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اخلالصت
 كنركز يف،بعاصرة٤بكم الشرعي لبعض القضايا ا٢بالكية يف زماننا؛ لتبيْب ا٤نناقش يف ىذه الورقة جهود علماء ا
بالكية كنعرض٤ كما نسلط الضوء على مكانة علماء ا،بستحدثات التكنولوجية٤بة كا٤ىذه الدراسة على قضايا العو
 كما،بعاصر٤باؿ االجتهاد الشرعي ا٦ اسهاماهتم كذلك بالَبكيز على اجتهاداهتم؛ كاإلضافات الفكرية الٍب قدموىا يف
بالكية يف ىذا الشأف من خبلؿ الوقوؼ على تراثهم الفكرم كتطويرىم٤تعترب الدراسة أيضان؛ دعونة لبلستفادة من آراء ا
بداثة كمواكبة٢ كما تقتضيو ضركرة ا،بعاصرة٤بتغّبات ا٤ كيلحق بركب التجديد الذم فرضتو ا،بذا الَباث ليستوعب الواقع٥
. التطور العلمي
Abstract

This paper discusses the efforts of Maliki scholars in our time; to
clarify the legitimacy of some contemporary issues, and particularly focuses
on the issues of globalization and technological innovations .And also
highlights the
contemporary Maliki schools and their jurisprudence
contributions and intellectual additions that they made in the
contemporary Islamic school of thought . The study further considered as
an invitation to benefit from the Malikyah`s views in this regard by looking
at the intellectual of Maliki heritage, and we have to develop this heritage
in order to keep up with the renewal imposed by contemporary variables .
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بسم اهلل الرٞبن الرحيم
المقدمة

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب؛ جعل العلماء كرثة األنبياء؛ كخصهم بالفضل فقاؿ -عز من قائل { : -إًم٭بىا ىٱبٍ ىشى اللموى
ًم ٍن ًعبى ًاد ًه الٍعيلى ىماءي } [فاطر ، ]28 /فكاف ٥بم الفضل يف الدنيا؛ كدار ا٤بقامة يف اآلخرة؛ كنصلي كنسلم على ا٤ببعوث
رٞبة للعا٤بْب؛ القائل" :فضل العادل على العابد كفضلي على أدناكم"(. )1
أما بعد:
فضل يشكر يف ا٢بفاظ على أصوؿ ىذا الدين كأحكامو ،فقد م من اهلل -تعاذل-
فقد كاف لئلماـ مالك كمذىبو ه

على ىذا ا٤بذىب كمؤسسو بسعة العلم كالتمكن من علوـ الدين ،كالدراية ٗبقاصد الشريعة كالفهم ٤با تقتضيو النصوص؛
كمواطن إجرائها على الوقائع كاألحداث ٗبا يتناسب مع حاؿ الناس؛ كا٢بفاظ على ثوابت الشريعة من غّب إفر و
اط كال
تفريط .
كلقد كاف ا٤بالكيمة األكائل منذ نشأة ا٤بذىب كازدىاره؛ مرجع الناس يف الفتول كدل يكن يف عهد ا٣ببلفتْب
ذىب؛ كما عرؼ لئلماـ و
األموية كالعباسيمة االستئناس ٤ب و
مالك كمذىبو ،فإليو يٙباؿ مسائلهم كإذل عا٤بها يش مدت رحا٥بم،
مر العصور ،كتب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -عليو رٞبة اهلل -رسالةن أ٠باىا:
كحفظ ىذا القدر ٤بالك كمذىبو ،على ٍّ
ي
"صحة أصول مذهب أهل المدينة" كذكر فيها فضل أىل ا٤بدينة على ىمن سواىم ًمن أىل األمصار ،كأف مذىبهم يف
زمن الصحابة كالتابعْب كتابعيهم أصح مذاىب أىل ا٤بدائن اإلسبلمية شرقا كغربا؛ يف األصوؿ كالفركع ،ك٩با قالو يف ىذا
الشأف :كلو استقصينا فضل علماء أىل ا٤بدينة كصحة أصو٥بم لطاؿ الكبلـ ،...إذا تبْب ذلك؛ فبل ريب عند أحد أف
مالكا -رضي اهلل عنو -أقوـ الناس ٗبذىب أىل ا٤بدينة ركاية كرأيا؛ فإنو دل يكن يف عصره كال بعده أقوـ بذلك منو كاف
لو من ا٤بكانة عند أىل اإلسبلـ  -ا٣باص منهم كالعاـ  -ما ال ٱبفى على من لو بالعلم أدىن إ٤باـ ...اخل (. )2
كاحتفظ ا٤بذىب ا٤بالكي بثباتو على ىذه األصوؿ مع مراعاة التطور ا٢بضارم الذم تشهده البشرية يف القركف
األخّبة؛ كخاصة يف تارٱبنا ا٤بعاصر ،فتعامل علماؤه مع كل مسألة ٗبا يليق ُّا من البحث؛ كإجراء ما تستحقو من
و
أحكاـ؛ كفقان ٤بتقتضيات العصر كلزكمان لثوابت شرعنا ا٢بنيف ،فكاف لبعض العلماء ا٤بعاصرين كخاصةن يف ا٤بغرب
اإلسبلمي ،من أمثاؿ :الشيخ الصادؽ الغرياين يف ليبيا ،كالشيخ ا٢ببيب بن طاىر يف تونس ،كالشيخ ٧بمد ا٢بسن كلد
الددك يف موريتانيا ،كالشيخ العبلمة :الطاىر علجت يف ا١بزائر ،كيف ببلد ا٤بغرب األقصى؛ الشيخ٧ :بمد الرككي،
 -1سنن الَبمذم ،ا١بامع الصحيح سنن الَبمذم٧ ،بمد بن عيسى أبو عيسى الَبمذم السلميٙ ،بقيق  :أٞبد ٧بمد شاكر كآخركف ،دار إحياء الَباث العريب
– بّبكت ،باب ما جاء يف فضل الفقو على العبادة ،حديث رقم. 2685/
 -2كتب كرسائل كفتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،أٞبد عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين أبو العباسٙ ،بقيق :عبد الرٞبن بن ٧بمد بن قاسم ،مكتبة ابن تيمية،
. 294/20
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كغّبىم من علماء ا٤بغرب اإلسبلمي الذين أثركا الفقو اإلسبلمي ا٤بعاصر ،كأعادكا للمذىب ا٤بالكي بريقو ،كانت ٥بم
مساٮبات يف ا١بوانب الفكرية كاالجتماعيمة الٍب زخرت ُّا ا٤بدرسة ا٤بالكية يف ا٤بغرب اإلسبلمي.
ك٫بن يف ىذه األياـ؛ يف أمس ا٢باجة إذل الرجوع إذل الثوابت الٍب ش مكل ا٤بذىب ا٤بالكي أحد أىم ركائزىا،
كأضاء علماؤه بشموعهم أزىار فضائها ،فكانت ٕبق مدرسةن رصينةن تستجيب ٤بتطلبات العصر ،كتنسجم مع أصوؿ
حل كث وّب من ا٤بعضبلت؛ كإٯباد األجوبة
الدين كثوابت الشريعة ،كٗبدارستنا ٥بذا ا٤بنهج كآراء علمائو ا٤بعاصرين ٲبكننا ُّ
على كث وّب من التساؤالت الٍب أثّبت يف زماننا ،كشكلت ٗبجموعها ٙبديات كاجهتها شريعتنا الغراء ،كانربل ٥با ثلة من
العلماء ،كاف علماء الفقو ا٤بالكي ٗبدرستو ا٤بعاصرة أحد أعمدهتا .
كقد رأينا من بعض أبناء ا٤بدرسة ا٤بالكية يف زماننا زىدان يف ىذا الَباث؛ كإعراضان عن االشتغاؿ بتطوير ا٤بذىب
و
أسباب من أٮبها :الدعاكل الباطلة الٍب تثار حوؿ ا٤بذىب كأصولو ،كادعاء بعض ا٤بتفيقهْب بأف
كصقلو؛ كىذا لعدة
قل
ا٤بذىب يفتقر إذل األدلة على اختياراتو يف مسائل الفقو العديدة ،كىذا ببل ريب باطل ال ي م
صعد ظلماتو إال من م
علمو ،كانتفخ من االفَباء على أىل العلم ىسحره ،كالواجب علينا إماطة اللثاـ عن ٦بهودات ىؤالء العلماء كإسهاماهتم

يف ٘بديد الفقو ا٤بالكي كنفض الغبار ع مما علق بو من افَباءات ا٤بغرضْب كحجج ا٤ببطلْب ،كسيكوف ٕبثنا ىذا ٧باكلة
لتوضيح ما ٥بذا ا٤بذىب كعلم ائو من مساٮبات يف الفقو اإلسبلمي ا٤بعاصر ،كتسليط الضوء على بعض آرائهم،
كسنختار ٭باذج من أقوا٥بم يف مسائل العو٤بة كالتكنولوجيا؛ اللتْب شغلتا باؿ عدد من علماء الفقو اإلسبلمي ا٤بعاصر،
كأضحت براحان كاسعان للباحثْب من ا٤بذىب ا٤بالكي؛ كغّبىم من مذاىب أىل السنمة .

أهداف البحث:

 -1التعريف با٤بذىب ا٤بالكي كآراء علمائو يف الغرب اإلسبلمي .
 -2تسليط الضوء على اجتهادات علماء ا٤بالكية يف بياف األحكاـ الشرعية لبعض القضايا ا٤بعاصرة .
 -3عرض آراء ا٤بالكية يف القضايا ا٤بعاصرة على بساط البحث كاالستفادة منها يف ا١بوانب الفكرية كالشرعية.

إشكالية البحث:

إف التقدـ ا٤بعلومايت ،كما صاحبو من تباين يف الفتاكل كاآلراء يف عصر العو٤بة كالتكنولوجيا ،ٯبعل ا٢باجة

ملحة أكثر من ذم قبل؛ لبياف أحكاـ الشريعة كآراء علمائها يف القضايا ا٤بستجدة ،كخاصة تلك الٍب تتعلق ٗبتطلبات
العصر الٍب أضحت لصيقة باَّتمعات ا٢بضرية ،كال غُب عنها لسد حاجة الناس كاستيعاب النمو البشرم ا٤بتسارع،
كيدكر حديث عن موقف علماء الشريعة من التطور العلمي كمستصحباتو من عوادل التكنولوجيا بسلبياهتا كإٯبابياهتا،
كيظل ا٤بذىب ا٤بالكي كخاصة يف الغرب اإلسبلمي من أبرز مذاىب أىل السنمة يف ىذا الشأف ،حيث عِب جهابذتو
بتطوير أحكامو ك٘بديدىا لتسوعب الواقع بكل متغّباتو ،دكف اإلخبلؿ بثوابت الشريعة كقواعدىا ،كمن ىنا كانت
ا٢باجة ملحة لئلجابة عن بعض الفرضيات ،كمنها:
سليب من قضايا العو٤بة؟ ما
ما موقف ا٤بذىب ا٤بالكي من القضايا ا٤بعاصرة؟ ىل كاف لعلماء ا٤بالكية
ه
موقف ٌّ
موقف علماء ا٤بالكية من ا٤بخَبعات ا٢بديثة كاإلنَبنت كا١بواؿ كغّبٮبا ؟ ىل اتسمت فتاكل علماء ا٤بالكية ا٤بعاصرة
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بطابع التجديد كالتطوير ؟ أـ كانت على النمط التقليدم كاتصفت با١بمود ؟ ما اإلضافات ا١بديدة الٍب قدمها علماء
ا٤بالكية يف ىذا الشأف؟  .....ىذه الفرضيات كغّبىا ٲبكن أف تكوف مدار ٕبثنا يف ىذه الورقات ا٤بتواضعة ،من خبلؿ
ا٣بطة التالية:

خطة البحث:
المبحث األول :المذهب المالكي بين التراث والتجديد .
 ا٤بطلب األكؿ :بْب يدم ا٤بذىب ا٤بالكي .

 ا٤بطلب الثاين :ا٤بذىب ا٤بالكي كجذكره الشرعية يف الغرب اإلسبلمي .
 ا٤بطلب الثالث :مسّبة التجديد يف ا٤بذىب ا٤بالكي كٙبديات العصر .
المبحث الثاني :المالكية والموازنة بين الثوابت الشرعية والضرورات العصرية .
 ا٤بطلب األكؿ :ا٤بذىب ا٤بالكي ك٘بديد ا٣بطاب الديِب .
 ا٤بطلب الثاين :العو٤بة كأحكامها عند ا٤بالكية .
 ا٤بطلب الثالث :التقدـ التكنولوجي كضوابطو عند ا٤بالكية .
 ا٤بطلب الرابع :فتاكل ٨بتارة لبعض مالكية الغرب اإلسبلمي يف مسائل معاصرة .
الخاتمة  .التوصيات .

المبحث األول :المذهب المالكي بين التراث والتجديد :

السنة؛ ٗبراحل أسهمت يف تطوره كنضجو ،بدأن من نشأتو،
لقد ممر ا٤بذىب ا٤بالكي كغّبه من مذاىب أىل ُّ
كمركران بتجذره كانتشار تبلمذتو يف األمصار ،كٛبكنان يف إصدار األحكاـ على األحواؿ كا٤بناسبات مواكبةن لتطور العصر
إسبلمي زاخ ور؛ راعت
كا٢باجة إذل التجديد ،كيف ا٢بقيقة إ مف ىذا ليس خاصان با٤بالكية فحسب ،بل كاف نتاجان لَباث
ٍّ
شرائعو كسننو ظركؼ الناس كالرفق ُّم ،كاألخذ بالتيسيّب عليهم ،كما قاؿ تعاذل } :ىكىما ىج ىع ىل ىعلىٍي يك ٍم ًيف الدٍّي ًن ًم ٍن
ىحىروج{ ] سورة ا٢بج.[ 78/
كتتبعان ألصوؿ ا٤بذىب ا٤بالكي سنستعرض يف ا٤بطالب اآلتية نشأة ا٤بذىب ا٤بالكي كبعض علمائو ،كالعوامل
الٍب أسهمت يف انتشاره ،ككثرة أتباعو كخاصة يف ا٤بغرب اإلسبلمي؛ كبعض مراحل تطوره كذلك من خبلؿ ا٤بطالب
اآلتية:

ا٤بطلب األكؿ :بْب يدم اإلماـ مالك كمذىبو:
معلوـ فإف اإلماـ ا٤بؤسس ٥بذا ا٤بذىب الذم ينتسب إليو كل ا٤بالكية قدٲبان كحديثان ىو اإلماـ مالك
كما ىو ه
أعرؼ بو يف ىذه الورقات ا٤بتواضعة ،كمع
ؼ من أ ٍف ٍّ
أعىر ي
العلىم الذم ذاع صيتو كاشتهر ،كىو ٍ
بن أنس األصبحي ،اإلماـ ى
ىذا؛ فبلبد من التطرؽ لسّبتو ،كالتماس و
نفحة من عبق رٰبو ،كذلك ٤با لئلماـ مالك من مكانة عالية بْب علماء أىل
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السنة يف زمانو ،كألف ا٢بديث عن ا٤بالكيمة يكوف ناقصان إذا دل نتحدث عن إمامهم كشيخهم الذم يتشرفوف باالنتساب
ُّ

إليو ،كسيكوف حديثنا عنو بإٯباز شديد ٨بافة اإلطالة .

أكالن :نسبو كمولده:

ىو أبو عبد اهلل ا٤بدين ،ىمالًك بن أنس بن ىمالًك بن أيب عامر كنسبو الذم اشتهر بو ،ىو :ىمالًك بن أنس بن
ىمالًك بن أيب عامر األصبحي اليمِب ،نسبة إذل قبيلة ذم إصبح ،كيقاؿ إ مف أصحاب ىذه التسمية كانوا من ملوؾ اليمن
كأمو ىي العالية بنت شريك األزدية( ،)1كيكلد اإلماـ ىمالًك -رٞبو اهلل  -سنة " 93ىػ"با٤بدينة النبويمة( -)2على صاحبها
الصبلة كالسبلـ. -

ثانيان :النشأة العلمية كمناقبو:
نشأ اإلماـ ىمالًك يف بيت اشتهر بالعناية بعلم السلف كاالىتماـ ٕبفظ اآلثار ،كاألحاديث النبوية
الشريفةُّ ،
فجد ىمالًك بن أيب عامر كاف من كبار التابعْب كعلمائهم ،ركل عن عمر بن ا٣بطاب كعثماف بن
عفاف ،كطلحة بن عبيد اهلل ،كعائشة أـ ا٤بؤمنْب ،كقد ركل عنو بنوه -أنس أبو ىمالًك ،كربيع ،كنافع ا٤بكُب
بأيب سهيل( ،)3ك ُّأمو العالية؛ كانت ٙبثو على العلم كاالستفادة من الشيوخ علمان كأدبان ،ك٩با نقل عن اإلماـ
مالك يف شأف أمو كاىتمامها بالعلم قولو" :قلت ألمي :أذىب فأكتب العلم؟ فقالت :تعاؿ فالبس ثياب
العلم ،فألبستِب ثياب مشمرة ،ككضعت الطويلة على رأسي كعممتِب فوقها ،مث قالت :اذىب فاكتب اآلف،
ككانت تقوؿ :اذىب إذل ربيعة فتعلم من أدبو قبل علمو"(. )4
كقد برع اإلماـ مالك يف العلم ككاف حريصان عليو؛ كمن الشواىد على إمامة و
مالك كفقهو كحفظو ما ركاه
بنفسو ،حيث قاؿ :شهدت العيد فقلت :ىذا يوـ ٱبلو فيو ابن شهاب ،فانصرفت من ا٤بصلى حٌب جلست على بابو
فسمعتو يقوؿ ١باريتو :انظرم من بالباب فسمعتها تقوؿ لو :ىو ذاؾ األشقر ىمالًك ،قاؿ :أدخليو ،فدخلت فقاؿ :ما
أراؾ انصرفت بعد إذل منزلك؟ قلت :ال ،قاؿ :ىل أكلت شيئا ؟ قلت :ال ،قاؿ :أتريد طعاما؟ قلت :ال حاجة رل فيو،
قاؿ :فما تريد ؟ قلتٙ :بدثِب ،قاؿ :ىات فأخرجت ألواحي فحدثِب بأربعْب حديثا فقلت :زدين قاؿ :حسبك إف

 -1ترتيب ا٤بدارؾ للقاضي عياض ،27/1 ،كانظر :حلية األكلياء كطبقات األصفياء ،أبو نعيم أٞبد بن عبد اهلل األصبهاين ،دار الكتاب العريب ،بّبكت،
الطبعة الرابعة1405 ،ىػ ، 294/2 ،سّب أعبلـ النببلء٧ ،بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيبٙ ،بقيق:شعيب االرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت ،الطبعة التاسعة
1993ـ. 49/8 ،
 -2االنتقاء يف فضائل الثبلثة األئمة الفقهاء ،أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمرم القرطيب ،دار الكتب العلمية ،ص ،10سّب أعبلـ النببلء للذىيب . 49/8
 - 3ترتيب ا٤بدارؾ للقاضي عياض  ،27/1كانظر :ىمالًك بن أنس ،لعبد ا٢بليم ا١بندم ،ص . 29
 - 4ترتيب ا٤بدارؾ ،9/1 ،كانظر :الديباج ا٤بذىب ،ص. 31
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حدث فحدثتو ُّا
كنت ركيت ىذه األحاديث فأنت من ا٢بفاظ ،قلت :قد ركيتها فجذب األلواح من يدم مث قاؿٍّ :

إرل كقاؿ :قم أنت من أكعية العلم ،أك قاؿ إنك لنعم ا٤بستودع للعلم"(.)1
فرمدىا م

ككتب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رسالة يف بياف صحة أصوؿ مذىب أىل ا٤بدينة ،كمنزلة مالك ا٤بنسوب إليو
مذىبهم يف اإلمامة كالديانة كضبطو علوـ الشريعة  ... ،ككاف ٩با ذكر يف رسالتو ىذه الٍب تزيد عن ٟبسْب صفحة،
تبْب ذلك فبل ريب عند أحد أف مالكان -رضي اهلل عنو -أقوـ الناس ٗبذىب أىل ا٤بدينة ركاية كرأيا،
 .....قاؿ ":إذا م
فإنمو دل يكن ىف عصره كال بعده أقوـ بذلك منو ،كاف لو من ا٤بكانة عند أىل االسبلـ ا٣باص منهم كالعاـ ماال ٱبفى
على من لو بالعلم أدىن إ٤باـ ..اخل" (.)2
ً
علي من ىمالًك ،كجعلت ىمالًكان حجة بيِب
كقاؿ الشافعي :ىمالك أستاذم ،كعنو أخذنا العلم ،كما أحد ىأم ُّن م
فمالًك النجم كقاؿ ابن مهدم :كقد سئل عن ىمالًك ،كأيب حنيفة :ىمالًك أعلم من
كبْب اهلل تعاذل ،كإذا ذكر العلماء ى
أستاذم أيب حنيفة (.)3
ىذه بعض اآلثار الدالة على عدالة مالك كإمامتو يف الناس ،ككما ذكر كثّبه من أىل العلم قدٲبان كحديثان فإف
و
ٖبصاؿ دل ي٘بمع لغّبه من علماء ال مسلف ،لذلك رأينا اإلماـ الذىيب يف تذكرة ا٢بفاظ
مناقبو أكثر من ٙبصى ،كٙبلمى
يقوؿ " :كقد اتفق ٤بالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغّبه :أحدىا طوؿ العمر كعلو الركاية ،كثانيتها الذىن الثاقب
كالفهم كسعة العلم ،كثالثتها اتفاؽ األئمة على أنو حجة صحيح الركاية ،كرابعتها ٘بمعهم على دينو كعدالتو كاتباعو
السنن ،كخامستها تقدمو يف الفقو كالفتول ،كصحة قواعده"(.)4

ثالثان كفاتو:

بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي ،كا١بمع ٤بسائل الفقو كاإلفادة للمسلمْب ،تويف -رٞبو اهلل -يف ربيع األكؿ

سنة" " 179ىػ ا٤بوافق" 796ـ" ،حيث صلى عليو عامل ا٣بليفة ىاركف الرشيد على ا٤بدينة يف ذلك الوقت كىو :عبد
اهلل بن ٧بمد بن إبراىيم العباسي ،كدفن ،يف البقيع -رضي اهلل عنو كأرضاه كأسكنو فسيح جناتو  -كقيل صلى عليو ابن
٧بمد بن إبراىيم العباسي؛ كا٠بو :عبد العزيز ،ككاف خليفة ألبيو على ا٤بدينة كمشى يف جنازتو كٞبل نعشو ،قاؿ
مصعب بن عبداهلل الزبّبل أنا أحفظ الناس ٤بوت مالك مات ىف صفر سنة تسع كسبعْب كمائة (. )5

-1ترتيب ا٤بدارؾ  ،32/1كانظر :إبراىيم اليعقويب ا٢بسِب ،فقو العبادات ،مطابع الشاـ،دمشق1405،ىػ ،ص.15
 -2كتب كرسائل كفتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية. 294/20 ،
 - 3االنتقاء البن عبد الرب ،ص ،23كانظر :ترتيب ا٤بدارؾ للقاضي عياض. 25 - 24 /1 ،
 -4تذكرة ا٢بفاظ للذىيب. 157/1 ،
 -5االنتقاء البن عبد الر ،ص ، 45كانظر :الديباج ا٤بذىب يف معرفة أعياف ا٤بذىب البن فرحوف ،ص.16
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ا٤بطلب الثاين :ا٤بذىب ا٤بالكي كجذكره الشرعية يف الغرب اإلسبلمي:

انتشر ا٤بذىب ا٤بالكي يف غرب كمشاؿ أفريقيا ،كقد أسهمت عدة عوامل يف انتشاره ،كا٢بق أ مف ٪باح ا٤بذىب
كانتشاره دل يكن يف مشاؿ كغرب أفريقيا فحسب ،بل لقد اجتمع للمذىب ا٤بالكي مادل ٯبتمع لغّبه ،ففي الوقت الذم
كاف فيو النزاع بْب اإلقليمْب "بْب األمّب يف األندلس كا٣ببلفة يف العراؽ كالشاـ" :رغم ذلك انتشر ا٤بذىب ا٤بالكي يف

الساحة األموية يف األندلس الٍب أقاـ حكمها؛ كبُب دعائمها األمّب األموم عبد الرٞبن الداخل( ،)1ككاف العباسيوف
زمن ىاركف الرشيد كمن سبقو من الوالة يٯبلوف مالكان كيشهدكف لو باإلمامة كالعلم ،كدل ييؤثٍّر صراعهم كنزاعهم على قبوؿ
علمو كاإلذعاف لرأيو ،بل إف الركاية استفاضة على أف أحد ا٣بلفاء العباسيْب أراد ٞبل الناس على كتاب "موطأ مالك"
يف الفقو كترؾ ما سواه ،فقد أخرج أبو نعيم يف ا٢بلية ،كذكره الذىيب يف السّب أف عبداهلل بن عبد ا٢بكم قاؿ ٠بعت
مالك بن أنس يقوؿ " :شاكرين ىاركف الرشيد يف ثبلث يف أف يعلق ا٤بوطأ يف الكعبة كٰبمل الناس على ما فيو ،كيف أف
ينقض منرب النيب -صلى اهلل عليو كسلم -كٯبعلو من جوىر كذىب كفضة ،كيف أف يقدـ نافع بن أيب نعيم إمامان يصلي
يف مسجد رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم ،-فقلت يا أمّب ا٤بؤمنْب :أما تعليق ا٤بوطأ يف الكعبة فإف أصحاب رسوؿ
اهلل -صلى اهلل عليو كسلم -اختلفوا يف الفركع ،كتفرقوا يف اآلفاؽ ،)2("...كمع مركر الزمن صار انتشار ا٤بذىب ا٤بالكي
يف ا٤بغرب اإلسبلمي بشكل خاص؛ ىو األكثر ،كا٤بذىب ا٤بالكي ىو ا٤بقدـ يف مشاؿ كغرب أفريقيا ،كذلك لعدة
أسباب منها:
-1

ىجرة علماء كبار كرحلتهم إذل ا٤بدينة النبوية كطلب العلم بْب يدم مالك ،بعضهم من أقراف مالك،
كبعضهم دل يلتق باإلماـ و
مالك كلكنو درس العلم على تبلمذة مالك ،كأسهم يف نشر ا٤بذىب يف مشاؿ
أفريقيا كغرُّا ،كذاع صيتهم كخدموا ا٤بذىب ،كبعض ىمن أشتهر ًمن ىؤالء:
 علي بن زياد التونسي كقيل الطرابلسي ( )3الذم كاف أكؿ من أدخل ا٤بوطأ إذل ببلد ا٤بغرب ،كما
ٝبع مسائل الفقو الٍب تكلم ُّا اإلماـ مالك ،كصنف ا٤بسائل كبوُّا كإخراجها على موضوعات
األحكاـ الفقهية ،كىو معلم سحنوف الفقو ،كقاؿ عنو" :ما أ٪ببت أفريقية مثل علي بن زياد). )4

 أسد بن الفرات :ككاف عا٤بان مشهوران يف تاريخ إفريقية ،مث إنو ٠بع من مالك موطأه كعدة مسائل
يف الفقو ،مث ذىب إذل العراؽ فلقي أبا يوسف ،فمزج بْب ا٤بذىبْب ا٤بالكي كا٢بنفي يف صورة
جديدة اطلق عليها األسدية نسبة لو ،كقد حاكؿ ا١بمع فيها بْب أصوؿ ا٤بالكية كاألحناؼ. )1( ،

 -1عبد الرٞبن بن معاكية بن ىشاـ بن عبد ا٤بلك بن مركاف ،ا٤بلقب بصقر قريش ،كيعرؼ بالداخل ،األموم :مؤسس الدكلة األموية يف االندلس ،كأحد
عظماء العادل كلد سنة ق ،113،كتويف سنة  172ىػ ،أنظر :األعبلـ ،خّب الدين بن ٧بمود بن ٧بمد الزركلي ،دار العلم للمبليْب ،الطبعة ا٣بامسة عشر،
2002ـ. 338/3 ،
 - 2خلية األكلياء أليب نعيم ،332/6 ،سّب أعبلـ النببلء للذىيب. 98/8 ،
 -3قاؿ اإلماـ ابن عبد الرب " :على بن زياد التونسى يكُب ا با ا٢بسن اصلو من العجم كلد باطرابلس مث سكن تونس ،ركل عن مالك كغّبه ،كتوىف سنة ثبلث
كٜبانْب كمائة ،أنظر :االنتقاء البن عبد الرب ،ص. 60
 -4الديباج ا٤بذىب ،ص. 111
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 اإلماـ سحنوف بن سعيد التنوخي؛ كما أدراؾ ما سحنوف( ، ! )2عادل أفريقيا كإليو رئاسة ا٤بالكية
يف ا٤بغرب كىو شيخ ا٤بالكية يف زمانو ،كذلك من خبلؿ مدكنتو الٍب اشتملت على ا٤بذىب
ا٤بالكي ،كأصبحت ىذه ا٤بدكنة مرجع األحكاـ القضائية كالفقو ،كأصلها أسئلة سأ٥با أسد بن
الفرات البن القاسم ،فلما ارٙبل سحنوف ُّا عرضها على ابن القاسم ،فأصلح فيها كثّبا،
كأسقط ،مث رتبها سحنوف ،كبوُّا ،كقيل :إف الركاة عن سحنوف بلغوا تسع مئة( ،)3كتكلم ابن
فرحوف عن رحلة سحنوف إذل أفريقيا فقاؿ" :كانصرؼ إذل إفريقية سنة إحدل كتسعْب كمائة..

كقاؿ سحنوف٠ :بع مِب أىل أجدابية سنة إحدل كتسعْب"( ، )4ككاف سحنوف مع كثرة علمو
تقيان صا٢بان ،قاؿ أبو بكر ا٤بالكي :رقيق القلب غزير الدمعة ظاىر ا٣بشوع متواضعان ،قليل
التصنع ،كرًن األخبلؽ ،حسن األدب سادل الصدر ،شديدان على أىل البدع ال ٱباؼ يف اهلل لومة
الئم كسلم لو اإلمامة أىل عصره كاجتمعوا على فضلو كتقدٲبو(.)5

 أبو عبد اهلل ٧بمد بن أيب زيد النفزم القّبكاين :العادل الفذ كاإلماـ العلم ،صاحب الرسالة
ا٤بشهورة يف العقائد كالفقو ،قاؿ عنو الذىيب :االماـ العبلمة القدكة الفقيو ،عادل أىل ا٤بغرب ،أبو
٧بمد ،عبد اهلل بن أيب زيد ،القّبكاين ا٤بالكي ،كيقاؿ لو :مالك الصغّب( ،)6كقاؿ عنو القاضي
عياض :كاف كاسع العلم كثّب ا٢بفظ كالركاية .ككتبو تشهد لو بذلك ،فصيح القلم ذا بياف كمعرفة
ٗبا يقولو ،ذابٌان عن مذىب مالك ،قائمان با٢بجة عليو ،بصّبان بالرد على أىل األىواء .يقوؿ

 -1كقاؿ عنو الذىيب " :دخل القّبكاف مع أبيو يف ا١بهاد ،ككاف أبوه الفرات بن سناف من أعياف ا١بند ،ركل أسد عن مالك بن أنس " ا٤بوطأ " ،كعن ٰبٓب بن
أيب زائدة ،كجرير بن عبدا٢بميد ،كأيب يوسف القاضي ،ك٧بمد بن ا٢بسن ،كغلب عليو علم الرأم ،ككتب علم أيب حنيفة ،كلد سنة 142ىػ كتويف سنة 213
ق أنظر :سّب أعبلـ النببلء.،225/10 ،كانظر :األعبلـ للزركلي. 298/1 ،
 - 2سحنوف بن سعيد التنوخي من أىل إفريقية من فقهاء أصحاب مالك ٩بن جالسو مدة ركل عنو أكثر من ثبلثْب ألف مسألة ككاف يفرع على مذىبو كىو
الذم أظهر علم مالك كمذىبو با٤بغرب ركل عنو جربكف بن عيسى بن خالد بن يزيد اإلفريقى البلول كغّبه ،كأخذ سحنوف العلم بالقّبكاف من مشاٱبها :أيب
خارجة كُّلوؿ كعلي بن زياد ،طلب العلم يف حياة مالك كىو بن ٜبانية عشر عامان أك تسعة عشر ،قاؿ أبو العرب :كاف سحنوف ثقة حافظان للعلم فقيو البدف
اجتمعت فيو خبلؿ قلما اجتمعت يف غّبه :الفقو البارع كالورع الصادؽ كالصرامة يف ا٢بق كالزىادة يف الدنيا كالتخشن يف ا٤بلبس كا٤بطعم كالسماحة ،ككاف ال
يقبل من السلطاف شيئان كرٗبا كصل أصحابو بالثبلثْب ديناران أك ٫بوىا .كمناقبو كثّبة ،كسحنوف :لقب لو كا٠بو :عبد السبلـ ك٠بى سحنوف باسم طائر حديد:
٢بدتو يف ا٤بسائل ،كلد سنة 160ىػ ،كتويف سنة 240ىػ ،ككاف سنو يوـ مات ٜبانْب سنة ،كدفن بالقّبكاف ،أنظر :الثقات٧ ،بمد بن حباف بن أٞبد أبو حامت
التميمي البسٍب ،دار الفكر ،الطبعة األكذل 1975ـ ، 299/8 ،طبقات الفقهاء ،أبو إسحاؽ الشّبازم ،هتذيب٧ :بمد بن جبلؿ الدين ا٤بكرـ (ابن منظور)
كٙبقيق :إحساف عباس ،دار الرائد العريب ،بّبكت ،الطبعة األكذل1970 ،ـ ،ص ،156الديباج ا٤بذىب البن قرحوف ،ص. 96
 -3سّب أعبلـ النببلء للذىيب. 68/12 ،
 -4الديباج ا٤بذىب البن فرحوف ،ص. 97
 -5ترتيب ا٤بدارؾ للقاضي عياض ، 219/1 ،كانظر\ؾ الديباج ا٤بذىب ،ص. 97
 -6سّب أعبلـ النببلء للذىيب ،10/17 ،كطبقات الفقهاء للشّبازم ،ص. 160
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الشعر ،كٯبيده ،كٯبمع اذل ذلك صبلحان تامان ،ككرعان كعفة ،كحاز رئاسة الدين كالدنيا ،كرحل إليو

من االقطار ك٪بب أصحابو ،ككثر اآلخذكف عنو(.)1

فضل؛ يف نشر مذىب مالك ،كإقباؿ الناس عليو
كاف ٥بؤالء األعبلـ األفذاذ كأقراهنم كمن تتلمذ على أيديهم ه
يف ا٤بغرب اإلسبلمي ،مع العلم بأف ا٤بذىب قد انتشر يف أمصار أخرل ،فاألندلس كانت تابعان للمغرب ،كقد علمنا

فيما سبق أف األمّب عبد الرٞبن الداخل اعتمده مذىبان للدكلة تصدر بو األحكاـ ،كتساؽ بو الفتاكل ،كمن العلماء
الذين أسهموا يف انتشاره ٧بمد بن بشّب قاضي األندلس( ،ت ػ ػ ػ ػ ػ 198ىػ) ،كيذكر من خربه أنو" :ركل عن مالك ا٤بوطأ،
 ...ككاف ٰبٓب بن ٰبٓب كثّبان ما ٰبكى عنو ،عن مالك ،ككاف ٰبٓب بن ٰبٓب أش مد الناس تعظيمان حملمد بن بشّب،
كأحسنهم ثناء عليو يف حياتو ،كبعد كفاتو ،)2( "...كمن العلماء الذين عنو ٗبذىب مالك يف األندلس أيضان؛ أٞبد بن

خالد بن كىب( ،تػ ػ 303ىػ) ،ك٧بمد بن حسن الزبيدم( ،ت ػ ػ ػ 379ىػ) ،كغّبىم(. )3
-2

-3

طبيعة ا٤بذىب ا٤بالكي نفسو الذم ٯبمع بْب الدليل النقلي كا٢بجة العقليمة ،كإ ٍف كاف ىذا يف غّبه من
فمالك كإف كاف إمامان يف
السنيمة الثبلثة،
السنة ،غّب أ مف ا٤بذىب ا٤بالكي ٛبيمز ُّا عن ا٤بذاىب ُّ
مذاىب أىل ُّ
ه
ا٢بديث كاألثر ،كمن أكائل من صنمف يف ىذا الشأف ،إال أف مسائل كثّبنة يف الفقو أثرت عنو؛ تعرض فيها
إذل ٛبحيص الدليل كالنمظر فيها بطر و
يقة دل يسبقو إليها أحد من األئمة األعبلـ ،فناسب ىذا أىل ا٤بغرب
الذين ينقادكف للدليل النقلي بطبعهم دك٭با غلو ،كلعل السبب ىو ما كرثوه من منهج السلف زمن ا٣بليفة
العادؿ عمر بن عبد العزيز فقد جاء يف بعض اآلثار أ مف عمر بن عبد العزيز -رضي اهلل -عنو أرسل عشرة
من التابعْب يفقهوف أىل ا٤بغرب يف دينهم فكاف ا٤بغاربة يف صدر اإلسبلـ لذلك على مذىب ٝبهور
السلف من األمة كاعتقادىم (. )4
بعض أىل العلم يرل أ مف مبلءمة مذىبو لطبيعة ا٤بغاربة كانت سببان رئيسيان ،ذلك أف ا٤بذىب ا٤بالكي -كما

ىو معركؼ عنو -مذىب عملي يعتِب بالواقع ،كيأخذ بأعراؼ الناس كعاداهتم ،كاعتناء فقو مالك
با٤بسائل العملية يتمشى مع طبيعة الفطرة يف بساطتها ككضوحها ،دكف تكلف أك تعقيد ،كأىل ا٤بغرب
بطبعهم ٲبيلوف إذل البساطة كالوضوح ،كيفركف من التأكيبلت البعيدة ا٤بتكلفة ،فمذىب مالك و
خاؿ من
اآلراء ا٤بتطرفة ،و
كبعيد عن الشوائب الٍب تسربت إذل بعض األمصار ،كأىل ا٤بغرب اإلسبلمي تربوا على
النفور من التأكيبلت كالتمكلف ك ينظركف إذل التفسّب البعيد كأنو خركج ا٢بق ،كمن مث ابتعدكا عن
 -1ترتيب ا٤بدارؾ للقاضي عياض. 437/1 ،
 -2ا٤برجع السابق. 180/1 ،
 -3الديباج ا٤بذىب ،ص  ،140كترتيب ا٤بدارؾ . 478/1
 - 4االستقصاء ألخبار دكؿ ا٤بغرب األقصى ،أبو العباس أٞبد بن خالد بن ٧بمد الناصرمٙ ،بقيق :جعفر الناصرم٧ /بمد الناصرم ،دار الكتاب ،الدار
البيضاء1997 ،ـ. 192/1 ،
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أصحاب الرأم كدل ييقبلوا على مذىب أيب حنيفة كغّبه ،كألف ببلدىم لقيت من ا٤بتاعب كاألىواؿ بسبب
قدموف على الكتاب كالسنة شيئان ،كلذلك دل ترج
اآلراء كالتأكيبلت كاألفكار الشاذة ،كىذا جعلهم ال يي ٍّ
عندىم الدعوة الفاطمية رغم أف حكم الفاطميْب لليبيا كتونس كغّبىا من ببلد ا٤بغرب داـ ألكثر من
 200سنة (.)1

-4

يذكر أف الدكلة اإلدريسة على يد إدريس بن عبد اهلل أمّب ا٤بغرب أخ ٧بمد النفس الزكية ،أمر أتباعو بإتباع
مالك ،كقاؿ٫" :بن أحق بإتباع مذىب مالك كقراءة كتابو -يعِب ا٤بوطأ -كأمر بذلك يف ٝبيع عمالتو"(،)2
كجعلو مذىبا ر٠بيا للدكلة ،كأصدر أمره لوالتو كقضاتو بذلك ،كقيل إف أكؿ كتاب حديث دخل ا٤بغرب
األقصى؛ كاف كتاب ا٤بوطأ ،كأدخلو عامر بن ٧بمد ابن سعيد القيسي؛ قاضي إدريس بن إدريس الذم

٠بع من مالك كالثورم كركل عنهما مؤلفاهتم ،كقدـ إذل األندلس برسم ا١بهاد ،مث جاز العدكة فاستقصاه
ا٤بوذل إدريس(. )3
كبعضهم يذكر أسبابان أخرل منها مبلءمة الطبيعة ا٤بغربية لطبيعة أىل ا٢بجاز ،كمنها مناىضة فقهاء ا٤بالكية لفقهاء

األحناؼ ،حيث نقموا عليهم تواطؤىم مع االمراء األغالبة الذين ناصركا ا٤بذىب ا٢بنفي كقربوا فقهاءه ،كمنهم من
يرجع سبب ذلك إذل موقف مالك من بعض سبلطْب األندلس ،فحكوا أ مف :مالكان سأؿ بعض االندلسيْب عن
سّبة ملػػًك االندلس ؟ فوصفوا لو سّبتو قائلْب" :إنو يأكل الشعّب كيلبس الصوؼ ،ك ٯباىد يف سبيل اهلل ،فقاؿ
مالك" :ليت اهلل زين حرمنا ٗبثلو" فوصل ا٣برب اذل ملك األندلس؛ فحمل الناس على مذىبو كترؾ مذىب
االكزاعي( ،)4كسرد بعضهم أسبابان أخرل( )5نتوقف عن ذكرىا ٨بافة اإلطالة

.

ا٤بطلب الثاين :مسّبة التجديد يف ا٤بذىب ا٤بالكي كٙبديات العصر:
ممر على ا٤بذىب ا٤بالكي عدة أطوار ،كشكلتو عدة مراحل؛ حٌب صار مذىبان ضاربان يف عمق التاريخ
اإلسبلمي ،كاتسم بتوازنو كاستيعابو لؤلحواؿ كا٤بناسبات ،كذلك منذ نشأتو على يد اإلماـ ا٤بؤسس الذم
ينتسب إليو ا٤بذىب ،مركران باآلباء الذم كضعوا قواعده كنظموا كرتبوا مسائلو كما ممر علينا ،من أمثاؿ علي بن

 -1رياض النفوس يف طبقات علماء القّبكاف ك افريقية ك زىادىم ك نساكهم ك سّب من أخبارىم كفضائلهم ك أكصافهم ،أبو بكر عبد اهلل بن ٧بمد ا٤بالكي،
ٙبقيق :بشّب البكوش ٧ -بمد العركسي ا٤بطوم ،دار الغرب االسبلمي ،الطبعة الثانية 1994ـ ،10 -5 /1 ،نظرات يف تاريخ ا٤بذىب ا٤بالكي -اسباب
انتشار ا٤بذىب يف ا٤بغرب اإلسبلمي٦ -بلة دعوة ا٢بق ،العدد  ،223أنظرhttp://www.habous.gov.ma/daouat- :
 ، alhaq/item/5807تاريخ الزيارة 2018 /12/15ـ .
 -2نظاـ ا٢بكومة النبوية ا٤بسمى الَباتيب اإلدارية٧ ،بمد عبد ا٢بي الكتاين ،دار األرقم ،ص. 82
 -3الدرر النفيس ،ص. 248
 -4نفخ الطيب من غصن األندلس الرطيب ،أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم التلمساينٙ ،بقيق:إحساف عباس ،دار صادر1388 ،ىػ. 230/3 ،
 -5أنظر٦ :بلة دعوة ا٢بق ،العدد  ،223على ىذا الرابط ، http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/5807 :تاريخ الزيارة
2018/12/15ـ .
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زياد ،كسحنوف بن سعيد ،كابن أيب زيد القّبكاين ،كغّبىم ،كلكن ا٤بذىب ا٤بالكي يف تارٱبنا ا٤بعاصر اصطدـ
و
ٙبديات ٲبكن حصرىا يف عدة نقاط منها:
بعدة
-1

-2
-3

العو٤بة كما تفرضو من ٙبديات تتطلب من أرباب ا٤بذىب ا٤بالكي إٯباد الفتاكل الٍب ال تتعارض مع
أصوؿ الشريعة ،كيف نفس الوقت؛ تراعي مصاحل الناس ،كتتناسب مع الواقع الذم الزمو التقارب
البيئي؛ اجتماعيا كاقتصاديان كسياسيٌان...
التقدـ التقِب الذم شهده تارٱبنا ا٤بعاصر ،كما يصاحبو من ٧باذير فرضت على علماء الشريعة كمنهم
ا٤بالكية كضع قواعد للحبلؿ كا٢براـ يف استخداـ ىذه ا٤بستحدثات التقنية .
انتشار ا٤بذىب ا٢بنبلي ،أك ما عرؼ بالدعوة النجدية الٍب ازدىرت يف ببلد ا٢بجاز بعد انتشار ا٤بد
الوىايب ،كالدعم الكبّب الذم تلقاه من الدكلة السعودية ككاف لو امتداد يف عدة أقطار من العادل
اإلسبلمي كخاصة يف مشاؿ كغرب أفريقيا  ،كذلك أدل إذل التشويش على بعض العامة كطلبة العلم
الذين ليس ٥بم دراية بآداب ا٣ببلؼ .

-4

خلو أغلب كتب الفقو ا٤بالكي من ترجيع ا٤بسائل إذل أدلتها ،ككجود الغموض يف بعض عبارات
فقهاء ا٤بالكية األكائل(. )1

ا٤بالكية كٙبديات التطرؼ الديِب:

إ مف مسألة التطرؼ الديِب من أبرز التحديات الٍب كاجهها علماء ا٤بالكيمة ،حيث أهنا ظاىرةه؛ قد أكجدت حالةن
عصيمةن من التشرذـ كالتشتت الفكرم الذم فشا بْب كث وّب من الشباب ا٤بسلم يف بلداف ا٤بغرب اإلسبلمي ،كىذه
الظاىرة" :التطرؼ كالغلو" كإف كانت ٙبديان فكريًّا لعلماء ا٤بسلمْب عمومان يف كافة األقطار؛ لكنها يف ببلد ا٤بغرب كانت

كال تزاؿ ٙبديان فريدان من نوعو؛ لعدة اعتبارات كمن أٮبها :الطبيعة ا٢بماسيمة ألبناء ا٤بغرب اإلسبلمي الذين تغلب عليهم
العاطفة أحيانان؛ فينقادكف لؤلفكار الٍب ترد من ا٤بشرؽ اإلسبلمي كخاصةن ببلد ا٢برمْب؛ دكف تروك كتثبت ،كمن أمثلة
ذلك٤ :با بدأ بعض الشباب يف بلداف ا٤بغرب اإلسبلمي؛ قراءة مًب نواقض اإلسبلـ العشرة للشيخ٧" :بمد ابن عبد
الوىاب" -رٞبو اهلل ،-مع قلة فهمهم كسوء يخلًقهم؛ قادهتم جرأهتم كفحش غلطهم ً٢ب ٍمل ىذه النواقض على النماس،
بل إ مف منهم من أطلق أحكاـ التكفّب كالوصف بالشرؾ للخاصة؛ من كالديو! أك أعمامو ،أك إخوتو كسائر أقاربو،!...
كبدأت دعاكل التكفّب تلوح يف األفق ،كظهرت ٝباعات يعيب بعضها على بعض كيكفر كيبدٍّع بعضها بعضان ،كال
حوؿ كال قوة إال باهلل .
يف حْب أ مف أتباع ا٤بذىب ا٤بالكي كانوا بعيدين عن ىذه الدعاكل الباطلة ،كمنهجهم؛ "الوسطية" الٍب ال إفراط

فيها كال تفريط .

 -1راجع ا٤بقدمة يف كتاب" مدكنة الفقو ا٤بالكي كأدلتو" الصادؽ الغرياين ،مؤسسة الرياف ،الطبعة األكذل2002 ،ـ. 5/1 ،
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ىذه ا٤بعوقات الٍب ذكرناىا آنفان؛ كغّبىا؛ فرضت على علماء ا٤بالكيمة ٘بديد ا٤بذىب كتطويره ٗبا يتناسب
كٙبديات العصر ،كسنتحدث عن بعض مظاىر التجديد يف ا٣بطاب كالفتول عند عدد من علماء ا٤بالكيمة يف ا٤ببحث
التارل:

المبحث الثاني :المالكية والموازنة بين الثوابت الشرعية والضرورات العصرية:
لقد حرص ا٤بالكية منذ القدـ على ا٤بوازنة بْب الثوابت ا٤بعلومة من الدين بالضركرة؛ كما تقتضيو متطلبات
ا٢بياة اإلنسانية ،كا٤بتمعن يف الفقو ا٤بالكي يبلحظ ٔببلء رسوخ ا٤بالكية يف فقو النوازؿ كمواكبتهم لؤلحواؿ كا٤بناسبات
ٗبا يقتضيو كاقع ا٢باؿ ،ككما كاف ىذا عند ا٤بالكية القدامى ،نراه بوضوح عند متأخريهم كما أضافوه من إثراء ك٘بديد
للفقو اإلسبلمي ا٤بعاصر ،كٲبكننا تتبع ذلك من خبلؿ ا٤بطالب اآلتية:

ا٤بطلب األكؿ :ا٤بذىب ا٤بالكي ك٘بديد ا٣بطاب الديِب:

حاكؿ علماء ا٤بالكية ا٤بعاصركف تطوير ا٤بذىب ا٤بالكي كصقلو ليكوف أكثر استيعابان للواقع كمبلءمةن للظركؼ،
يق
كىذا ا٣بط دل يبتدعو ا٤بالكية كال تكلفوه من دكف دليل ،بل ىو سنمةه ماضيةه قاؿ ُّا عامة علماء أىل السنمة ،كطر ه
سلكو ال مسلف الصاحل من لدف ا٣ببلفة الراشدة كالصحابة -رضواف اهلل عليهم -إذل زماننا اليوـ ،ففي عهد ا٣ببلفة
الراشدة نقلت إلينا اآلثار توقف بعض ا٣بلفاء يف تطبيق بعض األحكاـ الشرعية كإف كانت ثابتة بالكتاب كالسنمة كذلك
ألف الظركؼ القاىرة الٍب ممر ُّا ا٤بسلموف كقتها جعلت تطبيق بعض األحكاـ يف ما بدا ٥بم -رضواف اهلل عليهم -فيو

من ا٤بشقمة كالعنت ما ال يطاؽ ،كمن ذلك؛ ما ثبت أف أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب -رضي اهلل عنو -دل يقطع يد
من سرؽ يف اَّاعة ،كقاؿ " :لوال أىن أظن أنكم ٘بيعوهنم حٌب إف أحدىم أتى ما حرـ اهلل -عز كجل -لقطعت
أيديهم ،)1("...كمن شركط قطع السارؽ :أف يكوف ٨بتاران  ،كال اختيار لو عند ا١بوع ا٤بؤدم للهبلؾ .
فهذا ا٤بثاؿ كنظائره من القضايا الٍب ٘بمع بْب ثوابت الدين؛ كتراعي أحواؿ الناس كحوائجهم؛ قد اجتهد فيها
موجود يف شرعنا ا٢بنيف ،كلو شواىد كثّبةه ،كذلك مصداقان لقولو
بعض الصحابة كالتابعْب كغّبىم من علماء السلف؛
ه
تعاذل ( :ىكىما ىج ىع ىل ىعلىٍي يك ٍم ًيف الدٍّي ًن ًم ٍن ىحىروج) [ا٢بج  ،]78 :كقد سلك ا٤بالكية األكائل ىذا الطريق من دكف إخبلؿ
بثوابت الشريعة ،أك ٨بالفة ألصوؿ ا٤بذىب ،كإف كاف ىذا التجديد كالتطوير ا٤بنشود للشريعة قد درج عليو عامة
الفقهاء ،فا٤بشهور عندىم أف الفتول قد تتغّب بتغّب الزماف كا٤بكاف كاألحواؿ كالعوائد ( ،)2كىناؾ من رأل أ مف ا٤بالكية
ظلوا أكثر ٝبودان كثباتان على ا٤بذىب ،كقالوا بأ مف ا٤بذىب ا٤بالكي كإذل عهد قريب اتسم بالتقليد ،كنأل جهابذتو
بأنفسهم كبا٤بذىب عن التجديد ،أل مف بعضهم رأل أ مف األسلم ىو؛ اتباع الطريقة الٍب كاف عليها أكائل ا٤بالكية يف كتابة
ا٤بصنفات كٙبرير ا٤بسائل ،كلعلمهم رأكا أ مف ٛباـ الفقو يف تقليد من سبق حٌب يف ا٤بصطلحات ،كىذا ما ٞبل بعض
 -1السنن الكربل ،أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي٦ ،بلس دائرة ا٤بعارؼ النظامية الكائنة يف ا٥بند ببلدة حيدر آباد ،الطبعة األكذل1344 ،ىػ ،باب
ما جاء يف تضعيف الغرامة ،278/9 ،حديث رقم.7749/
 -2إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب٧ ،بمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللٙ ،بقيق  :طو عبد الرءكؼ سعد ،دار ا١بيل ،بّبكت 1973 ،ـ.3/3 ،
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ا٤بتأخرين من ا٤بالكية أك من غّبىم؛ على اهتاـ ا٤بذىب بالتخلف عن مواكبة العصر كالتقوقع يف القدًن ،كعدـ ٙبرير
متقدمي ا٤بالكية ،كىذا ببل ريب افتيات على ا٤بالكية
ا٤بذىب من مسالك التعقيد الٍب كرثها من مصطلحات
ٌ
ك٘بن على مسّبةو و
طويلة من التجديد .
كا٤بالكيْب ،كٞبل ىذا الكبلـ على ا٤بذىب ا٤بالكي بإطبلؽ؛ فيو ظلم للمذىب ٍّ
كيكفي ىؤالء الذين كصفوا ا٤بالكيمة با١بمود؛ أف يعلموا؛ أف اتباع منهج السلف ،كاالحتكاـ للكتاب كالسنمة
ليس ٝبودان كال ٚبلُّفان؛ بل ىو التنقية كالتصفية ا٢بقيقية للمذىب ا٤بالكي ،كىو منهج اإلماـ مالك يف كصيتو الشهّبة :

"إ٭با أنا بشر أخطئ كأصيب ،فانظركا يف رأيي فكلما كافق الكتاب كالسنة فخذكا بو ،ككلما دل يوافق الكتاب كالسنة
يصحح ىؤالء انتماءىم إذل ا٤بالكية ا٢بقيقية ،كٰبققوا رضا اهلل -تعاذل-
فاتركوه" ( ،)1كبالعمل ُّذه الوصيمة ٲبكن أف
ى
كرضا رسولو -عليو الصبلة كالسبلـ ،-كيسمحوا للمذىب ا٤بالكي أف ينمو ،كٯبيب على ٙبديات العصرٗ ،با ٱبدـ
(.)2

ا٢بق ،كالعدؿ ،كمصلحة اإلنساف ا٤بسلم يف الدنيا كاآلخرة
كقاد عمليمة الصقل للمذىب كأعاد لو بريقو عدد ال بأس بو من علماء ا٤بالكية
كقد تسنم ذركة التجديد ،ى
ا٤بعاصرين يف ا٤بغرب اإلسبلمي كمشاؿ أفريقيا ،ٲبكن أف نشّب إذل بعضهم كبعض جهودىم؛ باختصار خبلؿ العرض
اآليت:

تنبيو:

سنكتفي بذكر عادل من كل قطر من أقطار ا٤بغرب اإلسبلمي ،كذلك على سبيل التمثيل ال ا٢بصر ،كاختيارنا
معلوـ فإ مف
سيكوف مبنيان على عدة اعتبارات؛ منها :اال٪بازات العلمية كالشهرة ،كتلقي الناس لعلمهم بالقبوؿ ،ككما ىو ه

ات علميمةه كبّبةه سواء على صعيد ا٤بدرسة
علماء كبار ،ٲبكن أف يطلق عليهم لقب اَّدد يف الفقو ا٤بالكي؛ ك٥بم إ٪باز ه
ا٤بالكيمة؛ أك يف العادل اإلسبلمي بشكل عاـ؛ ستفوتنا اإلشارة إليهم ،ألف اإلحاطة بعلماء ا٤بالكية من ا٤بغاربة؛ كالذين

أمر ال سبيل إليو يف ىذه الورقات ا٤بتواضعة ،كحسبنا اإلشارة إذل بعضهم ،فمن
أسهموا بَباث زاخر يف تارٱبنا ا٤بعاصر؛ ه
ٙبسس خامة نسيجو ،كمتانة سبكو ،كجودة صنعو ،كعلى ىذا ندندف كباهلل التوفيق .
أمسك طرؼ الثوب أمكنو ُّ
كمن علماء ا٤بالكية الذين اشتهركا يف بعض ببلد ا٤بغرب اإلسبلمي يف أيامنا ىذه؛ ما يلي:

أكالن :يف ليبيا( -الصادؽ بن عبد الرٞبن الغرياين):

كلد الشيخ الصادؽ الغرياين بتاريخ 1942/12/8ـ ،كٚبرج من كلية الشريعة ٔبامعة اإلماـ ٧بمد بن علي
السنوسي بالبيضاء سنة 1969ـ ،كٙبصل على ا٤باجستّب من كلية الشريعة ٔبامعة األزىر ،سنة 1972ـ ،مث الدكتوراه

من نفس ا١بامعة سنة 1979ـ ،ككاف عنواف رسالة الدكتوراه( :ا٢بكم الشرعي بْب العقل كالنقل) ،كللشيخ رسالة أخرل
 -1جامع بياف العلم كفضلو ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمرم القرطيب ،دراسة كٙبقيق :أبو عبد الرٞبن فواز أٞبد زمررل ،دار ابن حزـ ،الطبعة األكذل
 2003ـ ،70/2 ،أثر رقم. 751/
 -2احملجة ،ا٤بذىب ا٤بالكي كتطوره بسنة التجديد -األخّبة 17 ،مارس  ،2006العدد  ، 252أنظر :الرابط
 ، http://almahajjafes.net/2006/03comment-4324تاريخ الزيارة2018 /12/14 :ـ .
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قدمها كناؿ ُّا شهادة الدكتوراه من قسم اللغة العربية كالدراسات اإلسبلمية ٔبامعة (أكسَبا) يف بريطانيا سنة
1984ـ ،كعنواف الرسالة( :إيضاح ا٤بسالك إذل قواعد اإلماـ مالك)( ،)1ألمف الشيخ العديد من الكتب ،كأثرل
ا٤بدرسة ا٤بالكية كا٤بكتبة اإلسبلمية بكتب كرسائل نعجز عن حصرىا ،كمن أشهرىا :كتابو الضخم اَّموع يف ٟبس
٦بلدات بعنواف( :مدكنة الفقو ا٤بالكي كأدلتو) ،الذم ٝبع فيو بْب ٨بتارات الفقو ا٤بالكي يف مسائل العبادات كا٤بعامبلت
جامع؛ سهل
ا٤بختلفة ،كاألدلة الٍب اقتبس منها ا٤بالكيمة األكائل تصوراهتم ٤بسائل الدين كأحكاـ الشريعة ،كىو كتاب ه
األسلوب؛ جيد العبارة ،ٯبمع ما بْب األدلة كأحكامها ،كيف مدح مدكنة الفقو ا٤بالكي للشيخ الصادؽ الغرياين؛ أثُب غّب
ك و
احد من أىل العلم؛ حيث ذكر بعضهم أ مف الشيخ ٍّ
يطعم كتابو با٤بسائل ا٤بوجودة ا٤بعاصرة؛ كيذكرىا بطريقة رائعة جدان
( ،)2زد على ذلك كونو يي ُّ
عد من أىم مراجع الفقو ا٤بالكي يف ا١بامعات الليبيمة ،كغّبىا من جامعات ا٤بغرب كمشاؿ
أفريقيا ،ناىيك عن جامعات أخرل يف أقطار عدة من عا٤بنا اإلسبلمي .
كثّب نفعها؛ تلقاىا عامة الناس بالقبوؿ ،كذلك ألسلوب الشيخ الرائع الذم
للشيخ مؤلفات أخرل عديدة؛ ه
التزـ فيو التسهيل ،كاالستشهاد باآليات القرآنية ،كاألحاديث النبوية الصحيحة ،كإذا ذكر ا٢بديث الضعيف فإنو يذكره
صحيح يف ا٤بسألة ،كيذكره لئلستئناس بو ،مع تبيْب ضعفو ،كمن ىذه الكتب كا٤بؤلفات( :الغلو يف
إذا دل يوجد حديث
ه
الدين ،مظاىر من غلو التطرؼ كغلو التصوؼ) ،ك (فتاكل ا٤بعامبلت الشائعة) ك(فتاكل ا٤برأة ا٤بسلمة)( ،األسرة
أحكاـ كأدلة)  ...كغّبىا من الكتب ،كقد اشتهر الشيخ كذاع صيتو ،كانتشرت كتبو يف عامة أقطار العادل اإلسبلمي،
كخاصة يف مشاؿ أفريقيا كببلد ا٤بغرب اإلسبلمي بشكل أخص .

ثانيان :يف تونس ( -ا٢ببيب بن طاىر) :

كلد الشيخ ا٢ببيب بن طاىر بتاريخ 1958/10/19 :ـ ،ناؿ الشهادة ا١بامعيمة من معهد الوعظ كاإلرشاد

سنة 1982ـ ،مث شهادة األستاذية يف العلوـ اإلسبلميمة من ا٤بعهد األعلى للحضارة اإلسبلمية ٔبامعة الزيتونة يف
تونس ،من شيوخو الذين تتلمذ عليهم يف علوـ شٌب :من أمثاؿ -الشيخ( :عثماف العيارم يف القراءات) ،كالشيخ:
(بلقاسم ا٣بضر يف الفقو) كالشيخ( :مصطفى ا٤بؤدب يف ا٤بواريث) كما كاف مبلزمان للداعية الفاضل الشيخ٧( :بمد
االخوة على امتداد عشر سنوات) كأخذ عنو الفقو بدراسة الكتب ا٤بعتمدة يف ا٤بذىب مثل أقرب ا٤بسالك .كحاشية
الدسوقي على الشرح الكبّب ،كشرح ا٢بطاب على ٨بتصر خليل ..كغّبىا من كتب ا٤بالكيمة ا٤بعتمدة (. )3

 -1أنظر :موقع التناصح 1434 ، http://www.tanasuh.com/online/biography.php :ىجرم2011 -ـ ،تاريخ الزيارة:
2018/12/18ـ.
 -2أنظر ، https://www.youtube.com/watch?v=RY5wbr28VLw :إصدار مؤسسة الرياف ،تنزيل ابن الصميد Jun / 20
2017/ـ ،تاريخ الزيارة 2018/12/18ـ .
 -3منتدل الفقو اإلسبلمي  ،كأصولو ،فقو اإلماـ مالك بن أنس -رٞبو اهلل -كمذىبو ،من ىو ا٢ببيب بن طاىر ؟ مقاؿ منشور بتاريخ2016/1/7 :ـ،
مصدر الَبٝبة :األستاذ ا٢ببيب بن طاىر أنظر ،http://www.aslein.net/archive/index.php/t-3349.html :تاريخ الزيارة:
2018/12/23ـ .
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من مؤلفاتو؛ كتاب الفقو ا٤بالكي كأدلتو [ العبادات .ا٤بباح .األٲباف كالنذكر .الذكاة .النكاح .ا٤بّباث] كىو
بصدد إٛباـ البقية ،كىو كتاب كاسع النفع ،يدرس يف بعض ا١بامعات يف ا٤بغرب اإلسبلمي ،كمن مؤلفاتو؛ كذلك ٙبقيق
كتاب( :االشراؼ على مسائل ا٣ببلؼ للقاضي عبد الوىاب البغدادم) ،كٙبقيق كتاب( :ترتيب فركؽ القرايف
كتلخيصها كاالستدراؾ عليها ،أليب عبد اهلل ٧بمد بن إبراىيم البقورم( ،كٙبقيق كتاب ( :لباب اللباب .أليب عبد اهلل
٧بمد بن راشد القفصي)... ،كغّبىا من الكتب النافعة (. )1

ثالثان :ا١بزائر( -الطاهر آيت علجت):

ىو من مواليد قرية ثاموقرة بِب عيدؿ عاـ 1917ـ ،حفظ القرآف الكرًن يف مسقط رأسو بزاكية جده:
"الشيخ ٰبي العيدرل" ،كدرس يف زاكية :سيدم ٰبي العيدرل كزاكية :سيدم أٞبد بن ٰبي أكمالو؛ مبادیء العلوـ العربية،
مث رحل إذل زاكية :بلحمبلكم يف العثمانية قرب قسنطينة ،كدرس ىناؾ حٌب تضلع يف العلم كٖباصة يف الفقو ا٤بالكي؛
كعلوـ اللغة كاألدب ،كالرياضيات ،كحضر بعض الدركس على الشيخ باديس يف قسنطينة ،مث عاد إذل ثاموقرة ،كتفرغ
ىناؾ للتعليم كالتدريس كاإلفتاء ،كأقبل عليو طبلب العلم كا٤بعرفة من كل ا١بهات ما بْب ٔباية على البحر ،كا٥بضاب
العليا يف الداخل كمن حوض الصوماـ إذل جباؿ البابور ،فأحدث ثورة يف ميداف الَببية كالتعليم ،كأصبح طبلبو كتبلميذه
يلتحقوف أفواجان ٔبامع الزيتونة يف تونس للدراسة كالتحصيل كيتفوقوف ،ألف نظاـ الدراسة الذم يطبقو يف معمرة ثاموقرة
كاف متطوران يتماشى مع النظاـ الزيتوين يف تونس ،كمع نظاـ معهد عبد ا٢بميد بن باديس ،كمعهد الكتانية بقسنطينة،
()2
فتخرج الكثّب من طلبتو ،كتصدكا للَببية كالتعليم يف كل قرل ا٤بنطقة ،كشاركوا يف ا١بهاد الثقايف مشاركة فعالة كمؤثرة
.
من أىم مؤلفات الشيخ  :شرح الرسالة البن أيب زيد القّبكاف  ،الٍب أقبل عليها الطبلب يف ا١بزائر ككاف ٥با
قبوؿ عند العاـ كا٣باص ،كجعلت كثّبان من طلبة العلم يفدكف عليو فرادل كٝباعات لينهلوا من علمو؛ كامتدحو عدد من
أىل العلم با١بزائر كغّبىا من ببلد ا٤بغرب ،ككصف بأنو من أىل العلم الذين يستجيبوف ٤بتطلبات العصر كيواكبوف
الواقع ،كيتجاكب مع ا٤بستجدات كيراعي ظركؼ الناس كٱبتار ٥بم ما يتناسب كحا٥بم (. )3

رابعان :ا٤بغرب٧( -بمد الرككي) :

كلد األستاذ العبلمة الشيخ ٧بمد الرككي بناحية فاس با٤بغرب سنة 1953ـ ،كتلقى تعليمو األكرل يف الكتاب
القرآين ،كحفظ القرآف الكرًن كٝبلةن من ا٤بتوف العلمية ،حصل على اإلجازة العليا يف الدراسات اإلسبلمية من جامعة

القركيْب بفاس سنة 1977ـ .كعلى شهادة الدراسات ا١بامعية العليا حوؿ موضوع "القاضي عبد الوىاب كجهوده يف
 -1ا٤برجع السابق للَبٝبة يف نفس ا٤بوقع كالصفحة .
 -2أعبلـ الفكر ك الثقافو يف ا١بزائر احملركسة ٰ ،بي بوعزيز  ،دار الغرب اإلسبلمي. 237/ 1 ،
 -3الشيخ العبلمة الطاىر آيت علجت ..قامة علمية كفقهية تنّب ا١بزائر كاألمة اإلسبلمية / 10 ،نوفمرب 2016/ـ ،أنظر:
 ، https://www.youtube.com/watch?v=Q55cbJm9MlQتاريخ الزيارة2018/12/27 :ـ .
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الفقو ا٤بالكي" بكلية اآلداب من جامعة ٧بمد ا٣بامس الرباط سنة 1987ـ ،مث شهادة ا٤باجستّب يف قواعد الفقو
ا٤بالكي من جامعة ٧بمد ا٣بامس بالرباط 1979ـ .كيف سنة 1992ـ حصل على دكتوراه الدكلة يف الفقو كأصولو يف
موضوع "نظرية التقعيد الفقهي كأثرىا يف اختبلؼ الفقهاء"(. )1
من ا٤بناصب الٍب شغلها :كاف رئيسان ١بامعة القركيْب سابقان ،ككذلك عضوان باَّلس العلمي األعلى ،كأستاذان
للفقو كأصولو ٔبامعة ٧بمد ا٣بامس بالرباط منذ سنة 1978ـ ،كأستاذ القواعد الفقهية بالدراسات العليا ٔبامعة ا٢بسن
الثاين بالبيضاء (سابقا) ،كٔبامعة سيدم ٧بمد بن عبد اهلل بفاس سابقان ،كأستاذ الفقو كأصولو بدار ا٢بديث ا٢بسنية

بالرباط ،كأستاذ الفقو كأصولو ٔبامع القركيْب بفاس ،كغّبىا من الوظائف العلمية كاإلداريمة ،من مؤلفاتو :كتاب( :نظرية
التقعيد الفقهي كأثرىا يف اختبلؼ الفقهاء) ،ككتاب( :قواعد الفقو اإلسبلمي من خبلؿ كتاب اإلشراؼ)( ،ا٤بغرب
مالكي ٤باذا؟)( ،ثبلثة دكاكين شعرية ٨بطوطة) ،كما قاـ بنشر عديد من ا٤بقاالت العلمية ،ككذا األدبية يف ٦بموعة من
ا٤بنابر الوطنية كالدكلية ،زيادة على ا٤بشاركة يف عدد من الندكات كا٤بؤٛبرات العلمية الوطنية كالدكلية (. )2

خامسان :موريتنانيا٧( -بمد ا٢بسن ك لد ٧بمد)؛ ا٤بلقب "الددك ":

يكلد الشيخ الددك هناية شهر أكتوبر 1963ـ ،يف البادية التابعة ٤بقاطعة أيب تلميت ،كبدأ دراسة القرآف
الكرًن يف السنة ا٣بامسة كأكملو قبل أف يبلغ العشر سنْب؛ كدرس مبادئ العلوـ الشرعية ،ك صحب جده الشيخ ٧بمد

عارل كلد عبد الودكد -رٞبو اهلل تعاذل -كدرس عليو ك الزمو حٌب كفاتو ،تقلب يف عدد من العلوـ الشرعية كهنل من
جده كدرس على خاليو ٧بمد ٰبٓب ك٧بمد سادل ابِب عدكد ،سجل يف جامعة انواكشوط يف كلية ا٢بقوؽ ،كشارؾ يف
مسابقة ا٤بعهد العارل للدراسات كالبحوث اإلسبلمية فجاء األكؿ فيها ،كما جاء األكؿ يف مسابقة القسم ا١بامعي
١بامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود يف انواكشوط ليلتحق بو ،ك إثر مقابلة مع مدير ا١بامعة أثناء زيارة لو لنواكشوط اٚبذ قرارا
بنقل ٧بمد ا٢بسن إذل الرياض مباشرة؛ كٙبديد مستول سجلتو ا١بامعة يف الرياض يف ا٤بستول الثالث ليكمل الدراسة
فيها(.)3
حصل على ا٤باجستّب بامتياز يف نفس ا١بامعة ككانت رسالتو عن "٨باطبات القضاة يف الفقو اإلسبلمي" ،أثُب
عليو كثّبه من أىل العلم ،كشهدكا لو بالتمكن من العلوـ الشرعية ،كقوة ا٢بفظ يف القرآف الكرًن كالسنة ا٤بطهرة ،كالتبحر
يف الفقو كاألصوؿ؛ فضبل عن معرفة كاسعة بلغة العرب كتارٱبهم ،كبالعلوـ الكبلمية كا٤بنطقية ..شارؾ يف عدد كبّب من
1

 سعٌد الهرغً ،ملتقى أهل الحدٌث ،ترجمة شٌخنا العالمة األدٌب األصولً، ، https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=364 424تارٌخ زٌارة
 https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد الروكً ،تارٌخ زٌارة الصفحة2118/12/28 :م .
2
 -انظر https://ar.wikipedia.org/wiki/ :محمد الروكً ،تارٌخ زٌارة الصفحة2118/12/28 :م .

محمد الروكً2116/4/11 ،م ،أنظر:
الصفحة2118/12/28 :م  .وانظر:

ػنظر:
2014ـ،
/
ديسمرب
/21
الددك،
ا٢بسن
٧بمد
:
العبلمة
للشيخ
الذاتية
السّبة
-3
 ، http://akjoujt.net/bk/index.php/helth/2260-2014-12-21-01-24-29.htmlتاريخ زيارة الصفحة/26 :
2018/12ـ .
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ا٤بؤٛبرات الدكلية كدرس كحاضر يف أكركبا كإفريقيا ،كالعادل العريب ،كآسيا كأمريكا ،يرأس مركز تكوين العلماء يف موريتانيا،
كىو مؤسسة ٛبزج ما بْب التعليم ا٤بوسوعي على طريقة احملاضر يف موريتانيا كخصائص ا١بامعات ا٢بديثة ،كىو عضو يف
٦بلس األمناء الٙباد علماء ا٤بسلمْب (. )1

ا٤بطلب الثاين :العو٤بة كأحكامها عند ا٤بالكية:

تعد العو٤بة مصطلحان حداثيان اختلف يف تعريفو من عِب ُّذا ا٤بصطلح من علماء االجتماع كا٤بهتموف با٢بداثة
على عدة تعريفات  ،كأصل العو٤بة مشتق من مصطلح( :القرية الكونية) ،كىو ما يعرب عنو باللغة اال٪بليزية بقو٥بم:
( ،)Global Villageكمن ىذه التعريفات :ما اختاره الفيلسوؼ الغريب( :ركانالد ركبرتسوف) فيقوؿ" :ىي
ا٘باه تارٱبي ٫بو انكماش العادل ،كزيادة كعي األفراد كا١بماعات ُّذا االنكماش"( ،)2كاالنكماش ا٤بقصود منو
التقارب بْب البلداف اَّتمعات ،كمن التعريفات أيضان :ما اختاره (انتوين جيدنز)؛ حيث قاؿ" :مرحلة جديدة من
مراحل ا٢بداثة كتطورىا ،تتكاثف فيها العبلقات االجتماعية على الصعيد العا٤بي ،كحدكث تبلحم بْب الداخل

كا٣بارج"(.)3
كىذه التعريفات الغربية تظهر العو٤بة ٗبعناىا من كجهة النظر الغربية ،كلعل ظاىرىا يوحي با٤بنظور اإلٯبايب فقط
عرؼ
للعو٤بة كال يتطرؽ ٤بعايبها ،كىذه ا٤بعايب كا٤بثالب قد أشار إليها بعض ا٤بفكرين ا٤بسلمْب ،على سبيل ا٤بثاؿ؛ يي ٍّ
صادؽ جبلؿ العظم العو٤بة بقولو" :حقبة التحوؿ الرأ٠بارل العميق لئلنسانية ٝبعاء ،يف ظل ىيمنة دكؿ ا٤بركز ،كيف
ظل سيطرة نظاـ عا٤بي غّب متكافئ"( ،)4أما كليد عودة فقد عرفها بالقوؿ" :ىي موجة جارفة من التحوالت
االقتصادية كالتقنية عرب العادل ،ال تتقيد ٕبدكد كضوابط كال ٲبكن التحكم ُّا"(.)5
كمن ىنا نرل حجم التخوفات الٍب أبداىا بعض الكتاب كا٤بفكرين العرب من ا٤بساكئ احملتملة الٍب قد تنجم

عن العو٤بة ،كىي ٗبجملها تركز على التغّبات األيدكلوجية السلبية الٍب قد تسببها العو٤بة من خبلؿ التقارب الكبّب
كالبل٧بدكد الذم ٙبدثو بْب الغرب كالشرؽ؛ كما ينجم عن ذلك من تأثّبات فكرية كاجتماعية كنفسية كغّبىا قد
معلوـ فإف
تؤثر يف األمة على األمد البعيد ،كتأثّباهتا الٍب قد تنعكس سلبان على البيئة الدينية كاألخبلقية ،ككما ىو ه
فقهاء ا٤بالكية كخاصةن يف ا٤بغرب اإلسبلمي ،كانت ٥بم فتاكل خاصة يف ىذا الشأف ،تناكلنا بعضها يف العرض

اآليت:

 - 1السّبة الذاتية للشيخ ٧بمد ا٢بسن كلد الددك / 23 ،Twture ،سبتمرب/
 ، https://www.youtube.com/watch?v=uYnK-5jB67cتاريخ زيارة الصفحة2018/12/26 :ـ .
 -2العو٤بة كا٣بيارات العربية ا٤بستقبلية ،عبد العزيز ا٤بنصور٦ ،بلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية كالقانونية ،اَّلد ،25/العدد الثاين2009 /ـ ،ص.262
 - 3ا٤برجع السابق ،ص. 262
" -4ما ىي العو٤بة ؟"  ،صادؽ جبلؿ العظم٦ ،بلة الطريق ،بّبكت ،العدد ٛ 4بوز 1997ـ ،ص.34
" -5التطورات االقتصادية العا٤بية كا٘باه العو٤بة"٦ ،بلة أكراؽ اقتصادية ،بّبكت ،العدد  13أيلوؿ 1997ـ ،ص. 193
2016ـ،
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أنظر:

٭باذج من فتاكل ا٤بالكيمة يف قضايا العو٤بة:

لقد ش ٌكلت قضايا العو٤بة كما يتعلق ُّا من أحكاـ؛ ٙبديان كبّبان كاجهو علماء ا٤بسلمْب ،كا٤بدرسة ا٤بالكيمة دل
تكن و
ٗبعزؿ عن ىذا التحدٍّم؛ بل لقد كانت أحد أىم األقطاب يف ا٤بنظومة اإلفتائيمة لعلماء ا٤بسلمْب ،كذلك لعدة
اعتبارات؛ منها:
 أ مف ا٤بغرب اإلسبلمي أحد أىم األقاليم اإلسبلمية الٍب غزهتا العو٤بة يف تارٱبنا ا٤بعاصر ،فاحتاج الناس للفقهاءليفتوىم يف قضاياىا ا٤بتنوعة كا٤بعقدة .
السنمة؛ األكثر استجاب نة لفقو األحواؿ كا٤بناسبات ،كفقهاؤه
 كاف كال يزاؿ ا٤بذىب ا٤بالكي بْب مدارس أىل ُّالسنة كالقياس كالتمصور السليم ،كبعضهم
توسعوا يف مسائل الفقو ُّ
توسعان ٧بوطان بقواعد الكتاب ك ُّ

يسميو":اال٘باه النوازرل" ،كيقولوف إف ىذا خط انفرد بو علماء ا٤بالكيمة يف ا٤بغرب اإلسبلمي عن غّبىم ،فكثّبان
ما يقولوف" :نزلت نازلة ،أك كقعت ،أك حدثت ،ك ىذا ال شك أف لو ارتباطا بتأثرىم ٗبنهج اإلماـ مالك-
رٞبو اهلل تعاذل -يف باب اإلفتاء"(. )1
كمن ىذا ا٤بنطلق؛ دل يكن ا٤بالكية يف زماننا ٗبعزؿ عما ٰبدث يف العادل ،كتبيْب األحكاـ فيما يىػ ػ ػ ػ ًف ػ ػد من أفكار ،كما
ييصدمر إذل العادل اإلسبلمي من عادات كمراسم ،كما يستجد من معامبلت؛ كعلى سبيل ا٤بثاؿ:

قضايا االنتخابات كما يعرؼ عند الغرب بالدٲبقراطية:

يف ىذه ا٤بسألة بالذات تبيمنت قوة الفقو ا٤بالكي كاستيعابو للواقع ،كذلك ألهنا مسألة خطّبةه تتعلمق بأنظمة
معلوـ فإف الغرب يتشدمؽ دائمان بأنو مهد ا٢بضارة ،كراعي ا٢بريمات ،كساعدىم يف ذلك حالة الركود
ا٢بكم ،ككما ىو ه
اضح ككب وّب
السياسي الٍب تعاين منها ا٤بناطق العربيمة كاإلسبلميمة ،كحياة ا٥بيمنة السلطوية الٍب تعيشها األمة؛ يف إٮباؿ ك و
لقواعد السياسة الشرعية النابعة من ديننا ا٢بنيف ،كبعد التغّبات الٍب شهدهتا ا٤بنطقة العربية عقب ما عرؼ بثورات

الربيع العريب؛ أثّبت من جديد إشكاليات ا٢بكم كقضايا الدٲبقراطية كاالختيار الشعيب ا٢بر للسلطات ا٢باكمة يف
البلداف اإلسبلميمة ،كظهرت على ال مسطح فتاكل التكفّب كالتحرًن ٣بوض االنتخابات؛ على غّب بصّبةو من دين؛ كال
در و
اية بالواقع؛ ٩بمن ينسبوف أنفسهم للعلم كالعلماء! ،فدعت ا٢باجة إذل الرجوع إذل ا٣بط الوسطي يف مسائل ا٢بكم
كالتحكيم؛ ككاف ا٤بالكيمة على رأس العلماء الواقعيْب الذم ٯبركف مسائل الفقو ٗبا يتناسب مع ظركفها كمناسباهتا،
كأماطوا اللثاـ عن رصانة مدرستهم كٛبكنها من فقو الواقع ،كأصالتها كقدرهتا على التجديدٗ ،با يؤكد صلوحيمة ىذا الدين
لكل زماف ،كاستيعابو لكل القضايا أينما كانت ،كمن األجابات من علماء ا٤بالكية عن ىذه ا٤بسألة؛ ما نقل عن الشيخ
الصادؽ الغرياين .... :يكثر غّب ا٣بّبيْب إذا امتنع ا٣بّبكف ،الناس ٰبرصوف بطبيعتهم على البحث عن األصلح،
 ...كاختلفوا يف الشركط الٍب ٯبب أف تتوفر فيهم ،كالوارد يف القرآف ىو األمر بالشورل؛} ىك ىشا ًكٍريى ٍم ًيف ٍأل ٍىم ًر{ ]آؿ
 -1ندكة فقو النوازؿ يف الغرب اإلسبلمي ،شعبة الدراسات اإلسبلمية ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،جامعة بن الطفيل بالقنيطرة ،ا٤بغرب األقصى ،كـ األربعاء
 18ذم ا٢بجة 1421ىػ  14 /مارس  2001ـ ،حوار ٧ :بمد التمسماين كتوفيق العلبزكرم ،أنظر ا٤بوقع:
 ، http://www.feqhweb.com/vb/t3243.htmlتاريخ زيارة الصفحة2018/12/21 :ـ .
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ورل بػىٍيػنىػ يه ٍم}]سورة الشورل ،[ 38/مث قاؿ :كاآلية األكذل ا٣بطاب فيها لعموـ
عمراف [ 159/كقاؿ أيضان {:ىكأ ٍىم يريى ٍم يش ى

ا٤بسلمْب ،كالثانية مدح لعموـ األنصار ،كإف كاف أىل الذكر كالفضل ىم ا٤بعنيٌوف ٌأكليا ُّذا ا٣بطاب دكف شك ،كالنيب-
()1
فعم يف ا٣بطاب كدل ٱبصص،كال
صلى اهلل عليو كسلم -كاف يقوؿ عندما يشاكر أصحابو" :أشّبكا علي أيها الناس"
ٌ
شك أف ىناؾ آالفان ٩بن يشَبكوف؛ تتوفر فيهم شركط العدالة كيصدؽ عليهم أهنم أىل ا٢بل كالعقد  ،...ك٤با سئل عن
الدٲبقراطية كعبلقتها باالنتخابات؛ أجاب" :ال بد يف ا٢بوار أف يٙب ٌدد ا٤بصطلحات كيضبط موضع النزاع ،حٌب ال يتكلم
أحد األطراؼ عن شيء ،كيتكلم اآلخر عن شيء غّبه فتضيع ا٢بقيقة ،فالدٲبقراطية ٗبعناىا العلماين ،كىو ٙبكيم غّب
شرع اهلل ،ليست ىي الٍب يصوت عليها ا٣بّبكف يف ىذه االنتخابات ،كا٣بّبكف يدخلوف االنتخابات لتكوف ٥بم
األكثرية ،كلتكوف ٥بم القدرة على أف يوذل خيارىم كحينها يقدركف على ٙبكيم شرع اهلل. )2("...

مناقشة األصوؿ الشرعية الٍب استدؿ ُّا الشيخ الغرياين:

شك أف الشورل
 أكال :كاف كبلـ الشيخ يف ىذه ا٤بسألة مقتبسان من الكتاب كالسنة كعمل ال مسلف الصاحل ،كال مو
أصيل جاءت بو شريعتنا الغراء ،لكن الذم أشكل على أنصاؼ ا٤بتعلمْب
كما يندرج ٙبتها من أحكاـ مبدأه ه

كمن ٫با ٫بوىم من أدعياء العلم ،ىو تسمية ىذا ا٤بصطلح ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ"الدٲبقراطية" .
 ثانيان :ىذا ا٤بصطلح ٗبفهومو الغريب ال يعنينا ٫بن ا٤بسلمْب ،فدٲبقراطية الغرب الٍب تعِب " :ا٢برية ا٤بطلقة بدكفضوابط" ليست ىي ا٤بقصودة من كلمة الشورل الٍب تواتر العمل ُّا يف شرعنا ا٢بنيف ،فالدٲبقراطية ليس تعبّبان
تعبّب عنها؛ كإف استخدمت يف الداللة عليها ،فبل مشاحة يف االصطبلح
حرفيا عن مبدأ الشورل ،كال الشورل ه
كما يقوؿ علماء األصوؿ(.)3
 ثالثان :إذا قلنا بأف الذىاب لبلنتخابات ه٧برـ ٕبجة تسمية ذلك بالدٲبقراطية! ؛ فإنو سيفوت على الناس خّبه
كس ىقطيهم ،كىذا ال قائل بو يف
كثّبه ،كٰبرموا من التصويت لؤلكفاء من الناس ،كيتوذل ا٤بناصب أرذؿ الناس ى
العجر كالبيجر؛ فإنو سينتج عن ذلك
شرعنا ا٢بنيف ،كإذا أحجم األخيار عن اإلدالء بأصواهتم كتصدمر أىل ي
مفسدة عظيمةه كسيعم الفساد أرجاء الببلد ،كال ينفع الصلحاء صبلحهم ،إذا قادىم أىل الباطل ،كتأمر
عليهم السفهاء كاللصوص .

شر فعليو مراجعة كبلمو ،فاألخذ بأسباب العلم كاالستفادة من ا٣بربة
 رابعان :من قاؿ إف كل ما يأيت من الغرب ٌّالتجريبية ا٤بادية لآلخرين ال عبلقة ٥با بالدين ،كقد ثبت أف أصحاب رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم-
 -1ا٢بديث مذكور بلفظو يف سّبة ابن ىشاـ ، 616/1 ،كٗبعناه يف صحيح مسلم كابن حباف كغّبٮبا ،كلفظ ابن حباف؛ من حديث أنس بن مكالك -رضي
اهلل عنو" :-عن أنس  :أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم شاكر الناس أياـ بدر فتكلم أبو بكر فضاؼ عنو مث تكلم عمر فضاؼ عنو فقاؿ سعد بن عبادة :
يا رسوؿ اهلل إيانا تريد ؟ لو أمرتنا أف ٬بوض البحر ٣بضناه أك نضرب أكبادىا إذل برؾ الغماد لفعلنا ....ا٢بديث" صحيح ابن حباف ،حديث رقم. 4722 /
 -2مطوية للشيخ الصادؽ الغرياين ،حوار من ٰبرـ االنتخابات ،تاريخ اإلضافة2012/5/24 :ـ ،أنظر:
 ، http://www.tanasuh.com/online/leadingarticle.php?id=5236تاريخ الزيارة2018/12/23 :ـ .
 -3ا٤بوافقات ،إبراىيم بن موسى بن ٧بمد اللخمي الغرناطي الشهّب بالشاطيبٙ ،بقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف ،دار ابن عفاف ،الطبعة األكذل،
1997ـ. 411/1 ،
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استفادكا من خربات أىل فارس يف كتابة الدكاكين( ،)1ككاف أكؿ من دكف الدكاكين عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل
عنو -فبل حرج يف االستفادة من الغّب كإف كانوا غّب مسلمْب؛ فيما ال ٲبس ديننا ،كال يناؿ من ثوابتنا ،كىذه
ا٢بكمة الٍب أمر اهلل تعاذل عباده بأخذىا من ا٤بسلمْب كمن غّب ا٤بسلمْب.

حكم متابعة صفحات التواصل االجتماعي:)... Twitter ،Facebook( :

إرشادم يف حكم استعماؿ صفحات التواصل
كاف لبعض علماء ا٤بالكية ا٤بعاصرين -حفظهم اهلل -موقف
ٌّ
االجتماعي كاالنَبنت ،كغّبىا الٍب جعلت العادل قريبان من بعضو ،كمكنت الناس من التواصل كمتابعة كل جديد من
أقصى األرض إذل أقصاىا ،كمن علماء ا٤ب الكية الذين تكلموا يف ذلك ،الشيخ٧ :بمد ا٢بسن الددك ،ككاف ٩با قالو:

بالنسبة لشبكات التواصل االجتماعي ٯبوز االشَباؾ فيما كاف منها نافعا ،كما كاف ضاران غّب نافع ال ٯبوز االشَباؾ
فيو ،كٰبرـ فيها ما ٰبرـ يف غّبىا من األمور ا٤بنهي عنها كنشر احملرمات :ك ػ ػ ػ ػػ" :الغيبة كالنميمة كالصور ا٣بليعة كالكبلـ
القبيح كالرياء كالسمعة كالذـ بغّب حق ،كمثل ذلك نشر كل ما يثّب الشحناء كالبغضاء بْب الناس كىذا كلو ٧برـ ال ٰبل

لئلنساف أف ينشره كال أف يشَبؾ يف شبكة(٨ ،)2بصصة لو ،أما ما ىو نافع فبحسب درجة ذلك النفع فإذا كاف علم
ينتفع بو فرض عْب ٯبب ذلك عينا؛ كإذا كاف فرض كفاية فهو على الكفاية؛ كإذا كاف دكف ذلك يكوف مندكبا أك ٫بو
ذلك .

التسوؽ الشبكي كاستخرج الفيزا كارد:
معلوـ فإف قضايا ا٤باؿ؛ تعد من أىم مسائل العو٤بة شيوعان ،ألف ا٤باؿ األجنيب( :الدكالر،
كما ىو
ه
كاليورك...،كغّبٮبا) ىي العمبلت ا٤بتداكلة يف خارج الببلد اإلسبلمية ،كا٤بسلم -سواءه أكاف من ببلد ا٤بغرب اإلسبلمي؛

أـ من غّبىا -ال غُب لو عن استعماؿ األكراؽ النقدية األجنبية ،أك ما يعرؼ بالفيزا كارد ،ككذلك عرض السلع كبيعها؛
أصبح يتم عن طريق شبكات االنَبنت ،لذلك احتاج الناس إذل بياف األحكاـ يف ىذه ا٤بسائل ،ككاف لعلماء ا٤بالكية-
بارز يف بياف أحكاـ ىذه ا٤بسائل ،كمن فتاكيهم يف ىذا الشأف:
دكر ه
حفظهم اهلل -ه
 حكم استعماؿ الفيزا كشحنها :يقوؿ فضيلة الشيخ ٞبزة أبو فارس" :من حق ا٤بواطن الذم ٛبنحو الدكلة
البطاقة ا٤بصرفية بعد تقدًن أكراؽ معينة -سواء احتاج ىذه البطاقة من أجل الدراسة أك العبلج -أف يستعمل
 -1كلمة دكاكين كديواف األرجح أهنا ليست عربية ،كقد أحدث عمر -رضي اهلل عنو -الدكاكين ٤با رأل كثرة االمواؿ الٍب ترد عليو ،كأمر ثبلثة من كتاب قريش
كىم عقيل بن أيب طالب ك٨برمة بن نوفل كجبّب بن مطعم فكتبوا ديواف العساكر االسبلمية على ترتيب االنساب مبتدئا من قرابة الرسوؿ كما بعد فاالقرب
فاالقرب ،أنظر -البداية كالنهاية اليب الفداء ا٠باعيل بن كثّب  ،حققو كدقق اصولو كعلق حواشيو علي شّبم ،دار إحياء الَباث العريب ،طبعة جديدة ٧بققة
الطبعة االكذل1988 ،ـ ،151/7 ،كانظر :تاريخ ابن الوردم ،زين الدين عمر بن مظفر الشهّب بابن الوردم ،دار الكتب العلمية ،سنة1996 ،ـ ،بّبكت،
ص.142
٧ -2بمد ا٢بسن الددك ،يف بياف أحكاـ ٦بموعات التواصل االجتماعي كحكم االشَباؾ فيها ،أنظر :قسم الفتاكل ،موقع الشيخ ٧بمد ا٢بسن الددك،
الصفحة ، http://dedewnet.com/index.php/fikh-fatwa.html?view=media&id=2262 :تاريخ الزيارة:
2018/12/26ـ.
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ىذه البطاقة خارج البلد لقضاء شؤكنو - ،كسواء منحت الدكلة البطاقة لعامة الناس -ٯبوز لو أف ٱبرج ُّا
كيستثمرىا ،لكن ال ٯبوز لو بيعها آلخر ،كال ٯبوز لو أف يكلف ُّا شخصان ليقسم النقود معو ،ال يصلح ذلك
(. )1

 حكم استعماؿ خدمة سداد يف الشراء االكَبكين :كقد صدرت الفتول عن ا٥بيئة ا٤بركزية للرقابة الشرعية؛ بشأف
ا٢بكم الشرعي يف خدمة سداد للدفع االكَبكين ،حيث استعرضت ا٥بيئة الشرعية ٗبصرؼ ليبيا ا٤بركزم الضوابط
كالتعليمات ا٣باصة ٖبدمة سداد للدفع االكَبكين عرب ا٥باتف احملموؿ كا٣باصة باحملفظة االكَبكنية ،كما تداكلتو
اللهيئة يف اجتماعها بتاريخ2018/10/23 :ـ2018/11/6 ،ـ2018/11/21 ،ـ ،كقد خلصت اللجنة
إذل القوؿ :كبالرجوع إذل القواعد الشرعية؛ الٍب تقضي بأ مف األصل يف العقود اإلباحة ،كا٢باجة العامة تنزؿ منزلة
الضركرة؛ كبعد االجتماع مع ا٤بسؤكلْب يف ىذه ا٣بدمة ،أصدرت ا٥بيئة قرارىا بتاريخ/13 :ربيع األكؿ/
2440ىػ ،ا٤بوافق ل ػ ػػ /21 :نوفمرب 2018 /ـ ،بأف :التعامل ٖبدمة سداد كفقان للضوابط ا٤بنظمة ٥با الصادرة
عن مصرؼ ليبيا ا٤بركزم كشركة سداد ،كأف شركة سداد تعد كسيلة كفاء كليست كسيلة إقراض كائتماف؛ كال
تستخدـ إال يف حدكد رصيد الزبوف؛ كال تتضمن صبلحية السحب النقدم؛ األمر الذم يَبتب عليو انتفاء
شبهة الربا كالصرؼ ا٤بؤخر .)2(...

ا٤بستند كاألصل الشرعي الذم استندت إليو ىيئة الرقابة الشرعية:

لقد رأينا ىيئة الرقابة الشرعيمة؛ كىي الٍب تضم عددان من علماء الفقو ا٤بالكي؛ متفاعلْب مع ىذه ا٤بسائل الٍب
تستجد يف ا٤بعامبلت النقديمة الٍب تعترب عصب النظاـ العو٤بي ا١بديد ،كأساس التقارب الفضائي كالسياسي
كاالجتماعي ،كدل يكونوا حبيسي التقليد ،بل استجابوا لفقو الواقع كمضوا على سنة النجديد الٍب تقتضيها الظركؼ
كاألحواؿ ،كتتماشا مع ركح الدين كأصوؿ الشريعة .
كقد استندت ا٥بيئة لعدة أصوؿ شرعية منها:
 أكالن :إف الربا ٗبعناه :الزيادة على القرض نظّب األجل ،أك "بيع قليل بأكثر منو إذل أجل كىو عْب الربا"( ،)3الينطبق على معاملة "بطاقة سداد" فهي تعد كسيلة كفاء كليست كسيلة إقراض كإئتماف ،فبل تستخدـ إال يف
حدكد رصيد الزبوف ،كال تتضمن صبلحية السحب النقدم ،األمر الذم يَبتب عليو انتقاء شبهة الربا كالصرؼ
ا٤بؤخر(. )4

 -1الشيخ ٞبزة أبوفارس ،بطاقة الفيز كاستخراج الدكالر لبيعو ،ىل ىو جائز،
 ، https://www.youtube.com/watch?v=JMjt96jZqD4تاريخ زيارة الصفحة2018/12/26 :ـ .
 -2قرار ا٥بيئة ا٤بركزية للرقابة الشرعية؛ بشأف ا٢بكم الشرعي يف خدمة سداد للدفع االكَبكين ،صدر يف طرابلس عن ا٥بيئة ا٤بركزية ٗبصرؼ ليبيا ا٤بركزم/13 ،
ربيع األكؿ1440/ىػ ،عْب ليبيا / 29 ،نوفمرب 2018 /ـ ،أنظر :ىيئة-الرقابة-الشرعية-با٤بصرؼ-ا٤بركزم، /https://www.eanlibya.com ،
تاريخ الزيارة2018/12/30 :ـ .
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 -33شرح الخرشً على مختصر سٌدي خلٌل ،محمد بن عبد هللا الخرشي المالكً ،دار الفكر للطباعة ،بٌروت. 79/4 ،
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 -المرجع الساٌق " قرار الهٌئة المشار إلٌه بشأف ا٢بكم الشرعي يف خدمة سداد للدفع االكَبكين" .
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2016/ـ،

أنظر:

 ثانيان :يرل علماء األصوؿ أف" :ا٢باجة تنزؿ منزلة الضركرة ،عامة كانت أك خاصة"( ،)1ك "ا٢باجة العامة تنزؿمنزلة الضركرة ا٣باصة"( ،)2كقد رأت اللجنة أف ىذه ا٤بعامبلت كأضراُّا ال غُب عنها يف تعامبلت الناس اليوـ .

 صور التسوؽ الشبكي :يقوؿ الشخ ٧بمد ا٢بسن الددك ،صوره كثّبةه ،كا٤بباح منها ىو أف يكوف اإلنساف
٠بساران لبضاعة معينة فهو يشَبيها لنفسو ٢باجتو إليها كال يشَبيها من أجل ٦برد التشجيع الذم سيعطى
عليها؛ بل يشَبيها ليستعملها مث ىو يدؿ اآلخرين عليها؛ فإذا جاء بواحد كاف لو نقطة كإذا جاء باثنْب،
كىكذا بعشرةٗ ...بائة ،ككل كاحد من أكلئك أيضا لو نقطة إذا أتى بزبوف ،كىكذا ...ىذه ال حرج فيها ،ألهنا
ٗبثابة السمسرة كالداللة على البضاعة ،كىي نفع يصل إذل منتج البضاعة ك"من أسدل نفعا إذل غّبه حيث ال
ٯبب عليو فلو أجرة ا٤بثل" ،كأجرة ا٤بثل إذا كاف الشيء متفقا عليو من قبل فإف ا٤بتفق عليو يغِب عن أجرة ا٤بثل.

ا٤بطلب الثالث :التقدـ التكنولوجي كضوابطو عند ا٤بالكية:
التقدـ التكنولوجي كالصناعات التقنية ٗبا ٥با من فوائد للناس صارت كاقعان ال مناص منو ،كمع كثرة فوائدىا
كنفعها إال أ مف بعضها تشوبو احملاذير الشرعيمة كٲبكن أف ٯبلب مفاسد ال حصر ٥با؛ كمن أمثلة ا٤بستحدثات التكنولوجيمة
اضح مبْب رسوخ ىؤالء العلماء؛ كسعة
الٍب أثارت جداالن كنقاشان بْب علماء ا٤بسلمْب ،ككاف لعلماء ا٤بالكيمة منها موقف ك ه
فهمهم كبعد نظرىم؛ فمنها على سبيل ا٤بثاؿ :التلفاز الذم أثار نقاشان يف ستينيات كسبعينيات القرف ا٤باضي ،كما أ٢بق
بالتلفاز كجهاز االستقباؿ من األقمار الصناعية؛ ا٤بسمى "بالستبليت أك رسيفر ،")Receiver ( :كمن بعده
االنَبنت كا٥باتف احملموؿ ،كغّبىا من ا٤بستحدثات ،كٲبكن أف نعرض بعض أقواؿ علماء ا٤بالكيمة كردكدىم على غّبىم
من علماء ا٤بذاىب األخرل باختصار يف العرض اآليت:

التلفاز كالساتبليت كما أ٢بق ُّما:

أثار اقتناء التلفاز يف ستينيات كسبعينيات القرف ا٤باضي جدالن كاسعان بْب العلماء ،فقد ذىب بعضهم إذل
ٙبرٲبو ،كبعضهم اعتربه شيطانان دخل بيوت ا٤بسلمْب  ،كا٢بق أف للتفاز فوائد كمضار؛ ٕبسب استخدامو كطبيعة
ا٤بستخدـ كغرضو ،كمن علماء ا٤بالكية ا٤بعاصرين الذين تكلموا عن ذلك :الشيخ عيسى الفاخرم -رٞبو اهلل )3(-حيث
ٰبذركف مِب كيقولوف ىذا الشيخ
قاؿ :كنت من أكائل الذين اقتنوا التلفاز يف مدينة أجدابيا ب ػػليبيا ،فصار بعض ا٤بشايخ ي

 -1شرح القواعد الفقهية للزرقاين ،أٞبد بن الشيخ ٧بمد الزرقا ػ ا٤بتوىف  1357ىػ ،دار القلم. 119 ،
 - 2الربىاف يف أصوؿ الفقو ،عبد ا٤بلك بن عبد اهلل بن يوسف ا١بويِب أبو ا٤بعارلٙ ،بقيق  :د .عبد العظيم ٧بمود الديب ،الوفاء  -ا٤بنصورة – مصر ،الطبعة
الرابعة 1418 ،ىػ. 606/2 ،
 -3عيسى بلقاسم الفاخرم :أحد علماء ا٤بالكية يف شرؽ ليبيا ،كىو من ا٤بعاصرين ،كىو من خرجي جامعة األزىر سنة 1940ـ ،كمن األساتذة األكائل يف
جامعة اإلماـ ٧بمد بن علي السنوسي اإلسبلمية يف مدينة البيضاء يف شرؽ ليبيا ،كلد سنة  1904كتويف سنة 1999ـ .
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العادل األزىرم يدخل الشيطاف يف بيتو -يعِب التلفاز ،!-فجاءين أحد األخوة كقاؿ رل :أال ترد عليهم ؟ فقلت ال ،لن
أرد عليهم ،بل أتركهم ،فسوؼ يأيت يوـ كيقتنوه بأنفسهم ،كىذا ما حدث بالفعل(،)1

الدليل كالتأصيل الشرعي:
قائم على اآليت:
لقد كاف الدليل الشرعي الذم استند إليو الشيخ عيسى الفاخرم  -رٞبو اهلل -يف ىذه ا٤بسألة ه

 إف التحليل كالتحرًن البد لو من دليل يقوـ عليو ،فكما ال ٯبوز ٙبليل ما حمرـ اهلل إال بدليل ،كذلك ال ٯبوز
ً
ً
ً ً
بلؿ
ب ىى ىذا ىح ه
{كال تىػ يقوليوا ل ىما تىص ي
ف أىلٍسنىتي يك يم الٍ ىكذ ى
ٙبرًن ما أحل اهلل إال بدليل ،كذلك من باب قولو تعاذل :ى
ً
ً
ً ً
كى ىذا حراـ لًتػ ٍفتػركا علىى اللم ًو الٍ ىك ًذ ً م ً
اب
ى ى ىى ه ى ىي ى
يل ىكى٥بي ٍم ىع ىذ ه
ين يػى ٍفتىػ يرك ىف ىعلىى اللمو الٍ ىكذ ى
ى
ب إ مف الذ ى
ب ال يػي ٍفل يحو ىف * ىمتىاعه قىل ه
ً
يم}[النحل. ]117،116 /
أىل ه
معلوـ فػ ػ ػػ"األعماؿ
 لقد كاف نظر الشيخ يف ىذه ا٤بسألة إذل نية ا٤برء من اقتنائو للتلفاز؛ كعملو بو ،ككما ىو ه
بالنيات"( ،)2كىذه القاعدة تعم كل شيء ،قاؿ يف الذخّب " :ىذا ا٢بديث يتناكؿ سائر األعماؿ"( ،)3كدل يكن
زمن مقدمات انتشار التلفاز من مفسدة راجحة ،فقد كاف عامة ما يبث فيو نشرات األخبار كبرامج عامة .

 الطبيعة العلمية الٍب نشأ عليها شيخنا الفاخرم قائمةه على استيعاب الفقو ا٤بعاصر ،كونو عادله مالكي الفقو،

أزىرم ا٤بنهج ،كقد استفاد من تتلمذه على عدد من العلماء ا٤بعاصرين ،كالشيخ :مصطفى ا٤براغي (،)4
ٌّ
كالشيخ :أٞبد حسن الباقورم  ،كغّبىم ،كقد تأثر الشيخ ٗبناخ األزىر الذم ٲبيل علماؤه إذل تطوير الفقو
اإلسبلمي ك٘بديد ا٣بطاب الديِب ،ك٥بذا ٤با قدـ الشخ برقة حامبلن معو ىذه األفكار؛ حاكؿ ربط ا٤باضي
با٢باضر؛ كالفقو ا٤بالكي بالواقع ا٤بعاش ،لذلك قاد مدرسة التجديد للفقو ا٤بالكي يف برقة ،فأنشأ ٦بالس لقراءة

اَّبلت كا١برائد ،كحث على التثقيف()5؛ كدل ير بتحرًن التلفاز كما شاُّو من أجهزة؛ كا٤بذياع كالفيديو كغّبىا
.
كمثاؿ الذم حدث مع اقتناء التلفاز كمثاؿ تعاملهم مع اقتناء الصحوف البلقطة إلشارات األقمار االصطناعيمة ،بل

لعل التحذير من الساتبليت كاف أكرب كصوت احملذرين منو كاف أعلى ،كمن علماء السنمة من غّب ا٤بالكيمة الذين حذركا
م

 -1سادل فرج ،الشخ عيسى الفاخرم حياتو كمنهجو ،دار الفضيل ،بنغازم ،الطبعة األكذل2010 ،ـ ،ص.189
 -2موطأ اإلماـ مالك ،مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحيٙ ،بقيق :تقي الدين الندكم ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة 1991ـ ،حديث رقم،982 /
ص. 491
صحيح البخارم ،باب :كيف كاف بدء الوحي ،حديث رقم . 1 /
 -3الذخّبة ،شهاب الدين أٞبد بن إدريس القرايفٙ ،بقيق ٧بمد حجي ،دار الغرب1994 ،ـ ،بّبكت .
٧ -4بمد مصطفى ا٤براغي ) (1881 - 1945عادل أزىرم كقاض شرعي مصرم ،شغل منصب شيخ األزىر يف الفَبة من  1928حٌب استقالتو
يف  1930مث توذل ا٤بشيخة مرة أخرل عاـ  1935كحٌب كفاتو يف ليلة  14رمضاف  1364ىػ ا٤بوافق  22أغسطس ، 1945أنظر:
٧ ، https://ar.wikipedia.org/wikiبمد مصطفى ا٤براغي ،شيخ األزىر ،تاريخ الزيارة2019/1/17 :ـ .
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 -الشٌخ عٌسى الفاخري حٌاته ومنهجه ،ص. 152
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من الدش أك الصحوف البلقطة؛ الشيخ العثيمْب فقد كاف لو -رٞبو اهلل -موقف متشدد يف حرمتها؛ كالتحذير من

اقتنائها (.)1

شك أف ىذا التحرًن كاف منبعو ا٢برص كخشية الوقوع يف احملذكرات ،كتغليبان للقاعدة الفقهيمة الٍب تقوؿ:
كال م

"درء المفاسد آكد من جلب المصالح "( ،)2كلكن ىؤالء العلماء الذين حمرموا ىذه ا٤بستحدثات التكنواكجية؛ ما
لبثوا أف أحلوىا بضوابط استخدامها يف النفع؛ كالتحرز من ضررىا ،لكن عددان من علماء ا٤بالكيمة كانت ٥بم نظرةه كاقعيمة
من أكؿ األمر ،فاعتربكا أ مف التطور العصرم أمر ال مناص منو ،كالتجديد يسنمة ماضيةه إذل قياـ الساعة ،كحاجة األمة
تقت ضي مواكبة العصر كاالستفادة من التطور العلمي ،لذلك كانوا يقولوف إف التلفاز كالدش ليس ٥بما عبلقة ٕبل كال
حرمة ،كالنظر إ٭با يكوف لنية ا٤بستخدـ كعملو ،فالتلفاز سبلح ذك حدين ،كالسكْب ٲبكن أف تسخدـ يف تقطيع ا٣ببز
كقطف العنب ،...كٲبكن أف ترتكب ُّا جرٲبة قتل ،فارتباطها بنية ا٤بستخدـ كعملو ،لذلك كاف موقف الشيخ عيسى
جدؿ
الفاخرم -رٞبو اهلل٨ -بتلفاي؛ بعد ظهور أجهزة االستقباؿ من األقمار االصطناعية "الستبليت" كحدث حو٥با ه

صة بعد صدكر فتاكل
كبّبه ،كتناك٥با بعض ا٣بطباءي على منابرىم ٙبذيران من اقتنائها ،كتفسيقان ،ك٘برٲبان ٤بستخدمها؛ خا م
من بعض علماء ا٤بملكة العربية السعودية بتحرٲبها؛ قاؿ الشيخ عيسى الفاخرم :يا أبنائي ال تكثركا من ا١بداؿ حوؿ
ٕبل كال بتحرًن ،بل ىي تعتمد على مستخدمها ،إف استخدمها يف ا٢ببلؿ كيف
ىذا ا٤بوضوع ،ىذه األجهزة ال عبلقة ٥با ٍّ
ما ينفع؛ فهي من ا٢ببلؿ ،كال بأس يف استعما٥با ،كإف استخدمها فيما يضر كيف معصية اهلل ،فهي كذلك ،كالسكْب
يستعمل يف ا٣بّب كيستعمل يف الشر ،ككالعنب تأكلو طيبان رزقان حبلالن ،أك ٙبولو ٟبران مسكران خبيثان ،فأنت كما ٚبتار (.)3

ا٤بوبايل كالكمبيوتر كاالنَبنت كما يتعلق ُّا من أحكاـ:

تعد اتصاالت االنَبنت كأجهزة ا٤بوبايل كالكمبيوتر؛ ثورة عصريمةه يف ٦باالت االتصاؿ ،كأثرىا يتعدل إذل
النواحي الدينية كالتعليمية كاالجتماعية كاالقتصادية  ...كغّبىا ،كأضحت األفراد كا١بماعات كالدكؿ ال تستغِب عن
ىذه ا٤بستحدثات ،كقواـ عيشها كاقتصادىا كتواصلها قائم على ىذه ا٤بخَبعات ،كمن و
ناحية أخرل؛ فإف الضرر الذم
ه
و
قد ينجم عن االستخداـ السيء ٥بذه ا٤بخَبعات كىذه األجهزة على ا٤بدل البعيد قد يصل إذل حد يصعب؛ بل

يستحيل رده أك التحكم فيو ،ناىيك عن اال٫ببلؿ األخبلقي كالفساد القيمي الذم قد ٰبل بديار ا٤بسلمْب ،كمن ىنا
كاف ال بد من معرفة رأم الشرع يف ىذه ا٤بخَبعات؛ كمعرفة السبيل لبلستفادة منها دكف التلوث ٗبضارىا؛ كقد كاف
لعلماء ا٤بالكيمة آراء مسددةه يف ىذا الصدد ،كدل يقل كاح هد من علماء ا٤بالكية ا٤بعاصرين بتحرًن استخداـ االنَبنت
-1العثيمْب٦ ،بموع فتاكل كرسائل . 37 -29/15 ،كمثل رأيو يف التلفاز ،فقد كاف نظره -رٞبو اهلل -لتحكم رب االسرة يف ا١بهاز ،فقاؿ يف أحد ردكده
على بعض السائلْب ،إذا دل تضمن سيطرتك على التلفاز ،فاشَبم الكمبيوتر كضع فيو األشرطة ا٤بفيدة ،أنظر:
 . https://www.youtube.com/watch?v=TKgE3t3TBNsاالعثيمْب٦ ،بموع فتاكل كرسائل٧ ،بمد بن صاحل العثيمْبٝ ،بع كترتيب:
فهد بن ناصر بن إبراىيم السليماف ،دار الثريا الطبعة  :األخّبة  1413 -ىػ .
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بإطبلؽ ،كدل ٰبرموا كذلك استعماؿ ا٤بوبايل كا٢باسوب ،كلكن فتاكيهم يف ىذا الصدد تركز أساسان على نية ا٤بستخدـ
كفعلو ،ككانت ٥بم فتاكل تصحيحية كتوجيهات يف استخداـ االنَبنت أك ا٤بوبايل كا٢باسوب ،كمنها على سبيل ا٤بثاؿ:

 حكم قراءة القرآف الكرًن للحائض من ا٢باسوب :سئل الشيخ الصادؽ الغرياين؛ السؤاؿ اآليت :ما حكم قرأة
القرآف للمرأة ا٢بائض من الكمبيوتر سواء بنية ختمو اك ٦برد القرأة ؟
ا١بواب :ٯبوز ٥با أف تقرأ من ا١بهاز ألف الذاكرة االلكَبكنية ليست مصحفا (.)1
كقد أشار الشيخ الصادؽ الغرياين يف ىذه ا٤بسألة إذل ا١بهاز كما يتألف منو؛ على أنو ليس ٗبصحف ،كذلك
باعتبارين:
 األكؿ :االعتبار اللغوم يف تعريف ا٤بصحف ،كىو ال ينطبق على ا٤بوبايل ،ذلك أف ا٤بصحف ا٤بقصود بتحرًن٤بسو للحائض ىو الكتاب اَّموع فيو األجزاء ا٤بكتوبة من القرآف الكرًن ،قاؿ األزىرم" :كإ٭با ٠بي ا٤بصحف
مصحفا ألنو أصحف؛ أم جعل جامعان للصحف ا٤بكتوبة بْب الدفتْب" (. )2
 الثاين :ا٤بعركؼ أف مس ا٤بصحف ال ٯبوز للحائض ،كقد أجاز ٝبهور ا٤بالكية للحائض إف خافت نسيافالقرآف أف تلتجئ ٤بس ا٤بصحف ،أما َّرد القراءة فبل ما نع منها مطلقان ،ألف ا٢بيض ٲبنع مس ا٤بصحف كال
ٲبنع القراءة ظاىرا؛ أك يف ا٤بصحف دكف مس ،خافت النسياف أـ ال (. )3
 التحذير من استخداـ االنَبنت فيما اليفيد كخاصة للشباب :كمن ذلك ما كجو بو الشيخ ٧بمد ا٢بسن الددك
لضركرة ا٢بذر من مضبلت الفًب الٍب قد تستهوم الشباب فيما يفد من صور كأفبلـ خليعة على مواقع
ً
ً
ً مً
ً
ً
اب
ين يٱبىال يفو ىف ىع ٍن أ ٍىم ًرهً أى ٍف تيصيبىػ يه ٍم فٍتػنىةه أىٍك ييصيبىػ يه ٍم ىع ىذ ه
االنَبنت ،مذكران ٥بم بقولو تعاذل { :فىػ ٍليى ٍح ىذر الذ ى
ً
يم} [النور.]63:
أىل ه
 استعماؿ ا٤بوبايل يف الفًب :كقد حذر عدد من علماء ا٤بالكية من االستعماؿ السيء للهاتف النقاؿ للشباب،
كاستعماؿ بعضهم لو يف ٚبزين الصور احملرمة الٍب تثّب غريزة الشباب ،ككذلك يف التواصل مع النساء
األجنبيات ،كخاصة بعد انتشار برامج التواصل فيما يعرؼ ب ػ ػ ػ " الواتزاب  ،الفايرب ،كالتويَب  ...كغّبىا ،كمن
العلماء الذين حذركا من ذلك الشيخ سعيد الكملي يف ا٤بغرب األقصى ،ككذلك الشيخ حسن الكتاين ،كقد
منعت بعض احملاكم يف ببلد ا٤بغرب اإلسبلمي؛ كح ىذ ىرت استعماؿ النقاؿ يف ا٤بؤسسات التعليمية؛ خوفان من
ىذه احملاذير ،كما أصدر قاضي األسرة باحملكمة اإلبتدائية بسوسة قرارا ٲبنع استعماؿ ا٥بواتف الذكية يف
ا٤بؤسسات الَببوية يف ا٤بدارس االبتدائية كاإلعدادية كالثانوية(. )4

1

 موقع الشٌخ الصادق الغرٌانً ،قراءة القرآن من الحاسوب /27 ،سبتمبر 2119 /م ،أنظرhttps://www.sadiqalghiryani.ly/fatwa/3074 :تارٌخ الزٌارة2118/12/31 :م .
 -2لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور األفرٌقً المصري ،دار صادر ،بٌروت ،الطبعة األولى ،باب :صحف. 186/9 ،
 -3شرح الخرشً على مختصر سٌدي خلٌل ،محمد بن عبد هللا الخرشي المالكً ،دار الفكر للطباعة ،بٌروت. 219/1 ،
 -4صدر هذا المقال بالنسخة الورقٌة للشروق  -تارٌخ النشر  ، 25/11/2118 :أنظر سوسةقاضً-األسرةٌ-منع-استخدام-الهواتف-الذكٌة-بالمدارس-
والمحاضن ،وانظر ، http://www.alchourouk.com/article :تارٌخ الزٌارة2118/12/31 :م .
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ىذه االمثلة كغّبىا توضح أف علماء ا٤بالكيمة كاف ٥بم موقف من ىذه ا٤بخَبعات التقنية كالتكنولوجية ،فلم ٰبرموىا

بإطبلؽ ،كإ٭با كاف توجيههم باالستفادة منها قدر ا٤بستطاع ،كإذا تبْب أف مقتنيها يريد استعما٥با يف ا٤بفاسد ،فإف
حكم التحرًن كاف ىو ا٤بقدـ ،كما سبقت االشارة إليو يف بعض فتاكيهم .

ا٤بطلب الرابع :فتاكل ٨بتارة لبعض مالكية الغرب اإلسبلمي يف مسائل معاصرة :

 ما حكم التواصل بْب الرجل كا٤برأة عن طريق االنَبنت لغرض الزكاج؟ سئل الشيخ الصادؽ الغرياين :ما حكم
مواقع الزكاج ا٤بوجودة عن طريق االنَبنت؟ كإذا تعرفو على بعضهما عن طريق االنَبنت كحصل الزكاج ىل ٯبوز
مع العلم اف ال يكلموف بعضهم مباشرة االعن طريق االٲبيل...؟

 ا١بواب :من أراد الزكاج فليأت البيوت من أبواُّا ،كيتقدـ إذل أىل الفتاة بعد السؤاؿ عنها كعن أىلها ،كال
يشتغل بعبلقات كمراسبلت مع الفتاة مباشرة من كراء أىلها(.)1
كمعلوـ أنو قد حصلت مفاسد عظيمة بسبب التعارؼ الشبكي على صفحات الفيس بوؾ كالتويَب كغّبىا،
ه
حيث أدل التواصل ا٤بفرط الذم ٚبطى ا٢بجب ككصل إذل كل بيت ،كغزا عقوؿ الشباب كانبهرت بو
الفتيات؛ كذلك لقوة تأثّب ىذه الربامج الفضائية كسحرىا كبريقها ،كأدت سهولة التواصل إذل ا٤بواعدات بْب
الرجاؿ كالنساء كيسرت اللقاءات احملرمة ،كعادةن ما يبدأ التواصل ٕبجة البحث عن الزكجة من الرجل ،كالبحث
عن الزكج من ا٤برأة ،مث تتطور العبلقة إذل اللقاءات احملرمة ،ناىيك عن كلمات الغراـ كعبارات اإلثارة كالفتنة

الٍب يتناك٥با كل منهما مع اآلخر ،فتثّب الغرائز كتوقع يف ا٢براـ ،لذلك رأينا الشيخ الصادؽ الغرياين ،كمن باب
سد الذريعة للحراـ؛ كيف كانت قتواه حا٠بةٕ ،برمة التواصل كإف كاف لغرض الزكاج ،كمن يرد الزكاج حقان
فعليو أف يأيت البيوت من أبواُّا .
 ىل الكحوؿ مادة طاىرة أـ ٪بسة ؟ سئل الشيخ ٧ :بمد ا٢بسن الددك الشنقيطي ،عن حكم استعماؿ العطور
الٍب فيها مادة الكحوؿ ،فأجاب :إف الكحوؿ مادة مشكلة للخمرٗ ،بعُب أهنا كغّبىا تتشكل منها ا٣بمر،
لكن ليست ىي ا٣بمر ،كعلى ىذا فليس حكمها حكم ا٣بمر ال من ناحية النجاسة كال من ناحية ا٢بد،
كلكن ٰبرـ استعما٥با فقط ٤با فيها من اإلفساد كالتخدير ،كعلى ىذا فالكحوؿ يف نفسو مادة طاىرة ،كال
تكوف مسكرة إال إذا مزجت بغّبىا؛ حٌب ٰبصل اإلسكار الذم ٰبصل با٣بمر ،كعلى ىذا فالعطور الٍب فيها
الكحوؿ طاىرة ،لكن ال ٰبل شرُّا ٤با يف ذلك من التخدير أك اإلفساد كالَبقيد فهي طاىرة (.)2



حكم التهنئة بأعياد ا٤بيبلد كرأس العاـ الٍب فرضت نفسها على الناس يف أيامنا ىذه؛ كشاعت عند عامة
الناس :رأينا بعض علماء ا٤بالكيمة ا٤بعاصرين ٰبذركف منها ،كمن ذلك ما أفٌب بو الشيخ الصادؽ الغرياين،

 -1المراسالت والتعارف عن طرٌق االنترنت لغرض الزواج /21 ،نوفمبر 2118 /م ،أنظر ، https://sadiqalghiryani.ly/fatwa/2263 :تارٌخ
الزٌارة2118/12/29 :م .

 -2دركس للشيخ٧ :بمد ا٢بسن الددك الشنقيطي ،ا٤بكتبة الشاملة ا٢بديثة ،24/2 ،أنظر،https://al-maktaba.org/book/32590/239 :
تاريخ زيارة ا٤بوقع2018/12/21 :ـ.
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حق ،مشّبان إذل الَبكيج كاالحتفاء اإلعبلمي
متحدٍّثان عنها كذكر أف من ا٤بسلمْب قبلوىا طوعا أك كرىا ،ككأهنا ٌّ
٥بذه الظاىرة بْب أبناء األمة ،م
كبْب أ مف ىذه التبعية من سلبيات التغريب ،كأهنا منزلق خطّب ..،مبيٍّنان أ مف نصوصان
تبْب أ مف أىل الكتاب من اليهود كمن سار يف ركبهم قد ناصبوا اإلسبلـ كدين
كثّبة من الكتاب كالسنةٍّ ،
اإلسبلـ العداء منذ القدـ ،كيزعموف أ مف رسوؿ ىذه األمة -عليو الصبلة كالسبلـ -سيتبع دينهم ،كمن األدلة
ً
الٍب ساقها؛ قولو تعاذل{:كلىئًن أىتىػي م ً
ً
ك}[البقرة ،]145 /فقد كاف
اب بً يك ٍّل آيىوة ىما تىبًعيوا قٍبػلىتى ى
ى ٍ ٍى
ين أيكتيوا الٍكتى ى
ت الذ ى
اليهود يقولوف :إف ٧بمد ا يتبع قبلتنا فيوشك أف يتبع ديننا ،فأمره اهلل تعاذل أف يتحوؿ يف الصبلة إذل الكعبة
كٱبالفهم ،كمنها حديث ابن عمر عن النيب -صلى اهلل عليو كسلم -قولو" :خالفوا ا٤بشركْب"( ،)1كيف الصحيح
من حديث أيب سعيد ا٣بدرم -رضي اهلل عنو -أف رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم -قاؿ " :لتتبعن سنن من
قبلكم شربا بش ورب كذراعان بذر واع حٌب لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسوؿ اهلل اليهود كالنصارل؟ قاؿ

فمن !"(.)3( ،)2

 حكم نقل أعضاء اإلنساف ألغراض طبية :أجاب الشيخ مشس الدين ا١بزائرم بقولو :الشريعة تبيح نقل
األعضاء كلكن بشركط ،كاألصل يف ذلك قولو -عليو الصبلة كالسبلـ " : -من استطاع منكم أف ينفع أخاه
فليفعل"( ،)4كىذا عاـ يشمل التربع بالدـ كزراعة األعضاء ،فمن استطاع تقدًن ا٤بنفعو ألخيو ا٤بسلم فليفعل
(.)5

الخاتمة:

أشرنا إذل بعض مساٮبات علماء ا٤بالكيمة كجهودىم يف بياف ا٢بكم الشرعي لبعض القضايا ا٤بعاصرة،
كعرفنا أيضان مكانة ا٤بذىب ا٤بالكي بْب مذاىب أىل السنة يف تارٱبنا ا٤بعاصر ،كأكردنا بعض فتاكيهم يف ما
يستجد من أحداث؛ كذكرنا بعض آرائهم يف قضايا العو٤بة؛ كمسائل التكنولوجيا ،كقد اتضح ٔببلء سعة علم

ا٤بالكيمة كف همهم لواقع الناس كإجرائهم الفتاكل على مقتضيات األدلة كمناسبات األحواؿ ،كىذا ا٣بط الذم
السمة البارزة يف ا٤بذىب ا٤بالكي الذم مثل ا٤بنهج الوسطي من دكف إفر و
اط كال
اعتمده ا٤بالكية منذ القدـ؛ كاف ٍّ
تفريط .
 -1متفق عليو ،صحيح البخارم٧ ،بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة  ،ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسننو
كأيامو ،احملقق ٧ :بمد زىّب بن ناصر الناصر ،دار طوؽ النجاة ،الطبعة  :األكذل 1422ىػ ،باب تقليم األظافر ،حديث رقم ،5892 /صحيح مسلم ،مسلم
بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم ،ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمٙ ،بقيق٧ :بمد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت ،باب خصاؿ الفطرة ،حديث رقم. 259 /
 -2صحيح البخارم ،باب ما ذكر عن بِب إسرائيل ،حديث رقم. 3456/
 -3أنظر :فتول الشيخ الصادؽ الغرياين" :االحتفاؿ برأس السنة كخسوؼ القمر" بتاريخ٧ /25 :برـ  ،1431 /ا٤بوافق2010 /1/10 :ـ ،أنظر ا٤بوقع:
 ،http://www.tanasuh.com/online/leadingarticle.php?id=3499تاريخ الزيارة2018 /12/21 :ـ .

4

 صحٌح مسلم ،باب استحباب الرقٌة من العٌن والنملة والحمة والنظرة ،حدٌث رقم. 2199 /5
 النهار  2117 / OCT / 9 ، tvم ،الشٌخ شمس الدٌن ،الشرٌعة اإلسالمٌة تبٌح زراعة األعضاء لكن بشروط ،أنظر: ، https://www.youtube.com/watch?v=g7oEhfPFp6Mتارٌخ الزٌارة2118 /12 /29 :م .
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مد ا٤بالكيمة مع أىل التفريط ،حٌب ال يعبثوا بأحكاـ الشرع ،ككيف يوازنوف بْب بْب
كرأينا كيف يتشد ي
الضركرات العصرية كا٢بدكد الشرعيمة لتتحق مقاصد الشريعة كتراعى حوائج الناس الضركرية كا٢باجيمة
ا٤بالكي كجعلتو عمدةي مذاىب أىل
كالتحسينيمة ،كش مكل الواقع كا٤بمارسة ٢بياة الناس خربنة زائدةن أثرت ا٤بذىب
م
السنة يف احتواء ا٤بستجدات كمعا١بة النوازؿ ٗبا تستحقها .
ُّ
كقد حملنا من خبلؿ ىذا البحث ا٤بتواضع نقاط و
ضعف يف ىذه الثركة الطائلة من ا٤بعارؼ العصريمة الٍب

جم غفّب من علماء ا٤بالكيمة ،كنعتقد أف مرمد ذلك يرجع إذل ضعف الدعم الذم تقدمو ا٢بكومات
أسهم فيها ٌّ
يف بلداف ا٤بغرب اإلسبلمي لَبسيخ ا٤بذىب ا٤بالكي كتشجيع علمائو كالدارسْب لو كا٤بهتمْب بتأطّبه ككضع
و
بسخاء على إنتاجاهتم
حكومي كإنفاؽ
قواعد للفقو ا٤بالكي ا٤بعاصر ،خبلفان ٤با يتلقاه علماء ا٤بشرؽ من دع وم
ٍّ
السنة ،ك٫بن ال نقوؿ ىذا على
العلميمة ،األمر ساىم يف إضعاؼ ا٤بذىب ا٤بالكي لصاحل غّبه من مذاىب أىل ُّ
سبيل التحيز ٤بالك كمذىبو ض مد غّبه من ا٤بذىب كاألئمة ا٤بعتربين ،كلكن ىذا اإلضعاؼ للمالكيمة يف ا٤بغرب؛
السنة كا١بماعات؛ كلكنها كانت سببان يف نشر الفرقة؛ كنشوء
ق مول بعض التيارات الٍب ت مدعي االنتساب ألىل ُّ
بعض ا١بماعات كالتيارات ا٤بتطرفة ،خبلفان ٤با عليو أئمة ا٤بذاىب -عليهم رٞبة اهلل. -

التوصيات:

يف ختاـ ىذه الورقة البحثية ا٤بتواضعة؛ نوصي بالنقاط اآلتية:

-1
-2

-3

-4

ٝبع فتاكل علماء ا٤بالكية ا٤بعاصرة كخاصة يف مسائل العو٤بة كالتكنولوجيا .
تضمْب ىذه الفتاكل يف كتب ك٦بامع؛ لتتتبمع القواعد كاألدلة الٍب توصل ٗبوجبها علماء ا٤بالكية يف
زماننا إلصدار ىذه الفتاكل ،كمناطات أدلتها ،كجعلها قواعد كأصوالن تؤسس للمذىب ا٤بالكي
ا٤بعاصر.
٨باطبة ا٢بكومات يف غرب كمشاؿ أفريقيا لتقدًن الدعم ا٤بادم كا٤بعنوم للمدرسة ا٤بالكية؛ لتقوـ
بدكرىا كما ينبغي :دينيان  ،كسياسيًّا  ،كاجتماعيٌان  ...لتصحيح ا٤بفاىيم الٍب ا٫برفت بسبب إضعاؼ
دكر ا٤بدرسة ا٤بالكية يف ا٤بغرب اإلسبلمي .
عقد ندكات كمؤٛبرات تركز على الفكر ا٤بالكي ا٤بعاصر كسبل النهوض بو .
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قائمة المصادر والمراجع:

أوالً :القرآن الكريم .

ثانياً :المصادر والمراجع المكتوبة :

 .1إبراىيم اليعقويب ا٢بسِب ،فقو العبادات ،مطابع الشاـ ،دمشق 1405 ،ىػ .
 .2أبو العباس أٞبد بن خالد بن ٧بمد الناصرم ،االستقصاء ألخبار دكؿ ا٤بغرب األقصىٙ ،بقيق :جعفر الناصرم٧ /بمد
الناصرم ،دار الكتاب ،الدار البيضاء1997 ،ـ .
 .3أبو إسحاؽ الشّبازم ،طبقات الفقهاء ،هتذيب٧ :بمد بن جبلؿ الدين ا٤بكرـ (ابن منظور) كٙبقيق :إحساف عباس ،دار الرائد
العريب ،بّبكت ،الطبعة األكذل1970 ،ـ .
 .4أبو بكر عبد اهلل بن ٧بمد ا٤بالكي ،رياض النفوس يف طبقات علماء القّبكاف ك افريقية ك زىادىم ك نساكهم ك سّب من
أخبارىم كفضائلهم ك أكصافهمٙ ،بقيق :بشّب البكوش ٧ -بمد العركسي ا٤بطوم ،دار الغرب االسبلمي ،الطبعة الثانية
1994ـ .
 .5أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي ،السنن الكربل٦ ،بلس دائرة ا٤بعارؼ النظامية الكائنة يف ا٥بند ببلدة حيدر آباد،
الطبعة األكذل1344 ،ىػ.
 .6أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد الرب ،التمهيد ٤با يف ا٤بوطأ من ا٤بعاين كاألسانيد ،احملقق :مصطفى بن أٞبد
العلول ك ٧بمد عبد الكبّب البكرل ،مؤسسة القرطبو .
 .7أبو عمر يوسف بن عبد الرب النمرم القرطيب ،االنتقاء يف فضائل الثبلثة األئمة الفقهاء  ،دار الكتب العلمية .
 .8أبو زكريا ٧بيي الدين بن شرؼ النوكم ،هتذيب األ٠باء كاللغاتٙ ،بقيق :مصطفى عطا ،دار الكتب العلمية ،بّبكت.
 .9أبو نعيم أٞبد بن عبد اهلل األصبهاين ،حلية األكلياء كطبقات األصفياء ،دار الكتاب العريب ،بّبكت ،الطبعة الرابعة،
1405ىػ.
.10ابن كثّب أبو الفداء ا٠باعيل بن كثّب  ،البداية كالنهاية ،حققو كدقق اصولو كعلق حواشيو علي شّبم ،دار إحياء الَباث
العريب ،طبعة جديدة ٧بققة الطبعة االكذل1988 ،ـ .
.11
 .12أٞبد عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين أبو العباس ،كتب كرسائل كفتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيميةٙ ،بقيق :عبد الرٞبن بن ٧بمد بن
قاسم ،مكتبة ابن تيمية.
 .13أٞبد عبد ا٢بليم بن تيمية ،صحة أصوؿ مذىب أىل ا٤بدينة  ،مطبعة ا ًإل ىماـ  ،مصر .
 .14أٞبد بن غنيم بن سادل النفراكم ،الفواكو الدكاين على رسالة ابن أيب زيد القّبكاينٙ ،بقيق :رضا فرحات ،مكتبة الثقافة الدينية.
 .15الصادؽ بن عبد الرٞبن الغرياين ،مدكنة الفقو ا٤بالكي كأدلتو" مؤسسة الرياف ،الطبعة األكذل2002 ،ـ .
.16القاضي عياض ،ترتيب ا٤بدارؾ للقاضي عياض ،دار الكتب العلمية 1998ـ .
.17الوردم زين الدين عمر بن مظفر الشهّب بابن الوردم ،تاريخ ابن الوردم ،دار الكتب العلمية ،سنة1996 ،ـ ،بّبكت .
 .18خّب الدين بن ٧بمود بن ٧بمد الزركلي،األعبلـ ،دار العلم للمبليْب ،الطبعة ا٣بامسة عشر2002 ،ـ .
.19سادل فرج ،الشخ عيسى الفاخرم حياتو كمنهجو ،دار الفضيل ،بنغازم ،الطبعة األكذل2010 ،ـ ،ص.189
٧ .20بمد بن حباف بن أٞبد أبو حامت التميمي البسٍب ،الثقات ،دار الفكر ،الطبعة األكذل 1975ـ.
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 .21الديباج ا٤بذىب يف معرفة أعياف ا٤بذىب البن فرحوف .
٧ .22بمد بن أٞبد بن عثماف الذىىب تذكرة ا٢بفاظٙ ،بقيق :زكريا عمّبات ،دار الكتب العلمية بّبكت-لبناف ،الطبعة األكذل،
1998ـ.
٧ .23بمد بن صاحل العثيمْب٦ ،بموع فتاكل كرسائلٝ ،بع كترتيب :فهد بن ناصر بن إبراىيم السليماف ،دار الثريا الطبعة  :األخّبة
  1413ىػ .٧ .24بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب ،سّب أعبلـ النببلءٙ ،بقيق:شعيب االرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت ،الطبعة التاسعة
1993ـ .
٧ .25بمد بن عيسى أبو عيسى الَبمذم السلمي ،سنن الَبمذم ،ا١بامع الصحيح سنن الَبمذمٙ ،بقيق  :أٞبد ٧بمد شاكر
كآخركف ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت .
.26عبد ا٢بليم ا١بندم ،ىمالًك بن أنس ،دار الكتب ا٤بصرية ،القاىرة1960 ،ـ .
٦ .27بلة دعوة ا٢بق ،العدد  ،223أنظر، http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/5807 :
تاريخ الزيارة 2018 /12/15ـ .
٧.28بمد عبد ا٢بي الكتاين ،نظاـ ا٢بكومة النبوية ا٤بسمى الَباتيب اإلدارية ،دار األرقم .
 .29أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم التلمساين ،نفخ الطيب من غصن األندلس الرطيبٙ ،بقيق:إحساف عباس ،دار صادر1388 ،ىػ .
٧.30بمد بن ا٢بسن الفاسي  ،الفكر السامي  ،مطابع الدار البيضاء  ،ا٤بغرب . 1999 ،
٧.31بمد ٰبٓب بن عمر بن ٨بتار الواليت الشنقيطي ،إيصاؿ السالك يف أصوؿ ىمالًك  ،ا٤بطبعة التونسية ،تونس1928 ،ـ.
٧.32بمد عبد الغِب الباجقِب ،الوجيز ا٤بيسر يف أصوؿ الفقو ا٤بالًكي ،الطبعة األكذل ،مكتبة اآلثار القاىرة.1968 ،
ى
 .33ياسر بن عجيل النشميٙ ،بقيق -لشرح إيصاؿ السالك إذل أصوؿ ا ًإل ىماـ ىمالًك ،لسيد أٞبد الواليت ،رسالة ماجستّب يف
أصوؿ الفقو ،كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ،جامعة الكويت2002 ،ـ .
اد ال مسالًك ،الشركة اإلفريقية للطباعة .
 .34عبد الرٞبن شهاب الدين البغدادمٍ ،إر ىش ي
٧ .35بمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل بن القيم ،إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْبٙ ،بقيق  :طو عبد الرءكؼ سعد ،دار
ا١بيل ،بّبكت 1973 ،ـ .
 .36جامع بياف العلم كفضلو ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمرم القرطيب ،دراسة كٙبقيق :أبو عبد الرٞبن فواز أٞبد زمررل ،دار
ابن حزـ ،الطبعة األكذل  2003ـ .
 .37عبد العزيز ا٤بنصور ،العو٤بة كا٣بيارات العربية ا٤بستقبلية٦ ،بلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية كالقانونية ،اَّلد ،25/العدد
الثاين2009 /ـ.
 .38صادؽ جبلؿ العظم" ،ما ىي العو٤بة ؟" ٦ ،بلة الطريق ،بّبكت ،العدد ٛ 4بوز 1997ـ .

ثالثاً :ندوات ومجالت ومواقع انترنت:

 .39احملجة ،ا٤بذىب ا٤بالكي كتطوره بسنة التجديد -األخّبة 17 ،مارس  ،2006العدد . 252
 ، http://almahajjafes.net/2006/03comment-4324 .40تاريخ الزيارة2018 /12/14 :ـ .
 1434 ، http://www.tanasuh.com/online/biography.php .41ىجرم2011 -ـ ،تاريخ الزيارة:
2018/12/18ـ.
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 ، https://www.youtube.com/watch?v=RY5wbr28VLw.42إصدار مؤسسة الرياف ،تنزيل ابن
الصميد 2017/ Jun / 20ـ ،تاريخ الزيارة 2018/12/18ـ .
 .43منتدل الفقو اإلسبلمي  ،كأصولو ،فقو اإلماـ مالك بن أنس -رٞبو اهلل -كمذىبو ،من ىو ا٢ببيب بن طاىر ؟ مقاؿ منشور
أنظر:
طاىر
بن
ا٢ببيب
األستاذ
الَبٝبة:
مصدر
2016/1/7ـ،
بتاريخ:
 ،http://www.aslein.net/archive/index.php/t-3349.htmlتاريخ الزيارة2018/12/23 :ـ .
 .44أعبلـ الفكر ك الثقافو يف ا١بزائر احملركسة ٰ ،بي بوعزيز  ،دار الغرب اإلسبلمي.
 .45الشٌخ العالمة الطاهر آٌت علجت ..قامة علمٌة وفقهٌة تنٌر الجزائر واألمة اإلسالمٌة / 10 ،نوفمبر
2016/م ،أنظر ، https://www.youtube.com/watch?v=Q55cbJm9MlQ :تارٌخ الزٌارة:
2018/12/27م .
 .46سعٌد الهرغً ،ملتقى أهل الحدٌث ،ترجمة شٌخنا العالمة األدٌب األصولً ،محمد الروكً،
2116/4/11م،
 ، https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=364424 .47تارٌخ زٌارة
الصفحة2118/12/28 :م  .وانظر https://ar.wikipedia.org/wiki/ :محمد الروكً ،تارٌخ
زٌارة الصفحة2118/12/28 :م .
 https://ar.wikipedia.org/wiki/.48محمد الروكً ،تارٌخ زٌارة الصفحة2118/12/28 :م
.49السّبة الذاتية للشيخ العبلمة ٧ :بمد ا٢بسن الددك /21 ،ديسمرب 2014 /ـ ،ػنظر:
 ، http://akjoujt.net/bk/index.php/helth/2260-2014-12-21-01-24-29.htmlتاريخ
زيارة الصفحة2018/12 /26 :ـ .
 .50السّبة الذاتية للشيخ ٧بمد ا٢بسن كلد الددك / 23 ،Twture ،سبتمرب2016 /ـ ،أنظر:
 ، https://www.youtube.com/watch?v=uYnK-5jB67cتاريخ زيارة الصفحة2018/12/26 :ـ
..
٦.51بلة أكراؽ اقتصادية"،التطورات االقتصادية العا٤بية كا٘باه العو٤بة" ،بّبكت ،العدد  13أيلوؿ 1997ـ .
 .52ندكة فقو النوازؿ يف الغرب اإلسبلمي ،شعبة الدراسات اإلسبلمية ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،جامعة بن الطفيل
بالقنيطرة ،ا٤بغرب األقصى ،كـ األربعاء  18ذم ا٢بجة 1421ىػ  14 /مارس 2001ـ ،حوار ٧ :بمد التمسماين كتوفيق
العلبزكرم ،أنظر ا٤بوقع ، http://www.feqhweb.com/vb/t3243.html :تاريخ زيارة الصفحة:
2018/12/21ـ .
 .53مطوية للشيخ الصادؽ الغرياين ،حوار من ٰبرـ االنتخابات ،تاريخ اإلضافة2012/5/24 :ـ ،أنظر:
الزيارة:
تاريخ
،
http://www.tanasuh.com/online/leadingarticle.php?id=5236
2018/12/23ـ .
ٞ .54بد ا٢بسن الددك ،يف بياف أحكاـ ٦بموعات التواصل االجتماعي كحكم االشَباؾ فيها ،أنظر :قسم الفتاكل ،موقع الشيخ
http://dedewnet.com/index.php/fikhالصفحة:
الددك،
ا٢بسن
٧بمد
 ، fatwa.html?view=media&id=2262تاريخ الزيارة2018/12/26 :ـ.
 .55الشيخ ٞبزة أبوفارس ،بطاقة الفيز كاستخراج الدكالر لبيعو ،ىل ىو جائز2016/ NOV /7 ،ـ ،أنظر:
 ، https://www.youtube.com/watch?v=JMjt96jZqD4تاريخ زيارة الصفحة2018/12/26 :ـ .
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٦ .56بلة دعوة ا٢بق ،العدد  ،223على ىذا الرابطhttp://www.habous.gov.ma/daouat- :
 ، alhaq/item/5807تاريخ الزيارة 2018/12/15ـ .
https://www.youtube.com/watch?v=TKgE3t3TBNs
.57
االعتصام للشاطبً. 262/1 ،
.58
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