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بسم الله الرحمن الرحيم
يهخضُانثؽس

التجديد أحد أىـ المفاىيـ التي تتردد بكثرة في الفكر المعاصر عمى
جميع المستكيات ،كبيف األنساؽ الفكرية كالمعرفية ،كحقيقة «التجديد» أنو مفيكـ

إسبلمي خالص ،فجميع األنبياء كالرسؿ يسمككف في مسالؾ المجدديف؛
نبكم
ٌّ
فالتجديد مف صميـ شريعتنا الغراء ،كمف خصائص فقينا اإلسبلمي حتى
أضحى أنو غاية كؿ مجتيد ،كفاعمية أم اجتياد ،كيجب أف يككف التجديد

منا ،كبأيدينا ال بأيدم غيرنا.
بإيماف ٌ
كقد عنكنت ليذا البحث بعنكاف« :انرعذٚذ ُادلماطذ٘ ُػُذ ُادلذسعحُ ُ

اْلصْشٚحُادلؼاطشج».
كيبرز البحث جيكد مدرسة األزىر الشريؼ كدعكتو إلى فريضة التجديد
قديما كحديثنا ،كأف ىذه الجيكد يتحمؿ عبئيا كمشقتيا عمماء األزىر كشيكخو
ن
منيجيا لجيكد عالـ فريد ،كمقاصدم
يعد كصفنا
إلى أف نمقى ا﵀ .كالبحث ٌ
ٌ
فيمسكؼ مف المدرسة األزىرية المعاصرة اتيـ بالتجديد المقاصدم ،كبمغت آراؤه،

ككتاباتو مف الشيرة كالبركز ما ال ينكره إال جاحد ،أك متكبر ،ككبلىما ال يناؿ
مف العمـ إال تعب عينيو.
كقد حسـ البحث الرأم في التجديد ،كأف محمو «فقو التديف» ال
«نصكص الشرع الشريؼ مف الكتاب ،كالسنة النبكية» ،كلكف محمو تجديد فيـ
ىذه النصكص ،ككيؼ التعامؿ مع ىذه المصادر؟ كالتعامؿ األمثؿ مع خطاب
الشرع الشريؼ كعيد الصحابة كالتابعيف؟ قدرة الكتاب الكريـ عمى التجديد،
كالحاكمية كالييمنة عمى كؿ ما عداه ،كأنو أصؿ لكؿ أصؿ ،ككؿ تجديد
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ميبلدا كانطبلقنا ،كأف كمياتو كمقاصده كفيمة بكؿ
كاجتياد البد أف يككف منو
ن
تجديد يبمغ مف األصالة قدر المعاصرة.

كقد بيف البحث المقاصد القرآنية كحجيتيا ،كأسسيا ،كالمدراس فييا،
كرؤية العمكاني ليا كمنظكمة مقاصدية عميا حاكمة ،تستمد خصائصيا مف
خصائص الكتاب الكريـ ،كأكضح البحث العبلقة بيف المقاصد القرآنية؛ كمقاصد
التشريع ىي عبلقة «عمكـ كخصكص مطمؽ» ،فػ«المقاصد القرآنية العميا»
تستكعب ،كتعـ «المقاصد الشرعية» بالمفيكـ الذم ساد لدل األصكلييف ،فكؿ
مقصد مف المقاصد الشرعية حتما يندرج تحت مقصد مف المقاصد القرآنية
العميا الحاكمة ،حتى تكصؼ ىذه العبلقة بأنيا مسممة ال تحتاج لدليؿ ،بما
يعني أف كؿ مقصد لمشريعة ىك مقصد لمقرآف كالسنة باندراج األخص
في األعـ.

انكهًاخُادلفراؼٛح:
التجديد -المقاصدم -طو العمكاني -المدرسة األزىرية -المقاصد القرآنية-
الحاكمية.

مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٔٗٙ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

Research Summary
Modernization

is

one

of

the

most

important

conception that frequently repeated in the modern thinking
on all levels and the intellectual and ideological layout. The
Modernization is originally a prophetic Islamic concept.
All prophets and messengers pursue the ways of
modernist. Modernization is considered the core of our
religious laws and the characteristics of our Islamic
jurisprudence. It became the aim of each assiduous
researchers. The effectiveness of all assiduous research .
Modernization should be by

our believes and be

performed by our hands not any one else. I entitled this
research (the intentional modernization for the modern
Aznar school). The research highlights the efforts of AlAzahar and its calling for modernization lately and recently.
These efforts are endured by Al azhar scholars until
meeting Allah. The research is considered a systematic
description for the efforts of a unique scholar and
philosopher form Al azhar moder school. He was accused
of the intentional modernization. No one can deny except
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the injust or irrogant person who only gain from learning
the pain of eyes that His opinions and writings achieved
great prominence and celebrity .
The research collected the opinion of modernization
and its position is the "religious jurisprudence " not the texts
of religion from Quran

and prophetic traditions, but its

place is the understanding these texts and how to deal with
these resources? And what is the best treatment for the
religious speech such as the era of companions and the
followers of prophets? The ability of the hounrable book to
renew an to rule and to have the mastry above all other
sources and its an origin for each source. Each assiduous
research should start from it .
Its wholeness and purposes is sufficient for any
modernization which is equal to authenticity .
The research indicates the Quranic purposes, its
reasoning and its basics and the school in it and the Iloany
vision for it as a governmental and high system takes its
characteristics form the Quran. The research indicates the
relationship between the Quranic purposes . legislation is a
ٔٗٛ

ٕٕٓٓ  العدد السادس والعشرون ديسمبر- مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

relationship of mere generality and specialty. The high and
governmental Quranic purposes absorb and prevail the
religious purposes by the concept of oselleen. Each
concept of the religious concepts is inserted under the high
and governmental purposes of the Quran. This relationship
is described as postulates that doesn’t need no evidence.
Each concept for the religious laws is a concept for the
Quran and prophetic traditions as the special is inserted
under the general .
Key words:
Modernization
Intentional .
Taha ilwany .
Al azhar school .
Quranic purposes
Al- hakemia.
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الحمد ﵀ محيي عمكـ الديف فأينعت بعد اضمحبلليا ،الباعث في األمة
مف يجدد ليا أمر دينيا ،المانع فيكـ الممحديف عف يحسف درؾ ًح ىك ًميا ،فرجعت
خائبة بقصر فيميا ،أحمده سبحانو كأستعيذ بو مف افتراءات انقضت الظيكر
الم ٍن ًج ىي ًة ألصحابيا ،كأشيد أف ىال إًلىوى إً اال
بأثقاليا ،كأستعيف بو لعصاـ األمكر ي
يؾ لو شيادة كافية بحصكؿ الدرجات كرتبيا ،كاقية مف حمكؿ
الماوي ىك ٍح ىدهي ىال ىش ًر ى
ض ِزْل َازلَ َيا.)ٔ(
الدركات كأىكاليا ،في يكـ عسير إِ َذا ُزْل ِزلَ ِت األ َْر ُ

محمدا عبده كرسكلو  الذم أخرج بو فجر اإليماف مف ظممة
كأشيد أف
ن
ً
القمكب كضبلليا ،كأسمع بو كقر اآلذاف كصمميا ،القائؿ في حديثو« :إ اف ا﵀ى
ث لًيىًذ ًه األٍ امةى ىعمىى ىأر ً
ٍس يك ٌؿ ىم ىائ ًة ىس ىن وة ىم ٍف يي ىج ٍّد يد لىيىا ًد ىينيىا»(ٕ) ،صمى
تى ىعالىى ىي ٍب ىع ي
ا﵀ عميو ،كعمى آلو كصحبو كسمـ صبلة ال قاطع التصاليا ،إلى يكـ الديف.
وبعد :فإف مفيكـ التجديد أحد أىـ المفاىيـ التي تتردد بكثرة في الفكر

المعاصر عمى جميع المستكيات ،كبيف كؿ األنساؽ الفكرية كالمعرفية ،كحقيقة
إسبلمي خالص" ،فحيف نمجأ إلى كتاب ا﵀ -جؿ
«التجديد» أنو مفيكـ نبكم
ٌّ
شأنو -كنستعمـ منو قصص األنبياء كالرسؿ ،نجد أف جميع األنبياء كالرسؿ
يسمككف في مسالؾ المجدديف؛ فباإلضافة إلى النبكة كالرسالة فيك مجدد؛ ألف

كتبا مف ا﵀ جؿ شأنو ،فحاليـ إذا طاؿ عمييـ األمد
طبيعة البشر سكاء تمقكا ن

(ٔ) [سكرة الزلزلة :جزء اآلية ُ].
(ٕ) الحديث :أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ،كتاب الفتف كالمبلحـ ،مف حديث أبي ىريرة ،
حديث رقـ ِٖٗٓ ،تعميؽ الذىبي قي التمخيص  :سكت عنو الذىبي في التمخيص،
ينظر :المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ مع تعميقات الذىبي في التمخيص ْ.ٕٓٔ /
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كقست القمكب تتابعت النبكات ،حتى كاف خاتميـ سيدنا محمد ابف عبد ا﵀ ،"

كىذا جانب جدير بأف ينيي كؿ جدؿ في ضركرة التجديد ،ككجكبو(ٔ).

كمف ىذه النقطة تحديدا كاف التجديد مف صميـ شريعتنا الغراء ،كمف
خصائص فقينا اإلسبلمي حتى أضحى أنو غاية كؿ اجتياد؛ كفاعمية كؿ

مجتيد ،كذلؾ "ألف عمـ الفقو عمـ عمى منيج االزدياد؛ ألنو متعمؽ بأحكاـ

حد ليا ،كأيضا ال حصر لمعمـ
الحكادث ،كقد عمـ بداىة أنو ال حصر كال ٌ
مر األزماف ،كعمى تقمب األحكاؿ،
بأحكاميا ،كمكجباتيا ،فيك عمـ مستمر عمى ٌ
كاألطكار بالخمؽ ال انقضاء ،كال انقطاع لو ،كقد جعؿ ا﵀ –تعالى -اجتياد

الفقياء في الحكادث في مدرج الكحي في زماف الرسؿ  -صمكات ا﵀ عمييـ-
لبياف أحكاـ الحكادث ،كحمؿ الخمؽ عمييا ،فحيف انقطع الكحي بالمعصكـ ،
كانقضى زمانو ،كضع ا﵀ تبارؾ كتعالى االجتياد مف الفقياء فى مكضع

كعمبل ،كال
الكحي؛ ليصدر بو بياف أحكاـ ا﵀ تعالى ،كيحمؿ الخمؽ عمييا قبكنال
ن

مزيد عم ى ىذه المنقبة ،كال متجاكز عف ىذه المرتبة" ،كمف ىنا حصؿ التأييد
لكؿ مجدد فيو ،حتى قاؿ السمعاني -رحمو ا﵀" :-طالب الز ً
يادة في منيج
ي
الزيادة معاف منصكر ،كطالب الزيادة عمى ماال مزيد عميو مبعد مخذكؿ ،كا﵀
تعالى يفتح عيف بصيرة مف أحب مف عباده بطى ٍكلًو كفضمو ،كيعمى عيف مف
يشاء بقيره كعدلو"(ٕ).

(ٔ) افتتاح كممة الدكتكر :طو جابر العمكاني في "الندكة التحضيرية لمتجديد في الفكر كالعمكـ
اإلسبلمية ،تحت رعاية اإلماـ األكبر الدكتكر أحمد الطيب شيخ األزىر ،المركز

اإلعبلمي بمشيخة األزىر مكقع يكتيكب.
(ٕ) ينظر :قكاطع األدلة في األصكؿ لمنصكر بف محمد بف عبد الجبار بف أحمد السمعاني
المتكفىْٖٗ :ىػ ،تحقيؽ :محمد حسف إسماعيؿ الشافعي ،دار الكتب العممية ،بيركت،
الطبعة :األكلىُُْٖ ،ىػُٗٗٗ/ـ.
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منا ،كبأيدينا ال بأيدم غيرنا ،كما
كىذا يكجب أف يككف التجديد بإيماف ٌ
نراه اليكـ مف محاكالت لمتجديد مف غير أىميا ىي محاكلة مسخ لممفاىيـ
اإلسبلمياة ،كتحميميا بأفكار لـ تيكضع ليا ،كلـ تكف أبدا لتشتمؿ عمييا ،فصرنا
نسمع ىذا المفيكـ يتردد في ندكات السياسيٍّيف ،كاإلعبلميٍّيف ،كسائر فصائؿ

المثقفيف مف الحداثييف ،كفي السنكات األخيرة ،حتى أنو لـ يخ يؿ بمد مف بمداف
العالـ اإلسبلمي كغيرىا مف ندكة أك مؤتمر يعقد في التجديد كاالجتياد ،يبتغى
بو التغيير كاإلصبلح ،كلـ تبعد مصر عف ىذه الظاىرة حتى قاـ األزىر

الشريؼ بعقد "الندكة التحضيرية لمتجديد في الفكر كالعمكـ اإلسبلمية" بمقر قاعة

المؤتمرات باألزىر الشريؼ ّ رجب ُّْٔىػ -المكافؽ ِِ إبريؿ َُِٓـ،
تحت رعاية اإلماـ األكبر الدكتكر أحمد الطيب شيخ األزىر ،ككاف مف ضمف

المشاركيف الدكتكر :طو جابر العمكاني بصفتو أزىرم النشأة كالتربية حتى

حصكلو عمى الدكتكراه.

ككنت أكؿ مرة أرل في حياتي األستاذ الدكتكر :طو جابر العمكاني ،ىذا
األصكلي الف ٌذ بعيدا عف التسجيبلت لو ،كىالني ما لمرجؿ مف عمـ ،كثقافة،
"شكر
نا
جـ كاحتراـ كتقدير مف شي األزىر لو ،حيف افتتح كممتو بقكلو:
كأدب ٌ
لفضيمتكـ أييا اإلماـ األكبر عمى تشريفي بيذه الدعكة ،كاتاحة الفرصة لي في
بمد أنا مديف لو بكؿ ما أعرؼ ،كبكؿ ما أعمـ ،فؤلف تتيح لي الفرصة بالحديث
خيرا"(ٔ).
إلى عممائو ،كفي أزىره فذلؾ فضؿ ال أنساه لؾ ،كجزاؾ ا﵀ عني ن
الدراية بعمـ أصكؿ
كلما كاف التجديد مؤسسا عمى االجتياد ،ككانت ٌ
قعد األصكليكف،
الفقو ،كمقاصد الشريعة أ ُّ
يس بابو ،كشرطو األكؿ–حسب ما ٌ
يخيبر ىذه
أم مدرسة تجديدية ،أك مجتيد-أك
مجدد -أف ٍ
ٌ
اما عمى ٌ
كاف لز ن
(ٔ) مف كممة الدكتكر :طو جابر العمكاني في الندكة التحضيرية لمؤتمر االتجديد في الفكر
اإلسبلمي ،مكقع المركز اإلعبلمي لؤلزىر الشريؼ عمى مكقع يكتيكب.
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حؽ رعايتيا ،كأف يي ٍّ
حكـ ىذه الخبرة في اجتياده ،حتى ال
المقاصد كأف يرعاىا ٌ
يخرج في حكمو ألحكاـ المستجدات عف مقاصد الشريعة العامة ،كمقاصدىا
الكمية؛ ليستقيـ اجتياده كينسجـ مع الكاقع.
ٌ
كانتابني ما انتاب الدكتكر العمكاني  -رحمو ا﵀ -في فتح ىذا الباب في
تقديـ رؤية جديدة لعمـ مقاصد الشريعة ،فحيف بدأت الكتابة في المكضكع فكنت
رجبل كأؤخرىا إلدراكي خطكرة ما أنا مقدـ عميو ،كآلثاره الخطيرة ،ال عمى
أقدـ ن
الدراسات المقاصدية كحدىا ،بؿ عمى الدراسات الشرعية عامة؛ كفي مقدمتيا
(ٔ)
داعيا ربي سبحانو أف
الدراسات األصكلية كالفقيية ،كالتفسير كعمكـ القرآف"  ،ن

يرضي عف ىذا البحث أساتذتي بقسـ أصكؿ الفقو ،كأف يتكالى عميو العمؿ
إلخراجو مف حيز النظرية إلى حيز التطبيؽ كالكاقعية.
كنظ ار ألىمية ما ذكر كسعيا عمى خطى التجديد األصيؿ في المدرسة
األزىرية ،في المجاليف األصكلي كالمقاصدم ،كبعد مشكرة مف ال ترد مشكرتو
مف أساتذتي -بارؾ ا﵀ فييـ ،-أتت الخيرة مف ا﵀ أف أكتب في ىذا المكضكع
لع ٌؿ ا﵀ أف يفتح بجديد يضاؼ إلي التراث المقاصدم ،أك خي ار يضاؼ لمبحث
كصاحبو ،لكؿ ىذا أخذت عمى نفسي -كحاكلت قدر استطاعتي ،إال أف حسبي
ما قيؿ" :ماال يدرؾ كمو ،ال يترؾ جمو"(ٕ).
كال يعاب عمى ىذا البحث االتساع ،كالخركج عف نطاؽ التخصص
الدقيؽ «أصكؿ الفقو» ،فقد تعددت ركافد البحث ،كاف كانت مركزيتو إضافة
لمتجديد في النظر المقاصدم ،كحدكده إبراز نتاج عالـ مف عمماء األزىر

(ٔ) ينظر :التكحيد كالتزكية كالعمراف الدكتكر :طو جابر العمكاني ،ص ،ُ :دار اليادم
ََِّـ .بتصرؼ.

(ٕ) ينظر :شرح نيج الببلغة ُٗ .ٕٓ /عبد الحميد بف ىبة ا﵀ بف محمد بف الحسيف بف

أبي الحديد المتكفى ٔٓٔ :ىػ ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ ابراىيـ ،الناشر :دار احياء
الكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركاه.
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الشريؼ؛ لكف كؿ ىذا ال ينفؾ عف كظيفة عمـ أصكؿ الفقو في ضبط الرؤية
الكمية لمفعؿ اإلنساني في الكجكد ،المستمد مف نكر الكحي الكريـ.
كقد عنكنت ليذا البحث بعنكاف« :انرعذٚذ ُادلماطذ٘ ُػُذ ُادلذسعحُ
كعمما ،ىك
جسما
عالما أزىريًّا مف الطراز الثقيؿ
ن
ن
اْلصْشٚحُادلؼاطشج» ،كاخترت ن
األستاذ الدكتكر« :طو جابر العمكاني» كأنمكذج كمثاؿ لمنتسبي ىذه المدرسة
العريقة ،كأسأؿ ا﵀ تعالي أف ينفع بيذا البحث اإلسبلـ كالمسمميف أجمعيف ،في
يكـ الديف يكـ ال ينفع ماؿ كال بنكف إال مف أتى ا﵀ بقمب سميـ.
الباحث.
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أًْٛحُانثؽس ُ

ذشظغُأًْٛحُْزاُانثؽسُدلاُٚأذُ :ٙ

قديما
 البحث يبرز جيكد مدرسة األزىر الشريؼ كدعكتو إلى فريضة التجديد نكحديثنا ،كأف ىذه الجيكد يتحمؿ عبئيا كمشقتيا عمماء األزىر كشيكخو إلى
أف نمقى ا﵀.

منيجيا لجيكد عالـ فريد ،كمقاصدم فيمسكؼ مف المدرسة
يعد كصفنا
 البحث ٌٌ
األزىرية المعاصرة اتيـ بالتجديد المقاصدم ،كبمغت آراؤه ،ككتاباتو مف
الشيرة كالبركز ما ال ينكره إال جاحد ،أك متكبر ،ككبلىما ال يناؿ مف العمـ

إال تعب عينيو.

 البحث يبرز أف ىذا األصكلي المجدد مف العمماء الذيف جمعكا بيف الثقافةالعربية كاإلسبلمية العميقة ،كالثقافة األكربية العممية الدقيقة كىؤالء يعكزنا

الكثير منيـ ،ليتثنى لنا أف ننيض بيـ ،كال نسمؾ الطريؽ إال عمى ضكئيـ.

 حسـ البحث الرأم في التجديد ،كأف محمو «فقو التديف» ال «نصكص الشرعالشريؼ مف الكتاب ،كالسنة النبكية» ،كلكف محمو تجديد فيـ ىذه النصكص،
ككيؼ التعامؿ مع ىذه المصادر؟ كالتعامؿ األمثؿ مع خطاب الشرع

الشريؼ كعيد الصحابة كالتابعيف؟

 قدرة الكتاب الكريـ عمى التجديد ،كالحاكمية كالييمنة عمى كؿ ما عداه ،كأنوأصؿ لكؿ دليؿ كمي يعتمد عميو ،ككؿ تجديد كاجتياد كنظر ال بد أف يككف
مف القرآف ميبلده كانطبلقو كحاكميتو ،كأف كميات القرآف الكريـ كمقاصده

كفيمة بكؿ تجديد يبمغ مف األصالة قدر ما يبمغ مف المعاصرة.

 بياف المقاصد القرآنية كحجيتيا ،كأسسيا ،كالمدراس فييا ،كرؤية العمكانيليا كمنظكمة مقاصدية عميا حاكمة ،تستمد خصائصيا مف خصائص

الكتاب الكريـ.
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 معالجة الغمطه الكاقع في فيـ الشريعة سببو الجيؿ بمقاصد القرآف عامة،خرج لنا نكعا مف الفقو ينضح بالحرج
كمقاصد الشريعة خاصة ،مما ٌ
كالمشقة ،كمخاصمة الكاقع ،كتكميؼ الشاؽ أك ما ال يطاؽ" ،مما جعؿ
الذيف أكتكا العمـ كاإليماف يقطعكف بأف الشريعة الباىرة التي في أعمى رتب

المصالح ال يمكف أف تأتي بيذا الكليد العاؽ ليا"(ُ).
خغحُانثؽسُ :

يشتمل ىذا البحث عمى مقدمة ،وأربعة فصول ،وخاتمة ،وفيارس.
أيا ُادلمذيح :فتشتمؿ عمى مقدمة لمبحث ،كبياف خطتو ،كأىمية المكضكع،
كمنيجي في البحث ،كبياف أسباب اختيارم ليذا المكضكع.

انفظم ُاْلٔل :في بيان المصطمحات ،واأللفاظ ،واألسماء الواردة في
عنوان البحث .

كيشتمؿ عمى مبحثيف:

ادلثؽس ُاْلٔل :التجديد المقاصدي ،وأسبابو ،عند المدرسة األزىرية
المعاصرة.

كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:

المقاصدم.
ادلغهةُاْلٔل :مفيكـ التجديد
ٌ

ا دلغهةُانصاَ :ٙأنساؽ التجديد المقاصدم المعاصر.

ادلغهةُانصانس :أسباب التجديد المقاصدم عند العمكاني.
ادلغهةُانشاتغ :التعريؼ بالمدرسة األزىرٌية المعاصرة .

(ٔ) ينظر :إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،البف القيـ بتصرؼ كبير ّ .ُُ /تحقيؽ:
محمد عبد السبلـ إبراىيـ ،نشر :دار الكتب العممية – ييركت ،الطبعة :األكلى،

ُُُْىػ ُُٗٗ -ـ ،بتصرؼ.
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ادلثؽسُانصاَ :ٙالتعريف بالدكتور العمواني وجيوده ،المقاصدية،والتجديدية.
كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

اني.
ادلغهةُاْل ٔل :التعريؼ بالدكتكر :طو جابر ى
العمك ٌ
ادلغهةُانصاَ :ٙالفكر المقاصدم عند العمكاني.
ادلغهةُانصانس :فكر التجديد عند العمكاني.

اني.
انفظمُانصاَ :ٙمراجعات التراث
ّ
المقاصدي ،والتجديد عند َ
العمو ّ
كيشتمؿ عمى مبحثيف:

اصدي .كيشتمؿ عمى
العمواني لمتراث المق
ّ
ادلثؽس ُاْلٔل :مراجعات َ
ستة مطالب:
ادلغهة ُاْلٔل :دكر المدرسة األزىرية في إحياء
كالمقاصدم عند العمكاني.

النظر النقدم،

ادلغهةُانصاَ :ٙمراجعات العمكاني المقاصدية.

ادلغهةُانصانس :المراجعات في تأريخ عمـ المقاصد.

ادلغهة ُانشاتغ:

كالغرض).

مراجعة اإلغراؽ الكبلمي في قضايا( :الغاية،

ادلغهةُاخلايظ :مراجعة العمكاني لممنيج المقاصدم.

ادلغهةُانغادط :مراجعة ضيؽ المقاصد الشرعية ،كجزئيتيا.

ادلثؽس ُانصاَ :ٙأوليات التجديد المقاصدي عند العمواني .كيشتمؿ عمى
ثبلثة مطالب:
ادلغهةُاْلٔل :الطرؽ غير المألكفة في البحث المقاصدم.

الكميات القرآنية.
ادلغه ةُانصاَ :ٙتأسيس نظر العمكاني عمى استخراج ٌ
ادلغهة ُانصانس :إدراج خصائص الشريعة في مكضكعات البحث
المقاصدم.

انفظمُانصانس :أبعاد التجديد المقاصدي عند العمواني.
كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث:
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ادلثؽسُاْلٔل :الكشف عن المقاصد القرآنية العميا الحاكمة.
كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

ادلغهة ُاْلٔل :مفيكـ المقاصد القرآنية المقاصد العميا الحاكمة،
كعددىا.
ادلغهةُانصاَ :ٙتأصيؿ فكرة المقاصد القرآنية عند األصكلييف.
ادلغهةُانصانس :أىداؼ اعتماد المقاصد القرآنية عند العمكاني

ادلثؽسُانصاَ :ٙالمقاصد القرآنية حجيتيا ،وطرق إثباتيا،والنظريات القرآنية
المثبتة ليا

كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:
ادلغهةُاْلٔل :المقاصد القرآنية مصدرىا ،كحجيتيا.

ادلغهة ُانصاَ :ٙمسالؾ العمماء في الكصكؿ إلى المقاصد القرآنية،
كطرؽ تحصيميا.

ادلغهةُانصانس :نظرية الكحدة البنائية لمقرآف المجيد.
ادلغهةُانشاتغ :نظرية الجمع بيف القراءتيف.

ادلثؽسُانصانس :منظومة المقاصد القرآنية العميا الحاكمة عند العمواني:
كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:

ادلغهةُاْلٔل :مقصد التكحيد ،كأبعاده عند العمكاني.

ادلغهةُانصاَ :ٙمقصد التزكية ،كأبعاده عند العمكاني.
ادلغهةُانصانس :مقصد العمراف ،كأبعاده عند العمكاني.

ادلغهةُانشاتغ :مقصدم األمة كالدعكة ،كأبعادىما عند العمكاني.

انفظمُانشاتغ :توسيع المقاصد القرآنية وتوظيفيا في الدراسات األصولية.
كيشتمؿ عمى مبحثيف:
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ادلثؽسُاْلٔل :المقاصد القرآنية ،عالقاتيا ،وتوسيعيا ،وتأثيرىا.
كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

ادلغهةُاْلٔل :تحديد العبلقة بيف المقاصد القرآنية ،كالمقاصد الشرعية.
ادلغهةُانصاَ :ٙتكسيع المقاصد الشرعية إلى رحابة المقاصد القرآنية.
ادلغهةُانصانس :تأثر المدارس التجديدية بطرح العمكاني المقاصدم.

الدراسة ال ّنظرية عند العمواني.
ادلثؽسُانصاَ :ٙتوظيف مقاصد الشريعة في ّ
كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

ادلغهة ُاْلٔل :تجديد المناىج التدريسية لمتخصصات األصكلية
كالشرعية.،
ادلغهةُانصاَ :ٙمفردات مقرر المقاصد القرآنية ،مرحمة اإلجازة العالية

ادلغهة ُانصانس :مفردات مقرر المقاصد القرآنية عمى مستكل
الدراسات العميا.

اخلامتح :كتشمؿ عمى أىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ البحث ،كبعض
التكصيات التي تبدت مف البحث.
يُٓعُٙيفُانثؽس:

اقتضت طبيعة ىذا البحث أف أسمؾ فيو المنيج الكصفي(ٔ) ،ككذا المنيج

االستقرائي ،كفي مكاطف قميمة استخدمت المنيج النقدم.

(ٔ) المنيج الوصفي :كممة "منيج" تعني الطريقة أك األسمكب ،ككممة "الكصفي" يقصد بيا
محددا.
شيئا
الصفات أك السمات التي تميز
شخصا أك ن
ن
ن
والمنيج الوصفي" :ىك طريقة لدراسة الظكاىر أك المشكبلت العممية مف خبلؿ القياـ
بالكصؼ بطريقة عممية ،كمف ثـ الكصكؿ إلى تفسيرات منطقية ليا دالئؿ كبراىيف

تمنح الباحث القدرة عمى كضع أطر محددة لممشكمة ،كيتـ استخداـ ذلؾ في تحديد
نتائج البحث".
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ػًهُٙيفُانثؽسُ :

خصكصا فيما يتعمؽ بمقاصد الشريعة،
– استقرأت غالب كتب العمكاني،
ن
كالدراسات القرآنية ،كتتبعت ما كتبو ،أك تحدث بو عف مشركعو
التجديدم ،أك ما كتب عنو.
 دعمت األفكار إما بشكاىد مف كبلـ األصكلييف ،كالمقاصدييف ،كدلمت لمايحتاج لتدليؿ ،كأحيانا أعقد مقارنات بيف أراءه كغيره ممف اىتـ بدراسة
المقاصد القرآنية.
 راجعت بعض األفكار المعاصرة التي ترامت عمى فكرة ىذا البحث،كذلؾ بالعرض عمى ما تقرر مف قكاعد أصكؿ الفقو ،كمقاصد
الشريعة اإلسبلمية.
عزكت اآليات القرآنية إلي سكرىا ،مع بياف رقـ اآلية.
خرجت األحاديث كاآلثار ،كحكمت عمييا إف كانت في غير الصحيحيف.
 كثٌٍقت النقكؿ كالمذاىب كاألقكاؿ مف مراجعيا األصمية ،كمدكناتيااألصكلية كالفقيية القديمة كالحديثة ،بذكر الكتاب كرقـ الجزء كالصفحة
باليامش ،كأكتفي بذكر مكاف الطبع ،كرقـ الطبعة ،كسنة النشر عند ذكر
المرجع أكؿ مرة.
عند النقؿ غير الحرفي أشير بقكلي "بتصرؼ".
 ختمت البحث بمجمكعة مف النتائج كالتكصيات. فيرست لمبحث بفيارس لممراجع ،ككشاؼ عاـ لمبحث.كأسأؿ ا﵀ تعالى أف يتقبؿ ىذا العمؿ ،كيجعمو خالصا لكجيو الكريـ ،كأف
يبارؾ فيو ،كينفع بو اإلسبلـ كالمسمميف ،كال أدعي أني قد عصمت فيو مف
الزلؿ ،كلكني أجيدت نفسي عمى قدر طاقتي لعمي أكفؽ لمصكاب ،فما كاف
فيو مف صكاب فمف ا﵀ ،كما كاف فيو مف خطأ فمف تقصيرم كسيكم،
كاستغفر ا﵀ مف ذنبي ،فيك خير مسئكؿ كأكرـ مأمكؿ ،كآخر دعكانا أف الحمد
﵀ رب العالميف.
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انفظمُاْلٔل ُ

يفُتٛاٌُادلظغهؽاخُٔ،اْلنفاػُٔ،اْلمساءُانٕاسدجُيفُػُٕا ٌُانثؽس ُ

كيشتمؿ عمى مبحثيف:

ادلثؽسُاْلٔل ُ

انرعذٚذُادلماطذُ٘ٔ،أعثاتُّ،ػُذُادلذسعحُاْلصْشٚحُادلؼاطشج ُ

كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:

ادلغهةُاْلٔل ُ

يفٕٓوُانرعذٚذُادلماطذ٘ ُ

أٔالُ:ذؼشٚفُانرعذٚذُنغحُ :

(ٔ)

طع .
الحظٌ ،كالقى ٍ
قاؿ ابف فارس" :الجيـ كالداؿ أصك هؿ ثبلثة :العظمة ،ك ى
(ٕ)
ظ ىمةي ىرب ىٍّنا.
اْل ٔل :العظمة ،كمنو قكلو تعالى :وأ ََّن ُو تَ َعالَى َج ُّد َرِّب َنا ، أم :ىع ى
آؿ
اف ا
الريج يؿ إً ىذا قى ىأرى :اٍل ىبقى ىرةى ،ىك ى
انصاَ :ٙى
الحظٌ ،كمنو قكؿ أنس بف مالؾ  :ى"ك ىك ى
(ٖ)
ً
اف ،ىج اد ًف ىينا  -ىي ٍعنًي ىعظي ىـ" أم ىعظي ىـ في صدكرنا.
ع ٍم ىر ى
كجًديد،
ت
انصان س :القطع ،يقاؿ فيو  :ىج ىد ٍد ي
الشيء ىج ٌدان ،كىك مجدكد ى
ى
أم مقطكع.
كلعؿ التجديد بمفيكمو الحديث قد أخذ مف ىذا المعنى ،ثـ حصؿ لو نقؿ
ليعني :ما كاف نقيض العتيؽ ،كالقديـ ،كما فيو داللة المعاكدة كالتكرار ،كمنو
قكؿ حساف بف ثابت  في النبي :

وح َّـل َعمَى قَ ْـوٍم ِب ُن ٍ
ـجـد َِّد (ٗ).
ضمَّ ْت ُعقُولُ ُيـم
تََرحَّـل َع ْن قَ ْـوٍم فَ َ
ـور ُم َ
َ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ينظر :معجـ مقاييس المغة ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،)َْٕ/ُ( ،تحقيؽ:
عبد السبلـ محمد ىاركف ،الناشر  :دار الفكر ،الطبعة ُّٗٗ :ىػ ُٕٗٗ -ـ.
[سكرة الجف.]ّ :
الحديث :أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده عف أنس  حديث رقـ ُُِِٓ.ِْٕ /ُٗ ،
ينظر :ديكاف حساف بف ثابت ص ،ْٓ :عبده مينا ،طبعة دار الكتب العممية
ُُْْىػُْٗٗ -ـ.
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كأنو
كتى ىج اد ىد
صي ىارهي جديدان ،أمٌ :
الشيء ،كأج اده فبلف ،كج ادده ،كاستج اده :ى
ي
قطعو عف صمتو بالقديـ ،كأنشأه عمى كجو آخر.

كعمى ىذا :يد ٌؿ التجديد في عالـ األشياء كالفنكف كالصناعة نقيض البًمىى
أك الفناء ،كال يمكف أف يتأتى بمعنى :اإلبداع كاالبتكار عمى نحك لـ يسبؽ إليو؛

ألنو مف معاني الخمؽ ،كالصنع.

(ٔ)

كيد ٌؿ التجديد في العمكـ

بمعنىُّ :
رد الجٍّدة كالقكة إلى أم عمـ –يراد

تجديده -كما كاف عميو في سالؼ الزماف.

ًّ
مكجكدا لو ذات كماىية،
مجددا ،كىذا الشيء كاف
شيئا
فالتجديد يستمزـ ن
ن

محمكدا يؤدم دكره بقكة ،كلكف بطكؿ األمد،
ككاف عمى صكرة معينة ،كقد كاف
ن
كتغير األحكاؿ تبدلت حالتو التي كاف عمييا ،كمف ث اـ فالتجديد إعادة ىذا الشيء

لحالتو التي كاف عمييا(ٕ).

شاَٛاُ:يفٕٓوُانرعذٚذُػُذُانؼهٕاَُ ُ :ٙ

باستقراء ما كتبو العمكاني في مفيكـ التجديد ،كجدت أنو يعني عنده:

"التطمع الدائـ لدل اإلنساف -في زمانو كمكانو-؛ ألف يستكعب كؿ ىما ينتجو

(ٔ) العمكـ عبارة عف أعراض تعرض لمنفكس ،فأم عمـ :ىك عبارة عف عرض ذاتي ،يقكـ
ً
تقر فييا،
فيعرض لمبشر؛ كال يسمى ما في األكراؽ عمما ،إال إذا انتقؿ إلى النفكس كاس ٌ
ألف تقرر أف العمـ بمعنى المعمكـ ،ثـ نقكؿ بأنو مكجكد :قائـ بنفس اإلنساف ،فيذا ىك
محمو كمكضعو ،فإذا أردنا أف نجدد أم عمـ ففي محمو ،كفي ظرفو كفي صكرتو التي
كاف عمييا.
(ٕ) ينظر :ندكة بعنكاف" :معنى تجديد عمـ أصكؿ الفقو" ،لمدكتكر .أبك الطيب مكلكد
السريرم ،تقديـ د /محمد شييد ،محاضرة عمى اليكتيكب ...شبكة المعمكمات الدكلية .
اإلنترنت.
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قادر عمى التعامؿ مع مستجدات الحياة
نا
الكاقع الاًذم يعيشو ،ليككف
كتحدياتيا"(ٔ).
كفي جانب المعارؼ الدينية يرل أف التجديد" :ىك إصبلح كتصحيح
مناىج التفكير لدل األ امة ،كاعادة ربط األفكار كالمناىج ،كالمعارؼ بأصكليا،

كتاب ا﵀ كىدم كسانة كسيرة كتطبيقات كتأكيبلت سيدنا رسكؿ ا﵀ .)ٕ(--
كالتجديد عند العمكاني – رحمو ا﵀ -ليس في نصكص الكحي ،كانما
التجديد يعالج فقو التديف :فالديف كضع إليي ال يممؾ أحد مف الناس أف يحذؼ
منو أك يضيؼ إليو ،كقد ختمت النبكات ،كالرساالت ،كجاء الكتاب الكريـ خاتـ
الكتب التي أنزلت ،كلكف التجديد يككف دائما في «فقو التديف» ،كيعني :كيؼ
نفيـ ٍّ
الديف كيؼ نتعامؿ مع مصادره؟ ككيؼ نتعامؿ مع أكامره كنكاىيو؟ ىذا ىك
السؤاؿ األساس في قضية التجديد.
فبل تجديد في ٍّ
الديف نفسو ،ال تجديد في سنة رسكؿ ا﵀  ،لكف التجديد
في فيمنا ليذا كمٌو ،ىذا الفيـ فيما جمع مف سنة ُّْ ىػ في عمكـ الكسائؿ
كعمكـ المقاصد -حكالي أحد عشر عمما -تدكر دراساتنا في األزىر حكليا،
كسنة(ٖ).
ككميا إنما كضعت ك َّأسست لخدمة النص الشرعي مف كتاب ٌ
ٔانرعذٚذ ُاحلمٛم :ُٙال بد أف ينطمؽ مف ضمير األ امة ،كينتج مف عقكؿ
كضمائر ٍّ
مفكرييا كنخبتيا ،أ اما التجديد الاًذم ينجـ تحت ضغكط
خارجياة ليا ظركفيا ،كليا أكضاعيا فقد يعمؿ عمى تحقيؽ مطامع
خارجية ،كال بد لنا مف الكقكؼ عنده كالتحقؽ مف ىكياة ذلؾ التجديد أك
اإلصبلح أك التغيير كمدل ٍّ
جدياتو كاتصالو بأصكلنا"(ٗ).
اإلسبلمية فريضة كضركرة" الدكتكر:طو جابر العمكاني صِ.
(ٔ) ينظر:مقاؿ:تجديد الثقافة
ٌ
(ٕ) ينظر :مقال" :التجديد" الدكتكر :طو جابر العمكاني ص ِ.بتصرؼ.

(ٖ) ينظر :كممة الدكتكر :طو جابر العمكاني في "الندكة التحضيرية لمتجديد في الفكر كالعمكـ
اإلسبلمية ،المركز اإلعبلمي بمشيخة األزىر مكقع يكتيكب.

(ٗ) ينظر :مقاؿ بعنكاف :التجديد لمدكتكر طو جابر العمكاني ص ُ.
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قببل كتكرر طرحيا
بأنيا
قضية طرحت ن
كتجارب التجديد السابقة تشيد ٌ
ٌ
"اجتيادا
كنفسيتيا؛ لقبكؿ ما يطرح عمييا باعتباره
األمة
ن
ٌ
في إطار تركيض ٌ
عقمية ٌ
كتجديدا" ،كذلؾ إلفساح المجاؿ لممشركعات التي يطرحيا العالـ الغربي عمى
ن

األمة اإلسبلمية في أكقات مضت"(ٔ).
ًٌ
شانص اُ:ادلماطذُ٘نغحُ:

المقاصدم ىك :المنسكب إلى المقاصد ،كالمقاصد :جمع مقصد،

كالمقصد :مصد ميمي مشتؽ مف الفعؿ قصد ،يطمؽ عمى معاف كثيرة منيا:
ِ
ص ُد
االعتماد ،كاالعتزاـ كالتكجو ،كطمب األسد ،كمنو قكلو تعالىَ :و َعمَى المّو قَ ْ
الس ِب ِ
يل.)ٕ(
َّ
كتطمؽ أيضا عمى عدـ مجاكزة الحد ،كاستقامة الطريؽ؛ كاالعتداؿ،
كالتكسط ،كىك ضد اإلفراط كاإلسراؼ ،كمنو قكلو تعالى:واق ِ
ش ِي َك.)ٖ(
ْص ْد ِفي َم ْ
َ
ً
ساتؼاُ :ادلماطذ ُ ُاطغالؼ ا :اشتير في الكتابات المعاصرة أف القدامي لـ

يعرفكا المقاصد بتعريؼ جامع مانع ،لكني كجدت كىذا تعريؼ أقكل

صيغة ،كأعمؽ داللة مف التعريفات المعاصرة لممصطمح(ٗ) ،كىك
تعريؼ فخر الديف الرازم -رحمو ا﵀( -ت َٔٔىػ)" :ما دلٌت الدالئؿ

(ٔ) ينظر :مقاؿ بعنكاف :مراجعة خطاب اإلصبلح المعاصر لمدكتكر طو جابر العمكاني
ص.ْ :

(ٕ) جزء اآلية رقـ ٗ مف سكرة النحؿ.

(ٖ) جزء اآلية رقـ ُٗ مف سكرة لقماف.
(ٗ) شاع في الدراسات المقاصدية المعاصرة  -عمي سبيؿ عدـ االستقصاء -أف القدامى مف
بحد جامع مانع ،كذلؾ أف جؿ مف
األصكلييف ،كالفقياء ،لـ يعرفكا مصطمح المقاصدٌ ،
كتبكا في الدراسات المقاصدية ،لـ يعثركا عمى ىذا التعريؼ لفخر الديف الرازم.
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ً

عية عمى كجكب تحصيمو ،كالسعي في رعايتو ،كاالعتناء
الشر ٌ
بحفظو".كمصمحة حفظ النفكس ،كالعقكؿ ،كاألعراض ،كاألمكاؿ"(ٔ).

خايغ اُ:انرعذٚذُادلماطذُ٘،ػُذُانؼهٕاَُ ُ:ٙ

يرل العمكاني أف التجديد المقاصدم عبارة عف(ٕ)" :حركة بناء أصكلية

األمة مف إعادة النظر في مصادر ىدايتيا ،كقراءتيا قراءة
شاممة ،تم ٌكف ٌ
المتدبر ،المستيدم ،المستفيد ،العازـ ،عمى تكظيؼ الماضي في إصبلح
ٌ
الحاضر ،كاستشراؼ المستقبؿ؛ لبنائو ،كتأسيسو عمى ىذا البناء المتكاصؿ"(ٖ).

 يقكـ عمى" :قراءة كاعية لمككف كما يدكر فيو ،مستصحبة ليداية الكحي،مستنيرة بو ،كاعية عمى طبيعة العبلقة الكثيقة بيف الكحي ،كالكجكد

اإلنساني ،كالخالؽ تبارؾ كتعالى مكجد الكجكد ،كاإلنساف".

(ٔ) ينظر :الكاشؼ عف أصكؿ الدالئؿ كفصكؿ العمؿ ،لفخر الديف الرازم محمد بف
عمر بف الحسيف ،ص ِٓ .ّٓ .تحقيؽ أحمد حجازم السقا .دار الجيؿ .بيركت.

طُ ُُّْ .ھ ُِٗٗ/ـ.
(ٕ) ذكر الدكتكر العمكاني ىذا التعريؼ لمتجديد تحت مصطمح "التجديد السمفي" ،كليس
المراد منو حركة الكىابية المعاصرة ،ألنو سماىـ ب"االتجاه الماضكم" فقاؿ تحت

سمبية تستمب
التكجيات
عنكاف :بيف الماضكية كالتجديد" :أما
الماضكية فيي تكجيات ٌ
ٌ
ٌ
اإلنساف مف حاضره ،كتمقيو في أحضاف ماض ال يستطيع العيش فيو إال بخيالو ،تمثؿ
كتقدما إلى الكراء لبلستمتاع بمشاعر الفصاـ عف الكاقع الفاسد
ىركبا إلى الماضي
ن
ن
متبنييا دكافع تم ٌكف مف تحقيؽ أم فعؿ حضارم" .ينظر:
فقط ،كال تشكؿ لدل ٌ
الخصكصية كالعالمية في الفكر اإلسبلمي الدكتكر :طو جابر العمكاني ص ِِٔ،
طبعة دار اليادم ََِّـ.
(ٖ) ينظر:

الخصكصية كالعالمية في الفكر اإلسبلمي،

الدكتكر :طو جابر العمكاني

(ص.)ٕٕٙ :
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الكميات،
 ييدؼ إلى" :معرفة المقاصد ،كالغايات ،كالعمؿ ،كاألسباب ،ك ٌكالسنف كالقكانيف الككنية ،التي بثٌيا الخالؽ تبارؾ كتعالى في شرعو كحكمو،
كنيكضا بكاجب العمراف الذم
كقياما بميمة االستخبلؼ،
كذلؾ أداء لؤلمانة،
ن
ن
يمثؿ جزنءا مف اإليماف ،كالعبادة"(ٔ).
 كىك :عبارة عف حالة فكرية كنفسية لؤلمة ،كليست مجرد قضية فقييةخاصة بالفقيو"(ٕ) .تقكـ بو" :مؤسسات "التجديد كاإلحياء"؛ ألنيا أدكات
ضركرية إلحداث التغيير ،كالنقمة الحضارية ،كالفكرية"(ٖ).

نكعا مف الفقو يسمى «فقو المقاصد»" :يتأسس عمى مبدأ
 ىذا التجديد ينتج ناعتماد الكمياات التشريعية ،كالبحث في غاياتيا ،كتحكيميا في فيـ النصكص
الكميات ،كالفركع إلى
الجزئياة كتكجيييا ،فيك نكع مف رد الجز ٌئيات إلى
ٌ
(ٗ)
األصكؿ ،كالعمؿ عمى الكشؼ عف مقاصدىا كغاياتيا .
 تجديد يستمد حجيتو" :مف فمسفة تكاترت األدلة الشرعية االعتقادية ،كالعممية،كالعممياة عمى صحتيا ،كىي :ا
إف جميع ما كردت بو الشريعة الغراء معقكؿ
المعنى ،كذك حكمة بالغة ،سكاء عقؿ المجتيدكف كميـ تمؾ الحكمة ،أك
عقميا بعضيـ كغفؿ عنيا آخركف(٘).
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ينظر :المقاصد القرآنية العميا ،الدكتكر :طو جابر العمكاني ص.ٚ :
ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتبديد الدكتكر :طو جابر العمكاني ص ْٓ ،طبعة
دار السبلـ القاىرةَُّْ ،ىػََِٗ -ـ.
ينظر :الخصكصية كالعالمية في الفكر اإلسبلمي الدكتكر :طو جابر العمكاني
ص ِِٔ.
ينظر :نحك التجديد كاالجتياد :أكال الفقو كأصكلو ،الدكتكر :طو جابر العمكاني

ص.ُّٕ :
(٘) "فكؿ حكـ كرد في كتاب ا﵀ تعالى كأكلتو سانة رسكلو  --مشتمؿ عمى حكمة معقكلة
المعنى ظاىرة ،أك كامنة تظير بمزيد تدبر لمنص ،أك سير في األرض ،أك نظر في
الكقائع" .ينظر :نحك التجديد كاالجتياد :أكال الفقو كأصكلو ،الدكتكر :طو جابر
العمكاني ص ،ُّٕ :دار تنكير ََِٖ ـ.
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ادلغهةُانصاَُ ٙ

أَغاق ( ُ ) 1انرعذٚذُادلماطذُ٘ادلؼاطش ُ ُ

ّ
اعرمشخُانذساعاخُادلماطذ ٚحُا دلؼاطشجُتُغمنيُيؼشفٛنيُسلرهفني:

المقاصدم ،جمعت أكصالو،
تقميدم في التصنيؼ
اسي
ٌ
ٌ
أؼذًْا :نسؽ در ٌ
كنظمت مسائمو مف ممارسات النبي  كأصحابو -رضي ا﵀ عنيـ،-
كتمركزت دراسة ىذا النسؽ عمي اعتبار المقاصد كالقصد إلييا ،عمى
بياف مقاصد الشارع ،كمقاصد المكمفيف ،كأجناس المصالح ،كترتيبيا
تيبا عمى ىن ىس و
ىرمي معتدؿ ،تحتؿ فيو الضركرات قاعدة اليرـ،
ؽ
و
تر ن
كتتكسطو الحاجيات ،كتقع التحسينيات في قمتو ،مع بياف أجناس
المصالح  :الديف ،كالنفس ،كالعقؿ ،كالنسؿ ،كالماؿ ،بما يعكد عمى
العباد بسعادة الداريف ،انتقمت في أفكار المدارس الدينية تدرسيا ضمف
مقررات الفقو كأصكلو في مرحمة الميسانس ،أك تمييدم الماجستير،
كمف ىذه المدارس «مدرسة األزىر الشريؼ» ،كغالب الجامعات العربية
كاإلسبلمية (ٕ).

(ٔ) النسق :ىك ما كاف عمى نظاـ كاحد مف كؿ شيء ،كالنسؽ كالنمط في التراكيب المعرفية
المعاصرة متقارباف.

كالنسؽ :منيج تربكم يتـ البحث فيو عمى نظاـ كاحد ،كمعايير متشابية عامة .اتجاه

تفكيرم في عمـ معيف ينظر :أساس الببلغة لمزمخشرم ُ.ُْٕ /
(ٕ) ٌنبو عمى شذرات منيا اإلماـ الشافعي في رسالتو  ،كأبك عبيد في كتابو األمكاؿ ،كاماـ
كطكره الغزالي إلى الكاقعية في "المستصفى"،
الحرميف الجكيني في كتابو "البرىاف"،
ٌ

حكلو مف مجرد دراسة نظرية إلى دراسة كاقعية قابمة لمتطبيؽ في مكسكعتو
حيث ٌ
"إحياء عمكـ الديف" ،ثـ أنزؿ العز بف عبدالسبلـ ىذه الصياغات الكاقعية بما يناسب

مخصصا يجيده في قكاعده ،ثـ أبدع اإلماـ الشاطبي في تقعيدىا
ظركؼ عصره
ن
ىرما مترابطنا مف األىداؼ ،انتقؿ
كتبكيبيا في كتابو "المكافقات" ،فشكؿ ىذا النسؽ ن
عبر مدارس الفقو اإلسبلمي ،كأصكلو.
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شآًَٛا :التصكرات الحديثة في الدراسة المقاصدية ،كىذا التصكر يقكـ
عمى نظريف:

بالكمي ،عمى
العاـ بالخاص ،كالجزئي
انُظش اْلٔل :تصكر مبني عمي ارتباط ٌ
ٌ
نسؽ يشبو دائرتيف متداخمتيف ،تحتؿ فيو الجزئيات الدكائر الداخمية،
كتيبنى عمييا أبكاب الخصكصيات ،ثـ تيبنى عمى ىذه الخصكصيات
الدكائر الكمية ،كىي العمكميات المقاصدية.

ُّ
تحتؿ
انُظش انصاَ :ٙتصكر ينظر مف يبعد األسس ،عمى نسؽ شجرم
األسس ،فيو مكقع الساؽ مف الشجرة ،كالتفاصيؿ مكقع الفركع،
كمنظكمة «المقاصد العميا الحاكمة» عند العمكاني -رحمو ا﵀ -ككؿ
ىذه الرؤل ،كالنظرات التجديدية تأخذ حكـ الجكاز في التصكر المعرفي

المعاصر.

ً
آنية،
يثبت أحقيتيا «االستقراء» خاصة إذا استندت لرؤيتو كمٌية قر ٌ
نبكية ،كحسبت ىذه الرؤية المقاصدية المعاصرة لمعمكاني-رحمو ا﵀-
كعمكمات ٌ

أنيا لمحة تجديده تتسـ كتكجيات العصر مف ترؾ الجزئيات كمخاصمة العقؿ
يفرؽ.
الذر ٌ
م ،كالتزاـ العمكمات لمتكصؿ بيا لحكـ يجمع كال ٌ
كيجب عمينا أف نؤكد عمى أنو ال يمزـ مف صحة أحد ىذه التصك ارت،

أك األنساؽ –المذككرة -بطبلف اآلخر؛ كذلؾ ألمريف:

األول :أف اختبلؼ جيات ىذه األنساؽ ،ألف كؿ منيما ينظر بجية منف ٌكة،
كغذا انفكت الجية فبل تضاد ،كال تخاصـ.

قعد األصكليكف -أم :أف
انصاَ :ٙأف الترجيح ال يقتضي التنقيص -حسب ما ٌ
نقيض كال ٌّ
ضد (ٔ).
المراتب –كاف تفاكتت -ال يمزـ مف تفاكتيا
ه
(ٔ) ينظر :المكافقات لمشاطبي ِ.ٖٓ /
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كقد امتازت المدرسة األزىرية بتدريس كتعميؽ كبل النسقيف ،النسؽ

العاـ كالخاص ،كالجزئي
الدراسي التقميدم ،كالتصكرات التي تنظر مف يبعد
ٌ
تجديدا مقاصديًّا يتسـ
خرج
ن
الكمي ،كالبناية عمى األسس الشجرية ،مما ٌ
ك ٌ
استمدىا مف إبداع
باألصالة التي استمدىا مف النسؽ التقميدم ،كمعاصرة
ٌ
عقكؿ شيكخو ،التي شعت بيا أركقة جامعتو الشريفة ،كجامعو العتيؽ ،عمى
رغـ ما اتيمت بو المدرسة األزىرية أنيا مدرسة تراثية ماضكية تجتر الماضي

في ثكب قشيب.

كحيف ندرس مشركع عالـ مف العمماء ال ندرس ما يشترؾ فيو مع بقية

إنسانا خاصًّا لو مقكمات عميا فكؽ
الناس مف إدراؾ كفيـ فقط ،بؿ ندرس
ن
المقكمات التي يشترؾ فييا مع كؿ إنساف ،كاف كنا ندرس إنسانا خاصا فاالتجاه
األكؿ إلي الخاصة التي اختص بيا.

*

*

*

*

*

*
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ادلغهةُانصانس ُ

أعثابُانرعذٚذُادلماطذُ٘ػُذُانؼهٕاَٙ

(ٔ)

لمتجديد أسباب ىي الداعية لطمبو ،الحاثة عمى ارتياد صعكبتو ،كىي

متنكعة حسب الجية التي كقع النظر فييا ،كمتعددة ،كقد عددىا العمكاني

-رحمو ا﵀ -فكجدتيا ترجع إلى:

انغثةُاْلٔل(ُ:عثؼُُْٕٔ:)ٙفاػهٛحُانضياٌُيفُاْلشٛاءُٔ،اْلشخاصُٔ،اْلفكاسُ :

يرل العمكاني -رحمو ا﵀ :-أف طكؿ األمد يؤدم الندراس بعض معالـ

التديف ،في عقكؿ كثير مف الناس إلى أف تصؿ لحد أزمة في األمـ ،كتتأتى

الزمف في األفكار ،فممزماف تصاريفو في األشياء،
ضركرة التجديد مف فاعمية ٌ
كيتأتى عمى
كاألشخاص ،كاألفكار ،فكما يتأتٌى عمى األشياء فتتقادـ كتبمى،
ٌ
األشخاص فييرمكف ،ككذلؾ األفكار يطكؿ عمييا األمد فتفقد فاعميتيا كتأثيرىا
في تغيير الكاقع ،ثـ تضعؼ كيضعؼ تمسؾ الناس بيا ،كقد تفيـ عمى نحك

أفكار ميتة ،أك تؤدم إلى المكت .كتمؾ سنة
خاطئ -بعد طكؿ األمد -لتصبح نا
محذر األمة الخاتمة يقكلو تعالى:
نا
مف سنف ا﵀ تعالى في خمقو ،حيث قاؿ
ِ
وب ُي ْم
اب ِمن قَ ْب ُل فَ َ
طَ
َ وال َي ُكوُنوا َكالَِّذ َ
س ْت ُقمُ ُ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
َم ُد فَقَ َ
ال َعمَ ْي ِي ُم األ َ
و َك ِثير ِّم ْنيم فَ ِ
ون.)ٕ( 
اسقُ َ
َ ٌ ُْ
انغثةُانصاَُ:ٙػذوُاذضاغُانشؤٚحُانرعذٚذٚحُ،أُٔفًٓٓاُػهُٗغرئُظٓٓاُانظؽٛػُ :

يأتي عدـ اتضاح الرؤية التجديدية كسبب رئيس في مكقؼ العمماء تجاه

قضايا التجديد ،فالرافضكف لقضية التجديد يظنكف أنو عبث يتأتى عمى

القطعيات إلذابتيا ،كثكابت الديف لتمييعيا ،فيندد كيحارب ألنو يرل أف التجديد
(ٔ) ينظر :حمقات "التجديد" في برنامج "مدارؾ" عمى قناة "أنا الفضائية" ،عبر مكقع القناة
عمى يكتيكب.

(ٕ) [سكرة الحديد ُٔ.]ُٕ -
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شيئا عاداه ،بينما
يناؿ مف ثكابت الديف ،فكقؼ مكقؼ المعاداة ،كمف جيؿ ن
حدد مجاليا كىك السبب التالي فقد أعمف
المكافؽ لقضية التجديد ،الداعي لياٌ ،
العمكاني" :أف الديف كضع إليي فبل يممؾ أحد مف الناس أف يحذؼ منو

أك يضيؼ إليو ،كقد ختمت النبكة ،كالرسالة ،كالكتاب الكريـ خاتـ الكتب

التي أنزلت"(ٔ).

ّ
ّ
انغثةُانصانسُ:ػذوُانرفشٚكُتني"لضاٚاُانر ذ"ُٔ،"ٍٚانُضُانذ ُ ."ُٙٚ

ىناؾ فرؽ كبير ًّ
جدا ،بيف ماىية ٍّ
الديف باعتبار الكضع اإلليي -،كىي
المقدسة مف الكتاب الكريـ ،كما صح مف سنة النبي  ،كبيف ماىية
النصكص ٌ
"التديف" باعتبار فعؿ البشر في تطبيؽ تعاليـ ٍّ
الديف في الكاقع ،فالديف محا هؿ أف
يجدد فيو؛ ألف مف الثكابت كىي ال تجدد ،لثبكت قدميا كقدسيتيا.
كأما التديف كىك فيمنا ليذه النصكص ،كمحاكلة تنزيميا في الكاقع فيك
مدار المتغيرات التي قد تختمؼ باختبلؼ األزماف ،كاألماكف ،كاألشخاص،
أبدا أف يتـ؛ ألنو يتأتى عميو عكامؿ الزماف
كاألحكاؿ ،ك"التديف" ال يمكف ن
كتصاريفو فتقمؿ فاعمية في الكاقع حتى يتبلشى أماـ المكبقات ،أك كثرة الممـ،
أك تكثر حكادث الزماف.

انغثةُانشاتغُ:يُضعُانفشدٚحَُٕ:ُْٙٔ،طُيًٓحُانرعذٚذُتفكشُسظمُ،أُٔمجاػحُ :

مف األسباب السمبية نكط ميمة التجديد بفكر رجؿ ،أك جماعةف كىذا
بد مف التأكيد عمى أنيا
يما لقضية االجتياد كالتجديد ،بؿ ال ٌ
التصرؼ يعد تقز ن
ميمة "أمة" لكف منكطة بنخبة تسمى بأىؿ العمـ ،أك أىؿ الحؿ كالعقد ،فالتجديد
أفكار نخبة ،لكف تطبيؽ أمة عمى أرض الكاقع؛ يشيد لذلؾ قكؿ ا﵀ تعالى:
ون لِ َي ْن ِف ُروا َكافَّ ًة َفمَ ْوَال َنفَ َر ِم ْن ُك ِّل ِف ْرقَ ٍة ِم ْن ُي ْم طَ ِائفَ ٌة لِ َيتَفَقَّ ُيوا
ان ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
َ و َما َك َ
ِفي الد ِ
ون.)ٕ( 
ِّين َولِ ُي ْن ِذ ُروا قَ ْو َم ُي ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِلَ ْي ِي ْم لَ َعمَّ ُي ْم َي ْح َذ ُر َ
(ٔ) ينظر :مف كممة الدكتكر :طو جابر العمكاني في الندكة التحضيرية لمؤتمر التجديد في
الفكر اإلسبلمي ،مكقع المركز اإلعبلمي لؤلزىر الشريؼ عمى مكقع يكتيكب.
(ٕ) [سكرة الحديد ُٔ.]ُٕ -
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كىي مف األسباب التي تستدعي المراجعة كىي خطكة عمى طريؽ

التجديد ،كذلؾ أف العقؿ المسمـ ارتبط في تراثو كثقافتو ،بقضية «المجدد الفرد»،
تأثر بمنزع الفردية ،التي كرستيا
فردا ،كذلؾ نا
عالما ن
بمعنى أنو ال بد أف يككف ن
فكرة الثكاب كالعقاب ،كتقديميا عمى فركض الكفايات ،كسيطرة ذلؾ عمى عقكؿ

مدة -غير يسيرة -مف الزماف ،مما جعؿ السيكطي-رحمو
النخبة مف أىؿ الفكر ٌ
احدا أناط بو قضية التجديد،
ا﵀( -ت ُُٗىػ) ٌ
فردا ك ن
يحدد لكؿ قرف مف الزماف ن

جميعا مف الفقياء ،بؿ كميـ مف مذىب كاحد ،لـ يتعداه،
كيبلحظ أنو اختارىـ
ن
كىذا مخالؼ لمكاقع كمقتضى العقؿ ،ثـ رجا أف يككف ىك مجدد المائة التاسعة،
فضبل عف أصحاب التخصصات األخرل
كمف ثـ قامت معارؾ بيف المذاىب،
ن
غير الفقو ،ككاف ىذا مف أخطر التحكالت الفكرية ،تحكيؿ كظائؼ األمة إلى

كظائؼ فردية ،كقصر التحكؿ في التجديد مرتبطا بالفقياء فقط .كىك أمر ٌنبو
عميو اإلماـ الذىبي كاختاره؛ حيث قاؿ" :كالذم أعتقده مف الحديث :ا
أف لفظ
« ىمف يجدد» لمجمع ىال لممفرد ،كالماو أعمـ"(ٔ).

انغثة ُاخلايظُ :ضشٔسج ُاالػرتاف ُتأٌ ُأفكاس ُ « انرذ ُ » ٍٚكاْلؼكاو ُانفمٓٛحُ

االظرٓادٚح ،بعد أف كانت مفعمة بالحيكية يحاكؿ التيار العمماني أف

يحكـ عمييا األف بالفشؿ ،كبعد أف كانت مغيرة ألكضاع أىؿ زمانيا

كميا كجزئيًّا ،كىي عبارة عف معارؼ أنتجيا مفكركف أبناء زماف معيف،
كزماني متغير
في،
ٌ
في أكضاع عقمية ،كفكرية معينة ،كتحت سقؼ معر ٌ
عف العصر اآلني.

(ٔ) ينظر :تاريخ اإلسبلـ ،لمحمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي َُِّٖ /؛
حقيؽ :عمر عبد السبلـ التدمرم ،الناشر :دار الكتاب العربي ،بيركت ،الطبعة:
الثانية ُُّْ ،ىػ  ُّٗٗ -ـ.
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ادلغهةُ انشاتغ ُ

انرؼشٚفُتادلذسعحُاْلصْشٚحُادلؼاطشج ُ

إسبلمية لتدريس عمكـ أىؿ السنة
عممية
يعد األزىر الشريؼ أقدـ مدرسة
ٌ
ٌ
ٌ
عاما ،أم ما يربكا عمى عشرة قركف،
عمى ٌمر التاريخ ،فعمره المديد مف ََُٔ ن
العممية النظامية في مصر،
جعمو أقدـ مدرسة تؤدم دكر المدارس ،كالمعاىد
ٌ
كالعالـ إلى اآلف ،فكانت دركسو تعطى بتكميؼ مف الدكلة ،كيرتب لعممائو
كمدرسيو الركاتب ،كيكقؼ لطبلبو الكقكؼ كاإلعاشات.
ّ
ٔألظذ ُمبفٕٓو ُادلذسعح ُاْلصْش ٚح ُادلؼاطشج :الحقبة المتأخرة في
(ُ)
تاريخ األزىر مف كقت مشيخة الشيخ حسف العطار -رحمو ا﵀-
(ُٕٔٔـ ُّٖٓ/ـ) إلى اآلف"(ٕ).
مركر بمدرسة التجديد التي انبعثت عمى يد الشيخ جماؿ الديف األفغاني
نا
-رحمو ا﵀ ،)ّ( -كالشيخ محمد عبده -رحمو ا﵀ )ْ( -في أكاخر القرف التاسع

(ٔ)

(ٕ)

(ٖ)

( ْ)

الشيخ العطار :ىك حسف بف محمد بف محمكد العطار ،شيخ األزىر الشريؼ ،كلد سنة
يعد أكؿ صكت طالب بإصبلح األزىر ،ككاف حريصان عمى
(ُٕٔٔـ  َُُٖ/ىػ)ٌ ،
الطب ،كاليندسة ،كالصيدلة .كمف أىـ مف
إنشاء المدارس الفنية العالية مثؿ :األلسف ،ك ٌ
أعدىـ لذلؾ تمميذاه رفاعة الطيطاكم ،كمحمد عياد الطنطاكم،تكفيُّٖٓـَُِٓ/ىػ.
كقد كافؽ عمى ىذا االعتبار أستاذنا الدكتكر عمي جمعة مفتي الديار المصرية سابقا مف
كممتو في الندكة التحضيرية لمؤتمر التجديد في الفكر اإلسبلمي ،مكقع المركز
اإلعبلمي لؤلزىر الشريؼ عمى مكقع يكتيكب.
الشيخ األفغاني :ىك محمد جماؿ الديف بف السيد صفتر الحسيني األفغاني األسد آبادم
كلد عاـ ُّٖٖـ  ،أحد األعبلـ البارزيف في النيضة المصرية الحديثة  ،كمف أعبلـ
الفكر اإلسبلمي بالنسبة لمتجديد .كأبرز مف قضايا اإلصبلح الدينی كالصحكة
اإلسبلمية كالكعی القكمی ،تكفي عاـُٕٖٗـ.
الشيخ محمد عبده :ىك محمد بف عبده بف حسف خير ا﵀ ،مفكر ،كفقيو ،كقاضي،
كمفتي ،كمجدد إسبلمي مصرم ،كيعد مف أبرز دعاة النيضة كاإلصبلح في العالـ
العربي كاإلسبلمي كرمكز التجديد في الفقو اإلسبلمي ،ساىـ بعد في إنشاء حركة
فكرية تجديدية إسبلمية تيدؼ إلى القضاء عمى الجمكد الفكرم ،كاعادة إحياء األمة
اإلسبلمية لتكاكب متطمبات العصر تكفي عاـ َُٓٗـ.
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عشر كبداية القرف العشريف ،ثـ استمرت بشكؿ أك بآخر حتى يكمنا ىذا،
خاصة كأف القضايا التي كاجيت ركاد ىذه المدرسة ال تزاؿ تشكؿ محك ار أساسيًّا
في المشركع الفكرم اإلسبلمي المعاصر.
كيحترز العمكاني أنو ليس المقصكد مف التجديد في المدرسة األزىرية:

دكتكرا ،كال في المناداة
"تسمية الجامع جامعة ،كال في تسمية الشيخ أستا نذا أك
ن
باالجتياد كالتجديد ،كال بتجديد أصكؿ الفقو أك الفقو ،بؿ في كيفياة إخراج ىذه

المعارؼ الجزئياة الظنياة ذات المناىج الدراسياة الذاتية كالخاصة كالجزئية مف
دائرة المعارؼ إلى دائرة العمكـ الضابطة المنضبطة!!(ٔ).

ٔدٔافؼُٙالخرٛاسُْزُِانفرتجُ :
ً
أٔالُ :ما حدده العمكاني نفسو مف أنو ال بد مف االىتماـ بالفترة المعاصرة في

تاريخ مدرسة األزىر منذ "بدأ القائمكف عمى مدرسة األزىر يشعركف

خاصة بعد دخكؿ «نابميكف»
بالحاجة إلى مراجعة العمكـ كتجديدىا،
ٌ
بخيمو األزىر ،كحيف بدأ ذلؾ شيخ األزىر الشيخ «حسف العطار»

اال صالحيف لمقياـ بميمة
يعد رج ن
رحمو ا﵀ ،-قد أخذ عمى نفسو أف ٌاإلصبلح ،كاستمرت محاكالت المراجعة كالتعديؿ حتى مشيخة

الشيخ

«محمد

مصطفى

المراغي»-رحمو

ا﵀-

لؤلزىر(ٕ)،

كسار عمى نيجو في المراجعة كالتغيير الشيخ «محمكد شمتكت»
(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد-أكال الفقو كأصكلو ص.ُِ :

(ٕ) الشيخ المراغي :ىك الشيخ محمد مصطفى المراغي ،كلد (ُُٖٖ ـ) ،عالـ أزىرم،
كقاض شرعي مصرم ،شغؿ منصب شيخ األزىر في الفترة مف ُِٖٗـ حتى استقالتو

في َُّٗـ ،ثـ تكلى المشيخة مرة أخرل عاـ ُّٓٗ ـ ،كحتى كفاتو في ليمة ُْ
رمضاف ُّْٔ ىػ المكافؽ ِِ أغسطس ُْٓٗـ.
ينظر :اإلماـ المراغي ص ُِ ،ألنكر الجندم طبعة دار المعارؼ بالقاىرة.
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رحمو ا﵀(ٔ) .كتمبية لنداءات مكالنا اإلماـ األكبر شيخ األزىر الدكتكرأحمد الطيب بضركرة التجديد في العمكـ كالمعارؼ األزىرية
ً

لمكاكبة العصر.

يعد مف أبرز
شاَ ٛا :أف الشيخ العطار -رحمو ا﵀ -كمنو انطمقت المدرسة ٌ
المكجييف األساسييف لنيضة األزىر الشريؼ ،بؿ نيضة مصر
و
صكت طالىب بإصبلح األزىر الشريؼ(ِ).
الحديثة ،فيك أكؿ
ً

شانص ا :تعدد مناىج المدرسة كنتائجيا في النظر لئلصبلح كالتجديد ،فاألفغاني
رحمو ا﵀ -امتاز منيجو باإلصبلح السياسي ،كرأل أف ذلؾ أسرع فيالتغيير كاإلصبلح ،في حيف امتاز منيج الشيخ محمد عبده -رحمو

ا﵀ -باإلصبلح التربكم ،كأنو أثبت كأدكـ مع أف كبل مف المنيجيف
ً

يفضي لآلخر.

ساتؼ ا :اشتغاؿ المدرسة في إطار العمكـ الشرعية مع االىتماـ بقضايا العالـ
جانبا تنظيميًّا كتجديديًّا عمى
اإلسبلمي ،منذ أف أخذت ىذه المدرسة ن
مستكل التعميـ باألزىر الشريؼ عمى يد الشيخ المراغى-رحمو ا﵀،-
(ٔ) الشيخ شمتوت :محمكد شمتكت (َُُّ ىػ ُّٖٗـ) ،عالـ إسبلمي مصرم ،ناؿ إجازة

ثـ مدرسان بأقساـ
ثـ بالقسـ العالي ٌ
العالمية سنة ُُٖٗـ ،كعيف مدرسان بالمعاىد ٌ
ثـ ككاف عضكان بمجمع المغة العربية سنة
ثـ ككيبلن لكمية الشريعةٌ ،
التخصصٌ ،
ثـ شيخان لؤلزىر سنة ُٖٓٗـ ،ككاف أكؿ
ُْٔٗـ ،كعضكان في جماعة كبار العمماءٌ ،
حامؿ لمقب اإلماـ األكبر .ككلد الشيخ محمكد شمتكت بمحافظة البحيرة سنة ُّٖٗـ.

ينظر :شيكخ األزىر د /أشرؼ فكزم –سعيد عبدالرحمف ٔ ،ّٕ /الشركة العربية لمنشر
كالتكزيع .
(ٕ) كذلؾ بالنظر إلى أف سمة ىذا العصر اقتصر عمماء األزىر عمى بعض المعارؼ
عية ،يمخصكنيا في صكرة متكف  ،كيشرحكنيا ،ثـ يحشكف عمييا ،كيشرحكف تمؾ
الشر ٌ
الحكاشي ،دكف نظر تجديدم أك طفرة ذات قيمة ،أك أصالة فكرية تغير الكاقع.
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كالشيخ محمد أحمد الظكاىرم-رحمو ا﵀ ،)ٔ( -كالذم تـ في عيده
تنظيـ الدراسة في األزىر في ثبلث كميات ىي :كمية الشريعة ،ككمية

أصكؿ الديف ،ككمية المغة العربية.

أشار العمكاني- :رحمو ا﵀" -أف األزىر –أثناء دراستو -يمثؿ آخر

مرجعية إسبلمية يسٍّن ىية عالمية ،فكاف شيخ األزىر في كقت أف كاف طالبا في
أركقة األزىر ،ىك فضيمة اإلماـ الشيخ :محمد الخضر حسيف-رحمو ا﵀،-
ككاف تكنسي الجنسية ،ككاف شيخ كمية الشريعة الشيخ :عيسى منكف-رحمو

ا﵀ ،-ككاف فمسطيني األصؿ ،ككاف في األزىر مسؤكلكف كأساتذة مف جميع
أنحاء العالـ (ٕ).

لقبا ذا معني
كفسر لقب «اإلماـ األكبر لشيخ الجامع األزىر» فقاؿٌ :
"يعد ن
ٌ
يعد الشيخ األكبر لعمماء السنة في العالـ ،كيمثؿ الشيخ بيذا
ميـ ،فيك ٌ

المنصب أعمي مرجعية يس ٍنيٍّة عمي مستكم العالـ كمو"(ٖ).

*

*

*

*

*

*

(ٔ) الشيخ الظواىري :ىك الشيخ محمد بف إبراىيـ األحمدم الظكاىرم الشافعي كلد
(ُٖٕٖـ) ،كىك أكؿ شيخ قبيمة عربية يمي مشيخة األزىر ،كلي المشيخة فيو سنة
َُّٗـ ،كفي أيامو أنشئت الجامعة األزىرية الحديثة كمجمة األزىر كمطبعتو .كفي
عيده أرسمت بعكث الدعكة إلى الصيف ،كالياباف ،كالحبشة ،كالسكداف لمدعكة إلى

اإلسبلـ .ينظر :األعبلـ الشرقية ُ.ّٓٗ /
(ٕ) ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتجميد ص ّٔ.
(ٖ) ينظر :المرجع السابؽ نفس الصفحة.
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ادلثؽسُانصاَُ ٙ

انرؼشٚفُتانذكرٕسُانؼهٕأَُٙظٕٓدُِ،ادلماطذٚحُٔ،انرعذٚذٚح ُ

كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

ادلغهةُاْلٔل ُ

َ

ّ

انرؼشٚفُت انذكرٕسُ:عُّظاتشُانؼ هٕاَُ . ٙ

أٔالُ:امسُّ:عُّظاتشُانؼهٕاَُ .ٙ

شاَٛا :يٕنذِ :كلد عاـ ُّْٓىػُّٗٓ /ـ ،في مدينة الفمكجة ،محافظة األنبار
في العراؽ.

كطبيعة عمماء العراؽ أنيـ نقديكف ،كحينما يبرز فييـ عالـ فبلشؾ

أنو عالـ كبير ،فيك خاتمة عمماء النيضة اإلصبلحية المعاصرة
في العراؽ.

شانصاُ:ؼٛاذُّانؼهًٛح :ذخر الشيخ بحياة عممية طيبة ما بيف عاصمتي العمـ
بغداد ،كالقاىرة:

االبتدائي عاـ ُْٗٗـ ،كاإلعدادم ُِٓٗـ،
ذؼهُ ًّٛتانؼشاق :تمقى تعميمو
ٌ
في دكلة العراؽ ،كمف العمماء المؤثريف فيو جدا شيخ العراقيف:

أمجد بف محمد سعيد الزىاكم-رحمو ا﵀-المكلكدََُّىػُّٖٖ/ـ
كالمتكفى سنة ُّٕٖىػُٖٗٔ /ـ ،محيي النيضة اإلسبلمية في

العراؽ ،مف أعمـ عممائيـ في كؿ العمكـ ،كاف عمى استعداد إمبلء

المذاىب األربعة مف حفظو ،ككاف العمكاني يتدارس معو دراسة خاصة

بيف الطالب كاألستاذ فقط ،كاستفاد العمكاني -رحمو ا﵀-منو سعة

مستكعبا"(ٔ).
االطبلع فكاف يقكؿ أستطيع أف أق أر َِٓ صفحة
ن

(ٔ) ينظر :ترجـ لو كاظـ أحمد ناصر المشايخي طبعة المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي.
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ذؼهُ ًّٛمبظش :انتقؿ إلى مصر ،كحصؿ عمى الثانكية األزىرية ُّٓٗـ،

كمية
كالميسانس في الشريعة اإلسبلمية ُٗٓٗـ .الشيادة العالية مف ٌ
الشريعة كالقانكف -جامعة األزىر( -عاـ ُٗٓٗـ).

ساتؼاُ :شٕٛخّ :درس العمكاني عمـ أصكؿ الفقو مدة ال تقؿ عف أربعيف سنةػ
درس فييا عمى يد أساتذتو كشيكخو في مدرسة األزىر الشريؼ في

مرحمة الثانكية ،كالميسانس ،حتى الدكتكراه فقد أشرؼ عميو:

 العبلمة عبدالغني عبدالخالؽ -رحمو ا﵀ ،-كىك شافعي الطريقة فيكمية
األصكؿ ،كتخصص في األصكؿ ،كحصؿ عمى الماجستير مف ٌ
الشريعة كالقانكف -جامعة األزىرُٖٗٔ( -ـ) ،ثـ ناؿ درجة الدكتكراه

كمية الشريعة كالقانكف جامعة األزىر (ُّٕٗـ).
في أصكؿ الفقو مف ٌ
عف أطركحتو تحقيؽ كتاب« :المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو» ،لئلماـ

الرازم (َٔٔىػ) ،كىذا التحقيؽ شيد لو غير كاحد مف المنصفيف بأنو أحسف
تحقيؽ لمكتاب(ٔ) .كفي معايشتو لمكتاب ،كىك يعد خبلصة الفكر األصكلي حتى

عصر الرازم ،ق أر العمكاني -رحمو ا﵀ -مئات التراجـ لمعمماء فألؼ:

 كتاب «اإلمام فخر الدين الرازي ،ومصنفاتو»(ٕ) .كالكتاب عبارة عف
ترجمة لئلماـ الرازم ،كمؤلفاتو التي بمغت ُّٗمؤلفنا ،كتناكلت سائر
عمكـ عصره ،كىذا الكتاب كاف بمثابة القسـ الدراسي لتحقيؽ المحصكؿ
لكف لـ يطبع معو الكتاب خكفنا مف تضخـ حجـ الكتاب ،ييدؼ فيو

(ٔ) كقد قامت جامعة اإلماـ محمد بف سعكد بطبعو كنشره في ستة مجمدات َُٖٗـ ،ثـ

طبعتو مؤسسة الرسالة طبعة ثانية سنة ُِٗٗـ ،كطبعة ثالثة سنة ُٕٗٗـ ،كمطبعة

دار السبلـ ،القاىرةَُُِ :ـ.

(ٕ) الكتاب :طبعتو در السبلـ –القاىرة ُُّْىػََُِ-ـ.
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لتقديـ نمكذج كمثؿ مف عممائنا األكارـ ،يحتذل بو ،كمف خبلؿ دراسة

تراجـ العمماء الكارد ذكرىـ في الكتاب ،كمكاقفيـ كآراءىـ.

كاستمر الشيخ في عطاءه األصكلي حيث عمؿ أستا نذا لمفقو كأصكلو في

اإلسبلمية بالرياض مف (عاـ ُّٓٗىػ-ُٕٗٓ /
جامعة اإلماـ يم ىح امد بف سعكد
ٌ
ُٖٓٗـ).

كالغريب تأثر العمكاني كتأثيره بالنزعة النقدية حتي في عنفكاف المدرسة
السمفية" :فمـ تغب عنو حاسة النقد أثناء التدريس ،ككاف طبلبو يحتممكف نقده
لما يقدمو ليـ مف رعاية كعناية كحرص شديد عمى إفادتيـ ،ككاف نقده يطاؿ ما
ييعد بمثابة المسممات الفقيية كاألصكلية ،كقد أثار ىذا النقد المعرفي في بعض
طبلبو ،ككانت تتـ ػ آنذاؾ ػ لقاءات كحكارات فكرية مختمفة مع المثقفيف مف كؿ
أنحاء العالـ العربي كاإلسبلمي ،كساعد في ظيكر ذلؾ إشرافو عمى عدد كبير
مف رسائؿ الماجستير كالدكتكراه"(ٔ).

كأ ٌكد العمكاني عمى دكر عمـ أصكؿ الفقو في مسألة التجديد ،حيث أبرز
الترادؼ بيف مفيكمي االجتياد كالتجديد ،كىذا يستدعي التنظير لمكضكع
يعي كتضمينو ىذا العمـ في "باب االجتياد"
"التجديد" كمفيكـ
أصكلي تشر ٌ
ٌ
باعتبار أف التجديد يمثؿ كجينا مف كجكىو ،بؿ ىما
عمكما كعمـ أصكؿ الفقو عمى
كجياف لعممة كاحدة في عمـ الشريعة
ن
كجو أخص(ٕ).
شاَٛاُ:يإنفاذُّاْلطٕنٛحُ :

الناظر في مؤلفات الدكتكر العمكاني يجد تجمي النزعة األصكلية
التجديدية عند العمكاني مف أطركحاتو األصكلية غير المألكفة ،منيا:

(ٔ) ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتجميد ص ّٓ.
(ٕ) ينظر :مجمة المسمـ المعاصر ،العدد ص َٗ.
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« أصول الفقو :منيج بحث ومعرفة»(ُ) .كفي ىذا الكتاب ناقش إمكانية
منيجا لكؿ العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية كالطبيعية،
جعؿ أصكؿ الفقو
ن
انطبلقنػا مف ككنو منيج بحث كمعرفة مختص بالظاىرة الفقيية ،كىي
إنسانية ،كاجتماعية في كؿ تقدير.

« حاكمية القرآن»(ٕ) .كفي ىذا الكتاب ناقش مفيكـ «الحاكمية» كتطكرىا
في التصكر اإلسرائيمي ،كعقيدة األمة المسممة ،كأنيا خصت بحاكمية
الكتاب الكريـ بفيـ بشرم ،كأثر ذلؾ في فيـ خطاب القرآف ،كىذه تعد

أكلكيات البحث األصكلي في «باب الحكـ الشرعي».

« نحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابو»(ٖ) .في ىذا الكتاب
ناقش مفيكمي «المحكـ ،كالمتشابو» ،مف نشأة اإلشكالية كىك فرض

الغمكض في النص القرآني ،كبيف منيج القرآف في اإلحكاـ كالتشابو،

مف خبلؿ سكرة آؿ عمراف ،كأنو ليس مرادفنا لمغمكض.
« نحو موقف قرآني من النسخ»(ٗ) .في ىذا الكتاب ناقش مفيكـ

«النسخ» ،ا
كنزه القرآف الكريـ عف النسخ ،كأثبت أف دعاكم النسخ لدل
القدامى عارية عف الصحة ،كبيف مف عرض ىذه القضية عمى القرآف

أنو محكـ كمو ،ال ناس فيو كال منسكخ.

(ٔ) الكتاب :مطبكع ،نشره المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي سنة ُّٗٗـ.
(ٕ) الكتاب :مطبكع ،كنشره المعيد العالمي لمفكر اإلسبلميُّٗٗ ،ـ.
(ٖ) الكتاب :مطبكع ،كنشرتو دار السبلـ –القاىرة ََُِـ.

(ٗ) الكتاب :مف أىـ أطركحات العمكاني التي القت استيجانا في أكساط المدارس الدينية،

مدعكما بالدليؿ ،كالكتاب نشرتو
حتى المدرسة األزىرية ،إال أف الرجؿ طرح طرحو
ن
مكتبة الشركؽ الدكليةََِٔ ،ـ.
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« إشكالية التعامل مع السنة النبوية»(ٔ) ،في ىذا الكتاب ناقش دليؿ
«السنة النبكية» كمعالجة قضية العبلقة بيف الكتاب كالسنة ،بكصؼ
ىذه العبلقة نقطة محكرية في فيـ السنة كحجيتيا ،كمقاماتيا ،باعتبارىا
المصدر التفسيرم الممزـ الكحيد لمنص القرآني ،كبيف حقيقة دكرىا،
كأنو بدكنيا ال يمكف بياف المنيج ،كالشرعة ،كمقكمات الشيكد
الحضارم كالعمراني.
« االجتياد والتقميد»(ٕ) .في ىذا الكتاب ناقش قضية «االجتياد ،كتعرض

لكؿ القضايا الجدلية حكؿ حقيقتو ،كماىيتو ،كضكابطو ،كشركطو
كمقدماتو ،ككسائمو ،كميادينو كمجاالتو ،كأنو لـ يخمك عصر مف جدؿ

في القضية حتى عند مف قالكا بغمؽ باب االجتياد ،كأكد عمى
"أف االجتياد حالة فكرية كنفسية لؤلمة ،كليست مجرد قضية فقيية

خاصة بالفقيو"(ٖ).

« تغير الفتوى بين االنضباط والفوضى» :نحك منيج عممي أصيؿ

(ٗ)
قدـ معالجة
لدراسة القضايا الفقيية المعاصرة .في ىذا الكتاب ٌ
لممشكبلت اإلفتائية -كمراجعة بعض القضايا -التي تبنى عمى الفتكل

الخاطئة ،كأف معظـ المشكبلت التي تحدث في األمة تحدث بسبب

عدـ انضباط الفتكم ،كمكضكع الفتاكل المجمعية كبديؿ لمفتكل الفردية.

(ٔ) الكتاب :مطبكع ،كنشره المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ،الطبعة األكلى َُِْـ ،يقع
في ِِْ صفحة .

(ٕ) الكتاب :مطبكع ،كنشرتو دار األنصار ،القاىرة ُٕٗٗـ.
(ٖ) ينظر :التعميم الديني بين التجديد والتبديد ص ٗ٘.

(ٗ) الكتاب مطبكع ضمف منشكرات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد -الرياض
ََُِِٖ-ْ -ـ.
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« أدب االختالف في اإلسالم»(ٔ) .في ىذا الكتاب بيف العمكاني أف أخطر
اإلسبلمية يى ىك داء «االختبلؼ» أك «المخالفة»،
األمة
ٌ
ىما أصيبت بو ٌ
األمة ،كنبذ
كبيف أف ذلؾ مناؼ لمنيج الشريعة كحرصيا عمى كحدة ٌ
االختبلؼ بيف أبنائيا ،كمعالجة كؿ ىما مف شأنو أف يعكر صفك العبلقة
بيف المسمميف ،كقدـ حمكال بيف المختمفيف ،كمناطات لبلتفاؽ
تمثؿ ترسيخ قاعدة كفاؽ مشتركة بيف المختصميف يرجع إلييا
حيف االختبلؼ.
كلقد تناكؿ الشيخ ىذه المكضكعات تناكال أصكليًّا كمعرفيًّا غير مسبكؽ
في التأليؼ األصكلي ،حيث عمؿ عمى اإلشكاالت ،كبياف أسبابيا ،كقدـ
معالجات جكىرية البد في الدرس األصكلي.
ككاف العمكاني أصكليًّا بحتنا قكيًّا ،درس عمى الكبار ييتـ بالقضايا الكمية
مما أكرثتو لو دراستو األصكلية ممكة تحصيؿ الكميات ،كفي تمميذتو عمى
الزىاكم كىك حنفي المذىب ،كعمى الشيخ عبدالغني كىك شافعي المذىب فجمع
طريقتي المتكمميف كالحنفية؛ كىك جمع عمى أرقى مستكل ،كاستفاد مف اإلماـ
محمد عبده -رحمو ا﵀ -كتبلمذتو ،كالشيخ محمكد شمتكت -رحمو ا﵀ ،-عمى
كجو التحديد ،كالشيخ عبدا﵀ دراز -رحمو ا﵀ ،-كيبلحظ أف الجميع عنده فيـ
كمي لقضايا القرآف الكريـ ،كجكد كتأصيؿ النزعة النقدية فييـ ،ككذا استفاد مف
الشيخ محمد الغزالي السقا -رحمو ا﵀ -عنده كىك أستاذ مشركع العكدة إلى
القرآف ،كالفيـ الصحيح لكميات الشرع ،كفيـ الكاقع.
ممف تأثر بو مف القدامى« :اإلماـ ابف حزـ الظاىرم»-رحمو ا﵀ ،-فيك
صاحب مناىج النقض لؤلدلة غير الكتاب كالسنة كاإلجماع الصريح ،كيرل
أف األدلة الجزئية عائؽ عف الكتاب كالسنة ،كرده لمعظـ األدلة لمرجكع
لمكتاب كالسنة.

(ٔ) الكتاب :مطبكع ،كنشرتو دار كتاب األمة ،جمادل األكلى َُْٓـ.
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ادلغهةُانصاَُ ٙ

انفكش ُ ادلماطذ٘ ُ ػُذُ ا نؼه ٕاَُ ٙ

شديدا ،فقد كاف يرل أف
تأثر العمكاني -رحمو ا﵀ -باإلماـ الشاطبي نا
تأثر ن
ىمو األكؿ إصبلح عمـ "أصكؿ الفقو"
اإلماـ الشاطبي -رحمو ا﵀" :-قد جعؿ ٌ
الذم يمثؿ قانكف الفكر اإلسبلمي ،كأنو عمؿ عمى تخميصو مف جمكده ،كمف
حيكيتو،
ككبمتو ،فأقبؿ عمى تتميمو كبعث
المسائؿ
ٌ
الكبلمية العقيمة التي أثقمتو ٌ
ٌ
بإدخاؿ مقاصد الشريعة فيو عمى نطاؽ كاسع ،كبشكؿ قكم كفعاؿ ،ككاف
يرل أف الشاطبي رمى بإصبلح أصكؿ الفقو إلى إصبلح الفكر كتقكيمو ،فيما
ثمرة األصكؿ"(ٔ).

كجاءت مؤلفاتو كمقاصدم ليس عمى الطراز التقميدم ،بؿ عمى شاكمة
مراجع كبير ليا ،فقد كاف العمكاني -رحمو ا﵀ -يعتبر أف كتاب« :المكافقات»
منحى استقرائيًّا ،يزاكج بيف العقؿ كالنقؿ:
أى اـ مصدر لفقو المقاصد ،كقد نحا فيو ن
كمبينا
معتمدا عمى االستقراءات الكمياة ،غير مقتصر عمى القضايا الجزئية،
«
ن
ن
أصكليا النقمية بأطراؼ مف القضايا العقمية»(ٕ) ،فعمؿ عمى:
« اختصار الموافقات» لمشاطبي ،درسو في جامعة اإلماـ محمد بف
سعكد-بالرياض.
كتاب «مقاصد الشريعة» ،كىك منشكر ضمف السمسمة الدكرية التي
تصدرىا مجمة قضايا إسبلمية معاصرة (ٖ).
ثانيا :من التعميل القرآني إلى المقاصد القرآنيَّة
« التجديد واالجتيادً :
(ٗ)
كلكنو لـ يجر عمى
العميا الحاكمة»  .كىك بحث في صميـ المقاصد؛ ٌ
(ٔ) ينظر :إصبلح الفكر اإلسبلمي ،الدكتكر طو جابر العمكاني ،دار اليادم ََُِ ،ـ.
(ٕ) ينظر :المكافقات لمشاطبي.ِّ /ُ ،

(ٖ) الكتاب طبع مرتيف ،األكلى سنةََُِ:ـ ،كىك كتاب مف الحجـ المتكسط ،يقع في
َُٗ صفحة.

(ٗ) الكتاب :طبعتو دار تنكير لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلىُِْٗ :ىػ ََِٖ -ـ.
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ما ىك المألكؼ في تناكؿ «مقاصد الشريعة» ،انطمؽ مف خبلليا باتجاه
«المنيج» الضابط لعممياات البحث المقاصدم كصكال إلى قضية
التكسيع في قضية «المقاصد القرآنياة العميا الحاكمة» كىي مقصكدنا
األصمي مف ىذا البحث.

ذذسٚغّ ُدلُٓط ُادلماطذ ُانمشآَٛح ُانؼهٛا ُاحلاكًح :قاـ العمكاني -رحمو ا﵀-
بتدريس مقرر كامؿ حكؿ المقاصد القرآنية العميا لطمبة الدراسات العميا

في الجامعة اإلسبلمياة العالمياة في ككااللمبكر ،لمفت أنظار طبلبي إلى
إعداد بحكثيـ كدراساتيـ في ىذه المقاصد الثبلثة ،كقد كتب بعضيـ

فييا عمى ما أذكر دراسات لمماجستير كلمدكتكراه.

ككذلؾ أسس مع مجمكعة مف المقاصدييف ،جامعة لمعمكـ اإلسبلمياة

كاالجتماعياة في «ليزبرج فرجيينا» في الكاليات المتحدة األمريكياة في عاـ

ُٔٗٗـ ،أسست مناىجيا عمى ىذه المقاصد القرآنياة الثبلثة ،فيما كضعكا ليا
مف مناىج.

كقد أفاد منو كمف طرحو :مجمكعة مف األساتذة مسمميف ،كغير مسمميف

يتبنكف ىذه المقاصد باعتبارىا فمسفة تمؾ المؤسسة ،كيشرحكف لمطبلب العبلقة

بيف ىذه المقاصد كالمعارؼ التي يقدمكنيا ،كمنيـ األستاذ الدكتكر لكيس

كنتكرم ،كاألستاذ الدكتكر سيد حسيف نصر ،كاألستاذ الدكتكر عمى مزركعي،
كالدكتكرة منى أبك الفضؿ -رحميا ا﵀ ،-كاألستاذ الدكتكر التيجاني عبد القادر،

كاألستاذ الدكتكر نصر محمد عارؼ ،كغيرىـ كثير(ُ).

*

*

*

*

*

*

(ٔ) ينظر :القيـ العميا الحاكمة الدكتكر :طو جابر العمكاني ص.ٖ :
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ادلغهةُانصانس ُ

فكشُ ُ ا نرعذ ٚذ ُ ػُذُانؼهٕاَُ ٙ

انطمؽ العمكاني -رحمو ا﵀ -في مشكار التجديد مف العكدة إلى األمر
األكؿ ،كىك االىتماـ بأصؿ األصكؿ كىك القرآف الكريـ ،كناقش األصكلييف
بدال مف االنشغاؿ بأصؿ
مناقشات طكيمة في اتجاىيـ كانشغاليـ باألدلة الجزئية ن
األصكؿ –الكتاب الكريـ -كمصدر لجميع األدلة المتفؽ عمييا ،كالمختمؼ فييا.
لما "تقرر أف الكتاب الكريـ يكمٍّايةي الشريعة ،ىك يع ٍم ىدةي الممة ،كينبكع الحكمة ،كآية
الرسالة ،كنكر األبصار كالبصائر ،كأنو ال طريؽ إلى ا﵀ سكاه ،كال نجاة بغيره،
كال تمسؾ بشيء يي ىخالًفيوي ،كأف ىذا كمو ال يحتاج إلى تقرير كاستدالؿ عميو؛ لما
عمـ مف ديف األمة.
فألزـ -رحمو ا﵀" -كؿ مف راـ االطبلع عمى يكمٍّي ً
اات الشريعة كطمع في
ىى
إدراؾ مقاصدىا ،كالمحاؽ بأىميا ،أف يتا ًخ ىذه س ًميره كأىنًيسو ،كأف يجعمو جمً
يس يو
ي ى ىي ى ى ي
ى ى
عمى ىمٍّر األياـ كالميالي؛ نظ ار كعمبل ،ال اقتصا ار عمى أحدىما؛ فيكشؾ أف يفكز
الرًع ً
يؿ األكؿ ،فإف
بًاٍليب ٍغ ىي ًة  ،كأف يظفر بالطمبة ،كيجد نفسو مف السابقيف في ا
كاف قاد ار عمى ذلؾ ،كال يقدر عميو إال مف زاكؿ ما يي ًع يينوي عمى ذلؾ مف السنة
اٍلمبي ىٍّن ًة لمكتاب ،كاال فكبلـ األئمة السابقيف ،كالسمؼ المتقدميف ً
آخ هذ بيده في ىذا
يى
ً ً (ٔ)
المقصد الشريؼ ،كالمرتبة اٍل يمنيفىة" .
فظير مشركعو التجديدم ،كأطرحاتو ،حكؿ القرآف الكريـ ،فعقد سمسمة
لمدراسات القرآنية ،حكؿ عمدة األحكاـ ،كأصؿ األصكؿ ،ككيفية بناء منيجية
معرفية لمتعامؿ معو ،فألؼ مجمكعة مف المؤلفات منيا:
« لسان القرآن ومستقبل األمة القطب»(ٕ) .طرح الشيخ فيو أف لمقرآف
بي ،كمنيا ما يختمؼ،
ن
لسانا ،كخصائص منيا ما يتفؽ مع المساف العر ٌ
األصكلييف باالىتماـ بمساف
كانتقد ما غمب عمى استعماالت الفقياء ك
ٌ
العرب كلغاتيـ ،ال لساف القرآف الكريـ ،كأنو مف الصعب ًّ
جدا إخضاعو
(ٔ) ينظر :المكافقات لمشاطبي ْ.ُْْ /

(ٕ) الكتاب :مطبكع في مكتبة الشركؽ الدكلية ُِْٕىػََِٔ -ـ.
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األلسنيات ،خاصةن المعاصرة التي تنطمؽ مف عمميات دراسة
ألحكاـ
ٌ
النصكص كتفكيكيا كاعادتيا إلى كممات مف ٌككة لتيسير تحميميا!.
«حوار مع القرآن الكريم...تجربة ذاتية ،ودعوة لمتدبر»(ٔ) .كىذا الكتاب
يحمؿ فكرة الحكار مع القرآف ،كتثكيره ،كاستنطاقو عف كؿ ما ييـ
األمة ،كالمسمـ ،كأنو معالجة لحاالت ىجر القرآف الميسر لمذكر ،كأف
لمقرآف حديثا مع القمب كالفطرة ليدخؿ اليداية الربانية.
«الوحدة البنائية لمقرآن المجيد»(ٕ) .كىك طرح الشيخ أف لمقرآف كحدة بيف
كؿ كممة ككؿ جممة ،ككؿ سكرة عبارة عف منيج اختص بو النظـ
القرآني ،كليس مجرد فضيمة تضاؼ ألساليب القرآف التي ال تحصى،
كنقد مجمكعة مف القراءات لمنص اإلليي ،كػ«قراءة التعضية»(ٖ)،
«كالقراءة ً
الحمارية»(ٗ) ،المنتجة «لمفقو البقرم»(٘).
(ٔ) الكتاب :طبعتو مكتبة دار السبلـ ُّْٓىػَُِْ-ـ.
(ٕ) الكتاب :طبعتو مكتبة الشركؽ الدكلية ُِْٕىػ -مارس ََِٔـ.
(ٖ) قراءة التعضية ىي :قراءة القرآف الكريـ كأنو أجزاء متفرقة ال يصدؽ يعضو بعضا ،بؿ

يضرب بعضو بعضا كيخالؼ بعضو بعضا ،كىي المذككرة في قكؿ ا﵀ تعالى{ :الذيف
جعمكا القرآف عضيف} كىذه القراءة تقابؿ قراءة القرآف في إطار كحدتو البنائية .ينظر:
مكقع القرآف مف مصادر المعرفة كالتشريع ص.ُٖ :
اً
كىا
يف يح ٍّمميكا التا ٍكىراةى ثياـ لى ٍـ ىي ٍح ًممي ى
{مثى يؿ الذ ى
(ٗ) القراءة الحمارية :مأخكذة مف قكؿ ا﵀ تعالى :ى
ار بًٍئس مثى يؿ ا ٍلقىكًـ الاًذيف ىك اذبكا بًآي ً
ً
ً
ات الما ًو ىكالماوي ال ىي ٍي ًدم ا ٍلقى ٍكىـ
ى ي ى
ىك ىمثى ًؿ ا ٍلح ىم ًار ىي ٍحم يؿ أ ٍ
ٍ
ىسفى نا ى ى
ا ًً
يف} [الجمعة.]ٓ :كىـ الييكد ،يقكؿ الشيخ رحمو ا﵀ " :كمف أبرز أنكاع القراءات
الظالم ى
التي ش ادد النكير عمى أصحابيا "القراءة الحمارٌية" كىي التي جاء التنبيو إلييا كالتحذير
منيا في اآلية الخامسة مف سكرة الجمعة" .ينظر :الكحدة البنائية ص ٖ .فيذه القراءة
ال انتفاع لصاحبيا كال استفادة لو إال كما يستفيد كينتفع الحمار مف الكتب
التي يحمميا.
(٘) الفقو البقري :يقصد بذلؾ قصة بقرة بني إسرائيؿ ،كتعنتيـ في فيـ أمر ا﵀ تعالى ليـ
ال م َ ِ ِ ِ ِ َّ
َن
ْمُرُك ْم أ ْ
وسى لقَ ْومو إ َّن الم َو َيأ ُ
بذبح بقرة ،المذككرة في قكؿ ا﵀ تعالىَ { :وِا ْذ قَ َ ُ
تَذ َْب ُحوا َبقَ َرةً} [سكرة البقرة ،]ٕٔ:كالعبرة مف تمؾ القصة الداللة عمى عدـ فيـ مراد ا﵀
تعالى كالتشدد كالتنطع في ديف ا﵀ .ينظر :الكحدة البنائية ص ٖ.
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« الجمع بين القراءتين..الوحي والكون»(ٔ) .كىذا الكتاب يحمؿ فكرة
جديدة في النظر إلي الكتاب الكريـ ،ال مجرد نظره تقريبية أك تطبيقية،

بؿ نظرة تكاممية ،.كىك الكصكؿ إلي اعتبار القرآف سقفنا معرفيًّا لدم
اآلخر ،بمحاكلة إيجاد العبلقة الرابطة بينو كبيف الككف.

«معالم في المنيج القرآني»(ٕ) .كىذا الكتاب محاكلة تأسيسية جادة لبناء
منيج عممي متكامؿ األبعاد منطمؽ مف لساف كخطاب القرآف ،يقتضي

الكعي بمنيج «الكحي» ،كمفيكـ «النبكة»  ،بحيث ال يمكف أف
يتعارض الكحي ،مع النبكة ،كال النقؿ مع العقؿ.

«نحو منيجية معرفية قرآنية» ،محاكالت في بياف قكاعد المنيج التكحيدم
لممعرفة (ٖ).

كىذا الكتاب محاكلة في بياف قكاعد المنيج التكحيدم ،لمكصكؿ

ألسرار القرآف كمكقع جدلية الغيب ،كاإلنساف ،كالطبيعة في القرآف ،كعالمية
الخطاب القرآني.

ثـ جعؿ مف المناىج القرآنية المستخرجة مف كحدتو ،كأفكاره،

كمكضكعاتو محددات منياجية راجع بيا ،كبل مف المعارؼ المتعمقة بالقرآف

الكريـ ،فكتب أطركحتو:

« إصالح الفكر اإلسالمي بين القدرات والعقبات»(ٗ) .كىذا الكتاب
اإلسبلمية ،كأكد عمى أنيا أزمة
األمة
ٌ
محاكلة في بياف حقيقة أزمة ٌ
(ٔ) الكتاب :طبعتو مكتبة دار السبلـ ُّْٓىػَُِْ-ـ.

(ٕ) الكتاب :مطبكع في مكتبة دار السبلـ ،الطبعة األكلى ُُّْىػََُِ-ـ.
(ٖ) الكتاب :مطبكع في دار اليادم بغدادُِْٓ ،ىػََِْ -ـ.

(ٗ) الكتاب :مطبكع ضمف رسائؿ إسبلمية المعرفة َُ  ،طبعة المعيد العالمي لمفكر
اإلسبلمي ُْٗٗـ.
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كتحد
سياسية،
كثقافية أكثر منيا
فقيية،
كمنيجية ،ال
فكرٌية،
ٌ
ٌ
ٌ
عقيدية كال ٌ
ٌ
ٌ
تحد خارجي ،كناشد المتخصصيف في العمكـ التقنية
داخمي أكثر منو ٌ
كالتطبيقية تكجيو دراستيـ الكجية اإلسبلمية كانقاذ ىذه العمكـ مف

الفصاـ عف القيـ.

« التعميم الديني بين التجديد والتجميد»(ٔ) ،كالكتاب عبارة عف تجربة
ذاتية لممؤلؼ عرضيا إنصافا لنكع مف التعميـ ،مع بياف بعض مزاياىف
مع اإلقرار بضركرة مراجعتو ،كالعمؿ عمى تجديده ،ال إلغاؤه كتجاكزه،

كفرض عمى المؤسسات المعنية لتجاكزت أزمتيا.

«التجديد واالجتياد :أوال :الفقو وأصولو»(ٕ) ،كالكتاب عبارة عف مراجعة

في منظكمة المعارؼ اإلسبلمية ،كييدؼ الكتاب لتأسيس عمـ
المراجعات في التراث اإلسبلمي ،كبياف شرعيتو كتاريخيتو ،كفيو تجد

أف العمكاني -رحمو ا﵀ -تحكؿ مف مجرد أصكلي إلى مجتيد في

األصكؿ؛ ففي ىذا الكتاب يناقش جممة مف األمكر التي ينبغي أف
تراجع في الفقو كاألصكؿ؛ مما سنتعرض لو في الفصؿ األكؿ مف

ىذا البحث.

« أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات اإلسالمية المعاصرة»(ٖ).
عالج في ىذا الكتاب أبعاد غابت عف الحركات اإلسبلمية التي

حصرت الخطاب اإلسبلمي كأنو خطاب جغرافي ،إقميمي ،أك قكمي،
كأنو ال بد مف إظيار مقكمات األمة المسممة كالشيكد الحضارم ،كأف

(ٔ) الكتاب :مطبكع في مكتبة دار السبلـ ،الطبعة األكلى َُّْىػََِٗ-ـ.

(ٕ) الكتاب :مطبكع في دار تنكير لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلىُِْٗ :ىػ ََِٖ -ـ.
(ٖ) الكتاب :طبعة المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ُِْٖىػََِٕ -ـ.
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ىذه الحركات ىي تنظيمات تفارؽ األمة ،لعجزىا عف اكتشاؼ صيغ

العمؿ الجماعي.

«من أدب االختالف إلى نبذ الخالف»(ٔ) ،كالكتاب عبارة عف مراجعة
فكرية ،كتنظير منيجي لمنيجية التعامؿ مع األصكؿ القرآف الكريـ

بكصفو النص المؤسس كالمييمف ،كمع السنة النبكية بكصفيا النص
المبيف كالتطبيقي ،كمع التراث اإلسبلمي بكصفو الحالة االجتيادية في

التعامؿ مع األصكؿ التأسيسية.

«خواطر في األزمة الفكرية ،والمأزق الحضاري لألمة اإلسالمية»(ٕ).
كصنفيا بأنيا
عالج في ىذا الكتاب األزمة التي تعيشيا األمة اليكـ،
ٌ
أزمة عميقة الجذكر تمثمت فى :العجز كفقداف التكازف إزاء مكاجية عدة
تراكمات عبر األجياؿ ،كتخمؼ حضارم ،كفقداف اليكية ،كأزمات

اقتصادية ،كاجتماعية ،كأنو ال بد مف عكدة األمة لمنيجيتيا النابعة

مف كتابيا.

«أزمة اإلنسانية ،ودور القرآن في الخالص منيا» (ٖ).عالج في ىذا
الكتاب أزمة اإلنسانية ،كأنيا أيضا أزمة فكرية تقكد ألزمات أخرم
سياسية ،كاقتصادية ،كاجتماعية ظاىرة في الكاقع ،كأف اإلنسانية

أصبحت غارقة في أمكاج مف األزمات متبلطمة ،كىذه األزمات تحتاج
إلي حمكؿ ،ثـ طرح مجمكعة مف الرؤل لحؿ أزمات البشرية كانتقد

(ٔ) الكتاب :طبعة المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ُّْٖىػ َُِٕ-ـ.

(ٕ) الكتاب :مطبكع ضمف رسائؿ إسبلمية المعرفة ُ ،طبعة المعيد العالمي لمفكر
اإلسبلمي ُٖٗٗـ.

(ٖ) الكتاب :طبعتو مكتبة الشركؽ الدكلية ُِْٕىػ -يناير ََِٔـ.
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الصياغات البديمة ،كالبلىكتية ،كالكضعية ،كالديمقراطية ،ثـ قدـ طريقتو

كمنيجيتو مف خبلؿ مشاريع ،جعميا كحمكؿ كبدائؿ.
(ٔ)

« مفاىيم محورية ،في المنيج والمنيجية»

عالج في ىذا الكتاب

مفيكـ المنيج ،كالمنيجية ،كعقد دراسة لمجمكعة مف المفاىيـ منيا:

«الكاقع» ،ك«النص» ،ك«الزمف،

كالبعد الغائب»،

«كالنمكذج

الحضارم ،كالعالمية اإلسبلمية البديمة» ،بالمشاركة مع د /منى

أبك الفضؿ -رحميا ا﵀.-

يشاسكاذُّيفَُششُانفكشُانرعذٚذُ٘ :

اإلسبلمي في الكاليات المتحدة (عاـ
العالمي لمفكر
 شارؾ بتأسيس المعيدٌ
ٌ
ئيسا لو ،كعضك مجمس أمنائو إلى كفاتو
َُُْىػُُٖٗ /ـ) ،كعمؿ ر ن
اإلسبلمي بمكة المكرمة.
التأسيسي لرابطة العالـ
 شارؾ في المجمسٌ
ٌ
الدكلي بجدة.
اإلسبلمي
 شارؾ في مجمع الفقوٌ
ٌ
الشمالية.
الفقيي ألمريكا
 شارؾ في المجمسٌ
ٌ

يشاسكاذُّيغُيذسعحُاْلصْشُانششٚفُيفُيشاسٚغُانرعذٚذُ :

 شارؾ في ندكة" :التجديد في الفكر والعموم اإلسالمية" مشيخة األزىر
أبريؿ َُِٓـ.
كأكد عمى أف التجديد أمر أصيؿ في ديننا كثقافتنا ،كدعا العمكاني في

كمجامعيا الفقيياة إلى
كمؤساساتيا ،ى
ىذه الندكة عمماء األ امة كفيقىياءىا ،ي
و
و
النص،
ا
ضركرة التنسيؽ فيما بينيـ مف أجؿ اجتياد جماعي راشد ،ىيفقىوي
كيفيـ الكاقع كمعطيات العصر ،مع اإلفادة ًمف التا ً
قنيات الحديثة.
ى ى
ى ي

(ٔ) الكتاب :طبعة دار السبلـ-القاىرةَُّْ -ىػََِٗ -ـ.
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 دكرة "تجديد الخطاب الديني" بالتعاكف بيف مشيخة األزىر الشريؼ،
كأكاديمية طو العمكاني لمدراسات القرآنية ،كذلؾ بترشيح اإلماـ األكبر

األستاذ الدكتكر أحمد الطيب مجمكعة مف أساتذة جامعة األزىر في

التخصصات الشرعية ،كالعربية ،كالتربكية ،كاإلنسانية لحضكر مجمكعة
مف المحاضرات ألعضاء ىيئة كبار العمماء ،ككاف مف بيف ىؤالء

المحاضريف الدكتكر العمكاني مايك  -أكتكبر َُِٓـ ،في الركاؽ

العباسي بالجامع األزىر ،كأكاديمية طو العمكاني لمدراسات القرآنية

بالزمالؾ – القاىرة ،ككنت أحد المفيديف مف ىذه الدكرة.
ٔفاذُّ ُ:

تكفي الشيخ –رحمو ا﵀  -صباح يكـ الجمعة ْ مارس َُِٔـ.

*

*

*

*

*

*
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انفظمُانصاَُ ٙ
ّ
يشاظؼاخُنهرتازُادلماطذ٘ ُٔ،انرعذٚذُػُذُانؼهٕاَُ ٙ

كيشتمؿ عمى مبحثيف:

ادلثؽسُاْلٔل ُ

ّ

يشاظؼاخُانؼهٕاَُٙنهرتازُادل ماطذ٘ ُ .

كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

ادلغهةُاْلٔل ُ

دٔسُادلذسعحُاْلصْشٚحُيفُئؼٛاءُُانُظشُانُمذ٘ٔ ُ ،ادلماطذُ٘ػٍُانؼهٕاَُ .ٙ

اعترؼ –رحمو ا﵀ -بأف مدرسة األزىر الشريؼ كانت ليا أثر كبير في

تطكره الفكرم ،كظيكر الحاسة النقدية عنده ،كأف دراستو في األزىر أجابت عف

عدد مف التساؤالت التي كانت مسار حيرة عنده قبؿ قدكمو لؤلزىر كالتحاقو
بقسـ البعكث اإلسبلمية.

كقد لمس العمكاني أخطر شيء يقابؿ المجدد أك المراجع ،كىك اإلتياف

بالبدائؿ لمكضكعات المراجعة كالنقد ،كىك أىـ سؤاؿ في قضايا التجديد ،ما ىك

البديؿ؟ كما ىي الرؤية لما تقكؿ؟ كىؿ لما تقكؿ فاعمية في الكاقع؟ كؿ ذلؾ

أجاب عنو شيكخو في األزىر.

ً
أٔال ُ:دٔسُادلذسعحُاْلصْشٚحُيفُئؼٛاءُُانُظشُانُمذُ٘ػُذُانؼهٕاَُ :ٙ

كاف لدراسة في األزىر الشريؼ تمؾ الجامعة العتيقة -دكر كبير في نمك

الحاسة النقدية عند العمكاني ،حيث انفتحت أمامو في المدرسة األزىرية آفاؽ لـ
ٌ
طالبا مف طبلب
تكف مفتكحة لو في بغداد ،حيف نجح مف ضمف (َّٔ)
ن
البعكث اإلسبلمية ،في انتسابو لكمية الشريعة ،كابتدأ دراستو في األزىر عاـ

(ُّٓٗـ)(ٔ).

(ٔ) ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتجميد؛ لمدكتكر طو جابر العمكاني ص ُّ طبعة
دار السبلـ لمنشر كالتكزيع –القاىرة .
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ّ
ٔلذُيش ُاحلسُانُمذُ٘ػُذُانؼهٕاَُٙتؼذجُأعٕاسُُ :

أٔذلاُ:يشؼهحُادلماسَحُتنيُيُاْطُاْلعاذزجُيفُانؼشاقُٔاْل صْشُ :

بعد أف تطكرت مداركو العممية في تخصصو أصكؿ الفقو ،عقد مقارنة

بيف مناىج التعميـ عمى يد شيخو عبدالعزيز السامرائي (تُّٕٗـ) ،حيف كاف
اآلصفية الدينية" في مدينة الفمكجة العراقية ،فقد أشار
طالبا في "المدرسة
ٌ
العمكاني -رحمو ا﵀ -إلي التأثيرات العقمية كالنفسية بيف الطبلب كشيكخيـ ،فقد
صار الشيخ عبد العزيز السامرائي -رحمو ا﵀ -قدكة لطبلبو ،ككاف
يرفض الغمك الصكفي أك السمفي ،كما كاف يرفض أم شيء يتصؿ بالحداثة

كالتبعية الغربية.

كبيف مناىج التعميـ عمى يد مشايخو عندما انتقؿ إلى بغداد كالشيخ

أمجد الزىاكم -رحمو ا﵀( -ت ُٕٔٗـ) ،كالشيخ قاسـ القيسي -رحمو ا﵀-
(ت ُٓٓٗـ) ،كالشيخ عبدالقادر الخطيب -رحمو ا﵀( -ت ُٗٔٗـ) ،كالشيخ
محمد القزلجي -رحمو ا﵀( -ت ُٗٓٗـ) .كغيرىـ ،كأرجع ذلؾ الختبلؼ
األجكاء بيف الفمكجة كبغداد فقاؿ" :لكف األجكاء في بغداد كانت مغايرة لؤلجكاء

التي في الفمكجة"(ٔ).

حيث كاف شيخو يرفض أف يدخؿ عميو أحد بالبدلة العصرية ،أك رابطة

عنؽ (كرفات) كأنو البس صميب ،ككاف يرفض التصكير مطمقا ،كيرفض أف
يتبكؿ اإلنساف كاقفا ،كحيف دراسة أحاديث تفيد جكاز ذلؾ حذرىـ أف يذكركا ىذا

الحديث أماـ مف يسمييـ باألفندية"(ٕ).

كيمكف أف نقكؿ أف اختبلؼ نمط المدرستيف ،كذلؾ بالنظر إلى طابع

النزعة النقدية لدل عمماء العراؽ ،كتكسعيـ في النظر العقمي ،كنظ ار لدراستيـ
(ٔ) ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتجميد ص ُّ.
(ٕ) ينظر :المرجع السابؽ ص ِٖ.
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لمذىب السادة الحنفية ،كدراسة المذىب الشافعي في األزىر عمى يد أساتذة

كبار أمثاؿ الشيخ عبدالغني عبدالخالؽ (َُُّٖٖٗٗ -ـ) -رحمو ا﵀ -كما
بيف المدرستيف مف سجاالت عممية بيف طريقة الشافعية أك المتكمميف ،كطريقة
الحنفية كؿ ذلؾ أكرثو ركح النقد البناء ،كاالستفادة مف الحبلؼ كتثميره ،ككؿ

ذلؾ مرده لتنكع المناىج األزىرية ،كالتعددية المذىبية التي تدرس في أركقتو.
َّ
شآَٛاَُ:شٕءُيشؼهحُانُ مذُػُذُِيفُؼهماخُاجل ايغُاْلصْشُ :

الحس النقدم بدأ ينمك في ضبلؿ أركقة األزىر
نكعا مف
كجد العمكاني ن
ٌ
الكارفة كيزداد كينتعش ،كأخذ يمارس ىذا النقد فيما يقرأ ،ككانت بدايات ىذا

النقد يأخذ شكؿ طرفة ،أك نكتة عمى الطريقة المصرياة ،أك تساؤؿ أك غير ذلؾ،
كمف ذلؾ قكلو" :في الثامنة عشر مف عمرم كاف لي شيخ لـ يغب عف بالي

يدرس لنا الحديث ،كفي أثناء تدريسو حديثنا لنا مف األحاديث
ليذا اليكـ كاف ٍّ
ت فيما بعد أنيا ضعيفة أك مكضكعة كىك
المنسكبة إلى رسكؿ ا﵀  ،التي عرٍف ي
حديث" :اختالف أمتي رحمة"(ٔ) ،فإذا بأحد الطبلب المصرييف يقكؿ بعفكياة" :يا

سبلـ كاالتفاؽ عذاب"(ٕ).

الحس الناقدم العالي أدرؾ مف
نكعا مف
كمف ىذا المكقؼ كجد العمكاني ن
ٌ
خبللو أنو يمكف بيذه الطريقة حؿ مشكبلت كثيرة في العمكـ النقمية خاصة لك
تحمت بالطابع العممي ،كأف في التراث قضايا كنصكص كثيرة تحتاج لمراجعات

كمعالجات ال يقدر أف يقكـ بيا إال مف تربى بيف سطكر ىذه العمكـ ،لكف كيؼ

تراجع أك تعالج؟ ىذا شيء آخر.

(ٔ) الحديث :أكرده نصر المقدسي في كتابو الحجة ،كالبييقي في الرسالة األشعرية بغير
سند ،كأكرده الحميمي ،كاماـ الحرميف ،كغيرىـ ،كلعمو خرج في بعض كتب الحفاظ التي
لـ تصؿ إلينا.

(ٕ) ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتجميد؛ لمدكتكر طو جابر العمكاني ص ّٔ.
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العمكاني –رحمو ا﵀ -استحضر ما قرره القرافي في إثارة االعتراضات

كاإلشكاالت كأنو عمـ في نفسو ،كأنيا عمـ في ذاتيا حيث قاؿ" :كفي العمكـ
مكاضع شاقة الضبط ،عسيرة التحرير ،كفييا غكامض صعبة عمى الفقيو
كالمفتي عند حمكؿ النكازؿ في الفتاكل كاألقضيات ،فأنا أخص مف ذلؾ ما
تيسر ،كما ال أعرفو كعجزت قدرتي عنو فحظي منو معرفة إشكالو ،فإف معرفة

اإلشكاؿ عمـ في نفسو ،كفتح مف ا﵀ تعالى"(ٔ).

شانصٓاُ:ذُٕعُانرذسٚظُػهُٗٚذُأعاذزجُأصْشٚنيُػادلٛنيُ :

المرجعي
درس العمكاني في حقبة تاريخية شكؿ فييا األزىر البعد
ٌ
يسا كخطابة ،ككعظنا لممجتمع ،فقد كاف شيخ
اإلسبلمي العاـ كالشامؿ تدر ن
ٌ
(ٕ)
الجامع األزىر أنئذ الشيخ محمد الخضر حسيف-رحمو ا﵀ ، -كشيخ كمية

الشريعة –عميدىا -الشيخ عيسى منكف-رحمو ا﵀ ،)ٖ( -كمنسكبي التدريس في

أركقة الجامع األزىر .فيقكؿ ":كنت ألجأ إلى عدد كبير مف المشايخ الذيف
(ٔ) ينظر :أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ لمقرافي ُ.ُُِ /

(ٕ) محمد األخضر بن الحسين :شيخ الجامع األزىر ،كلد سنة ُٕٖٔـ ،في مدينة نفطو

بتكنس ،كىك مف أصؿ جزائرم ،حصؿ عمى عضكية ىيئة كبار العمماء برسالتو
"القياس في المغة العربية ،تكلى مشيخة األزىر مف ُِٓٗ – ُْٓٗـ  ،كقدـ استقالتو

احتجاجان عمى إلغاء القضاء الشرعي كدمجو في القضاء المدني تكفي سنة ُٖٓٗـ.

ينظر :مكسكعة األعماؿ الكاممة لئلماـ  /محمد الخضر حسيف جمع كضبط :عمي

الرضا الحسيني.

(ٖ)الشيخ عيسى منون :فقيو أصكلي شافعي المذىب ،كلد بفمسطيف ،ببمدة عيف كارـ
بالقدسُٖٖٗـ ،كتعمـ في األزىر الشريؼ في مصر عمى يد كبار عممائو ،يعيٍّف
أستاذان في األزىر ،كألؼ كتابو «نبراس العقكؿ في تحقيؽ القياس عند عمماء األصكؿ»
كحصؿ عمى عضكية «جماعة كبار العمماء» تكفي ُٔٓٗـ .ينظر :حياة عمـ مف
أعبلـ اإلسبلـ الشيخ عيسى منكف يكسؼ عبدالرازؽ طبعة ُٕٓٗـ
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أسمع بيـ ،كأذكر منيـ الشيخ الغزالي ،كسيد سابؽ ،كالشيخ محمد حسيف

الذىبي ،كالشيخ محمد المدني-رحميـ ا﵀ -ككنت ألتقي بخطباء الجمعة الكبار
بحثا عف ىذا األمر –النقد ،-فكنت أسمع نقدا مف الشيخ فبلف ،كالشيخ فبلف

مما نمى عندم تمؾ الحاسة"(ٔ).

فثبت بيذا أف المدرسة األزىرية كانت عبارة عف مناخ خصب لتربية

كحس المراجعات التراثية عند العمكاني-رحمو ا﵀" ،-فيذا كمو
الدكافع النقدية،
ٌ
قد نمى عندم الحاسة النقدية لما يحيط بي أك يجرم حكلي ،كمؤلني بضركرة

العثكر عمى بدائؿ".

"ىنا بدأت يتعمـ مف أساتذة األزىر كشيكخو ،تفسير كؿ ما كاف يقمقو

كشغؿ بالو مما تعممتو في العراؽ ،فتعمـ كيفية نشأة المذاىب اإلسبلمية العقدية

فيما بشريًّا لمشريعة ،كليست الشريعة
كالمذىبية ،كالمقكالت الفقيية باعتبارىا ن
نفسيا ،كأثر البيئة الثقافية فييا ،كأثر شخصية الفقيو ،كتككينو العقمي كالنفسي

اعتداال ،كرؤية كبصيرة
في فتكاه كآرائو ،قاؿ" :فأفادني ذلؾ إلى يكمي ىذا،
ن
أحمد ا﵀ عمييا ،كفي تمؾ المرحمة تعممت االنتماء لؤلمة اإلسبلمية كميا دكف
تمييز ،فقررت االستمرار في األزىر إلى أف تخرجت فيو ،كنمت منو جميع

شياداتي مف الثانكية  ،كحتى الدكتكراه"(ٕ).

ساتؼٓاُ:ذٕظُّٛادلذسعحُاْلطٕنٛحُنرؽمٛكُكرابُاحملظٕلُ :

كاف مف قدر ا﵀ تعالى عمى العمكاني أف يسجؿ مكضكعا في الدكتكراه

ىك غاية في التدقيؽ كالتحقيؽ ،ىك :تحقيؽ الجزء األكؿ مف كتاب «المحصكؿ

(ٔ) ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتجميد ص ّٖ.

(ٕ) ينظر :طو جابر العمكاني تجميات التجديد في مشركعو الفكرم لمدكتكر /إبراىيـ سميـ
أبك حميكة ص ُٗ ،طبعة مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسبلمي بيركت َُُِ-ـ.
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لئلماـ الرازم»(ٔ) ،كمف خبلؿ معيشة الكتاب تأثر العمكاني -رحمو ا﵀ -باإلماـ
كرست معايشتو لو مدة الدراسة كبعدىا مف
الرازم -رحمو ا﵀ -نا
شديدا ،فقد ا
تأثر ن
التأثر بو انتقاؿ النزعة النقدية ،كالمعيارية ،كأسمكب المقارنة ،كالمكازنات،
كالنظر في المآالت ،كالربط بيف المقدمات كالنتائج إلى غير ذلؾ مما

تمتع بو الرازم.

فقد ذكر ياقكت الحمكم أف الرازم -رحمو ا﵀ -كاف شديد الحرص جدان

في العمكـ الشرعية كالحكمية ،اجتمع لو خمسة أشياء ما جمعيا ا﵀ لغيره" :كىي

كصحة الذىف ،كاالطبلع الذم ما عميو
سعة العبارة في القدرة عمى الكبلـ،
ٌ
مزيد ،كالحافظة المستكعبة ،كالذاكرة التي تعينو عمى ما يريده في تقرير األدلٌة
جدلية ،كنظر دقيؽ(ٕ).
قكة ٌ
كالبراىيف ،ككاف فيو ٌ
ككؿ ما ذكر الحمكم -رحمو ا﵀ -قد تمثمو العمكاني فقد رأيتو يتمثؿ
أغمب ىذه الصفات ،حيف درست عميو عاينتو مف قرب أثناء دكرة التدريب

برعاية مشيخة األزىر.

كأرل أف تحكؿ الرازم لممنيج القرآني في كصيتو األخيرة(ٖ)،كانت سبب

عناية العمكاني بمشركعو التجديدم باتجاه أصؿ األصكؿ – القرآف الكريـ -كما
(ٔ) تطكع الشيخ بعد حصكؿ عمى الدكتكراه في تحقيؽ الجزء الثاني مف مخطكط المحصكؿ
لمرازم.

(ِ) ينظر :إرشاد األريب إلى معرفة األديب لياقكت الحمكم.ِٖٖٔ - ِٖٓٓ /ٔ ،
(ٖ) سمعت كصية الرازم كميا مف الكماؿ عمر بف إلياس بف يكنس المراغي ،قاؿ :أخبرنا
التقي يكسؼ بف أبي بكر النسائي بمصر ،قاؿ :أخبرنا الكماؿ محمكد بف عمر الرازم،

قاؿ :سمعت اإلماـ فخر الديف يكصي تمميذه إبراىيـ بف أبي بكر ،فذكرىا ،قمت :تكفي
يكـ عيد الفطر بيراة".
ينظر :تاريخ اإلسبلـ ىكىكفيات المشاىير ىكاألعبلـ" لمذىبي.ْْٓ -ُْْ/ُّ،
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أكضحنا في مطمب التجديد عند العمكاني(ٔ)؛ ككأف ما قالو الرازم يدكم في أذنو
طيمة حياتو" :كلقد اختبرت الطرؽ الكبلمية ،كالمناىج الفمسفية ،فما رأيت فييا

فائدة تساكم الفائدة ،التي كجدتيا في القرآف العظيـ؛ ألنو يسعى في تسميـ

العظمة كالجبلؿ بالكمية ﵀ -تعالى -كيمنع عف التعمؽ في إيراد المعارضات
كالمناقضات ،كما ذاؾ إال العمـ بأف العقكؿ البشرية تتبلشى كتضمحؿ في تمؾ

المضايؽ العميقة ،كالمناىج الخفية"(ٕ).

شاَٛا ُ:دٔسُادلذسعحُاْلصْشٚحُيفُئؼٛاءُانذساعحُادلماطذٚحُػُذُانؼهٕاَُ :ٙ

بدأ التكجيو الدراسي المقاصدم بكضح في أركقة الجامع األزىر في

يد رائد اإلصبلح الشيخ محمد عبده (َُٓٗـ) ،الذم ٌنبو
العصر الحديث عمى ٌ
طبلب األزىر كعمماءه إلى االىتماـ بالنظر المقاصدم ،كذلؾ بتدريس كدراسة
كتاب "المكافقات" ألبي إسحاؽ الشاطبي ،كذلؾ بعد طبعو في تكنس ،ككاف

يكصي بو األساتذة كالعمماء؛ منيـ:

معار
نا
انشٛخُ :زلًذ ُاخلضش٘ -رحمو ا﵀ٜٕٔٚ( :-م) "ذكر أنو لما كاف
المعديف لمقضاء؛ ازره الشيخ
بالسكداف يدرس عمـ أصكؿ الفقو لمطبلب
ٌ
محمد عبده -رحمو ا﵀ -حينئذ ،فعرض عميو الشيخ الخضرم ما كاف
يمقيو عمى الطمبة مف دركس؛ فأثنى عميو ،كلكنو دعاه إلى اعتماد

كتاب «المكافقات لمشاطبي» ،كأف يمزج ما جاء في ىذا الكتاب مف
عمـ المقاصد بما كاف يدرسو لمطبلب مف عمـ األصكؿ حتى ينتبيكا

إلى أسرار الشريعة اإلسبلمية ،كتتسع آفاقيـ لمنظر(ٖ).

(ٔ) ينظر :المطمب الثالث في المبحث الثاني في الفصؿ األكؿ مف البحث.

(ٕ) ينظر :طبقات الشافعية الكبرل ٖ .ُٗ /لتاج الديف بف عمي بف عبد الكافي السبكي،

تحقيؽ  :د .محمكد الطناحي ،د.عبد الفتاح الحمك ،دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

ُُّْ -ىػ ،الطبعة  :الثانية.

(ٖ) ينظر :أصكؿ الفقو لمشيخ محمد الخضرم صُّ.
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"كثير ما سمعنا كصية
نا
انشٛخُ :ػثذاهلل ُدساص -رحمو ا﵀ٜٖٕٔ( -م) :قاؿ:
المرحكـ الشيخ محمد عبده -رحمو ا﵀ -لطبلب العمـ بتناكؿ الكتاب-
المكافقات لمشاطبي ،-ككنت إذ ذاؾ مف الحريصيف عمى تنفيذ ىذه

الكصية"(ٔ) .كقد ٌبر الشيخ عبدا﵀ دراز -رحمو ا﵀ -بيذه الكصية
حيث عمؿ عمى تحقيؽ الكتاب ،كاخراج حاشية عميو تعد مف أفضؿ
ؾ مستغمقات ىذا الكتاب.
الحكاشي حتى اآلف ،حيث عمؿ عمى ف ٌ
انشٛخ ُزلًذ ُسشٛذ ُسضا( :ت ُّٓٗـ) تأثر في معالجتو لمقضايا التجديدية
المصمحية في الشريعة ،كيذكر أف مسائؿ المعامبلت
بالنكاحي
ٌ
السياسية ،كالقضائية كغيرىا ترجع كميا إلى قكاعد حفظ المصالح كدرء

كصرح بذلؾ في تفسيره،
المفاسد ،ككؿ ما يعمـ مف مقاصد الشريعة.
ٌ
فقاؿ" :كالمراد بالفقو :معرفة مقاصد الشريعة ،كحكميا ،ال عمـ أحكاـ
الفركع المعركؼ ،فإف ىذه تسمية "محدثة" كما بينو الغزالي  -رحمو

ا﵀ -في اإلحياء ،كالحكيـ الترمذم ،كالشاطبي -رحميما ا﵀ -كغيرىـ،
غالبا(ٕ).
ككاف رءكس المسمميف في ذلؾ العصر مف أىؿ ىذا الفقو ن

كجو جيكده في مصنفاتو الفقيية
انشٛخ ُزلًذ ُ ُأتٕ ُصْشج (ٜٗٔٚم) ٌ
– كما أكثرىا -إلبراز المقاصد الشرعية تأث ار بمدرسة المنار ،كرأل أف
الفقو ال يعطي ثماره إال إذا أبرزت مقاصد أحكامو؛ فإف المقاصد ىي

عمميا الحقيقية(ٖ).

(ٔ) ينظر :مقدمة الشيخ عبدا﵀ دراز لمقدمة كتاب المكافقات ص ُُ.

(ٕ) ينظر :تفسير المنار ،لمحمد رشيد بف عمي رضا بف منبل عمي خميفة القممكني الحسيني
ٓ ،َُٔ/الناشر :الييئة المصرية العامة لمكتاب ،سنة النشرَُٗٗ :ـ.

(ٖ) يقكؿ ىذا الكبلـ في دراستو عف ابف حزـ الظاىرم الذم يقكـ مذىبو عمى رفض
التعميؿ إطبلقنا .ينظر :ابف حزـ الظاىرم لمحمد أبي زىرة صَْٗ.
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كحيف تأثر الشيخ العمكاني -رحمو ا﵀ -سار عمى نيجيـ ،كبإلحاقو بقسـ

أصكؿ الفقو في مرحمة الماجستير ،منحو فرصة لدراسة عمـ مقاصد الشريعة،
كاحياء النظر المقاصدم فيو حتى سار مف حممتو المعدكديف في المدرسة

األزىرية كغيرىا ،كىذه الدراسة جعمتو يفرؽ بيف دراسة األدلة الشرعية مف كجية

المجرد ،كدراسة نفس األدلة مف كجية
نظر األصكلييف بالنظر التقعيدم
ٌ
نظر المقاصدييف(ٔ).
ثـ ظير اىتماـ العمكاني بالدراسة المقاصدية كعمؽ نظره المقاصدم،

فعمؿ عمى مجمكعة مف الدراسات المقاصدية حتى انفرد بتجديد غير مسبكؽ
في التجديد المقاصدم:

فعمؿ عمى اختصار «الموافقات» لئلماـ الشاطبي (ت َٕٗ:ىػ).حيث

إيمانا منو بأف البعد المقاصدم يبعد
كاف يدرسيا لخميط مف المتعمميف كالمثقفيف ،ن
أساسي في عممية اإلصبلح الفكرم ،كتعديؿ مسار طمبة العمكـ الشرعية ،كربط
العمكـ ذاتيا بمقاصدىا ،كاستمداد نزعتو التجديدية مف إشارات الشاطبي كقكاعده
التي دلؿ ليا ،كبرىف عمييا.

ثـ ألؼ كتاب« :مقاصد الشريعة» ،كقد قسـ الكتاب إلى خمسة فصكؿ:

انفظمُاْلٔل :في التأكيد عمى ضركرة المراجعة الشاممة لمتراث.

انفظم ُانصاَ :ٙفي التمييز بيف فقو األكلكيات كعمـ األكلكيات ،كىك مبحث
مقاصدم ىاـ.

انفظمُانصانس :أسئمة طرحيا المؤلؼ بخصكص فقو األقميات.
انفظم ُانشاتغ :األثر السمبي الذم يمحؽ العقؿ المسمـ بغياب فقو المقاصد أك
إغفالو ،سكاء في الفيـ أك في التنزيؿ عمى الكاقع.

(ٔ) ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتبديد د /طو جابر العمكاني ص ُٖ.
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انفظم ُاخلايظ :يتحدث عف المقاصد الشرعية العميا الحاكمة ،كىذه المقاصد
ىي التكحيد كالتزكية كالعمراف  ،كىك يعتبر أساس ىذه البحث ،كمادتو.

ثـ راجع عددا مف األفكار التجديدية المقاصدية في كتابيف :أخصيما:

ثانيا :من التعميل القرآني إلى المقاصد القرآنيَّة العميا
«التجديد واالجتيادً :
كلكنو لـ يجر عمى ما ىك
الحاكمة»(ٔ) .كىك بحث في صميـ المقاصد؛
ٌ
المألكؼ في تناكؿ «مقاصد الشريعة» ،ذلؾ ا
أف يجعمو في
ألف الشيخ حاكؿ ٍ
جكانب قميبلن ٌما ييمتفىت إلييا ،في ٍّ
ؼ الباحثكف
مقدمتيا قضية «التعميؿ» الذم أىلً ى
أف يتناكلكه في مباحث القياس ،ال في بحث المقاصد ،ككذلؾ «األكلكياات» التي
ٍ

شيئا مف االستقبلؿ ،كلعبلقة كؿ مف
عنكف بيا ،كيمنحكنيا ن
بدأ الباحثكف ٌ
مؤخ نار يي ى
المقاصدم» كلككف كؿ منيما مما يندرج تحت
ىذيف الجانبيف الكثيقة بػ «الفكر
ٌ

المقاصدم» فقد تناكؿ الشيخ كؿ منيما في
كمقدمات الفكر
«مبادئ ،كمفاتيحٌ ،
ٌ
ىذا البحث بإيجاز ،لكف مع مجمكعة ىائمة مف األفكار المنيجية ،انطمؽ مف

خبلليا باتجاه «المنيج» الضابط لعممياات البحث المقاصدم كصكال إلى قضية

التكسيع في قضية المقاصد.

ثـ ألؼ كتاب« :المقاصد القرآنيَّة العميا الحاكمة :التوحيد التزكية

والعمران» كىي مقصكدنا األصمي مف ىذا البحث ،كىك لب التأصيؿ كالتجديد
األصكلي عند العمكاني -رحمو ا﵀ -كىك مادة ىذا البحث ،مف حيث سنكضح
رؤيتو التجديدية مف خبلؿ ىذا الكتاب.

*

*

*

*

*

*

(ٔ) الكتاب :طبعتو دار تنكير لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلىُِْٗ :ىػ ََِٖ -ـ.
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ادلغهةُانصاَُ ٙ

يشاظؼاخُانؼهٕاَُٙادلماطذٚح ُ

أقاـ الشيخ –رحمو ا﵀ -عددا مف المراجعات الشاممة في مراجعة «عمـ

مقاصد الشريعة» ،مف ناحية التأليؼ ،كالتدكيف كالحركة العممية  ،كالتأريخ
دكنو القدامى ،لكف بعيف فاحصة
المقاصدم ،إيمانو أف لف يككف تجديد إال مما ٌ
مستنيرة ،فيقكؿ" :إف محاكالت التجديد التي حدثت في تاريخنا ،انطمقت معظميا
مف «مسممات» كاف مف الكاجب عمييا أف تراجعيا بدقة ،فقد ظنت بعض
حركات التجديد أف تراثنا اإلسبلمي عمى مستكل الفكر ،كالمنيج ،كالعقيدة
كالشرعة ،كالمعرفة كامؿ ،كأنيا ال تحتاج إلى مراجعة شيء منو ،كيكفييا أف
تضع أيدم األمة عمى تراثيا ،كتنبييا إلى كنكزه ،فتجد فيو كؿ ما تريد ،باعتبار

أف األمة كانت بخير في فترات إنتاج ذلؾ التراث كتناكلو ،كلـ تكف حالتيا
بالشكؿ الذم ىي عميو اآلف.

كبعض تمؾ الحركات ظنت أف المطمكب ىك القياـ ببعض المراجعات

التراثية ،كتجديد بعض أنكاع ذلؾ التراث ،كاعادة إنتاجو ،كتعميمو بمغة العصر،
كايجاد الكعي بو ليتحقؽ المطمكب.

كبعض تمؾ الحركات قد اعتبرت ميمة التجديد ميسرة إذا ما تـ التمكف

مف القياـ بتفسير كثير مف أطركحات التراث أك تأكيميا ،بحيث يقارب بيا الفكر

المعاصر أك يقارنو ،فإذا تـ ىذا فإف عجمة التغيير ستدكر باالتجاه المنشكد"(ٔ).

كسأبيف أف مراجعاتو لـ تقتصر عمى جية كاحدة ،بؿ تعددت جياتيا ما

بيف مراجعة منيجية ،كمراجعة متعمقة بسياقات التأليؼ ،كمراجعات ذاتية متعمقة
بالدراسات المقاصدية في المدارس العممية الدينية.
(ٔ) ينظر :إصبلح الفكر اإلسبلمي ،الدكتكر طو العمكاني ص ،ُْ :طبعة دار اليادم-
ََُِـ.
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ادلغهةُانصانس ُ

ادلشاظؼاخُيفُذأسٚخُػهىُيماطذُانششٚؼح

أم فقيو
أ ٌكد العمكاني عمى أف «الفكر
المقاصدم» ،لـ يعزب عف تفكير ٌ
ٌ
الحظ فكرة تعميؿ الشارع -جؿ جبللو -لكثير مف األحكاـ التي شرعيا ،كربطيا
بػ «مصالح العباد» في الحياة الدنيا التي ىي ميداف «االستخبلؼ» ،أك في
اآلخرة التي ىي ميداف الجزاء ،فتجد الفكر المقاصدم شائعا في فقو جيؿ التمقي
في فقييـ لمكتاب ،كفيميـ لمسنف(ُ) ،بؿ تعممكىا مف تعاليـ النبي  ،كأحكامو
إلى أف تمت صياغة عمـ مقاصد الشريعة.
كتمثمت عممية المراجعات التأريخية لعمـ مقاصد الشريعة عند العمكاني
في قضايا كثيرة نختار منيا:
انمضٛحُاْلٔىلُ:الحرص عمى نسبة الفضائؿ لؤلشخاص(ٕ).
(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد مراجعات في المنظكمة المعرفية اإلسبلمية  ،ثانيا مف التعميؿ إلى
المقاصد القرآنية العميا الحاكمة ص ُُ ،طبعة دار تنكير لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى
ُِْٗىػََِٖـ.
(ٕ) ذكر العمواني أن ىذا من أسباب كراىتنا لعمم المراجعات:
كمفاده ا
أف المسمميف -كخاصة العرب -كرثة تقاليد ذات حساسيات شديدة ألياة مراجعات آلراء،
أك مذاىب ،تكممت بيا شخصيات يكٍّرست مشركعيتييا كمكانتيا التاريخية في العقكؿ ،كالقمكب،
أيضا -بيف الرأم كقائمو ،حتى كاد البعض ينظر لمرأم
كالنفكس ،كذلؾ لمخمط الذم تكرس  -ن
فأم نقد يكجو لرأم قاؿ بو أك تباناه أحد قيادات الرأم أك المذىب يعد
كأنو ذات صاحبوٌ ،
ٍّ
السب كاليجك ،كما
بمثابة نقد لصاحب الرأم أك المذىب ،فإذا كاف النقد عندنا قد أخذ معنى
ا
صاحبيا نكع مف
أف تقاليد احتراـ األكبر في السف أك المقاـ ،تقاليد متأصمة في ثقافتنا،
ى
االنحراؼ بمفيكـ االحتراـ ليضـ إلى معانيو قىبكؿ الرأم مف األكبر كعدـ إظيار المخالفة إال
في أضيؽ الحدكد ،كفي إطار كثير مف التحفظات.
ا
كأيضا -أف اآلراء قد تشخصت لعكامؿ تاريخياة كمعاصرة ،فإف ذلؾ يعيننا عمى فيـ كثير مفاألسباب التي تحكؿ بيف بعض مف لدييـ ما يقكلكف كاإلمساؾ عف اإلفصاح عنو ،كالتصريح
بو؛ لئبل ييتيمكا بعدـ تكقير األئمة ،كعدـ احتراـ اآلباء ،خصكصا عف االتجاىات الماضكية
كالمدارس الكىابية المعاصرة.
أف يستقر كيتأصؿ في أذىاف كعقكؿ المسمميف ما كاف رسكؿ ا﵀ --
في حيف كاف يجب ٍ
أف
يحاكؿ تربية المسمميف عميو مف إبداء الرأم كاالجتياد فيو كالتعبير عنو ،كيكفي في ىذا ٍ
نتأمؿ أكامره  --باالجتياد ،ك ا
أف المجتيد إذا أصاب فمو أجراف كاذا أخطأ فمو أجر كاحد.
ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ّٔ.
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إف عممية البحث في أنساب األفكار أعقد بكثير مف البحث في أنساب

األشخاص كالقبائؿ"(ٔ) ،كقضية نسبة الفضائؿ لؤلشخاص جنت عمى تاريخ
عمكمنا اإلسبلمية أشد جناية ،حيث مثمت عقبة كقفت أماـ قدرات الباحثيف في
مجاؿ تاريخ العمكـ؛ لمكقكؼ عمى مبلحظة الظكاىر في ميبلد العمكـ

«كجينالكجيا األفكار»(ٕ).

فقد سبب نسبة تدكيف العمكـ عامة ،كأصكؿ الفقو ،كمقاصد الشريعة
اعا اشتدت ضراكتو بيف المذاىب ،كالمدكنيف فييا ،في مف ىك
خاصة "نز ن

ككبره حتى استغمظ كاستكل عمى سكقو؟ كقع
أكؿ مف دكف ابتكر عمـ الفبلنيٌ ،
ىذا الخبلؼ في تدكيف عمـ "أصول الفقو" ،كتدكيف عمـ "مقاصد الشريعة"،

كقد درسنا في أف مقدمة طكيمة في تأريخ عمـ أصكؿ الفقو عف الخبلؼ في أكؿ
مف دكف في ىذا العمـ بيف السادة الشافعية ،كالسادة الحنفية ،بؿ بينيـ
كبيف الشيعة (ٖ).
فأكد العمكاني –رحمو ا﵀" -أف العمكـ تنشأ في بيئات تتييأ ليا ،كمدارس
جماعية تنضجيا ،كتبمكرىا ،كقد تظير مبادئ كبعض قكاعد عمـ ما في عصر،
ثـ ييدأ البحث فيو ،أك يفتر لسبب ما ،ثـ يقبؿ العمماء في عصر تاؿ
(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ُّ.

(ٕ) يقصد بعالـ األفكار :مجمكعة المعتقدات كالمسممات كالتصكرات كالمبادئ كالنماذج التي
أيضا كؿ أنماط
تحتكييا عقكؿ مجتمع ما في لحظة تاريخية ما .كيدخؿ في ىذا العالـ ن
التفكير كالقيـ كالمشاعر كاألحاسيس.
ينظر :مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمي لمالؾ بف نبي ص ٕٓ ،طبعة دار الفكر

المعاصر بيركت لبناف ُِّْىػََِِ -ـ.

(ٖ) ينظر :القاضي البيضاكم أد .جبلؿ الديف عبدالرحمف ص ْٓ.
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بالمجردات مف
فينضجكف مباحثو"(ٔ)؛ ألف العمكـ مف قبيؿ عالـ األفكار مرتبط
ٌ
األفكار ،كالقيـ التي ال تتأثٌر باألشياء ،كال باألشخاص بقدر ما تؤثٌر فييا(ٕ).
كالمسمـ الصادؽ يدكر مع الحؽ حيث دار ،كلع ٌؿ ذلؾ ما كاف يقصده
الر َج ِ
اع ِرفُوا ا ْل َح َّ
عمي  --بقكلوَ" :ال تَ ْع ِرفُوا ا ْل َح َّ
ق تَ ْع ِرفُوا
سيدنا
ق ِب ِّ
ال ْ
ٌ
َىمَ ُو"(ٖ).
أْ
(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ُّ.
(ٕ) يقكؿ العمكاني :أقكؿ يجب أف ندرس عمـ اجتماع المعرفة ليس بجانبو الفمسفي ،في
تخصصات اآلداب كالفمسفة -كانما أعني بو التأريخي كالجغرافي ،يعني ىذا العمـ كلد
عمي يد فبلف في العصر الفبلني؛ ألني مؤمف أف األفكار مثؿ األرزاؽ مقدرة كما في
ِ
ِ
ِ ٍ
ين} [فصمت،]َُ :
اء لِ َّ
مس ِائمِ َ
قكلو تعالىَ { :وقَد ََّر ف َ
س َو ً
ييا أَق َْواتَ َيا في أ َْرَب َعة أَيَّام َ
كتحتمؿ اآلية كقدر فييا أفكارىا ،فبل يمكف أف ييتـ ا﵀ بطعاـ العقؿ كال ييتـ بطعاـ
العقؿ كالقمب كىك مكجكد ،كاألفكار ىي التي تسير الحياة ،كتظير كتنكشؼ معيا
ِ
ِ
ير ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َعِم ِيم} [األنعاـ ،]ٗٔ :لذلؾ ال أميؿ
تقديرات البارئ سبحانو { َذل َك تَ ْقد ُ
كثي ار إلى القكؿ ىذا العمـ إبداع فبلف ،كىذا الفف اكتشاؼ فبلف ،كلكف مثؿ ما قاؿ
األصكليكف في "قضية الحقيقة" مثؿ :كنز دفيف قد تصادفو كقد تخطئو ،فالمجتيد الذم
يصادؼ ىذا الكنز قد أصاب الحقيقة ،كالمجتيد الذم يخطأ ىذا الكنز قد جانبو لكف
مع ذلؾ ىك مكجكد .محاضرة منيج اإلماـ الرازم في المحصكؿ  ،دكرة أئمة األكقاؼ
بالقاىرة ََِٕـ .مكقع يكتيكب.

ا
ً
(ٖ) األثر :مف قكؿ اإلماـ عمي ىرض ىي الموي عنو لمحرث ٍبف حكط ،قىا ىؿ لىوي :يا حارث إًانوي
ممبكس عميؾ" ،إن الحق ال يعرف بالرجال أعرف الحق تعرف أىمو" .ينظر :تمبيس
إبميس البف الجكزم ص ،ْٕ :دار الفكر لمنشر ،بيركت ،لبناف ،الطبعة األكلى،
ُُِْىػََُِ /ـ.
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ككاف لذلؾ مف اآلثار السمبية إلغفاؿ فقو المقاصد ،كاألكلكيات كىك

الرككف إلى معرفة الحؽ بالرجاؿ،
الب ٍعد الشخصي عمى الفكرة ،كالمبدأ ،ك ُّ
"إضفاء ي
بدال مف العكس الصحيح ،كىك معرفة الرجاؿ بالحؽ"(ٔ).
ن
كالعمكاني ينبينا إلى ما ح ٌذر منو "مالؾ بف نبي" -رحمو ا﵀-في تفريقو

الم َج َّرَدة) فيقكؿ ":عندما نربط األفكار
الم َج َّ
س َدة) ،ك(الفكرة ُ
بيف (الفكرة ُ
عد ٌك ،كنتكرط في فكرة سخيفة
باألشخاص ين ٍحرـ مف الفكرة الجيدة إف جاءت مف ي
طالما جاءت مف صديؽ ،كما لـ نسمخ الفكرة عف الشخص فمف نستفيد مف
األفكار كلف نعرؼ قدر الناس ،كقراءة التاريخ بيذه الركح النقدية ىي التي تقربنا

مف الحقيقة (ٕ).

كتمثؿ العمكاني -رحمو ا﵀ -شعار الذم أسسو عمماء المسمميف« :إًعرؼ
الحؽ تعرؼ أىمو ،كال يغرنؾ كثرة السالكيف كال كثرة اليالكيف»َ ﴿ ،وِا ْن تُ ِط ْع أَ ْكثََر
ضيِ
ِ
س ِب ِ
يل المَّ ِو﴾(ٖ) ،كالجماعة ما كافؽ الحؽ كلك كنت
ضمُّ َ
َم ْن في ْاأل َْر ِ ُ
وك َع ْن َ

كحدؾ.

الجنينية ال تككف قد أخذت أبعادىا كميا،
فيقكؿ" :فاألفكار في مراحميا
ٌ
تمر في مراحؿ تخمؽ كثيرة ،كمتنكعة حتى تستكم عمى يسكقيا ،فكرة قائمة
فيي ٌ
بذاتيا يمكف أف تتناكليا كتتداكليا أقبلـ العمماء كألسنتيـ كتنضجيا حكارتيـ"(ٗ).

"فتقديس األشخاص كرفعيـ عف درجة البشرية ميما عمت مكانتيـ،

كميما سمت منزلتيـ ،ىك نكع مف البدائية التي عمٌقت الناس باألشياء،
(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ّٓ.
(ٕ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ُّ.
(ٖ) [سكرة األنعاـ.]ُُٔ :

ثانيا مف التعميؿ إلى المقاصد القرآنية (ص)ٔ :
(ٗ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ،ن
دار تنكير  ،طبعة ََِٖـ.
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كاألشخاص ،ككثير مف المستبديف يشخصنكف كؿ شيء في ذكاتيـ ،حتى

عمما عمى الحؽ كمعياره لو ،كبعد أف تيشخصف األفكار حتمان تأتي
يصبحكا ن
مرحمة تشيء األشخاص"(ٔ).
أف يككنا
فإف األصؿ فييما ٍ
فػ«التجديد كاالجتياد» كا ٍف ينسبا إلى أفرادٌ ،
حالة عقمياة كنفسياة لمجمؿ األ امة؛ ا
ألف «األمة» ىي التي تحمؿ صفة الشيادة،
كىي التي نفى رسكؿ ا﵀  --عنيا االجتماع عمى الضبللة كالخطأ ،كىي
فإف أمميا في النيكض
التي كصفيا القرآف المجيد بالكسطية كالخيرياة ،كاالٌ ٌ
كاالنعتاؽ يبقى بعيد المناؿ"(ٕ).
احلم ُذلزِ ُانمضٛح:

يرل العمكاني رحمو ا﵀ الحؿ ليذه القضية مف

ثبلث جيات:
اجلٓح ُاْلٔىل :التفريؽ بيف مرحمة البذكرة أك ما يسمى بػ(المرحمة الجنينية)،
ً
مما ،كقد كصفيا العمكاني تفريؽ ضركرم،
كمرحمة بركز العمـ باعتباره ع ن
فعمـ مقاصد الشريعة كجد أساسو في "جيؿ التمقي" ،ثـ في جيؿ الركاية،
ثـ في جيؿ التدكيف تبمكرت كأخذت أشكاليا لتصبح بعد ذلؾ عمكما
كاممة ،ثـ بدأ تدكينيا في عصر التدكيف"(ٖ).
كأضاؼ "أف «عمـ المقاصد» في مرحمة التدكيف لـ تكف المقاصد غائية؛
ألف العمكـ لـ تكف تمايزت بعد ،فكاف أصكؿ الفقو محضنيا الذم تبمكرت فيو،
(ٔ) ينظر :مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمي لمالؾ بف نبي ص ٕٓ.
(ٕ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد صِّ :
(ٖ) ينظر :المرجع السابؽ ص ُّ.
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كفي ظبللو تطكرت"(ٔ) .ككاف الغالب كقتئذ أف تدرس مقاصد الشريعة في
مبحث "المناسبة" في الطرؽ الدالة عمى العمية ،أك في مبحث المصالح المرسمة
في باب األدلة المختمؼ فييا(ٕ).
اجلٓح ُانصاَٛح :أف يينسب الفضؿ لممدكنيف في الجمع كالتأليؼ ،ال السبؽ
كالتأسيس ،كىما أمراف لـ يحدثا لكال سمسمة طكيمة مف الجيكد السابقة.
"فكؿ مف نسب إلييـ تأسيس عمـ مف العمكـ كانت ليـ جيكد بشكؿ أك
بآخر في بنائو في مرحمة مف مراحمو ،لكف أخذه في إطار العمـ ،كبناءه
عمى مبادئ تخصو ،كمنتج ينتجو آمر آخر" (ٖ).
كقد قدمت لػ«جامعة أـ القرل» -رسالة عممية -أقاـ فييا باألدلة القاطعة
رده بجذكره ألحد مف العمماء السابقيف
أف كؿ ما دكنو الشاطبي -رحمو ا﵀ٌ -
(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ُّ.
(ٕ) المناسب :المبلئـ.

اصطبلحا :ذكر األصكليكف في تعريؼ المناسب شيئيف :األول :ما يفضى إلى ما
ك
ن
يكافؽ اإلنساف تحصيبل كابقاء" ،كىذا قكؿ مف يعمؿ أحكاـ ا﵀ تعالى بالحكـ كالمصالح.
كقد يعبر عف التحصيؿ بجمب المنفعة ،كعف اإلبقاء بدفع المضرة؛ ألف ما قصد إبقاؤه
فإزالتو مضرة ،كابقاؤه دفع المضرة.

ثـ ىذا التحصيؿ كاإلبقاء قد يككف معمكما ،كقد يككف مظنكنا ،كعمى التقديريف فإما أف

يككف دينيًّا ،أك دنيكيًّا ،كالمنفعة عبارة عف المذة أك ما يككف طريقا إليو ،كالمضرة عبارة
عف األلـ أك ما يككف طريقا إليو.
الثاني :أنو المبلئـ ألفعاؿ العقبلء في العادات كىذا التعريؼ قكؿ مف يأبى تعميؿ
أفعاؿ ا﵀ بالحكـ كالمصالح.

ينظر :ينظر :لساف العرب ُ ،ٕٓٔ /كالمحصكؿ لمرازم ٓ ،ُٕٓ /كقكاعد األحكاـ
في مصالح األناـ ِ.ٗٗ /

(ٖ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ٔ.
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كالرازم ،كالغزالي ،كاماـ الحرميف الجكيني ،كالشيرازم ،كالقفاؿ الشاشي
عميو ٌ
رحميـ ا﵀-كغيرىـ؛ ليؤكد عمى أف الفكر المقاصدم مستمد بسنده مفالمعصكـ  صاحب الكحي الشريؼ(ُ).
رد التفكير المقاصدم لمكتاب ،كالسنة ،كفقو الصحابة كالتابعيف
اجلٓحُانصانصحٌ :
المقاصدم إلى
كتجذير ليذا العمـ :نسب البعض بدايات الفكر
ٌ
الصحابة ،لكف ىذه البدايات لـ تستكمؿ مسائمو كمبادئو؛ حتى أخذ

شكؿ العمـ الكامؿ" ،فإننا نجد التفكير المقاصدم ،كادراؾ األكلكيات
عمي ،كفقو
شائعيف في جيؿ التمقي ،بارزيف في فقو الشيخيف ،كاإلماـ ٌ
أـ المؤمنيف عائشة ،كابف عباس ،كابف مسعكد- ،رضي ا﵀ عنيـ-
كمف إلييـ ،كعنيـ أخذ ذلؾ فقياء التابعيف ،إلى أف تسمٌـ الراية جيؿ
الركاية ،الذيف تمقكا عف الصحابة قرائيـ ،كأىؿ النظر كالفتكل منيـ
األحاديث كالسنف ،كاآلثار ،ثـ أكصمكا ذلؾ غمى جيؿ الفقو الذم عمؿ

عمى مبلحظة تمؾ المقاصد مف زكايا نظر كانت تناسب كالسقؼ

المعرفي السائد"(ٕ).

ٔياُٚذلُػهُٗذُثُّانفمٓاءُنفشٔعُضثغدُتادلماطذُ :

فقد أخرج أبك عبيد  -رحمو ا﵀ -بسنده عف ي ٍحيى ٍب ًف عركةى ،عف أىبً ً
يو،
يٍ ى ى ٍ
ىٍ ى ى
ؽ ظىالًوـ ىح ٌّ
ضا ىم ٍيتىةن فى ًيي لىوي ،كلى ٍي ىس لً ًع ٍر و
ؽ»
اؿ :قى ى
قى ى
اؿ ىر يسك يؿ الما ًو  « :ىم ٍف أ ٍ
ىح ىيا أ ٍىر ن
ى
ى
يث "أ ا
ىف ىريج نبل ىغ ىر ىس ًفي
اؿ :قى ى
قى ى
ىخ ىب ىرنًي الاًذم ىح ادثىنًي ىى ىذا اٍل ىحًد ى
اؿ يع ٍرىكةي :ىكلىقى ٍد أ ٍ
ً ً
أىر ً و ً
ضى
اضةى ىن ٍخ نبل ،فى ٍ
ص ىما إًلىى الانبً ٍّي  ،فىقى ى
ص ًار م ٍف ىبني ىب ىي ى
اختى ى
ض ىريجؿ م ىف ٍاأل ٍىن ى
ٍ

(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ُّ.
(ٕ) ينظر :المرجع السابؽ ص ُْ.
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ًً
ً
ب ًفي
ىف ىي ٍن ًز ى
ع ىن ٍخمىوي ،قىا ىؿ :ىفمىقى ٍد ىأرٍىيتييىا يي ٍ
ضى ىعمىى ٍاآل ىخ ًر :أ ٍ
ض ىر ي
ل امريج ًؿ بًأ ٍىرضو ،ىكقى ى
يصكلًيىا بًاٍلفيئي ً
كس ،ىكًاانيىا لىىن ٍخ هؿ ىع ٌّـ"(ُ).
أ ي
كقد ركم عف النبي  في حكـ الزرع غير ىذا ،فقد يركم عف ىرًاف ًع ٍب ًف
ع ِفي أ َْر ِ
ض قَ ْوٍم ِب َغ ْي ِر إِذ ِْن ِي ْم َفمَ ُو َنفَقَتُ ُو،
ىخًد و
يج ،ىع ًف الانبً ٍّي  ،قى ى
اؿَ :م ْن َزَر َ
س لَ ُو ِم َن َّ
ش ْي ٌء"(ٕ).
الزْر ِع َ
َولَ ْي َ

فرؽ النبي  في تفسير :عرؽ الظالـ بيف الزرع في األرض
فينا ٌ
شجرا ،كقد بيٌف
البيضاء التي ال شجر فييا ،كبيف النخؿ أك األرض التي زرعت ن
الح ٍك ىم ٍيف.
أبك عبيد ،كجو الفرؽ بيف ي
ؼ حكـ الزرع كالنخؿ ،فقضى  بقمع النخؿ كلـ يقض
فقاؿ" :كانما ٍ
اختىمى ى
بقمع الزرع؛ ألنو قد يكصؿ في الزرع إلى أف ترجع األرض إلى ربيا مف غير

ؼ بو الزرع ،كذلؾ أنو إنما يككف في األرض ىس ىنتىوي تمؾ،
فساد ،كال ضرر ىي ٍتمى ي
كليس لو أصؿ باؽ في األرض ،فإذا انقضت الس ىانة رجعت األرض إلى ربيا
بقبل ،كا﵀ ال
كصار لآلخر ىنفىقىتيوي ،فكاف ىذا أدنى إلى الرشاد مف قى ٍ
ط ًع الزرع ن
يحب الفساد.

(ٔ) الحديث :الحديث أخرجو أبك داكد في سننو كتاب الفيء كالخراج كاإلمارة ،باب إحياء
المكاتّ ،ْْٓ /كأخرجو البييقي في سننو كتاب إحياء المكات باب مف أحيا أرضا

ليست ألحد ٔ ،ُِْ /كالحديث :مرسؿ ضعيؼ اإلسناد .ينظر :تخريج األحاديث
كاألثار المخرجو في كتاب األمكاؿ ألبي عبيد ِ.َٖٗ /
(ٕ) الحديث :أخرجو اإلماـ أبك داكد في سننو ،كتاب البيكع كاإلجارات باب :فى زرع
األرض بغير إذف صاحبيا حديث رقـ َّْٓ ،كأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو باب:

ما جاء فيمف زرع أرض قكـ بغير إذنيـ حديث رقـ ُّٔٔ ،كقاؿ أبك عيسي :ىذا

حديث حسف غريب ،ال نعرفو مف حديث أبي إسحؽ إال مف ىذا الكجو ،مف حديث
شريؾ بف عبد ا﵀ كالعمؿ عمى ىذا الحديث عند بعض أىؿ العمـ ،كىك قكؿ أحمد،
كاسحؽ ،كسألت محمد بف إسماعيؿ عف ىذا الحديث فقاؿ :ىك حديث حسف.
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كليس النخؿ -أك الشجر كذلؾ ،-ألف أصمو يم ىخما هد في األرض ال
ث النخؿ فييا،
يكصؿ إلى رد األرض إلى ربيا بكجو مف الكجكه ،كاف تطاكؿ يم ٍك ي
ت ينتظر لـ يكف لتأخير نزعيا ىك ٍجوه ،فمذلؾ
إال بنزعيا ،فمما لـ يكف ىناؾ ىكٍق ه
كاف الحكـ فييا تى ٍع ًجي يؿ قمعيا عند الحكـ ،فيذا الفرؽ بيف الزرع كالنخؿ ،كا﵀
أعمـ بما أراد رسكؿ ا﵀  بذلؾ (ٔ).
ّ

فذل ُرنكُػهٗ :مبلحظة فكرة التعميؿ كالنظر المصمحي مف فعؿ النبي

 لكثير مف األحكاـ ،كربطيا إما بجمب مصمحة لمعباد ،أك د أر مفسدة عنيـ،
كىذا ممحكظ عند الفقياء كاألصكلييف مف سنتو  في كقت مب ٌكر.

كتنبيو العمكاني -رحمو ا﵀ -عمى استخراج المحددات منياجية مقاصدية

مف فقو الصحابة ،مف حيث قربيـ لعيد التشريع كمراعاة المصالح في
تصرفاتيـ ،ال مجرد شكاىد مف مكاقفيـ ،بؿ طالب بالبحث عف الضكابط التي

كانت تشغميـ حينئذ.

كما عمؿ أبك عبيد -رحمو ا﵀ -فعؿ النبي  في نظره لممآالت مف أف

الزرع مف حيث إف أصمو مخمٌد في األرض ال يتكصؿ
النخؿ خالؼ حكـ ٌ
اء مثؿ
منو انتياء إلى ٌ
رد األرض المحياة ألصحابيا ،فقاؿ" :ككذلؾ اٍلبًىن ي

النخؿ عندم"(ٕ).

كيمكف أف يخرج فرع معاصر لئلجابة عمى ىذه األسئمة :في مف بنى

متعديا عمى أرض غيره ،أك عمى أرض مممككة لمدكلة ،فما حكـ ىذا البناء؟
كىؿ يزاؿ دكف أف ينتفع منو؟ كىؿ يرجع المخالؼ عمى الغير أك الدكلة بما

دفعو؟ كىؿ يسكل ذلؾ بمف زرع فقط دكف بناء؟
(ٔ) ينظر :كتاب األمكاؿ ،المؤلؼ :أبك يعبيد القاسـ بف سبلٌـ بف عبد ا﵀ اليركم البغدادم
(المتكفىِِْ :ىػ) ،المحقؽ :خميؿ محمد ىراس ،الناشر :دار الفكر - .بيركت.
(ٕ) ينظر :كتاب األمكاؿ ،ألبي يعبيد القاسـ بف سبلٌـ ص

.

مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٕٔٔ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

ادلغهةُانشاتغ ُ

يشاظؼحُاإلغشاقُانكاليُٙيفُلضاٚاُ(انغاٚحُٔ،انغشع) ُ

صرح العمكاني -رحمو ا﵀ -بأف «الخطاب الكبلمي» كانت لو ىيمنة،
ٌ
مدافعا عف العقيدة سكاء كانت
عمما
ن
كاسعة عمى العقؿ المسمـ ،كتخطى ككنو ن
داخمية ،أك خارجية كعمـ الممؿ كالنحؿ ،كلذلؾ تأثر األصكليكف بذلؾ كلـ يجدكا

مناصا مف إدراج بعض قضاياه في مباحث عمـ "أصكؿ الفقو"(ٔ).
ن
كقد أثار «الجدؿ الكبلمي» غب نشا ال تنكر آثاره في تأخر البحث في
مقاصد الشريعة ،حسب ما يرل العمكاني؛ مف أجؿ الدفاع عف القكؿ "باستحالة

كينزه عنو
الغائية"؛ "الرتباط الغاية في األذىاف بأنيا مما يحتاجو المخمكؽٌ ،
كيتغياه ،أما الخالؽ
الخالؽ؛ ألف المخمكؽ ناقص يستكمؿ نقصو بما يقصده،
ٌ
سائر صفات النقصاف؛ فميس

منزه عف
فإنو متصؼ بكؿ صفات الكماؿ ٌ
بحاجة إلى الغاية كالغرض ،كال ينسب إليو شيء ذلؾ"(ٕ).

كمع ذلؾ بحث كثير مف المقاصدييف قضية« :مقاصد الشارع» ،حتى

جعميا الشاطبي-رحمو ا﵀ -قسيـ لقصد المكمؼ فقاؿ" :كالمقاصد التي ينظر
فييا قسماف:

أؼذًْا :يرجع إلى قصد الشارع.
ٔاٜخش :يرجع إلى قصد المكمؼ .فأما قصد الشارع فيعتبر مف أربع جيات:

ابتداء أم لمصالح العباد
اْلٔىل :مف جية قصد الشارع في كضع الشريعة
ن
في الداريف.
انصاَٛح :مف جية قصده في كضع الشريعة لؤلفياـ .

انصانصح :مف جية قصده في كضع الشريعة لمتكميؼ بمقتضاىا.
(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ُْ.
(ٕ) ينظر :المرجع السابؽ ص ُُ.
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(ٔ)

انشاتؼح :مف جية قصده في دخكؿ المكمفيف تحت أحكاميا

.

كبيف العمكاني تأثر الفكر األصكلي بالخبلؼ الكبلمي في كقت مبكر،
ٌ
(ٕ)
حد كبير بمذاىبيـ الكبلمية ،
فقاؿ" :تأثرت مذاىب األصكلييف في التعميؿ إلى ٌ

مصطمحا أصكليًّا لـ يظير بشكؿ
كأف شيكع كممة «التعميؿ» كظيكرىا باعتبارىا
ن
كاضح إالٌ في عصر التمذىب الفقيي ،كقد كاف لمباحث اإلماـ الشافعي -

رحمو ا﵀( -ت )َِْ :األصكلياة كالضكابط التي تكلى إيضاحيا ،كنقده لمتكسع
في استعماؿ الرأم ،في دفع العمماء إلى البحث في «التعميؿ» كالنظر في

ماىياتو ،كالعمؿ عمى ضبط قكاعده كتحديد مسالكو كطرائقو ،كتبيف في المسألة

اتجاىاف:

االجتاِ ُاْلٔل :الذيف ساغ في مذاىبيـ الكبلمية تعميؿ أفعاؿ ا﵀ تعالى
كأحكامو ،كلـ يركا في ذلؾ ما ينافي التكحيد أك يخدشو ،كاف لػ

«التعميؿ» في نظرىـ مفيكـ ينسجـ مع ىذا المذىب.

غائية مقاصدية معقكلة المعنى ،كؿ حكـ
كيركف "أف الشريعة
ٌ
فييا معمؿ ،ظاىر الحكمة تتظافر عميو األدلة النقمية كالككنية ،كالعقمية،
كلو منطقو الداخمي كالخارجي بما في ذلؾ العبادات المعممة بتزكية

كنظما
كقمبا
أمةن
اإلنساف كتطييره ن
كفردا كأسرةن
كجسدا ،ن
ن
عقبل ن
ن
كمجتمعا ك ٌ
ن
لمحياة ،حتى نص اإلماـ ابف خزيمة -رحمو ا﵀ -عمى أف مف أقسـ
بأنو ليس في الشريعة اإلسبلمية حكـ كاحد ال عمة لو ،فإنو ال يحنث

في يمينو"(ٖ).

(ٔ) ينظر :المكافقات لمشاطبي ِ.ٖ /

(ٕ) مف حيث أف جؿ األصكلييف كانكا مف عمماء الكبلـ ،كالغزالي مثبل ،كالرازم ،كاآلمدم
كغيرىـ.

(ٖ) ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتجميد ص ُٓٓ.ُٓٔ ،
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االجتاِ ُانصاَ :ٙالذيف أركا أف القكؿ بػ"التعميؿ" ىك نفسو القكؿ بػ"الغرض" كأف
ذلؾ ينافي التكحيد ،كقفكا مف التعميؿ كمف حقيقتو مكقفا آخر ،يتفؽ مع
مذىبيـ ىذا"(ٔ).
يغأنح :تحتاج لمراجعة مبنية عمى ىذه القضية :كىي اتياـ الرازم بعدـ
خصكصا أنو قد تابع الشاطبي في قكلو ىذا عدد مف
القكؿ بالتعميؿ،
ن
المعاصريف(ٕ) ،كقد ٌنبو عمى ىذه المراجعة المرحكـ أستاذ الدكتكر :محمد عبد
العاطي محمد عمي-رحمو ا﵀ ،-أثناء تدريسو لنا مادة المقاصد في مرحمة
تمييدم الماجستير ،فأكصى أف الكتاب يحتاج لمراجعة ،كمما يدؿ عمى ذلؾ
االضطراب في ىذا المكضع(ٖ).
كمضمكف كبلمو -رحمو ا﵀ -أف الشاطبي كقع في التناقض في ىذه
المقدمة ،كىي المقدمة األكلى في كتاب المقاصد ،حيف تكمـ عف مسألة عدـ
قكؿ الرازم بالتعميؿ ألفعاؿ ا﵀ كأحكامو.
قاؿ الشاطبي -رحمو ا﵀" :-كلنقدـ قبؿ الشركع في المطمكب ،مقدمة
كبلمية مسممة في ىذا المكضع :كىي أف كضع الشرائع إنما ىك لمصالح العباد
(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ِّ.

(ٕ) مف المعاصريف الذيف تابعكا الشاطبي في مسألة التعميؿ عند الرازم ،الشيخ عبلؿ

الفاسي في كتابو "مقاصد الشريعة" "ص ٕ -ط دار الغرب" ،كأحمد الخمميشي في

كتابو "كجية نظر" "ص ِٖٔ" ،كبنى عمى قكؿ الشاطبي ىذا حشر الرازم مع
الظاىرية في صؼ كاحد .تحقيؽ كتاب المكافقات ِ.َُ /
(ٖ) كىك أستاذ أصكؿ الفقو ،أثناء تدريسو مقرر السنة األكلى مف تمييدم الماجستير
بكمية الشريعة كالقانكف بالقاىرة عاـ ََِٕـ ،مما راجعو عمى الكتاب ،محاضرات

صكتية مسجمة.
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معا ،كىذه دعكل ال بد مف إقامة البرىاف عمييا صحة ،أك
في العاجؿ كاآلجؿ ن
فسادا ،كليس ىذا مكضع ذلؾ ،كقد كقع الخبلؼ فييا في عمـ الكبلـ ،كزعـ
ن
الفخر الرازم أف أحكاـ ا﵀ ليست معممة بعمة ألبتة ،كما أف أفعالو كذلؾ ،كأف

المعتزلة اتفقت عمى أف أحكامو تعالى معممة برعاية مصالح العباد ،كأنو اختيار
أكثر الفقياء المتأخريف ،كلما اضطر في عمـ أصكؿ الفقو إلى إثبات العمؿ
المعرفة لؤلحكاـ
لؤلحكاـ الشرعية ،أثبت ذلؾ عمى أف العمؿ بمعنى العبلمات
ٍّ
خاصة" أ.ق.
(ٔ)

كىذه المقدمة تحتاج لممراجعة مف كجكه

فقد تعرض الشيخ عبدا﵀ دراز

رحمو ا﵀ ،-كىك قطب مقاصدم في المدرسة األزىرية ،في تحقيقو لممكافقات(ٔ) مف كجكه المراجعة أف الشاطبي لـ يسـ مف المنكريف لمتعميؿ أحدا غير الرازم ،كفي ىذا
نظر مف اتجاىيف:

فضا
االتجاه األول :أن ابن حزم بخاصة ،والظاىرية عامة يرفضون فكرة "التعميل" ر ن

قاطعا ،فابف حزـ في كتابو "اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،في الباب التاسع كالثبلثكف،
ن
عقده في إبطاؿ القكؿ بالعمؿ في جميع أحكاـ الديف" ،كنسب ذلؾ لجميع الظاىرية؛
قاؿ" :كىذا ىك ديننا الذم نديف ا﵀ بو ،كندعك عباد ا﵀ إليو ،كنقطع عمى أنو الحؽ

عند ا﵀ تعالى" .بؿ كصؿ غمك ابف حزـ فكصؼ "القياس ،كتعميؿ األحكاـ أنو ديف
إبميس ،كانو مخالفة لديف ا﵀ تعالى ،كلرضاه ،كتب أر إلى ا﵀ تعالى مف القياس في
الديف ،كمف إثبات عمة لشيء مف الشريعة"[ .اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ البف حزـ
ٖ.]ُُّ /
االتجاه الثاني :توضيح موقف الرازي من ىذه قضية التعميل من وجوه:
الوجو األول :أف الرازم عقد في كتابو المحصكؿ لدليؿ القياس كمف أركانو العمة،
كاألمكر الدالة عمي العمية ،كقد ناقش في ىذا الباب القائميف بعدـ حجية القياس.

ينظر :المحصكؿ لمرازم ٓ.َُْ /

====
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إلى كجكه التناقض في ىذه المقدمة ،مع األخذ في االعتبار بتقديـ مجمكعة مف
التأكيبلت لحمؿ الكبلـ عمى الصحة.

*

*

*

*

*

*

صرح بأف تعميؿ األحكاـ الشرعية تعميبل أصكليا فقييا،
===== الوجو الثاني :أنو ٌ
ليس فيو إلزاـ ﵀ سبحانو ،كليس فيو تحتيـ عمى مشيئتو ،كصرح بيذا كدافع عنو بقكة

في كتابو "المحصكؿ" "ِ."ُِٗ ،ِِْ -ِّٕ /ِ /

بؿ قاؿ في "مناظراتو" "ِٓ"" :كأما بياف أف التعميؿ باألكصاؼ المصمحية جائز ،فيذا
متفؽ عميو بيف العقبلء".
الوجو الثالث :أف سبب ىذا اإلنكار الفرار مف مقكالت كالزامات المعتزلة ،التي تجعؿ
القكؿ بالتعميؿ مقدمة لمقكؿ بكجكب الصبلح كاألصمح عمى ا﵀.

الوجو الرابع :تأكيؿ إنكار الرازم لمتعميؿ ،بأنو يقصد التعميؿ الفمسفي كصرح بيذا في
ؽ لى يكـ ما ًفي ٍاألىر ً ً
تفسير قكلو تعالى :ي اً
يعا} [البقرة.]ِٗ :
ض ىجم ن
ٍ
{ى ىك الذم ىخمى ى ٍ ى
كقد فرؽ بينيما ابف اليماـ بقكلو" :كاألقرب إلى التحقيؽ أف الخبلؼ لفظي ،مبني عمى
معنى الغرض ،فمف فسره بالمنفعة العائدة إلى الفاعؿ ،قاؿ :ال تعمؿ ،كال ينبغي أف

ينازع في ىذا ،كمف فسره بالعائدة إلى العباد ،قاؿ :تعمؿ ،ككذلؾ ال ينبغي أف ينازع فيو
ينظر :التحرير لمكماؿ بف اليماـ"ّ.َّٓ -َّْ /

الوجو الخامس :ما نقؿ عف غيره أف المشيكر عف الرازم القكؿ بتعميؿ األحكاـ
الشرعية ،فابف القيـ قاؿ" :غالب أحكاـ الشريعة معممة برعاية المصالح المعمكمة،

كالخصـ إنما بيف خبلؼ ذلؾ في صكر قميمة جدا ،ككركد الصكرة النادرة عمى خبلؼ
الغالب ال يقدح في حصكؿ الظف" .ينظر :إعبلـ المكقعيف ِ.ٕٓ /
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ادلغهةُانشاتغ ُ

يشاظؼاخُانؼهٕاَُٙنهًُٓطُادلماطذ٘ ُ

أكلى العمكاني -رحمو ا﵀ -قضية أكلكية "الفكر المقاصدم" بقضية
التعميؿ مف التداكؿ األصكلي ،ككاف مف األكلى أسبقية "الفكر المقاصدم"
بدال مف االقتصار عمى دراستيا في "مباحث
بقضية «التعميؿ» كاالىتماـ بيا ،ن
القياس" ،أك عمى األقؿ أف تأخذ نفس القدر الذم أخذه مبحث العمة في باب
القياس في االىتماـ ،فرؤية بعض األصكلييف انصرفت نحك "العمة" في
باب القياس ،كرأت في ذلؾ ما يغني عف النص عمى مفيكـ "المقاصد"
بذاتو ،كبمفظو.
ككجو العمكاني أىمية قضية «التعميؿ» ،بأف المسمميف قد اكتشفكىا في
كقت مب ٌكر؛ لكف لـ يستفيدكا منيا كلـ يكجيكىا لمنيج تجريبي ينعكس عمى
العمراف ،مع أنو قد استفاد منيا األكربيكف كحكليا إلى قاعدة لبناء «منيج
تجريبي» بعد ذلؾ بقركف.
كلعؿ السبب في ذلؾ عدـ خركج العقؿ المسمـ مف الدائرة التي حشر
نفسو فييا ،كىي "دائرة االنتقاؿ مف جزئي إلي جزئي"(ٔ).
مع أف عمماء األصكؿ قد نقدكا كراجعكا قضية التجزئ ،كاإلماـ
«القرافي» -رحمو ا﵀ -في مقدمة كتابو «الفركؽ» ،كصكنال التحاد األفكار،
كعدـ تناقضيا ،كتناسبيا(ٕ).
(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ْٗ.

(ِ) قاؿ القرافي –رحمو ا﵀" :-كمف جعؿ يخرج الفركع بالمناسبات الجزئية ،دكف القكاعد
الكمية ،تناقضت عميو الفركع ،كاختمفت كتزلزلت خكاطره فييا كاضطربت ،كضاقت
نفسو لذلؾ كقنطت ،كاحتاج إلى حفظ الجزئيات التي ال تتناىى ،كانتيى العمر كلـ

تقض نفسو مف طمب مناىا؛ كمف ضبط الفقو بقكاعده استغنى عف حفظ أكثر
الجزئيات الندراجيا في الكميات ،كاتحد عنده ما تناقض عند غيره كتناسب" أ.ىػ .
ينظر :أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ُ.ّ /
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ىاما لبناء
كيرل :أنو "كاف مف الممكف أف تككف قضية «التعميؿ» منطمقنا ن
"الفكر المقاصدم" في كقت مب ٌكر مف تاريخ عمـ المقاصد ،كالتدكيف المقاصدم،

أف العمماء امتدكا بقضية «التعميؿ» مف مبحث العمٌة في باب القياس(ٔ)-
لك ٌ
المقاصدم الرحب الذم
الذم استأثر باىتماميـ ،كىيمف عمييـ -إلى الفكر
ٌ
أصبل شرعيًّا ال يمكف تجاكزه ،أك إغفالو.
يجعؿ مف "التعميؿ" ن
ّ

نص عمى "أف االجتياد ىك
ٚذل ُػهُٗرنك :أف اإلماـ الشافعي-رحمو ا﵀ٌ -
القياس" ،حيث قاؿ" :قاؿ :فما القياس؟ أىك االجتياد؟ أـ ىما مفترقاف؟
لمعنى كاحد .قاؿ :فما ًجماعيما؟ قمت :كؿ ما نزؿ
قمت :ىما اسماف
ن
ٍّ
الحؽ فيو داللةه مكجكدة ،كعميو
بمسمـ فقيو حكـ الزـ ،أك عمى سبيؿ
اتباعو ،كاذا لـ يكف فيو بعينو طيمًب الداللة
حكـ:
ي
إذا كاف فيو بعينو ه
القياس"(ٕ).
االجتياد
عمى سبيؿ الحؽ فيو باالجتياد .ك
ي
ي

كال يتصكر أف يخفى عمى جامع أطراؼ عمـ أصكؿ الفقو -اإلماـ
الشافعي--رحمو ا﵀ -أف «االجتياد» أكسع كأعـ مف القياس ،كما ال يتصكر

أف يككف مراد اإلماـ الشافعي -رحمو ا﵀ -منع «االجتياد» خارج
"آلية القياس".

(ٔ) مع أنو ال نزاع بيف القائميف بالقياس في تعميؿ كؿ ما يجرم فيو القياس ،ألف العمة ركف

مف أركاف القياس عند األكثريف ،كأعظـ أركانو لدل القائميف بحجية القياس ،كالعمؿ بو،
بؿ عد بعض الفقياء أف العمة ركف مف أركاف القياس ،كما عدا ىذا الركف مف األركاف

ما ىك إال شركط .ينظر:
(ٕ) ينظر :الرسالة لمشافعي ص ْٕٕ ،تحقيؽ :أحمد شاكر ،ط :مكتبو الحمبي ،مصر،
الطبعة :األكلىُّٖٓ ،ىػَُْٗ/ـ.
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لكف الميـ أف قضية تعميؿ األحكاـ لـ تأخذ المدل المرجك منيا ،حيث لـ

تصغ في إطار قكاعد عممية كمية ،بحيث تشكؿ بنية أساسية لعمـ يختص
بدراسة ىذه المسائؿ اليامة ،فتطكرت حركة

االجتياد مف دكف أف تتكامؿ معيا دراسة المنحى المقاصدم التعميمي(ٔ).

كيعتذر العمكاني عف األصكلييف األكارـ بأف زكايا نظر الكبلـ ،كالبحث

المقاصدم في ىذا الكقت كانت يتناسب كالسقؼ المعرفي السائد ،بحيث ال
نحممٌيا كنقيسيا عمى السقؼ المعرفي المعاصر" ،كيمكف ذلؾ بربط اتجاىات
التعميؿ بالفكر المقاصدم ليصبح أىـ أركانو كدعائمو ،ليظير بشكؿ يجعؿ منو

أصبل شرعيًّا ال يمكف تجاكزه أك إغفالو ،خاصة بعد أف أحس عمماء المسمميف
ن
(ٕ)
بعد الصدر األكؿ بخطر الفصاـ بيف بعض األحكاـ الفقيية ككاقع الحياة" .
ّ
ُ ٔؼم ُْزُِانمضٛحُٚكًٍُيفُمخظُظٓاخُ :

اجلٓح ُاْلٔىل :أف ج ٌؿ ما كردت بو الشريعة الغراء معقكؿ المعنى ،كذك حكمة
بالغة ،سكاء عقؿ المجتيدكف تمؾ الحكمة ،أك عقميا بعضيـ كغفؿ
عنيا آخركف" .فكؿ حكـ كرد في كتاب ا﵀ تعالى ،كأكلتو سنة رسكلو

 مشتمؿ عمى حكمة معقكلة المعنى ظاىرة ،أك كامنة تظير بمزيد
تدبر لمنص ،أك سير في األرض ،أك نظر في الكاقع"(ٖ).

فجميكر الصحابة كالتابعيف ،كالعمماء مف أىؿ االعتبار "أف أحكاـ الشرع

أخركية ،كدرء المفاسد عنو بكؿ أنكاعيا،
معمٌمة بجمب المصالح لمعبد ،دنيكية أك
ٌ

(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ُٕ.ُٖ-
(ٕ) ينظر :المرجع السابؽ ص ِْ.
(ٖ) ينظر :المرجع السابؽ ص ْٓ.
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سكاء منيا ما كاف معقكؿ المعنى ،كمالـ يكف كذلؾ (ٔ) .كلـ يخالؼ في ىذا
إال بعض الظاىرية فابف حزـ ،كالظاىرية ييدمكف فكرة «التعميؿ» مف أساسيا،

كخصص ابف حزـ -رحمو ا﵀ -الباب التاسع كالثبلثكف في إبطاؿ القكؿ بالعمؿ
في جميع أحكاـ الديف ،كنسب ذلؾ لجميع الظاىرية"(ٕ).

المقاصدم مف فمسفة تكاتر األدلة الشرعية
اجلٓح ُانصاَٛح :انطبلؽ المنيج
ٌ
سكاء أكانت عممية اعتقادية ،أـ عممية عمى صحة المقصد ،كىذا
التكاتر لو حالتاف:
عمبل مف
احلالُاْلٔل :المتكاتر المعنكم الحاصؿ مف مشاىدة عمكـ الصحابة ن
النبي  ،--فيحصؿ ليـ عمـ بتشريع في ذلؾ يستكم فيو جميع
قسـ المعمكـ مف الديف بالضركرة،
المشاىديف .كالى ىذا الحاؿ يرجع ي
(ٖ)
كقسـ العمؿ الشرعي القريب مف المعمكـ ضركرة .
ي
احلالُانصاَ :ٙتكاتر عممي ،يحصؿ آلحاد الصحابة مف تكرر مشاىدة أعماؿ
مقصدا شرعيًّا استقاه
رسكؿ ا﵀  - -بحيث يستخمص مف مجمكعيا
ن
مف دكاـ مبلزمتو لو(ٗ).
اجلٓحُانصانصح :االنطبلؽ مف منيج استقرائي شامؿ ،يربط بيف األحكاـ الجزئية
كصياغتيا في قانكف عاـ ،بعد أف دلٌت أدلة كثيرة عمى اعتبار الشرع
ليذا القانكف ،كتضافرت عميو شكاىد عديدة فيما سماه العمكاني بػ

(ٔ) ينظر :شفاء الغميؿ صَُّ ،كشرح الكككب المنير ُ ،ُِّ/كالتكضيح لصدر الشريعة
ِ ،ّٔ/كنبراس العقكؿ ِّّ ،ِّٖ-كجمع الجكامع ِ ،ِّّ/كنفائس األصكؿ
ٗ ،ّٗٗٓ/كالمكافقات ِ.ُُ/
(ٕ) ينظر :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ البف حزـ ٖ.ٕٕ /

بالحيبس.
(ٖ) كمثؿ الطٌاىر بف عاشكر بمشركعية الصدقة الجارية المعبار عف بعضيا ي
(ٗ) ينظر :مقاصد الشريعة اإلسبلمية لمحمد الطاىر بف عاشكرّ.ّٔ /
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«القانكف الكمي المكتشؼ»(ٔ) ،الذم يصبح بعد ذلؾ م ٍق ً
ص ندا مف
ٌ
مقاصد الشريعة بعد اكتشافو.كجعمو الطاىر بف عاشكر -رحمو ا﵀-
أعظـ طرؽ إثبات مقاصد التشريع ،فقاؿ" :الطريؽ األكؿ :كىك
أعظميا ،استقراء الشريعة في تصرفاتيا ،كىك عمى نكعيف:
ُ أػظًًٓا :استقراء األحكاـ المعركفة عممييا ،اآليؿ إلى استقراء تمؾ العمؿ
حصكؿ العمـ بمقاصد
المثبتة بطرؽ مسالؾ العمة ،فإف باستقراء العمؿ
ى
الشريعة بسيكلة ،ألننا إذا استقرينا عمبلن كثيرة متماثمة في ككنيا ضابطان
لحكمة متٌحدة أمكف أف نستخمص منيا حكمةن كاحدة ،فنجزـ بأنيا
مقصد شرعي ،كما ييستىنتج مف استقراء الجزئيات تحصي يؿ مفيكـ كمٌي
حسب قكاعد المنطؽ.
انُٕع ُانصاَ :ٙاستقراء أدلة أحكاـ اشتركت في عمٌة ،بحيث يحصؿ لنا اليقيف
مقصد مرهاد لمشارع(ٕ).
بأف تمؾ العمٌة
ه
اجلٓحُانشاتؼح :عدـ كقكؼ الفكر المقاصد عند حدكد «التعميل المفظي»؛ ألنو
ليس بقياس جزئي .فقد أرجع العمكاني -رحمو ا﵀ -الكقكؼ عند حدكد
سببا مف أسباب التأخر في بناء فقو مقاصدم،
التعميؿ المفظي كاف ن
يقكـ عمى ترتيب األكلكيات ،حتى لما انشغؿ عقؿ الفقيو المستنبط في
قضية فيـ األلفاظ في سياقاتيا كقع التركيز عمى األدكات المفظية بما
سماه األصكليكف ب "مباحث األلفاظ" في دراسات أصكؿ الفقو ،كعدـ
قميبل .
التنبو لسياؽ الحاؿ ،أك "سياؽ المقاـ" إال ن

الكمي المكتشف :ىك قانكف حاكـ عمى الجزئيات قاض عمييا ،بعد أف كاف
(ٔ) القانون
ّ
يستمد كجكده مف تكاترىا ،يشبو القانكف العممي التجريبي الذم يستخمصو الباحث مف
استقراء ناقص لبعض الجزئيات ،ثـ يحكـ فيما بعد عمى كؿ متشابو ليا ،لـ يشممو
االستقراء ،لكف بعد التأكد مف صبلحيتو لمتعميـ.

ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ْْ.

(ٕ) ينظر :مقاصد الشريعة اإلسبلمية ّ.ٓٔ /
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"كالمبالغة في ضبط األلفاظ في االىتماـ بالحدكد ،كالرسكـ المنطقية
األرسطية ،عمى حساب األحكاـ كالمضاميف ،حتى أصبح العقؿ المسمـ في
أسير لؤللفاظ كالمصطمحات المتعمقة بالحدكد
نا
األطكار األخيرة مف حضارتو،
كالرسكـ ،كجدؿ كبير عمى تحديد نكع التعريؼ ىؿ ىك حد بالمفظ كال بالرسـ ،قد
يتجاكز حدكد الصفحات بما يرىؽ العقؿ كال يرشده(ٔ).

*

*

*

*

*

*

(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ِٓ.
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ادلغهةُاخلايظ ُ

يشاظؼحُضٛك ُ ادلماطذُانششػٛحُٔ،ظضئٛرٓا ُ

لـ يقؼ العمكاني في مراجعاتو عمى حدكد المراجعات التاريخية أك
التدكيف ،كلكف حكؿ نظره في ىذه المرة لممراجعات المنيجية التي قصد مف
كرائيا تقدما ممحكظا في التدكيف المقاصدم ،كاالرتقاء في الدرس األصكلي؛
لتفعيمو في الكاقع ،فناقش عدة قضايا منيا:
انمضٛحُاْلٔىلُ:انشكهٛحُانمإََٛحُانرُٙاذغىُتٓاُانفمُّ :

اتسـ الفقو المذىبي منذ أف قبؿ الفقياء مبدأ الفصؿ بيف «الفقو
األكبر»(ٔ) ،ك«الفقو األصغر» ،قد انفصؿ الفقو عف (الرؤية الكمية اإلسبلمية).
لما تجاكز عمماء األمة« :الفقو األكبر» إلى «األصغر» الذم أعطكه
كرسكما رسمكىا ،فقالكا :ما داـ ىذا «الفقو» ىك
معاني كتعريفات اختاركىا،
ن
التفصيمية ،كظنكا أف
العممية المكتسبة مف أدلٌتيا
عية
ٌ
ٌ
يعرفنا باألحكاـ الفر ٌ
الذم ٌ
تتضمف ىداية القرآف ،كاألخبار عف رسكؿ ا﵀  كجيؿ
القانكنية التي رسمكىا
ٌ
التمقي ،كظمٌكا ينزلكف مف درؾ إلى آخر ،حتى صار مبمغيـ مف العمـ مذكرات
سنة رسكؿ
كك ارريس يكتبكنيا عف معممييـ كعف فقو المتقدميف ،ن
بعيدا عني كعف ٌ
قراؤىـ
ا﵀  في تبلكتي كاتباعي؛ فصار حاليـ
ن
غثاء كغثاء السيؿ ،حتى كثر ٌ
اال،
كق ٌؿ فقياؤىـ ،كفشي االنحراؼ كالمحف فييـ ،حتى اتخذ الناس عمماء يجيٌ ن
يفتكف بغير عمـ فيضمٌكف كي ً
ضمٌكف!!"(ٕ).
ي
ى

جدا ،فكاف يشمؿ
تطكر كذلؾ فبدأ مفيكمو
ن
اسعا ن
شامبل كك ن
فمفيكـ الفقو ٌ
االجتماعية .فمذلؾ كاف أبك
اإلنسانية ك
يسمى اليكـ بالقضايا
ٌ
ٌ
العقائد كيشمؿ ما ٌ

فيسميو «الفقو األكبر» ،كيؤلٌؼ
كتابا في العقائد
حنيفة -رحمو ا﵀ -يؤلؼ ن
ٌ

(ٔ) الفقو األكبر :ىك نكعية التأليؼ الشرعية المشتمؿ عمى قضايا العقيدة ،كاألحكاـ
الشرعية ،كالتربية كالسمكؾ.

(ٕ) ينظر :حوار مع القرآن د طو العمواني ص.ٜٔ :
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كيسمكنو فقينا ،كيؤلٌؼ آخركف في األمكاؿ كالخراج
آخركف في قضايا األخبلؽ
ٌ
كيسمكنو فقو «السياسة الشرعية» عمى
كيسمكنو فقينا ،كيؤلٌفكف في السياسة
ٌ
ٌ
اعتبار أنيـ أخذكا الفقو بمفيكمو العاـ كىك فيـ الحياة ،كالكاقع ،كالنص.

ويرى العمواني أن الح ّل :في منظكمة قرآنية مقاصدية حاكمة تككف

منطمقا إلعادة بناء «الفقو األكبر» ،كغربمة تراثنا الفقيي ،كتصحيحو كتنقيتو

مما لحؽ بو مف شكائب عبر العصكر كاخضاعو لتصديؽ القرآف عميو كىيمنتو
القكمية ليككف
عمى جكانبو المختمفة ،كتحريره مف األبعاد اإلقميمية ك ٌ
كقادر عمى المشاركة في صياغة «الثقافة
نا
متاحا عمى مستكل عالمي
ن
(ٔ)
العالمية المشتركة» .
انمضٛحُانصاَٛحُ:يشاظؼحُاإلعاللاخُادلماطذٚحُُ :

كقكؿ المقاصدييف كالفقياء :إف الشريعة مكضكعة لمصالح العباد

بإطبلؽ(ٕ) ،كغيرىا ،كيقصد العمكاني ما نص عميو الشاطبي -رحمو ا﵀-
ضع ٍ ً
ً
كـ أ ا
صالً ًح الخمؽ بإطبلؽ"(ٖ).
ت ل ىم ى
يعةى يك ى
ىف ال اش ًر ى
"م ٍعمي ه
بقكلو :ى
(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ْٓ.
(ٕ) ككنسبة قكليـ« :أينما كجدت المصمحة فثـ شرع ا﵀» ،فالمراجعة تتـ بأف يبيف لممستشيد
بيذه العمكمات كالكميات أف ال تؤخذ عمى إطبلقيا ،كانما تقبؿ في كؿ مصمحة دؿ
عمى اعتبارىا نص صحيح صريح ،كىذا ىك مجاؿ المصمحة التي عرفت لدل

األصكلييف بػ "المصمحة المعتبرة" ،أك "المصمحة المرسمة" كىي التي لـ يرد نص شرعي
خاص باعتبارىا كال بإلغائيا ،كقد اشترط لمعمؿ بيذه المصمحة شركطا ،أكليا كأىميا:
أال تعارض نصا محكما ،كال قاعدة قطعية.
 -كال تقبؿ ىذه المقكالت في المصالح الميدرة كالممغاة ،كالمصمحة المصادمة

لمنصكص القرآنية ،أك النبكية.

(ٖ) ينظر :المكافقات لمشاطبي ِ.َٓ /
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األدؽ منو،
قاؿ" :ىذا القكؿ مع صحتو(ٔ) ،ليس دقيقنا ،كقد يككف
ٌ
ٍّ
كترشد حركتو في
كاألحكط أف يقاؿ" :إف الشريعة أينزلت لتيعيف اإلنساف،
قادر عمى الكفاء بالعيد اإلليي،
األرض ،كتضع ليا الضكابط التي تجعمو نا
كالقياـ بميمة االستخبلؼ ،كالتم ٌكف مف القياـ بحؽ األمانة ،كالنجاح في امتحاف
الجزاء" ككؿ ما ذكرنا مصالح لمعباد ،كمقاصد لممعبكد(ٕ).
ٔػهمُْزُِادلشاظؼحُ ُ:

بأن كضع خطكط فاصمة بيف «المقاصد الشرعية» بالمفيكـ اإلسبلمي،
بد منو" ،كأف
ك"المصمحة" بمفيكميا السائد في الحضارة الغربية أمر كاجب ال ٌ
ذلؾ أحكط مف اإلغراؽ في دعكل المصمحة ،كالمنفعة- ،المصطمحاف -المذاف
أعطاىما النسؽ الثقافي ،الغربي ،المييمف ،معاني بعيدة ًّ
جدا عف تمؾ العاني
التي الحت لفقيائنا ،كعمماء األصكؿ في بداية التدكيف الفقيي ،حيف كاف نسقنا
التكحيدم ال يسمح بأف تأخذ "المصمحة" معنى المذة ،كأف تأخذ "المفسدة"
معنى األلـ(ٖ).

كمبعث ىذا التخكؼ أف بعض العبارات التراثية قد فسرت المصمحة بالمذة
فصبل
–كما كردت عند شيخ الصنعة العز بف عبدالسبلـ -رحمو ا﵀ -فقد عقد
ن
في تعريؼ المصمحة فقاؿ" :فصؿ في بياف حقيقة المصالح كالمفاسد ،المصالح
أربعة أنكاع :المذات ،كأسبابيا ،كاألفراح ،كأسبابيا .كالمفاسد أربعة أنكاع :اآلالـ
كأسبابيا ،كالغمكـ كأسبابيا"(ٗ).

يؼ ال اش ًريع ًة تىرًجع إًلىى ًح ٍف ًظ مقى ً
اص ًد ىىا ًفي ا ٍل ىخ ٍم ً
ؽ" المكافقات
(ٔ) قال الشاطبي" :تى ىكالً ي
ى
ى ٍ ي
(ِ ،)ُٕ /وقال في موضع آخر " :يك اؿ ح ٍكوـ ىشرًعي فىًف ً
ؽ لً ٍم ًعىب ًاد إً اما ىع ً
يو ىح ٌّ
اج نبل ىكًا اما
ي
ٍ
ً
ً
ً
ضع ٍ ً
ً
اء ىعمىى أ ا
صال ًح ا ٍلعىباد" .المكافقات (ِ.)ّٖٓ /
ت ل ىم ى
يعةى إًان ىما يك ى
ىف ال اش ًر ى
آ ًج نبل ،بًىن ن
(ٕ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد صُٔ.
(ٖ) ينظر :المرجع السابؽ صُٔ.

(ٗ) ينظر :قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ص ُِ.
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كقاؿ في مكضع آخر" :المصالح ضرباف :أحدىما حقيقي ،كىك األفراح

كالمذات ،كالثاني مجازم ،كىك أسبابيا ،كربما كانت أسباب المصالح مفاسد

فيؤمر بيا أك تباح ال لككنيا مفاسد بؿ لككنيا مؤدية إلى مصالح"(ٔ).

العز
كقد أشار أستاذنا الدكتكر محمكد عبدالرحمف عبدالمنعـ بأف تعريؼ ٌ
رحمو ا﵀ -كتقسيمو باعتبار المصمحة العامة ،كليست المصالح الشرعيةالمعتبرة بنص الشارع ،أك ما تكافرت فييا شركط االعتبار ،كأف العز نص بعد

خصكصا عندما
ىذا التقسيـ بقكلو" :كىي منقسمة إلى دنيكية كأخركية"(ٕ).
ن
أف
يعرض ىذا الكبلـ مع التأكيد عمى قبكؿ الشريعة لػ «دليؿ العقؿ» ،فينبغي ٍ

فإننا
يرتبط ذلؾ بضكابط «العقؿ
ٌ
المسدد ،كالعقبلنياة اإلسبلمياة الرشيدة»  ،كاال ٌ
المقاصدم إلى كسائؿ مف فكر المقاربات تصب في
سنحكؿ بحكثنا في الفكر
ٌ
عي لػ «المنفعة» كلػ «العقبلنياة الغربياة» كما ىما لسيادة
صالح تأصيؿ شر ٌ
حاليان(ٖ).
بي ٌ
كىيمنة الفكر الغر ٌ

(ٔ) ينظر :المرجع السابؽ ص ُِ.

(ٕ) ينظر :شرح قكاعد األحكاـ في مصالح اآلناـ ،تسجيبلت صكتية تمت في أركقة الجامع
األزىر الحمقة ْ ،مكقع يكتيكب.

(ٖ) مما يقربنا لبلتجاه الميكافيمي في اعتبار المصالح ،القائـ عمى االنتيازية ،بأم طريقة
كانت ،مشركعة أك غير مشركعة ،أخبلقية أك ال أخبلقية ،مباحة أك غير مباحة،

فالغاية دائما تبرر الكسيمة.
كيرجع ىذا االتجاه النفعي لشخص يدعى "نيككال ميكافيمي" (ُْٗٔـ ُِٕٓ /ـ) عاش
في نياية القرف الخامس عشر ،كبداية القرف السادس عشر ،كاف رجؿ سياسة لدل
عائمة حاكمة تسمى "آؿ ميدتشي" كانت تسيطر عمى إمارة فمكرنسا في إيطاليا ،كقدـ

كتاب ألمير يدعى " لكرينزك" نص فيو عمى مبادئو النفعية.
ينظر :كتاب األمير لنيككال ميكافيمي ص ُِ ،ترجمة أكرـ مؤمف ،مكتبة ابف سينا
القاىرة –مصرََِٖ-ـ.
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فيذا مكطف مف الممكف أف يسبب اشتباىا أك خمطا ،أك غمطا ينضاؼ

لمشرع الحنيؼ ،كتعميـ مبدأ جمب المصمحة دكف قيمة أك شرط ،كدكف ضكابط
تبني الحضارة الغربية الحديثة لمبدأ «نسبياة القيـ» كسيكلتيا،
سببا في ٌ
"كاف ن
كعدـ استقرارىا ،كاخضاعيا لتقمُّبات المصالح ،بدالن مف أف تككف الضابط
المييمف ليا كعمييا ،كاالتفاؽ عمى المفاىيـ الدقيقة لئلصبلح كالتجديد يعالج

ميما مف «أزمة اتجاىات اإلصبلح كالتجديد» ،كلكف تحديد المفاىيـ -
جزنءا ًّ
كحده -ال يكفي(ٔ).
انمضٛح ُانصانصحًُُْٛ :ح ُانُظش ُانفمُٓ ٙاجلضئُ ٙادلشغٕل ُتانثؽس ُػٍُ
انذنٛمُاجلضئُٙنهٕالؼحُ :

بدال عف الكميات الشرعية ،كاألصكؿ ،كالقكاعد العامة ،فاالستغراؽ في
الجزئيات كالتفاصيؿ ،كاالنشغاؿ بيا عف الكميات كاألصكؿ حتى أصبح العقؿ

المسمـ متيما مف طرؼ أعدائو بػ"الذرٌية" ،كعدـ القدرة عمى التعميـ"" ،كتكريس
النظر الجزئي الغير قادر عمى استنباط قاعدة ،أك صياغة قانكف ،كنقؿ ذلؾ
مالؾ بف نبي عف

المستشرؽ" :أميمتكف ألكسندر جيب"[ Hamilon

 ]Alexander Gibbصاحب كتاب "االتجاىات الحديثة في الفكر
اإلسبلمي"(ٕ).

(ٔ) ينظر :مقاؿ بعنكاف« :مفاىيـ اإلصبلح كالتجديد» ص ُ.

(ٕ) ذكر ذلؾ المفكر الجزائرم :مالؾ بف نبي (المتكفى سنة ُّٕٗـ) ،أف العقؿ المسمـ
متيـ مف خصكمو في الغرب بصفة الذرٌية ،بمعنى العجز عف التعميـ ،كنزكعو إلى
تجزئة اإلشكاالت بحيث يتناكليا ذرة بذرة يقدر أف ينظميا في سمؾ ذم نسؽ تحكمو
قكانيف عامة ،كقكاعد كمية ،بحيث يرد كؿ جزئية إلى كمييا ،كيحؿ مشكمتيا في سياقيا
كضكءىا .ينظر :كجية العالـ اإلسبلمي لمالؾ بف نبي ص ُٕ ،ترجمة عبدالصبكر
شاىيف ،د ار الفكر ،بيركتََِٔ ،ـ.
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ٔلذُعثثدُْزُِانمضٛحُئٍُظٓحَُظشْىُئىلُ :
ً
أٔالُ" :تداخؿ المراتب ،كعدـ القدرة عمى تنظيـ األمكر في إطار كمي جامع،

ٌ
يحدد لكؿ منيا قيمتو ،ككظيفتو"(ٔ) ،كىذه بيئة خصبة لنمك التصكرات

ً

الخاطئة في تفعيؿ فقو الكاقع.

شاَ ٛا" :فقداف المعايير الدقيقة في األخذ كالترؾ ،كالميؿ إلى اإلطبلؽ كالتحيز
لمذات ،أك الحزب ،أك لمطائفة ،أك الجماعة دكف مبرر شرعي"" ،مما
يكجد اضطراب في رؤية المسمـ إلرادتو ،كلقيمة فعمو ،كمصدر تقكيـ
ذلؾ الفعؿ(ٕ).
شانصا" :ىيمنة التفكير األحادم ،كعدـ قبكؿ فكر اآلخر ،كالتسرع في إصدار
ضمنا ،أك اتيامو
األحكاـ القيمية ،كنفي الفكر المخالؼ صراحةن أك
ن
كالتقميؿ منو(ٖ).
ساتؼا" :الخمط بيف الثابت كالمتغير شرنعا ،مما كلٌد اضطرابا في قضايا :المقبكؿ
السنة كالبدعة ،كالفردم كالجماعي
كالمركد مف األفكار كالقضايا ،ك ٌ
كمسألة (الكاجب الكفائي) ،كربما الحبلؿ كالحراـ في بعض العقكؿ،

الذم انعكس بدكره عمى االتجاىات الدينية كغير الدينية"(ٗ).
كجو العمكاني إلى تأسيس كتفعيؿ مبدأ رد الجزئيات التشريعية إلى
احلهٕلٌ :
كمياتيا ،كالبحث في غاياتيا ،كتحكيميا في فيـ كتكجيو النصكص

(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد صْٓ.
(ٕ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد صْٓ.
(ٖ) ينظر :المرجع السابؽ صٓٓ.

(ٗ) ينظر :المرجع السابؽ ص ّٓ.
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الجزئية ،فيك نكع مف رد الجزئيات لمكميات ،كرد الفركع إلى األصكؿ
كالعمؿ عمي الكشؼ عف مقاصدىا كغاياتيا"(ٔ).
ُْٕٔيُٓطُلشآَُٙخانض :يمكف أف يستخرج مما يسمى بالكميات:
ان إَِّال َعمَى الظَّالِ ِمين ،)ٕ(فيذه اآلية الكريمة قاعدة
 كقكلو تعالى :فَ َال ُع ْد َو َجميمة في تقرير الضماف عمى كؿ ظالـ معتد ،كنفي الضماف عف كؿ مف
انتفى عنو الظمـ كاالعتداء ،كما ىك متصكر في كؿ مف تحققت فيو صفة

األمانة ،أك المديف المعسر ،كنحكىما.
ٍ ِ
س َع ِت ِو ،)ٖ(فيذه اآلية قاعدة في
 كمنيا قكلو تعالى :لِ ُي ْن ِف ْس َعة م ْن َ
ق ُذو َ
تقدير اإلنفاؽ فيما ليس فيو تقدير شرعي محدد ،فقد أحاؿ سبحانو عمى
العادة .قاؿ ابف العربي " :كىي دليؿ أصكلي بنى ا﵀ عميو األحكاـ ،كربط
بو الحبلؿ كالحراـ"(ٗ).

(ٔ) كقد برز ىذا االتجاه في فركع المعارؼ العربية كاإلسبلمية ،كمباحث الكميات في
المنطؽ ،كمقاييس المغة عند المغكييف ،كقكاعد أصكؿ الفقو ،كانبثؽ منو عمـ مقاصد

الشريعة ،كقكاعد الفقو ،كالضكابط الفقيية ،كالفركؽ الفقيية ،كعمـ التخريج بجميع
أنكاعو ،كمف بكاكير ىذه الجيكد ما كتبو :اإلماـ عبد ا﵀ بف الحسيف بف عبد ا﵀

الديف عبدالرحمف بف
العكبرم (تُٔٔىػ) في كتابو الميـ" كميات العمكـ " ،كألؼ جبلؿ ٌ
السيكطى (ت ُُٗىػ) "شكارد الفكائد في الضكابط كالقكاعد" ،كألؼ أحمد بف
أبى بكر ٌ
مصطفى المعركؼ :بطاشكيرم زاده (ت ٖٔٗق) رسالة سماىا" :القكاعد الجميات في

التحقيؽ مباحث الكميات" ،كألؼ أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم (ت

َُّٗىػ) كتاب "الكميات".
(ِ) سكرة البقرة :اآلية ُّٗ.
(ّ) سكرة الطبلؽ :اآلية ٕ.

(ْ) ينظر :أحكاـ القرآف البف العربي ْ.. ُِْٖ-ُُْٖ/
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كىناؾ تطبيؽ نبكم صريح في ىذه القضية :فقد كاف النبي  يرد أحكاـ
ً
الح يمر ":قيؿ يا رسكؿ ا﵀
الكقائع لكميات القرآف الكريـ؛ يسئ ىؿ  عف زكاة ي
عمي في الحمر شيء إال ىذه اآلية الفاذة الجامعة:
فالحمر قاؿ «:ما أنزؿ ٌ
()ٚ
ش ِّار َي َرهُ  .)ُ(قاؿ
 فَ َمن َي ْع َم ْل ِمثْقَ َ
َو َمن َي ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ َّرٍة َ
ال َذ َّرٍة َخ ْي ًار َي َرهُ
الحافظ العراقي" :كمعنى الفاذة :القميمة النظير؛ كالجامعة أم :التامة؛ المتناكلة
لكؿ خير كمعركؼ ،أم :لـ ينزؿ عمي فييا نص بعينيا؛ لكف نزلت ىذه اآلية

العامة ،كفيو إشارة إلى التمسؾ بالعمكـ"(ٕ).

ٔاذلذف ُيٍ ُرنك :إيجاد حؿٌ لفكضى تحكيـ الجزئيات في الكميات ،كجعؿ
النصكص الجزئية حاكمة عمى القكاعد ،كمف ثـ انعكاس ذلؾ عمى

الفتكل بأثر سمبي بالغ.

كقد تنبو األصكليكف لنزعة التجزمء كعالجكىا بأطركحات عممية،

كاالىتماـ بالكميات الشريعة ،كما فعؿ القرافي -رحمو ا﵀ -فقاؿ" :كمف جعؿ
يخرج الفركع بالمناسبات الجزئية ،دكف القكاعد الكمية ،تناقضت عميو الفركع،
كاختمفت كتزلزلت خكاطره فييا كاضطربت ،كضاقت نفسو لذلؾ كقنطت ،كاحتاج

إلى حفظ الجزئيات التي ال تتناىى ،كانتيى العمر كلـ تقض نفسو مف طمب
مناىا؛ كمف ضبط الفقو بقكاعده استغنى عف حفظ أكثر الجزئيات الندراجيا في

الكميات ،كاتحد عنده ما تناقض عند غيره كتناسب"أ.ىػ(ٖ).

(ُ) الحديث أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو ّ ،َٕ/باب :إثـ مانع الزكاة ،حديث رقـ:
(ِّّٕ).
(ِ) ينظر :طرح التثريب في شرح تقريب األسانيد كترتيب المسانيد ْ ،ُٓ/لزيف الديف
العراقي ،الطبعة المصرية القديمة  -كصكرتيا دكر عدة منيا دار إحياء التراث

العربي ،كمؤسسة التاريخ العربي ،كدار الفكر العربي).

(ٖ) ينظر :الفركؽ لمقرافي = أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ُ.ّ /
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ادلثؽسُانصاَُ ٙ

أٔنٛاخُانرعذٚذُادلماطذُ٘ػُذُانؼهٕاَُ ٙ

كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

ادلغهةُاْلٔل ُ

انغشٚمحُُغريُادلأ نٕفحُيفُانثؽسُادلماطذ٘ ُ

طريقة العمكاني -رحمو ا﵀ -في تناكلو لمطرح المقاصدم غير مألكؼ

سي ار عمى خطى مف سبقو ،كأنو يكتب عمى عمـ «مقاصد الشريعة» أف طفرات

التجديد فيو تخرج في صكر غير الصكر المنتيجة في الدراسات األصكلية،

أساسا في تنكع الطرح األصكلي المقاصدم عند السابقيف كالشاطبي،
كيعد ذلؾ
ن
كالعز بف عبدالسبلـ ،كالطاىر بف عاشكر -رحميـ ا﵀ ،-كلحؽ بيـ في
المضمار العمكاني كك ٌؿ قد كتب ا﵀ عمى يديو جديدا في ىذا العمـ.
كقد كصؼ العمكاني -رحمو ا﵀ -الحاؿ قبمو ،كنزعات التدكيف ،كتناكؿ

ىذه المباحث" :بأف األصكلييف درجكا عمى تناكؿ دراسة المقاصد ضمف عمـ

كخصكصا في مباحث "العمة في القياس" ،ك"المصالح المرسمة"
"أصكؿ الفقو"،
ن
كما ضمنتو كتب المتقدميف ،كقد قكيت تمؾ االتجاىات حتى صار
"مراد الشارع" ،ك"قصد الشارع" ،ضالة المتقدميف ،كمف تبعيـ مف

العمماء الراسخيف ،كلـ تكف الكقكؼ عمى األلفاظ لتأسرىـ إذا ظير ما كراءىا

مف حكمة كمقصد"(ٔ).

حتى كاف اتجاه تخصيص الدرس المقاصدم كافراده بالبحث؛ فالشاطبي
احدا عمى طريقة التدكيف
رحمو ا﵀ -لـ ينيج في كتابو "المكافقات" مبحثنا ك نالقديمة في كتب األصكؿ؛ إال إشارة في بعض األحياف لينتقؿ منيا إلى تأصيؿ

قاعدة ،أك تفريع أصؿ ،ثـ ىك مع ذلؾ لـ يغض الطرؼ عف فضؿ المباحث
(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ّْ.
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األصكلية ،بؿ تراه يقكؿ في كثير مف مباحثو" :إذا أضيؼ ىذا إلى ما تقرر في

األصكؿ أمكف الكصكؿ إلى المقصكد"(ٔ).

ككذا مف المعاصريف ،فمثبل الطاىر بف عاشكر -رحمو ا﵀ -تراه يقكؿ:
المتنكعة باألدلة
"فاعمـ أننا لسنا بسبيؿ أف نستدؿ عمى إثبات المقاصد الشرعية
ٌ
الخكض فييا في عمـ أصكؿ الفقو ،كفي مسائؿ أدلة الفقو،
المتعارفة التي ألفنا
ى
كفي مسائؿ الخبلؼ"(ٕ).
مف ىذا المنطمؽ انتيج العمكاني -رحمو ا﵀ -طريقة غير مألكفة في
تناكؿ البحث في مقاصد الشريعة ،فكتابو" :التجديد كاالجتياد -مف التعميؿ إلى
المقاصد القرآنية العميا الحاكمة" ،كصؼ بأنو" :بحث في صميـ المقاصد؛ لكنو
لـ يجر عمى ما ىك مألكؼ في تناكؿ مقاصد الشريعة كفي مقدمة تمؾ الجكانب

ما سماه بمفاتيح الفكر المقاصدم ،كىي" :التعميؿ بالنظر العاـ" ،ك"األكلكيات

كما تنتجو مف فقو" ،ك"خصائص الشريعة كما تحممو مف تمييز في األحكاـ"،

سماه بػ «سمٌـ القيـ الشرعية»(ٖ).
كقكاعد ما ٌ
ككصؼ العمكاني -رحمو ا﵀ -طريقتو في الكتابة المقاصدية بأنيا
لـ تجر عمى المألكؼ في التدكيف ،كأف ىذه فمف ناحية المكضكعات،

كصفيا بأنيا:

قميبل ما ييمتفت إلييا في التناكؿ المقاصدم عمى اعتبار أنيا مباحث تبعية
 نال أصمية.
المقاصدم.
 قكة عبلقة ىذه المكضكعات كارتباطيا بالفكرٌ

المقاصدم.
كمقدمات الفكر
 أف كبل منيا يندرج تحت مبادئ ،كمفاتيحٌ ،ٌ
(ٔ) ينظر :مقدمة المكافقات ص ُُ.

(ٕ) ينظر :مقاصد الشريعة اإلسبلمية ّ.ِٓ /
(ٖ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ُٓ.
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قكم عمى قضية
 االىتماـ بمكضكع "فقو األكلكيات ،لما لو مف انعكاس ٌالتديف ،كىك منحى يخرج الدراسة المقاصدية مف حيز الدراسة النظرية ،إلى
باب التطبيؽ كالكاقعية.

 االىتماـ بمكضكع "فقو األقميات" ،لما ليذا النكع مف الفقو عمى قضيةالتعامؿ مع اآلخر.

ٔتٛاٌ ُرنك :أف مكضكع "التعميؿ" :ألؼ الباحثكف دراستو في مبحث القياس،
مف مكضكعات أصكؿ الفقو ،كمكضكع "األكلكيات" ألؼ الباحثكف
دراستيا في فقو الحركات كالجماعات فقط ككأنو أمر اختص بيا- ،

رسي.-
دكف الدرس األكاديمي ٍ
المد ٌ

كمكضكع "خصائص الشريعة" :ألؼ الباحثكف دراسة كدراسة مجممة في
كتب "المداخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية" ،أك درسا مف دركس مقررات "تاريخ

التشريع في المقررات األزىرية".

كقد أشار العمكاني إلى أف أحكام األولويات :يتأسس عمى فيـ دقيؽ

لكظيفة التديف ،كالتديف :عبارة عف محاكلة تكييؼ الكاقع البشرم مع الكحي

كثير ما تقؼ بعض
اإلليي ،كااللتزاـ بمنيجو العاـ كالخاص" ،كىذه المحاكلة نا
الضركريات في كجييا ،كأحكاؿ متناقضة مف ضعؼ بشرم ،أك ظرؼ طارئ،
أك مقاكمة صمبة مف الباطؿ المتأصؿ"(ٔ).

سماه بػ «سمٌـ القيـ الشرعية»(ٕ) ،كأف
ككجو  -رحمو ا﵀ -االىتماـ بما ٌ
ىذا المكضكع لك كضع عمى طريقة الدراسة المقاصدية لجعؿ االجتياد الفقيي

(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ْٓ.
(ٕ) سمـ المقاصد الشرعية :يقصد بو العمكاني عمـ العبلقات بيف أجناس المصالح فقاؿ" :لك
حاجي مف أجؿ
حاجي ،كال
اتبع ىذا السمـ فبل يمكف أف تيدر ضركرم مف أجؿ
ٌ
ٌ
تحسي .ينظر :المقاصد القرآنية العميا ص.ٔ :
ٌ
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ينحك نحك النظر الكمي ،دكف الجزئيات ،كأنو لك كضعو الفقيو نصب عينيو،

كدرس آلياتو دراسة كافية فبل يمكف أف يختؿ ميزانو الفقيي لمحكادث ،أك ينحرؼ

تحسيني،
في تصكره ،فبل ييدر ضركرم مف أجؿ حاجي ،كال حاجي مف أجؿ
ٌ
كىكذا ،معرفة الرتب بيف ىذه الدرجات كبعضيا البعض.

كمثٌؿ :بتقديـ النبي  مقصد المحافظة عمى إسبلـ قريش ،عمى إعادة

أقامو أبك األنبياء –عميو السبلـ -ىك ىما
اىمًي ً
يث عي يدىـ بًاٍلج ً
ً
ىف
ىخ ي
اة؛ فىأ ى
اؼ أ ٍ
ىحد ه ى ٍ ي ٍ ى
كأىف أيٍل ً
ؽ ىب ىابوي بً ٍاأل ٍىر ً
ض" ىكًفي ًرىك ىاي وة:
صى
ى ٍ

بناء البيت حسب الكضع األصمي الذم
جاء ًفي حًد ً
يث ىعائً ىشةى" :لى ٍكىال أ ا
ىف قى ٍك ىم ًؾ
ى
ى ى
ً
ىف أ ٍيد ًخ ىؿ اٍل ىج ٍد ىر ًفي اٍل ىب ٍي ًت،
كبيي ٍـ أ ٍ
تيٍنك ىر يقمي ي
ًً ً ً
يـ"(ٔ).
ت اٍل ىب ٍي ى
اس ي
ى"ألىس ٍ
ت ىعمىى قى ىكاعد إ ٍب ىراى ى
يشاظؼحُنكالوُانؼهٕاَ- ٙرحمو ا﵀ :-حيث قاؿ ىذا الفقو "مكجكد في شكؿ

جزئيات مبثكثة في كتب الفقو أك األصكؿ ،لكف لـ يكجد في فقيائنا

األقدميف مف ينظر إليو عمى كفقو مستق ٌؿ(ِ).

كأقكؿ :ىذا الكبلـ يحتاج إلى مراجعة؛ ألف مف األصكلييف مف عمؿ

عمى استنباط مجمكعة مف المعايير كالقكاعد مف نصكص الشرع كقكاعده

العامة ،يستند إلييا المجاىد في عممية المكازنة كالترجيح ،كبياف رتب المصالح،
كرتب المفاسد ،كسمـ المكازنة بيف ىذه الرتب عند تعارض بعصيا مع بعض:

فقد استطاع العز بف عبدالسبلـ -رحمو ا﵀ -أف يصكغ ما تناثر في مصنفات
تيبا شرعيًّا
األصكلييف قبمو ،كصاغيا في مجمكعة مف المعايير الدقيقة رتبيا تر ن
(ٔ) الحديث :أخرجو البخارم في صحيحو ،كتاب الحج ،باب فضؿ مكة كبنيانيا،

ّ ،ّْٗ /حديث رقـ ُْٖٓ-كالمذككر لفظو ،-كأخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب

الحج ،باب نقض الكعبة كبنائيا ٗٔٗ-ٖٗٔ /ِ ،حديث رقـ ُّّّ" عف عائشة،

رضي ا﵀ عنيا.

(ٕ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ُٓ.
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منطقيًّا مؤسس عمى قكاعد الشرع كأس ارره ،تحقؽ مقصكد الشرع في جمب جنس
المصالح ،كدرء جنس المفاسد ،كخرج عمييا ما يتبع كؿ قاعدة مثاؿ ،كحقؽ ذلؾ
إيجاد أصكؿ لفقو المكازنات ،ضمنيا مكسكعتو الفريدة «قكاعد األحكاـ في

مصالح األناـ» ،كانت منطبلقات الشاطبي -رحمو ا﵀ -في كتابو.

كأف العمكاني -رحمو ا﵀-في ثنايا كبلمو عف التطكر المقاصدم قاؿ:

كطكر في المصالح كالمفاسد ،كلو
"جاء العز بف عبد السبلـ -رحمو ا﵀ -كغير ٌ
قضية ،كمحاكلة تأصيميا كتحكيميا إلى قاعدة مف
فضؿ بمكرتيا كتحكيميا إلى
ٌ

قكاعد األصكؿ...كانما ىي نظرات ثاقبة نجدىا عند العز بف عبد السبلـ ،تابعيا

مقدمتو
الشاطبي -رحمو ا﵀ ،-كربما أثار كاستفاد ابف خمدكف -رحمو ا﵀ -في ٌ
قضايا عديدة منيا"(ٔ).

جدا
ثـ ٌبيف أىمية ىذا النكع مف القكاعد –المصالح كالمفاسد ،-كأنو ميـ ن
لفقيو األقميات إذا الفقيو استطاع الكصكؿ إلييا ،كدراستيا كاعماليا -بعد ذلؾ -

كبير كتفتح لو أبك نابا كاسعة؛ ألف اعتبار المصالح كدرء
جيدا نا
فقد تكفر عميو ن
المفاسد ،قاعدة ذىبية أرجع اإلماـ العز بف عبد السبلـ -رحمو ا﵀ -الفقو -

كمو – إلييا.

لكف احترز مف أف قكاعد المصالح كالمفاسد في فقو األقميات ال يصح أف

يجرل تقديرىا كفقنا لآلراء الشخصية ،كالتأمبلت االنطباعية ،أك مجرد
بد
التخمينات ،أك القياس عمى ما فات قياسا ينفؾ عف الكاقع ،كمتغيراتو" :بؿ ال ٌ
مف االستفادة مف العمكـ االجتماعية المعاصرة؛ لتقدير ىذه األمكر بشكؿ
مناسب؛ لتحديد ما ىك مصمحة كما ىك مفسدة بشكؿ سميـ كدقيؽ؛ ليقكـ الفقياء
األكفاء بعد ذلؾ في تقييـ المستجدات كمعايرتيا بمعايير القرآف المجيد،

(ٔ) ينظر :نحك منيجية معرفية قرآنية ،الدكتكر طو جابر العمكاني ص ّٗٔ  -دار اليادم
ََُِ ـ.
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كبياناتو ،كتنزيميا في الكاقع كما في السنة النبكية المطيرة ،كالنظر في السكابؽ

التاريخية ،إف كاف ليا سكابؽ أك نظائر كاعطائيا التقييـ الشرعي المناسب"(ٔ).

احلهٕل :اىتـ العمكاني -رحمو ا﵀ -ببياف العبلقة بيف مقاصد الشريعة مع يسمٌـ
األكلكيات ،كأف ذلؾ يعكد عمى تشغيؿ النص الشرعي في الكاقع ،ففقو

المقاصد" يمكف مف فيـ الكحي ،ك"فقو األكلكيات" يمكف مف فيـ الكاقع،

كيقكـ عمييما "تجديد التديف ،كفقو التنزيؿ".
ٔنزاُالرتغُ :

مستقبل لو أصكلو
عمما
ن
 تأسيس منيج أصكلي لػ «فقو األولويات» ،باعتباره ن
نظر لحاجة األمة إليو في حياتيا الراىنة؛ كلئبل يظمـ كما ظمـ
كقكاعده؛ نا
فقو المقاصد ،مع أنو كليد منو.

عمما
 تأسيس أصكلي لػ «فقو األقميات» ،كسماه «فقو المكاطنة» ،باعتباره ن
نظر لحاجة المسمميف إليو في
مستقبل –أيضا -لو أصكلو كقكاعده؛ نا
ن
حياتيـ العممية في المجتمعات غير المسممة.

قمت :مف الممكف أف يؤسس أصكؿ ىذا العمـ عمي عمـ الفركؽ مقارنة
في التصرفات الفقيية لدل المكمفيف بأحكاـ الشريعة داخؿ ببلد المسمميف ،كببلد

غير المسمميف.

*

*

*

*

*

*

(ٔ) ينظر :فقو األقميات ،الدكتكر طو جابر العمكاني(ص ،)ٕٔ :ندكة تطكر العمكـ الفقيية،
عمافََِٗ-ـ.
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ادلغهةُانصاَُ ٙ

ّ

ذأعٛظَُظشُانؼهٕاَُٙػهُٗاعرخشاضُانكه ٛاخُانرششٚؼٛح ُ

ٚمظذُتانكهٛاخُانرششٚؼٛحُ ُ:

"خطاب الشرع القطعي أك القريب مف القطعي ،المتعمؽ بأفعاؿ العباد

كضعا ،غير المختص ببعض المكمفيف مف حيث ىـ
تخيير أك
نا
طمبا أك
ن
ن
مخاطبكف دكف بعض كالمنتظـ لفركع كثيرة ،كمقاصد ىذا الخطاب القطعية ،أك

القريبة مف القطع المنتظمة لفركع كثيرة"(ٔ).

أ ٌكد العمكاني -رحمو ا﵀ -عمى أف "فقو المقاصد يتأسس عمى مبدأ
اعتماد كحاكمية القرآف الكريـ ،كاستخراج الكميات التشريعية ،كالبحث في
غاياتيا ،كمقاصدىا ،كتحكيميا في النصكص الجزئية كتكجيييا كمراجعتيا ،فيك

الكميات ،كالفركع إلى األصكؿ"(ٕ).
نكع مف ٌ
رد الجزئيات إلى ٌ
كلعؿ مثؿ ىذه التكجييات ىك ما دفع محمد ىندك أف يكتب أطركحتو:

"الكم ٌيات التشريعية كأثرىا في االجتياد كالفتكل"(ٖ).
سف األحكاـ ،بيف
كيعتمد ىذا االتجاه التنكع في طرائؽ التشريع في ٌ
اإلجماؿ كالتفصيؿ ،كالتعميـ كالتخصيص ،كالتقعيد كالتفريع ،كيستكجب ىذا
االتجاه نظرة شمكلية مستكعبة ليذه المنظكمة الحكمية ،كتصكر أف الشريعة

(ٔ) ينظر :الكميات التشريعية كأثرىا في االجتياد كالفتكل ،الدكتكر :محمد ىندك ص ْٕٔ،
طبعة المعيد العالمي لمفكر اإلسبلميُّْٕ ،ىػ َُِٔ-ـ.

(ٕ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ْْ.
(ٖ) محمد ىندك :مف مكاليد الجزائر عاـ ُِٖٗـ ،دكتكراه في الفقو كأصكلو مف كمية
الشريعة –الجامعة األردنية َُِِ-ـ ،كأطركحتو "الكميات التشريعية كأثرىا في
االجتياد كالفتكل" ناؿ بيا درجة الدكتكراه.
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بعضا ،كال يطمب الحكـ منيا الحكـ عمى حقيقة
صكرة كاحدة يخدـ بعضيا
ن
االستنباط إال بجممتيا ،ال مف دليؿ كاحد منيا.
كيدعـ ىذا التكجو ما ألفو سمطاف العمماء العز بف عبدالسبلـ -رحمو

ا﵀ -في مصنفو "اإلماـ في بياف أدلة األحكاـ"؛ حيث تطرؽ في ىذا الكتاب
إلى أساليب كتنكع الخطاب القرآني ،كبيف كيفية طرؽ استثمارىا ،فقد تكسع فييا

تكسعا غير مسبكؽ ،كىك منزع تجديدم صرؼ ٌبيف فيو العز بف عبدالسبلـ -
ن
رحمو ا﵀ -أف األحكاـ الشرعية بأنكاعيا الخمسة ليست مقصكرة عمى األساليب
المباشرة لؤلكامر كالنكاىي ،كمعرفة المندكب ،كالمكركه ،حتى اإلباحة  ،فقاؿ:
آداب ىح ىس ىنة،
ىح ىكاـ يم ٍشتى ًممىة عمى ى
"كمعظـ أىم اٍلقي ٍرآف ىال ىي ٍخميك ىعف أ ٍ
كأخبلؽ جميمىة ،جعميىا ا﵀ نصائح لخمقو مقربات إًلى ٍي ًو ،مزلفات لى ىد ٍي ًو ،ىر ٍح ىمة
لً ًع ىب ًاد ًه ،فطكبى لمف تأدب بآداب اٍلقي ٍرآف ،كتخمؽ بأخبلقو الجامعة لخير ُّ
الد ٍن ىيا
ىك ٍاآل ًخ ىرة "(ٔ).
كما أف الكاقع كعبلقتو بسنة التبديؿ ،كطركء نكازؿ عمى الساحة الفقيية
بتسارع مذىؿ يحتـ عمى المجتيديف مكاكبة المستجدات بالتسارع نفيو ،كال يتأتى

ذلؾ في ظؿ محدكدية النصكص الجزئية إال مف خبلؿ العمكمات ،كالقياس

عمى القكاعد ،كىذه األمكر تعط لمشريعة صبلحيتيا في كؿ زماف كمكاف(ٕ).
ٔٚمظذُتاعرخشاضُانكهٛاخُانرششٚؼٛحُيٍُانمشآٌُانكشٚىُ :

عممي ،في غير باب
كمية قرآنية يستفاد منيا حكـ شرعي
استقراء "ك ٌؿ ٌ
ٌ
االعتقاد بطريقة أصكلية ،أم :بأسمكب مف أساليب الداللة عمى الحكـ في

(ٔ) ينظر :اإلماـ في بياف أدلة األحكاـ ص.ِْٖ :
(ٕ) ينظر :الكميات التشريعية لمحمد ىندك ص ِِ.
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أصكؿ الفقو ،سكاء كانت عقدية ،أـ عبادات ،أـ معامبلت ،أـ عادات،

حتى األخبلقيات.

أكد عميو الشاطبي-رحمو ا﵀"-كؿ دليؿ شرعي يمكف أخذه
كىذا المأخذ ٌ
يكمٍّيًّا ،كسكاء عمينا أكاف يكمٍّيًّا أـ يج ٍزئًيًّا إال ما خصو الدليؿ؛ كالدليؿ عمى ذلؾ :أف
المستند ليذا الدليؿ؛ إما أف يككف يكمٍّيًّا ،أك يج ٍزئًيًّا ،فإف كاف يكمًٍّّيا ؛ فيك

المطمكب ،كاف كاف يج ٍزئًيًّا ،فىبً ىح ىس ًب النازلة ال بحسب التشريع في األصؿ ،كىذا
معنى ىم ٍقطيكعه بو(ٔ).
ّ

فؽعٛحُانكه ٛح :ال بد أف تككف قطعية أك قريبة مف القطع مف نكاحي الثبكت،
كالداللة ،أك باالستقراء ،فبل تأخذ الكمية مف عاـ كاحد ،كال ظاىر كاحد،

إال إذا كاف كبل منيما قطعيا بداللة السياؽ ،أك االستعماؿ ،لكف اعتماد
حجيتيا مف عمكمات كظكاىر متكررة ،متأكدة ،منتشرة في خطاب

القرآف كتكجيياتو(ٕ).

كاإللتجاء ليذه الكميات في الفتكل كاالجتياد في النكازؿ :ىي المحافظة

عمى مقكمات صبلحية الشريعة لكؿ مكاف لتدفع عنيا أفكار القكميات،
(ٖ)

كصبلحيتيا لكؿ زماف لتدفع عنيا فكرة التاريخانية

؛ إلسعاد البشرية في

الدنيا كاآلخرة ،عمى مقكمات ثبلثة:
(ٔ) ينظر :المكافقات ّ.ِِْ /

(ٕ) ينظر :الكميات التشريعية ص ْٕٔ.
(ٖ) التاريخانية :مفيكـ فكرم يرل تقييد الخطاب القرآف ،كمعانيو بفترة تاريخية محددة ،ال
تتعدل ىذه الفترة لغيرىا ،كقد حاكؿ األصكليكف رفضيا حيف عالجكا قضية الخطاب
القرآني ،كأثبتكا أنو خطاب شامؿ لمناس كافة لمف يأتي بعد عيد رسكؿ ا﵀ 

كصحابتو ،كليس خطاب مرحمة؟ خطاب شامؿ يتناكؿ كؿ مف يخمؽ حتى يكـ الديف.
ينظر :نحو منيجية معرفية قرآنية ص ٖ.ٜٔ
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المقكـ األكؿ :التناسؽ بيف أحكاـ الشريعة.

المقكـ الثاني :كاقعية تطبيؽ أحكاـ الشريعة عمى أرض الكاقع.

المقكـ الثالث :خمكد الشريعة كعدـ اندثارىا.

ٔالعرؼًال ُانكهٛاخ ُانرششٚؼٛح ُضٕاتظ ُيُٓعٛح ُيغرماج ُيٍ ُانمٕاػذُ
اْلطٕنٛحُ :

انضاتظ ُاْلٔل :أال يرد في المستجدة محؿ البحث نص صحيح مفسر ،سالـ
عف المعارض.

انضاتظ ُانصاَ :ٙأف يككف إعماليا كفؽ مقتضى المغة ،كقكاعد تفسير
النصكص ،كالسياؽ بنكعيو.

إجماعا ثابتنا.
انضاتظُانصانس :أال تخالؼ الكمية
ن
انضاتظُانشاتغ :أف انفراد الكمية بالدليمة مقيد بفقد النص"(ٔ) .
فشع :تعديؿ عقكد المعاكضة بالظرؼ الطارئ –ككساد العممة.-
أدل إلى لحكؽ ألضرار
اختبلؿ التكازف الحالي في عقكد المعاكضات ٌ
جسيمة بيف شركات األعماؿ كأصحاب األعماؿ ،لئلخبلؿ بأحد طرفي العقد،
فيناؾ عقكد تمت مف قبؿ بعض الشركات عمى مشاريع طكيمة األجؿ ،تغيرت

أثماف السمع المستخدمة فييا بسبب تغير صرؼ العممة ،عندما عممت «مسألة
ممتزما
خصكصا مف كاف
التعكيـ سعر الصرؼ» تضرر أحد الطرفيف ال محالة
ن
ن
بسعر السمع ،فقد يحكـ المجتيد بإيجاب الشرع تعديؿ ذلؾ االختبلؿ كتصحيحو،

قياسا عمى أحكاـ الجائحة ،فنرل العمة مكفكرة في كؿ عقد معاكضة ط أر عميو
ن
تغير خارج عف إرادة طرفي العقد قبؿ إتماـ تنفيذه ،كانتفى التراضي الذم أسس

(ٔ) ينظر :الكميات التشريعية ص َْٕ.
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عميو المكافقة عمى العقد ،كيمكف االستناد لبعض الكميات التشريعة في ىذه

النازلة مثؿ:

 كمية «العدؿ» فالعقكد مبناىا عمى العدؿ ،كىك القسط كالمكازنة(ٔ). -كمية «دفع الضرر» كىك الضرر البلحؽ بأحد طرفي العقد(ٕ).

 كمية «تحريـ أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ» ،في جية الطرؼ المستفيد معابحا بغير عمؿ ،أك عمؿ بغير عكض.
كجكد اختبلؿ العقد ،كىك أف يككف ر ن
ككؿ ىذه الكميات مدلكؿ عميو بعمكمات ،كظكاىر قرآنية متكاترة ،أترؾ
لمقارئ استحضارىا ،كقياسيا ،كتقميب النظر في مدل إفادتيا في ح ٌؿ كؿ
مستجدة ليس فييا نص.

يشاظؼح :راجع العمكاني -رحمو ا﵀ -مسألة انحصار آيات األحكاـ في عدد

معيف ،عمى اتجاىات :االتجاه األول :أف آيات األحكاـ محصكرة في
عدد معيف؛ ثـ اختمفكا في عددىا عمى قكليف :القكؿ األكؿ :مائة آية .

القكؿ الثاني :مائة خمسكف آية(ٖ) .القكؿ الثالث :أف آيات األحكاـ

النجرم الزيدم
محصكرة في خمسمائة آية ،عمى أعمى تقدير ،كما فعؿ ٌ
(ٔ) قاؿ ابف كثير المتكفى ْٕٕىػ " :القسط المكازنة" تفسير القرآف العظيـْ.ٓٗٓ/

(ٕ) كنفي الضرر كاإلضرار معنى شرعي متكاتر دلت عميو نصكص الكتاب كالسنة ،األصؿ
في المضار التحريـ كالمنع .ينظر :أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ُ.َِِ /

(ٖ) كىذا القكؿ ذكره الغزالي في المستصفى ْ ،ٔ/كغيره كتبعيـ الرازم في المحصكؿ

ِ ،ّّ/ّ-كالماكردم في أدب القاضي ُ .ِِٖ/ينظر :البرىاف في عمكـ القرآف

لمزركشيِ .ّ /كقد اىتـ بيذا العمـ اإلماـ الشافعي ،ثـ تبله مف الشافعية إلكيا
اليراسي ،كمف الحنفية أبك بكر الرازم ،كمف المالكية القاضي إسماعيؿ ،كالقشيرم،
كابف بكير ،كمكي أبك طالب ،كالقاضي ابف العربي ،كابف الفرس ،كمف الحنابمة
القاضي أبك يعمى الكبير.
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-رحمو ا﵀ -في كتابو« :شافي العميؿ ،شرح الخمسمائة آية

مف التنزيؿ»(ٔ).

االجتاِ ُانصاَ :ٙأف آيات األحكاـ غير محدكدة العدد ،فكؿ آيات القرآف يمكف
أف يستنبط منيا أحكاـ ال حصر ليا ،كىك قكؿ أكثر العمماء ،كرجحو

العز بف عبدالسبلـ ،كالقرافي ،كالطكفي ،كالزركشي ،كابف جزم،

كالسيكطي ،كابف النجار-رحميـ ا﵀.)ٕ( -

قاؿ الطكفي -رحمو ا﵀" :-كالصحيح أف ىذا التقدير غير معتبر ،كأف
مقدار أدلة األحكاـ في ذلؾ غير منحصر ،فإف أحكاـ الشرع كما تستنبط مف

األكامر كالنكاىي؛ كذلؾ تستنبط مف األقاصيص كالمكاعظ كنحكىا ،فقؿ أف

يكجد في القرآف آية إال كيستنبط منيا شيء مف األحكاـ"(ٖ).

ئيسا
كأكد العمكاني عمى صحة ىذا القكؿ ،كأف القكؿ بالتحديد كاف ن
سببا ر ن
في المقكلة التي قالت" :إف األدلة محصكرة كمتناىية ،كالكقائع غير محصكرة،

كغير متناىية"(ٗ).

*

*

*

*

*

*

(ٔ) العبلمة النجرم :ىك فخر الديف عبدا﵀ بف محمد بف القاسـ النجرم المتكفى سنة
ٕٕٖىػ ،ككتابو في تفسير آيات األحكاـ حقؽ في رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه في فرع
الكتاب كالسنة ،بقسـ الدراسات العميا الشرعية ،كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية
بجامعة أـ القرل ،تحقيؽ د /محمد صالح العتيؽ سنة َُْٔ ىػ.

(ٕ)ينظر :شرح التنقيح ص ّْٕ ،شرح مختصر الركضة ّ ،ُْٓ/البرىاف في عمكـ القرآف
ِ ،ٔ-ْ/كشرح الكككب المنير ْ ،َْٔ/كتقريب الكصكؿ ص ُّْ.

(ٖ) ينظر :شرح مختصر الركضة ّ.ٕٖٓ /

(ٗ) ينظر :قكاطع األدلة في األصكؿ ِ.ُٖٓ /
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ادلغهةُانصانس ُ

ئدساضُخظائضُانششٚؼحُُيفُيٕضٕػاخُانثؽسُادلماطذ٘ ُ

مف المكضكعات التجديدية التي اعتبرىا العمكاني لـ تأخذ حقيا مف

االىتماـ في الفكر المقاصدم« ،إبراز خصائص الشريعة ،لكف مف منطمؽ
قرآني» ،فإنو لـ يتنبو ليا إال بمقدار مدخؿ في كتب الشريعة التي تدرس لكميات
الحقكؽ ،أك مادة تاريخ التشريع اإلسبلمي في المقررات األزىرية ،أك مادة

لمتبرير عندما ترمى الشريعة مف راـ مسمكـ بالتشدد أك التعصب ،أك عدـ
صبلحيتيا لكؿ زماف كمكاف ،كجعؿ مف أسباب التأخر في بناء فقو المقاصد

األكلكيات كأسبابو :عدـ اعتبار البعض خصائص الشريعة اإلسبلمياة ٍّ
محددات
ك
ٌ
منياجياة ممزمة منياجيًّا ،كاالقتصار عمى اإلشادة بيا باعتبارىا مناقب مجردة.
بالغا ،فمـ يغفمو
كلذا اىتـ العمكاني -رحمو ا﵀ -بيذا المكضكع
اىتماما ن
ن
في أم مؤلؼ مف مؤلفاتو ،كيقصد بيذا ترسيخ مبدأ االستفادة مف الخصائص

المميزة لشريعة خاتـ األنبياء كالمرسميف ؛ كالتي أفاض القرآف المجيد في
عرضيا ،كبيانيا ،كأكد عمى أف الشريعة اإلسبلمية شريعة ذات سمات منفردة

عند مقارنتيا بغيرىا مف الشرائع السماكية األخرل.
يغرُذُاػرًادُخظائضُانششٚؼحُ :

يستند العمكاني -رحمو ا﵀ -في اعتماد خصائص الشريعة قكؿ ا﵀
تعالى{ :ور ْحم ِتي و ِسع ْت ُك َّل َ ٍ
ون َّ
الزَكاةَ
ون َوُي ْؤتُ َ
ين َيتَّقُ َ
سأَ ْكتُُب َيا لِمَِّذ َ
ش ْيء فَ َ
ََ َ َ َ
ول َّ
ُم َّي الَِّذي َي ِج ُدوَن ُو
ون َّ
الن ِب َّي ْاأل ِّ
س َ
ين َيتَِّب ُع َ
ون * الَِّذ َ
آي ِات َنا ُي ْؤ ِم ُن َ
َوالَِّذ َ
ين ُى ْم ِب َ
الر ُ
يل يأْمرُىم ِبا ْلمعر ِ
م ْكتُوبا ِع ْن َد ُىم ِفي التَّور ِ
اة َو ِْ ِ ِ
اى ْم َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر
وف َوَي ْن َي ُ
َ ً
اإل ْنج َ ُ ُ ْ َ ْ ُ
َْ
ْ
وي ِح ُّل لَيم الطَّ ِّيب ِ
ص َرُى ْم َو ْاألَ ْغ َال َل الَِّتي
ات َوُي َحِّرُم َعمَ ْي ِي ُم ا ْل َخ َب ِائ َ
ث َوَي َ
َ
َُ
ضعُ َع ْن ُي ْم إِ ْ
ُُ
ِ
ُّ
ور الَِّذي أُْن ِز َل َم َع ُو
َكا َن ْت َعمَ ْي ِي ْم فَالَِّذ َ
آم ُنوا ِبو َو َع َّزُروهُ َوَن َ
ص ُروهُ َواتََّب ُعوا الن َ
ين َ

ِ
ِ
يعا الَِّذي لَ ُو
أُولَ ِئ َك ُى ُم ا ْل ُم ْفمِ ُح َ
ون * ُق ْل َيا أَي َ
سو ُل المَّو إِلَ ْي ُك ْم َجم ً
اس إِ ِّني َر ُ
ُّيا ال َّن ُ
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ِ
ض َال إِلَ َو إَِّال ُىو ي ْح ِيي وي ِم ُ ِ
السماو ِ
سولِ ِو َّ
ات َو ْاأل َْر ِ
الن ِب ِّي
َُ
َ ُ
يت فَآمنُوا ِبالمَّو َو َر ُ
ُم ْم ُك َّ َ َ
ون}(ُ).
ْاأل ِّ
ُم ِّي الَِّذي ُي ْؤ ِم ُن ِبالمَّ ِو َو َكمِ َم ِات ِو َواتَِّب ُعوهُ لَ َعمَّ ُك ْم تَ ْيتَ ُد َ

ُٔظّ ُانذالنح :ىذه اآليات الكريمة اشتممت عمى أىـ كأبرز خصائص الشريعة

اإلسبلمياة ،كربطت بينيا كبيف عالمية اإلسبلـ كشريعتو؛ فيي
الخصائص التي جعمت ىذه الشريعة صالحة لمبشرية كميا في كؿ

زماف كمكاف (ٕ) .كمنزع التكجيو ما كتبو الرازم -رحمو ا﵀ -في
«مفاتيح الغيب» ،كالتحرير كابف عاشكر -رحمو ا﵀ -في «التحرير
كالتنكير» ،في تفسير كؿ منيما ليذه اآليات الكريمة(ٖ).

اعرُثظُ -سمحُّاهلل  ُ-يٍُْزُِاٜٚحُانكشديحُرلًٕػحُيٍُاخلظائض؛ُيُٓاُ :
ً
أٔن ـا :الشريعة اإلسبلمية شريعة ذات رسالة عالمية ،تحمميا خير أمة أخرجت

ُّيا َّ
سو ُل المَّ ِو إِلَ ْي ُك ْم
لمناس ،مف قكلو تعالىُ  :ق ْل َيا أَي َ
اس إِ ِّني َر ُ
الن ُ
ِ
يعا .)ٗ(عالمياتيا تستمزـ خاتمية الرسالة لمبشرياة كمٌيا في كؿ زماف
َجم ً
افي ،كال بعناصر بشرياة
كمكاف ،فبل تختص بشعب ،كال بمحيط جغر ٌ
ُّيا
محددة ،لذا جاء النداء بعد إيراد القرآف ليذه الخصائص بػُ  :ق ْل َيا أَي َ
السماو ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ات َواأل َْر ِ
ض ال
يعا الَّذي لَ ُو ُم ْم ُك َّ َ َ
سو ُل المّو إِلَ ْي ُك ْم َجم ً
اس إِ ِّني َر ُ
الن ُ
ِ
إِلَ َو إِالَّ ُىو ي ْح ِيي وي ِم ُ ِ
سوِل ِو َّ
ُم ِّي الَِّذي ُي ْؤ ِم ُن
الن ِب ِّي األ ِّ
َُ
َ ُ
يت فَآم ُنوا ِبالمّو َو َر ُ
ون ،)٘(كلـ تعد البشرياة بعد ىذه
ِبالمّ ِو َو َكمِ َم ِات ِو َواتَِّب ُعوهُ لَ َعمَّ ُك ْم تَ ْيتَ ُد َ

(ٔ) [سكرة األعراؼ.]ُٖٓ - ُٓٔ :
(ٕ) ينظر :االجتياد كالتجديد :الفقو كأصكلو أكال ص ُٗٓ.

(ٖ) فقد نص الرازم عمى خصائص الشريعة ،كخصائص النبي محمد . 

ينظر :مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير ُٓ ،ّٕٗ /التحرير كالتنكير ٗ.ُِٗ /

(ٗ) [سكرة األعراؼ.]ُٖٓ :
(٘) [سكرة األعراؼ.]ُٖٓ :
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الشريعة -كما اشتممت عميو مف الكمياات ،كالخصائص ،كالمقاصد
المبثكثة فييا -بحاجة إلى أياة شريعة أخرل تعقبيا ،أك يشرعيا البشر،
متطابقة مع الحد األدنى المشترؾ القابؿ لمتطبيؽ.

كىذا ما أكده الشاطبي -رحمو ا﵀ -فقاؿ" :الشارع قاصد بكضع
الشريعة أف تككف مصالح عمى اإلطبلؽ ،فبل بد أف يككف كضعيا عمى

كعاما في جميع أنكاع التكميؼ كالمكمفيف مف
ذلؾ الكجو :أبديًّا ،ككميًّا،
ًّ
جميع األحكاؿ ،ككذلؾ كجدنا األمر فييا ،كالحمد ﵀ .كىذا المعنى إذا

ثبت دؿ عمى كماؿ النظاـ في التشريع ،ككماؿ النظاـ فيو يأبى أف

ينخرـ ما كضع لو ،كىك المصالح"(ٔ) .كقاؿ -رحمو ا﵀ -في مكضع
ص
آخر" :الشريعة بحسب المكمفيف يكمٍّايةه عامة ،بمعنى أنو ال يي ٍختى ُّ
بالخطاب بحكـ مف أحكاميا الطامىبًي ً
اة بعض دكف بعض ،كال يي ىحا ىشى مف
ؼ ألبتة"(ٕ).
الدخكؿ تحت أحكاميا يم ىكما ه
تكحدت أ امة األنبياء كالمرسميف
فػ"اإلسبلـ رسالة تكحيدية عالمياة خاتمةٌ ،
عمى حمميا ،كتعاقب األنبياء كالمرسمكف عمى مسؤكليااتيا ،كما مف حؽ
كيحجمو ،كيضعو في
كيقزمو
أحد كال باستطاعتو أف يختزؿ اإلسبلـ ٌ
ٌ
قاركرة ،أك أمبكبة الحزب ،أك الفئة ،أك مؤسسة حكـ ،أك سياسة،
فيك أكبر مف ذلؾ كأعـ كأشمؿ ،ىك رسالة عالمياة إلى البشرياة كافاة،
ما مف نبي كال رسكؿ إال شارؾ في كضع بعض لبناتيا ،حتى استكت

عمى سكقيا"(ٖ).

(ٔ) ينظر :المكافقات ِ.ِٔ /

(ٕ) ينظر :المكافقات ِ.َْٕ /

(ّ) ينظر :اإلسبلميكف بيف األمة كالدكلة طو جابر العمكاني ص ٔ.
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كىذا ينفي دعكل أف دعكة اإلسبلـ مجرد رسالة حصرية لبدك يرٌحؿ ،أك
عالمية كجيت خطابيا إلى البشر كافة،
عربياة ،أك قكماية ،بؿ رسالة
ٌ

الفارسي ،كالمبليا ،كاألسكد
التركي ،ك
الكردم ،ك
اليندم ،ك
ليعتنقيا
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كاألبيض ،كغيرىـ مف شعكب األرض إلى اعتناقيا".كمف معاني
عالميتيا أنيا قادرة عمى التأصيؿ لحقكؽ اإلنساف ،كحقكؽ األمـ ،كرسـ

القكاعد الكفيمة بإيجاد سبلـ عمى األرض ،كخفض نسبة المنازعات فيما
بينيـ ،كتطبيؽ ذلؾ فعبل ال مجرد تكتبلت لممصالح (ٔ).

مبنياة عمى تزكية كتطيير اإلنساف ،كالككف كىك
شاَٛا :الشريعة اإلسبلمية ٍ
مأخكذ مف قكؿ ا﵀ تعالى:يأْمرُىم ِبا ْلمعر ِ
اى ْم َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر
وف َوَي ْن َي ُ
َ ُُ ْ َ ُْ
(ٕ)
وي ِح ُّل لَيم الطَّ ِّيب ِ
ث. كيتضح مستند ىذه
ات َوُي َحِّرُم َعمَ ْي ِي ُم ا ْل َخ َب ِائ َ
َ
َُ
ُُ
الخصيصة في بياف كظيفة ،كميمة النبي  كىي التعميـ لمكتاب
كالحكمة ،مع التزكية ،فقد تكررت في أربع مكاضع مف القرآف الكريـ:

مكضع في سكرة البقرة كىك المكضع العاـ الذم جاءت فيو «التزكية»
كنتيجة لتعميـ الكتاب كالحكمة ،كىي قكلو تعالىَ  :رَّب َنا َو ْاب َع ْث ِفي ِي ْم
ِ
رسوالً ِّم ْنيم ي ْتمُو عمَ ْي ِيم ِ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة َوُي َزِّكي ِي ْم إِنَّ َك
آيات َك َوُي َعمِّ ُم ُي ُم ا ْلكتَ َ
َ ْ َ
ُْ َ
َ ُ
(ٖ)
يز ِ
يم. 
أ َ
الع ِز ُ َ
َنت َ
الحك ُ
كالمكضع الثاني مف سكرة البقرة ،كمكضع سكرة آؿ عمراف ،كصدر
قدـ ا﵀ –جؿ جبللو« -التزكية» عمى
سكرة الجمعة في الثبلثة مكاضع ٌ

تعميـ الكتاب كالحكمة ،كيبلحظ أف اآليات مكجية في خطابيا ألمة
سوالً ِّم ْن ُي ْم
النبي  ،كمنيا قكلو تعالىُ  :ى َو الَِّذي َب َع َ
ث ِفي األ ِّ
ُم ِّي َ
ين َر ُ
(ٔ) ينظر :خصائص الشريعة الخاتمة الدكتكر طو جابر العمكاني ص.ْ :
(ٕ) [سكرة األعراؼ.]ُٕٓ :
(ٖ) [سكرة البقرة.]ُِٗ :
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ِ
ي ْتمُو عمَ ْي ِيم ِ ِ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة َوِان َكا ُنوا ِمن قَْب ُل
آياتو َوُي َزِّكي ِي ْم َوُي َعمِّ ُم ُي ُم ا ْلكتَ َ
َ ْ َ
َ
(ٔ)
ض ٍ
الل ُّم ِب ٍ
ين. 
لَ ِفي َ

األساسية التي كمؼ
فنجد في ىذه اآليات الكريمة محاكلة لبياف المياـ
ٌ
الحاكمية ،كنجد
رسكؿ ا﵀  بيا ،كالتي لـ ترد فييا إشارة إلى الحكـ ك
ٌ
مؤخر عف
نا
مقابميا تمؾ اآليات التي منيا سادت المفاىيـ التي شاعت
كحكما
الحاكمية ،كحيف نتتبع حياة رسكؿ ا﵀  ،نجده قد مارس قيادة
ٌ
ن
النبكة ،كليس مف
كقضاء كفتكل
ن
كتعميما ،لكف ذلؾ كمو كاف مف منطمؽ ٌ
النبكة المزكية،
منطمؽ السمطة كالسمطاف
النبكة المربيةٌ ،
فالنبكة المعممةٌ ،
ٌ
كليس سيؼ السمطة كالسمطاف(ٕ).

شانصا :أنيا شريعة تخيؼ كرحمة ،ليككف في مقدكر البشرية كميا اعتناقيا،
كتبنييا ،راعت طاقات البشر كقدراتيـ ،ككؿ أحكاميا في متناكؿ
القدرات البشرية ،كاستنبطيا –رحمو ا﵀ -مف قكلو تعالىَ  :وَي َ
ضعُ
ص َرُى ْم َو ْاألَ ْغ َال َل الَّ ِتي َكا َن ْت َعمَ ْي ِي ْم.)ٖ(
َع ْن ُي ْم إِ ْ
ٔيغرُذ ُرنك :ما تكاتر في نصكص القرآف الكريـ مف أصؿ التخفيؼ ،كمنو
ق ِْ
ض ِعيفًا.)ٗ(
َن ُي َخفِّ َ
يد المَّ ُو أ ْ
ف َع ْن ُك ْم َو ُخمِ َ
قكلو تعالىُ  :ي ِر ُ
س ُ
ان َ
اإل ْن َ
فالشريعة اإلسبلمية مغايرة في نسقيا لشريعة اإلصر كاألغبلؿ كالنكاؿ
كػشريعة بني إسرائيؿ مثبل(٘) ،كالتي ارتبطت بنسؽ آخر قائـ عمى

(ٔ) [سكرة الجمعة]ِ :
(ٕ) ينظر :الخصكصية كالعالمية في الفكر اإلسبلمي ،ص ،ِِٗ :دار اليادم ََِّ-ـ.
(ٖ) [سكرة األعراؼ.]ُٕٓ :

(ٗ) [سكرة النساء]ِٗ - ِٕ :

س َب ْت
(٘) مصداقا لقكلو تعالىَ :ال ُي َكمِّ ُ
سا إَِّال ُو ْ
س َب ْت َو َعمَ ْي َيا َما ا ْكتَ َ
س َع َيا لَ َيا َما َك َ
ف المَّ ُو َن ْف ً
ِ
رَّب َنا َال تُ َؤ ِ
ين
اخ ْذ َنا إِ ْن َن ِسي َنا أ َْو أ ْ
صًار َك َما َح َم ْمتَ ُو َعمَى الَِّذ َ
َخطَأْ َنا َرَّب َنا َوَال تَ ْحم ْل َعمَ ْي َنا إِ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َع َّنا َوا ْغف ْر لَ َنا َو ْار َح ْم َنا أَ ْن َت َم ْوَال َنا
اع ُ
م ْن قَ ْبم َنا َرَّب َنا َوَال تُ َح ِّم ْم َنا َما َال طَاقَ َة لَ َنا ِبو َو ْ
فَا ْنصرَنا عمَى ا ْلقَوِم ا ْل َك ِ
ين[ البقرة.]ِٖٔ :
اف ِر َ
ُْ َ
ْ
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حاكمية إليية ،كخكارؽ لمعادات لشعب تـ اصطفاؤه ،محدد بأرض
مقدسة ،لقكـ استم أركا العصياف كالتمرد ،فناسبيـ شريعة تحد مف
طغيانيـ(ٔ).

نفيا ضمنيًّا أك
فكجكد اإلصر كاألغبلؿ في أحكاـ الشريعة يمثؿ ن
يحا ،ال لخكاص الشريعة فقط ،بؿ كلصفات النبي األمي  ،كال بد
صر ن
أف تككف ىناؾ قاعدة فقيية تقكؿ« :أينما كجد اإلصر كاألغبلؿ كالحرج

ً

فثـ شرع ا﵀ يزيميا كيضعيا عف الناس»(ٕ).

يعي؛ فإف
ساتؼ ا :شريعة مقاصدية دكف فقد لصفات تعبديتيا ،كتككينيا التشر ٌ
أحكاميا جاءت معممة ،كمرتبطة ً
بالح ىكـ كالمقاصد ،كالمصالح البشرية؛

استعدادا لبللتزاـ بيا عف اقتناع؛ لذلؾ جاءت العمؿ
لتككف النفكس أكثر
ن
كالحكـ المؤدية إلدراؾ المصالح ،كالمفاسد كالتمييز بينيا ،يدؿ عمى
ِ
َّ ِ
ِ
ِِ
ِ
يرٍة أََنا َو َم ِن
ذلؾ قكلو تعالىُ :ق ْل َىذه َ
س ِبيمي أ َْد ُعو إلَى المو َعمَى َبص َ
ِ
ين .)ٖ(
ان المَّ ِو َو َما أََنا ِم َن ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
س ْب َح َ
اتََّب َعني َو ُ

خايغا :شريعة يمبًي ىٍّنةه ال إبياـ فييا كال غمكض؛ ألف اإلبياـ كالغمكض ،أك
عدـ تكافر البياف البلزـ يي ٍربؾ المكمؼ ،كيدخؿ عميو الحيرة كالحرج إذا
يد المَّ ُو لِ ُي َب ِّي َن لَ ُك ْم َوَي ْي ِد َي ُك ْم
ما أراد امتثاؿ التكميؼ ،لقكلو تعالىُ :ي ِر ُ
ِ
َّ ِ
ِ
س َن َن الَِّذ َ ِ
يم.)ٗ(
ين م ْن قَ ْبم ُك ْم َوَيتُ َ
ُ
يم َحك ٌ
وب َعمَ ْي ُك ْم َوالم ُو َعم ٌ
ات أ ِ
ادوا حَّرم َنا عمَ ْي ِيم طَ ِّيب ٍ
ُحمَّ ْت لَ ُي ْم
(ٔ) يدؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى :فَِبظُ ْمٍم ِم َن الَِّذ َ
ين َى ُ َ ْ َ ْ َ
ِ
وِب ِ
س ِب ِ
َم َوا َل
يل المَّ ِو َك ِث ًا
َخ ِذ ِى ُم ِّ
ير (َٓ )ٔٙوأ ْ
صدِّى ْم َع ْن َ
َ َ
الرَبا َوقَ ْد ُن ُيوا َع ْن ُو َوأَ ْكم ِي ْم أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الن ِ
يم[ سكرة النساء.]ُُٔ ،َُٔ :
َعتَ ْد َنا ل ْم َكاف ِر َ
اس ِبا ْل َباط ِل َوأ ْ
ين م ْن ُي ْم َع َذ ًابا أَل ً
(ٕ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد :أكال الفقو كأصكلو ،ص.ُٕ :
(ٖ) [سكرة يكسؼ]َُٖ :
(ٗ) [سكرة النساء.]ِٔ :
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كلعؿ االعتبارات األربعة التي انطمؽ منيا الشاطبي" :مف جية قصد

الشارع في كضع الشريعة ابتداء ،كمف جية قصده في كضعيا لؤلفياـ ،كمف
جية قصده في كضعيا لمتكميؼ بمقتضاىا ،كمف جية قصده في دخكؿ المكمؼ

أنمكذجا لمكتابة في ىذه الخصائص،
تحت حكميا"؛ يمكف أف تككف منطمقنا ،أك
ن
كأنيا تمت ليا بصمة كثيقة(ٔ).
نكٍُ:كٛفَُربصُخظائضُانششٚؼحَُٔ،فؼهٓاُ :

كجو العمكاني إلى إبراز خصائص الشريعة ،كتفعيميا في مجاالت الدراسة
ٌ
كالتطبيؽ ،كما يأتي:
عية كضكابط منيجية
أٔال :إبراز تمؾ الخصائص بكضكح في سائر دراساتنا الشر ٌ
لممراجعات الفقيية كاألصكلية ،كذلؾ بتفعيؿ خصائص الشريعة مع
منظكمة المقاصد العميا ،كأف ذلؾ سيضفي حيكية كفاعمية كبيرة عمى

«خصائص الشريعة» ،لتعمؿ معيا عمى تنقية تراثنا الفقيي،
كاألصكلي ،كتحريرىما مف:

 -فقو اإلصر ،كاألغبلؿ ،كالتشديد.

 -فقو المخارج كالحيؿ ،المشعر بضيؽ الشريعة.

(ٔ) كبياف ذلؾ :أف القصد األصمي :أف الشريعة كضعت لمصالح العباد في الداريف؛ كأف
الشارع قصد في بيانيا معيكد األمييف في عرفيـ كأساليبيـ كمقتضى خطابيـ ،كأف
تكاليفيا منكطة يما يطيقو اإلنساف مف األفعاؿ الكسبية ،كقصد دخكؿ المكمفيف تحت
أحكاميا يقتضي عمكـ أحكاميا ،كاستدامة المكمفيف عمى العمؿ بيا ،كأنيا كمية ال
تخص ببعض المكمفيف دكف بعض ،كأف المعتبر في مصمحة العباد ما يككف عمى
حده الشرع ال عمى مقتضى أىكائيـ كشيكاتيـ .ينظر :المكافقات لمشاطبي
الحد الذم ٌ
ِ.ٖ /
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 فقو التقميد المنزؿ لفقو األئمة منزلة قريبة مف نصكص الشارع يتـ التخريجعمييا ،كينسخ متأخرىا متقدميا ،كقد تيقدـ عمى النصكص عند البعض
باعتبارىا قائمة عمى نصكص مضمرة لـ يصرح أكلئؾ األئمة بيا؛ أك لظف
ا
ير مف النصكص(ٔ).
أف الفقو أكثر انضباطنا كتحر نا

شاَٛا :العمؿ عمى اكتشاؼ محددات منيجية قرآنية :تكصؿ العمكاني مف خبلؿ
تدبره لمنصكص التي كردت فييا خصائص الشريعة في القرآف الكريـ،
كالسنة النبكية إلى مجمكعة مف المحددات المنيجية تعصـ عقيدة
المسمـ كسمككو ،كتضبط فعمو متساكقنا مع التكميؼ الشرعي؛ كإلخراجيا
مف دائرة الفضائؿ المجردة إلى دائرة الفاعمية كالعمؿ ،كىي:
م ،بديبلن عف
احملذد ُاْلٔل :حاكمية الكتاب بقراءة كتدبُّر كفيـ بشر ٌ

الحاكمية اإلليية التي كانت في بني إسرائيؿ(ٕ).

احمل ذدُانصاَ :ٙشريعة تخفيؼ كرحمة ،يسيرة كمناسبة لعمكـ المكمفيف،
بالتعبد(ٖ).
بديبلن عف شرائع اإلصر كاألغبلؿ ،كالٌبلمعقكلية المغطااة
ٌ

(ٔ) ينظر :التجديد كاالجتياد ص ُّٓ.
(ٕ) ينظر :أبعاد غائبة عف فكر الحركات اإلسبلمية المعاصرة طو جابر العمكاني ص ِٕ.
(ٖ) ينظر :راجع الفصؿ الثاني مف كتابنا «مقاصد الشريعة»  ،لبلطبلع عمى
كتطكرىا كلككنيا جزنءا مف خصائص «شريعة بني إسرائيؿ»
قضية «التعبُّد» كنشأتيا
ٌ
عامة أحكاميا كربطت بالمقاصد
كغرابتيا كبعدىا عف شريعتنا
ٌ
اإلسبلمية التي عممٌت ٌ

كؿ ما جاءت بو.
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احملذد ُانصانس :ختـ النبكة بما يجعؿ المرجعية العميا لمقرآف المجيد

النبكات كمٌيا بقراءة كفيـ بشريايف،
المييمف عمى السانة النبكياة كتراث ا
حيث ال نبي بعد خاتـ النبييف(ٔ).

آني بديبلن عف الخطاب
احملذد ُانشاتغ:
ٌ
عالمية الخطاب القر ٌ
«االصطفائي القكمي» في الرساالت السابقة(ٕ).
يشاظؼح في ىذا الصدد :راجع العمكاني -رحمو ا﵀ -فيما كتب بما يسمى بػ:

«خاصياة الشمكؿ» في فيـ بعض الكاتبيف ،حيث اعتبركا «الشمكؿ»
يعني تعمُّؽ الحكـ اإلليي بكؿ فعؿ مف أفعاؿ اإلنساف ،قاؿ" :كنحف ال
بأف نقكؿ" :الديف
نخالؼ في ىذا ،لكننا ندخؿ عميو تعديبلن ،كذلؾ ٍ
كضعا إلييًّا جاء ليعيف اإلنساف عمى تحقيؽ ميمتو في الكفاء
باعتباره
ن
بالعيد اإلليي ،كالقياـ بحؽ األمانة اإلليية ،كأداء مياـ االستخبلؼ؛

لذلؾ كاف لو تعمؽ بذلؾ كمٌو في مستكيات مختمفة ،كمستكل التكميؼ
كاحد مف تمؾ المستكيات كليس كميا فيناؾ مستكل األخبلؽ كاآلداب،

(ٔ) يعد «ختـ النبكة» مف أىـ المحددات المنيجية  ،كلو دالالت منياجية كبيرة األىمية ،
أف تق أر سائر القضايا التي يككف في قبكليا كما ىي ما قد يتنافى
كفي ضكئو ينبغي ٍ
مع حصر المرجعية العميا لمبشرية في القرآف  ،كبيانو في منيج السانة النبكية التطبيقية

إلى يكـ الديف ،مثؿ قضية عكدة المسيح كظيكر المخمص ،كالميدم ،كغيرىا مما
جاءت ببعضو الديانات السابقة ككردت بو بعض األخبار.قمت :قضية عكدة المسيح،
اسعا في التراث اإلسبلمي،
كظيكر المخمص ،كالميدم ،مف القضايا التي أثارت ن
جدال ك ن
قديما كحديثنا.
ن

(ٕ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص.ٔ٘ٛ :
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كتنظيـ الركابط االجتماعياة كغيرىا ،مما ال يدخؿ في دائرة التكميؼ،

لكانو ال يخرج عف إطار المقاصد الثبلثة العميا الحاكمة"(ٔ).

مقرر دراسيًّا فيما سماه بسياؽ التخصص في
نا
شانصا :اقترح -رحمو ا﵀-
الفقو المقارف:
يتناكؿ ىذا المقرر مف ضمف مفرداتو :خصائص الشريعة اإلسبلمية،

عمى كفؽ المحددات المنياجية السابقة ،كاقامتيا كميزاف لمراجعة كقراءة التراث

اإلسبلمي ،كاإلنساني(ٕ).

* * * * * *

(ٔ) ينظر :نحك المرجع السابؽ ص.َِٕ :
(ٕ) ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتبديد

مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٕٕ٘

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

انفظمُانصانس ُ

أتؼادُانرعذٚذُادلماطذُ٘ػُذُانؼهٕاَُ ٙ

في ىذا الفصؿ رسـ ألبعاد المشركع التجديدم عند العمكاني في «مقاصد
الشريعة» ،كسأتناكؿ إف شاء ا﵀ ،كشفو عف مفيكـ المقاصد العميا الحاكمة،
كعددىا ،كحجيتيا ،كسماتيا ،كمسالؾ العمماء لمكصكؿ إلى المقاصد القرآنية
كطرؽ تحصيميا ،كالنظريات القرآنية المساعدة مع ىذه المقاصد ،كتحديد
العبلقة بيف المقاصد الشرعية ،كالمقاصد العميا الحاكمة ،كتفعيؿ ىذه المقاصد
في الكاقع ،كيشتمؿ ىذا الفصؿ عمى مبحثيف:
ادلثؽسُاْلٔل ُ

انكشفُػٍُادلماطذُانمشآَٛحُانؼهٛاُاحلاكًح ُ

كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

ادلغهةُاْلٔل ُ

يفٕٓوُادلماطذُانمشآَٛحُ ادلماطذُ انؼهٛاُاحلاكًحُٔ،ػذدْا ُ

في بياف مفيكـ المقاصد القرآنية العميا عمدت إلى مؤلفات العمكاني
نص عميو في بياف ىذا المفيكـ ،بما يشكؿ نظرية
رحمو ا﵀ ،-كاقتبست مما ٌشمكلية لو ،كليس ًّ
حدا اصطبلحيًّا عمى طريقة األصكلييف.
فًفٕٓو :المقاصد الشرعية العميا الحاكمة –حسب العمكاني:-
قطعية ،تستمد حجيتيا في القرآف الكريـ في كميتو،
 "كميات ،مطمقة،ٌ
كاطبلقو ،كقطعيتو ،كككنيتو ،كانشائو لؤلحكاـ ،بقراءة ،كفيـ ،كتدبر ينطمؽ
مف الكحي ،كالككف"(ٔ).
معا ،قراءة مقاصدياة
(ٔ) منيجية «الجمع بيف القراءتيف» تعني :قراءة الكحي كقراءة الكجكد ن
كفيـ اإلنساف القارئ كبلًّ منيما باآلخر ،باعتبار القرآف العظيـ معادالن مكضكعيًّا
لمكجكد الككني يحمؿ ضمف كحدتو الكمية منيجية متكاممة ،يمكف فيميا كاكتشافيا في
إطار التنظير لتمؾ الكحدة الكمية كما ا
أف الككف يحمؿ ضمف كحدتو الكمية قكانينو
مصغر
نا
أنمكذجا
كسننو ،كاإلنساف -كاف كاف جزنءا مف الككف -لكنو عند النظر يعد
ن
لمكجكد الككني .ينظر :الجمع بيف القراءتيف الكحي كالككف ص ُّٓ.
مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٖٕ٘

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

 "أدلة شرعية نصبيا الشارع إلرشاد المكمفيف إلى تقييـ أفعاليـ كالكصكؿإلى أحكاميا ،سكاء رجع المجتيدكف إلييا أـ لـ يرجعكا"" ،لكف ليست
مجرد دليبل كأدلة «أصكؿ الفقو» المختمؼ فييا أك المتفؽ عمييا،
بؿ منطمقا إلعادة بناء قكاعد «أصكؿ الفقو» ،كتجديدىا كلبناء «الفقو
األكبر» عمييا (ٔ).

 مقاصد كردت بيا رساالت األنبياء كافة؛ تعبر عف كحدة الديف ،ككحدةالعقيدة ،ككحدة المقاصد ،كالغايات في جميع الرساالت ،تيدؼ لتزكية
اإلنساف ،كعمراف األرض"(ٕ).
نمكذجا معرفيًّا ميايأن لئلجابة عمى «األسئمة النيائية»،
 "منطمؽ يشكؿن
كاإلجابة عنيا"(ٖ).
الحؽ مف الخمؽ ،كفيـ حقيقة
 "إطار عاـ يستميـ بياف غايةٌ
الفعؿ اإلنساني(ٗ) .يكشؼ عف جدلياة التفاعؿ بيف «ا﵀» الخالؽ
ً
المستخمىؼ« ،كالككف» المس اخر ،الذم
المستخمؼ« ،كاإلنساف» المخمكؽ ي
ي
ىك ميداف الفعؿ(٘).
 "إطار عاـ لمنظكمة مقاصدية ،تندرج فييا المقاصد الشرعية بما تضمو مفضركريات ،كحاجيات ،كتحسينيات ،لضبط كقائع الناس بيا"( ،)ٙيعيد بناء
(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد أكال الفقو كأصكلو ص َُٓ.

(ٕ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد أكال الفقو كأصكلو ص.ُْٗ :

(ٖ) «األسئمة النيائية» :ىي مجمكعة األسئمة التي تتصؿ با﵀ ،كاإلنساف ،كالككف ،ينظر:
مكسكعة الييكد لمدكتكر عبدالكىاب المسيرم ص ِ ٖٖ/ط دار الشركؽ بالقاىرة

ُٖٗٗـ.
(ٗ) ينظر :منظكمة المقاصد العميا الحاكمة ،لمدكتكر فتحي حسف ممكاكم ص ُُٖٗ ،
طبعة المعيد العالمي لمفكر اإلسبلميُّْْ.ىػ َُِّ-ـ.

(٘) ينظر :الجمع بيف القراءتيف ص.ُٖ :

( )ٙينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص ْْ.
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الشخصية اإلسبلمية الفردية كاإلجتماعية ،كتحكيميا إلى نمكذج كمثاؿ
يميد لعالمية اإلسبلـ القادمة-بإذف ا﵀-؛ ألف يمكف أف تمثؿ بجممتيا ،أك
ببعضيا -عمى األقؿ ،-مشتركات إنسانية (ٔ).
 قكاعد كمية قادرة عمى ضبط األحكاـ الجزئية ،كتكليدىا عند الحاجة فيالبدني؛ ليتحقؽ
العقمي ،ك
سائر أنكاع الفعؿ اإلنساني،
الكجداني ،ك ٌ
ٌ
القمبي ،ك ٌ
ٌ
بالكميات"(ٕ).
ربط الجز ٌئيات
ٌ
 "مبادئ كالمبادئ الدستكرية  -فيما يتعمؽ بالجانب التشريعي -مف حيثقدرتيا عمى تكليد المكاد الدستكرية كالقكاعد القانكنية كربطيا كالفرع

باألصؿ"(ٖ).

قيمية عميا ،حاكمة عمى كؿ ما يندرج تحت الفكر اإلسبلمي،
 منظكمة ٌتككف حاسة نقدية ننطمؽ بيا لمعايرة سائر أنكاع
كالفقو اإلسبلميٍّ ،
االجتماعية ،غير محصكرة في قضايا
اإلنسانية ك
اإلسبلمية ،ك
المعارؼ
ٌ
ٌ
ٌ
التكميؼ الشرعي ،كاألحكاـ الجزئية(ٗ).

شاَٛاُ:ػذدُا دلماطذُانمشآَٛحُانؼهٛاُاحلاكًحُػُذُانؼهٕاَُ :ٙ

تكصؿ ليا العمكاني إلى عدد مف المقاصد التي أسس مفكميا في مؤلفاتو

عامة ،ككتابو« :التكحيد ،كالتزكية ،كالعمراف»(٘) ،كالتي استقرأىا مف تكاتر
(ٔ) ينظر« :منظكمة القيـ العميا الحاكمة ،التكحيد كالتزكية كالعمراف تأليؼ فتحي
ممكاكم»ص ُٖ.

(ٕ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ص.َُٓ :
(ٖ) ينظر :المرجع السابؽ ص ُِٓ.

(ٗ) كذلؾ الحاؿ بالنسبة لبعض العمكـ البحتة ،كتنقية كؿ منيا مما ال يخدـ ىذه المقاصد أك
ًّ
ألف تقاس إلييا
أك قد يتعارض معيا كبل أك جزنءا ،ألانيا منظكمة قيمية معيارية تصمح ٍ
سائر أنكاع المعرفة لمعرفة كتمييز العمـ النافع مف العمـ الضار ،كىي أكثر الكسائؿ
قدرة كفاعمية عمى ربط المعرفة بالقيـ كرأب الصدع بينيما.

(٘) كتاب« :التكحيد كالتزكية كالعمراف» طو جابر العمكاني طبعة دار اليادم ََِّـ.
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آيات ،كسكر ،كمكضكعات القرآف الكريـ ،كخمص إلى أف القيـ القرآنية

العميا الحاكمة عددىا ثبلثة ،ىي:

اْلٔل :مقصد التكحيد.
انصاَ :ٙمقصد التزكية.
مستقبل ،عقيب ىذا المبحث
انصانس :مقصد العمراف .كقد عقدت ليا مبحثنا
ن
لتجمي مبلمحيا.
قاؿ" :كقد بدأنا أكنال بالمقاصد القرآنياة العميا الحاكمة الثبلثة؛ كبعد أف
سمامنا بيا في مختمؼ الجيات المعناية ،كسماـ بيا الكثيركف كصارت متداكلة بيف
الباحثيف في الغرب كالشرؽ(ٔ) ،أضفنا إلييا مقصديف اثنيف« :األ امة ،كال ادعكة».
كقد عمامنا ذلؾ ا
بأف المقصديف -األ امة كال ادعكة -لـ يككنا غائبيف عف
ذىننا عند التأسيس لممقاصد العميا الثبلثة الحاكمة ،لكاننا أجامنا الكتابة عنيما
بيذه الصفة ا
لئبل تيستغ ٌؿ مف بعض فئات اإلسبلـ المسياس فتترجـ «األ امة» إلى
آني .ككذلؾ مقصد
الدكلة" ،ك"الحككمة" كتخرج بيا عف دائرة االستخداـ القر ٌ
«الدعكة» الذم قد يسقطو الدعاةي المعاصركف المسياسكف عمى ما يقكمكف بو
ا
آني لمدعكة
مف الدعكة إلى الفئات المسيسة التي يعممكف ليا ،كالمفيكـ القر ٌ
شيء آخر"(ٕ).
ه

(ُ) كسنذكر التأثر بالتكسع المقاصدم عنده معظـ المدارس التراثية اإلسبلمية ،فقد سار
خاصا أطمؽ عميو
كتابا
عمى درب العمكاني عالـ آخر لو قدره كقيمتو العممية ،أفرد ن
ن
«منظكـ القيـ العميا التكحيد كالتزكية كالعمراف» كىك األستاذ الدكتكر فتحي حسف
ممكاكم ،كىك يعد مف أشد األساتذة خدمة لمفكرة التي تبناىا العمكاني -رحمو ا﵀
ينظر :مجمة إسبلمية المعرفة عدد (ٖٓ) مراجعة لكتاب« :منظكمة القيـ العميا
الحاكمة ،التكحيد كالتزكية كالعمراف تأليؼ فتحي ممكاكم ،عبد الرازؽ بمعقركز ،

صُُٕ.

(ٕ) ينظر :تجديد الخطاب كالمنطمؽ القرآني ،الدكتكر :طو جابر العمكانيُ ص.َِٓ :
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ادلغهةُانصاَُ ٙ

ذأطٛمُفكشجُادلماطذُانمشآَٛحُػٍُاْلطٕنٛني ُ

اني -رحمو ا﵀ -جيكد جمع مف األصكلييف ،فمـ يكف
سبؽ العمك ٌ
بدعا مف القكؿ ،بؿ امتداد لجيكد سابقة حكؿ
طرحو لمقاصد القرآف ن
دارت حكؿ «عمدة األحكاـ – القرآف الكريـ» ،كالرسالة الخاتمة مف رب
العالميف ،دارت في فمؾ الرد لؤلصؿ األكؿ ،حصرت منيا:
ً
أٔنـ اُ:ظٕٓدُؼعحُاإلعالوُانغضايلُ(خُعُحُ ْ ُ 505ـ)ُ :.

حصر الغزالي -رحمو ا﵀ -في كتابو« :جكاىر القرآف» ،مقاصد القرآف

في مقصد كاحد «دعكة العباد إلى ا﵀»؛ كجعؿ الغزالي -رحمو ا﵀ -لمقرآف

كفرع منو قسميف سكابؽ ،كأصكؿ ،كركادؼ متممة ،كجعؿ تحت
مقصد أقصىٌ ،
كؿ قسـ ثبلثة مقاصد ،فانتظمت المقاصد عنده في ستة أقساـ :السكابؽ
الم ًي ٍّمة :كتشتمؿ عمى ثبلثة مقاصد كبرل:
كاألصكؿ ي
اْلٔل :التعريؼ بالمدعك إليو ،كىك شرح معرفة ا﵀ تعالى.
انص اَ :ٙالتعريؼ بطريؽ السمكؾ إلى ا﵀ تعالى.
انصانس :التعريؼ بالحاؿ عند ميعاد ً
صاؿ إليو.
الك ى

كأما األصكؿ ،كالركادؼ المتممة فيي:
اْلطمُاْلٔل :في أحك ً
اؿ الساالكيف كالاناكبيف في الطريؽ إلى ا﵀.
اْلطم ُانصاَ :ٙفي محاج ً
البرىاف
كمجادلىتًيـ كا
اة الكفار
ً
ى
يضاح ىمخازييـ ب ي
ي
الكاضح.
اْلطم ُانصانس :في تعريؼ عمارة منازؿ الطريؽ ككيفية التا ُّ ً
كخرج
أىب ل امزادٌ ،
مف ىذا القسـ أحكاـ الشريعة(ٔ).
(ٔ) ينظر :جكاىر القرآف ،ألبي حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي ص ِّ ،تحقيؽ:

الدكتكر محمد رشيد ،الناشر :دار إحياء العمكـ ،بيركت ،الطبعة :الثانية َُْٔ ،ىػ -

ُٖٔٗ ـ.
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ً
شاَ ٛاُ:ظٕٓدُانؼضُتٍُػثذانغالوُ(خُعُحُ ْ 660ـ)ُ :

أ ٌكد العز -رحمو ا﵀ -أف معظـ مقاصد القرآف الكريـ تدكر حكؿ األمر

باكتساب الصالح كأسبابيا ،كالزجر عف اكتساب المفاسد كأسبابيا ،كىك يقصد

بالمصالح مصالح الدنيا كاآلخرة التي ىي الخمكد في الجناف ،كرضا الرحمف مع

النظر إلى كجيو الكريـ"(ٔ).

كيرل العز -رحمو ا﵀ -أف لمقرآف الكريـ ثبلثة أقساـ:

أؼذْا :الثناء عمى اإللؤ ،انصاَ :ٙاألحكاـٔ ،انصانس :تكابع األحكاـ
كمؤكداتيا.

شىُلغىُْزُِانرٕاتغُئىلُػششجُإَٔاعُ :

انُٕعُاْلٔل :مدح األفعاؿ كذميا ،كىذا ضرب مف التأكيد.

غيبا لمعباد في الدخكؿ في مدحة رب العالميف.
انُٕعُانصاَ :ٙمدح الفاعميف تر ن
تنفير مف الدخكؿ في مذمة ا﵀ التي ىي
نا
انُٕع ُانصانس :ذـ الغافميف
شيف لمعاصيف.

غيبا في تحصيؿ مصالح
انُٕع ُانشاتغ :الكعد بأنكاع الثكاب اآلجؿ تر ن
الطاعات.

تنفير مف المعاصي كالمخالفات.
انُٕعُاخلايظ :الكعيد بأنكاع العقاب اآلجؿ نا
انُٕعُانغادط :الكعد بأنكاع الثكاب العاجؿ.
انُٕعُانغاتغ :الكعيد بأنكاع العقاب العاجؿ.
انُٕعُانصايٍ :األمثال كىي ضرباف:

غيبا في الخيكر.
أؼذًْا :ما ذكر ا﵀ في كتابو تر ن
تنفير مف الشركر.
شآًَٛا :ما ذكر ا﵀ في كتابو نا
(ٔ) ينظر :قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ص ٗ.
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انُٕع ُانراعغُ :لظض ُادلشعهني كما فييا مف ذكر إنجاء المؤمنيف كاىبلؾ
غيبا في إتباع المرسميف ،كتنفي ار مف عصياف النبييف،
الكافريف ،ذكره تر ن
ككذلؾ المكـ كالتكبيخ عمى بعض األفعاؿ.

انُٕع ُانؼاشش :تمننو عمينا بما خمقو ألجمنا لنشكره عمى إحسانو إلينا
كانعامو عمينا"(ٔ).

شانصاُ:ظٕٓدُػُذُانشاعث(ُٙخُعُحُ ْ ُ 790ـ)ُ :

الشاطبي -رحمو ا﵀ -الكبلـ عمى مقاصد القرآف في المسألة
عقد
ٌ
ي مقصكد القرآف األسمى
السابعة مف مسائؿ «الكتاب الكريـ» ،كجعؿ الشاطب ٌ

ىك «العبادة» حيث قاؿ" :كىذه األجناس الثبلثة داخمة تحت جنس كاحد ىك
ت اٍل ًج اف ك ًٍ
اإل ٍن ىس إً اال لً ىي ٍعيب يد ً
كف.)ٕ(
المقصكد ،عبر عنو قكلو تعالى  :ىك ىما ىخمى ٍق ي
ى
قسـ الشاطبي مقاصد القرآف إلى ثبلثة أقساـ رئيسة ،كجعؿ تحت كاحد
ثـ ٌ

مكمؿ ،بو تمـ
مف األجناس الثبلثة ثبلثة أنكاع مف العمـ ،كلكؿ جنس
ٌ
األصكؿ الثبلثة:
اْلطمُاْلٔل :معرفة المتكجو إليو.

اْلطمُانصاَ :ٙمعرفة كيؼ التكجو إليو

اْلطمُانصانس :معرفة مآؿ العباد ليخاؼ ا﵀ بو(ٖ).
ً

ساتؼ اُ:ظٕٓدُادلذسعحُاْلصْشٚحُادلؼاطشجُيُٓىُ  -زلًذُانغضايلُانغما.)ٗ(-
قسـ الغزالي السقا -رحمو ا﵀ -في كتابو« :المحاكر الخمسة لمقرآف
الكريـ» ،مقاصد القرآف إلى خمسة محاكر رئيسة ،ىي أميات لمسائؿ أخرل
(ٔ) ينظر :قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ص ُْٔ.
(ِ) [سكرة الذاريات.]ٓٔ :

(ٖ) ينظر :المكافقات لمشاطبي المسألة السابعة مف مسائؿ «الكتاب الكريـ».َِْ /ْ ،
(ٗ) محمد الغزالي السقَّا :تكفى سنة ُٔٗٗـ
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كثيرة تندرج تحتيا ،كىي :المقصد األكؿ :ا﵀ ،كالمقصد الثاني :الككف ،كالمقصد

الثالث :القصص القرآني ،كالمقصد الرابع :البعث كالجزاء ،كالمقصد الخامس:

التربية كالتشريع".

ككاف دافع الشيخ الغزالي ليذا التقسيـ" :معالجة كثير مف المسمميف
تفسير القرآف ،معالجة جزئية حرفية ،دكف أف يبسطكا الحقائؽ القرآنية الكبرل
بسطا يرتفع إلى مستكاىا ،كيستمد منيا القيـ القرآنية ،التي كضعيا ا﵀ لتقكد
المسمميف ػبالقرآف ػ إلى التي ىي أقكـ"(ٔ).
ٔٚغرفادُيٍُذضافشُْزُِاجلٕٓدُأيٕسُ ُ:

اْلٔل :أف المقاصد القرآنية اجتيادية ،يستطيع العقؿ المسمـ أف يكتشؼ مقاصد
القرآف العميا الحاكمة كفي ق امتيا كمقدمتيا« :التكحيد كالتزكية

إلسبلمية مثؿ:
عية كالقيـ ا
ٌ
كالعمراف»؛ ثـ تأتي بقياة المقاصد الشر ٌ
اإلنسانية ،كاخراجيا مف
العدؿ(ٕ) ،كالحرٌية ،كاألمانة ،كالمساكاة ،كتحرير
ٌ
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد -كحده -كمف جكر األدياف إلى عدؿ

اإلسبلـ ،كمف ضيؽ الدنيا إلى سعة الدنيا كاآلخرة" (ٖ).

(ُ) ينظر :مقدمة كتاب المحاكر الخمسة لمقرآف الكريـ الشيخ محمد الغزالي السقا ص ِ.
الناشر :دار نيضة مصر ،الطبعة :األكلي.

(ٕ) إذا كانت القيـ القرآنياة الحاكمة العميا ثبلثة :ىي «التكحيد كالتزكية كالعمراف» ،ا
فإف
ٍّ
المكحد إذا
«العدؿ» يأتي في مقدمة المقاصد الشرعياة المتفرعة عنيا ،فبل يتحقؽ تكحيد
لـ يتاصؼ بالعدؿ ،كال يتحماى بالتزكية إال إذا اتصؼ بالعدؿ ،كال يمكف أف ييقاـ العمراف
أساسا لمممؾ،
العدؿ
في األرض بدكف العدؿ؛ كلذلؾ فقد اعتبر عمماء األمة كمفكركىا
ى
ن
ُّ
يحتؿ المرتبة األكلى .ينظر_ِٕ :العدؿ كالعدالة ،الدكتكر :طو جابر
كمقصدا شرعيًّا
ن
العمكاني ص.ُ :

(ٖ) ينظر :مقاؿ :التجديد كتجاكز األزمة الفكرية الدكتكر :طو جابر العمكاني ص ُ.
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ٔانصاَ :ٙأنيا قابمة لمزيادة غير نيائية ،بما يفتح ا﵀ بو عمى المتدبر لمقرآف ،إذ
يمكف اإلضافة إلييا ،أك إدخاؿ تفصيبلت أك تعديبلت عمييا ،كذلؾ
شأف العمكـ في بدايتيا ،تحتاج إلى كثير مف المركنة كاالنفتاح إلى أف
يجرم تداكليا بيف المختصيف ،كتنضجيا أقبلميـ كمداكالتيـ؛ لتستكم

عمى سكقيا كتتكامؿ في بنائيا بعد أف تنضجيا حكارات العمماء

كجيكدىـ كمراجعاتيـ كاضافاتيـ(ٔ).

انصانس :أف بيف ىذه الجيكد نقاط اتفاؽ كاختبلؼ ،كمنيا اتفاؽ الجميع عمى

مقصد التكحيد :فقد اتفؽ كبل مف أبي حامد الغزالي ،كالشاطبي -

رحميما ا﵀ ،-كمعيـ مف المعاصريف :الغزالي الساقا ،كاسماعيؿ
(ٕ)

الفاركقي ،كالعمكاني  -رحمو ا﵀ ،-كفتحي ممكاكم

في المقصد األكؿ

أفرد كبل منيما ليذا
كىك« :التكحيد» ،مما جعؿ الفاركقي كالعمكاني قد ى
كتابا مستقمػنا(ٖ).
المقصد ن

حتى كلك اختمفت عباراتيـ فبل مشاحة في االصطبلح فالمعنى
كاحد ،كلكف كاف لكؿ منيـ رؤيتو الخاصة ،كاجتياده الخاص في بقية
المحاكر الخمسة ،أك المقاصد الخمسة ،كتنكع ىذه الجيكد ،كالمقاصد
(ُ) ينظر :نحك االجتياد كالتجديد أكال :الفقو كأصكلو ص ّٖ.

(ٕ) فتحي حسن ممكاوي :تربكم كأستاذ جامعي أردني ،دكتكراه في التربية العممية ،كفمسفة

العمكـ مف جامعة كالية ميتشغاف األمريكية ،كماجستير في عمـ النفس التربكم،

كبكالكريكس في الكيمياء كالجيكلكجيا ،عمؿ في التعميـ الجامعي مف ُُْٖٗٗٗٔ-ـ،
كىك أستاذ زائر في أكثر مف َِ بمدان في آسيا كأفريقيا ،كأكركبا ،كأمريكا ،ألٌؼ كشارؾ

في تأليؼ ِٓ كتابان في التعميـ المدرسي كالجامعي في مكضكعات العمكـ كمناىج
البحث .غبلفة كتاب "منظكمة القيـ العميا الحاكمة ".

(ّ) ينظر« :التكحيد كمبادئ المنيجية» د /طو العمكاني« ،التكحيد كالتزكية كالعمراف»
محاكالت في الكشؼ عف القيـ كالمقاصد القرآنية الحاكمة ،د /طو العمكاني ،صَُ.
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فىتٍح مف ا﵀  -سبحانو كتعالى -يعطيو ا﵀ لمف أخمص لو ،كاجتيد في إعماؿ
النظر كالفكر في كتاب ا﵀ تبارؾ كتعالى ،كىذا ال يعني خطأ ىذا أك ذاؾ ،بؿ
قد يككف ىذا مف قبيؿ الخاص كالعاـ ،كالكميات كالجزئيات ،كاألصكؿ كالفركع،
كاف كاف ىناؾ خبلؼ يذكر فيذا مف قبيؿ التنكع كالتكامؿ ،كليس مف قبيؿ
التناقض كالتضاد ،ربما يفتح ا﵀ بتخصيص بحث في ىذا المكضكع ببيانو
كمقارنة ىذه الجيكد -إف شاء ا﵀.-

*

*

*

*

*

*
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ادلغهةُانصانس ُ

أْذافُاػرًادُادلماطذُ انمشآَٛحُ ػُذُانؼهٕاَُ ٙ

راـ العمكاني -رحمو ا﵀ -جعؿ المقاصد القرآنية «منظكمة قيمية عميا

حاكمة» متماسكة يرتبط كؿ مقصد منيا باآلخر ارتباطا كثيقا ،ليا أىداؼ مف
القكؿ بحجيتيا ،كتعميميا ،كحاكميتيا ،كمنيا:

ابتداء ككشفنا ،بعد أف
أٔال :إعادة الحاكمية كالتشريع إلى القرآف المجيد
إنشاء ك ن
ن
زاحمتو األدلة األصكلية األخرل حتى كادت تحكلو إلى مجرد شكاىد
يستشيد بيا لتعزيز ما يتكصؿ إليو عبر تمؾ األدلة مف أحكاـ ،أك مف

خبلؿ الرأم المجرد.

شاَٛا :تقديـ الكميات القرآنية ،كالكميات الشرعية في االعتبار ،عمى الدليؿ

الجزئي إلى بعد أف كاد االنشغاؿ بو كبدقائقو يطمس األىمية البالغة
لتمؾ الكميات كيعطؿ تشغيميا .فإف محؿ الحكـ أك المحككـ فيو إذا

شغؿ بما دؿ الدليؿ الجزئي عميو ،فمف يككف ىناؾ مجاؿ لبلنشغاؿ

بمقتضى الدليؿ الكمي إذ ال تظير لذلؾ حاجة.

شانصا :تجاكز الشكمية القانكنية التي اتسـ بيا الفقو اإلسبلمي في بعض أبكابو
منذ أف قبؿ الفقياء مبدأ الفصؿ بيف (الفقو األكبر) ك(الفقو األصغر

كاالصطبلحي) كانفصؿ الفقو عف (الرؤية الكمية اإلسبلمية) .كىذا ما

ٌنبو عميو اإلماـ الغزالي -رحمو ا﵀-حكؿ الشكمية في الباب الرابع مف
كتابو« :إحياء عمكـ الديف» ،في سبب إقباؿ الخمؽ عمى عمـ

الخبلؼ(ٔ).

(ٔ) ينظر :إحياء عمكـ الديف الغزالي ص ُّٕ:ػ ػ ُِْ ،كأدب االختبلؼ في اإلسبلـ،

الدكتكر طو جابر العمكاني ص ُُٓ ،طبعة المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي،

ُِٗٗـ.
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ً

ساتؼ ا :تيسير الممارسات االجتيادية ،كتسييؿ عممية االستنباط ،كىي خاصية
مستفادة مف القرآف المجيد ،كىي تيسير ا﵀ تبارؾ كتعالى تدبره ،كالتفكر

ً

فيو كتعقمو كتذكره.

خايغ ا :تيسير عممية التجديد ،كالمراجعات ،كالتجدد الذاتي لمفقو اإلسبلمي،
كربط ذلؾ بعنصرم الزماف كالمكاف ،كبالقراءة الدائمة المستمرة لمقرآف

المجيد لبلستفادة مف خاصيتو األخرل ،كىي انفتاح نصكصو باستمرار

عمى الكاقع الستيعاب تحكالتو كتغيراتو كما يستجد فيو.

عادعا :عدـ تجاىؿ الكاقع ،أك التقميؿ مف شأنو ،أك العجز عف استيعابو بكؿ
تفاصيمو كذلؾ باألخذ بنظرية« :الجمع بيف القراءتيف» باعتبار الجمع

بينيما ٍّ
محد ندا منياجيًّا ال يتعطؿ عف العمؿ كال يتكقؼ ،كال يقصر عف
اإلحاطة بجكانب الكاقع ميما بمغت تعقيداتو (ٔ).

*

*

*

*

*

*

(ٔ) ينظر :التكحيد ،كالتزكية ،كالعمراف الدكتكر طو جابر العمكاني ص.ّ :
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ادلثؽسُانصاَُ ٙ

ادلماطذُانمشآَٛحُٔ،عشقُئشثاذٓأ ُ ،انُظشٚاخُانمشآَٛحُادلصثرحُذل ا ُ

كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:

ادلغهةُاْلٔل ُ

ادلماطذُانمشآَٛحُيظذسْأُ،ؼعٛرٓا ُ

رفع العمكاني -رحمو ا﵀« -المقاصد القرآنية» إلى مستكل مف التنظير

حد جعميا منظكمة لكؿ مقاصد القرآف األساسية التي تدكر سكره كآياتو
بمغ ٌ
ككمماتو حكليا ،كلما كاف مف صميـ عمؿ األصكلي البحث عف حجية ما
يكصؿ إليو،
يكصؿ إليو،
عاما ،أك ما ٍّ
دليبل كميًّا ،أك ما ٍّ
يصمح أف يككف ن
ن
مقصدا ن
عاما ،أك ما يكصٍّؿ إليو ،استمزـ البحث دعـ الرؤية؛ إلثبات حجيتيا.
أك نا
إطار ًّ
أٔالُ:يظذسُادلماطذُانمشآَٛحُُْٕانمشآٌُانكشٚىُ :

كميتو،
كمف ثـ أخذت خصائصيا مف خصائص القرآف الكريـ في ٌ
كقطعيتو ،كاطبلقو ،كانشائو لؤلحكاـ ،كككنياتًو ،كاستفادت كاستفادة الفرع مف
األصؿ ،كبياف ذلؾ:

يا ُٚذل ُػهٗ ُأٌ ُْزِ ُادلماطذ ُلشآَٛح بمعنى :استمداد حاكميتيا مف

القرآف الكريـ ،كىيمنتو عمى كؿ ما عداه :تضافر سكر القرآف الكريـ عمى

التنكيع بينيا ،كككنيا مكضكعات القرآف العامة ،كقضاياه الكمية ،فتأخذ حكـ

مصدرىا ،كيدؿ عمى ذلؾ االستقراء قاؿ العمكاني -رحمو ا﵀" :-ىذه «المقاصد

صح عف
العميا» بنيت عمى االستقراء التاـ آليات الكتاب المحكمة ،كلكؿ ما ٌ
رسكؿ ا﵀  في بيانو ،كلتمقي العقكؿ ليا بالقبكؿ(ٔ) .كقعد الشاطبي -رحمو
كمي الشريعة ،كعمدة الممة ،كينبكع الحكمة ،ال طريؽ إلى ا﵀
ا﵀ -أف "القرآف ٌ
سكاه ،كال نجاة بغيره ،كال تمسؾ بما يخالفو ،كىذا كمو ال يحتاج إلى تقرير
(ٔ) ينظر :نحك التجديد كاالجتياد ،أكال الفقو كأصكلو ص.ُْٔ :
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كاستدالؿ عميو ،فمف راـ االطبلع عمى كميات الشريعة كطمع في إدراؾ

مقاصدىا ،أف يتخذه سميره كأنيسو ،كأف يجعمو جميسو عمى مر األياـ كالميالي؛
اقتصار عمى أحدىما؛ فيكشؾ أف يفكز بالبغية ،كأف يظفر
نا
كعمبل ،ال
نظر
نا
ن
بالطمبة ،كيجد نفسو في الرعيؿ األكؿ"(ٔ).

اػرتاع :قد يقاؿ :ىذه المقاصد تكصؿ إلييا بالتدبر كىك نكع نظر عقمي،
بدليؿ أنيا اجتيادية ،كليست نيائية كما قرر العمكاني ،فيي عقمية؛ ألنو
أصبح لمعقؿ فييا مجاؿ؟
ظٕاتّ :ال يفيـ مف عمؿ العقؿ في استخراج الكميات مف نصكص الشارع قرآنا
أك سنة ،سكاء كاف ىذا االستنباط مف داللة المفظ مباشرة ،أك مف
استقراء مكاقع المعاني الجزئية لمتكصؿ لكميتيا ،ال يسمبيا صفة
الشرعية ،كال يجعميا "عقمية الثبكت"(ٕ)؛ ألف العقؿ ال يمكف لو إدراكيا
إال مف خبلؿ نصكص الشرع الحنيؼ ،بناء عمى أف التشريع حقنا
خالصا ﵀ تعالى،كخاصة مف خكاص اإلليية ،كالحاكمية الربانية؛ لقكلو
َِّ ِ َّ ِ
ِ
ِّين ا ْلقَ ِّي ُم.)ٖ(
َم َر أََّال تَ ْع ُب ُدوا إَِّال إِيَّاهُ َذلِ َك الد ُ
تعالى :إ ِن ا ْل ُح ْك ُم إال لمو أ َ

أجاب الشاطبي -رحمو ا﵀ -بأف" :األدلة العقمية إذا استعممت في ىذا
العمـ؛ فإنما تستعمؿ مركبة عمى األدلة السمعية ،أك معينة في طريقيا ،أك
محققة لمناطيا ،أك ما أشبو ذلؾ ،ال مستقمة بالداللة؛ ألف النظر فييا نظر في
أمر شرعي ،كالعقؿ ليس بشارع "(ٗ) ،فيي تصرؼ عقمي في النص

الشرعي مف خبلؿ المعرفات المكضكعية التي كضعيا الشارع مف األمر
باالتعاظ ،كاالعتبار ،كالنظر ،فيي داخمة في معنى التكقيؼ العاـ.

(ٔ) ينظر :المكافقات لمشاطبي ْ .ُْْ /بتصرؼ.
(ٕ) عقمية الثبكت  :بمعنى أنيا مف كضع العقؿ.
(ٖ) [سكرة يكسؼ.]َْ :

(ٗ) ينظر :المكافقات لمشاطبي ُ.ِٕ /
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شاَٛاُ:ادلماطذُانمشآَٛحُكهٛحُانُضػحُ،كانمشآٌُانكشٚىُ :

حد تعبير الشاطبي
قعد األصكليكف أف القرآف كمٍّ ٌي النزعة عمى ٌ
 -رحمو ا﵀" :-تعريؼ القرآف باألحكاـ الشرعية أكثره كمي ال يختص بأشخاص

دكف آخريف ،كال بحاؿ دكف حاؿ ،كال زماف دكف آخر ،كما جاء فيو جزئيًّا؛
فيرد إلى الكمية إما باعتبار المآالت ،أك بمعنى األصؿ أم :لمقياس عميو؛ إال

(ٔ)
قعد الطاىر بف عاشكر -رحمو ا﵀ -أف مقصد
ما خصو الدليؿ"  ،حتى ٌ
القرآف  :تجنب التفريع كقت التشريع"(ٕ).

كيستدؿ ليذا األصؿ :بما ذكره الشافعي -رحمو ا﵀ -فيما يحفظ عنو:

" لك لـ ينزؿ مف القرآف إال سكرة العصر لكفتيـ"(ٖ) .قاؿ الطكفي -رحمو ا﵀-
مكضحا ذلؾ" :كاف السمؼ يسمكنيا ميزاف النجاة ،فيقكلكف :ىممكا نزف أنفسنا
ن
بميزاف النجاة ،يعني اإليماف ،كالعمؿ الصالح ،كالتكاصي بالحؽ ،كبالصبر

اص ْوا
اص ْوا ِبا ْل َح ِّ
ق َوتَو َ
كذلؾ؛ ألف لئلنساف قكتيف عممية ،كالييا اإلشارة ب َ وتَو َ
ين آم ُنوا وع ِممُوا الصالِ ِ
ِ
حات
ِب َّ
الص ْب ِر ،كقكة عممية ،كالييا اإلشارة ب الَّذ َ َ َ َ
ّ
كالصبر مف نتائج اإليماف ،فإذا كممت ىاتاف القكتاف حصمت النجاة كالسعادة،
كبعد التداخؿ المذككر لـ تتضمف السكرة غيرىما"(ٗ).

شانصاُ:ادلماطذُانمشآَٛحُ،يغهمحُٔ،يُشأجُنألؼكاوُػايحُ :

استدؿ العمكاني  -رحمو ا﵀ -عمى إطبلقية ىذه المقاصد بقىكلو تى ىعالىى:
شي ٍء و ُىدى ور ْحم ًة وب ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ين.)٘(
سمِ ِم َ
تاب ت ْبياناً ل ُك ِّل َ ْ َ ً َ َ َ َ ُ
َ وَن َّزْلنا َعمَ ْي َك ا ْلك َ
شرى ل ْم ُم ْ
(ٔ) ينظر :المكافقات ْ.َُٖ/
(ٕ) [سكرة العصر.]ّ :

(ٖ) ينظر :التحرير كالتنكير َّ.ْْٔ/

(ٗ) ينظر :اإلشارات اإلليية إلي المباحث األصكلية ص.َٔٗ :
(٘) [سكرة الان ٍحؿ.]ٖٗ :
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ٔظّ ُانذالنح :دلٌت اآلية الكريمة عمى أف" :المقصد األسمى مف تنزيؿ القرآف
صبلح األحكاؿ الفردية ،كالجماعية ،كالعمرانية.

فانظالغ ُانفشد٘ :يعتمد تيذيب النفس كتزكيتيا ،كرأس األمر فيو صبلح
االعتقاد؛ ألف االعتقاد مصدر اآلداب كالتفكير ،ثـ صبلح السريرة
الخاصة ،كىي العبادات الظاىرة كالصبلة ،كالباطنة كنشر الفضائؿ،
كترؾ الرذائؿ كالحسد ،كالحقد ،كالكبر.
ٔأياُانظالغُاجلًاػ :ٙمنبي عمى الصبلح الفردم؛ إذ األفراد أجزاء المجتمع،
كال يصمح الكؿ إال بصبلح أجزائو ،ك -أيضا -ضبط تصرؼ الناس
بعضيـ مع بعض عمى كجو يعصميـ مف مزاحمة الشيكات ،كمكاثبة
القكل النفسانية ،كىذا ىك عمـ المعامبلت ،كيعبر عنو عند الحكماء
بػ«السياسة المدنية».
ٔأيا ُانظالغ ُانؼًشاَ :ٙفيك أكسع مف ذلؾ إذا ىك حفظ نظاـ العالـ
اإلسبلمي ،كضبط تصرؼ الجماعات كاألقاليـ بعضيـ مع بعض ،عمى
كجو يحفظ مصالح الجميع ،كيرعي المصالح الكمية اإلسبلمية ،كحفظ
المصمحة الجامعة عند معارضة المصمحة القاصرة ليا ،كيسمى ىذا
بػ«عمـ العمراف» ،ك«عمـ االجتماع»(ُ).
فإن قيل :إف ما يتكقؼ عمى إثباتو فبل يستدؿ بو؟
ظٕاتَّ ُ :ؼى إال إف د ٌؿ الدليؿ عمى إثباتو ،فإف دلٌت األدلة كتضافرت

عمى إثباتو فيستدؿ بو لحجيتو ،كتنزيؿ األحكاـ في الكاقع كفقا لو.

(ٔ) ينظر :التحرير كالتنكير لمشيخ محمد الطاىر بف عاشكر ُ.ّٖ /
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ساتؼاُ :ذأخز ُادلماطذ ُانمشآَٛح ُؼعٛح ُادلماطذ ُانششػٛحُٔ ،ئٌ ُكاَدُ ُ
ّ
أػى ُيُٓاُ :

فػ «المقاصد القرآنية» يستدؿ ليا بما يستدؿ «لممقاصد الشرعية» لككنيا

أعـ منيا ،كأنيا تستكعبيا ،كما يدؿ عمى األخص يدؿ عمى األعـ كىك ما

يعطييا صفتي االستيعاب ،كالتكامؿ(ٔ)؛ فالمقاصد القرآنية ىي األـ التي تتكلد

عنيا مقاصد الشريعة ،كيتكلد عنيا الكميات التشريعية ،كاألصكؿ االعتقادية،

كجمؿ األفعاؿ السمككية ،كتفعيميا بمعنى أف ترد الجزئيات إلى الكميات
التشريعية ،كأف تنضبط تمؾ الكميات بالمقاصد الشرعية ،كأف تنضبط المقاصد

الشرعية بالمقاصد القرآنية كمف ىنا أخذت صفة العمك فقاؿ «عميا».

العز بف عبدالسبلـ -رحمو ا﵀" :-فمك طمبت قتؿ النممة
كفي ىذا يقرر ٌ
ال َذ َّرٍة َخ ْي ًار َي َرهُ * َو َم ْن َي ْع َم ْل
كالنحمة لكجدتو في قكلو تعالى :فَ َم ْن َي ْع َم ْل ِمثْقَ َ
ش ِّار َي َره ،)ٕ( كطمبت سقي الكبلب لكجدتو في قكلو تعالى :فَ َم ْن
ِمثْقَ َ
ال َذ َّرٍة َ
ش ِّار َي َرهُ ،كلك طمبت قتؿ
َي ْع َم ْل ِمثْقَ َ
ال َذ َّرٍة َخ ْي ًار َي َرهُ * َو َم ْن َي ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ َّرٍة َ
ال َذ َّرٍة َخ ْي ًار َي َرهُ * َو َم ْن
الحية كالعقرب لكجدتو في قكلو تعالى :فَ َم ْن َي ْع َم ْل ِمثْقَ َ
ش ِّار َي َرهُ.)ٖ("...
َي ْع َم ْل ِمثْقَ َ
ال َذ َّرٍة َ
ّ
خايغاُ:الرتاٌُادلماطذُانمشآَٛحُتانؼهمُانكه ٛحُ :

مما يد ٌؿ عمى المكانة السامقة التي تتبكأىا المقاصد القرآنية اقترانيا
بالعمؿ الكمية التي ىي :المقاصد كالغايات الكبرل ،بما ىك أعـ مف

التعميؿ المبحكث في كتب األصكلييف ،كلعؿ الدكتكر :محمد مصطفى شمبي

(ٔ) ينظر :مقاصد الشريعة اإلسبلمية د :طو جابر العمكاني ص ُّٖ.
(ٕ) [سكرة الزلزلة.]ٖ-ٕ :

(ٖ) ينظر :شجرة المعارؼ كاألحكاؿ  ،لمعز بف عبدالسبلـ ص ِِٓ.
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-رحمو ا﵀ -قد تنبو ليذا المقصد مما جعمو يعقد بحثا في كتابو «تعميؿ

األحكاـ» بعنكاف :مسمؾ القرآف الكريـ في التعميؿ.

"لقد سمؾ القرآف في شرعيتو لؤلحكاـ مسمكا بديعا محكما ال يفارقو في
جممتو يمككو في بياف العقائد ،كقصص األكليف ،كلـ يكف في تشريعو يسرد
األحكاـ سردا بؿ عمميا ،كبيف أسبابيا غير أف القرآف لـ يمج الطريقة الممتكية
التي كلجيا المؤلفكف فيما بعد"(ٔ).
فمك قمت  :كيؼ نكلد منيا األحكاـ ؟
أجاب ابف العربي -رحمو ا﵀ -عمى ىذا السؤاؿ فقاؿ في تفسير قكؿ ا﵀
الص ِ
وى ُك ْم َوأ َْي ِد َي ُك ْم إِلَى
آم ُنوا إِ َذا قُ ْمتُ ْم إِلَى َّ
الة فَا ْغ ِسمُوا ُو ُج َ
ُّيا الَِّذ َ
تعالىَ  :يا أَي َ
ين َ
ق وامسحوا ِبرء ِ
ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجمَ ُك ْم إِلَى ا ْل َك ْع َب ْي ِن )ٕ(اآلية ،فقاؿ :ذكر العمماء
ا ْل َم َراف ِ َ ْ َ ُ ُ ُ

أحكاما في العبادات،
أف ىذه اآلية مف أعظـ آيات القرآف مسائؿ ،كأكثرىا
ن
كبحؽ ذلؾ ،فإنيا شطر اإليماف ،كما قاؿ النبي « :الكضكء شطر اإليماف»،
في صحيح الخبر عنو .كلقد قاؿ بعض العمماء :إف فييا ألؼ مسألة ،كاجتمع
أصحابنا بمدينة السبلـ فتتبعكىا فبمغكىا ثمانمائة مسألة ،كلـ يقدركا أف يبمغكىا
األلؼ ،كىذا التتبع إنما يميؽ بمف يريد تعريؼ طرؽ استخراج العمكـ مف خبايا
الزكايا ،كالذم يميؽ اآلف في ىذه العجالة مما نحف فيو االنتداب إلى انتزاع
الجمي كأف نتعرض لما يسنح خاصة مف ظاىر مسائميا" ،كذكر منيا اثنتيف
كخمسيف مسألة"(ٖ).

(ٔ) ينظر :تعميؿ األحكاـ عرض كتحميؿ لطريقة التعميؿ كتطكرىا في عصكر االجتياد
كالتقميد ،تأليؼ الدكتكر :محمد مصطفى شمبي ،أستاذ الشريعة اإلسبلمية بجامعة

اإلسكندرية َُُْىػُُٖٗ -ـ ،طبعة دار النيضة العربية ،بيركت لبناف ،الطبعة
الثانية بدكف.
(ٕ) [سكرة المائدة :اآلية ٔ].

(ٖ) ينظر :أحكاـ القرآف البف العربي ِ.ْٔ /
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كيمكف أف يستدؿ لجامعية ىذه المقاصد مف سنة النبي  : بقكلو :
ت بًجك ً
ً
اً
ام ًع اٍل ىكمًًـ»(ٔ).
اؿ :قى ى
"ع ٍف أىبًى يى ىرٍي ىرةى قى ى
ى
اؿ  :ىر يسك يؿ المو  « : يبعثٍ ي ى ى
ٔظّ ُانذالنح :أخبر النبي  فيما تكاتر عنو بكمية القرآف ،كجامعيتو ،قاؿ
البخارم -رحمو ا﵀ :-بمغني أف ا﵀ يجمع لو األمكر الكثيرة التي كانت

لمف قبمو في أمر كاحد أك أمريف كقاؿ غيره المراد المكجز مف القكؿ مع
(ٕ)

كثرة المعاني"

.

قاؿ ابف حجر-رحمو ا﵀" :-يؤخذ مف إيراد البخارم ىذا الحديث عقب
الذم قبمو أف الراجح عنده أف المراد بجكامع الكمـ« :القرآف الكريـ» كليس ذلؾ
ت بًجك ً
ً
ام ًع اٍل ىكًمًـ» ال شؾ فيو ،كانما
ببلزـ؛ فإف دخكؿ القرآف في قكلو  « :يبعثٍ ي ى ى
النزاع ىؿ يدخؿ غيره مف كبلمو مف غير القرآف؟"" .فالقرآف أعظـ المعجزات
كأفيدىا ،كأدكميا؛ الشتمالو عمى الدعكة كالحجة كدكاـ االنتفاع بو إلى آخر

فضبل عف أف يساكيو كاف ما عداه بالنسبة إليو
الدىر ،فمما كاف ال شيء يقاربو
ن

كأف لـ يقع"(ٖ) .

*

*

*

*

*

*

(ٔ) الحديث :أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو عف أبي ىريرة ،حديث رقـ ُُٔٗ،
ينظر :صحيح مسمـ ِ.ْٔ/

(ٕ) ينظر :المرجع السابؽ ُ.ٗٗ /

(ٖ) ينظر :فتح البارم البف حجر ُّ.ِْٖ /
مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٕٔٚ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

ادلغهةُانصاَُ ٙ

يغانكُانؼهًاءُ فُٗا نٕطٕلُئىلُادلماطذُانمشآَٛحُٔعشقُحتظٛهٓا ُ

يفرض ىذا البحث التطرؽ إلى مسالؾ العمماء لمكصكؿ إلى المقاصد

القرآنية كطرؽ تحصيميا ،كالكشؼ عنيا ،كمف ىذه المسالؾ« :االستقراء
المقاصدم» متعدد المستكيات كاألنكاع؛ فقد يككف :استقراء لؤلدلة المشتركة في
معنى مف المعاني.

 -استقراء لمعمؿ اآليمة إلى حكمة كاحدة.

 استقراء لمقتضى األدلة المشتركة في معنى مف المعاني. -استقراء لممقاصد المشتركة في مكضكع كاحد (ٔ).

 ك«مسالؾ العمؿ»(ٕ) ،ك«التدبر» دكف أف يعني ذلؾ تحييد أصكؿ التفسير،كالتفسير بالسنة ،أك قرينة السياؽ المقالي ،كالحالي ،ككذلؾ المسالؾ
الببلغية التي البد منيا لمكشؼ عف المقاصد القرآنية ،ألنيا الزمة في

كصكؿ البعد اإلقناعي التكاصمي لمقرآف الكريـ مع الباحثيف.

كال نشؾ أف ىناؾ ثمة مسالؾ كطرقا أخرل لمكشؼ عف المقاصد القرآنية،

كما ييمنا دكر ىذه المسالؾ في بناء منظكمة المقاصد القرآنية ،حيث إنيا تمكف

مف الكصكؿ لمقاصد عميا ،قطعية أك قريبة مف القطع.

*

*

*

*

*

*

(ٔ) ينظر :التفسير المقاصدم لمقرآف الكريـ ،لعمي محمد أسعد ص ٓٔ.

(ٕ) مسالؾ العمة :ىي الطرؽ التي يعمـ بيا ككف الكصؼ المعيف عمة الحكـ  .ينظر:
الكاضح في أصكؿ الفقو صُِّٓ /
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َظشٚح

(ٔ)

ادلغهةُانصانس ُ

انٕؼذجُانثُائٛحُنهمش آٌُاجملٛذ

كنظرية مف النظريات القرآنية المساعدة عمى االستفادة مف المقاصد
القرآنية ،أرجع العمكاني -رحمو ا﵀ -اعتماد المقاصد القرآنية كالعمؿ عمى

كشفيا ،كاالستفادة منيا ،كاطبلؽ حاكميتيا إلى مجمكعة مف النظريات القرآنية،
أفرد لكؿ كاحدة منيا كتابا بيف فيو أسسيا ،كأقاـ األدلة عمى اعتبارىا كحجيتيا،
عبلقتيا بمنظكمة المقاصد القرآنية ،كقد أفردت لكؿ منيجية منيا مطمبا أكضح

فيو مفيكميا ،كدليميا ،كحجيتيا ،كعبلقتيا بمنظكمة المقاصد :

ٔانٕؼذج ُانثُائٛح ُنهمشآٌ ُاجملٛذ تعني :أف جميع ألفاظ ،كجمؿ ،كسكر،

كقصص القرآف الكريـ ،مف الترابط ،كاحكاـ النظـ ،كالتناسب بمثابة

الجممة الكاحدة.

قاؿ -رحمو ا﵀ -في بياف مفيكـ الكحدة البنائية لمقرآف المجيد:

-

"أف القرآف بكؿ سكره كأحزابو ،كأجزاؤه ككمماتو يعتبر كأنو جممة كاحدة".
"كأف ىناؾ عبلقة رابطة بيف أحرفو ،كبيف الكممة كاألخرل ،كبيف اآلية

كاآلية ،كبيف السكرة كالسكرة داخؿ ما بيف الدفٌتيف"(ٕ).

التعدد فيو أك التجزئة
"كأف القرآف المجيد كاحد ال يقبؿ بناؤه كاحكاـ آياتو
ٌ
في آياتو ،أك التعضية؛ بحيث يقبؿ بعضو كيرفض بعضو اآلخر ،كما ال
يقبؿ التناقض أك التعارض كغيرىما مف عيكب الكبلـ"(ٖ).

ً
(ٔ) النظرية :قى ً
لكصؼ شيء ما ،سكاء أكاف
ستخدـ
ضياة تثبت ببرىاف ،بقكاعد أك" مبادئ تي
ي
معينة .المعجـ
عمميان ،أـ فمسفيان ،أـ معرفيان ،أـ أدبيان ،كقد
تثبت ىذه النظرية حقيقة ٌ
ي
الكسيط ِ.ِّٗ /

(ٕ) ينظر :مقدمة في إسبلمية المعرفة ص ْٔ.

(ٖ) ينظر :تجديد الخطاب كالمنطمؽ القرآني ص ُٗٓ.
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" -كأنو نص «مكنكف» مستكعب لكؿ الحكادث ،كسائر المستجدات،

كجميع الثقافات ،كالحضارات ،كحاجات كتطمعات كأشكاؽ بني اإلنساف"(ٔ).
شاَٛاُ:يغرُذُْزُِانُظشٚح:

يرم العمكاني -رحمو ا﵀ -أف االعتقاد بكجكب القكؿ بالكحدة البنائية

لمقرآف المجيد ،يدؿ عميو:
ً

كتابو -في غير مكضع -باإلحكاـ ،كمف ذلؾ :قكلو
أٔالُ :تكاتر كصؼ ا﵀ ى
تعالى :الر ِكتَاب أ ْ ِ
صمَ ْت ِم ْن لَ ُد ْن َح ِك ٍيم َخ ِب ٍ
ير.)ِ(
آياتُ ُو ثُ َّم فُ ِّ
ُحك َم ْت َ
ٌ
ٔظّ ُانذالنح :أف القرآف الكريـ متميز عف سائر الكتب المنزلة كغير المنزلة،
متفكؽ عمييا –جميعا -بخصائصو كمزاياه ،كنظمو ،كببلغتو،
كفصاحتو ،كاحد في داخمو تنتظـ حركفو ككمماتو ،كآياتو ،كسكره في
سمؾ كاحد ،كالعقد المنظكـ ،متفرد مف حيث األىداؼ كالمقاصد،
كالغايات ،كاآلثار ،ليبدك ككممة كاحدة ،فبل يقبؿ التحكيؿ ،كالتغيير،

كالتبديؿ فيما يتألؼ منو"(ٖ).
 كقكلو تعالىُ  :ىو الَِّذي أَ ْن َز َل عمَ ْي َك ا ْل ِكتَ ِات.)ْ(
ات ُم ْح َك َم ٌ
آي ٌ
اب م ْن ُو َ
َ
َ
َ
ٔظّ ُانذالنح :دلت اآلية الكريمة أف ا﵀ نزؿ كتابو الخاتـ يم ٍح ىك نما ال يمكف أف
تعرض فيو شبية ،أك يتطرؽ إليو عارض يتيح ألىؿ الفتنة ،كالذيف في
قمكبيـ مرض استثمار ذلؾ عمى كجو الحقيقة ،فيك نص ػَال يأ ِْت ِ
يو
َ
اط ُل ِم ْن ب ْي ِن ي َد ْي ِو وَال ِم ْن َخ ْم ِف ِو تَ ْن ِزي ٌل ِم ْن ح ِك ٍيم ح ِم ٍ
ا ْلب ِ
يد.)٘(
َ
َ
َ
َ َ َ
(ٔ) ينظر :الكحدة البنائية لمقرآف المجيد ص ُّ.ُْ-
(ٕ) [سكرة ىكد.]ُ :

(ٖ) ينظر :الكحدة البنائية لمقرآف المجيد ص ُِ.
(ٗ) [سكرة آؿ عمراف]ٕ :
(٘) [سكرة فصمت.]ِْ :
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قاؿ الرازم -رحمو ا﵀" :-مف تأمؿ في لطائؼ نظـ ىذه السكرة كفي

بدائع ترتيبيا عمـ أف القرآف كما أنو معجز بحسب فصاحة ألفاظو كشرؼ

معانيو ،فيك أيضا معجز بحسب ترتيبو كنظـ آياتو كلعؿ الذيف قالكا :إنو معجز
بحسب أسمكبو أرادكا ذلؾ إال أني رأيت جميكر المفسريف معرضيف عف ىذه

المطائؼ غير متنبييف ليذه األمكر"(ٔ).

فميس ىناؾ أم كتاب أك خطاب عربي أك كارد بغير العربية عمى أم

مستكل كاف يتمتع بيذه الصفة عدا القرآف الكريـ إذ يستحيؿ عمى كتاب حتى لك
بني في شكؿ مكسكعة تبمغ عشرات بؿ مئات المجمدات أف يستكعب نبأ مف

قبمنا ،كما ىك إال تاريخ البشرية كميا ،كتفاصيؿ ذلؾ التاريخ بشرا ،كأشياء،

كأحداثا ،كعبرا ،كدركسا"(ٕ).

 -تواتر جمع من آيات الكتاب الكريم عمى ذم اهلل تعالى من يؤمنون ببعض

الكتاب ويكفرون ببعض:
ض ا ْل ِكتَ ِ
ون ِب َب ْع ِ
اب
كقكلو تعالى :أَفَتُ ْؤ ِم ُن َ
ي ْفع ُل َذلِ َك ِم ْن ُكم إَِّال ِخ ْزي ِفي ا ْلحي ِ
اة ُّ
الد ْن َيا َوَي ْوَم
ََ
ٌ
َ َ
ْ
(ٖ)
وما المَّ ُو ِب َغ ِ
ون . كقكلو تعالى:
اف ٍل َع َّما تَ ْع َممُ َ
ََ
(ٗ)
ان ِع ِ
ين. 
ض َ
ين َج َعمُوا ا ْلقُ ْرَء َ
الَِّذ َ

ون ِب َب ْع ٍ
اء َم ْن
َوتَ ْكفُُر َ
ض فَ َما َج َز ُ
ِ
ش ِّد ا ْل َع َذ ِ
اب
ُّون إِلَى أَ َ
ام ِة ُي َرد َ
ا ْلق َي َ
ين *
َ ك َما أَ ْن َزْل َنا َعمَى ا ْل ُم ْقتَ ِس ِم َ

(ٔ) ينظر :مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير ٕ.َُٔ /
(ٕ) ينظر :الكحدة البنائية لمقرآف المجيد ص ُٓ.

(ٖ) [سكرة البقرة.]ٖٓ :
ايت الشاة تىع ً
ضك ك ً
ضىيةن ،إذا ا
أعضاء .كيقاؿ
جزأتيا
الع ٍ
كعض ي
ض يك :كاحد األعضاء .ى
ٍ
ن
(ٗ) ي
الع ٍ ي
فرقكا أقاكيميـ فيو
فرقتو .كفي معنى اآلية :أف المشركيف ا
ايت الشيء ،إذا ا
أيضان :عض ي
ً
ً
ً
األصمعي:
ضيىةه.
فجعمكه كذبان كسح انر ،ككيانةن كشع انر .كيقاؿ نقصانو الياء كأصمو ع ى
ٌ
زكف ً
ؽ مف الناس ً
بمعنى كاحد .ينظر :الصحاح في
ضكف ك
ه
في الدار ًف ىر ه
أصناؼ ،ن
كع ى
كع ى
المغة ُ.ْٕٖ /
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ٔظّ ُانذالنح :ذـ ا﵀ الذيف جعمكا القرآف أجزاء متفرقة ،فالقرآف جسـ كاحد،

مجزنءا،
مفرقنا
ٌ
كعضك كاحد ،فا﵀ سبحانو قد نفى أف يككف القرآف ٌ
فقكلو":عضيف" أم :أجزاء متفرقة ،كالتعضية معناىا :التجزئة كالتفريؽ،

يت الجزكر كالشاة تعضية :إذا جعمتيا أعضاء كقسمتيا.
عض ي
يقاؿٌ :
يقكؿ العمكاني -رحمو ا﵀" :-فػ «المقتسمكف» كاف تعددت أقكاؿ المف اسريف

مقس نما ،فما كافؽ ما
فييـ ،فإاننا نرجح أف يككف المراد أكلئؾ الذيف جعمكا القرآف ٌ
لدييـ قالكا بصحتو مع دعكل اقتباسيـ منو ،كما خالؼ ما عندىـ مف تراث قالكا
فقسمكه كقالكا:
فيو ما يشاؤكف :أساطير األكليف ،أك سحر ،أك كيانة ،أك شعرٌ .
عممية مكاقفيـ
"بمكضكعيتيـ" أك
نؤمف ببعض كنكفر ببعض ليخدعكا البسطاء
ٌ
ٌ
المضطربة التي ال دليؿ عمييا" (ٔ).
شانصاُ:أطمُفكشجُانٕؼذجُانثُائٛحُنهمشآٌُاجملٛذُ :

اني -رحمو ا﵀ -جيكد جمع مف األصكلييف ،تكممكا عف ىذه
سبؽ العمك ٌ
بدعا مف القكؿ ،بؿ امتداد لجيكد
النظرية فمـ يكف كشفو عف مقاصد القرآف ن
سابقة حكؿ دارت حكؿ «عمدة األحكاـ – القرآف الكريـ» ،كالرسالة الخاتمة مف

الرد لؤلصؿ األكؿ كىك «كتاب ا﵀»،
رب العالميف ،دارت كميا في فمؾ ٌ
حصرت منيا:
-

ظٕٓدُأتُٙتكشُتٍُانؼشت( ٙتّْٓ :ىػ) في كتابو «سراج المريديف في

الديف» :حيث قاؿ" :ارتباط آم القرآف بعضيا مع بعض حتى تككف
سبيؿ ٌ
كالكممة الكاحدة متسعة المعاني منتظمة المباني ،عمـ عظيـ"(ٕ).

(ٔ) ينظر :الكحدة البنائية لمقرآف المجيد صٗ.

الديف ،تأليؼ محد بف عبدا﵀ بف محمد بف العربي
(ٕ) ينظر :سراج المريديف في سبيؿ ٌ
المعافرم اإلشبيمي تحقيؽ :د /عبدا﵀ التكراني طبعة دار الحديث الكنانية.
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-

ٔظٕٓد ُاإلياو ُفخش ُانذُ ٍٚانشاص٘ في كتابو «نياية اإليجاز في دراية

تبنى في ىذا الكتاب «نظرية النظـ» سار فيو عمى نيجو
اإلعجاز» فقد ٌ
في كتبو األخرل ،التي أًىلؼ أف يستعيف فييا بالمنطؽ ،كالطرؽ الفمسفية،
كالتفريع عمى أصكؿ المسائؿ كاالستطراد الكثير ،لكنو لـ يمتفت بقدر كاؼ

إلى ما يتعمؽ بجماؿ النص كركعة النظـ ،كاعجاز أساليب التعبير،
كىك جكىر قضية النظـ .ككذلؾ فعؿ في تفسيره حيث رأيناه يتجو

الكجية ذاتيا"(ٔ).
-

ظٕٓد ُاإلياو ُػض ُانذُ ٍٚتٍ ُػثذ ُانغالو  :حيث قاؿ" :عمـ المناسبة
حسف ،كيشترط في حسف ارتباط الكبلـ أف يقع في أمر يمتٌ ًحد مرتبط أكلو
بآخره ،فإف كقع عمى أسباب مختمفة لـ يقع فيو ارتباط ،كالقرآف نزؿ في
نيؼ كعشريف سنة في أحكاـ مختمفة شرعت ألسباب مختمفة ،كما كاف

كذلؾ ال يتأتى ربط بعضو بعض"(ٕ).

كثيرا ،كانما قد نجد إشارة ليا
كفي تراثنا المغكم نجد ليذه الكحدة نا
أثر ن
عند ابف ىشاـ-رحمو ا﵀ ،)ٖ( -أك عند أبك عمي الفارسي-رحمو ا﵀-
(تّٕٕ ىػ)

(ٗ)

أك عند المحاسبي-رحمو ا﵀(-ت ِّْىػ)  ،في معرض

(ٔ) ينظر :نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز لمرازم ص تحقيؽ :نصر ا﵀ حاجي مفتي
أكغمك ،طبعة دار صادر بيركت ُِْْىػََِْ-ـ ،كالتحرير كالتنكير المقدمة الثانية

ُ.ِٕ/

(ٕ) ينظر :البرىاف في عمكـ القرآف لمزركشي ُ.ّٕ /

(ٖ) ابف ىشاـ :ىك جماؿ الديف عبد ا﵀ بف يكسؼ المصرم كلد في القاىرة كتكفي فييا،
ألفية
كاف مف كبار عمماء المغة كالنحك ،لو عدة مؤلفات مثؿ :أكضح المسالؾ إلى ٌ
ابف مالؾ.

(ٗ) أبك عمي الفارسي :ىك الحسف بف أحمد بف عبد الغفار مف كبار عمماء المغة.
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كبلمو عف معادلة القرآف لمككف ،كنجدىا كذلؾ عند األصكلييف في دائرة

العضكية.
المكضكعية كليس
األحكاـ ،ككميا إشارات لمكحدة
ٌ
ٌ
بيف العمكاني -رحمو ا﵀ -أنو يعثر عمى نقؿ ألبي عمي الفارسي -رحمو

ا﵀ -يبيف بجبلء ككضكح أف مفيكـ الكحدة البنائية مكجكد لدييـ كفي ذلؾ ينقؿ
كبلـ أبي عمي الفارسي في أثناء حديثو عف إعراب آية مف القرآف الكريـ... " :

ثـ استؤنؼ القسـ؛ قالكا :كانما صح ذلؾ ألف القرآف -كمو -كالسكرة الكاحدة،

ُّيا
كليذا يذكر الشيء في سكرة كجكابو في سكرة أخرل ،نحك :ك ََقَالُوا َيا أَي َ
(ٔ)
الَِّذي ُنِّز َل َعمَ ْي ِو ِّ
َنت ِب ِن ْع َم ِة َرِّب َك
ون ، كجكابوَ  :ما أ َ
الذ ْك ُر إِنَّ َك لَ َم ْج ُن ٌ
ِب َم ْج ُن ٍ
ون.)ٕ(
ساتؼاُ:فٕائذُْزُِانُظشٚحُٔ،ػاللرٓاُتادلماطذُانمشآ َٛحُ :

ألزـ العمكاني -رحمو ا﵀ -بإعادة االعتبار إلى الكحدة البنائية لمقرآف

المجيد؛ مف أجؿ عبلج مسألة االنفصاؿ بيف الرؤية الكمية اإلسبلمية ،كالفقو في

رد االعتبار إلى الكميات
صكرتيو الكبرل كالصغرل ،فيقكؿ" :كمقتضى ىذا ٌ
القرآنية ،كالكميات الشرعية -بكجو عاـ  -بعد أف كاد االنشغاؿ بالدليؿ الجزئي،
كدقائقو يطمس األىمية البالغة لتمؾ الكميات ،كيعطؿ تشغيميا"(ّ).

كيرل العمكاني أف التفسير المكضكعي محاكلة جيدة لمكحدة المكضكعية:

فالنتاج "تفسير آيات األحكاـ" لدل المفسريف الفقياء مف جمعيـ آليات

األحكاـ ،في مكضكع كاحد بعضيا إلى بعض ،كاالستفادة مف ىذا الضـ كالجمع

(ٔ) [سكرة الحجر.]ٔ:

(ٕ) ينظر :مغني المبيب البف ىشاـ  ،ص .ِّٖ :دار الفكر -بيركت ،الطبعة السادسة،
ُٖٓٗـ.

(ٖ) ينظر« :التكحيد كالتزكية كالعمراف» ص َُ.
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يصمح أف يككف نكاة لمتفسير المكضكعي كالذم بدكره يقكدنا نحك الكحدة

المكضكعية.

كيحدد العبلقة بيف «التفسير المكضكعي» كبيف «الكحدة البنائية» ،

فيؤكد عمى أنيما متكازياف ال يفترقاف ،كاعتبر التفسير الفقيي المصطمح عميو

بػ «أحكاـ القرآف» ىك ميبلد لنظرية الكحدة البنائية عند الفقياء؛ الستثماره في

الكصكؿ إلى مراد ا﵀ قدر الطاقة ،لكف كثي ار مف العمماء لـ يبف عمى تمؾ

الفكرة ،أك يكمؿ الطريؽ.

كعبر العمكاني -رحمو ا﵀ -عف ذلؾ بقكلو :ك «الكحدة البنائية» لمقرآف

المجيد لك أتيح ليا مف يبمكرىا في تمؾ المرحمة ،كما يمكف أف تنعكس عميو مف

أمكر لفتحت مف العمـ اإلسبلمي أبكابان كثيرة ،كعادت عميو كعمى عمكـ القرآف -

خاصة -بفكائد منياجية جميمة ،كلحسمت كثي انر مف الغبش الذم دار حكؿ
ٌ
(ٔ)
التنزيؿ ،كأصمحت كثي انر مف الخمؿ" .
كنبو -رحمو ا﵀ -عمى استثمار ككذلؾ في القصص القرآني ،كاألمثاؿ

آنية- ،كما قاؿ الشافعي كغيره – يشتمبلف عمى عمـ كثير(ٕ)" .فالقرآف كتاب
القر ٌ
(ٔ) ينظر :الكحدة البنائية لمقرآف المجيد ص ُٔ.

(ٕ) كفي ىذا التنبيو عظيـ فائدة الشتماؿ األمثاؿ القرآنياة عمى أحكاـ كتشريعات ،كما تشتمؿ
عمى خبلصات التجارب كالخبرات .كاف جاءت عمى غير ما عيد في آيات األحكاـ

كالتشريع مف أساليب.
الشافعي األمثاؿ القرآنياة مما يجب عمى المجتيد معرفتو ،فقاؿ  -كىك
عد اإلماـ
كقد ٌ
ٌ
مؤىبلت المجتيد العممياة "  ...ثـ معرفة ما ضرب فيو مف األمثاؿ الدكاؿ عمى
يبيٍّف ٌ
طاعتو ،المثبتة الجتناب معصيتو " ...فجعميا بذلؾ جزءان مما يجب عمى المجتيد
معرفتو مف "عمكـ القرآف" ينظر :اإلتقاف ِ.ُُّ /

الماكردم "  ...أف مف أعظـ عمـ القرآف عمـ أمثالو كالناس في غفمة عنو " ...
كذكر
ٌ
ينظر :عمى ما في البرىاف لمزركشي ُ ،ْٖٔ /كاإلتقاف ِ.ُُّ /
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القيـ ،كالقيـ العميا ،كالمقاصد الكبرل التي تكاد تجدىا في كؿ سكره كآياتو ،ىي

التزكية ،كالعمراف ،كبيا ترتبط سائر القيـ األخرل مف العدؿ،
ثبلثة :التكحيد ،ك ٌ
تعرض القرآف لو .كىذه القيـ الثبلثة
كاإلحساف ،كالحرٌية ،كالمساكاة ،كنحكىا مما ٌ

اإلنسانية
قيـ حاكمة ،فييا قدرة عمى االنعكاس عمى سائر األفعاؿ كالتصرفات
ٌ
منيجية
كاعطائيا أقياميا؛ كلذلؾ فإنيا تشكؿ منظكمة متكاممة لبناء
ٌ

اجتياد معاصر"(ٔ).

يشاظؼاخ :قاؿ العمكاني -رحمو ا﵀" :-كرجكعنا إلى القرآف الكريـ ال يقؼ عند
ما عرؼ لدل األصكلييف بآيات األحكاـ ،بؿ ننظر في كتاب ا﵀

كمٌو –" ،كأقاـ حكؿ ىذه القضية عددا مف المراجعات:

اْلٔىل :راجع العمكاني الفقياء الذيف حصركا آيات األحكاـ في خمس مائة آية
عمى أقصى تقدير لكنو ال يناقش ىنا فكرة العدد -فميس ىذا مجاليا-؛

لكنو يشير -رحمو ا﵀ -إلى أف البحث في جمع آيات األحكاـ يعد
النكاة األكلى الذم تنبني عميو فكرة التفسير المكضكعي.

يقكؿ -رحمو ا﵀ :-ك«التفسير المكضكعي» الذم برز حيف بدأ النظر

حددكا أعداد آيات األحكاـ بخمسمائة أك
فيو عمى أيدم الفقياء الذيف ٌ
نحكىا  ...كميما يكف فإننا ال نستيدؼ ىنا تحديد العدد الدقيؽ ،كال

ىمنا-ىنا-
مناقشة الفكرة ذاتيا -كاف كاف لنا عمييا مبلحظات -ألف ٌ
منصرؼ إلى التدليؿ عمى كالدة فكرة «البحث المكضكعي» في القرآف

أحكاما"(ٕ).
تفسي انر ،أك
ن

انصاَٛح :راجع العمكاني قضية االختبلؼ الفقيي كتعارضو مع الكحدة البنائية:
(ٔ) ينظر :العقؿ المسمـ كاالجتياد ص ٓٔ.

(ٕ) ينظر :الكحدة البنائية لمقرآف المجيد ص ّْ.
مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٕٓٛ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

فيرل -رحمو ا﵀ -أنو ال يجتمع االختبلؼ الفقيي مع القكؿ بكحدة القرآف

البنائية؛ ألف مداره االختبلؼ عمى الدليؿ الجزئي ،كيغني عف ذلؾ البحث عف
أدلة أخرل ،أك االتجاه لعمكمات األدلة ،يقكؿ الشيخ -رحمو ا﵀" :-فإذا لـ

يتمكف مف ىدـ اعتراضات المعترض كفقنا لمقكاعد المنطقية ،كآداب البحث
كالمناظرة ،فعميو أف يبحث عف أدلة أخرل ،يستدؿ بيا عمى مدعاه .كىكذا ،فأيف
كمتى يمكف االلتفات إلى «الكحدة البنائية» لمقرآف المجيد ،كالناس مستغرقكف

في التصكرات الجزئياة ،كىذه التصكرات متحكمة في مناىجيـ في قراءة القرآف،
كاستنباط األحكاـ منو؟!"(ٔ).

خايغأُ :ظّ ُانرتاتظ ُتني َُظشٚرُ :ٙاجلًغ ُتني ُانمشاءذنئُ ،انٕؼذجُ
انثُائٛحُ :

أضاؼ أستاذنا -رحمو ا﵀ -عمي أف ىناؾ ترابطا بيف الكحدة البنائية

كالجمع بيف القراءتيف :كذلؾ الكتشاؼ العبلقة المنيجية الناظمة آليات القرآف

كىك ما يسمي بػ «إعجاز النظـ» المؤدم بالقكؿ« :الكحدة البنائية» ،ثـ المقايسة
بينو كبيف القكانيف كالسنف المبثكثة في الككف كالمييمنة عمي حركتو ،تجد الترابط

بيف النظاميف كاشفنا عف كجو الكحدة كالعبلقة بينيما.

*

*

*

*

*

*

(ٔ) ينظر :الكحدة البنائية لمقرآف المجيد ص ّّ.
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ادلغهةُانشاتغ ُ

َظشٚح ُ اجلًغُتنيُانمش اءذني ُ

دأب الدكتكر العمكاني -رحمو ا﵀ -عمي بياف فكرة الجمع بيف القراءتيف

في ج ٌؿ كتبو ،كغالب حكاراتو بؿ أكصميا لمرتبة النظرية ،كقد أحياىا مف رقاد
التراث ساعده فييا نشأتو في المدرسة األصكلية ،كتتبعو لما كتب فييا ،فقاؿ:

مترسميف خطى مف سبقنا ،فإف
ألمة القرآف اليكـ -بيذه الحمٌة
ٌ
"كنحف إذ نقدميا ٌ
لنا كبير األمؿ في أننا قد أبرزنا أىميتيا في محكر «المنيجياة القرآنياة»،
(ٔ)

كأظيرنا ككنيا مكضكعان شديد األىمية عظيـ الخطر"

عرؼ العمكاني -رحمو ا﵀ -بيذه النظرية بعبارة جامعة فقاؿ
أٔالُ :يفٕٓيٓاٌ :
الجمع بيف القراءتيف :ىي عبارة عف "قراءة الكحي المسطكر ،بالككف
المنظكر ،كالعكس"(ِ).

ٔيؼىن :قراءة الكحي المسطكر (القرآف الكريـ) ،كقراءة الكجكد (الككف
معا ،كفيـ كبل منيما باآلخر" .كذلؾ باعتبار القرآف
المنظكر) ن
معادال مكضكعيًّا لمكجكد الككني ،يحمؿ ضمف كحدتو الكمية منيجية
ن

متكاممة يمكف فيميا ،كاكتشافيا في إطار التنظير لمرؤية الككنية،

تكضيحا لما جاء بو
كما أف الككف يحمؿ ضمف كحدتو الكمية ،كسننو
ن
القرآف الكريـ"(ّ).
-

"كما أنيا تشمؿ قراءة الخمؽ كأصمو ،كالكجكد كغايتو كصيركرتو ،قراءة مف

عمٌمو ا﵀ بالقمـ ،كىك اإلنساف –كاف كاف جزنءا مف الككف ،لكنو عند تدقيؽ

(ٔ) ينظر :الجمع بيف القراءتيف د :طو جابر العمكاني ص َٓ.

(ٕ) ينظر :الخصكصية كالعالمية في الفكر اإلسبلمي ص ِّٔ.

(ٖ) ينظر :مقاصد الشريعة اإلسبلمية د :طو جابر العمكاني ص ُّٓ.
مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٕٕٛ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

صغر لمكجكد الخارجي ،كمستخمفنا فيو"(ُ) ،كأيضا
أنمكذجا يم ًّا
يعد
النظر ٌ
ن
الككنية ،كالسماء كما في حبكيا ،كاألرض كما عمييا كما في
قراءة "لآلفاؽ
ٌ
باطنيا ،كالبحار كالمحيطات كما حكتو بطكنيا"(ٕ).

-

كىي :نظرة تكاممية ،تطبيقية ،ال مجرد نظره تقريبية ،لمكصكؿ إلي اعتبار

معا ،كذلؾ بمحاكلة إيجاد
القرآف سقفنا معرفيًّا لدم المسمـ كغير المسمـ ن
العبلقة الرابطة بيف الكحي كبيف الككف.

شاَٛاُ:أدنحُْزُِانُظشٚحُ :

رأم العمكاني أف الجمع بيف القراءتيف فريضة ،كدلؿ عمي فرضيتيا مف

عدة أكجو:

انٕظّ ُانُمه :ٙأن اهلل أمر بيذه القراءة في أول ما نزل من القرآن ،فقاؿ
*
ق ِ
ان ِم ْن َعمَ ٍ
ق*اق َأْ
تعالى :اق َأْ
ْر َو َرُّب َك
ق َخمَ َ
اسِم َرِّب َك الَِّذي َخمَ َ
نس َ
ْر ِب ْ
اإل َ
األَ ْك َرم * الَِّذي َعمَّم ِبا ْل َقمَِم* َعمَّم ِ
ان َما لَ ْم َي ْعمَ ْم*.)ّ(
نس َ
اإل َ
َ
َ
ُ

مكرر
نا
ٔظُّانذالنح :أف الجمع بيف القراءتيف كرد بو األمر في أكؿ سكرة العمؽ
حد ما قعد األصكليكف.
غير مصركؼ بصارؼ فأفاد الكجكب ،عمي ٌ
"فكانت آيات صدر سكرة العمؽ محددة لعدد مف األمكر الجكىرية،

كبيف مصدر العمـ كىك
كبيف عبلقة العمـ بالقمـٌ ،
ففييا أمر ا﵀ بالقراءةٌ ،
كبيف أف األمر مكجو إلى المخمكؽ اإلنساني الذم خمقو
ا﵀ سبحانوٌ ،
ا﵀ مف عمؽ ،كأف مف طبيعتو أنو ال يعمـ حتى يعممو ا﵀.

كأكضحت اآليات أف القراءة المأمكر بيا ىي قراءة باسـ ا﵀ تعالى ،ثـ
بمعيتو تسير ،حتى تكصؿ إلى عمـ يمكف أف يدكف باألقبلـ ،فتنقؿ إلى السطكر
(ٔ) ينظر :مقاصد الشريعة اإلسبلمية د :طو جابر العمكاني ص ُّٓ.
(ٕ) ينظر :الخصكصية كالعالمية في الفكر اإلسبلمي ص ِّٔ.
(ّ) ينظر :اآليات ُ ٓ-مف سكرة العمؽ.
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كتشيع بيف البشر ،كال بد مف أف تفيـ القراءة عمى أنيا تعبير يتسع ليشمؿ
المسطكر مف الكتب ،كالمنشكر في الكجكد؛ فسكر الكتاب كآياتو تقرأ ،كآفاؽ
الككف تقرأ ،كتتبلزـ القراءتاف حتى ينتج مف ىذا التبلزـ عمكـ كمعارؼ كخبرات
كتجارب ،يقاـ عمييا العمراف كتنبثؽ منيا حضارة اإليماف ،كتمؾ ىي القراءة
التامة المكصمة لمعمـ النافع كالمعرفة الضركرٌية"(ٔ).

ٔأيا ُانؼمم :فرأم أستاذنا ضركرة ىذا المنيج لمف أراد أف يق أر القرآف قراءة
تدبر ،كأف يتمكه حؽ تبلكتو ،لكي يتكافؽ المكتكب المقركء مع المشاىد
المحسكس ليككنا مف باب داللة الشاىد عمي الغائب ،فمنيج القراءة في
الخمؽ ينطمؽ مف قراءة األنفس «كىي قراءة جزئية» باتجاه الككف
كمية» لمكصكؿ إلي الذات سبحانو كتعالي أصؿ
كاآلفاؽ «كىي قراءة ٌ
كؿ األصكؿ .كيرل أف الجمع بيف القراءتيف مدخؿ مف مداخؿ القكؿ
بػ«حاكمية القرآف» عمى جميع ما عداه مف الكتب كالمناىج(ٕ).
كضركرة القكؿ بالقراءتيف :أف المعارؼ اإلنسانية بجميع أنكاعيا

اإلنسانية ،كاالجتماعية ،كالطبيعية ما زالت ليا أبعاد عكسية في الكاقع ،كأسئمة
حيرم ال تجد المدارس العممية المختمفة –عمي كؿ تقدميا -إجابات ليا حتى
اآلف ،كفكرة الجمع بيف القراءتيف ىي الفرصة السانحة كمدخؿ الكلكج إلي
معارؼ اآلخر كثقافتو ،كمحاكلة تكجيو نظره إلي ا﵀ بصفتنا أمة القطب الكسط
المتحممة لدعكة البشرية كىدايتيا.

(ٔ) ينظر :إصبلح الفكر اإلسبلمي د /طو جابر العمكاني ص ّٗ
(ٕ) ينظر :الجمع بيف القراءتيف ص َُ.
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شانصاُ:أطمُفكشجُاجلًغُتنيُانمشاءذنيُ :

اني ابتكار ىذا المنيج ،كلكف أعاد صياغتيا كتجديدىا مف
لـ يدعي العمك ٌ
تراثنا اإلسبلمي ،فقد ٌنبو إليو بإيجاز جمع مف كبار عممائنا القدامى ،منيـ:

المحاسبي (ت ِّْىػ) في كتابو «العقؿ كفيـ القرآف».
 الحارثٌ
 أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ (تِٓٓ :ىػ) في غالب كتابو« الحيكاف» (ٔ).
 أبك زيد البمخي (تِِّىػ) في كتابو« :مصالح األبداف كاألنفس» ،كرؤيتوفي عمـ الصحة النفسية.

 كالفخر الرازم (ت َٔٔ :ىػ) تكسع الفخر الرازم في ىذا المجاؿ ،حيث بنىتفسيره الكبير المسمى :بػ«مفاتيح الغيب» عمى ىذه «المنيجية» في حدكد

السقؼ المعرفي لعصره.

ابي ،كالغزالي،
ككذا "شذرات عند أبي طالب
المكي ،كاماـ الحرميف ،كالفار ٌ
ٌ
كابف حزـ ،كالقاضي عبد الجبار اليمداني -رحميـ ا﵀ ،-كىذه المنيجية تكشؼ
بقكة مدل التأثر الكبير مف اإلماـ الرزام عمي النظرة التجديدية عند العمكاني.

ككصؼ العمكاني  -رحمو ا﵀ -ىذه اإلشارات كاإلطارات بأف النظرية لـ

تأخذ حظيا كلـ تنضج كتسكم عمى سكقيا كلـ تبرز جكانبيا .يجب متابعة ما
كتبو ىؤالء لتسنا لنا بناء نظرية معرفية جديدة تجمع في قراءتيا بيف

اإلنساف ،كالككف.

(ٔ) فقد أطنب الجاحظ في ذكر آم القرآف الكريـ ،كحديث نبينا محمد  ،كانطكل الكتاب
عمى ثقافة متشعبة األطراؼ ،كما تحدث فيو عف األمراض التي تعترض اإلنساف

كالحيكاف؛ كطرؽ عبلجيا ،كتطرؽ إلى المسائؿ الكبلمية التي عرؼ بيا المعتزلة،
كتحدث عف خصائص كثيرة مف البمداف ،كعرض لبعض قضايا التاريخ .ينظر :مقدمة
كتاب الحيكاف ص ْ.
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ٔيٍ ُانؼاطش :ٍٚتنادل ليذه المنيجية مف المدرسة األزىرية :الشيخ محمد

عبده ،كمف غيرىا ،محمد إقباؿ ،كغيرىـ ،كقدميا السكداني محمد أبك

فمسفي(ٔ).
القاسـ -رحميـ ا﵀ ،-في إطار
ٌ

ساتؼاُ:فٕائذُْزُِانُظشٚحُٔ،ػاللرٓاُتادلماطذ ُ انمشآَٛحُ :

أشار العمكاني أف المقاصد القرآنية تعتمد عمى منيج الجمع بيف

القراءتيف ،مف حيث االتفاؽ في الغايات ،كاألىداؼ" ،كالفرصة تكجيو ىذه

المنيجياة لمنفاذ إلى مقاصد القرآف المجيد كمحاكره كقيمو العميا ككميااتو ،كتفيـ

الماضكية ،أك التأكيبلت
منيجيان يحمي مف الكقكع في إطار
السنف
النبكية فيمان
ٌ
ٌ
ٌ
الباطناية ،أك المحاكالت االنتقائية التي تعمؿ عمى إحداث تعديبلت أك تأكيبلت
لتطبيقات الماضي لتعيد إنتاجو في الحاضر ،فكأانيا مجرد تعبير عف الماضي

في ثكب جديد"(ٕ).

كعدد -رحمو ا﵀ -مجمكعة مف الفكائد إلعماؿ ىذه المنيجية منيا:
 تقديـ رؤية حضارية عالمية يتكصؿ بيا لتأسيس عمراني سميـ ،بكاسطة فيـمنجية القرآف.

ككني  -عالمي -ال يقتصر عمى قراءة الككف بمفرده ،كال
 االنتياء إلى فيـٍّ
قراءة لمكحي بعيدا عف ،بؿ فيـ يجمع بيف القراءتيف.
(ٔ) شرح محمد أبك القاسـ ىذه المنيجية مف كجية نظره في كتابو «العالمية اإلسبلمياة

الثانية» ،كجعميا في مستكيات ثبلثة :مستكل التأليؼ بيف القراءتيف كنسبو إلى سيدنا

إبراىيـ  ،كمستكل الجمع كنسبو إلى سيدنا محمد  ،كمستكل الدمج  .كيعتبر
مغنيا عف الدخكؿ
العصر الحاضر بمثابة البداية لو؛ لكننا نرل «الجمع بيف القراءتيف» ن
فيما عداه ،كقد أعددت في إطار سمسمة الدركس الحسنية الرمضانية في المغرب

ُّٗٗـ .ينظر :التجديد كاالجتياد ص ّٗ.
(ٕ) ينظر :الجمع بيف القراءتيف ص ْْ.
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 تكجيو ىمـ أصحاب التخصصات النظرية التراثية ،كالعممية التجريبية بالعمؿعمى منيجية تجمع عممية تجع بيف النظريف ،كتكلؼ بينيما.

 إدراؾ أحكاؿ األمـ كالحضارات ،لمبلحظة الفرؽ بيف مف استفاد بالكحيكاتبعتو ،كبيف مف تجاىمو ،كتعامؿ مع الككف دكف استنارة بيداية الكحي-كما

نرل في الطفرة العممية المعاصرة ،-ليككف دليبل أف صبلح البشرية كتفكقيا
مرىكف بإتباع الكحي كاالستنارة بو .

 البرىنة عمي فكرة التكافؽ في عقؿ اإلنساف بيف الككف المفتكح كالمكحالمسطكر ،لمداللة عمى أف خالؽ كمسير ىذا الككف ىك مف سطر ىذا
الكتاب المكنكف ،ليسماـ لمدليؿ كالحكـ.

 مدخؿ لمعقؿ المعاصر ،لمتحميؿ المنيجي ،كالنقد ،كالتفسير ،كاطارالككنية.
مكضكع اي لمحركة الفكرياة في تعامميا مع النصكص كالقضايا
ٌ
ُ
ُ

* * * * * *
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ادلثؽسُانصانس ُ

متٓٛذُ :

يُظٕيحُادلماطذُانمشآَٛحُانؼهٛاُاحلاكًحُػُذُانؼهٕاَُ ٙ

قاؿ العمكاني-رحمو ا﵀" :-حينما أردت أف أستخرج مف القرآف المجيد

األساسية التي جعؿ منيا مقاصده العميا التي دارت آياتو الكريمة
محاكره
ٌ
كسكره كأحزابو حكليا ،كبعد جيكدم المتكاضعة كجدت أنيا تكاد تنحصر في
خمسة مقاصد:

ادلمظذُاْلٔلُ:انرٕؼٛذُ ُ.

ادلمظذُانصاَُ:ٙانرضكٛحُ .

ادلمظذُانصانسُ:انؼًشاٌُ .

ادلمظذُانشاتغُ:اْليحُ .

ادلمظذُاخلايظُ:انذػٕجُ .

ثـ بعد أف بيف -رحمو ا﵀ -عددىا قاؿ" :فيذه المقاصد العميا الحاكمة

الخمسة ىي جماع مقاصد الحؽ مف الخمؽ ،كىي التي دارت حكليا آيات
الكتاب الكريـ في سكره كمٌيا ،كعمييا قامت أعمدة كحدتو البنائياة ،كتفعيميا أيسر

بكثير مف تفعيؿ تمؾ التي تعارؼ الفقياء كاألصكليُّكف -خاصاة المتأخركف
منيـ -عمى اعتبارىا مقاصد الشريعة ،كىي في الحقيقة ًح ىكـ التشريع التي تبيٍّف
(ُ).
ًح ىكـ التشريع كفكائده"
كىذه المقاصد عبلقتيا مع بعضيا البعض تكصؼ بالتداخؿ ،كالتناسؽ،

كالتشابؾ ،كالعمؿ ضمف كحدة «مقاصدياة كبرل» بحيث تعمؿ جميعيا دكف

عمؿ كاحدة كتعطيؿ األخرل ،فتصنع "رؤية كمياة ككنياة" في الككف كاإلنساف
و
بشكؿ شامؿ،
فاعبل في المعرفة كالنشاط اإلنسانييف
كالحياة ،كتصنع نسقنا قرآنيًّا ن
(ٔ) ينظر :تجديد الخطاب كالمنطمؽ القرآني ص.ِْٔ :
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مف شأنو تكحيد الرؤية الكمية «تكحيد المكاقؼ» بالمعنى العاـ السياسية،

كاالجتماعية ،كاالقتصادية ككؿ مناحي الحياة.

كجعؿ العمكاني -رحمو ا﵀ -أم نكع مف المعارؼ أك العمكـ ينافي ىذه

المقاصد العميا ،أك يعارضيا كميًّا أك جزئيًّا فإف تمؾ المنافاة أك المعارضة تخرج
ذلؾ النكع مف العمـ ،كالمعرفة مف دكائر العمـ النافع كالمحمكد(ُ) .كسأتناكؿ في
ىذا الفصؿ بياف ىذه المقاصد كحدكدىا عند العمكاني بما يحقؽ عمبل ليا في

الدراسات الشرعية ،كاضافة فاعميتيا في الكاقع.

*

*

*

*

*

*

(ُ) ينظر :تجديد الخطاب كالمنطمؽ القرآني ص َِ .
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ادلغهةُاْلٔل ُ

يمظذُانرٕؼٛذُٔأتؼادُِيفَُظشُانؼهٕاَُ ٙ

قصد العمكاني -رحمو ا﵀ -بمقصد «التكحيد» ما ىك أعـ كأشمؿ مما

يدرس في المدارس الدينية مف عمـ العقيدة ،كعمـ الكبلـ كغيره ،بما يشبو إطا ار
عقديا لممسمميف كافة عمى اختبلؼ طكائفيـ يكضع تحتو كؿ اليقينيات التي جاء

بيا القرآف الكريـ ،كسنة النبي  كأمرنا باإليماف بيا ،ليتسع لما يسمى ب ػػبناء
«الرؤية الكمياة» عند المكحٍّد لمككف ،كالحياة ،كاإلنساف.

كقد أسمفنا أف كبل ممف شغمكا بػ «المقاصد القرآنية» كأبي حامد الغزالي،

كالشاطبي ،كالغزالي السقا ،كاسماعيؿ الفاركقي ،كالعمكاني- ،رحميـ ا﵀-
كفتحي ممكاكم ،في المقصد األكؿ كىك« :التكحيد» ،كقد أفرد الفاركقي (ُ)،

مستقبل ليذا المقصد.
كتابا
ن
كالعمكاني لو ن
حتى كلك اختمفت عباراتيـ فبل مشاحة في االصطبلح فالمعنى كاحد،

كلكف كاف لكؿ منيـ رؤيتو الخاصة ،كاجتياده الخاص ،فيذا فتح مف ا﵀

(ٔ) ييعد اسماعيؿ الفاركقي -رحمو ا﵀ -أكؿ مف صكر الرؤية التكحيدية بكصفيا قيمة
كىدؼ
عبر عنيا بأنيا جكىر الحضارة اإلسبلمية،
ى
حاكمة لمجاالت حياة اإلنساف ،ك ٌ
الفاركقي في كتابو ىذا إلى تقديـ رؤية لمكجكد تعيف الشباب المسمـ عمى السير في

معيار لبرامج اإلصبلح
نا
طريؽ اإلصبلح الحقيقي ،كتحميؿ مفاىيـ اإلسبلـ لتككف
كمضمكنو .كجاءت كتابو في ثبلثة عشر فصبل تتعمؽ بالتكحيد ،كماىية اإلسبلـ
ككنيو ،كىك مبدأ التاريخ ،كىك مبدأ الغيب ،كمبدأ األخبلقيات ،كمبدأ النظاـ
االجتماعي ،كمبدأ العائمة ،كمبدأ النظاـ السياسي ،كمبدأ النظاـ االقتصادم ،كمبدأ
النظاـ العالمي ،كمبدأ الخصائص الجمالية ،بيف المؤلؼ في كؿ فصؿ مف فصكؿ

قيميا لمعالجة مكضكع الفصؿ .ينظر :التكحيد
نا
كتابو محكرية التكحيد ،كككنو
معيار ن
كمضامينو في الفكر كالحياة ،إلسماعيؿ راجي الفاركقي ،ط :المعيد العالمي لمفكر
اإلسبلمي.
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سبحانو كتعالى يعطيو ا﵀ لمف أخمص لو كاجتيد في إعماؿ النظر

كالفكر في كتاب ا﵀ تبارؾ كتعالى ،كاف كاف ىناؾ خبلؼ يذكر فيذا مف
قبيؿ التنكع كالتكامؿ ،كليس مف قبيؿ التناقض كالتضاد.
يفٓ ٕوُ « انرٕؼٛذ »ُ ػُذُانؼهٕاَُ ُُ:ٙ

 الدعامة الكبرل التي تقكـ عميو منظكمة الديف ،كجكىر رساالت الرسؿكاألنبياء كافة(ُ).

كتفرده
 اإلقرار النابع مف اليقيف بأحدياة ا﵀ -سبحانو كتعالى -ككحدانياتوُّ ،تفرندا مطمقنا في كؿ ما ىك مختص بو ،مف األلكىياة
 سبحانو كتعالى ٌ -كالربكبياة.

ُّدم،
عي،
ئي،
مقاصدم أك تعب ٌ
ٌ
أصمي أك فر ٌ
ٌ
كمي أك جز ٌ
 األساس لكؿ تكميؼ ٌأخبلقي كرد بو الشرع الحنيؼ.
نظمي أك
عي،
ٌ
ٌ
ٌ
عقدم أك شر ٌ

كيح ادد -
 المبدأ الذم ٌيحدد لئلنساف ما اىيتو اإلنسانياة ،كحقيقتو البشرياة ،ي
بمقتضاه -دكره في ىذه الحياة كقيمة فعمو كحركتو في ىذا الكجكد.
ٍّ
كيحدد لو الفكاصؿ كالمعالـ بيف
 المصدر الذم يشكؿ لئلنساف عالـ غيبو،عالـ الغيب ،كعالـ الشيادة ،كيحدد غاية كجكده ،كشبكة عبلقاتو مع سائر

عناصر الكجكد(ِ).

انرٕؼٛذُأعاطُادلماطذُانمشآَٛحُانؼهٛاُُ :

أقاـ العمكاني -رحمو ا﵀ -الدليؿ عمي أف التكحيد أساس المقاصد القرآنية

العميا الحاكمة فقاؿ ":لقد أقاـ ا﵀ تعالى االبتبلء كالتكميؼ عمى منطمؽ
كدعامتيف :فالمنطمؽ ىك التكحيد الخالص ،كالدعامتاف ىما :التزكية أكال :إذ بيا
(ٔ) مصداقا لقكلو تعالى:ولَقَ ْد بعثَْنا ِفي ُك ِّل أ َّ ٍ
اجتَِن ُبوا َّ
سوالً أ ِ
وت
الطا ُغ َ
اع ُب ُدوا المّ َو َو ْ
َن ْ
ُمة َّر ُ
َ ََ
[النحؿ.]ّٔ :
(ٕ) ينظر :التكحيد ،كالتزكية ،كالعمراف ص.ٖ :
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يتمكف مف الكفاء بالعيد ،كالقياـ بحؽ األمانة ،كأداء مياـ االستخبلؼ كاجتياز

اختبار االبتبلء .ثـ العمراف ثانيان؛ ألف العمراف حؽ األرض التي كانت المبلئكة

تخشى عمييا مف خبلفة مف يفسد فييا كيسفؾ الدماء فيعميا الخراب

بدؿ العمراف"

(ٔ)

.

انغثٛمُادلإدُ٘حلمٛمحُ « انرٕؼٛذ »ُ :

المؤدم لحقائؽ التكحيد ،أمريف:
كبيف -رحمو ا﵀ -أف السبيؿ الكحيد
ٍّ

لعقمي» لمعرفة ا﵀ الكاحد ،مما قطعت آيات القرآف عمى تكاتره
أٔذلًا« :النظر ا ٌ
كأف مجاؿ ىذا النظر ىك األنفس ،كاآلفاؽ ،ليعيد المكحٍّد ترتيب كجكده

ككفاءتو كعطاءه مف خبلؿ كعي الككف كاإلنساف كقكانيف حركتيا
آي ِات َنا ِفي
س ُن ِري ِي ْم َ
كدالالت عمى مكجدىا ،يدؿ عميو قكلو تعالىَ :
ق أَولَم ي ْك ِ
اآلفَا ِ
ف ِب َرِّب َك أَنَّ ُو
ق َوِفي أَ ْنفُ ِس ِي ْم َحتَّى َيتََبي َ
َّن لَ ُي ْم أ ََّن ُو ا ْل َح ُّ َ ْ َ
السماو ِ
يد .)ِ(كقكلو تعالى :إِ َّن ِفي َخ ْم ِ
ات
ش ْي ٍء َ
َعمَى ُك ِّل َ
ش ِي ٌ
ق َّ َ َ
ِ
ِ ِ
اخ ِت َال ِ
ف المَّْي ِل َو َّ
الن َي ِ
َواألرض َو ْ
ار َوا ْل ُف ْمك الَّتي تَ ْج ِري في ا ْل َب ْح ِر ِب َما َينفَعُ
اء ِم ْن م ٍ
السم ِ
الناس وما أ َ َّ ِ
َّ
َح َيا ِب ِو األرض َب ْع َد َم ْوِت َيا
اء فَأ ْ
َ
َنز َل الم ُو م ْن َّ َ
َ ََ
َّة وتَص ِر ِ
ٍ
ِ
وب َّ ِ
الس َح ِ
س َّخ ِر َب ْي َن
الرَي ِ
اح َو َّ
يف ِّ
ََ
ييا م ْن ُك ِّل َداب َ ْ
ث ف َ
اب ا ْل ُم َ
اء واألرض آلي ٍ
َّ ِ
ون .)ّ(كقكلو تعالىَ  :وِفي األرض
ات لِقَ ْوٍم َي ْع ِقمُ َ
َ
الس َم َ
ين*وِفي أَنفُ ِس ُكم أَفَال تُْب ِ
آي ٌ ِ ِ
ون.)ْ(
ص ُر َ
َ
ات ل ْم ُموِقن َ َ
ْ
البشرية صنؼ كاحد مف البشر ىـ «الرسؿ
شآًَٛا :أف «حممة التكحيد» إلى
ا
كاألنبياء» -كحدىـ ،-كأنيـ أعمنكا ألقكاميـ بأانيـ كمٍّفكا مف ا﵀ الكاحد
(ٔ) ينظر :التكحيد كمبادئ المنيجية ص ُِ.
(ٕ) [سكرة فصمت.]ّٓ :
(ٖ) [سكرة البقرة.]ُْٔ :

(ٗ) [سكرة الذاريات.]ُِ – َِ:
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األحد بحمؿ رسالة التكحيد إلييـ ،كأانيـ أحرار في قبكؿ دعكاىـ أك

رفضيا ،أك طمب البرىاف كالدليؿ عمى صدقيا ك ا
أف ىذا السبيؿ األخير
زكده خالقو بقكل
الٌبلئؽ بيـ ،كىك الطريؽ الذم يميؽ باإلنساف الذم ا

الكعي كالعقؿ كامكانات النظر كاالستدالؿ.

انرٕؼٛذُٔيٕضٕػاخُانؼاللحُتنيُاهللُٔاإلَغاٌ ُ :

رتب العمكاني -رحمو ا﵀ -العبلقة بيف اإلنساف كالخالؽ سبحانو كتعالى

بمراحؿ :أكليا :الخمؽ ،كثانييا العيد ،كثالثيا :عرض األمانة ،كرابعيا:
االستخبلؼ ،كخامسيا :التكميؼ ،كسادسيا :االبتبلء كاالختبار ،كسابعيا:

الرجكع كالحساب.

فقاؿ ":لقد تـ تحديد العبلقة بيف ا﵀ تعالى كاإلنساف أكالن (بالعيد) ،ثـ

باالئتماف فعند ا﵀ أمانة اقتضت حكمتو أف يأتمف عمييا مف خمقو مف يقبميا بعد

عرضيا ،كعمى أساس قبكؿ االئتماف تـ االستخبلؼ ،ثـ جاء دكر تحديد الميمة

التي لتحقيقيا كقع االستخبلؼ ،كعمى ذلؾ يتكقؼ الحساب كالجزاء فكاف

التكميؼ كاالبتبلء في ضكء المقاصد الكمية الحاكمة"(ٔ).
ياُحيممُّانرٕؼٛذُيفُانٕالغُُ ُ:

يحقؽ مقصد التكحيد في كاقع الناس أمك ار ىي مثار جدؿ ،كخبلؼ كاسع

في كافة المجاالت:

أٔال :يحقؽ التكحيد كحدة العالـ :التكحيد يعمـ اإلنساف أنو النمكذج الفرد ليذا

العالـ ،فالعالـ إنساف كبير ،كاإلنساف ككف صغير ،كا﵀ خالؽ العالميف
كقيكـ الخمؽ كمو ،فالعالـ بكؿ مف فيو كما فيو متحد المبدأ كالميعاد.

(ٔ) ينظر :التكحيد كمبادئ المنيجية ص.ْ :
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ً

شاَ ٛا :حسـ قضايا الغيب كالشيادة :التكحيد يعمـ اإلنساف أف ا﵀  -سبحانو
كتعالى  -كحده المكصكؼ بأنوَ  :عالِ ُم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
الر ْح َم ُن
اد ِة ُى َو َّ
الش َي َ
ِ
يم .)ٔ(كأف العالـ قسماف :غيب كشيادة ،ككثي انر ما كرد الكتاب
ا َّلرح ُ
العزيز بذكر االثنيف  -معان – كأف الغيب غيباف :غيب مطمؽ :كىك ما

استأثر ا﵀  -سبحانو كتعالى – بعممو (ٕ) ،كنسبي :كىك :ما خفي أك
نسبي قد يكتشؼ مع
غاب عف حكاسنا لبعده أك لسبب آخر كىك غيب
ٌّ
الزمف كالى نحكه (ٖ).
شانصا :حسـ قضية اإليماف باليكـ اآلخر :فالتكحيد يعمـ اإلنساف أف ا﵀
 سبحانو كتعالى  -كما يككف فيو مف البعث كالحساب كالجزاء عمىاألعماؿ ىك الركف الثاني لمديف بعث ا﵀ بو الرسؿ عمييـ السبلـ ،كبو

يكمؿ اإليماف با﵀  -سبحانو كتعالى ،-كىك مف أىـ البكاعث عمى
العمؿ الصالح ،كترؾ الفكاحش كالمنكرات كالبغي كالعدكاف الذم ىك

أساس التكميؼ ،كىك البعد الغائب عف الحضارة الغربية.

ساتؼا :حسـ قضية اإليماف بالقدر كالسنف اإلليياة :فالتكحيد يعمـ اإلنساف أف ﵀
 -سبحانو كتعالى -ىك خالؽ كؿ شيء بقدرتو كارادتو كاختياره

كحكمتو ،كأف لو في نظاـ التككيف كاإلبداع ،كفيما ىدل إليو البشر مف

نظـ االجتماع سننان مطردة تتصؿ فييا األسباب بالمسبابات ،ال تتبدؿ
(ٔ) [سكرة الحشر.]ِِ :

ندهُ َمفَ ِات ُح ا ْل َغ ْي ِب الَ َي ْعمَ ُم َيا إِالَّ ُى َو َوَي ْعمَ ُم َما ِفي ا ْل َبِّر
(ٕ) يشير إليو قكلو تعالىَ { :و ِع َ
َّة ِفي ظُمُم ِ
وا ْلب ْح ِر وما تَسقُطُ ِمن ورقَ ٍة إِالَّ يعمَميا والَ حب ٍ
ط ٍب َوالَ َيا ِب ٍ
ات األ َْر ِ
س
ض َوالَ َر ْ
َْ ُ َ َ َ
َ َ ََ ْ
ََ
َ
إِالَّ ِفي ِكتَ ٍ
اب ُّم ِب ٍ
ين} (األنعاـ)ٓٗ :
ِ
ِ ِ
ييا إِلَ ْي َك} (ىكد.)ْٗ :
(ٖ) يشير إليو قكلو تعالى{ :ت ْم َك م ْن أ َ
َنباء ا ْل َغ ْي ِب ُنوح َ
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كال تتحكؿ محاباة ألحد مف الناس ،كأف سننو  -سبحانو كتعالى -

عامة في عالـ األجساـ ،كعالـ األنفس ،كاألركاح"(ٔ).

خايغا :التكحيد منطمؽ العبلج الشافي لكؿ أمراض كمشكبلت كأزمات الحياة،
كاألحياء كاألشياء .فإنو مف خصائصو أف ينعكس عمى الفكر فيقيمو،
كعمى التصكر فينقيو ،كعمى االعتقاد فيصححو كيطيره ،كعمى الكجداف

فيحرره ،كعمى السمكؾ فيعدلو ،كعمى الخمؽ فيحسنو ،كعمى الحياة
فيجعميا حياة طيبة ،كعمى نظـ الحياة فيجعميا صالحة قائمة عمى

ً

الييدل كالحؽ كالعدؿ كاألمانة ،كتىساكم الخميقة ككحدتيا ككحدة الحقيقة
كمناىجيا"(ٕ).

يكصؿ إلى "كنو التكحيد كجكىره
عادع ا :القطع بأف التقميد أيًّا كاف نكعو لف
ٍّ

كحقيقتو كلبابو" ،كمنو تقميد اآلباء كاف عمكا كال الكبراء كاف طغكا ،كال

الكيااف كاف تع اددت أساليبيـ كاتاسعت حيميـ ،كأف المقمد ال يمكف أف
يدرؾ حقيقة التكحيد.

*

*

*

*

*

*

(ٔ) كقد كرد ذكر السنف االجتماعياة بالمفظ ،في سكر (المائدة ،كاألنفاؿ ،كالحجر ،كاإلسراء،

كالكيؼ ،كاألحزاب ،كفاطر ،كالمؤمنكف ،كالفتح) .ينظر :التكحيد كمبادئ المنيجية

ص ُِ.

(ٕ) ينظر :المقاصد القرآنية العميا ص.ِّ :
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ادلغهةُانصاَُ ٙ

يمظذُانرضكٛحُٔأتؼادُِيفَُظشُانؼهٕاَُ ٙ

قصد العمكاني بمقصد «التزكية» ما ىك أعـ كأشمؿ مما يدرس في
المدارس الدينية مف دراسة «عمـ األخبلؽ» ،أك «طرائؽ الصكفية مف
إطار عمميًّا حركيًّا لممسمميف كافة عمى اختبلؼ
الممارسات كاألكراد» ،بما يشبو نا
طكائفيـ يكضع تحتو كؿ ما جاء بو القرآف الكريـ ،كسنة النبي  كأمرنا بالعمؿ
كركحا.
عمى إصبلح ،كالنماء ،كالتطيير لمفرد كالجماعة كاألمة ،كاإلنساف مادة
ن
ليتسع لما يسمى بػ ػ « بالعمؿ التزككم» بمعنى :التزكية الشاممة لكؿ مف العمـ،
كالمعارؼ ،كالخبرات ،كالتجارب(ٔ).
يفٕٓوُانرضكٛحُػُذُانؼهٕاَُ :ٙ

-

ىي"التمثؿ العممي لمشخصية اإلنسانية ،كتفرعاتيا السمككية ،كالنفسية،
كالعقمية ،كالركحية"
ىي" :تنمية اإلنساف بطيارة نفسو ،كعقمو ،كقمبو ،كضميره ،ككجدانو ،كبدنو،
كممبسو كمسكنو األصغر كاألكبر".
ىي":ىدؼ العمراف ككسيمتو ،عمى مستكل اإلصبلح الفردم ،كالبناء
االجتماعي ،كالعمراف البشرم".
مدمر لمحياة
مقكـ لبلنحرافات الحضارياة التي جعمت الفعؿ اإلنساني ٍّ
ىي ٌ
اإلنسانياة كالبيئة كالطبيعة.
ىي":ميزاف لسائر العمكـ كالمعارؼ؛ لنميز بيف العمـ النافع ،كالعمـ الضار،
كالقبيح منو كالحسف ،كتصبح التزكية مع المحددات األخرل «بكصمة ىادية»
في مياديف العمـ"(ِ).

(ٔ) العمؿ التزككم :ىك االجتياد في التعبد ﵀ بالقدر الذم يتكصؿ بو إلى تخميص اإلنساف
مف مختمؼ أشكاؿ االستعباد .ينظر« :سؤاؿ العمؿ» طو عبد الرحمف ،ص َُٔ ،ط:
المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء -المغرب ،ط :األكلى َُِِـ.
(ِ) ينظر :المقاصد القرآنية العميا ص.َِ :
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يٕلغُانرضكٛحُيٍُادلماطذُانؼهٛاُ :

فالتزكية ىي المقصد الثاني مف مقاصد القرآف ،كمحكر مف أىـ المحاكر

الثبلثة التي دارت حكليا آيات الكتاب الكريـ ،كىي غاية مف أىـ غايات

التكحيد ،كىي :عمة كؿ العبادات كالتكاليؼ الشرعية ،لتحقيؽ المقاصدياة،
كمعقكلية المعنى ،فالعبادة تنطمؽ مف التكحيد أكال ،لتحقيؽ التزكية.

كالتزكية أساس العمراف فمؤىبلت اإلنساف إذا لـ تصحبيا «التزكية»

كتنقييا كتطيرىا فإانو لف يستطيع أف يككف مف أكلئؾ الذيف يعمركف األرض

العمارة الحقيقياة؛ ا
م
ألف العمارة الحقيقياة ال تقكـ عمى حاالت النمك الماد ٌ
مصحكبا بالقيـ كاألخبلؽ كاالرتباط
المادم ،كاانما البد مف ذلؾ
كاإلعمار
ن
ٌ
با﵀ تعالى.

خظائض ُانؼًمُانرضكٕ ُ٘ :
ّ
انؼًمُانرضكٕ٘ ُنُّخظائض ُػًه ٛحُ،خيٕضٓاُيٍُخ اع ُغًاسُْزاُانؼًمُ :
َّ

َ

َ

ؽ في عمكـ الشريعة ،فالتزكية ىي أعمؽ كأبعد مسافة مف التعامؿ
اْلٔل:
ُّ
التعم ي
مع العمـ الشرعي ،إذ أنيا متربة اإلحساف ،كىي مرتبة تعتمي مرتبي
اإليماف كاإلسبلـ.

شئ ً
أف ك ٌؿ و
بيد ا﵀ بما ال يدعي
انصاَ :ٙعمؿ يحمؿ معنى االختيار ،بمعنى ٌ
مجاال ً
لمقكؿ بالجبر،
ن
ً
بالسمطة كالرئاسة ،فإذا ما كصؿ
ؽ
كدكف الزىد
القمبي في ك ٌؿ ما يتعما ي
ى
ٌ
و
لسمطة أك رئاسة ،كانت أخبلقو ا
خبلقةن ،متكاضعة،
اإلنساف المتزاكى
ي
ً
عدكا كليس مف أخيو اإلنساف.
يتخ يذ مف
الشيطاف ًّ
انصانس :لمعمؿ التزككم مستمر غير متقطع ،ليس لو فترة زمنية مخصكصة
تطبيؽ لبلعتقاد بػ «التكحيد» ،ك بالتالي
مف حياة اإلنساف التزكية،
ه
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فتأثيرهي ُّ
يمتد لكافة شؤكف الحياة الدنيا ،فالدنيا ىي مزرعة اآلخرة عمى
قعد العز بف عبدالسبلـ.
نحك ما ٌ

ياُحتممُّانرضكٛحُيفُذغٛريُانٕالغُ :

أٔ ال :بالتزكية يبمغ اإلنساف الصفات المحمكدة التي تييٍّؤه لمكفاء بعيده مع إليو
الكاحد ،كالقياـ باالستخبلؼ ،كحفظ األمانة ،كالنجاح في االبتبلء.

التصكر كالرؤية كالفكر
شاَٛا :تحقيؽ التزكية الشاممة التي تشمؿ العقؿ ك ُّ
كاالعتقاد كالسمكؾ كأنظمة التعامؿ كالعبلقات سكاء كانت بيف األفراد أك

المؤسسات أك الدكؿ ،ىذه التزكية الشاممة نستطيع مف خبلليا استنباط

المشاريع الحضارياة كاالستخبلفياة كالعمرانياة ،كمشاريع تزكية اإلنساف
كتزكية الحياة.

شانصا« :التزكية» تؤدم إلى جعؿ ممارسة العمـ كالتعمـ ممارسة ىادفة؛ يتبلزـ

فييا العمـ كالعمؿ في إطار مف القيـ ،كاذا كانت التزكية تعكد عمى
العممية التعميمية بما يعرؼ بػ «االستقامة العممية» فإف «العمـ

كالمعرفة» تزكية لمعقؿ كانماء «لقكل الكعي اإلنساني» ،كجعميا قادرة
عمى ممارسة دكرىا بالشكؿ الذم رسمو الخالؽ البارئ المصكر ليا.

ساتؼا :التزكية تخمؽ التكجيو القائـ عمى مكافأة المحسف ،كمعاقبة المسيء كنحك

ذلؾ مما ال يندرج في إطار التسمط كالجبرٌية ،بؿ في إطار التزكية
كالتعميـ كالتربية.

*

*

*

*

*

*
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ادلغهةُانصانس ُ

يمظذُانؼًشأٌُأتؼادُِ يفَُظش ُ انؼهٕاَُ ٙ

قصد العمكاني -رحمو ا﵀ -بمقصد «العمراف» ما ىك أعـ كأشمؿ مما
يدرس في المدارس اإلنسانية مف دراسة «عمـ العمراف» ،أك «األشكاؿ
الحضارية لمعمراف» ،بما يشبو نتيجة لعمؿ المسمميف المزاكى بالتكحيد، ،
كمتطمبات التزكية بما يحقؽ مفيكـ «العبادة المجتمعية» ،أك «فريضة الشيكد
قعد اإلماـ الشاطبي-رحمو ا﵀ ، -ىذه القاعدة فقاؿ" :ال
الحضارم» ،كقد ٌ
عمؿ بفرض كال حركة كال سككف يدعى إال كالشريعة عميو حاكمة إفر نادا
كتركيبا"(ٔ).
ن
كيستمزـ العمراف في نظر العمكاني :تعمير األرض ،مع بناء نمكذج
لئلنسانية لبلقتداء بو ،يقيـ نمطا مف العبلقات مع بني
يقدـ
إنساني عميياٌ ،
ٌ
مسخرات ا﵀ في الككف"(ٕ).
البشر اآلخريف ،مع الككف أك ٌ
يٕلغُانؼًشاٌُيٍُادلماطذُانؼهٛاُاحلاكًحُ :

يأتي «العمراف» كثالث القيـ العميا الحاكمة(ٖ) ،ككاقع تطبيقي لممقصديف

األكليف ،فعمراف األرض مف مقاصد الشريعة الكبرل ،كىك مقصد مأمكر بو
(ٔ) ينظر :المكافقات لمشاطبي ُ.ُْ /
(ٕ) ينظر :إصبلح الفكر اإلسبلمي ص.َُُ :

(ٖ) يرل العمكاني أف ابف خمدكف لما الحظ تكقؼ الحضارة اإلسبلمية بؿ تراجعيا ،بدأ

حركتو في تأسيس العمكـ االجتماعية مف منظكره اإلسبلمي ،ليقدـ لمعمراف اإلسبلمي
المحتكل الفكرم .كنسؽ ثقافي كاف العمراف اإلسبلمي في أمس الحاجة إلييما،

ليستأنؼ دكرتو الحضارية عمى أساس عممي متيف.

كيرل أنو لك قدر لمشركع ابف خمدكف الفكرم كالثقافي أف يتـ في حينو ،لتغير مجرل

التاريخ ،لكف جيكد ابف خمدكف لـ يقدر ليا أف تتابع في ببلد المسمميف ،كتمقؼ فكره
الغربيكف ،كبمكركه ،فكاف مف عكامؿ نيضتيـ التي ال تنكر ،فاستسمـ العالـ اإلسبلمي
بعده لسبات طكيؿ .ينظر :إصبلح الفكر اإلسبلمي ص.ٕٔ :
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شرنعا ،بؿ يرل بعض الباحثيف أف االستخبلؼ كاإلعمار ىك المقصد العاـ
لمشريعة -عمى حسب عبدالسبلـ األحمر(ٔ).
يفٕٓوُانؼًشاٌُػُذُانؼهٕاَ:)ٕ( ٙ

 ىك جكىر الفعؿ اإلنساني في الككف كغايتو منو ،كبو تتجمى استفادة اإلنسافمف التسخير اإلليي لمككف ،المسخر تحت تصرؼ اإلنساف المستخمؼ؛

ليحقؽ غاية الحؽ مف الخمؽ".

 نمط حياة عاـ ،مميز لئلنساف عف سائر المخمكقات ،كىك« :التساكفكالتنازؿ في مصر أك و
حمة لؤلنس بالعشائر كاقتضاء الحاجات لما فيو مف
طباعيـ مف التعاكف عمى المعاش»(ّ).

" -عمراف األرض بحياة اإلنساف ،كعمراف حياة اإلنساف بالخير كالعمؿ

الصالح ،كاالرتقاء بأسباب الحياة كمقكماتيا بإنجازات عمرانية مادية،

كمعنكية.

تقكـ بيا حياة اإلنساف فيعبد ا﵀ تعالى
 كؿ اإلنشاءات المعنكية كالحسية التي ابيا كتساعده عمي القياـ بكظيفة الخبلفة.

(ٔ) ينظر :البحث ص "فالنظاـ المقاصدم ركب أصبل مف أجؿ تحصيؿ مقصد كمي عظيـ
ىك مقصد االستخبلؼ الذم عنو تصدر المصالح البشرية… ففي كمية االستخبلؼ
كىي أصؿ الكميات الخمس كغيرىا ،نجد مصالح الفرد كمصالح المجتمع ،بؿ كمصالح
اإلنسانية كميا" .ينظر :المنيج النبكم كالتغيير الحضارم» تأليؼ :برغكث مبارؾ،

صْٔ ،كتاب األمة -ط :األكلى رمضاف ُُْٓىػ ،فبراير ُٓٗٗـ.

(ٕ) عرفو الدكتكر  :أحمد صدقي الدجاني العمراف بأنو« :التكظيؼ اإليجابي لممنجزات
الحضارية» .بحث بعنكاف« :مستقبؿ العبلقة بيف الحضارة اإلسبلمية كالحضارات

المعاصرة» ،ألقي في المؤتمر الرابع عشر حكؿ حقيقة اإلسبلـ فى عالـ متغير ،مف
تنظيـ المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية ما بيف َِ ػِٓ مايك ََِِ.
(ّ) ينظر :مقدمة ابف خمدكف» تحقيؽ عمى عبد الكاحد كافي ،ج ُ/ص.َّْ :
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 -كىك :نقيض الخراب ،كنقيض الفساد (ٔ).

انغثمُادلإدٚحُنهؼًشاٌ :أف العمراف البشرم في القرآف يقكـ عمى مرتكزيف:

أؼذْا :مادم ،محصكريف في :اإلنساف ،كالككف ،كما يتعمؽ بيما.

شآَٛا :معنكم كىي :الرسالة السماكية ،التي تشكؿ اليدؼ الداعي ،كما يرتبط
بو مف ديانة ،ثقافة ،كعادات ،كخبرة حياتية ،كغير ذلؾ.

ياُحيممُّيمظذُانؼًشاٌُيفُانٕالغُ :

األمة دكرتيا الحضارٌية ،كدكرىا في الشيكد
أٔال :تحقيؽ نيضة ،تستأنؼ بيا ٌ
الكسطية ،فتخرج الناس مف الظممات إلى النكر.
ك
ٌ

شاَٛا :إحياء األرض ،كتنمية البيئة ،كاالستفادة مف جميع المس اخرات ،كاإلحساف
في تكزيع المق ادرات ،كالنظر إلى كؿ ما يعكد عمى األرض باإلعمار،
كعمى الحياة بالخير كاالستقامة عمى أناو عبادة مف العبادات.

ساتؼا :بياف ضبلؿ كعدـ صبلحية الحضارات ،كالعمراف غير الميتدم بيداية
الكحي ،مع ممارسة البطش كالتجبر كالطغياف ،أك ألف يككف العمراف

سببا في الكبر كالطغياف ،كالكاقع العالمي اليكـ مف أبناء الحضارة
ن
(ٕ)
الغربية .

*

*

*

*

*

*

(ٔ) ينظر .:المفردات في غريب القرآف لمراغب األصفياني ،ص.ٖٓٔ :

آي ًة
ون ِب ُك ِّل ِر ٍ
(ٕ) ذـ ا﵀ تعالى العمراف غير الميتديف في نمكذج حضارة ىكد :أَتَ ْب ُن َ
يع َ
شتُ ْم َجب ِ
ين * فَاتَّقُوا
شتُ ْم َبطَ ْ
ون * َوِا َذا َبطَ ْ
َّار َ
ص ِان َع لَ َعمَّ ُك ْم تَ ْخمُ ُد َ
ون * َوتَتَّ ِخ ُذ َ
تَ ْع َبثُ َ
ون َم َ
ين * وج َّن ٍ
َِّ
ِ
يع ِ
ات
َم َّد ُك ْم ِبأَ ْن َع ٍام َوَب ِن َ
َم َّد ُك ْم ِب َما تَ ْعمَ ُم َ
ََ
المَّ َو َوأَط ُ
ون * أ َ
ون * َواتَّقُوا الذي أ َ
َو ُع ُي ٍ
اب َي ْوٍم َع ِظ ٍيم[ سكرة الشعراء.]ُّٔ-ُِٗ :
ون * إِِّني أَ َخ ُ
اف َعمَ ْي ُك ْم َع َذ َ
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ادلغهةُانشاتغ ُ

يمظذُ٘اْليحُٔانذػٕجُأت ؼادًْاُيفَُظشُانؼهٕاَُ ٙ

بدأ العمكاني منظكمتو المقاصدية القرآنية ،بالمقاصد الثبلثة« :التكحيد،
التزكية ،العمراف»؛ كبعد أف سماـ بيا الكثيركف كصارت متداكلة بيف الباحثيف في
الغرب كالشرؽ ،أضاؼ إلييا مقصديف آخريف ىما« :األ امة ،كال ادعكة» ،كأشار

أف ذلؾ غير نيائي عمى نحك ما بينا مف قبؿ.

كلـ يكتب ا﵀ لمعمكاني البقاء حتى يكتب مقصدم «األمة ،كالدعكة»

فقد كافتو المنية ،كلكنو رحمو ا﵀ أشار إلييما في كثير مف كتبو،

كمحاضراتو ،كمقاالتو.
كقد عماؿ ذلؾ ا
بأف المقصديف لـ يككنا غائبيف عف ذىنو عند التأسيس
لممقاصد العميا الثبلثة لكانو أجاؿ إبرازىما ا
لئبل تيستغ ٌؿ ىذيف المقصديف مف بعض

فئات «اإلسبلـ المسياس» فتترجـ األ امة إلى «الدكلة» ،ك«الحككمة» ،كتخرج بيا

آني ،ككذلؾ مقصد الدعكة الذم قد يسقطو الدعاةي
عف دائرة االستخداـ القر ٌ
المعاصركف المسياسكف عمى ما يقكمكف بو مف الدعكة إلى الفئات المسياسة التي
شيء آخر"(ُ).
آني لمدعكة
ه
يعممكف ليا ،كالمفيكـ القر ٌ

*

*

*

*

*

*

(ٔ) ينظر :تجديد الخطاب كالمنطمؽ القرآني ص.ِْٔ :
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انفظمُانشاتغ ُ

ذٕعٛغُادلماطذُانمشآَٛحُٔذٕظٛفٓاُيفُانذساعاخُاْلطٕنٛح ُ

كيشتمؿ عمى مبحثيف:

ادلثؽسُاْلٔل ُ

ادلماطذُانمشآَٛحُ،ذٕعٛؼٓأُ،ػاللاذٓأُ،ذأشريْا ُ

كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

ادلغهةُاْلٔل ُ

حتذٚذُانؼاللحُتنيُادلماطذُانمشآَٛحُٔ،ادلماطذُانششػٛح ُ

قبؿ الشركع في كجية النظر المطركحة إزاء العبلقة بيف المقاصد

القرآنية؛ كمقاصد التشريع ،أك اد العمكاني -رحمو ا﵀ -أنو مف البلزـ لتجديد
العقؿ المسمـ ،كتجديد الدرس األصكلي ،كالمقاصدم "أف يقكـ الدارس باإللماـ

األصكلية بكؿ تفاصيميا ،ثـ يشفعيا بمقاصد الشريعة ،كذلؾ في
بالقكاعد
ٌ
محاكلة لبلستفادة بيا في صياغة كبمكرة قكاعد الفقو المعاصرة ،كالبناء عمييا
بعد ذلؾ ،بؿ البد مف تكييؼ الدراسة لممقاصد ،كربطيا بالقيـ العميا الحاكمة،

كمبلحظة الفركؽ الدقيقة بيف مقاصد الشارع كمقاصد المكمفيف"(ٔ) .كمف ىذا
الكبلـ نستبيف اتجاىو في بياف العبلقة بيف مقاصد التشريع ،كمقاصد القرآف
كأنيا أحد اتجاىات ثبلثة:

االجتاِ ُاْلٔل :أف العبلقة بيف المقاصد القرآنية؛ كمقاصد التشريع ىي عبلقة
«عمكـ كخصكص مطمؽ»(ٕ) ،فػ«المقاصد القرآنية العميا» تستكعب،

(ٔ) ينظر :العقؿ المسمـ كاالجتياد ،الدكتكر طو جابر العمكاني ص ُٕ.
(ٕ) إذا كانت النسب بيف الحقائؽ أك إحداىما أعـ مف األخرل مف كؿ كجو ،فيك العمكـ
كالخصكص المطمؽ :لكجكد أحدىما مع كجكد كؿ أفراد اآلخر .ينظر :شرح األخضرم
عمى السمـ :ص ِٕ /بتصرؼ.
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كتعـ «المقاصد الشرعية» بالمفيكـ الذم ساد لدل األصكلييف ،فكؿ
مقصد مف المقاصد الشرعية حتما يندرج تحت مقصد مف المقاصد
القرآنية العميا الحاكمة ،حتى تكصؼ ىذه العبلقة بأنيا مسممة ال تحتاج
لدليؿ ،بما يعني أف كؿ مقصد لمشريعة ىك مقصد لمقرآف كالسنة
باندراج األخص في األعـ.
فقاؿ" :البد مف بناء عمـ المقاصد الشرعية بناء كامبل تحت «المقاصد
القرآنية العميا» ،كادراج بقية المقاصد تحتيا ،كترتيب مستكياتيا كميا،
ككضع منيجية تفعيميا ،كتشغيميا ،كتقديـ نماذج متنكعة لما ينتج عنيا بناء
عمى ذلؾ"(ٔ).
يغرُذُْزاُاال جتاُِ ُ:

 الفارؽ بيف النص اإلليي ،كاجتيادات حكؿ ىذا النص ،فبل بد أف يككفالنص أعـ.
 لعؿ العمكاني استند لما استند إليو الشاطبي حيف كاصؼ كتابو «المكافقات»أنو" :في بياف مقصد الكتاب كالسنة ،كذلؾ باعتماد االستقراءات الكمية ،مف
غير اقتصار عمى األفراد الجزئية"(ٕ).
االجتاِ ُانصاَ :ٙأف العبلقة بيف مقاصد التشريع ،كمقاصد القرآف عنده ىي
عبلقة «عمكـ كخصكص كجيي»(ٖ) ،حسب عمي محمد أسعد(ٗ).

(ٔ) ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتبديد ص ُٗٓ.
(ٕ) ينظر :المكافقات لمشاطبي ُ.ٗ /

(ٖ) ينظر :إذا كانت النسب بيف الحقائؽ يجتمعاف في صكرة كينفرد كؿ كاحد منيما بنفسو
في صكرة .ينظر :شرح األخضرم عمى السمـ :ص ِٕ /بتصرؼ.

(ٗ) الدكتكر عمي محمد أسعد :أستاذ مشارؾ في جامعة العمكـ اإلسبلمية العالمية -األردف،

كدكتكراه في العمكـ اإلسبلمية -جامعة الزيتكنة ،في بحثو المكسكـ" :التفسير
المقاصدم لمقرآف الكريـ" مجمة إسبلمية المعرفة ،العدد ُّْٖٖٗ ،ىػَُِٕ -ـ.
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عد مقاصد القرآف الكريـ أعـ مف
يغرُذ ُْزا ُاالجتاِ :أنو مف جية يمكف ٌ
مقاصد الشريعة باعتبار المكضكع ،كمف جية أخرل تعد مقاصد
الشريعة اإلسبلمية أعـ مف باعتبار كسائؿ تحصيميا ،إذ تشمؿ مصادر
التشريع كميا عمى خبلؼ كسائؿ تحصيؿ القرآف الكريـ(ٔ).

االجتاِ ُانصانس :يرل ضيؽ المقكالت األصكلية في حفظ مقاصد الشرعية
نفسيا ،مقارنة باتساع المقاصد القرآنية ،عند الشيخ محمد الفاضؿ ابف

عاشكر -رحمو ا﵀ ،-كالدكتكر أحمد الريسكني.

يغرُذ ُْزا ُاالجتاِ :التمثيؿ فقد مثؿ الفاضؿ ابف عاشكر -رحمو ا﵀-
بمباحث التكميؼ ،فقاؿ "إف عمماء المقاصد قد ترككا مباحث التكميؼ
عمى ديباجة األصكلييف  ،كمنيـ الشاطبي نفسو -فإنو لـ يأت في

كتاب األحكاـ بجديد ،كأنو ظؿ يردد المقكالت نفسيا التيكردت عف

األصكلييف في معنى الرخصة ،كغيرىا ،إال ما كاف مف عمؽ النظر،
كسمك البياف ،ككذلؾ حصؿ منو في القسـ الرابع  ،كىك قسـ األدلة،

كالقسـ الخامس كىك االجتياد ،فمقد رجع إلى النطاؽ الضيؽ مف عمـ
(ٕ)

أصكؿ الفقو الذم كاف ينتقده أكال في مقدمتو"

.

كمثٌؿ الريسكني –أيضا -بمقصد حفظ العقؿ ،فيقكؿ" :كعمماء أف عمماء

التشريع –أعني الفقياء كاألصكلييف -مجمعكف عمى أف حفظ العقؿ ىك أحد
المقاصد الكمية الضركرية لمشريعة اإلسبلمية ،كال شؾ أف كؿ ما ىك مقصد
لمشريعة فيك مقصد لمقرآف ،غيرأف ما أعنيو مختمؼ عف مرادىـ بحفظ العقؿ،

(ٔ) ينظر :مقاصد قرآنية يناط بيا التمكيف األسرم ،الدكتكر :عمي محمد أسعد ص ُْٖ،
مجمة إسبلمية المعرفة ،مجمد ِٔ ،عدد ِ سنة ََُِـ.

(ٕ) ينظر :محاضرات محمد الفاصؿ ابف عاشكر ،ص ّّٔ ،ّْٔ-دار النشر الجامعي
تكنس ُٗٗٗـ.
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غالبا إلى الحد األدني الضركرم لمعقؿ ،كيكاد ينحصر عندىـ
الذم ينصرؼ ن
في تحريـ المسكرات كالعقكبة عمييا ،فما أعنيو ليس متعمقا بحفظ أصؿ العقؿ،
كانما أعني تقكيـ منيج التعقؿ ،كالتفكير"(ٔ).

كلعؿ ىذا مف تكاتج االتجاه كالمناداة بالفصؿ بيف عمـ المقاصد كعمـ

أصكؿ الفقو ،أك بمعنى أكضح االستغناء بعمـ المقاصد عف عمـ األصكؿ ،كىذا

اتجاه مردكد.

كما ذىب إليو العمكاني -رحمو ا﵀ -آكد في تراتب العبلقة بيف مقاصد

الشريعة ،كالمقاصد القرآنية العميا ،مف حيث إف كبل منيما:

 -يحقؽ االمتثاؿ لخطاب التكميؼ ،كمكافقة فعؿ المكمؼ لمراد الشارع.

تحصيبل كدرنءا لكف أحدىما مف كجو خاص ،كاآلخر
 تحقيؽ مصالح المكمؼن
مف كجو كمي عاـ ،بما يكافؽ مراد الشارع الحكيـ.
 مكسع ألفؽ األدلة الجزئية ،لرحابة العمكمات ،كاألصكؿ العامة ،كالكمياتالتشريعية.

كلك فرعنا عمى ىذا الكبلـ إلخراجو مف حيز النظرية إلى التطبيؽ،

كالخركج أفؽ األدلة الجزئية إلى ما ىك أكسع منيا ،نمثؿ بتنبيو ابف العربي عمى

مستندا لقكؿ ا﵀
تكسيع "مقصد التيسير كرفع الحرج حتى عمى غير المسمميف،
ن
ودوا فَقَ ْد
سمَ َ
ف َوِا ْن َي ُع ُ
تعالىُ ﴿ :ق ْل لِمَِّذ َ
ين َكفَُروا إِ ْن َي ْنتَ ُيوا ُي ْغفَ ْر لَ ُي ْم َما قَ ْد َ
ين﴾(ٕ).
س َّن ُ
ت ْاأل ََّولِ َ
َم َ
ض ْت ُ
قاؿ اإلماـ أبك بكر ابف العربي-رحمو ا﵀ -في تفسيره ليذه اآلية" :قاؿ

مف بيا عمى الخميقة ،كذلؾ أف الكفار
عمماؤنا :ىذه لطيفة مف ا﵀ سبحانو ٌ
(ٔ) ينظر :مقاصد المقاصد الغايات العممية كالعممية لمقاصد الشريعة الدكتكر /أحمد
الريسكني ص َِ.

(ٕ) [سكرة األنفاؿ.]ّٖ :
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يقتحمكف الكفر كالجرائـ ،كيرتكبكف المعاصي كالمآثـ ،فمك كاف ذلؾ يكجب

فيسر ا﵀ عمييـ قبكؿ التكبة
مؤاخذتيـ لما استدرككا ن
أبدا تكبة ،كال نالتيـ مغفرةٌ ،
عند اإلنابة ،كبذؿ المغفرة باإلسبلـ ،كىدـ جميع ما تقدـ مما اقترفكه؛ ليككف ذلؾ
أقرب إلى دخكليـ في الديف ،كأدعى إلى قبكليـ كممة اإلسبلـ ،كتأليفنا عمى
غيبا في الشريعة ،فإنيـ لك عممكا أنيـ يؤاخذكف لما أنابكا كال أسممكا"(ٔ).
الممٌة كتر ن

كقد قرر ابف العربي -رحمو ا﵀ – -بناء عمى ما فيمو ليذا االتساع-

التنفير مفسدةه
قاعدة تؤكد اعتباره لمقاصد الشريعة في التيسير ،إذ قاؿ« :ك ي
ً
التيسير مصمحةه ليـ»(ِ).
لمخميقة ،ك
ي
ِ
الخميقة» مدل
كيبلحظ في تقعيد ابف العربي -رحمو ا﵀ -بمفظ «
االتساع في قاعدة التيسير ،ينبني عمى ىذا أف التيسير منيج قرآني غير
مقتصر عمى المسمميف فقط ،بؿ يشيد ىذا الفيـ مف ابف العربي في اآلية

المتقدمة ،كغيره كثير.

*

*

*

*

*

*

(ٔ) ينظر :أحكاـ القرآف البف العربي . ّٖٗ / ِ :
(ٕ) ينظر :المصدر نفسو . ّٖٗ / ِ :
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ادلغهةُانصاَُ ٙ

ذٕعٛغُادلماطذُانششػٛحُئىلُسؼاتحُادلماطذُانمشآَٛح ُ

بعد أف بينا اتجاىات العمماء في كسـ العبلقة بيف مقاصد الشريعة،

كمقاصد القرآف ،نشرع في بياف كجية النظر المطركحة إلى ضركرة التكسع في
بأف كؿ ما كرد في القرآف مف
مقاصد القرآف ،كمنطمؽ العمكاني مف اإليماف ٌ
لسانا خاصًّا تمياز بو
الحركؼ كالمعاني لو حكمة ،كلـ يكف عبثنا؛ كأف لمقرآف ن
عف لغة العرب بمزايا عديدة ،كلو حاكميتو ،كىيمنتو ،كانطبلقنا مف الكحدة
البنائية لمقرآف المجيد ،كالجمع بيف القراءتيف ،كفيما يأتي سأذكر شكاىد ىذا

التكسع ،ككجية نظر العمكاني في ىذا:
ً
أٔال ُ:شٕاْذُْزاُانرٕعٛغُ ُ:

كبير مف الفكر لدل
حيز نا
بحثت عف شكاىد ليذا التكسيع ،كأنو شغؿ نا
الطفرات كالنابييف مف األصكلييف ،كمنذ ذلؾ:

ما كصؼ بو حجة اإلسبلـ الغزالي -رحمو ا﵀( -ت َٓٓىػ) حركة التنكع
في خطاب القرآف الكريـ ،كأنيا تدعـ اعتبار حاؿ المخاطب ،فقاؿ:

"كبلـ ا﵀ -عز كجؿ -يشتمؿ عمى السيؿ المطيؼ ،كالشديد العسكؼ،
كالمرجك كالمخكؼ ،كذلؾ بحسب أكصافو تعالى ،إذ منيا الرحمة،
كالمطؼ ،كاالنتقاـ ،كالبطش ،فبحسب مشاىدة الكممات كالصفات يتقمب

المكمؼ في اختبلؼ الحاالت ،إذ يستحيؿ أف يككف حالة المستمع
كاحدان كالمسمكع مختمفان إذ فيو كبلـ راض ،ككبلـ غضباف ،ككبلـ
منعـ ،ككبلـ منتقـ ،ككبلـ جبار متكبر ال يبالي ،ككبلـ حناف متعطؼ

ال يييمؿ"(ٔ) .كمعرفة التقمب في الخطاب بيف الحاالت التي ذكرىا
(ٔ) ينظر :إحياء عمكـ الديف لمغزالي ُ.ِٖٖ /
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الغزالي ،كالعز بف عبدالسبلـ -رحميما ا﵀ -ىك كاحة المقاصد

عند التحقيؽ.

كشؼ المقاصدييف المعاصريف مقاصد لـ تحقؽ في كتاب المقاصد إال عمى

سبيؿ التمثيؿ أك اإلشارة ،كلعؿ أىميا كشؼ رشيد رضا كتنبيو إلى

ساطع «خطاب التكميؼ الجماعي» في القرآف الكريـ ،كتنبييو إلى لزكـ
االحتفاؿ بو أكثر ما يحتفي بو خطاب األفراد الذم لـ تخرج
عنو مقكالت عمكـ األصكلييف ،فصرح أحيانا كأضمر أحاييف أخرل أف
عمـ المقاصد نفسو يمزمو أف ال يذىؿ كذىكؿ أصكؿ الفقو عف آفاؽ

التكميؼ الرحبة"(ٔ).

ون َّ
س ْو َن
ْم ُر َ
اس ِبا ْل ِبِّر َوتَ ْن َ
الن َ
فقد استدؿ –رحمو ا﵀ -بقكلو تعالى  :أَتَأ َ
أَ ْنفُس ُكم وأَ ْنتُم تَ ْتمُ َ ِ
ون .)ٕ(فقاؿ" :الخطاب عاـ
اب أَفَ َال تَ ْع ِقمُ َ
ون ا ْلكتَ َ
َ ْ َ ْ
لمييكد الذيف كاف ىذا حاليـ ،كعبرة لغيرىـ ،ألف الكبلـ منبئ عف حاؿ
طبيعية في جميع األمـ في مثؿ ذلؾ الطكر الذم كانكا فيو ،كلذلؾ كاف
القرآف ىداية لمعالميف إلى يكـ الديف ،ال حكاية تاريخ يقصد بيا ىجاء

اإلسرائيمييف ،فمتحاسب ك ٌؿ أمة نفسيا عمى مستكل أفرادىا كمجمكعيا؛
لئبل يككف حاليا كحاؿ مف كرد النص فييـ ،فيككف حكميا عند ا﵀
كحكميـ؛ ألف الجزاء عمى أعماؿ القمكب كالجكارح ،ال لمحاباة
األشخاص ،كاألقكاـ ،أك معاداتيـ"(ٖ).

(ٔ) ينظر :خطاب التكميؼ مف ضيؽ مقاصد الشريعة إلى سعة مقاصد القرآف الدكتكر
حسف القصاب ص ُٓ ،مجمة إسبلمية المعرفة العدد ٖٗ ،لسنة َُِٕـ.

(ٕ) [سكرة البقرة.]ْٓ :

(ٖ) ينظر :تفسير المنار ،لمحمد رشيد رضا ُ.ِْٕ /بتصرؼ.
مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٖٜٓ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

كضع الطاىر ابف عاشكر -رحمو ا﵀ -مقدمة مف مقدمات تفسيره «التحرير

مستدال
كالتنكير» ،كىي المقدمة الرابعة في «مقاصد القرآف الكريـ».
ن
ليا بقكؿ ا﵀ تعالى :وَن َّزْلنا عمَ ْي َك ا ْل ِكتاب ِت ْبياناً لِ ُك ِّل َ ٍ
دى
َ
َ
ش ْيء َو ُى ً
َ
(ٔ)
ور ْحم ًة وب ْ ِ
ين فقاؿ" :المقصد األعمى مف القرآف الكريـ
سمِ ِم َ
ََ َ َُ
شرى ل ْم ُم ْ
صبلح األحكاؿ الفردية ،كالجماعية ،كالعمرانية ،فالصبلح الفردم يعتمد

تيذيب النفس كتزكيتيا ،كرأس األمر فيو صبلح االعتقاد؛ ألف االعتقاد

مصدر اآلداب كالتفكير ،ثـ صبلح السريرة الخاصة ،كىي العبادات
الحقد ،ك ً
الظاىرة كالصبلة ،كالباطنة كالتخمؽ بترؾ الحسد ،ك ً
الكبر .كأما

الصبلح الجماعي :فيحصؿ أكنال مف الصبلح الفردم كال يصمح الكؿ
إال بصبلح أجزائو ،إذ األفراد أجزاء المجتمع ،كيضاؼ إليو ضبط

تصرؼ الناس بعضيـ مع بعض عمى كجو يعصميـ مف مزاحمة

الشيكات ،كمكاثبة القكل النفسانية ،كىذا ىك عمـ المعامبلت ،كيعبر

عنو عند الحكماء بالسياسة المدنية.

كأما الصبلح العمراني :فيك أكسع مف ذلؾ ،إذا ىك حفظ نظاـ العالـ

اإلسبلمي ،كضبط تصرؼ الجماعات ،كاألقاليـ بعضيـ مع بعض ،عمى كجو

يحفظ مصالح الجميع"(ٕ).

ً
شاَ ٛاُ:ادلماطذُانمشآَٛحُانؼهٛاُنٛغدَُٓائٛحُػُذُانؼهٕاَُ :ٙ

كيستفاد مما سبؽ مف جيكد السابقيف لمعمكاني-رحمو ا﵀ ، -كمف تضافر

الجيكد قبمو كبعده في ما قرره الشاطبي ،كأبك حامد الغزالي ،كالعز بف

(ٔ) [سكرة الان ٍحؿ.]ٖٗ :
(ٕ) ينظر :التحرير كالتنكير ُ.ّٖ /
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عبدالسبلـ ،كالطاىر بف عاشكر ،كالغزالي السقاا ،كاسماعيؿ الفاركقي -رحميـ

ا﵀ ، -كفتحي ممكاكم ،كغيرىـ في تقرير أمريف:

أٔذلًا :أف المقاصد القرآنية اجتيادية .فقد أقر العمكاني-رحمو ا﵀ -أف التجديد
في قضية المقاصد القرآنية ال يزاؿ في حاجة إلى استكماؿ كتعميؽ،

كتطبيؽ ،ليبمغ المستكل المنيجي المطمكب(ٔ) ،كذلؾ ألف «المقاصد
القرآنية العميا» لما كانت مبنية عمى االستقراء ،كاف لزاما أف يختمؼ في

عددىا ،كما ىك المقصد األسمى مف ىذه المقاصد أك ما نقدر أف

نسميو «أس المقاصد».

فأيا ُاالخرالف ُيف ُػذد ُْزِ ُادلماطذ :فيك مدخؿ لدراسة ىذا التكسع ،كقد
تعرضنا فيما سبؽ الختبلؼ جمع مف العمماء لعدد المقاصد ،ككيؼ
اختمؼ النظر بينيـ ،فمنيـ مف عدىا ثبلثة ،كمف عدىا خمسة ،كمف

عدىا أكثر مف ذلؾ .

لكف نقطة التجديد عند العمكاني -رحمو ا﵀ -أف اعتبر ىذه المقاصد
«منظكمة مقاصدية عميا حاكمة» ،كأناط بيا مجمكعة مف متطمبات التجديد،

كإعادة بناء الفكر لدل المسمميف ،انطبلقنا مف القرآف كمنيجيتو المعرفية ،كمف
معيف ،كمف الككف
ٌ
السنة باعتبارىا تحمؿ منيجية تنزيؿ قيـ القرآف في كاقع ٌ
باعتباره المصدر اآلخر لممعرفة مع الكحي ،كأنيا ستؤدم إلى غرس قابمية

التجدد الذاتي في أصكلنا كفقينا ،كسكؼ تقييما كتحفظيما مف عكامؿ الفتكر

كالظرفية التي تصيب الشرائع(ٕ).

(ٔ) ينظر :نحو االجتياد والتجديد ،أوال الفقو وأصولو ص ُْٔ.

(ٕ) ينظر :نحو االجتياد والتجديد ،أوال الفقو وأصولو ص ٔ٘ٔ.
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ٔأيا ُاالخرالف ُيف ُذؼٛني ُأط ُادلماطذ ُانمشآَٛح :في حيف اتفقت كممة أبي
حامد الغزالي ،كالشاطبي ،كالغزالي السقا ،كاسماعيؿ الفاركقي،
كالعمكاني-،رحميـ ا﵀ -كممكاكم عمى المقصد األكؿ كىك« :التكحيد»،
كلذا قد أفرد العمكاني كمف قبمو الفاركقي -رحميما ا﵀ -ليذا المقصد
مستقبل ،كبيذا اعتبر العمكاني أس المقاصد عنده ىك «التكحيد»
كتابا
ن
ن
بالمعنى العاـ كالشامؿ(ٔ).

فيرل الغزالي -رحمو ا﵀ -أف المقصد األقصى مف مقاصد القرآف ىك
«دعكة العباد إلى ا﵀»؛ فقد حصر في كتابو" :جكاىر القرآف" مقاصد القرآف في

دعكة العباد إلى ا﵀؛ حيث قاؿً :
"س ُّر القرآف ،كليىب يابو األصفى،
ي
كمقصدهي
الجباار األعمىٍّ ،
رب اآلخ ًرة كاألكلى ،خالؽ السماكات
دعكةي العباد إلى ى
األقصى ،ى

السمفى ،كما بينيما كما تحت الثاىرل"(ٕ).
األرضيف ي
ي
العمىى ،ك ى
 كيرل العز -رحمو ا﵀ -أف المقصد األسمى مف مقاصد القرآف ىك «األمر

باكتساب المصالح كأسبابيا ،كالزجر عف اكتساب المفاسد كأسبابيا»
فقاؿ" :كمعظـ مقاصد القرآف :األمر باكتساب المصالح كأسبابيا،
كالزجر عف اكتساب المفاسد كأسبابيا ،فبل نسبة بمصالح الدنيا
كمفاسدىا إلى مصالح اآلخرة كمفاسدىا ،ألف مصالح اآلخرة خمكد
الجناف كرضا الرحمف ،مع النظر إلى كجيو الكريـ"(ٖ).

(ٔ) ينظر :التكحيد كالتزكية كالعمراف ،د /طو العمكاني ص.َُ:
(ٕ) ينظر :جكاىر القرآف ،ألبي حامد الغزالي ص ِّ.
(ٖ) ينظر :قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ُ.ٗ /
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 يرل عبدالسبلـ األخضر

(ٔ)

أف المقصد األعمى مف مقاصد القرآف ىك

عاما لمقرآف،
مقصدا
«استخبلؼ اإلنساف في األرض» بكصفو
ًّ
ن
كالشريعة ،كالحضارة فقد اعتبر المقاصد العميا عند العمكاني مقاصد
فركعية كبرل لمقصد كاحد ىك استخبلؼ اإلنساف في األرض ،الذم
عاما(ٕ).
يشمميا كميا ،كيضع ليا نا
إطار ًّ
(ٖ)

 بينما ترل فريدة حايد

أف «اإلصبلح» أىـ المقاصد الشرعية كأعظميا،

بما يعنيو مف دفع الفساد ،كاحبلؿ النفع بكصفو مقصد قرآني قطعي
ىدفو ،حفظ نظاـ العالـ كاستدامة صبلحو بصبلح المييمف عميو ،كىك
اإلنساف ،كأف أساس اإلصبلح اإلنساني ىك إصبلح التفكير الذم يقكد

إلصبلح األعماؿ التي ىي مدار التكميؼ(ٗ).

قمت :كلعميا تأثرت بطرح الطاىر بف عاشكر حيث حصر مقصد القرآف

العاـ في إصبلح اإلنساف فردا كجماعة ،لضركرة كاستكماؿ اإلصبلح العمراني
الشامؿ ،كبيف أف تشريعات القرآف االعتقاد ،كالعبادات ،كاألخبلؽ ،كسائؿ
لتحقيؽ الصبلح اإلنساني الضركرم لمصبلح العمراني.

(ٔ) الدكتكر :عبدالسبلـ محمد األخضر ،باحث مغربي حصؿ عمى الشيادة العميا لمدراسات

اإلسبلمية ،مف مؤسسة دار الحديث الحسنية ،كماجستير في الفكر كالحضارة جامعة

محمد الخامس في الرباط.
(ٕ) ينظر :بحث بعنكاف :استخبلؼ اإلنساف في األرض باعتباره مقصدا عاما لمقرآف،
كالشريعة ،كالحضارة لمدكتكر عبدالسبلـ محمد األخضر ص َُْ ،َُٓ ،مجمة
إسبلمية المعرفة العدد َُِٖٕٗ ،ـ.
(ٖ) الدكتكرة فريدة حايد :أستاذ محاضر في كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية بجامعة جيحؿ
بالجزائر ،دكتكراه في الفقو كأصكلو مف جامعة باتنة الجزائر َُِٕـ.

(ٗ) ينظر :بحث بعنكاف مقصد إصبلح العالـ في القرآف الكريـ لمدكتكرة فريدة حايد ص
ُِٗ ،مجمة إسبلمية المعرفة العدد َُِٖٕٗ ،ـ.
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ٔشآًَٛاُ:أٌُادلماطذُانمشآَٛحُغريَُٓائٛحُ ُ

كالنطاؽ الثاني لمتكسع ىك ما صرح بو العمكاني-رحمو ا﵀– مف أف ىذه

المقاصد قابمة لمزيادة بما يفتح ا﵀ بو عمى المتدبر مف آفاؽ القرآف الكريـ ،حتى

تقعيد المقاصد الثبلثة –التكحيد ،كالتزكية ،كالعمراف ،أضاؼ مقصدم
أنو بعد
ٌ
[األمة ،كالدعكة] ،كقاؿ" :ال تعتبر ىذه المقاصد نيائية ،إذ يمكف اإلضافة إلييا،
أك إدخاؿ تفصيبلت أك تعديبلت عمييا ،كذلؾ شأف العمكـ في بدايتيا ،تحتاج

إلى كثير مف المركنة كاالنفتاح إلى أف يجرم تداكليا بيف المختصيف،
كتنضجيا أقبلميـ كمداكالتيـ؛ لتستكم عمى سكقيا كتتكامؿ في بنائيا بعد أف

تنضجيا حكارات العمماء ،كجيكدىـ ،كمراجعاتيـ ،كاضافاتيـ (ٔ).

كقد أخرج الطاىر ابف عاشكر -رحمو ا﵀ -مف كؿ سكرة مف سكر القرآف
مقصدا فقاؿ" :كلـ أغادر سكرة إال بينت ما أحيط بو مف أغراضيا لئبل يككف
الناظر في تفسير القرآف مقصك ار عمى بياف مفرداتو كمعاني جممو كأنيا فقر

متفرقة تصرفو عف ركعة انسجامو كتحجب عنو ركائع جمالو"(ٕ).

كيمكف االستفادة مف طرح الطاىر بف عاشكر -رحمو ا﵀ -كمف سار
عمى دربة خاصة مف المفسريف -األصكلييف كالفقياء :-بحصر مقاصد السكر،

كتكحيد المكرر ،كتقسيميا كترتيبيا إلى ثبلث مستكيات مقصد أسمى تشترؾ فيو
جميع السكر ،كمقاصد عميا تدكر في فمكيا غالب السكر ،كمقاصد جزئية مثؿ

العدؿ ،كالرحمة ،كاألمف ،كالستر كغيرىا ،كتككف أداة قياس كصحة ىذه الدراسة

االستقراء ،كالعبلقة بيف أنكاع ىذه المقاصد ىي العمكـ كالخصكص ،كالشمكؿ

كاالستيعاب،كالترابط كاالنسجاـ ،التكميؿ كالتفريع ،اإلنتاج المشترؾ بيف الجميع.

(ُ) ينظر :نحك االجتياد كالتجديد أكال :الفقو كأصكلو ص ّٖ.
(ٕ) ينظر :التحرير كالتنكير لمطاىر بف عاشكر ُ.ٖ /
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كفي ىذه الدراسة ينتقؿ مف النظر الجزئي إلى النظر الكمي القادر عمى

ىديو في الكاقع المعاصر ،كمحاكلة
تسديد فيـ مقاصد الكحي ،كحسف تنزيؿ ٍ

أخذ خطكات حاسمة في ىذا الصدد ،استعدادا إلنعاـ النظر في ىذه البحكث
النافعة ،ليزداد االقتناع بأىمية استثمارىا في بمكرة مقصد عاـ كاحد تتصؿ بو

جميع مقاصد القرآف كالشريعة ،كالحضارة"(ٔ).

*

*

*

*

*

*

(ٔ) ينظر :استخالف اإلنسان في األرض ص ٘ٓٔ.
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ادلغهةُانصانس ُ

ذأششُادل ذاسطُانرعذٚذٚحُتغشغُانؼهٕاَُٙادلماطذ٘ ُ

أسس الشيخ العمكاني -رحمو ا﵀ -بمنيجيتو ،كأطركحاتو مدرسة فكرٌية

كىبت نفسيا إلصبلح الفكر اإلسبلمي ،كبناء منيجية معرفية لمنيج التعامؿ
كالتدبر لمقرآف الكريـ ،كلمجمع بيف القراءتيف ،بقراءة كفيـ بشرييف ،كقد تأثر بو
مف المدراس المعاصرة مختمفة األقطار ،انتيجكا منيجو ،كطكركا ىذه األفكار
كأضافكا ليا ما يساعد عمى تفعيميا؛ كمنيـ:
األستاذ الدكتكر فتحي ممكاكم ،عالـ كباحث ،لو قدرة كقيمة عممية سار

كتابا لثبلثة
عمى درب العمكاني -رحمو ا﵀ -في العناية بيذا المكضكع ،كأفرد ن

مف ىذه المقاصد أطمؽ عميو« :منظكمة القيـ العميا -التكحيد كالتزكية
كالعمراف»(ٔ).
أشد األساتذة اقتناعان بالفكرة التي تبناىا العمكاني -رحمو
يعد مف ٌ
كىك ٌ

ا﵀.)ٕ(-كقد أىدل ممكاكم ىذه الجرعة الفكرية في مقدمة كتابو فقاؿ" :إلى
فانا ،فقد تعممت منو كيؼ يمكف لمعالـ أف
الشيخ طو جابر العمكاني ،نا
تقدير كعر ن
يككف متعمما في كؿ فرصة متاحة ،كحتى آخر لحظة مف عمره"(ٖ).

(ٔ) الكتاب مطبكع ضمف منشكرات المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ،الطبعة األكلى-
ُّْْىػَُِّ-ـ.

(ٕ) ينظر :مجمة إسبلمية المعرفة عدد (ٖٓ) مراجعة لكتاب« :منظكمة القيـ العميا الحاكمة،
التكحيد كالتزكية كالعمراف تأليؼ فتحي ممكاكم» ،عبد الرازؽ بمعقركز  ،صُُٕ.

(ٖ) ينظر« :منظكمة القيـ العميا الحاكمة ،التكحيد كالتزكية كالعمراف تأليؼ فتحي
ممكاكم»ص ُٖ.
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كبعد أف قرر ما استفاده مف العمكاني -رحمو ا﵀ -في بياف مقاصد
«التكحيد ،كالتزكية ،كالعمراف» ،كبعد أف عرض ممكاكم كجية نظر العمكاني مف
ىذه المنظكمة ،كىي كما سبقت اإلشارة إلييا ،مف حيث أنو يراىا:
-

مدخبل منيجيًّا لجيكد تنقية التراث اإلسبلمي.
ن

-

كمدخبل مقاصديًّا لمراجعة العمكـ النقمية ،كقضاياىا التاريخية كالجغرافية.
ن
مدخبل ًقيميًّا إسبلميًّا في الحكـ عمى العمكـ المعاصرة ،كمعايرتيا.

-

قيما يعميا كمبادئ حاكمة ،نابعة مف استمياـ الخطاب القرآني ،في بياف
ن
الخٍم ً
ؽ ،كفيـ حقيقة الفعؿ اإلنساني ،كعبلقتو بالخطاب
الح ٌ
ؽ مف ى
غاية ى
المقاصدم.

-

-

تساعد عمى تطكير نظرية معرفية في العمكـ الشرعية كميا ،ككذلؾ في

-

الكميات القرآنية كفيمة بتشغيؿ سائر المنظكمات [الفقيية ،كالقانكنية،
كأف ٌ
كإلعادة بناء الشخصية اإلسبلمية الفردية كاإلجتماعية ،كتحكيميا إلى

-

يمكف أف تمثؿ بجممتيا ،أك ببعضيا -عمى األقؿ ،-مشتركات إنسانية (ٔ).

العمكـ االجتماعية.

نمكذج كمثاؿ يميد لعالمية اإلسبلـ القادمة-بإذف ا﵀.-

فقد تعامؿ الدكتكر :ممكاكم مع ىذه المنظكمة مف المقاصد مف مقاـ آخر

"أنيا منظكمة مف المقاصد ،كالقيـ ،كالمبادئ في آف كاحد" ،فقاؿ" :كانت مادة
ىذه الفصكؿ في األساس ىكامش عمى عبارات الدكتكر طو العمكاني الخاصة

بمنظكمة القيـ العميا التي رددىا في كثير مما ىكتىب ،لكنو لـ يفصؿ فييا تفصيبل
يشفي الغميؿ فإليو يعكد الفضؿ بعد ا﵀ سبحانو كتعالى في إثارة فضكؿ المؤلؼ
(ٔ) ينظر« :منظكمة القيـ العميا الحاكمة ،التكحيد كالتزكية كالعمراف تأليؼ فتحي ممكاكم»
ص ُٖ.
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لمتفكير كالكتابة في المكضكع ،كمع ذلؾ فإف المؤلؼ ال يدعي أنو ينطؽ بمساف
الشيخ العمكام  ،أك يكتب بقممو ،أك أنو جاء بالقكؿ الفصؿ ،أك أنو قد أشبع

المكضكع بيانا ،حسبنا أف نبقي الباب مفتكحا لمزيد مف البياف كاإليضاح،

كالمراجعة كاالستدراؾ"(ٔ).

ثـ أكصى بأف يتمثؿ ىذا المكضكع النظرم بصياغة تطبيقية في

الكاقع ،كضرب األمثمة العممية التي تؤدم إلى كظائؼ تربكية ،كتخدـ

أغراضا تعميمية (ٕ).

*

*

*

*

*

*

(ٔ) ينظر :مقدمة كتاب «منظكمة القيـ العميا الحاكمة ،تأليؼ فتحي ممكاكم»ص ُٖ

(ٕ) بؿ استفاد بيذه المنظكمة في غير الدكؿ العربية الكاليات المتحدة األمريكية :فقد درس

العمكاني رحمو ا﵀ منظكمة المقاصد القرآنية العميا الحاكمة كمشتركات إنسانية نكقشت

مادتيا في «جماعة األصالة كالتقدـ» ،كىي جماعة عممياة تشكمت مف مجمكعة مف
األساتذة الكاثكليؾ في جامعات أمريكياة عديدة منيا «جكرج تاكف» كبعض المفكريف
المسمميف .ككاف األساتذة الذيف انتمكا إلى ىذه الحمقة متعددم الديانات -بمف فييـ

كبار األساتذة الكاثكليؾ ال يجدكف غضاضة في اعتبار ىذه المقاصد الثبلث.

مع تحفظ بعضيـ عمى التكحيد دعامة يمكف أف يجتمع عالـ اليكـ عمييا ليتجاكز
الحركب كعكامؿ الشقاؽ ،كليتـ تجفيؼ منابع االختبلؼ كالتنازع بيف البشر ،ككاف

أحيانا حكؿ التكحيد كتحفظيـ عميو ينتيي بنكع مف التسميـ منيـ ا
بأف ذلؾ
يجرم نقاش
ن
ضركرم إلعطاء ىذه المقاصد الفاعمياة المطمكبة لجمع كممة البشرياة عمييا ،مما فتح
جميعا إلى ا
أف ىذه المقاصد القرآنياة إذا ربطت بظيكر الديف كعالمياتو فإانيا
أذىاننا
ن
ستؤدم إلى تفاىـ عالمي لعمو ينتيي في نياية األمر إلى دخكؿ الناس في السمـ كافة
ينظر :القيـ العميا الحاكمة ص.ٖ :
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ادلثؽسُانصاَُ ٙ

ذٕظٛفُيماطذُانمشآٌ ُ يفُانذساعحُانُظشٚحُػُذُانؼهٕاَُ ٙ

كيشتمؿ عمى مطالب:

ادلغهةُاْلٔل ُ

جتذٚذُ ادلُاْطُانرذسٚغٛحُنهرخظظاخُاْلطٕنٛحُٔ،انششػٛح ُ

يرل العمكاني -رحمو ا﵀ -ا
أف التجديد كالتقدـ معقكد في بناء العقمية
قدر مف الدراسات الشرعية ،كمما يساعد عمى
كالنفسية لدل الشباب الذم تمقى نا
بنائيا مقررات تمييدية مشتركة ،كممزمة لمجميع ،كاعادة بناء كصياغة المقررات
األخرل المتخصصة بحيث تتكامؿ مع المقررات اإللزامية المشتركة في
المنطمؽ ،كالغايات ،كالكسائؿ بيف المكاد المكجكدة كالمقترحة.
كقد قاـ فضيمتو بكضع برنامج مقترح لتكسيع الدراسة النظرية لمادة
"مقاصد الشريعة اإلسبلمية" ،كتكظيفيا في الكاقع ،يدرس لكميات الشريعة،
كالدراسات اإلسبلمية ،ككميات الحقكؽ كما يناظرىا في مرحمة الشيادة العالية
«الميسانس» ،كمرحمة الدراسة المتخصصة تمييدم «الماجستير» تخصص
أصكؿ الفقو ،كالفقو ،انطبلقنا مف ىذا التصكر المستنير الميتدم ،مع اطبلع
كتحميؿ كاستفادة بالتجارب ،كالخبرات ،كالدراسات المستفيضة لمعديد مف
التجارب اإلنسانية مع اإلصبلح التعميمي ،بحيث يككف في مقدكر أية جامعة
إسبلمية ،أك جامعة لمعمكـ اإلنسانية أف تتبناه كتأخذ بو.
عاما في جامعة «قرطبة» في
كقد يجٍّرب ىذا البرنامج لمدة (ُِ) ن
كتخرج بيا عدد مف الباحثيف المتميزيف الذيف أكممكا
«فرجينيا» بأمريكا،
ا
متطمبات مرحمة «الدكتكراه» ،كصاركا أساتذة في جامعات عالمية ،كبمجرد أف
تتبناه أم جامعة فسكؼ تممس النتائج اإليجابية –بإذف ا﵀ تعالى -في التككيف
العقمي كالنفسي لطبلبيا(ٔ).
(ٔ) ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتجميد ص ٖٗ.
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اْلْذافُانرؼهًٛٛحُانؼايحُدلمشسُ « ادلماطذُانمشآَٛح »ُ ُ:

ييدؼ ىذا المقرر إلى أىداؼ عامة ،كأىداؼ إجرائية ،منيا:

تتمثؿ األىداؼ التعميمة العامة لمقرر «المقاصد القرآنية» فيما يأتي:

ُ) الكشؼ عف االتجاىات الغائية الثابتة ،كالمقاصد الظاىرة كالكامنة في
القرآف المجيد ،كفي التطبيقات النبكية في السنة كالسيرة ،كتصرفات النبي

 كميا.

ِ) ربط مقاصد الشريعة اإلسبلمية بكاقع الناس ،كتحسيف الكاقع الحالي،
كمستجدات الحياة السياسية ،كاالجتماعية ،كاإلدارية ،كالسياسية،

كاالقتصادية(ٔ).

ّ) معالجة أثر الجدؿ الكبلمي الذم ثار حكؿ «السببية ،كالغائية» ،مف خبلؿ
الدراسة المقاصدية.

ْ) مساعدة الباحث عمى ممارسة الحكار الجيد ،كاستيعاب االختبلؼ ،كالتحمي
بالمكضكعية كالتسامح كقبكؿ التعدد ،كاالعتراؼ بحقكؽ اآلخريف كافقكه

أـ خالفكه.

ٓ) تنمية قدرة الباحثيف عمى اإلبداع كالتحميؿ كالنقد كالتفكير كالمقارنة كمكاجية
مستجدات الكاقع كمشكبلتو.

ٔ) جمع طكائؼ األمة كميا ،كالتسديد كالمقاربة بينيا(ٕ).

(ٔ) بحيث تككف القكاعد المقاصدية متماشية مع الجكانب العامة التي تحتاج إلى اجتياد

كاسع كشامؿ ،تستكعب مطالب كمستجدات الحياة السياسية ،كاالجتماعية ،كاإلدارية،
كالسياسية مما يجعؿ كاقع الناس كاقعا أفضؿ ،كيجعؿ الشريعة اإلسبلمية صالحة لكؿ

زماف كمكاف.

(ٕ) ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتجميد ص َٗ.
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يشذكضاخُْزا ُ ادلُٓطُٔ،اػرًادُِ :
ٚشذكضُْزاُادلُٓطُادلماطذُ٘اجلذٚذُػهُٗياُٚأذُ :ٙ
ً
أٔالُ :منيجية البحث العممي المعاصر.
ً
شاَ ٛا :الحاكمية القرآنية ،كالييمنة ،كالتصديؽ.
ً
شانص ا :البياف النبكم في السنة ،كالسيرة ،كالتفريؽ بيف التصرفات النبكية(ٔ).
ً
شانص ا :المساحة األكسع دكائر مصادر األحكاـ األصمية في ذكاتيا ،ال في

أعدادىا(ِ).
ً

ساتؼ ا :المساحة األكسع لمقاصد الشريعة ،كتدريسيا بطريقة كافية.
ً

خايغ ا :المقاصد العميا الحاكمة« :التكحيد ،كالتزكية ،كالعمراف» ،كمحاكلة
ً

تكسيعيا «باألمة ،كالدعكة ،كاالستخبلؼ»(ٖ).

عادع ا :تكسع دائرة تأثير عمـ أصكؿ الفقو ،كسمـ األكلكيات بالمصالح
كالمفاسد(ٗ).
ً

عاتؼ ا :تجتنب االجترار مف القديـ ،ككذا التقميد المفضي لمتعصب.
ً

شايُ ا :معالجة آثار الجدؿ الكبلمي ،بمقدار ما يستحؽ مف األىمية.
ً

ذاعؼ ا :ربط الفركع بالقكاعد كالضكابط ما أمكف.

(ٔ) بما يسمى مقاـ الحاؿ ،أك القرينة الحالية  ،كاعتماد تفسير جيؿ التمقي رضي ا﵀ عنيـ.
(ِ) أعني تطكير بعض المصادر (األدلة) المساعدة في ذاتيا.
(ٖ) ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتجميد ص ٖٗ.

(ٗ) ليشمؿ كافة العمكـ االجتماعية كالقانكف ،كعـ النفس ،كاالجتماع ،كالتاريخ كغيرىا،
ليدخؿ دائرة التأثير كالتفعيؿ االجتماعي كاإلنساني.
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ؼذٔدُٔئعاسُْزاُادلششٔعُُ :

تقع حدكد ىذا المشركع عف العمكاني حسب تبنيو ،كتأليفو ،كتدريسو فيما يأتي:
ً

أٔالُ :تدريس مقاصد الشريعة اإلسبلمية عمى غرار المشتركات اإلنسانية كمادة
حقكؽ اإلنساف ،تدرس فييا الضركرات ،كالحاجيات ،كالتحسينيات،

ً

كالمصالح  ،كالمفاسد ،كالمآالت ،كغير ذلؾ.

شاَ ٛا :تدريس مادة المقاصد القرآنية العميا الحاكمة (التكحيد ،كالتزكية،
ً

كالعمراف) كإطار عاـ لمشريعة ،كاألخبلؽ ،كالعمراف مف منطمؽ قرآني.

شانص ا :تدرس قاعدة فرض الكفاية ،كالعرؼ عمى أنيا إطار لمخدمة
ً

االجتماعية(ُ).

ساتؼ ا :تدرس قكاعد القياس ،كاالستقراء ،كاالستصحاب عمى أنيا مشتركات مع
العمـ التجريبي ،كقكاعد تفكير مشتركة بيف العمكـ التجريبية.

*

*

*

*

*

*

(ُ) يمكف تفعيؿ أصكؿ الفقو كاستثماره في استفادة مناىج العمكـ االجتماعية منو:

كذلؾ بتجريد ما يمكف أف نطمؽ عميو نظريات األصكؿ كتطبيقيا في تمؾ المناىج فالحجية
التي تحدد المصادر األصمية ،كتبيف كيفية إقامة الدليؿ عمى حجيتيا ،كتكثيؽ
المصادر ،كتحديد العبلقة بيف المعمكمات القطعية كالظنية كأييما يقدـ كيأخذ بو ،ثـ
كيفية اإللحاؽ كفؾ التعارض ،كالرجكع لمعرؼ كتحكيمو ،كتحقيؽ مقاصد العمـ
كتطبيقاتو كغيرىا مف المباحث التي يمكف االستفادة منيا عندما يعرض أصكؿ الفقو
بصكرة مغايرة لمصكرة المكركثة.

ينظر :أصكؿ الفقو كعبلقتو بالفمسفة اإلسبلمية د/

عمي جمعة ص ِٕ بتصرؼ طبعة المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي بالقاىرة
ُُْٕىػُٗٗٔ -ـ.
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ادلغهةُانصاَُ ٙ

يفشداخُيمشسُادلماطذُانمشآَٛحُ يفُ يش ؼه ح ُ اإلظاصجُانؼانٛح ُ

كضع العمكاني مفردات منيج المقاصد القرآنية ليتسنى لكؿ مف أراد أف

يضيؼ جديدا في ىذا الباب أف يبدأ مف حيث انتيى ىك ،كمف ىذه المفردات:

ُ -خصائص الشريعة اإلسبلمية(ٔ).

ِ -العبلقات العامة بيف القياس ،كالتعميؿ ،كاالستقراء ،كاالجتياد ،كالتجديد.

ّ -المنطمقات األساسية لمكميات القرآنية ،كالعمكمات ،كالسنف اإلليية الكاردة
في القصص القرآني ،ككيفية تفعمييا في الكاقع.

كبيانا ليا(ٕ).
ْ -كميات السنة النبكية كتطبيؽ عمم ٌي لكميات القرآف ن
ٓ -المستكيات الثبلثة [الضركريات ،كالحاجيات ،كالتحسينيات] ،كعبلقتيا بفقو
األكلكيات ،كفقو الكاقع ،كفقو األقميات(ٖ).

ٔ -مراجعات لؤلضرار المعرفية ،كالعممية التي انبنت عمى النظر -غير
الدقيؽ -لدل البعض إلى فقو المقاصد (ٗ):

(ٔ) عمى أف يخصص منيا جزء في الدراسة المقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية ،كغيرىا عمى
غرار ما نطؽ بو لساف القرآف ،كالتطبيؽ النبكم فيما صح في السنة النبكية ،كالسيرة.

(ٕ) يناقش في ىذه المفردة أستاذ المقرر مع طبلبو منيج التمييز بيف الكميات كغيرىا ،مع
تخصيص دراسة منفصمة لؤلحاديث الخمسة التي عدىا بعض العمماء أصكال لمديف،

كالمكاقؼ الكبرل في السيرة النبكية عمى غرار [فقو لمسيرة النبكية] ،كمحاكلة االستفادة
مف المحاكالت السابقة.
(ٖ) كفاعمية ذلؾ مع «فقو التديف» كمراتب تكييؼ الكاقع البشرم مع الكحي اإلليي.
(ٗ) جزءا مف النظر العقمي ال الشرعي ،كما ترل المدرسة الحداثية.

 أنيا بديؿ عف أصكؿ الفقو ،كأف تحؿ قكاعدىا محؿ قكاعد أصكؿ الفقو ،كما ترلالمدرسة المغربية المغالية في النظر المقاصدم - .أك أنيا مف باب الترؼ المعرفي

األصكلي –كما ترل المدرسة الماضكية الكىابية.
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ٕ -فقو المقاصد في فقو كبار الصحابة ،كالتابعيف-رضي ا﵀ عنيـ ، -كأئمة
المدراس األربعة ألىؿ السنة -رحميـ ا﵀ ، -كأئمة مذاىب الشيعة

اإلمامية ،كالزيدية ،كأئمة الظاىرية ،كاإلباضية ،كالطفرات األصكلية كإماـ

الحرميف ،كالغزالي ،كابف رشد ،كالرازم ،كالعز بف عبدالسبلـ ،كالشاطبي -

رحميـ ا﵀.-

ٖ -المقاصد القرآنية العميا الحاكمة [التكحيد ،كالتزكية ،كالعمراف ،كاألمة
كالدعكة](ٔ).

ٗ -قاعات لمبحث ككرش لكيفية إعادة بناء عمـ المقاصد الشرعية بناء كامبل،
بعد تحديد مكقعيا مف المقاصد العميا الحاكمة ،كترتيب مستكياتيا كميا،

ككضع منيجية تفعيميا ،كتشغيميا ،كتقديـ نماذج متنكعة لما ينتج بناء

عمى ذلؾ.

َُ« -التكحيد» باعتباره أس المقاصد العميا الحاكمة ،كمنطمقيا ،كأىميتو،

ككيؼ يمكف أف تتجمى آثار التكحيد عمى أحكاـ شرعية كثيرة تتعمؽ

باألمة كاألفراد.

ُُ« -التزكية» باعتبارىا ثاني المقاصد العميا الحاكمة ،مع بياف العبلقة

ال كثقية بيف التقكل ،كالعدالة ،كالمركءة كغيرىا ،كبيف مناىج تقييـ الفعؿ
اإلنساني لتفعيؿ ىذه المفاىيـ في السمكؾ اإلنساني ،كالممارسات الفردية،

كالجماعية.

ُِ« -التزكية» في مجاليا الجماعي أم تزكية األمة ،بحيث ترتبط تزكية
األمة بقدرتيا عمى التحمي بالخيرية ،كالكسطية ،كالشيادة ،كالعالمية.

(ٔ) كالكشؼ عنيا باستقراء آيات الكتاب الكريـ ،كالتطبيقات النبكية ،بككنيا كميات قرآنية
مطمقة قطعية.
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ُّ« -العمراف» باعتبارىا ثالث المقاصد العميا الحاكمة ،كبياف أف العمراف
ىدؼ االستخبلؼ ،كمقصد التسخير لئلنساف ،كمناط الجزاء بعد

االختبلؼ.

ُْ -قضايا معاصرة لتطبيؽ لمنظكمة المقاصد في قضايا معاصرة مختارة في
نظـ الحياة المختمفة كتريب الطبلب عمى النظر المقاصدم

عمى المستجدات.
َظىُاالخرثاساخُٔ،لٛاطُاظرٛاصُْزاُادلمشسُ :

التأكد مف استيعاب الدارسيف لممفردات كالمكضكعات المتقدمة،

كصارت لدييـ القدرة عمى تناكؿ كتأصيميا مف مراجعيا كمصادرىا ،كتنزيميا
عمى القضايا كالمستجدات ،كذلؾ بما يمي:
ً

صفية ،كاختبارات تحريرية كشفكية لبرامج الميسانس،
أٔالُ :إعداد بحكث
ٌ
كتمييدم الماجستير.
ً

شاَ ٛا :إعداد أطركحات لرسائؿ الماجستير ،كالدكتكراه.
ً

شانص ا :إعداد مشاركات في ندكات عممية ،كمؤتمرات.
ً

ساتؼ ا :إعداد إضافات لممقررات السابقة ،أك تطبيقات ،أك مقررات جديدة
ً

لمرحمة األستاذية ،كدرجات الترقي العممي.

خايغ ا :عمؿ مشاريع كاقعية تتضمف تطبيقات ليذه البرامج ،كبرامج مرئية
كمسمكعة ،كبرامج فاعمة تشترؾ بيا كؿ الفئات كؿ عمى حسب مكانتو،

كقدراتو ،كدرجتو (ٔ).

*

*

*

*

*

*

(ٔ) ينظر :التعميـ الديني بيف التجديد كالتجميد ص ٖٗ.
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ادلغهةُانصانس

يفشداخُيمشسُادلماطذُانمشآَٛحُػهُٗيغرُٕٖانذساعاخُانؼهٛا

(ُ)

بالغا؛ ألنو
أكلى العمكاني-رحمو ا﵀ -طالب الدراسات العميا
اىتماما ن
ن
األساسية لخطٌة اإلصبلح الفكرم لؤلمة كبناء ككادرىما ،فاقترح
يعتبر المبنة
ٌ
العمؿ عمى معرفة ،كاختيار العناصر النابية مف الخريجيف الجامعييف كاختيارىـ

عممية ذات
اإلنسانية ،ليككنكا ككادر
االجتماعية ك
مف مختمؼ االختصاصات
ٌ
ٌ
ٌ
اإلسبلمية.
اختصاص رفيع ،تتميز بالقدرة كالتفكؽ العممي كالمعرفة
ٌ
كما أناط -رحمو ا﵀ -باألقساـ العممية «أقساـ الشريعة اإلسبلمية

العممية لتككف
عامة» ،ك«قسـ أصكؿ الفقو خاصة» بالعمؿ عمى تكجيو الرسائؿ
ٌ
سبلمية المعرفة" ،كلتساعد في
قضية "إصبلح مناىج الفكر ،كا
ضمف محاكر
ٌ
ٌ
بمكرة المفاىيـ كالتطبيقات المعاصرة ،يتـ ذلؾ عبر مقررات ،كدراسات رصينة

كمتكاممة كىادفة ،تصاغ بطرؽ غير تقميدية ،مف أىميا:

يبية -غير البرامج الدراسية -في مكضكعات كقضايا
أٔال :إقامة الدكرات التدر ٌ
تعرؼ بالدراسات اإلسبلمية ،كالمبادئ العا ٌمة لمعمكـ الشرعية ،ككضع
ٌ
خطط عمؿ لذلؾ ،كضركرة الكعي بقضايا الكاقع ،كربطيا بأصكؿ

الفقو ،كمقاصد الشريعة ،كمقاصد القرآف ،كتصكر حمكؿ لؤلزمات

بطريقة األصكلية ،كالعمؿ عمى إشاعة ذلؾ النكع مف التفكير ،كالكعي

ً

عمى أكسع نطاؽ.

اإلنسانية
متخصصة في مختمؼ الفركع كالعمكـ
شاَ ٛا :إقامة دكرات
ٌ
ٌ
االجتماعية لطبلب الدراسات العميا ،كالدراسات البينية مع أصكؿ الفقو
ك
ٌ
[تربكية ،اجتماعية ،نفسية] حسب اعتبارات الكميات كتخصصاتيا ،تفيد

(ُ) يراجع :إصبلح الفكر اإلسبلمي صػُِٕ.
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في تكسع الدراسة األصكلية كالمقاصدية ،كتحكيميا لمادة لمفكر

اإلسبلمي ،مع االستعانة بخبرات كقدرات ككفاءات تقكـ بالتدريس في

ىذه الدكرات.

ً

الثقافية ،كالمسئكليف
شانص ا :تكثيؼ االتصاالت بالشخصيات
العممية كالفكرٌية ك ٌ
ٌ
في التعميـ العالي كالجامعات كدكر العمـ ،كتكجيو اىتماميـ إلى
ىؤالء النابييف ،كتككيف مجمكعات تأخذ عمى أيدييـ لنشر أفكارىـ

الكسطية ،كالتجديدية.
ً

األمة في صكرة منح
ساتؼ ا :تقديـ مساعدات لؤلذكياء كالنابييف مف أبناء ٌ
دراسية ،كاعانات دراسية تتكالىا البنكؾ المساعدة لمييئات العممية
فضبل
الشرعية ،تكجو لمذيف ال يجدكف النفقة البلزمة لمكاصمة الدراسة،
ن

ً

خاصة في أىـ المكضكعات
عف منح قصيرة األجؿ لجمع معمكمات
ٌ
ممية اإلصبلح الفكرم التراثي.
التي تيـ ع ٌ

خايغ ا :االىتماـ بإقامة صبلت كثيقة مع رؤساء األقساـ في الجامعات،

العممية
كأساتذة الدراسات العميا ،كمكاصمة تقديـ األفكار كالمبادرات
ٌ

ً

كالخطط كالمشركعات كدعكتيـ إلى تبنييا(ٔ).

عادع ا :عمؿ األساتذة كالمتخصصيف عمى كضع مجمكعة مف خطط الدراسات
العميا (الدكتكراه كالماجستير) ،كتركيجيا في أقساـ الدراسات العميا

تتضمف تجديد كتكسيع البرامج المتكاممة لمدراسات الشرعية.

(ٔ) كأف يقترح تممذة عممية بما يشبو «شيخ العمكد» كاف كاف ال يمتزـ فيو بمكاف كػ«الجامع
األزىر» ،أك الكميات المتخصصة ،كالمساجد الجامعة ،أك المعاىد األزىرية في القرل
الكبيرة ،كغيرىا.
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ً

عاتؼ ا :تزكيد فركع الجامعة بمكتبات ممزكجة بيف العمكـ الشرعية ،كاإلنسانية؛

ً

العممية في كؿ كميات العمكـ الشرعية ،كاالجتماعية
الستقطاب الطاقات
ٌ
كالعكس(ٔ).

شايُ ا :تيسير مشاركة النابييف كاألذكياء في الندكات الفكرٌية ،كالمؤتمرات
العممية ،الداخمية كالخارجية ليككنكا ىـ جيكر الحضكر الرئيس ليذه
المؤتمرات ،التي تعقد بصفة دكرٌية ،كتككف مشاركتيـ مشفكعة بتقديـ
بحكث جيدة في مكضكع الندكة ،أك عمى األقؿ المشاركة في المداكالت
كالمداخبلت أثناء الجمسات ،مما يحقؽ ليذه الككادر درجة عالية مف

التدريب كتكسيع اآلفاؽ ،كالقدرة عمى المشاركة في الحكار كالنقاش

بشكؿ فعاؿ ،قادر عمى تبييف الفكرة كقضاياىا

كمحاكرىا ،كاثارة

التبني (ٕ).
المكاضيع الجديرة بالبحث ك ٌ
ذاعؼا :خطط عممية ،كدراسات ،كبحكث ،كرش عمؿ ،كتكميفات فردية

كجماعية لطبلب الدراسات العميا :اقترح العمكاني خطة عمؿ تطبيقية
لمدراسيف في برامج الدراسات العميا في كتب التراث مف خبلؿ المحاكر

التي طرحيا ،كالكسائؿ المساعدة ستككف عمى النحك التالي:

ُ -مسح الدراسات كالبحكث المكجكدة في ىذه المحاكر التي سبقت
اإلشارة إلييا.

ِ -تصنيفيا.

ّ -تقكيميا كنقدىا.

ْ -انتقاء أجكدىا ،كأكثرىا فائدة كاختياره.
(ٔ) حتى عمى األقؿ في كؿ فرع مف فركع الجامعات ترتبط بتكزيع جغرافي معيف.

(ٕ) ينظر :إصبلح الفكر اإلسبلمي« :مدخؿ إلى نظـ الخطاب في الفكر اإلسبلمي
المعاصر».ُْٖ ،
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ممخصات مقركءة ،كمسمكعة ليذه المختارات.
ٓ -تقديـ ٌ
المتميزة فييا.
ٔ -نشر الدراسات
ٌ
ٕ -عقد ندكات ككرش نقاش.

دكلية كنشر نتائج البحكث.
ٖ -عقد ندكات ٌ
ٗ -إلقاء محاضرات عف ىذه الدراسات كالتعريؼ بيا.
َُ -استدعاء النقاش فييا بكؿ الكسائؿ.

ُُ -تتبع حركة تفاعؿ األمة معيا كاجراء المراجعات كالتقكيـ المستمر.
ُِ -رصد ردكد الفعؿ كالتخطيط لكؿ حالة بما يناسبيا.

المقررات.
ُّ -العمؿ عمى إدخاليا إلى المناىج الدر ٌ
اسية ك ٌ
ُْ -مكاصمة النقد كالنقاش لممكاد المقدمة فييا مف المنظكر اإلسبلمي ،لبناء
السطحية كلك كصفت
النقدية لدل المسمـ ،كفرز المكاد
الحاسة
ٌ
ٌ
باإلسبلمية(ُ).

*

*

*

*

*

*

(ُ) يراجع :إصبلح الفكر اإلسبلمي« :مدخؿ إلى نظـ الخطاب في الفكر اإلسبلمي
المعاصر» ،صػُُّ.
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اخلامتحُٔ،انرٕطٛاخ ُ

حمدا يكافي نعمو كيدافع نقمو ،كيكافئ مزيده ،لو
الحمد ﵀ رب العالميف ن
الحمد في األكلي كاآلخرة ،كلو الحكـ كاليو ترجعكف.
كبعد :فقد تـ بعكف ا﵀ كتكفيقو ىذا البحث ،كالذم حاكلت فييا أف أبيف

جيد عالـ مف عمماء المدرسة األزىرية كاف لو أثر كاضح في التجديد

المقاصدم ،فما كاف مف تكفيؽ فمف ا﵀ كحده ما كصمت إليو ،كما كاف مف

خطأ أك سيك أك نسياف فمني كمف الشيطاف.

ُ ٔلذُذٕطهدُيفُْزاُانثؽسُئىلُػذدُيٍُانُرائطُأًْٓاُياُٚهُ :ٙ

 أف التجديد أحد أىـ المفاىيـ التي تتردد بكثرة في الفكر المعاصر عمى
جميع المستكيات ،كبيف كؿ األنساؽ الفكرية كالمعرفية ،لكنو مفيكـ

إسبلمي خالص ،كأف جميع األنبياء كالرسؿ يسمككف في مسالؾ
نبكم
ٌّ
المجدديف ،كما أف التجديد مف صميـ شريعتنا الغراء ،كمف خصائص

فقينا اإلسبلمي.

 أف الديف كضع إليي ال يممؾ أحد أف يحذؼ منو أك يضيؼ إليو ،كقد
ختمت النبكات ،كالرساالت ،كجاء الكتاب الكريـ خاتـ الكتب التي

أنزلت ،كلكف التجديد يككف دائما في «فقو التديف» ،كيعني :كيؼ نفيـ

ٍّ
الديف كيؼ نتعامؿ مع مصادره؟ ككيؼ نتعامؿ مع أكامره كنكاىييو؟ فبل

تجديد في ٍّ
الديف نفسو ،ال تجديد في سنة رسكؿ ا﵀  ،لكف التجديد

في فيمنا ليذا كمٌو.

منا أىؿ التراث ،كبأيدينا مدارس التراث ال
البد أف يككف التجديد بإيماف ٌ
بأيدم غيرنا ،كما نراه اليكـ مف محاكالت لمتجديد مف غير أىميا فيي
محاكلة لمسخ المفاىيـ اإلسبلمياة ،كتحميميا بأفكار لـ تيكضع ليا.
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ي ىك ما ينطمؽ مف ضمير األ امة،
 يرل العمكاني رحمو ا﵀ أف التجديد الحقيق ا
كينتج مف عقكؿ كضمائر ٍّ
مفكرييا كنخبتيا ،أ اما التجديد الاًذم ينجـ
تحت ضغكط خارجياة ليا ظركفيا ،كليا أكضاعيا فقد يعمؿ عمى

تحقيؽ مطامع خارجية.

المقاصدية المعاصرة تمر بنسقيف معرفييف مختمفيف:
 أف الدراسات
ٌ
المقاصدم ،جمعت أكصالو،
تقميدم في التصنيؼ
اسي
ٌ
ٌ
أؼذًْا :نسؽ در ٌ

كنظمت مسائمو مف ممارسات النبي  كأصحابو -رضي ا﵀ عنيـ،-
كتمركزت دراسة ىذا النسؽ عمي اعتبار المقاصد كالقصد إلييا ،عمى

بياف مقاصد الشارع ،كمقاصد المكمفيف ،كأجناس المصالح ،كترتيبيا

تيبا عمى ىن ىس و
ىرمي معتدؿ.
ؽ
و
تر ن
شآًَٛا :التصكرات الحديثة في الدراسة المقاصدية ،كىذا التصكر يقكـ عمى
نظريف:

العاـ بالخاص ،كالجزئي
انُظش ُاْلٔل :تصكر مبني عمي ارتباط
ٌ
بالكمي ،عمى نسؽ يشبو دائرتيف متداخمتيف ،تحتؿ فيو الجزئيات الدكائر
ٌ

الداخمية ،كتيبنى عمييا أبكاب الخصكصيات ،ثـ تيبنى عمى ىذه
الخصكصيات الدكائر الكمية ،كىي العمكميات المقاصدية.
ُّ
تحتؿ
انُظشُانصاَ :ٙتصكر ينظر مف يبعد األسس ،عمى نسؽ شجرم
األسس ،فيو مكقع الساؽ مف الشجرة ،كالتفاصيؿ مكقع الفركع،

كمنظكمة «المقاصد العميا الحاكمة» عند العمكاني -رحمو ا﵀ -ككؿ
ىذه الرؤل ،كالنظرات التجديدية تأخذ حكـ الجكاز في التصكر المعرفي

المعاصر.

 امتازت المدرسة األزىرية بتدريس النسؽ الدراسي التقميدم ،كالتصكرات التي
الكمي ،كالبناية عمى األسس
تنظر مف يبعد
ٌ
العاـ كالخاص ،كالجزئي ك ٌ
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تجديدا مقاصديًّا يتسـ باألصالة التي استمدىا مف
خرج
ن
الشجرية ،مما ٌ
استمدىا مف إبداع عقكؿ شيكخو ،التي
النسؽ التقميدم ،كمعاصرة
ٌ
شعت بيا أركقة جامعتو الشريفة ،كجامعو العتيؽ.

 يرل العمكاني أف المقاصد القرآنية منظكمة مقاصدية عميا حاكمة ،تستمد

خصائصيا مف خصائص الكتاب الكريـ ،كسنة النبي  ،تعمؿ كإطار

حاكـ لكؿ ما عداىا.

 العبلقة بيف المقاصد القرآنية؛ كمقاصد التشريع ىي عبلقة «عمكـ
كخصكص مطمؽ» ،فػ«المقاصد القرآنية العميا» تستكعب ،كتعـ

«المقاصد الشرعية» بالمفيكـ الذم ساد لدل األصكلييف ،فكؿ مقصد

مف المقاصد الشرعية حتما يندرج تحت مقصد مف المقاصد القرآنية

العميا الحاكمة ،حتى تكصؼ ىذه العبلقة بأنيا مسممة ال تحتاج لدليؿ،
بما يعني أف كؿ مقصد لمشريعة ىك مقصد لمقرآف كالسنة باندراج

األخص في األعـ.

*

*

*

*

*

*
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ٕٖٖ
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انرٕطٛاخُ :

يقترح الباحث مف خبلؿ دراستو ليذا البحث عددا مف المشركعات التي

تثرم الدراسة المقاصدية ،منيا:

 ادلششٔعُاْلٔل :تفعيؿ منظكمة «منظكمة المقاصد العميا الحاكمة» كتشغيؿ

ىذه المقاصد سكؼ يضفي حيكية كفاعمية كبيرة عمى «خصائص
الشريعة» لتعمؿ مع «منظكمة المقاصد» عمى مراجعة تراثنا الفقيي
األصكلي .
الدينية بشكؿ مقارف يرتبط بمراحؿ أكضاع
 ادلششٔعُانصاَ :ٙدراسة الشرائع
ٌ
العائمية ،إلى الحالة
كأحكاؿ البشرٌية ،كتدرج الخطاب اإلليي مف الحالة
ٌ
القكمية ،إلى حالة األممية ،إلى الحالة األخرل حالة الخطاب العالمي
ٌ
المكجو لمبشرٌية كميا ،كانعكاس ذلؾ عمى الفقو في الماضي كال في
الحاضر.
مفاىيمي مقاصدم ،ييعتمد فيو عمى القرآف
ادلششٔعُانصانس:بناء "قامكس قرآني
ٌ
المجيد أساسان ،كتيجعؿ لغات العرب فيو مراجع ساندة كمعضٍّدة ال
حاكمة ،عمى لساف القرآف .
ادلششٔع ُانشاتغ :تفعيؿ النظريات القرآنية  :كمنيا« :الكحدة البنائية»،
ك«الجمع بيف القراءتيف» ،ك«عمكد سكر القرآف».
ادلششٔعُاخلايظ :تفعيؿ دراسات حاكمية القرآف ،كخكاصو :كػ «التصديؽ» ك
«الييمنة» ك «االستيعاب» ك «التجاكز» ،ك «المكنكنية» .
ادلششٔعُانغادط :بياف دكر المقاصد القرآنية في التأسيس لمكميات التشريعية:
كإطار عاـ لؤلحكاـ الجزئية ،كالمقاصد الشرعية الجزئية ،كمقاصد
الشريعة.
ادلششٔع ُانغاتغ :تطكير منيجي المقاصد القرآنية الذم أسسو العمكاني كتقريره
عمى مرحمة الميسانس ،كتمييدم الماجستير.

مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٖٖٖ
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وُ

ٔ-

فٓشطُادلشاظغ ُ
انمشآٌ ُ انكشٚى.

ادلظذسُأُٔادلشظغ ُ

كرةُانغُحُانُثٕٚحُٔػهٕيٓا:

ٕ-

ٖ-

ٗ-

٘-
-ٙ

-ٚ

أحكاـ القرآف ،لمحمد بف عبد ا﵀ أبك بكر بف العربي المعافرم
االشبيمي المالكي (المتكفىّْٓ :ىػ) ،راجع أصكلو كخرج أحاديثو
كعماؽ عميو :محمد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العممية،
بيركت – لبناف -الطبعة :الثالثة ُِْْ ،ىػ  ََِّ -ـ.
األمكاؿ ،المؤلؼ :أبك يعبيد القاسـ بف سبلٌـ بف عبد ا﵀ اليركم
البغدادم (المتكفىِِْ :ىػ) ،المحقؽ :خميؿ محمد ىراس،
الناشر :دار الفكر - .بيركت.
البرىاف في عمكـ القرآف ،ألبي عبد ا﵀ بدر الديف محمد بف عبد ا﵀
ابف بيادر الزركشي (المتكفىْٕٗ :ىػ) المحقؽ :محمد أبك الفضؿ
إبراىيـ ،الطبعة :األكلى ُّٕٔ ،ىػ  ُٕٗٓ -ـ ،الناشر :دار
صكرتو دار
إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي كشركائو ثـ ا
المعرفة ،بيركت ،لبناف.
التحرير كالتنكير لمشيخ محمد الطاىر بف عاشكر ط :دار سحنكف
لمنشر كالتكزيع تكنس ُٕٗٗـ.
تفسير المنار ،لمحمد رشيد بف عمي رضا بف منبل عمي خميفة
القممكني الحسيني ،الناشر :الييئة المصرية العامة لمكتاب ،سنة
النشرَُٗٗ :ـ.
الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا﵀  كسننو
كأيامو ،لمحمد بف إسماعيؿ أبك عبدا﵀ البخارم الجعفي ،المحقؽ:
محمد زىير بف ناصر الناصر ،الناشر :دار طكؽ النجاة مصكرة
عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي ،الطبعة:
األكلىُِِْ ،ىػ.
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ٖٖٗ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

وُ

-ٛ

-ٜ

ٓٔ-

ٔٔ-

ٕٔ-

ٖٔ-
ٗٔ-

ادلظذسُأُٔادلشظغ ُ

جكاىر القرآف ،ألبي حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي ،تحقيؽ:
الدكتكر محمد رشيد ،الناشر :دار إحياء العمكـ ،بيركت ،الطبعة:
الثانية َُْٔ ،ىػ  ُٖٗٔ -ـ.
سنف ابف ماجو ألبي عبد ا﵀ محمد بف يزيد القزكيني ،كماجة اسـ أبيو
يزيد (المتكفىِّٕ :ىػ) ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر:
دار إحياء الكتب العربية  -فيصؿ عيسى البابي الحمبي.
سنف أبي داكد ،ألبي سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف
شداد بف عمرك األزدم الس ً
ٍّج ٍستاني (المتكفىِٕٓ :ىػ) ،المحقؽ:
محمد محيي الديف عبد الحميد ،الناشر :المكتبة العصرية ،صيدا
– بيركت.
شافي العميؿ ،شرح الخمسمائة آية مف التنزيؿ ،رسالة لنيؿ درجة
الدكتكراه في فرع الكتاب كالسنة ،بقسـ الدراسات العميا الشرعية،
كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية بجامعة أـ القرل ،تحقيؽ
د /محمد صالح العتيؽ سنة َُْٔ ىػ.
طرح التثريب في شرح تقريب األسانيد كترتيب المسانيد ،لزيف الديف
العراقي ،الطبعة المصرية القديمة  -كصكرتيا دكر عدة منيا (دار
إحياء التراث العربي ،كمؤسسة التاريخ العربي ،كدار الفكر
العربي).
المحاكر الخمسة لمقرآف الكريـ الشيخ محمد الغزالي السقا ،الناشر :دار
نيضة مصر ،الطبعة :األكلي.
المستدرؾ عمى الصحيحيف ألبي عبد ا﵀ الحاكـ محمد بف عبد ا﵀ بف
محمد بف حمدكيو بف ينعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم
المعركؼ بابف البيع (المتكفىَْٓ :ىػ) ،تحقيؽ :مصطفى عبد
القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة:
األكلىَُٗٗـ.
مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٖٖ٘
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وُ

ادلظذسُأُٔادلشظغ ُ

٘ٔ-

مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ألبي عبد ا﵀ أحمد بف محمد بف
حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني (المتكفىُِْ :ىػ) ،المحقؽ:
أحمد محمد شاكر ،الناشر :دار الحديث – القاىرة ،الطبعة:
األكلى ُُْٔ ،ىػ  ُٗٗٓ -ـ.
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا﵀ ،
المؤلؼ :مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم
(المتكفىُِٔ :ىػ) ،المحقؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار
إحياء التراث العربي – بيركت.
نياية اإليجاز في د ارية اإلعجاز لمرازم ص تحقيؽ :نصر ا﵀ حاجي
مفتي أكغمك ،طبعة دار صادر بيركت ُِْْىػََِْ-ـ.

-ٔٛ

األحكاـ السمطانية لمماكردم  ،عمى بف محمد الماكردم الطبعة:
مصطفى الحمبي الثالثةُّٕٗ ،ـ،
اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،ألبي محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف
حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم (المتكفىْٓٔ :ىػ) ،المحقؽ:
الشيخ أحمد محمد شاكر ،قدـ لو :األستاذ الدكتكر إحساف عباس،
الناشر :دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت.
استخبلؼ اإلنساف في األرض باعتباره مقصدا عاما لمقرآف ،كالشريعة،
كالحضارة لمدكتكر عبدالسبلـ محمد األخضر ،مجمة إسبلمية
المعرفة العدد َُِٖٕٗ ،ـ.
أصكؿ الفقو كعبلقتو بالفمسفة اإلسبلمية أ د /عمي جمعة طبعة
المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي بالقاىرة ُُْٕىػُٗٗٔ -ـ .
إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،البف القيـ ،تحقيؽ :محمد عبد
السبلـ إبراىيـ ،نشر :دار الكتب العممية – ييركت ،الطبعة:
األكلىُُُْ ،ىػ ُُٗٗ -ـ.

-ٔٙ

-ٔٚ

كرةُأطٕلُانفمّ:

-ٜٔ

ٕٓ-

ٕٔ-
ٕٕ-

مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٖٖٙ
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وُ

ادلظذسُأُٔادلشظغ ُ

ٖٕ-

بحث بعنكاف مقصد إصبلح العالـ في القرآف الكريـ لمدكتكرة فريدة

ٕٗ-

البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،تأليؼ :بدر الديف محمد بف

حايد مجمة إسبلمية المعرفة العدد َُِٖٕٗ ،ـ.

بيادر بف عبد ا﵀ الزركشي ،طبعة/دار الكتب العممية  -لبناف/

بيركتَََِ ،ـ ،الطبعة :األكلى ،ضبط نصكصو كخرج أحاديثو
كعمؽ عميو :د .محمد محمد تامر.

ٕ٘-

خطاب التكميؼ مف ضيؽ مقاصد الشريعة إلى سعة مقاصد القرآف

الدكتكر حسف القصاب ،مجمة إسبلمية المعرفة العدد ٖٗ ،لسنة

َُِٕـ

-ٕٙ

الرسالة لمشافعي ص ْٕٕ ،تحقيؽ :أحمد شاكر ،ط :مكتبو الحمبي،

-ٕٚ

شرح التمكيح عمى التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو ،.تأليؼ:

مصر ،الطبعة :األكلىُّٖٓ ،ىػَُْٗ/ـ.

سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني الشافعي تِٕٗ /ىػ،

طبعة /دار الكتب العممية  -بيركت ُُْٔ -ىػ ُٗٗٔ -ـ،

-ٕٛ

تحقيؽ :زكريا عميرات.

شرح الكككب المنير-المؤلؼ :تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف
عبد العزيز بف عمي الفتكحي المعركؼ بابف النجار (المتكفى:

ِٕٗىػ ،المحقؽ :محمد الزحيمي ك نزيو حماد الناشر :مكتبة

العبيكاف-الطبعة :الثانية ُُْٖىػ ُٕٗٗ -مػ.

-ٕٜ

شفاء الغميؿ في بياف الشبو كالمخيؿ كمسالؾ التعميؿ ،ألبي حامد
محمد بف محمد الغزالي الطكسي (المتكفى َٓٓ :ىػ) ،المحقؽ:

د .حمد الكبيسي ،أصؿ الكتاب :رسالة دكتكراة ،الناشر :مطبعة

اإلرشاد بغداد ،الطبعة :األكلى َُّٗ ،ىػ  ُُٕٗ -ـ.
مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٖٖٚ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

وُ

ادلظذسُأُٔادلشظغ ُ

ٖٓ-

الفركؽ لمقرافي  ،تحقيؽ عمر حسف القياـ ،مؤسسة الرسالة طُ-
ُِْْ ََِّ -ـ.

ٕٖ-

الكاشؼ عف أصكؿ الدالئؿ كفصكؿ العمؿ ،لفخر الديف الرازم محمد
ابف عمر بف الحسيف ،ص ِٓ .ّٓ .تحقيؽ أحمد حجازم السقا.
دار الجيؿ .بيركت .طُ ُُّْ .ھ ُِٗٗ/ـ.

ٖٗ-

محاضرات محمد الفاصؿ ابف عاشكر ،دار النشر الجامعي تكنس
ُٗٗٗم.

-ٖٙ

المستصفى ،لمحمد بف محمد الغزالي الطكسي (المتكفىَٓٓ :ىػ)،
تحقيؽ :محمد عبد السبلـ عبد الشافي ،الناشر :دار الكتب
العممية ،الطبعة :األكلىُُّْ ،ىػ ُّٗٗ -ـ.

-ٖٛ

مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،لمحمد الطاىر بف عاشكر التكنسي
(المتكفىُّّٗ :ىػ) المحقؽ :محمد الحبيب ابف الخكجة ،الناشر:
ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،قطر ُِْٓ ،ىػ  ََِْ -ـ.

ٖٔ-

قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،لمعز بف عبدالسبلـ( ،المتكفى:
َٔٔىػ) مراجعة كتعميؽ :طو عبد الرؤكؼ سعد ،الناشر :مكتبة
الكميات األزىرية – القاىرة ُُْْ ،ىػ  ُُٗٗ -ـ.

ٖٖ-

الكميات التشريعية كأثرىا في االجتياد كالفتكل ،الدكتكر :محمد ىندك،
طبعة المعيد العالمي لمفكر اإلسبلميُّْٕ ،ىػ َُِٔ-ـ.

ٖ٘-

المحصكؿ مف عمـ األصكؿ لئلماـ فخر الديف ال ارزم (َٔٔىػ)جامعة
اإلماـ محمد بف سعكد بطبعو

-ٖٚ

معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية ُ .ٔٓ/الدكتكر محمكد عبد
الرحمف عبد المنعـ ،طبعة :دار الفضيمة

-ٖٜ

مقاصد الشريعة كمكارميا ،لمشيخ عبلؿ الفاسي في كتابو ط دار
الغرب اإلسبلمي.

مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٖٖٛ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

وُ

ٓٗ-

ادلظذسُأُٔادلشظغ ُ

مقاصد المقاصد الغايات العممية كالعممية لمقاصد الشريعة

الدكتكر /أحمد الريسكني ،طبعة الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر،

الطبعة الثانية َُِْـ.
ٔٗ-

مقاصد قرآنية يناط بيا التمكيف األسرم ،الدكتكر :عمي محمد أسعد ،

ٕٗ-

منظكمة المقاصد العميا الحاكمة ،لمدكتكر فتحي حسف ممكاكم  ،طبعة

ٖٗ-

كنشره في ستة مجمدات َُٖٗـ ،ثـ طبعتو مؤسسة الرسالة طبعة

مجمة إسبلمية المعرفة ،مجمد ِٔ ،عدد ِ سنة ََُِـ

المعيد العالمي لمفكر اإلسبلميُّْْ.ىػ َُِّ-ـ.

ثانية سنة ُِٗٗـ ،كطبعة ثالثة سنة ُٕٗٗـ ،كمطبعة دار

السبلـ ،القاىرةَُُِ :ـ.
كرةُانهغحُانؼشتٛحُٔ،اْلدب:

ٗٗ-

ديكاف حساف بف ثابت ،عبده مينا ،طبعة دار الكتب العممية

٘ٗ-

لساف العرب ،لمحمد بف مكرـ بف عمى البف منظكر اإلفريقى

ُُْْىػُْٗٗ -ـ.

(المتكفىُُٕ :ىػ) ،الناشر :دار صادر – بيركت ،الطبعة :الثالثة
 ُُْْ -ىػ.

-ٗٙ

معجـ مقاييس المغة ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،تحقيؽ :
عبد السبلـ محمد ىاركف ،الناشر  :دار الفكر ،الطبعة ُّٗٗ :ىػ

 ُٕٗٗـ.-ٗٚ

مغني المبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ  ،دار الفكر  -بيركت،
الطبعة السادسة ُٖٗٓ ،ـ.

مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٖٖٜ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

وُ

يإنفاخُانؼهٕاَُ ُ:ٙ

-ٗٛ
-ٜٗ
ٓ٘-
ٔ٘-
ٕ٘-

ٖ٘-
ٗ٘-
٘٘-
-٘ٙ
-٘ٚ
-٘ٛ
-ٜ٘

ادلظذسُأُٔادلشظغ ُ

«التكحيد كالتزكية كالعمراف» الدكتكر :طو جابر العمكاني طبعة
دار اليادم ََِّـ.
أبعاد غائبة عف فكر كممارسات الحركات اإلسبلمية المعاصرة ،طبعة
المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ،كدار السبلـ ََِٕـ.
أدب االختبلؼ في اإلسبلـ ،الدكتكر طو جابر العمكاني طبعة المعيد
العالمي لمفكر اإلسبلميُِٗٗ ،ـ.
أزمة اإلنسانية كدكر القرآف الكريـ في الخبلص منيا .الدكتكر طو
جابر العمكاني القاىرة :مكتبة الشركؽ الدكلية.ََِٓ ،
إصبلح الفكر اإلسبلمي :مدخؿ إلى نظاـ الخطاب في الفكر
اإلسبلمي المعاصر .الدكتكر طو جابر العمكاني بيركت :دار
اليادم.ََُِ ،
التجديد كاالجتياد :أكال الفقو كأصكلو ،الدكتكر :العمكاني ،الطبعة
األكلى  :دار تنكير ََِٖـ.
التعميـ الديني بيف التجديد كالتبديد الدكتكر :العمكاني  ،طبعة دار
السبلـ القاىرةََِٗ ،ـ.
الجمع بيف القراءتيف .الدكتكر :طو جابر العمكاني مكتبة الشركؽ
الدكلية ،القاىرةََِٓ :ـ.
الخصكصية كالعالمية في الفكر اإلسبلمي الدكتكر :طو جابر
العمكاني ،طبعة دار اليادم ََِّـ
الخصكصية كالعالمية في الفكر اإلسبلمي ،الدكتكر طو جابر
العمكاني دار اليادم ،بيركت ََُِـ.
العقؿ المسمـ كاالجتياد ،الدكتكر طو جابر العمكاني
فقو األقميات ،الدكتكر طو جابر العمكاني  ،ندكة تطكر العمكـ الفقيية،
عمافََِٗ-ـ.

مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٖٓٗ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

وُ

ادلظذسُأُٔادلشظغ ُ

ٓ-ٙ

معالـ في المنيج القرآني .الدكتكر طو جابر العمكاني دار السبلـ،
ََُِـ ،القاىرة.
مقاصد الشريعة .الدكتكر طو جابر العمكاني دار اليادم بيركت،
ََُِـ.
مقدمة في إسبلمياة المعرفة ،دار اليادم ،بيركت ََُِـ
يمة االجتماعية كالشرعية الدكتكر طو جابر
نحك إعادة بناء عمكـ األ ٌ
العمكاني باالشتراؾ مع د .منى أبك الفضؿ .القاىرة :دار السبلـ،
ََِٗـ.
نحك التجديد كاالجتياد مراجعات في المنظكمة المعرفية اإلسبلمية ،
ثانيا مف التعميؿ إلى المقاصد القرآنية العميا الحاكمة ،طبعة دار
تنكير لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى ُِْٗىػََِٖـ.
نحك منيجية معرفية قرآنية ،الدكتكر طو جابر العمكاني  -دار اليادم
ََُِ ـ.
الكحدة البنائية لمقرآف المجيد .الدكتكر طو جابر العمكاني مكتبة
الشركؽ الدكلية القاىرة ََِٔ ،ـ.

-ٙٚ
-ٙٛ

مقاؿ بعنكاف :التجديد لمدكتكر طو جابر العمكاني.
مقاؿ بعنكاف :مراجعة خطاب اإلصبلح المعاصر لمدكتكر طو جابر
العمكاني.
اإلسبلمية فريضة كضركرة" الدكتكر :طو
مقاؿ بعنكاف :تجديد الثقافة
ٌ
جابر العمكاني.
مقاؿ بعنكاف :اإلسبلميكف بيف األمة كالدكلة طو جابر العمكاني.
مقاؿ بعنكاف :خصائص الشريعة الخاتمة الدكتكر طو جابر العمكاني.
مقاؿ بعنكاف :التجديد كتجاكز األزمة الفكرية الدكتكر :طو جابر
العمكاني.

ٔ-ٙ
ٕ-ٙ
ٖ-ٙ

ٗ-ٙ

٘-ٙ
-ٙٙ

يماالخُانؼهٕاَ:ٙ

-ٜٙ
ٓ-ٚ
ٔ-ٚ
ٕ-ٚ

مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٖٔٗ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

وُ

ادلظذسُأُٔادلشظغ ُ

ٖ-ٚ

مقاؿ بعنكاف :تجديد الخطاب كالمنطمؽ القرآني الدكتكر :طو جابر
العمكاني.

ٗ-ٚ

شرح قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،تسجيبلت صكتية تمت في
أركقة الجامع األزىر الحمقة ْ ،مكقع يكتيكب.

-ٚٙ

ندكة بعنكاف" :معنى تجديد عمـ أصكؿ الفقو" ،لمدكتكر .أبك الطيب
مكلكد السريرم ،تقديـ د /محمد شييد ،محاضرة عمى اليكتيكب...
شبكة المعمكمات الدكلية  .اإلنترنت.

-ٚٚ

تاريخ اإلسبلـ ،لمحمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي ،
تحقيؽ :عمر عبد السبلـ التدمرم ،الناشر :دار الكتاب العربي،
بيركت ،الطبعة :الثانية ُُّْ ،ىػ  ُّٗٗ -ـ.

-ٜٚ

طو جابر العمكاني تجميات التجديد في مشركعو الفكرم لمدكتكر/
إبراىيـ سميـ أبك حميكة ،طبعة مركز الحضارة لتنمية الفكر
اإلسبلمي بيركت َُُِ-ـ.

انُذٔاخُٔاحملاضشاخُادلغًٕػحُ :

٘-ٚ

ممخص مف حمقات "التجديد" في برنامج "مدارؾ" عمى قناة "أنا
الفضائية" ،عبر مكقع القناة عمى يكتيكب.

انراسٚخُٔانغثماخُٔانرتاظىُُ :

-ٚٛ

طبقات الشافعية الكبرل لتاج الديف بف عمي بف عبد الكافي السبكي،
تحقيؽ  :د .محمكد الطناحي ،د.عبد الفتاح الحمك ،دار ىجر
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ُُّْ -ىػ ،الطبعة  :الثانية.

ٓ-ٛ

معجـ األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب لياقكت الحمكم
شياب الديف أبك عبد ا﵀ ياقكت بف عبد ا﵀ الركمي الحمكم
(المتكفىِٔٔ :ىػ) ،المحقؽ :إحساف عباس ،الناشر :دار الغرب
اإلسبلمي ،بيركت ،الطبعة :األكلى ُُْْ ،ىػ  ُّٗٗ -ـ.

مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٕٖٗ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

وُ

كرةُػايح:

ادلظذسُأُٔادلشظغ ُ

ٔ-ٛ

إحياء عمكـ الديف ،ألبي حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي ،
الناشر :دار المعرفة – بيركت.

ٖ-ٛ

تمبيس إبميس البف الجكزم ،دار الفكر لمنشر ،بيركت ،لبناف ،الطبعة
األكلىُُِْ ،ىػََُِ /ـ.

٘-ٛ

الديف ،تأليؼ محد بف عبدا﵀ بف محمد بف
سراج المريديف في سبيؿ ٌ
العربي المعافرم اإلشبيمي تحقيؽ :د /عبدا﵀ التكراني طبعة دار
الحديث الكنانية.

-ٛٚ

مكسكعة الييكد لمدكتكر عبدالكىاب المسيرم  ،ط دار الشركؽ بالقاىرة
ُٖٗٗـ.

ٕ-ٛ

األمير لنيككال ميكافيمي ترجمة أكرـ مؤمف ،مكتبة ابف سينا القاىرة –
مصرََِٖ-ـ.

ٗ-ٛ

الحيكاف ،لعمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء ،الميثي،
أبك عثماف ،الشيير بالجاحظ (المتكفىِٓٓ :ىػ الناشر :دار
الكتب العممية – بيركت ،الطبعة :الثانية ُِْْ ،ىػ.

-ٛٙ

مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمي لمالؾ بف نبي ص ٕٓ ،طبعة
دار الفكر المعاصر بيركت لبناف ُِّْىػََِِ -ـ.

-ٛٛ

كجية العالـ اإلسبلمي لمالؾ بف نبي ،ترجمة عبدالصبكر شاىيف ،د ار
الفكر ،بيركتََِٔ ،ـ.

مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٖٖٗ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

فٓشطُادلٕضٕػاخ ُ

ادلٕضٕع ُ

المقدمة

انظفؽح

ٓ٘ٔ

خطة البحث

ٔ٘ٙ

منيجي في البحث – كعممي في البحث

ٜٔ٘

الفصل األول :في بيان المصطمحات ،واأللفاظ ،واألسماء الواردة في عنوان البحث

ٔٔٙ

المبحث األول :التجديد المقاصدي  ،وأسبابو ،عند المدرسة األزىرية المعاصرة

ٔٔٙ

المقاصدم.
المطمب األكؿ :مفيكـ التجديد
ٌ

ٔٔٙ

المطمب الثاني :أنساؽ التجديد المقاصدم المعاصر.

ٔٙٚ

المطمب الثالث  :أسباب التجديد المقاصدم عند العمكاني

ٓٔٚ

المطمب الرابع :التعريؼ بالمدرسة األزىرية المعاصرة .

ٖٔٚ

المبحث الثاني :التعريف بالدكتور العمواني وجيوده ،المقاصدية ،والتجديدية.

ٔٚٚ

اني.
المطمب األكؿ :التعريؼ بالدكتكر :طو جابر ى
العمك ٌ

ٔٚٚ

المطمب الثاني :الفكر المقاصدم عند العمكاني.

ٖٔٛ

المطمب الثالث :فكر التجديد عند العمكاني.

٘ٔٛ

المقاصدي والتجديد عند العمواني
الفصل الثاني :مراجعات لمتراث
ّ
المقاصدي.
المبحث األول :مراجعات العمواني لمتراث
ّ

ٕٜٔ
ٕٜٔ

المطمب األكؿ :دكر المدرسة األزىرية في إحياء النظر النقدم ،كالمقاصدم

ٕٜٔ

المطمب الثاني :مراجعات العمكاني المقاصدية.

ٕٕٓ

المطمب الثالث :المراجعات في تأريخ عمـ مقاصد الشريعة

ٖٕٓ

المطمب الثالث :مراجعة اإلغراؽ الكبلمي في قضايا الغاية ،كالغرض

ٕٕٔ

المطمب الرابع :مراجعات العمكاني لممنيج المقاصدم.

ٕٔٚ

المطمب الخامس :مراجعة ضيؽ المقاصد الشرعية ،كجزئيتيا.

ٖٕٕ

عف العمكاني.
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ٖٗٗ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

ادلٕضٕع ُ

انظفؽح

المبحث الثاني :أوليات التجديد المقاصدي عند العمواني.

ٖٕٔ

المطمب األكؿ :الطريقة غير المألكفة في البحث المقاصدم.

ٖٕٔ

الكميات التشريعية.
المطمب الثاني :تأسيس نظر العمكاني عمى استخراج ٌ
المطمب الثالث :إدراج خصائص الشريعة في مكضكعات البحث المقاصدم

ٕٖٚ
ٖٕٗ

الفصل الثالث :أبعاد التجديد المقاصدي عند العمواني.

ٖٕ٘

المبحث األول :الكشف عن المقاصد القرآنية العميا الحاكمة.

ٖٕ٘

المطمب األكؿ :مفيكـ المقاصد القرآنية المقاصد العميا الحاكمة ،كعددىا.

ٖٕ٘

المطمب الثاني :تأصيؿ فكرة المقاصد القرآف عف األصكلييف

ٕ٘ٚ

المطمب الثالث :أىداؼ اعتماد المقاصد القرآنية عند العمكاني

ٖٕٙ

المبحث الثاني :المقاصد القرآنية ،وطرق إثباتيا ،والنظريات القرآنية المثبتة ليا

ٕ٘ٙ

المطمب األول :المقاصد القرآنية مصدرىا ،كحجيتيا.
المطمب الثاني :مسالؾ العمماء في الكصكؿ إلى المقاصد القرآنية ،كطرؽ تحصيميا.

المطمب الثالث :نظرية الكحدة البنائية لمقرآف المجيد.
المطمب الرابع :نظرية الجمع بيف القراءتيف.
المبحث الثالث :منظومة المقاصد القرآنية العميا الحاكمة عند العمواني:
المطمب األكؿ :مقصد التكحيد كأبعاده في نظر العمكاني.
المطمب الثاني :مقصد التزكية كأبعاده في نظر العمكاني.
المطمب الثالث :مقصد العمراف كأبعاده في نظر العمكاني.
المطمب الرابع :مقصدم األمة كالدعكة أبعادىما في نظر العمكاني
الفصل الرابع :توسيع المقاصد القرآنية وتوظيفيا في الدراسات األصولية.
المبحث األول :المقاصد القرآنية ،عالقاتيا ،وتوسيعيا ،وتأثيرىا.
المطمب األكؿ :تحديد العبلقة بيف المقاصد القرآنية ،كالمقاصد الشرعية.
المطمب الثاني :تكسيع المقاصد الشرعية إلى رحابة المقاصد القرآنية.
مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٕ٘ٙ
ٕٕٚ
ٖٕٚ
ٕٕٛ
ٕٛٛ
ٕٜٓ
ٕٜٙ
ٕٜٜ
ٕٖٓ
ٖٖٓ
ٖٖٓ
ٖٖٓ
ٖٓٛ

ٖ٘ٗ

التجديد المقاصدي عند المدرسة األزهرية المعاصرة – طه جابر العلواني أنموذجا

ادلٕضٕع ُ

انظفؽح

المطمب الثالث :تأثر المدارس التجديدية بطرح العمكاني المقاصدم.

ٖٔٙ

المبحث الثاني :توظيف مقاصد القرآن في الدراسة النظرية عند العمواني.

ٖٜٔ

المطمب األكؿ :تجديد المناىج التدريسية لمتخصصات األصكلية كالشرعية

ٖٜٔ

المطمب الثاني :مفردات مقرر المقاصد القرآنية ،في مرحمة اإلجازة العالية

ٖٕٖ

المطمب الثالث :مفردات مقرر المقاصد القرآنية عمى مستكل الدراسات العميا.

ٖٕٙ

الخاتمة ،كالتكصيات

ٖٖٓ

فيرس المراجع

ٖٖٗ

فيرس المكضكعات

ٖٗٗ

مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج  -العدد السادس والعشرون ديسمبر ٕٕٓٓ

ٖٗٙ

