
 الفقھ  عند اإلباضیة: أعمال مؤتمرٍ 

 

 

المذھب اإلباضي، مثل سائر المذاھب الفقھیة اإلسالمیة، أنتج الكثیر وما یزال في  
مجاالت الفقھ وأُصولھ، وفي مجاالت االجتھاد وفقھ المصالح والنوازل، وعلوم األدلة والتأویل، 

جرت العنایةُ من جانب وزارتي والرسائل الموضوعیة، وكتب الفقھ العامة والشاملة. ولقد 
روة الفقھیة، فنشرت مئاُت المجلَّدات ي العقود الثالثة األخیرة بھذه الثوقاف بعُمان فاألالثقافة و

وھذه  ینوأوروبیین.یوعشرات الدراسات لباحثین ُعمانینوجزائریین وتونس، جزاءاألو
لة  الً فض –المنشورات  ً  –عن النصوص الفقھیة المطوَّ في المائتي  وضأزمنة النھ تناولت أیضا
ً عام األخیر فقھي لعُمان وللدول السي ویاوترجمةًمسائل التاریخین الس ة، كما تناولت تألیفا
 المجال العاموتأثیرات ضغوط  فقھ في المجال العام،ال تأثیرات لكي ذف ٍل عاٍم بماشكاإلباضیة ب

 جتھاد الفقھي . االفقھي وعلى اإلنتاج ال

ً  ھذه المواضیع إنّ    في المؤتمر الذي أقیم بجامعةمجاَل بحٍث ودراسة  كانت جمیعا
عن الفقھ في المذھب اإلباضي ضمن سلسلة المؤتمرات العالمیة عن  ركوفا بولنداك جولینیان

 .الرابعةھذا المؤتمر حلقتھا باإلباضیة،  والتي بلغت 

س لفقھ اإلباضیة. علقد اشتھر أّن التاب  ولقد كان من حسن يَّ جابر بن زید ھو المؤّسِ
الطالع أّن الكتابات اإلباضیة من القرن األول بقي قسٌم منھا، ومن ضمن ذلك رسائل جابر بن 
زید وفتاویھ أو جواباتھ. ومن جھٍة أُخرى فإّن الفقھاء اإلباضیة األوائل من الجیلین الثاني 

وعة فیما بعد. وبدًءا من والثالث تركوا آثاراً بقیت مستقلةً أو عرفناھا من خالل "الِسیَر" المجم
القرن الثالث تنتظم عملیات التصنیف الفقھي، والتألیف الكالمي وتتكاثر. ویرجع ذلك إلى قیام  
الدول، والحاجة للتفكیر في المسار، وفي المسائل القضائیة والتشریعیة. وقد أُلقیت في المؤتمر 

ُمل مع الموضوعات الفقھیة بحوٌث عن ھذه اإلشكالیات. وكان ھناك تفكیر في طرائق التعا
المتأخرة؛ وھل تشّكل الكتب التي نعرفُھا فیما بین القرنین الثالث والخامس مرحلةً وسطى؟ ثم 

ل عالقات الفقھ اإلباضي معھا  ربفقھ المذاھب األُخرى التي تجاو ما ھي المناھج والوسائل لتأمُّ
في استجاباتھ للبیئات التي بالمشرق والمغرب؟ وأخیراً ماھي خصوصیاُت الفقھ اإلباضي ( 

سكن فیھا واستقّر ) إْن من حیث التعاُمل والتفاعل مع البیئات الجغرافیة والبحریة، وإنْمنحیث 
التمایُز في األصول بسبب عالقاتھ القدیمة مع المعتزلة واھتمامات اإلباضیة البارزة بمسائل 

 االعتقاد.



قة، وبخاصٍة تلك المتعلقة  لقد شھدُت المؤتمر وأفْدُت والحاضرین من بحوثھ  المعمَّ
راءاٍت ق بالنشأة والتطورات األولى. وما أزال أرى أّن الموسوعات الفقھیة المتأخرة تحتاج إلى

أكثر وأكبر، وبخاصٍة دراسة الظاھرة ذاتھا. ویُضاُف لذلك ضرورة الربط بین بحوث ھذه 
ي قامت بھا وزارة األوقاف في موسیة والمعجمیة التاالمؤتمرات واھتماماتھا، والدراسات الق

 العقد األخیر بشأن قواعد الفقھ، وبشأن المصطلحات الفقھیة، ومشروع الموسوعة الفقھیة.

ً یلیق بغنى الفقھ ذاتھ. ویكون علینا أن نمضي من ھنا باتجاه   لقد كان مؤتمراً غنیا
في الندوات الفقھیة االجتھاد والنھوض الفقھي في األزمنة الحدیثة والمعاصرة، شأن ما صنعناه 

السنویة. وإنني إذ أشكر الباحثین والمراجعین والمتابعین، أسأل هللا سبحانھ وتعالى التوفیق لما 
 یحبھ، ویرضاه، إنھ سمیٌع ُمجیب. 


