم التاأ�سي�س في 11 جمادى الأولى 

عام 1388هـ )6 غ�ست 1968م(. وتمثلت �سروط القبول في الموؤ�س�سة بالح�سول 

اأو في اللغة العربية واآدابها.  اأو القانون  على �سهادة الإجازة في العلوم ال�سرعية 

وتتوج الدرا�سة بالح�سول على :  

دبلوم الدرا�سات العليا في العلوم الإ�سلمية والحديث.

دكتوراه في العلوم الإ�سلمية والحديث »دكتوراه دولة«.

رجب   18 بتاريخ  �سدر   1.05.159 �سريف،  بظهير  الموؤ�س�سة  تنظيم  واأعيد 

1426 )الموافق 24 غ�ست 2005(، اأحدث بمقت�ساه �سلكان هما:

�سلك التكوين الأ�سا�سي المتخ�س�س، ويدر�س فيه الطلبة الحاملون ل�سهادة . 1

البكالوريا في مختلف التخ�س�سات. ويتوج ب�سهادة اإجازة دار الحديث 

الح�سنية في علوم الدين.
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�سلك التكوين العالي المعمق : معد لطلبة �سهادة الإجازة من الموؤ�س�سة . 2

ما  اأو  والجتماعية،  والقت�سادية  القانونية  العلوم  كليات  اإحدى  من  اأو 

يعادلها. وي�ستمل هذا ال�سلك على مرحلتين : 

مرحلة التاأهيل : وي�سم اأربعة ف�سول موزعة على �سنتين، و يعتمد  �

التدري�س فيها على نظام الم�سالك، و يح�سل الطالب في نهاية هذه 

المرحلة على �سهادة التاأهيل في الدرا�سات الإ�سلمية العليا.

م�سلك خا�س بالدكتوراه، ي�ستغرق على الأقل ثلث �سنوات من  �

الإ�سلمية  الدرا�سات  في  الدكتوراه  �سهادة  على  الح�سول  اأجل 

.
209

العليا 

ال�سرعية وعلوم  والعلوم  القراآن والحديث  : علوم  التدري�س  وت�سمنت مواد 

والتاريخ  والقت�ساد  والقانون  والجتماع  النف�س  وعلم  والمنطق  العربية  اللغة 

والإعلميات ومناهج البحث واللغة الفرن�سية اأو النجليزية اأو ال�سبانية، اإ�سافة 

الموؤ�س�سة.  في  هذه  بتدري�س  �سرفت  وقد  الأديان،  مقارنة  مع  العبرية  اللغة  اإلى 

)مع اللتينية والإغريقية في فترة من الزمان(. وظلت موؤ�س�سة دار الحديث في 

 1.15.71 رقم  للظهير  طبقًا  القرويين  لجامعة  تابعة  اأ�سبحت  نظامها هذا، حتى 

الموؤرخ في 07 رم�سان 1436 )24 يونيو 2015( الم�سار اإليه اأعله. لن نتعر�س 

هنا لبرامج الموؤ�س�سة ما قبل الدرا�سات العليا، فهي تت�سمن العلوم الم�سار اإليها 

العليا الذي ن�سهم فيه بتدري�س  الدرا�سات  اإلى م�سلك  اأعله، ونكتفي بالإ�سارة 

مناهج البحث العلمي. والم�سلك هو :

م�سلك التكوين العالي المعمق : الدكتوراه في موؤ�س�سة دار الحديث 

الح�سنية

تت�سمن بحوث الدكتوراه في الموؤ�س�سة في نظامها الجديد، اخت�سا�سات هي: 

الفقه واأ�سوله، الفقه والحديث، اأ�سول الفقه واأ�سول الدين، القراآن والعقيدة، 

)209(   موقع الموؤ�س�سة.
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ال�سنة  الدكتوراه في  ب�سلك  التحق  الفقه والحديث. وهكذا  القراآن والحديث، 

الجامعية :

2015-2014، 14 طالبًا

2016-2015، 16 طالبًا

2017-2016، 26 طالبًا

2018-2017، 35 طالبًا

الفقهية  الأحكام  في  اأبحاثًا  ال�سلك  هذا  في  المقترحة  الأطاريح  وتناولت 

والوقف  وال�سرائب  والأموال  والأ�سرة  والنوازل  الع�سر  وق�سايا  والجتهاد 

الإفريقية،  الدول  بع�س  في  الفقهية  الق�سايا  اأي�سًا  وتناولت  والتوثيق.  والحدود 

الأديان  وعلم  الكلم،  وعلم  والقراآن،  الفقه  في  ال�ست�سرافية  والدرا�سات 

التراث.  ومقارنتها. كما تناولت حقوق الأقليات والتعاي�س، وتحقيق ن�سو�س 

نهاية  في  �سنتبثه  مما  كثيرة،  وندوات  كتب  المطبوعات،  من  الحديث  ولدار 

البحث.

العلوم الإ�سالمية في الجامعات المغربية

تتكون من  1957، وكانت  �سنة  الرباط  في  الخام�س  تاأ�س�ست جامعة محمد 

بالدرا�سات  اهتمت  التي  موؤ�س�ساتها  بين  ومن  وموؤ�س�سات.  كليات  مجموع 

الإ�سلمية اأ�سا�سًا اأو عر�سًا، كلية الآداب، في �سعبها الفل�سفة والتاريخ والجتماع 

التي  فالبحوث  القانونية.  الدرا�سات  �سعبة  في  الحقوق  وكلية  العربية،  واللغة 

اأنجزت في حقل الدرا�سات الإ�سلمية اأنجزت في هاتين الموؤ�س�ستين، وفي �سبيه 

لها في الجامعات المغربية التي اأن�سئت فيما بعد. ولم تخ�س�س اأق�سام للدرا�سات 

�سعبة  اأول  افتتحت  حيث   ،1980 �سنة  في  اإل  المغربية  الجامعة  في  الإ�سلمية 

للدرا�سات الإ�سلمية. ثم بعد ذلك افتتحت �سعب لهذا الحقل المعرفي في معظم 

الجامعات المغربية. ومنذ ذاك، �سارت هذه ال�سعب تلقن المعارف الإ�سلمية 
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نموذجين  ونقدم  الأق�سام.  على  الم�سرفين  لتوجه  وتبعًا  مختلفة  ت�سورات  في 

لم�سامين هذه المقررات هي كالآتي : 

1-كلية اآداب الرباط 

وذالك في

فريق الدرا�سات الإ�سلمية والق�سايا المجتمعية

من اهتماماته:

قواعد ومناهج البحث في الدرا�سات الإ�سلمية -

القراآن وال�سنة وق�سايا المجتمع المعا�سر -

الجتهاد الفقهي وق�سايا المجتمع المعا�سر -

الفكر الإ�سلمي وق�سايا المجتمع المعا�سر -

الجهود العلمية الأ�سيلة والحديثة في مجال الدرا�سات الإ�سلمية  -

بالغرب الإ�سلمي

فريق الفكر الإ�سلمي، وفن الخطب وق�سايا البيئة والمجتمع

من اهتماماته: 

الفكر الإ�سلمي المعا�سر والق�سايا الإن�سانية -

دور الفكر الإ�سلمي المعا�سر في التطور الح�ساري -

الفكر الإ�سلمي المعا�سر والق�سايا الجتماعية -

ق�سايا البيئة في الفكر الإ�سلمي المعا�سر -

الفكر الإ�سلمي المعا�سر والتحديات المعا�سرة -
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2- م�سلك الدرا�سات الإ�سالمية – مراك�س

من اهتماماته :

الدرا�سة  - مناهج  الحديث،  م�سطلح  الحديث،  لدرا�سة  مدخل 

الجامعية، مدخل لدرا�سة القراآن، مدخل اإلى الل�سانيات

مدخل اإلى علوم اللغة العربية، علوم التف�سير، Français، اأ�سول الفقه، ال�سيرة 

النبوية، تاريخ العالم الإ�سلمي، مقا�سد ال�سريعة، فقه المعاملت، فقه العبادات، 

المقا�سدي،  الجتهاد  الأحكام،  اأحاديث   ،English، Deutsch اإعلميات، 

القراءات القراآنية، النوازل والفتاء، علم التجويد، اآيات الأحكام، المقاولتية، 

ق�سايا اأ�سولية ال�سيا�سة ال�سرعية.

العلوم  ميدان  في  المغربية  الجامعات  اأبحاث  من  طبع  ما  ثمرات 

الإ�سالمية

الموؤلفات  من  مهمة  ذخيرة  الجامعية  الموؤ�س�سات  هذه  نتاج  ن  وُيكوِّ

بيبليوغرافيا ما  قباظ  الباحث ر�سيد  الإ�سلمية، وقد و�سع  العلوم  والبحوث في 

بين  ما  في  الإ�سلمية،  المعارف  حقل  في  يدور  مما  جامعية  بحوث  من  ن�سر 

559 موؤلفًا، ح�سة الأ�سد فيها للفقه  2017، وبلغ عدد ما طبع  1974 و�سنة  �سنة 

وفقه الخلف والأ�سول والنوازل والمذاهب والإفتاء ومجامع الفتوى واأجوبة 

البحوث.  المائة من  الفقهي، وتمثل هذه حوالي ثمانين في  الفقهاء والجتهاد 

اأعلم  تراجم  ذلك  بعد  القراآني،  والر�سم  والقراءات  القراآن  علوم  ذلك،  بعد 

الفقهاء والمف�سرين والمحدثين، بعده موؤلفات المذاهب والعقائد وعلم الكلم، 

ثم الحديث وعلومه، ثم ال�سيرة النبوية وما يرتبط بها، فالت�سوف. اأما ما يتعلق 

بالفكر والأدب وال�سعر فهو نزر ي�سير في هذه الموؤلفات. واأجريت هذه البحوث 

في الموؤ�س�سات المغربية لنيل : 275 دكتوراه، 214 ما�ستر، 35 دبلوم الدرا�سات 

المعمقة، 20 دبلوم الدرا�سات العليا، 15 �سهادة تاأهيل.
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الموؤ�س�سات الجامعية التي خولت هذه ال�سهادات

على راأ�س هذه الموؤ�س�سات، موؤ�س�سة دار الحديث الح�سنية 107 خريجًا، كلية 

الآداب ظهر المهراز 97، كلية ال�سريعة باأيت ملول 95، جامعة محمد الخام�س 

المالك  عبد  جامعة   ،38 اآداب  كلية  زهر  ابن  جامعة   ،55 الرباط  الآداب  كلية 

ال�سعدي كلية الآداب تطوان 30، جامعة القرويين اأ�سول الدين فا�س 18، كلية 

الآداب  القا�سي عيا�س كلية  8، جامعة  الدين تطوان  اأ�سول   ،11 فا�س  ال�سريعة 

ابن  الآداب  كلية   ،5 المحمدية  الآداب  كلية  الثاني  الح�سن  جامعة   ،6 مراك�س 

م�سيك، الدار البي�ساء 4، كليه اللغة العربية مراك�س 4، جامعة مولي اإ�سماعيل كلية 

4، جامعة ابن  4، جامعة مولي �سليمان كلية الآداب بني ملل  الآداب مكنا�س 

طفيل كلية الآداب القنيطرة 3، جامعه محمد الأول كلية الآداب وجدة 2، جامعة 

اأبي �سعيب الدكالي كلية الآداب 1، الكلية المتعددة التخ�س�سات الناظور 1 210. 

ثمرات ما طبع من اأبحاث في العلوم الإ�سالمية من غير الموؤ�س�سات 

الجامعية

نح�سر النظر في هذا الباب فيما طبعته وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سلمية، 

وبلغ ما طبعته 307 موؤلفًا موزعة كالتالي : التراجم والأن�ساب 35 موؤلفًا، الفقه 

المالكي 31، القراآن الكريم 28، الفقه واأ�سوله 24، الحديث النبوي 22، الحديث 

البيبليوغرافيا   .17 الإ�سلمي  التعليم  اإ�سلمية: محا�سرات،  22، بحوث  النبوي 

 ،10 المالكي  المذهب  فتاوى   ،12 ال�سعر   ،12 التاريخ   ،13 والمخطوطات 

الت�سوف 9، الوعظ والر�ساد 8، الإ�سلم وعلومه مبادئ ونظريات 8، الوقف 7، 

العقيدة 6، ال�سيرة النبوية 5، اللغة العربية 5، الآداب 5، الجغرافيا والرحلت 5، 

فن الخط 4، المواقيت والفلك 3، الفرائ�س والمواريث 2، فن الزخرفة 1، علوم 

مختلفة 22. مجموع الموؤلفات 623 موؤلفًا، بالإ�سافة اإلى مجلة دعوة الحق التي 

راأت النور �سنة 1957، تناولت منذ تاأ�سي�سها جوانب كثيرة من العلوم الإ�سلمية، 

و�سدر منها حتى هذه ال�سنة2018 ،424  عدداً. 

)210(   هذا ما ا�ستخرجناه من الدرا�سة الم�سار اإليها ويحتاج على تق�س في البحث  
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الرابطة المحمدية 

اأن�سئت الرابطة المحمدية للعلماء، بمقت�سى الظهير ال�سريف رقم 1.05.210 

ال�سادر في 15 من محرم 1427هـ الموافق ل 14 فبراير 2006، ومهامها : 

التعريف باأحكام ال�سرع الإ�سلمي الحنيف ومقا�سده ال�سامية والعمل . 1

الح�سنة  والموعظة  ال�سامية  وتعاليمه  ال�سمحة  الإ�سلم  قيم  ن�سر  على 

واحترام مبادئ الو�سطية والعتدال.

الدرا�سات . 2 مجال  في  والثقافية  العلمية  الحياة  تن�سيط  في  الم�ساهمة   

الموؤ�س�سات  مع  وال�سراكة  التعاون  اأوا�سر  توثيق  خلل  من  الإ�سلمية 

والهيئات العلمية الأخرى ذات الهتمام الم�سترك.

والجمعيات . 3 والمفكرين  العلماء  بين  والتوا�سل  التعاون  اأوا�سر  توثيق   

والهيئات العلمية والموؤ�س�سات الثقافية الوطنية والأجنبية .

وللرابطة مراكز ووحدات بحث متخ�س�سة هي : 

مراكز الرابطة �

مركز الدرا�سات والأبحاث واإحياء التراث �

مركز الدرا�سات القراآنية �

مركز درا�س بن اإ�سماعيل لتقريب المذهب والعقيدة وال�سلوك �

مركز ابن اأبي الربيع ال�سبتي للدرا�سات اللغوية والأدبية �

مركز الإمام اأبي عمرو الداني للدرا�سات والبحوث القرائية المتخ�س�سة �

مركز ابن القطان للدرا�سات والأبحاث في الحديث ال�سريف وال�سيرة  �

العطرة

مركز الأبحاث والدرا�سات في القيم �
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 مركز الدرا�سات والبحوث في الق�سايا الن�سائية في الإ�سلم �

في  � العلوم  تاريخ  في  والدرا�سات  للبحوث  المراك�سي  البنا  ابن  مركز 

الح�سارة الإ�سلمية

مركز عقبة بن نافع للدرا�سات والأبحاث حول ال�سحابة والتابعين �

مركز الإمام الجنيد للدرا�سات والبحوث ال�سوفية المتخ�س�سة �

مركز اأبي الح�سن الأ�سعري للدرا�سات والبحوث العقدية �

مركز البحوث والدرا�سات في الفقه المالكي �

مركز علم وعمران للدرا�سات والأبحاث واإحياء التراث ال�سحراوي �

مركز اأجيال للتكوين والوقاية الجتماعية �

وحدات الرابطة 

وحدة تفكيك خطاب التطرف �

وحدة الإحياء �

وحدة المملكة المغربية علم وعمران �

وحدة مكافحة ال�سلوكيات الخطرة والتثقيف بالنظير �

وحدة الفطرة �

وحدة الر�سم والتحريك �

وحدة م�سارات للدرا�سات ال�ست�سرافية والمالية �

�سل�سلة درا�سات واأبحاث

�سل�سلة م�ساهير علماء الغرب الإ�سلمي �
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�سل�سلة لطائف التراث �

�سل�سلة التراجم والفهار�س والبرامج والإجازات والرحلت �

�سل�سلة ندوات ومحا�سرات �

�سل�سلة ترجمات �

�سل�سلة المنظومات العلمية �

�سل�سلة كتاب مجلة مراآة التراث �

وعن هذه المراكز ت�سدر �سل�سلة من الأبحاث، ويبلغ عدد ما �سدر عن الرابطة 

ومراكزها 103 موؤلفًا في علوم ما تخت�س به المراكز اأعله، اإ�سافة اإلى عديد من 

.
211

المجلت المخت�سة. اإ�سافة اإلى المجلت المخت�سة التابعة لمراكز الرابطة

هناك جهات اأخرى اأنتجت بحوثًا في العلوم الإ�سلمية، غير اأننا اقت�سرنا على 

ندخل  ولم  اأكاديمية.  في ظل جهة  اأُنتج  ما  اأو  الأكاديمية  بالدرا�سات  يرتبط  ما 

الأكاديمية  لبحوث  لأن  المغربية،  المملكة  اأكاديمية  عن  �سدر  ما  بحثنا  في 

خ�سو�سيات تفر�س اأن يكر�س لها بحث خا�س.   فهل ا�ستجابت هذه البحوث 

المعا�سرة  المناهج  من  ا�ستفادت  وهل  ؟  المجتمع  ومتطلبات  الع�سر  لق�سايا 

هدي  على  ت�سير  اأن  ا�ستطاعت  وهل  ؟  الكبرى  الغربية  الجامعات  في  المتبعة 

التراث الإ�سلمي الح�ساري الذي عرفه تاريخنا واأثَّر بع�ٌس منه في الفكر الغربي 

يوم التلقي التاريخي المزدهر ؟ اأ�سئلة تحتاج اإلى اأن ينظر الباحث في م�سامين 

هذه الموؤلفات وفي مناهج البحث الذي اعتمدت، واإلى مقا�سد تاأليفها.

)211(   اأخذنا هذه المعلومات من موقع الرابطة.



م�شطلح الألوهية في القراآن الكريم

واأثره على الم�شتويين القيمي

والعقائدي في الم�شيحية والإ�شالم

مقاربة اإ�شكالت ترجمة الم�شطلح القراآني

ال�سيد هارتموت بوبزين

اأ�ستاذ العلوم الإ�سلمية - جامعة اإرلنغن - األمانيا

القراآن  عليه  ن�ّس  ما  العربية، وهذا  باللغة  النبي محمد  على  الوحي  نزل  لقد 

بوجه خا�س مّرات متعّددة، كما هو الحال في �سورة يو�سف، الآية 2 حيث يقول 

 لقد كانت مفردة اهلل موجهًة 
212

تعالى { اإنا اأنزلناه قراآنا عربيا لعلكم تعقلون }

�سيغة  في  في جملتهم  العرَب  ون  ي�سمُّ كانوا  الذين  الأوائل  الم�سلمين  اإلى  اإذن 

لغوية كانت ماألوفة لديهم في لغتهم العربية لغِة »الأدب«، وهو المو�سوع الذي 

لت، حيث جاء في بداية الآية 44 : { ولو جعلناه  كان بال�سبط محور �سورة ُف�سِّ

لت اآياته اأاأعجمي وعربي }.  قراآنا اأعجميا لقالوا لول ُف�سّ

يتعلق الأمر هنا بكّل تاأكيد بالإ�سارة ال�سمنية اإلى اأن الوحي الرّباني الذي نزل 

ذينك  في  اأي  بال�سريانية،  ول  بالعبرية  مكتوبا  يكن  لم  اأمته  وعلى  محمد  على 

النبي محمد،  الواحد على عهد  بالإله  اإلى حّد كبير  توؤمنان  اللتين كانتا  اللغتين 

كانت العبرية لغة اليهود وكانت ت�ستعملها كثير من القبائل العربية قبل الإ�سلم 

)212(   نجد �سيئًا مماثل في ال�سور 13 : 37 ؛ 16 : 103 ؛ 20 : 113؛ 26 : 195؛ 39 : 28؛ 41 : 3؛ 42 :7؛ 

43 :3؛ 46 :12.
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وهي القبائل التي كانت م�ستقرة في ن�سبة كبيرة منها بيثرب ؛ كما كانت ال�سريانية 

العربية وكانوا  بالجزيرة  يعي�سون على عهد محمد  الذين كانوا  الم�سيحيين  لغة 

اإلى حّد اليوم ل يزال  يمار�سون التب�سير، وهو ما نجحوا فيه ن�سبيا بكلِّ تاأكيد. 

الطابع العربي الذي اكت�سبه القراآن يحظى بمكانة عالية، وهو ما كانت توؤكد عليه 

الم�ست�سرقة الألمانية Annemarie Schimmel( 2002 - 1923( اللمعة اآن ماري 

213
�سيمل با�ستمرار عن حق.

ل ي�ستعمل الم�سلم غير اللغة العربية، واللغة العربية وحدها حينما يهمُّ اإلى اأداء 

ال�سعائر الدينية في اأي مكان من العالم، مثل النطق بال�سهادة اأو ال�سلة اأو تلوة 

اللغة  عن  النظر  وب�سرف  الحج،  منا�سك  اأداء  اأثناء  الحاج  يرّددها  التي  الأدعية 

الأّم التي ينطق بها الم�سلم ؛ وي�سكل الم�سلمون غير العرب الغالبية العظمى من 

الم�سلمين، ناهيك عن اأنَّ ن�سبة الم�سلمين الإندوني�سيين تتجاوز مجموع �ساكنة 

البلدان الناطقة بالعربية. كما اأن ال�سياق الديني يفر�س تلوة القراآن باللغة العربية 

تاألقا كبيرا في تلوة القراآن بمكانة  فح�سب، ويحظى فن التجويد الذي عرف 

عالية، كما ت�سهد على ذلك مباريات تجويد القراآن التي تنقل على الهواء خلل 

المباريات كل �سنة بدولة الإمارات  �سهر رم�سان بوجه خا�س. تعقد مثل هذه 

العربية المتحدة بح�سور اإعلمي كبير وببث مبا�سر في القنوات التلفزيونية. لهذا 

الغر�س يفد المتبارون الم�سلمون من كل حدب و�سوب من اأجل تلوة ما تي�سر 

من الذكر الحكيم باللغة العربية بطبيعة الحال، ولو اأنها بقراءات مختلفة. وقد 

اإلى  ظل الخلف محتدما ردحا طويل في م�ساألة جواز ترجمة الآيات القراآنية 

ُر للم�سلمين غير العرب �ُسبَل فهم  لغة اأخرى غير العربية ؛ وهي الترجمة التي تي�سِّ

م�سمون الآيات. واإذا ما اأخذنا بعين العتبار وجود ترجمات كثيرة بين ال�سطور 

منذ مّدة طويلة، فهذا دليل على مدى وجود حاجة ما�سة اإلى هذه الترجمات، 

وهي حاجة كانت موجودة. وقد كان الراأي ال�سائد يرى اأنه يكفي اأن » نف�سر« 

الآيات القراآنية واأن » ن�سرحها « في خطب الجمعة التي تلقى على الدوام بلغة 

اأهل البلد، دون اأن نزيد على ذلك. وكان الخطباء يتجنبون قدر الإمكان الإ�سارة 

)213(   انظر على �سبيل المثال : » العلمات الدالة على اهلل« العالم الديني في الإ�سلم، ن�سرة بيك، 2003، �س. 153. 
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لطباعة  فهد  الملك  مجّمع   « تاأ�سي�س  ويدّل  الترجمة.  فعل  و   » الترجمة   « اإلى 

ل في النظر اإلى الأمر.   بالمدينة المنورة على ح�سول تحوُّ
214

الم�سحف ال�سريف «

تتفّرغ هذه الموؤ�س�سة لمهمة طبع القراآن، كما ي�سير ا�سمها اإلى ذلك، مع الإ�سارة 

اإلى الن�سر بلغتين مختلفتين. فقد اأ�سدرت هذه الموؤ�س�سة ن�سرًة مزدوجًة بالعربية 

اإلى  2005، تحت عنوان »القراآن الكريم وترجمة معانيه  والألمانية للقراآن �سنة 

اإليا�س، بعد  اإعداد فرانك بوبنهايم ونديم  الترجمة من  اللغة الألمانية«. وكانت 

 
215

مجهود ا�ستمر اإحدى وع�سرين �سنة، كما اأ�سارا اإلى ذلك في المقّدمة.

بالعربية  مر�سوم  هو  كما  الجللة  با�سم  يحتفظان  المترجمان  كان  ما  وغالبًا 

اأثناء نقله اإلى الل�سان الألماني » Allah «، وهو ال�سم الذي يرد في الب�سملة في 

ور. ا�سمحوا لي اأن اأنتقي من هذه الترجمة الألمانية اآيتين 61 و63 من  بداية ال�سُّ

�سورة العنكبوت: الآية 61 { ولئن �ساألتهم من خلق ال�سماوات والأر�س و�سخر 

ال�سم�س والقمر ليقولن اهلل فاأنى يوؤفكون } الآية 63 { ولئن �ساألتهم من نزل من 

ال�سماء ماء فاأحيا به الأر�س من بعد موتها ليقولن اهلل}.

كذلك الأمر في نف�س ال�سورة ولكن في الآية 46 تّم تعوي�س المفردة العربية 

بالتي هي  اإل  الكتاب  اأهل  تجادلوا  43 { ول  بالآية  اأ�ست�سهد  »الإله«.  بمفردة 

واإلهنا  اإليكم  واأنزل  اإلينا  اأنزل  بالذي  اآمنا  وقولوا  منهم  ظلموا  الذين  اإل  اأح�سن 

216
واإلهكم واحد ونحن له م�سلمون }.

اأريد على �سبيل المقارنة اأن اأقراأ عليكم ترجمة الآيات كما جاءت في الترجمة 

ذلك،  اإلى  القارئ  �سينتبه  كما  كاتارينا.  زوجتي  مع  بتعاون   
217

اأعددتها  التي 

 » Gott « الألمانية  المفردة  اإلى  »اهلل«  العربية  المفردة  بنقل  الدوام  على  قمت 

»الإله   » der eine Gott « الألمانية  العبارة  اإلى  الأماكن  بع�س  في  ترجمتها  اأو 

 ’Komplex ’ 214(   مجمع الملك فهد لطبع الم�سحف ال�سريف. وقد كانت ترجمة لفظ »المجّمع« اإلى مفردة(

غير منا�سبة، وكان من الأولى اأن ُيترَجَم اإلى لفظ » Institut «، اأي »موؤ�ّس�سة«.

)215(   في المقدمة العربية �س. 4، وقد اأ�سارت اإلى �سنة 1984 وهو تاريخ ال�سروع في الترجمة. 

)216(   نجد في التف�سير اأ�سفله عبارة »م�سلمون«.

 2017 �سنة  المنقحة  الثانية  الطبعة  C. H. Beck، وقد �سدرت  النا�سر بيك  )217(   �سدر بمدينة ميونيخ لدى 

بنف�س دار الّن�سر. 
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الواحد  الإله  على  بو�سوح  التاأكيد  ق�سد  الأخيرة  العبارة  وا�ستعملت  الواحد«، 

�سورة  من  بها  ا�ست�سهدت  التي  ال�سابقة  الآيات  اإلى  القارئ  انتباه  األفت  الأحد. 

العنكبوت 61 و63 و46 في الترجمة التي قمت بها، حيث ل اأحافظ على ال�سم 

: Gott »العربي »اهلل« في الترجمة الألمانية، بل اأ�ستعمل مفردة »الإله

29:61 "Fürwahr : Wenn Du sie fragst:/, Wer schuf die Himmel und die erde?/ 
Wer machte die Sonne dienstbar und den Mond?‘/So sagen sie:‚Der eine 
Gott.» )allah("….

29:63 "Fürwahr : Wenn Du sie fragst:/, Wer ließ herab vom Himmel Wasser 
fließen,/ dass er damit belebe die Erde nach ihrem tod?‘/ So sagen sie: ‚Der 
eine Gott.‘ )allah("

وفي الأخير:

29 : 46 " Streitet mit den Buchbesizern  nur auf schöne Art, doch mit denen 
von ihnen, die freveln./ Sprecht: Wir glauben an das, w as auf uns herabgesandt 
ward/ und was auf euch. Unser Gott )Ilahu-na( und euer Gott )Ilahu-kum( 
sind einer. Und ihm sind wir ergeben…"

 
218

لنعد من جديد اإلى ترجمة بوبنهايم و اإيليا�س ؛ ي�سير اأغلب مترجمي القراآن 

على منوال هذين المترجَمْين ؛ بمعنى اأن هوؤلء ل يترجمون ا�سم الجللة »اهلل« 

المكتوب بالعربية اإلى اللفظ الألماني » Gott « اإل اإذا ما اقترن ب�سمير اأو دخل 

على �سيغة تركيبية تفيد »ل اأحد«، وما عدا هذه الحالت يتم الحتفاظ بالمفردة 

 ومع ذلك، يوجد مترجمون م�سلمون قّرروا، 
219

» Allah « في الترجمة الألمانية.

)218(   على �سبيل المثال، محمد بن اأحمد بن ر�سول : حيث ظهرت ترجمة معاني القراآن الكريم اإلى الألمانية، في 

ترجمة مزدوجة اللغة في �سهر مار�س من �سنة 1994. 

)219(   تجدر الإ�سارة كذلك اإلى اأّن العمل يجري على هذا النحو في ترجمات القراآن التي اأنجزها بع�س المترجمين 

غير الم�سلمين، كما هو ال�ساأن مع الترجمة التي اأنجزها ماك�س هينينغ) Hennenig )1861- 1927 و�سدرت 

في طبعتها الأولى �سنة 1901 بدار الن�سر ريكلم، ون�سرت من جديد �سنة 1960 واأعادت اآن ماري �سيمل ن�سرها 

�سنة 1991 في ن�سرة مزيدة ومنقعة، بعد اأن اأدخلت تعديلت طفيفة عليها. وكذلك اأي�سا الترجمة التي �سدرت بدار 

باروخ  ليون   Ulrich Ullmann  )1843- اأولمان )1804  لودفيغ  اإنجاز  Goldmann من  الن�سر جولدمان 

على وجه الحقيقة والتي ا�ستندت في الأخير اإلى عمل يرجع اإلى �سنة 1840 ويحمل عنوان : القراآن : مطابقة حرفّية 

الن�سر بمكتبة فونكه. وقد  اأولمان، كريفيلد، جار  اإنجاز د. ل.  ٌد بملحظات هام�سية، من  للأ�سل ومترجم ومزوَّ

�سدرت الطبعُة الأ�سلّيُة في �سّتة دفاتر، ) كما هو مكتوب على الغلف، وهي لم تكن اإل خم�سة ! ( وقد طبع الدفتر 

الثاني والثالث في نف�س المجلد.
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ا�ستثناء.  بدون   »  Gott  « الألمانية  المفردة  ي�ستعملوا  اأن  فعلت،  ما  غرار  على 

اأ�سرب مثال بم�سطفى ماهر، وهو اأ�ستاذ الأدب الألماني الذي ولد �سنة 1936 

اإلى الألمانية  بالقاهرة. كان قد اأنجز بتكليف من الأزهر ترجمة القراآن الكريم 

1999220. وكذلك فعل اأحمد ميلد كريمي الذي ولد �سنة 1979 وينحدر 
�سنة 

من اأفغان�ستان ويعمل الآن اأ�ستاذا للهوت الإ�سلمي بجامعة مون�ستر الألمانية، 

الألمانية وداأب على ترجمة  اإلى   2009 �سنة  الكريم  للقراآن  اأنجز ترجمة  حينما 

221
.» Gott « المفردة الألمانية »اهلل« باللفظ الألماني

البلدان  �سائر  في  التاريخية.  الخلفية  بخ�سو�س  كلمة  اأقول  اأن  لي  ا�سمحوا 

النظر عن  ب�سرف  البداية -  منذ   » الكتاب  اأهل   « تمّكن  الإ�سلم،  فتحها  التي 

البداية  في   « دياناتهم.  �سعائر  ممار�سة  في  ال�ستمَرار  من   - ال�ستثناءات  بع�س 

على  لحقًا  اأطلقت  ثّم  والن�سارى«،  باليهود  اإل  الكتاب  اأهل  عبارة  تقترن  لم 

ال�سائبة  مثل  التوحيد  اأتباع  والهندو�س وجماعات �سغيرة من  اأتباع زرادي�ست 

الذين  وهم  العربّية،  اللغة  والن�سارى  اليهود  تبّنى  عندما   .Mandäer المندائيين 

كانوا يعي�سون في البلدان الواقعة تحت حكم الإ�سلم - في البداية اأو لحقًا - 

القبطية  لغاتهم الأ�سلية، مثل  اأكثر من دللة. لم تعد  يحمل  اأمراً  فاإن ذلك كان 

اأو ال�سريانية، لغات حّية م�ستعملًة، ولم تعد ت�ستعمل اإل في العبادات. كما اأنهم 

ترجموا كتبهم المقّد�سة اإلى اللغة العربية، بل وا�ستثمروا اللغة العربية للتعبير عن 

المفردة  ترجمة  اإلى  بهم  حذا  ما  الحال  بطبيعة  وهذا  الزاخرة.  الدينية  ثقافتهم 

» Gott « اإلى المفردة العربية »اهلل«، وقد كان ا�سم الجللة هذا ول يزال ال�سم 

الوحيد المتوفر باللغة العربية. كان وا�سحًا في الف�ساء الثقافي اللغوي العربي اأّن 

ما ي�سّميه القراآن بلفظ اهلل ل يمكنه اأن يكون كائنا اآخر غير الكائن الذي يمجده 

اليهود والن�سارى! 

)220(   المنتخب في تف�سير القراآن الكريم باللغتين العربية والألمانية 1420 هـ / 1999 م.  

Ber )221(   القراآن: ترجمة جديدة وكاملة، من اإنجاز اأحمد ميلد كريمي، مع تقديم ون�سرة بيرنهارد اأوده -

 .Herder ،2009 فرايبورغ وبازل وفيينا، دار الن�سر هيردر  hard Uhde
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ما هو الواقع اليوم في الف�ساء الثقافي واللغوي الألماني اليوم، اأي في البلدان 

يحظى  معنى  وباأي  ؟  �سوي�سرا  من  وجزء  والنم�سا  األمانيا  في  بالألمانية  الناطقة 

ٍة ؟  ال�سوؤال هل نترجم » اهلل « العربية اإلى » Allah « اأو اإلى » Gott « باأهمية خا�سّ

باألمانيا  ولدوا  الذين  النا�س  ي�سمع  عندما   : يلي  فيما  تو�سيحه  اأريد  ما  هذا 

وترعرعوا فيها ول يملكون اإل معرفة باهتة بالإ�سلم مفردَة »اهلل« اأو يقرئونها، 

. ويكفي لنا 
222

فاإنَّ النطباع الأولي الذي ين�ساأ في ذهنهم هو ال�سعور » بالغربة «

اأن ن�ستعمل مفردة » Allah « في اللغة الألمانية، اأي اأن ن�ستعمل »مفردًة اأجنبّيًة«، 

حّتى يتولد لدينا النطباع باأنَّ الأمر يتعلق باإله خا�ّس بالم�سلمين يدعى »اهلل«، اأي 

يتعلق باإله يظلُّ »حكراً« على الم�سلمين فقط، دون اأن ت�سبه �سلة بالإله الم�سيحي 

ول بالإله اليهودي. في اإطار �سل�سلة اللقاءات المتعّددة التي كنت اأنظمها خارج 

الجامعة تحت عنوان » يقراأ الن�سارى من داخل القراآن «، كنت اأقراأ الإ�سحاح 

الأول من العهد القديم )1. الكتاب الأول، مو�سى، الإ�سحاح الأول(، وكنت 

اأقراأه في البداية باللغة الألمانّية : »في البدء خلق اهلل ال�سماء والأر�س«.

« Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde »

وكنت اأقراأه بعد ذلك باللغة العبريّة :

« be-reshit baraelohim et ha- shamaim wa at ha-aretz »

بالحروف العبرية 

العربية  الترجمة  في  �سمعوا  حينما  للغاية  عظيما  الم�ساركين  ذهول  كان 

للإ�سحاح : » Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde « لفظة »اهلل«  

»في البدء خلق اهلل ال�سماء والأر�س«.

ذلك اأن مفردة » اهلل« ظلت تقال في اللغة الألمانية بوجه خا�سٍّ على المجال 

التداولي الإ�سلمي. وقد كنت قد بّينت بو�سوح اأنه من غير المنا�سب على وجه 

)222(  وين�سمُّ اإلى هوؤلء ق�سم من الم�سلمين الذي ولدوا وترعرعوا باألمانيا.  
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الحقيقة اأن نتحدث في اللغة الألمانية عن »اهلل«، ول�سيما واأّن القراآن في �سورة 

العنكبوت، الآية 46 يوؤكد بو�سوح { اإلهنا واإلهكم واحد }.

خاتمة

 ،» Gott « يجب علينا اأن نترجم المفردة العربية » اهلل « اإلى المفردة الألمانية

بما اأنَّ ا�ستعمال »اهلل« يخلق اأفقًا مختلفًا ل حاجة اإليه، بمعنى اأنه يخلق حاجزاً 

الم�سلمين،  وغير  الم�سلمين  بين  الحوار  اأمام  كاأداَء  عقباٍت  ي�سع  �سيكولوجّيًا 

ل�سيما ونحن نتوّجه اإلى الأطفال واليافعين، ن�سرف الذهن عن انتمائهم الديني. 

ي�سمُح مثل تو�سيح المفاهيم الذي قمت به بالتعامل على نحو م�سالٍم ووقوٍر مع 

من يختلف عنا في الديانة اأو المعتقد. من هذه الزاوية، ل يزال الطريُق طويًل، 

لأنَّ الكتَب المدر�سّيَة الألمانّيَة ل تزال مع الأ�سف حافلة بلفظ الجللة كما هو 

في اأ�سله العربي »اهلل« كلما تعّلَق الأمُر بالحديث عن الإ�سلم. 

ترجمه عن الألمانية : عزالعرب لحكيم بناني
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وتحديات الثقافة الرقمية

ال�سيد خالد حاجي

الكاتب العام للمجل�س الأوروبي للعلماء المغاربة-بروك�سيل

 

جلي اأن ما يدعونا اليوم اإلى التفكير في م�ستقبل البحث في العلوم الإ�سلمية 

مليا  ينظر  فمن  العلوم.  بهذه  الم�ستغلين  اأمام  الأفق  بان�سداد  قوي  اإح�سا�س  هو 

فيما ُتنتجه مراكز البحث والموؤ�س�سات الجامعية، المعنية ب�سياغة مناهج لتوليد 

معرفة اإ�سلمية قادرة على تنمية المجتمع وتاأهيل اأفراده، لتمثل روح الع�سر تمثل 

�سحيحا يذكي روح الإبداع، يجد نف�سه اأمام كم هائل من الأفكار والنظريات 

التي ل ُتقدم �سيئا اأبدا، اإن هي لم ُتوؤخر. كما ُيخيَّل له اأن المعرفة الإ�سلمية قد 

بعد جيل،  جيل  يلوكها  مم�سوغات  مجرد  عنده  �سارت  الذي  المنتهى  بلغت 

وهي اأقرب اإلى الوعظ الديني منها اإلى معرفة علمية ُت�سدُّ اإليها الرحال.

�سحيح اأن و�سع العلوم الأخرى لي�س اأف�سل حال من و�سع العلوم الإ�سلمية؛ 

فالمتاأمل لن يعدم من ال�سواهد الكثيرة ما يجلي تخلف المنظومة العلمية والتربوية 

والتعليمية برمتها، هذا التخلف الذي ين�سحب على جميع العلوم بدون ا�ستثناء في 

الوطن العربي والإ�سلمي. غير اأن اإخفاق العلوم المرتبطة بالدين في توليد المعنى 

قد يكون له من الأثر ما يفوق اأثر اإخفاق العلوم الأخرى، حيث اأن الإن�سان يتطلع 

اإلى هذا المعنى ب�سغف كبير، وهو يرجو اأن يجد فيه �سرحا لمكانته في الوجود، 

واأن ي�ستمد منه ما يقوى به على الفعل في الكون. فلهذا العتبار نجد ال�ساعر 
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على  بالذات  الأديان  علم  قدرة  لعدم  اأ�سفه  قدر  ل�سيء  ياأ�سف  ل  غوته  الألماني 

تبليغ الإن�سان مرتجاه من المعنى في هذا الوجود، حيث يقول على ل�سان بطل 

م�سرحيته فاو�ست، اإنه بذل جهودا م�سنية في درا�سة الفل�سفة والقانون والطب، 

وللأ�سف حتى علم الأديان، فما زاد ذلك كله على اأن اأبقاه م�سكينا اأحمق كما 

.
223

كان من قبل 

لي�س الغر�س من التاأكيد على ان�سداد الأفق اأمام العلوم الإ�سلمية هو التيئي�س 

من اإمكانية اإ�سلحها اأو انبعاثها ؛ اإذ ل �سيء، من الناحية النظرية، يمنع من اأن 

ت�ستعيد هذه العلوم مكانتها ودورها في تحفيز النفو�س وتر�سيد الفعل الح�ساري 

الإ�سلمي في �سياق كوني جديد، �سياق يطبعه التعدد والتنوع. غير اأن للحديث 

عن هذا الإ�سلح وجوها ل ي�ستقيم بها، كاأن يكون حديثا متعلقا بالزمن ال�سيا�سي 

اأو  كانت  اإ�سلمية  العلوم،  منظومة  اإ�سلح  اأن  ظننا،  في  الأ�سل،  اإذ  ؛  فح�سب 

غيرها، �ساأن متعلق بالزمن الثقافي والح�ساري، اأكثر من تعلقه بالزمن ال�سيا�سي. 

فمن الوهم اختزال هذا الإ�سلح في برنامج �سيا�سي اأو خطة حزبية، مثل.

الثقافي  بالزمن  الإ�سلمية  العلوم  اإ�سلح  بعلقة  الوعي  على  وتاأ�سي�سا 

ا�ست�سرافي  لوعي  نوؤ�س�س  اأن  يمكننا  ال�سيا�سي،  بالزمن  تعلقها  قبل  والح�ساري، 

اأزمة  اأن  عندنا  الظن  ويغلب  ال�سحيح.  المو�سع  الإ�سلح  �سوؤال  ي�سع  جديد، 

اأزمة تجد  ثقافية وح�سارية عامة،  اأزمة  يتجزاأ من  الإ�سلمية هي جزء ل  العلوم 

التو�سيف الأمثل لها فيما ي�سطلح عليه العلمة ابن خلدون في مقدمته بـ » نقطة 

العلوم  اأن الخروج من ماآزق  الدعوى  تاريخ الأمم «. ويلحق بهذه  وقوف في 

الإ�سلمية يقت�سي النزياح عن نقطة الوقوف في تاريخ الم�سلمين. 

)223(    Johann Wolfgang von Goethe 
FAUST :
Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und leider auch Theologie
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor;
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ويحتاج المرء اأن يكون على قدر كبير من هوان العقل حتى يعتقد اأن النزياح 

عن نقطة الوقوف هذه ل يكون اإل اعتمادا على مقومات التراث الأ�سيل، دون 

تفاعل مع مقومات الحديث الدخيل. فمن كان هذا اعتقاده، فحاله اأ�سبه بحال 

فريدر�س  يقول عنه  الذي   ،Baron von Münchhausen” من�سهاوزن  بارون   “
نيت�سه اأنه » بعد اأن �سقط في م�ستنقع، جعل ي�سحب �سعر راأ�سه بيديه، ظنا منه اأنه 

 «. اأو كحال من ي�سد على لحيته حتى يتفادى 
224

بهذا الفعل �سينقذ ذاته من الغرق

ياأمن  ال�ساحب �سعره بيديه من الغرق، واأن  ياأمن  اأن  ال�سقوط. فهيهات هيهات 

ال�ساد على لحيته من ال�سقوط. وهيهات اأن تطمع الأمة الإ�سلمية في الخروج 

من و�سع التخبط الح�ساري والمعرفي اعتمادا على تراثها فقط ؛ بل ل منا�س لها 

من التفاعل مع علوم الع�سر وفنونه اإن هي �ساءت ترميم ذاتها.

اإن مثل من يطمع في تجديد العلوم الإ�سلمية من الداخل فقط، كمثل من يعتقد اأن 

هذه العلوم �سناعة عربية اإ�سلمية �سرفه، ن�ساأت في مناأى عن التاأثيرات الخارجية. 

�سحيح اأن للوحي دورا مركزيا في تفتق الذهنية العلمية الإ�سلمية ؛ فل يخفى كيف 

التي ل  ال�سعرية،  البطولة  العربية من طور  الثقافة  اإخراج  الكريم في  القراآن  �ساهم 

يقترن معها القول بالفعل، اإلى طور ثقافة اأخلقية يجتهد الم�سلم فيها ليكون فعول 

لعدم  عاتبهم  ولكن  ال�سعر،  قولهم  ال�سعراء  على  الكريم  القراآن  يعتب  فلم  قوؤول. 

اإقران القول بالفعل: { وال�سعراء يتبعهم الغاوون، األم تر اأنهم في كل واد يهيمون 

واأنهم يقولون ما ل يفعلون}. فبتوجيه من الوحي، جعل العقل الإ�سلمي يخرج 

من ثقافة �سعرية بلغت اأرقى مراتب الجولن والهيام وال�سلل مع �سعراء اأمثال امروؤ 

القي�س الذي لقب بـ »الملك ال�سليل«، نحو ثقافة تن�سد ال�ستقرار على الم�ستوى 

الح�سي الح�ساري، والن�سقية عل الم�ستوى العقلي المعنوي.

اإذن فقد كان للتفاعل مع الوحي دور كبير في اإر�ساء دعائم ثقافة علمية جديدة 

اأن التفاعل مع الوحي رافقه تفاعل ل  تغيرت معها ملمح البطولة العقلية. غير 

 Jenseits von : 224(   يحيل الفيل�سوف الألماني فريدري�س نيت�سه على مغامرة بارون مون�سهاوزن في كتابه(

تقديم  اإلى   Rudulf Erich Raspe را�سب  اإيري�س  رودلف  الألماني  الكاتب  �سبق  وقد   .Gut und Böse
مغامرات البارون مون�سهاوزن في �سنة 1785، حيث جعل منه مو�سوعا لل�سخرية نظرا لمبالغته في العتداد بالنف�س. 
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كامل  ا�ستيعاب  عن  الم�سلمون  اأبان  فقد  وعلومه.  الع�سر  ثقافة  مع  اأهمية  يقل 

لأدوات اإنتاج المعرفة المتاحة في ع�سرهم. حتى اأن اأ�سول الفقه، وهو من اأكثر 

الأر�سطي،  الأورغانون  ب�سبغة  ا�سطبغ  بالم�سلمين،  والت�ساقا  العلوم خ�سو�سية 

كما ات�سم علم الكلم بمي�سم الجدل الفل�سفي الذي انتهى اإليهم. وكيف يعقل 

يتاأ�س�س هذا  األم  ؛  الخارجي  المهماز  الإ�سلمي دون وجود  الكلم  ت�سور علم 

العلم اأ�سل للمنافحة عن الإ�سلم والدفاع عن العقيدة اأمام خ�سومها !

ما كان للثقافة الإ�سلمية وللعلوم الإ�سلمية اأن تنه�س لول تداخل م�سارين اثنين: 

الخارج  على  الداخل  انفتاح  �سكل  فقد  ال�ستعجام.  وم�سار  ال�ستعراب  م�سار 

عنفوانها. كل  فترات  في  الإ�سلمية  الح�سارة  عليها  قامت  التي  الرتكاز  نقطة 

المنجزات العلمية والأدبية والفقهية التي �سهدها تاريخ الم�سلمين تقف �ساهدا 

متوفرا  كان  الذي  والثقافي  المعرفي  الر�سيد  من  ال�ستفادة  اأح�سنوا  اأنهم  على 

في زمنهم، فتحقق لهم بف�سل هذه ال�ستفادة ما لم يتحقق لغيرهم من منجزات 

عظيمة ل ينكرها اإل جاحد. وخل�سة القول في هذا الباب اأن الم�سلمين تو�سلوا 

باأحدث و�سائل ع�سرهم ل�سناعة نه�ستهم الثقافية والعلمية الأولى.

لي�س من المبالغة القول باأن الم�سلمين بلغوا الذروة في الغتراف من ثقافة 

ع�سرهم العلمية، هذه الثقافة التي تاأ�س�ست على التعريفات والحدود والقيا�س 

والق�سايا وغيرها من الأدوات التي تدخل فيما كان ي�سطلح عليه بعلوم الآلة، 

ويقوم  رحاها.  قطب  يمثل  الأر�سطي  الأورغانون  كان  التي  العلوم  وهي 

�ساهدا على هذا القول جملة الكتابات التي تناولت هذا الأورغانون بالتحليل 

والتمحي�س والتفكيك والنقد والنق�س. فبالرغم من تعدد المواقف من المنطق 

الأر�سطي، فاإن الجدل العلمي الدائر حوله يظل �ساهدا على تمكن المنظومة 

انخراط  على  يدل  ما  وهذا  ونقده،  وتوظيفه  ه�سمه  من  الإ�سلمية  العلمية 

ولي�س  المعرفية.  ومنظومته  العلمية  الكل�سيكي  الع�سر  ثقافة  في  الم�سلمين 

اأو�سلت  باأن المنظومة العلمية الإ�سلمية  من مجانبة ال�سواب في �سيء القول 

الح�سارة الإن�سانية لتقف عند م�سارف مرحلة ح�سارية جديدة، المرحلة التي 

جعلت ت�سهد تراخي قب�سة الأورغانون الأر�سطي لفائدة اأورغانون فران�سي�س 
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اأ�س�ست  التي  الآلة  هذه  الجديدة(،  )الآلة   Novum Organum الجديد  بايكن 

لذهنية علمية حديثة تقوم على �سعار »الح�سيات معابر اإلى العقليات« بلغة اأبي 

حيان التوحيدي.

في مرحلة التمف�سل هذه بين المرحلة الكل�سيكية والمرحلة الحديثة اأخذت 

الف�ساء  في  ال�سرعية  غير  والعلوم  ال�سرعية  العلوم  بين  الن�سطار  بوادر  تظهر 

بين  النظير  منقطع  التحاما  ي�سهد  الف�ساء  هذا  كان  اأن  بعد  الإ�سلمي،  المعرفي 

بين علوم  م�سلم ل يجمع  عاِلم  العثور على  يع�سر  ؛ حيث كان  العلوم  مختلف 

معه  اأ�سبحت  خطير  دللي  انزلق  على  الن�سطار  هذا  ويوؤ�سر  والدنيا.  الدين 

فانبعث  الم�سروعة،  غير  العلوم  خانة  في  بالتدريج  تدخل  ال�سرعية  غير  العلوم 

الهتمام بالأ�سئلة المتعلقة بجواز ال�ستغال بالعلوم من عدمه، حتى و�سل الأمر 

الآخر، علوم  التوج�س من علوم  فيها  بلغ  اإلى درجة  الإ�سلمية  العلوم  بمنظومة 

المرحلة الحديثة، درجة عالية، ف�سرت تجد جهود الباحثين في العلوم الإ�سلمية 

تن�سرف اإما اإلى دح�س بع�س العلوم من اأ�سا�سها، كعلم النف�س ومقارنة الأديان 

والفنون وغيرها من فل�سفة وعلوم اإن�سانية على مختلف األوانها؛ اأو الجتهاد من 

اأجل تبيئتها وتاأ�سيلها وتاأثيلها.

ت�ستمد  الزمن  مرور  مع  اأ�سبحت  ال�سرعية  العلوم  باأن  نجد  التاأمل  عند 

نتيجة  الذي هو  التراث،  وثانيها  الوحي،  اأولها  ؛  م�سادر  ثلثة  م�سروعيتها من 

تفاعل الم�سلمين مع الوحي من جهة، ومع الثقافة الكل�سيكية من جهة اأخرى، 

يعتبر  فبينما  الحديثة.  الثقافة  مع  التفاعل  اأفرزها  التي  العلمية  المنظومة  وثالثها 

الوحي والتراث من الم�سادر الأ�سيلة، تعتبر المنظومة العلمية الحديثة م�سدرا 

دخيل يحتاج اإلى تاأ�سيل. لكن وعلى خلف كبير مع ما ُيعتقد، فاإن تاأ�سيل العلوم 

الحديثة ل يكون تاأ�سيل في التراث فح�سب، بل في ثقافة المرحلة الكل�سيكية 

ال�سرعية  الثقافة  التاأ�سيل في  اأمام الحديث عن  اإلينا ونحن  كذلك. لذلك ُيخيل 

وكاأننا اأمام مهمة م�ستحيلة، باعتبار �سعوبة العودة بثقافة الع�سر اإلى ثقافة ع�سر 

�سابق. فل ي�ستقيم مثل، اأن نطلب تاأ�سيل العلوم التي قامت على نظرة ميكانيكية 

فهذا  الحركة؛  غائية  في  العتقاد  فيها  ي�سود  كان  ثقافية  منظومة  في  للحركة، 



خالد حاجي 212

مطلب لن يتحقق اإل على ح�ساب العلوم الجديدة. ولعل الأقرب اإلى ال�سواب 

هو اأن ثقافة الع�سر اأقدر على ا�ستيعاب ثقافة الما�سي، ولي�س العك�س ؛ وبالتالي 

ي�سير  اأن  بمعنى  ل  الجديد،  في  القديم  تاأ�سيل  نطلب  اأن  اأولى  باب  من  يكون 

الثاني اللحق للأول ال�سابق اأ�سل وجذرا، ولكن بمعنى اأن يمده باأ�سباب البقاء 

والنتعا�س والنبعاث والتجدد.

عن  له  يبحثون  وجعلوا  التاأ�سيل  مفهوم  في  زماننا  في  الباحثون  تو�سع  لقد 

مرادفات اأقوى، حتى ا�ستقر راأي بع�سهم عند اقتراح » التاأثيل « بدل التاأ�سيل. 

غير اأن هذه الجتهادات ل تعين مخرجا من الجحر الذي انجحرت فيه كثير من 

العقول الم�ستغلة بالعلوم الإ�سلمية. ف�سواء اأكان الفعل تاأ�سيل اأم كان تاأثيل، تظل 

التاريخ، والزج به في عوالم  النتيجة واحدة، وهي اإخراج العالم الإ�سلمي من 

اإلى  الديموقراطية  الموؤ�سلون في رد مفهوم حديث مثل  التجريد. حين يجتهد 

مفهوم ال�سورى، فهم ي�سقطون في اآفتين عظيمتين : اآفة التقدي�س واآفة التجميد 

لمفاهيم ل يقد�سها اأ�سحابها الم�ستغلون بها ول يجمدونها، بل يعتبرونها مفاهيم 

اإلى طور بفعل الممار�سة.  اإجرائية، من �سنع الإن�سان، مفاهيم تتقلب من طور 

األم يكن رئي�س الوزراء البريطاني ت�سرت�سل يردد : »الديموقراطية اإلى الجحيم«، 

فعلى   ! مثل  منها،  اأف�سل  هو  ما  وجد  هو  اإن  عنها  التخلي  عن  ا�ستعداده  معلنا 

العك�س من ت�سرت�سل، يقد�س الموؤ�سل الديمقراطية حيث يختار لها مرادفا قراآنيا 

الإ�سلمي  التاريخ  في  مقابل  لها  ليجد  يبحث  بحيث  ويجمدها  »ال�سورى«، 

كاجتماع ال�سقيفة مثل. وهب اأننا انتهينا اإلى التاأ�سيل النظري لهذا المفهوم، واأن 

مبدعه الأوروبي اأو الغربي طرحه اأر�سا لياأخذ غيره من المفاهيم، فماذا ع�سى 

الموؤ�سلون اأن يفعلوا، �سوى اأن ي�سحذوا هممهم من جديد، فينه�سوا لمغامرة 

تاأ�سيلية جديدة. فبهذا تكون �سروب التاأ�سيل هذه عقيمة، يدخل اأ�سحابها في 

حكم من كان قدره الركو�س وراء مطلوب ل يدرك.

تدخل محاولت تاأ�سيل الثقافة المعا�سرة في الثقافة الكل�سيكية في اإطار 

جملة الآليات التي ت�ساهم في تاأبيد تخلف الأمة الإ�سلمية. ومثلها محاولت 
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فهذه  و�سنة.  قراآن  من  الإ�سلمية،  الدينية  للن�سو�س  العلمي  الإعجاز  اإثبات 

عند  المخبرية  بنتائجه  والهتمام  بالعلم  ال�ستغال  اأن  على  تدل  المحاولت 

الباحثين في العلوم الإ�سلمية يحكمه هاج�س دعوي. فالعلم ل يطلب لذاته، 

يوظف  ومن  بالعلم  ي�ستغل  من  بين  و�ستان  دعوية.  اأغرا�س  لتاأدية  يطلب  بل 

والمعرفية  الثقافية  المنظومة  في  يطلب  لي�س  فالعلم  دعوية.  لأغرا�س  نتائجه 

الإ�سلمية لذاته، بل هو مجرد اأداة توؤدي وظائف اإيديولوجية في مجتمعات 

جاهزيتها العلمية متخلفة اأ�سل. لهذه العتبارات مجتمعة ل يمكن الحديث 

عن اإ�سلح العلوم الإ�سلمية دون التفكير قبلها في كيفية الخروج من م�سايق 

التي  ال�سلوكيات  ومن  الثقافي  الوعي  من  اأنماطا  ولدت  التي  النف�سية  الحالة 

وال�سبق  التبكير  بمعنى  البتكار،  وعقلية  العقل  بين  الهوة  تعميق  في  ت�سب 

للكت�ساف، وتجعل الم�سلمين يبدون في �سفة كائنات خارج التاريخ، ترك�س 

وراء تاأ�سيل ي�سعى اإلى تثبيت ما ل يحتمل التثبيت، واإعجاز علمي ما كانت 

لتراه لول علوم الع�سر. 

وبالتالي  الإ�سلمية،  الثقافة  في  العقم  اأوجه  بع�س  لنا  تجلي  نماذج  هذه 

في العلوم الإ�سلمية، �سرعية كانت اأو غير �سرعية. واأمام هذا الو�سع يفر�س 

علينا �سوؤال نف�سه : كم نحتاج من الوقت في عالمنا العربي والإ�سلمي لندرك 

النقطاع  ال�سبب في ذلك هو  واأن  المعنى،  تنتج  تعد  لم  ال�سرعية  اأن علومنا 

في  الإبداع  لروح  الأ�سا�س  المحرك  بو�سفه  الوحي،  وبين  بيننا  المزدوج، 

الثقافة الإ�سلمية، وبيننا وبين ثقافة الع�سر، بو�سفها المحركة لرحى المعي�سة 

في زماننا. ولعل ما يحول بيننا وبين روح الدين وروح الع�سر هو تم�سكنا بما 

علق بتراثنا من عوالق الثقافة الكل�سيكية التي كفت عن اإنتاج المعنى في �سياق 

ثقافة  اأن  تعقيدا،  والإ�سلمية  العربية  الثقافة  و�سع  يزيد  ومما  حديث.  ثقافي 

الع�سر �سارت ت�سهد �سرعة في وتيرة الأحداث ي�ستع�سي معها الوقوف عند 

المعنى. يقول كينث وايث، في معر�س ت�سخي�سه لما يعتمل في هذه المرحلة 

النتقالية من عمر الثقافة العالمية ما يلي : » اإن الرهان اليوم، اإن ال�سيء الذي 

قيد الت�سكل، هو �سيء يتجاوز الأورغانون الأر�سطي )الذي كان عنوان الحقبة 
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عنوان  كان  )الذي  الجديد  بيكون  اأورغانون  يتجاوز  كما  الكل�سيكية(، 

 
225

ال�سعري  الكوني  الأورغانون  اإنه   : اليوم وغدا  اأورغانون  فهو  الحداثة(، 

 .)Organum Cosmo-poeticum(

ومن  الحداثة،  بعد  لما  عنوانا  يكون  اأن  الجديد  الأورغانون  لهذا  ويراد 

موا�سفاته اأنه يرد العتبار للغة في �سياغة الحقيقة، ول يكتفي بو�سوح ديكارت 

الريا�سي » La clarté mathématique «. مع هذا النفتاح على الإرث ال�سعري 

- اللغوي - البياني في مرحلة ما بعد الحداثة، ت�ستعيد الثقافة الإ�سلمية، ومعها 

العلوم الإ�سلمية، دورها كخزان للمعاني التي ي�ستقوي بها العقل الحداثي كي 

الأفق  بان�سداد  ال�سعور  اأن  الحداثة. فمعلوم  التي تقف عندها  النقطة  ينزاح عن 

الحكماء  من  كثيرا  جعل  عموما،  والغربي  الأوروبي  ال�سياق  في  الح�ساري 

للفكر.  الفكري بحثا عن مرتع جديد  الجولن  ين�سدون  وال�سعراء والمفكرين 

فهذا مارتن هايدغر يعتبر اأن كل الخطاب الفل�سفي الغربي مجرد ثغثغة، وعلينا 

. وهذا خو�سي 
226

» Unterwegs zur Sprache « اأن ن�سلك الطريق نحو الكلم

اأورتيغا اإي غا�سيت يتحدث عن �سرورة » مغادرة الأر�س التي ن�سبنا فيها خيامنا 

 .
227

لأكثر من ثلثة قرون وموا�سلة الم�سير بحثا عن اأر�سية مفاهيمية جديدة «

لكت�ساف  الحاجة  اأم�س  في  باأننا  يقول  لورن�س  د.ه.  البريطاني  الكاتب  وهذا 

 . وقبلهم كتب ال�ساعر الأمريكي والت ويتمان 
228

» طرائق اأخرى في الوجود «

هذا  ومعنى   ،
229

كاليفورنيا « �سواطئ  من  الغرب  اإلى  » اأنظر  الرائعة:  ق�سيدته 

العنوان اأنه ينظر اإلى ال�سرق مجددا، لأن �سواطئ كاليفورنيا تمثل نهاية الغرب، 

)225(  انظر كتاب كينت وايث:

Kenneth White: Le Plateau de l’albatros، Grasset، Paris: 1994  
» Ce qui est en jeu ici، ce qui est en cours d’élaboration، c’est، au-delà de l’Organon d’Aris-

tote )celui de toute l’époque classique(، au-delà du Novum Organum de Bacon )celui de la 
modernité(، un organum pour aujourd’hui et pour demain : Organum cosmopoeticum «.

)226( : Martin Heidegger: Unterwegs Zur Sprache 
La rebelión de las masas :227(  خو�سي اأورتيغا اإي غا�سيت، ومن اأهم كتبه(

 Unknown الوجود:  في  جديدة   طرائق  اإلى  يحتاج  الغرب  اأن  بقوله  عرف  وقد   D. H. Lawrence   )228(

modes of being
)229(  Walt Whitman: » Facing the West from California’s Shores «
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اأو نهاية رحلة العقل الب�سري، هذه الرحلة التي بداأت من ال�سرق الأق�سى لتحط 

الرحال في ال�سرق الأو�سط والجزيرة العربية، ثم في جنوب اأوروبا، و�سمالها، 

قبل اأن تنتهي بالعقل اإلى �سواطئ كاليفورنيا، لكن دون اأن يجد الإن�سان �سالته 

ب�سرورة  ويتمان  والت  يقول  فعليه،  اإليه.  الو�سول  يبتغي  كان  الذي  والمعنى 

التقاطه خلل  فات  ما  التقاط  بغر�س  الأر�س  رحلة جديدة حول  في  ال�سروع 

رحلة العقل الأولى من ال�سرق نحو الغرب.

قوي  اإح�سا�س  وجود  على  الدالة  الأمثلة  من  في�س  من  غي�س  ال�سواهد  هذه 

فو�سيلة  ال�سير  فاأما  ؛  التاريخ  وفي  الكون  في  والنظر  ال�سير  موا�سلة  ب�سرورة 

النظرية. تقول  النظر فو�سيلته لدفع م�سايق  المكان، واأما  الإن�سان لدفع م�سايق 

الم�ست�سرقة الألمانية اآن ماري �سيمل اأن من يبحث عن معاني ال�سير والجولن 

تعبير  اأح�سن  بو�سفها  الإ�سلمية  والعلوم  الثقافة  ت�ستوقفه  اأن  بد  فل  وال�سلوك 

في  وال�سفر  الطريق  مو�سوع  حول  عميقة  مقالة  في  وتوؤكد  المعاني.  هذه  عن 

 على اأن كل 
230

،» Das Thema des Weges und der Reise im Islam « الإ�سلم

ابتكارات الم�سلمين على م�ستوى المناهج تحيل على معاني ال�سير وال�سيرورة، 

من  والق�سيدة  يذهب،  من ذهب  م�ستق  فالمذهب  ؛  والتجمد  الوقوف  عو�س 

ق�سد يق�سد، والنحو من نحا ينحو، والطريقة من الطريق، وال�سريعة من ال�سارع. 

اإن انفتاح المنهج في العلوم الإ�سلمية على النهج، اأي على ال�سير والنظر، اأك�سب 

هذه العلوم قدرة على التفاعل الدائم مع الواقع المتغير والنوازل. 

وفي نف�س ال�سياق، يذهب طوما�س باور في كتابه عن الإ�سلم وثقافة اللتبا�س 

 
231

» Die Kultur der Ambiguität : Eine andere Geschichte des Islams «
اإلى القول باأن الم�سلمين لم يجدوا حرجا في التعامل مع اللتبا�س في تاريخهم 

الثقافي، بحيث تعاي�سوا مع القراءات ال�سبع في كتابهم المقد�س الذي هو القراآن 

)230(  Annemarie Schimmel: »  Das Thema des Weges und der Reise im Islam «، Nor-

drhein-Westfälischer Akademie der Wissenschaften، Vorträge G 329، Westdeutscher 
Verlag.

)231(   Thomas Bauer: Die Kultur der Ambiguität: Eine andere Geschichte des Islams، 

Verlag der Weltreligionen، Berlin 2011
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الكريم مثل. فقد كان هذا اللتبا�س عنوانا على علو كعبهم في ثقافة الختلف. 

الراأي  اأحادية  نحو  وا�سح  نزوع  من  اليوم  الإ�سلمية  الثقافة  ت�سهده  ما  ويعزو 

التفكير  في  الحداثية  الأنماط  هيمنة  اإلى  ال�سحيح  التاأويل  لفر�س  ومحاولت 

وابتعاد المنظومة العلمية في البلد الإ�سلمية عن م�سادرها الأ�سلية. 

ف�سواء ُكنا اأمام مثل اآن ماري �سيمل، اأو مثل طوما�س باور، فنحن اأمام اأمثلة 

تجلي لنا ت�سوفا من داخل الثقافة الغربية الحديثة اإلى رد العتبار للثقافة الإ�سلمية 

اإذا كان الكثير من الباحثين  في تلم�س �سبل الخروج من ماآزق الحداثة. ولكن 

والمهتمين ب�سوؤون الإ�سلم ي�سمون اأ�سماعهم عن الدعوة للنفتاح وال�ستفادة 

الدعوات  هذه  بمثل  يرحبون  الم�سلمين  من  كثيرا  فاإن  الإ�سلمية،  الثقافة  من 

اأن  غير  الإ�سلمي،  العالم  في  والمعرفة  العلم  اأمل لنبعاث  ب�سي�س  فيها  ويرون 

كثيرا من الباحثين يغفلون اأن عملية النبعاث المق�سودة هنا لن تكون اإل على 

�سرط الحداثة، ولي�س على �سرط ذهنية اأو عقلية ما قبل حداثية. اإذ المطلوب لي�س 

هو هيمنة الثقافة الإ�سلمية على الثقافة الحديثة، بل تبيئة الثقافة الإ�سلمية داخل 

الثقافة الحديثة وتمكينها من التعبير عن ذاتها من خلل الم�سادر التي �سنعت 

مجدها وقوتها، حتى تكون قيمة م�سافة في �سياق البحث عن المخرج من ماآزق 

الح�سارة الحديثة.

الإ�سلمية  العلمية  المنظومة  خ�سو�سية  عن  المعبرة  العلوم  طليعة  في  ياأتي 

المعنى في حياتهم  الم�سلمون لإنتاج  بها  يتو�سل  التي ظل  ال�سناعة  الفقه، هذه 

و�سمان تما�سك مجتمعاتهم. وتواجه هذه ال�سناعة في واقعنا المعا�سر تحديات 

في  الم�سلمين  اأ�سئلة  عن  ل  بالإجابة  مطالبون  بها  الم�ستغلون  اأ�سبح  اإذ  جمة، 

كذلك  بل  فح�سب،  الأقلية  و�سع  في  الم�سلمين  اأ�سئلة  عن  اأو  الأغلبية،  و�سع 

الثقافي. بعد  الديني والتنوع  التعدد  العالمين، في �سياق منفتح يطبعه  اأ�سئلة  عن 

حدود  خارج  الم�سلمة  الجاليات  ق�سايا  في  للإفتاء  اأنف�سهم  الفقهاء  ندب  اأن 

فقه   « واآراء عنوان  فتاوى  يقدمونه من  ما  يطلقون على  الإ�سلمي، وهم  العالم 

الأقليات « تارة، و » فقه المواطنة « اأو » فقه المهجر « تارة اأخرى، تبدت لهم 

اأوجه الق�سور في �سناعاتهم، وانك�سفت لهم م�ساحة الل مفكر فيه. 
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لعل اأهم ق�سية من الق�سايا التي تواجه الفقه الإ�سلمي عموما، وفقه الأقليات 

تتمتع  الم�سلمة  الأقليات  اأن  فمعلوم  الحرية.  ق�سية  هي  الخ�سو�س،  على وجه 

الد�ساتير  الأوروبي مثل، واأن  ال�سياق  العبادة والعتقاد في  بكامل حقوقها في 

بمعناها  الحرية  م�سمار  في  وتدخلها  الحقوق  هذه  ب�سمان  تتكفل  الأوروبية 

ي�سع  فل  المعتقد.  من  والتحرر  المعتقد،  حرية  المعتقد،  في  الحرية   : الوا�سع 

الفقيه الم�سلم اأن ياأخذ بهذه الحرية في �سياق يكون فيه الم�سلمون اأقلية، ويتنكر 

لها في حال �سار في و�سع الأغلبية ؛ واإل لخيل للآخرين باأن المنظومة الفقهية 

الإ�سلمية ل ت�ساير تطور القيم ول تملك من الأدوات ما يوؤهلها لتدبير مجتمع 

متعدد الديانات والثقافات. 

كما اأن الفقه الإ�سلمي خرج من مرحلته الكل�سيكية الأولى باتجاه مرحلة 

الفقه المقا�سدي، ف�سارت الجامعات ومراكز البحث تلهج بذكر فتوحات هذا 

الم�سلمون،  يوجد  المختلفة حيث  ال�سياقات  لمقت�سيات  مواءمته  ومدى  الفقه 

عر�س  يتم  عندما  خ�سو�سا  التحقيق،  عند  لكن  ال�سطرار.  �سياقات  خ�سو�سا 

مخرجات هذا الفقه على الآخرين، فاإنهم ل يجدون فيها ما يحتاج اإلى �سروحات 

العام  الح�س  اإلى مخرجات  اأقرب  عندهم  بل هي  معقدة،  �سناعية  ولغة  طويلة 

في  الخمر  �سرب  الم�سلم  على  يحتم  الحياة  حفظ  مبداأ  باأن  فالقول  الم�سترك. 

حال لم يجد ماء، يدخل عندهم في اإملءات غريزة البقاء ؛ ف�سل عن اأن الإن�سان 

في و�سع ال�سطرار ل يقف لي�ستفتي منظومة فقهية، بل يفر اإلى حيث خل�سه. 

الفعل  فيها  ي�سبق  التي  الحالت  من  حالة  ال�سطرار  و�سع  في  الخمر  ف�سرب 

التعقل، اأي يكون فيها العمل اأ�سبق من الم�سوغ الفقهي. وبهذا العتبار تجد اأن 

الثقافة الكونية، اإذ تو�سع اأمام الفقه المقا�سدي �ساحة الح�س الم�سترك، ت�ستحث 

العقل الم�سلم للخروج اإلى منظومة علمية جديدة يتم الحديث فيها عما يمكن 

اأن ن�سطلح عليه بـ » الإن�سان المقا�سدي «. 

الفقه المقا�سدي، له دللت  اإن الحديث عن الإن�سان المقا�سدي، عو�س 

كبيرة. فقد ين�سرف معناه اإلى الحديث عن اإمكانية خروج الثقافة الإ�سلمية من 
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الدين، تماما كما خرجت الثقافة الغربية عموما منه؛ كما قد ين�سرف اإلى حديث 

اآخر عن الخروج من المنظومة الفقهية باتجاه منظومة فل�سفية اإ�سلمية ؛ واأخيرا 

قد ين�سرف معناه اإلى حديث ثالث عن قدرة العلوم الإ�سلمية للرتقاء بالفرد اإلى 

درجة ي�سبح عندها قادرا على التمييز والت�سديد والتقريب، دون تو�سط البلغة 

المعتمدة في الخطاب الفقهي.

اإن ما يح�سل الآن من انزياح عن الخطاب الفقهي المقا�سدي، بعد النزياح 

الرقمية  الثقافة  تاأثير  بفعل  يح�سل  اإنما  التقليدي،  الفقهي  الخطاب  عن  الأول 

الجديدة في الثقافة الإ�سلمية. لقد اأنهت الثقافة الرقمية ع�سر النظريات واأدخلت 

الو�سع الجديد، جعلت ن�سقية  المعلومات. ومع هذا  بذلك الإن�سان في ع�سر 

الخطاب الفقهي تتراجع اأمام اأحكام جاهزة تتدفق بان�سيابية كبيرة، ال�سيء الذي 

وارتباطها  الفقهية  ال�سناعة  بحيثيات  كبيرا  الأحكام جهل  لهذه  المتلقي  ث  َورَّ

بال�سياق والمقا�سد، وَجّراأَه على اأن يتحول اإلى واعظ رقمي، ل يتحرج في اأن 

يتلقف المعلومة الدينية اأنى كان م�سدرها ليعيد ن�سهرها، خارج اإطارها الزمني 

والمكاني، بح�سب ميولته الفكرية وم�ستواه العقلي.

الثقافة  فر�س  تتقل�س  الدينية  المعلومة  بث  على  الرقميين  الوعاظ  جراأة  مع 

التقل�س  بهذا  ويلحق  ثابتة،  فقهية  مبادئ  بالإجماع حول  الظفر  في  الإ�سلمية 

ومع  الم�سروعة.  العلوم  موا�سفات  تحديد  في  الفقهية  المنظومة  دور  انح�سار 

هذا الو�سع ت�سبح الثقافة الإ�سلمية مر�سحة اأكثر فاأكثر لت�سهد تباعدا بين علوم 

الدين والعلوم الأخرى، اأو بين العلوم الإ�سلمية وعلوم الع�سر، وي�سبح الو�سل 

العقلي، ل  اإلى الجتهاد  الف�سل ق�سية منهج، واأمرا موكول  اأو  العلوم  بين هذه 

ين�سبط ب�سلطة الإجماع كما كان الحال قبل الثقافة الرقمية.

هل ت�ستطيع الثقافة الرقمية اأن تحرر العلوم الإ�سلمية من عوالق تراث الحقبة 

الكت�ساف  روح  تحريك  في  يفيد  ربطا  الديني  بالن�س  لتربطها  الكل�سيكية، 

الثقافة  بين  الرتباط  في فك  دور  الثقافة  لهذه  يكون  قد  ؟  والبداع من جديد 

الإ�سلمية، وبالتالي العلوم الإ�سلمية، من جهة، وتراث الحقبة الكل�سيكية من 
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الإدراك  اآفاق  �سيو�سع  العالم  انفتاح على  تتيحه من  ما  اأن  اأخرى. ل �سك  جهة 

العقلي ويقوي الح�س الم�سترك ويجعل كثيرا من الم�سلمين يناأون عن التماهي 

الما�سي. فلعله  اإليهم من  التي تنحدر  مع كثير من الأ�سئلة والأجوبة والأحكام 

يع�سر اليوم، في ظل الحتكاك بالآخرين وتقا�سم الف�ساء العمومي معهم، التفكير 

في طرح ال�سوؤال : » هل ت�سح اأو تجوز اأو تقبل �سلة الكافر؟ « مثل، ف�سل عن 

قبول التف�سيل في جواب المذاهب الأربعة على هذه الق�سية. فكثير من الأ�سئلة 

التراثية اأ�سبحت عاجزة عن اأن ت�ساهم في اإنتاج المعنى في حياة الم�سلمين اليوم، 

وقد يكون للثقافة الرقمية دور في اإبراز اأوجه هذا العجز. غير اأن تفكيك منظومة 

ال�سوؤال في الف�ساء المعرفي الإ�سلمي، واإن �ساهم في توليد اأ�سئلة جديدة ذات 

علقة بالواقع، فاإنه لن ي�سعف بال�سرورة في اإعادة ربط الت�سال بالوحي كم�سدر 

من اأهم م�سادر القوة في تاريخ الم�سلمين. ذلك اأن تماهي الوحي بالتراث في 

كثير من الأذهان يجعل من البتعاد عن اأحدهما ابتعادا عن الآخر. 

الذين  الجدد  والعلماء  الدعاة  ظاهرة  بروز  في  الرقمية  الثقافة  �ساهمت  لقد 

اأو  المعرفي  زادهم  لرتباط  لي�س  النجومية،  من  وافر  بقدر  يتمتعون  اأ�سبحوا 

العلمي بمنظومة فقهية را�سخة، بل لكونهم متقنين لفنون التوا�سل، حتى �سرنا 

ن�سهد زمنا �سار النا�س فيه ياأخذون مبادئ دينهم عن فكاهيين، يتحلقون حولهم 

بالمئات ويتابعون ت�سجيلتهم بالمليين، بل الأدهى والأمر، اأن �سدر الجامعات 

�سار يت�سع لحت�سان محا�سراتهم، وهذا لعمري قمة انت�سار ال�سعبوية في م�سمار 

اأن الثقافة الرقمية تخرج بالعلوم  اإن هذه الظواهر توؤ�سر على  العلوم الإ�سلمية. 

الإ�سلمية من م�سمار النخب التقليدية المتفقهة في الدين، اإلى م�سمار النجومية 

والتوا�سل. لم ت�سلم الثقافة الإ�سلمية والعلوم الإ�سلمية من �سطوة الثقافة الرقمية 

التي اأخرجت الحقيقة من م�سمار المعرفة اإلى مجال التوا�سل، بحيث اأ�سبحت 

.Buzz الحقيقة تقا�س بما تحدثه من طنين

ول يظن اأحد اأن الجامعات والمعاهد و�سعب الدرا�سات والعلوم الإ�سلمية 

ل�سلبياتها.  غيرها  من  عر�سة  اأكثر  هي  بل  الثقافة،  هذه  تاأثيرات  عن  مناأى  في 

تحديد  اإلى  اليوم  الإ�سلمية  العلمية  المنظومة  حاجة  تعدل  حاجة  من  فلي�س 
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مواطن الف�سل بين الدعوي والعلمي. فالعلمي، على خلف الدعوي، يقت�سي 

المتثال اإلى ح�س الع�سر النقدي. والحال اأن ثقافة الع�سر الرقمية �سارت تمد 

الفكر الدعوي بما يحتاجه من �سواهد و�سور تزكي مذهب الداعية في العتقاد 

والت�سور. لنن�سى اأن من خ�سائ�س الف�ساء الرقمي الجديد اأنه يبيح للإن�سان اأن 

�سدى  اإليك  يرجع  الرقمي  فالف�ساء  نف�سه.  الوقت  في  م�ستهلكا  منتجا  يكون 

اأفكارك، لأنه عالم اأو مجتمع من �سنعك واختيارك. وعليه فباإمكاننا القول باأن 

الثقافة الرقمية لن ت�سعف الثقافة الإ�سلمية اأو العلوم الإ�سلمية في الخروج من 

م�سايقها، بل اأق�سى ما تقوم به هو اأنها تتيح لهذه الثقافة وهذه العلوم اأن ت�ستهلك 

ما تنتج.

خال�سة

وفي الختام نذكر باأهم ما ورد في حديثنا عن واقع العلم ال�سرعي وتحديات 

بها.  والعناية  عندها  الوقوف  ال�سروري  من  نح�سب  اأفكار  من  الرقمية  الثقافة 

نتيجة تفاعل مزدوج،  ال�سرعية هي  العلوم  اأن  التاأكيد على  ال�سروري  فلعله من 

مع الوحي من جهة، ومع علوم الع�سر من جهة اأخرى. وينبني على هذا اأنه علم 

اإن�ساني، ي�سري عليه ما ي�سري على العلوم الأخرى من نقد وتقويم وتتميم. فمن 

الخطاأ محاولة تاأ�سيل المعارف والت�سورات والمفاهيم الجديدة التي ي�سادفها 

الم�سلمون في حياتهم، اأو جراء احتكاكهم ب�سياقات جديدة، في تراثهم، لأن 

هذا التراث لي�س خاليا من موؤثرات الع�سور العلمية والثقافية التي اأنتجته ؛ فبالتالي 

علينا التفكير في �سبل انبعاث العلوم الإ�سلمية من داخل علوم الع�سر وثقافته. 

اإلى الوجود منظومة  الفقهية الكل�سيكية منتهاها، ظهر  لما بلغت المنظومة 

فقهية جديدة �سميت بالفقه المقا�سدي، غير اأن هذه المنظومة الجديدة بلغت 

عالمي  �سياق  في  المعنى  اإنتاج  على  قادرة  عنده  تعد  لم  الذي  المنتهى  بدورها 

منفتح ومتعدد، ف�سارت الثقافة الإ�سلمية والعلوم الإ�سلمية تتطلع اإلى » اإن�سان 

الدين، ومع روح  الوحي، مع روح  التفاعل مع  اإن�سان قادر على  مقا�سدي «، 

الع�سر. اإل اأن هذا الإن�سان لن يولد اإل من رحم الثقافة الرقمية، وهي الثقافة التي 
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التوا�سل  ينقطع، وتغلب  الذي ل  ال�سور  بفعل �سبيب  الوعي  ت�سطح  اأ�سبحت 

على الم�سمون المعرفي والمحتوى العلمي. فلي�س يخ�سى على العلوم الإ�سلمية 

اأكثر من اأن تدخل في مرحلة ا�ستهلك ما تنتجه من معارف بالية ل تمت بال�سلة 

لواقع الم�سلمين وما يت�سوفون اإليه من تنمية وتطور. 

لكن الثقافة الرقمية، على علتها، قد توفر و�سائل ل ح�سر لها لتمكين العلوم 

توظف  واأن  ال�سحيح  ال�ستيعاب  ت�ستوعب  اأن  �سرط  التجدد،  من  الإ�سلمية 

التوظيف ال�سحيح.
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maintenance) according to traditional Islamic law, which is not the case 
in European environment ? In consequence, on the basis of  maqasid al-
Sharia’, some scholars would consider equal shares the Islamic solution 
in these cases, since there is no obligation of  paying dower, nor is there 
a gendered law of  maintenance operating ? Thus, the “compensational” 
reason of  double shares being missing, equal shares are required.

IV. A new Ijtihad : What renders a norm Islamic?

In the field of  religious norms, there is an emerging debate among 
Muslims whether they are applicable in the way of  medieval tradition in a 
European environment of  the 21st century literally, or whether they have 
to be re-interpreted according to their deeper function and sense. The 
same goes for legal norms : Do they keep or lose their function in a new 
secular environment ? And more broadly, what causes a norm to be an 
Islamic one ? The religion of  the lawgiver/those who interpret and apply 
the norms ? Or is it their contents seeking justice ? Could thus a secular 
marriage in Germany with two witnesses being present be an nikah? In 
Bosnia, there was a saying among scholars “’adl al-dawla Imanuha, kufr al-
dawla zulmuha” – right religious behavior of  the state is to be just, unbelief  
of  the state is shown by its injustice. Finally, new tasks are emerging 
for Islamic sciences : a seeking overlapping consensus (by not ignoring 
differences) between different normative systems within one society.
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there is a debate among Muslims about what renders contracts “halal”. 
Is it keeping traditional forms, or should one look at for example, the 
working conditions of  employees, fair trade relations, etc.? In the field 
of  matrimonial law, the introduction of  Islamic norms into marriage 
contracts has also been addressed within several European legal systems, 
particularly contractual conditions regulating the payment of  dower (mahr 
or sadaq) in Muslim marriages.6 In Britain, according to a court decision 
in 20107 mahr was accepted as a legal norm in marriage contracts. Dutch8, 
French9 and German10 courts have accepted it as well in principle. This 
could indicate an emerging trend towards the “ contractualisation ” of  
former “foreign” Islamic legal institutions by simply examining them 
under domestic dispositive contract law. Nevertheless, the function of  
mahr payments may change in different contexts. If  for example a huge 
amount of  dower is due in case of  divorce (talaq), for compensating little 
post-marital maintenance claims for the wife, for preventing the husband 
from easily pronouncing the talaq, or for providing bargaining power to 
the wife regarding the custody for children, this function may well be 
replaced by rules of  the law of  the land which are applicable to everyone 
resident in the country irrespective of  nationality or religion.

The last example concerns succession law. Under many European 
laws, Muslims may formulate wills distributing their assets according to 
the Qur’anic wording in Surah 4, 11 f., thus attributing half  shares to 
daughters in comparison with sons, due to freedom of  testation and the 
minimum protection of  mandatory law giving the heirs at least half  of  
their legal share. Nonetheless, should Muslims stick to the wording, given 
the fact that the different treatment of  males and females is explained by 
the financial burden of  males alone in family issues (providing mahr and 

6  Cf. Fournier, Muslim Marriage in Western Courts, 35-100 in particular.

7  Radmacher v. Granatino, [2010] U.K.S.C. 42. The prior decision approving Mahr (Uddin v. Choudhury, 
[2009] E.W.C.A. Civ 1205) concerned a case of  informal marriage. Dower agreements seem to be taken 
as contractual in earlier decisions under previous legal rules already (cf. Shahnaz v. Rizwan, [1964] 2 All 
E.R. 993; Qureshi v. Qureshi, [1971] 1 All E.R. 325).

8  Rb Alkmaar 16-10-2008; Rb Rotterdam 22-02-2010.

9  Court of  Cassation, 02-12-1997ط, n. 95-20.026 and 22-11-2005, n. 03-14.961

10  Federal Supreme Court, NJW 1999, 574; OLG Celle FamRZ 1998, 374ff.; OLG Saarbruecken 
NJW-RR 2005, 1306ff. Cf. Yassari, Die Brautgabe im Vermögensrecht, 333ff.



Perspectives of Ijtihad in a European secular context 15

or other sources of  information regarding such a situation. The cases 
dealt with referred to medieval sources and circumstances of  life (no need 
for prayer if  under attack; no need if  on journey). The same goes for 
fasting of  students in school during Ramadan in times of  exams, sports 
lessons, etc. Who could give them answers meeting their circumstances 
of  life ? Certainly not Muftis from Saudi-Arabia or elsewhere, who are 
doing so without any knowledge of  such circumstances, which would be 
a requirement for its anyway.

III. Legal norms

Regarding legal norms, Muslims are entitled to make use of  so-called 
dispositive legal norms of  European secular states, mainly in contract law, 
including matrimonial contracts, and succession law by formulating wills. 
Regarding economic contracts, there are various methods of  investment that 
do not violate the Islamic prohibition against usury (riba, which according 
to traditional interpretations means not accepting or paying interest).3 In 
addition, traditional forms of  complex sales contracts (e.g. murabaha) 
are used for the express purpose of  circumventing usurious transactions. 
This form of  contract contains at least two sales contracts for one single 
item, where the margin of  profit for the buyer/re-seller (usually a bank) 
is determined in the second contract. With respect to business financing, 
Islamic law permits the formation of  types of  companies (e.g. mudaraba).4 
In such companies, gain and loss are shared among the partners according to 
the success or the failure of  the company. No usury is present there. None 
of  these transactions would contradict European contract laws.5

Similarly, Islamic investments prohibiting engagement in alcohol and 
pork production, pornography etc. are offered now in many Western 
European countries by Islamic or other banks. This is taken to be a kind 
of  ethical economics which usually does not cause legal problems in 
principle. Thus, in many European countries such Islam-based contracts 
are negotiated and can be enforced under domestic law. Nevertheless, 

3  Cf. Bälz, “Scharia Jet Set,” 14-17 with rich factual background ; Zakariyah, “Legal Maxims and 
Islamic Financial Transactions,” 255-285.

4  Cf. Klarmann, Islamic Project Finance; Bälz , “A Murabaha Transaction”, 117ff.

5  Cf. Gassner and Wackerbeck, Islamic Finance.
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Europe, religious issues are regulated by the European and national 
constitutional provisions including Article 9 of  the European Convention 
on Human Rights (ECHR), which grants freedom of  religion and state 
neutrality towards religions. Thus, from a legal (certainly not a socio-
cultural) point of  view there are no “foreign” religious norms as opposed 
to “domestic” ones.

Regarding religious norms, freedom of  religion is not limited to private 
worship, but also grants an adequate (but not an unlimited) protection 
of  religious needs in various aspects of  public life regulated by public 
law from building mosques to social-security issues.1 Western European 
countries vary in their applications of  these provisions due to differing 
interpretations regarding the desirable degree of  distance between the 
state and religion. Thus, the debates and demands regarding visible Muslim 
religiosity (e.g. with respect to religious garments worn in schools or by 
state officers) largely differ – whereas in laicist France even students are 
not allowed to wear the Hijab2, in the UK teachers or police officers may 
do so. Obviously most Muslims try to live their religion and define their 
needs within their respective framework. Thus, Muslim life is rather diverse 
in different Western countries due to such different framing conditions.

Nevertheless, the question of  how to reconcile the needs of  daily life 
and religious practice has to be addressed everywhere. Should a girl in 
France leave school due to the prohibition of  wearing the headscarf, or 
should she remove it on the basis of  the argument that the best protection 
for her is not a piece of  garment, but sound education? This is a question 
debated among Muslims in France and elsewhere. I myself  had to provide 
an expert opinion for the Administrative Court of  Berlin regarding the 
intention of  a 15-year-olds schoolboy to perform the ritual noon prayers 
in school if  time and space allowed it. Being asked about Muslim opinions 
on the necessity of  doing so instead of  praying at home after school, I 
realised that virtually no Muslim organisation gave advice on its website 

1 Cf. Ferrari and Bradney, Islam and European Legal Systems; Aluffi and Zincone, eds., Legal Treat-
ment of  Islamic Minorities in Europe; Potz and Wieshaider, Islam and the European Union; Rohe and 
Elster, “Zur öffentlich-rechtlichen Situation von Muslimen”; European Parliament 2007; Foblets et al 
2010 the title is already mentioned in the table of  references; Ferrari/Pastorelli 2012.

2  Cf. e.g. Bowen, Can Islam be French ? ; Bowen, Blaming Islam.
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I. Introduction : The framing conditions of  the application/
realization of  Islamic norms in a secular European context

Islamic norms find broad space of  application in European secular 
contexts. Religious ones would fall under freedom of  religion granted by 
Art. 9 ECHR and state constitutional law. Legal ones might be applicable 
in various fields of  private law. Secularity is by no means anti-religious. 
On the contrary, it opens a broad space for religions and beliefs in private 
and public spaces on an equal footing. The state only has to be neutral 
towards religions, and has to treat them equally. In addition, the sphere 
of  exercising state power and the monopoly of  implementing decisions 
by force is solely the state’s sphere, religions being separated from such 
exercise except for internal affairs to a certain extent (e.g. exclusion of  
members).

These conditions may well differ from those in some Islamic countries 
in our days. Given large processes of  globalization and migration, different 
normative systems increasingly meet on European soil. How to deal with 
that from a Muslim perspective, trying to reconcile the requirements of  
Islamic belief  and the legal and societal framework of  the believer’s daily 
life ?

II. Religious norms

In applying Islamic norms in the West, the state legal systems 
fundamentally differentiate between religious and legal issues. In Western 
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from life. Even though the Qur’an speaks of  peoples who have long since 
disappeared, the book reveals a clear mixture of  the human and the divine. 
Therefore, Islamic theology cannot be alien to life. In the sense of  the 
Qur’an, theology is committed to life and connected to it. 

The results of  this study show that Islamic theology has lost sight of  the 
realities of  Muslim life, does not know the new forms of  religiosity, and 
therefore does not gratefully accept them as a challenge. The insistence 
on the part of  Muslim mosque communities on familiar religious forms 
as norms for everyday life leads either to an escape from religion or to 
radicalization on the margins of  society. Instead of  tampering with its 
believers, theology should therefore see it as their most urgent task to 
adequately grasp the realities of  Muslim life. If  it tried to disqualify the 
new religious forms as ‘degenerate’ and ‘un-Islamic’ without understanding 
them, and would not allow an open dialogue between God and humans, 
this would have fatal consequences for it. 

Another finding of  the study concerns the transformed identity of  the 
Muslim woman, who is often no longer willing to define herself  through 
her traditional role. The new Muslim woman particularly challenges Islamic 
theology to reflect on the classical dogmatic role of  male dominated 
theologies in the light of  changed social conditions. In order to meet these 
challenges, a methodological extension of  theology is needed, which allows 
for both the relocation of  theological disciplines and the participation in 
general of  scientific discourses based on institutional and interdisciplinary 
cooperation, in order to reflect on and debate known issues. 

The perception of  the reality of  life cannot proceed in the thoughtless 
confusion of  empiricism and normativity, which makes any distinction 
impossible. On the other hand, it must be possible to question certain 
historical facts that are regarded as norms in light of  empirical evidence. 
This exciting encounter between empiricism and norms can help liberate 
Islamic theology from certain historical burdens. Finally, the findings of  
this study also convey that Islamic theology relies on interdisciplinarity at 
educational universities because it can hardly face societal challenges from 
its own resources. 
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enough about the reality of  its target group, the Muslims. Their properties, 
which are addressed in classical doctrine and in mosque sermons, no 
longer correspond to their social reality. 

The overwhelming majority are not defined by reference to traditional 
theology, but by their current lifeworld or by their maturity, which enables 
them to make autonomous theological decisions to meet for their religious 
everyday life and to practice their religion accordingly. The findings of  
this study represent for Islamic theology the task and at the same time the 
chance to dive into the real existing world of  people of  Muslim faith in 
order to understand the changes in their religious thinking. 

Social phenomena cannot only be interpreted on the basis of  Islamic-
theological normativity. For Islamic theology, this also means expanding 
their traditional instruments in the direction of  empirical theology or placing 
themselves in an interdisciplinary context. The classical scholarship of  
individual thinkers, the ancient halal and haram templates, are insufficient 
to perceive, let alone explain, complex phenomena and changes. Attempts 
to open up empirical reality through normative discourses, without taking 
account of  this reality, can lead to the marginalization or radicalization 
of  Islamic theology. But this must not mean that Islamic theology has 
to accept the facts as a norm. Its real task is to reflect on the relationship 
between the factuality of  empirical reality and the normative requirements 
of  the social reality of  Muslims, and to make the tension between 
empiricism and normativity fruitful for research. The opening of  Islamic 
theology to empiricism would also mean that classical doctrine perceives 
the new forms of  religious expression from a new perspective and answers 
the resulting questions, which Islamic theology does not know from its 
own history, instead of  making dogmatic deductions. The basis of  Islam’s 
understanding of  revelation has always been the religious experience 
of  the people. If  theology is genuinely interested in living religiosity, it 
must learn to grasp the questions of  the people as a mission to revitalize 
and settle Islam.  In the Qur’an, people’s questions come together with 
God’s answers. Thus, the questions of  the people are just as important 
as the answers of  God. Muhammed did not descend from a mountain 
with a finished book. On the contrary, the Qur’an gradually emerged 
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          Disconnected
residual

 94,3%  3,4%  2,3%

  73,4%   18,3%  8,3%

Despite these conditions, the interest in religious education at the public 
schools is relatively high. For various reasons, the faith community cannot 
offer religious instruction at many schools in Austria. Otherwise this number 
would be much higher than what we see on this graph. 

Attendance in Islamic religious instruction by school aged children in 
different practice forms in comparison 

Is your son or daughter receiving Islamic religious education? 

  YES  NO

Preserving religiosity  75,0%  25,0%

Pragmatic religiosity  76,9%  23,1%

Open religiosity  70,8%  29,2%

Religiosity as a cultural habit  71,8%  28,2%

Disconnected residual  18,8%  81,3%

total sample  69,6%  30,4%

Thus, these numbers send an important message to Islamic theology 
that it could draw lessons from.  In the process of  the settling of  Muslims 
in Europe, Islamic theology is of  particular importance. Even if  the 
process of  integration is not primarily a religious task, Islamic theology 
can help to interpret the change and thus - in an open examination of  
its own tradition - to ensure the preservation of  Muslim identity in a 
secular, pluralistic society.  In this regard, Islamic theology has the task of  
collecting people with their fears and expectations where they stand, taking 
them with them and accompanying them so that they can understand the 
theological and scientific development of  Islam. To do this, it first needs 
to decide who it really wants to address. The findings of  the study suggest 
that this cannot be done without rethinking because it does not know 
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• Muslim religious affiliation as a relic of the origin of the parent 
generation, which is maintained for the sake of tradition or based 
only on the attribution by the so-called majority society. 

From this representation, it can be seen that Islam is lived and 
understood differently in society. Using the example of  the issue of  the 
hijab, which is repeatedly raised in Europe, we see that a small minority in 
Europe actually wears the headscarf. 

Proportion of  study participants who wear headscarves at the workplace 
or training location in the different forms of  practice 

 
Headscarf

in everyday life 
Headscarf

in everyday life 

Preserving religiosity 46,2% 53,8% 

Pragmatic religiosity 28,6% 71,4% 

Open religiosity 30,0% 70,0% 

Religiosity as a cultural habit 7,5% 92,5% 

Disconnected residual 2,5% 97,5% 

total sample 22,3% 77,7% 

Although the role of  mosques is important, Muslims who are members 
of  a mosque make up a small proportion of  Muslims. 

Membership in a mosque association in the different forms of  practice 
in comparison.

 
NO, 

Membership in 
YES, 

Membership in 
Yes, someone in 

 Preserving religiosity  49,4%  42,2%  8,4%

 Pragmatic religiosity  67,3%  26,2%  6,5%

 Open religiosity  71,8%  14,1%  14,1%

Religiosity as a cul-
tural habit

 81,9%  7,7%  10,3%
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• Pragmatic treatment of religion occurs for a variety of reasons and 
motives: unconsciously, out of habit, deliberate or unavoidable, often 
as a conscious attitude of tolerance, mutual noninterference and 
composure. 

Type C - Open religiosity 

• High-level religious practice, characterized by a self-determined and 
sometimes autonomous treatment of religious rules and regulations;

• Religious attitudes, positions, religious contents and rituals are 
interpreted independently and confidently and / or performed in an 
individual way - which deviates from the traditional canon of ‘proper’ 
religious practice ;

• Self-confident appearance as Muslim believers in Austrian society, 
visibility as a Muslim / Muslim in public space ;

• Criticism and dissenting positions against religious authorities and 
mosque associations in Austria. 

Type D - Religiosity as a cultural habit 

• Decreasing importance of religious beliefs and practices in different 
everyday areas. That religious activities are performed is less a conscious 
religious action, but rather an orientation towards cultural traditions ;

• Only on certain occasions, such as Islamic holidays or family 
celebrations, is being ‘Muslim’ relevant and, in part, a (protest) reaction 
to public alienation. Religiosity is thus situationally and temporally 
limited ;

• Loss of sense of meaning of religious affiliation also results in a decline 
in theological knowledge of Islam. 

Type E - Disconnected residual religiosity 

• Aversion to religious practices, mosques and Islamic associations. 
Religious relics in the form of a purely personal belief in a Creator, 
God or Paradise ;

• Islam as a religion designation no longer plays a role for those 
concerned in everyday life; religious affiliation exists on paper 
alone ;
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Preserving religiosity 14,1% 

Pragmatic religiosity 29,6% 

Open religiosity 14,8% 

Religiosity as a cultural habit 29,6% 

Disconnected residual religiosity 14% 

With a proportion of  29.6% of  the total, pragmatic religiosity is the 
most widely practiced form of  religiosity, followed by religiosity as a cultural 
habit cultivated at 26.6%. The order is continued with the unbound residual 
religiosity at 15.0%, the preserving religiosity at 14.1%, and the open religiosity 
at 14.8%. 

Type A - Preserving religiosity 

• Religious orthodoxy and / or increased religiosity up to a categorical 
claim to religious truth;

• Value conservatism and traditions of the culture of origin play a 
central role ;

• Critical view on dealing with Christian religion and Christian practice 
in Austria ;

• Evidence of social withdrawal tendencies : Everyday design is based 
on the extent to which religious and social traditions and values are 
maintained in the best possible way ;

• Social spaces in which those concerned move are primarily family 
home, workplace, as well as mosques and religious organizations. 

Type B - Pragmatic religiosity 

• High-level religious practice: However, this form of religiosity is 
characterized by its pragmatic adaptation to external conditions or 
the respective context ;

• Performance of ritual prayers depending on the opportunities offered 
by each workplace.  Compromise and adaptation in various adjacent 
areas of life (clothing, education, eating habits, etc.) ;
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of  course you can google too, ha! [Laughs]. That’s anonymous then. (...) I 
mean, I have already had a lot of  conversations with imams. An imam, who 
is a friend of  mine, whom I have known for some time. But to really ask 
something serious, I haven’t yet! (...) Because he’s a friend of  mine. I prefer 
googling.” 

In further statements by young people we see that the majority does not 
reject the mosque as the location of  classical teaching, but the helplessness 
of  the young people comes from the fact that they neither understand the 
teaching there nor do they feel understood by the teachers.

Therefore, an effective education is faced with the task of  understanding 
young people in order to respond to them with effective concepts. In this 
process, I see Islamic religious education as the engine of  reform movements 
in Islamic theology, because only Islamic religious education, as a discipline 
that is related to Islamic theology, is able to bring the questions of  the young 
people to theology and challenge it and its own traditional doctrine based on 
posing questions, because this doctrine currently neither relieves these young 
people of  their burden nor offers them an emotional home.

Using data from five years of  research, examples of  real Muslims in 
Austria, we have attempted to create a typology of  Muslims who, unnoticed 
by the prevailing theology, have developed a certain independence. 

Typified Ways for dealing with Religion
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because, in the present, it is not about how religions tolerate one another, but 
rather about how we can increase the capacity of  Islam, and other religions, 
to embrace plurality, so that together we can succeed in creating a peaceful 
coexistence that is without a claim to absoluteness by a particular religion or 
worldview and without losing our own identities.  Just as Christian religious 
denominations, in the face of  these developments, question the history of  
their own theology, Muslims are also challenged, under these new global 
circumstances, to question their own position in relation to other religions 
and to think, in a forward-looking manner, that is nonetheless based on the 
Qur’an and the Prophet’s tradition.  

Muslims living in Europe, who are constantly confronted with religious 
and cultural diversity, are faced with the task, more than those living in Muslim 
countries or countries influenced by Islam, to reshape their own theology 
according to the pluralistic conditions of  Europe, because the future of  
Islam in Europe decisively depends on the success of  such a society. In this 
process, Muslims cannot allow themselves to be dependent exclusively on 
the achievements of  other religions. But instead they must reshape their own 
theology in an active dialogue with other religions in the European context, 
so that Islam, out of  its own thought tradition, can clarify the contradictions 
between Islam and pluralistic society and send signals toward Muslim 
countries, as proof, so to speak, that a pluralistic society is justifiable based 
on a Qur’anic concept. Under the particular conditions of  Europe, bringing 
up Muslim children who are able to embrace pluralism is of  particular 
importance, so that, as youths, they are capable not only of  rethinking their 
relationship to social diversity, but also of  learning to critically reflect on their 
own religiosity in relation to new social conditions. The first step towards a 
new theology is to recognize that it must be constructed in such a way that it 
can take into account its devotees and that it is applicable to them and their 
current situations. A theology that does not accommodate the current reality 
of  Muslims will not be well received by them. As part of  our study, which 
I will cover in more detail below, a young man said the following about his 
relationship with the people and imams in local mosques : 

“Yeah, I mean, I can go to the Imam anytime and say, ‘I have this and that 
problem now.’ Or: ‘I’ve got a huge question mark in mind, what about this? 
Surely there’s an answer for this.’  ‘And if  the imam says,’ That’s overwhelming 
me now! ‘, Then I’ll just have to ask another one. Okay, that’s it! (...) But 
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they can formulate questions and approach the Qur’an in an unbiased way 
and without fear of  reprisals from their environment. In this way they can 
redefine the perspective of  the Qur’an – to the extent that they do not present 
it with questions that it simply cannot and should not be able to answer.  

Based on this understanding, Muslims throughout their history have 
developed a wide variety of  concepts for redefining and living by Islam in 
various political, social and economic circumstances, or even what position 
different religions should have in a Muslim country. There were also 
theological concepts that governed the temporary residence of  Muslims in 
a non-Islamic society. That Muslims in a pluralist-Christian society remain 
permanently and regard it as home, represents a new challenge for Islamic 
theology. The classical jurisprudence saw this as the danger of  assimilation, 
which could threaten the future of  Muslims, and recommended emigration 
to the Realm of  Peace (Dar es-Salam). Even concepts like fiqh ul-aqalliyat are 
unable to accommodate the position of  Muslims in Plural - Western society. 
That an Islamic way of  life and inner peace would only be possible in a Muslim 
country does not correspond with the desire of  Muslims to emigrate, because 
we are increasingly observing the flight of  Muslims not in the direction of  
the wealthy Muslim countries, but increasingly in the direction of  the West.  
Now, Muslims in the West live in societies that for the most part no longer 
draw their inspiration and influence, and hence their rules, from the faith 
of  their citizens. The presence of  Islam in Europe challenges Muslims to 
redefine their religion in the new society. This challenge implies an intense 
discussion of  secularism, as it is, above all, a question of  Muslims reordering 
the position of  their religion in their lives. In this process, the expectation 
of  Muslims to deduce finalized concepts from their history can only lead to 
disappointment or isolation, because Muslims cannot answer the questions 
that they pose to Islam in the present from their history. 

“We do not see our faith as something that is constantly changing. We are 
always looking for solid concepts such as the concept of  Medina and that of  
Mecca. But both are too simplistic: before the hijra and after the hijra. In the 
Meccan concept, we were the victims; in the concept of  Medina we won and 
were the rulers. But both are not suitable for an open and pluralistic society, 
because this is always about give and take.” (Farid Esack). 

Earlier concepts of  plurality developed by Muslim scholars can no longer 
meet the challenges that Muslims place on themselves in the global context, 
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After the demise of  the Prophet Muhammad, Muslims saw themselves as 
challenged to commit themselves to understanding Islam and, above all, to 
establish ways to live according to its rules. With the spread of  Islam to other 
cultural contexts, such questions became even more pressing, but the Qur’an 
and Sunnah could not always provide clear answers to the problems that 
resulted from meeting, interacting with and living side-by-side with people 
with other languages and cultures in other geographical regions. While the first 
generation of  Muslims still had the opportunity to turn directly to the Prophet 
in order to learn about God’s answers to this or that earthly-human problem, 
the second generation, in this regard, referred solely to the Qur’an. They were 
left asking, “What did God mean by that?” and “What would God say about 
this?” This marked the beginning of  a renewal in Islamic religious thought, to 
the extent that the Islamic tradition of  thought gave very different answers to 
these questions – and from that came the different imprints of  Islam. These 
imprints always corresponded to the level of  intellectual awareness that was 
current in a particular time period or the respective position of  the Qur’an 
regarding the contemporary living conditions. 

The situation is not any different today. Once again, Muslims – in a new 
context – face questions that they cannot answer from their own tradition, 
but which, according to the reform tradition of  Islam, they could well answer. 
To understand the Qur’an correctly means to reflect on questions that arise 
from the respective living conditions in the spirit of  the Qur’an, in order to 
fill it with new life and to avert an alienation from Islam.  Reflecting on this 
not-unknown, but strongly suppressed reform tradition of  Islam, Muslims 
living in Europe are now faced with the task of  creating conditions in which 
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