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تأتي ندوة التأليف الموســوعي والفقه المقــارن في ُعمان من خالل النتــاج الفقهي الُعماني خالل 
القرنين السادس والسابع الهجريين، مرحلة جديدة وخطوة مباركة ضمن مسيرة وزارة األوقاف والشؤون 

الدينية لسبر أغوار موروثنا الفقهي واستكشاف معالمه واالستفادة منه في معالجة واقعنا المعاصر.

وإيماناً من الــوزارة بأهمية هــذا التراث النفيس، واســتلهاماً لتوجيهات رائد مســيرة النهضة 
المباركة في ُعمان، جاللة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم، ســلطان ُعمان، حفظه اهللا ورعاه، 
قامت بتنظيم هذه الندوة الطيبة، التي اجتمع إلى مائدتها لفيف من العلماء والباحثين لدراسة هذا 
النتاج الفقهي المبارك، بغية االســتفادة منه بما يعبر عن التمســك باألصالة، والتفتح على العصر، 
ويحفظ مقومات أمتنا وأصالتها، ويجعلها تعيش زمنها وتواكب مسيرة التطور المتسارعة فيه، ونحن 
نحيا سباقاً محموماً يســتثير في اإلنســان كل طاقاته، ويحفز مواهبه لإلبداع والتجديد، بما يتطلبه 
من مؤهالت تجمع الكفــاءة والطموح نحو الريادة في كل ميادين الحيــاة، وكذلك كان ديننا ـ ولم 

يزل ـ يدعونا لنكون السبّاقين في الخير هداية وريادة، وإرشادًا للناس إلى سبيل السعادة.

ويتميز القرن الخامس الهجري في ُعمان بفيض من المؤلفات الفقهية الشــاملة، التي اتســمت 
باالســتفاضة في تناول قضايا الفقه بصورة موسوعية، فضًال عن االتجاه إلى المقارنة بين المدارس 
ا يعد ظاهرة طيبة فــي مؤلفات هذا القرن، ونقلة نوعية متميزة في إســهام  الفقهية اإلســالمية، ِمم

علماء ُعمان وجهودهم إلثراء منظومة التشريع اإلسالمي.

ومن حســن الطالع أن يظل نتاج هذه الحقبة محفوظاً رغم ضيــاع نصيب منه، بيد أن ما أبقته 
األيام يعطينا صورًة واضحًة وكافيًة لتلك الجهود العلمية الخارقة، التي بذلها الفقهاء لتبيين أحكام 
الناس، وتقديم دين اهللا لهم مبسوطاً ميسورًا، مشفوعاً بالحجة والدليل، في عرض موضوعي يوازن 

بين اآلراء، ويتفتح لكل اجتهادات فقهاء اإلسالم.
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تتناول بحوث هذه الندوة حول «تطــور العلوم الفقهية في ُعمان في القــرن الخامس الهجري: 
التأليف الموســوعي والفقه المقارن»، ما أنتجته قرائح علماء ُعمان خــالل هذه الفترة مقارناً بغيره 
من مؤلفات علماء المسلمين، في دراســات منهجية وصفية وتحليلية نقدية، تشد األنظار إلى مواطن 
القوة ومعالمها، لرســم أمثل الســبل لالســتفادة من هذا النتاج، كما تلفت االنتباه إلى ما فيه من 
خلل أو قصور، إذ هو في النهاية نتاج بشري يحاول االهتداء بوحي السماء، وال يدعي العصمة، فقد 

اختص بالعصمة األنبياء.

بدأ التدوين الفقهــي في صورة فتاوى أو أســئلة وجوابات. ثم تطور األمر إلى مؤلفاٍت واســعٍة 
على أبواب الفقه، ســارت فيها ســائر المذاهب، وتعددت فنونُها وطرائقُها، من كتب واســعة مؤلّفة 
ابتداءً وإلى شروح شاسعة على مختصرات. وفي الوقت نفسه ظهرت منذ القرن الثالث الهجري كتب 
االختالف الفقهي، وهــي كتٌب في الفقه المقارن، تشــير إلى عمق التواصل بين الفقهاء أشــخاصاً 
ومذاهب. وكما سبق القول فإنّ للفقهاء الُعمانيين إسهاماٍت جليلًة في األمرين: الموسوعي، والمقارن. 
وهو ما عالجته بحوث هذا المؤتمر في المجالين، وبأقالم كبار العلماء والفقهاء من شتى المذاهب، 

وفي طليعتهم علماء ُعمان.

لقد ســعت الــوزارة إلى حفظ هــذه البحوث ونشــرها، ليعم نفعهــا من جهة، ولتكــون موردًا 
للباحثين، ومرجعاً للدارســين، منها ينطلقون إلى دراســات أوفى، وبحوث أعمق، تســتفيد من كنوز 
التراث ما يضيء للجيل ســبيله، فيتخذ من تراثه منطلقاً لترشيد المسيرة، ليترسم طريق المستقبل 

على هدى وبصيرة. واهللا من وراء القصد.
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عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الشارقة

á«¡≤ØdG Ωƒ∏©dG Qƒ£àH ¬WÉÑJQGh ¬£HGƒ°Vh ¿QÉ≤ªdG ¬≤ØdG
…ôé¡dG ¢ùeÉîdG ¿ô≤dG ∫ÓN
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الحمد هللا الذي هدانا لإليمان واإلسالم، وأنزل علينا القرآن، ووضع لنا الشرع القويم، واختار 
إلى اهللا بإذنه وسراجاً  وبشيرًا ونذيرًا، وداعياً  لألنبياء، وهادياً  ورسوالً، وخاتماً  دًا ژ نبياً  لنا محم

منيرًا، ورضي اهللا عن الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن الفقه أحد العلوم الشرعية األساسية، ومن أكثر العلوم شهرة واتساعاً، وصلة بحياة الناس، 

وتطبيقاً عملياً في الحياة.
والفقه اإلسالمي هو شــريعة السماء لألرض واإلنسان، وهو المنهج اإللهي لتنظيم الحياة، وهو 
د رسوالً، وهو األحكام  التشــريع الديني لمن رضي باهللا رباً، وباإلسالم ديناً، وبالقرآن إماماً، وبمحم
العمليــة التي تغطي جميع تصرفات اإلنســان مع تطــور األحوال واألزمان واألماكن، لذلك اتســعت 
مع تجدد األيام  دائرته، وأصبح أوســع تراث حضاري وتشــريعي في العالم أجمع، ويزداد اتســاعاً 

والحياة واألعمال.
وتطور الفقه اإلســالمي مع تعاقب األجيال، وتفرع عنه فروع كثيرة، أهمها الفقه المقارن الذي 
ظهر قديماً، ونما في القــرن الخامس الهجري وما يليه، ونبغ فيه العلماء األعالم، والكتب الغزيرة، 
والموســوعات الفقهية، ثم خبا ضوؤه، وقلت ممارســته في العهود الالحقة، ثم سطع نجمه مجددًا، 

وتبوأ حديثاً مركز الصدارة في الدراسات الفقهية، وأعطى ثمارًا يانعة، وحقق أهدافاً سامية.
ولذلك نعــرض ضوابطه ومنهجه في ضوء تطوره في القــرن الخامس الهجري، لنصل الماضي 
بالحاضر، ونضع األسس واألنوار الكاشفة للمســتقبل، لتعميق الدراسات الفقهية من جهة، وتحقيقاً 

لألهداف المطلوبة واألغراض المبتغاة من جهة ثانية، وذلك من خالل الخطة التالية.



التأليف الموسوعي والفقه المقارن10 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

:åëÑdG á£N

عرضت البحث في مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة.
المبحث األول: تعريف ضوابط الفقه المقارن.
المبحث الثاني: الفقه المقارن وعلم الخالف.

المبحث الثالث: الفقه في القرن الخامس الهجري.
المبحث الرابع: شروط المقارنة وضوابطها ومنهجها.

للقرن الخامس الهجري، من الشــافعية، والعوتبي من  المبحث الخامس: الشــيرازي أنموذجاً 
اإلباضيّة.

الخاتمة: وفيها خالصة البحث وأهم النتائج وبعض التوصيات والمقترحات.

:åëÑdG è¡æe

وســوف يكون منهج البحث ـ إن شاء اهللا تعالى ـ اســتقرائياً تاريخياً لتتبع الفقه وتطوره خالل 
العصور، وتحليلياً لبعض القواعد والنصوص، ومقارناً بشكل عام في عرض وجهات النظر في جوانب 

البحث.
وأسأل اهللا التوفيق والســداد، وأستمد منه العون والرشــاد، وألجأ إليه للفتوح وطلب الصواب، 

وعليه االعتماد والتكالن، والحمد هللا رب العالمين.

٭ ٭ ٭
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¿QÉ≤ªdG ¬≤ØdG §HGƒ°V ∞jô©J :∫ shC’G åëÑªdG

ال بد من تعريف مختصر للفقه المقارن، وللضوابط، قبل الشروع بالبحث.

:¬≤ØdG ∞jô©J

 ❁ μ ´ ³ ² ﴿ :الفقه لغـــة: الفهم(1): وهو إدراك معنــى الكالم، ومنه قوله تعالــى
ين»(2). ¹ ﴾ [طه: 27، 28]، وقوله ژ : «من يرد اهللا به خيراً يفّقهه في الد ¸

والفقه في االصطالح: هو العلم باألحكام الشــرعية العملية من أدلتهــا التفصيلية(3)، فالعلم 
هو اإلدراك والتصديــق والمعرفة، واألحكام: جمــع حكم، وهو عند األصولييــن: خطاب اهللا تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعاً. وعرف الفقهاء الحكم: بأنه ما ثبت بالخطاب، 
أو هو أثــر الخطاب، كوجوب الصوم، ويكون العلم باألحكام بالتصديــق بكيفية تعلق األحكام بأفعال 
المكلفين، والشــرعية: أي األحكام التي تتوقف على الشــرع، وينحصر مصدرها بأدلة الشرع الكلية 
المعروفة في أصول الفقه. والعملية: أي األحكام التي تقتضي عمًال، ويكون العلم باألحكام الشرعية 
من أدلتها التي حددها الشــرع، فهو العلم الحاصل عن دليل تفصيلي يتعلق بمسألة معينة، والفقه: 
هــو معرفة األحكام الشــرعية ألفعال المكلفين من تحليــل وتحريم، وحظر وإباحــة، وهذا من عمل 

المجتهد.
وأصبح الفقــه أخيرًا بمعنى: معرفــة أحكام الحوادث نّصاً واســتنباطاً، أو دراســة وحفظاً على 
مذهب من المذاهب، وصــار الفقيه في العصور األخيرة من يعرف األحكام الشــرعية ويحفظها من 

مذهب معين، أو أكثر، ليعلّمها للناس(4).

:¿QÉ≤ªdG ∞jô©J

المقارنة لغة: الجمع والوصل والمصاحبة، وقارنه مقارنة وِقراناً: صاحبه واقترن به، وقرن بين 
الشيئين أو األشــياء وازن بينهما، فهو مقاِرن، واألشــياء مقارَنة، ويقال األدب المقارن، أو التشريع 

المقارن، أو الفقه المقارن أو الفقه الموازي(5).

المصباح المنير، 656/1؛ القاموس المحيط، 289/4، مادة: فقه.  (1)
أخرجه البخاري (39/1، رقم: 71)؛ ومسلم (128/7، رقم: 1037).  (2)

هذا تعريف الشــافعية للفقه. انظر: نهاية الســؤل، 23/1. المســتصفى، 4/1. وانظــر: فواتح الرحمــوت، 10/1. التعريفات   (3)
للجرجاني، ص 147. شرح الكوكب المنير، 41/1، 63.

.15/K 1الوجيز في أصول الفقه، للباحث، 18/1. مرجع العلوم اإلسالمية، للباحث، ص 362. بحوث مقارنة  (4)
المعجم الوسيط، 730/2، مادة: قرن.  (5)
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والفقه المقـــارن اصطالحاً: هــو دراســة اآلراء الفقهية المختلفــة في المســألة الواحدة مع 
مستنداتها من األدلة الشرعية، وتقويمها، وبيان ما لها وما عليها بالمناقشة، وإقامة الموازنة بينها، 
توصًال إلى معرفــة الراجح منها، أو الجمع بينها، أو اإلتيان بــرأي جديد أرجح دليًال منها، وبذلك 
تتحقق نقاط االتفاق بين اآلراء والمذاهب، وتحدد نقاط االختالف، ويكشــف عما هو خالف صوري 
أو شــكلي أو اصطالحي، وما هو اختالف واقعي، مع بيان األسس واألصول والقواعد التي انبنى عليه 

كل قول، وتكون سبباً للخالف بين اآلراء، ويرجع إليها االختالف في األقوال والمذاهب(1).

د فتحي الدريني الفقه المقارن تعريفاً مطوالً مبيّناً للمنهج والضوابط،  ويعّرف األستاذ الدكتور محم
فيقول: «هو تقرير آراء المذاهب الفقهية اإلســالمية في مســألة معينة، بعد تحرير محلّ النـزاع فيها، 
مقرونة بأدلتها، ووجوه االستدالل بها، وما ينهض عليه االستدالل من مناهج أصولية، وخطط تشريعية، 
وبيان منشأ الخالف فيها، ثم مناقشة هذه األدلة أصولياً، والموازنة بينها، وترجيح ما هو أقوى دليًال، 

أو أسلم منهجاً، أو اإلتيان برأي جديد، مدعم بالدليل األرجح في نظر الباحث المجتهد»(2).

:§HGƒ°†dG  ∞jô©J

الضوابط: جمع ضابط، وهو في اللغة: لزوم الشيء وحبسه، والضبط: حفظ الشيء بالحزم، 
وَضَبطه: أحكمــه وأتقنه، وضبط الكتاب ونحــوه: أصلح خلله، أو صححه وشــكله، وضبط المتهم: 

قبض عليه(3).
والضابط اصطالحاً له عدة تعريفات، فمن العلماء من ســوّى بينه وبين القاعدة، وأن الضابط 
الفقهي هو القاعــدة الفقهية، وال فرق بينهمــا، ولهذا جاء في «المعجم الوســيط»: «الضابط عند 

العلماء: حكم كلي ينطبق على جزئياته»(4).
ولكن أكثر الفقهاء، وخاصة المتأخرين يميــزون بين القاعدة والضابط؛ بأن القاعدة: أمر كلي 
يحيط بالفروع والمســائل في أبواب فقهية مختلفة، مثل قاعدة «األمور بمقاصدها»، وقاعدة «اليقين 
ال يزول بالشــك»، وقاعدة «المشقة تجلب التيســير»، وقاعدة «ال ضرر وال ضرار»، وقاعدة «العادة 

بحوث في الفقه المقارن، ص 13.  (1)
بحوث مقارنة، 17/1 - 18.  (2)

المعجم الوسيط، 533/1، مادة: ضبط.  (3)
المصدر السابق نفسه، وعرف كثير من الفقهاء القاعدة بأنها: «األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة»، أو «قضية كلية   (4)
منطبقــة على جميع جزئياتها»، أو «حكــم كلّي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منهــا»، أو «القاعدة: هي الضابط الذي 
تندرج تحته جزئيات المســائل». انظر: القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، للباحث، ص 18. القواعد والضوابط 

الفقهية، عبد السالم بن إبراهيم الحصين، (58/1).



أ. د. محمد الزحيلي 13الفقه المقارن وضوابطه وارتباطه بتطور العلوم الفقهية

محكّمة»؛ فإنها تطبــق على أبواب العبــادات، والعقود، والجنايــات، والجهاد، واأليمــان، وغيرها، 
والضابــط: أمر كلــي يجمع الفروع والمســائل من باب واحد مــن الفقه، مثل «األصل في األشــياء 
الطهــارة»، «األصل في األبضاع التحريــم»، «ال تصوم المــرأة تطوعاً إال بإذن الــزوج أو إذا كان 

مسافرًا»، «أيما إهاب ُدبغ َطهر»، «كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور»(1).
من أبـواب شــتى، والضابط يجمـع فروع باب  قال الســيوطي 5 : «ألن القاعدة تجمع فروعاً 

واحد»(2). ويقول أبو البقاء 5 بعد تعريف القاعدة: «والضابط يجمع فروعاً من باب واحد»(3).
ولكن المقصــود بضوابط الفقه المقارن هنا هــو المعنى اللغوي، وهو إحكام الشــيء وإتقانه، 

وااللتزام بالقواعد الكلية التي تصحح الكالم، وتمنع الخلل فيه.
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ظهر مع مطلع العصر العباسي علم الخالف، كفرع عن علم الفقه من جهة، واعتمد على المنطق 
والجدل ومبادئ أصول الفقه من جهة أخرى، وصار له كيانه ووجوده، وشــاع وانتشــر، وصنفت فيه 
الكتب الكثيرة، والمدونات الفقهية الواسعة، ثم خبا ذكره، وانطفأ نوره، وزال االسم من الوجود في 

العصور األخيرة، إلى أن ظهر مثيله في العصر الحاضر باسم الفقه المقارن.
وعرف حاجي خليفة علم الخالف فقال: «وهو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع 
الشــبهة، وقوادح األدلة الخالفية، بإيراد البراهين القطعية»، ثم قال: «وهو الجدل الذي هو قســم 

من المنطق، إال أنه خّص بالمقاصد الدينية»(4).
ويظهر من هذا أن علم الخالف هو العلم الذي يتعلق ببيان األقوال واآلراء والمذاهب، ثم يورد 
ة والفقهاء أحكامهم، ويبحث عن وجوه االســتنباط من األدلة  ة واألصول التــي يأخذ منها األئماألدل
ة والفقهاء، وهذا هو  ة والبراهين والحجج الشــرعية الجتهاد األئماإلجمالية والتفصيلية، ويقيم األدل

موضوع الفقه المقارن اليوم، وهذا هو منهجه كما سنفصل ذلك.
ويعتمد علــم الخالف أو الفقه المقارن علــى علم الجدل ومبادئه، ويســتمد أصوله من العلوم 
العربية والشــرعية والمنطقية، وخاصة أصــول الفقه وأحكام الفقه، لذلك اعتبــره بعض العلماء(5) 

القواعد الفقهية على المذهبين الحنفي والشافعي، ص 19.  (1)
األشباه والنظائر في النحو، للسيوطي، 7/1.  (2)

الكليات، ألبي البقاء، 48/4.  (3)
كشف الظنون، 472/1، وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد، ص 231.  (4)

منهم اإلمام فخر الدين الرازي في كتابه «المعالم» وغيره. انظر: مفتاح الســعادة، 308/1، 599/2. تأسيس النظر للدبوسي،   (5)
ص 5. كشف الظنون، 72/1. مقدمة ابن خلدون، ص 456.
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ملحقاً بأصول الفقه، أو فرعاً من فروعه، واشــترطوا في الباحث في علم الخالف أو الفقه المقارن 
معرفته الكاملة بقواعد أصول الفقه ومبادئه(1).

ة بإيراد الحجج والبراهين واألدلة  ويهدف علم الخالف أو الفقه المقارن إلى تأييد مذهب األئم
ألقوالهم، وبيان القواعد واألصول التي اعتمدوا عليها في االجتهاد واالســتنباط، ودفع الشكوك التي 
ترد على المذهب، ورد الشــبه التي تثــار عليه، وإيقاعها في المذهب المخالــف، وهذا يؤكد صلته 

بعلم الفقه، وكتب الفقه.

لذلك اندفــع العلماء في كل مذهب يؤيــدون أقواله، ويســتدلون ألحكامــه، ويدعمونه باألدلة 
والحجج والبراهيــن، وينافون عن إمام المذهب، واختيارات علمائه، ويدللون على ســداد منهجه في 
االجتهاد، وقوة قواعده في االستنباط، وصالبة منطقه في االســتدالل، ويبعدون كل شبهة أو شك أو 
ريب في أصولــه أو قواعده أو اجتهاده أو أحكامــه، ويرغبون الناس باتباعــه وتقليده، ويدعون إلى 

االلتزام به والوقوف عنده.

ويلخص ذلك ابن خلدون، ويصوره، فيقول عن علم الخالف: «فاعلم أن هذا الفقه المستنبط 
ال بّد من وقوعه، واتسع ذلك في  من األدلة الشــرعية كثر فيه الخالف بين المجتهدين... خالفاً 
ة األربعة  الملة اتساعاً عظيماً، وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهم، ثم انتهى ذلك إلى األئم
مــن علماء األمصار، وكانوا بمكان من حســن الظن بهــم، واقتصر الناس علــى تقليدهم، ومنعوا 
تقليد ســواهم، فأقيمت هذه المذاهب األربعة مقام أصول الملة، وأجري الخالف بين المتمسكين 
واآلخذيــن بأحكامها، فجرى الخــالف في النصوص الشــرعية، واألصول الفقهيــة، وجرت بينهم 
المناظرات في تصحيح كل مذهــب إمامه، تجري على أصول صحيحــة، وطرائق قويمة، يحتج بها 
كلّ على مذهبه الذي قلده، وتمسك به، وأجريت في مسائل الشريعة كلها، وفي كل باب من أبواب 
ة، ومثارات اختالفهم، ومواقع اجتهادهم،  الفقه...، وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤالء األئم
ى الخالفيات، وال بد لصاحبه من معرفــة القواعد التي يتوصل  وكان هذا الصنف من العلم يســم
بها إلى اســتنباط األحكام، كما يحتاج إليهــا المجتهد، إال أن المجتهد يحتاج إليها لالســتنباط 
ــنة)، وصاحب الخالفيات يحتاج إليها لحفظ المسائل المستنبطة من أن يهدمها  من الكتاب والس)

المخالف بأدلته»(2).

عدد: طــاش كبرى زاده: فروع علــم أصول الفقه، وهي علــم النظر، وعلم المناظــرة، وعلم الجدل، وعلــم الخالف (مفتاح   (1)
السعادة، له 598/2 - 599).

مقدمة ابن خلدون، ص 456، وانظر: مفتاح الســعادة، 306/1، 299/2. تأســيس النظــر، ص 3. المنخول للغزالي، ص 489.   (2)
وفيات األعيان البن خلكان، 251/2.
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وكان هذا الهــدف هو األصل في الماضي، ونتج عنه كثير من العصبية المذهبية، والتشــدد 
بالتمســك بالمذهب، وتأييد اإلمــام، وعدم الخــروج عن أقواله، والتشــكيك بأقــوال المذاهب 
األخرى، والطعن بها، والنيل منها، وعقد المناظرات الشــفوية لها، وتسجيلها في الكتب، ولذلك 
كان معظم الباحثين في علم الخالف يصلون إلى تأييد مذهبهــم، وترجيح قولهم مطلقاً، وخرج 
عن هذا الســبيل عدد كبير ممن يلتزم الحق ويرجح بالدليل األقــوى، كالقرطبي، وابن الهمام، 
والقرافي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن رشد الحفيد، والشعراني، والشوكاني، ويحيى بن حمزة 

الزيدي.
ولكن نتج عن الفقــه المقارن في العصر الحاضــر عكس ذلك تماماً، وهــو زوال العصبية 
المذهبية، وأن الحق ال يملكه شخص أو طرف أو مذهب، وتم قبول القول اآلخر، مع االطالع على 
األدلة القوية أو الراجحة في المذاهب األخرى، كما تم التعرف على الجوانب اإليجابية، والسعة، 
والنظريات التي انفرد بها المذهب اآلخر، وأدى ذلك إلى اتســاع األفــق، ورحابة الصدر، وفتح 
المجال أمام العلماء ورجال التشــريع لالستفادة من ســائر المذاهب، واختيار القول األرجح، أو 

األنسب الذي يحقق مصلحة الناس حسب األحوال واألزمان واألمكنة.
عامــاً، ومقررًا للتدريس  ولهذه النتيجة األخيــرة ارتفع نجم الفقه المقــارن، وأصبح مطلباً 
في المعاهد والكليات والجامعات، وأصبح وسيلة لدراســة الفقه، وهدفاً في المقررات الدراسية، 

وخصصت له الساعات الدراسية من جهة، وصار المنهج العام في دراسة المواد الفقهية غالباً.
كما أصبح منهج الفقه المقارن هو الطريقة المثلى المطلوبة في الرسائل العلمية للحصول على 
الماجســتير، أو في األطروحات للحصول علــى الدكتوراه في الفقه المقارن، وهــو المطلوب المتفق 
عليه في إعداد البحوث العلمية المحكمة في الفقه اإلســالمي، وفي الدراسات والندوات والمؤتمرات 

المحلية والدولية.
وغابت إلــى حد كبير ســلطة جالوزة(1) الفقــه، الذين يســعون لفرض األحــكام الفقهية 
المذهبيــة بالقوة المادية أو األدبية، وحتى في البالد اإلســالمية واألقطار العربية التي يســود 
فيهــا المذهب الفقهي الواحد؛ اتجهت في قوانينها وتشــريعاتها وأنظمتها وجامعاتها إلى الفقه 
المقارن، أو ترجيح قول فقهي مــن المذاهب األخرى، وتبنيه في التشــريع والقانون، واعتماده 
في العمل والتطبيــق، ِلما يحقق من مصلحة اجتماعية معاصرة، ويحل المشــكالت والمعضالت 

السائدة.

الجالوزة: جمع جلواز، وهو الشرطي الذي يحفظ النظام بالقوة والسطوة، والجلواز أيضاً: الضخم الشجاع، المعجم الوسيط،   (1)
.129/1
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ظهر في علم الخالف قديماً، والفقه المقارن حديثاً كتب كثيرة، وهي ثالثة أصناف:
الصنف األول: الكتب المذهبية التي عرضت المقارنة بين المذاهب، ولكنها من منطلق مذهبي 
ة،  إلى تأييد إمام المذهب، وترجيح أقواله حصرًا، والتشــكيك بآراء سائر األئم بحت، وتصل غالباً 

والرد على أدلتهم، وتضعيف أقوالهم وآرائهم، فمن ذلك:

اإلشــراف على نكت مســائل الخالف، للقاضــي عبد الوهــاب المالكي البغـــدادي (422هـ/  ـ  1
1031م)، وفيه تحرير المســائل التــي يجري فيها الخــالف بين المذاهب، مــع ذكر الرأي 
المعتمد عند المالكية من دون التعرض لألقــوال المختلفة في المذهب، ثُم يعقب ذلك بآراء 
من خالف المالكيــة من بقية المذاهــب األربعة، ويبين أســاس المخالفة، ثُــم يعرض أدلة 
المالكية، ويبين مــن وافق المالكية من المذاهب األخرى، لينتقــل لبيان من خالفهم(1): وهو 

من القرن الخامس الهجري.

د بن حبيب المــاوردي (450هـ/  ـ  2 الحــاوي الكبير، لقاضي القضاة أبي الحســن علي بــن محم
1058م): وهــو في الفقــه على المذهب الشــافعي، ويقــارن مع بقيــة المذاهب مــع األدلة، 

والمناقشة، وهو من القرن الخامس الهجري(2).

د علي بن أحمــد، المعــروف بابن حزم األندلســي الظاهــري (456هـ/  ـ  3 المحلــى، ألبــي محم
1064م): وهو كتاب في الفقه على المذهب الظاهري، والفقه المقارن، ولم يقتصر على أقوال 
ة االجتهــاد اآلخرين(3): وهو من علماء  المذاهب األربعــة، بل حوى فقه الصحابة والتابعين وأئم

القرن الخامس الهجري.

بدائع الصنائع، لعالء الدين أبي بكر بن مســعود الكاســاني (587هـ/ 1191م): وهو من أهم  ـ  4
كتب فقه المذهب الحنفي، وقارن مع المذهب الشافعي خاصة(4).

مع تخريج أحاديثه في أربعة مجلدات، ونشــرته  هــذا الكتاب مطبوع في جزأين كبيرين، مطبعة اإلرادة بتونس، ثم طبع حديثاً   (1)
دار البحوث للدراســات اإلســالمية وإحياء التراث بدبي، 1420هـ/ 1999م. بعنوان «اإلتحاف بتخريج أحاديث اإلشــراف على 

مسائل الخالف».
حقــق هذا الكتاب في مطلع القرن الخامس عشــر الهجري مرتين، وطبع في أكثر من عشــرين جــزءًا، منها طبعة دار الفكر   (2)

بدمشق، 1414هـ/ 1994م في 22 جزءًا.
ة طبعات، منها الطبعة المنيرية بالقاهرة 1347هـ في أحد عشــر مجلدًا، وعملت له الموسوعة الفقهية بدمشق  طبع المحلى عد  (3)

فهرسة بعنوان معجم فقه ابن حزم في مجلدين لترتيب مسائله.
طبع هذا الكتاب بالمطبعة الجمالية بالقاهرة سنة 1328هـ/ 1910م في سبعة مجلدات، ثم طبع في عشرة مجلدات.  (4)
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المغني، للشــيخ موفق الدين عبد اهللا بن أحمد، المعروف بابن قدامة (620هـ/ 1223م): وهو  ـ  5
شرح للمختصر الموجز الجامع (مختصر الخرقي) الحنبلي، وجاء المغني موسوعة فقهية كبرى 
وضخمة في المذهب الحنبلي والفقه المقارن، ولم يقتصر بالمقارنة بين المذاهب األربعة، بل 

قارن مع أقوال بقية المذاهب المنقرضة، وعرض أقوال الصحابة والتابعين(1).

الخالف الكبير، ألبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحســين الكلوذانــي (510هـ)، وعنوانه:  ـ  6
ة المذهب الحنبلي،  االنتصار في المســائل الكبار»، وله الخالف الصغير، والمؤلف أحد أئم»

ومن أعيانه، وهو فقيه، وأصولي، وأديب، وشاعر.

الصنف الثاني: الكتب المصنفــة أصًال في علم الخــالف، والمقارنة بين المذاهب بشــكل 
أساسي، ومنها:

تأسيس النظر، لإلمام عبيد اهللا بن عمر، أبي زيد الدبوسي (430هـ/ 1039م): وهو كتاب في  ـ  1
علم الخالف والفقه المقارن، وهو أول كتاب مستقل ومتميز في هذا الفن، ويهدف إلى عرض 
أقوال المذاهب، وآراء العلماء، ويبين كيفية إيراد الحجج الشــرعية عليها، وكيفية دفع الشبه، 
ويحدد قواعد األدلة الخالفية، ويذكر البراهين في المســألة، وبــدأه في عرض الخالف بين 
ة المذهب الحنفي في ما بينهم، ثُم بين الخالف بين الحنفية والشــافعية، مبيناً األصل أو  أئم
القاعدة، ثُم عرض الفــروع الفقهية لها مع االختالف فيها، ثُم بيان التعليل والدليل بأســلوب 

موجز(2): وهو من علماء القرن الخامس الهجري.
د بن هبيرة  ـ  2 اإلفصاح عن معانــي الصحاح، ألبــي المظفر الوزير عــون الدين يحيى بــن محم

الحنبلي (560هـ/ 1165م): وهو كتاب كبير في شــرح صحيح البخاري ومســلم، لكن خصص 
المؤلف 5 جزأين منه ألحكام الفقــه على ترتيب أبواب الفقه، وبحســب المذاهب األربعة، 
وهو من أدّق كتب الفقه المقارن في نقل األقوال الصحيحــة الراجحة المعتمدة عن المذاهب، 
ة األربعة المشهورين، ثُم بيّن  وبيّن كلّ مســألة باختصار، فعرض األقوال المتفق عليها بين األئم

األقوال المختلف فيها بينهم، ويحدد رأي كلّ مذهب فيها(3).

طبــع هذا الكتاب عدة مرات، وكانــت طباعته أمنية العلماء والمصلحين والفقهاء، منها طبعة دار المنار بمصر، (ط) 3 ســنة   (1)
1367هـ في 9 أجزاء، ثم طبعة أمام بمصر في عشــرة أجزاء، ثم طبعة مكتبة الجمهورية بمصر في عشرة أجزاء، ثم الطبعة 

المحققة في الرياض في 15 جزءًا. وانظر: مرجع العلوم اإلسالمية، ص 557، 749.
طبع الكتاب أكثر من مرة، منها الطبعة الثانية بدار الفكر، لبنان سنة 1399هـ/ 1979م.  (2)

أفرد العلماء هذا القســم من الكتاب من القديم وجعلوه في مجلدة مفردة، وعرفت بعنوان «اإلفصاح» ثم طبع مرتين في حلب   (3)
(الســورية) الطبعة الثانية 1366هـ/ 1947م في جزأين متوســطين، ثم نشرته مؤسسة الســعيدية بالرياض سنة 1398هـ في 

جزأين كبيرين مع التحقيق.
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د بن أحمد، المعروف بابن رشــد الحفيد  ـ  3 بداية المجتهــد ونهاية المقتصد، ألبي الوليــد محم
الفيلســوف المالكي (595هـ/ 1198م): وهــو كتاب في الفقه المقارن علــى أبواب الفقه، بيّن 
فيه المؤلف 5 أوالً األحكام المتفق عليها في المسائل الشرعية، ثُم األحكام المختلف فيها، 
مع األدلة باختصار شــديد، ثُم التنبيه على سبب الخالف، ويسميها «مناشئ الخالف»، ودليل 
كل رأي، ويلتزم منهجاً مقارناً ســديدًا بذكر الخطة التي سيســير عليها، ويحدد المسائل التي 
سيدرســها، ثُم يذكر األدلة الشــرعية للباب أو المســألة، ثُم يبين األمــور المتفق عليها مع 
األدلة، ثُم ينتقل لألمــور المختلفة فيها بين الفقهاء، ويذكــر رأي كل مذهب ويوجهه بالدليل 
والتعليل فقهياً وأصولياً، لكنه نقل آراء كثيرة غير صحيحة أو غير معتمدة في بقية المذاهب(1).

د عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشــعراني (973هـ/ 1565م): وهو  ـ  4 الميزان الكبرى، ألبي محم
ة األربعة، ثُم عرض  فاق بيــن األئمكتاب في الفقه المقارن، بيّن فيه المؤلف 5 مســائل االت
نقاط االختــالف بينهم، ورّدها إلى اتجاهين: تشــديد ألهل العزائــم، وتخفيف ألهل األعذار، 
وذلك في كلّ مسألة فقهية، ورتبه على أبواب الفقه، وكتب مقدمة طويلة عن اختالف الفقهاء، 
واعتماد األقوال على المصــادر واألدلة وجواز العمل بها كلها، فــأزال روح العصبية، ودعا إلى 

اعتماد جميع المذاهب، وجواز العمل فيها(2).

ي  الصنف الثالث: كتب الفقــه المقارن في العصــر الحاضر، وكثير منها كتــب منهجية لتغط
مفردات الدراسة لمقرر الفقه المقارن في المعاهد والكليات والجامعات، منها:

د علي السايس، والشيخ محمود شــلتوت، وهو متوسط الحجم،  ـ  1 مقارنة المذاهب: للشــيخ محم
ويتنـاول بعض المســائل الفقهيــة للدراســة المقارنة فيها بيــن المذاهب بتوســع، مع األدلة 

والمناقشة والترجيح(3).
الفقه على المذاهب األربعة: لعبد الرحٰمن الجزيري، من مصر، وتناول فيه أبواب الفقه كاملة،  ـ  2

ليعرض في كلّ منها أهم المســائل مقارنة بيــن المذاهب األربعة مع أدلتهــا، وجاء في أربعة 

اعتمــد كثير من الكليات والمعاهد والجامعات هذا الكتاب للتدريس في الفقــه المقارن، وطبع عدة طبعات في مجلدين، منها   (1)
الطبعة الثالثة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1379هـ/ 1960م، ثم حققه األستاذ ماجد الحموي، وطبعه في أربعة 

مجلدات بدار ابن حزم، بيروت، ط 1/ 1416هـ ـ 1995م.
طبع الكتاب بالمطبعة البهية بمصر ســنة 1302هـ ، في جزأين كبيرين، وعلى هامشهما كتاب «رحمة األمة في اختالف األئمة»   (2)
للشيخ محمد بن عبد الرحٰمن الدمشقي العثماني، وهذا الكتاب األخير طبع مستقًال بالمطبعة الجديدة بدمشق ـ الطبعة الثانية 

سنة 1406هـ/ 1986م، ثم حققه أحد المعاصرين لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن.
هذا الكتاب مقرر للتدريس منذ أكثر من خمســين سنة في كلية الشريعة بجامعة األزهر، ثم قرر للتدريس في عدد من كليات   (3)

الشريعة.
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مجلدات، وطبع كثيرًا، ويقتصر على بيان األحكام الفقهية في المذاهب األربعة في مسائل الفقه 
وجزئياته، بحسب أبواب الفقه، مع إيراد األدلة باختصار، من دون مناقشة وال ترجيح.

الفقه اإلسالمي وأدلته: لألســتاذ الدكتور وهبة الزحيلي، وهو الشــقيق األكبر، عرض فيه  ـ  3
أحكام المذاهب األربعة مع اإلشــارة في الخالفيات الشــهيرة إلى مذهب اإلمامية والزيدية 
واإلباضيّــة والظاهريــة، وعرضهــا باختصار مــع األدلة لكلّ منهــا، والتنســيق أحياناً بين 
المذاهب المتفقة في حكم واحد، وشــمل أبــواب الفقه كاملة عدا بــاب العتق والرقيق، مع 
بعــض النظريــات الفقهية وبعض المســتجدات المعاصرة، وفهرســة ألفبائيــة للموضوعات 

والمصطلحات والمسائل الفقهية(1).

بحوث في الفقه المقارن: لألستاذ الدكتور محمود أبو الليل، ولألستاذ الدكتور ماجد أبو رخية،  ـ  4
وفيه مقدمات عن االجتهاد، واالختالف، وأســباب االختالف ودراســة مقارنة لبعض المســائل 
الفقهية كالنية في الطهارة، وقصر الصالة في الســفر، والجمع بيــن الصالتين، وزكاة أموال 
الصبــي والمجنون، واختالف المطالــع، والقدر المحرم من الرضــاع، والطالق الثالث بلفظ 
واحد، والتســعير، والتعزير بأخذ المال، والقضاء بعلم القاضــي، وهو مقرر للتدريس في كلية 

الشريعة والقانون بجامعة اإلمارات العربية بالعين(2).

د ســعيد رمضان البوطي، عميد كلية الشــريعة بجامعة  ـ  5 الفقه المقارن: لألســتاذ الدكتور محم
دمشق ســابقاً، ويتضمن تعريف الفقه المقارن، وأسباب االختالف بشكل مختصر، وعدة مسائل 
للدراســة المقارنة بين المذاهب بحســب قواعد المنهــج العلمي في المقــارن وضوابطه، كما 

ستأتي.

الموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، وهي أعظم إنجاز  ـ  6
فقهي في العصر الحاضر، وعرضت المســائل الفقهية والمصطلحــات الفقهية مرتبة بالترتيب 
األلفبائي، وفي كل مصطلح يتم عرضه بشــكل مقارن بين المذاهــب الفقهية األربعة، بعد بيان 
األمــور المتفق عليها بين المذاهب، ثُــم عرض األمور المختلف فيها بعد تنســيقها إلى قولين 
أو ثالثــة، وتحديد أصحاب كلّ قول مــن المذاهب األربعة، ثُم بيان األدلــة موجزة مختصرة، 
وتقف المقارنة عند هذا الحّد، وال تتجاوزها إلى مناقشــة األدلة والترجيح، مع تجنب عرض 
اآلراء المعاصرة بعد القرن الثالث عشر الهجري، واآلراء الشخصية للباحثين، لكن مع تخريج 

طبع الكتاب في ثمانية مجلدات كبيرة بدار الفكر بدمشــق ســنة 1404هـ/ 1984م، ثم أعيد تصويره عدة مرات، ثم ألحق به   (1)
مجلد في المستجدات الفقهية، ثم طبع أخيرًا في 12 مجلدًا، وانظر: مرجع العلوم اإلسالمية، ص 560.

نشرته جامعة اإلمارات العربية المتحدة، رقم: 32، سنة 1997/1996م.  (2)
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األحاديث، وتقسيم كل مصطلح إلى فقرات متتالية باألرقام واإلحالة في الهوامش إلى المصادر 
والمراجــع الفقهية، وترجمة مختصــرة لجميع األعالم الــواردة في كل مجلد، فــي آخره، مع 
عناوين أصلية وفرعية، وأعطت الموســوعة الفقهية صورة رائعة ومشــرفة وراقية وسامية لفقه 
المذاهب األربعة، وتســهل الوصول لألحكام، وقد انتهى العمل بهــا، وطبع منها حتى آخر عام 
1425هـ/ ومطلــع عام 2005م، اثنــان وأربعون مجلدًا في حرف الواو، وبقــي منها مجلدان أو 

ثالثة قيد المراجعة والطباعة(1).

د سمارة، بدأه بعرض طبيعة اختالف الفقهاء وأسبابه،  ـ  7 دراسات في الفقه المقارن: للدكتور محم
ثُم تناول عدة مســائل فقهية للدراســة التفصيليــة المقارنة مع األدلة والمناقشــة والترجيح، 
مثل وجوب النية في الوضوء، وحكــم المزارعة، وانتفاع المرتهن بالمرهــون، وحكم التأمين، 
والقضاء بالنكول، وبالشاهد واليمين، والعقوبة بدفع المال، والطالق البدعي، والكتاب مطبوع 

بدار الثقافة، بعّمان (األردن) الطبعة األولى 2002م.

د فتحي الدريني، عميد كلية  ـ  8 بحوث مقارنة في الفقه اإلســالمي وأصوله: لألستاذ الدكتور محم
الشريعة بجامعة دمشق ســابقاً، بدأه بمقدمة عن الفقه المقارن، ثُم تناول عدة مسائل فقهية، 
كلية وأصولية ونظريات، درسها بشكل مقارن، مثل مناهج االجتهاد والتجديد، والجمود الفقهي 
والتعصب المذهبي، وأسباب اختالف الفقهاء، ونظرية البطالن والفساد، ونظرية االستصحاب، 
ونظرية االحتكار، والتســعير الجبري وغيره، وأصله كتاب مقرر على طلبة الســنة الرابعة في 
كلية الشــريعة بجامعة دمشــق، ثُم أضاف إليه بحوثــاً أخرى، وطبع في مجلديــن كبيرين في 

مؤسسة الرسالة، بيروت، 1414هـ/ 1994م.
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إن الفقه اإلسالمي هو الطريق لمعرفة الحالل والحرام عند اهللا تعالى، لاللتزام بذلك وللتقيد 
به؛ ألنه يرسم المنهج القويم لإلنســان في جميع مجاالت الحياة، لذلك رغب فيه رسول اهللا ژ ، 
وقــال: «من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين»(2)، ودعا البن عباس ^ بذلك فقال: «اللهم فقهه 

ين»(3)، فكان حبر األمة في الفقه والتفسير. في الد

مرجع العلوم اإلسالمية، ص 556.  (1)
هذا الحديث سبق بيانه.  (2)

هذا الحديث أخرجه البخاري (66/1، رقم: 143)؛ ومســلم (37/16، رقم: 2477)؛ وأحمد (266/1، 314، 328، 335). وروى   (3)
آخر (اللهم علّمه الكتاب)، (صحيح البخاري 41/1، رقم: 75) أي حفظ ألفاظه وفهم معانيه وأحكامه. البخاري حديثاً 
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وبدأ الفقه منذ عصر النبوة والوحي، وبعد وفاة رسول اهللا ژ قام الصحابة بواجبهم في الفقه 
خير قيــام، وكان كبار الصحابة وخلفاؤهم يمارســون الفقــه، ويعلمون الناس األحــكام من القرآن 
والســنة أوالً، ثُم بالبحث والنظر واالجتهاد واالســتنباط ثانياً، وظهرت اجتهادات الصحابة، وأقوال 
الصحابة، وانتقل الجميع إلى التابعين الذين حافظوا علــى اإلرث الفقهي والثروة العلمية، وأضافوا 
اجتهاداتهم الخاصة للقضايا التي ظهرت في زمانهم، وبحسب تغير األحوال واألزمان واألمكنة، وبرز 
فيهم فقهاء أعالم، ومجتهدون المعون، واشتهر خاصة فقهاء المدينة السبعة، والفقهاء في كل مدينة 
إسالمية، وظهرت فيهم مدرسة الرأي بالعراق، ومدرســة الحديث بالمدينة، ولمع في القرن الثاني 
ة المجتهدون والفقهاء األعالم الذين أسسوا المذاهب الفقهية حقيقة، وقام تالمذتهم بحفظها  األئم
ونقلها واإلضافة عليها ونشــرها في بالد اإلســالم، ونضجت المذاهب الفقهية فــي القرنين الثالث 

والرابع، وظهرت فيها المصنفات العديدة.
وجاء القــرن الخامس فــكان أنصع القــرون للحركــة الفقهية، وامتــاز بالتأليف الموســوعي 
ة وعلمــاء وفقهاء ومصنفون في مختلف البالد اإلســالمية، وترك لنا  والفقــه المقارن، وبرز فيه أئم
علمــاؤه مصنفاتهم الضخمــة، وثروتهم الفقهية الواســعة، فكان هذا القرن بحق قرن الموســوعات 
عامة، والموســوعات الفقهية وعلم الخالف والفقه المقارن خاصة، وندلل على هذا بعرض ســريع، 

واستعراض موجز ألمثلة من هذه المصنفات والموسوعات.
د بن أحمد بن أبي ســهل، أبي بكر، السرخســي (483هـ/  ة محم 1 ـ المبســوط، لشــمس األئم
1090م) الفقيه الحنفــي، األصولي، القاضي، والمبســوط كتاب في الفقه علــى المذهب الحنفي، 
بســط فيه األحكام واألدلة والمناقشــة، مع المقارنة مع بقية المذاهب، وخاصــة المذهبي المالكي 
والشــافعي، وقد يذكر مذهب اإلمام أحمــد والمذهب الظاهري، والكتاب شــرح لكتــاب (الكافي) 
د المــروزي (334هـ) إمام الحنفية في وقته، الــذي جمع فيه كتب  د بن محم للحاكم الشــهيد محم

د بن الحسن الشيباني (189هـ) عن اإلمام أبي حنيفة (150هـ). ظاهر الرواية لإلمام محم
والمبسوط مطبوع بالقاهرة سنة 1324هـ في ثالثين جزءًا، ثُم صور كثيرًا(1).

ة الَحلْواني الحنفي (448هـ) كتاب بعنوان (المبسوط) في الفقه(2)، وفي هذا القرن  ولشــمس األئم
د، أبو الحســن القدوري الفقيه  ظهر أهم مختصر في الفقه الحنفي (مختصر القدوري) أحمد بن محم
الحنفي، وله أيضاً (التجريد) في ســبعة أســفار يشــتمل على الخالف بين الشــافعي وأبي حنيفة، وله 

(التقريب) في المسائل الخالفية بين أبي حنيفة وأصحابه، وهي في علم الخالف أو الفقه المقارن(3).

مرجع العلوم اإلسالمية، ص 390، 484.  (1)
المصدر السابق، ص 388.  (2)

المصدر السابق، ص 386 وما بعدها.  (3)
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2 ـ شــرح رســالة ابن أبي زيد القيروانــي (386هـ) للقاضــي عبد الوهاب بــن علي بن نصر 
البغدادي، الفقيه المالكي، المشــهور بالقاضي عبد الوهاب (422هـ) األصولي، األديب، وكتابه أول 
شرح لرســالة ابن أبي زيد القيرواني، وكان ســبباً في شــهرته وعلو منزلته عند المالكية، وعرض 
المذهب المالكي باســتفاضة وتوســع، ثُم أشــبع الــكالم في مســائل الخالف، واختــالف الوجوه 
والروايات، وسماه «مسلك الجاللة في مسند الرسالة»، أو «المعرفة في شرح الرسالة»، وهو شرح 
مســهب يقع في نحو ألف ورقة، ولم يطبع بعد، ويوجد منه جــزء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط 

برقم 625 ف.
د» (وهو رسالة ابن أبي زيد  وصنف القاضي عبد الوهاب: «الممهد في شــرح مختصر أبي محم
القيرواني) ووصل فيه إلى نصفــه، وأطال فيه النفس، ولم يكمله، ثُم ألــف ـ بطلب من تالمذته ـ 
كتاب «المعونــة على مذهب أهل المدينة» ليكــون مدخًال للكتابين الســابقين؛ فجاء مجمًال بأحكام 
المذهــب المالكي مع اإلشــارة للدليل وذكــر المخالف واالحتجــاج عليه، وهو فــي الفقه المالكي 
المقارن مع سائر المذاهب، ثُم صنف «اإلشــراف على نكت مسائل الخالف» لتحرير المسائل التي 

يجري فيها الخالف بين المذاهب، كما سنبينه الحقاً(1).
ــد، المعروف بابــن عبد البر النمري  3 ـ االســتذكار، ألبي عمر، يوســف بن عبد اهللا بن محم
ة حفاظ الحديث، المؤرخ، القاضي،  القرطبــي (463هـ/ 1071م) المحدث، الفقيه المالكي، من أئم
األديب، الذي يقال له: حافظ المغرب، وهو إمام عصره في الحديث، وعنوان الكتاب يغني عن شرح 
مضمونه، وهو «االســتذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار، وعلماء األقطــار في ما تضمنه الموطأ 
من معاني الرأي واآلثار وشــرح ذلك كله باإليجاز واالختصار»؛ ألنه اختصره من كتابه الموســوعي 
«التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد» وهو كبير جدًا، وضّمن المؤلف التمهيد واالستذكار 
ة في المســائل الفقهية المعروضة في الموطــأ، وبيان بعض  بيان أقــوال الصحابة والتابعيــن واألئم

الترجيح في ذلك متبعاً السنة واألثر، مع بيان أدلة الخالف والترجيح في المسائل الفقهية.
وقام األستاذان حســان عبد المنان والدكتور محمود أحمد القيســية بتحقيق االستذكار، وطبعته 

مؤسسة النداء في عشرة مجلدات، أبو ظبي، الطبعة الرابعة، 1423هـ/ 2003م.
والبن عبد البر كتــب كثيرة وعظيمة، منها «الكافي في الفقه» طبع في مجلدين بتحقيق الدكتور 
محمود أحمد القيســية، وطبعته مؤسســة النداء، أبو ظبي، ط 1/ 1424هـ/ 2004م، وله «الدرر في 
اختصار المغازي والســير» مطبوع في مجلد، و «االســتيعاب في معرفة األصحــاب» مطبوع في أربعة 

انظر بحث: القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي، للباحث، ص 25 - 27؛ االتحاف بتخريج أحاديث اإلشراف، مقدمة المحقق   (1)
.97 ،5/1



أ. د. محمد الزحيلي 23الفقه المقارن وضوابطه وارتباطه بتطور العلوم الفقهية

مجلدات، و «جامع بيــان العلم وفضله» مطبوع في مجلدين، و «االنتقاء فــي فضائل الثالثة الفقهاء» 
مالك وأبي حنيفة والشافعي، وكتب أخرى(1).

ومن أعالم القــرن الخامس الهجري: أبو الوليد الباجي، ســليمان بن خلف بن ســعد التجيبي 
األندلســـي (474هـ/ 1081م) الفقيه المالكي األصولي، المحــدث، القاضي، له كتب كثيرة، منها: 

«المنتقى في شرح الموطأ» في سبع ُمجلّدات(2).
د بن عبد اهللا بن أحمد  ومن علماء القرن الخامس الهجري الذين صنفوا في علم الخالف محم
المعروف بابن عمــروس (452هـ/ 1060م)، وله كتــاب «تعليق» في الخالف، كبير ومشــهور، ولم 

يطبع بعد(3).
4 ـ نهاية المطلــب في دراية المذهــب، لعبد الملك بــن عبد اهللا بن يوســف الجويني، أبي 
المعالي، الملقب بضياء الدين، وركن الدين، والمعروف بإمام الحرمين (478هـ/ 1085م) الفقيه 
الشــافعي، األصولي، المتكلم. وهذا الكتاب أهــّم كتاب في الفقه على المذهب الشــافعي والفقه 
المقارن، ومن أبرز مصنفات إمام الحرمين وأشــهرها وأوســعها، ويتضمن جميع األبواب الفقهية، 
وهو شــرح لمختصر المزني (264هـ) لكنه شرح موســع على منهج الفقهاء بأن يعرض الحكم مع 
دليلــه، ثُم يقارن مع ســائر اآلراء في المذهب، ثُم يقــارن مع أقوال المذاهب األخرى، ويســتدلّ 
لهم، ثُم يناقش أدلتهم، ويرد على أقوالهم بأســلوب جدلي، معتمدًا على مبادئ علم أصول الفقه، 
لتخريج الفروع على األصول، وربطهــا بها، حتى أطلق العلماء على هذا الكتاب «المذهب الكبير»، 

وإلمام الحرمين كتب أخرى.
وهذا الكتاب ال يزال َمخطوطاً، وتصل بعض نســخه المخطوطة إلى ستّة وعشرين مجلدًا، وبقي 
على الرفوف حتى قيض اهللا تعالى له األســتاذ الدكتور عبد العظيم الديب، األســتاذ بجامعة قطر، 

فجمع مخطوطاته، وحققه، واحتفل بإتمام العمل به، ويسعى لتصحيح طباعته ونشره(4).
ولمع في القرن الخامس الهجري فقهاء أعالم في المذهب الشافعي، منهم والد إمام الحرمين: 
ــد الجويني عبد اهللا بــن يوســف بن عبــد اهللا (438هـ/ 1047م) الذي صنف فــي الفقه:  أبو محم

«التبصرة» و «التذكرة» و «الفروق» الفقهية، و «السلسلة»(5).

االستذكار، مقدمة التحقيق 10/1؛ مرجع العلوم اإلسالمية ص 263؛ الكافي، مقدمة المحقق 3/1، 7، 9.  (1)
مرجع العلوم اإلسالمية، ص 584.  (2)

المرجع السابق، ص 408.  (3)
مرجع العلوم اإلسالمية ص 345، 516؛ اإلمام الجويني، للباحث، ص 125 - 128.  (4)

مرجع العلوم اإلسالمية، ص 427.  (5)
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د بن حبيب (450هـ/ 1058م) صاحب التصانيف  ومنهم: المـاوردي، أبو الحســن علي بن محم
النافعة المشــهورة، ومن أهمها «الحاوي الكبير» في الفقه المقارن، وســبق بيانــه، و «اإلقناع» في 

المذهب، «واألحكام السلطانية» في أحكام الراعي والرعية(1).
ومنهم: أبو الطيب الطبري، طاهر بن عبد اهللا بن طاهر (450هـ/ 1058م) الذي صنف «شــرح 
مختصر المزني» أحد عشــر جزءًا، و «شــرح فروع ابن الحــداد المصري»، ولــه كتب في الخالف 

واألصول والجدل ليس ألحد مثلها(2).
ومنهم: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الذي سنفرده في ما بعد.

د بن عبد الجبار الســمعاني (489هـ/ 1096م) الذي صنف «البرهان»  ومنهم: منصور بن محم
في الخالف(3).

ى التعليق، واســمه الكامل «التعليق الكبير في المســائل الخالفية  5 ـ الخالف الكبير، ويســم
ــد، (458هـ/ 1065م) القاضي، الفقيه  د بن الحســين بن محم اء، محم ة» ألبي يعلى الفر بين األئم
الحنبلــي، األصولي، المحدث، المفســر، المفتــي. له تصانيف نافعة لم يســبق إلــى مثلها، منها 
«الخالف الكبير» في الفقه المقــارن، ولم َيَر النور بعد، ويقع في أحد عشــر مجلدًا، ومرّتب على 
أبــواب الفقه، وتفنّن في هدم كالم الخصــم المخالف لمذهبه، وله: «شــرح مختصر الخرقي» في 
الفقه، و «المجرد في المذهب» و «األحكام السلطانية في الواليات الدينية» و «المعتمد» و «الكفاية» 

و «العدة» في أصول الفقه، و «أحكام القرآن» و «عيون المسائل»(4).
ومــن علماء القــرن الخامس الهجري فــي المذهب الحنبلــي: الحســن بن أحمد بن عبد اهللا، 
المعروف: بابن البنّا البغدادي (471هـ/ 1078م)، ومن كتبه: «شرح الخرقي» في الفقه، و «الكامل» 

في الفقه، وغيرهما(5).
ومن علمــاء القرن الخامــس الهجري في المذهب اإلباضّي: كتاب الضياء، لســلمة بن مســلم 

العوتبي الصحاري في 24 جزءًا، طبع منها 18 جزءًا.
د بن إبراهيم، أبو عبد اهللا الكندي 508 هـ ، وهو في اثنين وسبعين مجلدًا،  وبيان الشرع، ِلمحم

ويأخذ طريقه للطباعة.

مرجع العلوم اإلسالمية، ص 428.  (1)
المرجع السابق، ص 429.  (2)
المرجع السابق، ص 264.  (3)
المرجع السابق، ص 583.  (4)
المرجع السابق، ص 445.  (5)
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إن التأليف الموسوعي في القرن الخامس الهجري لم يقتصر على الفقه وعلم الخالف أو الفقه 
المقارن، بل كان هذا القرن عصر الموسوعات في مختلف العلوم، ونعّدد بعض هذه الموسوعات:

د بن عبد اهللا النيسابوري (405هـ/  ـ  1 المستدرك على الصحيحين، للحاكم أبي عبد اهللا محم
1014م) وهو كتاب في الحديث، ومطبوع بالهند في أربعة مجلدات كبيرة(1).

حلية األوليــاء وطبقــات األصفياء، ألبــي نعيم األصبهانــي، أحمد بــن عبد اهللا بن أحمد  ـ  2
(430هـ/ 1038م) الحافظ المؤرخ الصوفي، الفقيه الشــافعي، وكتابه في عشــرة أجزاء، 

ومطبوع(2).
د القيرواني القيسي األندلسي  ـ  3 الهداية إلى بلوغ الغاية، لمكي بن أبي طالب حّموش بن محم

القرطبي (437هـ/ 1045م) المفســر، المقرئ، الفقيه المالكي، وكتابه في تفسير معاني 
القرآن الكريم في سبعين جزءًا، ولم يطبع بعد(3).

شــرح صحيح البخاري، لعلي بن خلف بــن عبد الملك، أبي الحســن البكــري، المعروف  ـ  4
ــال (449هـ/ 1057م) الحافظ المحدث، الفقيه المالكي، وكتابه من أهّم شــروح  بابن بط

البخاري الذي اعتمد عليه ابن حجر في كتابه «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»(4).
السنـن الكبرى، للحافظ أحمد بن الحســين البيهقـي (458هـ/ 1066م) وهو: كتاب كبير  ـ  5

في الســنة واألحاديث، مرتب على أبواب الفقه، وطبع بالهند في عشــرة مجلدات كبيرة(5). 
ولــه كتاب «معرفة الســنن واآلثار» وهو موســوعة حديثيــة، خّرج فيه ما احتــّج به اإلمام 

الشافعي من األحاديث بأسانيده، وطبع حديثاً في سبعة مجلدات.
تاريخ بغداد، للخطيب البغــدادي أحمد بن علي بن ثابت، أبي بكـر (463هـ/ 1072م) أحد  ـ  6

حفاظ الحديث، المــؤرّخ، الفقيه الشــافعي، والكتاب مطبوع في أربعة عشــر مجلدًا، وهو 
أفضل كتبــه، وفيه أحاديث كثيرة اســتخرجها الدكتور خلدون األحدب وخّرجها في عشــرة 

مجلدات ونال بها شهادة الدكتوراه في الحديث(6).

مرجع العلوم اإلسالمية، ص 289.  (1)
المرجع السابق، ص 665.  (2)
المرجع السابق، ص 293.  (3)
المرجع السابق، ص 261.  (4)
المرجع السابق، ص 262.  (5)
المرجع السابق، ص 173.  (6)
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د بن عبد الواحد، أبي نصر البغدادي، المعروف  ـ  7 الكامل، والشــامل، لعبد الســيد بن محم
بابن الصباغ (477هـ/ 1084م) الفقيه الشــافعي، األصولي، وكتاب «الشــامل» في الفقه، 

أصّح كتب الشافعية في زمنه، وأجدرها في النقل، وله «الكامل في الفقه أيضاً»(1).
د بن الحســين، أبي الحســن، فخر اإلســالم البزدوي (482هـ/  ـ  8 المبســوط، لعلي بن محم

1089م) الفقيه الحنفي، المفسر، األصولي، والمبســوط في الفقه، أحد عشر مجلدًا، وله 
«شرح الجامع الكبير» و «شرح الجامع الصغير» وله «تفسير القرآن» كبير جدًا(2).

É¡é¡æeh É¡£HGƒ°Vh áfQÉ≤ªdG •hô°T :™HGôdG åëÑªdG

:áfQÉ≤ªdG  •hô°T : k’hCG

ة والعلماء  إن المقارنة في الفقه: تعني الموازنة بين األقوال، والموازنة بين أصحاب اآلراء من األئم
والمجتهدين والفقهاء، وكأن من يقوم بالمقارنة حكم وقاض بين طرفين أو أطراف، ولذلك تشترط فيه 
شروط أساسية ليقوم بهذه المهمة الخطيرة، ويؤدي هذه الوظيفة، ويمارس هذا الجانب العلمي الرفيع.

وأهم هذه الشروط هي:
1 ـ اإلخالص في النية: بأن يكون عمله هللا تعالى، وهذا هو المنطلق األساسي، من دون أن يقصد 
الهوى، أو التشفي، أو التشهير، وبذلك يكون طريقه سديدًا، وعمله مباركاً، فإن أصاب فله أجران، وإن 

أخطأ فله أجر، واألصل في ذلك قوله ژ : «إنما األعمال بالنيات، وإنما لكّل امرگ ما نوى»(3).
2 ـ العلم: يشــترط فيمن يتولى المقارنة بين أمرين، أو رأيين، أو شــخصين، أو مذهبين، أن 
بموضوع العلم الذي يتناوله، كمقارنة األديان، أو الفقه المقارن، أو األدب المقارن، أو  يكون عالماً 

أصول الفقه المقارن، وإال تخبّط خبط عشواء.
وفي الفقه المقارن ال يكفي مجرد العلم بالفقه، بل ال بــد أن يكون متخصصاً بهذا العلم أّوالً، 
وأن يكون على دراية كافية بأقوال المذاهب، وآراء العلماء الذين يقارن بينهم، وأن يكون ملّماً إلماماً 
كافيــاً بأصول الفقه؛ ألن كثيرًا من االختالفات ترجع إلى مبادئ علم أصول الفقه وقواعده، وهي في 

ا يؤدي لالختالف في االجتهاد للفروع الفقهية(4). معظمها مختلف فيها، ِمم

العلوم اإلسالمية، ص 665.  (1)
المرجع السابق، ص 585.  (2)

هذا الحديث أخرجه البخاري (3/1، رقم: 1) ومسلم (53/13، رقم: 1907).  (3)
انظر أســباب اختالف الفقهاء، وصلتها بعلم أصول الفقه في: دراسة في الفقه المقارن، ص 16، 27؛ الوجيز في أصول الفقه   (4)

اإلسالمي، 77/1 وما بعدها.
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3 ـ الموضوعية واألمانة: يشــترط فيمن يمارس المقارنة بيــن المذاهب أن يكون متجردًا عن 
الهوى والعصبية أو التعّصــب، وأن يكون حيادياً؛ ألنه كالقاضي في ذلــك، وبالتالي يعرض األقوال 
واآلراء بأمانــة كاملــة، وينقلها عن اإلمــام أو المجتهد أو المذهــب، وأن يتم النقــل من المصادر 
الموثوقة في النقــل، أو من الكتــب المعتمدة في المذهــب، وأن ينقل بدقة وأمانــة القول الراجح 
المعتمــد، وإّال صّرح بأنه ينقل قــوالً له، أو رواية عنــه، أو قوالً مرجوجاً، حتى يصّح نســبة الرأي 

لصاحبه، أو القول في المذهب.

:É¡é¡æeh áfQÉ≤ªdG §HGƒ°V :kÉ«fÉK

يجب أن يســير الفقه المقارن وفــق منهج محّدد، وضوابــط معينة، حتى يجــدي نفعاً، ويحقق 
الهدف المنشود، وال ينحرف عن المسار الصحيح، وذلك وفق الضوابط والمنهج اآلتي:

ة، أو  بيــن األئم 1 ـ تحرير محّل النـزاع: مهما كان الخالف واســعاً، واالختالف شاســعاً 
الفقهاء أو المذاهب، وخاصة في الفقه اإلسالمي، فإنّ هناك أمورًا كثيرة مشتركة ومتفقاً عليها؛ 
ألن مصادر الفقه اإلسالمي األساســية متفق عليها، وهي المصادر األصلية من القرآن والسنّة، 
مع االعتماد على اللغة العربية فــي دالالت األلفاظ والمعاني، ثُم يأتي الخالف واالختالف تبعاً 
أو فــي الفروع والجزئيــات، أو في تحقيق المناط، أو في تشــخيص الوقائع التــي يراد معرفة 

حكمها.
ومــن هنا يجب على الباحث أن يحــّدد أّوالً نقاط االتفاق بين المذاهــب، أو نقاط االتفاق بين 
اآلراء، ليخرجها عــن محلّ البحث، ومناط النـزاع، ويغرس في نفس القــارئ األحكام المتفق عليها 
لتستقر في ذهنه، وفكره، وعقله، وال مانع، بل يحسن أن يدلّل باختصار لهذه النقاط المتفق عليها، 

فيذكر أدلتها؛ ألنّ الخالف اآلتي قد يعتمد على هذه األدلة المتفق عليها.
وعنــد بيان النقاط المتفق عليها تظهر بشــكل واضح ومحدد المســائل المختلــف فيها، ويجب 
إبرازها وإخراجها وحصرها وتحديدها؛ ألنها ستكون موطن الدراسة والبحث، وبيان األقوال أو اآلراء 

فيها، واالختالف في أحكامها.
فإن كانت الجوانب المختلف فيها متعددة، فيجب ترتيبها، لعرضها مسألة مسألة، وفرعاً فرعاً.

وفي هذه المرحلة يتم تحييد األقوال واآلراء التي يظهــر عليها االختالف والتعارض الظاهري، 
وأنه مجرد اختالف في االصطالح، أو أنه اختالف شكلي، وهو ما يعبر عنه العلماء، بأنه «ال مشاحة 
في االصطالح» فيكون الحكم متفقاً عليه، مع االختالف في اللفظ والعبارة، وهنا كفى اهللا المؤمنين 

القتال، وصار الحكم من زمرة األحكام المتفق عليها.
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2 ـ عرض األقوال أو اآلراء المختلف فيها في المسألة الواحدة، أو في الفرع الواحد، ويجب 
تصنيف األقوال واآلراء في اثنين أو ثالثة مثًال: فــي الجواز، والمنع، والتفصيل، بحيث يكون الرأي 
واضحــاً ومحددًا، وهذا الرأي هو الحكم الشــرعي ـ مبدئياً ـ في نظر صاحبــه إماماً أو مجتهدًا أو 

مذهباً.
ويتجه فريق من الكتّاب إلى استعراض آراء كل مذهب على حدة، ليعرض خمسة آراء في خمس 
فقرات، وهذا غير سليم وال سديد؛ ألنه قد تتفق آراء مذهبين أو ثالثة أو أكثر على حكم واحد، فال 

حاجة لهذا التعداد.
وهنا نذّكر مّرة ثانية بشرط الموضوعية المذكور سابقاً، بأن تنقل األقوال واآلراء بحياد، ودقة، 
وأمانة، ومن المصادر الموثوقة في النقل، ومن الكتب المعتمدة في المذهب؛ ألنّ الموضوعية تقتضي 
أن تعرض أقوال األشــخاص وأفكارهم كما يرغبون أن تعرض، كما أنّ من حقّ القارئ أن يقف على 

الواقع قدر المستطاع كما أراده صاحب الرأي.
وال يقبل أن تنقــل آراء مذهب من كتب مذهب آخر، وال تنقل آراء إمــام أو مجتهد أو فقيه من 
مصادر مخالفيه ومعارضيه، الحتمال الخطأ في النقل، أو تســرب التعصــب، أو عدم الدقة في نقل 

القول المعتمد والراجح.
3 ـ عرض األدلة لكل قـــول أو رأي، وهي األدلة التي اســتند إليها صاحب القــول أو علماء 
ــنة، أو مصادر أصلية كاإلجمــاع والقياس، أو  المذهب، ســواء كانت مصادر نقلية من الكتاب والس
مصادر عقلية كاالستحســان واالســتصالح، وغير ذلك من مصادر الفقه اإلســالمي المتفق عليها أو 

المختلف فيها.
وهنا يجب توجيه األدلة، أو بيان وجه االستشــهاد، وكيفية االســتدالل منها على محل الخالف، 

وكيفية الوصول من األدلة إلى الحكم المختلف فيه.
وفي هــذه المرحلة يجب التحــرز المطلق والدقة الكاملــة في بيان اآليــات الكريمة، وتحديد 
موطنها من الســور ورقــم اآلية، كما يجــب تخريج األحاديث تخريجــاً مختصرًا وموجــزًا يتفق مع 
الدراســة الفقهية، وليس بالتخريج الواســع والمفصل المذكور في مصطلــح الحديث، وخاصة عزو 
األحاديث إلى كتب السنة من الصحاح والســنن والمسانيد والمستخرجات والمصنفات، وبيان درجة 
الحديث باختصار بالصحة والحسن والضعف وغيره، مع االعتماد في ذلك على أصحاب االختصاص 

في التخريج والحديث، من القدماء أو المعاصرين، أو من كتب أحاديث األحكام العامة.
وتذكر األدلــة الكاملة لكلّ قــول على حدة، وكأنّ الباحــث أو القارئ يعيش مــع أصحاب هذا 
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القول، ويطوف في كتبهم، ويالزم تصوراتهم وتفكيرهم، ثُم ينتقل إلى القول الثاني وأدلته ثُم إلى 
القول الثالث وأدلته، على نفس المنال والطريقة والمنهج.

4 ـ مناقشة األدلة: وهناك منهجان في المقارنة، ويكاد أن يتســاويا، األول: مناقشة كل دليل 
بعد عرضه مباشرة، ليكون القارئ على صلة بالدليل وتوجيهه، فترد عليه المناقشة القريبة، للوصول 
إلى مدى صحة االحتجاج به، ثبوتاً وداللــة، وصحته داللة على الحكم، أو العكس، أو صحته ثبوتاً، 

وبعده داللة.
والمنهج الثاني: عرض األدلة كاملة، ثُم العودة إلى مناقشة كل منها على حدة بحسب الطريقة 
السابقة، وأرى ترجيح المنهج األول لتجنب التكرار، ولقرب القارئ من الدليل ليعرف صحته وقوته 

وسالمة االستدالل به.
وفي كال المنهجين يجب الوصول إلى النتيجة في كل دليل بصحته وقبوله، أو رده ورفضه.

5 ـ الترجيح: وذلك بعد عرض األقوال، وبيان أدلتها، ومناقشــة األدلــة كاملة، يصل الباحث 
إلى الترجيح بين األقوال، أو ردهــا جميعاً القتراح قول جديد، أو للجمع بينها، أو لتوزيعها بحســب 

الحاالت والتفاصيل والجزئيات، فيعتمد أحدها في حالة أو جانب، واآلخر في حالة ثانية.
وهنا يجــب التدليل على الترجيح، والتعليل لالختيار، ســواء بعدم ثبوت أدلــة أحد األقوال، أو 
لتعارضها مع األســس والقواعد المسلم بها شــرعاً ولغة، وقوة أدلة القول اآلخر، بصحتها وثبوتها، 

وقوة داللتها على الحكم.
ويحسن بيان أدلة جديدة إن وقع الباحث عليها، أو وجدها والتقطها أثناء البحث والدراسة.

ووجدانيــاً، للترجيح الذي وصل إليه الباحــث، ليؤكد قناعاته  ولكن يجب التعليل، ولــو عقلياً 
بالترجيح، ويبرهن على اختياره بعيدًا عن العصبية المذهبية أو غيرها.

وهنا نهمس في أذن الباحــث في الفقه المقارن أن يلتــزم األدب الجم، واالحترام الكامل 
ة والعلمــاء، وإن خالفهم في الــرأي، أو كان قولهم ضعيفاً، فالعلم رحــم بين أهله، وإن  لألئم
الخالف ال يفســد للود قضية، وبذلك يحفظ لسانه وعلمه عن الطعن بالعلماء، أو النيل منهم، 
أو التشكيك في دينهم وعقيدتهم؛ ألنه في أحســن األحوال فهو مجتهد، وقد يكون مصيباً، وقد 
يكون مخطئاً، ومن تتبع عورات الناس تتبع اهللا عورته، وفضح أمره، وكشــف سره، ونسأل اهللا 
أن يرزقنا حســن األخالق مــع األحياء واألمــوات؛ لقوله تعالــى: ﴿  ! " # $ 
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5 6 7 ﴾ [الحشر: 10].
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وردت اإلشــارة بأن يكون الشــيرازي والَعوْتبي أنموذجيــن للقرن الخامس الهجــري في الفقه 
المقارن وضوابطه.
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هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد اهللا، الفيروزأبادي، (476هـ/ 1083م): 
الفقيه الشــافعي، األصولي، النظار، ولد بفيروزأباد بفارس، ونشأ بها، ثُم دخل شيراز، وتفقه بها، 
ونســب إليها، ثُم رحل إلى البصــرة، ودخل بغداد ســنة 415هـ ، وتفقه على القاضــي أبي الطيب 

الطبري وغيره، وكان يضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة.
وصفــه النووي فقال: «اإلمــام المحقّق، المتفقه المدقــق، ذو الفنون من العلــوم المتكاثرات، 
والتصانيف النافعة المســتجدات، الزاهــد، العابد، الورع، المعرض عن الدنيــا، المقبل بقلبه على 
اآلخرة، الباذل نفســه في نصــرة دين اهللا، المجانب للهــوى، أحد العلمــاء الصالحين، وعباد اهللا 
العارفين، الجامعين بيــن العلم والعبادة والورع والزهادة، المواظبين علــى وظائف الّدين المتبعين 

هدى سيد المرسلين»(1).
كانت الطلبة ترحل إليه من المشــرق والمغرب، وتحمل إليه الفتاوى من سائر البالد، واشتهر 
بقوة الحجة في المناظــرة، وبنى له الوزير نظام الملك المدرســة النظامية في بغداد، فدرّس بها، 
وعاش فقيرًا صابرًا، وكان حســن المجالســة، طلق الوجه، فصيحاً، ينظم الشــعر، وإذا أطلق لفظ 

«الشيخ» في الفقه الشافعي فهو المراد، مات ببغداد، وصلى عليه الخليفة المقتدي العباسي.
ألف الشيرازي 5 التصانيف النافعة المفيدة المشهورة، منها «التنبيه» و «المهذب» في الفقه 
على المذهب الشافعي حصرًا، و «التبصرة» و «اللمع» و «شرح اللمع» في أصول الفقه، و «الملخص» 
و «المعونة» في الجــدل، و «طبقات الفقهاء» فــي التراجم، و «النكت» في الخــالف، و «نصح أهل 

العلم» وغيرها.
وأهم كتبــه على اإلطالق: «المهــذب في فقه اإلمام الشــافعي» تناول فيــه نصوص المذهب 
الشافعي في المسائل الفقهية، وأمهات األحكام الشرعية، وذكر األحكام، ثُم بين االستدالل عليها 
من القرآن الكريم، واألحاديث الشــريفة، بأسلوب ســهل، وعبارة أدبية محكمة، بعيدًا عن التعقيد 

تهذيب األســماء، له 172/2. وانظر ترجمته في طبقات الشــافعية الكبرى 215/4؛ وفيات األعيان 9/1. تبيين كذب المفتري،   (1)
ص 276. البداية والنهاية 124/12. شذرات الذهب 349/3، األعالم 44/1.
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واأللغاز، واســتقصى الفروع بأدلتها، واعتنى به فقهاء الشــافعية بكثرة، فكان مقررًا للتدريس في 
عصره وبعده، وظهرت عليه الشروح الكثيرة ما بين مطول ومختصر، أهمها: «البيان» ألبي الحسين 
د  يحيى بن أبي الخير بن ســالم العمراني اليمني (558هـ) الذي اعتنى به األســتاذ قاســم محم
النوري، وطبعه بدار المنهاج، بيروت ســنة 1421هـ/ 2000م في 13 مجلدًا، والمجلد الرابع عشر 

للفهارس.
ومنها: «المجموع في شــرح المهذب» للنووي والســبكي والمطيعي، وطبع في 22 مجلدًا، وشرح 

د بن أحمد بن بطال اليمني (630هـ) وشرحت ألفاظ المشكلة، وخرجت أحاديثه(1). غريبه محم
ولكنّ كتابي الشــيرازي «المهذب» و «التنبيه» محصوران بالمذهب الشافعي، وطبع المهذب في 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مجلدين بمصر، 1379هـ/ 1959م، ثُم قام الباحث بتحقيقه لبيان 
القول الراجح من األقوال التــي يذكرها المصنف أو تحديد القول المعتمد في المذهب الشــافعي، 
وتخريج أحاديثه، وطبع في ستّة مجلدات بدار القلم بدمشق، 1412هـ/ 1992م، وطبع «التنبيه» عّدة 
مــرات، وكان الطلبة يحفظونه غيباً، وله شــروح عديدة، وهو من أهم المختصــرات، لكنه محصور 

بالمذهب الشافعي.
والكتــاب الوحيد للشــيرازي في الخالف أو الفقه المقــارن هو كتابه: «النكــت»، وطبع كامًال 
محققاً في أربعة مجلدات، وطبع مختصره في مجلد، وهذا ال ينقص من مكانة الشــيرازي الذي كان 

َعلماً في عصره، ومرجعاً في زمنه، ومناظرًا قوياً في الجدل والخالف والفقه المقارن.
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أشــرق نور اإلســالم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثُم عّم وانتشــر إلى أنحاء المعمورة، 
وفتح العقول والقلــوب، وأنجبت األمة اإلســالمية العلماء والمفكرين في جميع األقطار اإلســالمية، 
فتركوا لنا تراثاً زاخرًا، وثروة غنية، ونورًا مشــعاً، وهذا نموذج لعلماء الخليج العربي في ُعمان في 

القرن الخامس الهجري.

اسمه ونسبه ونشأته:
حاري، نسبة إلى ُصحار (بضم الصاد)  هو َسلَمة بن ُمْسلم بن إبراهيم العوتبي، أبو المنذر، الص
ا يلي البحر، واسمها مشتق من الصحراء كما ذكره ياقوت  التاريخية، وهي قصبة أو ناحية ُعمان ِمم

في «معجم البلدان» وَعوْتب: قرية من قرى ُصحار.

انظر: مرجع العلوم اإلسالمية ص 429، 514، 515؛ المهذب، مقدمة التحقيق 13/1.  (1)
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وال يعرف بالضبط والدقة تاريخ والدته وتاريخ وفاته، وعرف باالســتنتاج أنه من علماء القرن 
الخامس الهجري، وقيل: امتدت حياته حتى مطلع القرن السادس.

ته ونشــأته الُعمانية من لقبه المنســوب إلى ُصحــار وَعوْتب، ومن شــعوره القوي  وتتأكــد هوي
بالوالء واالنتماء إلى وطنه وأهله، ثُم من اهتمامه بذكر فضائل ُعمان ودورها التاريخي في الجاهلية 

واإلسالم.

كتبه ومؤلفاته:
حاري فقيهاً، ومؤرّخاً، وعالمة في النسب واألدب والبالغة  يعتبر ســلمة بن مســلم العوتبي الص

والحكمة واألمثال(1)، وأهم كتبه:
1 ـ األنســـاب (أو موضح األنساب): وهو جزءان، وهو موســوعي في مادته، إذ يضم إلى جانب 

علم النسب معلومات تاريخية، وقصصية، ولغوية، وأدبية، ودينية كثيرة.
ويتحدث الكتاب عن أنســاب البشــر وأخالقهم منذ بدء الخليقة، فيتحدث عن آدم وأبنائه حتى 
تفرع البشــر إلى شــعوب وقبائل، ثُم يركز على أنســاب العرب، ويفصل القول في قحطان وهو جد 
العرب الجنوبيين حتى يصل إلى تاريخ ُعمان، ومن نزلهــا من العرب، وبخاصة «األَزْد»، ويبرز دور 
ا يدل على تمكنه من علم األنساب، ويقع الكتاب في مجلدين من 750  ُعمان في صدر اإلســالم، ِمم
صفحة، وقدمت له دراســة في 137 صفحة، طبعتها وزارة التراث القومي والثقافة بمســقط، ُعمان، 
عــام 1415هـ/ 1995م، وتكررت طباعة الجزأين عــدة مرات، مع التحقيق، الجــزء األول، الطبعة 

د علي الصليبي. الرابعة 1415هـ/ 1994م، والجـزء الثاني، ط 3/ 1415هـ/ 1994م بتحقيق محم
2 ـ الضياء: وهو كتاب كبير جامع بين علوم العقيدة والشــريعة، ويقع في 24 جزءًا، طبع منها 
18 جزءًا. يبحث في صفات اهللا، ثُم األحكام الفقهية، طبعته وزارة التراث القومي والثقافة بســلطنة 
ُعمان، الطبعة األولى ســنة 1411هـ/ 1990م، وما بعدها، ويجمع في األحكام الفقهية مختلف أبواب 
الفقه، وبعض أبواب الحسبة، وسائر أحكام الحياة، وفيه بعض أحكام أصول الفقه، ومصادر التشريع 
من القرآن والسنة، ويعتمد على األخبار، وينقل أقوال العلمـاء ويحدد أسماءهم، ويذكر مسائل واقعية 
ا يدل على ســعة علمه، وكثــرة اطالعه ومعرفته  من أحوال النــاس لبيان الحكم الشــرعي فيها، ِمم

ا يقربه من منهج الفقه المقارن الذي شاع سابقاً. باألحكام الفقهية، وجمعه ألقوال العلماء، ِمم
ويسعى العلماء والباحثون لتتبع أخبار العوتبي، وكشف حياته، ونشأته، ومعرفة المزيد عن كتبه 
ومصنفاته المفقودة، أو التي ال تزال في حيز المخطوطات المحفوظة في المكتبات الخاصة والعامة.

كما صرح بذلك في كتاب األنساب، 103/1.  (1)
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3 ـ كتب أخرى:
أشــار الَعوتبي 5 في أثناء كتابه األنســاب وغيره، أنه ســبق له تأليف كتاب: «الحكمة في 
 الِحكم واألمثـال»، وصنف بعد كتاب األنســاب كتاب: «محكم الخطابة في الخطب والرســائل»، ثُم
كتاب: «ممتع البالغة في الوفود والوافدات»، وكتاب: «أنس الغرائب في النوادر واألخبار والفكاهات 

واألسمار».
وهذا يــدلّ على غزارة علمه، وفقهه الموســوعي، مع كتــاب «اإلبانة» في اللغــة، وتم تحقيقه، 

وطباعته اآلن في ُعمان في أربعة مجلدات وهو معجم لغوي.
ولم يتــّم العثور على أكثر هــذه الكتب، وهذا مثال علــى عظمة تراثنا اإلســالمي الذي فقدنا 
العوتبي نموذج من أعالم األمة الذين قدموا في  جزءًا منه، وال يزال القسم الثاني مجهوالً، كما أنّ 
حياتهم الكثير، وإن لم يصلنا عنهم إال القليل، ولكنّ اهللا ال يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، وكلّ 

ذلك مّدخر في صحائف األعمال ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم.
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كل من الشخصين عالمة في عصره، وقمة في مذهبه، وعاشا في عصر واحد، وهو القرن أ ـ  
الخامس الهجري.

الشــيرازي شــافعي ولد في بالد فارس، وانتقـل إلــى بغداد، وهو أول من تولى مشــيخة ب ـ  
نظاميــة بغداد، وبقي فيها حتى توفــي. أما العوتبي فهو عربي، ولد في عوتب، ونشــأ في 

صحار، وعشق أرض ُعمان، ودون أخبارها، وكرس بعض جهده لبيان فضلها.

الشــيرازي صنف في الفقه الشــافعي، ولــه أهم الكتب فــي عصره، وهــي: «المهذب» ج ـ  
و «التنبيــه»، ثُم صنف في أصول الفقه «التبصرة» و «اللمع» و «شــرح اللمع»، كما صنف 
في الجدل «الملخــص» و «المعونة»، وصنف في التراجم «طبقـــات الفقهاء»، وصنف في 

المواعظ «نصح أهـل العلم»، ثُم صنف في علم الخالف كتابه القيم «النكت».

أما العوتبــي فصنف في اللغــة «اإلبانة» وفي التاريخ «األنســاب» وفــي المواعظ والِحكم 
والغرائب واألســماء، وكانت أعظم كتبه وأشملها في الفقه «الضياء» الذي برزت فيه شخصيته، 
وظهرت فيــه مواهبه وعلومه اللغوية والتاريخية، وجمع بين العقيــدة وأصول الفقه، ثُم األحكام 
على أبواب الفقــه كاملة، وعرض آراء المذاهــب والفقهاء والعلماء، واســتدل عليها، وبيّن آراء 

المذهب اإلباضّي فيها.
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مستقًال، من دون د ـ   يلتقي العالمان في علم الخالف الذي خصص له الشــيرازي كتاباً 
في  خاصاً  أن يشــير أو يذكر آراء المذهب اإلباضّي، بينمــا لم يفرد العوتبــي كتاباً 
الخالف، وإنما عــرض الفقه المقارن خــالل كتابه المطول «الضيــاء»، وذكر أقوال 
المذاهب الفقهية، ومنها المذهب الشافعي، والمقارنة بين الكتابين تحتاج إلى دراسة 

مستقلة.

٭ ٭ ٭
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الفقه أهم العلوم الشــرعية؛ ألنه يبيّن منهــج اهللا في الحياة، في بيان أحــكام اهللا تعالى في  ـ  1
تصرفات اإلنســان، وهو صالح لكل زمان ومــكان، وتطور مع األيام ليغّطــي جميع التصرفات 

واألعمال.

الفقه: هو العلم باألحكام الشــرعية العملية من أدلتها التفصيليــة، والضابط للبحث المقارن:  ـ  2
هو إحكام الشيء وإتقانه، مع االلتزام بالقواعد الكلية التي تصحح الكالم، وتمنع الخلل فيه، 

وتحدد مجاله. والمقارنة: هي دراسة اآلراء الفقهية مع أدلتها والموازنة بينها.

د في العصر الحاضر بعنوان الفقه المقارن، مع  ـ  3 احتضر(1)، وتجد ظهر قديماً علم الخالف، ثُم
اختالف األهداف واألغراض، فكانت لتأييد المذهب، وأصبحت لبيان األرجح واألنفع لما يحقق 

المصالح العملية للمجتمع واألمة.

برز نجم الفقه المقارن في العصر الحديث في جميع الدراسات(2)، وحقق التخلّص من العصبية  ـ  4
المذهبية، أو انفراد مذهب واحد على الساحة التشريعية.

هــذا الكالم غيــر دقيق وغير صحيح عنــد اإلباضية وغيرهم من بعض المذاهب اإلســالمية الذين لم يغلقــوا باب االجتهاد،   (1)
وانفتحوا على آراء مخالفيهم على مدى تاريخهم، وكتبهم شــاهدة علــى ذَِلك، وقد يصح هذا الكالم عند بعض المذاهب التي 

دّب فيها التعصب والتشدد آلراء أصحابها فانغلقوا على أنفسهم في قرون التحجر واالنغالق، فليتأمل. (المراجع).
ال يزال هذا الفقه المقارن في جميع الدراسات محصورًا ـ ولألسف ِإلَى عهد قريب ـ بين المذاهب األربعة فقط من دون غيرها   (2)
من المذاهب اإلســالمية األخرى، ِإال ما نلحظه مؤخرًا مــن اهتمام بعض الجامعات بهذا االنفتاح، وانظــر ِإلَى ما يؤّكد ذَِلك 

ـ مثًال ـ ما ذكر في الفقرة اآلتية. (المراجع).
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أهّم كتب علــم الخالف والفقه المقارن: اإلشــراف، والحــاوي الكبير، والمحلــى، والبدائع،  ـ  5
والمغني، وتأســيس النظر، واإلفصاح، وبداية المجتهد، والميزان الكبرى، ومقارنة المذاهب، 
والفقه علــى المذاهب، وبحوث في الفقه المقارن، والفقه المقارن، والفقه اإلســالمي وأدلته، 

ودراسات في الفقه المقارن، والموسوعة الفقهية، وبحوث مقارنة.
تميز القرن الخامس الهجري بالتأليف الموســوعي في الفقه المقارن، فمن ذلك: المبســوط،  ـ  6

وشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، والممهد، واالستذكار، ونهاية المطلب، والخالف الكبير، 
والتأليف الموسوعي في هذا القرن في العلوم األخرى.

يشترط في المقارنة: اإلخالص، والعلم، والموضوعية، وضوابطها: تحرير محل النزاع، وعرض  ـ  7
األقوال أو اآلراء، وإيراد األدلة كاملة، ثُم المناقشة، ثُم الترجيح مع التعليل.

الشــيخ أبو إســحاق الشــيرازي من ألمع علماء القرن الخامس الهجري فقهاً، وعلمــاً، وأدباً،  ـ  8
وجدالً، مناظرة، وورعاً، وزهدًا، وتصنيفاً. وأهم كتبه: «المهذب في الفقه الشافعي» و «النكت» 

في الخالف.
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وجوب العناية والرعاية لكتب الخالف، والفقه المقــارن، والعمل على تحقيق التراث الفقهي،  ـ  1
ونشر الموسوعات الفقهية التي خلدها لنا الســلف الصالح، واألجداد العظماء، ومشاعل النور 

من العلماء األعالم في التاريخ اإلسالمي.
وجوب االهتمام بالدراســة المقارنة على جميع المســتويات، وخاصة في الدراســات الجامعية  ـ  2

والدراسات العليا، وفي الرسائل، واألطروحات، والبحوث العلمية، وفي مجال التشريع والتنظيم 
وإصدار القوانين واألنظمة.

وجوب االســتفادة من تراث المذاهب الفقهيــة المختلفة، ونبذ التعصــب والعصبية المذهبية،  ـ  3
القتناص الجواهر والآللئ من هذه المذاهب التي تمثل أوسع تراث فقهي وتشريعي في العالم، 
وتمثل أكبر وأعظم صيدلية ألخذ األدوية المناســبة منها بحســب األحــوال واألزمنة واألمكنة، 
واالعتماد عليهــا في معرفـة المســتجدات والحوادث التــي يفرزها العلم والتطــور االجتماعي 

واالقتصادي والتشريعي والسياسي والدولي.
الدعــوة لتفعيل االجتهــاد الجماعي، وإقامة الجمعيات، والمؤسســات، والمنظمــات على جميع  ـ  4

المستويات إلعطاء الحكم الشرعي المناسب، ســواء تم اختياره من التراث الفقهي اإلسالمي، 
أو تم استنباطه واالجتهاد فيه في ما لم يسبق بيانه.
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تشــجيع الدراســات العليا في الشــريعة والفقه المقارن، ودعم طلبة الدراســات العليا مادياً  ـ  5
ومعنوياً، وتوفير المصادر والمراجع المجانية لهم.

الدعوة إلصدار موسوعات فقهية في جوانب من الحياة: كأحكام األسرة، ونظام الحكم، والعقود  ـ  6
المالية، واالقتصاد اإلسالمي، والتربية والتعليم، واإلعالم.

ونسأل اهللا العون والتوفيق والسداد، وندعوه أن يرد المسلمين إلى دينهم ردًا جميًال، وأن تعود 
الشريعة واألخالق والعزة للمسلمين، والحمد هللا رب العالمين.

٭ ٭ ٭
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اإلتحــاف بتخريج أحاديث اإلشــراف على مســائل الخالف، للقاضــي عبد الوهاب بن  ـ  1
علي بن نصر البغدادي، المالكي (422هـ): تحقيق: الدكتور بدوي عبد الصمد الطاهر 
صالح، نشر دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي، 1420هـ/ 1999م.

االســتذكار، يوســف بن عبد اهللا، المعروف بابن عبد البر القرطبـي (463هـ): تحقيق:  ـ  2
حســان عبد المنان، والدكتور محمود أحمد القيسية، مؤسســة النداء، أبو ظبي، ط 4/ 

1423هـ/ 2003م.
د الزحيلي، من سلســلة أعالم المسلمين،  ـ  3 اإلمام الجويني، إمام الحرمين، الدكتور محم

رقم 26، دار القلم، دمشق، ط 2/ 1412هـ/ 1992م.
األنساب، ســلمة بن مســلم العوتبي (ق 5هـ) طبع وزارة التراث والثقافة، ُعمان، ط 2/  ـ  4

1415هـ/ 1995م.
بحوث في الفقه المقارن، الدكتور محمود أبو ليل والدكتور ماجد أبو رخية، نشر جامعة  ـ  5

اإلمارات العربية المتحدة، العين، 1997/1996م.
د فتحي الدريني، مؤسســة الرسالة،  ـ  6 بحوث مقارنة في الفقه اإلســالمي، الدكتور محم

بيروت، 1414هـ/ 1994م.
د سمارة، دار الثقافة، ُعمان، األردن، 2002م. ـ  7 دراسات في الفقه المقارن، الدكتور محم
د عقلــة، مكتبة الرســالة الحديثة، ُعمان،  ـ  8 دراســات في الفقه المقــارن، الدكتور محم

األردن، 1983م.
د بن إســماعيل البخاري (256هـ) دار القلم، دمشــق، 1400هـ/  ـ  9 صحيح البخاري، محم

1980م.
صحيح مسلم، مســلم بن الحجاج القشــيري النيســابوري (261هـ) مع شــرح النووي  ـ  10

(676هـ)، المطبعة المصرية، القاهرة، 1349هـ/ 1930م.
الضياء، ســلمة بن مســلم العوتبي (ق 5هـ) طبع وزارة التراث القومي والثقافة، ُعمان،  ـ  11

ط 1 خالل سنوات 1411هـ ـ 1416هـ/ 1990 - 1996م.
د الزحيلي، بحث  ـ  12 القاضي عبد الوهاب المالكي، سيرته الشخصية العلمية، الدكتور محم

في مجلة الشريعة والقانون، جامعة قطر، 2004م.
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ــد الزحيلي، مجلس  ـ  13 القواعد الفقهية علــى المذهب الحنفي والشــافعي، الدكتور محم
النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، ط 2004/2م.

القواعــد والضوابط الفقهية للمعامــالت المالية عند ابن تيمية، عبد الســالم إبراهيم  ـ  14
ـ ، القاهرة، 1422هـ/ 2002م. د الحصين، دار التأصيل  محم

د بن  ـ  15 الكافي في الفقه علــى مذهب أهل المدينة، أبو عمر يوســف بن عبد اهللا بن محم
عبد البر األندلسي (463هـ): مؤسسة النداء، أبو ظبي، 1424هـ/ 2004م.

د علي التهانـــوي (1158هـ): تصوير  ـ  16 كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنون، محم
ـ ، 1862م. مكتبة كلكتا، الهند 

د الزحيلــي، درا المعرفة، دمشــق، 1410هـ/  ـ  17 مرجع العلوم اإلســالمية، الدكتــور محم
1990م.

مسند أحمد، اإلمام أحمد بن حنبل (241هـ): تصوير المكتب اإلسالمي، دمشق، 1398هـ/  ـ  18
1978م.

المصباح المنير، أحمد بن علي المقري الفيومي (770هـ) المطبعة األميرية، القاهرة،  ـ  19
ط 1926/6م.

د خلف  ـ  20 المعجم الوســيط، إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر، عطيــة الصوالحي، محم
اهللا أحمد، دار األمواج، بيروت، ط 2/ 1410هـ/ 1992م.

مفتـاح الســعادة ومصباح الســيادة في موضوعــات العلوم، أحمد بــن مصطفى، طـاش  ـ  21
كـبرى زاده (968هـ) دار الكتب الحديثة، القاهرة، 1968م.

د بن خلدون (808هـ): المكتبة التجارية الكبرى،  ـ  22 مقدمة ابن خلدون، عبد الرحٰمن بن محم
القاهرة، من دون تاريخ.

المهذب في الفقه الشافعي، الشيخ أبو إســحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي  ـ  23
د الزحيلي، دار القلم، دمشق، 1412هـ/ 1992م. (476هـ): تحقيق: الدكتور محم

الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، 1966 - 2005م. ـ  24
د الزحيلي، دار الخير، دمشق، 1423هـ/  ـ  25 الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي، الدكتور محم

2003م.
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ال شك أن االستنباط لألحكام الشرعية والتأمل في األدلة الفقهية سبق تسجيل فروعها وتدوين 
نتائجها، بل المقرر في تاريخ التشــريع البذور األولى لنشــأة الفقه تعود إلى بعثة النبّي ژ وذلك 

بعد الهجرة حيث بدأ تكوين نواة الدولة اإلسالمية وظهرت الحاجة إلى األحكام الفقهية.
 بيد أننا ال نســتطيع أن نصف أن هذا العصــر بأنه عصٌر اجتهادٌي فقهــي بالمعنى الدقيق؛ ألن
التشريع كان يوصي به اهللا تعالى إلى رســوله ژ بقواعد عامة، وأحكام مجملة على أن يتولى ژ 

شأن التفصيل والتبيين لها بسنته وهديه وعمله.
ويمكن أن نقول إن رســول اهللا ژ لم يكن بحاجة إلــى االجتهاد بالمعنــى الخاص، وإن كان 
يجتهد بالمعنى العام في التطبيق القضائي وشــؤون الحرب والسياســة، باإلضافة إلى االجتهاد في 
بعض الجزئيات، ولو في الصورة كمسألة المرأة التي جاءت تشتكي أمر زوجها وتسأله عن حكم اهللا 

في ما صدر منه، حين قال لها: «أنت علّي كظهر أمي».
ِإال أن هذا النوع ال يعد مصدرًا تشريعياً؛ ألنه يدور على أمرين:

األول: أَنه يقره الوصي فيكون المصدر من اهللا سبحانه.
الثاني: أال يقره عليه بأن ينـزل الوحي بخالفه.
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ثُم تولى الصحابة الكــرام مهمات الدعوة الدينيــة وبدأت الفتوح اإلســالمية، وظهرت قضايا 
عديدة، ودخلت في حكم األمة اإلسالمية أمم ذات حضارات، وامتزجت داخلها عناصر مختلفة الجبلة 
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والعادات من أقــوام وأجناس، إضافة إلــى تفاوت المدارك والعقول، وتشــعبت المعــارف والعلوم، 
فظهرت الحاجة الملحة لدفع العلماء من الصحابة نحو االجتهاد والتفكير لتعريف أحكام تلك األمور 
لالجتهاد، واضعين نصب أعينهم مرونة  ومنهاجاً  التي عرضت لهم وبيان مراتبها، فرســموا أسســاً 
هذا الدين الحنيف، وأن شرع اهللا شامل كامل وحكمه تام عام يستوعب العصور باختالفها، ويحتوي 
مستجدات األحداث ومجرياتها. ألم يقل رســول اهللا ژ لمعاذ بن جبل ƒ حينما أرسله قاضياً في 
اليمن: «بم تقض؟» قال: بكتاب اهللا. قال رســول اهللا ژ : «فإن لم تجد؟» قال: فبسنّة رسول اهللا، 
قال: «فإن لــم تجد؟» قال: أجتهــد رأيي وال آلو، فقــال النبّي ژ : «الحمد هللا الذي وفق رســول 

رسول اهللا لما يرضي رسول اهللا»(1).
بل أقر رسول اهللا ژ صحابته على االختالف الفقهي حين دعاهم إلى الخروج إلى بني قريظة، 
وقال لهم: «ال يصليَن أحد العصر ِإال في بِني قريظة»، فخرجوا مســرعين فأدرك بعضهم العصر في 
الطريق، فاختلفوا، فقــال بعضهم: ال نصلي حتى نأتيهم. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، 

فذكر ذلك له ژ فأقّر كال منهما(2).
وقد سلك الصحابة @ في االجتهاد طريقين:
األول: عليه القياس. والثاني: عليه المصلحة.

فوجد منهم من اشتهر باالجتهاد ومهّد لمدرسة الرأي على منهاج القياس، مع األخذ أحياناً 
بالمصلحة، ومن هؤالء الذين دّون عنهم الفقه عبد اهللا بن مســعود، وعلي بن أبي طالب، فورثا 
ة المجتهدين ذلــك المنهج من االجتهاد  فقهاء الكوفة من التابعين ومن جــاء بعدهم من األئم

بالرأي.
اب،  ووجد من الصحابة من اشتهر باالجتهاد عن طريق المصلحة، وفي مقدمتهم عمر بن الخط

وبخاصة إذا كان موضوع االجتهاد يتعلق بإدارة الدولة وتسيير أمورها وتنظيم شؤونها.
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وبعد الصحابة الكرام جــاء عصر التابعين، الذيــن وجدوا بين أيديهــم ثروتين عظيمتين من 
الرواية واالجتهاد الفقهي، فعملوا على الجمع بين هاتين الثروتين، يساعدهم في ذلك أن كل تابعي 

أخرجــه أبو داود، في األقضية، عــن معاذ، حديــث 3592 - 3597. والترمذي في األحكام، حديــث 1327 - 1328؛ وقال: هذا   (1)
الحديث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، وفيه أبو عون الثقفي، اسمه محمد بن عبيد اهللا، وذكره ابن 

القيم في إعالم الموقعين، ج 1، ص 202، وصححه.
أخرجه البخاري عن ابن عمر، في المغازي، حديث 4199.  (2)
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كان تلميذًا لصحابي أو أكثر. ولم يقفوا عند هذا القدر بل كانوا يجتهدون في ما ليس فيه نص من 
قرآن أو سنة أو إجماع، أو لم يكن للصحابة رأي فيه.

وفي تلــك الحقبة ظهرت الحاجة إلى تدويــن الصحيح الثابت من األحاديــث النبوية وغيرها، 
وبذلك اتسعت الفرجة في منهاج التابعين حتى ظهر نوعان من الفقه: فقه الرأي، وفقه األثر؛ فأهل 
األثر كانوا ال يأخذون بالرأي ِإال اضطرارًا، وال يفرعون في المســائل، أمــا أهل الرأي فإنهم كانوا 
يكثرون من اإلفتاء في المســائل بالرأي، ما لم يصح لديهم حديث في ما يجتهدون فيه، وكان بعض 
بآرائهم، مقيّدة  ال يكتفي بوضع أحكام الوقائع، بل يفرضون مســائل غير واقعة ويضمون لها أحكاماً 

نة. بقواعد مقتبسة من الكتاب والس
وبذلك نشأت مدرســتان فقهيتان عظيمتان لكل منهما خواصها، وهكذا تكونت مذاهب فقهية في 
ة المجتهدين  كل قطر مــن األقطار، حتى صار لكل عالم مــن علماء التابعين وتالميذهم مــن األئم

مذهب، وانتصب في كل بلد إمام.
وبالرغم من بروز هاتين المدرستين في عهد الصحابة والتابعين، فلم يكن الخالف كثيرًا لقلة 
ما ينـزل بهم من حوادث في عصر صدر اإلســالم وســائر العصر األموي. فــكان الفقه هو نصوص 
ا سمعوه من رسول اهللا ژ ، أو رواه لهم غيرهم،  القرآن والسنة المتبعة وما أجمع عليه الصحابة ِمم

أو ما صدر عن آرائهم من الفتاوى بعد البحث واالجتهاد.
ثم جاء العصر العباسي فظهرت فيه طوائف الفقهاء، وتميزوا بهذا االسم بعد أن كانوا يعرفون 
بالقراء، فقام فيهم زعماء مميــزون كان لكل منهم خواص ومميزات تميــزه عن غيره، كما أن لكل 

منهم قواعده وأسسه التي بنى عليها فتاويه، وأقام عليها مذهبه.
وكان الفقهاء يتمتعون بحرية الــرأي، واالجتهاد في البحث العلمي واالســتنباط، فقد كان لكل 
من استكمل أدوات االجتهاد أن يجتهد في تعريف الحكم والوصول إليه من مصادره، ويذهب إلى ما 

يطمئن إليه من دون أن تتحكم فيه سلطة أو يجبر عليه في رأيه(1).
وقد اســتتبع حرية االجتهــاد تباين مناهج البحث ومســالك االجتهاد، وطرق اســتنباط الحكم 

والنتيجة التي يتوصل إليها المجتهد(2).
وقد بلغ االجتهاد الفقهي ذروته في هذا العصر، شــجع على ذلك خلفاء بني العباس وأسهم فيه 
كثرة العلماء ونهــوض حركة إعمال الرأي، وقد ترتب على هذا الجدل وتلك المناظرات بين الفقهاء 

تطبيق الشريعة اإلسالمية في البالد العربية، صوفي أبو طالب، ص 30.  (1)
الفقه اإلسالمي، سالم مدكور، ص 91.  (2)
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أن اتســعت هوة الخالف بينهم وبعد مداه، فشــمل شــيئاً من اإلجماع. وقال بعضهم: إنه ال يتحقق، 
ومنهم من يقف عند القياس وال يأخذ به.

وكان التساع الدولة اإلســالمية في خالفة بني العباس وما ضمت من شعوب مختلفة الحضارات 
والثقافات، والعادات والنظم االجتماعية والمعيشــية والتعاملية، دور بارز في كثرة الوقائع وتنوعها، 
وقد دفــع الفقهاء المجتهدين إلى تمحيص هذه الوقائع على ضوء أحكام اإلســالم، يقرون ما يرونه 
داخــًال في نظام األحكام وينكرون ما يخالفها، وقد أثرى ذلك الفقه اإلســالمي بصنوف من أحكام 
الحوادث والمعامالت التي لم تكن معهودة من قبل، كما ظهر نتيجة لذلك اختالف بين الفقهاء في 

نة(1). توجيه الحادثة أو الواقعة، كل على حسب ما يرى في ضوء الكتاب والس
وال يخفى أن األحكام الشرعية في مصادر الشــريعة جاءت مجملة، تحتاج في فهمها واستنباط 
األحكام منها إلى شــيء مــن الفكر والتأمل. والعقل البشــري يختلف في طاقاتــه وقوته، تبع ذلك 

تفاوت الفقهاء في فهم أسرار الشريعة، فاختلف قياسهم الختالف فهمهم(2).
وعلى أثر هذا تعّددت المذاهب الفقهية، وانتشرت في كل مصر من األمصار، وكتب لبعضها البقاء 
واالســتمرار، وتزايد أتباعها عبر الزمــان، لما توافر لها من بيئة علمية صالحة اســتطاعت أن تختص 

هذه المذاهب وتنشرها، وأن يصبح لكل مذهب مريدون وأتباع من مختلف بلدان العالم اإلسالمي.
نعــم.. لقد واكب نشــأة هــذه المذاهب الفقهيــة تصنيف كتــب االختالف التي تعتبر أســاس 
الدراســات الفقهية المقارنة (الموازنة)، ويمكن تقســيم هذه الكتب من حيث ظهورها وتطورها إلى 
ثالث مراحل، كل مرحلة لها فترة زمنية تقربها، ومســاحة تاريخيــة تحصرها، ولها أيضاً خصائص 

فكرية تميزها وسمات علمية تكشفها.
ة المجتهدين بوضع القواعد، واســتنباط األحكام،  أما المرحلة األولى: فقد بدأت بقيــام األئم
وترجيح اآلراء، وتأســيس المذاهب. وهي التي عرفت بعصر الفقــه الذهبي، أو عصر ازدهار الفقه، 
ة المجتهدين. وذلك في القــرن الثاني الهجري، وألحق به القرن  أو بعصر التدوين، أو بعصر األئم
الثالــث وكذلك الرابــع نصفه أو كله. ويمكــن أن نطلق على هــذه المرحلة أيضــاً: مرحلة التقعيد 

والتأسيس.
ا المرحلة الثانية: فتلــك التي بدأ فيها فقهــاء المذاهب المختلفة فــي تحرير اختالفاتها،  أَم
 الموازنة بيــن اآلراء المتعددة والترجيح بينها، مع بيــان الدليل والتعليل، ثُم وتصحيح أقوالها، ثُم

إلحاق األشباه بنظائرها من المسائل المستجدة في الواقع أو المفترضة في الذهن.

الفقه اإلسالمي وتطوره، جاد الحق علي جاد الحق، ص 80 - 81.  (1)
الفقه اإلسالمي، سالم مدكور، ص 91.  (2)
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وهذه المرحلة تبدأ من نهاية المرحلة األولى وتنتهي في القرن الثالث عشــر الهجري. ويمكن 
أن نطلق على هذه المرحلة: مرحلة التمحيص والتفريع.

وأود أن أشــير هنا إلى أن بعض الكتّاب في تاريخ التشــريع يطلقون علــى هذه المرحلة مرحلة 
الجمود وال أوافقهم في ذلك ألسباب يطول شرحها.

وأما المرحلـــة الثالثة: فهي المرحلــة التي صاحبت بشــائر النهضة في الحضــارة الحديثة، 
نشــطت الحركة الفكرية والثقافية، وتســاير مظاهر الحياة في مختلف البــالد، وأحس الفقهاء أن 
الحاجة ماسة إلى النهضة الفكرية، والتجديد في األحكام الفقهية حتى يستوعبوا مستجدات المدنية 

الجديدة، ويعرضوا نتاجهم بما يناسب روح العصر وحاجات الناس.
وتبدأ هذه المرحلــة من نهاية المرحلــة الثانية إلى أيامنــا هذه، ويمكــن أن نطلق على هذه 

المرحلة: مرحلة النهوض والتجديد.

:≈dhC’G á∏MôªdG
وهي مرحلة التقعيد والتأســـيس كما ســبق، وقد شــهدت هــذه المرحلة بدايــات الكتابة في 
الدراسات الفقهية المقارنة (الموازنة)، حيث تدور المســألة مع ذكر أدلتها، وتفنيد رأي المخالف 

بالحجة والبرهان.
وهذه هي الطريقة التي شكلها أبو غانم بشر بن غانم الخراساني اإلباضّي في المدونة الكبرى، 

التي دونها عن سبعة من تالميذ أبي عبيدة التميمي، وكانت موسوعة جامعة مانعة.
وكذلك كتاب األم لإلمام الشــافعي الذي أماله على تالميذه بمصر، بعد أن استقر بها وأّسس 

فيها مذهبه الجديد، بعد أن رجع عن مذهبه القديم الذي كان قد أسسه بالعراق.
وتمتاز هــذه الكتب التي دونت فــي تلك المرحلة بســهولة العبارة ووضوح المعنى، مع حســن 

العرض وقوة التدليل.
وهذان مثاالن من الكتابين المذكورين:

مة ابن غانم فيه جملة نماذج رائدة لهذه المرحلة الراشدة. فقد جاء  1 ـ إن كتاب المدونة للعال
في فصل «الرجل يسهو فال يدري كم صلى» «قال المرتب: قال رسول اهللا ژ : «إذا شك أحدكم في 
صالته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتيـــن، وإن لم يدر ثالثاً صلى أم أربعاً فليجعلهن ثالثاً وليْبنِ 
شفعتا له صالته، وإن  على ما استيقن، وليسجد سجدتين قبل أن يســـلم، فإن كان صلى خمساً 
كان صلى أربعاً كانت إرغاماً للشـــيطان». وفي الحديث السجود للســهو قبل السالم إن كان لخوف 
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النقص، وفيه أن يبني على اليقين وال يعيد. وعن عطاء بن يســار عن أبي ســعيد الخدري عنه ژ 
إذا شــك أحدكم في صالته وال يدري كم صلى؛ ثالثاً أم أربعاً فليصل ركعة وليســجد سجدتين قبل 

التسليم، فإن كانت خامسة شفعها بالسجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان.
أبو يوســف عن خصيب عن أبــي عبيدة عن عبد اهللا قــال: في ذلك يتحرى. جريــر الوزي عن 
منصور عــن إبراهيم عن علقمة عــن عبد اهللا عن رســول اهللا ژ : أنه قال حديثــاً والحديث ليس 
عندنا، وإنما هو عــن عبد اهللا، إال أنه رفعه إلــى جرير إلى النبّي ژ ، وهو قــول أبي حنيفة وأبي 
د عن عمرة عن عائشة # عن رسول اهللا ژ أنه  يوسف وأبي معاوية الضرير. عن حارثة بنت محم
قال: يبني على األقلّ. وعن عطاء بن يســار عن النبّي ژ مثله، وعــن عبد الرحٰمن بن عوف: يبني 
على األقل، هو البناء على اليقين؛ ألن األقل هو المتيقن، وقال علي بن أبي طالب: ال يعذب اهللا على 

الزيادة في الشك أحدًا. وعن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير: يبني على اليقين»(1).
أرأيت كيف ذكر المسألة ثُم أتبعها بذكر الدليل، ثُم حكى كالم غيره، وأسنده إلى صاحبه، ورّد 

ما استند عليه، ثُم قوّى رأيه بما ذكر بعد ذلك من األدلة، وشرح ما قد يخفى فهمه أو يغيب حكمه.
2 ـ إن كتاب األم لإلمام الشــافعي صورة مشــرقة لهذه المرحلة الزاهية، فقد جاء في باب ما 
يكون بعد الدفن: «قال الشافعي: وقد بلغني عن بعض من مضى أنه أمر أن يقعد عند قبره إذا دفن 
بقدر ما تجذر جذور، قال: وهذا حســن، ولم أر الناس عندنا يصنعونه. أخبرنا مالك عن هشام بن 
عروة عن أبيه قــال: ما أحب أن أدفن بالبقيع؛ ألَن أدفن في غيره أحــّب إلّي، إنما هو واحد رجلين؛ 

إما ظالم فال أحب أن أكون إلى جواره وإما صالح فال أحب أن ينشر في عظامه.
أخبرنا مالك أنه بلغه عن عائشــة أنها قالت: «كســر عظم الميت ككســر عظــم الحي». قال 
الشــافعي: تعني في اإلثم، وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن، وأحّب أال يزاد في القبر 
تراب من غيــره، وليس بأن يكون فيه تراب من غيره بأس، إذا زيــد فيه تراب من غيره ارتفع جدًا 
وإنما أحب أن يشخص على وجه األرض شبرًا أو نحوه، وأحب أال يبنى وال يجصص، فإن ذلك يشبه 
الزينة والخيــالء، وليس الموت موضع واحــد منهما، ولم أر قبور المهاجريــن واالنصار مجصصة. 
قال الراوي عن طاوس: إن رســول اهللا ژ نهى أن تبنى القبور أو تجصص. قال الشافعي وقد رأيت 
من الوالة من يهدم بمكة ما يبنــى فيها، فلم أر الفقهاء يصوّبون ذلك، فإن كانت القبور في األرض 
يملكها الموتى في حياتهم، أو ورثتهم بعدهم لم يهدم شــيء إن بني منهــا، وإنما يهدم إن هدم ما 
ال يمكنه أحد هدمــه، لئال يحجر على الناس موضع القبر فال يدفن فيــه أحد فيطبق ذلك بالناس 

انظــر: المدونة الكبــرى، ألبي غانــم الخراســاني، ج 1، ص 100 - 101. وزارة التراث القومي والثقافة، ســلطنة ُعمان،   (1)
1404هـ 1984م.
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قال.... وطء القبر والجلوس واالتكاء عليه إال أن ال يجد الرجل الســبيل إلى قبر ميته إال بأن يطأه 
فذلك موضع ضــرورة، فأرجو حينئذ أن يســعه إن شــاء اهللا تعالى. وقال بعــض أصحابنا: ال بأس 

بالجلوس عليه، وإنما نهى عن الجلوس عليه للتغوط. قال الشافعي: وليس هذا عندنا كما قال»(1).
فهذه النصــوص تمثل النضج الفكري في االســتنباط الفقهي في تلــك المرحلة من حيث ذكر 
المســألة وحكاية الخالف فيها، وبيان الراجح منها مع الدليل والتعليل. وهي كما أشرنا تعد مرحلة 
ــة المتبوعين التي اســتنار بها ونهل منها من جــاء بعدهم، وإن  التأســيس والتقعيد من هؤالء األئم
أضافوا إليها وجددوا فيها، فلكل عصر عطاؤه ولكل زمن حاجاته، ولكل مرحلة ســماتها، ولكل أمة 

صفاتها ﴿ μ ´ ³ ¶ ﴾ [المطففين: 26].

:á«fÉãdG  á∏MôªdG
وهــي مرحلة التحقيق والتفريع، ففــي منتصف القرن الخامس الهجــري أو نهايته بدأت مرحلة 
جديدة من مراحل التدوين للفقه اإلسالمي، بتحرير خالفاته وموازنة آرائه، واستمرت هذه المراحل 
إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري كما سبق بيانه، ـ َبْيَد أن هذه المرحلة المتداد مدتها واتساع 

زمنها يمكن تقسيمها إلى قسمين:
1) األولى: تنتهي بســقوط بغداد على يد التتار ســنة ســتمائة وســتة وخمســين، وتميزت هذه 

المرحلة بخصائص من أبرزها ما يلي:
ة األوائل  1 ـ القيام بخطــوة تعليل األحكام، حيــث قام فقهاء هــذه المرحلة بتتبع أقــوال األئم
وجمعوهــا، ثُم ردوا الفــروع إلى األصــول والجزئيات إلى الكليــات، ثُم اســتخرجوا من ذلك علل 
ة بواسطة العلل التي  قاســوا على األحكام الصادرة من األئم ة، ثُم األحكام التي لم ينص عليها األئم
اســتنبطوها، وبذلك كان لهم الدور الفعال في توســيع نطاق الفقه، ونمو ثروتــه وازدهاره، وزيادة 

حيويته في مواجهة القضايا واألحداث المتطورة.
2 ـ الترجيح بين األقوال فــي المذاهب الفقهيــة المختلفة، والفتاوى المتعــددة التي أصدرها 
ة األوائل، ووجدوا أن هذا الكم الهائل يحتاج إلــى عملية تنظيم وترتيب وتمييز، للقيام بعملية  األئم
ة ســلكوا ما يعرف بالترجيح بين هذه األقوال، وقــد كان الترجيح بينها على  التمييز بين أقوال األئم

سبيلين:
األول: الترجيح بين هذه األقوال من حيث الرواية؛ بمعنى أنهم سلكوا طريق النقد في الروايات 

ة، ثُم رجحوا بين هذه الروايات من حيث السند والرجال الذين نقلوها. التي نقلوها عن األئم

انظر: األم، لإلمام الشافعي، ج 1، ص 277 - 278، باختصار، دار المعرفة، بيروت، لبنان.  (1)
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الثاني: الترجيح بين هذه األقوال من حيث الدراية، بمعنى أنهم رجحوا بين هذه األقوال باعتبار 
ما يكون األقرب منها إلى األدلة، واألشبه باألصول، واألليق باألحوال على حساب األقوال األخرى كل 

ذلك كان يتم باجتهادهم من دون قيود.
3 ـ نصرة مذاهب أئمتهــم باعتبارها نتيجة مقبولة لترجيحها بعــد موازنتها باآلراء األخرى من 
أجل الوصــول إلى الحق ومعرفة الغث من الســمين، ثُم تطورت المناظــرات بعد ذلك حتى صارت 

مجاالً لالنتصار للمذاهب، وتشجيع قول إمام على آخر.
ومــن المؤلفات الموســوعية في هذه المرحلة بيان الشـــرع حيث يقوم صاحبه بذكر المســألة 

وحكاية الخالف فيها، وإسناده إلى قائليه، ثُم الترجيح مع التعليل.
مثال ذلك: ما جاء في الدعاوى حيــث يقول: «من ادعى ما يجب عليه به مــن الحدود، وَعِدَم 
البينة على دعواه، لم يلزم المدعــى عليه يمين، وليس عند أبي حنيفة تجب اليمين، وأوجب اليمين 
في ذلك مالك والشــافعي، وأما أصحابنا فلم يوجبوا اليمين في ادعاء الســرقة؛ ألن بالنكول يجب 

المال للمدعي»(1).
وربما يشــير إلى الخالف من دون تعيينه كما جــاء في الكالم في أحكام الشــفعة، عن بعض 
الفقهاء أن الشــفعة في الحيوان، وقال بعضهم: ال شــفعة فيه. وعن أبي علي 5 قال: أما السيف 
والعبد والثوب والحيوان ففيه الشــفعة، وقال من قال: في األبواب والخشــب والشــجر والرحا، رحا 

الماء، ورحا اليد، والمصاحف، كل هذا فيه الشفعة إذا كان مشاعاً.
وقال من قال: ليست الشفعة إال في األصول من األموال، وليس في ما سوى ذلك شفعة(2).

مة العوتبي الصحاري: أجاز بعض مخالفينا من أهل الحديث أن تغنم أموال من كان  وقال العال
على دين النهروان، واحتج بما روي عن النبّي ژ أنه قال: «ال يتجاوز إيمانهم حناجرهم»، وبقوله: 
«لئن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عـــاد وإرم»، وقال بعضهم: وهم األكثــر: إن مالهم ال يحل غنيمة؛ 
ألنه مال مسلم. وبه قال الشــافعي. وقال بعضهم: إن القول الذي ذكرناه من قول أهل الحديث، لم 

يوافقهم عليه أحد.
ومن الحجة على رد هذا القول: أن عليّاً قال: من عرف شــيئاً فليأخــذه وقال: بقيت قدرًا قريباً 

من شهرين ثُم جاء رجل فأخذها، أو قال صاحبها فأخذها(3).

انظر: بيان الشرع، للعالمة الكندي، ج 33، ص 311 - 312. وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 1412هـ ـ 1991م.  (1)
المرجع السابق باختصار.  (2)

الضياء، للعوتبي الصحاري، ج 3، ص 405، بتصرف واختصار، (ط) وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 1411هـ/ 1990م.  (3)
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ومن كتب الخالف في المذهب الشــافعي فــي هذه المرحلــة البيان للعمرانــي (المتوفى عام 
558هـ) وهو من المؤلفات الموســوعية، حيث يذكر المسألة ويسوق الخالف فيها، ويبين دليله على 

اعتماده على قواعد إمامه.
مثال ذلك: ما ذكره من نكاح األمة حيث قال: وال يجوز للحر المســلم نكاح األمة المشــركة، 
ســواء كانت وثنية أو كتابية، وقــال أبو حنيفة: يجوز له نــكاح األمة الكتابية. دليلنــا قوله تعالى: 
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R ﴿
a ﴾ [النســاء: 25]. فدلّ على أَنه ال يجوز نكاح الفتيات غير المؤمنات، ويجوز للحر المسلم أن 

ينكح األمة بشرطين:
أحدهما: أن يكون عادماً للطول وهو مهر الحرة.

من العنت، وهو أن يخاف إن لم يتزوج بها أن تحمله شــهوته للجماع  والثاني: أن يكون خائفاً 
̂ ، ومن التابعين الحســن وعطاء وطاووس وعمرو بن دينار  على الزنا. وبه قال ابن عباس وجابر 

والزهري، ومن الفقهاء مالك واألوزاعي.
وقــال أبو حنيفة 5 : إذا لم تكن تحته حرة له نكاح األمة، وإن لم يخف العنت، ســواء كان 

قادرًا على صداق حرة أو غير قادر.
وقال الثوري وأبو يوسف رحمهما اهللا: إذا خاف العنت حل له نكاح األمة وإن لم يعدم الطول.

وقال عثمان 5 : يجوز له أن يتزوج األمة بكل حال، كالحرة.
 \ [ Z Y X W V U T S R ﴿ :دليلنا قول اهللا تعالى
 m l k ji h g fe d c ba ` _ ^ ]
 {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p  o  n
| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [النساء: 25]. 
فأباح نكاح األمة بشــرط عدم الطول وخوف العنت، فلم يجز نكاحها إال مع وجود هذين الشرطين، 
فإن وجد مهر حرة مسلمة لم يحل له نكاح األمة لآلية، وإن كان لم يحل له نكاح األمة؛ ألنه يخاف 

الزنا.
وإن كان عادماً لطول حرة مســلمة وخائفاً للعنــت، وأقرضه رجل مهر حــرة، أو رضيت الحرة 
بتأخير الصداق، حل له نكاح األمــة؛ ألن عليه ضررًا بتعلق الدين في ذمتــه، وإن بذل له رجل هبة 

الصداق حل له نكاح األمة؛ ألن عليه منة في ذلك(1).

البيان، أبو الحسن حي بن أبي الخير الشافعي اليماني، ج 9، ص 264 - 265، ط 1، دار المناهج للطباعة والنشر.  (1)
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وربما يحكي الخالف في المذهب ويصححه كما قال: «وإن وجد ما يشــتري به أمة أو ما يتزوج 
به حــرة كتابية ففيه وجهــان: أحدهما: يجوز له نــكاح األمة؛ ألن اهللا تعالى شــرط في نكاح األمة 
ال يســتطيع نكاح المحصنات المؤمنات والشــرط موجــود، والثاني: ال يجوز له، وهــو األصح؛ ألنه 

ال يخاف العنت»(1).
ومــن الكتب التي ظهرت في هذه الفترة واســتمرت شــهرتها بداية المجتهــد ونهاية المقتصد 
البن رشــد األندلسي المتوفى 595 هـ ، وهو عمدة الباحثين في دراســات الفقه المقارن (الموازن)، 
فقد سلك مســلكاً رائعاً في توضيح المسائل وعرضها، بعد دراســة المقصود، ثُم يتناول هذه األدلة 

واألفكار بالتمحيص والتحقيق، ويبيّن سبب االختالف مع الترجيح والتدليل.
كما جاء في الكالم عن غســل اليدين في الوضوء حيث قال: اتفق العلماء على أن غسل اليدين 
والذراعين من فــروض الصالة، لقوله تعالــى: ﴿  * + ,﴾ [المائــدة: 6]. واختلفوا في 
إدخال المرافق فيها، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، وذهب بعض 
أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه ال يجب إدخالها في الغســل. الســبب 
في اختالفهم في ذلك االشــتراك الذي في حرف «إلى» وفي اســم «اليد» في كالم العرب، وذلك 
أن حرف «إلى» مرة يدل في كالم العرب على الغاية، ومــرة يكون بمعنى «مع»، ومن فهم من اليد 
مجموع الثالثة األعضاء أوجب دخولها في الغســل، ومن فهم من «إلى» الغايــة، ومن اليد ما دون 
المرفق ولم يكن الحد عنده داخًال في المحدود لم يدخلهما في الغســل. وخرج مسلم في صحيحه 
عن أبي هريرة: أنّه غســل يده اليمنى حتى أشــرع في العضو، ثُم اليســرى كذلك، ثُم غسل رجله 
اليمنى حتى أشرع في الساق، ثُم غسل اليسرى كذلك، ثُم قال: «هكذا رأيت رسول اهللا ژ يتوضأ».
وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغســل؛ ألنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على الســواء 

وجب االقتصار على أحد المعنيين إال بدليل.
وإن كانت «إلى» من كالم العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى «مع»، وكذلك اسم اليد 

أظهر في ما دون العضد منه في ما فوق العضد.
فقول من لم يدخلها من جهة الداللة اللفظية أرجح، وقول من أدخلها من جهة هذا االثر أبين، 
إال أن يحمل هذا األثر على الندب، والمســألة محتملة كما نرى، وقد قال قوم: «إن الغاية إذا كانت 

من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه»(2).

البيان، مرجع سابق، ص 266.  (1)
انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشــد، ج 1، ص 366 - 368، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عباس أحمد   (2)

الباز، مكة المكرمة، 1416هـ ـ 1996م.
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2) أما القســـم الثاني: من مرحلة التحقيق والتفريغ فــي تدوين الفقه؛ فتبدأ بســقوط بغداد 
على يد التتار عام ستمائة وستة وخمســين للهجرة، وانتهت في القرن الثالث عشر الهجري تقريباً، 

وتميزت هذه المرحلة بخصائص من أبرزها ما يلي:
اختصار التآليــف القديمة في عبــارات وجيزة، وربمــا في تراكيب عســيرة يمكن حفظها  ـ  1

واستظهارها.. ولكن ربما يصعب فهمها ويتعذر إدراكها.
الشــروح والحواشــي للمختصرات أقرب إلى األلغاز منها إلى اإلفهام فضًال عن خلوها من  ـ  2

ا جعلها تحتاج إلى الشــروح، ثُم تحتاج إلى حواش لشرح الشرح  ة وعلل األحكام، ِمماألدل
واالستدراك عليه، وتحتاج الحواشــي إلى تقريرات، وتحتاج التقريرات إلى تعليقات، حتى 

صار الكتاب الواحد عبارة عن متن وشرح وحاشية وتقريرات وتعليقات.
القيام بعملية نظم المتون، بمعنى نظم المتون المختصرة من كالم ذي وزن وقافية ليسهل  ـ  3

حفظه على الطالب.
تدوين الفتاوى: وهي فتاوى من علماء هذه المرحلة في بيان بعض المسائل التي حدثت في  ـ  4

عهدهــم، ووردت إليهم في أحوال مختلفة، وأوقات متعددة، ثُــم جمعت ورتبت على األبواب 
الفقهية المعروفة.

:áãdÉãdG  á∏MôªdG

في منعطف القرن الثالث عشــر الهجري أو نهايته، ومع دخول القرن الرابع عشر أحس العلماء 
بأن الحاجة إلى التجديد في الفقه اإلسالمي بثروته العظيمة، من أصوله الثابتة وفروعها المتعددة.

وهذه هي المرحلة التي أطلقنا عليها: مرحلة النهضة والتجديد.
وقد تميزت بخصائص من أهمها ما يلي:

1 ـ التدوين الرســمي للتشــريع: فقد انتشــرت حركة تدوين القوانين األوروبية الحديثة من 
مطلع القرن التاسع عشر الميالدي، ورأت عندئذ الدولة العثمانية وجوب إصدار القوانين الموافقة 
لها، تبعاً لمقتضيــات الحاجة من ذلك العصر فقامت بتكوين لجنة اســمها جمعية المجلة «مجلة 
جمعيتي»، مؤلفة من ســبعة علماء برئاسة أحمد جودت باشــا، ناظر ديوان األحكام العدلية، وكان 
د  أعضاؤها في البدء السادة: أحمد خلوص، أحمد حلمي، من أعضاء ديوان األحكام العدلية، ومحم
أمين الجندي، وســيف الدين من أعضاء شــورى الدولة، والســيد خليل مفتش األوقاف، والشيخ 
د عالء الدين بن عابدين. ولكن تشــكيل هــذه اللجنة تغير أثناء مدة عملها فاســتبدل بعض  محم

أعضائها وزيد عليها أعضاء آخرون.
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وكانت غاية اللجنة تأليف كتاب في المعامالت الفقهية، يكون مضبوطاً سهل المأخذ، عارياً من 
االختالفات، حاوياً لألقوال المختارة، سهل المطالعة على كل أحد.

وســبب التدوين كما أوضحته اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى الصدر األعظم غالي باشــا 
بتاريخ المحرم 1286هـ/ 1859م هو أن علم الفقه بحر ال ساحل له، واستنباط دور المسائل الالزمة 
منه لحل المشــكالت يتوقف على مهارة علمية وملكــة كلية، وعلى الخصوص مذهــب الحنفية؛ ألنه 
قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتــون في الطبقة، ووقع فيه اختالفات كثيــرة، ومع ذلك فلم يحصل 
فيه تنقيح كما حصل في فقه الشــافعية، بل لم تزل مسائله أشتاتاً متشعبة، فتميز الصحيح من بين 
تلك المسائل واألقوال المختلفة، وتطبيق الحوادث عليها عسير جدًا، وعدا ذلك فإنه بتبّدل األعصار 

تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العرف والعادة.

وقد باشــرت اللجنة عملها في العــام 1285هـ (1869)، وعرضت المقدمــة والكتاب األول من 
 المجلة على شــيخ اإلســالم وغيره من المقامات، وأدخل عليها ما لزم من التهذيــب والتعديل، ثُم
تقاســم أعضاء العمل فاشــترك في بعض كتابتها فريق منهــم من دون اآلخرين، إال رئيســها، فإنه 

اشترك في أبوابها جميعاً، وقد تم ترتيبها 1293هـ (1876).

ويجد المتصفح لمجلة األحكام العدلية أنها تحتوي على ألف وثمانمائة وإحدى وخمســين مادة 
(1851)، وتقســم إلى مقدمة وستة عشــر كتابا، فالمقدمة مؤلفة من مائة مادة، األولى في تعريف 

علم الفقه وتقسيمه، والباقية في القواعد الكلية العامة.

والناظــر إلى المذهب الفقهي الــذي التزمته هذه المجلة يجد أنها بوجــه عام تأخذ من كتب 
ظاهــر الرواية عند األحناف، وفي حالة اختــالف األقوال وتعددها عند أبــي حنيفة وأصحابه كانت 

المجلة تختار القول الموافق لحاجات العصر وروح ومقتضيات المصلحة.

وقد بقي األمر كذلك حتى 1917م، حتى ســنت الدولة قانوناً للزواج والفرقة صدر باسم قانون 
العائلة في 8 محرم 1336هـ ، وهــذا القانون وإن كان في األصل على مذهب الدولة الحنفي، إال أن 
كثيرًا من المسائل أخذت عن باقي المذاهب اإلســالمية، كما في فساد زواج المكره، وبطالن طالق 

السكران أو المكره، وتفريق الزوجين عند الشقاق والنـزاع، وغير ذلك من المسائل.

وقد استمرت المحاوالت بعد ذلك في تدوين الشريعة في كثير من البالد اإلسالمية على أساس 
اختيار األيسر للناس واألصلح للجنة من األمور الخالفية في المذاهب الفقهية، وبذلك اتسمت هذه 
التدوينات بســمة الفقه اإلســالمي من حيث شــموله لجميع المواد المعروفة في القوانين الوضعية، 

وسمة الفقه المقارن (الموازن) من حيث اآلراء المختارة.
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2 ـ طبع ونشــر المخطوطــات الفقهية مــع تحقيقها والتعليــق عليها، وربما شــرحها وتنظيمها 
وتبويبها وكذلك فهرستها.

3 ـ إنشــاء المجامع العلمية وإصدار الموســوعات الفقهية، وبيان الفتاوى المعاصرة والقضايا 
المستجدة.

ففي مؤتمر رابطة العالم اإلســالمي المنعقــد في مكة المكرمــة 1384هـ ارتفع صوت الداعية 
مصطفى الســباعي عند إنشــاء المجمع الفقهي، بأن تكون الموســوعة الفقهية التي تصدر متضمنة 
علمياً  لجميع المذاهب اإلســالمية، وتصبح دليــًال لألحكام الشــرعية، وأن تعرض موادهــا عرضاً 
صحيحاً، وباللغة العربية وتترجم إلى اللغات األخرى، وبدأت اللجان المكلفة بهذا العمل، باالســتناد 

إلى المذاهب الفقهية الثمانية مرتبة على حروف المعجم.
واســتمرت المحاوالت بعد ذلك في بعض الدول اإلسالمية إال أنها تنشط أحياناً وتضعف أخرى 

تبعاً لألحوال المتغيرة.
4 ـ إقامة المؤتمرات والندوات الفقهية بصورة دورية، مثل مؤتمر الفقه اإلســالمي الذي يعقد 
كل ســنة في دولة من الدول اإلســالمية، ومثل ندوتكم هذه «تطور العلــوم الفقهية في ُعمان» التي 
تعقد كل ســنة من قبل وزارة األوقاف والشؤون الدينية، وتقوم باســتضافة كريمة لكوكبة من رجال 
الفقه والفكر للنظر في القضايا الفقهية المختلفة، واألحكام الشــرعية المتعددة، وبخاصة ما يتعلق 

منها بالتجديد الفقهي، الذي يناسب متطلبات الواقع، وحاجات العصر، ومصالح الناس.

وآخر دعوانا أن الحمد اهللا رب العالمين.
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أستاذ الدراسات اإلسالمية بالجامعة اللبنانية
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يذكــر المؤلّفــون األحنـاف أنّ أبــا حنيفة النعمــان بـن ثابــت (- 150هـ) ألّف فــي «اختالف 
الصحابــة»(1). بيد أنّ ما وصــل إلينا مدوناً عنه رســالته إلى عثمــان الَبتّي عاِلــم البصرة، والتي 
يعلنُ فيها اختالفه معه في عدة مســائل(2). وهناك من ميراث أبي حنيفة ما دونه تلميُذُه أبو يوســف 
يعقوب بن إبراهيـم (- 182هـ) في «الرّد على ِســيَر األَوزاعي» (- 157هـ) عاِلم أهل الشــام، وكتاب 
ى «اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» القاضي بالكوفـــة، أيام األمويين  أبي يوســف اآلخر المســم
والعباسيين(3). ولدينا أيضاً رســالة الليث بن سعـد (- 175هـ) عاِلم مصر إلى اإلمام مالك بن أَنَس 

يخبُرُه فيها باختالفه معه في اعتبار «عمل أهل المدينة» بين األدلة الشرعية أو األصول(4).
د بن الحســن الشــيباني  وقد وصل إلينا مــن المرحلة التدوينية األولى لالختالف كتاب محم
ى: «الحجة على أهل المدينة»، وأهُل المدينة هم أصحاُب اإلمام مالك في نظره،  (- 189هـ) المسم
وهــو يقارن آراءهم على أبواب الفقه بآراء أســتاذه أبــي حنيفة، ويرد عليهم بذلــك(5). واحتفظ لنا 
الشافعي (- 204هـ) في كتاب األُمّ ـ الذي تركه مسوّدًة في ما يبدو ـ بعدة رسائل في االختالف مثل 

ابن النديـم: الفهرســـت، ط، رضا تجدد، ص 165. وقارن بمقدمة أبي الوفا األفغاني على اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى،   (1)
1357هـ. وانظر جمال الدين عطية: التنظير الفقهي، الطبعة األولى، القاهرة، 1987، ص 136.

رســالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي؛ عن: العالم والمتعلم رواية أبي مقاتل عن أبي حنيفة، ويليه رسالة أبي حنيفة إلى عثمان   (2)
البتي ثم الفقه األبسط رواية أبي مطيع عن أبي حنيفة. بتحقيق: محمد زاهد الكوثري. القاهرة، 1368هـ ، ص 33 - 38.

الرد على سير األوزاعي ألبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، نشر أبو الوفا األفغاني، 1357هـ ، القاهرة. واختالف أبي حنيفة وابن   (3)
أبي ليلى ألبي يوسف، مطبعة الوفاء، 1357هـ.

نشرها الترمذي في «الُسنن». وقارن بترجمة الليث بن سعد البن حجر العسقالني، بيروت، دار الكتب العلمية، 1421هـ.  (4)
محمد بن الحسن الشيباني: الحجة على أهل المدينة، 4 مجلدات. دار الكتب العلمية، 1418هـ.  (5)
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د بن الحســن»؛ إلى جانب الرسالتين  اختالف الشــافعي مع مـالك»، و «اختالف الشافعي مع محم»
الســالفتي الذكر (اختالف أبي حنيفة وابــن أبي ليلى، والرّد على ِســير األَوزاعــي)(1). ونعرُف من 
د بن عبد الحكم (- 264هـ) المالكي الميول، ألف في الرّد على اإلمام الشــافعي  المصــادر أنّ محم

نة»(2). (- 204هـ) كتابه العنيف: «الرّد على الشافعي في ما خالف فيه الكتاب والس
وإذا كانت المؤلفاُت والرســائُل التي ذكرناها تنتمي إلى مرحلة تكــون المذاهب الفقهية (بين 
150 و 250هـ)؛ فــإنّ مؤلفاٍت أُخرى كثيرة في االختالف ظهرت في مــا بين منتصف القرن الثالث، 

ومنتصف القرن الرابع الهجريين. وقد تنوعت أغراُضها ومقاصـُدها ومناهُجها
د بن شــجـاع الثلجي (- 256هـ) في ذكر المســائل التي  هنـاك مثـًال كتاب الفقيه الحنفي محم
د بن نصر المروزي  اختلف فيها شيخاه: أبو يوسف (- 182هـ)، وزُفر بن الهَُذيل (- 158هـ). أّما محم
(- 294هـ)، فقــد أَلّـف «اختالف الفقهاء» ليوضح أنّ أبا حنيفــة الكوفي الذي يرد معظَم فقهه إلى 

علّي وابن مسعود؛ قد خالفهما في كثيٍر من المسائل (على أبواب الفقه).
ويذكر ابن النديم في: «الفهرســت» كتاباً لزكريا الساجي يسّميه: «اختالف الفقهاء»؛ ولم يصل 
د بن جرير الطبري (- 310هـ) الكبير  إلينا. إنما أشهُر ما وصل من تلك الفترة قطعتان من كتاب محم
ى: «اختالف الفقهــاء» أيضاً. ومن الحقبة نفســها وصلت ثالثة كتٍب فــي االختالف ألبي بكر  المســم
د بن إبراهيم بن المنذر (- 319هـ) هي «اإلشراف على مذاهب أهل العلم»، و «األَوسط في الُسنن  محم
واإلجمــاع واالختالف»، و «اختالف العلماء». وصنّف الطحاوي الحنفي (- 320هـ) كتبه المشــهورة في 

االختالف: «شرح معاني اآلثار»، و «اختالف الفقهاء»؛ ويقُع كٌل منها في عدة مجلدات(3).
وتختص المرحلــة الثالثُة (في ما بين القرنين الرابع والســادس) بانقــالب االختالف من فقٍه 
د الســمرقندي (- 373هـ):  مقارن إلــى َجَدٍل عنيٍف أو هادئ؛ من مثل كتاب أبي الليث نصر بن محم
اء (- 450هـ): «الخالف الكبيــر»، وكتاب  مســائل الخالف» أو «مختلــف الرواية»، وكتــاب الفــر»
القدوري الحنفي (- 428هـ): «التجريد»، وكتاب البيهقي (- 458هـ): «الخالفيات». وأشهُر خالفيات 
هذه الفترة: «بداية المجتهد» البن رشــد (- 595هـ)، وكتب الغزالي (- 505هـ): «مآخذ الخالف»، 

و «لُباب النظر»، و «تحصين المآخذ»، و «المبادئ والغايات».

األم، 116/2، 148، 211/3، 222، 218/4 - 222، 232 - 241.  (1)
الفهرســت البن النديم، مصدر ســابق، 171. وقارن بمحمد األمين ولد محمد سالم بن الشــيخ: مراعاة الخالف في المذهب   (2)

المالكي، دار البحوث والدراسات، دولة اإلمارات العربية، ص 30.
في االختالف  مقدمــة الدرة المضيئة إلمام الحرمين الجويني (تحقيق: عبد العظيم الديب) وقد اســتقصى فيهــا ثمانين كتاباً   (3)
(قطــر، 1397هـ). وقارن بجمال الدين عطية: التنظير الفقهي، مرجع ســابق، ص 138 - 141. وكان Kern قد حاول تتبع كتب 

في مقدمته على قطعٍة من «اختالف الفقهاء» للطبري. االختالف الفقهي أيضاً 
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والُمالحظ أنّ أكثر كتب الحقبة الثالثة هذه ترّكُز على الخـالف بين الحنفية والشــافعية - في 
ســائر أبواب الفقه ـ في حـين يعمل أبو زيد الدّبوسي الحنفي (- 430هـ) على إيضاح الخالف داخل 
المذهــب الحنفي من جهـة، وبيـن األحناف والشــافعـية والمالكية، من جهــٍة ثانية. وينـصرف ابن 

عبد البر (- 464هـ) على دراسة المسائل نفسها في المذهب المالكي (اختالف مالك وأصحابه)(1).
ويريد دارسون ُمْحَدثون أن يردوا هذه االختالفات الفقهية إلى عهود الصحابة والتابعين. بمعنى 
أنهم يذهبون إلى أن ما اختلف فيه الصحابــُة في المدينة انعكس في مذهـب مالك، وما اختلف فيه 
ابن عباس مع غيره من الصحابة والتابعين بمكة، ظهر في فقه عمرو بن دينار وعطـاء بن أبي رباح، 

وما اختـلف فيه فقـهاء الكوفة ظهر في فقه أبي حنيفة.. الخ(2).
األمر جرى على غير هــذا النحو. فقــد كان الصحابة والتابعــون يختلفون في  والــذي أراُه أنّ 
المســألة أو المســألتين االجتهاديتين، ويحصل اتفاق بعد ذلك أو ال؛ من دون أن يؤثر ذلك كثيرًا 
اب على عدم قســمة األَرَضين المفتوحة عنوًة بين المقاتلين، وجعلها  فيهم. مثل إصرار عمر بن الخط
خراجاً للمســلمين. ومن مثل إصرار ابن عباس على إباحة ربا الفضل. ومن مثل اختالفهم في توريث 
اإلخوة مع الجّد؛ حيث ذهب أبو بكر وجماعٌة معه إلى توريثهم قياساً على األب؛ بينما ذهب علي وابن 

مسعود وزيد بن ثابت إلى عدم توريثهم(3).
وال نرى عالقــًة قويًة بين اختــالف الصحابة والتابعين مــن جهة، واختالفــات القرنين الثاني 
والثالث. ففــي تلك الفترة التي ســميناهـا مرحلًة أولــى (150 - 250هـ) كانــت التوجهات الفقهية 
في األمصار، تتحول إلــى مذاهب فردية (حنفي ومالكي وأوزاعي وشــافعي وحنبلي وزيدي وإباضّي.. 
الخ)(4)؛ فكانت وظيفُة التأكيد على االختالف إيضاح حــدود المذهب أو تحديد الطابع العامّ له من 

طريق التماُيز.
أما في المرحلة الثانية فقد بــدأ التقعيد الفقـهي واألصولي (األدلــة والقواعد)، ولذلك اتجه 
الفقهاء لإلفادة من الفرصــة، أي اتجه كل مذهٍب لإلفادة من المذهب اآلخر. وعاد االشــتباك في 

المرحلة الثالثة إلثبات الوجود واالستتباب في األوقاف وفي المدارس وفي والية القضاء.. الخ(5).

في الفقه المقارن، واإلفصاح  من القرنين الخامس والســادس: اإلشــراف لعبد الوهاب المالكي، وهو كتاب ممتازٌ  لدينا أيضاً   (1)
كتاب الُمغني المشهور البن ُقدامة الحنبلي. واإلشراف للوزير ابن هبيرة. ولدينا أيضاً 

هذا هو تصور ابن الشــيخ في: مراعاة الخالف، مرجع سابق، ص 22 - 25، ومحمد الروكي: نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في   (2)
اختالف الفقهاء، 1994، ص 187 - 212.

اختالف الفقهاء للطـبري، ص 124، والقوانين الفقهية البن جـزي، ص 211، ونيل األوطار للشوكاني 191/5، والموافقات 112/4.  (3)
وائل حالّق: النظريات الفقهية اإلسالمية (باإلنجليزية)، 1997، ص 223 - 246.  (4)

مصطفى سعيد الخن: أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء، 1985، ص 314 - 316.  (5)
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يقول الشــافعي (- 204هـ) في الرســالة(1): «قال: فإني أجد أهل العلم قديماً وحديثاً مختلفين 
ٌم، وال أقولُ  في بعض أموِرهم، فهل يسُعهُْم ذلك؟ قال؛ فقلُت له: االختالُف من وجهين أحُدهما ُمَحر
م؟ قلُت: كل ما أقام اهللا به الحجــة في كتابه أو على  ذلك في اآلَخــر. قال: فما االختالُف المحــر
لســان نبيّه منصوصاً بيّنــاً، لم يحلّ االختالف فيه لمــن علمه. وما كان من ذلــك يحتمل التأويل 
وُيْدرَُك قياســاً فذهب المتأّول أوالقايُس إلى معنًى يحتمله الخبر أو القياس، وإْن خالفه فيه غيره؛ 
لــم أقل إنه يضيُق عليه ضيــق الخالف في المنصوص. قــال: فهل في هذا حجــٌة تبيّن فرقك بين 
 e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ :التفـــرق االختالفيــن؟ قلُت، قــال اهللا فــي ذم
f ﴾ [البينــة: 4]. وقال جــل ثنــاؤه: ﴿ z y x w v } | { ~ ے ﴾ 
[آل عمران: 105]. فذمّ االختــالف في ما جاءْتهم به البيّنات. فأّما ما ُكلّفوا فيه االجتهاَد فقد مثلْتُهُ لك 

بالِقبلة والشهادة وغيرها...».
وبذلك يكوُن الشــافعي قد أقر االختالَف االجتهادي في الفُروع، وهو ما كان يقوُم به هو نفُسه، 
وذمّ االختالف في األصول والعقائد. والَحكَُم عنده بين األمرين في وجود النّص أو الدليل أو عدمه. 
االختالُف حوله، وعندمــا ال يكوُن يصبُح االجتهاُد ضرورياً،  فعندما يكوُن هناك نص محكم ال يجوزُ 

ومع االجتهاد يحُصُل الخالف، الذي ال ُبد من التسليم بضرورته أيضاً(2).
والطريف أنّ ابن حزم (- 456هـ) هو الذي أثار هذا الغبار حول تحريم االختالف في كلّ شيء؛ 
فقال في كتابه: اإلحكام في أصول األحكام: «االختالُف ال َيَســُع البتّة، وال يجوزُ. إنما الفرُض علينا 
اتباع ما جاء به القرآن عن اهللا تعالى الذي شــرع لنا دينَ اإلســالم، وما صح عن رســول اهللا ژ 

الذي أمره اهللا تعالى ببيان الدين»(3).
وأورد ابــن حزم ُحججاً عقليًة ونقليًة للقائلين باالختالف ثُــم راح َيُرد عليها. ولذلك فقد التزم 
كل الذيــن احتجوا لالختــالف واالجتهاد بالرّد عليــه، أو على من ال يقول بجــواز االختالف. وكان 
من بين هؤالء ابــن عبد البر في «جامع بيــان العلم وفضلــه»، والخطيـب البغـــدادي فـي «الفقيه 

والمتفقّـه»، واآلمـدي في «اإلحكام»، وابن قيّم الجوزية في «إعالم الموّقعين».
والواقُع أنّ إثارة المشــكلة أتت من مكاٍن آَخر هو قولُ عبيد اهللا بن الحسن العنبري (- 168هـ) 
إنّ كل مجتهٍد ُمصيب، وهذا إقراٌر مــن جهٍة بأنّ االختالف جائٌز مطلقاً، ومن جهٍة أُخرى أنه ال خطأ 

الشافعي: الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، 1940، ص 560 - 561.  (1)
محمد الروكي: نظرية التقعيد الفقهي، مرجع سابق، ص 215 - 219.  (2)

ابن حزم: اإلحكام في أصول األحكام، 840/5 - 846.  (3)
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 أو صواب في االجتهاد، وإنما تتســاوى اآلراء صحًة لتســاوي العقول، وانفتاح المجال في ما ال نص
فيــه. ولذلك انصب جهد أُصوليي الفقهــاء على الرد عليه، باعتبار أن الحــق في واحد، مع حصول 

األجر للمجتهد المخطئ كما يرُد في الحديث المعروف(1).
ومع جواز بل ضرورة االختالف في الفروع، يبقى أنّ هناك اختالفاً مذموماً ال ينحصُر في القول إنه 
غير جائٍز في األصول؛ هو االختالف المتأثّر باألهواء أو بالجهل أو عدم وصول الدليل أو التأويل البعيد 
أو المخالف لدليٍل قطعي أو ألحد األصول المقطوع بها في الشريعة. وقد رّكز الشاطبي في «الموافقات» 
على هــذا النوع من أنواع االختالف المــردود في الفتاوى؛ فقال: «ال يجوزُ وال يســوغ وال يحل ألحـٍد أن 
يفتي فــي دين اهللا إّال بالحقّ الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه، وســخطه من ســخطه. وإنما 
المفتي ُمْخبٌر عن اهللا تعالى فــي حكمه، فكيف يخبر عنه إّال بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه، واهللا تعالى 
يقــول لنبيــه ژ : ﴿ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ [المائــدة: 49]. فكيف يجوزُ لهذا 
المفتي أن يفتي بما يشــتهي أو يفتي به عمــرًا لصداقٍة تكون بينهما أو غير ذلك مــن األغراض؟ وإنما 
يجب للمفتي أن يعلم أن اهللا أمره أن يحكم بمــا أنزل اهللا من الحقّ فيجتهد في طلبه، ونهاُه أن يخالفه 

وينحرف عنه. وكيف له الخالص مع كونه من أهل العلم واالجتهاد إّال بتوفيق اهللا وعونه وعصمته»(2).

:±ÓàN’G ÜÉÑ°SCG  :kÉãdÉK

هناك ثالثة أسباٍب رئيسٍة لالختالف الفقهي، تتفرع عليها فروعٌ كثيرة.
1) يتصل السبب األول: بلغة النّص، واالختالف في معنى المفرد أو الجملة، كما االختـالف في 
اعتبار المجاز والحقيقة. فقـد اختلف الفقهاء في ُمراد الشـــارع من لفــظ القُرء في قولـه تعالى: 
﴿ L K J I H ﴾ [البقــرة: 228]؛ إذ إنّ لفــظ القرء مشــترٌك بين الُطهر 
والحيــض، والفقهاء متباينون في عدة المطلقة وهل تكوُن بالحيــض أم بالُطهر. فالمدنيون قالوا إنّ 

عدة المطلقة تكون ثالثة أطهار ـ والعراقيون قالوا إنها ثالث حيضات(3).

محمد بن الحســن الحجوي: الفكر الســامي في الفقه اإلســالمي. اعتنى به أيمن صالح شــعبان، دار الكتب العلمية، بيروت   (1)
.504/4 ،1995

الشاطبي: الموافقات 90/4.  (2)
ولــي اهللا الدهلــوي: اإلنصاف في بيان أســباب االختــالف، راجعه وعلّــق عليه: عبد الفتاح أبــو غــدة. دار النفائس، 1978،   (3)
ص 21 - 23. وابن السيد البطليوسي: التنبيه على أسباب االختالف، ص 32 - 33. وقارن بطه جابر العلواني: أدب االختالف في 
اإلســالم، المعهد العالمي للفكر اإلســالمي، 1987، ص 105 - 110. ويريد الدكتور جمال الدين عطية (في التنظير الفقهي، 
ص 146 - 150) أن ُيلحق بكتب االختالف ُكتب تخريج الفروع على األصول (وأشــهرها مؤلفات الزنجاني والدبوســي واإلسنوي) 
وأنــا أرى أنها تتنوع. فمنهــا ما يدخل في كتب االختالف العادية (الدبوســي مثــًال)، ومنها ما يتعلق باآلليــات، والعالقة في 

الحقيقة بين األدلة والقواعد، وهي ال تدخل في مسائل االختالف التي نعالجها هنا. 
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وقد يكون للفظ أحياناً استعماالن: حقيقي ومجازي. ويختلف الفقهاء في أيهما األَولى باالعتبار. 
وأبو إسحاق اإلسفراييني وابن تيمية ال يريان جواز وقوع المجاز في لفظ الشارع؛ بينما يرى األكثرون 
جواز ذلك، وفي ألفاظ األحــكام بالتحديد. ثُم إنّ هناك اختالفاً في ِصيَــغ الفعل أو األمر والنهي. 
ومطلُق األمر يفيــُد الوجوب، ومطلــق النهي يفيد التحريم؛ هــذا هو االســتعمال الحقيقي لكٍل من 
الصيغتين، إنما قد ترُد لكٍل منهما معاٍن غير المعنى الذي ُوضعت له أوالً. إذ قد يأتي األمر للندب، 

كما أنّ النهي قد يرُد لغير التحريم كالكراهة والتحقير(1).

2) والسبُب الثاني لالختالف الفقهي: يعوُد إلى رواية األحاديث، وإلى هذا العامل ترجُع معظُم 
ال يصل الحديث إلى أحــد المجتهدين فيفتي بمقتضــى ظاهر آيٍة أو  االختالفات الفقهيــة. فأحياناً 

حديٍث آخر، أو بقياٍس على مسألة سبق لرسول اهللا ژ فيها قضاء.

وإذا وصل الحديث فقد يرى فيه المجتهد علًة قادحًة ال يراها المجتهد اآلخر فيأخذ به. ثُم إنّ 
آراء العلماء قد تختلف الختالف آرائهم في معاني مفردات الحديث ودالالته(2).

3) أما الســبب الثالث: المهّم لالختالف في الفروع فالتباُينُ في القواعد األصولية أو الفقهية 
وضوابط االســتنباط. والقواعد والضوابط اختلفت مذاهُب المجتهدين فيهــا؛ فهناك من يعتبر فتوى 

الصحابي حجًة، وبعضهم ال يرى ذلك؛ بل يعتمد فقط على ما يرويه الصحابي عن النبّي ژ (3).

وهنــاك االختالفات الناجمة عــن حجية مفهوم المخالفــة لدى الشــافعية والمالكية من جهة، 
والحنفية من جهٍة ثانية. ثُم االختالف في فهم مقاصد الشريعة وعللها.

وأخيراً: عملية بناء الحكم وهل ُيبنى على قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح أم ال(4)؟

ثم إنّ بعض الفقهاء يأخذ بالمصالح المرســلة أو ببعض األدلــة المختلف عليها، وال يأخذ بها 
البعض اآلخر فتختلــف اجتهاداتهم. وذلك، ألن الفقه هو معرفة األدلة على ســبيل اإلجمال، وكيفية 
االستفادة منها، وحال المستفيد. وهكذا فهو إذًا مجموع الضوابط والقواعد التي وضعها المجتهدون 
لضبط عمليــة االجتهاد في اســتنباط األحكام الشــرعية الفرعـية من األدلــة التفصيلية. وبقدر ما 

تختلف اآلراءُ في الضوابط والقواعد، تختلف االجتهادات وتتعدد(5).

عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: أسباب اختالف الفقهاء، مؤسسة الرسالة، بيروت 1998، ص 108 - 115.  (1)
التركي: أسباب اختالف الفقهاء، مرجع سابق، ص 109 - 116، والعلواني: أدب االختالف، ص 110 - 114.  (2)

العلواني، مرجع سابق، ص 110 - 112، والتركي، مرجع سابق، ص 116 - 119.   (3)
محمد كمال الدين إمام: نظرية الفقه في اإلسالم (مدخل منهجي)، المؤسسة الجامعية، بيروت 1998، ص 258 - 259.  (4)

الدهلوي، ص 215.  (5)
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ويتفرع على ذلك من ضمن ما يتفرع مسألة التعارُض والترجيح، والتعارُض َتقَاُبُل الدليلين على 
ماً. والتعارض بين األدلة الشــرعية ليس في  ســبيل الممانعة، كأن يكوَن أحُدُهما ُمجيزًا واآلَخر محر
نفس األمر والواقع، إذ أدلة الشــرع ال تتناقُض في ما بينها؛ فيجري اللجوءُ إلى التغليب والترجيح، 

وتختلف التقديراُت تبعاً لذلك بين المنطوق والمفهوم(1).

:èFÉàædG  :kÉ©HGQ

ظهــر الفقه أوالً، ثُــم ظهرت علوم األدلــة والضوابط والقواعــد، وكان الهــدُف منها التقنين 
والتقعيد من أجل ضبــط عمليات االجتهاد، واســتنباط األحــكام. وطبيعّي مــا دام األمر كذلك أن 

ال تنضبط كل الجزئيات التي ال تتناهى تحت األدلة والقواعد التي تتناهى نصاً وأثرًا.

ولذلك فقد ظهرت اختالفاٌت كبيرةٌ لهذا الســبب، كما لســببين آخرين غيــر قصور الضوابط 
والقواعد؛ وهما األعراف السائدة في بيئة الفقيه الخاصة، وطرائق إدراكه للمشكالت.

وهكذا كانت هناك أســباٌب تقنيٌة ومنهجية، وأخرى ثقافية وفكرية، ســوغت االختالف ونصرْتهُ 
إلى أن صار مرتكزًا لالجتهاد من جهة، وللتمييز بين األصول والفروع من جهٍة أخرى.

التركي: أسباب اختالف الفقهاء، مرجع سابق، ص 265 - 266.  (1)
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باحث في مكتب اإلفتاء بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف، 
سلطنة ُعمان

:ó«``¡`ªJ

إذا كانت النظرةُ الســائدةُ عن القرن الرابع الهجري أنه َعْصٌر َشــِهَد صراعاً فكرّياً بُعَمان إثر 
لِْت بن مالك وما أْعقََبها من خالٍف وجدٍل؛ فــإن القرن الخامس الهجري ِبَحٍقّ هو  قضيــة اإلمام الص

مرحلٌة جديدة متميزة في تطور العلوم الفقهية بُعمان.
ده واقعاً اإلمام راشد بن سعيد  ال شك أن االستقرار عامٌل قوي في بناء النهضة العلمية، وقد َجس
ة هذا القرن، وأحُد كبار القادة الذين جمعوا بين العلم والسياسة، إذ  اليَْحَمِدّي (ت 445هـ) أولُ أئم
أسفرْت جهوُده عن ُصلٍح بين األطراف المتنازعة أثَْمَر عطاءً علميّاً كانت أول مظاهره مؤلفات اإلمام 

نفِسه.
وقد حفظ لنا التاريخ وثيقة قيمة ســجلت هذا الصلح وما جرى فيه، وهذا نصها: «قد اجتمعت 
بحمــد اهللا ومنّه كلمة أهل ُعمان على أمر واحد، ودين واحد، وهو دين اهللا الذي أرســل به رســوله 

دًا ژ . محم
فمنهم من تولى الصلت بن مالك 5 ، وبرئ من موســى بن موســى وراشد بن النظر. ومنهم 
من تولى الصلت بن مالك، ووقف عن موسى بن موسى وراشد بن النظر. ومنهم من تولى المسلمين 

على واليتهم الصلت بن مالك 5 وبراءتهم من موسى بن موسى وراشد بن النظر.
واجتمع رأيهم على الدينونة بالســؤال في ما يجب عليهم الســؤال فيه؛ عنــد أهل الحق الذين 

يرون السؤال واجباً.
واجتمع رأيهم على أن من دان بالشك فهو هالك.
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وكذلك اتفقوا على أن من علم مــن ُمْحِدٍث َحَدثاً، وجهل الحكم في حدثه؛ أن عليه الســؤال 
ا تجب به البراءة  فيه، وإن علم الحدث والحكم فيه كان عليه البراءة منه؛ إذا كان حدثه ذلك ِمم

من فاعله.
د النبّي وآله وسلم. والحمد هللا حق حمده، وصلى اهللا على خيرته من خلقه؛ محم

وكتب هذا اإلمام راشد بن سعيد بخط يده.
د بن  وكان ذلك بمحضر أبي علي الحســن بن ســعيد بن قريــش القاضي، وأبي عبــد اهللا محم
د بن تمام، وأبي النظر راشد بن  خالد، وأبي حمزة المختار بن عيســى القاضي، وأبي عبد اهللا محم

القاسم الوالي.
د بن علي، وأبو الحســن علي بن  وحضر أيضاً هــذا الكتاب: أبو علي موســى بن أحمد بن محم
د بن أبي بكر. وُعِرَض هذا الكتاب علــى جميعهم، واتفقوا عليه، ولم  عمر، وأبو بكر أحمد بــن محم

يختلفوا في شيء فيه، والسالم.
وكان ذلك يوم الخميس؛ ألربع عشــرة ليلة بقين من شــهر شــوال، من ســنة ثــالث وأربعين 
وأربعمائــة. وكان ذلك بقرية ســوني في الَمنِْزِل الذي َينِْزلُ فيه اإلمام راشــد بن ســعيد نصره اهللا 

بالحق ونصر الحق به.
د النبّي وآله، وسلم تسليماً». والحمد هللا، وصلى اهللا على رسوله محم

د بن ُعْثَمان  ونرصد من دالئل االســتقرار ومؤشــراته: قصة أبي َعِلّي الَحَســن بن أَْحَمد بن محم
الَعْقِرّي النـزواِنّي (َحي فــي رَِبيع األول 468هـ) وقد كانت له مدرســة ينفق عليها وعلى طالبها من 
خالص ماله، فاجتمع إليه بعض إخوانه فــأرادوا أن يعينوه، فأبى عن ذلك وقال: «ما دام تؤخذ مني 
النخلة من الباللية [وهي محلة في نزوى] بألف درهم فال أبغي من أحد معونة»(1). وهذا مؤشر على 
رخاء اقتصادي؛ تؤكده االكتشــافات المتأخرة في قلعة بهال العريقة التي أثبتت وجود نقود مسكوكة 

باسم اإلمام راشد بن سعيد اليحمدي(2).
َبِعّي اليمنّي (ت 480هـ تقريباً)  كما نرصد من دالئل االســتقرار: اختيارُ ِعيَســى بن ِإْبَراِهيَم الر
اها «األمالي الُعمانية» اعترافاً بالفضل، وكان قد خرج من بلده  ُعَماَن موطناً لكتابة أََماليه التي َســم

فارًّا من ويالت الحروب واالضطرابات سنة 459هـ.

انظر: سيرة ابن مداد، مخ.  (1)
جريدة الوطن، ع 7113.  (2)
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واألمر الذي أخرجه من بلده أخرج في الوقت نفســه أَبا ِإْســَحاق ِإْبَراِهيم بن َقْيِس بن ُسلَْيَماَن 
الَحْضَرِمّي (بعــد 475هـ تقريباً) من حضرموت إلــى ُعمان باحثاً عن العدل وناشــدًا النصرة على 

الظلم والجور.
هذه مؤشــرات لم أســتقصها بقدر ما قصدت رصدها تمهيدًا للحديث عن الكتابات الفقهية في 

ُعمان وانعكاس أوضاع العصر عليها.
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بعد التمهيد الســابق يمكننا أن نســتعرض تطور الكتابــات الفقهية بُعمان فــي القرن الخامس 

الهجري في مالمح عدة نسردها في ما يلي:
† ظهور الموســوعات العلمية والجوامع المطولــة: وهي بحضورها الفاعل في الســاحة العلمية 
د بن  صبغــًة متميزة لهذا العصر، ويأتي فــي مقدمتها: كتاب «بيان الشــرع» ألبي عبد اهللا محم ُتَعد
يَاء» ألبي  ِإْبَراِهيم بن ُســلَْيَماَن الِكنِْدّي (ت األربعاء 10 رمضان 508هـ) في 71 جــزءًا، وكتاب «الض

َحاِرّي (بعد 500هـ) في 24 جزءًا. الُمنِْذر َسلََمُة بنُ ُمْسِلم بن ِإْبَراِهيَم الَعوَْتِبي الص
وقد اجتهد مؤلفوها في جمع المســائل المفيدة في األصول والفروع من أمهات الكتب، وحشدوا 
فيها الكثير من الحكم والمواعظ والزهديات، ولم تكن شخصية المؤلف غائبة عن الكتاب؛ بل نجد 

فيه تحقيقات علمية له؛ ومباحثات ومناقشات وتعليقات.
ولئن كان طابع النقل غالباً عليها فإن من فوائد ذلــك حفظها لكم زاخر من التراث الفقهي الذي 
نصنفه اآلن في عداد المفقود، وحسبنا أن نجد في بيان الشرع 220 موضعاً منقوالً من «كتاب األشياخ»، 
وهو ما لــو تناولته همة الباحث الجاد ألخرج منها كتاباً مســتقًال؛ دعك من كتــب أخرى كـ «جامع أبي 
صفرة» (80 موضعاً) و «كتاب األصفر» (20 موضعاً) و «كتاب الرهائن» (75 موضعاً) وتعليقات أبي سعيد 

على اإلشراف (أكثر من 400 موضع) التي ال نظفر منها اليوم إال بجزء واحد في فقه المعامالت.
والتأليف الموســوعي في هذا العصر بداية االنطالقة لهذا النوع من التأليف في عصور الحقة، 
د بن بكر الفرســطائي  وهو مؤشــر على غزارة اإلنتاج العلمي في ُعمان، ولعل الشــيخ أحمد بن محم
(ت 10 ذي الحجة 504هـ) خير شــاهد على ذلك؛ إذ يقول: «كنت أقرأ على الشــيخ سعدون فجازت 
مســألة [ذبيحة] األقلف؛ قال: فيها قوالن. ولم ينســبهما، فدخلُت إلى الديوان، وكان بجبل نفوســة 
َحر إلى صالة  ديواٌن اشتمل على تآليف كثيرة، فدرْســتُها أربعة أشهر ال أنام إال في ما بين أذان الس
الفجر، وتأملُت ما فيها من تآليف المشــارقة من أصحابنا فإذا هــي نحوُ ثالثٍة وثالثين ألف جزء، 

فتخيّْرُت أكثرها فائدًة فقرأُته»(1).

الشماخي: السير 90/2..  (1)
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وال يخفــى أنه يعني بالجــزء هنا ما اصطلــح عليه األقدمون، وهــو ما يعادل فــي زماننا نحو 
30 صفحة من القطع الوسط المعتاد اليوم، ويسميه أصحاب المطابع «ملزمة».

† ظهــور مؤلفات متخصصة في فقه السياســة الشــرعية: مثــل كتاب «اإليضــاح» في األحكام 
والقضاء ألبي زكريا َيْحيَى بن َســِعيد النـــزوّي (ت 472هـ) وكتاب «اإلمامة» لَــهُ أيضاً، وكتاٌب آخر 
بالعنوان نفســه ألبي المنذر ســلمة العوتبي (بعد 500هـ) إضافة إلى األجوبة الكثيرة المتعلقة بهذا 

الجانب، واألحكام القضائية الصادرة عن أولي األمر.

ومع كثرتها كانت لها ُقوُتها ومكانتُها العلمية نظرًا لممارسة أربابها وخبرتهم، وهذا أحدهم وهو 
الشيخ القاضي أبو زكريا يجعل من أسباب تأليفه كتاب «اإليضاح» في األحكام ما ابتاله اهللا به «من 

مكابدتها، والفتح في مواردها ومعاناتها» [مقدمة اإليضاح، 9/1].

وفي نظرة ســريعة لقائمة أعــالم هذا العصر نجد عــددًا وافرًا من القضاة؛ منهــم: أَْحَمد بن 
د بن َجْعفَر  د بن ِعيَســى بن محم ُعَمر بن أِبــي جابر الَمنَِحي (ت األربعاء 18 رمضان 502هـ)، ومحم
د بن َخاِلد (َحي في 16 َشوال  يِوّي (ت صفر 501هـ)، ومحم د بن ِعيَسى الط ّي (ت 477هـ)، ومحم ر الس
د بن َخاِلٍد (ت بعد 453هـ)، وَهَداد بن َسِعيد بن ُسلَْيَمان الَعْقِرّي النـزوّي  443هـ)، وابنه أَْحَمد بن محم
د بن ِإْبَراِهيم بن ُسلَْيَماَن الِكنِْدّي (ت األربعاء  (بعد 450هـ) والَخِضر بن ُسلَْيَمان (بعد 450هـ)، ومحم
10 رمضان 508هـ)، والَحَسن بن َسِعيد بن ُقَرْيٍش النـزوّي (ت 453هـ)، ونََجاد بن موسى بن ِإْبَراِهيَم 
ا َيْحيَى بن َســِعيد النـزوّي (ت 472هـ)، ونََجاد بن  الَمنَِحي (ت الســبت 17 رجب 513هـ)، وأُبو زََكِري
ِإْبَراِهيــَم الَمنَِحّي (َحي في 444هـ)، والُمْختَار بن ِعيَســى (َحي في 16 َشــوال 443هـ)، وُموَســى بن 
د الِهَجاِرّي  والَحَسن بن أْحَمد بن نَْصِر بن محم ،(ال 443هـفي 16 َشو َحي) د بن َعِلّي أَْحَمد بن محم

(ت األربعاء 14 رمضان 502هـ)، وغيرهم.

ة كانوا على درجة رفيعة في العلم، ولإلمام راشــد بن ســعيد عهــود كثيرة وأحكام  بل إن األئم
قضى بها تشــهد له بعمقه في السياسة وبعد نظره، وله السيرة المضيئة إلى أهل السند التي «تدل 

على غزارة علمه، وفرط ذكائه وفهمه» على حد تعبير اإلمام السالمي.

† التواصــل الُعماني عامة واإلباضّي خاصة مع معاقل العلم األخرى: وهنا ال ضير من اإلشــارة 
إلى التعدد المذهبي في ُعمان، وتعايش أهل المذاهب الفقهية في صعيد واحد من ذلك الزمن، وهو 

ما أسهم في فتح عالقات واسعة ألتباع كل مذهب مع إخوانهم في األقاليم األخرى.

أما في إطار المذهب اإلباضّي فكانت عماُن مركَز إشــعاٍع لغيرها مــن المواطن، وقد َوَجَد فيها 
أبو إســحاق ِإْبَراِهيم بن َقْيِس بن ُســلَْيَماَن الَحْضَرِمــّي (بعد 475هـ تقريباً) مــددًا فكرّياً قبل المدد 
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د بن ِإْبَراِهيم بن  العســكري، بل يذكر في بعض المصادر أنه تتلمذ على يد الشيخ أبي عبد اهللا محم
ُسلَْيَماَن الِكنِْدّي (ت األربعاء 10 رمضان 508هـ)؛ صاحب بيان الشرع(1).

د بن َهاِشــم الَحْضَرِمّي (بعد 450هـ) ينعت الشيخ  وإذا كان الشــيء بالشــيء يذكر فهذا محم
ـ «شيخنا» وينقل عنه مسائل حفظها عنه(2). َهَداد بن َسِعيد بن ُسلَْيَمان النـزوّي (بعد 450هـ) ب

وكانت الرسائُل العلميُة َتِرُد من بالد الســند في أقاصي الشرق، ومن بالد المغرب في أقاصي 
الغرب ومن ِكلْوَةَ في مجاهل إفريقيا ليُجيَب عليها مشــايُخ العلم بُعمان. فـ «السيرة المضيئة» جواب 
م 445هـ) إلى المشايخ: أبي الَعباس بن ُمْرِبح (ت بعد  من اإلمام رَاِشد بن َســِعيد اليَْحَمِدّي (ت ُمَحر
د بن َبُروزَان (ت بعد 425هـ)، والُمهَند بن ســدهى (ت بعد 425هـ) من  425هـ)، وأبي عبد اهللا محم
ــنْد. وألبي القاسم َســِعيد بن ُقَرْيش الَعْقِرّي النـزوّي (ت قبل 450هـ) جواب على مسائل  إباضيّة الس

وردته من أهل كلوة في الشرق اإلفريقي(3).
وكانت مواسم الحّج محطات يلتقي فيها اإلباضيّة بإخوانهم من سائر األقطار، ويسّجل الشماخي 
ة لقاء دار بين نصر بن سجميمان النفوســي (من جبل نفوسة بليبيا حالياً)  في ســيره (137/1) قص

ببعض علماء ُعمان في القرن الخامس.
ُل هجرةَ بعض علماء ُعمان إلى خارجهــا طلباً لُعلومٍ لَْم يشــتغْل ِبهَا أهُل ُعمان  ومع ذلك نَُســج
د الَحَســن بن  آنذاك ولَْم ُيولوها عنايًة كبيرة، كِعلِْم التجويد والقراءات الذي رََحَل من أجله أبو محم
َعِلّي بن َســِعيٍد الُمْقِرئ (ت 500هـ) إلى مصر وألف كتابيه «الوقف واالبتداء» و «القراءات الثماني»، 
َحاِرّي؛ (ت جمادى اآلخرة  د األَزِْدّي الص د عبد اهللا بــن محم الذي رََحَل من أجله أبو محم ب وِعلِْم الط

ـ «الماء». 456هـ) إلى بقاٍع شتى آخُرها األندلس، وألف معجمه المسّمى ب
† التوافق بين أصحاب المدرســتين النـزوانية والرستاقية؛ واســتفادة كل مدرسة من األخرى: 
وهذا انعكاس لما سبق ذكره من جمع كلمتهم وســد باب التقول بغير علم، ويتجلى ذلك في مظاهر 
عدة أهمها: أن تجد الشيخ نزوانياً وتلميذه رستاقياً، أو العكس، ويجتمع عند اإلمام الواحد في دولته 

قضاة من المدرستين.
وتســتوقفنا موســوعتان ضخمتان في هذا القرن ســبق الحديث عنهما؛ هما: «الضياء» و «بيان 

الشرع»؛ األولى لرستاقي، والثانية لنـزواني.

ة بني خروص (مخ). انظر: السيفي: شرح قصيدة أئم  (1)
انظر: بيان الشرع، 69/65.  (2)

انظر: إتحاف األعيان، 571/1.  (3)
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وفي «الضياء» مثال: 340 رأياً ألبي ســعيد الكدمــي(1) عميد المدرســة النـزوانية، وجملة آراء 
ألصحابه من بعده.

لتلميذه أبي  البن بركة عميد المدرسة الرستاقية، و 60 رأياً  وفي «بيان الشرع» مثًال: 470 رأياً 
الحســن البســيوي، و 350 نقال عن العوتبي وكتابه الضياء. وإذا تجاوزنا عصرنا قليًال فإن المقدم 

لبيان الشرع ومرتب أبوابه صاحب المصنف، وهو رستاقي، من أعيان القرن السادس.
† بروز الفقه المقارن بشكل ملحوظ: ويتمثل في النقل عن أصحاب المذاهب األخرى واالستفادة 
من تصانيفهم وآثارهم، وهو شــيء لم يكــن اإلباضيّة من أهل ُعمان يســتنكفون عنــه من القرون 

األولى، لكنا نسجل هنا حضوره بصورة كبيرة.
وفي عملية حســابية لآلثار الواردة في «بيان الشــرع» بأجزائه الســبعين نخلص إلى أن: ألبي 
حنيفة 260 أثرًا، ولمالك 700 أثر، وللشافعي 770 أثرًا، وألحمد بن حنبل 500 أثر، وللثوري 350 
أثــرًا، ولليث 80 أثرًا، ولــداود الظاهري 20 أثرًا... هــذا على األقلّ، وهذه األعــداد ال يقاربها بل 

ال يصل إلى نصفها بعض اآلثار عن أعالم إباضيّين!!
عي غير الصدق إذا قلنا: إن بيان الشــرع ـ في أصله، وحسب استقراء منهج مؤلفه فيه ـ  وال ند
لم يوضع للفقه المقارن رأساً، بل كان صاحبه معنياً في المقام األول بحفظ آثار سلفه من اإلباضيّة.
ا كتاب «الضياء» الــذي صّرح مؤلفه في مقدمته أنه يذكر فيه «شــيئاً» من أقاويل المذاهب  أَم
الموافقة والمخالفة فال تقل أعداد اآلثار فيه عما ســبق ذكره، وتأمل كيف استفاد العوتبي من ابن 
حزم األندلسي (ت 456هـ) في كتابه «األنســاب» (2/ 234) وهو معاصر له، كما نقل في «الضياء» 
عــن أِبي حامد الغـزالي (ت 505هـ) الذي ربمــا يكون قد توفي بعده؛ مع ما َبْينَــهُ وَبْينَهُْم من الُبْعِد 

! الَمكَاِني
ونختم الحديــث بكتاب «اإلشــراف في مســائل العلــم والخالف» البــن المنذر النيســابوري 
(ت 319هـ) الذي تتبع الُعمانيون مسائله واحدة واحدة وعلقوا عليها من زمن ابن المنذر إلى عصرنا 

هذا! وتعليقاتهم عليه في «بيان الشرع» تستوفي قدر مجلدين لو جمعت.

٭ ٭ ٭

هــذه المعلومة تحتاج ِإلَى وقفــة ومراجعة؛ ألنها مبنية َعلَى النســخة المطبوعة، واألجزاء التي ذكر فيها أبو ســعيد ليس من   (1)
الضياء َوِإنَما هي من زيادات النساخ، وستتغير هذه المالحظة بعد التحقيق العلمي للضياء إن شاء اهللا. (المراجع).
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تَاِلّي، أبو َبْكٍر (بعد 500هـ). أَْحَمُد بنُ َسِعيٍد الَخُروِصّي الس
أَْحَمد بن ُعَمر بن أِبي جابر الَمنَِحي، أبو َبْكر (ت األربعاء 18 رمضان 502هـ).

َعاِلّي النـزوّي، أبو َبْكر (َحي في 479هـ). د بن أَْحَمد الس أَْحَمد بن محم
د بن َخاِلٍد، أبو َبْكٍر (ت بعد 453هـ). أَْحَمد بن محم

ة 477هـ). في 7 ذي الِحج َمِدّي النـزوّي، أُبو َبْكٍر (َحي م السد بن عبد اهللا الُمَعل أَْحَمد بن محم
م 504هـ). ل، أبو َبْكٍر (ت 22 ُمَحر د بن الُمفَض أْحَمد بن محم

د بن ُعْثَمان الَعْقِرّي النـزواِنّي، أبو َعِلّي (َحي في رَِبيعٍ األول 468هـ). الَحَسن بن أَْحَمد بن محم
د الِهَجاِرّي، أبو َعِلّي (ت األربعاء 14 رمضان 502هـ). الَحَسن بن أْحَمد بن نَْصِر بن محم

الَحَسن بن َسِعيد بن ُقَرْيٍش الَعْقِرّي النـزوّي، أبو َعِلّي (ت 453هـ).
د (ت 500هـ). الَحَسن بن َعِلّي بن َسِعيٍد الُمْقِرئ، أبو محم

د (بعد 450هـ). الَخِضر بن ُسلَْيَمان، أبو محم
الَخِليل بن َشاذَان الَخُروِصي (ت 475هـ تقريباً).

رَاِشد بن القَاِسم، أبو النْضر (َحي في 16 َشوال 443هـ).
م 445هـ). ان (ت ُمَحر رَاِشد بن َسِعيد اليَْحَمِدّي، أبو َغس

رَاِشُد بن َعِلّي بن ُسلَْيَمان بن رَاِشد الَخُروِصّي (ت 513 تقريباً).
د بن َوْرد، أبو الَعباس (بعد 453هـ). ِزَياد بن محم

َسِعيد بن ُقَرْيش الَعْقِرّي النـزوّي، أبو القَاِسم (قبل 450هـ).
َحاِرّي، أبو الُمنِْذر (بعد 500هـ). َسلََمُة بنُ ُمْسِلم بن ِإْبَراِهيَم الَعوَْتِبي الص

َعاِلّي (َحي في 11 رَِبيع اآلَخر 472هـ). عبد اهللا بن ِإْسَحاَق الس
د (بعد 425هـ). عبد اهللا بن َسِعيد، أبو محم

د (ت جمادى اآلخرة 456هـ). َحاِرّي، أبو محم د األَزِْدّي الص عبد اهللا بن محم
َعِلي بن َداُود (َحي في 11 رَِبيع اآلَخر 472هـ).

َعِلّي بن ُعَمر، أبو الَحَسن (ت بعد 450هـ).
د بن ُمِعين، أبو َحْفٍص (بعد 468هـ). ُعَمر بن محم
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َعاِلّي (بعد 500هـ). د بن ِإْبَراِهيَم الس محم
َمِدي النـزوي، أبو عبد اهللا (ت األربعاء 10 رمضان 508هـ). د بن ِإْبَراِهيم بن ُسلَْيَماَن الِكنِْدّي الس محم

َعاِلّي النـزوّي، أبو عبد اهللا (قبل 450هـ تقريباً). د بن أَْحَمد بن الَحَسن الس محم
ام النْخِلّي، أبو عبد اهللا (َحي في 16 َشوال 443هـ). د بن َتم محم

د بن َخاِلد، أبو عبد اهللا (َحي في 16 َشوال 443هـ). محم
د بن رَاِشد، أبو عبد اهللا (بعد 450هـ). محم

د بن ُسلَْيَمان الَعْيِنّي، أبو عبد اهللا (بعد 450هـ). محم
د بن َصلْهَام، أبو عبد اهللا (بعد 450هـ). محم

د بن َطالُوَت النْخِلّي، أبو عبد اهللا (بعد 450هـ). محم
ى الِكنِْدّي (ت الثالثاء 10 رمضان 409هـ). د بن عبد اهللا بن الُمفَد محم

د بن َعِلّي (450هـ تقريباً). محم
د بن ُعَمر بن أَِبي َجاِبٍر الَمنَِحّي، أبو جابر (ت 15 جمادى اآلخرة 507هـ). محم

د بن ُعَمر بن نَْبهَان (حي سنة 501هـ). محم
يِوّي (ت صفر 501هـ). د بن ِعيَسى الط محم

ّي، أبو عبد اهللا (ت 477هـ). ر د بن َجْعفَر الس د بن ِعيَسى بن محم محم
د بن أَِبي القَاِسم، أبو الَمَعاِلي (بعد 425هـ). د بن َقْحَطان بن محم محم

الُمْختَار بن ِعيَسى، أبو َحْمَزة (َحي في 16 َشوال 443هـ).
د بن َعِلّي، أبو َعِلّي (َحي في 16 َشوال 443هـ). ُموَسى بن أَْحَمد بن محم

ُموَسى بن نََجاد بن موسى بن ِإْبَراِهيَم الَمنَِحي (بعد 500هـ).
د (َحي سنة 476هـ). د، أبو محم نَْبهَان بن ُعمر بن محم

د (َحي في 488هـ). نَْبهَان بن أَِبي الَمْعَمر، أبو محم
نََجاد بن ِإْبَراِهيَم الَمنَِحّي (َحي في 444هـ).

د (ت السبت 17 رجب 513هـ). نََجاد بن موسى بن ِإْبَراِهيَم الَمنَِحي، أبو محم
د (بعد 425هـ). ْخِلّي، أبو محمنَْجَدةُ بن الفَْضل الن

َهَداد بن َسِعيد بن ُسلَْيَمان الَعْقِرّي النـزوّي، أبو ُسلَْيَمان (بعد 450هـ).
ا (ت 472هـ). َيْحيَى بن َسِعيد النـزوّي، أُبو زََكِري

َيْعُرب بن ُعَمر بن نَْبهَان، أبو الَعَرب (حي سنة 490هـ).
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(2) ≥````ë`∏`e

º¡ªμM ïjQGƒJh ¿Éª oY »a ¢ùeÉîdG ¿ô≤dG ø«WÓ°Sh á sªFCG

إلىمناألئمة
425445هـ تقريباًراشد بن سعيد اليحمدي

445447[الجبابرة]
.....447الخليل بن شاذان/1

د بن علي محم..........
بين 470 و 475هـ.....الخليل بن شاذان/2

476 أو 496 أو 513بين 470 و 475راشد بن علي

وهذه الفترة نفسها شهدت ابتداء ملك النَباِهنَة على طرٍف من نواحي ُعمان، إْن لَْم َيكُْن على أكثرها، 
ــلطان أبو الَعَرب َيْعُرب بن  والس ،(سنة 476هـ َحي) د د نبهان بن ُعمر بن محم ــلطان أبو محم ومنهم الس

د بن ُعَمر بن نَْبهَان (حي سنة 501هـ) وغيُرهم. والسلطان محم ،(سنة 490هـ حي) عمر بن نبهان

٭ ٭ ٭

(3) ≥ë∏e

:¢ùeÉîdG ¿ô≤dG »a ø««fÉª o©dG ô«Z á q«°VÉHE’G ΩÓYCG RôHCG

د بن بكر الفرسطائي (ت 10 ذي الحجة 504هـ) من نفوسة. ـ  1 أحمد بن محم
إبراهيم بن مصكوداسن الدجمي المزاتي (حي بعد 471هـ) من نفوسة. ـ  2
ِإْبَراِهيم بن َقْيِس بن ُسلَْيَماَن الَحْضَرِمّي، أَُبو ِإْسَحاق (بعد 475هـ تقريباً) من حضرموت. ـ  3
د الَحْضَرِمّي، أبو َبْكٍر (بعد 450هـ تقريباً) من حضرموت. ـ  4 ْعَماِن بن محمأَْحَمد بن الن
أبو الَعباس بن ُمْرِبح (بعد 425هـ) من بالد السند. ـ  5
َقْيس بن ُسلَْيَمان الهَْمَداِنّي الَحْضَرِمّي، أبو ِإْبَراِهيم (قبل 450هـ) من حضرموت. ـ  6
د بن َبُروزَان، أبو عبد اهللا (بعد 425هـ) من بالد السند. ـ  7 محم
د الَحْضَرِمّي؛ أبو عبد اهللا (بعد 450هـ تقريباً) من حضرموت. ـ  8 ْعَمان بن محمد بن الن محم
د بن َهاِشم الَحْضَرِمّي (بعد 450هـ) من حضرموت. ـ  9 محم

الُمهَند بن سدهى (بعد 425هـ) من بالد السند. ـ  10





ø«à°SQóªdG ø«H á«¡≤ØdG äÉaÓàN’G
á«bÉà°SôdGh á«fGhõædG

»KQÉëdG ˆG óÑY øH »∏Y øH ó°TGQ

مدرس بمعهد العلوم الشرعية، مسقط

:á``eó`≤e

يهدف هذا البحــث المتواضع إلى بيان أوجــه االختالفات الفقهية بين المدرســتين النـزوانية 
والرســتاقية. وعلى ضعفي وقلة بضاعتي في العلم، ورغبة مني في التعلم؛ قمت باســتعراض مؤلفات 
علماء هاتين المدرســتين، ومؤلفات علماء المذهب المتأخرين، كالشيخ السالمي، والشيخ سعيد بن 
خلفان الخليلي، والشيخ الشــقصي، وقد كان الخالف بين المدرستين ـ كما يبدو ـ ال يتعدى مسألة 
الوالية والبراءة في الحوادث الناشــئة أواخر زمن اإلمام الصلت بن مالك، وباقي المسائل خالفات 
بسيطة ال تعّد ِسمة لمدرسة من المدارس، أو مذهب مستقل، فكلهم يستقون من منبع القرآن والسنة. 
ولذلك ال غرو أن نجد أن الواحد قد يخالف أستاذه أو شيخه، وقد يخالف زميله وأخاه، وقد يوافق 

من يخالفه في المذهب؛ ألنه أدرك أن هذا هو القول الصائب من دون أي اعتبار آخر.
لهذا جاء البحث محاولة لجمع إســهامات المدرســتين الفقهية والفكرية، وبيان كيفية اتباعهم 

للحق أينما كان، وتركهم الباطل مهما كان.
وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة.

المبحث األَول: التعريف بالمدرستين:
المطلب األول: توطئة تاريخية.

المطلب الثاني: التعريف بإمام المدرسة النـزوانية.
المطلب الثالث: التعريف بإمام المدرسة الرستاقية.

المطلب الرابع: إسهام المدرستين في الحياة الفكرية في ُعمان.
المبحث الثاني: االختالفات الفقهية:
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المطلب األول: منهج اإلباضيّة الفقهي.
المطلب الثاني: الوالية والبراءة.

المطلب الثالث: قيام الحجة على الجاهل.
المطلب الرابع: المسائل التي خالف فيها إمام الرستاقية جمهور اإلباضيّة.

المطلب الخامس: الخالفات بين إمام الرستاقية وإمام النـزوانية.
الخاتمة والنتائج.

٭ ٭ ٭

:∫ shC’G åëÑªdG

á«bÉà°SôdGh á«fGhõ`ædG ø«à°SQóªdÉH ∞jô©àdG

قبل أن ندخل في موضوع البحث وهو االختالفات الفقهية بين المدرستين النـزوانية والرستاقية 
يجدر بنا أن نعرف بهاتين المدرســتين، وأن نستعرض إســهاماتهما الفكرية لخدمة الدين والعلم، 
فقد تنافســتا في ذلك وخرج من كليهما علماء أجــالء، وألفت كتب قيمة، وبقيــت آثارهم الفكرية 

وإسهاماتهم العلمية إلى وقتنا الحاضر، وكان من جاء بعدهم عالة على ما ألّفوه وكتبوه.

á«îjQÉJ áÄWƒJ :∫ shC’G Ö∏£ªdG

ارتبطــت ُعمان بالمذهــب اإلباضّي منــذ نشــأته، فإمامه جابر بن زيــد ُعمانــي، وأحد أئمته 
الربيع بــن حبيب كذلك. والكثير مــن علماء المذهب األوائــل كانوا من أهل ُعمــان، ولذلك قاموا 
بتعليم الناس وتبصيرهــم قواعد الدين األصيلة؛ قبــل أن تصل إليهم األفــكار الدخيلة والخالفات 
المتباينــة، ولما ذهبت الدولة الراشــدية وجاء بنــو أمية؛ رفضــوا االنصياع للدولــة األموية التي 
اعتبروها دولة أخذت الحكم بالقوة، فنشــأت الحروب بينهم وبين الحجاج بن يوســف الثقفي الذي 
حاول إخضاع ُعمان بالقوة، ولم يأل جهدًا في ذلك حتى تم له ما أراد، وذلك عندما أرســل جيشــاً 
ضخماً بقيادة مجاعة بن شــعوة، وخرج سليمان وسعيد أبناء عبد بن الجلندى من ُعمان(1)، وظلت بعد 
ذلك ُعمان يتداولهــا والة بني أمية، حتى اجتمــع الُعمانيون وبايعوا اإلمام الجلندى بن مســعود في 
أوائل الدولة العباسية عام 132هـ. ولكن العباســيين حاربوه وأرسلوا له جيشاً قوياً بقيادة خازم بن 

انظر الســالمي: تحفة األعيان، ج 1، ص 71، الناشــر مكتبة اإلمام نور الدين الســالمي، ُعمان، عــام 2000م؛ ـ وابن رزيق:   (1)
ـ 1984م، ص 21.  الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين، وزارة التراث، سلطنة ُعمان، 1404هـ 
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خزيمة، والحقيقة أن هذا الجيش أرسل لمطاردة شيبان الصفري، فلجأ شيبان هذا إلى ُعمان، وأراد 
االســتيالء عليها فحاربه اإلمام وقضى عليه، وجاء بعد ذلك خازم بن خزيمــة، وأراد إخضاع اإلمام 
الجلندى للخليفة العباســي أبي العباس الســفاح، فرفض اإلمام ذلك ووقع القتال، واستشهد اإلمام 

وقاضيه، وخضعت ُعمان بعد ذلك للخالفة العباسية عام 134هـ.
وبعد ذلــك تقلبت األوضاع في ُعمان بين والة العباســيين واســتقالل ُعمان وانتشــار الفتنة، 
حتى اجتمع العلماء في عام 179هـ ، وكان إمام المذهب في ذلك الوقت الشــيخ أبو موسى بن أبي 
جابر األزكوي، فبايع اإلمام الوارث بن كعب الخروصي، فانتشــر العدل واستقرت األوضاع وخمدت 
الفتنة، ونهض العلماء باألمر بالمعروف والنهي عن المنكــر، وبقي في اإلمامة حتى عام 192هـ ، 
ثُم بويع بعده اإلمام غســان بن عبد اهللا اليحمدي، وقام بســيرة سلفه وانتشــر الرخاء واألمن في 
البالد، وكان قد بايعه الشــيخان ســليمان بن عثمان ومســعدة بن تميم حتى توفاه اهللا، ثُم بويع 
ر في اإلمامة  بعده في عام 207هـ اإلمام عبد الملك بن حميد، بايعه الشــيخ موســى بن علي، وُعم
حتى توفــاه اهللا عام 226هـ ، ثُم بويع بعده اإلمام المهنا بن جيفر؛ ذو المهابة الجليلة، وقد بايعه 
موســى بن علي أيضاً، وتوفى اإلمام المهنا عــام 237هـ. ثُم بويع بعده اإلمــام الصلت بن مالك 
د بن محبوب، وُعّمر طويًال في اإلمامة، وتوفي  الخروصي، بايعه الشيخان بشــير بن المنذر ومحم

د بن محبوب في إمامته. الشيخ محم
وفي العام 273هـ ســار موســى بن موســى إلى نزوى ينوي عزل اإلمام الصلــت، واجتمع معه 
عبد اهللا بن ســعيد بن مالك الفجحــي، والحارث بن عبــد اهللا الحراني الســلوني، وفهم بن وارث 
الكلبــي، والوليد بن مخلد الكندي، حتى اجتمع في َفْرق، فلمــا وصلوا فرق، خرج اإلمام الصلت من 
بيت اإلمامة، فلما بلغ المجتمعين في فرق هذا الخروج؛ بايع موســى بن موسى راشد بن النظر على 
اإلمامة، فتفرق رأي المســلمين وفســدت أمورهم، واختلفوا اختالفاً شاســعاً، ووقعت الفتنة، فرفض 
د بن علي،  د الغبي، وموســى بن محم بعض العلماء بيعة اإلمام راشــد بن النظر، منهم عمر بن محم
د بن  د بن ســليمان، وعزان بن تميم، وشــاذان بن الصلت، ومحم وعزان بن الهزبر، وزاهر بن محم

د، وأبو المؤثر، وغيرهم. عمر بن األخنش، وغدانة بن محم
ولم يزالوا متمسكين بإمامة اإلمام الصلت إلى أن مات في العام 275هـ.

تســوغ لهما ذلك، ووقف بعض  والبعض عذر موسى بن موسى وراشــد بن النظر، وذكر أسباباً 
د بن روح بن  د بن ســعيد، وأبو عبد اهللا محم العلماء عنهم جميعاً، منهم الحواري، وأبو إبراهيم محم
ــد عبد اهللا بن  د بن الحســن، وأبو عثمان رمشــقي بن راشــد، وأبو محم عربي، وأبــو عبد اهللا محم

د بن سعيد. د، وأبو سعيد محم د بن صالح، وأبو المنذر بشير بن محم محم



التأليف الموسوعي والفقه المقارن74 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

والذين تبرأوا من موسى وراشد هم: أبو المؤثر الصلت بن خميس، وأبو المنذر بشير، على قول، 
د عبد اهللا بن  د بــن محبوب، وأبو قحطان، وأبو محم د عبد اهللا بن محم وروي عنه الوقوف، وأبو محم
د بن الخضر، وأبو  د الحواري بن عثمان، وأبو مالك غســان بن محم د بن أبي المؤثر، وأبو محم محم
د ابن بركة،  د بن أبي شيخة، وأبو محم د عبد اهللا بن محم ســعود النعمان بن عبد الحميد، وأبو محم

وأبو الحسن البسياني.
د بن جعفر، وابنه األزهر، وقيل:  والذين تولوا موسى وراشــد منهم: الفضل بن الحواري، ومحم

إنه وقف بعد ذلك.
وعلى ذلك نشــأت الطائفتان النـزوانيــة والرســتاقية، فالقائلون بالوقوف وإمامهم أبو ســعيد 
الكدمي أطلق عليهم بعد ذلك بالنـزوانيــة، والقائلون بوجوب البراءة وإمامهم ابن بركة أطلق عليهم 
ة علماء أثْروا المدرســة اإلباضيّة بتآليفهم وفتاواهم،  بالرســتاقية.. وظهر من كال المدرســتين أئم

وتحقيقاتهم العلمية التي صارت بعد ذلك مصادر لإلباضيّة من دون تفرقة بين مدرسة وأخرى.
ــة وتنصيبهم من قبل  وما يذكر بعد ذلــك من حدوث الحــروب بين المدرســتين، وعزل األئم
مدرســة، أو أخرى يحتاج إلى إعادة نظر وتحقيق، فالتاريخ به الكثير من المغالطات، وال نســتطيع 
ة عدول علماء أفاضل، من دون أن نتأكــد من ذلك. ولذا فإني أدعو  أن ننســب هذه األفعال إلى أئم
الباحثين إلى تحقيــق التاريخ الُعماني، وتفنيد هــذه المغالطات حتى تظهــر الحقيقة علَى وجهها، 
ويتميز الحق من الباطل، وحاشــا لعلماء أفاضل اتصفوا بالورع والتقوى وخشية اهللا؛ أن يكونوا تبعاً 

ألهوائهم، وأن يقوموا بسفك دماء بعضهم، بسبب مسألة تحتمل الصواب والخطأ.
عموماً، ليس هدفنا من هذا البحــث هو التاريخ لهذه القضية وإنما الهدف من ذلك بيان مدى 
إثراء المدرستين النـزوانية والرستاقية للمكتبة اإلســالمية عموماً، واإلباضيّة خصوصاً، من الناحية 
الفقهية، فقد عرف من علمائهما محققون ألّفوا كتباً يشــهد بفضلها وســعة علــم أصحابها، وصارت 
مرجعاً بغّض النظر هل ألفها نزواني أو رســتاقي، وقبل أن نذكر الخالفات الفقهية بين المدرستين 
نذكر تعريفاً بســيطاً عن اإلمامين أبي ســعيد الكدمي وابن بركة اللذين عرفا أنهما إمامان لهاتين 

المدرستين، ونذكر إسهامات المدرستين العلمية.
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بعد أن تعرفنا على الجانب التاريخي لنشــأة المدرســتين النـزوانية والرستاقية نذكر في هذا 
المبحث تعريفاً بسيطاً عن إمام المدرسة النـزوانية، وهو:

د بن سعيد الناعبي الكَُدِمي نســبًة إلى بلدة ُكَدم وهي قرية  د بن سعيد بن محم أبو ســعيد محم
من قرى والية الحمراء.
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ـ مولده:
ال يوجــد تاريخ محدد لمولده ولكن رجح البطاشــي(1) أن يكون عــام 305هـ ؛ وذلك ألنه ذكر 
أَنه كان يعمل منذ بلوغه الحلُم أميناً على المحبوســين في سجن اإلمام سعيد بن عبد اهللا. وقد رجح 

الشيخ السالمي في التحفة على أن بيعة اإلمام سعيد كانت عام 320 ووفاته عام 328 (2).
عرف عنــه الزهد والورع فقد قيل: إن له نخلة وخمرة (وهي شــجرة العنــب)، وكان يأكل ثمر 

النخلة بال خبز، وله ثالث نساء موسرات وال يأكل من مالهن شيئاً.
د بن محبوب،  ل: ســعيد بن عبد اهللا بن محمة ُعمان األَو عاصر اإلمام أبو ســعيد إمامين من أئم
وكان أميناً على المحبوســين في زمنه كما ذكرنا، والثاني اإلمام راشــد بن الوليد، وشــاهد انتهاء 

إمامة اإلمام راشد بن الوليد، وخذالن الرعية له.
توفي ما بين عامي 353هـ و 356هـ .

ـ شيوخه:
د بن روح بن عربي الكندي الســمدي النـــزوي: من علماء النصــف األول من القرن  ـ  1 محم

الرابع الهجري، له سيرة في الحدث الواقع زمن اإلمام الصلت.
د بن الحسن. ـ  2 الشيخ أبو الحسن محم
الشيخ رمشقي بن راشد. ـ  3

عاصر كثيراً من العلماء منهم:
د بن سعيد أبي بكر اإلزكوي. ـ  1 أبو إبراهيم محم
د بن أبي المؤثر. ـ  2 عبد اهللا بن محم
د الحواري بن عثمان. ـ  3 أبو محم
حمد بن زائدة السمايلي. ـ  4
د بن بركة. ـ  5 أبو محم

ـ مؤلفاته:
كتاب االستقامة، وهو في الرد على من خالف سيرة السلف في الحكم على بعض الخارجين  ـ  1

ِفي زمان اإلمام الصلت، وتوسع فيه كثيرًا َحتى صار كتاباً مستقًال في أصول الدين.

البطاشي: إتحاف األعيان، ط 1، 1413هـ/ 1992، ج 1، ص 215.  (1)
انظر: السالمي: تحفة األعيان، نشر مكتبة نور الدين السالمي، مجلد ج 1.  (2)
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كتاب المعتبر وهو في الفقه. ـ  2
كتاب الجامع المفيد من جوابات أبي سعيد. ـ  3
له زيادات وتعليقات على كتاب «اإلشراف» ألبي المنذر. ـ  4
كتاب في التاريخ اسمه التاريخيات(1). ـ  5
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بعد أن ذكرنا تعريفاً مختصرًا بإمام المدرسة النـزوانية يجدر بنا أن نعرف هنا بإمام المدرسة 
الرستاقية.

ـ اسمه ونسبه:
د بن بركة السليمي األزدي البهلوي، نسبة إلى مسكنه من والية  د عبد اهللا بن محم هو: أبو محم

بهالء، وما زال مسجده وبيته وآثار مدرسته باقية معروفة إلى اآلن.
والدته: ال نعرف بالتحديد ســنة والدته ولكن ذكر جابر الســعدي أنه ولــد في أواخر النصف 
الثاني في القرن الثالث الهجري(2)، هو ما أيده زهران المســعودي وحدد أن تكون الوالدة بين عامي 

296هـ ، و 300هـ(3).
وفاته: اختلفوا في وفاته، فقال بعضهم: كانت قبل 355هـ(4). وقيل: بين عامي 361 - 363هـ(5).

ـ شيوخه:
درس على أيدي جملة من العلماء منهم:

د بن محبوب، الذي بويع باإلمامة من 320هـ إلى 328هـ. ـ  1 اإلمام سعيد بن عبد اهللا بن محم
ني، مــن علماء النصف األخيــر من القرن  ـ  2 ال د الص أبو مالك غســان بن الخضر بــن محم

الثالث الهجري.
د بن حبيب، مــن علماء النصــف األخير من القــرن الثالث  ـ  3 أبو مــروان ســليمان بن محم

الهجري.

انظر: ترجمة الشيخ أبي سعيد في: سيف بن حمود البطاشي: إتحاف األعيان، صفحات 215 - 220.  (1)
جابر السعدي: ابن بركة وآراؤه األصولية، رسالة ماجستير في الجامعة األردنية، ص 24.  (2)

زهران المسعودي: اإلمام ابن بركة ودوره الفقهي، الطبعة األولى، 1421هـ/ 2000م، ص 39.  (3)
السعدي: ابن بركة وآراؤه األصولية، ص 27.  (4)

المسعودي: اإلمام ابن بركة ودوره الفقهي، ص 45.  (5)



راشد بن علي بن عبد اهللا الحارثي 77االختالفات الفقهية بين المدرستين النزوانية والرستاقية

أبو يحيى عبد العزيز بن خالد. ـ  4
د بن الحسن السعالي النـزوي. ـ  5 أبو الحسن محم

ـ آثاره العلمية:
كتاب الجامع وهو في الفقه واألصول. ـ  1
كتاب التقييد وهو كتاب جمع فيه ما قيده من مسائل عن أشياخه. ـ  2
كتاب المبتدأ وهو في التوحيد. ـ  3
رسالة التعارف، وهي رسالة يتناول فيها العرف ومدى جواز التعامل به. ـ  4
الموازنة وهو في الرد على المدرسة النـزوانية. ـ  5
كتاب مدح العلم وأهله. ـ  6
كتاب الشرح لجامع ابن جعفر. ـ  7
المفسدات. ـ  8
اإلقليد. ـ  9

ـ تالمذته:
د البسيوي، صاحب كتاب البسيوي ومختصر البسيوي. ـ  1 أبو الحسن علي بن محم
د بن زاهر. ـ  2 أبو عبد اهللا محم
د بن خالد. ـ  3 أحمد بن محم
كثير من الطلبة المغاربة ويقال: إن عددهم كان سبعين طالباً(1). ـ  4
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كان للمدرســتين النـزوانية والرســتاقية إســهامات في الحياة الفكرية والعلمية في ُعمان، فقد 
أقاموا مــدارس وألفوا كتبــاً، وخرجوا علمــاء، وكان لكل مدرســة مناهج اّتخذتها في نشــر العلم 
والمعرفة، ولكل مدرســة طريقة في التفكير وعرض األدلة وتصنيــف المصنفات، وال أدل على ذلك 
من كثــرة المؤلفات لدى المدرســتين، وكذلك األخذ والــرد واالحتجاج في قضيــة اإلمام الصلت، 
والفتنة التي نشبت في أواخر عصره، وهي دليل على ثراء الجانب الفكري والعلمي لدى المدرستين 

لمزيد من ترجمة ابن بركة انظر: السعدي: ابن بركة وآراؤه األصولية. والمسعودي: ابن بركة ودوره الفقهي.  (1)
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جميعاً، فكانت كل مدرسة تذكر آراءها وآراء المدرسة األخرى، وتناقش هذه اآلراء بالدليل العلمي، 
وهذا وحده يثري المدرسة الفكرية التي عرف عنها المذهب اإلباضّي.

ونوّد في هذا المطلب أن نذكر أمثلة بســيطة لهذا التأثير الفكري التي قامت به المدرســتان، 
ولنأخذ جانب التأليف.

فقد ألف الكثير من الكتب من قبل أعالم المدرستين، سواء أكانت هذه الكتب في قضية اإلمام 
الصلت أو غيرها ولنضرب أمثلة على ذلك:

أوًال: مؤلفات المدرسة النـزوانية:
تقدم الحديث عند ترجمة إمام المدرســة النـزوانية وعن مؤلفاته، وذكرنــا أن منها: الجامع 

المفيد، والمعتبر، واالستقامة، وتعليقاته على كتاب األشراف.
د بــن إبراهيم الكندي،  ويذكر من ضمن كتب المدرســة النـزوانية: بيان الشــرع لمؤلفه محم

ويتألف هذا الكتاب من 72 جزءًا، وهو موسوعة تشمل كافة علوم الشريعة.
ولــه كذلك مؤلفات أخــرى منها: القصيــدة العبيرية في وصف الجنة، التي شــرحها الشــيخ 

د بن يوسف اطفيش، وله أرجوزته المسماة بالنعمة في أصول الشرع وفروعه. محم

ثانياً: مؤلفات المدرسة الرستاقية:
اعتنى أهل المدرسة الرســتاقية بالتأليف أكثر من اعتناء أهل المدرسة النـزوانية، وقد ذكرنا 
مؤلفات ابن بركة إمام المدرســة الرســتاقية، وهي: كتاب الجامــع والتقييد والمبتدأ، رســالة في 

التعارف أو العرف، والموازنة في مدح العلم وأهله، شرح جامع أبي جعفر، اإلقليد.
ومؤلفات أبي الحسن البسيوي، منها: جامع أبي الحســن، مختصر البسيوي، سيرة أبي الحسن 

البسيوي.
مؤلفات أبي بكر أحمد بن عبد اهللا الكنــدي: المصنف، التخصيص في الواليــة والبراءة، االهتداء، 
التسهيل في الفرائض، التيسير في النحو، سيرة البررة، الجوهر المقتصر، الذخيرة، التقريب في النحو.
هذه أشهر مؤلفات المدرســتين، وفي الحقيقة قد اعتنى علماء المدرستين كذلك بنشر التعليم 
والعلم، فقد أنشــأ اإلمام ابن بركة مدرســة في بهال وأوقف عليها أمواالً طائلة، ووفد إليه ســبعون 

تلميذًا من أهل المغرب، وقام بتدريسهم، حتى انتهوا وكان ينفق عليهم بنفسه.
وقد تقدم عند ذكــر التوطئة التاريخية لظهور المدرســتين النـزوانية والرســتاقية أهم علماء 

المدرستين.
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وجود هذا الكم الهائل والعلماء دليل على إبراز المباني الفكرية في ُعمان، وكال المدرستين قد 
ألّفت كتباً في ذلك، منها:

كتاب االستقامة ألبي ســعيد الكدمي ذكر فيه رأي المدرســة النـزوانية وأدلة هذا الرأي،  ـ  1
ورّد على أصحاب المدرسة الرستاقية.

د بن بركة، وهو رد للســؤال عن الفتنة الناشــئة في أواخر عهد  ـ  2 كتــاب الموازنة ألبي محم
اإلمام الصلت.

سيرة أبي الحسن البسيوي. ـ  3
كتاب االهتداء، ألبي بكر أحمد بن عبد اهللا الكندي. ـ  4

هذا ما تيســر لي تدوينه في إنتاج هاتين المدرســتين الفكرية، ودورهما فــي الحياة الفكرية 
في ُعمان. وهناك الكثير في هــذا المجال، ولعل المتخصص في الكتابة في هذا الموضوع يجد مادة 

علمية ال بأس بها.

٭ ٭ ٭
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بعد تلك المقدمة في نشــوء المدرستين النـزوانية والرســتاقية والترجمة البسيطة إلمامي تلك 
المدرستين، مع بيان إسهامات المدرســتين الفكرية، نأتي في هذا المبحث للتعرض إلى االختالفات 

الفقهية بين المدرستين:
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أقام اإلباضيّة منهجهم الفقهي على مصادر التشــريع المعروفة، وهي: القرآن والسنة واإلجماع 
والقياس، ولديهم مصادر تبعية مثل االستصحاب واالستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا(1).

ولم يعتمدوا علــى تقليد اآلخر، بل جعلوا باب االجتهاد مفتوحاً كلما جاء عالم رأى ما ذكره من 
سبقه واجتهد رأيه.

وكانوا يتبعون الدليل، كما قال الشيخ السالمي في قصيدته كشف الحقيقة:

انظر: مهنى التيواجني: أشعة الفقه اإلسالمي، منشورات معهد العلوم الشرعية، 1422هـ/ 2001م، ص 95.  (1)
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تــــراه مـتـــى  الــحـــق  أتـــاهفنأخــــذ  لنــــا  مبغضـــاً  كــــان  لـــو 
ولو عندنـا  المــــردود  اصطفـواوالباطـــــل  له  الـــذي  الخل  به  جـاء 

هُــم الحق ال تقليد الرجــال، وهم أبعد ما يكونون مــن الباطل، ولو جاء بــه أقرب الناس  فهَم
إليهم، لذا لم يعرفوا التقليد األعمى، بل عرفوا اتباع الدليل، وتناثرت الكثير من الكلمات المؤيدة 
لذلك مثل: «الحق أحق أن يتبع»، «والرســول هو القدوة»، وغيرها من خــالل فتاواهم وتحقيقاتهم 
العلمية. وليس أدلّ على ذلك من أن المذهب ينســب إلى عبد اهللا بن إباض، وال نجد مسائل فقهية 
تنسب إليه من خالل التحقيقات الفقهية لعلماء المذهب، بل كان إمامهم جابر بن زيد، وربما خالفه 

أقرب تالمذته إليه مثل أبي عبيدة والربيع ونحوهما.
والمتابع لمنهج اإلباضيّة الفقهي واألصولي يدرك هذا. ولسنا بصدد هذه المسألة في هذا البحث 
المتواضع، ولكن نريد من هذه المقدمة التأكيد على أن المدرســتين النـزوانية والرســتاقية عرفتا في 

مسألة واحدة فقط، وهي: مسألة الوالية والبراءة، للقضية الناشئة في زمن اإلمام الصلت بن مالك.
لــذا فإن تشــكّل هاتين المدرســتين ليس بســبب االختالفات فــي المنهج الفقهــي واألصولي 
للمدرســتين، من ثُم نجد أن اإلمام أبا الحسن البســيوي، وهو أقرب الناس إلى ابن بركة وتلميذه 
المباشر، خالف شيخه ابن بركة في الكثير من اآلراء الفقهية، بل وإنه وافق أبا سعيد الكدمي فيها، 
كما سنراه من خالل المطالب القادمة، بالرغم من أن أبا سعيد الكدمي هو إمام المدرسة النـزوانية 
المخالفة للمدرســة الرســتاقية. وكذلك باقي العلماء، فــكل عالم له آراؤه ومنهجه واســتدالالته، 

ال يتقيد برأي شيخه وإمامه َوِإنَما يتقيد باألخذ بالحق.
وبما أن هذا البحث يعنى ببيان هذه االختالفات؛ فســنذكر خالل المطالب القادمة المســألتين 
وقع فيهما بين المدرســتين النـزوانية والرستاقية، وهما: مسألة الوالية  التي عرف أن هناك خالفاً 
والبراءة في األحداث الواقعة في آخر زمن اإلمام الصلت، ومســألة قيــام الحجة على المكلف، هل 
هي بالعقل أم بالنقل؟ وسنذكر بعد ذلك المســائل التي انفرد بها ابن بركة، والمسائل التي اختلف 

فيها إمام المدرسة النـزوانية وإمام المدرسة الرستاقية.
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تقّدم في المطلب األول من المبحث األول ذكر الفتنة التــي حدثت زمن اإلمام الصلت، وكيف 
أن العلماء اختلفوا في الحكــم على هذا الحدث، ولعل هذا هو أهم ما يميز المدرســتين النـزوانية 
والرستاقية، فكل مدرسة اتخذت منهجاً في الحكم على تلك األحداث، ولنعرض اآلن رأي المدرستين 

بشيء من التفصيل:
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ًال: رأي المدرسة النـزوانية: أو
بيّن اإلمام أبو ســعيد الكدمي إمام هذه المدرســة رأيه في الفتنة الدائــرة بصراحة من خالل 
كتابه الذي ألّفه في هذا، وهو أن هذه المسائل كلها من باب الدعاوى، وأخذ يضرب أمثلة على ذلك 
بقوله: إن من العلماء من تولى موســى بن موسى وراشــد بن النظر، ومنهم من وقف عنهما، ومنهم 
من تبرأ منهما، ولم يتبرأ المتولّي لهما مــن المتبرئ منهما، ولم يتبرأ المتبرئ منهما من المتولي 
لهما، وذلــك دليل على هذا ولو كان من الديــن بحيث يجب أن يتبرأ منهما ويتبــرأ منها لم يتبرأ 
د بن  منهما؛ لما فعله العلماء الســابقون؛ أمثال الفضل بن الحواري، والحواري بــن عبد اهللا، ومحم
د بن محبوب،  د بن جعفر، وبشــير وعبد اهللا أبناء محم د بن جعفر، واألزهر بن محم الحواري، ومحم
والكثير من العلمــاء. وإنما ظهر القول بوجوب البراءة منهما على يــد ابن بركة، في الخلف الثالث 
لمن عاصر الفتنة، ولذلك يأخذ أصحاب هذه المدرســة بالقول القائل: إنه ال يجب البراءة منهما، 

وإن هذه المسائل من مسائل األحكام قد يصيب فيها المرء وقد يخطئ(1).

ثانياً: رأي المدرسة الرستاقية:
يتلخص رأي اإلمام ابــن بركة في أن إمامــة الصلت بن مالك ثابتة شــرعاً، وال يجوز الخروج 
عليها، وتجب طاعة اإلمام. وأن موســى بن موســى وراشــد بن النظر ومن معهما بغــاة؛ خرجا على 
اإلمامة المجمع عليها، وتجب البراءة من موســى بن موسى وراشــد بن النظر، وتجب براءة من لم 

يتبرأ منهما.
وبســبب هذه القضية أصبح الجدل واسعاً بين المدرســتين، وألفت الكتب والرسائل كما تقدم 
ذكره، ونتج عن ذلك تأصيل علمي، وبحث دقيق ألحكام الوالية والبراءة والوقوف، وأحكام اإلمامة، 
ا أثرى المدرســة الفكرية في ُعمان، وكانت مع مــرور األيام موردًا لتلقي  وموجبات عزل اإلمام، ِمم

العلوم في المجال السياسي، وفي مباحث الوالية والبراءة من األشخاص.
وقارن علماء المدرستين بين حوادث اإلمام الصلت وفتنة عثمان وعلي وخصومه، وصنفت البحوث 

المطولة في ذلك، وقد طبع بعضها ضمن كتاب السير والجوابات.
وبذلك نشأ الخالف الذي عرف في ما بعد باسم النـزوانية والرستاقية، وفي الحقيقة كان عدد 
الفرق أكثر من هاتين المدرســتين، فقد روي عن الفضل بن الحواري أنه دخل نزوى أيام راشد بن 

النظر فإذا هم على سبع فرق(2).

انظر: الكدمي: االستقامة، (ط) وزارة التراث، سلطنة ُعمان، ج 1، ص 218 وما بعدهما.  (1)
السالمي، التحفة، ص 193.  (2)
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ولكن أشــهر الخالف كان بين المتولين لراشــد وموســى والمتبرئين منهما، فالمتولــون يقولون إن 
الصلت ضعف، وطلب منه الثائرون االعتزال فأجابهم لذلك، وبايعوا إماماً بدالً عنه، وشهد بذلك الشهود.
وأما المتبرئون من راشد وموسى فقالوا: إن موسى كان يتكلم في اإلمام ويطعن فيه، ويظهر أنه 
ناصر الدولة وهو يســعى إلى فســادها وهدمها، حين جمع األعراب والطعام من الناس وأسرع إلى 
الفتنة. فلّما وصلوا َفــْرق اعتزل الصلت بيت اإلمام إلى بيت ابنه شــاذان، وإنما اعتزل خوفا من أن 

يقع سفك دم بال حجة؛ ولم يكن للصلت ذنب.
هذه بداية القضية، ولذلك توقف الكثير من العلماء في هذه القضية، ولم يتبرأوا من المتولين؛ 

ألن المتبرئين اعتبروهما دعاوى تحتمل الصحة والخطأ.
ثم صار الخالف بيــن الواقفين والمتبرئين، فــرأى الواقفون أن هذه دعــاوى ال توجب الوالية 
والبراءة، واألمر يحتمل الــكل، وال يجب على الناس أن يتبرأوا من موســى وراشــد، وأن المتولين 
والمتبرئيــن والواقفين منهــم كلهم في الواليــة. وذهبت طائفة مــن العلماء إلــى أن الصلت إمام 

باالجماع، وموسى وراشد باغيان فيجب أن يتبرأ الناس منهما، إذ البراءة من الباغي واجبة.
واشتهر من هذه الطائفة ابن بركة، وأبو الحسن البسيوي.

د بن روح، وأبو سعيد الكدمي. والذين قالوا بالقول األول، وهو القول بالوقوف، منهم محم
وألّف الكدمي كتاب االســتقامة في الرّد على القائلين بالبــراءة منهم، وقال: إن دعوى الخروج 
علــى اإلمام ال يعترض عليها الفريق الثانــي، إذ يقولون: إنما خرجوا للمناظرة والمشــاورة في أمر 
الدولة، وطلبــوا منه أن يعتزل فاعتزل غيــر مجبور وال مقهور، وأن لإلمــام أن يعتزل إذا طلب منه 
المســلمون ذلك، ولم يقدم عليه إماماً إال بعد أن اعتزل. وهذه الدعــوى محتملة، ولذلك ال توجب 
البراءة من أصحابها. ثُم إن القضية مّر عليها زمــان، واألَْولى للناس عدم الخوض في ما ال يعنى، 

بل البحث عنها تجسس في أحوال المسلمين.

:πgÉédG ≈∏Y áéëdG ΩÉ«b :ådÉãdG  Ö∏£ªdG

من المســائل التي بحثها علماء المدرســتين النـزوانية والرســتاقية: مســألة قيام الحجة على 
الجاهل، ولنعرض رأي هاتين المدرستين:

أوًال: رأي اإلمام أبي سعيد الكدمي:
ويتلخص في أنه ذهب إلى أن على من قامت عليه حجة فرض العمل الموقت، ولم يجد من 
يعبّر له عــن كيفية األداء، أن يؤديه كمــا أدركه عقله، فوجب عليه الفعل بحســب ما عقل، وقد 
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يؤدي به عقله إلى فعله وهو في الحقيقة حرام، أو إلى تركه وهو عند اهللا واجب، وال يسأل عما 
في علم اهللا.

ثانياً: رأي اإلمام ابن بركة:
أوجب اإلمام ابن بركة على صاحــب الجزيرة الذي لم يبلغه حالل وال حــرام أن يترك ما في 
عقله كذبح الحيوانات، وهذا األمر يشمل أمرين: إما أن يكون المقصود به العقل السليم، وعلى هذا 
لن تختلف األحكام باختالف األشــخاص، وإّما أن يقصد عقل كلّ إنســان على حدة، وعلى هذا فقد 

يحسن هذا ما يقبح غيره، واألول هو األصح(1).
هذا هو رأي اإلمامين، وهناك فرق بســيط. فاإلمام أبو ســعيد يرى وجوب تحكيم العقل عندما 
تقوم الحجة بسبب ما، فيأتي دور العقل لبيان كيف يؤدي هذا الفعل، ورأي ابن بركة فيرى حتى قبل 
قيام الحجة وجوب فعل ما يجب عليه أن يفعل، بحســب ما يحسن في عقله، ويترك ما يقبح، بشرط 
أن يكون من رأي العقل السليم، وهذان الرأيان يختلفان بال شك عن رأي المعتزلة، إذ إن اإلمامين 
قاال بتحكيم العقل عند عدم الشــرع، فإذا وجد الشــرع بطل حكم العقل، وعدل إلى حكم الشــرع، 

وأما المعتزلة فقالوا بتحكيم العقل ورد الشرع أم لم يرد(2).
وكذلــك اختلفا في قيام الحجة بالعالم الواحد في ما يســع جهله من األحــكام، فاختار اإلمام 
د انه غير حجة بنفســه حتى يكون معه غيره، وكان رأي العلماء  أبو ســعيد أنه حجة، واختار أبو محم

السابقين الوقوف. وقال الشيخ السالمي: هو األسلم(3).
وهناك مسألة أخرى شــبيهة بهذه، وهي هل تقوم الحجة بجميع من عبر ذلك في معرفة الفعل 
الموقــت؟ فذهب النـزوانية إلــى أن جميع من عبر يعتبر حجة، ســواء أكان هذا المعبر مســلماً أم 
مشــركاً أم صبياً أم سمعه من طائر بنفس، بشــرط أن يفهم تلك العبارة في وقت األداء، أو يفهمها 

قبل الوقت فلم ينسها حتى دخل الوقت.
وذهب الرستاقية إلى أن غير العدل ال يكون حجة في ذلك وإن دخل الوقت.

واستدل النـزوانية بقوله ژ : «اقبل الحق ممن جاءك به؛ بعيدًا كان أو قريباً، ورّد الباطل على 
من جاء به مبغضاً كان أو حبيباً».

انظر: السالمي: مشارق األنوار، الطبعة الثانية، 1398/ 1978، ص 102.  (1)
في نســبة هذا القول ِإلَى المعتزلة هكذا بإطالق فيه نظر، رغم شــهرته عنهم، فال بد من التحقق فيه من كتبهم ومؤلفاتهم،   (2)

واهللا أعلم. (المراجع).
انظر: الســالمي، العقد الثمين؛ السالمي، جوابات نور الدين الســالمي، ج 1، ص 204، مكتبة الضامري للنشر، (ط) األولى،   (3)

.1993/1413
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واستدل الرســتاقيون بقوله تعالى: ﴿  2 3 4 5 6﴾ [الحجرات: 6]. فهذا أمر بالتبيّن 
عن خبر الفاسق دليل على عدم حجيته.

واستدلوا كذلك بقوله تعالى: ﴿  @ F E D C B A﴾ [النساء: 141].

ا األول: فإن التبين من خبر الفاسق مقيّد  وأجاب النـزوانية على هذين االستداللين بما يلي: أَم
بمحذور؛ وهو إصابة قوم بجهالة، وال محذور هنا.

وأجابوا عن االستدالل الثاني: بأن السبيل الذي نفى اهللا كونه للكافرين على المؤمنين، إنما هو 
االستيالء عليهم والقهر حتى يكونوا لهم خدماً.

وعلى العموم فإن الشــيخ الســالمي يؤيد ما قاله النـزوانية، وذلك لميله لإلمام أبي سعيد في 
أكثر من موضع، وقد سماه إمام المذهب، وذكر هذه المسألة في المشارق(1).

:á q«°VÉHE’G Qƒ¡ªL ácôH øHG ΩÉeE’G É¡«a ∞dÉN »àdG  πFÉ°ùªdG  :™HGôdG  Ö∏£ªdG

ذكر هذه المســائل بالتفصيل الباحث زهران المســعودي في كتابه «اإلمام ابن بركة الســليمي 
البهلوي ودوره الفقهي»، وسنتعرض لها هنا بنوع من اإلجمال.

المسألة األولى: الحج واجب على الفور أم على التراخي؟
ذهب اإلمام ابن بركة إلى القول بأن الحج واجب على الفور على المستطيع، خالفاً لمن تقدمه 
من علماء المذهب(2)، ولكن هناك من علماء المذهب اإلباضّي المتأخرين من قال بهذا القول، وهم 

الجيطالي(3)، وصالح بن علي الحارثي(4).
وذهب جمهور اإلباضيّة إلى أن الحج واجب على التراخي(5).

ويالحظ حتى البســيوي تلميذ ابن بركة قال بالقول الثاني، موافقاً جمهور اإلباضيّة وأبا ســعيد 
الكدمي ومخالفاً شيخه ابن بركة.

انظر: تفصيل هذه المسألة: السالمي: مشارق األنوار، ص 98 - 100.  (1)
انظر: ابن بركة، الجامع، ج 2، ص 64.   (2)
انظر: القطب، شرح النيل، ج 4، ص 17.  (3)
انظر: السالمي: المشارق، ج 1، ص 229.  (4)

انظر: البسيوي: الجامع، ج 2، ص 256؛ والكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 40؛ والشقصي: منهج الطالبين، ج 7، ص 17.  (5)
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المسألة الثانية: حكم اشتراط الولي في النكاح:
يرى ابن بركة أن الولي شرط في نكاح البكر دون الثيب. خالفاً لمن تقدم من علماء المذهب، 

ولذا يرى أنه يجوز إنكاح المرأة الثيب نفسها بغير إذن وليها إذا تزوجت كفوًا.
ويرى جمهور اإلباضيّة أن الولي شرط في الزواج، سواء كانت المرأة بكرًا أم ثيباً، ومنهم أيضاً 

البسيوي، فقد خالف أستاذه ابن بركة.

المسألة الثالثة: وقوع طالق السكران:
يرى ابن بركة وقوع طالق السكران إذا كان يعني ما يقول فيقع الطالق، وإن كان سكره مطبقاً 

ال يعي ما يقول فال يقع الطالق.
وذهب جمهور اإلباضيّة إلى أن طالق السكران واقع مطلقاً.

هذه هي المســائل التي خالف فيها اإلمام ابن بركة من تقدمه من العلمــاء، وهذا يدل على اجتهاد 
هذا العالم ولم يكتف بالتقليد. فعندما ترجحت األدلة لديه على قول اتبعه وإن خالف علماء مذهبه. وقد 
جاء بعده علماء المذهب فأيدوا رأيه عندما ظهر لهم ما ظهر البن بركة، من رجحان القول الذي قال به.

á«bÉà°SôdG  ΩÉeEGh á«fGhõ`ædG  ΩÉeEG  ø«H äÉaÓàN’G :¢ùeÉîdG Ö∏£ªdG

في هذا المطلب نذكر بعض المسائل المتفرقة التي اختلف فيها قطبا هاتين المدرستين، وليس 
بالضرورة أن يكون أتباع كل مدرســة اتبعوا إمامهم، ونحاول أن تكون هذه المسائل متنوعة من عدة 

أبواب من أبواب الفقه.

المسألة األولى: اختلفا في حكم مسح األذنين:
قال أبو سعيد: ال يجوز ترك مسح األذنين على التعمد؛ لثبوت التأسي بالنبي ژ .

د: والنظر يوجب عندي أن مسحهما غير واجب. وقال أبو محم
ولذا، فظاهر كالم أبي سعيد الوجوب، كما قاله الشيخ السالمي في المعارج(1).

المسألة الثانية: اختلفا هل النية شرط في صحة االغتسال أم ال؟
قال أبو سعيد: ال تشترط النية في صحة االغتســال؛ واحتج بأن الغسل جنس واحد، وأنه مضاد 

للجنابة؛ إن كان الشخص جنباً فهو غير مغتسل، وإن كان مغتسًال فهو غير جنب.

السالمي: المعارج، ج 2، ص 23 - 24.  (1)
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د: بأن النية شــرط، واحتج بــأن الجنب طاهر، وليس بنجــس وأن األمر للجنب  وقال أبو محم
باالغتسال عبادة، والعبادات ال تؤدى إال بالنية(1).

المسألة الثالثة: اختلفا هل الغسل من الجنابة يجزئ عن الغسل من الجمعة؟
د: إنه  فاختار أبو ســعيد أنه يجزئ، وذكر أن هذا القول متفق عليه بين أصحابنا. وقال أبو محم

ال يجزئ(2).

المسألة الرابعة: اختلفا في المرأة التي في بطنها ولدان، فوضعت األول وبقي الثاني:
ــد: ال تعد نفســاء حتى تضع كل  فقال أبو ســعيد: تتــرك الصالة وتعّد نفســاء، وقال أبو محم

حملها(3).

المسألة الخامسة: اختلفا في وجوب الزكاة في العوامل من البقر واإلبل:
د وبعض اإلباضيّة: ال زكاة  قال أبو سعيد بوجوبها، وبه قال جمهور اإلباضيّة. وقال أبو محم

فيها(4).
هذه أمثلة بســيطة لوقوع الخــالف بينهما في المســائل الفرعية العملية، وقــد وقع خالف في 
مســائل أكثر من هذه، ولكني أحببــت أن أذكر نموذجاً فقط، ولكن ليــس بالضرورة أن يكون كالم 
د؛  أبي سعيد ورأيه رأياً للمدرسة النـزوانية، فقد وافق بعض الرستاقية، وكذلك أقوال وآراء أبي محم
ليســت حصرًا على المدرسة الرســتاقية. فقد يوافق بعض النـزوانية وتخالفه بعض الرستاقية، فقد 

د في كثير من المسائل ووافق بها رأي أبي سعيد. خالف أبو الحسن البسيوي شيخه أبا محم
وهذا هو شــأن علماء المذهب اإلباضّي كما يبينه المطلب األول من هذا المبحث، فهم يقارنون 

بين األدلة ويستعرضونها، فما رأوه صواباً اتبعوه، وما رأوه أبعد عن الصواب ابتعدوا عنه(5).

٭ ٭ ٭

انظر: السالمي: المعارج، ج، 3، ص 19 - 20.  (1)
انظر: المرجع السابق، ج 3، ص 83.  (2)

انظر: المرجع السابق، ج 4، ص 121.  (3)
انظر: المرجع السابق، ج 15، ص 140.  (4)

دون تعّصب لرأي إمام أو قول عالم مهما كانت درجته أو علمه. (المراجع)  (5)
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بعد هذه الجولة الســريعة في هذا البحث المتواضع عن مدرســتين من المــدارس التي عملت 
على نشر العلم والفكر، وســاهمت إســهامات جليلة في إثراء المكتبة العلمية اإلسالمية بشكل عام، 

واإلباضيّة بشكل خاص، نصل إلَى النتائج التي استفدناها من خالل هذا البحث:
كان نشوء المدرستين النـزوانية والرستاقية بســبب الخالف الناشئ في إمامة اإلمام الصلت  ـ  1

واإلمام راشد بن النظر.
لكال المدرستين إسهامات في التأليف وإثراء المكتبة اإلباضيّة. ـ  2
اشتهر علماء المذهب اإلباضّي باالجتهاد واســتقاللية الفكر، وابتعدوا كل االبتعاد عن التقليد  ـ  3

األعمى.
الخالف بين المدرستين منحصر في قضية الوالية والبراءة من األحداث الناشئة أواخر إمامة  ـ  4

اإلمام الصلت، وفي مسألة قيام الحجة على الجاهل.
هناك خالفات فقهية بين إمامي المدرستين في بعض المسائل الفقهية، كل يرجح رأياً ويستدل  ـ  5

عليه بأدلة ال تعدو أن تكون خالفات رأي ال بأس بها.
قد يوجد من علماء المدرســة النـزوانية من يؤيد رأي إمام الرســتاقية، وقد يوجد من علماء  ـ  6

الرستاقية من يؤيد رأي إمام النـزوانية.
البن بركة آراء انفرد بها، ولم يقل بها أحــد من علماء المذهب ممن تقدمه، ولكن يوجد من  ـ  7

ة وعلماء المذهب اإلباضّي. قال بها ممن جاء بعده من أئم
اتفق إمام النـزوانية وإمام الرســتاقية في جانب من مسألة قيام الحجة على الجاهل واختلفا  ـ  8

في جانب آخر، ولكل واحد منهما أدلته.
الخالف في الرأي ال يفسد للود قضية. ـ  9

ا يؤدي إلى التيسير على الناس. ـ  10 الخالف في الرأي فطرة بشرية، وضرورة شرعية، وهذا ِمم

والحمد هللا رب العالمين.
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مدرّس بكلية الشريعة والقانون، مسقط

ســأتناول هذا الموضوع في محورين اثنين، األول عن الفقه المقارن قواعده وضوابطه، والثاني 
عن العوتبي وكتابه الضياء، باعتباره أنموذجاً للفقه المقارن.

وموجز خطة البحث كاآلتي:
المحور األول: الفقه المقارن: القواعد والضوابط:

أوًال: المفهوم والتطور.
ثانياً: القواعد والضوابط.

أهمية الفقه المقارن وغايته وقواعده.
إسهام اإلباضيّة في الفقه المقارن.

المحور الثاني: العوتبي أنموذجاً للفقه المقارن.
أوًال: شخصية العوتبي وكتابه الضياء، ومعالم هذا الكتاب.

ثانياً: معالم الفقه المقارن في الضياء:
التعامل مع اآلراء وفن االختالف.أ ـ  
ترتيب العوتبي بين األدلة.ب ـ  
االستقالل الفكري في آراء العوتبي.ج ـ  
أثر اللغة على فقه الضياء.د ـ  

الخاتمة.
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كان مصطلح الفقه في الصدر األول من اإلسالم يعني: العلم بأحكام الدين كله، أو هو «معرفة 
النفس ما لها وما عليها»(1). ويندرج تحته العلم بالشريعة والعقيدة واألخالق. ثُم اقتصر االصطالح 
د تعريفه بأنه:  على معرفة األحكام المتعلقة بأفعال المكلفين في مجاالت العبادات والمعامالت، وَتَحد

«العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية باالستدالل»(2).
وكان الهدف من حصر مفهــوم الفقه في المجــال العملي، من دون قضايــا العقائد واألخالق 
تسهيَل الدراسة إلمكان اإلحاطة بتلك األحكام، من دون فصل في التطبيق بين ما كان عملياً وما كان 
عقدياً أو ســلوكياً، إذ ال يتصور تطبيق فقه عملي من دون أرضية عقدية أو أساس من األخالق، وإال 

غدت أحكام الشريعة نصوصاً جوفاء ال تثمر صالح الفرد الذي هو جوهر الدين مبتدأً وغاية.
أما مفهوم الفقه المقارن، فلم ُيعــن الفقهاء األقدمون بتحديده، رغم ممارســتهم له وكتابتهم 
في موضوعاته بإســهاٍب واٍف، تمثل في الموســوعات الفقهية التي دونوها، ثُم ورثناها تركًة نفيسة 
ال تقّدر بثمن، وألفيناها منظومة متكاملة من التشــريعات تميزت بالشــمول في التناول والعدالة في 

التطبيق، بما ال يضاهيها تشريع آخر على وجه األرض.
د بــن إبراهيم الكندي اإلباضــّي، في اثنين  من تلك الموســوعات الفقهية: بيان الشــرع لمحم
وسبعين مجلدًا، وبدائع الصنائع للكاساني الحنفي، والمجموع شرح المهذب للنووي الشافعي، وبداية 

المجتهد البن رشد المالكي، والمغني البن قدامة الحنبلي، والمحلّى البن حزم الظاهري.
وقد عّرف الُمْحَدثون الفقه المقارن بأنه «تقرير آراء المذاهب الفقهية اإلســالمية في مســألة 
معينــة، بعد تحرير محــل النـزاع فيها، مقرونــة بأدلتها، ووجوه االســتدالل بها، ومــا ينهض عليه 
االســتدالل من مناهج أصولية وخطط تشريعية، وبيان منشــأ الخالف فيها، ثُم مناقشة هذه األدلة 
أصولياً، والموازنة بينها، وترجيح ما هو أقوى دليًال، وأســلَم منهجــاً، أو اإلتيان برأٍي جديد، مدعمٍ 

بالدليل، واألرجح في نظر الباحث المجتهد»(3).
وبعبــارة أوجز، يحدد مفهــوم الفقه المقــارن بأنه «جمــع اآلراء الفقهية المختلفــة وتقويمها، 

والموازنة بينها بالتماس أدلتها، وترجيح بعضها على بعض»(4).

هذا تعريف مشهور لإلمام أبي حنيفة، ينظر: التلويح على التوضيح، 5/1.  (1)
هذا تعريف ابن الحاجب، وثمة تعاريف أخرى متقاربة. انظر: مختصر المنتهى، البن الحاجب، 18/1.  (2)

د. الدريني: بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1414هـ ـ 1994م، ص 17.  (3)
أ. د. محمد رأفت عثمان، وآخرون: بحوث في الفقه المقارن، ص 21.  (4)
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وواضح أن منهج االستدالل في الفقه يقوم على أصول مشتركة وأدلة متفق عليها بين المجتهدين، 
ا يوحد الســبيل الموصلة إلى الحكــم في الغالب، بيد أن ثمة أســباباً تفضي إلى اختالف اآلراء  ِمم
واألحكام المســتنبطة من النصوص واألدلة االجتهادية، تتعلق بطريقة تفســير النصوص، والترتيب 
ة من دون بعض،  ة التبعية عند بعض األئمة عند التعارض، أو اعتماد بعض القواعــد واألدلبين األدل
كالخالف حول مفهوم حجية المخالفة بين الحنفية وغيرهم، واالختالف في االحتجاج باالستحســان 
أو المصالح المرســلة أو حجية قول الصحابي، وموقف الظاهرية من إنكار القياس، فضًال عن عدم 
اإلحاطة بكل نصوص الســنة النبوية أو معرفة ناسخها من منســوخها، كل ذلك وغيره من األسباب 

كانت سبباً لتعدد آراء المجتهدين.
فاختــالف الفقهاء ال يعني بتاتــاً اختالفاً جوهرياً في أصول الشــريعة وقواعدهــا، بل هو تنوع 
مسالك وقواعد تفسير لهذه األصول، وهو ثمرة تفاوت بين المجتهدين في مدى اعتماد هذه األصول، 
وبهذا ســلمت القواعد والنظريــات العامة من التناقض، بــل وجدنا اختالف الفــروع نتيجة لوحدة 

األصول ومصادر االستنباط.
ورغم هذا التنوع المتكامل للثروة الفقهية فإنه بات ضرورياً دراســة هذه اآلراء ومعرفة راجحها 
من مرجوحها وقويمها من سقيمها، بمنهج علمي رصين؛ قائم على تحري الحق وتحكيم األصول التي 
اعتمدها المســلمون ميزاناً موثوقاً لالســتنباط واالجتهاد، والموازنة بين األدلة والترجيح بينها عند 

التعارض.
هذه هي وظيفة الفقه المقارن مفهوماً، وتلك هي غايته ممارســًة، وهي رسالة سامية ومسؤولية 
ثقيلة؛ ألنهــا تهدف إلى غاية نبيلــة هي التقريب بيــن االجتهادات ورصد أقــرب اآلراء إلى مقصد 

الشارع الحكيم، وأوفقها بتحقيق مصالح المكلفين.
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كانت انطالقة الفقه منذ عهد رســول اهللا ژ باعتباره المفتي األول، فقــد بيّن للناس ما نُّزل 
إليه مــن آي القرآن، ووضــع للصحابة منهج االجتهــاد، ودرّبهم على ذلك في وقائــع عديدة، فكان 

يقّرهم عندما يصيبون، ويسددهم إذا لم يحالفهم الصواب.
وقد أعلمهم بتفاوت مراتبهم في ذلك، بقوله: «نضر اهللا امرءًا َســمع مقالتي فوعاها فأداها كما 
سمعها، ورُب مبلغ إلى من هو أفقه منه»(1)، ثُم ذكر أسماء المعة في مجاالت متعددة من الفقه فقال: 
«أعلمكم بالحالل والحرام معاذ، وأفرضكم زيد، وأقضاكم علي»، وصوّب عمار بن ياســر حين تمعك 

سنن الترمذي، كتاب العلم عن رسول اهللا، باب ما جاء في الحث على تبيلغ السماع، حديث، رقم: 2582، (ترقيم العالمية).  (1)
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في التراب بدالً عن التيمم لالغتســال، وأقر عمرو بن العاص على إمامتــه أصحابه في الصالة وقد 
تيمم للجنابة، وقال للصحابيين اللذين صليا بتيمم، ثُم وجدا الماء، فأعاد أحدهما الصالة، ولم ُيِعد 
اآلخر، فقال للذي لم يعد: «أصبت الســنة»، وقال للذي أعاد: «لك األجــر مرتين». وأمر الصحابة 
 إثر انتهــاء غزوة أحد بالتوجه إلى بني قريظة عاجلين، وقال لهــم: «ال يصلّين أحد منكم العصر ِإال
في بني قريظة»، ولكنه صوّب من صلى فــي الطريق في الوقت، ومن صلى في بني قريظة بعد مضي 

الوقت. إذ التزم فريق بحرفية النص، وسلك فريق سبيل التعليل، واعتماد مقاصد الشارع الحكيم.
وامتدت هذه الدورة التدريبية الرشيدة طيلة زمن الرســالة، فلم يجد الصحابة عنتاً وال حرجاً 
بعد رحيل المصطفى إلى الرفيق األعلى، بل وجدوا أنفســهم مؤهلين لهذه المهمة، فحســموا مسائل 
طارئة أفرزتها وفاة رسول اهللا، كتحديد مكان قبره، وتولية خليفة له، ومحاربة مانعي الزكاة، وغير 

ذلك من جديد النوازل.
ويمكننــا القــول: إنّ الفقه المقارن نشــأ مع نشــأة المذاهب الفقهيــة، وأن أصلــه يعود إلى 
ا حفظت مدوناتهم، أو سجله تالميذهم، مثل ما دونه  ة المذاهب، ِمم المناظرات التي قامت بين أئم
اإلمام مالك في الموطأ من رســالته لليث بن ســعد، وما تضمنه كتاب «األم» للشافعي في اختالفه 
مع أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، واختالف أبي حنيفة مع األوزاعي. وكذا اختالف الشــافعي مع مالك، 

وغير ذلك.
وتنامــت الثروة الفقهية باتســاع أرض اإلســالم وتهاطل المســائل الجديدة علــى الفقهاء من 
الصحابة، فسعوا إلضفاء صبغة الشــريعة على كل ما واجههم من مشاكل دينية واجتماعية وسياسية 

ة والمجتهدين. من بعدهم من األئم واقتصادية. وعلى سننهم سار تالميذهم من التابعين، ثُم
ة، وحفظتها، مثلما سجله النيسابوري  وثمة مدونات كثيرة رصدت هذه الحوارات العلمية بين األئم
في «اإلشــراف على مذاهب أهل الخــالف»، و «اختالف الفقهاء» ألبي جعفر الطحاوي، و «تأســيس 
النظر» للدبوسي، وكذا تفسير الطبري، وتفسير القرطبي، إضافة إلى كتب شروح السنة التي تضم 
وفرة وفيرة من حوارات الفقهاء، ومناظراتهم، وذلك هو الفقه المقارن في صورته العملية الواقعية.

وال ينكر منصف ما امتازت به القرون األولى لمســيرة الفقه اإلســالمي من ســمة تحررية في 
التماس الحكم الشــرعي، ثُــم انضوائها بعد ذلك تحت قيــود االلتزام المذهبــي الغالي في بعض 
األحيــان في القرون الالحقــة، وامتدت هذه المرحلة زمنــاً طويًال عرف بعصــر الجمود واالنغالق، 
ة  وشــاع بين الناس الفتوى بحرمة االجتهاد وإغالق بابه دون المريدين، ولو بلغ أحدهم منازل األئم
المجتهدين. ثُم رســخ مفهوم االنغالق على المذاهب المشــهورة، وحرمة الخــروج عنها، واعتبار ما 

سواها خارجاً عن نهج الحق نائياً عن الهدى والصواب.
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كل هذا كان تضييقاً لواســع، وحجرًا على العقول، ما نزل به كتــاب، وال ارتضاه اهللا للناس. 
حين دعاهم لالحتكام إلى كتابه وســنة رســوله ‰ ، ولــم يجعل الحق وال الحجــة إال فيهما، 
وكل الناس محجوجون بــه، مفتقرون إليه، وكل عالم يؤخذ برأيه ويرّد عليه ِإال صاحب الرســالة 

المصطفى ﴿ + , - . ﴾ [النجم: 3]، وهذا إذا صح عنه الحديث وثبت عنه.
وإنصافاً لجهود مباركة تواصلت في عصر النهضة نَْذُكُر بالخير أعالماً سعوا إلزالة هذه الجفوة 
بين أبناء المذاهب، فنصحوا هللا والرســول، وبنوا جســور التواصل بين المسلمين، ودعوا لالستفادة 
من نتاج فقهاء اإلســالم، باعتبار فقههم وليد نظر مشــروع في أدلة األحــكام، ولم يكن وليد هوى 

جامح أو شهوة طاغية، أو مصلحة شخصية آنية.
ملتمس رســـول اهللا  مـــن  غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم(1)فكلهـــم 

وعرفت الجامعات في العالمين العربي واإلســالمي تدريس الفقه المقارن في كليات الشــريعة 
والحقوق، وتوالت الدراســات الجامعية الرصينة تجلي هذا الفقه من منابعه، وتنصف جهود العلماء 
في إرســاء قواعده، وتقدم للعالم منظومة تشــريعية تضافرت جهابذة الفكر على نسجها وتقنينها، 

فشرفت أهلها، وأثبتت سموها وعدالتها، وال غرو، فمنهلها وحي ربها وسنة نبيها.

:AÉ¡≤ØdG  ±ÓàNG ÜÉÑ°SCG

لماذا كان االختالف بين فقهاء اإلسالم؟ ما دام المصدر التشريعي وأصول االستنباط واحدة؟
سؤال مشــروع، ينتظر جواباً شــافياً، وهذا الجواب خطوة ضرورية إلزالة غشاوة رانت على 
أفكار فريق من الناس يروم تفســير هذه الظاهرة، وربما أوحــى إليه بعض المغرضين أن هذا 
االختالف دليل على عــدم صالحية الفقه اإلســالمي لمواكبة العصر، وأنه ليــس جديرًا بتبوؤ 
مكانة شريعة حاكمة، ونظاماً مقنناً لتسيير شؤون الحياة، وإصالح أوضاع المجتمعات. إذ يتحير 
المقنن أي قــول يختار، وكيف يميّــز بين الصواب والخطــأ في هذا الكم الهائــل من األقوال 

واالجتهادات.
والحقيقة أن االختالف طبيعة بشــرية فطر اهللا النــاَس عليها، ﴿  ! " # $ % & 

') ( * +  ❁ - . / 10 2 3 ﴾ [هود: 118، 119].
فقد شاءت إرادة الخالق 8 أن يبلو الناس بهذا االختالف، لحكمة تجلت بعض أسرارها، وخفي 

على العقول كثير منها.

البيت للبوصيري في قصيدة البردة في مدح النبي ژ .  (1)



التأليف الموسوعي والفقه المقارن94 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ولكن االختالف ال يســتلزم بالضرورة الخطــأ ومجانبة الصواب، فقد تحتمــل القضية أنظارًا، 
وكلها صواب باعتبارات شتى، ويمكن استثمارها في ظروف ومناسبات متعددة.

وقد أســهب األصوليون في تحليل قضية الصواب والخطأ في االجتهــاد، وخلصوا إلى أن األمر 
واســع في مجال الفروع، وال يحجر علــى أحد اختالف االجتهــادات فيها، بل ربمــا كان ذلك أوفق 
بمقصود الشــارع من التخفيف على المكلفين واختيار ما يناســب ظروفهم وبيئتهــم، وتنوع أعرافهم 

وتحقق مصالحهم(1).
وتعود أســباب اختالف الفقهاء إلى عوامل موضوعية كذلك، أوفاها العلماء والدارســون بحثاً، 

وتتلخص أساساً في العناصر اآلتية:
االختالف في القراءات القرآنية. –
االختالف في العلم بالسنة النبوية. –
االختالف في إثبات السنة وقبول األخبار. –
االختالف في تفســير النّص الحتمالــه دالالت متعددة، وما يتعلق بذلك مــن قواعد أصولية  –

لتفسير النصوص.
االختالف في الناسخ والمنسوخ. –
االختالف بسبب القياس، أو تحديد العلة، وتوفر شرائط القياس. –
االختالف بسبب المصادر االجتهادية، كاالستحسان والعرف، والمصالح المرسلة(2). –

وقد بــذل الفقهــاء المجتهدون وســعهم لبيــان األحــكام للنــاس، وإن اختلفت بينهــم اآلراء 
واالجتهادات.

والقاسم المشــترك بين هؤالء األعالم أنهم كانوا متصدرين مجتمعاتهم، قائمين بمهمة البالغ، 
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ ومتفرغين لرســالة النذارة والبيان، اســتجابة لتكليف القرآن
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ [التوبة: 122]، ثُم أوجب اهللا على 
المكلفين سؤال العارفين فقال: ﴿  * + , - . / 0﴾ [النحل: 43]، وخص اهللا هؤالء 
 m l k j i h g f e d ﴿ بمعرفة الفقــه والقدرة علــى االســتنباط

o n﴾ [النساء: 83].

وقد بحث األصوليون هذه القضية في مبحث الصواب والخطأ في االجتهاد ضمن مباحث االجتهاد.  (1)
ينظر: مؤلفات أصول الفقه، كما وضعت مؤلفات مستقلة في أسباب اختالف الفقهاء، منها: اختالف الفقهاء، للطبري، وغيره.   (2)
وعلى سبيل المثال: د. فتحي الدريني: بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله، بيروت، ص 23 - 25؛ أ.د. محمد رأفت عثمان، 

وآخرون: بحوث في الفقه المقارن، ص 33 - 66.



د. مصطفى بن صالح باجو 95الفقه المقارن وضوابطه: العوتبي أنموذج

ة مجتهدين نــذروا حياتهم لهذا  وانطلقت مســيرة البناء الفقهي بجهود متضافرة مــن ِقبل أئم
الدين، وتعلــق بهم تالمذة مخلصــون، خدموا تراثهم تدويناً وتعليماً، ونشــرًا وتأصيًال، فترســخت 
تلك الفتــاوى وتكاملت مناهجها وعرف المجتمع المســلم مــدارس فقهية متنوعــة، تنهل من معين 
نة، وتتعدد وجهات نظرها بناء على اختالف مسلك كل مجتهد وتالمذته في التعامل مع  الكتاب والس

النصوص واألصول، تفسيرًا وبياناً، وترجيحاً وميزاناً، وقياساً واستحساناً.
ثم جاءت جهــود للموازنة بين تلك اآلراء والمفاضلة، لغرض التعرف على أقربها للحق وأعدلها 

في ميزان الشرع، فنشأ مصطلح الفقه المقارن(1).

:™bGƒdG  πé°S ¬≤ØdG

الفقه اإلسالمي سجل الواقع وصورة للمجتمع، بما يحويه من متابعة تفصيلية لوقائع الحياة اليومية 
للفرد المسلم والمجتمع على حد سواء، وتقص لعالقاته المختلفة لصبغها بأحكام الشرع الحنيف.

وكتــب الفتاوى بالخصوص نموذج حّي لهــذه الصورة، بيد أننا نجد لهــا نظائر في كتب الفقه 
العامــة، وقد رأينا في كتــاب الضياء مثاالً دقيقــاً لذلك، إذ لم يكن مجرد مصنــف ألحكام الفقه 
النظريــة، بل وجدنا فيه تســجيًال وافياً لقضايــا تاريخيــة واجتماعية واقتصادية وسياســية عرفها 
المجتمع الُعماني حيث عاش المؤلف كل حياته، وفيه تســجيل لمراسالت بين العلماء حول ما يشكل 

عليهم من تلك القضايا والنوازل.
وأحســب أن تلك اللمحات الوافية تصلح مادة لدراسة تاريخية متأنية تكشف عن أهمية الفقهاء 
في تدوين التاريخ، وحفظ ذاكرة المجتمع ولو لم يكن ذلــك هدفهم وال منطلقهم في ما كتبوا، بل 
تلك طبيعة عملهم باعتبارهم روادًا للمجتمع وهداة له حتى يتبوأ منـزلته تحت مظلة أحكام اإلســالم 

وشريعته السمحاء(2).
وبما أن بحثنا ســيطرق العوتبي أنموذجاً للفقه المقارن، فمن المناســب اإلشــارة إلى أن كتابه 
«الضياء» يمثل صورة حيــة لمعالجة الواقــع االجتماعي في عرض أحكام الفقه، من شــواهد ذلك 
فتــواه: بأن من خرج لمعاونــة القرامطة على جنــد اإلمامة في صحار، فأفطر، فــإن عليه قضاء ما 

أفطر، وليس عليه غير ذلك، وعليه التوبة من بغيه(3).

يراجع حول نشأة الفقه المقارن، مقدمة ابن خلدون، ص 256.  (1)
ينظر في الضياء على ســبيل المثال، بعض أبواب الزكاة، منها «ما يؤخذ من أموال الحرب من المشــركين إذا قدموا بها إلى   (2)

بالد المسلمين»، ج 6، ص 191 - 193.
انظر: العوتبي: الضياء، 353/6.  (3)
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لمن  وهذا الحكم قائم على رأي اإلباضيّة أن ســفر المعصية ال يمنع استعمال الرخصة، خالفاً 
قال: إن المعاصي ال تبيح الرخص، فمن ســافر في غير طاعة أو مباح لزمه إتمام الصالة ولم يبح 

له الفطر في رمضان(1).

:±ÓîdG º∏Yh ¿QÉ≤ªdG ¬≤ØdG  º∏Y

قد يبدو أن ثمَة تشــابهاً بين الفقه المقــارن وعلم الخالف، بيد أنهمــا مختلفان وظيفة وإن 
اشتبها وسيلة.

ة،  فعلم الخالف يعــّرف بأنه «علم ُيقتدر به على حفظ األحكام الفرعية المختلَف فيها بين األئم
أو هدمها بتقرير الحجج الشرعية وقواعد األدلة»(2).

أما الفقه المقارن فهو كما ذكرنا يعرض آراء الفقهاء ثُم يدرس أدلتها، ويمحصها، ويخلص في 
النهاية إلى ترجيح ما يعضده الدليل.

فهمــا يلتقيان في عرض اآلراء الفقهيــة، والموازنة بينها، ويختلفان فــي صفة الموضوعية التي 
يتســم بها الفقه المقارن، ويفتقد إليها علم الخالفيات، فكان لزاماً أن تختلف النتائج بينهما، وإن 
؛ ألن الغاية في الخالفيات  فاقها أحياناً على سبيل الصدفة ووقع الحافر على الحافر ليس إالأمكن ات
نصــرة رأي الفقيه أو المذهب وتقريره، والغاية في الفقه المقارن نصرة ما أيده الدليل، مهما كان 

قائله، سواء احتواه حضن المذهب أم كان خارج دائرته.

:√óYGƒbh ¬àjÉZh ¿QÉ≤ªdG ¬≤ØdG  á«ªgCG

تتجلــى أهمية الفقه المقــارن باعتباره منهجاً إلعــادة صياغة المنظومة الفقهيــة وفق األصول 
المتفق عليها، وإزالة الجفوة المصطنعة بين أتباع المدارس الفقهية، وتثمين جهود أعالم اإلســالم 
في فقه النّص وفقه الواقع، والتمييز بين آرائهم وفق ما يصلح للعصر، ال بناء على نسبة القول إلى 

شخص أو جماعة أو مصر.
ومن هنا تتجلى لنا معالم الفقه المقارن، وضوابطه التي ترســم مساره وتحدد اتجاهه، وهي: 
أن يقوم على أســاس الموســوعية في االطــالع، والموضوعية في الحكم، والشــجاعة فــي الموازنة 
والترجيح، ولن يتم هذا إال لمن توافرت لديه آليــات االجتهاد وأدواته الفنية والموضوعية، وفق ما 

فصله علماء األصول في شروط المجتهد، وقواعد عملية االجتهاد.

من قواعد الفقه «أن الرخص ال تناط بالمعاصي».  (1)
أ.د. محمد رأفت عثمان، وآخرون: بحوث في الفقه المقارن، ص 21.  (2)
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وتقوم عليه عملية االجتهاد على أربعة أركان، تتمثل في العناصر اآلتية:
الواقعــة المعروضة للبحث أمام المجتهد بما يحّف ِبها من ظروف ومالبســات، فيبذل جهده  –

لمعرفة حكم الشرع فيها، سواء كانت منصوصاً عليها أم غير منصوص.
الدليل الذي يستند إليه المجتهد لبناء الحكم المناسب لتلك الواقعة محل االجتهاد، وتتنوع  –

األدلة بين نص يثبته ثُم يفسره، أو استدالل بقياس على أصل منصوص، أو مصلحة يراعيها، 
ويقيمها على معقول جملة نصوص تعتبرها، أو أصلي كلّّي شهد لها باالعتبار.

الملكة االجتهادية الراسخة، وهي: قدرة المجتهد على التعامل مع الواقعة والدليل، والمواءمة  –
بينهما أو الربط بينهما، للوصول إلى الحكم المطلــوب، وهو ما يتطلب دربة ومراناً، وخبرة 

تكون وليدة طول ممارسة ومعايشة لنصوص الشريعة فهماً وتأويًال، واستنباطاً وتنـزيًال.
ســديدًا، وهو الثمرة الحقيقية لعملية االجتهاد، بمراعاة كل ما يحيط  – تطبيق الحكم تطبيقاً 

بالقضية من ظروف ومالبســات، لما لها من أثر مهم على الحكم النهائي، ومآل عملي على 
المســتوى التطبيقي، وهذا ما اصطلح عليــه باالجتهاد التطبيقي القائم علــى مراعاة المآل 

والنتائج النهائية لهذا التطبيق(1).

وانطالقاً من هذه األركان يمكننا أن نحدد أهداف الفقه المقارن في هذه الغايات:
أوًال: التعّرف على كيفية تناول كل مجتهد المســألة المعروضــة للبحث، وكيفية تصوره لها، أو 
لحكمه، وطريقة توجيهه لتلــك األدلة. وفي هذا  تكييفه لها، وما هي األدلــة التي اتخذها أساســاً 
التعرف نتوصل إلى تصور واقع الفقه اإلسالمي من أيسر طرقها وأسلمها، وتقييم ذلك الواقع تقييماً 

موضوعياً.
ثانياً: إثراء مدارك الباحث نتيجة للتبحر وســعة االطالع على ما صدر في المســألة المختلف 

فيها من آراء اجتهادية.
ثالثاً: التمكن من الموازنة الموضوعية الدقيقة بين األدلة التي صدر عنها المجتهدون، موازنة 

تعتمد النظر األصولي في دليل كل مجتهد، لتبيّن مدى قوته، كما تعتمد على مدى صحة استدالله.
رابعاً: التعمق في فهم وتحديد «منشأ الخالف» أو سببه، وتركيز البحث في هذا المنشأ لبيان 
موطــن الضعف أو القوة فيــه، ليكون ذلك عوناً له كخطــوة أولى، أو مقدمــة لترجيح الرأي الذي 

يستند إلى السبب القوي، وبيان وجه هذا الترجيح.

ينظر حول هذه األركان: د. فتحي الدريني: بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله، بيروت، ص 22.  (1)
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خامساً: القدرة على التوفيق بين اآلراء التي تبدو متعارضة ظاهرياً، من دون تكلف أو اعتساف، 
لغرض تضييق هوة الخالف بين المجتهدين بمــا يفضي إلى تبين وجه الحق في غالب ظن الباحث 

المجتهد.
م بدليل يراه أقوى  سادساً: فســح المجال أمام الباحث المقتدر إلبداء رأي اجتهادي جديد مدع
ســندًا من كل ما عير عليه من أدلة للمجتهدين، وبخاصة مع مالحظــة اختالف الظروف، التي لها 
أثر بالغ في تشــكيل علة الحكم، فتختلف نتائج التطبيق باختالف مالبســاته، والمآل معتبٌر مقصود 
شــرعاً في تشــريع الحكم، وتكييف الفعل مشــروعيًة أو بطالناً. وهذا ما يدفع بالدراسات الفقهية 

خطوات مباركة في سبيل التأصيل والتطوير، ومواكبة الواقع المعيش.
سابعاً: إشاعة روح التسامح بين أتباع المذاهب، بدءًا بالباحثين وانتهاء بالعامة المقلدين، وبذلك 

يتم القضاء على عوامل التعصب المذهبي والنـزعات العاطفية التي سادت الفقه اإلسالمي ألمد بعيد.
ثامناً: تكوين أصالــة الفكر االجتهادي، وصقل الملكة الراســخة، وتحقيق الشــخصية العلمية 
له، باتباع مقتضيات األدلة  النـزيهة، إظهارًا لحقائق الشرع، ومحافظة على قصد الشــارع، وتحرياً 

جملة وتفصيًال.
تاســـعاً: إحياء التراث اإلســالمي األصيل والثمين، وهو من أنفس ما أنتجته حضارة اإلســالم، 

وتوظيف هذا التراث ميدانياً في حاضرنا ومستقبلنا(1).
ودونما إسهاب في طرق قضية تجزؤ االجتهاد، فإن منطق الواقع يقضي بحسم المسألة وموافقة 
القول بجواز تجزؤ االجتهاد، وهو رأي جمهور علماء األصول، فال يشترط فيمن يتصدى للمقارنة بين 
آراء الفقهاء أن يكون ملماً بالفقه كله على ضخامة حجمه، وتشــعب مسائله، بل يكفي أن يكون على 
دراية وافية بالموضوع الذي يطرقه حتى يســتطيع الموازنة بين اآلراء عن علم وبصيرة، ويكون رأيه 

في النهاية سديدًا، أو قريباً من الحق الذي هو مقصود المجتهدين أوالً وأخيرًا.
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أســهمت المدرســة اإلباضيّة مثل نظيراتها من المدارس الفقهية اإلســالمية بجهــود طيبة في 
مضمار إثراء الفقه عن طريق عقد المقارنات بين آراء الفقهاء، ســواء داخل المدرسة الواحدة، أم 
بين المذاهب المختلفة، وهو منهــج جرى العمل به منذ عهد مبكر لتدويــن المؤلفات الفقهية لدى 

هذه المدرسة.

ينظر حول هذه األهداف: د. فتحي الدريني: بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله، بيروت، ص 23 - 25؛ أ.د. محمد رأفت   (1)
عثمان، وآخرون: بحوث في الفقه المقارن، ص 22.
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وبيان ذلك أن إمام المذهب جابر بــن زيد كان يعوّد تالميذه على النظر المســتقل، فلم تكن 
متابعتهم له تقليدًا مقدساً، بل اتباعاً للحجة والدليل، وكانوا لذلك ال يقفون عند آرائه، بل يخالفونه 
في عديد منها إذا وجدوا العدل في ما ســواها. كما نشــأ حوار علمي رصين بيــن تالميذه وتالميذ 

تالميذه أيضاً، وحفظت لنا المدونات الفقهية األولى هذا الحوار في مواقف كثيرة.
وفي كتاب «المدونة» التي وضعها أبو غانم بشر بن غانم الخراساني في القرن الثاني الهجري، 
نماذج وفيرة لحوارات علمية شــيقة بين هــؤالء التالميذ، ومدى التزامهم الحيــدة والموضوعية في 

ة المذهب كجابر وأبي عبيدة والربيع وغيرهم. ترجيح اآلراء بعد النقاش، ولو كانت آراء غير أئم
ة فقهاء  ثم وجدنا مدونات الحقة مفعمة بهذه الروح العلمية المتفتحة، وطافحة بســرد آراء أئم

اإلسالم من دون تمييز أو تحيّز.
وبعملية تصفح ســريعة لتلك المدونات نجد تردد تلك األسماء كثيرًا في كتب اإلباضيّة األوائل، 
من مثل كتاب «الجامع» البن بركة البهلوي (القرن الرابع الهجري)، و «المصنف» ألحمد بن عبد اهللا 
د بن إبراهيم الكنــدي (ق 6هـ)، و «العــدل واإلنصاف»  الكنــدي، (ق 6هـ)، و «بيان الشــرع» لمحم
و «الدليل والبرهان» ألبي يعقوب الوارجالني (ق 6هـ) و «أجوبة ابن خلفون» ألبي يعقوب يوســف بن 
خلفون المزاتــي (ق 6هـ)، وانتهاء بكتب المتأخرين، كـ «التــاج» لعبد العزيز الثميني (ت: 1223هـ/ 
د بن يوســف اطفيش (ت 1332هـ/ 1914م)، و «معارج  ة امحم 1808م)، و «شرح النيل» لقطب األئم
اآلمال» و «شرح مسند الربيع» و «جوابات اإلمام الســالمي» لنور الدين عبد اهللا بن حميد السالمي 
(ت 1332هـ/ 1914م)، وفتاوى المعاصرين، كـ «فتاوى الشيخ إبراهيم بيوض» (ت 1401هـ/ 1981م)، 
و «فتاوى البكري» للشــيخ عبد الرحٰمن بكلي (ت 1406هـ/ 1986م)، و «الفتاوى» لســماحة الشــيخ 

أحمد بن حمد الخليلي.
وينتظم كتاب «الضياء» للعوتبي في سلســلة هذا الجهد الطيب، ويتصــدر نتاج العلماء األوائل 
لهذه المدرســة، إذ حوى آراء فقهاء اإلســالم منذ عهد الصحابة إلى عصر المؤلف، يوردها ويذكر 
أدلتها ومستندها، ومبنى اســتداللها بتلك األدلة، ثُم يوازن بينها، ويرجح منها ما اعتضد بالدليل، 
ة اإلباضيّة أم لغيرهم، من دون  وقد يوافق بعضها، وقد ينقضها، ويختار رأياً غيرها، ســواء كان ألئم

خوف أن يقال عنه وافق مذهبه أو خالفه، إنما غايته أن يقال وافق الحق، ولم يجانب الصواب.
وقد نص اإلمام الســالمي على هذا المنهج حين علل عدم نسبة المذهب لإلمام جابر بن زيد، 
والعدول عن ذلك إلى نســبته البن إباض نظرًا لشهرته بين الناس بسبب مواقفه السياسية من بني 
أميــة حين حولوا الخالفة إلى ملك عضود. بينما لم ينســب اإلباضيّة أنفســهم إلمــام يقلدونه، إذ 

ال يجوز تقليد أحد يكون حجة عند اهللا إال رسول اهللا ژ .
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ـ تعريف العوتبي:
ــابة، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري العوتبي،  مة الفقيه اللغوي، النس هو العال

نسبًة إلى َعوَْتب بلدة من أعمال ُصحار في ُعمان.
ويتفــق الباحثون على غمــوض الفترة الزمنيــة التي عاشــها العوتبي، نظرًا لنــدرة المعلومات 
المتوفرة عنه، وعن كثير من نظرائه من علماء ُعمان، الذين تشتهر أعمالهم وُتغفل أشخاصهم، بناءً 
ا ولّد فقرًا في  على رغبٍة ملحة في البعد عن األضواء وتركيز االهتمام على األعمال ال األشخاص، ِمم

مصادر التاريخ الُعماني، يعجز معه الباحث عن أخذ صورة وافية عن أعالمها وعلمائها.
ونتيجة لهذا اختلفت التقديرات حول زمن العوتبي فنســبه بعضهــم إلى القرن الرابع الهجري، 
بينما اعتبره الشيخ شــامس البطاشــي من علماء النصف األول من القرن الخامس الهجري(1). وقد 
ُيستأنس لهذا بما انتهى إليه في كتابه «األنساب» عند عرض األحداث التاريخية، إذ توقف في وقائع 

تعود إلى بداية القرن الخامس الهجري(2).
أما الشيخ أحمد السيابي فيرى أنه عاش في أواخر القرن الخامس وبدايات القرن السادس، 
اســتنادًا إلى نقول له عن كتاب «جمهرة نســب العرب» البن حزم األندلســي الذي توفي ســنة 
456هـ(3). وهو رأي الشــيخ الخليلي أيضاً استدالًال بنقوله نصوصاً من مؤلفات أبي حامد الغزالي 

المتوفى سنة 505هـ(4).
من أشــياخه القاضي الفقيه أبو علي الحسن بن ســعيد بن قريش الَعقري النـزوي، المتوفى 

سنة 453هـ.
كما ذكر الشــيخ أحمد الخليلي أن من شــيوخه ابن بركة البهلوي، ولكنه شــيخه بالواسطة، إذ 
د»، وقد عاش ابن بركة بالمنطقة الداخلية في بهال، وانتشر تالميذه  يقول عنه: «قال شيخنا أبو محم
في أرجاء ُعمان، فتعلم عنهم العوتبي. كما كان الشيخ أبو مالك الصّالني شيخاً البن بركة، وهو من 

صّالن من قرى صحار(5).

البطاشي، سيف بن حمود، إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء ُعمان، 350/1.  (1)
انظر: عن تسلسل األحداث التاريخية ومحتوى كتاب األنساب للعوتبي، د. محمد قرقش: المنهج التاريخي عند العوتبي، ص 162.  (2)

أحمد السيابي: العوتبي نّسابًة، ص 83.  (3)
أحمد الخليلي: العوتبي بين الفقه واألصول واألدب، ص 66.  (4)

المرجع الســابق نفســه؛ د. إبراهيم الدســوقي، معجم اإلبانة للعوتبي، المنهج؛ اللغة؛ المادة المعجميــة، طبيعتها؛ مصادرها،   (5)
ص 15.
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ويعكّر على هذا االستنتاج ما ورد في كتاب الضياء من نص منسوب ألبي عبد اهللا عثمان األصم 
المتوفى سنة 621هـ(1). وفي هذه النصوص صيغة الترحم على األصم، فهل عاصره أم جاء بعده؟ أم 

ا خلط األوراق على الدارسين(2). إنها نصوص مدرجة في الكتاب؛ على عادة بعض النساخ ِمم

والمتفق أنه أشــهر علماء زمانه في ُعمان، ومن المؤلفين المجيديــن المكثرين في التأليف(3). 
وكان شخصية علمية أدبية وفقهية وموسوعية، نسابًة وعالماً ضليعاً في اللغة والفقه والعقيدة(4).

ـ آثار العوتبي:
خلد العوتبي اسمه بما خلف من تراث علمي رصين، في علوم اللغة والفقه واألنساب، وقد وصل 

إلينا من تلك الكنوز كتبه اآلتية:
أوًال: كتــاب اإلبانة فــي اللغة: وهو معجــم لغوي يؤصل لمعانــي األلفاظ مع عنايتــه بالجانب 
الصوتي والداللي، وقد حققه الدكتور عبد الكريم خليفة، مــع مجموعة من الباحثين، برعاية وزارة 

التراث بُعمان، وطبع في أربعة مجلدات كبيرة.
ثانياً: كتاب األنساب: ويتضمن الكتاب تفصيًال مهّماً ألنساب القبائل الُعمانية، فضًال عن المادة 

التاريخية لألمم السابقة من مبدأ الخلق إلى عصر اإلسالم.
ويعتبر كتاب األنساب الكتاب األوحد الذي ُعني بأنساب القبائل الُعمانية، واشتمل على كثير من 

هذه القبائل وإن لم يستقصها كلها، فهو بحق مصدر مهم وأصيل لألنساب الُعمانية(5).
وقد نال الكتاب شهرة واســعة وانتشــرت مخطوطاته في مكتبات العالم، وصار حجة لمن جاء 
بعده من المؤرخين الُعمانيين، «فما من مؤلف في التاريخ الُعماني إال وأصل مادته في األدوار األولى 

انظر: ترجمة األصم في: البطاشــي: إتحاف األعيان، 439/1. وذكر أنه ختم تأليف كتابه «التاج» سنة 601 وعقب قائًال: أي   (1)
قبل وفاته بعشرين سنة. 

جاء في الضياء، 15/5 » مسألة: قال الشيخ الفقيه عثمان بن أبي عبد اهللا األصم 5 «أجمع المسلمون أن المساجد هللا كلها،   (2)
أرضها ومالها، وما أوقف عليها من المال لصالحها في ذلك، وما اســتُغّلت المســاجد من جميع هــذه األمور المتقدم ذكرها 
ال يجوز التصرف فيها، وال في شيء من علمها إال بحق وعلم؛ كما يوجبه الحق من ذلك في صالح تلك المساجد، واهللا أعلم».
وفي 38/5 جاء: «قال الشيخ الفقيه عثمان بن عبد اهللا األصم 5: إن من زاد في المسجد زيادة من ماله ال من مال المسجد 

فجائز له ذلك...».
وفي نفس الصحيفة جاء: «ومن كتاب التبصرة: وعن المسجد إذا كانت له صرحة مهجورة ال جدار عليها وال حصن يمنع عنها 

الدواب، وللمسجد دراهم في يد رجل، هل له أن يبني على هذه الصرحة جدارًا من مال المسجد؟...».
البطاشي، سيف بن حمود، إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء ُعمان، 350/1.  (3)

أحمد الخليلي: العوتبي بين الفقه واألصول واألدب، ص 66.  (4)
أحمد السيابي: العوتبي نّسابة، 86.  (5)
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من التاريخ الُعماني من كتاب العوتبي، وما من مؤلف في األنســاب الُعمانية أو مهتم باألنســاب إال 
والعوتبي إمام له»(1).

ثالثاً: كتاب الضياء: وهو كتاب فقهي ســنفرده بكلمة أوســع، باعتباره مجــال بحثنا حول الفقه 
المقارن.
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يعد كتاب «الضياء» موســوعة فقهية اســتوعبت أبواب الفقه اإلســالمي مقارنة بيــن آراء اإلباضيّة 
وغيرهم من فقهاء اإلسالم. ويمكن اعتباره من أقدم الموسوعات الفقهية المقارنة في التراث اإلسالمي.

وعلى اقتدار العوتبي العلمي وسعته المعرفية، وأصالة مؤلفاته وسبقه في ما كتب، فقد ظل طي 
النسيان لم تنله جهود الدارسين إلى عهد قريب، حين نُشرت هذه الكتب فأدرك الباحثون أي عالم 

كان العوتبي، وأي نفيس تراث خلَّف لألجيال.
ومــن الجهود المبذولة للتعريف بالعوتبــي وبتراثه الندوة العلمية التــي أقامها المنتدى األدبي 
التابع لــوزارة التراث القومي والثقافة بُعمــان تحت عنوان «قراءات في فكــر الصحاري العوتبي»(2) 

ألقت ضوءًا حول هذه الجهود، وفتحت أبواباً لمزيد من الدراسات والبحوث لمن أراد.
بيد أنه يلحظ قصور تناول الجانــب الفقهي في فكر العوتبي رغم ضخامــة الجهد الذي بذله 
فيه، في حجمه، إذ بلغ مجموع مؤلفه «الضياء» أربعة وعشــرين مجلدًا، طبع منها ثمانية عشر جزءًا 
ا حال دون  الســبب يعود إلى تأّخر نشــر هذا الكتاب، وصدوره بصــورة متقطعة ِمم حتى اآلن، ولعل

تصور كامل للعوتبي الفقيه المجتهد، وغلبة صورة العوتبي اللغوي األديب.
وجديــر بالتنويه أن كتــاب الضياء ليس كتاب فقه فحســب، بل يعّد مصــدرًا للتعرف على آراء 
العوتبي األصولية، فقد كشــف فيه عن قــدرة على االجتهاد بوأته مقام المقارنــة بين آراء الفقهاء، 

وخصص لقضايا األصول معظم األجزاء الثالثة األولى، ثُم أفرد للفقه األجزاء الباقية.

أحمد السيابي: العوتبي نّسابة، ص 84.  (1)
نظمــت هذه الندوة يومــي 16 - 17 رجب 1416هـ الموافق 9 - 10 ديســمبر 1995م. ونشــرت أعمالهــا وزارة التراث القومي   (2)

والثقافة، في كتاب خاص، بالعنوان نفسه سلطنة ُعمان، ط 1، 1418هـ ـ 1998م، وتضمن البحوث اآلتية:
معجم اإلبانة للعوتبي، د. إبراهيم الدسوقي.

العوتبي بين الفقه واألصول واألدب، سماحة الشيخ أحمد الخليلي.
ابـًة، للشيخ أحمد السيابي. العوتبي نس

العوتبي مؤرخاً، أ.د. جاد محمد طه.
ولغة، د. عبد الحفيظ محمد حسن. وأسلوباً  الضياء منهجاً 

المنهج التاريخي عند العوتبي، د. محمد قرقش.
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وقد تناولنا آراءه األصولية ضمن أطروحة الدكتواره «منهج االجتهاد عند اإلباضيّة» وتجلى لنا 
ة اإلباضيّة، ومدى إسهامه في تطور علم األصول  من خاللها أصالته وشخصيته األصولية مقارنة بأئم

لدى هذه المدرسة(1).

ـ نسبة كتاب الضياء للعوتبي:
تجمع المصادر اإلباضيّة على نســبة كتــاب الضياء للعوتبــي، ولم يختلف فــي ذلك القدامى 
وال المحدثون، وقد طبع الكتاب في ثمانية عشــر مجلدًا، وال ندري هل اكتمل طبعه أم ال تزال بقية 

منه لم ير نور الطباعة بعُد؟!(2).
وقد ذكر الشــيخ الخليلي عن البرادي تحديده أجزاء الكتاب وأنها بلغت خمسين جزءًا، واحتمل 

للبرادي عذرًا، إذ ربما رأى بعض أجزائه فحزر مجموعها ولم يطلع عليها كاملة(3).
بيد أن ثمة مشكلة منهجية في داخل الكتاب نفسه، تتمثل في إدراج نصوص من غير الضياء من 
ــاخ، ومن نماذج هذه اإلدراجات، عبارة «من غير الضيــاء»(4)، «ومن كتاب أبي المؤثر»(5).  سِقبل الن

«ومن غير الضياء وعن زكاة الفطر»، وأحياناً نجد عبارة «رجع إلى كتاب الضياء»(6).
لهذا أصبــح من الضروري التنبه لهذه القضية من ِقبل الدارســين حتى يســتوثقوا من نســبة 

األقوال واآلراء لصاحب الكتاب من دون غيره.

ـ سبب تأليف الضياء:
ذكر العوتبي ســبب وضعه لكتابه قائًال: «أما بعد، فهذا كتــاب دعاني إلى تأليفه، وحداني إلى 
تصنيفه ما وجدته من دروس آثار المســلمين وطموس آثار الدين، وذهاب المذهب ومتحّمليه، وِقلّة 

ينظر كتابنا: منهج االجتهاد عند اإلباضية، نشر مكتبة الجيل الواعد، مسقط، 1425هـ/ 2005م.  (1)
نحــن في صدد تحقيق هذا الكتاب والتأكد من جميع اإلشــكاالت التي اعترته، والمالبســات التي أحاطت به في عدد األجزاء   (2)

ا حير الباحثين. (المراجع) والمنهج والمضمون وغير ذَِلك ِمم
الخليلي: العوتبي بين الفقه واألصول واألدب، ص 76. وما ذكره الشــيخ الخليلي توجيه معقول يشبه ما فعله البرادي نفسه مع   (3)

تفسير الوارجالني إذ حزره بسبعين جزءًا حين اطلع على تفسيره لسورتي البقرة وآل عمران، الذي بلغ سبعمائة ورقة.
انظر: العوتبي: الضياء، 138/16.  (4)
انظر: المرجع السابق، 248/16.  (5)

يعــّد اإلدراج فــي المخطوطات الُعمانية ظاهــرة بارزة أرهقت المحققيــن. إذ نجد في صلب الكتاب زيادة من النســاخ مبدأه   (6)
بعبارة: ومن غيره، ومن الكتاب (أي جامع ابن بركة). ومن الضياء، ومن المصنف. الخ… ولهم في ذلك فتوى متداولة بجواز 
اإلضافة مع شــرط التنبيه إلى أنها زيادة على النص األصلي، بشــرط الضبط وعدم اإليهام. وتنســب هذه الفتوى إلى الشيخ 
أحمد بن عبد اهللا الكندي صاحب «المصنف». إذ أفتى بجواز الزيادة في الكتاب من غيره دون تغيير المعنى أو تلبيس األمور، 
مع اإلشــارة إلى أنها من غير الكتاب (انظر الكندي، المصنف 31/1). ولكن الذي عقّد المسألة عدم االلتزام بالشرط الذي 
وضعــه من قال بجــواز هذا اإلدراج، أو عدم الوفاء به كامًال، إذ يشــيرون إلى بداية النص المدرج مــن دون نهايته، أو إلى 

النهاية من دون البداية، فوقع الالحقون بعدهم في عنت وإحراج.
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طالبيه ومنتحليه، فرأيت اإلمســاك عن إحيائه، مع القدرة عليه، ووجود الســبيل إليه، ذنباً وشؤماً، 
وذّمــاً ولؤماً، فألّفته على ضعف معرفتي، ونقص بصيرتي، وكلّة لســاني، وقلــة بياني، طالباً لألجر 
ال للفخر، وللتعلم ال للتقدم، وللدراســة ال للرياســة، غير مــّدٍع للعلوم تصنيفــاً، وال مبتدع للفنون 
تأليفاً، لكن ألحيي به نفســاً، وأفزع إليه أنساً، وأرجع إليه في ما أنسى، وألستصبح بضيائه مهتدياً، 
وأصبح بما فيه مقتدياً، إذ التشــكك معترض والنســيان ذو عنون، والحفظ خؤون، ولكل شيء آفة، 

وآفة الحفظ النسيان»(1).

ـ حجم كتاب الضياء:
نص العوتبــي أن حجم كتابه كبير، وأنه كلمــا كبر حجم الكتاب كثرت فوائــده ونفعه(2)، وبيّن 
هدفــه من ذلك قائًال: «فال غرو إن كبــر الكتاب وكثرت فيه األبواب، ولعمــري إن اإلكثار واإلطالة 
موجبان للترك والماللة، لكن ال في كل مكان يحسن االختصار، كما ال في كل مكان يحسن اإلكثار، 
وقيل ألبي عمرو بن العالء: هل كانت العرب تطيل؟ قال: نعم، ليُســمع منها، قيل: فهل كانت توجز؟ 

قال: نعم، ليُحفظ عنها»(3).
وقال: «وقد فســرت جميع ما ذكر في هذا الكتاب من لفظ غريب ومعنى عجيب ليكون مستغنياً 
بتفســيره عن الرجوع فيه إلى غيره، على أن الغرض المقصود بــه، والغرض الموضوع له هو الفقه 
الذي هو أصل العلوم وأولها وأفضلها وأجلها وإمامها وأكملها، ومنه تستنبط كل معرفة وعنه تضبط 

كل صفة»(4).
ويود العوتبي لو جعل من كتابه موســوعة شــاملة لكل العلوم، ولكن هذا هدف غير مروم، وقد 
د بن إســحاق أنه ألف كتاباً في الشروط  أعجز الســابقين، واعتذر بذلك لنفســه، حكاية عن «محم
يزيد على أربعة آالف ورقة، وهو فن واحد، وكم مثل هذا أو أكثر أو أقل، وأكثر من العلوم المصنفة 
والكتب المؤلفة، فلو اســتطعت أن أجمــع كل العلوم في هذا الكتاب لفعلــت، لكن ذلك ما لم يكن 

لمتقدم وال يكون لمتأخر»(5).
والكتاب بمضمونه ومنهجه وموســوعيته غدا مصدرًا للمؤلفات الُعمانية الالحقة، بل استفاد منه 
المغاربة أيضاً، إذ ورد ذكره في كتاب شــرح النيل للقطب اطفيش في واحد وعشرين موضعاً، ولكن 

العوتبي: الضياء، 15/1 - 16. وذكر النص أيضاً: البطاشي: إتحاف األعيان، 351/1.  (1)
انظر: العوتبي: الضياء، 19/1.  (2)
انظر: المرجع السابق، 17/1.  (3)
انظر: المرجع السابق، 17/1.  (4)
انظر: المرجع السابق، 19/1.  (5)
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من دون ذكر اســم العوتبي، بل يرد بعبارة: «وفي الضياء»، «وقــال في الضياء من كتب أصحابنا»، 
«وهو قول صاحب الضياء»(1).

ـ محتوى الكتاب:
تناول في أول الكتاب موضوع العلم باعتباره مقدمة منهجية، تعرض فيها لمباحثه تفصيًال، بدءًا 
بمعناه وفضله وشــرف أهله، وذم الجهل وأهله، وخصص باباً للعقل وآخــر لمراتب العلماء، ووجوب 
 إكرامهــم وتبجيلهم، وباباً للحث على طلــب العلم وآداب المعلم والمتعلم لتحصيــل ثمرة العلم، ثُم

أعقبه بأدب الفتيا والمفتي والمستفتي، ومن يجوز استفتاؤه، وخصص باباً للتقليد وخطره.
ثم انتقل إلى الجانب العملي وهو التكليف انطالقاً من أساســه وهو التوحيد ووجوب قيامه على 

العلم والبصيرة، إذ ال يصح في توحيد اهللا جهل وال تقليد.
ثم خلص إلى أبواب التوحيد بدءًا بصفات اهللا 8 وبيــان ما فيها من حقيقة ومجاز، وما يجوز 
منها وما ال يجــوز، وفصل القول في مباحث الصفــات المختلف فيها بين المســلمين، كقضية رؤية 

الباري، كما تولى تفسير كلمة التوحيد وما تتضمنه من دالالت وتقتضيه من تبعات.
وعّرج إلى الحديث عن القضاء والقدر وبيان الرزق وطلب المعاش.

ورجع إلى أحكام القرآن، وما تعلق به من قضايا أصول الفقه، من المحكم والمتشابه، واألوامر 
والنواهي واألخبار عن النبّي ژ ، وما يسع جهله وما ال يسع جهله.

كمــا تناول مباحــث األصول والقياس، ثُــم خصص فصوال لبيــان مصطلحات الديــن واإليمان 
واإلسالم، والكفر والشرك والفسوق والردة وأحكامها، وهو ما اصُطلح عليه باألسماء واألحكام.

ثم دلف إلى موضوعات الفقه بدءًا بالطهارات وأحكامها، ثُم الصالة وأبوابها الكثيرة، فســائر 
أركان اإلســالم الخمســة من الصوم والزكاة والحج، وما فيها من أقوال وأفعــال وبيان أنواعها من 

مفروضات ومسنونات ومستحبات، ومكروهات ونواقض.
مفصلة ومطولة ألحكام العبيد والنــكاح، والفرق الزوجية، وما يتبعها من  وأبواباً  وخصص كتباً 
حقوق، وأحكام القضاء والدعاوى وكيفية قضاء الحقوق والخالص منها، والكفالة والحوالة، وأحكام 
المضــار والضمانات والمنازعــات، وأحداث الصبيــان، واإلقرار بالحقوق والــزكاة والحج والصيام 

والنذور والعتق، وأحكام الوصايا والمواريث بتفاصيل مسائلها.

ينظر: امحمد اطفيش، شــرح النيل، في القرص المدمج «جامع الفقه اإلسالمي» إصدار شركة حرف، وإشراف وزارة األوقاف   (1)
بالكويت.
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ثم خلص إلى باب المضاربة وأحكامها والتجارة والشــركة والسلف والســلم والرهن والكفالة 
والحوالة والبيوع وأحــكام ذلك تفصيًال، ثُم الخيار في البيوع، والغــش فيها والغبن، والعيوب التي 

يرد بها البيع، وبيع الجبابرة والغصب، وختمها بباب الربا ثُم عيوب الدواب والعبيد واإلماء.
وتناول أحكام اليتيم ونفقته وماله، والوصايا فيه وما يجوز للوصي والوكيل والمحتسب في مال 

اليتيم، وبلوغ اليتيم ورشده وأحكام الصبي وناقصي األهلية.
ثم تحدث عن الشــركة بين الناس في األموال والمنازل واألفالج وحقــوق أصحابها، ثُم خلص 

إلى القسمة وأحكامها.
وفصل في الطرق وأحداثها وأحكامها وحريمها، واألودية والمساجد والقبور وأرض السيل.

وختم بعمل األرض والعمال في األموال والفســل والبناء، وأحكام العمــال في األجر واإلجارات 
وأهل الصناعات.

:AÉ«°†dG  »a ¿QÉ≤ªdG ¬≤ØdG  ºdÉ©e

ـ منهج العوتبي في تقسيم الضياء:
ترســم العوتبي أثر ابن بركة في صدر الكتاب حين كان يؤســس لقضايــا علم األصول بعد أن 
أحكم سبك المدخل العقدي وتحديد قضاياه، ثُم انطلق في موسوعته مستوعباً أبواب الفقه اإلسالمي 
كما تبين لنا من العرض الســابق كيف اســتوعب أبوابــه من الطهارات فالصالة فســائر العبادات، 
ثُــم المعامالت من األنكحة فالبيوع والمعاوضات والشــركات، فالتوثيقات، ثُــم الدعاوى واألقضية، 

والحقوق والمنازعات.
أما منهجه في عرض الموضوعات فيمكننــا أخذ صورة نموذجية عنه في باب األذان، إذ بدأ بإيراد 
معاني اللفظة لغًة واستعماالتها، مع شواهد ذلك، من آيات القرآن وشعر العرب(1)، ثُم عرض لألحاديث 
الواردة في لفظ األذان، وفّصل معانيها(2) وبيّن بإســهاب تأويل حديــث: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً 
يــوم القيامة»(3)، ثُــم ذكر أســماء المؤذنين على عهد رســول اهللا ژ وهم بالل وابــن أم مكتوم وأبو 
محدورة، وأورد شيئاً من سيرة بالل ƒ (4)، ثُم كيفية بدء األذان ورؤيا عبد اهللا بن زيد(5)، وعرج بعدها 

انظر: العوتبي: الضياء، 53/5 - 54.  (1)
انظر: المرجع السابق، 54/5 - 56.  (2)
انظر: المرجع السابق، 57/5 - 85.  (3)
انظر: المرجع السابق، 58/5 - 59.  (4)
انظر: المرجع السابق، 59/5 - 60.  (5)
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لبيان معاني األذان فــي االصطالح، وصيــغ األذان(1)، وأعقبه بأحــكام األذان واالختالف في كونه 
فرضاً أم ُسنة(2)، ثُم فصل شــروط المؤذن وما يؤمر به وما يكره له(3)، وتحديد وقت األذان، وهل 
يجوز قبل دخول الوقت أم ال(4)، وأوســع مســائله بحثاً وتفصيًال، مع ذكر اآلراء واألدلة وترجيح ما 

يراه صواباً(5).
وفي باب الصالة ســار على نفس النســق إذ افتتحــه ببيان أهمية الصالة(6) ثُــم بين فضلها 
ومقامهــا، وعقب بعظم جــرم من تهاون بهــا(7)، وفضل من حافــظ عليها(8)، ثُم عــّرج إلى بيان 

أحكامها تفصيًال(9).
ولم يختلف النهج في باب الصيام إذ افتتحه ببيان فضله وما ورد فيه من أحاديث، وسبب نزول 
آية الصيام وتفسيرها، ثُم انتقل إلى أحكام هذه الفريضة(10)، ولكنه لم ينقطع عن تخليلها بفقرات 

فيها إرشاد لجوهر هذه العبادة وتجلية لحكمتها التشريعية في ثنايا تفصيله لمسائل الصيام(11).
فقد كان حريصاً على ربط أحكام التكاليف بأسسها اإليمانية وأهدافها التربوية لتهذيب النفس 

وإصالح اإلنسان.

ـ الضياء معلمة بأسماء فقهاء اإلسالم:
يصــرح العوتبي بقصده إلى المقارنة بإيراد أقوال العلماء مــن اإلباضيّة وغيرهم، فيقول: «وقد 
من أقاويل قومنا الموافقة لنا والمخالفة ألقاويلنا في مواضعها، من الكتاب، إذ العلم  ذكرت شــيئاً 

بذلك خير من الجهل به»(12).
ويفهم من هذا أنه لم يرد االســتقصاء، بل قصد العلم بها وتوسيع دائرة االطالع، حتى ال يظل 

القارئ حبيس نظرة واحدة، أو اتجاه محدود.

انظر: العوتبي: الضياء، 62/5.  (1)
انظر: المرجع السابق، 63/5.  (2)

انظر: المرجع السابق، 64/5 - 65.  (3)
انظر: المرجع السابق، 67/5.  (4)

انظر: المرجع السابق، 67/5 - 78.  (5)

انظر: المرجع السابق، 81/5 - 82.  (6)
انظر: المرجع السابق، 85/5.  (7)
انظر: المرجع السابق، 86/5.  (8)
انظر: المرجع السابق، 88/5.  (9)

انظر: المرجع السابق، 268/6 - 271.  (10)
انظر: المرجع السابق، 276/6، 278/6، 280/6  (11)

انظر: المرجع السابق، 18/1.  (12)
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بناء على هذا ترددت في ثنايا الكتاب أســماء علماء اإلسالم من عصر الصحابة فالتابعين إلى 
ة المذاهب، من دون تخصيص أو حصر، ونجد من تلك األســماء الصحابي الجليل ابن عباس(1)،  أئم

وإبراهيم النخعي(2)، والشافعي(3)، وأبا حنيفة النعمان(4)، وأبا يوسف صاحب أبي حنيفة(5).
كما يــورد األخبار التاريخية ويســتند إلى روايات مختلــف المصادر، ومن مصــادره التاريخية 

د بن إسحاق(6). محم
ويرجــو العوتبي المعذرة مــن القارئ على ما يورده وعدم التســرع لتخطئتــه رغم حرصه على 
الدقة واألمانــة: «فمن وقف على هذا الكتاب فــال يعجلنّ بالجهالة علّي، وال يرســلنّ هجر المقالة 
 إلّي ليتصحح ما قلته، وليتصفّح ما قدمته، عســاه يجد لي ســعة وعذرًا، وليتبيــن صحته أمرًا، ثُم

ال يستثقله رائياً، وال يمله قارئاً، فإن الكتاب كلما كبر حجمه كثرت فوائده»(7).

ـ قضايا الوفاق وقضايا الخالف:
اســتوعب العوتبي مســائل الفقه األكبر في كتابه، وخصص للعقيدة أجزاء كاملة من موسوعته، 
وقرر مواقف اإلباضيّة فيها، وأوضح المســائل الخالفية ومبنى االســتدالل لها، من نصوص الكتاب 
ــنة وشــواهد اللغة وكالم المفســرين للقرآن. كما تعرض لألقوال المخالفة من شــتى الفرق  والس
كاألشــعرية والمعتزلة والمشــبهة والقدرية ورّد عليها رّدًا مطوّالً، وخصص الجزء الثاني من الكتاب 

كامًال لهذه المسائل(8).
ولئــن كان العوتبي متســامحاً ليّناً في مســائل الفقــه، باعتبارهــا مســائل رأي مبناها الظن 
واالجتهاد، فقد كان صارماً في قضايا العقيدة؛ ألن مبناها القطع واليقين، وهي: دين ال مجال فيها 

لالجتهاد. والحق فيها واحد ومع واحد، والمخطئ فيها آثم غير معذور.
وحرص العوتبي على مزج العقيدة باألخالق، وصبغ الفقه بهما معاً، باعتبارهما أساســاً ال تثمر 

األحكام من دونهما، وال يجدي غيابهما نفعاً على اإلنسان ولو التزم بكل أحكام اإلسالم(9).

يرد اسم ابن عباس كثيرًا في الكتاب، وعلى سبيل المثال؛ العوتبي: الضياء، 74/2، 75/2، 77/2، 80/2 - 83.  (1)
انظر: المرجع السابق، 37/1.  (2)

انظر: المرجع السابق، 195/1؛ 50/5.  (3)
انظر: المرجع السابق، 37/1؛ 50/5، 195/5.  (4)

انظر: المرجع السابق، 195/5.  (5)
انظر: المرجع السابق، 36/1.  (6)
انظر: المرجع السابق، 18/1.  (7)

انظر: المرجع السابق، 133/2 فما بعد.  (8)
انظر: المرجع السابق، 24/5.  (9)
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:QÉ°üàN’Gh Ö«JôàdG  ø«H AGQB’G ¢VôY

إن كانت المسألة محل وفاق أو راجحة عند الجمهور بدأ بالرأي المتفق عليه، أو الرأي الراجح، 
وإن كانت محل خالف بدأ بذكر الخالف، ثُم يخلص إلى ما رجح عنده من تلك اآلراء(1).

ومن شواهد هذا الترتيب مسألة استقبال الكعبة، إذ بدأ بإجماع األمة على فعل النبّي ژ حين 
صلى تجاهها وصّف الناس خلفه مســتديرين حولها، فدل على أن حال أهــل اآلفاق جميعاً مثل حال 
أهل مكة يصلون تلقاء الكعبة، ثُم ذكر االختالف حول وجوب اســتقبال عين الكعبة أم جهتها(2). وفي 

حكم األذان بدأ بذكر االختالف وناقش األقوال ثُم خلص إلى الرأي الراجح(3).
كما يجنح العوتبي في عرضه لآلراء إلى االقتصاد وإيراد األهم البارز في مسائل الخالف، مع 
نســبة الرأي لصاحبه، وذكر الرأي بكل أمانة، موضحاً وجهة نظر صاحبه ومبنى دليله، ثُم يناقشه. 
بيد أنه قد يورد الرأي بصيغة المجهول، أو ُيغفل اسم صاحبه، بعبارة: ويرى بعضهم، وقال بعضهم، 

وقيل، ورُوي...(4).
وإن كان الخــالف غير ُمْجــٍد أعرض عن تفصيل الــرد عليه، وقد صرح بهذا المســلك بقوله: 

«السكوت خير من الكالم العاري من البرهان، والخرس أفضل من قول بغير بيان»(5).

ـ ترتيب العوتبي بين األدلة:
واضــح من منهج العوتبي حرصــه البالغ على اســتقصاء األدلة النقليــة الصحيحة من الكتاب 
نة وأقوال السلف. ومن عادة العوتبي إيراد األدلة بالتسلسل من أعالها إلى أدناها، يبدأ بآيات  والس
القرآن الكريم، وما قال فيها المفســرون، ثُم أدلة السنة، وينص في المســائل قائًال: والحجة في 
ذلك قول النبّي ژ كذا..(6)، ثُــم دليل اإلجماع(7) ثُم أقوال الصحابــة(8). والمجتهدين، وغيرها من 

األدلة االجتهادية كالقياس واالستصحاب(9). ودليل العقل(10). ويدعمها بشواهد اللغة ما أمكن(11).

د. محمد قرقش: المنهج التاريخي عن العوتبي، ص 129 - 130.   (1)
انظر: العوتبي: الضياء، 9/5 - 10.  (2)

انظر: المرجع السابق، 63/5.  (3)
انظر: المرجع السابق، 15/5 في قضية خبر الواحد في التعرف على القبلة، لم ينسب األقوال ألصحابها.  (4)

انظر: المرجع السابق، 20/1.  (5)
انظر: المرجع السابق، 111/5 - 112.  (6)

انظر: المرجع السابق، 9/5، 12/5، 203/5.  (7)
انظر: المرجع السابق، 15/5.  (8)

انظر: المرجع السابق، 203/5.  (9)
انظر: المرجع السابق، 188/4. حيث وظف دليل العقل للرد على من قال بجواز شرب قليل المسكر الذي يسكر كثيره.  (10)

لهذا المنهج في االستدالل: العوتبي: الضياء، 59/1 - 64. انظر: أنموذجاً   (11)
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لمعنى  للقارئ، وترسيخاً  وقد يســتأنس بكالم الحكماء ولو من غير أهل ملة اإلسالم، إيناســاً 
الصواب والحكمــة التي هي ضالــة المؤمن، حتى يوقن أن أحكام اإلســالم تطابــق منطق الفطرة 

والحكمة الرشيدة، وتحقق مصلحة اإلنسان في كل زمان ومكان(1).
وقد برز هذا التوظيف الشامل لشتى األدلة في عدة أبواب من الكتاب، منها أبواب العلم بصورة 
خاصة؛ ألن العلم محــل اتفاق بين الناس، وقد أجمعت العقول والرســاالت على قيمة العلم وفائدته 

وضرورته.

ـ قوة الدليل أساس قبول اآلراء:
ذكر عن موســى بن علي قوله: «ثالثة ال يجــوز في النكاح: رجل تزوج امرأة وشــرط عليها أن 

ال ميراث لها، أو يعزل عنها في الجماع، أو ال نفقة لها عليه، وشرط اهللا قبل شرطه»(2).
وأكد ما جاء في األثر: أنّ من تــزوج على أن ال جماع فيه ثُــم أراد الجماع فذلك هو له، وإن 

كان أنقصها من صداقها لذلك فعليه تمامه»(3).
ومن شرط أن ال نفقة وال كســوة وال ســكنى، فالنكاح تام، ولها النفقة والكسوة والسكن، إذا 
أرادت نقض الشــرط، وإن طلقها على أن ال كســوة وال نفقة لها عليه في العدة إذا كانت حامًال، أو 

طلقها ثالثاً، فهذا أيضاً فاسد، إذا أرادت نقضه»(4)
وإن تزوجها على أن ال صداق لها عليه، فهذا تزويج فاسد، بدليل أن الفروج ال ُتستباح بالنكاح 
إال بصداق، فلما شرط في النكاح ما يبطله فسد، وشبهه بنكاح الشغار الذي حرمه رسول اهللا ژ (5).
وفي باب الصالة ذكر قول جابر بن زيد بكراهة الصالة على كل شيء من الحيوان، واستحبابها 
علــى كل ما أنبتت األرض، وما لم يكن منها فال يجوز الســجود عليه إال بدليل، لحديث «جعلت لي 
ا أنبتــت األرض فهو مكروه كراهة  األرض مســجدًا»(6)، وأما الذهب والفضة والثيــاب وإن كانت ِمم

تأديب؛ ألنه مناٍف للتواضع والتذلل هللا تعالى في حال السجود، وهي مدعاة للخيالء والفخر(7).

لهذا المنهج في االستدالل: العوتبي: الضياء، 59/1 - 64. انظر: أنموذجاً   (1)
انظر: المرجع السابق، 378/8.  (2)
انظر: المرجع السابق، 378/8.  (3)
انظر: المرجع السابق، 378/8.  (4)

انظر: العوتبي: الضياء، 379/8.  (5)
صحيــح البخاري، كتاب التيمم، باب قول اهللا تعالى: ﴿ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [النســاء: 43؛ المائدة: 6]،   (6)

حديث، رقم: 323 (ترقيم العالمية).
انظر: العوتبي: الضياء، 207/5.  (7)
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وال يعني هــذا التزام العوتبي بإيراد األدلة لــكل األقوال التي يذكرهــا، فأحياناً يورد العوتبي 
أحكاماً متسلسلة من دون ذكر أدلتها، وقد تكون قائمة على القياس، أو على داللة نصوص عامة، فال 
يشير إلى ذلك، وربما أورد شواهد لبعض المسائل من دون البعض اآلخر، ومن نماذج هذا ما ذكره 
من أحكام المساجد والنوم فيها ونزع األذى منها، وحفر بئر فيها وموضع العريش في فنائها، فدلل 

على بعض اآلراء وترك اآلخر غفًال عن الدليل(1).

وفي الحديث عن زكاة الفائدة وهل تتبع أصلها، أم يستأنف لها حول جديد، ذكر قول اإلباضيّة 
بأنها تبع ألصلها، وقول اإلمام مالك باحتساب حول جديد لها، ورجحه على غيره، ومستنده الحديث 
النبوي: «ال زكاة على مـــال حتى يحول عليه الحول» قال: «والفائدة مــال مخاطب صاحبها فيها 
بوجوب الــزكاة كخطابه في النصاب، والموجب فــي الفائدة الزكاة بعد شــهره عند دخول الزكاة 

محتاج إلى دليل»(2).

كما انتقد مــا «يوجد في آثار أصحابنا أن حق المؤلفة قد ســقط اليــوم إال أن ينـزل قوم في 
عصرنا أو في عصر مــن األعصار منـزلة المؤلفة. وال أعرف وجه قولهم في إســقاط حق المؤلفة، 
وفي قولهم: «إال أن ينـزل قــوم منـزلة المؤلفة» دليل على أن حق المؤلفة باٍق عندهم، وأظن معنى 
قولهم: «إنّ حق المؤلفة اليوم ساقط» لعلمهم بأن أحدًا في عصرهم لم يكن مستعصياً عليهم فينقاد 

بمال، فلذلك قالوا ما قالوا، واهللا أعلم.

والنظر عندي يوجب أنّ حق المؤلفة باق على كل حال في كل عصر ُوِجدوا وُوِجد اإلمام، واحتاج 
نة واإلجماع»(3). إلى تأليفهم، لعدم النسخ لذلك من الكتاب والس

وهذا توجيه سليم لمبنى االجتهاد، ونقد متأدب الجتهادات العلماء.

ـ االعتماد على األحوط عند تشابه األدلة:
تعرض العوتبي فــي قضية صالة الوتر إلى خــالف العلماء حول كونها ثالثاً بتســليمة واحدة، 
أم واحدة بعــد ركعتين أي بتســليمتين، ونقل نص ابن بركــة إذ قال: «واختلــف أصحابنا في صالة 
الوتر، فقال بعضهم: يصلّي ثالثاً بإحرام واحد وتســليمة واحدة؛ وقــال آخرون: يصلي ثالثاً بإحرام 
واحد وتسليمتين، وخير صاحب هذا القول فقال: إن شــاء َوَصَل وإن شاء َفَصَل، وقال آخرون: الوتر 
واحدة بعد ركعتين. والنظر يوجب عندي إجازة الواحــدة والثالث، والمصلّي مخير بين فعل الواحدة 

انظر: العوتبي: الضياء، 41/5 - 42.  (1)
انظر: المرجع السابق، 158/6 - 159.  (2)

انظر: المرجع السابق، 102/6.  (3)
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والثالث، وما فعل من ذلك فقد وافق الســنة؛ ألن النبّي ژ قد نقل عنه فعــل الواحدة والثالث... 
وروي عنه ژ أنه قال: «صالة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة»(1).

وبعد إيــراد نص ابن بركــة أضاف العوتبــي قائال: «وروي عنــه ژ من طريق ابــن عمر أنه 
قال ‰ : «صـــالة الليل مثنى مثنى، وقيــل: الصالة مثنى، فإذا خفت الصبـــح فأوتر بواحدة»، 
وهذا الخبر الذي تعلق به من قــال بالركعة الواحدة من أصحابنا وغيرهــم، فيحتمل أن تكون هذه 
الركعة موصولة بغيرها على ما ذهب إليه من قال بالركعــة، ويحتمل أن تكون مفردة ألجل الصبح؛ 
ألن فيه شرطاً إذا خاف المصلي أن يفاجأ بالصبح، ومن احتج بجواز الواحدة، وال حجة له مع وجود 
الشرط، فاســم الوتر يقع على الواحدة والثالث، ومن أتى بواحدة فغير خارج من االختالف، والذي 

قلناه أكثر احتياطاً»(2).

ـ عدم الترجيح عند فقدان الدليل المرجح:
إذا أشكل على المجتهد ترجيح أحد األقوال لتساوي األدلة في المسألة كان مخيرًا بينها، وذلك 
ما عمد إليه العوتبي في بعض المسائل، مثلما فعل في قضية تحديد المقصود بالصالة الوسطى في 
قوله تعالى: ﴿ ! " # $ %﴾ [البقرة: 238]، فقــد أورد األقوال ممن يرى 
 أنها العصر، ومن يــرى أنها الصبح، ومن يرى أنها الظهر، واألحاديث المســتدل بها لكل قول، ثُم

ختمها بقوله: واهللا أعلم(3).
وفعل مثل ذلك في مســألة الصالة في األرض المغصوبة والصالة بالثــوب المغصوب، بين من 
قال ببطالنها لكونها أفعاالً كائنة في مكان ال تصح فيه، ومن قال: إنها صحيحة، ويتوب من غصبه، 

وال يقضي صالته. ولم يرجح بين هذه األقوال(4).

ـ بين الموضوعية والمذهبية:
تعتبر المذهبية سمة الزمت المذاهب اإلســالمية طويًال، وال تزال آثارها طاغية على مستوى 
التفكير والفعل في معظم المجتمعات اإلســالمية، ولها أسبابها التاريخية واالجتماعية، وتعزيزها 
من ِقبل بعــض الفقهاء، رغم حيادية بعضهم، وســعيهم للتقليــل من آثارها، وقــد ذكر الدكتور 
الدريني عن بدايــة المجتهد بأنه «من أنفس ما ُكِتب في الفقه اإلســالمي المقــارن، دقًة علمية 

ابن بركة، الجامع، 581/1. وانظر العوتبي: الضياء، 119/5.  (1)
المرجع السابق، 119/5.  (2)

انظر: المرجع السابق، 101/5 - 103  (3)
انظر: المرجع السابق، 292/5.  (4)
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وموضوعية، ونزاهًة، وتبدو عنايته واضحة في تحرير «مناشــئ الخــالف»، والموازنة بين األدلة 
أصولياً، وكثيرًا ما يرّجح الرأي األقوم، وقد يأتي برأي جديد، في حين أننا نجد في كتب الحنفية 
مثًال نقًال لآلراء الضعيفة لفقهاء المذاهب األخرى، ثُم يشرعون في الرد عليها، متجاهلين اآلراء 
ا يشــعر بتجافــي «الحق العلمي» بدافع نزعة حــب االنتصار على المذهب  القوية لمخالفيهم، ِمم
المخالــف، وهو لون من التعصب المذهبــي الذي ينبغي أن يكون القضــاء عليه غاية من غايات 

الفقه المقارن»(1).
ومن أهم ضوابط الفقه المقارن وشروطه الموســوعية والموضوعية، ليتسنى للناظر االطالع 
الكافي على اآلراء وأدلتها، والشــجاعة الكافيــة لترجيح ما يعضده الدليــل. وقد حظي العوتبي 

بنصيب موفور من هاتين الصفتين، بما نجده واضحاً في كتبه بعامة، وفي الضياء بصفة خاصة.
ومن حرص العوتبي على الموضوعية قدر المستطاع ذكر األقوال وأدلتها، كما فعل في قضية 
ا يمر بين يدي المصلّــي، إذ قال: «قالت طائفة من قومنا: ال يقطع الصالة  ما يقطع الصالة ِمم
شــيء، وهو قول الشعبي والزبير ومالك وســفيان الثوري والشــافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي 
وغيرهم. واحتج أصحاب الشــافعي بما روي عنه ژ أنه قال: «ال يقطع صالة المســلم شيء»، 
وعن علــّي أنه قال على المنبر: يا أيها الناس إني ســمعت رســول اهللا ژ أنه قــال: «ال يقطع 
ا لم يستحي منه رسول اهللا ژ ، قال: الحدث أن يفُسوَ  الصالة إال الحدث»، وإني ال أستحيي ِمم

اإلنسان أو يضرط.
وقال أبو حنيفة في ما ُحكي عنه: «ال تقطع الصالة إال الحائض»(2).

وفي رأي وجيه يظل العوتبي وفياً للواقع في تقرير األحكام إذ يقول: «وإذا مرت امرأة بين يدي 
المصلّي فليس عليه أن يســألها طاهر هي أم ال، وال نقض عليه حتى يعلم ذلك؛ ألن من شأن المرأة 
وأكثر عادتها الطهارة، والحيض حادث، فحتى يعلم حدوث وال يعلمه أحد غيرها، وليس لها أن تمّر 

أمام المصلّي، فإن مّرت فال قطع عليه، حتى يعلم ذلك، واهللا أعلم»(3).
كما يؤيد رأي الحنفية في نقض الصالة والوضوء بالقهقهة في الصالة، واعتبارها حدثاً ناقضاً. 
بينما ال يعتبره اإلمام مالكاً ناقضاً للصالة وال للطهارة. والرعاف عند مالك كالقهقهة؛ ألنه ال يعتبر 
الحــدث إال ما كان متفقاً عليه، ولكنه قال: من دخل الصالة بتيمــم، ثُم رأى الماء وهو في الصالة 

انتقضت طهارته، وهذا حدث عنده.

د. فتحي الدريني: بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله، بيروت، ص 17.  (1)
انظر: العوتبي: الضياء، 310/5.  (2)

انظر: المرجع السابق نفسه، 310/5  (3)
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وانتقده بأن هذا ليس حدثاً متفقــاً عليه، فِلم اعتبره ناقضاً، وكان عليه أن يســويه بالقهقهة 
والرعاف(1). ثُم ناقش رأي أبي حنيفة ورأي الشافعي في المسألة(2). واحتج لقول اإلباضيّة والحنفية 

بأحاديث تقضي بنقض القهقهة للوضوء والصالة(3).
ومن نمــاذج موضوعية العوتبي ما ذكره في مســألة «الســجود على كور العمامــة(4)، فجوّزه 
بعضهم، وهو قول أبي حنيفة، وكرهه آخرون، ولم ُيْقِدم باألمر بإعادتها، وأفسدها بعضهم وبه قال 
الشافعي، واحتج بحديث أبي رفاعة عن النبّي ژ أنه قال: ثم يسجد ويمكن جبهته باألرض حتى 

تطمئن مفاصله».
والذي يــروى عنه ژ أنه ســجد على كــور العمامــة خبر ضعيــف، وال يجوز قيــاس الجبهة 
علــى الركبتين؛ ألن الركبة تســتر في العادة، والجبهة تكشــف في العادة، فوجب كشــفها في حال 
السجود..»(5)، واستشــهد بما يعضد هذا القول كقوله تعالى: ﴿ 76 8 9 : ; ﴾ 
[الفتــح: 29] وهو مدح لهم، ومن لم يســجد على جبهته وأدام الســجود على كور العمامة لم يكن في 

وجهه أثر السجود، ولكن ال يجوز أن يقصد إظهار هذه العالمة فيكون رياء وضرباً من النفاق(6).

:»ÑJƒ©dG  AGQBG  »a …ôμØdG ∫Ó≤à°S’G

آراء انفرد بها العوتبي:
طفح كتاب العوتبي بأســماء أعالم اإلباضيّة منذ نشأة المذهب إلى عصره، بين من يكثر وروده ومن 
يقل، بحســب ثقله العلمي ومدى ما أورثه من تراث وآراء، فمنهم: جابر بن زيد(7)، وأبو عبيدة مســلم(8)، 
والربيع بــن حبيب(9)، وابن محبوب(10)، وموســى بن أبي جابر(11)، وموســى بن علــّي(12)، وأبو الحواري(13)، 

انظر: العوتبي: الضياء، 290/5.  (1)
انظر: المرجع السابق، 291/5.  (2)

انظر: المرجع السابق، 281/5 - 282.  (3)
العمامة على رأسه أي الثَها، وكلّ َدْور َكوٌْر. انظر: الرازي، مختار الصحاح، مادة: كور. يقال: َكارَ   (4)

انظر: العوتبي: الضياء، 208/5 - 209.  (5)
انظر: المرجع السابق، 208/5 - 209.  (6)

انظر: المرجع السابق، 33/1، 36/1، 207/5.  (7)
انظر: المرجع السابق، 112/5، 193/5.  (8)

انظر: المرجع السابق، 112/5.  (9)
انظر: المرجع السابق، 192/5، 195/5، 207/5.  (10)

انظر: المرجع السابق، 112/5، 205/5، 141/13.  (11)
انظر: المرجع السابق، 205/5.  (12)

انظر: المرجع السابق، 141/13.  (13)
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د بن موسى، وأبوه  وأبو المنذر بشــير(1)، وأبو زياد(2)، وأبو المؤثر(3) وأبو سعيد(4)، وأبو الحســن(5)، ومحم
د بن عثمان(8). كما أورد رأياً للشــيخ أبي  د(6)، وأبو مالك الصالّنــي(7)، وأبو عبد اهللا محم موســى بن محم
ا يزكي قوة التواصل العلمي بين المشرق والمغرب. د بن بكر النفوسي المغربي(9) ِمم العباس أحمد بن محم
ويذكر الشيخ الخليلي أن العوتبي لم يميز في إيراد آراء المذهب بين علماء المدرسة النـزوانية 
المتساهلة في أمر موسى بن موسى وراشــد بن النضر، وقد تزعمها اإلمام أبو سعيد الكدمي، وبين 
علماء المدرســة الرســتاقية المتشــددة في القضية، وكان زعيمهــا اإلمام ابن بركــة البهلوي، فإن 
االختالف السياســي بين المدرستين لم يؤثر على االستفادة المتبادلة بينهما، وإن كان باع المدرسة 

الرستاقية أوفر وأفضل في علوم اللغة وعلم أصول الفقه(10).
د عبد اهللا بن بركــة، ينقل عنه  والذي نال نصيب األســد من األثر علــى الضياء هــو أبو محم
د، فــي مواضع عديدة من الضيــاء(11). وقد حاز ابن بركة هــذه المكانة بفضل  بقوله: قال أبو محم
كتابه «الجامع» الذي غدا موئًال لكل من كتب في الفقه من اإلباضيّة منذ القرن الرابع حتى عصرنا 

الحاضر. حتى اصطلح عليه لدى الُعمانيين باسم «الكتاب»، فهو مثل كتاب سيبويه عند النحويين.
ولم يكتف العوتبي باالقتباس المتكــرر من جامع ابن بركة، بل جاراه حتى في طريقة التصنيف 
وتقســيم الموضوعات، وبخاصة في أجزائه األولى حيث تناول القضايا األصولية على نســق وأسلوب 

ابن بركة حذو النعل بالنعل، كما نقل كالمه حرفياً في مسائل فرعية عديدة(12).
وقد يتحرى العوتبي الدقة أكثر في نقل الخبر، مثل ذكر اسم الراوي في حديث استشهد به ابن 

بركة ولم يذكر راويه(13).

انظر: العوتبي: الضياء، 192/5، 204/5، 205/5.  (1)
انظر: المرجع السابق، 143/13.  (2)

انظر: المرجع السابق، 195/5، 202/5.  (3)
انظر: العوتبي: الضياء، 143/13. الصواب أَنه لم يذكر شــيئا عن أبي ســعيد، وهذه األجــزاء التي ذكر فيها كانت من غير   (4)

الضياء ونسبت خطأ ِإلَيه، وسيتبين ذَِلك في النسخة المحققة إن شاء اهللا. (المراجع)
انظر: العوتبي: الضياء، 24/5؛ 25/5؛ 50/5؛ 201/5؛ 207/5  (5)

انظر: المرجع السابق، 149/13.  (6)
انظر: المرجع السابق، 204/5.  (7)

انظر: المرجع السابق، 42/13؛ 102/13.  (8)
انظر: المرجع السابق، 147/13.  (9)

أحمد الخليلي: العوتبي بين الفقه واألصول واألدب، ص 68.  (10)
انظر: للتمثيل: العوتبي: الضياء، 191/5 - 192 - 193 - 194 - 195 - 205 - 207.  (11)
انظر: على سبيل المثال: العوتبي: الضياء، 70/5؛ وابن بركة، الجامع؛ 442/1.  (12)

انظر: العوتبي: الضياء، 119/5؛ وابن بركة، الجامع؛ 581/1.  (13)
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ة اإلباضيّة فلم يكن حبيســها أو مقدساً لها، بل ربما رجح  ولئن اهتم العوتبي أساســاً بآراء أئم
ا يراه أفضل وأولى باالعتبار، كما قد يســتقل بآراء خاصة كقولــه بحصول اإلجماع على  غيرهــا، ِمم
أن أقل الحيض يوم وليلة، والحال وقوع الخالف في ذلك، ومشــهور الشافعية أن أقله دفعة واحدة، 
بينما يرى اإلباضيّة والحنفية أن أقله ثالثة أيام(1)، ولذلك انتقد الشــيخ أبو نبهان جاعد بن خميس 

الخروصي على العوتبي ادعاء هذا اإلجماع(2).
ومما انتقد عليه أيضاً رأيه في مســألة: هل تلــزم العدة المرأة إن طلقت بعــد أن أرخى عليها 

زوجها الستر، وادعت أنه لم يطأها، وصّدقها الزوج؟
فقد نقــل العوتبي اإلجمــاع على وجوب العــدة، وأنهمــا ال يصدقان في عدم المســيس، ولكن 
الخالف واقع فيها بنــاء على الخالف في اعتبــار العدة حقّاً هللا ال يجوز التنــازل عنه، أم هي حق 
للزوج يجوز إسقاطه. والمســألة مبسوطة بأدلتها، وقد انتقد الشــيخ أبو نبهان على العوتبي حكايته 

اإلجماع في هذا المقام(3).
وفي عدة المــرأة المفقودة يرى العوتبي أن على زوجها أن ينتظر حوالً كامًال حتى يســتطيع أن 
يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، خروجاً من محــذور الجمع بين األختين، أو بين المرأة وعمتها، أو 

بين المرأة وخالتها.
وانتقد الشيخ جاعد الخروصي هذا الرأي لتفريقه بين الرجل والمرأة بال دليل، فإما أن ينتظر 
الرجل أربع ســنين ثُم يحكم بوفــاة زوجته، وإما أن يطلقها فيحســب عدة الطالق، ثُــم يتزوج بعد 
انتهائها، وإن احتملنا كــون زوجته حامًال انتظر حتى يتيقن وضع حملها، على خالف بين الفقهاء في 

أقصى مدة الحمل(4).
كما انفرد برأي متشدد في بيع األرّقاء، ومنع صحة هذا البيع إال بعد اعتراف الرقيق بنفسه أنه 

مملوك لبائعه(5).
وهو قول وجيه تسنده مقاصد الشريعة وحرصها على تضييق أسباب الرق وتشوفها إلى الحرية، إذ 
ربما يقع إنسان تحت الرق من دون موجب شرعي، فيضطر إلى الرضا بمصيبته استسالماً لألمر الواقع، 

أحمد الخليلي: العوتبي بين الفقه واألصول واألدب، ص 69.  (1)
انظر: المرجع السابق نفسه.  (2)

المرجع السابق نفسه.  (3)
المرجع السابق، ص 72.  (4)

ذكر هذا الرأي الشــيخ أحمد الخليلــي: العوتبي بين الفقه واألصول واألدب، ص 74. وقال بأنــه موجود في الجزء الرابع من   (5)
كتاب الضياء. ولم أتمكن من مراجعته بعُد.
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ويكون ســكوته بعد ذلك غير كاف إلثبات عبوديته؛ ألنه سكوت غير معبّر عن رضى حقيقي، فلزم البيان 
باللسان واالعتراف بصريح اللفظ، بما يدفع الشكوك، ويقيم الحق على أساس من الحجة والبرهان.

ـ االستدالل بالسنة ونقد الرواية:
اعتمد العوتبي على الســنة كثيرًا في االســتدالل على اآلراء الفقهية، ونقد الروايات متى دعت 

الضرورة إلى ذلك.
وكان يحكم بفســاد العمل إن كان مخالفاً للســنة، فقــد ذكر عن ابن بركة قولــه: «أكره لمن 
يصلّي وحده فريضة أن يســبّح في ركوعه وســجوده ثالثين تســبيحة أو خمسين تســبيحة، ولو أراد 
بذلك الفضل، وإن فعل لم تفســد صالته، إال أنّا نكره ذلك، وال يخالف الســنة؛ ألن السنة جاءت 

بأنه يسبّح ثالثاً»(1).
ثم ذكر أخطاء المصلين في أقوال التســبيح والتكبير في الركوع والسجود انتقاصاً أو زيادة في 
العبارة أو العدد، وأنه ال نقض فيها عند الخطأ، أما إن كان عامدًا فصالته منتقضة؛ ألنه تقدم على 

خالف السنة، وأشار إلى قول بعض علماء اإلباضيّة بعدم النقض ولو مع العمد(2).
بيد أن العوتبي لم يلتزم ذكر سند الرواية دائما بل كثيرًا ما يورد الحديث عارياً عن راويه.

ومن نماذج رواياته للسنة األحاديث اآلتية:
عن النبّي ژ أَنه قال: «ما أنفق منفق وال تصــدق متصدق بأفضل من كالم الحكمة، إذا تكلم 

بها الحكيم والعالم ينال كل مستمع عنه منفعته»(3).
عن عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده أن النبّي ژ رأى امرأة عليها ســوارين من ذهب فقال: 
«أتحبين أن ُتسوري بسوارين من نار يوم القيامة؟» قالت: ال، قال: «أّدي زكاة هذين السوارين»، 

قالت: هما لك يا رسول اهللا، فضعهما حيث شئت(4).
وعن عائشــة أنها قالت: «دخل علّي رســول اهللا ژ وفــي يدي فتخات مــن وِرٍق، أو قالت: من 
ذهب، فقال رســول اهللا ژ : ما هذا؟ فقلت: أتزين لك بهن. فقال: أتؤدين زكاته؟ قلت: ال، فقال: 

حسبك من النار، اعلمي أن الزكاة تلزمه»(5).

انظر: العوتبي: الضياء، 194/5.  (1)
انظر: المرجع السابق، 194/5.  (2)
انظر: المرجع السابق، 56/1.  (3)

انظر: المرجع السابق، 153/6.  (4)

انظر: المرجع السابق، 153/6.  (5)
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وعنه من طريق ابن مســعود: «ال حســد إال في اثنتين رجل آتاه اهللا ماالً وسلطه على هلكته في 
الحق، ورجل آتاه اهللا الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»(1).

وعن النبّي ژ من طريق أنس بن مالك أنه قال: «الحكمة تزيد الشـــريف شرفاً وتضع العبد 
المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك»(2).

أبو هريرة عنه ژ قال: «لألنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشـــهداء فضل 
درجة»(3).

عن النبّي ژ قال: «أهلك أمتي رجالن عالم فاجر وجاهل متعبد»(4).
فال يلتــزم إيراد ســند الحديث أو درجته مــن الصحة اكتفــاء بقبول الفقهاء لــه، وربما كان 
الحديث ضعيفــاً أو موضوعاً فال ينبه عليــه، مثلما روى أنه ژ قال: «بســـم اهللا الرحمٰن الرحيم 

تيجان الكتب»(5).
وروى حديثــاً عن النبــّي ژ قــال: «إن أول ما كتب اهللا تعالى في اللـــوح المحفوظ نقطة، 
فنظرت إلى نفسها فتصاغرت فتواضعت هللا تعالى فصارت همزة، فلما رأى تواضعها طّولها فصارت 
ألفا...»(6). ثُم تســتمر الحكاية في مسلسل طريف لتشــكل الحروف بصورة الفتة، ولكن ال يعضدها 

توثيق السند بطريق صحيح.
وفي حديث آخر عن علي بن أبي طالب: «ما من كتاب فيه بســم اهللا الرحٰمن الرحيم ملًقى في 
بقعة من األرض إال بعث اهللا من يرفعــه، وإذا رفعه أدخله اهللا الجنة وخفف عن والديه العذاب وإن 

كانا مشركين»(7). فهذا الحديث تناقضه األصول وقطعيات الدين، وليس بحاجة إلى نقد الناقدين.
وأحياناً يتعرض للخالف حول ثبوت الخبر ونقد الرواية، ويستثمره في الموازنة بين اآلراء.

ومن شواهد ذلك: مسألة نقض الصوم بالكذب، وهي مسألة خالفية بين اإلباضيّة أنفسهم، مع 
اتفاقهم على أن الكذب ينقض الوضوء من دون طهارة االغتســال من الجنابة، واستندوا إلى حديث 
رواه أنس بن مالك قال: قال رســول اهللا ژ : «النميمة الكاذبـــة والكذب ينقض الصيام وينقض 

انظر: العوتبي: الضياء، 56/1.  (1)
انظر: المرجع السابق، 56/1.  (2)

انظر: المرجع السابق، 106/1.  (3)
انظر: المرجع السابق، 107/1  (4)
انظر: المرجع السابق، 28/1.  (5)
انظر: المرجع السابق، 32/1.  (6)
انظر: المرجع السابق، 28/1.  (7)
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الوضوء»، ثُــم أورد انتقاد المخالفين في المســألة لعدم ثبوت الحديث عنــد بعضهم، وتأوله من 
أثبتــه منهم بالحرمان من ثــواب الصوم من دون نقضه، واعتبره العوتبي تأويًال فاســدًا، واســتدل 
لصحة مذهبــه بأحاديث أخرى، كقوله ژ : «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة أن 
يدع له طعامه وشـــرابه»، وقال: «رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش»، وأورد روايات عن 

عمر وعلي وأنس بن مالك قالوا: فيمن كذب أو اغتاب أنه قد فسد صومه(1).
ويؤكد هذا التوجه أيضاً مــا أورده من روايات عديدة في حكم الخمر، بلفظ «ما أســكر كثيره 

فقليله حرام»، ورّد بها على من أجاز النبيذ(2).
وفي مســألة زكاة الخيل قــال: «وقال الشــافعي ال زكاة في الخيل، وقــال أبو حنيفة: تجب في 
الخيل الســائمة إذا كانت إناثــاً أو إناثاً وذكراناً، فــي كل فرس دينار أو ربع عشــر قيمته. الحجة 
عليه قوله ‰ : «ليس على المســـلم في عبيده وال فرســـه صدقة»، وألنه حيوان ال تجب الزكاة 
في ذكورها إذا انفردت، فلم تجب في ذكورها وإناثها، كالبغال والحمير، وعكســه المواشــي. فأما 
قولــه ‰ «في الخيل الســـائمة في كّل فرس دينار» فهو خبر ضعيف رواه غورك الســعدي، وهو 

مجهول ال يحتّج بخبره، على أنه محمول على الخيل السائمة إذا كانت للتجارة»(3).
ة مالك وأبي حنيفة والشــافعي  وفي قضية الصيام عن الميت، ذكر األقوال فيها، وهي آراء األئم
 وداود الظاهري، وأدلتها وناقشها، وأورد سند أحاديثها، وتضعيف بعض رواياتها، وتأويل معانيها، ثُم

رجح في النهاية ما رآه منها صواباً(4).
ولم يكن يألو جهدًا لتوجيه األحاديث واستثمارها أصولياً الستنباط األحكام منها وجوباً أو ندباً 
أو حرمة أو كراهة أو إباحة. ومن شواهد هذا االستثمار توجيهه ألحاديث النهي عن اتخاذ المساجد 
وعن نشــدان الضالة فيها، وعــن البيع فيها، فبعضها قــال: إنها تفيد الكراهــة والتأديب،  طريقاً 

وبعضها يفيد التحريم، ويرخص ألصحاب الضرورات عند الحاجة(5).
وإذا عجز عــن نقد الحديــث احتمل له وجوهــاً من التأويل، كمــا فعل في حديــث «ال توَّطن 
المســاجد للصالة والذكر لرجل إال يبشــبش اهللا به حين يخرج من منـزله كما ُيبشبش أهل البيت 

بغائبهم إذا قدم عليهم».

انظر: العوتبي: الضياء، 320/6.  (1)
انظر: قرقش: المنهج التاريخي، 113 نقال عن العوتبي: الضياء، 188/4. يراجع؟  (2)

انظر: العوتبي: الضياء، 60/6، ثم ذكر في مسألة الحقة أنه ال زكاة في الخيل وال البغال وال الوحوش كلها: الضياء، 60/6.  (3)
انظر: المرجع السابق، 361/6 - 362.  (4)

انظر: المرجع السابق، 25/5.  (5)
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قال: «ومعنى ذلك المسّرة به، ويقال: قد تبشــبش فالن بفالن إذا أسّره وانبسط إليه. فإن 
كان الحديــث صحيحاً فتأويله على المجاز ال على الحقيقة؛ ألن الســرور والبشاشــة ليســا من 

صفات اهللا 8 »(1).

ـ القياس بين اإلفراط واالقتصاد:
كان القياس أساساً اعتمده جمهور المجتهدين الستنباط األحكام، وضمان شمول الشريعة لتجدد 
الحياة وتدفق القضايا التي يعيشها اإلنسان، ولم يفرط العوتبي في هذا الدليل، بل استند إليه في 

كثير من آرائه أسوة بسائر المجتهدين.
ولكنه كان يلتزم شــرائط القياس حتى يثمر اجتهادًا صحيحاً، ويرفض ما خالف قواعده، أو لم 

يستوف شرائطه.
فقد وافق إجماع اإلباضيّة أن الظهر والعصر تصلى بالفاتحة وحدها من دون الســورة، استنادًا 
إلى اإلجمــاع أن كل الركعات الســرية تصلى بالفاتحة وحدهــا، بينما ُيقَرأ فــي الركعات الجهرية 
بالفاتحة والسورة. وأورد الحوار مع المخالف في هذه المسألة، واحتج بالقياس وانتصر للقول بعدم 

السورة في الظهر والعصر(2).
ومن ذلك مســألة تحريم الموطوءة في الحيض علــى زوجها، وهو قول مأثــور عند اإلباضيّة، 
وألحقوا بها الموطوءة في النفــاس. وكان رأي العوتبي رفض هذا القيــاس الختالف الصورتين، إذ 
إن القرآن ورد بتحريم الوطء في الحيض نّصاً، فناسب تشديد الحكم على منتهكه، ووردت أحاديث 
تشنع على فاعل ذلك، وتلزمه دينار الفراش، وهي وإن كانت أحاديث مضطربة عند نقدة الروايات، 
ة. ولم يرد مثل ذلك في باب النفــاس، فرأى العوتبي عدم  فقد عمل بها كثير من الصحابــة واألئم

حرمة الموطوءة في النفاس لهذا االعتبار(3).
وينكر العوتبي على من قاس الزكاة على الصالة في كل شــيء؛ ألن الصــالة عمل بدني يتعلق 
بالمكلف، فيختص بشروطه، والزكاة عبادة مالية تتعلق بالمال، فاختلفت حقائقهما، وإن كانتا جميعاً 

عبادات وأركاناً للدين.
ويــرى العوتبي مع اإلباضيّــة والجمهور أن الزكاة تجــب في مال الصبــي والمجنون، وال ترفع 
عنهما، وهو قــول عدد من الصحابــة أيضاً، اســتنادًا إلى عمــوم أدلة وجوب الــزكاة، بينما ذهب 

انظر: العوتبي: الضياء، 48/5.  (1)

انظر: المرجع السابق، 172/5.  (2)
أحمد الخليلي: العوتبي بين الفقه واألصول واألدب، ص 73.  (3)
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أبو حنيفة إلى اشــتراط العقل والبلوغ لوجوبها، قياســاً على الصالة. وأكد العوتبي هذا التمييز بأن 
الصالة تخص المكلف، والزكاة يتعلق بها حق الغير، فال تقاس الزكاة على الصالة(1).

كمــا ناقش أبا حنيفة إجازته أن يعطــي الدائن غريمه زكاته، ثُم يطالبــه بدينه، ولم يجز أن 
تعطي المــرأة زوجها من زكاتها، ورأى العوتبي جواز ذلك لتســاوي الصورتيــن، وطالب أبا حنيفة 

بدليله، وناقش القضية باستفاضة(2).

ـ المقاصد والضرورة:
لم يغفل العوتبي في عملية االجتهاد والموازنة بين اآلراء االحتكام إلى مقاصد الشريعة للتعرف 
على أهدى اآلراء ســبيًال، وأقربها لتحقيق مقاصد الشــارع الحكيم، إذًا إن الدين كله جاء لمصلحة 

المكلفين، كما استقر باستقراء تام ألحكام الشريعة الغراء(3).

وقد ذكر حكم بناء المســاجد وما يعتريها من أحوال، كأن يريد أحد بناء مسجد فيخرب بسببه 
مســجد آخر مجاور، فهل يباح له ذلك؟ قال: إن لم ينو الضرار فال بــأس. رغم وجود قول بوجوب 
تباعد المســاجد بقدر قضاء حاجة اإلنسان والتوضؤ بعد ســماع األذان ولحوقه الجماعة بعد ذلك. 
وأما ما دون هذه المســافة فيحق للســلطان منع بناء المســاجد. وعقب قائًال: «ومــا أحب أن يبني 
أحد مســجدًا بقرب مســجد إال أن يكون ال يقدر أن يصل إلى ذلك المســجد، فله أن يبني»، وذكر 
أن المســلمين عرفوا تجاور المســاجد فلم ينكروا على أهلها، وهو أمر مشــهور فــي ُعمان في زمن 

العوتبي(4).

وذكر أن من وطــئ امرأته وهو يرى أنه غير امرأته بقصد الزنــا، أو صلى في ثوب طاهر وهو 
يرى أنه نجس، أو شــرب شــراباً حالالً يظنه خمرًا، أو قتل رجًال عمدًا عدواناً، وهو ممن يحل قتله، 
وما أشــبه هذه الصور أنه آثم بالقصد، ولكن ال ضمان عليه، وتلزمه التوبة واالســتغفار، وإن مات 

كان في البراءة لقصده ارتكاب الكبيرة(5).

واتســاقاً مع واقعية الفقه ومراعاته لظــروف المكلفين كان اعتبار الضــرورة حاضرًا في منهج 
العوتبي، فنجده يرعاها ويبني عليها عددًا من األحكام.

انظر: العوتبي: الضياء، 82/6.  (1)

انظر: المرجع السابق، 101/6.  (2)
انظر: المرجع السابق، 12/5.  (3)

انظر: المرجع السابق، 32/5 - 33.  (4)
انظر: المرجع السابق، امحمد اطفيش، شرح النيل، 528/16.  (5)
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وتقــوم قاعدة الضرورة على أســاس تعلق الخطاب الشــرعي باالســتطاعة، وقــدرة العبد على 
االمتثال، وحين تقصر قدرته عن الوفاء بكامل الطاعة لزمه أن يأتي منها بما يستطيع، لقوله 8 : 
﴿ z y x w ﴾ [التغابــن: 16]. وقولــه ژ : «إذا أمرتكم بشــيء فأتوا منه ما اســتطعتم»(1)، 
وبناء على هــذه القاعدة قال العوتبي في الــذي له ثوب نجس ال يقدر علــى طهارته: إنه يصلي به 
للشــافعي وأصحابه من أهل الحجاز. واســتدل للقول  وال يصلي عرياناً، وهذا قول اإلباضيّة، خالفاً 
األول ورجحه(2). أما من افتقد ثوباً للصالة فإنه يصلي عارياً وال يترك الصالة، ولكنه يصلي قاعدًا؛ 

ألنه أستر له، وفّصل أحكام صالة العراة جماعة عند الضرورة(3).
وأورد أحكام أصناف من المكلفين، أمثال:

من صلى للقبلة ثُم تبين خطأه بعد صالته.
إذا وجد العاري الثوب وهو في الصالة.
إذا وجد المتيمم الماء وهو في الصالة.

إذا أعتقت األمة وهي تصلي حاسرة الرأس.
إذا قدر العاجز عن القيام في الصالة وهو يصلي قاعدًا.

فهــؤالء جميعاً يبنــون وال يجددون وال يســتأنفون صالتهــم؛ ألن ما وقــع منهــا أوالً كان وفق 
استطاعتهم، ثُم تجددت لهم استطاعة أخرى فلزمهم العمل بما تقتضيه واالنتقال إلى ما توجبه(4).

ومن تطبيقات ذلك واجب اســتقبال القبلة للمصلي حين يتعذر امتثاله، قال: «وإذا خفيت عليه 
 الداللة ســقط عنه فرض التوجه، وكان عليه فــرض التحري نحوها، فإذا صلــى بعض الصالة ثُم
انكشــفت الداللة على الكعبة توجه إليها، وبنى على ما مضى من صالتــه؛ ألن فرض التوجه لزمه 
عند علمه بالجهة»، واستشهد بخبر تحويل القبلة الذي بلغ الصحابة وهم في الصالة فاستداروا من 

بيت المقدس نحو الكعبة، وأقّرهم النبّي ژ علَى ذلك(5).
وفي مقام آخر يقول: «ولإلنســان أن يصلي إلى غير القبلة إذا خشي من التوجه إليها من تلف 
على نفســه من خوف أو مــرض أو غيره، ويصلي كما أمكــن له، وكذلك يجوز لــه أن يصلي راكباً 
وراجًال من طريق اإليماء قال اهللا 8 : ﴿* + , - . ﴾ [البقرة: 239]، وكذلك الخائف 

صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم. 2380 (ترقيم العالمية).  (1)
انظر: المرجع السابق، 322/5 - 323.  (2)
انظر: المرجع السابق، 339/5 - 340.  (3)
انظر: المرجع السابق، 353/5 - 354.  (4)

انظر: المرجع السابق، 12/5.  (5)
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 i h  ﴿ :المطلوب دمه الهارب يصلي خمس تكبيرات، ويصلّي حيث كان وجهه، قال اهللا تعالى
l k j ﴾ [البقرة: 115]»(1).

ـ أثر اللغة على فقه الضياء:
مكّنت ثقافــة العوتبي األدبية ووفرة زاده من علوم اللغة فجعل مــن األدب وعاءً للفقه(2)، وجاء كتابه 
الضياء فريدًا في نســجه، تعلوه مســحة لغوية أدبية ظاهرة، تضفي عليه نضارة تنــأى به عن روح الفقه 
الجافة، بحكم طبيعة األحكام وما توحي به من صرامة والتزام، ونجد في الضياء عناية فائقة بالتعاريف 
انطالقاً من استعماالت اللفظة عند أهل اللسان، واستحضارًا بارعاً وغزيرًا لشواهد اللغة وأهلها، وال غرو 
فإن القرآن مصدر علوم اللغة، وقاموس اللغة ووعاؤها الخالد، منه نَهل اللغويون والفقهاء على حد سواء.

ولئن تميّز العوتبي باتجاه واضح إلى التأصيل اللغوي فإنه كان مع االقتصاد في اســتعمال هذا 
المنهج حتى ال يخرج عن مجال االختصاص وهو بيان األحكام.

ومن شواهد توظيف العوتبي للغة ما ذكره من قول أهل اللغة في سبب تسمية المعرفة والنكرة، 
وعلة ذلك، بناء على أن المعرفة ال تحتاج إلى عالمة؛ خالفاً للنكرة(3). ودلل لذلك بقول النابغة:

فال النكُر معروف وال العرُف ضائع(4)أبــــى اهللا إال عــدلــــه ووفـــــاءه
وقال في شرح حديث النبّي ژ : «إن المســجد لينـزوي من النخامة»، أي يجتمع وينقبض من 

كراهيته لها. قال األعشى:
كأنما دونـــي  الطرف   بِغـــض ُزِوي بين عينيه علـــى المحاجم(5)(6)يزيد 

ونَجد أشعارًا للخنساء وعنترة(7)، كما يســتدل بأقوال أهل اللغة مثل: قطرب(8)، والفراء(9)، وابن 
األنباري(10)، والمبرد(11).

انظر: العوتبي: الضياء، 12/5  (1)
الخليلي: العوتبي بين الفقه واألصول واألدب، ص 67.  (2)

انظر: العوتبي: الضياء، 48/1.  (3)
انظر: المرجع السابق، 49/1.  (4)

جاء في هامش الضياء، ديوان األعشى، في قصيدة «نفضة ومظالم». قيلت في هجاء يزيد بن مهر الشيباني، ص 198.  (5)
انظر: العوتبي: الضياء 29/5؛.  (6)
انظر: المرجع السابق، 51/1.  (7)

انظر: المرجع السابق، 75/2؛ 81/2؛ 85/2.  (8)
انظر: المرجع السابق، 67/2.  (9)

انظر: المرجع السابق، 191/5.  (10)

انظر: المرجع السابق، 191/5.  (11)
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وال يكاد يطرق مسألة فقهية لها عالقة بالمصطلح قبل أن يفتتحها ببيان المعنى اللغوي مدعماً 
بشواهد من كالم العرب(1).

ففي تعريف المدبر قال: «التدبير مأخوذ من الدبر؛ ألن السيد أعتقه بعد مماته، والممات دُبر 
الحياة، فقيل: ُمدبر، ويقال أيضاً أعتقه عن ُدبر، وال يقال ذلك في غير العبيد، ولو جعل فرســاً في 
ســبيل اهللا أو نخًال أو دارًا بعد وفاته لم َيُجز في اللغة أن يقع على هذا اسم تدبير، وال يقال فرس 

مدبر وال نخل مدبر. وليس اللغة بقياس»(2).
وفي حديثه عن حكــم األرض المغصوبة نص على عدم صحة الصالة فيها، كما ال تصح بالثوب 
المغصوب، «وال يجوز أن يغتصب المســجد، وليس لمغتصبه أن يصلّي فيه، ومن اغتصب أرضاً وبنى 
فيها مســجدًا فال ثواب له، وال تجوز صالته فيه، وفي صالة غيره اختالف. واختُلف أيضاً في حكم 
األرض، فقال قوم: األرض لصاحبها وُيهَدم المســجد، ويســتعمل أرضه، ومنهم من قال: يرجع على 

المعتدي في أرضه فؤخذ منه قيمتها فقد استهلكها، واهللا أعلم.
وليس للغاصب ثواب في ما يتقرب به ويفعله معصية. وقال الشاعر في هذا المعنى:

ـــقبَنى مســـجـدا هللا فـي غيــــر حّلـِه موفـ غيــــر  اهللا  بحمـــد  وكان 
ْمناء من كســـب فرجها لك الويل، ال تزني، وال تتصّدقي»(3)كُمطعمِة الز

وللعوتبــي مناطق كثيــرة يتحرك فيها مــن حيث التقديــم والتأخيــر، والذكر والحــذف، واإليجاز 
ا يكون له أثر في الداللة(4). واإلطناب، واإليضاح واإلبهام، ومن حيث التصريح والتضمين، وغير ذلك ِمم

حتى ال يوجد بين  قوياً  وهو في أسلوبه محكم السبك سلس العبارة، تلتحم فيه األلفاظ التحاماً 
أجزاء الكالم تنافر أو اضطراب.

ونجده أحياناً يعنى بتصوير المعنوي في ثوب المحسوس، ويقدمه في كيان حي ماثل للعيان.
وتتعدد لغته في تقرير المسائل وكثيرًا ما يستعمل لغة الحوار: فإن قال قائل كذا.. قيل كذا..(5).

كما نجد مثاالً لهذا التلوين في أساليب الحديث؛ في بيانه آلداب المسجد وما يلزم الداخل إلى 
المسجد من آداب(6).

انظر: العوتبي: الضياء، 275/5.  (1)
انظر: المرجع السابق، 77/8.  (2)
انظر: المرجع السابق، 36/5.  (3)

د. محمد قرقش: المنهج التاريخي عند العوتبي، ص 126.  (4)
انظر: العوتبي: الضياء، الجزء الثاني في مواضع عدة حيث قرر قضايا العقيدة.  (5)

انظر: العوتبي: الضياء، 24/5.  (6)
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وقد يتخذ من دليل اللغة مرجحاً لرأي يختاره بين آراء الفقهاء، مثل اعتماده على معنى المال 
لغًة لترجيح الرأي بعدم الرغبة في المال شرعاً(1)، وكقوله بوجوب السترة والدنو منها في الصالة 
لحديث «من َصلى إلى ســـترة فلَيْدُن منها»، وفي روايــة «إذا صلى أحدكم إلى شيء فلُيرهقه»، 
وفســر اإلرهاق بالغشــيان في اســتعمال أهل اللغة(2)، وتحريم الخمر بناء على أن من أسمائها في 
 » º ¹¸ ¶ μ ´ ﴿ ،اللغة «اإلثم» وقد حكــم القرآن أن فيها إثماً كبيــرًا
 ﴾ Z Y X W V U T S R Q P ﴿ [البقرة: 219] وحّرم اإلثم بقوله ﴾ ½ ¼

[األعراف: 33](3).

ــنّة عن النبّي ژ  كما رجح وجوب الُخُمس في الركاز بداللة اللغة، وذكر أنه قد «جاءت الس
أنه قــال: «في الركاز الُخُمس». قــال أصحابنا: الركاز كنوز الجاهليــة، ووافقهم على ذلك أهل 
الحجاز، وأما أهل العراق فعندهم أنه المعادن. والقول عندي ما قال أصحابنا؛ ألن اســم الركاز 
مأخــوذ من ركز الرمح فأثبت أصله، فإذا اســتخرج المال ذهب أصلــه، وكذلك الرمح إذا خرج 

ذهب أصله»(4).

وعلى نفس النســق رجح قول جمهور الفقهاء من أن الواجب على المصلي استقبال جهة الكعبة، 
وال يعنّت عليه باالتجاه إلى عينها إذا لم تكن أمام بصره، وكان من بين اســتدالالته معنى الشــطر 
فــي اللغة، وقد أمــر اهللا بالتوجــه إليــه ﴿  z y x w }| { ~ ے ¡ 

¢ £ ﴾ [البقرة: 144]؛ ألن من معاني الشطر في اللغة الجهة(5).

وقد كان العوتبي وفيّاً لنهجه الذي اختطه في صدر كتابه بالعناية باللغة حين قال: «وقد فّسرت 
جميع ما ذكرت في هذا الكتاب من لفظ غريب، ومعنى عصيب، ليكون مستغنياً بتفسيره عن الرجوع 

فيه إلى غيره، على أن الغرض المقصود به والغرض الموضوع له هو الفقه»(6).

ووفــى بما وعد فاتخــذ اللغة خادماً للفقــه، ولم يطغ جانــب على آخر، فقامــت اللغة بدورها 
الوظيفي على أحسن الوجوه، ولم يكن الضياء نسخاً لإلبانة؛ ألن لكل من الكتابين دوره ورسالته(7).

انظر: العوتبي: الضياء، 165/1.  (1)
انظر: المرجع السابق، 17/5.  (2)

انظر: المرجع السابق، 179/4.  (3)
انظر: المرجع السابق، 76/6.  (4)

إسهابه في شرح كلمة االستعاذة واستعماالتها في اللغة: الضياء، 160/5. انظر: المرجع السابق، 5/5 - 6. وانظر أيضاً   (5)
انظر: المرجع السابق، 17/1.  (6)

قــام الدكتور محمد قرقش بإجراء مقارنات دقيقة إلثبات هذه الحقيقة، وهي أن كتاب الضياء فقهي خدمته اللغة، وليس كتاب   (7)
لغة مثل كتاب «اإلبانة». ينظر: محمد قرقش: المنهج التاريخي عند العوتبي، صفحات 137 - 143.
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ومن هنا ترتســم من قراءة الضياء صورة طيبة في ذهن القارئ عن أسلوب العوتبي في تناول 
المسائل الفقهية بقدرة الفقيه المتمكن واللغوي الضليع واألديب المرهف، يصوغ المسائل في أسلوب 
، ويوازن بين آرائهم بإنصاف  سلس واضح العبارة، ويورد األقوال وينسبها ألهلها، ويحاورهم بأدب جم
واعتدال، ينتقل من الخطاب إلى التقرير، ومن اإلخبار إلى الحوار، في انســيابية ال تشــعر القارئ 

بالملل أو الضجر، وفي نفَس أدبي طلّي كأنه نسمات السحر.

٭ ٭ ٭

:á````ª`JÉîdG

بعــد هذه الومضات عــن الفقه المقارن ومســيرته في تاريخ اإلســالم، تجلى لنــا كيف كانت 
نشــأته من مناظرات الفقهاء، للتعرف على الرأي األهدى، وتقليص شقة الخالف بينهم، ثُم تنامت 
الكتابة فيه فدونت الموسوعات الفقهية المقارنة، وأسهم في بنائها مختلف الفقهاء من كل المذاهب 
اإلســالمية، وســعوا إلقامة دعائم الفقه المقارن على أســاس الحجة والدليل، وابتغاء الوصول إلى 

الحق فيما اختُلف فيه، وسيلتهم في ذلك الموسوعية والموضوعية.
وتبين لنا كيــف كان العوتبي أنموذجاً للعالم الضليع، والموســوعي المقتدر، وأن تراثه العلمي 
شــاهد على خصاله، ويعتبر كتابه «الضياء» أنموذجاً طيباً للفقه المقارن المتســم بالموضوعية إلى 
حد كبير، مع ما اصطبغ به من مســحة أدبية طليــة، جعلت قراءته لوناً مــن المتعة تنعش القارئ، 
فتنســيه أنه في ميدان الفقه واألصول حيــث ترهق االختالفاُت واالســتدالالُت العقولَ، ويصيب رأَس 

اإلنسان الدوارُ، بل يشعر في رحاب «الضياء» أنه في روضة تأسر األنظار، وتعبق بأريج األزهار.

٭ ٭ ٭
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أحمد بن حمد الخليلي: العوتبي بين الفقه واألصول واألدب، ضمن بحوث ندوة «قراءات  ـ  1
في فكر العوتبي الصحاري، أقامها المنتدى األدبي، بســلطنة ُعمان، من 16 - 17 رجب 
1416هـ الموافق 9 - 10 ديسمبر 1995م. نشــر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة 

ُعمان، ط 1، 1418هـ ـ 1998م، صفحات 64 - 76

أحمد بن ســعود السيابي: العوتبي نســابة، ضمن بحوث ندوة «قراءات في فكر العوتبي  ـ  2
الصحاري، أقامها المنتدى األدبي، بســلطنة ُعمان، من 16 - 17 رجب 1416هـ الموافق 
9 - 10 ديســمبر 1995م. نشــر وزارة التراث القومــي والثقافة، ســلطنة ُعمان، ط 1، 

1418هـ ـ 1998م، صفحات 77 - 86.

أحمد بــن موســى الكنــدي النـــزوي (ت 557هـ/ 1162م): المصنّــف. المجلد األول  ـ  3
(ج 1 - 2) تحقيــق: عبد المنعم عامر. طبع مطبعة عيســى البابي الحلبي، نشــر وزارة 

التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان. د. ت.

د بن يوســف اطفيش، شرح النيل وشــفاء العليل، ط 2، دار الفتح، بيروت لبنان،  ـ  4 امحم
1393هـ/ 1973م.

د طــه (دكتور): العوتبي مؤرخاً، ضمن بحوث نــدوة «قراءات في فكر العوتبي  ـ  5 جاد محم
الصحاري، أقامها المنتدى األدبي، بســلطنة ُعمان، من 16 - 17 رجب 1416هـ الموافق 
9 - 10 ديســمبر 1995م. نشــر وزارة التراث القومــي والثقافة، ســلطنة ُعمان، ط 1، 

1418هـ ـ 1998م، صفحات 87 - 102.

سلمة بن مســلم بن إبراهيم العوتبي (ق 4هـ): كتاب الضياء، (18 مجلدًا) ط 1، طبعت  ـ  6
خالل ســنوات 1411هـ ـ 1417/ 1990 - 1996م. نشــر وزارة التراث القومي والثقافة، 

سلطنة ُعمان.

ســيف بن حمود البطاشــي: إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء ُعمان، نشــر مكتبة  ـ  7
المستشار الخاص لجاللة السلطان قابوس للشؤون الدينية والتاريخية، ط 2، 1425هـ 

ـ 2004م.
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د حســن (دكتور): كتــاب الضياء منهجاً وأســلوباً ولغًة، ضمن بحوث  ـ  8 عبد الحفيظ محم
ندوة «قراءات في فكر العوتبي الصحاري، أقامها المنتدى األدبي، بســلطنة ُعمان، من 
16 - 17 رجــب 1416هـ الموافق 9 - 10 ديســمبر 1995م. نشــر وزارة التراث القومي 

والثقافة، سلطنة ُعمان، ط 1، 1418هـ ـ 1998م، صفحات 103 - 145.

د، ابن بركة: كتاب الجامع، تحقيق: عيسى يحيى الباروني، دار الفتح  ـ  9 عبد اهللا بن محم
لبنان، 1974م.

فتحــي الدريني (دكتور): بحــوث مقارنة في الفقه اإلســالمي وأصوله، ط 1، مؤسســة  ـ  10
الرسالة، بيروت، 1414هـ ـ 1994م.

د بن أبي بكــر الرازي، مختار الصحاح، المطبعة الحديثة للنشــر والتوزيع، ط 1،  ـ  11 محم
.2002

د رأفت عثمان (دكتــور)، وآخرون: بحوث في الفقه المقــارن، ط 1، مكتبة الفالح  ـ  12 محم
للنشر والتوزيع، الكويت، 1409هـ ـ 1989م.

مصطفى صالح باجو: منهج االجتهاد عند اإلباضيّة، نشر مكتبة الجيل الواعد، مسقط،  ـ  13
1426هـ ـ 2005م.
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إذا كانــت هذه الندوة قــد خصصت لـ (التطــورات الفقهية فــي ُعمان خالل القــرن الخامس 
الهجري) أو بمعنى آخر (التأليف الموســوعي والفقه المقارن) فإنها بطبيعة الحال تكشف بشكل أو 

بآخر عن أهمية وجمالية التنوع والتعدد والتجدد المستمر في فقه الشريعة.
فلحكمة إلهية تعددت األفهام ولم تخلق على نمط واحد، ولحكمة إلهية وجدت األدلة الشــرعية 
التي تحتمل أكثر من وجه وأكثر من معنى، وكأنما وجدت لرياضة األفهام والعقول، والدعوة الدائمة 
إلى البحث واالجتهاد وإبداء الــرأي كميدان مثوبة وأجٍر من اهللا (أجــران للمصيب وأجر للمخطئ) 
وكضرورة مالزمة للمتغيرات حتى تزدهر الحياة وتنمو في ظل قواعد اإلسالم ووفق أصوله وضوابطه 

التي تمنع االنحراف وتعصم العقول من الشطط.
من هنا أثبت اإلسالم في وضوح حرية البحث واالجتهاد كما أثبت أن ال بابوية فيه، فالجميع 
قابل ألن يبــدع وأن يجتهد، كلما امتلك أدوات اإلبداع واالجتهاد، وال أحد يملك في اإلســالم أن 
يلغي اآلخر أو يفرض فهمه على اآلخرين، وبالتالي فإن عظمة الفقه اإلســالمي تكمن في قابليته 
لهذا التعدد والتنــوع والتجّدد، وإمكاناته في اســتيعاب كل جديد، وال غرابــة في ذلك فمجمل 
لجميع  هذه الخصائص الزمة مــن لوازمه، باعتباره أتى شــامًال لكل مناحي الحيــاة، ومعالجاً 

مستجداتها ومشاكلها.
ومنذ بزوغ شمس الهداية والمسلمون يجدون في تالفيف الفقه اإلسالمي كل ما يحتاجون إليه، 
فلــم يحدث أن وقعــت األمة في أزمة فقهيــة تجاه أي قضيــة أو حالة كل ذلك بفضل ســعة النّص 

الشرعي وشموليته.
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إن عالميــة الشــريعة، وكمالية الديــن، وخاتمية الرســالة، خصائص اختص بهــا هذا الدين 
اإلســالمي، وبالتالي كان لزاماً على مجتهــدي األمة أن يفّجروا طاقات نصوصه الشــرعية كلما جد 
جديد في حراك المجتمعات والحضارات، ليســتخرجوا من دررها وجواهرهــا جميع الحلول لكل ما 

أظهرته األيام أو أحدثته ظروف المعيشة واالنتقال من مكان إلى مكان.
مما نتج فــي النهاية ثروة فقهية هائلــة كان فيها لكل مجتهد ولكل مذهب نصيبه ومســاهمته، 
ولعل من أهم هذه المذاهب المذهب اإلباضّي فهو صاحب رأي وذو حضور فقهي متميز منذ أبجدياته 
األولى، حين تأســس على يد اإلمام جابر بن زيد األزدي الُعماني، حيــث قطع هذا المذهب مراحل 
طوال على طريق االجتهاد والتطور الفقهي، تجديدًا وبحثاً وتنقيباً، وتنصيصاً وتخريجاً وإســهاماً في 

إثراء الفقه اإلسالمي بشكل عام.
وقد كان للعلماء الُعمانيين الــدور األكبر واألبرز في ذلك، إذ يبــدو عطاؤهم واضحاً في تلك 
المؤلفات والموســوعات الفقهية العظيمة التي قيدت كل شــاردة وواردة في مجاالت الفقه، واشتملت 
على كل مواضيعه ومســائله وأبوابه المتعددة، وقد بقيت هذه المؤلفات شاهد حق على حجم التطور 

الفقهي الذي حققه هؤالء العلماء.
مة ســلمة العوتبي 5 وبما أنه قد  ومن أبــرز تلك المؤلفات الفقهية موســوعة (الضياء) للعال
أوكل إلّي في هذه الندوة المباركة الكتابة عن هذه الموسوعة وموسوعة (االنتصار) لإلمام يحيى بن 
حمزة 5 المتوفى ســنة (749هـ) فال بد من اإلشــارة إلــى أن الحديث أو الكتابــة عن (الضياء) 

و (االنتصار) طويل ومتشعب بطول وتشعب هاتين الموسوعتين، وتعدد مسائلهما.
وفي حقيقة األمر ال أجدني من خالل هذه الوريقات المتواضعة قــد أوفيتهما حقهما، وإن كنت 
أرجو اهللا أن أوفق في إلقاء ـ ولو بعض الضوء ـ على هاتين الموســوعتين، ولعلها إن شاء اهللا تكون 

بداية لسلسلة يستكمل حلقاتها الباحثون والمختصون، وهي جهد المقل وليست أقل الجهد.
وقد اشتمل هذه البحث على ثالثة فصول وخاتمة كالتالي:

مة المجتهد ســلمة  ين اإلمام يحيى بن حمزة، والعالل: تناول التعريف بالموســوعيالفصل األو
العوتبي، رحمهما اهللا تعالى، كما تطرق لبعض الحقائق عن الموسوعتين (الضياء) و (االنتصار).

مة العوتبي في  أما الفصل الثاني: فقد تنــاول المنهج الذي اتبعه اإلمام يحيى بن حمزة والعال
موسوعتيهما.

والفصل الثالث: عبارة عن نماذج فقهية من الموسوعتين.
وأما الخاتمة: فتناولت بعض االستنتاجات والتوصيات.
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من هو اإلمام يحيى بن حمزة؟:
هو اإلمام المؤيد باهللا يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن يوســف.. ينتهي نسبه إلى اإلمام 

. ƒ علي بن أبي طالب
ولد ســنة 669هـ ، اشــتغل بالعلم منذ نعومة أظفاره، فأخذ في جميع أنواعها، وتبحر في فنونها، 
حتى فاق أقرانه، وكان وحيد عصره وأوانه، ترجم لـه كثير من المؤرخين منهم، الشيخ الشوكاني، قال 
في كتابه (البدر الطالع) بعد إيراد مؤلفات اإلمام يحيى بن حمزة 5 : «وله غير ذلك من المصنفات 
الكثيرة، حتى قيل: إنها بلغت إلى مائة مجلد، ويروى أنها زادت كراريس تصانيفه على عدد أيام عمره، 
ة الزيدية بالديار اليمنية، وله ميل إلى اإلنصاف، مع طهارة لســان وســالمة صدر،  وهو من أكبر أئم
وعدم إقدام على التكفير والتفســيق بالتأويل، ومبالغة في الحمل على الســالمة على وجه حســن، وهو 

كثير الذب عن أعراض الصحابة المصونة @ وعن أكابر علماء الطوائف ـ رحمهم اهللا»(1).
ة اليمن، وأكابر  وقال الدكتور حســين عبد اهللا العمري: «اإلمام يحيى بن حمزة أحد أعاظم أئم
علماء الزيدية، ولد بصنعاء، واشتغل بالمعارف اإلسالمية من صغره، دعا لنفسه باإلمامة عقب موت 
د بن المطهر ســنة 728هـ... أما كتبه ومصنفاته فكثيــرة، ويروى أن كراريس  اإلمام المهــدي محم

تصانيفه زادت على عدد أيام عمره ولعل أجلها كتاب االنتصار في ثمانية عشر مجلدًا»(2).
د الحبشي: «اإلمام المؤيد باهللا يحيى بن حمزة بن علي، مولده سنة  وقال األستاذ عبد اهللا محم
669هـ ، وحكمه سنة 729هـ ، وفاته سنة 749هـ ، من أَجل حكّام اليمن وعظمائهم، ولد بصنعاء في 
27 صفر، وحفظ القرآن، واشــتغل بالمعارف اإلسالمية من صغره، وصحب اإلمام المتوكل على اهللا 
المطهر بن يحيى في حربه سنة 689هـ في جبل (اللوز) و (تنعم) من (خوالن)، فقال اإلمام المطهر: 
د السراجي،  شيوخه اإلمام يحيى بن محم ه وخلقُه». ومن أجل في هذا الولد ثالث آيات: علُمهُ وخط»

والفقيه عامر بن زيد الشماخ وغيرهما»(3).

وله عدد من المؤلفات بلغت زهاء سبعين مؤلفاً، منها:
كتاب (الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم الوصي) في ستة مجلدات.

البدر الطالع: ج 331/2.  (1)
مصادر التراث في المتحف البريطاني، ص 176.  (2)

مصادر الفكر اإلسالمي في اليمن، ص 564، 570.  (3)
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كتاب (الشامل لحقائق األدلة وأصول المسائل الدينية).
كتاب (الجواب الرائق في تنـزيه الخالق).

كتاب (االنتصار الجامع لمذاهب علماء األمصار).
كتاب (الحاوي لحقائق األدلة الفقهية) وغيرها.

موسوعة (االنتصار):
أما كتابه الموســوعي الفقهــي (االنتصار على علمــاء األمصار في تقرير المختــار من مذاهب 
 ƒ ة وأقاويل علماء األمة) فيقع في ثمانية عشر مجلدًا، وقد تبنت مؤسسة اإلمام زيد بن علي األئم

ة الزيدية. الثقافية رعاية وطباعة تراث هذا العلم الشامخ من أئم
وكان منها كتابه (االنتصار) ثالثة أجزاء كبار:

يقع الجــزء األول في (985) صفحــة، والجزء الثاني فــي (863) صفحة، والجــزء الثالث في 
(884) صفحة، وقيد الطبع ثالثة أجزاء أخرى بتحقيق األســتاذين علي أحمد مفضل وعبد الوهاب بن 

علي المؤيد.
ومن المعــروف أن كتاب (االنتصار) يعتبر من أكبر وأوســع كتب الفقــه الزيدي على اإلطالق، 
يقول الدكتور حســين العمري: «يعتبر كتــاب االنتصار من أعظم كتب الفقه عنــد الزيدية، بل لقد 

وصف بأنه ال نظير لـه في كتب المتقدمين والمتأخرين»(1).
يقول الدكتور أحمد صبحي: «أما كتابه (االنتصار) في الفقــه، فهو الينبوع الذي نهل منه (ابن 
المرتضى) فأخرج للنــاس (البحر الزخــار) ثُم تعاقبت من بعــده المؤلفات ال فــي الفقه الزيدي 

فحسب، بل فقه مختلف األمصار»(2).

من هو العوتبي:
هو أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم األزدي العوتبي الصحاري، والعوتبي نسبة إلى َعوْتب 

وهي منطقة في صحار.
يعد من أكبر علماء اإلباضيّــة في القرن الخامس الهجري، وبالرغــم أن المصادر التاريخية 
الُعمانية لم تحدد تاريخاً محددًا لمولده ووفاته، فإننا نســتطيع القول إنه عاش إلى أواخر القرن 
مة  الخامس الهجري وأوائل القرن الســادس الهجري، وهذا ما توصل إليه ســماحة الشــيخ العال

مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني 176/ط 1.  (1)
اإلمام يحيى بن حمزة وآراؤه الكالمية، د. صبحي، ص 11.  (2)
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ـ ، وقد علل ذلــك بقولـه: «وأرى أنه إن كان  الجليل أحمد بن حمد الخليلي ـ مفتي عام الســلطنة 
من علماء القرن الخامس فإن الزمن قد امتد به إلى القرن الســادس، نظــرًا إلى ما وجدته في 
موســوعته (الضياء) من نقل عن حجة اإلســالم اإلمام أبي حامد الغزالي الــذي عاش بين عامي 
(405)هـ إلــى (505)هـ وال يمكن أن ينقــل عنه في تلك الفترة التي لم تكن فيها وســائل النقل 
والنشر إال بعد ما شــاعت شهرة اإلمام أبي حامد الغزالي، وال ريب أن شيوع هذه الشهرة كان في 

القرن السادس الهجري»(1).
ـ ، أن  مة أحمد بن ســعود الســيابي ـ أمين عام مكتب اإلفتــاء الُعماني  كما أكد فضيلة العال
العوتبي عاش في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري، معلًال ذلك بقوله: «ألن من مصادره 
في كتاب «األنساب» كتاب «جمهرة نسب العرب» البن حزم األندلسي المتوفى سنة 456هـ .. إلى 
مة العوتبي بعد ذلك الوقت، نظرًا لبعد المسافة بين  أن قال: «وال شــك أن كتابه وصل إلى العال

ُعمان واألندلس»(2).
مة العوتبي بروزًا عظيماً، وأســهم في شتى فنون العلم والمعرفة، وله العديد من  وقد برز العال

المؤلفاته، منها:
كتــاب (الضياء): موســوعة فقهية يقع في أربع وعشــرين مجلدًا، قامت بطباعتــه وزارة التراث 

القومي والثقافة.
كتاب (األنساب): في األنساب والتاريخ.

رسالة عن المذهب اإلباضّي.
وصية لولديه (يحثهم) فيها على التمسك بالدين.

وقد قامت وزارة التراث القومي والثقافة بســلطنة ُعمان مشــكورة بندوة خاصة عن هذا العالم 
الكبير، وذلك خالل الفترة من: 16 - 17 رجب 1416هـ ، الموافق: 9 - 10 ديسمبر/1995م، شاركت 
فيهــا كوكبة من العلماء، وأســاتذة الجامعــات، وقد ضمنت مقــاالت تلك الندوة فــي كتاب بعنوان 

(قراءات في فكر العوتبي الصحاري).

موسوعة (الضياء):
أما كتابه الموســوعي الفقهــي (الضياء) فيقع في أربعة وعشــرين مجلدًا طبعــت وزارة التراث 

القومي والثقافة بسلطنة ُعمان معظمها.

العوتبي بين الفقه واألصول واألدب، ضمن كتاب (قراءات في فكر العوتبي)، ص 66.  (1)
العوتبي نسابة، قراءة ضمن كتاب (قراءات في فكر العوتبي)، ص 78.  (2)
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ـ :  مة الجليل أحمد بــن حمد الخليلي ـ مفتي عام ســلطنة ُعمان الشــقيقة  يقول الشــيخ العال
«وبالجملة فإن كتاب العوتبي «الضياء» جمع أبواب الفقه، بحيث يجد فيه الفقيه ما يغنيه، وما ذكر 
من مالحظــات عليه من قبل العلماء ال ينقص شــيئاً قط من قيمته، فإن كل عالــم مأخوذ من قوله 
ومردود عليه، إال رســول اهللا ژ ، وليس اختيار بعض أهــل العلم كتاب (الضياء) ألجل المناقشــة 
لما فيه من المســائل إال من أجل أن هذا الكتاب ذو أهمية، ومكانته مكانة مرموقة بين كتب الفقه 
اإلســالمي، ثُم بجانب كونه كتاباً جامعاً ألبواب الفقه هو كتاب جامع ألقوال كثير من العلماء الذين 

يسوق أقوالهم.
وقد جاء سبكه سبكاً أدبياً رصيناً، وكما قلت فهو يتميز بما تتميز به مؤلفات المدرسة الرستاقية 

في قوة السبك، وبحسن العبارة، وبتآخي المسائل وترابطها»(1).

٭ ٭ ٭
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رائعاً، فبدأ بمقدمة وتمهيد أوضح  منهجياً  قّسم اإلمام يحيى بن حمزة كتابه (االنتصار) تقسيماً 
فيهما منهجه األصولي في استنباط األحكام، وفي آخر كتاب الحج(2) من الجزء السابع وضح األقسام 

التي اشتمل عليها الكتاب وهي: أربعة أقسام:
القسم األول: العبادات، واشتمل على ما كان قربة من الصالة والزكاة والصوم والحج، والقسم 
الثاني: اشــتمل على ما كان مألوفــاً من العادات كالنــكاح والطالق واإليالء والظهــار وغير ذلك، 
والقسم الثالث: مشتمل على المعاوضات من البيع والشراء واإلجارة والشفعة والفرائض وغير ذلك، 

والقسم الرابع: مشتمل على المعامالت للكفار والبغاة وأنواع الجهاد.
ولعلنا ندرك من خالل هذه األسطر التي سطرها في مقدمة موسوعته الخطوات التي اتبعها في 
منهجه: قال 5: «فلما أنجز اهللا العدة، وصدق الرجاء بتنفيس المدة، ابتدأت بتأليف هذا الكتاب 
فأجعله كتباً، ثُــم أضمن الكتب أبواباً، ثُم أحشــو األبواب فصوالً، والفصول مســائل، فأذكر في كل 

العوتبي بين الفقه واألصول واألدب، ضمن كتاب (قراءات في فكر العوتبي)، ص 76.  (1)
االنتصار، ص 70.  (2)
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ته من األدلة، ولم آل جهدًا في تقرير كل مذهب من  مســألة من خالف فيها، وأورد لكل مجتهد حج
تلك المذاهب بدليله، وإيراد أحســن ما أجده في نصرته، وتقرير مقالته، حتى إذا أكملت المذاهب 
تــه، وأوردت االنتصار بإبطال ما  بأدلتها في المســألة ذكرت المختار من تلك المذاهب وقررته بحج

خالفه، فصار في سياقه مرتباً على مراتب ثالث:
ة العترة وفقهاء األمة، وتكرر  المرتبة األولى: أن تكون المسألة قد وقع فيها خوض من أئم
فيها النظر، وطالت فيهــا الخصومة، وحصل فيها النـزاع بينهم، وهــذا هو األكثر المطرد من 
جهة أن معظم المســائل قد خاضــوا فيها، وأفتى كل واحد منهم على حســب مــا يعن لـه من 
النظر ويقوى من الدليل الشــرعي، وما هذا حاله من المســائل أذكر لــكل واحد منهم دليله 
وأوضحه، ثُم أشــفعه بذكر المختــار من تلك المذاهــب، وأذكر ترجيحه علــى غيره من تلك 

المذاهب المذكورة.
ة العترة فيها قول، وللفقهاء فيها خوض، وما هذا حاله فهو  المرتبة الثانية: أن ال يكــون ألئم
مغفور قليل، وال يعثر عليه إال على جهة الندرة، باإلضافة إلى ما قد خاضوا فيه، فأذكر المســألة 
وأوضحها ببراهينها الشــرعية لكل واحد من المخالفين، ثُم أذكر المختار من تلك األقاويل، وما 
ته من  أوضحه بحج أراه صالحــاً للمذهب منها بمعونة اهللا، فأما ما كان مجمعاً عليــه فأذكره، ثُم

غير زيادة.
ة العترة وال لعلماء األمــة فيها قول، وما هذا حاله فإنما ُيعثر  المرتبة الثالثة: ما ال يكون ألئم
عليه في الندرة، ويوجد على جهة القلة، وهو أدخل في الندور من الذي قبله، وما هذه صفته فأذكر 
المســألة وأوضحها بالحجة الشــرعية على حد ما أجده وأعثر عليه، فلما نزلتــه على هذه الهيئة، 
ورتبته علــى هذا الترتيب، وصــار معتمدًا في معرفة المذاهــب وحجج التأويل، ووســيلة إلى تمييز 

الصحيح المختار من األقاويل»(1).
د المنهج األصولي لكيفية إعمال المســائل الفقهية واستنباط أدلتها التفصيلية  بعد ذلك حد ثُم
من خــالل تمهيد قال فيه: «واعلــم أن قبل الخوض فيمــا نريده من مقاصد الكتــاب نذكر تمهيدًا 
يشــتمل على مقدمات خمس، تكون قاعدة لمهاده، وعوناً على إحراز أســراره ومراده، وال غنى عنها 
لمن خاض في المســائل الفقهية وتكرر نظره في المذاهب الخالفية، وأكثــر الكتب الفقهية خالية 
عنها، ونحن نوردها ونشــرحها بمعونة اهللا تعالى، وكتابي هذا متميٌز عن ســائر الكتب المصنفة في 

هذا الفن بخصال ال تخفى على الناقد البصير، ويدري بمواقعها كل ألمعي نحرير»(2).

االنتصار، ج 138/1 - 139.  (1)
المرجع السابق، ج 139/1.  (2)
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د المقّدمات الخمس وجعل لكلّ مقدمة مباحث وفصوالً متعددة، والمقدمات الخمس هي: عد ثُم
المقدمة األولى: في بيان ماهية الحكم وصحة نقل األسماء.

المقدمة الثانية: في بيان المستند في تقرير أحكام الشريعة.
المقدمة الثالثة: في تصويب اآلراء في المسائل الخالفية واألنظار االجتهادية.

المقدمة الرابعة: في بيان ما يعرف به مذهب المجتهد وبيان الطريق إليه.
المقدمة الخامسة: في جواز التقليد للعوام في المسائل الخالفية.

يقول الدكتور رضوان الســيد في تصديــره لكتاب (االنتصار): «وقد أوضــح منهجه في تقديمه 
األصولي والتأصيلــي، بحيث يمكن اعتبار موجزه التقديمي هذا في أصــول الفقه رؤية تجديدية في 

بحوث األلفاظ كما في بحوث األدلة والقواعد»(1).
وما ذكره الدكتور رضوان الســيد فهــو عين الصواب، فالمتأمل لمقدماتــه الخمس التي جعلها 
منهاجاً لـه في كتابه (االعتصام) يدرك ذلك جلياً واضحاً، وفي ما يلي خالصة مختصرة لمنهجه في 

موسوعته (االنتصار) وتشتمل على:
منهجه في تصنيف موضوعات الكتاب وترتيبها.

أسلوبه ولغته.

:É¡Ñ«JôJh ÜÉàμdG  äÉYƒ°Vƒe ∞«æ°üJ »a ¬é¡æe : k’hCG
ويشتمل على ثالثة جوانب:

الجانب األول: العناوين الرئيسة.
الجانب الثاني: ذكر آراء المذاهب ومناقشة أدلتها.

الجانب الثالث: اختيار األرجح واالنتصار له.
فمــا يتعلّق بالجانب األّول فإنه يبدأ موضوعات الفقه وعناوينها على شــكل كتاب، ثُم يجعل من 
الكتاب عدة أبواب، ويجعل لكل باب عدة فصول ومسائل، ثُم يورد التفريعات على كل مسألة، ويورد 
الفوائــد المتعلقة بها.. وهكذا نجده يتدرج من األعّم إلى األخّص بأســلوب متيــن، قائم على قواعد 
منهجية موضوعية تتســم باالنســجام وااللتقاء التام والترابط الفني فيما بينها، وعلى سبيل المثال: 

فهو يقول: «كتاب الطهارة» ثُم يقول: «وهو مشتمل على مسائل خمس:

االنتصار، ج 3/1.  (1)
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المسألة األولى: في لفظ الطهارة.
المسألة الثانية: في بيان صفة الطهارة وشرح معانيها.

المسألة الثالثة: في بيان تقسيم الطهارات.
المسألة الرابعة: في بيان حكم الطهارة من النجاسات وهل تكون معقولة المعنى أم ال؟

المسألة الخامسة: في بيان حكم الطهارة من الحدث، هل يعقل معناها في ذلك أم ال؟»(1).
وبعد أن يتوسع في كل مسألة من المســائل المذكورة، يقول: «فهذا ما أردنا ذكره من المسائل 
التي اشــتمل عليها اللفظ في قولنــا: «كتاب الطهارة» ونشــرع اآلن في األبواب التي اشــتمل عليها 
الكتاب مســتعينين باهللا وهو خير معين، وجملة ما يشــتمل عليه من األبواب عشــرة»(2). وعند عنونة 
الباب فإنه يبدأه بتمهيد، وعلى سبيل المثال قولـه: «الباب األول في المياه، واعلم أن أنظار الفقهاء 
مختلفة في تقديم األســبق من أبــواب الطهارة في التصانيــف، فمنهم من يقدم الــكالم في آداب 
قضاء الحاجــة؛ ألن الطهارة إنما تقصد للصالة، وأول ما يشــتغل به اإلنســان هــو قضاء الحاجة 
ليحصل بعدها التطهير، وهذه طريقة المحدثين في كتب األحاديث ويســمونه «باب التخلي» و «باب 
االستطابة» ويعنون به قضاء الحاجة، ومنهم من يقدم الكالم في «االستنجاء»؛ ألن أول التطهير هو 
االســتنجاء وهو غسل الفرجين، وهذه هي طريقة الســيد أبي طالب في (التحرير) وشروحه، ومنهم 
من يقدم الكالم في المياه؛ ألن أعظم ما يقع به التطهر هو الماء من بين ســائر المطهرات، وهذه 

هي طريقة أكثر الفقهاء، وهذا هو المختار»(3).
ثم يذكر بعد ذلك التعليالت ومــا يتعلق بها، ولما وصل إلى آخر التمهيــد قال: «فإذا تمهدت 
هذه القاعدة فلنذكر تقســيم األمواء، ثُــم نردفه بذكر ما يجوز الوضوء به ومــا ال يجوز، ثُم نذكر 
كيفية االجتهاد عند الشــك في طهارة الماء ونجاســته، ثُم نذكر حكم اآلنية في االســتعمال، فهذه 

فصول أربعة:
الفصل األول: في بيان تقســيم األمواء، وهي منقسمة إلى: طاهرة، ونجســة، ومستعملة، فهذه 

ثالثة أقسام»(4).
ثُم يفصل كلّ قسم بإسهاب، وهكذا في بقية الكتاب خصوصاً في أجزائه األولى.

االنتصار، ج 207/1، 212، 217، 224، 227.  (1)
المرجع السابق، ج 130/1.  (2)
المرجع السابق، ج 231/1.  (3)

المرجع السابق، ج 1/ص 3، مقدمة التحقيق.  (4)
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الجانب الثاني: ذكر آراء المذاهب ومناقشة أدلتها:
وعند إيراده ألي مســألة فقهية فإنه يلتزم بذكر مختلف اآلراء الفقهية حولها مع ذكر أدلة كل 

رأي، ومثاالً على ذلك: قال عند تعداده لرواتب الصلوات الخمس:
«الراتبــة األولــى: ســنة الفجر والســنة فيها أن تصلــى قبــل المكتوبة لمــا روت حفصة عن 
رســول اهللا ژ ، قالت: كان إذا ســكت المؤذن من أذان الفجر صلى ركعتين خفيفتين قبل أن يقام 
للصالة، وروت عائشــة عن الرســول ژ (أنه) كان يصلي بين أذان الفجر وإقامتــه ركعتين. وروي 
عنها، قالت: كان رســول اهللا ژ يصلي في بيتي ركعتين بعد طلــوع الفجر ثُم يخرج فيصلي بالناس 

الفجر وهل تكونان من صالة الليل أو من صالة النهار فيه مذهبان:
المذهب األول: أنهما من صالة الليل وتصليان عند طلوع الفجر الكاذب، وهذا هو رأي الناصر، 

ومحكي عن الباقر والصادق وعلي بن موسى الرضا واإلمامية.
والحجة على هذا: ما روي عن رســول اهللا ژ أنه قــال: «احشوهما في الليل حشواً» وفي 
حديث آخر: «دسوهما في الليل دساً». فظاهر هذين الخبرين يدل على أن وقتهما في الليل كما 

ذكرناه.
المذهب الثاني: أنهما من صالة النهار، وهذا هو رأي اإلمامين الهادي والقاســم، ومحكي عن 

الفريقين الشافعية والحنفية.
والحجة على هذا: ما روينا عن عائشــة وحفصة من األحاديث فإنها دالة على أنه كان يصليهما 
م اهللا وجهه ـ عن رســول اهللا ژ ، أنه كان يوتر عند  بعد طلوع الفجر، وروى أميــر المؤمنين ـ كر

األذان، ويصلي ركعتي الفجر عند اإلقامة.
والمختار: ما قاله اإلمامان الهادي والقاسم.

والحجة مــا قدمنــاه: ونزيد هاهنــا وهو مــا روى زيد بن علي عــن رســول اهللا ژ أنه كان 
ال يصليهما يعني ركعتي الفجر، حتى يطلع الفجر، ويعتضد ما نقلناه من األخبار بالقياس، وهو أنها 

نافلة تختص فرضاً فال تفعل إال في وقتها كنوافل سائر الفرائض.
االنتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.

ثم يستطرد في مناقشة األدلة التي وردت في المسألة قائًال:
قالوا: روي عن رســول اهللا ژ أنه قال: «دسوهما في الليل دساً واحشوهما في الليل حشواً». 

وفي هذا داللة على أنهما من صالة الليل.
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قلنا: عن هذا جوابان:
«أما أوًال: فألنه كان ‰ يســفر بالفجــر في أول األمر ثُــم عاد إلى التغليــس وُقِبض عليه، 
فالغــرض َصلوهما في وقت يلي الليــل. وهذا التأويل يجــب قبوله لما فيه من الجمــع بين األخبار 

وتوفقًة بين األدلة حذرًا عن التناقض.
وأما ثانياً: فاألخبار التي رويناها راجحة على ما ذكــروه لكثرتها ولتصريحها بالمقصود فلهذا 

كانت أحق بالقبول.
قالوا: هذه األخبار التــي رويتموها محمولة على الفجر األول، وهــو الفجر الكاذب، وعلى هذا 

يكون موافقة لما قلناه.
قلنا: هذا فاسد ألمرين:

أما أوالً: فألن الســابق إلــى الفهم عند إطالق اســم الفجر إنما هو الفجر الصادق المنتشــر 
عرضاً وبه تتعلق األحكام الشرعية، من دون الفجر الكاذب المستطيل فال يجوز حمله عليه.

وأما ثانياً: فألنه ال يطلق اسم الفجر على الفجر األول ال لغة وال شرعاً وال عرفاً، وقد بين ژ 
ه فيجب حمل خطابه الشرعي على ما بينه من جهة الشرع»(1). الفجر وحد

يقول الدكتــور رضوان الســيد في تصديره لكتــاب «االنتصــار»: «طالعت أجــزاء مختلفة من 
«االنتصار» في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء، وصورت بعضها، إضافة لمصوّرة الجزء الثامن عشــر، 
وقد ظهر لي وأنا أكتب هنا مــن الذاكرة إذ لم أعد لمصوّرات «االنتصــار» منذ العام 1994م، أن 
اإلمام يحيى بن حمزة محيط بســائر المذاهب الفقهية (السنية على الخصوص) باإلضافة طبعاً إلى 
معرفته التامة باجتهــادات علماء أهل البيت، ولكنه في نقوله آلراء تلــك المذاهب يعود في الدرجة 
األولى إلى كتب االختالف الفقهي لدى أولئك.. الطحاوي الحنفي، وإمام الحرمين الشــافعي، وابن 
عقيل وابن الجــوزي الحنبليين، والقاضي عبد الوهاب المالكي، والمحلــى البن حزم الظاهري، أما 
فقهاء العترة فيكثر من االستشهاد باإلمام الهادي (كتاب األحكام على الخصوص) ومجتهدي الجامع 

الكافي، والسيدين أبي طالب والمؤيد»(2).

الجانب الثالث: اختيار األرجح واالنتصار له:
لقد اتســم اإلمام يحيى بــن حمزة باإلنصــاف واالعتــدال والتواضع الجم فــي عرضه لآلراء 
الفقهيــة، فهو يــورد اآلراء ويذكر أدلة كل رأي بأمانــة وإنصاف، ثُم يقــول: «واألرجح أو المختار» 

االنتصار، ج 627/2.  (1)
المرجع السابق، ج 231/1.  (2)
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ــة الزيدية ألخذ به، فقد يكون األرجح في بعض المســائل  ولــو كان األرجح أو المختار مخالفاً ألئم
قول الشــافعية، وفي البعض اآلخر قول الحنفية.. وهكذا، وهذه سمة من ســمات المذهب الزيدي، 
فهــو يحرم التقليد علــى كل مجتهد قادر على اســتنباط األحكام الشــرعية عن أدلتهــا التفصيلية، 
وقد ســبق وأوضحنا أن اإلمام يحيى بن حمزة وضع تمهيدًا في بداية كتابه (االنتصار) اشــتمل على 
منهجه األصولي في كيفية التعامل مع مســائل الفقه، فما طابق المنهج اعتمــده وقرره بأدلته، وقد 
ذكر الكاتب عبد الوهاب المؤيــد أمرين مهمين حول اختيارات اإلمــام يحيى بن حمزة وترجيحاته: 
«ومن المفيد التأكيد علــى أن اإلمام يحيى بن حمزة ƒ في كتابه (االنتصار) جمع في االســتدالل 
علــى صحة اختياراته وترجيحاته بين صريح العقل وصحيح النقل»(1) وهذا األســلوب ـ أيضاً ـ اتبعه 

مة العوتبي في بعض المسائل الفقهية في كتابه (الضياء) كما سيأتي. العال

:á¨∏dGh Üƒ∏°SC’G :kÉ«fÉK
اإلمام يحيى بن حمزة بالغي ولغوي ونحوي من الطراز األول، وله عدة مؤلفات في اللغة منها: 
(األزهار الصافية شــرح مقدمة الكافية)، (الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز)، 
(الحاصر لفوائد المقدمة في حقائق اإلعراب)، (االقتصاد في النحو)، (المحصل في كشــف أســرار 

المفّصل).
يقول الدكتــور أحمد محمود صبحي مادحــاً اإلمام يحيى بن حمزة مؤلف موســوعة (النتصار): 

«فإن يحيى بن حمزة قد بلغ الذروة في البالغة والفقه»(2).
وال شــك أن من كانت هذه حالته فإن تعمقــه اللغوي والبالغي الئح علــى مؤلفاته، وخصوصاً 

موسوعته (االنتصار) ومن األمثلة على ذلك:
مسألة الخالف في مسح كل الرأس في الوضوء من حيث داللة صيغة آية الوضوء ﴿  - 
. ﴾ [المائدة: 6]. هل توجب اآلية الكريمة مســح كل الرأس أم بعضــه؟ فذهب جمهور الفقهاء 
إلى الداللــة على البعضية، بحجــة أن (الباء) في «ِبُرءُوِســكُْم» تأتي في مثــل هذا المكان  تقريباً 
للتبعيض، وتدل عليه في داللتها ومعناها اللغويين، وعارض المؤلف هذا القول رأياً وتفسيرًا، وذهب 
يعرض أوجه االستدالل ضد مخالفيه بطريقة شيقة، بقدر ما هي شــاملة وعميقة، ومقنعة وواضحة، 

في أوجه ثالثة:
أولها: أن الباء تأتي لإللصاق، وهو معناها األصلي الــذي يجب الرجوع إليه؛ فهي تعني عكس 

ما ذهب إليه مخالفوه، وهو إلصاق المسح بكل جزء من الرأس.

االنتصار، ص 86، مقدمة التحقيق.  (1)
اإلمام يحيى بن حمزة وآراؤه الكالمية، ص 11.  (2)
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ثانيها: استشهد بابن جني، وهو واحد من أبرز فالســفة اللغة العربية والمجددين في علومها.. 
وأورد رأي ابن جني الذي قال فيه: «ومن زعم أن الباء للتبعيض فشيء ال يعرفه أهل اللغة، وال ورد 

في شيء من كالم العرب منظومه وال منثوره».

وثالثها: أورد المؤلف قاعدة في غاية الدقة واألهمية، ومفادها: أن الباء في «ِبُرءُوِسكُْم» تدخل 
على المفعول به لغرض التعميم ال التبعيض، ذلك أن الفعل إذا كان متعدياً بنفسه فله حالتان:

األولى: إذا جاء دون تعديته بالباء في مثل: مسحته، فإنه هنا يفيد التعميم والتخصيص.

والثانية: إذا جاء مع الباء في مثل (مســحت به) فإنه ال يفيــد إال التعميم؛ ألن الفعل المتعدي 
بنفسه ال يحتاج إلى الباء لغرض التعدية، ولكن لتفيد معنى جديدًا هو التعميم.

ثم يؤكد بأن (باء التبعيض) لم ترد في القرآن الكريم على اإلطالق.

وكما أثبت القاعدة الســالفة في القرآن الكريــم بعدم وجود الباء للتبعيــض فيه أثبت قاعدة 
مماثلة أخرى في القرآن، وهــي عدم وجود العطف على المحل، وذلك في تفســير آية الوضوء في: 
على المحل في: «ِبُرءُوِســكُْم» بفعل  ﴿ / 0 1﴾ منصوبة، بأن نصبهــا ليس عطفاً 
«َواْمَسُحوا» فهو يرى أن (.. الظاهر من قراءة النصب هو الغسل من غير تأويل، والظاهر من قراءة 

الجر هو المسح من غير تأويل، وال تعارض بين القراءتين وال تنافي بينهما..).

ثم يقول: «وطريقة الجمع بينهما، هو أن النصب في األرجــل إنما كان على طريقة العطف على 
 األيدي»، وذلك بالفعل «َفاْغِسلُوا» من قولـه تعالى: ﴿  $ % & ' ) ﴾ [المائدة: 6]. ثُم
يمضي في توضيح القاعدة والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه شــائع أو (سائغ) كما قال تعالى: 
 P O N M L K J IH G F E DC B A @ ? > ﴿
Q ﴾ [البقرة: 217]. وإنما عطف المســجد الحرام على الشــهر الحرام؛ ألن توجه السؤال إنما كان 

عن القتال فيهما..».

ولذلك فإن عطف المســجد الحرام كما يقول على «عن سبيل اهللا» غير جائز لمجيء التعاطف 
في الجواب، طبقاً لتوجه السؤال(1).

يقول أحد محققي كتاب (االنتصار) األســتاذ عبد الوهاب المؤيد: «وفي األســلوب العام في لغة 
الكتاب ميزات ثالث:

االنتصار، ج 88/1 - 90.  (1)
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أوالها: األســلوب العام لعصره ومدرســته من ميل إلى الجزالة في اللفــظ، واالهتمام بجمال 
التعبير وبالغة القول.

ثانيتها: تميز المؤلف بأن أســلوبه في جزالة لفظه وبالغة تعبيره، يأتي مقروناً بأسلوب العالم 
الحصيف في اختيار مفرداته، بحيث يستوعب ويســتفرغ توظيف كل منها معناها الكامل، وأن يظهر 
جمــال التوظيف وبالغة التعبير ضمن ســياق متســق ومتناغم، وســهولة ظاهرة وراقيــة وبعيدة عن 

الهبوط، قد بعدها عن أي تعقيد أو تكلف.
ثالثتها: قصر الجمل المتتابعة في الســياق، مع قدرة فيها على دقة التعبير واســتيعاب المعاني 
ومفهوماً. إلى جانب سرعة تناولها  وإشــارة، منطوقاً  المقصودة بما تفيده مباشرة وإيحاء وتصريحاً 
للموضوعات الكبيرة والصغيرة واألصليــة والفرعية، وما يترتب عليها من دقائــق وتنبيهات وفوائد، 
وتوخي احتماالت وتســاؤالت واردة، وتوقي أية ثغرات أو شروخ أو تجاوز قد يحدث أو يحتمل حدوثه 

أو يفهم احتماله»(1).

:(AÉ«°†dG) áYƒ°Sƒe »a ™ÑàªdG  è¡æªdG :kÉ«fÉK

الحقيقة أن هنالك مجموعة من القواسم المشــتركة بين موسوعتي (الضياء) و (االنتصار)، وقد 
حاولــت إيضاحها قدر اإلمكان فــي خاتمة هذا البحث، وال بد من اإلشــارة هنا إلــى المنهج الذي 
مة ســلمة العوتبي في موسوعته (الضياء) كما أوضحنا ـ سلفاً ـ المنهج الذي اتبعه اإلمام  اتبعه العال

يحيى بن حمزة في موسوعته (االنتصار).
مة سلمة العوتبي من خالل ما يلي: يمكننا الكالم عن منهج العال

منهجه في تصنيف موضوعات موسوعته، وترتيب أبوابها.
أسلوبه في عرض المسائل الفقهية.

أوًال: منهجه في تصنيف موضوعات الكتاب:
ويشتمل على ثالثة جوانب:

الجانب األول: العناوين الرئيسة والموضوعات المطروقة.
الجانب الثاني: طريقة عرض الموضوعات.

الجانب الثالث: كيفية عرضه لآلراء.

االنتصار، ج 90/1، مقدمة التحقيق.  (1)
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فأما ما يتعلق بالجانب األول:
مة العوتبي جمع في موسوعته أربعة فنون من فنون العلم والمعرفة، وهي: فإن العال

الفن األول: أصول الدين، ويقع في الثالثة األجزاء األول.
الفن الثاني: أصول الفقه، ويقع في بداية الجزء الثالث.

الفن الثالث: األخالق (تهذيب النفوس) ويقع في الجزء الرابع.
الفن الرابع: الفقه، ويقع في بقية األجزاء.

ة الزيدية اإلمام القاسم بن إبراهيم 5 المتوفى سنة  وتقسيمه هذا يذكرني بتفســير أحد أئم
(246هـ) لقول اهللا تعالى: ﴿ H G F E D C ﴾ [الذاريات: 56].

قال: العبادة تنقسم إلى ثالثة أقسام: األول: معرفة اهللا تعالى، والثاني: معرفة ما يرضيه وما 
يسخطه، الثالث: اتباع ما يرضيه واجتناب ما يسخطه(1).

مة سلمة العوتبي 5 جمع هذه الثالثة األقسام في موسوعته (الضياء) وكأن لسان حاله  والعال
يقول: إنها ال يمكن أن تســتقيم العبادة والمعاملــة إال بعد معرفة اهللا تعالــى معرفة صحيحة تليق 
عن حرصه على إدخال  بجالله، بعيدة عن التجسيم والتشبيه، قال 5 في مقدمة موســوعته حاكياً 
ما يستطيع من فنون العلم في موسوعته: «فلو اســتطعت أن أجمع كل العلوم في هذا الكتاب لفعلت، 
لكن ذلك ما لــم يكن لمتقدم، وال يكون لمتأخر، فهو وإن كان كبيرًا فبالقياس لغيره يكون صغيرًا، 
وقد جمع ما تفرد في سواه، وهو مع ذلك بحمد اهللا مهذب التصنيف مصوب التأليف»(2)، وقد تناول 

موضوع العلم والمعرفة في الجزء األول، فخصه بأبواب متعددة بلغت ثمانية عشر باباً.
تكلم في التســعة األبواب األولى عن فضل العلــم وأهميته والحث عليه، وذكــر مراتب العلماء 

وأحوالهم، مرتبة كما يلي:
الباب األول: في بسم اهللا الرحٰمن الرحيم.

الباب الثاني: في العلم.
الباب الثالث: في الحكمة.

الباب الرابع: في مدح العلم وتفضيله.
الباب الخامس: في ذم الجهل وتضليله، وكثرة أهل جيله.

انظر: كتابنا (الحقوق المنسية).  (1)
الضياء، 19/1، 20.  (2)
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الباب السادس: في العقل.
الباب السابع: في تفضيل العلماء وإعظامهم وتبجيلهم وإكرامهم.

الباب الثامن: في مراتب العلماء وأحوالهم وما جاء في أقوالهم وأفعالهم.
الباب التاسع: في الحث على العلم وتعليمه.

ثم تدرج بأســلوب شــيق إلى أطراف العملية التعليمية معلماً ومتعلماً ووســيلة، فخصها بالتسعة 
األبواب األخرى، وهي:

الباب العاشر: في آداب العلماء.
الباب الحادي عشر: فيما يجب على العلماء في التعليم.

الباب الثاني عشر: في ما يجب على المتعلم لمعلمه، وما يؤمر به من اآلداب.
الباب الثالث عشر: في آداب المسؤول والسائل والفتيا، والجواب عن المسائل.

الباب الرابع عشر: في صفة المستحق عن السؤال في الحالل والحرام.
الباب الخامس عشر: في الدرس والمذاكرة والمراء والمناظرة.

الباب السادس عشر: في التقليد.
الباب السابع عشر: في ذهاب العلم وطالبيه وانقالب األحوال بأهليه، وزهادة أهل الوقت فيه.

الباب الثامن عشر: في المتعلم وما لـه وما عليه من التعليل والتحليل والتحريم.

ثم خصص: الباب التاســع عشــر: فــي التكليف، ثُم بعد ذلــك ابتدأ من الباب العشــرين في 
الكالم عن رأس العلم وهو (علم أصول الدين) مفتتحاً إياه بقسم التوحيد وما يتعلق به من األسماء 

والصفات، كالتالي:
الباب العشرون: في التوحيد.

الباب الحادي والعشرون: في األسماء.
الباب الثاني والعشرون: في أسماء الذات وأسماء الصفات.

الباب الثالث والعشرون: في التوحيد.

وتدرج في إيضاح مسائل أصول الدين في الجزء الثاني، وضمنه األبواب التالية:
باب في ما يجوز من الصفات حقيقة ومجازًا.

باب في ما ال يجوز من الصفات.
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باب في نفي الرؤية.
باب في قول: (ال إله إال اهللا).
باب في الرزق وطلب المعيشة.

باب في أحكام القرآن.
باب في المحكم والمتشابه.
باب في األواأمر والنواهي.

باب في األخبار عن النبّي ژ .
باب في شيء من األخبار.
باب في ما ال يسع جهله.

باب في ما يسع جهله.

وفي الجزء الثالث تناول التفريق بين األصــول والفروع، ثُم عقد باباً في القياس وهو ما يتعلق 
بأصول الفقه، ثُم بعد ذلك تكلم عن المصطلحات المتعلقة بأصول الدين، وهي:

باب في الدين.
باب في اإليمان واإلسالم.

باب في مؤاخاة أهل التقوى.
باب في ما يجوز للمسلم على المسلم.

باب في الوالء والبراء.
باب في الشرك والمشرك.

باب في الكفر والكافر.
باب في النفاق والمنافق.
باب في الفسق والفاسق.

باب في الظلم.
باب في الفجور.

باب في اإلثم والوزر.
باب في الهدى والضالل.

باب في المرتد.
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باب في أهل الذمة.
باب في أطعمة أهل الكتاب وغيرهم.

باب في الجزية.
باب في اختالف الفرق والمذاهب.

باب في اختالف الناس في المقاالت.
وفي المجلد الرابع تناول فقه الباطن (تزكية النفس وطهارتها وضرورة إخالص العمل هللا 8 ) 
وعقد لـه تســعة وأربعين باباً، اشــتملت على الكبائر وكيفية التوبة منها، وحقوق الوالدين والجيران 
واألرحام وحق المسلم على أخيه المســلم وحق اليتيم وشكر النعم، وما يجب أن يكون عليه المسلم 

من الصدق والوفاء والتوبة واإلخالص والصلة باهللا تعالى.
وبعد أن اطمأن على ســالمة عملية التعليم بأطرافها الثالثة، وضــرورة فهم العقيدة الصحيحة 
ـ (باب القبلة)  ب باباً، مبتدئاً  وطهارة الباطن ابتدأ بالكالم في الجزء الخامس عن أبواب الفقه بابــاً 
و (الســترة)، ثُم جعل الباب الذي يليه عن (المساجد وأهميتها) وما هي الكيفية التي يجب أن تكون 
عليها، واآلداب الخاصــة بها، والباب الذي يليه فــي (األذان وكيفيته) ثُم ابتــدأ أبواب الصالة وما 

يتعلق بها، وخصص لها سبعة وأربعين باباً.
وفي المجلد الســادس تناول موضوع الزكاة والصيام، وخصص لهما اثنين وخمســين باباً، 
وفي المجلد الســابع تناول موضوع الحج وأركانــه وأحكامه، وفي الجزء الثامــن، لعله تناوله 
ــر لي االّطالع عليه، وفي الجزأين التاســع والعاشــر  ه لم يتيسموضوع النــكاح ومتعلقاته؛ ألن
تنــاول موضوع الطالق والحضانة وما يتعلق بهما، وفي األجزاء الحادي عشــر، والثاني عشــر، 
والثالث عشــر تناول موضوع القضاء واألحكام وكيفية معاملة الناس، وفي الجزء الرابع عشــر 
استطرد في ذكر ما يتعلق بالبيع والشــراء من األحكام، وما يتعلق بالطرقات وفض المنازعات، 
وفي الجزء الخامس عشــر تناول موضوع الديات وأنواعها وكيفية إقامــة مجلس القضاء فيها، 
وفي الجزء السادس عشــر تناول موضوع الفرائض واإلرث والوصايا، وفي الجزء السابع عشر 
والجزء الثامن عشــر تناول موضوع التجارة والشراكة وما يتلعق بهما. وأما بقية األجزاء الستة 

األخيرة، فلم يتيسر لي االّطالع عليها.
وعموماً: فإن المتأمل لموسوعة الضياء يجد أنها اشتملت على مسائل أصول الدين، ومسائل 
علم الباطن، ومســائل الفقه بأنواعــه الثالثة: عبــادات، كالصالة والصيام والحــج والزكاة، 
ومعامالت، كالنكاح والطالق واإليالء والظهار، ومعاوضات، كالبيع والشــراء واإلجارة والشفعة 

وغير ذلك.
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الجانب الثاني: طريقة عرض الموضوعات:
ثُم يفرع منه  وطريقة عرضه للموضوعات طريقة مترابطة متماســكة، فهو في البداية يضع باباً 
فصوالً، ومن الفصول مسائل، ويفتتح الباب أو الفصل أو المســألة في الغالب بآية أو حديث تدالن 
على الموضوع الذي يتناولـه، وعلى ســبيل المثال: «باب في صفة الصلوات عنــد القيام إليها، وما 
يســتحب للمصلي من األفعال فيها ـ إن شــاء اهللا ـ قال اهللا تبــارك وتعالى: ﴿  ! " # ❁ 

% & ' ) ( ﴾ [المؤمنون: 1، 2].
قيل: «كان النبّي ژ إذا صلى رمى ببصره نحو السماء، ويقال نحو القبلة، فلما نزل: ﴿  ! " 
# ❁ % & ' ) ( ﴾ رمى ببصره نحو قدميه إلى أن مات، واختلف في الخشوع، 

فعن ابن عباس أنه قال: «خاشعون خائفون ساكنون»(1).

وهكذا يستمر في شرح الخشوع والسكون وكيف يجب أن يكون، ثُم يفتتح أحكام الصالة فيقول: 
«مســألة: فإن أراد المصلي الصالة صف قدميه، وجعل بينهما مسقط نعل في عرضها، وإن كان أقل 
أو أكثر فال بأس، وأرســل يديه إرســاالً في قيامه، وبهذا قال جماعة من أهل العلم، منهم الحسن، 
وابن الزبير، والنخعي، فأما وضع اليمين على الشــمال في الصالة فال نعرفه، وفيه بين القائلين به 

أيضاً اختالف في صفته»(2).

وهكذا يتدرج في إيضاح المســائل المتعلقة باألبواب برســوخ وغزارة علم، يقول سماحة الشيخ 
مة العوتبــي في الفقه: «أما الفقه فإن  مة أحمد بن حمد الخليلي متحدثاً عن رســوخ قدم العال العال
الرجل كان فيه راسخ القدم واسع االّطالع، فهو ينقل عن شــتى المذاهب اإلسالمية، حيث ينقل قل 
كل شــيء عن الرســول ژ عندما يورد األحاديث في معرض االحتجاج في األقوال التي يرجحها أو 
االحتجــاج باألقوال األخرى، حتــى األقوال التي يوردهــا يذكر أدلتها أيضاً من حديث الرســول ژ 
بجانب ذكر اآليات القرآنية، ثُم يورد أقوال الصحابة، وأقوال التابعين، وأقوال علماء األمصار، ويورد 

ة المذهب خاصة»(3). ـ أيضاً ـ أقوال أئم

الجانب الثالث: كيفية عرضه لآلراء:
من الفوارق بين موسوعة (االنتصار) وموسوعة (الضياء) أن مؤلف األولى اإلمام يحيى بن حمزة 
مة ســلمة العوتبــي فيكتفي بعبارة:  يذكر آراء المذاهب وأدلتها ومناقشــتها، أما مؤلف الثانية العال

الضياء، 125/5.  (1)
المرجع السابق، 123/5.  (2)

قراءات في فكر العوتبي الصحاري، ص 68.  (3)
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«ويرى بعضهم»، أو «قــال بعضهم»، أو «ذكر بعضهم»؛ ألن غرضه هو ذكــر الفقه اإلباضّي وتقرير 
أدلته، وقد أشــار إلى هذا في مقدمتــه قائًال: «فهذا كتاب دعاني إلى تأليفــه وحداني إلى تصنيفه 
ما وجدت من دروس آثار المســلمين، وطمس آثار الدين، وذهاب المذهــب ومتحمليه، وقلة طالبيه 

ومنتحليه، فرأيت اإلمساك عن إحيائه مع القدرة عليه ووجود السبل إليه ذنباً وشؤماً»(1).

فهذا الكالم وأمثاله ال يصــدر إال عن العلماء المخلصين، الذيــن غرضهم اهللا رب العالمين، 
ومنهم هذا العالم.

وبالنسبة للمعتمدين في نقوالت المسائل الفقهية من علماء المذهب اإلباضّي فهو ينقل عن أبي 
د بن  د بن أحمد بن غدانــة، وعن أبي عبد اهللا محم د بن بركة بواســطة محم د عبد اهللا بن محم محم
الحســن، وعن الفضل بن الحواري، وعن أبي قحطان، وعن أبي سعيد، وعن هاشم بن غيالن، وعن 
د بن محبــوب، وينقل عن جابر، وأبي عبيدة، والربيع، ووائل،  د بن روح، وعن أبي عبد اهللا محم محم

وأبي مودود، وأبي غسان.

مــة العوتبي: «فهو ينقل عن جابر  مة أحمد بن حمد الخليلي متكلماً عن العال يقول الشــيخ العال
وأبي عبيدة، والربيع، ووائل، وأبي مودود، وأبي غســان مخلد بن الُعُمرد، وأبي حاتم بن أبي مودود، 
د بن محبوب،  د بن محبوب، وبشــير بن محم وينقل أيضاً عمن بعدهم عن محبوب بن الرحيل، ومحم
د بن علي، وعن  وعن موسى بن أبي جابر، وموســى بن علي، وعلي بن عزرة، واألزهر بن علي، ومحم
أبي المؤثر، وأبي قحطان، وعن ابن جعفر، وعن غيرهم من العلماء، كما أنه ينقل عن المدرســتين 
اللتين جاءتا بعد عزل اإلمام الصلت بن مالك، واللتين ســميتا بالمدرســة الرســتاقية والمدرســة 

النـزوانية، حيث ينقل عن هذه المدرسة وتلك، مع كونه منتمياً إلى المدرسة الرستاقية»(2).

وقد ذكر سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أن لإلمام أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي 
تعقبات على موســوعة الضياء، وهي في مجملها ال تنقص شيئاً من قدرها(3)، ومؤلف (الضياء) نفسه 
قد اتســم بالتواضع الجم، فقد ذكر في مقدمة موســوعته قوله: «فألفته على ضعف معرفتي ونقص 
لألجر ال للفخر، وللتعلم ال للتقدم، وللدراسة ال للرئاسة،  بصيرتي وكلة لســاني وقلة بياني، طالباً 
غير مدع للعلوم تصنيفاً، وال مبتدع للفنون تأليفاً، لكن ألحيي به نفساً، وأفزع إليه أنساً، وأرجع إليه 

فيما أنسى»(4).

الضياء، 15/1، 16.  (1)
العالمة العوتبي بين األصول والفقه واألدب، ص 62.  (2)
انظر: المرجع السابق، ضمن كتاب قراءات، ص 69.  (3)

الضياء، 16/1.  (4)
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ثانياً: اللغة واألسلوب:
مة ســلمة العوتبي ينتمي إلى المدرسة الرســتاقية وهي معروفة في المذهب  أما اللغة فإن العال
اإلباضّي برســوخ القدم في علوم العربية واألدب، يقول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: «فإننا 
نسجل بأن المدرسة الرســتاقية ـ وإن نسب إليها ما نسب من التشدد والغلو وعدم التسامح ـ إّال أن 
باعها في علوم العربية بل وفــي علوم أصول الفقه كان أفضل، وهذا ظاهر في آثارها العلمية واآلثار 

هي خير الشواهد، بل أصدق الشواهد التي تكشف الحقيقة وتدل على الواقع»(1).
د حسن بدراسة عن لغة العوتبي وأسلوبه في كتاب (الضياء)  وقد قام الدكتور عبد الحفيظ محم
مة العوتبي في مجال اللغة واألدب، ومنها المقابلة  وذكر عددًا من الشــواهد الدالة على تضلع العال
بيــن األلفاظ كمقابلته بيــن األصل والفرع فــي قولـه معرفاً األصــل والفرع: «األصــل ما عرف به 
حكم غيره، والفرع ما عرف حكمه بغيره، وقيل: األصــل مقدمة العلم، والفرع نتيجة، والواجب على 
من أراد الفقــه أن يعرف أصول الفقه وأمهاتــه، فيكون بناه على أصول صحيحــة، ليجعل كل حكم 
في موضعه ويجريه على ســنته، وليســتدل على معرفة ذلــك باألدلة واالحتجاجــات الواضحة؛ ألنه 
ى العلة دليًال، وال الدليل علة، والحجة علــة، وليفرق بين معاني ذلــك ليُعلم افتراق حكم  ال يســم
المفترق واتفاق المتفق»(2) ومنها توظيف المعنى اللغوي في االستدالل على المعنى الفقهي، كقولـه: 
 » º ¹¸ ¶ μ ´ ﴿ :فالخمرة تحريمها بكتاب اهللا تبارك وتعالى في قولـه»

¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾» [البقرة: 219]. ويدل على ذلك: قول الشاعر:
بالعقـــول(3)شـــربت الخمـــر حتى ضـــّل عقلي يذهـــب  اإلثم  كـــذاك 

ومنها: االستعانة بالمعنى اللغوي لغرض الوصول إلى المعنى الفقهي كقوله في تعريف الصالة: 
 o n m l k j ﴿ :الصالة من طريق اللغــة الدعاء، قال اهللا جل ذكــره»
r q p ﴾ [التوبة: 103]، أي ادع لهم، وقولــه تعالى: ﴿ ½ ¾﴾ [التوبة: 99]، أي دعاء 

الرسول»(4). ويورد بعد ذلك األدلة العقلية والنقلية واالستشهادات الشعرية.
ومنها شــرحه لبعض مفردات الكلمات الواردة في النصوص المستشــهد بها، كقوله في تفسير 
 z y x w vu t s  ﴿ :(شــطر) عند استشــهاده بقــول اهللا تعالــى
مة ســلمة العوتبي فلــه مؤلف بأكمله في المعاجم  [البقرة: 144]، وهذا ليس بغريب على العال ﴾ {

اللغوية بعنوان (اإلبانة).

قراءات في فكر العوتبي، ص 68.  (1)
المرجع السابق نفسه.  (2)

الضياء، 179/4.  (3)
المرجع السابق، 7/3.  (4)
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د حسن في دراسته عن  وأما ما يتعلق باألســلوب فســأكتفي بما أورده الدكتور عبد الحفيظ محم
كتاب (الضياء) حيث قال:

«إذا انتقلنــا إلى البحث في أســلوب كتاب (الضياء) وجدنــا أن للعوتبي مناطــق نحوية كثيرة 
يتحرك فيها، من حيث التقديم والتأخير، والذكر والحذف، واإليجاز واإلطناب، واإليضاح واإلبهام، 

ا يكون له أثر في الداللة. ومن حيث التصريح والتضمين، وغير ذلك ِمم
فهو في بعض األحيــان ينتهك النظام اللغوي ويخــرج على مألوفه، أو يكــرر ألفاظاً بعينها من 

المنبهات الفنية، بما يجعل لذلك دورًا بارزًا في الداللة.
أما من ناحية بناء العبارة فإن أسلوبه محكم البناء، تأخذ فيه األلفاظ بعضها بعجز بعض، وتتآلف 

وتلتحم التحاماً قوياً، حتى ال يوجد بين أجزاء الكالم تنافر. يقول ـ مثًال ـ في تعريف اإلسالم والكفر:
«وإجماالً اإلســالم في كلمــة واحدة، طاعــة اهللا 8 ، وفــي كلمتين: طاعــة اهللا 8 وطاعة 
رســوله ژ ، وفي ثالث: القول والعمــل والمعرفة؛ فالقول اإلقــرار باللســان، والمعرفة بالقلب، 

والعمل باألبدان».
ثم أوضح العوتبي الجانب المقابل لهذه الصورة، ليحدث ذلك التوازن الذي يتميز به أسلوبه، 
فعرف الكفر بقوله: «وإجماالً الكفر في كلمة واحدة: معصية اهللا، وفي كلمتين: معصية اهللا ومعصية 
رســوله. والذي دعا إليه الخلق ثالثة أشــياء: أن يشــهدوا لـه بالربوبية، ويخضعوا لـه بالعبودية، 
ــنة والرسل،  ويدينوا لـه بالطاعة والتوحيد وحجة اهللا في األرض العقل واالســتطاعة والكتاب والس
والدليــل على الحق الهدى والرســل والميثــاق واإلجماع. وأربــع لوالهن لهلك النــاس جميعاً هن: 

الوقوف، والرخصة، والتوبة، والتقية»(1).
تعريف الكفر يقابل تعريف اإلســالم، ويتوازن مع جملة، ويتضمــن كل تعريف على حدة إجماالً 
ثُم تفصيــًال، وقد برزت عند العوتبي ظاهرة المزج بين الفقه واللغــة، حيث جاء تفصيله لما أجمل 
على مراحل بدقة وإحكام، وتعريف اإلســالم بأنــه «طاعة اهللا 8 » فيه إيجــاز وقصر، حيث طاعة 
اهللا 8 تتضمن طاعة رســوله ژ وتتضمن كذلــك اإليمان والعمل، فاإليمــان بالقلب، والعمل قول 

باللسان وعمل باألبدان.
وفي مجال تعريف اإلسالم أردف لفظ الجاللة بجملة «عز وجل» وقد ناسب ذلك الحديث عن 
موقف الطاعة أن يكون اهللا هكذا في قلوب المطيعين، وكذلك أوردت جملة «صلى اهللا عليه وســلم» 

بعد كلمة رسوله.

الضياء، 84/3.  (1)
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أمــا في مجال الحديث عــن الكفر والكافرين فلم يــورد هذه الجمل، وقد ناســب ذلك موقف 
الكافرين من معصية وجحود.

وفي تعريفه للكفر توازنت الجمل مع تعريف اإلســالم في المرحلتين األولى والثانية، ولكنه في 
المرحلــة الثالثة انحرف عن الخط الذي ســار عليه، وخرج على ذلك التوازن فناســب ذلك ما في 
الكفــر من انحراف. ومن ناحية أخرى جاء أســلوبه طبيعياً غير متكلف، فلم يتعســف ذلك التوازن، 

فأثار القارئ، ونبه بكسر تلك الرتابة.
ولكنه أبقى على الرقــم «ثالثة» في هذه المرحلة الثالثة ليحتفــظ بذلك الخيط الذي يرتبط 
بين الجانبين فقال: «والذي دعا إليه الخلق ثالثة أشــياء: أن يشــهدوا لــه بالربوبية، ويخضعوا له 

بالعبودية، ويدينوا له بالطاعة والتوحيد».
وكما أراد العوتبي أن تتضمن المرحلة الثالثة من تفصيل تعريفه للكفر ما يبين جحود الكافرين 

وضاللهم وعصيانهم.
وفــي عبارة العوتبي إطنــاب عن طريق اإليضاح بعــد اإلبهام، فقد جاء المعنــى مجمًال مبهماً في 
الجملة األولى، فتشــوقت نفس المتلقى إلى معرفته على ســبيل التفصيل واإليضاح، فــإذا جاء المعنى 

مفصًال بعد ذلك «تمكن في النفس أفضل تمكن، وكان شعورها به أتم شعور، ولذتها بالعلم أكمل»(1).
ومن ذلك ـ أيضاً ـ قوله: «وأربع لوالهن لهلك الناس جميعاً، هن: الوقوف، والرخصة، والتوبة، 

والتقية».
تقديم الخبر فــي الجملتين، وذلك لالهتمام بــه، وهو األولى: «حجة اهللا فــي األرض»، وفي 

الثانية «الدليل على الحق»، وناسب تأخير المبتدأ أن تتوالى المعطوفات بعده في الحالين.
ومن اإلطنــاب أو اإلجمال والتفصيل قولـه: «قــال أصحابنا: الكفر كفــران: كفر جحود، وكفر 
ا تصيبه الناس ديناً  نعمة، وكفــر الجحود هو الكفر بالتنزيل، وكفر النعمة هو الخطأ في التأويل ِمم

وادعوا أنه الحق في مخالفتهم، فهم عندنا بذلك ضالل هالكون، إال أن يتوبوا ويراجعون الحق»(2).
في قولـــه: «الكفر كفران»، ثُم فصل ذلــك وأوضحه بالكالم الذي  جاء الكالم مجمًال مبهماً 
ـ «التوشيع»(3): وهو أن يؤتى في عجز الكالم ـ غالباً ـ  جاء بعده، وهذا اللون هو ما دعاه البالغيون ب

ِبمثنى، مفسر باسمين، أحدهما معطوف على اآلخر.

اإليضاح، للخطيب القزويني، تحقيق: لجنة من علماء األزهر، ص 195.  (1)
الضياء، 85/3.  (2)

انظــر: النكت في إعجاز القرآن للروماني (ضمن ثالث وســائل في إعجاز القرآن) تحقيــق: محمد خلف اهللا، والدكتور محمد   (3)
زغلول سالم، الطبعة الثالثة. دار المعارف، مصر.
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ثــم أورد العوتبي القــول المخالف لقول أصحابه فــي أدب وتواضع، ودون طعــن أو تجريح أو 
تشــهير وتســفيه، وإنما اكتفى بإيراد األدلة النقلية والعقلية على صحة قول أصحابه، يقول: «وأنكر 
مخالفونا قول أصحابنا في كفر النعمة، وقولهم: إن الكفر كفر واحد وهو كفر الجحود، واهللا يوفقنا 
للصواب. عن النبّي ژ أنه قال: «من قال ألخيه المســلم: يا كافر فقد كفــر أحدهما أو كالهما». 
وتأول ذلك كفر نعمة ال كفر شــرك. وقال ژ : «من أتى كاهنا أو ســاحرًا فصدقه فيما يقول فقد 
د ژ » يعني كفر نعمة ال كفر شرك. الكاهن الذي يخط على األرض يتكهن  كفر بما أنزل على محم

في ذلك»(1).
ويستخدم العوتبي عبارات تفيد حســن النية والتواضع، ومن ذلك قوله: «واهللا أعلم»، أو «فيما 

علمت»، وقال في الموقف الذي نحن بصدده: «واهللا يوفقنا للصواب».
واستدل العوتبي على أن كفر الكاهن أو الســاحر يختلف عن كفر من يأتيه فيصدقه عن طريق 

العقل، ومن ذلك أن حد الساحر القتل، وليس كذلك من يأتيه ويصدقه.

2 ـ تصوير المعاني التي يتناولها فيجعلها مشخصة ماثلة أمام األعين:
ومن أمثلة ذلك تشخيصه العلم على سبيل االستعارة المكنية، يقول:

«العلــم ذو مفاصل كثيرة: فرأســه التواضع، وعينه البراءة من الحســد، وأذنه الفهم، ولســانه 
الصدق، وفهمه الفحص، وقلبه حســن النية، وعقله سعة المعرفة، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، 
وهمته السالمة، وحكمته الورع، ومستقره سعة الرأي، ومحله األناة، وسلطانه العدل، ومملكته القناعة، 
ورئيسه النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسالحه لين الكالم، وسيفه الرجاء، وقوسه القناعة، 
وسهمه المحبة، ورمحه التقوى، وفرســه المداراة، وجيشه المشــورة، وماله األدب، وحربه المكابدة، 

وذخيرته التوبة، وزاده المعرفة، ومأواه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه مودة األخيار»(2).
3 ـ في األحــكام الفقهية اليقينيــة فيما يتصل بالحــالل والحرام يأتي أســلوبه قاطعاً في لغة 
تقريره، مســتخدماً أفعاالً محددة مثل: يجب، أو يجوز، وال يجوز، ومن ذلك قولـه: «والصالة تجب 
على من حصل منه اإليمان»(3). وقولـه: «واإلقامة ســنة، وهي كاألذان، ال زيادة فيها إال قولـه: «قد 
قامت الصالة مرتين، مثنى مثنى»(4). وقولـه: «وال يكــون المؤذن إال ثقة أميناً»(5) وقولـه: «ال يجوز 

الضياء، 85/3.  (1)
المرجع السابق، 53/1.  (2)
المرجع السابق، 9/5.  (3)

المرجع السابق، ص 136.  (4)
المرجع نفسه، ص 64.  (5)



الشيخ عبد اهللا بن حمود العزي مة العوتبي 153الضياء للعال

أذان المرأة وال إقامتها»(1) وقولـه: «وال يجوز أن يغتصب المسجد، وليس لمغتصبه أن يصلي فيه»(2)، 
وقولـه: «جائز أن تستعمل بئر المسجد لغسل الثياب وسقي الدواب وكذلك دلوها»(3).

الرأي  كل رأي، موضحاً  مستقصياً  فضفاضاً  أما في المسائل األخرى فإن أسلوبه يأتي منبســطاً 
الذي يوافقه. فإذا كان االتفاق هو األظهر بدأ بما اتفق عليه، ســواء كان بين العلماء بصفة عامة أو 
بين أصحابه، ومــن ذلك قوله: «أجمعت العلماء أن النبّي ژ صلى بأصحابه عند الكعبة خلف مقام 

إبراهيم، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وصف أصحابه خلفه صفوفاً مستديرة كالحلقة»(4).
ويقــول: «اتفق أصحابنا ـ فيمــا علمت ـ أن عــدد األذان الذي جاءت به الرواية خمس عشــرة 

كلمة»(5).
وإن كان االختالف هو األظهر يبدأ بذكر الخالف، ثُم ينتهي في النهاية إلى القول الذي يوافقه 
مؤيــدًا باألدلة والحجج. يقول مثــًال: «اختلف الناس فــي معنى قول النبــّي ژ : «المؤذنون أطول 

الناس أعناقاً يوم القيامة»(6)»(7).

ø«àYƒ°SƒªdG  øY á«¡≤a êPÉªf :ådÉãdG  π°üØdG

في هذا الفصل نورد نماذج فقهية من موسوعتي (االنتصار) لإلمام يحيى بن حمزة، و (الضياء) 
مة العوتبي، وتشتمل على أربعة نصوص فقهية من الموسوعتين: للعال

النص األول: من موســـوعة (الضياء)(8): «باب في الصالة ووجوبها: فــي الصالة والنهي عن 
ــد 5 : الصالة من طريق اللغة الدعــاء، قال اهللا جلّ  التهاون بها وأحــكام تاركها: قال أبو محم
ذكــره: ﴿ r q p o n m l k j ﴾ [التوبــة: 103]. أي ادع لهــم، وقولــه 

تعالى: ﴿ ½ ¾ ﴾ [التوبة: 99]. أي دعاء الرسول.
ا  وأما الصالة الشــرعية فهو ما ضم إلى الدعاء من الركوع والســجود والقراءة وغير ذلك ِمم
وقف الرســول ژ وبينه من مراد اهللا تعالى بقولـه: ﴿ l k﴾ [البقــرة: 43]. ويدل على أن 

المرجع السابق، ص 65.  (1)

المرجع السابق، ص 36.  (2)

المرجع السابق، ص 42.  (3)
المرجع السابق، ص 9.  (4)

الضياء، 63/5.  (5)
المرجع السابق، 57/5.  (6)

قراءات في فكر العوتبي الصحاري: 126 - 130.  (7)
الضياء، 79/5 - 81.  (8)
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الصالة دعاءٌ من طريق اللغة أن الصالة على الميت دعاء ليس فيها ركوع وال ســجود ـ واهللا أعلم ـ 
قال األعشى:

بـهـا يـهــــوذ  طــــاف  دّنهـــــاوصهـبــــاء  فـــي  الريــــح  وقابلـهـــــا 
خــــتـــم وعـليـهـــــــا  وصلـــى عـلـــى ِدّنهــــا وارتســـــموأبــرزَهـــا 

وقال ابن األنباري: الصالة في كالم العرب تنقســم على ثالثة أوجــه، تكون الصالة المعروفة 
التي فيها الركوع والســجود كما قال اهللا تعالى: ﴿Z ] \ ﴾ [الكوثــر: 2]. وتكون الصالة 

الترحم، ومنه قوله تعالى: ﴿ N M L K J I ﴾ [البقرة: 157].
قال كعب بن مالك:

اْلُمســـبُلصلـــى اإللـــُه عليهـــم مـــن فْتَيٍة الغماُم  عظاَمهما  وســـقى 
ومنه: حديث ابن أبي أوفى قال: أتينا النبّي ژ الصدقة عامنا، فقال: اللهم صل على آِل 
أبي أوفى، فمعنــاه ترحْم عليهم، وتكون الصالة الدعاءُ، من ذلــك الصالة على الميت، معناه 
الدعاء، ومن ذلك قــول النبــّي ژ : «إذا ُدعي أحدكم إلى طعام فليجـــب، فإن كان مفطراً 
» معنــاه: فليدع لهم بالبركة، ومنــه قوله ژ : «إن الصائم  فلُيصل فليأكل، وإن كان صائماً 
إذا أكل عنده الطعام صلت عليه المالئكة حتى يمســـي» معناه: دعت له المالئكة، ومن قول 

األعشى:
ُمْرَتَحَال ْبـــُت  َقر َوَقـــْد  بِْنِتي  يَا َرب َجنْب أَبِـــي اْألَْوَصاَب َواْلَوَجَعاتقول 
ُمْضَطَجعاَعَلْيِك ِمْثُل الـــِذي َصلْيِت فَاْغَتِمِضي اْلَمـــْرِء  لَِجْنِب   فَِإن نَْوماً 

يقــول: ليكن لِك مثل الذي دعــوت لي به، وهذا تفســير من روى مثُل بالرفــع، ومن روى مثَل 
بالنصب أي عليك بالدعاء لي مثل ما دعوت بي فأكثري منه.

فيها ذكر صــالة المالئكة،  وقال أبو عبيــد: كل داع فهو مصــل. وكذلك األحاديث التــي جاءَ 
كقوله ژ : «الصائم إذا أكل عنده الطعام صّلت عليه المالئكة عشـــراً حتى يمسي» وحديثه: «من 
صلى َعَلى النبّي ژ صلت عليه المالئكة عشراً حتى يمسي» وهذا في حديث كثير، وهو كله عندي 

الدعاء، ومثله في الشعر في غير موضع. قال األعشى:
ـــي ِدّنـــهـــا ــا الـــريـــُح ف ــه ــل ــاب ـــا وارتــســموق ـــه ــى ِدّن ــل وصــلــى ع

د، ومنه قوله  أي دعا لها بالســالمة والبركة يصف الخمر، ومنه قولهم: اللهم صــل على محم
تعالــى: ﴿M L K J I HG F E D C B ﴾ [األحزاب: 56]. فهو من 

اهللا رحمة، ومن المالئكة دعاء.
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قال أبو عبيدة: الصالة ثالثة أشــياء: الرحمة والدعــاء والصالة، وقال الــرازي مثل قول أبي 
عبيدة، قال: ومن الرحمة قول كثير:

وابنتها الرحمٰـــُن  َعـــّزَة  عَلى  األَُخِرَصّلى  جاراتِهـــا  عَلى  وصّلـــى  ليلى 
الصــالة ها هنا بمعنى الرحمــة. قال أهل التفســير: الصالة من اهللا الرحمــة، ومن المالئكة 

استغفار، ومن المؤمنين دعاء.

قال: والصالة على وجوه كثيرة غير ما ذُكر وقد تركتها اختصارًا».

النص الثاني: من موسوعة (االنتصار)(1):
«المبحث األول: في لفظ الصالة واشتقاقه: اعلم أن لفظ الصالة مقول على معان ثالثة:
أولها: الدعاء، قال اهللا تعالى: ﴿ r q ﴾ [التوبة: 103]. أي ادع لهم. وقال الشاعر:

َعَلْيِك ِمْثُل الِذي َصلْيِت فَاْغَتِمِضي(2)

وقال تعالى: ﴿ M L K J I ﴾ [األحزاب: 56].

 ﴾ G F E D C B ﴿ :وثانيها: الرحمــة من اهللا تعالى، كمــا قال تعالــى
[األحزاب: 56]؛ ألن التقدير أن اهللا يصلي ومالئكته يصلون.

وثالثها: بمعنى االســتغفار وهي صالة المالئكة، فصار إطالق لفــظ الصالة على هذه المعاني 
الثالثة الدعــاء والرحمة واالســتغفار. وهل يكون إطالقهــا عليها على جهة االشــتراك أو على جهة 

التواطؤ؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن إطالقها عليهما إنما هو على جهة االشــتراك؛ ألن هــذه المعاني مختلفة وكل لفظ 

أطلق على معاٍن مختلفة فهو مشترك كلفظ القرء ولفظ الشفق.
ـه يجمعها جامع معنــوي كإطالق لفظ  وثانيهما: أن يكون إطالقه علــى جهة التواطؤ؛ ألنـ
اإلنســان والفرس، فإطالق لفظ اإلنســان على أفراد متعددة كزيد وعمرو وبكر وخالد تجمعها 
اإلنسانية، وهكذا لفظ الفرس فإنه يطلق على أفراد متعددة يجمعها جامع الفرسية. فالصالة من 

اهللا تعالى ومن مالئكته ومن المؤمنين يجمعهـا جامع معنوي وهو االهتمام بأمر الرسول ژ .

االنتصار، ج 476/2 - 479.  (1)
َفِإن ِلَجنِْب اْلَمْرِء ُمْضَطَجعا». تمامه: «نَوْماً   (2)



التأليف الموسوعي والفقه المقارن156 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

والمختار: هو األول، من جهة أن هذه األمور الثالثة مختلفة في أنفسها ال يجمعها جامع معنوي 
على حال ولو ســوغنا هذا الجامع المعنــوي الذي ذكروه وهو االهتمام بأمر الرســول فما يعجز عن 
تقدير أمر معنوي في األلفاظ المشتركة فيلزم أال يوجد لفظ مشترك وهذا فاسد. فصح إفادته لهذه 

المعاني باالشتراك وهو مطلوبنا.
المبحث الثاني: في بيان معنى الصالة وحقيقتها بالشــرع: اعلــم أن لفظ الصالة صار منقوالً 
بالشــرع إلفادة معاٍن شــرعية تخالف موضوعها اللغوي، ويوضح ما قلناه ويؤيده أن القائل إذا قال: 
فالن يصلي فال يسبق إلى الفهم الدعاء وإنما يفيد اشتغاله بأفعال مخصوصة شرعية تخالف الدعاء 
فصــارت حقيقة في إفادة تلك المعاني الشــرعية، وحقيقة فيها لســبقها إلى الفهــم عند اإلطالق. 

وصارت المعاني اللغوية مجازًا ال تفهم إال بقرينة وهذه أمارة كون اللفظ مجازًا.
فــإن قال قائل: إذا كان لفظ الصالة منقوالً بالشــرع إلفادة معاٍن شــرعية فهل يفيد الدعاء أو 

يصير الدعاء غير مستفاد منه ويكون نسياً منسياً.
قلنا: المقصود أنه قد حصل تغيير المعنى اللغوي بإفادة معاٍن شــرعية وســواء كان الدعاء 
مفهوماً منه أو غير مفهــوم، بل نقول ال يمتنع أن يكون مفهوماً مع تعبيرات من جهة الشــرع قد 
صار اللفظ مفيدًا لها عند اإلطالق وهو مطلوبنا. وهكذا القول في جميع األلفاظ الشــرعية من 
الــزكاة والحج والصوم ال تمتنــع إفادتها لمعانيهــا اللغوية مع تحكمات من جهة الشــرع بأمور 
مخصوصة، قد اعتبرها وشرطها. فإذا تمهدت هذه القاعدة من كونه منقوالً بالشرع إلفادة معان 

شرعية مختلفة.
فنقول: مــا هذا حاله ال يجوز أن ُيَحــد بحقيقة واحدة فال يجوز أن يقال فــي تعريف ماهيتها: 
هي عبارة عن أقوال وأفعال وركوع وســجود موقتة بأوقات مخصوصة على كيفية مخصوصة؛ ألنا نجد 
كثيرًا من الصلوات خالياً عما ذكرتموه مع كونها صالة، ولهذا فإن صالة الجنازة خالية عن الركوع 

والسجود وكلها صالة، فلما كان األمر كما قلناه بطل إدخالها في ماهية واحدة.
نعم.. يمكن أن يقال في تعريفها على جهة التقريب: إنها عبادة موقتة مؤداة على حســب الحال 

وحكم الشرع.
فقولنا: عبادة، يخرج عنه ما ليس بعبادة كالبيع واإلجارة وسائر عقود المعاوضات.

وقولنا: موقتة، يخرج منها ما ليس موقتاً من العبادات كالزكاة والحج.
وقولنا: مؤداة على حســب الحال، يدخــل فيه جميع ما نقص منها ألجل العــذر من قيام وقعود 

وسائر األمور المعتبرة في حقها.
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وقولنا: وحكم الشــرع، يدخل فيه صالة الجنازة فإنها مؤداة من غير ركوع وســجود ألجل حكم 
الشرع وأمره في ذلك».

وعنــد التأمل في النصيــن نجد أن كال منهما اســتعان بالمعنــى اللغوي للوصــول إلى المعنى 
الفقهي، كما أنهما ذكرا معاني الصالة الثالثة بطرق متنوعة واســتدالالت خاصة بكل واحد منهما. 

وجميعها توصلنا إلى المعاني الثالثة التي توصل إليها كل واحد منهما.

النص الثالث: من موسوعة (الضياء)(1):
«باب ما يكره للمصلي فعلــه وال ينقض عليه: يكره للمصلي كل عبث وكل مشــغل عن الصالة، 
ويكره لـه العبث بثيابه أو جســده، وقال بعض: من صلى متلثماً نقــض. وقال أبو عبد اهللا: من صلى 
متلثماً لم أبلغ به إلى فساد صالته، إال أن ذلك يكره. وكذلك إن صلى وقدامه ناٌر موقدةٌ أو قبر أو 

ميتة، فذلك يكره وال يبلغ به إلى فساد صالته.
وقال بعض الفقهاء: إنها تفســد واهللا أعلم. وقال بعض: يكره ذلك وصالته تامة. ويكره أن 
يقصد المصلي إلى حصاة بعينها للســجود، فإن فعل فال نقض عليه. ومن رفع رأســه من سجوده 
ويداه في األرض حتــى عاد فذلك يكره، وال يرفــع ركبتيه عن األرض، وال بــأس أن يريح رجًال 
ويعتمد على أخرى وهو قائم. ومن صلى ولم يمس أطراف قدمه األرض في ســجوده فذلك يكره، 
وال يبلغ به إلى فساد. ومن صلى قائماً على بســاط وسجد على األرض فبعض الفقهاء أجاز ذلك 

وبعض كرهه.
ومن صلى فإذا أراد الســجود رّد يده فضم ثوبه من خلفه فإنه يكره وال نقض عليه. ومن صلى 
في رمل فوضع لموضع ســجوده حجرًا أو خصفاً فذلــك يكره. وإن صلى في رمــل أو تراب أو طين 
فجعل بين وجهه وبين األرض طرف ثوبه أو حجرًا فال يصلح ذلك إّال من حِرٍ شــديد يحرق جبهته. 
ا الطين فإذا كان كثيرًا يفسد ثيابه فليومئ إيماءً. وكرهوا للمصلي أن ينـزع سمطاً من لحيته أو  َوأَم
رأسه، وكره أن يعبث الرجل بلحيته في الصالة. ومن سجد وأبصر من خلفه من تحت يديه، وكذلك 

إذا ركع فال ينبغي له فعل ذلك وصالته تامة إن شاء اهللا.
ومن أبصر في سجوده الصف الذي خلفه وال يلتفت لم أتقدم على نقض صالته. ويكره أن يرفع 
ا يعرض به الشــيطان، وكذلك تنقيع األصابع  الرجل عطاســه في صالته وغيرها والتثاؤب، وهو ِمم
والعبث بالحصى والنفخ، كل هذا ال ينبغي فعله، وال يكف شــعرًا وال ثوباً، وال يجعلن ثوبه على فيه، 

وليخرجه عنه.

الضياء، 293/5 - 295.  (1)
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وقال أبو عبد اهللا: كف الثوب والشــعر ال ينقــض الصالة، ولكنه يكــره ويؤمر المصلي أن 
ال يفعل ذلك. ويكــره للرجل أن يغرق ريقه في الصالة، ويكــره االلتفات، وال نبصر نقضاً حتى 
ينظر في التفاته ما خلف ظهره. وإن نظر عن يمينه أو شــماله أو أمامه حتى يستبين فال نقض 
ا فيه بال  ما لم يشتغل بذلك عن صالته. وكذلك أرجو إن كان بين يديه كتاب فاستبان شيئاً ِمم
أن يشتغل به عن صالته. ويوجد ـ أيضاً ـ عن أبي عبد اهللا فيمن نظر كتاباً واستبانه في الصالة 

أن ينقض.
والتمطي إن فعله من غير عذر فأرجو أن ال يبلغ به إلى نقض. وقال أبو عبد اهللا: كره للرجل أن 
يصلي مســتقبًال للنار الموقدة، وأما السراج والقناديل فال بأس بذلك. ويكره للمصلي أن ينقر أنفه 
حتى يخرج منه شــيء أو ال يخرج، أو يدخل يده في فيه أو منخره أو أذنه. وقال بعض: بالنقض في 

ذلك، وقيل غير ذلك، ونحن ممن ال يبصر النقض في ذلك.
وإذا أبصر المصلي رجًال يتعرق فعن مســبح وهاشــم أنه مكروه ولم يريا نقضــاً. ومن رّد يده 
إلى ظهره فحكه لم يبلغ به إلى فســاد صالته، ومن خلّل لحيته في صالة الفريضة بأصابعه فسدت 
صالته؛ ألنه من العبث. وعن نجدة بن أزهر أنه رأى موســى بن علي يجــري كفه على لحيته. ومن 
أدخل يده في أذنه أو إبطه يحك شــيئاً يؤذيه، أو مســح رأســه أو أنفه أو لحيته فــكل هذا مكروه، 

وال يرى عليه إعادة، وليتق فعل ذلك، وليسكن في صالته، وليخشع فيها بقلبه وجوارحه.
ومن عبث بمنخــره وهو في الصالة فخرج منه شــيءٌ، قال أبو عبد اهللا: بئــس ما صنع وال أبلغ 
به إلــى نقض. وبعض يــرى أن العبث كله من غير عــذر ينقض، ومن كان في ردائــه رطوبة فرفعه 
عن التراب أو كان في إزاره فأرخى الرداء علــى اإلزار ليتقي التراب عنه فهذا ما يكره في الصالة 
وال نقض فيه إن شــاء اهللا، ومن كان به من ُدّمل فحكها فخرج منها ماء ال ينقض عليه وضوؤه؛ ألنه 
ال ينقــض عليه صالته، ومن صلى وقدامه بول أو عذرة أو ميتــة أو ثوب نجس فصالته تامة، ويكره 

لـه أن يتعمد لذلك، وهذا قول بعض الفقهاء.
ويكره للمصلي أن يغمض عينيه وهو يقرأ، وال نقض عليه. وكذلك إن غمض في الركوع والسجود 
فمكروه وال نقض. ويكره للمصلــي أن يكون قدامه نائم أو متحدث أو قــادم أو ذاهب، فإن فعل فال 
نقض ما لم يســتقبله المتحدث بوجهه، ويكون كالمصلي إلى صورة، وإن كان النائم خلفه فال بأس 

عليه، وإن كان قدامه فيكره له، وإن كان النائم مقبًال بوجهه إليه خفت عليه الفساد.
ومن كان يصلي خلف ســارية فجاءَ رجل يريد أن يمضي بينه وبين السارية فمّد يده حتى حجز 
الرجــل من المضي، فعن أبي عبد اهللا: أنه قد أســاء. وال أبلغ به إلى نقــض إال أن يجره أو يدفعه؛ 
ألنه جاء في األثر: إن للمصلي أن يدرأ عن نفســه في صالته ما اســتطاع بال عالج. قال: وأنا أكره 
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جميع ذلك، وليســكن في صالته. ومن نظر في الصالة أمامه حتى عــرف من مر بين يديه أو نظر 
فــي كتاب فعرف عنوانه فمكروه وال ينقض، إال أن يتشــاغل به فنســي ما هو فيــه من صالته. قال 

أبو عبد اهللا: النقض في قراءة الكتاب، وأما ما بقي فنعم.
ومن نظر عن يمينه وشــماله حتى عرف من يرى فهي مثلها. وقال عمر بن سعيد: تكره الصالة 
إذا كانت صورة النفس في القبلــة، ومن كان إلى جنبه رجل مريض فليس لــه أن يقعده من قيامه 

وال يقيمه من قعوده، فإن فعل فال نقض عليه.

النص الرابع: من موسوعة (االنتصار)(1):
«في بيان األمور المكروهة في الصالة: اعلم أنا نريد باألمور المكروهة في الصالة ما ال يكون 
فعله وال تركه مبطلين لها وال موجبين لفسادها، وإنما نريد ما يوجب سجود السهو وينقص الثواب.

التفريع على هذه القاعدة:
الفرع األول: يكره ترك الســنن في السنن، وســواء كانت الســنة من باب األذكار أو من باب 
األفعال أو من باب الهيئات؛ ِلما روي عن الرســول ژ أنه قال: «من رغب عن ســنتي فليس مني». 
وأراد ليس من عملي وشــأني ولم يرد البراءة ممن ترك الُسنة، ولما روي عن الرسول ژ أنه قال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». والمعلــوم من حاله ژ أنه كان يأتي بالســنن في الصالة وهيئاتها 
كلها، وفي الحديث عن الرســول ژ أنه قــال: «الصالة مكيال فمن أوفى استوفى». وأراد من أتى 
بها على الحد الذي شــرعت لـه فقد وفاها حقها فيجب أن يســتوفي حقه من األجــر والثواب على 
أدائها كاملة وافيــة، وفي حديث آخر: «مثل الـــذي ال يتم صالته (يعني الــذي ال يأتي بفروضها 

وسننها) كمثل الحامل حملت حتى إذا دنا نفاسها أملصت فال هي ذات حمل وال ذات ولد».
الفرع الثاني: يكــره أن يلتفت المصلي في صالته لغير حاجة؛ ِلَما رُوي عن عائشــة أنها قالت 
ســألت رســول اهللا ژ عن التفات الرجل في الصالة فقال: «هو اختالس يختلســـه الشيطان من 

صالة العبد»(2).
وروي عن الرســول ژ أنه قال: «إذا التفت العبد في صالته يقول اهللا تعالى: عبدي إلى من 

تلتفت أنا خير ممن تلتفت إليه»(3).

االنتصار، ج 467/3 - 471.  (1)
أخرجه البخاري 261/1، ومسلم، والنسائي في المجتبى 8/3، وعبد الرزاق في مصنفه 258/2، وهي في السنن الكبرى 190/1،   (2)

.357/1 ،191
رواه البزار عن جابر وعبد الرزاق عن أبي هريرة 257/2، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 395/1، وفي مجمع الزوائد 80/2.  (3)
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وروي عن الرســول ژ أنه قال: «ال يزال اهللا مقبًال على عبده في صالته ما لم يلتفت، فإذا 
التفت صرف وجهه عنه»(1)، فإن التفت يميناً وشماًال لحاجة لم يكره؛ ِلَما رُوي عن الرسول ژ أنه 
وشــماالً وال يلوي عنقه خلف ظهره(2) رواه ابن عبــاس، وال تبطل به الصالة لخبر  كان يلتفت يميناً 
ابن عباس وألنه عمل قليل، وإن التفت حتى استدبر القبلة بطلت صالته؛ ألنه ترك شرطاً من شروط 

الصالة.
الفرع الثالــث: يكره أن يرفع بصره إلى الســماء في الصالة؛ لمــا روى أنس بن مالك عن 
الرسول ژ أنه قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصالة حتى اشتد قولـه 
في ذلك فقال: لينتهين أو َلُتْخَطَفن أبصارهم»(3). فإن طلع ببصره نحو القبلة لحاجة لم يكره؛ 
ِلَما رُوي أن الرســول ژ لما نــزل بطن واد في بعــض غزواته قال: «من يحرســنا هذه الليلة» 
فقــال رجل: أنا يا رســول اهللا، فطلع أعلى ليحرســهم. فلما طلع الفجر قال الرســول ژ : «هل 
أحسستم بفارســنا»؟ قالوا: ال يا رسول اهللا، فصلى الرســول ژ صالة الفجر وهو يلحظ ببصره 

أعلى الوادي يرقب الرجل(4).
الفرع الرابع: يكره أن ينظر الرجل في صالته إلى شــيء يلهيه من ثوب أو بســاط أو غيرهما؛ 
ِلَما رُوي عن عائشــة قالت: كان الرســول ژ يصلي وعليه خميصة ذات أعالم فلما فرغ من صالته 
قال: «ألهتني أعالم هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم فليبعها وأتوني بإنبجانية»(5). (واإلنبجاني: كساء 
ليس فيه خطوط وهو بالنون والباء بنقطة من أســفلها وبالجيم). فإن فعــل ذلك لم تبطل صالته؛ 

ألنه لم ينقل عن رسول اهللا ژ أنه أعاد الصالة.
الفرع الخامس: يكره االختصار فــي الصالة لما روى أبو هريرة عن الرســول ژ أنه نهى أن 

يصلي الرجل مختصرًا وإنما كره االختصار ألمرين:
أما أوالً: فلما روي أن إبليس إذا مشى مشى مختصرًا.

وأما ثانياً: فلما روي أن االختصار راحة أهل النار. واختلف في تفسير االختصار على أقوال ثالثة:

أخرجه أبو داود والنســائي عن أبي ذر، وهو في ســنن البيهقي الكبرى 281/2، وســنن الترمذي 148/5، وصحيح ابن خزيمة   (1)
.195/3

أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحهم: 66/6.  (2)
أخرجه البخاري 261/1 وأبو داود 240/1 والنسائي 7/3، عن أنس بن مالك، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه 253/2.  (3)

أخرجه أبو داود عن سهل بن الحنظلية من حديث طويل، والبيهقي في الكبرى 149/9، والطبراني في الكبير 96/6.  (4)
أخرجه الستة إال الترمذي، عن عائشة، واللفظ للصحيحين، وأخرجه غيرهم.  (5)

والخميصة: ثوب أنيق لـه أعالم يكون من خز أو صوف، واإلنبجانية: كســاء من صوف لـه خمل وال علم فيه، قيل: وهي نسبة إلى 
موضع اسمه: إنبجان، وقيل غير ذلك، انتهى من (جواهر األخبار) 294/1.
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القول األول: هو أن يضع الرجل يده على خاصرته. حكاه أبو داود في سننه.
القــول الثاني: إن االختصار أن يأخذ الرجل عصا في يده يتكئ عليها في الصالة يقال لها 

المخصرة.
القول الثالث: إن االختصار هو أن يقرأ الرجل من آخر الســورة آية أو آيتين وال يقرأ الســورة 

بكاملها.
الفرع السادس: ويكره مســح الحصا في الصالة لما روى أبو ذر عن الرسول ژ أنه قال: «إذا 
قام أحدكم إلى الصالة فال يمســـح الحصى فـــإن الرحمة تواجهه»(1). ولمــا روى أمير المؤمنين 
م اهللا وجهه ـ عن الرســول ژ أنه كره المســح في الصالة وقال: «إن كنت ال بد فاعًال فمرة  ـ كر
واحدة». وعن معيقيب(2) أنه قال: ســألت رســول اهللا ژ عن المســح في الصالة؟ فقال: «إن كنت 

ال بد فاعًال فمرة واحدة»(3) كأنه رخص في ذلك.
الفرع الســابع: يكره العقص، وتفســيره: أن يعقص الرجل ضفيرة رأســه إلى قفــاه؛ ِلَما رُوي 
عن أبــي رافع أنه مر بالحســن بن علي وهو يصلي وقد عقــص ضفيرته في قفــاه، فحلها أبو رافع، 
فالتفت إليه الحســن مغضباً فقال: أقبل على صالتك فإني سمعت رســول اهللا ژ يقول: «هذا ِكْفُل 
الشيطان»(4). قال أبو عيسى الترمذي: وعلى هذا عمل أكثر أهل العلم فإنهم كرهوا أن يصلي الرجل 

وشعره معقوص إلى قفاه.
الفرع الثامن: ويكره النفخ في الصالة لما روت أم ســلمة # قالت: رأى الرســول ژ غالماً 
لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ في الصالة فقال له النبّي ژ : «يا أفلح ترب وجهك»(5). وقد قدمنا 
في ما ســبق أن النفخ ليس مفســدًا للصالة وإنما يكره، واختلف الفقهاء فيــه، فذهب أهل الكوفة 
والثوري إلى أن من نفخ في صالته أعادها، وحكي عن أحمد بن حنبل وإســحاق بن راهويه أنه غير 

مفسد للصالة.

أخرجه الترمذي 219/2، وأبو داود 249/1، والنسائي 6/3، وعبد الرزاق 38/2.  (1)
معيقيب بن أبي فاطمة الدوســي، حليف لبني عبد شــمس، بدري، مات ســنة 40هـ ، وكان ممن هاجر إلى الحبشة، وكان على   (2)
خاتــم النبي، واســتعمله أبو بكر وعمر على بيت المال، روى عــن النبي ژ وعنه ابنه محمد وابن ابنه إياس، وأبو ســلمة بن 
عبد الرحٰمن. قال ابن حجر: قال ابن عبد البر: كان قد نزل به داء الجذام فعولج منه بأمر عمر بن الخطاب بالحنظل فتوقف، 

اهـ. (تهذيب التهذيب) 227/10.
رواه الجماعة عن معيقيب بلفظ: ســألت رســول اهللا ژ عن مســح الحصا فــي الصالة؟ فقــال: «إن كنت ال بد فاعله فمرة   (3)

واحدة». وهذا اللفظ للترمذي.
أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي رافع مولى رسول اهللا ژ وصححه الترمذي بلفظ: «ذلك كفل الشيطان».  (4)

أخرجه الترمذي، وقد تقدم، وهو في صحيح ابن حبان، 241/5. ومسند أحمد، 301/6. وسنن البيهقي الكبرى، 252/2.  (5)
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الفرع التاسع: يكره الشبك في الصالة، وهو إدخال األصابع بعضها في بعض لما روى كعب بن 
عجرة(1) عن رسول اهللا ژ أنه قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ُثم خرج عامداً إلى المسجد 

َكن بين أصابعه فإنه في صالة»(2). فال ُيَشب
ثم عدد اإلمام يحيى بــن حمزة 5 المكروهات حتى بلغت خمســاً وثالثين، وبالطريقة اآلنفة 

الذكر.
عند التأمل في النصين نجد اإلمام يحيى بن حمزة ســلك مســلكاً رائعاً فــي تعداد المكروهات 
مة سلمة العوتبي سلك مسلكاً رائعاً أيضاً في تفصيل بعض الحركات المكروهة  وإيضاح أدلتها، والعال

في الصالة، لكنه لم يستكملها كاإلمام يحيى بن حمزة.
وعموماً فإن لــكل واحد منهما طريقته ومنهجــه الخاص به، وبالرغم مــن اختالف طريقة كل 
منهما عن اآلخر، فإنا نجد بينهما كثيرًا من القواسم المشتركة ذكرت بعضها في خاتمة هذا البحث.

٭ ٭ ٭

:åëÑdG áªJÉN

لعلنــا في ما تقدم قد تعرفنــا إلى حّد ما على قامتين شــاهقتين في ميدان الفقه اإلســالمي، 
إحداهما شــع نورها في الديــار اليمنية وقد تمثلت في اإلمــام يحيى بن حمزة وموســوعته الفقهية 
مة المجتهد  ـ (االنتصار)، واألخرى تألألت أنوارها في الديار الُعمانية وقد تمثلت في العال الموسومة ب

ـ (الضياء). سلمة العوتبي وموسوعته الفقهية الموسومة ب
وقد لمســنا ـ من خــالل هذه المعرفة ومــن خالل الوقوف على شــواطئ هاتين الموســوعتين 

العظيمتين ـ أن تطورًا فقهياً قد حدث َعلَى يدي هذين العالمين المجتهدين.
كان من مظاهر هذا التطور ذلك التجديد الواضح في أســلوب التأليف الفقهي من حيث غزارة 
المعلومة وســعتها وقوة طرحها وتقســيماتها التي أتت مرتبة ومنظمة وشاملة بشكل غير مسبوق، في 
لغة رصينة وقوية، ومنســابة غنية وجميلة في معانيها ومبانيها، وبالمقارنة بين هاتين الموســوعتين 

والمنهج الخاص بكل منهما نأتي في خاتمة هذا البحث إلى ذكر أهم المميزات والنتائج:

كعب بن عجرة الســالمي األنصاري، المدني، صحابي، روى عن النبي ژ وعن عمر وبالل، وروى عنه: بنوه إســحاق والربيع   (1)
ومحمد وعبد الملك، وابن عمر وابن عباس وجابر، وغيرهم. قال في (مشاهير علماء األمصار) كنيته: أبو محمد، مات سنة 52 

بالمدينة، وله خمس وسبعون سنة. اهـ ، 20/1.
أخرجه أبو داود، 154/1، وأخرجه الترمذي، 228/2.  (2)
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أوًال: حــدد كل واحد منهما في مقدمة موســوعته الغــرض من التأليف والطريقــة المتبعة في 
التصنيف، فاإلمــام يحيى بن حمزة 5 كان غرضه هــو جمع أكبر عدد ممكن مــن آراء المذاهب 
مة ســلمة العوتبي غرضه هو ذكــر المذهب اإلباضّي  ومناقشــة أدلتها واختيار األرجح منها، والعال

وجمع أدلته ونقل آراء فقهائه، مع عدم إغفال غيره من المذاهب اإلسالمية.
ثانياً: تطرق كل واحد منهما إلى شيء من أصول الفقه؛ لما لها من صلة بالفقه، إال أن الفرق 
بينهما في عرض مسائل أصول الفقه، هو أن اإلمام يحيى بن حمزة ذكر منهجه واختياراته في أصول 
مة سلمة العوتبي ذكر بعض مسائل أصول الفقه  الفقه وجعلها قواعد لكل مسائل الكتاب، بينما العال

على شكل إجمالي، من دون اإلشارة إلى كيفية إعمال مسائل الكتاب على المنهج األصولي.
ثالثاً: االنتقال من العام ِإلَى الخاص قاسم مشــترك بين الموسوعتين، فاإلمام يحيى بن حمزة 

مة سلمة العوتبي في كثير من أبواب وفصول ومسائل الموسوعتين سلكا هذا األسلوب. والعال
رابعاً: المزاوجة بين المعاني قاسم مشــترك بين الموسوعتين، حيث عقد كل واحد منهما أبواباً 
للموضوع المطروق، ثُــم فّرعا عن الباب أبوابا وفصول متعددة تبعــاً للموضوع المراد طرقه وعرض 

مسائله.
خامساً: الجمع في االستدالل بين أدلة العقل والنقل، فهما في عرضهما لبعض المسائل يوردان 

األدلة العقلية والنقلية بأسلوب مترابط شيق.
سادساً: المسائل المختلف فيها كان لكل منهما طريقته الخاصة به، حيث يتعهد اإلمام يحيى بن 
مة ســلمة العوتبي يذكر آراء  حمزة اآلراء المختلف فيها وذكــر أصحابها وأدلتهم عليها، بينما العال

المذهب اإلباضّي ويورد أقوال الفقهاء المعتمدين على تلك اآلراء.
سابعاً: تطبيق األحكام الشرعية الخمسة على المسائل المطروقة في شتى مواضيع الفقه، إذ أن 
كل واحد منهما يعقــد باباً فيما يجوز، وباباً فيما ال يجوز، وباباً فيمــا يكره في الموضوع المطروق، 

وباباً فيما يسن، وباباً فيما يندب.
ثامناً: توظيف المعنى اللغوي في تقريبه المعنى الفقهي من القواسم المشتركة بين الموسوعتين 

نظرًا لملكة الموسوعيين اللغوية واألدبية.
تاســـعاً: ومما تحســن اإلشــارة إليه هو أن الموســوعتين كما هو مالحظ قد تفاوتت في بعض 

المزايا، غير أن ذلك راجع إلى قرنين من الزمان هما العمر الزمني الفارق ما بين الموسوعتين.
فإذا كانت موسوعة (الضياء) من نتاج رجل عاش في القرن الخامس الهجري وتوفي فيه أو في 
مة المفتي كما رأينا، فإن موسوعة (االنتصار) من نتاج  أوائل القرن السادس بحســب اســتنتاج العال
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رجل آخر عاش في القرن الســابع وامتدت به الحيــاة إلى نهاية النصف األول مــن القرن الثامن، 
وبالتالــي، فإن حوالى مائتي ســنة تقريباً كافية؛ ألن تحدث خاللها أشــياء كثيــرة تضع في العادة 
تجــارب القديم بين يدي الجديد فيظهر معها المتأخر أوفر حظــاً من المتقدم في أمور كثيرة، ومع 
ذلك يمكن القول إن هذا الفارق الزمني قد أعطى لكل موســوعة ميزتها، فموسوعة العوتبي تبدو ـ 
بقياس المرحلة ـ في ذروة من التطور الفقهي في القرن الخامس الهجري، بينما موسوعة (االنتصار) 
لإلمام يحيى مثّلت ذروة أخرى في التطور الفقهي في القرن الثامن الهجري، وإذا كان لهذا البحث 

من توصيات، فإنها:
تشجيع الباحثين والمختصين على عمل أبحاث ودراسات عن هاتين الموسوعتين، واستكمال  ـ  1

طبع األجزاء التي لم تطبع.
التأكيد على أهمية عقــد مثل هذه الندوات، وتســليط الضوء على مختلــف جوانب تراثنا  ـ  2

اإلسالمي في جميع مراحله، ومحاولة بعثه وإحيائه في نفوسنا وواقعنا.
التأكيد على أهمية التعدد والتنوع في ما يجوز اختالف الفهم فيه، وضرورة تنشــيط مبدأ  ـ  3

االجتهاد في الوســط الفقهي، بما يكفل إحــداث نهضة فقهية مواتية لمســتجدات حياتنا، 
كوننا نعيش وضعاً نحن أحوج ما نكون فيه إلعمال مبدأ االجتهاد.

العمل على تطوير آلية التنسيق والتواصل وتعزيز أوجه التعاون ومستوى العالقات فيما بين  ـ  4
العلماء، وكذلك األمر بالنســبة لوزارات األوقاف في الدول اإلســالمية، وبما يكفل خدمة 
تراثنا اإلسالمي العريق، باعتباره قيمة حضارية نعتز بها ونفاخر، ونبتغي بالمحافظة عليها 

وجه اهللا وإحسانه.

أخيراً: أســأل اهللا تعالى أن يجعل األعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يبارك لألخوة القائمين 
على تنظيم هذه الندوة جهودهم المشكورة، والشكر موصول لألخوة المشاركين جميعاً..

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية

لســنا في هذا البحث الموجز بصدد دراســة أســباب اختالف الفقهاء في المذاهب اإلسالمية 
لســنا بصدد دراســة في علم الخالف الذي نما وازدهر  المختلفة، فلذلك مجاله ومؤلفاته، وأيضاً 
منذ القــرن الثاني الهجري، وبلــغ أوج تطوره وازدهاره فــي القرنين الرابــع والخامس الهجريين، 
وفيهما أنتج العقل الفقهي اإلســالمي دراســات مهمة ومؤلفات موســوعية في علم الخالف، أضافت 

الكثير ـ مادة ومنهجاً ـ إلى كتابات القرن الثاني الهجري.

د بن الحسن،  هذا القرن الذي تميز ببواكير الكتب الخالفية ممثلة في مؤلفات ألبي يوسف ومحم
والبن أبي ليلى، واألوزاعي، واإلمام مالك والشــافعي، ولكن ذلك كله ـ على أهميته ـ ال يكاد يقارن 
بإنتاج المذاهب اإلســالمية في القرنين الرابع والخامس، وهو إنتاج يستوعب كل االتجاهات الفقهية 

التي تفاعلت في عصور االزدهار، رغم الجدل المذهبي والمؤثرات السياسية.

وحسبنا أن نشير إلى ما قّدمه ابن المنذر من الشافعية خاصة في كتابه «األوسط»، و «اختالف 
الفقهــاء» البن جرير الطبري، و «اإلنصاف فيما بين العلماء مــن الخالف» البن عبد البر المالكي، 
و «التعليقة فــي الخالف» للقاضــي أبي يعلــى الحنبلي الصغيــر، و «الخالف» للطوســي اإلمامي، 
و «اختالف أصول المذاهب» ألبي حنيفة النعمان اإلسماعيلي، وفي مقدمة هذه المؤلفات يأتي كتابان 
أحدهما إباضــّي، والثاني حنفي، وكالهما عمل موســوعي، يضــم بين دفتيه دراســات مقارنة آلراء 

المذاهب المختلفة حتى عصره.

الكتاب األول: ألبي جعفر الطحاوي، وهو فقيه حنفي مصــري، توفي في الثلث األول من القرن 
الهجري الرابع، وبالتحديد في ســنة 321هـ ، والذي وصف بأنه كان عالماً بجميع مذاهب الفقهاء، 
وهو موســوعة ضخمة. أشــار من ترجموا للطحــاوي وعرضوا لمؤلفاتــه أن كتابــه «اختالف علماء 
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األمصار» في نحــو مائة وثالثين جــزءًا، ورغم هذه األجــزاء التي جاوزت المائــة بكثير، فإن ابن 
النديم في الفهرست أشــار إلى أن الطحاوي لم يتح له إتمام الكتاب، وهذا الكتاب المهم في علم 
الخالف ال يزال من تراثنا الفقهــي المفقود، وال نعرف أجزاءه إال من كتــب التراجم، أما محتواه 

على اإلجمال فقد حفظه لنا اإلمام أبو بكر الجصاص في كتابه «مختصر اختالف العلماء».
د بن إبراهيم الكندي، توفي ســنة 508هـ ، وهو  الكتاب الثاني: «بيان الشــرع» للفقيه اإلباضّي محم
إمام كبيــر، جاء كتابه عمًال موســوعياً في علم الخالف قــل نظيره، في مؤلفات عصــره، بل وفي تراث 
العصور التالية، وقد حفظته العناية اإللهية إلى يوم الناس هذا، ليكون شاهدًا على المرتبة العالية التي 

وصل إليها فقهاء اإلسالم، وإلى المستوى الرفيع الذي بلغه «علم الخالف» في منهجه ومادته وآدابه.
وكتاب «بيان الشــرع» يزيد على ســبعين مجلــدًا، وقد اختصــره الفقيه اإلباضــّي أبو بكر  •

أحمد بــن عبد اهللا الكندي المتوفى ســنة 557هـ ، ومختصر أبي بكر «لبيان الشــرع» عرف 
باسم «المصنف»، وهو مطبوع ومتداول.

والذي يطالــع أي جزء من «بيان الشــرع» باعتبــاره من أكبر الموســوعات الفقهيــة في علم 
الخالف، يراه مكتبة إسالمية متكاملة في فقه المذاهب، تضم كتابات لفقهاء سابقين، بعضهم لدينا 

تراثه الفقهي، وبعضهم، خاصة من علماء اإلباضيّة ال نعرفه إال من خالل «بيان الشرع».
د بن إبراهيم الكندي بموسوعته «بيان الشرع» يفتح الباب واسعاً أمام ضبط قراءات  بل إن محم
وتحقيقات لكتابات مهمة البن المنذر، وأبي عبيد القاســم بن ســّالم، وغيرهما. فهل ينقل من نسخ 
خطية مبكرة، معظمها لم يعد موجودا، وأحســب أن المقارنة بين كتابي «بيان الشــرع» و «اختالف 
الفقهاء» لن تنصــف اإلمام الطحــاوي؛ ألن المقارنة الصحيحــة ال تكون بين كتــاب موجود، وهو 
«بيان الشــرع»، وكتاب مفقود هو «اختالف الفقهاء»، خاصة وأن اإلمام الجصاص، كما يقول محقق 
المختصر، «قد حــذف الكثير من معالم كتاب الطحاوي أثناء اختصــاره. حيث ال توجد تلك الروح 
النشــطة للطحاوي كاملة، تلك التي عهدناها في كتبه «معاني اآلثار»، و «مشكل اآلثار»، و «الشروط 
الكبير والصغير». تلــك الروح التي ال تمل من تتبــع وتعقب األقوال المختلفة في المســألة، وذكر 

أدلتها النقلية، وموازنتها مع األدلة العقلية، ثُم مناقشة أصحابها مناقشة علمية مقنعة.
وما يقوله الدكتور عبد اهللا نذير أحمــد محقق كتاب «مختصر اختالف الفقهاء» صحيح ودقيق، 
ومن يراجــع المجلد األول من كتاب «أحكام القرآن» لإلمام الطحاوي، والذي نُشــر في اســتامبول 
أخيرًا يرى أنموذجاً ألسلوب اإلمام الطحاوي في عرض الخالف، وتناول آراء الفقهاء، وسرد أدلتهم، 
إضافة إلى تحليل دقيق لمــوارد األحكام، وانتصار أو مخالفة آلراء مذهبــه، يظهر فيها جليّاً اإلمام 

الطحاوي الفقيه المجتهد.
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ورغم التحفظ الذي أبديناه حول صعوبة المقارنة بين نص مفقود ونص موجود، إال أن «مختصر 
اختالف الفقهاء» من خالل أبي بكر الجصاص يســتبقي لنا البنية الرئيسة لكتاب الطحاوي خاصة 
ترتيبه ولمحات من منهجه، بل إنه في مباحث قليلة يحس القارئ بلغة اإلمام الطحاوي، وبطول باعه 
في التحليل والتعليل والمقارنة، بما يعطي صورة تقترب مــن الحقيقة لما كان عليه أصل المختصر 
من توسع في عرض اآلراء، واســتفاضة في مناقشــة األدلة، واهتمام من جانب الطحاوي بالموازنة 

والترجيح، وإعالء ما يراه األقرب إلى الصواب.
د بــن إبراهيم الكندي في  وســوف نعرض بإيجاز لمنهج اإلمام الطحــاوي ولمنهج اإلمام محم

كتابيهما، مع اإلشارة إلى ما بينهما من اتفاق أو اختالف في المنهج.

:…hÉë£∏d zAÉ¡≤ØdG  ±ÓàNG{ :’hCG
لإلمام الطحاوي منهج في عرض اآلراء الفقهية:

يبدأ اإلمام الطحاوي مســائله فــي كتاب الخالف بأقــوال أصحاب أبي حنيفة وأبي يوســف  ـ  1
د. وعند  د، أو بما رواه أصحاب أبي حنيفة مستخدماً مصطلحه، أو قال أبو يوسف ومحم ومحم
اختالف الفقهاء يبدأ بأقوال مالك بعد أقوال مذهبه، ثُم يعرض لألوزاعي والليث والشافعي 

وغيرهم من الفقهاء.
لدى اإلمام الطحاوي حضور خاص في ما يعرض له، فهو ال يكاد يترك حكماً من دون تعليل  ـ  2

وتدليل ومقارنة.
لدى اإلمام الطحاوي اهتمام كبير بعرض أقوال الصحابة وفتاوى التابعين. ـ  3

ومنهجه هنا يختلــف عن منهجه في «أحــكام القرآن»، حيــث يعرض أوالً لألدلــة من القرآن 
والسنة، ثُم للحكم المســتنبط مع إشــارة للموقف الفقهي بين االئتالف واالختالف. وهو وإن أغفل 

آراء كل الفقهاء ال يكاد يغفل رأي اإلمام مالك إضافة إلى أبي حنيفة وأصحابه.
وإليك هذه النماذج من كتاب «مختصر اختالف الفقهاء».

األنموذج األول: في شرط المزارعة(1):
د: ال يســتحق بعض الخارج بالشــرط إال عــن األرض، أو عن الرجل،  قال أبو يوســف ومحم»
وال يســتحق عن البقر واآللة ورب البذر، ويستحق بغير شرط، ومتى فســدت المزارعة كان الخراج 

لصاحب البذر، والباقي إجارة المثل عليه من أرض وعامل.

مختصر اختالف الفقهاء، تحقيق: د. نذير أحمد، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط 1995، ج 4، ص 13.  (1)
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وقال مالك: إذا كانت األرض من عندي والبقر من عند شريكي، والبذر من عندنا جميعاً، 
والعمل علينا جميعاً، إنه جائز إذا كان كراء األرض والبقر ســواء. وإن كان أحدهما أكثر كراء 
لم أحبه، ويجوز عنده إذا أخرج أحدهما األرض، واآلخــر البقر، واآلخر العمل، إذا كان البذر 
بينهمــا أثالثاً، وتكافأوا في العمــل. وإن كان البذر من عند أحدهم لــم يجز بحال. وال تصلح 
الشــركة في الزرع عند مالك، إال أن يكون البذر بينهما، ويتكافآن في ما بعد ذلك من العمل، 
فــإن كان البذر من عندهما ومن عنــد اآلخر األرض، وجميع العمل لــم يجز لصاحب األرض، 

ويعطى هذا بذرهما.
وقال األوزاعــي: إذا كان ألحدهما ماء، ولآلخر أرض، اشــتركا على أن ينبتــا األرض والماء، 

فيكون عمل تلك األرض ونفقتها عليهما سواء، فذلك جائز.
وقــال الليث: إذا كان من عنــد أحدهما األداة، ومن عنــد اآلخر العمل، فإنــه ينظر إلى قيمة 
العمل، وأجرة اآللة، فيترادان الفضل، وإن كان األرض من عند أحدهما، أو كانت تكرى مثلها، أقيم 

له كراها، جاز عليه نصف الكراء.
وقال الشافعي: إذا اشــترك أربعة نفر، ألحدهم البذر، ولآلخر األرض، ولآلخر البقر، ولآلخر 

عمل يده، فالشركة فاسدة، والربح لصاحب البذر، ولآلخرين إجارة أمثالهم.
وقال أبو جعفر: إنما تجوز المزارعة على أن تكون األرض مســتأجرة، ويكون الرجل مســتأجرًا، 
دًا قــال: إذا كان من عند أحدهما الفــدان، ومن اآلخر  فإذا خرج عن ذلك لم تصــح، إال أن محم
العمل، ومــن اآلخر البذر، وعليه أجرة المثــل لهؤالء، فكان ينبغي أال يفســدها بين صاحب األرض 

لفسادها في ما بين صاحب البقر وبين صاحب األرض.

األنموذج الثاني: في شركة المفاوضة(1):
قال أصحابنا: شركة المفاوضة جائزة، وشرطها أن يستويا في المال الذي يجوز انعقاد الشركة 
عنه  وفي التصرف، فيكون حينئذ كل واحد منهما وكيًال لصاحبه فــي التصرف والخصومة، وضامناً 
ما يلزمه من جهة العقــود الداخلة في المفاوضة، وما كان ضمانه فــي معنى ضمان العقود، ويجوز 

عندهم المفاوضة في شركة الوجوه واألبدان أيضاً.
فــإن وزن أحدهما بعد المفاوضــة دراهم أو دنانير، فســدت المفاوضة في الوجــوه، وإن وزنا 

عروضاً لم تفسد.

مختصر اختالف الفقهاء، مرجع سابق، ص 15 - 16.  (1)
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وقال ابن أبي يعلى: إذا اشــتركا شــركة مفاوضة؛ ألحدهما ألف درهم، ولآلخــر ألفان، فهذه 
مفاوضة جائزة، والمال كله بينهما نصفان، فإن اشــتركا في جميع األشياء فقد تفاوضا، وإن اشتركا 
في نــوع واحد من التجــارة، متفاوضان في ذلك النــوع، وال تصح المفاوضة علــى الثلث والثلثين، 

وال يفسدها أن يكون مال أحدهما أكثر من مال اآلخر.
وإن اشترى أحدهما جارية لنفسه من مال الشركة، وإن اشترى طعاماً ليأكله كان له خاصة.

وقال الثوري في المفاوضة كقول أصحابنا، إال أن شرط الشركة عنده أن يخلطا المالين.
وقال الحســن بن حّي: في المتفاوضين يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت في مالي بمنـزلتي، 
فيصيران شــريكين متفاوضين، وال بأس أن يأخــذ كل واحد منهما من المال ما شــاء، من غير أن 

ا أخذا، ويؤخذ كل واحد منهما بَدين صاحبه. يحبسه على نفسه، وليس بينهما حساب ِمم
وقال الشافعي: ال تجوز المفاوضة بحال.

وقــال أبو جعفر: وذكر لنا بكار بن قتيبة أنه ســمع أبا عاصم النبيل، وقــال له رجل: ما معنى 
شــركة العنان؟ فقال: هي كلمة تطرف بها أهل الكوفة. يريد أنهم أحدثوهــا للفرقة بين المفاوضة 
والعنان، فذكرته البــن أبي عمران فقال: ما قال شــيئاً. وإنما هي مأخوذة من عنــان الدابة، الذي 
يحبسها به راكبها عما ال يريده؛ ألنه يمنع نفســه بها عن التصرف في سائر الوجوه األخرى، ومنعه 
أن يتصرف عليه من غير الوجه الذي تعاقدا عليه. فإذا كانت شــركة العنان موجودة في اللغة، فقد 
دل على أن هناك شركة غيرها، وهي المفاوضة، فتجوز المفاوضة كما جاز العنان، إال أن المفاوضة 

أعم، وإذا جاز العنان مع ما فيها من الجهالة، جازت المفاوضة».

تعليق على منهج اإلمام الطحاوي:
علــى الرغم من أن منهج اإلمام الطحاوي في عرض الخالف يتســم بالدقة، خاصة في نســبة 
ــني ال يتعداه إلى غيــره من المذاهب، بل  اآلراء إلــى أصحابها، إال أنه يكاد ينحصر في الفقه الس
حتى في دائرة المذهب الســنّي ال يكاد يشــير إلى المخالفين من الظاهرية. وفي كل األحوال فإنه 
لم يستوعب آراء المذهب اإلباضّي وخالفاته، وهذا جانب يدعو إلى التساؤل، خاصة بالنسبة لفقيه 
قيــل: إنه عارف بكل مذاهب اإلســالم. والمذهب اإلباضّي اكتملت نشــأته ومصادره األساســية منذ 

القرن الثاني الهجري، واستقرت معظم مسائله على يد مسلم بن أبي كريمة.
هل إغفال الطحــاوي آلراء الفقه اإلباضّي جاءت عن عمد، لخالف حول بعض األســس، خاصة 
وأن المؤســس األول للفقه اإلباضّي جابر بن زيد أكمــل مهمته وغادر الدنيا وأبــو حنيفة في العقد 
الثاني من عمره، واإلمــام مالك لم يكن أكمل الســنوات الثالث من عمره، أم إن المســألة تتعلق 
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بغياب المراجع اإلباضيّة الرئيســة بعد أن دخلت مرحلة كتمان جديد، إثر سقوط الدولة الرستمية؟ 
إنه احتمال يحتاج إلى أدلة، خاصة وأن مؤلفات إباضيّة مهمة اكتملت في أواخر القرن الثاني وأوائل 

القرن الثالث الهجري، ووجدت طريقها إلى الحياة الفقهية.
وتكفي اإلشارة إلى بشر بن غانم الخراســاني وكتابه «المدونة»، وابن غانم درس في البصرة، 
وفيها ألّف مدونته قبل أن يرحل إلى تاهرت في الشــمال اإلفريقي، ويجعل مدونته بطاقة تعريف له 

عند اإلمام الرستمي عبد الوهاب بن عبد الرحٰمن بن رستم.
ولو شئنا العدل واإلنصاف فإن اإلمام الطحاوي كان أسير ثقافة لم تنفتح على فقه المذاهب 
غير الســنية، من إباضيّة وشــيعية، ولعلنا نجد تبريرًا لذلك في ما ذكره أكاديمي إباضّي قائًال: 
«إن النظــام الفقهي اإلباضّي كان قائماً على مواد ترويها المصــادر اإلباضيّة فقط، وتطور خالل 
تاريخه في إطار هذه المواد، وال يمكن فهم طبيعة التشــريع اإلباضّي، إال بدراسة مواده ومراجعه 

األصلية»(1).
وهو األمر الــذي لم يكن متاحاً أمام اإلمام الطحاوي، وال شــك أن الخالف في هذه المصادر 

المرجعية من أسباب الخالف بين األنظمة الفقهية المختلفة.

:´ô°ûdG  ¿É«H ÜÉàc :kÉ«fÉK

د بن إبراهيم الكندي  على خالف ما قدمه اإلمام الطحاوي جاء كتاب «بيان الشرع» للعالم محم
جامعاً لألصل والفرع، كما هو الشــطر الثاني مــن عنوانه، ولهذا كانت األجــزاء األولى من «بيان 
الشــرع» عرضاً لمســائل أصولية وكالمية، وكأنه يقول: إن الفروع ال ُتفهم فهماً صحيحاً بعيدًا عن 
أصولها المعتمــدة، إضافة إلى ذلك فإنه يعتمد فــي منهجه الخالفي على بيان األدلة، واســتخدام 

القواعد األصولية والفقهية في تحليل الخالف الفقهي.
ويمثل كتاب «بيان الشرع» الموسوعة اإلباضيّة الكبرى في علم الخالف المذهبي، ولكنه مسبوق 
بآخرين من علمــاء اإلباضيّة الذين كتبوا في علــم الخالف وأّصلوا قواعده، وفــي مقدمتهم العالم 

اإلباضّي الُعماني «ابن بركة» خاصة في كتابه «الجامع»، وهو من معاصري اإلمام الجصاص.
وال يتميــز كتاب «بيان الشــرع» بالجمــع بين األصول والفروع فحســب، بل يحتــوي بين دفتيه 
مجموعة من الكتابات والمصادر واآلراء تجعلــه كما قلنا في بداية هذا البحث الموجز، مكتبة فقهية 

نادرة المثال.

د. عمرو النامي: دراسات عن اإلباضية، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 2001، ص 131.  (1)
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د بن إبراهيم الكندي يشــير بأمانة إلى مصادره من أي مذهب كان، ودائرة اآلراء  واإلمام محم
ا رأينا في مختصر الطحاوي، فهو باإلضافة إلى المذهب اإلباضّي يســتوعب  المقارنة فيه أوســع ِمم
آراء معظم المذاهب الســنية، مــن المذاهب األربعة إلــى الظاهرية، إلى إســحاق بن راهويه، إلى 

سفيان الثوري، إلى أبي ثور، إلى األوزاعي.
د بن إبراهيم الكندي جعل كتاب «بيان الشــرع» معرضاً لتخريج الفروع  والرأي عنــدي أن محم

على األصول، وألصول الفقه المقارن من خالل المسائل الفقهية.
وتكفي اإلشارة إلى نموذج وحيد:

يقول صاحب «بيان الشــرع»: «ومــن الكتاب: والزكاة في مــال اليتيم واجبــة، ؛ ِلَما رُوي عن 
اب، وعبد اهللا بن عمر، وعائشــة، واختلفت الرواية عــن علّي بن أبي طالب في ذلك،  عمر بن الخط
إنهــم قالوا إن الــزكاة في مال اليتيــم واجبة، فإن قال قائــل: فإن الزكاة خوطــب بها من خوطب 
بالصــالة، فال تجب ِإال على مــن تجب عليه الصــالة، واليتيم ال صالة عليه، وكذلــك إذا أنكرتم 
أن ال تجــب الزكاة عليه، يقال له: لما قال النبّي ژ : «أُمـــرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في 
فقرائكم»، فكان فيمن رجع إليه الصغار والكبار، فكذلك تجــب أن تؤخذ من األغنياء صغارًا كانوا 

أم كبارًا، يدل على ذلك ما روي عن عائشة كانت ُتخرج عن أوالد أخيها بحق واليتها عليهم.
ومن الكتــاب: وثمار أموال أوالد المســلمين فيها الزكاة، إلجماع الناس، واالختالف في ســوى 
ذلك. وإنما روي عن علي بــن أبي طالب كان يخرج الزكاة من أموال بنــي رافع، مولى النبّي ژ ، 
وهم أيتام، فقال أهل الكوفة: يحتمــل أن يكون زكاة حرث، ويحتمل أن يكون زكاة عين أو ماشــية، 
وإذا احتمل هذا وذاك لم يكن حجة علينا في إســقاط الزكاة عن مال األيتام؛ ألنهم غير مخاطبين. 
وقالــوا: وعلّي بن أبي طالب هــو الرافع للخبر عن النبّي ژ «رفـــع القلم عن ثالثة، عن الصبي 
حتى يبلـــغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يســـتيقظ»، وقد كان مــن قول علّي: إن 
الماعون الذي توعد اهللا علــى مانعه بالويل هو الزكاة. قالوا: فقد علمنــا أن الصبي ممن ال يتوجه 
إليه الوعيد، فالحجة عليهم بأن الخبر ورد بأن عليّاً يخرج الزكاة من أموال بني أبي رافع، فالمدعي 
لتخصيص الخبر عليه إقامة الدليــل، والخبر إذا ورد فالواجب إجراؤه علــى عمومه، وال يخص إال 
بحجة، وأيضاً فلو كان ما احتجوا به من قول النبّي ژ من رفع القلم عن الصبي يسقط الزكاة عن 
ماله، مع قوله: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم» فالصبي إذا كان ذا مال، فهو مستحق السم الغنى، 
والزكاة فــي ماله واجبة، لظاهر قول النبّي ژ ، وكان النائم تســقط عنه الزكاة من ماله الرتفاع 

القلم في حال نومه، وقد أجمعوا أن الزكاة في ماله حال نومه ويقظته»(1).

الكندي: بيان الشرع، ط 1، ص 1985، ج 17، ص 16 - 28.  (1)



التأليف الموسوعي والفقه المقارن172 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

على هذا اللون من المنهج الرفيع المســتوى جرى عرض الخــالف بين الفقهاء في كتاب «بيان 
الشرع»، وقد جمع مؤلفه المذاهب اإلسالمية وما روي عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، جمع 
ذلك كله في صعيد واحد، ولم يغب من الكتاب إال فقه الشيعة(1)، وهو في ذلك يتفق مع الطحاوي. 
د بن إبراهيم الكندي يؤسس رفضه اإلشارة إلى الشيعة على موقف أصولي واضح،  ولكن اإلمام محم
وعلى تاريخ سياســي لم يكــن غياب الدولة الرســتمية ـ وهي الدولــة اإلباضيّة األولــى ـ على يد 
أبي عبد اهللا الشــيعي في الشــمال اإلفريقي إال واحدة من المعطيات التاريخية لهذا الموقف البعيد 

الجذور.
وقبل أن ننهي هذه الدراســة الموجزة فإننا ندعو إلى إصدار طبعة محققة من «بيان الشــرع» 
ج فيها أحاديثه، وتعرف بأعالمه، وتضع خريطة كاملة لما ورد فيه من مصادر ومؤلفات، إضافة  تخر

إلى دراسة كاملة عن المؤلف، ومكانته وطبقته بين فقهاء المذهب.
فموسوعة «بيان الشرع» تستحق العناية الكاملة من أهل المذهب وذوي االختصاص على السواء.

والحمد هللا رب العالمين.

هذا القول يحتاج ِإلَى تدقيق، فإن العوتبي لم يغفل بعض آراء الشــيعة ـ وهذا نادر ـ ولم يستنكف أن ينقل الحكمة عن بعض   (1)
د بن علي زين العابدين الباقر (114هـ) وزين العابدين علي بن الحسين (94هـ) وأبي عبد اهللا الصادق  أئمتهم كأبي جعفر ُمـَحم

(148هـ)، وغيرهم ممن يستفاد منهم ويؤثر عنهم. (المراجع)



¬≤ØdGh ∫ƒ°UC’G »a ô°üàîe ™°VƒdG ÜÉàc ø«H áfQÉ≤e
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فرحات بن علي الجعبيري د. 
أستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة تونس

ال مشــاّحة في أنّ بذور الفقه اإلســالمي تنبثق من كتاب اهللا تعالى وســنّة رســوله ژ ، وما أن 
انتشــرت الفتوحات اإلســالميّة في أطراف المعمورة حتّى ثبت أنّ الفقه هو الجبهة الرئيسة الفّعالة في 
استيعاب كلّ عطاء حضاري لم يعرفه المسلمون في الجزيرة العربيّة، وفعًال انتظمت حياتهم في كبيرها 
وصغيرها على أساسه، وانبثقت المدارس الفقهيّة تدريجيّاً لتوّجه حياة المسلمين توجيهاً شرعيّاً سليماً.

ومن بين هذه المدارس الفقهيّة انبثقت مدرســة أهل االستقامة (اإلباضيّة) مع العقد الثّاني من 
النّصــف الثّاني للقرن األّول مع إمامهــا جابر بن زيد الُعمانــي (93هـ/711م)(1) عند انحراف بعض 
رؤوس اْلُمَحكمة عن مســار اْلُمحكمة األول، وقّرر عبد اهللا بن إباض (86هـ/705م)(2) بمشورة اإلمام 
جابر وغيره من أهل الّدعوة القعود استعدادًا للمستقبل، ولتركيز أسس عقدّية وفقهيّة ثابتة تنهل من 
كتاب اهللا 8 ومن ســنّة المصطفى ‰ ؛ وما أثر من أقوال الّصحابــة والتّابعين، وتوالت القرون 

ة وفقهاء في المشرق والمغرب. وبرز أئم
وقد اختــار لنا المشــرفون على هذه النّــدوة أن نبحث فــي «العالقات الفقهيّــة اإلباضيّة بين 

المشارقة والمغاربة في القرن الخامس الهجري».
لكن نظرًا لضيق الوقت وصعوبة توفّر مخطوطات هذه الموسوعات بين أيدينا اقترحنا أن يكون 
موضوع مداخلتنا بعنوان: مقارنة بين كتاب الوضع للجنّاوني وهو نفوســي مغربي، ومختصر الخصال 

للحضرمي وهو يمني مشرقي.

معجم أعالم اإلباضيّة من القرن 1 إلى 15هـ/ 7 إلى 20م قســم المغرب، المطبعة العربيّة، غرداية ـ الجزائر، نشــر جمعيّة   (1)
ـ «أعالم»، عدد: 230.  التّراث، القرارة، 1420/ 1999. 4 أجزاء، نشير إليه في ما يلي ب

عبد اهللا بن إباض: أعالم، عدد: 577.   (2)
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وسنحاول في بحثنا هذا أن نقف عند إشكاليّتين من إشكاليّاته المتعّددة.
في قرن التّأليف الموسوعي واالنفتاح  ومغرباً  األولى: لماذا هذا التّوجه نحو المختصر مشــرقاً 

على المدارس األخرى؟
الثّانية: مدى تحقيق هــذا المنهج المخالف للّســائد آنذاك الغرَض الّذي رغــب الفقيهان في 

تحقيقه.
وسنتّخذ من هاتين اإلشكاليّتين محوري بحثنا هذا.

:QÉ°üàN’G è¡æe QÉ«àNG πeGƒY :∫ shC’G QƒëªdG

إنّ البحث عن علّــة هذا التّوجه لدى الحضرمي والجنّاوني يدفعنــا حتماً إلى النّظر في اإلطار 
الّزماني والمكاني الّذي عاشا فيه، وفي ما ضبطه كلّ من الفقيهين في مقّدمة كتابه في هذا الّشأن.

:»eô°†ëdG  óæY  QÉ°üàN’G  QÉ«àNG  πeGƒY  `  1

أ) اإلطار الّزماني والمكاني:
أّما الفقيه الحضرمي فالّراجــح أنّه ولد في الّربع األّول من القــرن الخامس الهجري/الحادي 
عشــر الميالدي، في حضرموت ببالد اليمن، هذه البالد التّي عرفــت أّول إمامَة ظهوٍر لإلباضيّة مع 
إمامة المســلمين  عبد اهللا بن يحيى طالب الحــقّ 130هـ/747م (1)، تلــك اإلمامة التّي كادت تحققّ 

قاطبة بالنّسبة إلى اإلباضيّة.
وقد اســتمّر كثير من أهل اليمن في حضرموت(2) وغيرها على مسلك أهل االستقامة إلى القرن 

الثّامن هـ/ 14م، كما تثبت النّصوص والّدراسات.
ويهّمنا بالخصوص القرن الخامس هـ/11م الّذي عاش فيه أبو إســحاق يناضل بالّسيف والقلم 

للحفاظ على اإلمامة ولتثبيت أهل الّدعوة (اإلباضيّة).
ومن دون أن نطيل في تحليل أخبار ســيرته التّي استشــفها الباحث بدر بن هالل اليحمدي من 

خالل تحقيقه لديوانه الموسوم بالّسيف النّقاد(3).

طالب الحقّ: أعالم، عدد: 605.  (1)
انظر: صالح بن حامد العلوي: تاريخ حضرموت، مكتبة اإلرشاد، جّدة، د. ت، 270/1.   (2)

اإلمام إبراهيم بن قيس الهمداني الحضرمي: ديوان اإلمام الحضرمي (الّسيف الناقد)، تحقيق: بدر بن هالل اليحمدي. شركة   (3)
المعالم لإلعالم والنّشر. مطابع النّهضة. سلطنة ُعمان، 2002/1423. 496 صفحة. 
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ة ُعمان هما اإلمام راشــد بن ســعيد اليحمدي  ولقد عاصــر اإلمام الحضرمي إماميــن من أئم
(425 - 445هـ/ 1034 - 1054م) واإلمام الخليل بن شاذان (407 - 425هـ/ 1017 - 1034م)(1).

والّرجل كان قد نشأ في أســرة عريقة في العلم إذ أسند عديدًا من األقوال في كتاب المختصر 
إلى والده قيس بن سليمان(2).

مثل هذه النّشأة دفعته إلى االســتنجاد بإمامي ُعمان مّرات عديدة ومكّنته من إحياء اإلمامة  إنّ 
هناك على مســلك أهل االســتقامة، كما تدلّ على ذلك كثير من القصائد فــي ديوانه وأكتفي بهذه 

األبيات (من البسيط).

اإلمام راشــد بن ســعيد اليحمــدي (425 - 445/ 1034 - 1054) جاء في التّحفة: «تكون بيعته في أّول ســنة خمس وعشــرين   (1)
شــارياً، وكان لفظ الّشرى الذي يشارى إليه هذا اإلمام: أنت قد شاريت اإلمام راشد بن سعيد  وأربعمائة (425)، وكان إماماً 
عليك ما على  على طاعة اهللا وطاعة رســوله وعلى األمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وعلى الجهاد في ســبيل اهللا، وعلى أنّ 
الّشــراة الّصادقين» (304/1). استطاع أن يخمد ثورة نهد وعقيل الّلذين خالفا عليه. وقد أورد الّسالمي ما جاء في شأن هذه 
المعركة من أشــعار لإلمام نفسه وألبي إسحاق الحضرمي (بعد 1083/475). وله ســيرة إلى أبي العبّاس بن مريح ومن معه 
من أهل منصورة من أرض الّســند بيّن فيها معالم اإلســالم وأظهر فيها دعوة المســلمين ونقض فيها اعتقاد المخالفين. وله 
ويستعينوا  رســائل في ردع الذين يســطون على أموال النّاس بالباطل. وكان شديدًا في االحتســاب على الوالة ليتمّسكوا بالحقّ 
بالقضاة لما ينبغي أن يفصل من النّوازل. كما له كتاب وّضح فيه قضيّة الخالف في شــأن الوالية والبراءة من اإلمام الّصلت 
وموســى بن موسى وراشد بن النّظر. وتوفّي ســنة خمس وأربعين وأربعمائة (445) وقبره بنـزوى. التّحفة 304/1 - 314. اإلمام 
الخلـيل بـن شــاذان بـن الّصلت بـن مالـك الـخروصـــي (407 - 425/ 1017 - 1034) جاء في التّحفة: «بويع له باإلمامة بعد 
راشد بن الوليد بزمان طويل، تجبّر فيه الّسلطان على أهل ُعمان لخذالنهم اإلمام راشد... فسار بهم سيرة جميلة، ودفع عنهم 
الجبابرة، وأمنت بعدله البالد، واســتراحت في ظلّــه العباد، ودانت له الممالك، ووفدت إليه الوفود لظهور العدل، وانتشــار 
الفضل. (294/1).» ثّم توّفي اإلمام الخليلي ƒ ، وكان في إمامته مشــكورًا، وصار ســجلّ الثّناء من بعد منشورًا... وهذا في 

أّول سنة خمس وعشرين وأربعمائة (425) فتكون مّدة إمامته سبع عشرة سنة وبعض سنة تقريباً» (303/1).
قيس بن سليمان الحضرمي (ق 11/5): يذكر أباه في ديوانه في القصيدة 53 البيت 60 كما يلي: (الّرجز)  (2)

ـــي ـــِم ـــتَ وأَْح ـــا  ـــهَ ـــنَ ِدي ألَْحــــِمــــي   ــَدمِِإال ــِق ـــي ِفــي ال ــٌس أَِب ــْي ــى َق ــَم ــا َح ــَم َك
علــى ذلك اآلراء الفقهيّة التّي يوردها الّشــاعر فــي كتابه مختصر  ص 427. وقــد كان أبوه مرجع الفتــوى في حضرموت، يدلّ 
الخصال وينسبها إلى أبيه فيقول في باب الّضحايا (أي األضاحي): ... «قال قيس بن سليمان: وقد قيل يجزئ منها ما يقدر...»، 
ص 138. ويقول في باب ما يكون الّرهن به مضموناً: «قال قيس بن ســليمان: وإذا قبضه بعد ذلك، فإذا هلك هذا الّرهن في يد 
من هو معه كان ضامنا»، ص 144. ويقول في باب ما يحرم من النّســاء: «قال قيس بن سليمان: ويجوز الجمع بين المرأة وزوجة 
ابنها دخل بها أو لم يدخل» ص 160. وهذا صاحب المختصر يعترف بفضل والده في مواطن عديدة من الّديوان منها: (الّرجز):

ـــهُ ظـلـ ــي  َعـــنـ زَالَ  َال  أِبــي  ــــــــاِللَــكــْن  ـــــقَ ــُل األَثْ ـــ ــاِم لــلــّديــن َطـــــــوٌْد َح
نَـــاَبـــهُ أَْو  نَـــاِئــٍب  ِمـــْن  نَاَبِنــي  ـــهُ رَِخـــــــي اْلـــــَبــــــــاِلَمـا  َفـــكـَــاَن لَ ــاً  ــوم َي
َعـلَى َشـــــْيـــــخٍ  ـــْن  ِم ــوَاُه  ـــ ـــ أَْق ــا  َم ـــاِلهللا  ـــَح ــِب واِإلْم ــْص ــِخ ــَال وال ــَب ــِد ال ــْه َج
ِبـِه فاْســتَوْلَـى  الّصـــْبــــِر  ِقيَــاَد  َغـاِلأُْعِطــي  ــٌق  ــلْ ِع ــْبــُر  والــص الثنَـــا  ُحــْســنَ 
َطــاِويــاً عــُْدمٍ  َغْيــِر  ــْن  ِم ــي  أَِب ــاِلَتلْقى  ــَم ـــم ال َج ــٍن وْهــــوَ  ــْط ــــوِْب ُق ِفـــي ثَ
ــدُه ـــُ ــْج ــٌم َم ـــ ــِدي ـــ ــــٌل َق ــاِل...َشــْيــٌخ لَـــه أَْص ـــ ــَط األَْب اْلتَـقَـا  ِعــنْــَد  ــَدٍة  ــْج نَ ذو 

القصيدة، عدد: 45، ص 370.
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َبَطـــَرا وَال  ْمَنـــا  ُقُ أََشــــراً  َال  وُعْدَوانَــــاواِهللا  ُمْلـــكاً  َطَلبـــاً  وَال  َال  َال 
ُنِبـَذْت إْذ  بالعـــدلِ  كُقْدَوتَِنا  آيـــاُت َخالِقَنـــا والَحق قــــد بـانَـالكــــْن 
كََمْن نحُن  ليس  إْذ  لخالِقنا  ُطْغيانَـاشـــكراً  الُمْلَك  وَرامَ  ـــبيـَل  الس  ضل
ِعْرفَانَـا(1)إّن اإللـــَه هدانَـــا َجل جــــل إلـى والِعْرفَاِن  الِهَدايَـــِة  أَْهَدى 

ا أصاب بالد اليمن مــن نبذ آيات الخالق جلّ  هذه األبيات وغيرها كثيرة طافحة بالّشــكوى ِمم
وعال؛ رغم أنّ الحــقّ ـ المتمثّل في اإلباضيّــة ـ واضح للعيان، وما أصاب أهلها من ضالل الّســبيل 

والّطغيان.

فالمرحلة حينئذ ليســت مرحلة ازدهار فكري وانتشــار للعلم ومدارســه، وإنّما هــي مرحلة قلّة 
معرفيّة وغلبة للتّيارات األخرى المخالفة لمذهب أهل االستقامة.

ومثل هذا الوضع من الترّدي مدعاة لتأليف مثل هذا المختصر؛ ألن األّمة في حاجة إلى القليل 
المرّكز الّذي يكفيها للّدفاع عن كيانها وتأصيله.

وفعًال «لم يكن الحضرمي شــاعرًا وإماماً فحســب، بل كان فوق ذلك فقيهــاً ضليعاً في الفقه، 
يشــهد له كتابه مختصر الخصال الّذي خّصصه لجميع أبواب الفقه بأســلوب جامع مانع، ويشهد له 
ديوان الّســيف النقاد الّذي أدخل فيه بعــض المنظومات الفقهيّة مثل القصيــدة رقم 10 التّي وصل 
عدد أبياتها إلى 147 بيتاً، تناول في معظم أبياتها الجانــب الفقهي»(2)، وقد وردت في الّديوان من 
ـ «عهد اإلمام الحضرمي إلى القضاة والوالة»، خّصص منها ستّة  ص 143 - 164 ويمكن أن نعنونها ب
وعشــرين بيتا للقضاة ثُم حّدد في البقيّة جميع مسؤوليّات الوالة ســوى أربعة أبيات في آخرها ذكر 

فيها إخالصه هللا تعالى في هذا العهد.

وتتّصل بمقارنتنا بينه وبين الجنّاوني األبيات التّــي خّصصها للّزكاة من 43 - 98 حيث حّدد كلّ 
ما يأخذ منه الجباة الّزكاة مع تحديد النّصاب والقدر الّذي يؤخذ، نذكر منها: (الّطويل)

ٍ والَبْرِد43 وتْقبـــُض حـــق اهللا ِمن ُكل ُمْســـِلم ِفي (الَقْيـــِظ)  ِي  األُم ُســـّنِة  َعلى 
ْرِع نِْصَف الُعْشِر والَغْرسِ ِإْن ُسِقي 44 ِمَن الزُعْشـــَر مـــا اْقَتـــاَت ُذو الَكـد بَِغْرٍب وِإال
فَـزكِها أَد57 وِعْشـــرين ِمْثَقـــاًال نَِصابـــاً  ِمْعشـــارَِهـا  ُرْبــــَع  َحـــْوٌل  َحـــاَل  ِإذَا 
ـًة فض َدَراِهـــَم  ِمْن  ِمائَـَتـْينِ  وِمـــْن  فَُخْذ َخْمَســـًة ُرْبـَع الَعِشـــيِر أََخا َســـْعِد58 

القصيدة، عدد: 59، ص 464   (1)
الّديوان: 14.  (2)
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وإن كان العهد إلى الوالة قد شمل واجبات الوالي وحقوقه، ودعوة النّساء إلى التّمسك بأحكام 
الّشريعة، والّدعوة إلى حســن معاملة العبيد، وحسن معاملة أهل الّذمة، كما بيّن بتوّسع جميع أحكام 

القتال في اإلسالم.
وكذلك القصيــدة رقم 24 جــاءت على الّطويل فــي الميراث وعــدد أبياتها ثالثة عشــر بيتاً 
ص 247 - 248 وكذلك القصيدة رقم 54 علــى الّطويل وعدد أبياتها واحد وثالثون بيتاً. وهي ضرب 

من اإللغاز في المواريث أيضاً، ص 437 - 440.
كما يقــول محقّق الّديــوان: «ترك الّشــاعر بجانب هذا الّديــوان كتاباً فقهيّــا عنوانه مختصر 
الخصال جمع فيه خصال الّشــريعة، وتناول فيه أبواب الفقه بأسلوب بديع ومختصر، وهو دليل على 

عبقرّيته الفّذة وإبداعه الكبير...»(1)
نظمه الّشيخ أبو حفص عمر بن سعيد بن راشد البهلولي (ق9هـ/15م) سنة 805هـ/ 1403م(2).

كما نظمه الّشيخ نور الّدين الّســالمي(3) (1914/1332) وسّماه مدارج الكمال في نظم مختصر 
الخصال(4).

الّديوان، ص 17.   (1)
ن.م. لم أّطلع على هذا النّظم. ولم أتمكّن من التّعريف بصاحبه.  (2)

عبد اهللا الّســالمي: (1286 - 1332/ 1869 - 1914) ولد بمدينة الّرســتاق ببلد ُعمان وبها حفظ القرآن الكريم ومبادئ العلوم   (3)
اإلسالميّة من أصول وفقه ولغة، وظهر نبوغه من الّسابعة عشرة من عمره وذلك لما آتاه اهللا من جودة الحفظ مع ذكاء نادر. 
ثــّم انتقل إلى بلدة المضيبي. ثّم اســتقّر ببلدة القابل وتفّرغ للتّدريس والتّأليف والفتوى. وقــد حّدثنا (الّجعبيري) ابنه محّمد 
أثناء رحلتنا إلى ُعمان سنة 1984 عّما اّتسمت به حركيّته من انضباط في الحلّ والتّرحال مع سعة األفق والّرغبة في المقارنة 
بين أقــوال اإلباضيّة وأقوال غيرهم، وزائر المكتبة الّتــي خلّفها يتبيّن تنوّع المصادر اإلســالميّة المعتمدة. وقد حرص أحفاده 
ييسر االســتفادة منها. كما صوّر لنا متانة العالقة بينه وبين  عصرّياً  ســليمان وأحمد وعبد اهللا مع أبيهم على تنظيمها تنظيماً 

إباضيّة المغرب وخاّصة من خالل مراسالته المستمّرة مع امحّمد اطفيّش. (1914/1332)
غير المألوف يتمثّل في الحركيّة العمليّة الّتي انتهت بإحياء  مثل هذا النّشاط العلمي مألوف بالنّسبة إلى رجل ضرير إّال أنّ  إنّ 

اإلمامة في ُعمان على يد اإلمام سالم بن راشد.
وقد تخّرج على يديه، عدد كبير من التّالميذ نذكر منهم اإلمامين محّمد بن عبد اهللا الخليلي واإلمام سالم بن راشد.

نذكر منها قصيدته «أنوار العقول في األصول» وقد شــرحها في كتاب ســّماه «مشارق أنوار  كما ترك ثمانية وعشــرين مؤلّفاً 
العقول»، وكتابه «تحفة األعيان في تاريخ أهل ُعمان».

وتوفّي سنة 1914/1332 وقبره ببلدة تنوف بسفح الجبل األخضر. ر. عبد اهللا الّسالمي: المشارق (ص: ث. ذ) وترجمة المؤلّف 
وضعها خالد بن مهنا البّطاشي. مع إضافات من رواياتنا.

انظر. عبد اهللا الّسالمي: «كتاب جوهر النّظام » مصوّرة عن ط 1 بتحقيق إبراهيم اطفيّش.
طبع بمطابع ســجلّ العرب، نشر وزارة التّراث بسلطنة ُعمان. 1983/1403. 190 صفحة. وقّسمه إلى تسعة عشر كتاباً. 1: في   (4)
الّطهــارات. 2: في الّصالة. 3: في الجنائز. 4: في الّزكاة. 5: فــي الّصوم. 6: في االعتكاف والنّذور. 7: في األيمان. 8: في 

الحّج والعمرة. إلخ.... 



التأليف الموسوعي والفقه المقارن178 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وهذه األبيات الّتي قّدم بها هذه المنظومة: (الّرجز)
الَفَتــى يَـــْدرِي  بـــه  فالفْقُه  أََتىوبعُد  وَمـــا  ِفْعِلِه  مـــن  يَـــَذَرْن  مــا 
ــالِ ـــ ـــ ــَم ــَك ــــــــَدارُِج ال الِخَصــــالوهـــــــذه َم ُمْخَتَصـــَر  َضّمْنُتَهـــــا 
َعــِديــــَده ُدَرراً  فـيـهــــــا  ُمــِفيـــــَدهوزِّدُت  أَْعـَالُمَهـــا  واِضـَحــــًة 
لِيــــال ـَنـــي لـــْم أَْذكـــُـــِر الدْطِويـــــَاللِكنالت ال أََرى  ــي  ألَنـ ِفيَهـــا 
ُمـَرتــَبـــا َخـاَلْفـُتـــــُه  وُربَمـــا َتَرْكـــــُت َمـــا النْظـــُم أََبىوَطـالـَمـــا 
َتْرِجيِحهوُربَمـــا َعَدْلـــُت َعـــْن َتْصِحيِحــــه ِمـــْن  بِاألَْعـــَدلِ  وِجْئــــُت 
َرا ُمْخَتِصـــراوَقـــْد َحَذْفـــُت ِمّنــــُه مــــا تَكـر ِخـَصـاَلـــُه  راً  ُمَحـــــر
ذَكَْر أَْبَوابـــاً  ِمْنــــُه  َتَرْكـــُت  يـــنِ تْفِصيًال َبَهروَقـــْد  ِفيَهـــا أُُصـوَل الد
لَِخْتِمَهاُمْكَتِفيـــاً بَِمـــا َجَرى ِمـــْن نَْظِمــَها َشـــاِكراً  لَِســـــانِي  َعلـــى 

وهذا نموذج لنظم نّص من المختصر:
جاء في المختصــر «باب ذكر بيان أحكام الجماعة»: «قال أبو إســحاق: وصالة الجماعة فرض 
على الكفايــة إّال في خصلة واحدة وهي صالة الجمعة. قال أبو إســحاق: وســبع تصلّــى بالجماعة. 
أحدها: الخمس المكتوبات. الثّاني: صالة الجنازة. الثّالث: صالة العيدين. الّرابع: صالة الكسوفين. 
الخامس: االستسقاء. الّسادس: التّراويح في رمضان خاّصة. الّسابع: صالة الوتر في رمضان خاّصة، 
وكذلك التّهّجد في رمضان خاّصة. قال أبو إســحاق: وما ســوى ذلك فرادى واهللا أعلم»(1). وجاء في 

النّظم (الّرجز):
يَِجب كَفايــــــٍة  فَـــْرُض  َلَواِت الَخْمِس والَباِقي اسَتِحْبَجَماعـــٌة  ِفي الص
ِعـــيــــَدان أو  ُكُســــوٌف  َمَضـــاْنَجــَنــــاَزٌة  َتــــروح والِوْتــــُر فـــي الر
الُجَمْع في  َلِكْن  االْسِتْسقاِء  في  َتـَقـْعكََذا  إْذ  َعْيـــٍن  فَـــْرُض  ِفيَها  َتكوُن 

ثّم شرحه وسّماه: معارج اآلمال على مدارج الكمال(2) نظم مختصر الخصال.

ص 54.  (1)
العرب من ج 1 إلى 11 ـ ط 1983/1403. من ج 12 إلى 18، ط 1404/ 1984،  تحقيق: محّمد محمود إســماعيل. مطابع سجلّ   (2)

نشر وزارة التّراث القومي والثّقافة سلطنة ُعمان.
وقد عّرف المحقّق بالمؤلّف في ج 1: 3 - 9. ثّم جاء التّحقيق مجّرد تخريج للنّص األصلي من دون أّي تعليق. كما وضع فهرساً 

عاّما لكلّ جزء.
ج 1: لقد وطأ فيه الّسالمي لكامل الكتاب بأربعة فصول: 1 ـ في الخالف الواقع بين النّاس في األديان والمذاهب. 2 ـ في بيان 
األسباب الموجبة للخالف بين أهل المذاهب. 3 ـ في صفة أصحاب التّخريج والتّوجيه من المفتين، وتفاوت درجاتهم باختالف 

األعصار، ص 12 - 23. 4 في نبذة في أصول الفقه، ص 24 - 282.
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وهذا الّسالمي يحّدد منهجه في الّشرح:
«وقد مــنّ علّي المنّــان بنظم خصاله علــى منوال مخالــف لمنواله، مع تركي منــه ما تكّرر، 
وتقديمي ما تأّخر، وقد حذفــت منه كتاب االعتقاد اكتفاء بأنوار العقــول وغاية المراد(1)، وقد زدت 
 ا خلّفت، وســّميته مدراج الكمــال بنظم مختصر الخصال. ثُم ا حذفت، وأخلفت أكثر ِمم فيه أكثر ِمم
رأيت تمامه منوطاً بشــرح يوّضح مرامه، ويزيح إبهامه، وينشــر أعالمه، أقرن فيه المسألة بدليلها، 
وإن تكن مقيســة ســعيت في تأصيلها وتعليلها، وإن تكن مشــكلة أو مجملة اجتهــدت في تحريرها، 
وأخذت في تفصيلها على حسب اإلمكان، لقصد البيان، فإن وجدت لغيري في ذلك ما يشفي اكتفيت 

به، إذ الّسعيد من بغيره يكتفي، وسّميت هذا الّشرح معارج اآلمال على مدارج الكمال.
اللهّم اجعله لي عندك ذخرًا، وأثبني عنه أجرًا في الّدار األخرى، وأعوذ بك أن يكون حّظي منه 

قول يقال، أو جاه في هذه العاجلة ينال، فأنت حسبي ونعم الوكيل»(2)
وهذا نموذج تطبيقي للّشرح:

يورد الّســالمي األبيات التّي سيشرحها بحسب تبويبها فيمهّد لها تمهيدًا مختصرًا إلى التّلخيص 
أقرب، قد يذّكر فيه بنــّص مختصر الخصال أو بالنّص المنظوم، ثُم يفــّرع القضيّة المطروحة إلى 
مســائل يقلّ عددها أو يكثر بحسب الماّدة المقّررة، كما يفّرع المسائل إلى تنبيهات هي األخرى يقلّ 

عددها أو يكثر.
وهذا أنموذج لشرح األبيات المذكورة سابقاً عند الحديث عن المنظومة:

«يعني أنّ صالة الجماعة فــرض على الكفاية في الّصلوات الخمــس، وفعلها في باقي الّصلوات 
الّتي تصلّى بالجماعة مستحّب.

وتكون في صالة الجمعة فرض عين على من لزمته الجمعة.
والّصلوات الّتي تستحّب فيها الجماعة هي الجنازة وكسوف الّشمس وخسوف القمر.

وإنّما اقتصر في النّظم على الكسوف؛ ألنه يوصف به الّشمس والقمر.
والعيدين: األضحى والفطــر، وصالة التّراويح والوتر في رمضان لمــن صلّى التّراويح جماعة؛ 
ألنه في حكم القيام، وال يصلّى جماعة في غيره، وصالة االستســقاء، فهذه الّصلوات الّتي تســتحّب 

فيها الجماعة.

يشير إلى منظومتين من نظمه مطبوعتين عّدة طبعات.  (1)
ج 1/ 10 - 11.  (2)
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زاد أبو إســحاق صالة التّهّجــد في رمضان خاّصة ثُم قــال: «وأحّب أن يصلّــى التّهّجد فرادى، 
وكرهت الجماعة في مسجد صلّى فيه تلك الّصالة جماعة إن كان للمسجد إمام ثابت...»(1).

«... فهذه جملة أحكام الجماعة في الّصالة، وسيأتي بسطها في المسائل»(2).
المسألة األولى:

في حكم الجماعة في الّصلوات الخمس:
قد اّتفقوا أنّ الجماعة فرض عين على من وجبت عليه الجمعة.

واختلفوا في غير هذا:
فذهب األكثر إلى أنّها فرض على الكفاية.

وقيل: فرض عين، وهو قول ابن عبّاس ومال إليه ابن مسعود.
وقيل: سنّة، وهو ظاهر كالم ابن مسعود 5 وعليه مشهور المالكيّة.

ثّم اختلف القائلون بأنّه فرض على الكفاية:
فمنهم من قال: يجزى قيام البعض من أهل المصر عن البعض.

وقال بعضهم: ال يجزى حتّى يكون في القرية من يقوم بالجماعة.
وقيــل: على كلّ أهل مســجد أن يعمروا مســجدهم بالجماعة إذا قدروا على ذلك، وال يســعهم 

تضييع الجماعة في مسجدهم، سواء كان في القرية من يقوم بها أو لم يكن.
وأّما القائلون بأنّهــا فرض عين فقالــوا: إنّ االثنين إذا كانا غير مســافرين تلزمهما الجماعة 

مخاطبان بأداء فرض الّصالة جماعة عند القدرة على ذلك.
وقيل: تلزم المسافرين أيضاً.

احتّج القائلــون بأنّها فرض كفاية بحديث أنس أنّ النبّي ژ قــال: «الّصالة في الجماعة خير 
من صالة الفّذ بسبع وعشرين درجة»(3).

وافتقد رســول اهللا ژ عليّاً فــي صالة الّصبح فدخل علــى فاطمة فقال: «ما شــغل ابن عّمك؟ 
فقالت: بات يصلّي، فلّما طلع الفجر صلّى واضطجع. فقال: لو صّلى في الجماعة لكان أفضل.

فهذا والّذي قبله يدّالن على أنّ صالة المنفرد تاّمة ولكن الجماعة أفضل منها»(4).

ج 68/9.  (1)
ن، م. 69.  (2)

البخاري: حديث، عدد: 609. مسلم: حديث، عدد: 1038. التّرمذي: حديث، عدد: 199.  (3)
ج 9/ 70 - 71.  (4)
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بكتاب الّطهــارات، وقد خّصص له بقيّة الجزء األول:  مبتدئاً  كتاباً  ثّم تتبّع كتب منظومته كتاباً 
(ص 219 - 310) واألجزاء إلى نهاية الجزء الخامس.

ثّم تتبّع بقيّة الكتب، ومن أراد التّفصيل فلينظر النّص المطبوع.
وقد انتهى هذا النّص بالجزء الثّامن عشر عند كتاب الّصوم الّذي بدئ في مطلع الجزء الّسابع 

عشر. وقد ختم الجزء الثّامن عشر بذكر مفسدات االعتكاف.
بهذا نكون قد عّرفنا بمنظومة مدارج الكمال على مختصر الخصال، وبمعارج اآلمال على مدارج 

الكمال بنظم مختصر الخصال.
وليت الّشيخ الّســالمي قد أتّم هذا الّشــرح الجليل الّذي يثبت من خالله أنّ مختصر الخصال 

مختصر بحقّ.
وفاته: وقــد ظلّ الحضرمي مناضًال بكلّ ما أوتي من قوّة بســيفه وقلمه إلى أن توفّاه األجل في 

الّربع األخير من القرن الخامس بين (475 و 500هـ/ 1083 و 1106م).
هكذا إن أفاد النّظر فــي اإلطار العام لتأليف الكتــاب أنّه وليد زمانه ومكانــه الذي كان في 

حاجة إلى المختصر أكثر منه إلى التّوسع والتّحليل؛ فماذا عن تعليل الكاتب لهذا االختيار؟

ب) مقّدمة الكتاب:
ـ تعريف كتاب مختصر الخصال:

يقع الكتاب في (240) صفحة من الحجم المتوّســط، وقد طبع بدار نوبار للّطباعة سنة 1983 
وقد نشرته وزارة التّراث القومي بسلطنة ُعمان ســنة 1984/1404 بعنوان: مختصر الخصال تأليف 

العّالمة الّشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن قيس، وقد افتتح بمقّدمتين مهّمتين:
األولى (ص 3 - 5) فريدة من نوعها فــي مثل هذه المؤّلفات، عرض فيهــا خصال العالم الحقّ 
وهو بهذا ضبط سيرة المسلم الّزكّي عاّمة، ذاك الّذي يلتزم بما بسطه المؤّلف من خصال في كتابه 

مختصر الخصال.
وقد بدأها بقوله: «العالم أحق بأن يبدأ بتأديب نفسه وعرفان مصلحته، ومفتقر إلى عقل كامل، 
وحلم وافر، وورع مفيد، ولــّب رصين، ونيّة في ذات اهللا صادقة، وتمــام العلم والعمل به، مع ذهن 

حاضر...»(1).

ص 3.  (1)
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والنّص جملة وثيقة أخالقيّة ســامية تعرض سمات المسلم النّموذج بحسب تصوّر المؤلّف النّابع 
من الكتاب والسنّة.

المقّدمة الثّانية: تقليدّية (ص 6 و 7) حّدد فيها الحضرمي موضوعه، وعوامل التّأليف، والمنهج 
المتّبع، وغرضه من الكتاب.

ويهّمني في هذه المرحلة من البحث أن أقف عند دواعي التّأليف:

قال أبو إســحاق: «فقد دعاني إلــى تصنيف هذا الكتاب خشــية انطماس أصــول اإلباضيّة في 
األمصار، وتقييدها في األســطار، وخيفة الّرغبة عنها في معقل الّدعوة األصليّة..؛ ألني... شــاهدت 
قوماً مّمن ينتمي لديننا زاغت بهم األهواء عن قصد الّســلف الّصالح... فلّما خشيت هؤالء وأمثالهم 
أن يزيغوا بما استخفّوا به من الخالف، ويستميلوا قلوب الّضعاف، صرفت عناني إلى تصنيفه لترسخ 

األصول في أماكنها، ويتعلّق بها أهل دعوتها...

... وقد نظرت في بعض تصانيف أهل مذهبنا فإذا هو علم منشور، وال تؤّدي المسألة إّال معنى 
واحدًا غير شــامل ألصول العلم مفتقرًا إلــى النّظر في جميع الكتب، فجعلــت كتابي هذا مختصرًا 

موجزًا...»(1).

جاء الحديث في هذه المقّدمة واضحاً مؤّكدًا ما أشرنا إليه آنفاً في حديثنا عن اإلطار الّزماني 
والمكاني، فاإلمام الحضرمي يشكو وضع أهل زمانه الذين صار الكثير منهم غير قادر على أن يميّز 
بين مسائل الخالف، ذلك أنّ أهل الّدعوة صاروا قلّة بين كثرة مخالفة في المذهب (شافعيّة، حنفية 

وباطنيّة)، بل الكثير منهم صار ميّاالً إلى آراء مخالفيهم عن غير علم.

ويلتمس الحضرمي عذرًا لهؤالء تمثّل في عدم توفّر تصانيــف في المتناول، إذ يقتضي التّعرف 
على مسألة «النّظر في جميع الكتب».

نتبيّن إذًا من خالل هذه المقّدمة أنّ أهل الّدعوة في بالد اليمن اجتمع عليهم أمران:
انتشار آراء المخالفين الذي استهوى الكثير من النّاس. ـ  1
عدم وفرة تصنيف ميّســر يكون مفزعاً عند الحاجة، خاصة فــي مواطن الّدفاع عن الّذات  ـ  2

وتأصيل الكيان.
ومعلوم أنّ كلّ أّمة يذهب ريحها إذا أتيت من هذين البابين.

ص 6.  (1)
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لذلك عمل الحضرمي على تأليف هذا المختصر: «فجعلت كتابي هذا مختصرًا موجزًا، وفّصلته 
أبواباً وجعلت كلّ كتاب منه خصاالً ليســهل علــى المتعلّم حفظه، ويقرب إليه فهمــه، ويزيد العالم 

نباهة في قلبه، وتقوية في علمه...»(1).
واضح من خــالل النّظر في اإلطــار العام، وما ضبطه الحضرمي بنفســه فــي مقّدمة الكتاب 
أنّه اختار مســلك االختصار عن وعي كامل، رغبة في توفير مرجع يســتفيد منــه المبتدئ والعامي، 
وال يســتغني عنه العالم، وذلك بالتنصيص على المعتمد من األقوال، الّذي يوفّر ســالمة التّمّســك 

بمسلك أهل االستقامة.
هذا عن الحضرمي فماذا عن الجنّاوني النّفوسي؟

:»fhÉ qæédG  óæY  QÉ°üàN’G  QÉ«àNG  πeGƒY  ``  2

أ) اإلطار الّزماني والمكاني:
أّما الفقيه الجنّاوني النّفوسي اللّيبي فهو أيضاً قد عايش فترة تحوّل واضح بالنسبة إلى إباضيّة 
المغرب، ذلك أنّ هؤالء قد حاولوا طيلة القرن الّرابع للهجرة/10م إحياء إمامة الّظهور بعد ســقوط 
اإلمامة الّرستميّة سنة 909/296 من خالل ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد التّي كادت تطيح بالّدولة 
الفاطميّة فــي القيروان والمهديــة (928/326) وثورة أبي خــزر الحامــي (968/358)، لكن باءت 

جهودهم بالفشل ففكّروا تفكيرًا جدّياً عملياً للحفاظ على كيانهم في التحوّل إلى مسلك الكتمان(2).
وفعًال بعد مشــاورات طويلة بين إباضيّة المغــرب في كلّ من أريغ ووارجالن وقســطيليّة وجربة 
ونفوسة اســتقّر قرارهم على تأســيس نظام الحلقة على غرار مســلك أبي عبيدة (145هـ/763م)(3) 
د بن بكر الفرســطائي (1049/440)(4)  ِمن قبل في البصرة، فأوكلــوا المهّمة إلى أبي عبد اهللا محم

فاضطلع بالمهّمة على أحسن وجه، وأعلن التّحول إلى مسلك الكتمان سنة (1019/409).
آتت أكلها بســرعة، ذاك أنّها تقــوم على التّعليــم والتّعلم، وغرس  إنّها حركة إصالحيّــة بحقّ 
الّســلوك الحســن، فأثمرت حركة علميّة جليلة في المحيط اإلباضّي المغربي في (ق 11/5)، القرن 
الّذي عمره الفقيــه أبو زكرّياء يحيى بن الخير بن أبــي الخير الجنّاوني، علــى أرجح روايات كتب 

الّسير والّطبقات، صاحب كتاب الوضع موضوع البحث.

ص 6.  (1)
عن مسلك الكتمان؛ انظر: كتاب الوضع نفسه، قسم أصول الّدين، ص 29.  (2)

أعالم، عدد: 819.  (3)

أعالم، عدد: 803.  (4)
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لقد ســعت كلّ مناطق إباضيّة المغرب إلى بعث نظام الحلقة مــع بعث منطقة جديدة هي وادي 
مزاب التّي أّسســها أبو عبد اهللا مؤّســس نظام العّزابة لتثبيت أهل الّدعوة أينمــا كانوا، كما انبرى 
تالميذه يتســابقون في ميدان التّأليف في شتّى فنون العلوم اإلســالميّة، وخاصة منها أصول الّدين 
والفقه لتُضاف إلى ما وصل من قبل من مؤلّفات مشــرقيّة مهّمة مثل المدونة ألبي غانم الخراساني 
د بن محبوب (ق 9/3)، وجامع ابن بركة (ق 10/4)،  (ق 8/2)، وجامع ابن جعفر (ق 9/3)، وكتاب محم
ــة الّرســتميين والّدينونة الّصافيــة لعمروس بن فتح  ومــا ألّفه المغاربــة من قبل مثل فتــاوى األئم

896/283، وكتاب الّرد على جميع المخالفين ألبي خزر (990/380)(1).
ونكتفي بذكر ديوان غار مجماج بجربة في الفروع الّذي انبرى ســبعة من العلماء لتأليفه بطابع 
موسوعي، وديوان األشــياخ بوادي أريغ الّذي تعاون على تأليفه عشرة من العلماء فكان األّول في ستّة 
أجزاء والثّاني في خمســة وعشــرين جزءًا، وذكر مؤلّفــات أبي العبّاس أحمد بــن أبي عبد اهللا ولد 
مؤّســس نظام الحلقة التّي وصلت إلى خمسة وعشــرين مؤلّفاً، ونرى من المفيد أن نتعّرض لهاتين 
الموســوعتين بشــيء من التّفصيل، وكذا مؤلّفات أبي العبّاس؛ ألنه لم يقع التّعرض لها كما توّقعنا 

ذلك في بحوث أخرى، وهي من عطاء (ق 11/5).
أّما عن ديوان غار مجماج بجزيرة جربة فقد فّصلنا الحديث في شأنه في كتابنا نظام العّزابة(2) 

حيث ترجمنا للفقهاء الذين تعاونوا على تأليفه(3) ونكتفي هنا بذكر أسمائهم وهم:
أبو عمران موسى بن زكرّياء المزاتي الّدّمري(4). ـ  1
د عبد اهللا بن مانوح اللّمائي الهوّاري(5). ـ  2 أبو محم
أبو عمرو النّميلي الّزواغي(6). ـ  3
أبو يحيى زكرّياء بن جرناز النّفوسي(7). ـ  4
ْريَمام (بفتح ففتح فسكون). ـ  5 جابر بن َسد
ُكباب بن مصلح المزاتي. ـ  6
أبو مجبر ُتوِزين. ـ  7

للتّعرف على هذه الكتب انظر: كتابينا: البعد الحضاري للعقيدة اإلباضيّة، نشــر جامعة الّسلطان قابوس. (ط) النّهضة 1987،   (1)
والعالقة بين إباضيّة المغرب وإباضيّة البصرة وُعمان، سراس للنّشر، تونس، 2005.

نظام العّزابة عند اإلباضيّة الوهبيّة بجربة، نشر المعهد القومي لآلثار والفنون، المطبعة العصرّية، تونس 1975، ص 390.  (2)
وقد ترجمنا لهم في الموسوعة التّي تعّدها المنّظمة العربيّة للعلوم والتّربية.   (3)

نظام: 169 - 171. أعالم، عدد: 923.  (4)
ن. م: 172 - 173. أعالم، عدد: 593.   (5)

ن. م: 174 (311 - 431/ 923 - 1039)، عدد: 684.   (6)
سكتت المصادر عن ذكر أخبارهم واكتفت بذكر مشاركتهم في التّأليف.   (7)
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كما نذكر توفّر نســختين من الّديوان إحداهما بمكتبة الّشــيخ ســالم بن يعقــوب(1)، وثانيتهما 
بالمكتبة البارونيّة(2).

ونرى من المفيد أن ننقل من كتابنا الباب الّذي خرجناه من الّديوان: باب ما يجب به التّعزير 
(ج 3/ ص 23).

«وإذا اقتتل رجل إلى غيره من النّاس، وقد كان في يده شيء يضرب به مثل الحجر أو الحديد 
أو العصا أو ما شابه ذلك فإنّه يعّزر على ذلك.

وإن رماه ولم تبلغ الّرميّة ينكّل، ومنهم من يقول إن لم تصله الرميّة فإنّه يعّزر.
ومن وجد مع امرأة ليست له في لحاف واحد، وليس بينهما ثوب، فإنّهما يعّزران على ذلك.

وكذلك من مثّل بقاتل وليّه بعدما قتله؛ فإنّه يعّزر في ما ذكر من الكتاب.
والتّعزير: ما دون أربعين جلدة في الّظهور والكتمان، وال ينقصون األربعين وال يجاوزونها، وقيل 

سبيله النّكال».
لقــد ورد هذا الباب بين باب ما يؤّدب به الّطفل وباب ما يجــب به النّكال، وقد اخترته خاّصة 
لقصره؛ وألنّه يمثّل الّطريقة الفقهيّة في القديم وهي إيــراد اآلراء من دون ذكر أصحابها، وكذلك 

ذكر اآلراء الغريبة(3).
إّال أنّنّــا عندما نتتبّع الكتاب نجد أنّ اآلراء المهمة منســوبة إلى مصادرهــا وأصحابها: القرآن 
الكريم، الســنّة، جابر بن زيد، أبي عبيدة مســلم بن أبي كريمة(4)، الحســن البصرى، علّي بن أبي 

طالب، عمر بن عبد العزيز...(5).
وأّما عن ديوان وادي أريغ فقد جاء في ســير الّشــماخي ما يلي: «وأّما الذين ألّفوا كتاب ديوان 

العّزابة:
فالّشيخ َيْخلَْفتن بن أّيوب النّفوسي الَمْسناني(6).

د بن صالح النّفوسي المسناني(7). ومحم

(ت 1408/ 1988) بحومة جيزن ـ جربة، أعالم، عدد: 366   (1)
تقع بحومة الحّشان ـ جربة.  (2)

في لحاف واحد...  (3)
أعالم عدد: 819.  (4)

نظام العّزابة ص: 264.  (5)
أعالم:، عدد: 1021.  (6)

ن. م:، عدد: 827.  (7)
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ومن قنطرارة: الّشيخ يوسف بن موسى(1).
ومن تيجديت: يوسف بن عمران بن أبي عمران موسى بن زكرّياء المزاتي(2).

ومن أريغ: الّشيخ عبد الّسالم بن سالم(3).
والّشيخ جابر بن حّمو(4).

والّشيخ إبراهيم بن أبي إبراهيم(5).
د بن بكر وأبي الّربيع ســليمان بن يخلف، وماكســن بن  وعرض على أبي العبّاس أحمد بن محم

الخير.
قال أبو الّربيع: «ال يطعن في هذا التّأليف إّال شيطان».

ليس لنــا في هذا البحث أن نتوّســع في تراجم هــؤالء وإنّما نكتفي بتحديد قّصــة تأليف هذا 
الّديوان:

د بن بكر: «ذكر غير واحد من المشــايخ أنّ العّزابة اجتمعوا على  قال أبو العبّاس أحمد بن محم
تأليف كتاب في المذهب، يسهل على المبتدئين حفظه، فصنّفوه في خمسة وعشرين جزءًا»(6).

ا ذكره الّشــماخي أنّه جهــد جماعي يرمي إلى تأليف كتاب فــي المذهب اإلباضّي، ومن  نتبيّن ِمم
النّسخ المتعّددة المتوفّرة التّي لم تنل حّظها من الّدراسة العلميّة ندرك أنّه في الفروع بجميع قضاياها.

ـه جمع من األقوال مــا كان متداوالً  وعن هذا الجهــد الجماعي توفّر نّص ســّموه الّديوان؛ ألنـ
مشافهة أو قراءة عن النّصوص المشرقيّة كمدّونة أبي غانم الخراساني (8/2).

وهذا الّديــوان اضطربت كتب الّســير والّطبقات في االســم المضاف إليه بين ديــوان العّزابة 
وديوان األشياخ وديوان المشايخ، للتمييز بينه وبين الّديوان اآلخر الّذي ألّف في جربة وأطلقت عليه 

نفس التّسميات.
وللتمييز بينهما يحسن أن نستعمل النّســبة إلى المكان الّذي ألّف فيه كلّ من الّديوانين: ديوان 
أريغ بالنّســبة إلى هذا الّديوان، وديوان غار مجماج ـ جربة بالنّســبة إلى الّديوان اآلخر. مع العلم 

ن. م:، عدد: 1073.   (1)
ن. م:، عدد: 1065  (2)
ن. م:، عدد: 551   (3)
ن. م:، عدد: 229   (4)

ن. م: لم يترجم له.  (5)
سير، ص 324 (مرقون).  (6)
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أنّ هذا األخير أوســع بكثير من ديوان جربة. فإن عرفنا أنّ األّول في ســتّة أسفار فالثّاني في خمسة 
وعشرين.

ا يجعل الكلّ يقارب ألفين وخمسمائة  ومن مطالعتنا نحزر أنّ الّسفر يضّم مائة صفحة تقريباً ِمم
صفحة: عبادات معامالت. أحوال شخصيّة.

وينقل الّشــماخي عن أبي العبّاس دائماً أنّه «انفرد بكتاب الّصالة الّشيخ إسماعيل بن ييدير(1)، 
فجاء أحسنها تأليفاً وترتيباً وأكثرها فائدة»(2).

د بن صالح جمع كتاب  كما يذكر أنّ الشيخ يخلفتن بن أّيوب جمع كتاب النّكاح، وأنّ الّشيخ محم
الوصايا، وأنّ الّشيخ أبا العبّاس جمع كتاب الحيض.

كما يذكر ترّدد الّروايات في شــأن نسبة كتابين إلى داود بن أبي يوســف(3)، ثُم يقّرر أنّه ليس 
مؤّلفهمــا معتمدًا على ما نقله عن أبي عمرو عثمان بن خليفة الّســوفي(4). يقول فيها: إنّه تركهما في 

األلواح فعرضهما أبو العبّاس أحمد بن بكر.
الّديوان اشــترك في تأليفه ثمانية من الفقهاء اثنان من جبل نفوسة، واثنان من  فالحاصل أنّ 
تيجديت في حوزة أريغ، وثالثة من أريغ، وواحد من قنطرارة قســطيليّة. فالثّقل حينئذ من أريغ وهم 

خمسة، فحقّ له أن ينسب إلى حوزة أريغ.
ثــّم عرض على رجليــن هما أعلم أهل ذلــك العصر، وهما تلميذا مؤّســس نظــام العّزابة أبي 
د بن بكر الفرســطائي(5)، أّولهما: أبو العبّاس أحمد(6) وهو ابنــه في نفس الوقت، وقد  عبد اهللا محم

أعالم، عدد: 111.  (1)
ص 324 (مرقون).  (2)

لم يترجم له.  (3)
أعالم، عدد: 620.  (4)

أعالم، عدد: 803 (ت 440/ 1049).  (5)
أعالم، عدد: 89 (ت 10 ذو الحّجة 504/ 18 جوان 1111).  (6)

أبو العبّاس أحمد بن محّمد الفرســّطائي: القســمة وأصول األراضين كتاب في فقه العمارة اإلسالميّة، تحقيق: وتعليق وتقديم: 
د. محّمد صالح ناصر والّشــيخ بكير بن محّمد الّشــيخ بلحاج، مكتبة الضامري للنّشــر والتّوزيع. ســلطنة ُعمان ط 1. 1414/ 

1992: 23 - 33. وهذا ثبت ألسماء ما وصلنا من هذه المؤلّفات:
1 ـ كتاب في مسائل التّوحيد مّما ال يسع اإلنسان جهله وغير ذلك من مسائل الكالم. (مرقون). ر: الّجعبيري. بعد: 115 تعليق 70.
2 ـ كتاب ســيرة الّدماء أو الّســيرة في الّدماء (خ). توجد نسخة منه في مكتبة الّشــيخ بابانو بني يسجن وبمكتبة دار إيروان 

بمدينة العطف وادي مزاب.
3 ـ كتــاب تبيين أفعال العباد: (خ) يبحث في األخالق والّســلوك اإلســالمي إلى اآلخرة. 3 أجزاء. مقــاس 24×17. ج 1: 51 

صفحة. ج 2: 48 صفحة. ج 3: 58 صفحة بكّل صفحة 21 سطرًا.
=4 ـ كتاب الجامع، أو الجامع في الفروع، جزءان، فقه العبادات، طبع بعنوان كتاب أبي مسألة 1984م، من دون أّي تحقيق.
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اشتهر بمؤلّفاته التّي بلغ عددها خمسة وعشــرين. وثانيهما: أبو الّربيع سليمان بن يخلف المزاتي(1)، 
وقد اشتهر بكتابه التّحف في أصول الّدين وأصول الفقه، وكتابه الّسير.

وقد شملت هذه الموســوعة جميع أبواب الفقه، ونحن في صدد رقن نّصها عسى أن يعمل فريق 
من الّطلبة الباحثين على تحقيقها(2).

ا يســهل على المبتدئين حفظه، فلســنا  بقيــت مالحظة رغبة هؤالء في أن يكون هذا الكتاب ِمم
ندري المعيار المعتمد في هذه الّســهولة، والّراجح أنّ أمر التّيسير للحفظ بقي في مستوى الّرغبة، 
لكــن عندما تحوّل األمــر إلى اإلنجاز جاء النّص في مســتوى أرفــع بكثير من مســتوى المبتدئين، 
ويكفي أن نقول ليس من الّســهل حفظ ألفين وخمســمائة صفحة. وفيما نعلم إنّ النّصوص التعليميّة 

المخّصصة لهذا ال تدرك عادة مثل هذا العدد من الّصفحات.
عايش الجنّاونــي صاحب كتاب الوضع هذه الحركــة العلميّة عن كثــب؛ ألن الّرجل ينتمي إلى 
 أســرة عريقة في العلم، ذلك أنّ جّده أبا الخير اعتنى بتربيته أحســن اعتناء في نشأته األولى، ثُم
أرسل به إلى أحســن المدارس العلميّة قرب مدينة جادو، في مســجد ِإَبناَيْن عند الّشيخ أبي الّربيع 
ســليمان بن هارون(3)، حيث كان مثاًال في الجّد والمثابرة واالنقطاع للعلم؛ كما يروي الّشــماخي في 

سيره، وقد دّون أقوال شيخه هذا خاّصة في كتاب خّصصه لباب النّكاح.
ال شــّك في أنّه كان يالحظ انبعاث حلقات العلم وحلقات العّزابة في أطراف جبل نفوســة، وما 
كان من مراسالت وفتاوى بين شــيخه وأمير الجبل آنذاك، وهو أبو زكرّياء يحيى بن إبراهيم(4)، وما 

5 ـ كتاب األلواح: آخر ما ألّف أبو العبّاس. (خ). البارونيّة جربة، نسختان 1: نسخت 1691/1079 و 2 نسخت 1748/1161 في 
حدود 125 صفحة.

6 ـ كتــاب تلخيص القســمة (خ): في المعامالت التّجارّية بين الّشــركاء وكيفيّة القســمة بينهم. توجد منه عّدة نســخ، عدد: 
صفحاته 357. 23 سطرًا مقاس 24×17.

ـ كتاب الجنائز: مفقود.
ـ مسائل األموات: نسخة في حدود 100 ورقة، مقاس 16×24.

ـ سير مشايخ اإلباضيّة: يذكر ماسكري أنّه يملك نسخة من هذا المخطوط.
أعالم، عدد: 89.

أعالم، عدد: 472 (ت 1079/471).  (1)
النّص المستفاد منه: الّشماخي: الّسير. (ط) البارونيّة 431 - 432 وتحقيق: محّمد حسن (المرقون) 324 - 325، (ط) ُعمان، 96/2.  (2)
ســليمان بن موســى أبي هارون بن هارون الملوشائي (أبو الّربيع) (ق 11/5) أصله من تملوشايت، ســكن إبنّاين بجبل نفوسة بليبيا.   (3)
درّس بمســجد إبنّاين حيث تخّرج عليه جيل من أهل العلم من أبرزهم أبو زكرّياء يحيى بن الخير الجنّاوني. دؤوب على المطالعة 

إلى أن كلّ بصره. ترك مراسالت فقهيّة وفتاوى. وقد دّون تلميذه الجنّاوني جلّ آرائه في كتاب النّكاح. أعالم، عدد: 467.
يحيى بــن إبراهيم الباروني (أبو زكرّياء) (ق 11/5): شــيخ حاكم، تولّى اإلمارة في جبل نفوســة، فانقــادت له الرعيّة لعدله   (4)
وحســن ســيرته. عاصر أبا الّربيع ســليمان بن هارون الملوشــائي، وكان يســتفتيه في النّوازل وله معه مراسالت. وقد عايش 

الجنّاوني ذلك. أعالم، عدد: 989.

=
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إلى ذلك من أحداث، أهّمها اإلحساس بتحوّل ثقل الحركة السياسيّة والعلميّة من جبل نفوسة، الّذي 
عرف أوج ازدهاره األّول في القرون الّســابقة، خاصة منها القرنين الثّانــي والثّالث للهجرة 8 و 9 
للميالد مع اإلمامة الّرستميّة، إلى بالد قسطيليّة وجربة ثُم أريغ(1)، خاصة بعد وقعة مانو 896/283 

التّي خسر فيها الجبل أربعمائة عالم(2).
نعم، وإن بقيت بقيّة من حركة علميّة في الجبل فإنّها ليست في مستوى إشعاعه األصلي، وعاّمة 

النّاس ليسوا في مستوى استيعاب ما أنتج في جربة وأريغ وتمولست من موسوعات ومؤلّفات.
كلّ هذا كان يدور في خلد أبي زكرّياء وهو يتعلّم ويعلّم على مســلك جميع المدارس العلميّة في 

محيطنا اإلسالمي، فبماذا يمكن أن ينفع األّمة يا ترى؟
إنّه مســلك آخر في التّأليف ينتفع به العاّمة والمبتدئون، وال يســتغني عنه الخاّصة من أهل 
العلم، إنّه منهج التبســيط والتّيسير، وال ننســى هنا أن نذكر تنويه الّشــماخي بقدرته العجيبة 
في الفتــوى: «ومن غزارة علمــه وعمق بحره أنّه يفتــي للنّاس حين رجع عن أســتاذه أبي الّربيع 
سليمان بن أبي هارون ستّة أشــهر ولم يتوّقف ولو في مسألة واحدة مع كثرة الّسائلين في أّي فنّ 

من الفنون سألوا»(3).
إنّه اإلحســاس بضرورة تقريب المعلومة العمليّة خاّصة إلى أكثر عدد ممكن من النّاس، ليثبتوا 

على مسلك الّسلف عن علم.
فليكن مســلكه في التّأليف قريباً من الفتاوى التي تعبّر عّما يحتــاج إليه النّاس، إنّه االختصار 
ولكن ليس لمؤلّفات ســابقة ولكنّه االختصار انطالقاً، وفعًال قد جاءت مؤلّفات الجنّاوني متماشــية 
مع إطارها الّزمانــي والمكاني، وخاصة منها كتاب الوضع الّذي اخترنــاه لنقارن بينه وبين مختصر 

الخصال للحضرمي.

مؤّلفات الجّناوني:
علميّاً، اهتّم المستشــرقون بدراســتها  – عقيدة نفوســة: طبعت عّدة طبعات. لم تحقّق تحقيقاً 

وترجمتها، وتوّج أعمالهم المستشرق الفرنســي بيار كوبرلي (P. Cuperly)(4) بتحليلها تحليًال 
علميّاً مستفيضاً في أطروحته عن العقيدة اإلباضيّة عاّمة.

تقابل محيط مدينة تقرت حاليّا (2005) ببالد الجزائر.  (1)
الشّماخي: الّسير، ص 268 - 269 (ط) البارونيّة.  (2)

ن. م: 180/2، طبعة ُعمان.  (3)
 P. Cuperly: Introduction à l’Etude de l’Ibâdisme et de sa Théologie. Office des Publications Universitaires. Alger.  (4)
 1984. chap 2. p 47 - 72.
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وهــذا النــّص المختصــر هــو أول مــا يحفظــه أهل نفوســة بعــد كتــاب اهللا العزيز وســنّة 
المصطفى ‰ ، كما يحفظ إخوانهم بمزاب وجربة عقيدة التّوحيد البن جميع(1).

كتاب الّصوم: بتحقيق: ســليمان بن موسى الجنّاوني وعلي ســالم علّوش من ليبيا. يقع في 95  –
صفحة، وهو تحليل ِلما ورد في باب الصوم من كتاب الوضع. ط 2، دار الفتح، (1973/1393).

د ساسي زعرود من ليبيا. وقّدم له  – كتاب النّكاح: أعّده للنّشر ســليمان أحمد عون اهللا ومحم
وعلّق عليه الّشيخ علي يحيى معّمر، (328 صفحة. د. ت.).

كتاب األحكام: خ. بمكتبة الّشــيخ سالم بين يعقوب بجربة وللّشــيخ يوسف المصعبي حاشية  –
عليه. حقّقه الباحثان عمر بازين وأحمد كّروم من وادي مزاب من الجزائر. بحســب ما جاء 

في معجم أعالم اإلباضيّة، عدد: 993.
كتاب الّشيخ أبي زكرّيا يحيى الجنّاوني: يشتمل على سبعة أجزاء: جزء الّصوم، وجزء النّكاح  –

والّطالق، وجزء الوصايــا، وجزء األحكام، وجــزء اإلجارات، وجزء الّشــفع، وجزء الّرهن. 
كما جاء في رســالة تآليف اإلباضيّة للبّرادي: تحقيق عّمار الّطالبــي: ملحق بكتاب الموجز 

(ط الجزائر، ج 288/2)، وهو مفقود على حّد علمنا.
كتــاب الوضع: مختصر في األصول والفقه. نشــره وعلّــق عليه أبو إســحاق إبراهيم اطفيش  –

(1966/1385)(2) طبع عّدة طبعات. 254 صفحة من الحجم المتوّسط.

عمر بن جميع بن واسين اليراسني أبو حفص (حوالي 645 - 720هـ/ 1247 - 1320م).  (1)
ولد بحومة والغ بجزيرة جربة ودرس بمدارســها القريبة من مســكنه وهي مدرسة التّالبي وتاقومين وتيفروجين. ثّم انتقل إلى 
مدرسة تاجديت بحومة فاتو حيث تتلمذ على الّشــيخ عبد اهللا الّصدغياني والّشيخ صالح بن نجم المغرواي، وال شّك أنّه ترّدد 

على مدارس أخرى مثل مدرسة الجامع الكبير.
ثّم رحل إلى بالد الجريد حيث جلس إلى الّشيخ أبي العبّاس أحمد بن سعيد الّدرجيني (1271/670) صاحب كتاب الّطبقات.

ثّم اســتقّر به القرار في مدرســة تيفروجين حيث صار كبير المدرّســين إلى أن توفّي حوالــى 1320/720 وقبره بروضة هذا 
الجامع. وقد تتلمذ عليه كلّ من قاسم ويخلف ابني أّيوب الجنّاوني.

اشــتهر عمر بن جميع خاصة بترجمته لعقيــدة التّوحيد من اللّغة البربرّيــة، هذا المتن المنثور الّذي صــار أّول نّص يحفظه 
النّاشــئة في وادي مزاب وجربة بعد كتاب اهللا تعالى وسنّة الّرسول عليه الّسالم. وقد شرح عّدة شروح مختصرة ومطوّلة. وقد 
جيّدًا وأورد النّص في آخر التّحقيق مشــكوالً. 86 صفحة، المطبعة العربيّة ـ غرداية،  علميّاً  حقّقه عمر بن أحمد بازين تحقيقاً 

الجزائر. (ط) 3، 2003/1424.
انظر كتابنا: عمر بن جميع وكتاب التّوحيد. دار الجويني للنّشر. تونس. 2000. 

أبو إســحاق إبراهيــم اطفيّــش (ت 1966/1386): ولــد فــي يســجن بوادي مــزاب. وبهــا أخذ عن شــيخه امحّمــد اطفيّش   (2)
(ت 1914/1332)، نفاه االســتعمار الفرنســي إلى تونس ثّم إلى مصر نتيجة لنشــاطه الّسياســي. اســتقّر بالقاهرة في قسم 
المخطوطــات المغربيّة بدار الكتــب المصرّية وتفّرغ للبحث والتّحقيــق والتّدريس في بيته بدار الّطلبة اإلباضيّة. وقد اســتفاد 
على الجرأة والّشجاعة، وهناك أخذ  تلميذه ســالم بن يعقوب كثيرًا من دروسه ومكتبه. ويروى عنه عديد من األخبار الّتي تدلّ 
=عنه كثير من الُعمانيّين والنّفوســيّين أيضاً. حقّق كثيرًا من النّصوص اإلباضيّة المهمة فــي التّاريخ والحديث واألصول والفقه 



د. فرحات بن علي الجعبيري 191مقارنة بين كتاب الوضع مختصر في األصول والفقه

المالحظ حينئذ أنّ مؤلّفات الجنّاوني يغلب عليها طابــع االختصار، وخاصة منها كتاب الوضع، 
فهو مثل كتاب مختصر الخصال للحضرمي يلبّي حاجيات أهل زمانه الملّحة عقيدة وشريعة.

إن كان هذا ما وصلنا إليه استنتاجاً فكيف عبّر عنه الجنّاوني صراحة في مقّدمة كتاب الوضع.

ب) مقّدمة كتاب الوضع:
يقول الجنّاوني: «أّما بعد، فإنّه رغب إلّي راغب من إخواني، وأخ في اهللا من أخداني، وســألني 
تلخيص أبواب من أصول الّدين والمسائل الشرعيات، ليكون له المجموع من ذلك مفزعاً يحور إليه 

في الملّمات، فأسعفت مراده على قصور منّي في الّدرايات...»(1).
إن كان الحضرمي انطلق من إحســاس ذاتي فــي تأليف مختصره، فــإنّ الجنّاوني قد عبّر عن 
تناغم إحساســه الّذاتي مع طلب أحــد إخوانه، بل أذهب فأقــول إنّه طلب كلّ إخوانــه الذين كانوا 
يســتفتونه ِبنَهَمٍ شــديد كما ذكرنا من قبل، إلى حاجة األّمة إلى ملّخص مختصر يكفي عند الحاجة 
ويغني عن الموســوعات، وعبارة الجنّاوني دقيقة في هذا «ليكون له المجموع من ذلك مفزعاً يحور 

إليه في الملّمات...».
وفعًال لقد كان وال يزال كتاب الوضع مفزعاً يرجع إليه اإلباضيّة في الملّمات.

وكلمة الملّمات جاءت متماشــية مع ما ذكرناه من قبل عن اإلطار الّزماني والمكاني لتأليف 
هذا الكتــاب. فالكتاب حينئذ عبارة عن مجموعــة من المذّكرات الّدقيقة فــي أصول الّدين وفي 
المسلم إن سلمت عقيدته وشريعته يكون إن شاء اهللا من النّاجين بين  أركان اإلسالم، ومعلوم أنّ 

يدي اهللا 8 .
وقبل أن نصل إلى االستنتاجات المتعلّقة بهذا العنصر يحســن أن نذكر أنّ هذا الكتاب ـ كتاب 
الوضع ـ قد أشــار البّرادي إلى أنّه ســّمي أيضاً باللّمع، كما أنّه جاءت إشارات إلى نسبته إلى غير 
الجنّاونــي(2)، إالّ أنّنا نضّم صوتنا في هذا إلى ما وصل إليه أبو إســحاق اطفيش محقّق الكتاب إلى 

أنّه جنّاوني التّأليف من دون منازع(3).

نذكر منها: تحقيق: كتاب مختصر الوضع في األصول والفقه. كما كان محّرر مجلّة المناهج الّتي اشــتهرت بالّدفاع عن قضايا 
اإلســالم. توفّي بالقاهرة سنة 1386/ 1966. أخذت هذه المعلومات من ابنه امحّمد اطفيّش وتلميذه سالم بن يعقوب. ر. عمرو 
مسعود أبو القاسم: الّربيع بن حبيب محّدثا، أطروحة ماجستير نوقشت بكليّة التّربية في جامعة الفاتح بليبيا سنة 1983: 198، 

مرقونة بمكتبتي، هدّية من المؤلّف. ثّم طبعت بالجزائر. 1998. 
ص 17.  (1)

البّرادي: رسالة في تواليف أصحابنا، تحقيق: عّمار الّطالبي، ملحق بكتاب الموجز: 288/2.   (2)
الجنّاوني: الوضع: التقديم ص: 4   (3)

=
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د أبو ستّة الجربي المشهور بالمحّشـي (1677/1088)(1) وهو  الكتاب قد حّشى عليه محم كما أنّ 
مطبوع طبعة حجرّية بالقاهرة بالمطبعة البارونيّة 1888/1305. 692 صفحة.

وقد بدأ المحّشي حاشيته مباشــرة من دون أّي تقديم، وهذه مالحظات عن منهج المحّشي في 
الحاشية:

«لقد جاء منهجه اســتقرائياً حيث يتعّرض لــكلّ قضيّة من جميع وجوهها معتمدًا على الّشــروح 
اللّغوّية وقــد يعمد إلى فقــه اللّغة أحياناً كمــا يحقّق وجوه الخــالف فيها مقارناً بيــن آراء الفرق 

اإلسالميّة منتقدًا ما يرى ضرورة انتقاده بقوله: و «المناسب أن يقول».
«وقد تجلّت النّزعة المنطقيّة في تحليله لبعض المســائل، كما أنّه ال يترّدد في مناقشــة بعض 
المسائل ليرّجح ما يراه صواباً، وهو في معظم األحيان يحيل على المصادر المعتمدة، اإلباضيّة منها 

وغير اإلباضيّة ناسباً إّياها بوضوح إلى أصحابها.
وفي كلّ هذا تتّضح نزعة المحّشــي التّعليميّة، حيث يريد أن يقــّرب المفاهيم إلى المتعلّم من 

دون أن يثقل عليه الّرجوع إلى األّمهات»(2).
«يورد المحّشــي أوائل جمل الجنّاوني في الوضع (قوله كذا...) ثُم يعقبها بالّشرح اللّغوي أّوال، 

ثُم التّحليل المنطقي، أو الكالمي، أو الفقهي بحسب الموضوع الّذي يتحّدث فيه.
ومن مميّزات الحاشــية اســتقصاء مباحث اللّغة بشكل دقيق، بحيث يشــعر القارئ أنّه مع كتاب 
لغــوي، ثُم يتحــّدث بعد ذلك عن مــراد الجنّاوني من كالمه، وقد يســتدرك علــى الجنّاوني بعض 
المسائل إن خالف فيها فتاوى المذهب المعتمدة، ومن ذلك عندما ذكر الجنّاوني دعاء الثّبوت على 
الّصراط أثناء الوضوء وعند غسل الّرجلين إشــارة منه إلى أنّ الّصراط جسر على متن جهنّم، وهو 

بذلك خالف معتمد المذهب في هذه المسألة».

والمحّشي هو أبو عبد اهللا محّمد بن عمر بن أبي ستّة القصبي الّسدويكشي (1022 - 1088/ 1614 - 1679).  (1)
نشأته بمصر: ولد بجربة ســنة 1022/ 1614 ثّم سافر إلى مصر بعد أن حفظ القرآن الكريم ليتعلّم بجامع األزهر بالقاهرة 

وبالمدرسة اإلباضيّة هناك، وذلك سنة 1040/ 1631.
في أّول األمر ثّم تولّى التّدريس بالمدرسة اإلباضيّة بحّي طولون وباألزهر حيث  وبقي هناك ثماني وعشرين سنة تلميذًا ناشطاً 

يشار إليه بالبدر.
نشاطه بجربة: لقد رجع إليها سنة 1068/ 1658 وأدرك شيخه عبد اهللا الّسدويكشي في آخر عمره.

وما أن توفّي شيخه سنة 1068/ 1658 حتّى أسندت إليه رئاسة الحلقة ومهمات التّدريس فاضطلع بمهّمته أحسن اضطالع.
وقد جمع هذه الحواشي  كلّ مؤلّفاته حواش على المصادر اإلباضيّة ولذلك اشــتهر بالُمَحّشــي، ويبلغ عددها العشــرين تقريباً 

تلميذه علّي بن ْبيَاْن (17/11).
وتوفّي بجربة سنة 1088/ 1679 وعمره 65 سنة وقبره معروف بالمحّشي بوَْرسِيغَْن من حومة سدويكش.

البعد، ص 204.  (2)
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وقد استدرك عليه المحّشي بقوله: «وهذا الّذي ذكره المصنّف 5 عند غسل الّرجلين ظاهره 
مشكل على ما هو المذهب عند أصحابنا من أنّ الّصراط المستقيم هو دين اهللا القويم»(1).

د اطفيش (1914/1332) بين نّص كتاب الوضع وحاشية المحّشي في كتاب  كما جمع الّشيخ امحم
سّماه الجامع الصغير. يقع في ثالثة أجزاء. نشر وزارة التّراث بسلطنة ُعمان. ط 1986/1406 (2).

وهذا الكتاب جمع فيه المؤلّف معاني كتاب الوضع وحاشــيته، وشــرحه شــرحاً وافياً، وقد ورد 
عنوانه فــي الّصفحة التّالية من الكتاب بهــذه العبارة: «هذا كتاب الجامــع الّصغير لمعاني الوضع 
د بن يوسف اطفيّش  وحاشــيته في الفقه الّشــهير تصنيف اإلمام المحقّق المدّقق بقيّة الّســلف محم

اإلباضّي الوهبي».

ـ منهج اطفّيش في كتابه: «الجامع الّصغير».
ذكر المؤلّف في مقّدمة الكتاب منهجه الّذي ســلكه في كتابه الجامع بقوله: «... هذا مختصر 
للنّجاة من الغاشية وســميّته بالجامع واهللا النّافع، وليس  وطلباً  جمعت فيه الوضع والحاشــية رجاءً 
مختصرًا جّدًا لئّال يكون على الّطالب كّدًا، وربّما خالف الّشــيخين ألمر تبيّن للّذي له العينين، وقد 

أوجز وأقدم وأوضح وأفهم، ورّب فائدة أزيد، واهللا المعين على ما أريد»(3).
كما نظمه شــعرًا الّشــيخ ســعيد بن خلف الخروصي (معاصر) ـ مساعد مفتي ســلطنة ُعمان ـ 

ط 1983/1403 سلطنة ُعمان، ويقع في 411 صفحة(4). ويقول في مقّدمة نظمه: (الّرجز)
ــِه ـــ َرب َعــْبــُد  يَـــُقـــوُل  ذَا  ــَد  ذَْنـِبــــِهوبــعـــ َعْفـــَو  ـــاِئُل  الس َســـعيٌد 
الَوْضعِ' ِكَتـــاِب  نَْظـــُم  لِي   عن ــْرِعَقْد  ـــ ـــ ــش كـــاً بِــُعــَلــَمــاء ال ـــر ـــَب َت
ــُع ــام ــٌم َج ــي ــِظ ــٌر َع ـــ ــْف ـــُه ِس ــــ ـــٌع وَراِفــــــــُعألَن ـــاِف وَمــــا َحـــــَواُه نَ

سلطان الحارثي: منهج الجنّاوني من خالل كتابه الوضع. مرقون 24 - 25.   (1)
امحّمد بن يوســف اطفيّش (1236 - 1332/ 1820 - 1914): اشــتهر بقطب األئّمة لغزارة علمه وكثرة مؤلّفاته الّتي بلغت ســتّة   (2)

وثالثين ومائة مؤلّف. منها ما طبع ومنها ما لم يطبع.
ولد بيســجن. أخذ العلم عن أخيه إبراهيم بن يوســف اطفيّش. كان قوّي الّذاكرة ونبغ في العشــرين من عمره. تصّدى للبدع 
فاشــتّد عليه الّضغط االجتماعي فاعتزل في ُبنورة طيلة ســبع ســنوات حيث تفّرغ للتّأليف. ولّما رجع إلى يســجن عيّن رئيساً 
للحلقــة وجعل من داره معهــدًا للتّدريس. وأقبل عليه الّطلبة من كلّ مناطق اإلباضيّة لتلقّي مختلف العلوم اإلســالميّة واللّغوّية. 
وقد أخذ عنه ســعيد بن تعاريت، وإبراهيم أبو اليقظان، وأبو إسحاق إبراهيم اطفيّش وغيرهم مّمن واصلوا بّث ما أخذوه عنه. 
وتوفّي بيســجن ســنة 1914/1332. ر. محّمد علي دّبوز: نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، المطبعة العربيّة بالجزائر 

1969/1389. 239/1 - 388. البعد، ص 83.
سلطان الحارثي، ص 25.  (3)

والخروصي ينتمي إلى عائلة ُعمانيّة عريقة في العلم، وهو يشغل منصب نائب المفتي العام لسلطنة ُعمان.  (4)
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واألْديَانا التْوِحيـــَد  َحـــَوى  فَِمـــْن ُهَنـــا كََماُلـــُه َقـــْد َبـانَــــاِســـْفٌر 
ــاِن ـــ ـــ َم ــز َمـــــــُة ال ـــَفـــــــُه عـــال اإلْحَســـانأل ُذو  الَجّناْونِـــي  يَْحَيـــى 

ـ منهج الخروصي في كتابه الوضع «قواعد الّشرع في نظم كتاب الوضع»:
بدأ الخروصي في نظم معاني كتاب «الوضع» من أّوله إلى آخره، فهو يستوعب عبارة الجنّاوني 
في كتاب «الوضع» ثُم يصوغها صياغة شرعيّة بنفس المعنى من غير زيادة أو نقصان، وال يستدرك 
عليه إن أفتى بغيــر المعتمد في المذهب، بل يــورد عبارة الجنّاوني صياغة بالّشــعر كما هي بنفس 

التّرتيب والنّظام»(1).
د الحارثي بحثاً حول منهج الجنّاوني من خالل كتابه  كما أعّد الطالب الُعماني ســلطان بن محم

«الوضع» شهادة الّدراسات المعّمقة بالجامعة الّزيتونيّة بتونس 2003/1424. (مرقون 104 ص).

االستنتاجـات:
هذا التّحليل للتّعرف علــى دواعي تأليف الكتابين أوصل إلى مالحظة التّشــابه الكامل بين  إنّ 

هذه الّدواعي الخارجية والّذاتية، ذاك التّشابه الّذي يصل إلى درجة التّطابق أحياناً.
فإن كانت دواعي الحضرمي تتلّخص في ما يلي:

قلٌّة إباضيّة بين كثرة غير إباضيّة. –
انتشار آراء المخالفين في المذهب (شافعية، حنفية، باطنية). –
ميل العاّمة إلى تلك اآلراء. –
رغبة في إحياء مسلك الّسلف بالّسيف والقلم. –
صعوبة في تناول الموسوعات. –

فإنّ دواعي التّأليف عند الجنّاوني تتلّخص كاآلتي:
نكبات توالت على جبل نفوسة أهّمها واقعة مانو 896/283. –
انتهاء إمامة الّظهور 909/296 –
فشل محاولة العودة إلى الّظهور: سيف. –
بعث مسلك الكتمان نظام الحلقة: القلم. –
تحوّل المذهب المالكي إلى دور الّسيادة مع الّصنهاجيّين. –
قلّة إباضيّة بين كثرة غير إباضيّة خاصة في قسطيليّة. –
صعوبة في تناول الموسوعات. –

الحارثي، ص 26.  (1)
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كلّ هــذا إلى جانب شــعور ذاتــي باألمانة تجــاه األّمة عبّر عنــه الحضرمي بطريقة مباشــرة 
والجنّاوني بطريقة غير مباشرة دفع الرجلين إلى أن يلتقيا على نفس الّدرب، إنّه درب المختصر من 

البداية، وليس اختصارًا لعمل سابق، وليس منظومة تعليميّة.
تلك هي مالمح دواعي تأليف هذين المختصرين حاولنا أن نلّم بجوانبها بقدر اإلمكان، ونرجو 
أن نكون بذلك قد حللنا اإلشكالية األولى المطروحة. فماذا عن اإلشكالية الثّانية؟ وهي مدى تحقيق 

هذا المنهج المخالف للّشائع آنذاك الغرض الذي رغب الفقيهان في الوصول إليه.

٭ ٭ ٭

:»fÉ qãdG QƒëªdG
`` ∑GòfBG óFÉ q°ù∏d ∞dÉîªdG `` QÉ°üàN’G è¡æe ≥«≤ëJ ióe

kÉé¡æeh ,kÉfƒª°†eh , kÓμ°T ¬«dEG ∫ƒ°UƒdG »a ¿É¡«≤ØdG ÖZQ …òqdG ¢Vô¨dG

:πμ q°ûdG  iƒà°ùe  »a  (1

أ ـ هيكل كتاب مختصر الخصال
يقول أبو إسحاق: «.. وفّصلته (الكتاب) أبواباً»(1).

الجزء األول: (ص 1 إلى ص 110).

الّصفحاتالمواضيع
24 باباً، ص 8 - 134) كتاب ما ال يسع جهله

36 باباً، ص 35 - 48 2) كتاب الّطهارة
44 باباً، ص 49 - 374) كتاب الّصالة المكتوبة 

3 أبواب، ص 75 - 477) كتاب صالة الجمعة 
5 أبواب، ص 78 - 579) كتاب صالة الّسفر

15 باباً، ص 80 - 687) كتاب صالة العيدين 
باب، ص 788) كتاب صالة المريض

14 باباً، ص 89 - 894) كتاب الجنائز

ص 6.  (1)
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الّصفحاتالمواضيع
لم يجمعها تحت كتاب، هذه األبواب  16 باباً 
ضرب من االســتدراكات من نــوع ذكر بيان 

الخطب المخصوصة بالتّكبير، ص 99

ص 94 - 99

19 باباً، ص 100 - 9108) كتاب الّزكاة
4 أبواب، ص 108 - 109 ـ زكاة الفطر

ويختم الجزء األّول بباب سّماه: معرفة أصناف أهل الّصدقات ص 109 - 111.
الجزء الّثاني: ص 111 إلى ص 225.

الّصفحاتالمواضيع
12 باباً، ص 111 - 115يواصل كتاب الّزكاة ويخّصص له 

14 باباً، ص 116 - 10124) كتاب الّصوم 
3 أبواب، ص 125 - 128يقحم األْيمان والنّذور

19 باباً، ص 129 - 11138) كتاب الحّج 

مالحظة: نتوّقف هنا للمقارنة بين المختصر والوضع؛ ألن كتاب الوضع وقف عند هذا الحّد.

الّصفحاتالمواضيع
ص 139 - 12156) كتاب البيوع. الّرهائن اإلجارات. 

ص 157 - 13177) كتاب النّكاح 
ص 178 - 14201) كتاب الجنايات

ص 201 - 15205) كتاب الّذبائح واألطعمة
ص 206 - 16217) كتاب الفرائض
ص 218 - 17221) كتاب الوصايا

ص 221 - 18225) كتاب المضاربة والحوالة والّضمان

لقد أقــام الحضرمي هيكل كتاب مختصر الخصال على كتب قّســمها إلى أبــواب، ونالحظ أنّه 
ترك ستّة عشــر باباً من دون أن يضّمها في كتاب، وهي عبارة عن مستدركات تتعلّق بموضوع الّصالة 

(ص 94 - 99).
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أّما في ما يتعلّق بالكتب فقد بلغت أحد عشــر كتاباً، خّصص لكلّ ركن من أركان اإلسالم كتاباً، 
ســوى موضوع الّصالة فقد خّصه بســبعة كتب كان يمكن أن تضّم تحت كتاب واحــد كما أنّه أقحم 

موضوع األيمان والنّذور بين كتابي الّصوم والحّج.
أّما من حيث طول الكتب فــإنّ أطولها ما يتعلّق بالّصالة ثُم يليه كتــاب التّوحيد فكتاب الّزكاة 

فكتاب الّصوم فكتاب الحّج.
أّما عن عدد األبواب ضمن هذه الكتب فيتراوح بين أربعة وأربعين باباً في كتاب الّصالة المكتوبة 
إلى أربعة عشــر باباً في كتاب الّصوم وذلــك إذا اعتبرنا أنّ الّصالة في الحقيقــة كتاب واحد وإن 

قسمت إلى عّدة كتب.
مرّده إلى المؤلّف؛  في كتاب مختصر الخصال كثيرًا من االضطراب ال نتصوّر أنّ  والمالحظ أنّ 

ألن الّرجل دقيق في التّرتيب واإلحصاء، لكنّها أيدي النّاسخ فعلت فعلها في هذا االضطراب.
من ذلك ما هو بارز للعيان ذلك أنّك ال تجد ذكرًا لجزء أّول للكتاب في البداية وإذا بك تفاجأ 
في الّصفحة 111 أنّك إزاء جزء ثان، ومّما يؤّكد ما نقول أنّ كتاب الّزكاة يمســح القسم األخير من 

الجزء األّول والقسم األّول من الجزء الثّاني.
الحضرمي عجز عن  كما أنّنا نجد عند االنتهاء من موضوع الّصالة اســتدراكات ال نتصــوّر أنّ 

إقحامها في محلّها من التّقسيم.
كما الحظنا من قبل إقحام موضوع األيمان والنّذور هكذا بين كتابي الّصوم والحّج كأنّ القضيّة 
، وكتب الفقه عادة تجمع بيــن األيمان والكفّــارات والنّذور والحضرمي  ال تســتوعب كتاباً مســتقال

بذلك عليم.
واضح من خالل طبعة هذا الكتاب أنّه لم ينل القدر األدنى من التّحقيق، وإنّما يبدو أنّه أخذت 

نسخة بعّالتها وصفّف ما فيها ونشر.
ولعلّ الكتاب لو لم ينشر على هذا الّشكل لبقي إلى اليوم مخطوطاً ال تصله األيدي بينما صار 
اليوم في المتنــاول، وليس لمن يرغب في التّحقيــق إّال أن يعتبر هذه النّســخة مخطوطة، غاية ما 

هنالك أنّها أوضح عند قراءتها.
ونحن نعلــم أنّ هّم الوزارة كان منصبّــاً على إنقاذ أكثر عدد ممكن مــن النّصوص من التّلف، 

وهي اآلن تواصل هذا الجهد الجبّار، وتسعى إلى دفع المحقّقين إلى تدارك ما فات.
كتاب مختصر الخصال شــمل كتــاب النّكاح، والجنايــات، والّذبائح واألطعمة،  كما نالحظ أنّ 

والفرائض، والوصايا، والمضاربة والحوالة والّضمان. وهذا يتجاوز نطاق مقارنته بكتاب الوضع.
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ب ـ هيكل كتاب الوضع:
الّصفحاتالمواضيع

6 فصول: 1 - 136) باب التّوحيد: تمهيد 
2) باب الوضوء: تمهيد

فصل االغتسال: تمهيد + فصل واحد
فصل في التّيّمم: تمهيد + فصل واحد

4 فصول: 37 - 59فصل في ما ينقض التّيّمم والوضوء: وحده 
5 فصول ص 60 - 379) باب في الحيض والنّفاس واالغتسال منهما: تمهيد 

4 فصول: 79 - 488) باب األذان: تمهيد +
10 فصول: 88 - 5140) باب الّصالة: تمهيد +
10 فصول: 140 - 6167) باب الّصوم: تمهيد +

10 فصول: 167 - 7195) باب في الّزكاة: تمهيد +
10 فصول: 195 - 8232) باب في الحّج ومناسكه: تمهيد + 
4 فصول: 232 - 9246) باب األيمان والكفّارات: تمهيد +

أّما الجنّاوني فقد أقام كتاب الوضع على تسعة أبواب قّسمها إلى فصول، والمالحظ أنّه خّصص 
للوضــوء والحيض واألذان واأليمان أبواباً إزاء أبواب أركان اإلســالم من توحيد وصالة وصوم وزكاة 

وحّج، مع االلتزام بتمهيد لكلّ باب.

وقد جاء هيكل أبواب الّصــالة والّصوم والّزكاة والحّج محكم التّركيــب، ذاك أنّه خّصص لكلّ 
باب منها عشرة فصول وإن تفاوت عدد الّصفحات بالنّسبة إلى كلّ باب بحسب غزارة الماّدة وقلّتها، 
فإن وصلت فصول باب الّصالة إلى اثنتين وخمســين صفحة، وفصول باب الحّج إلى ســبع وثالثين 

صفحة، فإنّ فصول بابي الّصوم والّزكاة قاربت الثّالثين صفحة.

وأّما باب التّوحيد فقد بلغت فصوله الّستة ستّا وثالثين صفحة.

وأّمــا بقيّة األبواب فإن قارب باب الوضوء وتوابعه الثّالثين صفحــة فإنّ باب األيمان والكفّارات 
اكتفى فيه بأربع عشرة صفحة.

والّالفت للنّظر أنّ الجنّاوني لم يلتزم بترتيب نّص الحديث «بني اإلســالم على خمس» إذ قّدم 
باب الّصوم على باب الّزكاة.
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محقّق الكتاب تــدارك ذلك في الفهرس العام، بل  وكنّا ننتظر أن نجد عناوين للفصول إّال أنّ 
زاد القضيّة تفصيًال إلى حّد أنّه كاد يخّصص كلّ مســألة بعنوان وذلك للتّيسير على القارئ، ولسنا 
ـ «كتاب» فأشــعرنا بأنّ كتاب الوضع قائم على  ندري ِلَم خيّر المحقّق في الفهرس تعويض «الباب» ب
ســبعة كتب بينما أثبت في النّص أنّه قائم على أبواب، كما تصّرف في متعلّقات الوضوء واالغتســال 
وما إليها فســّماها كتاب الّطهارات وأقحــم باب األذان في كتاب الّصــالة، وإن كان موفّقاً في ذلك 

فإنّه لم يلتزم بحرفيّة ما في النّص.
القسم الّذي تجاوز فيه الحضرمي الجنّاوني قد اعتنى به هذا األخير  ونالحظ في األخير: أنّ 

في مؤلّفاته األخرى كما ذكرنا ذلك من قبل.

االستنتاج:
إنّ المقارنة بين هيكلة الكتابين تفضي إلى ما يلي:

الجنّاونيالحضرمي
أبوابكتب
فصولأبواب

بعض االضطراب في الهيكلة الّداخليّة. 
(يرجع إلى سوء التّحقيق)

إحكام أكثر في الهيكلة الّداخليّة 
لألبواب

اتفاق في تخصيص القدر األكبر للّصالة ثُم تأتي بقيّة األركان.

فالكتابان يتقاربان تقارباً كبيرًا من حيث الهيكلة العاّمة وإن اختلفت التّسميات فكتب الحضرمي 
أبــواب عند الجنّاوني، وفصــول الجنّاوني أبواب عند الحضرمي، واألســاس أنّ الهيــكل جاء خادماً 
للمعنى عند الفقيهين، كما هو الّشــأن في جلّ كتب الفقه اإلسالمي، إذ هي مرتبطة ارتباطاً جذرّياً 

بأركان اإلسالم، لذلك نجد أنّ جلّها يفتتح بباب التّوحيد تأصيًال لما يأتي من الفروع.

لغة الكتابين:
أّما عن لغــة الكتابين فإنّنا نحّس أنّنا مع رجلين جمعا مع العلــوم الفقهيّة فصاحة األدباء، وقد 
عرفنا أنّ للحضرمي ديوان شــعر من الفصاحة بمكان، وإن لم يعرف للجنّاوني مثل ذلك، فإنّ لغته 

في كتاب الوضع توحي بطول باع في باب البيان.
ا يكتنف كثيرًا من كتب الفقه من ثقل في األسلوب نتيجة التّفاعل مع  وفعًال لقد خال الكتابان ِمم

القضايا العلميّة الّدقيقة المطروحة.
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ا  ولعلّ العامل األساســي في ذلك يرجع إلى أنّ الّرجلين ســلكا مســلك االختصار واإلحصاء ِمم
يخفّف األمر وييسر جانب التّبليغ.

والمالحظ أنّ نغم التّقسيمات المتّبعة هنا وهناك يكاد يكون واحدًا.
جماليّة أســلوب الجنّاوني جاءت  وإن تجلّت فصاحــة الحضرمي أكثر في مقّدمتي الكتــاب فإنّ 
متناغمة، خاّصة مــع فصوله المخّصصــة لفضائل ما فــرض اهللا على عباده مــع ترصيعها باآليات 
الكريمة، والحديث الّشريف والّشعر والِحكَم، األمر الّذي خال منه كتاب مختصر الخصال عن إرادة 

من صاحبه الّذي وعد في آخر كتابه أن يعود إليه بالّشرح لتالفي ذلك بحول اهللا.
والمالحــظ في األخير أنّ قارئ الكتابيــن ال يصيبه الملل إذ يحصل على مبتغاه من األساســيّات؛ في 
التّوحيد وأبواب الّشرعيات األساسيّة، أّما إذا عرضت له بعض اإلشكاالت فليس له إّال أن يلجأ إلى ما دّبج 
حولهما من شرح، أو إلى أّمهات كتب الفقه، وهي عند اإلباضيّة مثل غيرهم من المذاهب اإلسالميّة ليست 
بقليل، ويضع المتقّدمون على رأســها جامع ابن بركة(1) بالنّسبة إلى المشارقة، وكتاب اإليضاح للّشماخي(2) 

بالنّسبة إلى المغاربة، وكلّ منهما يشار إليه بالكتاب في ما جاء بعدهما من مؤلّفات هنا وهناك.

عبد اهللا بن محّمد بن بركة الّســليمي البهلوي (362هـ/972م): نشــأ في مدينة ُبهال بُعمان، وبها تعلّم على محّمد الّشــيخ بن   (1)
خالــد الخروصي (أوائل ق 10/4)، ثّم رحل إلى مدينة صحار حيث أخذ عن الّشــيخ أبي مالك غّســان بن محّمد بن الخضر 
من آرائه في كتابيه الجامع والتّعارف، كما أخذ عن اإلمام ســعيد بن عبد اهللا  الّصالني الّصحاري (ق 10/4)، وقد أورد شــيئاً 
الّرحيلــي (328/ 940)، ودّون بعض آرائه في كتابــه التّقييد. وأخذ عن غيرهما من أهل زمانــه بدليل ما دّون من آرائهم في 
مؤلّفاته. أّســس مدرســته ببلدته بهال، وكان لها كبير األثر فــي الحركة العلميّة في القرن الّرابع/ العاشــر، وقد تخّرج منها 
صدى هذه المدرسة بلغ بالد المغرب  نفر كثير نذكر منهم أشــهرهم وهو الّشيخ أبو الحسن البســيوي (ق 10/4). والّراجح أنّ 
فتوافد عليه الّطلبة من هنالك إلى أن عرف بشيخ المغاربة. يعّد ابن بركة عميد المدرسة الّرستاقيّة ضّد المدرسة النـزوانيّة، 
كمــا يعّد أحد أقطاب المذهــب اإلباضي وأحد المجّددين لفقه هذا المذهب. مؤلّفاته: كتــاب الجامع (ط) كتاب التّقييد (خ). 
كتاب المبتدأ (خ). رســالة التّعارف نشــر وزارة التّراث، ســلطنة ُعمان 1984 د. ط، كتاب الموازنــة. (ط) ضمن مجموعة من 
علماء ُعمان، الّســير والجوابات تحقيق: سيّدة إســماعيل كاشف، وزارة التّراث، ســلطنة ُعمان (ط) دار إحياء الكتب العربيّة، 
348/2 - 420. انظر: زهران بن خميس بن محّمد المسعودي: اإلمام ابن بركة الّسليمي البهلوي (362/ 972) ودوره الفقهي في 
المدرســة اإلباضيّة من خالل كتابه الجامع، دراسة مقارنة، ط 1، 1421/ 2000، ص 39 - 63. كتاب الجامع البن بركة، أخرج 
نّصه المخطوط األستاذ عيسى الباروني وطبع طبعة أولى بيروت، 1971م، وأعادت وزارة التّراث الُعماني طبعه من دون تاريخ.

ْرِميسي  عامر الشــّماخي (ت 1390/792): من أجداد أحمد الّشماخي صاحب الّســير. أخذ عن أبي موسى عيسى بن عيسى الط  (2)
(ت 1322/722) اشــتهر باالســتقامة منذ صغره. جلس للتّدريس والتّأليف طول حياته. درّس بمِتيُون 13 سنة وتحوّل إلى يْفرن 
بالّسن (1390/792)  756هـ/ 1355م. ومن أبرز تالميذه البّرادي (8 و 9هـ/ 14 - 15م)، صاحب كتاب الجواهر. توفّي متقّدماً 
لــه عّدة مؤلّفات يهّمنا منها كتاب الّديانات وقد ألّفه تلبية لطلب نوح بن ســعيد المْرَســاوني وقد ترجمــه النّامي بأطروحته، 
ص 255 إلى اإلنكليزّية وترجمه كوبرلي إلى الفرنســيّة 195/3، المالحق: ر. الّشــماخي: الّســير 559 - 561. كتاب اإليضاح، 
نعتمد في التّعريف بالكتاب الّطبعة الثّانية الّتي حقّقها فريق من علماء جبل نفوســة (25 ربيع الثّاني 1390 - 29 يونيو 1970) 
كما هو مثبت في التّقديم، صدر عن اللّجنة: علي صالح الّشــاوش. النّاشــر دار الّدعوة، نالوت، مطبعة الوطن ـ بيروت. طبع 

الكتاب طبعة أولى بالمطبعة البارونيّة 4 أجزاء، وأعادت وزارة التّراث الُعماني الّطبعة الثّانية في 8 أجزاء.
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هذا عن هيكل الكتابين ولغتهما فماذا عن مضمونهما؟

:¿ƒª°†ªdG  iƒà°ùe  »a  (2

أ ـ مضمون كتاب مختصر الخصال للحضرمي:
«...وضمنته من جميع أصناف الفقه في الّدين، وبدأت في أّوله بذكر ما ال يســع جهله، وهو ما 
ة المسلمين على توقيف ذكره وبيانه في الكتاب والّسنة المأثورة ولم يشيعوا التّنازع...»(1). اجتمع أئم

الـقضـايا الـعقـدّيـة:
لم يقف الحضرمي عند جميع القضايا العقدّية:

فمن ذلك أنّه لــم ُيِلم بباب اإللهيّات، وإنّمــا اكتفى بالتّعرض إليه فــي نطاق الحديث عّما  –
ال يســع جهله من كلّيات اإليمان الّســت؛ اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورســله واليوم اآلخر 
والقدر خيره وشــّره من اهللا تعالى. فهو لم يقف عند التّدليل على وجود اهللا، وما يجب في 

حقّه، وما يجوز، وما يستحيل.
كما لم يفّصل الحديث عن أســماء اهللا وصفاته الّذاتيّة والفعليّة، وإنّما جاء ذكرها في إشارات 
عرضيّة مثل قوله: «أحدها: معرفة أســماء اهللا تعالى... والثّاني: معرفة إحدى صفاته ســبحانه...»، 
وعند حديثه عن الخصال الّتي يســع جهلها ما لم يســمعها أو يخطر بباله ذكرها، «فإن جحد شيئاً 

منها أو شك فيه بعد ذلك كان مشركاً»(2).
كما لم يتعّرض إلى ذكر قضيّتي نفي الّرؤية وخلق القرآن.

ومن ذلك أنّه لم يقف عند باب الّرســاليّات ســوى ما جاء في الحديــث عن وجوب اإليمان  –
بالّرسل واألنبياء جميعاً. فال حديث ال عن المعجزة أو العصمة أو ما إلى ذلك.

إّال أنّ الحضرمي اعتنى اعتناء كبيرًا بجانب مهم من جوانب اإلنسانيّات أال هو قضيّة األسماء  –
واألحكام، وخّصص لذلك أحد عشــر باباً (ص 18 - 32)، وأكتفــي بذكر ثالثة عناوين وهي: 
باب ذكر بيان صفة اإليمان والكفر وأحكامهما. باب ذكر بيان وجود صفة الّشرك. باب ذكر 

بيان صفة النّفاق.
ومن المفيــد أن نورد ما جــاء في البــاب الثّالث؛ ألنه معبّــر عن خصوصيّة مــن خصوصيّات 
اإلباضيّة في فهم معنى النّفاق: قال أبو إسحاق «وصفة النّفاق خصلتان: إحداهما: اإلقرار بما يعصمه 

ص 6 - 7.  (1)
ص 8.   (2)



التأليف الموسوعي والفقه المقارن202 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

من الّشرك. الثّاني: ارتكاب الكبائر دون الّشرك. فإن قال قائل فما صفة االرتكاب للكبائر؟ قيل له 
صفته موجودة بأحــد وجهين: إّما بالقول وإّما بالفعل. فإن قال فما صفة القول؟ قيل له: صفة القول 
موجودة بأحد شيئين: إّما بلفظ الجحود أو بلفظ الّشك. فإن قال فما صفة الجحود؟ قيل له: ال يخلو 
من أحد معنيين: إّما معنى الّدينونة أو معنى االســتكبار، فأّما معنــى الّدينونة فنحو قول القدرّية إنّ 
اهللا لم يخلق المعاصي، وقول المرجئة إنّ اإليمان قول بال عمل، وقول المعتزلة إنّ فّساق أهل القبلة 
ال يستحقّون اســم الكفر، وما أشــبههم من الجاحدين لقول اهللا في تأويلهم. وأّما معنى االستكبار: 
فنحو استكبار إبليس لعنه اهللا عن الّســجود آلدم ‰. فإن قال فما صفة الّشك؟ قيل له: صفته أن 
يدعى أحد إلى معرفة شيء من دين اهللا وتنـزل بلية به فيقول ال أدري أحقّ هذا أم ال. فإن قال فما 
صفة الفعل؟ قيل له: ال يخلو من أحــد وجهين: إّما بالتّضييع للفرائــض أو اإلقدام على حرام. فإن 
قال: صف لي ذلك: قيل له: مثاله أن يكون بالغاً عاقًال يترك الّصالة والّصيام عمدًا حتّى زال وقتها 

ا حّرمه اهللا أو يزني أو يقتل نفساً حراماً ونحو ذلك»(1). أو نحوهما ِمم
كمــا أنّ الحضرمي فّصل الحديث في شــأن أحكام أهــل المعاصي، وما يترّتــب على ذلك من 
الوالية والبــراءة، مع اإللحاح على داللة كفــر النّعم والوالية والبراءة الّشــخصيّة، وهذه أيضاً من 

خصوصيّات اإلباضيّة.
ونرى من المفيد أن نورد فقرتين في هذا الّشأن:

«... فإن قال: من أّي شــيء يعرف الكفر؟ قيل له: من أحد شيئين: إّما عن ارتكاب الكبائر، أو 
اإلصرار على الّصغائر. والكبائر كّل ما أوجب اهللا عليه حّدًا في الّدنيا وعذاباً في اآلخرة، والّصغائر 
كلّ ما لم يأت فيه وعيد بعينه نّصــا؛ كالنّظرة والكذبة والغيبة، ودخول بيت بغير إذن مواله، ودخول 
الحّمام بغير إزار، أو نحو ذلك. مثاله لو أنّ وليّاً ركب كبيرة كفر بركوبها، وانقطعت واليته ووجبت 
براءته حتّى يتوب، ولو أنّه واقع صغيرة لم يكفر بركوبها، وفــي واليته قوالن: أحدهما: أنّها موقوفة 
حتّى يتوب ويرجع إليهــا، أو يصّر فتنقطع واليته، والثّاني: أنّ واليته ثابتة حتّى يصّر، وقد قال بعض 
أصحابنا: إنّ اإلمام إذا واقع كبيرة من الّذنوب ليس فيها حّد اســتتيب قبــل البراءة، فإن تاب وإّال 

برئ منه وانخلعت إمامته...»(2).
 «... فإن قــال: فما حكم النّفاق؟ قيل لــه: المنافق كالمؤمن في جميــع أحكامه في الّدنيا؛  –

من إباحة النّكاح، والّذبائح واألســوار والّطعام، والميراث منــه وله، ولزوم الحقوق وتحريم 
الّسباء والغنيمة، فأّما دمه فحرام إّال في عشر خصال...»(3).

ص 28 - 29.  (1)
ص 25.  (2)
ص 26.  (3)
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وقد أحســن الحضرمي بختــم هذه األبواب فــي أصول الّدين ببــاب ذكر بيــان التّوبة وحكمها 
(ص 34).

مثًال لقضيّة القدر، ولقضيّــة الوعد والوعيد إّال ما يفهم من  والمالحظ أنّه لم يخّصص أبواباً 
سياق الكالم.

وبالجملة نتبيّن أنّ حديث الحضرمي عن القضايا العقدّية يفي بالغرض لإلعداد لكتاب متخّصص 
في الفقه لبناء الفروع على األصول العقدّية لكن يتميّز الكتاب بتخصيص أبواب ألصول الفقه.

أصـول الـفـقـه:
وقد جاءت أبواب أصول الفقه كالتّالي:

باب ذكر بيان أقسام األحكام والمحكوم فيه من الكتاب والّسنة. –
باب ذكر بيان المنهي عنه في كتاب اهللا صراحاً. –
باب ذكر بيان المنصوص بذكره وحكمه في الكتاب من غير تصريح. –
باب ذكر بيان المنصوص بذكره وحكمه في الّسنة المأثورة. –
باب القول في اإلجماع. –
باب ذكر المنصوص بمعنى حكمه من دون غيره. –

إنّ المتتبّــع لألبواب التّي خّصصهــا الحضرمي ألصول الفقه يتبيّن أنّه يعتبر أنّ أصول الّشــريعة 
القرآن الكريم والّسنة النّبوّية الّشريفة واإلجماع، مع اعتماد االجتهاد، وإن كنّا ننتظر أن يخّصص باباً 
ا يدلّ على أنّه يعتبره  للّرأي أو القياس، لكن في سياق الحديث تعّرض إلى االجتهاد واالســتنباط، ِمم

من األصول المعتمدة، وهو ما يتماشى مع ما هو متداول في بقيّة كتب أصول الفقه عند اإلباضيّة.
ومن ذلك ما جاء في باب القول في اإلجماع:

قال أبو إسحاق: «وإجماع المسلمين على ضربين:
أحدهما: اإلجماع من جهة النّص والتّوقيف كفرض الّصالة...

والّضرب الثّاني: من جهة االستدالل واالجتهاد. وينقسم على ضربين:
أحدهمــا: ال يجوز خالفه وذلك مــا أجمع عليه أهــل القبلة جميعاً نحو إجماعهــم على أنّ اهللا 
للقول متأّوالً على  قديم... وعلى توريث الجّد... والّضــرب الثّاني: يجوز خالفه لمن كان مســتنبطاً 

سبيل االجتهاد...»(1).

ص 15.  (1)
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وفي كلّ هذا نالحــظ أنّ الحضرمي يلّح على بعض خصوصيّات المذهــب اإلباضّي، طبعاً في ما 
يجوز فيه الخالف. وهذا نّص يختم به حديثه عن أصول الفقه:

«وأّمــا الفرع المعلول المختلــف في حكمه فنحو بيع شــيء من األرز والّذرة بأكثر من جنســه، 
ــا اختلف فيه النّاس،  ــارة على القاتل عمدًا، وعلى تــرك الّصالة عمدًا، ونحو ذلك ِممووجوب الكف
والحكم فيه من التّحليــل والتّحريم والوجوب، وغيــر ذلك فالواجب الكّف عن القــول فيه االّدعاء 
من غيــر علم وتأويل، فإذا علم الحكم فيه من طريق االســتنباط جاز له ذلــك، من غير أن يقطع 
على معينه، فأّما العمل بأحد الحكمين في ذلك الّشــيء فواســع العمل بأحدهما، تــارة بهذا وتارة 
بهذا على سبيل الجهالة، غير أنّه مأمور بالّســؤال عن أمر دينه، فإذا سأل فليقصد بمسألته العلماء 
من المســلمين(1) دون غيرهم، فإذا أعلموه برأيهم فيه لم يجز له أن ينتقل إلى رأي ســواه من أهل 
الخــالف؛ ألنه إذا لــم يكن له موئــل إّال التّقليد كان تقليــد العلماء من المســلمين أولى من أهل 

الخالف، فإن اختلف فقهاء المسلمين عليه وسعه أن يختار أحد أقوالهم، واهللا أعلم.
فأّما من علم الحكم فيه باالســتنباط واالجتهاد ثُم اعتقد مذهباً يفتى به فال يسعه ترك العمل 
به واالنتقال منه إلى غيره إّال بداللة صحيحة توجب فساد ذلك الحكم عنده، أو بشبهة ألبست عقله 

شكّاً في ذلك الحكم، واهللا أعلم»(2).
وبالتّالي ندرك أنّ الحضرمي حرص في هذا المختصر على أن يؤّصل لما ســيأتي من شرعيّات 
في بقيّة الكتاب تأصيًال كافياً يجعل القارئ قادرًا على إدراك حقيقة جميع األحكام المضبوطة ليعمل 

بها عن فهم واقتناع.

الـّشـرعـّيـات:
المقارنة بين الحضرمي والجنّاوني تفرض علينا الوقوف عند  علمنا عند حديثنا عن الهيكل أنّ 

الّصالة والّزكاة والّصوم والحّج واأليمان والنّذور والكفّارات دون بقيّة األبواب.
لقد خّصص الحضرمي لذلك نيّفاً ومائة صفحة ضبط فيها الكالم عن األحكام الّشــرعيّة 
ا يجعل القارئ  المعروفة بكلّ وضوح في كلّ باب من هذه األبواب، وهذا باختصار غير مخلّ، ِمم
للكتــاب يدرك ما له وما عليه، فيأتي مــا أمره اهللا به بكلّ طمأنينة، كمــا ينتهي عّما نهي عنه 

بسالم.

يعني بالمســلمين مــا يطلق عليه في التّســمية االصطالحيّة: جماعة المســلمين، وهــي تعني اإلباضيّة. وقد قــال الحضرمي:   (1)
«المسلمون الذين نذكرهم هم اإلباضيّة»، ص 14.

ص 17.  (2)
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وسأذكر عناوين بعض األبواب على سبيل المثال:
باب ذكر بيان أوقات الّصلوات المكتوبات وعددها: ص 49. –
باب ذكر األوقات الّتي ال يجوز فعل الّصالة فيها، ص 49. –
باب ذكر األوقات المنهي فيها عن التّطوّع، ص 50. –
باب ذكر بيان ما يسقط به فرض القبلة، ص 62. –
باب ذكر بيان ما يفسد الّصالة، ص 66. –
باب ذكر بيان ما يوجب القصر [في الّصالة]، ص 78. –
باب ذكر بيان الّرخصة في الجمع، ص 78. –
باب ذكر بيان سنن العيدين، ص 81. –
باب ذكر ما يستحّب من عدد أكفان الميّت، ص 89. –
باب ذكر بيان أقلّ ما يجزئ من الّصالة على الميّت، ص 91. –
باب ذكر بيان ما يبيح قتل تارك الّصالة، ص 98. –
باب ذكر بيان األرض الّتي ال تجب الّزكاة فيما أخرجت، ص 105. –
باب ذكر بيان ما يستحقّ به العامل من الّصدقة، ص 111. –
باب ذكر بيان من ال يلزمه القضاء من أهل التّوحيد، ص 17. –
باب ذكر بيان فرض الّصيام، ص 117. –
باب ذكر بيان أحكام االعتكاف، ص 122. –
باب ذكر بيان ما ال جزاء في قتله (في الحّج)، ص 135. –

وفي كلّ هذا نجد الحضرمي يقف عند ما يختّص به المذهب ويختلف فيه عن المذاهب األخرى.
ا جعله قومنا ســنّة. «قال أبو إســحاق: وســّت  ومن ذلك باب ذكر بيان ما يكره في الّصالة ِمم
ا جعله قومنا سنّة. أحدها اإلحرام لها قبل التّوجيه. الثّاني رفع اليدين عند  خصال مكروهة عندنا ِمم
تكبيرة اإلحرام. الثّالث وضع اليدين على الّســرة. الّرابع اإلشــارة بالّســبابة. الخامس التّورك على 

اليسرى. الّسادس الّصالة على النبّي ژ في التّشهّد األّول فإن فعلها أساء وال شيء عليه»(1).
تلك عيّنة عــن مضمون كتاب مختصر الخصال فــي أصول الّدين وأصول الفقــه والفروع تثبت 

إلمامه بما وعد بتحريره في مقّدمة الكتاب، فماذا عن مضمون كتاب الوضع للجنّاوني؟.

ص 58.  (1)
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مضمون كتاب الوضع للجّناوني:
يقول الجنّاوني: «وســألني تلخيص أبواب في أصول الّدين والمسائل الّشرعيّات ليكون المجموع 

من ذلك مفزعاً يحور إليه عند الملّمات»، (ص 17).

الـقضـايا الـعـقدّيـة:
سعى الجنّاوني إلى اإللمام بجلّ القضايا العقدّية بحسب منهجه في االختصار.

من ذلك أنّه وقف عند باب اإللهيّات: –
فدلّل على وجود اهللا تعالى عقال ونقال، وكذلك أثبــت وحدانيّة البارئ 8 فهو واحد في ذاته 
وصفاته وأفعاله، ولم يغفل عن أســماء اهللا تعالى، وخاّصة عن اسم الجاللة األعظم اهللا، وبيّن أنّه 
تترّتب عليه بقيّة األســماء والّصفات، وميّز بين الّصفات الّذاتيّة والفعليّة، وذكر ما يفهم أنّ صفات 
الّذات هي عين الّذات، وأّكد على أنّ اهللا ال يشــبه شيئا ًوال يشبهه شيء في اسم وال صفة وال ذات، 

وهكذا أثبت ما يجب في حقّ اهللا 8 ، وما يجوز، وما يستحيل.
والجنّاوني لم يعتمد في هذا إّال على المحكم لذلك لم يتعرض إلى قضيّة نفي الّرؤية، وقضيّة 

خلق القرآن، وإن أثبت في صفاته الكالم، فاهللا 8 متكلّم ليس بأخرس.
وتوّج باب اإللهيّات بتفســير ســورة اإلخالص، وأثبت أنّها رّد على اليهود والنّصارى والمشبّهة، 

وأنّه 8 نفى بها عن نفسه التّقلّب والنّقائض والعلّة والمعلول، ونفى األضداد واألشكال(1).
لكنّه لم يعط باب الّرســاليّات حقّه من الّضبط والتّحديد، وإنّما اكتفى بذكر وجوب اإلقرار  –

د ژ عند حديثه عن جانب اإلقرار بالقول في اإلسالم، وذكر اإليمان بالّرسل  برســالة محم
عند التّعرض لكلّيات اإليمان الّســت ومن بينها اإليمان بالّرســل واألنبيــاء، وذلك عند ذكر 
د ‰ حــقّ، وفي هذا لم يتعّرض إلى المعجــزة والعصمة وما  اإلقرار بــأنّ ما جاء به محم
إلى ذلك، ونحن نعلــم أنّه أطنب في ذلك في متــن العقيدة المعروفة بعقيــدة أبي زكرّياء 

الجنّاوني(2).
أّما اإلنســانيّات فقد تعّرض لها عند تفصيــل الكالم عن األصول التّســعة الّتي اختلفت في  –

ســبعة منها في اإلنســانيّات: وهي القدر، والوالية والبراءة،  شــأنها الفرق، ونحن نعلم أنّ 
واألمر والنّهي، والوعد والوعيــد، والمنـزلة بين المنـزلتيــن، وأّال منـزلة بين المنـزلتين، 

واألسماء واألحكام.

ص 9.  (1)
انظر: ما سبق مؤلّفاته، ص 40 - 41.  (2)
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وقد توّسع أكثر في شــأن الوالية والبراءة والوقوف؛ ألنها دعامة من دعائم الفكر العقدي عند 
اإلباضيّة، وكذلك فعل مع األســماء واألحكام، فحّدد مفهوم اإليمان وأثبت أنّــه اعتقاد وقول وعمل، 
وحّدد مفهوم الكفر وبيّن أنّه شرك مســاواة أو جحود، وكفر نعمة، كما حّدد مفهوم النّفاق، وهو في 

أحد معانيه مساو لكفر النّعم.
وفي هذا الّصدد تعّرض إلى أحكام الملل الّسّت: اإلسالم والّشرك واليهود والنّصارى والّصابئين 

والمجوس.
كما أنّ الجنّاوني بيّن خصوصيّة اإلباضيّة في القول بالكسب وبالقول بعدم خلف الوعيد.

وقبل أن يختــم الجنّاوني هذا الباب حــّدد قوائم الّدين وأركانه، ومســالكه ومجاريه، وحدوده 
وأفرازه وأحرازه، وقوائم الكفر وأركانه. وهذا نّصه:

«وللّدين قوائم وأركان، ومســالك، ومجار، وحدود، وأفراز، وأحراز. فقوائمه أربع: العلم والعمل 
والنّية والورع، وأركانه أربعة: االستسالم ألمر اهللا، والّرضا بقضاء اهللا، والتّوّكل على اهللا، والتّفويض 
إلى اهللا. ومســالكه أربعة: الّظهور كأّيام أبي بكر وعمر، والّدفاع كأّيام عبد اهللا بن وهب الّراســبي، 
والكتمان كأّيام أبي عبيدة مســلم وجابر بن زيد رحمهما اهللا، والّشــراء كأّيام أبي بالل مرداس بن 
حدير 5 . ومجاريه ثالثة: الكتاب، والّسنة، واإلجماع. وحدوده ثالثة: علم ما ال يسع النّاس جهله 
طرفة عين كالتّوحيد، وفعل ما ال يســع النّاس تركه كالفرائض البدنيّة والماليّة، وترك ما ال يســع 
النّاس فعلــه كالمعاصي. وأفرازه ثالثة: وفاء المؤمن، وتضييع المنافق، وجحود المشــرك. وأحرازه 
ثالثة: والية المؤمن الموفّي، وبراءة المنافق والمشــرك، واإلمساك عن المجهول حتّى يعلم. وللكفر 
قوائم، وأركان: فقوائمه أربع: الكبر، والحسد، والعصبيّة، والجهل. وأركانه أربعة: الّرغبة، والّرهبة، 

والّشهوة، والغضب»(1).
ثّم ختم الباب بالحديث عن الخوف والّرجاء، والمنّ والّدالئل، وما يسع جهله وما ال يسع جهله.

بهذا ندرك أنّ الجنّاوني حاول اســتيفاء باب اإللهيّات واإلنســانيّات في هــذا المختصر وإن لم 
يعط باب الّرساليّات حقّه، وكان ذلك باإلمكان بإضافات قليلة.

أصـول الـفـقـه:
أدرك الجنّاوني أهّمية التّأصيل للفقه إلى جانب التّأصيل للّدين وقد أورد في هذا الباب ما يفي 

بالغرض توطئة للّشرعيات الّتي خّصص لها بقيّة الكتاب.

ص 28 - 30.  (1)
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وقد وقف عند ذلك في موطنين في الّصفحة الّسابعة، والثّالثة عشرة.
من ذلك قوله: «والّشرع المسموع ينقسم إلى ثالثة أقســام: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب 
حال األصل. فاألصل ينقسم ثالثة أقســام: الكتاب والّســنة واإلجماع. وينقسم معقول األصل ثالثة 
أقســام: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ومعنى الخطاب، وينقســم اســتصحاب حال األصل ثالثة 

أقسام: براءة الّذمة، وشغل الّذمة واالستحسان...»(1).
وقوله: «والمأمور به ينقســم ثالثة أقسام: من الكتاب والّســنة واإلجماع... فمن الكتاب وجوب 
ا لم  الّصلوات الخمس... ومن الّسنة عدد الّصلوات... ومن اإلجماع عقد اإلمامة... وما أشبه ذلك ِمم

يذكر في كتاب اهللا وال في سنّة نبيّه»(2).
والمالحظ أنّ الجنّاوني وإن لم يذكر الــّرأي والقياس أو االجتهاد فإنّنا نفهم أنّه يقّر به أصًال 

من أصول الّشريعة، من خالل تحليله لوجوه الخطاب.
هذا ما جاء في شأن التّأصيل ديناً وفقهاً فماذا عن الّشرعيّات؟

الّشــرعّيــات:
لقد اجتهــد الجنّاوني في وضع الّشــرعيات، مــن صالة وصــوم، وزكاة وحّج، وأيمــان ونذور 
وكفّارات، في اإلطار اإلســالمي العام، ملّحاً مع كلّ فريضة على ذكر مناسبات النـزول بالنّسبة إلى 

اآليات الّتي فرضت بها هذه الفرائض، وقد التزم بذلك التزاماً كامًال.
كما أنّه التزم بذكر فضائل هذه الّشــرعيات، وما يترّتب على فعلهــا من ثواب، وما يترّتب على 

االستهانة بها وتركها من عقاب.
وإزاء ذلك حرص حرصاً كامًال على ضبط شروطها، وأحكامها الّشرعيّة المعروفة ضبطاً دقيقاً، 

وهذه نماذج ضمن فصول جميع األبواب على سبيل المثال ال على سبيل اإلحصاء:
وال يصّح الوضوء إّال بثالثة شروط. ص 40.

وفي الوضوء أربع فرائض وأربع سنن. ص 43.
والمستحّب في الوضوء. ص 44.

والغسل للميّت فرض على الكفاية. ص 51
ويجب على المرأة أن تعلم مسائل الحيض. ص 64.

ص 7.  (1)
ص 13 - 14.  (2)
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وال يجوز للمرأة االغتسال حتّى ترى الّطهر. ص 76.
اعلم أنّ الّصالة فريضة من فرائض اإلسالم. ص 88.

ويكره للمصلّي استقبال األصنام. ص 137.
ويجوز للمصلّي دفع المضارّ كلّها عن نفسه. ص 138.

واعلم أنّ الّصوم يفسده ثمانية أشياء. ص 154.
ورّخصوا ألربعة (الّصوم). ص 156.

والمالحظ أنّ الجنّاوني عند ضبط هذه األحكام يثبت بدّقة خصوصيّات المذهب من ذلك مثًال 
قوله عند الحديث عن مفســدات الّصوم: «اعلم أنّ الّصوم يفسده ثمانية أشــياء... والّرابع: تضييع 

الغسل من الجنابة أو الحيض أو النّفاس حتّى يصبح»(1).
وذلك لثبوت حديث في مســند الّربيع بن حبيب (792/175) عمدة اإلباضيّة في الحديث، يقول 

فيه ‰ : «من أصبح جنباً أصبح مفطرًا»(2).
وال ينبغــي أن نغفل عن أنّ مــن مضمون كتاب الوضع ما جاء فيه من شــروح لغوّية، وشــواهد 
ا يطبع الكتاب بطابع متميّز، يرّغب في اإلقبال على  أدبيّة نثرّية وشــعرّية، وحكم وقصص وأمثال، ِمم
المأمورات إخالصاً هللا تعالى، ورجــاء ما ينتج عنها من حفظ في الّدنيا وحســن جزاء في اآلخرة، 

ا ينتج عن إتيانها من خزي في الّدنيا واآلخرة. واإلعراض عن المنهيّات طاعة هللا 8 ، وخوفاً ِمم
وبهذا نكون قد عّرفنا مضمون كتاب الوضع للجنّاوني بما يفي لغرض المقارنة وما ينبني عليها 

من استنتاجات.

االستـنـتـاجـات:
الفقيهين حاوال استيفاء القضايا األصوليّة بنوعيها،  نالحظ بعد النّظر في مضمون الكتابين أنّ 

والّشرعيّة بقدر اإلمكان، لكن بنصيب واضح من التّفاوت.
الحضرمي اكتفى بالنّزر القليل، على أساس  في قضايا اإللهيّات فإنّ  فإن توّسع الجنّاوني نسبيّاً 
أنّها من المســلّمات في رأينا، أّما الّرســاليّات فقد تعادال تقريباً في االكتفــاء بالوقوف عند وجوب 
د ژ ،  اإليمان بالّرسل واألنبياء جميعاً، سوى أنّ الجنّاوني فّصل أكثر وجوب اإليمان بما جاء به محم

ص 155.  (1)
الّربيع بــن حبيب: الجامع الّصحيح: مســند اإلمام الّربيع بــن حبيب، ضبطه وخّرج أحاديثه: محّمد إدريــس. راجعه وقّدم له:   (2)

عاشور بن يوسف، دار الحكمة، بيروت، دمشق، مكتبة االستقامة، سلطنة ُعمان ط 1. 1995/1415، عدد: 315.
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وكذلك األمر في التّعادل في شأن اإلنســانيّات، فقد أعطى الفقيهان خصوصيّات اإلباضيّة حقّها في 
التّوضيح، ونخّص بالّذكر هنا تحديد اإليمان والكفر والنّفــاق وما يترّتب عليها من أحكام، وخاّصة 
منها القول بكفر النّعمة، والحديث عن الوالية والبراءة والوقوف، إّال أنّ الجنّاوني وقف عند مسالك 
الّدين، وعند بعض الّرقائق كالخوف والّرجاء والمنّ والّدالئل، وبعض االســتعماالت المغربيّة كقوائم 

الّدين وما شابهها.
هــذا عن قضايا العقيــدة أّما عن أصــول الفقه فالتّفاوت واضــح بين الفقيهيــن، إذ كان هذا 
الباب مشــغًال أساســيّاً من مشــاغل الحضرمي، في ما أفرد له من حديث، وفي ما جاء مبثوثاً في 
المسائل الّشرعيّة، إلى حّد أنّ هناك من يعتبر الكتاب في أصول الفقه، بينما اكتفى الجنّاوني بذكر 

الّضروري في هذا الباب.
أّما في شــأن الّشــرعيّات وهي صلب مضمون الكتابين فماّدة كتاب الحضرمي تكاد تكون ضعف 
ما جاء عند الجنّاونــي، ذلك أنّه جاء عدد صفحات الّشــرعيّات في كتاب الوضــع في نيف ومائتي 
صفحة، وفي نيف ومائة صفحــة في كتاب الحضرمي فإنّ الفارق بيــن الّطبعتين يحتّم الوصول إلى 
النّتيجة الّتي ذكرنــا، وهو ما يجعل كتــاب الجنّاوني أقرب إلى المبتدئين، بينمــا يتجاوزه مختصر 
الخصال للتّوجه إلى المتخّصصين، لما تناوله من تأصيل ومن تدقيق في عديد من المســائل، وهذا 

ما سيتّضح في حديثنا عن المنهج.
يبقى أنّ كتاب الوضع يتميّز في مضمونه بما جاء فيه من شواهد قرآنيّة وحديثيّة ولغوّية وحكميّة، 
فإنّ الحضرمي عبّر في آخر الكتاب عن أنّه أعرض عنها عمدًا من أجل الّرغبة في االختصار، وأحّس 
بأنّ الكتاب في حاجة إلى ذلك فوعد بأن يعود إليه بالّشــرح إن مّد اهللا في العمر. قال أبو إسحاق: 
«ولقد صنّفت في هذا الكتاب، ومن هّمتي، إن مّد اهللا في العمر، أن أشــرح على مســائله دالئل من 

الكتاب والّسنة وإجماع الّصالحين من األّمة»(1).
وقد جاء الّســالمي في ما بعد فشرح جانب األركان من الّشــرعيّات من دون أن يقف عند قسم 

األصول العقدّية في ثمانية عشر مجلّدًا(2).
واضح من خــالل مضمون الكتابيــن أنّ هّم الفقيهيــن كان يتمثّل في توفير مــاّدة فقهيّة تمكّن 

اإلباضّي من الحفاظ على كيانه، وتعّرف المخالف أنّ ألهل هذا المذهب فقهاً واضحاً مؤّصًال.
وبعد هذا لم تتبقّ إّال المقارنة بين منهج الكتابين.

المختصر: 255.  (1)
انظر: ما سبق، ص 15 - 20.  (2)
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أ ـ منهج كتاب مختصر الخصال:
مدى التزام الحضرمي بما ضبطه في المقّدمة:

يقول أبو إســحاق في المقّدمة: «فجعلت كتابي هذا مختصرًا موجزًا، وفّصلته أبواباً، وجعلت كلّ 
باب منه خصاالً، ليســهل علــى المتعلّم حفظه، ويقرب إليــه فهمه، ويزيد العالــم نباهة في عقله، 

وتقوية في علمه، وبصيرة في دينه...»(1).
ــا حضرني من  أتبعته ســائر ذلك صنفاً صنفاً ترتيباً حســناً. وذكرت فيه إشــارة ِمم ثُــم ...»
إلصابة العدل واالحتياط في  تنازعهم في ما يجوز التّنازع فيه على سبيل االجتهاد واالستحسان طلباً 

ذلك إن شاء اهللا.
فتجد بيان ذلك حيث أقول في أّي مســألة كذا وكذا على قول أصحابنا فقط، أو على قول فقط، 
وقد قيل فيه كذا وكذا من غير تســمية لقائله. ولرّبما أفضيت مســألة من ذلك قياساً على قولهم، 

ولقد صنّفت كتابي هذا على أصولهم»(2).
كما يقول في الخاتمة: «ولقد صنّفت في هذا الكتــاب، ومن هّمتي ـ إن مّد اهللا في العمر ـ أن 

أشرح مسائله دالئل من الكتاب والّسنة وإجماع الّصالحين من األّمة»(3).
ال أرى كبير فائدة فــي تحليل هذه النّصوص وإنّما أكتفي من خاللها بتعداد أبرز ســمات منهج 

الحضرمي لنتبيّن مدى التزامه به عمليّاً.
أبرز سمات منهج الحضرمي:

1) االختصار:
«فجعلت كتابي هذا مختصرًا موجزًا».

ال أحتــاج إلى كبير تدليــل على التزام الحضرمي بهــذا المنهج، فمجّرد تصفّــح الكتاب يثبت 
ذلك، كأن تفتــح الكتاب قدرًا فتقع في صفحتــي 118 و 119 فتجد األبواب التّاليــة: باب ذكر بيان 

ما يفسد الّصوم: 7 أسطر.
باب ذكر بيان ما يفسد ما تقّدم من الّصوم: 6 أسطر.

ص 6.  (1)

ص 7.  (2)
ص 255.  (3)
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باب ذكر بيان من ال يلزمه الكفارة ممن أفسد صيامه في شهر رمضان. 5 أسطر
باب ذكر بيان من تلزمه الكفارة في سوى شهر رمضان: سطران.

باب منه آخر: سطران.
باب ذكر بيان أحكام الكفّارات في الّصوم: 3 أسطر.

ثّم يتواصل في الّصفحة الّالحقة. 7 أسطر.

كمــا أنّ المتتبّع ألبواب الكتاب يجــد أنّها تتراوح بين خمس صفحات. باب ذكر بيان ما يفســد 
الّصالة 66 - 71. وسطر ونيّف، باب ذكر بيان أقلّ ما يجزئ من تكفين الميّت وغسله (ص 92).

لما التزم به فتصير ســمة االختصــار من أبرز ســمات منهجه في هذا  فالحضرمــي كان وفيّاً 
الكتاب فهو اســم على مســّمى: «مختصر الخصال» والّرجل يذّكر بذلك في بعض المواطن كقوله: 

«تركتها خشية اإلطالة وليست من شرط الكتاب»(1).

2) اإلحصاء:
.(2)«... يقول الحضرمي: «وجعلت كلّ باب منه خصاالً

الَخْصلَُة جمع ِخَصال: ُخلٌُق في اإلنسان يكون فضيلة أو رذيلة.
والمقصود في الكتاب الفضائل الّتي هيّأ لها كما بيّنــا في مقدّمته األولى الّتي تميّز بها كتابه، 
حيث أبرز الخصال الّتي تجعل من اإلنسان إنساناً مسلماً ملتزماً، وبالنّسبة إلى الكتاب هي الخصال 
الّتي يجب أن تتّبع والّتي يجب أن تجتنب ليكون اإلنسان مسلماً حقّاً، وذاك ما اعتنى به الفقهاء عبر 
الّزمان والمكان، انطالقاً من الكتاب العزيز والّسنة النّبوّية الّشريفة واالجتهاد حيث يجب االجتهاد.

والمتتبّع ألبــواب الكتاب يجد أنّ الحضرمي التزم التزاماً كلّيــاً بإحصاء هذه الخصال، إحصاء 
عددّياً دقيقــاً مضبوطاً. وقد تفاوت عــدد الخصال في األبواب تفاوتاً كبيرًا بحســب غــزارة الماّدة 
وقلّتها. فإن بلغت خصال أطول باب إلى الّسبعين فإنّها كانت خصلة واحدة في أقصر باب، والمالحظ 

أنّ الحضرمي يلتزم بالعدد الّذي يضبطه من البداية.
وأكتفي بضرب مثال واحد. «قال أبو إســحاق: والّذي يســتحقّ به ابن الّسبيل من الّصدقة ثالث 
خصال: أحدها: أن يكون حّرًا. الثّاني: أن يكون مســلماً. والثّالــث: أن يكون منقطعاً به عن أهله من 

غير معصية بال مال يكفيه مؤونته إلى أهله»(3).

ص 24.  (1)
ص 6.   (2)

ص 112.  (3)
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اإلحصاء سمة الزمة من أبرز سمات منهج الحضرمي في هذا الكتاب وقد التزم  بهذا يتّضح أنّ 
بما وعده به.

3) ضبط األحكام الّشرعّية بدّقة:
تعتبر هذه الّســمة من مندوح القول بالنّسبة إلى كتاب في الفقه لكن ال بّد من ذكرها ليتكامل 

منهجنا في البحث.
والنّاظر في حديثنا عن الّشرعيّات عند تحديد مضمون الكتاب يتأّكد من أنّ الحضرمي واع بما 
حــّدده من مقصد لكتابه الّذي يرمي إلــى تفقيه النّاس في دينهم وتعليمهم مــا به يلتزمون بأحكام 

شريعة اإلسالم للفوز بصالح الّدارين.
ومن هذه األحكام نجد ذكر المباح والجائز وما ال يجوز(1).

ومن أمثلة ذلك: «قال أبو إسحاق: ثالثة أوقات ال تجوز الّصالة فيها، ومن قضى فيها فرضاً لم 
يجزه. أحدها: قيام الّشمس. الثّاني: غروبها. الثّالث: عند طلوعها»(2).

تلك هي ســمة ثالثة من أبرز ســمات منهج الحضرمي فــي كتابه، وهي ســمة االلتزام بضبط 
األحكام الّشرعيّة.

4) عدم ذكر األدلة من القرآن الكريم والّسنة رغبة في االختصار:
لقد كفانا الحضرمي مؤونة انتقاده بأنّ الكتاب وإن كان مختصرًا في حاجة إلى االســتدالل فيه 
بالنّصوص المؤّصلة، حيث ختم كتابه بقوله: «ومن مهّمتي ـ إن مّد اهللا في العمر ـ أن أشرح مسائله 

دالئل من الكتاب والّسنة وإجماع الّصالحين من األّمة»(3).
فالحضرمي واع بهذا الّســكوت عن األدلة، واعتماده في ذلك بحســب فهمنا على حســن الّظن 
بالمســلمين وإلمامهم بهذه األدلة ومعرفتهم لها، وهم قادرون على اســتحضارها في مواطنها وعند 

الحاجة إليها.
ولقــد كان هّمه في إحصاء األحكام الّتي يســهل أن ينفلت عددها من باب الّســهو أو الغفلة أو 
النّسيان، ونحن نعلم أنّ من عرف العدد الجملي لمسألة ما يتوّقف في اّتخاذ حكم حتّى يستحضرها 

جميعاً، أو يستعين بمن يستحضرها وفي هذا ضمان لما يضبط من أحكام شرعيّة.

انظر: ما سبق، ص 75 - 76.   (1)
ص 49.  (2)

ص 255.  (3)
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وإن كان الحضرمي اضطّر في بعض المواطن إلى االستدالل بالقرآن والّسنة.
ومن ذلك ما جاء عند حديثه عن األســماء واألحكام، وما يســع جهله وما ال يســع جهله، حيث 
بقولــه تعالــى: ﴿ z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £  يســتدلّ 
¤ ¥ ¦ ﴾ [النســاء: 43]. وقوله ‰ : «إذا التقى الختانان وجب الغســـل»(1) ليثبت أنّ من 

األسماء واألحكام ما ال ينقطع عذر الّشاك فيه إّال بإطالة وكالم كثير(2).
وكذلك ما جــاء عند الحديث عن أقســام المياه من االســتدالل بقول الّرســول ‰ : «الماء 

الّطهور ال ينجّسه إّال ما غّير لونه أو طعمه أو ريحه»(3).
إزاء هذه الّســمات األربع الثّابتة في منهج الكتاب نجد فيه بعض الّســمات غيــر الثّابتة، وإنّما 

تتجلّى في بعض األبواب من دون األخرى وهي:

ـ سمة إسناد األقوال إلى األصحاب مطلقاً(4).
فتجد بيان ذلك حيث يقول في أّي مسألة: كذا وكذا على قول أصحابنا فقط، أو على قول فقط، 

وقد قيل فيه: «كذا وكذا من غير تسمية لقائله...»(5).

وهذه بعض األمثلة على ذلك:
لقد ترّددت عبارة وقال بعــض أصحابنا، وفي قول بعض أصحابنا، وعلــى قول بعض أصحابنا وعلى 
قول أكثر أصحابنا، في مواطن عّدة، منها الّصفحات التّالية: 26، 32، 38، 39، 42، 45، 46، 108...

«وقــد قال بعض أصحابنــا: إنّ اإلمام إذا واقع كبيرة مــن الّذنوب ليس فيها حّد اســتتيب قبل 
البراءة، فإن تاب وإّال برئ منه وانخلعت إمامته»، ص 25.

كما جاءت عبارة «وقال بعض أهل العلم: إذا كان الماء قليًال أو كثيرًا فوقعت فيه النّجاسة ولم 
تغيّره كان طاهرًا مطهّرًا...»(6).

كما جاءت عبارة: «وقد وجدت في األثر» (ص 44)، وعبارة: «وجدنا في بعض اآلثار» (ص 37)، 
وعبــارة: «وجدنا في آثارهم» (ص 39)، وعبارة: «هكذا وجدته في بعض الّســير» (ص 30). وعبارة: 

التّرمذي: حديث، عدد: 102. ابن ماجه: حديث، عدد: 600.  (1)
ص 30.  (2)

رواه التّرمذي حديث، عدد: 62 (بلفظ آخر).  (3)
المقصود باألصحاب في الكتاب فقهاء اإلباضيّة.   (4)

ص 7.  (5)
ص 39.  (6)



د. فرحات بن علي الجعبيري 215مقارنة بين كتاب الوضع مختصر في األصول والفقه

«وقد قيل» (ص 33، 40، 41، 43)، وعبارة: «على قول» (ص 42، 43)، وعبارة: «وفي قولين آخرين» 
(ص 44).

ـ سمة إسناد بعض األقوال إلى أصحابها:
على العموم بتحديد المكان كما جاء في قوله: «وقال بعض أصحابنا من خراسان، وأّما أصحابنا 

من أهل ُعمان»(1).
أو علــى التّحديد بذكر اســم القائل كقولــه: «وهو قــول الّربيع بن حبيب وال أحســبه إّال قول 

الجميع»(2).
د بن محبوب»(3). وكقولــه: «وقد قيل ألبي عبد اهللا في هذه  وكقولــه: «وجدت في األثر عن محم

المسألة نظر»(4).

ـ سمة استنباط أقوال قياساً على أصول المذهب:
يذكر الحضرمي أنّه يجتهد ويستحســن حيث يجد االجتهاد واالستحسان، من دون أن يخرج عن 
دائــرة المذهب، وإنّما يقيس على أصوله (المذهب اإلباضّي)، وقد نــوّه بذلك في باب أصول الفقه. 

(ص 17)، وأثبت أنّ قصده إصابة العدل واالحتياط.

وهذه ثالثة أمثلة على ذلك:
«قال أبو إسحاق: فكلّ نجاســة إزالتها بالماء فال يجزئ إزالتها بســواه إّال في خمس خصال... 
الخامس ما أقوله قياســاً: إذا أدمى الفم أو أصابته النّجاسة ثُم بزق أو أكل أو شرب، أو أقام حيناً 

حتّى لم يبق للنّجاسة أثر وال ريح، فقد طهر»(5).
«قال أبو إســحاق: وكلّ من لزمه التّيّمم، أو أبيح له، فتيّمم وصلّى فــال إعادة له عليه إّال في 
خصلتين... الثّاني: أن يكون واجدًا للماء فال يمكنه اســتعماله؛ إّال أن يناوله أحد فأعوز من يناوله 
الماء، وعنده تراب طاهر فقدر على اســتعماله ويخاف فوات الّصــالة قبل أن يقدر على من يناوله 
الماء إذا كان الغالــب وجوده فإنّه يلزمه التّيّمــم وعليه اإلعادة إذا قدر. قلته قياســاً على قولهم، 

وباهللا التّوفيق»(6).

ص 36.  (1)
ص 37.   (2)

ص 34، 96.  (3)
ص 104.  (4)

ص 39 - 40.   (5)
ص 44.  (6)
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قال أبو إســحاق: والّذي ينقض الوضوء أربع عشرة خصلة... الثّانية عشــرة: ما أقوله تخريجاً 
ا يدين بتحريمه، أو لم يصل إلى التّأويل فيه  على قول أهل ُعمان: إن واقع ذنباً صغيــرًا أو كبيرًا ِمم

أفسد وضوءه»(1).

ـ سمة الّتعليق في آخر عديد من األبواب:
التزم الحضرمي باالنطالق في كلّ باب من أبواب الكتاب بقوله: «قال أبو إسحاق» وفي معظمها 
يكتفي بذكر هذا الّســند مّرة واحدة. لكنّه في عدد من األبواب يكّرر هذا الّسند مّرة أخرى للتّعليق 
أو التّوضيح أو اإللحاح أو اإلضافة. وقد جاء ذلك في الّصفحات التّالية: 8. 18. 33. 34. 37. 38. 

.110 .104 .61 .54 .49 .48 .44

وأمثّل لذلك بما يلي:
 «قال أبو إسحاق: خمس خصال توجب الغسل على الّرجال... –

قال أبو إســحاق: وهو ـ يعني ـ الّرجل ـ المخاطب بهذه الخصال إّال غسل الموت فالمخاطب به 
جماعة المسلمين»(2).

«قال أبو إسحاق: والّصلوات المكتوبات خمس أّولها الّظهر وأّول وقتها... –
وقتها أفضل إّال في خصلة واحدة وهي صالة الّظهر في  قال أبو إسحاق: وتأدية الّصالة في أولّ 

الحّر الّشديد وينبغي تأخيرها، واهللا أعلم»(3).

ـ سمة اإلحالة على ما سيأتي وعلى ما مضى:
عنــد تعداد الخصال، حيث يســعى إلى اجتناب التّكــرار فيحيل على ما  نجد الحضرمي واعياً 

مضى ويذّكر به، كما يعد بما يجب تأخير التّفصيل فيه إلى موطنه.
ونمثّل لذلك بما يلي:

«وسنذكره في بابه إن شاء اهللا»(4).
«وسنذكر في ما بعد إن شاء اهللا بيان المندوب إلى فعله»(5).

«وقد قّدمنا ذكره»(6).

ص 36.  (1)

ص 37.  (2)

ص 49.  (3)
ص 26.   (4)
ص 54.   (5)
ص 27.   (6)
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الحضرمي أفلح في االلتــزام بما ضبطه في مقّدمته فجاءت ســمات منهجه واضحة  نالحظ أنّ 
المعالم، نخّص بالّذكر منها سمتي االختصار واإلحصاء.
هذا عن منهج الحضرمي فماذا عن منهج الجنّاوني؟

ب) منهج كتاب الوضع:
لم يتعّرض الجناوني إلى منهجه في مقّدمة الكتاب إّال بإشارة خفيفة يفهم منها أنّنا إزاء كتاب 

هّمه التّلخيص واالختصار، وذلك في قوله: «سألني تلخيص أبواب...»(1).
لكن المتأّمل في هيكل الكتاب ومضمونه يــدرك أنّ الجنّاوني على بيّنة من منهجه في هذا 
المختصر، إذ يالحظ جملة من التزامات تجعل منها ســمات منهجيّة ثابتة من أّول الكتاب إلى 

آخره.
نستثني من هذه الّسمات باب أصول الّدين، ذلك أنّه تميّز بطابع جدلي إقناعي يتماشى وموضوع 
العقيدة. وقد رّكز على قضيّة التّوحيد؛ ألنه محور علم الكالم، كما تعّرض للّرســاليّات واإلنسانيّات، 
«وهو في كلّ هذا يتدرّج في ذكر المســائل المهّم فاألهّم، مستعمال طريق التّلقين واإلقناع باستعمال 

الّدليل والبرهان»(2).
ونحن نعلــم أنّ هذا الباب إنّما هــو مجّرد توطئة حاول فيهــا الجنّاوني اإللمام باألساســيّات، 

وخصوصيّات اإلباضيّة بقدر اإلمكان. والكتاب كتاب فقه أساساً، وهنالك تبرز سماته المنهجيّة.

ـ أبرز سمات الّشرعّيات:
1) الّتمهيد للباب المعروض: تدليــًال بالقرآن الكريم والحديث الّشــريف، مثل قوله في باب 

الّصالة: «اعلم أنّ الّصالة فريضة من فرائض اإلسالم وركن من أركانه لقوله ‰ ...»(3).
2) تعريف المفردات األساسّية لغة واصطالحاً: مثل: «إنّما ســّميت الّصالة صالة؛ ألنها صلة 

ى الّسفر إلى بيت اهللا الحرام حّجاً دون غيره من األسفار»(5). بين العبد ورّبه...»(4). ومثل: «ويسم
3) الّسبب في مشروعّية العبادة: عــادة يقع الوقوف عند أسباب نزول اآليات، أو األحداث الّتي 

واكبت انطالق العمل بالمأمور به.

ص 17.   (1)
ص 48. سلطان الحارثي: منهج الجنّاوني، ص 48.  (2)

ص 89. ر. باب الّصوم: 140. الّزكاة: 167. الحّج: 195 تجد نفس العبارة.  (3)
ص 90. ر، ص 141 عن الّصوم، ص 167 عن الّزكاة، ص 195 عن الحّج.  (4)

ص 196.  (5)
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ومن ذلك ما جاء في ســبب ابتــداء األذان بعد رؤيا رآها عبد اهللا بن زيــد، وأخرى مثلها رآها 
اب(1). عمر بن الخط

4) فضل العبادة: ثواب الملتزم وعقاب التّارك.
فصل في فضل الّصالة(2).

فصل في عقوبة تارك الّصالة(3).
فصل في ثواب الّصالة(4).

5) ذكر الحكم الّشرعي: (أكثرها تفصيًال).
مثل: «اعلم أنّ الّصالة تنقسم إلى ثالثة أقسام: قسم فرائض، وقسم سنن(5)، وقسم نوافل. أّما 

الفرائض... وأّما صالة الّسنن... وأّما المرغوبات...».

6) االستدالل بالقرآن والّسنة واإلجماع والّشعر والحكم:
الّصالة تنقســم إلى ثالثة أقســام: قســم فرائض، وقســم سنن وقســم نوافل، أّما  «اعلم أنّ 
الفرائض: فكلّ صالة نــّص اهللا تعالى على وقتها وذكرها فــي قوله: ﴿= < ? @﴾ 
[اإلســراء: 78]، وفي قوله: ﴿- . / 0 1 2﴾ [الــروم: 17]. فهي خمس صلوات 
بدليل قول رســول اهللا ژ لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن: «اُْدُعوهم إلى شهادة أن ال إله إّال 
اهللا، فإن هم أطاعوك لذلك، فأَْعلْمُهم أّن اهللا افترض عليهم خمس صلوات في كّل يوم وليلة»(6)، 

ولقوله ‰ : «خمس صلوات كتبهّن اهللا على العباد»(7).
ولكــن ورد فــرض الّصالة في كتــاب اهللا تعالــى مجمًال غير مفّســر، فبيّنها رســول اهللا ژ 
بحدودها، وركوعها وسجودها ووظائفها وقراءتها، وتسبيحها وتعظيمها، وقعودها وتشهّدها وتسليمها، 
وجعلها ژ ســبع عشــرة ركعة على المقيم، وإحدى عشرة ركعة على المســافر. واألّمة كلّها مجتمعة 
في ما تناهى إلينا على هذا العــدد الّذي ذكرنا: أربع ركعات للّظهر، وأربع للعصر، وثالث للمغرب، 
وأربع للعشــاء، واثنتان للفجر. وهذا النوع المتواتر الّذي ال ينكره إّال متجاهل، يأثره أهل جيل عن 

جيل من لدن رسول اهللا ژ إلى هلّم جّرًا، حتّى عرفه الخاّص والعامّ.

ص 80 - 82.  (1)
ص 91 ـ عن الّصوم، ص 142. زكاة ص 168. عن الحّج، ص 197.  (2)

ص 93. عن الّزكاة، ص 170.  (3)
ص 95. قد يقحم الحديث عن الثّواب في ذكر الفضائل.  (4)

ص 98.  (5)
البخاري: حديث، عدد: 1308. مسلم: حديث، عدد: 27. التّرمذي: حديث، عدد: 567.  (6)

النّسائي: حديث، عدد: 457. أبو داود: حديث، عدد: 1210. أحمد: حديث، عدد: 21662.  (7)



د. فرحات بن علي الجعبيري 219مقارنة بين كتاب الوضع مختصر في األصول والفقه

وقد ذكر عن عتبة بن أبي ســفيان أنّه اســتعمل رجال من آله على الّطائف، فظلم رجًال من أزد 
شنوءة فأتى األزدّي إلى عتبة شاكياً إليه من عامله، فلّما وقف بين يديه قال شعرًا (البسيط):

لَِيأْتَِيُكْم َمْظُلومـــاً  كَاَن  َمـــْن  َمْظُلوماأََمْرَت  ارِ  الـــد َغِريُب  أََتاُكـــْم  فََقْد 
فذكر له ظالمته، فقال له عتبة: إنّي أراك أعرابياً جافياً، واهللا ما أحسبك تدري كم تصلّي في 
كلّ يوم وليلة. فقال األزدّي: أرأيت إن أنبأتك بذلك أتجعل لي عليك مســألة. فقال عتبة: نعم، فقال 

األعرابي (الّرجز):
ــُع ـــ ــأرب ف ـــــٌع  أرب ــــَالة  الــــص  أَْرَبــــُعإن  َبعَدُهــــن َثـــَالٌث  ثـــّم 
ُتَضّيـــُع َال  الَفْجـــِر  صـــالُة   أَْشـــَرُعُثـــم َما  فَاْســـَتِمْع  اْثَنَتاِن  وِهـــَي 

قال: صدقت، فســل. قال: كم فقار ظهرك؟ قــال: ال أدري. قال: أفتحكم بين المســلمين وأنت 
تجهل هذا من نفسك؟ فقال عتبة رّدوا عليه غنيمته»(1).

7) مسلك الفقه المقارن:
نالحظ أنّ الجنّاوني يكتفي غالباً بإثبات آراء اإلباضيّة عقيدة وشــريعة، لكنّه في بعض األحيان 
يورد اآلراء المخالفة بإسنادها إلى أصحابها أو من دون إســناد، ليقّرر في األخير الموقف المعتمد 

عند اإلباضيّة. ومن ذلك ما جاء في موقف الِفرق من اإليمان:
«واختلفــوا فيما بينهم علــى ثالث فرق: فرقة قالــت: اإليمان معرفة دون إقــرار، وهو جهم بن 
صفوان ومن شــايعه، وفرقة قالت: اإليمان إقرار ومعرفة، وهو أبو حنيفة ومن شــايعه. وفرقة قالت: 

اإليمان إقرار دون معرفة، وهو مروان بن غيالن ومن شايعه»(2).
ثّم بعد أن ذكر حجج هؤالء قال: «وســائر األّمة قد أجمعوا علــى أنّ اإليمان قول وعمل، خالفاً 

لقول المرجئة. واختلفوا فيمن أتى بالقول وضيّع العمل على خمسة مذاهب»(3).
ومن ذلك ما جاء فــي فصل التّيّمــم: «واختلفت النّاس فــي التّيّمم على خمســة مذاهب: قال 

بعضهم... وقال بعض ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الّرسغين، وهو الّصحيح»(4).
ومــن ذلك ما جــاء (ص 219) في الحديث عن الّســعي فــي الحّج، وما جــاء (ص 234) عند 

الحديث عن اللّغو في اليمين.

ص 98 - 101. هذا يكون بحسب توفّر النّصوص. ر. عن الّصوم، ص 151 - 153.  (1)
ص 14.  (2)

ص 14 - 15.  (3)
وحديثاً. ثّم دلل لذلك قرآناً   (4)
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وإن لم يكن مســلك المقارنة مســلكاً قارًا في كلّ أبــواب الكتاب فإنّ الجنّاونــي لم يغفل عنه 
بالنّسبة إلى المسائل الخالفيّة األساسيّة بين اإلباضيّة وغيرهم من الفرق والمذاهب، وذلك ليمكّن 

القارئ اإلباضّي من القدرة على االحتجاج للموقف المعتمد في المذهب(1).
إزاء هذه الّسمات الّتي يتّفق فيها جلّ كتب الفقه يتميّز كتاب الوضع بسمتين أساسيتين أخريين هما:

1 ـ االختصار:
لقد التزم الجنّاوني بما وعد به في المقدّمة وسّماه «تلخيصاً» فلم يسلك مسلك الموسوعات أو 
حتّى مســلك كتب الفقه المألوفة بل حصر ـ كما رأينا في الهيكل ـ فصول كلّ باب في عشرة ليقف 
عند ما ال يمكن االســتغناء عنه ألداء الفريضة على الوجه المطلوب، ولذلك أضيف لعنوان الكتاب 
«مختصر في األصــول والفقه» وعدد صفحات الكتاب يؤّكد ذلك إذ قــد بلغ 254 صفحة باعتبار ما 
أضافه المحقّق من تعليقات إذا قورن مثًال بكتاب جامع ابن بركة الّذي ألّف قبله في القرن وهو يقع 

في جزأين.
كما أنّ هناك من يسّمي الكتاب «باللّمع» إشارة إلى اكتفائه بالقليل الّذي ال غنى عنه للمسلم(2).

والكاتب عبّر عن الغرض من هذا االختصار إزاء ذكر التّلخيص بقوله: «ليكون له المجموع من 
ذلك مفزعا يحور إليه في الملّمات»(3).

فالكتاب حينئذ ليس تحليًال ضافياً للعقدّيات والّشــرعيّات، وإنّما هو عبارة عن مذّكرات تساعد 
على اإللمام باألساسيّات الّتي ال تتّم الفروض إّال بها.

2 ـ اإلحصاء والّتفريع:
لاللتزام بمبدإ االختصار عمد الجنّاوني إلى مســلك اإلحصاء والعّد في كامل أبواب الكتاب، وهذا 
لييّسر على القارئ تذّكر المسائل المطروحة، ومن غفل عن بعضها يفرض عليه ما حفظ من عددها أن 

يستحضرها أو أن يستعين بمن يذّكره إّياها. وهذه نزعة تعليميّة واضحة في منهج هذا الكتاب.
والمالحظ أنّ إحصاء المسائل وتعدادها يتراوح في الكتاب بين التّفريع إلى فرعين وإلى خمسة 

عشر فرعاً، وهذه أمثلة على ذلك:

اإلباضيّة كانوا يحترزون من التّوّغل في اآلراء المخالفة إلى نهاية (القرن الخامس/ 11) وخاصة المغاربة، حيث  والمالحظ أنّ   (1)
شــديدًا في القرن الّسادس/ 12 ألبي يعقوب يوســف بن خلفون المزاتي لكثرة اهتمامه بكتب المخالفين، ثّم بعد  وّجهوا لوماً 

كامًال في ما جاء من القرون إلى يومنا هذا. ذلك ثبتت لهم نجاعة هذا المسلك فتبنّوه تبنّياً 
انظر: ما سبق 44 و 77.  (2)

ص 17.  (3)



د. فرحات بن علي الجعبيري 221مقارنة بين كتاب الوضع مختصر في األصول والفقه

«واعلم أنّ اليمين على ضربين: مســتقبل وماض، فالمســتقبل منه على ضربين... والماضي  –
على ضربين...»(1).

«واعلم أنّ الكفارات على ضربين: تغليظ وتخفيف»(2).

«ويجب على المرأة أن تعلم مســائل الحيض، وما يجوز لها فعله مع المحيض، وما ال يجوز  –
لها فعله مع الحيض. اعلم أنّ كلّ ما يجوز لها قبل الحيض، فهو جائز مع الحيض إّال خمس 

عشرة خصلة...»(3).
وبين هذيــن الّطرفين مــن التّفريعات نجــد كلّ األعــداد نذكر منهــا تفريعات إلــى 11، ص 41 

وص 178... وتفريعات إلى 10 ص 86، 114، 168، 221.
كما يســلك الجنّاوني في كثير من األحيان تفريع التّفريعات إلــى تفريعات أخرى، مثل ما جاء 
في فصل عقوبــة تارك الّصالة: «وعن أبي ذرّ 5 أنّه قال: من تهــاون بالّصالة فتركها ثالثة أّيام 
بلياليها عاقبه اهللا بخمس عشرة خصلة: ســّت في الّدنيا، وثالث عند موته، وثالث في قبره، وثالث 

في محشره...»(4).
كما يسلك الجنّاوني مسلك التّالزم بين بعض المسائل عند اإلحصاء، ومن ذلك:

جاء في فصل وعيد مانع الّزكاة: «ويقال: من منع خمســاً منع اهللا منه خمســاً: من منع الّزكاة 
منع اهللا منه حفــظ المال، ومن منع الّصدقة منــع اهللا منه العافية، ومن منع العشــر منع اهللا منه 
بركة أرضه، ومن منع الّدعــاء منع اهللا منه اإلجابة، ومن تهاون بالّصالة منع اهللا منه كلمة التّوحيد 

عند الموت»(5).
وجاء في باب الّزكاة: «وثالثة تكون أصًال لثالثة: الّذهب يكون أصًال للفّضة، وتكون أصًال 
له. والبقر تكون أصًال للجواميس، وتكون أصًال لهــا. والّضأن يكون أصًال للمعز، ويكون أصًال 

لها»(6).
بهــذه األمثلة وغيرها يتّضــح أنّ اإلحصاء والتّفريع ســمة قارّة في كتاب الوضــع ومنهج معتمد 

اعتمادًا كبيرًا.

ص 236 - 237.  (1)
ص 244.  (2)
ص 64.  (3)
ص 94.  (4)

ص 174.  (5)

ص 183.  (6)
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استـنـتـاجـات
نعلــم أنّ المعاني مطروحة فــي الّطريق كما يقال، وقــد عالج الفقيهان نفس المــاّدة العقدّية 
والفقهيّة وقد ضبطنا ذلك عند حديثنا عن المضمون فلم يبق إّال أن نبيّن ما يتّفقان فيه في المنهج، 

وما يختلفان فيه، وما يتميّز به كلّ واحد منهما.
لقد أثبت الوقوف عند منهج الفقيهين أنّهما يتّفقان اتفاقاً كلّياً في ثالث سمات منهجيّة، يتميّز 
الكتابان باثنتين منها تميّزًا واضحاً، أال وهما ســمة االختصار وســمة اإلحصــاء والتّفريع، وهذا ما 
دفعنا إلــى المقارنة بينهما لنتحقّق من التــزام الّرجلين بذلك، فإذا هما قد وفّيا هاتين الّســمتين 
عن المنهــج المتّبع في القرن الخامس/11 أال وهو  كلّياً  حقّهما وجعال من كتابيهما يختلفان اختالفاً 

المنهج الموسوعي.
وبهاتين الّسمتين كان الكتابان قريبين قرباً واضحاً من عاّمة النّاس، وما زلت أذكر في صغري 
النّسخة المخطوطة من كتاب مختصر الخصال الّتي كان شيوخنا يستحثّوننا على مطالعتها وحفظها، 
وكذلك نســخة كتاب الوضع عندما وصلتنا محقّقة وقد تقّدمنا في الّسن فصرنا نعتمدها في دروسنا 
العاّمة لتقريب المعلومة للمســتمعين الّذين تتفاوت أعمارهم وقدراتهم العلميّة، وكان هؤالء يتتبّعون 
بكلّ عناية هذه اإلحصــاءات ويمتحن بها بعضهم بعضــاً، وقد أدركت من الّشــيوخ من يحفظ كتاب 
الوضع عن ظهر قلب، وكلّما فرغ من آخر ســطر في عرضه يعود على بدء من دون أن يملّ درسه في 

حال من األحوال.
ومن مندوح القــول أن نذكر اتفاق الفقيهين في ضبط الحكم الّشــرعّي ألركان اإلســالم وهي 

الّسمة الثّالثة، فذاك هو الغرض األسمى الّذي من أجله ألّف كلّ منهما كتابه.
كما يقترب منهج الّشــيخين في عدم االلتزام بإســناد األقوال إلى أصحابهــا، فإن حرصا على 
ذلك بعض الحرص في باب أصول الّدين فقد تحّررا من ذلك في باب الّشرعيّات إّال لماما كما بيّنا 

ذلك، ويغلب اإلسناد إلى المطلق من نوع (قال بعض) و (قيل) و (قال بعض أصحابنا).
في شأن االستدالل بالقرآن الكريم والّسنة الّشريفة،  جذرّياً  كما اختلف منهج الّرجلين اختالفاً 
وغيرهما من الّشــعر واألمثال والحكم، فبقدر ما حرص الجنّاوني على االلتزام بهذا بتوّســع ســكت 
الحضرمي عن ذلك عن وعي، ووعد بالّرجوع إلى ذلك في عمل الحق في آخر كتابه، وهذا االختالف 
في رأينا يجعــل القارئ المبتدئ خاّصة يســتطيب كتاب الوضــع أكثر، لما يدخــل عليه من ترويح 
وطرائف وحكم تخفّــف وطأة األحكام الّشــرعيّة الّدقيقة الجافّة المتكــّررة، وإن كان قارئ مختصر 
الخصال لم يحرم مــن ذلك تماماً، إذ لم يخل هو اآلخر من بعض االســتدالل، وإن تعوّد على تلك 

اإلحصاءات المتتالية الّتي تساعد على التّركيز والحفظ من دون انقطاع.
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كما لم يغفل الّرجالن عن المسلك المقارن مع ترجيح قول المذهب، وتصحيحه واالستدالل له، 
ليتمكّن اإلباضّي من الحفاظ على كيانه والّدفاع عنه، مع معرفة األقوال األخرى.

ا يجعلــه أقرب إلى  بقــي أنّ كتاب مختصــر الخصال يتميّــز باعتنائه الكبير بأصــول الفقه ِمم
هناك مــن اعتبره كتاب أصول فقه، والحقيقة  المتقّدمين في العلم منه إلى المبتدئين، إلى حّد أنّ 
باألصوليــن أصول الّدين وأصــول الفقه، وقــد دمج بينهما  واضحاً  أنّه كتاب فقــه مدّعم تدعيمــاً 

الحضرمي في بداية الكتاب، وكان يرجع إلى تأصيل المسائل الفقهيّة في كلّ حين.
تنتج عن ذلك ســمة أخرى يتميّز بها الحضرمي وهي ســمة اســتنباط عديد من االســتنباطات 
الّطريفة الّدقيقة على أصول المذهب ما ال نعثر عليه عند الجنّاوني، وذلك بما ســميّته سمة التّعليق 
على عديد من األبواب بتعاليق تثبت قدرته على االســتنباط وثقته في ذلك، كما ال نغفل عن ســمة 
دقيقة منهجيّاً وهي سمة اإلحالة على ما سبق واإلعداد لّالحق حتّى ال يقع في التّكرار وقد بيّنا ذلك 

في مواطنه.
وإن تميّــز صاحب مختصر الخصال بهذه الّســمات المنهجيّــة الّطريفة، فــإنّ للجنّاوني تميّزه 
المنهجّي الّــذي تجلّى في التزامه بالتّمهيد ألبواب الكتاب األساســيّة، ليشــوّق القارئ لإلقبال على 
التّعّرف على الحكم الّشرعّي، وهنالك يتحفه بزاد لغوي مفيد لفهم هذه األحكام، مع زاد اصطالحي 
ال يمكن أن تفهم هذه األحكام إّال به، فال يخرج من هذه التّمهيدات إّال وقد عرف معاني المفردات 
األساســيّة لغة واصطالحاً، وال يغفل الجنّاوني في هذا عن توضيح أســباب مشــروعيّة هذه األحكام 
خاّصة، بالوقوف عند أســباب نزول اآليات، ومناسبات قول األحاديث في األحكام، فال ينتهي القارئ 
من ذلــك إّال وقد تزّود بزاد معرفي إســالمي واضح، مع عــدم الغفلة عن إدخال نســمات روحانيّة 
لطيفــة، عن طريق جمع طائفة من فضائل هذه العبادات، وما يجنيه المســلم منها إن هو التزم بها 
من خير في الّدنيا وحسن ثواب في اآلخرة، وما يجنيه من عناء في الّدنيا وعقاب في اآلخرة إن هو 

أعرض عنها وتهاون بها.
ال شّك أنّ هذا األسلوب قرآني نبوي يتمثّل في ما يعرف بالبشير والنّذير والوعد والوعيد، ومثل 
هذه النّســمات جديرة بأن تدفع إلى الحرص على حفظ األحكام، وأساســاً إلى العمل بها، وخاّصة 
أنّ اإليمان عند اإلباضيّة عقيدة في الجنان وقول باللّسان وعمل باألركان، وأنّ اهللا 8 كما ال يخلف 

وعده ال يخلف وعيده، وأنّ من يهلك من دون أن يتوب خالد في جهنّم والعياذ باهللا.
تلك هي أبرز الّســمات المنهجيّة لدى الفقيهيــن طبعت كال منهما بطابعــه الخاّص، وإن كانا 
يلتقيان التقاء كامًال خاّصة في منهج االختصار واإلحصــاء وبهما تميّز الكتابان عن بقيّة كتب الفقه 

في المذهب في ذلك العصر.
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ال أرى مــن المفيد أن أكّرر ذكر ما اســتنتجته تفصيًال عند المقارنة بين الكتابين في مســتوى 
الهيكل، واللّغة، والمضمــون، والمنهج، وإنّما يقتضي المقام أن نكتفي بالوقوف عند أبرز الّســمات 

المشتركة بين الكتابين وتتمثّل في ما يلي:

1 ـ الّنزعة الّتعليمّية:
وإن اكتفينا بالتّلميح إليها من قبــل فإنّنا نؤّكد هنا أنّ هّم الفقيهين كان يتمثّل في تبليغ الحكم 
ـ ؛ ألن مثل هذه الكتب كثيــرًا ما تقرأ في حلقات الــّدرس ـ ليتعلّمه  الّشــرعّي للقارئ أو المســتمع 
المســلم ويحفظه ويعمل به غير مشــوب بما يعرف مــن تعّدد األقوال الّتي تشــتّت ذهن المســلم. 
فاألســاس بالنّســبة إلى الفقيهين التّيســير، وذلك عن طريق االكتفاء بعرض أرجح األقوال في كلّ 

المسائل المطروحة.
الفقيهين جلســا للتّدريس والفتوى ـ وحلقات الفتوى ضرب خاّص  هذا من دون أن نغفل عن أنّ 
لمثل هذا الجلوس  من حلقات التّدريس تتعّدد فيها المسائل بتعّدد األســئلة المطروحة ـ وال شّك أنّ 
للتّعليم والفتوى أثره الفّعال في الكتابة، إذ يستحضر الفقيه في ذهنه ما طرح من مشكالت فيسعى 
إلى حلّه بأقرب الّسبل، وتمثّلت أقرب الّســبل هذه في الّسمة المشتركة األساس بين الكتابين، وهي 

سمة اإلحصاء.

2 ـ سمة إحصاء المسائل وتعدادها بدّقة علمّية:
عن النّزعة التّعليميّة انبثقت من دون شّك ســمة العّد واإلحصاء، تلك الّسمة الّتي تمكّن من 
حفظ المعلومة والحفاظ عليها واســتحضارها عند الحاجة، وقد بيّنا أنّه وإن نسي اإلنسان بعضاً 
من تفريعات المســائل فإنّ حفظ العدد الجملي يحتّم عليه مراجعة النّص المحفوظ، أو االستعانة 

بمن يحفظه.
فالنّّصــان وإن لم يكونا متنيــن مختصرين بمفهوم المتــون النّثرّية أو الّشــريعة الّتي عرفت 
في ما بعد في جميع العلوم اإلســالميّة، فإنّهما قريبان من مثل هــذه النّصوص الّدقيقة، ومختصر 
الخصــال في عديد المواطن أقرب إلى هذه المتون، كما أنّ كتــاب الوضع ال يخلو أيضاً في بعض 

المواطن من مثل ذلك.
ويمكن القول إنّ سمة اإلحصاء والتصاقها بحيثيّات المسائل الفقهيّة المطروحة تجعلنا ال نستبعد 
النّزعــة التّقنينيّة عند الفقيهين، فيصبح عــدد التّفريعات أقرب ما يكون إلى بنــود القانون الواحد 
بالنّسبة إلى رجال القانون، وليس الفقهاء إّال مقنّنين لمســائل عمليّة في باب العبادات والمعامالت 
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واألحوال الّشــخصيّة، ألم يكن هؤالء الفقهاء هم القضاة الّذين يفصلون النّوازل، ويتّخذون الحلول 
الّشرعيّة مع أهل اإلفتاء واالجتهاد لجميع المستجّدات في المحيط اإلسالمّي، وقد ذكرنا في مقّدمتنا 

أنّ الفقه كان وال يزال الجبهة الرئيسة في استيعاب كلّ عطاء حضاري جديد متطوّر.
فاإلحصاء عند الّرجلين ســمة قارّة وهو ضرب من التّقنين يساعد على حفظ المسائل المعدودة 

والعمل بها.

3 ـ سمة االختصار:
والمالحظ أنّــه قد انبثقت عن النّزعة التّعليميّة وســمة اإلحصاء ســمة قارّة فــي الكتابين هي 
ســمة االختصار، وقد بيّنا أنّها ســمة اختارها الفقيهان عن وعي كامل وعبّرا عن ذلك بصراحة في 
مقّدمتيهمــا، وقد بيّنا أنّ مثل هذا التّعبير الّصريح هو الّذي دفعنــا إلى اختيار موضوع المقارنة بين 
الكتابين لنثبــت أنّ القرن الخامــس/ 11 وإن كان عصر الموســوعات، فإنّه لم يخل من المســلك 

المخالف وهو مسلك االختصار.

4 ـ الّرغبة في تبني المنهج المقارن:
لقد انبثقت هذه الّســمة لدى الفقيهين عن واقعهما الموضوعي المتمثّل في زحف فقه آخر على 
المنظومة العقدّية والفقهيّة اإلباضيّة، وذلك بغلبة الفكر الّشــافعّي خاّصة في اليمن، وبتطوّر الفقه 
المالكي نحو الّســيادة في بالد المغرب. إنّها نزعة تهدف إلى تأصيل الكيان، وتمكين اإلباضّي من 

الّدفاع عن هذا الكيان.
وفعًال تعــّددت مختلف األقــوال في الكتابيــن رغم اختصارهمــا، وقد غلب إســناد األقوال إلى 

أصحابها على باب العقيدة، وغلب عدم اإلسناد على الّشرعيّات.
والمهــّم أنّ الكتابين يجعالن اإلباضّي على بيّنة من القضايا الخالفيّة، للتّمّســك بقول المذهب 
من جهة، وللقدرة علــى الّدفاع عن هذا القــول إذا اقتضى األمر ذلك، عند االحتــكاك اليومّي مع 

األطراف األخرى المنتشرة في المحيط.
وإذا قلنــا فقهاً مقارناً يعني عرض األقوال مع التّرجيح واالســتدالل للقــول المرّجح، وتلك هي 

الّسمة األخيرة القارّة في هذين الكتابين.

5 ـ ضبط القول المعتمد في المذهب:
إنّه من دون شّك القول الّذي يرّجحه اإلباضيّة عقيدة وشريعة، ومعلوم أنّ لهؤالء منظومة متكاملة 
تســتمّد جذورها، كبقيّة المنظومات اإلسالميّة، من القرآن الكريم والّســنة النّبوّية الّشريفة، بدأت 
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تســتقلّ بكيانها من النّصف الثّاني من القرن األّول/ 7 مع اإلمام جابر بن زيد الُعماني (711/93)، 
ليتواصل بناؤها تدريجيّاً، كما تواصل بناء المنظومات اإلسالميّة األخرى.

ولقد تجلّت هذه المنظومة عقيدة وشــريعة في األقوال المعتمــدة، خاّصة بكلّ وضوح في هذين 
المختصرين، وذلك كان هّم الفقيهين فيهما.

فالكتابان من دون منازع كتابان إباضيّان مختصران شامالن معاً لكلّ أبواب فقه العبادات ـ وهو 
موضوع المقارنة ـ وإن كان مختصر الخصال يتجاوز ذلك ليتناول بقيّة أبواب الفقه.

وقد جاءا في أســلوب أدبــي مرن، مع دّقــة علميّة منهجيّــة، تمثّلت في براعة نــادرة في تعداد 
المسائل وإحصائها، وهما فعًال مفزع يرجع إليهما في الملّمات.

بقي أن نشــير إلى أنّ كتاب الوضع كان محظوظاً أكثر في فترتنا المعاصرة بفضل اعتناء فقيه 
بتحقيقه تحقيقاً علميّاً رصيناً ونشره، وهو الّشيخ أبو إسحاق إبراهيم اطفيّش فرّغب النّاس فيه.

بينما ال يــزال كتاب مختصر الخصال فــي حاجة إلى تحقيق مماثل يعرضه في صورة قشــيبة، 
ا هو عليه اآلن. تجعله في المتناول أكثر ِمم

مشــروع التّحقيق قائم، وقد  مالحظة: لقد بّشر األستاذ ســلطان الّشيباني، أثناء النّقاش، بأنّ 
جمع عددًا محترماً من مخطوطات الكتاب للغرض، فنعم الُبشــرى وإنّنــا لنرجو أن يتحقّق ذلك في 

أسرع وقت ممكن وعلى أحسن صورة(1).
وفي الختام ليس لنا إّال أن ندعو العلّي القدير ليوفّقنا إلى أقوم الّســبل حتّى نتمّسك بما خّطه 
األول من فهم للكتاب العزيز والّســنة النّبوّية الّشــريفة، لنســتنير به عســى أن نتمكّن عن طريق 
االجتهاد من حلول لما يســتجّد في كلّ لحظة من لحظات عصرنا، من قضايا لم تعرف لها العصور 
الّســابقة مثيًال، تمّس حتّى ماهية وجودنا في ما عرفته العلوم البيولوجيّة خاّصة من أسرار الحياة، 

نكتفي بذكر هندسة الوراثة والموت الّرحيم من بينها.

٭ ٭ ٭

طبع هذا الكتاب النفيس مؤخرًا من إصدارات مكتبة مسقط، هذه السنة 1432هـ/ 2011م. (المراجع)  (1)
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مـصـدران:
أبو إســحاق إبراهيم بن قيس الهمداني الحضرمي (ق 11/5): كتاب مختصر الخصال يقع  –

في (240) صفحة من الحجم المتوّســط وقــد طبع بدار نوبار للّطباعة ســنة 1983، وقد 
نشرته وزارة التّراث القومي بسلطنة ُعمان سنة 1404/ 1984.

أبو زكرّياء يحيى بن أبــي الخير الجنّاوني (ق 11/5): كتــاب الوضع: مختصر في األصول  –
والفقه، نشــره وعلّق عليه: أبو إسحاق إبراهيم اطفيش (1385/ 1966)، طبع عّدة طبعات، 

254 صفحة من الحجم المتوّسط.
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ــد (972/362): كتــاب الجامع البــن بركة، أخــرج نّصه  – ابن بركــة؛ عبد اهللا بــن محم
المخطوط: األستاذ عيسى الباروني، وطبع طبعة أولى بيروت 1971م، وأعادت طبعه وزارة 

التّراث الُعماني، د. ت.
د (1914/1332): الجامع الصغير، يقع في ثالثة أجزاء، نشر وزارة التّراث  – اطفيّش؛ امحم

بسلطنة ُعمان، ط 1986/1406.
البــّرادي؛ أبو الفضل أبو القاســم (1407/810): رســالة تآليف اإلباضيّــة: تحقيق عّمار  –

الّطالبي: ملحق بكتاب الموجز ط الجزائر، ج 2/ 288.
الجعبيــري؛ فرحات: البعــد الحضاري للعقيدة اإلباضيّة، نشــر جامعة الّســلطان قابوس،  –

ط النّهضة 1987. ـ العالقة بين إباضيّة المغرب وإباضيّة البصرة وُعمان، سراس للنّشر، 
تونس 2005. ـ نظــام العّزابة عند اإلباضيّة الوهبيّة بجربة، نشــر المعهد القومي لآلثار 

والفنون، المطبعة العصرّية، تونس 1975.
عمرو بن جميع وكتاب التّوحيد، دار الجويني للنّشر، تونس، 2000. –
الحارثي؛ ســلطان (معاصر): منهج الجنّاوني من خالل كتابه الوضع، شــهادة الّدراســات  –

المعّمقة بالجامعة الّزيتونيّة بتونس، 2003/1424، مرقون 104ص.
الحضرمي؛ اإلمام إبراهيم بن قيس الهمداني (ق 11/5): ديوان اإلمام الحضرمي (الّسيف  –

الناقد)، تحقيق: بدر بن هالل اليحمدي، شركة المعالم لإلعالم والنّشر، مطابع النّهضة، 
سلطنة ُعمان، 1423/ 2002، 496 صفحة.
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الخروصي؛ ســعيد بن خلف (معاصر): قواعد الّشــرع في نظم كتــاب الوضع: ط 1403/  –
1983 سلطنة ُعمان ويقع في 411 صفحة.

الّربيع بن حبيــب (791/175): الجامع الّصحيح، مســند اإلمام الّربيع بــن حبيب، طبعه  –
د إدريــس وراجعه وقّدم له عاشــور بن يوســف، دار الحكمة، بيروت  وخــّرج أحاديثه محم

دمشق، مكتبة االستقامة، سلطنة ُعمان، ط 1، 1995/1415.
الّســالمي؛ عبد اهللا (1914/1332): تحفة األعيان بســيرة أهل ُعمان، نســخة مصوّرة عن  –

الّطبعة الّتي حقّقها أبو إســحاق اطفيّش، جزءان في مجلّد واحد، نشــر مكتبة االستقامة، 
د ت، د ط. ـ كتاب جوهر النّظــام: مصوّرة عن ط 1 بتحقيق: إبراهيــم اطفيّش. ـ مدارج 
الكمال في نظم مختصر الخصال: مطابع سجلّ العرب، نشر وزارة التّراث بسلطنة ُعمان، 
د  1983/1403. ـ معارج اآلمال علــى مدارج الكمال نظم مختصــر الخصال: تحقيق محم
محمود إســماعيل، مطابع ســجلّ العرب، من ج 1 إلى 11، ط 1983/1403، من ج 12 إلى 
18 ط 1984/1404، نشر وزارة التّراث القومي والثّقافة سلطنة ُعمان. وقد عّرف المحقّق 
بالمؤلّف في ج 1: 3، 9، ثُم جاء التّحقيق مجّرد تخريج للنّص األصلي من دون أّي تعليق، 

كما وضع فهرساً عاّماً لكلّ جزء.
الشــّماخي عامر (ت 1390/792): كتاب اإليضاح: الّطبعة 2، حقّقها فريق من علماء جبل  –

نفوســة (25 ربيع الثّاني 1390/ 29 يوينــو 1970) كما هو مثبت فــي التّقديم صدر عن 
اللّجنة: علي صالح الّشاوش، النّاشر: دار الّدعوة، نالوت، مطبعة الوطن ـ بيروت.

طبع الكتاب طبعــة أولى بالمطبعــة البارونيّة 4 أجــزاء، وأعادت وزارة التّــراث الُعماني  –
الّطبعة الثّانية في 8 أجزاء.

العلوي؛ صالح بن حامد (معاصر): تاريخ حضرموت. مكتبة اإلرشاد. جّدة. د. ت، 270/1. –
مجموعة من المؤّلفين: معجم أعالم اإلباضيّة من القرن 1 إلى 15/ 7 إلى 20، قسم المغرب،  –

المطبعة العربيّة، غرداية ـ الجزائر، نشر جمعيّة التّراث، القرارة، 1999/1420، 4 أجزاء.
د بن أبي ستّة (1679/1088): حاشــية على كتاب الوضع وهو مطبوع طبعة  – المحّشي؛ محم

حجرّية بالقاهرة بالمطبعة البارونيّة، 1888/1305، 692 صفحة.
د (معاصــر): اإلمام ابن بركة الّســليمي البهلوي  – المســعودي؛ زهران بن خميس بن محم

(972/362) ودوره الفقهي في المدرسة اإلباضيّة من خالل كتابه الجامع. دراسة مقارنة. 
ط 1. 1421/ 2000.
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باحث متفرغ، مكتب الدراسات العلمية، الجزائر
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هذه المداخلة ال تعدو أن تكون مقاربة أولية، لدراسة مدى التأثير والتأثر، في جميع الحقول 
المعرفية، بين المشــرق والمغرب اإلباضيّين، بداية من نشــأة المذهب، وانتقال ســلمة بن ســعد 
غ حملة العلم المغاربة في غار أبي عبيدة مســلم بن أبي  تفــر الحضرمــي(1) إلى بالد المغرب، ثُم
ة ال تقل عن خمس ســنوات، لينقلوا العقيدة والفقه والســيَر، وغيَرها من علوم العربية  كريمة لمد
بقطبي المشرق والمغرب في بدايات  والشريعة، إلى مواطنهم األصلية بالمغرب اإلسالمي، وانتهاءً 
د بن يوســف اطفيش(2)، وقطِب المشــرق اإلمام نور  مة امحم القــرن الماضي: قطِب المغرب العال

الدين السالمي(3).
، الذي  والدعوي والفكري وهذا الملتقى المبارك مظهٌر من مظاهر االتصال والتواصل العلمــي
ة أن قوى الفساد  منه لتحقيق مفهوم العالمية للدين اإلســالمي، بما تعنيه هذه الكلمة، وبخاص ال بد
تبســط يدها على ثلة من المســلمين األمازيغ في شــمال أفريقيا، وتعمل جاهدة لتنصير الســفهاء 

والبسطاء منهم، ﴿  ^ _ ` f e dc b a ﴾ [البقرة: 217].
ولعل أهم األسئلة التي تصب في إشكالية التأثير والتأثر، هي:

هو سلمة بن سعد بن علي بن أسد الحضرمي اليمني (حي حوالي 135هـ/ 752م)، أول من نقل المذهب اإلباضية إلى المغرب   (1)
اإلسالمي. انظر: جمعية التراث: معجم أعالم اإلباضية، ج 2/ص 391، ترجمة، رقم: 418.

هو قطب األئمة امحمد بن يوســف اطفيش (1237 - 1332هـ/ 1821 - 1914م)، أشــهر علم في المغرب اإلســالمي في العصر   (2)
الحديث، وانظر ترجمته كاملة في معجم أعالم اإلباضية، ج 3/ص 835، ترجمة، رقم: 864. 

هو اإلمام نور الدين بن حميد السالمي (ت. 1332هـ)، قطب المشرق في العصر الحديث، وانظر ترجمته في أعالم المشرق،   (3)
نسخة إلكترونية، رقم: 776. 
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ى: الفقه المشــرقي، وفقه آخر يعرف بالفقه المغربي، داخل المدرسة  فقه يسم هل يوجد بحق
اإلباضيّة؟

د فقه واحد،  فقه مختلفٌة عن معالم الفقه اآلخر، أم أنهما مجر وبعبارة أخرى: هل معالم وخصائص كل
بينهما بعض أوجه االتفاق واالختالف، وال يمكن البتة أن نتحدث عن مدرستين متباينتين في الفقه؟

وللجواب عن هذه األسئلة جاءت هذه المداخلة، وباهللا نستعين:

ال اختالف في العقيدة والدين:
ة وحدة عضوية  ثَم المتتبع لمصادر التراث المشــرقي والمغربي على السواء يالحظ بداية أن إن
تجمع بين علمــاء اإلباضيّة، وهي أنهم غير مختلفين في ما ال يجــوز االختالف فيه، وفي ما ال يعذر 
فيه المخالف، ذلك أنهم يجمعون على أن الديانة بمعنى العقيدة «اســم يشتمل على ما بانت به كل 
ا اعتقدوه ديناً يدان هللا تعالى به، وقطعوا فيه عذر من خالفهم، ســواء كان  فرقــة من صاحبتها، ِمم

ذلك حقاً أم باطًال، أو عمدًا أو خطأ»(1).
ا يقطع فيه عذر المخالف، ولقد نستثني  وبالتالي، فال نكاد نطالع مسألة اختلفوا فيها وهي ِمم
مسألة «خلق القرآن الكريم»، التي وقع فيها جدل في كامل التراث اإلسالمي، ومن جملة من لفحته 
نارها الوافِدة من البصرة، أهل ُعمان في بداية القرن الثالث الهجري، ثُم انتقلت المسألة بعد ذلك 

إلى المغرب.
ولقد ُعرف بعض التشــدد من بعض العلماء في المســألة، حتى اعتبر صاحب الرأي المخالف 
قد جانب الطريق، وحكم عليه بأحــكام المتأول بالخطأ، إال أن المحققين اعتبروا المســألة مجرد 
خالف لفظي، ال غير، ومرد الحكم فيها إلى تحديد مصطلح الكالم، هل هو الكالم النفسي؟ أم هو 

الكالم المتلو باللسان، والمحفوظ في المصاحف؟
فإن قصدنا به األول، فهو ال شك قديم، وإن قصدنا المعنى الثاني، فهو مخلوق، وال مشاحة في 

االصطالح(2).
وال نجد أي مســألة أخرى من العقيدة، أو من علم الكالم، وقع فيها االختالف بين المشــارقة 
والمغاربة، فهم في خط واحد، وموقــف واحد من المجاز، والتأويل، والتنزيــه، واعتبار حجية خبر 
ا هو منشــأ االختالف في هذا الحقل الجوهري من  اآلحاد في العمل من دون العلم... وغير ذلك ِمم

التقسيم المذهبي لدى المسلمين.

انظر: الوارجالني: الدليل والبرهان؛ 05/2، 37، 58، 47؛ 36/3، 41 - 42 ط، اطفيش: شرح النيل؛ ج 17/ص 7.  (1)
الوارجالني: الدليل والبرهان، 60/2، 82/2. العوتبي: الضياء، 121/2، 208/2.  (2)
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ِإنَما االختالف في الفروع:
 قال الشيخ اطفيش: «واألصل َيقطع فيه عذرَ مخاِلفه والفرع بخالفه، وهو ما طريقه غلبة الظن
واالجتهاد. والحق في األصل في واحد ومع واحــد، والفرع الحق فيه مع واحد وفي واحد، وال يضيق 

على الناس خالفه»(1).
ويضيف في هذا المعنى قوله: «حتى إذا ســئلنا عن مذهبنا في القوم ومذهب المخالفين وجب 
علينا أن نقول: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب؛ ألنك لو قطعت 
القــولَ بأن مذهبنا صواب فقــط، ما صّح قولنا: المجتهــد يخطئ ويصيُب، وإذا ســئلنا عن ديانتنا 
وديانة المخالفين وجب أن نقــول: الحق ما نحن عليه، والباطل ما عليــه مخالفونا؛ ألن الحق عند 

اهللا واحد»(2). والديانة هنا تعني العقيدة.
 ا أُلف في التراث اإلســالمي إال ــع في الفروع، والتســامح والتســاهل فيها، ليس ِمم هذا التوس
ئون من يخالفهم في  ة يخط المســلمون لقرون عــد في بعض مظاهره الحضارية الراقية(3)، حيث ظل
المذهب، ألجل جزئية فرعية ال تدخل في مســائل التوحيد، ولم تثبت بكتاب أو ســنة متواترة، ومن 

جملة ذلك: اختالفهم في المسح على الخفين، وفي الرفع والقبض في الصالة... وغيرها.
هذا بين مذهب ومذهب، ولقد ثبت االختالف داخل المذهــب الواحد، بل عند العاِلم الواحد، 

فيفتي بما يحقق، ثُم يثبت له نقيض ذلك، وال حرج عليه.
وكذلك كان مجتهدو اإلباضيّة داخل مذهبهم، يســَرحون بأريحية، ويسمحون ألنفسهم باالجتهاد 
من دون قيود معجزة، حتى أبدعوا حركية علمية فقهيــة، توائم مقتضيات الزمان والمكان، وفي هذا 

شرح النيل، ج 17/ص 43.   (1)
المرجع السابق، ج 17/ص 447.  (2)

رغم أن بعض الباحثين في المناهج الفقهية يقررون أن هذا االختالف «مارسه الفقهاء المسلمون عبر العصور اإلسالمية بحرية   (3)
تامــة من دون انغالق، أو انفالت، أو تقديس لألشــخاص، أو تنقيص للمخالفين، أو اتباع لألهــواء». غير أن هذا الحكم قد 
في دائرة مغلقة، وبطريقة انتقائية، ذلك أن كل جهة تستثني الجهة األخرى من إمكانية الحق والصواب، وتصمها  يكون صادقاً 
بالبدعة، والخروج من الدين، وترفض ما يأتي منها بأسماء وعناوين مختلفة، ولعل أكثر المذاهب معاناة من هذا الوضع، هو 
المذهــب اإلباضي، الذي ألغي مــن القائمة عبر العصور، وهمش كلية، وذهب الكثيرون إلــى تكفير أتباعه وال يزالون. وحري 
بنظرة واحدة في مواقع األنترنت أن تثبت لنا هذا الحكم. فمثًال ـ الدكتور أبو ســليمان صاحب كتاب «منهج البحث في الفقه 
اإلســالمي» أورد هذا الحكم بالتســامح، ولكنه هو نفســه ينقل عن ابن حجر قوله في كتاب «كف الرعاع»: «إن كثيرين من 
المجتهديــن الخارجين عن األئمة األربعة ال يجوز تقليدهم، كما هو مقرر في كتب الفقه واألصول». فيســتثني صاحبنا بالتالي 
وبطريقة ســطحية ساذجة كل ما خالف المذاهب األربعة، من محور التسامح، وال يرى في ذلك أي حرج... وهذا ما ال يقر به 
الحق. انظر: أبو سليمان؛ عبد الوهاب إبراهيم: منهج البحث في الفقه اإلسالمي، خصائصه ونقائصه؛ المكتبة المكية، دار ابن 

حزم؛ مكة المكرمة؛ 1416هـ/ 1996م.
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اإلطار ولد ما يعرف بفقه المشارقة، وفقه المغاربة، ونكاد اليوم ال نطالع كتاباً متخصصاً في الفقه 
اإلباضّي، إال ويصادفنا هذا المصطلح.

ــا يالحظ في هذا الشــأن أن الفقهــاء اإلباضيّة بداية مــن ابن خلفون، وابــن بركة، وأبي  َوِمم
مة السالمي في شــرح الجامع، والمعارج وغيرهما، وبالقطب اطفيش في الذهب  ستة، ونهاية بالعال
سوا لفقه مقارن بمفهوم واسع، جمع بين  هؤالء أس الخالص وشرح النيل وغيرهما من المؤلفات، كل
فقه اإلباضيّة وفقه المذاهب اإلســالمية األخرى. ومن جهة أخرى ال نعرف كتباً من «الفقه المقارن» 
ٍد  محد اعتبرت الفقه اإلباضّي، ووضعته في الحســبان، فبقيت المقارنة بالتالي داخــل إطار مذهبي
مسبقاً، ولقد نستثني بعض المحاوالت المحتشمة التي ال ترقى إلى المستوى الشمولي الواسع، الذي 

يستجيب لخصوبة وثراء التراث الفقهي اإلسالمي، مشرقاً ومغرباً.

:kÉLPƒªfCG  π«ædG  ìô°T

وفــي محاولة من الباحــث للولوج إلى هذا الخضم المنهجي العميق، عمل على دراســة نســبة 
حضور الفقه المشــرقي فــي مصادر الفقــه المغربي، واختار «شــرح النيل وشــفاء العليل» للقطب 

ة أسباب، أهمها: اطفيش، أنموذجاً، لعد
كونه المعتمد األساس واألول في فقه المغاربة اليوم. –
كونه أكبَر موسوعة فقهية في المغرب، على اإلطالق. –
اعتماده الكلي على مــن تقدمه من الفقهاء المغاربة، فهو بالتالي قد اســتوعب ما عندهم  –

وزاد عليه.
الكثير مــن النصوص الفقهية المغربية المتقدمة متضمنة في شــرح النيل، ومستشــهد بها،  –

فتحليلنا للشرح هو في ذاته تحليل لهذه النصوص.
ة  – هو كتاب في الفقــه المقارن، وبالتالــي فاهتمامــه بالجدلية، وبالرأي ونقيضــه، وبالحج

ة المخالفة... من أبجديات هذا العمل العلمي الشامخ. والحج
كونه آخر موســوعة فقيه إباضيّة اشــتملت على جميع أبواب الفقه، في التــراث اإلباضّي الحديث  –

ه. ه لم يتمف المعارج في نفس الفترة، ولكناإلمام السالمي قد أل والمعاصر، بحسب علمنا، مع أن
كون الثميني قد اختصر أهم الكتب المغربية السابقة، في كتابه «النيل وشفاء العليل»، فجاء  –

 ة األولى أكثر تطويًال وإطناباً، إال تين، كانت المر القطب اطفيش ليشــرح هذا االختصار مر
ا الثانيــة فهي التي تقع بين أيدينا، وهي أقل تطويًال وأكثر ضبطاً، وأوســع  أم ، أنها لم تتم

ارتباطاً وأكثر استفادة من الكتب المتقدمة، بما فيها الموسوعات الفقهية المشرقية.
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وضعُت صورة افتراضية تقرب لنا الفهم في عالقة القطب بالموسوعات الفقهية الُعمانية، وهي كاآلتي:
قــرر القطب أن يضع موســوعة فــي الفقه، شــاملًة لجميع أبوابــه، وافيًة مســتفيضة، فاهتدى 
إلى فكرة شــرح كتاب النيل، الذي أبدع صاحبــه الثميني في االختصار واإللغــاز، حتى صعب على 
ـم المبتدي، فأولُ ما واجهه هو كون صاحب النيل قد ســبقه إلى مثل  المتمرس المنتهي، بله المتعلـ
د اختصار لموسوعة ُعمانية كبيرة، وليس فيها  هذه الموســوعة، ولكن باالّطالع عليها، وجد أنها مجر
زيادات، وال حضور مغربي، وتفتقر إلى الدليل في كثير من الحاالت، وإلى الفقه المقارن في معظم 

ل االستقالل بما يؤلف، فوضع كتابه الجديد: شرح كتاب النيل وشفاء العليل. أبوابها(1)... ولذا فض
ولكن، والحال هذه، ال بد أن تكون الموســوعات المشــرقية المتوفرة في مكتبتــه، وفي مكتبة 
الحاج عيسى ازبار، قد ألقت بثقلها عليه، وأغرته باختصارها، أو وضع الحواشي عليها... لكنه، كان 

واضح المنهج، وباختصار: يريد االستقالل بمؤلف أصيل وجديد.
إال أن هذه الموســوعات ال ولن تغيب من مؤلفه هذا، بل إنها من المواد التي استوعبها، ووعى 
ر استشهاده بها في كثير من األحوال. وهذه  ما فيها، فاتخذها مصادر أساسية لكتابته، وهذا ما يفس

المداخلة َحرية بتبيين ذلك.

المشارقة والمغاربة:
ا وُضحت معالمه في شرح النيل، أم هو  لسائل أن يسأل: هل هذا التباين المشرقي المغربي، ِمم

؟ مجرد ذكر عابر، ليس إال
مة النيل قال الثميني: «َفُدونَكَهُ ِكتَاباً ِجَماعاً َمْعُروضاً َعلَى األُْستَاِذ(2)، َمْجُموعاً ال َمْقُطوعاً  في مقد
ح، القطب أن المقصود بكلمة «مجموعاً»  َفْضلُهُ َعن اْلِعَباِد، َوال َمْمنُوعاً». وفي شرح هذه العبارة يوض
وَاِل،  قال: «ال َككُتُِب اْلَمَشــاِرَقِة الط ِه» ثُمنَوٍْع َعلَى ِحَدة ِفي َمَحل هو: «(َمْجُموعاً) َجَمْعُت َمَســاِئلَهُ ُكل

َجَزاُهم اهللاُ َعنا َخْيرًا ِبالتْطِويِل».
من هنا نســتنتج اســتحضار القطب في ذهنه لكتب المشــارقة، ولطريقة تقســيمهم، وألبواب 
ف هذه المعلومة في شــرحه لما ذكــره الثميني، وقد يكون الثميني لم  الكتب عندهم، حتى إنه وظ

يعِن هذا االستثناء بالذات.

انظر: الثميني؛ عبد العزيز: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم؛ تحقيق: محمد باباعمي ومصطفى اشــريفي؛ ط، ســلطنة   (1)
ُعمان، 8 مجلدات.

يعني باألستاذ: شيخه أبا زكرياء يحيى األفضلي. انظر: معجم أعالم اإلباضية.  (2)
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وهذا الذكر واالستحضار يبين لنا مدى التباين الذي يتصوره القطب بين كتب المشارقة وكتب 
المغاربة، في المنهج على األقل، وهي معلومة أولى تفيدنا في اإلجابة عن السؤال المطروح.

رهما لنا اهللا  لع على شــرح النيل، باستعمال وســيلتين اثنتين يس ا من حيث المحتوى، فالمط أم
تعالى في هذا العصر، ولم تكونا ممكنتين من قبل:

أوالهما: فهارس شرح النيل، من إنتاجنا في جمعية التراث، والذي طبع في سلطنة ُعمان.
ـ «جامع الفقه اإلســالمي» الذي أدرج ضمن مصادره  ثانيتهما: برنامج الكمبيوتر المعنون ب
ا يســهل البحث فيه بالكلمة، أو بجزء منها، أو بالعبارة، وهذه من النعم  شرح النيل كامًال، ِمم
التي حبانا اهللا تعالى بهــا، وكل أملنا أن نطالع يوماً ما جميع الموســوعات الفقهية اإلباضيّة، 
في برنامج علمي دقيق، يســهل لنا الكثير من الخطوات في اإلجابة عن السؤال الجوهري لهذه 

المحاضرة وغيرها.

قلت: باالّطالع على هاتين الوسيلتين، نالحظ ما يلي:
أن مصطلح «المشــارقة» قد ورد معرفاً في شــرح النيل 64 مرة، في غالــب أبواب الكتاب،  –

ويعني بالمشارقة في الغالب: فقهاء اإلباضيّة من المشرق اإلسالمي، عبر العصور، باستثناء 
أعالم المذهب أصحاب مرحلة النشأة، أمثال: جابر بن زيد، وأبي عبيدة، والربيع بن حبيب، 

وابن محبوب(1). فإن هؤالء يعتبرون وكأنهم ملك مشترك بين المشرق والمغرب.
ة واحدة في شــرح النيل، في قولــه: «(ِعنَْد اْلَمغَاِرَبِة) أَْهِل  القطب نقض هذا التعريف مر أن إال

نَفُوَسَة َوأَْهِل تيهرت َوأَْهِل ِسِجلَْماَسَة َوَما َبْينَهُن، َوذَِلَك َمْذَهُب أَِبي ُعَبْيَدةَ ِمن اْلَمَشاِرَقِة» (356/11).
والصيغ المســتعملة كلها تجعلنا في يقيــن أن ثمة وضوحاً كبيرًا في ذهــن المؤلف بالتباين  –

المشرقي ـ المغربي، وهو حريص على إظهاره، وشرح حيثياته، إال أنه أحياناً يذهب إلى رأي 
المغاربة، وأحياناً أخرى يرى رأي المشارقة، وقد ينفرد بمذهبه.

من األمثلة على ذلك:
في ذكر نواقــض الوضوء، يرى المغاربة أن قلع الشــعر من أصله ينقُــض الوضوء، وكذا  –

بعض المشــارقة، قال: «َوَقالَ َبْعُض اْلَمَشــاِرَقِة: نَاِقَضٌة َوِإْن ِمْن َغْيِر أَْصٍل»(ج 1/ص 150). 
ولم يعينهم.

يذكر قول أحدهم، ثم يذكر قول المشــارقة منفصًال، ومثال ذلك ما جاء في حكم قراءة  دليلنا في هذا االســتثناء أنه أحياناً   (1)
َمْذَهِب  اْلَحنَِفيِة، َوَمْشهُورُ  َمْشهُورُ  الفاتحة خلف اإلمام، ومعلوم أن مشــهور المذهب قراءتها، قال القطب: «(َوِقيَل: َال َتلَْزُمهُ) ُهوَ 
ِفي َعْيِنِه أََحب ِمْن ِقَراءَِتهَا َخلَْف اإلمام»، (131/2). َمْحُبوٍب، َورََجَع َعنْهُ، َوَعْن َبْعِض اْلَمَشاِرَقِة: َجْمَرةٌ  ُد ْبنُ  ِبِه ُمَحم َماِلٍك، َوَقالَ 
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ُم ِللْوُُضــوِء إْن لَْم َيْقِدْر َعلَى اْلوُُضوِء، أَْو لَْم َيِجد اْلَماءَ، َوِإْن لَْم  – في باب التيمم، قال: «َوَيتَيَم
ُم ِللثوِْب اْلَمنُْجوِس، َورَأَْيُت ِفي َبْعِض ُكتُِب  َجِس، َكَما ال َيتَيَمَم ِللْوُُضوِء ُدوَن الن ْن ِمنْهَا َتيَمَيتََمك
َم لالْســِتنَْجاِء ُوُجوُبهُ  يَموِْب ِبنَْشــِرِه َعلَى األَْرِض، َوَظاِهُر إيَجاِبِهم التُم ِللث هُ َيتَيَماْلَمَشــاِرَقِة أَن

ِإلزَالَِة النَجِس َحْيُث َتَعذرَْت ثُم ِللْوُُضوِء»، (367/1).

وهل تجوز الصالة فوق المســجد، أم هي مكروهة، يجيب القطب: «(َوُكِرَهْت َفوَْق َمْســِجٍد)،  –
الةُ َفوَْقهُ َولَْم َيْذُكْر  هُ َتُجوزُ الصُرورَِة، َوِفي َبْعِض ُكتُِب اْلَمَشاِرَقِة أَن َعلَى الض َوِقيَل: َفســَدْت إال
َكَراَهًة، َوُمــَراُدُه ـ َوَاهللاُ أَْعلَُم ـ َجوَازََها َعلَى الكََراَهِة َحْمًال ِللُْمْطلَــِق َعلَى اْلمقيّد، َوَجْمعاً َبْينَ 
ال ُينَاِفي اْلكََراَهــَة َكَما نَص َعلَْيــِه أَُبو َعْبِد اِهللا  الكَالَمْيِن؛ ألنهُ األَْصــُل َما أَْمكَنَ، َوالَجــوَازُ 
 ح بأن َة» فنالحظ هنا أنه اســتطاع أن يجمع بين القولين، وصرد ْبنُ َعْمِرو ْبِن أَِبي ِســت محم

الجمع هو األصل، (74/2).

ِحيِح)،  – في حكم صــالة الجماعة، قال: «(َصــالةُ اْلَجَماَعِة َفْرٌض َعلَى اْلِكفَاَيــِة)... (َعلَى الص
ُمقَاِبلُهُ اْلقَــوْلُ ِبأَنهَا َفْرُض َعْيــٍن، َواْلقَوْلُ ِبأَنهَا َســنُة ِكفَاَيٍة، َوِتلَْك األَْقــوَالُ َبْعُضهَا ِمْن ُكتُِب 
ِلْع  يالحظ قوله: «َولَْم َيط « ƒ ةِلْع َعلَْيهَا أَُبو ِست اْلَمَشــاِرَقِة َوَبْعُضهَا ِمْن ُكتُِب َغْيِرنَا، َولَْم َيط
ا يبين أنه تتبع ما قاله في الحاشــية، وذكــر ما يفهم منه أنه لم  ِمم ،« ƒ َةَعلَْيهَا أَُبو ِســت

يطلع عليها، فعلق القطب بهذا التعليق المفيد.

في اتخاذ الوطن للمســافر، قال: «َوِفي «األَثَر»: ِلُمَســاِفٍر َوَطنٌ َواِحٌد َيتِخُذُه، َوِقيَل: َوَطنَاِن،  –
َوَعلَْيِه أَْكَثُر اْلَمَشاِرَقِة»، (379/2).

في الجهل ببعض أحــكام الصالة والصوم، ولزوم الكفر والكفارة علــى ذلك، قال: «َوَهكََذا  –
َوَغْيِرِهَما ِمن  وْمِ  الِة َوالص ْكِفيِر، ِفي َموَاِضَع ِمْن الصاْلَمَشاِرَقُة َيْعِذرُوَن الَجاِهَل ِفي الكُْفِر َوالت

اْلفُُروِع َفاْفهَْم»، (396/2).

في عدد التكبيرات في صالة العيدين، يبين القطب الفرق بين رأي المشارقة ورأي المغاربة،  –
. َوالَمْشهُورُ  اِج: َوُهوَ األََصحر عن ذلك بمصطلح جديد هو «الطريق»، فيقول: «َقالَ ِفي التويعب

ِعنَْدنَا األَولُ. َوَما ِفي التاِج َطِريُق الَمَشاِرَقِة»، (536/2).

في باب ما ال يفعله المحرم، قال: «(َكِمْسٍك)، َظاِهُرُه أَن الِمْسَك َطاِهٌر َجاِئُز االْسِتْعَماِل إنَما  –
ُيْمنَُع لِإلْحَرامِ َفقَْط، َوُهوَ َكَذِلَك ِعنَْد أَِبي ُعَبْيَدةَ َوأَِبي َحْفٍص َوأَِبي ِزَياٍد َوأَِبي َعِلي َوَغْيِرِهْم ِمن 
الَمَشــاِرَقِة َوالَمغَاِرَبِة، َواْبِن ُعَمَر َوأَنَِس ْبِن َماِلٍك َوَعِلي َوَســلَْماَن َواْبِن الُمَسيِب َوَجاِبِر ْبِن زَْيٍد 

يِب الِمْسُك»، (84/4). ِلَذِلَك َقوْلُهُ ژ : «أَْطيَُب الط َوَيُدل
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في حكم إخفاء المذهب عــن المعلم طلباً للعلم، قال القطب بجــوازه، ثُم قال: «َولَْيَس  –
َكَما َقالَ َبْعُض اْلَمَشاِرَقِة إنهُ ال َيِحل أَْخُذ الِعلِْم َعْن الُمَخاِلِف، إال إْن َعِلَم أَنَك ُمَخاِلفُهُ»، 

.(177/5)
في شــهادة الصفة، التي هي شــهادة على شــهادة بصفته من غير معرفة عينه، يورد القطب  –

فَِة َوال َيْحكُُم ِبهَا، َواْختَارَُه َبْعُض الَمَشاِرَقِة،  قول المشارقة، فيقول: «َوِقيَل: ال َتُجوزُ َشهَاَدةُ الص
ِحيُح»، (188/13). َواْلَمْشهُورُ ِعنَْدنَا َجوَازَُها َوُهوَ الص

في ما ال يســع الناس جهلــه، قال: «َوَالِذي ال َيَســُع َجْهلُــهُ ِعنَْد أَْكَثــر أَْصَحاِبنَا اْلَمَشــاِرَقِة  –
اْلُجْملَُة الِتي َيْدُعو إلَْيهَا رَُســولُ  ْحَمِن ْبِن رُْســتَُم ُهــوَ  َوَعْمُروِس بِن َفتْــٍح َوأَِبي َخَزٍر َوَعْبِد الر

اِهللا ژ »، (11/17).
إن األمثلة التي أوردناها صريحة في تميز المغاربة عن المشارقة في فقههم، وال يعني هذا أنهم 
مختلفون في الكثير من األمور، ذلك أن جل المسائل الفقهية بينهم لها حكم واحد، فالمصدر واحد، 

ومنهج استنباط األحكام واحد، والمرجع في الحديث النبوي الشريف واحد.
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ـ «شــيخ المغاربة»، وال شــك أنه  ــد عبد اهللا بن بركــة(1) ُيعرف ب اإلمــام أبا محم ال يخفــى أن
صاحب الحضور األكبر فــي الكثير من الفقه المغربي عبر القرون، ولعــل علماء المغرب من أمثال 
القطب يجدون نوعاً من االحترام الخاص لــه، فهو صاحب الفضل عليهم، وهو المعلم األول، بتعبير 

الفالسفة، وكل تلميذ هو بالضرورة محب لمعلمه فوق غيره.
إضافة إلى القيمة العلمية لكتابه الجامع، الذي لم يســِبق إلى مثله أحٌد من العلماء، سواء في 
تمكنه من أصول الفقه، ومن القواعد األصولية والفقهية، أو فــي تمكنه من ناصية الفقه المقاِرن، 

والنقد العلمي المنهجي، وهذا أقرب ما يكون إلى روح قطب األئمة، ومن قبله الثميني.

عبد اهللا بن محمد السليمي بن بركة (ق: 4هـ): هو أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن بركة السليمي البهلوي، الشهير بابن بركة،   (1)
ومتكلماً، وكان ذا معرفة كبيرة بالعربية. كان من أشــد المتحمسين  وفقيهاً  من كبار علماء القرن الرابع الهجري. كان أصولياً 
إلى الفرقة الرستاقية، وإليها ينسب. يعتبر أول من كتب في أصول الفقه من اإلباضية. ترك أبو محمد آثارًا جليلة، ويقال إنه 
ضاع منها الكثير، وصلنا منها كتاب الجامع المشهور، حتى قيل: «إذا وجدت في شيء من كتب المشارقة قولهم (من الكتاب) 
فالمــراد به الجامع البن بركــة». والكتاب المعروف بمنثورة أبي محمد، ورســالة التعارف والتقييد، وكتــاب المبتدأ في خلق 
الســماوات واألرض. تتلمذ عنده خلق كثير بمدرسته التي أنشــأها ببهال، وأوقف عليها أمواالً. ومن تالميذه أبو الحسن علي بن 
محمد البسيوي، وقد قصده الكثير من طلبة العلم من خارج ُعمان.. انظر: ترجمته في: د. محمد ناصر: معجم أعالم المشرق؛ 

ترجمة، رقم: 833.
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جميع هذا يفســر كون ابن بركــة حاضرًا، وبقوة في النيل، وفي الشــرح، فلقــد أحصينا ذكره 
باالسم ستين مرة، ولم يذكر اسم الكتاب بلفظ الجامع في كامل الشرح، ذلك أن الجامع في شرح 

ـ «أبي مسألة». د بن بكر المعروف ب النيل إذا ذكر عني به كتاب أبي العباس أحمد بن محم
والمالحــظ أن معظم اعتماد القطب على ابــن بركة لم يكن في فقه العبــادات، وإنما في فقه 
المعامــالت، ففي الجزء األول ـ مثًال ـ وهو في الطهارات، ورد اســم ابن بركــة في متن النيل أربع 
ة واحدة، أما في أجزاء البيوع والرهن واإلجارات من الثامن إلى  مرات، ولم يرد في الشرح ولو مر
الثالث عشر فتُمثل نسبة اعتماد ابن بركة أكثر من ثمانين في المائة، وفي الجزء الثامن وحده ورد 

ذكره إحدى عشر مرة.
وقد ظن القطــب أن الثميني إذا ذكر الكتاب يعني به ديوان العزابــة أو جامع ابن بركة، فتتبع 
ذلك في المصادر، وخرج باســتنتاج رائع، يفيد كل قارئ للتراث الفقهي اإلباضّي، ويرشد كل باحث 
ْفتَِر أَْيضاً، َوَكأَنهَُما  يوَاِن» ِللد ْيُخ ِللِْكتَاِب، َونُِسَب ِفي «الد في مصطلحاته، قال: «َوَهَذا القَوْلُ نََسَبهُ الش
َ(1)، َوُيْحتََمــُل أَْن ُيَراَد ِباْلِكتَاِب  اء ــْيِخ أَِبي ِعْمَراَن ُموَســى بِن زََكِري اْلُمَراَد ِبِهَما ِكتَاُب الش َواِحٌد، َولََعل
ْفتَِر َحِقيقَُة َما ُقيَدْت ِفيِه َمَســاِئُل َولَــْم َيكُْن َتأِْليفاً، ال َدْفتٌَر  َحِقيقَُة اْلِكتَاِب ال ِكتَاٌب َمْخُصوٌص، َوِبالد
ْفتَِر َفكَأَنهُ ِقيَل: ُوِجَدْت ِفي األَثَِر أَْو ِفي َبْعِض اْلكُتُِب،  َمْخُصوٌص، َفِإذَا ِقيَل: َقالَ ِفــي اْلِكتَاِب أَْو ِفي الد
َولَْيَس اْلُمَراُد ِكتَاَب أَِبي ِعْمَراَن، َوال ِكتَاَب اْبِن َبَرَكَة؛ ألنهُ َكِثيرًا َما ال ُتوَجُد ِفيِه اْلمسألة الِتي ُتْذَكُر»، 
(193/3 - 194). وللعلم فإن المشــارقة المتأخرين إذا ذكروا مصطلح «الكتاب» ينصرف إلى «جامع 

ابن بركة» دون غيره:
ومن أمثلة ما نقل عن ابن بركة في شرح النيل:

في حكم كفارة اليمين، قال: «قوله تعالى: ﴿  ! " # $ % & ' ) ﴾ إلَى َقوِْلِه 8 : 
﴿ 2 3 4 5 6 7 ﴾، َفأََشــارَ إلَــى أَنهُ َيِميــنٌ َتِجُب َعلَْيــِه التِحلُة، َوُهوَ اْلفَــك ِباْلكفارة 
اْلُمْرَســلَِة اْلَمْعهُوَدِة ِللْيَِميِن ِفي ُسورَِة اْلَماِئَدِة، َكَما أَْدَخَل اْبنُ َبَرَكَة ِفي آَيِة اْلَماِئَدِة ُكل َيِميٍن، َفلَْم َيقُْل 

هَاِر ِلوُرُوِد النّص ِفيِه»، (287/4). ِفي الظ َظِة ِفي َيِميٍن إالِبوُُجوِب اْلُمغَل
تحت باب «في أمر المســاجد»، نقل القطب بالنص من ابن بركة قولــه: «ال َيُجوزُ أَْن ُيْكتََب  –

ِفي ِقْبلَِة اْلَمْسِجِد َشْيءٌ ِمْن اآلِي أَْو ِمْن اْلَموَاِعِظ، َوال ُيْجَعُل ِفيِه َتَصاِويُر»، (248/5).
َبَرَكَة  – َف اْبــنُ  وكثيرًا ما نقل القطــب الحدود والتعاريــف من ابن بركة، ومــن ذلك: «َوَعر

(اْلُعْهَدةَ) ِبأَنهَا: َتَعلُق اْلَمِبيِع ِبَضَماِن اْلَباِئِع»، (454/8).

كتاب أبي عمران موســى: هو جزء من ديوان العزابة؛ ألنه يعد أحد الذين شــاركوا في تأليفه، «وكان رأس من اجتمع في غار   (1)
أمجماج بجربة، فهو الذي خطه بيده، فنسب إليه» جمعية التراث: معجم أعالم اإلباضية، ج 4/ص 896. ترجمة، رقم: 923.
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وقد يختلف القطب مع ابن بركة، فال يتردد في نقده، إال أن هذا قليل جّدًا، مقارنة باالتفاق  –
معــه، وتبني آرائه، ومن أمثلة االختــالف، ما روي فيمن أحدث في صالتــه بما ال يبني معه 
َخــَرَج اْلوَْقُت، َوِقيَل:  ا يفســدها، قال القطب: «َتنِْبيٌه: إْن َباَن ِشــْرُك اإلمام أََعــاُدوا َولَوْ  ِمم
َال إْن َخَرَج، َفال اتفاق َولَوْ ادَعاُه اْبــنُ َبَرَكَة، إال إْن أَرَاَد اتفاق األَْصَحاِب»، (255/2)، ويعني 
باألصحــاب اإلباضيّة، وكأن القطب يجعــل لفظ االتفاق عاّماً لجميع أئمة المســلمين، بينما 

صه ابن بركة في اإلباضيّة. يخص
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من المصادر األساسية لشــرح النيل كتاب «الضياء» للشيخ أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي 
(ق 6/5هـ)(1)، فقــد ورد ذكره 21 مرة في كامل الكتاب، متناً وشــرحاً. ولم نجــد أي ذكر للمؤلف 

بنسبته: العوتبي. وذكره بكنيته «أبو المنذر» مرة واحدة.
ومن جملة ما نقرأه:

في بيان حكم فقهي من أحكام التيمم، قال: «وقال في الضياء، من كتب أصحابنا» (381/1)  –
فه بقوله: هو من كتب  وهو أول ذكر للكتاب، كما يصطلح عليه في كتب المناهج، ولذلك عر

أصحابنا.
يَاِء»: اْلقَــَدرُ اْلَخلُْق، َوِإنَما  – ومن بــاب أركان الدين، نقرأ تعريفاً للقدر، جــاء فيه: «ِفي الض

ُيَعذُب اهللاُ َعلَى اْلَمْقُدوِر ال َعلَى اْلقََدِر».
في بــاب ما يباح وما ال يباح في االنتفاع، نقل مــا يلي: «َوَكاَن أَُبو اْلُمنْــِذِر َيْجِلُس َعلَى َدَكاِكيِن  –

وِر ِلُسكُوِن النْفِس، َوَيقُولُ ِبَجوَاِز ذَِلَك»، (239/12). ِريِق، َوأَْبوَاِب الد ِتي ِفي الطِة ال وِر َواألَِسر الد

:´ô°ûdG  ¿É«H

إن الدارس لدليل مخطوطات اإلباضيّة يلفت نظره وجوُد موسوعتين كبيرتين هما: بيان الشرع للشيخ 
د بن إبراهيم الكندي(2)، وقاموس الشــريعة للشيخ جميل بن خميس السعدي، في مكتبتين مختلفتين  محم

ســلمة بن مسلم العوتبي أبو المنذر (ق 5 - 6هـ): هو أبو المنذر سلمة بن مسلم من أهل عوتب، إحدى نواحي صحار، وإليهما ينسب.   (1)
عاش بين القرنين الخامس والسادس الهجريين، وهو من بني طاحية من األزد. كان من العلماء البارزين، فهو فقيه ولغوي ونسابة، 
يجمــع في قراءاته بين األصالة والتفتح علــى إنتاج اآلخرين من غير علماء المذهب. ترك لنــا أبو المنذر ثروة علمية طائلة، فمن 

آثاره: موسوعته الفقهية «الضياء» في أربعة وعشرين جزءًا. د. محمد ناصر: معجم أعالم المشرق؛ ترجمة، رقم: 569. 
محمد بن إبراهيم بن ســليمان الكندي، أبو عبــد اهللا (ت: 508هـ): هو العالم المحقق والفقيه البــارع أبو عبد اهللا محمد بن   (2)
=إبراهيم بن ســليمان بن محمد بــن عبد اهللا بن المقداد الكندي. من أهل ســمد نــزوى. من آثاره: ما وجــد بخط يده كتاب 
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د بن عيســى ازبار(1)، وهي  من بني يســجن بمزاب، وهما: مكتبــة القطب اطفيش، ومكتبة الشــيخ محم
حالياً مكتبة عشيرة آل خالد(2)، والغريب أن الموسوعتين كاملتان بأجزائهما في كال المكتبتين، فقاموس 
الشريعة اختصت به مكتبة القطب، وبيان الشــرع كان من حظ مكتبة ازبار، إال أن الالفت لالنتباه كون 
جزء تمت مقايضته بينهما، بحيث يوجد جزء من القاموس فــي مكتبة ازبار، وجزء من البيان في مكتبة 

ا يدل أن القطب 5 لم يكن يملك بيان الشرع، ويفسر هذه القلة في الذكر. القطب، ِمم
فلم يذُكر بياَن الشــرع على ســعته إال ثماني مرات، بعضها كان نقال عن «مختصر بيان الشرع 

للشيخ خميس» أي عن «منهاج الطالبين وبالغ الراغبين»، ومما نقرأ من هذه االستشهادات:
ــْرِع: َمْن أَرَاَد أَْن ُيْخِرَج َتْمــرًا َمْكنُوزًا َفقَْد أََجازَ  – في بيــان مقدار زكاة الفطر: «َوِفي َبيَاِن الش

، َوِعنِْدي أَن التْمَر الثِقيَل  ــاِفِعي الش اِع َخْمَســَة أَْرَطاٍل َوثُلُثاً، َوِبِه َيقُولُ  َبْعُض اْلفُقَهَاِء َعن الص
اِع ِمنْهُ ثَالثَُة أَْمنَاٍن»، (294/3). َكاْلَبلَْعِق َونَْحِوِه، َوزُْن الص

ُجِل  – ُخوِل َكالر ُم اْلَمْرأَةُ َقْبَل الدوفي أحكام السالم واالستئذان، يقول عن سالم المرأة: «َوُتَسل
ــالمِ، َكَما لَهَــا أَْن َتتَكَلَم ِفي  ُجِل َصوَْتهَا ِفي الس ــْرِع، َوال َبأَْس ِبَســَماِع الر َكَما ِفي َبيَاِن الش

َجالَ ِعنَْد اْلَحاَجِة»، (401/5). َفَراِئِضهَا َوُمَباَحاِتهَا الر
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على خالف ما كان مع جامع ابن بركة، لم يرد ذكر كتاب المصنف(3) في شــرح النيل إال ثالث 
ة واحدة، والواضح أنه ال يعني بالمصنف الموسوعة الفقهية الُعمانية  ات، وذكر الكندي بنسبه مر مر
 الشــيخ أبا بكر أحمد بن عبد اهللا الكندي (ت. 557)، فنستنتج من ذلك أن المشــهورة، وال بالكندي

القطب لم يعتمد هذا الكتاب في تحريره لشرح النيل، وال نعرف السبب في ذلك.

الصلت بن مالك إلى جنده عند تحرير ســقطرى. ألف موســوعته المشهورة بيان الشــرع، وهي في نيف وسبعين جزءًا، حوى 
فيها أصول الشــرع واألحكام واألديان. وله كتاب «اللمعة المرضية في أصول الشــرع وفروعه» توفي الشيخ محمد بن إبراهيم 
عشية الثالثاء لعشر ليال خلون من رمضان سنة 508هـ ، وقيل: ليلة 23 شعبان 507هـ. د. محمد ناصر: معجم أعالم المشرق؛ 

ترجمة، رقم: 1090.
هو محمد بن عيســى بن عبد اهللا، َازَْباْر (حي في: 1301هـ/ 1883م): من علماء بني يسجن بمزاب، تولى مهمات علمية ودينية   (1)

معتبرة. جمعية التراث: معجم أعالم اإلباضية، ج 4/ ص 896. ترجمة، رقم: 847.
فهرسها فريق بحث جمعية التراث، ضمن مشروع دليل مخطوطات وادي مزاب.  (2)

هــو أحمد بن عبد اهللا بن موســى الكندي، أبو بكــر (ت: 557هـ): هو العالم المجتهــد الفقيه أبو بكــر أحمد بن عبد اهللا بن   (3)
موســى بن ســليمان بن محمد بن عبد اهللا بن المقداد الكندي األفلوجي، من ســمد نزوى. تلقى العلم على يد الفقيه أبي بكر 
النـزواني وأحمد بن محمد بن صالح الغالفقي. وقد ترك لنا آثارًا في شتى العلوم والفنون، كان أهمها: كتاب «المصنف» في 
األديان واألحكام يقع في اثنين وأربعين جزءًا، وله كتاب «التخصيص» في الوالية والبراءة. وتوفي 5 عشية االثنين 15 ربيع 

اآلخر 575هـ ، ودفن بموضع المض، وقبره موجود إلى يومنا هذا. د. محمد ناصر: معجم أعالم المشرق.

=
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 : ففــي باب الحب والبغض والتأديــب، نقرأ تعريفاً للصديــق نقله بلفظه، فقال: «َقــالَ اْلِكنِْدي
ِديُق إنَْساٌن ُهوَ أَنَْت إال أَنهُ َغْيُرَك»، (496/16). الص

وفي باب نكاح الطفل والمجنون، نقــرأ: «َوِقيَل: ال َيُجوزُ اْلَعْقُد َعلَى ذَاِت أَْرَبِع ِســِنينَ َفَصاِعدًا، 
ِحيُح:  ال َتلَْزُم نَفَقَُة ِطْفلٍَة َوِكْســوَُتهَا إْن َكاَن ال ُيْمِكــنُ َوْطؤَُها، َوالص : اِريكَوَقالَ اْبنُ َعْبــِد اْلَعِزيِز الن
ا َمر نَفَقََة النَســاِء ِفي ِكتَاِب  ِف َكَما َســيَأِْتي ِفــي أََواِخِر َقوِْلِه: َباُب َقــْد َعَرْفت ِممَما ذُِكَر ِفي اْلُمَصن
النفَقَــاِت» (380/16). وقوله: «كما ســيأتي» دليل على أن المصنف في هذا الســياق هو متن النيل 

للثميني، ال كتاب المصنف.

قاموس الشريعة:
دة لهذا  رغم كون «قاموس الشريعة»(1) من الموسوعات الُعمانية التي ال تندرج في الحقبة المحد
الملتقى، فهو متأخر جّدًا، إال أن ظاهرة عدم اعتماد القطب عليه، وهو يملك نســخة منه، تســترعي 
ة واحدة فقط، ولقد تتبعــت لفظ القاموس  االنتبــاه. ففي كامل شــرح النيل ورد ذكُر القاموس مــر
ا قاموس  فاً فــي كامل الكتاب، فوجدت أنه يقصد بــه القاموس اللغوي، ال قاموس الشــريعة. أم معر
الشــريعة فجاءت اإلشــارة إليه في الجزء الثالث، ضمن أحكام الصوم. فلــو أن القطب لم يعتمده 
كلية، لقلنا: إنه ألف شرح النيل قبل الحصول على نسخة من القاموس، ولكن، ما دام قد أورده في 

الجزء الثالث، فهذا يجعلنا في لغز ينتظر فكّه، ولعل المزيد من البحث كفيل باستجالء الجواب.
ِريَعِة:  – جاء في أحكام قضاء الصوم، نقًال عن الشــيخ جميل السعدي فقال: «َوِفي َقاُموِس الش

رُخَص أَْن ال َينْهَِدَم َقَضاؤُُه ِخالفاً ِللَْحَسِن»، (380/3).
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هذه نبــذة عن العالقة المغربية ـ المشــرقية في الفقه اإلســالمي عبر التاريــخ، غير أنها لم 
تكن في يوم من األيام عالقًة مباشــرة؛ ألنعدام الظروف، ولبعد المســافة، ولكثرة الفتن في بعض 
ا اليوم فإن الظروف مواتية للتفكير  رة... أماألحقاب التاريخية، ولفعل المستعمر في العصور المتأخ
في إحياء هذه العالقة، بصياغة مجمع فقهي، يتعامل مع النوازل بســرعة وذكاء وفطنة، ذلك  جدّياً 
أن الســمة الجوهرية لهذا العصر هي «عدم االستقرار»، فالواجب على الفقه أن يقود الركب، ال أن 

يستجيب للواقع باستحياء، وبإيقاع بطيء...

هو جميل بن خميس بن الفي الســعدي (ق: 13هـ): شــيخ وعالم وفقيه، من أهل القرط، من بلدان آل سعد، من الباطنة، من   (1)
ُعمان. كان أبرز علماء عصره، وكان صاحب اعتناء واســع واطالع جامع، وهمة بارزة. من مؤلفاته «قاموس الشــريعة» تسعين 

جزءًا، في الفقه واألدب والحوار والجدل، وهو أشبه بدائرة معارف. د. محمد ناصر: معجم أعالم المشرق.
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فالشريعة توجب على العلماء أن يضبطوا الفتوى بحسب تغير الزمان والمكان، والعرِف والحال، 
ة بأسلوب قديم غير مفهوم، وبديهي أن ذلك يتم وفق ضوابط علمية  ال أن يجيبوا على أســئلة مستجد
وعقًال أن الفقه هو  ر شــرعاً  أعناق النصوص، والتلفيق، والتبرير... والمقر ومنهجية رصينة، ال بلي

القاعدة والواقع هو التابع، وليس العكس.
 أشــد االجتهاد الجماعي ة، فإن ة ـ في هذا العصر ضرورًة ملح وإذا كان االجتهاد ـ بصفة عام»

ها: حاجة، وأكثر إلحاحاً»(1) ألسباب أهم
تشعب مجاالت الفتوى بما يستعصي على العاِلم الواحد استيعابه.

ات. صات الدقيقة، وكثرة الخالفات واالختالفات في بعض المستجد وظهور التخص
غياب التصور الكامل للموضوعات الشائكة من ذهن المفتي، ورغم وجود مجامع فقهية إسالمية، 
فإن اإلباضيّــة ـ بالخصوص ـ في حاجة إلى مجمع يوحد فتواهــم، ويمنحها المرجعية، فيكونوا رفدًا 

وسندًا للمجامع اإلسالمية العالمية، وعوناً لمشايخنا وعلمائنا في البحث والتدقيق.
وهــذا لعمري، من أوكد النتائج التــي تنتظر من مثل هذا الملتقى المبــارك أن ُيحقّقها، نظرا 

ة إلى الخير والصالح. لمرونة مذهبنا، ولقدرته على مواكبة العصر، وقيادة األم

:è````FÉ`àædG

د مدخل لدراســات أعمق فــي جدلية التأثيــر والتأثر بين المشــرق  هــذه المداخلة هــي مجر
والمغرب، ولقد خلصت منها إلى بعض النتائج المهمة، أبرزها:

 ا ال يســع الناس جهلــه، وبالتالي فإن ال اختــالف بين علماء اإلباضيّة في مســائل الديانة، ِمم
المســألة الوحيدة التي تباين فيها المشــارقة والمغاربة هي مســألة خلق القــرآن، وهي من فروع 

العقيدة، والخالف فيها لفظي ال محالة.
لم يقيــد اإلباضيّة مفهوم االجتهاد، ولم يجعلوه حكرًا على جنس من دون آخر، وال على فئة من 
دون أخرى، بل كانوا متسامحين جّدًا في الفروع، ولهذا ولد ما يعرف بفقه المشارقة وفقه المغاربة.
إن المتتبع لمصــادر الفقه المغربي، ولألمثلة التي أوردناها، يجــد تميزًا صريحاً بين المغاربة 
ــا يجعل من كلّ واحد منهما مدرســة مســتقلة، ذات خصائص ومواصفات  والمشــارقة في الفقه، ِمم

بارزة.

شعبان محمد إسماعيل: االجتهاد الجماعي، ودور المجامع الفقهية في تنظيمه؛ دار البشائر، ودار الصابوني، بيروت؛ 1418هـ/   (1)
1998م
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كان الفقه المشــرقي حاضرًا في مصادر الفقه المغربي، وبالذات الموسوعاُت الفقهية الكبرى، 
للقرنين الخامس والسادس الهجريين، ولقد اعتمد القطب على العديد منها.

يأتي كتاب الجامع لإلمام ابن بركة، على رأس قائمة المصادر أهمية وحضورًا في فقه المغاربة، 
وبخاصة في مجال فقه المعامالت.

يســترعي االنتباه عدم اعتماد القطب على أكبر الموســوعات الفقهية المشــرقية: بيان الشرع، 
قاً ودقيقاً، محاولة إليجاد الجواب على هذا اإلشكال. ا يستلزم بحثاً علمياً معم وقاموس الشريعة، ِمم

هذه المداخلة فــي المنهج، هي مدخل لدراســة جدلية التأثير والتأثر بين المشــرق والمغرب 
اإلباضيّيــن، ونرى ضرورة االهتمام بتحليلهــا من مختلف المداخل المعرفية، في بحوث أكثر توســعاً 

وتعمقاً.
يجب التفكير جدّياً في إنشاء «المجمع الفقهي اإلباضّي» ليكون سندًا للمجامع الفقهية العالمية، 

وهذه أهم توصية يمكن الخروج بها من هذا الملتقى المبارك.
واهللا ولي التوفيق.
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محاضر بمعهد العلوم الشرعية ـ مسقط

إن هذا الموضوع الذي عهد إلَّي بالحديث فيه، موضوع مهم جدًا وهو من موضوعات الســاعة 
الملحة التي تتطلب الكشــف والبيان عن حقيقة االجتهــاد الفقهي، ومشــروعيته، والحاجة إليه، 
ومراتــب االجتهاد الفقهــي، والمجتهدين، وهل يوجد فــي مجتمعنا الحاضر من لــه القدرة بهذا 

المنصب العالي؟
وفي حالة خلو الســاحة ممن هو جدير باالضطــالع بهذه المهمة، فما الحل والعالج لمشــاكل 

ا له صلة بالموضوع. ام والدهور؟ وغير ذلك ِممالمجتمع الكثيرة الشائكة المتجددة على مّر األي
وال شــك أن هذه الجوانب تتطلب أهلية، واســتعدادًا، ثُم وقتاً كافياً لما هــو معلوم أن مصادر 
الحديث عــن االجتهاد هي تلك المصــادر العتيقة التي تحتاج من الباحث إلَــى وقت، وتأنّ وتدقيق 

وَتحّر، وصبر على البحث والتفكير.
هذا، وقد أُخبرت باالشــتراك في هذا الموضوع بوقت ربما ال يكفي لتصوره، فضًال على الحكم 
فيه، والتمست إعفائي من المشــاركة لضيق الوقت، ولما لدي من أشغال ال تسمح لي بالقيام بهذا 
األمر، والوفاء بحقه. ولكن مع هذا فقد رغب اإلخوة الفضالء في أن أسهم ولو بالقدر القليل بحسب 
ما يســمح بي هذا الوقت القصير فأجبت طلبهم عسى أن يكون في إجابة طلبهم عون لي على تيسير 

هذا األمر وتذليل صعابه.
وقد قصرت كالمي في الــكالم على «االجتهاد الفقهــي بين االجتهاد والتحديــث» على مقدمة 

وثالثة مباحث.
فالمقدمة: في مشروعية االجتهاد وعمل النبّي ژ وصحابته، ومن بعدهم، وفي أقسام االجتهاد، 

والكالم على االجتهاد المطلق الذي قيل: إن بابه قد أغلق على رأس المائة الرابعة من الهجرة.
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والمبحث األَول: في أنواع االجتهاد المقيّد، وحقيقة كل، وشرطه.
المبحث الثاني: في تحقق شروط هذا االجتهاد المقيّد في هذا العصر، وعدم ذلك.
المبحث الثالث: في ما يجب عمله نحو القضايا المعاصرة وتحديث االجتهاد فيها.

٭ ٭ ٭
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 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :لقد أذن اهللا تعالى لنبيّه باالجتهاد فقال
ة التفسير المراد من اآلية اإلذن في الحكم باالجتهاد والرأي. [النساء: 105]. قال بعض أئم ﴾ Â Á

وقد اجتهد النبّي ژ في وقائع كثيرة مثل: فداء األسرى، واإلذن للمتخلفين عن الجهاد.
وأذن ألصحابه في االجتهاد، وأقرهم عليه، كما في قصة معاذ ƒ حينما بعثه إلى اليمن.

وأشــار في أحاديث إلى العمل باالجتهاد: فقال لمن سأله عن اإلفطار بقبلة الصائم، ومن سأله 
عن الحج عن الميت فقال مشــيرًا إلى القياس: «أرأيت لو تمضمضت»؟ و «أرأيت لو كان على أمك 

دين فقضيته أكان ينفعها»؟ أو ما في معنى ذلك.
وأذن ألصحابه في االجتهاد في وقائع كثيرة؛ فاجتهدوا في حضرته، وفي حال غيابهم عنه، وبعد 
وفاته. ثُم جاء التابعون فاجتهدوا في مســائل كثيرة، وانتشــر عملهم باالجتهاد، وذاع، واستمر األمر 
على هذا إلى رأس المائة الرابعة مــن الهجرة، فأغلق باب االجتهاد(1)، وأنكــر على من يّدعيه، إّما 
لتقاصر الهمم عن تناول أسبابه، أو خشية أن يلج بابه من ليس من أهله، أو لغير ذلك كما ذكر في 

تاريخ التشريع.
واستمر الباب مغلقاً إلى وقتنا هذا، ورغم ذلك فقد ادعى بعض من الفضالء االجتهاد ولكن لم 

يسلّم لهم ذلك.

ما االجتهاد الذي أغلق بابه وعسر الحصول عليه؟
قسم األصوليون االجتهاد إلى قسمين: مطلق، ومقيّد.

فالمطلق: هو بذل الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي(2).

ـ ، فقد  القول بغلق باب االجتهاد لم يناد به اإلباضية وال الزيدية َعلَى مدى تاريخهم ـ كما ســبق ذكره في إحدى المحاضرات   (1)
َيِلجه كلّ من استطاعه وأنس من نفسه القوة، ِإلَى أن يرث اهللا األرض ومن عليها. (المراجع) أبقوه مفتوحاً 

انظر: مختصر ابن الحاجب وحواشيه.  (2)
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فأفاد هذا التعريف أنه ال بد للمجتهد من بذل جميع ما لديه من قوى فكرية بحيث يشــعر من 
نفسه العجز عن المزيد.

والمراد من الفقيه من اســتوفى شــروط االجتهاد وتهيأ للقيام به، ال من حصل له الفقه، حتى 
ال يلزم الدور.

ظنياً، فتخرج األحكام القطعيات فال اجتهاد فيها، كاألحكام  وال بد أن يكون المجتهَد فيه حكماً 
المعلومة ضرورة من صيام وصالة.

شروط االجتهاد المطلق:
أن يكون المجتهد على علم باآليات القرآنية التي تتعلق باألحكام، وعددها خمسمائة آية كما  –

ذكر كثير من األصوليين.
وأن يكون على علم بأحاديث األحكام، وعددها نحو ألف ومائتي حديث، وبعضهم جعلها أكثر  –

من هذا العدد.
ويعلم المسائل المجمع عليها، لئال يجتهد مخالفاً لإلجماع. –
ثُم علمه بأصول الفقه الذي تكفل بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط األحكام من مصادرها. –
وشــّدد بعض العلماء في هذه الشروط فاشــترط حفظ جميع القرآن، واشــترط بعضهم في  –

المجتهد معرفته باللغة العربية حتى تكون لديه كالسليقة، كاإلمام الشاطبي.

وخالصة األمر: إنّ المجتهد المطلق هو الذي توفرت لديه هذه الشروط مجتمعة، فاختاللها أو 
اختالل شرط منها يحول دون الوصول إلى تلك الرتبة.

وتوفر هذه الشــروط يحقق لديه ملكة وصالحية كاملة تمكنه من استخراج األحكام من أدلتها 
في سائر أبواب الفقه وأقسامه.

وال يمنع من بلوغ هذه الرتبة توقف المجتهد في بعض األحكام وعدم علمه بها، فإن المشــترط 
إنما هو تهيؤه واستعداده ال حصول الفقه منه في الواقع ونفس األمر.

ة الذين ال خالف في بلوغهم هذه الرتبة االجتهادية قد سئلوا  والدليل على ذلك: أنّ بعض األئم
عن كثير من المسائل فلم يجيبوا إال على النـزر اليسير منها، كاإلمام مالك مثًال.

واختلف العلماء فيمن توفر لديه االســتعداد الســتنباط األحكام في بعض المســائل، كمســائل 
الميراث، أو مسائل الحدود فقط، هل يعد مجتهدًا ويسوغ له االستنباط في ما َتَمكّن منه أو ال يجوز 

ى بتجزؤ االجتهاد. له ذلك؟ وهذا يسم
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فقال بعض العلماء بمنعه من االجتهاد في ذلك الجزء الذي توفرت لديه ملكة االجتهاد، وأجاز 
بعضهم ذلك.

هل بلوغ هذه الرتبة من االجتهاد ممكن الحصول؟
الجواب: إنّها ممكنة، ودليل اإلمكان طلب الشــارع االجتهاد والتكليف به، وال تكليف إال بممكن 

﴿ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [البقرة: 286].

إذا كان االجتهاد ممكناً فما سبب سّد بابه؟
الســبب في ذلك عدم توفر تلك الشــروط، فإن الســلف الصالح كانت هذه الشــروط متوفرة 
لديهم، والجوّ صالح، فالعلماء الذين يؤخذ عنهم العلم متوفرون، والحرص على طلب العلم والتفاني 
فيه متحقق، واإلعراض عن كل ما يشــغل عن طلب العلم، مع بساطة الحياة في تلك العصور، عالوة 

على إخالص النية في طلب العلم، وتقوى اهللا تعالى خير ُمعين على تحصيل العلم.
فبهذه الظروف تمكنوا من آلة االجتهاد فاجتهدوا، وعندما تقاصرت الهمم، وقل العلماء، وأقبل 
الناس على الدنيا بكليتهم، وتعقدت الحياة، وفسدت الدنيا، وصار وقت الناس مصروفا في تحصيل 
مآكلهم ومشاربهم، ومالبســهم، ومراكبهم، ومجامالتهم ـ كما هي الحال اآلن ـ عند ذلك كله، لم 

يكن هنالك طمع في حصول االجتهاد.
ومن أجل ذلك أغلق باب االجتهاد، وشدد النكير على من يدعيه كما تقدم ذلك.

وال يظن بهؤالء الذي حكموا بســد باب االجتهاد ـ وهم خير األمــة ـ أن يقدموا على المنع من 
شعيرة دينية شرعها اهللا لعباده ـ بل أوجبها عليهم أحياناً ـ إال وهناك سبب لهذا المنع.

وإذا كان االجتهاد قد ســد بابه في تلــك العصور مع ما فيها من خيــر وصالح وإخالص، وجو 
مشحون بالعلم والعلماء فتعسره في عصرنا من باب أولى.

وإذا كان األمر هكذا، فال ينبغي ألحد في عصرنا هذا أن ينادي باالجتهاد، وفتح بابه، ونحن على 
ما نحــن عليه من ضعف فكري وديني، وتشــتت وتمزق، وإهمال الكثير من الواجبــات، فإن هذا ليس 
فتحاً لباب االجتهاد بل هو فتح لباب الفســاد، والفوضى الدينية وطمس لمعالم الدين وتعاليمه، وإذا 
انتهى القول إلى عدم إمكان االجتهاد المطلق لعدم التمكن من شروطه، وأسسه في هذا العصر، فهل 

يمكن للعلماء في هذا العصر أن يجتهدوا في ما يجد من وقائع اجتهادًا مقيّدًا غير مطلق؟
وقبل الكالم علــى إمكان االجتهاد فــال بد لنا من الحديــث عن حقيقته وأقســامه، وما يجوز 

لصاحبه الفتوى والحكم باالجتهاد بناء عليه وما ال يجوز، وذلك في المبحث األول.
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المجتهد المقيّد هو من لم يبلغ رتبة المجتهد المطلق الذي تقدمت شــروطه لقصوره عن تلك 
الرتبة؛ بسبب عدم تحقق تلك الشروط المشترطة في المطلق.

وهو على ثالث مراتب:
المرتبة األولى: مجتهد المذهب:

وهــو الذي قال فيه الكمال بن الهمام فــي التحرير، وابن أمير الحاج في شــرحه عليه: «إفتاء 
المجتهد بمذهب مجتهد تخريجاً جائزًا إن كان مطلعاً على مآخذ أحكام المجتهد، أهًال للنظر فيها، 
قادرًا على التفريع على قواعده، متمكناً من الجمــع والفرق، والمناظرة والدفاع عن مذهب إمامه... 
ـ ثُم قال ـ والحاصل أن يكون له ملكة االقتدار على اســتنباط أحكام الفروع المتجددة، التي ال نقل 

فيها عن صاحب المذهب، من األصول التي مهدها صاحب المذهب».
فحاصل معنى هذا المجتهد: أنه عالم بأدلة إمامه، وبالقواعد التي يستخدمها في االستنباط.

المرتبة الثانية: كما قال ابن الســبكي: من لم يبلغ رتبة مجتهد المذهب، ولكنه فقيه النفس، 
حافظ للمذهب، قائــم بتقريره، غير أنه لم تكن له دربة وممارســة للتخريج واالســتنباط، مثل ما 

لمجتهد المذهب. وقد كانوا يفتون ويخرجون.
المرتبة الثالثة: كما قال ابن الســبكي أيضاً: من هو دون المرتبة الثانية، فهو محصل لبعض 

المسائل الواضحات، عارف بمشكالتها، لكنه ال يقوى على التخريج وتقرير األدلة.
ة وعدم اســتقاللهم  هذه مراتب المجتهد المقيّد؛ وحكم هــؤالء الثالثة: وجوب تقليدهم لألئم

باستنباط األحكام، وهم من العلماء وليسوا من العوام.

هل لهؤالء الثالثة حق الفتوى؟
ا من جهة نصبهم للفتــوى للناس فأمرهم مختلف فيه، فصاحــب المرتبة األولى اختلفوا فيه  أَم

على أقوال ثالثة:
األول: أنه يجوز له أن يفتي على مذهب إمامه مســتخرجاً لألحكام من نصوص إمامه وقواعده، 
فقواعد إمامــه هي محل نظره واجتهاده، فينظر فيها ويفتي في الوقائــع التي لم ينص عليها إمامه، 
مســتندًا إلى تلك القواعد، بحيث يجعل قواعد إمامه كنصوص الشارع عند المجتهد المطلق. واختار 

هذا القول غالب األصوليين.
ة ممن هم في هذه المرتبة كانوا يفتون الناس تخريجاً  واســتدلوا له باإلجماع: فإن أتباع األئم
على مذاهب أئمتهم، مع حضور أهل االجتهاد من غير أئمتهم، وال ينكرون عليهم فتواهم، مع إنكارهم 
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ة ـ على من لم يبلغ رتبة هؤالء، وُمثل لهؤالء بأصحاب أبي حنيفة، فإنهم كانوا يفتون على  ـ أي األئم
مذهب إمامهم تخريجاً على مذهبه بحضور الشــافعي وابن حنبل وغيرهما، فلم ينكروا عليهم فصار 

ذلك إجماعاً.
القول الثاني: إنــه ال يجوز لمثل هذا أن يفتي، وهو قول أبي الحســين البصري من المعتزلة، 

وقال به بعض الحنابلة والشافعية.
تهم فــي هذا: قياس صاحب هــذه المرتبة على العامــي، بجامع عدم بلــوغ رتبة االجتهاد  وحج

المطلق، والعامي ال تجوز له الفتوى فكذا هذا.
ورّد قولهم هذا بأن مجتهــد المذهب دل على جواز فتواه اإلجماع الــذي تقدم، وبأنه قياس مع 
الفــارق، فإن مجتهد المذهــب مطلع على أدلة إمامه عالــم بقواعده، قادر علــى التخريج والتفريع 

عليها، وكل ذلك منتف في حق العامي.
أما صاحب المرتبــة الثانية وهــو الفقيه في المذهب القــادر على تقرير مســائله، لكنه 
لم يكن له مقدرة على التخريج كاألول لعدم تدربه وممارســته لذلــك؛ فقد منع الجمهور من 

األصوليين فتواه.
وأجازه واختار القول بفتواه بعض الحنفية، ونسب لكثير من العلماء. واستدلوا لذلك: بأنه ناقل 
للفتوى فهو كناقل للحديــث، فكما يجوز نقل الحديث لمن هو في هــذه الرتبة فكذلك تصح فتواه، 

الشتراكهما في صحة النقل.
ورّد هذا بأنه خروج من محل النـزاع، فإن النقل المحــض للمذهب ال خالف في جواز اتباعه، 

وإنما الخالف في الفتوى باالجتهاد بالتخريج والتفريع.
وصاحب هذه المرتبة الثانية مردود عند أبي الحســين بطريــق األولى، فإذا لم تصح عند أبي 

الحسين فتوى من هو أعلى منه مرتبة، فعدم جواز فتوى هذا من باب أولى.
أما المرتبة األخيرة فالذي يظهر من كالم الســبكي االتفاق على منع صاحبها من الفتوى؛ ألنه 
لم يكن لديه ما يرشــحه للفتوى فــي المذهب كاألول، وال هو حافظ للمذهــب فقيه فيه، قادر على 

تقرير مسائله كالثاني.
فخالصة األمر: في المجتهد المقيّد أَنه مقلد يلزم باتبــاع مذهب إمامه. وهو عالم من علماء 
المسلمين وليس من عامتهم. أما جواز فتواه فبالنســبة لمجتهد المذهب المختار لدى العلماء جواز 

فتواه. أما بالنسبة لصاحب المرتبة الثانية فمحمل خالف والمختار رد فتواه.
أما بالنسبة لألخير فالمنقول عن بعض األصوليين االتفاق على منعه من اإلفتاء بمذهب إمامه. 
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أما نقل المذهب نقًال محضاً من غير تصرف فهو محل اتفاق، أياً كان الناقل من المرتبة األولى أو 
غيرها؛ أعني: اتفقوا على جواز العمل بنقله، واهللا اعلم.

٭ ٭ ٭
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فإذا لــم يكن هناك مطمع في االرتفاع إلى رتبة االجتهاد المطلق فهل من ســبيل إلى االجتهاد 
المقيّد في هذا العصر؟

الجواب: إنّ االجتهاد يتحقق بتحقق أســبابه، فلننظر أوالً في أســبابه هل هي متحققة في هذا 
العصر؟

فقــد تقّدم أن المختار أي مجتهد المذهب تجوز له الفتوى، وهناك قول بأن من يليه في الرتبة 
أيضاً يجوز أن يفتي عند بعض العلماء.

فلنختر في الثاني أنه من يجوز له اإلفتاء المقيّد بالمذهب، فهل ذلك االجتهاد برتبتيه: األولى 
والثانية متوفر في هذا العصر؟

الجواب: إنه غير متوفر، فإنك إذا نظرت إلى مؤسسات العلوم الشرعية، وجامعاتها فماذا ترى؟
ترى عدم االعتناء الكامل بمّدها بما يلزم لطلبتها وأســاتذتها من وســائل االستقرار في غالب 
تلك المؤسســات. ثُم انظر إلى تلك المناهج والمقررات فإنها ضعيفة، ال تؤهل الطالب إلى الملكة 
العلمية التي يمكن بها أن يرقى إلى درجة االجتهاد. أضف إلى ضعف المناهج عدم تمام االستعداد 

لدى من يقومون بتقديمها للدارسين.
مع ما حول أولئك الدارسين والمدرسين من مشاغل جمة، فالكل مشغول.

ثم محاربة التعليم الشرعي من الداخل والخارج، وقلة من يطلبه، والضغوط على المسلمين في 
هذه األيام خاصة.

ثم عدم خلوص النية في طلب العلم الشرعي، فإن العلم اتخذ سبباً ومهنة للتكسب.
فهذه األمور مجتمعة ال شــك أنها تحول دون بلوغ رتبة االجتهــاد هذا هو الغالب، وال ينافى 
ذلك أن يكون في بعض األفراد من اصطفاه اهللا، وحســن حاله وبلغ مبلغــاً من العلم، فهل يبلغ 

تلك المرتبة؟
أستبعد ذلك، والمشاهدة خير دليل.
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وإذا كان األصوليون مثلوا ألهل هذه المرتبــة بإمام الحرمين الجويني والغزالي والكدمي فأين 
علماء اليوم من أولئك؟

لو قلنــا: إن ما تقّدم من فقــد أهلية االجتهاد المطلــق ـ فيه نوع من المبالغــة ـ في أهل هذا 
العصر، وتقليل من جهدهم ومســاهمتهم العلمية، وأن التوســط في األمور يقتضي رفع مرتبتهم عن 
ذلك، فهم وإن لم يبلغوا مبلغ أولئك الســابقين، ِلما ذكر من أسباب، فإن فيهم من يمكنه أن يفتي 
ويخّرج الفــروع، ويقيس على أقوال العلمــاء، فيمكن أن يكونــوا من أهل المرتبــة الثانية من رتب 
المجتهدين المقيّدين، ال سيما وأن هناك مؤتمرات، وندوات تعقد من وقت آلخر، ومجامع فقهية في 
عدة بلدان من بالد اإلســالم، وقد عرضت فيها كثير من الوقائع والحــوادث، وعولج فيها كثير من 

تلك الوقائع المعاصرة.
أقول: لم أقل بانتفاء وصف هؤالء بهذه المرتبة قطعاً، بل اســتبعدت ذلك، وســبب االســتبعاد 
قائم، وهو أن المرتبة الوســطى ـ من مراتب االجتهاد المقيّــد ـ صاحبها حافظ لفقه إمامه، يمكنه 
تقريره وإيضاحه، وقد ألَّم بطرق من التخريج والتفريع، والترجيح بين الروايات فهل هذه الصفات 

متحققة فيمن ذكروا من أهل تلك المؤسسات السابقة؟
ثم على فرض تحقق االجتهاد المقيّد، أو فرض عدم تحققه، فما الحل لتلكم المشاكل والقضايا 

التي تنتظر الحلول وبيان حكم الشرع فيها؟
هذا ما سنتحدث عنه في المبحث اآلتي.

٭ ٭ ٭

?Ióéà°ùªdG ™FÉbƒdG ƒëf ¬H ΩÉ«≤dG Öéj …òdG Ée :ådÉãdG åëÑªdG

أوالً: الحديث عن عنوان المبحث: «االجتهاد الفقهي بين االجتهاد والتحديث».
ا االجتهــاد الفقهي فهو ما قدمنــا الكالم عليه، عن حقيقته وأقســامه، ومــا يمكن منه وما  أَم

ال يمكن، ثُم من تجوز له الفتوى ومن ال تجوز له.
ولكن ما المراد باالجتهاد والتحديث؟

قطعاً ال يراد منه االجتهاد الفقهي المتقدم؛ ألنه ال يقارن بين الشيء ونفسه.
فإذًا: ما هو؟ وما التحديث؟ وهل هما شيء واحد؟

الذي فهمته بمعونة ما هو ســائد في المجتمع هذه األيام من الحديث عن وقائع معاصرة كنقل 
األعضاء، وتشــريح الميت، وتلقيح النساء ونحو ذلك؛ أنّ المراد اســتحداث فتاوى شرعية في وقائع 
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جديدة تختلف عن تلك الوقائع التي قد اجتهد فيها المجتهدون السابقون، مرتكزة هذه الفتاوى على 
ا تقدم. أسس االجتهاد الفقهي بضوابطه وشروطه المعلومة ِمم

هــذا فهمي لمعنى االجتهاد والتحديث، فهمــا إذًا معنى واحد، والمــراد إذًا منهما الحداثة في 
الفتاوى ال في األساس التي بنيت عليه الفتاوى، فهو قديم على نهج األسس السابقة.

ويمكن أن يفهم من االجتهاد والحداثة ـ على أنهما بمعنى واحد أيضاً ـ تجديد وسائل االجتهاد 
وابتكارها على نحو يكفل الحل لمشــاكل المجتمع المعاصر المعقدة، بعيدًا عن التقيد بتلك القوانين 

التي اختطها الفقهاء لالجتهاد سابقاً.
وبمعنى أوضح المراد هو التجديد في أصول الفقه كما يرى ذلك بعض الناس، وهذا الفهم ما 

ال أتوقع صدوره. وسبب ذلك أن مثل هذا النوع من االجتهاد معلوم البطالن.

ما الذي يجب نحو القضايا المعاصرة؟
بعد بيان المراد من عنوان البحث بحسب ما فهمته فأقول عن هذا العنوان: العلماء إما مجتهدون 

اجتهادًا مقيّدًا، أو ليسوا كذلك (أي غير مجتهدين)، وهذا الكالم في حالة توفر االجتهاد.
 فالذي أراه أن الواجب على العلماء قبل سلوك طريق االجتهاد أن ينظروا في كتب السابقين فإن
كثيرًا من المســائل التي يظن أنها لم يسبق لها حكم في كتب الفقه؛ نجدها قد نص عليها الفقهاء 

السابقون، كما تأتي أمثلة ذلك.
أمكنهم أن يلجأوا إلى التفريع على قواعدهم الفقهية  واضحاً  ثم إن لم يجدوا للمســائل حكماً 

العامة، كالمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال.
أو بقياس الوقائع الحديثة على نظائرها القديمة في كتب الفقه.

كلّ هذا يجوز لمن تأهل لهذه المسألة، بحسب االجتهاد المقيّد وشروطه السابقة.
ويمكن أخــذ الفتوى من كتب الفقهــاء بتكوين لجنة مــن العلماء تنظر في المســألة في كتب 
ســائر المذاهب، فال أظنها تعدم حكماً لتلك الواقعة، فبعضها وقع في مجتمعهم فأفتوا فيه، وبعضها 
فرضوها فرضاً وهم في حالــة فرضهم لألحكام؛ فكأن اهللا ألهمهم ـ أي أولئك العلماء الســابقين؛ 
أن استخرجوا فقهاً ال واقع له اليوم فســيكون له واقع في المستقبل؛ ألن من سيأتي بعدكم ممن لم 

يمكنهم التفريع سيجدون هذه األحكام فيستفيدون منها.
ومن أمثلة ذلك: قول الفقهاء ســابقاً: «يقصر المسافر الصالة ولو على جناح طائر، وكفتواهم 
في النقود المقترضة إذا قلّت قيمتها، أو بطل التعامل بها. وكفتواهم في بيع الهواء فوق الهواء ليبنى 
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عليــه، وكفتواهم فيمن حمل قربة مملوءة ريحاً وهو في الصــالة، وفتواهم في المريض الميئوس من 
حياته، هل تجوز إراحته بتعجيل موته، وغير ذلك.

الحّل في حالة عدم وجود مجتهد؟
ولو فرضنا عــدم وجود مجتهد مقيّــد ينظر في المســائل، فيفتي فيها تخريجــاً، فالواجب أن 
يرجع هؤالء إلــى الكتب لعلهم يجدون أحكاماً جاهزة ال تحتاج إلــى اجتهاد، بل تنقل كما هي، كما 
قلنا ذلك في حالة وجــود االجتهاد، فإن الفقهاء اتفقــوا على جواز النقل من غيــر اجتهاد، وبعدم 
وجــود حكم في هذه الحالة فال يســع الناس إال التوقــف عن الحكم في تلك المســائل، ويحتاطوا 
باالبتعاد عن الحكم فيهــا، أو يجوز لهم اإلقدام على إباحة ذلك عند الضرورة فإن الضرورات تبيح 
المحظورات، وقد قال الفقهاء إن مواطن الضرورة مســتثنى من النصوص. والقرآن واضح في هذا، 
 ^] \ [ Z Y X W ...& % $ # " !  ﴿ :قال تعالــى

_ ` b a﴾ [المائدة: 3].
فإن لم يجد حكماً ولــم يكن من أهل الضرورة فتحرم الفتوى في هــذه الوقائع؛ ألنه قول على 
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P ﴿ :اهللا بغير علم. قال تعالــى

_ ` l k j i h g f e d c b a ﴾ [األعراف: 33].
فإذا قال قائل: إن الشــريعة ال يمكن أن تقف مكتوفة األيدي حول هذه المســائل. قيل له: هذا 

صحيح، فإن الشريعة لم تقف، وإنما وقف أهلها مكتوفي األيدي.
ويحضرني في هذا المعنى قول بعض علماء الشناقطة في جواب مثل هذا القول قال ما معناه:

المـنـقبة تلـــك  عدمت  تكـــن  قلنـــا فما علـــى الســـكوت معـتـبةفإن 
ثُم يقال ِلمن يستبعد الوقوف عن الفتوى، أو ينكر ذلك: ِلَم لَْم ُيقدم الجاهل على مهنة الطب 
من غير علم بها، وِلَم لَْم ُيقدم على مهنة الهندســة، فيصف األول الدواء ويجري الجراحات ويخط 

الثاني الطرق ويشيد المباني؟
وِلَم َمنعت األمة هؤالء من ادعاء مثل ذلك وجعلته جريمة نكــراء، ولم تمنع هؤالء، وتوقع بهم 

العقاب؟ ما ذاك إال لهوان الدين على الناس.
فالحاصل: أنّ الناس والحالة هذه أمام أمرين:

ترك الخوض في ما ال علم لهم به، وهو أخف ضررًا. ـ  1
أو الخوض فيه بغير علم َفيَُضلوا َوِيَضلوا. ـ  2
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نماذج لالجتهاد الذي لم يبن على أسس شرعية:
من ذلك دعوى االســتناد إلــى المصلحة في حكم كثير مــن القضايا التي قضى فيها الشــرع 

بالمنع والتحريم، من غير نظر إلى موافقة تلك المصلحة للنصوص أو معارضتها لها.
وهــذا المبدأ ليس مســتحدثاً في هذا العصــر بل قال بــه الطوفي الحنبلي المذهب الشــيعي 
العقيدة، في القرن الثامن الهجري، والتف حوله كثير من الباحثين تحت شعار التحديث والتجديد.

وخالصة هذا المبدأ: إن المصلحة هي المقصودة للشــارع من تشريع األحكام «فحيثما وجدت 
ظنيــة فالمصلحة هي  فذلكم الشــرع»، فإن وافقتها النصوص فبهــا، وإن عارضتها وكانت نصوصاً 

المقدمة على النصوص. ولذا يقولون: حيثما وجدت المصلحة فَثم شرع اهللا.
والمعروف لدى جمهور المسلمين: «فحيثما وجد شــرع اهللا فثمت المصلحة»، وفرعوا على ذلك 
المعامالت المصرفية فأجازوا القرض بالفائدة، والمعامالت التجارية عن طريق السلْف من البنوك 

بالفائدة...
ومن أمثلة ذلك قديماً: ما أفتى به الفقيه المالكي يحيى بن يحيى الليثي بعض أمراء األندلس 
عندما اتصل بإحدى حالئلــه في رمضان، من التكفيــر بالصوم فقط، ولم يجز لــه غيره من بقية 
خصال الكفارة، وهو في هذا مخالف ما هو مقرر شرعاً في السنة، وهو تخيير المكفر بين الثالثة: 
الصيام، واإلطعام، والعتق. أو الترتيــب بجعل الخصلة األولى اإلعتاق ثُم الصيام فاإلطعام. والفتوى 

هذه لم تصادف واحدًا من القولين فلذا أنكرها الفقهاء في كل عصر.
وإن كان بعض المالكية التمس لهذه الفتوى مخرجــاً وهو أن االمير فقير وما لديه من مال هو 

مال المسلمين فال يستطيع اإلطعام وال العتق؛ فتعين في حقه الصوم.
وبعضهم قال: إن يحيى وهو إمام مجتهد مذهب فهم أن النــّص المخير أو المرتب للكفارة لم 
يشرع لمثل هذا الذي ال ينـزجر إال بالصوم، بل في حق من ينـزجر بأي واحدة من هذه، ولكن هذا 

ال ينـزجر إال بالصوم، فيفرض عليه وحده، ال سيما وأن الكفارة إنما شرعت للزجر.
ومن ذلك ما قيل من المساواة بين الرجال والنساء في الميراث، نظرًا لمصلحة المرأة.

ويذكرون أمورًا واهية في االستناد إلى هذا فإن النّص القطعي الصريح جعل المرأة في الميراث 
على النصف من الرجل ألمور معقولة تعرض الفقهاء لشرحها.

ومن ذلك: القرض من البنك لبناء منـزل لمن ليس له منـزل. أو نحو ذلك بحجة عدم امتالكه 
للمنـزل. وقد يتذرعون بالحاجة والضرورة مع أنه ال حاجة؛ ألنه يمكنه أن يجد منـزالً في القرى، أو 

في البادية ال يحتاج إلى هذه التكلفة التي يضطر إلى استقراضها من البنك.
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ومن ذلك مسألة المريض الذي ال ترجى حياته، هل تجوز إراحته بالموت؟
شــاع الكالم في هذا، مع أن العلماء نصوا عليها، أو على نظيرها ســابقاً. قال الرجراجي، وهو 
أحد علمــاء المالكية في القرن العاشــر: «وانظر على هذا الحيوان الذي ال يــؤكل لحمه إذا بلغ به 

المرض إلى حد ال يرجى، واشتد به األلَم هل يذبح تسهيًال عليه وراحة من ألم الوجع أم ال؟
ا يذكى ألخذ  قــال المؤلف ـ يعني الصرفي ـ في الشــرح: «الذي رأيته المنع، إال أن يكــون ِمم
جلده كالســباع. وأجمع الناس على منــع ذلك في اآلدمي وان اشــتد ألمه. فيحتمــل أن يكون ذلك 

لشرفه بخالف غيره» اهـ(1).
ى بالموت الرحيم، أو الموت  ا يســم فالمالحظ من هذه الفتوى أنها مطابقة لما يســأل عنه ِمم

الدماغي.
واهللا أعلم بالصواب.

انظر: كشف النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 301.  (1)
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باحث بمكتب اإلفتاء، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، 
سلطنة ُعمان
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يقصد به ذكر األقوال المختلفــة في كل قضية فقهية، والتعرض لــآلراء المتعددة فيها، وذلك 
بالرجوع إلى أقوال المدارس اإلسالمية على اختالف مذاهبها.

وكتب الفقه المقارن هي تلك الكتب التي تعنى بأقوال المذاهب اإلســالمية، بخالف كتب الفقه 
المذهبية فهي تركز على مذهب معين وتفرع عليه(1).

ولعل مصطلح (المقارن) مأخوذ من القرن وهو الجمع، وقرينة الرجل امرأته، لمقارنتها إياه(2).
والمقارنة التزويج، وقرن الشيء بالشيء، وقرنته إليه شددته إليه.
وعن ابن عباس ^ قال: «الحياء واإليمان في قرن»، أي مجموعان.

وقارن الشــيء الشــيء مقارنة وقراناً اقترن به وصاحبه، واقترن الشــيء بغيره وقارنه قرناً أي 
صاحبه، وقرنت الشيء بالشيء وصلته، والقرين المصاحب(3).

ا يسهل على الباحث  وتمتاز كتب الفقه المقارن عن غيرها بأن فيها اتساعاً لآلراء المختلفة، ِمم
االّطالع على أكثر من قول، ليتحرى منها األقرب إلى الصواب.

وترجع كتب الفقه المقارن إلى القرن الثاني الهجري ومن أمثلة ذلك (المدونة الصغرى لإلمام 
أبي غانم بشــر بن غانم الخراســاني اإلباضّي). فقد جمع فيها آراء ســبعة من الفقهاء كأبي عبيدة 

مسائل في الفقه المقارن: د. عمر االشقر وآخرون. دار النفائس. ط 4، 1424هـ ، ص 9.  (1)
لسان العرب، ابن منظور، دار إحياء التراث العربي، ط 1 1416، مادة: قرن.  (2)

المرجع السابق، مادة: قرن.  (3)
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إلى بعض  مســلم بن أبي كريمة، وأبي المؤرج وابن عبد العزيز والربيع، كما أنه كان يشــير أحياناً 
آراء الطوائف األخرى(1).

كمــا ظهرت بعد ذلــك المصنفات التي ُعنيــت بجمع أقــوال الصحابة والتابعيــن المختلفة في 
المسألة الواحدة، ومن هذه الكتب كتاب المصنف البن أبي شيبة، وكتاب المصنف لعبد الرزاق. كما 

ظهرت على كافة المذاهب اإلسالمية كتب فقهية نجد فيها التعرض لبعض آراء المذاهب األخرى.
وإحقاقاً للحق ال تعصباً أقول بأن اإلباضيّة هم أكثر المذاهب اإلســالمية تطبيقاً لهذه المبادئ، 
فإنه في حين ال نجد ذكــرًا لإلباضيّة في كتب المدارس الفقهية األخرى إال في القليل النادر، بينما 
كتب اإلباضيّة مليئة بأقوال وآراء المذاهب األخرى، فمن أقدم الكتب اإلباضيّة مســند اإلمام الربيع 
الذي ألفه في القرن الثانــي الهجري، ويجد فيه المطلع عليه روايات لغير اإلباضيّة، وهذا األمر قد 

وجد في كتب الروايات األخرى كصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما.
ومدونة اإلمام أبي غانم هي األخرى حوت أقواالً لغير اإلباضيّة كما سبق ذكره.

وفي القرن الرابع الهجري ُعني اإلمام أبو ســعيد الكدمي بكتاب األشــراف البن المنذر، فوضع 
عليه تعليقات قيّمة، وناقش فيها اآلراء التي أوردها ابن المنذر، وأضاف إليها قول المذهب اإلباضّي.
مة ابن بركــة كتابه الجامع، وكان كثيرًا ما يذكر الشــافعي  وفي نفس هــذا القرن ألف العال
وأبا حنيفة وغيرهما من الفقهاء، وتوالت كتب اإلباضيّة أو أكثرها على هذا المنوال، ولسنا بمقام 

تفصيل ذلك.

:ójóéàdG ≈dEG  áLÉëdG

ما من عصر من العصور وال قرن من القرون اإلســالمية، إال واستجدت فيه مستجدات، وظهرت 
على الساحة قضايا جديدة تحتاج إلى بحث وتأمل، إال أن هذا العصر وبسبب التقدم العلمي، وتعدد 
وسائل اإلنتاج والتنمية، حدثت طفرة كبيرة وتغيرات جذرية في الحياة، صاحبها ظهور قضايا متعددة 
ا يدعو المسلمين إلى ضرورة الوعي بهذه  ال تقاس بالسنين واأليام بل بالساعات والدقائق، وهذا ِمم
القضايا، وتأطيرها في إطار الشــريعة حتى ال ينحرف المســلمون في تعامالتهم، وال يتخبطوا فيها 
تخبط عشــواء، وهذا ما انتبه له علماء اإلسالم ـ بحمد اهللا ـ فانتشــرت المجامع الفقهية، وعقدت 
في ما يتعلق  الكثير من المؤتمرات، وألفت الكتب المتعددة التي تناقش مســتجدات العصر، ســواءً 

بالعبادات أم المعامالت.

ندوة الفقه اإلســالمي بحث بعنوان: نشــأة التدوين للفقه واســتمراره عبر العصــور: د. مبارك بن عبد اهللا الراشــدي، ط 1/   (1)
1410هـ ، ص 151.
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كما ظهرت الموسوعات الفقهية، وتم توظيف التقنيات الحديثة لخدمة الفقه، فظهرت األقراص 
ا يســهل على الباحث الوصول للمعلومة التي يريدها؛ فهذه أول األسباب  التي تحوي مئات الكتب، ِمم

الداعية إلى التجديد.
يقول الدكتور يوســف القرضــاوي في مقدمة كتابه «فقــه الزكاة»: «ثم هنــاك أمور جدت في 
عصرنا لم يعرفها فقهاؤنا القدامى وال المتأخرون، وهذه األمور تحتاج إلى إصدار حكم في شأنها، 
يريــح الناس من البلبلة، ويرد على األســئلة الحائرة على ألســنة جمهور المســلمين، هناك ثروات 
ودخول حديثة غير األنعام والنقود والزروع والثمار، هناك العمارات الشــاهقة التي تشــيد لإليجار 
واالســتغالل، والمصانع الكبيرة واآلالت واألجهزة المتنوعة، وشتى رؤوس األموال الثابتة أو المنقولة 
التي تدر على أصحابها أمواالً غزيرة من إنتاجها أو كرائها للناس، كالســفن والسيارات والطائرات 

والفنادق والمطابع وغيرها»(1).
كما أن كثيرًا مــن األحكام الشــرعية بناها الفقهاء الســابقون مراعاة للعــرف، ومن القواعد 
المشــهورة معهم «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً». وما من شك أن األعراف أو بعضها تغيرت في 
عصرنا هذا، كما هو الحال في كل عصر من العصور، وهذا يقتضي تجديد الحكم الســابق، واألخذ 
بمقتضى العرف الجديد لتتحقق مصالح الناس في التعامل، وحتى ال يقع حيف أو ظلم على أحد(2).

ومثال ذلك: أن الناس قد تعارفوا في بعض البلدان على رد ظروف الهدية ومظاريف الكتابة، نظرًا 
لشحة الورق وعدم طيبة نفس صاحبها بها، فال يمكن لمن اطلع على مثل هذا في كتب العلماء السابقين 

ا ال قيمة له(3). أن يطبقه في مثل عصرنا الحاضر، مع تغير العرف فأصبحت هذه المظاريف ِمم
كما أن بعض الوقائع واألمور القديمة قد يطرأ عليها من األحوال واألوصاف ما قد يغير طبيعتها 
أو حكمها أو تأثيرها، فال يالئمها ما حكم به األقدمون، وهذا ما أشار إليه علماؤنا السابقون عندما 
قرروا تغيــر الفتوى بتغير الزمــان والمكان، مع أن االختــالف في أزمنتهم بســيط وبطيء، واألمور 
أكثر اســتقرارًا، فما بالكم بزماننا المعاصر، والتغيرات فيه ال تحســب بالســنوات وإنما باأليام بل 

بالساعات والدقائق(4).
ومثال ذلك: إن الشــهيد إذا قتل في أرض المعركة فإنه ال يغســل، أمــا إذا نقل منها ثُم مات 

فإنه يغسل، وما أسهل تحديد أرض المعركة في العصور السابقة وما أصعبه في زماننا هذا.

فقه الزكاة: د. يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، مصر، ط 21، 1414هـ، ج 1، ص 27.  (1)
الفقة اإلسالمي بين األصالة والتجديد: أ.د. عبد اهللا محمد الجبوري، دار النفائس، األردن، ط 1/ 1425هـ ، ص 100.  (2)

جواهر القواعد: الشيخ سفيان بن محمد الراشدي، مكتبة االستقامة، سلطنة ُعمان، ط 1/ 1425هـ ، ص 155.  (3)
االجتهاد في الشريعة اإلسالمية، د. يوسف القرضاوي، دار القلم ـ الكويت، ط 1، 1406هـ.  (4)
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هناك مسائل فقهية قديمة اختلف فيها الفقهاء، فانتصر كل منهم لرأي، وأخذ يسوق األدلة على 
ا جعل كثيرًا من القضايا غير محســومة برأي يمكن الرجوع إليه واعتماده دون غيره،  صحة رأيه، ِمم
وهذا وإن انطبق على عصرنا أيضاً، إال أنه ولكثرة المؤسســات االقتصادية واالجتماعية والسياســية 
وغيرها، ال بد من إعــادة النظر في كثير من القضايــا، والوصول فيها إلــى رأي تطمئن إليه هذه 

المؤسسات جميعها، ليسير الجميع على نهج واحد من غير تناقض أو اضطراب.
د شلتوت واصفاً الخالف في اآلراء في مسائل الزكاة: «هذا يزكي مال الصبي  يقول الشيخ محم
 والمجنــون، وذاك ال يزكيه، وهذا يزكي كل ما يســتنبته اإلنســان فــي األرض، وذاك ال يزكي ِإال
ين وذاك ال يزكيه، وهــذا يزكي عروض التجارة وذاك  نوعاً خاصــاً أو ثمرة خاصة، وهذا يزكي الد
ال يزكيها، وهذا يزكي حلي النســاء وذاك ال يزكيها، وهذا يشترط النصاب وذاك ال يشترط، وهذا 
وهذا... إلى آخــر ما تناولته اآلراء في ما يجــب زكاته وما ال تجب وفيما تصــرف فيه الزكاة وما 

ال تصرف»(1).
وبقاء كثير من هذه المســائل عائماً، وعدم التوصل إلى رأي حاســم فيها يعرقل عمل كثير من 
المؤسســات ـ كما تقدم ـ بــل يعرقل تعاون هذه المؤسســات بعضها مع بعض وحل هذه اإلشــكالية 

ال يأتي إال باالجتهاد الجماعي الذي سنتحدث عنه الحقاً إن شاء اهللا.
إن لغة الحوار والكتابة قد تغيرت عن ذي قبل، وهذا يدعو إلى إعادة صياغة لمؤلفاتنا السابقة، 
وأسلوب مناقشتها للمســائل، وإبرازها في قالب عصري وبأسلوب عصري، وال يكتفى بما ألفه العلماء 

السابقون، فإنهم ألفوا لعصرهم وبأسلوبه، ولكل عصر لغة ولكل مقال مقام(2).
د الخضري بك بعدما نقل ثالثة نصوص من ثالثة كتب فقهية لثالثة مذاهب  يقول الشــيخ محم
مختلفة: «هذه الكتب الثالثة هي التي ترشح طالب العلم ألن يكون عالماً في أحد المذاهب الثالثة 
المنتشــرة في عصرنا، تراهــا من جهة التعبير ال تــكاد تفهم وحدها، لذلك احتاجت إلى الشــرح 
والشــرح إلى حاشــية، وال يخطر في بالك أن هذا الموضوع يقرأ في أقل من أســبوعين، معظمهما 
ينقضي في تفهــم ما يريد المؤلف، ثُم تراها بعد ذلك خلوًا من االســتدالل، وبذلك ال يكون هناك 
فرق بين من لم يتعلم ومن تعلم، إال أن هذا عنده من المســائل ما ليــس عند ذاك، أما كيف أخذ 
إمامه الحكم من أدلته فال، مع أن الفقه ال يتم بهذه الصورة التي ال تجد فيها أثرًا لخالف ســائر 

ة، وهذا يغلق باب حسن الفهم على طالب العلم»(3). األئم

فقه الزكاة ج 1، ص 27 (نقًال عن كتاب اإلسالم عقيدة وشريعة، محمد شلتوت، دار القلم، مصر، ص 109).  (1)
فقه الزكاة، ج 1، ص 25.  (2)

تاريخ التشريع اإلسالمي، الشيخ محمد الخضري بك، دار الكتب العلمية، لبنان، 1405هـ، ص 271.  (3)
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نعم «لقد آل التصنيف في عصور مضت إلى عرض بأســلوب علمي شــديد التركيز، متفاوت 
الترتيب، مستغلق العبارة لغير المتمرس، وظهرت (المتون) التي استلزم إيضاحها وضع (الشروح) 
وتعليق (الحواشــي) على نمط صعب ال تكمل الفائــدة منه للمتخصص، بل ربمــا تنحصر خبرة 
الفــرد بمذهب دون آخر، لما تعارف عليه أهل كل مذهب في دراســته واإلفتاء به والتأليف فيه، 
من أصول ورمــوز واصطالحات، بعضها يدون في مواطن متفرقــة، وبعضها ال يدرك إال بالتلقين 

والتوقيف عليه»(1).
ولإلمام الســالمي في مقدمة كتابه المعارج كالم نفيس حول هذه القضية، أحرى بنا أن ننقله 
بنصه، قال: «فينبغي لكل مؤلف أن يراعي لســان قومه الذين قصدهم بالخطاب، فيخاطبهم بلغتهم 
التي يفهمونها، ويراعي أحوالهــم في أفهامهم، فيخاطبهم بقدر عقولهــم، وقد تختلف هذه األحوال 
باختالف القرون واألمم، وتنــوع اللغات، ووفور الــذكاء، وقوة الفهم، وتفــاوت المراتب في ذلك، 
فلذا ترى نهج األقدمين في التأليف غير نهــج المتاخرين، فإنّ األقدمين ِإنَما يخاطبون قوماً ال يليق 
بحالهــم إال ذلك الخطاب، والمتأخريــن يخاطبون أقواماً ال يليق بحالهــم إال ذلك الخطاب أيضاً. 
في حق قوم بموافقته مقتضى  والبالغة هي مراعاة مقتضى حال المخاطب، فقد يكون الخطاب بليغاً 
حالهــم، غير بليغ في حق آخرين أن لــو خوطبوا به؛ ألنه لم يوافق مقتضــى حالهم، ومع ذلك فهو 

بليغ؛ ألنه إنما خوطب به من ال يليق بحاله إال ذلك الخطاب»(2).
ـ كما أنه من الضروري إيجاد البدائل اإلســالمية المناســبة للمصارف اإلســالمية، في تطوير 
النظرة إلى بعــض المعامالت، كما أن بعض القضايا المطروحة في كتب الفقه اإلســالمية القديمة 

تختلف طبيعتها عن طبيعة القضايا الحديثة(3).
فلئن كانت حوادث السير في عصور مضت متوقفة عند حدود سقوط شخص من راحلته، وإصابته 
ببعض الجــروح أو الكدمات، فإن حوادث الســير في عصرنــا أنتجت قضايا تحير اللــب، لكثرتها 
ودقتها، فالمركبة قد تصيب أشــخاصاً وتقتل آخرين، وتدمر ما تأتــي عليه من الممتلكات واألموال، 

ناهيكم عن حوادث الطائرات وما شابهها.
لكل هذه األسباب السبعة المتقدمة ولغيرها من األســباب يتضح لنا مدى الحاجة الماسة إلى 

التجديد.
ولكن ماذا نعني بالتجديد؟ وما هي ضوابطه؟

الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط 3، 1405هـ، ص 51 (بتصرف بسيط).  (1)
معارج اآلمال على مدارج الكمال، الشيخ السالمي، وزارة التراث، سلطنة ُعمان، ط 1، 1403هـ، ص 93 - 94.  (2)

الفقه اإلسالمي بين األصالة والتجديد، ص 101.  (3)
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التجديد في اللغة: هو تصيير الشيء جديدًا غير قديم.
ا في االصطالح: فهو ال يخرج عن المعنى اللغوي؛ ألن المقصد منه إبراز ديننا اإلســالمي  َوأَم
في ثوب قشيب متمشــياً مع متطلبات العصر، من غير تفريط في شيء من ثوابته. وهو ما يشير إليه 
الحديث الذي رواه أبو داود من طريق أبي هريرة عن الرســول ژ أنه قــال: «إن اهللا يبعث لهذه 

األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»(1).
وال يعني التجديد تغيير طبيعة القديم أو اســتبداله بشيء آخر؛ كما قد يظن البعض، بل ال بد 
من اإلبقاء على جوهر القديم وطبيعته ومعالمه وخصائصه مع اتساعه لمتغيرات العصر ومستجداته، 

حتى يكون لكل نازلة حكم ولكل مشكلة حل.
يقول الدكتور الجبــوري في معرض حديثه عن تجديــد الدين: «إنها فــي الحقيقة العودة إلى 
التدبير والتيســير، واالهتمام بجوهر الدين ولبابه. فالذي يقرأ فقــه الصحابة والتابعين يجد أنهم 
أفقه الناس لروح الشــريعة ومقاصدها، وكانوا ملتزميــن كل االلتزام بشــرع اهللا، ومع ذلك كانوا 
يجتهدون في أحكام الوقائع بروح ســمحة، يعلــم الناس أن اهللا تعالى لم يشــرع دينه إال لمصلحة 
عباده، وأنه يريد لهم اليســر وال يريد لهم العســر، وكان منهجهم الوســط الذي هو سمة أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
وإذا كان تجديــد الدين قد ثبتت مشــروعيته بصفــة عامة، فإن الفقه اإلســالمي أولى جوانب 
الدين بالتجديد؛ ألنه الجانــب العلمي المرن المتحرك الذي يطلب منه مواجهة مســتجدات األمور 

والحوادث بالحكم والفتوى والبيان»(2).
ولئن كان هذا هو المراد بالتجديد في الدين، فإن التجديد في الفقه اإلســالمي ال يختلف عن 
ذلك، إذ يراد به تنمية الفقه اإلســالمي وإدخال التحســينات التي ال تغير من صفته، وال تبدل من 

طبيعته، مع احتفاظه بخصائصه والمحافظة على جوهره.
يقول الدكتور الجبوري: «فليس من التجديد السير وراء غيرنا واتباع سننهم؛ ألنه بذلك تفقد ذاتنا 
وتذوب شخصيتنا، ونرضى ألنفســنا موقف التبعية والخضوع. وليس من التجديد تطويع الفقه اإلسالمي 

ليساير القوانين الغربية... وليس من التجديد االستخفاف بكل قديم وفتح األبواب لكل جديد»(3).

رواه أبو داود.  (1)
الفقه اإلسالمي بين األصالة والتجديد، ص 96.  (2)

المرجع السابق، ص 97.  (3)
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التجديد في الفقه اإلســالمي ال يجوز أن يكون عشوائياً أو شــعارًا يرفعه كل من أراد أن يرّوج 
لفكرة يحملها، أو رأي يميل إليه، وإنما ال بد أن يكون تجديدًا في إطار الشريعة نفسها، مع مراعاة 

ثوابتها ومتغيراتها، ويتضح لنا ذلك من خالل الضوابط اآلتية:
ـــنة: فال خير فــي اجتهاد صادم النصوص الشــرعية أو  1 ـ عدم الخروج عن الكتاب والس
تجاوزهــا، وهذا ما نص عليه العلماء قاطبة على اختالف مذاهبهــم. بل هو قبل ذلك ما نص اهللا 
 Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :تعالى عليه نّصــاً صريحاً في كتابــه العزيز، يقول ســبحانه
 â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í

ä ã﴾ [النساء: 59].
ويقول سبحانه: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 10 

2 3 4 5 6 7 8 9 ﴾ [األحزاب: 36].
كما نص عليه نبينا الكريم ژ في أحاديث كثيرة منها قوله ژ : «كلكم يدخل الجنة إال من 

أبى، قالوا: ومن يأبى يا رسول اهللا؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى»(1).
يقول اإلمام السالمي في أنوار العقول:

ــة الــمــخـــــتــارواألصـــل للفقـــه كتـــاب البـــاري ــن ــد س ــع إجـــمـــاع ب
منعـــا هـــذي  عنـــد  وهالـــك مـــن كان فيهـــا مبدعا(2)واالجتهـــاد 

ــنة واإلجمــاع». وقال أيضاً:  ويقول في طلعة الشــمس: «االجتهاد ثابت في ما عدا الكتاب والس
«محل االجتهاد: حادثــة لم يوجد فيها حكم عن اهللا تعالى في كتابه وال على لســان رســوله، ولم 
ينقل في حكمها إجماع من المســلمين، فإن كان في الحادثة شيء من األحكام الثالثة وجب اتباعه، 

وحرمت مخالفته إجماعاً»(3).
والنصوص في ذلك كثيرة مشهورة لسنا بحاجة إليها اآلن.

ومن أطرف ما سمعته من بعض دعاة التجديد أنه يرى أن الحجاب ليس بفرض إذا ترتب عليه 
أذية للمرأة ولو بنظرة اســتهزاء، وذلــك عندما تكون في غير بالد المســلمين، وإنما يكتفى ِبخرقة 
تضعها على شعرها، واســتدل لذلك بأن اهللا تعالى لما ذكر الحجاب وفرضه ذكر العلة منه بقوله: 

بهجة األنوار (بهامش طلعة الشمس على األلفية، الشيخ السالمي، وزارة التراث، سلطنة ُعمان)، ط 2، ج 1، ص 31 - 33.  (1)
طلعة الشمس، ج 2، ص 78.  (2)

المرجع السابق، ج 2، ص 302.  (3)
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﴿ z y } | { ~ ﴾ [األحزاب: 59]. فالحجاب شــرع لدفع األذى عن المرأة المسلمة، وقد 
انقلب الحال اآلن فأصبح الحجاب سبباً ألذية المرأة!؟

ونسي هذا أو تناسى أن خلعها لحجابها ال يقلل األذى عنها بل يزيده من خالل مالحقة الفساق 
لها بنظراتهم ومضايقاتهم.

3 ـ اإلجمـــاع المتيقن: َوِإنَما عبرنــا بالمتيقن؛ ألنه ليــس كلّ إجماع نقل هــو إجماع صحيح، 
بــل كثيرًا ما يحكى اإلجماع في مســألة فيها عدة أقوال، واألغرب من ذلك أنــك تجد عالماً يحكي 
اإلجماع على قول، وآخر يحكي اإلجماع على خالفه، فال بد أن يكون الفقيه المجدد على علم بمواضع 

اإلجماع حتى ال يجتهد في مسألة أجمعت األمة فيها على قول.
مة ابن السبكي: «اتفق أكثر المســلمين على أن اإلجماع حجة شرعية يجب العمل به  يقول العال

على كل مسلم»(1).
وقال إمام الحرمين في البرهان: «ما ذهب اليه الفرق المعتبرون من أهل المذاهب أن اإلجماع 

في السمعيات حجة... إلى أن قال: ... اإلجماع حجة قاطعة»(2).
5 ـ إعمال القياس الصحيح الذي هو حمل ما جهل حكمه مــن األمور على ما علم حكمه لعلة 

جامعة بينهما(3).
وال بد من التثبت قبــل إجراء القياس، وذلك الحتمال وجود الفــارق بين األصل والفرع، أو أن 

الفرع ال يساوي األصل في وجود العلة، وأيضاً أن يتساويا في الحكمة.
 ومثال ذلك: بأنه ال يمكن أن يقاس التيمم على الوضوء في اســتحباب التثليث، بجامع أن كال
منهما طهارة صغرى يســتباح بها الصالة، وذلــك ألن التيمم مبني على التخفيــف ال على التحقيق 

بعكس الوضوء الذي ال بد فيه من استيعاب غسل العضو كامًال(4).
6 ـ اعتبار مقاصد الشريعة ومصالح العباد: وذلك ألن الشــريعة تدور على تحقيق المصالح 
ودفع المفاســد، فالتجديد في الفقه اإلســالمي يحتاج إلى ربط األحكام بمقاصد الشريعة. وإدراك 

الغاية من الحكم حتى يقتنع به العقل ويطمئن إليه القلب.

اإلبهاج في شرح المنهاج، السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1416هـ، ج 2، ص 353.  (1)
البرهان، إمام الحرمين، دار الوفاء، مصر، ط 3، 1412، ج 1، ص 434، ص 436.  (2)

طلعة الشمس، ج 2، ص 91، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، المكتب اإلسالمي، ط 2، 1402هـ.  (3)
طلعة الشمس، ج 2، ص 95.  (4)
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ا يكتبه االختصاصيون في هذا العصر، مثل مــا يكتبه األطباء عن أضرار  وينبغي االســتفادة ِمم
الخمر ولحم الخنـزير، وما قد ينتج عن اســتعمال بعض الوسائل من أضرار، وما كتبه االقتصاديون 

عن اآلثار المدمرة لبعض المعامالت، وإيجابيات وسلبيات بعض المعامالت االقتصادية(1).
وقد وقف كثير من الباحثيــن إزاء هذه القضية موقفين متباينيــن، فمنهم من أفرط في األخذ 
بالمقاصد حتى أخذ يتجــاوز كثيرًا من النصوص، ويعطل كثيرًا من األحــكام، بحجة أن ما فعله هو 
الموافق لمقاصد الشــارع الحكيم، ومنهم من فرط في األخذ بها فوقع منه تسرع في قبول أو رفض 

بعض القضايا، مع أنها تتنافى مع مقاصد الشرع الحنيف.
والموقف الوســـط: أن يؤخذ بها عندما تتعارض األدلة تعارضاً ال يمكن معه الجمع بينهما، أو 
ترجيح أحدهمــا على اآلخر، وهنا ننظر أيهما يتناســب أكثر من غيره من مقاصد الشــارع الحكيم 
ويؤخذ به أيضاً فــي القضايا التي ال دليل فيها يدل على جوازها أو منعها؛ فهنا ننظر إلى النصوص 

العامة ومقاصد الشرع الحنيف.
7 ـ مراعاة فقه الواقع والمستجدات التي يحفل بها عصرنا هذا، وأن يكون الفقيه ُمِلّماً بمشاكل 
عصره، وحاجات الناس، فال بد من االنفتاح وســعة االّطالع، إذ االنغالق واالنكفاء على النفس ربما 

أدى إلى الجمود والتقوقع ورفض كل جديد.
يقول الدكتور القرضــاوي: «ال بد للمجتهد أن يكون على حظ مــن المعرفة بأحوال عصره، 
وظــروف مجتمعه ومشــكالته، وتياراتــه الفكرية والسياســية والدينية، وعالقاتــه بالمجتمعات 
األخرى، ومدى تأثيرها فيها... وأكثر من ذلك أن نقــول: إن على المجتهد أن يكون ملماً بثقافة 
عصره، حتى ال يعيش منعزالً عــن المجتمع الذي يعيش فيه ويجتهد لــه ويتعامل مع أهله، ومن 
ثقافة عصرنا اليوم أن يعرف قدرًا من علوم النفس والتربيــة، واالجتماع، واالقتصاد، والتاريخ، 
والسياســة والقوانين الدولية، ونحوها من الدراســات اإلنســانية التي تكشــف له الواقع الذي 

يعايشه ويعامله...»(2).

:ójóéàdG »a √QhOh ¿QÉ≤ªdG ¬≤ØdG

ا ال شــك فيه أن األمور الفرعيــة التي ال يوجد فيهــا دليل قطعي فيها مجــال رحب لآلراء  ِمم
والخالف، وال يمكن أن يحصر الصواب في جميع مسائل الفروع في مذهب بعينه، أو مدرسة إسالمية 
دون أخرى، فما ال تتسع له مدرســة فقهية قد تتسع له مدرســة أخرى، وهذا ما يوضح مدى أهمية 

الفقه اإلسالمي بين األصالة والتجديد، ص 154.  (1)
االجتهاد في الشريعة اإلسالمية، ص 48.  (2)
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ا يثري ثقافته، ويســهل عليه الوصول  الفقه المقارن الذي يوقف المجتهد على األقوال المختلفة، ِمم
إلى الحقيقة.

وال نقصد بالفقه المقــارن فقه المذاهب اإلســالمية القائمة إلى اآلن، وإنمــا يقصد به جميع 
اآلراء الفقهية حتى التي انقرض أتباعها كاألوزاعي والليث وسفيان وابن حزم وغيرهم(1).

كما أن ذلك أدعــى الجتثاث أصول الهــوى، ودواعي التعصب المذهبي الذي طغى ـ ولألســف 
الشديد ـ على كثير من المسلمين في العهود السابقة، حتى ظن بعضهم أن الحق في الفروع منحصر 

عليه دون من عداه، وهذا كله للمجتهد القادر على تمييز الحق من الباطل دون المقلد والضعيف.
واهللا المستعان، والحمد هللا رّب العالمين.

الفقه اإلسالمي بين األصالة والتحديث، ص 149.  (1)



العال طلب  في  العمـر  أقِضي  منـزالذريني  المعالي  إال  لـــي  طاب  فمـا 
سلسالوهات كـــؤوس العلـم مـــألى نقيـًة الســـعادة  رّي  من  ألرشـــف 
صحائف من  وافتحـي  حّدثينـــي  وهـلالأال  الزمـــــان  فيهـــا  بما  تغنى 
بأســـطرها كــــف الهداية ســـجـالصحائف مجد العلم والفكر والهدى
فاعتلىفجال أبو الشـــعثاء فيهـا مســـطـراً البدايـة  مســـك  أوجها  على 
آللئ العوتـبـــي  خطــــوط  تجلـت ضيــــاًء في القلوب تســـلالوتلـــك 
وروعًة وأجمالوبـــان بيـان الشـــرع نــــوراً  فيا رب مــــا أبـهـاه ســـفراً 
نهضة فوانيــس  بـــل  علم  منهالقواميس  الُعماني  الفقـــــه  بها  تجلى 
أماجـد أنقـيـــاء  ديــــن  تقــــاة دعــــــاة للهدايـــة والعـــالوأعــــالم 
ـــة علم مــــن جمـيـــع مذاهـب فاجتلىأئم الغبيراء  نحو  نـورهم  سرى 
زمــانه بالعلـــوم  تســـامى  وانجلىوقـــرن  بالجاللة  مهابـــــاً  ـى  َتَقض
واسعدي الغبيراء  أرض  فافخري  معوالأال  أمســـى  الفقـه  منـــار  فأنـت 
ضياؤها ال يغـيب  شمســـاً  زلت  مـن الفقه لن يبلى ســـناها ويأفالوما 
صفحاتـها بوركـــت  قـــد  ندوة  محفالفيا  اليوم  زيــــن  صـدق  بألالء 
تالفميســـي ورود الحب والشكر واإلخا قد  المنابر  في  علينا  مـن  علـى 
بـهّيه الكــــالم  در  مــــن  اللينثــــر  لينبــــئ عن مـجد العلـــوم مفص
فإنـني المعـالي  نـحو  أســـر  أيا نفـس أشــــتاق الصعـــود مؤمالذريني 
وال عمر إال باحتســـاء اْلُمّر قد حالفال عيش إال في ذرى الـمجد طائب
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د وعلى آله وصحبه  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محم
أجمعين. أما بعد:

فيعتبر الفقــه من العلوم اإلســالمية التي حاكت متطلبــات كل عصر ومصــر، فأولتها األجيال 
اهتمامها، وبرز في كل قرن من عمر اإلنســانية مؤلفات كانت ثمرة العطــاء الفكري لكل حقبة من 

حقب التاريخ، تروى فصوله، وتبين معالمه، وتظهر جوانب تسامحه.
من وزارة األوقاف والشــؤون الدينية ألهمية دراســة النتاج الُعماني خالل تلك الحقب  وإدراكاً 
المختلفة، دراســة مقارنة تحوي كافة معطيــات كل جيل، بما يتوافق مع مفاهيــم التجديد للخطاب 

الديني، أقامت:

«ندوة تطور العلوم الفقهية في ُعمان خالل القرن الخامس الهجري؛
التأليف الموسوعي والفقه المقارن»

من 25 - 27 محــرم 1426هـ الموافق 6 - 2005/3/8م، في إطار سلســلة نــدوات تطور العلوم 
الفقهية، للمضي قدماً لمّد جسور التواصل بين الماضي التليد والحاضر المشرق.

إن القــرن الخامس الهجري الــذي تناولته هذه الندوة المباركة كان بحــق من أنصع القرون، 
لما تمخض عنه من حركة فقهية شــهدتها الساحة الُعمانية خاصة، واإلنســانية عامة، حيث ظهرت 
الموســوعات الفقهية التي حوت جوانــب علمية مختلفة، كانــت العمدة لمن أتى بعــد من الباحثين 

والدارسين.
إن الجلســات الفكرية الفقهيــة التاريخية الهادفة، والتــي تتابعت خالل اليوميــن الماضيين، 
أسفرت عن بحوث ودراسات جادت بها قرائح العلماء والمفكرين، الذين أتوا من العديد من األقطار 
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اإلســالمية، للمشــاركة في هذه الندوة المباركة، لتبرز المالمح العلمية للقــرن الخامس الهجري، 
والتي وضحت مدى التآخي بين ما ألّفه العلماء في ُعمان وغيرها من البالد العربية في تلك الحقبة 
التاريخية المهمة، بأســلوب مقارن بما يكشــف عن الجديد ليضيف إلى المكتبة حصاد هذه الندوة 

المباركة القيمة.

للمقترحات واألفكار التي  ومن ُهنا خلصت الندوة إلى هذا البيــان الختامي، الذي يعّد جمعــاً 
نوقشت خالل هذه الندوة فكان في اجتماعهم اتحاد عقول، وترابط أفكار، أثمر التوصيات التالية:

تعتبر هذه السلســلة من ندوات تطور العلوم الفقهية في ُعمان مدخًال لدراسة جدلية التأثير  –
والتأثر بين المذاهب المختلفة والمذهب اإلباضّي نفســه في المشــرق والمغرب، والضرورة 

داعية لتحليل هذه الجدلية من مختلف المداخل المعرفية، في بحوث أكثر توسعاً وتعمقاً.

التفكير في إنشــاء مجمع فقهي يضم شــتات اآلراء والخبرات الكبيرة التي يمكن أن تجعله  –
إلى جانــب المجامع الفقهية األخرى، ليكون ســندًا للمجامــع الفقهية العالمية  رافدًا مهماً 

والمحلية.

وجوب العناية والرعاية لكتب الخالف، والفقه المقارن، للعمل على تحقيق التراث الفقهي،  –
ونشر الموسوعات الفقهية التي خلدها لنا العلماء األعالم في التاريخ اإلسالمي.

وجوب االهتمام بالدراســة المقارنة على جميع المســتويات، وخاصة في الدراسات الجامعية  –
والدراســات العليا، وفي الرســائل، واألطروحات، والبحــوث العلمية، وفي مجال التشــريع 

والتنظيم وإصدار القوانين واألنظمة.

وجوب االســتفادة من تراث المذاهب الفقهية المختلفة، ونبذ التعصب والعصبية المذهبية،  –
القتنــاص الجواهر والآللئ من هذه المذاهب، التي تمثل أوســع تراث فقهي وتشــريعي في 
العالــم، واالعتماد عليهــا في معرفة المســتجدات والحــوادث التي يفرزها العلــم والتطور 

االجتماعي واالقتصادي والتشريعي في العالم.

الدعوة لتفعيل االجتهــاد الجماعي، وإقامة الجمعيات والمؤسســات والمنظمــات على جميع  –
المســتويات، إلعطاء الحكم الشــرعي المناســب، ســواء ما تم اختياره من التراث الفقهي 

اإلسالمي، أو ما تم استنباطه واالجتهاد فيه في ما لم يسبق بيانه.

تشــجيع الدراسات العليا في الشــريعة والفقه المقارن، ودعم طلبة الدراســات العليا مادياً  –
ومعنوياً، وتوفير المصادر والمراجع لهم.
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تشــجيع الباحثين والمختصين على عمل أبحاث ودراســات عن هاتين الموسوعتين (الضياء،  –
وبيان الشــرع)، واســتكمال طبع األجزاء التي لم تطبع والعناية بهما عناية تتناســب مع ما 
يعكسه الكتابان من رؤى وتوصيف، وتوثيق علمي واجتماعي وتاريخي واقتصادي لتلك الحقبة 

من الزمن.

التأكيــد على أهميــة عقد مثل هذه الندوات، وتســليط الضــوء على مختلــف جوانب تراثنا  –
اإلسالمي في جميع مراحله.

التأكيد على أهمية التعدد والتنــوع في ما يجوز اختالف الفهم فيه، وضرورة تنشــيط مبدأ  –
االجتهاد في الوسط الفقهي، بما يكفل إحداث نهضة فقهية مواتية لمستجدات حياتنا، إلعمال 

مبدأ التغيير والتجديد للخطاب الديني.

العمل على تطوير آلية التنســيق والتواصل، وتعزيز أوجه التعاون على مستوى العالقات بين  –
المؤسسات العامة والخاصة، والتي تعنى بهذا الجانب الحيوي المهم، بما يكفل خدمة تراثنا 

اإلسالمي العريق، باعتباره قيمة حضارية نعتز بها.

يوصي الباحثون بأهمية الحضور الفكري والفقهــي الُعماني في المراكز البحثية واألكاديمية  –
ليكــون لذلك الحضور األثــر الفاعل في اّطالع الدارســين والباحثين لمعطياتــه، وإمكانية 

دراسته بجانب عطاء الفكر اإلسالمي على العموم.
ختاماً: يسّر وزارة األوقاف والشؤون الدينية أن تتوجه بالشكر أجزله وأعطره للعلماء والباحثين 
منهم لإلســهام في إنجاح هذه الندوة، متمنية لهم  الذين تجشموا مشقة الســفر وصعوبته، ســعياً 

التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.
كما يرفع المشاركون في هذه الندوة المباركة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي 
لموالنا حضرة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن سعيد المعظم، باني هذه النهضة وراعيها، على 
دعمه للحركة العلميــة وتوجيهه المتواصل إلبراز الحضارة الفكرية الُعمانية عبر هذه السلســلة من 

الندوات المباركة.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.








