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كلمة العدد

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل، وآله وصحبه ومن وااله، وبعُد:

فقد عظَّم اإلس��اُم ش��أَن العلِم، ورفَع قدَر أهلِه؛ حتى كان أول أمر إلهي نزل به الوحُي 
 بِٱۡسِم 

ۡ
على رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم هو األمر بالقراءة يف قوله تعالى: }ٱۡقَرأ

ِي َعلََّم  ۡكَرُم ٣ ٱلَّ
َ
 َوَربُّ��َك ٱۡل

ۡ
نَسٰ��َن ِمۡن َعلٍَق ٢ ٱۡقَرأ ِي َخلََق ١ َخلََق ٱۡلِ َرّبِ��َك ٱلَّ

نَسَٰن َما لَۡم َيۡعلَۡم{ ]العل�ق: 1- 5[، داعًيا للق��راءة والبْحِث والمعرفِة  بِٱۡلَقلَ��ِم ٤ َعلَّ��َم ٱۡلِ
يف كل جوان��ِب الحي��اة ويف كتابي اهلل تعالى: الكتاب المس��طور وهو الق��رآن، والكتاب 
المنظ��ور وهو الكون، وكاهم��ا صادٌر عن اهلل تعالى؛ إْن من عال��م الخلق، أو من عالم 

األمر.
مه  ر العلم وتقدُّ والبح��ث العلمي هو المظهر الحقيقي لطلب المعرف��ة الصحيحة ولتطوُّ
وازده��اره، وه��و نقط��ة البداية لنض��َع أقداَمنا جميًعا عل��ى طريقة المش��اركة الحضارية 
اإلنس��انية، وكم يحتاج العالم إلى منهِج بحٍث رشيٍد، وكم يحتاج إلى تراث المسلمين، 
وطريق��ة تفكيره��م، وتجربتهم يف اس��تيعاب الحض��ارات، وتاُقح األف��كار، والتعاون 
الستنباط صيغ جديدة لمزاولة الحياة، والسبيل إلى كل ذلك هو التعاوُن لنهضة البحث 
العلم��ي ليكون امتداًدا حقيقيًّا لصياغة حضاري��ة عالمية تحافُظ على منجزات الحضارة 

وتقدم حلواًل متكاملًة لمشكاهتا.



وإن األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء يف العالم -من منطلق حرصها على نْشِر صناعِة 
الفتوى الصحيحة- َلتدعو العلماَء والفقهاَء والمفتين وطلبَة العلِم يف جميع التخصصات 
ع فيه، وتحويله إلى بحوث أكاديمية ورسائَل علميٍة،  إلى االهتمام هبذا الجانب، والتوسُّ
وتأصيل��ه تأصي��ًا تفصيليًّا من أجل انط��اق البحث العلمي بأقوى ص��وره، وخصوًصا 
فيما ُيس��هم يف حل مشكات المس��لمين اإلفتائية حول العالم؛ لِيتس��نَّى لهم الجمُع بين 

ك بدينهم والعيِش يف عصرهم ويف وطنهم حيثما كانوا. التمسُّ
ق والُبعد عن  وك��م نحتاج يف عصرنا هذا إل��ى البحث العلمي المتخصص، وإل��ى التعمُّ
التعميم والسطحية، وإلى الجمِع بين األصالة والتجديد، وإلى العناية بالُبعد اإلنساين يف 
الخطاب اإلسامي، وإلى التصدي بش��جاعة للقضايا المثارة، وتغليب المنطق العلمي 
القائ��ِم على اإلقناع ب��دَل الخطاِب اإلنش��ائي، والجمع بي��ن المثالي��ة والواقعية، وإبراز 

األبعاد الرتبوية والروحية المتكاملة.
اقَة  إنَّ العناي��َة بالبح��ث العلم��ي ورعايَة جوانبه تجع��ُل النفوَس والعقوَل والقل��وَب التوَّ
للبحث والمعرفة أكثَر رش��ًدا وأْوَس��َع أفًقا، وال ش��ك أن الرشد وس��عة األفق متناقضان 
ف كليًّا وجزئيًّا نفًس��ا وقلًبا وروًحا، وبذلك تكون رعاية البحوث العلمية  تماًما مع التطرُّ
ف واإلره��اب، فالجاهُل عنيٌف،  والعناي��ة هبا لبنًة أساس��يًة يف طريق الح��رب على التطرُّ

والعالُِم رحيٌم بالناس بما فتح اهلل له من أفق المعرفة الصحيحة.
ق  إنَّ إتقاَن صناعِة البحث العلمي -كش��أن إتقان صناعة اإلفتاء- َلُيْسِهُم إسهاًما يف التعمُّ
يف فق��ه الش��ريعة نصوًصا وأصواًل ومقاصَد ووس��ائَل، وَلُيس��ِهُم أيًض��ا يف تعميق إدراكنا 
للواقع كلَّ حين، وذلك ركٌن آخُر من أركاِن مواجهِة التطرِف ومن أركان عملية التجديد 

الرشيد الذي يسعى إليه المسلمون.
ق البحث والمعرفة يستطيُع أن يميز بين الشخصية الطبيعية والشخصية  ال شكَّ أن من يتعشَّ
ن من طريقة االختيار الفقهي  ق بين فقه األمة وفقه األفراد، وس��يتمكَّ االعتبارية، وس��ُيفرِّ
س��واء كان من جه��ة رجحان الدليل، أم من جه��ة مراعاة المصلح��ة، أم باالنتقاء يف كل 
مس��ألة على حدة مِن الفقه اإلسامي الواسع الموروث فيما فيه اجتهاد من السابقين مع 
القيام باجتهاد جديد يف المس��ائِل الُمحَدثة، واألهم من ذلك واألعظم أنه س��يبادُر على 
ط��ول الخط إلى رعاية جه��ات تغيُّر الخطاب األربع: الزمان، والمكان، واألش��خاص، 
واألحوال؛ حتى نحقق المصالَح، وال نخرَج عن المقاصِد الش��رعية، ونحسب ِحساب 



الماءم��ة الواقعي��ة، مع ع��دم الخروج على إجم��اع ثابت واضح، وبذل��ك نأخذ جانب 
النس��بية يف البحث العلمي واالجتهاد الفقهي ونتائجه؛ ألنه جهد بشري، مع اإليمان بأن 

النص المقدس من كتاب أو ُسنَّة صحيحة مطلق.
د فيه من وس��ائِل الحصوِل عل��ى المعلومات أكثَر  لق��د أصب��ح الواقع المعيش بم��ا تجدَّ
تعقي��ًدا، ليس لصعوبة الحص��ول على المعلومات؛ بل لتزاُح��م المعلومات واختاطها 
باإلش��اعات واألوهام يف كثير من األوقات، بما يملي علينا أن نكوَن أكثَر عنايًة بمناهِج 
البحث، وهذا هو الذي يعيننا على التوثيق السليم والرشد يف التناول والتعامل والتداول.
وال ج��داَل يف أنَّ البح��َث العلم��يَّ يحتلُّ يف الوق��ت الراهن مكاًنا ب��ارًزا يف تقدم النهضة 
العلمي��ة وتطوره��ا من خال إس��هام الباحثين بإضافاهت��م المبتكرة إل��ى رصيد المعرفة 
؛ حيث إن فاَح األمِم يف صاح أعمالها،  والعلم الذي يحتلُّ الصدارَة منه العلُم الشرعيُّ
َة علومها يف أن يكون رجاُلها أمناَء فيما يروون  ِة علومها، وصحَّ وصاَح أعمالها يف صحَّ

أو يصفون.
 وم��ن َث��مَّ كانت عناية األمانة العام��ة لدور وهيئات اإلفتاء يف العال��م بتلك القضية عنايًة 
مة  فائق��ًة، وها هي ذي واحدة من مظاهِر تل��ك العناية؛ وهي هذه المجلة الِعلمية الُمحكَّ
الت��ي ُتعنَ��ى بمجموعة من البح��وث العلمية إس��هاًما يف تحقيق الثمرة للجه��ود اإلفتائية 
العالمي��ة من عب��ادة وعمارة وتزكية، ويخ��رج هذا العدد من المجل��ة حاوًيا عدَة بحوٍث 

لجماعة من علماء اإلفتاء يف العالم.
وقد كتب أ. د/ علي جمعة محمد عبد الوهاب عضو هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف 

ومفتي جمهورية مصر العربية السابق عن وظيفة اإلجماع.
وكت��ب أ. د/ محمد كم��ال الدين إمام األس��تاذ بكلية الحقوق جامعة اإلس��كندرية عن 

المقاصِد الض��رورية والمواط�نة.
وكتب أ. د/ محمد بش��اري عميد معهد ابن س��ينا للعلوم اإلنس��انية ورئي��س الفيدرالية 
العامة لمس��لمي فرنسا وأمين عام المؤتمر اإلس��امي األوروبي - فرنسا، عن تحديات 

المواطنة المعاصرة يف ظل الخافات الثقافية والتعددية الثقافية.
وكتب األستاذ/ أحمد ممدوح سعد مدير إدارة األبحاث الشرعية بدار اإلفتاء المصرية 

عن األدلة المتفق عليها بين القطعية والظنية.



وكتب د/ محمد وس��ام عباس خضر مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار اإلفتاء المصرية عن 
مفهوم المواطنة وعاقتها باالنتماء، دراسة لغوية اشتقاقية ونماذج مقاصدية وإفتائية. 

ونح��ن ندعو العليم الخبير جلَّ يف عاه أن يب��ارَك يف هذا الجهد، ويمدَّ نفَعه ليصَل إلى كل 
إنسان باحٍث عن المعرفة والحق والرشاد، إنه هو السميع البصير، وإنه باإلجابة لجدير.

د/ إبراهيم إبراهيم نجم
األمين العام لدور وهيئات اإلفتاء في العالم

مستشار مفتي جمهورية مصر العربية



ضوابط التقدم بالبحوث إلى المجلة:

1- جدة املوضوع واإلبداع فيـه. 

2- التزام املنهج العلمي املتبع في كتابة البحوث.

3- العناية بتعميق املادة العلمية وتوثيقها في ذيل الصحيفة.

4- تنوع وتعدد املراجع واملصادر األصيلة واحلديثة، مع العناية بترتيب بيانات النشر كالتالي: 

اسم الكتاب، الصفحة، اسم املؤلف، دار النشر، مكان النشر، زمان النشر.

5- ال يقل عدد صفحات البحث عن 25 صفحة، وال يزيد على 50 صفحة.

التحكيم،  قبل   CD اآللي مع نسخة  باحلاسب  البحث مطبوًعا من ثالث نسخ  يُقدم   -6

ونسخة مطبوعة مع CD بعد التعديل من احملكمني إن كان.

7- أن يكون الباحث عضو هيئة تدريس بإحدى اجلامعات املصرية أو العربية أو األجنبية في 

التخصصات الفقهية واألصولية، ويجوز تلقي بحوث املميزين في التخصصات الفقهية 

واألصولية من غير أعضاء هيئة التدريس .

8- أن يكون البحث جديدا ويقر صاحبه بعدم سبق نشره وال استالله من رسالة املاجستير 

شبكة  في  تدوينه  سبق  أو  صحف  أو  مجالت  أو  كتب  أو  دراسية  مذكرات  أو  والدكتوراه 

االنترنت.

9- أن يكون موضوع البحث مهما في تخصصه، وملتصقا بالواقع املعيش، وقد اتبع فيه 

يكون  وأن  اللغة  وسالمة  والتوثيق  التبويب  حيث  من  السليم  العلمي  املنهج  الباحث 

اإلجنليزية  باللغة  ومترجمة  العربية  باللغة  صحيفة  عن  يزيد  ال  ملخص  على  مشتمال 

وقائمة املراجع وفهرس للموضوعات.
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العدد الثالث

 

 

 

﷽�
الحمد هلل رب العالمين، والصاة والسام على سيدنا محمد أشرف الخلق، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
أم��ا بعد: ف��إن اهلل  قد َعص��َم أمة النب��ي محمد  م��ن الضال؛ حيث 
إن��ه أناط هبا القيام بواج��ِب األمِر بالمع��روِف والنهي عن المنكر، ق��ال تعالى: }ُكنُتۡم 
 }ِۗ ُمُروَن بِٱلَۡمۡع��ُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱهللَّ

ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخ��ۡ�َ أ

]آل عمران: 110[، ولذلك فقد أخرب النبي أهنا ال تجتمع على ضالة أبًدا.
وجعل ربنا  س��بيل المؤمنين هو الصراط المس��تقيم الذي يحفظ أفراده من 
َ َلُ ٱلُۡهَدٰى َوَيتَّبِۡع  الزيغ والضال؛ حيث قال: } َوَمن يَُش��اقِِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن َبۡعِد َما تَبَيَّ
ٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنََّمۖ وََس��آَءۡت َمِصً�ا{ ]النس�اء: 115[،  ِۦ َما تََولَّ َغۡ�َ َس��بِيِل ٱلُۡمۡؤِمنَِي نَُوّلِ
فعام��ة صح��ة اإليمان هو اتباع س��بيل المؤمنين، فإن ي��د اهلل مع الَجَماع��ِة وإنما يأكل 

اردة. الذئب من الَغنِم الشَّ
ولك��ن يحلو لِبعِض النُّفوِس الَمريضِة وذوي األهواء الس��قيمة كلَّ حيٍن أن يش��ذوا عن 
الِة،  َجَماع��ِة اإليماِن، وع��ن االهتِ��َداِء واالقتِداِء بس��بيِل المؤمنين المعصوم م��ن الضَّ

��ماع ��ج ��و����جظ�ة��ج��ة ال�إ
. د. ع��ل�ة �ج�م�ع��ة

أ
�

ي�ب
ر�

ل��ث هر ا ب
�
ل�أ ء �با لعلما � ا ا و ه�ي�أ�ي ك�ب

ع�ب
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وميفة اإلجماو

فينَبعُث هؤالء بكلماٍت َطائش��ٍة تثير القاقل والبلبلة بين ُعُموِم المس��لمين، وتشككهم 
يف ثواب��ت الدين وضرورات��ه التي َعلَِمها الَعالُم والَعاميُّ على حدٍّ س��واء، وألفها الناس 
ودرج��وا على تعلمه��ا وتعليمه��ا، ولكن أصحاب منهج التش��كك والتش��كيك يف كل 
ش��يء يرغبون يف َهدِم ثوابت الدين وتمييعها حتى ال يبقى أي ضابط لَحياِة النَّاِس، وال 

اجتماعهم من ديٍن أو خلٍق.
ومن هنا يأيت كامنا عن اإلْجَماِع وَمفُهومِه اللغوي واألصولي، وما أسس له من وضع 

سياج يحمي َقواعَد الفكر والمنهج الفقهي والعلمي يف تراثنا اإلسامي الواسع.
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املبحث األول: مفهوم اإلمجاع

1 - اإلْجَماُع لغة:
وزنه إفعال من الجمع: فهو مصدر )أْجَمَع ُيجِمُع إْجَماًعا(.

وُيطلق على معنيين:
األول: العزم، واإلمضاء.

والثاين: االتفاق.
َكَٓءُكۡم{ ]يونس: 71[؛ أي: اعزموا أمركم،  ۡمَرُكۡم َوُشَ

َ
ۡجُِعٓواْ أ

َ
وهما يف قوله تعالى: }فَأ

واتفقوا مع شركائكم.
وهو يتعدى بنفسه، قال الحارث بن ِحلِّزة: 

��ا  ض��وض��اُء)1(أج���َم���ع���وا أم����َره����م ب���ل���ي���ٍل ف��ل��مَّ لهم  أصبحت  أصبحوا 

كم��ا يتع��دى بالحرف، فتقول: أْجَم��َع األمَر، وأْجَمَع على ك��ذا، ويف الحديث: ))من لم 
يجمع الصيام قبل الفجر فال صيام له(())(، أي: من لم يعزم عليه نيًة.

والمعنى الثاين: هو المراد باصطاح »إجماع األمة«؛ ألن حقيقة اإلْجَماِع: االتفاق.
2- اإلْجَماُع اصطالًحا:

لألصوليي��ن َتعريفاٌت كثيرٌة لإلجم��اِع، تختلف باختافهم يف ش��روطه، وإن كان معناه 
عنده��م جميًعا ينصرف عند اإلطاق إلى إجماع الخاص��ة دون العامة، وإلى اإلجماع 

العام دون الخاص.
وبيان ذلك أن اإلجماع:

رورِة مثل: إجماعهم  أ- منه ما أطبقت األمة عليه حتى َصاَر ذلك معلوًما من الدين بالضَّ
على فرضيَِّة الصلوات الخمس، ووجوب الحج لمن استطاع إليه سبيا، وحرمة الَخمِر 

والزنا، ومثل ذلك يكفر منكره.

)1) معجم مقاييس اللغة البن فارس 1/ 480. 
)2) رواه أمح�د يف مس�نده 6/ 287، وأبو داود 1/ 571، والنس�ائي 4/ 166، وغريه�م عن حفصة . قال ابن 
حجر يف التلخيص احلبري 6/ 304: سنده صحيح، لكن اختلف يف َرفعِه ووقفِه، وصوب النسائي وقفه، ورواه البيهقي 

عن عائشة )السنن 4/ 213(، وابن ماجه 1/ 542، بلفظ آخر )راجع فيض القدير للمناوي 6/ 222).
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وه��و محل اتفاق بين األم��ِة، لم ينكره أحٌد، وفيه يتفق المجته��دون وغير المجتهدين، 
فهذا ما نسميه إجماع العامة.

ب- أما اإلجماع الذي يتح��دث عنه األصوليون فهو إجماع المجتهدين خاصة، وهذا 
م��ا جرى فيه الكام عندهم، وهو ما نس��ميه إجماع الخاص��ة، ونقصد هبم المجتهدين. 

، وهو: إجماع كل المجتهدين. وهذا اإلجماُع منه َعامٌّ
ومن��ه خاص وه��و: إجماع طائفة معينة منه��م، كالخلفاء الراش��دين، أو أهل البيت، أو 

علماء المدينة، أو الِمْصَرْين »الكوفة والبصرة«.
ا. واإلجماع األصولي هو إجماع الخاصة إجماًعا عامًّ

فه الغزالي يف المستصفى )ت: 505ه�( بأنه: »اتفاق أمة محمد  خاصة  عرَّ
على أمٍر من األموِر الدينية«)1(.

وعرف��ه اإلمام ال��رازي )ت: 606ه�( يف المحص��ول بقوله: »هو ِعبارٌة ع��ن اتفاِق أهل 
الحل والعقد من أمِة محمد  على أمٍر من األموِر«.

قال: ونعني باالتفاق، االش��رتاك إما يف االعتقاد، أو القول، أو الفعل؛ وإنما قلنا: »على 
أمٍر من األموِر« ليكون متناوال للعقليات، والشرعيات، واللغويات))(.

وعرف��ه عاء الدي��ن الحصني الحنفي )ت بع��د 1053ه�( بأنه: »اتف��اق مجتهدي هذه 
األمة يف عصٍر على أمر ديني اجتهادي بحيث يحصل به ما لم يكن قبل«)3(.

وعرفه الش��وكاين )ت: 50)1ه�( بقوله: »اتفاق مجتهدي أمة محمد  بعد 
وفاته يف عصٍر من األعصاِر على أمٍر من األموِر«))(.

التعريف المختار وشرحه:
اإلْجَم��اُع ه��و: »اتف��اق أهل الح��ل والعقد من أم��ِة محمد  عل��ى أمٍر من 

األمور«.
هذا هو تعريف البيضاوي رحمه اهلل تعالى، وهو التعريف المختار عندنا.

)1) املستصفى ج�1/ 173. 
)2) انظر املحصول لإلمام الرازي )2/ 4-3). 

)3) إفاضة األنواِر عىل َمتِن أصوِل املنار، ص209، مع حاشية نسامت األسحار، ط: احللبي. 
)4) إرشاد الفحول 2/ 286. 
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1- فاالتفاق هو: االش��رتاك يف الرأي؛ س��واء َأدلَّ عليه المجتهدون بأقوالهم جميًعا، أو 
بأفعاله��م جميًعا، أو بقول بعضهم وفعل بعضهم اآلخ��ر، كما يف اإلجماع الصريح، أو 
بق��ول بعضهم أو فعله مع س��كوت بعضهم اآلخر، كما يف اإلجماع الس��كويت؛ فيدخل 
هذا النوع من اإلْجماِع يف التَّعريِف عند من يراه حجة وإجماًعا بعد تحقق الشروط التي 
اشرتطوها له، كما سيأيت بيانه؛ ألن من اعتربه يعد سكوت المجتهد دليًا على اشرتاكه 

مع اآلخرين يف رأيهم بشرطه.
واالتفاق جنس يف التعريف، أو كالجنس، خرج به: االختاف، وقول المجتهد الواحد 
إذا انف��رد يف َعص��ٍر، فإنه ليس بإجماٍع على الصحيح، حتى ل��و قلنا: إنه حجة على أهل 

ذلك العصر الذين يجب عليهم تقليد ذلك المجتهد الوحيد.
)- وأهل الحل والعقد وهم: المجتهدون مطلًقا.

احُت��ِرز ب��ه عن اتف��اِق الع��وامِّ وحدهم، أم��ا إذا اتفقوا م��ع المجتهدين، فالع��ربُة باتفاِق 
المجتهدين كما ال يخفى.

واحُت��ِرز به عن اتفاِق بعض المجتهدين، ولو كانوا األكثر، ولو وافق جميع العوام، فإن 
ُمَخالفَة الواحِد واالثنين من المجتهدين تقدُح يف َكونِِه إجماًعا، خاًفا لمحمد بن جرير 

الطربي)1(.
وُيح��رتَز كذل��ك بذل��ك القيد عن إْجم��اِع أه��ِل الَمدينِة وحده��م، أو أه��ل الكوفة، أو 

الِمْصَرْين، أو الخلفاء الراشدين، أو أهل البيت، أو غيرها من اإلْجماَعاِت الخاصة.
3- وخ��رج بقول��ه: »م��ن أم��ة محم��د « اتفاق مجته��دي األمم الس��ابقة؛ 
حي��ث إن إجماعهم ليس بحج��ة على الصحيح، خاًفا الختياِر األس��تاذ أبي إس��حاق 
ف ما هو  اإلس��فراييني؛ حيث رآه حجة يف دينهم، وهو ليس ما نحن فيه اآلن؛ حيث ُنعرِّ

دليل شرعي عند المسلمين.
)- وقوله: »على أمٍر من األموِر« يشمل: الشرعية، واللغوية، والدنيوية.

)1) انظر املسألة يف التبرصة للشريازي ص361. 
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5- واع��رتض اإلس��نوي عل��ى التَّعري��ِف بأنه منطب��ق على اتف��اِق األمِة يف حي��اِة النبي 
 بدون��ه، م��ع أن اإلجماع ال ينعقد يف حي��اة النبي ؛ ألنه إن لم 

يوافقهم لم ينعقد، وإن وافقهم كان قوله هو الحجة الستقاله بإفادِة الُحكِم)1(.
وهذا الذي ذكره اإلسنوي نصَّ عليه اإلمام يف َمسألِة كون اإلجماِع َمنْسوًخا وناسًخا من 

: َباِب النَّسِخ، فقال
  ؛ ألنه ما دام اإلْجَماُع إنما ينعقد دليًا بعد وَفاِة الرسول«
حيًّا لم ينعقد اإلجماع من دونه، ومتى ُوِجد قوُله: فا عربة بقول غيره، فإذن إنما ينعقد 

.)((
 اإلجماع دليا بعد وفاة الرسول

��َة إنما هي يف  وه��و َمنقوٌض ب��كلِّ إْجَماٍع بعد وفات��ه ، بأن يقال: إن الُحجَّ
مس��تنِد اإلْجماِع من كِتاٍب وس��نٍة، ال فيه، فيفضي إلى أنه ال حجة إلْجَماٍع وهو خاف 

المطلوب.
وم��ع هذا فقد جرى ابن الس��بكي يف َجم��ِع الَجوامِع على هذا التقري��ر المتقدم يف َكاِم 
 ،» اإلس��نوي واإلمام، ف��زاد يف التَّعريِف قيًدا آخر فق��ال: »بعد وفاة محمد

وقد تقدم ذكر تعريفه كاما.
لكن��ك ترى أن أكثر المؤلفين كالغزالي واآلمدي وابن الحاجب وصدر الش��ريعة)3( لم 

يذكروا هذا القيد، وكأهنم يرون انعقاد اإلجماع يف زمنه  إذا وافقهم.
6- كم��ا زاد ابن الحاجب وابن الس��بكي يف التَّعريِف قيًدا آخر، وهو: أن يكون االتفاق 

يف عصر))(.
ونرى أن خلو التَّعريِف عن هذا القيد أولى ألمرين:

أوال: ألن اش��رتاطه يقتض��ي ع��دم وقوع اإلجم��اع إال عند انقراِض أه��ل ذلك العصر، 
والزمن َعَرٌض غير قارٍّ َسيَّال، مما يجعل مفهوم العصر صعب الضبط والتحرير.

)1) رشح اإلسنوي 2/ 276، ط: صبيح. 
)2) املحصول )ق3 / ج�1/ ص531 باختصار(. 

)3) التوضيح عىل التنقيح 2/ 81. 
)4) املخترص مع رشح العضد 2/ 129، ومجع اجلوامع 2/ 121 مع رشح املحيل بحاشية البناين. 
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ثانًيا: أن أدلة حجية اإلجماع تقتضي عصمة األمة عن االتفاق على الخطأ يف لحظة ما، 
فلو اتفق المجتهدون جميًعا يف لحظٍة ما وقع اإلجماع، وال يجوز ألحٍد منهم أن َيرِجَع 

عن رأيه بعد انعقاد اإلْجَماِع لعدم جواز مخالفته لألمة.
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املبحث الثاني: حجية اإلمجاع

1- معنى حجية اإلجماع:
أنه يجب على ُكلِّ مكلف األخذ به، والعمل بُموجبِه، واعتقاد أن الُحكَم الُمجَمَع عليه 

حق ال يجوز مخالفته، وال إعادَة لاجتهاِد يف مستنده.
وفهم تلك الحجية يتوقف َعَلى أموٍر هي:

أواًل: إمكان وقوع اإلجماع.
ثانًيا: إمكان العلم به من المجتهدين.
ثالًثا: إمكان َنقلِه لألمِة نقًا صحيًحا.

2- حجية إجماع العامة:
اتفق المسلمون على وقوِع اإلْجَماِع، وعلم المجتهدين به، وصحة َنقلِه لألمِة، على ما 

رورِة. هو َمعلوٌم من الدين بالضَّ
كاِة، وعلى  اِة والزَّ ويسميه الشافعي إجماع العامة، وذلك كإجماعهم على وُجوِب الصَّ
أن الصلوات المفروضة َخمٌس يف اليوم والليلة، إلى غير ذلك من ُكلِّ أمٍر يكفر جاحده، 

أو المرتدد يف ثبوته، حتى لو كان مستند اإلجماع ظنيًّا يف ثبوته، أو يف داللته.
فائدة إجماع العامة: نفي الظنية والقطع بالدليل:

ليل بعده قطعيًّا، ال  اإلجم��اع هبذه الصفة الس��ابقة ينفي ظنية ثبوت الدليل، ويصب��ح الدَّ
يجوز النظر فيه نظًرا يخالف ذلك اإلجماع.

اِة مع إيهام الن��ص يف قوله تعالى:  ومثال��ه: اإلجم��اع على أن الوضوَء َس��ابٌق على الصَّ
لَٰوةِ فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم{ ]املائدة: 6[ اآلية. }إَِذا ُقۡمُتۡم إَِل ٱلصَّ

اِة، وأن الُمراَد من اآلية إذا أردتم القيام  حي��ث أجمعت األمة على أن الوضوَء قبل الصَّ
اِة فاغسلوا وجوهكم... إلخ. إلى الصَّ

لَٰوةِ{ ]املائدة: 6[  ق��ال اإلمام الرازي: اعل��م أن الُمراَد بقوله تعالى: }إَِذا ُقۡمُت��ۡم إَِل ٱلصَّ
ليس المراد نفس القيام، ويدل عليه وجهان:

األول: أنه لو َكاَن الُمراُد بذلك لزم تأخير الوضوء عن الصاة، وأنه باطل باإلجماع.
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اِة قاعًدا، أو مضطجًعا لَكاَن قد  الثاين: أهنم أجمعوا على أنه لو َغسَل األعضاء قبل الصَّ
خرج عن الُعْهَدِة.

��اِة، وأردتم ذلك، وهذا وإن كان مجاًزا، إال  بل المراد منه: إذا ش��مرتم للقياِم إلى الصَّ
أنه َمشهوٌر ُمتعاَرف، ويدل عليه:

أن اإلرادَة الَجازمَة َس��بٌب لُحُصوِل الفعِل، وإطاُق اس��م الس��بب على الُمَسبَّب َمجاٌز 
َمشهوٌر.

اِة  لَٰوةِ{ ]املائدة: 6[ معناه إذا أردتم أداَء الصَّ فيكون معنى قوله تعالى: }إَِذا ُقۡمُتۡم إَِل ٱلصَّ
واالشتغال بإقامتها)1(.

ف��ا َيج��وُز ألح��ٍد من الن��اس أن َيق��وَم بتحلي��ٍل لغ��وي يتوصل به إل��ى حك��ٍم ُيَخالُف 
ذل��ك الُمجَم��ع عليه، فيق��ول مثا: إن كلم��ة }ُقۡمُتۡم{ ]املائ�دة: 6[ فعل م��اض، والفاء 
اِة؛ ب��ل إن قائل ذلك يكفر  يف }فَٱۡغِس��لُواْ{ ]املائ�دة: 6[ للتعقيب، فالوض��وُء َبعَد الصَّ

لُمَخالفتِه اإلجماع.
وكذل��ك اإلجم��اع على ُحرم��ِة الَخمِر، ولم يرد لف��ظ التحريم يف الق��رآن؛ بل ورد قوله 
تعالى يف شأن الخمر: }فَٱۡجَتنُِبوهُ{ ]املائدة: 90[ التي أجمعت األمة على أهنا للتحريم، 
فا يجوز أن يحملها أحدهم على اإلرش��اِد، أو الَكراهِة، لَعدِم اس��تعمال لفظ التحريم 

مثا.
يقول اإلم��ام القرطبي: }فَٱۡجَتنُِبوهُ{ ]املائدة: 90[ يريد: أبع��دوه، واجعلوه ناحية، َفأمَر 
اهلل تعال��ى باجتناِب هذه األمور، واقرتنت بِصيغِة األمِر مع ُنصوِص األَحاديِث وإجماع 

األمِة، فحصل االجتناب يف ِجهِة التَّحريِم، فبهذا حرمت الخمر.
وال ِخاف بين ُعلماِء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر، وهي مدنية من 

آخر ما نزل، وورد التحريم يف الخمر هنًيا، وزجًرا، وهو أقوى التحريم وأوكده.
رورِة، ال يس��توي الناس كله��م يف إدراكه  ي��ن بالضَّ وم��ن المع��روف أن المعلوَم من الدِّ
والعل��م به على حدٍّ س��واء، بل يختلف الناس يف تحصيله، فأح��كاُم اإلياِء والظهاِر قد 

رورِة عند العلماء. يجهلها َكثيٌر من المسلمين مع أهنا من المعلوم من الدين بالضَّ

)1) انظر التفسري الكبري لإلمام الرازي 10/ 579- 580، ط: دار الغد العريب. 
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3- حجية إجماع الخاصة:
أم��ا إْجَم��اُع الخاص��ة، فاألكثرون من ُعلم��اِء األمة ذهب��وا إلى إمَكاِن وقوع��ه، وإمكان 
العل��م ب��ه من المجتهدين، وإمكان نقله لألمِة نقا َصحيًح��ا. وهم أيًضا على أنه حجة، 

واألقلون نفوا حجيته، والنافون فريقان:
الفريق األول: نفى الحجية فقط.

والفري��ق الث��اين: نف��ى إم��كاِن األم��وِر الثاثة مًع��ا، وقالوا باس��تحالِة ه��ذا الضرب من 
اإلجماع.

أم��ا الفري��ق األول فمنه��م: النَّظَّام، والش��يعة اإلمامي��ة، وجعفر بن ح��رب، وجعفر بن 
مبش��ر م��ن الُمعتزل��ِة، كما ذكره أبو جعفر الطوس��ي يف الع��دة)1(، والخ��وارج كما ذكره 

البيضاوي))(.
وأما الش��يعة فيقول الش��يخ أبو جعفر الطوسي يف كتابه عدة األصول)3(: »والذي نذهب 
��َة ال يج��وز أن َتجتمَع على خط��أ، وأن ما تجمع عليه ال يك��ون إال صواًبا  إلي��ه: أن األمَّ
وحجًة؛ ألنه عندنا أنه ال يخلو َعصٌر من األعصاِر من إماٍم معصوٍم، حافظ للشرع يكون 
قوله حجة يجب الرجوع إليه، كما يجب الرجوع إلى قوِل الرسوِل ، فمتى 

أجمعت األمة على قوٍل فا بد من كونه حجة، لدخول اإلماِم المعصوِم يف جملتها«.
ث��م َذك��َر يف َج��واِب س��ؤال أورده أن العتبارنا اإلجم��اع فائدة معلومة، وه��ي أنه قد ال 
يتعي��ن لن��ا قول اإلمام يف كثيٍر من األوق��اِت، َفيحتاُج حينئٍذ إلى اعتب��اِر اإلجماِع، ليعلم 
بإجماعه��م أن قول المعصوم داخل فيهم، ولو تعين لنا قول المعصوم، لقطعنا أن قوله 

هو الحجة، ولم نعترب سواه على حاٍل من األحواِل.
»ومت��ى فرضنا أن الزماَن يخلو من معصوٍم حافٍظ للش��رع: لم يكن اإلْجَماُع حجة َعَلى 

وجٍه من الوجوه«.
»وال��ذي ي��دل على ذلك أن��ه ال دليل على كونه حجة، ال من جه��ة العقل، وال من جهة 

السمع، فإذا لم يكن دليل، وجب القطع على نفي كونه حجة لفقد ما يدل عليه«.

)1) عدة األصول 2/ 601، طبعة قم، سنة 1417ه�. 
)2) املنهاج ص82. 

)3) حقيقة اإلمجاع وحجيته، للشيخ عبد الغني عبد اخلالق، ص19. وراجع أيًضا: العدة 2/ 602، وما بعدها. 
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»ونحن نتبع ما يعتمده الخصوم ونبين أنه ال داللة فيه«. اه�. ملخًصا.
فالش��يعُة يقرون باإلْجَماِع م��ا دام فيه إمامهم؛ وحيث إن أئمتهم م��ن المجتهدين عندنا 

فسيتفقون معنا يف مدة أئمتهم االثني عشر، وسيختلفون فيما بعد ذلك.
ُة فمع الجمهور يف إثبات اإلجماع، كما يفهم من كام الش��وكاين يف  يديَّ ��يَعُة الزَّ وأما الشَّ

إرشاد الفحول)1(.
أم��ا الفريق الثاين القائل باس��تَحالِة اإلْجَماِع، ونفي إمكان األم��ور الثاثة المتقدمة فهو 
فريق مجهول، لم يتعرض لذكره الغزالي، واآلمدي، والبيضاوي، وابن السبكي، وقال 

ابن الحاجب يف المختصر: إنه النَّظَّام وبعض الروافض.
والصحيح عن النَّظَّاِم هو ما نقلناه عنه سابًقا، ولعله يقصد ببعض الروافِض غاهتم بعد 

ما تبين لك ما نقلناه عن الطوسي.
الفرُق بين إْجماِع الَعامِة وإْجَماِع الَخاصِة:

ال��ذي أراه أن��ه ال َف��رَق بين ما يس��ميه الش��افعي إجماع العام��ة، وبين ما يس��ميه إجماع 
الخاص��ة إال يف الُعنص��ِر الثالث، وهو إمكان نقل��ه لألمِة نقا صحيًحا مع انتش��اِر ذلك 
النقل، وهو ما يتبين من بعض األمثلة التي ضربناها إلْجماِع العامِة الذي تقتصر معرفته 
عل��ى بعض العلم��اء دون بعض؛ وعليه فيمك��ن أن يقال: إن اإلجماع ه��و المعلوم من 
الدين بالضرورة إذا س��لمنا بأن للمعلوم من الدين بالضرورِة درجات بحس��ب تفاوت 

الناس يف إدراكه.
ليُل على إمَكاِن وقوِع اإلْجَماِع والعلم به ونقله: 4- الدَّ

لي��ُل على إمكاِن وق��وِع اإلجماع، وإم��كان العلم به،  ف��إذا س��لمنا بكل ما س��بق كان الدَّ
��رعيَِّة، بل يف  وإمكان نقله هو الحصول الفعلي، الذي نراه جليًّا يف َكثيٍر من األحَكاِم الشَّ
جل مسائل الشرع األصلية))(، فأجمعت األمة على أن شهر الصيام هو رمضان، وعلى 
أن الَكعب��َة ه��ي القبلة، وعلى أن��ه ال يجوز الجمع بي��ن أكثر من أربع نس��وة، وإلى ِحلِّ 
البي��ع، واإلجارِة، وحرمة الِغيبِة، والنَّميمِة، والكذب، وش��هادة ال��زور، وأكل الخنزير، 

)1) إرشاد الفحول 1/ 292. 
)2) عربنا )بمسائل الرشع( ومل نقل )مسائل الفقه( بناًء عىل أن امَلعلوَم من الدين بالرضورِة ليس من الفقِه، وإن كان من 

ِع، وإن ذكرت يف ُكتِب الفقِه من باِب التوطئِة لغريه، أو من باب )اليشء باليشء يذكر(.  الرشرَّ
راجع يف هذا املعنى النفحات عىل رشح الورقات ص15. 
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وأجمع��ت على فرض الحجاب على النس��اء، وعلى حفظ العقل، والنفس، والعرض، 
والدين، والمال، إلى غير ذلك كثير مما ال يجوز مخالفته بحال.

5- َقطعيَّة اإلْجَماِع:
لق��د أَطلَق القطعية عل��ى حجيَِّة اإلجماع: إم��ام األصوليين اإلمام الش��افعي، وأبو بكر 
الصيريف، وأبو إسحاق الشيرازي، والخطيب البغدادي، وإمام الحرمين الجويني، وابن 

برهان، والغزالي، والدبوسي، وشمس األئمة.
ب��ل نق��ل غيُر واحد إجماَع القائلين بحجية اإلجماع عل��ى أنه قطعي، ومنهم الرازي مع 
أنه خالف ذلك، ونسبه األصفهاين إلى األكثرين، وقال ابن النجار: وهذا مذهب األئمة 

األعام، منهم األربعة وأتباعهم، وغيرهم من المتكلمين)1(.
وخالفهم اإلمام الرازي فذهب إلى أنه ظني، صرح بذلك يف عدة مواضع حتى قال: إن 
أدلة أصل اإلجماع ليست مفيدة للعلم، فما تفرع عليها أولى أن ال يفيد العلم، بل غايته 

الظن))(.
وأَج��اَب اإلماُم القرايف عليه، فقال  تعال��ى: »تقدم أن مدرك أصول الفقه قطعية، 
نِة، وقرائن  ��ريعِة يف الكتاِب والسُّ وأن كلَّ دليل ذكرنا، فنحن نريده مضاًفا لما معه يف الشَّ
األحوال، وأقضية الصحابة، وذلك إذا حصل باالستقراِء أَفاَد القطع، فاإلجماع قطعي، 
وأصل��ه قطع��ي، لكن بع��ض ُمْدَركه ليس قطعيًّ��ا، وذلك ال يق��دح يف أن الُمجموَع يفيد 

القطع، وال يف أن الَمطلوَب قطعي.
س��لمنا أن المدرك ظني، لكن ال يل��زم أن المدلول ال يكون قطعيًّا، كما تقدم بيانه يف أن 
الُحك��َم َمْعل��وٌم، والظن واقٌع يف َطريق��ِه، ويثبت هنالك أن المبني على الش��ك معلوم، 

فضا عن المبني على الظن«)3(. اه�.
كم��ا أجاب القرايف جواًبا حس��نًا طويًا على اعرتاِض الُمعرتِض عل��ى ُحجيَِّة اإلجماع 
بقول��ه: »إن الُفقه��اَء أثبت��وا اإلجم��اع بعمومات اآلي��ات واألخبار، وأجمع��وا على أن 

)1) انظر يف ذلك: اللمع للشريازي 48، الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي 2/ 154، الربهان إلمام احلرمني 1/ 436- 
437 )رق�م 627، 628(، املس�تصفى 1/ 204، روض�ة الناظ�ر 67، العضد عىل ابن احلاج�ب 2/ 30، البحر املحيط 

للزركيش 6/ 388، 397، رشح الكوكب املنري 2/ 214، كشف األرسار 2/ 189، فواتح الرمحوت 2/ 213. 
)2) راجع عىل سبيل املثال: املحصول )ق2/ ج�1/ ص86، 214، 298).

)3) نفائس األصول 6/ 2770.
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الُمنْكِر لما تدل عليه هذه العمومات ال يكفر، وال يفس��ق، إذا كان ذلك اإلنكار لتأويل، 
  ثم يقولون: الحكم الذي دل عليه اإلجماع مقطوع به، ومخالفه كافر«)1(، فقال
تعال��ى: اإلْجم��اُع قطعيٌّ ألجِل داللِة كل عموم، ال بالنظر إل��ى ذلك العموم وحده، بل 
جميع أصول الفقه مس��ائله المشهورة قطعية، وَمْدرُك الَقطِع فيها يحصل لمن حصل له 
ريعِة وأقضية الصحابة يف فتاويهم ومناظراهتم، واالطاع  االستقراء التام يف نصوص الشَّ
عل��ى كثرة واردات الس��نة يف أعيان تلك المس��ائل، فيحصل القطع حينئ��ٍذ، أما بمجرِد 
آي��ة أو خرب فا، فهذا هو معنى قول العلماء: »مس��ائل أصول الفق��ه قطعية«، وليس من 
ل العلم، كما أنا نقطع بسخاء  الممكن أن يوضع يف كتاب جميع تلك األمور التي ُتَحصِّ
؛ لكثرة االستقراء ألخبارهما، ولو أنا لم نجد إال كتاًبا سطرت فيه  حاتم، وبشجاعة َعلِيٍّ
حكاي��ات كثيرة عنهما لم يحصل لنا القطع، َفوضَع الُعلماُء يف ُكتِب أصوِل الفقِه أصول 
الم��دارك دون هناياهت��ا َتنبيًها عليه��ا، وحينئٍذ يتج��ه قولهم: إن ُمخال��َف اإلجماِع يكفر 
لمخالفت��ه القطعي، ومخالف العموم ال يكفر لمخالفت��ه الظني، وليس يف ذلك ترجيح 
الفرع على األصل؛ ألن أصل اإلجماع يف التحقيق: إنما هو ذلك المجموع الذي أشرنا 
إلي��ه، ول��و خالف أحد ذلك المجم��وع كفرناه وس��وينا بين الفرع واألص��ل، بل نكفره 
بذلك األصل القطعي بطريق األولى، لكونه أصًا قطعيًّا. وإذا لم نكفره بمخالفة عموم 
واح��د نكون قد رجحنا الفرع على بعض أصله، وال غ��رو يف ذلك حينئذ. فتأمل ذلك، 
فإن المصنف -يقصد اإلمام الرازي- قد أكثر التشنيع يف هذا المقام، وأداه صعوبة هذا 
الموض��ع إلى أن ق��ال: اإلجماع ظني، وهو خ��اف إجماع من تقدم��ه -كما حكاه هو 
ها هنا-، وما س��ببه إال َع��دُم النَّظِر يف هذا البحث، فتأمله تخل��ص من هذه الضوائق إن 

شاء اهلل تعالى«))(.
6- ُحجيَُّة اإلْجَماِع وُشَبُه المعاصرين:

ذهب بعض المعاصرين إلى إنكاِر اإلْجماِع لواحدة من ُشَبٍه ثاث:
الشبهة األولى: دعواهم أهنم لم يجدوا أمثلة له فهو دليل غير واقعي)3(.

)1) راجع هنا: االعرتاض الثالث عرش عىل الدليل األول، ص 95.
)2) نفائس األصول 6/ 2583- 2584.

)3) راجع: اإلمجاع لعمر األشقر.
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الشبهة الثانية: أهنم ال يدركون فائدته)1(.
الشبهة الثالثة: أن هناك تخوًفا من التَّلويِح باإلجماِع من غير تثبت أمام كل اجتهاد جديد 

بغرض منعه))(.
واألم��ر ليس كما ذهبوا إلي��ه، فاإلجماع واقع، وهو ينقل الظني إل��ى القطعي، وهو أمٌر 
غاي��ة يف األهمية، وم��ن غيره ينهدم الدين بالكلية، كما أن اإلجم��اع إنما يمنع االجتهاد 

الجديد يف مجال ال نحتاج فيه إلى االجتهاد.
بل اإلجماع يف حقيقة األمر يمثل هوية اإلسام.

ونقصد َطبًعا اإلجماع القطعي المتفق عليه بشروطه عند األصوليين.
7- الِعلُم باإلْجَماِع هل هو ُمتعذٌر اليوم؟

إن ُحجيََّة اإلجماِع تثبت على المس��لمين عند انتش��اره ونقله نقا صحيًحا، ولكن ذلك 
متعذر اآلن لتفرق العلماء المجتهدين شرًقا وغرًبا، فا يحيط هبم علم أحد.

ولك��ن أجاب البيضاوي يف المنهاج بأنه ال يتعذر الوقوف عليه -أي على اإلجماع- يف 
أيام الصحابة، فإهنم كانوا محصورين قليلين. اه�)3(.

قال ابن الس��بكي يف اإلهب��اج))(: »وقضية هذا الجواب أنه ال طري��ق إلى معرفته يف زمن 
غيرهم«.

ومنه��م م��ن أجاب بأهنم وإن كانوا كثيرين بحيث ال يمك��ن لواحٍد أن يعرفهم بأعياهنم، 
فإن��ه يعرف بمش��افهة بعضهم، والنقل المتواتر ع��ن الباقين، بأن ينقَل مِ��ن كل قطر َمن 

يحصل التواتر بقولهم عمن فيه من المجتهدين مذاهَبُهم.
وخمول المجتهد: بحيث ال يعرفه أهل بلدته مستحيل عادة.

فوض��ح إمكان االطاع على إْجَماِع من عدا الصحابِة، وحكم إجماع من عدا الصحابة 
حكم إجماع الصحابة يف كونه حجة؛ هذا قول الجمهور.

حابِة، وهو رواية عن أحمد. اه�)5(. وقالت الظاهرية: إن اإلْجَماَع مختصٌّ بالصَّ

)1) راجع: د حممد بدر، مقالة غري منشورة حول اإلمجاع.
)2) راجع: أزمة العقل املسلم، لعبد احلميد أبو سليامن. طبع املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.

)3) املنهاج ص82. 
)4) اإلهباج 2/ 392؛ ط: 1، الكليات األزهرية. 

)5) اإلهباج ج�2 ص231، 233. 
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فأرى أن من تشكك يف اإلجماع، أو قال بعدم اعتباره إنما جاءه ذلك من تعذر االطاع 
عليه اطاًعا قطعيًّا يتناسب مع ما لإلجماع من أهمية، وأنه دليل ينقل الظني إلى قطعي، 

ويمنع من البحث يف ذلك الظني، ويوجب على الَجميِع اتباع الحكم المجَمع عليه.
8- المراد بعبارة: »من ادعى اإلجماع فهو كاذب«:

نق��ل عن اإلمام أحمد: »من ادعى اإلجماع فه��و كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، ولكن 
يقول: ال نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغه«)1(.

فهذا ليس اعرتاًضا على اإلْجَماِع، ال على وقوعه، وال على حجيته، وإنما هو َتنفيٌر من 
دع��وى اإلجماع من غي��ر حجة وبرهان، وهو ما وقع فعا م��ن حكاية إجماعات كثيرة 
تبي��ن فيما بعد أهنا ليس��ت مح��ا لإلجماع، بل رج��ح المتأخرون خافه��ا، أو أهنا كان 
يقصد هبا إجماع خاص كإجماع الش��افعية، أو المالكي��ة، أو إجماع أهل فاس على أمٍر 

معين.



َدة ص283، فقد مجع فيها الروايات عن اإلمام أمحد يف املسألة، ويظهر منها صحة ما محلنا الكالم عليه.  )1) راجع امُلَسورَّ
َدِة عن القايض قال: »فظاهر هذا الكالم أنه قد منع صحة اإلمجاع، وليس هذا عىل ظاهره، وإنام قال هذا  وقد نقل يف امُلَسورَّ

عن طريق الورع، جلواز أن يكون هناك خالف مل يبلغه...«. 
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املبحث الثالث: أدلة حجية اإلمجاع

أرى أن ُحجيَّ��َة اإلْجَم��اِع األساس��ية هي وقوعه، والحاج��ة إليه بالفع��ل، وإنما اآليات 
واألحادي��ث اس��تدل هبا لتؤكد هذا المعنى، ويس��تأنس هبا له، وعل��ى ُكلٍّ فأدلة الحجية 

المذكورة تنقسم إلى ثاثة أقسام: أدلة الكتاب - أدلة السنة - أدلة المعقول.
القسم األول: أدلة الكتاب

الدليل األول:
َ َلُ ٱلُۡهَدٰى َوَيتَّبِۡع َغۡ�َ َس��بِيِل  قول��ه تعالى: }َوَمن يَُش��اقِِق ٱلرَُّس��وَل ِمۢن َبۡعِد َما تَبَ��يَّ

ٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا{ ]النساء: 115[. ِۦ َما تََولَّ ٱلُۡمۡؤِمنَِي نَُوّلِ
وجه الداللة: جمع اهلل تعالى بين مشاقة الرسول، واتباع غير سبيل المؤمنين يف الوعيد، 
فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين ُمباًحا، لما جمع بينه وبين المحظور، كما ال يجوز أن 
يقال: »إن زنيت وشربت الماء عاقبُتك«، فثبت أن ُمتابعَة غير سبيل المؤمنين محظورة، 
ومتابعة غير س��بيل المؤمنين: عبارة عن ُمتابع��ِة قوٍل أو فتوى غير قولهم وفتواهم، وإذا 
كان��ت تل��ك محظورة: وج��ب أن َتكوَن متابعة قوله��م وفتواهم واجبة، ض��رورة أنه ال 

خروج بين القسمين.
الدليل الثاين:

َُكونُواْ ُشَهَدآَء َعَ ٱنلَّاِس{ ]البقرة: 143[. ٗة وََسٗطا ّلِ مَّ
ُ
قوله تعالى: }َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ

وجه الداللة:
أن اهلل تعالى أخرب عن كون هذه األمة وس��ًطا، والوس��ط من كل شيء خياره، فيكون اهلل 
 قد أخرب عن خيرية هذه األمة، فلو أقدموا على شيء من الَمحظوراِت لما اتصفوا 
بالخيرية، وإذا ثبت أهنم ال يقدمون على شيء من الُمحظوراِت وجب أن َيكوَن قولهم 

حجة.
الدليل الثالث:

ُم��ُروَن بِٱلَۡمۡع��ُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن 
ۡ
ۡخرَِج��ۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
قول��ه تعال��ى: }ُكنُتۡم َخ��ۡ�َ أ

ٱلُۡمنَكرِ{ ]آل عمران: 110[.
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وجه الداللة:
أن الم الجن��س تقتضي االس��تغراق، فدل على أهنم أمروا ب��كل معروف، وهنوا عن كلِّ 
ُمنك��ٍر، فلو أجمعوا على خطأ قوال، لكان قد أجمعوا على منكر قوال، ولو كانوا كذلك 

لكانوا آمرين بالمنكر، ناهين عن المعروف، وهو يناقض مدلول اآلية.
الدليل الرابع:

ۡم��رِ 
َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
َوأ ٱلرَُّس��وَل  ِطيُع��واْ 

َ
َوأ  َ ٱهللَّ ِطيُع��واْ 

َ
أ َءاَمُن��ٓواْ  ِي��َن  ٱلَّ َه��ا  يُّ

َ
أ }َيٰٓ اآلي��ة 

ِمنُكۡم{ ]النساء: 59[.
وجه الداللة)1(:

ۡمرِ{ ]النس�اء: 59[ يدل عل��ى أن إجماع األمة حجة، 
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
اعل��م أن قول��ه تعال��ى: }َوأ

والدلي��ل على ذلك أن اهلل تعالى أمر بطاعة أولى األمر على س��بيل الجزم يف هذه اآلية، 
ومن أمر اهلل بطاعته على س��بيل الجزم والقطع، ال ب��د أن َيكوَن معصوًما عن الخطأ، إذ 
لو لم يكن َمعُصوًما عن الخطأ، كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر اهلل بمتابعته، 
فيك��ون ذلك أم��ًرا بفعل ذلك الخطأ، والخط��أ لكونه خطأ منهي عن��ه، فهذا يفضي إلى 
اجتم��اع األم��ر والنهي يف الفع��ِل الواحِد باالعتب��ار الواحِد، وهذا مح��ال، فثبت أن اهلل 
تعالى أمر بطاعة أولي األمر على س��بيل الجزم، وثب��ت أن ُكلَّ من أمر اهلل تعالى بَطاعتِه 
على س��بيل الج��زم، وجب أن َيك��وَن معصوًما عن الخط��أ، فثبت قطًع��ا أن أولي األمر 

المذكور يف هذه اآلية ال بد وأن يكون معصوًما.
ث��م نق��ول: ذلك المعصوم إم��ا مجموع األمة أو بع��ض األمة، ال جائ��ٌز أن يكون بعَض 
األم��ة، ألن��ا بين��ا أن اهلل تعال��ى أوجب طاع��ة أولي األمر يف ه��ذه اآلية قطًع��ا، وإيجاب 
طاعته��م قطًعا مش��روط بكونن��ا عارفين هبم، قادري��ن على الوصوِل إليهم واالس��تفادة 
رورِة أن��ا يف زماننا هذا عاجزون عن َمْعرف��ِة اإلمام المعصوم،  منه��م، ونح��ن نعلم بالضَّ
عاجزون عن الوصول إليهم، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم، وإذا كان األمر 
كذل��ك علمنا أن المعصوم الذي أمر اهلل المؤمنين بطاعته ليس بعًضا من أبعاض األمة، 

وال طائفة من طوائفهم.

)1) راجع: التفسري الكبري للرازي، تفسري سورة النساء، اآلية 59، بترصف.
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ْوِل 
ُ
ولم��ا بطل هذا وج��ب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو الم��راد بقوله تعالى: }َوأ

ۡمرِ{ ]النساء: 59[ أهل الحل والعقد من األمة، وذلك يوجب القطع بأن إجماع األمة 
َ
ٱۡل

حجة.
القسم الثاني: أدلة السنة:

أما أدلة السنة: ورد يف الباب عدة أحاديث استدل هبا على حجية اإلجماع منها:
1- حديث: ))ال تجتمع أمتي على ضاللة((.

ورد بأسانيد كثيرة من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة.
فقد أخرجه أحمد يف مسنده)1( من حديث أبي بصرة الغفاري، وأبو داود من حديث أبي 
مالك األش��عري))(، والرتم�ذي م�ن حديث عبد اهلل بن عم��ر)3(، وابن ماجه من حديث 
أنس بن مالك))(، والحاكم يف المستدرك من حديث ابن عباس)5(، وأبو نعيم يف التاريخ 
نِة عن أبي أمامة))(، والحاكم عن أبي  من حديث سمرة بن جندب)6(، والالكائي يف السُّ

مسعود))(.
وه��و َحديٌث َصحي��ٌح بمجموع ُطرقِ��ِه، قال الزركش��ي: واعلم أن طرق ه��ذا الحديث 

كثيرة، وال تخلو من ِعلٍة، وإنما أوردت منها ذلك ليتقوى بعضها ببعض))(.
وقال الشيخ الحافظ عبد اهلل بن الصديق الغماري : »وهو متواتر«)10(.

)- ويدخ��ل يف ه��ذا الب��اب حدي��ث أن��س ب��ن مال��ك  ق��ال: ))ُم��رَّ عل��ى النبي 
ا   بجنازة، فأثنوا عليها خيًرا، فقال: وجبت. ثم ُمرَّ بأخرى فأثنوا عليها ش��رًّ

)1) انظر املسند 6/ 396. 
)2) أبو داود يف الس�نن )4233(. وس�كت عنه فهو عنده حجة، ونبه غري واحد أن يف س�نده انقطاًعا. »راجع املعترب يف 

َتريِج أَحاديِث املنهاج واملخترص، للزركيش، ط: دار األرقم، ص57- 58«.
)3) الرتمذي يف السنِن )2255(. وقال: غريب، وانظر الكالم يف إسنادِه واملتابعات عليه يف املعترب )ص58- 60). 

)4) ابن ماجه يف ُسننِه )3950(، وفيه رجل خمتَلف فيه، )انظر املعترب، ص60- 61). 
)5) احلاكم يف املستدرك )1/ 116).

)6) تاريخ أصفهان )2/ 208(، ويف إسناده من ُتكلم فيه )انظر املعترب، ص61، مع كالم املحقق عليه(.
)7) انظر املعترب ص61. 

)8) احلاكم يف املستدرك )4/ 506 -507(، وقال: صحيح عىل رشط مسلم، ووافقه الذهبي. 
)9) املعترب ص62. 

)10) إعالم الراكع الساجد، ص18، ط: مكتبة القاهرة. 
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فقال: وجبت، ثم قال: أنتم شهداء اهلل يف األرض((، هذا لفظ ابن عمر وزاد أبو األشعث 
يف روايته ))فقالوا: يا رسول اهلل، قلت لهذه: وجبت، ولهذه وجبت! فقال: شهادة القوم، 

المؤمنون شهداء اهلل يف األرض(( رواه البخاري ومسلم)1(.
وله طرق وشواهد كثيرة.

3- حدي��ث: ))ال تزال طائفة م��ن أمتي قائمة بأمر اهلل ال يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم 
أمر اهلل وهم ظاهرون((.

رواه البخاري ومسلم))(، وله أيًضا طرق وشواهد كثيرة.
وألج��ل ما تقدم م��ن أحاديث تفيد ِعصمَة األمِة، ذهب غير واح��د من األئمة إلى تواتر 
ا يفيد القطع بعصمة األمة، وأهنا ال تجتمع على خطأ، منهم  هذه األحاديث تواتًرا معنويًّ

ابن الهمام، والكتاين)3(.
االعتراضات على أدلة السنة:

تناقش هذه األدلة بالقوِل بعدِم صحة الحديث األول، وإن س��لم صحته فمعناه: أهنم ال 
يجتمعون يف العقائد على ضالة، وليس لهذا مدخل يف الفروع.

ويناقش الحديث الثاين: بأنه واقعة عين، لعل فيها خصوصية تتعلق بشهادة الحاضرين، 
وال تتجاوزهم.

ويناق��ش الحديث الثالث: بأنه يتعل��ق بالدفاع عن أصِل الدين، والقتال عن حوزته، لما 
ورد يف الروايات األخرى: ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون يف َسبيِل اهلل قاهرين عدوهم، 

ال يضرهم من خذلهم إلى أن َتقوَم الساعة.
ليَل العقلي المس��َتنِد إلى  والحق أن هذه األحاديث ظنية الثبوت، ظنية الداللة، وأن الدَّ
نِة بجملتها أقوى يف هذا الش��أن من االستدالل باألدلة التفصيلية  اس��تقراِء الكتاِب والسُّ

الجزئية.

)1) صحيح البخاري )ح 1367، 2642(، وصحيح مسلم )ح949). 
)2) أخرجه البخاري )9/ 2667، ح6881( عن املغرية بن شعبة، ومسلم )1/ 137، ح156( عن جابر بن عبد اهلل.

)3) التحرير البن اهلامم، ص400، ط: احللبي، سنة 1351. نظم املتناثر من احلديث املتواتر، للحافظ الكتاين، )ح179) 
ط: دار الكتب السلفية، ط: 1. 
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القسم الثالث: الدليل العقلي
أن اإلجماع ممكن وقوعه، وممكن العلم به، والحاجة إليه ضرورة دينية.

هم على وجوب  أما أنه ممكن فذلك يظهر من اتفاق جميع المسلمين مجتهديهم وعوامِّ
الصل��وات الخم��س، وصوم رمض��ان، والزكاة، والح��ج، ونحوه��ا؛ فاإلجماع ممكن 

وواقع.
وأن العلم به، ونقله إلينا ممكنان وواقعان أيًضا، وأن هذا االتفاق قد جعل هذه األحكام 

رورِة، باقيًة إلى يوم القيامة قطًعا. نَة، معلومة من الدين بالضَّ متيقَّ
وال َمجال للقوِل بأن النصوص الواردة فيها هي التي أفادتنا العلم هبا، وبدوامها.

وذلك ألن هذه النصوص ظنية الداللة، ومحتملة للنسخ.
فإذا كان هذا االتفاق، والعلم به، ونقله إلينا، أموًرا ممكنة، فباألولى يمكن ذلك كله يف 

اتفاق المجتهدين وحدهم على حكم شرعي.
وذلك: ألنه إذا أمكن ذلك للكل -أعني األمة قاطبة- الذي هو أكثر عدًدا، بل عدده غير 

محصور، كان ذلك أولى بالنسبة للجزء -أعني المجتهدين وحدهم- لِقلَّتهم.
وألنه قد أمكن ذلك فيهم، وهم يف ضمن الكل، ولمعرفتهم بأعياهنم، التي تسهل معرفة 

آرائهم.
وُأْثبِ��ُت إمكاهن��ا ثانًيا بوق��وِع إْجَماِع الخاصة المتن��ازع فيه، والقطع به م��ن الجميع فإنا 
نقط��ع بأن أئم��ة الصحابة والتابعين قد أجمع��وا على تقديم القاطع عل��ى المظنون وما 

ذلك القطع إال بثبوته عنهم، ونقله إلينا، ويلزم من الوقوع اإلمكان با خاف)1(.
وبذلك نرى أن اإلجماع وظيفته األساسية هو نقل الدليل من الظنية إلى القطعية.



)1) اإلمجاع للشيخ عبد الغني عبد اخلالق. 
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 املبحث الرابع: 
مستند اإلمجاع

تق��رر يف األص��ول أن اإلجم��اع قد يكون له مس��تند من دليل تفصيلي، وق��د ال يكون له 
مستند إال الدليل الجملي، بل ذهب بعضهم إلى القول باإلجماع عن غير مستند.

فإن كان من النوع األول، ففائدته:
أواًل: نقل ذلك الدليل التفصيلي من الظنية إلى القطعية بحيث ال يجوز البحث يف معناه 

بعد اإلجماع.
ثانًيا: عدم البحث عن كيفية داللته على المدلول.

 ، لي��ِل التَّفِصيليِّ حتى لو كان قطعيًّ��ا عند من أجاز اإلْجَم��اَع عن َقْطعيٍّ ثالًث��ا: تأكي��د الدَّ
ليِل كم��ا هو مذهب المحققين من  وإن كان يف ه��ذه الحالة ال ترجيح لَمس��ألٍة بكثرِة الدَّ
األصوليين؛ حيث قاس��وها على عدم الرتجيح بكثرِة الشهود؛ ألن االعتبار عندنا بالقوة 

  . ال بالعدد)1(
أم��ا إذا كان من النوع الث��اين وهو ما كان له دليل جملي، فإنه يك��ون حينئٍذ معتمًدا على 
ى بالقواع��د الكلية للش��ريعة من العمل عل��ى َتحقيِق  ��ريعِة، وه��و ما يس��مَّ اس��تقراِء الشَّ
الَمصلح��ِة، ودرء المفس��دة، ورفع الحرج والض��رر، والعمل باليقين، وطرح الش��ك، 
والرباءة األصلية، وسد الذريعة الموصلة إلى مفسدة، وعدم مخالفة العرف، والمحافظة 
على مقاصد المكلفين بحفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال، ونحو ذلك من 

ريعِة التي نقصدها عند قولنا: »الدليل الجملي«. َمعالِم الشَّ
وذهب بعضهم إلى إمكاِن وقوِع اإلجماِع من غير مستند، وذلك بأن يوفقهم اهلل الختيار 

الصواب من غير أن يكون لهم مستند يستندون إليه.
قال اآلمدي عن هذا: إنه قول طائفة شاذة.

قال الق��رايف تعليًقا على كام الرازي: قلت: هذه اللفظ��ة اختلفت تأويات الناس لها، 
��بهِة،  ونقلتها يف أنواع التَّصحيِف، فقال س��راج الدين: ال يجوز صدور اإلجماع عن الشُّ
كأنه رأى أن معناها: التبحيت »بالحاء المهملة«، وال ش��ك أن هذا مشكل، ألن األمارة 

)1) راجع النفحات عىل رشح الورقات للحاوي ص4، وراجع النفائس ص6/ 2578.
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تصي��ب وتخطئ، وهو قد قال: ال يجوز صدور اإلجماع م��ن غير داللٍة وأمارٍة، فجعل 
محل النزاع فيما عدا األمارة، مع أن الشبهة هي أمارة تحتمل الصواب والخطأ.

هذا ما على هذا التفسير، ويعضد هذا التفسير قول المصنف بعد هذا يف الجواب: »يلزم 
صدور اإلجماع ال عن داللة وال عن أمارة وأنتم ال تقولون به«، فجعل قولهم ال يخرج 

عن األمارة وهو مناقض لما قاله يف أول المسألة.
وق��ال اآلم��دي يف اإلحكام: »اتفق الكلُّ عل��ى أن األمَة ال ُتجِم��ع إال عن مأخذ يوجب 
، فقال: يجوز اإلجم��اع عن توفيق ال توقيف بأن يوفقهم اهلل  اجتماعهم خاًفا لمن ش��ذَّ

تعالى الختيار الصواب من غير مستند«، فصرح بما تقتضي الخاء المعجمة.
وقال أبو الحسين يف المعتمد: ال تجتمع األمة تبخيًتا، كلفظ المصنف غير أنه قال بعده: 
وأج��ازه ق��وم بالتوفيق ال بالتوقيف، فكأن المصن��ف واهلل أعلم اقتصر على لفظه األول 
دون الث��اين فدخله التصحي��ف والتحريف، وكذلك اقتصر علي��ه القاضي عبد الوهاب 

المالكي يف الملخص وقال: ال يجوز إجماعهم لغير مدرك شرعي بالتبخيت)1(.
وقال ابن بْرَهان يف األوسِط: َقاَل َجماعٌة من المتكلمين: يجوز أن ُيجِمعوا لغير مستند، 

بل يوفقهم اهلل تعالى للصدق والصواب. اه�.
وعلي��ه فإن م��ا ذهب إليه بعض المعاصرين من أن اإلجماع منه كاش��ف، ومنه منش��ئ، 
ويعنى بالكاش��ف: ما كان مستنده دليًا تفصيليًّا لم يصل إلينا، أو دليا جمليًّا؛ حيث ال 
يوجد يف المس��ألة دليل تفصيلي، ويعنى باإلجماع المنش��ئ: اإلجماع الذي يصدر من 

َجماعِة المجتهدين من غير دليل.
أق��ول: بن��اء عل��ى ما تق��دم يكون ذلك التقس��يم ق��د أنكره جماهي��ر العلم��اء، ولم يقل 

باإلجماع المنشئ إال طائفة لم ُتسمَّ يف كتب األصول.
وأرى أنه يجب التفريق بين نوعين من أنواع اإلجماع كما ذهب إليه الشيخ علي حسب 

اهلل يف كتابه أصول التشريع))(.
حيث ذهب إلى أن اإلجماع نوعان:

)1) راج�ع نفائ�س األص�ول 6/ 2737، والتحصيل لألرم�وي 2/ 78، واإلحكام لآلم�دي 1/ 261، وانظر املعتمد 
.56 /2

)2) أصول الترشيع، عيل حسب اهلل ص127.
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أولهما: »إجماع األمة على حكم مسألة من المسائل الدينية المحضة أو التي ال يستقل 
العقل بإدراكها، وهذا ال بد له من سند«. اه�.

وهذا أسميه: إجماع الحكم.
ثانيهما: »اتفاق أولي األمر يف األمة على ُحكِم مسألٍة لم ينص على حكمها يف كتاٍب أو 
سنٍة، مما هو مجال للرأي، من مصالح األمة الدنيوية، التي تختلف باختاف الزمان أو 
الم��كان، كاإلجماع على إمامة ش��خص بعينه أو على إع��ان حرب على عدو، أو على 

وضع حدٍّ أعلى لملكية األرض إذا كان يف ذلك مصلحة لألمة«. اه�.
أقول: وهذا النوع يختلف باختاِف الزماِن، والمكان، واألشخاص، واألحوال، ولكنه 
أيًض��ا يحتاج إل��ى دليل جملي م��ن رفع الضرر، والح��رج، ودرء المفس��دة، وتحصيل 

المصالح... إلخ كما تقدم.
وهذا أسميه: إجماع الفتوى.

وهذا النوع من اإلْجماِع المبني على ما ذكرنا يتم نس��خه صورة، ال حقيقة؛ حيث تتغير 
الفت��وى طبًقا لتغير الواقع، إال أن الحقيقة واحدة يف كل منهما، وهي: أن تصرفات ولي 
األم��ر منوطة بمصلحة األمة، ويف تس��مية هذا القس��م إجماًعا حكم��ٌة؛ حيث إنه يحقق 
التَّعري��ف يف كثير من ص��وره، ولكنه يختلف يف بعض أحكامه، كم��ا رأينا عن اإلجماِع 

بمفهومِه المشهور.
ومن كل هذا يتبين أنه يمكن ألهِل اإلجماِع أن تذكره من غير ذكر مستنده؛ يقول اإلمام 
الش��افعي: »أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رس��ول اهلل: فكما قالوا: إن ش��اء 

اهلل.
وأم��ا ما لم يحكوه -فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رس��ول اهلل واحتمل غيره... -: 

فكنا نقول بما قالوا به اتباًعا لهم...«)1(.
ليِل الذي وقع اإلجماع  وقال أبو إسحاق اإلسفراييني: »ال يجب على الُمجتهِد َطلُب الدَّ

به، فإن َظهَر له ذلك، أو ُنِقَل إليه كان أحد أدلة المسألة«))(.

)1) الرسالة ص472، فقرة: 1310، 1311، 1312. 
)2) البحر املحيط 6/ 402. 
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وقال أبو الحس��ن الس��هيلي: »إذا أجمعوا على ُحكٍم، ولم يعلم أهن��م أجمعوا عليه من 
دالل��ٍة -آي��ٍة، أو قياٍس، أو غي��ره-: فإنه يجب المصي��ر إليه؛ ألهن��م ال ُيجِمعون إال عن 

داللة، وال يجب معرفتها«)1(.
ليِل َبعد اشتهاِر الَمسألِة،  ويقول أبو إس��حاق اإلس��فراييني: »يجوز للُمجِمعين َترُك الدَّ
وانعقاد اإلجماع. وربما كان أصله ظاهًرا محتَمًا، أو َقياَس َش��َبٍه: عرف العصُر األوُل 
ه التأويل، ويقتصرون  ليل لما فيه من َتَكرُّ ��بِه، فرتكوا الدَّ حكمة المش��اهدة على نفي الشَّ

على إظهاِر الحكِم، ليكون أمنع من الخاف وأقطع للنزاع«))(.



)1) البحر املحيط 6/ 402.
)2) البحر املحيط 6/ 403. 
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املبحث اخلامس: اإلمجاع والعصر احلاضر

1- اإلْجَماُع والرأي العام:
��عبي)1(، وهو يس��اوي يف  ذه��ب بع��ض المعاصرين إلى ُحجيَِّة ما أس��ماه باإلْجَماِع الشَّ

َمفُهومِِه َمدلول مصطلح »الرأي العام« عند اإلعاميين.
وهو أَمٌر غير ُمَسلَّم؛ حيث قدمنا أن اإلجماع المعترب حجة، هو إجماع الخاصة، وليس 
إجماع العامة، وكما أن إجماع العامة »الشعب« حتى بمفهومه األصولي، وهو االتفاق 
الت��ام بينه��م على رأي معين متعذر وهو غير واقع، إال أنه لو تم مخالًفا لنص صريح، أو 
إلجماع س��ابق ف��ا يعتد به أيًضا، بل ال يبح��ث فيه باعتباره دليًا ق��د تعارض مع دليٍل 

آخر.
ولقد فرض األصوليون س��ابًقا مس��ألة فتور الشريعة ابتداء من خلو الزمان عن المفتين، 

ونقلة المذاهب بله المجتهدين، وانتهاء بأبحاثهم حول مسألة ارتداد األمة))(.
 : ويؤكد عدم االعتداد بالرأي العام أو اإلجماع الش��عبي حديث الرس��ول
))توش��ك أن تتداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة على قصعة الطعام. قالوا: أمن قلة 

نحن يا رسول اهلل؟! قال: ال، أنتم يومئٍذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع اهلل المهابة 
من قلوب عدوكم، ويلقي الوهن يف قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول اهلل؟ قال: حب 

الدنيا وكراهية الموت(()3(.
ومم��ا يؤك��د أيًضا عدم االْعتداِد بالرأي العام كحجة أو دليل يف مس��ائل الش��ريعة ما هو 
معل��وم من الطرق الحديث��ة لصناعة الرأي العام وتوجيهه حيث ش��اء أولئك الصانعون 
بط��رٍق حديث��ٍة غاية يف التعقيد، يس��تخدم فيها مق��ررات علم النف��س واالجتماع، وكل 
ى  الوسائل التقنية الحديثة، مما يشكك يف حرية االختيار لألفراد أثناء تكوينهم لما ُيسمَّ

بالرأي العام))(.
)1) راجع حسن الرتايب - كتاب غري منشور حول أصول الفقه. 

)2) راجع الغياثي إلمام احلرمني ص429، واملنخول للغزايل ص484. 
)3) أخرجه أبو داود يف سننه )4/ 111، ح4297( عن ثوبان وهو حديث صحيح.

)4) ويف هذا رد كاف عىل ما ذهب إليه الشيخ رشيد رضا يف تفسري املنار جملد 5 ص203- 204، حيث قال: إذا فرضنا 
أن عرًصا خال من املجتهدين كام يقول مجاهري املشتغلني بالعلم من املنتمني إىل السنة يف هذا العرص، واتفق مجيع املسلمني 
في�ه ع�ىل ُحك�ٍم يف واقعٍة عرضت لي�س فيها نص رشعي، ف�إن اتفاقهم كلهم ال يع�د إمجاعا، وربام يق�ول متفقهتنا: إهنم 
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ة: 2- اإلْجَماُع والَمجامُع الِفقهيَّ
ومم��ا يذك��ر هنا أن��ه يمكن اس��تعمال دلي��ل اإلجماع لحل مش��كات األمة السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة وغيره��ا، وذل��ك عن طري��ق المجامع الفقهي��ة، بعرض ما 
يهم األمة عليها، واتخاذ رأي موحد بش��أهنا، واالس��تفادة من ُحجيَِّة اإلْجماِع إذا أمكن 
التوصل إليه يف بعض المسائل لرفع الحرج عن األمة، أو للسعي إلى تقدمها وتحصيل 

مصالحها.
ويجدر بنا هنا أن نتكلم عن أمور:

أواًل: أن هناك مس��ائل ينبغي أال يس��تقل واحد بالفتوى فيها لتعلقها بس��ائر األمة، بل ال 
ب��د من عرضها على مجمع م��ن المجتهدين للنظِر فيها م��ن كل وجوهها، ومن جهات 

الفتوى: إدراك الواقعة على ما هي عليه، ثم إدراك حكم اهلل يف مثلها لتنزيله عليها)1(.
وذل��ك مث��ل مس��ائل تحديد النس��ل، والتعددي��ة السياس��ية، والحصول على الجنس��ية 
األجنبية، والموقف السياس��ي، بل والعسكري من حرب الخليج، ونحوها من القضايا 
الكلي��ة والجزئي��ة الت��ي ال ن��رى ج��واز اإلفت��اء فيه��ا على كل ح��ال إال م��ن مجمع من 

المجتهدين))(.
ثانًيا: أن الواقع قد تغير تغيًرا شديًدا يف عصرنا الحاضر بما ال يمكن معه أن تبقى شروط 
االجته��اد على ما هي عليه يف كتب األصوليين، ب��ل ال بد من أن ُيضاَف إليها -مع عدم 
النق��ص منه��ا- ما يمكن المجتهد من إدراك الواقع، وه��ذا أمر يحتاج إلى تفصيل ليس 

هذا مقامه)3(.
ثالًث��ا: َم��ن المجتهد؟ وكيف يرش��ح أو يعي��ن يف تلك المجامع؟ وه��ل يمكن أن يكون 
اإلجماع ناشًئا عن تصرف مؤسس، وناتًجا عن مجموعة من االجتماعات والجلسات 
يف زم��ن محدد، ووقت محدد، يس��مح فيه ل��كل واحد بالكام، وع��رض رأيه ودليله، 

يكون�ون بذل�ك كله�م عصاة هلل تعاىل باجتهاده�م هذا، وال يبعد أن يق�ول املتنطع من هؤالء املتفقهة: إهنم إذا اس�تحلوا 
وضع احلكم والعمل به وعده رشعيًّا يكونون مرتدين عن اإلسالم، ونعوذ باهلل من مثل هذا التنطع من هؤالء الذين جييز 

عقل صاحبه خطأ املاليني، ويقول بعصمة االثنني فأكثر من املجتهدين. 
)1) راجع يف هذا املعنى الفتاوى البن تيمية 28/ 510، اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام للقرايف ص67. 

)2) انظر د. سيف عبد الفتاح عقلية الوهن، وكتابه حرب اخلليج نموذًجا. 
)3) بحث للمؤلف قدم إىل مؤمتر مناهج التغيري بالكويت، عنوانه: فلسفة مناهج التغيري. 
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ومناقش��ته يف بضع دقائق كما هو مش��اهد اآلن يف ُجلِّ المجامع العلمية والفقهية؟ وهل 
َم��ن حكمن��ا عليه باالجته��اد، وعيَّ�نَّاه يف مثل ه��ذه المجامع، يمك��ن أن يخرج من رتبة 
االجتهاد، بنحو خرف ونس��يان وخلط وكثرة َوْهٍم؟ وماذا لو اس��تقال؟ وماذا لو مرض 

وامتنع عن الحضور؟
كل ه��ذه األس��ئلة يف الحقيق��ة تنطوي على إجاباهت��ا، إال أهنا تحتاج إل��ى بحث إجرائي 
يضم��ن الجدي��ة والتلقائي��ة لعمليِة االجته��اِد، بخاف م��ا هو حاص��ل اآلن من تحول 
جلس��ات العلماء إلى ما يشبه المؤتمرات الغربية يف ش��كلها وإجراءاهتا، كما أنه ليست 
هن��اك إج��راءات محددة الختي��ار المجتهدين، ال من مؤلفاهتم، وال من س��معتهم، وال 

غير ذلك.
رابًعا: لتش��عب الواقع والزدواجية التعليم، نش��أت مشكلة اختاف اللغة االصطاحية 
بين الدارس��ين المختلفين يف العلوم المختلفة الش��رعية منها وغير الش��رعية، مما جعل 
التفاهم التام، واإلدراك الصحيح بين المجتمعين يف المجامع الحالية ال يتم على وجهه 

المرجو.
ويف ه��ذا َق��دٌح لفكرِة االجتهاِد الجماعيِّ التي نرى أن��ه ال مناص منها، وعليه فا بد من 
وج��وِد آلي��اٍت تقرُب التفاهم المنش��ود، وهو أمر تس��عى ل��ه مجامع اللغ��ة العربية بجد 

واجتهاد يف السنين الماضية.
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خامتة البحث

1- اإلْجَماُع ُحجٌة َش��رعيٌَّة؛ ومعنى الحجية أنه يجب على كلِّ مكلٍف األخذ هبا وعدم 
الخروج عنها، واالعتقاد بأحقية الحكم المجمع عليه، والعمل بموجبه.

)- اإلْجَم��اُع ُممكٌن يف َنفِس��ِه، ويمك��ن العلم به من المجتهدي��ن، ويمكن نقله إلى من 
يحتج به بطريق السماع والرواية نقا معتربًا صحيًحا. وذلك خاًفا لمن أنكر ذلك كله 

أو بعضه من الكاتبين.
3- ِخ��اُف م��ن اختلف إنما هو يف إْجم��اِع المجتهدين خاصة، ولي��س فيما هو معلوم 
رورِة، والذي لم يختلف فيه أحٌد من المس��لمين س��واء كان مجتهًدا أو  م��ن الدين بالضَّ
عاميًّا؛ حيث ال نزاع يف حجيته، ويسميه الشافعي إجماع العامة، ومثال إجماع الخاصة: 
إجماعهم على أن لبنت االبن السدس تكملة للثلثين مع بنت الصلب يف الميراث، فهي 
اِة، وأن المفروض  مسألة ال يعرفها العامة، ومثال الثاين: إجماع األمة على وجوِب الصَّ

منها خمسة يف اليوم والليلة.
)- اإلْجَم��اُع بالمعن��ى الخ��اص األصولي واق��ع، ووقوعه يدل على إمكان��ه، وإمكان 

العلم به وإمكان نقله إلينا.
ى باإلجماع  5- اإلْجَم��اُع َكاش��ٌف عن دليٍل تفصيلي، أو جملي، وأنه ال يوجد ما ُيس��مَّ

المنشئ.
6- اإلْجَم��اُع الَكاش��ُف قد يكون دليل��ه التفصيلي منقوال، وقد يكون غي��ر منقول إلينا 

اكتفاء باإلجماع.
)- اإلْجَم��اُع الُمعت��ربُ حجًة ودليا هو اإلجماع الع��ام، أي: االتفاق التام للمجتهدين، 
وه��م خاص��ة األمة كله��م يف َعصٍر م��ن العصوِر، ولي��س هناك حجة يف إجم��اٍع خاصٍّ 
كإجم��اع أه��ل المدينة، أو الع��رتة، أو الخلف��اء األربعة، وال حجة يف إجم��اع العامة إذا 

ا أو إجماًعا. خالف نصًّ
نيَِّة إلى الَقطعيَّ��ِة وهو ما أطلق  ��َة اإلْجَم��اِع الك��ربى هي نقل الدليل م��ن الظَّ )- إن ُمِهمَّ
علي��ه الش��افعي إجماع العامة، وُعرف بمصطلح »المعلوم م��ن الدين بالضرورة«، وهو 
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مختل��ف الدرجات، تتف��اوت الناس يف إدراكه فما هو معلوم م��ن الدين بالضرورة عند 
َطائفٍة من العلماء، ليس كهو عند العوام.

)- إن اإلْجَماَع َينْقس��ُم إل��ى إْجماِع ُحكٍم ال يتغير أبًدا، وإلى إْجم��اِع فتوى يتغير بتغيِر 
ماِن والَمكاِن، واألشخاِص، واألحواِل. الزَّ

10- إن اإلْجَم��اَع ممك��ٌن يف عصرنا، وممكن االس��تفادة منه، س��واء يف إدراك الحكم، 
أو يف إص��دار الفتوى، وذلك عن َطريِق مجامع المجتهدين التي ينبغي أن تنش��أ بصورٍة 
أفضل، وأعلى وأرقى، ابتداًء ودوًما مما هو حاصل اآلن يف المجامع الفقهية المنتشرة.
��ا بقضيِة االجتهاِد حيث يقدح الفس��ق، والش��ذوذ،  11- اإلْجَم��اُع َيتص��ُل اتص��ااًل قويًّ
والقول بالتشهي، واالختال الطارئ بمرض ونحوه يف المجتهد المعتمد يف اإلجماع، 
واالجتهاد أمٌر َداخليٌّ يصل إليه اإلنس��ان باس��تكمال آالته، وليس بدعوى يدعيها، وال 
حتى بِرَغبٍة يريدها، أو بمجهود يحاول أن يصل به إلى تلك الدرجة. كما أنه ال عاقة له 
بالدرج��ات العلمية، وال بكثرة التأليف، بل هو ملكة َتظَهر آثارها أمام الجماعة العلمية 

فيحكمون هبا على الشخص، ويرى هو يف نفسه هذه الدرجة بينة ظاهرة.
)1- اإلْجَماُع َدليٌل َش��رعيٌّ مهم، القدح فيه يفتح باب شر واسًعا على األمة، ويحرمها 
من القطعي الذي حفظ الش��ريعة القرون الطويلة، ويعرضها الختاِف األهواِء والبدِع، 

وتمكن الضالة، واندثار الدين بالكلية والعياذ باهلل تعالى.
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 ]1[ املقاصد الضرورية

يقول اإلمام »الشاطبي«: "إن مقاصد الشريعة اإلسامية »أرواح األعمال«". وليس هذا 
مجرد تنبيه إلى االتجاه الذوقي -أو الصويف- عند اإلمام »الشاطبي«، بل هو توجيه إلى 
َجانَِب��ِي المباين والمع��اين يف المصطلح المقاصدي على نحو ال ُيِخلُّ فيه المعنى بالنص 
وال المبن��ى بالمعنى، كما ضبطه اإلمام »الش��اطبي« يف »الموافقات«، وتفعيل المقاصد 
مبنً��ى ومعنً��ى ينطلق من تعقيلها، أي جعل العقل مس��لًكا أوليًّا للوص��ول إليها، وهو ما 
أش��ار إلي��ه »الجويني« يف كتابه »الربهان« يف عبارة تزدحم فيه��ا النظرات العميقة بقوله: 
»ومن لم يتفطن بعقله لوقوع المقاصد يف األوامر والنواهي فليس على بصيرة يف وضع 
الشريعة«، وإمام الحرمين »الجويني« ليس ُمنَظًِّرا فحسب، بل منهجه يف الفقه قائم على 
العلم والعمل، فجاءت نظراته يف المقاصد متحركة من أفق التنظير إلى واقع التنزيل يف 
مؤلفاته الفقهية، والتي يف مقدمتها موس��وعته »هناية المطلب يف دراية المذهب«، ومنها 
كتاب��ه »غياث األمم يف التياث الظل��م«، وكان طبيعيًّا أن توجد المقاصد الضرورية عنده 
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أكثر نضًجا من سابقيه؛ ألهنا تحولت إلى نظرية يف الحفظ يصبح من أهم مفرداهتا تدبير 
ش��ؤون األمة وتغيير األح��وال -باألرواح واألعمال- من الس��لبي إل��ى اإليجابي؛ بما 

يدفع المجموع نحو الحفاظ المجتمعي على مقاصد الخالق ومقاصد الخلق مًعا.
��ا يف التعبئة المفهومية للمصطلح المقاصدي يمثل نقلة نوعية أس��فر  إال أن تط��وًرا ُمِهمًّ
عنها الق��رن الرابع الهجري قبل إم��ام الحرمين ومّثلها حديث »أبي الحس��ن العامري« 
ع��ن المقاصد الضرورية يف كتابه »اإلعام بمناقب اإلس��ام«، ولعله يكون قد اس��توىف 
دراس��تها نظريًّا وعمليًّا يف كتابه المفق��ود »األوامر والنواهي« وفيه حديث مفصل -كما 
أش��ار ه��و- عن المقاص��د الش��رعية يف األح��كام العملية، وق��د اعترب العام��ة »أحمد 
« أقدم َمن  الريس��وين« يف كتابه »الفكر المقاصدي قواعده ومقاص��ده« -اعترب »العامريَّ

حدد الضروريات الشرعية.
ق��ال »أب��و الحس��ن العام��ري« يف كتاب��ه »اإلع��ام بمناقب اإلس��ام«: »وأم��ا المزاجر 

فمدارها... عند ذوي األديان الستة لن يكون إال على أركان خمسة وه�ي:
مزجرة قتل النفس، كالَقَوِد والدية. ●
مزجرة هتك السرتة –أي: العدوان على العرض والمال- كالَجْلد والرجم. ●
مزجرة ثلب العرض، كالَجْلد مع التفسيق. ●
ومزجرة خلع البيضة –أي: العدوان على الدين- كالقتل عن الردة«. ●

وه��ذا الن��ص يعني أن »العامري« تح��دث بالتفصيل عن خمس��ة مقاصد ضرورية هي: 
مقص��د الدين، ومقصد النفس، ومقصد الِعرض، ومقصد المال، ومقصد النس��ل، وأنه 
عالجه��ا من منظور العدم فحس��ب، وليس من منظور العدم والوج��ود كما فعل اإلمام 

»الشاطبي«.
إال أن ه��ذا النص كما يقول »س��عيد حليم« يف كتاب لم ُينش��ر، عنوان��ه »المقاصد العليا 
يف الش��ريعة اإلس��امية: من مقاصد الوجود إلى مقاصد الشهود«: »إن هذا النص يعترب 

فريًدا وعزيًزا بسبب أربعة أمور:
األول: أن��ه وض��ع ش��رًطا من الش��روط الت��ي س��يذكرها الاحق��ون يف تحدي��د مفهوم 
الضروري��ات الش��رعية وذل��ك يف قول��ه: »وأم��ا المزاج��ر فمداره��ا عن��د ذوي األديان 
الس��تة«؛ فقد ربط بين تحديد الضروريات الش��رعية، ووجوب اعتبارها عند أهل الملل 



46

العدد الثالث

والديانات، وهو ما قرره اإلمام »الشاطبي« بعده بقرون يف قوله: »ومجموع الضروريات 
خمسة هي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: هي مراعاة يف 

كل ملة«. ولعله اطلع على كتاب »العامري« وهو يستعد لكتاب »الموافقات«.
الثاين: أنه ربط الضروريات الشرعية التي سماها أركاًنا بالمزاجر أي بالحدود المذكورة 
يف القرآن، وهذه إشارة مبكرة إلى مسالك الوصول إلى المقاصد من ناحية، وإلى كوهنا 

نظرية قرآنية من ناحية أخرى.
الثالث: أنه أول من حدد الضروريات وحصرها يف خمس��ة بخاف ما هو مش��هور بين 

الدارسين بنسبة ذلك إلى اإلمام »اآلمدي« يف كتابه »اإلحكام يف أصول األحكام«.
الرابع: أنه أول من رتب الضروريات الش��رعية وحصرها يف خمسة دون أن يذكر العقل 
وهي حفظ النفس، والمال، والنس��ل، والعرض، والدي��ن، وأولوية حفظ النفس نجده 

عند اإلمام »القرايف« و»البيضاوي« وغيرهما من الاحقين.
ًما تراتبيًّ��ا للمقاصد الضرورية أقام��ه على تعليل  ث��م جاء اإلم��ام »الجويني« ليضع ُس��لَّ
فلس��في كامي يؤس��س لنظرية متكاملة للمقاصد باعتبارها فلس��فة للتشريع حيث قال 
يف كتابه »الربهان«: »ونحن نقسمها –أي: المقاصد الشرعية- خمسة أقسام أحدها: ما 
ل المعنى المعقول منه إلى ضروري ال بد منه مع تقرير غاية  ُيعَقل معناه وهو أصل، وُيَؤوَّ
اإليالة –أي: المآل- الكلية والسياسية...، وهذا بمنزلة قضاء الشرع بوجوب الِقصاص 
يف أوان��ه، فهو معلل بحقن العصمة يف الدماء المصونة، والزجر عن التهجم عليها، فإذا 
اه إلى حيث يتحقق  وض��ع للناظر المس��تنبط ذلك يف أصل الِقصاص تصرف فيه، وع��دَّ
أصل هذا المعنى، وهو الذي يسهل تعليل أصله، ويلتحق به تصحيح البيع، فإن الناس 
لو لم يتبادلوا ما بأيديهم نجد ذلك ضرورة ظاهرة، فمس��تند البيع إًذا آيل إلى الضرورة 
د يف الش��ريعة أن األصول إذا  الراجع��ة إل��ى النوع والجمل��ة -أي الكليات-، ثم قد َتَمهَّ

ثبتت قواعدها فا ينظر إلى تحقيق معناها يف آحاد النوع ...
والضرب الثاين: ما يتعلق بالحاجة العامة وال ينتهي إلى ضرورة ...

والض��رب الثالث: ال يرتبط بضرورة وال حاج��ة عامة، ولكن يلوح فيه غرض يف جلب 
َمْكُرمة أو نفي نقيض لها، وإن أحببنا عربنا عن هذا الضرب وقلنا ما الح ووضح الندب 

إليه تصريًحا ...
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الضرب الرابع: ال يس��تند إلى حاج��ة أو ضرورة، وتحصيل المقص��ود فيه مندوب إليه 
ابتداًء ...

الض��رب الخامس: ما ال يلوح فيه للمس��تنبط معنى أص��ًا، وال مقتضى من ضرورة أو 
ا، فإنه إن امتنع استنباط معنى  حاجة، أو اس��تحثاث على مكرمة، وهذا يندر تصوره جدًّ

جزئي فا يمتنع تخيله كليًّا«.
وهكذا قدم إمام الحرمين رؤيته للمقاصد، وأحكم ربطها بنس��ق فلس��في أفاد منه حجة 
اإلس��ام »الغزالي« عندما أقام تقس��يمه للمقاصد باعتبار قوة المصلحة يف ذاهتا ورتبها 
إل��ى ضروريات، وحاجيات، وتحس��ينيات، وارتفع بالمصلحة م��ن كوهنا جلب منفعة 
ودفع مضرة، إلى مس��توى فلس��في متعاٍل ُلْحمته وُس��َداه أن المصلحة تعني المحافظة 
على مقصود الشرع، ومقصود الشرع -كما يقول يف »المستصفى«- من الخلق خمسة: 
وهو أن يحفظ عليهم: دينهم، ونفس��هم، وعقلهم، ونس��لهم، ومالهم؛ فكل ما يتضمن 
حف��ظ ه��ذه األصول الخمس��ة فهو مصلحة، وكل م��ا يفوت هذه األصول فهو مفس��دة 
ودفُعه��ا مصلحة... وه��ذه األصول الخمس��ة حفظها واقع يف رتب��ة الضروريات، فهي 
أق��وى المرات��ب يف المصالح... وتحريم تفوي��ت هذه األصول الخمس��ة والزجر عنها 
يس��تحيل أن تش��تمل علي��ه ملة من الملل، وش��ريعة من الش��رائع التي أري��د هبا إصاح 
الخل��ق، س��واء أخذنا برأي »العام��ري« الذي يوجب -عقًا- اتف��اق األديان عليها، أو 
أخذنا بقول »اآلمدي« الذي يرجعها إلى طبيعة اإلنسان وعاداته التي ُجبَِل عليها، وكما 
قي��ل نكون بذلك أم��ام معيارين اثنين يف تحدي��د الضروريات، المعي��ار األول مصدره 
النص الشرعي، والمعيار الثاين مصدره حاجة ومصالح الناس، وبذلك تجتمع »مقاصد 

الشرع« و»مقاصد الخلق« يف تحديد معنى الضرورة.
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]2[ املواطنـة

يف التنظير الفقهي والقانوين فإن فكرة الدولة تس��تدعي ضرورًة مكاًنا وسكاًنا وسلطاًنا؛ 
مكاًنا يس��تقر عليه مجموعة بشرية، وسكاًنا يمتلكون اإلقامة الدائمة على هذه األرض، 
وس��لطاًنا يحمي جغرافيا الوطن، ويس��وس حياة المواطن بما يحتاجه من أمن معنوي 
وأم��ن م��ادي. إن أركان الدول��ة ليس��ت مجرد تص��ور ذهني، ب��ل هي حرك��ة ووقائع، 
وهي حركة ال تعرف الس��كون، ووقائ��ع من قواعدها التغير والتجدي��د، فالمكان ليس 
ه��و الجغرافي��ا، بل هو تاريخ أف��كار وتاريخ أفراد وتاريخ مجتمعات، والس��لطان ليس 
إماًما يحكم أو يتحكم، ولكنه مؤسس��ات ومس��ؤوليات وس��لطات، والس��كان ليس��وا 
ركاًب��ا يف قط��ار ال يربطهم إال رابط الوج��ود يف عرباته وكلهم يف انتظ��ار محطة النزول، 
الم��كان -كما يقول »هاريف«- ه��و: »الوعاء الفكري للحيز المكاين« أو هو -كما يقول 
»كانط«- : صورة تخطيطية تصورية، تنبع من طبيعة الذهن، وتجعل يف اإلمكان تحقيق 
الرتابط والتآزر بين جميع الموضوعات الحس��ّية الخارجية، والمكان والزمان مرتبطان 
بطبيع��ة وجودنا البش��ري م��ا دمنا ال نس��تطيع أن ندرك األش��ياء إال متحي��زة يف المكان 
ومتعاقب��ة يف الزمان، وكل ظاه��رة تحدث يف الزمان تحدث أيًض��ا يف المكان، وإذا كان 
»اليبنت��ز« يؤكد أن المكان »ه��و مجرد نظام للعاقات«، فإنه أيًض��ا كما اختار »صفوح 
خي��ر« يف كتابه »المنه��ج العلمي يف البحث الجغرايف« هو كن��ف وإطار لنظام العاقات 
ل البيئُة واإلنساُن ُلحَمَته وُسَداه... ومهما تباينت اآلراء حول مفهوم المكان، فهو  ُتش��كِّ
اإلط��ار الفكري الذي يحدد ش��خصية المجتمع على حد قول »دبنهام«، والس��كاُن هم 

حلقة الوصل بين الا ماديات والمكان.
والمواطنة هي با ش��ك عاقة مادية ومعنوية بالمكان، تتجه األدبيات المعاصرة -كما 
يق��ول »علي خليفة« يف دراس��ته »المواطنة والدولة يف اإلس��ام«- إل��ى التمييز فيها بين 

مقاربتين سائدتين:
األول��ى: تقوم عل��ى رب��ط المواطنة والدول��ة بمنظومة اإلس��ام وفق قاع��دة أن الدين 
اإلسامي يف ماهيته يشتمل على منظومة المواطنة والدولة؛ حيث إن اإلسام والسياسة 

صنوان ال يفرتقان، ألن الدولة يف حاجة إلى الدين.
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الثاني��ة: وت��أيت نقيًضا لاتج��اه األول ومح��وره عدم رب��ط المواطنة والدول��ة بمنظومة 
اإلس��ام، يف إط��ار أن للدولة والمواطنة ماهية خاصة ومس��تقلة عن ماهية الدين ضمن 

المسار الذي انتهت إليه الدولة المدنية يف الغرب.
د بين  ويف تقدي��ري ف��إن هذه األطروح��ة وما يماثلها تعن��ي خلًا يف المنهج؛ ألهن��ا ُتَوحِّ
المختلف��ات، فالدين موجه لإلنس��ان والدولة غايتها المجتمع، الدين يحمله اإلنس��ان 
أينما توجه حتى أوامره ونواهيه تحكمها يف الغالب األعم قاعدة شخصية القوانين؛ ألهنا 
واجبات ال تسقط إال باألداء، والدولة هي بطبيعتها ترتبط بالمكان، واألوامر والنواهي 
فيها -وما يرتبط هبا من ش��ق للحكم وش��ق للجزاء- تحكمها قاع��دة إقليمية القوانين، 
وبالتالي فالدين عالمي والمواطنة محلية، الدين يتحرك يف كل مكان، والمواطنة حبيسة 

مكان ال تفارقه وال ينبغي لها أن تفارقه.
الديُن باعتبار عالميته يقبل التعدد يف اإلقليم الواحد، والمواطنُة باعتبار إقليميتها ال تقبل 
التع��دد يف الم��كان الواحد، والحديث عن دين عالمي أم��ر معقول ومقبول، والحديث 
عن المواطن العالمي ثرثرة عن الحلم المس��تحيل، وترتب��ط الُمواَطنَة بفكرة المصالح 
االجتماعي��ة الت��ي يعالجها »العز بن عبد الس��ام« يف كتابه »قواع��د األحكام يف مصالح 
األن��ام« بقوله: »اعل��م أن اهلل تعالى خلق الخلق وأحوج بعضه��م إلى بعض، لتقوم كل 
طائف��ة بمصال��ح غيرها، فيق��وم األكابر بمصال��ح األصاغر، ويق��وم األصاغر بمصالح 
األكاب��ر، واألغني��اء بمصالح الفق��راء، والنظ��راء بمصال��ح النظراء، والنس��اء بمصالح 
الرجال، والرجال بمصالح النساء«، فالُمواَطنَة يف اإلسام تقوم على مبدأين أساسيين:

األول: المساواة بين الجميع يف كل ما شهدت له الفطرة بالتساوي.
الثاين: الحقوق والواجبات للجميع، ال ُتعطى بإذن وال ُتقيد إال بحق.

وتأيت المواطنة يف مقدمة الضروريات إما باعتمادها يف كل الشرائع كما يرى »العامري«، 
وإما بضرورهتا بحكم الطبيعة والخلق كما يرى »اآلمدي«، وكاهما يربط بين المواطنة 
ونظرية الدولة، وهو ما يفّصله »العز بن عبد السام« قائًا: »ولوال نصب اإلمام األعظم 
-أي وج��ود دول��ة ورئي��س- لفات��ت المصالح الش��املة، وتحقق��ت المفاس��د العامة، 
َواَلْس��َتْوَلى الق��وي على الضعيف، والدينء على الش��ريف، وكذلك والة اإلمام فإنه ال 
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يتم أمره إال باالس��تعانة هبم للقيام بمصالح المس��لمين، وكذلك الحكام -أي القضاة- 
لو لم ينصبوا لفاتت حقوق المسلمين«.

م��ن هنا وج��ب -كما يقول العامة »عب��د الرزاق الس��نهوري« يف كتابه »محاضرات يف 
ش��رح الئح��ة ترتي��ب المحاكم الش��رعية« والصادر س��نة )))1م- التميي��ز بين الدين 
والدولة اإلس��امية وإن كان اإلس��ام يجمع الشيئين، وفائدة هذا التمييز هي أن مسائل 
الدين تدرس بروح غير الروح التي تدرس هبا مس��ائل الدولة، فالدين ينظر إلى العاقة 

بين العبد وخالقه، وهذه ال تتغير وال يجب أن تتغير.
أما مسائل الدولة فالنظر فيها يكون نظر مصلحة وتدبير، ولها على ما أرى خاصيتان:

األول��ى: أهن��ا خاضعة لحكم عقولن��ا، وقد وهبن��ا اهلل تلك العق��ول لتميز بين الَحَس��ِن 
والقبي��ح، فاألحكام الدنيوية تنزل على حكم العقل، وُتْبنَى على المصلحة، والعقل هو 

الذي يهدينا إلى المصلحة، ونحن نبني على ذلك ما نسميه علًما.
الثاني��ة: أن األح��كام يف مس��ائل الدولة تتطور مع الزم��ان والمكان؛ فه��ي تابعة للتطور 
االجتماع��ي الذي يهدينا إليه العلم، وقد س��بق أن هذه األح��كام خاضعة للعلم المبني 

على العقل، فهي تابعة بالضرورة لما يكشفه العلم االجتماعي من قوانين التطور.
إن المواطن��ة -عند »العز بن عبد الس��ام«- هي ج��زء من ماهية الدولة الش��رعية، فإذا 
ضاعت الحقوق وُفقدت المس��اواة فنحن أمام دول��ة جائرة أو ظالمة. إن نظرية الحفظ 
الت��ي هي جوهر المقاصد الضرورية إذا اس��تخدمناها يف صياغة للحقوق البش��رية فإهنا 
يف أساس��ها حماية لإلنسان ال لألديان، ولذلك استوى أمامها أصحاب األديان جميًعا، 
وإذا اس��تخدمناها يف كتاب��ة دس��تور للدول��ة فينبغي أن يتس��اوى من خال��ه المواطنون 
جميًعا يف الحقوق والواجبات، س��واء نص الدس��تور على دين للدولة، أو أغفل النص، 
أو س��جل عليه��ا أهنا با دين، وال ينبغ��ي صياغة مفهوم للمواطن��ة يف ضوء الصراع بين 
الدول��ة الدينية والدولة المدنية، أو بي��ن حقوق األقليات وحقوق األغلبية ألهنا ثنائيات 
تنط��وي على عاقات الضعف والقوة كما تدرس يف علم االجتماع السياس��ي، ال على 
قواعد الحقوق والواجبات كما ينبغي أن تش��رع لها الدساتير وتستوعبها مواثيق حقوق 

اإلنسان.
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وق��د رأى بع��ض الباحثين أن المواطنة ليس��ت جزًءا من الرتاث العربي اإلس��امي؛ إذ 
مكاهن��ا كان مفهوم الرعي��ة الذين يرعاه��م راٍع اختلفت المذاه��ب وآراء الفقهاء حول 
طريق��ة اختياره ومرجعيته وس��لطته، والرأي عندي أن المواطنة ترتب��ط بمفهوم الدولة 
وليست بمصطلح السلطة الذي تجسده جدلية العاقة بين الراعي والرعية، والمفاهيم 
السياسية ينبغي أن ُتقرأ يف سياقها التاريخي والثقايف حتى ال تلتبس المصطلحات، ومن 
الخط��أ والخطر ربط المواطن��ة بفكرة الدولة الوطني��ة حديثة النش��أة، أي بفكرة النظام 
الديمقراطي بتجلياته المعاصرة، حتى ال تكون المواطنة بالمعنى القانوين أي باعتبارها 
وع��اء للحقوق والواجبات حصاَد التجربة اإلنس��انية الحديثة والمعاصرة، إن المواطنة 
باعتبارها منظومة حقوق، والديمقراطية باعتبارها طريًقا من طرق الحكم يلتقيان سياسيًّا 
عل��ى أرض الدول��ة، وال يرتبط عضويًّا أحُدهما بوجود اآلخ��ر، وال يصح القول بأنه ال 
توج��د ديمقراطية دون مواطنة، كما ال تنجز المواطنة يف نظام سياس��ي غير ديمقراطي؛ 
ألن مفهوم الديمقراطية من الس��يولة إلى درج��ة تعدد وتباين وتعارض الديمقراطيات، 
بينما مفهوم المواطنة -من المنظور المقاصدي- يستدعي الديمومة والثبات، فاختفاء 
الديمقراطية ال يعني َفنَاء الدولة، بينما اس��تحالة الدولة تعني المواطنة المس��تحيلة، إن 
المواطنة -بتعبير رجل القانون الفرنسي »أنيسي ليبور« يف كتابه »المواطنة«- تتميز عن 
الوطنية وتتضمنها مع ذلك، إهنا ليس��ت فقط مكونة من قواعد حس��ن سلوك المجتمع، 
ب��ل تفرتض وجود قيم يمك��ن أن تتجادل عانية، ولكنها مع ذل��ك معرتف هبا كمرجع 
أساس��ي من قَِبل مجموع المواطنين، هذه القيم مثل وسائل ممارسة المواطنة، مختلفة 
م��ن وط��ن آلخر، وهذا يعن��ي أن المواطنة من منظ��ور القيم واأله��داف ال بد أن يكون 

ا وكيًفا هبذه المرجعية. وراءها مرجعية، وهي تتأثر كمًّ
إن ارتباط المواطنة بمفهوم الدولة قديًما وحديًثا يهدم مقولة »برنارد لويس« التي تعتبِر 
المواطنَة مفهوًما غربي المنش��أ، وأنه ال يوجد مرادف لكلمة المواطنة يف اللغة العربية، 

وأن هذا المفهوم غريب على اإلسام والثقافة اإلسامية.
ا باعتبارها من الضروريات التي يل��زم هبا وجود الدولة، وقد  إن المواطن��ة توج��د معنويًّ
تكون مواطنة منقوصة كما وجدت يف دولة المدينة يف »أثينا«، وقد تكون مواطنة مرفوضة 
عندما يقس��م المجتمع إلى طبقات بعضها يس��تحق حقوق المواطنة لميزة يف دم أو دين 
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س��ها وجود الدولة قبل  أو فئة، وبعضها ال يس��تحق ذلك، ولكنها حقيقة موضوعية ُيَكرِّ
أن تنطق هبا المواثيق والدساتير، وقبل أن ُتَعبََّأ يف مصطلحات ومفردات لغوية، ويصبح 
الخلط -عن عمد- أكثر فجاجة عند »محمد أركون« الذي يعترب المواطنة يف اإلس��ام 

تعبيًرا عن عاقة الفرد المسلم بأمته، وهو تصور بعيد عن الصواب من وجهين:
- ربط المواطنة بفكرة األمة ال بضرورة الدولة.

- رب��ط المواطنة باألديان ال باإلنس��ان، وكاهما يجانب الحق يف المفهوم اإلس��امي 
كما تم تحديده س��لًفا من منظور مقاصد الش��ريعة اإلس��امية، والرأي عندي أن تنميط 
فك��رة المواطنة لتك��ون ضحية العاقة بين الراعي والرعية يف أدب السياس��ة، أو جدلية 
الرعية والسلطة يف دراسات االجتماع السياسي الغربي والتي يتطابق فيها مفهوم الرعية 

مع مفهوم الرأي العام، يجعل المواطنة حبيسة مفاهيم وعناصر خارجة عن طبيعتها.
إن موق��ف الرعي��ة من الس��لطة الحاكمة يف الفك��ر الحديث وبخاصٍة من��ذ القرن الثامن 
عشر ليس تجسيًدا لشعار »مواطنون ال رعايا« و»مواطنون ال ذميون« وإنما يمثل تعبيًرا 
عن قدرة الرأي العام -ممثًا يف الجماهير أو الرعية- يف المس��اهمة يف س��ير األحداث 
وصنع السياس��ات وتغيي��ر االتجاهات. وهذه األمور كلها تتعل��ق ب�»الوعي« مأزوًما أو 
متوهًج��ا، وكلم��ا اتس��عت دوائر التعلي��م وعمت م��وارد الثقافة كان الوعي س��بيًا إلى 
النهض��ة، أما المواطنة فهي تتعل��ق بالحقوق التي تفرضها الض��رورات، وغياُبها فقدان 
لم��ا ال تق��وم الحياة إال به، حتى يحدث االس��تقرار واالس��تمرار، ويف عب��ارة مقاصدية 
موج��زة: المواطنة من الضروري��ات وهي تتعلق بالكل ال بالصف��وة، والوعي والنهضة 

من الحاجيات التي يتقدم الصفوَف فيها الرواُد والقادُة.
َسة للمواطنة هي: والمقاصد الشرعية المؤسِّ

- مقصد العدل بكل دوائره ومفاعيله.
- ومقصد حفظ الجماعة بكل عموميته وشموله.

- ومقصد التداول بكل أنواعه وفصوله.
- ومقصد قبول التنوع بكل صوره وتفاصيله.

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسِٰن{ ]النحل: 90[.
ۡ
َ يَأ أما مقصد العدل فدليله القرآين: }إِنَّ ٱهللَّ
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 ِ ٱهللَّ ِبَۡب��ِل  }َوٱۡعَتِصُم��واْ  الق��رآين:  فدليل��ه  الجماع��ة  حف��ظ  مقص��د  وأم��ا 
َجِيٗعا{ ]آل عمران: 103[.

يَّاُم نَُداوِلَُها َبۡيَ ٱنلَّاِس{ ]آل عمران: 140[.
َ
وأما مقصد التداول فدليله القرآين: }َوتِۡلَك ٱۡل

ۡرِض ُكُُّهۡم 
َ
وأم��ا مقص��د قبول اآلخر فدليله القرآين: }َولَۡو َش��آَء َربَُّك ٓأَلَمَن َم��ن ِف ٱۡل

َجِيًعاۚ{ ]يونس: 99[.
والمواطن��ة -كم��ا تحددها موس��وعة »كولير« األمريكي��ة- هي أكثر أش��كال العضوية 

اكتمااًل يف جماعة سياسية ما.
فالمواطن��ة إذن يف المفه��وم المقاص��دي اإلس��امي -وه��و مفه��وم دين��ي وسياس��ي 
واجتماع��ي- تعن��ي أهلي��ة متكامل��ة يف مج��ال الحقوق، ومس��ؤولية متماثل��ة يف مجال 

الواجبات.
ويف ضوء هذا المفهوم المحدد نحاول يف دراسة أوسع -إن شاء اهلل تعالى- قراءة مفهوم 
المواطنة متحرًكا يف الرتاث السياسي الغربي، ويف الرتاث اإلنساين اإلسامي بعيًدا عن 
جدلي��ة الديني والمدين، فالخلط بين المفاهيم ج��دل ذميم، وفهم أقل ما يوصف به أنه 

عقيم.
ويف الختام نقول: إن ضبط مفهوم المواطنة من المنظور اإلس��امي يس��توجب الضغط 
عل��ى الواقع المجتمعي لَِتَبنِّيه وتطبيقه عمليًّا، لقد كفلت له النصوص اإلس��امية أهلية 
الوج��وب، وعلى المجتمعات اإلس��امية أن تكفل له أهلي��ة األداء، إنَّ تدقيق المفهوم 
من فقه العلم وهو ما حاولت هذه الورقة تأصيله علميًّا، باعتباره من فروض الكفايات، 
أما تطبيق المفهوم فهو من فقه الواقع وعلينا تفعيله عمليًّا باعتباره من فروض األعيان.

واحلمد هلل اذلي بنعمته تتم الصاحلات،،

حممد كمال ادلين إمام

أستاذ بكلية احلقوق - جامعة اإلسكندرية
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﷽�
مقدمة

تتن��اول ه��ذه الورقُة العلميُة مس��ألَة »الخاف��ات الثقافية والتعددي��ة الثقافية« من خال 
مقاَرب��ة مقاِرنة لمس��ارات سياس��ات التعددية يف بع��ض البلدان الغربي��ة؛ إذ تفرتض أن 
»مش��روع« التعددي��ة هو مس��ار من التح��والت والتط��ورات تختلف باخت��اف الدول 
وسياس��اهتا الثقافية وقدراهتا االس��تباقية على استشراف انعكاس��ات التنوع الثقايف على 

نسيجها االجتماعي والسياسي.
من الض��روري أن نؤكد بداية ضرورة التمييز بين »الخاف��ات الثقافية« و»االختافات 
الثقافي��ة«؛ إذ االختاف هو األص��ل، أما الخاف فعَرض من أعراض الفش��ل يف تدبير 
االخت��اف وإدارة التنوع؛ أي أن البلدان التي قطعت خطواٍت مهمًة يف َمْأَسَس��ة القبول 
باالختافات الثقافية اس��تطاعت أن ترسم مس��اًرا ناجًحا لاعرتاف بالتعددية والحفاظ 
على وحدة المجتمع وتماس��كه، أم��ا البلدان التي َنَحْت نح��و محاولة إدماج األقليات 
لت فيها  م��ن خ��ال صهرها يف بوتق��ة األغلبية دون اإلق��رار بحقوقها الثقافية فق��د تحوَّ
االختافات الثقافية إلى خافات ثقافية تؤجج نار المعارك األيديولوجية والسياس��ية، 
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فتتحول إلى مرتٍع خصٍب للمتطرفين، س��واء من هذه األقليات أو ممن يزعمون تمثيل 
األغلبية والدفاع عن قيمها.

دة تحتاُج مقاربُتها إلى مقارنٍة بين المس��ارات، مع الرتكيز  ب��ة ومعقَّ إنن��ا أمام ظاهرة مركَّ
على نموذجين مختلفين اس��تطاع أحُدهما إلى حد بعيد تجاوَز مش��كلِة التعددية، بينما 
ما يزال اآلخُر يتخبَُّط يف مشاكل تدبيرها وانعكاسات هذا التخبُّط على الحياة السياسية 

واللُّحمة االجتماعية.
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1- وقفات مع مناذج حضارية يف تدبري التعددية الثقافية

نحن نرى أن النموذج الموفق إلى حد ما، هو النموذج الربيطاين، يف حين يعترب النموذج 
الفرنس��ي من أكث��ِر النماذج إثارًة للجدل على مس��توى ه��ذا التخبُّ��ط يف إدارة التعددية 

الثقافية.
لفه��م ه��ذا االختاف يحت��اج األمر إل��ى إدراِك تأثي��راِت التاري��خ ورهانات السياس��ة 
وتوظيف��ات الثقاف��ة يف الجغرافي��ا السياس��ية لعال��م م��ا بعد الح��رب الب��اردة؛ ذلك أن 
المقارنة بين النموذجين الفرنسي والربيطاين يفرض العودة إلى تاريخهما االستعماري 
وسياس��اهتما يف التعامل مع المس��تعَمر، فبقدر ما اعتمدت بريطانيا سياس��َة اإلدارِة غير 
المباش��رة )االنتداب( لمس��تعمراهتا، فإن فرنس��ا عمدت إلى الحكم المباش��ر وسياسة 
��ٌة لليد  االس��تتباع واإللحاق، وبعد »تصفية« االس��تعمار، كانت ثمة حاجٌة أوروبيٌة ماسَّ
رته الحرب العالمية  العاملة من أجل استغالهم يف ترميم اقتصادياهتا المنهارة وبناء ما دمَّ
الثانية، فعمدت الدول األوروبية إلى مستعمراهتا السابقة الستجاب المهاجرين منها، 
وكان طبيعيًّا أن تس��تمرَّ كلُّ دولة يف التعامل مع س��كان مس��تعمراهتا الس��ابقة يف بادها 
بالسياسة ذاهتا التي عاملتهم هبا خال استعمارها لهم، ففرنسا التي كانت تعتمد سياسَة 
اإللحاق عوضتها بسياس��ة اإلدماج التي جاءت متناغمًة مع روح سياس��ة اإللحاق. أما 
بريطاني��ا التي تعاملت بده��اء مع مس��تعمراهتا، وكانت المباِدرة قبل فرنس��ا إلى »رفع« 
يدها عنها، فقد تفطَّنت منذ بدايات الستينيات إلى ضرورِة استباق مشاكل التعددية التي 
س��تنتج ال محالة عن الهجرة وموجاهتا المتتالية وانعكاس��اهتا على النس��يج االجتماعي 
والثق��ايف الربيطاين م��ع تعاقب األجيال. وهك��ذا تم إصدار »قان��ون العاقات العرقية« 
)Race Relations Act( س��نة 65)1م، وه��و القان��ون ال��ذي ت��مَّ تطوي��ُره مرتي��ن 
))6)1م و6))1م( إلخضاعه لضرورات تحس��ين مسار سياسة التعددية يف المملكة 
المتح��دة؛ إذ انتقل من تجري��م التمييز العنصري إلى بناء أواص��ِر العاقات الجيدة بين 
الس��كان »األصليي��ن« والمهاجرين، إلى المس��اواة بي��ن الجماعات العرقي��ة والثقافية 

وإرساء عاقات جيدة على أساس المواطنة.
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2- النموذج الربيطاني يف تدبري التعددية الثقافية: متيز تارخيي

كان ه��ذا يف مرحل��ة الس��تينيات والس��بعينيات، مرحل��ِة العاق��ة بي��ن الع��رق والطبق��ة 
االجتماعية، حين كان المهاجرون مختلفين عرقيًّا وأدنى طبقيًّا، وكانت مطالبهم مركزًة 

على المطالبة بالحقوق االجتماعية.
أما بعد س��قوط جدار برلين، واهنيار منظومة الحرب الباردة، ومع هبوب رياح العولمة 
وم��ا س��ببته إس��رتاتيجيتها الهيمنية يف اس��تثارة نزع��ات الهوية ودع��اوى الخصوصية، 
إذ أصبح��ت مح��ددات الهوية يف كثير م��ن الخطابات محددات ثقافي��ة ولغوية ودينية، 
ف��إن النقاش لم يعد اجتماعيًّا صرًفا، أي ل��م َيُعْد مقتصًرا على مطالبة المهاجرين بنفس 
الحق��وق االجتماعي��ة التي يتمت��ع هب��ا الربيطانيون، وإنم��ا ارتفعت األص��وات مطالبة 

بالحقوق الثقافية واللغوية والدينية.
وهك��ذا انتق��ل مش��روُع التعددية من مش��روع اجتماعي إلى مش��روع ثق��ايف؛ بمعنى أن 
المنتم��ي إل��ى أقلي��ة ما ال يش��عر بأن��ه بريط��اين إال إذا ش��عر بأن��ه مختلف ثقافيًّ��ا، وبأن 
تعبيرات��ه عن ه��ذه االختاف��ات الثقافية مقبول��ة اجتماعيًّا وسياس��يًّا، وكان من حس��ن 
حظ بريطانيا أن سياس��َتها المش��اَر إليها فيم��ا يتعلَّق بإدارة التعددي��ة العرقية قد أثمرت 
إل��ى ح��د مقب��ول يف بن��اء روح تعددي��ة يف المجتمع الربيط��اين؛ إذ ال يس��تغرب مثًا أن 
نج��د ش��رطيًّا بريطانيًّا من ش��رطة الح��دود وهو يرت��دي عمامة مميزة لألقلية الس��يخية 
يف اع��رتاف رس��مي بالتعددية الربيطانية، دون الس��قوط يف منزلقات من��ع هذا المواطن 
��اس يش��كل االنطباع األول��ي ع��ن المجتمع  وه��و ي��ؤدي خدم��ة عام��ة يف م��كان حسَّ
الربيط��اين للزائر لربيطانيا مِ��ن حقه يف ارتداء زيه المميز بزعم المس��اواة من خال منع 
الرم��وز الديني��ة، وهنا يكمن نجاح النموذج الربيطاين؛ أي أن س��بب النجاح يف تقديري 
يتمث��ل يف كون سياس��ة التعددي��ة تقبل باالختاف��ات الثقافية، وال تس��مح بتحويلها من 
 اختافات إلى خافات، وذلك عرب اعتبار المجتمع الربيطاين وكأنه ما يمكن أن نسميه 

.)une communauté des communautés(
صحي��ح أن النجاح الربيطاين ال يصل إلى مس��توى نجاح النموذج الكندي على س��بيل 
المث��ال، والمبن��ي عل��ى »سياس��ة االعرتاف«، لكن��ه نجاٌح معق��وٌل ومنظوٌر قياًس��ا إلى 
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لت فيه االختافاُت الثقافيُة أو كادت  دية، والذي تحوَّ النموذج الفرنس��ي يف تدبير التعدُّ
إل��ى خافات ثقافية، وصلت إلى حدِّ االعتداء عل��ى الحرية الفردية )قضية البوركيني( 
بزع��م الدفاع ع��ن قي��م الجمهورية والت��ي تعترب الحرية إح��دى أسس��ها، وهكذا يدفع 
التخبط يف إدارة التعددية إلى انتهاك الحرية باس��م الحرية، وإلى ضرب قيم الجمهورية 

باسم الدفاع عن قيم الجمهورية.
وه��ذه نقطة أخرى تربز اختاف نماذج التعددية يف الدول الغربية واختاف مس��اراهتا، 
ففي الوقت الذي يطلب عناصر من الشرطة الفرنسية من امرأة مسلمة على شاطئ نيس 
خلع سرتهتا -يف انتهاك صارخ للحريات الفردية-تصدر الحكومة الكندية قراًرا يسمح 
للش��رطيات الكنديات المسلمات بارتداء الحجاب يف فرتة العمل يف الشرطة الفيدرالية 

إذا ما رغبن يف ذلك.
والجدير بالذكر أن هذا القرار لم يأِت اس��تجابًة لمطالب من األقلية المس��لمة يف كندا؛ 
وإنما يف إطار تش��جيع النس��اء المس��لمات على االنخراط يف سلك الش��رطة الملكية / 
الفيدرالي��ة. أي يف إطار مواصلة »سياس��ة االع��رتاف« التي تعدُّ العنوان األبرز لسياس��ة 
 )Charles Taylor( دي��ة الكندي��ة، والت��ي نظَّ��ر لها ألم��ع المثقفي��ن الكنديي��ن التعدُّ
واعتمدها السياس��يون رس��ميًّا يف السياس��ة العامة للدولة الكندية بدًءا من الوزير األول 
الكندي األسبق )Pierre Trudeau(، وتحديًدا سنة 1))1، حين أصدر ترودو قراًرا 
ينص على أن التعددية هي »سياس��ة حكومية رس��مية«، وهي سياس��ة تحمي الحريات 
الثقافي��ة لألف��راد وتعرتف باإلس��هام الثقايف لألقليات عل��ى تنوعها يف الهوي��ة الجامعة 
للمجتم��ع الكندي، وجدير بالذكر أن ترودو الذي س��نَّت حكومُت��ه هذا القانوَن هو أبو 

الوزير األول الحالي.
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3- النموذج الفرنسي يف تدبري التعددية الثقافية: التعثُّر املستمر
أما يف فرنس��ا، وعلى النقيض من ذلك، فتعترب سياس��ة االستيعاب أو االندماج الفرنسية 
نقيًضا للتعددية الثقافية التي رفضها الساس��ة الفرنسيون، وخاًفا لبقية الدول األوروبية 
يصرُّ أولئك الساس��ة على أن فرنس��ا تعامل الجميع كمواطنين وليسوا أفراًدا يف مجاميَع 
عرقية أو إثنية أو ثقافية معينة، إال أن الواقع يشير إلى أن فرنسا مقسمة اجتماعيًّا كما هي 

ألمانيا أو بريطانيا وبالطريقة ذاهتا.
يف يناي��ر الماضي أثيرت العديد من األس��ئلة المتعلقة بالسياس��ة االجتماعية الفرنس��ية 
والتقسيمات االجتماعية للباد، عندما قتل مسلحون إساميون )1 شخًصا يف مكاتب 
المجل��ة الس��اخرة ش��ارلي إبدو وأربع��ة من اليه��ود يف س��وبر ماركت، حمل الساس��ة 
الفرنس��يون التعددية الثقافية دائًما المس��ؤولية يف دعم المتطرفي��ن يف بريطانيا، وعليهم 

اآلن تقديم اإلجابة لما حدث يف فرنسا البلِد الذي يؤمن باستيعاب األجانِب.
هناك نحو س��تة مايين مس��لم يف فرنس��ا، ويمثلون أكرب جالية مسلمة يف أوروبا الغربية، 
وحسب نتائج دراسة أجرهتا مؤسسة »إيفوب« ]IFOP[ عام 011)م فإن 0) يف المائة 
فقط يعتربون أنفس��هم مس��لمين ملتزمي��ن، و5) يف المئة منهم ي��ؤدون صاة الجمعة، 
وعاوة على ذلك فإن الفرنس��يين من أصول شمال إفريقية كثيًرا ما يوصفون على أهنم 
مهاجرون. يف الواقع، فإن أغلبية هؤالء هم الجيل الثاين من المواطنين الفرنسيين ولدوا 
يف فرنس��ا مثل بقية الفرنس��يين ومثل جميع مناصري الجبهة الوطنية. إن إطاق صفتي 
»مس��لم« و»مهاج��ر« على مواطنين فرنس��يين من أصول ش��مال إفريقي��ة ليس بمحض 

الصدفة؛ إنما هو جزٌء من عملية تقوم هبا الدولة لعزل هؤالء عن المجتمع الفرنسي.
ل م��ن المهاجرين الذي��ن حطُّوا الرحال  وكم��ا هو الح��ال يف بريطانيا، ف��إن الجيل األوَّ
يف فرنس��ا بع��د الحرب العالمي��ة الثانية واجهوا عنصري��ًة كبي��رًة، إال أن الجيل الثاين لم 
ا لقبول التمييز االجتماعي، والبطالة، ووحش��ية الشرطة. نظَّموا من خال  يكن مس��تِعدًّ
منظم��ات معظمه��ا علماين تظاه��راٍت تميَّزت أحياًن��ا بالعنف، إن أعمال الش��غب التي 
اجتاحت المدن الفرنس��ية يف خريف عام 005)م كشفت العديَد من عورات المجتمع 

الفرنسي، مثلما حدث يف المدن الربيطانية قبل عقدين من الزمن)1(.
)1) حمم�د نجيب الس�عد، أوروبا الغربية بني التعددية الثقافية واالندم�اج االجتامعي، األقليات وقضية اهلوية يف أوروبا 

http://alwatan.com/details/55196 :الغربية، عىل الرابط اإللكرتوين
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لق��د فاقمت السياس��ات االس��تيعابية الفرنس��ية م��ن ش��عور العزلة بمجتمع��ات الطبقة 
العاملة التقليدية. اس��تخدم الجغرايف االجتماعي كريس��توفر قويلوي مصطلح »فرنس��ا 
ش��ة« ]The peripheral France[ ليصف ه��ؤالء »المدفوعين للخارج عن  المهمَّ
طريق التحس��ين وتصفية الصناعات يف المناطق الحضرية« والذين »يعيش��ون بعيًدا عن 
المراك��ز االقتصادية ومراكز صناعة القرار، ويف حالة من ع��دم االندماج االجتماعي«، 
فهم بالتالي »يش��عرون بالتهميش«. ظهور فرنسا المهمشة أساًسا كان نتيجًة للتطورات 
االقتصادي��ة والسياس��ية، لكن ككثير م��ن المجتمعات الش��مال إفريقي��ة يف الباد، فقد 

أصبحوا يرون هتميشهم من خال عدسة الهوية الثقافية واإلثنية.
بناًء على اس��تطاع آيبس��وس ومركز البحوث السياس��ية، فإن ) من كل 10 أش��خاص 
يعتق��دون أن هنالك »الكثير من األجانب يف فرنس��ا،« و)) يف المائة يعتربون اإلس��ام 
غير متوافق مع المجتمع الفرنس��ي. إن تقديم اإلس��ام كتهديد للقيم الفرنس��ية لم ُيَقوِّ 

الدور السياسي للثقافة فحسب، بل شحذ خيبة األمل الشعبية مع السياسة السائدة)1(.
وبناًء على المعطيات السابقة، وبسبب فشل سياسات اإلدماج الحكومية تجاه الجاليات 
العربية واإلس��امية على الخصوص، فإنه ليس صدفة أن يلجأ بعض الشباب الفرنسي 
إلى الجماعات اإلس��امية السياسية والجهادية، وهم بذلك يعربون عن سخطهم تجاه 
هذه المفارقة الفرنس��ية، واكبت عملية توقف الصناعات عملية إعادة استياء الطبقات 
الغنية على ممتلكاهتا يف قلب المدن بإعادة إصاحها وتطويرها، وبالتالي إجبار الفقراء 
الذين ظلوا ولعقود يعيش��ون فيها على الخ��روج منها إلى خارج المراكز الحضرية؛ أي 
إلى الضواحي ]banlieue[ بعيًدا عن الثقافة الس��ائدة الغالبة على المجتمع الفرنسي، 
مم��ا أدَّى إلى ش��عور تلك الطبق��ات الفقيرة بم��رارة التهميش وأهنا منبوذٌة من الس��ياق 

االجتماعي العام))(.



)1) فشل التعددية الثقافية: اجلامعة مقابل املجتمع يف أوروبا، كنعان مالك، مقالة مرتمجة من جملة الفورين أفريز، ترمجة: 
https://oktob.io/posts/2626 :حممد سليامن الرشودي، عىل الرابط

)2) د. خ�رض ه�ارون أمح�د، ق�راءة يف سياس�ات أوروب�ا جت�اه األقليات: فش�ل سياس�ة التعددي�ة الثقافية. ع�ىل الرابط 
goo.gl/ae2ZEf :اإللكرتوين
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4- التعددية والتنوع الثقايف يف إثراء االنتماء الوطين

إن أص��ل التعددي��ة والتنوع يف داخل الرقعة اإلس��امية مرتبٌط أساًس��ا بعوام��َل تاريخيٍة 
وثقافي��ٍة يمك��ن اعتباُرها محددات تس��ند االختاف الحاصل يف منظ��ورات التأويل يف 
الفقه اإلس��امي القدي��م والمعاصر، حيث يتماي��ز التأويل بين منفتٍح يس��تلهُم منظومة 
القيم القرآنية يف وحدة األصل اإلنس��اين، ويف الكرامة والمساواة اإلنسانية، وبين تأويٍل 
منغلٍق ال يخلو من النظر إلى غير المس��لمين بنوع من االستعاء والنظرة الدونية تجايف 
روح القرآن المجيد ومقاصد اإلس��ام الس��محة، ومن المؤكد أن هذه المقاربة تصدر 
ع��ن تميي��ز عام بين اتجاهين رئيَس��ْين يف الفقه اإلس��امي قديِمِه وحديثِ��ِه: اتجاه فقهي 
يص��در عن تمث��ل وفهم وتأويل مقاص��دي اجتهادي منفتح لمنظومة القيم اإلس��امية، 
واتج��اه فقه��ي يصدر بالمقابل ع��ن تمثل وفهم وتفس��ير نصي منغلق له��ذه المنظومة. 
وبطبيع��ة الح��ال، فإن لكل اتجاه منطلقاته ومحدداته وش��روَطه الحاكمة له من الوجهة 

الذاتية كما من الوجهة الموضوعية.
الحديث هنا عن المجال اإلس��امي بش��كل عام؛ عن عالم يضمُّ أكثَر من ملياٍر ونصف 
م��ن المس��لمين، ونموذج ميداين يهم فئًة معينًة من المجال اإلس��امي، وس��نقُف عنده 
ضم��َن س��ؤال التعددية والتن��وع الثقايف ودورهما يف إث��راء االنتماء الوطني، وس��يكون 
حديُثنا فرصًة للكش��ف عن نموذج تطبيقي يدعونا للتسريع باستصدار اجتهاداٍت فقهيٍة 

ة. ى التوفيَق بين االنتماء للوطن واالنتماء لألُمَّ ومعرفية تتوخَّ
إن المطَّلع على كتاباِت العلماء والفقهاء يف دول الخليج العربي مثًا، س��يجُد أن فكرة 
الوطن ومبدأ المواطنة لم تكن ضمن انشغاالهتم الفكرية؛ بل إن أغلَب ما كتبوه ال يكاُد 

َيْبَرُح محورْيِن أساسيَّْيِن:
أولهما: القلق من تقديم الرابطة الوطنية على الرابطة الدينية.

وثانيهما: القلق من أن يتخذ االحتفاء الرمزي بالوطن صفة العيد.
ومما يلفُت النَّظَر هبذا الخصوص ماحظة وردت على لس��ان الش��يخ صالح الحصين 
رئيس مركز الحوار الوطني، وتنطوي على ارتياٍب واضٍح يف مشروعية الرابطة الوطنية، 
فهو مثًا يرى أن الرابطَة الس��ليمة هي تلك التي تقوُم على أس��اس مفهوم »الجماعة يف 
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اإلس��ام بكل مضامينها من الوالء لبعضهم، وأوس��ع بكثير من فكرة الوحدة الوطنية« 
ولتأكي��د الف��ارق يقول الحصين: إن فكرة الوطنية أنش��أت س��لبيات غير إنس��انية وغير 

حضارية، بل هي بالنسبة لنا غير إسامية.
وال تخرج تحديات الهوية ومفاتيح المواطنة لدى األقليات اإلس��امية عن التحديات 
التي تواجه المس��لمين بشكل عام، ولكن يجب التنبيه بأن هناك فرًقا كبيًرا بين الحديث 
ث عن دور المس��لمين  ع��ن دور المس��لمين ومس��ؤولية المس��لمين؛ ألنه عندم��ا نتحدَّ
يف التعاُم��ل م��ع ظاهرة معين��ة تجعلنا ال نتوقع الش��يء الكثير بخص��وص التأثير الفعلي 
له��ذا الدور يف حالة تفعيله أساًس��ا، وهو ما يختلف بش��كل واض��ح عندما نتحدث عن 
مس��ؤولية المسلمين، وهذا ما لخصه اإلمام أبو الحسن الندوي عندما ألف كتاًبا شهيًرا 
د أن  يحمل عنوان: »ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟«، وقد كان صادًقا عندما أكَّ
المدنيَّة الغربيَّة الحاضرة ال تلقي السمع كليًّا إلى األديان السماوية؛ لذا أوقعت البشرية 
يف فق��ر مدقع، وضاعفت من حاجاهتا ومتطلباهتا، وهي تتمادى يف هتييج نار اإلس��راف 
َضْت أس��اس االقتصاد والقناع��ة، وفتحت أمامها  والح��رص والطمع عندها بعد أن َقوَّ

سبل الظلم وارتكاب المحرمات.
إن أولى معالم تحديات الهوية والمواطنة لدى األقليات اإلسامية تكُمُن يف استحضاِر 
معال��ِم الرس��الة الحضاري��ة الملقاة على المس��لم بش��كل ع��ام، من حيث ينطق باس��م 
رس��الة دينية إس��امية أخاقية جاءت رحم��ًة للعالمين، وهذه الرس��الة العالمية ُتِحيُلنَا 
عل��ى تحقيق »ُحل��م المواطنة العالمية«، ولكن��ه حلم كما وصفن��اه، وبقي كذلك حتى 
اآلن، بالنظ��ر إل��ى تعقيدات��ه الثقافية والسياس��ية واأليديولوجية، ولذل��ك فإن الحديث 
م��ا دام محصوًرا يف النموذج األوروبي فس��نقصُره على االتح��اد األوروبي، ويكفي يف 
ذلك تفعيل اس��تحقاقات مش��روع »ُحل��م المواطنة األوروبية« قب��ل أي تفكير يف معالِم 
»المواطن��ة العالمي��ة« والتي ال يمكن أن تختلَف من الناحية النظرية عن معالِم الرس��الة 
الحضارية الملقاة على المسلمين. فحين ُيبنى موقفهم على فهم سليم لإلسام، وحين 
ينضبط ميزاهنم بالميزان األخاقي، وعندما يتحاورون ويتعاونون مع البشرية يف العالم 
بعي��ًدا عن مي��زان العصبية واللون والطبق��ة والثروة، وحين يجعلون م��ن عمارة الكون 
واإلحس��ان إلى العالمين مب��دًأ ومقصًدا من مبادئهم ومقاصدهم، وحين يش��اركون يف 
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توفير الخير للناس، كل الناس، سيس��عون بذلك لحفظ الحقوق، ومنع الظلم وإن كان 
مع عدو أو مخالف يف الدين، وهذا ُحلم كبير ومش��روع، وهو يس��كن بعضنا يف الواقع 
األوروب��ي، وأقصد أولئ��ك الذين يحلمون ونحل��م معهم بالتأس��يس لمواطنة أوروبية 
تندمج يف منظومتها باقي منظومات االقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة، أي مواطنة 

الواجب ال الحق، مواطنة التلقي ال المشاركة، مواطنة االنضباط ال الفعل.
ولكن المشكل األكرب، والذي ال يمكننا تجاهله ومهما بلغ مقدار تفاؤلنا، هو أن معالم 
العولم��ة الي��وم ال تقب��ل بمنظومة للمواطن��ة دخيلٍة عليه��ا، ألهنا تريد مواطنًة تناس��بها، 
تنصهر يف منظومة قيمها، تس��ايرها، تفتح لها الطريق وهتيكل لها فضاءها العام سياس��يًّا 
ا تس��ود بداخله أواًل وأخيًرا قيُم  ��ا واجتماعيًّا وثقافيًّا، ما دامت تريد فضاًء عامًّ واقتصاديًّ
السلعة وواجبات -وليس حقوق- اقتنائها، وتلك لعمري قيم االمتثال ال قيم التشاركية 
والح��وار، قيم ذلك العالمي غي��ر الواضح، ال قيم المحلي الملم��وس، كما أهنا قيم ال 
تستهدف قانوًنا للسيادة بقدر استهدافها لقانون يفيدها يف التبادل الحر، ولن يكون هناك 
م��ن تمييز يذكر بين المواطنة »المحلية« والمواطنة »العالمية«، س��واء يف هذه المس��ألة 
ته إلى أممية احتجاجية شاملة َتَتَغيَّا التأسيس  بالذات أو يف غيرها، بل سيتحول األمر بُرمَّ

لمواطنة عالمية واحدة تكون بديلة عن »مواطنة العولمة«.
وم��ن األكيد أن��ه بناًء على تفاعل الهوي��ة بقيم العولمة، ُيطرح س��ؤال عن مصير تحقيق 
أس��س معالم المواطنة المرجوة وأسس الهوية الخاصة باألقليات اإلسامية يف الغرب 
على س��بيل المث��ال، خصوًصا أمام تحدي��ات العولمة الجارفة، والتي ل��م َتُعْد هتم هذه 

الدولة أو تلك القارة، وإنما هتم العالم بأسره.
إنه من حق القيم اإلس��امية أن تدعو لمواطنة عالمية أو إنس��انية سامية، تسمو على قيم 
التط��رف والطائفية، وعلى األفكار الرجعي��ة والعنصرية التي ال تؤمن بجدوى التعايش 

والحوار؛ ألهنا تعتمد التدابر واإلقصاء المتبادل وال تسعى إلى التفاهم.
لق��د تنبأ األديب الفرنس��ي من أصل لبناين أمين معلوف بأنن��ا نقرتب من العيش يف زمن 
»الهويات القاتلة«، وربما كان تنبؤه هذا بس��بب انحداره من لبنان حيث اندلعت العديد 
َف الذي  من الحروب الطائفية التي تحيلنا على أس��ئلة الهوي��ة والمواطنة، ولكنَّ التخوُّ
ٌف مش��روٌع يدعو العالم بأس��ره الجتب��اء ُنَخب��ه الفكري��ة والعلمية ورموز  اْعَت��َراه تخ��وُّ
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الحكم��ة والمعرفة فيه من أج��ل أن يوكل إليها أمر التصدي له��ذه الكوابيس المعولمة 
الت��ي تل��وح يف الطري��ق، وهي كوابي��ُس تربُِّره��ا العديد من األمثل��ة يف العال��م الغربي، 
 وستش��كل -بكل تأكيد- تحدًيا حقيقيًّا وكبيًرا ألس��ئلة التعاي��ش والمواطنة والهوية يف 

المستقبل القريب.
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5- خالصات

ختاًم��ا، لق��د أبرزنا خال ه��ذه الورق��ة أن أعظم تحدٍّ معاص��ر إلش��كالية المواطنة هو 
التعددية بمسارها المتطور باستمرار، وأشرنا إلى أن العولمة ُتَعدُّ إحدى عقباته الكأداء 
بفعل نزعتها الهيمنية، غير أن دورنا ال ينبغي أن يقَف عند حدود التش��خيص واالكتفاء 
بلعن الظام؛ ألن المس��ؤولية األخاقية تفرُض علينا البحَث عن نقط النور التي يمكن 
أن ترسم آفاًقا أفضَل، وحتى ال ننضم إلى جوقة العازفين على وتر التيئيس، فإننا نعتقد 
أن نق��ط الضوء هذه ليس��ت بالقليلة، وأن اس��تثمارها يحتاج إل��ى إرادات َخيِّرة وعقول 
ل إلى فاعل إيجاب��ي يف إقرار التعددية، ذلك أن  َنيِّ��رة؛ إذ العولمة نفُس��ها يمكُن أن تتحوَّ
هناك تحوالٍت دراماتيكيًة على مستوى العولمة ينبغي أن نمعن النظر فيها ونستفيد منها 
يف تدبيِر االختافات الثقافية وإقرار سياسات ناجحة للتعددية، منها أن موجة الاجئين 
نح��و أوروبا ال يفه��م منها فقط الهروب م��ن ويات الحرب؛ وإنما أيًضا الس��عي نحو 
َجْت حول الغرب  االنخ��راط يف العولمة بطريقة ما، فلوال االقتناُع بالش��عارات التي ُروِّ
وقَِيِم��ِه التي جاءت هبا رياح العولمة َلَما كانت موج��ات اللجوء َصْوَب الدول الغربية، 
وإنما نحو بقاع أخرى أقرب جغرافيا إلى البلدان التي فر منها الاجئون. ويف مقابل ذلك، 
تتنكر معظم هذه الدول لشعاراهتا ويتهرب معظمها من االلتزام بالكوتة األوروبية التي 
ب من  فرضت عليها، وهذا ما يمكن اعتباره نمًطا من أنماط الخروج من العولمة والتهرُّ
اس��تحقاقاهتا، فمن كان يتخوف منها صار يسعى إلى االنخراط فيها، ومن كان يبشر هبا 

صار يعمل على الهروب من استحقاقاهتا، وهذا ضرب من الخروج منها.
أم��ا الماحظ��ة الثاني��ة، فه��ي أن دهاقن��ة العولم��ة ال يج��دون غضاض��ًة يف اإلق��رار 
بالخصوصيات والتأقلم مع االختافات الثقافية واالس��تجابة الستحقاقاهتا إن كان من 

شأن هذا التحول أن يراكم األرباح ورؤوس األموال.
وهن��ا مك��ر العولمة والمتحكمين يف مس��اراهتا من الق��وى الكربى؛ إذ ال مش��كلَة لهذه 
الق��وى يف أن تحرتم خصوصي��ة اآلخرين وتعرتف بالتعددية إزاءه��م حين يكون الربح 
المادي مضموًنا، فتصنع ش��ركات كربى منتجات خاصة بالش��رق األوسط مثًا، وهي 
المنتجات ذاهتا التي تصنعها ألسواقها الداخلية، إال أهنا تمنحها خصائَص المنطقة التي 
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تصدر إليها )س��يارات خاصة ببيئة صحراوي��ة، منتوجات »حال«...(. إن هذا التحول 
دية الذي  م��ن )Globalisation( إل��ى )Glocalisation(، وهذا »اإلق��رار« بالتعدُّ
تعبِّر عنه الرأس��مالية المتوحش��ة من أجل مراكمة أرباحها ال نجُد له أثًرا يف السياس��ات 
الثقافية المعتمدة مع من ينتمون إلى بعض هذه الثقافات يف المجتمعات الغربية، وتلك 
��ر الفشل يف تدبير التعددية وتجلي مخاطر تبني النزعات التمركزية الهيمنية  مفارقة تفسِّ
وفرض الهيمنة الثقافية على ثقافات بدعوى تخلفها أو اختافها أو تصنيفها ضمن دائرة 
ما يس��ميه األنثروبولوجيون بالثقافات البس��يطة يف مقابل الثقافات المركبة، األمر الذي 
من ش��أنه أن يحول االختاف��ات الثقافية إلى خافات قد تؤجج ن��ار الكراهية وتفضي 

إلى حروب تحت عناوين الهوية، األمر الذي يهدد بشرٍّ مستطيٍر مستقبل البشرية.
وهذا مصيٌر ينبغي العمل على تجنُّبه من خال الوعي بأن التعددية ليست مسألَة مهاَدنة 
و»ش��راء« للس��لم االجتماع��ي، وإنما هي مس��ألة ترتبط بس��ؤال الوجود )نك��ون أو ال 
نكون(، إذ إن أخاق االعرتاف وسياس��ات التعددية الناجعة والناجحة وحدها الكفيلة 

بتحويل االختافات الثقافية إلى مصدر غنًى وإثراٍء لإلنسانية وثقافاهتا ومستقبلها.
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6- يف االنتصار للقواسم املشرتكة بني احلضارتني العربية والغربية
قب��ل التوقف عند ُس��ُبل التفاع��ل األمثل مع الخاف��ات الثقافية والتعددي��ة الثقافية بين 
الحضارتي��ن العربية والغربية ال بدَّ لنا من التوقف عند أرضية نظرية تس��اعدنا على هذه 
المهم��ة، ونجدها لدى الفيلس��وف المغربي طه عبد الرحمن، وتتعلق بس��ؤال الحوار، 

خاصة أن هذا الموضوع هو إشكالية حوارية أساًسا بين نخبة غربية ونخبة عربية.
ي��رى طه عب��د الرحمن أن األصل يف ال��كام هو الحوار، ولكن دخل��ت بعد ذلك على 
الح��وار هتديدات وضبط وما إلى ذلك، وللحوار أهمي��ات، منها أهمية آلية، وله أهمية 

داخلية، وله أهمية خارجية.
بالنس��بة لألهمية اآللية، فالحوار يعطي حقوًقا ويوجب واجبات؛ يعطيك حقَّ االعتقاد 
أن تق��ول م��ا تريُد، أن ت��رى الرأي الذي تري��د، ويعطيك حقَّ االنتقاد له��ذا الرأي وهذا 
االعتق��اد، ولك��ن أيًضا يوج��ب واجبات على َمْن اعتقد ش��يًئا عليه أن يس��تدل عليه، ال 
ب��د م��ن تقديم األدلة على االعتقاد، وال بد للمنتقد الذي يطالب باألدلة أن يس��تمع إلى 

األدلة.
إذن الحوار -يضيف طه عبد الرحمن- هو الهبة اإللهية لإلنسان على أن يطور أساليب 
االس��تدالل على األش��ياء، فهذا الجانب يعن��ي حقيقة هو الذي أس��ميه بالجانب اآللي 

لألهمية اآللية.
وهناك األهمية الداخلية، فالحوار يعود بك إلى األصل؛ ألن اإلنسان ليس مفرًدا، وإنما 
هو جمع؛ هو ذات وآخر يف نفس الوقت؛ بدليل أن اإلنسان قد يحاور ذاته، فمعنى هذا 
أن العملية الحوارية متوافقة مع أصل اإلنسان من حيث إنه جمع وليس فرًدا كما اشتهر 
��خ المحدثون يف عقولنا اإلنس��ان جمًعا وليس مفرًدا وليس فرًدا. إن الحوارية  وكما رسَّ
موج��ودة لوج��ود الجمع اإلنس��اين يف المظهر الف��ردي للواحد، فإذن بق��در ما أمارس 
الحواري��ة مع اآلخرين من خارج الذات ففي الحقيقة أتع��رف على اآلخرية الموجودة 
يف ال��ذات، بمعن��ى آخر أن الح��وار الذي أطالب ب��ه مع اآلخرين وال��ذي يعطينا فرصة 
لاس��تدالل ولتقوية هذا االس��تدالل ولتنمية هذا االس��تدالل، هو يف الحقيقة ممارس��ة 
لمعرفة الذات نفس��ها، ح��واري مع اآلخرين هو حوار لمعرفة ال��ذات، فهذه نقطة هذه 

األهمية الداخلية.
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وأخي��ًرا، هن��اك األهمية الخارجية، وه��ي معلومة، وهي الحوار م��ع اآلخرين، كما هو 
الحال يف لقائنا هذا بالصين، واآلخرين كيفما كانوا: إن الحوار واجب إنساين ينبغي أن 
يعم كل الفئات كيفما كانت هذه الفئات، ليه ألن يف تحقيق هذه الحوارية وتوسيعها مع 
جميع األطراف زيادة يف معرفة الذات وزيادة يف تحقيق اإلنسانية وزيادة يف تحقيق القوة 

االستداللية لإلنسان)1(.
إن المبدأ الحواري وس��مة االخت��اف أهم ما يميز هذه الحضارة اإلس��اميَّة، حضارة 
اللغ��ة والخطاب، وذلك بدايًة من الكتاب ال��ذي يمثِّل الخطَّ النظام لهذه الحضارة وما 
تنتج��ه من معارَف، أي القرآن الكريم ال��ذي يعترب كتاًبا ذا نصٍّ حواري وحجاجي يقوم 
ب  على المح��اورة، وذلك من خال صيغ��ات حجاجيَّة تقوم على االس��تفهام والتعجُّ
والمح��اورة ال تخف��ى على الناظر في��ه، فطبيعة الق��رآن هي طبيعة جداليَّ��ة، ويمكن أن 

نستنبط منه معرفة حوارية لها قواعدها وشروطها وأخاقها.
إنَّ الطبيعة الحواريَّة للثقافة اإلساميَّة ال تقتصر فقط على مجادلة اآلخرين ومناظرهتم، 
بل إهنا مغروسة يف إنتاج هذه المعرفة وعلومها، فكلُّ المعرفة اإلسامية لم تنتج بمعزل 
عن المناظرة والُمحاججة والتحاور، بل نش��أت ضمن أف��ق مناظرايت وفضاء تحاوري 

بين منتجي العلم على شتَّى المستويات، من فقٍه، وكام، ولغة))(.
بعد هذه األرضية النظرية، نرى أن التحديات الكونية التي تواجهنا جميًعا اليوم، وتواجه 
جمي��ع الحض��ارات والثقافات والهوي��ات، تتطلب أكثر من أي وقت مضى االش��تغال 
الجماع��ي عل��ى التفكير الجماعي فيما يجمع هذه الثقاف��ات والهويات، بالرغم من أن 
أس��باب الخاف��ات والصراع��ات اليوم أك��رب، بل يتم تغذيتها بش��كل يوم��ي من خال 

الحروب والنزاعات اإلسرتاتيجية والسياسية يف العديد من بقاع العالم.
ولك��ن من مهام أهل الحكمة يف هذا العالم االش��تغال على ما يجمعنا وليس ما ُيفرقنا، 

وضمن أهل الحكمة الذين نتحدث عنهم.

goo.gl/Brecka :1) طه عبد الرمحن، حدود العقل يف العرص احلديث، اجلزء الثاين، عىل الرابط اإللكرتوين(
)2) كريم حممد، الطبيعة احلوارية للمعرفة اإلسالمية، مقال مؤرخ يف اإلثنني 27 إبريل 2015، عىل موقع طه عبد الرمحن 

goo.gl/ze2fVZ :انظر الرابط اإللكرتوين ،)tahaphilo.com( الرسمي
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هذه بعُض األس��س أو القيم المش��رتكة التي يج��ب أن ينخرَط أه��ُل الحكمة يف الدفاع 
عنه��ا أمام خطاب الصدام والصراع والفتن الذي تروجه العديد من األقام واألس��ماء 

والمشاريع:
�� االشتغال على احرتام األخوة اإلنسانية.

�� التعظيم من قدسية حياة اإلنسان وممتلكاته وخصوصياته.
�� التعظيم من سامة البيئة وعدم إفسادها.

�� نشر قيم التعارف والتفاهم والتعاون والتنافس يف ِعمارة األرض.
ث عن الحض��ارة العربية أو الحضارة الغربية، فإننا ال نتحدث عن  وأخي��ًرا، عندما نتحدَّ
حضارة حديثة الوالدة، وإنما عن المنظومتين الغربية واإلسامية، وهي من المنظومتين 
اللتي��ن تتميزان بالعراقة والِقدم، ألن عمرهما بآالف الس��نين ولي��س بالمئات، كما هو 
الحال مع بعض الحضارات األخرى المعاصرة التي تؤس��س وتنخرط يف إشعال الفتن 

والحروب والصراعات.
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﷽�
الحمد هلل رب العالمين، والصاة والس��ام عل��ى المبعوِث رحمًة للعالمين، وعلى آله 

وصحبه والتابعين، وبعد:
س على إدراكه إدراًكا  فإن مبحث القطعية والظنية من أهم المباحث األصولية التي يتأسَّ
صحيًح��ا معرف��ُة الحجج الش��رعية، ومدى اعتباره��ا يف تحصيل المعرف��ة بأحكام اهلل، 
والوق��وف على مدى درج��ة ثبوهتا وقوة داللتها، ومعرفة مراتبه��ا، وأيها أولى بالتقديم 
عن��د التعارض وع��دم إمكان الجمع، وهذا من أهم ما ينبغ��ي للناظر يف األدلة أن يعرَفه 

َب على تطبيقه وتنزيله. ويتدرَّ
دت  ه��ذا ه��و المدخل التقليدي لبيان أهمي��ة هذا المبحث، واآلن ويف ه��ذه األيام تجدَّ
الحاجة إلى معرفة هذا المبحث وضرورة االعتناء به؛ للرد على ش��بهات المستش��رقين 
ْون  ثون لس��اَننا ويتس��مَّ ح��ول األحكام الش��رعية، ودحِض أراجيِف أذناهبم الذين يتحدَّ
خرون وس��ًعا يف سبيل إثارة  ُعون االنتس��اَب لديننا، ولكنهم مع ذلك ال يدَّ بأس��مائنا ويدَّ
الش��كوك، وتوهين الثوابِت، والتفنُّن يف الش��ذوذ، والحط من العظيم، وإجال الحقير، 

واستحداث أقواٍل وآراَء ما أنزل اهلل هبا من سلطان؛ بدعوى التجديد واالجتهاد.
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ولعمري إنه اجتهاد وتجدي��د بالفعل، لكنه تجديد للضال واجتهاد يف الباطل، اجتهاد 
ينقض ُعَرى الدين عروًة عروة، حتى وصل األمر إلى أن صارت بعُض األحكام -التي 
كان��ت إلى زمن قريب مما ُعلَِم بالضرورة أنه من دين اإلس��ام- مما اختلت ضروريته 
اآلن؛ بس��بب كثرة الطعون وتوالي التش��كيكات، وكان من أه��م المرتكزات التي اْنَبنَى 

ش التخليط يف قضية القطعية والظنية. ش المَشوَّ عليها هذا الفكر المَشوِّ
ولذل��ك، فإن تحرير هذا الباب من أبواب العلم، وجمع ما تفرق منه يف كتب األصول، 
ومحاول��ة نظ��م ذلك يف خي��ط واحد، واالرتقاء به إلى مس��تًوى أكثَر تجري��ًدا لهو عمٌل 
عظيٌم، وهذا هو التجديد الحقيقي الذي يفاخر اإلنس��ان به، ويستطيع أن يخدم به دينه، 
ويدف��ع ع��ن حياضه، ويصول ويج��ول يف محاربة األف��كار المنحرفة، مبي��ًدا لها داحًرا 

ألصحاهبا.
َض لهذه القضي��ة، ولكني أقتص��ُر يف تناولها على  وق��د أحبب��ُت يف هذا البحث أن أتع��رَّ
��نة، واإلجم��اع، والقياس؛ ألهنا  ��ق باألدلة األربعة المتفق عليها: الكتاب، والسُّ ما يتعلَّ
أمهات األدلة الش��رعية التي ُيعتمد عليها يف استنباط األحكام، والكام عليها من حيث 

يَّة وكيفية االستدالل هبا من أهم مطالب علم األصول. الُحجِّ
فجاء هذا البحث يف سبعة فصول:

الفصل األول: يف بيان األدلة المتفق عليها.
الفصل الثاين: يف بيان مفهوم القطع ومفهوم الظن.

الفصل الثالث: يف أسباب العلم القطعي وأنواع التصديقات الضرورية.
الفصل الرابع: يف القطع والظن يف مجال نصوص الوحيين.

الفصل الخامس: يف القطع والظن المتعلَقين بمبحث اإلجماع.
الفصل السادس: يف القطع والظن المتعلَقين بمبحث القياس.

الفصل السابع: يف المساحة المسموح باالجتهاد فيها من القطعي والظني.
ثم الخاتمة، وفيها الملخص والتوصيات.

وس��ميته: »األدلة المتفق عليها بين القطعية والظنية«، وعلى اهلل توفيقي واعتمادي، منه 
أس��تمدُّ المعونة والم��دد يف كل حرف ونفس، وأس��أله التوفيق والقب��ول، وأن ينفع بما 

كتبته وسطرته، وأن يلهمني اإلخاص يف القول والعمل.



72

العدد الثالث

 الفصل األول: 
يف بيان األدلة املتفق عليها

ُل بصحيح النظر فيه  الدليل لغة: هو المرش��د)1(، ويف االصطاح: هو »م��ا يمكن التوصُّ
إلى مطلوب خربي«.

ف�)ما(؛ أي: ش��يء )يمكن التوصل(؛ أي: الوصول بكلفة، والتعبير ب� »يمكن التوصل« 
دون »م��ا يتوصل« تنبيه عل��ى أن الدليل من حيث هو دليل ال يعترب فيه التوصل بالفعل، 
ب��ل يكفي إمكانه، فا يخرج عن كونه دلي��ًا بعدم النظر فيه أصًا بعد أن كانت فيه هذه 
الصاحي��ة )بصحي��ح النظر( متعل��ق بالتوص��ل؛ أي بالنظر الصحيح؛ م��ن باب إضافة 
الصف��ة للموصوف، والنظ��ر: يعني الفكر )فيه إلى مطلوب خ��ربي(؛ متعلق بالتوصل، 

والمطلوب الخربي: هو ما يخَبر به من التصديقات المحتملة للصدق والكذب.
والتوص��ل المذك��ور يكون بالنظر يف الدلي��ل من الجهة التي من ش��أهنا أن ينتقل الذهن 
هبا إلى ذلك المطلوب، المس��ماة وجه الدالل��ة، ومعنى الوصول إليه بما ذكر: علمه أو 

ظنه))(.
والمبح��وث في��ه هن��ا ليس هو مطل��ق األدلة؛ بل خص��وص األدلة اإلجمالي��ة التي هي 
موضوع علم أصول الفقه، والذي يبحث فيها عن حجيتها وطرق داللتها على األحكام 

الشرعية التفصيلية.
وق��د قس��م العلم��اء األدلة اإلجمالية إل��ى ما هو متفق علي��ه، وإلى ما ه��و مختلف فيه، 

نة، واإلجماع، والقياس. وقرروا أن المتفق عليه منها أربعة، وهي: الكتاب، والسُّ
قال القاضي البيضاوي: »ودليله المتفق عليه بين األئمة: الكتاب، والس��نة، واإلجماع، 

والقياس«. اه�)3(.
ومعن��ى كوهنا متفًقا عليها: أنه قد تم القبول الع��ام العتبارها حجة، وصاحيتها كدليل 

لألحكام الشرعية التفصيلية.
)1) تاج العروس، 14/ 242، ط - دار الفكر 1414ه�.

)2) انظ�ر: غاي�ة الوص�ول رشح لب األصول، لش�يخ اإلس�الم زكريا األنص�اري، ص: 20، 21، ط. احللب�ي، التقرير 
والتحب�ري الب�ن أمري ح�اج، 1/ 50، 51، ط. دار الكتب العلمي�ة، الكوكب املن�ري، 1/ 52- 54، ط. العبيكان الثانية، 

1418ه�/ 1997م.
)3) انظر: املنهاج مع هناية السول وحاشية بخيت، 1/ 44، ط. عامل الكتب.
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وإطاقه��م أهن��ا متفق عليها إش��ارة إلى أن ما ورد م��ن المنازع��ة يف االحتجاج ببعضها 
عن بعض الطوائف كالش��يعة والظاهرية ال يعول عليه وال يلتفت إليه، حتى ينزل منزلة 
العدم، فُيحَكم بوجود االتفاق معه دون أن يخدش هذا يف صحة ذلك االتفاق شيًئا؛ قال 
اإلس��نوي شارًحا عبارة البيضاوي الس��ابقة: »أشار به إلى أن المخالفين يف هذه األربعة 
ليسوا بأئمة يعترب كامهم، فا عربَة بمخالفة الروافِض يف اإلجماع، وال بمخالفة النظَّام 
��نة، على ما نقل��ه عنهم ابن َبرهان يف  يف القي��اس، وال بمخالف��ة الدهرية يف الكتاب والسُّ

أول الوجيز وغيره« اه�)1(.
وأما األدلة المختلف فيها فكثيرة؛ منها: االستحس��ان، وقول الصحابي، وسد الذرائع، 
ض لها من مقاصِد هذا  واالس��تصحاب، وعمل أهل المدينة، وغير ذلك، ولي��س التعرُّ

البحث.
األدلة المتفق عليها

وفيم��ا يلي ال��كام باختصار على كل واحد من هذه األدل��ة األربعة؛ من حيث تعريفه، 
ودليل حجيته.

وق��د اعت��اد علم��اء األصول على ذك��ر القرآن الكري��م يف المق��ام األول يف جملة األدلة 
��نة المش��رفة، ثم يأيت اإلجماع ثالًثا، ثم القياس رابًعا؛ وذلك ألن  اإلجمالية، ثم يليه السُّ
الق��رآن الكريم هو أول أصول الش��ريعة وجوًدا، وألنه أص��ل مطلق من كل وجه وبكل 
��نة؛ ألن الكتاَب أصُلها، ثم يأيت اإلجم��اع؛ ألنه فرع عنهما، وُموِجبِيَّته  اعتبار، وتليه السُّ
متوقف��ة عليهما، وأما تأخير القياس فألنه يتوقف يف إثب��ات الحكم على المقيس عليه، 
بخاف األدلة الثاثة الس��ابقة، فإهنا مع تف��اوت درجاهتا حجج موجبة لألحكام قطًعا، 

وال تتوقف يف إثبات األحكام على شيء))(.
أواًل: القرآن الكريم:

ُل على النبي  ليكون معجزًة له تدلُّ على أنه رسوٌل  والقرآن هو اللفظ المنزَّ
ُن بين دفتي المصحف،  م��ن عند اهلل لإلعجاز بس��ورة منه، المَتَعبَُّد بتاوته، وه��و المدوَّ

)1) هناية السول مع حاشية بخيت، 1/ 4.
)2) اإلمجاع يف الرشيعة اإلسالمية للشيخ عيل عبد الرازق، ص: 5، 6، ط. دار الفكر العريب.
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المبدوُء بس��ورة الفاتحة، المختوُم بس��ورة الناس، المنقوُل إلينا بالتواتِر كتابًة ومشافهًة 
جيًا عن جيل، محفوًظا من أي تغيير أو تبديل)1(.

ولم��ا كان القرآن الكريم يف نظر المس��لمين ه��و كلمَة اهلل، فه��و إذن المعبِّر عن اإلرادة 
اإللهية، وقد جاء القرآن الكريم بأنواع ثاثة من األحكام:

األول: أحكام اعتقادية: تتعلَّق بما يجب على المكلَّف اعتقاُده يف اهلل، ومائكته، وكتبه، 
ورسله، واليوم اآلخر.

والث��اين: أحكام خلقية: تتعلق بما يجب على المكلَّ��ف أن يتحلَّى به من الفضائِل، وأن 
يتخلَّى عنه من الرذائِل.

والثال��ث: أحكام عملي��ة: تتعلَّق بما يصدر ع��ن المكلَّف من أق��وال، وأفعال، وعقود، 
فات))(. وتصرُّ

نَّة: ثانًيا: السُّ
نَّة هي: ما َصَدر عن النبي  من قول، أو فعل، أو تقرير. السُّ

��نَّة تعترب هي المبيِّنََة للقرآن الكريم الش��ارحَة له، وما كان منها على وجه التشريع،  والسُّ
ونقل إلينا بسند صحيح فإنه يكون مصدًرا معتربًا الستنباط األحكام الشرعية.

والقرآن الكريم نفُسه قد طلب من المؤمنين أن يطيعوا النبيَّ ، وقرن طاعَته 
{ ]النس�اء: 80[،  َ َطاَع ٱهللَّ

َ
ن يُِطِع ٱلرَُّس��وَل َفَقۡد أ بطاع��ة اهلل تعالى؛ فقال اهلل تعالى: }مَّ

وقال: }َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ{ ]احلرش: 7[.
ثالًثا: اإلجماع:

  اإلجماع هو: اتفاق المجتهدين من األمة اإلسامية بعد وفاة نبيها محمد
يف عصر على أي أمر كان)3(.

ف��إذا تحقق��ت أركان اإلجم��اع؛ ب��أن ُأْحِص��َي يف عصر م��ن العصور بعد وفاة الرس��ول 
 جميُع َمْن فيه من مجتهدي المسلمين، واتفقت آراؤهم جميًعا على حكم 

)1) انظ�ر: مج�ع اجلوامع برشح املحيل مع حاش�ية العط�ار، 1/ 292، 293، ط. دار الكتب العلمي�ة، علم أصول الفقه 
للشيخ عبد الوهاب خالف، ص: 23، ط. مكتبة الدعوة.

)2) علم أصول الفقه خلالف، ص: 32.
)3) مجع اجلوامع برشح املحيل، 2/ 210، 211.
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واح��د يف مس��ألة معينة، كان هذا الحك��م المتفق عليه غير جائ��ز المخالفة، وليس قابًا 
لاجتهاد فيه مرًة أخرى من مجتهدي عصٍر آخَر تاٍل لعصرهم.

َ َلُ  ودلي��ل حجي��ة اإلجم��اع قوله تعالى: }َوَمن يَُش��اقِِق ٱلرَُّس��وَل ِم��ۢن َبۡعِد َم��ا تَبَيَّ
ٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنََّمۖ وََس��آَءۡت َمِصً�ا{  ِۦ َما تََولَّ ٱلُۡهَدٰى َوَيتَّبِۡع َغۡ�َ َس��بِيِل ٱلُۡمۡؤِمنَِي نَُوّلِ
]النساء: 115[، وما رواه الرتمذي أن النبي  قال: »إن اهلل ال يجمع أمتي -أو 
ق��ال: أمة محمد - على ضالة، ويد اهلل مع الجماعة، ومن ش��ذَّ ش��ذَّ إلى 

النار«)1(.
رابًعا: القياس:

والقي��اس هو: إلحاق واقعة ال ن��صَّ على حكمها بواقعة ورد ن��صٌّ بحكمها يف الحكم 
الذي ورد به النص؛ لتساوي الواقعتين يف علة هذا الحكم.

ف��أركان القياس أربعة: أص��ل وهو الَمِقيس علي��ه، وفرع وهو الَمِقيس، وعلة مش��رتكة 
جامعة بين األصل والفرع، وُحكم.

ف��إن دل َن��صٌّ على حكم ما، وعرفت علة هذا الحكم بطري��ق من الطرق التي ُتعرف هبا 
عل��ل األحكام، ثم وجدت واقعة أخرى تس��اوي واقعة الن��ص بأن تحققت علة الحكم 
ى بواقعة النص يف حكمها بناًء على تساويهما يف علته؛ ألن الحكَم يوجد  فيها، فإهنا ُتَسوَّ

حيث توجُد علُته))(.
��نة المطهرة أن النبي  قد اس��تعمل القياس يف االس��تدالل  وق��د ورد يف السُّ
عل��ى حكِم كثي��ٍر من الوقائِع التي ُعِرض��ت عليه ولم ُيوَح إليه بحكمه��ا، ولم َيُقْم دليل 

على اختصاصه بذلك، فللمسلمين به أسوة.
نۡلَا  وه��ذه األدلة الثاثة األخيرة َمَردُّها يف الحقيقة إلى القرآن الكريم؛ قال تعالى: }َونَزَّ
ءٖ{ ]النح�ل: 89[؛ قال اإلمام النس��في يف تفس��يره:  ِ َشۡ

َعلَۡي��َك ٱۡلِكَتٰ��َب تِۡبَيٰٗن��ا ّلِ��ُ�ّ
ءٖ{ من أمور الدين؛ أما يف األحكام  ِ َشۡ

نۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب تِۡبَيٰٗنا{ بليًغا }ّلُِ�ّ »}َونَزَّ

. 1) رواه الرتمذي يف أبواب الفتن، باب: ما جاء يف لزوم اجلامعة، عن ابن عمر(
وال�كالم ع�ىل وجه الداللة من اآلية مبس�وط يف كتب األصول، وأما احلديث فقد ج�اء عدد كبري من األحاديث يف نفس 
ا. ]انظره: 1/ 424،  املعنى، وقد مجعها اخلطيب البغدادي يف كتابه »الفقيه واملتفقه«، وادعى أهنا قد تواترت تواتًرا معنويًّ

ط. دار ابن اجلوزي[.
)2) انظر: علم أصول الفقه خلالف، ص: 52.
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��نة أو باإلجماع أو بقول الصحابة أو بالقياس؛  المنصوص��ة فظاهر، وكذا فيما ثبت بالسُّ
ألن مرج��ع الكل إل��ى الكتاب؛ حيث َأمرن��ا فيه باتباع رس��وله  وطاعته بقوله: 
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل{ ]النساء: 59[، وحثنا على اإلجماع فيه بقوله: }َوَيتَّبِۡع 

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱهللَّ

َ
}أ

َغۡ�َ َس��بِيِل ٱلُۡمۡؤِمنَِي{ ]النس�اء: 115[، وقد رضي رسول اهلل  ألمته باتباع 
أصحاب��ه بقوله: »أصحابي كالنج��وم بأيهم اقتديتم اهتديتم«)1(، وقد اجتهدوا وقاس��وا 
بَۡصٰرِ{ 

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ واْ َيٰٓ ووطَُّؤوا طرق االجتهاد والقياس، مع أنه أمرنا به بقوله: }فَٱۡعَتِبُ

نة واإلجماع وقول الصحابي والقياس مستندة إلى تبيان الكتاب،  ]احلرش: 2[، فكانت السُّ
فنتبين أنه كان تبياًنا لكل شيء« اه�))(.

»على أننا مهما تعمقنا يف مختلف تيارات الفكر التشريعي يف اإلسام، فإن حقيقة معينة 
تظل ثابتة ال تقبل جداًل، هي أن الغاية النهائية وراء كل جهود الفقهاء ليست إال التوصل 
إلى ذلكم المنبع الوحيد الذي يجب أن َيْس��َتِقَي منه الناُس جميًعا من قريب أو من بعيد 
حكَم اهلل، وهو الحكم الذي يس��جله القرآن يف المقام األول مباش��رة، ثم يأيت الحديث 
��نة، ف��إن القياس يحاول أن  لُِيَبيِّنَ��ُه ويح��دده، وإذا ل��م َيِرِد الحكُم يف نص الكتاب أو السُّ
يكشف عنه يف روحهما ويف مفهومهما العميق، ويأيت أخيًرا دور اإلجماع محاواًل إدراك 
هذا الحكم يف فحوى مجموعهما، فاهلل سبحانه وحده هو إذن المشرع، وليس اآلخرون 

سوى مقررين ألمره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة«)3(.



)1) رواه عب�د ب�ن محيد يف مس�نده ]املنتخب منه رقم: 783، ط. مكتبة الس�نة بالقاه�رة، األوىل، 1408ه�/ 1988م[، 
وق�ال البيهق�ي يف »املدخ�ل إىل الس�نن الك�ربى« ]ص: 163، ط. دار اخللف�اء بالكوي�ت[: »هذا حديث متنه مش�هور، 

وأسانيُده ضعيفة، مل يثبت يف هذا إسناد، واهلل أعلم« اه�.
)2) تفسري النسفي، 2/ 229، ط. دار الكلم الطيب ببريوت، األوىل 1419ه�/ 1998م.

)3) دستور األخالق يف القرآن للشيخ ِدراز، ص: 50، ط. مؤسسة الرسالة، العارشة 1418ه� / 1998م.
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 الفصل الثاني: 
يف بيان مفهوم القطع ومفهوم الظن

مفهوم القطع:
مادة القاف والطاء والعين تدلُّ على َصْرم وإبانة ش��يء من شيء، قال الزبيدي: »قطعه: 

... أبانه من بعضه فصًا« اه�)1(.
ومنه القطيع��ة؛ أي الهجران؛ يقال: تقاطع الرجان إذا تصارما. ويقال: أقطعت الرجل 
إقطاًعا، كأنه طائفة قد قطعت من بلد. ويقولون لليائس من الشيء: قد ُقطَِع به، كأنه َأَمٌل 

َلُه فانَقَطَع))(. َأمَّ
وكما يس��تعمل القطع يف الحسيات، فإنه يس��تعمل يف المعنويات والمعقوالت)3(؛ فمن 
يِۡدَيُهَما َجَزآَءۢ بَِما َكَسَبا نََكٰٗل ّمَِن 

َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسَّ األول: قوله تعالى: }َوٱلسَّ

ُ َعزِيٌز َحِكيٞم{ ]املائدة: 38[. ِۗ َوٱهللَّ ٱهللَّ
ُعٓواْ  ۡرِض َوُتَقّطِ

َ
ن ُتۡفِس��ُدواْ ِف ٱۡل

َ
ُۡتۡم أ وم��ن الثاين: قوله تعالى: }َفَهۡل َعَس��ۡيُتۡم إِن تََولَّ

رَۡحاَمُكۡم{ ]حممد: 22[.
َ
أ

والقطع كما اس��تعمل يف اإلبانة الحسيَّة حقيقة ويف المعنوية مجاًزا، استعمل أيًضا على 
وجه َمَجاِزيٍّ آخر يف المنع من استمرار الشيء، وبالتالي انتهاؤه من باب إطاق السبب 

على المسبَّب؛ فالقطع بمعنى إبانة األجزاء، وفصلها سبب يف منع استمرار الشيء.
ِيَن َظلَُمواْ{ ]األنع�ام: 45[؛ أي: قطع  وم��ن ذلك: قوله تعال��ى: }َفُقِطَع َدابُِر ٱۡلَق��ۡوِم ٱلَّ

َخَلفهم من نسلهم وغيرهم فلم تبَق لهم باقية))(.
��ا)5(،  نظريًّ أو  كان  ��ا  ضروريًّ العل��م  حص��ول  فه��و  االصط��اح،  يف  القط��ع  وأم��ا 

)1) تاج العروس، 11/ 378.
)2) معجم مقاييس اللغة البن فارس، 5/ 101، حتقيق: عبد السالم هارون، ط. دار الفكر 1399ه� / 1979م.

)3) املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين، ص: 408، حتقيق: حممد سيد كيالين، ط. دار املعرفة.
)4) تفسري القرطبي، 6/ 427، ط. دار الكتب املرصية، الثانية 1384ه / 1964م.

ا ألنه يضطر إليه بحيث ال يمكنه دفعه عن نفسه. )5) الرضوري: هو ما ال حيتاج إىل نظر واستدالل، وسمي رضوريًّ
والنظ�ري: ه�و املوقوف عىل نظر واس�تدالل. ]انظر: حاش�ية العالمة البيجوري عىل الس�لم، ص: 34، 35، ط. بوالق 

1297ه�. لطائف اإلشارات للشيخ عبد احلميد قدس، ص: 14، ط. مصطفى احللبي[. 
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والمقص��ود بالعل��م هنا ه��و: اإلدراك الج��ازم الذي ال ت��ردد فيه وال تجوي��ز، المطابق 
للواقع، الناشئ عن دليل)1(.

وهو هبذا المعنى يقابل غيره من مراتب اإلدراك، وهي: الجهل البسيط، وهو عدم العلم 
بالشيء.

والجهل المركب، وهو إدراك الشيء على خاف ما هو به يف الواقع.
والظن الذي هو إدراك الطرف الراجح.

والشك الذي هو استواء الطرفين، أو: تجويز أمرين ال مزية ألحدهما على اآلخر.
والوهم الذي هو إدراك الطرف المرجوح))(.

وتقس��يم اإلدراك إلى هذه األقس��ام واقع يعرف حقيقته كل إنسان ويجده يف نفسه، وإن 
لم يمكنه أن يعرب عنه باأللفاظ، وتس��مية كل قس��م باس��م خاص فهو أمر مرده إلى اللغة 

وإلى اصطاحات العلم.
وق��د يس��تخدم القطع فيم��ا هو أعمُّ من العل��م؛ فيصدق على ما كان نف��ي االحتمال فيه 
مس��تنًدا إل��ى تقلي��د، كما يصدق على م��ا كان نفي االحتم��ال فيه مس��تنًدا لدليل كما يف 
العل��م؛ ومن هنا قال اإلمام جمال الدين اإلس��نوي يف »هناية الس��ول«: »القطع أعمُّ من 

العلم؛ إذ المقلد قاطع وليس بعالم، وكل عالم قاطع وال ينعكس« اه�)3(.
والعاق��ة بي��ن المعن��ى اللغ��وي والمعنى االصطاح��ي للقطع تظه��ر يف أن القطع كما 
يس��تعمل يف اللغ��ة بمعنى المنع من االس��تمرار واإلهن��اء، فإن هذا المعن��ى ظاهر أيًضا 
يف االس��تعمال االصطاح��ي؛ حيث إن القطع بالمعنى االصطاح��ي هو الذي بتحققه 
ينته��ي الجدل ويرتفع الخاف والنزاع ح��ول ثبوت ُمَتَعلَّق القطع أو داللته؛ وذلك ألن 

االحتمال قد انتفى ولم يمكن استمرار إمكانيته بمجرد تحقق القطع.
مفهوم الظن:

الظن يف اللغة يدل على معنيين مختلفين: يقين وشك.

)1) انظر: املستصفى للغزايل، ص: 21، ط. دار الكتب العلمية. أصول الفقه للشيخ حممد أيب النور زهري، 1/ 48، ط. 
دار البصائر 2007م.

)2) ينظ�ر لتفصي�ل الكالم بإيعاب عىل مراتب اإلدراك الس�ت: الرشح الكبري عىل الورقات البن قاس�م العبادي، ص: 
71: 107، ط. دار الكتب العلمية.

)3) 1/ 44 مع حاشية الشيخ املطيعي.
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نَُّه��ۡم إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن{ 
َ
َلُٰقواْ َرّبِِهۡم َوأ نَُّهم مُّ

َ
ِي��َن َيُظنُّوَن أ وم��ن اليقي��ن: قوله تعالى: }ٱلَّ
]البقرة: 46[؛ أي: يوقنون، وهو يف القرآن كثير.

ة: مَّ والعرب تقول ذلك وتعرفه؛ قال ُدَريد بن الصِّ
��ٍج  ُم��َدجَّ ب��أل��َف��ْي  ُظ��نُّ��وا  ل��ه��م  ِد فقلت  ال��ُم��َس��رَّ ال���ف���اِرِس���يِّ  َس���راُت���ُه���م يف 

أي: استيقنوا؛ ألنه يخوف أعداءه بالمتيقن، ال بالمشكوك فيه)1(.
وأم��ا المعن��ى الثاين الذي هو الش��ك، فيقال: ظننت الش��يء؛ إذا لم تتيقن��ه، ومنه: قوله 

وۡءِ{ ]الفتح: 12[. تعالى: }َوَظَننُتۡم َظنَّ ٱلسَّ
نَّني فاٌن. قال الشاعر: ومن ذلك الظنة: التهمة، والظنين: المتهم، ويقال: اظَّ

ُم��ْع��تِ��ب  أن���ا  ��نُّ��ن��ي  َي��ظَّ م���ن  َأق����وُل وال ك���ل  ُي������رَوى ع��ل��يَّ  م���ا  ك����لُّ  وال 

وأم��ا الظ��ن يف االصطاح فق��د اختلفت عب��ارات األصوليين يف تعريف��ه وإن اتفقت يف 
المعنى؛ فقيل: هو إدراك الطرف الراجح، مع احتمال النقيض احتمااًل مرجوًحا))(.

أو: تجوي��ز وق��وع كل من أمرين بداًل من اآلخر، وقوع أحدهم��ا أظهر من وقوع اآلخر 
ز)3(. عند الُمَجوِّ

وقيل غير ذلك، والمعنى الجامع المشرتك بين هذه المعاين هو أن الظن إدراك لاحتمال 
األقوى من بين جملة احتماالت.

والظن هبذا المعنى يقابل: العلم، والشك، والوهم، والجهل.
وما س��بق هو اصطاح األصوليين، ولكن ربما أطلق الفقهاء العلم على الظن الغالب، 
وق��د يطلق��ون "الظن" ويريدون به الش��ك؛ ألهنم يري��دون به الرتدد بين وجود الش��يء 

وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما.



)1) انظر: االعتامد يف نظائر الظاء والضاد، لإلمام مجال الدين بن مالك، ص: 32، ط. دار البشائر بسوريا.
)2) رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب لتاج الدين السبكي، 1/ 275، ط. عامل الكتب.

)3) الرشح الكبري عىل الورقات البن قاسم العبادي، ص: 104، 105.
واملراد باألمرين طرفا املمكن؛ كوجود زيد وعدمه؛ إذ كل من الواجب واملمتنع ال يتصور فيه التجويز املذكور.
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 الفصل الثالث: 
يف أسباب العلم القطعي وأنواع التصديقات الضرورية

األس��باب التي يحصل عندها العلم القطعي ثاثة: الحواس الس��ليمة، والعقل، والخرب 
الصادق)1(.

قال العامة النس��في: "أسباب العلم للخلق ثاثة: الحواس الخمس، والخرب الصادق، 
والعقل.

أما الحواس: فهي السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، وكل حاسة منها توقف 
على ما وضعت هي له، وال وجه إلى إنكار وقوع العلم هبا؛ لما أن من أنكر ذلك عرف 
هو بنفس��ه عناده ومكابرته فضًا عن غيره؛ إذ العل��م هبا ثابت بطريق الضرورة، وجحد 

الضروريات مكابرة.
والخبر الصادق على نوعين:

أحدهما: الخرب المتواتر الثابت على ألس��نة قوم ال يتصور تواطؤهم على الكذب عادة، 
وه��و موجب للعلم الضروري؛ فإن العلم بالملوك الخالية يف األزمنة الماضية والبلدان 

النائية ثابت ضرورة، وال وجه لمن وقع له هبا العلم إلى دفع ذلك عن نفسه.
والثاين: خرب الرسول المؤيَّد بالمعجزة، وهو موجب العلم االستداللي، والعلم الثابت 

به يضاهي العلم الثابت بالضرورة يف التيقن والثبات.
وإنما االختاف بينها أن الضروري يثبت بدون االش��تغال باكتس��ابه، واالس��تداللي ال 

يثبت ما لم يوجد االستدالل.
وأما العقل فهو سبب للعلم أيًضا، ثم ما يثبت منه بالبديهة فهو ضروري؛ كالعلم بأن كل 

الشيء أعظُم من جزئه، وما يثبت باالستدالل فهو اكتسابي.
وال وج��ه إل��ى إن��كار ك��ون العقل والنظ��ر من أس��باب العلم؛ ف��إن من دف��ع ذلك دفع 

باالستدالل العقلي، فكان نافيه مثبًتا، فكان ثابًتا ضرورة؛ إذ ال سبيل لنفيه إال إثباته.
وألن من سلك طريقة النظر وراعى شرائط االستدالل يف المقدمات كلها أفضى به إلى 

العلم، وبإفضاء الشيء إلى الشيء يعرف أنه طريقه" اه�))(.
)1) العقيدة اإلسالمية وأسسها للشيخ عبد الرمحن حسن حبنكة، ص: 34- 39، ط. دار القلم.
)2) التمهيد لقواعد التوحيد أليب املعني النسفي، ص: 119 - 122، ط. دار الطباعة املحمدية.
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وعليه فتنحصر التصديقات الضرورية يف س��ت على المش��هور: بديهيات، مشاهدات، 
مجربات، متواترات، فطريات، حدسيات.

أما البديهيات: فهي القضايا التي يجزم العقل بنس��بتها بمجرد االلتفات إلى النس��بة بعد 
تصور الطرفين.

مثالها: )الواحد نصف االثنين(؛ فإن العقل إذا تصور طريف القضية جزم بالنسبة بمجرد 
االلتفات إليها، وال يحتاج إلى واسطة.

وأما المش��اهدات: فهي القضايا التي جزم العقل بنس��بتها بواسطة الحواس الظاهرة أو 
الباطنة.

واألولى: تسمى محسوسات؛ مثل قولنا: )الشمس مشرقة(، و)النار حارة(؛ فإن العقل 
يجزم بثبوت اإلشراق للشمس بواسطة اإلحساس بالبصر، ويجزم بثبوت الحرارة للنار 

بواسطة اإلحساس بالبدن.
والثانية: تسمى وجدانيات؛ مثل قول الشخص: )أنا جائع(، )أنا عطشان(، )أنا غضبان(؛ 
فإن العقل يجزم بثبوت الجوع، والعطش، والغضب؛ بواسطة اإلحساس الباطني، وهو 

القوة الواهمة، وإن انعدمت الحواس الظاهرة.
وأما المجربات: فهي القضايا التي يجزم العقل بنسبتها بواسطة أمرين:

أحدهما يضم للعقل؛ وهو تكرار المشاهدة على وجه يفيد اليقين.
ثانيهما يضم للقضية؛ وهو قياس خفي.

مثال ذلك: )الخمر مسكر(؛ فالعقل يجزم بنسبة اإلسكار إلى الخمر بواسطة أمر ينضم 
إليه؛ وهو تكرار المش��اهدة، وبواس��طة قياس مرتتب على تكرار المش��اهدة، وال يشعر 
به المتكلم بالقضية مع حصوله؛ فإنه متى ش��اهد مرة بعد أخرى حصول اإلس��كار عند 

شرب الخمر جزم بأن هذا ال بد له من سبب، فينشأ عن ذلك قياس تركيبه هكذا:
كلم��ا اس��تعملت الخمر وجد س��بب اإلس��كار هبا، وكلما وجد س��بب اإلس��كار وجد 
اإلسكار. النتيجة: كلما استعملت الخمر وجد اإلسكار، وهي مضمون القضية القائلة: 

)الخمر مسكر(.
ويمتاز هذا النوع عن االستقراء بأن األحكام االستقرائية ال قياس فيها.

ويمتاز عن الفطريات بأن القياس فيها الزم لتصور الطرفين.
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وأما المتواترات: فهي القضايا التي يجزم العقل بنسبتها بواسطة أمرين:
أحدهما يضم إلى العقل؛ وهو سماع األخبار.

والثاين يضم إلى القضية؛ وهو قياس اقتضاء حال المخربين.
مث��ال ذلك: قولنا: )س��يدنا محم��د  ادعى النبوة، وظه��رت المعجزة على 
يدي��ه(؛ ف��إن العقل يجزم بنس��بة دعوى النبوة، وظه��ور المعجزات على س��يدنا محمد 
 بواسطة سماع ذلك الخرب، وهو المنضم إلى العقل بواسطة القياس الذي 
اقتضاه حال المخربين؛ وهو قولنا: هذا خرب جمع يس��تحيل كذهبم، وكل ما كان كذلك 

فهو حق.
النتيجة: هذا خرب حق.

وأما الفطريات: فهي القضايا التي يجزم العقل بنس��بتها بواسطة قياس حاضر يف الذهن 
الزم لتصور الطرفين.

مث��ال ذلك: قولنا: )األربع��ة زوج(؛ فإن جزم العق��ل بثبوت الزوجية لألربعة بواس��طة 
قي��اس الزم لتصور الموض��وع والمحمول؛ فإن من تصور األربع��ة بأهنا: ما تركب من 
أرب��ع وح��دات، وتصور ال��زوج بأنه: هو ك��ون العدد مش��تمًا على عددي��ن ال يفضل 
أحدهم��ا اآلخ��ر، تصور االنقس��ام بمتس��اويين يف الح��ال، وترتب يف ذهن��ه أن األربعة 

منقسمة بمتساويين، وكل منقسم بمتساويين فهو زوج، إذن األربعة زوج.
وأما الحدسيات: فهي القضايا التي يجزم العقل بنسبتها بواسطة أمرين:

أحدهم��ا يض��م إلى العقل؛ وهو تكرار المش��اهدة، وثانيهما يض��م للقضية؛ وهو قياس 
مرتتب على تلك المشاهدة.

مثال ذلك: قولنا: )ضياء القمر مس��تفاد من نور الش��مس(؛ فإن الجزم هبذه االس��تفادة 
حصل للعقل بواس��طة مشاهدة اختاف تشكات نوره ضعًفا أو قوة؛ بحسب اختاف 

أوضاعه من الشمس قرًبا وبعًدا.
وينش��أ عن تلك المش��اهدة المتكررة قياس تركيبه: لو لم يكن ضياء القمر مس��تفاًدا من 
نور الش��مس لما اختلف قوة وضعًفا بحس��ب القرب والبعد، لكنه اختلف قوة وضعًفا 

هبذا االعتبار، فثبت أن نوره مستفاد من نور الشمس.
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ويؤخ��ذ من ه��ذا البيان أن الحدس��يات تماث��ل المجربات يف تكرار المش��اهدة وترتب 
القياس على ذلك.

وعل��ى ه��ذا يف��رق بينهما ب��أن المجرب��ات علم فيه��ا وج��ود الس��بب دون ماهيته، ويف 
الحدس��يات علم وج��وده وماهيته؛ فإن الس��بب يف ضعف النور ت��ارة وقوته أخرى هو 

القرب والبعد من الشمس)1(.



)1) القول السديد يف علم التوحيد للعالمة الشيخ حممود أبو دقيقة، 1/ 25- 29، ط. جممع البحوث اإلسالمية.
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 الفصل الرابع: 
يف القطع والظن يف جمال نصوص الوحيني

القطع والظن يف مجال النصوص الشرعية يأتيان على نحوين:
األول: فيما يتعلق بثبوت الخرب.
والثاين: فيما يتعلق بداللة الخرب.

معنى الخبر:
والخرب هو: ما احتمل الصدق والكذب لذاته.

واحتم��ال الصدق والكذب يخرج اإلنش��اء: كاألم��ر، والنهي، واالس��تفهام، والتمني، 
والنداء.

وقي��د: "لذاته" يدخل يف تعري��ف الخرب ما يقطع بصدقه من األخبار: كخرب اهلل تعالى، 
. وخرب رسوله

ويدخ��ل كذلك ما يقطع بكذبه: كك��ون الواحد نصف الثمانية؛ ألننا لو نظرنا إلى الخرب 
يف نفس��ه -بقطع النظر عن مصدره وقائله، وبقطع النظر عن واقعه- لوجدنا أنه يحتمل 
الص��دق ويحتمل الكذب، وإنما انضاف له وصف القطع بالصدق أو بالكذب بس��بب 

أمر زائد وخارج عن مجرد الخرب)1(.
وه��ذه األمور الخارجية كما قد تفيد القطع بالصدق أو بالكذب، فقد تفيد الظن بواحد 

منهما، وقد يستوي األمران))(.
القطع المتعلق بثبوت الخبر:

فالقطع المتعلق بثبوت الخرب هو الذي ينشأ إذا انتفى أي احتمال يف نسبة الخرب لصاحبه، 
باعتبار وصوله إلينا ال باعتبار معناه؛ وذلك إذا كان الخرب متواتًرا مثًا.

التواتر:
والمتوات��ر يف االصطاح هو: خ��ربُ جمٍع يمتنع عادًة تواطؤهم عل��ى الكذب أو وقوعه 

منهم اتفاًقا من غير قصد من حيث كثرهتم عن محسوس)3(.

)1) انظر: إيضاح املبهم للدمنهوري، ص: 59، ط. دار البصائر.
)2) انظر: اإلهباج رشح املنهاج لتاج الدين بن السبكي، 2/ 281، ط. دار الكتب العلمية.

)3) البحر املحيط، 6/ 94، ط. دار الكتبي. نزهة النظر رشح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، ص: 41- 43، ط. مطبعة 
الصباح بدمشق، 1421ه�/ 2000م.
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فالتواتر إنما يتحقق إذا تحقق يف الخرب الشروط اآلتية:
1- أن ينُق��َل الخ��ربَ ع��دٌد كثيٌر ُتِحيُل الع��ادُة تواُطَؤه��م وتواُفَقهم عل��ى الكذب، وهذا 

يختلف باختاف المخربين والوقائِع والقرائِن، دون نظر إلى حدِّ التواتر بعدد معين.
)- أن يرووا ذلك عن مثلهم من ابتداء السند إلى منتهاه.

3- أن يك��ون ُمْس��َتنَد انتهائِِه��م الحس؛ يعني األمر المش��اهد أو المس��موع، ال ما ثبت 
بقضية العقل الصرف؛ ألن المحسوس يمتنع فيه اللَّبس، بخاف المعقول؛ فإن اللَّبس 

فيه غير ممتنع.
)- أن ينضاَف إلى ذلك أن يصحب خربهم إفادة العلم لسامعه)1(.

يقول الشاطبي: "لاجتماع من القوة ما ليس لافرتاق، وألجله أفاد التواتُر القطَع". اه�))(.
ودليل قطعية المتواتر: ما يجده اإلنسان يف نفسه من االعتقاد بوجود الباد واألشخاص 
واألخب��ار الت��ي حصل ل��ه إدراكها عن��د تواتر الخرب هب��ا، فجرى ذلك مج��رى المعرفة 

بالمشاهدات)3(.
الخبر المحفوف بالقرائن:

وذه��ب جماعة من المحققين إلى أن خرب الواحد قد يفي��د العلم النظري إذا احتفت به 
القرائ��ن؛ وهذا مذهب النَّظَّام وإمام الحرمين والغزالي، واختاره الرازي واآلمدي وابن 

الحاجب والبيضاوي والصفي الهندي وغيرهم))(.
ومما يدلُّ على ذلك أنه يحصل لنا العلم بوصول اللبن إلى جوف الطفل عند ارتضاعه 
بكثرة امتصاصه وازدراده وحركة حلقه، مع كون المرأة ش��ابة نفس��اء، وبسكون الصبي 

بعد بكائه، إلى غير ذلك من القرائن)5(.
يقول اآلمدي يف "اإلحكام": "وإذا كانت القرائُن المتضافرُة بمجردها مفيدًة للعلم، فا 
يبع��ُد أن تق��رتَن بالخرب المفيد للظن قرينة مفيدة للظن قائمة مقام اقرتان خرب آخر به، ثم 

)1) انظر: نزهة النظر، ص: 42. أصول الفقه للشيخ حممد أيب النور زهري، 3/ 153- 155.
)2) املوافقات، 1/ 36، ط. املكتبة التجارية الكربى. 

)3) انظر: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 2/ 15، ط. املكتب اإلسالمي.
)4) البحر املحيط للزركيش، 6/ 107.

)5) انظر: الربهان إلمام احلرمني، 1/ 219، ط. دار الكتب العلمية.
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ال يزال التزايد يف الظن بزيادة اقرتان القرائِن، إلى أن يحصل العلم، كما يف خرب التواتر" 
اه�)1(.

الظن المتعلق بثبوت الخبر:
إذا اخت��ل يف الخرب أحد ش��روط التواتر، فإن هذا الخرب يس��مى حينئ��ذ ب�"خرب اآلحاد"، 

فخرب اآلحاد يف االصطاح: هو ما لم يجمع شروط التواتر))(؛ فيشمل بذلك اآليت:
ي بذلك لوضوحه)3(. 1- المشهور: وهو ما له طرق محصورة بأكثَر من اثنين، وُسمِّ

)- العزيز: وهو ما ال يرويه أقلُّ من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما 
لكونه عز -أي: قوي- بمجيئه من طريق أخرى))(.

د به من  د بروايته ش��خص واحد يف أي موض��ع وقع التف��رُّ 3- الغري��ب: وه��و م��ا يتف��رَّ
السند)5(.

وثبوت اآلحاد مظنون؛ كما هو مذهب عامة العلماء، ويدل على هذا النقل والعقل:
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِس��ُقۢ بِنََبإٖ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ أم��ا من المنقول: فكق��ول اهلل تعال��ى: }َيٰٓ

ٰ َما َفَعۡلُتۡم َنِٰدِمَي{ ]احلجرات: 6[؛ قال  ن تُِصيُبواْ قَۡوَمۢا ِبََهٰلَةٖ َفُتۡصبُِح��واْ َعَ
َ
َفَتبَيَُّن��ٓواْ أ

��اص يف "أح��كام الق��رآن": "ويف هذه اآلي��ة داللة على أن خ��رب الواحد ال  اإلم��ام الجصَّ
يوجب العلم؛ إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه إلى التثبت" اه�)6(.

وما جاء من أن رس��ول اهلل  صلَّى صاة العصر فس��لم يف ركعتين، فقام ذو 
اليدين فقال: أقصرت الصاة يا رسول اهلل أم نسيت؟ فقال رسول اهلل : »كل 
  ذلك لم يكن«، فقال: قد كان بعض ذلك يا رس��ول اهلل، فأقبل رس��ول اهلل
عل��ى الناس، فق��ال: »أصدق ذو اليدي��ن؟« فقالوا: نعم يا رس��ول اهلل. فأتم رس��ول اهلل 

 ما بقي من الصاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم))(.

)1) اإلحكام يف أصول األحكام، 2/ 37.
)2) السابق، ص: 51.
)3) السابق، ص: 46.

)4) نزهة النظر، ص: 47، 48. 
)5) نزهة النظر، ص: 50. 

)6) أحكام القرآن، 3/ 595، ط. دار الفكر.
)7) رواه البخاري يف أبواب ما جاء يف الس�هو، باب من مل يتش�هد يف س�جديت الس�هو. ومس�لم -واللفظ له- يف كتاب 

. املساجد ومواضع الصالة، باب السهو يف الصالة والسجود له، عن أيب هريرة
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َق النبيُّ  كاَم ذي اليدين دون الحاجة  فلو كان خرب الواحد يفيد العلم لَصدَّ
إلى التثبُّت مما قاله من الصحابة.

وأم��ا المعق��ول فألنه منقول، وال��رواة دون التوات��ر يجوز عليهم الخط��أ أو الكذب؛ إذ 
الذاكر قد ينسى، والضابط قد يذهل، والصادق قد يكذب، ومع االحتمال فا قطع.

وأيًضا ألنه لو كان خرب اآلحاد مفيًدا للعلم لما صح ورود خربين متعارضين؛ الستحالة 
اجتم��اع الضدين، واألخب��ار اآلحادية يقع بينها التعارُض كثي��ًرا، فدل ذلك على أهنا ال 
تفيد العلم؛ ألهنا لو أفادت العلم لما وقع التعارُض بينها؛ ألن الخربين المفيدين للعلم 

ال يتعارضاِن أبًدا.
وإذا كان الحكم بتصحيح أي حديث من اآلحاد أمًرا اجتهاديًّا، فا يجوز القطع بثبوته؛ 

لكون مقدمات الحكم عليه بالثبوت من عدمه ظنية.
ق��ال اإلمام النووي يف ش��رح مس��لم: "وأما َمن قال: يوجب العل��م، فهو مكابر للحس، 

وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه؟")1(.
القطع المتعلق بداللة الخبر:

وأم��ا القط��ع المتعلق بداللة الخرب، فهو الذي ينش��أ إذا كان الخرب م��ن حيث المعنى ال 
يحتمل إال ش��يًئا واحًدا؛ وهو يتحقق فيما يسميه األصوليون ب� "النَّص"، ويعرفونه بأنه: 
"م��ا كان لفًظ��ا داالًّ يف محل النطق ويفيد معنى ال يحتمل غيره"))(، فا يحتمل التأويل؛ 

فيكون قطعي الداللة.
يَّاٖم ِف 

َ
َّۡم َيِۡد فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ ومثال القطعي: أسماء األعداد؛ كما يف قوله تعالى: }َفَمن ل

ةٞ َكِملَةٞ{ ]البقرة: 196[. ٱۡلَّجِ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَشَ
وأس��ماء األش��خاص؛ ك��� "زي��د"، يف نحو ق��ول القائل: "جاء زي��د"؛ فإنه مفي��د للذات 

المشخصة من غير احتمال لغيرها.
والقطع��ي هبذا المعنى يقابل الظاهر؛ والظاهر هو: لفظ دالٌّ يف محل النطق يحتمل بدل 

المعنى الذي أفاده معنى آخر مرجوًحا)3(.

)1) رشح النووي عىل مسلم، 1/ 132، ط. دار إحياء الرتاث العريب.
)2) انظر: رشح املحيل عىل مجع اجلوامع، 1/ 308، 309 مع حاشية العطار، ط. دار الكتب العلمية.

)3) انظر: املرجع السابق.
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ۡو َلَٰمۡس��ُتُم ٱلّنَِسآَء{ ]النساء: 43[ فهو ظاهر يف تاقي البشرتين؛ 
َ
ومثاله: قوله تعالى: }أ

ألن حقيق��ة اللم��س هي الجس، وه��و المس بخصوص اليد، أو هب��ا وبغيرها من ظاهر 
الجس��د)1(، فهذا هو المعنى الراجح يف اللمس، مع احتمال��ه معنى آخر مرجوًحا؛ وهو 
ر  الجماع، فاللمس يكنى به عن الجماع، ووجه كونه مرجوًحا أنه مجاز، والمجاز مؤخَّ

عن الحقيقة يف االعتبار.
االحتماالت العشرة:

تكلَّم األصوليون عن عش��رِة عوارَض محتملة تعرض لألدلة اللفظية، ال يقال إنه ُيقطع 
بداللة أحدها على المراد إال بانتفاء هذه االحتماالت العشرة جميعها عنه.

وق��د تعرض��ت بع��ض كتب األص��ول للكام عليه��ا تحت عن��وان: "تع��ارض ما يخل 
بالفهم"؛ أي يخل بفهم السامع اليقيني لما أراده المتكلم، دون الفهم الظني))(.

وبع��ض ه��ذه االحتم��االت يرج��ع إل��ى ع��وارِض األلف��اظ؛ وه��ي خمس��ة: المجاز، 
واالشرتاك، والنقل، واإلضمار، والتخصيص.

ومنها ما يرجع للحكم: كالنسخ.
ومنها ما يرجع للرتكيب: كالتقديم، والتأخير.

ومنها ما يرجع للغة: كتغيير اإلعراب.
ومنها ما يرجع للواقع: كالمعارض عقليًّا كان أو نقليًّا)3(.

وبع��ض األصوليي��ن ذكر الخمس��ة األَُول وأهمل الباقي؛ لقوة الظن مع انتفاء الخمس��ة 
األولى؛ فانتفاء االش��رتاك والنقل يفيد أنه ليس للفظ سوى معنى واحد، وانتفاء المجاز 
واإلضم��ار يفيد أن الم��راد باللفظ ما وضع له، وانتفاء التخصيص يفيد أن المراد جميع 

ما وضع له))(.
والذي اختاره اإلمام فخر الدين الرازي أن األدلة اللفظية تفيد القطع إن اقرتنت هبا قرائن 

مشاهدة، أو معقولة: كالتواتر، وال تفيد اليقين إال بعد تيقن األمور العشرة المذكورة.

)1) تاج العروس، 8/ 224، 464.
)2) انظ�ر: منه�اج الوص�ول إىل عل�م األص�ول للق�ايض البيض�اوي، ص: 33، ط. مطبع�ة الس�عادة بم�رص، البح�ر 

املحيط، 3/ 125، الغيث اهلامع لويل الدين بن العراقي، ص: 178، ط. دار الكتب العلمية.
)3) انظر: املحصول لإلمام الرازي، 3/ 212، ط. مؤسسة الرسالة. البحر املحيط، 3/ 125.

)4) الغيث اهلامع، ص: 179.
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ق��ال يف "المحص��ول": "واعل��م أن اإلنص��اف أنه ال س��بيل إلى اس��تفادة اليقين من هذه 
الدالئل اللفظية إال إذا اقرتنت هبا قرائُن تفيد اليقين، سواء كانت تلك القرائن مشاهدة، 

أو كانت منقولة إلينا بالتواتر" اه�)1(.
قال القرطبي يف أصوله: "وما ذكره صحيح، غير أنه ال يشرتط يف حصول اليقين حصول 
هذه األمور مفصلة يف الذهن؛ فإنَّا نقطُع بأن اهلل تعالى قد حكم على المطلقة المدخول 
هب��ا برتبص ثاثة قروء، ال أقل منه��ا وال أكثر، وأن حكم المحصر الذي لم يجد الهْدي 
صيام عش��رة أيام، وإن لم يخطر لنا تفصيل هذه األمور بالبال، وهذا كما يقول يف الخرب 
المتواتر: إذا اجتمعت ش��روطه يفيد العلم، وإن لم يش��عر الذهن بتفصيل شروطه حالة 
حصول العلم به، وكذا القول يف الدليل اللفظي؛ فإنه قد يحصل لنا اليقين به قبل إحضار 

تلك األمور بالبال.
ق��ال: وإنم��ا نبهنا على ذلك؛ لئا يس��مع القاصر كام اإلمام ه��ذا، فيظن أنه ال يحصل 
العلم بالدليل اللفظي حتى يخطر له تلك األمور بباله، ويعتربها واحًدا واحًدا، فتش��ك 
نفسه مما حصل له من اليقين من األدلة، وال شكَّ أن ظن تلك األمور أو بعضها بالدليل 

ظن، إال أن يقرتن به قرائن عقلية، أو حالية، فيحصل اليقين منها"))(.
وق��ال غيره: "المقصود من هذه المس��ألة أن الدليل النقلي إذا أدَّى إلى إثبات أمر، وقام 
الدلي��ُل العقلي عل��ى نفي ذلك األمر، فإن الدليل النقلي يس��قُط اعتباُره يف هذا المحل، 
وال يمك��ن أن يق��ال: إنه مع��اِرض للدليل العقلي، كم��ا يتصور المعارض��ة بين العقلي 

والنقلي بالنسبة إلى محل واحد")3(.
وق��د بحث بع��ض األصوليين من الحنفي��ة هذه المس��ألة، وبيَّنوا أن إطاَق ع��دِم إفادة 
؛ ألن بعض اللغات  الدليل اللفظي للقطع الحتمال طريان ما ذكر من العوارِض ال يصحُّ
والنح��و والتصري��ف قد تواتر، وكذلك ق��د تتضافر القرائُن على المعن��ى الظني فتحيله 

قطعيًّا))(.

)1) املحصول، 1/ 408.
)2) بواسطة: البحر املحيط، 1/ 57، 58.

)3) السابق، 1/ 58.
)4) انظر: التلويح عىل التوضيح، 1/ 246- 248، ط. مكتبة صبيح.
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وجوب العمل بالظواهر:
وهنا ال بدَّ من التنبيه أيًضا على أن االحتمال حيث منع القطع فإنه ال يمنع الظهور.
وأن العمل بالظواهر واجب؛ ألن الظاهر هو الراجح، والعمل بالراجح واجب)1(.

قال اإلمام الش��افعي: "َقلَّ ش��يء إال ويطرقه االحتمال، ولكن الكام على ظاهره حتى 
تقوم داللة على أنه غير مراد".

ق��ال الزركش��ي معقًب��ا: "فأب��ان بذل��ك إل��ى أن��ه ال نظ��ر إل��ى احتم��ال يخال��ف ظاهر 
الكام". اه�))(.

العالقة بين القطع والظن يف الثبوت والداللة:
ومن الواضح أنه ال تازم بين قطعية الثبوت وقطعية الداللة؛ فاألقسام أربعة:

فق��د يكون الدلي��ل قطعي الثبوت قطعي الدالل��ة؛ كاألعداد ال��واردة يف القرآن الكريم، 
{ ]الفتح: 29[، فهي  ٞد رَُّس��وُل ٱهللَِّ مَّ والنص��وص الخاصة)3( فيه؛ نحو قوله تعالى: }مَُّ

قطعية يف إثبات الرسالة إلى النبي  وإسنادها إليه.
وقد يكون قطعي الثبوت ظني الداللة، كعمومات القرآن الكريم ومشرتكاته، نحو قوله 
{ ]البق�رة: 228[، فالقرء يف اللغة  نُفِس��ِهنَّ ثََلَٰثَة قُُروٓءٖ

َ
بَّۡصَن بِأ تعال��ى: }َوٱلُۡمَطلََّقُٰت َيَتَ

يصدق على الطهر، ويصدق على الحيض؛ ألنه مشرتك لفظي فيهما، فهل القرء يف اآلية 
الكريمة هو الحيض أو الطهر؟ خاف.

وقد يكون ظني الثبوت قطعي الداللة، كالنصوص الخاصة من الس��نة اآلحادية؛ كقوله 
: »ص��اٌة يف مس��جدي هذا خيٌر من ألف صاة فيما س��واه، إال المس��جَد 

الحرام«))(.

)1) مجع اجلوامع مع رشح املحيل وحاشية العطار، 2/ 404.
)2) البحر املحيط، 4/ 207.

ى واحٍد وم�ا دل عىل كثرة  )3) اخل�اص: ه�و اللفظ ال�دال عىل يشء بعين�ه. أو بعبارة أخرى: هو اللفظ الدال عىل مس�مًّ
خمصوص�ة. ]انظ�ر: رشح خمترص الروضة للطويف، 2/ 550، ط. مؤسس�ة الرس�الة، األوىل 1407ه�/ 1987م. البحر 

املحيط للزركيش 4/ 324[.
)4) رواه البخاري يف كتاب فضل الصالة يف مس�جد مكة واملدينة، باب: فضل الصالة يف مس�جد مكة واملدينة، ومس�لم 

. يف كتاب احلج، باب: فضل الصالة بمسجدي مكة واملدينة، عن أيب هريرة
وال خيف�ى أن التمثي�ل هبذا احلديث من حيث هو آح�اد، بقطع النظر عن تلقي األمة له بالقبول، ومعلوم أن املثال يس�اق 

للتوضيح؛ ولذلك قالوا: »البحث يف املثال ليس من شأن املحصلني من الرجال«.
وق�ال املن�اوي يف »فيض القدير« ]4/ 227، ط. املكتبة التجارية الكربى بم�رص، األوىل 1356ه�[: »قال ابن عبد الرب: 
روي عن أيب هريرة من طرق ثابتة صحاح متواترة. قال العراقي: مل يرد التواتر الذي ذكره أهل األصول، بل الشهرة« اه�.



91

األدلة المتفق عليها بين القفعية والدنية

وقد يكون ظني الثبوت ظني الداللة، كالعمومات الواردة يف السنة اآلحادية؛ مثل: قوله 
ل دينه فاقتلوه«)1(، فذهب جمهور العلم��اء إلى أنه على عمومه  : »َم��ن َب��دَّ
يف المرت��د ذكًرا كان أو أنثى))(، ورأى الحنفية وطائف��ة من أهل العلم أن المرأة المرتدة 

ال تقتل)3(.
ما يجوز فيه االستناد إلى الظن وعكسه:

كل من القطع والظن قد يتعلَّق بالعلميات أو األصول، وقد يتعلَّق بالعمليات أو الفروع.
��ق هبذه األصول  أم��ا العلمي��ات فهي أمه��ات مس��ائِل العقيدة وأصول الدي��ن، وما يتعلَّ
واألمه��ات م��ن تفصيات وفرعي��ات، أما أصول العقائ��ِد فهي مطال��ُب يقينيٌة ال يصحُّ 
بناؤها على دليل ظني، بل ال بدَّ من أن تستند إلى القطعيات، ويسلك هبا مسالك اليقين؛ 
د أو الريب،  ألن االعتق��اد هو ما ينعقد عليه القلب بالتصديق الجازم الذي ال يقبل الرتدُّ

. وما كان هكذا إذا بني على ظني كان مبنيًّا على محتمل لخطأ، فا يصحُّ
األخذ باآلحاد يف باب العقائد:

وم��ن ث��م لم يقبل االس��تدالل بحدي��ث اآلحاد يف أمه��ات العقائد على وجه التأس��يس 
واإلنشاء؛ ألنه ال يفيد إال الظن، والظن ال يكون مقبواًل حيث يشرتط العلم واليقين.

وق��د ورد العدي��د من اآليات القرآنية التي تذم من يتبع الظن، ومن يتبع بغير س��لطان أو 
دليل قاطع يف العقائد، ومن هذه اآليات:

ِ َورَُسوِلِۦ ُثمَّ لَۡم يَۡرتَابُواْ{ ]احلجرات: 15[. ِيَن َءاَمُنواْ بِٱهللَّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَّ قوله تعالى: }إِنَّ
تَۡس��ِمَيَة  ٱلَۡمَلٰٓئَِك��َة  وَن  لَُيَس��مُّ بِٱٓأۡلِخ��َرةِ  يُۡؤِمُن��وَن  َل  ِي��َن  ٱلَّ }إِنَّ  تعال��ى:  وقول��ه 
��نَّ َل ُيۡغِن ِمَن ٱۡلَّقِ  ۖ ِإَونَّ ٱلظَّ نَّ ن��َ�ٰ ٢٧ َوَما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡل��ٍمۖ إِن يَتَّبُِعوَن إِلَّ ٱلظَّ

ُ
ٱۡل

 

ا{ ]النجم: 27، 28[. َشۡي ٔٗ

)1) رواه البخاري يف كتاب اس�تتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم، باب حكم املرتد واملرتدة واس�تتابتهم، عن ابن عباس 
.

)2) املغن�ي، 9/ 16، ط. دار إحي�اء ال�رتاث العريب، وحكاه فيه عن احلس�ن، والزهري، والنخع�ي، ومكحول، ومحاد، 
ومالك، والليث، واألوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وهو مذهب أمحد.

)3) العناية رشح اهلداية للبابريت، 6/ 71، ط. دار الفكر، وحكى ابن قدامة يف »املغني« 9/ 16 أن بعض فقهاء السلف 
قُّ وال تقتل«، وأن هذا قد روي عن عيل، واحلسن، وقتادة. قالوا: »إهنا ُتْسرَتَ
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وه��ذا هو ما تواردت علي��ه نصوص علماء الملة وأئمة الدين من المذاهب اإلس��امية 
المختلف��ة من: األش��اعرة، والماتريدية، وجماع��ة من أئمة الحنابل��ة، وأهل الحديث، 

وغيرهم.
وجوب العمل بالظن يف األحكام العملية:

أما ما يتعلَّق بالفروع العملية فالظن فيها كاٍف لتحصيل الحكم الشرعي وإيجاب العمل 
يف حق صاحب��ه؛ فالظن هو الطرف الراجح من االحتماالت؛ ألن الحكم بأمر على أمر 
إن كان جازًم��ا مطابًق��ا لدليل فهو العلم، وإن كان جازًم��ا مطابًقا لغير دليل فهو التقليد، 
وإن كان جازًم��ا غي��ر مطابق فه��و الجهل، وإن لم يك��ن جازًما ُنظِر إن ل��م يرتجح أحد 

الطرفين فهو الشك، وإن ترجح فالطرف الراجح َظنٌّ والمرجوح َوْهٌم.
ر أن الظنَّ هو الطرف الراجح من االحتماالت، ف��إن الطرف المقابل له يكون  ف��إذا تق��رَّ
مرجوًح��ا، وحينئ��ذ فإما أن يعمل بكل واحد من الطرفين، فيل��زم اجتماع النقيضين، أو 
ي��رتك العمل بكل منهما، فيل��زم ارتفاع النقيضين، أو يعمل بالط��رف المرجوح وحده، 

وهو خاف صريح العقل، فتعين العمل بالطرف الراجح)1(.
األخذ باآلحاد يف العمليات:

وبن��اًء عليه: فإنه يصحُّ االحتج��اج يف الفروع العملية بخرب الواح��د، واألدلة على ذلك 
نة، واإلجماع، والمعقول. متكاثرة من الكتاب، والسُّ

ُهواْ ِف ٱدّلِيِن  ََتَفقَّ ِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ ّلِ
أم��ا الكتاب، فكقوله تعالى: }فَلَ��ۡوَل َنَفَر ِمن ُكّ

َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم َيَۡذُروَن{ ]التوبة: 122[.
ق��ال اإلمام الرازي يف تفس��يره: "ه��ذه اآلية حجة قوية لمن ي��رى أن خرب الواحد حجة، 
وق��د أطنبن��ا يف تقريره يف كتاب )المحصول من األص��ول(، والذي نقوله ها هنا: إن كل 
ثاث��ة فرق��ة، وقد أوجب اهلل تعال��ى أن يخرج من كل فرقة طائف��ة، والخارج من الثاثة 
يك��ون اثني��ن أو واح��ًدا، فوجب أن يك��ون الطائفة إما اثني��ن وإما واحًدا، ث��م إنه تعالى 
أوجب العمل بأخبارهم؛ ألن قوله: }َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم{ عبارة عن أخبارهم، وقوله: 

)1) انظر: هناية السول رشح منهاج األصول لإلسنوي، مع حاشية املطيعي، 1/ 40، 43.
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}لََعلَُّهۡم َيَۡذُروَن{ إيجاب على قومهم أن يعلموا بأخبارهم، وذلك يقتضي أن يكون 
خرب الواحد أو االثنين حجة يف الشرع" اه�)1(.

��نة: فاألخبار كثيرة، ويقول الحاف��ظ ابن دقيق العي��د: "إن أفرادها ال ُتحصى،  وأم��ا السُّ
والحج��ة تقوم بجملته��ا، ال بفرد معين منها؛ ألن إثباَت ذلك بفرد معين إثباٌت للش��يء 
بنفس��ه، وهو محاٌل، وإنما تذكر صورة مخصوص��ة للتنبيه على أمثالها، ال لاكتفاء هبا، 

فليعلم ذلك"))(.
وأيًض��ا فقد َحكى اإلجماَع عل��ى العمل بخرب الواحد جمٌع من أه��ل العلم؛ منهم: ابن 
عب��د ال��رب يف التمهيد، فقال: "وأجَمَع أهُل العلِم من أهل الفقه واألََثر يف جميع األمصار 
فيما علمُت على قبول خربِ الواحِد العدِل وإيجاِب العمِل به إذا ثبت ولم ينس��ْخه غيُره 
م��ن أَثٍر أو إجماٍع، على هذا جميُع الفقهاء يف كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا 

إال الخوارَج وطوائَف من أهل البدع شرذمة ال تعد خاًفا" اه�)3(.
وأم��ا المعق��ول: فيقول العامة أبو الخط��اب الَكْلَوذاين: "العق��ل يقتضي وجوب قبول 

خرب اآلحاد؛ ألمور ثاثة:
أحده��ا: أنا لو فرضنا العمل على القطع تعطَّلت األحكام؛ لندرة القواطع، وقلة مدارك 

اليقين.
��ة، وال يمكنه مش��افهة جميعهم، وال  الث��اين: أن النب��ي  مبع��وٌث إلى الكافَّ

إباغهم بالتواتر.
 ، الثالث: أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر اهلل تعالى، وأمر رسوله

فاالحتياط العمل بالراجح"))(.



)1) التفسري الكبري، 16/ 171، 172، ط. دار إحياء الرتاث العريب.
)2) إحكام األحكام رشح عمدة األحكام، 1/ 116، ط. السنة املحمدية.

)3) التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، 1/ 2، ط. وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب.
)4) روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة املقديس، 1/ 312، ط. مؤسسة الريان.
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 الفصل اخلامس: 
يف القطع والظن املتعلقني مببحث اإلمجاع

إمكان اإلجماع ووقوعه:
اإلجم��اُع باعتبار ذاته ممكن عقًا ألنه متصور، وال يرتتب على فرض وقوعه محال يف 

العادة، وكل ما كان كذلك كان ممكنًا، فاإلجماع ممكن يف العادة)1(.
ومع إمكانه فهو واقع؛ قال اإلمام الغزالي: "دليل تصوره وجوده؛ فقد وجدنا األمة مجمعة 
على أن الصلوات خمس، وأن صوم رمضان واجب، وكيف يمتنع تصوره واألمة كلهم 
متعب��دون باتباع النصوص واألدلة القاطعة، ومعرض��ون للعقاب بمخالفتها؟! فكما ال 
يمتنع اجتماعهم على األكل والشرب لتوافق الدواعي، فكذلك على اتباع الحق واتقاء 
النار، فإن قيل: األمة مع كثرهتا واختاف دواعيها يف االعرتاف بالحق والعناد فيه كيف 
تتفق آراؤها، فذلك محال منها كاتفاقهم على أكل الزبيب مثًا يف يوم واحد؟!. قلنا: ال 
صارف لجميعهم إلى تن��اول الزبيب خاصة، ولجميعهم باعث على االعرتاف بالحق، 
كيف وقد تصور إطباق اليهود مع كثرهتم على الباطل؟ فلم ال يتصور إطباق المسلمين 
على الحق؟! والكثرة إنما تؤثر عند تعارض األش��باه والدواعي والصوارف، ومس��تنُد 
اإلجم��اع يف األكثِر نصوٌص متواترٌة وأموٌر معلومٌة ض��رورًة بقرائِن األحوال، والعقاُء 

كلُّهم فيه على منهج واحد" اه�))(.
واإلجماُع ال يكوُن إال عن مستند؛ ألن اإلجماَع ال يكون إال من المجتهدين، والمجتهُد 

ال يقول يف الدين بغير دليل؛ فإن القول بغير دليل خطأ)3(.
أهمية اإلجماع ووظيفته:

ة التحريف يف األحكام الش��رعية  وت��أيت أهمي��ُة اإلجم��اع من أن��ه أداٌة مهمٌة لقط��ع م��ادَّ
والقول على اهلل تعالى بغير علم؛ ألنه به يس��تحيُل الظنيُّ قطعيًّا، ويمتنُع النزاع، وتحفظ 
 الثواب��ت وهوي��ة الدي��ن، كما أنه يمن��ع االجتهاد الجدي��د يف الدائرة الت��ي ال يجوز فيها 

)1) أصول الفقه للشيخ حممد أيب النور زهري، 3/ 211.
)2) املستصفى، ص: 137.

)3) رشح الكوكب املنري، 2/ 259.
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االجته��اد)1(. ومن هن��ا يقول إمام الحرمين: "اإلجماع عصام الش��ريعة وعماُدها، وإليه 
استناُدها". اه�))(.

وتوضيح ذلك يظهُر من األمثلة التالية:
لَٰوةِ فَٱۡغِس��لُواْ وُُجوَهُكۡم  ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إَِل ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ )1( ق��ال اهلل تعال��ى: }َيٰٓ

{ ]املائدة: 6[،  رُۡجلَُك��ۡم إَِل ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ
يِۡديَُكۡم إَِل ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَس��ُحواْ بُِرُءوِس��ُكۡم َوأ

َ
َوأ

وظاه��ر هذه اآلية الكريمة بمج��رده يحتمل معنيي��ن: األول: أن الواجب هو القيام إلى 
الص��اة ثم الوض��وء بعدها. والثاين: أن غس��ل األعضاء المخصوصة ي��أيت بعد اإلرادة 

وقبل الصاة، فبهذا تكون اآلية ظنية الداللة.
في��أيت هنا َدور اإلجماع ال��ذي ينُقُل مدلوَل هذه اآلية من حيِِّز الظنيَّ��ة إلى حيز القطعيَّة، 
ويفيدنا أن المعنى المتعين يف اآلية هو لزوُم الوضوء قبل الصاة، فالتعبير المذكور فيها 
مج��از؛ حيث عرب عن إرادة الفعل بالفعل المس��بَِّب عنها؛ لإليج��از والتنبيِه على أنَّ مْن 
ه أن يباِدَر إليها بحيث ال ينفكُّ عن إرادهتا، أو إذا قصدتم الصاَة إطاًقا  أراد الصاَة حقُّ
الس��ِم أح��ِد الزميها على الزمِها اآلَخ��ِر)3(، وأن المعنى اآلخر باط��ل، فا يجوز ألحد 
أن ي��أيت بعد ذلك فيق��ول: إن كلمة )قمتم( فعل ماض، والفاء يف )فاغس��لوا( للتعقيب، 

فتكون اآلية دالًة على أن الوضوء بعد الصاة!!
لَٰوةِ{ ليس نفس القيام،  يقول اإلمام الرازي: "اعلم أن المراد بقوله: }إَِذا ُقۡمُتۡم إَِل ٱلصَّ

ويدلُّ عليه وجهان:
األول: أنه لو كان المراد ذلك، لزم تأخير الوضوء عن الصاة، وأنه باطل باإلجماع.

الثاين: أهنم أجمعوا على أنه لو غسل األعضاء قبل الصاة قاعًدا أو مضطجًعا، لكان قد 
خرج عن العهدة، بل المراد منه: إذا شمرتم للقيام إلى الصاة وأردتم ذلك، وهذا وإن 

كان مجاًزا، إال أنه مشهور متعارف، ويدل عليه وجهان:

)1) انظ�ر تقري�ر هذا املعن�ى يف كتاب: الطريق إىل الرتاث اإلس�المي للدكتور عيل مجع�ة، ص: 125- 127، ط. هنضة 
مرص، الثالثة 2007م. اإلمجاع عند األصوليني له أيًضا، ص: 28، ط. دار الرسالة بالقاهرة، الثانية 2009م، وفيه يقول 
أيًضا: »عدم القول باإلمجاع يؤدي إىل ضياِع الدين باجلملة، وهذا دليٌل كاٍف عىل حجيته يستغني عن كل ما ذكر يف كتب 

األصول يف هذا الشأن« اه�.
)2) الربهان، 1/ 679.

)3) انظر: تفسري أيب السعود، 3/ 10، ط. دار إحياء الرتاث العريب.
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األول: أن اإلرادة الجازمة س��بب لحصول الفعل، وإطاق اس��م السبب على المسبب 
مجاز مشهور.

{ ]النس�اء: 34[، وليس المراد منه:  ُٰموَن َعَ ٱلّنَِس��آءِ الث��اين: قوله تعال��ى: }ٱلرَِّجاُل قَوَّ
القي��ام، ال��ذي ه��و االنتصاب، يق��ال: فان قائ��م بذلك األم��ر، ق��ال تعال��ى: }قَآئَِمۢا 
بِٱۡلقِۡس��ِط{ ]آل عمران: 18[، ولي��س المراد منه ألبتة االنتصاب، ب��ل المراد: كونه مريًدا 
ا إلدخاله يف الوجود، فكذا ها هنا قوله: } إَِذا ُقۡمُتۡم إَِل  لذلك الفعل متهيًئا له، مس��تعدًّ

لَٰوةِ{ معناه: إذا أردتم أداء الصاة واالشتغال بإقامتها" اه�)1(. ٱلصَّ
ۡزَلُٰم رِۡجٞس 

َ
نَصاُب َوٱۡل

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِسُ َوٱۡل َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ))( قوله تعالى: }َيٰٓ

ۡيَطِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن{ ]املائدة: 90[، فهو بمجرده ليس قطعيًّا  ّمِۡن َعَمِل ٱلشَّ
يف الدالل��ة على تحري��م الخمر؛ بل إن داللته على تحريم الخم��ر ظنية؛ ألن غاية ما فيه 
هو وصفها بالرجس��ية، واألمر باالجتناب، واألصل أن الرجس لغة هو مطلق الَقَذر))(، 
واألم��ر قد يكون لإلرش��اد، ولم َيِرْد دليٌل يف القرآن الكري��م مصرح بالتحريم، كما ورد 
ُم َوَلُۡم  مث��ًا يف الميتة وأخواهتا؛ وذلك يف قوله تعال��ى: }ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱدلَّ
ٱۡلزِنِي��رِ{ ]املائدة: 3[، ولك��نَّ اإلجماَع يأيت ليرف��َع هذه االحتماالِت ويجعَل اس��تفادة 

التحريم من اآلية قطعيًّا.
متى يكون اإلجماع قطعيًّا؟

الظني��ة والقطعية قد يتطرقان لدليل اإلجماع أيًضا، ولكن ال من حيث هو يف نفس��ه، بل 
من حيث نقله وثبوته؛ ألنه يف نفس��ه حجة قطعية عل��ى ثبوت الحكم؛ لما تقدم من أدلة 

تنفي احتمال الخطأ عن األمة، وما انتفى فيه احتمال الخطأ كان مقطوًعا بصوابه.
وآحاد هذه األدلة وإن كان ظنيًّا إال أن القطع مستفاد من مجموعها يف الداللة على قدر 

مشرتك بينها.
وقد التفت اإلمام القرايف إلى هذا المعنى يف شرح المحصول، وأبان عنه بأجلى عبارة، 
فقال: "القطع ال يحصل بمجرد االستدالل ببعض الظواهِر؛ بل بكثرة االستقراء لموارِد 

)1) التفسري الكبري، 11/ 297.
)2) انظ�ر: الصح�اح للجوهري، 3/ 933، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، ط. دار العلم للماليني، الرابعة 1407ه�/ 

1987م.
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األدلة، وَمن كثرت مطالعُته ألقضية الصحابة رضوان اهلل عليهم، واس��تقراؤه لنصوص 
ر وضعه يف كت��اب، فوضع يف الكتب  ��نَّة حصل القطع، غي��ر أن ذلك يتعذَّ الكت��اب والسُّ
م��ا تيس��ر وضعه، وما ذلك إال كش��جاعة عليٍّ وس��خاء حاتم؛ لو لم نج��د فيهما حكاية 
موضوع��ة يف كت��اب واحد لم يحص��ل لنا القطع هبم��ا، لكن القطع حاص��ل هبما بكثرة 
االستقراء والمطالعة التي ال يوجد مجموعهما يف كتاب واحد، فلذلك قلنا: إنا قاطعون 
بش��جاعة عليٍّ وس��خاء حاتم، كذلك من أراد القطع بقواعد أص��ول الفقه من اإلجماع 
والقياس وغيرهما فليتوجه لاستقراء التام يف أقضية الصحابة، ومناظراهتم، وأجوبتهم 
وفتاويهم، وُيكثر من االطاع على نصوص السنة والكتاب، فيحصل له من جميع ذلك 

ومن القرائن الحالية، والسياقات اللفظية، القطع هبذه القواعد.
الغفل��ة ع��ن هذا الُمدرك هو الموج��ب لقول من قال: اإلجماع ظن��ي، ألنه لم يطلع إال 
عل��ى نصوص يس��يرة يف بعض الكتب، فهو كمن ل��م َيَر لحاتم غير حكايات يس��يرة يف 
بعض الكتب، فا يجد يف نفس��ه غير الظن، فيقول: سخاء حاتم مظنون، مع أنه يف نفس 

األمر مقطوع به عند غيره ممن كُمل استقراؤه.
هذه قاعدة جليلة ش��ريفة ينبغي أن ُيَتَفطَّن لها، فإهنا أصٌل كبيٌر من أصول اإلسام، وهو 
ِسرُّ قول العلماء: إن قواعد الدين قطعية، وعدم العلم هبا هو سبب المخالفين يف ذلك، 
ومثال الفريقين كفريقين تواتر عند أحدهما قضية لم تتواتر عند اآلخر، فأفتى كل واحد 
منهم��ا عل��ى مدركه من الظن والقط��ع، وقد تكون الرس��الة المحمدية ل��م تبلغ لبعض 
الناس، وقد تبلغ بأخبار اآلحاد، وال يقدح ذلك يف أهنا قد قطع هبا يف نفس األمر" اه�)1(.
ولكن ينبغي أن يتنبه إلى أن جهة القطع هنا هي الشرع ال العقل؛ فإن العقل يجوز وجود 
الصواب يف خاف المجمعين، ونحن لم نعرف أن الصواب منحصر فيهم إال من جهة 

الشرع، فكان القطع شرعيًّا.
ًة قاطعًة  ر هذا المعنى النج��م الطويف فقال: "ليس الم��راُد بكون اإلجم��اِع حجَّ وق��د ق��رَّ
؛ وهو الجزم الذي ال يحتمل النقيض يف نف��س األمر؛ ألنه لو كان قطعيًّا  القط��َع العقل��يَّ
هبذا التفسير لما اختلف العلماء يف تكفيِر َمْن أنكر حكًما شرعيًّا، ألن القواطَع العقليَة ال 
ُيختَلُف فيها، وال يف تكفير من أنكر أحكامها المعتربة ش��رًعا، كما لم يختلفوا يف تكفير 

)1) نفائس األصول، 1/ 147، 148، ط. مكتبة نزار الباز، األوىل 1416ه�/ 1995م.
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من قال بِقَدم العالم، أو بنفي الصانع، أو توحيده، أو قدرته، أو علمه، أو بنفي النبوات، 
ودالل��ة المعج��زات عليها، ونحو ذل��ك، لكن س��يأيت الخاف يف تكفي��ر منكر الحكم 
الجماعي، فدلَّ ذلك على أن المراد بكونه قاطًعا هو القطع الشرعي ال العقلي" اه�)1(.

فاإلجم��اع م��ن حيث النقل ق��د ينقل عن طريق اآلح��اد، وقد ينقل بالتوات��ر، فاإلجماع 
المنقول آحاًدا ظني الثبوت، وإن كان حجة لما تقدم من وجوب العمل بالظن.

وأم��ا المنق��ول بالتواتر فهو قطع��ي الثبوت، ويكون قطعيًّا يف الكش��ف ع��ن أن الحكم 
الش��رعي الذي ي��دل عليه هو حكم اهلل قطًعا إذا اس��تجمع الش��رائط والقيود، بحيث ال 

يخالف فيه أحد من القائلين بحجية اإلجماع، يعني يستويف القدر المتفق عليه بينهم.
وقد نبَّه ابن قدامة إلى هذا المعنى، فقال يف روضة الناظر: "اإلجماع ينقسم إلى مقطوع 
ومظن��ون؛ فالمقطوع ما وجد فيه االتفاق مع الش��روط الت��ي ال يختلف فيه مع وجودها 
ونقل��ه أهل التواتر، والمظنون ما تخلف فيه أحد القيدين؛ بأن يوجد مع االختاف فيه: 
كاالتفاق يف بع��ض العصر، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو يوجد القول 

من البعض والسكوت من الباقين، أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد" اه�))(.
حجية اإلجماع المنقول عن طريق اآلحاد:

أم��ا اإلجماع��ات التي يحكيها آحاد األئم��ة الثقات ممن عرفوا بس��عة االطاع ومعرفة 
مذاه��ب الفقهاء، ول��م تكن من قبيل اإلجماع��ات الثابتة بالتواتر، ف��إن نظر يف أحدها، 
وتتبع ثبوت وجود خاف معترب من عدمه، ولم يعثر على خاف يف المسألة بعد البحث 
واالس��تقصاء، وجب قب��ول نقل اإلجماع الذي ينُقله هذا اإلم��ام؛ ألنه خرب ثقة، وقبول 
خرب الثقة واإلذعان له واجب؛ ألنه بمجرده يفيد الظن، والعمل بالظن واجب، فالظن: 
هو إدراك الطرف الراجح، وأما مجرد االحتمال العقلي بوجود مخالف يف مقابل الظن 
الحاصل بخرب الثقة، فإنه يعد وهًما، والوهم هو إدراك الطرف المرجوح، فيتعين العمل 
بالراج��ح وإهم��ال المرجوح، فا ترد حكاية إجماع إال بم��ا يصلح لنقضها، وال يخفى 
أيًضا أن الخرب يزداد قوة بمجيئه من أكثر من َمْخَرج، فكذلك تواطؤ العلماء على حكاية 

إجماع معين من غير نكير يزيده قوًة إلى قوته.

)1) رشح خمترص الروضة، 3/ 30.
)2) روضة الناظر، 1/ 440.
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وألج��ل ذل��ك المعنى، لم��ا نقل العام��ُة الونشريس��ي يف موضع م��ن كتاب��ه: "الِمعيار 
الُمْع��ِرب" إجماًعا من اإلجماع��ات التي حكاها الحافظ ابن عبد ال��رب، قال: "ال يقال: 
ر الناصحون منه��ا، ومن اتفاقات ابن رش��د،  إجماع��ات أب��ي عمر مدخول��ة، وقد ح��ذَّ
واحتماالت الباجي، واختاف اللخمي؛ ألنا نقول: غاية هذا نس��بة الوهم إلى أبي عمر 

من غير دليل" اه�)1(.
فالتش��كيك فيما ينُقله هؤالء األع��ام وأمثالهم من اإلجماعات با مس��تند إال محض 
، وانتصاٌر  ص، هو طعٌن يف َنَقَلة الش��رع وتجهيٌل لهم، وتقدي��ٌم للوهم على الظنِّ التخ��رُّ

للمرجوح على الراجح با سبب مقبول.



)1) املعي�ار املع�رب واجلام�ع املغرب عن فتاوى أه�ل إفريقية واألندلس واملغ�رب، 12/ 31، 32، ط. وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية ودار الغرب اإلسالمي، 1401ه�/ 1981م.
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 الفصل السادس: 
يف القطع والظن املتعلقني مببحث القياس

سبق أن أشرنا إلى أن هناك فرًقا بين القطعية والحجية، ونفصح هنا عما أشرنا إليه سابًقا، 
فنقول: إن النس��بة بين القطعي والمحتج به العم��وم والخصوص المطلق، يجتمعان يف 

القطعي، وينفرد األعم -وهو المحتج به- يف الظني من الدالئل.
والقي��اس كذل��ك منه ظني، وهو عامة األقيس��ة، وهي حجة عن��د القائلين هبا، وقطعي، 

وهو ما قطع فيه بأمرين:
أولهما: كون الوصف المعين هو علة الحكم الشرعي المعين.

والث��اين: وج��ود ذلك الوصف المعين يف مح��ل آخر معين، فيقط��ع باتحادهما يف تعلق 
الحكم هبما.

ق��ال اإلمام الرازي: "ل��و أمكن تحصيُل اليقين بعلة الحكم، ثم تحصيل اليقين بأن تلك 
العل��ة حاصلٌة يف هذه الصور، لحصل العلم اليقيني بأن حكم الفرع مثل حكم األصل، 
ب��ل البحث ينبغي أن يقع يف أنه هل يمكن تحصيل هذين اليقينين يف األحكام الش��رعية 

أم ال؟" اه� )1(.
من أنواع األقيسة القطعية:

وم��ن أنواع األقيس��ة القطعية: قياس األولى، وه��و ما كان الفرع في��ه أولى بالحكم من 
. األصل؛ ألن المناسبة بينه وبين الحكم أْقَوى وأشدُّ

ومثال��ه يف النفي: قياس ضرب الول��د الوالدين أو أحدهما عل��ى التأفيف والنهر بجامع 
اإليذاء الذي هو الِعلَّة يف تحريم التأفيف والنهر المدلول عليه بقوله تعالى: }فََل َتُقل 
ّفٖ َوَل َتۡنَهۡرُهَما{ ]اإلرساء: 23[، فإذا كان إيذاؤهم��ا بالتأفيف حراًما، فإيذاؤهما 

ُ
َُّهَم��آ أ ل

بالضرب أشدُّ مناسبًة للتحريم، وكان أولى بالتحريم من التأفيف؛ ألن اإليذاء فيه أقوى 
.)(( وأشدُّ

)1) املحصول، 5/ 347.
)2) انظر: مجع اجلوامع برشح املحيل وحاشية العطار، 2/ 262.
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َمۡنُه بِقِنَطارٖ يَُؤّدِهِۦٓ إَِلَۡك{ ]آل عمران: 75[، 
ۡ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
ومثاله يف اإلثبات: }َوِمۡن أ

فهو يفيُد تأديَة ما دون القنطاِر بطريق أولى)1(.
وقد اختلف يف هذا القسم هل الداللة فيه على الحكم قياسية أو ليست قياسية؟ بل هي 

من قبيل داللة اللفظ على الحكم))(.
ومنها: القياس المساوي، وهو ما انعدم التفاوت فيه بين األصل والفرع يف الحكم، وهو 

المسمى أيًضا ب�"القياس يف معنى األصل"، أو الجمع بنفي الفارق، أو تنقيح المناط.
ق��ال الغزال��ي: "وضاب��ط هذا الجن��س أن ال يحت��اج إلى التع��رض للعل��ة الجامعة، بل 
يتع��رض للفارق، ويعل��م أنه ال فارق إال كذا، وال مدخل ل��ه يف التأثير قطًعا، فإن تطرق 
االحتم��ال إلى قولن��ا: )ال فارق إال كذا(؛ بأن احتمل أن يك��ون ثم فارق آخر، أو تطرق 
االحتم��ال إلى قولنا: )ال مدخل له يف التأثي��ر(؛ بأن احتمل أن يكون له مدخل، لم يكن 

هذا اإللحاق مقطوًعا به، بل ربما كان مظنوًنا" اه�)3(.
وم��ن أمثلته: قياس إحراق مال اليتيم على أكل��ه يف التحريم المدلول عليه بقوله تعالى: 
ُكلُوَن ِف ُبُطونِِهۡم نَاٗرۖا وََس��َيۡصلَۡوَن 

ۡ
َما يَأ ۡمَوَٰل ٱۡلََتَٰمٰ ُظۡلًما إِنَّ

َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ِي��َن يَأ }إِنَّ ٱلَّ

َسعِٗ�ا{ ]النساء: 10[؛ بجامع اإلتاف يف كل.
ومنه��ا: قياس البول يف إناء وصبه يف الم��اء الراكد على البول فيه يف المنع؛ بجامع أنه ال 
ف��ارق بينهم��ا يف مقصود المنع الثابت بما جاء من أنه  هنى أن يبال يف الماء 

الراكد))(.
ومنها: قياس الزيت المائع على السمن المائع يف حصول التنجس بموت الفأرة ونحوها 
فيه، المدلول عليه بما جاء عن النبي  لما سئل عن الفأرة تموت يف السمن، 
فقال: »إن كان جامًدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان ذائًبا فا تقربوه«)5(؛ إذ المؤثر 

)1) انظر: اإلهباج رشح املنهاج، 3/ 25.
)2) لطائف اإلشارات للشيخ عبد احلميد قدس، ص: 52.

)3) املستصفى، ص: 306.
)4) انظر: مجع اجلوامع برشح املحيل وحاشية العطار، 2/ 382.

. واحلديث رواه مسلم يف كتاب الطهارة، باب النهي عن البول يف املاء الراكد، عن جابر
)5) رواه ابن حبان يف صحيحه ]4/ 234، ط. مؤسس�ة الرس�الة، األوىل 1408ه� / 1988م[ يف كتاب الطهارة، باب 
النجاس�ة وتطهريه�ا، ذك�ر اإلخبار ع�ام يعمل املرء عند وق�وع الفأرة يف آنيته، ع�ن ميمونة . ولك�ن قال احلافظ 
ابن حج�ر يف »فت�ح الباري« ]9/ 668، ط. دار املعرفة، 1379ه�[: »»وإن كان ذائًبا فال تقربوه«، وهذه الزيادة يف رواية 

ابن عيينة غريبة« اه�.
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هو الجامع، وهو الَمَيعان المصحح لس��راية النجاس��ة، وال أثر للفارق بكون هذا س��منًا 
وهذا زيًتا، ألنه فرق لفظي غير مناسب)1(.

ومنه��ا: القياس ال��ذي قطع فيه بأن وصًفا معينً��ا هو علته قطًعا، وذلك بأحد المس��الك 
القطعي��ة: كالن��ص القطع��ي، واإلجماع القطع��ي، وأن ذلك الوصف موج��ود يف الفرع 

ا أو عقا))(. قطًعا، حسًّ
ولك��ن ينبغ��ي التنبُّه إلى أن الحكم بقطعي��ة القياس قد يقتصر على كون��ه منتًجا للحكم 
قطًع��ا ال ظنًّ��ا، وال يعني هذا بالضرورة أن هذا الحكم مقطوع به يف نفس��ه، بل يمكن أن 
يقص��د بالقطعية القطع بالمس��اواة، إال إذا كان حكم األصل مقطوًع��ا به، فتكون نتيجة 

القياس مفيدة أن الحكم المستفاد هو حكم اهلل قطًعا يف الفرع.
ويس��تفاد هذا مما ذكره الش��مس األصفهاين يف ش��رح المختصر؛ حيث ق��ال: "القياس 

المقطوع هو ما يكون حكم أصله، والعلة، ووجودها يف الفرع قطعيًّا" اه�)3(.



)1) انظر: رشح خمترص الروضة للطويف، 3/ 352.
)2) القطعي�ة م�ن األدل�ة األربع�ة ملحم�د دك�وري، ص: 423، 434، ط. اجلامع�ة اإلس�المية باملدينة املن�ورة، األوىل 

1420ه�.
)3) بيان املخترص، 2/ 557، دار املدين، السعودية، األوىل، 1406ه� / 1986م
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 الفصل السابع: 
يف املساحة املسموح باالجتهاد فيها من القطعي والظين

االجتهاد يف االصطالح: هو بذل الوسع يف نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط)1(.
ْوِل 

ُ
وهُ إَِل ٱلرَُّسوِل ِإَوَلٰٓ أ واالجتهاد مش��روع، بل مطلوب شرًعا؛ لقوله تعالى: }َولَۡو َردُّ

 : ِيَن يَۡسَتۢنبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡم{ ]النساء: 83[، وقول النبي ۡمرِ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه ٱلَّ
َ
ٱۡل

»إذا َحَكم الحاكُِم فاجَتَهد ثم أصاَب فله َأجران، وإذا َحَكم فاجَتَهد ثمَّ أخطأ فله َأجر«))(، 
فرتَّ��ب النبي  للمجتهد ثواًبا أخط��أ أو أصاب، وال ثواب إال على مطلوب 

شرعي، وال شكَّ أن المطلوب مشروع.
أ  وهذه المش��روعية مما ال خاف فيه عند أهل العلم ما دام صادًرا من أهله، أما إذا تجرَّ
عليه من ال يحس��نه، فهو عاٍص مأزور، وإن أصاب الحقَّ يف نفس األمر؛ ألنه قائل على 
َ ٱۡلَفَوِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَن  َم َرّبِ اهلل بغي��ر عل��م، وقد قال تعالى: }قُۡل إِنََّما َح��رَّ
 ِ ن َتُقولُواْ َعَ ٱهللَّ

َ
ِۡل بِهِۦ ُسۡلَطٰٗنا َوأ ِ َما لَۡم ُيزَنّ ن تُۡشُِكواْ بِٱهللَّ

َ
ۡثَم َوٱۡلَۡغَ بَِغۡ�ِ ٱۡلَّقِ َوأ َوٱۡلِ

َما َل َتۡعلَُموَن{ ]األعراف: 33[.
ولك��ن ذل��ك االجتهاد ال يكون مش��روًعا مأج��وًرا صاحُب��ه إال يف المس��ائِل الظنية، أما 
المس��ائل القطعي��ة العقلية أو الش��رعية فا يش��رع فيه��ا االجتهاد، والح��ق فيها واحد، 

والمخطئ فيها آثم أو كافر.
المعلوم من الدين بالضرورة:

ويتضمن القطعي ما يسمى ب� "المعلوم من الدين بالضرورة".
واألح��كام الموصوف��ة بذلك مما يش��رتك يف معرفته��ا الخاص والعام من المس��لمين، 
وبعض هذه األحكام المش��رتكة اعتق��ادي علمي؛ مثل: وحداني��ة اهلل تعالى، وأن النبي 
ال��ذي أرس��له اهلل تعالى بش��ريعة اإلس��ام هو س��يدنا محم��د ، وأنه خاتم 

األنبياء، وأن المائكة حق، وأن الجنة والنار حق.

)1) البحر املحيط، 8/ 227.
)2) متف�ق علي�ه: رواه البخ�اري يف كتاب االعتصام بالكتاب والس�نرَّة، ب�اب: أجر احلاكم إذا اجته�د فأصاب أو أخطأ. 

. ومسلم يف كتاب األقضية، باب: بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، عن عمرو بن العاص
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وبعضه��ا فرعي عملي؛ مثل: وج��وب الصاة، وعدد ركعاهتا، ووجوب صوم رمضان، 
وحرمة الزنا، وحرمة القتل، وحرمة الخمر، وحرمة السرقة.

وبعض العلماء يس��مون المعل��وم من الدين بالضرورة ب� "علم العام��ة"؛ نظًرا منهم إلى 
االشرتاك الحاصل يف إدراكه بين الخاص والعام)1(.

ولما كان الموصوف بأنه معلوم من الدين بالضرورة قطعيَّ النسبة إلى الدين، كان إنكاُره 
كفًرا؛ ألنه يتضمن التكذيب بالشرع، وال يعذر فيه بالجهل يف بلد يظهر فيه اإلسام.

قال اإلمام السيوطي يف قواعده: ")ضابط(: منكر المجمع عليه أقسام: أحدها: ما نكفره 
قطًعا، وهو ما فيه نص، وعلم من الدين بالضرورة؛ بأن كان من أمور اإلس��ام الظاهرة 
الت��ي يش��رتك يف معرفتها الخ��واص والع��وام: كالصاة، وال��زكاة، والص��وم، والحج، 

وتحريم الزنا، ونحوه.
الث��اين: م��ا ال نكف��ره قطًعا، وهو ما ال يعرف��ه إال الخواص، وال نص فيه: كفس��اد الحج 

بالجماع قبل الوقوف.
الثال��ث: ما يكف��ر به على األصح، وهو المش��هور المنصوص عليه ال��ذي لم يبلغ رتبة 

الضرورة: كحل البيع، وكذا غير المنصوص على ما صححه النووي.
الرابع: ما ال نكفره على األصح، وهو ما فيه نص، لكنه خفي غير مش��هور: كاس��تحقاق 

بنت االبن السدس مع بنت الصلب". اه�))(.
وما ذكرناه من كفر منكر المعلوم من الدين بالضرورة يستثنى منه من لم تحصل له هذه 
الضرورة؛ كمن كان حديَث عهٍد باإلس��ام، أو نش��أ يف بقعة بعيدة عن المس��لمين، فإنه 
ُيع��ذر حينئذ؛ ألنه لو لم يكن مع��ذوًرا لكان مكلًفا حال كونه غافًا، والغافل: هو البالغ 
العاق��ل الذي ال علم له بالخط��اب، وتكليف الغافل ممتنع؛ ألنه لو جاز تكليفه به لجاز 
إتيان��ه بالفعل امتثااًل، لك��ن الغافل ال يتأتى منه الفعل امتث��ااًل؛ ألن اإلتيان يتوقف على 

العلم بالمكلف به، فا يجوز تكليفه.
قال اإلمام النووي: "واعلم أن مذهب أهل الحق أنه ال يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، 
وال يكف��ر أه��ل األهواء والبدع، وأن من جحد ما يعلم من دين اإلس��ام ضرورة حكم 

)1) انظر: الرسالة لإلمام الشافعي، ص: 357- 359، ط. احللبي، 1358ه�/ 1940م.
)2) األشباه والنظائر، ص: 489، ط. دار الكتب العلمية.
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بردته وكفره، إال أن يكوَن قريَب عهٍد باإلسام، أو نشأ ببادية بعيدة، ونحوه ممن يخفى 
عليه، فيعرف ذلك، فإن اس��تمر حكم بكفره، وكذا حكم من اس��تحل الزنا أو الخمر أو 

القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة" اه�)1(.
ومما يحسن التنبيُه عليه يف هذا المقام أن المعلوم من الدين بالضرورة نسبي، فقد يكون 
كذل��ك يف زم��ن ما أو مكان ما ثم تختل معلوميُته تلك، فا يصيُر يف ذلك الزمان المعين 
أو الم��كان المعي��ن مما علم كونه من الدي��ن بالضرورة، ويصير حكًم��ا نظريًّا ال بدَّ من 

إقامة الدليل عليه للمتشكك فيه الجاهل به.
وبع��ُض األح��كام التي قد ن��رى النصَّ عليه��ا يف كتب القدم��اء أهنا ضروري��ة قد تكون 
مجهولًة عند قطاع عريض من المس��لمين اآلن؛ ومن ذلك على س��بيل المثال: نجاس��ة 
الدم مثًا؛ حيث قد نصت بعض الكتب الفقهية الرتاثية أنه حكم ضروري، فتجد بعض 
المتمجهدي��ن م��ن المتأخري��ن خالفوا يف ذل��ك، وحاولوا إثب��ات طهارته بُش��َبه واهية، 
وقدح��وا يف اإلجماع��ات المنقول��ة على نجاس��ته بما رددن��ا عليه ونقضن��اه يف غير هذا 

الموضع، فضًا عن غياب هذا الحكم عند كثير من عوام المسلمين.
وكنح��و وج��وب الحجاب على المرأة المس��لمة الح��رة البالغة، فمع كث��رة اإليرادات 
َبه المشككة يف وجوبه من قبل العلمانيين ورافعي راية التجديد الزائفة من  الواهية والشُّ
جهلة أش��باه الهواة ونحوهم، تزعزعت تلك الضرورة عن��د بعض الناس، وصار األمر 

محاًّ إلقامة الدليل عليه إلثباته عند منكره، وصار معذوًرا بجهله بذلك.
أو كنح��و ثبوت مقاديِر المواريث، والدعوِة إلى االجتهاد فيها بدعوى أن النصوص قد 
نزل��ت يف واقع كان��ت المرأة فيه مظلومًة وينَفق عليها من قب��ل الرجل، والواقع اآلن قد 
تغيَّ��ر، فتعطى الم��رأة مثل الرجل، وهذا هذياٌن وافتياٌت على الش��رع، وركوٌن لمصالح 
متوهم��ة مهدرة ال التف��اَت إليها وال تعويل عليها، ولكنَّ تروي��َج زخرِف القول وتزييَن 
الباطل من قبل المتس��ورين على علوم اإلسام المزيِّفين ألحكامه قد قدح يف ضرورية 

هذا الحكم عند بعض الناس.
��نة النبوية م��ا يدلُّ على حص��ول المعذورية يف ذلك يف أم��ور تعترب من  وق��د ورد يف السُّ
أركان اإلس��ام وأمهات العبادات فيه إذا اختلت ضروريتها عند الناس، فما كان دوهنا 

)1) رشح صحيح مسلم، 1/ 150.
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  كان المنكر الجاهل هبا أو المتأول لها أولى بالعذر فيها؛ فعن حذيفة بن اليمان
قال: قال رس��ول اهلل : »ُيدرس اإلس��ام كما ُيدرس َوْشُي الثَّوب، حتى ال 
ُي��دَرى م��ا صياٌم، وال صاة، وال نس��ك، وال صدقة، وَلُيْس��َرى على كتاب اهلل  يف 
ليل��ة، فا يبق��ى يف األرض منه آية، وتبق��ى طوائُف من الناس الش��يخ الكبير والعجوز، 
يقول��ون: أدرْكنَا آباَءنا على هذه الكلم��ة، ال إله إال اهلل، فنحن نقولها«، فقال له صلة: ما 
تغن��ي عنه��م ال إله إال اهلل، وهم ال يدرون ما صاة، وال صيام، وال نس��ك، وال صدقة؟ 
فأع��رض عن��ه حذيفة، ثم ردها عليه ثاًثا، كل ذلك ُيْعِرُض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه يف 

الثالثة، فقال: »يا صلة، تنجيهم من النار« ثاًثا)1(.
وقد أشار الشيخ ابن تيمية إلى هذا المعنى يف "قاعدة يف المعجزات والكرامات" فقال: 
"اهلل عفا لهذه األمة عن الخطأ والنس��يان، فإذا كان هذا يف التأثيم، فكيف يف التكفير؟! 
وكثير من الناس قد ينش��أ يف األمكنة واألزمنة التي ين��درس فيها كثير من علوم النبوات 
حت��ى ال يبقى من يبلغ ما بعث اهلل به رس��وله من الكت��اب والحكمة، فا يعلم كثيًرا مما 
يبع��ث اهلل به رس��وله، وال يكون هناك م��ن يبلغه ذلك، ومثل هذا ال يكف��ر، ولهذا اتفق 
األئم��ة عل��ى أن من نش��أ ببادي��ة بعيدة عن أه��ل العلم واإليم��ان، وكان حدي��ث العهد 
باإلس��ام، فأنكر ش��يًئا من هذه األحكام الظاهرة المتواترة، فإن��ه ال يحكم بكفره حتى 

يعرف ما جاء به الرسول". اه�))(.

 هذا آخر ما وفقنا اهلل تعاىل لكتابته، هو سبحانه أىلع وأعلم، 
واحلمد هلل رب العاملني



)1) رواه ابن ماجه يف كتاب الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم. قال احلافظ البوصريي يف »مصباح الزجاجة« ]2/ 291، 
ط. دار اجلنان[: »هذا إسناد صحيح رجاله ثقات« اه�.

وقول�ه: »ي�درس اإلس�الم«؛ أي: ينمح�ي آثاره. وويْشُ الثوب: نقش�ه. وقول�ه: »وليرسى عىل كت�اب اهلل«؛ أي: يذهب 
بالليل. ]انظر: رشح مس�ند أيب حنيفة للقاري، 1/ 562، ط. دار الكتب العلمية. حاش�ية الس�ندي عىل س�نن ابن ماجه 

2/ 498، ط. دار اجليل[.
)2) جمموع الفتاوى، 11/ 407، ط. جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة.
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اخلامتة

وفيها ملخص البحث والتوصيات
ل�بح�ث ص ا

ملحب

- مبحث القطعي��ة والظنية من أهم المباحث األصولية التي ينبني عليها معرفة الحجج 
الش��رعية؛ من حي��ث االعتبار، ودرجة الثبوت، وقوة الدالل��ة، وأيها أولى بالتقديم عند 

التعارض وعدم إمكان الجمع.
- مبحث القطعية والظنية مفيد يف الرد على الشبهات المثارة حول األحكام الشرعية.

- األدلة المتفق عليها هي: الكتاب، والس��نة، واإلجماع، والقياس، وهي أمهات األدلة 
الشرعية التي يعتمد عليها يف استنباط األحكام.

- القط��ع: هو اإلدراك الجازم الذي ال تردد فيه وال تجويز المطابق للواقع الناش��ئ عن 
دليل.

- ق��د يس��تخدم القطع فيما هو أعمُّ م��ن العلم؛ فيصدق على م��ا كان نفي االحتمال فيه 
مستنًدا إلى تقليد، كما يصدق على ما كان نفي االحتمال فيه مستنًدا لدليل.
- الظن: هو إدراك الطرف الراجح، مع احتمال النقيض احتمااًل مرجوًحا.

- ربما أطلق الفقهاء العلم على الظن الغالب، وقد يطلقون "الظن" ويريدون به الشك.
- الحواس الس��ليمة، والعقل، والخرب الصادق هي األسباب التي يحصل عندها العلم 

القطعي.
والمجرب��ات،  والمش��اهدات،  البديهي��ات،  يف  الضروري��ة  التصديق��ات  تنحص��ر   -

والمتواترات، والفطريات، والحدسيات.
- القط��ع والظ��ن يف مجال النصوص الش��رعية يأتي��ان فيما يتعلق بثب��وت الخرب، وفيما 

يتعلق بداللة الخرب.
- ثب��وت اآلح��اد مظن��ون، وال يفيد العلم، ولكنه ق��د يفيد العلم النظ��ري إذا احتفت به 

القرائن.
- القطع المتعلق بداللة الخرب هو الذي ينشأ إذا كان الخرب من حيث المعنى ال يحتمل 

إال شيًئا واحًدا؛ وهو المسمى يف فن األصول ب� "النَّص".
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- مجرد االحتمال العقلي ال يقدح يف قطعية الدليل.
- االحتمال حيث منع القطع فإنه ال يمنع الظهور، والعمل بالظواهر واجب.

- ال تازم بين قطعية الثبوت وقطعية الداللة.
- أصول العقائد ال يصحُّ بناؤها على دليل ظني، بل ال بدَّ من أن تستند إلى القطعيات.
- ال يقبل االس��تدالل بحديث اآلحاد يف أمهات العقائِد على وجه التأس��يس واإلنشاء، 

ولكنه يقبل يف االستدالل على الفروع العملية، ويوجب فيها العمل.
ا، وال يكون إال عن مستند. - اإلجماع باعتبار ذاته ممكٌن عقًا وواقع حسًّ

- اإلجم��اع أداة مهمة لقطع مادة التحريف يف األحكام الش��رعية، ووظيفته نقل الدليل 
م��ن الظنية إلى القطعية، واإلجماع يمنع االجته��اد الجديد يف الدائرة التي ال يجوز فيها 

االجتهاد.
- الظنية والقطعية قد يتطرقان لدليل اإلجماع، ال من حيث هو يف نفس��ه، بل من حيث 

نقله وثبوته.
- اإلجماع المنقول آحاًدا ظني الثبوت، ولكنه حجة، واإلجماع المنقول بالتواتر قطعي 
الثب��وت، ويكون قطعيًّا يف الكش��ف عن أن الحكم الش��رعي الذي ي��دل عليه هو حكم 
اهلل قطًعا إذا اس��تجمع الش��رائط والقيود بحيث ال يخالف فيه أح��د من القائلين بحجية 

اإلجماع.
- اإلجماع��ات التي يحكيها آحاد األئمة من قبيل خرب الثقة، وقبوله واجب، والعمل به 

الزم.
- القي��اس القطع��ي: ه��و ما قطع في��ه بكون الوص��ف المعين هو علة الحكم الش��رعي 
المعين، وبوجود ذل��ك الوصف المعين يف محل آخر معين، فيقطع باتحادهما يف تعلق 

الحكم هبما.
- من أنواع األقيس��ة القطعية: قياس األولى، والقياس المس��اوي، والقياس الذي قطع 

فيه بأن وصًفا معينًا هو علته.
- الحك��م بقطعي��ة القي��اس قد يقتصر على كون��ه منتًجا للحكم قطًع��ا ال ظنًّا، وال يعني 
ه��ذا بالضرورة أن هذا الحكم مقطوٌع به يف نفس��ه، بل يمك��ن أن يقصد بالقطعية القطع 
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بالمس��اواة، إال إذا كان حكم األصل مقطوًعا به، فتكون نتيجُة القياس مفيدًة أن الحكم 
المستفاد هو حكم اهلل قطًعا يف الفرع.

- االجتهاد ال يكون مشروًعا مأجوًرا صاحُبه إال يف المسائِل الظنية، أما المسائل القطعية 
فا يشرع فيها االجتهاد، والحق فيها واحد، والمخطئ فيها آثم أو كافر.

- المعلوم من الدين بالضرورة قطعي النسبة إلى الدين، وإنكاره كفر، ولكنه نسبي، قد 
يعذر يف جهله من اختلت عنده هذه المعلومية.

�ت وص�تا
ل�ت ا

- ضرورة العناية بعلم األصول؛ ألنه آلة االجتهاد التي يتعامل هبا مع النصوص لمعرفة 
األحكام.

- ضرورة الخروج يف الدراسات واألبحاث العلمية األصولية من حيز التقعيد والتنظير 
َدين إلى التطبيق واالستثمار، ولزوم تجاوز األمثلة والتطبيقات التقليدية إلى أمثلة  الُمَجرَّ

جديدة وتطبيقات غير متداولة، والتدرب على استعماله يف معالجة النوازل الحديثة.
- دعوة الباحثين إلى بذل مزيد من الجهود يف دراسة مبحث القطعية والظنية.

- التأكيد على أن القطعي ليس محاًّ لاجتهاد، وال يجوز فيه الخاف.
- لفت النظر إلى خطورة تنزيل الظني منزلة القطعي وعكسه، وأن هذا الخلط من أبرز 

سمات المتطرفين والمبتدعة قديًما وحديًثا.
- إلقاء الضوء على الفرق بين العلة والحكمة يف التشريع، وأن العلة يدور معها الحكم 

وجوًدا وعدًما، بخاف الحكمة؛ قد تتخلف وال يؤثر ذلك يف ثبوت الحكم.
- ض��رورة تحرير مباحث اإلجماع، ولفت النظر يف األبحاث العلمية وغيرها إلى كون 
أهم وظائفه نقل الظني من دائرة الظن إلى دائرة القطع، وقطع إمكانية وقوع الخاف فيه.
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﷽�
مقدمة

الحم��د هلل خالق األلس��ن واللغات، واضع األلفاظ للمعاين بحس��ب م��ا اقتَضْته ِحَكُمه 
البالغات، الذي علَّم آدَم األسماء كلَّها، وأظهر بذلك شرَف اللغة وفضَلها.

والصاة والس��ام على س��يدنا محم��د أفصح الخلق لس��اًنا، وأعرهبم بياًن��ا، وعلى آله 
وصحبه أْكِرْم هبم أنصاًرا وأعواًنا)1(.

وبعُد، 
ف��إن مفهوم المواطن��ة وعاقتها باالنتماء م��ن المفاهيم المهمة التي تحت��اج إلى تْجلَِيٍة 
وكشٍف، بعدما أصاهبا مِن التشويه يف هذا العصر، وأصبح كثير من الجماعات المتشددة 
ينكرون على المسلمين حبَّهم ألوطاهنم وانتماَءهم ألصولهم، وصاروا ُيربُّون أتباعهم 
عل��ى احتق��ار كل انتماء، واالس��تهانِة بكل وطن؛ بدع��وى أن االنتماء للدي��ن ينفي كلَّ 
انتم��اٍء وُيلغي كلَّ وطنية، زاعمين أهنم بذلك ُيطبقون اإلس��ام ويعظمون رابطَته، حتى 

)1) استفتاح احلافظ السيوطي لكتابه املاتع »املزهر يف علوم اللغة وأنواعها« )1/ 7، ط: دار الكتب العلمية(.
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عي أن الوطن »حفنٌة مِن تراب عفن«؛ فرأينا منهم َمن  ظهر مِن ُمنَظِّريهم وكبارهم َمن َيدَّ
يع��ادي وطنه ويخون بلده تحت مختلف الدعاوى والتربي��رات، وصار المعروف عند 

هؤالء منكًرا، والمنكر معروًفا.
والحق أن مِن ضمن ما أفرز هذا الركاَم ثاثَة أسباب:

ي من دالالهت��ا، وااللتفاف على  أوله��ا: الجهل باللغ��ة، والتباعد عن معانيه��ا، والتََّفصِّ
حقائقه��ا، وإنكار مجازاهتا، وتغيي��ب ما انبنت عليه أوضاعها من فطرٍة للعرب س��وية، 

وأخاٍق لهم مرضية، وطبائَع َأْرَيِحيَّة.
وثانيها: القراءة األمية للسنة النبوية، والرؤية السطحية للسيرة المحمدية، والتهرب مما 
فيها من اإلنس��انية، والتعامي عن أن حب األوطان فطرة بش��رية، جاءت برتس��يخها كل 

الشرائع السماوية.
وثالثه��ا: افتقاد طري��ق التصوف، وغياب تزكية النفس، مع س��وء الظ��ن بالناس، وتتبع 
عيوهب��م، وتصنيفهم على أس��اس موقفهم من آراء ش��اذة وأحكام تكفيري��ة، مع احتقار 

العلماء، واهتامهم بمماألة الحكام، والتزلف للساطين.
كل ه��ذا أنت��ج عند ه��ؤالء دينًا موازًي��ا، وأوطاًنا موازي��ة، وانتماءات موازي��ة، وأخاًقا 
موازي��ة، وُأَس��ًرا موازية، َصيََّره��م الوالُء لها يف َب��َراٍء من أهليهم وَعَداٍء م��ع مواطنيهم، 
وفَصَلْتهم ش��عوريًّا عن المجتمع، وقَطعتهم عن االنتماء إليه، وَفَصَمْتهم عن األوطان، 
وأعَمْتُهم عن محاس��نها وفضائلها، حتى صارت الوطنية عندهم وثنًا ُيعبد من دون اهلل، 
ه به هؤالء أحكاَم دينه، وُيخفون به  وإلًها ُيش��َرك به مع اهلل!! تعالى اهلل س��بحانه عما ُيشوِّ

معالَم شريعته.
ومن هنا جاء هذا البحث؛ ناظًرا يف أصل االش��تقاق اللغوي لكلمة الوطن، مس��تخرًجا 
حقيقة وضعه اللغوي ومجازات استعماله، مثبًتا عاقته باالنتماء، مؤكًدا أن تعلق الحي 
ببلده وحبَّه لها وحنينَه إليها كما أنه من الفطرة السوية التي ُفطر الخلُق عليها، فهو أيًضا 
رك��ن ركي��ن يف حقيقة الوطن يف أص��ل الوضع اللغوي، على طريقة االش��تقاق األصغر 
واالش��تقاق األكرب، وعلى جهة مناس��بة اللف��ظ لمعناه على مس��توى تكوين حروفه بل 
حتى على مس��توى ترتيبها، ليتبين هبذا العرض اللغوي مدى أصالة هذا التعلق والحب 
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يف أحكام الش��ريعة وتطبيقاهتا، وأنه لو لم تأت النصوص بحب األوطان لكان يف داعية 
الطبع غنيٌة عن داعية الش��رع، فكيف ونصوص الوحي ناطقة بذلك، وسيرة المصطفى 

صلى اهلل عليه وآله وسلم كلُّها كذلك.
وضرب��ت -يف النص��ف الثاين م��ن البحث- بعض النم��اذج المقاصدي��ة واإلفتائية التي 

توضح بجاء آثاَر المواطنة واالنتماء يف مقاصد الشرع ونوازل اإلفتاء.

 وأسأل اهلل تعاىل اتلوفيق والقبول، وأن جيعل هذا ابلحث خالًصا لوجهه الكريم، 

 إنه أكرم األكرمني، واحلمد هلل رب العاملني، 
وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم

د. حممد وسام عباس خرض
قسمت هذا البحث إلى قسمين:

القسم األول: الدراسة اللغوية االشتقاقية، والقسم الثاين: النماذج المقاصدية واإلفتائية.
أما القسم األول: وهو الدراسة اللغوية االشتقاقية:

فقد تطرقت فيه إلى اشتقاق »المواطنة« من وجهين:
أواًل: م��ن جه��ة الج��ذر اللغ��وي لم��ادة )وطن( ع��ن طريق نوع��ي االش��تقاق األصغر 
واألك��رب، مثبًتا أن التعلق والحني��ن للمكان جزء من حقيقة الوطن يف اللغة، والفرق بين 
اس��تعمال هذه المادة على جهة الحقيقة والمجاز، ثم بحثت فيه المناس��بة بين حروف 

كلمة )و ط ن( ومدلولها، وبين ترتيب هذه الحروف وخصوص داللته.
ثانًي��ا: م��ن جهة النظ��ر الص��ريف يف صيغ��ة »المفاعل��ة« يف »المواطن��ة«، وفصاحة كلمة 
»المواطن��ة« بالمعن��ى المتعارف عليه عند الُكتَّاب المعاصري��ن، وإلى معنى االنتماء يف 

اللغة، والعاقة بينه وبين المواطنة.
وأما القسم الثاين: وهو النماذج المقاصدية واإلفتائية:

فقد تطرقت فيه إلى أربعة نماذج؛ نموذجين مقاصديين، وآخرين إفتائيين:
فأما النموذجان المقاصديان؛ فهما من السيرة النبوية الشريفة:

فاألول: أثر المواطنة واالنتماء يف التسامح الديني الوطني.
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والثاين: المواطنة واالنتماء يف صحيفة المدينة المنورة.
وأما النموذجان اإلفتائيان؛ فهما من نوازل الفتوى يف هذا العصر:

فالثالث: المواطنة واالنتماء يف إعطاء المغرتبين عن أوطاهنم زكاهتم ألهل وطنهم.
والراب��ع: أث��ر المواطن��ة واالنتماء يف تقدي��م كفاية األغني��اء لفقرائهم عل��ى نافلة الحج 

والعمرة.
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القسم األول: الدراسة اللغوية االشتقاقية

المواطنة واالنتماء يف اللغة:
اللغة وعاء الفكر، وعليها ُبنَِي الش��رع، وألفاظها قوالب لمعانيها، وتصاريفها تدل على 

وجوه بياهنا، ومنها ُفِهَمت دالالت النصوص، وهبا اسُتنبِطت األحكام من األدلة.
وأكم��ل الط��رق يف تعريف مدل��والت األلف��اظ هي طريقة االش��تقاق؛ كما يق��ول إمام 

المفسرين فخر الدين الرازي رحمه اهلل تعالى)1(.
والمواطنة »مفاعلة« من الوطن، والكام عليها يف اللغة له وجهان:

األول: النظر اللغوي يف أصل جذر كلمة »الوطن«.
والثاين: النظر الصريف يف صيغة »المفاعلة« التي جاءت عليها كلمة »المواطنة«.

وكا الوجهي��ن ي��دالن عل��ى الصل��ة الوطي��دة ويؤك��دان االرتب��اط الوثيق بي��ن مفهوم 
»المواطنة« يف اللغة ومفهوم »االنتماء«.

:» �ي كلم�ي »و��ب � وىي لما
للعب � ا

ب
د لحب �ي ا

ب
ر �

�ب ل�ب �: ا
ً
ول

أ
ا

وذلك عن طريق نوعي االشتقاق كليهما: الصغير، والكبير:
فاالشتقاق الصغير )أو األصغر(:

انت��زاُع كلم��ٍة مِن كلمٍة أخ��رى بتغيير يف الصيغة مع تش��ابه بينهما يف المعن��ى واتفاق يف 
ْرب، وَحِذٍر مِن الَحَذر. األحرف األصلية ويف ترتيبها؛ كضارب من الضَّ

أو كم��ا يقول العامة ابن جني: »أن تأخذ أصًا من األصول فتتقّراه فتجمع بين معانيه، 
وإن اختلفت ِصَيُغه ومبانيه«))(.

وهذا النوع أكثر األنواع وروًدا، وهو المراد عند إطاق االشتقاق.

)1) التفسري الكبري: »مفاتيح الغيب« لإلمام شيخ املفرسين وحجة املتكلمني فخر الدين الرازي ]ت 606ه�[ )1/ 29، 
ط: دار إحياء الرتاث العريب(.

)2)  »اخلصائص« للعالمة أيب الفتح عثامن بن جني املوصيل ]ت392ه�[ )136/2، ط. اهليئة املرصية العامة للكتاب(.
و»مفاتيح الغيب« لإلمام فخر الدين الرازي )32-30/1).

و»اجلام�ع الكب�ري، يف صناعة املنظوم م�ن الكالم واملنثور« للعالمة ضياء الدين بن األث�ري ]ت637ه�[ )ص: 199، ط. 
مطبعة املجمع العلمي(.
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وأفراده عش��رة: الفعل الماضي، والمضارع، واألمر، واس��م الفاعل، واس��م المفعول، 
والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان، واسم اآللة)1(.

واالشتقاق الكبير )أو األكبر(:
انت��زاع كلم��ة من أخرى مع تناس��بهما يف المعن��ى واتفاقهما يف الح��روف األصلية دون 

ترتيبها، مثل: حمد ومدح، وجبذ وجذب، وكلم ولكم.
أو كم��ا يقول ابن جني: »أن تأخذ أص��ًا من األصول الثاثية، فتعقد عليه وعلى تقاليبه 
الس��تة معنًى واحًدا؛ تجتمع الرتاكيب الس��تة وما يتصرف من كل واحد منها عليه، وإن 
تباعد ش��يء من ذلك عنه ُردَّ بلطف الصنعة والتأويل إليه؛ كما يفعل االش��تقاقيون ذلك 

يف الرتكيب الواحد«))(.
وجمهور الصرفيين يطلقون على هذا النوع من االشتقاق: »القلب المكاين«)3(.

فأما االشتقاق الصغير: 
ف��إن »ال��واو والطاء والنون« -بمادهتا وترتيب حروفها- أص��ل ثاثيٌّ يدل على المكان 
الذي يلزمه الكائن الحيُّ ويستقر فيه ويأوي إليه، أو يسكن إليه ويألفه ويعتاده، أو يميل 

نحوه ويحبه وَيَتعلَّق به، أو ينتمي إليه.

)1)  »يف أصول النحو« للعالمة سعيد األفغاين )ص: 130، ط. دمشق(.
ومقدمة العالمة عبد السالم هارون لكتاب »االشتقاق« لإلمام أيب بكر بن دريد )ص: 28، ط. مكتبة اخلانجي(.

و»مس�ألة من كالم اإلمام ابن مالك يف االش�تقاق«، القس�م الدرايس، حتقيق: حممد املهدي عبد احلي عامر، جملة اجلامعة 
اإلسالمية، السنة التاسعة والعرشون. العدد السابع بعد املائة )ص: 315(، )1418 - 1419ه�(.

)2)  »اخلصائص« للعالمة أيب الفتح ابن جني )136/2).
و»مفاتيح الغيب« لإلمام فخر الدين الرازي )32-30/1).

و»اجلامع الكبري، يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور« للعالمة ضياء الدين بن األثري )ص: 200).
)3)  »يف أصول النحو« للعالمة سعيد األفغاين )ص: 131).

»مس�ألة من كالم اإلمام ابن مالك يف االش�تقاق«، القس�م ال�درايس، حتقيق: حممد املهدي عبد احلي ع�امر، جملة اجلامعة 
اإلسالمية، السنة التاسعة والعرشون. العدد السابع بعد املائة )ص: 315).

- ومن العلامء من جيعل أنواع االش�تقاق ثالثة، ويضيف قس�اًم ثالًثا؛ هو االشتقاق األكرب؛ وهو: أخذ لفظة من أخرى مع 
تناس�بهام يف املعن�ى واحتادمها يف أغل�ب احلروف، مع كون املتبقي من احلروف من خم�رج أو خمرجني متقاربني؛ مثل: نعق 

وهنق، وهتن وهتل، وثلب وثلم، ويطلق عىل هذا النوع أحيانا »اإلبدال اللغوي«.
- وم�ن أه�ل اللغة من يضيف قس�اًم رابًعا؛ هو االش�تقاق الُكبرَّار؛ بتش�ديد الباء، وهو: املعروف عن�د اللغويني بالنحت؛ 

ْلَبَقة: من »أطال اهلل بقاءك«. ك«، والطرَّ ْمَعَزة: من »دام عزُّ كالدرَّ
انظر: »يف أصول النحو« للعالمة سعيد األفغاين )ص: 131).

مقدمة العالمة عبد السالم هارون لكتاب »االشتقاق« لإلمام ابن دريد )ص: 28).



116

العدد الثالث

ْنَسان ألمٍر ما؛  فالَوَطُن: محلُّ اإلنسان والمسكن والَمنِْزُل ُيِقيُم به، وكلُّ مكان أَقاَم بِِه اإْلِ
من بلد أو موضع أو دار، والجمع: أوطاٌن)1(.

ُخول َعَلْيِهم فِي  وأه��ُل األوطان: لهم هبا حرمة وخصوصية؛ فيجب االْس��تِْئَذاُن فِ��ي الدُّ
أوطاهنم))(.

وأوطان اإلب��ل: أْعطاُنها، وُكلُّ َمْبَرٍك يكون إلًفا لإلبل فه��و َعَطٌن بمنزلة الوَطِن للنَّاس، 
وَأوطاُن الَغنَِم والَبَقِر: َمرابُِضها وَأماكِنُها)3(.

وَوَطَن بالمكاِن وَأْوَطَن: َأقاَم، لغتان فصيحتان، واألَخيرُة َأْعَلى))(.
نُْته َتْوطينًا، واْسَتْوَطنُْته  وَوَطنُت المكاَن)5( َأطِنُه، َوْطنًا)6( وُوُطوًنا))(، وأوطنُته إيطاًنا، وَوطَّ
اس��تيطاًنا، واتََّطنُْت��ه اتَِّطاًنا؛ فأنا واطٌن وُموطِ��ٌن وُمَوطٌِّن ومس��توطٌِن وُمتَّطٌِن: إذا اتخذته 

وطنًا))(.

)1) انظ�ر: »الع�ني« إلم�ام أه�ل اللغة العالم�ة اخلليل بن أمح�د الفراهي�دي ]ت 170ه��[ )7/ 454 - 455، ط: دار 
ومكتب�ة اهل�الل(. و»هتذيب اللغة« لإلمام أيب منصور األزهري ]ت 370ه�[ )14/ 21، ط: دار إحياء الرتاث العريب(. 
و»الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية« لإلمام أيب نرص اجلوهري ]ت 393ه�[ )6/ 2214، ط: دار العلم للماليني(. 
و»فق�ه اللغ�ة ورس العربية« لإلمام أيب منصور الثعالب�ي ]ت 429ه�[ )ص: 26، ط: إحياء ال�رتاث العريب(. و»املحكم 

واملحيط األعظم« للعالمة أيب احلسن بن سيده املريس ]ت 458ه�[ )9/ 239، ط: دار الكتب العلمية(.
)2) »نوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم« لإلمام العارف احلكيم الرتمذي ]ت 320ه�[ 

)1/ 24، ط: دار النوادر(.
)3) »الع�ني« للخلي�ل بن أمحد )2/ 14(. و»هتذيب اللغة« لإلمام األزهري )2/ 104(. و»الصحاح« لإلمام اجلوهري 

)6/ 2215(. و»املحكم واملحيط األعظم« للعالمة ابن سيده )1/ 547، 9/ 239).
)4) »مجه�رة اللغ�ة« لإلم�ام أيب بك�ر ب�ن دري�د األزدي ]ت 321ه��[ )2/ 928، ط: دار العلم للمالي�ني(. و»املحكم 

واملحيط األعظم« لإلمام أيب احلسن بن سيده )9/ 239).
)5) »وط�ن« الثالث�ي قد يكون الزًما؛ فتقول: وَطَن بمكة؛ كام نقلته أكثر معاجم اللغة، وقد يكون متعدًيا؛ فتقول: وَطَن 
مكَة َيطِنُها؛ كام نقله اإلمام أبو عثامن املعافري الرسقسطي ]ت 400ه�[ يف »كتاب األفعال« يف باب »َفَعَل وأفَعَل بمعنى 
الثالث�ي الصحي�ح« )4/ 222، ط: اهليئ�ة العام�ة لش�ؤون املطابع األمريية( عن ش�يخه اإلمام أيب بكر ب�ن القوطية ]ت 

367ه�[.
)6) »الَوْطُن« بسكون الطاء: مصدر الثالثي املجرد »وَطَن«؛ ذكره اإلمام جمد الدين الفريوزآبادي يف »القاموس املحيط« 
)ص: 1238، ط: مؤسس�ة الرس�الة(. والعالم�ة اللغوي س�عيد اخل�وري الرشتوين ]ت 1330ه��[ يف معجمه »أقرب 
املوارد يف ُفَصح العربية والش�وارد« )2/ 1464، ط: مكتبة آية اهلل العظمى النجفي املرعيش(. والعالمة لويس معلوف 
]ت 1365ه��[ يف معجم »املنجد يف اللغة« )ص: 906، ط: املطبعة الكاثوليكية(. واعتمده جممع اللغة العربية بالقاهرة 

يف »املعجم الوسيط« )2/ 1042، ط: دار الفكر(.
ص« )4/ 355، ط: دار إحياء  )7) »الُوُطوُن« مصدر الثالثي املجرد »وَطَن«؛ ذكره اإلمام أبو احلسن بن سيده يف »املخصرَّ

الرتاث العريب(.
)8) »الصحاح« لإلمام اجلوهري )6/ 2215).
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وواطنُت ُفالًنا على هذا األمر، أي: جعلتما يف َأْنُفِسكما أن تفعاه)1(، فإذا أردَت »واَفْقُتُه« 
قلَت: واَطْأُتُه))(، وواَطنَه مواطنًة؛ مثل: وافقه موافقة؛ وزًنا ومعنًى)3(، وهو مجاز))(.

والميطاُن: الغاية، وهو الموضع الذي ُيَوطَُّن لُترَسل منه الخيل يف السباق)5(.
َة: َمواقُِفها، ومواطن الحرب: مشاهدها)6(، والمواطن: المجالس))(. وَمواطُِن مكَّ

نها))(. وتوطين النفس على الشيء: كالتمهيد، وأوطن نفسه على األمر: سكَّ
له��ا،  والفرق بي��ن اإلرادة وتوطين  ده��ا لفعله وذلَّ ووطَّن نفس��ه على األم��ر توطينًا: مهَّ
النفس: أن توطين النفس على الش��يء يقع بعد اإلرادة له، وال يس��تعمل إال فيما يكون 

فيه مشقة؛ أال ترى أنك ال تقول: وطَّن فان نفسه على ما يشتهيه))(.
وج��اء يف الحدي��ث النبوي الش��ريف: »َنَه��ى َأْن ُيوطَِن الرُجُل فِ��ي اْلَمَكاِن بالَمْس��جد، 
اْلَمْس��ِجِد  مِ��َن  َمْعلوًم��ا  َمكاًن��ا  ُج��ُل  الرَّ َيْأَل��َف  أن  َمْعن��اه:  البعي��ُر«)10(  ُيوطِ��ُن   َكَم��ا 
َمْخصوًصا بِِه ُيَصلِّي فِيِه؛ كالَبعير اَل َيأِوي مِْن َعَطٍن إاِلَّ إَِلى َمْبَرٍك َدمٍِث َقد َأْوَطنَُه واتََّخذه 

ُمنَاخا)11(.

)1) كتاب »العني« لإلمام اخلليل بن أمحد )7/ 454 - 455).
)2) كتاب »العني« لإلمام اخلليل بن أمحد )455-454/7).

)3) »املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري« للعالمة أيب العباس الفيومي ]ت770ه�[ )664/2، ط. املكتبة العلمية(.
)4) »أساس البالغة« للعالمة أيب القاسم جار اهلل الزخمرشي ]ت538ه�[ )515/2، ط. دار الكتب املرصية(.

)5) »الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية« لإلمام أيب نرص اجلوهري )6/ 2215).
)6) »هتذي�ب اللغ�ة« لإلمام األزه�ري )14/ 21(. و»الصح�اح« لإلمام اجلوه�ري )6/ 2215(. و»املحكم واملحيط 

األعظم« للعالمة ابن سيده )9/ 239).
)7) »ت�اج الع�روس م�ن جواه�ر القاموس« لإلم�ام العالمة حمم�د مرتىض الزبي�دي ]ت 1205ه��[ )36/ 262، ط: 

الكويت(.
)8) »الصحاح« لإلمام اجلوهري )6/ 2215(. و»كتاب األفعال« لإلمام أيب عثامن املعافري )4/ 286).

)9) »الفروق اللغوية« للعالمة أيب هالل العسكري ]ت 395ه�[ )ص: 126، ط: دار العلم والثقافة(.
)10) أخرج�ه اب�ن أيب ش�يبة يف »املصن�ف«. واإلم�ام أمح�د يف »املس�ند«. والدارمي وابن ماجه والنس�ائي يف »الس�نن«. 

والطحاوي يف »رشح مشكل اآلثار«. وصححه ابن خزيمة وابن حبان واحلاكم.
)11) »النهاية يف غريب احلديث واألثر« لإلمام ابن األثري اجلزري ]ت 606ه�[ )5/ 204، ط: املكتبة العلمية(.
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والوطن األصلي: هو مولد الرجل والبلد الذي هو فيه، ووطن اإلقامة: موضع ينوي أن 
َيسَتِقرَّ فيه خمسة عشر يوًما أو أكثر من غير أن يتخذه مسكنًا)1(.

التعلُّق والحنيُن جزء من حقيقة الوطن يف اللغة:
وعلى هذا فحقيقة الَوَطن يف الوضع اللغوي: مكان سكن الحي، الذي يازمه، ويتعلق 
به ويحبه ويحن إليه، والَوْطُن والُوُطوُن: إقامة الحي يف المكان وس��َكنُه فيه، ومازمُته، 
والتعلُق به وحبُّه والحنيُن إليه، وهذا أصل حقيقة هذه الكلمة ومجمع دالالهتا وعاقة 

مجازاهتا.
وه��ذه المع��اين الثاثة هي أمارة الوض��ع اللغوي الحقيقي لهذه الم��ادة؛ فأينما ُوِجَدْت 
يف اس��تعماٍل: كان وطنً��ا على الحقيقة، وإذا تخلف منه��ا معنًى كان إطاق اللفظ عليها 

مجاًزا.
وعلى ذلك جرى العامُة الزمخشري يف مادة )و ط ن(؛ إذ جعل مداَر حقيقتِها على حبِّ 
المكان والحنين إليه، وضمَّ فيها إلى حبِّ اإلنسان حنيَن اإلبل، وغاير بين أوطان اإلبل 
وأوط��ان الغن��م؛ فجعل األولى حقيق��ًة والثانية مجاًزا؛ لَِما ُعِرَف ع��ن اإلبل من الحنين 
إلى أوطاهنا؛ حتى ضرب النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم هبا المثَل يف ذلك))(، وللعرب 
يف حني��ن اإلب��ل إلى أوطاهنا ورجوعه��ا إليها أخباٌر وحكايات ت��دل على ذلك)3(؛ حتى 

)1) »التعريفات« لإلمام العالمة السيد الرشيف اجلرجاين ]ت 816ه�[ )ص: 253، ط: دار الكتب العلمية(.
)2) - رضب النب�ي ص�ىل اهلل علي�ه وآله وس�لم املث�ل بنزوع اإلب�ل إىل أوطاهنا، يف َتَفلُّ�ت القرآن مم�ن مل يتعاهده، فقال: 
َلِة إىَِل َأْعَطاهِنَا« أخرجه الطرباين يف  بِِل امْلَُعقرَّ َجاِل ِمَن اإْلِ ًيا ِمْن ُصُدوِر الرِّ ِذي َنْفِس بَِيِدِه هَلَُو َأَشدُّ َتَفصِّ »َتَعاَهُدوا اْلُقْرآَن؛ َفَوالرَّ

. املعجم األوسط«، والضياء املقديس يف »األحاديث املختارة« من حديث أنس بن مالك«
وأخرج�ه الط�رباين يف »املعجم الكبري«، واخلطيب يف »تاريخ بغداد«، وابن الش�جري يف »أمالي�ه« من حديث عبد اهلل بن 

بِِل إىَِل َأْوَطاهِنَا«. َجاِل ِمْن َنَواِزِع اإْلِ ًيا ِمْن ُصُدوِر الرِّ مسعود  مرفوًعا بلفظ: »َتَعاَهُدوا اْلُقْرآَن؛ َفَلُهَو َأَشدُّ َتَفصِّ
وأخرجه ابن برشان يف »أماليه« )1/ 231، ط: دار الوطن( من حديث عبد اهلل بن عمر  مرفوًعا بلفظ: »اْقَرُءوا 

َلِة إىَِل َأْوَطاهِنَا«. بِِل امْلَُعقرَّ ًيا ِمَن اإْلِ ِذي َنْفِس بَِيِده هَلَُو َأَشدُّ َتَفصِّ اْلُقْرآَن َوَتَعاَهُدوُه؛ َفَوالرَّ
- ورضب ص�ىل اهلل علي�ه وآل�ه وس�لم املثل بحنني اإلب�ل إىل أوطاهنا يف أن العرب ال ترتك الش�عر ك�ام أن اإلبل ال ترتك 
بُِل احلننَي« ذكره  احلن�ني؛ وذل�ك في�ام ُرِوي عنه صىل اهلل عليه وآله وس�لم من قوله: »اَل تدع اْلَعَرُب الّش�ْعر َحترَّى ت�دَع اإْلِ
العالم�ُة أب�و احلس�ن بن رش�يق الق�ريواين ]ت 463ه�[ يف كتاب »العمدة يف حماس�ن الش�عر وآداب�ه« )1/ 30، ط: دار 

اجليل(. وحجة اإلسالم أبو حامد الغزايل ]ت 505ه�[ يف »إحياء علوم الدين« )3/ 127، ط: دار املعرفة(.
)3) - قال أبو النجم العجيل الشاعر فيام حكاه العالمة أبو بكر بن األنباري يف »املذكر واملؤنث« )2/ 132، ط: املجلس 

األعىل للشؤون اإلسالمية(:
واإلبُل ال تصلح يف البستاِن ... وحنرَِّت اإلبُل إىل األوطاِن

- وق�ال األصمعي: »قالت اهلن�د: احِلنرَُّة )أي: احلنني للوطن( يف ثالثة أصناف من احليوان: يف اإلبل حِتنُّ إىل أعطاهنا ولو 
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إن العرب تنس��ب إلى نفس��ها حنيَن إبلِها فيقولون: َأْنَزْعنا؛ إذا حنَّْت إبُلهم ألوطاهنا)1(، 
َهْت، ال َيِضيُرها  َه��ْت توجَّ أم��ا الغنُم فهي قابعٌة بكلِّ م��كان، قانعة بأيِّ مرًعى، أينما ُوجِّ
َتْيهما)3(؛ لَِما يف اإلبل  مِن ترك مرابضها ش��يء))(؛ وألجل ذلك غايرت الشريعة بين ضالَّ
م��ن الحنين إلى أعطاهنا وقدرهتا الفطرية على الرجوع إليها بخاف الغنم؛ ولذلك قال 
العامة الزمخشري يف »أساس الباغة« الذي وضعه للتمييز بين الحقائق والمجازات:
 »كلٌّ يحب وطنَه وأوطاَنه، وموطنَه وَمواطنَه، واإلبل تحن إلى أوطاهنا، وَأْوَطَن األرَض 

ووطَّنها وتوطَّنَها واستوطنها، وُأرِسَلت الخيُل من الِميَطان: من حيث ُتَوطَّن للسباق.
وم��ن المج��از: ه��ذه أوط��ان الغن��م: لمرابضه��ا، وثب��ت يف موط��ن القت��ال ومواطن��ه؛ 
 وه��ي: مش��اهُده، وإذا أتي��ت مك��ة فوقف��ت يف تل��ك المواط��ن ف��ادع ل��ي وإلخ��واين؛ 
نَ��ْت .. وواطنُته عل��ى األمر:  أي: يف تل��ك المش��اهد، ووطَّن��ت نفس��ي على ك��ذا فتوطَّ

وافقُته«. اه�))(.
جه  كان عهده�ا هب�ا بعيًدا، والطري إىل وكره وإن كان موضعه جُمِْدًبا، واإلنس�ان إىل وطن�ه وإن كان غريه أكثر له نفًعا«. خررَّ

عنه الدينوري يف »املجالسة وجواهر العلم« )2/ 209، ط: دار ابن حزم(.
- وقال أبو عثامن اجلاحظ يف رسالته »مناقب الرتك« -املطبوعة ضمن »رسائل اجلاحظ« )1/ 64، ط: مكتبة اخلانجي(-:
»البعري حين إىل وَطنِه وَعَطنِه وهو بعامن من ظهر البرصة، فهو خيبط كل يشء ويس�تبطن كل واٍد حتى يأيت مكانه؛ عىل أنه 
طريٌق مل يس�لكه إال مرًة واحدة، فال يزال بالش�م واالس�رتواح وحسن االس�تدالل، وبالطبيعة املخصوص هبا، حتى يأيت 

مربكه، عىل بعد ما بني عامن والبرصة«.
- وللعالم�ة األع�رايب الراوي�ة: ربيع�ة الب�رصي كتاب »حن�ني اإلبل إىل األوط�ان«، ذكره اب�ن الندي�م ]ت438ه�[ يف 
"الفهرس�ت" )ص: 72، ط. دار املعرفة(، ولإلمام احلافظ املحدث القايض األديب أيب حممد احلس�ن بن عبد الرمحن 
الرامهرم�زي ]ت360ه��[ كت�اب "املناه�ل واألعطان واحلن�ني إىل األوط�ان"، ذكره اب�ن النديم أيًضا يف "الفهرس�ت" 

)ص: 189).
)1) »معجم ديوان األدب« للعالمة أيب إبراهيم إس�حاق بن إبراهيم الفارايب ]ت 350ه�[ )2/ 312، ط: مؤسس�ة دار 
الش�عب(، و»كت�اب األفع�ال« للعالمة ابن القوطي�ة ]ت 367ه��[ )1/ 112، ط: مكتبة اخلانج�ي(. و»هتذيب اللغة« 

لإلمام األزهري )2/ 85).
)2) مل يلتف�ت إىل ه�ذا املعن�ى صاحب »معجم مت�ن اللغة«، وهو الش�يخ اللغوي هباء الدين أمحد رض�ا العاميل رمحه اهلل 
تعاىل]ت 1372ه�[ عضو املجمع العلمي العريب بدمشق؛ حيث جعل أوطان الغنم والبقر حقيقة يف الوطن )5/ 778، 

ط: دار مكتبة احلياة بريوت( خمالًفا يف ذلك العالمة الزخمرشي.
ْفَها َسنًَة،  )3) عن زيد بن خالد اجلهني  أن رجاًل سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم عن اللقطة، فقال: »َعرِّ
ُة الغنم؟ قال: »ُخْذَها؛  َها إَِلْيِه«، فقال: يا رسول اهلل، فضالرَّ َا َفَأدِّ ُثمرَّ اْعِرْف ِوَكاَءَها، َوِعَفاَصَها، ُثمرَّ اْسَتنِْفْق هِبَا، َفإِْن َجاَء َرهبُّ
ُة اإلبل؟ قال: فغضب رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله  ْئِب«، قال: يا رس�ول اهلل، فضالرَّ َفإِنرَّ�اَم ِه�َي َل�َك، َأْو أِلَِخي�َك، َأْو لِلذِّ

َا« متفق عليه. وسلم حتى امحرت وجنتاه، ثم قال: »َما َلَك َوهَلَا؛ َمَعَها ِحَذاُؤَها َوِسَقاُؤَها، َحترَّى َيْلَقاَها َرهبُّ
)4) »أس�اس البالغ�ة« لإلم�ام جار اهلل الزخمرشي ]ت 538ه�[ )2/ 515، ط: دار الكت�ب املرصية(، وقد نص يف أوله 
عىل متييزه بني احلقيقة واملجاز، بقوله يف تعديد خصائص كتابه )1/ 16(: ]ومنها: تأسيس قوانني فصل اخلطاب والكالم 

الفصيح، بإفراد املجاز عن احلقيقة والكناية عن الترصيح[ اه�.
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نة لمادهتا؛  ف��إذا اس��ُتْعِمَلْت هذه المادة يف معنًى لم تجتمع في��ه كل المعاين الثاثة المكوِّ
وهي: الس��كن، والمازمة، والتعلق أو الحنين، كان هذا االس��تعمال مجاًزا ال حقيقة: 

فأوطان الغنم والبقر: مجاٌز؛ ألنه ال حنين عندها لمرابضها، وإن ُوِجد السكن.
ومواطن القتال: مجاٌز؛ ألنه ال سكن فيها وال حنين إليها، وإن ُوِجَد الثبات والمازمة.
ومواط��ن الق��وم، ومواط��ن مكة: مجاٌز؛ ألنه ال س��كن فيها وال مازم��ة، وإن كان إليها 

الحنين والتعلق.
ُد  وتوطي��ن النف��س: مجاٌز؛ ألنه ال س��كن في��ه، وإن كان في��ه المازمُة يف الح��ال والتعوُّ

والتعلُُّق يف المآل.
وإيط��ان األماك��ن يف المس��جد: مجاٌز؛ ألنه ال س��كن فيه��ا، وإن كان فيه��ا مازمُتها .. 

وهكذا.
وقد أجاد ابُن الرومي الشاعر يف وصف الوطن عند العرب بما يناسب حقيقته اللغوية؛ 

من إلف اإلنسان أرَضه وحبه لها وحنينه إليها؛ إذ يقول:
أب��ي��ع��ُه ال  أن  آل���ي���ُت  وط�����ٌن  مالكاول����ي  ال��ده��َر  ل��ه  غ��ي��ري  أرى  وأال 
ونعمًة ال��ش��ب��اِب  ش���رَخ  ب��ه  ظالكاع��ه��دُت  يف  أص��ب��ح��وا  ق����وٍم  ك��ن��ع��م��ِة 
هالكاف��ق��د أل���ف���ت���ُه ال���ن���ف���ُس ح��ت��ى ك��أن��ُه غ�����ودرُت  ل����والُه  ج��س��ٌد  ل��ه��ا 
إليهم ال���رج���اِل  أوط������اَن  م�����آرُب ق��ض��اه��ا ال��ش��ب��اُب ُه��ن��ال��ك��اوح���ّب���َب 
ذك���رهت���ُم أوط�����اهن�����ْم  ذك�������روا  لذلكاإذا  ف��ح��نُّ��وا  ف��ي��ه��ا  ال��ص��ب��ا  ع��ه��ود 

قال العامة اللغوي أبو بكر محمد بن يحيى الصولي األديب الكاتب ]ت 335ه�[:
 »لم يكشف قِناع الَحيِّ اْلُمَعنَّى يف حب الوطن، وال جاء بالعلة التي من أجلها له تحب: 

إال ابُن الرومي؛ فإنه جمع ما فرقه الناس«. اه�)5(.
وق��ال اإلمام أبو إس��حاق الحصري القيرواين ]ت53)ه�[: »كان الناس يتش��ّوقون إلى 

أوطاهنم، وال يفهمون العّلة يف ذلك، حتى أوضحها عليُّ بن العباس الرومي«)6( اه�.

)5) ح�كاه عن�ه العالم�ة أبو ع�يل احلامتي حممد بن احلس�ن بن املظفر ]ت 388ه��[ يف كتابه »حلية املح�ارضة يف صناعة 
الشعر« )1/ 389، ط. دار الرشيد للنرش العراق(.

)6) »زه�ر اآلداب وثم�ر األلب�اب« لإلم�ام أيب إس�حاق إبراهيم ب�ن عيل األنص�اري احلرصي الق�ريواين ]ت458ه�[ 
)736/3، ط. دار اجليل(.
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المناسبة بين حروف كلمة )و ط ن( ومدلولها:
كاد أه��ل اللغ��ة ُيطبِقون على ثبوت المناس��بة بين األلف��اظ والمعاين؛ ف��إن ألفاظ اللغة 
تتف��اوت حروفها بحس��ب دالالت معانيها؛ قوة وضعًفا، وِش��ّدًة وخّف��ة، فرتى الحرَف 
األضع��َف واألليَن واألخفى واألس��هَل واألهم��َس: موضوًعا يف تركي��ب اللفظ الذي 
ه��و أدن��ى وأقلُّ وأخ��فُّ عمًا أو صوًت��ا أو داللة، وهذا ب��اب بديع يف اللغة؛ أش��ار إليه 
أئمُته��ا يف كامهم، ونبَّه عليه اإلمامان الخليل وس��يبويه، وأفرد ل��ه العامة ابن جني يف 
ى  »الخصائ��ص« بابين؛ س��ّمى أولهما: )تصاُقب األلف��اظ لتصاُقِب المعاين()1(، وس��مَّ
ثانَيهما: )إمس��اس األلفاظ أش��باَه المعاين())(، وجمع اإلمام الس��يوطي طائفًة من كام 
أهل اللغة فيه يف كتابه »المزهر«)3(، وأفرده بالتصنيف جماعة من متأخري علماء اللغة؛ 
أوفاه��م جمًعا: العامة اللغوي أحمد فارس الش��دياق يف كتابه »س��ر الليال، يف القلب 

واإلبدال«.
وقد قيَّض اهلل تعالى لهذا الفن أحد علماء اللغة المعاصرين؛ وهو العامة اللغوي األستاذ 
الدكتور محمد حس��ن حس��ن جبل، رحمه اهلل تعالى]ت 15)1ه�[، أستاذ أصول اللغة 
بجامعة األزهر، وعميد كلية اللغة العربية األس��بق بالمنصورة، فصال فيه وجال، وكفى 
وش��فى، وأخرج ذلك يف معجم واٍف ضاٍف س��ّماه: »المعجم االشتقاقي المؤصل«))(، 
وه��و جه��د رائع ماتٌع أثب��ت فيه -بطريقة تطبيقية ش��ملت كل مواد اللغ��ة الموجودة يف 
الق��رآن الكريم وجذوره��ا- وجوَد ارتباط علم��ي يقيني بين األلف��اظ ومعانيها بصورة 

لة. مجملة، ثم بين حروف األلفاظ ومعانيها بصورة مفصَّ
ا؛  واس��تخلص -يف س��بيل ذلك- لكل ح��رف من الح��روف الهجائية معن��ى لغويًّا عامًّ
ًيا  معتمًدا على أساس��ين؛ استعمالي: قائم على اس��تنباط المعاين اللغوية لكل حرف هتدِّ
ق هيئة تكون الحرف ومخرجه  بالرتاكي��ب التي يتكرر فيها هذا الحرف، وصوتي: يتذوَّ

)1) »اخلصائص« للعالمة ابن جني )2/ 145 - 152(، والتصاُقب: التقارب.
)2) املرجع السابق )2/ 152 - 168).

)3) »املزهر يف علوم اللغة وأنواعها« لإلمام احلافظ السيوطي ]ت 911ه�[ )1/ 47 - 55، ط: مكتبة الرتاث(.
ل ببيان العالقات بني ألف�اظ القرآن الكريم بأصواهتا  ل أللف�اظ القرآن الكريم، مؤصرَّ )4) »املعج�م االش�تقاقي يف املؤصرَّ
وبني معانيها«، لألس�تاذ الدكتور أمحد حس�ن حس�ن جبل، يف أربع�ة أجزاء، حتتوي عىل 2381 صفح�ة، الطبعة األوىل: 

2010م، نرش مكتبة اآلداب بالقاهرة.
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يف الجهاز الصويت، ليس��تدل هبذين األساسين على معنيين رئيسين: المعنى المحوري؛ 
ر فيه فكرة  ال��ذي عالج فيه االش��تقاق األصغ��ر، ومعنى الفص��ل المعجمي؛ الذي ط��وَّ

االشتقاق األكرب بما تتناسب فيه الحروف المفردة وتراتيُبها مع المعاين الكلية)1(.
وح��روف كلم��ة )وطن( مناس��بة لمدلولها وإطاقه��ا الحقيقي الذي يتكون من س��كن 
الحي، ومازمته، وتعلقه وحنينه؛ فالواو: فيها اشتمال واحتواء))(، والطاء: فيها مازمة 

ومخالطة)3(، والنون: فيها حنين وأنين))(.
المناسبة بين ترتيب حروف كلمة )وطن( ومدلولها:

بيَّنَ��ت الدراس��ُة التطبيقي��ة أن ترتيب موقع الحرف بي��ن حروف الرتكيب ل��ه تأثير قوي 
��ل يف تركيب��ه؛ فقد يبق��ى معنى الحرف كم��ا هو، وقد يتأك��د ويتقوى  يف معن��اه المحصَّ
بم��ا يجاوره، وق��د يضعف معنى الح��رف بتأثير معن��ى الحرف الذي يس��بقه أو يليه يف 

الرتكيب)5(.
يق��ول العامة أبو الفتح بن جني يف »الخصائص«: »ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظهر، 
والحكم��ة أعلى وأصنع: وذلك أهنم قد يضيفون إلى اختياِر الحروف وتش��بيِه أصواهتا 
باألحداث المعبَّر عنها هبا: ترتيَبها، وتقديَم ما يضاهي أول الحدث، وتأخيَر ما يضاهي 
آخ��ره، وتوس��يَط ما يضاهي أوس��طه؛ َس��ْوًقا للحروف على س��مت المعن��ى المقصود 

والغرض المطلوب« اه�)6(.

)1) املرجع السابق )1/ 9 - 45(، هذا مع حماولته نقض نظرية االشتقاق األكرب عىل الوجه الذي يقرره العالمة ابن جني 
يف "اخلصائص"، انظر ما يأيت: صفحة 125 هامش 1.

ن الواو باس�تدارة الش�فتني )مع ارتفاع يف أقىص اللس�ان(، واملستدير يضم ويشمل ما حييط  )2) هذا املعنى يلتقي مع تكوُّ
به، ومعنى الش�مول والضم يف الواو هو الذي َعربرَّ عنه النحاة بالعطف؛ ألن العطف ُيدِخل املعطوف يف حكم املعطوف 

عليه ويضمه إليه، فيشمله املعنى املنسوب للمعطوف عليه.
انظر: املعجم االشتقاقي املؤصل« للعالمة أ. د. حممد حسن جبل )1/ 38).

)3) الطاء: تعرب عن نوع من الضغط بغلظ وثقل مع حدة خمالطة. انظر: املرجع السابق )1/ 32).
)4) النون: تعربِّ عن امتداٍد لطيف يف جوٍف أو باطن جرٍم أو منه، وهذا املعنى اللغوي للنون يلتقي مع الش�عور بخروج 
الن�ون زم�رًيا يمر يف اخلياش�يم وقصبة األنف حتى خي�رج منها، مع التصاق طرف اللس�ان بأعىل لثة الثناي�ا العليا. انظر: 

املرجع السابق )1/ 37).
)5) املرجع السابق )1/ 42).
)6) »اخلصائص« )2/ 164).
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ن لحقيقتها؛  وترتي��ب ح��روف كلمة )و ط ن( متس��ق م��ع ترتيب أج��زاء معناها المك��وِّ
وهي الس��كن، ثم المالزمة، ثم الحنين؛ فالكائن الحي يس��كن األرض فتحتويه أكناُفها 
وتحتوشه عناصُرها، ثم يازم اإلقامة فيها فتصير معاًشا لنهاره ولباًسا لليله، فيكون هذا 

سبَب تعلقه هبا: إلًفا لها يف َحلِّه، وحنينًا إليها يف َتْرَحالِه.
��َكن؛ ف��إن فيها اش��تمااًل واحت��واًء، والطاء: ت��دل على  فال��واو: ت��دل عل��ى الضم والسَّ
المازمة؛ فإن فيها مخالطًة وثقًا، والنون: تدل على التعلق والحنين والحب؛ فإن فيها 

االمتداد الجويف اللطيف الحاصل من الحنين واألنين.
وأما االشتقاق الكبير:

ف��إن هذه األحرف الثاث��ة »الواو والطاء والن��ون« أصل يدل يف تقاليب��ه المختلفة على 
التعل��ق والمابس��ة والميل واالنتماء، وهذا يس��ميه أه��ل اللغة »االش��تقاق الكبير« أو 

»األكرب« الذي تبقى فيه المادة بحروفها األصلية مع اختاف ترتيب تلك األحرف.
وألحرف )وطن( الثاثة بعينها يف اللغة خمس هيئات مستعملة؛ هي:

)و ط ن(، )ط ن و(، )ن و ط(، )ن ط و(، )ط و ن(. أّما )و ن ط(: فهو مهَمٌل.
فإذا اس��تعضنا عن ال��واو بالحرف المعتل أو المهموز: فالمس��تعمل عند الخليل س��بع 

هيئات؛ هي:
)ط ن و(، )ن ط و(، )و ط ن(، )ن و ط(، )ط ن ي(، )ط ي ن(، )ط ن ء()1(.

وجعله��ا أبو منصور األزه��ري ثماين هيئات؛ هي: طين، طني، َوط��ن، نوط، نيط، نطا، 
طون، نأط))(.

فالَوَطن: قد مر تفصيل معانيه على تصرف مبانيه يف االش��تقاق األصغر ، وأنه يدل على 
الموضع الذي فيه السكن، وبه المازمة، وإليه التعلق والحنين، وله الحب.

��َق،  ُعلِّ م��ا  والنَّ��ْوُط:  عّلقَت��ه)3(.  إِذا  َنْوًط��ا،  أنوط��ه  الش��يَء  ُنْط��ُت  مص��در  والنَّ��ْوُط: 
َش��يٍء:  ُكلِّ  ونِي��اُط  الَمعالي��ُق،  واألَْن��واِط:  ��َق،  َتَعلَّ ب��ه:  واْنت��اَط  بالَمْص��َدِر.  َي   ُس��مِّ

)1) »الع�ني« لإلم�ام اخلليل بن أمحد الفراهيدي )7/ 454(، يف حني جعل العالمة أبو احلس�ن بن س�يده )ط ن و( يائيرَّ 
ا، وعدرَّ -يف »املحكم واملحيط األعظم« )9/ 221(- كلرَّ واٍو فيه منقلًبا عن ياء أصلية. األصل )ط ن ي( ال واويًّ

)2) »هتذيب اللغة« لإلمام أيب منصور األزهري ]ت 370ه�[ )14/ 20، ط: دار إحياء الرتاث العريب(.
)3) »مجهرة اللغة« لإلمام أيب بكر بن دريد )2/ 928).
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ُق��ه، والنِّياُط: الُفؤاُد، ونِياُط الَقْلِب: ِعْرٌق َغلِيٌظ نِيَط به الَقْلُب إلى الَوتِيِن، والجمُع:  ُمَعلَّ
َأْنِوَطٌة وُنوٌط)1(.

: الُفجور، يق��ال: طنا إليه��ا، وَقْوم ُطناٌة: ُزن��اة، وقيل: م��ا َطنَْوُت، وما  والطُّنُ��وُّ والطُّنِ��يُّ
ْعُت ل��ه، وما دنوت منه،  ْضُت له، يعني: ما َتَس��كَّ  َطنَْي��ُت، وم��ا تطنَّيت لكذا، أي: ما َتَعرَّ
ْت وَعِفنَْت، وأْكَثُر م��ا ُيِصيُب ذلك  ئِة باألَْضاع، حتَّ��ى ربَّما اْس��َودَّ والطَّنَ��ى: ل��زوق الرِّ

اإلبِل))(.
يَبُة والتُّْهَم��ُة، وَأْطنَى:  ق��ال ابن األعراب��ي: أْطنَى الرجُل: إِذا َم��ال إَِلى الطَّنَى؛ َوُه��َو: الرِّ
إِذا َم��ال إَِلى الطَّنَى؛ َوُهَو: البِس��اط َفنَاَم َعَلْيِه َكَس��ًا، وَأْطنَى: إِذا َم��ال إَِلى الطَّنَى؛ َوُهَو: 
اْلمنزل، وَأطنَى: إِذا َمال إَِلى الطَّنَى فَش��ِربه؛ َوُهَو: الَماء َيْبَقى أس��فَل الَحوض، وَأْطنَى: 

ئة بالَجنْب)3(. إِذا َأَخَذه الطَّنَى؛ َوُهَو: ُلزوق الرِّ
وقال أيًضا: اإلْطناُء: أْن َيَدَع الَمرُض الَمِريَض وفيه َبِقيٌَّة))(.

والطِّي��ُن: ت��راب يخالط أثناَءه م��اٌء أو َنًدى فيجعله كتلة لينة تتاصق وتتماس��ك، ويلزم 
ذلك قابلية التشكيل؛ طانه اهلل على الخير: َجَبَلُه عليه، والطِّينَة: الِخْلَقة والِجبِلَّة)5(.

والطَّْونُة: َكْثَرة الَماء)6(.
��ْفرة اْلَبِعيَدة))(،  ��كوُت، وَتْس��ِدَيُة الَغ��ْزِل))(، والنَّْطَوة: السَّ ، والُبْعُد، والسُّ والنَّْط��ُو: الَمدُّ
والُمناط��اُة: أن تجل��س امرأتان فرتم��ي كل واحدة منهما إلى صاحبته��ا بكبة غزل حتى 

تسدي ثوهبا))(.
وهذه الهيئات والتقاليب كلها ترجع معانيها إلى التعلق والمالبسة:

ا، وُمَتَعلَُّقه معنًى؛ فهو يلزمه مقيًما فيه،  فالوطن هو مكان اإلنسان؛ الذي هو ُماَزُمه حسًّ
ويحن إليه عند الُبعد، ويعود إليه بعد السعي.

)1) »املحكم واملحيط األعظم« لإلمام أيب احلسن بن سيده )9/ 240).
)2) كتاب »العني« )7/ 454، 456).

)3) »هتذيب اللغة« لإلمام أيب منصور األزهري )14/ 21).
)4) »املحكم واملحيط األعظم« لإلمام أيب احلسن بن سيده )9/ 221).

)5) »املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم« د. حممد حسن جبل )3/ 1358، ط: مكتبة اآلداب(.
)6) »هتذيب اللغة« لإلمام أيب منصور األزهري )14/ 24).

)7) »القاموس املحيط« للعالمة الفريوزآبادي ]ت 807ه�[ )ص: 1339، ط: مؤسسة الرسالة(.
)8) »هتذيب اللغة« لإلمام أيب منصور األزهري )14/ 24).

)9) كتاب »اجليم« لإلمام أيب عمرو الشيباين ]ت 206ه�[ )3/ 271، ط: اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية(.



125

مفهوم المواقنة وعالقتها با نتماء

والنَّْوط: ما ُعلِّق؛ كما َتَعلََّق النياُط بالقلب.
وَنْطو الثوب: َتْسِدَيُته؛ التي يابس فيها الحائُك َسَداه بُلْحَمتِه.

والطِّي��ن: يخال��ط فيه الم��اُء الرتاَب حتى يتماس��ك ويصب��ح الزًبا؛ أي: الزًم��ا ملتصًقا 
متماسك األجزاء.

ًقا واختاًطا؛ إذ الواو تدل  والطَّْونة: حلَّت فيها الواو مكان الياء يف »الطين«؛ فزادهتا تعلُّ
على االحتواء واالشتمال واإلحاطة؛ كما سبق.

: تعلٌُّق خاصٌّ على جهة السوء أو الفساد: نُوُّ والطُّنِيُّ والطُّ
- إّما يف الُخُلق: كما يف الطَّنَى؛ بمعنى التهمة، والميل إلى الفجور، والكسل.

- وإما يف البدن؛ كما يف داء الطَّنَى؛ بمعنى لزوق الرئة باألضاع، واإلْطناء: بقية المرض 
المتعلقة بالمريض.

وم��ن إعجاز اللغة وجمالها يف ترتيب حروف »الوطن«: داللُة عكس ترتيبه على عكس 
معناه؛ فحروف مادة )و ط ن( تدل على التعلق والمابس��ة والقرب، بينما يدل عكس��ها 

وا السفر البعيد: َنْطًوا، والمكان البعيد: َنطِيًّا. )ن ط و( على البعد؛ حتى َسمَّ
ومع هذا: فلم تخل بعض معاين هذا الرتتيب ذاته من اإلش��ارة إلى التعلق والمابس��ة؛ 

كما مرَّ آنًفا يف »َنْطو الثوب« بمعنى تسديته)1(.
)1) حاول بعض اللغويني الطعن يف هذا النمط من االش�تقاق؛ فمن القدامي منهم: العالمة محزة بن احلس�ن األصفهاين 
]ت360ه��[ يف كتاب�ه "التنبيه عىل ح�دوث التصحيف" )ص: 111، ط. دار صادر(، وم�ن املْحَدثني: الدكتور إبراهيم 
أنيس يف كتابه "من أرسار اللغة" )ص: 65-68، ط. السادس�ة، مكتبة األنجلو املرصية(، والدكتور حممد حس�ن جبل يف 
كتابه "علم االشتقاق" )ص: 247-268، ط. مكتبة اآلداب( الذي حاول نقض هذا النمط من االشتقاق، وأعاد رشح 
األمثلة التي ذكرها العالمة ابن جني ليخلص إىل عدم التطابق بني أي تركيبني من الرتاكيب الستة لكل مثال منها، وأتى 
ا، بام  ا عامًّ بأمثلة أخرى ادرَّعى داللتها عىل خالف ما يراه ابن جني، هذا مع أنه اس�تخلص لكل حرف هجائي معنى لغويًّ
يقت�ي مع�ه أن يكون هناك نوع اش�رتاك يف املعنى العام للتقاليب مع متايز كل تقليب برتتيب�ه؛ رضورة أن اليشء املركب 

يدل جزؤه عىل جزء معناه.
واحل�ق أن ه�ذا النمط من االش�تقاق هو باب من أب�واب اإلعجاز يف اللغة العربية، حتى عده املس�ترشق آدم متز أس�تاذ 
اللغ�ات الرشقية بس�ويرسا يف كتابه "احلضارة اإلس�المية يف القرن الرابع اهلج�ري" )437/1، ط. دار الكتاب العريب(: 
"أعظم إنتاج لعلامء اللغة من العرب"، غري أن شأنه كشأن علل النحاة؛ ُتَشمُّ وال ُتْفَرك؛ إذ إنه يلتفت إىل لطافة املأخذ، 

ودقة املناسبة، وينبني عىل التوسع يف جتريد املعاين، وتلمس املشرتك من حقائقها ودقائقها.
وهذا النمط من االش�تقاق مل خيرتعه اإلمام ابن جني ]ت392ه�[، بل وال ش�يخه اإلمام أبو عيل الفاريس ]ت370ه�[، 
ب�ل ه�و م�رويٌّ قبلهم عن اإلم�ام أيب جعفر حمم�د الباقر علي�ه وعىل آبائه الس�الم حني قال: ")العاّمة( اس�م مش�تق من 
)الَعَم�ى(" -ك�ام يف "جمموع الفتاوى" البن تيمية )369/10، ط. جممع امللك فهد(-، وقد فتح باَبه ش�يُخ العربية وإماُم 
أهل اللغة اخلليل بن أمحد الفراهيدي ]ت170ه�[ يف كتاب "العني" بذكره تقاليَب األحرف الثالثية للامدة يف نسق واحد؛ 
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 ، المواطنة: مصدر الثاثي المزيد »واَطَن ُيواطُِن: مواطنًة«؛ فإن مصدر )فاَعَل( قياس��يٌّ
وهو يأيت على )فَِعال( و)ُمَفاَعَلة(، كما يقول العامة ابن مالك يف »األلفية«:

وغ���ي���ُر م���ا م����رَّ ال���س���م���اُع ع����اَدَل����ْهلِ���َف���اَع���َل: ال���ِف���َع���اُل وال��م��ف��اَع��َل��ْة

كام يقرره األس�تاذ عبد اهلل العالييل يف كتابه "مقدمة لدرس لغة العرب" )ص: 205، ط. املكتبة العرصية(، وعىل منواله 
نس�ج كثري من أئمة اللغة بعده؛ كابن دريد يف "اجلمهرة"، واألزهري يف "هتذيب اللغة"، وابن فارس يف "مقاييس اللغة"، 
وابن عباد يف "املحيط"، وابن س�يده يف "املحكم واملحيط األعظم" وغريهم، وال يكاد خيلو عامل من علامء اللغة األقدمني 

من استعامله واالستنباط فيه.
بل إنا نرى الكالم عىل هذا النوع من االشتقاق موجوًدا قبل أيب الفتح بن جني وأيب عيل الفاريس بنحو مائة سنة، وذلك 
يف مصنف�ات اإلم�ام الع�ارف أيب عبد اهلل حممد بن عيل بن احلس�ن بن برش املعروف باحلكيم الرتمذي، املولود بني س�نتي 
205ه� و220ه�، واملتوىف يف نحو س�نة 320ه�؛ فإن كتبه متتلئ هبذا النوع من االش�تقاق؛ وإن كان مل يلتزم باس�تيعاب 

التقاليب يف كل مادة، واملتأمل فيها يرى له حسَن نظر فيه، وبراعَة استنباٍط يف معانيه، ودقَة تأمٍل يف مبانيه:
كقوله يف كتاب "أدب النفس" )ص: 97-98، ط. الدار املرصية اللبنانية(:

]وقد نجد مثل هذا كثرًيا يف اللغة؛ يقال: جبذ وجذب، وكرش وشكر، وزرق ورزق، وجمر ومرج، وحدج وجحد، وعلم 
وعمل، وغرف وغفر، ومثل هذا كثري؛ كالمها مرجعهام إىل معنى واحد، ولكنهام اش�ُتّقا؛ فاس�ُتعِمل هذا يف نوع، وهذا يف 
نوع، واآلخر يف نوع، وإن كان القالب خيتلف عىل "فعل" و"عفل"، فإن االش�تقاق من معنى واحد، وخولف يف القالب 

لالستعامل يف نوعه لُيعَرف باختالف القالب نوُعه الذي ُعنَِي به.
وكذلك الفعل أيًضا مثلهم؛ فقيل: كرش؛ إذا تبس�م فبدت أس�نانه، وإذا بدا لقلبه فرأى نعمة إليه من األس�باب شكر؛ ألن 

النعم قد بدت له[ اه�.
وكقوله يف كتاب "نوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم" )6/7، ط. دار النوادر(:

]فقول�ه: أعط�ى وأط�اع، معنامه�ا من حيث م�ا ذكرناه واحد، مش�تق بعضها من بع�ض، وحروفهام يف العدد س�واٌء ويف 
التأليف خمتلفة، قدم العني هاهنا، وأخر العني هناك؛ لتباين املعنيني؛ ليس�تعمل هذا يف عطاء العبودة، ويس�تعمل ذلك يف 

عطاء األشياء اململوكة[ اه�.
وكقوله أيًضا يف "نوادر األصول" )53/7):

]واحلرص والرصح: مشتقٌّ بعضه من بعض:
فالرصح: البناء العايل املرشف والناتئ عىل البنيان.. فهذا يف الظاهر رصح.

ا[ اه�. ا وعلوًّ وذاك يف الباطن عىل تقليب احلروف سمي حرًصا؛ ألنه به يطلب االزدياد، ويرتقى يف درجات املزيد عتوًّ
وكقوله يف كتاب "احلج وأرساره )ص: 30-31، ط. مطبعة السعادة بمرص(": 

]فاملناس�ك: واحده�ا "منس�ك"، وهو مش�تق من "املس�كن"؛ فقدموا الن�ون مرة وأخروه�ا مرة؛ ف�ام كان باجلوارح فهو 
"منسك"، وهو املوضع الذي يطمئن القلب ويسكن إليه.. 

ومثل هذا كام قيل: "تاب الرجل" فهذا يف القلب، ثم قيل: "بات" أي بات بالنفس.
وكام قيل: "شكر" أي أبرص صنع اهلل تعاىل بالقلب، ثم قيل: "كرش" أي أظهر األسنان.

وكام قيل "أطاع وأعطى"؛ أحدمها يف بذل املال، واآلخر يف البدن.
وكام قيل: "ندم"؛ أي: بات عىل الطاعة ورجع عن املعصية، ثم قيل: "مدن"؛ أي: أقام باملدينة.

ومن هذا كثرٌي يف اللغة[ اه�.
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وصيغ��ة »المفاَعَل��ة« أكثر لزوًما لمزيد الثاث��ي )فاَعَل( من صيغة »الِفَع��ال«؛ فقد ُيرتَك 
»الِفَع��ال« يف مص��ادر بعض األفع��ال، وال ُترتك »المفاعلة« أب��ًدا؛ كما يف قولك: جالس 

مجالسة)1(.
والزي��ادة يف »فاَعَل«: تأيت للمش��اركة بين أمرين يف أصل الفعل الثاثي، فُينَس��ب الفعل 
إلى الفاعل متعلًقا بالمفعول صريًحا، وُينَسب إلى المفعول متعلًقا بالفاعل ضمنًا؛ ألن 
باب المفاعلة يكون من اثنين كل واحد منهما يفعل بصاحبه مثل ما يفعل به صاحبه))(؛ 
فكاهم��ا فاعل ومفع��ول يف المعنى)3(؛ ولذلك أج��از بعض النُّح��اة رفَعهما))(، وأجاز 

بعضهم نصَبهما)5(.
ف��إذا كان فعله الثاثي المجرد الزًما صيَّره هذا البن��اء متعدًيا، وإذا كان متعدًيا لمفعول 
واح��د؛ فإما أن ال يصلح هذا المفعول للمش��اركة يف الفعل )كَج��َذب الثوَب(: فُيحتاج 
ى لمفعولين )جاذبُته الثوَب(، وإما أن يصلح هذا المفعول  لمفعول آخر للمشاركة فيتعدَّ
لمش��اركة الفاعل يف الفعل )كضرب زيد عمًرا(: فيظل متعدًيا لمفعول لواحد )ضاَرَب 

زيٌد عمًرا()6(.

)1) »توضي�ح املقاصد واملس�الك برشح ألفي�ة ابن مالك« للعالمة بدر الدين امل�رادي ]ت 749ه�[ )2/ 867، ط: دار 
الفكر العريب(.

)2) كام يقول اإلمام أبو سعيد السريايف ]ت 368ه�[ يف »رشح كتاب سيبويه« )1/ 249، ط: دار الكتب العلمية(.
)3) انظ�ر: »تأوي�ل مش�كل الق�رآن« لإلم�ام اب�ن قتيب�ة الدين�وري ]ت 276ه[ )ص: 123، ط: دار الكت�ب العلمية(. 
و»املفتاح يف الرصف« لإلمام العالمة عبد القاهر اجلرجاين ]ت 371ه�[ )ص: 50، ط: مؤسس�ة الرس�الة(. و»أمايل ابن 
الشجري« للعالمة ضياء الدين أيب السعادات بن الشجري ]ت 542ه�[ )1/ 333، ط: مكتبة اخلانجي(. و»الشافية يف 
علم�ي الترصيف واخلط« لإلمام اب�ن احلاجب ]ت 646ه�[ مع رشوحها )1/ 235 - 236، ط: دار الكتب العلمية(. 
و»الف�الح يف رشح امل�راح« )رشح عىل مراح األرواح يف علم الرصف( للعالمة ابن كامل باش�ا ]ت 940ه�[ )ص: 20، 

ط: مصطفى البايب احللبي(.
)4) ن�ص ع�ىل جوازه م�ن الكوفيني: اإلم�اُم أبو العباس أمح�د بن حييى ثعل�ب ]ت 291ه�[؛ فقال يف »جمالس�ه« )ص: 
417، ط: دار املع�ارف(: ]إذا كان الفع�ل من االثنني ج�از رفعهام؛ يقال: خاصم زيٌد عمٌرو[ اه�. وحكاه امللك املؤيد يف 
»الُكناش« عن البرصيني يف الرضورة خاصة، انظر: »الُكناش يف فني النحو والرصف« للملك املؤيد أيب الفداء إسامعيل 

بن أيوب صاحب محاة ]ت 732ه�[ )2/ 69، ط: املكتبة العرصية(.
ه اإلم�ام اخلليل بن أمحد الفراهيدي ]ت 170ه�[ »النصب باملش�اركة«؛ ك�ام يف كتابه »اجلمل يف النحو« )ص:  )5) وس�امرَّ
105 - 106، ط: مؤسس�ة الرس�الة(. وح�كاه اإلمام أبو بكر ب�ن األنباري عن بعض النحاة، انظ�ر: »الكناش« للملك 

املؤيد )2/ 69).
)6) انظر: »املفتاح يف الرصف« لإلمام عبد القاهر اجلرجاين )ص: 50(. و»الش�افية يف علمي الترصيف واخلط« لإلمام 

ابن احلاجب مع رشوحها )1/ 237).
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صحة استعمال »المواطنة« بالمعنى المتعارف:
والمواطن��ة: مص��در واَط��َن الق��وم يواطنهم؛ أي: ع��اش معهم يف وطن واح��د)1(، فهي 

:)(( ُمفاَعلٌة مِن )َوَطَن(، والفعل »َوَطَن« الثاثي إما الزم أو متعدٍّ
ف��إن كان الزًم��ا: قيل حينئ��ذ: واطن الرجل قوَم��ه، وإن كان متعدًيا: قي��ل حينئذ: واَطَن 

الرجُل قوَمه بلَده.
والمواطنة -بخصوص هذا المعنى- لم َيِرد النصُّ عليها يف كتب اللغة، بل هي محَدثة؛ 
كما قرره »مجمع اللغة العربية بالقاهرة« يف »المعجم الوس��يط«، وهذا الذي دعا بعَض 
الكتَّ��اب م��ن متأخري اللغويي��ن إلى االعرتاض على اس��تعمال المواطن��ة يف اللغة هبذا 
المعنى، ورَأْوا أن الصواب هو: َبنُو الوطن، أو الوَطنِيُّون، أو الُموطِنون )اسم فاعل من 

َأْوَطَن(؛ ألن معنى »واطنه«: واطأه وأضمره)3(.
والحق: أن كلمة »المواطنة« بمعنى المعايش��ة يف الوطن الواحد، صحيحة االس��تعمال 
يف اللغة؛ فإهنا تس��تعمل بمعنى »الموافقة«، قال العامة الفيومي: »واَطنَه مواطنًة؛ مثل: 
وافَق��ه موافق��ًة؛ وزًنا ومعنً��ى«))(، وهي حينئذ مج��از، قال العامة الزمخش��ري: »ومن 
المج��از.. واَطنُْت��ه على األم��ر: واَفْقُت��ه«)5(، والمواطن قد وافق أهل بل��ده على العيش 
في��ه كم��ا وافقوه هم أيًضا يف ذل��ك؛ أي: أهنم اش��رتكوا يف اتخاذه وَطنًا وتش��ابه فعُلهم؛ 
إذ الموافق��ة قد تكون اتَِّفاقّيًة ال تواطؤ فيه��ا وال قصد إليها، وقد تكون تواُفقّيًة عن عمد 
وقص��د، وقد تكون تامًة وقد تكون جزئيًة)6(، وال يلزم لتحققها أن تكون موافقة مطلقة، 

بل هي تصدق بُمطَلق الموافقة على أمٍر ما.
وقد استعمل كلمَة »المواطنة« –بمعنى: المعايشة يف الوطن- بعُض المؤلفين واألدباء 

قديًما:

فها »جممع اللغة العربية بالقاهرة« كام يف »املعجم الوسيط« مادة )وطن(. )1) هكذا عررَّ
)2) انظر ما مىض: هامش )8).

)3) »أغ�الط الُكترَّ�اب« للعالمة اللغوي كامل إبراهيم العراق�ي ]ت 1393ه�[  تعاىل، نقال عن »معجم األغالط 
اللغوية املعارصة« لألستاذ حممد العدناين )ص: 725، مكتبة لبنان(.

)4) »املصباح املنري« للعالمة الفيومي )664/2).
)5) »أساس البالغة« للعالمة الزخمرشي )515/2).

)6) »مثابة الكاتب« لألستاذ عبد املعطي إسامعيل عبادة )ص: 212، ط. 1994م(.
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فاس��تعملها العامة المؤرخ أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود 
الشهير بابن الحائك الهمداين ]ت)33ه�[ يف كتابه »صفة جزيرة العرب«؛ حيث يقول: 
رت، ودخلت يف  »ثم ُيواطُِن حزيمة من ش��اميها عس��ير قبائل من عنز، وعسير يمانية تنزَّ

عنز«. اه�)1(.
واس��تعملها عامة عصره ولغوي زمانه وفرد ده��ره األديب الخطيب الفقيه أبو الفضل 
يحيى بن س��امة بن الحس��ين الحصكفي ]ت551ه�[ خطيب ميافارقين؛ حيث يقول: 
»وفنوِن فضٍل ترفُّ أفناهنا، وتؤذن بالفوز الدائم جناهتا، مكتِس��بة من األش��باح القدسيَّة 
عاًء، ومنتِسبة إلى األشخاص اإلنسية والًء، مرتفِّعة عن مواطنة األغفال، ومقارنة أهل 

الّسفال، السائرين يف الجيل البهيم، والشاربين شرب الهيم«. اه�))(.
ولو ُس��لِّم -على جهة الفرض والتنزل المح��ض- أن كلمة »المواطنة« كلمة محَدثة يف 
خص��وص ه��ذا المدلول، فإن اللغة ال تأباها يف معانيه��ا وال يف تصريفها؛ فإن هذا البناء 
عل��ى )فاَعَل( يف اللغة يدل أصالًة على االش��رتاك يف أص��ل الفعل الثاثي؛ فواَطَن: يدل 
عل��ى المش��اركة يف »الوْطن« و»الُوُطون«؛ فهو اش��تقاق جاٍر على طريق��ة العرب، وأما 
عدم نص أهل اللغة عليها بخصوصها فا يضر معناها ش��يًئا، بل لها نظائُر وأشباٌه كثيرة 
ال تكاد ُتحَصر؛ مثل: عايَش��ُه؛ أي: عاش معه، وس��اَكنَُه؛ أي: س��كن معه، وعاَمَرُه؛ أي: 

شاركه يف العمران)3(.

)1) »صفة جزيرة العرب« للعالمة املؤرخ ابن احلائك اهلمداين )ص: 118، ط. مطبعة بريل - ليدن، 1884م(، و)ص: 
230، ط. مكتبة اإلرشاد صنعاء(.

)2) نقل�ه عن�ه العالم�ة األديب عامد الدي�ن الكاتب األصبهاين ]ت597ه��[ يف »خريدة القرص وجري�دة العرص«، وقد 
ة  مة الزمان يف علمه، ومعريُّ العرص يف نث�ره ونظمه، بل َفَضَل املعريرَّ بفضله وفهمه، وبذرَّ احلريري برقرَّ وصف�ه بأن�ه: »عالرَّ
طبعه، وقوة س�جعه، وجودة ش�عره، وغزارة أدبه، وانفراده بأس�لوبه يف الشعر ومذهبه«، وأول من رأيته تنبرَّه هلذا النص: 

األستاذ/ حممد عابد اجلابري، يف مقاله »املواطنة واملواطن.. جولة أوىل«، وهو منشور عىل موقعه عىل هذا الرابط:
http://www.aljabriabed.net/nation-citoyen2.htm

)3) انظر: »املحكم واملحيط األعظم« للعالمة ابن سيده )2/ 213).
»اللحن يف اللغة: مظاهره ومقاييسه« لعبد الفتاح سليم )ص: 427، 448، ط: دار املعارف(.

»اللغة واحلضارة« إلبراهيم السامرائي )ص: 43، ط: املؤسسة العربية للدراسات والنرش بريوت(.
»معجم ودراسة يف العربية املعارصة« إلبراهيم السامرائي )ص: 23، ط: مكتبة لبنان(.

»دليل اللغة: قاموس وأبحاث« إلبراهيم فريد الدر، ونقوال إبراهيم الدر )ص: 373، ط: دار النهار بريوت(.
»معجم األغالط اللغوية املعارصة« لألستاذ حممد العدناين )ص: 725، مكتبة لبنان(.

»معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب« للدكتور أمحد خمتار عمر )1/ 740، ط: عامل الكتب القاهرة(.
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وألج��ل ذل��ك: اعتمدت هذا االس��تعماَل مجامع اللغة العربي��ة، ويف مقدمتها: "مجمع 
اللغ��ة العربي��ة بالقاه��رة" يف "معجمه الوس��يط" ال��ذي جاء في��ه: »واَطَن الق��وَم: عاش 
معه��م يف وَطن واحد. )محَدثة(«. اه�)1(، واعتم��ده قبل ذلك صاحب "المنجد" بقوله: 

»الُمَواطِن: الذي نشأ معك يف وطن واحد، أو الذي يقيم معك فيه«. اه�))(.
وم��ع تط��ور مفه��وم الدول��ة المدني��ة الحديث��ة، أصب��ح مفه��وم "المواطن��ة" داالًّ على 
بل��د،  إل��ى  منت��ٍم  ش��خٌص  ه��و:  فالمواط��ن  والواجب��ات"،  الحق��وق  يف  "المس��اواة 
��ة؛ لكون��ه مول��وًدا  ��ي الوظائ��ف العامَّ ��ة، وح��قُّ تولِّ  يتمت��ع بالحق��وق السياس��يَّة كافَّ

فيها أو حاصًا على جنسيتها)3(.
فالوط��ن هب��ذا المفهوم الحدي��ث هو: األقليم م��ن األرض الذي اتخذت��ه مجموعة من 
الناس موضًعا لإلقامة والسكن والعيش المشرتك، يف ظل االنتماء والوالء لهذا اإلقليم، 
وأحقي��ِة كل فرد يف التمتع بالحقوق والحريات اإلنس��انية، يف مقاب��ل القيام بالواجبات 

المستحقة عليه للعيش يف هذا الوطن))(.
االنتماء يف اللغة:

واالنتماء يدل بأصل مادته على االرتفاع والزيادة، ويدل بصيغته على تحصيل الشرف:
فاالنتماء: مصدر انتمى ينتمي انتماًء، وانتمى فان إلى حس��به: انتس��ب)5(، وأصله من 
"نم��ى"، والنون والميم والحرف المعتل: أص��ٌل واحد يدل على ارتفاع وزيادة)6(، فهو 
ثاث��ي مزيد على صيغة "افتع��ل"، وهذه الصيغة تأيت يف اللغة لمعاٍن؛ منها: التس��بب يف 
لَته بسعي وقصد، وتقول: كسبُته؛  الش��يء والسعي فيه، تقول: اكتس��بُت المال؛ إذا حصَّ

إن لم يكن بسعي وقصد، كالمال الموروث))(.

)1) »املعجم الوسيط« )2/ 1042، ط: دار الفكر(.
)2) »املنجد يف اللغة واألدب والعلوم« لويس معلوف )ص: 906).

)3) »معجم اللغة العربية املعارصة« للدكتور أمحد خمتار عمر )3/ 2462، ط: عامل الكتب(.
)4) »صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم واألمثال« للقايض حس�ني بن حممد املهدي اليمني )301/1، ط. دار 

الثقافة اليمنية(.
)5) »معجم مقاييس اللغة« لإلمام أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ]ت 395ه�[ )5/ 479، ط: دار الفكر(.

)6) املرجع السابق )5/ 480).
)7) »النحو الوايف« للعالمة عباس حسن ]ت 1398ه�[ )2/ 167 - 168، ط: دار املعارف(.
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فاالنتماء: تعلٌُّق بالش��َرف؛ حيث ينتسب الناس لكل ما َيشُرفون به مما هو منهم بسبٍب؛ 
م��ن أصوٍل وآب��اٍء وأنس��اٍب وأوط��اٍن، ويتعلَّقون بكري��م المآثر والمناب��ت واألخاق؛ 

ساعين بذلك الكتساب الرفعة والزيادة.
فقد جعلت اللغُة مجرَد االنتس��اب للحس��ب "انتماًء"؛ أي: س��عًيا لارتفاع، يش��ُرف به 

اإلنساُن، ويعلو به قدُره، وتزداد به مكانُته.
ولما كان حب الوطن أمًرا فطريًّا، وكان التعلق به داخًا يف مفهومه اللغوي: كان االنتماء 
إليه ركنًا يف المواطنة وأساًسا من أسسها وركيزة من ركائزها؛ حتى قال بعض الفاسفة: 

فطرُة الرجل معجونٌة بحب الوطن)1(.
وه��ذا كله ي��دل بوضوح عل��ى دخول االنتم��اء يف المفه��وم اللغوي لكلم��ة "الوطن"، 
وه��و الذي اعتم��ده "مجمع اللغة العربية بالقاهرة"؛ حيث جاء يف "المعجم الوس��يط": 
ه، وإليه انتماؤه؛ ُولَد بِِه أو لم يولد، ومربِض البقر  »)الَوَطُن(: مكاُن إقامِة اإلنسان ومقرُّ

والغنم الذي تْأوي إليه«. اه�))(.
الجانب الفطري يف عالقة المواطنة باالنتماء:

أخرب اهلل تعالى عن س��ر عاقة اإلنس��ان باألرض والس��بب الفطري لتلك العاقة؛ وهو 
أن اهلل سبحانه خلق البشر منها، ويعيدهم فيها، ويبعثهم منها مرة أخرى؛ فقال سبحانه: 

ۡخَرٰى { ]طه: 55[.
ُ
}ِمۡنَها َخلَۡقَنُٰكۡم َوفِيَها نُعِيُدُكۡم َوِمۡنَها ُنۡرُِجُكۡم تَاَرةً أ

وأخربت السنة النبوية الشريفة عن سر تعلق الناس بأوطاهنم: بأن اإلنسان إنما ُيدَفن يف 
األرض التي ُخلِق منها:

فروى البزار يف »مسنده«، والحاكم يف »المستدرك« -واللفظ له-، وابن عساكر يف »تعزية 
المس��لم« من طريق ُأَنْيس بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري  قال: 
م��ر النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم بجنازة عند قرب فق��ال: »َقْبُر َمْن َهَذا؟« فقالوا: فان 
الحبش��ي يا رس��ول اهلل، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: »اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ! اَل إَِلَه 

إاِلَّ اهللُ! ِسيَق ِمْن َأْرِضِه َوَسَمائِِه إَِلى ُتْرَبتِِه الَّتِي ِمنَْها ُخِلَق«.

)1) »رسائل اجلاحظ« )2/ 387).
)2) »املعجم الوسيط« )2/ 1042).
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ق��ال الحاف��ظ أبو بكر البزار: ال نعلمه عن أبي س��عيد  إال هبذا اإلس��ناد، وُأَنْيٌس 
ث ع��ن ُأَنيس: حاتم ب��ن إس��ماعيل، وعبد العزي��ز، وصفوان بن  وأب��وه صالح��ان؛ حدَّ

عيسى، وغيرهم.
وقال اإلمام الحاكم: هذا حديث صحيح اإلس��ناد، ولم يخرجاه، وأنيس بن أبي يحيى 
األس��لمي هو ع��م إبراهيم بن أبي يحي��ى، وأنيس ثقة معتمد، ولهذا الحديث ش��واهد، 

وأكثرها صحيحة.
ه الحافظ الذهبي يف »التلخيص«. وأقرَّ

وقال الحافظ أحمد بن الصديق الغماري يف »المداوي لعلل الجامع الصغير وش��رحي 
المناوي«: إسناده صحيح)1(.

وج��اءت اآلي��ات القرآنية دال��ًة على أن حب األوط��ان فطرة ُجبِل البش��ر عليها؛ بحيث 
يتساوى عندهم الخروج من أوطاهنم مع قتل أنفسهم:

وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِيٰرُِكم 
َ
نُفَس��ُكۡم أ

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
فقال جل ش��أنه: }َولَ��ۡو أ

َش��دَّ 
َ
َُّهۡم َوأ ا ل نَُّه��ۡم َفَعلُواْ َما يُوَعُظ��وَن بِهِۦ لََكَن َخۡ�ٗ

َ
��ا َفَعلُ��وهُ إِلَّ قَلِيٞل ّمِۡنُه��ۡمۖ َولَۡو أ مَّ

تَۡثبِيٗتا{ ]النساء: 66[.
وق��رن  جريم��َة اإلخراج من األوط��ان بغير حق، إلى جريم��ة القتل؛ فقال: 
نُفَسُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم ُثمَّ 

َ
َخۡذنَا ِميَثَٰقُكۡم َل تَۡسفُِكوَن دَِمآَءُكۡم َوَل ُتۡرُِجوَن أ

َ
}ِإَوۡذ أ

نُتۡم تَۡشَهُدوَن{ ]البقرة: 84[.
َ
ۡقَرۡرُتۡم َوأ

َ
أ

وجعل سبحانه اإلخراج من األوطان مستوجًبا للقتال، وجعل ترك القتال من أجل ذلك 
ۡخرِۡجَنا ِمن 

ُ
ِ َوقَۡد أ لَّ نَُقٰتَِل ِف َس��بِيِل ٱهللَّ

َ
ظلًما يس��توجب الذم؛ فقال تعالى: }َوَما نَلَآ أ

ٰلِِمَي{  ُ َعلِيُمۢ بِٱلظَّ َّۡواْ إِلَّ قَلِيٗل ّمِۡنُهۡمۚ َوٱهللَّ ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱۡلقَِتاُل تََول ۡبَنآئَِناۖ فَلَمَّ
َ
دَِيٰرِنَا َوأ

]البقرة: 246[.
وجع��ل س��بحانه عقوب��ة اإلخ��راج من الدي��ار بداًل م��ن ع��ذاب االس��تئصال يف الدنيا؛ 
َبُهۡم ِف  ُ َعلَۡيِهُم ٱۡلَ��َلَٓء لََعذَّ ن َكَتَب ٱهللَّ

َ
لتش��اهبهما عنده��م؛ فق��ال تعالى: } َولَ��ۡوَلٓ أ

ۡنَياۖ { ]احلرش: 3[. ٱدلُّ
)1)  »امل�داوي لعلل اجلامع الصغري ورشحي املناوي« للحافظ الس�يد أمحد ب�ن الصديق الغامري )39/4-40، ط. دار 

الكتبي(.
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ق��ال العام��ة أب��و عثمان عم��رو بن بح��ر الجاح��ظ ]ت55)ه���[ يف كت��اب »األوطان 
والبلدان«:

نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم 
َ
يار فخبَّر عن موقعها من قلوب عباده؛ فقال: } َولَۡو أ »ذكر اهلل تعالى الدِّ

ى بين  ا َفَعلُوهُ إِلَّ قَلِيٞل ّمِۡنُهۡمۖ{؛ فس��وَّ وِ ٱۡخرُُجواْ ِم��ن دَِيٰرُِكم مَّ
َ
نُفَس��ُكۡم أ

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
أ

موقع قتل أنفسهم وبين الخروج من ديارهم.
ى بين  ۡبَنآئَِناۖ{ فسوَّ

َ
ۡخرِۡجَنا ِمن دَِيٰرِنَا َوأ

ُ
ِ َوقَۡد أ لَّ نَُقٰتَِل ِف َسبِيِل ٱهللَّ

َ
وقال: }َوَما نَلَآ أ

موقع الخروج من ديارهم وبين موقع هاك أبنائهم« اه�)1(.
وقال الجاحظ أيًضا يف »المحاسن واألضداد«:

»وش��بهت الحكماء الغريب باليتيم اللطيم الذي ثكل أبويه فا أم ترأمه وال أب يحدب 
عليه.. وكان يقال: »الجالي عن مس��قط رأس��ه كالعير الناشر عن موضعه الذي هو لكل 

رام رمية«.
ُ َعلَۡيِهُم ٱۡلََلَٓء {. ن َكَتَب ٱهللَّ

َ
وأحسن من ذلك وأصدق قول اهلل : } َولَۡوَلٓ أ

ا  وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِيٰرُِكم مَّ
َ
نُفَس��ُكۡم أ

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نَّ��ا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
وق��ال تعالى: }َولَۡو أ

َفَعلُوهُ إِلَّ قَلِيٞل ّمِۡنُهۡمۖ{؛ فقرن جل ذكره الجاء عن الوطن بالقتل.
ۡخرِۡجَن��ا ِمن دَِيٰرِنَا 

ُ
ِ َوقَۡد أ لَّ نَُقٰتَِل ِف َس��بِيِل ٱهللَّ

َ
وقال تقدس��ت أس��ماؤه: }َوَم��ا نَلَآ أ

ۡبَنآئَِنا{؛ فجعل القتال بإزاء الجاء.
َ
َوأ

وقال صلى اهلل عليه وآله وسلم: »الُخُروُج َعِن الَوَطِن ُعُقوَبٌة« «. اه�))(.
وقال العامة إبراهيم بن محمد البيهقي ]ت نحو0)3ه�[ يف »المحاسن والمساوئ«:

»محاسن الحنين إلى الوطن:
وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن 

َ
نُفَس��ُكۡم أ

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نَّا َكَتۡبَن��ا َعلَۡيِهۡم أ

َ
ق��ال اهلل تب��ارك وتعالى: }َولَۡو أ

ا َفَعلُوهُ إِلَّ قَلِيٞل ّمِۡنُهۡم{، فقرن جل ذكره الجاء عن الوطن بالقتل. دَِيٰرُِكم مَّ
ۡبَنآئَِناۖ{، 

َ
ۡخرِۡجَنا ِم��ن دَِيٰرِنَا َوأ

ُ
ِ َوقَۡد أ لَّ نَُقٰتَِل ِف َس��بِيِل ٱهللَّ

َ
وق��ال تعال��ى: }َوَما نَلَآ أ
فجعل القتال ثأًرا للجاء.

)1)  كت�اب »البل�دان« حتقي�ق: د. صالح العيل )ص: 464، ط. مطبعة احلكومة، بغداد(، ورس�الة »احلنني إىل األوطان« 
مطبوعة ضمن »رسائل اجلاحظ« حتقيق: العالمة عبد السالم هارون )112/4، ط. مكتبة اخلانجي(.

)2)  »املحاسن واألضداد« للجاحظ )ص: 118، ط. دار ومكتبة اهلالل(.
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وقال النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم: »الُخُروُج َعِن الَوَطِن ُعُقوَبٌة«.
وقال عمر بن الخطاب : »لوال حب الوطن لخرب بلد السوء«.

وكان يقال: »بحب األوطان عمرت البلدان«.
ح العليل بنسيم أرضه كما ترتوح األرض الجدبة ببلل المطر«. وقال جالينوس: »يرتوَّ

وقال بقراط: »يداَوى كل عليل بعقاقير أرضه؛ فإن الطبيعة تنزع إلى غذائها« «. اه�.
وق��ال العام��ة أب��و عب��د اهلل الهم��داين المع��روف باب��ن الفقي��ه ]ت365ه���[ يف كتاب 
وِ ٱۡخرُُجواْ 

َ
نُفَسُكۡم أ

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
»البلدان«: »وقد قال اهلل تعالى: }َولَۡو أ

ا َفَعلُ��وهُ إِلَّ قَلِيٞل ّمِۡنُهۡمۖ{؛ فقرن الضنَّ منه��م باألوطان إلى الضن منهم  ِم��ن دَِيٰرُِكم مَّ
باألنفس«. اه�)1(.

ْلَت س��اكني اآلجام إلى الفيايف، وساكني السهل إلى الجبال،  وقال أيًضا: »وأنت لو حوَّ
وس��اكني الجبال إلى الس��هل والبحار، وس��اكني أهل الُعُمد إلى المدر، ألذاب قلوهبم 
ْلَت َمن يف جزائر  وأخن��ى عليهم فرط النزاع. بل لو نقلت أهل القفار إلى العمران، وحوَّ
البح��ار إلى المدن، لم تجدهم راضين بذل��ك وال قانعين، بل كنَت تجدهم يحنون إلى 

أوطاهنم ويتذكرون بلداهنم.
ر اهلل البلدان بحب األوطان«. وقد قيل يف األمثال: »عمَّ

وق��ال عب��د اهلل ب��ن الزبي��ر : »لي��س الن��اس بش��يء م��ن أقس��امهم أقن��ع منهم 
بأوطاهنم« «. اه�))(.

وقال اإلمام أبو هال العسكري ]ت نحو5)3ه�[ يف »ديوان المعاين«:
نَّا َكَتۡبَنا 

َ
»وق��د بي��ن اهلل تعالى فْضَل الوطن وَكَلَف النف��وِس به يف قوله تعال��ى: } َولَۡو أ

ا َفَعلُوهُ إِلَّ قَلِيٞل ّمِۡنُهۡمۖ{؛ فجعل  وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِيٰرُِكم مَّ
َ
نُفَس��ُكۡم أ

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
َعلَۡيِهۡم أ

َخۡذنَا ِميَثَٰقُكۡم َل 
َ
خروجهم من ديارهم كفؤ قتلهم ألنفسهم ومنه قوله تعالى: } ِإَوۡذ أ

ن 
َ
نُفَسُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم{؛ وقوله تعالى: } َولَۡوَلٓ أ

َ
تَۡسفُِكوَن دَِمآَءُكۡم َوَل ُتۡرُِجوَن أ

ۡنَياۖ{؛ فجعل إخراجه إياهم من ديارهم بداًل  َبُهۡم ِف ٱدلُّ ُ َعلَۡيِهُم ٱۡلَ��َلَٓء لََعذَّ َكَتَب ٱهللَّ
من العذاب المستأصل لهم لشبهه به عندهم.

)1)  كتاب »البلدان« للعالمة ابن الفقيه اهلمداين ]ت365ه�[ )ص: 488، ط. عامل الكتب بريوت(.
)2)  املرجع السابق )ص: 487).
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وقال بعض الحكماء: الخروج من الوطن أحد السبابين، والجاء أحد القتلين«. اه�)1(.
وق��ال اإلم��ام أبو عبد اهلل الحس��ين بن الحس��ن الحليم��ي ]ت03)ه���[ يف »المنهاج يف 
ش��عب اإليمان«: »وكما ال يحل الحبس بغير حق، فكذلك النفي واإلجاء عن الوطن 
ِن 

َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
بغي��ر ح��ق ال يحل؛ ألنه أخو القتل وقرينه، ق��ال اهلل : } َولَۡو أ

ا َفَعلُوهُ إِلَّ قَلِيٞل ّمِۡنُهۡمۖ{، فقرن اإلجاء عن  وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِيٰرُِكم مَّ
َ
نُفَسُكۡم أ

َ
ٱۡقُتلُٓواْ أ

َبُهۡم  ُ َعلَۡيِهُم ٱۡلََلَٓء لََعذَّ ن َكَتَب ٱهللَّ
َ
الوطن بقتل المرء نفسه. وقال يف بعض: } َولَۡوَلٓ أ

ۡنَي��اۖ َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاُب ٱنلَّارِ {؛ فأخرب أنه أس��قط عنه��م عذابا عاجا كانوا  ِف ٱدلُّ
يستحقونه بما كتبه عليهم من الجاء، فثبت أن الجاء نفسه عقوبة وعذاب«. اه�))(.

وق��ال العامة أبو علي المرزوقي األصفهاين ]ت1))ه�[ يف »ش��رح ديوان الحماس��ة« 
)1/)0)، ط. دار الكت��ب العلمية(: »ترك الوطن واإلحال بالعش��يرة ُيَضم إلى القتل 
نَّا َكَتۡبَنا 

َ
وتل��ف النف��س، فالصرب عليه كالصرب على القتل. أال ترى قول��ه تعالى: }َولَۡو أ

ا َفَعلُوهُ إِلَّ قَلِيٞل ّمِۡنُهۡمۖ{«. اه�)3(. وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِيٰرُِكم مَّ
َ
نُفَسُكۡم أ

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
َعلَۡيِهۡم أ

وق��ال العام��ة الراغب األصفه��اين ]ت)50ه���[ يف »محاضرات األدب��اء ومحاورات 
ِن ٱۡقُتلُٓواْ 

َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِه��ۡم أ

َ
الش��عراء«: »وكف��ى بداللة محبت��ه قوُل اهلل تعال��ى: } َولَۡو أ

ا َفَعلُوهُ {«. اه�))(. وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِيٰرُِكم مَّ
َ
نُفَسُكۡم أ

َ
أ

وق��ال اإلم��ام الحافظ اب��ن الجوزي ]ت))5ه���[ يف »مثير العزم الس��اكن إلى أش��رف 
ِن ٱۡقُتلُٓواْ 

َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
األماكن«: »ومما يؤكد دليَل حبِّ الوطن قوُله تعالى: }َولَۡو أ

ى بين القتل والخروج من األوطان«. اه�)5(. وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِيٰرُِكم{؛ فسوَّ
َ
نُفَسُكۡم أ

َ
أ

وكان م��ن عظيم فضل األنبياء عليهم الصاة والس��ام أن فضل��وا الجاء عن أوطاهنم 
على العودة إلى الكفر؛ فمدحهم اهلل تعالى بذلك وأعلى ذكرهم؛ فقال سبحانه: }قَاَل 
ِيَن َءاَمُنواْ َمَعَك ِمن قَۡرَيتَِنآ  واْ ِمن قَۡوِمهِۦ نَلُۡخرَِجنََّك َيُٰشَعۡيُب َوٱلَّ ِيَن ٱۡس��َتۡكَبُ ٱلَۡمَلُ ٱلَّ
ِ َكِذبًا إِۡن ُعۡدنَا ِف  ۡيَنا َعَ ٱهللَّ َولَۡو ُكنَّا َكٰرِهَِي ٨٨ قَ��ِد ٱۡفَتَ

َ
ۡو َلَُع��وُدنَّ ِف ِملَّتَِن��اۚ قَاَل أ

َ
أ

)1)  »ديوان املعاين« لإلمام أيب هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري ]ت395ه�[ )187/2، ط. دار اجليل(.
)2)  »املنهاج يف شعب اإليامن« لإلمام احلليمي )34-33/3).

)3)  »رشح ديوان احلامسة« للعالمة املرزوقي )ص: 202، ط. دار الكتب العلمية(.
)4)  »حمارضات األدباء وحماورات الشعراء« )653/2، ط. دار األرقم(.

)5)  »مثري العزم الساكن إىل أرشف األماكن« لإلمام ابن اجلوزي احلنبيل ]ت597ه�[ )ص: 76، ط. دار احلديث(.
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ُ َربَُّناۚ  ن يََش��آَء ٱهللَّ
َ
ٓ أ ن نَُّعوَد فِيَهآ إِلَّ

َ
ُ ِمۡنَهاۚ َوَما يَُكوُن نَلَآ أ ِملَّتُِك��م َبۡع��َد إِۡذ َنَّىَٰنا ٱهللَّ

نَت َخۡ�ُ 
َ
َۡناۚ َربََّنا ٱۡفَتۡح بَۡيَنَنا َوَبۡيَ قَۡوِمَنا بِٱۡلَّقِ َوأ ِ تََوكَّ ٍء ِعۡلًماۚ َعَ ٱهللَّ وَِس��َع َربَُّنا ُكَّ َشۡ

ٱۡلَفٰتِِحَي{ ]األعراف: 89-88[.
قال اإلمام أبو عبد اهلل الحس��ين بن الحسن الحليمي ]ت03)ه�[ يف »المنهاج يف شعب 
َۡنا{ إل��ى أنه قد فوض أمره إلى اهلل تعالى، فإن  ِ تََوكَّ اإليمان«: »أش��ار بقوله } َعَ ٱهللَّ
العصمة من الجاء عن الوطن، فلذلك فضله، وأن إجاءهم وما يهمون به من إخراجه 
بالجاء أحب إليه من مفارقة الدين، وهذا من الشح بالدين؛ ألن اهلل  جعل الجاء 
وِ ٱۡخرُُجواْ 

َ
نُفَسُكۡم أ

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
عن الوطن بمرتبة القتل؛ فقال: } َولَۡو أ

ا َفَعلُوهُ إِلَّ قَلِيٞل ّمِۡنُهۡمۖ{، فضرب المثل بمفارقة الدار كما ضربه بمفارقة  ِمن دَِيٰرُِكم مَّ
ۡنَياۖ { فأخرب أنه إنما  َبُهۡم ِف ٱدلُّ ُ َعلَۡيِهُم ٱۡلََلَٓء لََعذَّ ن َكَتَب ٱهللَّ

َ
الحياة، قال: } َولَۡوَلٓ أ

لم يس��لط النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم والمسلمين على أولئك اليهود فيقتلوهنم بل 
بأس��يافهم ألنه كتب عليهم الجاء. فبان أن الجاء نظير القتل إذ كان يقوم يف مس��تحق 

العذاب العاجل مقامه«. اه�)1(.
ولذل��ك ح��اول الطُّغ��اُة تنفي��ر الطغ��ام م��ن األنبي��اء  باهتامهم بأهن��م يريدون 
ۡرِضَنا بِِس��ۡحرَِك 

َ
ِجۡئتََن��ا ِلُۡخرَِجَنا ِمۡن أ

َ
إخراجه��م م��ن أوطاهنم؛ فقال تعال��ى: } قَاَل أ

َيُٰموَسٰ { ]طه: 57[:
ق��ال اإلمام الرازي يف »التفس��ير الكبي��ر«: »ومعل��وم أن مفارقة الوط��ن أصعب األمور 

فنفرهم عنه بذلك، وهذا هناية ما يفعله المبطل يف التنفير عن المحق«. اه�))(.
وق��ال أيًض��ا: »ومعل��وم عن��د جميع العق��اء أن مفارق��ة الوط��ن والنعم��ة المألوفة من 
أصعب األمور، فجمع فرعون اللعين بين الش��بهتين اللتين ال يوجد أقوى منهما يف هذا 

الباب«. اه�)3(.
وقال اإلمام أبو حيان األندلس��ي ]ت5))ه�[ يف تفس��يره »البحر المحيط«: »وذكر علة 
ا؛ إذ اإلخراج  المجيء وهي إخراجهم وألقاها يف مس��امع قومه ليصيروا مبغضين له جدًّ

)1)  »املنهاج يف شعب اإليامن« لإلمام أيب عبد اهلل احلليمي ]ت403ه�[ )180/2، ط. دار الفكر(.
)2)  »مفاتيح الغيب« لإلمام الرازي ]ت606ه�[ )501/24، ط. دار إحياء الرتاث العريب(.

)3)  »مفاتيح الغيب« لإلمام الرازي )339/14).
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ِن 
َ
نَّ��ا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
م��ن الموطن مما يش��ق وجعله اهلل مس��اويا للقتل يف قوله: } َولَۡو أ

وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِيٰرُِكم {«. اه�)1(.
َ
نُفَسُكۡم أ

َ
ٱۡقُتلُٓواْ أ

وجع��ل اهلل تعالى عقوبة المنافقي��ن والمرجفين الجاء من المدينة؛ لَِما يف الخروج عن 
َّۡم يَنَتهِ ٱلُۡمَنٰفُِقوَن  الوطن من المصيبة التي تصلح رادًعا لكل مفسد؛ فقال تعالى: }لَّئِن ل
َرٞض َوٱلُۡمرِۡجُف��وَن ِف ٱلَۡمِديَنةِ نَلُۡغرَِينََّك بِِهۡم ُثمَّ َل ُيَاوُِرونََك فِيَهآ  ِي��َن ِف قُلُوبِِهم مَّ َوٱلَّ

إِلَّ قَلِيٗل { ]األحزاب: 60[.
قال العامة ش��رف الدين الطيبي ]3))ه�[ يف حاش��يته على الكش��اف »فتوح الغيب يف 
الكش��ف ع��ن قناع الري��ب«: »قوُله: )أما كاَن مِ��ن َح��قِّ } َل ُيَاوُِرونََك { أن ُيعَطَف 
هم إلى َطلِب  بالفاِء(، ألنَّ َجاَءهم عن األوطاِن كان ُمَسّبًبا عن التحريِش هبم وما َيْضَطرُّ

الجاء؟
وُخاص��ُة الجواب: أنَّ م��ا عليه التاوُة أبلغ، والحتواِء الفائدِة أم��أل، كأنَّه قيل: لئن لم 
َينْت��ِه المنافق��وَن ليحُصل لهم َخْطباِن َعظيمان، لكنَّ الث��اين أعَظُم عليِهم من األول، ألنَّ 
ُمفارق��َة الوط��ِن أعَظ��ُم المصائب، أال ترى إلى بني إس��رائيَل كيَف اخت��اروا الَقْتَل على 

الَجاء«. اه�))(.
ا أخرب ورقة بن نوفل النبيَّ صلى اهلل عليه وآله وس��لم أن قومه س��ُيخرجونه استعظم  وَلمَّ

النبيُّ صلى اهلل عليه وآله وسلم ذلك وقال له: »َأَو ُمْخِرِجيَّ ُهْم؟!«.
ق��ال اإلمام الس��هيلي يف »الروض األن��ف«: »فقال: »أومخرجي ه��م؟!« ففي هذا دليل 

على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس«. اه�)3(.
وقد جعلت الش��ريعة التغريب من العقوبات الش��رعية على الجرائم؛ لَِما فيه من مفارقة 

األوطان التي هي أصعب شيء على النفوس:
قال اإلمام البغوي يف »التهذيب« واإلمام الرافعي يف »فتح العزيز شرح الوجيز« واإلمام 
الن��ووي يف »روض��ة الطالبي��ن وعمدة المفتي��ن«: »مفارقة الوطن ش��ديدة، ولهذا جعل 

التغريب عقوبة للزاين«. اه�))(.
)1)  »البحر املحيط« يف التفسري لإلمام أيب حيان األندلس )345/7، ط. دار الفكر(.

)2)  »فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب« )482/12، ط. جائزة ديب(.
)3)  »الروض األنف« لإلمام السهييل ]ت581ه�[ )273/2، ط. دار إحياء الرتاث العريب(.

)4)  »التهذي�ب« )79/6، ط. دار الكت�ب العلمية(، و»فتح العزي�ز رشح الوجيز« )562/8، ط. دار الكتب العلمية(، 
و»روضة الطالبني« )60/8، ط. املكتب اإلسالمي(.
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وقال الحافظ ابن حجر يف »فتح الباري«: »وقد ُقرنت مفارقة الوطن بالقتل، قال تعالى: 
وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِيٰرُِكم {.. وقال الشافعي: 

َ
نُفَسُكۡم أ

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
} َولَۡو أ

يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذالنا وذال«. اه�)1(.
وق��د عقد اإلمام الحافظ أبو الفرج ابن الج��وزي الحنبلي فصًا ضافًيا يف حب الوطن، 
يف كتابه الماتع »مثير العزم الساكن إلى أشرف األماكن«؛ حيث يقول )ص: 5)-6)(:

»والنفس أبًدا تنازع إلى الوطن.. واألوطان أبدا محبوبة.
وق��د روي ع��ن النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم أنه لما س��ار إلى المدين��ة تذكر مكة يف 
طريق��ه، فاش��تاق إليها، فأتاه جربي��ل ، فقال: »أتش��تاق إلى بل��دك ومولدك؟« 
َك إَِلٰ  ِي فََرَض َعلَۡي��َك ٱۡلُقۡرَءاَن لََرآدُّ ق��ال: »َنَعْم«، قال: ف��إن اهلل تعالى يقول: } إِنَّ ٱلَّ

ۚ{ ]القصص: 85[«. َمَعادٖ
ثم روى بسنده حديث الصحيحين عن عائشة  قالت: »قدم النبي صلى اهلل عليه 
وآله وسلم المدينة وهي وبيئة، فمرض أبو بكر ، فكان إذا أخذته الحمى يقول:

أه���ل���ه يف  م���ص���ب���ح  ام��������رئ  نعلهك�����ل  ش����راك  م���ن  أدن����ى  وال���م���وت 

قالت: وكان بال  إذا أخذته الحمى، يقول:
ليلة أب��ي��ت��ن  ه���ل  ش��ع��ري  ل��ي��ت  ب�����واد وح���ول���ي إذخ�����ر وج��ل��ي��ل؟أال 
م��ج��ن��ة م���ي���اه  ي���وم���ا  أردن  وه���ل ي��ب��دون ل��ي ش��ام��ة وط��ف��ي��ل؟وه�����ل 

اللهم العن عتبة، وشيبة، وأمية بن خلف، كما أخرجونا من مكة.
ُهمَّ َحبِّْب إَِلْينَا اْلَمِدينََة  فلما رأى رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم ما لقوا، قال: »اللَّ
اَها إَِلى  َه��ا، َواْنُقْل ُحمَّ ْحَه��ا، َوَباِرْك َلنَا فِي َصاِعَها َوُمدِّ ُهمَّ َصحِّ ، اللَّ َة َأْو َأَش��دَّ َكُحبِّنَ��ا َمكَّ

اْلُجْحَفِة«.
قال��ت: »فكان المولود يولد بالجحفة فما يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى« أخرجاه يف 

الصحيحين.
ث��م روى م��ن طريق األصمعي، ع��ن أبي بكر الهذل��ي، عن رجال من قوم��ه، أن أصيًا 
الهذل��ي  ق��دم على رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم من مكة، فق��ال: »َيا 

)1)  »فتح الباري« للحافظ ابن حجر العسقالين )110/12، ط. دار املعرفة(.
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َة؟« قال: يا رسول اهلل: تركتها وقد ابيضت بطحاؤها واخضرت  ُأَصْيُل، َكْيَف َتَرْكَت َمكَّ
مس��اهتا، يعني: ش��عاهبا، وأمش��ر س��لمها، واإلمش��ار: ثمر له حمرة، وأعذق إذخرها، 
واإلع��ذاق: اجتماع أصوله، وأحجن ثمامها، واإلحج��ان: تعقفه. فقال: »َيا ُأَصْيُل! َدِع 

َة«. ْقُهْم إَِلى َمكَّ ، ال ُتَشوِّ اْلُقُلوَب َتِقرُّ
نُفَسُكۡم 

َ
ِن ٱۡقُتلُٓواْ أ

َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
ومما يؤكد دليل حب الوطن قوله تعالى: } َولَۡو أ

وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِيٰرُِكم {؛ فسوى بين القتل والخروج من األوطان.
َ
أ

وأوصى اإلسكندر إذا مات أن يحمل إلى بلده حبا لوطنه..
وقال��ت الحكم��اء: »أرض الرج��ل ظئره، وداره مه��ده، والغريب كالف��رس الذي زايل 

أرضه، فهو ذاو ال ينمى، وذابل ال ينضر.
وفط��رة الرج��ل معجون��ة بحب الوط��ن، ثم إن اإلب��ل تحن إل��ى أوطاهن��ا، والطير إلى 

أوكارها«. اه�)1(.
ون��ص العارف��ون على أن ح��ب األوطان والحنين إليه��ا أمر ِجبِلي فط��ري ال يخلو منه 

مخلوق:
قال الشيخ األكرب محيي الدين بن عربي الحاتمي يف »الفتوحات المكية«: »الحنين إلى 

األوطان ذايتٌّ لكل موجود«. اه�))(.
وقال العام��ة رفاعة رافع الطهطاوي: »إن حب الوطن من اإليمان، ومن طبع األحرار 
إحراز الحنين إلى األوطان، ومولد اإلنس��ان على الدوام محبوب، ومنش��ؤه مألوف له 
ومرغوب، وألرضك حرمة وطنها، كما لوالدتك حق لبنها، والكريم ال يجفو أرًضا هبا 

قوابله، وال ينسى داًرا فيها قبائله«. اه�)3(.
وقال الشيخ العامة محمد رشيد رضا يف »تفسير المنار«: »الجسم دار الروح، والوطن 

دار الجسم«. اه�))(.

)1)  »مثري العزم الساكن إىل أرشف األماكن« لإلمام ابن اجلوزي احلنبيل )ص: 78-75).
 وق�دس اهلل رسه ]ت638ه��[  )2)  »الفتوح�ات املكي�ة« للش�يخ األك�رب حمي�ي الدي�ن ب�ن ع�ريب احلامت�ي 

)261/2، ط. امليمنية األوىل(.
)3)  »مقدمة وطنية مرصية« حلرضة رفاعة بك )ص: 2، ط. مطبعة بوالق 1283ه�(.

)4)  »تفسري املنار« للعالمة حممد رشيد رضا ]ت1354ه�[ )195/5، ط. اهليئة املرصية العامة للكتاب(.
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 القسم الثاني: 
النماذج املقاصدية واإلفتائية
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 النموذج األول: 
 أثر المواطنة واالنتماء في 
التسامح الديني الوطني

كانت س��يرة الحبي��ب المصطفى صلى اهلل عليه وآله وس��لم يف عهد االس��تضعاف قبل 
الهج��رة مليئًة بمظاهر التس��امح، وظلَّت كذلك وكث��رت تجلياهتا وتوطدت معالمها يف 
عه��د الق��وة وبناء الدولة اإلس��امية بعد الهجرة النبوية الش��ريفة، وذل��ك منذ أن وضع 

صلى اهلل عليه وآله وسلم قدمه الطاهرة على أرض المدينة الُمنورة.
فكان "السام" هو الِمفتاح الذي ارتضاه صلى اهلل عليه وآله وسلم لدخول هذا الوطن 
الجديد، والش��عار الذي َس��ار على دربه المس��لمون يف التعامل مع من يعيش��ون معهم 
ا يش��تمل عل��ى جميع معاين  يف المدين��ة م��ن غي��ر المس��لمين، ليصبح قانوًن��ا مدنيًّا عامًّ
��ى مظاهره يف ش��تَّى نواح��ي الحياة؛ تحي��ة بين الن��اس وأماًنا  ��ام واألم��ان، وتتجلَّ  السَّ

من االعتداء:
ا َقِدم رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم  فعن عبد اهلل بن س��ام  أنه قال: لمَّ
إلى المدينة انَجَفَل النَّاُس قَِبَله، وقيل: قدم رس��ول اهلل، قدم رس��ول اهلل، صلى اهلل عليه 
ا تبين��ت وجهه عرفت أنَّ وجه��ه ليس بوجه  وآل��ه وس��لم، فجئت يف الن��اس ألنظر، فلمَّ
��اَلَم،  ل ش��يء س��معته يتكلم به أن ق��ال: »َي��ا َأيَُّها النَّاُس، َأْفُش��وا السَّ اب، ف��كان أوَّ ك��ذَّ
ْيِل َوالنَّاُس نَِياٌم، َتْدُخُلوا اْلَجنََّة بَِس��اَلٍم« رواه ابن أبي ش��يبة  َوَأْطِعُموا الطََّعاَم، َوَصلُّوا بِاللَّ
يف "المصنف"، وأحمد يف "المس��ند"، والدارم��ي، والرتمذي وصححه، وابن ماجه، يف 
"س��ننهم"، والطرباين يف "األوسط" و"الكبير"، والحاكم يف "المستدرك"، والبيهقي يف 

النبوة". "شعب اإليمان" و"دالئل 
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فلم يكن خطاُبه صلى اهلل عليه وآله وسلم موجًها للمسلمين فقط، وإنَّما َشِمل كلَّ النَّاس 
يف المدينة مسلمين وغير مسلمين، أهل الكتاب وغيرهم؛ بدليل أن راوي هذا الحديث 

هو سيدنا عبد اهلل بن سام ، وكان وقَتها كبير أحبار اليهود وعالمهم األول.
وأَم��َر النبيُّ صلى اهلل عليه وآله وس��لم بعموم إفش��اء الس��ام يف أحادي��ث كثيرة، وهذا 

يشمل المسلم وغير المسلم:
فع��ن عبد اهلل ب��ن عمرو : أن رجًا س��أل النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم: أي 
اَلَم َعَلى َمْن َعَرْفَت، َوَمْن َلْم َتْعرِْف« متفق  اإلسام خيٌر؟ قال: »ُتْطِعُم الطََّعاَم، َوَتْقَرُأ السَّ

عليه.
قال اإلمام بدر الدين العيني الحنفي يف "عمدة القاري")1(: »وقال الخطابي: جعل صلى 
اهلل عليه وآله وس��لم خيَر األقوال يف الرب واإلكرام "إفشاء السام" الذي يعم وال يخص 
م��ن ع��رف ومن لم يعرف، حتى يكون خالًصا هلل تعالى، بريًئا من حظِّ النفس والتصنع، 

ألنَّه شعاُر اإلسام، فحقُّ كلِّ مسلٍم فيه شائٌع« اه�.
مة ُماَّ علّي القاري الحنفي يف "مرقاة المفاتيح"))(: »"أفش��وا الس��ام" أي:  وق��ال العاَّ

أظهروه وأكثروه على من تعرفونه ومن ال تعرفونه« اه�.
اَلَم  وعن أنس بن مالك  قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: »إِنَّ السَّ
اَلَم َبْينَُكْم« أخرجه اإلمام  اْس��ٌم ِمْن َأْس��َماِء اهللِ َتَعاَلى، َوَضَعُه اهللُ فِي اأْلَْرِض، َفَأْفُشوا السَّ

البخاري يف "األدب المفرد".
بل جاء أمر النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم صريًحا يف الس��نة الشريفة بالسام على غير 

المسلمين:
��اَلَم اْس��ٌم ِمْن  فعن أبي هريرة  عن النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم قال: »إِنَّ السَّ
تِنَا« رواه الطرباين يف  َأْسَماِء اهللِ َتَعاَلى َوَضَعُه فِي اأْلَْرِض َتِحيًَّة أِلَْهِل ِدينِنَا، َوَأَماًنا أِلَْهِل ِذمَّ
اَلَم اْسٌم ِمْن َأْسَماِء اهللِ  "المعجم الصغير"، ورواه ابن بشران يف "األمالي" بلفظ: »إِنَّ السَّ

تِِه«. تِِه، َوَأَماًنا أِلَْهِل ِذمَّ َعزَّ َوَجلَّ َوَضَعُه فِي َأْرِضِه َتِحيًَّة أِلَْهِل ِملَّ
وهكذا فهم الصحابة عن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم معنى إفشاء السام:

)1) »عمدة القاري« )1/ 139، ط: دار إحياء الرتاث العريب(.
)2) »مرقاة املفاتيح« )4/ 1341، ط: دار الفكر(.



142

العدد الثالث

فعن محمد بن زياد األلهاين، عن أبي أمامة الباهلي : أنه كان يسلم على كل َمن 
لقيه، قال: فما علمُت أحًدا سبقه بالسام إال يهوديًّا مرة اختبأ له خلف أسطوانة، فخرج 
فس��لم عليه، فقال له أبو أمامة : ويحك ي��ا يهودي، ما حملك على ما صنعَت؟ 
قال: رأيُتك رجًا تكثر الس��ام، فعلمت أنه فضل، فأحبب��ُت أن آخذ به، فقال أبو أمامة 
: ويحك، إين س��معت رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، يقول: »إِنَّ اهللَ َعزَّ 
تِنَا« رواه الطرباين يف معجميه "األوس��ط"  تِنَا وَأَماًنا أِلَْهِل ِذمَّ ��اَلَم َتِحيًَّة أِلُمَّ َوَجلَّ َجَعَل السَّ

و"الكبير"، والبيهقي يف "شعب اإليمان".
ويف رواي��ة عند البيهقي يف "الش��عب" عن محمد بن زياد، ق��ال: كنُت آخذ بيد أبي أمامة 
 فأنص��رف معه إلى بيته، فا يمر بمس��لم وال نص��راين، وال صغير وال كبير، إال 
قال: "س��ام عليكم، س��ام عليكم، سام عليكم"، حتى إذا انتهى إلى باب داره التفَت 

إلينا، ثم قال: "يا بني أخي، َأَمَرنا نبيُّنا صلى اهلل عليه وآله وسلم أن نفشي السام".
ويف رواي��ة ابن أبي ش��يبة يف "المصنف"، والطرباين يف "المعج��م الكبير" عن محمد بن 
زياد األلهاين، وش��رحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة : أنه كان ال يمر بمسلم، وال 

يهودي، وال نصراين، إالَّ بدأه بالسام.
وعن علقمة، قال: أقبلُت مع عبد اهلل بن مسعود  من السيلحين، فصحبه دهاقين 
م��ن أهل الحيرة، فلما دخلوا الكوفة أخذوا يف طريق غير طريقهم، فالتفَت إليهم فرآهم 
قد عدلوا، فأتبعهم الس��ام، فقلُت: أتس��لم على هؤالء الكفار؟ فقال: »نعم صحبوين، 
وللصحب��ة ح��ق« أخرج��ه اب��ن أب��ي ش��يبة يف "المصن��ف"، وأب��و يوس��ف يف "اآلثار"، 

والخرائطي يف "مكارم األخاق"، والبيهقي يف "الشعب".
وإذا كان للصحبة يف السفر حق، فكيف بالمواطنة وحقوقها!

وج��اء ذل��ك واضًحا جليًّا يف س��يرة النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم وفعل��ه الكريم مع 
صربه على أذى المنافقين وعفوه؛ فعن أسامة بن زيد : »َأنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه 
َم َمرَّ فِي َمْجِلٍس فِيِه َأْخاَلٌط ِمَن الُمْسِلِميَن َوالُمْشرِكِيَن َعَبَدِة األَْوَثاِن َوالَيُهوِد،  وآله َوَس��لَّ
َم  َوفِيِه��ْم َعْب��ُد اهللِ ْبُن ُأَبي اْبن َس��ُلوَل، َوفِي الَمْجِل��ِس َعْبُد اهللِ ْبُن َرَواَحَة ، َفَس��لَّ
َم ُثمَّ َوَق��َف، َفنََزَل َفَدَعاُهْم إَِل��ى اهللِ، َوَقَرَأ َعَلْيِهُم  َعَلْيِه��ُم النَّبِ��يُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه وآله َوَس��لَّ

الُقْرآَن« متفق عليه.
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ول��م ي��رتك النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم الس��اَم على مواطنيه من أه��ل الكتاب إال 
عندما نكث يهود بني قريظة العهد، فكان امتناعه عن بدئهم بالس��ام ألن السام تأميٌن 
وإعط��اٌء للعهد، وهم قد نكثوه، فكان ترك الس��ام نبًذا لعهدهم وإعاًما لهم بالحرب؛ 
ا َغاُدوَن َعَلى  فعن أبي بصرة  قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: »إِنَّ
��اَلِم، َفإَِذا َس��لَُّموا َعَلْيُكْم َفُقوُلوا: َوَعَلْيُكْم« رواه ابن أبي ش��يبة  َيُهوَد؛ َفاَل َتْبَدؤوُهْم بِالسَّ
يف "المصن��ف"، واإلمام أحمد يف "المس��ند"، ورواه اإلم��ام أحمد أيًضا من حديث أبي 

. عبد الرحمن الُجَهني
وبنى النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم المجتمع المدين بناًء جديًدا، وأعاد صياغته بطريقة 
تقض��ي على الش��تات والُفرقة وُتس��رع يف الجمع والوح��دة؛ فكان إقرار مب��دأ التعايش 
بي��ن مختلف القبائ��ل والفصائل والديانات والطوائف يف الدولة اإلس��امية األُولى هو 
أح��د أهم أه��داف النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم عقب هجرته إل��ى المدينة؛ ليضَمن 
تنظي��م العاقات بين المس��لمين من جهة، وبينهم وبين غيرهم م��ن أصحاب الديانات 
واالنتم��اءات األخرى من جهة أخرى، يف إطاٍر من التس��امح الديني والحرية العقائدية 
يف ممارس��ة الش��عائر والطقوس الدينية؛ حيث تميز أهل المدينة وقَته��ا بالتنوع العرقي 
والقبلي والديني؛ فكان فيهم المس��لمون، واليهود، والعرب المش��ركون، والمنافقون، 
وكان غالب المس��لمين يتألفون من المهاجرين واألنصار، وكانت األنصار من قبيلتين 

متنافستين: األوس والخزرج.
س المجتمع اإلسامي األول على السماحة والتعايش واحرتام اآلخر؛ حيُث أَمَر  وتأسَّ
الشرُع بإظهار الرب والرحمة والعدل واإلحسان يف التعامل مع أهل الكتاب المخالفين يف 
ِيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف ٱدّلِيِن َولَۡم ُيۡرُِجوُكم  ُ َعِن ٱلَّ العقيدة؛ فقال تعالى: }لَّ َيۡنَهىُٰكُم ٱهللَّ
َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطَي{ ]املمتحنة: 8[، فعاش  وُهۡم َوُتۡقِس��ُطٓواْ إَِلِۡهۡمۚ إِنَّ ٱهللَّ ن َتَبُّ

َ
ّمِن دَِيٰرُِكۡم أ

اليهود يف كنف اإلسام، يحرتم المسلمون عاداهتم وأعرافهم.
وترك المس��لمون أه��ل المدينة على أدياهنم ول��م ُيجبِروهم على الدخول يف اإلس��ام 
قهًرا، وس��محوا لهم بممارس��ة طق��وس أدياهنم يف دور عبادهتم، وضمن اإلس��ام لهم 
من أجل ذلك س��امة دور العب��ادة، وحرم االعتداء عليها بكافة أش��كاله، بل إن القرآن 
الكري��م جع��ل تغلُّ��ب المس��لمين وجهاده��م لرف��ع الطغيان ودف��ع الع��دوان وتمكين 
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اهلل تعال��ى له��م يف األرض س��بًبا يف حف��ظ دور العب��ادة –س��واء أكان��ت للمس��لمين أم 
لغيره��م- من الهدم وضماًنا ألمنها وس��امة أصحاهبا، وذل��ك يف قوله تعالى: }َولَۡوَل 
َمۡت َصَوِٰم��ُع َوبَِيٞع َوَصلََوٰٞت َوَمَسِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها  َُّهّدِ ِ ٱنلَّاَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل َدۡف��ُع ٱهللَّ
ُٰهۡم  نَّ كَّ ِيَن إِن مَّ َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز ٤٠ ٱلَّ ۥٓۚ إِنَّ ٱهللَّ هُ ُ َمن يَنُصُ نَّ ٱهللَّ ِ َكثِٗ�اۗ َوَلَنُصَ ٱۡس��ُم ٱهللَّ
ِ َعٰقَِبُة  َمُرواْ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَنَهۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِۗ َوهلِلَّ

َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
ۡرِض أ

َ
ِف ٱۡل

ُمورِ{ ]احلج: 40 - 41[.
ُ
ٱۡل

ق��ال ابن عباس : "الصوامع: التي تكون فيها الرهبان، والبَِيع: مس��اجد اليهود، 
و"صلوات": كنائس النصارى، والمس��اجد: مساجد المسلمين" أخرجه عبد بن حميد 

وابن أبي حاتم يف التفسير.
وق��ال مقات��ل ب��ن س��ليمان يف "تفس��يره")1(: »كل ه��ؤالء المل��ل يذك��رون اهلل كثيًرا يف 

مساجدهم، فدفع اهلل  بالمسلمين عنها«. اه�.
وبذلك شهدت السيرة النبوية الشريفة بعد الهجرة؛ فقد كتب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم ألس��قف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهباهنم: 
»أّن لهم على ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم، وجوار 
اهلل ورس��وله صلى اهلل عليه وآله وس��لم، أالَّ ُيَغيََّر أس��قف عن أس��قفيته، وال راهب عن 
رهبانيته، وال كاهن عن كهانته، وال يغير حق من حقوقهم، وال سلطانهم، وال شيء مما 
كان��وا عليه؛ ما نصح��وا وأصلحوا فيما عليهم، غيَر ُمثَقلين بظل��م وال ظالمين« أخرجه 
أبو عبيد القاس��م بن س��ام يف كتاب "األموال"))(، وأبو عمر بن شبة النَُّمْيري يف "تاريخ 
المدينة المنورة")3(، وابن زنجويه يف "األموال"))(، وابن سعد يف "الطبقات الكربى")5(، 
والحافظ البيهقي يف "دالئل النبوة")6(، وذكره اإلمام محمد بن الحسن الشيباين يف كتاب 

"السير"))(.
)1) »تفسري مقاتل بن سليامن« )2/ 385، ط: دار الكتب العلمية(.

)2) »األموال« )ص: 244، ط: دار الفكر(.
)3) »تاريخ املدينة املنورة« )2/ 584 - 586، ط: دار الفكر(.

)4) »األموال« )2/ 449، ط: مركز فيصل للبحوث(.
)5) »الطبقات الكربى« )1/ 266، ط: دار صادر(.

)6) »دالئل النبوة« )5/ 389، ط: دار الكتب العلمية(.
)7) »السري« )1/ 266، ط: الدار املتحدة للنرش(.
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وج��رى التوارث من العهد النب��وي عرب القرون برتك الكنائس يف باد المس��لمين؛ قال 
العام��ة الزيلع��ي الحنفي يف "تبيين الحقائق ش��رح كن��ز الدقائق")1(: »ج��رى التوارث 
م��ن لدن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم إلى يومنا هذا ب��رتك الكنائس يف أمصار 

المسلمين«. اه�.
بل س��مح النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم يف عام الوفود لوفد نصارى نجران بممارسة 
ش��عائرهم وطقوس��هم يف مس��جده الش��ريف، م��ع أن المس��جد هو بي��ت اهلل المختص 

بالمسلمين:
فروى ابن إسحاق يف "السيرة" -ومن طريقه ابن جرير يف "التفسير" واللفظ له، والبيهقي 
يف "دالئل النبوة"- عن محمد بن جعفر بن الزبير: أن وفد نجران قدموا على رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وس��لم المدينة، فدخلوا عليه يف مس��جده حين صلى العصر، عليهم 
ثي��اب الح��ربات ُجَبٌب وأردي��ة يف بلحارث بن كعب، ق��ال: يقول بعض م��ن رآهم من 
أصحاب رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم يومئذ: ما رأينا بعدهم وفًدا مثلهم، وقد 
حانت صاهتم، فقاموا يصلون يف مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، -زاد يف 
"الس��يرة" و"الدالئل": فأراد الناس منعهم- فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: 

ْوا إلى المشرق. »َدُعوُهم«، فصلَّ
وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث؛ فانتفت علة التدليس، وأسند محمد بن جعفر 
الرواية عن بعض َمن رأى وفد نجران مِن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
-كما يف رواية ابن جرير المسوق لفُظها- فانتفت علة اإلرسال، ولذلك فقد صحح ابن 

القيم الحنبلي هذا الحديث يف كتابه "أحكام أهل الذمة"))(.
واحرتمت الش��ريعة اإلس��امية الكتب السماوية الس��ابقة، رغم ما َنَعْته على أتباعها من 
تحري��ف الكلم عن مواضعه، فبعد غزوة خيرب كان يف أثناء الغنائم صحائف متعّددة من 
الت��وراة، فجاءت يهود تطلبه��ا فأمر النبيُّ صلى اهلل عليه وآله وس��لم بدفعها إليهم، كما 
ذك��ره اإلمام الدياربك��ري يف "تاريخ الخمي��س يف أحوال أنفس نفي��س )صلى اهلل عليه 
وآله وس��لم(")3(، والشيخ نور الدين الحلبي يف السيرة الحلبية المسماة: "إنسان العيون 

)1) »تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق« )3/ 280، ط: املطبعة الكربى األمريية(.
)2) »أحكام أهل الذمة« )1/ 397، ط: رمادي للنرش(.

)3) »تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس )صىل اهلل عليه وآله وسلم(« )2/ 55، ط: دار صادر(.
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يف س��يرة األمين المأمون")1(. وهذه غاية ما تكون اإلنس��انية يف احرتام الش��عور الديني 
للمخالف رغم عداوته ونقضه للعهود وخيانته للدولة.

يقول المؤرخ اليهودي إس��رائيل ولفنس��ون، معقًب��ا على ذلك، يف كتاب��ه "تاريخ اليهود 
يف ب��اد الع��رب"))(: »وي��دل ه��ذا على م��ا كان له��ذه الصحائف يف نفس الرس��ول من 
المكان��ة العالية؛ مما جعل اليهود يش��يرون إل��ى النبي بالبنان، ويحفظ��ون له هذه اليد؛ 
حيث لم يتعرض بس��وء لصحفهم المقدسة، ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين 
تغلبوا على أوروش��ليم وفتحوها س��نة 0) ب. م. إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها 
بأرجله��م، وما فعله المتعصبون من النصارى يف ح��روب اضطهاد اليهود يف األندلس؛ 
حيث أحرقوا أيًضا صحف التوراة. هذا هو البون الشاس��ع بين الفاتحين ممن ذكرناهم 

وبين رسول اإلسام«. اه�.
وس��محت الش��ريعة ألهل الكتاب أن يمارسوا طقوسهم ومراس��يم عباداهتم وعاداهتم 
دون حْج��ٍر عليه��م أو تضيي��ق؛ فق��د كت��ب عمر ب��ن عبد العزي��ز إلى الحس��ن البصري 
: م��ا ب��ال الخلف��اء الراش��دين ترك��وا أه��ل الذم��ة وم��ا ه��م علي��ه: م��ن نكاح 
المح��ارم، واقتن��اء الخم��ور والخنازير؟ فكتب إلي��ه: "إنما بذل��وا الجزي��ة لُيْتَرُكوا وما 
 يعتقدون، وإنما أنت متبع ولس��ت بمبتدع، والس��ام". ذكره اإلمام السرخسي الحنفي 

يف "المبسوط")3(.
ل أذاهم رغم ما تضمره نفوس��هم  وأمر الش��رع بالعفو والصفح عن أهل الكتاب وتحمُّ
من الحس��د وكتمان الحق، ما داموا لم ينقضوا العهد؛ فقال جل ش��أنه: }َودَّ َكثِ�ٞ ّمِۡن 
نُفِس��ِهم ّمِۢن 

َ
اًرا َحَس��ٗدا ّمِۡن ِعنِد أ ۡه��ِل ٱۡلِكَتِٰب لَۡو يَُردُّونَُكم ّمِۢن َبۡعِد إِيَمٰنُِكۡم ُكفَّ

َ
أ

ءٖ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َعَ ۡمرِهِۦٓۗ إِنَّ ٱهللَّ

َ
ُ بِأ ِتَ ٱهللَّ

ۡ
ٰ يَ��أ ۖ فَٱۡعُفواْ َوٱۡصَفُحواْ َحتَّ َ لَُهُم ٱۡلَقُّ َبۡع��ِد َما تَبَيَّ

قَِديٞر{ ]البقرة: 109[.
ض ب��األذى للمعاهدين من  وهنى النبي صلى هلل عليه وآله وس��لم هنًيا ش��ديًدا عن التعرُّ
أهل الكتاب؛ حسيًّا كان األذى أو معنويًّا، وبَدهيٌّ أنه لم يكن هناك عهد مع أهل الكتاب 

)1) »إنسان العيون يف سرية األمني املأمون« )3/ 62، ط: دار الكتب العلمية(.
)2) »تاريخ اليهود يف بالد العرب« )ص: 170، ط: مطبعة االعتامد(.

)3) »املبسوط« )5/ 39، ط: دار املعرفة(.
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يف مك��ة المكرم��ة قبل الهج��رة، وقد أغلظ النبي صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم يف العقوبة 
ض على إلح��اق األذى هبم، وهنى عن ظلمه��م أو تكليفهم  عل��ى كل من آذاه��م أو حرَّ
ف��وق طاقته��م؛ حتى عد العلماء ذلك م��ن الكبائر؛ كما صنع الحاف��ظ الذهبي يف كتاب 

"الكبائر")1(، واإلمام ابن حجر الهيتمي يف كتابه "الزواجر عن اقرتاف الكبائر"))(:
��ى اهلل عليِه وآله وس��لَّم قال:  فع��ن عب��ِد اهللِ بِن عمٍرو رِض��ي اهلل عنهما، ع��ن النَّبِِي صلَّ
»َم��ن قَتَل ُمعاِهًدا لم يرِح رائِحة الجنَِّة، وإِنَّ ِريحها توجد ِمن مِس��يرِة أربِعين عاًما« رواه 

البخاري يف "صحيحه".
وروى أبو داود يف "سننه"، وابن زنجويه يف "األموال"، والبيهقي يف "السنن الكربى" عن 
َصْفواَن بِن ُسليٍم، عن عدٍة )وعند ابن زنجويه والبيهقي: عن ثاثين( مِْن أبناِء أصحاِب 
رسوِل اهللِ صلى اهلل عليه وآله وسلم، عن آبائِِهم ِدْنَيًة )أي ماصقي النسب( َعْن رسوِل 
اهللِ صلى اهلل عليه وآله وسلم قاَل: »أاَل َمن ظلم ُمعاَهًدا، أو انتقصه، أو كلَّفه فوق طاقته، 
أو أخ��ذ منه ش��يًئا بغير طِيِب نفٍس: فأن��ا حجيُجه –أي: خصُمه- ي��وم القيامة«، زاد ابن 
زنجويه والبيهقي: وأش��ار رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بأصبعه إلى صدره »أاَل 
وَم��ن قت��ل ُمعاَهًدا له ذمة اهلل وذمة رس��وله ح��رم اهلل ريح الجنة علي��ه وإن ريحها ليوجد 
من مس��يرة سبعين خريًفا«. قال الحافظ العراقي يف "شرح التبصرة والتذكرة")3(: »وهذا 
ٌة مِْن أبناِء الصحاَبِة يبلغوَن َحدَّ التواتِر  ؛ فإنَُّهم ِعدَّ إس��ناٌد َجيٌِّد، وإْن كاَن فيِه َمْن لم ُيَس��مَّ

الذي ال ُيشَترُط فيِه العدالُة«. اه�.
وروى اب��ن س��عد يف "الطبق��ات الك��ربى" -كما يف "كن��ز العمال" للمتق��ي الهندي))(- 
عن موس��ى بن جبير، عن ش��يوخ من أهل المدينة: أن عم��ر بن الخطاب  كتب 
إل��ى والي��ه على مصر عم��رو بن الع��اص : "واعلم يا عم��رو أن اهلل يراك ويرى 
عمل��ك فإنه قال تبارك وتعالى يف كتابه: }َوٱۡجَعۡلَن��ا لِۡلُمتَّقَِي إَِماًما{ يريد: أن يقتدى 
ب��ه، وأن مع��ك أهل ذم��ة وعهد، وقد أوصى رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم هبم 
ًة وَرِحًم��ا«، وَرِحُمهم: أن  وأوص��ى بالقبط فقال: »اس��َتْوصوا بالِقْبِط خي��ًرا؛ فإنَّ لهم ِذمَّ

)1) »الكبائر« )ص: 14، ط: دار الندوة( .
)2) »الزواجر عن اقرتاف الكبائر« )2/ 294، ط: دار الفكر(.

)3) »رشح التبرصة والتذكرة« )ص: 191).
)4) »كنز العامل« )5/ 760، ط: مؤسسة الرسالة(.
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أمَّ إس��ماعيل  منهم، وقد قال صلى اهلل عليه وآله وس��لم: »َمن َظَلَم ُمعاَهًدا أو 
كلَّفه فوق طاقته فأنا خصُمه يوَم القيامة«، احذر يا عمرو أن يكون رس��ول اهلل صلى اهلل 

عليه وآله وسلم لك خصًما؛ فإنه َمن خاَصَمُه َخَصَمُه".
وأمر اهلل تعالى بإحس��ان الجدال مع أهل الكت��اب يف أمور الديانات ونبَّه المؤمنين على 
ۡهَل 

َ
إقرار المش��رتك بينهم والعمل عليه واالنط��اق منه؛ فقال تعال��ى: }َوَل تَُجِٰدلُٓواْ أ

نزَِل إَِلَۡنا 
ُ
ِٓي أ ِي��َن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡمۖ َوقُولُٓواْ َءاَمنَّا بِ��ٱلَّ ۡحَس��ُن إِلَّ ٱلَّ

َ
ٱۡلِكَتٰ��ِب إِلَّ بِٱلَِّت ِهَ أ

نزَِل إَِلُۡكۡم ِإَوَلُٰهَنا ِإَوَلُٰهُكۡم َوِٰحٞد َوَنُۡن َلُۥ ُمۡسلُِموَن{ ]العنكبوت: 46[.
ُ
َوأ

وهنى النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم عن اتخ��اذ مواطن التعايش والتعامات الحياتية 
مواض��ع لفرض العقائ��د واإلكراه عليها؛ فع��ن أبي هريرة ، ق��ال: بينما يهودي 
يع��رض س��لعته، ُأعطي هبا ش��يًئا كره��ه، فقال: ال والذي اصطفى موس��ى على البش��ر، 
فسمعه رجل من األنصار، فقام فلطم وجهه، وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على 
البش��ر، والنبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن 
ل��ي ذمًة وعهًدا، فما بال ف��ان لطم وجهي، فقال: »لَِم لطم��ت وجهه« فذكره، فغضب 
ُلوا َبْيَن َأْنبَِياِء اهللِ؛  النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم حتى ُرئي يف وجهه، ثم قال: »اَل ُتَفضِّ
��َماَواِت َوَمْن فِي األَْرِض، إاِلَّ َمْن َش��اَء اهللُ، ُثمَّ  وِر، َفَيْصَعُق َمْن فِي السَّ ُه ُينَْفُخ فِي الصُّ َفإِنَّ
َل َمْن ُبِعَث، َفإَِذا ُموَس��ى آِخٌذ بِالَعْرِش، َفال َأْدِري َأُحوِس��َب  ُينَْف��ُخ فِيِه ُأْخَرى، َفَأُكوُن َأوَّ

بَِصْعَقتِِه َيْوَم الطُّوِر، َأْم ُبِعَث َقْبِلي« متفق عليه.
وكان النب��ي صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم يف المدينة حس��ن المعاش��رة والتعامل مع أهل 
الكت��اب؛ يعطيهم العطايا، وُيهدي إليهم، ويعود مرضاه��م، ويتفقد محتاجيهم، ويقوم 
لجنائزه��م، ويحض��ر والئمهم؛ حت��ى دَعْته يهودي��ة ووضعت له الس��م يف الطعام، فلم 

يعاقبها لنفسه، وكان يقرتض منهم؛ حتى تويف ودرعه مرهونة عند يهودي يف المدينة:
فعن عبد اهلل بن عمر : مرَّ عمر بن الخطَّاب مع النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم 
على يهودي وعلى النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم قميصان فقال اليهودي: يا أبا القاسم 
اكسني، فَخلع النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم أفضل القميصين فكساه، فقلت: يا رسول 
ْمَحُة اَل ُشحَّ  اهلل، لو كسوته الذي هو دون فقال: »َلْيَس َتْدِري َيا ُعَمُر َأنَّ ِدينَنَا اْلَحنَِفيَُّة السَّ
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ْس��اَلِم« أخرجه الحافظ أبو نعيم  فِيَها َوَكَس��ْوُتُه َأْفَضَل اْلَقِميَصْيِن لَِيُكوَن َأْرَغَب َلُه فِي اإْلِ
يف "حلية األولياء".

وعن أنس ، أن غاًما يهوديًّا كان يضع للنبي صلى اهلل عليه وآله وسلم َوضوَءه 
ويناول��ه نعلي��ه، فمرض، فأتاه النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم فدخل عليه، وأبوه قاعد 
عند رأس��ه، فقال له النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم: »َيا ُفاَلُن، ُقْل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ«، فنظر 
إلى أبيه، فس��كت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم، فنظر إلى أبيه، فقال 
أبوه: َأطِْع أبا القاسم، فقال الغام: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأنك رسول اهلل، فخرج النبي 
ِه الَِّذي َأْخَرَجُه بِي ِمَن النَّاِر« رواه اإلمام  صلى اهلل عليه وآله وسلم وهو يقول: »اْلَحْمُد لِلَّ

أحمد يف "المسند" واللفظ له، واإلمام البخاري يف "الصحيح"، وغيرهما.
  وع��ن عبد الرحم��ن بن أبي ليلى قال: كان س��هل بن حنيف، وقيس بن س��عد
قاعَدْين بالقادس��ية، فمروا عليهما بجنازة، فقام��ا، فقيل لهما: إهنا من أهل األرض؛ أي 
من أهل الذمة، فقاال: "إن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: 

إهنا جنازة يهودي! فقال: »َأَلْيَسْت َنْفًسا!« متفق عليه.
وعن أم المؤمنين عائشة  أن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم تويف ودرعه مرهونة 

عند يهودي بثاثين صاًعا من شعير. متفق عليه.
ولم يقتصر التس��امح اإلس��امي بعد الهج��رة على أهل الكتاب م��ن اليهود والنصارى 
وحده��م، بل تعداهم إلى المش��ركين أيًضا، مع أهنم الذين تآم��روا على النبي صلى اهلل 
علي��ه وآله وس��لم وأرادوا قتله؛ حت��ى خرج من بلده مكة المكرم��ة وهي أحبُّ باد اهلل 
 ، إلي��ه، ث��م حاربوه بعَد ذلك يف ب��دٍر وأحٍد والخندِق وقتل��وا آل بيته وأصحابه
وه ع��ن البيت الحرام، وم��ع ذلك كلِّه فق��د كان النبيُّ صلى اهلل عليه وآله وس��لم  وص��دُّ

يعاملهم بالحسنى، ويأبى الدعاء عليهم:
ومن مظاهر تس��امح النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم ُحس��ن معاملت��ه للمنافقين الذين 
لونه من خطر على المجتم��ع والدولة، وقد  كانوا يعيش��ون مع��ه يف المدينة مع ما ُيش��كِّ
تك��ررت مواقف الغ��در والخيانة من هؤالء المنافقين وحاولوا إش��عال نيران الفتن بين 
المس��لمين وغيرهم من أهل المدينة، بل حاول بعضهم قتله صلى اهلل عليه وآله وس��لم 
يف تبوك، ومع ذلك فقد قابل صلى اهلل عليه وآله وس��لم ذلك كله بس��ماحٍة وعفٍو ولين، 
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ن رأس المنافقين يف  وأمر الُمس��لمين بإحس��ان صحبتهم وعدم التعدي عليهم، حتى كفَّ
قميصه جربًا لخاطر ولده، وهنى المس��لمين عن س��بهم بعد وفاهتم إكراًما لقرابتهم من 

األحياء.
فعن ابن عمر ، قال: لما ُتويف عبُد اهلل بُن ُأبي ابن َسُلوَل جاء ابنه عبُد اهلل بن عبِد 
ن  اهلل  إلى رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، فسأله أن يعطيه قميصه أن ُيكفِّ
في��ه أب��اه، فأعطاه، ثم س��أله أن يصلي عليه، فقام رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم 
ليصل��ي علي��ه، فقام عم��ر  فأخذ بثوب رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم، 
فقال: يا رسول اهلل أتصلي عليه وقد هناك اهلل أن تصلي عليه؟! فقال رسول اهلل صلى اهلل 
ۡو َل تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغفِۡر 

َ
َما َخيََّرنِي اهللُ َفَقاَل: }ٱۡس��َتۡغفِۡر لَُهۡم أ عليه وآله وس��لم: »إِنَّ

ٗة{ َوَسَأِزيُد َعَلى َسْبِعيَن«، قال: إنه منافق!! فصلى عليه رسول اهلل صلى  لَُهۡم َسۡبعَِي َمرَّ
بَٗدا َوَل َتُقۡم 

َ
اَت أ َحٖد ّمِۡنُهم مَّ

َ
ٰٓ أ اهلل عليه وآله وس��لم، وأنزل اهلل : }َوَل تَُصّلِ َعَ

{ ]التوبة: 84[ رواه مسلم يف "صحيحه". ٰ َقۡبِهِۦٓۖ َعَ
كل هذا وغيره جعل المنصفين من غير المس��لمين يش��هدون لإلسام وللنبي صلى اهلل 
عليه وآله وسلم بأنَّه المثل األعلى للبشرية كلها يف األخاق واألعمال، والعلم الباسق 
يف الرزانة والرصانة واالعتدال، والنموذج األمثل يف الرقيِّ والجمال، واألسوة الحسنة 

لمن أراد أن يسلك مدارج الكمال ومشارف الجمال:
ق��ال غوس��تاف لوب��ون يف "حض��ارة الع��رب")1(: »فالح��ق أنَّ األمم لم تع��رف فاتحين 

راحمين متسامحين مثل العرب، وال دينًا سمًحا مثل دينهم ..«. اه�.
ويقول توماس أرنولد يف كتابه "الدعوة اإلسامية"))(: »لقد عامل المسلمون الظافرون 
العرب المس��يحيين بتس��امح عظيم منذ القرن األول للهجرة، واس��تمر هذا التسامح يف 
القرون المتعاقبة، ونس��تطيع أن نحكم بأن القبائل المس��يحية التي اعتنقت اإلس��ام قد 
اعتنقت��ه ع��ن اختي��ار وإرادة، وأن العرب المس��يحيين الذين يعيش��ون يف وقتنا هذا بين 

جماعات المسلمين شاهد على هذا التسامح«. اه�.

)1) »حضارة العرب« )ص: 344).
)2) نقاًل عن كتاب »ردُّ افرتاءات املبرشين« ملحمد مجعة عبد اهلل )ص: 242).



151

مفهوم المواقنة وعالقتها با نتماء

ويقول مارسيل بوازار يف "إنسانية اإلسام")1(: »وكما ُيظِهر التاريخ محمًدا قائًدا عظيًما 
مألت قلَبه الرأفة، يصوره كذلك رجَل دولة صريًحا قوي الشكيمة له سياسته الحكيمة 
التي تتعامل مع الجميع على قدم المساواة وتعطي كل صاحب حق حقه. ولقد استطاع 
بدبلوماس��يته ونزاهته أن ينتزع االعرتاف بالجماعة اإلس��امية ع��ن طريق المعاهدات 
يف الوق��ت الذي كان النصر العس��كري قد بدأ يحالفه. وإذا تذكرن��ا أخيًرا على الصعيد 
النفس��اين هشاشة الس��لطان الذي كان يتمتع به زعيم من زعماء العرب، والفضائل التي 
كان أف��راد المجتم��ع يطالبونه بالتَّحلي هبا، اس��تطعنا أن نس��تخلص أنه ال ب��دَّ أن يكون 
محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم الذي عرف كيف ينتزع رضا أوسع الجماهير به إنساًنا 

ا، وأنه ال بد أن يكون نبيًّا حقيقيًّا من أنبياء اهلل!«. اه�. فوق مستوى البشر حقًّ
ويقول لين بول يف "رس��الة يف تاريخ العرب"))(: »إن محمًدا صلى اهلل عليه وآله وس��لم 
كان يتصف بكثير من الصفات: كاللطف والشجاعة، وكرم األخاق، حتى إنَّ اإلنسان 
ال يس��تطيع أن يحك��م علي��ه دون أن يتأث��ر بما تطبعه ه��ذه الصفات يف نفس��ه، ودون أن 
يك��ون ه��ذا الحكم صادًرا ع��ن غير ميل أو ه��وى، كيف ال، وقد احتم��ل محمد صلى 
اهلل عليه وآله وس��لم عداء أهله وعشيرته س��نوات بصربٍ وجلٍد عظيمين، ومع ذلك فقد 
بلغ من نبله أنَّه لم يكن يس��حب يده من يد مصافِِحِه حتى لو كان يصافح طفًا! وأنه لم 
يمر بجماعة يوًما من األيام رجااًل كانوا أم أطفااًل دون أن يس��لم عليهم، وعلى ش��فتيه 
ابتس��امة حلوة، وبنغمة جميلة كانت تكفي وحدها لتس��حر سامعيها، وتجذب القلوب 

إلى صاحبها جذًبا«. اه�.
 النموذج الثاني: 

المواطنة واالنتماء في صحيفة المدينة المنورة
بنى النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم المجتمع المدين بناًء جديًدا، وأعاد صياغته بطريقة 
تقض��ي على الش��تات والُفرقة وُتس��رع يف الجمع والوح��دة؛ فكان إقراُر مب��دأ التعايش 
بي��ن مختلف القبائ��ل والفصائل والديانات والطوائف يف الدولة اإلس��امية األُولى هو 
أح��د أهم أه��داف النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم عقب هجرته إل��ى المدينة؛ ليضَمن 

)1) »إنسانية اإلسالم« )ص: 46).
)2) نقاًل عن »روح الدين اإلسالمي« )ص: 438( لعفيف عبد الفتاح طبارة.
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تنظي��م العاقات بين المس��لمين من جهة، وبينهم وبين غيرهم م��ن أصحاب الديانات 
واالنتم��اءات األخرى من جهة أخرى، يف إطاٍر من التس��امح الديني والحرية العقائدية 
يف ممارس��ة الش��عائر والطقوس الدينية؛ حيث تميز أهل المدينة وقَته��ا بالتنوع العرقي 
والقبلي والديني؛ فكان فيهم المس��لمون، واليهود، والعرب المش��ركون، والمنافقون، 
وكان غالب المس��لمين يتألفون من المهاجرين واألنصار، وكانت األنصار من قبيلتين 

متنافستين: األوس والخزرج.
س  ولتحقيق ذلك وَضَع النبيُّ صلى اهلل عليه وآله وس��لم "الدس��تور اإلس��امي"، وأسَّ
من خاله مفهوم "المواطنة" الذي يقوم على المس��اواة يف الحقوق والواجبات، وحب 
الوط��ن واالنتم��اء إليه، دون النظر إلى أي انتماء دين��ي أو عرقي أو مذهبي أو أي اعتبار 
آخ��ر، وأقام به منظومة التعايش والتس��امح بي��ن االنتماءات القبلي��ة والعرقية والدينية، 
ي "بصحيف��ة المدينة"، أقرَّ فيها الناس على أدياهنم، وأنش��أ بي��ن المواطنين عقًدا  وُس��مِّ
اجتماعيًّا قوامه: التناصر، والتكافل، والمس��اواة، وحرية االعتقاد، والتعايش السلمي، 

وغير ذلك.
ويمكن أن يأخذ المرء من هذه الصحيفة المدنية أهم الدعائم التي قامت عليها المواطنة 
الحديث��ة؛ حي��ث ق��ررت دعائمها األساس��ية؛ من ح��ق التمتع بالجنس��ية، والمس��اواة، 
والتكاف��ل والتضام��ن، والحماية والنص��رة، والتناصح يف الش��ؤن المدني��ة والدفاعية، 
وااللتزام بأمن الوطن ورعايته، وتحريم مواالة أعدائه، وتقرير كرامة أبنائه، واالعرتاف 

بحق الخصوصية للمواطنين على اختاف توجهاهتم وأدياهنم)1(.
ول��م يك��ن هذا المفهوم -هبذا الرق��ي المبهر- جليًّا يف أي حض��ارة أو دولة حينئذ، ولم 

يكن العالم يعي معنى كلمة الوطن بالتزاماته وواجباته.
وقد ذكر ابن إس��حاق يف "الس��يرة" ه��ذا الكتاب بغير إس��ناد، ورواه أب��و عبيد يف كتاب 
هري، كما يقول اإلمام الصالحي يف "سبل الهدى والرشاد  "األموال" بسند جيد عن الزُّ

يف سيرة خير العباد"))(، ومما جاء فيه:

)1) »صيد األفكار يف األدب واألخالق واحلكم واألمثال« للقايض حس�ني بن حممد املهدي اليمني )300/1، ط. دار 
الثقافة اليمنية(.

)2) »سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد« لإلمام الصاحلي )3/ 382، ط: دار الكتب العلمية(.
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ٍد النَّبِيِّ َرُس��وِل اهللِ، َبْيَن اْلُمْؤمِنِيَن َواْلُمْس��لِِميَن مِْن ُقَرْيٍش، َوَأْهِل  »َهَذا اْلكَِتاُب مِْن ُمَحمَّ
ٌة َواِحَدٌة ُدوَن النَّاِس  َيْث��ِرَب، َوَمْن َتبَِعُهْم، َفَلِحَق بِِهْم، َفَحلَّ َمَعُهْم َوَجاَهَد َمَعُهْم: َأنَُّهْم ُأمَّ

َواْلُمَهاِجُروَن مِْن ُقَرْيٍش َعَلى َرَباَعتِِهْم، َيَتَعاَقُلوَن َبْينَُهْم َمَعاقَِلُهُم اأْلُوَلى ..
َوَأنَّ اْلَيُه��وَد ُينِْفُق��وَن َم��َع اْلُمْؤمِنِيَن َم��ا َداُموا ُمَحاِربِي��َن، َوَأنَّ َيُهوَد َبنِي َع��ْوٍف َوَمَوالَِيُهْم 
ٌة مَِن اْلُمْؤمِنِيَن، لِْلَيُهوِد ِدينُُهْم، َولِْلُمْؤمِنِيَن ِدينُُهْم، إاِلَّ َمْن َظَلَم َوَأثَِم، َفإِنَُّه اَل  َوَأْنُفَس��ُهْم ُأمَّ

ُيوتُِغ إاِلَّ َنْفَسُه َوَأْهَل َبْيتِِه ..
ِحيَف��ِة، َوَأنَّ َبْينَُهُم النَِّصيَح��َة َوالنَّْصَر  َوَأنَّ َبْينَُه��ُم النَّْص��َر َعَل��ى َمْن َحاَرَب َأْه��َل َهِذِه الصَّ

ِحيَفِة .. لِْلَمْظُلوِم، َوَأنَّ اْلَمِدينََة َجْوُفَها َحَرٌم أِلَْهِل َهِذِه الصَّ
َوَأنَّ َبْينَُه��ُم النَّْص��َر َعَلى َمْن َدَه��َم َيْثِرَب، َوَأنَُّه��ْم إَِذا َدُعوا اْلَيُهوَد إَِلى ُصْل��ِح َحلِيٍف َلُهْم 
َفإِنَُّه��ْم ُيَصالُِحوَن��ُه، َوإِْن َدَعْوَن��ا إَِلى مِْثِل َذلَِك َفإِنَّ��ُه َلُهْم َعَلى اْلُمْؤمِنِي��َن، إاِلَّ َمْن َحاَرَب 

ُتُهْم مَِن النََّفَقِة .. يَن، َوَعَلى ُكلِّ ُأَناٍس ِحصَّ الدِّ
ْثِم َفَا َيْكِس��ْب َكاِس��ٌب إاِلَّ َعَلى َنْفِس��ِه، َوَأنَّ اهلَل َعَلى َأْصَدِق َما فِي َهِذِه  َوَأنَّ اْلبِرَّ ُدوَن اإْلِ
ِه، اَل َيُحوُل اْلكَِتاُب ُدوَن َظالٍِم َواَل آثٍِم، َوَأنَُّه َمْن َخَرَج آمٌِن َوَمْن َقَعَد آمٌِن  ِحيَف��ِة َوَأَبرِّ الصَّ

ِحيَفِة اْلَبرُّ اْلُمْحِسُن«. اه�. إاِلَّ َمْن َظَلَم َوَأثَِم، َوَأنَّ َأْواَلُهْم بَِهِذِه الصَّ
وقد اشتمل هذا الدستور على سبعة بنود رئيسية:

األول: مس��ؤولية الجمي��ع يف الدف��اع عن الدول��ة وحدودها ضد األع��داء؛ حيث تقول 
أطراف الوثيقة: "عليهم النصر والعون والنصح والتناصح والرب من دون اإلثم".

الثاين: إق��رار مبدأ التكافل والتعاون بين الجيران والعصبات؛ بحيث ال يبقى يف المدينة 
محتاج أو ذو ضائقة أو كرب إال كان له من يقوم بشأنه؛ حيث جاء فيه ذكُر أن كل طائفة 
وقبيلة وناحية "على ِرَباَعتِهم؛ يتعاقلون َمَعاقَِلهم األُولى، وكل طائفة منهم َتْفدي عانَِيها 

بالمعروف والقسط بين المؤمنين".
الثالث: إقرار مبدأ العدالة والمس��اواة وتكافؤ الف��رص، وتمثل ذلك يف توافق الحقوق 
والواجبات وتناس��قها، وضمان المس��اواة التامة لمواطني المدينة يف المشاركة الفاعلة 
يف مج��االت الحياة المختلف��ة، تحقيًقا لمبدأ "المواطنة الكاملة" لكل س��اكني المدينة؛ 
حي��ث قال: "وأنَّ يهود األوس مواليهم وأنفس��هم على مثل م��ا ألهل هذه الصحيفة مع 
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الرب المحض من أهل هذه الصحيفة"، وأيًضا: "وإن يهوَد بني عوٍف أمة مع المؤمنين"، 
ثم جاء فيه تعدادهم طائفة طائفة، وأن ليهود بني كذا مثل ما ليهود بني كذا .. وهكذا ..
الراب��ع: ضمان حري��ة االعتقاد والتعب��د؛ إذ تضمنت حقوق األفراد جميًعا يف ممارس��ة 
الش��عائر الديني��ة الخاص��ة، وحقوقه��م يف األم��ن والحرية وص��ون أنفس��هم وأموالهم 
وأعراضهم ودور عبادهتم؛ حيث جاء فيها: "لليهود دينهم وللمس��لمين دينهم، مواليهم 

وأنفسهم، إال من ظلم وأثم فإنه ال ُيوتغ -أي ُيهلك- إال نفسه وأهل بيته".
الخامس: األمن االجتماعي والتعايش السلمي بين جميع مواطني دولة المدينة، حيث 
قال: "أنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إال من ظلم وأثم، وأن اهلل جار لمن بر 
واتق��ى"، كما حفظ حق الجار يف األمن والحف��اظ عليه كالمحافظة على النفس، حيث 

قال: "وأن الجار كالنفس غير مضار وال آثم".
الس��ادس: إقرار مبدأ المسؤولية الفردية، وتبدأ هذه المسؤولية من اإلعان عن النظام، 
وأخذ الموافقة عليه، وهو ما أكدته الوثيقة بقولها: "أنه ال يكسب كاسب إال على نفسه، 
وأن اهلل عل��ى أصدق م��ا يف هذه الصحيفة وأب��ره، وأنه ال يأثم ام��رؤ بحليفه وأن النصر 

للمظلوم".
الس��ابع: التعاهد على نصرة المظلوم ونبذ الفتن والبعد ع��ن التصارع الطائفي، وأنَّه ال 
مجال لمحاربة طائفٍة، أو إْكراه ُمستضَعٍف؛ حيث تقول الوثيقة: "وأن المؤمنين المتقين 
على من بغى منهم، أو ابتغى َدِس��يعَة -أي: عظيمة- ظلٍم، أو إثٍم، أو عدواٍن، أو فس��اٍد 

بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميًعا".
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 النموذج الثالث: 
 المواطنة واالنتماء في إعطاء المغتربين 

عن أوطانهم زكاتهم ألهل وطنهم
َق  األص��ل يف أموال ال��زكاة أن تخرج ابتداًء مِن أغنياء كلِّ قوٍم لفقراء وطنهم؛ حتى يتحقَّ
المقص��ُد التكافلي، ويحصَل االكتفاء الذايت، وتظهَر العدالة المجتمعية، وَتِقلَّ الفوارق 
الطبقي��ة، وُتَحلَّ المش��كاُت االقتصادية، وتزداَد وفرة وس��ائل اإلنتاج وَتضُعَف نس��بة 
البطال��ة؛ فرتتِقَي بذلك أحوال األمم والش��عوب، وتتوطد أس��باب الحضارة. وهذا هو 
األص��ل الذي كان يج��ري عليه غالُب العم��ل يف عهد النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم 

وأصحابه:
فأخرج البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل 
 حين بعثه إلى اليمن: »َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اهللَ اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة فِي َأْمَوالِِهْم ُتْؤَخُذ 

ِمْن َأْغنَِيائِِهْم َوُتَردُّ َعَلى ُفَقَرائِِهْم« متفق عليه.
وأخ��رج أبو داود وابن ماجه والحاكم يف "المس��تدرك"، وصحح��ه ووافقه الذهبي، أن 
ا رجع  أح��د األمراء من بن��ي أمية بعث ِعمراَن بَن ُحصيٍن  س��اعًيا لل��زكاة، فلمَّ
ق��ال له: أين الماُل؟ فقال عمران : "َولِْلَماِل َأْرَس��ْلَتنِي؟! َأَخْذَناَها مِْن َحْيُث ُكنَّا 
َنْأُخُذَها َعَلى َعْهِد َرُس��وِل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وآله َوَس��لََّم، َوَوَضْعنَاَه��ا َحْيُث ُكنَّا َنَضُعَها 

َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وآله َوَسلََّم".
وهذا هو الذي تقتضيه مبادئ السياس��ة الشرعية؛ ولذلك نص عليه فقهاؤها فيما قرروه 
من المحددات العامة لوظائف الدولة وسياساهتا االقتصادية والمالية؛ كما صنع قاضي 
القضاة اإلمام أبو يوس��ف القاضي ]ت ))1ه�[ صاحب اإلمام أبي حنيفة رحمهما اهلل 
تعالى يف كتابه "الخراج" الذي رسم به للخليفة هارون الرشيد أسس التنظيمات المالية 
واالقتصادية للدولة اإلس��امية ومواردها ومصارفها؛ إذ يقول: »وُيقَس��م س��هُم الفقراء 
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َق به على أهل  دَّ والمساكين مِن صَدقِة ما َحْوَل كلِّ مدينٍة يف أهلها، وال ُيخَرج منها فُيصَّ
مدين��ة أخ��رى، فأما غيره فيصن��ع به اإلماُم ما أحبَّ من هذه الوجوه التي س��مى اهلل جل 
وعزَّ يف كتابه، وإن صيََّرها يف صنف واحد ممن سمى اهلل جلَّ ذكُره أجزأ ذلك«. اه�)1(.

ُحون ويتحبَُّبون هبا للرعية؛  ام التي َيتَمدَّ وكان التزاُم ذلك والعمل عليه مِن مناقب الُحكَّ
فأخ��رج اإلمام خليفة بن خي��اط يف "تاريخه": أن الخليفة األموي الثاين عش��ر؛ يزيد بن 
الولي��د بن عبد المل��ك ]ت 6)1ه�[ خطب يف الن��اس خطبة توليته فق��ال: "َأيَها النَّاس 
إِن لك��م َعن��دي إِن ولي��ت ُأُمورُكم: أالَّ أَضَع لبن��ًة على لبنٍة وال حَج��ًرا على َحَجٍر، وال 
أنقَل مااًل مِن بلد إلى بلد حتى أُس��دَّ َثْغَره وأقس��م َبين مصالحه َما َيْقَوْوَن به، فإْن َفَضَل 
فْضٌل َرددُته إلى البلد الذي َيلِيه وهو أْحوُج إليه؛ حتى تس��تقيَم الَمعيَش��ة بين المسلمين 

وتكونوا فيها َسَواًء". اه�))(.
وه��ذا األصل يجري أيًضا يف زكاة الفطر؛ فقد فرضتها الش��ريعة أصالًة إلغناء فقراء كل 
بلد عن الحاجة يف العيد؛ فقال النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم: »َأْغنُوُهْم َعِن الطََّواِف 
فِ��ي َهَذا اْلَيْوِم« أخرجه ابن وهب يف "جامعه"، وابن زنجويه يف "األموال"، والدارقطني 

. يف "السنن"، والبيهقي يف "السنن الكربى"، من حديث عبد اهلل بن عمر
غير أن الفقهاء متفقون على مش��روعية نقلها -بل ووجوبه- إذا زادت عن حاجة البلد، 
وأكثره��م عل��ى إجزائها إذا ُأعطَِيت لمس��تحقيها ولو بغي��ر بلدها، وُحكِ��َي فيه االتفاق 

واإلجماع.
ومع ثبوت هذا األصل إالَّ أن الشريعة راعت يف الزكاة مصالح أخرى راجحة؛ كاشتداد 
الحاج��ة، وإغاثة المنكوبين، وأولوي��ة قرابة المزكي وعصبته، وانتمائ��ه لوطنه؛ تحقيًقا 
لمعن��ى التكافل االجتماعي والرتابط القومي، ونقلها من باد غير المس��لمين إلى باد 
اإلسام، وراعت أيًضا ازدياد أهمية جهة معينة من مصارف الزكاة على غيرها؛ تحقيًقا 

لمقاصدها الشرعية ومصالحها المرعية على الوجه األتم.

)1) »كتاب اخلراج« )ورقة: 61 أ، خمطوط بجامعة امللك سعود(.
)2) »تاريخ خليفة بن خياط« ]ت 240ه�[ )ص: 365، ط: دار القلم(.
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والمتأمل يف نصوص الشريعة وفعل السلف الصالح ونصوص فقهاء المذاهب الفقهية 
، ي��دور يف فلك تقوية االنتماء  يلح��ظ أن هذا المقص��د مقصٌد انتمائيٌّ تكافليٌّ اجتماعيٌّ

الوطني يف نفوس المسلمين:
- فجاء يف الشريعة وكام السلف والفقهاء ما يدل على مشروعية إخراج المزكي زكاَته 
ألهل بلده وإن لم يكن هو بينهم، وهذا من مقاصد الزكاة التي تقوي االنتماء لألوطان:
ا بعث��ه إلى اليمن:  فالنب��ي صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم يقول لمعاذ ب��ن جبل  لمَّ
»َفَأْعِلْمُه��ْم َأنَّ اهللَ اْفَت��َرَض َعَلْيِه��ْم َصَدَق��ًة فِ��ي َأْمَوالِِهْم ُتْؤَخُذ ِم��ْن َأْغنَِيائِِه��ْم َوُتَردُّ َعَلى 
ُفَقَرائِِه��ْم« متف��ق علي��ه. وقد َفِهَم س��يُدنا معاذ  م��ن ذلك إعطاَء الزكاة لعش��يرة 
المزك��ي وأه��ل محلَّته؛ أع��م من أن يكون صاح��ب المال يف بل��ده أو خارجها، فقضى 
بذل��ك، وَفْهم ال��راوي َأْوَلى من فهم غي��ره؛ حيث روى عبد ال��رزاق يف "المصنف")1(، 
واإلم��ام الش��افعي يف "األم"))( -وعن��ه البيهق��ي يف "الس��نن الك��ربى")3( واللف��ظ له-، 
وسعيد بن منصور يف "السنن"، واألثرم يف "السنن" -كما يف "منتقى األخبار"))(-، وابن 
زنجوي��ه يف "األموال")5(، عن طاوس بن كيس��ان: "أن معاذ بن جبل  قضى أنه: 
أيُّما رجٍل انتقل مِن مِخاِف عش��يرته إلى غيِر مِْخَاِف عش��يرتِه، فُعْش��ُرُه وصدقُته إلى 

مِخاف عشيرته".
ولف��ظ عبد ال��رزاق يف "المصنف": "وَمن ذهب إلى مِخاٍف غيِر مِخاِف عش��يرته فإن 

عشوَره صدقٌة إلى أمير عشيرته" اه�، والِمخاُف: البلدة أو المحلة أو الُكورة.
ق��ال الحاف��ظ ابن حج��ر يف "التلخي��ص")6(: »أخرجه س��عيد بن منصور بإس��ناد متصل 

صحيح إلى طاوس قال: يف كتاب معاذ .. فذكره«. اه�.
وإنما خص الحافظ ابن حجر إس��ناد سعيد بن منصور بالذكر ألنه أراد نفَي ما قد ُيطَعن 
به يف هذا األثر مِن كون طاوس لم يلَق معاًذا ، فتكون روايته عنه مرسلة، فاحتجَّ 

)1) »املصنف« )10/ 373، ط: املجلس العلمي باهلند(.
)2) »األم« )2/ 77، ط: دار املعرفة(.

)3) »السنن الكربى« )7/ 14، ط: دار الكتب العلمية(.
)4) »منتقى األخبار« )4/ 180، ط: دار احلديث(.

)5) »األموال« )3/ 1193، ط: مركز امللك فيصل(.
)6) »التلخيص احلبري« )3/ 242، ط: قرطبة(.
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برواي��ة س��عيد بن منصور الت��ي فيها وجادُة ط��اوس عن كتاب مع��اٍذ  )وكذلك 
الرواية عند األثرم(، والوجادُة مقبولٌة عند المحققين إذا حَصَلت الثقُة بالموجود.

غير أن إرس��ال طاوس عن معاٍذ  ال يلزم منه الضعُف؛ فليس��ت كل المراس��يل 
ْت ب��ه قرائ��ن الثبوت وَبُع��د احتم��اُل الضعف يف  م��ردودة، ب��ل من المراس��يل م��ا احتفَّ
واس��طته، فيكون مقبواًل عند أهل العلم كما هو مقرر يف محله، ومنها مراس��يل طاوس 
ع��ن معاذ ؛ فإن طاوس بن كيس��ان اليماينَّ هو عال��م أهل اليمن، وقد كان عالًما 
بأقضية معاٍذ  وسيرته يف اليمن لكثرة من أدركه وأخذ عنه من أصحابه، وقد نقل 
اإلمام الشافعي االتفاَق على ذلك، وهذا يقتضي قبول أخباره عنه، ولذلك أورده اإلمام 
ته عنده، ثم إن طاوًسا من كبار التابعين  ا به يف "صحيحه" بما يقتضي قوَّ البخاري محتجًّ

األثبات المتقنين؛ فقد أدرك نحًوا من سبعين صحابيًّا.
قال اإلمام الش��افعي  يف "األم")1(: »وطاوس عالم بأمر معاذ، وإن كان لم يلقه؛ 
عل��ى كثرة َم��ن لقي ممن أدرك معاًذا مِ��ن أهل اليمن فيما علمُت«. اه���، زاد النووي يف 

"شرح المهذب"))(: »وهذا مما ال أعلم من أحد فيه خاًفا«. اه�.
وق��ال الحافظ البيهقي -كما يف "البدر المنير" الب��ن الملقن")3(-: »طاوس وإن لم يلق 

معاًذا إال أنه يماينّ، وسيرُة معاٍذ بينهم مشهورة«. اه�.
وهذا األثر وإن استدل به اإلمام الشافعي رحمه اهلل تعالى على عدم جواز نقل الزكاة من 
موطن مالها ما دام فيه من يستحقها، إالَّ أنه ليس فيه قيد وجود مال المزكي يف مخاف 
عشيرته حتى تدفع الزكاة ألمير مخافه، بل مقتضاه -كما ذكره اإلمام الشافعي نفسه يف 
ْل عنهم  كتاب "األم"))(-: »أنه رأى أن الصدقة إذا ثبتت ألهل مخاف عش��يرته لم ُتَحوَّ

لِه، وكانت لهم كما تثبت بدًءا«. اه�. صدقُته وعشُره بتحوُّ
وهذا ما جعل جماعة من األئمة يحتجون بهذا األثر على جواز نقل الزكاة:

قال اإلمام مجد الدين بن األثير يف "الش��ايف يف ش��رح مس��ند الشافعي")5(: »احتج بذلك 
على نقل الصدقة«. اه�.

)1) »األم« )2/ 9).
)2) »رشح املهذب« )19/ 392 - 393، ط: دار الفكر(.

)3) »البدر املنري« البن امللقن« )5/ 428، ط: دار اهلجرة(.
)4) »األم« )2/ 100).

)5) »الشايف يف رشح مسند الشافعي« )4/ 309، ط: مكتبة الرشد(.
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وق��ال العامة ابن الرتكماين الحنف��ي يف "الجوهر النقي")1(: »ظاهره النقل إلى مخاف 
عشيرته وإن كان يف غير موضع ماله«. اه�.

وقال العامة الشوكاين يف "نيل األوطار"))(: »فيه دليل على أن من انتقل من بلد إلى بلد 
كان زكاة ماله ألهل البلد الذي انتقل منه، مهما أمكن إيصال ذلك إليهم«. اه�.

  وهذا المعنى هو ما ُيفَهم من وصية الخليفة الراش��د الفاروق عمر بن الخطاب
للخليف��ة الذي ي��أيت بعده؛ فأخرج البخاري يف "صحيحه" أن عمر  بعد أن ُطِعن 
ُة  ��ى الخليف��ة من بعده فقال: »َوُأوِصيِه بِاألَْع��َراِب َخْيًرا؛ َفإِنَُّهْم َأْص��ُل الَعَرِب، َوَمادَّ وصَّ
اإِلْسَاِم؛ َأْن ُيْؤَخَذ مِْن َحَواِشي َأْمَوالِِهْم، َوُيَردَّ َعَلى ُفَقَرائِِهْم«، وأخرجه معمر بن راشد 
��اه أن يضع زكاة  يف "جامع��ه" من طري��ق آخر بلف��ظ: »َوُأوِصيِه بَأْع��َراِب اْلَباِدَيِة«، فوصَّ
أع��راب البادية يف فقرائهم، وهذا إعطاٌء بوصف البداوة أعم من تخصيص مكان معين؛ 

فإن أعراب البادية ال يجمعهم موطن واحد، كما ال يخفى.
وقريب من هذا مذهب إمام أهل مصر وفقيهها الليث بن سعد ؛ فإنه قال بكراهية 
نقل الزكاة لغير بلدها مع إجزائها إذا ُنِقَلت وُأعطَِيت لمس��تحقيها؛ كما نقله ابن المنذر 
يف "اإلش��راف")3(، ومع ذلك فقد استحب لمن سافر مِن بلده وكانت رجعُته إليها قريبًة 
أن ُيرِج��َئ إخ��راج الزكاة حت��ى يرجع إلى بل��ده فيخرجها فيه، بخ��اف صاحب الغيبة 
الطويل��ة؛ فقال فيمن وجبت علي��ه زكاة ماله، وهو ببلٍد غير بل��ده: "إنه إن كانت رجعُته 
اَها حيث هو رجوُت  ر ذلك حتى َيْقَدَم بلَده فُيخرَجها، ول��و َأدَّ إل��ى بلده قريبًة فإن��ه ُيؤخِّ
أن ُتج��زَئ، وإن كان��ت غيبُته طويلًة، وأراد الُمقام هبا فإنه ُيؤدِّي زكاَته حيث هو"، حكاه 

اإلمام الطحاوي يف "مختصر اختاف العلماء"))(، والجصاص يف "أحكام القرآن")5(.
وعلى ذلك فتقديم المستحقين من أهل وطن المزكي على غيرهم يف اإلعطاء من الزكاة 

هو مقصد شرعيٌّ معتدٌّ به يف الفقه اإلسامي.

)1) »اجلوهر النقي« )7/ 10، ط: دار الفكر(.
)2) »نيل األوطار« )4/ 181، ط: دار احلديث(.

)3) »اإلرشاف عىل مذاهب العلامء« )3/ 105، ط: مطبعة مكة(.
)4) »خمترص اختالف العلامء« )ص: 485، ط: دار البشائر(.

)5) »أحكام القرآن« )4/ 341، ط: دار إحياء الرتاث العريب(.
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 النموذج الرابع: 
 أثر المواطنة واالنتماء في تقديم كفاية 

األغنياء لفقرائهم على نافلة الحج والعمرة
أجم��ع الفقه��اء عل��ى أن دفع الضرر ع��ن الفق��راء والمحتاجي��ن وإزال��ة فاقتهم فرض 
كفاي��ة على األغنياء، وليس هذا مقتصًرا على فقراء المس��لمين وحدهم، بل أهل الذمة 
والمس��تأمنين من غير المس��لمين أيًضا؛ كما نص عليه غير واحد من الفقهاء؛ حيث إن 
كفاي��ة الفق��راء ورعايا الدولة اإلس��امية واجبة يف أموال األغنياء إذا ل��م َتِف الزكاُة وال 
بيت المال وال األوقاف والصدقات الجارية وال الكفارات والنذور بذلك، فقد جعلت 
الش��ريعة لهم يف مال األغنياء حينئذ من الحق الواجب ما يقوم بحاجتهم ويس��د خلتهم 

ويدفع فاقتهم.
؟ قال: »إِْن  فع��ن معاوية بن حيدة  قال: قلت: يا رس��ول اهلل، ما حق جاري عليَّ
َمرَِض ُعْدَتُه، َوإِْن َماَت َش��يَّْعَتُه، َوإِِن اْس��َتْقَرَضَك َأْقَرْضَتُه، َوإِْن َأْعَوَز َس��َتْرَتُه، َوإِْن َأَصاَبُه 
يَح، َواَل  ْيَتُه، َواَل َتْرَفْع بِنَاَءَك َفْوَق بِنَائِِه َفَتُس��دَّ َعَلْيِه الرِّ َخْي��ٌر َهنَّْأَت��ُه، َوإِْن َأَصاَبْتُه ُمِصيَبٌة َعزَّ

ُتْؤِذِه بِرِيِح ِقْدِرَك إاِلَّ َأْن َتْغرَِف َلُه ِمنَْها« رواه الطرباين يف "المعجم الكبير".
وعن معاذ بن جبل  قال: قلنا: يا رسول اهلل ما حق الجوار؟ قال: »إِن اسَتْقَرَضَك 
َأْقَرضَته، َوإِن اس��َتَعاَنَك أَعنَْت��ه، َوإِن اْحَتاَج َأْعطيَته، َوإِن م��رض ُعْدَته« رواه الحافظ أبو 

الشيخ ابن حبان يف كتاب "التوبيخ".
وعن أنس بن مالك َرِضي اهلل َعنُْه قال: قال َرُس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم: »َما 
آَمَن بِي َمْن َباَت َش��ْبَعاًنا َوَجاُرُه َجائٌِع إَِلى َجنْبِِه َوُهَو َيْعَلُم بِِه« رواه الطرباين يف "المعجم 

الكبير"، والبزار يف "مسنده".
قال الحافظ المنذري يف "الرتغيب والرتهيب": إسناده حسن.

وعن ابن عباس  قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: »َما ُهَو بُِمْؤِمٍن 
َمْن َباَت َش��ْبَعاَن، َوَجاُرُه َط��اٍو إَِلى َجانِبِِه« أخرجه اإلمام البخ��اري يف "األدب المفرد"، 
وابن أبي ش��يبة يف "المصنف" ويف كتاب "اإليمان"، وأخرجه الحاكم يف "المس��تدرك" 

من حديث عائشة  مرفوًعا.
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��نَة  اه: )ب��اب المواس��اة يف السَّ ب اإلم��ام البخ��اري يف "األدب المف��رد" باًب��ا س��مَّ وب��وَّ
والمجاع��ة(، وأخرج فيه عن س��لمة بن األكوع  قال: ق��ال النبي صلى اهلل عليه 
وآله وس��لم: »َضَحاَياُك��ْم، اَل ُيْصبُِح َأَحُدُكْم َبْع��َد َثالَِثٍة، َوفِي َبْيتِِه ِمنُْه َش��ْيٌء«، فلما كان 
ِخُروا،  العام المقبل قالوا: يا رس��ول اهلل، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: »ُكُلوا َوادَّ

َفإِنَّ َذلَِك اْلَعاَم َكاُنوا فِي َجْهٍد َفَأَرْدُت َأْن ُتِعينُوا«.
وأخ��رج فيه عن أبي هريرة  قال: "يكون يف آخ��ر الزمان مجاعة، من أدركته فا 

يعدلن باألكباد الجائعة".
وأخ��رج في��ه أيًضا ع��ن عبد اهلل ب��ن عمر ، أن عم��ر بن الخط��اب  عام 
الرمادة -وكانت سنة شديدة ملمة، بعدما اجتهد عمر  يف إمداد األعراب باإلبل 
والقم��ح والزيت من األرياف كلها، حتى بلحت األري��اف كلها مما جهدها ذلك- قام 
يدعو فقال: "اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال"، فاس��تجاب اهلل له وللمسلمين، 
فقال حين نزل به الغيث: "الحمد هلل، فواهلل لو أن اهلل لم يفرجها ما تركُت بأهل بيت من 
المس��لمين لهم سعٌة إال أدخلُت معهم أعداَدهم مِن الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان مِن 

الطعام على ما يقيم واحًدا".
وروى اإلم��ام البيهقي يف "الس��نن الك��ربى" عن محمد بن الحنفية : َأنَُّه َس��ِمَع 
َعلِيَّ ْبَن َأبِي َطالٍِب  َقاَل: "إِنَّ اهلَل َفَرَض َعَلى اأْلَْغنَِياِء فِي َأْمَوالِِهْم بَِقْدِر َما َيْكِفي 
ُفَقَراَءُه��ْم، َفإِْن َجاُع��وا َوَعُروا وَجَهُدوا فبَمنِْع اأْلَْغنَِياِء، َفَحقٌّ َعَلى اهللِ َأْن ُيَحاِس��َبُهْم َيْوَم 

َبُهْم َعَلْيِه". اْلِقَياَمِة َوُيَعذِّ
وقد بلغ من أهمية الصدقة على الفقراء وكفاية المحتاجين أن كانت هي ُأوَلى أولويات 
بن��اء الدول��ة الوطنية يف المدينة المن��ورة؛ حيث جعلها النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم 
منظومًة مجتمعية متكاملة؛ فآخى بين المهاجرين واألنصار يف السنة األولى من الهجرة، 
ا أخويًّا ونظاًما متكامًا بين المتآخَيْين؛ للتعاون على  لتصبح المواساُة هبذه المؤاخاة حقًّ
تكالي��ف الحياة المادية والمعنوية، وقد امتثل األنصار لذلك خيَر امتثال؛ حتى وصفهم 
يَمَٰن ِمن َقۡبلِِهۡم ُيِبُّوَن َمۡن َهاَجَر  اَر َوٱۡلِ ِيَن َتَب��وَُّءو ٱدلَّ اهلل تعالى بقوله س��بحانه: }َوٱلَّ
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نُفِس��ِهۡم َولَۡو َكَن بِِهۡم 
َ
ٰٓ أ وتُواْ َوُيۡؤثُِروَن َعَ

ُ
آ أ إَِلِۡه��ۡم َوَل َيِ��ُدوَن ِف ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن{ ]احلرش: 9[.
ُ
َخَصاَصةۚٞ َوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِۦ فَأ

وال أدل عل��ى ذل��ك من حديث أنس بن مال��ك ، قال: لما ق��دم النبيُّ صلى اهلل 
علي��ه وآله وس��لم المدينة أت��اه المهاج��رون فقالوا: "يا رس��ول اهلل، ما رأين��ا قوًما أبذَل 
مِ��ن كثيٍر وال أحس��َن مواس��اًة مِن قليٍل مِن ق��وٍم نزلنا بي��ن أظهرهم؛ لق��د كَفْونا المؤنة 
وأش��ركونا يف المهنإ؛ حتى لقد خفنا أن يذهبوا باألجر كل��ه". فقال النبي صلى اهلل عليه 
وآله وس��لم: »اَل، َم��ا َدَعْوُتُم اهللَ َلُهْم َوَأْثنَْيُتْم َعَلْيِه��ْم« أخرجه اإلمام أحمد وأبو يعلى يف 

نه. "مسنديهما"، والرتمذي يف "الجامع" وحسَّ
يقول اإلمام القرطبي يف تفسيره "الجامع ألحكام القرآن")1(:

»واتف��ق العلماء على أنه إذا نزلت بالمس��لمين حاجة بع��د أداء الزكاة فإنه يجب صرف 
الم��ال إليها. ق��ال مالك : يج��ب على الناس فداء أس��راهم وإن اس��تغرق ذلك 

ُق اإللُه«. اه�. ي ما اخرتناه، والموفِّ أموالهم. وهذا إجماٌع أيًضا، وهو يقوِّ
ون��ص الفقهاء على أن الصدق��ات يف حال الحاجات وإلزال��ة الفاقات هي من فروض 
الكفايات، وأن ذلك واجب يف األصح عندهم إلى تمام الكفاية ال إلى مجرد سد الرمق 
ودفع الضرورة؛ بما يشمل السكنى، والكسوة، والعاج، وغير ذلك من أمور المعاش، 
وأن المواساَة واجبة على كل من زاد ماُله على كفاية سنة، أو كان له من الوظائف ما ُيِدرُّ 
علي��ه بانتظام ويزيد عل��ى كفايته، وأن التزام األغنياء بكفاية الفق��راء بمنزلة التزام اآلباء 

بكفاية األبناء:
ق��ال إم��ام الحرمين أب��و المعالي الجويني يف "هناي��ة المطلب"))(: »وم��ا يتعلَّق باألبدان 
-أي: من فروض الكفاية- س��رتُ العراة وإطعام الجائعين، وكفُّ األذى عن المغبونين، 

وإغاثة المستغيثين، فكل ما ينتهي إلى الضرورة، ففرٌض على الكافة القيام به.
ث��م اختل��ف أرباب األموال فيما فوق س��دِّ الضرورة إلى تمام الكفاي��ة التي يجب نفقته 
على من يلتزم النفقة؛ فقال قائلون: يتحتم الكفاية يف ذلك حتى ال يبقى ذو حاجة. وقال 

)1) »اجلامع ألحكام القرآن« )2/ 242، ط: دار الكتب املرصية(.
)2) »هناية املطلب يف دراية املذهب« )17/ 394، ط: دار املنهاج(.
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آخ��رون: المفروض على الكفاية إزالة الضرورة. وما ذكرناه بعد تفريق الصدقات على 
المس��تحقين، وبعد أن يشُغر بيُت المال عن الس��هم الُمْرصد للمصالح العامة، فإذ ذاك 

يثبت فرُض الكفاية على أصحاب الثروة والمقدرة«. اه�.
وق��ال اإلم��ام النووي يف "منه��اج الطالبي��ن")1(: »ومن ف��روض الكفاي��ة .. ودفع ضرر 

المسلمين؛ ككسوة عاٍر، وإطعام جائٍع، إذا لم يندفع بزكاٍة وبيِت ماٍل«. اه�.
قال اإلمام اإلس��نوي يف "المهمات"))(: »تخصيصه بالمس��لمين باط��ل؛ فإن أهل الذمة 
والمس��تأمنين يجب أيًضا دفع ضررهم بالس��رت واإلطعام وغيرهما كما يجب للمسلم، 

وقد صرح الرافعي بالمسألة يف باب األطعمة يف الكام على المضطر«. اه�.
وقال شيخ اإلسام زكريا األنصاري الشافعي يف تعداد فروض الكفاية يف "فتح الوهاب 
بشرح منهج الطاب")3(: »)ودفع ضرر معصوم( من مسلم وغيره؛ ككسوة عاٍر، وإطعام 
جائ��ع، إذا ل��م يندف��ع ضررهما بنحو وصي��ة ونذر ووق��ف وزكاة وبيت مال من س��هم 
المصالح، وهذا يف حق األغنياء، وتعبيري بالمعصوم أولى من تعبيره بالمسلمين«. اه�.
وقد انتصر لذلك اإلمام ابن حزم الظاهري واس��تدلَّ له أتم ما يكون االس��تدالل؛ فقال 
يف "المحلَّى"))(: »وفرض على األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجربهم 
الس��لطان عل��ى ذل��ك، إن لم َتُقم الزك��واُت هبم، وال يف س��ائر أموال المس��لمين، فُيقام 
له��م بما يأكل��ون من القوت الذي ال بد منه، ومن اللباس للش��تاء والصيف بمثل ذلك، 

وبمسكن يكنهم من المطر، والصيف والشمس، وعيون المارة«. اه�.
وما ورد يف الش��رع الش��ريف من الرتغيب يف مواساة الفقراء وكفاية المحتاجين وتفريج 
ُكَرب المكروبين وإعطاء األقارب المعوزين، ومن الرتهيب من منع ذلك والوعيد على 
الش��ح به، لم ي��رد مثُله يف نافلة الحج والعمرة؛ فإن الصدق��ة قد تصل إلى حد الوجوب 
الكفائ��ي أو العيني بالنظر إلى الحاجة على مس��توى األف��راد والمجتمعات، أما التطوع 
بالح��ج والعم��رة فهو مس��تحبٌّ يف ذاته وال يك��ون واجًبا إال يف حال��ة الخوف من خلو 

)1) »منهاج الطالبني« )ص: 307، ط: دار الفكر(.
)2) »املهامت« )8/ 391، ط: دار ابن حزم(.

)3) »فتح الوهاب برشح منهج الطالب« )2/ 208، ط: دار الفكر(.
« )4/ 281، ط: دار الفكر(. )4) »املحىلرَّ
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المناسك وتعطيل شعيرة الحج والعمرة، وهذا بعيد التصور والحدوث؛ فالتوقي من إثم 
م على السعي يف تحصيل ثواب التطوع بالحج والعمرة، فإنَّ  منع الصدقة لمحتاجها مقدَّ

تعارض نوافل العبادات مع تربئة الذمم من حقوق ذوي الحاجات موجب لتقديمها.
وتكل��م العلماء عن تقديم واجب الوقت وض��رورة مراعاة الحال، وبينوا أن لكل وقت 
عبادة ووظيفة، وأن الواجب المضيق مقدم على الواجب الموسع، وأن لكل حاٍل عمًا 
يناسبه هو فيه َأْوَلى من غيره، وأن ذلك كما يختلف من حال إلى غيره فقد يختلف أيًضا 
من ش��خص آلخر؛ فكم��ا أن أداء المكتوبة مقدم على غيره��ا إذا دخل وقتها، فالصدقة 
كذل��ك أفضل من غيرها يف وقت المجاعات وقل��ة الطعام، والجهاد أفضل من غيره يف 

وقت النفير العام، وإنقاذ الغريق مقدم على كل ما يمكن تأخيره.
قال اإلمام القفال الشاش��ي: »وال ش��ك يف أن الصاة أفضل من الصدقة، ثم قد يحدث 
ح��اٌل ُيحتاج فيه��ا إلى مواس��اِة مضطرٍّ وإصاح ذات بي��ٍن، فتكون الصدق��ة أفضَل من 

الصاة«. اه�)1(.
وق��ال العام��ة اب��ن دقيق العي��د يف "إحكام األحكام ش��رح عم��دة األح��كام"))(: »وقد 
اختلفت األحاديث يف فضائل األعمال، وتقديم بعضها على بعض، والذي قيل يف هذا: 
إهن��ا أجوبة مخصوصة لس��ائل مخص��وص، أو من هو يف مثل حال��ه، أو هي مخصوصة 
ببعض األحوال التي ترش��د القرائن إلى أهنا الم��راد. ومثال ذلك: أن ُيحمل ما ورد عنه 
صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم -م��ن قوله: »أال أخبرك��م بأفضل أعمالك��م، وأزكاها عند 
��َرُه بذكر اهلل تعال��ى- على أن يكون ذلك أفضل  مليكك��م، وأرفعها يف درجاتكم؟« وفسَّ
األعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك، أو من هو يف مثل حالهم، أو من هو يف صفاهتم، 
ولو خوطب بذلك الش��جاع الباس��ل المتأهل للنفع األكرب يف القتال لقيل له "الجهاد"، 
ولو خوطب به من ال يقوم مقامه يف القتال وال يتمحض حاله لصاحية التبتل لذكر اهلل 
تعال��ى، وكان غنيًّ��ا ُينَتَفُع بصدقة ماله لقيل له "الصدق��ة"، وهكذا يف بقية أحوال الناس، 
ق��د يكون األفضل يف حق هذا مخالًفا لألفضل يف حق ذاك، بحس��ب ترجيح المصلحة 

التي تليق به«. اه�.
)1) نقله عنه اإلمام احلليمي يف »شعب اإليامن« )2/ 472، ط: دار الفكر(.

)2) »إحكام األحكام رشح عمدة األحكام« )1/ 163، ط: مطبعة السنة املحمدية(.
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وقال العامة الس��فاريني الحنبلي يف "كشف اللثام شرح عمدة األحكام")1(: »ومحصل 
م��ا أج��اب به العلماء عم��ا اختلفْت فيه األجوب��ُة بأنه أفضُل األعمال ب��أن الجواب إنما 
اختلف الختاف الس��ائلين؛ فأعلَم كلَّ قوٍم بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبٌة، أو 
بما هو الئٌق هبم، أو كان االختاف باختاف األوقات؛ بأن يكون العمُل يف ذلك الوقت 
أفضَل منه يف غيره، فقد كان الجهاد يف ابتداء اإلس��ام أفضَل األعمال .. وقد تضافرت 
النص��وص على أن الصاة أفضُل من الصدقة، ومع ذلك، ففي وقت مواس��اة المضطر 

تكون الصدقة أفضَل«. اه�.
والش��رع الشريف لم يرتك الرتتيب بين العبادات والواجبات الحياتية والمجتمعية دون 
قواع��د وضوابط؛ ب��ل نظَّمها من خال فق��ه األولويات، وفقه الم��آالت، وفقه فروض 
الكفايات، وفقه الضرورات والحاجات، وفقه الموازنات، وقواعد تقديم دفع المفسدة 
على جلب المصلحة، والرتتيب بين درجات الضرر بتقديم الضرر األخف على الضرر 
األعظم، وتقديم الحاصل من المصالح أو المفاسد على المحتمل أو المتوقع، وتقديم 
مصلح��ة المجموع على مصلح��ة الفرد، والمصلحة العام��ة والمتعدية على المصلحة 

الخاصة والقاصرة.
وتطبي��ق هذه القواعد وغيرها على واقع الناس المعيش يقتضي با نزاع تقديم الصدقة 
على حج التطوع وعمرته؛ فإن المال يف األصل قوام الحياة وزينتها، ووظيفته األساسية 
بق��اء الحي��اة واس��تمرارها؛ من إحي��اء األرواح، واس��تبقاء الُمَهج، وحف��ظ األعراض، 
ۡمَوٰلَُكُم 

َ
َفَهآَء أ وكفاية اإلنسان وإكرامه، وسد حاجته، كما قال تعالى: }َوَل تُۡؤتُواْ ٱلسُّ

ُ لَُكۡم قَِيٰٗما{ ]النس�اء: 5[؛ ولذلك كان إنفاق األموال وصرف األوقات  ٱلَِّت َجَعَل ٱهللَّ
ًما يف الش��رع على نوافل  يف تفري��ج الكربات ودفع الفاقات عن أصحاب الحاجات مقدَّ
العب��ادات، وفض��ول الطاع��ات، خاص��ًة يف ه��ذا العصر الذي كث��رت في��ه الحاجات، 
واشتدت الفاقات. وأصحاب األموال ما هم إال ُوكاء استخَلفهم اهلل فيها إلنفاقها فيما 
ِيَن  ۡس��َتۡخلَفَِي فِيهِۖ فَٱلَّ ا َجَعلَُكم مُّ نفُِقواْ ِممَّ

َ
أراد ال فيما أرادوا؛ كما قال تعالى: } َوأ

ۡجٞر َكبِ�ٞ{ ]احلديد: 7[، وقد دلت الشريعة على تقديم كفاية 
َ
نَفُقواْ لَُهۡم أ

َ
َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وأ

)1) »كشف اللثام رشح عمدة األحكام« )1/ 542، ط: وزارة األوقاف الكويتية(.
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الحاجات ودفع الفاقات وتفريج الكربات على نوافل الطاعات عند التعارض، فوجب 
امتثال أمر الشرع وعدم العدول عنه.

كم��ا أن الحاجة إل��ى الصدقة يف الماضي لم تكن بالقدر ال��ذي يحتاج إليه اآلن؛ وذلك 
لوج��ود وج��وه أخرى من التكافل االجتماعي التي كانت تغن��ي الناس عن الحاجة إلى 
الصدقات؛ كعطايا بيت الم��ال، واألوقاف والصدقات الجارية، وغيرها من وجوه الرب 
الكثيرة، التي لم يكن يف حس��بان الفقهاء الس��ابقين ذهاُبها وخلوُّ مجتمعات المسلمين 
منه��ا، ولذلك فا يجوز أن ينس��ب إلى ش��يء من مذاهبه��م أو أقواله��م تفضيل تكرار 
الح��ج والعمرة يف أزمنة الحاج��ة والمجتمعات الفقيرة على الصدقة المحتاج إليها؛ بل 
كان كامهم منصبًّا على نوافل الصدقات وما ال تش��تد إليه الحاجات، فلما ذهبت هذه 
الوج��وه أو كادت ضُع��ف التكاف��ل االجتماعي وكثر االحتياج إل��ى الصدقات، بعد أن 
زادت البطالة، وقلت الموارد، وضعف اإلنتاج، وارتفعت األسعار، وظهر يف المجتمع 
أطفال الش��وارع وأصحاب الحاجات الذين ال يجدون من يفرج كروهبم ويدفع فاقتهم 
ويكفي حاجتهم من الس��كن والطعام والش��راب والكس��اء وال��دواء والتعليم والزواج 
م��ع زيادة متطلبات الحياة وغاء المعيش��ة؛ فكثرت األمهات الغارمات الائي ُس��ِجنَّ 
يف ديوهنن، والش��باب العاطلون الذي��ن ال يجدون ما يتزوجون به، والبنات العانس��ات 
الائي ال يجدن ما يتجهزن به، والعائلون الذين ال يجدون ما ينفقون على من يعولون، 
والمرضى الذين ال يجدون ما يعالجون به أنفسهم وُأَسرهم، والطاب الذين ال يجدون 
م��ا يقوم بنفقات تعليمه��م، واأليتام الذين لي��س لهم من يكفله��م، واألرامل الائي ال 

يجدن ما ينفقنه على أبنائهن وأنفسهن ليتقين هبا االمتهان واالستغال.
ه��ذا باإلضافة إلى كث��رة المرافق العامة الت��ي تحتاج إلى مس��اهمات األغنياء ومؤازرة 
مؤسس��ات المجتمع المدين؛ حي��ث تعيش كثيٌر من القرى والنج��وع تحت خط الفقر، 
وتخلو من جزء كبير من مقومات الحياة األساس��ية؛ كمياه الشرب، والصرف الصحي، 
وتوصي��ات الكهرباء، والم��دارس ومعاهد التعليم األساس��ي، وأساس��يات التداوي 
والعاج واإلسعاف يف الوحدات الصحية التي يؤدي نقصها إلى زيادة أعداد الوفيات، 
والمعاب��ر الصالح��ة للمرور عليها على ال��رتع واألهنار والرش��احات والتي هي عرضة 
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للوق��وع فيها، إلى غير ذلك من وجوه الخير وال��رب التي لو صرف األغنياء أموالهم فيها 
ألنقذوا أرواًحا وأحَيْوا ُأَس��ًرا وانتشلوا قًرى مما هي فيه من المعاناة والبأساء، والتي لو 
مها كلُّ ُمريٍد لتكرار الحج أو العمرة لغيَّر ذلك كثيًرا من األحوال السيئة التي يعيشها  قدَّ

المحتاجون والبؤساء.
وه��ذه كلها م��ن فروض الكفاي��ات التي يجب عل��ى أصحاب األموال القي��ام هبا، وأن 
يعملوا بعد أداء الفرائض على تربئة ذممهم من فروض الكفايات التي يس��دون هبا خلة 
أصحاب الحاجات، ويرفعون هبا كرب أهل الفاقات، ليرفعوا اإلثم عن أنفس��هم وعن 
األمة، ال أن يشتغلوا بتحصيل نوافل العبادات التي ليس يف تركها إثم وال عقاب، وعلى 
كل م��ن أراد تكرار الح��ج أو العمرة أن ينظر يف تحصيل فروض الكفايات، فإن وجدها 

اة ووجد نفسه يف المخاطبين بتحصيلها فعليه أن يقدمها على التطوع. غير مؤدَّ
وق��د بلغ من أهمي��ة القيام بفروض الكفاي��ات أْن نصَّ جماعة م��ن األصوليين على أن 
القي��ام بفرض الكفاية أكثر ثواًبا من االش��تغال بفرض العين؛ كما هو قول األس��تاذ أبي 
إس��حاق اإلس��فراييني، واإلمام أبي محمد الجويني، وولده إمام الحرمين أبي المعالي 
الجويني، ونقله الش��يخ أبو علي الس��نجي عن المحققين، كما ذكر اإلمام الزركش��ي يف 
"تشنيف المسامع بجمع الجوامع")1(، فكيف إذا كانت المفاضلة بين فروض الكفايات 

ونوافل الطاعات.
ق��ال إمام الحرمي��ن الجويني يف "غياث األم��م"))(: »ثم الذي أراه أن القي��ام بما هو مِن 
ف��روض الكفاي��ات أح��رى بإح��راز الدرج��ات، وأعلى يف فن��ون القربات م��ن فرائض 
األعيان؛ فإن ما تعيَّن على المتعبد المكلف لو تركه ولم يقابل أمر الشارع فيه باالرتسام 
اختص المأثم به، ولو أقامه فهو المثاب. ولو ُفِرض تعطيُل فرٍض مِن فروض الكفايات 
َة  لع��مَّ المأثُم عل��ى الكافة على اختاف الرتب والدرجات، فالقائم به كاٍف نفَس��ه وكافَّ
المخاَطبي��ن الح��رَج والعق��اَب، وآمٌِل أفض��َل الثواب، وال َيُه��وُن قدُر َم��ن يِحلُّ مَحلَّ 

المسلمين أجمعين، يف القيام لمهم من مهمات الدين«. اه�.

)1) »تشنيف املسامع بجمع اجلوامع« )1/ 253، ط: مكتبة قرطبة(.
)2) »غياث األمم« )ص: 358 - 359).
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وعدول المسلم عن تكرار الحج والعمرة تقديًما لدفع فاقة الفقراء وإعطاء المحتاجين، 
أو بقصد إعطاء الفرصة لمن لم يحج أو يعتمر، ال يحرمه ثواب التطوع بالحج والعمرة، 
ب��ل ينال بذلك األج��ر من اهلل تعالى على كا األمرين: على صدقته للمحتاجين، وعلى 
نافل��ة الح��ج والعمرة التي منعه منه��ا رعايُة الفقراء أو إيثار من ل��م يؤد الفريضة؛ فروى 
البخ��اري ع��ن أنس بن مالك  أن رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم رجع 
من غزوة تبوك، فدنا من المدينة، فقال: »إِنَّ بِاْلَمِدينَِة َأْقَواًما َما ِس��ْرُتْم َمِس��يًرا َواَل َقَطْعُتْم 
َواِدًيا إاِلَّ َكاُنوا َمَعُكْم«، قالوا: يا رسول اهلل وهم بالمدينة! قال: »َوُهْم بِاْلَمِدينَِة؛ َحَبَسُهُم 

اْلُعْذُر«.
وال��ذي أفت��ت ب��ه دار اإلفت��اء المصري��ة يف ه��ذه العص��ور الت��ي كث��رت فيه��ا الفاقات 
واش��تدت الحاج��ات وضع��ف فيها اقتص��اد كثير من الب��اد اإلس��امية أن كفاية فقراء 
كل بل��د ومحتاجيه��ا وعاج المرضى فيها وس��د ديون غارميها، وغي��ر ذلك من وجوه 
مة يف حق الواجدين عل��ى نافلة الحج والعمرة  تفري��ج كرب الناس وس��د حاجاهتم مقدَّ
ب��ا خ��اف، وأكثر ثواًبا منها، وأق��رب قبواًل عند اهلل تعالى، وهذا ه��و الذي دلت عليه 
نص��وص الوحيين، واتفق عليه علم��اء األمة ومذاهبها المتبوعة، وأنه يجب على أغنياء 
المس��لمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، واالشتغال بذلك 
م قطًعا على االش��تغال بنافلة الحج والعمرة، والقائ��م بفرض الكفاية أكثر ثواًبا من  مقدَّ
القائم بفرض العين؛ ألنه ساٍع يف رفع اإلثم عن جميع األمة، بل نص جماعة من الفقهاء 
على أنه إذا تعينت المواس��اُة يف حالة المجاعة وازدياد الحاجة على مريد حج الفريضة 
فإنه يجب عليه تقديمها على الحج؛ لاتفاق على وجوب المواس��اة حينئٍذ على الفور، 

بخاف الحج الذي اختلف يف كونه واجًبا على الفور أو الرتاخي.
وال يج��وز للواجدي��ن إهم��اُل المعوزي��ن م��ن مواطنيه��م تح��ت م��ربر اإلكث��ار م��ن 
النواف��ل والطاع��ات؛ فإن��ه ال يجوز ترك الواجبات لتحصيل المس��تحبات، وال يس��وغ 
 التش��اغل بالعب��ادات القاصرة ذات النف��ع الخاص وبذل األوقات واألم��وال فيها على 
 حس��اب القي��ام بالعب��ادات المتعدي��ة ذات المصلح��ة العام��ة، وعل��ى مري��د التط��وع 
 بالح��ج والعم��رة الس��عُي يف ب��ذل مال��ه يف كفاي��ة الفق��راء وس��د حاج��ات المس��اكين 
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وقض��اء دي��ون الغارمي��ن قبل بذل��ه يف تط��وع العب��ادات، كم��ا أن تقديم س��د حاجات 
 المحتاجي��ن وإعط��اء المعوزي��ن عل��ى التط��وع بالح��ج أو العم��رة ينيل فاعله��ا ثواب 

األمرين مًعا.





The Editorial

In the name of  God the Most Merciful, the Compassionate
All praise is due to God. May God’s peace and blessings be upon our master and 
Messenger of  God, his family, Companions and those who follow him.
Islam attaches great importance to knowledge and holds scholars in high esteem. 
The very first verse revealed to the Messenger of God (peace and blessings be 
upon him) was the command to read as per the words of God the Almighty, “Read 
in the name of your Lord Who created. Created man from a clinging substance. 
Read and your Lord is the most Generous. Who taught by the pen. Taught man 
that which he knew not” (Quran 96: 1-5). God the Almighty exhorts us to read and 
seek knowledge in all aspects of life including the Quran (religious knowledge) 
and the universe. This divine call includes ‘alam al-amr (the realm of command) 
and `alam al-khalq (the realm of creation) and both are from God.
Scholarly research is the true manifestation of seeking sound knowledge and the 
best means to its development and flourishing. It is the springboard for civilized 
human participation. The world is in dire need for a sound research methodology, 
Muslim heritage, their mindset and their experience in embracing all cultures, 
exchanging ideas and cooperation to deduct new avenues to live by. Cooperation 
for the sake of developing scholarly research is the only means towards achieving 
real global civilized comprehensive solutions to our problems.
Stemming from its role to promote the sound craft of issuing fatwas, the General 
Secretariat for Fatwa Authorities Worldwide calls upon religious scholars, jurists, 
muftis and knowledge seekers from all fields of specialization and to pay great 
attention to scholarly research. In addition, it is important to transform these 
extensive research efforts into academic and authenticated volumes. This 
specifically includes scholarly research that contributes to resolving Muslims’ 
problems with respect to fatwa issuance to enable Muslims around the globe to 
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balance their religious commitments and their lives wherever they are. 
Today, we need to conduct specialized scholarly research away from entirely free 
from superficiality and generalizations. We need specialized scholarly research 
that combines originality and renewal. We need specialized scholarly research 
that attaches importance to the human dimension in Islamic discourse and to 
courageously address current issues. We need to give precedence to persuasive 
evidence-based scholarly logic over empty discourse, combine idealism and 
realism and give prominence to the educational and spiritual dimensions.
Paying attention to scholarly research and all its aspects opens the hearts and 
minds of knowledge seekers to more rational and wider horizons. There is no 
doubt that open-mindedness and rationality are the antithesis of extremism. 
Therefore, scholarly research is the first brick in the way of combating extremism 
and terrorism. The ignoramus is violent, while the scholar is merciful to people 
through the knowledge God has bestowed upon him. 
Mastering the craft of conducting scholarly research stands on equal footing 
with fatwa issuance, as the later contributes to exploring legal texts, principles, 
objectives and methodologies. It also contributes to understanding the reality 
of our times which is considered another pillar of combating extremism and 
sound renewal that Muslims seek. 
There is no doubt that those who are inclined to research and to acquiring 
knowledge are capable of distinguishing between the individual entity and 
the legal entity, and between fiqh of the community and fiqh of individuals. 
Moreover, they are capable of weighing legal evidences with respect to their 
preponderance, achieving the interest or choosing what is suitable for each 
issue from our fiqh heritage. In addition, they are able to employ new scholarly 
methodologies to address unprecedented issues. It is important to take into 
consideration the four variables that factor in ifta` i.e. time, place, people 
and conditions. The reason is to achieve the interest of the people without 
transgressing the boundaries of the objectives of Islamic law taking into account 
both current reality and recognized scholarly consensus. Consequently, relativity 
is maintained in scholarly research and ijtihad [analogical reasoning] and its 
results. Because it is a human effort with an absolute belief of the sanctity of 
the revealed texts, both the Quran and the sound Sunnah.     
Our current reality has become more complex due to the novel methods of 
obtaining information; not so much because of the difficulty of obtaining 
them, but because of the massive amount of information and their frequent 
commixture with illusions and delusions. Such a matter requires giving greater 
attention to research methodologies to help us establish sound authentication, 
understanding and accurate judgement. 
There is no doubt that, at present, scholarly research occupies a prominent 



forefront of all branches of knowledge since it creates societal prosperity 
through doing good acts stemming from the sound knowledge which is 

of researches conducted by fatwa scholars from around the world.     
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belongingness”. 

looking for knowledge, truth, and guidance. Indeed, God Alone is the All-
Hearing and All-Seeing and He responds to His worshippers.
 

Dr. Ibrahim Ibrahim Negm
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