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الّشفافّية مالّيا لرفع 
اجلهالة شرعّيا

ربح املرابحة

أعالم املذهب 
املالكي ببالد 

الغرب اإلسالمي 
ومسارات تطورهم 

نقدا وتأصيــال

متابعــــات

رؤى

املعامـــالت 
في اإلســـالم 

بني سلطة الّنّص 
وحتّديات العصر

تواصل اهتمام شيوخ الزيتونة بالقدستواصل اهتمام شيوخ الزيتونة بالقدستواصل اهتمام شيوخ الزيتونة بالقدستواصل اهتمام شيوخ الزيتونة بالقدستواصل اهتمام شيوخ الزيتونة بالقدستواصل اهتمام شيوخ الزيتونة بالقدستواصل اهتمام شيوخ الزيتونة بالقدس
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تقوم احلياة اإلسالمّية على ميثاق الّتعايش الّسلمي، والّتعاقد االجتماعي في نظام قانونّي يكفل حرّية 
الّتدين، ويضبط واجبات ُمختلف األطراف الّسياسية واجلماعات الّدينية وحقوقهم وُيدير شؤونهم سلطٌة 

يستظّلون  التي  البالد  بخيرات  والعادل  املشترك  االنتفاع  على  مصاحلهم  تتأّسس  واحدة،  تنفيذّية  سياسّية 
بوحدتها وتضامنها وأمنها. 

وقد بّي النبّي صلى الله عليه وسلم أّن األّمة تبقى على منهج قومي من الّدين، وعلى وحدة وعلى قّوة 
اجتماعّية تضامنّية حّتى تظهر عالمات ثالثة تكون مؤذنة بانحاللها واضطرابها وفساد أمرها.

األولى : قبض العلم، يقول عليه الّصالة والّسالم : »إّن الله ال ينزع العلم من الّناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء 
فُيرفع العلم معهم، وُيبقى في الّناس رؤوسا جّهاال ُيفتونهم بغير علم فَيضّلون وُيضّلون .

الثانية :  كثرة أوالد احلنث : أوالد املعصية واإلثم، أي الّزنا.
الثالثة : انتشار الّلعن بي الّناس قال عليه الّصالة والّسالم :« من قال ألخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما«  

وهذه اآلفات الّثالثة التي هي: 
✓ تفّشي اجلهل بعد رفع العلم وفي هذا إشارة إلى فساد اجلانب الّثقافّي في األّمة 

✓ كثرة األبناء الناشئي في غير اإلطار الّشرعّي لألسرة الّذين لم تضبط أنسابهم ولم تعرف 

أصولهم، وفي هذا إشارة إلى انهيار البناء األسري في األّمة
✓ كثرة الّلعن والّتفسيق والّتالسن باأللقاب في األّمة، وهذا مؤذن بتصّدع البناء 

االجتماعي
الّدين،  األّمة عن سنن  الّثالثة، حتيد  اآلفات  فلّما جتتمع هذه 

ويكون ذلك مؤّديا إلى وقوع الفنت فيها.

التـّعايش السـّلمي
والتـّعاقد االجتماعي

بقلم: فضيلة الشيخ الدكتور 
هشام قريسة ـ رئيس جامعة الزيتونة

االفتتاحية

لة
ج
امل
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رئيس جامعة الزيتونة 
والمدير المسؤول 

الدكتور هشام قريسة 
مدير التحرير 

د . الصحبي بن منصور 

هيئة المجلة
د. منير رويس - د. عبد اللطيف 
بوعزيزي - د.  الحبيب العالني ـ 

د. عبد الرزاق المجبري ـ
د. نجم الدين الهنتاتي  ـ 
د. علي العلوي ـ د. منجية 
السوايحي -  د. عبد القادر 
النفاتي -  د. محمد الرزقي -

 د. سماح فرح
التصميم واإلخراج الفني

 أ. فوزي السبعي
عن منشورات سالم األطرش

الطباعة  مطبعة أوربيس
السحب  1000 نسخة

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي ـ 

جامعة الزيتونة  ـ  تونس

مجلة علمية ثقافية تصدر 
عن جامعة الزيتونة

العنــوان: نهج أبي القاسم 
الجليزي ـ 21 ساحة معقل 

الزعيم ـ تونس 1008

الهاتف: 71.575.870    
71.575.937  /  71.575.514
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قضايا إسالمية معاصرة

مطارحات

مطارحات

دراسات

   أعالم املذهب املالكي 
ببالد الغرب اإلسالمي 
ومســـارات تطـــورهم 

الفقهي

مكونات 
شخصية 

اإلرهابي وسبل 
املعالجة

شيوخ جامع 
الزيتونة والقدس 

يف النـّصف األوّل 
من القرن العشرين

متى يضطلع الخطاب 
الديني بدوره الشمولي  
يف الحرب على اإلرهاب ؟

ربح المرابحة 
الشـّفافيـّة ماليًّا 

لرفع الجهالة 
شرعيًّا



الثالثي الثالث / 2016 ـ العدد 29 2 الزيتونية لة
ج
امل

4

إّن موضوع املعامات في اإلسلام بني 
سللطة النّّص ومقتضيلات الواقع كان ل وما 
يلزال ل موضوعلا معرفيّلا جديلرا بالبحث 
والتّقّصلي والتّمحيلص ألّنه يثيلر كثيرا من 
اإلشلكاالت املوصولة بالنّص قرآنا وسلنة، 
باعتباره مرجعا أعلى أو سللطة ثابتة تسّطر 
للمسللم معاماتله الّدنيوّيلة ملع ذاته ومع 
اآلخر بصرف النّظر عن دينه ولونه وعرقه، 
لذللك اختزل الّرسلول الكرمي الّديلن كلّه في 

عبارة الّدين املعاملة.
لقد نشلأ القلرآن في تفاعل مسلتمّر مع 
الواقلع املكلّي واملدنلّي، حتّى أّن امللرء يقف 
على جدل بني أحكام املعامات في اإلسلام 
وظروفله  وحتّدياتله  الواقلع  ومتطلّبلات 
املخصوصلة، ذللك أّن العديلد ملن أحلكام 
املعامات وشلروطها مسلتنبطة ملن وقائع 
فعلية جّدت للّرسول واملسلمني في حيواتهم 
اليوميّلة، وملن ثّم للم يكلن القلرآن الكرمي 
متعاليا على الواقع والتّاريخ وطبيعة العصر 

الذي نزل فيه.
وبتوّقلف الوحلي ووفلاة الّرسلول 

صلّلى اللله عليه وسللّم سلعى بعض 
علملاء املسللمني إللى ضبلط أحكام 

)املاليّلة  اإلسلام  فلي  املعاملات 
واالقتصادّية، القيميّة واألخاقيّة، 
االجتماعيّلللللةوالّسياسلّية...( 
معتبرين أّن ما يسلتجّد في الواقع 
القائلم ملن متغيّلرات فلي بلاب 
الواسلع  املعاملات  مبفهومله 
وال جنلد لله أحكاما فلي القرآن 
النّّص املقّدس(  والسنّة )سللطة 
ال ميكلن االجتهلاُد فلي شلأنه 
بلأّي وجه ملن الوجلوه، وهكذا 
حتّول النّلصّ الّدينّي إلى خطوط 

ثابتلة نهائيّلة منغلقة على نفسلها 
وال يجلوز إعلادة قراءتهلا وتأويلها 

وجتديد النّظر إليها في ضوء ما 
يطرأ على مجلال معامات 

ملن  املعاصلر  املسللم 
تغيّرات وحتّوالت نتيجة 

تطّور احلياة وأساليب العيش والتّعامل بني 

األفلراد واملجتمعلات والّشلعوب، مّما جعل 
العالَلم اليلوم قرية صغيلرة مشلتركة بات 
التّعايش بني أفرادها حقيقة ال ميكن إنكارها 

وضرورة بشرّية ال ميكن جحدها.      
فلعلّل طبيعة هذا العالم الصغير املتحّرك 
واملتشلّعب توجب النظلر وإعلادة النّظر في 
مسلألة املعامات في اإلسلام فلي عصرنا 
الّراهلن ال سليّما أّن هلذا البلاب تتجاذبله، 
ملن جهة سللطُة النّلّص املقلّدس، ومن جهة 
أخلرى حتّدياُت العصلر ومتغيّراتله. وتبعا 
لذللك كلّله يعيلش املسللم اآلن متّزقلا فلي 
حياتله اليوميّة بني اخلّط املغلق الذي رسلمه 
الفقهاء للنّّص الّدينلّي ضمن دائرتْي احلال 
واحلرام وحتّديات العصلر )التطّور العلمّي 
والتّكنولوجلي، تغيّر نظلام املعامات املاليّة 
في العالم بظهلور نظام البنلوك والبورصة 
واالقتصلاد الّرقمي والتّجلارة اإللكترونيّة، 
تطلّور وسلائل االّتصلال احلديثة وتشلّعب 
قنواتهلا، ضلرورة التّعاملل ملع الشلعوب 
املختلفلة والتّعايلش معهلم فلي نطلاق قيم 
إنسلانيّة كونيّة مشلتركة نادى بها اإلسام 

منذ ظهوره(.
إّن هلذه النّدوة العلميّلة الّدولية 
تدعلو األسلاتذة الباحثلني والّطلبة 

إلى التفّكر في قضيّة املعامات في اإلسلام 
بلني سللطة النّلّص وحتّديلات العصلر في 
واالقتصادّيلة  االجتماعيّلة  أبعادهلا  شلتّى 
النّفسيّة  والّسياسليّة واألخاقيّة والتّربوّية 
واحلضارّيلة الثّقافيّة، خاّصلة أّن املعامات 
فلي اإلسلام متلسّ بشلكل مباشلر حقوق 
اإلنسلان املادّية واألدبيّة )احللّق في امللكيّة، 
احللّق في العمل والكراملة، احلّق في العيش 
الكلرمي، احلّق فلي املسلاواة ملع اآلخرين، 
احللّق فلي االختلاف....( وتقتلرح اللّجنة 
العلميّلة على املهتّمني بهذا اإلشلكال املعرفّي 

احملاور التّالية:
املعاملات فلي اإلسلام بلني  مفهلوم 

األحادّية والتّعّددّية.
فقه املعامات في اإلسام.

مفهوم سلطة النّّص ) القرآن و الّسنّة(.
قراءة النّّص وتأويله: القرآن، األحاديث 

النّبوّية.
املعاملات بلني الفقله واحليلاة، ثنائيّة 
التّقليلد والتّجديلد وعاقتهلا باملعامات في 

اإلسام.
النّّص وحتّديلات العصر في اإلسلام: 

جتاذب بينهما أم تنابذ؟
ضلوء  فلي  اإلسلام  فلي  املعاملات 

مستجّدات الواقع الّراهن.
بلني  اليلوم  اإلسلام  فلي  املعاملات 

الّشريعة والقوانني الوضعيّة.
املعامات في اإلسلام اليوم: الثّوابت 

واملتغيّرات.
املعاملات فلي اإلسلام وحقوق 

اإلنسان الكونيّة.
ملن  اإلسلام  فلي  املعاملات 

منظور الفكر اإلسامّي املجّدد.   

العلمية الت���ي نظمه���ا  الورق���ة    *
واإلرش���اد  للخطاب���ة  العال���ي  املعه���د 
الدين���ّي  بالقي���روان ح���ول موض���وع » 
املعامالت في اإلس���الم بي سلطة النّص 
وحتدّي���ات العص���ر«، وذلك أّي���ام الّثالثاء 
واألربع���اء واخلمي���س: 29 – 30 نوفمبر 

- 01 ديسمبر، 2016. 

املعامالت في اإلسالم بني سلطة رؤى
الّنّص وحتّديات العصر

بقلم: د. حاتم السالمي *



بنّي الدكتور هشام قريسة رئيس جامعة 
الزيتونة أهميلة اجلهدين التأصيلي والنقدي 
الذين ميّزا فهم علماء باد الغرب اإلسلامي 
لدينهم مبرزا في سياق متصل خال افتتاحه 
للنلدوة العلمية الدولية التلي دارت فعالياتها 
بجامعلة الزيتونة على ملدار يومي 26 و27 
أكتوبلر اجللاري  حلول محور  » فلي تاريخ 
املذهلب املالكي: املازري املهدوي وابن رشلد 
اجلد األندلسلي« ما يتّسلم به الطابع املغربي 

لإلسام من نزعة إلى التحقيق والتنوير.
وملن جهتله ثّملن الدكتور عبلد اللطيف 
بوعزيلزي مديلر املعهلد العاللي للحضلارة 
الغلرب  ببلاد  العلملي  التلراث  اإلسلامية 
اإلسلامي وملا أفضلت إليله جهلود علماء 
هلذا اإلقليم من انتلاج فكري أثلرى الرصيد 

احلضاري للمسلمني.
ومّما جاء فلي الورقة العلمية التي أعّدها 
الدكتلور جنم الديلن الهنتاتلي رئيس وحدة 
البحلث تاريخ حواضر الغرب اإلسلامي أّن 
املازري وابن رشلد اجلد قد سللكا إلى جانب 
القاضي عياض واللخمي »طريقة جديدة في 
خدمة احُلكم الشرعي وهي الطريقة النقدية، 
تصلرف  يتصرفلون  الفقله  فلي  فصلاروا 
تنقيلح«، وهلذا يعني أن املذهلب املالكي، في 
تطلوره من الناحية الفقهيلة، دخل على أيدي 

هؤالء العلماء دورا جديدا وهو دور التنقيح.
وقد بيّنت هذه الندوة وجود نقاط للمقارنة 
تبلدو ممكنة بلني امللازري وابن رشلد اجلد، 
سواء من ناحية التكوين، أو املنهج، أو اآلراء، 
أو البيئة التي عايشلاها، مما سلمح بدراسلة 
تطور العاقات العلمية بني إفريقية واألندلس 
وصقلية إلى أواخر القرن 6هل/12م. وأيضا 
بدراسلة تطور العاقات بني العالم اإلسامي 
والعاللم املسليحي فلي احللوض الغربي من 
البحر األبيض املتوسط على ضوء فتاوى ابن 
رشلد واملازري ومدى إسلهام ابن رشد اجلد 
واملازري في تطور املذهب املالكي من الناحية 
الفقهيلة علاوة على تنلاول مدى إسلهامهما 
في تطلور املذهب املالكي ملن الناحية العقدية 
وبالتالي حتديد عاقتهما باملذهب األشعري، 
وبالتصلوف أيضلا إللى جانلب مقارنلة بني 
ابن رشلد اجلد وامللازري من ناحية املسليرة 

واإلشعاع العلمي.

وقد تضّمن برنامج هلذه الندوة الدولية 
خمس جلسلات علمية وقع توزيعها بحسلب 
ل فلي  العلميلة  العاقلات  التاليلة:  احمللاور 
القضايلا املنهجيلة ل احلضلارة اإلسلامية 
ل عللم األصلول ل عللم الفقله. وقلد سلاهم 
فلي تأثيثهلا جامعيلون من تونلس واملغرب 

واجلزائر وقطر وكندا.
 ففي اجللسلة العلمية األولى اسلتعرض 
الدكتور منيلر رويس العاقلات العلمية بني 
إفريقية وصقلية واألندلس في القرن 11/5 
بينملا جعلل الدكتور ناصلر أحملد ابراهيم 
سلليمان )ملن جامعة قطلر( من شلخصية 
الشليخ سلليمان قنيلد املالكلي مفتلي الثغر 
السكندري وحضور علماء املغرب في فتاويه 
محورا حملاضرته. ومن جانبه تناول الدكتور 
عمر بنعمر مسألة إسلهام املازري في تطور 

العاقات العلمية بني املغرب واملشرق.
وشلهدت اجللسلتان العلميتلان الثانيلة 
والثالثة تقدمي مداخات ملن طرف الدكاترة 
خالد زهري )من املغرب( ومحمد الشلتيوي 
وعملر بلن حملادي وجنلم الديلن الهنتاتي 
ومحمد صابر ثابت وياسلني كرامتي ونهاد 
بن شعبان الذين درسوا مخطوطات ابن رشد 
اجلد احملفوظة في اخلزانة احلسنية )دراسة 
ببلوغرافيلة( وفقله األقليلات عنلد امللازري 
)حتليل فتلوى( وفتوى املازري في املفاضلة 
بني تعلّلم العلم وحفظه وهلل أّن املازري هو 
أّول من اعتبر العرف أصا من أصول املذهب 
املالكلي؟ وخصوصيلة مرحللة امللازري من 
خال حياته العلمية وآثاره وسليدي املازري 
الولي والفقيه: مقاربة أنثروبولوجية للذاكرة 

اجلماعية وزاويلة املازري دراسلة معمارية 
ومنزلة اإلملام املازري فلي املخيال اجلمعي 

التونسي بني املاضي واحلاضر. 
هلذا وشلارك فلي تأثيلث مداخلات 
اجللسلتني العلميتلني الرابعلة واخلامسلة 
كل ملن الدكاتلرة خلضلر بولطيلف )ملن 
اجلزائر( وبية السللطاني ومنيلة املاجري 
ورشدي أحمد سلعيد ناصر وعلي العلوي 
وبثينة اجلاصي ووسللي تيسلن )جامعة 
ومحملد  احلضلري  وعايشلة  مونريلال( 
الرايلس. فقلد مّت خلال اجللسلة العلميلة 
الرابعلة تنلاول تطلور املذهلب املالكي في 
اجتاه تبنّلي العقيدة األشلعرية )قراءة في 
سلياقني مختلفلني: الرشلدية والتومرية( 
واملازري متكلّما: القضايا واملناهج وتطور 
اللدرس الكاملي عنلد املازري واملشلترك 
الكاملي عنلد امللازري وابلن رشلد اجلد. 
أما في اجللسلة العلمية اخلامسلة فقد وقع 
التعمق في دراسة منهج املقارنة والترجيح 
والتعليل البن رشلد اجللد من خال كتابيه 
املمهلدات  البيلان والتحصيلل واملقدملات 
ومنهلج االسلتدالل عنلد ابلن رشلد اجلد 
واملازري وكتاب القسلمة في مدونة اإلمام 
سلحنون واملقدملات البلن رشلد: مقارنة 
أولية وكتلاب األقضية بني ابن رشلد اجلد 
وابن رشلد احلفيلد: فقه قضاء أم فلسلفة 

قضاء والنقد الفقهي عند املازري.
علملا أن هذه النلدوة الدولية قلد نظمتها 

وحلدة البحلث تاريلخ حواضلر 
مبشلاركة  اإلسلامي  الغلرب 

مؤسسة هانز سايدل.

ندوات
يف ندوة دولية نظمتها وحدة البحث تاريخ حواضر الغرب اإلسالمي

دراسة مراحل تطور املذهب املالكي وانفتاح على اجلهدين 
التأصيلي والنقدي لعلماء الغرب اإلسالمي
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أبو الوليد بن رشد )ت 1126/520( وأبو 
عبد الله املازري )ت 1141/536( هما فقيهان 
مالكيلان متعاصلران، وأصوليلان. ُولد األول 
بقرطبة وتوفلي بها، بينما ُوللد املازري مبازر 
)صقلية(، وتوفي باملهدية وُدفن في املنسلتير. 
شاهد ابن رشد في طفولته تقهقر نفوذ املسلمني 
باألندلس إثر سلقوط اخلافلة األموية وظهور 
مللوك الطوائلف، وبالتاللي توسلع نصلارى 
الشلمال على حسلاب األندلس، قبل أن يتدخل 
املرابطلون هنلاك. كملا شلاهد امللازري تقهقر 
نفلوذ املسللمني بصقلية أمام النرملان، وبداية 
توسع هؤالء على حساب البعض من السواحل 
اإلفريقية. وشلاهد أيضلا األزمة احللادة التي 

عاشتها إفريقية نتيجة للزحف الهالي.
لهلذه  العامللني  هذيلن  معايشلة  ورغلم 
التحوالت اخلطيرة، فقد أصلّرا على التحصيل 
العلمي، وضمنا تواصل الّسلند العلمي بالغرب 
اإلسامي، كما ترّبعا للتدريس واإلفتاء واهتّما 
أيضلا بالتأليلف السليما فلي العللوم الدينيلة 
وخاصلة الفقله املالكلي، وبرعلا فيله. وبذللك 

أصبح ابن رشلد »عميد فقهاء قرطبة« »معترفا 
له بصحة النظر، وجودة التأليف، ودقة الفقه«. 
بل هنلاك من ذهب إلى أنه بللغ درجة االجتهاد 
املطللق. وعللى يديله تخلّرج علدد ملن العلماء 

أشهرهم القاضي عياض.
أما املازري الذي تفقه أساسلا بعبد احلميد 
الصايلغ، فقد »كان آخر املشلتغلني من شليوخ 
إفريقيلة بتحقيق الفقه، ورتبلة االجتهاد، ودقة 
النظر«، »فلم يكن في عصره للمالكية في أقطار 
األرض في وقته أفقله منه، وال أقوم ملذهبهم«. 

وعلى يديه أيضا تخرج عدد من العلماء.
سللك املازري وابن رشلد اجلد، إلى جانب 
القاضي عياض، واللخملي »طريقة جديدة في 
خذمة احُلكم الشلرعي وهي الطريقلة النقدية، 
فصاروا في الفقله يتصرفون تصرف تنقيح«، 
وهلذا يعنلي أن املذهب املالكي، فلي تطوره من 
الناحية الفقهية، دخلل على أيدي هؤالء العلماء 

دورا جديدا وهو دور التنقيح.
اتفق ابن رشلد واملازري في كثرة التأليف 
مع التركيز على شلرح بعض التصنيفات. فلئن 
شرح ابن رشد العتبية، واملدونة التي رأى »أنها 
عند أهل الفقه ككتاب سليبويه عند أهل النحو«، 
فإن املازري »شرح كتاب مسلم، وكتاب التلقني 
للقاضلي أبلي محملد عبلد الوهلاب، وَشلَرح 
البرهلان ألبي املعالي اجلويني وسلماه إيضاح 

احملصول في برهان األصول«.
وملن خال هلذه الشلروح، نلملس توجه 
الرجلني العقدي القائم على املذهب األشلعري. 
فلئلن أتلت آراء امللازري العقدية منطبقلة كلها 
ملع آراء األشلعرية إذ َنَهلج منهلج أهل السلنة 
واالسلتقامة، واسلتنتج أن علماء املغرب كانوا 
»ال يرون مخالفة أبي احلسلن )األشلعري( في 
نقير وال قمطير«، فإن ابن رشلد أبدى نوعا من 
التحفظ على منهج االستدالل القائم على املنطق 

الشكلي لدى األشعرية.
إذن علدة نقلاط للمقارنلة تبلدو ممكنة بني 
هذيلن الَعلَمني، سلواء ملن ناحيلة التكوين، أو 
املنهلج، أو اآلراء، أو البيئة التي عايشلاها، مما 

يسمح لنا بطرح تسلاؤالت ميكن تقسيمها إلى 
احملاور التالية: 

ل تطلور العاقلات العلميلة بلني إفريقيلة 
القلرن  أواخلر  إللى  وصقليلة  واألندللس 

6هل/12م.
ل تطلور العاقلات بلني العالم اإلسلامي 
والعالم املسيحي في احلوض الغربي من البحر 
األبيض املتوسلط على ضوء فتاوى ابن رشلد 

واملازري.
ل مدى إسلهام ابن رشد اجلد واملازري في 

تطور املذهب املالكي من الناحية الفقهية.
ل مدى إسلهامهما في تطور املذهب املالكي 
ملن الناحية العقدية وبالتاللي حتديد عاقتهما 

باملذهب األشعري، وبالتصوف أيضا.
ل مقارنة بني ابن رشلد اجللد واملازري من 

ناحية املسيرة واإلشعاع العلمي.
)ورقة علمية عن الهيئة املنظمة للندوة،

جنلم الدين الهنتاتي، رئيلس وحدة البحث 
»تاريخ حواضر الغرب اإلسامي«( . 

املازري املهدوي )ت 1141/536(
وابن رشد اجلد األندلسي )ت 1126/520(

يف تاريخ املذهب املالكي:مطارحات
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منزلة اإلمام املازري يف املخيال 
الجمعي التونسي )بني املاضي 

والحاضر(
د. مراد بوقصي

امللازري  اإلملام  شلخصيّة  دراسلة  تنبلع 
ومكانتله فلي املخيلال اجلمعلي التونسلي من 
منطلق وصل احلاضر باملاضلي والتعرف على 
تاريخنا الثقافي واالجتماعي والوقوف عند أبرز 

مقومات هويتنا األساسية في أعماق التاريخ. 
فاإلمام املارزي )536هل/1141م( عامة 
بلارزة فلي تاريلخ إفريقية، فهلو إملام املالكية 
فلي عصلره وملن احملّدثلني املشلهورين. وقد 
اسلتفاضت كتب التراجم بالثناء عليه، وحتليته 

باإلمامة وسلعة العلملن وأن منزلته بني العلماء هلي منزلة الفقيه 
النظلار املتضلع من معارف كثيرة، واملتحقق برتبة االجتهاد ودقة 
النظلر في العلوم الشلرعية.قال عنه القاضي عيلاض : »إمام باد 
إفريقية وما وراءها من املغرب، وآخر املستقلني من شيوخ إفريقية 
بتحقيلق الفقله ورتبة االجتهاد ودقلة النظر...لم يكلن في عصره 

للمالكية في أقطار األرض في وقته أفقه منه وال أقوم ملذهبهم«.
كما اشلتهر املازري بفتاويه فكان مفزعلا للفتوى لعموم األمة 
فلي إفريقيلة وصقلية واملغلرب واألندلس وحتى املشلرق. وأقبل 
أيضلا املازري على تعلم الطلب حتى فاق فيه، وكان ممن يفتي فيه 

كما يفتي في الفقه.
ألف في الفقه واألصول، وشرح كتاب مسلم وكتاب »التلقني« 

وشرح »البرهان« ألبي املعالي اجلويني...
عرف أيضا اإلمام املازري بحسلن اخللق وخفة الّروح، وكان 
كثير احلكاية واإلنشلاد،مترفعا عن شلؤون الّدنيلا. كل هذا جعله 
يأخلذ منزللة رفيعة للدى املجتملع و يحظلى بحبهلا و احترامها.
ومع تقدم الزمن أحاطت بسليرة اإلمام امللازري هالة من التعظيم 
والتقديلر حتولت إلى أيامنا هذه، في السلاحل التونسلي خاصة، 
إلى حكايات شعبية فيها من الكرامات وخوارق العادات، فهو على 
سلبيل املثلال حارس مدينة املنسلتير أين يوجد قبلره. وقد حتول 

هلذا القبر إلى مزار للناس يتبركون به وينشلدون األحلان الدينية 
التي تنوه بفضله وكراماته، ولعل من أشلهر األناشيد أنشودة »يا 
مازري حلل البيبان...« هذا اضافة إلى أشلكال أخرى من حضور 
شلخصية امللازري في املخيال اجلمعي التونسلي سلنتعرض لها 

خال العمل املقدم.
وعلى ضوء هذه املقدمة سنقسم عملنا إلى محاور اهتمام أبرزها:

ل محّددات تكوين شخصية املازري ومامحها
ل منزلة اإلمام املازري لدى املجتمع في عصره

ل االرتقلاء من منزلة العالم إلى منزللة الولي الصالح : املظاهر 
وأشكال التعبير

مخطوطات ابن رشد الجد املحفوظة يف 
الخزانة الحسنية »دراسة ِببـْلـِيـُوْغرَافـِيـّة«

د. خالـِد زَهـْري
ال نقصد من البِبْلِيُوغرافيا ل في هذه الدراسلة ل مفهومها العام 
الذي تندرج حتته أنواع كثيرة من هذا العلم، بل القْصد إلى حتقيق 

ثاث ُمقاَربات، وهي:
1ل مقاربلة موضوعية: تأخلذ بعني االعتبلار، أن مؤلَّفات ابن 

رشد اجلد؛ التي سنتعامل معها؛ َتتَِّسُم بثاث ِسَماٍت:

   أعالم املذهب املالكي ببالد الغرب
اإلسالمي ومســـارات تطـــورهم الفقهي

   أعالم املذهب املالكي ببالد الغرب
متابعات

بعد اأن قدمنا فيما �سبق ورقة عمل الندوة الدولية.. يف تاريخ املذهب املالكي.. املازري املهدوي 

وابن ر�سد اجلّد الأندل�سي وحماور برمناجها واأ�سماء املحا�سرين ن�ستعر�ض فيما يلي ملخ�سات الدرا�سات 

املقدمة يف الغر�ض..
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أ ل أنها تنتمي إلى موضوع واحد، وهو »فن الفقه«.
ب ل أنهلا محصورة في صنلف معنيَّ من الُكتُلب، وهي الكتب 

املخطوطة.
ج ل أنهلا محفوظلة في حيِّز واحلد، وهو »اخلزانة احلسلنية« 

بالرباط.
2 ل مقاربلة إحصائيلة )ِببْلِيُوِمتِْرّيلة(: تهلدف إللى حتقيلق 

إْجراءْين، وهما:
أ ل االستقصاء الكمي والَوْصفي، من خال َرْصد عدد مؤلَّفات 

ابن رشد املخطوطة احملفوظة في اخلزانة املذكورة.
ب ل َرْصلد مؤلَّفلات علملاء آَخرين جعللوا ِمن ُكتُب ابن رشلد 
يّاً، متحورت حوله شروُحهم، وحواشيهم، وتعليقاُتهم،  تأليفا َنصِّ
وأنظاُمهم، وتقييداُتهم، وتذيياتهم، وذلك من خال ما ُيْعَرف عند 

ّي احمِلَْوِرّي«. أهل الفن بلل »البِبْلِيُوْغَرام«، أو »التأليف النَّصِّ
3 ل مقاربلة ُكوِديُكولُوِجيّلة: جتتهلد في اسلتقصاء املعلومات 
لة في خوارج النَسلخ املخطوطلة املتعلِّقة بابن رشلد اجلد،  املسلجَّ
احملفوظة في اخلزانة املذكلورة، ، أعني: أقواله املنقولة في الطرر، 

والورقات البِيض، وبطون األغلفة، وما إلى ذلك.
هذا على مستوى الصناعة الببليوغرافية.

أملا على املسلتوى املعرفي، فإن الدراسلة تهلدف إلى حتقيق 
املقاصد األربعة التالية:

أ ل وضلع خطلوات منهجيلة، مُيِْكلُن أن ُيَقلاَس عليهلا َعَملٌل 
ببليوغرافليٌّ متعلِّلٌق بابن رشلد اجلد فلي خزانة أخلرى، كاملكتبة 
الوطنيلة بالرباط، ودار الكتب الوطنية في تونس، واملكتبة الوطنية 

في باريس، وغيرها.
ب ل جْعلل الدراسلة مرتبطة بأفلق التحقيق العلملي لكتب ابن 
رشلد اجلد، سلواء تعلق األمر بإخلراج نصوص أخرى لم ُتنَْشلر 
َبْعلُد، أو إعلادة النظر في التحقيقلات الرديئلة. والتحقيق يجب أن 

يكون مسبوقا بلل:
ج ل وْصلف علمي للكتب الرشلدية املخطوطلة، وهو ما يعَرف 
بلل »الفهرسلة«، أو ما ميكن أن نعبِّلر عنه بلل »املقاربة الَوْصِفية«، 

أو »الببليوغرافيا الوصفية«.
لة فلي املعطيات  د ل اسلتخراج أقلوال ابلن رشلد اجلد املسلجَّ
الكوديكولوجيلة، وهو إجراء من شلأنه أن ُيْغنَِي َرِصيَدُه التأليفي، 

وأن َيْكِشَف عن كثير من احلقائق املتعلِّقة بشخصيته املعرفية.
ونلرى أن أهلمَّ ملا َنُروُمُه فلي الصناعلة الببليوغرافيلة لكتب 
ابن رشلد اجللد؛ في بجثنا هلذا؛ أربلُع مقاربلات: »البِبْلِيُوِمتِْرّية«، 
و»البِبْلِيُوْغَراِميّلة«، و»الُكوِديُكولُوِجيّلة«، و»الَوْصِفيّة«، من خال 
أربعة مباحث، َتِكرُّ عليها خامتٌة تتضمَّن نتائج الدراسلة، وتسللط 

الضوء على بعض آفاِقها العلمية.

مشيخة إفتاء السادة املالكية بالثغر 
السكندري بني االستمرارية واالنقطاع

عائلة السيد سليمان قنيد الفقيه املغربي 
نموذجا

د. ناصر أحمد ابراهيم
 من املعروف أن املذهب املالكي كان هو املذهب األوسع انتشاراً 

باملجتملع السلكندري، وبدا انعلكاس ذلك واضحلاً على صفحات 
سلجات محكمة اإلسلكندرية الشلرعية، وبرز اسلم عائلة السيد 
سلليمان قنيلد )الوافدة ملن املغرب( بطلول السلجات على مدار 
النصف الثاني من القرن الثامن عشلر والعقدين األولني من القرن 
التاسع عشلر. لقد توارى اسم القاضي األفندى )الرومي( املرسل 
من اسلتانبول، في حني صار املفتى املالكي متصدراً  للمشلهد فى 
جل الوثائق املسلجلة باحملكمة، جراء تهافت األهالى على االحتكام 
إلي عائلة سليمان قنيد وأوالده فى معظم القضايا والدعاوى، حتى 
بلات بالفعل أهم شلخصية نخبويلة دينية بالثغر السلكندري. لقد 
احتكلرت هذه العائلة املغاربية منصلب االفتاء املالكي لعقود طويلة 
بلني القرنني الل18م والل 19م . ولعل ذلك يفسلر سلبب اختيارها 
فى هذه الورقة منوذجاً لفهم أثر التطورات التى مرت بها مشليخة 
االفتلاء املالكي خال فترة التحول هذه، من خال تتبع مسلار هذه 
العائللة داخلل أروقة احملكملة الشلرعية ووضعيتهلا االجتماعية 
باملدينلة : لقلد عاصرت عائلة قنيلد ذروة ازدهار املذهب وتسليده 
مسلارات التنافس ملع املذاهب الفقهية األخلرى ، وخاصة املذهب 
احلنفلي، وشلهدت كذلك املرحلة األخيرة من تراجع دور مشليخة 
املذهب املالكي نفسه، وما تبع ذلك من انزواء رموزها خارج املشهد 
التاريخلي، حيث حتلول منصب االفتاء املالكلي إلى مجرد منصب 
شلرفي ، بعدملا بدا الطابلع املركزي للدولة احلديثة فلى القرن الل 
19م طاغياً على إدارة مدينة االسلكندرية وشئونها القضائية. وما 
من شلك أن هذا التحول قد انطوى عللى درجة واضحة من املغاالة 
مقاربلة باملراعلاة العثمانية القدميلة خلصوصية التوجله املذهبي 
ألهاللى كل مدينلة أو إقليلم، وملن ثلم اصطدمت مشليخة اإلفتاء 
املالكيلة بالتوجله اجلديد للدوللة احلديثة املتبنيلة للمذهب احلنفي 

والشارعة فى إحكام قبضيتها على املجتمع واالقتصاد والسلطة.
ملن  متكننلا  الشلرعية  االسلكندرية  محكملة  سلجات  إن   
رصلد كثيلر ملن هلذه التطلورات، من خلال تتبلع انعكاسلاتها 
عللى الفقهلاء املالكيلة وباألخلص عائللة السليد سلليمان قنيلد 
التلى سلتكون محوراً أساسلياً فلى هلذه املعاجلة. ويكملن رهان 
الدراسلة فى معاجلة إشلكالية الربط بني التطورات العريضة التى 
ملرت بهلا مشليخة اإلفتاء املالكلي إبان حقبلة التحول السياسلي 
واالجتماعلي، وبني مسلار عائللة مغربيلة وافدة، ارتبلط دورها 
بسليادة املذهب املالكي صعوداً وهبوطاً، وفلى كلمة موجزة كيف 
ميكلن لقراءة مجهرية لوثائق احملكمة الشلرعية أن تسلاعدنا على 
 تكشلف أثلر فتلرة التحديلث على مسلار مذهلب ومسلار عائلة ؟

املازري متكلما، القضايا واملنهج
د. بيـّــــة سلطاني

تنكشلف املدونلة العلمية في حواضلر الغرب اإلسلامي على 
سليرة أعلام كبار حازوا صلدارة العللوم الشلرعية والفكرية في 
زمانهلم إنتاجلا وتعليما، ملن أمثال ابن رشلد اجلد وأبلي عبد الله 
املازري وغيرهما كثير. فقد أسلهم هلذان العلمان في تطور احلركة 
العلمية بشلكل عام وفي تطوير املذهب املالكي فقها وعقيدة  بشلكل 
خاص بالغرب اإلسلامي في سلياق تاريخي بللغ أوجه التحوالت 
السياسلية اخلطيلرة، لكن ذلك لم يثلن عزميتهما »فقلد أصّرا على 
التحصيل العلمي وضمنا تواصل السند العلمي بالغرب اإلسامي«.
تندرج هذه الورقة ضمن اإلسهامات العلمية في إنصاف العلمني 
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بالكشلف على جوانب علمية هامة في مسليرتهما من جهة القضايا 
واملنهج ،وتسللط الضوء على املازري الذي عرف عنه أنه »كان آخر 
املشلتغلني من شليوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبلة االجتهاد ودقة 
النظر« وأنه »لم يكن في عصره للمالكية في أقطار األرض في وقته 
أفقله منه وال أقوم ملذهبهم« وأن »آراءه العقدية منطبقة كلها مع آراء 

األشعري« و »أنه نهج منهج أهل السنة واالستقامة«.
   وتتطلع  هلذه الورقة إلى اختبار هذه املقوالت الوصفية لفكر 
املازري وملسيرته وجهوده العلمية في تطوير املذهب املالكي عقديا 
في ربوع الغرب اإلسامي وذلك من خال قراءة عامة في مؤلفاته  
وخاصلة منها كتلاب »املعلم بفوائد مسللم« )3 أجزاء( واسلتقراء 
مظاهلر االجتهلاد العقلدي  عنده مفهوملا وقضايلا ومنهج طرح.

وتتناول العناصر التالية :
♦  معالم عصر املازري )متهيد موجز يسلط الضوء على مظاهر 

احلياة العلمية والدينية التي عايشها املازري(.
♦ القضايلا العقدية عند املازري : بلني تقليد القدامى ومتطلبات 

الواقع .
♦ منهلج امللازري فلي طلرح القضايلا العقدية : بلني التأصيل 

والتطوير .

املشرتك الكالمي عند املازري وابن رشد الجدّ:
د. منية املاجري

قّدم الغرب اإلسلامي تأسيسلا تشلريعيّا للمعجزة املستمرة 
الوحلي، الوحي مبا هو تنزل رّباني شلّرف أهل األرض بدين ختم 
الوصال بني السماء واألرض وكّرم العقل ليكون مناطا للتكليف مبا 

هو آلية للتدبر والفهم واإلفهام، واإلفهام مكّون للتفسلير والتأويل 
واإلفتاء مبا هو قضاء فيما استشكل من نوازل مستحدثة وما وفد 

من مجلوبات حتاصر عقيدة التوحيد.
ما بني الوصل والفصل السياسيني في الغرب اإلسامي اّتصل 
االجتهاد التشريعي ليتّخذ مقاما مالكيا بامتياز انتظمت فيه مراتب 
العلوم الشرعيّة لتؤسس عقدا تعليميّا واجه املُدود الشيعيّة املختلفة 
التلي حاصرته إن كان ذلك سياسليّا أو علميّلا، وضمن هذا اإلطار 
ننظر في ُمنجز القرن السلادس للهجلرة، فهو قرن صنعت املُدونة 
الرشلدّية منارته والرشلد هو ألبي الوليد ابن رشد اجلد توفي في 
520 هلل، لتكلون هذه املنلارة خير اسلتنارة ُترشلد ملدونة اإلمام 
املازري املتوفي سلنة 536 هل وذلك عبر سبق زمني وعلمي حازه 
ابن رشلد اجلّد "عميد فقهلاء قرطبة" دون أن يقللل ذلك من قيمة 
املنجلز العلمي لإلمام املازري في اشلتغاله بالطريقلة النقدّية التي 

ارتقى بها في سلم الفتاوى توضيحا وتنقيحا.
ونحاول من خال هذه القراءة االشلتغال على املشترك العلمي 
بني الرجلني في تأسليس وترسليخ الطابع األشلعري لعلم الكام 
باعتباره األرضيّة التأصيليّة للفنون املالكيّة وهي مسلألة هاّمة في 

زمنيّة القرن السادس للهجرة.
ونعنلي بذلك أن املدونلة الكاميّة اإلسلاميّة قلد مثلت مناطا 
بحثيا لغير املسلمني من نصارى ويهود األندلس اإلساميّة وليس 
أدل على ذلك من مدونة العبري »موسى بن ميمون« )ت 603 هل( 
الذي مثل اجلسلر التأصيلي ليقظة األنوار األوروبيّة مبا استوعبه 
ملن التراكلم التأصيلي اإلسلامي الكاملي والتشلريعي، وخير 

شاهد تاريخي على ذلك مصنفه »داللة احلائرين«.
مثل ترسليخ القول األشلعري هدفا يترائ فلي مجمل املدونة 
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الفقهيلة للل »ابن رشلد« و»امللازري« ومن بلني ثنايا هلذه املدونة 
سنحاول إظهار طبيعة هذا االشتغال من حيث املنهج واألدوات.

كتاب القسمة يف املقدمات املمهدات البن رشد 
ويف املدونة لإلمام سحنون: املقارنة األولية

)Wesley Thiessen( د. وسلي تيسن
 This presentation will focus on the

 developments made by Ibn Rushd on
 the concept of divisions concerning
 the Mudawwana of Sahnun. An initial
 description of the chapter of divisions
 found within the Mudawwana will
 provide a starting point to examine
 the ways in which Ibn Rushd further
 developed the concept of divisions,
 specifically the ways in which he
 formulated standard principles to
 be applied in many situations which
 involved divisions of property of some
 sort. The presentation will include a brief
 description of both the Mudawwana
 ,and the commentary of Ibn Rush
 in order to provide a املمهلدات،  املقدملات 
 context for the presentation. Although
 the paper will be written in English, oral

.presentation will be given in Tunisian dialect

هل أّن املازري هو أول من اعترب
العرف أصال من أصول املذهب املالكي؟

د. نجم الدين الهنتاتي
ُيْعلَرف املالكية بكثلرة اعتمادهم على العرف فلي فتاويهم، بل 
هناك من بينهم من اعتبر العرف أصا من أصول املذهب. والّسؤال 
املطروح، متى ارتقى العرف إلى رتبة أصل فقهي لدى املالكية؟ هل 
كان ذللك مع أبي عبلد الله امللازري )ت. 1141/536(، كما ذهب 
إلى ذلك أحد الباحثني، أم أن ذلك أتى في فترة الحقة، وكيف تطّور 

موقف املالكية من العرف؟
لإلجابلة عن هلذه التسلاؤالت، ارتأينلا أن نقسلم ورقتنا إلى 

عناصر ثاثة.
فلي عنصر أول، سلنعّرف مبوقلف علماء املالكيلة من العرف 
ابتلداء ملن إمام  املذهلب، إلى حّد ابن رشلد اجلّد. فلي عنصر ثان 
سلنُعّرف مبوقف املازري من العلرف. وفي الثالث سلنتطرق إلى 

موقف البرزلي.

 مقام اإلمام املازري بني األمس واليوم 
 دراسة معمارية وزخرفية

د. نهاد بن شعبان
ترتبط العمارة باإلنسلان فلي كامل مراحل حياتله وفي أغلب 

احتياجاتله، هلي الفضاء السلكني والديني والتجلاري والتعليمي 
والترفيهي والتحصيني.. وقد جعل اإلنسان لكل منها مكانا خاصا 
متكونا من فضاءات منظمة بصفة تضمن له أفضل السلبل للحركة 
والوقايلة وأداء املهملة التلي ُبنلي من أجلهلا. كما أنله حرص على 
تزويقها مبا هو متاح وممكن غالبا في تناغم مع الّذوق السلائد في 

فترة أو فترات األشغال...  
غيلر أن التجربلة اإلنسلانية الطويللة أثبتت ومنلذ عصور أن 
العمارة ليسلت بالقالب املتحجر أو اجلامد على الرغم من اعتمادها 
على مواد صلبلة متكنها من البقاء 
قرونلا. إن العملارة إنتلاج متغير 
وقابلل للتطلور بأشلكال مختلفة 
وحتلت تأثيلرات متعلددة. من هنا 
تتجللى أهميلة البحث فلي العوامل 
املؤثلرة، وهي عديلدة. غير أننا في 
هذا البحث نهتلم بتأثيرات العوامل 
الداخلي.  الفضلاء  العمرانيلة عللى 
يكتسلب  اجلانلب  هلذا  رصلد  إن 
أهميلة بالغة ألنه ُيعنى بنوع شلديد 
اخلصوصية من املباني وهي املباني 
ذات الطابلع اجلنائلزي، وقد حاولنا 
في بحوث سلابقة رصلد هذا التأثير 
فلي العملارة ذات الطابلع السلكني 
اسلتخراجها.  فعلا  ممكنلا  وكان 
قلد يكلون األملر أقلل جتليلا أو رمبا 
غائبا فلي مجال العملارة ذات الطابع 
اجلنائزي، ألنه قليل االتصال باحلياة 
اليومية لإلنسلان بخاف مبان أخرى كاملنزل أو املتجر أو املدرسة 

أو اجلامع...
تبقلى املقامات مكانا مشلحونا بالرمزية سلواء كان من ناحية 
أسباب بنائها، أو من ناحية العناصر املعمارية والّزخرفية املُعتمدة. 
إن القراءة السليميائية كفيلة برصد أبعلاد ودالالت هذه العناصر. 
من ناحية أخرى، يتميز املقام أيضا بكونه بناء غالبا ما ُيحافظ على 
طابعه التاريخي ألنه أقل تعرضا للتشويه والتغيير. من هنا تتجلى 
أهمية اعتباره منوذجا مُمثّا وشلاهدا صادقا وموثوقا على أحداث 

تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية.
لئلن بقيت احتياجات اإلنسلان األساسلية في مجلال العمارة 
كونية وقليلة التّغير، فإنها أفرزت مبان ذات وظائف، حينا شديدة 
التخصص، وأحيانا متداخلة ومتعددة. غير أن العمارة ذات الطابع 
اجلنائلزي وباخلصوص املقامات، قد تتجلاوز وظيفتها التي ُبنيت 
من أجلهلا وهي الّدفن، لتُصبح فضاء حيلاة ال فضاء موت، فضاء 

تاقي يومي وموسمي واحتفالي وحتى جتاري...
فلي هذا اإلطار وحملاولة تناول كل هذه النقاط، اخترنا كمدّونة 
بحلث مقلام اإلمام امللازري باملنسلتير. هلو مقام تاريخلي يوجد 
باملقبرة البحرية على مقربة من الّرباط. بعد أن ُتوفي سنة 1141, 
ُدفلن باملقبلرة قرونا متيزت خصوصلا من الناحيلة الطبيعية باملّد 
البحلري. ثلم وقع نقل رفات اإلمام وتشلييد مقلام خاص به حمل 
اسلمه وضّم قبورا لشلخصيات هامة باملدينة وذلك سلنة 1765 
بأمر من علي باشلا باي ابن حسلني باي. عللى الرغم من تصنيف 
الزاوية بناء تاريخيا باإليالة التونسية بأمر من محمد احلبيب باشا 
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باي سنة 1928، فإنه في إطار إعادة تهيئة عمرانية ملدينة املنستير 
وأشغال تربة الزعيم احلبيب بورقيبة، مت جتديد املقام سنة 1967. 
ُيعتبلر هذا التاريلخ مفصليا وذللك إلدراج تغيرات عديلدة أفقدت 
املقام صبغته األصلية والكثير من مُميزاته األثرية. كما أنه في إطار 
هذه األشلغال، وقع هدم أهم مُميّز للمقلام وُمكّونا نادرا لم جند له 
مثيا في التّرب سلواء كانت احلضرية أو الريفية، داخل األسلوار 
أو حتى على مشارفها. نتحدث هنا عن الفضاء الُعلوّي املُتمركز في 
الطابلق األول وهو على األرجح عبارة عن غرفة متوسلطة احلجم 
لها مدرج خاص. إّن التوسلعات األفقية للمقام ُتشكل في حّد ذاتها 
حدثا معماريا ُمهّما، غير أن التوسع العمودي ُيشكل أمنوذج نادرا 
كان ملن املمكن أن يتطلّور ليُفرز منهجا فريدا قلد يقترب من فكرة 
االمتلداد أو التّوّسلع العملودي للمبانلي السلكنية التلي بدئت في 

الّظهور خصوصا في فترة احلماية.
 ميتلد هذا البحلث على فتلرة زمنية غيلر هيّنلة، حوالي ثاثة 
قلرون، تتمثلل أهلم صعوباته فلي قللة املعلومات وخاصلة ندرة 
الّصلور أو الرسلوم التي مُتكلن من إعادة رصد مدقلق للفضاءات 

املُكونة للمقام ومراحل تطورها...

تطور املذهب املالكي يف اتجاه تبني العقيدة 
األشعرية - قراءة يف سياقني مختلفني: الرشدية 

والتومرتية  ـ
د. لخضر بولطيف

حظي املذهب األشعري في الغرب اإلسامي، 
انتشلارا وتطلورا ورّوادا، بعنايلة كثيلر ملن 

الباحثني املعاصرين، عربا ومستشرقني)1(, 
ممن اشلتركوا في رصد بوادره وأولياته، 
وملا آل إليله من دخولله كمكّون أسلاس 
فلي املنظوملة العقديلة ملجتملع الغلرب 

اإلسامي.
عدا أنهم لم يتواردوا على رأي واحد 
بشلأن »اللحظة املوحديلة«، وأثرها في 
سليادة العقيدة األشعرية كبديل حاسم 
ونهائلي للعقيدة السللفية، هذه األخيرة 
التلي ظلت املرجعيلة احلاضنة التي طاملا 

لم ينفك املذهب املالكي في الصدور عنها، 
والوفاء ملقرراتها املبدئية.

ففيما مييل البعلض إلى اإلعاء من دور 
ابلن تومرت، وخلفائه من بعده، في االنتصار 

للعقيدة األشعرية وترسيمها على أرض الواقع، 
فإن البعض اآلخر ينحو إلى التهوين من ذلك الدور 

املزعلوم، ترجيحا لتطلور ذاتلي داخل املذهلب املالكي 
نفسه، كان ميضي قُدما في اجتاه قبول القول األشعري.

1/ روبار برنشفيك، ألْفرد بل، الهادي روجي إدريس، محمد 
الطالبي، س���عد غراب، عبد املجيد بن حْمدة، عبد املجيد النجار، 
عمر بن حّم���ادي، جنم الدين الهنتاتي، املبروك املنصوري، أحمد 
محم���ود صبحي، عم���ار طالب���ي، إبراهيم علي التهامي، س���عيد 
بنس���عيد، عبد املجيد الصغير، محمد املغراوي، يوس���ف احنانة، 

جمال عالل البختي،...

وليس من غرض هذه الورقة االنحياز إلى أحد التخريجني على 
حسلاب آخر، بقدر ملا تطمح إلى إعلادة فحص املعطيلات املتاحة؛ 
سلواء تلك املتعلقة ببنيلة املذهبني املالكي واألشلعري، أو تلك التي 
حتيلل على واقلع تاريخي معني، وظرفية سياسلية محددة، ميكن 
على ضوئهما معا اخللوص إلى تخريج يقدم تفسيرا مقبوال لتطور 

املذهب املالكي في اجتاه تبني العقيدة األشعرية.
وسنراهن في سبيل ذلك على إجراء قراءة سياقية، تستصحب 
احلضور الرمزي الدال لشخصيتني محوريتني متعاصرتني، وهما 
القاضي املالكي ابن رشد )ت 520ه/1126م(، والداعية املوحدي 
ابن تومرت )ت 524ه/1130م(، واللذين يؤطران حلظة مفصلية 
هاملة في التاريخ املذهبي للغرب اإلسلامي، مبا كان لفكرهما من 

تأثير وتداعيات.

إسهام املازري  يف تطور العالقات العلمية 
بني املغرب واملشرق

د. عمر بنعمر
علاش اإلمام املازري )536/453هلل( في عصر كانت تعيش 
فيله  املهدية نكبات واضطرابات، ومع ذلك نبلغ فيها نبوغا فريدا، 
وسلار ذكره شلرقا وغربا، وطبقت شلهرته اآلفاق، مما مّكنه من 
اإلسلهام في تطوير العاقات العلمية بني املغرب واملشرق، مرتكزا 

في ذلك على ثاثة ركائز هي: تاميذه، ومؤلفاته، وفتاويه. 
الركيزة األولى: التاميلذ، تطوير العاقات العلمية 
يقوم على تواصل السند العلمي، فكان التواصل بني 
املازري وملن قبله، وبينه وبني ملن بعده، تلقاها 
عن شليخه اللخمي وحذاق القيروانيني، ونقلها 
إللى ثلة من تاميلذه النبغاء سلواء عن طريق 
الدرس مثل: امليانيشي الذي أّدى حق استاذه 
فلي تبليغ علمله بعد أن اسلتقر مبكة وصار 
خطيبلا بها، وذكلره الذهبي بشليخ احلرم. 
أو علن طريق اإلجازة مثلل القاضي عياض 
اللذي تعلق بشليخه امللازري تعلقا شلديدا 
بالغا يبدو جليا في حرصه على إمتام كتاب 

»املعلم«...
الركيلزة الثانية: املؤلفلات؛ وقد امتازت 
مؤلفاتله بأسللوبه الواضح، وملا انتهى إلى 
قلول من األقلوال إال بعلد أن مهد لله باحلجة 
وأقلام عليله البرهلان. وملن مظاهلر التطوير 
اهتمامه بالشلروح والتعليقات؛ فشرح »التلقني« 
للقاضي عبد الوهاب البغدادي في »شلرح التلقني«، 
وشلرح »البرهلان فلي أصلول الفقله« للجوينلي في 
»إيضاح احملصول من برهان األصول«، وشلرح »صحيح 
مسللم« في كتابه »املُعلم بفوائد مسللم«، وعلق على املدونة، ونقد 
وأصللح كتاب »إحياء عللوم الدين« للغزالي في »الكشلف واألنباء 

على املترجم باإلحياء«...
الركيلزة الثالثة: الفتلاوى؛ والفتوى مظهر ملن مظاهر التطور 
العلمي، وطريق للتعلم، وهي مبثابة اخلطط التشريعية التي يسير 
وفقهلا الناس. واملازري ال يقتصر في فتاويه على أفكاره، بل يرنو 

إلى عرض أفكار من خالفه، ويصوب أو ينتقد...  
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... وبذل الشليخ عبلد العزيلز الثعالبي ، 
قبل املؤمتر، جهودا واسلعة لتبديد الشلكوك 
التلي نشلرها الصهاينة واعتبلروا أن املؤمتر 
هو تهيئة لتركيز خليفة إسامي، وأكد لهم أن 
هدف املؤمتر هو الدفاع عن القدس وفلسطني.

يقول الشليخ الثعالبلي للصحافة1: »أما 
مسلألة املؤمتلر فقلد عني بهلا منلذ أكثر من 
سلنتني واجلهود لم تزل مصروفة في سبيل 
عقده، وخصوصا حني ظهرت مسلألة البراق 
الشلريف2، وقلد نضجت أخيلرا، وحضرت 
أكثر اجللسلات التلي عقدت لوضلع القانون 
األساسي للمؤمتر وبرنامج أعماله واشتركت 
فيها وأؤكد لكم تأكيدا قاطعا أنه لم يشهد هذه 
اجللسات أحد من إخواننا املصريني، وموالنا 
شلوكت علي نفسله لم يكن عضوا في اللجنة 

1/  لقاء الشيخ عبد العزيز الثعالبي مع جريدة 
املقطع في عددها الصادر يوم السبت 24 أكتوبر 

.1931
2/  ثورة البراق: وقعت في 1929 في كل أرجاء 
فلسطي احتجاجا على تعدي اليهود على املسجد 

األقصى وافتكاكهم اجلانب الغربي عند حائط البراق 
وأعلنوه من مقدساتهم. ووفر البريطانيون حماية 

لليهود، وقمعوا التحركات الفلسطينية بشدة. 

التحضيريلة وللم يحضر إال جلسلة واحدة، 
ولم يدر قط في اجللسلات التلي تكرر عقدها 
مدة شلهرين كام ما على اخلافة اإلسامية 

أو من هو الذي يتولى أمرها ...«.
حديثله  الثعالبلي  الشليخ  ويواصلل 
أصلرح  أن  وأسلتطيع  فيقلول:  الصحفلي، 
لكم ال عن نفسلي وحدي بل وعلن األصدقاء 
الكلرام الذين اشلتركوا في ملداوالت اللجنة 
التحضيريلة، أن مسلألة اخلافلة ال تشلغل 
أفكارهلم، وللن يكلون لهلا ذكر فلي املؤمتر 
القلادم الذي سيشلتغل بالنظر في الوسلائل 
الفعاللة حلفلظ البقاع املشلرفة في فلسلطني 
مؤسسلات  بوضلع  وكذللك  وصيانتهلا، 
إليجلاد ثقافلة إسلامية عالية متد املسللمني 
بلكل ملا يحتاجلون إليله ملن عللوم وفنون 
وكتب وتغذيتهم روحيلا وعقليا بكل ما تقوم 
بله نهضتهلم االجتماعيلة احلديثلة، وكذلك 
التفكير فلي إيجاد موارد ماليلة لإلنفاق على 
هذه املشلروعات وتقوية الروابط االجتماعية 
بني املسللمني. وكل ما يقلال غير ذلك فهو من 
قبيل الروايلات اخليالية التلي يحكيها الدعاة 

الصهيونيون، ويقصدون بها إفساد املساعي 
لعقلد املؤمتلر وكذلك إحلداث قلق فلي أفكار 
البعض من الدول اإلسامية التي يسّرها فتح 
البلاب للكام في مسلألة اخلافلة في الوقت 

احلاضر«.
ووفق الشيخ عبد العزيز الثعالبي )مبعية 
الشليخ محمد أمني احلسيني( في عقد مؤمتر 
لفائلدة القدس وجنلح في إكمالله واعتبر من 
رجال اإلصلاح في العالم اإلسلامي. وبعد 
زيارة لله للقدس في ديسلمبر 1935 حتول 
إلى عدن باليمن التلي وصلها في 23 نوفمبر 
1936 فخلّص باسلتقبال كبيلر، وأقيم على 
شرفه حفل تكرمي بنادي اإلصاح اإلسامي 
وألقيت اخلطب واألشعار في التنويه بخصاله 
ونضاله ومنهلا قصيدة للشلاعر العدني عبد 

املجيد محمد سعيد األصنج جاء فيها قوله3:
سلر حيثما تكلن الزعامة فلي الورى تلق 

الثعالبي للزاعمة عاصما

3/  الثعالبي، عبد العزيز، الرحلة اليمنية، تقدمي 
حمادي الساحلي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 

1997، ص179.

دراسات 
2/2

شيوخ جامع الزيتونة والقدس
في الّنصف األّول من القرن العشرين

كانت ظرفية الن�سف الأول من القرن الع�سرين ع�سيبة على العامل الإ�سالمي اإذ �سيطر ال�ستعمار على 

اأغلب اأرا�سيه ل �سيما منها اأرا�سي الدول العربية.

وتفطن املتنورون من العلماء واملفكرين من خمتلف مناطق العامل الإ�سالمي اإىل الأخطار التي كان 

يواجهها امل�سلمون ونادوا بالت�سدي اإليها واإزالتها.

العام  الراأي  تنوير  اإىل  و�سعوا  بالإ�سالح  اآمنوا  العلماء  من  ثلة  بتون�ض  الزيتونة  جامع  اأفرز  لقد 

باأفكارهم ال�سالحية، واعتربوا ال�ستعمار م�سرة بامل�سلمني، ونادوا ب�سرورة حت�سني الأو�ساع.

الإ�سالمي  العامل  مناطق  التون�سية فح�سب بل عمموها على كامل  البالد  تقت�سر دعواتهم على  ومل 

املحتلة اأو التي تخ�سى الحتالل. ومن هذه املناطق القد�ض بفل�سطني التي �سارت هدفا للم�ستعمرين 

لتحويل �سبغتها العربية والإ�سالمية، ورغب �سيوخ الزيتونة يف ن�سرتها واعتربوا الدفاع عنها اأمرا �سروريا.

اأجل  من  الزيتونيون  نا�سل  وكيف  الع�سرين؟  القرن  من  الأول  الن�سف  يف  العامل  ظرفية  هي  فما 

الدفاع عن القد�ض خا�سة وفل�سطني عامة؟

بقلم: د. منير رويس
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ونقلول أيضا في هلذا املجلال إن منظمة 
املؤمتر اإلسلامي اليوم )وقد حتول اسلمها 
أخيرا إلى اسلم منظمة التعاون اإلسلامي(، 
تسلتمد جذورهلا ل وال شلك ل ملن املؤمتلر 
الذي نظمه الشليخ الثعالبي مبعية محمد أمني 

احلسيني4. 
وننهلي هلذا العنصلر بالقول إن مسلألة 
الدفاع عن فلسلطني الزمت الشليخ الثعالبي 
إللى آخر حياتله. وفلي مقابلة له لله مع عدد 
ملن الطلبلة الزيتونيني قبيلل أيام ملن وفاته 
)املقابللة آخلر جويليلة 1944 والوفلاة أول 
أكتوبر 1944( عبّر للحاضرين عن مشاغله، 
وأهما املستعمر الفرنسلي وأخطاره، واعتبر 
أن تصرفلات االسلتعمار متثلل انتقاملا ملن 
املسلمني ملا حصل لهم من خيبات في احلروب 

الصليبية.
كان فلي حالة تعب وإجهلاد كبيرين، كما 
كان شلديد التأثلر، ومملا قالله5: »إني أبكي 
ألن قلواي قلد خلارت وألني مسلتاء شلديد 
االسلتياء من موقف الفرنسليني جتلاه األمة 
التونسلية. ولو كنت في صحة جيدة كالعادة 
لبذللت أقصلى جهلودي ملقاوملة املسلتعمر 
الفرنسلي ألنه ال يعرف أحد مثلي حق املعرفة 
ما يخالج الفرنسليني من أفكار خبيثة للغاية. 
فهم ما زالوا ينتقمون من األحداث التي جرت 
بفلسلطني خال احلروب الصليبية ويريدون 
األخلذ بالثلأر لوفلاة املللك لويلس التاسلع 
بتونس. واجلدير باملاحظة في هذا الشأن أن 
نابليلون لم يفعل غير ذلك عندما وضع احللق 

في جامع األزهر لربط خيول جنوده«.

تواصل اهتمام شيوخ الزيتونة 
بالقدس:

ــن  اب ــل  الفاض ــد  محم ــيخ  الش
ــكال نضاله لفائدة  عاشور وأش

القدس وفلسطني:
عاشلور  ابلن  الفاضلل  محملد  الشليخ 
رجلال  كبلار  أحلد  هلو   )1970 ل   1909(
اإلصلاح بالباد التونسلية. وقلد اعتبر من 
ركائلز اجلمعيلة اخللدونيلة بتونلس وقلدم 
فيهلا عدة محاضلرات وطنية تناولت الشلأن 
اإلسلامي.  العربلي  والشلأن  التونسلي 
واسلتأثرت مسلألة القدس خاصة وفلسطني 
عامة باهتمامات هذا الرجل املصلح الذي قدم 

4/  خالد، أحمد، الزعيم الشيخ عبد العزيز الثعالبي، 
ص276.

5/  تقرير املقابلة أورده مختار العياشي في مالحق 
كتابه الزيتونة والزيتونيون في تاريخ تونس املعاصر  

1885 ـ 1958، تونس 2003، ص388 � 391.

سلسللة من احملاضرات تناوللت جوانب من 
تاريلخ فلسلطني وواقعها واألخطلار احملدقة 
بهلا. وجتلى بوضوح االهتمام بهذا املوضوع 
ملا أقدم الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور على 
طبع محاضراته في كتيب نشره سنة 1948 
وأطلق عليه اسلم »فلسلطني الوطلن القومي 
للعلرب«، نشلر اجلمعيلة اخللدونيلة )معهد 

البحوث اإلسامية(، تونس 1948.
فلي  الفاضلل  محملد  الشليخ  تنلاول 
محاضراتله التي ألقاهلا على منبلر اجلمعية 
اخللدونية بني 1946 و1948 مسلائل كثيرة 

أهمها:
حركلة  الصهيونيلة  احلركلة  اعتبلار  ل 
عنصريلة وليلدة اضطهلاد اليهلود بأوروبا 
الشرقية خاصة، وهي إيديولوجية تقوم على 
التضليل واملغالطة التاريخية بادعاء احلق في 

أرض فلسطني.
ل تفنيلد القلول إن لليهود حقا بفلسلطني 
وإن كانلوا مروا بها كما مرت شلعوب أخرى 
بذات األرض واعتبار العرب الفلسطينيني هم 
الوحيديلن الذين اسلتوطنوها فعلا والدليل 
على ذلك هم وحدهم الذين حاربوا الصليبيني 
عنلد حماتهلم عليهلا بينملا كان اليهلود في 
دور »املرابلي الذي ينتهز الفرص لبيع سللعه 

وترويج جتارته«.
ل التأكيلد على أن وعد بلفلور )2 نوفمبر 
1917( املمنوح لليهود والذي يعدهم بتكوين 
وطلن قوملي لهلم بفلسلطني، هلو مؤاملرة 
اجنليزيلة غايتهلا إضعاف أملانيلا في احلرب 
واستعمال احلركة الصهيونية لتكون حارسة 
ملصاحلها في فلسلطني خاصلة وأن أطماعها 
كانت متوجهة لنط املوصل وكركوك بالعراق.

ل اعتبار خسلارة فلسطني قد جات نتيجة 
أطماع اللدول االسلتعمارية وخاصة اجنلترا 
واالتفاقيات السلرية بداية من اتفاقية سايس 
ل بيكلو 1916 .ثم إن االنتداب على فلسلطني 
هلو تشلريع لاسلتعمار ملن عصبلة األمم 

ومتكني دولي لليهود فيها.
الفلسلطينيني  جهلود  علن  احلديلث  ل 
فلي مقاوملة املؤاملرات األجنليزيلة والغزو 
اليهلودي لوطنهم وذلك بحملة من األشلكال 
النضاليلة بداية من ثورة البراق سلنة 1929 
ل  الكبلرى 1936  الفلسلطينية  الثلورة  إللى 
1939 واألحلداث اجلاريلة سلنوات ملا بعد 
احللرب العامليلة الثانيلة. ملع متجيلد أبطال 
املقاومة كعز الدين القسام وفوزي القاوقجي 
ومفتي فلسلطني الشيخ محمد أمني احلسيني 

وغيرهم.
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- الثناء على اجلهود العربية واإلسامية 
قضيلة  باعتبارهلا  فلسلطني  علن  للدفلاع 
إسلامية وعامليلة في آن واحلد، من املؤمتر 
إللى   ،1931 بفلسلطني  العلام  اإلسلامي 
مؤمتر بللودان 1937 ، واملؤمتلر البرملاني 
بالقاهلرة 1938، واملؤمتلر النسلائي الذي 
تزعمته هدى شلعراوي 1938، ويعلق آماال 
كبيرة عللى التضاملن العربي واإلسلامي 

لصد اخلطر الصهيوني وحترير فلسطني.
اليهلود  الرفلض بلأن حتلل قضيلة   -
الذيلن اضطهدتهم النازيلة وضحايا املعاداة 
للسلامية فلي أوروبلا خاصة أثنلاء احلرب 
العامليلة الثانيلة على حسلاب الفلسلطينيني 
ورفلض مبدإ اقتسلام فلسلطني ملع اليهود 

املهاجرين إليها.
محملد  الشليخ  مسلاندة  تنقطلع  وللم 
الفاضلل ابن عاشلور للفلسلطينيني لتحرير 
أخلرى  مناشلط  فلي  نشلط  بلل  بادهلم 
ملسلاندتها منها التجمعات والكتابات وقيادة 
احلركات االحتجاجية املختلفة. وسلنعرض 
فيما يلي أشلكاال أخرى ملن النضاالت التي 
قام بها الزيتونيون لفائدة القدس وفلسطني 

إلى منتصف القرن العشرين.
ب- نضاالت أخرى للزيتونيني:

إن التقاليلد النضاليلة الداعملة للقضية 
الفلسلطينية في الوسلط الزيتوني واضحة 
للعيان، جتليها الكتابلات الصحفية وتقارير 
والدراسلات  الفرنسلية  العاملة  اإلقاملة 
احلديثة. وكانت الزيتونة مكانا لدعم القضية 
الفلسطينية ومناهضة األطماع الصهيونية، 
فقلد تأسسلت منلذ آخلر الثاثينلات جلان 
جلل  الفلسلطينيني  ملسلاندة  وجمعيلات 

أعضائها من الزيتونيني شيوخ وطلبة.
ومن هذه التشلكيات : »جلنة إسلعاف 
فلسلطني الشلهيدة« وتكونت في 27 جوان 
1937. و«جلنة الدفاع عن فلسطني« وكونها 
الشليخ محمد الصادق بسليس.  أما الشليخ 
الشاذلي بلقاضي فقد أسس »اللجنة العربية 
لهيئلة املدرسلني«، وتكونت في 2 ديسلمبر 

1947 ومهمتها الدفاع عن فلسطني.
وللم يقتصلر نشلاط الزيتونيلني عللى 
تكوين اللجان واجلمعيات بل دعموا نشاطهم 
بالتحرك بطلرق نضالية مختلفة مثل إصدار 
اللوائلح والقيلام بإضرابلات واعتصاملات 
وتوعيلة الناس في اخلطب اجلمعية مبخاطر 
الصهيونية والكتابة في الصحافة وغير ذلك 
من أشلكال النضلال. وتضاعفلت العمليات 
النضالية عقب احلرب العاملية الثانية وكذلك 

عقب قيام دولة الكيان الصهيوني.

وفلي الئحة قدمها املشلايخ املدرسلون 
لليلاي فلي نوفمبلر 1945 في ذكلرى وعد 
بلفلور، احتج املوقعون )من شليوخ وطلبة( 
على ما تقوم به الصهيونية من أعمال مضرة 
باملسللمني، وتطرقوا إلى نشاط الصهيونية 
بتونس وحذروا ملن مخاطر ذلك. ومما جاء 
فلي الائحة6:  »أملا بعد ىا موالنلا ... فإن 
الهيئة العلمية الزيتونية املمثلة في هذا الوفد 
الناطق بلسلانها تعرب حلضرتكم الشامخة 
عملا حلل برجلال املعهلد الزيتونلي قاطبلة 
شليوخا وتامذة ولعموم األمة اإلسلامية 
بتونس خصوصا وبالعالم عموما من الكدر 
العظيلم من جلراء احمللاوالت األثيملة التي 
تقوم بها احلركة اليهودية قصد التعدي على 
أرض إسامية واملسلاس بهيكل  مقدس من 
هياكل شلعائرنا الدينيلة وهو ثالث احلرمني 

الشريفني...«.
للزيتونيلني  الكبيلرة  التحلركات  وملن 
التجملع الكبير الذي انتظم بالعاصمة بجامع 
صاحلب الطابلع وسلاحته يوم 4 ديسلمبر 
1947 واللذي جملع أكثلر من ثاثلة آالف 
شخص خاصة من طلبة الزيتونة ومدرسيها 
ومن غيرهلم من مكونلات املجتمع املسللم. 
ومن أبرز احلاضرين من املدرسلني الشليخ 
محمد الفاضل ابن عاشلور والشليخ محمد 
الشلاذلي بلقاضي والشليخ احلبيب شللبي 

والشيخ الصادق بسيس وغيرهم.
وتنلاول احلاضلرون خطلورة الوضع 
بفلسلطني، واتفقلوا عللى جملع التبرعلات 
لفائدة فلسلطني ، كملا اتفقوا على تشلجيع 
لنصلرة  إللى فلسلطني  والذهلاب  التطلوع 

إخوانهم هناك.
وفلي اليلوم  املوالي 5 ديسلمبر 1947 
انعقد اجتملاع ثان بجاملع الزيتونة حضره 
سلتة آالف شلخص وترأسه الشليخ محمد 
الفاضل ابن عاشلور وعدد كبير من شليوخ 
الزيتونلة وطلبتهلا. ونبله املتدخللون إللى 
مخاطلر الصهيونية وإللى األدوار التي كان 
يقلوم بهلا يهلود تونلس لفائلدة الصهاينة 

بفلسطني.
وزادت أشكال نضاالت الزيتونيني تنوعا 
بعد إعان قيلام دولة الكيلان الصهيوني في 
14 ملاي 1948، فتعلددت إضرابلات جامع 
الزيتونلة وفروعله داخلل البلاد. وتكونلت 
حلركات تطوع لفائدة  فلسلطني انخرط فيها 
الطلبة الزيتونيون بشكل كثيف. وقد قدر عدد 
املتطوعني إلى حلدود 22 جويلية 1948 عن 

6/  مقتطفات من الالئحة التي أوردها عمير 
الصغير في مقاله املذكور » »الشيخ محمد الفاضل 

ابن عاشور والقضية الفلسطينية، ص421-419.

ما يزيد عن 2676 متطوعا وصل القليل منهم 
إلى ساحة القتال، وحجز األغلبية على احلدود 
املصرية الليبية7، واستشلهد العشرات ممن 

وصل منهم على أرض فلسطني.
البراملج  إن  نقلول  هلذا،  جانلب  إللى 
اجلديلدة للزيتونة في األربعينلات تضمنت 
درسلا متعلقا بالعاقات بني الشرق والغرب 
وهي املعروفة باحلروب الصليبية. ودراسة 
احلروب الصليبية تهلدف إلى احلرص على 
الدفاع عن أراضي املسللمني إذا حصل عليها 
اعتلداء. ومثلت بيت املقدس محورا أساسليا 
فلي الصراع بني املسللمني واملسليحيني في 
تلك احلقبة. ولترسليخ هذه املبادئ واألفكار 
محملد  األسلتاذ  اجلاملع  إدارة   أوصلت 
العروسي املطوي )1920-2005( بوضع 
كتاب عنوانه احلروب الصليبية وصدر فعا 
سنة 1954 وبقي مرجعا قيما في املسألة.    

الخاتمة:
العلملاء  دور  إن  اخلتلام:   فلي  نقلول 
ضلروري ومتأكلد ملسلاندة قضايلا احللق 
والتحلرر وإفهامها للنلاس، كقضية القدس 
خاصة وفلسلطني عامة. وهلو ما اضطلع به 
بامتيلاز علماء الزيتونة وشليوخها وطلبتها 
منلذ مطللع القلرن العشلرين وتواصل عبر 
الزملن. ويؤكد الباحث عميلرة علية الصغير 
على اللدور البلارز للزيتونيني في مسلاندة 
فلسلطني ويقول ما يلي: »إن التيار الزيتوني 
كان لله األثلر األكبلر ]فلي دعلم القضيلة 
الفلسلطينية[، وال غلرو في ذللك إذ لم يكن 
شليوخ الزيتونة وطلبتها في احلاضرة وفي 
اجلهلات وحدهم األكثر حتمسلا للقضية بل 
إن القضية الفلسلطينية كان ينظلر إليها من 
عموم الشلعب مثلهم على أنها قضية إسام 
وعرب يهددهم اليهود واالستعمار«. )17(.  
 إن هلذا الشلعور بدعلم الفلسلطينيني 
الذيلن تهددهم مخاطلر الصهيونية نابع من 
عقيدة إسلامية تعتبر أن أراضي املسللمني 
واحدة ومصاحلهم واحلدة، واألخطار التي 
تتهددهم هي مخاطر مشتركة تتهدد اجلميع 
وال بلد من التصدي إليها باألشلكال املتاحة. 
8إن عقلد مثلل هذه النلدوات يؤكلد على أن 
قناعلة رجلال الفكلر فلي العالم اإلسلامي 
بضرورة مناصرة الفلسلطينيني السترجاع 
حقوقهم املشروعة بالقدس وبكافة أراضيهم 

ما تزال قائمة.      

7/ كرو، أبو القاسم، الشهيد حبيب ثامر في 
ذكراه، طبعة دار املعارف، سوسة 1999.

8/  الصغير، عميرة علية، في مقاله املذكور 
»الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور والقضية 

الفلسطينية، ص442-426.
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طغت على سلطح املشلهد الثقافي واإلجتماعي في السنوات 
األخيرة أفكار مشلحونة بالغلو والتطرف، وممارسلات إرهابية 
فيهلا احلّد األقصى من حاالت اسلتخدام العنلف. فاألفكار التي 
ُجنّلدت لهلا أقلام، ومواقلع تأهيلل، وإعلام متنلوع األدوات 
واألسلاليب، يضاف إللى ذلك مباللغ ماليّة هائلة، هلذه األفكار 
إمّنلا هي أفكار تذهب إلى األقصى في حلّد التعصب، وقد وصل 
قسلم منها إلى مواقف تكفيرّية أعطلى أصحابها ل مع قصورهم 
الفكري ل  ألنفسهم محاكمة اآلخر واحلكم عليه، كأّنهم لم يقرأوا 
قلول الله تعالى: »فذّكر إمنا أنت مذّكر ��� لس���ت عليهم 

مبسيطر« )سورة الغاشية، اآليتان 21, 22(.

خلفية وإشكالية:
إن أحلداً لم ُيعَط حّق احلكلم على النّاس، والتطلاول عليهم، 
هذا غير أن اإلنسان مسلتخلف في األرض، وله التكرمي مبشيئة 
اخلالق سبحانه لقوله تعالى: »ولقد كّرمنا بني آدم وحملناهم 
في الب���ّر والبحر ورزقناهم من الطّيب���ات وفّضلناهم على 
كثير مّمن خلقنا تفضياًل« )سلورة اإلسلراء، اآلية 70(. هذا 
اإلنسلان الذي كتب له الله تعالى التكرمي، وجاء بشأنه في األثر: 
»اإلنسان بنيان الله ل تعالى ل ملعون من هدمه«. هل يحّق ألحد أن 
يهينه أو يحّقره؟ وهل هلو مرّخص ألحد أن يعتدي على حرماته 

وحرّياته؟ وهل أعطي أحد احلّق في تكفيره واستباحة دمه؟
إّن احلال التي نشلرت حاللة من القلق، ال بل قلل الهلع، عند 
كثيريلن، وأنتجت حاالت من اإلحباط واخلوف على الذات وعلى 
األرحلام واألهلل، وعللى اخلصوصيّات، ولّلدت فضلاًء فكرياً 
وسللوكياً أّسلس للفنت واالقتتال، وزرع الرعلب والتخريب في 
ساحات ومساحات، وأصبحت احلالة من املهّددات التي قد تفتك 

بالنسليج اإلجتماعي والوطني، وهذه املفاهيم واملفاعيل تشلكل 
عدوانلاً على األّمة العربيلة، والعالم اإلسلامي، والعالم أجمع، 
وللكّل املكّونلات واملقّومات التلي يقوم عليها االجتماع البشلري 
اللذي يكون مسلتقراً يسلوده األمان، ويحّقق إسلعاد اإلنسلان 
ليكون ذلك في إطار التزام مشليئة اخلالق سلبحانه الذي قضى 

بتكرمي بني آدم.
أمام هلذه التحديلات عللى املجتمع بنيويلاً تتوالى األسلئلة 
والتساؤالت، ويجد املتابع الساحاِت منداحة إلشكاليات عديدة، 
منهلا: ملا العوامل التي جتعل إنسلاناً يخالف فطرته، وشلرعه، 
واملنظوملات القيمية؟ كيف تضيلع اجتاهات إبلرة البوصلة من 
جماعات ومجموعات، أال يوجد بينهم ناصح أمني؟ ما األسلباب 
وامليول الغريزية التي تسيطر على العقل والفهم فتجعل بعضهم 

تائهني يخبطون عشوائياً فكراً وسلوكاً؟
كيلف يقبلل إنسلان مفهوملاً مفاده أّنله ملوكل باحلكم على 
النّلاس، وأّن جيوبه مثقللة مبفاتيح اجلنان والرضلوان يوّزعها 

وفق أهوائه؟
هلل العلّة في التنشلئة واإلعداد، أم في النقلص املعرفي، أم 
في اّتباع املصاللح ما يجعل الفرد التكفيري ملن نّهازي الفرص 

ومستبيحي احلرمات خدمة ألناه؟

عرض حال استقرائي:
يحتلاج موضوع سلبل معاجللة املصابني مبلرض التعصب 
والفئويلة، أو بلداء التكفير إلى جلاء العوامل التي أسلهمت في 
تكوين شلخصية املتطرف أو التكفيري، وهلذه العوامل متعددة 
منهلا ما هو ذاتلي، ومنها ما تشلّكل بتأثير الفضلاء الثقافي، أو 
أمنلاط العيش القاسلية، ومنهلا ما يكلون ألسلباب معرفية، أو 

مكونات شخصية اإلرهابي وسبل املعاجلة

مطارحات

بقلم: الدكتور اأ�سعد ال�سحمراين

)اأ�ستاذ العقائد والأديان يف جامعة الإمام الأوزاعي- بريوت(

2/1
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سياسية. ويندرج بني هذه العوامل ما يلي:

1 -الجهل أو املعرفة الناقصة:
اجلهلل ملرض يجعل اجلاهلل تربلة خصبة للكل زرع فتنوي 
وغريزي، ألنه ال استقرار عنده في املفاهيم أو املشاعر، وال هو واثق 
اخلطى، واجلاهل يسلهل على املتاعبني بالعقول اسلتمالته ليخدم 
أهواءهم، مقابل فتات موائد يقدمونها له. واألخطر من اجلاهل من 
حّصلل معارف قليلة وناقصة، ألن اجلاهل قلد يهدأ، ويقبل بعدها 
اإلرشلاد والتعليم، أما نصف املتعلّلم فإّنه يصاب بالُعْجب، ويزعم 
أنه غير محتاج لتعليم وال إلى نصح يسلديه اآلخرون، ال بل يقاوم 
كل فكر مسلتنير، وكّل توجيه رشليد، فيكون في موقفه هذا عائقاً 

أمام نشر الهدى، واحلكمة، والعلوم األصيلة.
وإن اجلهللة وأشلباه املتعلمني يشلّكلون جماعلات ضغط على 
العلملاء والفقهلاء الذين قد يعرضلون عن طرح فكرهلم اإلنقاذي 
لألجيال، والذي يعالج مشلكات املجتمع بسلبب ملا يواجههم به 
اجلهلة وأشلباه املتعلملني من عنف وإنكار، أو بسلبب ما يتهددهم 

من أذى يسببه هؤالء.
وقلد علرض اإلمام جلاد احلق عللي جاد احللق هذه املسلألة 
املعضللة قائلًا: »إن هلذه األسلباب هي التلي قادت إلى بلروز ما 
تشلهده املجتمعات اإلسامية والعربية من ظواهر الغلّو واإلرهاب 
والعنف، والتي سلفكت دماء، وهدمت مؤسسلات وزرعت الرعب 
هنلا وهنلاك، كملا أّن اجلهللة ملن العلوام الذيلن يسليئون للدين 
مبفاهيمهم اخلاطئة وعلومهم املرجتلة ميارسون شكاً من أشكال 
التسللّط والديكتاتوريلة عللى العلماء املسلتنيرين الذيلن كثيراً ما 
يحجمون عن إعان موقف، أو إطاق مبادرة ال لشليء إالّ خلوفهم 
من اسلتغال من قبل العوام في غير ما يقصده صاحب املوقف أو 

املبادرة«.
وقد أحسلن ُصنْعاً الشليخ محمد الغزالي في تشلخيص حالة 
اجلهللة وضيّقي األفق، حيث قال: »املصيبة أن بعض املتحدثني في 
اإلسلام لديهم مقدار هائل من قصلر النظر وقلّة الوعي، واألدهى 
أن يتحّول هذا الفكر السلقيم إلى مبدأ ُتؤلّف فيه كتب، وتنتهي إليه 

مواقف«.

2 ـ الفهم املغلوط:
إن فهم النصوص، واألحكام الشلرعية على غير 
حقيقتهلا، والفهلم امللتبس ألمور أخرى، والتعّسلف 

فلي اسلتخدام النصلوص دون درايلة بسلبب 
أشلخاص غيلر مؤهللني، أو آخريلن تدفعهم 

نفوسهم الوضيعة إلى التقّرب من أصحاب 
النفلوذ والسللطان أو امللال إلى التشلويه 
والتزويلر، وفلي كل هلذا جنلد متطفللني 
يسمحون ألنفسهم التاعب بالفهم والفقه، 

وبالنصوص والنفلوس، فيحّملونها ما ليس 
منها، واألصل أن ُترّد األمور إلى أهلها، وأن يكون 

االجتهلاد وبعلده اإلفتلاء ملن مهّملات أهل 
االختصلاص، والفلرد في هلذه العملية 

يقول ملا عنلده مجتهداً وكفلى. وقد 
وّجه احلّق سلبحانه إلى هذا في اآلية 

الكرميلة: »وما كان املؤمنون لينفروا 

كاّف���ة فلوال نفر م���ن كّل فرقة منهم طائف���ة ليتفّقهوا في 
الدي���ن ولينذروا قومه���م إذا رجعوا إليه���م لعلهم يحذرون«. 

)سورة التوبة، اآلية 122(.
فالفقهاء نخبة متميّزة تتسم شخصياتها بالقوة في قول احلّق، 
وباألمانة، وبالقدر الرفيع من املستوى املعرفي، مع فطنة ونباهة، 
ومواكبلة للنوازل والتحديلات. وأما ما هو حاصلل مع مجموعات 
التفسليق والتكفير فإنه أفهلام بعدت الّشلقة بأصحابها عن جادة 
احلّق واحلقيقة . »إن املفاهيم املشوشلة أو املشلّوهة التي تطرحها 
جماعلات وفلرق، أو يطرحها أفلراد وأمراء جماعلات في خطابهم 
أو كتاباتهلم ومنشلوراتهم تسلهم في تشلويش الفهلم عند قبيل 
من املسللمني فيقع بسلبب ذلك التضليل، ويأتلي أصحاب األهواء 
فيقلودون هلذه املجموعات املغلّرر بها إلى حيلث ضررها وضرر 

املجتمع...
... إن علدداً غيلر قليلل ملن املغرضلني وأهلل األهلواء الذيلن 
يسلتترون وراء شلعارات دينيلة تراهلم يتشلّددون فلي بعلض 

الشكليات ويتهاونون في أمور جوهرية«.
هكلذا يقود الفهم اخلاطئ إلى ضاالت، وإلى تشلتيت اجلهود 
في غير موضعها املناسلب، وإلى مواقف أساسها مفاهيم سطحية 
ال ترقى إلى مستوى سبر أغوار املعرفة، وجند أن أصحاب األفهام 
القاصرة معتنلون باملظهر وال يتجاوزونله واخلاصة هي: »كلما 
وجدنا الشلخص يرّكز على الّشلكل واملظهر يكلون ذلك دلياً على 

فراغ في املضمون واجلوهر«.
لقد حتدث عن خطر ذللك شيخ األزهر األسبق اإلمام جاد احلق 
فقال: »وقد يكون الغلو في الدين بسلبب سلوء فهلم حقيقة الدين، 
أو ملن اجتهادات ذات املغالي أو من اجتهلادات معلّمه وقائده الذي 
تلّقلى منه هذه املغاالة، وإدخال الرأي الشلخصي في قضايا الدين 
وأحكامله وشلرائعه ملن دون أن يتأهلل لذلك بالعللوم واألدوات 
املناسلبة. وقلد يكلون الغلو في الدين ببسلبب الرغبلة في احتال 
مركلز االحتلرام والتقدير عند العاّمة الذين قد يلرون في الغلو في 
الدين ارتقاء في املراتب، وال يفهمون أن كمال التدين بالتزام حدود 

الله )تعالى( بدون تفريط أو غلو«.
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3 ـ التعصـّب:
ال مسلاحة لقلاء بني اإلميلان احلّق وبلني التعّصبلات الرديئة 
التلي يلتزمها بعض الناس متمسلكاً بطرف ملن الدين، ومثل هذا 
الشلخص املتعصب هو الذي جاء الباغ اإللهي محذراً منه، وذلك 
ألن تطرفه وطرفيته جتعانه متقلّباً ال قرار له وال اسلتقرار، وهو 
شلخص تغريه اجلزرات احللوات وتخيفه العصي إن وجهن إليه. 
ففي اآلية الكرمية: »ومن الّناس من يعبد الله على حرف فإن 
أصابه خير اطم���أن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
خسر الدنيا واآلخرة ذلك هو اخلسران املبي«. )سورة احلج، 

اآلية 11(.
إن ملن يعبلدون اللله تعالى على حلرف »ابتلوا بقصلر النظر 
واجلهل لذللك نراهم يقفون عند تخوم احلقيقلة، ويقنعون بذلك، 
ووقوفهم هلذا عند طرف األمر الديني تتولّد عنله حاالت انفعالية 
بعيدة عن الصواب، وتتركهم على حرف هاوية تسلقطهم فيها أية 
عاصفلة أو فتنة مهما كان مقدارها. هذا النوع من العابدين هو من 
ُيخشلى عليه، هؤالء الذين يعبدون الله عللى حرف، ويبقون على 
جهلهم وتعنّتهم، ويغلقون على أنفسهم أبواب التطّور الفكري من 
خلال جمود ظنّوه محافظة، ومن خال تعّصب ظنّوه تديناً، ومن 

خال تطرف حسبوه التزاماً مبا أمر به الله تعالى«.
والتعصلب مرض حّذر منه احلديلث النبوي في أكثر من نص 
منهلا: »ملن قاتل حتلت راية ُعّميّلة يدعو إلى عصبيلة، أو يغضب 
لعصبيّلة، فُقتِلل فقتلتله جاهليلة«.  والرايلة الُعميّلة: الرايلة التي 
تكلون غير واضحة األهلداف واملقاصد.وفي نّص آخر:  »من قاتل 
حتلت راية ُعّمية يغضب لعصبيلة، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر 

عصبية، وُقتِل فقتلته جاهلية«.
فاملؤملن احللّق يقاتلل مجاهداً فلي سلبيل احللّق والواجب، 

وملقاصد جلية حفظاً للمقدسات والوطن والكرامات.
والعصبيلة تكلون بابلاً لاقتتلال املُهللك، واملدّملر للنسليج 
اإلجتماعلي، وفي ذللك تفريط بحرمة الّدم وامللال والعرض. وقد 
نهى الرسلول عليه الصاة والسلام وآله وصحبله عن ذلك، ألن 
االقتتلال وضرب األعناق بني املؤمنني، وبلني مكّونات وطن األمة 
إمّنا هو سلبيل تقود إلى الكفر، وفي نلّص خطبة حّجة الوداع في 
العام العاشر للهجرة، جاء اخلطاب النبوي اآلتي: »أال فا ترجعوا 

بعدي ضّاالً يضرب بعضكم رقاب بعض«.

4 ـ األحياء املهمـّشة والفقر والبطالة:
إن املواقلع السلكنية التلي تتشلّكل منهلا األحيلاء أو البلدات 
اإلفتراضيلة، أو ملا يسلّميه الباحثلون اإلجتماعيلون: األحيلاء 
املهمشلة، التي هي ما يشلكل أحزمة بؤس حول املدن، وتكون من 
تكوينات عشوائية نسباً وصلة، فا يجمع بينها أي نسيج، ومثلها 
الدسلاكر والقرى النائية املوغلة في البلداوة أو األرياف املعزولة، 

تشّكل احلاضنات الرئيسات لانحراف، والتفريط واإلفراط.
وما يسلهم في منلو التطرف، وبكل االجتاهلات، التطرف في 
التفريلط بالقيم واملثل، أو التطلرف في اإلفراط والغلو الذي يصل 
إلى األحلكام واملواقف التكفيريلة، إمنا هو اجلهل ونلدرة التعليم 
حيث يزداد التسلّرب املدرسلي في مثل هذه التجمعات، ويترافق 
ملع ذلك الفقر والعوز، وتزداد نسلبة العاطلني عن العمل، كل ذلك 

عوامل اجتماعية للفكر التكفيري.

ففي األثر اإلسامي: »اللّهّم إّنا نعوذ بك من الكفر والفقر«.
وقال الشاعر: »واجلهل يهدم بيوت العّز والكرم«. وقيل كذلك: 

»البطالة تورث الّرذيلة«.
إن العامل االجتماعي من املباني األساسلية في إنتاج التطرف 
والغللو، وحقيقلة األملر أن »الفقير اللذي يلّفه احلرمان ويشلعر 
بالقسمة الظاملة للفرص وللحقوق، ستتولّد عنده حاالت من النّقمة 
والتّمّرد والغضب، وهذه تؤدي حكماً إلى حاالت عنفيّة في التعبير 
والسللوك، إّما عنف ضّد الذات بتدميرها باملوبقات واملفاسلد في 
إطار الفرار من احلياة وشلؤونها، وإّما عنلف ضّد اآلخرين يهلك 
احلرث والنسلل وتكون نتائجه فنت وحاالت من اخللل اإلجتماعي 

والوطني عموماً«.
فملن يعيلش غير آملن عللى حياته، وال عللى مسلتقبل أفراد 
أسلرته، وملن يغرق فلي احلرملان والفقلر، يكون مسلتعداً لكل 

مفسدة، ويؤدي به ذلك إلى الكفر أو التكفير.
5 ـ االستبداد واالستعباد:

ترّدد قول في املأثور العربي هو: »العدل إن دام عّمر والظلم إن 
دام دّمر«. فاالستبداد داء عضال يجعل الفرد غير آمن على نفسه، 
وال عللى أسلرته، وال عللى حرماتله وخصوصياتله وممتلكاته. 
وأسلير االسلتبداد يصبح فلي مرتبة الرقيلق، ومشللول الطاقة 

كسوالً، يقظته كنومه، وحياته كموته.
لقد أفلاد وأجاد املفكر العربي اإلصاحي الّسلّيد عبد الرحمن 
الكواكبي في تشلخيص دائّي االستبداد واالسلتعباد، وفي سبل 
مقاوملة املسلتبد، والنهلوض باألمة فلي كتابه املعنلون: »طبائع 

االستبداد ومصارع االستعباد«.
ومما قاله الكواكبي: »وأشلّد مراتب االستبداد التي يتعّوذ بها 
من الشليطان هلي حكومة الفرد املطللق، الوارث للعلرش، القائد 

للجيش، احلائز على سلطة دينية«. )ص 38(.
وقلال: »إن احلكوملة من أي نلوع كانت ال تخلرج عن وصف 
االسلتبداد ما لم تكن حتت املراقبة الشلديدة واالحتسلاب الذي ال 

تسامح فيه«. )ص39(.
فاحلكم املسلتبد إن وجد املواطنني كالغنلم دّراً وطاعة يتمادى 
في طغيانه ونهبه واحتكاره للسلطة، ويعمد إلى اصطناع املرتزقة 
الذين يشلّكلون عصاً غليظة يلهب بها املستبد ظهور الناس، وبدل 
السلجون يصبح البلد سلجناً كبيلراً يقيم فيله كل املواطنني، وأما 
املقاومة وتعزيز الرقابة، وتشلديد احملاسبة على احلاكم وأعوانه، 

فإّنها تعّطل استبداده، وتضع حداً لتماديه وتطاوله.
ومما قاله الكواكبي معّرفاً املسلتبد: »املسلتبد عدّو احلّق، عدّو 
احلّرّيلة وقاتلهملا، واحلّق أبلو البشلر، واحلّرّية أّمهلم، والعوام 
صبية أيتام نيام ال يعلمون شيئاً، والعلماء هم إخوتهم الراشدون، 

إن أيقظوهم هبّوا وإن دعوهم لبّوا وإاّل فيتصل نومهم باملوت.
املستبد يتجاوز احلّد ما لم ير حاجزاً من حديد، فلو رأى الّظالم 
على جنب املظلوم سليفاً ملا أقدم على الّظلم، كما يقال: االسلتعداد 

للحرب مينع احلرب«. )ص 42(.
إن االسلتبداد السياسلي )الديكتاتوريلة( معول هلدم لوحدة 
املجتملع واسلتقراره وترّقيله، وأقبيلة السلجون وزنزاناتها هي 
أمكنة يعشلعش فيها التطّرف، وهي معاهد يتخّرج منه املتطرفون 
واإلرهابيلون والناقمون على كّل شليء، وبذلك يكون االسلتبداد 

بني أبرز مكّونات الشخصية املتطرفة. 
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هو اإلمام الفقيله العالم خلف املعروف 
بأبلي سلعيد البراذعلي من حفلاظ املذهب 
املالكي ومن كبار أصحاب الشليخ عبد الله 
ابن أبي زيد القيرواني املتوفى سنة 386هل 
والشليخ أبي احلسن القابسي املتوفى سنة 
403هلل. فهو إذن من الطبقة التاسلعة من 
أصحلاب ماللك، ترجم لله جماعلة، منهم 
القاضلي عياض في املدارك وابن ناجي في 
معاللم اإلميان وابلن فرحون فلي الديباج 

والشيخ مخلوف في شجرة النّور الزكية.

اسمه وكنيته ولقبه:
األزدي  القاسلم  أبلي  بلن  هلو خللف 
بأبلي  البراذعلي وُيكنّلى  بابلن  املعلروف 

القاسم وبأبي سعيد وهي أشهر كنيته.

مولده وفاته :
للم يعلم على التحقيلق زمن والدته وال 
زمن وفاته، وغاية ما علم عنه أنه من رجال 

القرن الرابع الهجري وأوائل اخلامس ومن 
الطبقة التاسلعة التي تلي طبقة ابن أبي زيد 
وأقرانله واختللف في موضلع وفاته فقيل 
أنله مات بصقلية ودفن بهلا وقيل أنه رجع 
إللى القيروان ومات بها. قلال ابن الناجي : 
»وكان شليخنا أبو الفضلل البرزلي اذا زار 
بنلا جبانلة الشليخ أبي احلسلن القابسلي 
بالقيلروان يقف عنلد قبرين ويذكلر لنا أن 
أحدهما هو قبر أبي سعيد البراذعي ويدعو 
عندهملا« فلعله رجلع الى القيلروان زائرا 

فأدركته الوفاة فمات بها.

شيوخه  :
تخّرج فلي القيلروان عللى جماعة من 
فحلول الطبقلة الثامنلة ملن علملاء املالكية 
فلي مقدمتهلم الشليخ أبومحملد بلن أبي 
زيلد القيروانلي املعلروف مباللك األصغر 
وبقطلب املذهب املالكي وهو صاحب كتابي 
النلوادر والرسلالة. والشليخ أبو احلسلن 
القابسلي وهما ميثان مدرسة من مدارس 

الفقله اإلسلامي التلي عرفت فلي افريقيا 
بخصائصهلا ومميّزاتهلا وطرائقهلا التلي 
تتميّز بها عن بقية مدارس الفقه في عصور 

مختلفة.

آثاره العلمية :
أشلهر مؤلفاتله كتلاب التهذيلب فلي 
اختصلار مدّونلة سلحنون، قلال القاضي 
عياض في امللدارك : »وقد ظهرت بركة هذا 
الكتلاب عللى طلبة الفقله وتيّمنوا بدرسله 
وحفظله وعليله معلول أكثرهلم باملغلرب 
واألندللس«. وقلال ابن ناجلي : »ومن نظر 
مدّونلة سلحنون اللذي اختصارهلا.....«. 
ولذلك اشتهر هذا الكتاب شرقا وغربا وهو 
الكتلاب الذي ُعنَي الشلّراح بله فكتبوا عليه 
الشروح الكثيرة والتعاليق املتعددة الوفيرة 
حتلى إذا قيل »قال في املدّونة ال يعني بذلك 
اال اختصارهلا للبراذعي وأشلهر شلروح 
التهذيب شرح ابن ناجي. قال الشيخ محمد 
ابن عبد الّسام : »اختصر البراذعي املدّونة 

تراجم األعالم

ترجمة الفقيه العالم أبي سعيد البراذعي القيرواني 
)توفي سنة 386 هـ( صاحب تهذيب املدّونة وأحد أعالم 

الطبقة التاسعة من أصحاب اإلمام مالك بن أنس

هذه ترجمة مختصرة للشيخ أبي سعيد 
البراذعي، كتبها الشيخ أحمد بن ميالد سنة 
1382هـ/1963م وأرسلها إلى األديب أحمد 

البراذعي في املدينة املنّورة
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ثاثة اختصارات أحدها أطول من التهذيب 
وثانيهلا أصغر منه فكتاب التهذيب وسلط 

بينهما وهو أشهرها«.
وملترجمنلا تآليلف كثيرة قلال عياض: 
»منها كتلاب متهيد مسلائل املدّونة وكتاب 
الواضحة  الشلرح والتماملات واختصلار 

البن حبيب األندلسي«.

منزلته العلمية ومكانته بالقريوان:
 للم تكلن ملترجمنلا مكانة وال رئاسلة 
علمية بالقيروان رغم جالة قدره وما تركه 
من آثار علمية جليلة. وسبب ذلك يعود على 
ما ذكره ابن ناجي وغيره انتماؤه للفاطميني 
وتلردده عللى أبوابهلم وقبولله لعطائهم، 
فوقعلت له بسلبب ذللك نفرة شلديدة من 

علملاء ذللك العصلر ألن الفاطميلني تركوا 
أثرا سليئا أيام حكمهم بافريقية بسلبب ما 
أظهلروه ملن مبلادئ هّدامة وظللم فاحش 
واضطهلاد لعلماء أهل السلنة. للذا أعرض 
العلملاء علن الشليخ البراذعلي وكتبه كما 
أعلرض الناس عن األخذ عنله واالنتفاع به 
وضاقت عليه القيروان على رحبها فارحتل 
إللى صقليلة وقصلد أميرهلا وحصلت له 
مكانة عنلده وألف غالب كتبله هناك. وقال 
القاضي عيلاض :« وكان مبغضا ألصحابه 
لصحبتله سللطانها فلكان مريلض القللب 
لديهلم ثقيل امللكان عليهم ويقلال أن فقهاء 
القيروان أفتوا برفلض كتبه وترك قراءتها 

لتهمته عندهم. وقيلل إن الذي مكن غيظهم 
عليه أنله وجد بخطله في بعض بنلي عبيد 

الفاطميني تعريض بهذا البيت املشهور :
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء 
وإن وعدوا وّفوا وإن عقدوا شّدوا

زاد عيلاض : »ويقلال بلل سلبب هلذا 
البغض من علماء عصلره أنه ألف كتابا في 
تصحيح نسلب بنلي عبيد إلى رسلول الله 
صلى الله عليه وسللم قال وأنه كانت تأتيه 
هداياهلم مع أن علماء ذللك العصر أجمعوا 
أنه ال نسلب للعبيديني يصلهم برسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فقد جمع بعض أمراء 
الدوللة العباسلية علماء النسلب والعلويني 
والقرشليني فأجمعلوا عللى أن العبيديلني 
ليسلوا من قريش وال من غيرهم من العرب 

وإمنلا انتماءهم من ذرية ميملون ابن قداح 
اليهودي وكتبوا في ذلك عقودا مشلهورة. 
فكان تأليف البراذعي في تصحيح نسلبهم 
طعنا في هذا اإلجماع وشذوذا عن اجلماعة 

وتزلفا لهم أوجبت نفرة الناس عنه. 
ابلن شلهاب  عللى  النلاس  واذا علاب 
الزهلري انتماءه لعبد امللك بن مروان وعلي 
أبي عبيدة اتصاله بطاهر بن احلسني وعلي 
ابن أبي الدنيا تأديبه للمعتضد واتصاله به 
وعللى قتيبة تصديره لكتابله مبدح الوزير 
وعللى غيرهلم ملن العلملاء الذيلن كانلوا 
يعيشلون في ظل جماعلة معروفني بالظلم 

فكيلف يكون اتصلال أبي سلعيد البراذعي 
بالعبيديني الذين عرفلوا بالظلم والزيغ عن 
احللق. قال ابن اجللوزي : »وهؤالء العلماء 
الذيلن اتصللوا بالظلمة وإن سللكوا طريقا 
من التأويل فإنهم فقدوا من قلوبهم وكمال 

دينهم أكثر مما نالوا من الدنيا«.
وكان مترجمنلا على عللم تام مبا يدور 
حولله من بغض الناس له ونفرتهم منه فقد 
قلال الشليخ ابن عرفلة : »أخبرني شليخنا 
الشلهير أبو عبد اللله ابن احلبلاب أنه رأى 
بخلط الكاتلب األديلب املؤرخ أبي احلسلن 
العبسلي أن أبا سلعيد البراذعلي كان غير 
مسلالم فلي حاله وأنله كان يعللم ذلك من 
الناس فكان ينشد من يأتيه من الطلبة البيت 

املشهور :
فخذ بعلمي وال تنظر إلى 

عمل�����������ي 
ُكِل الثم������اَر وَخ���لِّ العوَد 

للناِر
ناجلي  ابلن  الشليخ  قلال 
الفضلل  أبلا  شليخنا  وسلمعت 
البرزللي ينقلل لنلا غير ملا مرة 
أن البراذعلي مللا أللف اختصاره 
للمدونلة أتلى به إلى الشليخ ابن 
أبلي زيلد ليجيلزه فلي اظهلاره 
مللا  محلوه  أو  باحراقله  فأملره 
تقدم ملن أحواله وعلاوده مرارا 

وأنشده:
تعب���أ  وال  العل���وم  خ���ذ 

بناقله��ا 
واقص��������د بذل���ك وج���ه 

اخلالق الباري
الرواي�����ة كاألشجار  أص�ل 

مثمرة
فجن الثمار وخل العود للنار

فتركه الشيخ ابن أبي زيد ولم يتعرض 
لله. قلال الشليخ ابلن عرفلة : »مللا حضر 
البراذعلي جنلازة الشليخ ابلن أبلي زيلد 
القيروانلي أو بلغتله وفاتله قال لله بعض 
أصحابله ملات لك ابلن أبي زيد يشلير إلى 
راحته منه فقال له هيهات وإن مات ابن زيد 

فلم ميت كتابه لكتابي«.

والله ولّي التوفيق .
)مخطلوط بقللم الشليخ أحملد بلن مياد 

محفوظ لدى ابنه األستاذ ابراهيم بن مياد(. 
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انتظلم يلوم اإلثنلني 24 أكتوبلر 2016 
موكلب للتوقيلع على مذكرة تفاهلم وتعاون 
بني املعهد العالي للحضارة اإلسلامية وبني 
املعهد العاملي للفكر اإلسامي. ومّت خال هذا 
اللقلاء التأكيد على أهمية النهوض بالنشلاط 

األكادميي اإلسامي.
وكان الدكتلور عبلد اللطيلف بوعزيزي 
مديلر املعهلد العاللي للحضارة اإلسلامية 
استعرض باملناسلبة تاريخ جامعة الزيتونة 
واللدور الريلادي اللذي لعبته فلي مجاالت 

التعليم ونشلر الدين اإلسلامي في إفريقية 
وفي حوض البحر األبيض املتوسط.

وشلهد هذا املوكب إمضلاء اتفاقية عامة 
بني املعهد العالي للحضارة اإلسلامية وبني 
املعهلد العامللي للفكلر اإلسلامي ممثا في 
مديلره اإلقليملي الدكتلور فتحلي املللكاوي 
ومدير الدراسلات الدكتور رائد عكاشلة إلى 
جانب  إمضلاء اتفاقية خاصلة تتعلّق بتنمية 
نشلاط وحدة البحث الفتية: دراسات قرآنية 
معاصرة التي يترأسلها الدكتور جال الدين 

علوش.
وتتمحلور بنلود هاتلني االتفاقيتني على 
دعم سبل التعاون في ميادين النشر وتأطير 
طلبة املاجستير والدكتوراه وتنظيم الندوات 

واأليام الدراسية املشتركة.  

مذكرة تفاهم وتعاون بني املعهد العالي للحضارة 
اإلسالمية واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي

اتفاقيات

أصلدر الدكتور عبلد القادر النفاتي أسلتاذ تعليم عال باملعهد 
العالي ألصول الدين جامعة الزيتونة كتابا جديدا بعنوان: »التكفير 
بلني التوظيف والتجديف«، تعرض فيه إلى إشلكالية عقدية مهمة 
تناولهلا القدامى واحملدثون على حد سلواء وهي قضية التكفير، 
وقد حاول من خال كتابه تسلليط الضوء على هذه املسلألة التي 
لم تعد تطرح في الواقع اليوم بني املسللمني والكافرين فحسلب، 
وإمنا أمسلت مطروحة بشلّدة بني املسللمني أهل القبلة أنفسهم، 
إضافة إللى كونها متس جوهلر الدين )العقيلدة( وتعالج قضايا 
سللب اإلميان، وحلوز احلقيقة، ووهم الوصاية علن الله، فضا 

عن اخللط بني الدفاع عن الدين وعن اإليديولوجيا.
وقلد تعرض الدكتور عبدالقادر النفاتي في كتابه إلى احملاور 

التالية:
التكفير: املفهوم والداللة

في الداللة اللغوّية
الداللللللللللة  في 

االصطاحية
التكفير حكم شرعي ال عقلّي

أسباب ظاهرة التكفير
جذور ظاهرة التكفير

ضوابط التكفير وموانعه
من شبه املكّفرين

موقفا الغزالي وابن تيمية من التكفير
التكفير نتائجه وآثاره

معاجلة ظاهرة التكفير

إصدارات زيتونية جديدة

التكفير بني التوظيف والتجديف
للدكتور عبد القادر النفاتي
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لعّل امليزة األبرز 
التي تتمّيز بها جامعة 

الزيتونة عن باقي 
اجلامعات التونسية أّنها 

قبلة طلبة العلم من 
مختلف أقطار العالم 

سواء أكانوا مسلمي أو 
غير ذلك. وتكون وجهة 
طالبي التحصيل العلمي 

األكادميي في مجال 
العلوم الشرعية أو 

احلضارة اإلسالمية نحو 
جامعة الزيتونة بسبب 

عراقتها وشهرتها 
الواسعة.

ولم يتخل خريجو 
هذه اجلامعة عن حبهم 

ووفائهم لها عندما عادوا 
إلى أوطانهم لذلك كانوا 

دائمي االتصال بأساتذتها 
رافعي لواءها العلمي 

في أوطانهم. 
وفي هذا املعنى 

جميعه اتسمت 
احتفاالت رابطة الطلبة 

الوافدين واخلريجي 
بجامعة الزيتونة بيوم 

الطالب اجلديد الذي 
انعقد باملعهد العالي 

للحضارة اإلسالمية يوم 
22 أكتوبر 2016 وكان 

مناسبة لتوطيد عرى 
الصداقة والتعارف بي 
الطلبة الزيتونيي من 

القارات الثالثة: إفريقية 
وآسيا وأوربا، وكذلك 
لتكريس خصوصيات 

التراث احمللي والتنوع 
الثقافي اخلالق داخل 

الثقافة اإلسالمية 
الواحدة. 

متابعات
طلبة الزيتونة هم سفراؤها في أوطانهم
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تحقيق أ. ابراهيم بن ميالد 

احلمد لله والصاة والسام على سيّدنا محمد وآله.
حلرس اللله تعالى مجلد العمدة الفاضلل الصفوة البلارع أبي 
العبّاس سيدي احمد زروق الشريف، أّما بعد التحيّة الشاملة جلناب 
األعلز الوالد أحسلن اللله عواقب اجلميلع، فإّني بعلد رجوعي من 
َر العبُد  قربص قد أطلعني الصنو على الورقتني اللتني أردمت أن ُيحرٍّ
ما عنلده فيما تضمنتاه انتهى. فرأيت الورقة األولى تتضّمن توّقف 
أحلد أعيلان العلماء في قول إمامنلا رضي الله عنه فلي باب النذور 
من موطاه فيمن نذَر املشلي إلى بيت الله إن كان ال يسلتطيع املشي 
فليملش ملا قدر عليه ثم ليركب وعليله َهْدُي َبَدَنٍة أو َبقرٍة أو شلاٍة، 
إن للم يجد إالّ ِهَي اهلل. حيث إن مقتضى القوانلني العربية أن يقال 
إالَّ إياهلا إذ الضمير مفعلول تفرغ إليه الفعُل املتعلدى وهو »يجد«. 
وهلذا اخلدش واضح التعلق بعبارة اإلمام وهو رضي الله عنه وإن 
للم يكن من أرباب السلليقة العربيلة الذين يلتزم فلي كامهم عدم 
احليلادة عن قوانينهلا بل هو من األئمة الذين يحتلجُّ بأقوالهم دون 
استعمالهم لكن حمُل كام مثله على موافقة قواعد اللسان واجب ما 
أمكن. وكان أّوَل ما الَح للعبِد عنَد َسلماع العبارة املذكورة أن حتمل 
ْفِع عن ضميِر النَّْصِب كما وقع عكسه في املقالة  على إنابة ضميِر الرَّ
الزنبوريلة1 أي »فلإذا هو إياها« برواية الكسلائي2، فإّن ابن مالك 
خّرجهلا على باب اإلنابة ونظر ذلك بقراءة من قلرأ إياك ُيْعبَُد بضّم 
ياء ُيعبد وهذه النيابة وإن كان سلبيلها السماع فبكثرة ما ورد منها 
في األبواب املعروفة كباب التوكيد ومجرور اوال والكاف تخفف أمر 
املخالفة كما قيل في النصب على اسلقاط اخلافض ومجيء املصدر 
حاال فإنهما سماعيان لكن لكثرتهما تساهل العلماء في استعمالهما 
والتخريلج عليهما وغاية ما يلزم أنه حلن مأللوف وال يتغيّر املعنى 

1/ هي من مس�ائل اخلالف القدمية بني الكس�ائي وس�يبويه حول قول: »كنت أظن 
أن العقرب أش�ّد لس�عة من الزتبور، فإذا ه�ي إياها« بينما يق�ول البصريون : »فإذا 

هو هي«.
2/ أب�و احلس�ن عل�ي بن حم�زة الكس�ائي )119 – 189ه�� / 737 – 805م( إمام 

الكوفيني في اللغة والنحو وسابع القراء السبعة. 

بله وقد نّصلوا على أّن الصاة ال تبطل باللحن اللذي ال ُيغيّر املعنى 
فأحرى في كام البشلر وأحسلن من هلذا كله أن يسللك بالعبارة 
طريقلة التخريج على التّوهم وهو غور من أغوار العربية يسلتلطفه 
العرفلاء وال يسلتضعفه إالّ الضعفلاء ووجه لطفله أن املتكلم يبرز 
الكام الواحد في أسللوبني ويلون بردته بلونني وال شلك أّنه أجزل 
معنى وأوجز مبنى مثلا قوله تعالى: »لوال أخرتني إلى أجل قريب 
فأّصلدق وأكن ملن الصاحلني«3 َصْدُرُه حتضيلض وَعُجُزُه بجزم 
»أكن« مشلير إلى تعليق شلرطي وعلى هذا القيلاس في كل تركيب 
خلرج على التّوهلم وأقّل ما فيله التفّن الذي يستحسلنه الفصحاء 
وثانيا أن املتكللم يتظاهر بأن هّمته مصروفلة جلانب املعنى بحيث 
ال يبالي بعدم تناسق اللفظ أوال وآخرا وأنه لسعة فصاحته ال يتقيّد 
لسانه بأسللوب وال يكلف فكره أن يحفظ كيف نطق بأول التركيب 
وأّنله ملن انتقاد املتشلدقني في فسلحته. كملا جاء شلقيق عارضا 
رمحه. واعللم أّن التّوّهم ال يختّص بالعطلف وال بنوع من اإلعراب 
كاجللرِّ بل يجري في غير اإلعلراب كما ارتكبه حازم في مقصورته 
حيث قال : والش���مس ما ردت لغير يوشع     ���     ملا غزا 
ولعلي إذ غ�فا فان هذا الكام لو أُِخَذ على ظاهره ألفاَد أنَّ الشمس 
لم ترد لعلي رضي الله عنه وهو خاف املقصود فلذلك خرجوه على 
توهم أّنه قال والشلمس ما ردت إالّ ليوشلع ولعلي ولكون إالّ وغير 
يترادفلان على معنى االسلتثناء يتوهم وقلوع أحدهما موقع اآلخر 
وقلد وقلع عكس ما في بيت حلازم في قول الشلاعر : وما هاج هذا 
الشوق إالّ حمامة  تغنّت على خضراء سمر قيودها  بجر سمر الذي 
هو نعت حلمامة فما سلاغ إالّ بتوّهم أّنه قال غير حمامة ومن وقوع 
التّوّهلم في النصب قلراءة من قرأ : »ومن وراء اسلحاق يعقوب«4  
بنصب يعقوب وذلك أّنه ال يصحُّ عطفه على اسلحاق املجرور بالباء 
في قوله: »وبّشلرناه باسلحاق« إذ يلزم عليه الفصلل بني العاطف 
واملعطلوف عللى مجرور وهو ممتنلع ال تقول ملررت بزيد واليوم 

3/ املنافقون 10 .
4/ هود 71 .

مباحث لغوية 
 »إن لـم يجـد إال هـي«وفقهية

رسالة الشيخ سالم بوحاجب حول إعراب قول اإلمام مالك

وق ان بع�ض علماء املدينة املنورة، على �ساحبها اأف�سل 
ّ
يقول ال�سيخ حممد العربي زر

ال�سالة واأزكى الت�سليم، وقع لهم توّقف يف اإعراب جملة من قول الإمام مالك، ر�سي 

ا اإىل بيت اهلل فعجز، قال الإمام مالك: »عليه 
ً
�سي

َ
اهلل تعاىل عنه مبوطاه يف باب من نذر م

َهْدُي َبَدَنٍة اأو َبقرٍة اأو �ساٍة، اإن مل يجد اإّل ِهي«َ. بدل القول : »اإن مل يجد اإل اإياها«.

فعر�ض الإ�سكالية على ال�سيخ �سامل بوحاجب، الذي حلل األغاز هذه اجلملة، واأعر�ض 

عليكم فيما يلي جواب ال�سيخ �سامل بوحاجب ملا ترونه �ساحلا للن�سر وتعميم النفع.
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عملرو فلذلك جلؤوا لبلاب التّوّهم واعتبروا كأّنه قال بدل بشلرناه 
وهبنلا له لتقلارب املعنى باعتبلار القصد ويؤخذ من هلذا أن ليس 
املراد بالتّوّهم ظاهره الذي ال يليق نسلبته لكام اله تعالى بل املراد 
منه التّصّور بصورة الواهم لنكتة كالتغالط والتجاهل والتحاشلي 
عملا يوهمه لفظ التّوّهم عبر عنه بعضهلم كصاحب املغني باحلمل 
على املعنى أي حمل الحق الكام على املعنى الذي يفهم من سلابقه 
بدون تقدير شيء في نظم الكام إذ لو ارتكب التقدير لم تبق حاجة 
لدعوى التّوّهم فالتقدير والتّوّهم طريقان متباينان وسللوك طريق 
التّوّهلم في عبارة املوطأ أسلهل وأدق كما سليتّضح فإن قيل هذه 
الشلواهد التي ُسْقتَها ليس فيها توّهم برفع ما حّقه النصب كما في 
عبارة اإلمام فلعّل التّوّهم ال يجري في الرفع فاجلواب أنه وقع أيضا 
في الرفع كما ُنِقَل عن سيبويه5 فإّنه قال واعلم أّن ناسا من العرب 
يغلطلون فيقولون أّنهم أجمعون ذاهبلون وأّنك وزيد قائمان وذلك 
عللى أن معنلاه معنى االبتداء فيرى أنه قال هلم أجمعون كما قال : 
بدا لي أني لست مدرك ما مضى وال سابق شيئا إذا كان آِتلليلا الخ 
قال ابن هشلام مراده بالغلط ما عبّلر عنه غيره بالتّوّهم وهو ظاهر 
ملن كامه ويوضحه التنظير بالبيت اهل . هلذا وان التّوّهم ال يبعد 
أن يفيد زيادة على ما أشلرنا إليه ملن التفّن وصرف الهّمة جلانب 
املعنى ما عسلى أن ينصبه احلال ملن النكت وذلك كتناقص العناية 

بالتّوكيلد فلي نحلو أّنهلم أجمعون 
ذاهبلون وتزايدهلا فلي نحو لسلت 
مدرك ملا مضى وال سلابق الخ. إذا 
متهد هلذا القول فنقول رفع الضمير 
فلي عبارة املوطا مبني على توّهم لن 
يجد نطق به بصورة املبني للمفعول 
أي يوجد فارتفلع الضمير مباحظة 
ذللك املتوّهلم وقلد يتلمح ملن هاته 
املاحظة نكتة مناسبة وهي اإلشارة 
إلى كون الناذر يبذل جهده للحصول 
على البدنة أو البقلرة جتى كان عدم 
وجدانهملا بلدون اسلتعمال البحث 
الازم ال يسلوغ االنتقال إلى الشلاة 
وهذا ال يسلتفاد إال بتخييل بناء ذلك 
الفعل وهو »يجد« للمفعول واملشعر 
بذلك التخييل هلو رفع الضمير على 
التّوّهلم أي تصلّور املصلوغ للفاعل 
بصلورة املصوغ للمفعلول. هذا وال 
يبعد اجراء التّوّهلم في العكس وهو 
تصلّور املصلوغ للمفعلول بصورة 
املصوغ الفاعل فيرفع به بعد أن رفع 
به املفعلول كما في قولله: »لِليَلبْلِك 
يزيد ضارع خلصومة« فان يبك بعد 
ان أخذ مرفوعه وهو يزيد نائب فاعل 
يجلوز أن يلحلظ بصيغتله األصلية 
فيرفلع به ضارع على الفاعلة وبذلك 

5/ عم�رو ب�ن عثمان بن قنب�ر احلارثي امللقب س�يبويه، إمام النح�اة في البصرة، 
)148 – 180ه� / 765 – 796م(. 

يسلتغنى عن التقدير الذي يذكرونله وان كان هو االوفق بالقواعد 
وعند التحقيق اذا اعتبرنا كون املقدر وهو يبكيه مستفادا من الفعل 
املذكلور جنده ظلا وخياال له فأي مانع من نسلبة ما للظل لألصل 
مباحظلة نلوع تغير في صورتله وغاية ما يسلتغرب فيه أن فعا 
واحدا رفلع مرفوعني لكنه في احلقيقة امنلا توجه لهما من جهتني 
والواحد بالشلخص قد يكون له جهتان يترتب على كل منهما أثرها 
ومن تأّمل فيما شلرحنا به التّوّهم يراه من شيعة االستخدام الذي 
هو من محاسلن الكام فان توّسع العرب الذي سّوغ ان يطلق اسم 
مبعنى مخصوص ثم يعاد عليه ضمير مبعنى آخر ال يأبى أن يطلق 
فعل بكيفية مخصوصة وبعد أن يستوفي مرفوعه مبقتضاها يذكر 
له مرفوع يناسلب كيفيته األخرى فلاألول ترديد اللفظ الواحد بني 
معنيلني والثاني ترديد املعنى الواحد بني صورتني وال يقال أن هذا 
قيلاس في اللغة ألن التراكيب مسلموعة وامنا الكام في تخريجها 
على التّوّهم أو على التقدير مثا وتخصيص االسلتخدام بالضمير 
مجرد اصطاح فقد أجراه بعضهم في حرف االستثناء وفي ذهني 
أن الشلهاب اخلفاجلي6 خرج عليه قلول الشلاعر: »وحديث حبي 
ليس باملنسلوخ إالّ في الدفاتر« فالنسلخ أريد منه أوال نسخ احلكم 
ثم في االسلتثناء أريد الكتابة وقد كنت عرضت على شيخنا سيدي 
محمد معاوية قّذس الله روحه اجراء االستخدام في حرف العطف 
فلي نحو قوله تعاللى: »وجاء رّبك 
واملللك صفلا صفلا«7 فلرارا من 
اجلملع بلني احلقيقة واملجلاز في 
لفلظ جاء فاستحسلن ذللك وأّيده 
بلأن العاطلف كنايلة الفعلل كملا 
أن كنايلة اإلسلم الضميلر وهاته 
التّنظيرات جّرتها املناسلبة ولرمّبا 
سلاق احملدث بعض ما ليس الندي 
اليه باحملتلاج وظاهلر أن الغرض 
املقصلود هنا من تصحيلح عبارة 
املوطلا ال يسلتدعي هذا االسلهاب 
اذ ملخصله أن الضميلر رفع على 
توّهم بنلاء الفعل للنائلب ونظيره 
قول العرب أنهم أجمعون ذاهبون 
وأشباهه والتّوّهم كما تقدم بسطه 
وال  بلاب  دون  ببلاب  يختلص  ال 
بنوع ملن أنواع االعلراب فا يعد 
التخريج عليه من االغراب وبهداية 
الله سبحانه سلوك سبل الصواب 
والسلام من محرره خلادم العلم 
الشريف سلالم بوحاجب كان الله 
له وكتب في رجب سنة 1308هل.

)الرسالة منقولة من مقال طبع 
باملطبعلة التونسلية الرسلمية في 

جمادى الثاني سنة 1309هل(. 

6/ شهاب الدين أحمد بن عمر اخلفاجي املصري احلنفي، )977 � 1069ه�/1569 
� 1659م( قاضي القضاة، له مصّنفات في األدب واللغة وحاشية  علي البيضاوي.

7/ الفجر 22 .
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قضايا إسالمية معاصرة

متى يضطلع اخلطاب الديني بدوره 
الشمولي  في احلرب على اإلرهاب ؟

يتغلذى اإلرهلاب ويسلتمد وجلوده الفكري ملن قلراءة  منحرفة 
للتعاليلم الدينيلة  املقدسلة التلي  يعمل عللى انزالها إللى أرض الواقع 
إلحداث نوع من التغيير اجلذري والسلريع والشلامل  والعنيف، ومن 
هنا عّرف األسلتاذ شلريف بسليوني اإلرهاب بأّنه »إستراتيجية عنف 
محلّرم دوليلا حتّفزها بواعث عقائديلة، وتتوخى احلداث عنف مرعب 
داخل شلريحة خاّصة من مجتمع معني لتحقيق الوصول إلى السلطة، 

أو بدعاية ملطلب أو ملظلمة«)1 (.
وعلى اعتبار أن منطلقات اإلرهاب ونظريته تستمد مشروعيتها من 
قداسلة الدين، فاملعركة ضد اإلرهاب ال تنفك مطلقا عن معركة اخلطاب 
الديني متعلددة اجلبهات، منطلقها جتديد هذا اخلطاب وجتاوز جموده 
املضموني والشكلي ومنتهاها مقارعة األفكار الهّدامة التي تستثمر في 
الدين في معتلرك صراع التأويات النصيّة بني قراءات جامدة انتقائية 
وقراءات أخرى شلمولية متناغمة مع تطور العصر ومواكبة ملقتضيات 
الزمن في تفاعل أزلي بني الوحلي والواقع متصاحلة مع ذاتها منفتحة 

على نسق التطور التاريخي للفكر اإلسامي واإلنساني .

سبات الخطاب اإلسالمي يف حربه على الفكر 
اإلرهابي وتداعياته:

يعلّرف اخلطاب الديني في املجامع اإلسلامية كما ورد في الدورة 
اخلامسة عشلر ملجمع الفقه اإلسلامي الدولي سلنة 2004 »على انه 
طريقة التعبير التي تبنّي حقائق اإلسلام وشلرائعه في شتّى مجاالت 
احليلاة العاّملة و اخلاّصلة«)2 ( إال أن دور  هذا اخلطلاب يعرف اليوم  
انحسلارا وجمودا كبيرين وعزلة شلديدة في تعاطيه مع قضايا الواقع 
مبعطيلات علمية وتنويرية جتعله قادرا على مجابهة القضايا املطروحة 
واولهلا االرهلاب والتطرف وتوظيلف الدين في مشلاريع دموية ضد 

املصلحة العامة واخلاّصة.
فاملؤسسلات الدينية في العالم اإلسامي عاّمة وفي تونس خاّصة  
للم حتمل على عاتقهلا مواكبة تطلورات العصر والعمل على مسلايرة 
القضايلا اجلوهرية التي يعيشلها املجتمع ويعاني منهلا  وفي مقدمتها 
احلرب عللى اإلرهاب بطرق علمية ومنهج واضح وفعال يفك شلفرات 
العصلر وادوات التواصل الرقمية والتقنيلة واالتصالية بالقدر الازم 
دون االكتفلاء باخلطلب العصملاء فلي النلدوات العلميلة  أو املجلدات 
الضخمة الصادرة عن املجامع الفقهية التي ال يطلّع عليها عاّمة اجلماهير 
التي يسلتهدفها اإلرهلاب مبخططاته، وهذا ما أحدث فجلوة هائلة في 
الوعي الديني جعلت اخلطاب اإلسلامي مجلّرد لغة بروتوكولية أقرب 
للفلكلور الذي ترعاه املؤسسات الرسمية بتحويلها للخطاب اإلسامي 
إللى خطاب مناسلباتي يظهر فلي األعيلاد واالحتفاالت ثلم يدخل في 
سلبات عميق مما أحدث فراغا هائا  تّسرب من خالها الفكر اإلرهابي 
إلى عقول الشلباب وفق أجندة منظمة للجماعات املتشددة تكّرس جملة 

من املسلمات الفكرية والدينية أّولها :
• التمّسلك بفهم مقّدس للموروث الفقهي الذي هو اجتهاد بشري 

مرتبلط بالزملان وامللكان والعمل على إسلقاطه عللى أرض واقع حي 
لله رهاناته ولله قضاياه ولله مميزاتله املختلفة عن مميزات أسلافنا 
ومجتمعاتهم حتى اعتبر املستشلرق األملانلي فرهارد دفتري في كتابه 
»املناهلج واألعلراف العقانية في اإلسلام« أن التاريخ عند املسللمني 
ديلن، والدين عندهم تاريخ وهذا الذي يعطينا تفسليرا ملن يطبّق فتوى 

القرن الرابع للهجرة في القرن احلادي والعشرين .
• ثانيلا االدعلاء بأن االسلام يقف عنلد حدود فهم ملن األفهام 
أو تفسلير من التفاسلير  التلي ال يجلوز جتاوزها وكل ملا خالف هذا 
الفهلم يعتبر مبتدعلا وضاال في الديلن، وهذا ما ميثّلل انحرافا خطيرا 
عن مقاصد االسلام كدين وعن مقاصد السللف كفكر وقد ذكر اإلمام 
القرافلي في كتاب الفروق »أن اجلملود على املنقوالت ضال في الدين 

وجهل مبقاصد املسلمني  والسلف املاضني«) 3(.
فغياب اخلطاب اإلسلامي املتوازن في واقع حلي وحركي هو الذي 
ترك املساحات الشاسعة أمام اجندات التطرف واإلرهاب لتقوم مبصادرة  
الرسلالة االسلامية وحتولها الي قالب جاهز أشلبه بخرافة بروكسلت 
اليونانيلة القدميلة التي تروي مسلاوئ قاطع طريلق كان يرقد ضحاياه 
على سرير ضيق فإذا كانت الضحية أضخم من السرير قطع رجليها وإذا 

كانت الضحية قصيرة مّدد أعضاءها بفصل الرجل عن اجلسد.
فبالرغلم ملن ان  املعركلة التلي تخوضهلا األّملة اليوم هلي أكثر 
املنعطفات خطورة في تاريخها القدمي و احلديث واملعاصر فإننا ال نرى 
او نلتملس وجلود برنامج او خّطلة عمل اسلتراتيجية تخرج باخلطاب 
الديني من السلبات إلى احلركة والفعل، فاملسلمون عبر تاريخهم كانوا 
يواجهون اعداءهم  من غزاة ومسلتعمرين وهم يستمدون من اإلسام 
روح وجودهلم واسلتمرارهم ومقاومتهم  إال انه اليوم نرى اإلسلام 
نفسله يفتلك من املسللمني  ويهّجر قسلرا إللى عقول متكلّسلة جامدة 
متطّرفلة تتبنلى  الوصايلة على الفكلر بالغلو والتشلدد وتفرضه على 
النلاس بالقّوة وقتلل املخالفني وتكفير املسللمني واالعتداء على اآلمنني 
مستعملني في ذلك أحدث وأسرع أجندات التجنيد وأكثرها فتكا بعقول 

املسلمني وباملجتمع.
وهلذا ملا يقتضلي ضلرورة اشلتباك اخلطلاب الدينلي الوسلطي 
والتنويلري مع خطابلات التكفير واجلملود والتخلّص ملن اآلفات التي 
يعاني منها هذا اخلطاب في جنوحه إلى التشديد والتعسير والتضييق في 
مسلائل احلال واحلرام وفي قضايا الفنون واالقتصاد و السياسلة مبا 
يتاءم مع روح العصر من دون املساس بالثوابت العقائدية واألخاقية .
وإن هلذا الذي أسلميه اشلتباك اخلطلاب االسلامي التنويري مع 

اخلطاب التكفيري اجلامد  يقع على عّدة مستويات .

أوال رهانات التحرير يف  الخطاب الديني :
وهلو ما يتعلّلق اوال بتحرير اخلطاب اإلسلامي من تللك الصبغة 
البروتوكوليلة الفلكلورية التي أضحت تضطلع بها املؤسسلات الدينية 
التلي تقتصر في مهامها على الشلكليات الفقهيلة واإلدارية مما جعلها 
بعيدة علن متغيرات الواقلع وقضاياها وافتقادها ألدوات التشلخيص 

1  � محمد عزيز شكري، اإلرهاب الدولي، ص 16.
2 � مجّلة مجمع الفقه اإلس���المي الدولي، الدورة اخلامس���ة عش���ر، اخلطاب اإلس���المي 
3  �  شهاب الدين القرافي، الفرق 38، املسألة الثالثة، ج 1، ص 188.ومميزاته والتحديات التي تواجهه، عمان، 2004، قرار رقم 135 )15/1(، ج 1 ، ص379.



2 22الثالثي الثالث / 2016 ـ العدد 9 9

الزيتونية املجلة 25

االجتماعيلة  الظواهلر  لعديلد  العلميلة  واملعاجللة 
كاالنتحلار واجلرميلة والتفلكك األسلري وانحدار 
القيم واإلرهاب مبا جعل املؤسسلات الدينية عاجزة 
عن وضع االستراتيجيات الفعاّلة ملجابتها بالتعاون 
مع جهات أخرى كاملجتمع املدني واملنظمات الدولية.

كما انله ال ميكن بلأي حال أن يتحلرر اخلطاب 
الدينلي إال  بتنقيلة اخلطاب نفسله ملن كل ما يعطل 
نسلقه التقدملي التنويلري املتعارض مباشلرة مع 
مقتضيلات العصلر والتلي جعلت عديد الدراسلات 
الغربيلة كما ذكر الباحث األمريكي سلكوت هيبارد 
)Scott W. Hibbard( فلي كتلاب لله بعنلوان 

»السياسلة الدينية والدول العلمانية« تّكرس فكرة أن 
اإلسام حتديدا من بني األديان األخرى يعتبر معاديا 

للمنطلق واحلداثلة ويتناقض مع مبلادئ وأعراف التنوير التي تشلّكل 
املجتمع احلّر ) 4(.

ففتلح بلاب االجتهلادات املعاصرة اليلوم أضحت ضلرورة ملّحة 
إلخراج الفقه والفكر اإلسلاميني من مدار التقليلد األعمى، واملقصود 
بذللك التحلرر البنّاء من سللطة الفهلم األّول التي هيمنلت على وجدان 
املجتمعات  حتى أصبحت التيّارات األكثر أصولية وسللفية تهيمن على 
املشلهد اإلسلامي باعتبارها الناطق األمني باسلم  أصالة اإلسام مبا 
جعلها  حتتكر سللطة املعرفة الدينية باسلم السللف الصاللح، فغدونا 
نواجه  قضايا عصرنا  ونحن ملتفتون إلى الوراء، عسى أن نتلّقى وحيا  

أو فهما قدميا يسعفنا بالنجاح في امتحاناتنا الراهنة .
ولنلا أن نشلير إلى انتقلاد اإلمام بان عاشلور لهذا املنهلج املنغلق 
في التعاملل مع اخلطاب القرآنلي في مقدمات التحريلر والتنوير حني 
اعتبر أن أغلب كتب التفاسلير املوجودة التي اعتمدت املنهج السلفي في 
التفسلير، مقتصرة على اإلحالة  على كام سابق الحّظ ألغلب املؤلفني 
فيهلا  إال جمع كام األقدمني على تفلاوت بني االختصار والتطويل)2( 

وهو ما ميثل تعطيا لفيض القرآن الذي ماله من نفاذ .
لذلك وجب على اخلطاب الديني التنويري أن يتمثّل نفسه من داخل 
امللدارس الفقهية والفكرية املسلتنيرة التي تؤمن أنله ال يوجد فقيه هو 
آخر الفقهاء و ال مفّسر هو آخر املفسرين بل هو نسق يحاكي فيه العقل 
املسللم أزلية الوحلي وخلود الرسلالة، دون أن يكون فلي ذلك قطيعة 
تتنكلر لألصلل وتنصهر فلي التغريب املتعلارض كليا مع بنيلة الفكر 
والثقافة اإلسلامية وهو ما بدأه فعا جمهرة من علماء اإلسلام الذين 
نلادوا بضرورة االنتقلال من اإلجتهاد الفردي إللى االجتهاد اجلماعي 
اللذي يتشلاور فيله علملاء من مختللف التخصصلات واملشلارب في 

القضايا الراهنة املطروحة.

ثانيا رهانات التنوير واالشتباك الديني مع  االرهاب 
إن  ما نعيشه نحن اليوم كمسلمني ليس معركة عادية أو عسكرية أو 
احتال ألرض واغتصاب لثلروات، أبدا فنحن نعيش حربا رمزية على 
اإلسلام من داخل اإلسام نفسله، وهنا تكمن اخلطورة ألن االرهاب 
يسلتهدف الوعي اجلمعي لهذه االّمة بأن دعوة نبييها »رحمة للعاملني«، 
بأن رسالتها هي رسلالة احلق ضد الباطل والعدل ضد الظلم واحلرية 

ضد العبودية واألخّوة ضد الكره واملساواة ضد امليز والعنصرية .

لذلك تتعلّق مسؤولية هذا التنوير أوال بجهود 
املؤسسات الدينية الرسمية واملفكرين والباحثني 
والدعاة واألئملة في االشلتباك العلمي والكامي 
ملع الفكلر اإلرهابلي املتطلرف واملنغللق باإلملام 
بفلسلفة االسلام في بنلاء االنسلان واحلضارة 
بعيدا علن منطق العنف والرفلض واالقصاء التي 
تتناقلض مع روح اإلسلام فلي اسلتنبات ثقافة 
قائمة عللى اإلعتلدال والعدل وهلي الركيزة التي 
قامت عليها السلماوات واألرض كملا قال القرآن 
العظيلم »ومّتت كلملة رّبك صّدقا وعلدال ال مبّدل 
لكلماته وهو السلميع العليم« صلدق الله العظيم. 
وقلد عّقلب  اإلملام بلن عاشلور تعقيبلا غاية في 
الروعة بقوله: »إن القرآن بلغ أقصى ما تبلغه الكتب 
في وضوح الداللة وباغة العبارة عادل في أحكامه 
ال يعثر في أحكامله على ما يخالف الواقع وفي ذلك ضرب من التحدي 

واالحتجاج بالقرآن«.
إن دور اخلطلاب الدينلي  فلي احلرب على اإلرهلاب محوري وفق 
إسلتراتيجية واضحلة ومتماسلكة حتتاج اجنلدة إعاميلة واتصالية 
موازية ملا يسلتخدمها اإلرهابيون  تدفع بالدين إلى خندق الصراع  مع 
اإلرهلاب بأدوات علمية واتصاليلة وتقنية متطورة إذ كيف ميكن ان أن 
نتخيلل اليوم حربا عللى اإلرهاب  مبجلّرد دروس وعظية وإرشلادية 
متلفلزة فلي الوقت الذي يسلتخدم فيله اإلرهابيلون أحلدث التقنيات 
واملضامني صوتا وصورة لتجنيد الشباب فاملعركة مع هذا الفكر القاتل 

أشبه بصراع حياة أو موت نحتاج فيه إلى عّدة مستويات .
• احلاجة إلى اخلطلاب العلمي األكادميي الذي يصوغه املفكرون 
والباحثون املسللمون  في رّد شلبهات الفكر اإلرهابي ودحض حججه 
وفق رؤية شلمولية لإلسلام ،مقاصدية عقانية وسطية متجّذرة في 

مسار الفكر اإلصاحي واملقاصدي الذي عرفته الثقافة اإلسامية.
• ارسلاء  خطلاب ديني  داخل املسلاجد قائم عللى تنوير العقول 
واالنتصلار للقيلم اإلسلامية وتبيان انحرافلات الغللو والتطرف من 
داخلل القلرآن نفسله كملا قلال تعاللى  »وجاهدهم بله جهلادا كبيرا« 
وذلك ال يكون إال  باكتسلاب األئمة واخلطباء القدرة القدرة على التبليغ 
والتواصلل مع الشلباب واملجتملع واسلتثمار رمزية املسلجد واملنبر 

واحملراب في استقطاب املصلني إلى الفكر الوسطي املعتدل.
• احلاجلة إلى خطاب إعاملي ديني متماسلك مضمونيا متطور 
اتصاليلا قلادر عللى تضييلق الفجلوة اإلعاميلة التي سلمحت للفكر 
املتطرف باالسلتحواذ على الفضاء اإلعامي في الفضائيات ووسلائل 
التواصلل اإلجتماعي ومبا سلمح للجماعات اإلرهابية من اإلسلتحواذ 

على الفضاء االفتراضي االلكتروني لبث سمومهم الفكرية.
ختاملا إن املعركة ضد اإلرهاب رمزيلة وداللية في جوهرها ودور 
الدين فيها حاسلم ومفصلي، ألن االستقطاب الذي تقوم به اجلماعات 
االرهابية في املجتمع  منطلقه ومسلوغاته قائمة على التسلخير باسلم 
الديلن وشلعاراته وقلد نبّه عبلاس محمود العّقلاد في كتابله »التفكير 
فريضة اسلامية« : إن اإلسام ال يقبل من مسلم  أن يلغي عقله خنوعا 

ملن يسّخره باسم الدين في غير ما يرضي العقل والدين .
فلإن ما نلراه اليوم من دملار هائل نلاجت عن قصور فلي اخلطاب 
الديني املسلتنير الذي فسح املجال للخطاب املتشدد تاركا وراءه دروبا 

من الوحل واملستنقعات . 
* إعالمي وباحث في الحضارة والفكر اإلسالمي. 

بقلم: أ. غفران حسايني *               

4 - سكوت هيبارد، السياسة الدينية والدولة العلمانية، ترجمة األمير سامح كرمي، سلسلة 
دار املعرفة، 2014، ص 40.
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ما هي طبيعة هذا احلدث الثقافي 
الذي انعقد بجامعتكم ؟

تتنزل هذه الندوة )القانون اإلنساني 
الدوللي واملشلترك احلضلاري(  ضملن 
رؤيلة اجلامعلة اجلديلدة لإلنفتلاح على 
القضايلا اإلنسلانية التي يعيشلها العالم 
اليلوم فلي ظلل ملا طلرأ ملن النزاعلات 
واحللروب التلي أثلرت تأثيلرا مباشلرا 
على الفئات الضعيفة في املجتمع النسلاء 
واألطفلال وأحدثلت واقعا جديلدا حتول 
فيله عدد كبير ملن املواطنلني إلى الجئني 

وطالبي السام والعيش الكرمي .

م���ا هي األط���راف املش���اركة في 
هذه الندوة ؟

سلؤال هام جلدا ذلك أن هلذا احلدث 
اإلنسلاني مثلل نقطة حتلول منهجي في 
أنشلطة اجلامعلة التلي تضلم ألول مرة 
ضيلوف ملن خمسلة دول عربيلة وثللة 
متميلزة من املنظملات اإلنسلانية العاملة 
في ميدان حقوق اإلنسان وقضايا اللجوء 
على نحو الهال األحمر القطري والهال 
األحمر التونسلي وبعثة الصليب األحمر 
بتونلس واملنظمة العربيلة للهال األحمر 
الدوللي  واملنتلدى  األحملر  والصليلب 

للقانون اإلنساني .

حدثنا ع���ن الورقات العلمية التي 
طرحت في الندوة ؟

طرحت في الندوة قرابة السلتة عشر 
مداخللة ومحاضرة تناولت فلي مجملها 
قضايلا متنوعلة ذات أهمية في مامسلة 
قضايا اإلنسان، تعتبر محاضرة الدكتور 
محملد املعاضيد بعنلوان )الدبلوماسلية 
مدخل للعمل االنساني( وسيلة هامة جدا 
ملن التواصلل الدبلوماسلي اللذي ميكن 
أن ميثلل واجهة متميزة للعمل اإلنسلاني 
وفتلح عاقلات التواصلل ملع املنظمات 
والهيئلات العامللة فلي ميلدان احلروب 

والنزاعات .
وحتدثلت احملاضرة الثانيلة للدكتور 
األخلاق  )ملكارم  صديلق  أو  فلوزي 
احلربية في االسلام( على تراثنا املتميز 
في القرآن والسلنة ملن األخاق واآلداب 
في التعامل مع األسلير واملدني والرهبان 
ووصيا الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الرفق باملدنيني ومن بعلده أبو بكر وعمر 
رضي اللله عنهملا. وحتدثت ملن جهتي 
في احملاضلرة الثالثلة )القواعلد الفقهية 
املؤطلرة للعملل اإلنسلاني( علن اجلذور 
وظهلور  اإلنسلاني   للعملل  التاريخيلة 
مصطلحلات جديدة اليلوم لها أصول في 
تراثنا العربي واإلسلامي ثم ربط ما بني 

القواعد الفقهية والعمل اإلنساني من نحو 
قاعدة »األمور مبقاصدها« وقاعدة »سلد 

الذرائع« وقاعدة »املصالح ل املفاسد«.

ما هي املقررات والتوصيات التي 
انتهى إليها املشاركون في الندوة ؟

لقد ختمت الندوة بتلاوة  بيان اإلرث 
املشترك الذي متخض عن العناصر التالية:

1 ل توقيلع مذكلرة تفاهم بلني املعهد 
العاللي للحضلارة اإلسلامية واملنتلدى 

اإلنساني للقانون الدولي.
2 ل تعهلد احلاضلرون بدوريلة هذه 
النلدوات فلي كل علام ووقلع االختيلار  
على عنوان اللدورة القادمة )فقه النوازل 

اإلنسانية في املذاهب الفقهية(.
للمصطلحلات  موسلوعة  إعلداد  ل   3
اإلنسانية في القرآن والسنة والفقه والقانون.

4  ل اعتماد فريق من طاب املعهد العالي 
سفراء للسام والعمل اإلنساني في العالم .

5 ل طباعة أوراق الندوة في كتيب.
املشلترك  أن  عللى  التأكيلد  ل   6
احلضاري يجمعنا وال يفرقنا ويقدمناوال 

يؤخرنا .
7 ل  الشراكة التي يجب أن تتوسع لتضم 

العاملني في احلقلني اإلنساني واحلقوقي .ڈ

توسيع الشراكة لتضم العاملين في الحقلين اإلنساني والحقوقي

هذه رؤية الجامعة الجديدة 
لإلنفتاح على القضايا اإلنسانية 

التي يعيشها العالم اليوم

الدكتور سامي الفريضي

2 نوفمرب 2016 ندوة دولية حول  انعقدت بجامعة الزيتونة يومي الثالثاء والأربعاء 1 ـ 

)القانون الدويل الإن�ساين وامل�سرتك احل�ساري( �سمن �سراكة علمية بني  املعهد العايل للح�سارة 

الإ�سالمية واملنتدى الإن�ساين للقانون الدويل �سمت ثلة من العلماء والقانونيني والفقهاء 

من اجلزائر وليبيا وقطر وال�سعودية والكويت .

وقد كان لنا لقاء مع املن�سق العام للندوة الدكتور �سامي الفري�سي لي�سلط ال�سوء على 

هذا العر�ض الثقايف الذي تزينت به اأ�سوار  جامعة الزيتونة العامرة .



املقدمة:
متثل املرابحة إحدى منتجات املالية اإلسلامية األكثر انتشلاًرا لكنّها ليسلت مبنأى عن 
عديد التحفظات لكثرة ما قد يشلوبها تطبيقيّا من مخالفات وما قد يلُفُّها من مشتبهات كالّربا 
والعينلة وبيع ما ال ميلك واجلهالة فالغلرر. وما هذه إال محاذير تتجلى في نصوص عّدة من 
بينها نص اجلواز الشرعي املضيّق لدى املالكيّة حيث يعتبرونها »بخاف األولى« واملقصود 
تفضيل املساومة عن املرابحة ومردُّ ذلك عندهم كثرة ما يحتاج إليه البائع من بيان وتفصيل 

قد يشقُّ عليه وهذا ما أراه منفذا واسعا للتجاوزات ومن ثمة للتحّفظات.
واحللال كذللك يكون لزاما عللى املصارف اإلسلامية بوجه خاص اسلتباق التحّفظات 
ومعاجلة املشلتبهات التي تتلبّسلها بعض تطبيقاتها املهنيّة حتى تضمن استمرارية شرعيّة 
للمنتج. فمن اإلشلكاليات التي أرها ذات أهمية مزدوجة شلرعيّا اعتبلارا لصفة األمانة التي 
تتسلم بها املرابحلة وماليّا اعتبلارا للجهلود الدولية والوطنية لتفعيل الّشلفافية أشليِر إلى 
اجلهالة املتعلقة بزيادة الثمن نضير تأجيل دين املرابحة حيث تقتصر املعاجلة احلالية ، وفق 
نص املعيار الشلرعي رقم 8 وحسلب التطبيقات املهنيّة، على إظهار نسلبة عامة للّربح دون 

ناته رغم أهميّته لدى العميل ُيْحفُظ به حُقُه فيَطمئنُّ به قلبُه. تفصيل مكوِّ
واعتبارا لهذه املشتبهات تتولّد جملة من التساؤالت :

٭ ما الذي تعنيه األمانة اصطاًحا وما هوتأثيرها في ربح املرابحة ؟ )تصنيف وتفصيل 
الربح(

٭ مللاذا لم ُيفّصل الرِّبلُح في التّطبيقات املهنيّة رغم اسلتنفار الهيئات الّشلرعيّة لتكثيف 
ضوابط املرابحة  وكيف ُيعالَج األمر؟ )حساب ِصنْفي الربح  وثمن املرابحة املؤّجلة(

٭ ما أهميّة هذه املعاجلة في حال احلكم باجلهالة اليسيرة أواملتوسطة ؟ )الّشفافية املالية( 
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قف

الش ربح املرابحةمطارحات

د. نبيل بن عرفــــة
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٭ كيف التثبّت من سلامة املنهجيّلة العلميّة لتجهيز جدول 
إرجلاع دين املرابحلة ؟ )التجانس بني الربح البسليط وإحداث 

نسبة حتيني بسيطة بضارب الّدًْين  (؟

املرابحة واألمانة التعاقدية
1.1. تعريف األمانة التعاقدية:

األمانلُة لغلًة تعنلي االطمئنلان(1 )والصدق فهلي مصدر 
»أُمن« و»أَِمن«  أْو   »أِمن ِمن« كأن يْؤًمن  الّرجل  ِمن الّرجل على 
كلذا أي  وثق به واطمأّن إليه. واصطاًحا مفادها أّن أحد طرفي 
العقلد اطمئلّن ملا ّصرح به اآلخلر عن عناصر العقد األساسليّة 

كمحل العقد والّسعر والتّابعة لها كاحلسم )اخلصم(.
2.1. تعريف املرابحة:

رجوعا إلى التعريف الوارد في مسلتند األحكام الشلرعية 
التّابع للمعيار الشرعي رقم 8 متثّل املرابحة إحدى بيوع األمانة 
إْذ ُيعتملد فيهلا على بيان ثمن الّشلراء أو التّكلفلة  وما زاد عليه 
ملن ربح واإلخباِر بكلِّ ما يؤثر فيهما كاحلسلم ويكون التعاقد 

باتفاق الطرفني.
3.1 . ربح املرابحة واألمانة

 رجوعلا إللى التعريفلني الوارديلن فلي مسلتند األحكام 
الشلرعية من جهة وملحق التّعريفات من جهلة أخرى التّابعني 

للمعيار الشرعي نستنتج ما يلي :
٭ تتميز املرابحة العادية غالبا ببيع حاّل وسللعة معروضُة  

فا  أمر وال وعد بالّشراء.
٭ تختللف املرابحة املصرفية ُ علن املرابحة العادية بوجود 
وعد بالّشلراء وتتميّز بالوسلاطة التجارية حتًما وليس بتأجيل 

الثمن لُزوًما مع ترجيح وجود وعد بالشراء)2( َضماًنا.
٭ يقتصلر البائع على »الّربح األصللي« دون مقابل لألجل 

عندما تكون املرابحة حالُّة.
وحيلث أّن معنلى األمانلة االطمئنلان فلإّن تفصيلل ربح 

املرابحة املؤّجلة ضروري لاعتبارات التالية :
٭ زيادة التقسيط أوالتأجيل قد تصرف العميل إلى التّعجيل 
بعد ِسلنني إذا رأى  فيها شططا أو يفاوض تخفيضا في نسبتها  

أويبحث عن متويل بديل وهذا حقه يجب حفظه له ليطمئّن به .
٭ جند في مسلتند األحكام الشلرعية املذكلور ما يدعم هذا 
التوّجه حيث ينّص على ما يلي: »...املرابحة بيع بالثمن األصلي 
ملع زيادة لذا يجلب بيان الزيادة احلاصلة عللى الثمن األصلي  
يقع التراضي عليها...«)3(. فإذا كان الربح األصلي محّل بيان 
وإفصاح وهو متوفلر في املرابحة املصرفيلة وخارجها وأكثر 
اعتداال بحكم املنافسلة فمن باب أولى أن تكون زيادة التّقسيط 
كذلك ألنها ملا ُوجدت إال لعجز العميل علن تعجيل الثّمن وعند 

العجز يكمن الّشطط واستغال احلاجة.  
٭ قياسلا على احلسلم وهو محلل بيان للعميل فلاّن زيادة 

التقسيط تستوجب أيضا بياًنا.
 أّما التّفصيل الذي أقترحه فهو كاآلتي:

أّوال : بيلان هامش جتلاري بحت مبعنى النملاء املتولد عن 
معاملة جتارية صرفة حالُّة االسلتخاص بني العميل املشتري 
والبائلع العلارض للسللعة ال أثر للّزملن فيه ُسلمِّي في ملحق 

التعريفات ِ»الّربح األصلي« 
ثانيا : بيان زيادة الثمن بفعل التأجيل أوالتقسيط. 

بالتّاللي  لدينا : ربلح املرابحلة املصرفية مؤجللة الدفع = 

2  / يستغنى عنه البنك في وجود خيار الشرط وفيه حديث حبان 
بن منقذ عن الني صلى الله عليه  وس���لم أخرجه ابن ماجه في س���ننه  

. 789 / 2
3/  ص 106 من املستند املذكور في عنوان إبرام عقد المرابحة. 

1 - معجم املعاني اجلامع واملعجم الوسيط � معجم عربي � عربي 
www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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هامش جتاري  +  زيادة التأجيل أو التقسيط
4.1 . زيادة التأجيل أوالتقسيط واملوقف 

الشرعي
الزيلادة  هلذه  األربلع  واملذاهلب  اجلمهلور  أجلاز 

لاعتبارات التّالية: 
البدالن مختلفان في عقد البيع واملرابحة من بني 

البيوع فانعدما شرطا التساوي والقبض.
جلازت الزيادة فلي الثملن املؤّجل حتلى تكون 

املبادلة عادلة الّن سلعر األصل قد يرتفع بعد التعاقد 
بحكم العرض والطلب فيكسب العميل في غياب زيادة 

الثمن والعكس بالعكس.
استعمل املالكية عبارة »جعل للزمان مقدار من 

الثمن« جلواز الزيادة )4(
5.1 . زيادة التأجيل أوالتقسيط :

الشفافية املاليـّة لرفع الجهالة  وتثبيت 
األمانة

 أ � تعري���ف اجلهالة: اجلهالة تعني غياب اخلبر عن إحدى 
عناصر العقد بسلبب التستّر أو الّسلهو أو اإلهمال أو للتّغاضي 
لعلدم األهميّلة وبالتالي فيها شليء من الغرر إْذ قلد  ينجر عنها 
سلتر للعاقبة أوبلفظ املعيار الشلرعي رقم 31 »تلردد في األثر 
بلني الوجلود والعدم«. واجلهاللة، كما الغرر، قد تكون يسليرة 
فُمغتًفلرة أو كبيرة فمحرمة أو متوسلطة فيتغيلر حكمها مبدى 
الدّقلة في حتديلد الّضوابلِط املانعة للنلزاع. والسلؤال الواجب 
هنلا يكملن فلي حتديد نلوع اجلهاللة املتعلقلة بزيلادة التأجيل 
أوالتقسليط، في مبرراتها وفي مدى وجاهتها ليس من النّاحية 
الفقهيلة فحسلب ولكن أيضلا من ناحيلة الضوابلط الفنيّة التي 
تخضلع لها املصارف عموما في إطار مقلررات« بازل« زد على 

ذلك معايير مجلس اخلدمات املالية اإلسامية .
ب � تصنيف جهالة زيادة التأجيل أوالتقس���يط : متثّل 
هلذه الزيلادة جزًء ملن الّربح وهلو معلوم فلا تبلدو جهالتها 
فاحشلًة ولكن هل ميكن اعتبارها يسيرًة حتّى وإن غابت املشّقة 
في كشلفها ولم يتعّطل البيع فلي بيانها ! فهل ميكن احلديث عن 
كشلف هذه الزيادة كالكشلف عن أسلس دار للبيع !. هل ميكن 
اعتبارها متوسلطة عللى غرار بيلع الغائب يحّل بشلرط ضبٍط 
للمواصفلات مانلٍع للنلزاع ؟ وزيادة التقسليط كذللك ِبضبِْطها 
ُيحفلظ حقُّ العميل في تفضيل التّعجيل عن التّأجيل وفي اإلقدام 
أواالنكفاء علن املرابحة أليس في هذا الضبلط أيضا دفع للنزاع 
؟. هلذا مبحث يسلتوجب وقفة من املختصني فلي فقه املعامات 
والقائملني عللى إصلدار املعايير الشلرعية  مع األخلذ باألبعاد 
االقتصاديلة لهذه الزيلادة وتذكيرا مبتطلبلات األمانة التعاقدية 
املتأصللة فلي املرابحة. ولكلن بقطلع النظر علن التصنيف بني 

4/ عقد مرا بحة  دراسة م مقارنة خديجة أبوزيد
www.khadigaabouzid.wix.com

وبداية املجتهد 108/2 � كتاب املرابحة.

يسيرة ومتوسلطة فهذه اجلهالة تناقض مبدأًّ أساسيّا للحوكمة 
الرشيدة متمثّا في الّشفافية املاليّة. 

ج � الّشفافية املالية لرفع اجلهالة  وتثبيت األمانة:
لقد تبنى مجلس اخلدمات املالية اإلسامية جملة من املبادئ 
اإلرشلادية )5( وأصدر عّدة معايير من بينهلا معيارا للحوكمة  
في ديسلمبر 2006 لتأكيد حتمية الشفافية واإلفصاح  وقابلية 
املعلومة للمقارنة  كما ورد ذلك في املبدأين اخلامس والسلادس 
حلفلظ حقوق »أصحلاب املصاللح« تكاما مع املعاييلر الدولية 
الصادرة عن جلنة بازل في صيغتها الثانية.وإن كان للمساهمني 
مرتبة متقّدمة إالّ أّن املعايير اإلسلامية والدولية أعطت للعماء 
أيضلا مكانة هامة لرعاية مصاحلهم في مسلائل علّدة من بينها 
الّشفافية ملا في ذلك من تأثير على منوالنشاط املصرفي. في هذا 
السلياق، واعتبارا ملا يقّدمه تفصيل ربلح املرابحة من إمكانيات 
للعميلل ملن ناحية املقارنلة واملفاوضلة والعدول علن التأجيل 
نحوالتعجيل أواالنكفلاء عن املرابحة أصا فاني أرى أّن في هذا 
التفصيل تطبيق للمعايير الصلادرة عن  مجلس اخلدمات املالية 

اإلسامية من جهة وجلنة بازل ل 2 ل من جهة أخرى.
2 - حساب الربح

2 - أ - قاعدة احتساب الربح التجاري 
لئن اّتفلق الفقهاء على ماهيلة الثمن األول باعتباره يشلمل 
الّسلعر األّول واملصروفات األخرى إالّ أنهم اختلفوا في ما ُيضم 

5/ احلوكمة في املؤسس���ات  املالية واملصرفية العاملة وفق الشريعة  
اإلسالمية مؤمتر« حوكمة الشركات املالية » الرياض 17-18 فريل 2007 

دار املراجعة الشرعية .
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من بني هذه املصروفات إْذ يرى املالكيّة أاّل ضمَّ إالّ للمصروفات 
األساسية املباشرة  »ذات أثر على العني« في حني يرى اجلمهور 
حتميلا شلاما للمصروفلات القابللة للضلّم وهذا ملا أخذت 
بله املعايير الشلرعية فلي حتديد ماهيلة الثملن األّول وبالتّالي 
وجلب التنبّه إلى هذا املصطلح لتحديد قاعدة احتسلاب الهامش 
التجاري إّذْ يرى جميعهم حسلاب الّربح على الثمن األّول لكنهم 

اختلفوا في مّكوناته. 
واللذي أراه أّن املصروفلات التلي تزيلد فلي قيملة األصل 
لن أدائله تقنيّا أوتؤثر في  سِّ اقتصاديلا لتّعلقها مبواصفاته )حُتً
عملره االفتراضي...الخ ( بحيلث جتعله ُمكاِفئًا ألصل مشلابه 
محل عرض وطلب فكأمنا اشلترى املصرف هذا األصل املكافئ  
بسلعره األّول اللذي يقلارب الثملن األّول لألصل محلل العقد 
وبالتاللي أرّجلح رأي املالكيّلة فلي حتديلد ماهية الثملن األول 
وبالتّالي في حتديد  قاعدة احتسلاب الهامش التجاري استنادا 
للبعلد االقتصلادي وإن للم يتحلّدث املالكيلة علن تفصيل ربح 

املرابحة وأخذوه على عموميته.
بالتالي لدينا :

✔ هامش جتاري بحت = نسبة الربح التجاري * الثمن األول

✔ هامش جتاري= نسبة الربح التجاري * )السعر األول + 

املصروفات التي تزيد في قيمة األصل اقتصاديا (
✔ ثم���ن املرابحة احلاّلة = الثم���ن األول + هامش جتاري 

بحت + مصروفات أخرى لالسترداد دون تربح 
ثم���ن املرابح���ة مؤجلة = الثمن األول * )1+ نس���بة 
الربح التجاري + نس���بة التأجيل ( - نسبة التأجيل * 

قسط حال + مصروفات أخرى دون تربح

بالتالي أعتبر : 
أالّ ترّبلح ملن التأمني مطلقلا إْذ مُيثّلل خدمًة ماليًّلة لتغطية 
املخاطلر ال حلّق للمصرف فلي الترّبح منها وقد ُيضلاُف للثّمن 
الثاني بعنوان االسلترداد وفق البند رقلم »6.2.3« من املعايير 

الشرعية .
أالّ ترّبلح ملن املصروفلات املتعلقلة باخلدملات املصرفيّة 
املصاحبلة للمرابحلة الجتناب شلبهة الربا بسلبب َوْصل هذه 
املصروفات لَدْيِن املرابحة فوجلب االقتصار على مقدار التكلفة 

)رسوم( وهذا بخاف حالة الَفْصل.)6 (
أالّ تربلح ملن املصروفلات التلي متثلل خدملاِت األطراف 

األخرى أوواجبِا جبائيا كالتّركيب والّشحن واألداءات.  
واسلتناًدا ملا ناحظله عمليّا من توسليٍع في قاعلدة الّربح 
ميّكن بعض املصارف اإلسامية من حتقيق أرباح هاّمة بتطبيق 
نسلبة ربح متدنيّة  أرى من األولى حصر قاعدة الربح في  ما ال 
ُشلبْهة فيه وحتقيق نفس مقدار الربح بنسبة أرفع نسبيّا  لكنّها 

تستجيب ملتطلبات الشفافية واألمانة و براءة الذّمة .
2 - ب - قاعدة حساب زيادة التأجيل أوالتقسيط 

في حال تأجيل الّدفع أوالتقسليط فإّن ثمن املرابحة صافي 
القسلط احلال ميثّلل دينا في ذّمة العميل ولكلن هل ميثل قاعدة 
حلساب زيادة التأجيل أوالتقسيط ؟ وجوابه بعون الله كما يلي :

املعامللة ذاتهلا  الّربلح فلي  الّربلح عللى  أّوال : ال يجلوز 
لاعتبارات التالية :

6/  للتفصي���ل راجع  »ضابط التفرقة بيت األجر والرس���م« املبحث 
الثالث من املساق الثاني من  موسوعة  املالية اإلسالمية )النظام املصرفي 

اإلسالمي(   د.عزالدين خوجة    

دون تقسيط حالة تأجيل بسنة 

ن تقسيط سعر أصلي
ن . هامش 

تجاري تركيب أساسي ثمن أول هامش تجاري
مصروفات 

أخرى

% 13 100000  % 10 2000 102000 10200 600
ثمن مرابحة 

مؤجلة  مدة تأجيل ربح مرابحة قسط حال ثمن مرابحة حالة دين قبل تأجيل
زيادة 

التأجيل دين بعد تأجيل
125410 سنة 22810 5000 112800 107800 12610 120410

إرجاع متساوي مدة = 5 سنوات حالة تقسيط 

ربح تقسيط
قاعدة ربح 

تقسيط إرجاع ثابت إرجاع + ز. تقسيط هامش تجاري مصروفات أخرى
أقساط 
جملية ضارب الدين  للتثبت

37830 97000 97000 134830 10200 600 145630 تحيين دفوعات
12610 77600 19400 32010 2040 120 34170 5 19400 
10088 58200 19400 29488 2040 120 31648 4 19400
7566 38800 19400 26966 2040 120 29126 3 19400
5044 19400 19400 24444 2040 120 26604 2 19400
2522 0 19400 21922 2040 120 24082 1 19400

97000
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ميكلن الترّبح من الربح بتقليبه في معاملة اقتصادية موالية 
أّملا التربح منه  في نفس املعامللة  وإن كان عاجا فمعناه نقودا 
تللد نقودا وهذا عني الربلا ألنها جعلت لتحقيلق التبادل فا  تلد 

نقودا.
 إذا كان الترّبلح ملن الربلح عاجا علني الربلا فالزيادة فيه 

مقابل التأجيل أوالتقسيط ربا النسيئة 
ثانيا : املصروفات األخلرى متثّل ديونا ال ترّبح فيها عاجا 

فكيف بالزيادة نسيئة ! 
ثالثا : الثمن األول كما سلبق حتديلده ميثّل قيمة اقتصادية 
جلملة املنافع الكامنة في األصلل محل التعاقد والزيادة فيه عند 
التأجيل أوالتقسيط إمّنا زيادة مرتبطة بأصل محل العقد مقبولة 

شرعا. 
بالتالي يكون احلساب كما يلي :

حالة أولى: تأجيل لسلنة واحدة دون تقسليط دوري مع 
وجود قسط حال عند التعاقد.

✔ زيادة التأجيل أوالتقسيط = نسبة التأجيل * ) الثمن األول- 

قسط حال(
ثمن املرابحة احلاّلة = الثمن األول * )1+ نسبة الربح 

التجاري( + مصروفات أخرى دون تربح

✔ حال���ة ثانية : تقسليط دوري كما هومعملول به مهنياّ 

)كاإلرجاع املتساوي(
حتسلب زيادة التقسليط عللى الثمن األول صافي القسلط 
احللال املتبّقي بعلد طرح ما مت إرجاعه ومتثّل األقسلاط اجلملية 

أقساط عقد املرابحة مشتملة على :
✔ ربلح املرابحلة مفّصلا  في ُجْزئيْله بهامشله التجاري 

وبزيادة التقسيط
✔ إرجاع أصل الدين محل الّزيادة وهوالثمن األول صافي 

القسط احلال
✔ مصروفات أخرى دون تربح

3 - نسبة حتيي الربح لصّحة جدول إرجاع دين 
املرابحة : النسب البسيطة بضارب املديونية

اعتبلارا ملا سلبق بيانه عن تفصيل الربح حيلث من مميّزاته 
أالّ ربلح على ربلح وتطبيقا ملبدأ التجانس بلني التدفقات النقدية 
ونسبة حتيينها فإّن هده النّسب ال بد أن تكون بسيطة ومرتبطة 
مباشلرة مبا تبقى من دين )أوزان أوضوارب املديونية ( فقد قد 

توصلنا إلى بيان الّصيغة التالية : 
1 نسبة حتيي ربح  الفترة »ف«    =    ---
1 + ) نسبة الربح * دين متبقي/ قسط ف(

حيلث  ميثّل ) ديلن متبقي/ قسلط ف (  ضلارب املديونية  
للفترة املعنية ) وزن نسبي مقارنة بقسط الفترة(

3 - مث���ال تطبيق���ي : )دون اعتبلاراألداء عللى القيملة 

املضافة(:لنفترض  املعطيات التالية  لعقد املرابحة 
مح���ل العقد: آلة صناعية / الّسلعر األول :100000 د / 

قسط حال :5000 د/ مصروفات تركيب أساسي:2000  
الربح هامش جتاري : 10 % مع زيادة التقسيط  1 %3  

تكاليف  إبرام العقود : 120  يتقاسمها املتعاقدان 
تكاليف دراسة اجلدوى: 400  يستفيد منها  العميل وبطلب 

منه 
رسوم سلعية واتصاالت : 80 د 

مدة العقد : 5 سنوات بإرجاع متساِو

 خاتمة : توصيات
 اسلتنادا مللا سلبق بيانله، أقتلرح عللى الهيئات الّشلرعيّة 
للمصلارف اإلسلامية وعللى القائملني عللى إصلدار املعايير 

الشرعية ومجلس اخلدمات املالية اإلسامية ما يلي :
1 ل  إخبلار العميلل بزيادة التقسليط أوالتأجيلل فهذا حقه 
بحفظله تكون األمانلة وما وجدت هذه الزيلادة إال لعجز العميل 
عن تعجيل الثّمن وعند العجز يكمن الشلطط واستغال احلاجة 

فوجب التفصيل.  
2 ل  التّفصيلل اللذي نقترحله كاآلتلي: رب���ح املرابحة 
املصرفي���ة مؤجلة الدف���ع = هامش جتاري بحت + 

زيادة التأجيل أو التقسيط.
3 ل أدعواملختّصني في فقه املعامات إلى تصنيف موضوعي 
لهذه اجلهالة استئناسلا بأبعادها اقتصاديلة التي ميّزت املالكيّة 
في تناولهم  للمرابحة فا ميكن اعتبار اجلهالة بزيادة التقسليط 
أوالتأجيل يسليرًة إْذ ال مشلّقة عند كشلفها وال تعّطل للبيع عند 

بيانها  بل في إظهارها تتأصل األمانة  وُيدفع النزاع .
4 ل  اعتبلارا مللا يقّدمه تفصيلل ربح املرابحة ملن إمكانيات 
للعميلل من ناحية املقارنة واملفاوضة والعدول عن التّأجيل نحو 
التّعجيلل أو االنكفلاء عن املرابحلة  فاني أرى أن هلذا التفصيل 
يندرج في ما أوصت بله املعايير الصادرة عن  مجلس اخلدمات 
املاليلة اإلسلامية ملن جهة وجلنة بلازل-2- ملن جهة أخرى 
في مسلألة حفلظ حقوق »أصحاب املصالح«  وأساسلها حتمية 

الشفافية واإلفصاح  وقابلية املعلومة للمقارنة  .
5 ل أرّجلح رأي املالكيّلة فلي حتديلد ماهيلة الثملن األول 
وبالتّالي في حتديد قاعدة احتسلاب الهامش التجاري اسلتنادا 
للبعد االقتصادي.أّما زيادة التقسليط فتُحسلب على املتبقي من 

الثمن األول صافي القسط احلال.
6 ل أدعو املصارف اإلسامية إلى حصر قاعدة الربح في ما 
ال ُشلبهة فيه وحتقيق نفس مقدار الربح بنسبة تبدو أرفع لكنّها 

تستجيب ملتطلبات الشفافية واألمانة وبراءة الذمة.
7 ل ال ربلح على ربلح وتطبيقا ملبدأ التجانلس بني التدفقات 
النّقديلة ونسلبة حتيينها فا بد أن تكون  النّسلبة بسليطة وقد 

توّصلنا إلى بيان صيغتها بضارب الدَّْين. 



»يعتب���ر كتاب مالك بن أن���س وهو »املوطأ« 
ال���ذي هو أقدم ما يوجد عندنا اآلن من التراث 
اإلس���المي، بل هو أقدم كت���اب بعد كتاب الله 
عّز وجّل باحل���رف العربي بصورة عامة، فإّنه 
يعتبر أول وضع جامع لهذين العنصرين وهما 
العنص���ر الفقهي والعنص���ر العلمي أو العنصر 

األثري والعنصر النظري.
ولس���نا بحاج���ة إلى أن ن���ورد م���ا قيل في 
»املوطأ« من ثناء األمية عليه، وتقديرهم لقيمته، 
وتعريفهم بفضله على العلماء والفقهاء أو على 
أهل الرواية وأهل الدراي���ة، واعتبارهم إياه كتابا 
جامع���ا، حتى ترّددوا في اعتباره كتاب حديث 
أو كتاب فقه فاستقرار في النهاية على اعتباره 
كتاب حديث أو كتاب فقه فاستقروا في النهاية 

على اعتباره كتاب فقه وحديث معا.
فمال���ك ف���ي »موطاه« إمّن���ا أراد إس���ناد الفقه 
باألخب���ار، وأراد دعم الفقه بالعلم. ولذلك توّجه 
إلى األحكام الشرعية التفصيلية التي هي الفقه، 
ورجع بها إلى مصادرها من السّنة، فلم يرجع 
إل���ى القرآن العظيم ألّن ذل���ك له موضوع آخر 
ه���و موضوع أحكام القرآن ال���ذي صّنف فيه 
بعد اإلمام مالك اإلمام الشافعي رضي الله عنه، 
ولكن���ه اعتمد على هذا العمل الذي ه���و ديدن 
أه���ل العل���م والرواي�����ة وه���و نق���د األخب���ار 
نق���دا يرج��ع إلى األس���اني���د أو نق��دا يرج���ع 

إلى املعاني«1.

1( ابن عاش���ور )محمد الفاضل(، محاضرات، تقدمي الش���يخ كمال 
الدين جعيط، مركز النشر اجلامعي، تونس، 1999، ص 118-117.
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