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لم يكن في علوم املسلمني وال في فنونهم املّتصلة بالعمران واإلدارة والتنظيم وإقامة 
ودرء  للمصالح  جلبا  أكثر  وال  الشرعية،  السياسة  من  أسمى  علم  احلّق  العدل وحتقيق 

للمفاسد منه. ولم يكن علم أنفع لهم في عاجل دنياهم وآجل آخرتهم من هذه السياسة املنسوبة للشريعة.
أّنك  التعميم من فائدتها ونفعها وشمولها لعموم اخللق مدرك من تعاريف علمائنا بال استثناء حتى  وهذا 

حتتار في حتديد أوسع التعاريف لهذه السياسة الشرعية، فقد عّرفها ابن عقيل بقوله: »هي ما كان فعال يكون 
معه الناس أقرب إلى الصالح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول وال نزل به الوحي، وعّرفها الكفوي بقوله: هي 

استصالح اخللق بإرشادهم إلى الطريق املنجي في العاجل واآلجل وهي من األنبياء على اخلاصة والعامة في ظاهرهم 
وباطنهم ومن السالطني وامللوك على كّل منهم على ظاهرهم ال غير، ومن العلماء ورثة األنبياء على اخلاصة في باطنهم ال 

غير، وعّرفها املقريزي في كتابه »اخلطط« بأّنها »القانون املوضوع لرعاية اآلداب واملصالح وانتظام األحوال«.
ورغم هذه األهمية للسياسة الشرعية وحاجة األّمة امللّحة لتحقيق متثالتها ومختلف ظواهرها وأبعادها، فإّننا جند هذا 
العلم أقّل العلوم عناية وأندرها تأليفا، وأسطحها غوصا الستخراج آلليها عند علمائنا، بل جند اخلطباء واملرشدين واملهتّمني 

باملعرفة الشرعية ال يكادون يعيرون اهتماما لهذه السياسة التي يتوّقف عليها إدارة شؤونهم وتدبير أمورهم.
فهي العلم الذي ال يضاهى وال ينافس جاللة وقدرا، إذ به يعرف أنواع الرياسات والسياسات االجتماعية واملدنية وأحوالها من 
أحوال امللوك واألمراء واحملتسبني والقضاة والعلماء واجلباة ووكالء بيت املال ومن يجري مجراهم، وموضوع هذا العلم املراتب 

املدنية وأحكامها، حتى قال املاوردي هي موضوعة خلالفة النبّوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا«.
ولعّل أقدم نّص وردت فيه كلمة السياسة باملعنى املتعّلق باحلكم، هو قول عمرو بن العاص ألبي موسى األشعري في وصف 
بدمه، احلسن  والطالب  الله عنه(  )يقصد عثمان رضي  املظلوم  اخلليفة  ولّي  »إّني وجدته  ـ  الله عنهم جميعا  ـ رضي  معاوية 

السياسة، احلسن التدبير«.
ولعّل ضرورة االهتمام بهذا العلم املّتصل باحلكمة العملية في إدارة شؤون األمة، من أوكد الواجبات الشرعية ألّن به تصلح 
البالد وتنتظم أحوال العباد، ولعّل في اهتمام بعض علمائنا املعاصرين من أمثال الشيخ بيرم األّول التونسي، أحد أعالم جامع 
الزيتونة املعمور ما يكون لنا حافزا في استجالء معاني هذه السياسة الشرعية وحتصيل فوائدها، والسير على نهجها، 
فإّن األّمة رغم جمعها لكتاب الله وحفظه وجمعها لسّنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، لم تنتفع كثيرا مبا جمعت 
ألّنها لم حتسن االستفادة مّما أّصل لها السلُف، ولم حتط بطرائق تنزيل هذه العلوم في واقعها، ومدى تالؤم ذلك مع 
ق لها، ومعاني ال مباني لها،  تفاصيل أحداثها فحّصلت الشريعة، ولم حتّصل سياستها، مّما يجعلها أنظارا ال حتُقّ
وتنزيُل البرامج الشرعية واملطالب اإللهية واألحكام الرّبانية، ُيحتاج فيه إلى دراية بالواقع الذي ُيراد تنزيل حكم 

الله عليه، وهو ما يعرف عند األصوليني بتحقيق املناط، أو ما اصطلحنا على تسميته بـ«السياسة الشرعية«.
ولقد كنت في السّنة املاضية مع جّلة من أساتذة املعهد العالي للحضارة اإلسالمية، قد اّتفقنا على 

بعث ماجستار وسمناها باختصاص »الفقه والسياسة الشرعية« إميانا مّنا بأّن العلم اإلسالمي  نوعان : 
- شريعة وسياسة )وإن شئنا قلنا فقه وسياسة(.

ال يحصل أحدهما إال باآلخر، وال يستقيم أحدهما نفعا وفائدة إال بوجود اآلخر، 
ولعّل هذه الندوة التي ينظمها مركز الدراسات اإلسالمية بالقيروان، مّما يدخل 

في هذا االهتمام، وهذه اللفتة من جامعة الزيتونة، تعتبر استئنافا ملثل 
تفعيلها  إلى  األّمة  التي حتتاج  املهّمة،  الشرعية  القضايا  هذه 

إلبرازها واالستفادة منها. 

حاجة األمـّة إىل السياسة الشرعية
بقلم: فضيلة الشيخ الدكتور 
هشام قريسة ـ رئيس جامعة الزيتونة

االفتتاحية

لة
ج
امل
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والمدير المسؤول 

الدكتور هشام قريسة 
مدير التحرير 
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دار السقيفة للنشر
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الهاتف: 71.575.870  /  
71.575.937  /  71.575.514

في ندوة فكرية باملعهد العالي ألصول الدين: 
التقسيط واآلجال يف املعامالت املالية

دثني: الفكر النقدي عند احمُلّ
أصولـــه وتطبيقاتــه

في ندوة وطنية مبدرج ابن خلدون:
حقوق اإلنسان بني الليربالية واإلسالم

مـيـثـاق اإلسالم يف 
تحديد العالقات 

ونمط التعايش بني 
البشر

محاضرة الشيخ 
أحمد بن ميالد حـــول 
الشيــــخ أحمـد زرّوق

نــدوات

في ندوة علمية دولية

ندوات

تظاهرات

ندوات

ذكرى

ذكرى ووفاء

á«fƒàjõdG á∏éŸGá«fƒàjõdG á∏éŸG

في هذا العدد

  4

  6

  8

  10

15

  18

28

تأسيس االحتاد العام 
التونسي للشغل
الزيتونيـون 

ونضاالتهــم النقابيـــة

املخدرات الرقمية وسبل الوقاية منها: 
تظاهرة تحسيسية وتوعوية 

لفائدة طلبة الزيتونة



الرباعي األول / 2015 ـ العدد 23 الزيتونية لة
ج
امل

4

عضو أّدى  إنياس  األمني  محمد  الشيخ 
زيارة  والسنغال  املغرب  علماء  رابطة 
مجاملة إلى مقّر رئاسة جامعة الزيتونة أين التقى 

بالدكتور هشام قريسة رئيس جامعة الزيتونة.
على  اللقاء  هذا  خالل  السنغالي  الضيف  وأّكد 

أهمية الدور الذي تلعبه جامعة الزيتونة 
في التكوين العلمي للطلبة األفارقة الذين 
ثلون أثناء مزاولتهم لدراستهم  بقدر ما يمُ
هذه  في  لبلدانهم  سفراء  بتونس  ليا  العمُ
بعد  يمُصبحون  فإّنهم  الزيتونية  اجلامعة 
األصلية  بلدانهم  إلى  النهائية  عودتهم 

فراء للجامعة الزيتونية بها. سمُ
إنياس  األمني  محمد  الشيخ  أبرز  كما 
من  الراهن  الوضع  يتطلّبه  ما 

األّمة اإلسالمية اليوم من حتابب في الله وحتابب 
والدائم  الشامل  احلضاري  النهوض  أجل  من 

بالعالم اإلسالمي.
رئيس  قريسة  هشام  الدكتور  بنّي  جهته  ومن 
جامعة الزيتونة أّن الزيتونة مبا هي أعرق منارات 

أجل  من  القرون  مّر  على  جتتهد  انفّكت  ما  العلم 
خدمة اإلسالم ونشر رسالته والدعوة إليه والعمل 
بتراثه  واالرتقاء  لغته  ودعم  ثقافته  تعزيز  على 

العلمي واحلضاري.
الظروف  أّن  الزيتونة  جامعة  رئيس  والحظ 
علماء  تضع  الراهنة  التاريخية 
وشيوخها  اإلسالمية  األّمة 
والدينية  التعليمية  ومؤسساتها 
في وضع يتطلّب منهم بناء روابط 
جديدة مع عاملهم تستجيب لروح 

العصر.
عدٌد  اللقاء  هذا  حضر  وكان 
كبيٌر من الطلبة األفارقة الدارسني 
G.مبؤسسات جامعة الزيتونة

ابن �سيخ الإ�سالم اإبراهيم اإنيا�س يف زيارة جماملة جلامعة الزيتونة

الطلبة األفارقة هم سفراء جلامعة الزيتونة ببلدانهم األصلية

نّظم املعه�د العالي ألصول الدين ي�وم اخلميس 16 
أفريل 2015 ن�دوة فكرية حول موضوع » التقس�يط 

واآلجال في املعامالت املالية«. 
وقد أّكد الدكتور هشام قريسة رئيس جامعة الزيتونة 
لدى افتتاحه لهذه الندوة على أهمية االستفادة من مثل 
ه�ذه الندوات، ال س�يما بالنس�بة إلى طلب�ة الدكتورا، 
مل�ا تنط�وي علي�ه احملاض�رات - املمُقّدم�ة م�ن ط�رف 
أس�اتذة متنّوع�ي االختصاصات - م�ن جانبني علمي 
وبيداغوجي، مبا يمُس�اعد هذه الشريحة على التقّدم في 
تسلّحة باألدوات واملقاربات املنهجية  إجناز رس�ائلها ممُ

الضامنة لنجاحهم في ميدان البحث العلمي.
وف�ي حني تن�اول الدكتور مني�ر رويس مدي�ر املعه�د العالي ألصول 
الدي�ن مس�ألة تأصيل الفك�ر املالي واالقتص�ادي من منظور إس�المي، 
اس�تعرض الدكتور عمر بن عمر األهداف العام�ة املرجّوة من تنظيم هذه 

الندوة على غرار إدماج قس�م الش�ريعة باملعهد العالي ألصول الدين في 
محيط�ه االقتص�ادي واالجتماع�ي والسياس�ي والثقافي، ك�ي ال تكون 
جامعة الزيتونة معزولة عّما يجري خارج أسوارها، إضافة إلى كسر خّط 
الروتني لدى طلبة العلم بإكس�ابهم مهارات تربوية وعلمية، 
وإتاحة الفرص�ة لديهم للتعّرف عل�ى الضوابط والتطبيقات 

املعاصرة للفقه اإلسالمي.   
وقد اش�تمل برنامج هذه التظاهرة على جلس�تني علميتني 
ترأسهما الدكتوران عبد اللطيف بوعزيزي ومحمد الشتيوي.
هذا وتعلّقت املواضي�ع التي تطرق إليها الباحثون في هذه 
الندوة بالضوابط الش�رعية لبيع التقسيط )د. عمر بن عمر( 
وبيع التقس�يط ب�ني النص واملقصد )د. مني�ر بن محمود( و 
البن�ك اإلس�المي للتنمي�ة والبيع اآلج�ل )أ. محم�د جراية( 

وآليات توثيق عقود بيوع اآلجال )د. عبد الباسط قوادر(.

يف ندوة فكرية باملعهد العايل لأ�سول الديننــدوات

التقسيط واآلجال في املعامالت املالية
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يمُبرهنون ما  الزيتونة  طلبة  انفّك 
كثير  في  عالية  مواهب  عن 
ما  وآخر  اإلبداعية،  املجاالت  من 
السينما  نادي  انتاجات  عنه  كشفت 
اإلسالمية  للحضارة  العالي  باملعهد 

)إشراف الدكتور رمضان برهومي( 
الزيتونيني  الطلبة  بعض  توّفر  هو 
على كفاءة واقتدار في ميدان صناعة 
الصورة والتعبير عن األفكار والقيم 

من خالل الفّن السابع.

وعلى الرغم من ضعف اإلمكانيات 
اس�تطاعت  التجهيزات  ومحدودي�ة 
الطالب�ة س�يرين اخلض�راوي م�ن 
اجناز سلس�لة من األفالم الوثائقية 
بحي العمري الذي  مبعي�ة الطالب صمُ

كان يتولّى عملية تصويرها.
مشاهدة  محّل  األفالم  تلك  وكانت 
من جمهور األفالم مبدرجات اجلامعة 

وبعدد من الفضاءات خارجها.
عناوين  باملناسبة  ونستحضر 

سيرين  قامت  التي  األفالم 
اخلضراوي بإخراجها:

- هامرشيا.
- لغة األديان.

- اجلامعة الزيتونية.
- مقام سيدي الصحبي.

- مقام سيدي قاسم اجلليزي.
- جامع عقبة بن نافع.

الع�ام  االحت�اد   -
G.التونسي للطلبة

الزيتونة

متابعات
نقلة نوعية في مجال النهوض بالعمل الثقافي اجلامعي

الدي�ن نّظم  ألص�ول  العال�ي  املعه�د 
وح�دات  م�ع  وبالتع�اون   -
البح�ث واألقس�ام واجلمعيات واملؤسس�ات 
للمهرج�ان  األول�ى  ال�دورة   – الصل�ة  ذات 
الثقاف�ي والرياض�ي جلامع�ة الزيتون�ة، مّما 
مثّ�ل نقل�ة نوعية ف�ي برنامج العم�ل الثقافي 
الطالب�ي، وب�ادرة طيب�ة تعك�س رغب�ة هذه 
اجلامع�ة العريقة في تنش�يط الفكر الزيتوني 
األكاديي، وحتفي�ز الزيتونيني على االنفتاح 
عل�ى محيطه�م الوطن�ي والتفاعل مع�ه ونبذ 
اجلمود وخوض غمار اإلبداع أساتذة وطلبة.

وق�د توّزع�ت فق�رات ه�ذا البرنام�ج على 
النحو التالي:

13 و14 أفري�ل: تنظي�م ن�دوة علمي�ة حول 
الفكر النقدي عند احملدثني في نزل املشتل.

13 أفري�ل:  تقدمي الدكتور عبد اجلليل س�الم 
حملاضرة حول منهج التأويل عند املتكلمني.

15 أفريل: إقامة يوم دراسي حول األقليات 
املسلمة بأوربا: الواقع واآلفاق.

15 أفريل: إحياء حفل لإلنش�اد الديني  من 
طرف فرقة أندونيسية.

دراس�ي ح�ول  ي�وم  انعق�اد  أفري�ل:   16
التقسيط واآلجال في املعامالت املالية.

16 أفريل: تنظيم ورشة في اخلط العربي.
اخلمي�س 16 أفريل: تقدمي الدكتور عاش�ور 
كسكاس حملاضرة حول جتديد الفكر اإلسالمي

اجلمعة 17 أفري�ل: مواكبة محاضرة حول 
س�لوكيات االدم�ان ومخاطره�ا عل�ى الفرد 

واملجتمع للدكتور املولدي عمامو.
إحياء حفلة لإلنشاد الديني من طرف فرقة 

تونسية.
األح�د 19 أفري�ل: تنظيم رحلة إل�ى مدينة 
رادس به�دف التع�ّرف عل�ى معامله�ا األثرية  
في اطار التع�اون مع جمعية الن�ادي الثقافي 

للمبدعني الشبان برادس.
االثنني 20 أفريل: عرض أفالم وثائقية من 
اجناز طلبة املعه�د العالي ألصول الدين حول 
تاريخ الزيتونة، وتنظيم مسابقات في الثقافة 

العامة، وتأمني فقرات تنشيطية متنّوعة.
الثالثاء 21 أفريل: إقام�ة حفل اختتام لهذا 
املهرج�ان، تضّمن معرضا وثائقيا ألرش�يف 
مؤسس�ة  اجن�از  م�ن  الزيتون�ي،  التعلي�م 
األرش�يف الوطني، وش�هد توزيع الش�هائد 

G .واجلوائز

نادي السينما بالمعهد العالي للحضارة اإلسالمية

المهرجان الثقافي والرياضي بجامعة الزيتونة

تأّلق لطلبة الزيتونة في مجال سينما الهواة وإنتاج لسلسلة من األفالم الوثائقية
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وقد شهد موكب افتتاح أشغال هذه الندوة التي توزعت فقراتها على 
امتداد يومني كلمة ترحيبية للدكتور عبد اللطيف بوعزيزي مدير املعهد 
العال�ي للحضارة اإلس�المية تلتها الكلم�ة االفتتاحي�ة للدكتور عثمان 
بطيخ وزير الشؤون الدينية ثم مداخلتان للدكتور هشام قريسة رئيس 
جامعة الزيتونة فالدكتور عبد الله الوصيف رئيس املجلس اإلس�المي 

األعلى.

الحرص على دراسة املقاربات واإلشكاليات 
املطروحة اليوم حول تصحيح الحديث وتضعيفه

وتناولت الورقية العلمية لهذه الندوة موضوع نقد احلديث باعتباره 
من أهم س�احات اجلهاد العلمي التي أبلى فيها احملدثون البالء احلسن 
تنقي�ة للس�نة من الش�وائب واألوه�ام املتأتية م�ن مش�كالت الذاكرة 
البش�رية، ومقاوم�ة آلفة الوضع ف�ي احلديث تعاملا وتكّس�با وتعّصبا 
وتدّينا مغشوش�ا، وزندق�ة، إال أّن العديد من جه�ات البحث من داخل 
العالم اإلسالمي ومن خارجه ال تعتبر باجلهود املضنية التي بذلها نقاد 
احلدي�ث ورأوها ضعيفة القيمة العلمية، ومن ثّم دأبت تمُنادي بضرورة 
إعادة فحص الروايات تأسيس�ا على اعتبارات وأصول نقدية ترى أّنها 
جدي�دة وأّن األوائل قد أغفلوها . وأبرزت أيض�ا ورقة عمل هذه الندوة 
أّنه من باب الرغبة في توضيح الرؤية العلمية وتعميقها في هذا املجال، 
وحرص�ا على دراس�ة املقاربات واإلش�كاليات املطروح�ة اليوم حول 
تصحي�ح احلديث وتضعيفه اقترحت اللجنة العلمي�ة للندوة تناول هذا 

املوضوع من احملاور التالية:

احملور األول: ويتعلّق بتاريخ نقد احلديث في عصر الرواية وعصر 
الصحاب�ة الكرام والتابع�ني وتالميذه�م وعصر األئم�ة املمُصنفني في 

القرنني الثالث والرابع الهجريني.
احملور الثاني: وهو ممُخّصص لدراس�ة نظرية النق�د عند احملدثني: 

سها واجتاهاتها ومدارسها. أسمُ
احملـــور الثالث: ويهتّم مبنه�ج التوثيق احلديثي ف�ي خدمة الثقافة 

اإلسالمية والتطبيقات واآلفاق.
ناقش�ة املمُعاصرين لرؤية احملدثني النقدية  احملور الرابع: ويخّص ممُ

ولآلراء االستشراقية وكذلك لدراسات الكتاب املسلمني.

أصول الفكر النقدي عند امُلحدّثني
مّت تقس�يم هذا احملور إلى ثالث جلس�ات علمية تداول على رئاستها 

الدكتوران طه بوسريح والدكتور رشيد الطباخ.
ّدثني  ففي اجللس�ة العلمية األول�ى املمُخّصصة لنظرية التق�د عند احملمُ
ج�اء في مداخل�ة اجلزائري حميد القوفي  حديثا ع�ن القضايا املنهجية 
ّدث�ني النّقاد. وتعّرض الدكتور محمد الناصر  في الفكر النقدي عند احملمُ
ّدثني للوْضع:  الزعاي�ري خادم أّمه رقيّة ف�ي مداخلته إلى مقاوم�ة احملمُ
االس�تراتيجيات واآللي�ات. وعال�ج الدكتور علي بن ع�ون قضية النقد 
كم على ال�رواة. أّما في اجللس�ة الثانية املتعلقة  الداخل�ي وأثره في احلمُ
ّدثني في التصحيح والتضعيف فقد حاضر الدكتور حمزة  مبناه�ج احملمُ

الكتاني حول تصحيح احلديث وضعيف السند باعتبارات خارجية.
وقد تولّت األستاذة جنوى اللطيف قراءة مداخلة حول مكانة الرواية 

لقـــــاءآت

للح�ضارة  العايل  املعهد  مع  بالتعاون  الزيتونة  بجامعة  وال�ضرية  احلديث  وحدة  نظمت 

الإ�ضالمية ندوة علمية دولية حول مو�ضوع الفكر النقدي عند املحدثني: اأ�ضوله وتطبيقاته.

أصولـــه وتطبيقاتــه

في ندوة علمية دولية

دثني: ّ الفكر النقدي عند املحُ
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من الكمُتب عند النمُّقاد نيابة عن صاحبها الدكتور عفيف الصبابطي الذي كان وقتها نزيل إحدى مصحات العاصمة. 
هذا وحاضر األستاذ عمر الشبلي حول منهج اإلمام البخاري في تعليل احلديث.

ّدثني ، قّدم الدكتور  وفي اجللسة العلمية الثالثة املبرمجة لتدارس موضوع مصطلحات النقد عند احملمُ
ّدثني ف�ي التحّقق من عدالة  الس�عودي الش�ريف حامت العوني محاضرة حول عقالني�ة منهج احملمُ

الرواة.
ودرست مداخلة الدكتور األردني علي أبو شاكر ألفاظ اجلرح والتعديل املتعلقة بنقد املنت.

أّم�ا الدكت�ور ضو مس�كني فقد ق�ّدم مداخلة بعن�وان تصحيح الصحيح م�ن احلديث 
النبوي.

ّدثني على  واش�تمل احمل�ور الثان�ي اخل�اص بتطبيقات الفك�ر املنهج�ي عن�د احملمُ
جلس�تني علميتني ممُخّصصتني لدراسة قضايا إش�كالية في الفكر النقدي احلديثي 

ّدثني النقدي في خدمة الثقافة اإلسالمية. وآفاق منهج احملمُ
فف�ي اجللس�ة األولى كان احلضور عل�ى موعد مع مداخالت للدكتور ش�فاء 

حبة ووقع منه رّدة  ّدثني مبن ل�ه صمُ الفقيه )من الس�عودية( حول احتجاج احملمُ
في كتب الس�نّة.، والدكتور الهادي روش�و الذى حاول أن يمُجيب عن س�ؤال: 
ّدثون باإلس�ناد على حس�اب املنت؟ والدكتورة س�ميرة الشابي  هل اهتّم احملمُ
التي تعلّقت مداخلتها باملنهج النقدي التوثيقي للحديث النبوي عند الصحابة 
واألس�تاذ عل�ي العاليي الذي حاض�ر عن جه�ود علماء الزيتون�ة في نقد 

األحاديث املوضوعة.
وشهدت اجللسة العلمية األخيرة التي ترأسها الدكتور منير رويس تقدمي 
مداخل�ة أولى بعن�وان أثر منهج التوثي�ق احلديثي على املروي�ات احلديثية 
الواردة في املدّون�ات األدبية والتاريخية من طرف الدكتور رش�يد الطباخ، 
ّدثني كان  ومداخل�ة ثانية بخصوص نظرات في املوس�وعة النقدية عن�د احملمُ

قّدمها الدكتور محمد دولة.      
وف�ي تصريح خّص به املجل�ة الزيتونية أف�اد الدكتور طه بوس�ريح مدير 

وحدة بحث احلديث والسيرة أّن النقد في تاريخ الفكر اإلسالمي قد استفاد من 
�س التاريخية والعقلية، ولفت  ّدثني في اعتماد النقد املبني على األسمُ منهجية احملمُ

تكامل،  ّدثني في بناء منه�ج علمّي ممُ النظر إل�ى ضرورة التعّمق في مش�اركة احملمُ
اك ضّد السنّة النبوية املمُشّرفة وبيان  داعيا باملناس�بة إلىالتصّدي للهجمات التي حتمُ

جهود علماء األّمة في الوقوف ضّدها.  
علم�ا أّن اللجنة العلمية لهذه الندوة قد ترّكب�ت من: الدكتور محمد الناصر الزعائري 

خ�ادم أم�ه رقية رئيس�ا والدكتور طه بوس�ريح رئيس�ا والدكت�ور منير روي�س مقّررا 
والدكت�ور عب�د اللّطيف بوعزي�زي والدكت�ور الصادق اخلون�ي والدكتور الهادي روش�و 

والدكتور رش�يد الطباخ والدكتورة سامية بن س�عيد والدكتورة سميرة الشابي واألستاذ عمر 
الشبلي واألستاذ علي العاليي أعضاء.

أّما جلنة التنظيم املادي فقد تألّفت من األس�اتذة ش�كري اجلالصي ورش�يد قاري وعواطف الواعر 
G.وسلوى اجلويني وسهام النصايبي

أشـــرف الدكتور محمد الرزقي مدير 
الدراســـات باملعهـــد العالـــي ألصـــول الدين 
على تنظيم مســـابقة في حفظ القرآن الكرمي 
وترتيله. وتندرج هذه املسابقة في إطار السعي 
إلـــى اكتشـــاف املواهـــب الزيتونيـــة املتألقة في 
مجال حفظ القرآن وترتيله وتعهدها بالتشـــجيع 

والرعاية الدائمني.
هذا وقـــد تكّونت جلنـــة حتكيم هذه املســـابقة 
القرآنيـــة التي انعقدت يـــوم 21 أفريل 2015 من: 
الشـــيخ محمد األطرش والشـــيخ منصف اجلوادي 

والدكتور منير رويس والدكتور محمد الرزقي.
علما أّن نتائج جلنة التحكيم قد أسفرت عن فوز 

الطلبة اآلتي ذكرهم:
- أّم السعد التومي.

- آية الصمعي.
- سمية عاشور.

- نرمني مرهبان.

الزيتونية

مسابقة
في حفظ القرآن 
الكرمي وترتيلــه

لرزقي
د ا

د. محم
 °
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اإلشكاليات  جملة  متحورت  قد 
هذه  عمل  ورقة  طرحتها  التي 
الندوة - بهدف اإلجابة عنها ضمن 
 – الغرض  في  املقّدمة  املداخالت 

حول القضايا العالقة اآلتية:
حلقوق  النظري  األساس  هو  ما 
واإلسالم؟  الليبرالية  في  اإلنسان 
بني  اجلوهرية  الفروق  هي  وما 
التنظير اإلسالمي والتنظير الغربي 
تتناقض  هل  احلقوق؟  ملسألة 
الشعوب  جتاه  الغربية  املمارسات 

األخرى مع املبادئ الليبرالية؟ أال يكن 
القول إّن الغرب منسجم مع ذاته في موقفه 
تفعله  ما  أّن  هل  األخرى؟  الشعوب  من 
تعاملها  في  اإلسالمية  املرجعيات  بعض 
مبادئ  مع  منسجم  املختلف  اآلخر  مع 
األدبيات  هذه  بعض  أليست  اإلسالم؟ 
التخلّف  واقع  لتكريس  غربية  صنيعة 
وتأبيد  واملسلمني  العرب  بني  واالنقسام 

السيطرة على عقولهم وثرواتهم؟

ريادة اإلسالم يف مجال 
حقوق اإلنسان

  أوضح الدكتور عبد اللطيف بوعزيزي 

اإلسالمية  للحضارة  العالي  املعهد  مدير 
أّن  الندوة  هذه  ألشغال  افتتاحه  لدى 
الليبرالية  بني  اإلنسان  حقوق  عن  احلديث 
من  شيئني  بني  مقارنة  يفترض  واإلسالم 
أّن  متّصل  سياق  في  مبيّنا  واحد،  صنف 
على  اإلسالم  في  مبنيّة  اإلنسان  حقوق 
الروابط  كّل  تتجاوز  إّنها  بل  التكرمي، 

وتشمل كّل الناس.
اإلسالم  أّن  بوعزيزي  الدكتور  والحظ 
يّز بني نوعني من احلقوق: حّق العباد على  يمُ

الله، وحقوق العباد على بعضهم البعض.
كما انتقد االزدواجية في اخلطاب الغربي 
الغربي  العاملني  في  اإلنسان  حقوق  إزاء 
واإلسالمي، حيث أشار إلى ريادة اإلسالم 

وهي  اإلنسان،  حقوق  مجال  في 
صورة الوضيئة التي تمُقابلها صورة 
االنتهاكات  صمت  بفعل  قامتة 
املسلمني  على  املمارسة  الغربية 

ريب.  وسط صمت دولي ممُ

منزلة الفرد متحّققة 
يف امُلدوّنة القرآنية

االبستيمية  إلى  تطّرقه  ولدى 
فوزي  الدكتور  قال  اإلسالمية، 
للدراسات  مسارات  مركز  مدير  العلوي 
الفلسفية واإلنسانيات إّنها مبتورة االنتماء 
ومشّوهة الهوية، األمر الذي يستدعي من 
الكفاءات اجلامعية، خاصة الزيتونية منها 
املعرفية،  احلالة  بهذه  الوعي  تعميق  إلى 
والعمل املشترك في سبيل بلورة معجمية 
التنّوع واالختالف،  تمُكّرس مبدأ  حضارية 
التغّول احلضاري والثقافي  وتقطع طريق 

للغرب على املسلمني.
أّن  العلوي  فوزي  الدكتور  أوضح  كما 
القرآنية،  املمُدّونة  في  تحّققة  ممُ الفرد  منزلة 
ودعا إلى بلورة سياقات بعيدة عن التداخل 
الغرب،  في  الشرق  ذوبان  أو  املفهومي 
إلهية  رسالة  هو  كما  اإلسالم  يبقى  حتى 

خالدة.

األسـُس النظرية لحقوق 
اإلنسان بني اإلسالم والحداثة
اجلليل  عبد  الدكتور  أبرز  جهته  ومن 
لهذه  األولى  العلمية  اجللسة  رئيس  سالم 
الندوة أّن املسلمني ال يعيشون اليوم حلظة 
السابق،  في  كانوا  مثلما  اإلبداعي  الفعل 
في  املبدعني  صورة  من  حتّولوا  ألّنهم 
وقال  بها.  االنفعال  حالة  إلى  احلضارة 
تام  بوضوح  اليوم  بان  املسلمني  عجز  إّن 

ندوات
حقوق اإلنسان بني الليبرالية واإلسالم

في ندوة وطنية بمدرج ابن خلدون:

اأفريل الفارط ندوة وطنية حول   8  احت�ضن مدرج ابن خلدون باملعهد العايل لأ�ضول الدين يوم 

الفل�ضفية  »، كان نظمها مركز م�ضارات للدرا�ضات  الليربالية والإ�ضالم  الإن�ضان بني  » حقوق  مو�ضوع: 

والإن�ضانيات بال�ضرتاك مع املعهد العايل للح�ضارة الإ�ضالمية.

° أ. زهير مخلوف

°د. محمد المستيري° د. رفيعة بن عطية° د. ناجي الحجالوي

° د. فوزي العلوي
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ورقة عمل ندوة دولية حول القضاة
ببالد الغرب اإلسالمي خالل العصر الوسيط

أمام القضايا التي طرقت أبوابهم، ولم يتمّكنوا بعد من 
تخطيها أو من اإلجابة عن أسئلتها احلارقة، خاصة منها 
القضايا املتصلة بالديقراطية والليبرالية واالشتراكية.
املعنى  هذا  في  سالم  اجلليل  عبد  الدكتور  واستدرك 
التشخيص ليس مطلقا بحيث ال ينفي  أّن هذا  موّضحا 
تطور الفكر اإلسالمي على يد رّواد اإلصالح من العرب 
على  اإلصالحي  مشروعهم  بنوا  الذين  املسلمني  ومن 
وإصالح  املعرفة  امتالك  هما:  رئيسيتني  دعامتني  على 

الدولة.
وبعد أن حتدذث عن سقوط الفكر الغربي في املادية 
عبد  الدكتور  دعا  األخالق،  من  واملنزوعة  الصرفة، 
اجلليل سالم إلى جتديد النظر في قيم اإلسالم وأفكاره 
ّكن البشرية من جتاوز أزمة  وأبعاده احلضارية مبا يمُ
البمُعد  ذي  اإلنسان  على  انبنائها  عن  الناجتة  احلداثة 

الواحد.
الضوء على  إلياس قويسم  الدكتور  وفي حني سلّط 
القيم واحلقوق اإلنسانية في اإلسالم من خالل مقاربة 
احلباني،  العزيز  محمد  فكر  من  استخلصها  معرفية 
قضية  جانبه  من  عالج  قد  شعيب  قاسم  األستاذ  فإّن 
والرؤية  اإلسالمية  الرؤية  بني  واالئتالف  االختالف 

احلداثية ملسألة حقوق اإلنسان.
في  اختار  فقد  مرزوق  السالم  عبد  األستاذ  أّما 
مداخلته التعّمق في دراسة حقوق اإلنسان انطالقا من 
تعّقبا في اآلن نفسه ومن  الدستور التونسي اجلديد، ممُ

خالل السنّة النبوية أبرز احلقوق اإلنسانية والكونية.

حقوق اإلنسان بني السياسات 
الغربية ومقتضيات الخصوصية

من  الثانية  العلمية  اجللسة  تأثيث  في  وشارك 
فتحي  الدكتور  ترأسها  والتي  الندوة  هذه  فعاليات 
لكن  املجال  هذا  في  وباحثني  أساتذة  أربعة  القاسمي، 
ناجي  الدكتور  تناول  حيث  اختصاصه،  زاوية  من  كّل 
إلى  العاملية  من  اإلنسان  حقوق  موضوع  احلجالوي 
نقد  املستيري  محمد  الدكتور  تولى  حني  في  العوملة، 
زهير  األستاذ  أّما  النقدية.  واملسألة  الليبرالي  اإلسالم 
مخلوف فقد استعرض في مداخلته املمُقّدمة في الغرض 
ومن  الهيمنة.  واستراجتيات  الكونية  اإلنسان  حقوق 
جهتها فقد عاجلت الدكتورة رفيعة عطية مسألة حقوق 

اإلنسان في جتربة اإلسالم التأسيسي.  

عقد  اإلسالمي«  الغرب  حواضر  »تاريخ  البحث  وحدة  تعتزم 
ندوة علمية حتت عنوان: »القضاة بالغرب اإلسالمي الوسيط بني 
ممارسة اخلطة وتنوع املهام« وذلك يومي 28 و29 أكتوبر 2015.
في إطار حديثه عن تطور وظائف القاضي، ميّز ابن خلدون بني وظيفة 
أصلية، وهي الفصل بني اخلصوم، ووظيفة ذات صبغة إدارية تتمثل في 
اإلشراف على شؤون األحباس وأموال اليتامى واحملجورين، وتصفح 

الشهود، إلى جانب نظره في أحوال األسواق.
احلمالت  بعض  قيادة  صنف  من  استثنائية  أخرى  وظائف  للقاضي 
سنة  صقلية  ضد  احلملة  قاد  الذي  الفرات  بن  أسد  مثل  العسكرية 
احلكم،  في  شغور  حدوث  صورة  في  السلطان  نيابة  أو   ،827/212
أو حتى تولي احلكم والتحول إلى أمير مثلما وقع في األندلس في عهد 

ملوك الطوائف.
الباحثني في مدى  القاضي األصلية، شّك بعض  إلى وظيفة  بالنسبة 
فاعليتها، إذ رأوا أن الدور األساسي لدى القاضي مَتَثل في إيجاد صلح 

بني اخلصوم، مع جتنب الفصل بينهم.
هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ رأى أن »استقالل القاضي هو رأي 
نظري أمام الوقائع«، وبالتالي  يكون القاضي مجرد أداة طيّعة بني يدي 

السلطان الذي يتدخل في أحكامه دون قيد.
تطرح هذه اآلراء املرتبطة أساسا بوظائف القاضي، بعض التساؤالت:
- لو سلمنا بصحة تلك اآلراء، نتساءل ماذا بقي من مؤسسة القضاء، 

بل هل يكن احلديث عن مثل تلك املؤسسة في احلضارة اإلسالمية؟
مثل  اإلسالمي  الغرب  قضاة  على  اآلراء  تلك  تطبيق  يكن  هل   -
)ت  اجلد  رشد  ابن  أو  القيروان،  قاضي   ،)854/240 )ت  سحنون  

1126/520(، قاضي قرطبة؟ 
� من املعروف أن اخلليفة يفوض سلطته القضائية إلى القاضي وإلى 
للقاضي مبمارسة  األمر  املوظفني، فهل يسمح مثل هذا  كبار  غيره من 

صالحياته بكل استقاللية؟ 
من  له،  املساعدين  من  عددا  يمُعنّي  جعلته  القاضي،  مشاغل  كثرة   �
وقاضي  األهلة،  وقاضي  األنكحة،  وقاضي  رد،  وصاحب  محتسب، 
مع  انسجام  في  مهامهم  املساعدون  هؤالء  مارس  هل  املعامالت... 

القاضي؟ أم أنهم نافسوه في سلطته؟
�  عند ممارسته لوظيفته األصلية املتمثلة في الفصل بني اخلصوم، ما 
هو اجلانب الذي كان غالبا لديه: البحث عن صلح بينهم أم الفصل بينهم 

والنطق باحلكم؟
وإعالمنا  بالدرس،  احملاور  أحد  تناول  األجالء  األساتذة  من  نرجو 
باملوافقة املبدئية على املشاركة في أشغال الندوة بتعمير اجلذاذة املرافقة، 
وتقدمي نص املداخلة النهائي مع بداية شهر سبتمبر 2015. وُيستحسن أن 
hentati.nejmeddine@:تكون املراسلة عبر العنوان اإللكتروني التالي

voilà.fr الهاتف 98645081 00216، مع جزيل الشكر سلفا.

عن الهيئة املنظمة للندوة،
جنم الدين الهنتاتي، رئيس
وحدة البحث »تاريخ حواضر
 الغرب اإلسالمي«.

بالغات
° د. عبد 

الجليل 
سالم
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افتتاحه  لدى  قريسة  هشام  الدكتور  أبرز 
في  النظر  يقتضيه  ما  الدراسي  اليوم  لهذا 
الوفاء  ضرورة  من  التونسية  النمُخب  نضاالت 
وتثمني  تونس،  حترير  في  ساهم  من  لكّل 
جهودهم واالقتداء بها، مشّددا في ذات السياق 
على أّن النضال هو ثمرة طيبة لتواصل األجيال 
أّنه احتساب في  واتصال بعضها ببعض، كما 

سبيل الله سواء كان نشاطا ميدانيا أو علميا.

تسليط األضواء على حقائق ُغيّبت عن 
الذاكرة الوطنية

مدير  بوعزيزي  اللطيف  عبد  الدكتور  أّما 
تناول  فقد  اإلسالمية  للحضارة  العالي  املعهد 
املتعّدد  والوطني  النضالي  الدور  كلمته  في 
األبعاد الذي اضطلعت به جامعة الزيتونة، ليس 
ّدت إليها الرحال من كّل  بصفتها منارة علمية شمُ
منيعا  حصنا  باعتبارها  أيضا  وإّنا  البلدان، 
تونس  في  اإلسالمية  العربية  الهوية  حلفظ 
قلعة  وكذلك  واإلفريقي،  املغاربي  ومحيطها 
عتيدة للذود عن حرمة اإلسالم، والتضحية في 
سبيل حتقيق استقاللها. وقال إّن هذا النشاط 
لتسليط األضواء على  السعي  إطار  يندرج في 
يّبت عن الذاكرة الوطنية، وإبراز دور  حقائق غمُ
العام  االحتاد  تأسيس  في  الزيتونية  النمُخب 

التونسي للشغل.

تثبيت مظاهر الهوية العربية 
اإلسالمية يف تونس

الدكتور  جهته  من  واستعرض 
املجلس  رئيس  الوصيف  الله  عبد 
جهود  حصيلة  األعلى  اإلسالمي 
املخّططات  مقاومة  في  الزيتونيني 
االستعمارية الرامية إلى تأبيد املجتمع 
العبودية، وذلك عن  التونسي في ذّل 
العربية  الهوية  مظاهر  تثبيت  طريق 
ومقاومة  تونس،  في  اإلسالمية 
التاريخية  جذوره  عن  فصله  برامج 

واحلضارية األصيلة.
اإلسالمي  املجلس  رئيس  وأشار 

جتديد  على  الزيتونة  جامعة  قدرة  إلى  األعلى 
حتى  الوطني،  املشهد  في  وفاعليتها  عودتها 
وإن فمُقدت في بعض الفترات، ألّنه كلّما رفعتها 
باعتبارها  وأثمرت،  نت  الصادقة  األيدي 

أصيلة في بيئتها، ومترسخة فيها.

التعمق يف دراسة دور شيوخ الزيتونة 
يف تركيز الحركة النقابية

فاطمة  الدكتورة  استعرضت  أن  وبعد 
العلمية، ومن بينها  الندوة  شقوت أهداف هذه 
في  الكبرى  احملطات  مراجعة  باخلصوص 
املشاركة  غرار  على  الزيتونة،  جامعة  تاريخ 
تأسيس  وفي  الوطني،  التحرير  حركة  في 
توفر  من  انطالقا  التونسية،  النقابية  احلركة 
بعض  اكتشاف  مع  ظهرت  جديدة  معطيات 
الوثائق األرشيفية املهمة والغير متداولة، دعت 
الزيتونة  شيوخ  دور  دراسة  في  التعّمق  إلى 
عن  اللثام  وإماطة  النقابية،  احلركة  تركيز  في 
في  وتأثيرهم  آثارهم  وترّصد  نضاالتهم، 

منطقة املغرب العربي.
أّن  شقوت  فاطمة  الدكتورة  وأوضحت 
األدوار  عديد  خالل  من  التاريخ  مراجعة 
املمُغيّبة  احلقائق  من  كثير  عن  بالكشف  كفيل 
استثمار  وقع  إذا  سيما  ال  واخلاصة،  للعامة 

تلك  في  قرب  عن  عمل  ملن  احليّة  الشهادات 
املعروفة  غير  املعطيات  واستخراج  املجاالت، 

من الشهادات املمُهملة. 

الجلسة العلمية األوىل
ترأسها  التي  العلمية  اجللسة  هذه  خالل  مّت 
إلى  التطّرق  الهنتاتي  الدين  جنم  الدكتور 
العام  املوضوع  ضمن  التالية  الفرعية  احملاور 

للندوة: 
الشيخ الفاضل ابن عاشور في عمله النقابي:
مقدمة  في  املناعي  حسن  الدكتور  أّكد 
محاضرته حول » الشيخ الفاضل ابن عاشور 
حمل  في  الزيتونيني  ريادة   « النقابي  عمله  في 
الروح النقابية، مستدال في هذا املقام بتأسيس 
سنة  الزيتونة  جامع  رحاب  في  نقابة  أّول 
ابن  الفاضل  الشيخ  فيها  شارك  1930م، 
عاشور مّما يمُقيم الدليل على أّن الروح النقابية 
هي روح متجذرة في الزيتونة على حّد تعبيره.
الفاضل ابن  أّن  املناعي  الدكتور حسن  وبنّي 
عاشور كان يرى أثرا ألصول العمل النقابي في 
القرآن. كما بنّي أّن والده الشيخ محمد الطاهر 
معارضا  منه  نقيض  على  كان  عاشور  ابن 
ثّل  للعمل النقابي في تلك الفترة، لتقديره أّنه يمُ
وقتها حجر عثرة أمام اإلصالح في حني كانت 

نظرة ابنه الفاضل مخالفة له.
وثائق  احملاضر  واستعرض 
تسليط  في  منها  انطلق  نادرة 
العالقة  على  الكاشف  الضوء 
والعمل  الزيتونيني  بني  الوثيقة 
أّن  خاللها  من  أبرز  بل  النقابي، 
في  قويا  طرفا  كانوا  الزيتونيني 
البالد، مّما ولّد ظاهرة استقطابهم 
السياسي،  العمل  في  للتوظيف 
الشيخ  تعّرض  إلى  أدى  ومّما 
الفاضل ابن عاشور للقتل من أجل 
خاصة  النقابي  العمل  من  إزاحته 
أّنه نمُودي به رئيسا لالحتاد العام 
التونسي للشغل بالنظر إلى دوره 

الفاعل في تأسيسه.

الزيتونيـــون ونضاالتهــم النقابيـــة
في ذكرى تأسيس االتحاد العام التونسي للشغل

69 لتاأ�شي�س االحتاد العام التون�شي لل�شغل، نظمت وحدة  اإحياء الذكرى  اإطار  يف 

بحث تاريخ جامعة الزيتونة يوما درا�ضيا حول حمور »الزيتونيني ون�ضالتهم النقابية«.

° الشيخ الفاضل محمد الفاضل ابن عاشور أول رئيس باالتحاد العام التونسي للشغل
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الزيتونيون وجامعة عموم العملة 
التونسية

في  يوسف  بن  عادل  الدكتور  تناول 
العملة  وجامعة  الزيتونيون   « حول  مداخلته 
التونسية » بوادر العمل النقابي داخل الوسط 
وخريجي  وطلبة  مشايخ  )من  الزيتوني 
جامع الزيتونة املعمور( منذ أول إضراب لهم 
اجلمعية  بتجربة  مرورا  1910م  أفريل  في 
أّسسها  التي  العربية  اللغة  ملعلمي  الودادية 
زيتونيون من رجال التعليم منذ سنة 1919م 
في  الزيتونيني  بعض  مساهمة  إلى  وصوال 
التونسيني في  العملة  تأسيس جامعة عموم 
3 ديسمبر 1924م مبشاركة كّل من الطاهر 
الكبادي  ومحمود  الدرعي  وأحمد  احلّداد 
والبشير اجلودي... وقد هيأت جتربة محمد 
األرضية  تونس  في  النقابية  احلامي  علي 
املالئمة مليالد االحتاد العام التونسي للشغل 
الذي ترأسه الشيخ  في 20 جانفي 1946م 

محمد الفاضل ابن عاشور. 
 

يف عالقة الوعي النقابي باملسألة 
الرتبوية عند الزيتونيني

كيف  حميدة  رفيقة  الدكتورة  وبيّنت 
التعبّدي  اجلانب  الزيتونة  جامع  جتاوز 
الضيّق، وانفتح على جوانب أخرى متعّددة 

والسياسي،  واالجتماعي  الثقافي  منها 
وانخرط في صفوف النضال ضّد احلماية 
أهّمها  من  مختلفة،  نضالية  أشكال  عبر 
الزيتونيون  الطلبة  نظمها  التي  التحّركات 
كما  التربوي.  باإلصالح  املطالبة  إطار  في 
الهدف  أّن  حميدة  رفيقة  الدكتورة  أبرزت 
السعي  هو  الزيتونة  طلبة  احتجاجات  من 
إلى تثوير النظام التربوي، حتى يمُصبح في 
تعليمي  نظام  نحو  الطلبة  تطلعات  مستوى 
املعرفي  التحصيل  على  يمُساعدهم  غاير،  ممُ
االرتقاء  من  نفسه  اآلن  في  ّكنهم  ويمُ
االجتماعي عن طريق تيسير مسالك العمل 

خلّريجي التعليم الزيتوني.

الرؤية اإلصالحية من منظور 
حركة صوت الطالب

الغابري  الباسط  عبد  الدكتور  وتناول 
في  اإلصالح  معنى  حول  مداخلته  في 
الثقافية  املرتكزات  الطالب  حركة  تصّور 
الزيتوني  الطالبي  للخطاب  واإليديولوجية 

ومجاالتها في اإلصالح التربوي.

حضور بارز للزعيم النقابي النوري 
البودالي

قدم  البودالي  منير  قطب  الباحث  وكان 
شهادة حول الدور الكبير الذي قام به والده 
الكفاح  في  البودالي  النوري  النقابي  الزعيم 
الفرنسي  االستعمار  فترة  خالل  االجتماعي 
العام  االحتاد  بعث  في  وكذلك  الغاشم، 

التونسي للشغل. 
معرض  البودالي  منير  قطب  أجنز  كما 
كانت  والده،  عن  وكتب  ومقاالت  صور 
للحضارة  العالي  املعهد  ساحة  احتضنته 
اإلسالمية، فكان هذا املعرض أبلغ تعبير في 
تقدمي حوصلة عن تاريخ احلركة النقابية في 
التحرير  بحركة  وعالقتها  وتطّورها  تونس 

الوطني.

لد
خا

 ال
م

عي
لز

د ا
شا

 ح
ت

حا
فر

 °

° الزعيم النقابي النوري البودالي
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حرك�ة ص�وت الطال�ب س�نة ظهرت 
تاريخ�ي  س�ياق  ف�ي   1950
شّكل منعرجا حاسما في تاريخ تونس املعاصر. 
وه�ي أرق�ى م�ا وص�ل إلي�ه الوع�ي الطالبي 
الزيتوني سواء في مستوى تنظيمها الهيكلي أو 
في مس�توى برنامجها اإلصالحي. الذي يكن 
تبنّي قيمته استنادا إلى عنصرين هامنّي: عنصر 
املرتك�زات الثقافيّ�ة واأليديولوجيّ�ة وعنص�ر 

مجاالت ذلك البرنامج ومختلف تفّرعاته.
أ ـ املرتكـــزات الثقافّيـــة واأليديولوجّية: لئن 
لم يتضّمن اخلط�اب الطالبي تعريفا دقيقا عميقا 
للثقاف�ة املنش�ود صياغته�ا فإّنه يتضّم�ن عديد 
املواق�ف والتصّورات التي يكن في ضوئها بناء 
مفه�وم جامع للثقافة. ولس�نا نبالغ إذا ما أقررنا 
ب�أّن الش�بيبة الزيتونيّ�ة كانت عل�ى وعي عميق 
بخط�ورة املس�ألة الثقافيّة وأهميّته�ا باعتبار أّنه 
يس�تحيل حتقيق حتّرر حقيقي واس�تقالل كامل 
بثقافة معتلة مغتربة أو »النصف صالح والنصف 

موريس« على حّد تعبير اخلطاب الطالبي.
   يع�ّد ف�ي هذا املضمار الش�يخ محم�د البدوي 
م�ن أكث�ر أعض�اء حركة ص�وت الطال�ب إملاما 
باألبعاد الت�ي تنطوي عليها السياس�ة الثقافيّة 
االس�تعمارّية عل�ى امل�دى البعي�د اس�تنادا إلى 
مقاالت�ه الت�ي جمعناه�ا ف�ي كتاب ونش�رناها 

السنة الفارطة حتت عنوان »تونس العميقة«.
   يب�رز ذل�ك الوعي ف�ي الدعوات املتك�ّررة إلى 
ض�رورة تطوي�ر الثقاف�ة العربيّ�ة اإلس�الميّة 
تطوي�را داخلي�ا انطالق�ا م�ن إص�الح التعليم 
الزيتوني وإعادة تأهيله. يقول البدوي في مقال 
ل�ه بعنوان »أردن�ا وم�ا أردنا«:« أردنا معش�ر 
الزيتونيني متكيننا من حّق ثقافي ال ينكره علينا 
أحد وطالبنا بتنفيذ أوامر يحرص عليها اجلميع 
عل�ى اعتبارها، ويتفانى معش�ر الزيتونيني في 
س�بيل احترامه�ا حي�ث لم يب�ق لنا س�واها ما 
حتت�رم )...( أردن�ا معش�ر الزيتونيني أن نأل 
خالي�ا أدمغتنا علما وحكمة، وأن نش�حن زوايا 
ذاكرتن�ا معرف�ة ودراي�ة، وأن نق�ارع خصمنا 
بوس�ائل هيمنه علينا، وما أردن�ا وما ينبغي لنا 

أن نريد ملء آذاننا تصفيقا وهتافا«.

لئ�ن كان الطاب�ع األدب�ي يطغ�ى عل�ى إش�ارة 
القيادي الزيتوني إلى »احلق الثقافي الزيتوني« 
في ثقافة عربيّة إس�الميّة منس�جمة مع مجالها 
التداول�ي اخلاص وعصرها مّم�ا يجعل البعض 
مت�رّددا ف�ي التس�ليم بصّح�ة ذلك ال�رأي فإّن 
الدراسات االنثربولوجيّة املعاصرة أثبتت يقينا 
 Gertz ال لبس في�ه مع الباحث كليفورد غيرتز
ف�ي كتاب�ه »تأوي�ل الثقاف�ات« أّن   Glifford
الثقاف�ة: »مجموعة من آلي�ات الضبط، وخطط 
ووصفات وقواع�د وتعليمات موّجه�ة للتحّكم 
بالسلوك شبيهة مبا يدعوه مهندس الكومبيوتر 

بالبرامج«. 
   تعّد اللغة العربيّة من املرتكزات األساس�ّية في 
املنظوم�ة الثقافيّة والذهنيّ�ة الطالبيّة الزيتونيّة 
إذ  وّي�ة،  الهمُ القوميّ�ة وس�ياج  اللغ�ة  بصفته�ا 
اعتقاده�م راس�خ في ك�ون التهمي�ش املمنهج 
الذي تتع�ّرض له اللغ�ة العربيّة من�درج ضمن 
اس�تراتيجيا اس�تعمارّية كب�رى ذات أه�داف 
قريبة وبعيدة. بدأت بقطع أهم الشرايني املمُغّذية 
للخصوصيّ�ة الثقافيّة مثل اللغ�ة والثقافة عامة 

وس�تنتهي بإهدار املصير العرب�ي. لذا غالبا ما 
يربط اخلطاب الطالبي ما اصطلح على تسميّته 
»مبصرع العروب�ة والعربيّ�ة« و«وأد املميّزات 

الشرقيّة« و«إغماء الزيتونة« ربطا وثيقا.
   لعّل من املفارقات أّنه بعد ما يزيد عن الس�تني 
س�نة من تاريخ هذه الدعوة إل�ى االعتناء باللغة 
العربيّ�ة لم ي�زد وضعها إالّ س�وءا، على الرغم 
من االستقالل السياسي للبالد وتأكيد مختلف 
الدراسات االبس�تمولوجيّة واللسانيّة استحالة 
حتصي�ل العل�م واإلب�داع دون لغ�ة قوميّة، إذ 
»توط�ني العل�م وما ينج�م عنه م�ن تقنيّات أمر 
مس�تحيل اس�تحالة قاطعة خارج دائ�رة اللغة 
التي به�ا نكون ومعه�ا نتماهى والت�ي هي في 
الوعي الف�ردي كما في الوع�ي اجلماعي الرمز 
وّية« كما خل�ص إلى ذلك  األعل�ى املعبّر ع�ن الهمُ

عبد السالم املسدي واملهدي املنجرة.
   يمُعتبر الدين اإلس�المي بصفته نسقا من القيم 
األخالقيّة والعمليّة أبرز املرتكزات التي يتأّسس 
عليها املش�روع التربوي حلركة صوت الطالب. 
ك�ن أن ننبّه إليه في ه�ذا الصدد أّن  ولع�ّل ما يمُ
القراءة املقاصدّي�ة للنصوص الدينيّة بيّنة جليّة 
كن أن نشير على  في بعض مواقف احلركة. ويمُ
س�بيل الذكر إلى تأكيدها ب�أّن اجلهاد احلقيقي 
جهاد النفس الذي هو اجلهاد األكبر. وإذا كانت 
قد رّددت في هذا الصدد حديث الرسول الكرمي 
فإّنه�ا قد توّس�عت في هذا املعن�ى، بل أكثر من 
ذلك حرصت على تفعيله في خطابها وأنشطتها 
العمليّة، إذ بعد بالغ احلكومة في ش�هر نوفمبر 
1950 ال�ذي أعلن�ت في�ه قبوله�ا مطالب جلنة 
صوت الطال�ب بعد اإلض�راب الطالبي الطويل 
نش�رت جريدة ص�وت الطال�ب مق�اال بعنوان 
»رجعن�ا من اجلهاد االصغر إلى اجلهاد األكبر« 
م�ن بني ما ج�اء فيه:« رجعنا من س�احة التبّرم 
من الس�ير العلم�ي البطيء والعملي�ات الفكرّية 
املجدب�ة واملجه�ودات الدراس�يّة الضائع�ة إلى 
مي�دان تطبي�ق البرام�ج اإلصالحيّ�ة احلديث�ة 
التي تتطلّب منّا امتث�اال وانتباها وتيّقظا وجريا 
وراء تركي�ز القواع�د العلمي�ة املنش�ودة عل�ى 
أس�س تتالءم ووضعنا الشرقي، وتتماشى مع 

بقلم: د. عبد الباسط الغابري

معنى اإلصالح التربوي في 
تصّور حركة صوت الطالب

رؤى
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.» تقاليدنا القوميّة وطبائعنا اإلفريقّيّ
ب ـ مجـــاالت اإلصـــالح التربـــوي: يرتبط 
تص�ّور  ف�ي  الترب�وي  اإلص�الح  مش�روع 
حرك�ة ص�وت الطالب مبطالبها الس�تة عش�ر 
الت�ي اصطلح�ت عل�ى تس�ميّتها ب«دس�تور 
الزيتوني�ني اجلام�ع«. ولقد أجمع ج�ّل املهتمني 
بتاريخ الزيتون�ة وحتّركات طلبتها على التنويه 
بقيمتها، إذ كان من املنتظر أن تمُفضي لو كتب لها 
التحّقق إلى تش�ّكل تعليم ثانوي عصري يختتم 
باحلص�ول عل�ى باكالوريا س�واء ف�ي العلوم 
أو اآلداب مّم�ا ق�د يؤّهله�م إلكم�ال دراس�تهم 
باجلامعات األجنبيّة إضافة إلى تضّمنه ملس�ألة 
التعريب الت�ي تعني في نهايته�ا احملافظة على 

عمق الشخصيّة القوميّة.
   يكننا احلديث عن ما ال يقّل عن ثالثة مجاالت 
متفّرع�ة ع�ن قضيّ�ة اإلص�الح الترب�وي ف�ي 
تصّور حركة صوت الطال. تتمثّل تلك املجاالت 
في املج�ال البيداغوج�ي ثم املجال التش�ريعي 
والقانوني فمجال اآلفاق املهنيّة حلملة الشهائد 

الزيتونيّة.
• املجـــال البيداغوجي: تكش�ف املطالب التي 
ناضلت في س�بيلها حركة صوت الطالب إقرارا 
ضمنيا باس�تحالة اس�تمرار املؤّسسة الزيتونية 
في االقتص�ار عل�ى العل�وم النقليّة والش�رعيّة 
مّم�ا يعن�ي وج�وب إدخ�ال تغيي�رات جوهرّية 
على الفلس�فة التربوّية التي كان�ت توّجه التعليم 
الزيتوني طيلة ق�رون. وذلك باالنفتاح اإليجابي 
عل�ى اللغات األجنبيّ�ة والعل�وم التجريبيّة. وهو 
م�ا يبرز ف�ي مطلبه�ا الرابع الذي دع�ت فيه إلى 
والطبيعيّ�ة  الرياضيّ�ة  العل�وم  ف�ي  »التوّس�ع 
بالتعلي�م الزيتوني الثانوي باجلامع الذي ينتهي 
بش�هادة التحصي�ل حتّ�ى يص�ل إلى مس�توى 
اجلزء الثاني من الباكالوريا وبذلك يؤّهل التعليم 

الثانوي باجلامع حامل التحصيل ملتابعة التعليم 
العالي بأي جامعة في اخلارج وفي أي ناحية من 
نواح�ي التعلي�م العالي«.ثم ف�ي املطلب احلادي 
عش�ر الذي نادت في�ه ب«إيج�اد مخبر عصري 
لتدري�س الكيمي�اء وجتهي�زه بجمي�ع األدوات 
الالزم�ة«، واملطلب الثالث عش�ر الذي أحّلت فيه 
على إدخال اللغات االجنبيّة في برامج التعليم«. 

إّن الهدف املباش�ر املنشود من املطالب املذكورة 
آنف�ا توفي�ر ش�روط التخّص�ص والتن�ّوع في 
اخليارات واالختي�ارات للطلبة بطريقة تدّرجيّة 
سلس�ة. وهو ما تضّمنه املطل�ب اخلامس الذي 
بالتخّص�ص  »املطالب�ة  عل�ى  صراح�ة  ن�ّص 
اجلزئ�ي في العل�وم والرياضيات بعد ش�هادة 
األهلية وذل�ك بإيجاد ش�عبتني إحداهما للعلوم 
الرياضيّ�ة وثانيتهما للعل�وم العربيّة األخرى، 
ص الكلي بعد شهادة التحصيل  وأن يقع التخّصً
وذل�ك بإيجاد كلي�ات لفنون مختلف�ة مثل كلية 
أصول الدين وكليّة الفلسفة وكليّة اآلداب وكليّة 
التاريخ واجلغرافي�ا وكليّة الرياضيات إلى غير 

ذلك«.
لئ�ن تب�دو إضافة جلنة ص�وت الطالب في هذه 
املطال�ب نس�بيّة باعتبار أّنه س�بق للجنة الطلبة 
س�نة 1929 املطالبة ببعضه�ا في الالئحة التي 
تق�ّدم به�ا رئيس تل�ك اللجن�ة محم�د الصالح 
املهيدي ف�إّن متيّزها يكمن ف�ي الربط الضمني 
ال�ذي أقامته بني تعليم عصري منش�ود متعّدد 
االختصاص�ات ووج�وب انبنائ�ه عل�ى ن�واة 
ثقافيّة عربيّة إس�الميّة أساس�يّة. لكن الس�ؤال 
ال�ذي يجب طرحه في هذا املضمار يتعلّق مبدى 
جناع�ة تل�ك املقترح�ات إجرائي�ا وانس�جامها 
م�ع واق�ع الزيتون�ة وواق�ع البالد التونس�يّة؟ 
وجدير باإلش�ارة ف�ي هذا الس�ياق إلى جتربة 
الش�عبة العصرية الزيتونيّة )1965-1951( 

الت�ي حتقٌّقت فيها عّدة مطال�ب طالبية،  وكانت 
جترب�ة رائ�دة إالّ أن نقط�ة ضعفها األساس�ية 
برزت في العلوم الشرعية. التي خّصص لها ما 
بني اثنتي عشرة  وس�ت عشرة ساعة أسبوعيا 
مع محافظتها على األس�اتذة الش�يوخ الذين لم 
يغيّروا ش�يئا من أس�لوبهم القدمي في التدريس 
وه�و ما أص�اب التالميذ بالس�أم والنفور منها 
اس�تنادا إلى إحصائية ش�ارك فيه مائة واثنان 
ه�ذه  تالم�ذة  قدم�اء  م�ن  وخمس�ون)152( 

الشعبة.
ف�ي  يب�رز  والقانون�ي:  التش�ريعي  •املج�ال 
البندي�ن األّول والثاني من دس�تور الزيتونيني 
اجلامع. وينّصان عل�ى اعتماد اللغة العربية في 
املناظرات اإلدارية، ومعادلة الشهائد الزيتونية 
بش�هائد الكليات األخرى املماثل�ة لها في الرتبة 

والدرجة.
املهنيّ�ة: يرتب�ط ه�ذا املج�ال  اآلف�اق  •مج�ال 
س�واء  الص�الت  بعدي�د  الس�ابقني  باملجال�ني 
باعتباره الدافع القادح لتشّكل املطلبيّة الطالّبية 
أو من ناحية اس�تحالة إرس�اء منظومة تربوّية 
س�ليمة بآفاق مح�دودة خلريجيه�ا. يكننا أن 
نختزل هذا املجال في البندين التاسع والسادس 
عش�ر الل�ذان ينّصان على متكني حملة ش�هادة 
العامليّة باملدارس الثانوّي�ة دون مناظرة، وفتح 

صندوق التقاعد اإلجباري. 

خاتمة:
ل�م يكتب لبرنامج صوت الطالب التحّقق الفعلي 
ليس فق�ط لغي�اب اإلرادة السياس�ية احلقيقيّة 
احلريص�ة على االلت�زام بالتعّهدات -ال س�ّيما 
بعد تش�ّكل احلكوم�ة التفاوضية األولى س�نة 
1950 برئاس�ة الوزي�ر األكب�ر محمد ش�نيق 
ومبش�اركة احل�زب الدس�توري اجلدي�د الذي 
اعتبر أمينه العام صالح بن يوسف قضيّة الطلبة 
الزيتونيني قضيّة مصيرّية قبل أن ينقلب عليهم 
إل�ى حّد ال�زج ببع�ض الطلبة في الس�جن أثناء 
تظاهرهم س�نة 1951 ملّا ش�غل وزي�را للعدل، 
ثم ليعود إليهم من جديد بعد خالفه الشهير مع 
رئي�س حزبه احلبي�ب بورقيبة ج�ّراء اتفاقيات 
االس�تقالل الداخلي سنة 1955-، وإّنا كذلك 
بفع�ل غياب رؤي�ة اس�تراتيجيّة ش�املة تربط 
واقع املؤّسسة الزيتونيّة بواقع البالد ومختلف 
املستجّدات احلاصلة، فلو كان للزيتونيني رؤية 
اس�تراتيجية بيّنة لتجتنب�وا مختلف التجاذبات 
ف�ي  فّك�روا  ورمب�ا  ومنزلقاته�ا،  السياس�ية 
تش�كيل قّوة سياس�يّة مبفرده�م أو داخل أبرز 
التش�كيالت السياسيّة الس�ائدة أنذاك ليتسنّى 
له�م إجن�اح مش�روعهم الثقاف�ي ال�ذي قّدموا 
التضحيات اجلسام لتحقيقه، لكنّهم في النهاية 
G .اصطدموا بقرار غلق مؤّسستهم التعليميّة
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املختار الفتاوى  الشيخ محمد  الشرعية لسماحة 
التونسية  اجلمهورية  مفتي  السالمي 
إيجابات  صفحاته  ثنايا  في  جمعت  أثر  وهو  سابقا 
املؤمنني  تهّم عامة  الشيخ حول مسائل وقضايا دينية 
من إعداد وتقدمي األستاذ محمد العزيز الساحلّي. وهذا 
جاء  والتوزيع  للنشر  سحنون  دار  إصدار  من  الكتاب 
في مجلد ضخم وطباعة أنيقة وراقية يسح صفحاته 
املختار  الشيخ محمد  يقول  زهاء حوالي 447 صفحة 
السالمي في تقدمي هذا األثر: أريد أن أعبّر عن تقديري 
وثنائي على املجهود الذي بذله، األستاذ محمد العزيز، 
سلوكه  أحلظ  كنت  فقد  الرفيعة  باملنزلة  منّي  وإّنه 
وجّده، منذ بواكير شبابه فرأيت فيه الشاب الذي نشأ 
الزيتونية،  الكلية  في  بالدراسة  تعلّق  الله.  طاعة  في 
ولكنّه  الدولة،  في  موظفا  ليكون  وسيلة  يتّخذها  ولم 
انخرط في سلط طلبتها استجابة لتعلّق هّمته بالتعّمق 
في دراسة اإلسالم عقيدة وشريعة، وليكون من طائفة 

سن عونه حتقيق  النافرين ليتفّقهوا في الدين ويمُنذروا قومهم، فيّسر الله له بحمُ
ما نذر نفسه إليه، وهو اليوم إمام خطيب بجامع العمران.

استأذن منّي فضيلة األستاذ الشيخ اخلطيب السيد محمد العزيز الساحلي 
يؤلف  وأن  اإلعالم  أجهزة  لي  نشرتها  التي  الفتاوى  من  يجده  ما  يمُتابع  أن 
بينها في محاور منظمة فأجبت عرضه، واجتهد شكرا لله له، فقّدم لي هذه 

املجموعة التي بني أيدي القّراء.
لقد تنّوعت طريقة افتائي، حسب طبيعة السؤال، وحسب السائل فتوّسعت 
كم اخلاص. أرجو أن ينتفع  في البعض، واقتصرت في البعض على بيان احلمُ

بها من يقف عليها.
الساحلي  العزيز  محمد  األستاذ  قّدم  وقد 

متهيد لهذا األثر مّما أورد فيه:
أمر  الشرعية  األحكام  في  النظر  إّن   �
النّص وحتليله  القدرة على فهم  يتطلّب  عظيم 
ومعرفة أوجه داللته حسبما تسمح به قواعد 
اللغة العربية وتمُدّعمها مقاصد الشريعة تؤّيدها 
بالنصوص  اإلملام  ذلك  العامة ويتطلّب  كلياتها 
من  اإلسالمي  التشريع  ومبصادر  الشرعية 
الورع  مع  والقياس،  واإلجماع  والسنّة  الكتاب 
ميدان  )أي  امليدان  ولهذا  والصالح.  والتقوى 
فيه،  املتخّصصون  وفرسانه  رجاله  الفتوى( 
التشريع  ميدان  باقتحام  لغيرهم  يسمح  فال 
معاجلة  تسمح  ال  كما  فيه  واخلوض  اإلسالمي 

املرض لغير الطبيب.
لقد تقلّد العالمة الشيخ محمد املختار السالمي 
وأمانة  كفاءة  بكّل  اإلفتاء(  )خطة  اخلطة  هذه 
واملجامع  الدولية  احملافل  في  تونس  وشّرف 
ودراسات  بحوث  من  قّدمه  مبا  الفقهيّة 
العلم  مستجّدات  لبعض  شرعية  وحلول 

والعصر.
محمد  األستاذ  سعى  الكتاب  لهذا  تصديره  بعد 
األضواء  من  مزيد  تسليط  إلى  الساحلي  العزيز 
والتعّرض  املنشورة  أعماله  من  انطالقا  حياته،  على 
تمُذكر  أعمال  من  أجنزه  مّما  اجلوانب  بعض  إلى 
والدراسات  والتعليم  التربية  ميادين  في  فتمُشكر 
امتداد  على  وذلك  والتحقيق،  والبحث  اإلسالمية 
يمُناهز اخلمسني سنة وكذا عن وظائفه في مجال  ما 
فتيا  نّي ممُ التدريس والتعليم ومهامه اإلدارية إلى أن عمُ

للجمهورية التونسية سنة 1984.
إلى جانب مهامه التربوية واإلدارية مشاركته في 
احملاضرات  إلقاء  خالل  من  الثقافية  األنشطة  بعض 
في الندوات واملؤمترات في الكثير من البلدان العربية 
سنوات  لعّدة  واضطالعه  واألوربية،  اإلسالمية 
كإمام  اإلمامة  توليه  املهام واملسؤوليات وعن  بعديد 
خطيب بجامع السالم باحلاضرة حوالي ثالثني سنة 

منذ سنة 1970 إلى سنة 1999.
املنشورة  تأليفه  ومن  والبحث  التحقيق  مجال  في  مؤلفاته  إلى  باإلضافة 

يذكر باخلصوص:
� رسالة في التعليم الزيتوني ووسائل إصالحه.

� العبادات: الصالة والزكاة والصوم واحلّج.
� األسرة واملجتمع.

كم في اإلسالم. � نظام احلمُ
� النظام املالي في اإلسالم.

� االجتهاد والتجديد.
اجلمعية  اخلمُطب  خالل  من  اإلسالمية  الهداية   �

)4أجزاء(.
القرآن  في  التحّرر  روح  لكتاب  وتصويب  تعليق   -

للشيخ عبد العزيز الثعالبي.
� القياس  وتطبيقاته االقتصادية املعاصرة.

� حتقيق شرح التلقني لإلمام املازري )ثمانية أجزاء(.
- سبيل املهتدين )خطب جمعية في جزئني(.

- القسم في اللغة وفي القرآن.
- الطّب في ضوء اإليان.

-إلى جانب أّن هناك مؤلفات مخطوطة جاهزة للطبع، 
على غرار اإلعجاز العلمي في القرآن واخلالفة والقضاء 

والشهادات، وتفسير كامل للقرآن الكرمي.
الساحلي  العزيز  محمد  األستاذ  من  واعترافا 
أقدم على  إلى صديق والده وأستاذه اجلليل  باجلميل 
جْمع نبذة من فتاويه املبثوثة في بعض آثاره املطبوعة 
املنشورة  الفتاوى  على  خاصة  ورّكز  املخطوطة  أو 
 )1997 سنة  إلى   1985 سنة  )من  الهداية  مبجلة 
مع  أقسام  أربعة  إلى  وقّسمها  جمعها  على  فعمل 

إضافة متفّرقات.

النظر يف االأحكام ال�شرعية اأمر عظيم يتطّلب القدرة على فهم الن�ّس وحتليله ومعرفة 

اأوجه داللته ح�شبما ت�شمح به قواعد اللغة العربية وتُدّعمها مقا�شد ال�شريعة

تقدمي العربي الزوابي

لة
ج
امل

الفتاوى الشرعية للعالمة سماحة الشيخ محمد املختار السالمي

د. محمد املختار السالمي
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العبادات:  فتاوى  يتناول  األّول  القسم 
وزكاة  األموال  زكاة  مسائل  في  استفسارات 
إلى  املقبرة  بتحويل  متعلّقة  واتفتاءات  احلبوب، 

مسجد وانتفاع غير العابد من عبادة غيره...
فتاوى  حول  يتمحور  فإّنه  الثاني  القسم  أّما 
واملّكاس  املكس  حكم  مسائل  مثل  املعامالت 
والتعويض املالي للعامل واملكترى وإجابات أخرى 
الثالث  القسم  ويشتمل  االستفسارات.  بعض  عن 

على فتاوى حول األسرة واألحوال الشخصية.
فتاوى  يمُعالج  فإّنه  الرابع  القسم  إلى  وبالنسبة 
وتالوة  النعي  أحكام  قبيل  من  والسلوك  اآلداب 
عليه  الله  صلى  الرسول  عهد  في  الكرمي  القرآن 
الدعوات  األموات وتلبية  وسلّم وحول نقل رفات 
مقامات  وزيارة  الغناء  وسماع  الوالئم  وحضور 

كم اللعب بالورق واألحجار. األولياء وحمُ
هذا إضافة إلى جزء أخير يتعلّق مبتفرقات حول 

اإليان  زمقاييس  التبنّي  وقضية  رمضان  شهر 
والهجرة في القرآن واستغفار الرسول صلى الله 
زرع  ومسألة  والتائبني.  للمسرفني  وسلم  عليه 

األعضاء وقضية االستنساخ... 
يمُعّد  أّنه  في  الكتاب  هذا  أهمية  تكمن  وأخيرا 
به  أثرى  ودينيا  شرعيا  معرفيا  وزادا  نفيسا  أثرا 

األستاذ عبد العزيز الساحلي رفوف املكتبة 
الزيتونيةاإلسالمية. 

التثقيفي�ة  التظاه�رة  ه�ذه  انتظم�ت  وق�د    
الدي�ن  العال�ي ألص�ول  باملعه�د  واإلعالمي�ة 
مب�درج ابن خل�دون وذل�ك ي�وم األربعاء 25 
فيف�ري 2015 وق�د تضمن�ت ع�دة مداخالت 
حول التعريف باملخ�درات الرقمية واألعراض 
ودور  له�ا  املصاحب�ة  واجلس�دية  النفس�ية 
اإلحاطة النفس�ية في مواجهة احلالة النفس�ية 
للممُدم�ن، الس�يما الت�وازن احليات�ي للطال�ب 
الظاه�رة. وكان  التص�دي له�ذه  ودوره ف�ي 
اجلان�ب الفقهي حاضرا أيضا في هذه الظاهرة 
من خالل تفس�ير اإلدمان من ميزان الشريعة، 
كن بلورته من نصائح وإرشادات عملية  وما يمُ
للخ�روج من ه�ذه اآلفة الت�ي أصبحت تمُالحق 

شباب تونس.
 وقد توّزعت فقرات ه�ذه التظاهرة على النحو 
التال�ي: افتت�اح التظاه�رة م�ن طرف الس�يدة 
ملك�ة الرياحي األخصائية النفس�انيّة بجامعة 
الزيتون�ة، ث�م تق�دمي أرب�ع مداخ�الت، تولت 
األخصائي�ة  الق�الع  تللع�ز  الس�يدة  خالله�ا 
نفس�انية بجامع�ة صفاق�س تش�خيص خطر 
اإلدم�ان اجلدي�د » املخ�درات الرقمي�ة » عل�ى 
الصح�ة النفس�ية واجلس�دية للطال�ب، كم�ا 
قدمت السيدة رجاء مرابط طبيبة املعهد العالي 
ألص�ول الدي�ن بحثا ح�ول الت�وازن احلياتّي 
للطالب ودوره ف�ي التصّدي لظاهرة املخدرات 
الرقمي�ة. وفي حني عالج الدكتور منير الكمنتر 
أس�تاذ الفق�ه باملعه�د العال�ي ألص�ول الدين. 
مس�ألة املخدرات في ميزان الش�ريعة، قّدمت 

الدكت�ورة إقب�ال الغربي أس�تاذة عل�م النفس 
باملعه�د العالي ألص�ول الدين مقارب�ة نظرية 

لظاهرة اإلدمان باإلنترنات.
ه�ذا وق�د نش�ط التظاهرة الس�يد س�امي عبد 
الناظر األخصائي النفس�اني ورئيس املصلحة 
بجامعة الزيتونة، كما مّت مّد الطلبة املش�اركني 
في هذه التظاهرة مبطويات ووثائق حتسيسية 

في الغرض.
علما أّن تفش�ي ظاهرة ما يمُسّمى ب�« املخدرات 
الرقمي�ة » بتون�س وبعدد من البل�دان العربية 
صوتي�ة  نغم�ات  ف�ي  واملتمثل�ة  واألوربي�ة 
يس�تمع إليه�ا املتلق�ي عب�ر س�ماعات أذن أو 
مضخم�ات ص�وت ذات جودة عالي�ة، وتصل 
إل�ى كّل أذن بت�رّدد مختلف مّم�ا يمُولّد نبضات 

تع�دل األنش�طة في الف�ّص الصدغي األيس�ر 
ويزيد في إنتاج الهرمونات املتعلقة بالس�عادة 
والهلوس�ة واإلنش�اء، وكلّم�ا زاد الف�ارق بني 
درجات الترّدد زادت اجلرع�ة املخدرة. وبذلك 
يدخل املس�تمع في حالة تخدير تصل إلى حالة 
االنهيار العصبي، وتمُسبّب تلفا في خاليا املّخ، 
كما أّن تأثيرها قد يدفع بالش�خص املتلقي إلى 
استعمال املخدرات اخلقيقية قصد جتربة حالة 

انتشاء املخدذر في الواقع.
وجتدر اإلشارة إلى أّن هذا النوع من املخدرات 
يمُع�ّد أخطر من امل�واد املخ�ّدرة املتداول�ة نظرا 
لصعوبة كش�فها أو كش�ف متعاطيها، إضافة 
إلى س�هولة وصوله�ا إلى املس�تهلك وإمكانية 

G.استعمالها من قبل كل الشرائح العمرية

تظاهرة حتسيسية وتوعوية لفائدة طلبة الزيتونة
المخدرات الرقمية وسبل الوقاية منها

جانب من الندوة 

باجلامعات  توعوية  حمالت  تنظيم  بخ�شو�س  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  لطلب  تبعا 

الزيتونة  التعريف مبخاطرها، نظمت جامعة  الرقمية« ق�شد  »املخدرات  واملوؤ�ش�شات حول ظاهرة 

عبدويل  الرياحي  ملكة  ال�شيدة  اإ�شراف  وحتت  الدين  الأ�شول  العايل  املعهد  اإدارة  مع  بالتن�شيق 

»املخدرات  حول  طلبتها  لفائدة  وتوعوية  حت�شي�شية  تظاهرة  باجلامعة(  اأوىل  نف�شانية  )اأخ�شائية 

الرقمية و�شبل الوقاية منها «. 

تظاهرات
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بهذه  مجلتكم  في  املشاركة  لي  يطيب 
تونس  بأعالم  تذكيرا  البسيطة  املساهمة 
ذاع  الّذين  األجالء  وعلمائها  النبالء  احلبيبة 
صيتهم في اآلفاق، في زمان كادت تغيب فيه 
اخلضراء  الربوع  في  والعلماء  العلم  شمس 

لوال الزيتونة الشّماء.

ترجمته:
بن  عمر  بن  علي  بن  محمد  الله  عبد  أبو  هو 
إلى  نسبة  باملازري  املشهور  التميمي  محمد 
اجلنوبي  الساحل  على  مدينة  وهي   1 »مازره« 
من جزيرة صقلية تقابل شمال البالد التونسية.

إلى رأينْي في مكان والدته  انقسم املؤرخون 
يؤكد  ثابت  تاريخي  مصدر  وجود  لعدم  وذلك 
فإّن  يكن مكان مولده  اآلخر. ومهما  رأيا وينفي 
البحث ألنها  إلى مزيد من  املسألة ال حتتاج  هذه 
ال تنقص من قيمة اإلمام ودرجته العلمية وتأثيره 

العلمي في احلقبة التاريخية التي عاشها وهو عالم 
من علماء املسلمني بإفريقية.

ومما زاد األمر غموضا أّن اإلمام املازري ذاته لم يتحدث أبدا عن مراحل 
حياته فهو إذن ليس من صنف العلماء الذين يستغلون املناسبات املختلفة 
للحديث عن حياتهم اخلاصة   واإلغراق في ذلك وتسليط األضواء على 
بعض األحداث  التي من خاللها يستنتج الباحثون كثيرا من املعلومات التي 
تعكس مراحل مهمة من حياة الشخص، وهو أيضا لم يتحّدث عن حياته 
العائلية. واملشهور عن حياة اإلمام املازري أّنه استقر بالسكن في مدينة 
للتدريس  وتصّدر  امللك.  تخت  في  القيروان  شريكة  إّذاك  وهي  املهدية2 
من  صدره  وسعه  ما  بّث  وبه  املهدي«  الله  عبيد  »جامع  الكبير  بجامعها 
العلم الغزير واملاّدة الواسعة. فنشر العلوم الدينية والفنون على اختالف 
املغرب   شهرته  وطبعت  اآلفاق  في  صيته  ذاع  حتى  ومراميها  أنواعها 
واملشرق، فكانت حلقة دروسه تشمل امليئني من التالميذ املجتهدين سواء 
أكانوا إفريقيني أم وافدين من أقطار املغرب واألندلس »وصار كعبة أنظار 

1  -عبد الوهاب – حسن حسني  :اإلمام املازري  –  ص 49.
  مازره أو مازر: مدينة على الساحل اجلنوبي من جزيرة صقلية تقابل 

شمال البالد التونسية، وهي أول دولة امتلكها اجليش األغلبي الفاحت على 
يد قائده القاضي :أسد بن الفرات)ربيع األول سنة 212 هـ( وكذلك كانت 

آخر معقل لإلسالم باجلزيرة و قد افتكها رجار ملك النرمان من يد عبد الله 
بن احلواس آخر ملوك الطوائف بصقلية )464 ( وبذلك انقطعت السيادة 

اإلسالمية من تلك اجلزيرة فهاجر من سكانها املسلمني من هاجر  وبقي 
منهم من بقي حتت ذمة اإلفرجن إلى أوائل القرن السابع للهجرة – )عبد 

الوهاب – حسن حسني: اإلمام املازري – ص 49(. 
2 - اإلمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي املازري : مستوطن 

املهدية -  القاضي عياض  : الغنية -  ص65. 

الطالب يقصده الداني والقاصي«3.
و  علمه  في  املازري  بلغها  التي  الشهرة  أّن  »على 
وحتى  والتقدير  التعظيم  من  بهالة  أحيطت  قد  تقواه 
فيها  إلى حكايات شعبية نسجت  التقديس. وحتولت 
كامل  في  وانتشرت  العادات  وخوارق  الكرامات 
الساحل التونسي، وغنّى املنشدون أحلانا دينية فيها 
وسّمى  بشأنه  والتنويه  املازري  بفضائل  اإلشارة 

الناس أبناءهم باسمه«4.
ِقبلة  جعله  الذي  هو  وإشعاعه  املازري  وِعلم 
املستفسرين على شؤونهم  املستفتني وَمحّط رحل 
احلكاية  هذه  التلقني  شرح  وفي  الشرعية.  الدينية 
املازري  التي تدّل داللة واضحة على مكانة اإلمام 
علمه  جلاللة  وتقديرهم  عنه  اآلخذين  قلوب  في 
وعلّو كعبه: »ذكر ابن القاضي  واملقّرى: أن بعض 
على  العلوم  ملزاولة  للمهدية  ورد  األندلس  طلبة 
كالعادة  باجلامع  مجلسه  يوما  فحضر  املازري 
إذ دخل شعاع الشمس من كّوة ووقع على ِرجل 
سمع  فلما  منعكس،  هذا  املازري:  فقال   ، الشيخ 

الطالب ذلك و رأى القول متزنا ذّيله حلينه بقوله:
هذا شعاع منعكس           لعلة ال تلتبـــــــــــس

من كل علم ينبجـــــس ملا رآك عنصر  
أتى ميّد ساعدا              من نور علم يقتبــــــس5

ثم ذكر حكاية أخرى قال: » وحكى الصفدي في – الغيث املنسجم - أن 
بعض أدباء األندلس كتب إلى أبي عبد الله املازري باملهدية : 

رمبا عالج القوافي رجال        تلتوي تارة لهم و تلني
طاوعتهم عني و عني وعني      وعصتهم نون ونون ونون

فأِبْن لنا ما طاوعهم وما عصاهم؟ �  فكان من ضمن جواب اإلمام عن 
هذا السؤال: »طاوعتهم العجمة و العّي والعجز، وعصاهم اللسان واجلنان 

والبيان«.6
إفريقية  تخوم  فتجاوزت  املازري  اإلمام  شهرة  توسعت  كيف  فانظر 
البالد  أقصى  إلى  الشمال  ناحية  من  األندلس  إلى  واجتازت  واملغرب 
بالقبول.  العربية من ناحية الشرق ولذلك اشتهر بلقب »اإلمام«، وحظي 
)أْي  عنه  قال:«ويحكى  املدني  فرحون  ابن  ذكرها  رواية  اللقب  ولهذا 
وسلم  عليه  الله  صلّى  الله  رسول  رأى  رؤيا،  ذلك  في  رأى  أّنه  املازري( 
الله  »وّسع  له:  فقال  ؟  باإلمام  يدعونني  ما  أحّق  الله  رسول  »يا  له:  فقال 
صدرك للفتيا »على أّن هذه الرواية تثبت ما كان اشتهر به بني معاصريه 

من العلم الواسع و رسوخ القدم في الفتيا.«7
3  - عبد الوهاب - حسن حسني :  اإلمام املازري -  ص51
4  - املعموري - الطاهر:  فتاوى املازري  -   ص -17 18 .

1 -  ص 54 – و ذكرها في املعلم – 5  - املازري -  شرح التلقني  -   ج 
ج1  - ص83/84 و عزاها إلى )املقري في أزهار الرياض ج3ص 166(

6  - عبد الوهاب – حسن حسني :  اإلمام املازري - ص 43
  7- ابن فرحون :  الديباج املذهب - ج2 -  ص 250.

اإلمــــام المـــازريتراجم 
بقلم أ. عبد المجيد بية

ج1 من2

اإلمام املازري هو آخر املشتغلني من شيوخ 
إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة االجتهاد ودقة النظر
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الوضع السياسي يف حياة املازري:
453ه�/1061م- تاريخية  فترة  في  املازري  اإلمام  عاش  لقد 
536ه�1441م، متيّزت بأحداث هامة أّثرت في احلياة السياسية بإفريقية 
سلبا، وأهمها اجتياح األعراب من قبيلتْي بني هالل وبني سليم إلفريقية 
والنفسية  السياسية واالجتماعية       األكبر في احلياة  األثر  له  مما كان 
وضياع  العلماء  وهجرة  العلمي  اإلنتاج  في  أيضا  ذلك  أّثر  كما  لسكانها، 
إفريقية  فقدت  فقد  اإلسالمية،  إلفريقية  احلضاري  التراث  من  جانب 
وانهارت  توازنها  فاختّل  املركزي  سلطانها  وضاع  السياسية  وحدتها 

حضارتها في مّدة وجيزة.
وكان السبب في ذلك أّن املعّز بن باديس نقض دعوة العبيديني بإفريقية  
وخطب للخليفة العباسي وقطع اخلطبة للمستنصر العلوي الذي كتب إليه 
والتوّجه  النيل  اجتياز  سليم  وبني  هالل  لبني  املستنصر  فأباح  يهّدده، 

إلفريقية ومتلّك كل ما وقع بأيديهم .
وعاثوا  وأحرقوا  ودّمروا  فهّدموا  واملدّمر،  الّدامي  هجومهم  فكان 
الدولة  على  القضاء  استهدفت  عظيمة  نكبة  فكانت  فسادا،  إفريقية  في 
الصنهاجية، فاحتلت القيروان التي كانت حتتوي على جهود أربعة قرون 
من العلم  والبحث والتأليف في مختلف فروع احلضارة اإلسالمية، وتشّرد 
سكان القيروان بني املغرب واألندلس حتى وصل البعض منهم إلى العراق.

في هذه الفترة أو قبلها بقليل  ولد اإلمام املازري، أي في والية متيم بن 
املعز بن باديس الصنهاجي، في عصر كثرت فيه االضطرابات و تشابكت  

السبل وعّم اخلوف من األعراب في الداخل والنورمان من اخلارج.
        ولعل هذا الوضع هو الذي أّثر في اإلمام املازري فكان حذرا فلم 
يأت بالذكر على األحداث السياسية ولم يشر إليها، ولعله لذلك كان يجيب 

على األسئلة في حدود ما يمُسأل عنه في قضايا دون ذكر أصل املشكلة.
القيروان ومضى يلتمس مالذا  العلم واألدب والفن ربوع  فارق، إذن، 
في أماكن أخرى كاملهدية وسوسة وقرى ساحلية أخرى، وكذلك انهوى 
يندثر  وكاد  العربي  الفتح  منذ  قيامه  تواصل  الذي  الشرعية  العلوم  ركن 
لوال بقية صاحلة من أولي العزم حفظوا تعاليم الشرعية واحتضنوا تراث 
الرواية وصانوا سبيل التلّقي عن األسالف وبذلك سلّم لهم السند العلمي 
األخالف  إلى  أسلموه  حتى  الزيف  عنه  وينفون  يحوطونه  عليه  فعكفوا 
لكي يتابعوا نشره إعالء لكلمة الله. فكان في طليعة هؤالء األفذاذ البررة 
ذلك احلبر الذي خصصنا ترجمته بتلك األوراق وهو اإلمام املازري آخر 

املشتغلني من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة االجتهاد و دقة النظر.

أشعريـّته:
هذا  أقدم  أن  املفيد  من  أجد  املازري  اإلمام  أشعرية  عن  احلديث  قبل 

امللخص عن »أبي احلسن األشعري«.
سنة  بالبصرة  األشعري  بكر  أبي  بن  إسماعيل  بن  احلسن  أبو  ولد 

260ه�، وتلقى معارفه بها و درس مذهب االعتزال على أبي علي اجلبائي 
رئيس املعتزلة بالبصرة، وعاش طويال معتزال في تآليفه و دراسته حوالي 

ثالثني سنة.
وخبير  دقائقه  على  مّطلع  وهو  االعتزال  فارق  الطويلة  املدة  هذه  وبعد 
بأدلّته، وهذا يدل على أّنه لم يقتنع مبا جاء فيه، فاّتخذ مذهبا جديدا في 
العقيدة ينصر فيه السنة ويدافع عنها ويمُقاوم االعتزال. وهذا املوقف اجلديد 
ميزته أّنه ال يقف موقفا سلبيا من األدلة بل يغوص فيها ليستخرج منها ما 
يتوافق مع العقل وما يقنع النفوس املتشبعة باملبادئ النظرية العميقة، فال 
يبتعد بناء على ذلك  عن األدلة الثابتة بل يأخذ بها و يطبقها ويجعل ما يراه 
باألدلة  املتشبعني  املفكرين  لها في دراسة حكيمة. وهذا ما جعل  خاضعا 
القرآنية واحلديثية يقبلون على مذهبه و ينتصرون له في كل ما يكتبون 
على اختالف األقطار واملذاهب الفقهية. وهو ما دعا الكثير من أهل املذاهب 
أن يركزوا أّنه من أهل مذهبهم، فالشافعية يّدعونه ألنفسهم ويرون أّنه من 

أهل مذهبهم، و املالكية يّدعونه ألنفسهم«8.
آراؤه عند علماء األمة  وأصبح تقليده  املذهب األشعري وقبلت  انتشر 

ظاهرة عند العلماء.
املازري  اإلمام  كان  ملاذا  التالي:  هو  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  لكن 
املتبعني  السنة  أهل  من  عصره  لعلماء  تقليدا  ذلك  كان  وهل  أشعريا؟ 
ملذهب األشعري أو ألسباب خاصة أخرى لم يجدها في املذاهب الكالمية 

األخرى؟.
وقول  األشعري  قول  يتقلد  أشعريا  للمعلم  شرحه  في  املازري  »جند 
متبع   ،.9« أشعرّيته  في  خالص  فهو  آراء  من  رواه  عما  ويذّب  أصحابه  

منهج أهل السنة  واالستقامة.
إال أن إمامنا لم يصّرح بذلك و لم تذكره كتب التراجم أيضا، لكن يكن 
أن نتوّصل إلى ذلك من بعض اإلشارات في كتابه »املعلم بفوائد مسلم«، 
فقد كان له فيه طريقة خاصة التقى فيها مع األشعري الذي كان في دفاعه 
عن السنة يجمع بني النصوص ويعرضها بطريقة تتماشى مع العقل وال 
تتصادم معه. فالتوفيق بني مقتضيات العقل و مقتضيات النقل هي التي 
جعلت إمامنا أشعرّيا. فاجلمع بني أمرين قد يظهران في البدء متناقضني، 
الذي جعل  العقيدة، هو  الواردة فيما تنبني عليه  العقل والنصوص  وهما 
الطريق  باإلنسان  الدين والعقل يسلكان  إلى األشعرية حيث  اإلمام ييل 
الّسوّي إلى اإليان الراسخ الثابت ألّن اإليان إذا لم يصادمه العقل كان 

إيانا مستقرا في النفس.
ولعله لذلك جتنب امليل إلى االعتزال ألنه لم ير فيه هذا التوفيق املذكور، 
السنة  التوسط بني أصحاب  إلى هذا اجلمع وهو  بذلك ييل  إمامنا  فكان 
أخذ  حني  »فاملازري  الدين،  وأصول  العقيدة  في  النظر  في  واملعتزلة 
التواء فيها  وال  باألشعرية كان على بيّنة وكان على شريعة من األمر ال 

تنالها املطاعن وال تؤثر فيها االنتقادات«10.
وفي ختام البحث في أشعرية اإلمام املازري أنقل عن الشيخ »النيفر« 
فيها  اختلفت  التي  املسائل  من  صاحلة  جملة  على  املعلم  »اشتمل  يلي:  ما 
في  ولكنه  العقائدي  ملذهبه  املازري  فيها  وانتصر  املعتزلة  مع  األشعرّية 
إلى مذهب دون أخر،  أنك ال تشعر بأنه مائل  انتصاره كان معتدال حتى 
فحني يضع لديك مذهب املعتزلة الذين هم خصومه ال تدري أنهم خصومه 
حيث يأتي مبذهبهم دون حتامل عليهم. فها هو في طالعة كتابه يتعرض 
ملذهب األشاعرة واملعتزلة، فلو أنك تقتصر على بعض كالمه ال تدري أهو 

أشعرّي أم معتزلي ألنه لم يزلق قلمه في شتمهم و ال النيل منهم.
إظهار  أو  حتامل  هناك  يكون  أن  بدون  ينتقدهم  كذلك  ينتقدهم  وحني 
ميل فكان رصينا في عرضه للمذهبيني كما كان رصينا في انتقاده على 

املعتزلة« 11.

8  - النيفر -  محمد الشاذلي : املازري: الفقيه و املتكلم و كتابه املعلم  
-  ص 42.

41 9  - م - ن  -  ص 
– ن -  ص 47 10  - م 

50 11  - م  -  ن  -  ص49 - 
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بسم الله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن وااله.

وتلمس  تأسيسه  ومحاولة  املوضوع  تصور  في  بدأت  حني 
أبعاده خطر لي خاطر كان على أمت صلة مبا أفكر فيه وهو: 

روسوحينما  جاك  جون  الفرنسي  الفيلسوف  اختيار  وجه  ما 
ألف كتابه »العقد االجتماعي »contrat social« لهذا املوضوع 
أن يكتب فيه وما وجه اختياره لهذا العنوان؟ ما أراه إال ليؤسس 
فيه  احلياة  نظام  يقوم  الغربي  النمط  على  مدنيا  حضاريا  ميثاقا 
العالقات  وتأصيل  القانون  واحترام  والديقراطية  احلرية  على 
ميثاق  مبثابة  يكون  اجتماعي  تعاقد  أساس  على  الناس  بني 

دستوري يحترمه امللتزمون به.
وهنا نخلص إلى نتيجة وهي أن أي فكر يسعى إلى إقامة حضارة 
تقوم مبادئها على أسس دينية أووضعية ويحاول تطوير احلياة 
اإلنسانية وحتسني مظاهرها املختلفة ال بد أن يؤسس على ميثاق.

أوروبا  النهضة في  يعد روسوأحد مؤسسي  أن  اعتباطا  وليس 
الذي  االجتماعي  التعاقد  موضوع  ألن  البارزين،  أعالمها  وأحد 
ستحكم  التي  العالقات  أنواع  لكل  هوأساس  كتابه  في  تناوله 
املجتمع، ثم إنه اختار أن يكون هذا التعاقد أوالتواثق اجتماعيا )أي 
مدنيا( في مقابل نظام تعاقد ديني كان سائدا في أوروبا في العصر 
املبادئ  أساس  على  اإلنسانية  العالقات  نط  فيه  أقيم  الوسيط 

النصرانية املستوحاة من التوراة كشريعة  ومن اإلجنيل كعقيدة.
هو  ما  بني  التفرقة  إلى  حاجة  في  املسلمون  نحن  نكن  ولم 
في  املختلفة  التجارب  هذه  خوض  إلى  وال  مدني،   هو  وما  ديني 
التحوالت  هذه  مواكبة  إلى  وال  أوروبا  عرفته  الذي  التعاقد  نط 
هوتداخل  وواضح،  بسيط  لسبب  االجتماعي  التواثق  طريقة  في 

الديني باملدني وارتباط السياسي باالجتماعي وتعاقب األخروي 
على الدنيوي في اإلسالم.

وجه  على  فكرنا  في  واملتداخلة  املجتمعة  واملعاني  الرؤى  هذه 
منظم وهذا التوافق املؤسس للميثاق اإلسالمي عبر عنه ربعي بن 
عامر األنصاري صاحب رسول الله )ص( حينما سأله رستم عن 
هذا الدين اجلديد فقال »ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة ومن 
جور األديان إلى عدل اإلسالم« هذا امليثاق اإلسالمي اجلامع لهذه 
االرتباطات املختلفة ال يستقيم أن يوصف بأنه ديني فقط أومدني 
وال أن يوصف بأنه أخروي فقط أودنيوي ألن هذه اجلوانب متثل 

أجزاء من امليثاق، فالكل شامل للجزء والعكس غير صحيح.

امليثاق اإلسالمي
اللغوي  البعد  حتديد  من  يبتدئ  املوضوع  بهذا  االهتمام  إن 
إلى  سبيل  اللغوي  فاملفهوم  و»اإلسالم«،  »امليثاق«  لكلمتي 
أوقيد  هوحبل  األصل  في  فامليثاق  االصطالحي  املفهوم  توضيح 
الوثاق( وهو ما  الوثاق )أو  أوالدابة ويقال أيضا  يشد به األسير 
يشد به 1 ثم اتسع هذا املفهوم األصلي إلى معان ومفاهيم عرفية 
املعاهدة  هي  واملواثقة  العهد  هو  امليثاق  حده  في  فقيل  ومجازية 
م ِبِه« 2 والوثيق هواحملكم  ومنه قوله تعالى: »َوِميثَاَقهمُ الَِّذي َواَثَقكمُ
واستوثقت من فالن وتوثقت من األمر إذ أخذت فيه بالوثاقة 3. 
وعرف امليثاق أيضا بأنه عقد مؤكد بيمني وعهد 4. وامليثاق على 

1  - الفيروزابادي، القاموس احمليط، 416/3.
2  -  املائدة :7. 

3  - ابن منظور ، لسان العرب –وثق – 372-371/10 
4  - الراغب األصفهاني ، املفردات في غريب القرآن – وثق : 527.

مـيـثـاق اإلسالم يف تحديد
العالقات ونمط التعايش بني البشر

بقلم د. هشام قريسة
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وزن مفعال، يكون لآللة كثيرا كمرقاة ومرآة، قال اخلفاجي كأنه 
املولد(  )من  نحوامليالد  أيضا  وللمصدر  )املوثق(  للمفعل  إشباع 
وامليعاد)من املوعد( فامليثاق إذن عهد آخر اعتبر مؤكدا لعهد سبقه 

أو حلقه 5.
يسلم  وهوأن  السلم،  في  هوالدخول  أسلم(  )من  اإلسالم  أما 
املؤمن من أن يناله ألم من أخيه، والسلم والسالم )مبعنى واحد( 
ْؤِمنًا«  الَم لَْسَت ممُ ممُ السَّ الصلح قال تعالى: »َوالَ َتقمُولمُواْ مِلَْن أَلَْقى إِلَيْكمُ
والّسل�م  اإلس�الم  السلم:  املقرئ  الع�الء  أبوعم�روبن  وقال   6
واملساملة  والعافي�ة،  البراءة  هي  والسالمة  والسالم  :املساملة7 
معناها سلم�ت م�ني  فاجعلني أسلم منك )فهي السالم املتبادل(. 
: »أسلم 8  الله عليه وسلم  التصالح ومنه قوله صلى  والتسالم، 
ساملها الله 9 وفي احلديث أيضا »املسل�م من سلم املسلمون من 

لسانه ويده.« 10  
ولفظ »املسلم« يجمع معاني كثيرة، فهو:

املستسلم ألمر الله 
املخلص لله العبادة 

الذي يأمن اآلخرون بوائقه11
الكلمات )اإلسالم � السالم � السلم � السلم � املساملة �  فهذه 
التسالم( كلها متقاربة في اللفظ واملعنى ومفاهيمها متداخلة وهي 

مشتقة من الثالثي املجرد »سلم«. 
ويعاشره  أخاه  اإلنسان  يعايش  أن  فهو  السلمي،  التعايش  أما 

في سالم.
اإلسالمي  امليثاق  أن  إلى  اللغوية  احلدود  هذه  من  ونخلص 
هواالستسالم ألمر الله وطاعته فيما أمر به ونهى عنه والدخول 
في تعاقد سالم واحترام بني الناس، وااللتزام بتوفير الضمانات 
الدينية والشخصية للناس وحتقيق املصالح العائدة بالنف�ع عل�ى 
من  وليس  السماوي  امليثاق  هذا  إطار  في  واجلماعات  األف�راد 
باب الصدفة أن يختار الله سبحانه وتعالى اسم »اإلسالم« لهذا 

الدين اخلامت ملا فيه من املعاني اخليرة التي 
الرسل  جميع  سار  وقد  بيانها  بصدد  كنا 
واألنبياء على منهج اإلسالم وحملوا لواءه.

مـــظـــاهر الــمــيــثــاق
األول : ميثاق الربوبية )املظهر العقدي( 
باحلق،  اخللق  أنه خلق  الله  من  هوعهد   :
يتركهم  واجتباهم برساالته وبكالمه ولم 
فيه  يسيرون  منهجا  لهم  وخط  سدى،  
لتحمل  وأهلهم  وحكمته  بلطفه  واكتنفهم 

ألوامره  وباالمتثال  بطاعته،  وأمرهم  األرض  في  األمانة 
واجتناب نواهيه وأرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين وأمدهم 
باحلجج واآليات عـلى صدق ما جاؤوا به ليعرف الناس ربهم 
ويقدروه حق قدره ويعبدوه ال يشركون به شيـئـا ويسلموا 

5  - ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير : 371/1 .
6  - النساء : 94 

7  - ابن قتيبة، أدب الكاتب : 350.
8  - أسلم ، قبيلة عربية ، ومن ينسب إليها يدعى » أسلمي » 

9  - رواه الشيخان ، املعجم املفهرس – سالم – 513/2
10 - املعجم املفهرس – سلم –507/2 

11 - املفردات في غريب القرآن – سلم – 245 

بأن ما جاء به الرسل من ربهم هواحلق الذي ال مراء فيه، وهذا 
هوامليثاق األعظم الذي بني الله وبني عباده  قال تعالى: »َيا أَيَُّها 
النَّاُس اْعبُُدواْ َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم َوالَِّذيَن ِمن َقبْلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن« 
ُنوًحا  ِبِه  ى  َوصَّ َما  الدِّيِن  َن  مِّ لَُكم  »َشَرَع   : أيضا  وقال   ،12
َوِعيَسى  َوُموَسى  إِْبَراِهيَم  ِبِه  يْنَا  َوصَّ َوَما  إِلَيَْك  أَْوَحيْنَا  َوالَِّذي 
من شريعة سلفت  فما   13 ِفيِه«  ُقوا  َتتََفرَّ َوال  الدِّيَن  أَِقيُموا  أَْن 
التي  الوثقى  للعروة  وصلة  جعلت  سلسلة  من  حلقة  وهي  إال 
ال انفصام لها وهي عروة اإلسالم.«14 وقد أكد القرآن الكرمي 
على امتداد اإلميان منذ البعثة األولى إلى البعثة األخيرة وعلى 
تواصل الرساالت السماوية وعلى قيام رابطة قوية بني األمم 
املؤمنة بالله على مر احلقب واألزمان، قال تعالى: »َوإِْذ أََخْذَنا 
ِمَن النَّبِيِّنَي ِميثَاَقُهْم َوِمنَك َوِمن نُّوٍح َوإِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى 
َعن  اِدِقنَي  الصَّ لِيَْسأََل  َغلِيًظا  يثَاًقا  مِّ ِمنُْهم  َوأََخْذَنا  َمْرمَيَ  اْبِن 
ِصْدِقِهْم َوأََعدَّ لِلَْكاِفِريَن َعَذاًبا أَلِيًما« 15 فاألنبياء ـ صلوات الله 
وسالمه عليهم ـ متعاونون على بناء صرح اإلميان وإظهار دين 
ويتأسى  بعضا  بعضهم  ويصدق  ببعض  بعضهم  يبشر  الله، 
بعضهم ببعض ويستفيد بعضهم من جتارب بعض في الدعوة 
إلى الله وهذه األمور غاية في النصح والتواصل والتآخي قال 
تعالى: »أُْولَئَِك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َفبُِهَداُهُم اْقتَِدْه« 16 فاملشار إليهم 
هم أولئك الذين آتاهم الله الكتاب واحلكم والنبوة وقد أمر نبينا 
صلى عليه وسلم باالقتداء بهم ويشمل هداهم ما كان منه راجعا 
إلى أصول الشرائع وما كان منه راجعا إلى زكاء النفس وحسن 
ولم  وأحكاما جزئية.  ذلك  تفاريع عن  منه  كان  ما  وأما  اخللق 
يؤمر فيه باالتباع فال يدخل في منظور الشريعة« 17 وجاء في 
احلديث الصحيح : »مثلي ومثل األنبياء كمثل رجل بنى بنيانا 
يطيفون  الناس  فجعل  وأجمله  فأحسنه 
به، يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا 

إال هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة«18.
والوفاء بالعهد وااللتزام ببنود التواثق 
الله على عباده وأوجبه على  مما فرضه 
َبنِي  »َيا  ـ  قائل  من  عز  ـ  يقول  نفسه 
أَْنَعْمُت  الَّتِي  ِنْعَمتَِي  اْذُكُرواْ  إِْسَراِئيَل 
َعلَيُْكْم َوأَْوُفواْ ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهِدُكْم َوإِيَّاَي 
َفاْرَهبُوِن« 19، هذا امليثاق أكده سبحانه 
في كتبه السابقة، ويتجلى ذلك في أكثر 
من آية مثل: »َوإِْذ أََخْذَنا ِميثَاَق َبنِي إِْسَراِئيَل الَ َتْعبُُدوَن إاِلَّ اللََّه 
َوُقولُواْ  َوامْلََساِكنِي  َوالْيَتَاَمى  الُْقْرَبى  َوِذي  إِْحَساًنا  َوِبالَْوالَِدْيِن 
َقلِيالً  إاِلَّ  َتَولَّيْتُْم  ُثمَّ  َكاَة  الزَّ َوآُتواْ  الَة  الصَّ َوأَِقيُمواْ  لِلنَّاِس ُحْسنًا 

12 - البقرة : 21.
13 - الشورى : 13.

14 - التحرير والتنوير : 372/1.
15 - األحزاب : 7، 8.

16  - األنعام : 90.
17  - ابن عاشور – التحرير والتنوير : 289/4.

18  - مسلم – فضائل – باب ذكر كونه )ص ( خامت النبيني، 64/7.
19  -  البقرة : 40.

الوفاء بالعهد وااللتزام 
ببنود التواثق ممـّا 

فرضه اهلل على عباده 
وأوجبه على نفسه
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الَِّذيَن  ِميثَاَق  اللَُّه  أََخَذ  َوإِْذ  وقوله:«  ْعِرُضوَن«20  مُّ َوأَنتُم  نُكْم  مِّ
أُوُتواْ الِْكتَاَب لَتُبَيِّنُنَُّه لِلنَّاِس َوالَ َتْكتُُموَنُه َفنَبَُذوُه َوَراء ُظُهوِرِهْم 
»َوإِْذ  وقوله:   21 َيْشتَُروَن«  َما  َفبِئَْس  َقلِيالً  َثَمنًا  ِبِه  َواْشتََرْوا 
ٍة  ِبُقوَّ آَتيْنَاُكم  َما  ُخُذواْ  وَر  الطُّ َفْوَقُكُم  َوَرَفْعنَا  ِميثَاَقُكْم  أََخْذَنا 
ن َبْعِد َذلَِك َفلَْوالَ َفْضُل  َواْذُكُرواْ َما ِفيِه لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن ُثمَّ َتَولَّيْتُم مِّ
امليثاق  فأخذ   22 اِسِريَن«  اخْلَ َن  مِّ لَُكنتُم  َوَرْحَمتُُه  َعلَيُْكْم  اللَِّه 
عليهم أن يعملوا بالشريعة )التوراة( وامليثاق هوالعهد، املشار 
إليه في قوله تعالى : »الَِّذيَن َينُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه 
َوَيْقَطُعوَن َما أََمَر اللَُّه ِبِه أَن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي األَْرِض أُْولَئَِك 
اِسُروَن« 23 وقد صار لفظ »العهد« عند أهل الكتاب لقبا  ُهُم اخْلَ
للشريعة التي جاء بها موسى24 فقيل عن التوراة هي »العهد 
القدمي« وعن »اإلجنيل« هو »العهد اجلديد« وجماع العهديـن هو 

الكتـاب املقـدس. 

الثاني : ميثاق األخوة اإلسالمية :
) املظهر التشريعي (: 

الربوبية  ميثاق  على  شريعتنا  في  مؤسس  امليثاق  وهذا 
ومستوح منه ويشمل مجموع املبادئ واألحكام التفصيلية التي 
تنظم عالقات املسلمني فيما بينهم ومجموع العقود وااللتزامات 
هذا  ذلك من مصالح وحقوق،  ينجر عن  وما  املنظمة حلياتهم 
في  ومواثيق  ارتباطات  من  املسلم  عقده  مبا  هوتعهد  امليثاق 
بالوفاء  والتزام  إليه   ينتمي  الذي  اإلسالمي  باملجتمع  عالقته 
من  النوع  بهذا  االلتزام  على  حتث  القرآن  آيات  وأكثر  بها، 
االجتماعي،  والتكافل  الدينية  األخوة  إلى  سبيل  ألنه  التواثق، 
وهوميثل املظهر العملي والواقعي لهذا الفكر اإلسالمي، وجماع 

ذلك قوله تعالى : »َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَْوُفواْ 
الطاهر  محمد  الشيخ  قـال    25 ِبالُْعُقوِد« 
بن عاشور: »فالتعريف في العقود تعريـف 
التي  العقود  فشمل  باالستغراق  اجلنس 
االمتثال  وهو  ربهم  عليها  املسلمون  عاقد 
لشريعته، وذلك كقوله: »َواْذُكُرواْ ِنْعَمَة اللَِّه 
26 ومثل  ِبِه«  َواَثَقُكم  الَِّذي  َوِميثَاَقُه  َعلَيُْكْم 
ال  أن  املؤمنني  الرسول  عليه  يبايع  كان  ما 
يزنوا  بالله شيئا وال يسرقوا وال  يشركوا 

ويقول لهم فمن وّفى منكم فأجره على الله،  وشمل العقود التي 
عاقد املسلمون عليها املشركني مثل قوله : »َفِسيُحواْ ِفي األَْرِض 
َراَم«28 ويشمل  احْلَ الْبَيَْت  نَي  آمِّ 27 وقوله: »َوال  أَْشُهر«  أَْرَبَعَة 

العقود التي يتعاقدها املسلمون بينهم« 29.
20  - البقرة : 83

21  -  آل عمران : 187 
22  - البقرة : 64-63 

23  - البقرة : 27
24  - التحرير والتنوير : 370/1 

25  - املائدة : 1 
26  - املائدة : 7 
27  - التوبة : 2
28  - املائدة : 2 

29  - التحرير والتنوير : 74/6 وكذلك 126/13 

وتفصيالت هذا امليثاق يشملها باب املعامالت )وهي ما عدا 
إلى  وتتفرع  لبعض  بعضهم  العباد  معاملة  وتعني  العبادات( 

األنواع التالية : 
أحكام األحوال الشخصية: وهي التي تتعلق باألسرة من بدء 
بعضهم  واألقارب  الزوجني  عالقة  تنظيم  بها  ويقصد  تكونها 

ببعض.
األحكام املدنية: وهي التي تتعلق مبعامالت األفراد ومبادالتهم 
من بيع وإجارة وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بااللتزام ويقصد 

بها تنظيـم عالقـات األفراد املالية وحفظ حق كل ذي حق. 
األحكام اجلنائية: وهي التي تتعلق مبا يصدر عن املكلف من 
حياة  حفظ  بها  ويقصد  عقوبة  من  عليها  يستحقه  وما  جرائم 
املجني  عالقة  وحتديد  وحقوقهم  وأعراضهم  وأموالهم  الناس 

عليه باجلاني وباألمة. 
والشهادة  بالقضاء  تتعلق  التي  وهي  املرافعات:  أحكام 
واليمني، ويقصد بها تنظيم اإلجراءات لتحقيق العدل بني الناس 
األحكام الدستورية : وهي التي تتعلق بنظام احلكم وأصوله 
ويقصد بها حتديد عالقة احلاكم باحملكوم، وتقرير ما لألفراد 

واجلماعات من حقوق. 

الثالث : ميثاق املعاملة اإلنسانية : 
الدولة  مبعاملة  تتعلق  التي  وهي  الدولية  األحكام  ويشمل 
اإلسالمية لغيرها من الـدول ومبعاملة غير املسلمني في الدولة 
اإلسالمية ويقصد بها حتديد عالقة املسلمني بالذمييـن من أهل 
السلم واحلرب وهذه  في  البالد  الكتاب وغيرهم خارج حدود 
لتأسيس  التشريعات يسميها محمد اخلضري بك، مشروعات 

الدعوة ونشر الرسالة 30.
وهنا ال يفوتني وأنا أحتدث عن ميثاق 
معادلة  إلى  أشير  أن  اإلنسانية  املعاملة 
اإلسالمية،  في حضارتنا  قامت  صعبة 
وتعالى  سبحانه  الله  أمر  نفهم  كيف 
واملوعظة  باحلكمة  دينه  إلى  بالدعوة 
لدينه  بقتال من تصدى  وأمره  احلسنة 
إلى  دعوته  بني  املعادلة  نفهم  وكيف 
إذنه  اإلذاية وبني  بتحمل  وأمره  الصبر 
للمغفرة  القرآن  نفهم حتسني  وكيف  اإلذاية،  ورفع  الظلم  برد 
والعفووالصفح عمن ظلم وجتويزه للمسلم أن يطالب بحقه وأن 
ينتصر لنفسه، لقد أمر الله تعالى عباده املؤمنني بالصبر على 
الظالم وحتمل إذايته والتسليم بحقيقة االبتالء على أن ال يبقى 
خنوع  إلى  التحمل  هذا  حتول  وإال  اآلبدين  أبد  إلى  األمر  هذا 
املؤمنني وإمنا هوصبر حتى  لعباده  الله  وذل وهذا ال يرضاه 
إقامة احلجة على الظالم ثم هوبعد ذلك انتصار للحق بالسبل 
َِّذيَن ُيَقاَتلُوَن ِبأَنَُّهْم ُظلُِموا َوإِنَّ اللََّه  املشروعة قال تعالى : »أُِذَن لِل

30  - اخلضري بك : تاريخ التشريع اإلسالمي : 28، خالف، عبد الوهاب، أصول 
الفقه : 24

 الصرب على إقامة 
الحجة على الظالم 
واإلعراض عن أذى 

امُلشركني بالعفو عنهم
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َعلَى َنْصِرِهْم لََقِديٌر الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهْم ِبَغيِْر َحقٍّ إاِلَّ أَن 
لَُّهدَِّمْت  ِببَْعٍض  َبْعَضُهم  النَّاَس  اللَِّه  َدْفُع  َولَْوال  اللَُّه  َربُّنَا  َيُقولُوا 
َكثِيًرا  اللَِّه  اْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َوَمَساِجُد  َوَصلََواٌت  َوِبيٌَع  َصَواِمُع 

َولَيَنُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه إِنَّ اللََّه لََقِويٌّ َعِزيٌز« 31.
نفس  في  ومقابله  الشيء  عن  املتحدثة  اآليات  تتعاقب  وقد 
السورة ونفس املوضع مبا يدل على أن ال تناقض بني األمرين 
َوَجَزاُء  َينتَِصُروَن  ُهْم  الْبَْغُي  أََصاَبُهُم  إَِذا  »َوالَِّذيَن   : تعالى  قال 

ثْلَُها َفَمْن َعَفا َوأَْصلََح َفأَْجُرُه  َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة مِّ
امِلنَِي َومَلَِن انتََصَر  إِنَُّه ال ُيِحبُّ الظَّ َعلَى اللَِّه 
َا  ن َسبِيٍل إمِنَّ َبْعَد ُظلِْمِه َفأُولَئَِك َما َعلَيِْهم مِّ
بِيُل َعلَى الَِّذيَن َيْظلُِموَن النَّاَس َوَيبُْغوَن  السَّ
َعَذاٌب  لَُهم  أُْولَئَِك  قِّ  احْلَ ِبَغيِْر  األَْرِض  ِفي 
َعْزِم  مَلِْن  َذلَِك  إِنَّ  َوَغَفَر  َصبََر  َومَلَن  أَلِيٌم 

األُُموِر« 32.
عاشور:  بن  الطاهر  محمد  الشيخ  قال 
ينتصرون  بأنهم  عليهم  الله  أثنى  »وإمنا 
االنتصار  ذلك  أن  على  تنبيها  ألنفسهم 

ناشئ على ما أصابهم من البغي فكان كل من السبب واملسبب 
البغي  هولدفع  إذ  دينية  محمدة  االنتصار  ألن  للثناء  موجبا 
رادع  ألنفسهم  فاالنتصار  مؤمنون  أنهم  ألجل  بهم  الالحـق 
للباغني عن التوغل في البغي على أمثالهم وذلك الردع عون على 
انتشار اإلسالم إذ يقطع ما شأنه أن يخالج نفوس الراغبني في 
اإلسالم من هواجس خوفهم من أن يبغى عليهم وبهذا تعلم أن 
ليس بني قوله  هنا : »والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون« 
وبني قوله آنفا » وإذا ما غضبوا هم يغفرون« تعارض الختالف 
املؤمنون  كان  النخعي«  إبراهيم  وعن  آنفا،  علمت  كما  املقامني 
يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا« 33 قال تعالى : 
»َوإِْن َعاَقبْتُْم َفَعاِقبُواْ مِبِثِْل َما ُعوِقبْتُم ِبِه َولَئِن َصبَْرُتْ لَُهَو َخيٌْر 
اِبِريَن« 34، فالله سبحانه وتعالى حينما يعطي للمظلـوم  لِّلصَّ
حق الرد على اإلذاية ال على أساس أنه يعلمه البطش واالنتقام 
بل يعطيه حقا معنويا ينتصر فيه لنفسه حتى ال يبقى مقهورا 
متحسرا ذليال وتزيد ظالمته، وفي مقابل هذا السماح باالنتصار 
لنفسه ممن ظلمه، يدله الله تعالى عما هو خير من العقوبة وهو 
الصبر على  إذ قد يكون في  له،  الصبر والعفو وأن ذلك خير 
عما  وندمه  بتوبته  الظالم،  هذا  نفع  إلى  والظلم، سبيل  اإلذاية 
فعل، وفتح باب اخلير  واإلحسان أمامه، فإن اختار املظلـوم 
مبـدأ »جزاء السيئة بالسيئة« ولم يقبل العفوورأى أن يقتص من 
الظالم الذي ظلمه فإن اإلسالم يطلب منه التسوية في العقوبة 
حتى ال تؤدي به الرغبة في االنتقام إلى جتاوز احلد في اجلزاء 
األذى  على  الصبر  في  ترغيب  صبرت«  »ولئن  تعالى:  فقوله 

31  - احلج : 40-39
32  - الشورى : 43-39

33  -  التحرير والتنوير : 114-113/25.
34  - النحل : 126

وذلك باإلعراض عن أذى املشركني وبالعفوعنهم ألن ذلك أجلب 
لقلوب األعداء، فوصف بأنه خير أي خير من األخذ بالعقوبة 
35 كقوله تعالى: »اْدَفْع ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبيْنََك َوَبيْنَُه 
َعَداَوٌة َكأَنَُّه َولِيٌّ َحِميٌم َوَما ُيلَقَّاَها إاِلَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَما ُيلَقَّاَها إاِلَّ 
ُذوَحظٍّ َعِظيٍم« 36، هذه املعادلة بني الصبر ورد الظلـم تتكرر 
في أكثر سور القرآن وآياته، أن املؤمن يغفر إن كان هناك رجاء 
البالء طمعا  اإلذاية ويصبر ويتحمل هذا  الظالم عن  إقالع  في 
في اهتداء اآلخر ورجوعه إلى احلق، فإذا 
ولم  الظلم  على  وأصر  اآلخر  هذا  كابر 
يردعه نصح وال موعظة وال قول عن ذلك 
جاء االنتصار وجاء اإلذن برفع هذا الظلم 
مبا تيسر ألهل اإلميان من أسباب القوة 
والتغيير، قال تعالـى :»َوَقاِتلُواْ ِفي َسبِيِل 
اللَِّه الَِّذيَن ُيَقاِتلُوَنُكْم َوالَ َتْعتَُدواْ إِنَّ اللََّه الَ 
َثِقْفتُُموُهْم  َحيُْث  َواْقتُلُوُهْم  امْلُْعتَِديَن  ُيِحبُّ 
َوالِْفتْنَُة  أَْخَرُجوُكْم  َحيُْث  ْن  مِّ َوأَْخِرُجوُهم 
قتال  في  إذن  وهنا   37 الَْقتِْل«  ِمَن  أََشدُّ 
الدفاع لدفع هجـوم العـدو، وهـي وإن نزلـت لسبـب خـاص 
فهـي عامـة – كما يقول احملققون من أهل التفسير – في كل 
حال يبادئ املشركون فيه املسلمني بالقتال وقوله : »وال تعتدوا« 
أي ال تبتدئوا بالقتال ألن الله ال يحب املعتدين، فهوظلم .38 قال 

تعالى: »َفَمِن اْعتََدى َبْعَد َذلَِك َفلَُه َعَذاٌب أَلِيٌم« 39.
ومن نظر في كتاب الله وتدبره واتبع سنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم الحظ بوضوح هذا الفرق في معاملة املسلمني لغيرهم ممن 
التعايش  في  امليثاق  هذا  مظاهر  لهم  دينهم وجتلت  على  ليسوا 
معهم وهوأن اإلسالم سلم ملن سامله وحرب ملن حاربه فاملسلم 
أنه ال يظلم وال يعتدي وال ينقض عهدا يقطعه  من خلقه وأدبه 
على نفسه وال يغدر مبن واثقه وال يقاتل أحدا سامله فإن اعتدي 
عليه وظلم فقد أجاز له اإلسالم أن ينتصر لنفسه وأباح له أن 
قاتله  من  يقاتل  أن  له  كان  قوتل،  فإن  بالسيئة،  السيئة  يكافئ 
ُيَقاِتلُوُكْم  َفلَْم  اْعتََزلُوُكْم  »َفإِِن   : تعالى  قال  من سبيل  عليه  وما 
لَّْم  َفإِن  َعلَيِْهْم َسبِيالً …  لَُكْم  اللَُّه  َجَعَل  َفَما  لََم  السَّ إِلَيُْكُم  َوأَلَْقْوا 
أَْيِدَيُهْم َفُخُذوُهْم َواْقتُلُوُهْم  لََم َوَيُكفُّواْ  إِلَيُْكُم السَّ َيْعتَِزلُوُكْم َوُيلُْقواْ 

بِينًا« 40. َحيُْث َثِقْفتُُموُهْم َوأُْولَئُِكْم َجَعلْنَا لَُكْم َعلَيِْهْم ُسلَْطاًنا مُّ
إن ميثاق هذا الدين قائم على األمانة والعفة وصفاء السريرة 
وسالمة العالنية وفي احلديث: »ال إميان ملن ال أمانة له وال دين 
ملن ال عهد له«41 )2( فاملؤمن ال يكون خبا ) ماكرا( ولكن اخلب 
ال يخدعه والظالم ال يذله، وكيف يذل من أعزه الله وميتهن من 

رفعه الله.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

35  - التحرير والتنوير، سورة النحل : 336/14 
36  - فصلت : 35/34

37  - البقرة : 191-190
38  - التحرير والتنوير : 201-200/2 

39  - البقرة : 178
40  - النساء : 91-90 

41  - مجموع الفتاوى : 15/7

احرتام القانون وتأصيل 
العالقات بني الناس على 
أساس تعاقد اجتماعي 

يكون بمثابة ميثاق دستوري 
يحرتمه امُللتزمون به
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حتّصل كانت  سلفي  تقليدي  تكوين  ذو  طالئعي  تونسي 
)التطويع(،  النهائية  املرحلة  دروس  ختم  شهادة  على 
اجتياز  من  منع  ولكنه  التونسي  القانون  يتابع  كان  وبالتوازي 
ومالبسات  ظروف  في  أفكاره  جرأة  بسبب  النهائي  االمتحان 
الشريعة  في  »امرأتنا  كتابه  ظهور  أثارها  التي  احلاّدة  املجادالت 

واملجتمع«.
عهدت إليه مهمة الدعاية في احلزب احلّر التونسي، وكان أيضا 
يمُعّد  من دعائم أول حركة نقابية تونسية، وعلى مستوى األفكار 

الرائد الفعلي لتحرير املرأة )1( .
طرح تصّوره لعالج مشاكل مجتمعه بالشعر واملقاالت. 

النقابي�ة«،  احلركة  وظهور  التونسيون  »العمال  آثاره:  من 
»امرأتنا في الشريعة واملجتمع«، وهو من أهّم آثار احلداد شهرة 
ردود  من  يثيره  ومازال  أثاره  ملا  نظرا  صدوره  منذ  وانتشارا 
وانتقادات، طبع الكتاب ألول مرة في املطبعة الفنية بنهج الكنيسة 
في تونس العاصمة سنة 1930م ونشر بطريقة االشتراكات التي 
جمعها احلداد أثناء جولته في البالد وزاد عليها من ماله اخلاّص 
بن  الهادي  صديقه  الساحل  قرى  بعض  في  جولته  في  ورافقه 
ف�رج )2(. واحتوى الكتاب على قسمي�ن: قس�م تشريع�ي وقسم 

اجتماع�ي.
تناول احلّداد في القسم التشريعي منه الوضعية احلقيقية التي 
أرادها الشارع للمرأة داعيا إلى التفريق بني ما أتى به اإلسالم من 
أحكام وما جاء من أجله من مقاصد مفّصال  القول في التشريعات 
من  القس�م  هذا  واختتم  اإلسالم،  في  والطالق  للزواج  املنّظمة 
من  والزواج  املرأة   في  الشريعة  علماء  آراء  باستعراض  الكتاب 
عشر  اثنى  عن  تونسيني  وقضاة  لفقهاء  أجوبة  مجموعة  خالل 
في  والزواج  املرأة  مقام  موضوع  في  املؤلّف  وضعها  سؤاال 

اإلسالم)3( .

1( خالد أحمد: »الطاهر احلداد والبيئة التونسية في الثلث األول من 
القرن العشرين«، ص11ـ20.

2( ن،م. ص 171.
3( احلداد الطاهـر: »امرأتنا في الشريعة واملجتمع« ص49ـ68.

والشيوخ الذين وافوه بأجوبتهم هـم:
 احلطاب بوشناق: مدرس العلوم اإلسالمية واملذهب احلنفي 

عثمان بن اخلوجة: املدرس األول للعلوم اإلسالمية واملذهب 
احلنف�ي

عبد العزيز جعيط: املدرس واملفتي مبحكمة الديوان
للمذهب  الشورى  أهل  وكبير  القاضي   : عاشور  بن  الطاهر 

املالكي يومئد
بلحسن النجار: املفتي املالكي مبحكمة الديوان

أحمد بيرم : شي�خ اإلس�الم )4(.
آنذاك  املرأة  لوضع  باستقراء  قام  فقد  االجتماعي  القسم  أما 
ضرورة  مؤّكدا  فيها  تتخبّط  التي  املهانة  على  بالغة  بدّقة  كاشفا 

العناية بتربية املرأة وتعليمها من أجل النهوض به�ا.
التي ضمنها كتابه والتي جاءت سابقة ألوانها  ومن توجيهاته 
كّل  من  أكثر  اليوم  يدعونا  الواجب  »إّن  قول�ه:  ق�رن،  ربع  بنحو 
القرون  ظلمات  من  اآلتية  كبوتها  من  باملرأة  النهوض  إلى  وقت 
لنا في احلياة  الغابرة وأن نعتب�رها عضوا حيّا وشريكا مساويا 
وأن  والتعليم  بالثقافة  ينمو  الذي  استعدادها  بها  يصل  ما  بقدر 
نزيح عن طريقها حكم اإلكراه واجلبر الذي نأخذها اليوم ب�ه. وال 
الطالق  مسائل  في  تنظر  التي  احملكمة  تأسيس  غير  لذلك  ضمان 
الزواج،  أمر  في  تنظر  كما  الزوجية،  اخلالفات  أسباب  وتدرس 
وذلك ما سنّته اليوم حكومات الشرق اإلسالمي النازعة بشعوبها 

إلى احلياة واحلري�ة«)5(.
بأعيننا  نقرأ  الذي  هذا  »ولكن  مرارة:  في  قائ�ال  ويضيف 
األفارق�ة،  علينا معشر  التأثي�ر  كافيا في  يكن  لم  بآذاننا  ونسمع 
نحن وحدنا الذين بقينا متمّسكني باحلقيقة ساخرين من كّل هذه 
أّيها  األمم الضالّة التي أخذت تتمّسك اليوم بأسباب السماء.. إيه 

4( خالد أحمد: »الطاهر احلداد والبيئة التونسية في الثلث األول من 
القرن العشرين«، ص185ـ186.

5( احلـداد الطاهر: »امرأتنا في الشريعة واملجتمع« ص135.

كان منظرا للحركة النقابية والرائد الفعلي لتحرير      املرآة التونسيــة المصلح االجتماعي الزّيتوني التّـونسي الّطاهر الحـداد )1899م/1935م(رؤى

القت حادثة حتطيم الن�شب التذكاري للم�شلح االجتماعي ،الزيتوين التون�شي : الطاهر احلداد –يف الليلة 

الفا�ضلة بني ال�ضبت 07 فيفري، واالأحد 08 فيفري 2015 م �شدى كبريا يف نف�شي، اأثارت حافظتي، و�شحذت 

همتي، وفتقت قريحتي، ف�شهرت قلمي للذب والذود عن َعَلٍم زيتوين اأ�شيل، وم�شلح اجتماعي فّذ، توا�شل 

تاأثري برناجمه اال�شالحي على املجتمع التون�شي عقودا عدة منذ فجر اال�شتقالل اإىل يوم النا�س هذا.

 فمن هو الطاهر احلداد ؟ 

 ومباذا متيز م�شروعه اال�شالحي ؟

 وما كان وقع هذا امل�شروع على املفكرين التون�شيني يف ع�شره ؟
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التونسيون ما أكبر فضيحتنا بني أمم العالم التي 
تسعى للحياة والعّزة من طريقها املوص�ل! فنحن 
تاريخنا  لنا  ترك  مبا  معجبني  الساعة  حتى  مازلنا 
زورا  لإلسالم  ننسبها  وميول  عقائد  من  األس�ود 

الغالّب ومع ذلك  لنتقي بذلك صدمة احلق 
ال  صادقة  نهضة  لنا  يكون  أن  نؤمل 

اجلحي�م.  عواصف  حتى  فيها  تؤّثر 
يؤمن  ال  الذي  الواقع  كّذبنا  ما  فإذا 
وأثارت  اخليبة  فينا  أّثرت  بكذبنا 
األوجه  نلتمس  وجعلتنا  اندهاشنا 
انخساف  بها  لنعلّل  السطحية 
أعماقنا  أن نفحص في  آمالنا دون 
عن مواضع الضعف فنخرقه دون 

رحمة مبشاغل احلي�اة....«)6(.
التونسي  املجتمع  محّمال  ويقول 

الذي هو  والركود  مسؤولية اجلمود 
علي�ه: »...وإذا كنا ال نّد وال نريد أن 

نّد أيدينا للعسل فليس على احلكومة 
في  العسل  تسقينا  أن  حكومة  بصفتها 

أفواهنا ونحن مضطجعون«)7(.
ويضيف مستنهضا همم التونسيي�ن: 
اإلصالح   من  التونسي  املجتمع  »أين 
لفائدة  القضاء  في  إجراؤه  يلزم  الذي 

العدالة ونهوض املرأة«)8(.
حيث  وحماس  ثورة  في  يصرخ  ثم 
سامع  وال  لدعوته  مجيب  ال  أن  أدرك 
الذين  من  قليل  عدد  سوى  لتوجيهاته 
من  واملستنيرة  املثّقفة  النخبة  يثّلون 
أبناء عصرِه: »يا ليتني كنت أستطيع أن 
أصرخ كالبركان الهائل عسى أن أزعج 
برعدي جميع الذين مازالوا يغّطون في 
الضالّة،  أحالمهم  في  غارقني  نومهم 
مثاال  العالم  هذا  في  جعلتنا  التي 

لسخرية الق�در«)9(.
الصراحة  وهذه  اجلرأة  هذه  وأمام 
كتابه  في  احلداد  بها  صدع  التي 
الطاغية  املتزّمتة  العقلية  بها  وحتدى 

كتابه  أصبح  عصره  أبناء  على 
في  الناس  أحاديث  موضوع 
االجتماعات والنوادي، وشغل بال 

6( ن.م، ص139.

7( ن.م، ص107.
8( ن.م، ص49.

9( ن.م ، ص140.

ضّد  حملة  ونّضمت  البالد  أنحاء  جميع  في  التونسيني 
إعفاؤه  لها في شّدتها وعنفها ونتج عنها  مؤلَّفه ال نظير 
التونسية  احلقوق  شهادة  من  وحرمانه  اإلشهاد  من 

وسقوطه ضحية دعوته اإلصالحي�ة.
وبدأت  احلملة املغرضة في الصحف املتزّمتة 
بينما  و«الزه�رة«  »الندي�م«  مقدمتها  وفي 
»مجلة  حول  احلداد  الطاهر  أنصار  التّف 
»الزمان«  وجريدة  األدبي«  العالم 
احملايدة  »النهضة«  جريدة  وفتحت 
النزاع  في  املتقابلني  للطرفني  أعمدتها 
حول احلّداد وكتاب�ه ولم تلبث الصحف 
والصحف  الفرنسي  باللسان  الناطقة 
االستعمارية أن دخلت في غمار املعركة 

مهاجمة احلّداد أو ذائدة عن�ه.
ومن أشهر معارضي احلداد وأكثرهم 

ثورة عليـه:
مـراد:  من  الصالح  محمد  الشيخ   
صاحب  األعظم  باجلامع  احلنفي  املدّرس 
كتاب »احِلداد على امرأة احَلّداد« أو »رّد اخلطأ 
»امرأتنا  كتاب  حواها  التي  والبدع«  والكفر 
باملطبعة  طبع  الذي  واملجتمع«  الشريعة  في 
سنة  تونس  البالط  سوق  نهج  التونسية 
1931م. وهو يقع في 238 صفحة تتضمن 
الشريعة  في  »امرأتنا  كتاب  على  رّد  أهم 
وقد  والعرب،  اإلسالم  عن  ودفاعا  واملجتمع« 
أذنت »النظارة العلمية« صاحبه بطبعه وأمضى 
على إجازة النشر أحمد بيرم ومحمد الطاهر بن 

عاش�ور، ومحمد الطيب بيرم وصالح املالق�ي.
الصالح بن مراد: »طالعتمُ  الشيخ محمد  يقول 
يدافع  أنه  عنوانه  في  يظهر  الذي  احلداد  كتاب 
التي  باملواضيع  له  عالقة  ال  أنه  مع  املرأة  عن  به 
إلى هدم أركان  خاض فيها سوى جعلها وسيلة 
لنا  بقي  ما  أثمن  على  والقضاء  اإلسالمي،  الدين 
التي لوالها  في الوجود وقتل روح عقيدة املسلم 
التاريخ منذ قرون وبقي حديثا  لذهب في عالم 
الزمان وهدم  كغيره مكتوبا على صحائف 
كيانها على شبهة يعلمها كّل الناس 
تطّورت  قد  األفكار  أّن  وهي 
وتغيّرت  تبّدلت  قد  واحلوادث 
واقفني  نبقى  ألن  سبيل  ال  وأنه 
بالشريعة اإلسالمية حيث وقف بها أوائلنا 
أحكاما  يستخرجون  يوم  كّل  األوروبيني  من  املقنّنني  نرى  ونحن 
الئقة بزمانهم يسايرون في ذلك ما تقتضيه احلياة العلمية والعملية 

كان منظرا للحركة النقابية والرائد الفعلي لتحرير      املرآة التونسيــة
المصلح االجتماعي الزّيتوني التّـونسي الّطاهر الحـداد )1899م/1935م(

بقلم : الّدكتورة بنت الّزيتونة – �سامية بن �سعيد-
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معا فكما أّن احلياة آخذة في االرتقاء من اجلهتني املذكورتني كذلك 
يجب في التقنني أن يسايرهما«)10(.

اإلسالمي  الدين  من  احلداد  وموقف  لرأي  انتقاده  ويواصل 
ومن املرأة محّمال إّياه وحده مسؤولية احلّط من قيمة املرأة فضال 
عن االزدراء بالدين اإلسالمي وتعاليمه، حيث قال: »ابتدأ احلداد 
نحتقرها  أننا  وادعى  املجتمع،  في  املرأة  وظيفة  ببيان  مقدمته 
)وعاء  املرأة  اعتبار  إلينا  نسب  أن  إلى  واالفتراء،  اخلطأ  به  وبلغ 
ك�ذا( مما يستهجن التصريح به وال يصدر إالّ ممن ال أخالق له، 
واملرشدين.  العلماء  آداب  عن  فضال  العامة  باآلداب  يتأدب  ولم 
يحترمون  أنهم  مع  للمسلمني  وينسبه  البذيء  الكالم  ذلك  يقول 
بالتبجيل  إالّ  يعاملونها  وال  بها،  الالئقة  املنزلة  وينّزلونها  املرأة 
والتعظيم، غير أّن احلداد الذي لم يكبر التالعب بالدين اإلسالمي 
وأهله فضال عن املرأة، وهو الذي أنزلها تلك املنزلة وبّوأها مجلسا 
املهانة  منحّطا على بساط االزدراء واالحتقار وأجلسها في مكان 

واالبتذال«)11( .
وفي  نظره  في  املرأة  حتتلّها  التي  املرموقة  املكان�ة  إلى  وينبّه 
أّن  »وليعلم  فيق�ول:  منها  موقفه  ويقف  رأيه  يرى  من  كّل  نظر 
املرأة في نظرنا ياقوت�ة ال تقّوم بذهب وال فضة جاللة ونفاسة، 
وأننا ال نوافقه على إلقائها في حباحب نار فساد األخالق والتربية 
تصير  ال  نافعة  بقاءها  نريد  ألّنا  الرجال  من  كثير  صفة  هي  التي 
كلسا حتى نخسرها مع منافعها ونقضي ألجل ذلك على اإلسالم 

واملسلمي�ن«)12(.
روح  عن  بعيد  بأنه  وينعته  كتابه  في  احلداد  أسلوب  وينقد 
قائال:  وتعاليمه  ألحكامه  ومخالف  منهجه  عن  منحرف  اإلسالم 
يحكم  التشريع  في  اإلسالم  كتب  على  إّطالع  أدنى  له  من  »كّل 
على كتابة احلداد بأنها ال عالقة لها باإلسالم والدين وإن تظاهر 
اإلسالم  علماء  ألّن  والسنّة  بالكتاب  يستدّل  بأنه  صاحبها  فيها 
األحكام  تقرير  في  عندهم  متّبعة  وأصول  البحث  في  طريقة  لهم 
الدينية  الشرائع  أحكام  إعطاء  في  يجازفون  وال  عنها  يحيدون  ال 
فجميع  أصل،  لها  ليس  التي  واألوهام  والظنون  باالستحسان 
اآلراء املخالفة للنصوص ال يعتبرها املسلمون حجة ولو وقع فيها 

من وقع بنوع من التأوي�ل. 
وجدها  كتابه  في  احلداد  قّررها  التي  األحكام  إلى  نظر  ومن 
البدع  إحداث  الغرض منها  الصريحة مع كون  للنصوص  مخالفة 
وتغيير السنن واألحكام الشرعية وذلك من أعظم الباليا التي حتيق 
باإلسالم، وأكبر األسلحة التي يهاَجم به الّدين وما استمُحكم هذا 
أمّت  أمرها  فسد  إالّ  أمة  في  وال  هالكه  استحكم  إالّ  قلب  في  األمر 

فس�اد«)13(.
اّتهام  إلى   مراد  ابن  بالشيخ  األمر  يذهب  بل  ليس هذا وحسب 
أركانه  وتقويض  هدمه  بغاية  اإلسالم  أعداء  مع  بالتواطئ  احلداد 
حيث يقول مشّهرا به وبكتاب�ه: »إّن من ينظر إلى طريقة احلّداد في 
كتابه واملواضيع التي بحث فيها ال يشّك في أنها مجّردة عن روح 
الدين بل تعمل لهدمه وأنه جرى فيها على طريقة البروتسانت في 
نشر دعايتهم ضّد اإلس�الم، وال يهمني كون ذلك نتيجة إيعازهم 
كما يقولون أو تطّوعا منه وضالال للقيام بذلك العمل املشني، نعم 

ص  احَلّداد«،  امرأة  على  »احِلداد   : الصالح  محمد  مراد  ابن   )10
20ـ21.

11( ن.م، ص66.
12( ن.م، ص71ـ72.
13( ن.م، ص71ـ72.

قد ظهر  الكاتب  دام  ما  العمل  ذلك  على  والباعث  الداعي  يهمني  ال 
مبظهر الدعاة ضّد اإلس�الم«)14(.

احلداد  رامية  عالية  األصوات  وارتفعت  األقالم  جّردت  وهكذا 
الكافر  فهو  األحكام،  أقسى  عليه  مسلّطة  الالذعة  بانتقاداتها 
اإلسالم  أعداء  مع  املتواطئ  الّدين  عن  املارق  نظرها  في  الزنديق 

واملسلمي�ن.
وهكذا انفّض من حوله األقران وجفاه األصحاب إالّ عصبة من 
بينهم:  ومن  والوفاء  العهد  على  بقوا  اإلصالحية  بآرائه  املعجبني 
في  التونسي  »األدب  كتاب  صاحب  السنوسي:  العابدين  زين 
القرن الرابع عشر«، والشيخ سالم بن حميدة، والدكتور محمود 
مصطفى  املهدي،  صالح  محمد  السعيدي،  ومحمد  املاطري، 
بن  احلفيظ  عبد  احللي�وي،  محمد  الشابي،  القاسم  أبو  خريف، 
اخلوجة، الهادي العبيدي وصديقه أحمد الدرعي، الذي شهد بأّن 
اإلصالحي  مشروعه  في  به  القيام  رام  وما  احلداد  الطاهر  فكرة 
من  كمال  مصطفى  به  قام  ما  مع  األوجه  من  الكثير  في  يتّفق 
إصالحات اجتماعية من ذلك إحداث تشريعات لفائدة املرأة وتقنني 

احلياة الزوجية..)15(.
ولكن األتراك كما سيذكر ذلك صديق احلداد أحمد الدرعي، قد 
قبلوا املدنية الغربية بجملتها وساروا معها سيرا حثيثا واكتسبوا 
روح الترّقي الكامنة فيه�ا وقبلوا اإلصالح بجميع نتائجه وتغيير 
ونبذوا  ذاتهم  ذلك  في  وأنكروا  العصر  روح  تقتضيه  مبا  حالتهم 

تاريخهم وسلفه�م.
وهذا ما لم يناد به احلّداد بل هو يطالب بتمكني املرأة من احلقوق 
االنحطاط  عصور  في  منها  لبت  وسمُ إياها  اإلسالم  منحها  التي 

والتخلّف.
أّما عن مناداته بتطوير بعض األحكام فليس بالبدعة أو املروق 
هو  بل  عصره،  أبناء  من  املتعّصبون  وصفه  كما  الدين،  عن 
مساير لروح الشريعة وتعاليمها السمحة كما بنّي ذلك في القسم 

التشريعي من كتاب�ه.
املرأة  بإطالق  نادى  من  أّول  هو  احلّداد  الطاهر  وليس  ه�ذا، 
التونسية من قي�ود كبّلتها طيل�ة قرون الظالم، بيْد أّن فضله كبير 
إذ ساهم مساهم�ة فّعال�ة في متهيد اجلّو لتحريرها وشيّد تفكيره 
بليغ  العناصر  منسجم  التأليف  محكم  كتاب  في  إصالحه  وبنى 

اللغة بدون تقّعر شيّق األسل�وب...
لسنّة  خاضع  حركي  دين  اإلسالم  أّن  مؤّداه  رأيا  تبنّى  وقد 

التدّرج التشريعي والتطّور احلياتي موافق حلركة التمّدن)16(.
فقد أرسل الطاهر احلداد صيحة قومية كان ضحية لها يريد بها 

تنبيه الناس إلى احلالة املزرية التي عليها ال�م�رأة.
الدين مباشرة وإنا  يريد اخلوض في أصول  ولم يكن احلداد 

جّره إليه بحثه في حترير املرأة وتكوين العائلة التونسي�ة)17(.
حقوقها  املرأة  إعطاء  وجوب  على  األمر  بداية  في  احلداد  فرّكز 
الواقع  دين  »اإلسالَم  أّن  واعتبر  بالرجل  مساواتها  وعلى  كاملة 
ما  القرآن  نصوص  في  وليس  خلوده  س�ّر  وذلك  بتطّوره  يتطّور 
ينع املرأة من تولّي أي عمل في الدول�ة أو املجتمع مهما كان هذا 

14( ن.م، ص11.
15( الدرعي أحمد: »حياة الطاهر احلداد« ص55.

16( خالد أحمد: »الطاهر احلداد والبيئة التونية في الثلث األول من 
القرن العشرين« ص231.

17( الدرعي أحمـد: »حياة الطاهـر احلداد« ص.14
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العمل عظيم�ا«)18(. ثّم أّكد على إعطائها أهلية التصّرف الكامل.
وطالب احلّداد فيما يخّص امليراث، باملساواة بني الرجل واملرأة 
فيه: »...وبعد ذلك فاإلسالم لم يقّرر نزول ميراث املرأة عن الرجل 

كأصل من أصوله التي ال يتخطاها«)19(.
املساواة االجتماعية  أن يقبل مببدأ  ويضيف: »وليس هذا مبانع 
بينهما عند توّفر أسبابها بتطّور الزمن ما دام يرمي في جوهره إلى 

العدالة التاّمة وروح احلّق«)20(.
وهنا يكن أن نؤاخذ احلداد على قصر نظره في هذه املسأل�ة. 
الَْوالَِداِن  َتَرَك  ا  مِمَّ َنِصيٌب  »لِلرَِّجاِل  وتعالى:  سبحانه  فقوله 
َقلَّ  ا  مِمَّ َواألَْقَربمُوَن  الَْوالَِداِن  َتَرَك  ا  مِمَّ َنِصيٌب  َولِلنَِّساِء  َواألَْقَربمُوَن 
ِمنْهمُ أَْو َكثمَُر َنِصيباً َمْفرمُوضاً«)21(مفاده أّن اإلسالم كان سبّاقا إلى 

فرض نصيب للمرأة في املي�راث.
فقد جاء في تفسير اآلية املتقّدمة قول العالّمة محمد الطاهر بن 
كانت  فقد  امليراث  اإلسالم  شرائع  أهّم  أّن  جرم  »...وال  عاشور: 
العرب في اجلاهلية يجعلون أموالهم بالوصية لعظماء القبائل، ومن 
جتمعهم بهم صالت احِللف وغيرها، وكانوا ال يورثون بالبنّوة إالّ 
يقولون:  كانوا  ألنهم  للنساء،  ميراث  فال  ذكورا،  األبناء  كان  إذا 
بالسيف...� في هذه  بالّرمح، وضرب  أموالَنا من طاعن  إنا يرث 
احلالة� يرث أقرب العصبة: األب، ثم األخ ثم العم وهكذا، وكانوا 

يورثون بالتبنّ�ي...«)22(.
وهكذا يكون لإلسالم الفضل والّريادة على غيره من التشريعات 

في توريث املرأة.
امليراث،  في  لألنثى  اإلسالم  فرضه  الذي  للنصيب  بالنسبة  أما 
الكري�ة:  اآلية  تبيّنه  كما  الذكر  نصيب  نصف  يساوي  والذي 

ْم لِلذََّكِر ِمثْلمُ َحظِّ األمُنثَينَْيِ ... «)23(. ْم اللَّهمُ ِفي أَْوالِدكمُ »يمُوِصيكمُ
فهذا األمر ال يمُعّد جورا في حّق املرأة، كما يرّوج له البعض، بل 
أوجب  اإلسالمي  الشرع  أّن  ذلك  احلكمة،  وعني  العدل  متام  هو 
على الرجل أن ينفق على املرأة � وإن كانت غنية� في قوله سبحانه 
أخا  أو  كان  أبا   ،)24(»  ... النَِّساِء  َعلَى  وَن  اممُ َقوَّ »الرَِّجالمُ  وتعالى: 
أو زوجا، وبذلك يكون نصيبها مساويا لنصيبه تارة وزائدا عليه 

أخرى باختالف األح�وال.
نّصه:  ما  فكتب  الزوجات  تعّدد  مسألة  إلى  احلداد  تعّرض  ثّم 
»ليس لي أن أقول بتعّدد الزوجات في اإلسالم ألنني لم أر لإلسالم 
أث�را في�ه«)25(. ولعلّه يريد أن يقول بأّن التعّدد املنصوص عليه 
ْم ِمَن النَِّساِء َمثْنَى َوثمُالَث  وا َما َطاَب لَكمُ في قوله تعالى: » ... َفانِكحمُ
بني  بالعدل  مشروط  َفَواِحَدًة«)26(،  َتْعِدلمُوا  أاَلَّ  ِخْفتمُْم  َفإِْن  َباَع  َورمُ

النساء.
إذا، فإباحة تعّدد الزوجات كما هو واضح في اآلية املتقدمة ليست 
إباحة مطلقة، وإنا هي إباحة مشروطة، من أجل حتقيق مصالح 
بازدياد  األمة  عدد  تكثير  إلى  وسيلة  ذلك  في  أّن  »...منها  جّمة: 
املواليد فيها، ومنها أّن ذلك يعني على كفالة النساء الالتي هّن أكثر 

18( احلداد الطاهر: »امرأتنا في الشريعة واملجتمع«، ص28.
19( ن.م ، ص40.
20( ن.م، ص 43. 

21( النساء/7.
22( »التحرير والتنويـر« 248/4.

23( النساء/11.

24( النساء/34.
25( احلداد الطاهـر: »امرأتنا في الشريعة واملجتمع« ص65.

26( النساء/3.

الذكور،  من  أكثر  املواليد  في  األناث  ألّن  أمة  كّل  في  الرجال  من 
وألّن الرجال يعرض لهم من أسباب الهالك في احلروب والشدائد 
الرجال غالبا،  النساء أطول أعمارا من  ما ال يعرض للنساء، وألّن 
مبا فطرهّن الله عليه، ومنها أّن الشريعة قد حّرمت الزنا وضيّقت 
إليه من الفساد في األخالق واألنساب ونظام  في حتريه ملا يجّر 

العائالت...«)27(.
»..أي  الزوجات:  بني  العدل  وعدم  فواحدة،  العدل  انعدم  إذا  أّما 
والبشاشة  والكسوة  النفقة  في  وذلك   � بينهّن   � التسوية  عدم 
واملعاشرة وترك الضرر في كّل ما يدخل حتت قدرة املكلّف وطوقه 
َتْعِدلمُوا  أَْن  وا  َتْستَِطيعمُ »َولَْن  تعالى:  القلب...«)28(لقوله  ميل  دون 
الزوج مبا ليس في  َولَْو َحَرْصتمُْم... «)29(، فال يكلَّف  النَِّساِء  َبنْيَ 
وسعه من احلّب واالستحسان... )30( ألّن القلوب بيد الله يقلّبها 

كيف يش�اء.
كما  ثالثا  بالطالق  فنّدد  الطالق  مسألة  إلى  ذلك  بعد  تطّرق  ثّم 
انتقد بشّدة التصّرف املف�رط للرجل في استعمال حّق الطالق فبنّي 
بوضع  إالّ  احلالة  هذه  لدرء  عالج  ال  »أن  باالستقراء  يظهر  أنه  له 
والزواج،  الطالق  حوادث  من  يقع  ما  كّل  في  القضاء  حتكيم  مبدأ 
محاكم  نؤسس  أن  اخلير  إلى  توّفقنا  لو  علينا  حتما  كان  ولذلك 

الطالق«)31(.
وأل�ّح في النهاية على وجوب التعويض املالي في حالة الطالق. 
مجلة  إصدار  تاريخ  وحتى  الثالثينات  في  التونسي  التشريع  أما 
األحوال الشخصية يوم 13 أوت 1956 فإنه ال ينح املرأة املطلّقة 

اي تعويض مادي. 
من  احملكمة  طريق  عن  املالي  التعويض  هذا  تقدير  يكون  أن  وطالب 
أجل ذلك كان هذا التقدير راجعا لنظر احملكمة التي تبحث حقيقة األم�ر.
بصفة  وكزيتونيني،  عاّمة،  كتونسيني   � اليوم  نحن  علينا،  فما 
خاصة�، إال أن نقر ونعترف بأّن ما فعله الَعلَممُ الزيتوني، واملصلح 
ونهج  حذوه  حذا  ومن  احلداد،  الطاهر   � التونسي  االجتماعي 
منهجه، من رجال اإلصالح في تونس � سواء املتقدمني عنه � أمثال:
أحمد بن أبي الضياف )1217ه�  � 1802م/1291ه� �1874  م( .
 وخير الدين باش�ا )1225ه��1810م/1307ه��1879م( .

الشيخ عبد العزيز الثعالب�ي )1874م/1944م(.
الشيخ محمد الطاهر بن عاش�ور )1297ه� �1879م/1394ه� 

�1973م(... وغيرهم 
أو املتأخرين الذين دافعوا عن املرأة التونسية، ونادوا بضرورة 

حتريرها من قيود اجلهل وربقة التخلف واالستعباد ...
ما هو � في الواقع � إال دعوة ملحة من هؤالء املصلحني الزيتونيني 
تطبيق  على  احلرص  كل  احلريصني  دينهم،  على  الغيورين   �
الشرع اإلسالمي،  إلى  إلى األصل، والعودة  للرجوع   � شريعتهم 

السترداد حقوق ضائعة ...
العدل  شريعة   � اإلسالم  شريعة  بها  منت  ومكاسب،  حقوق 
واملساواة � على املرأة، فلم يقدرها املسلمون حق قدرها، وبددوها، 
ومجد  عز  من  ضاع  ما  جملة  مع  وتالشت  فضاعت  وشتتوها، 

G .وسلطان، أيام انحطاط املسلمني وتخلفهم

27( ابن عاشور، محمد الطاهر: »التحرير والتنويـر« 248/4.
28( ن.م، 226/4.
29( النساء/129.

30( ابن عاشور، محمد الطاهر: »التحرير والتنويـر« 218/5.
31( احلداد الطاهر: »امرأتنا في الشريعة واملجتمع« ص65.
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لهذه  تنزيله  لدى  رويس  منير  الدكتور  أبرز  وقد 
الندوة في إطارها العلمي تاريخ املسلمني بأوربا منذ 

والبلدان  اجلزر  من  وعددا  وصقلية  األندلس  فتح 
فترة  إلى  وصوال  األوربية،  بالقارة  األخرى 
البلدان  إلى  إفريقية  الشمال  العاملة  اليد  هجرة 
احلرب  بعد  بنائها  إعادة  في  للمشاركة  األوربية 
إلى اإلشكاليات  باملناسبة  الثانية، مشيرا  العاملية 
املسلمة  اجلالية  بإقامة  الصلة  ذات  املطروحة 

وأجيالها املتعاقبة بالدول األوربية.

العمالة املهاجرة إىل أوربا:
اجللسة  خالل  بورقيبة  توفيق  الدكتور  قّدم 
العلمية األولى التي ترأسها الدكتور منير بنجمور 

أوربا:  إلى  املهاجرة  العمالة  لمحلية  »كمُ بعنوان  محاضرة 
أقلية مسلمة بني فاعلية التراب وفاعلية الشبكات« بنّي 

من خاللها الفرق بني انصهار اجلاليات املسلمة في 
خلصوصياتها  فقدانها  يعني  الذي  اإلقامة  بلدان 
وبني االندماج وهو احلالة املطلوبة، كما أشار إلى 
أسباب االنفصال احلاد ملجتمع الهجرة في مجتمع 
استقباله، واستعرض تقابل ثم تقاطع اخلصائص 

الترابية والشبكية لألقلية املسلمة في أوربا.

املسلمون يف الغرب واملواطنة
مداخلته  في  املستيري  محمد  الدكتور  اعتبر 

إلى  التضامن  من  واملواطنة:  الغرب  في  »املسلمني  حول 
مراحل  بثالث  مّر  اإلسالمي  الوجود  أّن  االعتراف« 
ومعركة  احلقوق  ومعركة  الوجود  معركة  هي 
املسلمة  األقليات  حراك  تطّور  مستعرضا  املواطنة، 
األقليات  املدافعة عن حّق  العرب  بأوربا من مسيرة 
إلى  البقاء  معركة  خوض  من  مبعنى  الوجود،  في 
مثّل  الذي  األمر  األقليات،  بحقوق  املطالبة  معركة 
املفاهيم  من  حتّوال  املستيري  محمد  الدكتور  بحسب 
املناهضة للعنصرية إلى املفاهيم املطالبة بحّق الوجود، 
ومن الفكر االحتجاجي املؤّسس  لفكرة األقليات إلى 

تصّور املواطنة اإلسالمية داخل املواطنة العلمانية.
أّن  آخر  جانب  في  املستيري  الدكتور  وأوضح 
املتبادلة بني األقليات املهاجرة ومجتمعات  املخاوف 
تمُقابلها فوبيا  االستقبال قد ولّدت سياسة نازية في أوربا 

تبادل من قبل الطرفني.  إسالمية، بسبب جتاهل ممُ
القائمة  العالئقية  األزمة  إلى  تطّرقه  معرض  وفي 
املستيري  الدكتور  دعا  الطرفني،  هذين  بني  اليوم 
إلى ضرورة العودة إلى مناهج التفكير املمُفضي إلى 
ذوبان  إلى  يمُؤّدي  ال  مواطني  اندماج  إلى  الوصول 

الهوية أو التصلّب فيها.

شركاء حضاريني على الرغم من 
الصعوبات القائمة

ونبّه األستاذ عبد العزيز حسن في مقدمة محاضرته 

الواقـــع واآلفـــاقندوات
األقلية المسلمة بأوربا

بتنظيم من املعهد العايل لأ�ضول الدين احت�ضن مدرج ابن خلدون يوم الربعاء 15 اأفريل الفارط 

فعاليات الندوة العلمية حول االأقلية امل�شلمة باأوربا: الواقع واالآفاق.

الدكتور محمد الشتيوي

الدكتور توفيق بورقيبة



حول مأسسة العمل اإلسالمي بأوربا إلى ضرورة 
قبيل  من  واملفاهيم،  التصورات  بعض  تصحيح 

االستعاضة عن تسمية املسلم األوربي بإسم 
الديني  االلتزام  أّن  وإبراز  املسلم،  األوربي 
للجالية املسلمة بأوربا ال يتجاوز ال�36 في 
املائة، وأّن حتّركها يجب أن يقوم على قاعدة 
املواطنة التي لها نفس احلقوق، وعليها نفس 

الواجبات.
وأوضح األستاذ عبد العزيز حسن أّن اجليل 

األّول من املهاجرين املسلمني إلى أوربا كان 
جيال عامال بالساعد، وال يحمل بالتالي فهما 
جعله  مّما  األوربي،  الواقع  خلصوصيات 
يمُشّكل مجتمعا موازيا ال يحتاج إلى التعلّم، 

بأّن  وأضاف  هويته.  على  حافظ  قد  أّنه  بيد 
اجليل الثاني والثالث للمهاجرين املسلمني قد 
حقق مكاسب، باعتبارهم سّكانا أصليني لهم 
سلطة في محيط عيشهم بأوربا، نظرا إلى ما 
اكتسبوه من خبرات بواقعهم الغربي جعلتهم 
 - وقادرين  واجتماعيا،  نفسيا  يستوعبونه 

في ضوء تطّور أهدافهم وطرق عملهم -  على 
خدمة اجلالية املسلمة واملجتمع احلاضن لها في 

اآلن نفسه.   

مسألة االندماج عند األقلية املسلمة بأوربا
وتولى الدكتور محمد رضا الصفايحي � خالل اجللسة العلمية الثانية التي 
ترأستها الدكتورة منجية السوايحي � تقدمي محاضرة حول مسألة االندماج 

عند األقلية املسلمة بأوربا، استعرض خاللها املوكنات 
ومناقشة  بفرنسا،  املسلمة  للجالية  احلضارية 

سياق  في  مبرزا  لوجودها،  التاريخية  اجلذور 
متصل أبعاد املشاركة النوعية للجالية املسلمة 
نهضتها  وحتقيق  الفرنسية،  الدولة  بناء  في 
كن التعّرف عليه  العلمية، وهو الواقع الذي يمُ
العقول  هجرة  دراسة  في  التعّمق  طريق  عن 

العربية. 

املرجعيات الدينية ودورها يف اإلفتاء يف أوربا
انطلق األستاذ عبد املجيد بيّة من فتاوى الفقهاء 
بصقلية ليمُبرز تنّوع الرؤى الدينية وتباين مواقف 
أصحابها في جهودهم حلّل املشاكل التي اعترضت 
خالل  األوربي،  التراب  في  األوائل  املسلمني 

العصر الوسيط خاصة في صقلية.
تستجيب  كانت  الفتاوى  تلك  أّن  والحظ 
اإلسالمية  الشرائح  مختلف  لتساؤالت 
العربية  أصولها  تنوع  على  بصقلية، 

واإلفريقية واآلسياوية.
بدراسته  بيّة  املجيد  عبد  األستاذ  وارتقى 

على  يؤّكد  مبا  الراهن،  العصر  إلى  للفتاوى 
دورها في معاجلة قضايا اجلالية املسلمة بأوربا 

اليوم.

الدكتور منري نبجمور

األستاذ عبد العزيز حسن

األستاذ عبد املجيد بيـّة

الدكتور محمد
رضا الصفايحي

مبدأ  ونشر  النفسية  اإلحاطة  برنامج  تفعيل  إطار  في 
مكتب  نظم  املهني،  الوسط  في  والنفسي  الصحي  التثقيف 
الزيتونة حتت  للطلبة بجامعة  النفسية  اإلرشاد واملساعدة 
إشراف األخصائية النفسانية األولى السيدة ملكة الرياحي 
بجامعة  اجلامعية  الصحة  مركز  مع  بالتنسيق  عبدولي 
صفاقس، وبإدارة السيدة تللعز القالع، أخصائية نفسانية 
أولى باجلامعة، دورة تكوينية لفائدة أعوان جامعة الزيتونة 
ملدة  السليم«،  والتواصل  احلياتية  املهارات  »تنمية  حول: 
)مبقر  أفريل   30 يوم  إلى  أفريل   27 يوم  من  أيام  أربعة 

رئاسة اجلامعة(، وذلك وفق البرنامج التالي:
من 27 أفريل إلى 28 أفريل 2015: دورة أولى لفائدة 

اإلطارات.
من 29 أفريل إلى 30 أفريل 2015 : دورة ثانية لفائدة 

العملة.   
أهداف الدورة التكوينيّة:

متثلت أهداف هذه التظاهرة في:
مواجهة الضغط الناجت عن العمل. 

جتنّب الدخول في صراعات داخل منظومة العمل.
املواجهة  طرق  واختيار  الذاتي  التحّكم  مهارات  اكتساب 

السليمة. 
اكتساب مهارات التواصل السليم، والبناء.

حتسني جودة العمل.
عروض وورشات:

تنظيم  الدورة  هذه  من  األّول  اليوم  برنامج  شهد  وقد 
حول  عرضني  تقدمي  تالها  اجلسدي  لإليقاظ  حصة 
االّول(«  )اجلزء  تطويرها  وكيفية  احلياتية  »املهارات 
املواجهة«،  واستراتيجيات  والتعاطف  الفعال  و»التواصل 
بتطوير  األولى  تعلّقت  ورشات:  ثالث  تنظيم  جانب  إلى 
والتحكم  واملبدع،  الناقد  التفكير  التالية:  احلياتية  املهارات 
في العواطف من خالل تقنية التجربة )االيجابية /السلبية( 
املهارات  تطوير  الثانية  واّتصلت  أنت،  من  توقف  وتقنية 
عن  بعيدا  السليم  والتواصل  املشكل،  حل  التالية:  احلياتية 

الصراع، من خالل تقنية العصف الذهني. ودارت 
ورشة العمل الثالثة حول تطوير املهارات احلياتية 
املواجهة  استراتيجيات  املشكل،  حل  التالية: 

والتحكم في العواطف من خالل تقنية النمذجة.  

2 الرباعي األول / 2015 ـ العدد 3

الزيتونية املجلة 27

يف دورة تكوينية 

بجامعة الزيتونة

تنمية املهارات احلياتية 
والتواصل السليم
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احلمد لله وحده وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلّم.

احلديث عن الّصوف�يّة والتصّوف وطرق الّصوف�يّة ومناهجهم 
ومدارسهم حديث رحب األفق، واسع املدى يحتاج إلى دراسات 
ومجالس متعّددة. وقد كتب الناس في هذا املوضوع كثيًرا، قدًيا 
أن  حتّى  فتٍر،  وممُ كّف�ٍر  وممُ وقاِدٍح  الفّن  لهذا  ماِدٍح  بني  وحديثًا، 
فيه  الّدقيق، وكتبوا  املوضوع  اندفعوا في هذا  رجال اإلستشراق 
املسمومة،  املعروفة  بأقالمهم  وتناولوه  َع�ّق�بني،  وممُ شارحني 
فلّونوه مبا شاء لهم خيالهم، وزّينوه بأساطيرهم وافتراءاتهم، أال 

ساء ما يأفكون.
تنّفسا للغّل الذي  وال عجب فقد وجدوا في الكتابة في هذا الفّن ممُ
في صدورهم للّذين آمنوا، ولسنا بصدد مناقشة هؤالء وهؤالء، 
وال بأن نضيّع الوقت الثمني مع هؤالء األفاكني، وإن هدفنا في هذا 
املوضوع الذي اخترناه في هذه البلدة اإلسالمية املباركة التي لها 
مجٌد اسالميٌّ باإلضافة إلى مجدها التليد في هذا اللّون من الثقافة 
في  الراسخ  والقدم  املباركة،  الّروحية  واحلياة  العليا،  اإلسالمية 

ثالث املقامات الّدينيّة وهو اإلحسان.
وال يخفى على شريف أسماعكم أّن احلياة الّروحيّة في اإلسالم 
الكرام، وهي  الرسل  القرآن، وهي روح دعوة  هي محور رسالة 
كلّها  باألعمال  اإلجّتاه  وحاصلها  كاّفة،  لألعمال  الدقيق  امليزان 
القاعدة  اإلخالص. وبهذه  مقام  والتحّقق في  وباريها  إلى خالقها 
له.  انفصام  ال  خالًدا  ربًطا  باآلخرة  الدنيا  اإلسالم  ربط  احملكمة 
تعالى  لِله  إلى عبادة  األعمال جميعها في اإلسالم  وبذلك حتّولت 
املادة وال ما يسّمى  وأعماٍل روحانيّة سامية. فاإلسالم ال يعرف 
بالعمل املاّدي البحت. فكلُّ عمٍل من أعمال الدنيا يستطيع ان يتّجه 
ثاًبا  به اإلنسان إلى خالقِه أّيًا كان هذا العمل، ويكون بذلك عبادة ممُ
سرُّ  هو  وهذا  مادّيًا،  العمل  ظاهر  كان  ولو  تعالى،  الله  من  عليها 
اإلسالم وروحه، وهو حقيقة التصّوف في اإلسالم. ولذا يقولون 

: »األعمالمُ صور قائمة وأرواحها وجود سّر اإلخالص فيها«.
أسراره،  وندرك  القرآن  َم  نت�فهَّ أن  نستطيع  الّضوء  هذا  وعلى 
عظمة  ونلمس  وسلّم،  عليه  الله  صلّى  الرسول  أعمال  ندرك  وأن 
الكبرى  الوثبة  وتلك  الكرام،  أسالفنا  من  األول  الصدر  رجال 
الّروحانينّي  اإلسالم  أبطال  من  قليلة  بجماعة  دفعت  التي  اخلالدة 
إلى سيادة الّدنيا والهيمنة على رجال هذا العالم املاّدي في مّدة أقّل 
من ثلث قرن، وتركوا لنا منتجات من البطولة واملعارف ال تنسى. 
فاحلاصل أن كل عمل في اإلسالم تكمن الّروحانيّة وراءه، وبذلك 
وٍّ  ممُ تتّسم األعمال كاّفة وتنطبع باخلير واخللمُق وما إلى ذلك من سمُ

ونمُبل وجمال وحّب خالص وكمال.
قّوة عالية وال سياسة ناجحة  فليست احلياة في نظر اإلسالم 
وال صناعة جاهزة وال جتارة رابحة فحسب، وليست ض�رًبا في 
ولكن  هذا،  كّل  إّنها  جنيبمُ  واألوالد،  األموال  في  وتكاثًرا  األرض 

وتخشاه،  الله  ترقبمُ  خادمة،  روحية  حياة  وبعده  شيء  كل  قبل 
يشير  وهوما  وسكون،  حركة  كل  في  خاضعة  عابدة  إليه  وتتّجه 
إليه قوله تعالى :« قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
الروح واإلخالص،  الّسياسة بطابع  العاملني«. فهذه احلياة طبعت 
واإلخالص  الّروح  بسماة  واحلرب  والتجارة  الصناعة  وطبعت 
وشؤون  احلياة  شؤون  من  انسان  لكّل  األكبر  الهدف  ألن  أيًضا، 
وبذلك  كلمته.  وإعالء  الله  رضاء  هو  اإلسالم  نظر  في  اإلنسان 
إلى  الضيّقة  األرضية  احلياة  دائرة  من  املسلم  اإلنسان  خرج 
نعنيه  الذي  هو  وهذا  الّسامية.  الفسيحة  الرّبانيّة  الروحية  احلياة 
يخوض  أعلى  قائًدا  املسلم  يكون  فقد  لبابه.  هو  وهذا  بالتّصّوف، 
من  عبقرًيا  أو  الّصنيعة،  علماء  فذاذ  من  عاملًا  يكون  وقد  املعامع، 
والشعوب،  األمم  يسوس  ماهًرا  سياسيًا  أو  الّصناعة،  عباقرة 
ولكنّه ال ينسى هذا الطابع الّروحاني في قتاله وسياسته وصناعته 
وجتارب عمله، إنه ليرى الله في كل شيء وأمام كّل شيء، رقيبًا 
على حركاته وسكناته، يعلم السّر وأخفى، يعلم خائنة األعني وما 
ّدة،  العمُ أعّد  أنه يقاتل بعد أن  اليقني  إنه ليعلم علم  تخفي الصدور. 
مع  ولكنّه  عليه،  املفروض  واجبه  وهذا  القّوة،  أسباب  بكّل  وتهيّأ 
ذلك يعلم ويوقن أن النصر من عند الله، فهو يضرع إلى رّبه، كما 
ضرع إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في كّل مواقف نضاله 

ومشاهده الكرية، أن يهبه النصر والنّجاح. 
العوَن  يستمّد  ذلك  ومع  املخارج  له  ويلتمسمُ  األمر  يمُدّبر  وإّنه 
كلّها  األمور  زمام  أن  ويوقن  يعلم  ألّنه  تعالى،  الله  من  والتّوفيق 
التاجر  وكذلك  واألمر.  اخللق  له  أال  العزائم،  نقض  وبيده  بيده، 
الّصفقات وهو منغمٌس في  في متجره يشتري ويدير ويمُكثر من 
صيحة األسواق وأنواع الشراءات، ومع ذلك يعلم في قرارة نفسه 
وإيانه أّن الربح في يد الله وأّن البركة في الصدق وأّن اخلير في 
الله، وأّن  بيد  الرزق  أّن  الغير، ويعلم  الغّش، وعدم أخذ مال  عدم 
الله هو الّرّزاق، »نحن قسمنا بينهم معيشتهم وما من داّبة إالّ على 
أحدث  ويشتري  بفأسه  يضرب  حقله  في  والزارع  رزقها...«  الله 
اآلالت حلراثته وهو ذاكر لرّبه، عالم بأن قدرة الله هي التي تمُنبتمُ 
النبات وتهبمُ اخليرات، ويقرأ قوله تعالى : » أفرأيتم ما حترثون 
فظلتم  حطاًما  جلعلناه  نشاء  لو  الزارعون  نحن  أم  تزرعونه  أأنتم 
أّمن   «  : تعالى  وقوله  محرومون«  نحن  بل  ملغرمون  إنا  تفّكهون 
واحلاكم  ماء«،  الّسماء  من  لكم  وأنزل  واألرض  الّسماوات  خلق 
الله  أن يكون  واملوّظف وكل ذي عمل وحرفة يطلب اإلسالم منه 
نواصيهم  أن  ويعتقدون  أبصارهم،  وجتاه  ضمائرهم  في  تعالى 
بيده، وأرزاقهم تنزل إليهم من عنده، وأّنه ليست هناك في األرض 
وال في السماء قّوة متلك لهم خيًرا أو شًرا إالّ قّوته وحده، سبحانه 
هو الله الواحد القّهار، ويعتقد أن لو اجتمعت اإلنس واجلّن على أن 
ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لم ينفعوك به، ولو اجتمعوا على 
األقالم  رفعت  يضّروك،  لم  لك  الله  يقّدره  لم  بشيء  يضّروك  أن 

محاضرة الشيخ أحمد بن ميالد
حـــول الشيــــخ أحمـد زّروق

ذكـــرى

التي األقاها بجامعة احمد بن علي ال�ّشنو�شي االإ�شالمية  بطرابل�س يف ليبيا  �شنة 1969م
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احلديث  آخر  إلى  الصحف...  وجّفت 
عبّاس  ابن  يرويه  الذي  املشهور 

رضي الله عنه.
هذه  من  اإلخوان  أّيها  فاخلالصة 
املذاكرة الّصوفيّة، أّن املسلم املتأدب 
بآداب القرآن املتلّذذ بحقيقة اإليان 
وملبسه  ومشربه  مطعمه  في  هو 
وعمله وتوجيهه اليومي في عبادة 
األسباب  إلى  ينظر  مستمّرة، 
أبًدا  يغفل  ال  ولكنّه  بها،  ويأخذ 
األسباب  ليرى  إّنه  سبّبها،  ممُ عن 
أبو  اإلسالم  حّجة  يقول  كما 
تالزم  ظاهرة   « الغزالي1:  حامد 
األشياء وليست هي علّة حدوثه«. 

هذه هي ِسَمة اإلسالم الكبرى، وهذه هي دعوة النّبّوة واألنبياء 
إليه  بالّروحانيّة، وهو ما يدعو  املمُعبّر عنه  الّسالم، وهذا هو  عليهم 
الّصوفيّون احملّققون، وهذا هو املعنى الذي تأهل به اإلنسان خلالفة 
هيمنًا، وبهذا املعنى تتجلّى لنا آيات وأحاديث  األرض وجعله سيًّدا وممُ
كثيرة كقوله صلّى الله عليه وسلّم : » إن في بضع أحدكم صدقة، 
، قال :  قالوا يا رسول الله : أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرمُ
، فكذلك إذا وضعها في  أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرمُ

حالل كان له أجرمُ«، واحلديث مشهور، رواه اإلمام مسلم.
وكقوله صلّى الله عليه وسلّم : » إّن في اللقمة التي تضعها في 
بَّ ذنوٍب ال  : »رمُ الله عليه وسلّم  أمُجرائك صدقة«، وقوله صلّى  فم 

تمُكّفرها الّصالة والّصيام ويمُكّفرها الّسعيمُ على الِعيال«. 
ومرَّ على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم رجٌل فرأى أصحاب الّرسول 
من جلده ونشاطه في الكسب واإلرتزاق ما جعلهم يتحّدثون فيه، 
قالوا : يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، فقال صلّى الله عليه 
وسلّم : »إن كان خرج يسعى على ولده صغاًرا فهو في سبيل الله 
وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخني كبيرين فهو في سبيل الله 
وإن كان خرج يسعى على نفسه يعّقها فهو في سبيل الله، وإن كان 

خرج رياًءا ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان«.
ومن هنا كانت النيّة أساًسا وهو معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم 
: »إّنا األعمال بالنّ�يات« ولذا افتتح البخلري كتابه بهذا احلديث، 
إشارة إلى أّن النّية هي روح األعمال، وأن العمل بال نيّة َكالَ َعَمَل، 

وكّرره في سبعة مواضع من صحيحه.
َوِركم ولكن  وقال صلّى الله عليه وسلّم : » إّن الله ال ينظر إلى صمُ

ينظر إلى قلوبكم«، رواه مسلم.
وقال عمر رضي الله تعالى عنه : »أفضل األعمال أداء ما افترض 

الله والورع عّما حّرم الله تعالى وِصدقمُ النّيّة فيما عند الله تعالى.

الّصوفي  النيسابوري  الطوسي  الغزالي  محمد  حامد  أبو    /  1
 /1( خّلكان،  ابن  األعيان،  وفّيات   1058  / )450-505هـ  الشافعي، 

98(.-1111م(.

وكتب سالم بن عبد الله2 إلى عمر 
بن عبد العزيز3 : اعلم أّن عون العبد 
على قدر النّيّة فمن نت نيّته مّت عون 
الله تعالى له وإن نقمُصت نقمَُص بقدره. 
النّيّة  » كانوا يتعلّمون   : الثوري  وقال 
وفي  العمل«.  يتعلّمون  كما  للعمل 
املؤمن خيٌر من عمله«،  »نيّة   : احلديث 
لم  وإن  اخلير  نيّة  على  يمُثابمُ  قد  ألّنه 

يعمله، وال يمُثابمُ على العمل بال نيّة.
وفي احلديث القدسي :«إن عبدي كّل 
عبدي الذي  يذكرني وهو مالق قرنه« أي 
ساعات  في  ينساه  وال  الله  يراعي  الذي 
الهول والّرعب. وكان الرسول صلّى الله 
أصحابه  من  مريًضا  عاد  إذا  وسلّم  عليه 
يقول : »اللهم اشف عبدك يشهد لك صالة أو ينكأ لك عدًوا«. وبهذا 
يربط الّرسول صلّى الله عليه وسلّم بني شطري اإلسالم : اجلهاد 

شترًكا في الدنيا ة واآلخرة.  والصالة ويجعلهما شيئًا ممُ
موضوعنا  عن  بنا  يخرج  البحث  هذا  في  اإلفاضة  زيادة  ولعّل 
الذي أردناه، ولكن لدّقة هذا املوضوع وكثرة كالم الناس فيه نقًدا 
وقدًحا أردنا أن نقّدم بني يديه هذه الكلمة علّها تكون عوًنا لنا على 
املبارك  القطر  بهذا  الّصوفيّة  الّصوفيّة عموًما وطريقة  فهم طرائق 
والّرقائق  األخالق  في  خاّص  سلوك  لهم  كان  فقد  خصوًصا، 
الشيطان  ومصائد  وِعللها  النفس  أمراض  وتشخيص  والدقائق 
ورياضة النفوس على املجاهدة واملراقبة لله تعالى، ولهم في ذلك 
مدارس ومؤلفات ومراسالت ورساالت قدًيا وحديثًا. كانوا على 
الطائفة  سيّد  طريقة  وعلى  عنه،  الله  رضي  القرني4  أويس  قدم 
أبي القاسم اجلنيد5 في الّدعوة إلى الله تعالى على أصول الكتاب 

والسنّة، وهم ال يحصون كثرة في جميع العصور.

التصوّف يف ليبيا.
القيسي6  الوهاب  عبد  الشيخ  قدًيا  املعروفني  األوسينّي  فمن 

2/ سالم بن عبد الله بن عمر بن اخلّطاب اإلمام الزاهد احلافظ مفتي 
املدينة، )ت : 106هـ( ودفن بالبقيع. 

3/ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم، )61-101هـ / 681-
720م(، توّلى اخلالفة من 99 إلى 101هـ، سيرة عمر بن عبد العزيز، 

أبو محمد عبد الله بن عبد احلكم )ت: 214هـ( مصر، 1373هـ . 
 / اجلليل، ت:ى37هـ  الّتابعي  املذحجي،  املرادي  القرني  أويس   /4

658م، في وقعة صّفني. 
ّني في القرن الثالث  5/  أبو القاسم اجلنيد، من أعالم الّتصّوف السُّ
الهجري، مولده ومنشئه ببغداد، )221- 297هـ(، طبقات الّصوفية، 
أبو عبد الرحمن الّسلمي، ص: 129-135، دار الكتب العلمية،  2003.
بليبيا،  املعروفني  الّسّنة  أهل  علماء  القيسي، من  الوهاب  عبد    /6
ص:  األنصاري،  النائب  بك  أحمد  200هـ،  سنة  بطرابلس  توّفي 
مكتبة  منشورات  الغرب،  طرابلس  تاريخ  في  العذب  املنهل   ،64

الفرجاني، طرابلس الغرب ليبيا.
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عليه  الله  النبّي صلّى  برؤية  واملشهور  املائتني  املتوّفى في حدود 
باملستجاب  املعروف  أبو عثمان احلّساني  وسلّم يقضة، والشيخ 
صاحب الكرامات التي أقّر بها الشيخ سيدي محرز بن خلف حني 
ئل عند رجوعه من احلّج : من رأيت في طريقك من الصاحلني؟  سمُ
عثمان  أبو  فهو  الرجل  أما  وامرأة،  رجال  بطرابلس  رأيت  فقال 

احلّساني وأّما املرأة فسمدونة.
احلسن  أبو  واألستاذ  الّشعاب،  الوّهاب  عبد  الشيخ  ومنهم 
اخلطيب، واحلافظ الّشيخ ابراهيم األجدابي7 صاحب كتاب كفاية 
املتحّفظ وذكره التيجاني في رحلته، والشيخ أبو موسى بن عمران 
األمير  استقدمه  الذي  وهو  سنة  وثالثني  نيّفا  قاضيها  الهّواري 
احلفصي إلى قضاء تونس سنة 758ه� وأقام بها نيّفا وعشرين 
أبي  بن  أبو محّمد  تعالى، والشيخ  الله  بها رحمه  توّفي  ثم  شهًرا 

الدنيا صاحب القصيدة املشهورة :
طرق السالمة والفالح مناعة     ...    ولزوم بيت بالتّوّحش مؤنسمُ

والشيخ أبو احلسن الهّواري والشيخ محّمد بن مقبل، والشيخ 
عنه  حتّدث  الذي  مساهل  ابن  محّمد  والشيخ  الغرياني،  أحمد 
ابراهني  تلميذ  غلبون  بن  الله  عبد  والشيخ  رحلته،  في  العيّاشي 
اجلمني صاحب كتاب التذكار بورع الّشيخ الّدالل، إلى الشيخ عبد 
السالم األسمر إلى الشيخ محّمد الطاهر وابنه محّمد املدني شيخ 
املفتي محمود قبادو، إلى الساّدة الّسنوسيّة واألدوار التي قاموا 
بها في هذه البلدة. وتكفي قولة اإلمام سحنون بن سعيد املشهورة 
ملّا رجع من سفرته وسئل عن الصاحلني، فقال :«رأيت بطرابلس 

رجاالً ما الفضيل بن عياض بأفضل منهم والفضيل هو من هو«.
الشيخ أحمد زّروق:

ومن أشهر هؤالء املرّبني الذين أشرقت بهم هذه البلدة ونشروا 
الثقافة  هذه  في  قيًّما  تراًثا  وتركوا  القيّمة،  املبادئ  هاته  فيها 
املرّبي  الشيخ  التّصّوف  اإلسالمية، وتعتبر مدرسته من مدارس 
الكامل العارف بالله الواصل الّصالح الّزاهد العالم شيخ الطريقة 
أحمد  بن  أحمد  العبّاس  أبو  الدين  شهاب  سيّدي  احلقيقة  وإمام 
دفني  بزّروق،  املعروف  الفاسي  البرنسي  عيسى  بن  محّمد  بن 
سنة  واملولود  899ه�  سنة  صفر  في  بها  املتوّفي  مصراته  بلدة 

846ه�، فكان عمره أربًعا وخمسني سنة. 

مولده :
لدتمُ يوم اخلميس  وقد حتّدث عن مولده في كنّاشته فقال :  »ومُ
وأربعني  سّت  سنة  احملّرم  من  وعشرين  ثامن  شمس  طلوع 
الثالثاء  يوم  أبي  و  بعده  الّسبت  يوم  أّمي  توّفيت  و  وثمانائة، 
الفقيهة  جدتي  بني  الله  بعون  فبقيت  سابعي،  في  كالهما  بعده، 
فأدخلتني  القرآن،  فقرأت  العشر  بلغت  حتى  فكفلتني  البنني،  أم 
الصنعة، فتعلمت صناعة اخلرز، ثم نقلني الله تعالى بعد بلوغي 
السادس عشر إلى القراءة فقرات الرسالة على الشيخ علي السطي 
القرآن  قرأت  ثم  حتقيق،  و  بحث  قراءة  الفخار  الله  عبد  الشيخ  و 
و  صاحلا،  رجال  كان  و  والزرهوني  القوري  منهم  جماعة  على 
اشتغلت  ثم  نافع،  بقراءة  ذلك  كل  الصغير  األستاذ  و  املجاصي 
بالتصوف و التوحيد، فأخذت الرسالة القدسية و عقائد الطوسي 
من  وهو  املجدولي  الرحمن  عبد  الشيخ  على  السنوسي  عقائد  و 
تالميذ األّبي، و أخذت بعض التنوير على أبي عبد الله القوري و 
سمعت عليه البخاري كثيرا و تفقهت عليه في كل من أحكام عبد 

بابن  املعروف  الطرابلسي  أحمد  بن  اسماعيل  بن  ابراهيم   /7
األجدابي، صاحب كتاب كفاية املتحفظ ونهاية املتلفظ، في اللغة 

احلق الصغرى و جامع الترمذي » وأخذت ذلك تفقها » و صحبت 
الّسالكني جماعة ال حتصى بني فقيه و فقير. و لفظ » زروق  من 
إنا جاءني من جهة اجلد كان أزرق العينني و اكتسبه من أمه. إه�

مشائخه :
بلدة  في  أّوال  فتتلمذ  يتمه،  رغم  الطفل  هذا  الله  عناية  وأدركت 
فاس على جملة من أكابر علمائها في الفقه والتّصّوف، وقد ذكر 
في كنّاشه فقال : » صحبتمُ جماعة من املباركني ال حتصى كثرة 
واملشرق،  املغرب  أهل  من  عظماء  عن  وأخذ  وفقير«.  فقيه  بني 
صاحب  اجلزولي  الشيخ  منهم  املغرب  رجال  من  كثير  عن  فأخذ 
الله القوري ومحّمد بن علي القلصادي  دالئل اخليرات وأبي عبد 
والفقيه  التازي  والولّي  املجاصي  والشيخ  العبدوسيّة  هانئ  وأّم 
اجلزائري  الثعالبي  الرحمان  عبد  وسيّدي  التّنسي  نورالّدين 
املشهور واجلزولي الكبير،  وأخذ في تونس عن الشيخ أبي عبدالله 
اجلماعة  قاضي  التونسي  الّرّصاع  قاسم  بن  والشيخ  املشذالي 
وفي  الزيتوني،  محمد  والشيخ  األعظم  بجامعها  وإمامها  بتونس 
طرابلس أخذ عن أحمد بن عبد الرحمان الّزليتي املعروف بحلولو 
وشمس  الّسخاوي  احلافظ  على  قرأ  القاهرة  وفي  جربة،  دفني 
الّدين اجلوجري ونورالّدين الّسنهوري وشهاب الّدين األبشيهي 
بالشيخ  ويلتقي  حجر،  ابن  احلافظ  واحملّدث  الّدميري  وابراهيم 
وحتّل  ومريديه،  أتباعه  من  ويصبح  احلضرمي  عقبة  بن  أحمد 
طرقه  باب  كّل  في  التسجيل  عن  تقف  فال  الكرية  بيده  البركة 

وخصوًصا في التصّوف.

تالميذه :
أّنه  الّشيخ زّروق هو  نغفله في احلديث عن  أن  والذي ال يكن 
َوّفقا للخير واإلفادة، ولذا لم يكن عجبًا أن يتزاحم  كان عاملًا عامال ممُ
عليه التاّلميذ من مختلف البلدان، فقد كّون رضي الله عنه مدرسة 
مختلف  في  انتشروا  مرموقون،  أفذاذ  منها  تخّرج  التّصّوف  في 
الّدين  ناصر  وأخوه  اللّقاني  الّدين  فشمس  اإلسالميّة،  البلدان 
َع�لَمان مشهوران في دوائر  إلى مصراته  اللّذان تبعاه من مصر 
اخلّروبي  محّمد  الله  عبد  أبو  والشيخ  اإلسالميّة،  والعلوم  الفقه 
َعلٌَم ضخم في تاريخ طرابلس العلمي، وكذلك الشيخ عبد الكرمي 
البرموني، والّصوفّي األشهر عبد الّسالم بن سليم الفيتوري دفني 
زلينت، ويوسف الّراشدي مؤّسس الطريقة الّراشدّية في املغرب، 
الّشعراني  الله  وعبد  مصر،  في  البكرّية  منشئمُ  البكري  ومحّمد 
صاحب املؤلّفات الشهيرة، إلى جانب أسماء المعة أخرى ال تكاد 
صى، كلّهم درسوا على يده، وكثير منهم جاء وعاش  تعّد وال حتمُ

واستوطن مصراته للقرب منه. 

مؤلفاته :
عليها  وقف  من  واملؤلّفات،  الكتب  من  عنه  الله  رضي  وترك 
وعشرون  سبعة  منها  والباطنة،  الظاهرة  العلوم  في  قدره  عرف 
شرًحا على احِلكم العطائية يمُوجد البعض منها بتونس، وشرحان 
على حزب البحر للشيخ أبي احلسن الشاذلي، وشرح على حزبه 
النصيحة  وله  الّشاذلي،  حزبي  مغّمضات  على  وشرح  الكبير، 
التّصّوف  في  الّصادق  املريد  وعّدة  التّصّوف  في  وقواعد  الكافية 
وهو كتاب كبير جليل القدر، وله إعانة املتوّجه املسكني على طريقة 
الفتح والتّمكني، وله تعليق على البخاري وشرحان على الّرسالة 
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وشرح ملختصر خليل وشرح املنظومة الوغليسيّة، وله اإلرشاد في 
الفقه وشرح منظومة ابن البنّاء وشرح على سفينة النّجاة ووظيفته 
ونقل  فيه  أجاد  كتاب  وهو  والبدع  احلوادث  كتاب  وله  املشهورة. 
البدع وحكم مرتكبها، وله رحلة جليلة وأذكار  العلماء في  أقاويل 

وأوراد. ومن آثاره اجلليلة ببالدنا التّونسيّة :
-   كنّاشه الذي كان في جيبه ال يفارقه موجود باملكتبة األحمدّية 
وغرائب  فوائد  وفيه   ،3636 ع�دد  حتت  الزيتونة  جامع  بخزائن 

وأسرار تشّرفنا واحلمد لله باإلطالع عليه.
- وصيّته املشهورة املباركة.  

كله في  املناسك  أفرغ كتاب  ، وقد  الّرباعي،  العظيم  - ومنسكه 
قالب الّرباعيات.

اإلمام  ذكرها  لطيفة  لكم  أذكرمُ  الّرباعيات  هذه  ذكر  وعلى 
القسطالّني في مقّدمة شرحه على صحيح البخاري8 بالّسند إلى 
أبي املظفر محمد بن أحمد بن حامد بن الفضل البخاري يقول: »ملا 
عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم بن زيد الهمداني عن قضاء الرّي 
بينه  لتجديد مودة كانت  ثمان عشرة وثالثمائة  ورد بخارى سنة 
أبر  معلمي  فحملني  جوارنا،  في  فنزل  البلعمي  الفضل  أبي  وبني 
إبراهيم إسحق بن إبراهيم اخلتلي إليه فقال له أسالك أن حتدث هذا 
الصبي عن مشايخك، فقال ما لي سماع، قال فكيف وأنت فقيه فما 
هذا، قال ألني ملا بلغت مبلغ الرجال تاقت نفسي إلى معرفة احلديث 
البخاري  إسماعيل  بن  محمد  فقصدت  وسماعها،  األخبار  ورواية 
وأعلمته  احلديث،  علم  في  إليه  واملنظور  التاريخ  صاحب  ببخارى 
مرادي وسألته اإلقبال على ذلك، فقال لي يا بني ال تدخل في أمر 
إال بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره، فقلت عّرفني رحمك 
اعلم  لي:  فقال  عنه،  سألتك  ما  ومقادير  له  قصدتك  ما  حدود  الله 
بعد أن يكتب أربًعا  أن الرجل ال يصير محّدًثا كامالً في حديثه إالّ 
أربع،  بأربع على  أربع،  أربع عند  أربع، في  أربع، كأربع مثل  مع 
أربع،  مع  بأربع  إال  تتم  ال  الرباعيات  هذه  وكل  ألربع،  أربع  عن 
على  صبر  فإذا  بأربع،  وابتلي  أربع،  عليه  كان  كلها  له  متت  فإذا 
بأربع.  اآلخرة  في  وأثابه  بأربع،  الدنيا  في  تعالى  الله  أكرمه  ذلك 
قلت له فّسر لي رحمك الله ما ذكرت من أحوال هذه الرباعيات من 
فقال:  الوافي،  لألجر  طلبًا  شاٍف  وبيان  كاٍف  بشرح  صاٍف  قلب 
نعم، األربعة التي يحتاج إلى كتبها هي أخبار الرسول -َصلَّى اللَّهمُ 
ومقاديرهم  عنهم  الله  رضي  والصحابة  وشرائعه  َوَسلََّم-  َعلَيِْه 
والتابعني وأحوالهم وسائر العلماء وتواريخهم مع أسماء رجالهم 
مع  والدعاء  اخلطب،  مع  كالتحميد  وأزمنتهم،  وأمكنتهم  وكناهم 
مثل  الصلوات.  مع  والتكبير  السورة،  مع  والبسملة  التوّسل، 
وفي  صغره  في  واملقطوعات،  واملوقوفات  واملرسالت  املسندات 
إدراكه وفي شبابه وفي كهولته، عند فراغه وعند شغله وعند فقره 
األحجار  على  والبراري،  والبلدان  والبحار  باجلبال  غناه،  وعند 
إلى  نقلها  يكنه  الذي  الوقت  إلى  واألكتاف،  واجللود  واألخزاف 
األوراق، عمن هو فوقه وعّمن هو مثله وعّمن هو دونه. وعن كتاب 
أبيه يتيقن أنه بخط أبيه دون غيره لوجه الله تعالى طلبًا ملرضاته، 
طالبيها  بني  ونشرها  منها،  وجل  عز  الله  كتاب  وافق  مبا  والعمل 
ومحبّيها، والتأليف في إحياء ذكره بعده، ثم ال تتم له هذه األشياء 
إال بأربع هي من كسب العبد أعني معرفة الكتابة واللغة والصرف 
والنحو، مع أربع هي من إعطاء الله تعالى، أعني القدرة والصحة 

8/  ارشاد الّساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محّمد شهاب 
الدين للقسطاّلني )ت: 923هـ(، )19/1(، املطبعة   األميرية، مصر، 

1323هـ.

واحلرص واحلفظ، فإذا متت له هذه األشياء كلها هان عليه أربع: 
األهل واملال والولد والوطن، وابتلي بأربع: بشماتة األعداء ومالمة 
األصدقاء وطعن اجلهالء وحسد العلماء. فإذا صبر على هذه احملن 
النفس  وبهيبة  القناعة  بعز  بأربع:  الدنيا  في  وجل  عز  الله  أكرمه 
ملن  بالشفاعة  بأربع:  اآلخرة  في  وأثابه  األبد.  وبحياة  العلم  وبلذة 
أراد من إخوانه، وبظل العرش يوم ال ظل إال ظله، وبسقي من أراد 
النبيني في  َوَسلََّم - ومبجاورة  َعلَيِْه  اللَّهمُ  َصلَّى  نبيه -  من حوض 
أعلى علينّي في اجلنة، فقد أعلمتك يا بني مجمالً جلميع ما سمعت 
من مشايخي متفرًقا في هذا الباب، فأقبل اآلن إلى ما قصدت إليه 
أو دع. فهالني قوله فسكت متفكًرا وأطرقت متأدًبا فلما رأى ذلك 
مني قال: وإن لم تطق حمل هذه املشاق كلها فعليك بالفقه يكنك 
بمُعد األسفار ووطء  إلى  تعلمه وأنت في بيتك قاّر ساكن ال حتتاج 
ثواب  وليس  احلديث،  ثمرة  هذا  مع  وهو  البحار،  وركوب  الديار 
الفقيه دون ثواب احملّدث في اآلخرة، وال عزه بأقل من عز احملّدث. 
فلما سمعت ذلك نقص عزمي في طلب احلديث وأقبلت على دراسة 
الفقه وتعلمه إلى أن صرت فيه متقّدًما، ووقفت منه على معرفة ما 
عندي  يكن  لم  فلذلك  ومنّته،  تعالى  الله  بتوفيق  تعلمه  من  أمكنني 
ما أمليه على هذا الصبّي يا أبا إبراهيم. فقال له أبو إبراهيم إن هذا 
احلديث الواحد الذي ال يوجد عند غيرك خير للصبي من ألف حديث 

جنده عند غيرك. انتهى. 

عدة املريد الصادق
التي  واملخالفات  البدع  بيان  هو  كتابه  تأليف  من  املؤلف  هدف 
أدخلها أصحاب الطرق في الدين باسم التصوف، فموضوع البدعة 
عنوان  كان  ولذا  الكتاب،  عليه  يقوم  الذي  احملور  هو  وتطبيقاتها 
البدع(،  أهل  على  )الرد  هو:  نسخه،  بعض  على  املوجود  الكتاب 
بدل )عدة املريد الصادق(، عرف املؤلف البدعة وقسمها، ثم أجمل 

أسباب بدع الصوفية برجوعها إلى ثالثة أمور : 
أ - نقص اإليان،.

ب - اجلهل بالشريعة، واعتقاد أنها خالف احلقيقة، ويقول عن 
هذا االجتاه: إنه من مبادئ الزندقة.

ج - حب الرئاسة والظهور والتباهي باملشيخة واألتباع، وذلك 
كله يضطر املقدمني فيهم إلى إحداث أمور غريبة تستميل القلوب

من  عدد  في  املخطوطات  خزائن  في  متوفرة  املخطوطة  أصوله 
عناوين  حتت  وطرابلس  وأسبانيا  وتونس  املغرب  في  البالد: 

مختلفة: )عدة املريد الصادق(، وأحيانا تكتب )عمدة( بدل عدة.
فاملكتبة الوطنية التونسية  حتتوي على نسختان :النسخة األولى 
رقمها 8631، وعنوانها املدّون على ظهر الورقة األولى )الرد على 

أهل البدع(، وتشتمل على مائة وعشرين ورقة.
ظهر  على  مدّون  هو  كما  وعنوانها  الثانية  التونسية  النسخة  و 
بيان  في  املقت  أسباب  في  الصادق  املريد  )عمدة  األولى  الورقة 
طريق القصد وحوادث الوقت(، ورقمها 7062، وفي آخرها يقول 
هذه  تشتمل   ، املريد  عمدة  بدل  املريد،  عدة  كتاب  انتهى  الناسخ: 
النسخة على خمس وسبعني ورقة، كتبها محمد بن أحمد املرنيصي 

نسبا القيرواني مسكنا، من غير تاريخ.

وفاته :
مبدينة مصراتة غرب ليبيا  ه�(   899 سنة  الله(  رحمه  توفي 

ودفن بها وقبره معروف.
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النساء لسن ناقصات عقل وال دين

كتاب الفت للنظر أّلفه الدكتور نور 
الدين بن البشير اجلالصي، ُمستخدما 
فيه آلي��ات النظر في عل��وم احلديث 
منهج��ا واصطالح��ا ونق��دا، وُمثيرا 

ملسائل في الغرض مسكوت عنها.
وقد ألقى املؤّلف أضواء كاشفة على 
نصوص منس��ّية اس��تدعاها في هذا 
الكت��اب لُيقابلها بنصوص تنتمي هي 

األخرى إلى املدّونة احلديثّية.
وانته��ى الدكت��ور ن��ور الدي��ن بن 
البش��ير اجلالص��ي إلى أّن املس��ائل 
االجتهادي��ة ُتش��ّكل مج��اال واس��عا 
الخت��الف األق��وال ش��ريطة التحلّي 
ومعقولي��ة  الق��ول  ب�«مش��روعية 

احلّجة«. 

أين اهلل ؟

 كت��اب جديد للدكتور ن��ور الدين بن 
البشير اجلالصي تضّمن دراسة حتليلية 
ف��ي بي��ان اضط��راب حدي��ث اجلارية. 
وُيكن للقارئ أن يس��تفيد مّما ورد فيه 
على ثالثة أصعدة تشمل انقسام األخبار 
إل��ى متوات��رة وآح��اد وظنّي��ة أحاديث 
الّصحيحني حول حديث اجلارية وبيان 

اضطراب سند هذا احلديث ومتنه.

 ه��و عن��وان إلصدار 
الدكتور  ح��رص  جدي��د 

احلبي��ب العالن��ي مدي��ر 
اإلسالمية  الدراس��ات  مركز 

بالقي��روان والدكت��ور جن��م 
الدي��ن الهنتاتي بصفته رئيس 

وحدة بحث تاريخ القيروان على 
أن ت��رى مداخالت اللق��اء الفكري 
حول القي��روان عاصمة حضارية 
في تاريخ املغرب اإلس��المي النور 
من خالل هذا الكتاب الذي كان مرآة 
عاكس��ة للحياة الثقافية والدينية 

واالقتصادية بعاصمة األغالبة.

دراسات حضارية
حول القيروان

تناول الدكت��ور إلياس دردور في 
هذا الكتاب مواط��ن الثابت واملتغّير 
ف��ي االجتهاد وموجبات��ه مثل تغّير 
االجتهاد لتغّي��ر املصلحة أو لتغّير 
الع��ادات واألع��راف ف��ي الزمان 
واملكان، وملراع��اة أحوال الناس 
وأوضاعه��م، إل��ى جانب عامل 
املُوازن��ة والترجيح فيما تقّرر 
م��ن أح��كام والترجي��ح بني 

املصالح واعتبار املآالت.

الثابت والمتغيـر في منظومة االجتهاد

آخر اإلصدارات الزيتونية

القضايا الطبية
المعاصرة ومقاصد الشريعة

كتاب اجلديد للدكتور منير 
بنجم��ور مّثل ق��راءة نوعية 
متمّي��زة ف��ي أعم��ال مجمع 
الفقه اإلسالمي الدولي بجّدة. 
وينقس��م هذا العم��ل الفقهي 
الدكتور هش��ام  الذي كت��ب 
إل��ى ثالثة  ُمقّدمته  قريس��ة 
فص��ول، تتعلّق بالتحّكم في 
تقنيات اإلجن��اب واملصلحة 
والتحّكم في تقنيات اإلجناب 
واملفس��دة وتقنيات اإلجناب 

والكلّيات اخلمس.


