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افتتاحية العدد
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا على سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه الطاهرين ،أما بعد،
فبفضل من هللا تعاىل وعون منه ،يسرين أن أقدم للباحثني واملختصني يف العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية
العدد األول من "جملة حبوث الشريعة" اليت تُصدرها كلية العلوم الشرعية بسلطنة عمان ،راجيا هللا العلي القدير أن
يكون فاحتة خري وبركة ،وجسرا لتحقيق أهداف الكلية يف اإلسهام يف اإلمناء احلضاري اإلنساين ،وترسيخ املعارف
والقيم واألخالق اإلسالمية واالرتقاء هبا ،وإبراز اإلسهامات العمانية فيها ،وتشجيع البحوث والدراسات يف اجلوانب
الشرعية وما يتصل هبا.
لقد استقبلت هيئة حترير اجمللة عددا وافرا من خمطوطات البحوث للنشر يف اجمللة ،فتعاملت معها وفق قواعد
النشر يف اجمللة من حيث فحصها مبدئيا وحتكيمها ،وبذلت يف ذلك جهدا طيبا ،فاجتازت البحوث اخلمسة اليت
يتضمنها هذا العدد مراحل الفحص والتحكيم ،وأقرهتا اهليئة للنشر.
وهبذه املناسبة يسرين أن أتقدم ابلشكر اجلزيل لألساتذة أعضاء هيئة التحرير على ما بذلوه من جهد يف فحص
خمطوطات البحوث ومتابعة حتكيمها ومراجعتها ،وأخص ابلشكر األخ الدكتور فتحي بن نصر بو عجيلة مدير
التحرير ،على متابعته املستمرة لسري عملية حتكيم البحوث ،واألخ عبدهللا بن انصر احلبسي على ما قام به يف سبيل
تصنيف خمطوطات البحوث والتواصل مع الباحثني واحملكمني ،وتنسيق البحوث وإخراجها.
ونرجو أن يكون صدور هذا العدد األول من اجمللة دافعا للباحثني يف العلوم الشرعية وما يتصل هبا إلرسال
أعماهلم البحثية األصيلة للنشر يف اجمللة؛ حىت تستمر اجمللة يف سعيها لتحقيق هدفها السامي ،وتصبح رافدا للمعرفة
الشرعية ،ومصدرا من مصادرها املتجددة ،وعامال يف تطوير البحث فيها؛ فالبحث العلمي الرصني مورد عذب
تتالقى فيه األفهام ،وتتالقح األفكار ،وتتسع بفضله جماالت النظر واالجتهاد ،وتتفتح بسببه أبواب النقد والتطوير،
وبنتاجاته تزدهر املعرفة ،وتنمو العلوم ،وتؤيت مثارها خدمة لإلنسانية ،وإعالء لقيم احلق واخلري والفضيلة.
ك َر ْْحَةً َوَهيِ ْئ لَنَا ِم ْن أ َْم ِرَان َر َش ًدا﴾.
﴿ربَّنَا آتِنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
َ
عبدهللا بن مسلم اهلامشي
رئيس هيئة التحرير
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التعريف مبجلة حبوث الشريعة
جهة اإلصدار
تصدر اجمللة عن كلية العلوم الشرعية ،وختضع لألنظمة املعمول هبا يف السلطنة ،وابألخص قانون املطبوعات والنشر
الصادر ابملرسوم السلطاين ( )84/49وتعديالته والئحته التنفيذية ،وكذلك قانون حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الصادر ابملرسوم السلطاين (.)2008/65
أهداف اجمللة
 -1نشر البحوث العلمية احملكمة يف جماالت العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية.
 -2إبراز جهود الباحثني من خالل نشر إنتاجهم العلمي وإاتحته للمختصني.
 -3تشجيع الباحثني يف ختصصات العلوم الشرعية واإلسالمية على إجراء البحوث ونشرها.
 -4اإلسهام يف تطوير حركة البحث العلمي يف ختصصات الشريعة والدراسات اإلسالمية.
 -5اإلسهام يف نشر املعرفة يف جماالت علوم الشريعة اإلسالمية وال سيما املتعلقة بعمان.
جماالت النشر
تنشر اجمللة البحوث والدراسات يف جماالت العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية وما يتعلق هبا ،وتشمل :الشريعة
والقانون -الدراسات اإلسالمية -االقتصاد اإلسالمي -الثقافة اإلسالمية.
هيئة التحرير
•

رئيس هيئة التحرير
-

•

د .عبدهللا بن مسلم اهلامشي

مدير التحرير
-

•

جامعة السلطان قابوس

قسم أصول الدين

د .فتحي بن نصر بوعجيلة

األعضاء
-

د .إبراهيم بن راشد الغماري
د .مهدي بن لوانس دهيم

قسم الفقه وأصوله
قسم أصول الدين

-

د .أْحد بن سعيد الرحمي

قسم الفقه وأصوله

-
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•

د .حممد البشري احلاج سامل
د .طالب بن علي السعدي
د .سعاد بنت سعيد الدغيشية

جملة حبوث الشريعة

قسم الفقه وأصوله
قسم الفقه وأصوله
قسم املتطلبات العامة

منسق التحرير
-

الفاضل /عبدهللا بن انصر احلبسي
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اهليئة االستشارية
-

أ .د .سليمان بن علي بن عامر الشعيلي
جامعة السلطان قابوس -سلطنة عمان.

-

أ .د .داود بو رقيبة
جامعة عمار ثليجي ابألغواط -اجلزائر.

-

أ.د عمر حممد عبد املنعم الفرماوي
جامعة األزهر -مصر.

-

أ.د إبراهيم نورين إبراهيم حممد
مركز أحباث الرعاية والتحصني الفكري -جممع الفقه اإلسالمي -السودان.

-

أ .د .مصطفى ابجو
جامعة غرداية -اجلزائر.

-

أ .د .أرطغرل بوينوكالن
جامعة مرمرة -تركيا

-

أ .د .عبداحلميد عشاق
دار احلديث احلسنية -املغرب.

-

أ .د .كمال توفيق حطاب
جامعة الكويت -الكويت.
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قواعد النشر
جملة حبوث الشريعة ،جملة علمية حمكمة متخصصة ،تصدر عن كلية العلوم الشرعية بسلطنة عمان ،تعىن بنشر
الدراسات والبحوث العلمية األصيلة ،اليت تتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكر ،ووضوح
املنهجية ،ودقة التوثيق ،يف جماالت العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية .وخيضع النشر يف اجمللة للشروط والضوابط
اآلتية:
شروط النشر
منشورا ،أو مقدما للنشر إىل أي جهة أخرى ،ويقدم الباحث تعهدا بذلك.
 -1أال يكون البحث
ً
 -2أال يكون البحث جزءًا من كتاب ،أو ْحبث منشور ،أو رسالة علمية جمازة.

البحث
 -3أن تتوافر يف البحث املقدم األمانة العلمية ،والدقة املنهجية ،وسالمة اللغة ،مع استيفاء مجيع أركان ْ
العلمي ،ومكوانته ،وفق القواعد البحثية املعتمدة .ويتحمل الباحث وحده املسؤولية القانونية التامة يف حالة
نشر البحث وبه إخالل ابألمانة العلمية.
 -4أال يزيد عدد الباحثني على ثالثة.
مكتواب ابللغة العربية.
 -5أن يكون البحث
ً

 -6أن يكون البحث يف اجملاالت اليت ختتص هبا اجمللة.
 -7أال يزيد عدد الكلمات على ( )8000كلمة مبا يف ذلك اجلداول واألشكال واملراجع.
ضوابط تسليم البحث
 -1إرسال البحث إلكرتونيا إىل اجمللة عرب الربيد اإللكرتوين .majallah@css.edu.om
 -2طباعة البحث خبط تراديشنال أرابيك ) )Traditional Arabicحبجم ( )16للمنت و( )12للهوامش،
بصيغة وورد ،مع ترك مسافة ونصف بني السطور .وتطبع الكلمات املكتوبة ابحلرف الالتيين خبط اتميز نيو
رومان  Times New Romanحبجم ( )12للمنت و( )10للهوامش ،مع ترك مسافة  2.5سم على
جوانب الصفحة األربعة.
 -3كتابة البياانت اآلتية ابللغتني العربية واإلجنليزية يف صفحة مستقلة :عنوان البحث ،واسم الباحث ،وعنوانه،
والربيد اإللكرتوين ،رقم اهلاتف.
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 -4تضمني البحث ملخصني ابللغتني العربية واإلجنليزية ،يف حدود مائيت ( )200كلمة ،ويذيالن ابلكلمات
املفتاحية للبحث ،على أال تتجاوز مخس كلمات.
 -5احتواء مقدمة البحث على العناصر األساسية :موضوع البحث وأمهيته وأسباب اختياره ،ومشكلته،
وحدوده ،وأهدافه ،والدراسات السابقة فيه ،وخطته ،واملنهج املتبع فيه.
 -6اشتمال خامتة البحث على أهم النتائج والتوصيات.
 -7مراعاة قواعد التوثيق واألمانة العلمية يف اهلوامش وقائمة املصادر واملراجع.
 -8مراعاة عدم ذكر اسم الباحث /أمساء الباحثني أو ما يشري إليه /إليهم يف منت البحث.
قواعد التوثيق
 -1يُذكر التوثيق يف اهلوامش أبرقام مستقلة يف أسفل كل صفحة على حدة.
 -2يُراعى يف أسلوب التوثيق يف اهلوامش عدم كتابة املعلومات مفصلة إال يف قائمة املصادر واملراجع؛ وفق
األمثلة اآلتية:
▪ عند عزو اآلايت القرآنية :سورة البقرة.50:
▪ عند ختريج األحاديث النبوية :رواه الربيع بن حبيب يف كتاب الصالة ووجوهبا ،ابب :يف أوقات
الصالة ،برقم  ،178من طريق أنس بن مالك ،ص.16
املرجع :الساملي ،مشارق أنوار العقول ،ص.270
▪ عند ذكر ْ
املصدر أو ْ
▪ عند ذكر املرجع األجنيب:

.Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, p. 64
▪ املخطوط :الرقيشي ،مصباح الظالم ،خمطوط ،ص.8
▪ الرسالة العلمية :املعويل ،الداللة اللغوية وأثرها يف توجيه احلكم الشرعي عند أجوبة احملقق اخلليلي،
رسالة ماجستري ،ص.60
▪ املقال يف جملة حمكمة  :الشعيلي ،السياق وأثره يف احلكم على أسباب التنزيل :دراسة نظرية وتطبيقية
جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،ص .240
▪ الشبكة العنكبوتية :بنعمر ،الدرس اللغوي عند األصوليني ،مركز مناء للبحوث والدراسات ،موقع
إلكرتوين.
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 -3تُذكر التفاصيل يف قائمة املصادر واملراجع وفق األمثلة اآلتية:
▪ الكتب العربية
الكتاب الذي ُخرج منه احلديث :الفراهيدي؛ الربيع بن حبيب ،اجلامع الصحيح مسند اإلمام الربيع
بني حبيب ،مسقط :مكتبة االستقامة ،ط1995، 1م.

الكتاب احملقق :الساملي ،عبد هللا بن ْحيد ،مشارق أنوار العقول ،حتقيق :عبد الرْحن عمرية ،ط،1
بريوت :دار اجليل ،ط1409 ،1ه1989/م.
الكتاب املرتجم :دي بوجراند ،روبرت ،النص واخلطاب واإلجراء ،ترمجة :متام حسان ،القاهرة :عامل
الكتب ،ط1998 ،1م.
كتاب ملؤلفني معاصرين :أبو غزالة ،إهلام ،وْحد؛ علي خليل ،مدخل إىل علم لغة النص :تطبيقات
لنظرية روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر ،القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ط 1999 ،2م.
▪ الكتب األجنبية
Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, Oxford
.University Press. 2005
▪ املخطوطات
الرقيشي ،خلف بن أْحد ،مصباح الظالم ،دار الواثئق واملخطوطات ،وزارة الرتاث والثقافة ،سلطنة
عمان ،رقم .52190
▪ الرسائل اجلامعية
املعويل ،سيف بن سليمان بن انصر ،الداللة اللغوية وأثرها يف توجيه احلكم الشرعي عند أجوبة احملقق
اخلليلي ،رسالة ماجستري ،جامعة نزوى1437 ،ه2016 /م.
▪ اجملالت والدورايت
الشعيلي ،سليمان بن علي بن عامر ،السياق وأثره يف احلكم على أسباب التنزيل :دراسة نظرية
وتطبيقية ،جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية2012 ,م.293 -239 ،)90( 27 ،
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▪ الشبكة العنكبوتية
بنعمر ،حممد ،الدرس اللغوي عند األصوليني ،مركز مناء للبحوث والدراسات ،موقع إلكرتوين<:
 >http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35شوهد
يف :فرباير2020 ،28 ،م.
 -4تُضاف بعض الرموز يف حال عدم توفر بعض البياانت كاآليت :بدون مكان النشر :د.م ،بدون اسم الناشر:
د.ن ،بدون رقم الطبعة :د.ط ،بدون اتريخ النشر :د.ت.
إجراءات التحكيم والنشر
 -1تقوم هيئة التحرير ابجمللة بفحص البحث فحصا أوليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.
لتحكيمه علميًّا ،ويف حال اختالفهما ،يُعرض على هيئة
ُُ -2يال البحث املقبول للتحكيم إىل خمتصني اثننيْ ،
التحرير؛ لتقرر احلاجة إىل إحالته إىل حمكم اثلث ،أو االعتذار عن عدم نشره.

 -3يف حال قبول البحث للنشر يف اجمللة مع التعديل يقوم الباحث إبجراء التعديالت املطلوبة ،ويعد البحث
مرفوضا إذا مل جير الباحث التعديالت املطلوبة يف املدة اليت حتددها هيئة التحرير.
البحث ،أو ْتعديله مبا يتفق مع رؤية اجمللة ،وأهدافها.
 -4للمجلة احلق يف طلب حذف أي جزء من ْ

 -5يف حال قبول البحث من غري تعديل ،أو قام الباحث ابلتعديالت املطلوبة ،فإنه يُرسل له خطاب ابلقبول
النهائي متضمنا وعدا ابلنشر ،مع بيان العدد الذي سينشر فيه.

 -6يف حال عدم قبول البحث للنشر ،يتلقى الباحث إخطارا ابالعتذار عن عدم النشر يف اجمللة.
ملحوظات عامة
 -1اآلراء الواردة ف ي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط ،وال تعرب ابلضرورة عن رأي اجمللة.
 -2ف ي حال قبول البحث للنشر تؤول مجيع حقوق النشر للمجلة ،وال جيوز نشره ف ي أي منفذ نشر آخر
ورقياً أو إلكرتونياً ،دون إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
 -3للمجلة حق إعادة نشر البحوث اليت سبق هلا نشرها ورقيا أو إلكرتونيا ،دون حاجة إلذن الباحث ،وهلا
حق منح اإلذن إبدراج حبوثها يف قواعد البياانت املختلفة ،سواء أكان ذلك مبقابل أم بدون مقابل.
 -4خيضع ترتيب البحوث وأولوية نشرها العتبارات فنية حتددها هيئة التحرير.
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 -5يعد قيام الباحث بنشر البحث ،ورقيا أو إلكرتونيا ،قبل تلقي قرار اجمللة بشأن نشره ،أو بعد نشره يف اجمللة،
سلوكا غري مقبول ،وُيق للمجلة اختاذ ما تراه مناسبا حيال الباحث.
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فهرس البحوث
11

النشأة اإلنسانية بني احلرية البشرية واحلقيقة القرآنية
سعيد بن راشد الصوايف [جامعة السلطان قابوس  -سلطنة عمان]
اغتفار الراب التابع غري املقصود ابلتعامل يف الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية

35

حممد عبد الباري أوانج ،حممد فؤاد سواري ،حممد برهان الدين [اجلامعة اإلسالمية العاملية  -مملكة ماليزاي]
وُم َرجاتِه يف مقدمة ابن خلدون
ِمن أُطُر ِعلم االجتماع الديين ُ

65
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Abstract
This study aimed to clarify the concept of
human creation to show why the humanity was lost
in realizing the truth of its creation, and the erroneous
hypothetical theories about the creation. The paper
reveals the Quranic truth on the origin of human
creation. It used on the inductive, descriptive and
analytical approaches to tackle the verses of the
Noble Qur’an related to the creation of Man and the
story of Adam’s creation, in addition to the reading
on human emergence, along with the controversies
and responses to them. Among the many results
reached, one can mention: The concept of human
emergence differs according to different trends and
ideas. The main problem in this topic is the
perceptions from which human thought determines
the truth of three themes: the universe, life, and Man.
Atheism is the main reason for finding an alternative
to the Qur’an truth for its emergence. The atheist
does not believe in the existence of a creator. Rather,
he sees that this universe has a natural origin, and all
the things on this planet came by chance. The study
revealed beyond any doubt that the Qur’anic truth of
the emergence of humanity. The collection of
Qur’anic texts on the emergence of the human race
confirms that giving this being its human
characteristics and its independent functions was
associated with its origins. Thus, Adam is the first
nucleus for the emergence of humanity. The Qur’an
conception confirms that God Almighty created
Adam, and from it he created his wife Eve, and from
them came humanity.
Keywords: Human Creation, story of Adam's
creation, Quranic truth.

 وإظهار.هدفت هذه الدراسة إىل بيان مفهوم النشأة اإلنسانية
 وزيف النظرايت الفرضية،سبب تيه اإلنسانية يف إدراك حقيقة نشأهتا
 والكشف عن احلقيقة القرآنية يف أصل.اليت أنتجتها العقول البشرية
 واعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي يف آايت.النشأة اإلنسانية
 وكذلك القراءة،القرآن الكرمي املتعلقة خبلق اإلنسان وقصة خلق آدم
فيما ُكتب حول النظرايت الفرضية للنشأة اإلنسانية وجدلياهتا والردود
 كما اعتمدت على املنهجني الوصفي والتحليلي يف عرض املادة.عليها
 خيتلف مفهوم النشأة اإلنسانية: وتوصلت إىل نتائج أمهها.العلمية
 واملشكلة األساس يف هذا املوضوع،ابختالف التوجهات واألفكار
يتمثل يف التصورات اليت ينطلق منها الفكر اإلنساين يف حتديد حقيقة
 وأن اإلحلاد هو السبب الرئيس، واإلنسان، واحلياة، الكون:ثالثة أمور
 فامللحد ال يؤمن،يف إجياد البديل عن احلقيقة القرآنية لنشأة اإلنسانية
 وكل، وإمنا يرى أن هذا الكون تكون بفعل الطبيعة،بوجود خالق
 وكشفت الدراسة.املوجودات على هذا الكوكب إمنا جاءت ابلصدفة
 فمجموع،مبا ال يدع جماالً للشك احلقيقة القرآنية لنشأة اإلنسانية
 تؤكد أن إعطاء هذا الكائن،النصوص القرآنية يف نشأة اجلنس البشري
 وأن آدم. ووظائفه املستقلة كان مصاحباً خللقه،خصائصه اإلنسانية
 فالتصور القرآين يؤكد أن هللا تعاىل،هو النواة األوىل لنشأة اإلنسانية
. ومنهما جاءت اإلنسانية، ومنه خلق زوجه حواء،خلق آدم

، قصة خلق آدم، نشأة اإلنسان، النشأة اإلنسانية:الكلمات املفتاحية
.أصل اإلنسانية
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اإلنسان قصة خلق آدم؛ فهي القضية األساسية يف
حياة اإلنسانية؛ ألهنا تعطي اإلنسان التصور الصحيح
الذي يصله مبنبعه األصلي ،وسر وجوده على كوكب

املقدمة
اإلنسان ذلكم املخلوق الغريب العجيب ،الذي
مل تتوصل اإلنسانية إىل كنهه ،أو معرفة أبسط أسرار

األرض ،وموقعه بني خملوقات هذا الكون ،وعالقته مبن
حوله ،مث إن هذه القصة ال تكتفي بذلك؛ بل تتابع
السري مع هذا اإلنسان ،لتحدد وظيفته يف هذه احلياة،

خلقه ،مع ما وصلت إليه من علوم واكتشافات
وتقنيات ،إنه حقاً لشيء عجيب ،حاول املفكرون
والفالسفة والعلماء على مر حقب التاريخ أن يسربوا

وترسم له املنهج الذي ينبغي أن يتبعه ،وحتدد املصري

غور أسرار هذا املخلوق العجيب؛ من أين جاء؟ ما
أصله؟ كيف تكون؟ وحاول هؤالء بفرضياهتم أن
ي ِ
قدموا بعض التفسريات حسب قدراهتم العلمية
ُ
احملدودة؛ لكن العا َمل يتفاجأ َّ
أن العِلْم كلما تقدم دحض

الذي سيؤول إليه.
مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة يف بيان النشأة اإلنسانية

هذه النظرايت ،ونسف ما توصلوا إليه من نتائج
ودراسات ،فكلما جاءت نظرية نسفت أختها الكربى،
"فالنظرايت بطبيعتها متغرية ،والعلم املنظور إليه من
زاويتها متحرك؛ إذ إنه من احملتمل َّ
أن أي تصور صاحل
اليوم يصبح غري مقبول غداً"(َّ ،)1
إن الوحيد الذي يعرف

من خالل القرآن الكرمي ،ودراسة قصة خلق آدم عليه
السالم كما وردت يف القرآن الكرمي ،مع بيان سبب
حرية البشرية يف أصل اإلنسان ،ويتفرع عن تلك
املشكلة اإلشكاليات البحثية الفرعية اآلتية:
 .1ما مفهوم النشأة اإلنسانية؟

سدى مع
أسرار اإلنسان هو موجده ،الذي مل يرتكه
ً
األفكار والنظرايت التائهة؛ بل بني له منشأه وغايته يف

 .2ما سبب تيه اإلنسانية يف إدراك حقيقة نشأهتا؟

الوجود ومصريه؛ فالعلم وحده غري قادر على إدراك هذه
األمور؛ ألهنا أمور تغوص يف عامل الغيب ،وعامل الغيب
السماو ِ
ات
حمجوب عن اإلنسان ﴿قُل َّال يَ ْعلَ ُم َمن ِيف َّ َ َ
َو ْاأل َْر ِ
اَّللُ﴾ [النمل ]65 :فقد استأثر هللا
ب إَِّال َّ
ض الْغَْي َ

 .3ما حقيقة النشأة اإلنسانية يف القرآن الكرمي؟
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إىل اآليت:
بيان مفهوم النشأة اإلنسانية.

بعلم الغيب ،وال سبيل إىل معرفة ذلك إال ما أخرب عنه
هللا تعاىل ،وقد بني اخلالق سبحانه يف القرآن الكرمي
النشأة اإلنسانية يف أكثر من مناسبة ،وضمنها ما

بيان سبب تيه اإلنسانية يف إدراك حقيقة نشأهتا،
وزيف النظرايت الفرضية اليت أنتجتها العقول البشرية.

حتتاجه البشرية من معلومات حول نشأة اإلنسان مبا
ال يدع جماالً للشك واحلرية ،وال للفرضيات الظنية
والتكهنات املتخبطة ،ومن أكرب األدلة على خلق هللا

الكشف عن احلقيقة القرآنية يف أصل النشأة
اإلنسانية املتمثلة يف قصة خلق آدم ،وإبراز دالالهتا.

 )1بوكاي ،أصل ل ل ل للل اإلنسل ل ل ل للان بني العلم والكتب السل ل ل ل للماوية،
ص.194
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تفسريا موضوعيًا ،ومن خالل
تفسري سورة الواقعة
ً
حديثه عن البعث  -وهو غرض من أغراض السورة -

أمهية الدراسة
تكمن أمهية هذ الدراسة يف أهنا تعاجل هذا

عرض للحديث عن االستدالل ابلبعث على أصل
اإلنسان ،ومناقشة النظرية الداروينية ،وذلك من خالل
قاعدة خلق اإلبداع ،وخلق اإلرجاع ،واستفدت منه يف

املوضوع من خالل الرباهني املستندة على الدليل النقلي
الذي يُعد الفيصل يف هذه القضية الغيبية اليت مل
يشهدها أحد من البشر ،وإمنا انطلقوا يف بياهنا من جمرد

مواضع خمتلفة من البحث.

التخيالت والفرضيات اليت ال تستند إىل دليل صحيح؛
فتكشف هذه الدراسة عن املوضوع أبدلة اثبتة صادقة،

 -3دراسة حقيقة الوجود البشري وانعكاساهتا
الرتبوية يف ظل قصة خلق آدم – عليه السالم – يف
القرآن الكرمي (حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف

وردت من مدبر الكون وخالق اإلنسان.
الدراسات السابقة :حظي اإلنسان بكتاابت

الرتبية اإلسالمية واملقارنة) للباحث :حممد عبد احملسن
عبد الكرمي العبد احملسن ،جامعة أم القرى ،اململكة
العربية السعودية1426 ،ه )؛ هدفت الدراسة إىل

كثرية حول خلقه ونشأته ،تناولت قضاايه من جوانب
متنوعة ،وأهم الدراسات اليت اطلعت عليها يف هذا
املوضوع هي:

الوقوف على حقيقة الوجود البشري ،وقصة خلق
اإلنسان ووجوده وبيان اخلصائص العامة لإلنسان
واحلياة اإلنسانية .تعاجل هذه الدراسة قضية حقيقة
الوجود البشري؛ لكن الرتكيز فيها على اجلوانب الرتبوية

 -1كتاب أصل اإلنسان بني العلم والكتب
السماوية ،للطبيب اجلراح الفرنس املشهور موريس
بوكاي ،ترمجة :فوزي شعبان ،نشر الكتاب عام
1981م .انكب املؤلف يف كتابه على حبث أصل
اإلنسان ،وتطرق إىل موضوع شغل العامل فرتة من الزمن
على أثر انتشار نظرية داروين القائلة أبن اإلنسان احندر
من ساللة القردة ،فدحض املؤلف هذه النظرية ورفضها

املنعكسة من قصة آدم ،وقد استفدت منها يف بعض
اجلزئيات.
 -4موسوعة عامل اإلنسان يف ضوء القرآن والسنة
(من منظور علمي حبثي) للمؤلف :أْحد شوقي

لعدم ارتكازها على أسس علمية اثبتة ،وأثبت موريس
يف كتابه  -بعد اعتكافه على دراسة اللغة العربية
والقرآن الكرمي  -أنه ال تعارض بني العلم والدين يف

إبراهيم ،وقد خصص املؤلف اجلزء األول من هذه
املوسوعة عن نشأة اإلنسان وخلقه ،وتناول قضااي
متعددة؛ منها :كيف بدأ خلق آدم ،وعامل األجنة،

أصل اخللق وعمر األرض ،وأبطل كل األوهام اليت ال
أساس هلا؛ استفدت من هذا الكتاب يف بعض جزئيات

وأسرار الروح والنفس ،وعامل احلواس وشهادهتا على
صاحبها يوم القيامة ،وغري ذلك من القضااي الفقهية
كاالستنساخ والرحم املستأجرة ،واستفدت منه يف

البحث.
 -2كتاب سورة الواقعة ومنهجها يف العقائد

بعض اجلزئيات.

(دراسات يف التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي) ،ملؤلفه:
حممود حممد غريب؛ تناول املؤلف يف هذا الكتاب
13

جملة حبوث الشريعة

اجمللد األول ( / )1أكتوبر2021م

املنهجية :اعتمدت هذه الدراسة على املنهج

قواعد ومبادئ فكرها ،ولضبط هذا األمر سأنطلق يف
بيان هذا املفهوم من خالل آايت القرآن الكرمي؛ ألنه
األساس يف مبىن هذه الدراسة ،وألنه املصدر األصيل

حول النظرايت الفرضية للنشأة اإلنسانية وجدليتها
والردود عليها ،كما اعتمدت الدراسة على املنهجني

يف العلوم واملعارف واالجتاهات والتصورات ،خاصة يف
هذه املسألة اليت ال تعتمد على الفكر اإلنساين القاصر
احملدود؛ ألن ركيزهتا األساسية جانب غييب فيجب

اخلطة :متثلت خطة الدراسة يف اآليت:

االنطالق فيها من النص السماوي وإعمال العقل
الصحيح يف تناول املوضوع ،حىت خيرج بنتائج صحيحة

االستقرائي يف آايت القرآن الكرمي املتعلقة خبلق
اإلنسان وقصة خلق آدم ،وكذلك القراءة فيما ُكتب

الوصفي والتحليلي يف عرض املادة العلمية.
املقدمة :تضمنت :مشكلة الدراسة ،أهداف
الدراسة ،أمهية الدراسة ،الدراسات السابقة ،املنهجية،

صائبة موافقة للحقائق الواقعية.
أوالً -معىن النشأة :النشأة مصدر نشأ ،جاء يف

اخلطة.
•

املبحث األول :مفهوم النشأة اإلنسانية.
املبحث الثاين :تيه اإلنسانية يف إدراك حقيقة
نشأهتا.

•

املبحث الثالث :احلقيقة القرآنية يف نشأة
اإلنسانية.
اخلامتة :أهم النتائج.

•

•

اَّللَُ :خلَ َقه.
لسان العرب يف مادة (نشأ) :نشأ :أَنْ َشأَه َّ
وأَنْ َشأَ هللاُ اخلَْل َق أَي ابْتَ َدأَ َخ ْل َقهم( .)2قال تعاىل﴿ :قُ ْل
ُه َو الَّ ِذي أَنْ َشأَ ُك ْم﴾ [امللك ،]23 :أي ابتدأ خلقكم(.)3

وورد يف كتب اللغة العربية أيضاً أن النَّشأة :هي إحداث
()4
﴿ه َو
الشيء وتربيته ،أو اإلجياد و َّ
الرتبية  .قال تعاىلُ :
أ َْعلَ ُم بِ ُك ْم إِ ْذ أَنْ َشأَ ُك ْم ِم َن ْاأل َْر ِ
ض﴾ [النجم ،]32 :وقال:
آخَر﴾ [املؤمنون" ،]14 :فهذه كلُّها
ُ
﴿مثَّ أَنْ َشأْانهُ َخ ْلقاً َ
ِ
املختص ابهلل"( ،)5فاإلنشاء االخرتاعي غري
يف اإلجياد
املسبوق ٍ
مبثال ،ال يليق إال ابلباري سبحانه ،قال تعاىل:
ِ
س وِ
ِ
اح َدةٍ﴾ [األنعام:
﴿وُه َو الَّذي أ َ
َنشأَ ُكم من نَّ ْف ٍ َ
َ
)
6
(
 . ]98فالضمري املنصوب ُمر ٌاد به البَ َش ُر ُكلُّهم.
السالم (.)7
آد ُم عليه َّ
والنفس الواحدة هي َ

املبحث األول :مفهوم النشأة اإلنسانية
ت مفهوم النشأة اإلنسانية مببحث خاص
ْ
أفرد ُ
ألمهيته؛ فإن لتحديد املفاهيم أمهية قصوى يف اتباع
منهجية رصينة يف البحث ،ومفهوم النشأة اإلنسانية -
ومناح خمتلفة ،كما يقال" :ال
خاصة  -يتخذ أبعاداً ٍ
مشاحة يف املصطلحات"؛ فكل فئة تنطلق من فكرها
وتصوراهتا واجتاهاهتا يف حتديد املفاهيم؛ ولذلك تبين

وجاء يف القرآن الكرمي﴿ :ولقد علمتم النشأة
اَّلل ي ِ
نش ُئ النَّ ْشأَةَ ْاآل ِخ َرةَ﴾
األوىل﴾ [الواقعةُ .]62 :
﴿مثَّ َُّ ُ

تصوراهتا على ذلك املفهوم ،وخترج بنتائج مبنية على

مرة يف
[العنكبوت]20 :؛ فالنَّشأة األوىل هي اخللق َّأول َّ

 )2ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،14ص.134

 )5الراغب األصفهاين ،ص.547
 )6السمني احلليب ،عمدة احلفاظ ،ج ،4ص.175

 )3ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،4ص.340

 )7ابن عاشور ،التحرير ،ج ،7ص.395

 )4الراغب األصفهاين ،معجم مفردات ألفاظ القرآن ،ص.547
وجمموعة ،املعجم الوسيط ،ج ،2ص .920

14

النشأة اإلنسانية بني احلرية البشرية واحلقيقة القرآنية

سعيد بن راشد الصوايف

ويتداخل لفظ اإلنشاء مع لفظ اخللق؛ فاخللق:
ابتداع الشيء من غري أصل وال احتذاء ،كقوله تعاىل:
﴿خلَق َّ ِ
ض﴾ [التغابن ]3 :وهذا خيتص
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
به هللا تعاىل ،قال تعاىل﴿ :أَالَ لَهُ ٱ ْخلَلْ ُق َوٱأل َْم ُر﴾
[األعراف]54 :؛ ولذلك فرق بينه وبني غريه يف قوله
تعاىل﴿ :أَفَ َمن َخيْلُ ُق َك َمن َّال َخيْلُ ُق﴾ [النحل.]17 :

الدنيا ،والنَّشأة األخرى ،هي اخللق الثَّاين للبعث يوم
( )8
﴿وُه َو الَّ ِذي
القيامة يف اآلخرة  ،كما يف قوله تعاىلَ :
يدهُ َوُه َو أ َْه َو ُن َعلَْي ِه﴾ [الروم.]27 :
يَْب َد ُؤا ا ْخلَلْ َق ُمثَّ يُعِ ُ
قال األلوسي" :والنشأة اإلجياد واخللق ،والتعبري عن
اإلعادة اليت هي حمل النزاع ابلنشأة اآلخرة املشعرة
بكون البدء نشأة أوىل؛ للتنبيه على أهنما شأن واحد
من شؤون هللا تعاىل حقيقة وامساً ،من حيث َّ
إن كالً
منهما اخرتاع وإخراج من العدم إىل الوجود ،وال فرق
بينهما إال ابألولية واألخروية ،كذا قيل"( .)9وهنا "يربط

ويُستعمل اخللق يف إجياد شيء من شيء ،كقوله تعاىل:
س وِ
ِ
ث
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمنْ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َ
﴿خلَ َق ُكم من نَّ ْف ٍ َ
ِمنْ ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا َونِ َساءً﴾ [النساء ،]1 :وهذا النوع قد

يُقدر بعض خلقه عليه ،كما أقدر عيسى عليه السالم
على خلق الطري من مادة الطني ،وذلك يف قوله تعاىل:
﴿وإِ ْذ َختْلُق ِمن ِ
الط ِ
ني َك َهْي ئَ ِة الطَِّْ
ري إبِِ ْذِين﴾ [املائدة:
ُ َ
َ
 ،)12(]110قال أبو بكر بن األَنباري :ا ْخلَلْ ُق ِيف كالم
العرب على وجهني :أَحدمها ا ِإلنْشاء على ِمثَال أبدعه،
اآلخر التَّ ْق ِدير( .)13واخللق يف األساس خيتص به هللا
و ُ
﴿ه َو
تعاىل دون سواه ،فهو هلل وحده ،يقول هللا تعاىلُ :
ئ
َّ
ئ﴾ [احلشر]24 :؛ أي" :هو املبتَ ِد ُ
اَّللُ ا ْخلَالِ ُق الْبَا ِر ُ
للخلْ ِق املخ ِرتع له على غري مثال سبق"( .)14قال
َ
األزهري" :ومن صفات هللا اخلالق و َّ
اخلالق ،وال جتوز
وجل ،وهو
هذه الصفة (ابأللف والالم) لغري هللا َّ
عز َّ

القرآن بني النشأة األوىل يف صورهتا األصلية (خلق آدم)
وىف صورهتا املتكررة من انحية ،وبني النشأة الثانية
للبعث واجلزاء من انحية أخرى؛ ليدلل خبلق اإلبداع
عن خلق اإلرجاع"( .)10فقوله﴿ :ولقد علمتم النشأة
األوىل﴾ [الواقعة ]62 :يعين خلقكم األول ،وهو ما ثبت
ابلدليل من خلق أصلكم من تر ٍ
اب ،أو خلق أنفسكم
من كونكم نُطَفاً يف أصالب اآلابء ،مث تُقذف يف بطون
بشرا
األمهات ،مث َّ
تتطور تلك النطفة إىل أن خترج ً
وجعلت األوىل
سواي؛ ال يكابر يف ذلك إال معاندُ .
ً
ابعتبار النشأة األخرى ،وهو بعثهم أحياءً بعد إماتتهم
وصريورهتم ِرممًا؛ قال تعاىل﴿ :مث هللا ينشئ النشأة

الذي أوجد األشياء مجيعها بعد أن مل تكن
موجودة"()15؛ فاخللق إذن هو إخراج الشيء من العدم
إىل الوجود ،سواء كان إخراجاً من العدم احملض كما

اآلخرة﴾ [العنكبوت ]20 :جعلها نشأة ابعتبار تفرق

أوصاهلم ،وبالء أجسادهم ،وتقطع أبداهنم (.)11

 )11السمني احلليب ،عمدة احلفاظ ،ج ،4ص.175

 )8يُنظر :الفريوز أابدى ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب

 )12املرجع السابق ،ج ،2ص.526

العزيز ،ج ،2ص .89والس يوطي ،معرتك األقران يف إعج للا

القرآن ،ج ،2ص.553

 )13ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص.193

 )9األلوس ي ،روح املعاين يف تفسل ل ل للري القرآن العظيم والسل ل ل للبع

 )14ابن اجلوزي ،اد املسري يف علم التفسري ،ج ،4ص.265

املثاين ،ج ،10ص.352

 )15ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص.192

 )10غريب ،س ل ل للورة الواقعة ومنهجها يف العقائد (دراس ل ل للات يف
التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي) ،ص.121
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س ابخللق ،وقيل :ألنه له أُنساً ابلعقىب،
ابحلق ،وأَنَ َ
وأُنساً ابلدنيا( .)22وورد لفظ اإلنسان يف القرآن الكرمي
كثرياً ،نكتفي منها بقول هللا تعاىل يف معرض تذكري
ِ
ِ
َح َس َن ُك َّل
اإلنسان أبصل خلقته ،قال تعاىل﴿ :الَّذي أ ْ
َشي ٍء خلَ َقه وب َدأَ خلْق اإلنْس ِ
ان ِم ْن ِط ٍ
ني * ُمثَّ َج َع َل
ْ َ ُ ََ َ َ َ
نَسلَهُ ِم ْن ُساللٍَة ِم ْن َم ٍاء َم ِه ٍ
ني * ُمثَّ َس َّواهُ َونَ َف َخ فِ ِيه ِم ْن
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َار َواألفْئ َدةَ قَليال َما
ُروحه َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
الس ْم َع َواألبْ َ
تَ ْش ُك ُرو َن﴾ [السجدة ،]7 :فاإلنسان يف مفهوم القرآن
الكرمي :عقل وروح ومادة تنتظم يف بنية واحدة ابنسجام

هو شأن الكون ،الذي مل يكن له وجود يف األزل ،ومل
تكن له مادة أزلية سابقة على وجوده ،بداللة العقل
صرف
والشرع أم كان بتصريفه من حال إىل حال كما َّ

هللا تعاىل الطني ،فكان منه اإلنسان األول آدم عليه
السالم ،مث خلق هللا ذريته من بعده من نطفة ،وجعلها
أطواراً حىت خرج منها اإلنسان(.)16
(خلَ َق) و(أنشأ) الواردة يف
َّ
وفرق القاضي بني َ
َنشأَ ُكم﴾ وقوله:
القرآن الكرمي يف مثل قوله تعاىل﴿ :أ َ
﴿خلَ َق ُك ۡم﴾؛ َّ
أبن أنشأكم يفيد أنه َخلَقكم ال ابتداء،
َ
ولكن على وجه النمو والنشوء ،ال من َمظْ َه ِر من

كامل(.)23
أما مفهوم اإلنسان اصطالحاً؛ فإنه "من احملال
 تقريباً  -التوافق على تعريف منطقي دقيق عناإلنسان؛ ألنه خيتلف ابختالف النظرات العلمية

األبوين ،كما يقال يف النبات إنه تعاىل أنشأه مبعىن:
النمو والزايدة إىل قوت االنتهاء(.)17

اثنياً -معىن اإلنسانية :اإلنسانية نسبة إىل
اإلنسان ،وورد يف معاجم اللغة ،أن اإلنسان :من
الناس؛ اسم جنس ،يقع على الذكر واألنثى ،والواحد
واجلمع( ،)18واختلف اللغويون يف اشتقاق لفظ
اإلنسان؛ فريى الكوفيون أنه مشتق من النسيان(،)19
ِ
قال تعاىل﴿ :ولََق ْد ع ِه ْد َان إِ َ ٰىل ِ
َ
َ َ
آد َم من قَ ْب ُل فَنَس َي َوَملْ
َِجن ْد لَهُ َع ْزًما﴾ [طه ،]115 :قال الزبيدي" :وإمنا مسي
اإلنسان إنساانً ألنه عُهد إليه فنسي"( .)20ويرى
البصريون أنه مشتق من األُنس( .)21قال اجلرجاين (ت:
471ه 1078/م) :واألنيس أيضاً مبعىن اإلنسان ،مسي
س
به ألنه أينس ويؤنس به ،وقيل لإلنسان أنسان :أنَ َ

للمدارس الفلسفية والعقائد الدينية املتنوعة" .
والنقطة األساس يف حتديد املفهوم اليت ينبغي أن تؤخذ
يف احلسبان هي حقيقة نشأة اإلنسان ،حىت نستطيع
الوصول إىل تعريفه الصحيح ،وهنا تكمن نقطة االفرتاق
()24

واالختالف بني االجتاهات يف النظر إىل نشأة
اإلنسانية ،وحنن ال نريد أن نُد ِخل أنفسنا يف ِخ ِ
ضم
املصطلحات الفلسفية ،أو التعريفات املختلفة
لإلنسان؛ كي ال نغرق يف دوامة التفسريات اللفظية
والتحديدات املنطقية ،فنشط عن السبيل الذي نريد
أن نسلكه ،وهو صياغة مفهوم اإلنسانية ،ويف سبيل
ذلك جيب أن نبحث عن اإلنسان نفسه من خالل

 )16اخلليلي ،مصرع اإلحلاد ،ج ،2ص.448

 )21الفيومي ،املصباح املنري ،ص.35

 )17أبو ع ادل ال دمش قي ،اللبللاب يف علوم الكتللاب ،ج،8

 )22اجلرجاين ،التعريفات ،ص.35

ص.314

 )23ال دغ امني ،إعج للا القرآن وأبع للادحل احلض ل ل ل ل ل للاري للة يف فكر

 )18الفيومي ،املصباح املنري ،ص.35

النورسي عرض وحتليل ،ص.205

 )19املرجع السابق ،الصفحة ذاهتا.

 )24شريعيت ،اإلسالم ومدارس الغرب ،ص.35

 )20الزبيدي ،اتج العروس ،ج ،4ص.103
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إن اإلجابة عن سؤال ما اإلنسان؟ جيب أن
تنطلق أحباثها من آايت القرآن الكرمي؛ ألنه هو املصدر
الرابين الذي يستطيع أن يُ ِ
قرب اإلنسان إىل معرفة

القرآن الكرمي()25؛ ألن العلم إىل وقتنا هذا "مل يصل إىل
معرفة حقيقة نشأته ،وحقيقة تكوينه الروحي والعقلي،
وكلما تقدم العلم خطوات أحس العلماء أبن لغز احلياة
ما زال بعيداً جداً عن إدراكهم ،ويعترب العصر احلديث
هو عصر اإلقرار هبذه احلقيقة بعد أن كشف العلم
وصدم العلماء حبقائق مذهلة مل
بعض أسرار الوجودُ ،
يستطيعوا هلا تفسرياً ،وأدركوا أن كل األفكار والنظرايت
اليت قالت ابملصادفة أو التطور املادي يف اخللق مل تكن
نتيجة العلم ،بقدر ما كانت نتيجة اجلهل مبا يف تكوين
اإلنسان من أسرار"(.)26

نفسه ،وإن مل يدرك كنهها وأسرارها .وابلرجوع إىل
القرآن الكرمي جند أن اإلنسان يف املفهوم القرآين:
ال
"قبضة من طني األرض ،ونفخة من روح هللا﴿ ،إِ ْذ قَ َ
ك لِلْم َالئِ َك ِة إِِين َخالِ ٌق بَ َشرا ِمن ِط ٍ
ني * فَإِذَا َس َّويْتُهُ
َربُّ َ َ
ً
ِِ
ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين﴾ [ص-71 :
َ ْ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فَ َقعُوا لَهُ َساجد َ
 .)30(]72وهو متشكِ ٌل من "عقل وروح ومادة تنتظم يف
بنية واحدة يف انسجام كامل"(.)31

وقد حاول كثري من العلماء التوصل إىل تعر ٍ
يف
لإلنسان( ،)27وقدَّم كثري منهم أحبااثً؛ ولكنها مل تكشف

ومن ذلك كله خنلص إىل َّ
أن املقصود مبفهوم
النشأة اإلنسانية هو :ابتداء نشأة اإلنسانية ،وحتديد
أصلها ،أو ابتداء خلق اإلنسان وإجياده ،وهو خمتص

إال عن كونه كائناً حيوايً عاقالً ،أما عن أسراره الروحية
وقواه املدركة وحنوها ،فإهنم مل يستطيعوا إدراك كنهها،
ومل ي ِ
قدموا الشيء الذي نستطيع االعتماد عليه ،واخلطأ
ُ
الكبري َّ
أن هؤالء الباحثني ينطلقون يف أحباثهم من العقل

ابهلل سبحانه وتعاىل.
املبحث الثاين :تيه اإلنسانية يف إدراك حقيقة نشأهتا
املشكلة األساس يف قضية النشأة اإلنسانية تتمثل

احملض ،أو من منطلق املادة ،وهذا يتناول جانباً واحداً
من اإلنسان ،وهو غري كاف لتعريف اإلنسان( .)28حىت
َّ
إن بعض الباحثني بعد أن أتعب نفسه يف البحث

يف التصورات اليت ينطلق منها الفكر اإلنساين يف حتديد
حقيقة ثالثة أمور :الكون ،واحلياة ،واإلنسان .وحقيقة
هذه األشياء مربوطة رابطاً وثيقاً مبسألة اإلميان ابهلل

ليتوصل إىل معرفة ما اإلنسان؟ اعرتف أبنه مل يصل إىل

سبحانه وتعاىل اخلالق املنشئ املدبر هلذا الكون مبا فيه
ومبن فيه ،ومسألة اإلميان ابهلل ميكن التوصل إليها
خباصة العقل النظيف الذي مل تكدر صفوه امللواثت
والفلسفات واألفكار املنحرفة ،الذي يتأمل ما ُيويه

التعريف املرجو فقال" :إنه من العسري على اإلنسان
اإلجابة عن سؤال ما اإلنسان؟ مث قال :إن احملاوالت
اليت بذلت يف سبيلها غري هنائية"(.)29

الكون من خملوقات عجيبة الصنع ابلغة التعقيد ،فضال
 )25الصوايف ،الوحدة اإلنسانية يف القرآن الكرمي ،ص.20
 )26شديد ،قيمة احلياة يف القرآن الكرمي ،ص.31

 )29هو حمم د عزيز اجلب ائي ،يُنظر :فرج ،مقللال يف اإلنسل ل ل ل ل للان
والتوحيد ،ص.16

 )27يُنظر :فرج ،مقال يف اإلنسان والتوحيد ،ص ،19-16فقد

 )30قطب ،حممد ،دراسات يف النفس اإلنسانية ،ص.44 ،43
 )31ال دغ امني ،إعج للا القرآن وأبع للادحل احلض ل ل ل ل ل للاري للة يف فكر

أورد كثرياً من تعريفات الباحثني والعلماء لإلنسان.

 )28الصوايف ،الوحدة اإلنسانية يف القرآن الكرمي ،ص.20

النورسي ،ص.205
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عن أتمل ما أنزل هللا على رسوله اخلات ،ابعتباره نصاً
حمفوظاً من التحريف ،وبذلك يستطيع الفكر اإلنساين
أن يستنري ويتلمس نور البصرية اجتاه الصراط الذي

ابإلنسانية"( )33إال أهنم مل يبلغوا معشار ما يطمحون،
مما حدى أبحدهم إىل القول بعد حبث مض ٍن حول
حقيقة اإلنسان" :ولقد انكشف لنا عن الكثري من

يوصله إىل احلقائق اليت ال شبهة فيها.

أمره ،ولكن تبقى األكثر مما مل يُعرف ،فاإلنسان ما يزال
قادراً على اإلفالت من ثقوب الشباك اليت حناول أن
نصيده هبا ،إنه َع ِقد حبيث يتعذر أن ُُيصر يف قالب،

إن انطماس البصائر وفساد العقول هو الذي
أدى بكثري من الناس إىل اإلحلاد وعدم االعرتاف ابهلل
سبحانه واإلميان به ،وهو ليس جبديد ،إمنا قدمي قِدم

شقيت النواحي ،حبيث يعسر أن يُعرف ببساطة ،إنه
مزيج من املتناقضات ِ
احملرية ،إنه ما يزال حبق؛ جالل
الكون ونكتته ِ
وسَّره"( .)34نعم فال عجب من هذا
﴿وَما أُوتِيتُم ِم َن
القول؛ ألن القرآن الكرمي بني هلمَ :
الْعِلْ ِم إَِّال قَلِ ًيال﴾ [اإلسراء .]85 :فأّن لإلنسان أن يُدرك

األمم اإلنسانية املتعاقبة ،فالقرآن الكرمي ُُيدثنا عن
ِ
وت
﴿وقَالُوا َما ه َي إَِّال َحيَاتُنَا الدُّنْيَا َمنُ ُ
ذلك يف قولهَ :
ِ
ِ
ك ِم ْن عِ ْل ٍم ۖ
َّه ُر ۚ َوَما َهلُم بِ َٰذل َ
َوَْحنيَا َوَما يُ ْهل ُكنَا إَِّال الد ْ
إِ ْن ُه ْم إَِّال يَظُنُّو َن﴾ [اجلاثية ،]24 :فهؤالء الذين عزوا
إهالكهم إىل الدهر أبعدوا عن عقوهلم اعتقاد كون هللا
تعاىل مبدائً للخلق ومعيده ،فهم كمالحدة العصر
الذين يعتقدون أن الطبيعة هي اليت تُ ِ
صرف الكون،

كنهه ويعرف حقيقته مع حمدودية علمه!

جدلية النشأة اإلنسانية جاءت نتيجة اجتهادات
عايشتها البشرية منذ زمن طويل ،خاصة االجتاهات
الفلسفية قدمياً ،مث العلمية التجريبية حديثاً ،ولكن تبقى
كلها نظرايت ظنية ال دليل قاطع على صدقها،
والسبب الرئيس يف إجياد البديل عن احلقيقة القرآنية

فهي اليت تُنشئ املعدوم ،وتُعدم املوجود(.)32

لقد عاشت اإلنسانية يف تيه عن احلقيقة اليت
تبحث عنها؛ ألهنا تدور يف حلقة مفرغة ،حاول

لنشأة اإلنسانية هو اإلحلاد ،الذي ال يؤمن بوجود
خالق ،وإمنا يرى أن هذا الكون تكون بفعل الطبيعة،
وكل املوجودات على هذا الكوكب إمنا جاءت

اإلنسان منذ أزمان بعيدة وعرب قرون مديدة أن يسرب
أغوار اإلنسان ،ويكتشف أسرار املصدر اإلنساين ،وما
يزال يدور يف حلقته املفرغة؛ ألنه يتصامم عن قبول

ابلصدفة؛ لذلك يقول امللحد (جورج والد)(- )35
احلائز على نوبل  -ما نصه "عندما يتعلق األمر أبصل
احلياة ،ال يوجد سوى احتمالني ،مها :اخللق أو النشوء
التلقائي ،ال يوجد طريق اثلث ،والنشوء التلقائي ت

احلقيقة الواضحة ،ولو أنه فتح عينيه قليالً لوجد ضالته
املنشودة ،وأراح عقله التائه فيما ال طائل حتته ،وعلى
الرغم من اجلهود احلثيثة املتواصلة من الفالسفة
واملفكرين والباحثني يف استكشاف هذا اإلنسان

دحضه قبل مائة سنة ،ولكن هذا يقودان إىل استنتاج

وحقيقته؛ ليقينهم أن "العلم ابإلنسان أمثل سبيل للعلم
 )32اخلليلي ،مصرع اإلحلاد ،ج.415-414 ،1

 )35جورج والد ،ملحد ،ومتخص ص يف البيوكيمياء وعلم وظائف
األعضاء ،جامعة هارفرد ،حائز على جائزة نوبل .يُنظر:

 )33املقولة للش اعر "بوب" ،يُنظر :داروين ،أص ل ل ل ل للل األنواع،

muslims-res.com

ص.52

 )34املرجع السابق ،ص.52
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واحد آخر فقط وهو اخللق اخلارق للطبيعة ،وال ميكننا
قبول ذلك ألسباب وأسس فلسفية؛ ولذلك فإننا

إليه من دراسات ونتائج إمنا كان نتيجة اكتشافات
واحتماالت ظنية يعوزها الدليل القاطع اجلازم ،واحلقائق

اخرتان أن نعتقد املستحيل ،وهو أن احلياة نشأت تلقائيا
عن طريق الصدفة ،)36(".وهذا الكالم مثار سخرية عند

ال تُبىن على جمرد نتائج ظنية؛ لذا كان نفور العلماء
العاقلني املتبصرين واضحاً من هذه النظرايت
االفرتاضية ،وأصبحت هذه النظرايت متهالكة ال تقوى

واملتأمل يف كالم كثري من العلماء الذين انفلتوا
من ربقة التقليد أو اجملاملة؛ جيد أن كالمهم واضح يف
االستخفاف هبذه النظرايت اليت يُعوزها الدليل القاطع،
فقد جاء يف املوسوعة العاملية لعام 1966م ما أييت:
"جيب أال ينخدع أحد إىل َح ٍد يؤكد فيه أبن التطور
ظاهرة مفهومة"( ،)37ويقول كالرك" :من املؤسف أن
تكون كل األجوبة اليت طرحت ملعرفة أصل اإلنسان

على التعويل عليها كأساس ينبين عليه حقائق؛ يقول
(أيزىل) يف مقال نشر مبجلة العلوم األمريكية :إننا ال
منلك هيكالً عظمياً اتماً لقرد صغري انهيك عن أن
جند هيكالً إلنسان قدمي وحنن عالة يف معرفتنا بتاريخ

العقالء؛ إذ العاقل ال ينطلق يف اعتقاده من جمرد الظن.

تطور اإلنسان األول على قليل من العظام وعلى أسنان
حمطمة ،هذا فضال عن أن املستحااثت آتية من أماكن
خمتلفة متباعدة ،بعضها عن بعضها اآلخر آالف
الكيلومرتات ،وهى مبعثرة يف طول وعرض القارات
القدمية ،ولذلك فإننا ننتهى هبز رؤوسنا مقرين ابلعجز،
وكأننا يف تيه ،وقد نسينا من أي طريق دخلنا(.)40
والتخبط الكبري ألصحاب النظرايت ،والرفض القاطع

تقوم على دالئل غري مباشرة ،وأكثرها يقوم على
فرضيات"( .)38ووصل األمر ابلعامل الفسيولوجي
(هتميسيان) بعد أن تفرغ سنوات طوال لدراسة التطور
أن يقول" :إن العلماء الذين يؤكدون على أن التطور

من كثري من العلماء العقالء ،جيعلنا ال نطيل كثرياً؛ فإهنا
نظرايت ومهية متهالكة ،ففي كل وقت أييت عامل
بنظرية ،مث ينقضها آخر ،وما تزال البشرية يف ختبط،
وليس هلا جمال سوى الرجوع إىل املصدر األصيل يف

واقع علمي هم منافقون ،وأن ما يرونه من أحداث إمنا
هو من الشعوذات اليت ابتدعت ،وال حتتوي على نقطة
واحدة من احلقيقة؛ ألن النظرية كما يقول خليط من
األحاجي وشعوذة األرقام(.)39

إثبات احلقائق الغيبية ،وليس هناك مرجع أصيل سوى
القرآن الكرمي ،فهو الكتاب السماوي الوحيد الذي ت
حفظه من أن تناله يد التحريف ،والذي أتى حبقائق ال

وحىت الذين يعولون على العلم التجرييب يف إثبات
نظرية ما إمنا يعتمدون على املالحظة واملشاهدة وعلى
التجربة ،لذلك فإن العلم ال يستطيع أن يُثبت نظرية

تقبل النقض وال الرد ،فأي تفسري لنشأة احلياة خيالف
ما أخرب به القرآن الكرمي فهو ضرب من الغيب ،وإذا
كان أصحاب العلم التجرييب ال يؤمنون ابملغيبات كما

النشأة اإلنسانية عن طريق عملية النشوء واالرتقاء؛ ألنه
مل ُيصل أن ثبت ابلتجربة واملشاهدة أن تطور نوع من
أنواع الكائنات إىل نوح آخر حقيقي ،وكل ما توصلوا

 )38املرجع السابق ،الصفحة ذاهتا.

 )36املرجع الس للابق ،نقالً عنThe Origin of Life, :
Scientific American, 191:48, May 1954

 )39املرجع السابق ،الصفحة ذاهتا.

 )37غريب ،سورة الواقعة ومنهجها يف العقائد ،ص.108

 )40غريب ،سورة الواقعة ومنهجها يف العقائد ،ص.113
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األكادميية الوطنية للطب يف ابريس عرضاً ملبادئ
الفيزيولوجيا وعلم األجنَّة املوجودة يف القرآن الكرمي قبل

سر إمياهنم بقضااي مل ُييطوا هبا علماً ،ومل
يدعون ،فما ُّ
ختضع لتجارهبم املعملية( ،)41فمثل هؤالء كما يف قول
﴿وَما يَتَّبِ ُع أَ ْكثَ ُرُه ْم إَِّال ظَنًّا إِ َّن الظَّ َّن َال يُ ْغ ِين
هللا تعاىلَ :
ِمن ا ْحل ِق َشي ئا إِ َّن َّ ِ
يم ِمبَا يَ ْف َعلُو َن﴾ [يونس.]36 :
َ َ ًْ
اَّللَ َعل ٌ
َّ
إن نشأة الكون مبحتوايته من كائنات فيه كثري
من األمور الغيبية اليت ال يعلمها إال هللا ،وجيب أن

أربعة عشر قرانً سبقت االكتشافات احلديثة"(.)42
املبحث الثالث :احلقيقة القرآنية يف نشأة اإلنسانية
حقيقة النشأة اإلنسانية يف القرآن الكرمي واضحة
وجلية ،وليس فيها تعقيد ،ألهنا وردت بتفاصيلها يف

يتعانق يف دراستها العقل مع النقل ،دون التفريط يف
أحدمها ،وهذا ما افتقده أصحاب النظرايت الباحثة
عن نشأة اإلنسان وأصله؛ مما جعلهم يف ختبط وحرية.
يقول بوكاي" :أما ابلنسبة للقرآن الكرمي فإن أفكاراً

الكتاب السماوي املنزل من اخلالق تبارك وتعايل ،وهو
كتاب منزه عن اخلطأ والتناقض ،مبا ال يدع جماالً
للتكهنات أو الفرضيات احملرية املثرية للجدل؛ بل
جاءت حقيقة ال ميكن الشك فيها ،ومل يستطع العلم

مغلوطة كانت تُتداول يف بالدان مدة طويلة ،وملا تزل
كذلك بصدد مضمونه واترخيه .ومن الضروري جداً
أن نستبق األمور بعرض املعطيات اليت يعرب هبا عن

إىل يومنا هذا ولن يستطيع أن يثبت عكس هذه
احلقيقة .وفيما أييت أعرض بعض ما ورد يف القرآن
الكرمي عن حقيقة نشأة اإلنسانية؛ مبتدائً حبقيقة خلق

اإلنسان عن طريق ترابط ظروف إبالغه للبشر .ال جرم
أن الثوابت املتعلقة ابإلنسان املستخرجة من آايته
ستدهش غريي كما أدهشتين عندما اكتشفتها ،فضال
عن أن مقابلة النصني التورايت والقرآين مثرية جداً؛ إذ

هللا اإلنسان عموماً ،مث أعرض قصة خلق اإلنسان
األول آدم – عليه السالم – البذرة األوىل اليت نبتت
منها أغصان الشجرة اإلنسانية وتفرعت.
أوالا -اإلنسان خملوق من خملوقات هللا

إن كالً منهما يُذكر ابإلله اخلالق ،غري أننا ندرك من
خالل هذه املقابلة أبن التفاصيل الوصفية عن اخللق
الواردة يف التوراة  -وهي غري مقبولة علمياً  -ال جندها

احلقيقة اليت ال مياري فيها إال جاهل أو معاند
هي َّ
أن هذا الكون مبا فيه ومبن فيه هو من صنع هللا؛
إذ ال ميكن أن يكون مصادفة ،ولست يف مقام بسط
القول فيما قيل من قِبل املالحدة أو الفالسفة واملفكرين

يف القرآن الكرمي؛ بل على العكس فإن القرآن الكرمي
يتضمن يف آايته املتعلقة ابإلنسان أشياء مذهلة ،ومن
مث يصعب على الفكر البشري تفسري وجودها يف
العصر الذي أُبلغ فيه للناس ،وحنن نعلم مدى مداركهم

أو العلماء؛ األقدمني منهم واحملدثني حول نشأة الكون
مبحتوايته ،ومن بينها نشأة اإلنسانية ،فهي مبسوطة يف
مضاهنا ،وأجدين مكتفياً إبيراد بعض اآلايت الدالة
على خلق هللا اإلنسان فهي من احلقائق اليت ال تقبل
اجلدل وال الشك ،فقد ورد يف القرآن الكرمي الكثري من

الفكرية يف ذلك العهد ،مل تكن هذه االستنتاجات قد
أصبحت بعد موضوع تبادل علمي يف الغرب ،عندما
قدمت يف التاسع من تشرين الثاين  1976يف

 )42بوكاي ،أصل ل ل للل اإلنسل ل ل للان بني العلم والكتب السل ل ل للماوية،

 )41املرجع السابق ،ص.114

ص.13

20

النشأة اإلنسانية بني احلرية البشرية واحلقيقة القرآنية

سعيد بن راشد الصوايف

اآلايت اليت تتحدث عن أصل اإلنسان ،وأن هللا هو
الذي خلقه كما خلق مجيع مكوانت هذا الوجود؛

استفسارا لسائل؛ ألن مسألة خلق اإلنسان يف
أو
ً
القرآن الكرمي متثل اإلجابة عن أهم األسئلة الوجودية

فمسألة اخللق يف األساس خيتص هبا هللا تعاىل دون
سواه ،ومن ذلك يبطل زعم "خلْق الطبيعة" فاخللق هلل
وحده ،يقول هللا تعاىل﴿ :أَالَ لَهُ ٱ ْخلَلْ ُق َوٱأل َْم ُر﴾
ئ﴾
﴿ه َو َّ
اَّللُ ا ْخلَالِ ُق الْبَا ِر ُ
[األعراف ،]54 :ويقولُ :
للخلْ ِق املخ ِرتع له على
[احلشر ،]24 :أي" :هو املبتَ ِد ُ
ئ َ
غري مثال سبق"( .)43قال األزهري" :ومن صفات هللا
اخلالق و َّ
اخلالق ،وال جتوز هذه الصفة (ابأللف والالم)

اليت تدور يف َخلَد اإلنسان يف كل زمان ومكان ،وهي:
من أين؟ وملاذا؟ وإىل أين؟

َّ
إن دراسة هذه اآلايت الكثرية ال يتسع هلا املقام؛
ولكن نذكر جزءاً يسرياً نراه األقرب للتدليل ملا نتحدث
عنه .ونقف أوالً مع آايت قصرية جتيب عن األسئلة
ِ ِ
نسا ُن
اليت ذكرانها آنفاً ،يقول هللا عز وجل﴿ :قُت َل ْاإل َ
ما أَ ْك َفره * ِمن أ ِ ٍ
ٍ
ِ
َّرهُ
َ َُ ْ
َي َش ْيء َخلَ َقهُ * من نُّطْ َفة َخلَ َقهُ فَ َقد َ
* ُمثَّ َّ ِ
َنشَرهُ﴾
يل يَ َّسَرهُ * ُمثَّ أ ََماتَهُ فَأَقْ َربَهُ * ُمثَّ إِذَا َشاء أ َ
السب َ
[عبس :اآلية  ،]22-17هذه اآلايت الكرمية جاءت يف
سياق ترفع اإلنسان على أخيه اإلنسان ،دون تفكره

وجل ،وهو الذي أوجد األشياء مجيعها بعد
لغري هللا َّ
عز َّ

أن مل تكن موجودة"(.)44

ويؤكد القرآن الكرمي أن خلق اإلنسان وساللته

يف أصله ،فجاءت اآلايت لتبني حقيقة اإلنسان أايً
كان ،وأصله ،ومصريه ،وهذا االستفهام غرضه زايدة

أمرا هيناً ،وهو أهون
كان ابلنسبة إىل قدرة هللا تعاىل ً
السماو ِ
ات
بكثري من خلق السماوات واألرض ﴿ َخلَلْ ُق َّ َ َ
ض أَ ْك َربُ ِم ْن َخلْ ِق الن ِ
َو ْاأل َْر ِ
َّاس﴾ [غافر ]57 :ويقول
الس َماء﴾ [النازعات.]27 :
َش ُّد َخلْ ًقا أَِم َّ
أيضا﴿ :أَأَنتُ ْم أ َ

التقرير يف التحقري (.)45
ومن اآلايت اليت تكشف عن أصل اإلنسان ما
ِ
ِ
اَّللِ َك َمثَ ِل
ند َّ
يس ٰى عِ َ
ورد بيانه يف قوله تعاىل﴿ :إ َّن َمثَ َل ع َ
آد َم ۖ َخلَ َقهُ ِمن تُر ٍ
كو ُن﴾ [آل عمران:
ال لَهُ ُكن فَيَ ُ
اب ُمثَّ قَ َ
َ
َ
ِ
ِ
 ]59فعيسى  -عليه السالم  -نَظريُ آدم يف التَّكوين،
جبامع ما يشرتكان فيه من املعىن الَّذي تَعلَّق به وجود
طوعا ملشيئة هللا وتكوينه،
سائر املخلوقات ،وهو جميئها ً
فكيف يستَ ْنكِر وجود عيسى من غري أ ٍ
قر
َب من يُ ُّ
َْ
بوجود آدم من غري أ ٍ
َب وال أٍُم ،ووجود َح َّواء من غري
أم؛ فَآدم وعيسى نظريان جيمعهما الذي ي ِ
ص ُّح تعليق
َ

مث إن القرآن الكرمي يبني أن هللا أوجد بين آدم يف هذا
الكون لغاية سامية ،ومل خيلقهم عبثاً﴿ ،أَفَ َح ِسْب تُ ْم أََّمنَا
جعُو َن﴾ [املؤمنون:
َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَ ثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْي نَا َال تُ ْر َ
 ،]115هذه الغاية مبيَّنة قبل خلق اإلنسان ،فقد أنبأ

هللا هبا مالئكته كما سيأيت يف قصة خلق آدم ،والوظيفة
األساس اليت أنيط هبا هذا املخلوق اجلديد هي عبادة
هللا ،قال تعاىل﴿ :وَما َخلَ ْق ُ ِ ِ
نس إَِّال
َ
ت ا ْجل َّن َو ْاإل َ
لِي عب ُد ِ
ون﴾ [الذارايت ،]56 :إذن َخلْ ُق اإلنسان يف
َ ُْ
احلقيقة القرآنية مل يكن صدفة؛ ولكنه مقصود هلدف
وغاية .وتفصيل القرآن الكرمي القول يف خلق هللا
اإلنسان على حنو ال يكاد يرتك معه شبهة ملتشكك،
 )43ابن اجلوزي ،اد املسري يف علم التفسري ،ج ،4ص.265

 )45الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب أو التفس ل ل ل للري الكبري ،ج،31

 )44ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص.192

ص.57
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على دقائق وأسرار شهدت ببعضها اآلاثر ،وعلم ما
علم منها أولو األبصار ،وكل ما يشاهد من الصور

اإلجياد واخلَلْق به(".)46وهكذا تتجلى بساطة هذه
احلقيقة؛ حقيقة عيسى ،وحقيقة آدم ،وحقيقة اخللق
كله ،وتدخل إىل النفس يف يسر ويف وضوح ،حىت

اإلنسانية حسن(.)50

ليعجب اإلنسان كيف اثر اجلدل حول هذا احلادث،
وهو جار وفق السنة الكربى ،سنة اخللق والنشأة مجيعاً!
وهذه هي طريقة ِ
الذ ْك ِر ا ْحلَكِي ِم يف خماطبة الفطرة ابملنطق

َّ
إن هذه املعطيات واحليثيات الواضحة؛ تكفي
للتدليل على نشأة اإلنسان وأصله ،وال حتتاج أن
نبحث عنها يف احلفرايت ،أو بتخمني النظرايت ،وليس

الفطري الواقعي البسيط ،يف أعقد القضااي ،اليت تبدو

معىن كالمي هذا إنكار ما أيتينا عن طريق العلم؛ بل
العلم وحده غري ٍ
كاف يف إثبات احلقائق؛ ألن هناك
أموراً غيبية ،ومعجزات ال ميكن للعلم إثباهتا ،والسبيل

بعد هذا اخلطاب وهي اليسر امليسور"(.)47
ومن الواضح جداً اخلطاب القرآين لإلنسان
بتذكريه بنعمة اخللق والتسوية والتكرمي على هذه

الوحيد إىل معرفتها هو الوحي.

صدفة ،وإمنا مقصودة من ابرئها
الصفة ،اليت مل أتت ُ
الذي ميز هذا املخلوق خبصائص ختتلف عن
ِ
نسا ُن
املخلوقات األخرى ،يقول هللا تعاىلَ :
﴿اي أَيُّ َها ْاإل َ
ِ
ك*
ك فَ َس َّو َاك فَ َع َدلَ َ
ك الْ َك ِرِمي* الَّذي َخلَ َق َ
َما َغَّرَك بَِربِ َ
ِيف أ ِ
ك﴾ [االنفطار .]8 ،7 ،6 :إن
ورةٍ َّما َشاء َرَّكبَ َ
َي ُ
صَ
خلق اإلنسان على هذه الصورة اجلميلة السوية
املعتدلة ،الكاملة الشكل والوظيفة أمر يستحق

اثنيا -قصة خلق آدم ودالالهتا القاطعة على
حقيقة النشأة اإلنسانية
قصة خلق آدم هي األساس يف بداية تشكل
األسرة اإلنسانية ،ابعتبار آدم  -عليه السالم  -هو
النواة والبذرة األوىل اليت تفرعت منها أغصان اإلنسانية،
فتناسلت من تلك الساللة حاملة ذات اخلصائص
والصفات .وقد حتدث القرآن الكرمي عنها ابستفاضة

سوي
التدبر( ،)48وإن اإلنسان ملخلوق مجيل التكوينُّ ،
اخلِلقة ،معتدل التصميم ،وإن عجائب اإلبداع يف خلقه
ألضخم من إدراكه هو ،وأعجب من كل ما يراه

ويف مواضع عدة؛ ألهنا تعرض احلقيقة اليت تبحث عنها
اإلنسانية يف معرفة أصلها ومنبعها ،وليس هذا
فحسب؛ بل إهنا تقدم لإلنسان التصور الصحيح عن

حوله( .)49وقمة العناية اإلهلية هبذا املخلوق املميَّز تتمثل
يف الوصف اإلهلي لشكل اإلنسان يف قوله تعاىل﴿ :لََق ْد
ِ
َح َس ِن تَ ْق ِو ٍمي﴾ [التنيَّ .]4 :
إن
نسا َن ِيف أ ْ
َخلَ ْقنَا ْاإل َ
اإلنسان أعجب نسخة يف هذا العامل ،قد اشتملت

طبيعته ووظيفته يف هذه احلياة ،يقول سيد قطب:
"وبعد فإهنا ليست قصة ،إمنا هو عرض حلقيقة
اإلنسان ،لتعريفه حبقيقة طبيعته ،ونشأته ،والعوامل
احمليطة به ،والقدر الذي يُ ِ
صرف حياته ،واملنهج الذي

 )46الش نقيطي ،أضلواء البيان يف إيضلاح القرآن ابلقرآن ،ج،4

 )49قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،6ص.3848

ص.185

 )50طنط اوي ،التفس ل ل ل ل للري الوس ل ل ل ل لليط للقرآن الكرمي ،ج،14

 )47قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،1ص.405

ص.423

 )48طنط اوي ،التفس ل ل ل ل للري الوس ل ل ل ل لليط للقرآن الكرمي ،ج،15
ص.311
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النشأة اإلنسانية بني احلرية البشرية واحلقيقة القرآنية

سعيد بن راشد الصوايف

يرضاه هللا له ،واالبتالء الذي يصادفه ،واملصري الذي

ِآلدم فَسج ُدوا إَِّال إِبلِيس َمل ي ُكن ِمن َّ ِ ِ
ين﴾
ََ َ َ
الساجد َ
ْ َ ْ َ ْ َ
[األعراف .]11-10 :ونالحظ هنا أن اآلايت ابتدأت

ومبا َّ
أن قصة خلق آدم هي القضية األوىل من
قضااي اإلنسانية ،فإهنا أهم عناصر التصور القرآين
لنشأة احلياة اإلنسانية ،لذلك تعددت مواضعها كما

ببيان امتنان هللا على اإلنسانية ،بتمكينه إايهم يف هذه
األرض ،وجعله فيها ما يلزمهم من معايش .مث أييت
وصورهم ،وأمر
التأكيد من هللا للناس أبنه خلقهم َّ

تعددت موضوعاهتا ،فذكرت يف أربع سور قرآنية وهي
حسب ترتيبها يف النزول([ :)52ص ،األعراف ،احلجر،

ورفعاً لشأهنا.

ينتظره"(.)51

املالئكة بعد ذلك ابلسجود آلدم ،تكرمياً لإلنسانية،

نص السياق
أما القصة يف سورة احلِ ْجر املكية فقد َّ
على خلق هللا آدم من مادة مكونة من صلصال من
ٍ
ك لِلْ َم َالئِ َك ِة إِِين
﴿وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
ْحأ مسنون ،قال تعاىلَ :
خالِق ب َشرا ِمن صلْ ٍ ِ
ٍ
صال م ْن َْحٍَإ َم ْسنُون * فَِإذَا َس َّويْتُهُ
َ ٌَ ً ْ َ َ
ِِ
ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين * فَ َس َج َد
َ ْ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فَ َقعُوا لَهُ َساجد َ
َمجَعُو َن﴾ [احلجر.]30 - 28 :
الْ َم َالئِ َكةُ ُكلُّ ُه ْم أ ْ

البقرة].
وردت القصة يف سورة ص املكية خمربة مبا دار يف
ال
املأل األعلى بني هللا ومالئكته ،قال تعاىل﴿ :إِ ْذ قَ َ
ك لِلْم َالئِ َك ِة إِِين َخالِ ٌق بَ َشرا ِم ْن ِط ٍ
ني * فَإِذَا َس َّويْتُهُ
َربُّ َ َ
ً
ِِ
ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين﴾ [ص-71 :
َ ْ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فَ َقعُوا لَهُ َساجد َ
 ،]72يف اآلية إخبار مباشر من هللا تعاىل ملالئكته أنه
سيخلق بشراً ،ويعين به آدم ،مث قال هلم :فإذا سويت
خلقه ،وعدَّلت صورته ،ونفخت فيه من روحي؛
فاسجدوا له()53؛ تكرمياً هلذا املخلوق اجلديد﴿ ،فَ َس َج َد
َمجَعُو َن﴾ [ص.]73 :
الْ َم َالئِ َكةُ ُكلُّ ُه ْم أ ْ
ويف سورة األعراف املكية وردت القصة يف سياق
يعاجل موضوعاً له أمهيته يف حياة اإلنسانية ،وهو
موضوع العقيدة ،يف إطار الرحلة اإلنسانية الطويلة منذ

وختتتم سورة البقرة املدنية قصة خلق آدم بعرض
رائع ،وسط حشد كبري من املالئكة ،بعد أن استعرض
السياق موكب احلياة ،متحداثً عن األرض ،يف معرض

احلديث عن آالء هللا على الناس ،وذلك أبنه خلق هلم
كل ما يف األرض ،ويف وسط هذا اجلو تتحدث سورة
البقرة املدنية حديثاً مستفيضاً ومفصالً عن هذه املرحلة
اليت مرت هبا النشأة اإلنسانية ،وفيها إفصاح عن وظيفة
ك لِْل َم َالئِ َك ِة
﴿وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
هذا املخلوق ،قال تعاىلَ :
إِِين جاعِل ِيف ْاألَر ِ ِ
َجت َع ُل فِ َيها َم ْن يُ ْف ِس ُد
ض َخلي َفةً قَالُوا أ َْ
ْ
َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
س لَ َ
ف َيها َويَ ْسف ُ
ك الد َماءَ َوَْحن ُن نُ َسب ُح حبَ ْمد َك َونُ َقد ُ
قَ َ
آد َم ْاأل ْ
ال إِِين أ َْعلَ ُم َما َال تَ ْعلَ ُمو َن (َ )30و َعلَّ َم َ
َمسَاءَ

نشأهتا األوىل إىل عودهتا األخرية ،وهذا ما أكدته
﴿ولََق ْد َم َّكنَّا ُك ْم ِيف
القصة يف هذه السورة ،قال تعاىلَ :
ِ
ْاأل َْر ِ
ش قَلِ ًيال َما تَ ْش ُك ُرو َن *
ض َو َج َعلْنَا لَ ُك ْم ف َيها َم َعايِ َ
ِ ِ ِ
اس ُج ُدوا
ص َّوْرَان ُك ْمُ ،مثَّ قُلْنَا للْ َم َالئ َكة ْ
َولََق ْد َخلَ ْقنَا ُك ْمُ ،مثَّ َ
 )51قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،3ص.1270

(تقري ب امل أمول يف ترتي ب النزول) وذل ك من احل دي ث املروي عن

 )52اعتم دت يف ترتي ب النزول على م ا رجح ه بعض الب احثني:

جابر بن زيد ،يُنظر :الس يوطي ،اإلتقان يف علوم القران ،ج،1

واحلمص ي ،قص للص الريفن يف ظالل القران ،ج ،1ص ،34كما

 )53الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ج ،21ص.238

انظر :فض ل ،القص ل ل ل ل للص القرآين إه للا حل ونفح للات لله ،ص،44

ص.78

اعتمدت على ما اعتمده الربهان اجلعربي يف نظم قص يدته املس ماة
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َمسَ ِاء
ض ُه ْم َعلَى الْ َم َالئِ َك ِة فَ َق َ
ال أَنْبِئُ ِوين ِأب ْ
ُكلَّ َها ُمثَّ َعَر َ
هؤَال ِء إِ ْن ُكْن تم ِ ِ
ك َال عِلْ َم
ني ( )31قَالُوا ُسْب َحانَ َ
َُ
صادق َ
ُْ َ
ِ
ِ
ال َاي
يم ( )32قَ َ
لَنَا إَِّال َما َعلَّ ْمتَ نَا إِن َ
َّك أَنْ َ
يم ا ْحلَك ُ
ت الْ َعل ُ
ال أََملْ أَقُ ْل
آد ُم أَنْبِْئ ُه ْم ِأب َْمسَائِ ِه ْم فَلَ َّما أَنْبَأ َُه ْم ِأب َْمسَائِ ِه ْم قَ َ
َ
السماو ِ
ِِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوأ َْعلَ ُم َما تُْب ُدو َن
ب َّ َ َ
لَ ُك ْم إين أ َْعلَ ُم َغْي َ
ِ ِ ِ
اس ُج ُدوا
َوَما ُكْن تُ ْم تَكْتُ ُمو َن (َ )33وإِ ْذ قُلْنَا للْ َم َالئ َكة ْ
َِّ ِ ِ
ِ
ْرب َوَكا َن ِم َن
يس أ َََب َو ْ
استَك ََ
آل َد َم فَ َس َج ُدوا إال إبْل َ
ِ
ك ا ْجلَنَّةَ
ت َوَزْو ُج َ
ين (َ )34وقُلْنَا َاي َ
اس ُك ْن أَنْ َ
آد ُم ْ
الْ َكاف ِر َ
ِِ
وُك َال ِمْن ها ر َغ ًدا حي ُ ِ
َّجَرةَ
َ َ َْ
ث شْئ تُ َما َوَال تَ ْقَرَاب َهذه الش َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ني ( )35فَأ ََزهلَُما الشَّْيطَا ُن َعْن َها
فَتَ ُك َ
وان م َن الظَّالم َ
فَأَخرجهما ِممَّا َك َ ِ ِ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ض
اان فيه َوقُلْنَا ْاهبِطُوا بَ ْع ُ
َْ َ ُ َ
ض ُمستَ َقٌّر وَمتَاعٌ إِ َىل ِح ٍ
ني ()36
َع ُد ٌّو َولَ ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ ْ َ
ِ
فَتَ لَقَّى ِ ِ ِ ٍ
اب
َ
اب َعلَْيه إِنَّهُ ُه َو الت ََّّو ُ
آد ُم م ْن َربِه َكل َمات فَتَ َ
َّ ِ
يم ([ ﴾)37البقرة .]37 30 :وردت القصة يف هذه
الرح ُ
السورة املدنية ،وهي السورة املدنية الوحيدة من بني
السور األربع اليت عُرضت فيها القصة؛ لذلك تضمنت
تفاصيل أعمق ،عرضها السياق يف عدة مشاهد :يبدأ

َمسَاءَ ُكلَّ َها﴾ .وملزيد إظهار
آد َم ْاأل ْ
﴿و َعلَّ َم َ
خباصة العلم َ
حكمة استخالف آدم على األرض ،عرض هللا هذه
األمساء على املالئكة ،وطلب منهم أن ينبئوه هبا ،فيأيت
ِ
َّك
ك َال عِلْ َم لَنَا إَِّال َما َعلَّ ْمتَ نَا أن َ
﴿سْب َحانَ َ
التسليم منهم ُ
ِ
ِ
يم﴾ .وأيمر هللا آدم لينبئهم هبا؛ لبيان
أَنْ َ
يم ا ْحلَك ُ
ت الْ َعل ُ
حكمة تكرميه هبذه اخلاصة ،فأنبأهم آدم مبا اختصه هللا
من علمها ،ليبدأ بعد ذلك مشهد آخر تبعاً هلذه
اخلاصة ،فيأمر هللا مالئكته ابلسجود آلدم ،فيمتثلون
ألمر هللا مجيعاً ،إال إبليس ،الذي كان ضمن املأمورين
ابلسجود ،فأَب السجود استكباراً ،فكان من الكافرين
العاصني لرهبم وخالقهم .مث أييت بعد ذلك مشهد آخر،
وهو سكىن آدم وزوجه اجلنة ،ودور إبليس ،وإزالله
هلما ،وإخراجهما من اجلنة ،وهبوطهما إىل األرض اليت

أعدت للخالفة ،بعد تزويدمها هبذه التجربة القاسية،
واستغفارمها وتوبة هللا عليهما(.)55
ومبا َّ
أن قصة خلق آدم هي احلقيقة الواقعية للنشأة
اإلنسانية ،واالنطالقة الفعلية ملسرية اإلنسان من مبتدئه

املشهد األول حبوار بني هللا ومالئكته ينبئ عن أمر
عظيم ،وحدث جليل ينتظره العامل ،فيقول هللا ملالئكته:
﴿إِِين َجاعِ ٌل ِيف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً﴾ فيقع هذا النبأ يف

إىل معرفة طريقه وموقعه يف هذا الكون ،نقف مع بعض
إُياءات هذه القصة ودالالهتا:
.1

نفوس املالئكة موقع االستغراب ،فيتوجهون إىل رهبم
سائلني على وجه االستكشاف واالستعالم عن وجه
احلكمة ،ال على وجه االعرتاض والتنقص لبين آدم أو
َجت َع ُل فِ َيها َم ْن يُ ْف ِس ُد فِ َيها
احلسد هلم(﴿ .)54قَالُوا أ َْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ك﴾.
س لَ َ
َويَ ْسف ُ
ك الد َماءَ َوَْحن ُن نُ َسب ُح حبَ ْمد َك َونُ َقد ُ
وأيتيهم اجلواب املباشر من العليم اخلبري﴿ :إِِين أ َْعلَ ُم َما
َال تَ ْعلَ ُمو َن﴾ .ويستمر السياق يف هذا املشهد ،فيخرب
مبا دار بعد ذلك ،حيث أكرم هللا آدم وأنعم عليه وميَّزه
 )54ابن كثري ،قصص األنبياء ،ص.14

متهيد األرض لتكون مناسبة لعيش اإلنسان:
ِ
ض
يقول هللا تعاىل﴿ :الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
َم ْه ًدا َو َج َع َل لَ ُك ْم فِ َيها ُسبُ ًال لَّ َعلَّ ُك ْم َهتْتَ ُدو َن﴾
[الزخرف ،]10 :فقد سبق إعالن خلق اإلنسان
متهيد هللا األرض لتكون مناسبة لعيش
﴿ولََق ْد َم َّكنَّا ُك ْم
املخلوق اجلديد ،قال تعاىلَ :
ِ
ِيف ْاأل َْر ِ
ش قَلِ ًيال َما
ض َو َج َعلْنَا لَ ُك ْم ف َيها َم َعايِ َ
تَ ْش ُك ُرو َن﴾ [األعراف .]10 :قال صاحب

 )55احلمصي ،قصص الريفن يف ظالل القران ،ج ،1ص.338
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﴿ولََق ْد
الكشاف يف تفسري هذه اآليةَ :
َم َّكنَّا ُك ْم﴾ جعلنا لكم فيها مكاانً وقراراً ،أو
ملَّكناكم فيها ،وأقدرانكم على التصرف فيها،
ِ
ش﴾ مجع معيشة،
﴿و َج َعلْنَا لَ ُك ْم ف َيها َم َعايِ َ
َ
وهي ما يُعاش به من املطاعم واملشارب،
وغريمها ،أو ما يُتوصل به إىل ذلك( .)56إننا
نلمس ما حولنا من ُمقدرات هذا الوجود،
ومطوعة لإلنسان ،يستخدمها
كلها مسخرة َّ
يف حياته ،ويستعني هبا يف مهماته ،ويقضي

.2

وأوجده ليكون سيداً يف هذه األرض ،وهذا
يتناىف مع أي نظرية تنقل مسار اخللق إىل
الصدفة أو الطبيعة أو التحول من خملوق
آخر؛ ألنه مل يتداخل أو يتالقى مع غريه من
الكائنات يف تطور عضوي وال انتساب
خلْقي ،بل هو كائن مستقل اخللق والتكوين،
وقد أثبتت الدراس ات العلمي ة التجريبي ة الغربية
َّ
أن الرتكيب البيولوجي يف اإلنسان يتميز متيزاً
مبايناً متفرداً عن غي ره م ن الكائنات(.)57
والواقع والعلم متحدان يف التصور املبين على
َّ
أن لكل إنسان أابً وأماً ،ويبتدئ خلق

هبا حوائجه ،وتسهيالً له ذلل هللا األرض
﴿ه َو
ليسري اإلنسان فيها بسهولة ويُسرُ ،
ِ
ض ذَلُ ًوال فَ ْام ُشوا ِيف
الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ِ
ور﴾ [امللك:
َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِمن ِرْزق ِه ۖ َوإِلَْي ِه الن ُ
ُّش ُ
.]15
استقاللية اخللق اإلنساين :بعد متهيد هللا
األرض لتكون صاحلة ومناسبة لعيش

اإلنسان من نطفة يف رحم األم ،وحتمل خالاي

النطفة عوامل الوراثة من كل من األب واألم،
وتظل العوامل الوراثية تتحكم يف الصفات
الوراثية اخللقية يف اجلسم ،وتنتقل من جيل إىل
جيل ،ومهما ظهرت طفرات وراثية جديدة
فإن النظام الوراثي والشفرة الوراثية يف نواة كل
خلية ابجلسم يظالن اثبتني ومميزين للنوع ،وال
ميكن أن يكوان يف نوع آخر من
املخلوقات( .)58مما يدلل على أنه ال ميكن أن

اإلنسان ،أعلم هللا مالئكته أبنه سيجعل يف
هذه األرض خملوقاً جديداً ،يكون خليفة يف
ك لِلْ َم َالئِ َك ِة
األرض ،قال تعاىل﴿ :إِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
إِِين َخالِ ٌق بَ َشرا ِم ْن ِط ٍ
ني﴾ [ص .]71 :وقال
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ل ْل َم َالئ َكة إِِين َخال ٌق
﴿وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
سبحانهَ :
ب َشرا ِمن ص ْلص ٍال ِمن َْحأٍ مسنُ ٍ
ون﴾ [احلجر:
َ ً ْ َ َ ْ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ك ل ْل َم َالئ َكة إِِين
﴿وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
 .]28وقالَ :
َجاعِ ٌل ِيف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً﴾ [البقرة .]30 :وهذا
يعين أن هللا خلق اإلنسان خلقاً مستقالً،

يكون اإلنسان تطور من خملوق آخر؛ بل هو
خلق مستقل بذاته؛ ألنه ال ميكن مهما
حدث من طفرات وراثية أن تتطور إىل نوع
آخر من اخللق(.)59

 )56الزخمشري ،الكشاف ،ج ،2ص.85

 )58إبراهيم ،موس ل للوعة عاس اإلنس ل للان يف ض ل للوء القرآن والس ل للنة

 )57العبد احملس ن ،حقيقة الوجود البشللري وانعكاسللاهتا الرتبوية

(من منظور علمي حبثي) ،ج ،1ص.29

يف ظل قص ل ل للة خلق آدم – عليه الس ل ل للالم – يف القرآن الكرمي،

 )59املرجع السابق ،ص.30

ص.92
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جملة حبوث الشريعة

إعطاء اإلنسانية خصائصها املناسبةَ :خلْ ُق
اإلنسان مل يكن صدفة؛ والدليل أن كل شيء
جرى يف خلق اإلنسان مبشيئة هللا وحكمته

ت
ك َال عِلْ َم لَنَا إَِّال َما َعلَّ ْمتَ نَا إِن َ
ُسْب َحانَ َ
َّك أَنْ َ
ِ
ِ
آد ُم أَنْبِْئ ُه ْم ِأب َْمسَائِ ِه ْم
يم * قَ َ
ال َاي َ
يم ا ْحلَك ُ
الْ َعل ُ
ال أََملْ أَقُ ْل لَ ُك ْم إِِين أ َْعلَ ُم
َمسَائِ ِه ْم قَ َ
فَلَ َّما أَنْبَأ َُه ْم ِأب ْ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوأ َْعلَ ُم َما تُْب ُدو َن َوَما
ب َّ َ َ
َغْي َ
ُكْن تُ ْم تَكْتُ ُمو َن﴾ [البقرة .]33-31 :واختلف
املفسرون يف حقيقة العلم الذي علمه هللا آدم؛

مهمتها ،وهذا اإلنسان أعطاه خالقه من
اخلصائص ما يناسب وظيفته يف هذا الوجود،
فهو املخلوق الوحيد الذي انفرد خباصية
العقل والعلم واإلرادة واإلدراك واملعرفة ،مل

فذهب كثري من املفسرين إىل أهنا معرفة أمساء
األشياء( ،)61وقال آخرون َّ
إن املراد ابألمساء
املسميات( ،)62ومنهم من يرى أهنا صفات
األشياء ونعوهتا وخواصها"( .)63ولعل األرجح
من تلك األقوال ما ذهب إليه صاحبا ِ
الظالل

إعطاء هذا الكائن خصائصه اإلنسانية
ووظائفه املستقلة كان مصاحباً خللقه ،و َّ
أن
الرتقي يف اتريخ اإلنسان كان ترقياً يف بروز
هذه اخلصائص ،ومنوها وتدريبها ،واكتساهبا

وفطرة مهيأة الستقبال شىت العلوم واملعارف،
وهي سر من أسرار اخلالق تبارك وتعاىل(.)64
وهذا ما يؤخذ من قول املالئكة يف قصة خلق
ك َال عِلْ َم لَنَا إَِّال َما َعلَّ ْمتَ نَا﴾؛
﴿سْب َحانَ َ
آدم ُ

وتقديره ،فمخلوقات هللا املتنوعة كل له وظيفة
حمددة ،وقدر هللا هلذه املخلوقات من
اخلصائص ما يناسب وظيفتها وُيقق

يشاركه يف ذلك أي خملوق من خملوقات هللا.
وجمموع النصوص القرآنية يف خلق آدم  -عليه
السالم  -ويف نشأة اجلنس البشري ،تُ ِرجح َّ
أن

واملنار ،وهو َّ
أن هللا تعاىل أودع يف هذا
اإلنسان قوة قادرة على استنباط العلم واملعرفة،

فهي تنفي كل علم كسيب عن جنس املالئكة،
على حني يتميز اإلنسان دون الكائنات
األخرى ابلقدرة على حتصيل العلم الكسيب،

اخلربة العالية ،ومل يكن ترقياً يف وجود اإلنسان
من تطور األنواع حىت انتهى إىل اإلنسان كما
تقول الداروينية ( .)60وقصة خلق آدم دلت يف
سياقها َّ
أن هللا تعاىل اختص هذا املخلوق
آد َم ْاأل ْ
﴿و َعلَّ َم َ
خباصة العلم ،قال تعاىلَ :
َمسَاءَ
ال أَنْبِئُ ِوين
ض ُه ْم َعلَى الْ َم َالئِ َك ِة فَ َق َ
ُكلَّ َها ُمثَّ َعَر َ
ِأب َْمس ِاء هؤَال ِء إِ ْن ُكنْ تم ِ ِ
ني * قَالُوا
َ َُ
صادق َ
ُْ َ

واستعداده لكسب املعارف الوضعية(.)65
يقول حممد شديد" :وميكن القول يف فهم هذه
اآلايت أن هللا تعاىل قد أودع فطرة اإلنسان

 )60قطب ،يف ظالل القران ،ج ،3ص.1264

 )63الرازي ،التفسري الكبري ،ج ،2ص .397

 )61القرطيب ،اجللامع ألحكلام القرآن ،ج 1ص ،268والقامسي،
حماسل للن التأويل ،ج ،1ص ،287والش وكاين ،فتح القدير ،ج،1

 )64يُنظر :قط ب ،يف ظالل القرآن ،ج ،1ص .57ورض ا،

تفسري املنار ،ج ،1ص.263

ص .77

 )65بنت الشاطئ ،القرآن وقضااي اإلنسان ،ص.50

 )62رض ا ،تفسل ل ل للري املنار ،ج ،1ص ،262واملراغي ،تفسل ل ل للري
املراغي ،ج ،1ص.75
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وجعل يف تصميم خلقه االستعداد للمعرفة
والعلم"(.)66

صورة تتكرر إىل هناية العامل .فالتصور القرآين
 -من خالل سياق قصة خلق آدم  -يؤكد

إظهار الكرامة اإلنسانية :تُظهر قصة خلق
آدم مدى التكرمي الذي حظي به اإلنسان،
من خالق الكون ومدبره ،فكان من نصيب

كرمه ،وجعله ذا
أن هللا تعاىل خلق آدم و َّ
خصائص متميزة ،ومنه خلق زوجه حواء،
ومنهما جاءت اإلنسانية بذات اخلصائص

هذا اإلنسان أن أفاض عليه من ُحلل التكرمي
كرمه
ما مل ينله أي خملوق من خملوقاته ،فقد َّ
هللا ابلنفخة الروحية منه سبحانه وتعاىل ،مث
أمر املالئكة ابلسجود له ﴿فَإِذَا َس َّويْتُهُ
ِِ
ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين *
َ ْ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فَ َقعُوا لَهُ َساجد َ
َمجَعُو َن﴾ [احلجر28 :
فَ َس َج َد الْ َم َالئِ َكةُ ُكلُّ ُه ْم أ ْ
 .]30 -وهذا يؤكد أن هذا اإلنسان خملوق

والتكرمي ،وقد أكد القرآن الكرمي هذه املعاين
﴿اي
يف مفتتح سورة النساء ،يف قوله تعاىلَ :
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍ
س
أَيُّ َها الن ُ
وِ
ث ِمنْ ُه َما ِر َج ًاال
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمنْ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َ
َكثِ ًريا َونِ َساءً﴾ [النساء .]1 :حيث ترد هذه
اآلية الكرمية الناس إىل رب واحد ،وخالق
واحد ،كما تردهم إىل أصل واحد ،وأسرة

مكرم هلل ،وينفي نفياً قاطعاً النظرايت اليت
جتعل اإلنسان مرتقياً من خملوقات أخرى أو
أنه نتاج الطبيعة.
أتكيد األصل الواحد لإلنسانية :عرض القرآن

واحدة ،فاملراد ابلنفس الواحدة آدم ( ،)69كما
ِ
َنشأَ ُكم ِمن نَّ ْف ٍ
س
﴿وُه َو الَّذي أ َ
يف قوله تعاىلَ :
ِ ٍ
﴿وُه َو الَّ ِذي
َواح َدة﴾ [األنعامَ ،]98 :
أَنْ َشأَ ُكم﴾ خلقكم وابتدأكمِ ،
﴿م ْن نَ ْف ٍ
س
ْ
ِ ٍ
آد َم عليه السالم (.)70
َواح َدة﴾ يعينَ :
أطوار النشأة اإلنسانيةُ :ختربان قصة خلق آدم
أبن اإلنسانية املتمثلة يف أسرة آدم  -عليه
السالم  -مرت مبراحل ثالث يف طور نشأهتا

الكرمي قصة خلق آدم؛ ابعتبارها احلقيقة
األوىل يف نشأة اإلنسانية ،املتمثلة يف (آدم)
"الذي ظهر يف فرده الكامل حبقيقته
اإلنسانية؛ ليكون أمنوذجاً ملا أييت بعده من

.6

سالئله اإلنسانية"( ،)67قال تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد
ص َّوْرَان ُك ْم﴾ [األعراف،]11 :
َخلَ ْقنَا ُك ْم ُمثَّ َ
والراجح عند املفسرين ،أن املراد :خلقنا أابكم

األوىل؛ مرحلة اخللق ،أي خلق آدم ،البذرة
األوىل اليت تكاثرت منها اإلنسانية ،فهو
أساس أصوهلا ،ومنبع وجودها .ولنشأة األسرة

آدم مث صورانه( ،)68فاحلديث عن آدم هو
حديث عن اإلنسان خبصائصه ومميزاته ،فهو

حواء؛ لتكون
الصغرية خلق هللا من آدم زوجه َّ
َّاس
هذه األسرة النواة لإلنسانية َ
﴿اي أَيُّ َها الن ُ
ج ،1ص ،86وابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،2ص.180

 )66شديد ،قيمة احلياة يف القرآن ،ص.150
 )67عرجون ،املوسوعة يف مساحة اإلسالم ،ج ،1ص.165

 )69الطربي ،تفسري الطربي ،ج ،2ص.489

 )68يُنظر :القرطيب ،اجلل للامع ألحكل للام القرآن ،ج ،7ص،12
والطربي ،تفسري الطربي ،ج ،3ص ،577والزخمشري ،الكشاف،

 )70البغوي ،معاس التنزيل يف تفس ل ل ل ل للري القرآن ،ج ،2ص.146
والثعليب ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،ج ،4ص.172
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َّ ِ
اح َدةٍ
س وِ
ِ
اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
ث ِمْن ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا
َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َونِ َساءً﴾ [النساء ،]1 :فكل الناس يف هذا العامل

مالئكته قبل خلق اإلنسان أنه جاعل يف األرض
ك لِلْ َم َالئِ َك ِة إِِين َجاعِ ٌل
﴿وإِ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ
خليفة ،قال تعاىلَ :
ِيف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً﴾ [البقرة .]30 :فهي مرحلة امتحان؛

بشكل عام ،وهو يتوسع كثرياً يف ذكر
التحوالت التشكيلية اليت تطرأ على اإلنسان،
ويشدد يف إعادات عدة أبن هللا خلقه كما
أراد ،وجند أيضاً التوالد البشري أقواالً معرباً

من مرور فرتة تنمو فيها جتربة هذين اإلنسانني (آدم
وحواء) وتصل إىل الدرجة اليت تتيح هلما أن يبدآ
مسريهتما يف األرض ،وكدحهما حنو رهبما ،من خالل
ممارسة أعباء اخلالفة ،وكذلك كان ال بد يف هذه الفرتة

ليرتَب فيها اإلنسان على األوامر والنواهي ،وهي مبثابة
حضانة ،جيد فيها التنمية والتوعية ،اليت تؤهله ملمارسة
الدور املنوط به يف األرض ،وهو اخلالفة" .وكان ال بد

من ذرية آدم ،نشأوا من هذه األسرة الصغرية
اليت تكاثرت وانتشرت .يقول بوكاي:
"وهكذا فإن القرآن الكرمي يذكر أصل احلياة

من تربية اإلحساس اخللقي ،وزرع الشعور ابملسؤولية،
وتعميقه يف نفس اإلنسان ،وذلك عن طريق امتحانه

عنها بعبارات دقيقة ميكن مطابقتها مع
املعلومات الدنيوية املكتسبة يف أايمنا هذه عن
ذات املوضوع"(.)71

مبا يوجه إليه من تكاليف وأوامر"(.)74

مث أتيت مرحلة االمتحان بعد اخللق؛ فبعد أن
أكمل هللا خلْق هذا اإلنسان وخلق منه زوجه،
أسكنهما اجلنة( ،)72وأابح هلما أن أيكال من مثارها،
وينعما خبرياهتا ،وهنامها عن شجرة واحدة( )73هي مبثابة

وكان النهي عن األكل من الشجرة والتحذير من
غواية الشيطان أول التكاليف اليت أنيطت هبذا
اإلنسان؛ لتكون حمل االبتالء واالختبار يف هذه
التجربة ،وتكون ترويضاً لإلنسان اخلليفة على أن

ك ا ْجلَنَّةَ
ت َوَزْو ُج َ
﴿وقُلْنَا َاي َ
آد ُم ا ْس ُك ْن أَنْ َ
االبتالء آلدمَ .
ِِ
وُك َال ِمْن ها رغَ ًدا حي ُ ِ
َّجَرةَ
َ َ َْ
ث شْئ تُ َما َوَال تَ ْقَرَاب َهذه الش َ
َ
فَتَ ُك َ ِ
ِِ
ني﴾ [البقرة ]35 :وهذا اإلسكان آلدم
وان م َن الظَّالم َ

يتحكم يف نزواته ،ويكتفي من االستمتاع بطيبات
الدنيا ابحلدود املعقولة من اإلشباع الكرمي ،وال ينساق
مع احلرص احملموم على املزيد من زينة احلياة الدنيا؛ ألن

وزوجه يف اجلنة ليس خالداً ،كما هو واضح من التصور
القرآين لإلنسان واهلدف من وجوده ،فقد أخرب هللا

هذا احلرص هو األساس لكل ما شهده املسرح بعد
ذلك من ألوان استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان()75؛

 )71أصل للل اإلنسل للان بني العلم والكتب السل للماوية ،ص-177

 )73مل يبني القرآن الكرمي الش جرة اليت هنى هللا آدم عن اقرتاهبا،
وال ذين ح اولوا معرفته ا من املفس رين وغريهم إمن ا ك ان اعتم ادهم

.178
 )72اختلف املفس رون يف اجلنة اليت أس كنها آدم وزوجه :هل هي
جن ة اخلل د اليت أع ده ا هللا لعب اده املتقني يف اآلخرة ،أم غريه ا.

على الرواايت اإلس رائيلية فحس ب .يُنظر :الطربي ،تفس ل ل ل ل للري

الطربي ،ج ،1ص ،194واأللوسي ،روح املعاين ،ج ،1ص،236

يُنظر :القرطيب ،اجلل للامع ألحكل للام القران ،ج ،1ص ،286وابن
كثري ،البداية والنهاية ،ج ،1ص  ،87-84والش عراوي ،قصللص

وقطب ،يف ظالل القران ،ج ،3ص.1268
 )74حمم د عب د اجلب ار ،اجملتمع :حبوث يف املللبهللب االجتمللاعي

األنبياء ،ج ،1ص.102-98

القرآين ،ص.46
 )75الصوايف ،الوحدة اإلنسانية يف القرآن الكرمي ،ص.71

28

النشأة اإلنسانية بني احلرية البشرية واحلقيقة القرآنية

سعيد بن راشد الصوايف

لكنه سرعان ما تظهر فطرة النسيان يف الطبيعة
اإلنسانية ،فنسي آدم عهد التكليف فأكل وزوجه من

ال
ُمقدَّر يف علم هللا .مث أييت البيان اإلهلي يف قوله﴿ :قَ َ
ِ
ِ
ِ
جو َن﴾ [األعراف:
ف َيها َْحتيَ ْو َن َوف َيها متَُوتُو َن َومْن َها ُختَْر ُ

ابملسؤولية ،من خالل مشاعر الندم ،وطفق يف هذه
اللحظة خيصف على جسده من ورق اجلنة؛ ليواري
سوأته ويستغفر هللا لذنبه( .)76كانت هذه املرحلة مبثابة
التجربة هلذا املخلوق ،وتربية له وإعداداً ،كانت إيقاظاً

منها وألجلها ،وجاءهتم الذرية ،وبدأوا يف االنتشار

للقوى املذخورة يف كيانه ،كانت تدريباً له على تلقي
الغواية ،وتذوق العاقبة ،وجترع الندامة ،ومعرفة العدو،

هكذا ُجتَلِي هذه القصة نشأة اإلنسانية بكل
تفاصيلها ،مما ال جمال إلطالق عنان اخليال الفكري يف

وااللتجاء بعد ذلك إىل املالذ اآلمن(.)77

التكهنات ،وإجياد الفرضيات اليت ال تستند إىل دليل
قطعي ،وال يسعفها الواقع اإلنساين .وعوداً على بدء
نقول مطمئنني إن الذي ُيجب ضوء هذه احلقيقة هو

مث أتيت مرحلة االستخالف يف األرض ،وهي
الوظيفة األساسية اليت ُخلق اإلنسان من أجلها ،بعد
تزويد آدم بتلك التجربة القاسية ،والتمهيد ملمارسة
مهمته املنوطة به يف األرض ،صدر األمر اإلهلي أبن

العناد الفكري ،املتمثل يف اإلحلاد ،فراراً من اإلميان ابهلل
اخلالق البارئ املدبر للكون ،وإال فإن نور احلق جلي
واضح انطق ابحلقيقة اليت ال مراء فيها .فقصة خلق
آدم داللتها الواضحة أن اإلنسان خلقه هللا من أول

يهبط آدم وزوجه إىل األرض ،اليت جعلها هللا املستقر
له ولذريته ،لتكون االمتحان املرير ،واالبتالء احلقيقي،
ض َع ُد ٌّو َولَ ُك ْم ِيف ْاألَْر ِ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ض
﴿وقُلْنَا ْاهبِطُوا بَ ْع ُ
َ
ُمستَ َقٌّر وَمتَاعٌ إِ َىل ِح ٍ
ني﴾ [البقرة .]36 :واخلطاب موجه
ْ َ

األمر إنساانً؛ ليكون خليفة يف األرض مفضالً على ما
فيها من خملوقات مبا اختصه هللا به من ملكات ،وما
أفيض عليه من مواهب( .)79منها العلم والفهم ،والعقل
واإلدراك ،واإلرادة ،وغريها الكثري اليت خيتص هبا

]25؛ أي حياتكم يف هذه األرض اليت خلقتم منها،
وفيها متوتون عند انتهائه ،ومنها خترجون بعد موت
اجلميع .فاستقر آدم وحواء على األرض اليت ُخلقوا

آد ُم َربَّهُ فَغَ َو ٰى﴾
ص ٰى َ
﴿و َع َ
الشجرة ،ووقعت املعصية َ
[طه]121 :؛ لكن هذه املعصية استطاعت أن ُحت ِدث
هزة روحية كبرية يف نفسه ،وتُ ِ
فجر يف أعماقه اإلحساس
َّ

والتكاثر.

اإلنسان دون غريها من سائر املخلوقات ،واليت مساها
بعض الباحثني "فجوات" فاصلة بني اإلنسان
والكائنات األخرى ،أو ما يُسمى ملكة

إىل آدم وزوجه ونسلهما ،فكأن إهباط آدم وزوجه من
اجلنة إهباط لذريتهما ،أو أنه موجه إىل آدم وزوجه
وإبليس( ،)78أيمرهم ابهلبوط إىل املكان الذي جعله هللا

مستقراً هلم ،ومتاعاً ينتفعون به يف معيشتهم ،إىل وقت

االستعراف(.)80

 )76املرجع السابق ،الصفحة ذاهتا.

 )79اخلليلي ،مصرع اإلحلاد ،ج ،1ص.417

 )77قطب ،يف ظالل القران ،ج ،1ص.59

 )80يُنظر :رزق ،أصل اإلنسان ،ص 51وما بعدها.

 )78يُنظر :الطربي ،تلفس ل ل ل ل للري اللطلربي ،ج ،1ص ،535وابن
عاش ور ،التحرير والتنوير ،ج ،1ص .434ورض ا ،تفسللري املنار،
ج ،8ص ،351والزخمشري ،الكشاف ،ج ،1ص.157
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احلقيقة .وفيما أييت أعرض النتائج اليت توصلت إليها

اخلامتة

الدراسة:

النتائج احلقيقية الصحيحة لنشأة اإلنسانية ال
ميكن الوصول إليها عن طريق احلفرايت واالكتشافات؛

•

خيتلف مفهوم النشأة اإلنسانية ابختالف
التوجهات واألفكار ،وهو يف منظور القرآن
الكرمي :ابتداء نشأة اإلنسانية ،وحتديد
أصلها؛ أو هو ابتداء خلق اإلنسان وإجياده،

ألهنا مصادر اجتهادية ظنية ،وال عن طريق الفكر
البشري القاصر؛ ألنه ال يُدرك كنه نفسه البالغة
التعقيد ،وإمنا جيب أن تنطلق من مصادر أصيلة قطعية
الثبوت والداللة ،وال يوجد مراجع أصيلة يف عاملنا اليوم
سوى القرآن الكرمي ،فهو الكتاب السماوي الوحيد
الذي ت حفظه من أن تناله يد التحريف .وقد أتى هذا
الكتاب العزيز حبقائق ال تقبل النقض وال الرد ،وهذا

•

وهو خمتص ابهلل سبحانه وتعاىل.
املشكلة األساس يف سبب تيه اإلنسانية يف
البحث عن نشأهتا تتمثل يف التصورات اليت
ينطلق منها الفكر اإلنساين يف حتديد حقيقة
ثالثة أمور :الكون ،واحلياة ،واإلنسان؛
فحقيقة هذه األشياء مربوطة رابطاً وثيقاً
مبسألة اإلميان ابهلل سبحانه وتعاىل اخلالق

ما يثبته العلم احلديث املتجرد يوماً بعد يوم .فأي تفسري
لنشأة احلياة خيالف ما أخرب به القرآن الكرمي فهو ضرب
من االجتهاد أو حديث ابلغيب ،والغيب ال ميكن أن
يتوصل إليه اإلنسان؛ ال بفكره وال مبكتشفاته .ومن
منطلق دعوة القرآن الكرمي اإلنسان إىل التأمل
واالكتشاف والبحث عن احلقائق؛ َّ
فإن مسألة النشأة
اإلنسانية ينبغي أن يتعانق يف دراستها العقل والنقل،

•

املنشئ املدبر هلذا الكون مبا فيه ومبن فيه.
اإلحلاد وعدم االعرتاف ابهلل خالقاً ومدبراً هلذا
الكون أدت إىل انطماس البصائر وفساد
العقول ،وهو ليس جبديد ،إمنا قدمي قِدم األمم
اإلنسانية املتعاقبة؛ فاإلحلاد هو السبب
الرئيس يف إجياد البديل عن احلقيقة القرآنية
لنشأة اإلنسانية؛ فامللحد ال يؤمن بوجود

دون التفريط يف أحدمها ،وهذا ما افتقده أصحاب
النظرايت الباحثة عن نشأة اإلنسان وأصله؛ مما جعلهم
يف ختبط وحرية .وحقيقة النشأة اإلنسانية يف القرآن
الكرمي واضحة وجلية ،وليس فيها تعقيد؛ ألهنا وردت
بتفاصيلها يف الكتاب السماوي املنزل من اخلالق تبارك
وتعاىل ،وهو كتاب منزه عن اخلطأ والتناقض ،مبا ال
يدع جماالً للتكهنات أو الفرضيات احملرية املثرية للجدل؛

•

خالق ،وإمنا يرى أن هذا الكون تكون بفعل
الطبيعة ،وكل املوجودات على هذا الكوكب
إمنا جاءت ابلصدفة.
التخبط الذي نشأ حول جدلية النشأة
اإلنسانية جاء نتيجة اجتهادات عايشتها
البشرية منذ زمن طويل ،خاصة االجتاهات
الفلسفية قدمياً ،مث العلمية التجريبية حديثاً،
ولكن تبقى كلها نظرايت ظنية ال دليل قاطع

بل جاءت حقيقة ال ميكن الشك فيها ،ومل يستطع
العلم إىل يومنا هذا ولن يستطيع أن يثبت عكس هذه

على صدقها.
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نشأة الكون مبا فيه من كائنات فيه كثري من
األمور الغيبية اليت ال يعلمها إال هللا ،وجيب

آدم هو مصدر هلذه اإلنسانية ،فهو صورة
تتكرر على األرض .فالتصور القرآين يؤكد َّ
أن

أن يتعانق يف دراستها العقل مع النقل ،دون
التفريط يف أحدمها ،وهذا ما افتقده أصحاب
النظرايت الباحثة عن نشأة اإلنسان وأصله.

هللا تعاىل خلق آدم ،ومنه خلق زوجه حواء،
ومنهما جاءت اإلنسانية بذات اخلصائص.
التوصيات :يوصي الباحث ابآليت:

وردت حقيقة النشأة اإلنسانية يف القرآن
الكرمي بتفاصيلها ،مبا ال يدع جماالً للتكهنات
أو الفرضيات احملرية واملثرية للجدل؛ بل
جاءت حقيقة ال ميكن الشك فيها ،ومل

•

•

يستطع العلم إىل يومنا هذا أن يثبت عكس
هذه احلقيقة.
قصة خلق آدم هي أهم عناصر التصور القرآين

•

لنشأة احلياة اإلنسانية؛ فهي األساس يف بداية
تشكل األسرة اإلنسانية ،ابعتبار آدم  -عليه
السالم  -هو النواة والبذرة األوىل اليت تفرعت
منها أغصان اإلنسانية ،فتناسلت من تلك
•

اإلنسانية من خالل القرآن الكرمي.
التصدي للنظرايت والفرضيات الوضعية
اليت حتاول خداع الناس وتضليلهم حول
نشأة اإلنسان وأصله.

***
املصادر واملراجع:

الساللة حاملة ذات اخلصائص والصفات.
َّ
أكدت قصة خلق آدم استقاللية اخللق
اإلنساين ،فمجموع النصوص القرآنية يف خلق
آدم  -عليه السالم  -ويف نشأة اجلنس
البشري ،تؤكد َّ
أن إعطاء هذا الكائن

إبراهيم ،أْحد شوقي ،موسوعة عاس اإلنسان يف ضوء

القرآن والسنة (من منظور علمي حبثي) اجلزء األول
"نشأة اإلنسان وخلقه"( ،اجليزة :دار هنضة مصر
للنشر ،ط2012 ،1م).
األلوسي ،حممود بن عبد هللا احلسيين ،روح املعاين يف

خصائصه اإلنسانية ،ووظائفه املستقلة كان
مصاحباً خللقه ،وأن الرتقي يف اتريخ اإلنسان

•

قيام دراسات معمقة حول قصة خلق
آدم وأهدافها ودالالهتا؛ ألهنا الركيزة
األساس يف أصل نشأة اإلنسانية.
تنظيم مؤمتر يتناول موضوع نشأة

تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني ،حتقيق :علي
عبد الباري عطية( ،بريوت :دار الكتب العلمية،

كان ترقياً يف بروز هذه اخلصائص ،ومنوها
وتدريبها ،واكتساهبا اخلربة العالية ،ومل يكن
ترقياً يف وجود اإلنسان من تطور األنواع حىت
انتهى إىل اإلنسان كما تقول الداروينية.
َّ
أكد القرآن الكرمي على األصل الواحد

ط1415 ،1ه ).
البغوي ،احلسني بن حممد ،معاس التنزيل يف تفسري

القرآن( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط،1
1420ه ).

لإلنسانية ،فآدم الذي أنبأتنا عنه قصة خلق
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بوكاي ،موريس ،أصل اإلنسان بني العلم والكتب

الزخمشري ،حممود ،الكشاف( ،بريوت :دار إحياء

السماوية ،ترمجة :فوزي شعبان (املكتبة العلمية).

الرتاث العريب ،ط1997 ،1م).

الثعليب ،أْحد بن حممد بن إبراهيم ،الكشف والبيان عن

الدغامني ،زايد خليل ،إعجا القرآن وأبعادحل

تفسري القرآن( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،

احلضارية يف فكر النورسي عرض وحتليل،

ط1422 ،1ه 2002 /م).

(أزمري :دار النيل ،ط1998 ،1م).

اجلرجاين ،علي بن حممد ،التعريفات( ،عامل الكتب،

السمني احلليب ،أْحد بن يوسف ،عمدة احلفاظ يف

ط1987 ،1م).

تفسري أشرف األلفاظ ،حتقيق :حممد ابس،
(بريوت:

ابن اجلوزي ،عبد الرْحن بن علي ،اد املسري يف علم

دار

الكتب

العلمية،

ط،1

1417ه 1996/م).

التفسري ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي( ،بريوت:
دار الكتاب العريب ،ط1422 ،1ه ).

السيوطي ،جالل الدين ،الإتقان يف علوم القران،
(بريوت :دار الفكر ،ط1996 ،1م).

احلمصي ،أْحد فائز ،قصص الريفن يف ظالل
القران( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،1

السيوطي ،جالل الدين ،معرتك األقران يف إعجا

1995م).

القرآن( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1408ه 1988 /م).

اخلليلي ،أْحد بن ْحد ،مصرع اإلحلاد( ،مسقط:
الكلمة الطيبة ،ط1441 ،1ه 2019/م).

شديد ،قيمة احلياة يف القرآن الكرمي( ،القاهرة :دار
الشعب).

داروين ،تشارلز ،أصل األنواع ،ترمجة :إمساعيل
مظهر( ،مؤسسة هنداوي2017 ،م).

شريعيت ،علي ،اإلسالم ومدارس الغرب ،ترمجة:

عباس ترمجان( ،دار الصحف للنشر ،ط،1

الراغب األصفهاين ،احلسني بن حممد ،معجم

1411ه ).

مفردات ألفاظ القرآن( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1418 ،1ه 1997 /م).

الشعراوي ،حممد متويل ،قصص األنبياء( ،القاهرة:
مكتبة الرتاث اإلسالمي).

رزق ،هاين خليل ،أصل اإلنسان التفسري الدارويين
يف ضوء املكتشفات احلديثة( ،دمشق :دار

الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار ،أضواء

الفكر ،ط1431 ،1ه 2010/م).

البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن( ،بريوت :دار

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1415 ،ه /

رضا ،حممد رشيد ،تفسري املنار( ،دار الفكر ،ط،2

1995م).

1990م).
الزبيدي ،حممد مرتضى ،اتج العروس1985( ،م).
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سعيد بن راشد الصوايف

عرجون ،حممد الصادق ،املوسوعة يف مساحة

الشوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدر( ،دمشق
وبريوت :دار ابن كثري ودار الكلم الطيب ،ط،1

اإلسالم( ،جدة :الدار السعودية للنشر والتوزيع،

1414ه ).

ط1984 ،2م).

الصوايف ،سعيد بن راشد ،الوحدة اإلنسانية يف

غريب ،حممود حممد ،سورة الواقعة ومنهجها يف

القرآن الكرمي (رسالة ماجستري غري مطبوعة،

العقائد (دراسات يف التفسري املوضوعي

جامعة آل البيت ،اململكة األردنية اهلامشية،

للقرآن الكرمي)( ،القاهرة :دار الرتاث العريب،

1999م).

ط1418 ،3ه 1988 /م).

الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان يف أتويل

الفخر الرازي ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن،

القرآن ،حتقيق :أْحد حممد شاكر( ،مؤسسة

مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري( ،بريوت :دار

الرسالة ،ط1420 ،1ه 2000 /م).

إحياء الرتاث العريب ،ط1420 ،3ه).

طنطاوي ،حممد سيد ،التفسري الوسيط للقرآن

فرج ،السيد أْحد ،مقال يف اإلنسان والتوحيد،

الكرمي( ،القاهرة :دار هنضة مصر للطباعة والنشر

(املنصورة :دار الوفاء :ط1993 ،1م).

والتوزيع ،ط1997 ،1م).

فضل حسن عباس ،القصص القرآين إها حل

أبو عادل الدمشقي ،عمر بن علي ،اللباب يف علوم

ونفحاته( ،عمان :دار الفرقان ،ط1992 ،2م).

الكتاب ،حتقيق :عادل أْحد عبد املوجود ،وعلي

الفريوز أابدى ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب،

حممد معوض( ،بريوت :دار الكتب العلمية،

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز،

ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير( ،تونس:

األعلى للشئون اإلسالمية  -جلنة إحياء الرتاث

ط1419 ،1ه 1998/م).

حتقيق :حممد علي النجار( ،القاهرة :اجمللس

اإلسالمي1416 ،ه 1996 /م).

الدار التونسية للنشر1984 ،ه ).

الفيومي ،أْحد حممد ،املصباح املنري( ،بريوت :دار

العبد احملسن ،حممد عبد احملسن عبد الكرمي ،حقيقة
الوجود البشري وانعكاساهتا الرتبوية يف ظل

القلم1990 ،م).

قصة خلق آدم – عليه السالم – يف القرآن

القامسي ،حممد مجال الدين بن حممد ،حماسن التأويل،

الكرمي (حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف

حتقيق :حممد ابسل عيون السود( ،بريوت :دار

الرتبية اإلسالمية واملقارنة ،جامعة أم القرى،

الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه ).

اململكة العربية السعودية1426 ،ه ) غري مطبوع.

القرطيب ،حممد بن أْحد ،اجلامع ألحكام القرآن،
(دار الفكر1993 ،م).
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قطب ،سيد ،يف ظالل القرآن( ،بريوت والقاهرة :دار
الشروق ،ط1412 ،17ه ).
قطب ،حممد ،دراسات يف النفس اإلنسانية،
(القاهرة وبريوت :دار الشروق ،ط،10
1993م).
ابن كثري ،إمساعيل ،البداية والنهاية( ،بريوت :دار
املعرفة ،ط1418 ،3ه 1998/م).
ابن كثري ،إمساعيل ،تفسري القرآن العظيم( ،بريوت:
دار إحياء الرتاث ،ط1417 ،1ه 1997/م).
ابن كثري ،إمساعيل ،قصص األنبياء( ،القاهرة :دار
العلوم العربية ،ط1998 ،1م).
جمموعة ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،املعجم الوسيط،
(القاهرة :دار الدعوة).
املراغي ،أْحد مصطفى ،تفسري املراغي( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه 1998/م).
حممد عبد اجلبار ،اجملتمع :حبوث يف املبهب
االجتماعي القرآين( ،بريوت :دار االضواء،
1987م).
ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،لسان العرب،
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط،2
1418ه 1997/م).
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:امللخص

Abstract
The research aims to highlight the issue of
forgiveness of usury in mixed assets sukuk trading in
the scope of the rule of dependency. The research
discusses the meaning of dependency from a Fiqh
perspective, then proves the rule of dependency with
evidence from the Qur'an, Sunnah, scholarly
consensus, analogies and customs, and finally
presents the views of contemporary jurists and late
scholars on the forgiveness of usury using mixed
instruments of underlying assets, usufructs, money,
and debts. The research uses on the inductive method
by referring to the references of jurisprudence of the
four sects and the views of contemporary jurists on
the subject. He uses the analytical method through
comparing opinions, analyzing evidence and
weighing various perspectives. The research
concludes that usury in mixed assets sukuk trading of
underlying assets, usufructs, money and debts is
forgiven matter, based on the legal maxims:
“anything subordinate follows” and “the follower
does not singly rule”, according to certain regulations
and conditions.
Keywords: Sukuk, mixed assets, rules of
dependency, forgiveness of usury.

يستهدف البحث إىل تسليط الضوء على موضوع اغتفار الراب
 تناول البحث بيان."يف الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة "التبعية
، مث إثبات قاعدة التبعية أبدلة من القرآن،مفهوم القاعدة التبعية
 مث بيان آراء الفقهاء املتقدمني، والعرف، والقياس، واإلمجاع،والسنة
واملتأخرين حول اغتفار الراب التابع يف عقد الصكوك املختلطة
 وقد اعتمد البحث على املنهج. والنقود والديون، واملنافع،ابألعيان
 ومجع آراء الفقهاء،االستقرائي ابلرجوع إىل كتب فقه املذاهب األربعة
املعاصرين املتعلقة ابملوضوع؛ زايدة على املنهج التحليلي من خالل
 وانتهى البحث إىل. وحتليل األدلة وترجيح األقوال،املقارنة بني اآلراء
أن الراب التابع بغري قصد يف عقد الصكوك املختلطة ابألعيان واملنافع
: وذلك بناء على قاعدة فقهية،والنقود والديون من األمور املغتفرة
."التابع اتبع " و"التابع ال يفرد ابحلكم" ووفق ضوابط وشروط معينة
، قاعدة التبعية، املوجودات املختلطة، الصكوك:الكلمات املفتاحية
.اغتفار الراب
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خمالفات شرعية ،كما ذكر ذلك املعيار الشرعي رقم

املقدمة

( )17عن صكوك االستثمار أليويف

تعد الصكوك أحد أنواع العالج لكثري من
املشكالت اليت تواجه اجملتمع ،لكوهنا أداة متويلية فاعلة

(.)1

وي ِ
قدم البحث مثاالً عما ميكن للفقه اإلسالمي
ُ

أن يقدمه من إجابة يف مثل هذا الشأن ،وما من معضلة
إال وهلا حل يف هذه الشريعة الغراء ،حيث قال هللا
تعاىل﴿ :وما جعل علي ُكم ِيف ِ
ج﴾ [احلج:
الدي ِن ِم ْن َحَرٍ
ْ
ََ َ َ َ
" .]78فاألصل يف املعامالت اإلابحة ،حىت يدل الدليل

مهما عن قروض وسندات
بصيغة إسالمية ،وبديال ً
ربوية استفحل انتشارها .وقد أصبحت الصكوك
مقبولة لدى املؤسسات املالية يف مشارق األرض
ومغارهبا ،ألهنا تقوم على عقود صحيحة شرعا كالبيع

على عدم اإلابحة" ،أو كما عرب عنه بعضهم بعبارة:
"اإلابحة يف األموال واحلظر يف األنفس"( .)2وملا كان
اغتفار الراب التابع يف العقد بغري قصد يف الصكوك
املختلطة حباجة إىل مزيد من االجتهاد والتأصيل ،سعى

والسلم واإلجارة ...وتراعي الضوابط الشرعية للعقود،
وال تقوم على فكرة إجارة النقود احملرمة شرعا أو الرتبح
من الديون.
وقضااي الصكوك مهمة ودقيقة يف أحكامها،
حىت أنه قد يرتتب على اإلخالل بشروط الصكوك

البحث إىل النظر يف مدى اغتفار الراب فيها يف ضوء
بعضا من
قاعدة "التبعية" ،وبذلك يعاجل البحث ً

 )1املعيار الش رعي رقم ( )17عن ص كوك االس تثمار ،يتناول هذا
املعيار صكوك االستثمار ،ويشمل ذلك صكوك ملكية املوجودات
املؤجرة ،وملكي ة املن افع وملكي ة اخل دم ات واملراحب ة والس لم

وك ان ت املوجودات ديوان ،أو ت بيع م ا متثل ه الص كوك بثمن
مؤجل 8/2/5.....ال جيوز تداول ص كوك ملكية منافع األعيان
املوص وفة يف الذمة قبل تعيني العني اليت تس تويف منها املنفعة إال

واالس تص ناع واملض اربة واملش اركة والوكالة يف االس تثمار واملزارعة
واملس اقاة واملغارس ة ،وص كوك اإلجارة ،ص كوك ملكية منافع
األعيان املوجودة أو املوص وفة ابلذمة 1/1/5 ...جيوز إص دار
ص كوك الس تثمار حص يلة االكتتاب فيها على أس اس عقد من
عقود االس تثمار الش رعية 2/1/5 .جيوز تص كيك (توريق)

مبراعاة ض وابط التص رف قي الديون .فإذا تعينت جاز تداول
الص كوك 10/2/5 .ال جيوز تداول ص كوك ملكية اخلدمات اليت
تس توىف من طرف موص وف يف الذمة قبل تعيني الطرف الذي
تس توىف منه اخلدمة إال مبراعاة ض وابط التص رف يف الديون .فإذا
تعني الطرف ج از ت داول الص كوك 14/2/5 .ال جيوز ت داول

املوجودات من األعيان واملنافع واخلدمات ،وذلك بتقس يمها إىل
حص ص متس اوية وإص دار ص كوك بقيمتها .أما الديون يف الذمم
فال جيوز تص كيكها (توريقها) لغرض تداوهلا 3/1/5 .ترتتب على
عقد اإلص دار مجيع آاثر العقد الذي يص در الص ك على أس اس ه،
وذلك بعد قفل ابب االكتتاب وختص يص الص كوك .وجاء يف
 2/5تداول الص كوك واس رتدادها 1/2/5 :جيوز تداول الص كوك
واس رتدادها إذا كانت متثل حص ة ش ائعة يف ملكية موجودات من
أعيان أو منافع أو خدمات ،بعد قفل ابب االكتتاب وختص يص

ص كوك الس لم 15/2/5 ،ال جيوز تداول ص كوك املراحبة بعد
تس ليم بض اعة املراحبة للمش رتي ،أما بعد ش راء البض اعة وقبل بيعها
للمش رتي فيجوز الت داول .املع ايري الش رعي ة رقم  17أليويف،
(http://aaoifi.com/themencode-pdf-
.)viewer-sc
 )2عبد العلي حممد بن نظام الدين حممد الس هالوي األنص اري
اللكنوي( ،فواتح الريفوت ش ل للرح مس ل لللم الثبوت) ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1423 ،1ه2002-م) ،ج1،ص.7.

الص كوك وبدء النش اط ،أما قبل بدء النش اط فرتاعى الض وابط
الشرعية لعقد الصرف ،كما تراعى أحكام الديون إذا متت التصفية
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املشكالت املتعلقة ابملوضوع ،ويتجلى إعجاز هذا

واملطارات والبنية التحتية ،وغريها من امليزانيات

الدين ال سيما يف النظام املايل اإلسالمي.

الكبرية اليت حتتاج إليها مصاحل الناس.

أهداف البحث

•

املالية اإلسالمية يف اجملتمع ذي املشاريع الكبرية
اليت ال تطيقها جهة واحدة ،فال بد أن تكون

هتدف هذه الدراسة إىل إجناز النقاط اآلتية:
•

حبث مفهوم الصكوك املختلطة.

•

توضيح حقيقة قاعدة التبعية وأتصيلها

هلا ضوابط تداوهلا موافقة ألحكام الشريعة.
مشكلة البحث

الفقهي.
•

لقد قام اخلالف بني العلماء والباحثني يف شأن
اغتفار الراب التابع بغري القصد يف الصكوك املختلطة
ابألعيان واملنافع والنقود والديون ،وقدم الفقهاء

تقدمي احللول املطروحة يف تداول الصكوك
املختلطة مع بيان آراء الفقهاء املتقدمني
واملعاصرين فيه.

•

املعاصرون حلوال متعددة حلل اخلالف بتداول الصكوك
املختلطة ابلنقود والديون واألعيان واملنافع (مثل اعتبار
مبدأ الغلبة ،أو الكثرة ،أو الشخصية االعتبارية ،أو
احلقوق املعنوية ،أو مبدأ اخللطة ،أو قاعدة ُمد وعجوة،

تسليط الضوء على الضوابط الشرعية الغتفار
الراب التابع بغري قصد يف الصكوك املختلطة يف
ضوء قاعدة "التبعية".

أو مبدأ التخارج ،وقصد املشرتي) .ولذلك نرى أن
مسألة اغتفار الراب يف الصكوك املختلطة ال حتل
مشكلتها الفقهية إال ابلنظر من جديد يف ضوء قاعدة

أمهية البحث
تظهر األمهية يف النقاط اآلتية:
•

إن الصكوك تعد من أبرز مثرات اهلندسة املالية
اإلسالمية ،ومن أهم البدائل الشرعية لسندات

"التبعية" وتطبيقاهتا ،فناسب أن نكتب فيها حبثًا حملاولة
دراسة هذه اإلشكالية ،مع بيان آراء الفقهاء املعاصرين

القروض الربوية احملرمة شرعا بال ريب ،ومن
الضرورة أن تتميز مبادئها األساسية عن

يف هذا الصدد ومناقشتها.
حدود البحث

السندات القائمة على أساس الفائدة الربوية.
•

إن الصكوك من أكرب الوسائل الفعالة يف تنمية

ركزت هذه الدراسة على آراء فقهاء املذاهب
السنية األربعة وأئمتها وكتبها ،وقرارات جممع الفقه
اإلسالمي الدويل ،وقرارات هيئة احملاسبة واملراجعة

تستخدم احلكومات الصكوك لسد احلاجات
التمويلية عند نضوب السيولة املطلوبة،
بوصفها أداة فاعلة لبناء املشاريع الكربى،
مثالً :بناء مشاريع اجلسور واجلامعات

للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وتوصيات ندوات
الصكوك اإلسالمية ،وتناولت الدراسة كذلك أمهية
قاعدة "التبعية" الغتفار الراب التابع بغري القصد يف
الصكوك املختلطة ،ووضح الضوابط الشرعية الغتفار

واملستشفيات والطرق وشبكة االتصاالت،
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لعلي حميي الدين القره داغي( ،)3فقد قام املؤلف يف
بداية حبثه بطرح املشكلة وتعريف األسهم والسندات
والوحدات االستثمارية ،مث بني أربعة حلول للمشكلة

الراب يف الصكوك املختلطة كي ُيرتز يف تداوهلا من
شبهات الراب.
منهج البحث

املطروحة ،غري أن هذه الدراسة مل تركز على أمهية تداول
كيزا
الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة "التبعية" ،تر ً
مستقالً ،بل أشارت إليها جزئيًا ،وال شك أن البحث
استفاد من هذه الدراسة ،مث قام إبكمال الفجوة

اتبع الباحثون يف هذه الدراسة منهجني على
النحو اآليت:
املنهج االستقرائي :وذلك يف مجع البياانت
واملادة العلمية ،ابلرجوع إىل املصادر واملراجع ،ومجع
آراء األصوليني والفقهاء املعاصرين املتعلقة ابغتفار الراب

املوجودة فيها.
ومن هذه الدراسات "تداول األسهم والصكوك

يف الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة "التبعية".

وضوابطه الشرعية" ألْحد عبد العليم( ،)4حيث عرف

املنهج التحليلي :اعتمد الباحثون هذا املنهج

الكاتب الصكوك واألسهم والسندات والفرق بينها ،مث
بني يف دراسته مخس اجتاهات لتداول الصكوك
املختلطة ،غري أنه مل ي ِ
ول اهتم ًاما كبرياً لقاعدة "التبعية"،
ُ
وأعقب ذلك بذكر قوله الراجح أن قصد املشرتي هو

ابالستعانة بدراسة املفاهيم األساسية ملوضوع البحث
وعالقة بعضها ببعض على ثالث مراحل :التفسري،
والنقد ،واالستنباط ،من خالل أدلة القرآن ،والسنة،
واإلمجاع ،والقياس ،والعرف ،ومن خالل كتب
األصوليني والفقهاء يف املوضوع ،وحتليل اآلراء الفقهية
ومقارنة بعضها ببعض مع ترجيح الدليل املناسب ،حىت

االعتبار املختار عنده يف تداول الصكوك املختلطة.
كثريا ،خاصة
وقد استفاد الباحثون من هذه الدراسة ً
فيما يتصل حباالت تداول الصكوك وأحكامها ،إال أن

حتل املسألة املنظور فيها بشكل واضح.

شديدا حديث "بيع العبد وله مال"
ردا ً
الكاتب قد رد ً
بكثري من اإلشكاالت أبنه ليس له عالقة بقاعدة

الدراسات السابقة

األصالة والتبعية.

لعل من أبرز الدراسات اليت هلا أمهية كبرية

وكذلك حبث "قواعد الغلبة والتبعية يف

ابملوضوع هي دراسة بعنوان "أثر ديون ونقود الشركة

املعامالت املالية وتطبيقاهتا يف تداول األسهم

أو احملفظة على حكم تداول األسهم والصكوك

والوحدات والصكوك" لسامي بن إبراهيم السويلم(،)5

والوحدات االستثمارية :دراسة فقهية اقتصادية"

 )3علي حميي ال دين القره داغي ،أثر ديون ونقود الش ل ل ل ل للركللة أو

 )4أْح د عب د العليم عب د اللطيف أبو عليو ،تللداول األس ل ل ل ل للهم

احملفظللة على حكم تللداول األس ل ل ل ل للهم والص ل ل ل ل للكوك والوحللدات

والصللكوك وضللوابطه الشللرعية ،الدورة العش رين ملؤمتر جممع الفقه

االسل للتثمارية :دراسل للة فقهية اقتصل للادية ،جدة :املعهد اإلس المي

اإلسالمي الدويل13-18 ،سبتمرب2012 ،م ،اجلزائر.
 )5س امي بن إبراهيم الس ويلم ،قواع للد الغلب للة والتبعي للة يف

للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلس المي للتنمية ،ط 1،فهرس ة
مكتبة امللك فهد الوطنية)1424 ،ه2003-م.

املعللامالت املللاليللة وتطبيقللاهتللا يف تللداول األس ل ل ل ل للهم والوح لدات

38

حممد عبد الباري أوانج وآخرون

اغتفار الراب التابع غري املقصود ابلتعامل يف الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية

كثرياً ،ورغم كل ذلك فإنه مل يبني تداول الصكوك
املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية بصورة جامعة ُمستقلة.

الذي ركز املؤلف فيه على القواعد العامة لتداول النقد
إذا اجتمع مع سلع أو منافع ،على ثالثة أحناء ،واختار
املؤلف قاعدة "األغلبية" لتداول املوجودات املختلطة

ابإلضافة إىل ذلك هناك رسالة بعنوان "قاعدة

من النقود والديون واألعيان .واملالحظ أن هذا البحث
ركز على الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة "األصالة

التبعية وأثرها يف االغتفار يف املعامالت املالية
املعاصرة :دراسة أتصيلية مقاصدية" ملراد جبار

والتبعية".

سعيد( ،)7حيث ركز املؤلف فيها على أمهية قاعدة

ومن الكتب ذات الصلة ،كتاب "فقه البيوع

التبعية ومتييز ما يدخل عقد البيع تبعاً وما ال يدخل،
وما يرتتب على ذلك من آاثر وأحكام ،وما يغتفر عنه
يف توابعه ،غري أن مؤلفها مل يتطرق إىل تداول الصكوك

على املباهب األربعة مع تطبيقاته املعاصرة مقاران
ابلقوانني الوضعية" للشيخ تقي العثماين( ،)6ويُعد من

أفضل الكتب املعاصرة يف املالية اإلسالمية ،ورغم أمهية

املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية بصورة مستقلة.

كتابه القيم ومتيزه بذكر آراء الفقهاء األربعة حول تداول
املوجودات املختلطة ابلنقود والديون ،وخاصة حقيقة
قاعدة "مد وعجوة" وتطبيقاهتا الفقهية يف املعامالت

ومنها كتاب "إسرا" عن "األسواق املالية
ضوابطها وتطبيقاهتا"( ،)8فكتاب "إسرا" عن األسواق
املالية يدل على اعتبار تداول الصكوك املختلطة مببدأ

املالية املعاصرة ،تلك القاعدة اليت استفاد الباحثون منها

والصل للكوك ،الدورة العش رين ملؤمتر جممع الفقه اإلس المي الدويل،
13-18سبتمرب 2012م ،اجلزائر.

– " احلكم للغ ال ب ruling of the majority shall
apply, which is adoptedby all four schools
in their elaboration of certain Shari’ah
issues… Based on this juristic principle,
thecontemporary Fuqaha require the
physical assets component of the mixed

املعامالت املالية املعاصل للرة :دراسل للة أتصل لليلية مقاصل للدية ،رس الة

portfolio to be more than thecash assets.
The fuqaha prescribed a simple majority
or 51% rule as a minimum threshold for the
physicalassets component in a tradable
.)Sukuk

 )6حمم د تقي العثم اين ،فقلله البيوع على املللباهللب األربعللة مع
تطبيقاته املعاصل ل للرة مقاران َابلقوانني الوضل ل للعية ،كراتش ي :مكتبة
معارف القرآن ،ط2014 ،1م ،ج  ،2ص .693-690
 )7مراد جب ار س عي د ،قللاعللدة التبعيللة وأثرهللا يف االغتفللار يف
دكتوراه غري منش ورة ،قس م الفقه وأص ول الفقه ،اجلامعة اإلس المية
العاملية-ماليزاي ،ص ،391عام 1435ه2014-م.
 )8جاء فيه ما يلي:
)Contemporary Fuqaha (Islamic Juristics
have ruled that in relation to a mixed
portfolio asset, the valueof physical assets
should be at least 51% of the total value of
the mixed portfolio. This view is based
"”onthe legal maxim, “al-hukum lil ghalib

Islamic Capital Markets:
Principles & Practices,2015, International
(ISRA),

Shari’ah Research Academy for Islamic
.Finance, Kuala Lumpur, p. 436-439
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أو التصرف يف الديون شريطة أال تقل القيمة السوقية
 من إمجايل%30 لألعيان واملنافع واحلقوق عن نسبة
موجودات الشركة الشاملة لألعيان واملنافع واحلقوق

 غري قاعدة التبعية اليت قام هذا البحث ببياهنا،الغلبة

 كما أشار إىل قرار جممع الفقه،والسيولة النقدية
 عام، اجلزائر،اإلسالمي الدويل يف دورته العشرين
 الذي يؤكد فيه على تداول الصكوك،م2012
 وكذلك مل يتفق جممع،املختلطة مبعيار "التبعية" جزئيًا

 فخالصته أن األصول املتداولة املختلطة،)9("وتطبيقاهتا

 اختلف يف تداوهلا،تتكون مبال ربوي أو غري ربوي
 حيث إن، وأصبحت املسألة دقيقة،الفقهاء املعاصرون

.على اجمللس يف الدورة القادمة

 دون مراعاة أحكام الصرف،واملنافع واحلقوق ابجلواز

.يف الدراسة احلالية
وأما كتاب "إسرا" املعاصر "الصكوك ضوابطها

 وليست كلها خالية من،األصول كلها ليست ربوية
 فقد أشار الكتاب يف حل هذه املشكلة إىل املعيار،الراب
) هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات21( الشرعي
 الذي ركز فيه على التعامل يف األعيان،املالية اإلسالمية

الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته الثانية والعشرين بدولة
،م حلل هذه املشكلة حالًّ حامسًا2015 الكويت عام
بل أوصى بتشكيل جلنة علمية متخصصة لعرض ذلك

be true for Sukuk as well, then it could be
construed that AAOIFI (2015) propose

Most of the Sukuk nowadays do not )9
merely consist of one type of underlying

mainly two conditions for trading such
Sukuk. First, the purpose and project of
the Sukuk should aim to deal in nonribawi assets (tangible assets, benefits and

assets. Usually, the underlying assets (like
commodities, land and building) and
intangible assets (like usufructs, services
and rights). From another aspect, they

assets of Sukuk. If these two conditions
are met, the sukuk tradable without
following the ruling of bay al-sarf and bay

non-ribawi nor completely ribawi, the
Shari’ah ruling for their trading is quite
complicated. Consequently, this issue has
become a controversial point of difference
.…among contemporary Sharia scholars
Despite that fact, AAOIFI (2015) furnishes
a discussion on mixed (ribawi and non
ribawi) assets in trading shares of a

rights). Second, the market value of nonribawi assets such as goods, usufructs, and
services, should not be less than 30% of the
total value of cash or receivables cannot
exceed 70% of the value of underlying

may exist in the form of cash or
receivables (ribawi assets) and goods,
usufructs, rights and services (non-rivawi
assets).Due to the fact that their
underlying assets are neither completely

.aldayn

International Shari’ah Research Academy
for Islamic Finance (ISRA), Sukuk:

Principles & Practices, 2017, Kuala

.Lumpur, p.173-175

company in Shari’ah Standard No. 21
(3/19). If those criteria can be assumed to

40

حممد عبد الباري أوانج وآخرون

اغتفار الراب التابع غري املقصود ابلتعامل يف الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية

"قد يدخل يف العقد تبعاً ما ال جيوز إيراد العقد عليه
قصداً" ،أو "ُيتمل يف العقود الضمنية ما ال ُيتمل عند
االنفراد واالستقالل" ،أو "ما جاز تبعاً ال جيوز قصداً"،

تلك كانت البحوث والرسائل العلمية اليت رجع
إليها الباحثون يف موضوع تداول الصكوك املختلطة.
وابلنظر إىل البحوث والرسائل العلمية ،ميكن

أو "يدخل تبعاً ما ال يدخل استقالالً" ،أو "قد يغتفر
يف الضمنيات ما ال يغتفر يف املقاصد" ،أو "ُيتمل يف
التابع ما ال ُيتمل يف األصل" ،أو "قد جيوز يف توابع
العقد ما ال جيوز أن يفرد ابلعقد" ،أو "يثبت تبعا ما

القول إن أكثر مؤلفيها ركزوا على تداول الصكوك
املختلطة على اعتبار مبدأ غلبة األعيان واملنافع؛ ألجل
ذلك اختار الباحثون جمال اغتفار الراب التابع بغري
القصد يف تداول الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة

ال يثبت استقالالً" ،أو "يغتفر يف التابع ماال يغتفر يف
املتبوع" ،أو "جيوز يف التابع من الغرر ما ال جيوز يف
املتبوع" ،أو "من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته"،

"التبعية" وتطبيقاهتا يف املؤسسات املالية اإلسالمية؛
بقصد استيفاء جوانب هذا املوضوع حقها من البحث
والدراسة بتوفيق هللا تعاىل ،الذي به تتم الفائدة لألمة

أو "يغتفر يف الثواين ما ال يغتفر يف األوائل(.")13

مجعاء ،إنه ويل التوفيق والسداد.

بعض تطبيقات هبحل القاعدة يف املعامالت املالية

املطلب األول :مفهوم قاعدة التبعية

ما يدل على اغتفار الغرر على وجه التبعية :بيع
الثمرة اليت مل يبد صالحها مفردة ،ملا يف ذلك من الغرر،

لعل من أهم القواعد املتفرعة عن قاعدة" :التَابِ ُع
اتبِ ٌع " قاعدة" :التَّابِ ُع َال يُ ْفَرُد ِابحلُكْم"( .)10وقد ساقها

ولكن لو بيعت مع أصلها جاز البيع ،لقوله صلى هللا

الكرخي من احلنفية بقوله" :األصل أنه قد يثبت الشيء
تبعا وحكما ،وإن كان قد يبطل قصدا"( .)11واملراد
ابلقاعدة :ما كان وجوده اتبعاً لغريه فال ينفرد ابحلكم،

عليه وسلم( :من ابتاع خنالا قد أبرت فثمرها للبائع،
َإال أن يشرتط املبتاع)( .)14قال اإلمام ابن قدامة يف

بل يدخل يف احلكم مع متبوعه .وهذه القاعدة تدل
على معىن القاعدة الكلية األصلية أي" :التابع
اتبع"( .)12والقاعدة جاءت أيضا بعبارة أخرى مثل:

 )10عب د الكرمي زي دان ،الوجيز يف ش ل ل ل ل للرح القواعلد الفقهيلة يف

 )13مؤس س ة زاي د بن س لط ان آل هني ان لألعم ال اخلريي ة
واإلنسانية ،معلمة ايد للقواعد الفقهية واألصولية ،مؤسسة زايد

الش لريعة اإلسللالمية ،دمش ق :دار الرس الة العلمية2014 ،م ،ص

بن س لطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنس انية  -منظمة التعاون
اإلس المي ،وجممع الفقه اإلس المي الدويل1434 ،ه2013-م،
ج ،1ص .463-462

.111
 )11عبيد هللا عمر بن عيس ى الدبوس ي ،أتسلليس النظر ،بريوت:
دار ابن زيدون2015 ،م ،ص .166

 )14أخرجه البخاري يف ص حيحه ،كتاب املس قاة ،ابب الرجل

 )12علي أْحد الندوي ،قواعلد "التبعيلة" وملدث أثرهلا يف العقود

يكون له ممر أو ش رب يف حائط أو خنل 5-49- ،رقم 2379؛

املالية ،دراس ات اقتص ادية إس المية ،اجمللد ،14 ،العدد ،1

أخرجه مسل ل ل ل لللم يف ص حيحه ،كتاب البيوع ،ابب من ابع خنال

ذواحلجة 1428ه ،ص .25-22

عليها مثر 3-1172-رقم.1543 :
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الشفعة ال تثبت يف األبنية واألشجار بطريق

تعليل هذا الرأي" :ألنه إذا ابعها مع األصل حصلت

األصالة ،وتثبت تبعا لألرض إذا بيعت معها(.)20

تبعا يف البيع ،فلم يضر احتمال الغرر فيها"(.)15
قول اإلمام ابن قدامة" :جيوز يف التابع من الغرر

فإن الشرع يتسامح يف التابع ،ويتساهل يف بعض

ما ال جيوز يف املتبوع ،حنو بيع اللنب يف الضرع مع
الشاة ،واحلمل مع األم ،والسقوف يف الدار،
وأساسات احليطان ،تدخل يف البيع ،وال تضر

شروطه ،فال أيخذ الشرط يف التابع ما أيخذ يف املقصود
"األصل" ،وإن كانت صورهتما واحدة .وذلك للضرورة
إليه .ومثل هذه احلاجة حتصل لثبوت متبوعها ،فلو منع
منه ألدى إىل منع أصله املباح .ويظهر من خالل ما

اغتفار راب البيوع تبعا بغري قصد يف العقود املالية:

سبق أن الفقهاء رجعوا إىل العرف يف تقدير التبعية يف
العقود املالية .وحكموا فيها بناء عليه ما يدخل يف املبيع
تبعا وما هو من مشموالته التابعة املنتفع هبا؛ كي تتوفر
ً
هذه التبعية بتحقيق حاجات الناس ،فصار العرف

جهالتها ،وال جتوز مفردة"(.)16
جاء يف احلديث املتفق عليه( :من ابع عبدا وله مال
فماله للبي ابعه إال أن يشرتطه املبتاع)( .)17وهذا
جزء من احلديث السابق الوارد ببيع النخلة املؤبرة ،وقد
يشمل هذا اجلزء اغتفار راب التابع يف العقد بغري قصد.
ألنه مبنزلة املعدوم من حيث تعلق األحكام ،ألن التابع

مساعدا لتحقيق قاعدة التبعية يف اغتفار الراب يف
ً
الصكوك املختلطة ابألعيان ،واملنافع ،والنقود والديون.
املطلب الثاين :أتصيل قاعدة التبعية

ال يفرد ابحلكم.

تستمد قاعدة التبعية من القرآن والسنة واإلمجاع

يشرتط يف الوقف أن يكون املوقوف عقارا أو ماال
اثبتا .فال يصح وقف املنقوالت ،إال ما تعورف عليه؛
مثل :كتب العلم ،وأدوات اجلنازة ،ولو كان الوقف دارا

والقياس والعرف ،كما يلي:
ال لَهُ موسى
 -1القرآن الكرمي :قال تعاىل﴿ :قَ َ
ك
ت ُر ْش ادا قَ َ
ال إِنَّ َ
َه ْل أَتَّبِعُ َ
ك على أَن تُل َعلِ َم ِن ِِمَّا ُعلِ ْم َ
لَن تَستَ ِط ِ
ط
صِربُ على َما َسْ ُِحت ْ
ربا َوَك ْي َ
ف تَ ْ
يع َمع َي َ
ْ َ
ص ْا
اَّلل صابِرا وَال أَ ْع ِ
بِ ِه ُخ ْربا قَ َ ِ
صي
ال َستَج ُدِين إِن َشاءَ َُّ َ ا َ
ا
ال فَِإ ِن اتَّلبَل ْعتَ ِين فَ َال تَ ْسأَل ِْين َعن َش ْي ٍء حىت
َك أ َْم ارا قَ َ
لَ
َك ِم ْنهُ ِذ ْك ارا﴾ [الكهف.]70-66 :
ُح ِد َ
ثل َ
أْ

مبا فيها من املنقوالت لصح الوقف تبعا(.)18
من حلف أال يشرتي خشبا أو إمسنتا أو حديدا،
فاشرتى دارا وفيها هذه األشياء مل ُينث؛ ألهنا اتبعة،
فلم تصر مقصودة ،وجيوز ابلتبعية ما ال جيوز
ابألصالة(.)19
 )15ابن قدامة ،املغين ،ج ،6ص .150

 )18مشس الدين الس رخس ي ،املبس ل ل للوط ،بريوت :دار املعرفة،

 )16املرجع السابق ،ج ،6ص .150

ط 1409 ،1ه1989-م ،ج ،5ص.31
 )19املرجع السابق ،ج ،5ص .31
 )20املرجع السابق ،ح ،5ص.31

 )17أخرجه البخاري يف ص حيحه ،كتاب املس قاة ،ابب الرجل
يكون له ممر أو ش رب يف حائط أو خنل 5-49- ،رقم 2379؛
أخرجه مسللم يف ص حيحه كتاب البيوع ،ابب من ابع خنال عليها
مثر 3-1172-رقم1543 :
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اغتفار الراب التابع غري املقصود ابلتعامل يف الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية

أتصيل هذه القاعدة الفقهية احلديث الذي أخرجه
البخاري عن عبد هللا بن عمر  -رضي هللا عنه -قال:

وجه االستدالل :كان موسى عليه السالم يف
مقام املتعلم ،واخلضر عليه السالم يف مقام املعلم،
واملتعلم يتبع العامل وإن تفاوتت املراتب ،كما كان

مسعت رسول هللا ﷺ يقول" :من ابتاع خنالا بعد أن

موسى عليه السالم نيب هللا املرسل ،ومن غري املعقول
أن ُيدث شيء مضر يف تبليغ رسالته ،وابلتايل فإن

تؤبر ،فثمرهتا للبائع إال أن يشرتط املبتاع ،ومن ابتاع

عبدا وله مال ،فماله للبي ابعه إال أن يشرتط

التبعية على أمور اخلري الزمة.

املبتاع"(.)21

فالنقطة املهمة يف قصة موسى -عليه السالم-

ففي احلديث داللة صرُية على استتباع الثمرة
غري املؤبرة للشجرة املشرتاة ،وتبعية مال العبد للمشرتي
إذا اشرتطه .فتبعية الثمرة غري املؤبرة ألصلها وهي

هي أن يتبع املتعلم معلمه أي -يتبع التابع األصل
وذلك لتحقيق امليزان ومقصد املقاصد ،فاألصل -أي
األستاذ -يعلم كل ٍ
شيء والتابع -أي التلميذ -ال
يعلمه فهو مغتفر فيه .وهذا يف تبليغ الرسالة .أما يف

الشجرة ،كتبعية اجلزء املتصل أبصله ،ألهنا يف احلقيقة
جزء متصل ابلشجرة ،حبيث ُيتاج إليها حاجة بقاء
ومناء ضرورة ،وعليه :فتنتقل مع أصلها عند البيع حبكم
تبعية الفرع ألصله ،أو التابع ملتبوعه .وابلتايل فإن تداول

الصكوك املختلطة أو األموال املختلطة أيضا يعترب
التداول الصحيح أو الفاسد يف العقود والبيوع على
أساس األصالة والتبعية ،فغرض التعامل يف الصكوك

الصكوك بدأ أصال يف األعيان واملنافع ،مث اختلط معها
النقود أو الديون تبعا بغري قصد بسبب السياسة
االقتصادية كتبعية الثمرة غري املؤبرة للشجرة وجزء

املختلطة هو األعيان واملنافع ،والنقود والديون اتبعة هلا،
فاغتفار الراب التابع بغري قصد يف التعامل ابلصكوك
املختلطة أن يكون من اجلواز على أساس "التبعية" يف
ضوء هذه اآلية الكرمية املذكورة إذا توفرت الضوابط

متصل هبا .فيغتفر الراب التابع بغري قصد التعامل به يف
تداول الصكوك املختلطة مع الشروط الالزمة هلا ،مع
أن الراب ال جيوز التعامل به وحده لثبوت النهي عن

الشرعية الالزمة هلا.

ذلك(.)22

-2السنة النبوية :أحاديث نبوية كثرية تدل على

استخدام األصالة والتبعية ،أو إحلاق التابع مبتبوعه،

واجلزء الثاين من احلديث هو :مال العبد ،ففيه
داللة صرُية على تبعية ماله له ،ودخوله يف العقد
ابلشرط ،ألن مال العبد اتبع .ويكون ماله ومنافعه

 )21أخرجه البخاري يف ص حيحه ،كتاب املس قاة ،ابب الرجل

البستان الواحد) ،وإمنا صح ما بدا صالحه تبعا له" ولكن ال جيوز
بيعها دونه ،ملا يف ذلك من الغرر ،قال ابن قدامة( :ألنه إذا ابعها
مع األص ل حص لت تبعا يف البيع فلم يض ر احتمال الغرر فيها).

والفروع أبصوهلا بصورة حقيقية أو حكمية ،ومن
أشهرها حديث اإلابر والعبد ذي املال الذي يشري إىل

يكون له ممر أو ش رب يف حائط أو خنل 5-49- ،رقم ،2379
أخرجه مسل ل ل ل لللم يف ص حيحه ،كتاب البيوع ،ابب من ابع خنال

ابن قدامة ،املغين ،ج  ،4ص .72-63ج  ،6ص .150

عليها مثر  3-1172-رقم .1543
 )22ما ذهب إليه احلنابلة( :أن ص الح بعض مثرة ش جرة يف
بس تان ص الح هلا -أي للش جرة -وص الح لس ائر النوع الذي يف
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اإلسالمية ،كما يؤكد إمجاع العلماء على قاعدة

مل ًكا لسيده البائع وهو أحق به ،وأما إذا اشرتطه
تبعا له ،واغتفر ما فيه من شبهة الراب
املشرتي فقد صار ً
أو الغرر ،وألن املال املوجود معه عند عرضه للبيع يعد

األصالة والتبعية وأثر االغتفار فيها يف مسائل منها:
أمجعت األمة على بيع الثمرة التابعة للشجرة قبل

مرغواب فيه ،وجيعله الشرع مستح ًقا للمشرتي
وص ًفا
ً
ابشرتاط دخوله يف العقد ابلتبعية .وتلك رخصة شرعية
تبعا ما ال
وتسامح لتيسري التداول ،حيث أنه يثبت ً

بدو صالحها بشرط القطع أو التبقية ،كما نقل ذلك
ابن تيمية( )24والنووي( ،)25واتفق الفقهاء على صحة
الغرر اليسري يف البيع ،كما نقل ذلك املباركفوري(.)26

يثبت استقالالً.

وأمجع الفقهاء أيضا على دخول حقوق املبيع يف

تسامح يف الراب التابع بغري قصد يف تداول
فيُ َ
الصكوك املختلطة يف ضوء هذا احلديث وفق ضوابط
شرعية ،ألنه جاء فيها بغري قصد اتبعا لعقد الصكوك
من األعيان خاصة ،فقد ذكر احلافظ ابن حجر( :إن

العقد تبعا ،وأنه ال جيوز بيع احلقوق منفردا ،كما قال
احلموي( :ومنها الشرب ،والطريق ،مراده بيع حق
املرور .وأما بيع حق املرور ،فيصبح تبعا ابإلمجاع ،ألنه
حق من احلقوق ،وبيع احلقوق ابالنفراد ال جيوز،

إطالق احلديث يدل على جواز بيعه ولو كان املال
الذي معه ربواي ،ألن العقد وقع على العبد خاصة،

والشرب كحق املرور فيصح بيعه تبعا لألرض
ابإلمجاع)(.)27

واملال الذي معه تبع له ال مدخل له يف العقد)(.)23

هذه األمثلة كلها تدل على صحة قاعدة التبعية

 - 3اإلمجاع :اتفق العلماء على قاعدة "األصالة

يف العقود املالية وجواز تداوهلا ،مع وجود ما فيها من
الراب التابع يف العقد بغري قصد بشروط وقيود ،كما
يغتفر ذلك يف تداول الصكوك املختلطة بسبب تبعيتها
يف العقد ،وليس له حكم مستقل ،بل يدخل يف حكم

والتبعية" ،حيث ثبت حكم مسائل عديدة لألعيان
واألجناس ابستخدام األصالة والتبعية يف املعامالت
املالية ،ويف كثري من املسائل الفقهية ،اليت يعترب فيها
تبعية األموال ألصوهلا ،سواء أكانت التبعية حقيقةً أو
حكما ،فتلتحق أبحكامها يف املعامالت املالية
ً

متبوعه الذي هو املقصود األصلي يف العقد.
 -4القياس :خالصة ما استند إليه الفقهاء يف
القياس يف قاعدة التبعية هي حديث اإلابر الذي

 )23ابن حجر العسقالين ،فتح الباري ،ج ،5ص .51

ص  .181حيث قال النووي( :فإن ابع الثمرة قبل بدو ص الحها
بشرط القطع صح ابإلمجاع).

 )24أْح د بن عب د احلليم بن عب د الس الم ،املعروف ابن تيمي ة،

 )26حممد عبد الرْحن املباركفوري ،حتفة األحوذي بش ل للرح جامع

الفت ل للاوي الكربث البن تيمي ل للة ،بريوت :دار الكت ب العلمي ة،

الرتمبي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،أبواب البيوع ،ابب ما جاء

1408ه1987 -م ،كت اب البيوع ،فص ل الق اع دة الث اني ة يف
العقود حالهلا وحرامها ،ج ،4ص .53-52

يف كراهية بيع الغرر ،ج ،4ص .356

 )25النووي ،املنهاج شل للرح صل للحيح مسل لللم بن احلجاج ،كتاب

) 27أْحد بن حممد مكي احلموي احلنفي ،غمز عيون البصل ل ل للائر

البيوع ،ابب النهي عن بيع الثمار قبل ب دو ص الحها ،ج ،10

يف ش ل ل للرح األش ل ل للباحل والنظائر ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1985م ،ج ،1ص. 361
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اغتفار الراب التابع غري املقصود ابلتعامل يف الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية

وابلتايل فأصل االستثمار يف الصكوك وأصل
التولد فيها هي األعيان ،وال خالف يف جوازها بني
الفقهاء ،وإمنا حلق الراب فيما بعد بغري قصد يف تداول

أخرجه البخاري ومسلم وغريه من أصحاب السنن قال
ﷺ" :من ابتاع خنالا بعد أن تؤبر ،فثمرهتا للبائع إال
أن يشرتط املبتاع"( .)28يقيس الفقهاء يف مسألة املؤبرة

الصكوك املختلطة تبعا كاللنب يف الضرع ،والصوف
على ظهر الغنم ،واألغصان والسقف ،والراب ال جيوز
قليله وكثريه ،ولكن الراب التابع بغري قصد يف الصكوك
املختلطة حكمه حكم التابع ،وليس املتبوع ،كما أن

وغري املؤبرة من الثمار على التأبري ،ألن الثمرة املؤبرة
هي للبائع ،حيث أن تشققها وأتبريها يف ملكه وال
تتبع أصلها ،إال إذا اشرتط املشرتي ،فيملكها املشرتي
ابلشرط ،بينما جند أن الثمرة غري املؤبرة تتبع الشجرة
عقدا وأصالً ،ألهنا تنمو يف ملك املشرتي ،وبيعت قبل
ً
مرحلة التشقق وال تأبري ،وهلذا صارت ملكا له .وهبذا
يثبت أن التأبري هو احلد الفاصل بني ملك البائع

الغصن ،أو الصوف ،أو الثمر ال يباع منفصالً عن
األصل ،فال يقال الراب التابع بغري قصد يف تداول
الصكوك املختلطة حرام مطلقا.

واملشرتي ،وبني ما يعد من األصل من دون ذكر ما
يتبعه .واعترب الفقهاء التأبري أصالً حيث يقاس عليه
غريه ،وذلك لعلة جامعة بينهما وهي :االحتاد يف أصل
اخللقة ،أو التولد من األصل .ويدل على ذلك ما قاس

 -5العرف :العرف إحدى املسائل اليت اهتم هبا
كثريا يف إثبات األحكام الشرعية ،حيث يلجأ
الفقهاء ً
إليه يف حل النزاعات الفردية واالجتماعية( ،)30كما أن
اعتبار العرف يف تطبيق الشريعة دليل واضح على

الفقهاء عليه أشباهه ،كاجلنني يف البطن جبامع
االتصال ،واللنب يف الضرع ،والصوف على ظهر الغنم،
واألغصان والسقف ،ألن الغصن ،أو الصوف ،أو

صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان ،ملا فيه من عوامل
تساعد الفقيه اجملتهد ملواكبة النوازل املستجدة كما
أشار إليها العز بن عبد السالم (.)31

الثمر ال يباع منفصالً عن األصل ،ويغتفر الغرر واجلهالة

ملصلحة املشرتي (.)29

 )28احل دي ث أخرج ه البخلاري يف ص حيح ه ،واإلم ام أْح د يف

التف اوت يف ح دوده وم داه ،وق د أق ام الفقه اء – وخ اص ة منهم
رجال املذهب احلنفي-كبري وزن للعرف يف ثبوت احلقوق وانتهائها
بني الناس يف نواحي ش ىت من املعامالت وض روب التص رفات<.
>http://www.soutalomma.com/Article

"مسل للندحل" ،عن ابن عمر رض ي هللا عنهما ،كما أخرجه ابن ماجة
يف "سل ل للننه" عن عبادة بن الص امت وابن عمر رض ي هللا عنهم،
انظر :صحيح البخاري ،رقم احلديث ،2379 :ج ،3ص .115

) 31عز الدين عبد العزيز بن عبد الس الم ،قواعد األحكام يف

 )29ابن عابدين ،حاشية رد املختار على الدر املختار ،بريوت،

مصل ل ل ل ل للا األانم ،الق اهرة :مكتب ة الكلي ات األزهري ة1411 ،ه-

دار الفكر ،ط2003 ،1م ،ج ،4ص .556
 )30ومعظم العلماء يس تدلون على مكانة العرف الفقهية يف بناء
األحكام الش رعية أبثر قد روى عن عبد هللا بن مس عود وهو من
كبار فقهاء صحابة الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :ما رآه

1991م ،ج ،2ص  .134-127هي :
أ -إبق اء الثمرة اليت ب دأ ص الحه ا على الش جرة إىل أوان
جذاذها ،ومتكني املشرتي من سقيها مبائها.
ب -دخول البن اء ،واألش ج ار يف بيع ال دار ،وإن مل يص رح
بذكرمها لدى البائع عند العقد.

املس لمون حس نا فهو عند هللا حس ني واالجتهادات الفقهية يف
اإلس الم متفق ة على اعتب ار العرف وإن ك ان بينه ا ش يء من

45

جملة حبوث الشريعة

اجمللد األول ( / )1أكتوبر2021م

مطالب حياته ،مث يتكرر ذل ك األمر ويستمر حىت
يصبح عرفاً ال يستطيع أحد أن خيالفه أو خيرج عنه.
• أو احلاجة املاسة اليت يؤدي عدم مراعاهتا

تبعا وما ال يدخل
وحتديد ما يدخل يف عقد البيع ً
راجع إىل العرف والعادة( .)32وقد بني القرايف "الفرق
بني قاعدة ما يتبع العقد عرفًا ،وقاعدة ما ال يتبعه"،

واعترب األشياء اليت تتبع العقد يف املعامالت املالية هي
اليت مبناها على العرف ،ألن مدركها العوائد املتبعة
ألهل تلك البالد ،وعدها مثانية( ،)33حيث قال( :إن
األلفاظ اليت حكمت العوائد أبهنا تتبع بشيء إذا وقع

وحفظها إىل وق وع الناس يف احلرج واملشقة ،فيكون
العرف يف هذه احلالة مطلواب لرفع احلرج واملشقة ،إذ
هي تتجدد بتجدد العصر وتتط ور بتط وره ،وهلذا جند
أن أكثر األعراف السائدة يف أي جمتمع تستند إىل

العقد عليها مثانية :لفظ الشركة ،ولفظ األرض ،ولفظ
البناء ،ولفظ الدار ،ولفظ املراحبة ،ولفظ الشجر ،ولفظ
الثمار ،ولفظ العبد) .فتدخل الصكوك حتت لفظ
املراحبة والشركة ،ويعترب فيها العرف والعادة .وأن

كوهنا تل يب حاجة من حاجات اجملتمع ،فعرف الدولة
اعى يف نظامه ا .وع رف املواطنني على اختالفهم يف
مر ً
()35
اعى يف تعاملهم مع بعض هم
املهن واألعمال مر ً
بعضاً ،حىت أصبحت هذه األعراف هي َّ
احملكمة
والسائدة ال ين ازع فيه ا منازع(.)36
فاغتفار الراب التابع بغري قصد يف تداول الصكوك
املختلطة من الضرورة االجتماعية ،وبغريها يواجه

الفقهاء ذكروا أسباب العرف مخسة ومنها(:)34
• أجلأت الضرورة االجتماعية ذلك اجملتمع إىل
س لوك ه ذا العرف أو تلك العادة ،ليحقق له مطلباً من
ج -دخول ماء اآلابر واألهنار يف عقود اإلجيار ،وإن مل يش رتط
ذلك من قبل املش رتي عند العقد ،ألن هذه األش ياء مش روطة

 -4وقد يكون العرف وراثياً حبتاً ،ليس للجماعة حاجة إلي ه ،وال
عمل يف خلقه سوى أهنم تلقوه عن األسالف ،كما هو احل ال يف

ابلعرف الغ ال ب ،وهو ُيكم بتبعيته ا ،ودخوهل ا من دون ذكر،
ويقوم العرف مقام شرطها ابللفظ .

د اجلاهلية .قال تعاىل{ :قالوا إان وجدان آابءان على أمة

عقائ

وإان عللى آثلارهم مهتدون}[ .سورة الزخرف ،اآلية .]22

 )32ابن عابدين ،حاشل ل ل للية رد املختار على الدر املختار ،ج،4

 -5قد يكون السبب يف نشوء ذلك العرف هو التقلي د احمل ض،
وهذا التقليد يتخذ أشكاالً متعددة ،وصوراً شىت ،فمن ذلك تقلي د
األم ة لزعيم هلا ،يف عمل عمله واس تمر عليه ،وتش بهها ابحلكام

ص .547
 )33ش هاب الدين أْحد القرايف ،الفروق أنوار الربوق يف أنواء
الفروق ،دار الكت ب العلمي ة1418 ،ه1998-م ،ج ،3ص

واألكابر.
وهذه األس باب ختتلف من مكان آلخر ،ومن زمان آلخر ،متأثرة
بظروفه ا الزم اني ة واملك اني ة ،ول ذل ك جن د م ا هو معت اد يف بل دة ق د
خيتلف عم ا هو معت اد يف بل دة أخرى س واءً ك ان عرف اً قولي اً أم
تالف ق د يكون راجع اً إىل أمر طبيعي،
عملي اً ،وه ذا االخ
كاالختالف يف املناخ حرارة وب رودة...وغريها سعود بن عبد هللا

.287
 )34حممد مجال علي ،العرف وأثرحل يف األحكام ،ص .28-27
 )35العرف والعادة يف رأي الفقهاء ص .16-15
) 36س عود بن عبد هللا الورقي ،العرف وتطبيقاته املعاصل ل ل ل للرة،
<https://elibrary.mediu.edu.my/books/M
>AL03775.pdf
 -3وقد يكون الس بب أمر ص احب الس لطان يف اجلماعة ،أو

الورقي ،العرف وتطبيقاته املعاصرة.

رغبت ه يف شيء خاص كما هو احلال يف أكثر العادات اليت خلفها
احلكم الش يعي الفاطمي يف مصر كاملوالد.
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اغتفار الراب التابع غري املقصود ابلتعامل يف الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية

النقود والديون اتبعة هلا ،جاز تداوهلا بغري مراعاة

املستثمرون يف الصكوك حرجا ومشقة .وابلتايل
فالسببان املذكوران أيضا من العرف .فالعرف والعادة
يوافقان اغتفار الراب التابع بغري قصد يف الصكوك

أحكام الصرف والدين.
(ب) انتفاء تبعية النقود والديون ،أو عدم تضمن

املختلطة ابلضوابط الشرعية.

الورقة املالية مللكية املتبوع ،فيخضع التداول حينئذ
ألحكام الغلبة" .أما إذا كان غرض الصكوك وجتارهتا
يف النقود والديون ،فال جيوز تداوهلا إال مبراعاة أحكام
الصرف والدين ،ألن النقود والديون صارت أصال

املبحث الثاين :التعريف ابلصكوك املختلطة
عرف الفقهاء الصكوك املختلطة بتعريفات عدة
بكلمات خمتلفة ،منها" :التداول حال كون مكوانت

وغالبة يف املوجودات ،فاحلكم للغالب.

املوجودات خليطا من النقود والديون واألعيان واملنافع،
وغلبة األعيان واملنافع ،أو غلبة النقود والديون" قاله
أبو عليو وذكر تداول الصكوك خبمسة حاالت .وعد

وجاء يف املعيار الشرعي ( )21عن األوراق املالية
ما يلى(" :)38إذا كانت موجودات الشركات مشتملة
على أعيان ومنافع ونقود وديون فيختلف حكم تداول

احلالة اخلامسة من الصكوك املختلطة(.)37

أسهمها حبسب األصل املتبوع وهو غرض الشركة
ونشاطها املعمول به ،فإذا كان غرضها ونشاطها
التعامل يف األعيان واملنافع واحلقوق فإن تداول أسهمها

وجاء يف قرار عن جممع الفقه اإلسالمي الدويل
يف دورته العشرين بشأن األوراق املالية من صكوك
وأسهم أو وحدات سنة  2012ما نصه" :إذا كانت

جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف يف
الديون شريطة أن ال تقل القيمة السوقية لألعيان
واملنافع واحلقوق عن نسبة  %30من إمجايل موجودات
الشركة الشاملة لألعيان واملنافع واحلقوق والسيولة

موجودات الورقة املالية خليطا من النقود والديون
واألعيان واملنافع واحلقوق ،فلها حاالن:
(أ) أن تكون النقود والديون اتبعة ملا يصح أن
يكون متبوعاً ،وتكون الورقة املالية متضمنة مللكية
املتبوع ،فيجوز حينئذ تداول الورقة املالية دون مراعاة
نسبة النقود والديون إىل املوجودات .أي-إذا كان قصد
الصكوك ونشاطها التعامل يف األعيان واملنافع ،وتكون

النقدية والديون لكوهنا حينئذ اتبعة".

 )37حاالت تداول الص كوك :احلالة األوىل -التداول حال كون

ديوان حمض ة .احللاللة اخللامس ل ل ل ل للة -الت داول ح ال كون مكوانت

مكوانت املوجودات نقودا حمض ة ،مل تس تخدم حص يلتها يف ش راء
أعيان أو منافع ،أو بعد ص ريورة موجودات الص كوك نقودا بعد

املوجودات خليط ا من النقود وال ديون واألعي ان واملن افع ،وغلب ة
األعيان واملنافع ،أو غلبة النقود والديون .وحنن هنا بص دد احلالة

التص فية .احلالة الثانية -التداول حال كون مكوانت املوجودات

اخلامس ة ،انظر :حبث أبو عليو ،تداول األس ل ل ل للهم والص ل ل ل للكوك

من األعيان واملنافع املوجودة عند التداول .احللاللة الثلالثلة -التداول

وضوابطه الشرعية ،ص.6

حال ما إذا كانت مكوانت املوجودات من األعيان املوص وفة يف

 )38هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري

النقدية وما يف حكها بصرف النظر عن مقدار السيولة

ال ذم ة .احلللالللة الرابعللة-الت داول ح ال كون مكوانت املوجودات

الشرعية ،املعيار الشرعي رقم ،21ص .573
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لألمثان ملنفع ة التقل ب والت صرف"( .)43ويقول أيضا:

أما عناصر الصكوك املختلطة فهي كما يلي(:)39

"خلقهما اهلل تعاىل لتتداوهلما األيدي".

األعيان ،وهي بلغة "احملاسبية احلديثة" :األصول
احلقيقية .وهي إما أن تكون األصول غري املتداولة من

نقود ابالصطالح :وهي سائر املسكوكات

عقارات كاألراضي واملباين وغريها أو منقوالت
كالسيارات واألاثث ،أو أن تكون األصول املتداولة
غري املالية ،مثل العروض املعدة للبيع ،سواء كانت
املنتجات زراعية أو صناعية أو جتارية أو طبية وحنوها.

املعدنية األخرى إضافة إىل األوراق النقدية .وتعرف
النقود أبهنا كل ما ُيصل على قبول عام عند القيام
أبي عملية تداول ،ويكون ذلك من خالل قبوهلا من
قبل مجيع األفراد الذين يعيشون يف اجملتمع ،ويتم

أما األعيان يف الصكوك فهي األصول احلقيقية اليت

استعماهلا كوسيلة لتبادل السلع واخلدمات ومقياس
للقيمة ،وهي جزء أساسي من العملية االقتصادية

املنافع ،ويقصد هبا الفوائد العرضية اليت تستفاد
من األعيان بطريق استعماهلا ،كسكىن املنزل وركوب

واالجتماعية على حد سواء(.)44
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :الدراهم والداننري

السيارة ولبس الثوب وعمل العامل .أما املنافع يف
الصكوك فهي اليت تستفاد من األعيان بطريق
استخدامها من خالل العقود من املضاربة واملشاركة

ال تقصد لنفسها ،بل هي وسيلة إىل التعامل هبا وهلذا
كانت أمثاان خبالف سائر األموال( .)45وقال حممد بن
خليل األسدي" :وجود النقود من الذهب والفضة

واملراحبة وغريها.

سبب لقوام العامل( .)46ويقول أبو عبيد" :رأيت الدراهم

يبدأ هبا تداول الصكوك ونشاطاهتا املختلفة.

والداننري مثنا لألشياء وال تكون األشياء مثنا هلما"(.)47

النقود ،وتنقسم عند الفقهاء إىل قسمني(:)40
نقود ابخللقة :وهي الداننري( )41والدراهم(،)42
يقول السرخسي" :وأما الذهب والفضة فخلقا جوهرين
 )39الش بيلي ،إص للدار وتداول األس للهم والص للكوك والوحدات

 )43مشس الدين السرخسي ،املب للسوط ،كتاب الزكاة ،ب اب زك اة

َاالس ل ل ل ل للتثملاريلة املش ل ل ل ل للتمللة على النقود أو اللديون وض ل ل ل ل للوابطهلا

األم وال ،اجلزء  ،1طبع ة  ،1دار الكت ب العلمي ة ،لبنان،
1993م ،ص.192-191

الشرعية ،ص .10

 )44أن ظ ر م وق ع امل وض وع :حبل ل للث عللن_أمه ليل ل للة ال لن لقللود.

 )40موس ى آدم عيس ى ،آاثر التغريات يف قيمة النقود وكيفية

<.>.https://mawdoo3.com

معاجلتها يف االقتصلاد اإلسلالمي ،طبعة ،1جمموعة دله الربك ة،

 )45تقي ال دين أْح د بن تيمي ة احلراين :جمموع الفت ل للاوث،

ج دة1993 ،م ص .18
 )41ال داننري :مجع دين ار ،وهي كلم ة رومي ة من Denarius
وهو اسم ملضروب الذهب.
 )42ال دراهم :مجع درهم كلم ة يوانني ة من  Drachmaوهو
اسم ملضروب الفضة.

اجملل د ،10طبع ة ،1دار الوف اء ،اململك ة العربي ة الس عودي ة،
1997م ،ص .136
 )46رفيق املصري ،اإلسالم والنقود ،مركز النشر العلمي ،اململكة
العربية السعودية1986 ،م ،ص.64
 )47أْحد حس ن ،األوراق النقدية يف االقتصللاد اإلسللالمي ،دار
الفكر ،سوراي2002 ،م ،ص .32
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اغتفار الراب التابع غري املقصود ابلتعامل يف الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية

الديون ،يرد "الديْن" يف اصطالح الفقهاء
مبعنيني :عام وخاص(:)53

واختلفوا يف إدخال كلمة "الفلوس"( )48ضمن
م صطلح النق ود ،فم نهم م ن رأى أن الفلوس عبارة عن
نقود وأمثان ،ألهنا تؤدي نفس الدور الذي تؤديه

(أ) فالديْن ابملعىن العام :هو كل حق اثبت يف
الذمة ،سواء كان حقا ماليا أو غري مايل ،وسواء كان
من حقوق هللا أو حقوق العباد( .)54وبناء على هذا
املعىن عرف الديْن أبنه "لزوم حق يف الذمة" ،أو ما

الدراهم والداننري .ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن
تيمية" :الفلوس النافقة (الرائجة) يغلب عليها حكم
األمثان وجتعل معيار أموال الناس( .)49ويقول املقريزي:
"فكثرت الفلوس أبيدي الناس كثرة ابلغة ،وراجت

كان يف الذمة ،أو "ما ترتب يف الذمة"(.)55

رواج ا ص ارت م ن أجله هي النقد الغالب يف البلد(.)50
يقول الكاساين" :إن الفل وس أمثان ف ال جي وز بيعه ا
جبن سها متفاض ال كال دراهم والداننري ...ومالية األعيان
كما تقدر ابلدراهم والداننري تقدر ابلفلوس فكانت

(ب) وأما الديْن ابملعىن اخلاص فللفقهاء فيه
قوالن )56(:األول :أن الديْن هو املال الثابت يف الذمة.
وبه قال مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة
وبعض احلنفية .وعند أصحاب هذا القول كل مال

أمثاان(.)51

ثبت يف الذمة فهو دين ،سواء كان بدال عن شيء
آخر ،كثمن املبيع وقيمة املتلف واملهر واألجرة ،أو مل

ومن الفقهاء من ال يعترب الفلوس نقودا بسبب
التقلب السريع يف قيمتها ،حيث ذهب أبو حنيفة وأبو

يكن بدال عن شيء كالزكاة.

يوسف إىل القول" :أبن الفل وس لي ست أبمث ان خلق ة
وإمن ا كان ت أمثان ا ابالصطالح"( .)52أما النقود يف
تداول الصكوك املختلطة فهي اليت استثمرت فيها عند
بداية الشركة من قبل ْحلة الصكوك أو جاءت فيها

الثاين :أن الديْن هو املال الثابت يف الذمة بدال
عن شيء آخر .وهبذا القول قال مجهور احلنفية(.)57
ومن أمثلة الديْن عند أصحاب هذا القول ما جيب يف
الذمة من مثن مبيع ،أو قرض أو أجرة أو مهر أو بدل

نتيجة أنشطة جتارية يف الشركة.

مال متلف .ومن أمثلة ما خيرج عن حقيقة الديْن عند
 )53نزيه ْحاد ،قض ل ل ل ل للااي فقهيلة معلاص ل ل ل ل للرة ،ص 110؛ أحكلام

 )48الفلوس :مجع فلس ،وهي كلمة غري عربية األص ل قيل أهنا
يواننية وقيل أهنا رومية ،وهي النقود املتخذة من النحاس وغريه.

التصرف يف الديون للقره داغي ،ص .99-98

 )49ش يخ اإلس الم ابن تيمية :جمموع الفتاوث ،اجمللد ،15ص

 )54أس امة بن ْحود الالحم ،بيع الدين وتطبيقاته املعاصل للرة يف

.256
 )50رفيق املصري ،مرجع سابق ،ص.59
 )51اإلمام عالء الدين أيب بكر بن مس عود الكاس اين احلنفي،

الفقه اإلسل ل ل للالمي ،دار امليمان للنش ر والتوزيع -الرايض ،ط ،1
2012م ،ص .54
 )55اسلتيفاء الديون يف الفقه اإلسلالمي ،للمزيد  ،37/1معجم

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،اجلزء ،4طبع ة  ،2دار إحي اء

املصطلحات االقتصادي االقتصادية لنزيه ْحاد ،ص .164

الت راث العريب ،لبنان1998 ،م ،ص .404

 )56أس امة بن ْحود ،بيع الدين وتطبيقاته املعاص ل ل للرة يف الفقه

 )52موس ى آدم عيس ى ،آاثر التغريات يف قيمة النقود وكيفية

اإلسالمي ،ص.55

معاجلتها يف االقتصلاد اإلسلالمي ،طبعة ،1جمموعة دله الربك ة،

 )57ابن جنيم ،األشباحل والنظائر.5/4 ،

ج دة1993 ،م ص .46
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كانت موجودات الصكوك اليت يراد تداوهلا أصدرت
مقابل أعيان موجودة أو منافع ،ومل يكن يف موجوداهتا
من نقد أو ديْن ،مثل صكوك اإلجارة ،جاز تداوهلا يف

أصحاب هذا القول هو الزكاة ،ألهنا إجياب إخراج مال
ابتداء من غري أن يكون بدال عن شيء آخر(.)58
إن املراد من الديون يف الصكوك املختلطة هي

هذه احلالة عند توفر شروط البيع العادية ،وهذا كما
نص عليه املعيار الشرعي لصكوك االستثمار( ،جيوز
تداول الصكوك واسرتدادها إذا كانت متثل حصة
شائعة يف ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو

احلق املايل الثابت يف الذمة اليت أتيت فيها بسبب نتيجة
السياسة االقتصادية بشركة خمتلفة وعقود متعددة ،وهي
تسلسلت يف تداول الصكوك املختلطة بعد أن بدأ
االستثمار فيها ابألصول احلقيقية من األعيان واملنافع،

خدمات ،بعد قفل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك

أبدا.
وما كانت الديون فيها بفائدة ً

وبدء النشاط) .
( )60

ومن اجلدير أن يذكر هنا أحكام تداول الصكوك

اثلثا -حكم تداول الصكوك حال كون

املختلطة حسب موجوداهتا املختلفة:

موجوداهتا أعياان موصوفة يف البمة :إذا صارت

أوال -حكم تداول الصكوك حال كون

الصكوك قد أصدرت مقابل أعيان موصوفة يف الذمة،
ويراد تداوهلا ،فإنه ال جيوز تداوهلا يف هذه احلالة ،وذلك
ألن عملية التداول على بيع ما مل يقبض ،وهو ال

نقودا :إذا كانت موجودات الصكوك اليت
موجوداهتا ا

يراد تداوهلا تبقى نقودا وال تستخدم يف الشراء ألعيان
أو منافع ،فإنه تتحقق شروط الصرف لصحة البيع يف

جيوز(.)61

هذه احلالة ،وهي :التقابض يف اجمللس ،والتماثل بني
سعر البيع والقيمة االمسية للصك ،وذلك ألن حصيلة
الصكوك ما زالت متثل نقودا يف هذه املرحلة فيكون

رابعا -حكم تداول الصكوك حال كون
موجوداهتا ديوان :إذا كانت موجودات الصكوك بعد
بيعها ديوان ،فيطبق عليها يف هذه احلالة حكم التعامل
ابلديون ،ألنه بيع للديْن ابلنقد وهو ال جيوز ،واتفق
الفقهاء على ذلك الشتماله على الراب من الفضل

بيعها بيعا للنقود ،وهو الصرف .كما جاء يف قرار
اجملمع رقم" )4/5( 30 :إذا كان مال القراض املتجمع
بعد االكتتاب وقبل املباشرة يف العمل ابملال ما يزال
نقودا ،فإن تداول صكوك املقارضة يعترب مبادلة نقد

والنسيئة كليهما ،ولذلك ال جيوز بيع هذه الصكوك إال
عندما تتحقق شروط بيع الدين ،كما جاء يف قرار
اجملمع رقم" )4/5( 30 :إذا أصبح مال القراض ديوان،

بنقد ،وتطبق عليه أحكام الصرف"(.)59
اثنيا -حكم تداول الصكوك حال كون
موجوداهتا من األعيان واملنافع أو اخلدمات :إذا
 )58أس امة بن ْحود ،بيع الدين وتطبيقاته املعاص ل ل للرة يف الفقه

 )60هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري

اإلسالمي ،ص.55

الشرعية ،املعيار الشرعي رقم ،17 :ص .481-479

 )59قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل.

 )61أبو عليو ،تداول األس للهم والص للكوك وض للوابطه الش للرعية،
ص.9
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تطبق على تداول صكوك املقارضة أحكام التعامل

الصادر بشأن سندات املقارضة وسندات االستثمار:
"إذا صار مال القراض موجودات خمتلطة من النقود
والديون واألعيان واملنافع فإنه جيوز تداول صكوك

صكوك االستثمار ،الذي جاء فيه" :جيوز تداول
الصكوك واسرتدادها إذا كانت متثل حصة شائعة يف
ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات ،بعد
قفل ابب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط،

اضى عليه ،على أن يكون
املقارضة وفقاً للسعر املرت َ
أعياان ومنافع"(.)64
الغالب يف هذه احلالة ً
ُ

أما قبل بدء النشاط فرتاعى الضوابط الشرعية لعقد
الصرف ،كما تراعى أحكام الديون إذا متت التصفية
وكانت املوجودات ديوان ،أو ت بيع ما متثله الصكوك

والديون ،فقد اختلف الفقهاء واملؤسسات املالية
اإلسالمية يف حكم تداوهلا ،وهذا البحث سريكز على

ابلديون"(.)62
وما نص عليه أيضا املعيار الشرعي رقم ()17

أما إذا كانت موجودات الصكوك خليطا من
النقود والديون واألعيان واملنافع وكانت الغلبة للنقود

هذا املوضوع يف ضوء قاعدة "التبعية".

بثمن مؤجل"(.)63

للفقهاء املعاصرين لالقتصاد اإلسالمي وكذلك
خرباء املؤسسات املالية اإلسالمية يف ذلك نظرايت
خمتلفة واضحة على اعتبارات فقهية ،أذكرها على

خامسا -حكم تداول الصكوك حال كون
موجوداهتا خليطا من النقود والديون واألعيان

النحو التايل:

واملنافع وكانت الغلبة لألعيان واملنافع :إذا صارت
موجودات الصكوك اليت يراد تداوهلا خليطا من النقود
والديون واألعيان واملنافع ،وصارت الغلبة فيها لألعيان
واملنافع ،فإن حكمه فيها اجلواز ،كما احلكم الوارد

أوال -معيار الغلبة ،اختار جممع الفقه اإلسالمي

ابجلواز يف الصكوك املتداولة اليت حال كون موجوداهتا
من األعيان واملنافع واخلدمات .وذلك ألن الصكوك
متثل األعيان أو املنافع يف هذه احلالة ،فصار تداول

الغالبة ،يتحقق هلا حكم بيع األعيان واملنافع ،وأما إذا
صارت النقود هي الغالبة فلها بيع حكم الصرف ،وإذا
كانت الديون هي الغالبة فلها حكم بيع الدين ،وهذا
ما نص عليه قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بشأن

الدويل مبدأ الغلبة ،بناء على أن احلكم للغالب( )65يف
موجودات الصكوك .فإذا كانت األعيان واملنافع هي

الصكوك مفهوما عن بيع تلك األعيان أو املنافع كما
ذكر ،وهو جائز بناء على قرار اجملمع رقم)4/5( 30 :

سندات املقارضة وسندات االستثمار" :إذا صار مال

 )62قرارات جممع الفق ه اإلس المي ال دويل .أنظر :أبو عليو،

اخلَ ْم ِر َوال َْم ْي ِسل ل ِر ِ قُ ْل فِي ِه َما
ك َع ِن ْ
) 65قال هللا تعاىل( :يَ ْسل لأَلُونَ َ
إِ ْْثٌ َكبِريٌ َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َوإِ ْْث ُُه َما أَ ْك َربُ ِمن نَّل ْف ِع ِه َما) ۗ س ورة البقرة:
 .219ه ذه اآلي ة ت دل أن احلكم للغ ال ب حي ث بني هللا تع اىل أن
اخلمر وامليس ر هناك فائدة لإلنس ان ،ولكنهما مض راتن جدا للناس
ابلنس بة من نفعهما ،فال جيوز اخلمر وامليس ر .ومن هنا جاءت

س نة 2009م بش أن الص كوك اإلس المية (التوريق) وتطبيقاهتا
املعاصرة وتداوهلا.

احلكم للغالب .

تداول األسهم والصكوك وضوابطه الشرعية ،ص.9
 )63هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري
الشرعية ،املعيار الشرعي رقم ،17 :ص .481-479
 )64قرار جممع الفقه اإلسللالمي الدول يف دورته التاسللعة عشللرة
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لألعيان واملنافع واحلقوق عن نسبة  %30من إمجايل
موجودات الشركة الشاملة لألعيان واملنافع واحلقوق
والسيولة النقدية وما يف حكمها (أي ديون الشركة على

القراض موجودات خمتلطة من النقود والديون واألعيان
واملنافع فإنه جيوز تداول صكوك املقارضة وفقاً للسعر
اضى عليه ،على أن يكون الغالب يف هذه احلالة
املرت َ

الغري وحساابهتا اجلارية لدى الغري والسندات اليت
متلكها ومتثل ديوان) ،بصرف النظر عن مقدار السيولة
النقدية والديون لكوهنا حينئذ اتبعة)( .)69حيث أجازت
اهليئة تداول أسهم الشركات املشتملة على نقود أو

ديوان
نقودا أو ً
أعيان ومنافع ،أما إذا كان الغالب ً
فرتاعى يف التداول األحكام الشرعية اليت ستبينها الئحة
تفسريية توضع وتعرض على اجملمع يف الدورة
القادمة)( .)66وإن الغلبة تتحقق حال بلوغ موجودات
الصكوك إىل أكثر من  ،%50وأيضا اختلف الفقهاء
اختالفا شديدا يف تعيني معيار الغلبة( )67واصطالح

ديون دون مراعاة أحكام الصرف لقاعدة "يغتفر يف
التوابع ما ال يغتفر يف غريها" ،إذا كانت األعيان واملنافع
أكثر من  %30من إمجايل موجودات الشركة .فقال
أبو زيد :االستدالل حبديث سعد بن أيب وقاص( )70

الثلث يف تداول الصكوك املختلطة ،كما جاء يف املعيار
الشرعي رقم (" :)21إذا كانت موجودات الشركة
مشتملة على أعيان ومنافع ونقود وديون فيختلف

على معيار الثلث ال يستقيم .املراد من احلديث أن
الثلث كثري يف جمال التربعات .قال ابن حجر يف معىن
احلديث" :معناه :كثري ابلنسبة إىل ما دونه"( .)71وذكر

مفهوم الغلبة والكثرة(.)68
اثنيا -معيار الثلث ،ذهب األيويف إىل معيار

ابن حجر أيضا -أن الكثرة أمر نسيب ،فيكون الثلث
قليال إذا ما قورن ابلباقي ،وذهب الشافعي-كذلك-

حكم تداول أسهمها حبسب األصل املتبوع وهو غرض
الشركة ونشاطها املعمول به ،فإذا كان غرضها
ونشاطها التعامل يف األعيان واملنافع واحلقوق فإن

إىل أن معىن "كثري" يف احلديث "قليل"(.)72
اثلثاا -معيار التبعية ،ومعناه إذا كانت الصكوك

تداول أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو
التصرف يف الديون ،شريطة أن ال تقل القيمة السوقية

خمتلطة ابألعيان واملنافع والنقود والديون ،فرتاعي قاعدة

س نة 2009م بش أن الص كوك اإلس المية (التوريق) وتطبيقاهتا
املعاصرة وتداوهلا.
 )67فقال بعض :إن مقدار الغلبة الثلثني  ،%66أو نسبة النصف
 ،%50أو أكثر من النص ف  ،%51أو الثلث  ،%33أبو عليو،

 )70عن َس ْع ِد بْ ِن أَِيب َوقَّ ٍ
تَ :اي
اص رض ي هللا تعاىل عنه قَا َل :قُلْ ُ
ول َِّ
ِ
ٍ
َّق
َر ُس َ
ص دُ
اَّلل ،أ ََان ذُو َمالَ ،وَال يَِرثُِين إَِّال ابْنَةٌ ِيل َواح َدةٌ ،أَفَأَتَ َ
ت:
َّق بِ َش طْ ِرهِ؟ قَ َ
بِثُلُثَ ْي َم ِايل؟ قَ َ
ص دُ
الَ :ال ،قُلْ ُ
الَ :ال ،قُلْ ُ
ت :أَفَأَتَ َ
ك
َّق بِثُلُثِ ِه؟ قَ َ
ص دُ
ثَ ،والثُّلُ ُ
ال :الثُّلُ ُ
َّك أَ ْن تَ َذ َر َوَرثَتَ َ
ث َكثِريٌ ،إِن َ
أَفَأَتَ َ
ِ
ِ
َّاسُ .متَّ َف ٌق عَلَيْ ِه انظر:
أَ ْغنيَاءَ َخ ْريٌ م ْن أَ ْن تَ َذ َرُه ْم عَالَةً يَتَ َك َّف ُفو َن الن َ

 )68املرجع السابق ،ص .13-12

الصلكوك وضلوابطها وقضلاايها الشلرعية ،إس المية املعرفة ،الس نة

 )66قرار جممع الفقه اإلسللالمي الدول يف دورته التاسللعة عشللرة

عب د العظيم أبو زي د ،حنو ص ل ل ل ل للكوك إس ل ل ل ل للالميلة حقيقيلة ،حقيقلة

تداول األسهم والصكوك وضوابطه الشرعية ،ص .14
 )69هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري

السادسة عشرة ،العدد 2010 ،62م ،ص .122-121
 )71ابن حجر العس قالين ،فتح البللاري ،بريوت :دار املعرف ة،

الش ل للرعية ،املعيار الش رعي األوراق املالية (األس هم والس ندات)،

1379ه ،ج ،5ص .365
 )72املرجع السابق ،ج ،5ص.365

رقم ،21 :ص .573
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اغتفار الراب التابع غري املقصود ابلتعامل يف الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية

التبعية يف هذه احلالة لتداوهلا ،ويغتفر فيها الراب التابع
بغري قصد ابلضوابط الشرعية .وذهب إليه احلنابلة

غري مقصود يف البيع .وهذا الرأي منصوص عن أْحد،
وهو قول الشافعي ،وعثمان البيت( ،)77وهذه املسألة
مشاهبة ملسألة صحة دخول الثمرة قبل بدو صالحها

املطلب األول :مدث اغتفار الراب التابع بغري قصد

تبعاً يف البيع ( .)78فاجلواز واملنع هنا يعتمد على القصد.

واملالكية ومجهور الفقهاء املعاصرين كما سيأيت تفصيله.

القول الثالث :اغتفار راب البيوع يف التابع جائز،

يف تداول الصكوك املختلطة عند الفقهاء املعاصرين

وذهب إليه املالكية ( ،)79والشافعي يف قوله القدمي،
وبعض الشافعية ( .)80قال اإلمام مالك" :األمر اجملتمع

اختلف الفقهاء يف اغتفار الراب التابع بغري قصد
يف الصكوك املختلطة على ثالثة أقوال ،وهي كالتايل:

نقدا
عليه عندان أن املبتاع إن اشرتط مال العبد فهو لهً ،
كان أو ديناً ،أو عرضاً يعلم أو ال يعلم ،وإن كان للعبد
من املال أكثر مما اشرتى به كان مثنه نقداً أو ديناً أو

القول األول :منع الراب التابع مطلقاً وعدم صحة

العقد ،وذهب إليه احلنفية ( ،)73والشافعي يف قوله
اجلديد( ،)74واستدلوا أبن الراب ال يغتفر عنه يف الشرع،

عرضاً"( ،)81ويف هذا داللة واضحة على عدم شرط
حكم الصرف مهما كانت داننريه ودرامهه وذهبه
وفضته تبعا للعبد حىت ولو كان مثنه من نفس اجلنس.
فعلم من رأي مالك أنه ال يشرتط لصحة ذلك البيع

سواء كان اتبعاً أو متبوعاً.
القول الثاين :اغتفار الراب التابع أو منعه يعتمد

يف ذلك على القصد ،وإليه ذهب احلنابلة( ،)75وبعض

املالكية ( )76حيث قالوا إذا كانت نية املشرتي وقصده
يف البيع للعبد ال للمال ،صح البيع بذلك الشرط،
ويدخل املال يف البيع تبعاً له ،سواء كان املال معلوماً

أن يكون القصد متجها حنو العبد فقط ،وإمنا احلكم
هو أنه إذا اشرتى العبد ومعه مال أي مال أبي مثن
كان؛ فإن العقد صحيح وأن ماله للمشرتي إن اشرتط

أو جمهوالً ،من جنس الثمن أو من غريه ،عيناً كان أو
ديناً وسواء كان مثل الثمن ،أو أقل ،أو أكثر منه ،ألنه

وإال لسيده ،قال ابن عبد الرب( :وجيوز عند مالك شراء
العبد وإن كان ماله دراهم بدراهم إىل أجل وكذلك لو

 )73زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف اببن جنيم املص ري

 )77عبد هللا بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدس ي مث الدمش قي

احلنفي ،البحر الرائق شللرح كنز الدقائق ،ط1997 ،1م ،ج ،5

احلنبلي ،املغين ،الق اهرة :دار ع امل الكت ب ،ط1997 ،3م ،ج،4

ص .381

ص .130-129
 )78يوس ف بن عب د هللا بن حمم د بن عب د الرب النمري القرطيب

 )74إمساعيل بن ُيي بن إمساعيل املص ري املزينُ ،متصل للر املزين،

املالكي ،االسلتبكار ،بريوت :دار الكتب العربية ،ط2002 ،1م،

ط1998 ،1م ،ج ،1ص .181
 )75العثماين ،فقه البيوع ،ص.694

ج ،6ص .278
 )79مالك ،املوطأ ،حديث رقم  ،2265ج ،4ص .883

 )76جالل الدين عبد هللا بن جنم بن شاس ،عقد اجلواهر الثمينة

 )80أبو احلس ن على بن ْحد املاوردي ،احلاوي الكبري ،بريوت،

يف ملبهلب علاس امللدينلة ،بريوت :دار الغرب اإلس المي ،ط،1

دار الكتب العلمية ،ط1999 ،1م ،ج ،5ص .265

2003م ،ج  ،2ص.399

 )81أنس بن م ال ك ،املوطللأ ،بريوت :دار إحي اء الرتاث العريب،
ط1998 ،1م ،حديث رقم  ،2265ج ،4ص .883
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كان ماله ذهبا أو دينا)( .)82وقال الشاطيب( :فاحلاصل
أن التبعية لألصل اثبتة على اإلطالق) ،وقد ذكر
النووي( :أنه لو ابع دارا بذهب ،فظهر فيها معدن

وذهب إىل مثل هذا القره داغي( )85حيث رجح
اغتفار بعض الشروط الشرعية يف حالة بيع املال الربوي
بربوي آخر يف حالة التبعية ،كاالغتفار يف اشرتاط

ذهب .صح البيع على األصح ،ألنه اتبع)(.)83

التقابض يداً بيد ،وشرط التماثل ،استنادا إىل احلديث
الصحيح املتفق عليه الذي قال فيه ﷺ" :من ابتاع
عبداً ،وله مال فماله للذي ابعه إال أن يشرتط املبتاع"
( .)86فاحلديث يدل على أنه ال ينظر إىل نوعية ماله،

وحيث إن املالكية يرون صحة املعاملة إلطالق
احلديث فيه ،ألن اشرتاط املشرتي مال العبد ،أو بيعه
بدراهم ومال العبد من دراهم ،فالبيع مل يرد عليه ،ألنه

ألن العقد وقع على العبد أصالةً ،وجاء املال الذي معه
تبعاً ،إذاً يغتفر فيه ولو كان ماله ذهباً أو فضة ،كثرياً
أو قليالً ،ألن ظاهر احلديث يدل على جواز تلك
املبادلة من غري نظر إىل جنس الثمن الذي يُشرتى به

ال اعتبار له من الثمن ،بكونه اتبعاً لرقبة العبد.
ومن الفقهاء املعاصرين الذين يؤيدون القول
بصحة راب البيوع يف التوابع نزيه ْحاد ،حيث بني أن
راب البيوع يغتفر عنه يف صورتني ،إحدامها يف حالة

العبد ،وذلك ألن لفظ املال يشمل مجيع أمواله سواء
كان نقداً أو ديناً ،أو عرضاً ربوايً أو غري ربوي ،قليالً
أو كثرياً ،كما يدل على أن مال العبد املبيع اتبع له

التبعية ،مقتضياً ملقاصد الشريعة برفع احلرج من قبل
الشارع يف التوابع ،وعدم تطبيق قواعد الصرف ،والثاين
عند اقتضاء احلاجة ،أو املصلحة الراجحة ،يقول" :لقد

فضالً عن مقداره أو نوعه".

نبه حمققو الفقهاء على أن راب البيوع مغتفر يف حالتني:
إذا كان اتبعاً يف العقد ،وعند اقتضاء احلاجة ،أو
املصلحة الراجحة ،ودليل ذلك حديث العبد الذي معه
مال ،فأما اغتفاره للتبعية ،فاملراد به أن راب البيوع مغتفر،

هذا وقد أمجعت األمة على أن الراب قليله وكثريه
حرام أصالة ،وداينة ال جدال فيه ،ولكن الراب التابع يف
العقد بغري قصد ليس بدرجة الراب األصلي احملرم شرعاً،
فبينهما فرق يف كيفيتهما ،ويف صفاهتما ،ويف ضررمها،
ويف عقدمها ،فيكون احلكم بينهما خمتلفا الختالف
ذاهتما من منظور شرعي وقانوين ومقصدي .وبناء على

أي :مرخص فيه شرعاً إذا وقع تبعاً ال مقصوداً يف
العقد ،تيسرياً على العباد ،ورفقا هبم ،ورفعاً للحرج
عنهم ،...وعدم توافر شروط صحة الصرف يف بيع

ذلك نرى لقاعدة اغتفار الراب التابع يف العقد املايل
اعتباراً لقاعدة املقاصد واملصاحل بقدر ضرورهتا

النقود ببعضها ،إذا وقع ذلك يف التوابع ،ال يف املعقود
عليه أصالة"(.)84

وضوابطها.

 )82القره داغي ،أثر نقود وديون الشركة ،....ص.69

 )85القره داغي ،قاعدة التبعية وأثرها يف الرتخيصلات الشلرعية،

 )83املرجع السابق ،ص .69

ص .460-444

 )84نزي ه ْح اد ،املفلهلوم االصل ل ل ل ل لطلالحي لللراب بني دالالت

 )86أخرجه البخاري يف ص ل ل للحيحه ،كتاب الش رب واملس اقاة،

النصوص وتقسيمات الفقهاء ،ص .102-27

ومسلم يف كتاب البيوع.
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اغتفار الراب التابع غري املقصود ابلتعامل يف الصكوك املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية

املطلب الثاين :أدلة الفريقني يف اغتفار الراب أو منعه

ويناقش هذا الدليل :أبن شراء الذهب كان
مقصودا أصالة يف حديث فضالة (ويسمى مسألة "مد
ً
وعجوة")( ،)89بينما حديث ابن عمر يدل داللة

التابع مطلقا (وهم احلنفية والشافعية يف القول اجلديد)

واضحة على أن شراء املال مل يكن أصالة ،فيختلف
عن حديث ابن عمر (بيع العبد وله مال) ،وال تعارض
بينهما ،فحديث مال العبد داخل يف مسألة التبعية ال

يف الصكوك املختلطة ومناقشتها
أدلة الفريق األول :استدل الفريق القائل مبنع الراب يف
أبدلة منها:
أ-الدليل األول :احلديث الذي أخرجه مسلم

شك فيه.

عن فضالة بن عبيد قال" :اشرتيت يوم خيرب قالدة

قال القره داغي إن موضوع مال العبد داخل يف
ابب التبعية ،ألن العبد هو املقصود ابلبيع وليس ماله
إضافة إىل أن احلديث الوارد فيه واضح الداللة على
اجلواز مطل ًقا ،وليس هناك دليل يقيده يف نظرهم فيبقى

ابثين عشر دينارا ،فيها ذهب ،ففصلتها ،فوجدت
فيها أكثر من اثين عشر دينارا ،فبكرت ذلك للنيب
ﷺ فقال :ال تباع حىت تفصل"(.)87

وجه الداللة :أن النيب ﷺ هنى عن بيع قالدة

على إطالقه ،كما أن ذلك ُيقق مصاحل معتربة ،كما
أهنم مجعوا بني حديث ابن عمر ،وحديث فضالة بن
اردا على
عبيد أبن حديث العبد وارد يف كون العقد و ً

الذهب جبنسها ،ملا فيه من علة الراب؛ إذ هو بيع ربوي
بربوي ومعه من غري جنسه ،ومثله إذا كان فيهما مجيعا
من غري جنسهما لوجود العلة ،واجلهل ابلتساوي

تبعا،
العني أصالة ،وأن ما معه من األموال جاء ً
وحديث فضالة حل العقد فيه أصالً على الذهب(.)90

كالعلم ابلتفاضل.
فقياس رأي الشافعية أنه ال جيوز بيعها أصال،
حىت تفصل األعيان من النقود والديون ،ولكنه
مستحيل يف أسهم الشركات .أما قول احلنفية ،فيجوز
بيع السهم إن كان مثن السهم أكثر من النقود والديون

ب-الدليل الثاين :عموم األدلة على حرمة الراب
يف القرآن الكرمي ،والسنة النبوية ،وإمجاع املسلمني عليه
وغريها( .)91ويناقش هذا الدليل :أبن هذه النصوص
تدل على الراب الصريح الثابت ،وهذا أمر متفق عليه،
وأن ْحلة الصكوك ال يؤسسون الشركة مبال الراب يف

املمثلة ابلسهم(.)88

أش هرها أن يكون املبيع ًّمدا من متر عجوةٍ ودرمها واحدا ،والثمن
درمه ان .وهل ذا مسي ت املس أل ة مب د وعجوة) ،لكن هن اك ثالث
مس ائل متش اهبة ،حكم كل منها خمتلف ابلنس بة إىل بعض

 )87أخرجه مسلم يف صحيحه حديث رقم .1591
 )88العثماين ،فقه البيوع ،ج ،2ص .693
) 89جاء يف املص باح املنري( :املد ابلض م :كيل وهو رطل وثلث
عند أهل احلجاز فهو ربع ص اع...واملد رطالن عند أهل العراق،
واجلمع أمداد وامداد ابلكس ر ،قال الرازي( :العجوة ض رب من
أجود التمر ابمل دينة وخنلتها تس مى لينة) .مثاله( :إن كان املبيع
خملوط ا مب الني ربوين ،والثمن م ال ربوي ،أو خملوط ا بربوي وغري
ربوي ،فهذا يس مى "مس ألة مد وعجوة" ،وله ص ور معقدة،

املذاهب .العثماين ،أنظر :فقه البيوع ،ج ،2ص .684
 )90القره داغي ،أثر ديون ونقود الشللركة أو احملفظة على حكم
تداول األسهم والصكوك والوحدات االَستثمارية ،ص .71

 )91س عي د ،قلاعلدة التبعيلة وأثرهلا يف االغتفلار يف املعلامالت
املالية املعاصرة ،ص .391
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حال االستثمار أصالً ،ويبتعدون عنه البتة ،ولو اختلط
بعضه مع تداول الصكوك ابلنقود والديون بغري إرادة
يف تسلسل التجارة ،فهي مسألة جزئية ،هلا أحكامها

له يف العقد" ( .)95وقال العيين" :وهذا مذهب مالك
والشافعي وأيب حنيفة ،والعبد ال ميلك شيئًا ،ألن الرق
مناف للملك ،وماله لسيده عند بيعه وعند عتقه،

املستقلة ،واالستدالل ابملسألة اجلزئية على املسألة
الكلية بعدم اجلواز مطل ًقا ،فيه خطر عظيم ،وأن
االستثمار يف الصكوك املختلطة ابلعقود الشرعية مباح،
والراب فيها غري مؤكد ،فال يقال العقود الشرعية الثابتة

وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأيب هريرة ،وبه
قال سعيد بن املسيب والثوري وأْحد وإسحاق ،وقالت
طائفة :ماله دون سيده يف العتق والبيع ،روي ذلك عن
عمر وابنه وعائشة ،رضي هللا تعاىل عنهم ،وبه قال

حرام بسبب اشتماهلا على الراب التابع بغري قصد
ابلشك ،ألن القاعدة "اليقني ال يزول ابلشك"(.)92

النخعي واحلسن" (.)96
ب-الدليل الثاين :احلديث الذي أخرجه

أدلة الفريق الثاين :استدل املالكية واحلنابلة الذين قالوا

قال" :من ابتاع خنالا بعد أن تؤبر ،فثمرهتا للبائع إال

أ-الدليل األول :احلديث الذي أخرجه البخاري

تبعا
يدل على جواز بيع الثمر قبل بدو صالحها ً
للنخل ،مع أنه ال جيوز بيعها وحدها ملا يف ذلك من
الغرر .قال ابن قدامة" :ألنه إذا ابعها مع األصل

املبتاع" ( ،)93ووجه الداللة من احلديث هو أن لفظ

تبعا يف البيع فلم يضر احتمال الغرر فيها" .
حصلت ً

وهلذا فإن هذه األدلة هي خارج حمل النزاع.

البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنه أن رسول هللا ﷺ

ابغتفار الراب التابع يف العقد أبدلة أمهها:

أن يشرتط املبتاع" ( .)97وجه الداللة من احلديث :أنه

ومسلم عن ابن عمر أن رسول هللا ﷺ قال" :من ابع
عب ادا وله مال ،فماله للبي ابعه إال أن يشرتط

( )98

كثريا من
وبناء على هذا يقول العثماين" :إن ً
العلماء املعاصرين أجازوا بيع األسهم بشرط أن تكون
النقود والديو ُن اتبعة لألعيان ،وهذا صحيح على
ُ

نقدا ،أو دينًا،
"مال" يف احلديث يشمل مجيع األموال ً
كثريا ،كما يدل على أن مال العبد
أو ً
عرضا ،قليالً أو ً
املبيع مهما كان مقداره أو نوعه فهو اتبع له ( .)94قال
احلافظ ابن حجر" :إن إطالق احلديث يدل على جواز
بواي ،ألن العقد وقع
بيعه ولو كان املال الذي معه ر ً
على العبد خاصة ،واملال الذي معه تبع له ال مدخل
 )92زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف اببن جنيم املص ري،

 )95أْحد بن على بن حجر العس قالين ،فتح الباري ،بريوت:

األشل ل ل للباحل والنظائر ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1999 ،1م،

دار املعرفة ،ج ،5ص .51

ص .56

 )96حممود بن أْح د احلنفي ب در ال دين العيين ،عم للدة الق للاري

 )93أخرجه البخاري يف ص ل ل للحيحه ،كتاب الش رب واملس اقاة،

شرح صحيح البخاري ،ج ،13ص .114

ومسلم يف كتاب البيوع.

 )97احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ،حديث رقم .5929

 )94أبو عليو ،تداول األس للهم والص للكوك وض للوابطه الش للرعية،

 )98ابن قدامة ،املغين ،ج4،ص63،72،وانظر أيض ا :حممد بن

ص .18

مفلح املقدسي ،الفروع وتصحيح الفروع ،ج ،4ص .53
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مذهب احلنابلة ،بشرط أن يكون املقصود األعيان،

املتبوع ،فيجوز حينئذ تداول الورقة املالية دون مراعاة
نسبة النقود والديون إىل املوجودات.
• انتفاء تبعية النقود والديون ،أو عدم تضمن

تؤكد هذا الرأي منها ما جاء يف قرار جممع الفقه

الورقة املالية مللكية املتبوع ،فيخضع التداول حينئذ
ألحكام الغلبة".
وجاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف

حسب ما ذكره الشيخ العثيمني رْحه هللا تعاىل"(.)99
لذلك نرى هناك قرارات عديدة حول املوضوع
اإلسالمي الدول يف دورته التاسعة عشرة

( )100

سنة

 2009بشأن الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاهتا

دورته الثانية والعشرين سنة  2015ما أييت

املعاصرة وتداوهلا" :إذا صار مال القراض موجودات
خمتلطة من النقود والديون واألعيان واملنافع فإنه جيوز
اضى عليه،
تداول صكوك املقارضة وفقاً للسعر املرت َ
على أن يكون الغالب يف هذه احلالة أعياان ومنافع .أما

()102

" :بعد

اطالعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية
حول موضوع :الغلبة والتبعية يف املعامالت املالية،
حاالهتما ،وضوابطهما ،وشروط حتققهما ،املنعقدة
جبدة خالل الفرتة من 26-25 :صفر 1436ه ،
املوافق  18-17ديسمرب 2014م ،وبعد دراسة ما ورد
ابلتوصيات والرجوع إىل قرارات اجملمع ذات الصلة،
وهي القرار رقم ،)30( :والقرار رقم ،)188( :والقرار

اع ى يف التداول
نقودا أو ً
ديوان ،فرت َ
إذا كان الغالب ً
األحكام الشرعية اليت ستبينها الئحة تفسريية توضع
وتعرض على اجملمع يف الدورة القادمة".
وجاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف

رقم ،)196( :تبني للمجمع أن هذا املوضوع حباجة
إىل التنسيق بني قرارات اجملمع ذات الصلة إلعادة
صياغة توصيات الندوة .ويرى تكليف أمانة اجملمع

دورته العشرين سنة( 2012 )101بشأن األوراق املالية
من صكوك وأسهم أو وحدات ما نصه" :إذا كانت
موجودات الورقة املالية خليطا من النقود والديون

بتشكيل جلنة علمية من املختصني ،وعرض ما تتوصل

واألعيان واملنافع واحلقوق ،فلها حاالن:

إليه اللجنة على اجمللس يف الدورة القادمة".

• أن تكون النقود والديون اتبعة ملا يصح أن
يكون متبوعاً ،وتكون الورقة املالية متضمنة مللكية

أما هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية فكان قرارها أكثر وضوحا كما جاء يف
املعيار الشرعي رقم ( )21لألوراق املالية حيث أجازت

 )99العثم اين ،فقلله البيوع على املللباهللب األربعللة ،ص -690

 )101قرار عن جممع الفقه اإلس المي الدويل يف دورته العشل لرين

.691

س نة ( )2012بش أن األوراق املالية من ص كوك وأس هم أو
وحدات.
https://www.iifa<
>aifi.org/ar/2911.html

 )100قرار جممع الفقله اإلس ل ل ل ل للالمي اللدول يف دورته التلاس ل ل ل ل لعلة
عشرة سنة  2009بشأن الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاهتا
امل ع اص رة وت داوهل ا< https://www.iifa- .
>aifi.org/ar/2796.html

 )102قرار جممع الفق ه اإلس المي ال دويل يف دورت ه الث للاني للة
والعش ل ل ل ل لرين س ن ة 2015مhttps://www.iifa- < .
>/aifi.org/ar
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اهليئة تداول أسهم الشركات املشتملة على نقود أو
ديون دون مراعاة أحكام الصرف لقاعدة "يغتفر يف
التوابع ما ال يغتفر يف غريها" ،لكن إذا كانت األعيان

الشركة وصفاهتا؟ فيقال :إن العلم يف كل شيء حبسبه،
مث ذكر أبن العلم بذلك من خالل نشراهتا السنوية
وميزانيتها حتقق املعرفة الكلية املمكنة ،وأن "تتبع

واملنافع أقل من الثلث فإنه ال جيوز تداول األسهم إال
مبراعاة أحكام الصرف أو التصرف يف الديون ،ألن
األعيان واملنافع يف هذه احلالة قليلة ،فال ميكن اعتبار
الديون والنقود اتبعة هلا ،فتكون مقصودة ابلعقد

اجلزئيات يف مثل هذا فيه حرج ومشقة ،ومن القواعد
املقررة أن "املشقة جتلب التيسري" ،وقد صرح الفقهاء
رْحهم هللا ابغتفار اجلهالة يف مسائل معروفة يف أبواب
متفرقة مثل جهالة أساس احليطان ،وغري ذلك .فإن

أصالة ،فتشرتط فيها الشروط اليت تشرتط فيها لو كانت

قيل :إن يف هذه الشركات نقودا ،وبيع النقد ال يصح
إال بشرطه ،فيقال :إن النقود هنا اتبعة غري مقصودة،
وإذا كانت هبذه املثابة ،فليس هلا حكم مستقل ،فانتفى
حمذور الراب .فإن قيل :إن للشركة ديوان يف ذمم الغري،

مفردة.
فقد أشار املعيار الشرعي رقم ( )21إىل تطبيق
قاعدة التبعية يف تداول موجودات الشركات املختلطة

أو أن على تلك السهام املبيعة قسطا من الديون اليت
قد تكون على أصل الشركة ،وبيع الدين يف الذمم ال
جيوز إال ملن هو عليه بشرطه ،فيقال :وهذا أيضا من

على أعيان ومنافع ونقود وديون بشرط أال تقل القيمة
السوقية لألعيان واملنافع واحلقوق عن نسبة  %30من
إمجايل موجودات الشركة الشاملة لألعيان واملنافع

األشياء التابعة اليت ال تستقل حبكم ،بل هي اتبعة
لغريها ،والقاعدة" :أنه يثبت تبعا ماال يثبت استقالال"،

واحلقوق.
وبه أفىت حممد بن إبراهيم ،قاضي القضاة ومفيت
الداير السعودية سابقا فيما ورد إليه من استفتاء عن
الشركات املسامهة – كشركة الكهرابء ،واإلمسنت،

ويدل على ذلك حديث ابن عمر مرفوعا( :من ابع
عبدا وله مال فماله للبائع إال أن يشرتطه املبتاع)،

رواه مسلم وغريه ،فعموم احلديث يتناول مال العبد
املوجود والذي له يف ذمم الناس ،ويدل عليه أيضا

والغاز -وحنوها مما يشرتك فيه املسامهون ،مث يرغب
بعضهم يف بيع شيء من سهامهم مبثل قيمتها أو أقل
أو أكثر حسب جناح تلك الشركة وضده( ،)103فأجاب

حديث ابن عمر اآلخر( :من ابع خنالا بعد أن تؤبر
فثمرهتا للبي ابعها إال أن يشرتط املبتاع) متفق

العالمة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت الداير
السعودية سابقا –رْحه هللا -بقوله(( :)104فال مانع من
بيعها بشرط معرفة الثمن ،وأن يكون أصل ما فيه
االشرتاك معلوما ،وأن تكون أسهمه منها معلومة أيضا،

عليه ،ووجه الداللة أن بيع الثمرة قبل بدو صالحها ال
جيوز ،لكن ملا كانت اتبعة ألصلها اغتفر فيها ما ال
يغتفر لو كانت مستقلة ابلعقد)(.)105

فإن قيل :فيها جهالة ،لعدم معرفة أعيان ممتلكات
 )103فتاوث ورسل ل للائل الشل ل لليخ حممد بن إبراهيم ،مكة :مطبعة

 )104املرجع السابق ،ج ،7ص.41
 )105املرجع نفسه ،ص .41

احلكومة ،ط1399 ،1ه ،ج ،7ص.41
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ابلديون اليت نشأت عن السلع ،ويتخذ شيئا
من السلع يف الصندوق ذريعة للتداول.
هذه هي الشروط اليت تتعلق بتداول الصكوك

ضوابط تطبيق قاعدة التبعية يف تداول الصكوك
املختلطة:
ذكر الفقهاء شروطا لتداول الصكوك يف ضوء

املختلطة يف ضوء قاعدة التبعية ،فيجوز اغتفار الراب
التابع بغري القصد يف تداول الصكوك املختلطة
ابألعيان ،واملنافع والنقود والديون .وهناك ضوابط
شرعية أخرى ذكرهتا األيويف ابلتفصيل يف املعيار

قاعدة التبعية ومن أمهها ما يلي(:)106
• حتديد أغراض الصكوك أبعمال
االستثمار والتجارة أو الصناعة أو الزراعة من
خالل العقود الواردة على املنافع أو السلع أو
احلقوق.
• ال حتدد أغراض الصكوك يف الصريفة
أو بيع الدين.

الشرعي رقم ( )17عن صكوك االستثمار(.)107
حتديد التبعية املقصودة وغري املقصودة يف تداول
الصكوك املختلطة:

• عدم قصر موجودات الصكوك على
النقود والديون فقط ،بل يكون فيها
موجودات مادية ومعنوية من األعيان واملنافع.
• املقصد األصلي هو البيع والشراء

• ذكر الندوي مخسة آراء حول التابع
غري املقصود من التابع املقصود ،ويرتتب على
ذلك من تطبيقات خمتلفة على النحو
التايل(:)108

واالستصناع ،وتكون الديون أو النقود اتبعة
غري مقصودة ،وإمنا اختالطها بسبب أنشطة
الصكوك وأهنا اتبعة لألعيان واملنافع.

• التابع الذي يدخل البيع بدون شرط
يعد اتبعا غري مقصود وليس له حظ من الثمن
وهو ما ال يصلح أن يكون مبيعا وحده،

• أن الصكوك املختلطة ونشاطاهتا
تبدأ يف األعيان واملنافع ،وقبل ذلك يكون
التداول نقدا ابلقيمة املدفوعة ويتبع أحكام
الصرف.

ومثال ذلك الطرق واألفنية ،وأساسات
احليطان وما شاكلها من األشياء اليت ليس هلا
وضع مستقر ،وال يتصور فصلها عن
متبوعاهتا .وهذا ابتفاق الفقهاء يكون اتبعا

• ال جيوز أن يستعمل القول ابجلواز
حيلة أو ذريعة لتصكيك الديون وتداوهلا
حيث يتحول نشاط الصندوق إىل التجارة

غري مقصود.
• التابع الذي ال يدخل يف العقد إال
ابالشرتاط ،يعد مقصودا وأيخذ حكمه

 )106القره داغي ،أثر ديون ونقود الش ل ل ل ل للركللة أو احملفظللة على

 )107هيئة احملاس بة واملراجعة للمؤس س ات املالية اإلس المية،

حكم تداول األسل للهم والصل للكوك والوحدات َاالسل للتثمارية ،ص

املعايري الشلرعية ،املعيار الشرعي عن صكوك االستثمار رقم،17:
ص.481-479

.102

 )108الندوي ،قواعد التبعية ومدي أثرها يف العقود املالية ،ص
.46
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املختص به ،ويقابله جزء من الثمن .ومثال
ذلك :الثمر الذي ال يدخل يف بيع النخل إال
كذلك مال العبد)109(.
ابالشرتاط ،و

ابالشرتاط ،فيعترب اتبعا مقصودا ويراعى فيه حكمه-
ب أثر
كما يرى احلنفية والشافعية ،وبناء على هذا يرتت ُ
اغتفار الراب التابع يف العقد من غري قصد.

• التابع يعد غري مقصود وينسحب
عليه حكم املتبوع ولو دخل يف العقد ابشرتاط
املشرتي ،على أن يكون املقصود املتبوع من
املعقود عليه واضحا ال لبس فيه حبيث يكون

وموضوعنا يتضح من االجتاه الثالث حيث يقع
العقد على العبد املقصود املتبوع ،وحتته ماله اتبعا وغري
مقصود ،هكذا وقع العقد يف تداول الصكوك املختلطة
على األعيان واملنافع أصالة ،ويدخل فيها النقود

الثمن مبقابله فقط يف العرف اجلاري بني
الناس ،وأال يكون للتابع حظ من الثمن لكونه
غري مقصود .وذلك ألن احلكم متوجه إىل
املتبوع املقصود فحسب أصالة(.)110

والديون اتبعة ،وهذا جائز بشروطه الشرعية.
وبناء على ما سبق ،نرى أن اغتفار الراب التابع
بغري قصد يف تداول الصكوك املختلطة ابألعيان
واملنافع والنقود والديون يف ضوء قاعدة التبعية ،إن

• أن التابع دائما يقابله جزء مقدر من
الثمن ،وهذا رجحه اإلمام أبو عبد هللا املازري
حبجة أن ذلك أمر واقع حمسوس يف التعامل،

كانت نسبة النقود والديون فيها أقل من نسبة األعيان
واملنافع ابلضوابط الشرعية املذكورة كما ذكره اإلمام
أْحد ،هو احلل املقنع على املسائل املطروحة السابقة

ولكن ليس له أتثري يف تغيري الرخصة املرتتبة
على قاعدة التبعية ،إذ أهنا مبنية على كون
التابع غري مقصود أصالة(.)111
وهو قريب من االجتاهني السابقني ،لكنه خال

بشروطها وضوابطها ،بل يعد ذلك من أهم الضرورات
لالستثمار فيها ملا فيه من مصلحة عامة ،ومقاصد
شرعية اتمة ،ال سيما لبقاء نظام االقتصاد اإلسالمي
العادل بني منافسة شديدة يف عامل البنوك الربوية

من بعض القيود املشار إليها فيما سبق ،إذ خيلص إىل
أنه ال يتوجه أمر أو هني يف إطار املعامالت إال إىل
املتبوع املقصود أصالة وعادة ،وعلى هذا يكون التابع

واألسواق املالية غري الشرعية.

***

غري املقصود على وجه االستقالل ساقط االعتبار

اخلامتة:

فيظهر للباحث من خالل اآلراء اخلمسة السابقة
يف حتديد معىن التابع أن الرأي الثاين هو املنفرد عن

جاءت القاعدة الفقهية" :التابع ال يفرد ابحلكم"
بعبارات خمتلفة عند الفقهاء ،وهي من القواعد املتفرعة
عن القاعدة الفقهية" :التابع اتبع" ،وهي من القواعد

حكما(.)112

اآلراء األخرى ،حبيث إذا كان التابع لو دخل يف العقد
 )109الندوي ،قواعد التبعية ومدث أثرها يف العقود املالية ،ص

 )111املرجع نفسه ،ص.46
 )112املرجع نفسه ،ص .46

.46
 )110املرجع نفسه ،ص.46
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الفقهية الثابتة ،إذ ثبتت مشروعيتها أبدلة من القرآن
والسنة ،واإلمجاع ،والقياس والعرف .واملراد ابلقاعدة:

ما كان وجوده اتبعاً لغريه فال ينفرد ابحلكم ،بل يدخل
يف احلكم مع متبوعه.

أما الصكوك املختلطة فاملراد هبا الصكوك حال
أهنا مكوانت موجوداهتا خليط من األعيان واملنافع
والنقود والديون ،أما اغتفار الراب يف الصكوك للتبعية
فاملراد به أن راب البيوع مغتفر ،أي :مرخص فيه شرعاً،
إذا وقع تبعاً ،ال مقصوداً يف العقد ،تيسرياً على العباد،
ورفقا هبم ،ورفعاً للحرج عنهم .فاألصل يف تداول

الصكوك املختلطة األعيان واملنافع ،وتكون النقود
والديون اتبعة ألصلها .فإذا كان حكم األصل لتداول
الصكوك املتوافق مع الشريعة جائزا ،فإن الراب التابع بغري
قصد يف الصكوك املختلطة مغتفر ،ألنه يغتف ر يف التابع

ما ال يغتفر يف املتبوع ،وأن العرف هو املرجع يف معرفة
املقصود ابلتبعية وحتديده.

ابن عبد الرب ،ويوسف بن عبد هللا بن حممد .االستبكار.
بريوت :دار الكتب العلمية .ط.)2000( ،1
ابن قدامة ،عبد هللا بن أْحد املقدسي .املغين .القاهرة:
دار عامل الكتب .ط.)1997( ،1
ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد .البحر الرائق
شرح كنز الدقائق .بريوت :دار الكتب العلمية.
ط.)1999( ،1
ابن شاس ،أبو حممد جالل الدين عبد هللا بن جنم
السعدي املالكي ،عقد اجلواهر الثمينة يف مبهب
عاس املدينة ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط،1
(2003م).
البخاري ،حممد بن إمساعيل .اجلامع الصحيح .بريوت:
دار ابن كثري .ط.)2002( ،1
آل هنيان ،مؤسسة زايد بن سلطان لألعمال اخلريية
واإلنسانية ،معلمة

واألصولية ،مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان

***

لألعمال اخلريية واإلنسانية  -منظمة التعاون
اإلسالمي ،وجممع الفقه اإلسالمي الدويل،

املراجع واملصادر:

(1434ه.)2013-

أوال -الكتب العربية
ابن تيمية ،أْحد بن عبد احلليم .جمموع الفتاوث .املدينة

احلموي ،أْحد بن حممد مكي احلنفي ،غمز عيون
البصائر يف شرح األشباحل والنظائر ،بريوت :دار

املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،

الكتب العلمية ،ط1985( ،1م).

ط.)1987( ،1
ابن عابدين ،حممد بن عمر الدمشقي .رد احملتار على

أْحد حسن ،األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسالمي،
دار الفكر ،سوراي2002( ،م).

الدر املختار .بريوت :دار الفكر .ط،1
(.)2003

ايد للقواعد الفقهية

ْحاد ،نزيه ،املفهوم االصطالحي للراب بني دالالت
النصوص وتقسيمات الفقهاء .بريوت :دار القلم.
ط.)2007( ،1
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ْحاد ،نزيه ،قضااي فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد،

جملة حبوث الشريعة

الالحم ،أسامة بن ْحود حممد ،بيع الدين وتطبيقاته
املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ،دار امليمان للنشر

دمشق ،دار القلم ،ط2001( ،1م).

والتوزيع -الرايض ،ط 2012( ،1م).

الدبوسي ،عبيد هللا عمر بن عيسى ،أتسيس النظر،
بريوت :دار ابن زيدون2015( ،م).

الكاساين ،اإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود احلنفي،
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،اجلزء ،4طبع ة

زيدان ،عبد الكرمي ،الوجيز يف شرح القواعد الفقهية يف
الشريعة اإلسالمية ،دمشق :دار الرسالة العلمية،
(2014م).

 ،2دار إحي اء الت راث العريب ،لبنان1998( ،م).
اللكنوي ،حممد بن نظام الدين األنصاري .فواتح
الريفوت شرح مسلم الثبوت .بريوت :دار

السيوطي ،عبد الرْحن بن أيب بكر .األشباحل والنظائر.

الكتب العلمية .ط.)2002( ،1

بريوت :دار الكتب العلمية .ط.)1990( ،1
العثماين ،حممد تقي .حبوث يف قضااي فقهية معاصرة.

القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أْحد بن إدريس بن
عبد الرْحن املالكي ،الفروق أنوار الربوق يف أنواء

دمشق :دار القلم.ط.)2013( ،1

الفروق ،بريوت:دار الكتب العلمية ،ط،1

العثماين ،حممد تقي .فقه البيوع على املباهب األربعة
مع تطبيقاته املعاصرة مقاران ابلقوانني الوضعية.
كراتشي :مكتبة معارف القرآن .ط.)2014( ،1

(1418ه1998-م).
املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب
البصري البغدادي ،احلاوي الكبري ،بريوت ،دار

العسقالين ،أْحد بن على بن حجر .فتح الباري شرح
صحيح البخاري .بريوت :دار املعرفة .ط،1
(.)2001
عيسى ،موسى آدم ،آاثر التغريات يف قيمة النقود
وكيفية معاجلتها يف االقتصاد اإلسالمي ،طبعة،1
جمموعة دله الربك ة ،ج دة1993 ،م.
العيين ،حممود بن أْحد بن موسى .فتح الباري شرح

الكتب العلمية ،ط1999( ،1م).
املزين ،إمساعيل بن ُيىي بن إمساعيلُ .متصر املزين.
بريوت :دار املعرفة .ط.)1990( ،1
املصري ،رفيق ،اإلسالم والنقود ،مركز النشر العلمي،
اململكة العربية السعودية1986( ،م).
مسلم بن احلجاج .صحيح مسلم .الرايض :دار طيبة،
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب .ط.)2006( ،1

صحيح البخاري .بريوت :دار إحياء الرتاث

اثنيا -الرسائل العلمية

العريب .ط.)2010( ،1
الشيخ حممد بن إبراهيم ،فتاوث ورسائل ،مكة :مطبعة

حتمل ،أمين حممد على حممود .)2004( .قواعد التبعية
ضوابطها وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسالمي .رسالة

احلكومة ،ط1399( ،1ه).
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دكتوراه يف الفقه وأصوله ،كلية الدراسات العليا،
اجلامعة األردنية.

القره داغي ،على حميي الدين .أثر ديون ونقود الشركة
أو احملفظة على حكم تداول األسهم والصكوك
والوحدات االستثمارية :دراسة فقهية اقتصادية.

سعيد ،مراد جبار .)2014( .قاعدة التبعية وأثرها يف

جدة :البنك اإلسالمي للتنمية .ط.)2003( ،1

االغتفار يف املعامالت املالية املعاصرة :دراسة
أتصيلية مقاصدية .رسالة دكتوراه يف الفقه وأصول

القره داغي ،علي حميي الدين ،قاعدة التبعية يف العقود
وأثرها

الفقه ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.

http://www.qaradaghi.com

اثلثا -اجملالت والبحوث العلمية والقرارات الفقهية
أبو عليو ،أْحد عبد العليم عبد اللطيف.)2012( .

جممع الفقه اإلسالمي الدويل .قرارات جممع الفقه
اإلسالمي الدولhttp://www.iifa- .

تداول األسهم والصكوك وضوابطه الشرعية.

aifi.org

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،اجلزائر.
أبو زيد ،عبد العظيم ،حنو صكوك إسالمية حقيقية،

الندوي ،على أْحد .)2007( .قواعد "التبعية" ومدث
أثرها يف العقود املالية .جملة دراسات اقتصادية

حقيقة الصكوك وضوابطها وقضاايها الشرعية،

إسالمية ،مج  ،14ع .1

إسالمية املعرفة ،السنة السادسة عشرة ،العدد ،62
(2010م).

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
( .)2017املعايري الشرعية .منامه :هيئة احملاسبة

القره داغي ،أحكام التصرف يف الديون،

واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

http://www.qaradaghi.com/cha
>pterDetails.aspx?ID=329

املراجع ابللغة اإلجنليزية

السويلم ،سامي بن إبراهيم .)2012( .قواعد الغلبة

International
Shari`ah
Research
Academy for Islamic Finance
(ISRA). (2015). Islamic Capital
Markets: Principles & Practices.
.Kuala Lumpur: ISRA

والتبعية يف املعامالت املالية وتطبيقاهتا يف تداول
األسهم والوحدات والصكوك .مؤمتر جممع الفقه
اإلسالمي الدويل ،اجلزائر.
الشبيلي ،يوسف بن عبد هللا .)1990( .إصدار
وتداول

يف

الرتخيصات

الشرعية.

األسهم

والصكوك

International
Shari`ah
Research
Academy for Islamic Finance
& (ISRA), Sukuk: Principles
Practices. (2017). Kuala Lumpur:
.ISRA

والوحدات

االستثمارية املشتملة على النقود أو الديون
وضوابطها الشرعية .ندوة الصكوك اإلسالمية-
عرض وتقدمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة.
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الشبكة العنكبوتية
قرارات اجملمع الفقه اإلسالمي الدول .شوهد يف:
فرباير،

2021م.

،10

<>http://www.iifa-aifi.org
أحكام التصرف يف الديون دراسة فقهية مقارنة .شوهد
2021م.
،10
فرباير،
يف:
<http://www.qaradaghi.com/
>chapterDetails.aspx?ID=329
سعود بن عبد هللا الورقي ،العرف وتطبيقاته املعاصرة.
شوهد

يف:

،10

فرباير،

2021م.

<https://elibrary.mediu.edu.
>my/books/MAL03775.pdf
حممد مجال علي ،العرف وأثرحل يف األحكام .شوهد
2021م.
،10
فرباير،
يف:
<http://www.soutalomma.co
>m/Article
حبث

عن

أمهية

النقود.

<.>.https://mawdoo3.com
شوهد يف :فرباير2021 ،10 ،م.

مكانة العرف الفقهية يف بناء األحكام الشرعية.
،10
فرباير،
يف:
شوهد
2021مhttp://www.soutalom<.
>ma.com/Article
املعايري الشرعية رقم  17أليويف .شوهد يف :فرباير،
2021م.
،10
<http://aaoifi.com/themenco
>de-pdf-viewer-sc
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 يف مقدمة ابن خلدون،وُم َرجاتِه
ُ ِمن أُطُر ِعلم االجتماع الديين

فتحي بن نصر بو عجيلة

وُم َرجاتِه يف مقدمة ابن خلدون
ُ ِمن أُطُر ِعلم االجتماع الديين
Human Creation Between Human confusion and Quranic Truth
A study in the story of Adam's creation

Fethi Bouajila (Assistant Professor)

) فتحي بن نصر بو عجيلة (أستاذ مساعد.د

fbouajila@css.edu.om
College Of Sharia Sciences- Sultanate of Oman

سلطنة عمان-كلية العلوم الشرعية

م2021/05/10 :أتريخ قبول البحث

م2020/11/15 :أتريخ استالم البحث

:امللخص

Abstract
The article is based on the fact that the scholar Ibn
Khaldun’s reading of history and reality has a
novelty, which gave him leadership in social
analysis, in a way that makes clear the physical,
logical, ground link between factors and results, and
what prevents some of them from exaggerating the
metaphysical interpretation of facts and situations, or
accusations that required their understanding. We
have attempted to trace what has been scattered in the
introduction to Ibn Khaldun, to explain the
manifestations of his social and religious criticism
that we see from the first building blocks in what is
today called "the science of religious sociology
This historian, the jurist, dealt with an inductive,
inductive, inductive method, mental and sensory
investigation, issues of importance in religiosity and
morals, the Holy Qur’an, the prophetic, charitable
impact, advocacy, caliphate, Sharia law and its
bearing, doctrines, Islamic architecture, traditions
and religious arts, etc. Which helped him to obtain
outputs with added value, confirming that the
religious matter, and all that is related to it, is in
urgent need today to be understood, diagnosed and
developed according to reason, logic and reality, in a
way that does not conflict with principles and
constants.
Keywords: Ibn Khaldun – The Introduction Religious Sociology.

ينطلق املقال من أن قراءة العالمة ابن خلدون للتاريخ والواقع
 مبا ُجيلي الربط، منحته الرايدة يف التحليل االجتماعي،ذات طرافة
 ومبا ينأى عما وقع فيه،املادي املنطقي األرضي بني العوامل والنتائج
 أو الوجوم عند،بعضهم من املبالغة يف التفسري الغييب للوقائع واألوضاع
.تطلب فهمها
 لنسرب جتليات،ولقد حاولنا تتبع ما تناثر يف مقدمة ابن خلدون
نقده االجتماعي الديين الذي نراه من اللبنات األوىل فيما يُسمى اليوم
 عاجل مبنهج، فهذا املؤرخ الفقيه القاضي."ب "عِ ْلم االجتماع الديين
 قضااي ذات، وحتقيق عقلي وحسي،استقرائي استداليل اسرتدادي
، واألثر النبوي الزكي، والقرآن الكرمي، يف التدين واألخالق،شأن
، واملذاهب الفقهية، والعلوم الشرعية وْحَلتها، واخلالفة،والدعوة
 مما أعانه على.. إخل، والصنائع والفنون الدينية،والعمارة اإلسالمية
كل ذي
َّ  و، تؤكد أن الشأن الديين،حتصيل خمرجات ذات قيمة مضافة
،طور
َّ ُ وي،فهم
َّ ُ وي،شخص
َ ُ إىل أن ي، اليوم، يف حاجة ماسة،عالقة به
. مبا ال يصادم املبادئ والثوابت،وفق العقل واملنطق والواقع

. ابن خلدون – املقدمة – علم االجتماع الديين:الكلمات املفتاحية
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سي بعد
أسسه ابن خلدون يف ق8ه 14/م ،ونُ َ
أتسيسه ،والثاين هو عِلْم االجتماع احلديث الذي
درس اليوم( .)6فابن خلدون ،حينئذ ،أسس "عِلْم
يُ َ
االجتماع األول" .وهذا ،احرت ًازا من التساهل يف

مل ل ل لقل ل للدم ل ل للة

ال حنتاج إىل االستدالل على أن "املقدمة" البن

خلدون (ت808ه 1406/م) ،كانت حماولة يف جتديد
قراءة الواقع والتاريخ .فقد كانت لبِنة أوىل يف ح ْقل
سم من ْقبل ،وملْ يُفرد بتخصيص علمي،
معريف ملْ يُ َّ

استعمال مصطلح معاصر على مقاربة قدمية.

تكاملت فيه الرؤية واملنهج ،وظهرت فيه نتائج غري
ْت
"سلك ُ
مسبوقة .فصاحبه يصفه بكل اعتزاز ،قائالًَ :
اخرتعتُه ِمن بني
يف ترتيبه وتبويبه مسل ًكا غريبًا .و ْ
أسلواب.
املناحي مذهبًا عجيبًا ،وطريقة مبتَ َدعة و ً

وحنسب ،أن جانبًا دقي ًقا يف "املقدمة" ،وهو ما

نسميه ب "التعليل االجتماعي" للديين وما يتعلق به ،ملْ
أي:
ُجيمع بعضه إىل بعض ،فيما قرأان من الدراساتْ .
كيف فسر ابن خلدون مسائل كلية وجزئية يف الشأن

وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن ،وما ْيع ُرض
ُ
يف االجتماع اإلنساين من العوارض الذاتية ما ميتعك
بعلل الكوائن وأسباهبا...فجاء هذا الكتاب ًّ
فذا مبا
ضمنتُه من العلوم الغريبة ،واحلِ َكم احملجوبة القريبة " (.)1

الديين ،وذات العالقة به ،بغري التفسري الغييب والنقلي،
ودون االحتكام إىل منطق الفقهاء واملفتني؟ فلقد كان
يف قراءته طرافة وشجاعة .وظهرت قرائن على اهتمامه
ب دراسة اجملتمع دراسة مادية ولكنها ال تتجاهل

لئن ذهب البعض مثل طه حسني
(ت1393ه  ،)2( )1973/وغاستون بوتول ( ،)3إىل

املاورائيات .وعلى قدر إميانه ابلقدر خريه وشره ،يفهم
أبن أفعال العباد حمتكمة إىل منطق أرضي ،تتداخل فيه
عوامل متعددة ،وال ميكن أن تُفهم املسارات والنتائج

ولكن ،كيف ذلك؟

إال ابعتبار تلك العوامل ومراعاهتا .ولذلك ،كان
الكشف عن جتليات هذا املنحى اخللدوين هو هدفنا
األول من املقال .فماهي أطُر هذا التوجه االجتماعي
اخللدوين يف "املقدمة"؟ وما هي ُخمرجاته؟ وجيدر بنا أوالً

أن املقاربة اخللدونية كانت فلسفة أو تلم ًسا ل "علم
االجتماع" ال أكثر ،فإن آخرين يعتربوهنا سب ًقا إىل
أتسيس علم االجتماع ،مساه اخلوري
(ت1424ه  )2003/ب "العبقرية" ( ،)4ويف شيء من
املقارنة املتعجلة ،يرى إحسان عباس
حزم
ابن
أن
(ت1423ه )2003/
(ت456ه 1064/م) رمبا كان من أولئك الذين مهدوا

حتديد بعض املصطلحات الواردة يف عنوان البحث.

لقد قصدان ب "األطُر"  The framesيف
عملنا :السياقات اليت تنزلت فيها القراءة االجتماعية

البن خلدون طريقة لوضع ذاك العلم( .)5وكان علي
الوردي (ت1416ه  )1995/من أكثرهم اعتداالً.
ِ
لمني لالجتماع ،أحدمها الذي
فقد أكد أن هناك ع ْ

اخللدونية ،ابلشكل الذي أشران إليه آن ًفا ،ومن خالل
األمثلة اليت نوردها الح ًقا .وال شك أن هذه السياقات

 )1ابن خلدون ،املقدمة6-5/1 ،

 )4اخلوري ،مباهب األنثروبولوجيا وعبقرية ابن خلدون.

 )2طه حسني ،فلسفة ابن خلدون االجتماعية  ،حتليل ونقد.

 )5ابن حزم ،رسائل ابن حزم األندلسي331/1 ،

 )3بوتول ،ابن خلدون ،فلسفته االجتماعية.

 )6الوردي ،منطق ابن خلدون ،ص264-263
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تتوج هبا مرحلة تعليمية ما.
واألفكار ،واالبتكارات اليت َّ

تكتسب خصوصيتها هنا ابملنحى الذي وجهناه إليها

وقد رأيناها مناسبة يف هذا املقام ،ابعتبار القيمة البارزة
للمقاربة اخللدونية للقضااي ذات العالقة ابلشأن الديين،
حيث التزم التفسري املادي واجلديل للوقائع مبا وضح،

وهو املسألة الدينية.
أهنينا هذه األطُر إىل أربعة أساسية ،يف رأينا،
وقد ْ

هي- :ال لبلليئة ،حيث اهتممنا بعالقة التأثر والتأثري

جي ًدا ،الفوارق بني عمله وبني عمل الفقهاء املتأخرين
واملعاصرين له ممن ُشغفوا ابلتفسري الغييب .وقد بثثنا هذه
ضا ،ومقارنة،
عر ً
املُ ْخرجات يف سائر مباحث املقالْ ،
ومناقشة .وكانت هذه امل ْخَرجات هي القاعدة اليت
ُ
أسسنا عليها خطة البحث.

بينها وبني الفكر والسلوك والثقافة .ومن قضاايها
الواردة يف مقدمة ابن خلدون ،الدين واألخالق ،رسم
املصحف الشريف ،اإلسرائيليات يف التفسري" ،الطب
النبوي" ،بداوة املذهب املالكي ،حمدودية العمارة
اإلسالمية ،إخل- ..النزعة الل لق لبل لل لليللة .وقد رصدان

ومن تعريفات "علم االجتماع الديين"

أثرها يف
إقرار ابن خلدون َ
تالزمها مع الدعوة الدينية ،و َ
صراع األجيال اإلسالمية األوىل على النفوذ ،وشدةَ

- Religious Sociologyدراسة ظواهر
اجتماعية يف ميدان الدين والعالقات االجتماعية للدين
ورصد كياانت وعمليات اجتماعية
يف الداخل واخلارجْ ،
تنتمي مليدان الظواهر الدينية ،هبدف حتليل أبنيتها
والقوانني اليت ختضع هلا ،وضبط التأثري االجتماعي يف

اعتبارها يف تربير االنتهاكات املقرتَفة يف تلكم األحداث

الدامية ،وهتوين نتائجها- .نقد العلوم الشرعية
واحلِكْمية ،وفق متطلبات الواقع ،ومبا يساعد على
تكييف الفكري ومالءمته مع االجتماعي اليومي،
واحلضاري الثقايف ،.ويعني على ختليص املقدَّس من

السلوك الديين داخل اجملتمع" (- .)7دراسة املؤسسات
الدينية والظواهر االجتماعية داخلها ،دراسة اجتماعية
-رصد العالقة املتفاعلة بني الدين واجملتمع ،ابلنظر يف

غريه ،يف التعاطي والتصنيف- .ترشيد احلُكْم الفقهي
ِ
الفهم العميق
على بعض ال للم َهن والرباعات ،مبا يراعي ْ
للشريعة أوالً ،ومبا يفسح اجملال للتأويل املناسب ،ويليب
احتياجات البشر النفسية واملادية ،ويسهل املعيشة.

اجلذور االجتماعية للظواهر الدينية ،وتتبع اثرها يف
البيئة والنسيج االجتماعي (.)8
لقد كان لثلة من علماء االجتماع ،من قبيل
أوغست كونت (ت )1857وهربرت سبنسر

أما "املُ ْخ َرجات"  ،The outcomesفال
شك أن األصل املفهومي هلذه العبارة اقتصادي .مث
ستعملة
عُممت على سائر القطاعات .وأضحت ُم َ

(ت )1903ودوركامي (ت )1917وماكس فيرب
(ت )1920اهتمام ابلديين ،ابعتباره أحد أبرز

بكثرة يف العملية التعليمية ،مبا يعين منظومة املناهج،

 )8م ل لف ل لهل للوم ع ل للل للم االج ل لت ل لمل ل للاع الل ل للديل للين ،ع ل ى،http ،

 )7انظر ،اخلرجيي ،علم االجتماع الديين ،ص177-166

/iq،edu،uobabylon،//art
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األشكال األساسية للتنظيم الديين هبدف الوصول إىل
فهم أفضل للعالقة بني النظام االجتماعي وجمموعة

احملركات اجملتمعية ،إن ملْ يكن أبرزها على اإلطالق.
فقد جتلت إسهامات دوركامي ،مثالً ،يف تعقب

القيم السائدة يف اجملتمع ،أو بني الرموز واملؤسسات

الوظيفية الدينية أو عمل الدين يف اجملتمعات البدائية،
بوصفها منطل ًقا إلدراك سبل عمل اجملتمع اإلنساين
عامة .وسعى فيرب من جهته إىل البحث يف وظيفة
الدين ،ليس من حيث ما ميكن أن يضفيه على

واملعاين وآليات التوافق االجتماعي(.)9
ولقد عُد ابن خلدون ،مع مراعاة الفوارق كما
أشران ،أحد أشهر َمن سبق إىل "علم االجتماع

النظام االجتماعي من شرعية ،وإمنا من حيث دوره
يف إحداث التغريات االجتماعية وتفجري الصراعات
مهما
اليت ميكن أن تنتج على املدى البعيد جتديدا ًّ

الديين" ،إىل جانب الفارايب (ت339ه  )950/يف
"آراء املدينة الفاضلة ومضاداهتا" والبريوين
(ت440ه 1048/م) يف "حتقيق ما للهند من مقولة

وحقيقيا ،يقود إىل والدة حضارة جديدة .ويكمن
االفرتاض املنهجي الذي يشكل األساس يف نظرية
فيرب يف فكرة أن اجملتمع يتكون من األفراد وهم خالل
نشاطهم يضفون على أفعاهلم معاين حمددة تؤدي إىل

مقبولة يف العقل أو مرذولة" .فلنمض إىل مقدمة ابن
خلدون ،دون تطويف ،يلهينا عن العينات اليت رمست
املعامل األوىل ل "علم االجتماع الديين العريب" املالئم
للمكان والزمان واحلضارة.

تشكيل أنساق وأمناط جمردة ذات دالالت معينة ،ما
يستوجب من عامل االجتماع جتميع وضم ما ينطوي
عليه الفعل االجتماعي من مقاصد ،تبدو متباعدة يف

 .1ال لبلليئة والسلوك :عالقة التأثري والتأثر
كان حمور النظرية اخللدونية ،يف جانب مهم
منها :الصراع بني البداوة واحلضارة .وهو ما اعتربه
بعضهم من املواضيع غري املعتىن هبا جي ًدا من قِبَل علماء
اعتنوا فقط ابملقارنة بني اجملتمع
االجتماع احلديثنيُ .
فهم ْ
اندفاعا
احلركي الذي يندفع يف جتديد عاداته وأفكاره
ً
سر ًيعا نسبيًّا ،واجملتمع السكوين ،الذي اعتاد تقديس
املاضي (.)10وإىل جانب ذلك ،ملْ يُهمل ابن خلدون
أتثري العوامل الطبيعية يف البنية الفكرية والثقافية ،بل
العيش يف نوع االعتقاد والسلوك ،مث ما
وأتثري منط ْ

أمناط فعلية ،بغرض الوصول إىل فهم يقوم على أن
تلك الظواهر االجتماعية احملددة ،مل تنجم عن سبب
وحيد ،بل عن أسباب متعددة.
وقد واصل من جاء بعدهم من الغربيني يف دراسة
ودور الدين يف اجملتمع البشري ،واعتربوه نظاما
املقدسْ ،
تصوراي رمزاي يبلوره العقل من أجل التكيف مع جمموع
القيم املشرتكة ،ما يؤدي إىل أتسيس هوية خاصة للفرد
وذاات مميزة يف الفضاء االجتماعي .كما اعتنوا بتحليل

ميكن من جدلية التأثر والتأثري بني سائر هذه العناصر.

 )9مفي د جنم ،علم االجتمل للاع الل للديين يف واقع كوين متحول،

هريفيه وآخران ،سل ل ل للوسل ل ل لليولوجيا الدين ،ترمجة ،درويش احللوجي،

على uk،co،//alarab ،https ،بتاريخ2014/2/23 ،

ط1اجمللس األعلى للثقافة القاهرة 1426ه 2005/
 )10الوردي ،منطق ابن خلدون ،ص273

وراجع،
عدنين ،سل ل ل للوسل ل ل لليولوجيا الدين والسل ل ل للياسل ل ل للة عند ماكس فيرب،
ط1منتدى املعارف بريوت 1434ه 2013/
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ويف سياق حتليله للعالقة بني ْنوعية العيش
وسالمة البدن والع ْقل ،يثبت ابن خلدون أن التقشف
واخلشونة ،يف البادية أو املدينة ،مما يثمر السالمة،
والذكاء ،وجودة االستيعاب والتعلم ،ويكون أهله

وهو ،وال شك ،من التفسري املادي للظواهر .ومن املواد
الدينية اليت رصد فيها ابن خلدون أثر كل ذلك:
أ .الدين واألخالق
لقد َربط صاحب "املقدمة" بني املناخ واجلانب
اخللقي والديين .فكلما كانت البلدان واألقاليم بعيدة
عن االعتدال يف اهلواء ،كانت أخالق أهلها أقرب من
ُخلُق احليواانت ،وأبعد من اإلنسانية .فالعلم مفقود بني

أحسن دينًا وإقباالً على العبادة ،ويكثر زهادهم
َ
اخلصبة واملرتَفة ،وذات
وعُبادهم .أما سكان األقاليم
ْ ُ
الثروة احليوانية ،فلئن كان أهلها أصفى وأنقى وأنظف،
فإهنم غالبًا ما تكون فيهم بالدة الذهن ،ويقل بينهم

وهم ال يعرفون نبوءة،
أهايل األقاليم اجلنوبية والشماليةُ .
وال يدينون بشريعة ،إال من ُقرب منهم من جوانب
االعتدال .ويستثين منهم من قرب من جوانب
االعتدال ،مثل احلبشة اجملاورين لليمن الدائنني

أهل الدين ،وتكثر قساوة قلوهبم ،وغفلتهم(.)13

إن هذا املنحى اخللدوين يف تفسري أخالق األقاليم
وطرائق التدين ،هو الذي سبق إليه أرسطو يف
"الطبيعة" ،وهو الذي أضحى يُصطلح عليه ب "اجلغرافيا
االجتماعية" ،وهي أحد فروع "اجلغرافيا البشرية" اليت
هتتم بدراسة اإلنسان ،وأنشطته االجتماعية يف البيئة
احمليطة به .فتفسر السلوكات واملشكالت االجتماعية

ابلنصرانية فيما قبل اإلسالم وما بعده إىل عصره هو،
واجملاورين ألهل املغرب الدائنني ابإلسالم وقتها .وأما
فهم معتدلون ،حسب
أهل األقاليم الثالثة املتوسطةُ ،
وخلقهم ،وسلوكهم يف حتصيل
ابن خلدون ،يف ُخلُقهمَ ،

يف عالقتها ابلبيئة املكانية احمللية ( .)14ومن النماذج
العربية القدمية يف هذا السياق ،ما أورده اجلاحظ
(ت255ه 869/م) يف أتثري املناخ الصحراوي يف

املعاش ،واختاذ املساكن وابتكار الصنائع والعلوم،
ومراسم الرائسات وامللْك .و"كانت فيهم النبوات
ُ
وامللْك والدول والشرائع والعلوم والبلدان واألمصار
ُ
واملباين والفراسة والصنائع الفائقة .)11("...ويستدل
على أن النبوات إمنا ُوجدت يف أكثر األقاليم الثالثة
املتوسطة ذلك ب (آل عمران" ،)110/3 ،وذلك أن
األنبياء والرسل إمنا خيتص هبم أكمل النوع يف خلقهم

االعتقاد والتصور والتهيؤات ،من أن سكىن األعراب
بالد الوحش ،أحدث فيهم الوحشة ،والفكر
الوسواسي ،والتوهم ،واالرتياب ،وتفرق الذهن،
وانتقاض األخالط .مث جعلوا ما هتيأ هلم من ذلك شعراً
تناشدوه ،وأحاديث توارثوها .فازدادوا بذلك إمياانً (.)15
ومن ذلك ما قاله اليعقويب(ت284ه 897/م) عن
بغداد":وابعتدال اهلواء وطيب الرتاب وعذوبة املاء،

وأخالقهم .وذلك ليتم القبول مبا أيتيهم به األنبياء من
عند هللا"(.)12
 )11ابن خلدون ،املقدمة ،ص 192-190/1

 )14انظر مثال ،فؤاد بن غض ب ان ،م ل للدخ ل للل إىل اجلغرافي ل للا

 )12ابن خلدون ،املقدمة189/1 ،

االجتماعية،

 )13ابن خلدون ،املقدمة198-197/1 ،

 )15اجلاحظ ،احليوان ،ج 251-248/6
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حسنت أخالق أهلها ،ونضرت وجوههم ،وانفتقت
أذهاهنم حىت فضلوا الناس يف العلم والفهم واألدب

رصده من أن أكثر ْحَلة العلم يف اإلسالمُ ،هم من
َ
الع َجم واملتعربني ،رغم أن امللة عربية ،وصاحب شريعتها
َ

"فجفت طبائعهم ،وتوعرت
الشمس عنهم أثر فيهم
ْ
ومن
أخالقهم ،وتبلدت أفهامهم ،وثقلت ألسنتهمَ ،
كان منهم أوغل يف الشمال ،فالغالب عليه الغباوة

العلوم العقلية ،إال يف القليل النادر .وتفسري ذلك
عنده ،أن الصنائع تكون ألهل امل ُدن ،وهؤالء يف
ُ
عصرهُ ،هم األعاجم وأتباعهم ،من املوايل وأهل

والنظر والتمييز والتجارات والصناعات واملكاسب،
واحلذق بكل مناظرة ،وإحكام كل مهنة ،وإتقان كل
صناعة .)16(" ..ومما ذكره املسعودي
(ت345ه 956/م) يف أهل الربع الشمايل ،أن بعد

عريب .فهؤالء األعاجم ُهم الذين قاموا حبفظ العلْم
وتدوينه ،يف صناعة النحو ،واحلديث ،وأصول الفقه،
وعلْم الكالم ،والتفسري .فابن خلدون ينفي أن يكون
يف العرب ْحَلَة عِلْم ،ال من العلوم الشرعية ،وال من

واجلفاء والبهائية .)17("..وقد ربط املقريزي
(ت845ه 1441/م) بني البيئة الطبيعية والسلوك
واملزاج .ومن ذلك فصل" :أخالق أهل مصر وطبائعهم

الفرس .والعرب أبعد
احلواضر ،املاهرين يف ذلك ،منذ ْ
الناس عن الصنائع .وكان حني من الدهر انشغلوا فيه
ابلرائسة واحلُكم ،وترفعوا عن العلْم( .)20وال يرى ابن
خلدون أن ظاهرة العلماء األعاجم ،معارضة للقول إن

أما كالم ابن خلدون عن أتثري البيئة يف الدين،
فقد رآه طه حسني من املباحث قليلة املالءمة ،وليس
إال أتثرا من املؤلف أبحوال الصوفية وتعاليمهم" ،وقد

العُجمة ،إذا سبقت إىل اللسان ،قصرت بصاحبها يف
( )21
وبع ُد ،فلئن
حتصيل العلوم عن أهل اللسان العريب ْ .
رأى بعضهم من الصعب جدًّا ،أن نقرر حقيقة األصل

وأمزجتهم " يف "خططه"(.)18

اجلنسي للعلماء والفالسفة املسلمني ،وذلك بسبب
اختالط األجناس الناشئ عن املواالة واملصاهرة (،)22
فإن رشيد رضا(ت1354ه  )1935/قد خطأ ابن
خلدون فيما ذهب إليه ،ورأى ،على العكس ،أن أكثر

خصوصا يف
كانت يف ذلك العهد شديدة االنتشار
ً
األوىل ْلو توسع صاحب
مشال إفريقية" .ويرى من ْ
"املقدمة" يف رصد أتثري البيئة اجلغرافية يف احلضارة كما
فعل مونتسكيو (ت.)19()1755

علماء اإلسالم عرب(.)23

ب .يفَلَة العِلْم

الرسم القرآين
جْ .

ملْ يكن للمسلمني ،من الصحابة والتابعني ،ع ْلم،
وال صناعة تعليم ،وال تدوين ،ملا غلب عليهم من

موضعني/:يف أن اخلط
تناوله ابن خلدون يف
ْ
والكتابة من عداد الصنائع اإلنسانية /يف علوم القرآن
من التفسري والقراءات ،وقد بني أن الكتابة العربية يف

السذاجة والبداوة واألمية .هبذا فسر ابن خلدون ما
 )16اليعقويب ،كتاب البلدان ،ص4

 )20ابن خلدون ،املقدمة ،ص363-361/2

 )17املسعودي ،التنبيه واإلشراف ،ص22

 )21ابن خلدون ،املقدمة ،ص366/2

 )18املقريزي ،اخلطط املقريزية ،ص151-132

 )22حسني ،فلسفة ابن خلدون االجتماعية ج103

 )19حسني ،ابن خلدون وفلسفته االجتماعية ،ص75

 )23رضا ،الفتاوث ،ص936-935
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التارخيية احلافة ابلقرآن ،من جهة اثنية .وكان موقفه من

أول عهدها ملْ تكن جيدة ،شأن الصنائع إذا وقعت
ابلب ْدو .ومل يكن للخط العريب ،يف بداية اإلسالم ،حظ
من اإلحكام ،واإلتقان واجلودة ،بسبب بداوة العرب،
احلرف ،والرباعات.
وتوحشهم ،وخلوهم من الصنائع ،و َ

أوردان.
نوعية ذلك اخلط ما ْ
د .اخلَلْط يف التفسري
كان ظهور اإلسرائيليات ،حسب ابن خلدون،

فقد رمسه الصحابة خبطوطهم غري اجليدة .فخالف
الكثري مما كتبوه ،قواعد الرسم .مث أبقى التابعون رسم
القرآن على تلك الطريقة ،من ابب التربك .ووعيًا منه
ابخللل يف الرسم القرآين ،املوصوف أبنه "رسم توقيفي"،

من آاثر البداوة يف علوم القرآن .فاملنقول عن الصحابة
والتابعني اشتمل على املقبول واملردود .والسبب يف
ذلك" ،أن العرب ملْ يكونوا أهل كتاب وال ع ْلم ،وإمنا

غلبت عليهم البداوة واألمية .وكانوا إذا تشوفوا إىل
وهم يومئذ،
معرفة شيء ،سألوا عنه أهل التوراة القريبني ُ
ابدية مثلهم .)26(،وليس ببعيد عن هذا ،ما أورده ابن
خلدون من بعض األوهام ،اليت نقلها عدد من

أتويل بعضهم
وهو ترهيب من تغيريه وإصالحه ،أبطل َ
ممن وص َفهم ب "املغفَّلني" من أن تلك األخطاء الرمسية
ُ
وراءها حكمة ابلغة ،فحاولوا تعليلها ،سعيًا منهم إىل

تنزيه الصحابة عن النقص .وهو أمر ال وجاهة له
حسب نظره ( .)24وإذا كان ابن خلدون قد وافق
الباقالين (ت403ه 1012/م) يف نزع القداسة عن
الرسم القرآين ،فإن تناوله للموضوع خمتلف ،سياقًا،
ْ

اعم أشبه ابخلرافات ،ويف عداد
املفسرين ،وكانت مز َ
املضحكات ،ال يُسندها املنطق ،وال التاريخ

الصحيح(.)27

ه .الطب النبوي ليس ُسنة

ومبدأً ،وهدفًا .فالباقالين ْأورد املسألة يف سياق
االنتصار للقرآن ،كما هو عنوان كتابه ،فرد على
ورمسه ،وبني أن
الطاعنني فيه ،من جهة خط املصحف ْ

اعترب ابن خلدون ما ُمسي ب "الطب النبوي"
املنقول يف الرواايت ،من طب البادية املبين على
التجارب الشعبية القاصرة ،وال يدخل يف علم الطب،

اجعا إىل
القرآن هو املقروء املروي ،وليس خمطوطه إال ر ً
العادات ،وال تنصيص عليه من القرآن والسنة .وملْ
يظهر يف كالمه تغليط للكاتبني ،وفق القواعد اإلمالئية
()25
فدرس
اليت جاءت فيما بعد  .أما ابن خلدون َ

وليس من الوحي يف شيء .فالرسول ﷺ ملْ يُبعث لتعليم
الطب وال غريه من شؤون الدنيا ،وإمنا بُعث ليُعلم
الشرائع .فال ينبغي أن ُيمل شيء من ذلك على أنه

احلرف واملهارات
الظاهرة ،يف سياق استعراض َ
والصناعات ،من جهة ،ون ْقد اإلنتاجات البشرية

مشروع .فليس هناك ما يدل عليه .وال يرى ابن خلدون
وجها الستعمال املروي الصحيح من ذلك ،إال بغاية
ً

 )24ابن خلدون ،املقدمة ،ص465-464

 )26ابن خلدون ،املقدمة ،صص487-486

 )25الباقالين ،االنتصار للقرآن ،ص552-547

 )27ابن خلدون ،املقدمة99-98/1 ،
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نسب الوالدات ،وتطور أمناط العيش والتمدن،
ابرتفاع َ
فإنه ،يف مرحلة متأخرة من عُ ُمرها ،يكون عائ ًقا من

التربك وصدق العقد اإلمياين .فيكون للكلمة اإلميانية،
أثر عظيم يف النفع (.)28

عوائق امللْك ،حيث تذهب خشونة البداوة ،ويضعف
ُ
احلزم ،والشجاعة ،واإلقدام ،وينشأ الصغار على
خلُق ْ
الدعة ،والتنعم والليونة ،ويرتفعون عن خدمة أنفسهم
ووالية حاجاهتم ،ويستنكفون عن سائر األمور

و .احلُكم العرب
يذهب صاحب "املقدمة" إىل أن العرب ،بسبب
ما ُهم عليه من خلُق البداوة احلادة ،ال ُيصل هلُم امللك
ُ
إال بصبغة دينية من نبوة ،أو والية ،أو أثر عظيم من
الدين" .فإذا كان فيهم النيب أو الويل ،الذي يبعثهم
على القيام أبمر هللا ،ويذهب عنهم مذمومات
األخالق ،وأيخذهم مبحمودها ،ويؤلف كلمتهم

الضرورية.
وقد ربط صاحب "املقدمة" بني الرتف ،وظهور
مقصورة الصالة يف اجلامع .فهي "إمنا حتدث ،عند
الدول،
حصول الرتف يف َ
األهبة كلها" .ولئن
معاوية(ت61ه 680/م)،
احلكم(ت65ه 685/م)،

إلظهار احلق ،تَّ اجتماعهم ،وحصل هلُم التغلب
وامللْك"(.)29
ُ
وُيكم ابن خلدون قانون البداوة واحلضارة ،يف
تفسري انقالب اخلالفة إىل امللْك .فالصحابة إىل عهد
ُ
للملك
افضني
ر
ا
و
كان
علي (ت40ه 661/م)،
ُ
وأحواله ،ابعتباره يومئذ شارة أهل الكفر وأعداء الدين،
وبعيدين عن أحوال الدنيا وترفها .مث التبست اخلالفة

واالستفحال ،شأن أحوال
ُنشئت يف عهد
أ ْ
أو عهد مروان بن
بعد حماولة قتلهما ،فإهنا

أضحت عالمة على تغلغل الفخامة واملراسم
السلطانية .وقد صارت عند اخللفاء ،وملوك املغرب
واألندلس ،من ْبع ُد ،السيما عندما عظم شأن الدولة،
سنة يف متييز السلطان عن الناس يف الصالة (.)31

ابمللك مع العصريْن األموي والعباسي ،حينما توسعت
ُ
الفتوحات ،وتواصل العرب مع العجم ،إىل أن انقلبت

لقد فهم ابن خلدون أن الذي ْحل بعض املعتزلة
واخلوارج على القول بعدم وجوب نصب اإلمام ،عندما
وُي َّكم شرع هللا ،إمنا هو جتنب أهبة امللْك،
ينتشر الع ْدل ُ
ُ
الشرع ملْ
حينما وجدوا ذم الشريعة له .ورأيه هو ،أن ْ
يذم "امللْك" لذاته ،وال منع القيام به ،وإمنا ذم املفاسد
ُ
الناشئة عنه من القهر ،والظلْم ،والتغلب ابلباطل،

اخلالفة إىل امللك (.)30
ُ
ومن البارز يف "املقدمة" ،أن ابن خلدون ملْ يذم
ذما مطل ًقا ،كما تناوله القرآن الكرمي ،بل رآه
"الرتَف" ًّ
ضارا وانفعا ،يف آنِ .
فمن سنة هللا يف خلْقه ،حسب
ًّ ً
رأيه ،أن الرتَف من طبيعة امللْك ،واتبع من توابعه.
ُ
وليست احلضارة إال تفن نًا يف الرتف ،وإحكام الصنائع،
وتنويع املطابخ واملالبس ،واملباين ،وال ُف ُرش ،واألبنية.
وإذا كان الرتف يزيد الدولة يف أوهلا قوة إىل قوهتا،

طوع األغراض
والتمتع ابللذات ،وتصريف اآلدميني ْ
وقهر الكافة على
والشهوات .وملْ يذم الغلَب ابحلقْ ،

 )28ابن خلدون ،املقدمة270-269/2 ،

 )30ابن خلدون ،املقدمة387/1 ،

 )29ابن خلدون ،املقدمة289/1 ،

 )31ابن خلدون ،املقدمة334-331 ،274/ 1 ،
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مغاربة ،وهؤالء "ابدية غُ ْف ٌل من الصنائع إال يف
األقل"( .)35ولئن سكت الفاضل ابن عاشور
فلم
(ت1390ه  )1970/عن هذا الرأي اخللدوينْ ،
ومئ إليه يف حماضرته "املذاهب األربعة بني األثر
يُ ْ

الدين ،ومراعاة املصاحل ( .)32وقد ذهب الوردي إىل أن
هذا الرأي يف امل ْلك ،ألغى قانون عدم التناقض ،الذي
ُ
هو من أسس املنطق الصوري ،وابن خلدون خالفه
مطل ًقا بتأسيس علم العمران البشري ،ووافق رأي

والنظر" ،فإن الظاهر أنه تفنن يف إخفاء هذه الصفة يف
املذهب املالكي ،وتعمد استعمال أسلوب معقد يف
التوصيف ،وذكر أن مذهبه ،وإن كان أثرًّاي مقارنة
ابملذهب احلنفي العراقي ،فإنه أقرب املذاهب احلجازية

كاهلرم،
ماهنامي(ت )1947يف أن احلقيقة اخلارجية هي َ
هلا جوانب متعددة ،والناس ينظرون إليها من تلك
عليها .ومن وجهة
اجلوانب .فيختلفون يف احلُكْم هلا أو ْ
نظران ،منطق ابن خلدون يف املوضوع ،قرآين سينْ ،قبل
كل ذلك .فالقرآن أثىن على امللْك وامللوك يف مواضع.
ُ
ويف السنة مثل ذلك.

إىل الرأي (.)36
ح .العمارة اإلسالمية حمدودة

 .املبهب املالكي بدوي

من فصول "املقدمة" :املباين واملصانع يف امللة
اإلسالمية قليلة ابلنسبة إىل قدرهتا وإىل من كان ْقبلها
الدول" .ويُ ِرجع ذلك إىل أسباب ،أمهها/:بداوة
من َ
العرب وبُ ْعدهم عن الصنائع /ضيق املدى الزمين عن
التمكن والتوسع يف احلضارة/استغناؤهم عن البناء مبا

السببني اللذيْن فسر هبما ابن
أحد
لقد كان ُ
ْ
خلدون تقليد أهل املغرب واألندلس للمذهب املالكي،
أهنم حتت أتثري البداوة ،وملْ يكونوا متحضرين كأهل
العراق متقلدي املذهب احلنفي .فكانوا ْأميل إىل أهل

وجدوه /االلتزام الديين .ويفسره أبن الدين أول األمر
مانعا من املغاالة يف البنيان واإلسراف .ويستدل
كان ً
على ذلك بتوجيه عمر بن اخلطاب

احلجاز ملناسبة البداوة" .وهلذا ملْ يزل املذهب املالكي
غضًّا عندهم وملْ أيخذه تنقيح احلضارة وهتذيبها كما
وقع يف غريه من املذاهب "( .)33وممن انقش هذا

(ت23ه 644/م)" :حني استأذنوه يف بناء الكوفة
بنوا
ابحلجارة وقد وقع احلريق يف القصب الذي كانوا ْ
من ْقبل ( .)37ولذلك ،ملا بعُد العهد ابلدين ،والتحرج
ابلفرس،
مما ُهنوا عنه ،وبدأ امللك والرتف ،واالستعانة ْ

املذهب ،حممد أبو زهرة (ت1394ه  .)1974/وأفاد
أنه خيالفه يف األصل والقياس ،والنتيجة .وقد انتهى إىل
أن مرونة املذهب املالكي تنفي أن يكون مذهبًا
بدواي(.)34
ًّ

كما الحظ ابن خلدون أن املالكية أثريون يف
الغالب ،وليسوا أبهل نظر .والسبب يف نظره أن أكثرهم
 )32ابن خلدون ،املقدمة383/1 ،

 )35ابن خلدون ،املقدمة203/2 ،

 )33ابن خلدون ،املقدمة ،ص192-191/2

 )36ابن عاشور ،احملاضرات املغربيات ،ص94-92

 )34ابن خلدون ،املقدمة 191/2 ،هامش2

 )37الطربي ،اتريخ األمم وامللوك ،ص649
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والتفاخر .ف "إذا كانت العصبية يف احلق ،وإقامة أمر

لكن بنسبة حمدودة ،ألن
ازدهرت العمارة اإلسالمية ،و ْ

هللا ،فأمر مطلوب .و ْلو بَطَل لبطلت الشرائع"(.)40

كثريا(.)38
نفوذ املسلمني ملْ يطول ً

فهم
هكذا إذن ،برزت استقاللية ابن خلدون يف ْ
عالقة التأثر والتأثري بني البيئة والبنية األخالقية
حدا نسبيًّا للتفسري النقلي ،الذي
والفكرية ،مبا يضع ً
يوصف روائيًّا ،ولكنه ال يسأل :ملاذا؟ يقول انصيف

ط .الدعوة
لقد أثبت صاحب "املقدمة" أن عظم الدولة ال
يكون إال ِ
ابلدين ،الذي جيمع القلوب ويؤلفها .وهو
أهم ما يكون العصبية امل ْفضية إىل التغلب .فإذا
ُ
انصرفت القلوب إىل احلق" ،ورفضت الدنيا والباطل،
وأقبلت على هللا ،احتدت وجهتها .فذهب التنافس،
وحسن التعاون والتعاضد ،واتسع نطاق
وقل اخلالفُ .

نصار عن فكر ابن خلدون":من حيث هو فكر
سوسيولوجي عن عامل يسيطر عليه كليًّا األمر الديين،
فهو يشكل مرحلة متحررة جزئيًّا من قبضة ذلك األمر،

وابلتايل يفتح الباب أمام فكر أشد وعيًا بقدراته
ووظائفه " (.)39

الكلمة لذلك .فعظمت الدولة(.)41

ويرى من جهة أخرى أن الدعوة الدينية ال تتم
من غري عصبية .ويعتمد يف ذلك احلديث" :ما بعث

 .2الل لق لبل لل لليللة :سند ِ
الدين واحلُكْم
اشتهر ابن خلدون مبفهوم "العصبية" يف شرح
أحوال اجملتمع يف عصره وما ْقبله .وقد أحلق هبا
اصطالحات أخرى شديدة الصلة هبا ،من قبيل:
النعرة ،الوالء ،احلِْلف ،اللحمة ،املناصرة ،إخل .وال شك

( )42
الرسل
هللا نبيًّا إال يف منَعة من قومه "  ،وقول هرقل :و ُ
تُبعث يف أحساب قومها( .)43ويشرحه ابن خلدون
صبة ،وشوكة متنعه عن
بقوله" :ومعناه أن تكون له َع َ
ْ
أذى ال ُكفار ،حىت يُبلغ رسالة ربه .ويُتم مراد هللا من

وامللك .فقد تعدى ذلك ليوجد بينها وبني الديين صلة
متينة ،منطل ًقا من أن إبطاهلا ال وجاهة له ،وما املذموم
يف القرآن إال احلَ ِمية اجلاهلية ،املبنية على الباطل

()45
مبعىن ما،
.ونتفاعل مع الوردي ابلقول إن العصبيةً ،
كائنة للنيب ﷺ يف شخص أيب طالب
(ت3ق.ه619/م) .فقد كان السند القوي ،والصاد
عنه األذى ،ولذلك ُمسي عام موته ،املتزامن مع موت

 )38ابن خلدون ،املقدمة29/2 ،

 )43موسوعة احلديث الشريف ،البخاري رقم 4553ص374

 )39نصار ،الفكر الواقعي عند ابن خلدون ،ص7

 )44ابن خلدون ،املقدمة204-203/1 ،

 )40ابن خلدون ،املقدمة383/1 ،

 )45الوردي ،منطق ابن خلدون يف ضللوء حضللارته وشللخصلليته،

 )41ابن خلدون ،املقدمة313/1 ،

ص216-215

()44
ابن خلدون،
إكمال دينه وملته"  .ويناقش الوردي َ
نسي كيف بدأ النيب بدعوته ،وهو ذو
هاهنا ،أبنه َ
عصبية ضعيفة جدًّا جتاه عصبية خصومه األشداء "

أن هذا االستعمال اخللدوين يعضد ثنائية البداوة
واحلضارة يف حركة اجملتمع العريب اإلسالمي .وال يذهنب
يف الظن أن ابن خلدون اكتفى ابلربط بني العصبية

 )42موسوعة احلديث الشريف ،الرتمذي رقم 3116ج،1967
وروايتاه" ،يف ثروة"" ،يف ذروة"
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خدجية ب "عام احلُزن" .ومثلما أسلفنا ،فإن ابن خلدون

ابلتنافس ،والتحاسد الذي يف أهل العصبية ،وتُفرد
الوجهة إىل احلق .ويضرب على ذلك مثالً ابلصراع بني
زانتة واملصامدة ،وكيف أن هذه انتصرت على األوىل
يف مرحلة ،بسبب الدعوة الدينية ،اليت كانت هلا ابتباع

ب إمام .فال فرار،
للم ْلك.
ُ
فيحصل املُْلك ،وإن ملْ يُنص ْ
ُ
للقول بعدم وجوب تنصيب
إذن من املُْلك ،وال وجاهة ْ
حاك ٍم ،من هذه الناحية(.)46

املهدي فتضاعفت قوة عصبيتهم( .)49ويف هذا السياق،
يبدو أن ابن خلدون يرى "املهدي املنتظر" ظهر يف
شخص حممد بن تومرت صاحب دولة
املوحدين(ت564ه 1168/م) ،الذي ادعى لنفسه

أبطل نظرية بعض املعتزلة واخلوارج يف اإلمامة ،ابعتبار
أن إقامة أحكام الشريعة ،املعتربة عندهم واجبة ،ال
حتصل إال ابلعصبية والشوكة .والعصبية مقتضية بطبعها

ولقد استخف ابن خلدون ابلذين يواجهون

النسب العلوي .ودافع عنه صاحب "املقدمة" لقوة
دعوته وعصبيته ( .)50ولذلك ،وبعد تطويل غري مألوف
وأتكيدا على أمهية
سرد األحاديث ونقدها،
ً
منه ،يف ْ

امللوك والسالطني ،آمرين ابملعروف ،انهني عن املنكر،
و ْليسوا مسنودين ابحللف القبائلي والعشائري.
"أكثرهم يهلكون يف هذا السبيل مأزورين غري
ف ُ

العشرية احلامية يف أي دعوة دينية ،يستبعد ابن خلدون
ظهور املهدي الفاطمي الشيعي .وعلى افرتاض صحة
وجه ،يف نظره ،لظهور دعوته ،إال أبن تتم له
ذلك ،ال ْ
شوكة وعصبية واقية ،إبظهار كلمته ،وْحْل الناس

أمرهم
مأجورين ،ألن هللا ملْ يكتب ذلك عليهم ،وإمنا َ
حيث تكون القدرة عليه"()47ولئن كنا نستحضر هنا،
مثالً ،جناح احلركة الوهابية املدعومة بسلطة آل سعود،
ابن خلدون ،حينما
فإننا ال نغفل عن توريط الوردي َ
سني (ت61ه 680/م) على يزيد
تكلَّم عن ثورة احلُ ْ

عليها .وال يكفي جمرد االنتساب إىل أهل البيت"(.)51
وشتان بني استعمال ابن خلدون ،وبني استعمال ابن
متفقني
عاشور للعصبية ،يف هذا املوضوع ،وإن كاان
ْ

احلسني ملْ يغلط يف ثورته
(ت64ه 683/م) ،ورأى أن ْ
من الناحية الشرعية ،على الرغم من عدم اهتمامه مببدإ

على إبطال هذه العقيدة .
( )52

مأجورا .وهذا ما جعل
جمتهدا
العصبية ،وكان يف ذلك ً
ً
الوردي يتقصى أدلة على أن ابن خلدون تراجع عن

لقد رأى العروي أن سر التقارب بني من أمسامها
فني االجتماعي ْني" ،ابن خلدون وماكس فيرب،
ب "املؤل ْ
يقتيهما يف تناول املواضيع
يف هذا املوضوع ،أن طر ْ

حلسني ،خوفًا من الناس (.)48
موقفه املغلط لثورة ا ْ
وأبسلوب جديل تباديل ،يذهب ابن خلدون إىل

متشاهبتان إىل حد كبري .فهما ينطلقان من وصف
الوقائع ليصال إىل النماذج ،ومنها يستخرجان املفاهيم.

أنه ،كما ال تتم الدعوة الدينية إال ابلعصبية ،فإن الدعوة
تزيد الدولة قوة على قوة العصبية .فتلك تذهب
 )46ابن خلدون ،املقدمة368/1 ،

 )50ابن خلدون ،املقدمة114/2 ،

 )47ابن خلدون ،املقدمة316/1 ،

 )51ابن خلدون ،املقدمة542-541/1 ،

 )48الوردي ،منطق ابن خلدون ،ص220-219

52

 )49ابن خلدون ،املقدمة315-314/1 ،
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يوجد يف اتريخ
ومذهب ابن خلدون ،هنا ،أنه ال َ
اإلسالم دولة قائمة على العصبية وحدها ،أو على

القرشي يف اإلمام وجيه ومنطقي يف وقته ،حينما تكون
َ
قريش صاحبة الشوكة ،ويعرتف هلا العرب بذلك،

الدعوة الدينية وحدها ،أو على التنظيم العقلي وحده.
فال بد من وجود الدعائم الثالث جمتمعة ،وهذه
الدعائم :العصبية – الشريعة – العدل ،شبيهة إىل حد

وخيضعون ،كما كانت يف عصر الرسول ﷺ .ولو أن
النيب أمر أن تكون اخلالفة يف غري قريش ،لتفرقت كلمة
العرب ،وتشتت أمر األمة ،وضعفت دولة اإلسالم.
وإذا كان ابن خلدون قد نفى هبذا أن يكون املقصد

كبري املفاهيم احملورية اليت استعملها فيرب (.)53

بقوم الرسول يف احلُكْم ،فإنه خطأ بعضهم
هو التربك ْ
ممن ذهب إىل اشرتاط القرشية مطل ًقا ،وعولوا على
عليكم
يل ْ
ظواهر من اآلاثر ،منها" :امسعوا وأطيعوا وإن ُو َ

ي .الصراع على النفوذ
كما يُرجع ابن خلدون انقالب اخلالفة مل ًكا ،إىل
غلبة احلضارة على البداوة ،فإنه يفسره ابنعدام الوالء

عبد حبَشي .)58("...وهو يف نظره حديث ال تقوم به
ْ
ُحجة يف املوضوع ،ألنه خرج خمرج التمثيل ،وغرضه
املبالغة يف إجياب السمع والطاعة .وملْ يُؤاخذ الباقالين
على ن ْفيه اشرتاط القرشية ،ألن عصبية قريش بلغت،

الدموي ( .)54وهو يرى أن الفتنة بني علي ومعاوية إمنا
كانت مبقتضى العصبية .فقد قضت طبيعة امللك
االنفراد ابجملد ،واستئثار الواحد به .فهو "منصب
شريف ملذوذ يشتمل على مجيع اخلريات الدنيوية
والشهوات البدنية ،وامللذات النفسانية " .وملْ يكن

عظيما من التالشي ،واالضمحالل،
يف عصره ،مبلغًا ً
واستبداد ملوك العجم من اخلُلفاء(.)59

ملعاوية ،أن يدفعه عن نفسه وقومه(.)55

 .3العلوم الشرعية واحلِكمية :ضرورة التقدير،

ويف تضئيل الفت ملثاليات الفقهاء يف شروط

والتكييف ،واملالءمة

احلاكم ،يؤكد ابن خلدون أن امل ْلك تتوجه حنوه
ُ
املطالبات ،وُيتاج إىل املدافعات .ولذلك ،ال يتم إال
ابلعصبية القاهرة املتغلبة ،ال الضعيفة .فامللِك على
َ
احلقيقة ،هو َمن يستعبد الرعية ،وجييب األموال ،ويبعث
البعوث ،وُيمي الثغور (.)56

وفق مقاربته االجتماعية ،واملتخذة التفسري
منهجا يف النظر واالستنتاج ،حدد ابن
املنطقي والواقعي ً

خلدون مواقفه من عدة علوم ،ومن أصحاهبا ،ووثق
صالهتا ابجملتمع.
ك .الكالم

إن مما أضافه ابن خلدون يف اعتماد حديث:
التعليل االجتماعي ،الذي ال
"األئمة من قريش" (،)57
َ
جيعل احلديث ُمل ِزًما أبد الدهر .فاشرتاط النسب

يرى صاحب "املقدمة" أن علم الكالم يف العصور
حبيث ال يتميز أحد
املتأخرة ،قد التبس بعلْم الفلسفةْ ،

 )53العروي ،مفهوم الدولة ،ص132-131

 )57النسائي ،السنن الكربث 405/5 ،رقم5909

 )54ابن خلدون ،املقدمة389/1 ،

 (58موسوعة احلديث الشريف ،البخاري رقم 7142ص595
 )59ابن خلدون ،املقدمة370/1 ،

 )55ابن خلدون ،املقدمة308/1 ،
 )56ابن خلدون ،املقدمة360/1 ،
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الفن ْني عن اآلخر .وهو ،ولئن ذهب إىل أن هذا العِْلم

أصبح غري ضروري يف عصره ،حيث انقرض املالحدة
واملبتدعة ،وهو توصيف غريب يف رأينا ،فإنه ملْ ينف
فائدته يف النخبة العلمية ،حيث يعينهم االشتغال به

فعالَ بق ْدر ما أكد على املعقولية
هذا الع ْلم ،كما َ
والالمعقولية يف مواده .أما املقارنة بني "املقدمة" و"
ملخص لباب احملصل" املنسوب البن خلدون ،فقد
كانت عند حممد علي أيب راين

على ممارسة احلجج النظرية يف سائر العقائد .وهو مثيل
ما أهنى به كالمه عن الفلسفة ،حيث ملْ جيحد أن هلا
شحذ الذهن يف ترتيب األدلة
مثرة واحدة ،وهي ْ
اجلودة والصواب يف الرباهني.
واحلُجج ،لتحصيل َملَكة ْ

الدليل املرجح إلبطال تلك
(ت1416ه ،)1996/
َ ُ
النسبة .ففي األول ،ملْ يستخدم املؤلف األقيسة
املنطقية ،بل استخدم القياس الفقهي ،فقط .أما يف
الثاين ،فقد خاض يف كل أنواع االستدالل من قياس،
واستقراء ،ابإلضافة إىل قياس األصوليني .ومن املعلوم
أن املتأخرين من املتكلمني ،والذين كانوا مقصد انتقاد
ابن خلدونُ ،ه ُم الذين أسسوا تناول مشكالت علم

ولكن ابن خلدون ،كاد أن ينسف اجل ْدوى من علم
الكالم ،مطل ًقا ،ويُبطل منهجه الذي ُيوم فيما فوق
الع ْقل ،يف كثري من املسائل .فعلماء الكالم يف نظره،

طور فوق إدراكهم ،ونطاق أوسع من
خيوضون يف ْ
نطاق عقوهلم ،حينما تناولوا أمور التوحيد ،واآلخرة،
وحقيقة النبوة ،وحقائق الصفات اإلالهية(.)60وإذا كان
هذا موق ًفا من املعتزلة ابألساس ،فإن لسائر املتكلمني

الكالم أبسلوب منطقي قياسي( .)62ولسنا من املؤيدين
لصاحبة "الفكر الكالمي عند ابن خلدون" ،من أن
املوقف اخللدوين احلاد من علْم الكالمْ ،أورث نكسة
هلذا العلْم .فالتاريخ والواقع ،ال يثبتان ذلك .كما يظهر

أما ما سواه من القضااي املعقدة فالَ .ولئن كان من
الشطط أن نقارن بني هذا التناول اخللدوين املوجز لعلْم

كما هو واضح من كالمه ،وإن ابلغ يف ادعاء انقراض

أهنا ْحلت ابن خلدون ما ال طاقة له به ،إذ انقشته
وكأنه نفى االحتياج إىل الكالميات أبد الدهر ،يف حني
أنه ملْ ي ُقل بذلك .فهو الواعي خبصوصيات كل مرحلة،

منه نصيبًا .ولذلك ،يؤكد ابن خلدون أن العلْم ابلتوحيد
البسيط ،هو وحده الضامن للسعادة( .)61وال شك أن
هذا اجلانب اإلمياين غري املعقد هو احملمود والضروري.

اإلحلاد ،مثالً(.)63

كتايب "ذم الكالم وأهله" للهروي
الكالم ،وبني
ْ
صون املنطق والكالم عن
(ت481ه 1088/م) ،و" ْ
فين العلم والكالم" للسيوطي (ت911ه ،)1505/
ْ
فإن الالفت أن ابن خلدون ملْ يعنت ابآلاثر املزهدة يف

ل .الفقه
من أشد ما عرب به ابن خلدون عن ضيقه بفقهاء
عصره ،أنه دعا إىل أن يتم إخراجهم من البَالطات،
ألهنم ملْ يعودوا أهل حل وال ع ْقد ،ألهنم ال قدرة هلُم

 )60ابن خلدون ،املقدمة207-206/2 ،

وراجع ،س عيد البوس كالوي ،موقف ابن خلدون من علم الكالم

 )61ابن خلدون ،املقدمة208-207/2 ،

ع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للى،

com،mominoun،www

 )62ابن خلدون ،الباب احملصل يف أصول الدين ،ج33-18

بتاريخ16نوفمرب2016

 )63أبوزيد ،الفكر الكالمي عند ابن خلدون ،ص 36-34
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عليهما يف السياسة واحلُكْم .وليس إيثارهم يف الدولة
وتعظيما للرتب الشرعية ،وترب ًعا من
إال جتمالً هبم،
ً

م .املرياث
يرى ابن خلدون أن تسمية هذا العلم ب

امللوك واألمراء إبكرامهم .ومهمتهم يف احلاضر ،إمنا هي
اإلخبار ابألحكام الشرعية ،وإصدار الفتوى ،فقط.
فالشورى معهم دينية ،ال سياسية" ،ألن الشورى،
العقد ،إمنا يكون لصاحب عصبية يقتدر هبا
واحلل و َ

"الفرائض" بدعة اصطالحية من الفقهاء ،ملْ تكن ص ْدر
فهم غري رشيد ل "إن الفرائض ثلُث
اإلسالم ،وأنشأها ْ
العِلْم" ،ويف رواية "نصف العلم"( .)69والصواب عنده،

أن الفرائض إمنا هي الفرائض التكليفية ،يف العبادات
والعادات ،واملواريث وغريها .وهبذا املعىن ،يصح فيها
الثلثية والنصفية .وأما فروض الوراثة ،فهي أقل من ذلك
كله بنسبة إىل علم الشريعة كلها " .وعلى كل ،يعتربه

فعل أو ْترك .وأما من ال عصبية
على حل أو ع ْقد ،أو ْ
له ،وال ميلك من أمر نفسه شيئًا ،وال من ْحايتها ،إمنا
عيال على غريه ،فأي مدخل له يف الشورى؟ وأي
هو ٌ

معىن يدعو إىل اعتباره فيها؟"(.)64ويزيد يف جترُيهم
أبهنم غري معنيني حبديث "العلماء ورثة األنبياء"(،)65
ألهنم ملْ ُيملوا الشريعة اتصافًا هبا وحتق ًقا مبذاهبها.
هم العلماء املتصوفة ،والسابقون هلُم من
َ
فالورثة حبق ُ

فنًّا شري ًفا ،ألنه جيمع بني املعقول واملنقول ،ويُوصل إىل
احلقوق يف الورااثت ،بوجوه صحيحة يقينية ،عندما
ُجتهل احلظوظ ،وتُشكل على القامسني .وإن انتقد ابن
وفرض املسائل،
خلدون املغاالة يف احلسابْ ،
واستخراج اجملهوالت ،الطافحة هبا مصنفات علم
املرياث ،وال تفيد الناس يف شيء من وراثتهم ،ألهنا
اندرة الوقوع ،وغريبة ،فإنه مثنها من جهة أهنا مترينات

اجليل األول " ( .)66وقد سجل عليهم ما فعلوه
بصاحب دولة املوحدين ،وهو صنيع شنيع يف نظره.
ومن أسبابه ،ضعف أنظارهم ،وحسد قلوهبم،

ووجاهتهم الكاذبة عند ملوك ملتونة أعداء املهدي
املوحدي(.)67وال نُغْفل يف هذا املقام ما لقيَه ابن خلدون
من مضايقات فقهاء معاصرين له ،ال سيما ابن
عرفة(ت803ه 1400/م) وبطانته الذين اعتربهم من
بينه

وبني

السلطان

املوقعني
ُ
املريين(ت796ه 1394/م)(.)68

أيب

رايضية مفيدة(.)70
ن .التاريخ
يُذكر طه حسني مبا هو واضح من "املقدمة" ونبه

إليه نقاد غربيون قبله ،وهو أن ابن خلدون عند ترتيبه
العلوم ،مل يذكر "التاريخ" من بني العلوم الفلسفية ،بل
إنه ملْ يذكره بني العلوم إطالقا( .)71وحنن نصنفه من
العلوم ،حسب العُ ْرف اآلن ،حىت أُحلق ب " العلوم

العباس

الشرعية" أو "العلوم اإلسالمية" .ويعنينا منه ،أن

 )64ابن خلدون ،املقدمة405/1 ،

 )68اخلض ر حس ني ،حياة ابن خلدون ومثل من فلسل ل ل ل للفته

 )65موسوعة احلديث ،سنن أب داود ،رقم 3641ج1493

االجتماعية ،ص26

 )66ابن خلدون ،املقدمة406/1 ،

 )69موسوعة احلديث ،سنن ابن ماجه ،رقم 2719ص2640

 )67ابن خلدون ،املقدمة114/1 ،

 )70ابن خلدون ،املقدمة198-197/2 ،
 )71حسني ،فلسفة ابن خلدون االجتماعية ،ص35

78

وُم َرجاتِه ،يف مقدمة ابن خلدون
ِمن أُطُر ِعلم االجتماع الديين ُ

فتحي بن نصر بو عجيلة

صاحب

"املقدمة"

ممن

" ( .)73ووفق كل هذه املعايري واالعتبارات ،زعزع ابن
ٍ
بنسبة ما ،مقاييس قبول األخبار ورفضها،
خلدون،

سبق

السخاوي(ت902ه 1496/م) صاحب "اإلعالن
فضل فن التاريخ،
ابلتوبيخ ملن ذم التاريخ" ،يف بيان ْ
دينًا ودنيا .كما أنه ملْ يكن الوحيد الذي نقد رواايت

عالما يف األصول ،والتفسري ،واحلديث،
وراجع أ ً
وبنوا عليه .ومن هؤالء الطربي
اهي ْ
والفقه ،اعتمدوا الو َ

(ت310ه 923/م) ،والثعاليب(ت429ه 1038/م)،
والزخمشري (ت538ه 1143/م) ،والباقالين،
إخل .)74(...ومل ي ْق ِ
صر عن رصد هفوات منهجية أخرى،
ُْ
فهم املعطيات على غري وجهها ،والسهو عن
منها ْ

األثبات ،ونُقول اإلخباريني .ولكن امتيازه ،ظهر يف
منهجه االستقرائي البديع ،واملنطق املتسع ،الذي وزن
به املادة ،وصان به اترخيه عن "مغالط" املؤرخني،
واملفسرين ،وأئمة النقل .وقد كثر ،حسب ابن خلدون،

تنزيلها يف سياقها العُ ْريف والتارخيي ( ،)75وتصنيف
الرتاجم أبساليب ال تتالءم وعصرها اليت هي فيه (.)76

العاثرون والضالون ،الذين نقلوا من احلكاايت غثًّا
ومسينًا" ،وملْ يعرضوها على أصوهلا ،وال قاسوها
أبشباهها ،وال سربوها مبعيار احلكمة ،و ِ
الوقوف على
طبائع الكائنات ،وحتكي ِم النظر والبصرية يف األخبار.

س .املنطق
اكتفى صاحب "املقدمة" ،يف موضع أول،
بتفسري عداء بعضهم لع ْلم املنطق .وقد الحظ مبالغة
املتقدمني من املتكلمني يف النكري على انتحال املنطق،
كفرا .وليس وراء ذلك يف نظر
حيث عدوه بدعة أو ً

فضلوا عن احلق .واتهوا يف بيداء الوهم والغلط.)72("..
ولذلكُ ،يتاج صاحب هذا الفن إىل "العلم بقواعد
السياسة ،وطبائع املوجودات ،واختالف األمم والبقاع
السري واألخالق والعوائد والنِ َحل
واألمصار ،يف َ
واملذاهب وسائر األحوال ،واإلحاطة ابحلاضر من
البون
ذلك ،ومماثلة ما بينه وبني الغائب من الوفاق أو ْ

كثريا من مقدماهتم،
ابن خلدون ،إال ألن املنطق يُبطل ً
وأدلتهم على العقائد ( .)77أما يف املوضع الثاين ،فقد
أفصح ابن خلدون خبطر املنطق ،يف سياق أتكيده على

ما بينهما من اخلالف ،وتعليل املتفق منها واملختلف،
الدول وامللل ،ومبادئ ظهورها،
والقيام على أصول َ
كوهنا ،وأحوال القائمني هبا
وأسباب حدوثها ،ودواعي ْ
وأخبارهم ،حىت يكون مستوعبًا ألسباب كل حادث،

أن التجريدات والتصورات ،واإليغال يف العقليات،
وشدة الذكاء والفطانة والكياسة ،مفسدة يف احلياة
السياسية واليومية ،ويف إدارة األزمات وتقدير
االحتياجات .فهو يقول" :صناعة املنطق غري مأمونة

واق ًفا على أصول كل خرب .وحينئذ يعرض خرب املنقول
على ما عنده من القواعد واألصول .فإن وافقها وجرى
صحيحا ،وإال زيفه واستغىن عنه
على مقتضاها ،كان
ً

الغلط ،لكثرة ما فيها من االنتزاع ،وبعدها عن
احملسوس .فإهنا تنظر يف املعقوالت الثواين .ولعل املواد

 )72ابن خلدون ،املقدمة92/1 ،

 )75ابن خلدون ،املقدمة118-117/1 ،

 )73ابن خلدون ،املقدمة116-115/1 ،

 )76ابن خلدون ،املقدمة120-119/1 ،

 )74ابن خلدون ،املقدمة،109 ،98/1 ،

 )77ابن خلدون ،املقدمة266-265/2 ،
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فيها ما ميانع تلك األحكام وينافيها عند مراعاة التطبيق
اليقيين "

والغوص على املعاين ،وانتزاعها من احملسوسات،
أمورا كلية عامة ،يطبقوهنا بعد ذلك
وجتريدها يف الذهن ً

(.)78

على اخلارجيات ،ويقيسون األمور على أشباهها
وأمثاهلا مبا اعتادوه من القياس النظري .فسائر أنظارهم
ذهنية فكرية ،ال يعرفون سواها .والسياسة ُيتاج
صاحبها إىل مراعاة ما يف اخلارج ،وما يلحقها من

ع .الفلسفة
لقد اعتربها من العلوم العارضة يف العمران،
الكثرية يف امل ُدن ،الكثرية الضرر يف الدين .وأهلها وإن
ُ
كانوا " من عُقالء النوع اإلنساين" ،وكانت مقاصدهم
ذات شأن ،فإهنم قد ضلوا ،حينما زعموا أن السعادة
يف إدراك املوجودات كلها ،ما يف احلس وما وراء احلس،
ابألنظار الفكرية واألقيسة العقلية ،وأن البهجة الناشئة

األحوال ،يف حني أن النخبة الفكرية" ،ألجل ما تعودوه
من تعميم األحكام ،وقياس األمور بعضها على بعض،
إذا نظروا يف السياسة ،أفرغوا ذلك يف قالب أنظارهم،
ؤمن
كثريا وال يُ َ
ونوع استدالالهتم .فيقعون يف الغلط ً
عليهم " ،على خالف العامة ،متوسطي الذكاء ،الذين
يعاجلون واقعهم وفق احلاالت العارضة ،والظروف
احلافة ،دون تطويف يف القياسات والتعميمات.

عن هذا النوع من اإلدراك ،هي السعادة املوعود هبا.
وقد جاد َهلم مبا جادل به أهل الكالم ،وهو أن
أقيستهم ،وتصوراهتم ،وجتريداهتم ،يف علم ما وراء
الطبيعة ،أو العلم اإلالهي ،أو الروحانيات ،قاصرة عن
اإلحاطة ،عاجزة عن اإلدراك ،فضالً عن أهنم ُهم
أنفسهم ،يقولون إن منتهى الفائدة منها الظن ال
اليقني .مث إن مسائل الطبيعيات ،حسب ابن خلدون،

فيكونون أعرف ابلسياسة ،ومأمونني ابلنظر يف الشأن
الذي خيصهم ،مستقيمي التعامل مع أبناء جنسهم.
فيحسن معاشهم .وتندفع عنهم اآلفات واملضار
ابستقامة نظرهم(.)80

ال هتم املؤمن يف معاشه وال يف دينه .ومثلما هو النظر
دائما ،فإنه ،وإن رأى الفلسفة خمالفة للشرائع
اخللدوينً ،
وظواهرها ،قد أثبت أهنا تنفع يف شحن الذهن يف

 .4ال ل ِلم َهن والرباعات :بني احلُكم الفقهي والواقع
املعيش

ترتيب األدلة واحلجج ،لتحصيل َملَكة اجلودة،
والصواب يف الرباهني ،ألن قوانينها أصح قوانني األنظار
يعتين هبا امل ْسلم إال ْبعد
على قصورها .وشرطُه ،أال َ
ُ
االمتالء من الشرعيات ،واالطالع على التفسري

فقيها يتوىل رفع صناعات،
ملْ يكن ابن خلدونً ،
وخ ْفض أخرى ،مبنطق التحليل والتحرمي ،ويرتقي
ببعضها إىل مصاف األعمال املقدسة ،بل ،وبنفس
ألص َق املهارات الفكرية والشغلية،
املنهج يف نقد العلومَ ،

واإلبداعات الفن ية واجلمالية ،ابالختيارات التقنية
موان ،ومصاحل
والعملية ،وحركة العمران،
انتعاشا وُك ً
ً
الناس يف حياهتم اليومية .والشك أن تقييمات العالمة

يسلم من معاطبها (.)79
والفقه ،حىت ْ
أما الفالسفة وسائر العلماء ،فقد نفى عنهم
فهم معتادون النظر الفكري،
اخلربة ابلسياسة واحلُكْمُ .

 )80ابن خلدون ،املقدمة360-359/2 ،

 )78ابن خلدون ،املقدمة360/2 ،
 )79ابن خلدون ،املقدمة325-320/2 ،

80

وُم َرجاتِه ،يف مقدمة ابن خلدون
ِمن أُطُر ِعلم االجتماع الديين ُ

فتحي بن نصر بو عجيلة

أن الناس حمتاجون إىل بضاعتهم من علم أو صناعة.

وموازانته ،تعرب عن عصرها وعن األغلب األعم ،وليس
ابلضرورة أن تصلح لالستثناءات ولِما عقب عصره إىل

والكامل يف املعرفة حمروم من احلظ(.)82لكن ابن
خلدون ،ويف سياق إثباته أن اجلاه مفي ٌد للمال ،يذكر
كثريا من الفقهاء وأهل الدين والعبادة ،إذا اشتهروا،
أن ً

عصران .ولكنها ،مطل ًقا ،تبقى مثاالً يف التنزيل
االجتماعي العميق ،واالستقراء املتني.

وحسن الظن هبمُ ،هرع الناس إىل إسداء اخلدمات هلُم،
ُ
"وأسرعت إليهم الثروة ،وأصبحوا مياسري من غري مالٍ
التجر ،وكلٌّ هو
قتىن ....يسعى هلُم الناس يف الفلْح و ْ
ُم ً
ويعظم
قاعد مبنزله ال يربح من مكانه .فينمو مالُه.
ُ

ف .الصنائع الدينية :الكامل يف املعرفة حمروم
من احلظ
َعد منها القضاء ،والفتيا ،والتدريس ،واإلمامة،

واخلطابة ،واألذان ،وسائر األعمال األخرى ،اليت
يضطلع هبا القائمون على أمور الدين .وإبثبااتت
أرشيفية ،رأى ابن خلدون أن أهل هذه الصنائع ،على
ما يف خططهم وبضائعهم ،من الشرف املشتمل على

سعي.)83( "..
كسبُه .ويتأثل الغىن من غري ْ
ْ
ص .التعليم

مذهب ابن خلدون أن العلوم الشرعية
صناعات .فالتعليم ليس هو العِْلم .ومن أدلته عليه:

إعمال الفكر والبدن ،ال يضطر إليهم عامة الناس ،بل
اخلواص من املهتمني ابلدين ،أو املتقاضني ،واملستفتني.
ولذلك يقع االستغناء عنهم غالبًا ،ويهتم إبقامة

/ال ُيصل إال ابكتساب ملَكة حتيط مببادئه وقواعده،
والوقوف على مسائله ،واستنباط فروعه من أصوله.
وهذه امللَكة جسمية حمسوسة ،تفتقر إىل التعليم.
َ
/اختالف اصطالحات العلوم الشرعية ،مثل
()84
الصنائع  .وقد اعترب تعدد االصطالحات داءً
خل عنها ،ومضيعة للوقت،
مستفحالً ،وعادة ملْ يُتَ َّ

مرامسهم احلُكام فيقسم هلم نصيبا غري وافر .وهلذا
السبب ،ال يكون أرابب هذا النوع من الصناعات
فضالً عن أهنم "أعزة على اخللق وعند
أصحاب ثرواتْ ،
َ
نفوسهم .فال خيضعون ألهل اجلاه ،حىت ينالوا منه حظًّا

وضرا يف حتصيل العلم والوقوف على غاايته (.)85
ًّ

يستدرون به الرزق ،بل وال تفرغ أوقاهتُم لذلك " (.)81
ولعل ابن خلدون قد عامل أهل هذه الصنائع مبا يليق
فهم معنيون
هبم من األدب واللطف والتكرمي .وإال ُ

ويف سياق تصحيح أغاليط املؤرخني ،يف
بن
احلَجاج
شأن
من
االستنقاص
يوسف(ت95ه 714/م) أبن أابه كان ُمعلِم قرآن،

ابستنتاجه أن الكثري ممن يتخلق ابلرتفع والشمم ،ال
ُيصل هلُم غرض اجلاه .فيقتصرون يف التكسب على
فهم يعتقدون
أعماهلم .ويصريون إىل الفقر واخلصاصةُ .

يُوضح ابن خلدون أن التعليم ،صدر اإلسالم ،ويف
لتني ،األموية والعباسية ،كان شرفا لصاحبه أبنه
الدو ْ

 )81ابن خلدون ،املقدمة81/2 ،

 )84ابن خلدون ،املقدمة166/2 ،

 )82ابن خلدون ،املقدمة79/2 ،

 )85ابن خلدون ،املقدمة346-344/2 ،

 )83ابن خلدون ،املقدمة76/2 ،
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الفقه ،مضيعني وقت طلبتهم عن االهتمام

تبليغ للدين ،ولكنه أصبح ،فيما بعد ،من ُمجلة الصنائع
مستضعف ،مسكني،
املعاشية واحلَِرف ،وصاحبه
َ

ابملقاصد(.)90

منقطع األصل ،ومشخت عنه أنوف أهل األنساب

ق .الفالحة

والعصبية وامللْك (.)86
ُ
ومن األمثلة اخللدونية على اعتبار العلوم صنائع،
تفضيله املشارقة على املغاربة ،يف علم البالغة .والسبب

يعتربها ابن خلدون من أقدم الصنائع ،ومن معاش
املستضعفني وأهل العافية من الب ْدو .فال يشتغل هبا
احلضريون ،وال املرتَفون .وقد ف ِهم احلديث ،يف سكة
ُ
دخلَه الذل"(،)91
إال
قوم
دار
هذه
دخلت
احملراث" :ما
ْ
َ
أبن الفالحة ،كثر االشتغال هبا أو قل ،يْتبعها املغرم
املفضي إىل التحكم واليد العالية .فيكون الغارم ذليالً
ابئسا مما تتناوله أيدي القهر واالستطالة .وقد حتدث
ً
عنها ،ابعتبارها مادة علمية ،من فروع الطبيعيات،

يف ذلك ،أن هذا الفن كمايل يف العلوم اللسانية.
"والصنائع الكمالية توجد يف العُمران .واملشرق أوفر
وهم معظم أهل
العجمُ .
عُمر ًاان من املغرب " ،أو "لعناية َ
الشرق ،كتفسري الزخمشري ،وهو كله مبين على هذا
الفن ،وهو أصله(.)87
ومن العيوب البيداغوجية اليت رصدها ابن خلدون
يف التعليم/ :كثرة املصادر /ظاهرة املختصرات أبلفاظها

كثريا (.)92
واهتم هبا املتقدمون ً
ر .التجارة

الفهم ،واملخلة ابلبالغة .وهي من سوء
العويصة على ْ
ُ
التعليم وفساده/ .ضعف متعلمي أهل إفريقية واملغرب
يف اللغة العربية ،ومجود عباراهتم ،وقلة تصرفهم يف

يرى صاحب "املقدمة" أن أكثر طرق التجارة
ومذاهبِها ،إمنا هي حتليالت للحصول على ما بني
القيمتني يف الشراء والبيع ،لتحصل فائدة الكسب من
ْ

الكالم ،القتصارهم على تعلم القرآن ،ومعرفة اختالف
قراءاته ورواايته ،واستظهار ذلك .والقرآن ال يكون
لصاحبه ملكة يف اللسان العريب ،ألن البشر مصروفون
عن اإلتيان مبثله ،واستعمال أساليبه والنسج عليها .هذا
ٍ
علوم تفتقد
إىل جانب حتفيظهم عبارات

الفضلة .وإن كانت املغالبة يف البيع من ابب
تلك ْ
املقامرة ،فقد ُشرعت ،ألهنا ليست من ابب أخذ مال
اان .وحسب ابن خلدون ،من مواصفات التاجر
الغري جم ً

اقتصاداي ،أن يكون "جريئًا على
الناجح ،واقعيًّا و
ًّ
مقداما
بصريا ابحلُسبان ،شديد املماحكة،
ً
اخلصومةً ،
وخلُق التجارة ،حسب رأيه ،بعيدة عن
على احلُكام"ُ .
املروءة ،من املكايسة ،ومعاانة البيع والشراء ،وجلب

البالغة()88
/.جهل املعلمني بطرق التدريس الناجعة
ْ
(.)89ومن أخطائهم يف ذلك ،التوسع يف علوم الوسائل

بكثرة التفريعات ،والنقول ،واالستدالالت ،مبا أصبح
لغوا ،مثلما فعلوا يف صناعة النحو ،واملنطق ،وأصول
ً

الفوائد واألرابح ،ابلتحذلق وممارسة اخلصومات،

 )86ابن خلدون ،املقدمة118-117/1 ،

 )90ابن خلدون ،املقدمة352-351/2 ،

 )87ابن خلدون ،املقدمة375/2 ،

 )91موسوعة احلديث ،البخاري 2321 ،ج181

 )88ابن خلدون ،املقدمة355-354/2 ،

 )92ابن خلدون ،املقدمة270 ،102 ،82/2 ،

 )89ابن خلدون ،املقدمة347/2 ،
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والغش ،واألميان الكاذبة .ويف نظر ابن خلدون "أهل

ابن سينا(ت427ه 1037/م) القائل ابستحالتها،

النصفة قليل .فال بد من الغش ،والتطفيف ،اجملحف
َ
ابلبضائع ،ومن املطل يف األمثان املجحف ابلربح..
ُ
ومن اجلحود واإلنكار املسحت لرأس املال ."..وهذه

كان ع ْليةَ الوزراء ،فهو من أهل الثروة والغىن،
والفارايب(ت339ه 950/م) القائل إبمكاهنا ،كان من
أهل الفقر املعوزين (.)96

ليست من خلق امللوك واألشراف .ولذلك قل من
يشتغل هبا منهم .ومن البديهي ،أن ابن خلدون يعرف
أن الرسول األعظم امتهن التجارة ،وأن من التجار
أفاضل .ولذلك ،عقب على ما قاله يف توصيف واقع

الغيب
ت .علْم ْ
ال ينفي ابن خلدون أن النفس اإلنسانية مستعدة
الغيب ،حينما تغرق يف عامل الباطن ،وتنفصل
إلدراك ْ

عن اجلثمانيات ،فيكون هلا هناك اتصال ابلذوات اليت
فوقها من املإل األعلى .وبقوة الروحانيات ،تظهر هلا
علوما .مث
صور املوجودات وحقائقها .فتقتبس منها ً
وخترب مبا رأته ( .)97وهذا ما جعل
ترجع إىل عامل احلسُ .

قطاع التجارة ،أنه قد يوجد من التجار َمن ليس له
خلق املماحكة ،والغش ،واخلالبة" ،لشرف نسبه
وخالله" .ولكن ذلك من النادر ( .)93وليس هذا
رشيدا للحديث
فهما ً
التوصيف اخللدوين البديع ،إال ً
"التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني
والشهداء" ( .)94فلِنُدرة هذا النوع ،كانت املثوبة هبذه

البعض يذهب إىل أن ابن خلدون استطاع ،مع عقليته
اإلسالمية أن جيعل من النبوة ظاهرة بشرية "فهي ليست
ظاهرة خارقة ،إذ هي مستمدة من الروح البشري ذاته

العظَمة.
َ

" .وهبذا كاد أن يعترب الدين ظاهرة اجتماعية (.)98

ش .الكيمياء

الغيبة عن احلس من
يف هذا السياق ،ووفق مبدأ ْ
عدمها ،أقر صاحب "املقدمة" ،صنائع يف اجملال،
درك بصناعة،
وأبطل أخرى .وأكد على أن الغيوب ال تُ َ

هي كيمياء عصر ابن خلدون وما ْقبله وما ْبعده،
إىل أن أخذت سياقها املفهومي والتقين احلديث
واملعاصر ( .)95وقد اعتربها صْنعةَ العاجزين عن املعاش،
الالهني وراء اقتناء املال ،من غري وجوهه الطبيعية،
كالفالحة ،والتجارة ،والصناعة .وقد أطلعنا ابن
خلدون عن عينة ،من عينات أثر الواقع يف الفكْر .ففي

البتة ،وال سبيل إىل تعرفها ،إال للخواص من البشر
املفطورين على الرجوع من عامل احلس إىل عامل
الروح( .)99ويعتمد ابن خلدون الواقع ُحجة ،على أن
الغيب ،من البشر غري املوحى إليهم،
االطالع على ْ
ُ
جح ُده وال إنكاره ،مثل "
جائز ،وال يسع ً
أحدا ْ

سياق إفادته أن الفقراء من أهل العمرانُ ،ه ُم املهتمون
ابلكيمياء واملدافعون عن صحتها ،ال األغنياء ،ذكر أن
 )93ابن خلدون ،املقدمة89 ،85 84 ،69/2 ،

 )97ابن خلدون ،املقدمة220-219/1 ،

 )94موسوعة احلديث ،الرتمبي ،ح  1209ص1772

 )98حسني ،ابن خلدون وفلسفته االجتماعية ،ص81

 )95انظر مثال ،روحي اخلالدي ،الكيمياء عند العرب

 )99ابن خلدون ،املقدمة231/1 ،

 )96ابن خلدون ،املقدمة339-338/2 ،
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الرمل"،
الكهانة" و"العِرافة"،
و"الزجر" ،و"خط ْ
ْ
و"التنجيم"(.)100

الرمل" ،فهي ،وإن كثرت يف
أما صناعة "خط ْ
ووضعت فيها التآليف ،واشتهر فيها األعالم
العُمرانُ ،

من املتقدمني واملتأخرين ،فإهنا صناعة كثري من البطالني
أوضاعا حتكمية،
للمعاش يف املدن ،ومستندها ليس إال
ً
وأهواءً اتفاقية ،وال دليل يقوم على شيء منها ،وال
شيء يف احلديث ،يقر مشروعيتها ،حىت قوله ﷺ:
"كان نيب خيُ ُّ
فذاك"( ،)104فتأويالته
فمن وافق خطه َ
ط َ

لقد أثبت ابن خلدون أن "الكهانة" من خواص
النفس اإلنسانية ،وهلذه النفس استعداد لالنسالخ من
البشرية إىل الروحانية اليت فوقها .فال ُكهان قادرون على
زعم بعضهم ،أن الكهانة قد
إدراك الغيبيات .وينفي ْ

انقطعت منذ زمن النبوة ،مبا وقع من شأن رجم
يدي البعثة ،وأن ذلك كان
الشياطني ابلش ُ
ُّهب بني ْ
ملنعهم من خرب السماء كما ذُكِر يف القرآن ،وال ُكهان

ال تفيد شيئا يف ذلك

( )105

.

وال يُقر ابن خلدون صناعة النجوم ،اليت يرى
أصحاهبا "أهنم يعرفون الكائنات يف عامل العناصر ْقبل
حدوثهاِ ،من قبَل معرفة قوى الكواكب وأتثريها يف
املولدات العنصرية ،مفردة وجمتمعة .وينفي ذهاب
ابلوحي ،ألن األنبياء أبعد الناس
بعضهم إىل أهنا كانت ْ

إمنا يستمدون األخبار من الشياطني .وليس تفسري
انقطاع الكهانة يف عصر النبوة ،حسب رأيه ،إال ألن
النبوة هي النور األعظم الذي خيفى معه كل نور ،وألن
وجود النبوة البد له من وضع فلكي يقتضيه .ويف متام

ذلك الوضع متام تلك النبوة اليت دل عليها .ونقص
ذلك الوضع عن التمام ،يقتضي وجود طبيعة انقصة،

الغيب،
عن الصنائع ،وأهنم ال يتعرضون لإلخبار عن ْ
إال أن يكون عن هللا .وال ينكر ،يف الوقت نفسه ،أن
هذه الصنعة صحيحة يف ذاهتا ،متشعبة ،كثرية التفرع،

ويعترب ابن خلدون العرافني دون الكهان ،ألن
الكاهن ال ُيتاج يف رفع حجاب احلس إىل كثري
معاانة ،والعراف يعاين يف العكوف على املرئي البسيط،
يبدو له ُم ْدركه الذي ُخيرب به عنه ،وغيبة هذا أخف
حىت َ

الفهم .وابن خلدون ،وإن لفت االنتباه
عصية على ْ
هنا ،إبكثاره من األدلة النقلية والعقلية الكالمية ،يف
املنع والتحرمي ،على غري عادته ،فإنه حكم األثر السيئ
هلذه الصنعة ،يف العمران اإلنساين ،مبا تبعث يف عقائد

من ذلك النوع(.)101

العوام والعزائم من الفساد .وملْ يبلغ صاحب "املقدمة"
هنا رتبة عالية يف اإلقناع ،حسب رأينا ،ألن موقفه ملْ
يسلم من تناقض ،مث إنه نظر إىل آاثر هذه الصناعة
ْ
فلم يُِر إال الوجه السيئ ،وس َكت عن أن
نظرا ًّ
أحادايْ .
ً
من مثراهتاْ ،بعث التفاؤل وجلْب السعادة ،اليت ركز
طرقًا لتحصيلها ،هي أسوأ من
عليها ً
كثريا ،وذكر ُ

غيبة ذاك (.)102
من ْ

"الزجر" قوة يف
ويعترب صاحب "املقدمة أن ْ
النفس ،تبحث على احلرص والفكر ،فيما ُزِجر فيه من

مرئي أو مسموع .فيبعثها الزاجر يف البحث ،مستعينًا
مبا رآه أو مسعه .فيؤديه ذلك إىل إدر ٍ
اك ما(.)103
 )100ابن خلدون ،املقدمة218/1 ،

 )103ابن خلدون ،املقدمة221-220/1 ،

 )101ابن خلدون ،املقدمة213-211/1 ،

)104موسوعة احلديث ،مسلم ،ح 537ص761

 )102ابن خلدون ،املقدمة220/1 ،

 )105ابن خلدون ،املقدمة230-228/1 ،
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التنجيم ،مثل التملق .وقد صور لنا اإلقبال على تعلم

من البيئة اليت عاش فيها ،وجاعلة إايه ،وهو الفقيه

هذا القلم بشكْل مبالغ فيه ،حىت يبني أنه مهجور
ونسي أن صناعات مما ذكر أشد "ظالمية" من
ومنبوذَ .
هذه .ولقد كذب الع ْلم احلديث مذهب ابن خلدون

والقاضي الشرعي ،مفسًرا ماد ًّاي للتاريخ ،يؤمن ابلدين،
لكن ال يُقحمه يف نظريته عن جمرى التاريخ البشري إال
كثريا ابملؤثرات الالمادية ،فإن آخرين
قليالً ،وال يعبأ ً

ليد البيئة
ابن اإلسالم ،وو َ
أكدوا أن ابن خلدون يبقى َ
اإلسالمية الشرعية .وتبقى مقدمته على مستوى
الفكر ،ومستوى احلياة ،مثرة من مثارها الطيبة .وقد
حاول بعض أصحاب هذا املوقف ،أن يردوا على من

درس ،كسائر العلوم
علما يُ َّ
هذا ،واستوت هذه الصنيعة ً
األخرى ،واملسلمون يتطلعون إليه ،دون أن ميس قلوهبم
شك يف قدرة هللا القاهرة ،وال علمه غري احملدود.
ث .ال ل ل لغ ل ل لن ل للاء

انفصاما عن الذات
رأى يف مقدمة ابن خلدون،
ً
الرجل ،لئن كان غريَ ملم
والثقافة .وكان من الردود ،أن ُ
متاما ابملنهج القرآين يف تفسري الواقعة التارخيية،
ً

على خالف الفقهاء ،يذهب ابن خلدون إىل أن
ازدهار احلضارة ،ورقي فن الغناء ،صنوان .فصناعته
آخر ما ُيصل يف العمران من الصنائع ،ألهنا كمالية،

ألسباب ،منها جدة علْم تفسري التاريخ ،حينها ،وعدم
اتسام املناهج التفسريية للقرآن الكرمي ابلتكامل
والشمول ،فإنه كان من جهة أخرى ،على إملام اتم
مبعطيات كتاب هللا اجمليد ،يف حقل التاريخ واالجتماع،

وليس هلا من وظيفة إال الرتفيه والسعادة .ففن الغناء،
عنده ،مناسب لرتكيبة البشر ،بل اخلليقة الناطقة وغري
الناطقة .وصناعته أول ما ينقطع من العمران ،عند
اختالله وتراجعه .وبذلك فسر هجرة املغنني من ال ُف ْرس

وابملواضيع املتشعبة اليت تضمنها .وهنا ،على مستوى
امتدادا للرؤية
املوضوع ،جاءت مقدمة ابن خلدون
ً
القرآنية ،يف مساحات واسعة من فصوهلا ،والتز ًاما هبا

والروم إىل احلجاز .فسبب ذلك "استيالء الرتف على
العرب املسلمني ،من خالل غنائم األمم ،والتنعم
العيش"(.)106
بنضارة ْ

يف الوقت نفسه  .وال يقلل من قيمة حماولة ابن
ومبتدعا يف اآلن ذاته ،مثله يف
متبعا
ً
خلدون ،أنه كان ً
ذلك مثل كبار املفكرين ،إال أنه من املهم أن نذكر أن
جهالً إن
حتما على االتباع ،وإال كان ْ
"االبتداع ينبين ً
( )107

خ ل ل ل للامتل ل ل ل للة
إن ما تناولناه من حتليالت وأمثلة ،صنفناها

ملْ يكن وحيًا .غري أن االتباع ال يسفر حتما عن
األصالة والنبوغ واالبتداع .وهنا نقطة االختالف...

ضمن مادة "علم االجتماع الديين" ،وكان مرتكزها
مقدمة ابن خلدون ،املضغوطة ابلكثافة التوصيفية
متاما عن
واالستقرائية ،بق ْدر ما رآها البعض منقطعة ً
وموضوعا ،وخمرجة صاحبها
منهجا
ً
األرضية الدينيةً ،
 )106ابن خلدون ،املقدمة135-130/2 ،
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لو كان فكره غريبًا عن مسار الفكر اإلسالمي ما نفعنا

املصادر واملراجع

بشيء "(.)108

القرآن الكرمي

لقد حاولنا أن ندقق يف مقاربة ابن خلدون
العُمرانية ،اجلدلية ،االجتماعية .فركزان على املسائل
الدينية .وليس ذلك العتقادان أن املقدمة هلا ْبعد ديين،
كما يرى ذلك بعضهم ،وهو جمانب للصواب ،بل ألننا

*ال ُكتُب
الباقالين ،أبوبكر ،االنتصار للقرآن .حتقيق :حممد
عصام القضاة ،ط1دار ابن حزم بريوت
2001/1422م.

اخرتان جانب علم االجتماع الديين يف الكتاب.
فاقتضى منا ذلك أن نغوص على املواضيع الدينية ،أو
ذات العالقة .وحنن مع الذين يقولون إن ابن خلدون،

بن غضبان ،فؤاد ،مدخل إىل اجلغرافيا االجتماعية،
دار اليازوري العلمية األردن 1439ه 2018/م.

كثريا من اآلايت القرآنية،
إذا كان يذكر خالل حبثه ً
فليس لذكرها عالقة جوهرية بتدليله .ولعله يذكرها
فقط ،ليلفت االنتباه إىل أن فهمه وتفسريه للمسألة

بوتول ،غاستون ،ابن خلدون :فلسفته االجتماعية،
تعريب :عادل زعيرت ،ط2املؤسسة العربية

للدراسات والنشر 1404ه 1984/م.

الشرع.
موافق لنصوص ْ

اجلاحظ ،عثمان ،احليوان ،حتقيق وشرح :عبدى

إننا حاولنا أال نتعامل مع "املقدمة" على أهنا
مقاربة مقدسة ومعصومة ،بق ْدر اجتهادان أن يكون
مقرتان
عملنا مجْع شتات التوصيف والتحليل،
ً

السالم

هارون،

ط،2

مكتبة

احلليب

1386ه 1967/
ابن حزم ،علي ،رسائل ابن حزم األندلسي ،حتقيق:

ابلتفكيك ،والتحليل ،والنقاش .ونُقر مع الوردي ،أن
عِلْم االجتماع اخللدوين ،على الرغم من عيوبه الكثرية،
هو أقرب إىل فهم جمتمعنا من أي علم اجتماع آخر.
فهو قد نشأ يف أكناف اجملتمع العريب ،واستمد إطاره

إحسان عباس ،ط 2املؤسسة العربية للدراسات
والنشر بريوت 1407ه  1987/م.

حسني ،طه ،فلسفة ابن خلدون االجتماعية ،حتليل
ون ْقد ،تعريب :حممد عبد هللا عنان ،ط ،1مطبعة

من واقع هذا اجملتمع ومن اترخيه .ونسانده ،مطل ًقا ،يف
أن هذه البذرة اخللدونية يف حاجة إىل أن تلقح مبا ظهر
وال يزال ،من نظرايت ،ومفاهيم اجتماعية جديدة.

االعتماد مصر 1323ه 1925/م.

حسني ،حممد اخلضر ،حياة ابن خلدون ومثل من

كل ذي عالقة به ،يف
ونضيف أن الشأن الديين ،و َّ
طور ،وفق املنهج
فهم ،ويُ َّ
حاجة ماسة ،اليوم ،إىل أن يُ َ
اخللدوين وما ْبعده ،مما ال يصادم املعتقد والثوابت.

فلسفته االجتماعية ،مؤسسة اهلنداوي القاهرة،
1434ه 2013/م.
اخلالدي ،روحي ،الكيمياء عند العرب ،ط .اهلنداوي

مثمرا ،يتقدم ابجملتمع ،ال العكس.
فيكون ً
قطاعا حيًّاً ،

1435ه  2014/م.
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وُم َرجاتِه ،يف مقدمة ابن خلدون
ِمن أُطُر ِعلم االجتماع الديين ُ

فتحي بن نصر بو عجيلة

عدنين ،إكرام ،سوسيولوجيا الدين والسياسة عند

اخلرجيي ،عبد هللا ،علم االجتماع الديين ،ط 2رامتان

ماكس فيرب ،ط ،1منتدى املعارف بريوت

جدة 1410ه 1990/

1434ه 2013/م.

ابن خلدون ،املقدمة ،حتقيق :عبد الرْحان عبد هللا
حممد درويش ،ط1دار يعرب دمشق1425ه /

العروي ،عبد هللا ،مفهوم الدولة ،ط 10املركز الثقايف

2004لباب احملصل يف أصول الدين ،ط 1دار

العريب الدار البيضاء 1435ه 2014/م.

املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية 1416ه 1996/ ،

مبارك ،زكي ،التصوف اإلسالمي يف األدب

خليل ،عماد ،ابن خلدون إسالميًّا ،ط1املكتب

واألخالق ،هنداوي القاهرة 1433ه 2012/م.

اإلسالمي بريوت دمشق 1304ه 1983/م

املسعودي ،علي ،التنبيه واإلشراف .تصحيح

اخلوري ،فؤاد إسحاق ،مباهب األنثروبولوجيا

ومراجعة :عبد هللا إمساعيل الصاوي ،مكتبة املثىن

وعبقرية ابن خلدون ،ط دار الساقي

بغداد 1357ه 1938/

1413ه 1992/

املقريزي ،أْحد ،اخلطط املقريزية .حتقيق :حممد زينهم-

رضا ،حممد رشيد ،الفتاوث ،دار الكتاب اجلديد

مدُية

1426ه  2005/م.

الشرقاوي،

مكتبة

مدبويل

1418ه 1998/م.
النسائي ،أْحد ،السنن الكربث .حتقيق وختريج :حسن

أبوزيد ،مىن ،الفكر الكالمي عند ابن خلدون،

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

عبد املنعم شليب ،ط1مؤسسة الرسالة بريوت

بريوت1417ه .1997/

1421ه  2001/م.
نصار ،انصيف ،الفكر الواقعي عند ابن خلدون.

الطربي ،حممد ،اتريخ األمم وامللوك ،اعتناء :أبو
صهيب الكرمي ،ط .بيت األفكار الدولية،

ط1دار الطليعة بريوت 1401ه 1981/م.

د.ت.

هريفيه ،دانيال وآخران :سوسيولوجيا الدين .ترمجة:

ابن عاشور ،حممد الطاهر ،حتقيقات وأنظار يف القرآن

درويش احللوجي .ط1اجمللس األعلى للثقافة

والسنة .ط 2دار سحنون – دار السالم تونس

القاهرة 1426ه 2005/م.

مصر 1429ه 2008/م.

الوردي ،علي ،منطق ابن خلدون يف ضوء حضارته
وشخصيته،

ابن عاشور ،حممد الفاضل ،احملاضرات املغربيات.

مجع وإعداد :عبد الكرمي حممد .الدار التونسية

ط2،دار

1415ه 1994/م.

للنشر د.ت.
87

كوفان

لندن

جملة حبوث الشريعة

اجمللد األول ( / )1أكتوبر2021م

اليعقويب ،أْحد ،كتاب البلدان .املكتبة املرتضوية.
العراق 1337ه  1918/م.
موسوعة احلديث الشريف .ط .دار السالم
الرايض.د ت.
*املواقع اإللكرتونية
www.mominoun.com
art.uobabylon.edu.iq
alarab.co.uk

88

أثر علم أصول الفقه يف ترسيخ منهج االجتهاد يف الفكر األصول

ربيع احلمداوي

أثر علم أصول الفقه يف ترسيخ منهج االجتهاد يف الفكر األصول
The Role of Usul Al Fqihs in Reinforcing Methodology of Ijtihad in Jurisprudential
Thought

RABII EL HAMDAOUI

) ربيع احلمداوي (أستاذ متعاقد.د

elhamdaouirabii@gmail.com
Université Sultan Moulay Slimane- Morocco

 املغرب-جامعة السلطان موالي سليمان

م2021/05/10 :أتريخ قبول البحث

م2020/12/16 :أتريخ استالم البحث

:امللخص
Abstract
The science of Usul Al fiqh through its
formation rules represented a purposeful
methodology that seeks to direct the ijtihad skill for
researchers in the Islamic legitimace where the
Islamic mind established a legitimate philosophical
approach that capable of ijtihad to derive rulings in
all areas of civilized construction in Islamic thought.
Thu, this science contained important benefits,
irreplaceable or underestimated.
From this standpoint, our talk about the effect of
Usul Al fiqh on the formation of ijtihad skill in
Jurisprudential thought aims to achieve the following
goals:
•to Determine the extent to which this science fulfills
its goals, and its purposes, in past and present.
•to explore The Role of Usul Al fiqh in reinforcing
moderation in jurisprudence Islamic.
This study has illustrated The Role of Usul
Al fiqh in reinforcing methodology of Ijtihad and to
do that the researcher uses a study on the
fundamentalist analytical. This study has concluded
that Usul Al fiqh very important in Jurisprudence
Islamic.
Key words: Usul Al fiqh, ijtihad, Method,
Jurisprudential thought.

إن علم أصول الفقه من خالل تقعيد قواعده مثل منهجا
،مقصداي يبتغي توجيه ملكة االجتهاد عند الباحثني يف العلوم الشرعية
ً

حيث أسس به العقل اإلسالمي منهجا شرعيا قادرا على االجتهاد
الستنباط األحكام يف مجيع جماالت البناء احلضاري يف الفكر
 ال ميكن االستغناء، وبذلك تضمن هذا العلم فوائد هامة،اإلسالمي

.عنها أو تقليل أمهيتها
من هذا املنطلق فحديثنا عن أثر علم أصول الفقه يف ترسيخ
: يبتغي حتقيق املقاصد اآلتية،منهج االجتهاد يف الفكر األصويل
. ومقاصده قدميا وحديثا،• حتديد مدى وفاء هذا العلم بغاايته
• استكشاف دور علم أصول الفقه يف ترسيخ الوسطية يف الفقه
.اإلسالمي
لقد أوضحت هذه الدراسة الدور املنهجي لعلم أصول الفقه يف
،لت يف ذلك بدراسة أصولية حتليلية
ُ  وقد تَ َو َّس،إحياء منهج االجتهاد

.كما خلصت هذه الدراسة ألمهية املنهج األصويل يف الفقه اإلسالمي

. الفكر األصويل، املنهج، االجتهاد، أصول الفقه:الكلمات املفتاحية
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أمهية البحث

بسم هللا الريفن الرحيم

إذا كانت بعض الدراسات املعاصرة قد حتدثت

مقدمة

عن وظائف علم أصول الفقه يف جتديد الفكر
قصرهتا يف نوعني من الوظائف:
اإلسالمي ،لكنها َ
األول :الوظائف العملية ،وتشمل الوظيفة التفسريية

قليل من الدراسات اليت تتحدث عن جتديد
املنهج األصويل ،يفرد احلديث عن أثر هذا العلم
ووظائفه املنهجية يف جتديد الفكر اإلسالمي ،إال أن
هذا اإلشكال قدمي قِدم الدرس األصويل نفسه ،فقليل

والوظيفة االستنباطية ،الثاين :الوظائف الرتشيدية،
وتشمل الوظيفة املنهجية ووظيفة توحيد املرجعية

من تكلم من األصوليني عن وظائف هذا العلم
ومقاصده ،وإن كان بعضهم ذكر شذرات متفرقة هنا
أو هناك حول هذه الوظائف .إال أن إفراد املوضوع
ابلبحث كان من أوكد الضرورات البحثية من أجل

وتضييق شقة اخلالف" .
()2

لكن إذا كانت وجهة نظري تتفق مع هؤالء يف
النوع الثاين اخلاص ابلوظيفة املنهجية ،فاملالحظ يف
النوع األول الذي يشمل الوظيفة التفسريية
واالستنباطية ،أن مقصده هو وضع القواعد والضوابط

التحديد الدقيق ملا جيب أن يكون عليه هذا العلم،
ومعيارا للتقومي والتجديد املطلوب.

واملناهج الستنباط النصوص الشرعية وتفسريها ،ألن
مهمة علم أصول الفقه ليست هي استنباط األحكام
خاصة ،وإال تداخلت وظيفته مع الفقه .كما أن وظيفة
األصويل ليست تفسري النصوص الشرعية خاصة

إن غياب احلديث عن وظائف علم أصول الفقه
ومقاصد تقعيد منهجه يف الرتاث اإلسالمي ،إال من
بعض اإلشارات يف بطون املؤلفات األصولية ،هو الذي
دفع بعض املعاصرين للحديث عنها( ،)1ألن بيان
الوظائف والغاايت واملقاصد معيار حبثي ال خيتص بعلم

كذلك ،وإال تداخلت مهمته مع املفسر لنصوص
الشارع احلكيم ،وإمنا وظيفة علم أصول الفقه وضع
القواعد لتفسري النصوص .كما أن وظيفته كذلك وضع

أصول الفقه وحده ،بل هو منهج يف تقومي أي علم من
العلوم ،وأي عمل من األعمال ،ألنه منطق يبتغي النظر
يف املردود العلمي واملعريف الوظيفي املتحقق من أي علم
أو عمل ،ومن هذا املنطلق فحديثنا عن أثر هذا العلم

القواعد الستنباط األحكام .وابلتايل فاحلديث عن
الوظيفتني التفسريية واالستنباطية هو يف احلقيقة حديث
عن وظيفة شاملة هلما وهي الوظيفة التقعيدية ،ألن
مهمة علم أصول الفقه وضع القواعد واملناهج املؤطرة

يف جتديد الفكر اإلسالمي ويف ترسيخ منهج االجتهاد
عند الباحثني فيه هو حديث ابلضرورة عن وظائفه اليت

لعمل الفقيه واملفسر ،وليس من مهماته تفسري

ترجى منه.

النصوص وال استنباط األحكام منها.

 )1ينظر :الريس وين ،علم أص ل ل للول الفقه يف ض ل ل للوء مقاص ل ل للدحل،

 )2ينظر :حممد عوام ،التجديد األصل ل ل للول حنو صل ل ل للياغة ديدية

ص.27

لعلم أصول الفقه ،ص.83-63

90

ربيع احلمداوي

أثر علم أصول الفقه يف ترسيخ منهج االجتهاد يف الفكر األصول

التجديد األصويل حنو صياغة جتديدية لعلم أصول

إشكالية البحث

الفقه ،وهو إعداد مجاعي إبشراف أْحد بن عبد السالم
الريسوين ،الصادر عن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،

إن اإلشكال احملوري اليت ينطلق منه البحث
حماولة اجلواب عن سؤال حموري مفاده :كيف ميكن
لعلم أصول الفقه أن يُسهم يف ترسيخ منهج االجتهاد
يف الفكر األصويل؟ مث تتفرع أسئلة أخرى عنه مفادها:

عمان ،ط1435 ،1ه2014/م.
الفكر املنهجي العلمي عند األصوليني دراسة
حتليلية لنظرييت الدليل والرتتيب واملوازنة ،حملمد عبد
السالم عوام ،الصادر عن املعهد العاملي للفكر

ما وظائف هذا العلم وأدواره؟ ما معامل منهجه
التقعيدي؟ كيف يرسخ علم أصول الفقه الصبغة
املنهجية يف الفكر األصويل؟ هذه كلها أسئلة ُياول

اإلسالمي ،ط1435 ،1ه2014/م.

البحث اإلجابة عنها.

علم أصول الفقه يف ضوء مقاصده ،أْحد
الريسوين ،الصادر عن دار املقاصد للطباعة والنشر

أهداف البحث

والتوزيع ،القاهرة ،ط1438 ،1ه2017/م.

يسعى البحث لتحقيق أهداف منها:

ت
وقد أفدت من هذه الدراسات السابقة وبَنَ ْي ُ
عليها فكرة البحث ،اليت هتدف إىل بيان فائدة علم
أصول الفقه يف ترسيخ منهج االجتهاد والتجديد يف
الفكر األصويل ،وكيف ميكن هلذا الفكر أن يساهم يف

أوال -بيان معامل منهجية علم أصول الفقه ،وكيف
يعني البحث فيها يف فهم ظروف االجتهاد يف الرتاث
اإلسالمي ،واالستعانة هبذا الفهم يف اإلجابة العلمية
عن القضااي الراهنة.

جتديد الوعي يف التفكري اإلسالمي.

اثنيا -بيان فائدة علم أصول الفقه يف منهج

منهج البحث

االجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمي.

يستند البحث على املنهج الوصفي التحليلي
القائم على مجع املعطيات ووصفها من أجل القيام

اثلثا -بيان املسلك التقعيدي واملنهجي لعلم
أصول الفقه وأثره يف ترسيخ منهج االجتهاد.
ينطلق البحث من عدة دراسات سابقة استفاد

ابملقارنة بينها ،وتفكيكها ،بغية الوصول إىل مناذجها
التفسريية ،فالوصف اعتمدت عليه يف جتميع احلقائق
واملعلومات ،مث مقارنتها وتفسريها للوصول إىل

أثر املنهج األصويل يف ترشيد العمل اإلسالمي،
ملسفر بن علي القحطاين ،الصادر عن الشبكة العربية

تعميمات مقبولة ،والتحليل وظفته يف دراسة
اإلشكاالت العلمية ،تفكيكا وتقوميا وتركيبا ،من أجل
استخالص األفكار وحتليلها ونقدها واستعراض

الدراسات السابقة
منها يف أتسيس رؤيته املعرفية ،ولعل أمهها:

نتائجها.

لألحباث والنشر ،ط2008 ،1م.
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وهو ما روي عن معاذ بن جبل أن رسول هللا ﷺ قال
له حني بعثه إىل اليمن« :كيف تقضي إذا عرض لك

خطة البحث
لتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد نظمت

قضاء ،قال أقضي بكتاب هللا ،قال فإن مل جتده يف
كتاب هللا ،قال أقضي بسنة رسول هللا ﷺ ،قال فإن
مل جتده يف سنة رسول هللا ،قال أجتهد برأي ال آلوا،
قال فضرب بيده يف صدري وقال احلمد هلل الذي وفق

البحث وفق ثالثة مباحث متكاملة :أوهلا يدرس مفهوم
االجتهاد وقضية منهجية علم أصول الفقه ،والثاين :أثر
علم أصول الفقه يف منهج التقعيد يف الفكر األصويل،
والثالث :أثر علم أصول الفقه يف ترسيخ الصبغة
املنهجية يف الفكر األصويل ،وختاما أهنيت البحث
خبالصات تركيبية جامعة جململ ما توصلت إليه من

رسول رسول هللا ﷺ ملا يرضى رسول هللا ﷺي .
( )1

واالجتهاد يف اللغة افتعال من اجلهد أي الطاقة
واملشقة ،يقول ابن فارس" :اجليم واهلاء والدال أصلهُ

نتائج.

ت نفسي
املشقة ،مث ُُيمل عليه ما يقاربُه ،يقال َج َه ْد ُ
أج َهدت واجلُهد الطَّاقة"( ،)2وقيل ابلتفريق بني الفتح
وْ
والضم ف "اجلَ ْهد املشقة واجلُ ْهد الطاقة"( ،)3وغاية األمر
فيه أنه بذل الوسع يف طلب أمر يورث املشقة ،وهذا

املبحث األول :مفهوم االجتهاد وقضية منهجية علم
أصول الفقه
يعترب مصطلح االجتهاد من أقدم املصطلحات
عند الفقهاء ،بل إنه سبق يف االستعمال مصطلح
أصول الفقه نفسه ،وذلك من خالل إشارة الرسول
وأصحابه إليه ،انطالقا من احلديث املشهور يف ذلك،

ما أشار إليه الراغب األصفهاين الذي كان أكثر توفيقا

 )1أخرجه أبو داود يف الس نن "ابب اجتهاد الرأي يف القض اء"،

أفاض ل املس لمني وخيارهم ال يش ك أهل العلم ابلنقل يف ذلك
كيف وش عب ة ح ام ل لواء ه ذا احل دي ث ،وق د ق ال بعض أئم ة
احلديث إذا رأيت ش عبة يف إس ناد حديث فاش دد يديك به" ،ابن
قيم اجلوزي ة ،إعالم املوقعني ،ج ،1ص .202وقب ل ابن القيم
أجاب اخلطيب البغدادي مص ححا للحديث وواص ال لس نده

ج ،3ص ،330ح دي ث رقم.3594 :ق ال األلب اين :ض عيف،
وأخرجه البيهقي يف س ننه الكربى ج  /10ص  114حديث رقم:
 .20126وسبب تضعيف هذا احلديث اجلهالة يف حال أصحاب
معاذ رض ي هللا عنه ،ومع ذلك فهو حديث مش هور تلقته األمة

بقول ه " :أن قول احل ارث بن عمرو ،عن أانس من أه ل ْحص من
أص حاب معاذ ،يدل على ش هرة احلديث ،وكثرة رواته ،وقد عرف
فض ل معاذ وزهده ،والظاهر من حال أص حابه الدين والثقة والزهد
والص الح ،وقد قيل :إن عبادة بن نس ي رواه عن عبد الرْحن بن
غنم ،عن معاذ ،وهذا إس ناد متص ل ،ورجاله معروفون ابلثقة ،على
أن أهل العلم ق د تقبلوه واحتجوا به ،فوقفنا بذل ك على ص حته
عندهم" ،اخلطيب البغداوي ،الفقيه واملتفقه ،ج ،1ص.471

ابلقبول ،ل ه طرق متع ددة ،ينتهض جمموعه ا للحجي ة كم ا ق ال
اإلمام الش وكاين ،يف إرش اد الفحول ،ج ،2ص .223وقد احتج
دد من كب ار األئم ة الفقه اء و امل َح ِدثني و احلُف اظ يف كتبهم،
به ع ٌ
ُ
حىت قال ابن قيم اجلوزية يف تص حيح هذا احلديث ":فهذا حديث
وإن كان عن غري مس مني فهم أص حاب معاذ فال يض ره ذلك ألنه
يدل على ش هرة احلديث ،وأن الذي حدث به احلارث بن عمرو
عن مجاعة من أصحاب معاذ ال واحد منهم ،وهذا أبلغ يف الشهرة
من أن يكون عن واحد منهم لو مسي ،كيف وش هرة أص حاب

 )2ابن ف ارس ،معجم مقل للاييس اللغل للة ،م ادة(:جه د) ،ج،1
ص.433

معاذ ابلعلم والدين والفض ل والص دق ابحملل الذي ال خيفى ،وال
يعرف يف أص حابه متهم وال كذاب وال جمروح بل أص حابه من

 )3ابن منظور ،لسان العرب ،مادة(:جهد) ،ج ،3ص.133

92

ربيع احلمداوي

أثر علم أصول الفقه يف ترسيخ منهج االجتهاد يف الفكر األصول

حني مجع بني املعنيني يف شرحه هلذا اللفظ ،حيث قال:

فاالجتهاد هبذا املعىن ينصب على استثارة أقصى

"واالجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وحتمل املشقة"(.)4

الطاقات الفكرية والعلمية واملنهجية ،واستعماهلا توصالً
إىل درك صحيح لنصوص الوحي ،أو تطبيق سديد

وأما يف االصطالح فقد تفاوتت عبارات
األصوليني يف تعريف االجتهاد ،وإن كان اجلامع بينها
أنه بذل جهد ،أو استفراغ وسع ،إال أن عباراهتم

للحكم الشرعي على حمله" .
( )9

إن أمهية مراعاة منهجية الدرس األصويل يف

اختلفت يف بعض القيود دون بعض ،فالغزايل يعرفه
أبنه" :بذل اجملتهد وسعه يف طلب العلم أبحكام
الشريعة ،واالجتهاد التام أن يبذل الوسع يف الطلب

االجتهاد والتجديد تتضح مالحمها يف:
ْحاية املعرفة الشرعية يف مسارها من أي زيغ قد
يؤدي إىل اخلطأِ يف قراءة النصوص الشرعية ،والذي
يؤدي بدوره إىل اخلطأِ يف فهم األحكام من مظاهنا،

حبيث ُيس من نفسه ابلعجز عن مزيد طلب"(.)5
واآلمدي يعرفه أبنه "استفراغ الوسع يف طلب
الظن بشيء من األحكام الشرعية ،على وجه ُيس من
النفس العجز عن املزيد فيه"( ،)6أما السمعاين فقد عرفه

ولذلك ميكن اعتبار "فائدة املنهج يف الدرس األصويل
ضبط مسار املعرفة والتفقه يف قراءة النصوص ملعرفة
األحكام ،وإمنا يصح االستنباط ابلسري على طريق

بقوله" :بذل اجلهد يف استخراج األحكام من شواهدها
الدالة عليها ابلنظر املؤدي إليها"( ،)7وقيده اجلصاص
أبدق من هذا يف قوله" :وأما االجتهاد فهو بذل اجملهود
فيما يقصده اجملتهد ويتحراه ،إال أنه قد اختص يف

واضح ،واحلركة النظرية بقواعد ومعامل توصل إىل هدف
معلوم ،وليست القراءة الفقهية أبسسها املقعدة عرب
مسرية الفقه اإلسالمي وسيلة الحتكار النص كما
يقول القراء اجلدد ،بل هي منهج قومي ،ونظام بديع،

العرف أبحكام احلوادث اليت ليس هلل تعاىل عليها دليل
قائم يوصل إىل العلم ابملطلوب منها ،ألن ما كان هلل
عز وجل عليه دليل قائم ،ال يسمى االستدالل يف طلبه

وطرائق نظرية وعقلية خاضعة للتجربة واالختبار صاحلة
للتطوير"( ،)10وعليه فحماية املعرفة الشرعية تنطلق أوال
من ْحاية فتوى اجملتهد من االحنراف فيصبح املنهج

اجتهادا"(.)8

السديد يف أصول الفقه قانوان لقبول الفتوى أو ردها،
قال القرايف" :كل شيء أفىت فيه اجملتهد فخرجت فتياه
فيه على خالف اإلمجاع أو القواعد أو النص أو القياس
اجللي السامل عن املعارض الراجح ،ال جيوز ملقلده أن

وتتفق تعريفات االجتهاد فيما ذكرته سابقا وما
مل أذكره يف تعريفه عند علماء آخرين ،على أنه "جمهود
فكري استداليل متميز ،وهذا املعىن هو أول ما يلوح

ينقله للناس وال يفيت به يف دين هللا تعاىل"( ،)11وبذلك

من تعريفات األصوليني هلذا اللفظ ( ،)...وعليه
 )4األصفهاين ،مفردات غريب القرآن ،ص.208

 )9عبد احلميد عشاق ،التجديد األصول ،ص.682

 )5الغزايل ،املستصفى يف علم األصول ،ص.342

 )10الش لفي ،القراءة املعاصل للرة والفقه اإلسل للالمي مقدمات يف

 )6اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ص.169

اخلطاب واملنهج ،ص.249

 )7السمعاين ،قواطع األدلة يف األصول ،ج ،2ص.302

 )11القرايف ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،ج ،2ص-197

 )8اجلصاص ،الفصول يف األصول ،ج ،4ص11
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ميكن اعتبار املنهج العلمي "تقنينا للفكر ،ودون هذا
التقنني يتحول الفكر إىل أتمالت وخطرات انتقائية قد

أن العقل اإلسالمي أسس بعلم األصول "منهجا يتم
من خالله االجتهاد الستنباط األحكام الشرعية يف

تكون عبقرية ولكنها ال تتصف بصفة املنهجية"(،)12
خصوصا إذا غابت عنها مسة الضبط املنهجي يف
التبويب والتصنيف والتقعيد ،وهذا ما مييز علم أصول
الفقه عن غريه من العلوم كون منهجه ُيتكم لقواعد

مجيع جماالت البناء احلضاري ،وهو املنهج الذي دون
يف علم أصول الفقه ،وما تفرع عنه من علوم مثل علم
املقاصد وعلم القواعد الشرعية.)15("...
املنهج معيار لرتتيب األدلة من أقواها إىل أضعفها

منهجية صارمة تضمن له سالمة االنتقال من املقدمات

من حيث الداللة ،كما أنه معيار لنفي التعارض بينها،
والذي مرده يف الغالب إىل عدم فهمها أو إىل عدم
إدراك مقاصدها ،مما يوهم بتعارضها ،لكنها يف حقيقة

إىل النتائج.
تضمنه لفوائد مجة ،وقواعد هامة "ال يستغين عنها

األمر تكمل بعضها بعضا وتؤازر أعالها قوة أدانها،
ولذلك وجدان بعض علماء األمة يقولون" :حجج
الشرع أنوار فضم حجة إىل حجة كضم سراج إىل

عامل وال صاحب فن ،وذلك الحتوائه على الطرق
الضابطة ملعرفة احلق والصواب ،وجتليته للدليل الصحيح
املناسب للوصول إىل احلكم الصحيح ،بعيدا عن
اخلرص وإتباع اهلوى ،ما قد يؤدي إىل التنازع

سراج"(.)16

واالضطراب يف حياة الناس ومعاشهم ،فلذلك ال َجيد
يف حياة الناس أمر أو ينزل هبم حادث إال ويف أصول
الفقه منهج التوصل إليه وبيان حكمه ومراد الشارع

اعتبار املنهج خمتربا للمجتهد وللعملية االجتهادية
برمتها ،فبفضله ميكن احلسم يف صالحية الفرد
لالجتهاد من عدمه" ،فاملنهج خمترب لعمل اجملتهد الذي

فيه ،مبا يضبط للناس حياهتم وُيقق هلم السعادة يف

ال يُقبل منه ،وال يُؤخذ عنه إال إذا بلغ رتبة االجتهاد
اليت متكنه من شرح النص وتفسريه وأتويله ،وفق
ضوابط حتول دون فوضى القراءة ابهلوى ،وهي مهمة
لغري اجملتهد الذي ال يقبل من مثله أن ُحترر له الفتوى

الدارين"(.)13
اعتبار املنهج قانوان ضابطا للرأي احملمود الواجب
مراعاته ،والرأي املذموم واجب احلذر منه عند إعماله

أو احلكم بناء على معرفة بوجود القراءة الفقهية يف
مقابلة احنرافات القراءات اليت ال خيلو منها عصر ،وال

يف النص الشرعي ،ويف هذا الصدد يقول الشاطيب يف
ذلك" :والقول فيه أن الرأي ضرابن :أحدمها جار على
موافقة كالم العرب وموافقة الكتاب والسنة ،فهذا ال
ميكن إمهال مثله لعامل هبما"( ،)14فثبت من كل ذلك
 )12حاج ْحد ،منهجية القرآن املعرفية أس ل لللمة فلس ل للفة العلوم

 )14الش اطيب ،املوافقات يف أصللول الش لريعة ،ج ،4ص-276

الطبيعية واإلنسانية ،ص.34

.277
 )15عبد اجمليد النجار ،معاس املنهج احلضل ل ل ل للاري يف اإلسل ل ل ل للالم،

 )13القحط اين ،أثر املنهج األص ل ل ل ل للول يف ترش ل ل ل ل ليل للد العمل للل

ص.168

اإلسالمي ،ص.8

 )16السرخسي ،أصول السرخسي ،ص.288
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يسلم منها جيل مع اختالف الدوافع والوسائل
واملؤثرات"(.)17

فعُد حبق أجل علم بعد العلم بكتاب هللا وسنة رسول

هللا ﷺ.

املنهج سبيل إدراك األحكام من اجملتهد الذي بلغ
رتبة االجتهاد ،فيهتدي به السائلون وتصح فتواه
ويصبح أهال للقضاء يف اخلصومات بني الناس ،فهو

بعد هذا التحليل األويل للدور املنهجي لعلم
أصول الفقه يف جتديد الفكر األصويل ،أنتقل اآلن ملزيد
بيان ذلك يف اآليت.

ُخمرب عن هللا كالرسول الكرمي ،كما قال الشاطيب:
ِ
وموقع للشريعة على أفعال
"فاملفيت خمربٌ عن هللا كالنيبُ ،
املكلفني حبسب نظره كالنيب ،وانفذ أمره يف األمة

املبحث الثاين :أثر علم أصول الفقه يف منهج التقعيد
يف الفكر األصول
إن احلديث عن منهج التقعيد يف الفكر األصويل

مبنشور اخلالفة كالنيب ،ولذلك ُمسُّوا أويل األمر ،وقُرنت
َّ ِ
ين
طاعتهم بطاعة هللا ورسوله يف قوله تعاىلَ :
(اي أَيُّ َها الذ َ
اَّلل وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم)
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
آَ َمنُوا أَطيعُوا ََّ َ

هو ابلضرورة حديث عن علم ُمسي بعلم أصول الفقه،
وعن حمددات منهجية يف هذا العلم أغنت طرق التفكري
العلمي يف الفكر األصويل ،فكأن أصول الفقه هو

(.)19(")18

القاعدة املركزية اليت انطلق منها منهجه ،والتقعيد له
بوصف علمي هو حماوالت اجتهادية من أجل صياغته
يف قوالب وقواعد تسهل على الباحثني النظر
واالستدالل ،لذلك استنهض علماء السلف واخللف

املنهج كفيل بصحة الفهم يف الدين" ،فصحة
الفهم وحسن القصد من أعظم نعم هللا اليت أنعم هبا
على عبده ،بل ما أعطي عبد عطاء بعد اإلسالم أفضل
وال أجل منهما ،بل مها ساقا اإلسالم وقيامه عليهما

مهمهم من أجل تقعيدها وبنائها وربط جزئياهتا خدمة

وهبما أيمن العبد طريق املغضوب عليهم ،الذين فسد
قصدهم وطريق الضالني الذين فسدت

للدين وترشيدا للفكر وتقوميا لسداد املنهج العلمي.
إن املقصد األعظم والوظيفة األبرز لعلم أصول
الفقه مها تقعيد القواعد ورسم الضوابط واملناهج اليت

فهومهم.)20("...
إن سالمة املنهج يف التصور اإلسالمي حتتل
مكانة ابرزة تتضح معاملها يف التأصيل هلا من الوحي،
وتنزيلها يف العلوم اإلسالمية ،وأصدق تنزيل وأفضله هو
الذي عُين به علم أصول الفقه ،حىت أصبح املنهج

يعتمدها الفقيه يف استنباط األحكام الشرعية العملية
من أدلتها التفصيلية .ومن هذا املنطلق ميكن القول إن
الوظيفة التقعيدية هتدف الربط العلمي احملكم بني األدلة

األصويل نقلة نوعية يف املنهج من التأصيل إىل التنزيل،

األصولية والفروع الفقهية .ولذلك جند علماء األصول
يف تعريفاهتم هلذا العلم ما فتئوا يذكرون بتقعيد القواعد

 )17عب د الويل بن عب د الواح د ،القراءة املع للاص ل ل ل ل للرة والفق لله

 )20ابن قيم اجلوزي ة ،إعالم املوقعني عن رب العل للاملني ،ج،1

اإلسالمي ،ص.250-249

ص.87

 )18سورة النساء59 :
 )19الشاطيب ،املوافقات ،ج ،5ص.257
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يف حماولة ربط األصول ابلفروع ،وربط القواعد
ابألحكام .ولذلك جندهم يقولون يف تعريفاهتم

إن الوظيفة التقعيدية يف علم أصول الفقه
مستمدة من تعريفه فهو حسب اإلمام البيضاوي

األصولية ،هو" :العلم ابلقواعد اليت يتوصل هبا إىل
استنباط األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها
التفصيلية"( ،)21أو هو" :إدراك القواعد اليت يتوصل هبا
إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها

"معرفة دالئل الفقه إمجاالً ،وكيفية االستفادة منها،
وحال املستفيد"( ،)24والنظر يف هذا التعريف يشمل
األركان الرئيسية اليت يبىن ويقوم عليها علم أصول الفقه
وهي ثالثة:

التفصيلية"( ،)22مما يزكي القول ابعتنائهم هبذه القواعد

 .1معرفة أدلة الفقه وطرقه على سبيل اإلمجال.

يف التأصيل للدرس األصويل منذ نشأته إىل اليوم.

 .2كيفية االستدالل هبا على األحكام.

إن تقعيد القواعد كان له أبلغ األثر على الدور

 .3حال املستدل هبا.

االستنباطي والتفسريي لعلم األصول ،ولواله لعجز
الفقه عن أداء دوره ،وحلار الفقيه يف استخالص
ُحكمه ،خصوصا إذا علمنا جتدد الوقائع وحاجة األمة
إىل استمداد األحكام الشرعية من النص ،مما يربز معه

فاألصل األول من هذه األصول الثالثة حمط نظر
اجملتهد واملستدل ومصدر حبثه ،فدالئل الفقه بنوعيها
املتفق عليه واملختلف فيه ،هي الطرق اليت يعمل فيها
نظره ،ليتوصل إىل احلكم الشرعي منها.

الدور احملوري لربط األصول ابلفروع مع صياغتها يف
قواعد جامعة مانعة ،قال الزجناين يف هذا الصدد:
"واألدلة اليت يستفاد هبا هذه األحكام هي اليت تسمى

والثاين منها يبني كيفية استفادة األحكام أو
استثمارها على حد تعبري الغزايل يف (املستصفى) ،من

أصول الفقه ،مث ال خيفى عليك أن الفروع إمنا تبىن على
األصول ،وأن من ال يفهم كيفية االستنباط ،وال يهتدي
إىل وجه االرتباط بني أحكام الفروع وأداهتا اليت هي
أصول الفقه ،ال يتسع له اجملال وال ميكنه التفريع عليها

هذه األدلة وبيان املتقدم منها واملتأخر.
أما الثالث فإنه يتحدث عن الشروط الواجب
توفرها فيمن يقوم بعملية االستدالل هذه"(.)25
إن الوظيفة التقعيدية لعلم أصول الفقه اختذت
منحيني مهمني يف وضع قواعد التفكري والنظر يف

حبال ،فإن املسائل الفرعية على اتساعها وبعد غاايهتا
هلا أصول معلومة ،وأوضاع منظومة ،ومن مل يعرف

اخلطاب الشرعي ،بُعداً تفسريايً ،وبُعداً استنباطياً،
ودليل ذلك أن أي قاعدة أصولية إال وتشمل يف ذاهتا
منهجا علميا مشوليا لتفسري النص وفقهه واستنباط

أصوهلا مل ُيط هبا علما"(.)23

 )21اتج الدين الس بكي ،اإلهباج يف شل للرح املنهاج على منهاج

 )22الش وك اين ،إرش ل ل ل ل ل للاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم

الوص ل ل ل للول إىل علم األص ل ل ل للول للبيض ل ل ل للاوي ،ج ،1ص .26ابن

األصول ،ج ،1ص.18

اللحام ،املختصل للر يف أصل للول الفقه على مبهب اإلمام أيفد بن

 )23الزجناين ،ختريج الفروع على األصول ،ص.34

حنبل ،ص.30

 )24البيضاوي ،منهاج الوصول إىل علم األصول ،ص.1
 )25الكفراوي ،اإلستدالل عند األصوليني ،ص.432
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أحكامه ،فعلماء أصول الفقه توصلوا إىل القواعد

أفضل منهج لتفسري النص الشرعي ،ليست األحكام

األصولية "عن طريق دراستهم للنصوص الشرعية ،وتتبع
مقاصد الشرع من هذه األحكام ،فهي قواعد تكون
مبجموعها منهاجا علميا مشوليا لتفسري النصوص

الشرعية اجلزئية فقط ،بل النص الشرعي ككل ،ويف
هذا الصدد دعا الطاهر ابن عاشور إىل جعل منهج
علم أصول الفقه مادة للتفسري وأداة للمفسر ،وذلك

الشرعية ،وفقهها واستنباط األحكام منها"(.)26

لسببني:

انطالقا من ذلك ميكن تقسيم القواعد اليت أمثرها
علم أصول الفقه ،إىل قواعد يف تفسري النصوص
وفهمها ،وقواعد يف استنباط األحكام وفقهها ،وهذا

أحدمها -أن علم األصول قد أودعت فيه مسائل
كثرية هي من طرق استعمال كالم العرب وفهم موارد
اللغة ،أمهل التنبيه عليها علماء العربية مثل مسائل

ال يعين التفريق بينها ألن كثريا منها يتداخل فيها الفهم

الفحوى ومفهوم املخالفة ،وقد عد الغزايل علم األصول
من مجلة العلوم اليت تتعلق ابلقرآن وأبحكامه ،فال جرم

املطلب األول :تقعيد القواعد لتفسري النصوص

أن يكون مادة للتفسري.

والتفسري مع الفقه واالستنباط.

اثنيهما -أن علم األصول يضبط قواعد

الشرعية

االستنباط ،ويفصح عنها فهو آلة للمفسر يف استنباط

يعترب تفسري النصوص الشرعية من أهم الوظائف
األصولية ،فالدرس األصويل بطبيعته يقدم منهجا
شامال لفهم النصوص وبياهنا قرآان وسنة ،ذلك أن علم

املعاين الشرعية من آايهتا" .
()28

وانطالقا من وظيفة علم أصول الفقه يف تفسري
النصوص الشرعية ،حتدث بعض العلماء على أن

األصول هو الذي يضبط ما ُيتج به من دالالت
النصوص ويربط اجلزئيات ابلكليات ،حترزا من أي فهم
جزئي خيرجها عن مقصدها األصلي ،ويف هذا الصدد
قال أْحد بن حنبل" :لوال الشافعي ما عرفنا فقه

الغالب يف القواعد امل َق َّعدة أصوليا انتساهبا للغة،
ُ
وهدفها تفسري النصوص ،ولذلك قالوا القواعد
األصولية "هي قواعد لغوية وضعت على أسس علمية
لتقعيد تفسري النصوص وضبط االستنباط واالجتهاد،
وهذا هو الغالب فيها )29("...إال أن هذا الوصف

احلديث ،وقال أيضا :كانت أقفيتنا يف أيدي أصحاب
أيب حنيفة ما تنزع ،حىت رأينا الشافعي ،فكان أفقه

حسب رأيي هو اختزال واضح حلقيقتها.

الناس يف كتاب هللا ،ويف سنة رسول هللا"(.)27

لكن ما يهمين هنا من أمرها هو أتكيد اهتمام

وانطالقا من هذه الوظيفة التفسريية إن صح
التعبري عنها هبذا اللفظ جتوزا ،واليت اضطلع هبا علم
أصول الفقه منذ بداايته األوىل ،عدَّه بعض املفسرين

علم أصول الفقه ابلبيان اللغوي أللفاظ اخلطاب
الشرعي بوضع قواعد تضبط الفهم السليم ،واليت تعني

 )26حممد أديب ص احل ،تفس للري النص للوص يف الفقه اإلس للالمي،

 )28ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،1ص.26

ص.90

 )29الروكي ،نظريلة التقعيلد الفقهي وأثرهلا يف اختالف الفقهلاء،

 )27الشافعي ،الرسالة ،من كالم احملقق ،ص.6
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يف تفسري القرآن العظيم وسنة النيب املصطفى األمني،
وهي من بني الوظائف املهمة املتولدة عن الوظيفة

التقعيد البياين
وهو تقعيد يهتم ابلسياق املقايل املرتبط ابلنص

التقعيدية.

يف مفرداته وعباراته بُغية
وعام ،فالسياق اخلاص
الشرعي ،وهو يبتدئ

لكن موقف األصوليني من النصوص الشرعية
خيتلف عن موقف اللغويني أو النحويني ،ألن اللغوي
والنحوي إمنا يعنيه من اللفظ معناه اللغوي ،ينظر

تفسريه ،وهو نوعان :خاص
هو املرتبط بسياق اخلطاب
ابللغة من حيث مفرداهتا

املعجمية ،ومبانيها الصرفية ،والسياق العام هو الذي
جاء فيه اخلطاب ،ويشمل مجلة العناصر واملؤشرات اليت
ُيتف اخلطاب هبا من سوابق ولواحق الكالم" ،والذي
يتجلى مفهومه من خالل التعامل مع القرآن الكرمي،

اللغوي يف بالغة اخلطاب ،وينظر النحوي إىل اللغة
ابعتبارها ظواهر صوتية تكون ألفاظا ومجال ،أما
األصويل فموقفه جتاه النصوص خيتلف عنهما" ،ذلك
أنه يريد وضع قواعد يرسم هبا منهجا الستنباط
األحكام من تلك النصوص ،يسري على مقتضاها
اجملتهد ،فال يُعىن األصويل ابملعىن اللغوي الواضح الذي
يستفاد من النص فحسب ،كما يفعل اللغوي أو

وما يصح من السنة النبوية على أهنا وحدة متكاملة
يبني بعضها بعضا"( ،)31وهذه أول وظيفة اضطلع هبا
الدرس األصويل يف تفسري اخلطاب الشرعي منذ بداية
تدوينه ،وذلك لسببني اثنني مها:

النحوي ،ألن هذا هو املعىن األول ،وهذا املعىن األول
الواضح قد ال يكون مرادا للمشرع ،ألن الشريعة ليست
جمرد ألفاظ لغوية ،أو مجل وعبارات منسقة ،وإمنا

أن اخلطاب الشرعي نزل ابللسان العريب فال ميكن
تفهم معانيه إال ابلرجوع ألساليب العرب يف البيان،
يقول اإلمام الشافعي" :فإمنا خاطب هللا بكتابه العرب

يسمى حبكمة التشريع"( ،)30أو روح التشريع.

بلساهنا على ما تعرف من معانيها ،وكان مما تعرف من
معانيها اتساع لساهنا ،وأن فطرته أن خياطب ابلشيء
منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغىن أبول هذا

الشريعة أو القانون ،دالالت ومفاهيم متثل إرادة الشارع
يف كل نص ،كما متثل مقصده من تشريعه ،وهو ما
وابلتايل فوضع القواعد يف تفسري النصوص

منه عن آخره ،وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله
اخلاص ،فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه،
وعاما ظاهرا يراد به اخلاص وظاهر يعرف يف سياقه أنه
يراد به غري ظاهره ،فكل هذا موجود علمه يف أول

الشرعية عند األصوليني ال يقتصر على األلفاظ
فحسب ،بل يشمل املعاين ،ولذلك اهتم علم أصول
الفقه يف بدايته ابلتقعيد البياين ،مث انتقل بعد ذلك إىل
التقعيد املقاصدي وهو ما أوضحه اآلن.

الكالم أو وسطه أو آخره"...

 )30الدريين ،املانهج األص للولية يف االجتهاد ابلرأي يف التشل لريع

 )31بوس المة ،فاطمة ،الس ل ل للياق عند األص ل ل للوليني املص ل ل للطلح

اإلسالمي ،ص.42-41

واملفهوم ،جملة اإلحياء ،العدد  ،26ص.47

( )32

 )32الشافعي ،الرسالة ،ص.52-51
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أن فساد السليقة اللغوية عند العرب مؤذن ابخلطأِ

رسالة ابن مهدي للشافعي تطلب أول ما تطلب بيان

يف االستنباط والفساد يف تنزيل األحكام ،مما يستوجب
معه استحضار الوظيفة البيانية لفهم اخلطاب الشرعي،
ويف ذلك يقول الشافعي" :ومن تكلف ما جهل وما مل
تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث

(معاين القرآن) ،وكأنه وهو عامل ابحلديث ينوب عن
مجهور احملدثني الذين جتمعت لديهم الرواايت املتعارضة
ظواهرها ،فال يستطيع غري العريب الفصيح منهم تبني
املراد ،خاصة وأن أغلبهم كان من غري أصل عريب،

ال يعرفه غري حممودة وهللا أعلم ،وكان خبطئه غري
معذور ،إذا ما نطق فيما ال ُييط علمه ابلفرق بني

والفصاحة تراجعت بسبب ما ذكر من اختالط
األجناس ،واختالط اللغات ،يف اجملتمع

اخلطأ والصواب فيه"(.)33

اإلسالمي"(.)35

إن ظهور الوظيفة البيانية مردها حل إشكالية فهم
النص الشرعي نتيجة فشو اللحن يف اخلطاب" ،فبداية
علم أصول الفقه كانت أساسا تعاجل مشكلة (الفهم)
عن هللا ورسوله ،سواء من حيث الداللة اللغوية

وإذا كان مفهوم اخلطاب ُيتل املكانة السامية،
فقد أوىل األصوليون العناية الفائقة بداللة اخلطاب،
فاهتموا ابلبيان فأفادوا وأجادوا أكثر مما أفاد وأجاد
غريهم ،سواء من اللغويني أو غريهم.

الطبيعية ،أو الداللة (الداللية) األصولية التقعيدية ،بل
إن هذه إمنا هي تطور عن تلك ،فيما يتعلق بفهم النص
الشرعي خاصة ،كما يتبني من نص الشافعي املذكور
سلفا ،واملتعلق بكون خطاب هللا إمنا هو بلسان العرب

التقعيد املقاصدي
وهو تقعيد يف التفسري يتجاوز حدود النص
اجلزئي لآلية أو السورة ،ليشمل التشريع اإلسالمي
ككل ،والذي مساه اإلمام الشاطيب (املساق احلكمي)
الذي يتجاوز السياق اللساين العريب إىل السياق
املقاصدي ،حيث قال" :وهذا الوضع وإن كان قد
جيء به مضمنًا يف الكالم العريب ،فله مقاصد ختتص

على ما تعرف من معانيها"(.)34
لقد فرض التحول االجتماعي ،نتيجة االنفتاح
على الفلسفة اليواننية ،وما واكب ذلك من فساد
السليقة اللغوية يف بداية تقعيد القواعد األصولية،
االهتمام ابلتقعيد البياين" ،ومن هنا وجدان كثريا من
النصوص اليت تؤرخ هلذا العلم ،تؤكد هذا ،معللة إايه
ابلتحول االجتماعي ،الذي طرأ على العرب إبسالم

أيضا ،وهذا املساق
به يدل عليها املساق احلكمي ً
خيتص مبعرفته العارفون مبقاصد الشارع ،كما أن األول
خيتص مبعرفته العارفون مبقاصد العرب"(.)36
ملا كانت الوظيفة البيانية إذن لعلم أصول الفقه
"قائمة على أساس ضبط الظواهر دون البواطن ،ألن
عني الفقيه إمنا كانت انظرة إىل األفعال من حيث هي

العجم ،وخاصة الفرس ،مما أدى إىل نشأة جيل فشا
فيه اللحن ،وضاعت منه الفصاحة نطقا واستيعااب،
فأثر ذلك على فهم النص الشرعي ،ولذلك كانت
 )33املرجع نفسه ،ص.53

 )35املرجع نفسه ،ص.128

 )34فريد األنص اري ،املصل ل ل للطلح األصل ل ل للول عند الشل ل ل للاطيب،

 )36الشاطيب ،املوافقات ،ج ،4ص.27
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أسباب ،وأركان ،وشروط وموانع ،إن صح ذلك منها
صحت ،وإن بطل بطلت ،وقوام ذلك كله راجع إىل

على فكرة تعليل الشريعة وأحكامها ،وأن خالصة هذا
التعليل تتمثل يف كون الشريعة معللة برعاية املصاحل،

صحة الفهم"( )37ابلبيان ،فإن الواقع اجلديد الذي
كانت تعيش على وقعه األمة يف عصر اإلمام الشاطيب
من احنالل خلقي ،وتراجع حضاري ،وفساد سياسي،
ومرد ذلك كله إىل انفصال العلم عن العمل ،فكان

فإن أول ما بدأ به الشاطيب استدالله على هذا ،هو
االستقراء"( ،)39حيث قال" :إن وضع الشرائع إمنا هو
ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معا"( .)40ولتأصيل
ذلك مل يستند على أدلة جزئية ،بل ابستقراء اجلزئيات

لزاما ربط العلم ابلعمل "حىت تنقاد النيات إىل قوانني
العلم ،فال تضل يف متاهات البدع واخلرافات ،وينقاد
العقل أو العلم إىل صالح النيات ،فال يزل عن قصد

للوصول إىل حكم كلي ،ويف ذلك يقول" :واملعتمد إمنا
هو أان استقرينا من الشريعة أهنا وضعت ملصاحل
العباد"(.)41

التعبد ،إىل قصد احلظ"( ،)38وبذلك تغريت وظيفة علم
أصول الفقه من الوظيفة البيانية فقط ،إىل وظيفة أخرى
مكملة هلا هي الوظيفة املقاصدية ،اليت كان لإلمام
اجلويين دور فيها يف التقسيم الثالثي للضرورايت

وهنا تظهر الوظيفة املقاصدية لعلم أصول الفقه،
واليت تتميز عن الوظيفة البيانية ،فمع أن كليهما يتخذه
األصويل منهجا يف تفسري النص الشرعي وفهمه ،إال
أن الدرس املقاصدي يستوعب اجلزئيات للوصول إىل

واحلاجيات والتحسينيات ،مث اإلمام الغزايل بتصنيف
الضرورايت إىل حفظ الدين والنفس والنسل والعقل
واملال ،مث استثمر ذلك كله اإلمام الشاطيب يف نظرية

حكم قطعي كلي ،ولذلك "فحىت النصوص اليت أوردها
الشاطيب للتدليل على وجود التعليل يف تفاصيل
الشريعة ،فإمنا أوردها على سبيل االستقراء املفيد يف

املقاصد.

اجملموع للعلم القطعي ،فكان دليله أوال وأخريا هو

وهي الوظيفة اليت تتجاوز يف التعامل يف تفسري
النصوص الشرعية املعىن اجلزئي ،إىل املعىن الشمويل
الكلي ابستقراء النصوص اجلزئية للوصول إىل حكم
كلي .ولتوضيح ذلك ِ
تكفي اإلشارة إىل أن الشاطيب

االستقراء"(.)42
املطلب الثاين :تقعيد القواعد الستنباط األحكام
الشرعية

إن الناظر يف تعريفات علماء أصول الفقه يدرك
بوضوح احلضور القوي لوظيفة منهج التقعيد يف
االستنباط .فنجدهم يقولون" :العلم ابلقواعد الذي

ربط بني االستقراء والوظيفة املقاصدية لعلم أصول الفقه
منذ خطواته األوىل يف كتاب املوافقات.
وملا كانت فكرة املقاصد تنبين على مسألة
التعليل ،أي أن "مقاصد الكتاب والسنة كلها قائمة

يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية من

 )37املرجع نفسه ،ص.152

 )40الشاطيب ،املوافقات ،ج ،2ص.9

 )38فريد األنص اري ،املصللطلح األصللول عند الشللاطيب ،مرجع

 )41املرجع نفسه ،ج ،2ص.12

سابق ،ص.152

 )42الريسوين ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،ص.310

 )39الريسوين ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،ص.310
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أدلتها التفصيلية"( ،)43كما حض الغزايل على التزود

إن األحكام الشرعية اليت هي جمال تقعيد القواعد

هبذا العلم ضبطا للعملية االجتهادية من االضطراب
والزيغ ،حيث قال" :وإمنا جمال اضطراب اجملتهد
واكتسابه استعمال الفكر يف استنباط األحكام
واقتباسها من مداركها"(.)44

األصولية شقان:
األحكام اجلزئية :وهذا املعىن ذكره كثري من
العلماء منهم اإلمام الطربي ،يف تفسري قوله تعاىلُ { :مثَّ
ٍِ
ِ
ِ
َج َعلْنَ َ
اك َعلَى َش ِر َيعة م َن ْاأل َْم ِر فَاتَّب ْع َها َوَال تَتَّب ْع أ َْه َواءَ
َّ ِ
ين َال يَ ْعلَ ُمو َن}( ،)45قال" :والشريعة :الفرائض
الذ َ
واحلدود واألمر والنهي"( ،)46وهذا التفسري للشريعة
ضيق جمال األحكام الدالة عليها ،ولذلك "يرى بعض

ما ميكن اعتباره من األحكام ممن ليس منها يف
النصوص الشرعية ،انطالقا من اهتمام األصويل ابحلكم
الشرعي يف التقعيد األصويل ،وجدان بعض العلماء
يقصرون احلكم الشرعي على احلكم اجلزئي التطبيقي

األصوليني أن (آايت األحكام) يف القرآن الكرمي ،هي
عموما قليلة وحمصورة ( ،)...وهذا التضييق ينبين على
حصر مفهوم (األحكام) ،يف األحكام اجلزئية التطبيقية
املباشرة"(.)47

املباشر فقط ،لكنهم نظرا إىل جتدد الوقائع وعدم إحاطة
النص الشرعي بكل اجلزئيات والفروع ،وكذلك وجود
اآلايت الكثرية يف القرآن العظيم اليت حتمل داللة العموم
املستغرق ملا ال ُيصى من اجلزئيات والفروع يف الواقع،

األحكام العائدة إىل القواعد الكلية :وهي
مستنبطة من "مقاصد الشريعة وكلياهتا وقواعدها
وأحكامها الكربى الدالة عليها"( ،)48وقد نقل الزجناين
عن اإلمام الشافعي أنه يرى جواز التمسك ابملصاحل

إذا كانت وظيفة أصول الفقه وضع قواعد
الستنباط األحكام من النصوص الشرعية ،فإن جمال
عمل هذه القواعد األحكام الشرعية نفسها ،وحتديد

جندهم يتحدثون عن القواعد الكلية واملقاصد الشرعية،
فثبت من ذلك أن جمال التقعيد األصويل يف االستنباط،
يشمل احلكم اجلزئي اخلاص والقاعدة الكلية العامة

املستندة لكليات الشرع وإن مل تشهد هلا أدلة جزئية
خاصة ،فقال" :واحتج (الشافعي) يف ذلك أبن الوقائع
اجلزئية ال هناية هلا ،وكذلك أحكام الوقائع ال حصر

املستقرأة من جمموع أدلة شرعية ،وبذلك فمفهوم احلكم
الشرعي بني اجلزئي والكلي ،كان له األثر على القواعد
اليت أصلها علماء األصول.

هلا ،واألصول اجلزئية اليت تقتبس منها املعاين والعلل
حمصورة متناهية ،واملتناهي ال يفي بغري املتناهي ،فال بد
إذاً من طريق آخر يتوصل هبا إىل إثبات األحكام
اجلزئية ،وهي التمسك ابملصاحل املستندة إىل أوضاع

 )43ب دران ،امللدخلل إىل ملبهلب اإلملام أيفلد بن حنبلل ،ج،1

 )46الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ج ،22ص.70

ص.65

 )47الريس وين ،الكليات األس ل ل للاس ل ل للية للشل ل ل لريعة اإلس ل ل للالمية،

 )44الغزايل ،املستصفى ،ص.180

ص.145
 )48املرجع نفسه ،ص.146-145

 )45سورة اجلاثية18 :
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الشرع ومقاصده على حنو كلي ،وإن مل يستند إىل أصل

عن الوظيفة التقعيدية ،واحملددة ملسارها وبدوهنا ال
يستقيم منهاج التفكري اإلسالمي ،وتظهر هذه الوظيفة

لقد ارتبطت الوظيفة االستنباطية لعلم أصول
الفقه ابلعمل .بل ميكن القول إن علماء األصول جعلوا
هذه الوظيفة معيارا يف تنقيح املباحث وردها .ولذلك،
عندما بدأت تظهر مباحث ال عالقة هلا هبذا الغرض

"يف تنهيج الفكر وتسديده ،فتولد يف الباحث واجملتهد
والدارس ما يسمى ابلتفكري العلمي املستند إىل الدليل
والربهان ،وكيفية االستدالل ،وترتيب القضااي واملوازنة
بينها ،ويكسب الباحث واجملتهد وينمي فيهما القدرة

جزئي"(.)49

على التحليل والرتكيب واالستنتاج ،فقواعده وأدلته

من حيث كوهنا ال تنتج فقها ،وال ينبين عليها عمل،
كاملباحث الكالمية واللغوية ،ردها األصوليون كما
فعل الشاطيب يف املوافقات ،حيث قال" :كل مسألة

وبذلك ميكن القول إن أول من حتدث عن

مرسومة يف أصول الفقه ال ينبين عليها فروع فقهية ،أو
آداب شرعية ،أو ال تكون عوان يف ذلك .فوضعها يف
أصول الفقه عارية ،والذي يوضح ذلك أن هذا العلم
مل خيتص إبضافته إىل الفقه إال لكونه مفيدا له ،وحمققا

الوظيفة املنهجية يف أصول الفقه هو اإلمام الشافعي
حيث صور الفخر الرازي هذه النقلة املنهجية لعلم
أصول الفقه يف الفكر اإلسالمي بقوله" :إن الناس قبل
اإلمام الشافعي كانوا يتكلمون يف مسائل الفقه،

لالجتهاد فيه .فإذا مل يفد ذلك ،فليس أبصل له"(.)50

ويستدلون ويعرتضون ،ولكن ما كان هلم قانون كلي
مرجوع إليه يف معرفة دالئل الشريعة ،ويف كيفية
معارضاهتا وترجيحاهتا .فاستنبط الشافعي رْحه هللا علم

مساعدة على ذلك" .
()52

وقاعدة ارتباط العلم ابلعمل يف الدرس األصويل
تستمد أصوهلا املؤسسة من التصور اإلسالمي،

أصول الفقه ،ووضع للخلق قانوان كليا يرجع إليه يف
معرفة مراتب أدلة الشرع .فثبت أن نسبة الشافعي إىل

واملنهجية اإلسالمية "فالعلم الذي هو العلم املعترب شرعا
أعين الذي مدح هللا ورسوله ﷺ أهله على اإلطالق-هو العلم الباعث على العمل ،الذي ال ُخيلي صاحبه
جاراي مع هواه كيفما كان ،بل هو املقيد لصاحبه

علم الشرع كنسبة أرسطوطاليس إىل علم العقل"(.)53
وهذا النص ألمهيته ُيثنا على أخذ دالالته
ومعانيه ،ألنه يوضح ٍ
جبالء الدور الوظيفي املنهجي

مبقتضاه ،احلامل له على قوانينه طوعا أو كرها"(.)51

الذي اضطلع به املنهج األصويل منذ البداايت األوىل
يف التنظري لعلم أصول الفقه .وما مقارنة الشافعي عند

املبحث الثالث :أثر علم أصول الفقه يف ترسيخ
الصبغة املنهجية يف الفكر األصول

املسلمني أبرسطو عند الغرب إال حماولة لََفت االنتباه
من خالهلا اإلمام الرازي للنقلة املنهجية اليت أحدثها

تعترب الوظيفة املنهجية أمشل وظيفة وأعظمها يف
الدرس األصويل ،ذلك أن هذه الوظيفة هي املسؤولة
 )49الزجناين ،ختريج الفروع على األصول ،ص.322

 )52عوام ،الفكر املنهجي العلمي عنلد األص ل ل ل ل للوليني دراس ل ل ل ل للة

 )50الشاطيب ،املوافقات ،ج ،1ص.37

حتليلية لنظرييت الدليل والرتتيب واملوا نة ،ص.18

 )51املرجع نفسه ،ج ،1ص.89

 )53الرازي ،مناقب الشافعي ،ص.57
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الدرس األصويل يف احلياة اإلسالمية ،وألجل ذلك عده

بل استفتح الغزايل مؤلف املستصفى بنص يعرب

ابن السمعاين " أصل األصول وقاعدة كل العلوم"(.)54

فيه عن هذا التكامل ،قال فيه" :أشرف العلوم ما ازدوج
فيه العقل والسمع ،واصطحب فيه الرأي والشرع ،وعلم
الفقه وأصوله من هذا القبيل ،فإنه أيخذ من صفو
الشرع والعقل سواء السبيل ،فال هو تصرف مبحض

قال عالء الدين السمرقندي عن هذه الوظيفة يف
كتابه (ميزان األصول يف نتائج العقول يف أصول
الفقه)" :ومسيته ميزان األصول يف نتائج العقول ،ليزن

العقول حبيث ال يتلقاه الشرع ابلقبول ،وال هو مبين
على حمض التقليد الذي ال يشهد له العقل ابلتأييد

العاقل قضااي العقل هبذا امليزان ،حىت يظهر له احلق
مثل العيان ،فيعتقد احلق الصريح ويرد الباطل
القبيح"( .)55انطالقا مما ذكرت ،تربز وظيفة علم أصول

والتسديد"(.)58
لقد جاء الدرس األصويل ليحل إشكالية من
أعقد اإلشكاالت اليت واجهت الفكر اإلسالمي
القدمي ،واليت الزالت جتلياهتا حاضرة يف الفكر
اإلسالمي احلديث واملعاصر إىل اليوم ،وهي إشكالية

الفقه يف ترسيخ منهج االجتهاد يف الفكر األصويل يف
منحيني اثنني مها:
املطلب األول :الوظيفة التوفيقية
إن الوظيفة التوفيقية التكاملية اليت اضطلع هبا

النقل والعقل ،لكن الدرس األصويل حل اإلشكال،
فقد وضح الشافعي يف الرسالة تكامل العقل والنقل
حينما أدرج االجتهاد ضمن ما أابنه هللا خللقه يف كتابه
وجعله ضمن مفهوم البيان( ،)59لكنه يف ذات الوقت

الدرس األصويل منذ بداايته كانت هبدف الوفاق
والتكامل بدل الفراق واالختالف ،وقد وصف العالمة
ويل هللا الدهلوي الدور األصويل التوفيقي الذي قام به
الشافعي يف منهج التفكري اإلسالمي أبنه فتح ملن بعده

نفى وأنكر استقالل العقل ابلتشريع ألنه ليس بشارع.
ولذلك رفض االستحسان وشنع على اآلخذين به،
وإن كان املعىن الذي وضحه الشافعي ،مل يقل به ومل

اباب وأي ابب( ،)56ويظهر ذلك من خالل:
اجلمع بني النقل والعقل

يتبنَّه أي من األصوليني ،فيظهر من ذلك منطق

وهذا ال يعين أهنما متعارضان ،ألن دليل العقل

التكامل بني النقل والعقل عند األصوليني أجلى وأهبى.

والشرع ال يتعارضان يف األمر ذاته ،بل التعارض مرده
نظر اجملتهد عند إعماله األدلة ،سواء العقلية منها أو
النقلية ،يقول الغزايل" :ودليل العقل ال جيوز أن يقابل

لقد أثر الفكر الكالمي وتصوره ملفهومي النقل
والعقل يف الفكر األصويل ،فنُِقل الصراع احملتدم بني

النطق الصريح من الشارع ،ألن األدلة ال تتعارض"(.)57

املتكلمني ملقدمات املؤلفات األصولية ،وال أدل على

 )54السمعاين ،قواطع األدلة يف األصول ،ج ،1ص.17

 )57الغزايل ،املستصفى ،ص.250

 )55السمرقندي ،ميزان األصول يف نتائج العقول ،ص.5

 )58املرجع نفسه ،ص.4
 )59ينظر :الشافعي ،الرسالة ،مرجع سابق ،ص.38

 )56ينظر :الدهلوي ،اإلنصل ل ل للاف يف بيان أسل ل ل للباب االختالف،
ص.84-83
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ذلك من مقدمات التقريب واإلرشاد للباقالين(،)60
الذي خصص جزءا كبريا من مقدماته للرد على

املصلحة ال جيوز إمهاهلا ،وأن هذه املفسدة ال جيوز
قرابهنا ،وإن مل يكن فيها إمجاع وال نص وال قياس

شبهات املعتزلة حول العقل ونظرية التحسني والتقبيح
العقليني .لكن مع تراجع حدة الصراع الكالمي حول
املسألة بعد ذلك ،انتقل اخلالف إىل شبه وفاق بني
األصوليني فيها ،سواء يف إعمال الدليل العقلي أو يف

خاص ،فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك"(.)61
وعليه "فمن خالل اإلحاطة أبحكام الشريعة
ومقاصدها ،ومن خالل اخلربة أبحوال األمة
ومتطلباهتا ،ومن خالل النظر والتقدير العقلي ،يتم

التعليل وإدراك املقاصد الشرعية ،بل ميكن القول إن
تطور علم أصول الفقه وظهور نظرية املقاصد ،ما كان
هلا أن تربز للوجود لوال هذا الدور التوفيقي بني العقل

تعيني املصاحل املرسلة ،ووضعها يف مراتبها الالئقة هبا،
وابلتأمل يف هذه اجملاالت ومدى حاجتها إىل إعمال
العقل وإيقاد الفكر ،يتضح لنا جليا ،أن حكمة هللا

والنقل الذي قام به علم أصول الفقه .وميكن القول
كذلك إن هذا الدور أعان الفكر اإلسالمي احلديث
واملعاصر يف جتاوز اخلالف التارخيي حول املسألة .وهذا
كله مرده للدور التوفيقي لعلم أصول الفقه يف مسألة

اقتضت أن يفسح للعقل البشري ولالجتهاد البشري
جماالت رحبة للعمل والنضج والرتقي"( ،)62وابلتايل فمن
الغلط القول بتعارض النقل مع العقل ،أو نفي العقل
للنقل ،انطالقا من وحدة مصدريهما وتكاملهما

العقل والنقل.

واستحالة الفصل بينهما ،وعليه فالذي يربطهما هو

وإذا أردت مزيد بيان ألثر التوفيق بني النقل
والعقل يف املباحث األصولية فإنين ال أجد مثاال أوضح

التجانس والتعاضد ال التنايف والتعارض.
اجلمع بني النص والواقع

من دليل املصلحة املرسلة عند األصوليني ،حيث إن
املصاحل الشرعية منها ما ورد يف شأهنا أحكام جزئية
خاصة ،ومنها من مل يرد فيها ،وهذا ال يعين إمهال
الشارع هلا برتكها مرسلة بني األخذ هبا أو اإلعراض

إن قواعد علم أصول الفقه هي واسطة تنزيل
احلكم الشرعي يف الواقع على اختالف صوره " ،فال
يبقى صورة من الصور الوجودية املعينة إال وللعامل فيها
نظر سهل أو صعب ،حىت ُيقق حتت أي دليل
تدخل"( ،)63وعندها نفهم عبارة الشافعي اليت قال
فيها" :فليست تنزل يف أحد من أهل دين هللا انزلة إال
ويف كتاب هللا الدليل على سبيل اهلدى فيها"(،)64

عنها ،وإمنا النظر الكلي يف النصوص الشرعية يعني
على حتديد حكم كلي هلا مستقرأ من جمموع أدلة
شرعية .ويف ذلك يقول العز بن عبد السالم" :ومن
تتبع مقاصد الشرع يف جلب املصاحل ودرء املفاسد،
حصل له من جمموع ذلك اعتقاد أو عرفان أبن هذه
 )60ينظر :الب اقالين ،التقري للب واإلرش ل ل ل ل ل للاد الص ل ل ل ل للغري ،ج،1

 )62الريسوين ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،ص.292

ص.286-281-280-278-195

 )63الشاطيب ،املوافقات ،ج ،5ص.15

 )61العز بن عبد الس الم ،قواعد األحكام يف مص ل ل للا األانم،

 )64الشافعي ،الرسالة ،ص.20

ج ،2ص.189
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"فكأنه رضي هللا عنه آثر ارتباط البيان بكتاب هللا تعاىل

موارده ،فيستثىن موضع احلرج ،وكذلك يف احلاجي مع

من كل وجه"(.)65

التكميلي ،أو الضروري مع التكميلي"(.)67

لقد راعى العلماء يف منهج التوفيق بني النص
والواقع تبادل العالقة بينهما ،فقد ميزوا بني النص
ابعتباره مصدر ٍ
تلق ،والواقع ابعتباره حمل تنزيل ،ولذلك

وعليه ففكرة االستحسان عند األصوليني
جاءت تعاجل "غلو القياس ،أي :تعاجل ما يفضي إليه
تطبيق القواعد العامة على ما يندرج حتت حكمها من

يبقى الواقع حمكوما ابلشريعة ال حاكما عليها يف
مصدرية األحكام ،أما يف تنزيلها فله دور كبري يف
مراعاة حتقق املقاصد الشرعية لألحكام عند التنزيل،

وقائع ،من نتائج غري مقصودة للشارع"( ،)68واليت تؤول
إىل املفاسد بدل املصاحل .وبذلك عندما يرى اجملتهد
أن القياس أو تطبيق القواعد العامة ال ُيقق هدف

وإذا أردت بيان ذلك مبثال تطبيقي يف املباحث
األصولية فإنين سأقتصر يف ذلك على دليل
االستحسان تالفيا لإلطالة ،فاالستحسان حسب
بعض تعريفاته هو "األخذ مبصلحة جزئية يف مقابلة

التشريع يف الواقع ،ومناقض ملا هو مقرر فيه ،فإنه يعدل
عنه إىل منهج ُيفظ سالمة التنزيل من سوء التقدير،
"وال شك أن االستحسان مبا هو منهج أصويل يعاجل
الواقع ،وعلى ضوء من املصلحة والعدل ،هو أقوى أثرا

دليل كلي"( ،)66وهذا االستثناء من القاعدة الكلية انتج
عن النظر يف مآالت التطبيق يف الواقع ،الذي رجح
املصلحة اجلزئية عن القاعدة العامة ،ألهنا ألصق ابلعدل
واملصلحة ،فهي بذلك مصلحة مقصودة شرعا،

من تلك القاعدة النظرية العامة اجملردة ،إذا أفضى
تطبيقها على جزئية من جزئياهتا يف بعض الظروف إىل
غلو ومفسدة ال تتفق مع األصل العام الذي قامت
عليه الشريعة كلها من جلب املصاحل ودرء املفاسد ،أو

"ومقتضاه الرجوع إىل تقدمي االستدالل املرسل على
القياس ،فإن من استحسن مل يرجع إىل جمرد ذوقه
وتشهيه ،وإمنا رجع إىل ما علم من قصد الشارع يف

ابألحرى :جتايف العدل واملصلحة"(.)69
وعليه ميكن القول إن قيمة ثبات النص وقابلية
فهمه للتجديد انطالقا من أن النص انتهى نزوله وال

اجلملة يف أمثال تلك األشياء املفروضة ،كاملسائل اليت
يقتضي القياس فيها أمرا ،إال أن ذلك األمر يؤدي إىل
فوت مصلحة من جهة أخرى ،أو جلب مفسدة
كذلك ،وكثريا ما يتفق هذا يف األصل الضروري مع

ينتهي فهمه وتنزيله إىل يوم القيامة ،هي اليت جتعل
الدرس األصويل يتميز ابملرونة يف التطبيق على الوقائع
املستجدة ،فهو امليزان الذي يربط احلكم ابلواقع،
والذي يرجع إليه اإلنسان وال مفر له منه يف كل ما

احلاجي واحلاجي مع التكميلي ،فيكون إجراء القياس
مطل ًقا يف الضروري يؤدي إىل حرج ومشقة يف بعض

يعرض له ،وما جيد يف حياته من أحداث.
املطلب الثاين :الوظيفة االستداللية

 )65اجلويين ،الربهان يف أصول الفقه ،ج ،1ص.126

 )68الدريين ،املناهج األصللولية يف االجتهاد ابلرأي يف التش لريع

 )66الشاطيب ،املوافقات ،ج ،5ص.194

اإلسالمي ،ص.13

 )67املرجع نفسه ،ج ،5ص.194

 )69املرجع نفسه ،ص.487-486
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إن وظيفة علم أصول الفقه الكربى ومقصده
األعظم وضع األدلة ،وتقعيد القواعد ورسم الضوابط

وال يرفض ،وال يقدم ،وال يؤخر ،إال بدليل ،فاملعرفة
اليت يعوزها الدليل وتفتقر إليه ،أو اليت ال تستند إىل

واملناهج اليت تعني الفقيه يف استنباط األحكام .وهذا
األمر واضح من تعريف العلماء هلذا العلم حبيث ال
خيلو أي تعريف من طلب الدليل واالستدالل إما
تصرُيا أو تلميحا ،فهذا أبو احلسني البصري يقول:

برهان أو حجة ال ميكن أن تسمى علما ،إذ العلمية
ترتكز أساسا على قوة الدليل وحجيته وبرهانيته ،من
مث فارق العلم أمناطا من التفكري املستند إىل اخلرافة
واألسطورة واألوهام واخلياالت"( .)73ويف ذلك يقول

"أصول الفقه كالم يف أدلة الفقه"( ،)70وقال اإلمام
اجلويين يف التلخيص" :أمجعت األمة قاطبة على أن من
قال قوال بغري دليل أو أمارة منصوبة شرعا ،فالذي

الريسوين يف أمهية الوظيفة االستداللية اليت كان علماء
األصول روادها" ،وإمنا العلم الدليل واالستدالل ،وما
ال يقوم على الدليل واالستدالل ،فإمنا هو جتديف

يتمسك به ابطل ،مث أمجعوا على بطالن اتباع اهلوى،
وحمصول ما قلتموه ترك الدليل بغري دليل ،ولو ساغ
ذلك لساغ لكل عامي أن يستحسن من غري وجه

وختريف"(.)74
ومل يقتصر األمر على االهتمام ابلدليل عند
األصوليني بذكره فقط .بل وضعوا منهجا لرتتيب األدلة
يف االستدالل ،فاهتموا مبسألة الرتتيب بني األدلة ،واليت

االستدالل ،ويرجح يف طرق األدلة"(.)71
ولو تتبعت أقوال األصوليني يف هذه املسألة ملا
وسعين إحصاؤها لكثرة احلض عليها ،والتذكري هبا،
التفاقهم مجيعا على أن القول بال دليل ممنوع شرعا،

كان للشافعي فيها نصيب كبري حيث قال القاضي
عياض" :وللشافعي يف تقرير األصول ومتهيد القواعد،
وترتيب األدلة واملآخذ ،وبسطه ذلك ما مل يسبقه إليه

وحرام ال جيوز تعاطيه .وهذا ما جيعلنا جنزم بكل
اطمئنان وارتياح "أن الذي يشغل فكر األصوليني،
ويهيمن على منحاهم هو موضوع الدليل ،فال خيلو
مؤلف قدمي أو حديث ،إال وصرف فيه مؤلفه عنايته

من قبله ،وكان فيه عليه عياالً كل من جاء بعده"(.)75
وألمهية املسألة وجدان علماء األصول بعد
الشافعي يفردون هلا اباب خاصا يف مقدمات مؤلفاهتم،
كما فعل اإلمام الباقالين يف (التقريب واإلرشاد) مساه:

فاملعرفة والعلم مؤسسان عند األصوليني على
الدليل واالستدالل "وهذا هو التفكري العلمي واملنهجي

"ابب القول يف حصر أصول الفقه وترتيبها وتقدمي
األول فاألول منها"( ،)76وكما فعل كذلك أبو احلسني
البصري يف (املعتمد) يف "ابب ترتيب أبواب أصول

يف عمقه وصلبه ،فهو ال أيخذ ،وال يدع ،وال يقبل،

الفقه"( ،)77مما يربز الدور احملوري لرتتيب األدلة نظرا

 )70البصري ،املعتمد يف أصول الفقه ،ج ،1ص.6

 )75عي اض ،ترتيلب امللدارك وتقريلب املسل ل ل ل ل للاللك ملعرفلة أعالم

 )71اجلويين ،التلخيص يف أصول الفقه ،ج ،3ص.314

مبهب مالك ،ج ،1ص.86

 )72عوام ،الفكر املنهجي العلمي عند األصوليني ،ص.91

 )76الباقالين ،التقريب واإلرشاد ،ج ،1ص.310

 )73املرجع نفسه ،ص.92-91

 )77البصري ،املعتمد ،ج ،1ص.8

وأمهيته إىل الدليل ،وكيفية إعماله واالستدالل به"(.)72

 )74الريسوين ،الفكر املقاصدي قواعدحل وفوائدحل ،ص.59
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أثر علم أصول الفقه يف ترسيخ منهج االجتهاد يف الفكر األصول

لتفاوهتا يف القوة ،فكان لزاما معرفتها لتقدمي القوي منها

حتقق التجديد املطلوب دون إفراط أو تفريط يف

وأتخري الضعيف.

الوظائف املنوط به حتقيقها.

يتضح إذاً أن الوظيفة املنهجية االستداللية هي
من أعظم الوظائف اليت تكفل هبا علم أصول الفقه،
فأفاد هبا منهج التفكري األصويل خاصة ،ومنهج

لقد انتهى البحث خلالصات ميكن إمجاهلا يف اآليت:
 .1إن املقصد األعظم والوظيفة األبرز لعلم أصول
الفقه هي تقعيد القواعد ورسم الضوابط واملناهج،

التفكري واالستدالل العلمي عامة ،وبذلك ميكن القول
إنه منهج ال تقتصر فائدته على الفقه وحده ،بل تشمل
فائدته جمموعة من العلوم اإلسالمية الشرتاكها مجيعا
يف طلب الدليل واتباع املنهج العلمي يف االستدالل.

واليت مل تقتصر غايتها على املنهج األصويل فقط،
بل أمثر هذا املنهج التقعيدي فوائد تفسريية
للنصوص الشرعية واستنباطية لألحكام الفقهية،

خامتة

مما يدل على دور هذا العلم كونه منهجا معرفيا
قادرا على توجيه احلياة اإلسالمية والفكر

إن مسألة املنهج يف التصور اإلسالمي حتتل
مكانة ابرزة تتضح معاملها يف التأصيل هلا من الوحي،

اإلسالمي يف مجيع ختصصاته.
 .2إن منهج علم أصول الفقه أمثر حالًّ لكثري من

وتنزيلها يف العلوم اإلسالمية ،وأصدق تنزيل وأفضله هو
الذي عُين به علم أصول الفقه ،حىت أصبح املنهج
األصويل نقلة نوعية يف املنهج من التأصيل إىل التنزيل،

الثنائيات املعرفية يف الفكر اإلسالمي ،فهذا
املنهج كان أداة وصل بني العقل والنقل حىت
وصفه اإلمام الغزايل أبنه أشرف العلوم نتيجة
ذلك .كما كان هذا املنهج أداة وصل بني النص
والواقع .فلم يهمل مصدرية الوحي فيه .ومل جيا ِر

إن أي جتديد يف الفكر اإلسالمي من خالل
استثمار منهجية الدرس األصويل ال يراعي الوظائف

الواقع يف تغريه وتبدله بتربيره .فكان حبق أفضل
منهج معرب عن املنهج الوسطي الذي جيمع فقه

فعُد حبق أجل علم بعد العلم بكتاب هللا وسنة رسوله
صلى هللا عليه وسلم.

التنزيل يف الفهم بفقه الواقع مبراعاة مآله حال

املنوط به حتقيقها ،لن ُيقق فوائده املرجوة منه،
خصوصا وحنن نشهد دعوات التجديد املتكررة يف هذا
العلم اجلليل ،منها ما ُياول حتجيم الدور األصويل

التنزيل.
 .3إن تكامل الوحي والعقل والكون يف الفكر
األصويل أكرب تعبري عن وسطيته اليت ال ترتضي

فيسقط يف إعادة صياغة نفس اخلطاب األصويل
القدمي ،ومنها ما ُياول االنسالخ من الضوابط املرتبطة
بوظائف هذا العلم ومقاصده ،فينتج خطااب أصوليا
هجينا ال يعرب عن حقيقة هذا العلم وأهدافه .ومن هذا

أن يكون أحد األسس بديال لآلخر يف وظيفته
املنوط به حتقيقها .فالوحي وإن كان أشرفها
بوصفه مصدرا لتلقي اهلدى اإلهلي إال أنه ال يلغي
العقل بوصفه أداة لفهم مقاصد الوحي ،وال يلغي
الواقع كذلك ابعتباره حمل تنزيل مقاصد الوحي

املنطلق ميكن القول إن البحث يف املقاصد والغاايت
من صميم البحث اجلدي يف علم أصول الفقه ،اليت
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فرد املنهج اإلسالمي هبذه
يف الكون .وبذلك تَ َّ
النظرة املتوازنة اليت جعلت (النقل) خياطب

اآلمدي ،سيف الدين ،اإلحكام يف أصول األحكام،
حتقيق :سعيد اجلميلي ،دار الكتاب العريب،

(العقل) ويراتد له املواطن اليت ال ُيسن ارتيادها،
وال ميلك أدواهتا من عامل الغيب الفسيح ،وجعلت
(العقل) يعقل النقل ويتفهمه ،ويستدل له ،ويراتد
له أفضل سبل التطبيق والتنزيل على الواقع ،فال

بريوت ،ط1404 ،1ه.
الباقالين ،أبو بكر ،التقريب واإلرشاد الصغري،

حتقيق :عبد احلميد بن علي أبو زنيد ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط1418 ،2ه1998/م.

أحد منهما ميكن أن يكون بديال لآلخر ،وال
أحد منهما ميكن أن يغين عن اآلخر ،وكل منهما

البصري ،أبو احلسني ،املعتمد يف أصول الفقه ،حتقيق:
خليل امليس ،دار الكتب العلمية – بريوت،

من عند هللا تعاىل.

الطبعة األوىل1403 ،ه.

أما ابلنسبة آلفاق موضوع البحث وتوصياته من
أجل استثمار هذه الرؤية املعرفية يف تواصل مثمر بني
الدرس األصويل وابقي العلوم يف الفكر اإلسالمي ،فما
زال املوضوع يف حاجة لدراسات تطبيقية ختترب إمكانية

بوسالمة ،فاطمة ،السياق عند األصوليني املصطلح
واملفهوم ،جملة اإلحياء "االجتهاد املعاصر
واستعادة الوعي ابلسياق" ،الرابطة احملمدية
للعلماء ،العدد  26شوال 1428ه/نونرب

استكشاف معامل منهجية علم أصول الفقه بغرض
توظيفه يف ابقي العلوم اإلسالمية ،قصد جتويد عطائها
وإثراء منهجها يف خدمة الفكر اإلسالمي املعاصر.

2007م.
البيضاوي ،انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن
حممد الشريازي ،منهاج الوصول إىل علم

وهذا ما يتطلب من الباحثني مزيد جهد يف الكشف
عن مالمح منهج االجتهاد والتجديد يف الفكر
األصويل ،خدمة للدرس الفقهي خاصة والفكر

األصول ،كلية الشريعة والقانون ،اجلامعة
اإلسالمية ،غزة1429 ،ه 2008/م.

اإلسالمي بصفة عامة.

اتج الدين السبكي ،اإلهباج يف شرح املنهاج على
منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي،

***

دار الكتب العلمية بريوت ،ط1404 ،1ه.

املصادر واملراجع:

اجلصاص ،أْحد بن علي أبو بكر الرازي ،الفصول يف
األصول ،حتقيق :عجيم جاسم النشمي ،وزارة

األصفهاين ،أبو القاسم ،مفردات غريب القرآن،

حتقيق :صفوان عدانن الداودي ،دار القلم ،دار

األوقاف والشؤون اإلسالمية دولة الكويت،

الشامية ،دمشق ،بريوت ،ط1412 ،1ه.

ط1414 ،2ه1994/م.
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اجلويين ،أبو املعايل ،الربهان يف أصول الفقه ،حتقيق:

الريسوين ،الفكر املقاصدي قواعدحل وفوائدحل،

د .عبد العظيم حممود الديب ،طبعة الوفاء -

منشورات الزمن ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار

املنصورة – مصر ،الطبعة 1418 ،1ه.

البيضاء ،دجنرب 1999م.

التلخيص يف أصول الفقه ،حتقيق :عبد هللا جوامل

الريسوين ،الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية،

النيبايل -شبري أْحد العمري مكتبة دار الباز،
مكة املكرمة ،دار البشائر االسالمية للطباعة
ط ،1
بريوت،
والتوزيع،
والنشر

دار الكلمة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،1
2013/1434م.
الريسوين ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،املعهد

1417ه1996/م.

العاملي للفكر االسالمي ،سلسلة الرسائل

حاج ْحد ،أبو القاسم ،منهجية القرآن املعرفية أسلمة

اجلامعية ( ،)1ط1415 ،4ه1995/م.

فلسفة العلوم الطبيعية واإلنسانية ،قضااي

الزجناين ،حممود بن أْحد ،ختريج الفروع على

إسالمية معاصرة ،دار اهلادي للطباعة والنشر،

األصول ،حتقيق :حممد أديب صاحل ،مؤسسة

بريوت ،لبنان ،ط1424 ،1ه2003/م.

الرسالة ،بريوت ،ط1398 ،2ه.

اخلطيب البغداوي ،الفقيه واملتفقه ،حتقيق :أبو عبد

السرخسي ،أْحد ،أصول السرخسي ،دار الكتاب

الرْحن عادل بن يوسف الغرازي ،دار ابن

العلمية بريوت لبنان ،ط 1414 ،1ه -

اجلوزي ،السعودية ،ط1421 ،2ه.

1993م.

الرازي ،فخر الدين ،مناقب الشافعي ،حتقيق أْحد

السمرقندي عالء الدين ،ميزان األصول يف نتائج

حجازي السقا ،مكتبة الكليات األزهرية،

العقول ،حتقيق :حممد زكي عبد الرب ،مطابع

القاهرة ،ط1406 ،1ه1986/م.

الدوحة

الريسوين ،أْحد ،التجديد األصول حنو صياغة

احلديثة،

قطر،

ط،1

1404ه1984/م.

ديدية لعلم أصول الفقه ،إعداد مجاعي

السمعاين ،أبو املظفر ،قواطع األدلة يف األصول،

إبشراف أْحد بن عبد السالم الريسوين ،املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي ،عمان األردن ،ط،1

حتقيق :حممد حسن -حممد حسن امساعيل ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،1

1435ه2014/م.

1418ه1999/م.

الريسوين ،علم أصول الفقه يف ضوء مقاصدحل ،دار

الشاطيب ،أبو إسحاق ،املوافقات يف أصول الشريعة،

املقاصد للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،1

حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،

1438ه2017/م.

دار ابن عفان ،الطبعة 1417 ،1ه 1997 /م.
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الكليات األزهرية ،القاهرة ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،دار أم القرى ،القاهرة،

الشافعي ،حممد بن إدريس ،الرسالة ،حتقيق :أْحد
حممد شاكر ،دار الكتب العلمية بريوت،

ط1414ه1991/م.

(د.ط).

عياض بن موسى السبيت ،ترتيب املدارك وتقريب

الشوكاين ،حممد بن علي ،إرشاد الفحول إىل حتقيق

املسالك ملعرفة أعالم مبهب مالك ،حتقيق

احلق من علم األصول ،حتقيق :أْحد عزو عنابة،

سعيد أْحد أعرايب ،وزارة األوقاف والشؤون

دار الكتاب العريب ،ط1419 ،1ه1999/م

اإلسالمية املغربية ،الرابط( ،دت).

الطربي ،أبو جعفر ،جامع البيان يف أتويل القرآن،

الغزايل ،أبو حامد ،املستصفى يف علم األصول،

حتقيق :أْحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة،

حتقيق حممد عبد السالم عبد الشايف ،دار الكتب

بريوت ،لبنان ،الطبعة 1420 ،1:ه 2000 /

العلمية بريوت ،ط1413 ،1ه.

م.

ابن فارس ،مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد

ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،دار

هارون،

سحنون للنشر والتوزيع  -تونس ،طبعة 1997

احتاد

العرب،

الكتاب

طبعة

1423ه2002/م.

م.

فتحي الدريين ،املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي

عبد احلميد أبو سليمان ،أ مة العقل املسلم ،املعهد

يف التشريع اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة للطباعة

العاملي للفكر اإلسالمي ،سلسلة إسالمية املعرفة

والنشر،

( ،)9ط1412 ،1ه1991/م.

بريوت،

لبنان،

ط،3

1434ه2013/م.

عبد القادر بدران ،املدخل إىل مبهب اإلمام أيفد

فريد األنصاري ،املصطلح األصول عند الشاطيب،

بن حنبل ،حتقق حممد أمني ضناوي ،دار الكتب

املعهد العاملي للفكر االسالمي ،ط،1

العلمية ،الطبعة األوىل 1417ه 1996م.

1424ه2004/م.

عبد الويل بن عبد الواحد الشلفي ،القراءة املعاصرة

القرايف ،شهاب الدين ،الفروق أو أنوار الربوق يف

والفقه اإلسالمي مقدمات يف اخلطاب

أنواء الفروق ،حتقيق خليل املنصور ،دار الكتب

واملنهج ،مركز مناء للبحوث والدراسات ،بريوت،

العلمية ،بريوت ،طبعة 1418ه 1998 -م.

لبنان ،دار وجوه للنشر والتوزيع ،اململكة العربية

السعودية ،ط2013 ،3م.

ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني،
حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،دار اجليل للطباع

العز بن عبد السالم ،أبو القاسم بن احلسن أبو حممد

والنشر -بريوت ،ط 1973م.

عز الدين السلمي ،قواعد األحكام يف مصا
األانم ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة
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الكفراوي ،أسعد عبد الغين السيد ،االستدالل عند

ويل هللا الدهلوي ،اإلنصاف يف بيان أسباب

األصوليني ،دار السالم للطباعة والنشر ،القاهرة،

االختالف ،دار النفائس للطباعة ،بريوت ،ط،1

مصر ،ط1423 ،1ه2002/م.

1397ه1977/م.

ابن اللحام ،عالء الدين ،املختصر يف أصول الفقه على
مذهب اإلمام أْحد بن حنبل ،حتقيق :د .حممد
مظهربقا ،جامعة امللك عبد العزيز ،مكة املكرمة،
(د ط).
حممد أديب صاحل ،تفسري النصوص يف الفقه
اإلسالمي،

املكتب

اإلسالمي

ط ،3

1404ه1970/م.
حممد الروكي ،نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف
اختالف الفقهاء ،أطروحة ،منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ابلرابط ،مطبعة النجاح
ط ،1
البيضاء،
الدار
اجلديدة،

1414ه1994/م.
حممد عبد السالم عوام ،الفكر املنهجي العلمي عند
األصوليني دراسة حتليلية لنظرييت الدليل
والرتتيب واملوا نة ،املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،ط1435 ،1ه2014/م.
مسفر بن علي القحطاين ،أثر املنهج األصول يف
ترشيد العمل اإلسالمي ،الشبكة العربية
لألحباث والنشر ،ط2008 ،1م.
النجار ،عبد اجمليد ،معاس املنهج احلضاري يف
اإلسالم ،ثقافتنا للدراسات والبحوث ،العدد
اخلامس والعشرون1431 ،ه2010/م.
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دراسة حتليلية
Jurisprudentiel comparaisons of the Ibadhi school in the first and second century,
An Analytical Study

Talib bin Ali Al Sadi (Assistant professor)

) طالب بن علي السعدي (أستاذ مساعد.د
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 سلطنة عمان- كلية العلوم الشرعية

م2021/05/10 :أتريخ قبول البحث

م2021/2/22 :أتريخ استالم البحث

Abstract:
The study deals with the subject of
jurisprudential comparisons by stating their meaning,
importance, and effects, and takes from the first stage
of the Ibadhi school a model to refer to that, and it
brings examples of comparisons in matters and
branches of jurisprudence between scholars of the
same schools and scholars of different schools from
the first Ibadi sources. It also chooses different
models of Imam Jabir bin Zaid and his student Abu
Ubaidah and the students of Abu Ubaidah. The study
concludes that the comparison did exist at that stage
and paved the way for the prospects of benefiting
from the different opinions without compromising.
There is need to activate and continue comparisons
in the Ibadi school and other jurisprudential schools,
and to acknowledge them at colleges of Sharia
Sciences, scientific dissertations, and refereed
journals. In order to benefit from the sources of the
Ibadi school in documenting the views of its scholars,
and increasing the perception of various
jurisprudential issues.
Key words: Ibadism, jurisprudential comparisons,
Ibadi jurisprudence.

:امللخص
،تتناول الدراسة موضوع املقارانت الفقهية ببيان معناها وأمهيتها
منوذجا للتدليل
ً  وتتخذ من املرحلة األوىل للمذهب اإلابضي،وآاثرها
 فتورد أمثلة على املقارنة يف املسائل والفروع الفقهية بني،على ذلك
 وعلماء املذاهب املختلفة من مصادر اإلابضية،علماء املذهب نفسه
، وتلميذه أيب عبيدة، وختتار مناذج خمتلفة لإلمام جابر بن زيد،األوىل
 وختلص الدراسة إىل أن املقارنة كانت حاضرة يف،وتالمذة أيب عبيدة
 وممهدة إىل آفاق االستفادة من اآلراء املختلفة دون،تلك املرحلة
 وإىل ضرورة تفعيل املقارانت واستمرارها يف املذهب اإلابضي،غضاضة
 وتقريرها يف الكليات الشرعية والرسائل،وغريه من املذاهب الفقهية
 وإىل االستفادة من مصادر املذهب اإلابضي،العلمية واجملالت احملكمة
. وزايدة تصور املسائل الفقهية املختلفة،يف توثيق آراء علمائه
. الفقه اإلابضي- املقارانت الفقهية- اإلابضية:الكلمات املفتاحية
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واستفادهتم منها والبناء عليها ،وإن اختلفت اختياراهتم
ومذاهبهم .وقد بدأ ذلك منذ املرحلة األوىل لنشأة
املذهب على يد املؤسس اإلمام جابر بن زيد ،واستمر
ذلك إىل وقتنا هذا .وأتيت هذه الدراسة املتواضعة لتبني

بسم هللا الريفن الرحيم
احلمد هلل الذي أنزل اإلسالم رْحةً للعاملني،
يسرا على املكلفني ،والصالة والسالم
وجعل أحكامه ً

على املبعوث هداية للخلق أمجعني ،صلى هللا عليه
وعلى آله وصحبه والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الدين،

املقارانت الفقهية اليت أجراها فقهاء اإلابضية يف القرنني
األول والثاين اهلجريني مصحوبةً ابألمثلة املتنوعة مع

وبعد،...

التحليل واملناقشة.

فإن الشريعة اإلسالمية تستوعب أبحكامها

أمهية الدراسة

وغاايهتا ومقاصدها احلوادث مهما كثرت ،والنوازل
مهما تشعبت ،واالجتهادات مهما اختلفت؛ لرتفع
احلرج ،وتثبت اليسر ،وتزيل النزاع ،وتدمي الوفاق،

تكمن أمهية الدراسة أوالً يف تناوهلا للمقارانت
الفقهية اليت تُعني على تصور الفروع الفقهية وفهمها

وتقرب بني القلوب حتت مظلة اإلسالم اجلامعة .وكان
تقدير االجتهاد على تعدده واختالفه،
من مظاهر ذلك ُ
وإثبات األجر ألصحابه ونفي اإلمث عنهم وإن أخطأوا
ومتسعا
فيه؛ ليستمر االجتهاد جميبًا عن الوقائع،
ً

واإلملام جبوانبها ،وتساعد على اختيار األصوب يف
حكمها ،واألقرب إىل مقاصد الشريعة ،وختفف من
غَلَواء التعصب لفريق أو طائفة أو مذهب ،وترسخ
حرية االختيار الواعي املؤسس على الدليل والربهان
واملصلحة املعتربةِ ،
وتقرب بني املذاهب اإلسالمية

وقد ظلت اجتهادات الفقهاء منذ عهد
الصحابة إىل الوقت املعاصر ترفد الواقع ابآلراء املختلفة

املتنوعة اليت تعتمد املصادر املعروفة يف االجتهاد
واستنباط األحكام ،واثنيًا يف اختيارها مناذج واقعية يف

يف كل حادثة ،فتظهر فيها رْحة اإلسالم ويسره ،وقدرته
على استيعاب القضااي املتنوعة على اختالف الزمان
واملكان ابألحكام االجتهادية املستوحاة من نصوص
الشريعة أو من مقاصدها العامة واخلاصة .وكان من بني

األنسب واألرجح.

لألوجه احملتملة فيها ما بقي الناس.

مرحلة مبكرة (ق  2-1ه ) للمذهب اإلابضي ،ترصد
فيها املقارانت الفقهية وأثرها يف ِ
تنوع االجتهاد
واستمراره ،وتقبل االختالف وتقدير أصحابه ،واختيار

الفقهاء  -الذي أعملوا االجتهاد وقارنوا بني اآلراء،
أجلوا أصحاهبا -علماء اإلابضية .فقد
وقدروها ،و َ
أسهموا ابجتهاداهتم وآرائهم -القائمة على املصادر

أسئلة الدراسة
حتاول الدراسة أن جتيب عن األسئلة اآلتية:
 .1ما املقصود ابملقارانت الفقهية ،وما فوائدها؟

الشرعية ،القرآن والسنة والقياس واملصلحة املرسلة
واالستحسان -ومؤلفاهتم يف اإلجابة عن كثري من
النوازل الفقهية .وأظهروا تقديرهم جلهود من قبلهم
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وإيضاح طريقتهم يف ذكر اآلراء املتعددة
اهلجريني-
ِ
وأصحاهبا سواء أكانت للمذهب اإلابضي نفسه ،أو

 .2هل هناك مؤلفات إابضية يف القرنني األول
والثاين اهلجريني تُعىن ابملقارانت الفقهية ،وإىل

أي مدى تتسع مقارانهتا؟
 .3هل اإلمام جابر بن زيد جيري املقارانت
الفقهية يف أجوبته وفتاواه؟
 .4هل التزم تالمذة اإلمام جابر وأتباعه أبقواله،

لغريه من املذاهب ،واستيعاب األقوال املختلفة وترجيح
األنسب منها؛ ابختيار مناذج حمددة من تلك املرحلة.
وترتكز مصادر الدراسة على أصول اآلاثر املروية عن
فقهاء تلك املرحلة ،مثل الرسائل والفتاوى واألجوبة

أم أجروا عليها املقارانت ،واختاروا ما يرونه
أرجح ،وإن خالف رأي إمامهم؟
 .5هل التزم تالمذة أيب عبيدة آبرائه أم اختاروا

واملؤلفات ،ولن متتد إىل غريها إال مبقدار ما تؤكد أو
توضح وتفسر ما جاء يف تلك األصول ،وأهم تلك
املصادر "رسائل اإلمام جابر بن زيد" ،وآاثره املنقولة

األرجح لديهم؟
 .6هل تذكر املقارانت اإلابضية يف تلك املرحلة
(ق 2- 1ه ) آراء ملذاهب فقهية وشخصيات

عنه ،اليت رتبها الشيخ سعيد اخلروصي يف كتابه املعنون
ب " من جواابت اإلمام جابر بن زيد" ،و"رسالة الزكاة"
أليب عبيدة مسلم بن أيب كرمية ،و"اجلامع الصحيح"
للربيع بن حبيب ،و"مدونة أيب غامن" لبشر بن غامن

علمية أخرى؟

اخلراساين.

أهداف الدراسة

الدراسات السابقة

تسعى الدراسة إىل اإلسهام يف معاجلة اإلشكال
القائم بني املذاهب اإلسالمية يف اعتماد كل مدرسة
ِ
وجتنب األخذ من
على آراء أئمتها وفقهائها وحدهم،

بعد حبثي يف عناوين الدراسات الفقهية مل أطلع

املدارس الفقهية األخرى واالستفادة من أقواهلا
واجتهادات أئمتها مع أن اجلميع يستقي من األصل

على عنوان يشابه املوضوع املبحوث أو يقاربه ،وإمنا
توجد مصنفات فقهية متعددة -قدمية وحمدثة -تورد
اآلراء املختلفة يف املسائل الفقهية ،ودراسات معاصرة

الواحد :القرآن الكرمي مث السنة النبوية مث بقية املصادر،
فتحاول أن تذيب هذا احلاجز ِ
ببيان ضرورة االنفتاح
وإيضاح
على اآلخر ،وأخذ األصوب من أي مذهب،
ِ
ِ
أمهية املقارانت الفقهية يف تفعيل الفقه الناضج

تتناول مواضيع خاصة يف العبادات أو املعامالت أو
فقه األسرة ،...تقارن بني مذهبني أو أكثر .ومن
الكتاابت املعاصرة حبوث ندوة تطور العلوم الفقهية يف
عمان خالل القرن اخلامس اهلجري التأليف املوسوعي

املناسب ،وتقريب االجتهاد املعاصر بذكر مناذج من

والفقه املقارن يف عمان ،اليت أقيمت بسلطنة عمان يف
مسقط (حمرم  /1426مارس  ،)2005وتناولت
حبوثها مواضيع متعددة ،أقرهبا لعنوان الدراسة "الفقه

املذهب اإلابضي يف القرنني األول والثاين اهلجريني.
حدود الدراسة

املقارن وضوابطه" للدكتور وهبة الزحيلي ،وقد تناول
البحث تعريف الفقه واملقارنة وشروطها وضوابط،
واتريخ الفقه املقارن وعلم اخلالف ،وأهم املصنفات

تقتصر الدراسة على ِ
بيان املقارانت الفقهية عند
فقهاء اإلابضية -يف حدود القرنني األول والثاين
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الفقهية املوسوعية يف القرن اخلامس اهلجري .وعرف
بعاملني يف ذلك القرن ومها أبو إسحاق الشريازي
الشافعي (ت 476ه) صاحب كتاب املهذب،
والعوتيب اإلابضي (ق 5ه) صاحب كتاب الضياء(.)1

•

يف املسألة الواحدة.
اختياراهتم وترجيحاهتم.
مذهب مجهور الفقهاء.
واعتمدت الدراسة على املنهج العلمي يف توثيق
املعلومات ،ونسبتها إىل مصادرها ،وختريج احلديث،
فت أبعالم تلك املرحلة ما عدا الصحابة الكرام؛
وعر ْ

وأتيت هذه الدراسة لتخصص احلديث عن
املقارانت الفقهية يف القرنني األول والثاين اهلجريني
للمذهب اإلابضي ،وطريقة املقارنة فيها ،ومدى

لشهرهتم.

هيكل الدراسة

استيعاهبا لألقوال املتعددة داخل املذهب وخارجه إبيراد
أمثلة تطبيقية مث حتليلها ومناقشتها.

•

تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي يف عرض
النماذج املنقولة عن فقهاء تلك املرحلة ،مث املنهج
التحليلي يف التحقق من إعماهلا للمقارنة واملوازنة بني
اآلراء .وقد جعلت الدراسة أمارات املقارنة يف املسائل
املنقولة عن فقهاء تلك املرحلة ما أييت:
•
•

نسبة اآلراء كلها أو بعضها إىل أصحاهبا يف

•

اثنيًا -مثرة املقارانت الفقهية

•

اثلثا -فوائد املقارانت الفقهية

•

املبحث األول :املقارانت الفقهية عند اإلمام

•

املبحث الثاين :املقارانت الفقهية عند اإلمام
أيب عبيدة

•

املبحث الثالث :املقارانت الفقهية عند
تالمذة اإلمام أيب عبيدة.

ترجيح رأي على آخر.

•

 )1ابجو ،مص طفى ص احل "الفقه املقارن وض وابطه العوتيب
أمنوذجا" ،ندوة التأليف املوس وعي والفقه املقارن يف عُمان (س لطنة
ً

•

أوالً -معىن املقارانت

جابر بن زيد

املسألة الواحدة.
•

متهيد يف معىن املقارانت ،والفقه املقارن ،ومثرة
املقارانت الفقهية

منهج الدراسة

ذكر دليل أو أكثر لآلراء.

خمالفة الفقيه للرأي األشهر يف مذهبه أو

•

يف كتاب الضياء للعوتيب اإلابضي (ق5ه).

•

وجود االختالف بني الشيخ وتالمذته يف

•

منوذجا" للدكتور
–"الفقه املقارن وضوابطه"؛ العوتيب
ً
مصطفى بن صاحل ابجو .وتناول البحث أمهية الفقه
املقارن وغايته وقواعده ،مث تكلم عن معامل الفقه املقارن

إيراد أكثر من رأي يف املسألة الواحدة.

تغري اجتهاد الفقيه ،وظهور أكثر من رأي له

أهم النتائج والتوصيات.

عمان ،مس قط ،حمرم 1426ه /مارس 2005م) ،ص- 106
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عديدة بعنوان اختالف الفقهاء مثل كتاب ابن جرير

متهيد يف معىن املقارانت ،والفقه املقارن ،وْثرة

الطربي (ت 310ه ).

املقارانت الفقهية

وقد قَبِ َل هذا املصطلح أكثر الفقهاء املعاصرين،
فاملصطلح عندهم يُ ِعرب عن الدراسة اجلامعة آلراء
اجملتهدين وأدلة أقواهلم ،وتوجيهها ،وبيان األصوب
واألرجح منها ،وليس يف ذلك حمذور شرعي .وشاع

أوالا -معىن املقارانت
املقارانت مجع مفرده مقارنة ،واملقارنة يف اللغة
مصدر يدل على اجلمع بني شيئني فأكثر ،وفعلها
قارن ،فالقاف والراء والنون حروف أصلية .وفعلها قارن
يقارن مقارنة .وترد بعض املعاجم أصل بنيتها إىل
القاف والراء والنون ،وحتصر داللتها األوىل يف أصلني،

هذا املصطلح يف املؤسسات التعليمية األكادميية،
والدراسات العلمية العليا والبحوث الفقهية .وحددت
بعض املراجع املعاصرة موضوع الفقه املقارن ،فموضوعه

األول مجع شيء إىل شيء ،مثل :قارنت بني شيئني.
واألصل الثاين شيء ينتأ بقوة وشدة ،ومنه قرن الشاة؛
متعداي ،مثل
فهو انتئ قوي( .)2ويستعمل الفعل قارن
ً
قارن الشيءُ الشيءَ مقارنةً ،وقارنت الشيءَ ابلشيء،

املسائل الفقهية اخلالفية ،ويكون جبمع آراء املذاهب
يف املسألة الواحدة ،وبيان موضع اخلالف ومنشئه،
وإيراد أدلة كل رأي ومناقشتها ،واختيار الرأي الراجح
أو اإلتيان برأي جديد أرجح ُم َد َّعم ابلدليل( .)5ويقرتح

أي وصلته به( .)3وقد رصدت بعض املعاجم املعاصرة
فنصت على
التطور والتوسع
الداللني لكلمة املقارنةَّ .
ْ
أن املقارنة بني شيئني وبني أشياء -إضافة إىل معىن

عرف الفقه املقارن -يف الوقت املعاصر بعد انتشار
أن يُ َّ
املعارف وسهولة الوصول إىل املصادر واملراجع على
مجع اآلر ِاء املختلفة واحملتملة يف املسألة
اختالفها -أبنهُ :

اجلمع  -تعين املوازنة ،وهي ُحم َدثة ،فيقال األدب
املقارن ،والتشريع املقارن ،وهو استعمال حمدث(.)4
ونلحظ مما سبق أن املعىن األول -وهو اجلمع بني
شيئني وأكثر -هو املعىن األقرب ملوضوع املقارانت

وتعيني حمل اخلالف فيها،
الشرعية العملية املبحوثة،
ُ
وإيراد ِ
أدلة كل رأي ،وبيا ُن داللتها ،مث املوازنة بينها،
واختيار األنسب واألرجح منها .ف "اجلمع" هو أصل
معىن املقارنة ،وهو الوسيلة إليها ،و"اآلراء املختلفة"

الفقهية وغريها من املقارانت العلمية كما سيأيت.

عموم اآلراء من أي توجه أو طائفة أو مذهب،
و"احملتملة" إلدخال آراء جديدة مل تذكر ،ويقصد ب

اثنياا -املعىن االصطالحي للفقه املقارن
مصطلح " الفقه املقارن" مصطلح حادث ،مل

"الشرعية العملية" الفروع الفقهية.

حاضرا مبعناه
معهودا هبذا اللفظ ،لكن كان
يكن
ً
ً
مبصطلح " اختالف الفقهاء" .وقد ظهرت كتب

وحتمل كلمة املقارنة بعد تطورها معىن املوازنة
واملفاضلة ،وهذا ال يكون إال بفهم املسألة وتصورها
 )5الدريين ،حبوث مقارنة يف الفقه اإلس المي وأص وله ،ج،1
ص ،18-17األشقر وآخرون ،مسائل يف الفقه املقارن ،ص.11

 )2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة(قرن) ،ص.852
 )3ابن منظور ،لسان العرب ،مادة(قرن) ،ج ،11ص.139
 )4مص طفى وآخرون ،املعجم الوس يط ،مادة(قرن) ،ج،2
ص.730
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ر ًأاي آخر ،ويلفت إىل زاوية أخرى حمتملة ،وكم من قول
خرج من بني رأيني أو أكثر .وتُسعف أبقوال قدمية أو
اندرة قد تكون حال إلشكاليات معاصرة ،فكم من
قول مغمور كان حالًّ ملعضالت مستجدة .وتُ ِ
عرف

وبيان حمل اخلالف فيها ،وذكر حجج اآلراء؛ لتتم
املوازنة فاملفاضلة ابختيار األرجح واألنسب .ونلحظ
أن مجع اآلراء يف املسألة مع أدلتها والرتجيح بينها هو
أساس املقارنة.

على مدارس أخرى وتوجهات متعددة ،وتقرب بني
املذاهب املختلفة ،وتذهب اجلفاء واخلصومة بينها؛
فالصواب ليس مل ًكا ملذهب أو توجه؛ وإمنا هو مثرة

اثلثاا -فوائد املقارانت الفقهية
للمقارانت الفقهية فوائد جليلة ،وآاثر عظيمة
منها أهنا:

أثرا ومآالً .وتُطلع على
اختيار األقوى حجة واألنسب ً
مناهج املذاهب الفقهية يف االستنباط واالستدالل

تعطي الفقيه والباحث تصوًرا أعمق للمسألة
املبحوثة ،وجتلِي له حقيقتها وجوانبها الغامضة وموضع
اخلالف فيها؛ فتسهل عليه الوصول إىل األرجح(.)6

والعمل ابألدلة األصلية والتبعية.
إن املذهب اإلابضي مذهب إسالمي أصيل،

وختفف من حدة التعصب للرأي واملذهب والطائفة(،)7
ب السعةَ وبُ ْع َد النظر ،وتقب َل اآلخرين وآرائهم؛
َ
وهت ُ
فحني يرى الفقيه اآلراء املختلفة يف املسألة وحججها
وأدلتها ،واحتماهلا آلراء أخرى ،يدرك سعة االختالف

مبكرا يف القرن األول اهلجري .ويعد اإلمام جابر
نشأ ً
بن زيد(( )8ت 93ه ) إمامه ،ومؤسسه ،وقد اعتىن
توحيدا وأخالقًا
علماؤه ابجلوانب الشرعية املختلفة-
ً

وفقها -وألفوا على امتداد العصور كتبًا كثرية ،بعضها
ً
مطبوع ،وبعضها مازال خمطوطًا .وتركوا آراء فقهية
وسياسية متعددة ومفيدة ،وتتميز غالب مؤلفاهتم
ابملوسوعية اليت تتناول التوحيد واألخالق والفقه ،وتربز

فيها ،ودرجتها الظنية القابلة للتغيري مع ظهور الدليل
األقوى أو الظرف األنسب .وختتصر الطريق يف تلمس
وجهات النظر احملتملة؛ ألن تلك األقوال املتعددة يف
املسألة الواحدة هي نتيجة درس عميق وجهد دؤوب
وتراكم خربات لعقول كثرية أعملت نظرها يف فهم تلك
املسألة ،فأمثرت هذه األقوال املختلفة .وتفتح األذهان
إىل أقوال أخرى حمتملة غري مذكورة ،فقد يفتق الرأي

فيها املقارنة بني اآلراء املختلفة .ويلتقي املذهب
اإلابضي مع بقية املذاهب اإلسالمية يف اعتماد مصادر
التشريع -القرآن والسنة واألدلة األخرى كالقياس

 )6الدريين ،حبوث مقارنة يف الفقه اإلس المي وأص وله ،ج،1
ص.23
 )7الدريين ،حبوث مقارنة يف الفقه اإلس المي وأص وله ،ج،1
 ،25ابجو ،الفقه املقارن وض وابطه ،صْ ،118حاد ،أثر تدريس
الفقه املقارن بكليات الش ريعة يف ترس يخ مفاهيم التعددية واحلرية
الفكرية ،ص.14
 )8ج ابر بن زي د اليحم دي العم اين ،ول د بنزوى من عم ان

مجعاً من الص حابة ،فأخذ عنهم احلديث ،والفقه ،يعد املؤس س
احلقيقي للمذهب اإلابضي ،له رواايت ،وآراء ،واجتهادات منتشرة
يف كتب اإلابض ية ،ومن آاثره" :من جواابت اإلمام جابر بن زيد"
(مط) ،رتبها الش يخ س عيد بن خلف اخلروص ي .تويف س نة على
الراجح (93ه 711 ،م) .ينظر :الدرجيين ،طبقات املش ايخ،
ج ،2ص ،214 ،205البط اش ي ،إحت اف األعي ان – ،ج،1
ص.85 – 74

سنة (18ه ) ذهب البصرة طلبًا للعلم ،وتردد على احلجاز ،فالتقى
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واضحة للمقارنة ،وال تنص على معايري حمددة للرتجيح
واالختيار ،لكن يستفاد من كثري منها إشارات تعني

واملصلحة املرسلة واالستحسان - .أصوالً لالجتهاد
وظل املذهب اإلابضي
واستنباط األحكام الشرعية(َّ .)9

حاضرا بعلمائه وفقهائه ومؤلفاته
إىل الوقت املعاصر
ً
الشرعية ،يسهم مع مذاهب األمة اإلسالمية ابلعطاء

على تبني املنهج ،وتلمس املعايري .فاملقارنة فيها تكون
بذكر بعض اآلراء اليت وصلتهم ،وإيراد بعض أدلتها
ٍ
أحيان عديدة ،والتصريح
ونسبتها ألصحاهبا يف
ابلراجح واملختار أبلفاظ خمتلفة مثل "يعجبين"،

فقهاء اإلابضية يف القرنيني األول والثاين اهلجريني

"وأرى" ..والرتجيح يف أكثر األحيان يكون دون ذكر
أحياان ،مع اتساع املقارنة
الدليل ،وقد يذكر الدليل
ً
وكثرهتا يف القرن الثاين؛ إذ يربز فيها إير ُاد اآلراء ونسبةُ

انفتاحا(.)10
الواعي ً
تعاوان وتقارًاب و ً
ابعا -منهجية املقارانت ومعايري الرتجيح عند
را

ابالطالع على اآلاثر والفتاوى الفقهية املنقولة
عن األئمة األوائل للمذهب اإلابضي ال جند املقارنة

وذكر األدلة
كثري منها ألصحاهبا من اإلابضية وغريهمُ ،

مبعناها العلمي املتعارف عليه عند املعاصرين؛ ألن
غالب تلك اآلاثر هي أجوبة عن مسائل معروضة
عليهم ،أو رسائل أجيب فيها عن بعض النوازل لطالب

ومناقشةُ بعضها ،وإبداءُ املختار واملعمول به(.)11

فقرب الرأي من األدلة
وأما معايري الرتجيح لديهم ُ
األصلية مرتتبة القرآن مث السنة النبوية ،ففي أحيان كثرية

العلم وبعض القادة أو مناقشات حمدودة بني اإلمام
أحياان كثرية من األدلة اليت بين عليها
وتالمذته ختلو ً
االختيار والرتجيح؛ وألن املقارانت كانت يف بداايهتا
بعد،
حيث مل تتشكل املدارس الفقهية مبعناها املعروف ُ

يستدل للقول ابآلية القرآنية واحلديث النبوي إن رأوا
ثبوته ،مث أتيت األدلة األخرى كاإلمجاع والقياس والرأي،
ويكثر ذكر رأي الصحابة عندهم والسيما عند اإلمام
جابر ،واألخذ به ،مع اختيار غريه حني يظهر هلم
رجحان الرأي اآلخر .وال يعتمدون يف الرتجيح
واالختيارات على آراء أئمتهم إن رأوا غريها أقوى منها
لقوة دليلها .وسيأيت توضيح ذلك واإلشارة إليه عند

غري أننا نُلفي شيئًا من املقارانت احملدودة واملعدودة يف
تلك اآلاثر ،اليت متثل البداايت ،وتضع األسس املبدئية
يف منهج املقارانت الفقهية ،وتُشجع األجيال املتعاقبة
على تفعيل املقارانت وتطويرها واالستمرار عليها دون
حرج .فما وصلنا من الفقه لتلك املرحلة الزمنية املبكرة
والسيما القرن األول ال تُظهر لنا منهجية متكاملة

احلديث عن النماذج من كل مرحلة .
( )12

 )9ملزيد من اإليض اح على املص ادر املعتمدة يف اس تنباط
األحكام ومنهجهم يف ذل ك ينظر :الس املي ،طلعة الش مس،
وابجو ،منهج االجتهاد عند اإلابضية.
 )10للتوس ع يف معرفة املذهب اإلابض ي ينظر :الدرجيين،
طبقات املش ايخ ،وأْحد بن س عيد الش ماخي ،الس ري ،والنامي،

الدعوة عند اإلابض ية ،والس ابعي ،اخلوارج واحلقيقة الغائبة ،اباب
عمي ،حممد موسى اباب عمي وآخرون ،معجم أعالم اإلابضية.
 )11س ي أيت التمثي ل على ذل ك مع عرض النم اذج يف ك ل
مطلب.
 )12يف مق دم ة حمققي م دون ة أيب غ امن مالمح ع ام ة لطريق ة

دراس ات عن اإلابض ية ،وخليفات ،نش أة اإلابض ية ،ص احل ،منهج

االس تدالل عند فقهاء املدونة .ينظر :اخلراس اين ،مدونة أيب غامن،
ص.32 – 23

118

جملة حبوث الشريعة

اجمللد األول ( / )1أكتوبر2021م

يعجبين أن جيعل عليه ميني مغلظة...غري أن عكرمة

املبحث األول :املقارانت الفقهية عند اإلمام جابر

شهرا وغري ذلك مبنزلة واحدة"(.)16
يزعم أن ً

بن يد

ففي هذه املسألة يذكر اإلمام جابر ر ًأاي دون
انسا يزعمون ،)...مث
تعيني ألصحابه يف قوله (فإن ً

املطلب األول :ذكر املسائل وأهم اآلراء فيها
ميكننا ابتداءً االستئناس ابملقولة املشهورة عن
لقيت
مؤسس املذهب اإلابضي اإلمام جابر بن زيدُ ":
مت منهم حىت حطوا
سبعني عاملاً من علماء بدر ،فتعل ُ

خيتار ر ًأاي آخر بقوله (أما أان فيعجبين ،)...ويذكر ر ًأاي
ألحد معاصريه وهو عكرمة ،وهذا جانب من املقارنة.
لكنه مل يورد دليله على اختياره.

حلقي يف املاء ،حىت لقيت البحر"( .)13ويقصد ابلبحر
ابن عباس .ففي هذه املقولة ما يشري إىل أن اإلمام
كثريا من آراء الصحابة وفقههم الذي
جابرا مجع ووعى ً
ً

ونلحظ يف بعض أجوبته مثل ذلك يتكرر ،ففي
جواب له "عن أيب الشعثاء (أي جابر بن زيد) يف رجل
تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداقًا مث مات؟ قال :ال
صداق هلا ،وعليها العدة ،وهلا املرياث .قال أبو علي( )17

يدخله اختالف الرأي والتوجه.

وحني منعن النظر يف رسائل( )14اإلمام جابر جند
ذكرا ألكثر من رأي يف املسألة الواحدة،
يف بعضها ً
شهرا
ففي جوابه عن رجل حلف أالَ جيامع امرأته ً

إمجاع من الفقهاء أن هلا صداق نسائها أو من كان
مثلها من أهل بيتها .وروي ذلك عن ابن مسعود أن
هلا الصداق .قال جابر :لو جند هذا عن ابن مسعود

شهرا مث مضى لذلك أشهر،
قال"...وأما إن حلف ً
انسا يزعمون أن اليمني انقطعت يوم الشهر ،وأما
فإن ً
أان فيعجبين أن يُعلم الرجل امرأته ذلك ،فيقول :قد
مضى الشهر وأان مول منك ،وجيامع إال أن يكون ال

أخذان به" .
()18

ففي هذا املسألة ورد أكثر من رأي ،واختار اإلمام
جابر ما يراه أرجح ،ومل أيخذ ابلرأي اآلخر مع أنه
منسوب للصحايب اجلليل ابن مسعود ،ويذكر السبب

يستطيع ذلك ،فإن مضى ومل يراجع يف ميينه خيري ،فإنه

يف عدم أخذه بذلك الرأي أن نسبته البن مسعود غري

 )13الكدمي ،االس تقامة ،ج ،2ص .61 -60وقد تناقلت
املص ادر اإلابض ية هذه العبارة أبكثر من ص يغة ،ومن أش هرها"
أدركت س بعني بدرًّاي فحويت ما عندهم إال البحر" .أي الص حايب
اجلليل عبدهللا بن عباس ،فلم يكن من أهل بدر ،وقد أخذ اإلمام
جابر عنه .لكن أقدم صيغة حسب املصادر املتاحة ما ذكره كتاب
االستقامة ق4ه  .وينظر يف الصيغ املروية عنه كتاب :بو لرواح،
موسوعة آاثر اإلمام جابر بن زيد الفقهية ،ج ،1ص.78
 )14رس ائل اإلمام جابر بن زيد هي أجوبة متعددة يف مثاين
عش رة رس الة ،رد فيها على أس ئلة طالبه ،وحققها د .النامي يف
كتاب مطبوع متداول.

( )15

 )15عكرم ة بن عب د هللا الرببري امل دين ،أبو عب د هللا ،موىل
عبد هللا بن عباس ،ولد سنة(25ه ) ،روى عن ابن عباس ،وأخذه
عنه ،يعد من علماء التابعني ،ومن أعلم الناس ابلتفس ري واملغازي،
تويف ابملدينة س نة(105ه) .ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج،3
ص ،265الزركلي ،األعالم ،ج ،4ص.244
 )16جابر ،رس ائل اإلمام جابر ،الرس الة الثامنة عش رة،
ص.124
 )17مل أطلع على ترمجة له.
 )18اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص.83
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ينهي احلياة الزوجية ،فليس للرجل من أمر املرأة شيء،
وإذا طلق فذلك مبنزلة من طلق ما ال ميلك .وينسب

مؤكدة .ومل يبني الدليل على اختياره ،ولعله قاس املسألة
مهرا.
على الطالق قبل الدخول إذا مل يفرض املطلق ً

ذلك إىل الفقهاء إذ يقول" :فإن الفقهاء يقولون ال

مجع ألكثر من
فهذه املقارنة تشكل البداايت ،ففيها ٌ
التعليل يف ترك الرأي اآلخر
رأي ،و ٌ
اختيار للراجح ،و ُ

طالق ملن خلع(")21

املنسوب للصحايب ابن مسعود.

املطلب الثاين :نسبة اآلراء إىل أصحاهبا ،وترجيحه

ويف مسألة املرأة املتوىف عنها زوجها قال....":

خلالف املشهور ،وتغري اجتهادحل

وأما املتوىف عنها زوجها فال نفقة هلا ،وال هلا إال املرياث،
ويكره للمتوىف عنها زوجه الزينة إال الكحل ،فال أبس
ابلكحل .وال خترج من بيتها حىت حتل للزوج ،وإن

الفرع األول :نسبة اآلراء إىل أصحاهبا
مما يدل على استحضار اإلمام جابر للمقارانت
ذكره لعدد من اآلراء املختلفة منسوبةً إىل أصحاهبا.
ُ
فمن الصحابة األجالء الذين ذكر آراءهم الفقهية ابن
عباس ،وهو أكثر الصحابة الذين يذكر آراءهم(،)22
وعمر بن اخلطاب( ،)23وابن مسعود( ،)24وأم املؤمنني

خرجت فال جناح عليها .وبلغنا عن عائشة أم املؤمنني
ملا قتل طلحة انطلقت أبختها أم كلثوم ،فاعتدت يف
بيتها"(.")19
جابرا يورد رأيني يف خروج املعتدة
فنجد هنا اإلمام ً

أحياان آراء بعض التابعني كعكرمة
عائشة( ،)25ويذكر ً
تلميذ ابن عباس( .)26ويف مسائل كثرية جييب اإلمام
جابر سائليه أبقوال الصحابة والسيما الصحايب عبدهللا

من الوفاة ،ويرى أالً خترج؛ لكن إن خرجت ،فال حرج
عليها ،ويدلل هلذا الرأي بفعل أم املؤمنني عائشة.

ويف جوابه عن القنوت يف الصالة يشري إىل الرأي

بن عباس ،ومن ذلك قوله" فإن ابن عباس كان يقول:

 )19اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص.168
 )20اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص.27
 )21جابر ،رس ائل اإلمام جابر بن زيد ،الرس الة الس ادس ة
عشرة ،ص.113
 )22ج ابر ،رس ائ ل اإلم ام ج ابر ،ص ،72وص،85
وص ،114و ص ،118وص ،119وص ،121الربيع ،اجل امع
الص حيح ،ج،1ص ،27وص ،28وص ،55وص ،96ص،107
وص ،128ص ،144اخلروص ي ،من جواابت اإلم ام ج ابر بن

 )23الربيع ،اجل امع الص حيح ،ج ،1ص ،35وص،86
اخلروص ي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص ،43وص،130
وص.160
 )24الربيع ،اجلامع الص حيح ،ج ،1ص ،207اخلروص ي،
من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص.83
 )25الربيع ،اجل امع الص حيح ،ج ،1ص ،36وص،68
وص ،111وص ،115وص ،131اخلروصي ،من جواابت اإلمام
جابر ،ص.168

زي د ،ص ،27وص ،43وص ،50وص ،53وص ،59وص،65
وص ،81وص.150

 )26جابر ،رس ائل اإلمام جابر ،الرس الة الثامنة عش رة،
ص.124

اآلخر الذي ال خيتاره" الصالة كلها قنوت ،وأما الذي
يصنعون فما أدري ما هو"( .")20ويف ذلك داللة على
اطالعه على اخلالف احلاصل يف مشروعية القنوت.
ويف مسألة الطالق بعد اخللع جييب السائل أبن اخللع
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قضى عمر بن اخلطاب يف ذلك ،)27( "...وقوله" فإن
ابن عباس ...يقول :حترم عليه" ( .)28وقوله يف اشرتاط
صاحب املال يف املضاربة على الرجل الذي يضارب
يف املال " :فإن ابن عباس ينهى عن ذلك ،إال أن يقول

الفرع الثاين :ترجيحه خلالف املشهور
ويؤكد على استحضار اإلمام جابر للمقارانت يف
اختياره آلراء مل يسبق إليها ،أو َمن اختارها قلة
املسائل
ُ
من فقهاء الصحابة قبله ،ومن تلك املسائل:

فأما أن يقول له:
حبراَّ .
له :ال تبارح مبايل ،وال ختاطر به ً
اش ِرت كذا وكذا ،وال تش ِرت كذا وكذا ،فال(.")29

.1

نفسه فضل علم الصحابة
ويؤكد اإلمام جابر ُ
ورجحان رأيهم على رأيه ورأي من جاء بعده .فيقول
بعد أن ذكر ر ًأاي خيالف رأي شيخه الصحايب عبدهللا
بن عباس يف مسألة املرأة اليت طلقت قبل الدخول يف
مرض موت زوجها " ولوال قول ابن عباس يف ذلك

كراهة الصالة فوق الكعبة ،وداخلها(.)31
وروي عنه عدم صحة الصالة فوق
الكعبة(.)32

.2

أولوية تغسيل الزوج للزوجته املتوفاة ،وتغسيل
الزوجة لزوجها املتوىف؛ إذ يقول ":بعضهم أوىل
ببعض يف احلياة ويف املمات( ." )33وأوصى أن
تغسله زوجته(.)34

لسرين وإن تزوجت إذا عرف الضرر أن تستوجب األمر
أي من قبلنا أفضل من
كله ،مامل يذهب مرياثها .ور ُ
رأينا الذي نرى ،ومل يزل ِ
اآلخر يعرف لألول ،وكانوا

.3

املال املستفاد ُيسب له حول مستقل ،ويزكى
زكاة مستقلة(.)35

أحق بذلك؛ املهاجرين مع رسول هللا ﷺ والتابعني له
إبحسان .)30("...ويف هذا داللة على االعرتاف
بفضلهم ،وعلو قدرهم ومنزلتهم العلمية ،وداللة على
جابرا قد خيتار ما يراه أصوب يف نظره وإن
أن اإلمام ً

.4

عدم جواز نكاح الصبيان(.)36

كان قد خالف ما اختاره بعض الصحابة.

 )27جابر ،رس ائل اإلمام جابر بن زيد ،الرس الة الس ادس ة،
ص.85
 )28املرجع الس ابق ،ص .85وينظر للمزي د ،ج ابر ،من
جواابت اإلم ام ج ابر ،ص ،27وص ،43وص ،50وص،53
وص ،65وص.150
 )29جابر ،رس ائل اإلمام جابر بن زيد ،الرس الة الس ابعة
عشرة ،ص.121
 )30جابر ،رس ائل اإلمام جابر ،الرس الة الس ابعة عش رة،
ص.119
 )31اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص.23

 )32ابن برك ة ،اجل امع ،ج ،2ص ،786بكوش ،فق ه اإلم ام
ج ابر بن زي د ،ص ،179-178بولرواح ،موس وع ة آاثر اإلم ام
جابر بن زيد الفقهية ،ج ،1ص.478
 )33اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص.53
 )34اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص.53
 )35بولرواح ،موسوعة آاثر اإلمام جابر ،ج ،1ص.612
 )36اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر ،ص ،132بولرواح،
موس وع ة آاثر اإلم ام ج ابر بن زي د الفقهي ة ،ج ،2ص-769
.770
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.5

العمرة تؤدى مرة واحدة يف العام(.)37

الفرع الثالث :تغري اجتهادحل

.6

وجوب اإلشهاد على البيع(.)38

.7

اخللع ليس بطالق(.)39

أحياان يكون لإلمام جابر رأاين أو أكثر يف
و ً
املسألة ،وهذا أمارة على ِ
تغري اجتهاده فيها ،ومراجعتها

.8

جواز انتقال املعتدة عدة الوفاة(.)40

.9

حتقق اإلحصان ابلزواج والدخول وإن مل

هلا ومقارنة قوله السابق أبقوال أخرى ،ومن أمثلة ذلك:
 .1ما يقال بعد التكبرية الثانية يف الصالة على
امليت ،ففي أحد أجوبته يقرأ الفاحتة( ،)49ويف
جواب آخر ُيمد هللا ويصلي على النيب حممد
ﷺ.
 .2الصالة فوق الكعبة ،جاء عنه الكراهة،

ُيصل مجاع بني الزوجني(.)41
وال شك أن هذه االختيارات املتفردة أو غري
املشهورة ال حتصل بغري االطالع على اآلراء املشهورة
األخرى.

واملنع(.)50
 .3يف انتقال املرأة من بيتها أثناء عدة الوفاة ورد
له رأاين األول االنتقال ،والثاين عدم االنتقال

ومن عبارات اإلمام جابر يف االختيار الرتجيح
قوله(أرى)( ،)42و(ال أرى)( ،)43و(ال يعجبين)(،)44
و(يعجبين)( ،)45و(أحب إيل)( ،)46و(أحب ذلك

لكن ال تثريب عليها إن انتقلت(.)51

 )37جابر ،رس ائل اإلمام جابر بن زيد ،الرس الة الرابعة،
ص .76بكوش ،فق ه اإلم ام ج ابر بن زي د ،ص ،303بولرواح،

 )43اخلروص ي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص،46
وص.61

موسوعة آاثر اإلمام جابر بن زيد الفقهية ،ج ،1ص.669
 )38بكوش ،فق ه اإلم ام ج ابر بن زي د ،ص ،449بولرواح،
موس وع ة آاثر اإلم ام ج ابر بن زي د الفقهي ة ،ج ،2ص-935
.936
 )39اخلروص ي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص.93

 )44جابر ،رس ائل اإلمام جابر بن زيد ،الرس الة األوىل،
ص ،61والرسالة الرابعة عشرة ،ص.107
 )45جابر ،رس ائل اإلمام جابر بن زيد ،الرس الة األوىل،
ص.62
 )46جابر ،رس ائل اإلمام جابر بن زيد ،الرس الة الثانية،

بولرواح ،موس وع ة آاثر اإلم ام ج ابر بن زي د الفقهي ة ،ج،2
ص.870-866
 )40اخلروص ي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص.91
بولرواح ،موسوعة آاثر اإلمام جابربن زيد الفقهية ،ج،2ص-900
.901
 )41اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص  ،388بولرواح ،موسوعة
آاثر اإلمام جابر بن زيد الفقهية ،ج ،2ص.1047
 )42اخلروص ي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص ،13

ص ،65والرسالة الرابعة عشرة ،ص.107
 )47جابر ،رس ائل اإلمام جابر بن زيد ،الرس الة الثانية،
ص ،66والرسالة اخلامسة ،ص.78
 )48جابر ،رس ائل اإلمام جابر بن زيد ،الرس الة الس ابعة
عشرة ،ص ،118وص.119
 )49اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص.54
 )50اخلروص ي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص،23
بكوش ،فقه اإلمام جابر بن زيد ،ص.179-178

و ص.60

 )51اخل روص ي ،م ن ج واابت اإلم ام ج اب ر ،ص،91
وص.167

إيل)( ،)47و(يسرين)(.)48
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ومما يؤكد استحضار اإلمام جابر لآلراء املختلفة
واملقارنة بينها آراؤه الكثرية وفتاواه املتناثرة يف رسائله
وأجوبته واملصادر اليت روت فقه وحفظت آاثره ،وهي
آراء تنم عن سعة يف الفقه وعمق يف املقاصد ،وقد مجع

املبحث الثاين :املقارانت عند اإلمام أب عبيدة

( )53

املطلب األول :املقارانت ببكر اآلراء وأصحاهبا
وخارجه
داخل املبهب
وأدلتها ،واملقارانت
َ
َ
الفرع األول :املقارانت ببكر اآلراء وأصحاهبا

الباحث بولرواح آاثر اإلمام جابر -حسب مسحه
للمصادر اإلابضية وغري اإلابضية -فبلغت ما يقارب
( )1653ر ًأاي ،جلُّها يف فروع الفقه املختلفة (.)52

وأدلتها
يعد أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية أشهر تالمذة
وأتثريا يف مسرية املذهب
أثرا
ً
اإلمام جابر ،وأكثرهم ً
اإلابضي ،إذ كان املرجع األبرز لإلابضية بعد اإلمام
جابر ،وتلقى عنه العلم طالب كثريون نشروا العلم يف

ونلحظ بعد التمعن يف كثري من أجوبة اإلمام
جابر وفتاواه ورسائله أن ألفاظ التمايز الفقهي املشهور
مثل" أصحابنا" و" املعمول به" مل تكن قد ظهرت؛ إذ

()54
تطورا عند أيب
املشرق واملغرب  .وتبدو املقارنة أكثر ً
عبيدة يف أجوبته وفتاواه؛ ففي أحيان عديدة يذكر
اآلراء وأصحاهبا ،والراجح منها ،وقد يذكر حجج الرأي
املخالف لرأيه ،ففي رسالة الزكاة( )55بعض األمثلة على

ختلو أجوبته وفتاواه منها.
جابرا -مؤسس
وخنلص مما سبق أن اإلمام ً
املذهب اإلابضي -كان جييب عن املسائل الفقهية بعد
النظر يف أدلتها واآلراء اليت تلقاها عن الصحابة مباشرة

ذلك ،منها جوابه عن زكاة أموال األطفال" :و َّأما ما
ذكرت من أطفال يف حجر املسلم وهو خليفتهم أو غري
خليفة ،أترى له أن يزكى عنهم؟ فأصحابنا أيمرون

أو اليت بلغته عنهم ،ويقارن بينها ،فيختار األصوب
منها وما يراه أرجح وأنسب يف نظره واجتهاده .وأن
املقارنةَ الفقهية لدية كانت َّأولية تعتمد على استحضار
اآلراء اليت بلغته ،واختيار األرجح منها مع ذكر الدليل

اخلليفة أن يزكي عنهم ،ويروون ذلك عن عائشة وعمر
بن اخلطاب رْحة هللا عليهما ،وعن علي بن أيب طالب،
وعن جابر بن زيد ،ومجيع فقهائنا على ذلك .وزعم

أحياان.
عليها ً
 )52ينظر :بولرواح ،موس وع ة آاثر اإلم ام ج ابر بن زي د
الفقهية ،ج ،2الفهارس ،ص.1551 -1468
 )53أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي ابلوالء ،من أشهر
طالب اإلمام جابر بن زيد ،وآلت إليه قيادة املذهب اإلابض ي
بع د اإلم ام ج ابر ،ودرس علي ه طالب كثريون ،انتش روا يف أحن اء
متعددة  ،ومن آاثره كتاب يف الزكاة ،ورس ائل تعرف برس ائل أيب
عبي دة ،وكت اب مس ائ ل أيب عبي دة ،وفت اوى متن اثرة يف كت ب
اإلابض ية .تويف س نة (145ه 762 ،م) .الدرجيين ،طبقات
املش ايخ ،ج ،2ص ،246 ،238اباب عمي ،معجم أعالم

 )54ينظر يف مكانة أيب عبيدة :الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة
مسلم بن أيب كرمية وفقهه ،ص.380-370
 )55هي رس الة يف موض وع الزكاة أجاب فيها اإلمام أبو
عبيدة عن بعض األس ئلة املوجهة إليه من إابض ية املغرب غالبها يف
مس ائل الزكاة .وقد أخرجت هذه الرس الة وزارة الرتاث العمانية
مطبوع ةً دون مق ارن ة بني النس خ .مث ق ام د مب ارك الراش دي
بتحقيقها حتقي ًقا علميًّا مع دراس تها يف رس الته للماجس تري ،وهي
مطبوع ة يف كت اب ه اإلم ام أيب عبي دة مس لم بن أيب كرمي ة التميمي
وفق ه .ينظر :الراش دي ،اإلم ام أيب عبي دة مس لم بن أيب كرمي ة

اإلابضية ،ج ،2ص.419 ،418

التميمي وفقه ،ص.531 -499
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فيه قوت واحد أو اثنني حط من عياله فيعطى مع
صاحبه الذي مل يصب شيئًا ابلسواء ،وما بقي على

بعض أهل العلم أنَّه ال زكاة على الطفل حىت يبلغ.
احتج الذين قالوا على اليتيم الزكاة بقول عمر وعلي
و َّ

قدر العيال واحلاجة .وزعم بعض أصحابنا أنَّه ُياسب
الذي أصاب حبملته ،ويعطى للذي مل يصب مثله
ويقسم عليهما ما بقي ابلسواء .وقال بعض أصحابنا:
يرد ذلك إىل الذين ُيضرون ذلك األمر يف كل زمان،

احتج الذين قالوا ال زكاة على الطفل حىت
وعائشة .و َّ
يبلغ وهذا يف العني نفسه عن ابن عباس وجابر بن عبد
﴿خ ْذ ِم ْن
هللا وابلكتاب نصاً ،قال هللا َّ
عز وجلُ :
ِِ
ص َدقَةً تُطَ ِه ُرُه ْم َوتَُزكِي ِه ْم ِهبَا﴾ (التوبة ،)103
أ َْم َواهل ْم َ
والتطهري َّإمنا يكون من الذنوب ويكون أيضاً على

وجيتهدون رأيهم يف العدل لفقرائهم ،مث ينفذون ذلك

تقرب منه ،و َّأما غري
َّقرب ،وال ذنب على طفل وال ُّ
الت ُّ

على ما رأوا .وابهلل التوفيق"(.)57

اخلليفة فال يزكي عنهم شيئًا من العني"(.)56

فهنا ينسب لبعض اإلابضية قوًال بلفظ ":ذكر
بعض أصحابنا ،مث يذكر قوالً آخر يقابله بلفظ ":وزعم
بعض أصحابنا" ،مث يورد قوالً اثلثًا بلفظ " :وقال بعض
أصحابنا" .فجمع ثالثة آراء يف املسألة ،لكنه مل يذكر

فهنا يورد اإلمام أبو عبيدة رأيني ،وينسب الرأي
األول لعلماء اإلابضية (مجيع فقهائنا) ،ويقول إنه
مروي عن ثالثة من الصحابة وهم أم املؤمنني عائشة
واخلليفتان عمر وعلي ،والتابعي جابر بن زيد ،مث يذكر

الراجح؛ ولعله يُعلم السائل ابلسعة يف هذه املسألة.

الرأي اآلخر بلفظ" بعض أهل العلم" .ويذكر بعد ذلك
دليل من يوجب الزكاة يف ماهلم (الرأي األول) ،ودليل
من ال يوجبها (الرأي اآلخر) ،ويستدل له ابلقرآن

ويف مسألة أخرى يعرض اإلمام أبو عبيدة
اجتهادين خمتلفني للخلفتني الراشدين أيب بكر وعمر،
ومييل إىل رأي اخلليفة عمر " :و َّأما قولكم هل ألهل

الكرمي .فيظهر يف هذا النص القدمي أهم مسات املقارنة،
وهي ذكر اآلراء ،وقائليها ،وأدلة الفريقني ،واحرتام

فأما
الفضل يف الدين يف الزكاة من فضل خيصون به؟ َّ
أبو بكر فقد ساوى بني النَّاس وأعطاهم على قدر
فقرهم ،وثقلة عياهلم ،و َّأما عمر رْحة هللا عليه فقد فضل
أهل الفضل يف الدين والفقه ،والسابقة يف اإلسالم،

جيري اإلمام أبو عبيدة مقارانت بني علماء
مذهبه وغريهم يف مسائل متعددة ،منها" :و َّأما ما ذكرت
من رجلني أصاب أحدمها زرعاً واآلخر مل يصب شيئاً،

وأهل النكاية وأهل كل ذي فضل من فضله ،وهو

املخالف يف الرأي بلفظ (بعض أهل العلم).
الفرع الثاين :املقارانت داخل املبهب وخارجه

أحب إلينا وبه أنخذ".

()58

ففي هذه املسألة مجع لرأيني ،واختيار ألحدمها،
وهذا من أسس املقارنة الفقهية .ويف زكاة الزروع ذكر
اختالف الفقهاء يف اشرتاط النصاب وعدمه ،وأورد
رأيني ،الرأي األول نسبه لإلابضية بلفظ " أصحابنا"

ومها يف احلاجة سواء أو متفاضالن فقلتم كيف يعطون؟
ذكر بعض أصحابنا أنَّه ينظر للذي أصاب الزرع كم
هو فيحسب ببعض عياله ،فيجعل يف قوهتم ،فإن كان

 )58أبو عبيدة ،رسالة يف الزكاة ،ص10

 )56أبو عبيدة ،رسالة يف الزكاة ،ص.25 -24
 )57أبو عبيدة ،رسالة يف الزكاة ،ص.17
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اإلحصان وحد الزان ،وهل يقع اإلحصان مبجرد العقد
والدخول دون مجاع؟ " قلت :فإن تزوج امرأة فدخل
أيضا
هبا ،ومل جيامعها ،مث زان ،أيرجم أم ال؟ .قال :هذا ً
مما أخربين أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه يراه حمصنًا،

وبعض الفقهاء ،وهو ما رجحه ،فقال ":ففي ذلك
قوالن ،ورأي أصحابنا وبعض الفقهاء أن يؤدي عن
كثريا...وهو
كل ما أنبتت األرض عشره ،قليالً كان أم ً
رأي وبه أنخذ" .والرأي الثاين نسبه لبعضهم فقال" :

ويقول حتصنه املرأة وإن مل يدخل هبا ،غري أن أاب عبيدة

وقال بعضهم :إنه ال يودي من شيء من احلبوب
والزبيب والتمر إال ما فيه مخسة أوسق .)59("....ويف
هذا مقارنة مبدئية داخل املذهب وخارجه ،وترجيح.

خيالفه يف ذلك ويقول :ال رجم عليه حىت جيامعها(.)61
•

ومما يدل على استحضار أيب عبيدة لآلراء املختلفة
ذكره لبعض اآلراء ونسبتُها للصحابة كما يف األمثلة
ُ

•

السابقة ،ويف آاثره وأجوبته املنقولة عنه(.)60

املطلب الثاين :استقالل أب عبيدة عن شيخه،
وتغري اجتهادحل
واختالفه مع معاصريه ر

•

الفرع األول :استقالل أب عبيدة عن شيخه
جند استقالل أيب عبيدة عن شيخه جابر يف
ظاهرا يف مسائل كثرية ،وهذا ال
اجتهاده وترجيحه ً
يكون إال ابلنظر املستقل يف أدلة املسألة ،واملقارنة بني
اآلراء الواردة فيها ،فمن املسائل اليت تظهر استقالل

ومن املسائل اليت خالف فيها أبو عبيدة
جابرا ما أييت:
شيخه ً
يرى اإلمام جابر أن كفارة الصيام تلزم من
متعمدا دون عذر ،وال يرى ذلك تلميذه
أكل
ً
أبو عبيدة(.)62
زوجها يف مرضه
يرى اإلمام جابر فيمن طلقها ُ
قبل الدخول فمات أن هلا نصف الصداق وال
مرياث وال عدة عليها( .)63ويرى تلميذه أبو
عبيدة أهنا إن اعتدت فلها صداقها واملرياث،
وإن تزوجت ومل تعتد فلها نصف الصداق،
وال مرياث هلا(.)64

أيب عبيدة عن شيخه جابر ومقارنته لآلراء ،ما ذكره
أبو غامن يف مدونته عند حماورته البن عبد العزيز يف
 )59هذا النص يوجد يف النسخة احملققة من رسالة أيب عبيدة
املض منة يف كتاب الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة مس لم بن أيب كرمية
وفقهه ،ص .526وال يوجد يف النس خة املطبوعة من وزارة الرتاث
العُمانية .وقد ذكر الراش دي أن النس خة اليت طبعتها وزارة الرتاث
هبا بعض السقط .ينظر :الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب
كرمي ة وفقه ه ،ص .499وم ا ي ذكره اإلم ام أبو عبي دة هن ا هو
خالف املش هور عن اإلمام جابر واملذهب اإلابض ي ،فهم ال
يوجبون الزكاة يف الزرع والثمار حىت تبلغ" مخسة أوسق" ،ويوجبوهنا
يف أص ناف حمددة .ويوافق أاب عبيدة تلمي ُذه عبدهللا بن عبدالعزيز.
ينظر :الربيع ،اجلامع الص حيح ،ص ،135اخلراس اين ،مدونة أيب

غامن ،ص ،426بولرواح ،آاثر اإلمام جابر بن زيد الفقهية ،ج،1
ص.616 – 613
 )60وينظر :اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.49
 )61اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.388-387
 )62الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة مس لم بن أيب كرمية وفقهه،
ص.469
 )63اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص.89
 )64الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة مس لم بن أيب كرمية وفقهه،
ص.471
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•

ال يرى اإلمام جابر صحة نكاح الصبيان(،)65
ويرى صحته أبو عبيدة(.)66

إخراج الطعام ال الدراهم( .)70واختار أبو عبيدة أالَّ
إعادة على من دخل الصالة مع إمام قنت يف صالته

•

يثبت اإلمام جابر بن زيد شفعة اجلوار ،وال

وهو ال يعلم أنه سيقنت ،ورأى حاجب بن أيب
مودود( )71أن عليه اإلعادة مطل ًقا علم أو مل يعلم(.)72
واختار أبو عبيدة يف من أومتن على دراهم ،فاقرتض
منها شيئًا ،مث تلفت الدراهم الباقية كلها َّ
أن عليه

يثبتها أبو عبيدة(.)67
وهذا يدل على أن أاب عبيدة يقارن بني اآلراء،
وخيتار ما يراه أرجح وإن كان خالف رأي شيخه

ضمان ما اقرتض فحسب؛ ألن يده على الباقي يد
أمانة ال ضمان ،ورأى أبو نوح صاحل بن الدهان(َّ )73
أن

وإمامه جابر بن زيد.
الفرع الثاين :اختالف أب عبيدة مع معاصريه

عليه ضمان الدراهم كلها(.)74

يدل على تفعيل أيب عبيدة للمقارنة ولو كانت

غري اجتهادحل
الفرع الثالث :ت ر

مبدئية ما نقل من االختالف بينه بني بعض معاصريه
من فقهاء اإلابضية .ففي قضية إقامة اجلمعة يف أرض
األعاجم اختار أبو عبيدة أالَّ تقام فيها؛ ألهنا ليست

ِ
نفسه اجتهاداته مىت ما
ويغريُ اإلمام أبو عبيدة ُ
ظهر له الرأي اآلخر أصوب ،ومن املسائل اليت تغري
فيها رأيه مسألة اخللع؛ أطالق أم فسخ؟ فحني كان
ينقل رأي عبدهللا بن عباس وجابر بن زيد يف أن اخللع
ليس طالقًا ،استحب يف آخر زمانه قول الصحايب ابن

من األمصار ،ورأى ضمام بن السائب( )68وجوهبا فيها
إذا أقيمت احلدود( .)69واختار أبو عبيدة جواز تفريق
الدراهم بدل إخراج الطعام ،ورأى ضمام أن املشروع
 )65اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص.132

 )71أبو مودود حاجب بن مودود الطائي ،عماين األص ل

 )66الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة مس لم بن أيب كرمية وفقهه،
ص.470
 )67الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة مس لم بن أيب كرمية وفقهه،
ص469
 )68أبو عبدهللا ض مام بن الس ائب األزدي عماين األص ل،

ولد يف البص رة ونش أ هبا ،تتلمذ على يد اإلمام جابر بن زيد.
-754 /
عرف عنه الزهد والورع .تويف بني (145 -136ه
762م) .الدرجيين ،طبقات املش ايخ ،ج ،2ص،253 -248
الس عدي ،معجم الفقهاء واملتكلمني اإلابض ية ،ج ،1ص-130
.134

ولد يف البص رة وعاش فيها ،يعد من تالمذة اإلمام جابر البارزين،
يعرف براوي ة ج ابر بن زي د؛ ألن أكثر فتواه ق ال ج ابر ،ومسع ت
جابرا ،تويف قبل س نة (129ه 747 -م) .الدرجيين ،طبقات
ً
املش ايخ ،ج ،2ص ،248 -246الس ع دي ،معجم الفقه اء
واملتكلمني اإلابضية  ،ج ،2ص.207 -206
 )69الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة مس لم بن أيب كرمية وفقهه،
ص.476
 )70الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة مس لم بن أيب كرمية وفقهه،

 )72الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة مس لم بن أيب كرمية وفقهه،
ص.477
 )73أبو نوح ص احل بن نوح الدهان ،أص له من عمان ،وعاش
ابلبص رة ،وتتلم ذ على اإلم ام ج ابر ،يع د من أئم ة امل ذه ب
اإلابضي ،وكان له إسهام يف نشر العلم .حي إىل سنة (129ه -
747م) .الدرجيين ،طبقات املش ايخ ،ج ،2ص،255 -254
الس عدي ،معجم الفقهاء واملتكلمني اإلابض ية ،ج ،2ص-194
.195

ص477

 )74الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة مس لم بن أيب كرمية وفقهه،
ص.478
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أدلتها ،واختيار الراجح منها .وظهر فيها استقالله عن
شيخه وأقرانه ابالجتهاد والرتجيح .وبدت فيها

مسعود أن اخللع تطليقة ابئنة( .)75وكان يرى أن الذهب
والفضة جنسان خمتلفان ،فال ُيمالن على بعض ،مث
احدا( .)76ونُقل عن
جنسا و ً
رجع عن ذلك ،وعدمها ً
أيب عبيدة أنه كان ال يرى النفقة للمطلقة ثال ًاث ،لكنه

مصطلحات التمايز املذهيب يف االختيار والعمل.
املبحث الثالث :املقارانت عند تالميب أب عبيدة

قال بعد ذلك أن هلا النفقة؛ ألن الطالق إمنا كان من
الزوج( .)77وهذا كله أمارة االطالع على اآلراء واملقارنة

( )82

املطلب األول :املقارانت املتعددة داخل املبهب
وخارجه

بينها.

إذا اجتهنا إىل املسائل املنقولة عن تالمذة أيب
عبيدة نلحظ اتساع دائرة املقارانت ،وحضور
االختالفات الفقهية بصورة أكرب وأوضح ،ففي مدونة
أيب غامن اخلراساين( )83أمثلةٌ زاخرة ابملدارسات الفقهية

وقد ظهرت بعض املصطلحات اليت تدل على
استقالل املذهب اإلابضي ابلعمل الفقهي عند أيب
عبيدة ،مثل "املعمول به عندان"(" ،)78العمل
عندان"(" ،)79أما العمل فعلى"( ،)80و"أصحابنا"(.)81

عن طريق السؤال واجلواب واالعرتاض واحملاورة بني
ذكر لآلراء
التلميذ وشيخه ،ويتخللها
ً
أحياان كثرية ٌ
استحضار لألدلة
وأصحاهبا داخل املذهب وخارجه ،و
ٌ

وهذا يدل على بروز اخلالف الفقهي بني املذاهب
آنذاك ،وحصول التمايز يف االجتهاد واالستنباط،
واطالع أيب عبيدة على اآلراء املختلفة للمذاهب

والعلل ،وإبداءٌ للرتجيح واالختيار.

األخرى.

ِ
وترسخ مدونةُ أيب غامن سعةَ االختالف يف اآلراء
ب اهتام اآلخرين والترب ِؤ منهم ،فيقول أبو
وتقبُّ لَه ،وجتن َ
غامن (:سألت أاب املؤرج( )84عن االختالف يف الرأي

وخنلص مما سبق أن املقارنة عند أيب عبيدة كانت
وتطورا من املقارنة عند شيخه اإلمام
اتساعا
أكثر
ً
ً
جابر ،فقد برز يف كثري منها عرض اآلراء ونسبتها وذكر
 )75اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.255
 )76اخلراس اين ،مدونة أيب غامن ،ص ،525الراش دي ،اإلمام

ينظر يف تفاص يل تالمذة أيب عبيدة :الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة
مسلم بن أيب كرمية وفقهه ،ص.268 -223

أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية وفقهه ،ص.487
 )77اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.188
 )78الربيع ،اجلامع الصحيح ،ج ،1ص.30
 )79الربيع ،اجلامع الصحيح ،ج ،1ص.52
 )80الربيع ،اجلامع الصحيح ،ج ،1ص.147
 )81الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة مس لم بن أيب كرمية وفقهه،
ص.499
 )82تالم ذة أيب عبي دة كثريون ومن أقط ار متع ددة ،كالعراق،
وخراس ان ،واحلجاز وعمان واليمن ومص ر واملغرب العريب األكرب.

 )83أبو غامن بشر بن غامن اخلراساين ،من علماء اإلابضية يف
) ،وأح د تالم ذة اإلمام الربيع بن حبيب تويف س نة
ق( 2ه
(200ه 816 ،م) ،ويرى بعض املعاص رين أن وفاته بعد س نة
(220ه ) .واملدونة كتاب مجع فيه أبو غامن ما بلغه من اجتهادات
أئمة اإلابض ية الذين س بقوه كاإلمام جابر وأيب عبيدة ،والذين
ع اص رهم ولقيهم ك الربيع وابن عب د العزيز .ال درجيين ،طبق ات
املش ايخ ،ج ،2ص ، 323البوس عي دي ،رواي ة احل دي ث عن د
اإلابضية ،ص  ، 89وص.100 ،98
 )84أبو املؤرج عمر بن حممد القدمي الس دوس ي من بلدة
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واختالف السلف قبلنا يف رأيهم ،أليس قد يسعهم
االختالف ،ومل يربأ بعضهم من بعض؟ قال :بل ذلك

ويف عيوب النكاح اليت تُرد هبا املرأة ومىت يعتد
ابلرد تذكر املدونة آراء الصحابة الكرام عمر بن

واسع .قلت :فإن أخذ الناس ببعض أقاويلهم ،وهو
خالف ملا اجتمع عليه املسلمون ،هل يربأ بعضهم من
بعض أم ال؟ فقال يل مغضبًا :ما ْحلك على الرباءة اي
هذا ،إنك إليها لسريع .ما يسع من قبلنا فهو

اخلطاب وعلي بن أيب طالب ،وابن عباس ،ورأي أيب
عبيدة ،وتنقل عن ابن عبد العزيز قوله " :يف هذه
املسألة اختالف من الفقهاء واختالف من
الصحابة "...وتورد ترجيحه لرأي اإلمام علي وتعليله

أتصيل قومي لتقبل
يسعنا( ).)85ففي هذه احملاورة
ٌ
االختالف يف االجتهاد ،وتنبيهٌ إىل سعة األمر ورحابته
يف تبين اآلراء وإن كانت من غري املذهب ،وتوجيهٌ إىل

لذلك بقوله" وقول علي أعدل عندي ،وعليه وقع
اختياري؛ ألنه ليس على الناس أن خيربوا مبثل هذا من
عيوب بناهتم وأخواهتم ،وعلى اخلاطب ابلبحث
والسؤال ،وليس عليهم أن يعلموهم بعيوب بناهتم
وأخواهتم"( .)88ففي ذلك مقارنة بني اآلراء وترجيح مع

االبتعاد عن الطعن يف اجتهاد اآلخرين والتربؤ منهم،

وإملاح إىل األخذ ابألصوب واألرجح.
ٌ

االستدالل.

ومن تلك املسائل الواردة يف املدونة واليت جتلي

ابن عبد العزيز
ويف نكاح احملرم انقش أبو غامن َ
عن حكم نكاح احملرم ،فأجابه ابجلواز ،فاعرتضه أن
فقهاء آخرين ال يرون جواز ذلك ،فذكر له أن أاب عبيدة
حدَّثه عن جابر عن ابن عباس أنه قال" تزوج رسول

املقارانت الفقهية ما أييت:
يف ألفاظ الطالق "..عن أيب غامن قلت :فالربية
(أي لفظ أنت "برية") ،قال ابن عبد العزيز( :)86قد
اختلف أصحاب النيب عليه السالم فيها ،وقول ابن
عباس وعمر بن اخلطاب وجابر بن زيد :إهنا واحد،
وهو أحق هبا .وقول علي وأصحابه ومن وافقه على
رأيه أهنا ثالث .وقول عمر وابن عباس أنه واحد إن
نوى طالقًا ،وإن مل ينو طالقًا فال شيء ،وبه

أنخذ"( .)87ففي هذه املسألة اجتمعت أبرز عناصر
املقارنة ،وهي ذكر اآلراء ونسبتها ألصحاهبا ،والرتجيح.

 )86عبد هللا بن عبد العزيز أبو س عيد ،عاش يف البص رة،
وتتلمذ على أيب عبيدة مس لم ابن أيب كرمية ،له عدة آراء خالف
كثريا من آرائه
فيها ش يخه ،وأص حابه ،وروى له أبو غامن اخلراس اين ً
يف مدونته .اخلراس اين ،مدونة أيب غامن ،ص ،4الش ماخي ،الس ري،
ج ،1ص.97

كبار فقهاء اإلابض ية يف القرن الثاين اهلجري ،وأورد أبو غامن يف
كثريا من آرائه ،تقدر وفاته سنة(150ه ) .الراشدي ،اإلمام
مدونته ً
أبو عبي دة مس لم بن أيب كرمي ة وفقه ه ،ص،240 – 239
الس عدي ،معجم الفقهاء واملتكلمني اإلابض ية ،ج ،2ص– 384
.385

 )87اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.226 – 225
 )88اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.171 – 170

 )85اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.521
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بن عباس وعبدهللا بن مسعود -عدم العمل به مع
التأكيد على أنه لوثبت أنه عن النيب ﷺ ألخذوا به،

هللا ﷺ ميمونة اهلاللية وهو حمرم( .)90( ")89ويف هذه
وترجيح ألحدمها ابحلديث النبوي،
ذكر للرأيني
ٌ
املسألة ٌ

فاحلديث عندهم حجة.

وهو جانب من جوانب املقارنة.

ويف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها يناقش أبو

ويف صفة وضوء األذنني "قلت( :)92أرأيت

غامن أاب املؤرج فيما ينقل عن بعض الفقهاء من غري
اإلابضية أهنم يقولون إن عدهتا تنتهي بوضع احلمل،
ويروون يف ذلك حديثًا عن أ َُيب بن كعب ،فيجيبه أبو

األذنني؛ أيغسلهما مع الرأس؟ قال الربيع( :)93ظاهرمها
وابطنهما مع الرأس .قال أبو املؤرج :أي ذلك فعلت
أجزأك ،وقد رأيت أاب عبيدة رْحه هللا فعل األمرين
مجيعاً .وكذلك قال ابن عبد العزيز .قال أبو
املهاجر( :)94أحب إيل أن يغسل ابطنهما مع الوجه

املؤرج ":ولسنا أنخذ حبديثه ،ولو نعلم أن النيب عليه
السالم فعل ذلك ألخذان به ،واعتمدان عليه ،غري أن
األمر عندان الذي جاء عن ابن عباس وابن مسعود أهنا
تعتد آخر األجلني ،وهو قول أيب عبيدة ،وهللا أعلم

هبذا احلديث وما معناه ،وما قال رسول هللا فهو
حق( .")91ففي هذه املسألة مقارنةٌ بني رأيني أحدمها
خارج املذهب ،واآلخر هو املأخوذ به عندهم ،وبيا ٌن
أن احلديث الذي يستدل به الفريق اآلخر مل يثبت
عندهم ،واملروي عن بعض الصحابة -ومنهم عبدهللا

 )93أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو بن راش د بن عمرو
الفراهيدي العماين ،ولد بعمان بني سنيت (75ه ) و(80ه )،
وعاش ابلبص رة ،اش تهر عنه أخذه للحديث ،وإتقانه له ،ومن آاثره
اليت تدل على س عة علمه املس ند الص حيح يف احلديث تويف اإلمام
الربيع بني سنيت (175ه ) و(180ه ) تقريباً .الدرجيين ،طبقات

 )89رواه الربيع يف مس نده متص الً يف كتاب النكاح (ابب ما
جيوز من النك اح وم ا ال جيوز) من طريق ج ابر بن زي د عن ابن
عب اس برقم ( .)520ورواه البخ اري يف ص حيح ه من طريق
عطاء ابن أيب رابح عن ابن عباس يف كتاب جزاء الص يد (ابب
تزويج احملرم) برقم ( ،)1837ومن طريق عكرمة عن ابن عباس يف
كتاب املغازي (ابب عمرة القض اء) برقم ( ، )4258ومن طريق
أيب الشعثاء جابر بن زيد يف كتاب النكاح( ابب نكاح احملرم) برقم
( .)5114ورواه مس لم يف ص حيحه يف كتاب النكاح (ابب حترمي
نك اح احملرم) برقم ( ،)1410 ،46وبرقم ( .)1410 ،47الربيع،
مس ند الربيع ،ص ،209البخاري ،ص حيح البخاري ،ص،350
وص ،806وص ،1014مس لم ،ص حيح مس لم ،ص– 555
.556
 )90اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.177
 )91اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.261
 )92أي أبو غامن.

املش ايخ ،ج ،2ص ،277 ،273البطاش ي ،إحتاف األعيان،
ج ،1ص ،89 ،86القنويب ،س عيد بن مربوك القنويب ،الربيع بن
حبيب مكانته ،مسنده) ،ص .50 -48 ،20 -15
 )94أبو املهاجر هش ام بن املهاجر ،من حض رموت ابليمن،
عاش يف القرن الثاين اهلجري ،وس افر إىل البص رة ،وتتلمذ على يد
أيب عبي دة ،وك ان من كب ار املفتني ،ل ه مس ائ ل يف كت ب الفق ه
اإلابض ي .الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة مس لم بن أيب كرمية وفقهه،
ص ،239الس عدي ،معجم الفقهاء واملتكلمني اإلابض ية ،ج،3
ص.284
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فهنا جيري عبدهللا بن عبد العزيز املقارنة بني قولني،
وينسب أحدمها إلبراهيم النخعي ،وهو ليس من

( )95

"(.)96
ففي املثال السابق أمثرت هذه املدارسة عن عدة

املذهب اإلابضي ،وخيتار ر ًأاي خيالف رأي النخعي،
ويستدل له.

ذكر أللفاظ
يف موضوع التشهد يف الصالة ٌ
التشهد املنقولة عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن

وتنقل لنا املدونة املناقشة بني أيب املؤرج وأيب غامن
يف حكم الوضوء واالغتسال مباء البحر ،وموقف أيب

أوجه حمتملة ،وفيها ذكر لرأي شيخهم أيب عبيدة.

املؤرج من القول املروي عن الصحايب عبدهللا بن عمر
الذي فيه النهي عن الوضوء واالغتسال مباء البحر،
فيجيب أبو املؤرج ":لسنا أنخذ هبذا ،وكان أبوه أمري

عباس كما يسندها تالمذة أيب عبيدة :أبو املؤرج
والربيع(.)97
ويف موضوع "قضاء القاضي بعلمه" يورد أبو غامن

املؤمنني جييز الوضوء مباء البحر واالغتسال به من

اختالفًا بني تالمذة أيب عبيدة ،فالربيع ال يرى ذلك
مطل ًقا ،بينما يرى ابن عبد العزيز جواز ذلك يف غري

اجلنابة "...مث يسرتسل يف االستدالل(.)101
ويورد أبو غامن خالًفًا بني أيب املؤرج والربيع وبني
عبدهللا بن عبد العزيز يف مسألة الدين " ضع عين

احلدود(.)98

ويف املقارضة إذا أُمر املقارض أن يقارض ابملال

وأعجل لك الباقي"؛ إذ يرى أبو املؤرج والربيع أن ذلك
ال يصلح ،بينما يرى ابن عبد العزيز جواز ذلك؛ وإمنا
املنع والبأس يف أن يقول :أخرين ،وأزيدك( .)102وهذه

يف بلدة معينة ،وال يتعداها إىل غريها ،فخالف ،مث تلف
املال فهل يضمن ،قال أبو املؤرج عليه الضمان إذا
خالف .وينقل عبدهللا بن عبد العزيز اخلالف يف املسألة
إذا َسلِم املال ،فبعضهم يقول :الربح بينهما ،ومنهم من
يقول :ليس ألحد منهما ،واألفضل أن يتصدق به(.)99
مث يعقب ابن عبد العزيز بقوله" :هذا قول إبراهيم-
يقصد النخعي  -وأان أخالفه يف ذلك ،وال أرى الربح

مقارنة داخل املذهب تظهر تباين اآلراء بني التالمذة.
ويذكر أبو غامن على سبيل املقارنة رأي أيب عبيدة
وموافقته للصحايب ابن عمر ،وخمالفته للصحايب ابن
عباس ،واختيار عبدهللا بن عبد العزيز لرأي ابن عمر
فيقول (سألت أاب املؤرج عن رجل يشرتي السلعة من
رجل إىل أجل ،فيعرض( )103عليه يعجل له ،ويضع

إال ملن ضمن املال؛ ألنب ألزمتُه يف التعدي الوضيعة،
فإذا ألزمته يف التعدي الوضيعة ،جعلت له الربح(".)100
 )95حات بن منصور أبو منصور اخلراساين ،رحل إىل البصرة،
فتتلم ذ على ي د أيب عبي دة مس لم بن أيب كرمي ة ،يع د من فقه اء
اإلابض ي ة يف القرن الث اين اهلجري ،ل ه آراء مبثوث ة يف كت ب الفق ه
اإلابض ي .الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة مس لم بن أيب كرمية وفقهه،
ص ،246الس عدي ،معجم الفقهاء واملتكلمني اإلابض ية ،ج،1

 )97اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.71-70
 )98اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.419
 )99اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.504
 )100اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.504
 )101اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.51 – 50

ص.130 -129
 )96اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.47-46

 )102اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.477
 )103يقصد صاحب السلعة.
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ويف املسائل واآلاثر الفقهية املنقولة يف هذه املرحلة
حضور واضح آلراء التابعني( ،)107مثل سعيد بن
ٌ
)
109
(
)
108
(
املسيب  ،واحلسن البصري  ،وعطاء بن أيب
وبروز آلراء مدرسة الرأي اليت كانت يف
رابح(ٌ ،)110

عنه؟ قال :كان أبو عبيدة يقول :ال يصلح ذلك؛ وكان
أبسا ،لكنه خيالفه.
يروي عن ابن عباس أنه كان ال يرى ً
قال ابن عبد العزيز :إمنا أخذ أبو عبيدة يف ذلك بقول
حمضا .قال
ابن عمر ،وكان ابن عمر يقول :ذلك الراب ً

كثريا
الكوفة؛ فلفظ " الكوفيني" وأهل الكوفة" يرتدد ً
بعد ذكر رأي اإلمام جابر أو أيب عبيدة أو

إيل من قول
ابن عبد العزيز :وقول ابن عمر هذ أحب َ

ابن عباس().)104

تالمذهتم(.)111

وتظهر املدونة اطالع الربيع على اخلالف يف
نقض الوضوء يف تقبيل الرجل لزوجته ،وتشكيكه فيما

واألمثلة الدالة -على املقارانت الفقهية األولية
بذكر اآلراء وأصحاهبا سواء أكانوا من فقهاء اإلابضية
أو من بعض الفقهاء املعروفني يف تلك الفرتة -كثرية يف
مدونة أيب غامن وما أحلق هبا ،وقد وردت أمساء كثري

االختالف وتباين اآلراء وتعدد الرتجيحات ،وذكر
أقوال الصحابة كابن عمر وابن عباس ،وآراء تالمذة

من الصحابة وفقهاء التابعني واتبعي التابعني مقرونة

يروى عن ابن مسعود يف نقض الوضوء بذلك(.)105
ويف "ابب الراب وأصنافه" من املدونة مثال واضح
للمقارنة الفقهية داخل املذهب وخارجه ،يظهر فيه

آبرائهم(.)112

اإلمام جابر كأيب عبيدة وضمام(.)106

 )104اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.477
 )105اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.52
 )106اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.479 -477
 )107ينظر على س بي ل املث ال :اخلراس اين ،م دون ة أيب
غ امن،ص ،211وص ،223وص ،263وص،280وص ،322

سنة(110ه 728 ،م) .ينظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان ،م2
 ،ص ،73 – 69الزركلي ،األعالم ،ج ،2ص.227 – 226
 )110عطاء بن أسلم بن صفوان ابن أيب رابح ،ولد يف اجلَنَد
ابليمن سنة(27ه 647 ،م) ،يعد من التابعني ،وأحد كبار الفقهاء
يف عص ره ،ع اش مبك ة ،وك ان مفيت أهله ا ،وحم دثهم .تويف مبك ة

وص ،390وص.568
 )108س عيد بن املس يَّب( بفتح الياء املش ددة) بن َح ْزن
املخزومي القرشي ،ولد سنة(13ه 634 ،م) ،من كبار التابعني،
وأح د فقه اء امل دين ة الس بع ة ،عرف ابلزه د ،والورع ،من أحفظ
الن اس أبحك ام أمري املؤمنني عمر بن اخلط اب حىت مسي راوي ة
عمر .تويف ابملدينة س نة(94ه 713 ،م) .ينظر :ابن خلكان،
وفي ات األعي ان ،م ،2ص ،378 – 375الزركلي ،األعالم،ج،3
ص.102
 )109احلسن بن يسار البصري أبو سعيد ،ولد سنة (21ه ،

سنة(114ه 732،م) .ينظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان ،م،3
ص ،263 – 261الزركلي ،األعالم ،ج ،4ص.235
 )111ينظر على س بي ل املث ال :ج ابر ،من جواابت اإلم ام
ج اب ر ب ن زي د ،ص ،5وص ،7وص ،8وص ،11وص،17
وص ،18وص ،19وص ،30وص ،32وص ،34وص،37
وص ،52وص ،58وص  ،71وص ،79وص  ،108وص
 .126اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص،568
 )112ينظر على س بيل املثال :اخلراس اين ،مدونة أيب غامن،
ص ،49وص ،64-63وص ،71-66وص ،432وص،477

642م) ،من فقه اء الت ابعني الفقه اء الزاه دين ،تويف ابلبص رة

وص.553
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املطلب الثاين :استقالل التالمبة عن شيوخهم،

إبراهيم النخعي( ،)114وهو الذي مال إليه ابن عبد العزيز
ورجحه ،حني قال ":وقول إبراهيم أعدل عندي .وحني

الفرع األول :استقالل التالمبة عن شيوخهم،

انقشه أبو غامن بقوله ":أراك أتخذ بقول إبراهيم يف
كثري من املسائل ،وختتار قوله على من هو أكرب منه
"اإلنصاف
وأفضل؟" يقصد أاب عبيدة .أجاب بقوله:
ُ
بول احلق ممن جاء به" .وأخذ يناقش أاب غامن
يف احلق قَ ُ

" من زّن أبخت زوجته" أفىت اإلمام جابر بتحرمي امرأته
عليه ،فقال ابن عبدالعزيز " :بلغنا ذلك عن جابر كما
قال أبو ِ
املؤرج ،ولسنا أنخذ بذلك من قول جابر وال

إىل نبذ التعصب ،وقبول احلق ممن جاء به.

واختالف اجتهاداهتم
وإجراء املقارنة على آرائهم
أوالا -استقالل التالمبة عن شيوخهم
مما يَلفت النظر أن تالمذة أيب عبيدة خيالفون
أئمتهم كجابر وأيب عبيدة ،ويصرحون بذلك مع ذكر
األسباب ،وهذا ظاهر عند ابن عبد العزيز ،ففي مسألة

ويبني صواب اختياره ،وجييب عن حجج أيب غامن(.)115
وهذا يدل على وجود املقارنة بني رأيني ،وترجيح
ألحدمها مع أنه خيالف ما عليه شيوخ املذهب ،والتنبيه

واالختالف بني أيب عبيدة وتالمذته يف
االختيارات كثري ،فهذا الربيع بن حبيب وهو أشهر
اتباعا ألثره خيالفه يف مجلة من
تالمذته وأكثرهم ً

نعتمد عليه ،وقد جاء اختالف الفقهاء ،غري أنه ال
حترم عليه امرأته عندان ،"...وأخذ يتناقش مع أيب غامن
مطوالً ،يبني فيها دليل اختاره وصوابه ،وكان
نقاشا َ
ً
أليب غامن دور كبري يف استخراج هذه املقارنة واملوازنة

املسائل ،منها:

ترتيب األعضاء يف الوضوء ،فقد جاء عن أيب
عبيدة قوله" ال أابيل ِ
أبي عضو بدأت إذا أنقيت"،

أبسئلته اليت يُظهر فيها صواب رأي اإلمام جابر ومن
()113
أوضح من ذلك وأكثر صراحةً
وافقه من الفقهاء  .و ُ
السكىن"؛ إذ سأل
ما جاء يف مسألة "العُمرى و ُّ
الرقىب و ُ

وعندما ُسئل الربيع عن تقدمي عضو على آخر قال" :
ال إال أن يتابع وضوءه كما جاءت به السنة"(.)116

عدم قطع املار أمام املصلي للصالة عند
الربيع( ،)117وعند أيب عبيدة يقطع املار أمام املصلي

ابن عبد العزيز عن العمرى والرقىب والسكىن،
أبو غامن َ
فذكر له رأيني* :الرأي األول أهنا تكون لآلخر ولورثته
من بعده وال ترجع لصاحبها األول ،وهو قول ابن
عباس الذي يرويه أبو عبيدة عن جابر* .الرأي الثاين

الصالة(.)118

أهنا ليست لورثته ،فإذا مات رجعت لصاحبها األول
إال أن ينص على أهنا له ولعقبه من بعده ،وهذا رأي
 )115اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.291-289
 )116اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.47
 )117اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.80

 )113اخلراساين ،مدونة أي غامن ،ص.247-245
َّخعي أبو
 )114إبراهيم بن يزي د بن قيس بن األس ود الن َ
عمران ،من أهل لكوفة ،ولد س نة(46ه ) ،من علماء التابعني،

 )118الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية وفقهه،
ص.499

وحمدثيهم ،تويف سنة(96ه ) .ابن خلكان ،وفيات األعيان ،م،1
ص ،26 ، 25الزركلي ،األعالم ،ج ،1ص.80
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النصرانية هلا ثالث تطليقات كاملرأة املسلمة عند
الربيع ،وعند أيب عبيدة هلا طالق واحد( .)119وهذا
اخلالف لن ُيصل لوال املقارنة واالطالع على اآلراء

ابن عبد العزيز يف تضمني من
أاب عبيدة وأقرانه الر َ
بيع و َ
أصاب غلة خنل من أرض كانت يف يده مث ادعى آخر
أهنا له ،وأقام اآلخر البينة على ذلك ،فهو ال يرى عليه
ضمان قيمة ما أخذه من الغلة ،ويرى أبو عبيدة والربيع

ومن املسائل اليت تظهر فيها روح االجتهاد
واالستقالل عند تالمذة أيب عبيدة ،وهذا ال يكون إال
ابالطالع على اآلراء املختلفة واحملتملة واملقارنة بينها،

وابن عبد العزيز أن عليه الضمان( .)125وهذا التباين يف
اآلراء مل يكن ليحصل لوال املقارنة واستحضار األقوال
األخرى.

ما جاء عن ابن عبد العزيز فيمن قال المرأته :أنت
طالق إن شاء هللا .إذ أجاب بقوله ":هي طالق عند
عامة أصحابنا ،أما أان فال أرى طالقها هاهنا" ،وعلل
ذلك بوجود االستثناء ،وأنه يهدم اليمني والطالق(.)120

وهنا نلحظ -إضافة إىل تعدد اآلراء يف هذه
املسألة والرتجيح خالف ما اختاره أئمة املذهب-
وضوح املنهجية االجتهادية لدى هؤالء التالميذ،
َ
واستقالهلم ابالجتهاد ،وابتعادهم عن التقليد دون

وقد خالف أبو ْحزة املختار بن عوف( )121شيخه أاب
عبيدة واإلمام جابر يف الصالة خلف أئمة الظلم
واجلور ،فكان ال جييز الصالة خلفهم ،وجييزها اإلمامان

مستند ،وجند استفادهتم من اآلراء األخرى اليت تبناها

األخرى.

غري علمائهم ،واختيارها مىت ظهر رجحاهنا لديهم.
اثنياا -إجراء املقارنة على آراء أئمتهم

جابر وأبو عبيدة( .)122وخالف ابن عباد املصري
شيخه أاب عبيدة يف ْحل الذهب على الفضة؛ إذ
اعتربمها جنسني خمتلفني ،فال ُيمالن على بعض يف
استكمال نصاب الزكاة ،فهما مبنزلة رجل ميتلك ثالثني

( )123

كثريا ما ُجيري تالمذة أيب عبيدة املقارنة على أراء
ً
اإلمام جابر وأيب عبيدة ،وهذا ابرز يف أجوبة اإلمام
جابر اليت ينقلها الربيع ،فبعد إيراد رأي اإلمام جابر
يُذكر رأي الكوفيني وبعض الصحابة ،ومن أمثلة ذلك
ما جاء (...أ َن رجالً سأل أاب الشعثاء ،فقال :إن أخي
هلك ،وترك يف حجري عياالً -بنيه ،-وهلم مال ،فما

شاة وعشرين بقرة وأربعة أبعرة ،ويرى أبو عبيدة وفقهاء
اإلابضية أهنما جنس واحد ُيمالن على بعض يف
استكمال نصاب الزكاة( .)124وخالف ابن عباد شيخه
 )119الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية وفقهه،
ص.474
 )120اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.212
 )121املختار بن عوف بن ُيىي بن مازن السليمي أبو ْحزة،
ولد بعُمان ،وس افر إىل البص رة ،فتتلمذ على أيب عبيدة مس لم بن
أيب كرمية ،يعد من القادة الش جعان .تويف س نة (130ه ).
الراش دي ،اإلمام أبو عبيدة مس لم بن أيب كرمية وفقهه ،ص251
  ،252الس عدي ،معجم الفقهاء واملتكلمني اإلابض ية ،ج،3ص.177 – 175

 )122الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية وفقهه،
ص.473
 )123عبدهللا بن عباد املص ري ،من مص ر ،تتلمذ على أيب
عبيدة مسلم بن أيب كرمية ،ويعد من فقهاء اإلابضية يف القرن الثاين
اهلجري ،وله أجوبة نقلها أبو غامن اخلراساين يف مدونته .الراشدي،
اإلمام أبو عبيدة مس لم بن أيب كرمية وفقهه ،ص،268 -267
اباب عمي ،معجم أعالم اإلابضية ،ج ،2ص.269
 )124اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،كتاب ابن عباد ،ص.525
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طالب بن علي السعدي

ترى يف زكاته؟ فقال لهِ :
زك بين أخيك( ).وقال
الكوفيون :ال زكاة يف مال الصيب حىت جتب عليه

حبيب* .الثاين يستقل مبنهجيته وآرائه واختياراته يف
الغالب ،وميثل هذا االجتاه عبدهللا بن عبد العزيز وأبو
ِ
املؤرج .وقد بدأت مالمح هذا االختالف يف حياة

الصالة)( .)126وما جاء (عن أيب الشعثاء قال :إذا
وهبت هبة يف حق أو صلة رحم سوى الولد جاز،
قبضه أو مل يقبضه .وقال الكوفيون :ال جتوز اهلبة ألحد
من الناس إال مقبوضة معلومة حموزة( .)127ويف املرياث

اإلمام أيب عبيدة( .)131وقد مر يف بداية هذا املبحث
مناذج متعددة تبني اختالف التالمذة يف اختياراهتم.
وتنقل لنا مدونة أيب غامن اختالف آراء التالميذ وتعدد

(عن أيب الشعثاء :يف امرأة توفيت وتركت ابين عمها،
أحدمها زوجها ،واآلخر أخوها ألمها .قال :للزوج
النصف ،وما بقي فلألخ ألم .وقال الكوفيون :للزوج

اختياراهتم ،وتنوع مناقشاهتم ،وكثرة اعرتاضهم(.)132
ومن املسائل اليت تظهر اختالف التالمذة ما ذكرته
املدونة يف شهادة النساء عن أيب املؤرج أن شيخه أاب

النصف ،وألخيها ألمها وهو ابن عمها السدس،
والباقي بينهما نصفان .وهو قول علي وابن
مسعود( .)128ويف مسألة االستحالف ابلطالق جتري
املدونة مقارنة بني رأي اإلمام جابر ومن وافقه ،ورأي

عبيدة يرى أهنا جائزة يف كل شيء إال فاحشة الزان.
وحدها يف العذراء والرتقاء والرضاع ،وفيما
وأهنا جائزة َ
ال ينظر إليه غري النساء( .)133بينما خيالف عبدهللا بن
ظاهرا يرى ،وليس مما
عبد العزيز يف أمر الرضاع؛ ويعده ً

عبدهللا بن عبد العزيز الذي خيالف يف ذلك ،ويبني
وجاهة رأيه وصواب اختياره( .)129واألمثلة على ذلك

خيفى على الرجال ،ويقول" :ومل أخالف أاب عبيدة برأي
مين ،ولكين آخذ بقول غريه من الفقهاء ،ورأيته أعدل
عندي وأحسن من األول( ".)134ومثل ذلك من

الفرع الثاين :اختالف التالمبة

اخلالف وقع يف شهادة الصبيان( ،)135ويف شفعة
اجلوار( ،)136ويف احلكم يف بقاء زواج من حكم عليه

كثرية ومتعددة(.)130
جند يف مرحلة تالمذة أيب عبيدة انقسام املدرسة
إىل فريقني* :األول أقرب ملنهجية شيخهم أيب عبيدة،
فأكثر آرائهم واختياراهتم تتوافق مع آرائه واجتهاداته،
وميثل هذا االجتاه أكثر التالمذة ،ومنهم الربيع بن

 )131أش ارت مص ادر كثرية إىل هذا االنقس ام وأس بابه ،منها
:النامي ،دراسات عن اإلابضية ،ص.201
 )132ينظر على س بيل املثال :اخلراس اين ،مدونة أيب غامن
،ص ،47ص.74
 )133اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.449
 )134اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.450-449
 )135اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.450

 )126اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص.58
 )127اخلروص ي ،من جواابت اإلم ام ج ابر بن زي د،
ص.104
 )128اخلروص ي ،من جواابت اإلم ام ج ابر بن زي د،
ص.114
 )129اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.225 -224
 )130ينظر على س بيل املثال :اخلروص ي ،من جواابت اإلمام

 )136اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.426-425

ج ابر بن زي د ،ص ،5ص ،58وص ،84وص ،85وص،93
وص ،94وص.115
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ابلغياب إذا رجع ووجد زوجته قد تزوجت بغريه(،)137

•

ويف الوصية إذا أوصى لغري قرابته(.)138
وقد توسع استعمال املصطلحات اليت تدل على
النسبة للمذهب اإلابضي مثل "فقهائنا (،")139

•

"عندان(" ،")139أصحابنا(" ،")140أئمتنا(" ،")141عامة
أصحابنا( ")142يف مرحلة تالمذة أيب عبيدة.
فكل ما سبق يدل على أن املقارانت الفقهية يف

•

وتشتمل على أغلب
هذه املرحلة كانت حاضرة بكثرة،
ُ
عناصر املقارانت الفقهية :ذكر اآلراء وأصحاهبا
وأدلتها ،والرتجيح ،ومته ُد لنهضة فقهية تستفيد من
السابقني دون تعصب ابختيار األنسب واألصلح
والتعامل معه.

•

أهم النتائج

االختيارات يف اآلراء.

املعروضة ساب ًقا ما أييت:

•

توسع املقارنة الفقهية قليالً عند أيب عبيدة
ُ
التلميذ األبرز لإلمام جابر ،وقد جتلَّى ذلك
يف رسالته للزكاة واألجوبة املنقولة عنه.

"عندان"،
"فقهاؤان"،
املصطلحات
"أصحابنا"" ،أئمتنا"" ،عامة أصحابنا".
بروز االستقالل يف االجتهاد واملقارنة بني
األقوال واختيار األرجح منها عند أكثر فقهاء
اإلابضية يف القرنني األول والثاين ،ويدل على
ذلك كثرة االختالفات الفقهية ،وتنوع

نستنتج من النظر يف املنقول عن فقهاء اإلابضية
األوائل يف القرنني األول والثاين اهلجري ومن النماذج
•

املذهب اإلابضي نفسه ،غري أنه توجد
مقارانت آلراء الصحابة والتابعني وبعض
الفقهاء من غري اإلابضية خاصة أهل الرأي.
بدء ظهور املصطلحات الدالة على ُمتيِز
املذهب الفقهي والنسبة إليه يف عصر تالمذة
اإلمام جابر ،وازداد حضورها بعد منتصف
القرن الثاين مع تالمذة أيب عبيدة ،ومن تلك

واألرجح ،وتستوعب االختالف ،وحتسن توظيفه

ظهور بداايت املقارانت الفقهية عند اإلمام
جابر ،ومتثلت يف إيراد أكثر من رأي يف بعض
املسائل ،ونسبة بعض اآلراء ألصحاهبا،
واختيار األرجح لديه.

بروز املقارانت الفقهية عند تالمذة أيب عبيدة
بصورة أكرب وأوضح ،وقد حفظت مدونة أيب
كثريا من املقارانت.
غامن اخلراساين ً
غالب املقارانت تكون بني آراء علماء

التوصيات
•

•

 )137خلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.553 -552
 )138خلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.322-321
 )139اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.84

تفعيل املقارنة بني املذاهب الفقهية املختلفة
يف الدراسات اجلامعية والعليا واجملالت
احملكمة.
إبراز املقارانت يف مسرية الفقه اإلسالمي؛
لبيان اتساع مظلة اإلسالم ،ومراعاة

 )140اخلراس اين ،م دون ة أيب غ امن ،ص ،290وص،499
وص.516
 )141اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.239
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طالب بن علي السعدي

االختالفات الفرعية ،وإزالة التعصبات
املذهبية.
•

املصادر

وتدريبهم على إجراء املقارانت الفقهية يف
مقرراهتم املدرسية واجلامعية.

إطالع الدارسني على سعة الفقه ،واستيعابه
لألقوال املختلفة ،واملذاهب املتعددة،

•

إدخال املذهب اإلابضي يف املقارانت الفقهية
املعاصرة واالستفادة من آراء فقهائه.

واملراجع:

األشقر ،أبو رخية ،شبري ،أبو البصل ،مسائل يف الفقه

ابن بركة ،عبدهللا بن حممد ،اجلامع ،حتقيق :مصطفى

املقارن ،األردن :دار النفائس ،ط1422 ،4ه/

بن صاحل ابجو ،سلطنة عُمان :وزارة الرتاث ،ط،1
2017م.

2003م.
اباب عمي ،حممد موسى وآخرون ،معجم أعالم

البطاشي ،سيف بن ْحود ،إحتاف األعيان ،سلطنة

اإلابضية ،لبنان بريوت :دار الغرب اإلسالمي،

عمان مسقط :مكتبة السيد حممد بن أْحد

ط1421 ،2ه 2000 /م.

البوسعيدي ،ط1419 ،2ه 1998 /م.

ابجو ،مصطفى ابجو" ،الفقه املقارن وضوابطه العوتيب

بكوشُ ،يىي حممد ،فقه اإلمام جابر بن يد ،لبنان

أمنوذجا" ،ندوة التأليف املوسوعي والفقه املقارن
ً

بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1407 ،1ه
1986/م.

يف ُعمان (سلطنة عمان ،مسقط ،حمرم 1426ه
 /مارس 2005م) ،ص.160- 106

البوسعيدي ،صاحل بن أْحد ،رواية احلديث عند
اإلابضية ،دون دار ،ط1420 ،1ه 2000 /م.

ابجو ،مصطفى بن صاحل ،منهج االجتهاد عند
اإلابضية ،سلطنة عمان :مكتبة اجليل الواعد،

بولرواح ،إبراهيم بن علي ،موسوعة آاثر اإلمام جابر

ط1426 ،1ه 2005 /م.

بن يد الفقهية ،سلطنة عمان مسقط :مكتبة
مسقط ،ط1427 ،1ه .2006 /

البخاري ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري،
الرايض :بيت األفكار الدولية ،د .ط1419 ،ه

ْحادْ ،حزة عبد الكرمي ،أثر تدريس الفقه املقارن

1998 /م.

بكليات الشريعة يف ترسيخ مفاهيم التعددية
واحلرية الفكرية ،dspaca ،املوقع اإللكرتوين:
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https://repository.najah.edu/ha

(سلطنة عمان ،مسقط ،حمرم 1426ه  /مارس

 ،ndle/20.500.11888/8960شوهد يف:

2005م) ،ص.44-6

نوفمرب2020م.

الزركلي ،خري الدين الزركلي ،األعالم ،بريوت لبنان،

اخلروصي ،سعيد بن خلف ،من أجوبة اإلمام جابر

دار العلم للماليني .ط2002 ،15م.

بن يد ،سلطنة عمان مسقط :وزارة الرتاث

السابعي ،انصر بن سليمان ،اخلوارج واحلقيقة

القومي والثقافة ،د.ط1404 ،ه 1984 /م.

الغائبة ،سلطنة عمان مسقط ،د .دار ،ط،1

ابن خلكان ،أْحد بن حممد ،وفيات األعيان ،حتقيق

1420ه 1999 /م.

إحسان عباس ،بريوت :دار صادر ،د .ط .د.ت

الساملي ،عبد هللا بن ْحيد ،طلعة الشمس ،سلطنة

الدرجيين ،أْحد بن سعيد ،طبقات املشايخ ،حتقيق:

عمان مسقط :وزارة الرتاث القومي والثقافة ،د ط،
1401ه 1981 /م.

إبراهيم طالي ،د ط ،د دار ،د.ت
الدريين ،حممد فتحي ،حبوث مقارنة يف الفقه

سامي ،سامي سقر ،اإلمام جابر بن يد وأثرحل يف

اإلسالمي وأصوله ،بريوت ،مؤسسة الرسالة،

احلياة الفكرية والسياسية ،سلطنة عمان :مطابع

ط1414 ،1ه 1994 /م.

النهضة ،ط200 ،1م.

الراشدي ،مبارك بن عبدهللا ،اإلمام أبو عبيدة مسلم

الشماخي ،أْحد بن سعيد ،السري ،حتقيق :أْحد بن

ابن أب كرمية التميمي وفقهه ،د دار ،ط،1

سعود السيايب ،سلطنة عمان مسقط :وزارة الرتاث

1413ه 1993 /م.

القومي والثقافة ،د.ط1407 ،ه 1987 /م.

الربيع ،الربيع بن حبيب ،اجلامع الصحيح مسند

الصوايف ،صاحل بن أْحد ،اإلمام جابر بن يد وآاثرحل

اإلمام الربيع ،حتقيق وتعليق :حممد إدريس،

يف الدعوة ،سلطنة عمان مسقط :وزارة الرتاث

وعاشور بن يوسف ،سلطنة عمان مسقط :مكتبة

القومي والثقافة ،ط1417 ،3ه 1997 /م.

االستقامة ،د.ط1415 ،ه .

أبو عبيدة ،مسلم بن أيب كرمية ،رسالة أب كرمية يف
الزكاة ،سلطنة عمان :وزارة الرتاث القومي

الزحيلي ،وهبة" ،الفقه املقارن وضوابطه" ،ندوة
التأليف املوسوعي والفقه املقارن يف ُعمان

والثقافة ،د.ط1982 ،م.
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طالب بن علي السعدي

الكدمي ،حممد بن سعيد ،االستقامة ،سلطنة عمان:

ابن العماد ،عبد احلي احلنبلي ،شبرات البهب يف
أخبار من ذهب ،بريوت لبنان :دار الكتب

وزارة الرتاث ،د.ط1405 ،ه 1985 /م.

العلمية ،د .ط ،د.ت.

مصطفى ،عبد القادر ،الزايت ،النجار ،املعجم
الوسيط ،إيران طهران ،مؤسسة الصادق ،ط.5

ابن فارس ،أبو احلسني أْحد بن زكراي ،معجم مقاييس
اللغة ،لبنان بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،

ابن منظور ،حممد ابن منظور ،لسان العرب ،حتقيق:

ط1422 ،1ه 2001 /م.

أْحد عزو ،لبنان بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،

السعدي فهد بن علي ،معجم الفقهاء واملتكلمني

ط1418 ،2ه 1997 /م.

اإلابضية ،سلطنة عمان مسقط :اجليل الواعد،

النامي ،عمرو خليفة ،دراسات عن اإلابضية ،لبنان

ط1428 ،1ه 2002 /م.

بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط2001 ،1م.

القنويب ،سعيد بن مربوك ،الربيع بن حبيب مكانته
ومسندحل ،سلطنة عمان السيب :مكتبة الضامري،
ط1416 ،1ه 1995 /م.
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