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تقدمي

التجديدي  اإلسالمي  الفكر  يف  العلمي  البحث  على  التشجيع  يف  مسلكها  على  دأبا 
أعلنت مؤسسة  اهلل خصوصا،  ياسين رحمه  السالم  عبد  المجدد  اإلمام  عموما، وفكر 
اإلمام عبد السالم ياسين لألبحاث والدراسات عن النسخة األولى من جائزة: »المنهاج 
سنة  مطلع  خالل  تعالى،  اهلل  رحمه  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  فكر  يف  للكتابة  النبوي« 

2019م، وتضمنت هذه الجائزة الدولية فرعيين أساسيين:
الفرع األول: خاص بالبحوث الجامعية )ماجستير ودكتوراه( المناقشة ما بين 2006 

و2018.
النبوي  للمنهاج  التصورية  القضايا  تبسط  التي  الكتب  خاص بمشاريع  الثاين:  الفرع 

كما أثلها اإلمام ياسين، وفق المنهجين اآلتيين:
المنهاج  تناولها  التي  القضايا  من  كربى  قضية  وتفصيل  وتفسير،  بيان،  األول:   -

النبوي. 
- الثاين: مقارنة فكر الرجل ومنهجه يف تفكيك تلك القضايا الجوهرية مع بعض رواد 

الفكر اإلنساين، أو أحد أعالم الفكر اإلسالمي الحديث.
وقد رامت المؤسسة من خالل هذه المبادرة تحقيق األهداف اآلتية:

شتى -  يف  ودرره،  ياسين  اإلمام  فكر  مكنونات  وكشف  دراسة،  على  التشجيع 
المجاالت: الرتبوية، والسياسية، والمعرفية، والمنهجية، واالجتماعية، وغيرها.

بحث سبل االستفادة العملية من مقرتحات اإلمام يف واقعنا المعيش، وتوظيف - 
والمسؤوليات  وسلوكهم،  فكرهم  وحاضرهم،  المسلمين  تاريخ  دراسة  يف  منهجه 

المنوطة هبم أفرادا ومجتمعا. 
استثمار الرتاث الفكري لإلمام المجدد كرأسمال إلصالح الفرد، والنهوض باألمة - 

والجماعة؛  الفرد  ثنائية  على  اهتماماته  جل  انصبت  وقد  خاصة  كبوهتا،  من  اإلسالمية 
سواء يف تشخيصه للداء، أو يف داللته على سبل العالج.
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بباقي -  فرديا، وبناء جماعيا -  الفكرية - محتوى، وسلوكا  مقارنة مدرسة اإلمام 
مدارس الفكر اإلسالمي الحديث، وإبراز القواسم المشرتكة بينها.

األعمال  تقويم  على  للجائزة  العلمية  اللجنة  انكبت  المحدد،  األجل  انقضاء  وبعد 
2020م، عن ثالثة فائزين،  نتائجها المعلنة خالل شهر أبريل  المتَوصل هبا، وأسفرت 

كاآليت:
الحسن من  أبو  الباحث وسيم عوين صالح  واألطاريح(:  )الرسائل  األول  الفرع   -
العصر  يف  المقاصد  علم  على  وأثره  ياسين  السالم  عبد  بعنوان:  رسالته  عن  فلسطين 

الحديث.
- الفرع الثاين )الكتب(: يف المرتبة األولى: األستاذ الدكتور محماد رفيع )المغرب( 
عن كتابه: مراجعات يف الرتاث المقاصدي واألصولي والفقهي عند اإلمام عبد السالم 
األدب  كتابه:  عن  )المغرب(  شكري  مصطفى  الدكتور  الثانية  المرتبة  ويف  ياسين، 
التنظيرية لمفهوم األدب عند اإلمام عبد  اإلسالمي بالغ وبيان: عرض تحليلي للرؤية 

السالم ياسين. 
بالتقديم  اليوم  والدراسات  لألبحاث  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  مؤسسة  وتسعد 
سطرت  ما  لصاحبه  شاكرة  القراء،  يدي  بين  ووضعه  الكتب،  بجائزة  الفائز  للمصنَّف 
أثره  ينقطع  ال  الذي  به  المنتفع  العلم  من  يكون  أن  الوهاب  العلي  من  وراجية  أنامله، 

وأجره.
إن كتاب »مراجعات يف التراث المقاصدي واألصولي والفقهي عند اإلمام عبد السالم 
النبوي  المنهاج  جائزة  من  األولى  النسخة  يف  األولى  الرتبة  على  الحائز  هذا،  ياسين« 
)2019( / فرع: الكتب، سفر جليل يف موضوعه، ثري بقضاياه وأسئلته، عظيم الفائدة 

يف استنتاجاته وخالصاته.
وقد جال فيه صاحبه الدكتور محماد رفيع حفظه اهلل بين عدة قضايا شائكة يف تاريخ 
وطريق  األمة  مسار  يف  جديدة  لحقبة  مفتاحا  حسمها  يعترب  اإلسالمي،  الفكر  وحاضر 
هنضتها من كبوهتا العلمية والقيمية والحضارية. وانضوى هذا العمل على أربعة فصول، 
العلمي  الرتاث  يف  لمراجعات  منها  األول  وخصص  األساسية،  وعماده  أركانه  مثلت 
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عند اإلمام ياسين عند اإلمام ياسين مقصدا ومنهجا، وتناوله من زاويتين: زاوية مقاصد 
مراجعات الرتاث العلمي عند اإلمام عبد السالم ياسين، وزاوية األصول المنهجية لتلك 
المقاصدي  الرتاث  المراجعة يف  لمعالجة قضايا  الثاين  الفصل  المراجعات. وانربى يف 
انطالقا من المراجعة النظرية للدرس المقاصدي، وصوال إلى المراجعة التطبيقية لهذا 
الدرس. فيما أفرد الفصل الثالث لقضايا المراجعة يف الرتاث األصولي، من خالل داعي 
أصالة  األصولي  الدرس  تثمين  يف  ومراجعة  أوال،  األصولي  الدرس  بمراجعة  القول 
مناقشة  إلى  الرابع  الفصل  يف  لينتهي  ثالثا.  االجتهاد  مبحث  مراجعة  ثم  ثانيا،  ومنهجا 

قضايا المراجعة يف الرتاث الفقهي يف شقيها المنهجي والمعريف.
فضال عن مقدمة خصصها لبسط إشكال ومنهج هذه الدراسة وأهدافها وخطوطها 
العريضة، ثم مدخل منهجي تناول فيه بالتدقيق واإليضاح أبرز المفاهيم المستعملة فيها، 
وخاصة منها المتدخلة يف تركيب العنوان بوصفه صيغة مركزة إلشكالية الكتاب وقضاياه 
الكربى، وأخيرا خاتمة، ضمنها أهم نتائج وتوصيات الدراسة. وأهنى عمله بالئحة ثرية 

من المصادر والمراجع التي كان عليها مدار التحليل والمناقشة.
وقد كان صاحب الكتاب موفقا إلى حد بعيد يف الكشف عن دقائق الرؤية المنهاجية 
يف الرتاث الفقهي واألصولي والمقاصدي، وما يتصل هبا من مباحث يف غاية األهمية، 
الدرس  ومراجعة  اإلسالمي،  واألصولي  الفقهي  للرتاث  التاريخي  السياق  قبيل:  من 
األصولي، وتفكيك مسألة االجتهاد، والدعوة إلى الفصل بين قضية الحفظ والطلب يف 
المقاصد، والتمييز بين الفقه الجزئي والكلي، والثابت والمتغير يف األحكام الشرعية، 
وفق  وغيرها،  تجديدية،  برؤية  المسلمة  المرأة  وفقه  السياسي  الفقه  من  قضايا  وتناول 
جهادي  اقتحام  من  تقتضيه  وما  وحدهتا  ومقاصد  األمة،  مصالح  فيها  تنفك  ال  مقاربة 
لمرضاة  والسعي  الفردي،  اآلخرة  هم  عن  والتنظيمية،  المادية  وضروراته  جماعي، 
علم  ينفع  »وإنما  الكريم،  وجهه  وطلب  منه  القرب  مدارج  يف  والرتقي  وجل،  عز  اهلل 
الكون وخالقه، واإلنسان ومصيره، والتاريخ  يتكامل نظرة شاملة عن  يوم  الفقيه األمة 
وأسباب  المسلمين  وواقع  والمكان،  الزمان  يف  وحركته  واإلسالم  فيه،  اهلل  وسنة 
تخلفهم، وضرورة تجديد دين األمة ومنهاجه، والعقبات الخارجية والداخلية، النفسية 
واالقتصادية واالجتماعية أمام هذا التجديد، والزحف الذي يوصل جند اهلل إلى الغلبة 
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والنصرة وتنظيم الدولة اإلسالمية وتوحيد المسلمين، وتأهيل األمة لقيادة العالم وحمل 
الرسالة.«. ]المنهاج النبوي - ص 211[. 

وكل ذلك ليس بغريب على األستاذ الدكتور محماد رفيع والذي له من اسمه نصيب 
الرفعة والسمو يف الهمة وطلب العلم وبذله، والمرافعة عن الحق والذود عن حياضه، 
الجدل  لفني  والمتقن  والمقاصد،  األصول  علمي  يف  المتبحر  الغزيرة،  التصانيف  ذي 
والمناظرة، والمحصل للعلوم الشرعية عن أهلها يف »المحاضر« التقليدية، والمؤسسات 
أهله  مما  النبوي«،  »المنهاج  مدرسة  حضن  يف  شب  أنه  كما  السواء.  على  األكاديمية 
للتعرف عن كثب على كتابات اإلمام المجدد، واالنكباب على دراسة معانيها ومبانيها 
حتى صار واحدا من خربائها، الملم بمقاصدها العلمية والعملية، والعقلية والسلوكية، 

وأبعادها الفردية والمجتمعية والتنظيمية...
فإن تكلم يف الموضوع فعن جدارة واستحقاق، وإن خاض يف علوم الفقه واألصول 
من  والمزيد  والسداد  التوفيق  له  نرجو  بأعنتها.  الماسك  بجدهتا،  ابن  فهو  والمقاصد 

الريادة والعطاء والرفعة واالرتقاء.
النبوي،  المنهاج  جائزة  من  األولى  النسخة  ثمار  إحدى  بوصفة  الكتاب،  هذا  إن 
نعتربه فاتحة لكتب وتصانيف متعددة، نأمل أن تغطي جوانب أخرى من أضالع الفكر 
واهلل  وجدواها،  أهدافها  وتبسط  مجملها،  وتفصل  وأهميتها،  قيمتها  وتربز  المنهاجي، 
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كتبه الدكتور عبد الباسط المستعين
عن الوحدة العلمية لمؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين 

لألبحاث والدراسات
يف 27 جمادى اآلخرة 1442هـ /10 فرباير 2021م
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أحمد اهلل المنان الوهاب سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يكايف نعمه ويوايف مزيده، 
وأصلي وأسلم على سيدنا محمد نبي الهدى المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للمؤمنين، 
وحجة على الناس أجمعين، وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين 
لهم بإحسان، وعلى الوارثين الكمل من العلماء األولياء الذين لم يورثوا من النبوة دينارا 
وال درهما وإنما ورثوا العلم فكان حظهم منه وافرا، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل 

الجاهلين وتحريف الغالين.

أما بعد، فإن البحث يف تراث العلماء واستخراج ما فيه من علم وعمل ودعوة ألجيال 
المسلمين وللناس أجمعين لهو جهاد علم ودعوة، ما صدر عن قصد الصادقين، وهمة 
المجاهدين، أسأل اهلل الكريم المنان أن يجعلنا ممن أكرمهم بلسان صدق عليا، وألزمهم 

كلمة التقوى إلى يوم الدين.

وضعف  البضاعة  قلة  ياسين-على  السالم  عبد  اإلمام  ميراث  يف  علمي  بحث  فهذا 
اإلمام  عند  والفقهي  واألصولي  المقاصدي  الرتاث  يف  »مراجعات  موضوع:  الزاد-يف 
عبد السالم ياسين« يروم تفصيل القول فيما قام به اإلمام من مراجعات علمية تجديدية 
صورة  تركيب  أجل  من  وذلك  حصرا،  الثالثة  الفنون  يف  اإلسالمي  العلمي  الرتاث  يف 
علمية متكاملة لمراجعات اإلمام يف الفنون الثالثة، أسعدين كثيرا أن يكون هذا العمل 
للباحثين  الموضوع  يف  مفيدا  مرجعا  يكون  أن  صادقين  نرجو  الموضوع،  هذا  باكورة 

والمثقفين وكل المهتمين.

فالداعي لهذا المنجز المبارك صلتي المبكرة باإلمام وبميراثه منذ عشرات السنين، 
حباين اهلل سبحانه فيها بصحبته والتلمذة بين يديه عرب عشرات المجالس، وزادين شغفي 
الشديد بمكتوبات اإلمام تعلقا به رحمه اهلل، حتى عرفت بين اإلخوة واألصدقاء بقدرة 
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خاصة على تلخيص كتب اإلمام وتقديمها والمحاضرة يف قضاياها يف وقت مبكر بفضل 
اهلل ومنه.

أما موضوع المراجعة التي قام هبا اإلمام رحمه اهلل للرتاث العلمي فكانت يف سياق 
البحث عن علل السؤال العلمي والثقايف يف حاضر األمة، وعن أصالة الجواب، فقد قام 
اإلمام ياسين بمراجعة فاحصة قاصدة للرتاث العلمي اإلسالمي، التزم فيها منهجا وسطا 
بين الغالين المقدسين لهذا الرتاث وبين المنتحلين المسفهين له، فكان للرجل وقفات 
عميقة مع مختلف معارف الرتاث يف غاية العدل وتمام اإلحسان، آثرت أن يكون بحثي 
مراجعاته،  يف  ياسين  اإلمام  تناولها  التي  الرتاثية  والمعارف  العلوم  تلك  من  واحدة  يف 
وهو الرتاث األصولي والمقصدي والفقهي، وذلك بالنظر إلى ما تمثله تلك العلوم من 
مدخل منهجي وفلسفي معياري من جهة، ومجال تطبيقي من جهة أخرى ألي مراجعة 

أو تجديد أو اجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، أو توجيه لحياة المسلمين.

فقد أدرك اإلمام أن حاجة األمة اآلن ليست يف التفاصيل المعرفية يف مختلف الفنون 
فقه  الجامع«  »الفقه  اهلل  رحمه  سماه  ما  إلى  الحاجة  إنما  العلمي،  تراثنا  هبا  يزخر  التي 
الكليات والمقاصد الذي يمكننا من منهج النظر والتقويم واإلبصار الشمولي للشريعة 
ولتاريخ األمة وواقعها ومستقبلها، وهذا ملمح تجديدي مقاصدي عميق منه رحمه اهلل.

األصولي  والرتاث  عموما  اإلسالمي  العلمي  الرتاث  اهلل  رحمه  اإلمام  راجع  فقد   
والمقاصدي والفقهي خصوصا يف سياقه التاريخي الذي أنتج فيه إنصافا له وتمييزا بين 
اهلل  يكن رحمه  فلم  متغيرة،  نسبية  وتقديرات  مستمرة ووسائل  ثابتة  مقاصد  من  فيه  ما 
ممن ينظر للمسائل العلمية بعيدا عن واقع األمة ومستقبلها، بل ظل وفيا لمنهجه القائم 
على تقويم واقع األمة وتاريخها بمقاصد الوحي كتابا وسنة، ومقاصدها المصلحية يف 

مواقع  الوجود.
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إشاكل البحث:

ومقصدي من هذا المشروع البحثي تفصيل القول يف مراجعة اإلمام ياسين للدرس 
المقصدي واألصولي والفقهي سواء من حيث المداخل المنهجية لهذه المراجعة أو من 
حيث موضوعاهتا وقضاياها، وذلك من أجل اإلجابة على السؤال المركزي: ما معالم 

مشروع المراجعة للرتاث األصولي والمقاصدي والفقهي عند اإلمام ياسين؟ 

وهو السؤال الذي تنشأ عنه أسئلة متفرعة من قبيل: ما المنهج المعتمد عند اإلمام يف 
تلك المراجعة؟  وما القضايا التي راجعها يف الرتاث األصولي؟ وما تلك التي راجعها يف 

الرتاث المقاصدي؟ وكذا يف الرتاث الفقهي؟

 ولعل مقتضى اإلجابة عن تلك األسئلة اإلشكالية أن يرتب الجواب التفصيلي وفق 
التصميم اآليت: 

والمنهج  وإشكاله  العلمية  وقيمته  ودواعيه،  البحث،  فكرة  تقديم  ضمنتها  مقدمة: 
المتبع يف بناء وتصميمه.

مدخل: خصص لدراسة المفاهيم المؤسسة للموضوع من قبيل: مراجعات، الرتاث، 
األصول، المقاصد، الفقه، عبد السالم ياسين، المنهاج النبوي.

الفصل األول: خصصته لمراجعة الرتاث العلمي عند اإلمام ياسين مقصدا ومنهحا

الفصل الثاين: فأفردته ببحث قضايا المراجعة يف الرتاث المقاصدي

الفصل الثالث: تمحض لبحث قضايا المراجعة يف الرتاث األصولي

الفصل الرابع: فكان مداره على قضايا المراجعة يف الرتاث الفقهي

خاتمة: خصصتها ألهم ما أسفر عنه البحث من نتائج وخالصات.

أما المنهج الذي توسلت به يف إدارة قضايا هذا الموضوع فيجمع بين استقراء المادة 
العلمية من مظاهنا األصلية ممثلة يف تراث اإلمام ياسين ومظان تبعية تمثلت فيما أنجز 
مقارنة  أخرى  ومراجع  قلتها،  على  الموضوع  يف  دراسات  من  ياسين  اإلمام  فكر  يف 
ومساعدة، وهو المنهج الذي أخذ مني وقتا طويال وجهدا كبيرا يف تتبع موارد القضايا 
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األصولية والفقهية يف كتابات اإلمام رحمه اهلل من أجل استخراجها وتصنيفها وتحليل 
ثم  بغيره،  اإلمام  آراء  العلمي وتعليل قضاياها وتأصيلها، وتوثيقها، ومقارنة  مضموهنا 

صوغ ذلك وتركيبه يف سياق التصور العام للبحث.
وكل ما أرجوه من هذا المنجز المنة أن يسعد اإلمام به وهو يف روضته رحمه اهلل، وأن 
يتقبله اهلل بالقبول الحسن، وأن يتجاوز سبحانه عني فيما قد يحصل يف هذا العمل من 

أخطاء أو سوء فهم أو قلة أدب وكل ذلك عندي، واهلل غفور رحيم.

كتبه راجي عفو ربه
محماد بن محمد رفيع الوشواين الركراكي

بفاس المحروسة عشية الخميس 19 من جمادى اآلخر 1441هـ
13 فرباير 2020م.
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مدخل منهجي

ملفاه�ي املؤسسة ملوضوع الكتاب: التعريف �ب

تخصيص  الكريم  القارئ  مع  المعريف  التواصل  وحسن  البيان  دواعي  من  لعل 
العمل،  لهذا  المؤسسة  الرئيسة  المصطلحات  يف  الثاوية  المفاهيم  لبيان  المدخل  هذا 
على  اهلل  رحمهم  يحرصون  الذين  األقدمين  األصوليين  كبار  منهج  على  جريا  وذلك 
تصدير مؤلفاهتم  بمقدمات يتولون فيها التعريف بالمصطلحات التي عليها مدار تلك 
الوزن   « إذ  ومقاصده،  ومعارفه  لمفاهيمه  خزان  فن  كل  فمصطلحات  المؤلفات)1(، 
المعريف يف كل علم رهين مصطلحاته«)2(، ولذلك كان مصطلح كل فن مدخله المنهجي 
الغزالي  حامد  أبو  أوصى  وهبذا  ومعارفه،  بكنوزه  اإلحاطة  يرجو  لمن  والبيداغوجي 
رحمه اهلل حين قال: »كل علم ال يستولي الطالب يف ابتداء نظره على مجامعه وال مبانيه 
فال مطمع له يف الظفر بأسراره ومباغيه«)3(، وعلى المعنى نفسه من حيث القيمة العلمية 
والمنهجية لبيان الجهاز المفهومي يف كل فن يدور كالم أبي المعالي الجويني رحمه اهلل 
يف قوله: »حق على كل من يحاول الخوض يف فن من فنون العلوم أن يحيط بالمقصود 
المعرفية، فال سبيل  التفاصيل  تبنى  المفاهيم والمصطلحات يف كل فن  منه«)4(، وعلى 

إلى هذه التفاصيل إال عرب تلك المفاهيم والمصطلحات.

)1(  نذكر من هؤالء على سبيل المثال: أبا الوليد الباجي المالكي األندلسي يف كتابيه إحكام الفصول يف أحكام 
األصول، والمنهاج يف تريب الحجاج، وأبا محمد علي بن حزم الظاهري األندلسي يف كتابه اإلحكام يف أصول 
الكافية يف  كتابيه:  الجويني يف  المعالي  وأبا  اللمع،  كتابه شرح  الشافعي يف  الشيرازي  وأبا إسحاق  األحكام، 

الجدل، والربهان يف أصول الفقه، وغيرهم كثير.
)2(  المسدي، عبد السالم، قاموس اللسانيات عربي فرنسي – فرنسي عربي، الدار العربية للكتاب، ص12.

مؤسسة  بيروت:  األشقر،  سليمان  محمد  تحقيق  األصول،  علم  من  المستصفى  الغزالي،  حامد  أبو    )3(
الرسالة، طبعة 2012/1م ، 34/1.

الكتب  دار  بيروت:  عويضة،  صالح  وتخريج  تعليق  الفقه،  أصول  يف  الربهان  الملك،  عبد  الجويني،    )4(
العلمية، طبعة1997/1م، 7/1.
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وعليه لزم تحري البيان والوضوح يف الجهاز المصطلحي والمفهومي تأصيال وقصدا 
قبل الحديث عما تحته من تفاصيل معرفية، ودفع كل تشويش أو غموض وإهبام يف هذا 

الجهاز الذي يمثل جسرا معرفيا تواصليا بين منشئ الكالم ومتلقيه.

ولذلك فإين مورد بعون اهلل وقوته جملة المصطلحات التي انبنى عليها هذا العمل 
قصد بيان معانيها األصلية واالستعمالية على نحو من الوجازة يف البيان:

1.  مراجعات:

يرجع الجدر اللغوي للفظة المراجعة إلى مادة )ر ج ع(، ورجع الشيء عن الشيء 
وإليه بمعنى صرفه ورده)1(، ورجع رجوعا إذا انصرف)2(، وراجعه الكالم إذا عاوده)3( 
وراده)4( وحاوره)5(، والمراجعة المعاودة)6(، ورجع الكتاب أو الحساب إذا أعاد النظر 

فيه)7(.

واسمية،  فعلية  بصيغ  عدة  مواطن  يف  الكريم  القرآن  يف  ع(  ج  )ر  مادة  وردت  وقد 
أرجعها الراغب األصفهاين باستقراء مواردها يف النص القرآين إلى معنيين)8(: أحدهما 
َرَجَع  ا  مَّ

َ
﴿َول البدء، ومنه قوله تعالى:  البدء أو تقدير  الرجوع، وهو العود إلى ما كان منه 

ْم﴾ ِ ِب�ي
َ
ٰ أ ا َرَجُعوا ِإلَ َّ لَ

َ
ا﴾ )األعراف:150(. وقوله عز وجل: ﴿ف

ً
ِسف

َ
 أ

َ
ْضَبان

َ
ْوِمِه غ

َ
ٰى ق

َ
ُموَسٰى ِإل

)1(  ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، بيروت: دار الكتب العلمية، طبعة 1995/1م، مادة ) رجع( 
.36/3

)2(  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت الطبعة الثالثة 1994م، مادة )ر ج ع ( 114/8.
)3(  ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط مادة ) ر ج ع( 37/3.

 ) ع  ج  ر   ( مادة  1996/1م،  طبعة  ناشرون،  لبنان  مكتبة  بيروت:  البالغة،  أساس  الزمخشري،  ينظر:    )4(
ص152. 

)5(  ينظر: ابن منظور اللسان مادة ) ر ج ع ( 116/8.
)6(  ينظر: الرازي، مختار الصحاح، بيروت: المكتبة العصرية، طبعة 2001م، مادة ) ر ج ع (  ص 119.

)7(  ينظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، باب الراء، القاهرة: دار الشروق الدولية، طبعة2004/4م، 
ص331.

)8(  ينظر: الراغب األصفهاين، المفردات يف غريب القرآن، تحقيق وضبط محمد سيد كيالين، شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، طبعة1961م، مادة ) رجع( ص188.
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والثاين  )النور:28(،  اْرِجُعوا﴾ 
َ
ف اْرِجُعوا  ُم 

ُ
ك

َ
ل  

َ
ِقيل ﴿َوِإن  سبحانه:  وقوله  )يوسف:63(. 

ا 
َ
ْر َماذ

ُ
انظ

َ
ْم ف ُ ْ  َع�ن

َّ
َول

َ
َّ ت ُ اإلعادة، ومثَّل له بقوله عز وجل على لسان سليمان عليه السالم: ﴿�ث

﴾ )النمل:35(. َ
ون

ُ
ُمْرَسل

ْ
 ِبَم َيْرِجُع ال

ٌ
َناِظَرة

َ
﴾ )النمل:28(، وقوله سبحانه: ﴿ف

َ
ِجُعون ْ �يَ

ولمصطلح المراجعة مدلول أخص يف مجال العلوم اإلدارية والمالية المعاصرة، وهو 
المراقبة والتدقيق للحسابات أو السجالت، ويقابله باإلنجليزية )AUDIT(، وقد عرفت 
جمعية المحاسبة األمريكية المراجعة بأهنا »عملية منظمة للحصول على األدلة والقرائن 
الموضوعية المتعلقة بالتأكيد من األحداث واألنشطة االقتصادية وتحديد األنساق بين 
لهذه  المستخدمة  لألطراف  نتائجها  وتوصيل  الموضوعة،  والمعايير  التأكيدات  هذه 

المعلومات«)1(.

وتأسيسا على ما سبق يكون المقصود يف هذا البحث بمصطلح المراجعة ترديد النظر 
منهج  وفق  وفحصها  تقويمها  قصد  والفقهي  والمقاصدي  األصولي  الرتاث  قضايا  يف 

علمي معتمد.

اث:  2.  ال�ة

اشتقت لفظة الرتاث من مادة )ورث(، قلبت فيها الواو تاء، والرتاث ما يخلفه الرجل 
لورثته)2(، وهي لفظة وردت بصيغتها يف الكتاب يف قوله تعالى: » وتاكلون الرتاث أكال لما 
» )الفجر:29(، بمعنى األكل الشديد لميراث غيرهم)3(، ووردت بصيغ أخرى يف سياقات 
متعددة)4(، ويف السنة َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه َأنَُّه َمرَّ بُِسوِق اْلَمِدينَِة، َفَوَقَف َعَلْيَها، 
وِق، َما َأْعَجَزُكْم! َقاُلوا: َوَما َذاَك َيا َأَبا: ُهَرْيَرَة؟! َقاَل: َذاَك مِيَراُث َرُسوِل  َفَقاَل: »َيا َأْهَل السُّ

)1(  طارق عبد العال، موسوعة معايير المراجعة، 27/1.
مادة )ورث(  البالغة  والزمخشري، أساس  مادة )ورث(، ص200و201،  اللسان،  منظور،  ابن  ينظر:    )2(

ص480.
)3(  ينظر: البغوي، معالم التنزيل ص1407.

)4(  ينظر: موارد ورود مشتقات الرتاث يف القرآن يف عبد العظيم، سعيد، قواعد وأصول مهمة لقراءة الرتاث، 
اإلسكندرية: دار اإليمان ودار القمة، ص10 فما بعدها.
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اهللِ صلى اهلل عليه وسلم ُيْقَسُم، َوَأْنُتْم َها ُهنَا ال َتْذَهُبوَن َفَتَأُخُذوَن َنِصيَبُكْم مِنُْه؟! َقاُلوا: 
َوَأْيَن ُهَو؟ َقاَل: فِي اْلَمْسِجِد. َفَخَرُجوا ِسَراًعا إَِلى اْلَمْسِجِد، َوَوَقَف َأُبو ُهَرْيَرَة َلُهْم َحتَّى 
َرَجُعوا، َفَقاَل َلُهْم: َما َلُكْم؟ َقاُلوا: َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َفَقْد َأَتْينَا اْلَمْسِجَد، َفَدَخْلنَا، َفَلْم َنَر فِيِه َشْيًئا 
ُيْقَسُم. َفَقاَل َلُهْم َأُبو ُهَرْيَرَة: َأَما َرَأْيُتْم فِي اْلَمْسِجِد َأَحًدا؟ َقاُلوا: َبَلى، َرَأْينَا َقْوًما ُيَصلُّوَن، 
َوَقْوًما َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن، َوَقْوًما َيَتَذاَكُروَن اْلَحالَل َواْلَحَراَم، َفَقاَل َلُهْم َأُبو ُهَرْيَرَة: َوْيَحُكْم، 
ٍد صلى اهلل عليه وسلم«)1(، وقد أطلق الرتاث هنا على القرآن والسنة. َفَذاَك مِيَراُث ُمَحمَّ

وعرفه الدكتور علي جمعة: بقوله: »المنتج البشري المنقول الشفوي والكتابي لألمة 
اإلسالمية قبل مائة عام«)2(، وتقييده بتلك المدة الزمنية مأخوذ من القانون المصري يف 
التفصيل  مذهب  مبارك  جميل  محمد  الدكتور  ذهب  بينما  الرتاث)3(،  لمفهوم  تحديده 
والتخصيص، فقال يف تعريفه: »العلوم والمعارف التي أنتجها السابقون من أجل توظيف 
بماضيهم  يصلهم  ما  منها  ليقتبسوا  الالحقون  عنهم  ليرثها  اإلسالمية  الحقيقة  وخدمة 

ويخدمهم يف حاضرهم، ويضمن لهم طريق الدخول إلى مستقبلهم«)4(.

ومصطلح الرتاث يرجع ظهوره ألول مرة إلى بداية القرن العشرين على قلم أحمد 
أمين وطه حسين ومحمد زاهد الكوثري)5(، وذلك باستعماالت مختلفة إطالقا وتقييدا، 
فيختلف المعنى االصطالحي للرتاث باختالف مجاله وباختالف رؤى مستعمليه، كما 
أن الرتاث قد يوصف بوصف زائد على كونه تراثا، كالرتاث الثقايف، والرتاث الحضاري، 
والرتاث العلمي، وعلى هذا النحو جرى استعمال مصطلح الرتاث يف هذا العمل حيث 

قيدناه بالمجاالت المقصودة بالبحث من مقاصد وأصول وفقه.

)1(  الطرباين يف المعجم األوسط عن أبي هريرة، 114/2، والمنذري يف الرتغيب والرتهيب 82/1، وقال 
إسناده حسن، والهيثمي يف مجمع الزوائد 128/1، وقال: إسناده حسن. 

الرتاث  للتعامل مع  الرتاث اإلسالمي، ورقة علمية ضمن نحو منهجية  نتعامل مع  )2(  جمعة، علي، كيف 
إلى  أكتوبر   30 من  اإلسالمي،  العربي  الرتاث  يف  الباحثين  األساتذة  لفائدة  تدريبية  علمية  دورة  اإلسالمي، 

5نونرب 1996م، من تنظيم المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ومعهد الدراسات المصطلحية، ص76.
)3(  ينظر: جمعة، علي، المرجع السابق.

)4(  مبارك، محمد جميل، مفهوم الرتاث: تعاريف ومحددات، ورقة علمية ضمن نحو منهجية للتعامل مع 
الرتاث اإلسالمي، المرجع السابق ص100.

)5(  ينظر: جمعة، علي، المرجع السابق.
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صول:
أ
3.  ال

أصل  ال  فالن  يقال  وحين  شيء)1(،  كل  أسفل  وهو  أصل،  جمع  اللغة  يف  األصول 
يف  أما   ،)3(« غيره  عنه  يتفرع  »ما  األصوليين  بعض  قول  ومنه  له)2(،  نسب  ال  فبمعنى  له 
اصطالح األصوليين فقد عرفها الجويني بأهنا »أدلة الفقه«)4(، وزاد الشيرازي التعريف 
تفصيال فقال: »أدلة الفقه وما يتوصل به إلى األدلة على سبيل اإلجمال«)5(، وعرفها أبو 
المتأخرون  وذهب  الشرعية«)6(،  األحكام  معرفة  عليه  انبنت  »ما  بقوله:  الباجي  الوليد 
إلى تضمين التعريف مباحث علم أصول الفقه الثالثة، كما نجد عند السبكيين: »أصول 

الفقه معرفة دالئل الفقه إجماال، وكيفية االستفادة منها، وحال المستفيد«)7(.

الفقه كما  للرتاث علم أصول  قيدا وصفيا  التي وردت  باألصول  والمقصود عندي 
عرفه األصوليون قبل، وذلك من أجل حصر الرتاث - موضوع المراجعة- فيما أنتجه 

األصوليون يف فنهم.

4. الفقه:

من حيث اللغة: فلفظة الفقه إذا كانت داللتها اللغوية األصلية مطلق الفهم)8(، فإن لها 
إطالقات أخرى على نحو أخص مما ذكر، ومنها: فهم مادق، أو فهم اقتضى جهدا عقليا 

)1(  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، مادة )أ ص ل(، 16/11.
)2(  ينظر: الزمخشري، أبو القاسم محمود، أساس البالغة، مادة )أ ص ل(، ص7.

األصول  علم  إلى  الوصول  منهاج  على  المنهاج  شرح  يف  اإلهباج  الدين،  تاج  وولده  علي  السبكيان،    )3(
للقاضي البيضاوي، بيروت: دار الكتب العلمية، طبعة1984/1م، ص20.

)4(  الجويني، عبد الملك، الربهان يف أصول الفقه 8/1.
)5(  الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم، شرح اللمع، تحقيق عبد المجيد تركي، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 

طبعة1988/1م، 161/1.
)6(  الباجي، أبو الوليد سليمان، إحكام الفصول يف أحكام األصول، تحقيق عبد المجيد تركي، بيروت: دار 

الغرب اإلسالمي، طبعة1986/1م، ص171.
)7(  السبكيان، علي وولده تاج الدين، اإلهباج يف شرح المنهاج ص19.

)8(  ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة » فقه« 522/13، والفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة ) ف 
ق ه( 304/4. 
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يبذل، ولحركة حرف القاف من لفظة » فقه« أثر يف تغير المعنى: ففقه بكسر القاف إذا 
فهم، وبالفتح إذا سبق غيره للفهم، وبالضم إذا صار الفقه له سجية)1(، أي صار فقيها)2(.  

بالدين  العلم  على  »الفقه«  مصطلح  استعمال  غلب  فقد  االصطالح:  حيث  من  أما 
يشهد  فقيه«)3(  به  والعالم  الشريعة،  علم  به  »خص  الرازي:  قال  منزلته،  ولعلو  لشرفه 
لهذا قوله صلى اهلل عليه وسلم: »خياركم يف الجاهلية خياركم يف اإلسالم إذا فقهوا«)4(، 
الدين، ودعاؤه صلى اهلل عليه وسلم البن عباس يف قوله:  إذا صاروا علماء يف  بمعنى 

»اللهم فقهه يف الدين«)5(.

وهذا المعنى الواسع للفقه يؤكده أبو حنيفة النعمان يف تعريفه للفقه حين قال: »معرفة 
النفس مالها وما عليها«)6(، وهو ما يشمل العلم بالشريعة كلها علما وعمال وقيما.

غير  أن مصطلح الفقه يف عرف المتأخرين نحى منحى التخصيص لعموم معناه السابق، 
حيث أصبح الفقه يطلق على خصوص العلم باألحكام الشرعية الجزئية المرتبطة بأفعال 
المكلفين التي يتم استنباطها اجتهادا، وهو ما قصده السبكيان بقولهما: »فالفقه موقوف  
على االجتهاد«)7(، ولذلك جاء يف تعريف الجويني: »الفقه معرفة األحكام الشرعية التي 
الحاصل  »العلم  بقوله:  المعنى االصطالحي اآلمدي  طريقها االجتهاد«)8(، وعزز هذا 

)1(  ينظر: ابن منظور، المصدر السابق، والفيومي، احمد بن محمد، المصباح المنير، تحقيق يوسف الشيخ 
محمد، بيروت، المكتبة العصرية، طبعة1996/1م، مادة )ف ق ه ( ص248.

)2(  ينظر: الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، مادة ) ف ق ه ( ص242.
)3(  الرازي، المصدر السابق.

)4(  البخاري يف الجامع الصحيح، كتاب المناقب، باب قول اهلل تعالى: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى﴾ وقوله تعالى: ﴿واتقوا اهلل الذي تساءلون به  واالرحام﴾، رقم 3493، ومسلم يف الجامع الصحيح، 

كتاب الفضائل، باب من فضائل يوسف عليه السالم، رقم 2378.
)5(  البخاري يف الجامع الصحيح، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخالء، رقم 143.

)6(  البخاري، عبد العزيز، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، وضع حواشيه عبد اهلل محمود، 
بيروت: دار الكتب العلمية، طبعة1997/1م، 11/1.

)7(  السبكيان، علي وتاج الدين، اإلهباج يف شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي، 
كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء، بيروت، دار الكتب العلمية، طبعة1984/1م، 24/1.

)8(  جالل الدين المحلي، شرح ورقات إمام الحرمين، الرياض: مكتبة نزار مصطفى الباز، طبعة1996/1م، 
ص35.
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بجملة من األحكام الشرعية الفروعية بالنظر واالستدالل«)1(، فصار معنى الفقه مقيدا 
من  المكتسب  العملية  الشرعية  باألحكام  العلم   « قوله:  يف  البيضاوي  جمعها  بقيود 
غير  باألحكام  والعلم  بالذوات،  العلم  تباعا  القيود  هبذه  فخرج  التفصيلية«)2(،  أدلتها 
الشرعية من لغوية وعقلية وعادية، والعلم باألحكام الشرعية العلمية، وعلم اهلل، وعلم 
األنبياء والمالئكة مما ال يكتسب، كما خرج ما اكتسب من األحكام الشرعية من األدلة 

اإلجمالية، كاعتقاد المقلد)3(.

 وقد رأى الغزالي رحمه اهلل يف هدا التعريف للفقه تصرفا بالتخصيص والتحويل عن 
مدلوله األصيل يف العصر األول حين كان يطلق على »علم طريق اآلخرة ومعرفة دقائق 
آفات النفوس ومفسدات األعمال، وقوة اإلحاطة بحقارة الدنيا، وشدة التطلع إلى نعيم 

اآلخرة، واستيالء الخوف على القلب« )4(. 

ويرى الغزالي أن المعاين الرتبوية اإليمانية لمصطلح الفقه يف أصالته كما يف قوله عز 
ْيِهْم﴾ )التوبة من اآلية 123(، نفتقدها 

َ
ا َرَجُعوا ِإل

َ
ْوَمُهْم ِإذ

َ
يِن َوِلُيْنِذُروا ق

ّ
ُهوا ِفي الِد

َّ
ق
َ
وجل ﴿ِلَيَتف

يف الفقه بمدلوله الخاص)5( خصوصا بعد التوسع الكبير الذي عرفه يف الفروع  الجزئية. 

وإذا كان الغزالي يشكو من ضمور المعاين اإليمانية يف الفقه يف زمانه، فزماننا أولى 
بالشكوى ألن الفقه بعد عهود التفريع والتجزيء لم ينفصل عن الرتبية اإليمانية فحسب، 
وإنما انفصل عن النظرة الكلية للدين وللحياة، لذلك كله كان استعمالنا لمصطلح الفقه 

هنا مستبطنا لتلك اإلشكاالت متشوفا لتجاوزها.

)1(  اآلمدي سيف الدين، اإلحكام يف أصول األحكام، ضبط الشيخ إبراهيم االعجوز، بيروت: دار الكتب 
العلمية، طبعة2005/5م، 8/1.

)2(  البيضاوي، ناصر الدين، منهاج الوصول يف معرفة علم األصول، القاهرة: المطبعة المحمودية، دون ت 
وال رقم طبعة، ص2.

)3(  ينظر: السبكيان، المصدر السابق 33/1 فما بعدها.
)4(  الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين 44/1 . 

)5(  ينظر: الغزالي، المصدر السابق 44/1 .
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5. املقاصد:

والمعاجم)1(  مقاصد،  إلى  فنسبة  »المقاصدي«  الوصفية  بالعبارة  الرتاث  تقييد  أما 
اللغوية تشير إلى أن لفظة »المقاصد« تتميز داللتها بالسعة والشمول لمعاين عدة منها:

اَء 
َ

ش ْو 
َ
َول  ۚ َجاِئٌر  َوِمْنَها  ِبيِل  السَّ  

ُ
ْصد

َ
ق ِه 

َّ
الل ى 

َ
﴿َوَعل تعالى:  لقوله  الطريق:  استقامة  معنى 

ْجَمِعيَن﴾ )النحل: 9(، أي على اهلل تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج 
َ
ْم أ

ُ
ك ا

َ
َهد

َ
ل

يف  كما  العدل:  ومعنى  قاصد،  غير  طريق  ومنها  أي  جائر  ومنها  الواضحة،  والرباهين 
الحديث: »َوالَقْصَد الَقْصَد َتْبُلُغوا«)2(، أي عليكم بالقصد من األمور يف القول والفعل، 
وهو الوسط بين الطرفين، ومعنى الوجهة: قصده يقصده قصدا وقصد له وأقصدين إليه 
باب  من  الشيء  قصدت  الطلب:  ومعنى  تجاهك)3(،  أي  وقصدك  قصدك  وهو  األمر، 

ضرب طلبته بعينه وإليه قصدي ومقصدي.

أما من الناحية االصطالحية فللفظة المقاصد إطالقات لكن أبرزها وأكثرها تداوال 
المصلحة جلبا والمفسدة دفعا، وهذا ما عرب عنه القرايف يف قوله: مقاصد وهي المتضمنُة 
للمصالِح والمفاسِد فِي أنفِسها)4(، و قريب منه عبارة اآلمدي: »المقصود من شرع الحكم 
إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجموع األمرين بالنسبة إلى العبد«)5(، وقبلهما نجد 
الغزالي يربط المصلحة بالمقصد فيقول: »لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود 
الشرع«)6(، وهو المعنى نفسه الذي عرب عنه الشاطبي حين أعلن نتيجة استقرائه للشريعة 
يف الموضوع فقال: »إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد يف العاجل واآلجل مًعا«)7(، 

قصد(   ( مادة  العرب،  لسان  منظور،  وابن   ،454/1 قصد(  المحيط)  القاموس  آبادي،  الفيروز  ينظر:    )1(
.353/3

)2(  البخاري، يف الجامع الصحيح، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقم 6463.
)3(  ينظر: ابن منظور، اللسان مادة ) ق ص د ( 353/3.

)4(  ينظر: القرايف، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، 192/4.
)5(  اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، تحقيق سيد الجميلي، 296/3.

)6(  أبو حامد الغزالي، المستصفى، 417-416/1.
2003م.   بيروت،  العلمية  الكتب  الشريعة، تحقيق عبد اهلل دراز، دار  الموافقات، يف أصول  الشاطبي،    )7(

.4/2
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وبعبارة أجمل وأشمل يقول: »المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن 
داعية هواه، حتى يكون عبًدا هلل اختياًرا، كما هو عبد هلل اضطراًرا«)1(.

المعاصرين يف قوله:  النجار من  المجيد  بالمصلحة عند عبد  المقصد    ونجد ربط 
»إن للشريعة اإلسالمية مقصًدا كليـًا عاًما هو تحقيق مصلحة اإلنسان وخيره«)2(، وذهب 
الصالح«  المقاصد »علم  اقرتاح تسمية علم  إلى  الرحمن  المغربي طه عبد  الفيلسوف 
لكونه علما يدور على صالح اإلنسان)3(، غير أن هذه المقاصد ليست على وزان واحد 
عند أهل الفن بل هي على مراتب: ذلك أهنا قسمت تقسيمات متعددة تبعا لتنوع اعتبار 
التقسيم، غير أن الذي يعنينا بالبيان هنا أقسام المقاصد التي تأسست عليها قضايا البحث، 

وهي كما يلي:

تحقيقها  ألجل  الشريعة  وضعت  التي  الكربى  الغايات  وهي  الكلية:  المقاصد 
لمصلحة العباد، والكليات التي تندرج تحتها مختلف أحكام الشريعة، وهي المقصودة 
بالتعريفات السابقة، عرفها الطاهر ابن عاشور بقوله: »ويراد بالكلية يف اصطالحهم ما 
كان عائدا على عموم األمة عودا متماثال، وما كان عائدا على جماعة عظيمة من األمة 

أو قطر«)4(.

أجلها  التي من  المصالح  الكلية)5(، وهي  المقاصد  يقابل  ما  هي  الجزئية:  المقاصد 
شرع كل حكم من أحكام الشريعة، ذلك أن المقصد الكلي للشريعة منتظم من جملة 

المقاصد الجزئية.

وتقسم المقاصد الكلية بحسب شدة الحاجة إليها إلى:

)1(  الشاطبي، المصدر السابق 2/ 128.
)2(  عبد المجيد النجار، يف المنهج التطبيقي للشريعة اإلسالمية تنزيال على الواقع الراهن، ص 51.

المعاصر  المسلم  مجلة  الشريعة،  مقاصد  لمبحث  علمي  تجديد  مشروع  الرحمن،  عبد  طه  ينظر:    )3(
العدد103 /السنة 2002م، ونظرياته الثالث: المقصود والقصد والقصود يف تجديد المنهج يف تقويم الرتاث، 

ص 98- 100-99.
)4(  الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص84.

)5(  ينظر: الطاهر ابن عاشور، المصدر السابق.
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مقاصد ضرورية: وهي جملة المصالح التي »ال بد منها يف قيام مصالح الدين والدنيا، 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وهتارج وفوت حياة، 
الكليات  وهي  المبين«)1(،  بالخسران  والرجوع  والنعيم،  النجاة  فوت  األخرى  ويف 
الخمس المعروفة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال)2(، اعتربها الشاطبي »أصول 

الدين، وقواعد الشريعة، وكليات الملة«)3(.

مقاصد حاجية: وهي جملة المصالح التي ترفع حياة اإلنسان من المستوى األدنى 
الضروري إلى مستوى التوسعة ورفع الحرج وانتفاء المشاق، بحيث إذا »لم تراع دخل 
على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع 

يف المصالح العامة«)4(.

مستوى  إلى  اإلنسانية  بالحياة  ترقى  التي  المصالح  جملة  وهي  تحسينية:  مقاصد 
التكريم الذي يليق هبا، وتتمثل يف »األخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب أحوال 

المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات »)5(.

فاألقسام الثالثة السابقة إنما تمثل مقاصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء، جاءت 
مرتبة ترتيبا ال زما، »فالضروريات آكدها ثم يليها الحاجيات والتحسينات«)6(، وهناك 
ومقاصد  لإلفهام،  الشريعة  وضع  من  الشارع  كمقاصد  تابعة،  تفصيلية  أخرى  مقاصد 
الشريعة  وضع  من  الشارع  ومقاصد  بمقتضاها،  للتكليف  الشريعة  وضع  من  الشارع 

لالمتثال حسب تصنيف الشاطبي)7(.

)1(  الشاطبي، الموافقات 19/2.
)2(  ينظر: الشاطبي، الموافقات 8/2، والغزالي، المستصفى 278/1.

)3(  الشاطبي، لموافقات، 7/2.
)4(  الشاطبي، المصدر السابق 9/2.

)5(  الشاطبي، المصدر السابق.
)6(  الشاطبي، الموافقات 17/2. 

)7(  ينظر: الشاطبي، المصدر السابق، كتاب المقاصد.
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استعمال  جرى  المذكورة  بمراتبها  دفعا  والمفسدة  رعيا  المصلحة  معنى  وعلى 
مصطلح المقاصد قيدا وصفيا للرتاث يف هذا العمل من خالل مراجعات اإلمام ياسين 

لقضايا البحث المقاصدي.

:(1( ن س�ي 6. عبد السالم �ي

)1347ه(  ولد  إبراهيم  بن  اهلل  عبد  بن  السالم  عبد  بن  محمد  بن  السالم  عبد  هو 
الموافق لـ1928م، تخرج يف معهد ابن يوسف بمراكش الذي كان يدرس فيه كبار علماء 
المغرب، قضى فيه أربع سنوات من الدراسة، ثم عمل يف سلك التعليم لمدة 20 سنة 
تدرج خاللها يف مجموعة من المناصب الرتبوية واإلدارية العالية، ومثل خاللها المغرب 

يف عدد من الملتقيات البيداغوجية الدولية.

بعث بنصيحة مفتوحة إلى ملك المغرب الراحل الحسن الثاين سنة 1974م، وهي 
عبارة عن رسالة يف أكثر من مائة صفحة سماها »اإلسالم أو الطوفان«، وقضى على إثرها 

ثالث سنوات وستة أشهر سجنا دون محاكمة. 

صدر له من المؤلفات ما يربو عن األربعين يف قضايا متنوعة مع وحدة الموضوع، 
من أمهات كتبه: المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، وكتاب تنوير المؤمنات وكتاب 
اإلحسان وكتاب العدل وكتاب نظرات يف الفقه والتاريخ، وكتب أخرى منها ما هو يف 
قضايا فكرية وسياسية، ومنها ما هو يف قضايا فلسفية، ومنها ما هو جملة كتب تنظيرية 

مندرجة تحت دولة القرآن، ومنها دواوين شعرية.

لإلمام قدرة خاصة على الكتابة والمحاضرة بلغات متعددة أهمها العربية والفرنسية 
الذي  المتكامل  مشروعه  والفكرية  العلمية  آثاره  أبرز  من  واألمازيغية،  واإلنجليزية 
ينعت أكاديميا بنظرية المنهاج النبوي، أما أجل آثاره العملية فجماعة العدل واإلحسان 
العشرين، وتصنف اآلن أكرب وأقوى حركة  القرن  الثمانينيات من  التي أسسها يف بداية 

)1(  تنظر تفاصيل السيرة العلمية والدعوية لعبد السالم ياسين يف موسوعة سراج إصدار 2012/2.1م، ويف 
www.yassine.net :موقعه االلكرتوين
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إسالمية بالمغرب، تميزت يف وقت مبكر عن باقي الحركات اإلسالمية بالءاهتا الثالث: 
ال للسرية، وال للعنف، وال الرتباط تنظيمي بجهة خارجية.

اج النبوي: 7.  امل�ن

القرآن يف قوله  النهج والمنهج والمنهاج من هنج وهو الطريق الواضح)1(، وورد به 
المنهاج  عباس  ابن  وفسر  )المائدة:38(،  َوِمْنَهاًجا﴾   

ً
ِشْرَعة ْم 

ُ
ِمْنك َنا 

ْ
َجَعل  

ّ
ٍل

ُ
﴿ِلك تعالى: 

المنهاج  أن  السابقة  اآلية  من  انطالقا  ياسين  اإلمام  وذكر  الواسع)2(،  الواضح  بالطريق 
»تطبيق للقرآن وتجسيد يف حياة الفرد وتاريخ البشر لتعاليمه. المنهاج عبارة عن السنة، 

والسنة عمل تابع لعلم، عمل تاريخي مرتب يف الزمان«)3(. 

فالمنهج والمنهاج عند اإلمام ياسين يشرتكان يف المعنى العام، لكنهما متمايزان من 
حيث إن المنهج كيفية بشرية للقول والتعليم والفعل، بشرية محضة، بينما المنهاج قول 
عند  من  رسوٌل  مراحلها  وقاد  الوحي  هبا  جاء  بكيفية  لكن  نعم،  بشري  وفعل،  وتعليم 
الّله عز وجل«)4(، أما المنهاج و»المنهجية العلمية« فيفرتقان من »حيث كون المنهجية 
العلمية موضوعها الكون ونتائج مالحظتها وتجربتها وافرتاضاهتا قوانين تحكم الكون 
وحركته، بينما المنهاج موضوعه اإلنسان، ومصير اإلنسان يف الدنيا واآلخرة. والكون 
الحيوي ومصدر  تابع لإلنسان، ال يستغني اإلنسان عنه ألنه مجاله  وأسراره ونواميسه 
المنهج  عملية  أن  يف  يجتمعان  اإلمام  نظر  يف  لكنهما  وقوته.«)5(،  بقائه  وعماد  معاشه 

العلمي تعطي نتائج كونية، والمنهاج النبوي يعطي نتائج إنسانية.«)6(.

383/2، والزمخشري، أبو القاسم محمود، أساس البالغة  )1(  ينظر: ابن منظور، اللسان، مادة )ن هـ ج( 
مادة )ن ه ج( ص472.

والتنوير  التحرير  الطاهر،  عاشور،  وابن  ض282،  التنزيل  معالم  الحسين،  محمد  أبو  البغوي،  ينظر:    )2(
.223/6

)3(  ياسين، عبد السالم، مقدمات يف المنهاج ص25.
)4(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.
)5(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.
)6(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.



25مدخل منهجي

أما من حيث الوظيفة االسرتاتيجية للمنهاج النبوي، فيحددها اإلمام ياسين يف تناول 
»كليات الرتبية، وكليات الجهاد، بما يف ذلك تنظيم حزب اهلل بما يضمن إحياء رجال 
عرب  الصاعد  الطريق  -على  النبوي  المنهاج  على  الكل  وتحريك  أمة،  وإحياء  ونساء، 
لكل  بالنسبة  الميمنة  يف  اهلل  ولرضى  لألمة  بالنسبة  اإلسالمية  للخالفة  العقبة-المؤدي 

مؤمن ومؤمنة.«)1(.

التاريخ  تفسير  يف  اإلمام  فيجملها  النبوي  للمنهاج  المنهجية  الوظائف  حيث  ومن 
تربية  ودولة،  دعوة  اإلسالمية  الخطة  رسم  ويف  المستقبلية،  النظرة  فتح  ويف  والواقع، 
وتنظيما وزحفا، ويف معرفة الروابط الشرعية بين أمل األمة وجهادها، ويف معرفة مقومات 
األمة وهي تبحث عن وحدهتا، ويف إحياء عوامل التوحيد والتجديد، ويف معالجة مشاكل 

األمة الحالية قصد إعادة البناء.«)2(.

ونقصد بالمنهاج النبوي يف سياق هذا العمل البحثي ما أثله اإلمام عبد السالم ياسين 
من مشروع فكري متكامل لتغيير واقع األمة أفرادا وجماعة من أجل تحقيق مقصدين 
اثنين أحدهما إحساين وهو االرتقاء بالفرد بالرتبية اإليمانية عرب مدارج اإليمان إلى مرتبة 
اإلحسان، وثانيهما استخاليف وهو التمكين لألمة يف التاريخ وسيادة الحضارة اإلسالمية 
إلى مرقاة  الفتنة والتخلف  للبشرية)3(، وذلك من خالل نقل األمة من  العالم خدمة  يف 
اإليمان والتمكين، ومن واقع التجزئة إلى أفق الوحدة ومن نظام الجرب إلى دولة الخالفة 

الثانية، وذلك على أساس الخصال العشر وشعب اإليمان)4(.

ويف الجملة فنظرية المنهاج النبوي تشكل عصارة تجربة واجتهاد وتأمل وتألم اإلمام 
ياسين عرب سنين عددا قضاها وهو يردد النظر يف آيات وحي اهلل كتابا وسنة، ثم يف آياته 

)1(  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي ص22.
)2(  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص12.

)3(  ينظر: ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي ص11 وص15.
)4(  الخصال العشر هي عشر وحدات وزع عليها األستاذ ياسين شعب اإليمان السبع والسبعين الواردة يف 
الحديث برواية مسلم، وتشكل هذه الخصال المنظمة وفق خطة تربوية تنظيمية جهادية لبنات مشروع نظرية 

المنهاج النبوي.
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البشرية من فلسفات ونظريات فكرية وعلوم معرفية وتجارب بشرية ومعارف إسالمية 
وتاريخ الحركات اإلسالمية واإلنسانية، وغيرها من المصادر المتعددة والمتنوعة التي 

أفاد منها قبل أن يوفق يف وضع نظريته يف المنهاج النبوي.
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الفصل األول:

مراجعات يف التراث العلمي
عند اإلمام ياسني مقصدا ومنهجا
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ابتداء  يستلزم  اإلسالمي  العلمي  للرتاث  اإلمام  مراجعات  عن  الحديث  أن  غرو  ال 
رصدا علميا موثقا للمقاصد المرجوة من هذه المراجعات، وهذا هو مضمون المبحث 
العلمي، فيكون  النقدية للرتاث  القراءة  الذي سار عليه اإلمام يف هذه  األول، والمنهج 

قضية المبحث الثاين.

املبحث األول: مقاصد مراجعات التراث العلمي عند اإلمام عبد السالم ياسني

تبخيسا  المعاصر  وقتنا  يف  اإلسالمي  العلمي  الرتاث  نقد  يحرتف  من  هناك  كان  إذا 
على  تشرتك  مختلفة  تيارات  من  الرتاث  لهذا  اإليديولوجي  التأويل  سياق  يف  وتسفيها 
رحمه  اإلمام  فإن  الرتاث«)1(،  »مذبحة  طرابيشي  جورج  يسميه  فيما  مناهجها  اختالف 
اهلل جعل من مراجعاته للرتاث جزءا من مشروعه العلمي العملي المتكامل: »المنهاج 
النبوي«، ومقتضى من مقتضياته والزما من لوازمه، وليست مجرد قضية معرفية معزولة، 
غير أن القصد الكلي لمشروع المراجعات عند اإلمام رحمه اهلل هو ما أعلنه بوضوح يف 
الفردية  العبادات  الذي يشمل كل  الكلي  الفقه  إليه هو  الذي نحن بحاجة  قوله: »لكن 
حضن  إلى  وإعادهتا  األمة  إحياء  وظيفة  يؤدي  واحد  نسق  يف  الجزئية،  والمعامالت 

الشريعة وصراط اهلل.«)2(.

البحث عن  الوحي، وهو  الجملة يختزل اإلمام مراده من مراجعاته لمعارف  وهبذا 
العلمي -على سعته وتعدده وغناه -، وهي  تراثنا  أو تكاد يف  المفقودة  الكلية  المعرفة 
المعرفة التي يسعى اإلمام من خالل مراجعاته النقدية إلى تحقيق امرين اثنين: أحدهما 
اإلمام،  تعبير  حسب  الكلي  الفقه  سلك  يف  العلمي  الرتاث  تفاصيل  نظم  وهو  نظري: 
وثانيهما عملي وظيفي وهو أن يتحول الفقه الكلي إلى منهاج عمل لتغيير ما باألمة من 

سوء حال إلى حال السواء يف ظل هدى اهلل.

فرتديد النظر يف الرتاث العلمي عند اإلمام إنما هو بحث حثيث وسعي علمي عملي 
من  التمكن  أجل  من  وذلك  الرتاثية،  الجزئية  المعارف  من  الكلي  الفقه  معارف  لبناء 

)1(  ينظر: تفاصيل التأويل اإليديولوجي للرتاث من تيارات ماركسية وقومية وفلسفية يف: طرابيشي، جورج، 
مذبحة الرتاث يف الثقافة العربية المعاصرة، بيروت: دار الساقي، طبعة2012/3م.

)2(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي ص 222.
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الرتاث  فمعارف  القادم،  والمستقبل  الماثل  والواقع  التاريخ  لقضايا  الشمولي  اإلبصار 
رغم صورهتا المجزأة كنوز مدفونة يف الدفاتر، غير أن مفتاح اإلفادة منها يف نظر اإلمام 

هو الفقه الجامع)1( القادر على صياغة مشروع عمل متكامل.

عليه  بنى  الذي  األعظم  الهم  هو  الكلية  بالمعرفة  الجزئية  المعرفة  ضبط  وإشكال 
اإلمام الشاطبي مشروعه التجديدي يف كتابه الموافقات حيث قال: »فمن الواجب اعتبار 
تلك الجزئيات هبذه الكليات عند إجراء األدلة الخاصة من الكتاب والسنة واإلجماع 
والقياس إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياهتا، فمن أخذ بنص مثال يف جزئي 
فهو مخطئي  كليه  بالجزئي معرضا عن  أخذ  أن من  أخطأ، وكما  فقد  كليه  معرضا عن 

كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه«)2(.

فهذا القصد األعظم عند اإلمام ياسين من مراجعاته لمعارف الوحي الرتاثية المختزل 
لتلك  العملية  الوظيفة  تعكس  تبعية  مقاصد  عنه  تتفرع  الكلية،  المعرفة  لبناء  السعي  يف 

المعرفة الكلية التي ينشدها اإلمام ياسين، نذكر منها:

ي القلوب:
ن

ان � �ي 1. قصد بناء الإ

التقويمية  المراجعات  هذه  من  السابق  الكلي  القصد  عن  المتفرع  العملي  فالقصد 
نربي  »كيف  العملي:  السؤال  عن  اإلجابة  يف  ينحصر  ياسين  اإلمام  عند  العلمي  لرتاثنا 
اإليمان يف القلوب؟«)3(، ذلك أن تقويم الرتاث العلمي وتجديده متفرع يف نظر اإلمام 

عن تجديد اإليمان يف القلوب، وذلك من وجهين اثنين:

وجه تأصيلي:

 وهو أن العمل متفرع عن اإليمان وناشئ عنه كما تقرر، فال يصلح العمل وينفع إال 
بصالح اإليمان وتجدده يف القلوب، مصداقا لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم« أال وإن 
يف الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي 

)1(  ينظر: ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص16.
)2(   الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات 5/3 .

)3(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا ص22.
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القلب«)1(، لذلك حرص اإلمام أن يجعل الفرع خادما ألصله فيكون القصد من تحصيل 
العلم ومراجعته وتقويمه إثمار اإليمان يف القلوب، حتى ال تخرج قضايا العلم والمعرفة 
وهو  بالتعبد،  جاء  إنما  »الشرع  الشاطبي:  قال  كلها،  للشرائع  الناظم  التعبد  إطار  عن 
المقصود من بعثة األنبياء عليهم السالم«)2(، فالعلم المطلوب شرعا ما أثمر خشية اهلل 
َه 

َّ
ى الل

َ
ش

ْ
َما َيخ

َّ
يف قلب صاحبه، وعمال صالحا يف واقعه كما قرر الحق سبحانه يف قوله: ﴿ِإن

َماُء﴾ )فاطر:28 (، وقص علينا كتاب اهلل أن من مميزات أهل العلم الجمع 
َ
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بين اإلمامة يف العلم واإلمامة يف العبودية يف قوله سبحانه: ﴿ِإن

 
َ
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ُ

اِسخ ﴿َوالرَّ 109(، ويف قوله:   -107 ا﴾)اإلسراء: 
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َ
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بين  الوصل  مشاهد  من  هذا  وغير   ،)9 )الزمر:   ﴾ َ
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المعرفة واإليمان يف القرآن كثير، ومن مقتضيات هذا البيان القرآين ما أكدته السنة من 
علو وخطورة مكانة أهل العلم يف اإلنابة عن النبوة يف قوله صلى اهلل عليه وسلم: »َوإِنَّ 
ُثوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ  ُثوا ِدينَاًرا َواَل ِدْرَهًما َورَّ اْلُعَلَماَء َوَرَثُة األَْنبَِياِء َوإِنَّ األَْنبَِياَء َلْم ُيَورِّ
َوافٍِر«)3( فمن أجل هذا الوصل القرآين بين العلم والعمل سعى اإلمام من خالل  بَِحظٍّ 
الحضاري  النهوض  الستئناف  والسلوك  القلوب  يف  بنائه  إعادة  إلى  العلمية  مراجعاته 

من  جديد.

وجه تاريخي: 

وهو أن الدعوة إلى اهلل عامة والدعوة اإلسالمية خاصة يف تاريخهما، ما قام هبا وال 
اؤتمن عليها إال صفوة من خلق اهلل من أنبيائه ورسله وأوليائه من العلماء والمصلحين 

)1(  البخاري يف الجامع الصحيح كتاب اإليمان، باب فضل من استربأ لدينه رقم 52، ومسلم يف كتاب البيوع، 
باب أخذ الحالل وترك الشبهات 1599.

)2(  الشاطبي، الموافقات 41/1.
الصحيح،  الجامع  يف  والرتمذي   ،3641 الحديث  رقم  1929م،  الطبعة2،  مصر:  السنن،  يف  داود  أبو    )3(
بيروت: دار ابن حزم، 2002م. رقم 2682، وابن ماجة يف السن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار 

الفكر، ) د . ت (، رقم 223، وغيرهم 
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ممن جمع فيهم العلم واإليمان، فالحلقة األولى من سلسلة حملة الشريعة يف هذه األمة 
كانت على أتم الجمع بين الفضيلتين، وهم الصحابة رضوان اهلل عليهم، ثم الذين يلوهنم 
على منهجهم ثم الذين يلوهنم، حتى خلف من بعدهم خلف انفصل فيهم ما اجتمع يف 
سلفهم، فأنتجوا بعلمهم الجدل بدل العمل، ومنهم من سخر علمه من أهل الزيغ لتزيين 
المنكر وتأويل النصوص على غير وجهها انتحاال للباطل، فما قام يف وجه هؤالء والدب 
عن حياض الشريعة إال العدول من العلماء العاملين الورعين، تماما كما أخربنا بذلك 
المصطفى صلى اهلل عليه وسلم يف قوله: »َيِرُث َهَذا اْلِعْلَم مِْن ُكلِّ َخَلٍف ُعُدوُلُه، َينُْفوَن 

َعنُْه َتْأِويَل اْلَجاِهلِيَن، َواْنتَِحاَل اْلُمْبطِلِيَن، َوَتْحِريَف اْلَغالِين«)1(.

فقد تفرعت علوم الشريعة أصوال وفروعا حتى أدخل فيها ما ليس منها من الحشو 
واالستطرادات النظرية، حتى كادت تبعد عن مقاصدها، ثم انحصر الفقه يف االشتغال 
بالرسوم الجدلية والمعاين الصورية، حتى وصف بعضهم حال الفقه يف تلك المرحلة 

من تاريخ الفقه بقوله:
طـــرا الــــعــــر  هــــــذا  ــاء  ــ ـ ــهة ــ فـ ــلــم لمأرى  ــوا ب ــل ــغ ــت ــعــلــم واش ــوا ال ــاعـ أضـ
ــم ـ ــ�ن مـ ــق  ــ ــل ــ ت مل  ـــــــم  ظـــــــر�ة �ن ــم)2(إذا  ــل ــس ــم ال ن ــم لـ ــن لـ ــي ــرف ــوى ح ــ س

وهذا ما اضطر عددا من العلماء إلى مراجعات هذه العلوم قصد تجديدها وتخليصها 
مما أضر هبا، فألف لهذا الغرض أبو حامد الغزالي كتابه الشهير: إحياء علوم الدين الذي 
والفقهاء  الفقه  أحوال  خرب  الذي  وهو  اإليمان،  بروح  الشرعية  المعرفة  ربط  فيه  التزم 
إرضاء  إلى  المبتدعة  وقمع  الدين  عن  الدفاع  مجرد  من  تحولت  التي  النظر  ومجالس 
المعارف  النفيس«شجرة  الدين بن عبد السالم كتابه  )3(، وألف بعده عز  شهوة األمراء 
واألحوال« الذي أعاد به لعلوم الشريعة روحها ومقاصدها الوظيفية المفقودة، وكتابه 

)1(  البيهقي يف السنن الكربى، باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث، رقم 20911.
)2(   حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون وبذيله المكنون يف الذيل على كشف الظنون، 
بيروت  الفكر  دار  باشا  إلسماعيل  الظنون  كشف  من  المصنفين  وآثار  المؤلفين  وأسماء  العارفين،  وهدية 

1982م وطبعة دار الكتب العلمية 1982 بيروت.
)3(  ينظر: الغزالي، إحياء علوم الدين 55/1.
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المصالح  بين  الموازنة  لمنهج  فيه  قعد  الذي  األنام«   مصالح  يف  األحكام  »قواعد 
والمفاسد، فاكتملت عمارة المراجعة والتجديد بأبي إسحاق الشاطبي الغرناطي الذي 
أعاد النظر يف الدرس األصولي، الذي أثقل بقضايا التجريد واالستطراد، يف سفره النفيس 
»الموافقات«، الذي راجع فيه الدرس األصولي منهجا وتبويبا ووظيفة ومقصدا، وقد 
أعلن فيه رحمه اهلل من جملة ما أعلن وقرر أن »ما ال ينبني عليه عمل غير مطلوب يف 

الشرع«)1(، وأن »روح العلم هو العمل وإال فالعلم عارية وغير منتفع به«)2(.

وتواصلت حركة المراجعة والتجديد يف العلوم اإلسالمية يف العصر الحديث على 
وأبي  عبده،  محمد  أمثال  من  بارزين  أعالم  خالل  من  وأولوياهتا  مناهجها  اختالف 
الثعالبي،  الندوي، ومحمد إقبال وغيرهم مشرقا، ومن أمثال محمد الحجوي  الحسن 
وأبي شعيب الدكالي، ومحمد بن العربي العلوي، والطاهر بن عاشور وعالل الفاسي 

وعبد اهلل كنون وعبد السالم ياسين وطه عبد الرحمن مغربا.

فما قام به اإلمام ياسين من مراجعات علمية إنما هو امتداد نوعي واستئناف متجدد 
لتلك الحركة العلمية التجديدية الساعية لوصل ما انفصل يف عمارة العلم.     

ي العقول:
ن

هاد � 2. قصد بناء عمل الب

وجب  العمل)3(،  واجهات  لمختلف  شامال  علما  الجهاد  المرحوم  اإلمام  عد  وقد 
بناؤه يف العقول، فمن مشموالت كليات الجهاد يف الفقه التجديدي عند اإلمام ياسين 
على  الكل  وتحريك  أمة،  وإحياء  ونساء،  رجال  إحياء  يضمن  بما  اهلل  حزب  »تنظيم 
المنهاج النبوي -على الطريق الصاعد عرب العقبة - المؤدي للخالفة اإلسالمية بالنسبة 

لألمة ولرضى اهلل يف الميمنة بالنسبة لكل مؤمن ومؤمنة«)4(.

)1(  الشاطبي، الموافقات 38/1.
)2(  الشاطبي، المصدر السابق 42/1.

)3(  فالجهاد هو الخصلة الخاتمة لخصال العشر التي انبنى عليها مشروع المنهاج النبوي عند األستاذ ياسين. 
ينظر: ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي ص331.

)4(  ياسين، عبد السالم، المرجع السابق ص22.
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هكذا يرى اإلمام أن الجهاد الذي يقتضيه واقع األمة يتمثل يف البناء الحضاري الشامل 
الذي يتوقف لزوما على العلم بتفاصيل العمل اإلجرائي المطلوب، وهو الذي يسميه » 
دراية التحرك بين الناس«)1(، فالجهاد عنده واجهة عملية تنفيذية للواجهة العلمية النظرية 
التجزئة  اقتضاهما واقع  المفهومين وظيفي وتكاملي  بين  والرتابط  ممثلة يف االجتهاد، 
فالشتات  العملي،  المستوى  أو على  المعريف  المستوى  يف مجتمعات األمة سواء على 
المعريف يف نظر اإلمام ال يجمع إال باالجتهاد، كما أن الشتات السياسي واالجتماعي ال 

يلتأم إال بالجهاد)2(، كل ذلك »يف سياق تجدد يف النيات والحركة والجهاد«)3(.

الفقه  بناء  ياسين  اإلمام  نظر  يف  يروم  إنما  المجزأ  العلمي  تراثنا  فتجديد  وإجماال، 
الكلي القادر على وصل ما انفصل من علم وإيمان، وعلم وعمل، وجهاد واجتهاد، يف 

سياق حركة منظمة سالكة على المنهاج النبوي.

)1(  ياسين، عبد السالم، المرجع السابق.
)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص17.

)3(  ياسين عبد السالم، نظرات ص16.
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املبحث الثاين:
األصول املنهجية ملراجعات التراث العلمي عند اإلمام ياسني

إن مشروع المراجعات التي قام هبا اإلمام ياسين يف الرتاث المعريف اإلسالمي مقتضى 
من مقتضيات مشروعه الحضاري الكلي، أقامه على منهج واضح ذي األصول اآلتية:

اث ي تقو�ي ال�ة
ن

ك�ي الو�ي �
ة

ول: �
أ
صل ال

أ
ال

متفرع عن  للقرآن واالستجابة ألوامره ونواهيه  أن االحتكام  ياسين  اإلمام  قرر  لقد 
اإليمان والتعلق به، والكفر مانع من ذلك كله)1(، يقول: »إنما يحتكم إلى القرآن، ويرقي 
فهمه إلى التلقي عن القرآن، ويحفظ حرمة القرآن، من كان القرآن ربيع قلبه، والنظر فيه 

قرة عينه، واالمتثال له راحة روحه، ال يضيره مع هذا أن يستفيد من علوم األئمة«)2(.

فمن ال يؤمن بالقرآن وال يعرف قيمته وقدره ال يحتكم إليه، إنما يحتكم إليه ويمتثل 
ُه 
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التقليد يف نظر اإلمام ياسين مانع ثان من االحتكام للقرآن لما يشكله تقليد  كما أن 
الرجال وتقديس اجتهاداهتم ونزع النسبية عنهم من حجب معرفية ومنهجية بين المقلد 
التجرد  يستطيع  »ال  اهلل:  رحمه  اإلمام  يقول  اهلل،  كتاب  يف  المعرفية  الهداية  ومصدر 
فحول  من  فحل  قدمي  عند  رقدوا  الذين  المقلدة  وتحكيمه  المباشرة  القرآن  لحاكمية 
العلماء الماضين إلى عفو اهلل إن شاء اهلل، جاهلين نسبية ذلك الفحل أو ذلك المذهب 
السياسية  اجتهاده  ومالبسات  عهده،  يف  الحكم  وتاريخ  تاريخه،  إطار  يف  ومحدوديته 

واالجتماعية والشخصية والصراعية المذهبية التي خاضها«)3(.

)1(  ينظر: ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص24.
)2(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص23.
)3(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص22.
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الكفر  عائقي  من  بالتحرر  مشروط  ياسين  اإلمام  نظر  يف  للقرآن  فاالحتكام  ولذلك 
القرآن بين أصيله  التمييز بمعيار  الناظر يف الرتاث العلمي من  التقليد ليتمكن  وسلطان 
ودخيله، وبين المفيد المناسب وبين غيره، فنفيد من تراث سلفنا ما ينفع واقعنا وقضايانا 
مما يشهد له القرآن، يقول اإلمام: » يف تجارب سلفنا الصالح من العلماء ويف محاوالهتم 
بإثراء تجربتنا، وتقويم محاوالتنا، وتوجيه اجتهادنا إن نحن  واجتهاداهتم ما هو حرّي 
وضعناها جميعا أمام القرآن والقرآن يحكم، نفحصها على ضوئه، يف نشوئها وتسلسلها، 
وإقدامها  فيها،  وتأثيرها  العامة  الحياة  بحركة  وتأثرها  ومناهجها،  أشكالها  وتعاقب 

وإحجامها، ونتائج صواهبا وخطئها«)1(.

ك�ي اللكيات القرآنية الثالث: الشورى والعدل والإحسان
ة

� : ي
صل الثا�ن

أ
ال

كان مدار مراجعة الرتاث العلمي اإلسالمي وتجديده عند اإلمام ياسين على كليات 
هذا الرتاث ال على جزئياته، لذلك  التمس من القرآن الكريم كليات معيارية تستجيب 
لمطالب القرآن التي يراها اإلمام غائبة يف واقع األمة المسلمة واختفت يف وقت مبكر من 
تاريخها، ومطلوبة لمستقبلها، وهو ما مكن الرجل من الوضوح المنهجي يف مراجعته 
والمعالجة الوظيفية لتقويمه، وهي كليات ثالث: العدل واإلحسان والشورى)2(، فعلى 
أساسها يراجع الرتاث االجتهادي، يقول: »أمام القرآن وهو يحكم نسائل تلك التجارب 
وذلك االجتهاد عما فعل العدل الذي أمر اهلل عز وجل به يف القرآن ؟ وأنى سارت الشورى 
وصارت؟ وأّيًة سلك اإلحسان؟ ماذا فعل كل أولئك يف فقه هذا المذهب وسلوك تلك 

الطائفة واستبداد ذلك السلطان«)3(.

فاإلمام هنا يقارن بين ما تقرر يف النص القرآين من كليات متعالية عن الزمان والمكان 
وقرائن األحوال، وبين مآالت تلك الكليات يف دنيا الناس عرب التاريخ، وهي المقارنة 
التي تمكن من معرفة أوجه االختالل وألوان االعتالل يف تاريخ األمة السياسي والثقايف 

)1(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص 33.
)2(  ينظر: المصدر السابق ص 18 و 19 و 23 و 32.

)3(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص33.
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والتشريعي واالجتماعي، وهذه لفتة منهجية عميقة، تمكننا من وضع أحوال المجتمعات 
والدول يف مختلف األزمنة تحت ضوء القرآن الكاشف.

وعلى المستوى الرتاث المعريف التفصيلي، تتعين يف نظر اإلمام محاكمته إلى الكليات 
الشرعية، حيث يقول: »وما فرعوا من األحكام ثمرة مذكورة مشكورة إن لم يتعارض 

شيء منها مع منهاج السنة الكلي: الشورى والعدل واإلحسان«)1(.

صولي
أ
ي وال

اث الف�ة ي لل�ة
ن صل الثالث: مراعاة السياق التار�ي

أ
ال

أصر اإلمام ياسين على الربط المنهجي بين تراث االجتهاد األصولي وإطاره التاريخي 
بمالبساته وأسئلته وقضاياه، خالفا لمن ألف دراسة معارف الرتاث مجردة من سياقها 
وتأويله  وتفسيره  قراءته  منهجيا  تقتضي  وبشريته  االجتهادي  الرتاث  فنسبية  التاريخي، 
وفق شروطه الزمانية والمكانية التي أنتج فيه من حيث التحديات واإلكراهات وحدود 
شروط  من  غيرها  إلى  الحاصلة  المعارف  وحجم  المتاحة،  واإلمكانات  االختيارات 
السياق التاريخي، فقد ظل أهل العلم يف األمة يتعاملون مع نصوص الوحي التأسيسية 
تفسيرا وتأويال واستدالال وترجيحا ونقدا من منطلق بنك المعارف الذي تحصل لديهم، 
بحيث كلما توسع حجم بنك المعارف يف الزمان والمكان ولدى األشخاص، اتسع أفق 
التفكير،  أفق  ضاق  المعارف  شحت  وكلما  واالستدالل،  والتأويل  التفسير  يف  التفكير 

وساء التأويل، وضعف التنزيل. 

المقوالت  بين  بالتمييز  تتأتى  إنما  العلمي  تراثنا  من  الحقيقية  اإلفادة  أن  شك  وال 
واألصول  المستقرأة  الكلية  المعارف  وبين  إنتاجها،  يف  المتبع  المنهج  وبين  المعرفية 
المقررة واألحكام التعبدية المتعالية عن خصوصيات الزمان والمكان، وبين المقوالت 
خاصة  أجواء  ويف  وبادت  انقرضت  عينية  لقضايا  زمنية  أجوبة  سيقت  التي  االجتهادية 
تبدلت، فنفيد من مناهج االجتهاد التي هبا تفاعل أهل العلم يف الماضي مع أسئلة زماهنم، 
وتحديات وقتهم، ونستأنس بمقوالهتم االجتهادية الزمنية، خصوصا وأن الشرع جرى 
على التنصيص على مقاصد عديدة دون وسائلها، ألهنا وسائل غير مقصودة لذاهتا، وإنما 

)1(  ياسين عبد السالم، نظرات ص17.
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المقصود ما يتحقق هبا، ومن أمثلتها وسائل تحقيق مقصد العدل على مستوى مؤسسات 
المجتمع وبين األفراد، حيث تلتمس لتحقيق هذا المقصد أرقى ما يصل إليه أهل كل 

زمان من التنظيم المؤسسايت للمصالح الحيوية للمجتمع)1(.

ومراعاة السياق يف مختلف مراتبه من سياق النص إلى سياق المقام إلى سياق النظم 
»إذ  الخطاب،  معاين  اقتناص  يف  زم  ال  شرط   ،)2( العام  المقاصدي  السياق  إلى  الكلي 
الكالم الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلك... 
وال يدل على معناها المراد إال األمور الخارجة، وعمدهتا مقتضيات األحوال«)3(، ويؤكد 
المجمالت  تبيين  إلى  يرشد  »السياق  بقوله:  للسياق  البيانية  الوظيفية  هذه  الزركشي 

وترجيح المحتمالت وتقرير الواضحات«)4(. 

وإعماال ألصل مراعاة السياق يف تراثنا المعريف، يرى اإلمام أن العلماء بعد انتقاض 
يف  ودخلوا  االجتهاد  حرية  فقدوا  التاريخي«)5(،  »االنكسار  يسميه  الذي  الحكم  عروة 
ظروف استثنائية وفتن مظلمة أحاطت هبم حتى أصبحوا بعبارة اإلمام » رهائن مقهورة 
يف قبضة العض والجرب لم يخلفوا لنا إال نثارا من العلم ال يجمعه مشروع متكامل ألن 
الحديث عن الحكم وسلطانه ما كان ليقبل والسيف مصلت، وما كان بالتالي ليعقل أو 
ينشر، إال إذا احتمى يف جزئيات »األحكام السلطانية« التي تقنن للنظام القائم ال تتحدث 
وِحَكِم  األمراء  بفضائل  المزينة  البالط  آداب  أو دخل يف جنينات  تام،  باحرتام  إال  عنه 

اإلحسان األبوي إلى الرعية.« )6(.

ثنائية الوسيلة والمقصد مدخال لمراجعة قضايا اجتهادية معاصرة، مجلة المدونة  )1(  ينظر: رفيع محماد، 
لمجمع الفقه اإلسالمي بالهند، العدد 16، السنة الرابعة، ص92.

القرآين  المؤتمر  أبحاث  التفسيرية،  األقاويل  بين  الرتجيح  السياق يف  دور  عروي،  محمد  إقبال،  ينظر:    )2(
الثاين، منشورات جمعية المحافظة على القرآن الكريم، األردن. ص 565

)3(  الشاطبي، الموافقات 258/3.
)4(  الزركشي، البحر المحيط، 8/ 54.

)5(  ينظر: ياسين عبد السالم، المرجع السابق ص 26.
)6(  ياسين عبد السالم، المرجع السابق ص11- 12.
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نظام  إلى  الراشدة  الخالفة  نظام  من  اإلسالمي  الحكم  تحول  حدث  فإن  ولذلك   
شكل  جسام)1(  ومآسي  عظام  أحداث  من  ذلك  تال  وما  األمويين  زمن  العاض  الملك 
بين طبيعة االجتهاد األصولي زمن الخالفة  به  مرتكزا منهجيا عند اإلمام ياسين، يميز 
الراشدة القائمة على العدل والشورى وبيعة االختيار، وبين عهد الملك العاض القائم 
الحدث  لهذا  لما  وذلك  الحكم)2(،  يف  الوراثة  وبدعة  واإلكراه  السيف  عصبية  على 
السياقي من أثر يف التحوالت العامة يف األمة ويف الجانب المعريف خصوصا، لذلك لزم 
النظر حسب اإلمام ياسين إلى الرتاث العلمي » من حيث موقعه من الحكم والظرف 
التاريخي والصراعات المذهبية وموقف أهل العلم رضي اهلل عنهم المحافظ المشفق 

على بيضة األمة أن ترام، وعلى حماها أن يضام«)3(.

عاشه  الذي  الخطير  والظرف  البئيس  الواقع  إبراز  على  حرص  ياسين  فاإلمام 
الرتخص  بفقه  آخرون  وصانعه  واالختيار  العزيمة  بفقه  بعضهم  وقاومه  السلف  علماء 
يف  رأيه  المجتهد  أبدى  »فإن  العام  الشأن  دائرة  عن  مدفوع  الكل  ألن  واالضطرار، 
»السياسة الشرعية » فإنما هو آمر بالمعروف ناه عن المنكر من خارج ويف حدود ال ينبغي 
على  األموي  االنقالب  تلت  التي  االستثنائية  التاريخية  الظروف  وهي  يتعداها«)4(،  أن 
الحكم اإلسالمي، وتطورت سوءا مع الزمان وازدادت قتامة مع األحداث، فآل األمر  
بإعالن  المعريف  اإلنتاج  انحباس  إلى  ياسين  اإلمام  حسب  ومصابرة  مقاومة  طول  بعد 

انسداد باب االجتهاد هناية القرن الرابع الهجري)5(.

الذي  التاريخي  بالسياق  الرتاثي  المعريف  المنتج  ربط  على  ياسين  اإلمام  فحرص 
ظهر فيه بأسئلته وقضاياه وإكراهاته أكسبه رؤية واضحة للموضوع تأسست على تعليل 

)1(  ينظر: رفيع محماد، شباب األمة بين سؤال الوعي التاريخي وإشكال بناء الرؤية المستقبلية ص27.
بعدها،  وما  ص11  والملك  والخالفة  ص10،  والتاريخ  الفقه  يف  نظرات  السالم،  عبد  ياسين  ينظر:    )2(

البيضاء: مطبعة األفق، ط2001/1م.
)3(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص16.

)4(  ياسين عبد السالم، المرجع السابق ص 72.
)5(  ينظر: ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم، البيضاء: مطبعة األفق، ط1/  ص 66.
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مبدأ  التزام  من  اإلمام  مكن  الذي  األمر  بأصولها،  والمواقف  اآلراء  وربط  األحكام  
االنصاف يف قراءته للرتاث، فحين تحدث على سبيل المثال عن فتوى »االستيالء على 
العلماء، لم يجرد  بين  أثارته من جدال ونزاع  الفقه اإلسالمي وما  الحكم«)1( يف تراث 
المسألة من سياقها التاريخي وإنما ربطها بظروف القول هبا فأحسن الظن بالقائلين هبا 
أوقفهم عنه واقع  » لكْن  الحق ال يفرتون عنه  يلتمسون يف نظره  إنما  وأعذرهم، ألهنم 

حكم عاض له عصبية هبا يقوى وليس مع العلماء قوة منظمة«)2(.

وعلى ذات المنوال فسر الرجل ما ذهب إليه أهل مقاصد الشريعة من التعبير عنها 
يقول:  اليوم، حيث  األمة  فقدته  استعالء حضاري  كانوا عليه من  بما  الحفظ)3(  بصيغة 
معنوي  تحد  أي  أمامهم  يكن  لم  استعالء حضاري.  موقع  من  يتكلمون  »كان علماؤنا 

يصول عليهم بتفوق نموذجه. لذلك كان حفظ ما عندهم غاية ُسْؤلهم«)4(.

مة ومصالها 
أ
صل الرابع: مراعاة واقع ال

أ
ال

الكربى  وإشكاالته  األمة  حال  واقع  من  الرتاث  تجديد  يف  ياسين  اإلمام  انطلق 
االنتقال  أجل  من  وإصالحا،  تغييرا  التجديد  بمشروع  المقصود  ألنه  الكلية  ومطالبه 
الثانية  الخالفة  الحضاري تحت  التمكين  إلى  الجربي  الحكم  الفتنة تحت  به من درك 
المقاربات  عن  بعيدة  اإلسالمي  العلمي  للرتاث  مراجعاته  فجاءت  النبوة،  منهاج  على 
النظرية المجردة، ومرتبطة بما يجيب عن أسئلة الزمان الحاضر التي منها انطلق أصال 

يف مشروعه التجديدي.

وقد أفصح اإلمام ياسين بوضوح تام عن أصل مراعاة واقع األمة يف منهج تجديده بعد 
األصل الشرعي حين قال: »نرجع إلى تأصيالهتم ناظرين إليها من إزاء القرآن والسنة، 

)1(  سيأيت الحديث عنها بتفصيل يف الفصل الرابع.
)2(  ياسين عبد السالم، العدل ص 95.

)3(  سيأيت الحديث عن المسألة بتفصيل يف الفصل القادم.
)4(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص98.
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معيارين،  الرتاث  لمراجعة  فجعل  وظروفنا«)1(،  واقعنا  زاوية  من  أيضا  إليها  ناظرين 
أحدهما تأصيلي والثاين تنزيلي واقعي.

مناطاهتا  على  الشرعية  األحكام  تنزيل  يف  معترب  أصل  وأهله،  الزمان  حال  فاعتبار 
لمقصود  تحقيقا  والحال  والمكان  الزمان  يف  للمفسدة  والدافعة  للمصلحة  الجالبة 
الشارع، فليست النفوس يف قبول األعمال الخاصة على وزان واحد كما يقول الشاطبي 
يف حق آحاد األمة)2( فما بالك إذا تعلق األمر بمجموع األمة، فإدراك الواقع واستيعاب 
خصوصياته وحيثياته مقدمة الزمة عليها يتأسس إدراك وجه المصلحة المرجو جلبها أو 
المفسدة المطلوب درؤها من األحكام المنزلة، وذلك بناء على أن »شرع اهلل أينما كانت 
مصلحة المسلمين. ومن ال يعرف واقع المسلمين ومنابع الفتنة يف تاريخه، وحاضرهم 
يف العالم وحضورهم، وطبيعة الصراع الدائر بين اإلسالم والصليبية اليهودية، ال يستطيع 

أن ينزل شرع اهلل على واقع يستعصي، ويمتنع، ويماطل«)3(.

النظر  يف  وأسئلته  إشكاالته  من  االنطالق  وظروفه  الواقع  بمراعاة  القول  ومقتضى 
إلى تراث السلف تثمينا وترتيبا، ذلك أن »ما عشناه من نكبات احتالل القدس وخذالن 
حكام الجرب لألمة بما منعوها من توحيد جهودها لتجاهد عدوها، وبما بددوا من أرزاق، 
وبما واَلوا الكفار وضحوا بالمقدسات ليحتفظوا بالسلطان مهما تمزقت األمة وافرتقت 
وُأهينت، كل ذلك يلح على ضميرنا لنعيد النظر فيما رتبه علماؤنا من قبلنا يف حديثهم عن 
مقاصد الشريعة«)4(، خصوصا وأن المطلوب منا »تحليل مجتمعاتنا لتشخيص أمراضنا، 
وإعداد النظرية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنظيمية الكفيل تطبيقها 

بعالج األمة، ضرورة.«)5(.

)1(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 109.
)2(  ينظر: الشاطبي أبو إسحاق، الموافقات 71/4.

)3(  ياسين عبد السالم، تنوير المؤمنات ص65.
)4(  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات ص 52.

)5(  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي ص329.



مراجعات يف الرتاث المقاصدي واألصولي والفقهي عند اإلمام عبد السالم ياسين42

الجزئية ألسئلة  المقاربة  أن  يدرك  ياسين  اإلمام  الزمانين جعلت  بين  الفوارق  فهذه 
تلك  لبساطة  نظرا  الحاضر  الزمان  أسئلة  مقاربة  يف  كثيرا  تسعف  ال  الماضي  الزمان 
الواقع،  مطلوب  التماس  يف  كليا  النظر  يكون  أن  فتعين  هذه،  وتشابك  وتعقد  األسئلة 
يقول اإلمام: »نحن يف زماننا نقدر أن ما ضاع منا كثير وأن ما بقي آئل إلى ضياع إن لم 
منهاج  على  الخالفة  طلب  بشعبه،  اإليمان  طلب  كله،  اإلسالم  طلب  للطلب،  ننهض 

النبوة، طلب الشورى والعدل واإلحسان.«)1(.

بالتعبير  أو  المنهج،  اختالف  اقتضى  الذي  الموضوع  يف  االختالف  هذا  على  وبناء 
األصولي اختالف المناطات التي استوجبت اختالف األحكام، راح اإلمام ياسين يتتبع 
مفاسد الواقع التي حلت باألمة من باب ضياع المصالح، فرتب مطالب واقع األمة ترتيبا 
أولويا كليا، فقرر أن واقع األمة اآلن يجعل من وحدة األمة أم المقاصد)2(، وأن الوسيلة 
العملية لتحقيق هذا المقصد العظيم، والشرط األول لتنفيذه »إنشاء جماعة منظمة تكون 
سبيل  على  ورتبوه  العلماء  أثله  ما  تتبع  فإن  ولذلك  الخالفة«)3(،  دولة  وتؤسس  دعوة 
المثال يف موضوع مقاصد الشريعة يف نظر اإلمام من شأنه أن يكشف لنا » يف كل موقع 
لم  أخرى  لمطالب  الفهم  باب  لنا  ولينفتح  طلبها  علينا  يجب  مضيعة  حفظه  إلى  دعوا 

تخطر لهم على بال ألهنا يف نظرهم كانت حاصلة«)4(. 

فهذه اإلشكاالت الكربى واألسئلة القلقة التي يفرزها واقع األمة تدلل على الفروق 
موضوع  العلمي  الرتاث  فيه  أنتج  الذي  الماضي  والزمن  الحالي  الزمن  بين  الكبيرة 
لزوما،  األجوبة  اختلفت  القول  ومقاصد  األسئلة  اختلفت  فإذا  والتجديد،  المراجعة 
فلزم هبذا المقتضى أن يجري التجديد والمراجعة على وفق مطلوب الواقع، وإال كان 
االجتهاد يف غير المطلوب، يقول اإلمام: » وال يكون االجتهاد فاتحة لعمل مجد إن كان 

المجتهدون والمقررون ال يعطون للمادة المراد الفعل فيها حقها من االعتبار«)5(.

)1(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 96.
)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص77.

)3(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص109.
)4(  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 96.

)5(  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء ص 51.
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يل ن ي الت�ن
ن

امس: مراعاة التدرج � صل الن
أ
ال

اعترب اإلمام ياسين التدرج أصال كونيا وشرعيا ومبدأ فطريا، فقد قرر اهلل يف ناموس 
كونه أن النتائج ال تحصل قبل مقدماهتا وأن الحصاد ال يكون قبل مطر الشتاء وشمس 
تاريخ  يف  والزمان  والصرب  المعاناة  قبل  تكون  ال  اهلل  لدعوة  االستجابة  أن  كما  الربيع، 

األنبياء والرسل عليهم السالم)1(.

فعل  كما  التدرج  لزوم  يقتضي  عليهم  شاق  أمر  لوفهم  مأ  عن  الناس  إفطام  أن  كما 
سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم بأهل مكة قبل أن يكون لإلسالم سلطان، لذلك اتخذ 
اإلمام ياسين التؤدة بمعناها االسرتاتيجي الواسع خصلة من خصال العشر التي تأسس 
التسويف  وهما:  متناقضتين  رذيلتين  بين  فضيلة  وهي  النبوي،   المنهاج  مشروع  عليها 
والعجلة، وأكد اإلمام أن اعتماد أصل التدرج يف مرحلة التأسيس يقتضي لزوما اعتماده 
يف مرحلة إعادة البناء، قال: »وما َوِسَع أمَة اإلسالم يف مرحلة بنائها األول يسُعها، بل ال 
يسُعها غيره، يف مرحلة إعادة بنائها. تدرجت النبوة والخالفة األولى بالناس من جاهلية 
غثاء  من  بالمسلمين  الثانية  الخالفة  اهلل  إن شاء  تتدرج  متمكن، وكذلك  سائبة إلسالم 
شتيت إلى وحدة قائمة، ومن إيمان بال َخَلٍق إلى إيمان متجدد، ومن َكمِّ قاعد إلى جند 

مجاهد«)2(.

وإن من أشد أنواع المشاق على النفوس البشرية مخالفة الهوى، الذي يستولي على 
النفوس المدساة)3( غير المزكاة فيستعبدها، قال الشاطبي: »مخالفة ما هتَوى النفس شاّق 
عليها، وَصْعٌب خروُجها عنه«)4(، لذلك سلكت الشريعة مسلك التدرج يف تزكية النفوس 

)1(  ينظر: ياسين عبد السالم، العدل اإلسالميون والحكم ص 156.
)2(  ياسين عبد السالم، المرجع السابق.

دستها«  من  خاب  وقد  زكاها  من  افلح  قد   « تعالى:  قوله  يف  الواردتين  للتزكية  المقابلة  التدسية  من    )3(
)الشمس:10-9(

)4(  الشاطبي، الموافقات 116/2.
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وهتيئتها لقبول التكاليف الشرعية قصد »إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبد 
هلل اختيارا كما هو عبد هلل اضطرارا«)1(.

)1(  الشاطبي، المصدر السابق 128/2.
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الفصل الثاين:

قضايا املراجعة يف التراث املقاصدي
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لعل أهم ما يشد الناظر يف الميراث العلمي لإلمام عبد السالم ياسين رحمه اهلل ذلكم 
النظر المقاصدي الناظم لتفاصيل هذا الميراث والحاكم لمختلف قضاياه، سواء تعلق 

األمر بالنظر التأصيلي أو النظر التنزيلي.

فقد بنى نظريته يف المنهاج النبوي على كليات مقاصدية استمدها من القرآن الكريم، 
العدل واإلحسان  التجديدي وهي  قواعد مكينة لمشروعه  آنفا)1(، واتخذها  كما ذكرنا 
والشورى، بحيث نظمها يف نسق مرتابط ومتكامل، شكل نظرية وظيفية للتحليل العميق 
جهة  من  الشريعة  لتفاصيل  ناظمة  كليات  أهنا  اهلل  رحمه  أدرك  حيث  الوثيق،  والبناء 
وإجابات كلية عن عمق األزمة يف واقع األمة من جهة أخرى، اتخذها رحمه اهلل معايير 

قرآنية كلية ثابتة لمراجعة وتقويم تراث األمة وواقعها.

فإذا كان اإلمام يصدر عن نظر مقاصدي ثاقب يف مشروعه بشقيه العلمي والعملي 
وتقويمه،  مراجعته  محل  المقاصدي  الدرس  يكون  أال  الجائز  غير  المستبعد  فمن 
خصوصا وأنه الحقل المعريف الذي يمثل اإلطار الفلسفي العام الناظم لفروع الشريعة 
والمكان،  الزمان  يف  الفقهي  االجتهاد  لحركة  الضابط  المعياري  ونظامها  وأصولها، 
لذلك ألفينا لإلمام ياسين ضمن كتاباته وقفات مطولة وعميقة يف مناقشة قضايا الدرس 

المقاصدي المختلفة نظرا وتطبيقا:

)1(  ينظر: المبحث الثاين من الفصل األول.
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املبحث األول: املراجعة النظرية للدرس املقاصدي

الدرس  يف  مركزية  مقاصدية  قضايا  جملة  مناقشة  يف  وسعه  ياسين  اإلمام  استفرغ 
المقاصدي النظري يف سياق مراجعاته للرتاث المعريف اإلسالمي، بحيث شكل ذلك يف 
مجموعه مناط التجديد وإعادة البناء يف هذا الحقل المعريف المعياري من الرتاث العلمي 

اإلسالمي، فما هذه القضايا؟ وما تفاصيل مراجعتها؟

يعة أول: مراجعة مبدأ التعليل املصلحي لل�ث

يعد التعليل المصلحي من المفاهيم األصولية التي يتأسس عليها القول بالمقاصد يف 
الشريعة، بحيث ينتفي القول بالمقاصد بالقول بنفي التعليل، وبذلك يفسر ما جرى من 
نزاع بين األصوليين يف هذا الموضوع، ذلك أن مبدأ تعليل أحكام الشريعة بالمصلحة 
للتعليل جملة  الرافضين  الظاهرية  بين  القديم كان موضع خالف  الدرس األصولي  يف 
الكالمي  الدرس  يف  ابتدأ  خالف  وهو  المعللين،  األصوليين  جمهور  وبين  وتفصيال 
بالتعليل  القائلين  المعتزلة  بين  وذلك  بالمصلحة،  تعالى  اهلل  أفعال  تعليل  القديم حول 
مراعاة للحكمة اإللهية، وبين األشاعرة الرافضين للتعليل تنزيها هلل تعالى عن األغراض، 

وبين الماتردية القائلين بالتعليل تفضال)1(.

والتقبيح  التحسين  قضيتي  يف  المرجعي  أساسه  إلى  التعليل  يف  القوم  نزاع  ويعود 
العقليين، والصالح واألصلح)2( الذي اشتهر النزاع فيه بين أهل الكالم وامتد عند أهل 
المحسن  العقل  بضبط  رفعه  يمكن  الكالمي  النزاع  أن  ياسين  اإلمام  فرأى  األصول، 

جابر  طه  تحقيق  األصول،  علم  من  المحصول  الدين،  فخر  الرازي  يف:  الموضوع  هذا  تفاصيل  تنظر    )1(
تعليل  مصطفى،  محمد  وشلبي،  1997م،  ط3/  الرسالة،  مؤسسة  بيروت:   ،196  -  172/5 العلواين 

األحكام، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1981م، ص94-14.
)2(  ويقصد بذلك إمكان العقل أن يدرك ما يف األفعال من أوصاف طبيعية موجودة فيها من حسن أو قبح قبل 
مجيء الشرع، ومعناه ما فيها من مصالح تجب مراعاهتا وما فيها من مفاسد يلزم درؤها. تنظر تفاصيل ذلك 
يف الفتوحي، محمد أبو البقاء، شرح الكوكب المنير، تحقيق محمد الزحيلي، ونزيه حماد، الرياض: مكتبة 
العبيكان، 1997م، 303/1، وبزا، عبد النور، نظرية التعليل يف الفكرين الكالمي واألصولي، المعهد العالمي 

للفكر اإلسالمي بأمريكا، طبعة 2011/1م، ص 36فما بعدها.
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المستصلح بالوحي استهداء، وباآلخرة أفقا قصديا، ذلك أن الشرع ترك لنا مجاال واسعا 
من السكوت التشريعي » الجتهادنا يف توخي األصلح ألمور دنيانا. واألصلح منها ما ال 
يثبط طلبنا لآلخرة ولرضى اهلل، بل يمهد له ويسهله ويعبد طريقه. يكون العقل المومن 
الشريعة يستحسن وينظر فيما سماه  المبتغي لفضله مستلهما لروح  المتوكل عليه  باهلل 

الجهابذة رضي اهلل عنهم »مصالح مرسلة«)1(.

 فاإلمام أدرك تماما أن نزاع أهل الكالم على خالف ما جرى عليه أسلوب الوحي 
المجتهدين،  واألئمة  والتابعين  الصحابة  منهج  عليه  درج  وما  التعليل،  من  وسنة  كتابا 
وهو ما انتهى إليه شلبي رحمه اهلل حين قال: »نصوص التعليل يف القرآن والسنة ومسلك 
الصحابة والتابعين وتابعيهم فيه، غير متخالفين وال متنازعين، وفيه الحجة القاطعة على 
أن أحكام اهلل معللة بمصالح العباد، وقد وجد إجماع أو شبه إجماع على هذه الدعوى 

قبل أن يولد المتخاصمون فيها«)2(.

وبناء على ذلك قرر اإلمام ياسين أن هذا الرتدد عند القدامى يف التعليل متجاوز زمنا 
وموضوعا، ذلك أن نفي التعليل المصلحي عن الشريعة ينايف أصل االجتهاد يف الشريعة، 
ويمنع مقتضى التجديد يف فروعها وكلياهتا، يقول اإلمام ياسين عن ضرورة التعليل: » 
ال يصلح لالجتهاد الجماعي من يرون أن كل شيء يف الشريعة تعبدي غير معلول. ألننا 
اهلل  بشرع  نكفر  فبذلك  والمستقبل،  الحاضر  مواجهة  عن  عاجزين  نبقى  القياس  بطرد 

الصالح إلى يوم الدين.«)3(.

وهذه مراجعة من اإلمام ياسين للنزاع األصولي يف مسألة التعبد والتعليل للشريعة)4(، 
حيث رأى أنه خالف يؤول إلى وفاق، ذلك أن القول بالتعليل يف الشريعة ال ينايف التعبد 
تحقيق  العمل على  ثم  مقاصد،  للشريعة  بأن  فالتسليم  تحته،  يندرج  بل  الواسع  بمعناه 

)1(  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين ص48.
)2(  شلبي، محمد، تعليل األحكام، ص96.

)3(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي ص 224.
الباجي  فكر  المالكي من خالل  الفكر األصولي  معالم  رفيع، محماد،  الخالف يف  تفاصيل هذا  ينظر:    )4(

األصولي ص368-367.
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هذه المقاصد ال يخرج عن أصل التعبد، ومن المقتضيات التشريعية لهذا التعبد يف نظر 
اإلمام ياسين اعتماد أصل التعليل المصلحي يف إدخال تصرفات الناس يف كنف الشريعة 
إحالال للحق محل الباطل)1(، وهذا المعنى الذي قرره اإلمام الشاطبي حين قال: »إن 

الشرع إنما جاء بالتعبد، وهو المقصود من بعثة األنبياء عليهم السالم«)2(.

أثله  فيما  له  سندا  وجد  االجتهاد  يف  المصلحي  للتعليل  دعوته  يف  اإلمام  ولعل 
يقول:  العباد،  بمصالح  الشريعة  تكاليف  تعليل  على  مؤسس  اجتهاد  من  المقاصديون 
ِة  »وفصل فقهاؤنا األصوليون العباقرة كيف ُتفسر التكاليف الشرعية، على مراتبها، بِِعلَّ
ضمان مصلحة العباد لكي تضَمن الضروريَّ من حفظ الدين والنفس والنسل والعرض 
َع بالمقاصد الحاجية على العباد وترفع عنهم الحرج، ولكي تكمل  والمال، ولكي توسِّ

باألهداف التحسينية وتجمل.«)3(.

واإلمام يدرك تماما أن التعليل  فطرة إنسانية وقانون كوين عليه مدار الحركة يف الكون 
من خالل ثنائية العلة والمعلول، ذلك أن اهلل سبحانه أجرى الكون بما فيه ومن فيه على 
قاعدة ربط النتائج بمقدماهتا واألسباب بمسبباهتا والمعلوالت بعللها على نحو مطرد 
ودائم ال يتخلف، فال سبيل لتحقيق نتيجة ما دون الوفاء بمقدماهتا، وال الحصول على 
ن 
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﴿ف وخلقه  كونه  يف  اهلل  سنة  وهي  أسباهبا،  دون  المسببات 

﴾ )فاطر اآليتان 43-44(، قال ابن القيم: »أحكام الدنيا أجراها 
ً
ْحِويال

َ
ت ِه 

َّ
الل ِت 

َّ
ِلُسن  

َ
ِجد

َ
ت

»األسباب  بقوله:  ذلك  الشاطبي  وأكد  عليها«)4(،  أدلة  نصبها  التي  األسباب  على  اهلل 
والمسببات موضوعة يف هذه الدار ابتالء للعباد وامتحانا لهم، فإهنا طريق إلى السعادة 

أو الشقاوة«)5(.

)1(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
)2(  الشاطبي، الموافقات 74/1.

)3(  ياسين عبد السالم، العدل ص 144.
دار  القاهرة:  الصبابطي،  الدين  عصام  وتعليق  تحقيق  العالمين،  رب  عن  الموقعين  إعالم  القيم،  ابن    )4(

الحديث، طبعة 2006م، 98/3.
)5(  الشاطبي، المصدر السابق 148/1.
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 ولما استخلف اهلل اإلنسان يف هذا الكون فطره على هذه الثنائية لتتوافق فطرته مع 
عمل  شيئا  أراد  فكلما  بينهما،  يتقلب  والعمل  اإلرادة  سبحانه  فيه  فركب  الكون،  فطرة 
وسعى يف طلبه، وذلك بمباشرة األسباب المفضية إلى ما يريد، وتضيق النفس البشرية 

وال تكاد تستسيغ وقوع أعمال وتصرفات دون تعليل وتقصيد.

وكثيرا ما أنكر القرآن على من تجاهل قانون السببية المطرد يف المجتمعات وناقضوه 
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وقوله تعالى يف بيان أن مفاسد األرض إنما هي نتائج مقدمات أفعال الناس: ﴿ظ
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)سورة الروم: 41(، وقوله تعالى يف بيان أن الظلم وسيلة إلى مفاسد خراب المجتمعات 
ُموا﴾ )يونس من اآلية 13(، ثم 
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ودمار الحضارات: ﴿َول

ذكر لنا سبحانه نماذج من تلك األمم التي اختارت مسلك الظلم فقادها بمقتضى سنة 
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األهمية  يف  غاية  مركزية  قضية  أثار  المصلحي  التعليل  عن  حديثه  يف  اإلمام  أن  غير 
اقتضاها واقع األمة الفكري، أال وهي مفهوم المصلحة المقصودة بالتعليل والتشريع، 
األصوليين  من  السلف  علماء  حديث  يف  ملتبسة  غير  واضحة  القضية  أن  يرى  فهو 
المقاصديين، فأفق اآلخرة هو المحدد المعياري للمصلحة المطلوبة يف الزمن الدنيوي 
تضمن  الدنيا،  على  محمولة  واآلخرة  اآلخرة،  على  مبنية  عندهم  »الدنيا  إذ  عندهم، 
الشريعة وتطبيقها مصالح العباد يف شمولية ال تعرف االنقسام.«)1(، فكانوا رحمهم اهلل 
كما وصفهم اإلمام ياسين »أهل جمع، يحق لنا أن نغبطهم على جمعهم ذاك وانحياشهم 
إلى اهلل جل وعال، ولهجهم بذكره، وانصياعهم للمصير األخروي، واستحضارهم له. 

يف كل فقرة من كتاب«)2(.

فإذا كان العلماء لم يلحوا يف حديثهم عن مصالح العباد على شرط ارتباطها باآلخرة 
فألن الجو العام الذي عاشوا فيه كان »جو إيمان، وكان الرأي العام رأي إيمان، وكان 
فكان  ومعامالهتم«)3(،  عباداهتم  يف  اليومية،  الناس  حياة  يف  وجود  وحقائقها  لآلخرة 

)1(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 65.
)2(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص 66، ويرى اإلمام أن من النماذج الرائعة لكتب علمائنا األقدمين 

التي ارتبط فيها العلم باآلخرة كتاب الموافقات للشاطبي، ينظر: المصدر السابق.
)3(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص64.
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»اإليمان بالبعث والنشور وازعا قويا مشرتكا عاصما من االنفالت إلى مثل ما نرى يف 
عصرنا«)1(.

النخبة  عقول  وجفاف  األمة  عموم  قلوب  يف  اآلخرة  ضمور  زمن  نعيش  وأننا  أما 
المغربة يف األمة من مفهوم اآلخرة، فالواجب إحياء ثقافة اآلخرة يف العقول والقلوب 
لتتحدد المفاهيم وتبنى المعارف على أساسها، خصوصا وأننا يف زمن يهاجم فيه تراث 
األمة العلمي ويستخف بعلومه، ويتداعى باسم المصلحة واالجتهاد)2(، إلى التحلل مما 
بال  السابح  بالرأي  الشريعة  تناول نصوص  العلماء من أصول وضوابط، من أجل  أثله 

قيود يف تيارات الهوى)3(.

لذلك قرر اإلمام ياسين أن المصلحة العظمى الناظمة لما سواها هي مصلحة اآلخرة، 
يقول: »علة الِعَلِل يف الشريعة وأم المصالح وآخرة االجتهاد هي إخراج العباد من داعية 
وِن﴾ 
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خ ﴿َوَما  اهلل:  قال اهلل جّل  ليكونوا عبادًا هلل، كما  الهوى 

)الذاريات: 56 («)4(.

والقول بتحكيم المصلحة األخروية يف الدنيوية عند اإلمام ياسين هو من باب تحكيم 
المقصد يف الوسيلة)5(، إذ ال تنال المصلحة األخروية إال بالمصلحة الدنيوية التي سماها 
مصلحة  على  الحريص  لقارون  موسى  قوم  لسان  على  تعالى  قوله  يف  النصيب  القرآن 
َيا﴾ )القصص: 77 (، قال اإلمام 
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)1(  نفسه.
)2(  ينظر: نموذجا من هذا القول يف: نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني ص 99، القاهرة: سيناء للنشر، 
ط1 /1992م، ومحمد جمال باروت، االجتهاد: النص الواقع المصلحة ص 139، سلسلة حوارات القرن 
فقه  اإلسالمي،  للفقه  جديدة  أصول  نحو  شحرور،  ومحمد  2006م،  ط1/  الهادي،  دار  بيروت:  الجديد، 
إسالمية  دراسات  سلسلة  بعدها،  فما  ص221  اللباس(،  التعددية-  القوامة-  اإلرث-  )الوصية-  المرأة 

معاصرة، دمشق: األهالي للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة2000/1م.
)3(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص 24، وقد كان لألستاذ وقفة نقدية كاشفة ألحد أساطين هذا 

التيار وهو حسن حنفي يف فصل الجنايات من كتاب نظرات يف الفقه والتاريخ ص78.
)4(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص165.

)5(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص164.
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النصيب للعباد ضرورة لكيال تفتنهم  ياسين يف تعليقه على هذه اآلية: »وإن توفيَر هذا 
الدنيا بالفقر والمرض والجهل والحاجة عن مطلبهم األخروي«)1(.

المقصد  منتظما يف سلك  كان  إذا  واعتباره  معناه  يكتسب  إنما  النصيب  أن هذا  غير 
﴾ )القصص: 77(، أما القصد  َ

ِخَرة
آ
اَر ال

َّ
ُه الد

َّ
 الل

َ
اك

َ
األصلي يف قوله تعالى: ﴿َواْبَتِغ ِفيَما آت

التبعي المرتتب عن هذا الرتتيب المصلحي فهو ما عرب عنه اإلمام ياسين بصفاء قلب 
والقوت)2(،  والعافية  األمن  من  النصيب  بحفظ  الرزق  ومشغلة  الدنيا  هم  من  العبد 
ه جعل اهلل ِغناه يف  مستدال على ذلك بقوله صلى اهلل عليه وسلم: »من كانت اآلخرُة همَّ
ه جعل اهلل فقَره  قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همَّ
بيَن عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إال ما قدر له«)3(، وبناء على هذا الرتتيب 
المصلحي قرر اإلمام ياسين أن »الشريعة هي المصلحة ويف حدودها يجتهد العقل«)4(.

تيب املقاصد نيا: مراجعة �ة �ث

إن مسألة ترتيب المقاصد والمصالح مسألة اجتهادية خاضعة لقواعد فقه الموازنات 
والخاصة  العامة  الظرفية  الشروط  مراعاة  إلى  يستند  زمني  اجتهاد  وهو  واألولويات، 
لألفراد والمجتمع يف حفظ المقاصد أو ضياعها، فما ضاع من المقاصد أو يكاد مقدم 
على المحصول المحفوظ يف السعي الستعادته، وهذا أمر يختلف ويتغير باختالف وتغير 

الزمان والمكان والحال، وعليه يبنى قول اإلمام ياسين يف موضوع ترتيب المقاصد.

يرجع موجب القول بإعادة ترتيب مقاصد الشريعة عند اإلمام ياسين إلى أمرين اثنين: 
أحدهما علمي والثاين عملي، ونقصد بالموجب العلمي طبيعة البناء الرتتيبي الداخلي 
للمقاصد  العلماء  ترتيب  كان  حيث  القديم،  المقاصدي  الدرس  يف  الشريعة  لمقاصد 

)1(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق.

)3(  الرتمذي يف السنن، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب 30، 
رقم 2465، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم 950.

)4(  ياسين عبد السالم، العدل ص 144.
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غارقا يف التجريد غير مرتبط على نحو ما بالمقاصد الشرطية أو وسائل تحقيق ما رتبوه 
من المقاصد، وذلك حسب ما كان يسمح به سيف العض يف وقتهم، يشهد لذلك التبويب 
الفقهية والحديثية، حيث ال يتميز فيها باب اإلمارة والجهاد عن  الفقهي يف المدونات 
باقي األبواب رغم أنه العروة الماسكة لكل العرى)1(، والذرع الحافظ لتكاليف الشريعة 
أدرج  حيث  الكالم،  علم  يف  المعتمد  التبويب  وكذلك  العدم،  جانب  من  ومقاصدها 

مبحث اإلمامة على جاللة قدره وعظم شأنه ضمن المسائل العملية، وهكذا.

من  قائما  محفوظا  كان  فما  الحال،  واقع  مقتضى  إلى  فيرجع  العملي  الموجب  أما 
المقاصد كال أو جزءا مما يخشى عليه الجناية من جانب العدم تنادوا إلى حفظه والتشبث 
به، مصداقا لوصف النبي صلى اهلل عليه وسلم لمسلسل نقض عرى اإلسالم حين قال: 
»فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها«)2(، فما تحدث أهل المقاصد عن ضرورة 
إعادة كلية الشورى الضائعة استغناء بوحدة الشوكة القائمة يف دار اإلسالم زمنئذ، وإن 

تحولت هذه الشوكة الحقا إلى مجرد وحدة رمزية بعد تفكك كثير من  األمصار)3(.

والمقاصدي  األصولي  الدرس  يف  والتدريس  التأليف  منهج  على  الغالب  أن  غير 
يف  اجتهدوا  الذين  األصوليين  من  السلف  لدى  التجريدية  الصيغ  من  تقرر  ما  ترديد 
مقوالهتم األصولية والمقاصدية حسب شروط زمنهم ومعارفهم ال خارجها، فصارت 
المعرفة المقاصدية تقدم مجردة عن وسائل تحقيقها الزمنية المتجددة حسب السياقات 

االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية وغيرها.

وهذا ما جعل اإلمام ياسين يلح يف الدعوة إلى إعادة النظر »فيما رتبه علماؤنا من قبلنا 
يف حديثهم عن مقاصد الشريعة«)4(، انطالقا من متطلبات واقع األمة ومستقبلها انسجاما 

)1(  ينظر: ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 78.
)2(  ابن حنبل يف مسنده، من حديث أبي أمامة الباهلي، بتحقيق شعيب األرناؤوط وآخرين، بيروت: مؤسسة 
حبان:  ابن  صحيح  يف  تخريجه  يف  وقال  جيد،  إسناده  تخريجه  يف  األرناؤوط  وقال  1999م،  ط2،  الرسالة، 

إسناده قوي. 
)3(  ينظر: ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص77.

)4(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق 52.
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إكراهات  العلماء وفق  ما رتبه  للرتاث)1(، وإال فرتديد  المنهجي يف مراجعاته  مع أصله 
زماهنم ومتطلباته دون فحص ومراجعة ردة منهجية وسقوط معريف، يقول اإلمام: »نكون 
إن رددنا اجتهادات من سبقونا باإليمان غفر اهلل لنا ولهم بدون أن نحدد ألنفسنا مطالب 
أو نرسم ألنفسنا خططا أحط من االنحطاط«)2(، لذلك كله ألفينا الرجل يدعو إلى ترتيب 

مقاصدي أولوي على النحو التالي:

1. المقصد األسمى: التمكين للدين

إن المقصد األسمى الذي ينبغي إعالؤه وجعله ينتظم ما سواه يف نظر اإلمام ياسين 
جميعا  الخلق  يدخل  وأن  األرض،  يف  فتنة  تكون  ال  وأن  هلل،  كله  الدين  يكون  أن  »هو 
إل  نس  والإ ن  الب خلقت  ﴿وما  العالم.  وجد  أجلها  من  التي  الغاية  ليحققوا  اهلل  طاعة  يف 
ليعبدون﴾ )الذاريات 56 ()3(، فالتمكين للدين يف األرض وانتفاء الفتنة بين الخلق هو ما 

يمكن الخلق من معرفة اهلل وعبادته، والتعبير عن هذا المقصد هبذه الكيفية وهبذه الصيغة 
فيه أصالة قرآنية واضحة مبنى ومعنى، فقد تكرر يف كتاب اهلل تعالى هذا المقصد، كما يف 
ن لكه لل﴾ )األنفال:39(، وقوله تعالى:  قوله تعالى: ﴿وقاتلوه ح�ة ل تكون فتنة ويكون الد�ي
المقصد  لهذا  (، كما يشهد  )البقرة:192  لل﴾  ن  الد�ي ويكون  فتنة  تكون  ل  ﴿وقاتلوه ح�ة 

ومنها  األرض،  يف  االستخالف  قواعد  عن  يحدثنا  الذي  تعالى  قوله  منها  عديدة  آيات 
ن آمنوا منك ومعلوا الصالات  التمكين للدين وانتفاء فتنة الخوف والشرك: ﴿وعد الل الذ�ي
م  م الذي ارت�ن هلم وليبدل�ن ن هلم دي�ن ن من قبلهم وليمك�ن ي الرض امك استخلف الذ�ي

ن
م � ليستخلف�ن

ي شيئا﴾ )النور:53(. كون �ب ي ل ي�ث
م أمنا يعبدون�ن

ن
من بعد خو�

كما يحيلنا هذا المقصد من عبارته على وسائل تحقيقه المتجددة يف كل زمان ومكان، 
فدفع الفتنة وجلب التمكين للدين مقصود شرعا على الدوام واالستمرار، لكن وسائل 

ذلك الدفع وخطط هذا التمكين مفتوحة على االجتهاد الذي ال ينقطع.

)1(  ينظر: األصل المنهجي الثالث يف الفصل األول.
)2(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 83.

)3(  نفسه ص 52.
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2.  المقصد الشرطي: وحدة األمة

ال شك أن وحدة األمة مقصد شرطي إذا ما قورن بمقصد التمكين للدين والعبودية 
يف  الوحدة  هذه  ولضياع  األمة،  وحدة  على  الشرعي  لإللحاح  ونظرا  هلل،  االختيارية 
التاريخ، أصر اإلمام ياسين على إحياء هذه الفريضة العظمى يف األذهان حتى ييسر اهلل 
وواجب  ملحة  اإلسالم-ضرورة  -بيت  اإلسالم  دار  »وحدة  فقال:  األعيان،  يف  قيامها 
شرعي وأمل عزيز على األمة«)1(، ألنه السبيل الستعادة القوة لألمة »وال قوة إال بوحدة 

المسلمين ـ عربا ثم عربا وعجما ـ وال بقاء يف عالم التكتالت لكيان هزيل«)2(.

 فقضية وحدة األمة اإلسالمية تبوأت المرتبة العليا يف فكر اإلمام عبد السالم ياسين، 
تجد ذلك واضحا يف مختلف كتاباته، يف سياقات متعددة، سواء تعلق األمر بتحليل نقدي 
لتاريخ هذه األمة، أو تشخيص دقيق لواقعها، أو تخطيط علمي متكامل لمستقبلها، حتى 
النبوي«  المنهاج  »نظرية  الموسوعي  مشروعه  يف  تناولها  التي  القضايا  بقية  أصبحت 
تفاصيل وجزئيات منتظمة يف سلك قضية األمة المركزية، بحيث يمكن رصد معالجة 

اإلمام لهذا المقصد من وجهين   اثنين: أحدهما تأصيلي والثاين تنزيلي:

الوجه التأصيلي لمقصد وحدة األمة

لوحدة  تأسيسية  أصول  من  ياسين  اإلمام  إليه  استند  ما  عرض  الوجه  هبذا   ونقصد 
األمة، نذكرها تباعا على النحو اآليت:

أ. األصل الكوين:

ينبني مفهوم الوحدة واالئتالف عند اإلمام ياسين على ما جعله اهلل بمقتضى إرادته 
واالئتالف  الوحدة  موجبات  من  وأجناسه،  طوائفه  ومختلف  البشر  قبائل  بين  الكونية 
بك الذي خلقك  من  ا الناس اتقوا ر الشرتاكهم يف أصل جامع واحد يف قوله تعالى: ﴿�ي أ�ي
ا ونساء﴾ )النساء: 1(، »فاإلنسانية على  ما رجال كث�ي ا وبث م�ن ا زو�ب نفس واحدة وخلق م�ن

)1(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص47.
)2(  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد ص239.
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بنص  تؤول  وألسنتها  وأدياهنا  ألواهنا  اختالف  وعلى  المكان،  واتساع  الزمان  امتداد 
بينها عالقة الرحم  التي تربط  اآلية  إلى أصل واحد جامع تفرعت عنه فروع اإلنسانية 
تقوي  أخرى  أصول  إليه  تنضاف  اإلنسانية،  لفروع  موحد    كوين  أصل  فهذا  اآلدمية، 
جانب الوحدة بين الناس كوحدة العبودية القسرية الرابطة بين  جميع المخلوقات ومنها 
الكائنات البشرية، إذ يتوحد الجميع يف الخضوع االضطراري للنظام الكوين يف الحياة، 
ْرًها﴾

َ
ْوًعا َوك

َ
ْرِض ط

أَ ْ
َماَواِت َوال َم َمن ِفي السَّ

َ
ْسل

َ
ُه أ

َ
فتستقيم الحياة، مصداقا لقول اهلل تعالى: ﴿َول

)آل عمران من اآلية 83(، ووحدة الوظيفة الكونية لإلنسان المتمثلة يف عمارة األرض 
استخالفا، وغيرها من نواظم الوحدة التي أرساها اهلل تعالى بين الناس قبل أن يخاطبهم 
بالتزام الوحدة يف وحيه عن طريق رسله كرما منه وفضال على خلقه)1(، قال اإلمام ياسين 
منبها إلى هذا األساس الكوين للوحدة: »الجماعة من التفرق رحمة من اهلل عز وجل، 

وقدر مقدر«)2(.

ب. األصل العقدي:

يرجع اإلمام ياسين البناء العقدي لقضية وحدة المسلمين إلى أصل اإلسالم األول            
وشعاره كلمة التوحيد الجامعة لقلوب المسلمين والرابطة بين عقولهم مهما اختلفت 
ألسنتهم   وألواهنم وثقافتهم، يقول اإلمام ياسين: »فعقيدهتم   التوحيد الخالص للرب 
الخلَق  الوجدان  يف  ُد  ُتَوحِّ عقيدٌة  الوارث،  الباعث  القيوم  الحـي  الرزاق  اإلله  الخالق 
أجمعـين وتدعو إلى وحدة األمة اإلسالمية لتربز يف العالم شاهدة على الناس، حاملة 

لرسالة التوحيد، مبلغة إياها نيابة ووراثة عن رسول اهلل عليه الصالة والسالم«)3(.

ويرى اإلمام أن الوحدة اإلسالمية تستمد عمقها من تاريخ الرساالت السماوية، فقد 
كانت موضوع الخطاب الرباين ألنبيائه ورسله، يقول اإلمام: »بالتوحيد العَقديِّ خاطب 
 ِ

ّ
ل

ُ
اهلل عز وجل يف كتابه األمم من قبلنا، وبه خاطبنا معشر أمة الرحمة. قال جلَّ شأنه: ﴿َوِلك

ْسِلُموا  ۗ 
َ
ُه أ

َ
ل
َ
 ف

ٌ
ٌه َواِحد

َٰ
ْم ِإل

ُ
ُهك

َٰ
ِإل

َ
َعاِمۗ  ف

ْ
ن
َ أ ْ
ن َبِهيَمِة ال ُهم ّمِ

َ
ق
َ

ٰى َما َرز
َ
ِه َعل

َّ
ُروا اْسَم الل

ُ
ك

ْ
َيذ ِ

ّ
ا ل

ً
َنا َمنَسك

ْ
ٍة َجَعل مَّ

ُ
أ

)1(  ينظر: رفيع محماد، النظر الشرعي يف بناء االئتالف وتدبير االختالف، دار السالم، القاهرة، ط2012/1م، 
ص9.

)2(  ياسين عبد السالم، العدل، ص 218.
)3(  ياسين عبد السالم المصدر السابق ص 215.
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إله واحد، وخلق  34 و35(،  وُبُهْم﴾ )الحج: 
ُ
ل
ُ
ق ْت 

َ
َوِجل ُه 

َّ
الل ِكَر 

ُ
ذ ا 

َ
ِإذ ِذيَن 

َّ
ال ِبِتيَن 

ْ
ُمخ

ْ
ال ِر  ِ

ّ
َوَبش

واحد، وأمم مرجعها جميعا إليه سبحانه، ومصدرها منه. َيْعِرُف ذلك بالفطرة«)1(.

والوحدة يف نظر اإلمام ياسين هو السلك الناظم أصالة للمؤمنين يف كل زمان، وأن 
التفرق داء يطرأ على وحدة المؤمنين لحظات ضعف تمسكهم بحبل اهلل المتين، يقول 
اإلمام ياسين مقررا هذه الحقيقة: »أمة النبيئين والمرسلين أمة واحدة، وأمة المومنين ال 
رين، ويف ضمور اإلسالم  افرتاق بين أجزائها العضوية، لكن الناس يف َفْتَرٍة ما بين المَذكِّ
قبلية.  قوميـة وطنية  قطعا خالفية مذهبيـة  أي  ُزُبرًا.  بينهم  أمرهم  يتقطَّعون  القلوب،  يف 

إسالُمها يف حكم الدم لتالشي عقيدة التوحيد عندها.«)2(.

ج.  األصل التكليفي:

توحيد المسلمين وحفظ وحدهتم على امتداد الزمان واتساع المكان فريضة شرعية 
التأسيسية  اللحظة  منذ  تكليف  خطاب  المؤمنون  هبا  خوطب  القيامة،  يوم  إلى  ماضية 
)آل  ُقوا﴾  َتَفرَّ َواَل  َجِميًعا  ِه  اللَّ بَِحْبِل  ﴿َواْعَتِصُموا  تعالى:  قوله  يف  الوحدة  لهذه  األولى 
عمران: 103 (، حيث جمعت اآلية بين األمر باالعتصام بعمود الوحدة ومعقدها  وهو 
الحبل القرآين الممدود من السماء إلى أرض الواقع بعبارة اإلمام ياسين)3(، وبين النهي 
عن نقيض الوحدة  ومنافيها وهو التفرق، ولعل هذا النوع من الصيغة يف طلب الوحدة 

يمثل أعلى درجة يف االنحتام واإللزام.

كما أن هناك أدلة عديدة مبثوثة يف الشريعة كتابا وسنة تحت على االعتصام بوحدة 
﴾ )المومنون: 52 (، وقوله  ً

ة
َ

 َواِحد
ً
ة مَّ

ُ
ْ أ ُتكُ مَّ

ُ
األمة، من مثل قول اهلل عز وجل: ﴿وأن َهِذِه أ

من  وغيرها  بعضا«)4(،  بعضه  يشد  كالبيان  للمؤمن  المؤمن  »إن  وسلم:  عليه  اهلل  صلى 
األدلة التي رفعت بمجموعها قضية وحدة األمة إلى مصاف الكليات القطعية للشريعة.

)1(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
)2(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص216.

)3(  ينظر: ياسين عبد السالم، العدل ص 218
)4(   البخاري يف كتاب الصالة باب تشبيك األصابع يف المسجد وغيره، رقم  6026، ومسلم يف كتاب الرب 

والصلة واآلداب باب تراحم المؤمنين، رقم 2585.
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اعترب  الشرعي،  الخطاب  يف  اإلسالمية  األمة  لوحدة  العظيمة  المكانة  لهذه  ونظرا 
اإلمام ياسين التفريط يف هذه الوحدة ثلمة يف إسالم األمة، حيث قال: »إسالُمنا َمخروٌم 

حتى يلتئم شمُلنا ونكوَن أمة واحدة«)1(.

د.  أصل المنهاج النبوي:

القصد بأصل المنهاج النبوي المسلك النبوي يف تنزيل وتفصيل األمر القرآين بتأسيس 
األمة الواحدة يف األعيان زمانا ومكانا ال يف مجرد األذهان، وهو المنهاج الذي يجعل 
األمة عند استيعابه قادرة على إعادة بناء وحدهتا عند حصول أي تفرق أو تمزق مكروه، 
كما حصل لألمة ولمجتمعاهتا يف هذا الزمان، فما زال اإلمام ياسين يستند إلى المنهاج 
النبوي يف حل قضايا   األمة وإشكاالهتا المعاصرة، ومنها قضية الوحدة، فاعترب سيرة النبي 
صلى اهلل عليه وسلم وصحابته عليهم من اهلل الرضوان رمز وحدة األمة ومنبع كل خير)2(.

انطلق من  النبوي يف توحيد األمة، يف كونه  المنهاج  فقد أجمل اإلمام ياسين معالم 
رب  هلل  والءه  محض  جندا  العرب  قبائل  من  وحدت  »التي  المقصد  وحدة  مركزية 
منهم  وحدت  والجهد.  والوجهة  الصف  منهم  وحدت  الوالءات.  كل  ونبذ  العالمين 
الحس والمعنى وكان رمز هذا التوحيد وضامن هذه الوحدة االعتصام بالعروة الوثقى 
كتاب اهلل الذي يجمع ال يفرق، والبيعة االختيارية غير اإلكراهية الموثقة للعهود عقدت 

مع النبي صلى اهلل عليه وسلم ثم مع خلفائه الراشدين.«)3(.

أمة  إلى  الوجهة والوالء  قبلي مختلفي  العرب من شتات  انتقلت  النبوي  فبالمنهاج 
البيعة  استمرارها  وضامن  اهلل،  كتاب  عروة  عاصمها  والوالء  القصد  موحدة  واحدة 
العدالة  سيادة  النبوي  البناء  هذا  ثمار  من  فكان  الشورى،  على  القائمة  االختيارية 
االجتماعية والكرامة اإلنسانية يف أجواء من الحرية والمساواة بين مختلفي أعضاء األمة 

بغض النظر عن معتقدهم أو جنسهم، كما تجسد ذلك يف مجتمع المدينة النبوي.

)1(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ، ص45- 46.

)3(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص 54.
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بـ«تربية  ويسددها  ويمتنها  الوحدة  هذه  يرعى  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  زال  فما 
المسجد واالعتصـام بحبل اهلل يف صحبة رسول اهلل«)1(، حتى انتقل صلى اهلل عليه وسلم 
إلى ربه سبحانه فـ »خلَّف »جماعة المسلمين« وهم أمة راشدة مسؤولة مؤهلة لحمل 

ِعْبء الرسالة والتبليغ. كانوا أمة بكل معنى الكلمة«)2(.

هــ. األصل المقاصدي:

ال شك أن من المقاصد الشرعية العظمى من إنزال شريعته سبحانه وبعثة نبيه عليه 
الصالة والسالم توحيد األمة المخاطبة بالشريعة، وتحقيقا لهذا القصد بادر النبي صلى 
القرآن  يف  المخاطبين  المؤمنين  لتوحيد  بعثته  من  األولى  اللحظة  منذ  وسلم  عليه  اهلل 
أفرادها  أمة متناثرة  المخاطبة باالستخالف يف األرض ليست  بالشريعة، ذلك أن األمة 
ِه 

َّ
مجزأة أوطاهنا، وإنما هي أمة متماسكة على قاعدة قول اهلل تعالى: ﴿َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الل

ْم 
ُ
ك بُّ ا َر

َ
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َ
 َوأ

ً
ة

َ
 َواِحد

ً
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
ُتك مَّ

ُ
ِذِه أ

ٰ
 َه
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91 (، ومتالحمة كما وصفها النبي صلى اهلل عليه وسلم يف قوله:  وِن﴾ )األنبياء: 
ُ

اْعُبد
َ
ف

ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد إَِذا اْشَتَكى مِنُْه ُعْضٌو َتَداَعى  »َمَثُل اْلُمْؤمِنِيَن فِى َتَوادِّ
ى«)3(، حتى إن معظم التكاليف الشرعية جاءت يف القرآن  َهِر َواْلُحمَّ َلُه َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَّ

مسبوقة بنداء جمعي للمؤمنين )يا أيها الذين آمنوا ( مما يدلل على وحدة المخاطبين.

فإذا كان المقصد األسمى الذي ينبغي إعالؤه وينتظم ما سواه يف نظر اإلمام ياسين 
الخلق جميعا  فتنة يف األرض، وأن يدخل  الدين كله هلل، وأن  ال تكون  أن يكون  »هو 
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ْ
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ْ
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َ
خ ﴿َوَما  العالم.  وجد  أجلها  من  التي  الغاية  ليحققوا  اهلل  يف طاعة 

وِن﴾ )الذاريات 56 ()4(، فالتمكين للدين يف األرض وانتفاء الفتنة بين الخلق هو ما 
ُ

ِلَيْعُبد

يمكن الخلق من معرفة اهلل وعبادته، وذلك ال يتم  يف نظر اإلمام ياسين إال بأمة »واحدة  

)1(  ياسين عبد السالم، العدل ص221.

)2(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
)3(  مسلم يف الجامع الصحيح، كتاب الرب والصلة واآلدب، باب َتَراُحِم اْلُمْؤمِنِيَن َوَتَعاُطِفِهْم َوَتَعاُضِدِهْم، رقم 

2586، والبخاري يف الجامع الصحيح، كتاب األدب، َباب َرْحَمِة النَّاِس َواْلَبَهائِِم، رقم 2011، وغيرهما. 
)4(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 53.
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 ،)1(« بمقتضاها  وتحكم  عليها  وتتوحد  عليها  وتجاهد  تبلغها  للعالمين  رسالة  تحمل 
فرسالة التوحيد إنما تبلغها أمة موحدة.

الوجه التنزيلي لوحدة األمة:

القرآين لوحدة األمة، وتماسك  التأسيس  فإذا تبين من خالل المبحث السابق متانة 
منه  اشتكى  إذا  الواحد  كالجسد  متضامنة  متالحمة  موحدة  ألمة  العملي  النبوي  البناء 
أمانة هذا  فإن  النبوي)2(،  الوصف  بالسهر والحمى وفق   الجسد  له سائر  تداعى  عضو 
البناء المتالحم لألمة لم تلبث يف مسيرها التاريخي أن تعرضت لهزات ورجات، إن لم 
تنل من تماسكها ووحدهتا زمن الخالفة الراشدة فقد نالت منها إلى حد كبير خصوصا 
»أعلمنا  ياسين:  اإلمام  يقول  األمة،  تاريخ  يف  المبكر  السياسي  التحول    حدث  بعد 
المعصوم النبي صلى اهلل عليه وسلم قبل رحيله أن  تلك الخالفة لن تدوم أكثر من ثالثة 
عقود، وأن عروة الحكم من عرى اإلسالم ستكون أول ما ينقض من عراه،  وأن هالك 

األمة سيكون على يد أغيلمة هم شر الملوك«)3(.

فبموجب هذا النقض القدري يف وحدة األمة تحول نظام الحكم القائم على الشورى 
وبيعة االختيار تأسيسا وتدبيرا، وحرية الرأي واستقالل القضاء، إلى نظام سياسي جديد 
من  واسع  باب  بذلك  فانفتح  المخالف،  الرأي  وإبادة  اإلكراه  وبيعة  الوراثة  على  قائم 
التمزق الفكري والتشتت الطائفي واالحتقان السياسي، فكان لطف اهلل باألمة أن  فتنة 
تلك  من  أحشائها  يف  يموج  ما  رغم  وقسرا(  شكال  )ولو  السياسية  وحدهتا  على  بقيت 
التناقضات، يقول اإلمام ياسين: »ضيع المسلمون وحدة الشورى والعدل واإلحسان، 

وتمسكوا بعدها بوحدة قسرية تحت ظل السيف«)4(. 

وما زالت الفتن تموج فيها ظهورا وخفوتا حتى اصطدمت األمة بصدمة االستعمار 
الغربي الذي أتى على ما تبقى من بنيان وحدة األمة، فمزق وطنها وغرب أهلها فكرا 

)1(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
)2(  ينظر: الحديث يف مسلم، المصدر السابق.

)3(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص53.
)4(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
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والحزبية  الطائفية  نواقض  فيه  تعتمل  شتيتا  األمة  وجود  فاستحال  ووالء)1(،  وسلوكا 
والفساد واالستبداد.

المسؤولية  ياسين  اإلمام  استشعر  األمة  لوحدة  البئيس  التاريخي  المآل  هذا  أمام 
الشرعية يف تدارك حال األمة، ونقلها من حال الشتات إلى حال الوحدة، يقول: »الجماعة 
يف حقنا مطَلٌب شرعي ومكَسب يجب أن نشمر لتحقيقه ونجاهد ونخوض معارك مع 

الُقوى المعاكسة المادية   الخارجية والنفسية الذاتية والعدوة المعرتضة.«)2(.

العظمى  المقاصدية  األولوية  مصاف  إلى  ورفعها  الوحدة  هذه  ضرورة  يؤكد  وما 
عند اإلمام حال واقع األمة، وهو حال يختلف عن حال األمة يوم تحدث علماؤنا عن 
المقاصد دون أن يلحوا على مقصد الوحدة » فهم كانوا يعيشون وحدة شعوب جمعها 
ْيفية، واللغة والسحنة والقطر.  اإلسالم ال تكاد تشعر بالتفرقة التي فرقتها اإلمارات السَّ
الكالمية  صراعاهتا  يعيشون  مذهبية  خالفات  وجود  تلك  وحدهتم  يف  يقدح  يكن  لم 
التي  القواعد  الوحدة ال خارجه«)3(، فهي وحدة قسرية مخرومة  أو العنيفة داخل إطار 
بنيت عليها الوحدة زمن النبوة والخالفة الراشدة من شورى وعدل وإحسان ولم تدم 

سوى ثالثين سنة)4(.

أن  على  ياسين  اإلمام  يلح  التاريخي  بمآلها  واعتبارا  األمة  وحدة  أصل  وبمقتضى 
الوحدة المقصود بناؤها يتوقف تحقيقه على مقاصد شرطية دوهنا، وهي دولة الخالفة 
التي تمثل اإلطار العام الناظم للوحدة، لذلك سماها اإلمام أبا المقاصد)5(، كما سمى 
وحدة األمة أم المقاصد)6(، غير أن تحقيق هذا المقصد زمانا ومكانا بإعادة توحيد شتات 

األمة، يتوقف على جملة شروط مركزية ومسالك عملية.

)1(  ينظر: دراسة مفصلة لما تعرضت له األمة من صدمات يف رفيع محماد. سؤال الوعي التاريخي وإشكال 
بناء الرؤية المستقبلية مجلة إسالمية     المعرفة، عدد2010/60م.

)2(  ياسين عبد السالم، العدل ص218.
)3(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص 96.

)4(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص76.
)5(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص109.

)6(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص77.
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شروط توحيد األمة المركزية:

الطائفي والفكري والسياسي والجغرايف  لتوحيد األمة من شتاهتا  السعي  إن مطلب 
يف نظر اإلمام ياسين قربة جليلة إلى اهلل تعالى، يقول: »ما يرجح ميزان العبد المتقرب 
ل سلوكه بالسعي الجاد  إلى اهلل عز وجل الموالي ألوليائه المعادي ألعدائه إن لم يكمِّ
يف ترجيح وحدة األمة على شتاهتا وترجيح جمعها على فرقتها«)1(، غير أن تحقيق هذا 
المسعى الحضاري التاريخي لألمة يتوقف على جملة شروط: وهي جملة المبادئ التي 
قامت عليها وحدة األمة أصالة زمن النبوة والخالفة الراشدة، وعليها يتأسس التوحيد 

المطلوب استئنافه يف هذا الزمان بمنه تعالى وفضله.

أ. النظام السياسي الشوري:

قادرة  األمة  تجعل  التي  شرعا  المطلوبة  الحضارية  الصورة  على  األمة  توحيد  إن 
يتأتى  ال  العالمين  يف  اهلل  لدين  والتمكين  األرض،  يف  االستخالفية  وظيفتها  أداء  على 
إال يف إطار نظام سياسي قائم على أصل الشورى تأسيسا وتدبيرا، بحيث يضمن إقامة 
الحكم  يف  والوراثة  االستبداد  لوباء  الحد  ويضع  األمة،  يف  اإلحسان  وإشاعة  العدل 
الذي جلب الفساد والدمار يف مجتمعات األمة منذ قرون، يقول اإلمام ياسين: »ننظر 
أن  الضامن وحده  الشوري  بالحكم  إال  تمكن  التي ال  الوحدة  أهمية  لنتبين  أعلى  من 

يسود العدل واإلحسان«)2(.

أصول:   ثالثة  على  مؤسس  سياسي  نظام  إطار  ضمن  حقيقة  توحدت  إنما  واألمة 
الشورى والعدل  واإلحسان طوال مرحلتي النبوة والخالفة الراشدة، وبدأت هذه الوحدة 
يف التشتت منذ فاجعة االنقالب األموي  على الحكم الشوري، وتحويله إلى نظام وراثي 
عشائري يقوم على حد السيف، ولذلك تعين أن يكون المدخل الصحيح  لتوحيد األمة 
شريعة الشورى والعدل واإلحسان، كما كان األمر يف االبتداء، يقول اإلمام: »إن شريعة 
اهلل عز وجل الخالدة هبا َصُلح أمر الخالَفة األولى، وهبا يصُلح مشروُعنا وإن العمراَن 

)1(  ياسين عبد السالم، اإلحسان، مطبوعات األفق، ط1998/1م، 402/2
)2(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص56.
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َمْهيِع تحقيقه تتوحد األمة، وبحافز  السياسي،  على  األخوي، وهو مطَلُبنا االجتماعي 
ضرورة التوحيد تجتمع جهود القومة«)1(.

ظرف  يف  العالمين  يف  والسالم  والحرية  العدل  قيم  إشاعة  يف  أبدعت  حين  واألمة 
على  األمة  توحد  أساس  على  ذلك  كان  إنما  سنة،  ثالثين  يتجاوز  ال  قياسي  تاريخي 
والشورى  الَوالَيُة  »تسوُق  األستاذ:  يقول  المسلمين،  بين  العامة  والوالية  الشورى 
األشتات القطرية إلى الوحدة.«)2(، فليست الشورى مجرد مسطرة تدبيرية للشأن العام 
موقع  اإلمام  شبه  وقد  لألمة،  الجماعية  اإلرادة  يعكس  قيمي  حضاري  إطار  هي  وإنما 

الشورى يف األمة ب »الجسم الذي تتجلى فيه إرادة األمة ووحدهتا واستقرارها«)3(.

ب. البناء التربوي والسعي الجهادي:

السعي  انطالقة  تكون  أن  على  فيلح  قدره،  حق  التوحيد  مطلب  ياسين  اإلمام  يقدر 
إلى تحقيق هذا المطلب على األساس الرتبوي اإليماين الذي ينبت القدرة على التحمل 
والصرب جهادا إلى هناية التوحيّد، يقول اإلمام يف تقرير المنطلق الرتبوي للتوحيد: »لن 
نستعيد الوحدة الضائعة، وال الشوكة المخضودة المكسورة، وال الشورى وال العدل إن 

لم ُنِعْد تربية أنفسنا على اإليمان واإلحسان«)4(.

التأسي  أحدهما  أمران:  الجهادية  والتعبئة  اإليمانية  الرتبية  بين  الربط  وموجب 
الخطوات  أمرها، وهي  ابتداء  النبي صلى اهلل عليه وسلم يف توحيد األمة يف  بخطوات 
التي لم ينفك فيها الجانب الرتبوي عن الجانب الجهادي، والثاين استفحال داء الغثائية 
وكارثة التفتت يف األمة، يقول اإلمام مؤكدا هذا الموجب »إنما نربأ من المرض المتوغل 
ونتحرر من الحمل القاصم للظهور باليقظة اإليمانية والهبة اإلحسانية والتعبئة الجهادية. 

)1(  ياسين عبد السالم، العدل ص298.
)2(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص556.

)3(  ياسين عبد السالم، سنة اهلل، البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، طبعة2005/1هـ، ص 309.
)4(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص49.
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ومع يقظتنا وهبتنا إلى الجهاد نحتاج إلى االستفادة من تجارب تاريخنا وإلى عرض ما 
نتج عن أوزار الماضي وسلبياته نستخرج منه دروسا إيجابية لتاريخ مستأنف«)1(.

 ومن أجل التعويل على هذا المسلك يف استئناف توحيد األمة يف هذا الزمان، ألفينا 
مكانته  الجهاد  ُيِحلُّوا  أن  الحكم  سدة  إلى  »الغادين  اإلسالميين  يوصي  ياسين  اإلمام 
ُلحمتها  التوحيد،  عقيدة  والعامة  الخاصة  عند  اإليمان  أرض  يف  يحرثوا  وأن  العزيزة، 

وسداها المحبة األخوية والعدل والبذل، وحصنُها الالزم الضروري قوة الجهاد«)2(.

فبهذا الرتابط بين الرتبية اإليمانية والتعبئة الجهادية يف التماس توحيد األمة نكون قد 
أنجزنا بعبارة اإلمام  واجبا مقدسا »وحركة ضرورية لتعبئة الشعوب المسلمة حتى تتبنى 
مشروع التوحيد وتتجاوز يوما ما ضيق محابس الدولة القومية«)3(، غير أن هذا المسلك 
وإن بدا عسيرا وطويل المدى لكنه أصيل المضمون ومحمود النتائج، وهذا ما نبه إليه 
اإلمام حين قال: »فإذا قلنا بضرورة اليقظة اإليمانية والهبة اإلحسانية والتعبئة الجهادية 
فإننا ال نتصور  مراحل يتهيأ فيها لجند اهلل هدوء الخلوة وصفاء العشرة وحالوة األخوة 
الجهادي  السعي  إن  بل  الصاخب«)4(،  التاريخ  خارج  األحداث،  ضوضاء  عن  بعيدا 
»دخول  اإلمام  منظور  يف  يقتضي  شتاهتا  من  األمة  توحيد  مشروع  تحقيق  إلى  اإليماين 
المعمعة، واقتحام العقبة، ومخالطة المجتمع، وخوض غمار الجهاد والمجتمع مفتون 
تصارع،  يف  السياسية  واالتجاهات  تفاعل،  يف  واألفكار  هيجانه،  أو  خموله  يف  سادر 
كيد  يف  الجور  وحكام  أطنابه،  ضارب  واالقتصادي  والعلمي  الصناعي  والتخلف 

يكيدون، ومن خارج رحى الجاهلية تطحن«)5(.

وإنجاز هذا المشروع وسط تلك التحديات يقتضي التحلي بأعلى درجة من الصرب 
وطول النفس وعدم استعجال الوفاق عمال بأصل التدرج الواجب اعتماده يف معالجة 

)1(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص49.
)2(  ياسين عبد السالم، العدل ص233.

)3(  ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة، مطبوعات األفق، ط2000/1م، ص316.
)4(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص50.

)5(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص50.
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موضوع من حجم توحيد األمة التي بدأ مسلسل تمزيقها منذ قرون، يقول اإلمام ياسين: 
نيأس لما نراه خلفنا من  الوفاق، وال أن  ينبغي أن نؤجل الحوار، وال أن نستعجل  »ال 
األخوية  الرحمة  معاين  وعمقنا  العاطفية،  المواقف  عن  تحولنا  فإن  تاريخية.  أهوال 

الجامعة، فعسى يأذن اهلل جلت قدرته برجوع المياه إلى المجرى األول«)1(.

ت. نظم االختالف يف سلك االئتالف:

إن الحديث عن التوحيد يقتضي لزوما تدبير واقع االختالف الحاصل يف األمة منذ 
أجل  االختالف، ومن  تنتظم قضايا  االئتالف حتى  دائرة  وتنمية  بتوسيع  قرون، وذلك 
ذلك دعا اإلمام ياسين يف بداية مسلك التوحيد إلى بناء المرجعية األصولية المشرتكة 
تـتاح  إنما  الكثير من تفاصيل الخالف ضرورة، حيث يقول: »إن وحدة األمة  وتجاوز 
بالرجوع إلى أصولها الثابتة بالكف عن تغذية ذكريات المآسي وشرحها إال بمقدار ما 
الحفاظ  لنا  ليتسنى  ضروري  الخالف  فروع  عن  الكريم  اإلغضاء  وإن  العربة.  تحصل 
على ما يجمعنا.«)2(، ألن اعتماد الخالف أصال بين فرقاء األمة يقلل من دائرة االئتالف 
اإلمام:  يقول  الوحدة،  مقتضى  يناقض  ما  تفتيتا، وهو  المفتت  ويزيد  الذي هو األصل 
»إن تأسيس مستقبل الوحدة ال يمكن أن يعتمد خالفا مذهبيا ُيتخذ بمثابة األصل. وإال 
حكمنا على أنفسنا بسرمدية الخالف واالنشقاق، إن لم نزد االنكسار التاريخي تفتـتا بما 

يستجد من مواقف متـناقضة بين أعضاء أمة«)3(.

وجل الخالف الحاصل بين األمة ليس يف أصول العقيدة كالتوحيد والنبوة والمعاد، 
وال يف أصول الشريعة  من صالة وصوم وزكاة وحج وغيرها، وإن ادعت بعض الطوائف 
أهنا من األصول، فتوحيد النظرة بعد حين على  مستوى األصول والكليات يمكن أن 
يتحقق بمد جسور التعاون الفعلي الصادق)4(، مع اإلبقاء على مساحة واسعة من الخالف 

)1(  ياسين، عبد السالم. الخالفة والملك، البيضاء: مطبعة األفق، ط2001/1م.ص52.
)2(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
)3(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق

)4(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
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المذهبي الذي يصبح بمقتضى االئتالف على مستوى األصول الكربى غناء فكريا وتنوعا 
يف  اإلسالمية  المذاهب  وإدماج  الطائفية  محق  نقصد  »لسنا  زهرة:  أبو  قال  اجتهاديا،   
مذهب واحد، فإن ذلك ال يصلح أن يكون عمال علميا ذا فائدة يحمده العلماء، ألن كل 
مذهب مجموعة من المعلومات أقيمت على مناهج تتجه يف مجموعها إلى النصوص 
اإلسالمية والبناء عليها، وهي ثمرات جهود ألكابر العلماء، وكل إدماج فيه إفناء، وليس 
من المصلحة العلمية يف شيء إفناء أي أثر فكري مهما يكن نوعه، فال مصلحة يف إفناء 

ثمرات تلك الجهود التي قامت يف ظل القرآن والسنة الصحيحة الثابتة«.)1(

ث. الوعي اإليجابي بعلل التفرق وموانع التوحد:

ما  والتجزئة  التشتت  واقع  من  وإخراجها  األمة  توحيد  عن  الحديث  يستقيم  ال 
يف  التمزق  لداء  المنشئة  التاريخية  بالعلل  العميق  التبصر  من  أساس  على  ذلك  يتم  لم 
األمة، وعوائق جهود التوحيد يف الواقع المعاصر، وبذلك يتم وضع الخطط الصحيحة 
الناضجة لجهود توحيد األمة، يقول اإلمام ياسين: » نحتاج إلى االستفادة من تجارب 
إيجابية  دروسا  منه  نستخرج  وسلبياته  الماضي  أوزار  عن  نتج  ما  عرض  وإلى  تاريخنا 

لتاريخ مستأنف«)2(.

ج. الوعي بمنشأ الخالف وعوامل إدامته:

ويف مراجعتنا لتاريخ التفرق يف األمة وجب التمييز بين منشأ الخالف ومنطلقه وبين 
عوامل استمراره   وإذكائه، يقول اإلمام ياسين يف بيان منشأ التمزق وتطوره: »نقضت 
ت تلك العروة.  وحدة األمة بانتقاض الحكم. وضعف اإلسالم التاريخي بنيًة منذ انفكَّ
وكل ما نشأ من حروب داخلية بين المسلمين، ومن فتن مذهبية، ومن مروق وزندقة، ومن 
انحراف يف العقيدة وثورة وعنف فإنما مرده بعد تعميق النظر إلى ذلك االنفصام  األول«)3(.

)1(   أبو زهرة، محمد، اإلمام زيد: حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي )دون تاريخ ط. وال مكانه( 
ص11.

)2(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص49.

)3(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص52.
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وقد تمخض عن تلك الفتن المدلهمات التي ابتليت هبا األمة نشوء هيجان عاطفي 
عمق جرح التمزق وحال دون الوحدة، يقول اإلمام ياسين: »نعالج مرضا واحدا، هو 

مرض الهيجان العاطفي الذي فتك بوحدة األمة وال يزال يفتك«)1(.

ح. الوعي بواقع التجزئة الموروث:

الموروثة  التجزئة  واقع  من  األمة  عليه  بما  يصطدم  وجهوده  التوحيد  طموح  إن 
مما  المتفاقم)2(،  التشرذم  ذلك  عن  وتولد  االستعماري،  التقطيع  عليها  َل  َتنَزَّ التي 
التجزئة؟ من  يتساءلون بحق: » من يقود دويالت  المسكونين هبم توحيد األمة  يجعل 
لهم ويسلحهم؟ ما بال األهوال الجسام تقرب شعوب األرض لتتعاون، وتباعد بين  ُيموِّ
المسلمين الحاصلين يف قبضة الحكم المستبد األناين، وقبضة الدعاة المفرقة المخربة، 
وقبضة األمية السياسية، واألمية التاريخية، واألمية األمية؟«)3(، وهذا ما ينبغي فهمه يف 
سياق الرتابط الجدلي بين المقدمات ونتائجها والعلل ومعلوالهتا يف تاريخ األمم، وأن 

األمة اإلسالمية ليست بدعا من تلك األمم يف سياق هذا القانون الكوين.

خ. الوعي بالكراهية الطائفية:

من عوائق مشروع التوحيد التي يتوجب دفعها جملة تمثالت وتصورات سلبية تؤطر 
العالقة بين طوائف األمة، حيث نشأت كل طائفة على تمثالت الكراهية تجاه نظيرهتا، 
ودرجت عليها سنين عددا وغدهتا صراعات وحروب تاريخية وأحقاد، وترجم بعضهم 
»أهل  ياسين:  اإلمام  يقول  علمي،  تحقيق  دون  الطائفي  للحقد  تؤسس  كتب  يف  ذلك 
َي شيعة وُيفيض كراهيته على  السنة والجماعة طوائف منهم من ُيسيء الظن بكل ما ُسمِّ
من  الت  المطوَّ لتقرأ  وإنك  البيت.  الشديد آلل  األولياء  َعَرَف من حب  لَِما  الصوفية   

الكتب يف صلة التشيع بالتصوف وصلتهما بالباطنية. وما هو إال َخْرٌص وَرْهٌص«)4(.

)1(  ياسين عبد السالم، اإلحسان 402/1.
)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، اإلسالم والحداثة ص316.
)3(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص48.

)4(  ياسين عبد السالم، اإلحسان 402/1.
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د. تحكيم المرجعية المشتركة وتصحيح األخطاء

علمي  منطلق  من  التمثالت  تلك  ودفع  التصورات  تلك  تصحيح  العاجل  الواجب 
ومذاهبها  وطوائفها  األمة  ألطراف  الجامعة  ومقاصدها  الشريعة  أصول  إلى  يستند 
كالقرآن ومحبة آل البيت، يقول اإلمام ياسين: » نلتفت فنجد األمر القرآين بوحدة األمة، 
فيتعين علينا أن نلتمس جسورا لَِلمِّ َشَعِث المسلمين من شيعة وسنة، وليس من جسر 
أشرف وال أطهر وال أمتن من محبة آل البيت والوفاء آلل البيت، السالم على آل البيت 

ورحمة اهلل تعالى وبركاته«)1(. 

ومن أوجه التصحيح لجم العقليات المقلدة التي تشربت الحقد الطائفي وما زالت 
اإلمام  ألفينا  وقد  السنة،  ومقصود  القرآن  مطلوب  مع  صارخ  تناقض  يف  األمة  يف  تنفثه 
ياسين يستنكر بحرقة فعل العقلية المقلدة يف تمزيق األمة حين قال: » يا من يقرأ القرآن 
تفرق  كيف  الناس،  يخشى  وال  اهلل  يخشى  بقلب  تقلد،  بذهنية  ال  اهلل  عن  يعقل  بعقل 
نباشي  ترى  وأنت ساكت؟ كيف  يعقلون  األمة سنة وشيعة طائفة ممن ال  بين شطري 

الخالفيات سفلة القراء يعيثون فسادا وتلزم الحياد؟«)2(.

ذ. التوحيد صالح األمة أفرادا وجماعة:

إيمانية  ثقافة  إلى  شعار  مجرد  من  يتحول  أن  التوحيد  مشروع  إنجاز  يف  المطلوب 
التوحيد إلى حاجة فردية وجماعية  مبدئية عامة بين أفراد األمة، بحيث يتحول مطلب 
يف األمن االجتماعي من غوائل الظلم واالستكبار، يقول   اإلمام ياسين يف ربط مصلحة 
الفرد بوحدة أمته: » وحدة األمة أمر من اهلل، فأنا أجاِهد لتتوحد األمة وتقوى وَيصُلَح 
يف  االجتماعي  العدل  إقامة  أمري.  صالح  والقوة  بالوحدة  صالحها  ويف  دنياها.  أمُر 
االنزالق  من  وآخريت. ويحفظني  لدنياي  المستكربين، وذلك  نُني من غوائل  يؤمِّ األمِة 

واالنِسالك يف صف المستكربين، وذلك آلخريت أنا ودنيا أمتي«)3(.

)1(  ياسين عبد السالم. المرجع السابق.
)2(  ياسين عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ ص47.

)3(  ياسين عبد السالم. حوار مع صديق أمازيغي، البيضاء: مطبوعات األفق، طبعة1997/1م، ص123.
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التوحيد شعور  مطلب  هبا  يربط  أن  ياسين  اإلمام  استطاع  التي  القوية  الحوافز  ومن 
الجميع بالمسؤولية األخروية والدنيوية يف ضياع وحدة األمة وفيما ترتب عنها من واقع 
التجزئة والمهانة الحاصل، فيقول: » ُنغصُّ بمعاشنا هذا الكئيب ُغصتين، غصة الدنيا بما 
قعدنا وعجزنا عن الجهاد، وغصة اآلخرة بما ضيعنا من وحدة أمة محمد صلى اهلل عليه 

وسلم، وكانت تلك الوحدة وال تزال شرط حياتنا«)1(.    

4. المسالك العملية للتوحيد:

 إذا تقرر مما سبق أن قضية إعادة بناء وحدة األمة عند اإلمام مطلب شرعي وضرورة 
واقعية فالالزم بناء خطة اسرتاتيجية عملية متكاملة تكون وسيلة زمنية إلنجاز مشروع 

التوحيد يف زمن ليس بالقصير، وذلك من خالل مسلكين عمليين يقرتحهما اإلمام:

أ. مسلك الوحدة القطرية: 

يقوم هذا المسلك على السعي لبناء جبهة مجتمعية داخلية متينة على أرضية ميثاق 
يجمع كل الفرقاء  واألحزاب على اختالف انتماءاهتم الدينية واأليديولوجية والمذهبية، 
وتنوع اتجاهاهتم السياسية على مصلحة الوطن واستقالله تحت سيادة الشريعة، يقول 
بين اإلسالميين وغيرهم من  ُيـْبَرُم  القطرية وميثاق  المسلمين«  »جماعة  وما   « اإلمام: 
هذه  فبدون  األمة«)2(،  توحيد  طريق  على  واحدة  خطوة  إال  والشخصيات  األحزاب 
للجميع  الكربى  الحقوق  وتضيع  المشروع،  استكمال  يتعذر  الوحدة  بناء  يف  الخطوة 
ألن »اإلنسان الواحد وحَده ال يستقلُّ بجميع حاجاته بل ال بدَّ من التعاون وال تعاوَن 

إالَّ  بالتَّعارف«)3(.

بين مختلف  المجتمعي  التحالف  التي تشكل موضوع  الشرعية  الكليات  أهم  ومن 
األطياف كلية العدل التي عليها بناء الكون كله، ألن »العدل نظام كل شيء«)4(، وصالح 

)1(  ياسين عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ ص51.
)2(  ياسين عبد السالم. العدل ص555.

)3(  السيوطي، جالل الدين، المزهر يف علوم اللغة وأنواعها 34/1.
)4(  ابن تيمية، مجموع الفتاوى 146-145/28. 
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اإلنسان يف العدل وخرابه يف الظلم قال ابن تيمية: » صالح حال اإلنسان يف العدل، كما 
أن فساده يف الظلم وأن اهلل سبحانه عدله وسواه لما خلقه«)1(.

إنما يكون أساسا يف الحكم والقضاء ويف توزيع  العدل يف نظر اإلمام ياسين  فإقامة 
الفاسدين ومحاكمة  ومحاسبة  الظالمين  ومطاردة  بجميع صوره  الظلم  ونفي  الثروة)2( 
مكونات  بين  والتعاون  بالتعاضد  إال  تطبق  ال  التي  الدستورية  الشريعة  لب  المستبدين 
المجتمع وتأجيل كل خالف إلى ما بعد إقامة هذا الركن الركين للحياة اإلنسانية،  وإال 
فكل » دعاية للتفرقة المذهبية والخالفات على ذكاة الحلزون تنافس انتحاري«)3(، ألن 
هبا  ويقرتن  العدل  كلية  إلى  وينضاف  العدالة،  أجواء  يف  إال  إدارته  تحسن  ال  الخالف 
كلية الحرية التي ال تكتمل إنسانية اإلنسان إال هبا، فهي »حق للبشر على الجملة، ألن 
اهلل لما خلق لإلنسان العقل واإلرادة وأودع فيه القدرة على العمل فقد أكن فيه حقيقة 
اإلنسان  كرامة  ثم  الخلقة«)4(،  يف  المستقر  التكويني  باإلذن  استخدامها  وخوله  الحرية 
التي انتهكت وتنتهك يوميا بمنتهى الوقاحة يف أوطان المسلمين، ثم وحدة الوطن التي 

يتعين على الجميع حمايتها من أي اعتداء أو اجتزاء)5(.

 ويقتضي بناء الوحدة من خالل هذا المسلك شروطا تلتزم، ومراحل تحرتم، وعقبات 
تقتحم)6(، عمدة ذلك كله العمل والصرب والزمن، يقول اإلمام: » فكل وقت يضيع ال 
نشتغل فيه بجمع جند اهلل يف كل قطر ويف كل بلد مضيعة ُجلَّى لألمة، حول القرآن يجب 

أن نلتف. وبالصرب والزمن تأيت الوحدة إن شاء اهلل«)7(. 

)1(  ابن تيمية، المصدر السابق 138/10.
)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، ص278، والعدل ص5.

)3(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص48.
طبعة2010م،  السالم،  ودار  السنون  دار  القاهرة:  اإلسالم،  يف  االجتماعي  النظام  أصول  عاشور  ابن    )4(

ص169.
العربي  الربيع  كتاب  ضمن  مقال  المرحلة،  تدبير  وأصول  العربية  الشعوب  ربيع  محماد.  رفيع،  ينظر:    )5(

وأسئلة المرحلة، المرجع السابق، ص30.
)6(  ينظر: تفصيل ذلك يف رفيع محماد. النظر المقاصدي رؤية تنزيلية، القاهرة: دار السالم، طبعة2010/1م، 

ص49 وما بعدها.
)7(  ياسين عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ ص48.
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ب. مسلك الوحدة اإلسالمية:

المتخاصمين  المتنافرين  األمة  طريف  بين  الجمع  سبل  بحث  المسلك  هبذا  نقصد 
منذ قرون: السنة والشيعة ابتداء، وقد أولى اإلمام ياسين هذا الموضوع عناية كبيرة يف 

مختلف كتاباته حاولنا استقراءها وتلخيصها على النحو التالي)1(:

بدراسة  يبدأ  اإلشكال  هذا  لمعالجة  اإلمام  يقرتحه  الذي  الصحيح  المدخل  لعل 
منشأ الخالف بعمق وصدق و مراحل تطوره وتعقده واستفحاله تحت ضربات الفتن 
السياسية المؤلمة طوال عهود العض، وذلك بعد معرفة وإبراز األصل الذي شجر منه 
الخالف ودراسة األصول التي يتشبث هبا كل طرف، ويؤسس عليها مواقفه ومذهبه، 
عن  بحثا  وذلك  العض)2(،  لسلطان  والمعارضة  المساندة  موقفي  أصول  وخصوصا 
ليطوى  بعض،  على  بعضها  بحمل  األصول،  تلك   بين  يجمع  معترب،  علمي  مخرج 
بالقصير  المجال لطيه عمليا على مدى زمن  ليس  الخالف من أساسه علميا، ويفتح 

تفعل فيه الرتبية فعلها.

علماء  تحرير  سبل  عن  البحث  بمعالجتها  البدء  ينبغي  التي  اإلجرائية  القضايا  ومن 
الشيعة من قبضة العوام، وعلماء السنة من قبضة الحكام، فهي العقبة الكأداء التي تقف 
أمام كثير من جهود الوحدة، وتزيد من تعميق الفرقة بين الطرفين، بعدها يمكن االنتقال 
الشورى  قضايا   المجال:  هذا  يف  بعمق  دراستها  ينبغي  التي  الموضوعية  القضايا  إلى 
وتفصيال،  بيانا  السنة  هبا  وقضت  وإجماال،  قطعا  القرآن  يف  هبا  اهلل  أمر  التي  والعدل 
وأحاديث الطاعة لولي األمر الواردة مطلقة ومقيدة،  وكذلك الوصايا النبوية بآل البيت، 
كحديث غدير خم، وحديث رزية الخميس، وغيرها من األحاديث التي تشكل نصوصا 

حيوية لدى المسلمين الشيعة)3(.

)1(  ينظر: منها نظرات يف الفقه والتاريخ ص26 فما بعدها، واإلحسان 401/1 فما بعدها، والقرآن والنبوة 
ص 20 وما بعدها، واإلسالم والحداثة ص62 وغيرها.

)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص26.
)3(  ينظر: ياسين عبد السالم. المصدر السابق ص34.
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ومن زاوية أخرى البد من دراسة مباحث االجتهاد زمن العض، واستحضار خطورة 
وعلى  العلماء،  بين  الحاصل  التفاوت  يف  السر  لندرك  المتالطمة،  وفتنه  الزمن  هذا 
رأسهم الصحابة يف تقدير مصلحة األمة، وتعيين المفسدة الكربى التي تدرأ بالمفسدة 
بدراستها تجلو  التي  القضايا  إلى غيرها من  الضرورة،  لفقه  الصغرى، ومدى إعمالهم 

الرؤية وتربز  الحقائق.

لثا: مراجعة صيغة املقاصد �ث

بحث اإلمام ياسين موجب قول علماء المقاصد بصيغة الحفظ للمقاصد الضرورية، 
المال،  وحفظ  النسل  وحفظ  العقل  وحفظ  النفس  وحفظ  الدين  حفظ  قولهم:  وذلك 
فوجده اجتهادا زمنيا راجعا إلى حال الزمان الذي عاشوه، إذ كان لهم حينئذ »ما يحفظ من 
كيان مستقل له حرمته، ويف ظله كانوا يحتضنون ما تبقى متماسكا من عرى اإلسالم«)1(، 
كما أهنم كانوا متحررين من أي ضغط حضاري، فقد كانوا يتكلمون »من موقع استعالء 
حضاري. لم يكن أمامهم أي تحد معنوي يصول عليهم بتفوق نموذجه. لذلك كان حفظ 
ما عندهم غاية ُسْؤلهم«)2(، لكن واقع األمة اآلن يف نظر اإلمام ياسين يختلف تماما عن 
ذلكم الواقع التاريخي، فقد ضاع من األمة الكثير مما كان يحرص العلماء على حفظه، 
لحاله،  المالئم  المناسب  والتماس  الواقع،  هذا  عالج  أحكام  اختالف  بمقتضاه  فيلزم 
فاقرتح اإلمام، على هذا األساس، التعبير بصيغة الطلب بدال من صيغة الحفظ، ألن »ما 
ضاع منا كثير وأن ما بقي آئل إلى ضياع إن لم ننهض للطلب، طلب اإلسالم كله، طلب 
اإليمان بشعبه، طلب الخالفة على منهاج النبوة، طلب الشورى والعدل واإلحسان«)3(. 

فلما كان األمر كذلك كان األولى يف نظر اإلمام » أن نعرب عن مقاصد الشريعة يف صيغ 
مطلبية ال حفاظية، فنقول: مطالب الشريعة هي كذا وكذا«)4(، ثم تصنف هذه المطالب 

)1(  ياسين عبد السالم. المصدر السابق ص54، وينظر: ص95.
)2(  ياسين عبد السالم. نظرات يف الفقه والتاريخ ص98.

)3(  ياسين عبد السالم. المصدر السابق ص 96.

)4(  ياسين عبد السالم. المصدر السابق ص 54.
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حسب اإلمام تصنيفا أولويا مرتابطا ومتكامال بما يفضي إلى » توفير الضرورات البدنية 
ألن  ربه«)1(،  سبيل  يف  ربه  إلى  للجهاد  العبد  يتفرغ  حتى  للعبد  واالجتماعية  والنفسية 
الرتتيب األولوي للمقاصد يف نظر اإلمام يختلف من زمان إلى زمان الرتباطه بمطالب 
األمة ومصالحها على األرض جلبا أو دفعا، فقد يتاح لنا اآلن من مطالب ما كانت أبوابه 
موصدة يف عصور االبتالء القدري بالعض والجرب حسب تعبير اإلمام)2(، كما أن الكثير 

مما كان مسلما محفوظا بوجه ما غائب مفقود اآلن وجب على األمة طلبه.

والتعبير بصيغة الطلب يستوجب الرتتيب األولوي للمطالب حسب مقتضى الزمان 
المطالب  تلك  لتحقيق  مناسبة  وسائل  تحديد  يقتضي  كما  لألمة  الجماعي  والوسع 
تنفيذ  مهام  به  تناط  الذي  الكيان  وإعداد  التنفيذ،  عند  والمتوقعة  الواقعة  والعقبات 
المطالب، وغير ذلك مما يستلزمه النظر إلى أوامر الشريعة ونواهيها من زاوية الطلب 
المنحى  المقاصدي  بالدرس  ينحو  أن  اإلمام  يحاول  وهكذا  الحفظ)3(،  زاوية  من  ال 
مسددة  معايير  الشريعة  مقاصد  لتصبح  النظري،  التجريد  عن  بعيدا  العملي  اإلجرائي 

وموجهة لفعل اإلنسان فردا وجماعة على األرض.

اإلمام  المؤسسين، هو  الفن  أهل  كبار  يسنده من  المقاصدي سلف  المقرتح  ولهذا 
اإلفساد  عوامل  تنخره  الذي  زمانه  واقع  مع  المقاصدي  بفكره  تفاعل  الذي  الجويني 
وحفظ  يحصل  لم  ما  »طلب  والحفظ:  الطلب  بثنائية  الزمان  واقع  مع  التعامل  فاقرتح 
فيه مصالح حاصلة وجب حفظها،  الجويني  أن زمان  ما يدل على  ما حصل«)4(، وهو 
الجويني  لمنهج  امتدادا  ياسين  لزم طلبها، وبذلك يكون مقرتح األستاذ  وأخرى غائبة 
الشريعة  مقاصد  معظم  فيه  غابت  جديد  واقع  لمقتضى  مناسبة  متجددة  صيغة  يف  لكن 
الشريعة  لمقاصد  تقسيمهم  »ولنتتبع  مقرتحه  مفسرا  ياسين  اإلمام  يقول  طلبها،  يتعين 

)1(  ياسين عبد السالم. المصدر السابق ص 102.
)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص108- 109.

)3(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص54.
)4(  الجويني أبو المعالي، غياث األمم يف التياث الظلم، تحقيق فؤاد عبد المنعم ومصطفى حلمي 148/1، 

اإلسكندرية: دار الدعوة/1979م.
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لنكتشف يف كل موقع دعوا إلى حفظه مضيعة يجب علينا طلبها ولينفتح لنا باب الفهم 
لمطالب أخرى لم تخطر لهم على بال ألهنا يف نظرهم كانت حاصلة »)1(. 

المقاصد  التعبير عن  التاريخ يف صيغ  المقاصدي عرب  القول  إلى سياق  وإذا رجعنا 
علميا  اقرتاحا  الحفاظية  الصيغة  نلفي  خصوصا،  الخمس  وللكليات  عموما  الشرعية 
نسبيا تاريخيا ظهر مع الغزالي)2(، غير متعال عن الزمان وال مستعص عن المراجعة، وقد 
سبقته صيغ أخرى، منها الصيغة الزجرية عند أبي الحسن العامري )381هـ( حين قال: 
»وأما المزاجر فمدارها أيضا عند ذوي األديان الستة لن يكون إال على أركان خمسة، 
وهي: مزجرة قتل النفس كالقود والدية، ومزجرة أخد المال كالقطع والصلب، ومزجرة 
هتك السرت، كالجلد والرجم، ومزجرة ثلب العرض كالجلد مع التفسيق، ومزجرة خلع 
الجويني حين  العصمة مع اإلمام  الردة«)3(، وبعدها ظهرت صيغة  البيضة، كالقتل عن 
بالحدود...واألموال  معصومة  بالقصاص...والفروج  معصوم  الدم  »وبالجملة:  قال: 

معصومة عن السراق بالقطع...«)4(.

رابعا: قصد الشارع وقصد امللكف

بين قصد  الموزعة  المقاصد  فكرة  تمام  المكلف  الشارع وقصد  ثنائية قصد  تشكل 
اهلل من تكاليف وحيه وبين قصد المكلف من تصرفات فعله وقوله، فال يكتمل االمتثال 
المقصود المطلوب من المكلف إال بفعل مقصود موافق لقصد الشارع، كما فصل ذلك 

اإلمام الشاطبي)5(.

)1(  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 96.
)2(  ينظر: الغزالي، أبو حامد، شفاء الغليل يف بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تحقيق حمد الكبيسي، 

بغداد: دار اإلرشاد، طبعة 1971 ص162-161.
)3(  العامري، أبو الحسن، اإلعالم بمناقب اإلسالم. تحقيق أحمد عبد الحليم غراب، رياض: دار األصالة 

للثقافة والنشر واإلعالم، طبعة 1988/1ص125.
1399/1ه  طبعة  قطر:  الذيب،  العظيم  عبد  تحقيق  الفقه  أصول  يف  الربهان  الملك،  عبد  الجويني،    )4(

.747/2
قصود  أحوال  عن  مفيدة  تفاصيل  ففيه  المقاصد،  كتاب  من  الثاين  القسم  الموافقات،  الشاطبي،  ينظر:    )5(

المكلف يف عالقتها بقصد الشارع.
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ولقد وقف اإلمام ياسين وقفة تأمل مع قصد المكلف يف عالقته بقصد الشارع لما له 
من أهمية يف مصيره عند اهلل، فعلى قصد المكلف يدور مصيره نعيما مقيما أو عذابا أليما، 
وأعماله صالحا أو فسادا، فقصد المكلف األصلي هو الذي يرسم مصيره األخروي، 
بينما القصد التبعي يحدد مصير أعماله الدنيوي، يقول اإلمام ياسين: »ونقف وقفة لتأمل 
إلى مواله خالقه ورازقه  الفاسدين  أو  الصادقين  والتوجه  بالنية  المكلف، قصده  قصد 
يحدد مكانته األصلية عند اهلل: إما مسلم مؤمن، أو مشرك كافر، أو منافق يرتدى أسفل 

سافلين. والقصد الثاين يكون باألعمال الفرعية صالحة أو سيئة«)1(.

ما يسدد عمل  المعتاد  يقتنص اإلمام وفق منهجه  النظرية  المقدمة  ومن خالله هذه 
المكلفين على األرض ويقوم سلوكهم من معايير، فاعترب عالقة قصود المكلفين بقصد 
ربه،  ألمر  مطيعا  المكلف  يكوُن  ا  »فإمَّ صنفين:  الناس  تصنيف  يف  ثابتا  معيارا  الشارع 
مريدا لآلخرة، ثم طامحا لرضى اهلل، ثم طامعا يف النظر إلى وجه اهلل. وإما يكون عبدا 
لهواه، ولذته، وأنانيته«)2(، وهذا التصنيف يثمر يف نظر اإلمام سلوكا وعمال يف الحياة: 
»ذاك يسعى لآلخرة وسعادة اآلخرة فهو مع الشريعة سامعا لها مطيعا واثقا أن فيها رعاَية 
مصلحته الكلية الواصلة بين الدنيا واآلخرة. وهذا يسعى سعي الدنيا، فمن يخرجه من 

داعية هواه؟«)3(.

مصب  إلى  الشارع  قصد  ضوء  يف  المكلفين  لقصود  قراءته  يف  اإلمام  تدرج  وهكذا 
هواه  داعية  من  اإلنسان  يتحرر  كيف  وهو  الداء،  ومكمن  اإلشكال  ومحل  العمل 
اإلمام  العبودية االختيارية وفق عبارة  إلى فضاء  العبودية االضطرارية  دائرة  لينتقل من 
الشاطبي)4(، ومسلك تحرير المكلف من داعية هواه يبدأ حسب اإلمام ياسين من تمكينه 
من ضروريات المعاش حتى ال تفتنه عن طلب اآلخرة، يقول: »وإن توفيَر هذا النصيب 

)1(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص87.
)2(  ياسين عبد السالم، العدل ص149.
)3(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق.

)4(  ينظر: الشاطبي أبو إسحاق، الموافقات 168/2. 
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مطلبهم  عن  والحاجة  والجهل  والمرض  بالفقر  الدنيا  تفتنهم  لكيال  ضرورة  للعباد 
األخروي«)1(.

وهنا يحيل اإلمام ياسين على الثنائية المقاصدية الكربى التي ينبني عليها مشروعه 
الحضاري الكبير »إقامة الخالفة الثانية على المنهاج النبوي« أال وهي العدل واإلحسان، 

فبالعدل يؤمن مصير األمة يف التاريخ، وباإلحسان يأمن الفرد على مصيره عند ربه.

)1(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
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املبحث الثاين: املراجعة التطبيقية للدرس املقاصدي

لقد أعمل اإلمام ياسين نظره المقاصدي يف مراجعة وإحياء مقاصد عدد من القضايا 
الفقهية العملية تطبيقا لمراجعاته المقاصدية على المستوى النظري كما رأينا قبل، وذلك 

يف سياق مشروع نظرية المنهاج النبوي، ولعلي أكتفي بذكر النماذج اآلتية:

أوال: تقصيد الزكاة

لقد دعا اإلمام ياسين إلى إحياء فريضة الزكاة بما يحقق مقاصدها األصلية والتبعية 
آحاد  عند  الفريضة  هذه  ألداء  العبثية  الصور  عن  بعيدا  وآخذها،  الزكاة  معطي  لينتفع 
المسلمين ممن دفعهم وازعهم اإليماين، بعد أن انسحبت الدولة من الموضوع واختارت 

نظاما ماليا آخر، ومن المقاصد التي يرى اإلمام تحقيقها من الزكاة ما يلي:

- مقصد اإلحسان: ويتمثل فيما يعود على المزكي من التزكية والتطهير ونيل بركة 
ا وصل  م �ب ك�ي الدعاء النبوي)1(، مصداقا لقول اهلل تعالى: ﴿خذ من أمواهلم صدقة تطهره و�ةن

م إن صلواتك سكن هلم﴾ )التوبة:104(. عل�ي

ويتمثل فيما تحققه فريضة الزكاة حين تؤدى بالكيفية  - مقصد العدل االجتماعي: 
المستضعفة  المجتمع  شرائح  مختلف  وتمكين  الكريم  العيش  ضمان  من  الشرعية 
المنصوص عليها يف القرآن من حقهم يف مال اهلل توزيعا عادال، يغنيهم جميعا أو بعضهم 
عن العطالة وإشراكهم يف التنمية كل حسب صنعته ومؤهالته)2(، ألن اإلنسان إذا استعبد 
وضيق عليه يف معاشه فقد سائر حرياته، وإن عاش طفيليا على المجتمع بالكسب الحرام 
من ظلم وابتزاز وغش وكسل ودروشة، خان قانون العبودية)3(، فالزكاة يف نظر األستاذ » 

تمثل مادة أساسية إلعادة قسمة الثروات »)4(.

)1(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص 189.
)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق.

)3(  ينظر: ياسين عبد السالم، يف االقتصاد ص 75.
)4(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص54.
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مشاريع  يف  واستثماره  وتجميعه  المال  بتوفير  وذلك  االقتصادي:  العدل  مقصد   -
تنموية أولوية لألمة، فإنما شرعت الزكاة أصال يف المال النامي لدفع صاحبه لالستثمار 
مخافة أن تأكله الزكاة)1(، ويعترب اإلمام االستثمار يف المشاريع التنموية جهادا)2( ملحا 
وواجبا شرعيا » لنزع ربقة التبعية من أعناقنا »)3(، ومهمة أولى وثانية وثالثة يف حق األمة 

للخروج من بؤرة االنحطاط)4(.

اثنان:  أمران  الحيوية  المقاصد  تلك  تحقيق  على  الزكاة  يعين  مما  أن  اإلمام  ويرى 
زماننا  يف  فيها  انحبست  التي  الفردية  الخصوصية  من  الزكاة  فريضة  تحرير  أحدهما 
هذا وإرجاعها مؤسسة من مؤسسات الدولة ومصدرا من مصادرها المالية، تنشأ عنها 
الزكاة  لتشمل  وعائها  توسيع  األمرين  وثاين  التنمية)5(،  وصناديق  اجتماعية  مؤسسات 
أمواال عدة، يقول اإلمام ياسين: » الزكاة يف ظل الخالفة الثانية إن شاء اهلل ينبغي أن تتجدد 
حيويتها، ويتوسع نطاُقها، وأن تستخلص من خصوصية الفريضة الفردية االختيارية التي 
يؤتيها أو يمنعها من يشاء لتصبح واجبا عاما، وسياسة للدولة، ومصدرا للمال قارا.«)6(.

ومن أوجه توسيع وعاء الزكاة التي يراها اإلمام ما ذهب إليه اإلمام ابن حزم وغيره 
من أن تفرض على األغنياء عند الحاجة كفاية فقراء بلدهم، قال: »وفرض على األغنياء 
من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجربهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات 
بأن  الكفاية  إلى تحديد حد  ابن حزم  المسلمين«)7(، بل ذهب  أموال  هبم، وال يف سائر 

)1(  ينظر: ياسين عبد السالم، العدل ص 189.
)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، الحوار مع الفضالء الديمقراطيين ص 188.

)3(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي ص 203.
)4(  ينظر: ياسين عبد السالم، يف االقتصاد ص 237.

المعاصر،  الفكر  دار  بيروت:  اإلسالمي،  الفقه  تجديد  الزحيلي،  ووهبة،  الدين،  جمال  عطية،  ينظر:    )5(
ودمشق: دار الفكر، طبعة2000/1م، ص19.

)6(  ياسين، عبد السالم، العدل ص188.
الكتب  دار  بيروت:  البنداري،  سليمان  الغفار  عبد  تحقيق  باآلثار،  المحلى  أحمد،  بن  علي  حزم،  ابن    )7(

العلمية، طبعة 156/2003،1/3.
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بمثل  للشتاء والصيف  اللباس  منه، ومن  بد  الذي ال  القوت  يأكلون من  »ما  لهم  يتوفر 
ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر، والصيف والشمس، وعيون المارة«)1(.

منهم  الراشدين،  الخلفاء  سوابق  من  سند  العامة  المالية  توسيع  يف  المذهب  ولهذا 
الفاروق عمر الذي روى ابن حزم بسنده أنه قال:«لو استقبلت من أمري ما استدبرُت 
اإلمام  المهاجرين«)2(، وروى عن  فقراء  فقسمتها على  األغنياء  أموال  ألخذت فضول 
علي كرم اهلل وجهه أنه قال: »إن اهلل تعالى فرض على األغنياء يف أموالهم بقدر ما يكفي 
فقراءهم. فإن جاعوا أو َعُروا وَجِهدوا فبمنع األغنياء. وحقٌّ على اهلل تعالى أن يحاسبهم 

يوم القيامة ويعذهبم عليه«)3(.

من  كثيرة  أدلة  من  له  يشهد  لما  اإلنفاق  يف  المذهب  هذا  ياسين  اإلمام  ورجح 
َيْوَم َحَصاِدِه﴾ ُه 

َّ
وا َحق

ُ
َوآت َمَر 

ْ
ث
َ
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َ
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ّ
 ِل

ٌ
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َ
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َ
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واإلنتاج،  العمل  أدوات  إلى  هذا  ْع  »وسِّ بقوله:  الشواهد  هذه  على  اإلمام  وعلق 
تكتسب  تضامني  لمجتمع  االجتهاد  باب  لك  ينفتح  العام،  النفع  ذات  المرافق  وإلى 
فيه الملكية الخاصة، وهي األصل يف حدود شرط االستخالف، مرونة وأداء لوظيفتها 

االجتماعية.«)4(.

وقد أثنى اإلمام رحمه اهلل على مجتهدي هذا العصر الذين أسهموا يف توسيع وعاء 
لتوسيع  الفاتحة  القياسية  بالعلة  »تقدم  الذي  القرضاوي  الدكتور  رأسهم  وعلى  الزكاة 
ِوعاء الزكاة لتشمل الثروات المعدنية والبحرية والفالحية والتجارية والصناعية. وأتى 

)1(  ابن حزم، المصدر السابق.
)2(  ابن حزم يف المحلى 158/6، وقال: إسناده يف غاية الصحة والجاللة.

)3(  أبو عبيد القاسم بن سالم يف األموال، تحقيق محمد خليل هراس، مكتبة الكليات األزهرية، دار الفكر، 
طبعة 1975، ص709. والمنذري يف الرتغيب والرتهيب 11/2، وقال عنه: فيه ثابت بن محمد الزاهد ثقة 

صدوق وبقية رواته ال بأس هبم وروي موقوفا وهو أشبه،
)4(  ياسين، عبد السالم، العدل ص194.
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النقد  على  وقاس  كانت.  مهما  القارِة  ُخول  الدُّ على  للزكاة  الموجبة  والسوابق  بالدليل 
المستندات المالية وأسُهَم الشركات.«)1(، ثم علق على هذا االجتهاد قائال: »ولو كان 
المستحقون ُيْعَطْون أسهما ألحرزنا من الزكاة مشاركة يف رأس المال تكون فتحا لنا«)2(.

مقتضى  تحقيق  اإلمام  نظر  يف  الزكاة  لوعاء  المقاصدي  التوسيع  هذا  من  والغرض 
العام،  الصالح  يف  الفردية  المصلحة  فيه  تندمج  عضوي  تأليف  من  األخوي  العمران 

ويعود فيه الصالح العام على الفرد بكل ما يصون أخوته من عوادي الزمان.«)3(

ثانيا: تقصيد المال

مختلف  يف  ومفصلة  عميقة  مقاصدية  معالجة  المالية  المسألة  ياسين  اإلمام  عالج 
كتاباته لما لها من أهمية يف قيام األمم وذهاهبا، فهي عصب الحياة لألفراد واألمم ومقصد 
شرعي ضروري، فال يستقيم التعامل مع القضية المالية يف نظر اإلمام إال إذا تأسست يف 
وعي المسلمين وسلوكهم أن المال »مال اهلل أساسا ومال األمة استخالفا ومال زيد أو 

عمرو انتفاعا مؤقتا مشروطا بأال يضر امتالك الفرد بمنافع األمة«)4(.

فعالقة المرء بالمال من حيث كسبه وإنفاقه وإدارته يجب أن يكون محكوما بمقاصد 
فيثمر  لإلنسان)5(،  االعتبارية  والملكية  هلل،  األصلية  الملكية  المزدوجة:  الملكية  هذه 
المنفعة  »فتحصيل  ياسين:  اإلمام  يقول  تعارض،  دونما  واجتماعية  فردية  منافع  ذلك 
لتعميم  والسعي  الفردي،  المالك  على  مشروط  شرط  االجتماعية  الوظيفة  وأداء 
المنفعة والتعاون على أداء تلك الوظيفة شرط مشروط على الجماعة ومراقبة العملية 
االقتصادية للتعريف بما هو نافع وتخطيط كيفية االنتفاع والسهر على أن تؤدى وظيفة 

المال االجتماعية شرط مشروط على الدولة«)6(.

)1(  ياسين، عبد السالم، العدل ص195.
)2(  ياسين، عبد السالم المصدر السابق.

)3(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق ص185.
)4(  ياسين عبد السالم المصدر السابق ص 44.

)5(  ينظر: رفيع محماد، النظر المقاصدي رؤية تنزيلية، القاهرة: دار السالم، ط2010/1م، ص 81 – 82.
)6(  ياسين عبد السالم، يف االقتصاد ص 44.
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الجماعي  واالستخالف  الفردي  االنتفاع  ثنائية  يضع  أن  هنا  حاول  ياسين  فاإلمام 
أساس  على  والتوافق  االنسجام  موضع  العالمية  االقتصاديات  عرف  يف  المتعارضة 
ثنائية العدل واإلحسان، يقول األستاذ: »ومحور هذه  من الضبط المقاصدي ممثال يف 

الضوابط الشرعية العدل وامتداده وهو اإلحسان«)1(.

ثالثا: تقصيد قوامة الرجل وحافظية المرأة

لم ينظر اإلمام إلى ثنائية القوامة والحافظية نظرة تجزيئ وتفريق بينهما، وإنما نظر 
حكما  المرأة  فحافظية  متكاملة،  متعاضدة  ثنائية  هي  حيث  من  مقاصدية  نظرة  إليهما 
ووظيفة ومقصدا هي الوجه الداخلي لوحدة األسرة، بينما وجهها  الخارجي المكمل 

هو درجة القوامة للرجل، فال تفهم الواحدة إال يف سياق األخرى)2(.

»''الدرجة''  فقال:  االجتماعي،  مقصدها  عن  ياسين  اإلمام  كشف  فقد  الدرجة  أما 
به  الذي أوصت  السفر  أمير  بمثابة  السياسية. هي  الزوجية  االجتماعية  القافلة  إمارة يف 
السنة النبوية. إمارة بدوهنا تكون الفوضى يف القافلة، فتضعف، فيجد العدو فيها مغمزا، 

فيعدو عليها ويمزقها.«)3(.

وأما الحافظية فتنتظمها يف نظر اإلمام مقاصد شرعية عظمى وكليات ضرورية عليا، 
أسماها مقصد العبودية هلل تعالى الذي ينتظم الرجل يف قوامته والمرأة يف حافظيتها يف 
قوامة  بين  َتْعِدُل  التي  تلك  كبيرة  »مهمة  يقول:  اآلخرة،  إلى  الدنيا  من  رحلتهما  سياق 
الرجل وحافظية المرأة ليحمل الرجل والمرأة عبئها. هذه المهمة هي عبادة اهلل تعالى، 
تلك العبادة المعلولة بخوف العقاب األخروي ورجاء الجنة ورضى المولى وقربه.«)4(.

أما المقاصد األخرى الناظمة للحافظية، فمنها حفظ النوع البشري، وحفظ فطرته، 
»النساء  اإلمام:  يقول  حافظيتها،  بمقتضى  للمرأة  الجليلة  المهمة  هذه  اهلل  أسند  وقد 

)1(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
)2(  سيأيت الكالم مفصال يف هذه الثنائية يف الفصل الرابع.

)3(  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 203/1.
)4(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 99/2.
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بفطرهتن يحفظن استمرار الجنس البشري بما هن محضن لألجنة، وحضن للرتبية.«)1(، 
ففي ذلك حفظ الدين والنفس والعقل، يقول اإلمام: » الدين الذي هو رأس المقاصد 
ُدهن  وتعهُّ الحافظات.  القانتات  الصالحات  األمهات  ثدي  من  ُيْرَضع  الغايات،  وغاية 
بالحسن،  يأمرن  الناشئ،  للعقل  كتعهدهن  وصحتها  وغذائها  ونباهتا  األطفال  لجسوم 

نَّ اللغة«)2(. ويزجرن عن القبيح، ويجبن عن األسئلة، ويلقِّ

ومن واجبات الحافظية يف نظر اإلمام حفظ النسب، وهو كلية من الكليات الضرورية 
الخمس، فأنفس »ما تحفظه نساء األمة أنساب األمة...الحفاظ عليها، والعفة، وحفظ 
الفروج، والتحصن من فاحشة الزنى، واجب مقدس يف مقدمة واجبات الحافظية.«)3(، 
وتكتمل مقاصد الحافظية بمقصد المال المأخوذ من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: »خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرهتا أطاعتك، وإذا غبت عنها 
حفظتك يف نفسها ومالَِك«)4(، فقد رأى اإلمام يف نص الحديث ما يشير إلى كفاءة المرأة 

يف تدبير الشأن المالي واالقتصادي لألسرة)5(.

الخمس،  الضروريات  مستوى  على  المرأة  لحافظية  المقاصدي  الكشف  هذا  بعد 
المقاصديين  المستويين  من  المرأة  حافظية  موقع  بيان  إلى  اهلل  رحمه  اإلمام  ينتقل 
الباقيين: الحاجي والتحسيني، فيقول: » نلَمُح ما يمكن للصالحات القانتات الكامالت 
عقال ودينا أن يساهمن به يف التوسعة ورفع الحرج والمشقة. يعني أن الجانب العاطفي 

اإلنساين اإلحساين الربّي الذي فطرت المرأة عليه مقِصد سام من مقاصد الدين.«)6(.

)1(  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 88/2.

)2(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 92/2.

)3(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 91/2.
)4(  أخرجه الطربي يف تفسيره 295/8 بسند فيه أبو معشر وهو ضعيف، لكن له شواهد تقويه، منها ما ذكره 

األلباين يف صحيح النسائي ضمن السلسلة الصحيحة.
)5(  ينظر: ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.

)6(  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 92/2.
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اللطيفة  المؤهالت  من  اهلل  حباها  المرأة  أن  اإلمام  فيرى  التحسيني،  التقصيد  أما 
والقدرات الرقيقة ما به تستطيع أن تورث العادات الحسنة لألجيال وتدفع المدنسات 
من  أرق  القانتات  الصالحات  »ألن  اهلل:  رحمه  يقول  الراجحات،  العقول  تأنفها  التي 
عرف األليف، وميز الحسن واألحسن، وأورث العادات الحسنة وترفع عن المدنَّسات 

ثات، وأنَِف مما تأنُف منه العقول الراجحات«)1(. الملوِّ

)1(  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 92/2.
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الفصل الثالث:

قضايا املراجعة يف التراث األصويل

نعرض يف هذا الفصل معظم القضايا األصولية التي راجعها 
النظر  إعادة  اإلبانة عن ضرورة  فيها قصد  النظر  اإلمام وردد 
التجديد العلمي ال منهج  يف الموروث األصولي وفق منهج 

التبديد التعسفي، وسنتناول ذلك يف ثالثة مباحث.
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املبحث األول: داعي القول مبراجعة الدرس األصويل

لعل التنادي بالمراجعة والتجديد يف الدرس األصولي الذي تنامى يف السنين األخيرة، 
الفن  لهذا  مراجعة  أي  من  المتهيبين  بعض  من  والرفض  الريبة  من  أحيانا  به  قوبل  وما 
نجمل  وعليه  والتجديد،  المراجعة  هبذه  القول  موجب  عن  الحديث  يستدعي  وغيره، 

موجبات القول بالمراجعة والتجديد يف الدرس األصولي يف اثنين:

أول: املوجب العملي

ويتمثل هذا الموجب يف الموقع المتميز للدرس األصولي بين علوم الشريعة، إذ هو 
الجسر المنهجي الرابط بين نصوص الشريعة ودنيا الناس من حيث هو منهج استمداد 
باجتهادات  صيغ  والمكان،  الزمان  يف  الناس  ألسئلة  الشريعة  من  الشرعية  اإلجابات 
أجيال من علماء األمة يف أزمنة متواصلة، فلزم بناء على ذلك أن تتواصل العناية بعلم 
أصول الفقه، وذلك بحثا عن أصح المسالك وأرجح المناهج لالستمداد من نصوص 
وحي اهلل، وتجديدا وتفعيال للمعرفة األصولية، وتحريرا لها من آفتي الجمود والجحود.

الصياغة  وإعادة  مراجعة  إلى  يحتاج  وتطبيقاته  ومنهجه  بنيته  يف  األصولي  فالدرس 
ينكمش على  مما جعله  الحياة ومستجداهتا،  تطورات  مواكبة  انقطاعه عن  لطول  نظرا 
جملة قضايا تطبيقية انتهت بانتهاء زماهنا، كما انحبس الدرس األصولي عن التواصل 
النصوص  بمقاربة  عالقة  له  مما  المستجدة  والمناهج  والعلوم  المعارف  من  واإلفادة 
ودراسة مناطات التنزيل، وذلك خالفا لبعض المتهيبين من تجديد أصول الفقه خوفا 
يف  نظرنا  فإذا  تتغير،  وال  تتبدل  ال  الفقه  »فأصول  أحدهم:  كقول  المتسيبين،  جرأة  من 
الصحابة، وعلى هذا عمل  فتاوى  له مستند يف  إال  الشافعي، فكل أصل مذكور  رسالة 
جميع المؤلفين األصوليين، إنما التجديد يف طريقة عرض هذا العلم؛ كالنظر يف طرق 
التيسير والتفصيل والتطبيق حتى يوافق كل عصر، خاصة أن هذا العلم ضروري يف عملية 

استمداد األحكام الشرعية التي يحتاجها المكلفون«)1(.

https://www.alukah.net/sharia/0/135516/#ixzz5zUd8qg8d :1(  رابط الموضوع(
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نيا: املوجب العملي �ث

الحياة  تفرزه  فيما  األصولي  الدرس  يف  التجديد  لسؤال  العملي  الموجب  يربز 
التعقيد والرتكيب يف مختلف مجاالت  يغلب عليها طابع  أسئلة جديدة  المعاصرة من 
األصولي  الدرس  على  يتعذر  التي  الشرعية  اإلجابة  تقتضي  والفردية  الجماعية  الحياة 
القياس  بمنهج  الفردي  الحكم  التماس  عليها  غلب  -التي  القديمة  بصيغته  يتوالها  أن 

الجزئي- دون مراجعة وتجديد لمباحثه ومناهجه.

دراسات  من  الفقه،  أصول  علم  مراجعة  إلى  الدعوة  يف  يزال  وما  الكثير  ألف  فقد 
عائقا  الفن  هذا  يف  ترى  من  منها  والمقاصد،  المناهج  مختلفة  ومقاالت)1(،  ومؤلفات 
منهجيا يف قراءة النص الشرعي يف ضوء الواقع المعاصر يتعين استبداله)2(، وهي دراسات 
تتحدث خارج النسق األصولي بمناهج مستعارة وبأهلية معرفية ضعيفة فسقطت منهجيا 
واختلت معرفيا، ومن تلك األعمال المنجزة يف التجديد والمراجعة لعلم أصول الفقه 
مباحثه)3(،  وبعض  مناهجه  تجديد  يف  ويسعى  العلم  هذا  يثمن  ما  كثيرة،  وهي  أيضا، 

)1(  ينظر: رفيع، محماد، حالة المعرفة يف حقل أصول الفقه: عرض وتصنيف وتقويم، ورقة بحثية قدمت 
العالم  دراسات  بمعهد  تجديده  ومنهجية  العلم  حالة  واإلنسانية:  واالجتماعية  اإلسالمية  العلوم  مؤتمر  يف 

االسالمي بجامعة زايد باإلمارات العربية المتحدة مارس 2013م.
الثورة،  إلى  العقيدة  من  والتجديد  الرتاث  حنفي،  حسن  النماذج:  هذه  من  المثال  سبيل  على  نذكر    )2(
جديدة  أصول  نحو  شحرور،  ومحمد  طبعة1988/1م(،  والنشر،  للطباعة  العربي  الثقايف  المركز  )بيروت: 

للفقه اإلسالمي فقه المرأة ) الوصية - اإلرث- القزامة- التعددية- اللباس(.
)3(  نذكر على سبيل المثال من المقاالت العلمية: تجديد علم أصول الفقه الواقع والمقرتح للباحث علي 
ومعالمه  تاريخه  الفقه:  أصول  وتجديد   ،)126  ,  125 العددان   / بيروت  المعاصر،  المسلم  )مجلة  جمعة 
 2 عدد.  واإلنسانية  الشرعية  للعلوم  الشارقة  جامعة  )مجلة  الشريف  السوسوة  محمد  المجيد  عبد  للباحث 
2006(، ويف الحاجة إلى تجديد المعرفة األصولية للباحث إدريس غازي )مجلة اإلحياء الرابطة  )حزيران 
المحمدية للعلماء عدد. 30-31 )تشرين الثاين 2009(، والتجديد من منظور مقاصد الشريعة للباحث نور 
جمال  للباحث  االجتهادي  الفكر  وتجديد   ،).33 العدد   / القاهرة   / الجديد  المنار  )مجلة  الخادمي  الدين 

الدين عطية )مجلة المسلم المعاصر / القاهرة / العدد 96.(.
ونذكر من المؤلفات: تجديد أصول الفقه اإلسالمي لحسن الرتابي ) الدار السعودية للنشر والتوزيع، 1984م(، 
واالجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمي المعاصر لسعيد شبار)من إصدارات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 
الدين)بيروت:  شمس  مهدي  لمحمد  اإلسالمي  الفقه  يف  والتجديد  واالجتهاد  2007م.(،  لسنة  بواشنطن 
السالم  لعبد  وتجدده  الفقه  أصول  علم  وتطور  1999م.(،  أولى  طبعة  والنشر،  للتوزيع  الدولية  المؤسسة 
بالجي)بيروت، دار ابن حزم، 2009م(، وقول يف التجديد لحسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية ) القاهرة: 
المعاصرة،  والتحديات  اإلسالمية  الشريعة  يف  والتجديد  واالجتهاد  طبعة2018/2(،  العربي،  القدس  دار 
مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية بوجدة ) أعمال ندوة علمية طبعة2011/1(، وغيرها كثير.
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ولعل من المنجزات العلمية التفصيلية يف التجديد األصولي مؤخرا المشروع الجماعي 
الذي أصدره المعهد العالمي للفكر اإلسالمي بعنوان: التجديد األصولي نحو صياغة 
الفقه  أصول  علم  مباحث  صياغة  إعادة  مؤلفوه  حاول  الفقه)1(،  أصول  لعلم  تجديدية 
بمعيار  القصد من العلم ووظيفته، فتخلصوا من عدد من القضايا التجريدية المقحمة 
يف أصول الفقه مما ال ينبني عليها عمل)2(، وأضافوا قضايا أخرى مما لها يف نظرهم صلة 

بعلم أصول الفقه)3(.

بعمق  وظيفيا  تناوال  مراجعاته  يف  األصولي  الرتاث  تناول  فقد  ياسين  اإلمام  أما 
واستفاضة، وذلك ضمن نسقه التجديدي العام يف مشروع المنهاج النبوي، فكشف عن 
فيه  القصور  جوانب  وعن  الشرعية،  العلوم  ضمن  الوظيفي  موقعه  وعن  العلمية  قيمته 
وعن آفاق التجديد فيه، وغير ذلك من جوانب المراجعة والتقويم، نتناول ذلك بتفصيل 

على النحو اآليت:

)1(  شارك يف تأليف المشروع 12 باحثا وإشراف أحمد الريسوين، صدر باألردن سنة 2014م، ومدار الكتاب 
ثم  األحكام،  مصادر  ثم  المنهجية،  والقواعد  والوظائف  والتاريخ  النشأة  عن  مقدمات  التالية:  القضايا  على 

الحكم الشرعي، ثم طرق االستنباط، وأخيرا االجتهاد واإلفتاء.
)2(  كالمسائل الكالمية والفلسفية والمنطقية التي أدخلت يف المباحث األصولية يف لحظة من لحظات تاريخ 

الدرس األصولي، وسيأيت الحديث عنها.
)3(  كمقاصد القرآن وكلياته وأسباب النزول عند مناسبة الحديث عن مصدر األحكام األول القرآن الكريم، 

وإدماج النظر المقاصدي يف القضايا األصولية، وغيرها.
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املبحث الثاين: مراجعة يف تثمني الدرس األصويل أصالة ومنهجا

تعامل اإلمام ياسين مع الرتاث  األصولي بعقلية نقدية فاحصة موضوعية منصفة تتوسط 
عقليتين سلبيتين)1(: إحداهما تقدس الرتاث وترفعه إلى مرتبة نصوص الوحي، وثنتاهما 
تدنسه وتنحط به إلى أسفل دركات الفكر اإلنساين، فكانت نظرة اإلمام للرتاث األصولي 
نظرة تثمين وتقدير واعتزاز للثابت المؤصل الوظيفي من هذا الفن حيث يرى أن ما أثله 
أهل األصول »حصاد مبارك أنفس ما فيه وأجدره البقاء واالعتزاز علم أصول الفقه، وهو 
علم االجتهاد، وهو ضابط االجتهاد«)2(، وتربز نفاسة هذا العلم وبركته فيما قدمه من 
خدمة علمية جليلة لفقه الداللة اللغوية، فهو علم يضبط »داللة األلفاظ على المعاين فال 
يضع الحقيقة مكان المجاز وال الخاص مكان المشرتك، ويصرف المفهوم عن المنطوق، 
المجازية«)3(.   إشارته  إلى  الحقيقية  داللته  من  بالمعنى  تنتقل  التي  الشروط  ويحدد 

وينبني هذا التقدير المنصف للرتاث األصولي عند اإلمام ياسين على حجم الجهود 
العلمية المبذولة يف بنائه عرب الزمن الطويل، فعلى »محك المناظرة والتمحيص والنقد 
مدى قرون فحص العلماء األفذاذ رضي اهلل عنهم األدلة الشرعية، فرتبوها على درجات 
من القوة والضعف، ووضعوا المحكم مكان المنار الذي يسرتشد به الخاص والعام، 

والمتشابه وضعوه يف قيد أولي العلم والذكر الذين يسألهم من ال فقه معه«)4(.

وهذا تنويه منه رحمه اهلل بفرادة الجهد اللغوي لألصوليين يف صياغة معظم قواعد 
أصول الفقه المتعلقة باللغة العربية التي نزل هبا الوحي كتابا وسنة، وهو الجهد الذي 
اعتناؤهم  العربية، واشتد  أئمة  الجويني بقوله: »اعتنوا يف فنهم بما أغفله  وصفه اإلمام 
بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع«)5(، وذلك بعد أن تقرر لدى 
أهل الفن »أن معظم الكالم يف األصول يتعلق باأللفاظ«)6(، قال اإلمام الغزالي »اعلم أن 

)1(  ينظر: رفيع محماد، شباب األمة بين سؤال الوعي التاريخي وإشكال بناء الرؤية المستقبلية ص 22- 23.
)2(  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين ص 45.

)3(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.
)4(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق ص 46.

)5(  الجويني، الربهان، 169/1.
)6(  الجويني، المصدر السابق 43/1.
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هذا القطب هو عمدة علم األصول، ألنه ميدان سعي المجتهدين يف اقتباس األحكام من 
أصولها واجتنائها من أغصاهنا«)1(.

لموارد  دقيق  استقراء  على  بناء  تقعيدها  تم  األصولية  القواعد  معظم  كان  فإذا 
االستعمال الشرعي لأللفاظ العربية، وتوصل األصوليون من خالل هذا االستقراء إلى 
المعاين الدقيقة »لم يصل إليها النحاة وال اللغويون«)2(، فهو جهد علمي مبارك ضابط 

لقانون االستنباط واالستدالل، يبنى عليه ويستثمر يف نظر اإلمام.
أما ما يتعلق بأدلة األحكام ومداركها، فاإلمام يرى وجوب التسليم بما تقرر من أصول 
المرسلة  والمصالح  والقياس  كاإلجماع  عليها)3(،  للبناء  علميا  أساسا  القطعية  األدلة 
اهلل  كَفْونا رحمهم  مهاد  القواعد  تلك  والسنة، ألن »كل  الكتاب  النقليين  بعد األصلين 
التفريط  الذي ال يجوز بحال  النقلي  الخادم لألصل  العقلي  تسويته«)4(، وهو األساس 

فيه، بحيث: »ال نكون إال مبذرين سفهاء إن لم نعتمد على المتين منه«)5(.
ومن مظاهر القوة والنضج التي كشف عنها اإلمام ياسين يف الدرس األصولي تفوق 
بالدرس  اختلط  الذي  اليوناين  المنطقي  الدرس  وبناء  منهج  على  بنيته  ومتانة  منهجه 
األصولي يف القرن الخامس الهجري مع اإلمام الغزالي وابن حزم الظاهري ومن سار 
على درهبم، يف حين رفضه آخرون لضعف مباحثه)6(، وهو ما فسره اإلمام ياسين بقوله: 
»ألن منطق اليونان يتكئ على ميتافزيقا وعلى فيزيقا ماديتين مخالفتين لعقيدة المسلمين 
مخالفة لغة اليونان للغة القرآن«)7(، لكن علماء المسلمين طوروا المنطق المشرتك بين 

النظار وأدمجوه يف السياق الثقايف اإلسالمي)8(.

)1(  الغزالي، المستصفى: 7/2.
)2(  السبكي اإلهباج يف شرح المنهاج، 7/1.

)3(  ينظر: ياسين عبد السالم، الرسالة العلمية، دار لبنان للطباعة والنشر ط2003/1م. ص 36.
)4(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 23.

)5(  ياسين عبد السالم، الرسالة العلمية ص 15.
)6(  تنظر تفاصيل إشكال المنطق يف الشرعيات يف رفيع محماد، معالم الفكر األصولي المالكي من خالل 

فكر الباجي األصولي ص335، األردن: عالم الكتب الحديث، ط2011/1م.
)7(  ياسين عبد السالم، محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى، البيضاء: مطبوعات األفق، 

ط1994/1م. ص87.
)8(  ينظر: المصدر السابق.
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وهذا توجيه علمي دقيق من اإلمام، يف موضوع االنفتاح واإلفادة من الثقافة األجنبية، 
المنطق  ما، ومنها  لثقافة  الفلسفية والعقدية  الخصوصية  بين  العلمي  التمييز  لزوم  وهو 
يف حالتنا هذه، وبين المبادئ المنهجية العابرة للخصوصيات الثقافية، فنستبعد األولى 
يف  اآلن  الحاصل  الهجين  الخلط  وما  المنهجي،  المشرتك  من  ونفيد  محلها،  ونبقيها 
ثقافتنا اإلسالمية بسبب دعوى االنفتاح على الثقافات العالمية، وهي الثقافة الغربية يف 
واقع الحال، إال نتيجة الخلط بين ما هو خصوصي وما هو إنساين كما أشار إلى ذلك 

اإلمام رحمه اهلل.

إلى  ياسين  اإلمام  فيرجعه  المنطق  علم  على  األصول  لعلم  المنهجي  التفوق  أما 
القائم على  االستقراء  العلوم اإلسالمية عموما، وعلم األصول خصوصا على  اعتماد 
التجربة، يشهد لذلك ما قام عليه مبحث القياس األصولي من منهجية السرب والتقسيم 
والمناسبة والشبه والطرد والدوران وتحقيق المناط وغيرها من أوجه المنهجية التجريبية 
العملية، بخالف اآللة المنطقية اليونانية التي قامت على المنهجية االستنتاجية النظرية، 
نظر  للعلوم اإلسالمية يف  السريع  والتطور  الكبير  التقدم  المنهجي هو سر  الفرق  وهذا 

اإلمام  ياسين)1(.

فمناقشة اإلمام هذه التفاصيل االبستمولوجية الدقيقة لعلمي األصول والمنطق دليل 
آخر على خربة الرجل ومهارته يف هذه العلوم اإلسالمية وغيرها، يذكرنا بانتقادات كبار 
علماء األصول إلدخال المنطق يف الشرعيات قبل أن تتحرر مباحثه الضعيفة، كأبي الوليد 
المنطق  يرون يف  تيمية، والشاطبي، وغيرهم ممن ال  األندلسي، وابن  المالكي  الباجي 
الجويني،  الحرمين  المنطق، كإمام  علما صحيحا حينها، خالفا لمن يدعو لإلفادة من 

والغزالي، وابن حزم، وغيرهم)2(.

)1(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص88.
)2(  ينظر: تفاصيل مواقف علماء أصول الفقه من المنطق يف النشار، علي سامي، مناهج البحث عند مفكري 
اإلسالم، واكتشاف المنهج العلمي يف العالم اإلسالمي، بيروت: دار النهضة العربية، طبعة 1984م، ص79 

فما بعدها.
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املبحث الثالث: مراجعة مبحث االجتهاد

مباحث  من  رابعا  مبحثا  القديمة  الكربى  األصولية  المدونات  يف  االجتهاد  يصنف 
بعض  ورتبه  الداللة،  وطرق  واألدلة  األحكام  مباحث  بعد  الكربى،  الفقه  أصول  علم 
المتأخرين)1( يف مبحث األدلة أصال ثالثا بعد الكتاب والسنة، يف حين سماه اإلمام ياسين 
ثابت  أصل  من  االجتهاد  يمثله  لما  وذلك  الفقه)2(،  أصول  لعلم  مرادفا  االجتهاد  علم 
الشريعة، والقواعد  الشريعة يف كل زمان ومكان تحقيقا ألصل خلود  تنزيل  عليه مدار 
اإلمام  جعل  ما  وهذا  االجتهاد،  أصل  وضبط  لتأمين  وتقعدت  أسست  إنما  األصولية 
بأنه » فسطاط االجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان  الشوكاين يصف علم األصول 
بنائه«)3(، من حيث هو الواسطة البشرية المنهجية بين مقتضى نصوص الوحي ومطلوب 

حياة الناس يف الزمان والمكان.

الشريعة من نصوصها  استثمار هدي  لعلو مكانة االجتهاد ومركزيته يف دوام  ونظرا 
وتوسيعا  وضبطا  وتقويما  مراجعة  باالجتهاد  ياسين  اإلمام  عناية  كانت  األمة  لحياة 
كبيرة، بحيث أثار يف هذه المراجعة كثيرا من قضايا االجتهاد منهجا وموضوعا تشكل 
يف مجموعها صياغة جديدة معاصرة لمؤسسة االجتهاد، حتى تكون قادرة على اإلجابة 

عن أسئلة الزمن وتحديات المستقبل.

جه ي م�ن
ن

اد � أول: مراجعة الج�ة

تحكمه،  التي  المنهجية  الرؤية  على  االجتهاد  ألصل  مراجعته  يف  كثيرا  اإلمام  ركز 
منهجه  وفق  وذلك  األصوليين،  قبل  من  الرؤية  تلك  العتماد  التاريخي  والموجب 
الجزئي  النظر  على  مجمله  يف  قائم  األصولي  االجتهاد  أن  فالحظ  الرتاث،  مراجعة  يف 
الستنباط األحكام الجزئية ألسئلة جزئية نابعة مما عاشه الناس من إسالم فردي قرونا 

)1(  كعلي حسب اهلل يف كتابه أصول التشريع اإلسالمي.
)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين ص 45.

)3(  ينظر: الشوكاين محمد بن علي، إرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم االصول - )2 / 97(.
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عديدة، يقول اإلمام: » كان االجتهاد فيما مضى قضية فردية، كان إسالم المكلفين فرديا 
تحت مظلة شوكة اإلسالم، فتطابق اجتهاد المفتي والقاضي مع اهتمام المسلمين كل يف 
خويصة نفسه أو مشاكله يف دوائر محصورة«)1(، أما ما يقتضي النظر الكلي من القضايا 
الكربى كإدارة الدولة والمال العام وتسيير الجيوش فمدفوع عنها المجتهد مقصي عن 
دائرهتا، فإن أبدى رأيه يف » السياسة الشرعية » فإنما هو آمر بالمعروف ناه عن المنكر من 

خارج ويف حدود ال ينبغي أن يتعداها«)2(.

وهذا المنهج الجزئي يف االجتهاد النابع من سياقه التاريخي ال يقوى وحده يف نظر 
اإلمام ياسين على استنباط اإلجابة العلمية الكلية المطلوبة اآلن وبعد اآلن لما يطرح من 
أسئلة كلية، وعلى » تغطية الفضاء الواسع للمقاصد الشرعية، من حيث كوهنا مطالب 
التكليف الجماعي  أمر تالشى والدفاع عن حوزة استبيحت، ومن حيث مناط  إلنشاء 
ال  السلطان  على  القرآن  سيادة  أي  الدولة،  على  الدعوة  سيادة  حيث  ومن  الدعوة،  يف 
الكلي  النظر  باعتماد  إتمام وإصالح االجتهاد يف نظر اإلمام  العكس«)3(، لذلك وجب 

لداعيين اثنين:

عن  الشرود  يف  وأمعن  مشاكله،  »وتفاقمت  استفحل  الذي  الواقع  داعي  أحدهما: 
يبين«)4(،  يكاد  فيه ال  مناط األحكام  فقه حتى أصبح  ما ورثناه من  الدين، وتجاوز كل 
الواقع  التي تتطلب اإلجابة يف نظر اإلمام من قبيل »من أين نمسك  فأصبحت األسئلة 
تطويعه؟«)5(،  إلى  نتدرج  كيف  نرغمه،  كيف  نراوده،  كيف  الشرع،  حوزة  يف  لندخله 
وهي أسئلة كلية ال ينفع معها النظر الجزئي، فالعلة، كما يقول اإلمام، سياسية اجتماعية 

اقتصادية كلية)6(، تقتضي بالضرورة أحكاما كلية تناسب مناطاهتا.

)1(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص72.
)2(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.

)3(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق. ص 82.
)4(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق. ص72.

)5(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.
)6(  ينظر: ياسين عبد السالم، تنوير المومنات، بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر، ط2003/1م. 269/1.
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ثانيهما: داعي الشرع إلى استئناف االجتهاد فيما نص عليه إجماال لبيان تفاصيله فيما 
يالئم الزمان والمكان والموضوع، فما نص عليه الشرع تفصيال معدود محدود، وغيره 
النصوص  جمعنا  »لو  ياسين:  اإلمام  يقول  ممدود،  واسع  وكلياته  أصوله  وردت  مما 
الواردة يف القرآن والسنة بخصوص تنظيم الحكم والشورى، وبخصوص اختيار اإلمام 
ُل نظرية سياسية جاهزة  وتوزيع السلطة، وبخصوص شكل الحكومة َلَما وجدنا ما ُيَشكِّ
لنا  الرتدد، وترتك  أو  التيه  تمنعنا من  التي  الواضحة  الرئيسية  الخطط  إنما نجد  منغلقة. 
العقل أوسُع  أمُرنا«)1(، خصوصا وأن »مجال  به  َيْصُلح  فيما  لنجتهد لكل عصر  مجاال 

وأبعُد مدى فيما لم يِرْد فيه نص خاص«)2(.

وما يصلح به أمرنا يف عصرنا يف نظر اإلمام ياسين االجتهاد المؤسس للتصور العام 
المجتمعات  ، والحل اإلسالميِّ لمشكالت  ، واالقتصاد اإلسالميِّ »للحكم اإلسالميِّ

المسلمة يف إطار الشريعة، ويف أُفِق المستقبل، وعلى نطاق اإلنسانية جمعاء«)3(.

ي أصوهل
ن

اد � نيا: مراجعة الج�ة �ث

يرى اإلمام ياسين أن االجتهاد المعاصر المؤسس على النظر الكلي إنما ينبني على 
المرجعية العليا لالجتهاد التي يعتصم هبا أن يزل ممثلة يف »كتاب اهلل وسنة نبيه، وقياِس 
العقل التقيِّ المتخصص، وإجماِع علماء األمة المتحررين من ربقة الحكم الجربي«)4(، 
هنايَة  ال  وتتعقد،  تتجدد  وقائع  عربَ  األمة  »مصلحة  التماس  يف  االجتهاد  هذا  ينطلق  ثم 
لتنوعها«)5(، بناء على أن الشريعة يف نظر اإلمام ليست مجرد نصوص لفظية وإنما هي 
حدودها  ويف  المصلحة  هي  »الشريعة  قال:  المجتهد،  يجتهد  ظلها  يف  كذلك  مصلحة 

يجتهد العقل«)6(.

)1(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة، بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر، ط2009/1م. ص218
)2(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص 235.

)3(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق ص 210- 211.
)4(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق. ص 233.
)5(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق ص 234.

)6(  ياسين عبد السالم، العدل ص144.
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إنما  اإلمام،  عند  الزمان  مدى  مسلم  أمر  وثباهتا  لالجتهاد  العليا  المرجعية  فحجية 
ومفهوم  معا،  ومصالح  نصوصا  الشريعة  إلى  النظر  هو  مراجعته  ينبغي  الذي  الوجه 
الشروط،  كما سيأيت يف  المعتمد  المعترب واإلجماع  االجتهاد  يؤتمن على  الذي  العالم 
وبذلك تنحصر ضوابط االجتهاد عند اإلمام إجماال يف إقرار المرجعية العليا لالستدالل 
ما  المرجعية  تلك  االستمداد من  القادر على  المعترب  المجتهد  أهلية  واالحتجاج، ويف 

يستجيب لحاجيات األمة ويحقق مصالحها يف الزمان والمكان.

وطه ي �ث
ن

اد � لثا: مراجعة الج�ة �ث

ال يكاد يخلو مدون من المدونات األصولية عرب تاريخ الدرس األصولي من القول يف 
الشروط العلمية للمفتي والمجتهد على نحو متفاوت يف اإلجمال والتفصيل)1(، حسب  
ما تقتضيه كل مرحلة من مراحل تاريخ االجتهاد واإلفتاء، فمقصد القول بتلك الشروط 
عند األصوليين كما ألمعنا قبل إحاطة القول يف دين اهلل أن يكون بعلم، مصداقا لقول اهلل 
وا 

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
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َ
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ّ
َحق

ْ
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َ
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ُ
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31(، وقوله  )األعراف اآلية   ﴾
َ
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َ
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َ
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36 (، واالختالف الحاصل يف  ٌم﴾ )اإلسراء اآلية 
ْ
ِعل ِبِه   

َ
ك

َ
ل ْيَس 

َ
ل َما   

ُ
ف

ْ
ق
َ
ت ﴿َول  سبحانه: 

هذه الشروط حسب األزمنة إضافة واستدراكا، وإجماال وتفصيال راجع إلى المتغيرات 
الفكرية والتطورات المنهجية الحاصلة يف كل زمان التي تستدعي إعادة النظر يف تلك 

الشروط واألدوات بما يؤمن عملية االستمداد من نص الوحي لمطلوب الواقع.

غير أن الالزم أن ندرك أن القصد من تلك الشروط، قلت أو كثرت، وظيفة التأمين 
الزمني لمنصب االجتهاد، وعليه يدعو اإلمام ياسين إلى التمييز يف تلك الشروط بين ما 
المعاصر، ومنها ما هو  يتعين اعتباره يف استئناف االجتهاد  هو ثابت مستمر الصالحية 

)1(   تتبع الدكتور قطب مصطفى سانو ما اشرتطه األصوليون يف المجتهد والمفتي عرب القرون السابقة إلى 
اللحظة المعاصرة، مقارنا بين تلك الشروط من حيث الوفاق واالختالف، وضمن ذلك يف كتابه: » أدوات 

النظر االجتهادي المنشود يف ضوء الواقع المعاصر، دمشق: دار الفكر، ط1، 2000م.
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جزئي ينبغي توسيعه ليتوافق وطبيعة تحديات االجتهاد المعاصر، ومنها ما كان مسلما 
مضمرا عند علماء األصول القدامى وجب إبرازها اآلن.

1. إظهار المضمر التربوي من الشروط يف االجتهاد:

يرى اإلمام ياسين أن الحاجة ملحة اآلن للتصريح بالرتبية اإليمانية شرطا مركزيا يبني 
عليه ما سواه من الشروط، وذلك بعد أن كثر التهافت على أحكام الشريعة، استدالال 
واستنباطا واعرتاضا وإثباتا ونفيا، من ديدان قراء هذا الزمان، وحتى ممن حشي عقله 
هذا  قبل  علمائنا  عند  مسلما  كان  الذي  الشرط  وهو  باهلل،  عياذا  اإليمان  وقلبه  العلم 
الزمان، يقول اإلمام ياسين: »كانت عدالة العلماء وتقواهم وإيماهنم باهلل رب العالمين 
واعتصامهم بشريعته أمرا مسلما«)1(، ولذلك لم يفصل علماء األصول يف حديثهم عن 
شروط االجتهاد سوى عن الشروط المعرفية)2(، أما الشرط الرتبوي فكانت اإلشارة إليه 
عرضا كما نجد عند الجويني يف قوله: » اإلجماع المنعقد من حملة الشريعة من أهل الثقة 
واإليمان«)3(، لكن موجب إبراز هذا الشرط يف وقتنا أقوى يف نظر اإلمام  ياسين، حيث 
يقول: » يف زماننا كثر المنافقون عليمو اللسان، لذلك نسبق شرط أن يكون المجتهدون 
الشوريون المتشاورون من أهل اإليمان واإلحسان. ال نأخذ إيماهنم أمرا مسلما حتى 
والصرب  واألحداث  األيام  محك  على  منهم  نقتضيه  الصدق  بربهان  عنهم  ذلك  نعرف 

على الجهاد«)4(.

هدما،  والشريعة  نقضا  االجتهاد  تواجه  التي  وقتنا  يف  المستجدة  التحديات  فهذه 
جعلت اإلمام ياسين يواجهها بما يكشف عن زيف أدعياء االجتهاد بقوله: »أول شروط 
االجتهاد التقوى وهي خوف اهلل، والَعَمُل المخلص الصادق مع اهلل. يجتهد المتقي ومعه 

)1( ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص73.
)2(  فالشاطبي على سبيل المثال أجمل شروط االجتهاد يف كفايتين معرفيتين: فهم مقاصد الشريعة والتمكن 

من االستنباط. ينظر: الشاطبي أبو إسحاق، المصدر السابق 76/4.
)3(  الجويني إمام الحرمين عبد المالك، غياث األمم يف التياث الظلم ص 292، تحقيق احمد عبد الرحيم 

السايح وتوفيق علي وهبة، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط 2011/1م.
)4(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 73.
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مؤهالت العلم فيخطئ ويصيب«)1(، وهو شرط ال يعرف وال يقبل غيره يف المجتهدين 
يف تاريخ االجتهاد، إذ ال يتصور صدور االجتهاد إال من تقي)2(. 

التآمر  إذن مجرد صد ظاهرة  الرتبوي يف االجتهاد  الشرط  فليس حديث اإلمام عن 
على الشريعة، بقدر ما هو حديث عن الشرط االسرتاتيجي يف صناعة المجتهد المعاصر 
المطلوب، فعلة العلل عنده »وشرط الوجود والصحة للمجتهد واجتهاده: اإليمان باهلل 
وباليوم اآلخر. وباليوم اآلخر. وباليوم اآلخر.«)3(، فهو األساس الضامن لالجتهاد أن 
�ث الل من عباده العلاء﴾ )فاطر:28(،  ن ا �ي

ن
ينتج العلم النافع، مصداقا لقول اهلل تعالى: ﴿إ�

وهذا ما يربزه بوضوح حين قال: »فمشاركة القلب بنورانية التوبة واالستغفار وذكر اهلل 
العقل.  اجتهاد  يف  حاسمة  مشاركٌة  الكريم  بابه  وقرِع  إليه،  واللََّجإِ  واالفتقار  وجل  عز 
يبقى يف ظلمة  اإليمان واإلحسان  بنور  المستنيُر  القلُب  يفيُض عليه  الذي ال  العقُل  بل 

العقالنية، أسيرًا يف يد الهوى، طريحا يف غياهب الغفلة والعياُذ باهلل«)4(.

فاإلمام إنما ألح على الشرط الرتبوي لخطورة منصب االجتهاد، بما هو نيابة عن اهلل 
ورسوله يف تبليغ مراد اهلل من خلقه بشرعه، ال يخرج عن مقتضى القربة والتعبد، فلزم بناء 
على ذلك تسديد القصد وتخليص النية وتوحيد الوجهة باالجتهاد هلل دون سواه، فمناط 
صحة األعمال أو فسادها قصد المكلف منها، مصداقا لقوله صلى اهلل عليه وسلم: »إنما 
األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«)5(، واالجتهاد إفتاء وقضاء من أجل األعمال 
يَن﴾

ّ
ُه الِد

َ
ِلِصيَن ل

ْ
َه ُمخ

َّ
وا الل

ُ
 ِلَيْعُبد

َّ
ِمُروا ِإل

ُ
التي يلزم فيها اإلخالص هلل تعالى كما أمر ﴿َوَما أ

)البينة اآلية 5 (، قال الشاطبي: »التعبد هلل هو المقصود من العلم«)6(.

)1(  ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية ص 73، البيضاء: مطبوعات األفق، ط1996/1م.
)2(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص 74.

)3(  ياسين، عبد السالم، العدل ص 148.
)4(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة ص 245.

)5(  البخاري يف الجامع الصحيح، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم 1.
)6(  الشاطبي، المصدر السابق 42/1.
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وحين يوجه المجتهد قصده من اجتهاده هلل دون سواه يف التماس الحق والصواب، 
الصالة  عليه  نبيه  لسان  الحق سبحانه على  أمر  كما  االستهداء  طريق  على  يكون  فإنما 
التي  والتحريف  التضليل  عوامل  من  بذلك  فيتحرر  أهدكم«)1(،  »فاستهدوين  والسالم 
اختزلها القرآن يف مسمى الهوى، قال تعالى محذرا من خطورة الصدور عن الهوى يف 
 

َ
 َول

ّ
َحِق

ْ
اِس ِبال م َبْيَن النَّ

ُ
اْحك

َ
ْرِض ف

أَ ْ
 ِفي ال

ً
ة

َ
ِليف

َ
 خ

َ
َناك

ْ
ا َجَعل

َّ
األعمال والتصرفات: ﴿َيا َداُووُد ِإن

 
َ

ل نَ ْ �ن
َ
ا أ َ

ْم �بِ ُ َ ْ َبْي�ن اْحكُ
َ
ِه﴾ )ص اآلية 36(، وقال سبحانه: ﴿ف

َّ
 َعن َسِبيِل الل

َ
ك

َّ
ُيِضل

َ
َهَوٰى ف

ْ
 ال

ِ
ِبع

َّ
ت
َ
ت

 
ُّ

َضل
َ
﴾ )المائدة اآلية 48(، وقال عز من قائل: ﴿َوَمْن أ ِ

ّ
ق َ  ِمَن الْ

َ
ا َجاَءك َّ

َ
ْ مع

ُ
ْهَواَءه

َ
ِبْع أ

َّ
ت
َ
 ت

َ
ُ َول اللَّ

اِلِميَن﴾ )القصص اآلية 50(.
َّ

ْوَم الظ
َ
ق
ْ
َه ل َيْهِدي ال

َّ
 الل

َّ
ِه ِإن

َّ
ى ِمَن الل

ً
ْيِر ُهد

َ
َبَع َهَواُه ِبغ

َّ
َن ات ِممَّ

والتحرر من الهوى هو الشرط األساس يف تمحض قصد المجتهد وغيره يف طلب 
الحق، غير أن هذا التحرر ال يتأتى إال بالرتبية اإليمانية المتواصلة التي هبا تتم للنفس 
َح 

َ
ل
ْ
ف
َ
 أ

ْ
د

َ
َواَها ق

ْ
ق
َ
ُجوَرَها َوت

ُ
َهَمَها ف

ْ
ل
َ
أ
َ
اَها ف ٍس َوَما َسوَّ

ْ
ف
َ
التزكية وتدفع عنها التدسية، قال تعالى: ﴿َون

ياسين: »فأي  10(، يقول اإلمام   -7 اَها﴾ )الشمس اآليات  َدسَّ َمن  اَب 
َ

خ  
ْ

د
َ
َوق اَها 

َّ
ك

َ
ز َمن 

ُدهن  هو  فإنما  الفساد  جرثومة  فيها  ليعّقَم  بالرتبية  القلوب  إلى  يعمد  ال  للفتنة  عالج 
يف  ُتِحل  التي  القلبية  اإليمانية  الرتبية  يعتمد  ال  للفتنة  عالج  أيُّ   . َوْقتِيٌّ وطاِلء  سطحي 
الشر وتدخيٌن  َزريبة  َحَومان حول  فإنما هو  اهلل  اإليمان وسكينة  األفئدة طمأنينة  باطن 

َلطيٌف يف وجهه«)2(.

وهبذا الشرط الرتبوي تكون فتوى المجتهد يف مأمن من الزيغ، نافعة للناس مسددة 
المفتي  قلب  يف  اإلخالص  صناعة  يف  الرتبوي  المبدأ  هبذا  اإلخالل  بينما  ألعمالهم، 
ويفعلون  يفعلون  ال  ما  يقولون  علماء  ظهور  يف  تتمثل  وعملية  علمية  كارثة  إلى  يؤدي 
ما ال يؤمرون، ويوظفون الفتوى ألغراض غير علمية، وال يتورعون يف تزييف الحقائق 

الشرعية)3(.

)1(  مسلم يف الجامع الصحيح، باب تحريم االظلم، كتاب الرب والصلة واآلدب، رقم 7637.
)2(  ياسين عبد السالم، العدل ص495.

)3(  ينظر: رفيع محماد، الجدل والمناظرة أصول وضوابط، بيروت: دار ابن حزم، ط1، 2009م، ص 50، 
ورفيع محماد، النظر المقاصدي رؤية تنزيلية، القاهرة: دار السالم، ط1، 2010م، ص 33- 34.
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2.  تكميل الشروط المعرفية وتحيينها:

أهنا  األصوليون  عليها  اتفق  التي  التفصيلية  المعرفية  الشروط  يف  ياسين  اإلمام  يرى 
ما زالت صالحة شرط تكميلها بما يقتضيه االجتهاد المعاصر من إدراج تلك الشروط 
كما  عند األصوليين  عليه  المتفق  الشروط  مطلبية)1(، وهذه  كليات  التفصيلية يف سلك 
ذكر هبا اإلمام هي العلم بالكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ وقضايا اإلجماع وبلسان 
للقضايا  يجتهد  الذي  الفرد  المجتهد  مؤهالت  وهي  الفقه)2(،  أصول  وعلم  العرب 
تلك  ألن  المعاصر،  لالجتهاد  المؤهلة  الشروط  عن  نتحدث  أن  والمطلوب  الفردية، 
الشروط لو اجتمعت يف نظر اإلمام »يف رجل لما استطاع يف عصرنا أن يحيط بالوسائل 
التبست  قد  المقاصد وهي  دقيق هبذه  فقه  يلزمه  الشرعية.  المقاصد  لتحقيق  الضرورية 
يف العقول وفرتت يف النيات وغابت يف الواقع. كيف يصيغها مطالب، كيف يوقظ األمة 
النائمة، كيف يكون حزب اهلل، كيف يربيه، كيف يزحف به إلى بناء الدين ثم حفظه« من 
جانب الوجود وجانب العدم »دعوة ودولة«)3(، وهي شروط معرفية كلية متكاملة تؤهل 

المجتهد الستنباط ومعالجة ما األمة يف أمس الحاجة إليه.

3.  التكامل يف شروط االجتهاد:

فلئن اعترب اإلمام ياسين الشرط الرتبوي أساسا ينبني عليه الشرط المعريف يف االجتهاد 
فعلى أساس التكامل بينهما دونما فصل، ألن أي قصور يف أحد الجانبين يسقط أهلية 
االجتهاد عن المرء يف نظر اإلمام، بحيث »لو اقتحم باب االجتهاد يف دين اهلل وفقه شريعة 
نية  الدين عن حسن  إفساده يف  اهلل تقيٌّ ما معه آالت االجتهاد وعلومه ألوقفناه مخافَة 
وعن جهل وقصور. فكيف والمنافقون الجاهرون َطْورا وطورا بإلحادهم أو إسالمهم 
اللفظي يطالبون بحقهم يف االجتهاد، كأن االجتهاد ساحة يتقلب فيها هبلوانات المنطق 

الفلسفي، والمصلحية المتحررة من كل قيد«)4(.

)1(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 82.
)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص82- 83.

)3(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص83.
)4(  ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية ص73.



103الفصل الثالث: قضايا المراجعة يف الرتاث األصولي

فليس ضرر قلة اإليمان أقل من ضرر قلة المعرفة يف نظر اإلمام ياسين، لذلك لزم 
العالم  العقل  »فإما يكون هذا  التكامل:  لزوم  مبينا  اإلمام  يقول  الشرطين معا،  حصول 
أكثَر  اطِّالُعُه  يكون  وإما  الهوى.  ببنيات  التفصيلي  الفراغ  َيُسدُّ  فال  بمكاٍن  التقوى  من 
من تقواه، أو ِعْلُمه بالنصوص أقلَّ من علمه بالواقع، أو معرفُته بالواقع أقلَّ من معرفته 

لألصول فيمأل الفراَغ التفصيليَّ بما ُيَضيُِّع مصلحة األمة«)1(.

4.  شرط العضوية الدعوية:

ينفرد اإلمام ياسين يف حدود علمي باشرتاط العضوية يف الدعوة إلى اهلل يف المجتهد، 
والدعوة  ربه  شريعة  على  وحريص  أمته  بأمر  مهتما  المجتهد  يكون  أن  بذلك  ويقصد 
مع  يتفاعل  وال  أمته  بحال  يكرتث  ال  الذي  المجتهد  العالم  لسلبية  دفعا  وذلك  إليها، 
أهل  من  االجتهاد  أهل  يكون  أن  »البد  يقول:  مستقبلها،  على  يحرص  وال  همومها 
الدعوة، من صميمها، ممن يحيون هبا، ويتنفسون روحها، ويحملون همها، ويغضبون 
على »االختالل الواقع والمتوقع فيها«. إن كانوا أصحاب أوراق وكراريس ونصوص 
فلن يكونوا إال  فارغ  ألسنة عليمة والقلب  إن كانوا عقوال تدور على  وتجريد وتقليد، 

طامة أخرى تأيت على الدين »من جانب العدم«)2(.

كانت صورة هذه  والمعرفة،  العلم  منهج يف  تنبني على  اهلل  إلى  الدعوة  كانت  ولما 
أن  الداعية  المجتهد  العالم  يف  يفرتض  متعددة،  دعوية  مدارس  العالم  يف  اآلن  الدعوة 
باالنتماء  الشرط  هذا  اإلمام  ربط  لذلك  المدارس،  هذه  من  واحدة  رأس  على  يكون 
فقال:  بعلمهم،  يعملون  الذين  العلماء  عند  حاصل  تحصيل  باب  من  دعوية  لجماعة 
»العضوية يف جماعة من جماعات الدعوة، ثم جماعة المسلمين الموحدة العالمية، جاد 

اهلل لنا هبا بكرمه، شرط يف المجتهدين أهل الشورى والعدل واإلحسان«)3(.  

)1(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة ص235.
)2(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 122.

)3(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص 108.
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5.  شرط الحرية يف االجتهاد:

إن جاللة منصب االجتهاد ومكانته يف الشريعة وأثره يف حاضر األمة ومستقبلها ال 
يصح أن يشتغل أهله يف غير أجواء من حرية القول يف دين اهلل والفعل يف أمة رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، ألن اهلل ألزمهم البيان للناس وهناهم عن الكتمان يف قوله تعالى: 
فيما ال  بالسؤال  األمة قصدهم  187(، وألزم  )آل عمران:  ُه﴾ 

َ
ُتُمون

ْ
ك

َ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
يعلمون يف قوله تعالى: ﴿ف

كما أن انتفاء شرط الحرية يف االجتهاد زمن العض والجرب قاد االجتهاد إلى االنحصار 
السياسية،  القضايا  يف  كبير  بتوسع  االضطرار  فقه  وإنتاج  الفردية  القضايا  يف  عمومه  يف 
فكان ال بد من الرتكيز على حرية االجتهاد والبحث عنها يف نظر اإلمام ياسين، حيث 
يقول: »حريُة االجتهاد تبقى حْلمًا إن بقي الحكُم يف أْيٍد غيِر معرتفة بأنَّ الحكَم ليس إال 
هلل، وُمْستبدٍة بالكلمة والقرار، غيِر مستعدة إلشراك أحد من علماء األمة فيه«)1(، لذلك 
المعترب واإلجماع  التحرر من سلطان اإلكراه شرطا أساسا يف االجتهاد  رأى اإلمام يف 

المعتمد)2(.

وترجع قيمة شرط الحرية يف االجتهاد إلى أصالة هذا الشرط يف كينونة اإلنسان، إذ 
الحرية جزء من إنسانية اإلنسان وعليها يولد وعلى أساسها أناطه اهلل بمسؤولية اختياراته 
وًرا﴾ )اإلنسان:3(، 

ُ
ف

َ
ا ك ِكًرا َوِإمَّ ا

َ
ا ش  ِإمَّ
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َ
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﴿  أ تعالى:  وقوله 

ْيِهْم 
َ
ْسَت َعل

َ
وخاطب الحق سبحانه نبيه عليه الصالة والسالم بحفظ هذه الحرية بقوله: ﴿ل

اٍر﴾ )ق: 45(، والعطاء  بَّ َ ب م �بِ ِ
ْ �ي
َ
نَت َعل

َ
ِبُمَسْيِطٍر﴾ )الغاشية: 22(، وقوله عز من قائل: ﴿َوَما أ

واإلبداع واإلتقان المطلوب من اإلنسان عموما ومن المجتهد خصوصا مرتبط بالحرية، 
وينتفه بالقهر واإلكراه، ولذلك تنتفي مسؤولية المكره عما يصدر منه تحت اإلكراه.

)1(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة ص 214.
)2(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص 233.
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به  ونقصد  وهيأة،  أفرادا  االجتهاد  أهل  استقالل  ويتممه  الحرية  شرط  عن  ويتفرع 
دون  يحوالن  اثنين  خطرين  من  المجتهدين  وأفراد  االجتهاد  مؤسسة  تأمين  تحديدا 
الفاعلية واإليجابية للمنتج االجتهادي، وهما: التبعية اإلدارية، والتبعية المالية، فاندراج 
يجعل  وترقية  وعزال  تعيينا  فيه  متحكم  هرمي  إداري  سلم  سلك  يف  العلماء  مؤسسة 
المجتهد أسير رؤسائه اإلداريين من غير العلماء يتحكمون يف قوله وفتواه كما هو الحال 
اآلن يف معظم الدول العربية واإلسالمية، كما يؤثر يف اجتهاده انتماؤه لحزب أو تنظيم 
استقالل  بينما  الشخصية،  اختياراته  عن  التعبير  يف  حقه  مصادرة  دون  معين،  سياسي 
مؤسسة العلماء بنظام قانوين داخلي واضح وضعه العلماء أنفسهم وتجري المسؤوليات 
اإلدارية بينهم بانتخابات حرة ولهم نظام تأديبي داخلي، يجعل المؤسسة موضع تقدير 

واحرتام من الجميع، بحيث ترقى إلى المرجعية العليا للمجتمع.

أما الخطر الثاين فهو التبعية المالية لجهة معينة تمول مؤسسة العلماء، فيتأثر العلماء 
العوام  أيدي  الذين سقطوا يف  الشيعة  لدى مؤسسة علماء  الحال  يمولهم كما هو  بمن 
أعضاؤها  يتقاضى  عليا  العلماء مؤسسة دستورية  فمؤسسة  بالخمس،  يمولوهنم  الذين 

أجورهم وتعويضاهتم من خزينة الدول وفق القانون)1(.

ي صيغته
ن

اد � رابعا: مراجعة الج�ة

ال  التي  التجزيئية  الفردية  صيغته  ياسين  اإلمام  نظر  يف  القديم  االجتهاد  نقائص  من 
معارف  تقتضي  التي  المعقدة  المتشابكة  الزمان  أسئلة  عن  اإلجابة  على  اآلن  تقوى 
النقل،  ومخلفات  مهماتنا،  وتشعب  العصر،  »مشاكل  ألن  متنوعة  ومهارات  مختلفة 
بد من  أفراد مجتهدون. ال  لها مجتهد واحد وال  ينهض  اإلرادة والعقل، ال  واختالف 
من  اآلن  علينا  يطرح  ما  لمجاهبة  لالجتهاد«)3(،  مجلس  من  بد  ال  جماعي)2(.  اجتهاد 

)1(  ينظر: رفيع، محماد، االجتهاد تأصيال وتأريخا وتقويما، ألمانيا: نور نشر، طبعة 2017م، ص49.
)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 72، وإمامة األمة ص 237، والمنهاج النبوي 

ص207.
)3(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي ص 219.
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وتقاُرب  العلمي،  واالبتكار  واالجتماع،  االقتصاد،  بعوامِل  ومتأَثَرٌة  »ناشئٌة  إشكاالت 
الزمان والمكان بما حدث من وسائل المواصالت، وانشطار العالم إلى دول مستكربة 

وأخرى مستضعفة، والتَّنَافس على الهيمنة العالمية...«)1(.

لذلك فاألمثل للزمان وللموضوع يف نظر اإلمام ياسين »أن يجتمع أفذاذ علماء األمة 
كلها من كل األقطار لهذا االجتهاد«)2(، على شرط أن يكون مجموع معارف ومؤهالت 
يف  شرعا  مطلوب  هو  بما  المعرفة  فيها  ومتكاملة،  مزدوجة  االجتهاد  مؤسسة  أعضاء 
إلى  يكون  أن  يقتضي  معقد)3(، وهذا  متحرك مشتبك  واقع  وما هو ممكن يف  المطلق، 
جانب التخصصات الشرعية من تفسير وحديث وفقه وأصول خرباء يف »جميع مجاالت 
الحياة ليساعدوا رجال الشريعة على تحقيق مناط األحكام، وابتنائها بالصيغ الصالحة 

للتطبيق بما يؤدي للمصلحة«)4(.

المؤسسة  إلى  الفردية  من  الكليات  يف  االجتهاد  ينتقل  أن  ياسين  اإلمام  ويقرتح 
جماعة  إال  به  النهوَض  تستطيع  لن  المشتبكة  النوازل  لهذه  »االجتهاَد  ألن  المنظمة، 
منظمة من العلماء ذوي االختصاصات المتعددة«)5(، وهذه المؤسسة المنظمة يقرتح 
اإلمام أن يكون على رأسها أمير يدبر االختالف بين المجتهدين، ويرجح حين يتعذر 

الوفاق)6(.

ي علوم املناط
ن

اد � خامسا: مراجعة الج�ة

النص  فقه هذا  المجتهد من  تمكن  الشرعي  النص  الدائرة على  المعارف  إذا كانت 
ومن االستمداد منه، فإن تنزيل هذا المستمد ومقتضى ذلك النص يتوقف على جملة 

)1(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة ص 228.
)2(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي ص209.

)3(  ينظر: ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية ص75.
)4(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة ص 238.
)5(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة ص237.

)6(  ينظر: ياسين عبد السالم، المنهاج ص 207.
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موضوع  المسألة)1(  تصوير  إلى  المفتي  المجتهد  هبا  يتوصل  خربات  وحزمة  معارف 
الفتوى كما هي يف الواقع قبل تكييفها والحكم عليها، ألن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره)2(، وأن التصور متقدم عن التصديق كما تقرر عند أهل األصول والمنطق)3( وهذا 
الذي يذكره بعض األصوليين)4( يف شروط الفتوى تحت مسمى معرفة أحوال الناس، 

وأصبح يطلق عليه اآلن فقه الواقع)5( واالجتهاد التنزيلي)6(.

يتمكن  »وال  فقال:  المفتي  معارف  المناط يف  فقه  أهمية  القيم عن  ابن  تحدث  وقد 
المفتي وال الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إال بنوعين من الفهم أحدهما فهم الواقع 
والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حتى يحيط به 

علما والنوع الثاين فهم الواجب يف الواقع«)7(.

وعلى هذا األساس من لزوم التكامل بين علوم النص وعلوم المناط بنى اإلمام ياسين 
مراجعته لقضية المناطات ومداخل تحقيقها المعرفية المتحركة زمانا ومكانا، فإذا كان 

)1(  ينظر: تفصيال وافيا لموضوع » تصوير المسألة » يف عبد السالم الحصين، تصوير المسألة وأثره يف بيان 
حكمها، بحث مقدم لمؤتمر« نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة، الذي نظمه مركز 
أبريل   28 و   27 يومي  بالرياض،  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  المعاصرة  القضايا  فقه  يف  البحثي  التميز 

2010م.
)2(  ينظر: ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي، شرح الكوكب المنير، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، 

دمشق: دار الفكر، 1400هـ، 50/1.
)3(  ينظر: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، الكليات، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، بيروت: 

مؤسسة الرسالة، ط1، 1412هـ، ص 291.
الرتكي،  المحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  تحقيق  الفقه،  أصول  يف  الواضح  عقيل،  بن  علي  الوفاء،  أبو  ينظر:    )4(

بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ 461/5، 463، وابن القيم، إعالم الموقعين 152/4.
)5(  صدر يف الموضوع كتاب فقه الواقع: أصول وضوابط للدكتور أحمد بوعود يف سلسلة كتاب األمة القطرية، 
كما صدر يف طبعة أخرى عن دار السالم بالقاهرة، وفقه الواقع دراسة أصولية فقهية لحسين الرتتوري، دراسة 
بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد 34، ص 71، والتأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع لسعيد بيهي، وهي 

رسالة الدكتوراه، وغيرها غير قليل من المؤلفات والرسائل الجامعية يف الموضوع يتعذر سردها.
مولود جحيش، واالجتهاد  لبشير  التنزيلي  االجتهاد  كتاب  األمة  كتاب  الموضوع من سلسلة  )6(  صدر يف 

التنزيلي يف ضوء الكليات المقاصدية للدكتور عبد الرزاق وورقية عن دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت.
)7(  ابن القيم، المصدر السابق 152/4.
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تحقيق المناطات يف االجتهادات السابقة تتم بخربات فردية لوقائع جزئية يف أجواء من 
المناطات،  لتعقد وتشابك  الحياة، فإن تحقيقها اآلن يتطلب معارف شتى نظرا  بساطة 
مما يستدعي يف تحقيق المناط المعاصر خرباء يف مختلف التخصصات »يحددوا لنا مآل 
القائُل بأن الضروراِت تبيح المحظورات يفتح  . األصُل االجتهاديُّ مثال  أمرنا المرجوَّ
الربا  لنا أن إغالق مصارف  الخبير يفسر  التشديد.... واالقتصادي  أو  ذريعة للرتخص 
ق، فُيفتي المجتهدون  قبل هتييئ نظام مصريف إسالميِّ يهدد القومة اإلسالمية بخطر محقَّ
بأن يبقى التعامُل هبذه المصارف ريثما تبدل، بناء على تقدير االقتصادي الذي بيَّن وجه 

االضطرار«)1(.

وبناء على ما تقدم يقرر اإلمام ياسين أن القضايا الكربى المنتصبة اآلن أمام االجتهاد 
الفقهي ال ينفع معها غير االجتهاد الجماعي ذي التخصصات العلمية المتنوعة، ألن من 

يجهل الواقع المتنوع المتداخل المتشابك الممتنع ال يكون قادرا على االجتهاد)2(.

ي مراحل
ن

اد � سادسا: مراجعة الج�ة

إذا كان األصوليون تحدثوا عن مراتب االجتهاد وعن إمكان تجزئه، وتميز الشاطبي 
بتقسيم االجتهاد إلى ما ينقطع وهو االجتهاد االستنباطي وما ال يمكن أن ينقطع وهو 
تميز  ياسين  اإلمام  فإن  المناط)3(،  تحقيق  يف  االجتهاد  سماه  الذي  التنزيلي  االجتهاد 
الزمنية،  وأولوياهتا  المرحلية  األمة  حاجيات  زاوية  من  االجتهاد  إلى  بنظرته  كذلك 
فجعل بناء دولة القرآن وسيادة الشريعة معيارا فاصال بين مرحلتين تقتضي كل واحدة 
اجتهادا معينا يف الجملة، فاالجتهاد قبل بناء الحكم اإلسالمي ينبغي يف نظر اإلمام أن 
ينصرف أولويا إلى الكليات، وبعد بناء الدولة وهتييئ أجواء تنزيل الشريعة يأيت االجتهاد 
التفصيلي، يقول اإلمام: »اجتهاُدنا قبل الوصول للحكم اجتهاُد كليات. ويجيء تقنين 

)1(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة ص239.
)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين ص51.

)3(  ينظر: الشاطبي أبو إسحاق، الموافقات 64/4 فما بعدها.
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االجتهاِد يف الفروع عندما نكون مسؤولين عن تطبيق الشريعة إن شاء اهلل تعالى. هنيئ 
األجوبة اإلجمالية عن كل ذلك منذ اآلن لكيال ُنفاَجأ«)1(.

إنما  فالفروع  االجتهاد،  تدبير  يف  اإلمام  لدى  بامتياز  مقاصدي  أصولي  منطق  وهذا 
تبنى على ما تقرر من أصولها سلفا، والتفاصيل الجزئية محكومة بكلياهتا، منتظمة يف 
ضالل  كلياهتا  عن  اإلجابة  قبل  التفصيلية  األسئلة  عن  الفقهية  اإلجابة  أن  كما  سلكها، 

منهجي قبيح، يقود إلى بذل المجهود يف غير المطلوب.

ويستند مذهب اإلمام يف هذا التقسيم إلى فقه المرحلة الزمنية التي تعيشها األمة وما 
تقتضيه من أولويات، وإلى المطلوب الوظيفي من االجتهاد من حيث مواكبة حاجيات 
األمة المرحلية، فبناء وترتيب كليات الشريعة يف واقع غابت عنه منذ زمن طويل مقدم 
على استنباط الفروع)2(، والوسيلة الشرطية لذلك بناء الحكم اإلسالمي، يقول اإلمام: 
»نجتهد لنصل إلى الحكم، ونجتهد قبل وصولنا للحكم، وبعده، باستقالِل َمْن يحمل 

هما َغير َهمِّ الفقهاء الذين اجتهدوا لعصور كانت تحُكمها الشريعة يف الجملة«)3(.

هاد لب ي عالقته �ب
ن

اد � سابعا: مراجعة الج�ة

لتنزيل  فريضة عملية ضامنة  فالجهاد  نظرية مسددة  علمية  فريضة  االجتهاد  كان  إذا 
وجوب  إلى  ياسين  اإلمام  ذهب  لذلك  العدم،  جانب  من  وحفظه  االجتهاد  مقتضى 
وظائفهما  يف  والتساند  التكامل  وجوب  يفرضه  ترابطا  والجهاد  االجتهاد  بين  الرتابط 
كليات،  يف  العلم  شتات  يجمع  أن  اإلمام  نظر  يف  العظمى  االجتهاد  فوظيفة  المطلوبة، 
يف حين تروم وظيفة الجهاد جمع شتات األمة يف سلك نظام الخالفة الجامع)4(، ويبين 
لبنة  المسلمين  بناء جماعة  اعترب  الجهاد واالجتهاد حين  بين  الرتابط  اإلمام عمليا هذا 
التجزئة وبناء حكم شوري وعدل وإحسان مناط  التوحيد الكامل عرب أقطار  لبنة حتى 

)1(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة ص212.
)2(  ينظر: ياسين عبد السالم، إمامة األمة ص211.
)3(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص 213.

)4(  ينظر: ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص17.
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الجهاد األساس لتحقيق المقاصد الشرعية ويأيت االجتهاد حيا مواكبا لحركة حية ممهدا 
يف المجال الفقهي لتقدم الركب اإليماين الذي رباه اإلحسان، وحركه الغضب هلل )1(.

وبناء على هذه العالقة المطلوبة بين االجتهاد والجهاد يف نظر اإلمام ياسين، يكون 
من الالزم أن يصدر االجتهاد من همم عالية ونفوس مجاهدة يحكمها أفق واسع، وهو 
النظر »من أعلى إلى األمور، من جانب القرآن، والسلطان واقف بين يديه للخدمة، وأن 
ينظروا بعيدا إلى أفق وحدة األمة وإقامة العدل والشورى، وحمل رسالة رب العالمين 
حصون  يقتحم  أن  ينوي  من  »باستقالِل  االجتهاد  يكون  أن  تعين  وعليه  للعالمين«)2(، 
الحكم، ويوطد  أعباَء  ليحمَل  اهلل يف األرض  يستخلَفه  أو  اهلل،  العدو ويموَت يف سبيل 

لشريعة اهلل يف األرض، ويحرر اإلنسانيَّة، ويبتكر حضارًة تالئم مقاصد اإلسالم«)3(.

وقد ذهب الدكتور القرضاوي من المعاصرين مذهب اإلمام يف بيان عالقة الرتابط 
والتكامل بين االجتهاد والجهاد كما كان األمر زمن النبوة والخالفة الراشدة، حيث قال: 
»وعند التأمل نجد أن كال المفهومين يكمل اآلخر ويخدمه، فاالجتهاد إنما هو لون من 

الجهاد العلمي، والجهاد إنما هو نوع من االجتهاد العملي«)4(.

اد املعارص ي عوائق الج�ة
ن

منا: مراجعة � �ث

القول فيها يرجع إلى حرصه على  لعل مراجعة األستاذ لشروط االجتهاد وتفصيل 
ضبط وحفظ منصب االجتهاد من عبث العابثين وتجرؤ المتجرئين ممن ليسوا من أهل 
الشأن، وتمكين االجتهاد يف الوقت نفسه من ورود اآلفاق المطلوبة والقضايا المقصودة، 

وقد أجمل اإلمام ياسين عوائق االجتهاد المعاصر الكلية يف أمرين اثنين متناقضين: 

التقليد والجمود: والتقليد مناف لالجتهاد أصال ومثبط للمجتهدين  أحدهما عائق 
فعال، فالمصاب بعاهة التقليد غير مستعد لالنفكاك عن نمط تفكير متجاوز ال يناسب 

)1(  ينظر: ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص74.
)2(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق ص 83.

)3(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة ص 213.
)4(  القرضاوي يوسف، االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية ص2.
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يحول  االجتهاد ألنه  أهل  التقليد على  األصوليون  منع  ولذلك  أهله،  الزمان وال حال 
دون أداء ما كلفوا به شرعا من االجتهاد)1(، يقول اإلمام: »بالتقليد من تحت لفكر من 
قبلنا وآرائهم ال يمكن أن نبني إال بناء تقليديا يجمد على النمط الموروث«)2(، كما أن 
الجمود على ظواهر النصوص دون مقاصدها يعيق صاحبه عن النظر إلى معالي األمور 
َر على  مما اقتضته نصوص الشريعة ومقاصدها، لذلك أطلق اإلمام دعوته: »وال نتَحجَّ
العليا ألمة رسوله صلى اهلل  النصِّ ُصّمًا ُبكما ال نعقل مراد اهلل وهو المصلحة  حرفية 
بالفعل،  اختاروه  أو  الذين ورثوا اإلسالم  المسلمون  االستجابة وهم  أمِة  عليه وسلم، 
قبضة  من  وُمَخلِّصًا  َضْيقها،  من  مخرجا  تنتظر  التي  كلُّها  اإلنسانيُة  وهم  الدعوِة  ِة  وأمَّ

الشيطان وجنوده«)3(.

ثانيهما: عائق التسيب والجحود، وهو ما يمثله نخبة من األمة ممن أسيئ تعليمهم، 
ولقنوا بيداغوجيا الجرأة على الشريعة، وهم من سماهم اإلمام »إسالمولوجيين »)4(، وهم 
من ال يؤمنون بربانية هذه الشريعة أصال، ويروهنا مجرد نصوص تاريخية يمكن لكل من 
تسلح بمنهجيات قراءة النصوص أن يتناولها بالتفسير والتأويل كباقي المجتهدين وإن 
كان فاقدا لشروط االجتهاد، يقول اإلمام: »ويجيء مقتحم لم يّطلع على ما أّثَله سلفنا 
الصالح، ولم يبلغه عنه خرب، أو بلغه فتكّبر واحتقر، فيزعم أن تلك العقول القديمة وما 
أفرزته ُتراث مجيد ُيحَتَفل به ويوضع على الرف«)5(، لذلك تجد هؤالء اإلسالمولوجيين 
حسب عبارة اإلمام يقودون دعوة عريضة إلى تجاوز علم أصول الفقه الضابط لالجتهاد 

ليتأتى لهم ما يريدون من السباحة الحرة يف نصوص الشريعة)6(. 

)1(  ينظر: أحكام االجتهاد يف الغزالي، المستصفى 382/2، والزركشي، البحر المحيط 195/6.
)2(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص 82.

)3(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة ص 232.
)4(  ينظر: ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين ص 46، والشورى والديمقراطية ص73.

)5(  ياسين عبد السالم، الشورى والديمقراطية ص 74.
)6(  ينظر: ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص82، وحوار مع الفضالء الديمقراطيين ص45.
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فهما عائقان خطيران أفرزهما الواقع المعاصر دعا اإلمام ياسين إلى وجوب دحضهما 
وتجاوزهما إلى أفق االجتهاد الشرعي المطلوب، لما يمثالنه من طريف النقيض: نقيض 

التسيب واإلفراط عند التيار العلماين ونقيض التهيب والتفريط عند أهل التقليد.

فتلك هي المعالم الكربى لمراجعة اإلمام ياسين للدرس األصولي، أرجو أن أكون 
قد وفقت يف معالجتها وتمام عرضها وحسن ترتيبها.
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الفصل الرابع:

قضايا املراجعة يف التراث الفقهي

لقد كانت عناية اإلمام واعتزازه بالفقه كبيرة، لما يمثله من كنز 
ومناهجه  الفقه  مع  يتفاعل  الرجل  تلفي  لذلك  ثمين،  معريف 
أبنية  التاريخي قصد اإلفادة منها يف صياغة  وقضاياه وتطوره 
الزمن  إنتاج أجوبة مالئمة ألسئلة  فقهية معاصرة قادرة على 
الفقهية  الثروة  لمباين  نقدية  مراجعة  عرب  وذلك  المعاصر، 
ومناهجها، ويمكن تصنيف الجهود العلمية لإلمام ياسين يف 

مراجعة الفقه اإلسالمي إلى شق منهجي، وآخر معريف.



114



115

املبحث األول: املراجعة املنهجية للتراث الفقهي

يستند اإلمام ياسين يف مراجعته المنهجية للرتاث الفقهي إلى منهجه العام يف مراجعة 
مالحظ  رصد  يف  أسعفه  الذي  المنهج  وهو  سلفا)1(،  رصدناه  كما  االجتهادي  الرتاث 
الفقهي،  الرتاث  منهجية دقيقة وعملية تشكل يف مجموعها مفاتيح منهجية لإلفادة من 

نذكر من تلك المالحظ:

ور الفقه اللكي ي و�ن
ز�أ ول: تضخم الفقه الب

أ
امللحظ ال

موضوع  يف  ياسين  اإلمام  أثارها  التي  المنهجي  المستوى  على  النقدية  القضايا  من 
الفقهي  االجتهاد  ركز  حيث  الجماعي،  الفقه  على  الفردي  الفقه  غلبة  الفقهي  الرتاث 
كان  حين  يف  القضايا،  مختلف  يف  الفردية  بالذمة  المتعلقة  األحكام  على  الماضي  يف 
العامة ضعيفا،  المصالح  فقه  الجماعية من  بالذمة  المتعلقة  الفقهي يف األحكام  المنتج 
ضرورية  كانت  التي  الفروع  فقه  من  الزاخرة  البحار  بين  »ونقارن  ياسين:  اإلمام  يقول 
فنجد  والعدل،  الشورى  يف  األمة  وحقوق  اهلل  حقوق  يف  المقالة  وبين  هبا،  ومسموحا 
هذه نزرا يسيرا خجولة ساكتة عن كثير من الحق، ناطقة ببعض الباطل كالفتوى بإمامة 

المستولي بالسيف«)2(.

 غير أن اإلمام ياسين أدرك بإنصاف العلة التاريخية التي تفسر هذا السلوك المنهجي 
الفقهي لالجتهاد، فقال: » ما نزل إلينا من اجتهاد حافل ال يكاد يتجاوز الفقه العبادي 
الفردي والمعامالت االجتماعية، عكف فقهاؤنا رحمهم اهلل على ذلك بعد أن عزلهم 

السلطان عن الحياة العامة، وأفردهم للفتوى يف شؤون الناس اليومية«)3(.

فهذا التوجه لالجتهاد الفقهي يف نظر اإلمام اضطراري فرضته أجواء اإلكراه السائدة 
فضعف  والسياسة،  الحكم  قضايا  يهجرون  الفقهاء  جعلت  العضوضية،  السلطة  زمن 

)1(  ينظر: المبحث األول من الفصل األول.
)2(  ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص18.

)3(  ياسين عبد السالم، المنهاج النبوي ص202.
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من  واحد  غير  ذكره  الذي  نفسه  الملحظ  وهو  الحكم)1(،  قضايا  يف  الفقهي  اإلنتاج 
المعاصرين، وعلى رأسهم الخبير الفقهي والقانوين عبد الرزاق السنهوري الذي يقول: 
يف  يزال  ال  فهو  الخاص،  القانون  من  تطورا  أقل  اإلسالمي  الفقه  يف  العام  القانون  »إن 
مراحله األولى لم يقطع شوطا كافيا يف ميدان التقدم«)2(، وعلل ذلك بقوله: »ويبدو أن 
السبب يف وقوف القانون العام عن التطور يرجع إلى قيام حكومات مستبدة متعاقبة يف 
الحرية  أسس  على  الحكم  أصول  تقيم  فقهية  حركة  أي  إخماد  مهمتها  كانت  اإلسالم 
السياسية والحقوق العامة الديمقراطية، أما القانون الخاص يف الفقه اإلسالمي فقد تقدم 

تقدما كبيرا ألن الحكومة المستبدة لم يكن يضيرها تقدمه«)3(.

للفقه  يسمح  يكن  »لم  بقوله:  الخمليشي  أحمد  كذلك  نفسه  الملحظ  عن  وعرب 
التفاوت  بالخوض كثيرا يف قواعد تنظيم عالقات الحاكم بالمحكومين، وهو ما يفسر 
الكبير بين ما أنتجه الفقه يف مجال العالقات الخاصة وبين ما أنتجه يف التنظيم الدستوري 

والحريات العامة وغيرهما مما نصطلح عليه اليوم ب القانون العام«)4(.

الفعلي  الحكم  »وكان  فيقول:  الفقه  يف  المنهجي  القصور  هذا  العوا  سليم  ويصف 
يمضي يف جانب والفقه السياسي يقف يف جانب آخر، أحيانا ال يكرتث بما يفعله الحكام 

وذوو الجاه والنفوذ والسلطان، وأحيانا يكتفي بتقرير الصواب«)5(.

غير أن المطلوب يف نظر اإلمام ياسين اجتهاد بنظر كلي يقوى على انتظام شتات الفقه 
الفردي يف سلك مشروع متكامل ينهض باألمة، يقول: » لكن الذي نحن بحاجة إليه هو 

)1(  ينظر: ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 1/ 65.
)2(  السنهوري ، عبد الرزاق ، مصادر الحق يف الفقه اإلسالمي ، معهد البحوث والدراسات العربية ، جامعة 

الدول العربية ، القاهرة ،  1967 ،47/1 ، هامش )2(.
)3(  السنهوري، المرجع  السابق.

)4(  الخمليشي، أحمد، التجديد أم التغلب على عقبات الطريق، مقال ضمن أعمال الندوة التي نظمتها مؤسسة 
الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية: تجديد الفكر اإلسالمي، البيضاء: المركز 

الثقايف العربي، طبعة 1989/1م، ص92.
)5(  العوا، محمد سليم، الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد، الرباط: منشورات الزمن، طبعة 2008م، ص91.
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الفقه الكلي الذي يشمل كل العبادات الفردية والمعامالت الجزئية، يف نسق واحد يؤدي 
وظيفة إحياء األمة وإعادهتا إلى حضن الشريعة وصراط اهلل«)1(.

ويف رؤية نقدية منصفة رائعة للرتاث الفقهي يقول: »يعيبها ويلغيها ويفقدها كل قيمة 
المجتمع.  وتنظيم  الشورى،  واجتهاد  الحكم،  فقه  -تكاد-من  خلوها  المغربين  عند 
وعندنا ال ينقص هذا الخالء الذي نعرف أسبابه من قيمتها. نعرف أسبابه الراجعة إلى 

انتقاض عروة الحكم منذ انقضاض األمويين«)2(.

هكذا يكشف اإلمام عن هذا القصور المنهجي يف تراثنا الفقهي بكيفية عادلة، منافية 
للناقدين الناقمين للرتاث الفقهي، حيث أشاد رحمه اهلل بالقيمة المعرفية للفقه رغم ما 

اعرتاه من قصور منهجي راجع ألسباب تاريخية. 

ي
اث الف�ة ي ال�ة

ن
بدي �

أ
ي وال

ن الزم�ن ن ب�ي : التمي�ي ي
امللحظ الثا�ن

لعل القول بالتجديد يف الفقه اإلسالمي أثار جدال واسعا بين الدارسين والمفكرين 
المعاصرين، خصوصا ما يتعلق بطبيعة النص الفقهي من حيث زمنيته أو ديمومته، فهناك 
من يرى أن األصل يف األحكام الفقهية أن تكون تاريخية إال إذا دل الدليل على عكس 
المعريف  النسق  إلى  الفقه، واألمر راجع  بالتجديد يف  القول  يتهيب  ذلك)3(، وهناك من 
الذي يحكم هذه المقوالت التجديدية، فليس الحديث عن تجديد الفقه من داخل النسق 
وال  منهجيا  يستساغ  ال  إذ  النسق)4(،  هذا  خارج  من  عنه  كالحديث  اإلسالمي  المعريف 
معرفيا استعارة مناهج ونظريات من أنساق ثقافية غربية لمناقشة قضايا يف نسق إسالمي.

ويرجع األمر كذلك من جهة ثانية إلى الخلط بين قضايا فقهية مرتبطة بمناطات ثابتة 
غير خاضعة لتقلبات األحوال زمانا ومكانا، وبين تلك التفاصيل الفقهية المظروفة بزماهنا 

)1(  ياسين، عبد السالم، المنهاج ص 202.
)2(  ياسين عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين ص45.

)3(  ينظر: الصانعي، يوسف، مقاربات يف التجديد الفقهي، ترجمة حيدر حب اهلل، بيروت: االنتشار العربي 
ومركز البحوث المعاصرة، طبعة2010/1م، ص13.

المعاصر،  الفكر  دار  بيروت:  اإلسالمي،  الفقه  تجديد  الزحيلي،  ووهبة،  الدين  جمال  عطية،  ينظر:    )4(
ودمشق: دار الفكر، طبعة2000/1م، ص16.
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ومكاهنا وأحوال أهلها، وعلى هذا المنطق المنهجي ميز اإلمام ياسين يف الرتاث الفقهي 
بين الثابت الذي ال يتغير »شكال وال مضمونا بتغير الزمان والظروف، كأحكام الطهارة 
والصالة، ومقادير الزكاة، ومناسك الحج«، وبين »ما تتغير أشكاُله ويبقى مضموُنه ثابتا 

َيِة البيع، مهما كانت الكيفية المستجدة والوسائل«)1(. كِحرمة الربا، وِحلِّ

أو  ثباته  حيث  من  الفقهية  األحكام  مناط  إلى  النظر  اإلمام  عند  المنهجي  فالفيصل 
تبدله، فمن اجتهادات علمائنا الجامعين يف نظره »ما ال يتجاوز بحال الرتباطه بالنفوس 
المعاشي«)2(،  والنمط  الحضاري  المشهد  تغير  مهما  طبيعتها  تتحول  ال  التي   البشرية 
المتين  الحصن  يشكل  وأصولها  الشريعة  أحكام  من  المرجعي  الثابت  هذا  أن  ذلك 
يف  اإلمام  يقول  والمكان،  الزمان  عن  المتعالية  العليا  ومرجعيتها  الزمنية،  لالجتهادات 
بيان ثبات المرجعية العليا للفقه االجتهادي التي إليها التحاكم »أصوُل الشريعة تعطينا 
الثابَتَة لنبنَي عليها«)3(، كما أن »أحكام الشريعة هي أحكام اهلل عز وجل. ولن  القواعد 
ُيقبل من أحٍد إسالم إن لم تكن أحكام اهلل هي الحق يف عقيدته، وهي القانون المطبق يف 

حياته فردا، ويف حياة مجتمعه«)4(.

ويف المقابل يرى اإلمام أن زمنية هذه الثروة الفقهية يف كوهنا انحدرت إلينا من أجيال 
حافل  تاريخ  آثار  المذهبية،  وصراعاهتا  وتجزئتها  صياغتها  يف  معها،  »تحمل  سابقة 
وبنيات  المعاصرة،  ظروفنا  عن  تماما  تختلف  ظروف  يف  أنتجت  ألهنا  بالضغوط«)5(، 

ومقاصد متباينة، وهذا ما يقتضي اختالف مناهج التفكير)6(.

فالذين  الفقهي وتاريخيته يف نظر اإلمام زمنية قضاياها  الرتاث  وما يؤكد نسبية هذا 
يتفاعلون مع  اندثرت، كانوا  يدافعون عن قضايا ربما تكون اآلن  قبلنا كانوا  »اجتهدوا 

)1(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة ص220.
)2(  ياسين عبد السالم، الرسالة العلمية ص26- 27.

)3(  ياسين، عبد السالم، إمامة األمة ص 220.
)4(  ياسين، عبد السالم، الشورى والديمقراطية ص69.

)5(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص16.
)6(  ينظر: ياسين، إمامة األمة ص 213- 214.
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كانوا  ممكنة.  ألهداف  الممكنة،  بوسائلهم  معينة،  مواجهات  يف  معينة،  بنيات  واقعهم 
ويضعه  واألهمية،  والمكان  الزمان  يف  مواضعه  اجتهادهم  تضع  نسبية  يف  يجتهدون 
المقلدة يف مكانة المطلق، يف المكانة التي ال تنبغي إال للقرآن وللسنة المبينة«)1(، وهؤالء 
المجتهدون الذي أنتجوا هذا الرتاث الفقهي تركوا لنا فيه وصية ثمينة بنسبية ما قالوا، 
التي علق عليها  الوصية  الزمان والمكان واألحوال، وهي  بتغير  تتغير  الفتوى  أن  وهي 
اإلمام بقوله: »هذه تقول لنا بصريح العبارة لمن يفهم ما تخفي السطور: ها نحن اجتهدنا 

يف حدود ما تسمح به ظروفنا السياسية، فكونوا رجاال يف ظروفكم«)2(.

ن فقه الختيار وفقه الضطرار ن ب�ي امللحظ الثالث: التمي�ي

ال شك أن األصل فيما يصدر عن اإلنسان من قول أو فعل الحرية واالختيار، غير 
أو  ما يصدر عنه من قول  فيصبح  تسلبه حريته،  القهر واإلجبار  تعرتيه عوارض  قد  أنه 
فعل محكوما بذلك العارض من اإلجبار، فال يحمل على حال االختيار، وكذلك الشأن 
يف المقوالت الفقهية يف تراثنا، ال تسوغ قراءهتا خارج لحظتها الزمنية التي قد يحكمها 
االختيار أو االضطرار، خصوصا بعد تمكن االستبداد واستفحاله يف صيغته العضوضية 
االجتهاد  »اصطبغ  أن  ياسين  اإلمام  حسب  ذلك  أثر  من  فكان  الراشدة،  الخالفة  بعد 
بصبغة االضطرار فيما عدا العبادات الفردية من طهارة وصالة وصيام وحج.«)3(، وقد 
وصف اإلمام أجواء هذا االضطرار بعبارة مركزة يف قوله: »وطال عهد القمع المستمر 

حتى أصبح ما كان ُمنكرا بيِّنا مكروها مرفوضا أمرا واقعا ثقيال موطد األركان«)4(.

على  بنيت  إنما  القهرية  الظروف  يف  واجتهاداهتم  وأقضيتهم  العلم  أهل  ففتاوى 
قواعد االضطرار من الرتخص بارتكاب أخف الضررين، والعمل على تقليل المفاسد، 
النسبي  التقدير  سياق  يف  وذلك  للمصلحة)5(،  رعاية  االضطرار  فقه  قواعد  من  وغيرها 

)1(  ياسين عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص22.
)2(  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات1/ 65.

)3(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.
)4(  ياسين، عبد السالم، العدل ص80.

)5(  ينظر: ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 65/1.
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الزمني للمصلحة والمفسدة، تتحكم يف هذا التقدير حجم المعلومات عن مقادير الفساد 
وشجاعتهم  ودنوا،  علوا  المجتهدين  وهمة  ومآال،  حاال  العيني  الوجود  يف  والصالح 
واالجتماعية  السياسية  المالبسات  من  غيرها  إلى  القاهرة،  السلطة  أمام  خوفهم  أو 

والشخصية والصراعية المذهبية التي خاضها بعبارة اإلمام ياسين)1(.

فهذا النوع من الفقه االضطراري فقه الزم غير متعد لغير زمانه ومكانه، وإنما نستطيع 
االلتزام  دون  التحديات،  تلك  مع  الفقهاء  تفاعل هؤالء  منهج  من  نفيد  أن  التمييز  هبذا 
قاتل،  منهجي  وقعنا يف خلط  وإال  بزماهنا،  ارتبطت  التي  والموضوعات  القضايا  بتلك 
حين نرفع مقوالت الفقه االضطراري إلى مرتبة الفقه االختياري، غير آهبين بكل ما ذكر، 
ورحم اهلل اإلمام ياسين حين قال محذرا من االغرتاب يف اجتهاد من سبقنا بعلم وإيمان: 

»نموت إن بتنا ننظر إلى الدين بأعين الموتى، ونفكر بعقولهم«)2(.

وقد تتبع اإلمام رحمه اهلل اختالف مواقف الفقهاء ومقاصدهم وهممهم يف التعامل 
مع الظرف االضطراري من مرحلة زمنية إلى أخرى، فأئمة الفقه يف نظره » كانوا متحفزين 
إلصالح الحكم، تطور األمر إلى موقٍف ألتباع مذاهبهم َبنى على قاعدة األمر الواقع، 
معرتفين بما هو قائم، شاعرين بحدود قدراهتم، وما انتهى القرن الرابع حتى كانت قضية 

االعرتاف بحكم السيف الغالب مسألة فقهية مفروغا منها، وضرورة ال محيَد عنها«)3(.

وهذه المفارقة يف المواقف الفقهية يفسرها أحد الباحثين المعاصرين بحالة االضطرار 
يف  مضطرة  كانت  الثورية  نحو  نزوعا  األكثر  الفقهية  »فالمواقف  يقول:  حيث  النازلة، 
النهاية إلى إعالن مسالمتها لألنظمة »الجائرة« والعيش يف كنفها بحكم الضرورة والعجز 
عن إسقاطها أو القدرة عن االستقالل عنها«)4(، وقد تحدث ابن تيمية عن هذه الظروف 
االضطرارية، فقال: » ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر 

)1(  ينظر: ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص22.
)2(  ياسين، عبد السالم، تنوير المؤمنات 199/1.

)3(  ياسين، عبد السالم، العدل ص84.
)4(  أمزيان، محمد، يف الفقه السياسي مقاربة تاريخية، البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، طبعة2001/1م، 

ص57-56.
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لم  الخير  يقدر عليه من  ما  الخير وفعل  والدعاء لألمة ومحبة  بقلبه  النصيحة  عليه من 
ُيكلف ما يعجز عنه«)1(.

ولعل من المسائل الفقهية المبينة على االضطرار يف تراثنا الفقهي بعد الخالفة الراشدة 
والواليات  االختيارية  الواليات  بين  يميزون  الفقهاء  كان  فقد  الكربى،  اإلمامة  مسائل 
شرط  عن  وتنازلوا  الفاسق،  ووالية  التغلب  والية  اضطرارا  فأجازوا  االضطرارية، 

االجتهاد وغيره من شروط اإلمامة، وكل ذلك راجع إلى فقدان المطلوب  األصلي)2(.

أما االجتهاد الفقهي قبل بالء العض النازل باألمة، زمن الخالفة الراشدة فالغالب عليه 
عارضة،  حاالت  واالضطرار  للنصوص،  األصلي  المقتضى  على  المبني  االختيار  فقه 
يف  المجتهدون  إذ  واالجتهاد،  والفعل  القول  يف  السائدة  الحرية  ألجواء  راجع  وذلك 
آرائهم االجتهادية آمنون على أنفسهم ومالهم وحريتهم من قهر السلطان وبطشه، فهم 
العض  إذا كان اآلخرون زمن  العزيمة واالختيار،  فقه  بمقتضى  يجتهدون وفق زماهنم 

يجتهدون بمقتضى فقه الرتخص واالضطرار.

ت الواقع املعارص ي ضوء أولو�ي
ن

ي �
اث الف�ة امللحظ الرابع: قراءة ال�ة

ما كان الفقه يف أصله نشأة وتاريخا غير اإلجابة عن أسئلة الناس يف زماهنم ومكاهنم 
ومقتضيات أحوالهم يف سياق االستهداء هبدي الشريعة يف تفاصيل حياة الناس العملية 
أفرادا ومجتمعا، فكان الفقه يمثل بحق المعرفة التفصيلية الشديدة االرتباط بتحركات 
الناس ومانا ومكانا بحثا عن مصالحهم، ولذلك فإن اختالف الزمان أو المكان أو سياق 
الحال موجب الختالف األولويات الزمنية فاإلجابة الفقهية تبعا، وعلى هذا األساس 
استئناف  يف  منه  اإلفادة  أجل  من  الفقهي  تراثنا  مع  التعامل  إلى  ياسين  اإلمام  يدعونا 
االجتهاد يف قضايا واقعنا، بدل أن ننحبس يف قضايا الرتاث الفقهي الجزئية التي ارتبط 

والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  طبعة  الرياض:  الشرعية،  السياسة  أحمد،  تيمية،  ابن    )1(
واإلرشاد، 1419هـ، ص133.

)2(  ينظر: عل سبيل المثال ما ذكره الجويني يف غياث األمم يف التياث الظلم ص104 فما بعده، وص213، 
1964م،  والغزالي يف فضائح الباطنية، تحقيق عبد الرحمان بدوي، القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، 

.193-192
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معظمها كما أسلفنا بسياق تاريخي له خصوصياته مضى وانقضى، »ونحن ُتْطَرُح علينا 
العلمي،  واالبتكار  واالجتماع،  االقتصاد،  بعوامِل  ومتأَثَرٌة  ناشئٌة  عرفوها،  ما  مشاكُل 
وتقاُرب الزمان والمكان بما حدث من وسائل المواصالت، وانشطار العالم إلى دول 
المصالح  وتشاُبِك  العالمية...  الهيمنة  على  والتَّنَافس  مستضعفة،  وأخرى  مستكربة 
، والمجتمع الدولي.  وتعاُرِضها اللذين يفرضان أنواَع التحالفات، والتخلِف االقتصاديِّ
والقائمة طويلة. قفزة كبيرة يف الزمان والظروف بيننا وبين ذلك العهد البسيط الذي طبق 

فيه الصحابة الشريعة بذلك النجاح الباهر«)1(. 

فال يجوز بحال منهجيا تجاوز هذه الفوارق الفاحشة بين الزمن الذي أنتج فيه الرتاث 
اإلشكاالت  ونوع  الحياة  وطبيعة  التحديات  حيث  من  المعاصر  الزمن  وبين  الفقهي، 
كما  األصوليون،  يقول  كما  الفارق  وجود  مع  قياس  ال  إذ  اإلمكانات،  من  والمتاح 
يقول  المتوقعة،  أو  الواقعة  حاجياتنا  يلبي  ما  الرتاث  هذا  من  نستمد  أن  المطلوب  أن 
لنتجاوزها ونستقي  نتمرس  اإلمام ياسين: »لكن االستفادة من مناهجهم يف االجتهاد، 
إلى  الحاجة  أكثر من  المناهج  اكتشاف  إلى  فالحاجة  منه«)2(،  استقوا  الذي  المعين  من 
المعارف نفسها، ذلك أن البحث يف المناهج بحث يف الوسيلة المنتجة لتلك المعارف 

الختبار مدى مالءمتها للمقصود ووجه تجديدها)3(.

من  الكثير  نتجاوز  يجعلنا  واقعنا  أولويات  زاوية  من  الفقهي  الرتاث  يف  فالبحث 
يف  الشريعة  وضعته  الذي  الرق)4(  بنظام  المثال  سبيل  عل  المرتبطة  الفقهية  التفاصيل 
اسرتاتيجيتها التشريعية يف طور االنقراض، فمن غير المقبول أن نردد تلك األمثلة التي 
الديمقراطي،  الحريات والحوار  يطلب أحكام  قائم حينها يف زمن  لواقع  كانت صدى 
ربوع  يف  معلنا  دينا  أصبحت  التي  القضايا  من  وغيرها  والمساواة،  اإلنسان  وحقوق 

)1(  ياسين عبد السالم، إمامة األمة ص228.
)2(  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي ص202.

)3(  ينظر: رفيع، محماد، نظر مقاصدي يف قضايا معاصرة نحو تنزيل مقاصدي معاصر، )القاهرة: دار السالم 
للطباعة والنشر طبعة2020/1، ص42.

)4(  ينظر: عطية، جما الدين، ووهبة الزحيلي، تجديد الفقه اإلسالمي، ص54.
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األرض حسب عبارة اإلمام ياسين)1(، كما أن المادة الفقهية القديمة يف حاجة إلى إعادة 
تصنيفها وفق الحاجات القائمة والمنهج المعاصر)2(.

يف  استحضارها  ينبغي  التي  اإلمام  عند  المعاصرة  الفقهية  القضايا  أولويات  فمن 
قراءة الرتاث الفقهي قراءة وظيفية »فقه حقوق اإلنسان)3( بقيد الشرع ال بقيد المصالح 
وفقه  العمران)6(،  وفقه  التنمية)5(،  جهاد  وفقه  اليوم.«)4(،  قانوهنا  السائد  االستعمارية 
المنهجية  اإلشارات   من  الرتاث  هذا  يف  نجد  لعلنا  األفقه،  من  وغيرها  المرأة)7(، 
والتنبيهات العملية ما به نستأنس يف مواجهة تحديات زماننا، غير أن الحاجة إلى القول 
الفقهي المفصل يف تلك القضايا أولوية ملحة بدل االنشغال بتفصيل المفصل يف بعض 

القضايا كما يف العبادات إلى درجة التعقيد)8(.

ما سماه  زماننا،  أولويات  الفقهي يف ضوء  الرتاث  مراجعة  من  ياسين  اإلمام  فقصد 
رحمه اهلل باستصالح االجتهاد الفقهي القديم وتوحيده، وإدماجه يف اجتهاد مجدد كلي)9( 
قادر على »تحليل مجتمعاتنا لتشخيص أمراضنا، وإعداد النظرية السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والتنظيمية الكفيل تطبيقها بعالج األمة.«)10(.

)1(  ينظر: ياسين، عبد السالم، العدل ص373 و ص25.
)2(  ينظر: عطية، جمال الدين، المرجع السابق ص45.

)3(  ويرى اإلمام ياسين أن رأس حقوق اإلنسان عندنا »تحرير اإلنسان من كل عبودية غير العبودية هلل رب 
العالمين ال شريك له. ومن حقه يف معرفة ربه وخالقه تنبثق سائر الحقوق.«، ياسين، عبد السالم، حوار مع 

الفضالء الديمقراطيين ص216.
)4(  ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين ص48.

)5(  ينظر: ياسين، عبد السالم، حوار مع الفضالء الديمقراطيين ص188.
والتاريخ  الفقه  يف  ونظرات  ص189،  الديمقراطيين  الفضالء  مع  حوار  السالم،  عبد  ياسين،  ينظر:    )6(

ص175، والعدل ص183.
)7(  فصل اإلمام ياسين القول يف الفقه المعاصر المنشود للمرأة يف كتابه » تنوير المومنات« يف جزئين.

)8(  ينظر: تفصيل ذلك يف عطية، جما الدين، المرجع السابق ص46.
)9(  ينظر: ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي ص205.

)10(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق ص329.
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وبناء على التمييز النقدي المنهجي السابق لقضايا الرتاث الفقهي يدعو اإلمام ياسين 
التقليد فيها، يقول:  العصر الكربى ونبذ  إلى استئناف اجتهاد معاصر مستقل يف قضايا 
»يضيرين أن أقبل تقدير غيري، من زمانه ومكانه ونيته وظروفه، لقضايا خطيرة مثل قضايا 

الشورى والعدل واإلحسان، والزمان زماين والمكان والظروف والعزم«)1(.

)1(  ياسين عبد السالم، نفسه ص63.
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املبحث الثاين: املراجعة املعرفية للتراث الفقهي

الجمعي  العقل  يف  األثر  ذات  شهيرة  فقهية  قضايا  جملة  المعرفية  بالمراجعة  نقصد 
واستطاع  القديم،  الفقهي  للنظر  موضوعا  كانت  أحوالهم،  ويف  للمسلمين  والفردي 
اإلمام ياسين أن يردد النظر فيها وفق منهجه يف المراجعة، نذكر منها نوعين اثنين: قضايا 

يف الفقه السياسي وأخرى يف فقه المرأة:

ي الفقه السياسي
ن

أول: مراجعة قضا�ي �

إن المتتبع لمكتوبات اإلمام يلفي فيها غنى واسعا من المناقشات الفقهية والمراجعات 
النفسي  المخزون  قابعة يف  زالت  ما  أهنا  فقهية سياسية عديدة، يجمعها  لقضايا  النقدية 
السياسيين،  واقعها وفكرها  المسلمين، جاثمة يف  لمعظم مجتمعات  الجمعي  والثقايف 
يروم اإلمام من خالل مراجعتها تقديم ما من شأنه أن يجدد نظرة األمة بنخبها وجمهورها 

إلى ذاهتا وإلى واقعها، لعل اهلل يحدث بعد ذلك أمرا رشدا، نذكر من تلك القضايا:

1. مسألة إمارة االستيالء أو والية المتغلب:

االستيالء على الحكم نوع من الوالية عرفها الماوردي بقوله: » وأما إمارة االستيالء 
التي ُتعقد عن اضطرار، فهي أن يستولي األمير بالقوة على بالد يقلده الخليفة إمارهتا«)1(.

عدد  بظهور  ارتبطت  اإلسالمي  الفقه  تاريخ  يف  معروفة  دستورية  فقهية  قضية  وهي 
الفقه  على  فطرح  اإلقليمي،  أو  المركزي  الحكم  مستوى  على  سواء  االنقالبات  من 
سؤال المشروعية لهذا النوع من الوالية، فمنعها بعضهم وأجازها آخرون ضرورة، قال 
الماوردي: »فجاز فيه مع االستيالء واالضطرار ما امتنع يف تقليد االستكفاء واالختيار 

لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز«)2(.

العربي،  الكتاب  دار  بيروت:  الدينية،  والواليات  السلطانية  األحكام  البغدادي،  علي  الماوردي،    )1(
طبعة1999/3م، ص76.

)2(  الماوردي، المصدر السابق ص77.
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وقد تتبع اإلمام ياسين هذه القضية السياسية الخطيرة يف الرتاث الفقهي مستحضرا 
الظروف والمالبسات التاريخية التي أحاطت هبا، فأنصف العلماء يف تعاملهم مع هذه 
النازلة، حين وصفهم بأهنم دائمو الطلب للحق وما استقلوا عنه »لكْن أوقفهم عنه واقع 

حكم عاض له عصبية هبا يقوى وليس مع العلماء قوة منظمة«)1(.

صيغته  يف  االستبداد  تمكن  إلى  أفضى  التاريخي  التطور  أن  إلى  اإلمام  وذهب 
والية  جعل  مما  المذهبية،  قبة  داخل  وانكماشه  الفقهي  البحث  وتراجع  العضوضية، 
َبنى على  أمرا  واقعا مفروضا، يقول: »تطور األمر إلى موقٍف ألتباع مذاهبهم  السيف 
القرن  انتهى  وما  قدراهتم،  قائم، شاعرين بحدود  بما هو  الواقع، معرتفين  األمر  قاعدة 
منها،  مفروغا  فقهية  مسألة  الغالب  السيف  بحكم  االعرتاف  قضية  كانت  حتى  الرابع 

وضرورة ال محيَد عنها«)2(.

النظر  إعادة  إلى  ياسين  اإلمام  دعا  التي  المركزية  الفقهية  القضايا  من  واحدة  فهذه 
وتجديد القول فيها وفق مقررات الشريعة ومقتضيات مصلحة األمة يف الزمن، متحررين 
من إكراهات ومالبسات القول الفقهي القديم، واضعين يف الحسبان أن أصل بالء والية 
السيف يرجع إلى االنقضاض األموي على الخالفة الراشدة، وما تاله متفرع عنه، ورحم 
اهلل الجويني إذ قال: » ولم أر التمسك بما جرى من العهود من الخلفاء إلى بنيهم ألن 
الخالفة بعد منقرض األربعة الراشدين شابتها شوائب االستيالء واالستعالء، وأضحى 

الحق يف اإلمامة مرفوضا، وصارت اإلمامة ملكا عضوضا«)3(.

ويف كالم اإلمام ياسين تحذير من حمل قول الفقهاء يف جواز والية المتغلب الجائر 
على غير محمله، فليس ذلك من باب إقرار وسيلة التغلب والتوريث لتولي الحكم، بل 
من باب الدوران مع الوسع والمكنة يف أجواء االضطرار وعزة االختيار، يقول العز بن 
عبد السالم: »قد ينفذ التصرف العام من غير والية كما يف تصرف األئمة البغاة، فإنه ينفذ 

)1(  ياسين عبد السالم، العدل ص85.

)2(  ياسين عبد السالم، العدل ص84.
)3(  الجويني، غياث األمم ص124.
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مع القطع بأنه ال والية لهم وإنما نفذت تصرفاهتم وتوليتهم لضرورة الرعايا... وأنه ال 
انفكاك للناس عنهم«)1(. 

فبمقتضى الموازنة بين مصلحة األمة يف استقرار بعض أحوالها العامة ومفسدة الجور 
السياسي المتمكن الذي عجزت األمة عن دفعه، قبل الفقهاء اضطرارا والية من توسل 
إليها بالتغلب، قال الغزالي: »ولو قضينا ببطالن الواليات اآلن لبطلت المصالح رأسا، 

فكيف يفوت رأس المال يف طلب الربح«)2(. 

ووجوب  منعه  يف  أحد  يخالف  فلم  بالتغلب  للحكم  للتوسل  األصلي  الحكم  أما 
تمكنا  »فإذا  وإال  اضطرارا)3(،  العجز  عند  قبوله  يف  يرتخص  وإنما  اإلمكان،  عند  دفعه 
بأقصى  فيه  الجد، وليسع  فيه عن ساق  فليشمر  الملم  المهم، ودفع هذا  كفاية هذا  من 
الجهد«)4( لدفع التولي بوسيلة التغلب، ولذلك انتقد اإلمام من يستند إلى قول الفقهاء 
يف والية المتغلب يف القول بتجويزها دون االلتفات إلى علة القول وظرفه، فما حملهم 
على القول بوالية المتغلب إال ما بلغه حكم العض من التسلط والفجور إلى درجة أهنم 

يأملون يف مجرد االستبدال خيرا)5(.

اثنين:  أمرين  على  الدستورية  السياسية  القضية  لهذه  ياسين  اإلمام  مراجعة  فمدار 
أولهما بيان العلة االضطرارية الزمنية للقول الفقهي بوالية التغلب واالستيالء، ويف ذلك 
نقض لما يتمسك به االستبداد المعاصر يف العالم اإلسالمي من مقوالت فقهية مجردة 
من سياقها منبثة من عللها، وثانيهما اإلبانة عن إشكال السلطة السياسية يف األمة تأسيسا 
بين األمة  الشهرستاين: »أعظم خالف  قال  الحل طوال قرون،  وتدبيرا، استعصت عن 

)1(  ابن عبد السالم، قواعد األحكام، 79/1، وينظر: النووي، محيي الدين، روضة الطالبين، تحقيق عادل 
أحمد وعلي محمد معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، طبعة1992/1م.

)2(  الغزالي، إحياء علوم الدين، 141/2.
األصول  شرح  الهمداين،  الجبار  عبد  القاضي  والهمداين،  ص159،  المقدمة،  يف  خلدون،  ابن  ينظر:    )3(

الخمسة، تحقيق عبد الكريم عثمان، ص143. وغيرهما.
)4(  الجويني، غياث األمم ص108.

)5(  ينظر: ياسين، عبد السالم، نظرات يف الفقه والتاريخ ص86.
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خالف اإلمامة إذ ما سل سيف يف اإلسالم على قاعدة دينية يف كل زمان مثل ما سل على 
اإلمامة يف كل زمان«)1(.

2.  مسألة أهل الحل والعقد:

اإلمام  نظر  يف  اإلسالمي  السياسي  الفقه  يف  المعتمد  والعقد  الحل  أهل  مفهوم  يعد 
ياسين من منتجات فقه زمن العض المهيمن على عقول أهل التقليد إلى اآلن، وجب 
التحرر منه لما فيه من الغموض وتسويغ لالستبداد من جهة، وافتقاره إلى سند من أصالة 
الوحي، يقول اإلمام ياسين: »َنجد يف تراثنا الفقهي مفهوما اجتهد يف التمكين له الفقهاء 
ُل هذه  يف فرتة ما بعد االنقضاض األموي. هذا المفهوم هو »أهل الحل والعقد«. وُتَشكِّ
المقلدين.  عقـول  على  مغناطيسيا  تسلُّطا  سنة  وال  كتاب  من  لها  سند  ال  التي  العبارة 
َبنٌد من  تشكل استبدادا بخيال بعض اإلسالميـين حتى يظنون أنَّ »أهل الحل والعقد« 

بنود العقيدة وركيزة ثابتة من ركائز اإلسالم«)2(.

وقد حاول اإلمام حسن البناء رحمه اهلل مراجعة مفهوم أهل الحل والعقد وتوسيع 
يف  أقوالهم  على  ُيعتمد  الذين  المجتهدون  »الفقهاء  منهم  أصناف  عدة  ليشمل  مدلوله 
الُفتيا واستنباط األحكام، وأهل الخربة يف الشؤون العامة. وَمن لهم قيادة أو رئاسة يف 
جميعا  فهؤالء  المجموعات.  ورؤساء  القبائل  وشيوخ  واألسر  البيوت  كزعماء  الناس 

يصح أن تشملهم عبارة »أهل الحل والعقد«)3(.

ونظرا لتعلق هذا المفهوم بأصل من أصول الحكم اإلسالمي أال وهو الشورى الذي 
اختفى طويال يف تاريخ المسلمين وحل محله االستبداد يف صور شتى، دعا اإلمام ياسين 
المفهوم  هذا  طائلة  من  الخروج  من  لنا  بد  »وال  قال:  حين  المفهوم،  هذا  تجاوز  إلى 
األغوال  سلطة  وغموضه  جهالته  من  له  مجهول  على  الشورى  ُنحيَل  لكيال  الغامض 

)1(  الشهرستاين، محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل 24/1.
)2(  ياسين عبد السالم، العدل ص557.
)3(  ياسين عبد السالم، العدل ص557.
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الفاتكة«)1(، فهذا المصطلح السياسي ليس أصال من بنية النظام السياسي اإلسالمي وال 
من أصوله، بقدر ما هو مفهوم تاريخي بعبار األستاذ محمد سليم العوا)2(.

3.  مسألة البيعة:

من القضايا الفقهية التي راجعها اإلمام ياسين بتفصيل، وانتقد بعض صور تطبيقاهتا 
للبيعة  التاريخي  الفقهي  المفهوم  محاكمة  خالل  من  وذلك  البيعة،  مسألة  المعاصرة 
بالمفهوم التأصيلي لها يف الشريعة، فالبيعة يف نظر اإلمام »ليست شكلية من الشكليات، 
سياسي  عقد  َد  مجرَّ ليست  أهنا  كما  والصرامة«)3(،  الجدية  غاية  يف  ُيربَم  أمر  هي  وإنما 
مدين، بل هي عهد بين ذمٍم مؤمنة تندرج فيها شروط بيعة النساء)4( باعتبارها الشروط 
كل  يف  الحق  قول  ضمنها  من  األخرى،  التنظيمية  الشروط  إليها  وتضاف  األساسية، 
المبايِع واجب  له  الذي تحمَّ الطاعة  المنكر. ففي مقابل واجب  الظروف، أي معارضة 

آخر يوازنه هو واجب قول الحق«)5(.

حرة  إرادة  عن  الناشئ  والمحكومين  الحاكم  بين  المتبادل  التشاركي  المعنى  وهذا 
واعية، لعقد البيعة أخذه اإلمام ياسين من نص القرآن المؤسس لما يجري على األرض 
من التعاقد بين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبين المهاجرين واألنصار، وهو قوله 
َرِضَي   

ْ
د

َ
ق
َّ
﴿ل )الفتح:10(، وقوله سبحانه:  َه﴾ 

َّ
الل  

َ
ُيَباِيُعون َما 

َّ
ِإن  

َ
ك

َ
ُيَباِيُعون ِذيَن 

َّ
ال  

َّ
﴿ِإن تعالى: 

اَبُهْم 
َ
ث
َ
َوأ ْيِهْم 

َ
َعل  

َ
ِكيَنة  السَّ

َ
نَزل

َ
أ
َ
ف وِبِهْم 

ُ
ل
ُ
ق َعِلَم َما ِفي 

َ
ف َجَرِة 

َّ
ْحَت الش

َ
ت  

َ
ك

َ
ُيَباِيُعون  

ْ
ِإذ ِمِنيَن 

ْ
ُمؤ

ْ
ال ُه َعِن 

َّ
الل

يًزا َحِكيًما﴾ )الفتح: 18(، ومنه قوله صلى  ُه َعِز
َّ
 الل

َ
ان

َ
َها ۗ َوك

َ
ون

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
 َيأ

ً
ِثيَرة

َ
اِنَم ك

َ
يًبا َوَمغ ِر

َ
ْتًحا ق

َ
ف

اهلل عليه وسلم يف الحت على طاعة من نبايعه صادقين مختارين: »من بايع إماما فأعطاه 

)1(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق.
)2(  ينظر: العوا، محمد سليم، الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد ص 129-127.

)3(  ياسين، عبد السالم، العدل ص108.
)4(  وهي الشروط الواردة يف سورة الممتحنة يف قوله تعالى: » يا أيها النبيء إذا جاءك المومنات يبايعنك على 
أال يشركن باهلل شيئا وال يسرقن وال يزنين وال يقتلن أوالدهن وال ياتين ببهتان يفرتينه بين أيديهن وأرجلهن 

وال يعصينك يف معروف، فبايعنهن واستغفر لهن اهلل إن اهلل غفور رحيم« ) الممتحنة:12(.
)5(  ياسين، عبد السالم، العدل ص197.
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صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع«)1(، وغيرها من النصوص القرآنية واألحاديث 
النبوية يف كتب الفتن كثير، تجعل من البيعة عقدا مقدسا متبادال بين الحاكم والمحكوم، 

قال اإلمام ياسين: »عقد مبادلة بشروط يقبلها الجانبان«)2(.

ونفذهتا  وفصلتها  القرآن  أسسها  التي  األصيلة  البيعة  هذه  على  ياسين  اإلمام  وعلق 
السنة بقوله: »وهي مبايعة قابلة للتجديد إلى يوم القيامة، كما هي الصفقة اإللهية مفتوحة 
مع  المعاملة  وعلو  الصفقة،  صورة  يف  وجل  عز  اهلل  مع  المعاملة  علوُّ  الدنيا.  دامت  ما 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف عهد المبايعة يضمنها القرآن«)3(.

ومنهم  الراشدين،  الخلفاء  تجربة  يف  للبيعة  التعاقدي  المعنى  هذا  واضحا  ويظهر 
اإلمام علي كرم اهلل وجهه الذي قال: »يا أيها الناس إن هذا أمركم ليس ألحد فيه حق إال 
من أمرتم، فإن شئتم قعدت لكم وإال فال أجد على أحد«)4(، هكذا ترسخت يف الناس 
ثقافة الشورى والنصيحة والمحاسبة والطاعة من حيث هي قيم مؤسسة لمفهوم البيعة 
الشرعي، خالفا لما آلت إليه البيعة يف التاريخ بعد أن تحول نظام الحكم اإلسالمي إلى 
»فلما  للبيعة:  الدراماتيكي  التحول  هذا  يف  ياسين  اإلمام  يقول  عضوض)5(،  ملك  نظام 
لذمة  قسرية  مصادرة  البيعة  أصبحت  الحكم  على  العض،  ملوك  الدنيا،  أبناء  استولى 
لها  قيود  لكنها  شرعا،  باطلٍة  بقيود  إليها  ويقّيدون  إكراها،  عليها  ُيْكَرهون  المسلمين، 
فاعلية عملية ألن المقيَّد ال يفقه يف دينه، أْو ألن اجتهاَد الفقيه، وله اعتباراته، ساقه إلى 

''دين االنقياد''.«)6(.

)1(  مسلم يف الجامع الصحيح، كتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقريش والخالفة يف قريش، رقم 1844.
)2(  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي ص98.

)3(  ياسين، عبد السالم، اإلحسان 455/2.
)4(  الطربي، ابن جرير. تاريخ األمم والملوك، 700/2.

العاض يف: رفيع، محماد، شباب األمة  الراشدة والملك  بين الخالفة  القيم  المقارنة يف  ينظر: تفاصيل    )5(
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  السالم  دار  القاهرة:  المستقبلية،  الرؤية  بناء  التاريخي وإشكال  الوعي  بين سؤال 

طبعة2011/1م، ص46 فما بعدها.
)6(  ياسين، عبد السالم، العدل ص109.
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فهذا التحول التاريخي يف مفهوم البيعة ابتدأ يف نظر اإلمام مع معاوية بن أبي سفيان 
حين أكره الناس على بيعة ابنه يزيد بقوة السيف، وقال: »من كان يريد أن يتكلم يف هذا 
األمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه«)1(، فكان ذلك تأسيسا لبيعة اإلكراه 
التي تواصلت يف العهود الالحقة، بدليل أن أول خطبة ألول ملك من ملوك بني العباس: 
والسياسة  بالرياسة  أحق  غيرنا  أن  السبئية  »وزعمت  فيها:  جاء  السفاح،  العباس  أبو 

والخالفة منا فشاهت وجوههم...«)2(.

ثم ارتأى بنو العباس إضافة صنف آخر من صنوف اإلكراه فاستحلفوا الناس على 
البيعة«)3(،  ْوه »أيماَن  الَوفاء لبيعة الصبيان يف الِخرق، واستوعبوا األيمان كلها فيما سمَّ
يحلف الرجل بالطالق والِعتق وما إلى ذلك، وهو ما نص عليه ابن خلدون رحمه اهلل 
حين قال: »وكان اإلكراه فيها أكثر وأغلب، ولهذا لما أفتى مالك رضي اهلل عنه بسقوط 
يمين اإلكراه أنكرها الُواَلة عليه ورأوها قادحة يف أيمان البيعة، ووقع ما وقع من مِحنة 

اإلمام رضي اهلل عنه«)4(.

وهكذا استحالت البيعة يف نظر اإلمام منذ تلك اللحظة التأسيسية إلى يوم الناس هذا 
»إلى نوع من الحفالت التهريجية ُيقدم فيها القربان الرمزي للحاكم الذي أصبح يستعبد 
الناس لشخصه من دون اهلل.«)5(، فغاب المعنى األصيل والمقصد السليم للبيعة، وبقي 
اإلجراء الصوري الخالي من أي صفة تعاقدية، فهي كما سماها اإلمام: » صورة مبايعة 
من جانب واحد بدون قيد وال شرط على الحاكم«)6(، ولهذا أصر اإلمام على مصطلح 

)1(  ابن حجر، فتح الباري، كتاب االعتصام، فصل ط ف، 150/1.
)2(  الطربي، ابن جرير، تاريخ األمم والملوك 346/4.

)3(  ينظر: ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، بيروت: دار صادر، طبعة2005/2م، ص157.
)4(  ابن خلدون، المصدر السابق.

)5(  ياسين، عبد السالم، العدل ص110.
)6(  ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي ص405.
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»المبايعة«)1( دفعا لما حصل من االلتفاف على مفهوم البيعة والتعسف يف تأويل معناها، 
تماما كما فعل القلقشندي حين قال: »إن معناها المعاقدة والمبايعة«)2(.

فهذه المراجعة النقدية من اإلمام لمسألة البيعة هبذا التفصيل والبيان، راجع ألهميتها 
يف  حصل  الذي  التآمر  ولحجم  جهة،  من  لألمة  الراهن  السياسي  الواقع  يف  وخطورهتا 
وذلك  ثانية،  جهة  من  الزمان  هذا  يف  السياسية  األنظمة  بعض  قبل  من  البيعة  موضوع 
بالصورة  ليقدم  التاريخي،  سياقه  من  واقتطع  الشرعي،  معناه  من  المفهوم  جرد  حين 
الكاريكاتورية المسفة كما وصفنا قبل، قصد قهر الناس وإذعاهنم وإذاللهم باسم البيعة 

الشرعية التي لها وقع وجلل يف نفوس المسلمين.

ي فقه املرأة
ن

نيا: مراجعة قضا�ي � �ث

أولى اإلمام ياسين رحمه اهلل قضايا فقه المرأة عناية خاصة يف مكتوباته عموما، ويف 
النقدية مختلف  بالمراجعة  فتناول  اثنين خصوصا،  المومنات ذي مجلدين  تنوير  كتابه 

قضايا المرأة واألسرة التي تناولها الفقه زمن االضطرار، وذلك راجع لموجبين اثنين:

أحدهما موجب علمي يتعلق بمباين هذا الفقه الذي عالج وضعية المرأة عرب التاريخ، 
وما زال أثره ممتدا يف مجتمعات األمة، وثانيهما موجب اجتماعي ناشئ بنسبة غير قليلة 
عن الموجب العلمي، ويتعلق بمظلومية المرأة الممتدة لقرون إلى أن تعززت بمظلومية 

الزمن المعاصر.

يرى اإلمام أن المنتج الفقهي الناشئ زمن العض واالضطرار شكل يف عمومه السند 
العلمي للبالء العضوضي النازل باألمة المهين للمرأة، فهو فقه مطوق بالنظرة الجزئية 
للشريعة بعيدا عن هدي كلياهتا، غارق يف الشأن الفردي مبعد عن قضايا األمة الحيوية، 
داخل  العمودية واألفقية  العالقات  االستبداد يف  توطين  فعمل على  القول،  كما سلف 

)1(  ينظر: ياسين، عبد السالم، المنهاج النبوي ص331 و395، واإلحسان 518/2 و455/2، ومقدمات 
يف المنهاج ص85.

)2(  القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، خراج محمد شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، 
طبعة 1987م، 218/9.
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خالل  من  للمرأة  االختزالية  للنظرة  التأسيس  على  عمل  كما  األمة،  فكر  يف  المجتمع 
الخاص يف  الجزئي  القرآين  الحكم  المرأة  فتاويه واجتهاداته، وذلك حين سحب على 
الشهادة والميراث دون إدراج ذلك يف كليه ومبدئه العام  ليخلص من كل ذلك أن المرأة 

دون الرجل)1(.

وليس المقصود عند اإلمام مطلق الفقه وعمومه، وإنما المقصود خصوص ما يسميه 
»فقه السجن« الذي يريد للمرأة أن ال تخرج من البيت إال مرتين: مرة من بيت أبيها إلى 

بيت زوجها، ومرة من بيت زوجها إلى القرب«)2(، بعلة غامضة مبهمة وهي الفتنة.

وال غرو إذا ألفينا هذا النموذج من الفقه يمنع النساء من كل شيء حتى من التعليم 
إذا علمت  للفتنة، وذلك  الكتابة ربما كان سببا  »تعليم  قالوا:  الفتنة، حتى  لذريعة  سدا 
الكتابة كتبت إلى من هتوى، والكتابة عين من العيون هبا يبصر الشاهد الغائب، والخط 
هو آثار يده، ويف ذلك تعبير عن الضمير بما ال ينطلق به اللسان«)3(، فهذا نوع من االختزال 

للمرأة يف جسد يفتن الرجال وجب تغييبه.

وقد أجمل اإلمام ياسين رحمه اهلل مظلومية المرأة يف فقرة بليغة، يقول فيها: »المرأة 
وهي  أمس  تعانيه  فيما  المسلم  الرجل  زميلة  هي  تزال،  وال  مظلومة  كانت  المسلمة 
سجينة أمية، واليوم وهي بين نار الدعوة التغريبية ورمضاء المخلفات االنحطاطية. ما 
من شكوى يبثها حال المرأة المسلمة ويلغط هبا دعاة »تحريرها« أمس واليوم إال ولها 
نصيب كبير من الصحة: استعباد المدنية، والمعاملة المهينة للبدوية، واألمية األبجدية، 
البطون  عرقهن  من  تأكل  معامل  يف  الصبيات  واستغالل  البئيسة،  واألجور  والجهل، 
الحرامية، والتعدد االعتسايف، والطالق الجائر، وإكراه الفتيات على الزواج، والتحايل 

على نصيب المسلمات من اإلرث. والقائمة طويلة«)4(.

)1(  ينظر: ياسين عبد السالم، تنوير المومنات 57/1 فما بعدها.
)2(  ياسين عبد السالم، المصدر السابق 56/1، وينظر: نظرات يف الفقه والتاريخ ص41 فما بعدها، وص14 

فما بعدها.
)3(  القرطبي، أبو عبد اهلل، الجامع ألحكام القرآن، القاهرة: دار الحديث، طبعة 2010م، 361/30.

)4(  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 53/1.



مراجعات يف الرتاث المقاصدي واألصولي والفقهي عند اإلمام عبد السالم ياسين134

فهذا وصف نقدي إجمالي لفقه المرأة التاريخي الذي أنتج زمن السقوط الحضاري، 
وكان غطاء علميا لوضعية المرأة التي أصبحت بموجبها يف نظر اإلمام »عضوا منكمشا 
محبوسا ال يكاد يظهر له أثر يف مجمل النظام االجتماعي االقتصادي.«)1(، أما قضايا هذا 

الفقه التفصيلية التي كانت موضع مراجعة عند اإلمام، فنذكر منها اآليت:

1.  درجة الرجال على النساء بين الوحي والتاريخ:

َمْعُروِف 
ْ
ْيِهنَّ ِبال

َ
ِذي َعل

َّ
 ال

ُ
ل

ْ
ُهنَّ ِمث

َ
المقصود هنا بالدرجة تلك الواردة يف قوله تعالى: ﴿َول

يٌز َحِكيٌم﴾ )البقرة: 226(، لكن ما التفسير الفقهي لهذه  ُه َعِز
َّ
ۗ َوالل  

ٌ
ْيِهنَّ َدَرَجة

َ
َجاِل َعل َوِللِرّ  ۚ

»أهي  اإلمام،  بعبارة  أو  اإلناث؟  على  للذكور  جنسي  امتياز  مجرد  هو  وهل  الدرجة؟ 
براءة تمنح للرجل وتفويض لكي يدوس المرأة تحت قدميه، أم هي مسؤولية رعاية أمينة 

وقيادة رحيمة؟«)2(.

الشرط  عن  ينفك  ال  الدرجة  لمفهوم  التاريخي  الفقهي  التفسير  أن  اإلمام  يرى 
الحافظ  فهذا  زمنه،)3(  يف  والممكن  الحاصل  وعن  يعيشه،  الذي  والثقايف  االجتماعي 
األمر  والمنزلة وطاعة  والُخُلق  والَخْلق  الفضيلة  اآلية »يف  الدرجة يف  أن  يرى  كثير  ابن 
واإلنفاق والقيام بالمصالح والفضل يف الدنيا واآلخرة«، وذكر اإلمام الطربي يف معنى 
الدرجة »يطعن األزواج الرجال، وليس الرجال يطيعوهنن«، وذكر القرطبي أقواال كثيرا 

منها: »اإلمرة والطاعة«، ومنها »اللحية«، وغيرها.

وعقب اإلمام على تلك المحامل الجزئية لمفهوم الدرجة بقوله: »هذه »الدرجة« التي 
أعطاها اهلل عز وجل للرجال على النساء بصريح النص القرآين هي ترجيح لكِفة الرجال 
المسؤولية، وتخفيف عن  بمثاقيل  الرجل  لميزان  تثقيل  إنما هي  األمر، وهي  يف ظاهر 
نها  أعباء المرأة التي ندهبا الشرع لمسؤولية عظيمة يصرح هبا الشرع ويلوح إليها ويضمِّ

أحكام التوزيع للواجبات والمسؤوليات بين الرجل والمرأة.«)4(

)1(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 57/1.

)2(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 55/1.
)3(  ينظر: ياسين، عبد السالم، المصدر السابق57/1.

)4(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 203/1.
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معانيها  سياق  يف  الجزئية  والمعاين  األحكام  وضع  يف  عميق  مقاصدي  نظر  وهذا 
الكلية، إذ المعاين الجزئية مندرجة تحت معانيها الكلية، وإال تناقضت األحكام الشرعية 
الدرجة  المرأة مواطنة من  الجزئية، خصوصا وأهنا جعلت  النظرة  منظور  التفصيلية يف 
الثانية)1( حسب تعبير اإلمام ياسين، مع أن حديث القرآن عن الزوج والزوجة إنما جاء 
يف سياق البناء األسري تأسيسا وتدبيرا، إذ األسرة محضن حفظ فطرة الناشئة وبيئة تنمية 
القيم، ولذلك أوضح اإلمام ياسين الوظيفة االجتماعية للدرجة فقال:« »الدرجة« إمارة 
السنة  به  الذي أوصت  السفر  أمير  بمثابة  السياسية. هي  الزوجية  القافلة االجتماعية  يف 
النبوية. إمارة بدوهنا تكون الفوضى يف القافلة، فتضعف، فيجد العدو فيها مغمزا، فيعدو 

عليها ويمزقها.«)2(

وذهب اإلمام إلى أن األصل يف الشريعة التكافؤ بين الجنسين يف الحقوق والواجبات، 
أما التفاوت بينهما ففي زمن اآلخرة لكن على أساس التقوى، حيث يقول: » المومنات 
ل بميزان العدل. ال ترَجُح كفة الرجل وال كِفة المرأة  والمومنون أكفاء يف شرع اهلل المنزَّ
إال بالتقوى. تجد هي ويجد هو فضل ذلك الرجحان يف ميزان الحسنات يوم القيامة. أما 
التكافؤ يف الحقوق والواجبات هنا يف الدنيا فمحكوم بشريعة مفصلة ثابتة ثبوت الَفَلك 

ّوار وثبوت نواميس اهلل يف الكون.«)3(. الدَّ

فمراجعة اإلمام لمفهوم الدرجة عند أهل التفسير مؤسس على ثالثة أصول: أولها: 
القرآين  النص  إلى  الموضوع  يف  الجزئية  األقوال  حاكم  حيث  نفسه،  القرآين  األصل 
تلك  أن  ذلك  بدايته،  على  النص  آخر  بحمل  وذلك  الدرجة،  لفظة  فيه  وردت  الذي 
اآلراء الجزئية المفسرة للدرجة يصادم بعضها »صدر اآلية الذي جعل لهن مثل الذي 
السعداء  عن  مخربا  تعالى  قوله  اآلخرة  لفضل  يرجع  فيما  ويصادم  بالمعروف،  عليهن 
ٰى﴾)آل 

َ
نث

ُ
أ ْو 

َ
أ ٍر 

َ
ك

َ
ذ ن  ِمّ م 

ُ
نك ِمّ َعاِمٍل   

َ
ِضيُع َعَمل

ُ
أ  

َ
ي ل

ّ
ِن
َ
أ ُهْم  بُّ َر ُهْم 

َ
ل اْسَتَجاَب 

َ
﴿ف أولي األلباب: 

عمران:195(.

)1(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 56/1.
)2(  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 203/1.

)3(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.
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راع  كلكم  »أال  والمسؤولية:  الرعية  بحديث  استدل  حيث  السنة،  األصول:  ثاين 
عن  مسؤول  وهو  راع،  الناس  على  الذي  األعظم  فاإلمام  رعيته.  عن  مسؤول  وكلكم 
رعيته. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية على أهل بيت 
زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم«، فاسرتعى نص الحديث كال الزوجين، عما تحت 
كل واحد منهما، كما استدل بحديث: »ثالثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 
وآمن بمحمد صلى اهلل عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق اهلل وحق مواليه، ورجل 
كانت عنده أمة فأدهبا فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله 
أجران«، وذكر اإلمام ياسين أن وجه االستدالل بالحديث يف وصية النبي صلى اهلل عليه 

وسلم »بالمرأة، أضعف ما تكون المرأة، أن يحسن إليها و ُتؤدب وُتعلم وتعتق.«)1(.

شاهد السيرة التطبيقي:

»كان  الذي  بيته  أهل  عليه وسلم يف  اهلل  النبي صلى  نموذج  باستدعاء  األمر  ويتعلق 
ويتلطف  يغضب،  وال  فيحلم  ويراجعنه  ينازعنه  وكن  البيت،  دخل  إذا  أهله  خدمة  يف 

ويداري«)2(.

»برفق  بمسؤولية  المرأة  على  القيام  بمعنى  الدرجة  تطبيق  يف  النبوي  النموذج  فهذا 
لثقافة  إشعاعيا  منطلقا  ياسين  اإلمام  فيه  رأى  ورحمة.«)3(  ومودة  وحكمة  ومداراة 
وفق  الزوجية  العالقة  صياغة  فأعادت  النبوي  المجتمع  يف  تفشت  جديدة  اجتماعية 
معَترفًا  بيت زوجها معززة  المؤمنة يف  »المرأة  الجديدة، حتى أصبحت  الشرعية  القيم 
تظلماهتا، يسمعها رب  بحرية وشجاعة، مسموعة  بحقوقها، جاهرًة مجادلة عن حقها 
العزة سبحانه ويقضي فيها رسوله بالعدل إن لم يكن ظالمها ُمحسنا يستبق إلى الخيرات 

ويويف الضعيفة المرأة حقها وزيادة.«)4(.

)1(  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 58/1.

)2(  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 57/1.
)3(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 202/2.

)4(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.
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الشاهد األصولي:

يتعلق األمر هنا باستشهاد اإلمام ياسين بقاعدة أصولية، وهي »العربة بعموم اللفظ ال 
بخصوص السبب« يف القول بعموم معنى الدرجة والقوامة ليشمل مختلف المجاالت 
اإلمام:  يقول  »الدرجة«،  فيه  الذي وردت  السياق األسري  يقتصر على  أن  العامة دون 
»جاءت اآلية يف سياق أحكام الطالق. والعربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب كما 
يقول الفقهاء. فتثبت الدرجة للرجال يف الشأن الخاص يف الحياة الزوجية، ويف الشأن 
الدرجة  مفهومي  يحصر  لمن  خالفا  وذلك  االجتماعية«)1(،  السياسية  الحياة  يف  العام 

والقوامة يف مجال األسرة الذي وردا فيه من المعاصرين)2(.

فاإلمام ياسين كان واضحا يف تمييزه بين المعنى المؤصل للدرجة يف الكتاب والسنة 
القولية والعملية، وبين التطبيق التعسفي المبدل يف أزمنة القهر التاريخية، فحصول هذه 
ال تعود بالنقض على تلك، يقول: »ولئن استحالت الطاعة المفروضة شرعا إلى إكراه 
طاعة  فإن  المقهور،  الرجل  الغاصب  الحاكم  أكره  كما  المرأة  الضعيفة  الرجل  القوي 
الزوجة لزوجها وطاعة الذين آمنوا ألميرهم المنتخب على شورى ورضى ال تشم منها 
نظر  يف  بالمرأة  لحق  فإنما  ولذلك  وقربة«)3(،  وشرف  هلل  طاعة  هي  بل  المهانة.  رائحة 
اإلمام من إهانة بعد عز وإسكات بعد إفصاح وإلجام بعد انطالق نتيجة تعسف الرجال 
يف ممارسة »الدرجة« المسؤولية)4(، مرده عند اإلمام إلى االنحراف العام يف المجتمع 

الذي ابتدأ باالنقالب السياسي األموي يف نظام الحكم)5(.

)1(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 55/1.
)2(  ينظر: العوا، محمد سليم، الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد ص156.

)3(  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات58/1.
)4(  ينظر: ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 202/1.

)5(  ينظر: ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 25/1.
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وقد عجز فقه هذه المرحلة الذي يسميه اإلمام »فقه منحبس ومنحسر«)1( عن مقاومة 
ما حل بالمرأة، بل انساق يف أحكامه الجزئية مع الموروث التاريخي والقهر االجتماعي 
الذي اختزل الكائن المركزي يف الحياة والمجتمع يف »جسد يلبس وقوام يجذب ورحم 
ينجب ولسان يشكو ويتطلب ويكذب، وأيد تطهو وتغسل وتمسح »)2( على حد تعبير 

مصطفى حجازي.

2.  حافظية المرأة:

يعترب اإلمام حافظية المرأة وظيفتها الفطرية ومسؤوليتها االجتماعية المتممة لفريضة 
يستقر  وتساندهما  وتكاملهما  المسؤوليتين  باجتماع  إذ  الرجل،  على  والقوامة  الدرجة 
بيت الزوجية، وتسير سفينة األسرة بسالم، يقول اإلمام ياسين: »إن الِقوامة التي فرضها 
اهلل عل الزوج هي أخت الحافظية التي فرضها على الزوج اآلخر أمانة ومسؤولية، ُتْثِقل 
مسؤوليَتها، ليست تخففه، الدَرجُة التي جعلها اهلل للرجل ليقود السِفينة بحنكة ودراية 

ومداراة.«)3(.
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ٌ
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َ
َحاِفظ  

ٌ
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َ
ق  

ُ
اِلَحات الصَّ

َ
﴿ف وقد أخذ اإلمام مبدأ الحافظية من قوله تعالى: 

ُه﴾ )النساء:34(، فلم ينظر إلى موضوع الحفظ الوارد يف اآلية نظرة تجزيئية 
َّ
 الل

َ
ِبَما َحِفظ

على أهنا مجرد حكم فقهي جزئي منفصل عن كلياته منحصر يف حفظ الفروج عند غياب 
يف  االسرتاتيجية  المرأة  وظيفة  ومقصدها  سياقها  بمقتضى  الحافظية  إنما  األزواج)4(، 
سياق البناء الشرعي لنظام األسرة، يقول اإلمام يف بيان مفهوم الحافظية يف سياق ورودها 
كلمتان  للغيب.  حافظة  أهنا  الكريمة  اآلية  يف  المرأة  وظيفة  من  نتبين  ما  »أول  القرآين: 

و2/  و225/2  و173/2  و274/1  و202/1،   54/1 السابق  المصدر  السالم،  عبد  ياسين،  ينظر:    )1(
313 والمنهاج النبوي ص18. ووجه تسمية هذا الفقه التاريخي بالمنحبس المنحسر راجع إلى طبيعة وضعية 

العلماء حينها على هامش الحكم. ينظر: ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 225/2.
المركز  البيضاء:  المقهور،  اإلنسان  سيكولوجية  إلى  مدخل  االجتماعي  التخلف  مصطفى،  حجازي،    )2(

الثقايف العربي، طبعة2005/9م، ص218.
)3(  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 195/2.

)4(  ينظر: البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل، ص296 على سبيل المثال.
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توحي إحداهما بمفهومها أن هناك ما يضيع إن لم تحفظه، وتوحي الثانية بأن هناك غيبا 
وحضورا. لهذا وضعنا للفقرة عنوان »حضرة الحافظية«)1( إشارة للمفهومين األساسيين 

يف المسألة.«)2(.

وذهب اإلمام رحمه اهلل يف بيان عظم الحافظية وعلو شأهنا يف نظام الشريعة إلى أن 
مسألة الحافظية تنتظمها مقاصد شرعية عظمى وكليات ضرورية عليا، أسماها مقصد 
العبودية هلل تعالى الذي ينتظم الرجل يف قوامته والمرأة يف حافظيتها يف سياق رحلتهما من 
الدنيا إلى اآلخرة، يقول: »مهمة كبيرة تلك التي َتْعِدُل بين قوامة الرجل وحافظية المرأة 
المعلولة  العبادة  تلك  تعالى،  اهلل  المهمة هي عبادة  الرجل والمرأة عبئها. هذه  ليحمل 
بخوف العقاب األخروي ورجاء الجنة ورضى المولى وقربه. هي رحلة الرجل والمرأة 

يف دنياهما، ومن دنياهما، وعرب دنياهما إلى ما يرجوان من صالح آخرهتما.«)3(.

البشري، وحفظ فطرته  النوع  للحافظية، فمنها حفظ  الناظمة  المقاصد األخرى  أما 
وبدوهنما يتعذر تحقيق مقصد العبودية هلل تعالى، وقد أسند اهلل هذه المهمة الجليلة للمرأة 
البشري  الجنس  استمرار  يحفظن  بفطرهتن  »النساء  اإلمام:  يقول  حافظيتها،  بمقتضى 
بما هن محضن لألجنة، وحضن للرتبية، ومطعمات، وكاسيات ومدبرات لضرورات 
معاش األسرة. هن المحضن ألجسام األنام، والراعيات لحياهتم، والوصلة الفطرية بين 
أطراف البشرية، والواسطة بين جيل وجيل.«)4(، ففي ذلك حفظ الدين والنفس والعقل، 
يقول اإلمام: » الدين الذي هو رأس المقاصد وغاية الغايات، ُيْرَضع من ثدي األمهات 
ُدهن لجسوم األطفال ونباهتا وغذائها وصحتها  القانتات الحافظات. وتعهُّ الصالحات 
األسئلة،  عن  ويجبن  القبيح،  عن  ويزجرن  بالحسن،  يأمرن  الناشئ،  للعقل  كتعهدهن 

نَّ اللغة«)5(. ويلقِّ

)1(  ويقصد عنوان فقرة يف كتابه تنوير المومنات 88/2.
)2(  ياسين، عبد السالم، تنوير الومنات 88/2.

)3(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 99/2.

)4(  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 88/2.

)5(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 92/2.
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ومن واجبات الحافظية يف نظر اإلمام حفظ النسب، وهو كلية من الكليات الضرورية 
الخمس، فأنفس »ما تحفظه نساء األمة أنساب األمة...الحفاظ عليها، والعفة، وحفظ 
الفروج، والتحصن من فاحشة الزنى، واجب مقدس يف مقدمة واجبات الحافظية.«)1(، 
وتكتمل مقاصد الحافظية بمقصد المال المأخوذ من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: »خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرهتا أطاعتك، وإذا غبت عنها 
حفظتك يف نفسها ومالَِك«)2(، فقد رأى اإلمام يف نص الحديث ما يشير إلى كفاءة المرأة 
يف تدبير الشأن المالي واالقتصادي لألسرة)3(، وبذلك تكون المرأة كما قال اإلمام ياسين 

قد »دخلت على مقاصد الشريعة العليا من باب واسع«)4(.

بينما  األسرة،  لوحدة  الداخلي  الوجه  هي  ومقصدا  ووظيفة  حكما  المرأة  فحافظية 
سياق  يف  إال  الواحدة  تفهم  فال  للرجل،  القوامة  درجة  هو  المكمل  الخارجي  وجهها  
األخرى، ورحم اهلل اإلمام، فقد مثل بأحسن صورة  بالغية للوظائف التكاملية للحافظية 
والقوامة حين قال: »البيت المسلم الذي يمارس فيه الزوج »درجة« قائد السفينة، هو 
به  لما  حافظة  وهي  الموج،  أهوال  ومواجهة  اإلبحار،  ومخططات  خرائطه،  مع  هناك 
تتغذى السفينة وتتحرك من دواليب خفية وَوقود وصيانة. تطيع الربان إذا أمرها، وتحفظ 

غيبه يف نفسها وماله.«)5(.

تجاوز  قد  ياسين  اإلمام  يكون  والحافظية  القوامة  لثنائية  المقاصدية  النظرة  وهبذه 
الموروث التقليدي »للفقه المنحبس الذي لم يعترب يف أخذ األحكام إال ما اعتربه الفقهاء 

)1(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 91/2.
)2(  أخرجه الطربي يف تفسيره 295/8 بسند فيه أبو معشر وهو ضعيف، لكن له شواهد تقويه، منها ما ذكره 
للنشر والتوزيع، طبعة2002/1م،  المعارف  الرياض: مكتبة  األلباين يف كتابه سلسلة األحاديث الصحيحة، 

رقم 1838.
)3(  ينظر: ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.

)4(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق. 
)5(  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 90/2.
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األقدمون وما حكم به القضاة األولون، يف زمن غير هذا الزمان، ومكان غير هذا المكان، 
وأحوال غير ما َيتَقّلب به الليل والنهار من أسواٍء وأدواٍء اجتماعية اقتصادية«)1(. 

3.  مسألة تعدد الزوجات:

تعدد الزوجات واحدة من قضايا فقه المرأة التي أثير فيها وما يزال يف وقتنا المعاصر 
فيها  المقرر  الشرعي  الحكم  بين  الفقهية  القضايا  كباقي  ترتاوح  قضية  وهي  النقاش، 
وبين الصور التطبيقية التاريخية، وأثر ذلك على وضعية المرأة، فكثيرا ما ظلمت المرأة 
وأهينت وضاعت حقوقها بسبب سوء تطبيق مبدأ التعدد، خصوصا يف مجتمعات زمن 

االنحطاط والتخلف.

وتتعرض مسألة التعدد لحمالت النقد والهجوم من قبل التيارات الفكرية العلمانية، 
يف  يستندون  وإهانتها،  المرأة  لظلم  وسببا  للرجل)2(  منحازة  شريعة  التعدد  يف  يرون  إذ 
التعدد السيئ، ولعل ظهور الحركة المناهضة للتعدد يرجع  ذلك إلى صور عديدة من 

إلى الشطر األول من القرن العشرين بمصر)3(.

األحكام  تنزيل  بين  فميز  المعتاد  منهجه  وفق  المسألة  إلى  نظر  اهلل  رحمه  واإلمام 
الزمان والمكان وحسب األحوال االجتماعية والثقافية، وبين ما تأصل يف  الشرعية يف 
شريعة اهلل حكما ومقصدا، فلم يغض الطرف عن مآسي المرأة وظلمها عرب قرون من 
الزمان باسم مشروعية التعدد، حتى كانت تستبدل المرأة كما تستبدل األحذية)4(، ورأى 
أن يف دعاوى أهل التغريب من الحداثيين والعلمانيين يف مناهضة تعدد الزوجات الكثير 
بسبب  الظلم  صنوف  من  بالمرأة  لحق  ما  حيث  من  باطل،  به  أريد  الذي  الصواب  من 
التعدد الظالم من الرجل المستهرت، لكن ليس ذلك من الشريعة، قال رحمه اهلل: » فإن 

)1(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق81/2.
)2(  ينظر: ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 188/2.

)3(  ينظر: الطويل، محمد بن مسفر، تعدد الزوجات يف اإلسالم، إدارة الدعوة واإلعالم، ص7.
)4(  ينظر: ياسين، عبد السالم، المصدر السابق33/1.
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النساء ُظلما  التوسعة الشرعية لُيشبِعوا أنفسهم لذة ويشبعوا  استغل بعض الرجال هذه 
فالَحيف منهم ال من الشريعة.«)1(.

أما من الناحية التأصيلية، فقد راجع اإلمام رحمه اهلل قضية التعدد مراجعة مقاصدية 
تربوية بنائية على نحو غير مسبوق يف حدود علمي، فأبان عن حكم المسألة فقهيا، وعن 

وظيفتها يف النسق االجتماعي العام، وعن المقاصد الشرعية المرجوة منها.

فتعدد الزوجات يف نظر اإلمام من حيث هو مباح)2( يف الشريعة اإلسالمية بمقتضى 
قوله تعالى: » فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع » )النساء:3(، ومن 
حيث موقع المسألة يف النسق التشريعي العام فهو حل استثنائي لحاالت استثنائية، لما 
يمكن أن يلقاه الرجل، أو يعانيه المجتمع من مشاكل: كأن تقوى يف الرجل »الحاجة فال 
تكفيه امرأة واحدة، أو تْمَرض وهو صحيح، أو تعُقم وهو يطلب الولد. والمجتمع يربو 
فيه عدد النساء على عدد الرجال، فتجيء شريعة التعدد لتصون ِحّصًة منهن عن العنوسة 
والشارع. تكون شريعة التعدد هي الحل الوحيد إن حصدت الحرُب الرجال كما حدث 

يف الحربين العالميتين يف قرن العجائِب والعنف.«)3(.

خاصة،  مشاكل  لحل   « الضرورة  مرتبة  إلى  اإلمام  نظر  يف  التعدد  حكم  يرتقي  وقد 
ضرورة لوقاية النْشء وكفالته. إنه حفاظ على الذرية أْن تضيع يف حضن أم زانية مهما 
أصبحت األم الزانية يف المجتمع الدوابي محّطًا لِلتكريم.«)4(، وهذا خالف لمن يجعل 
التعدد يف اإلسالم أصال وزواج الواحدة استثناء، فال يعدل عن األصل إلى االستثناء إال 

لضرورة)5(، وخالف لمن يذهب إلى إنكار تقييد التعدد إلى حد اعتباره بدعة ضالة)6(.

نقاش عاطفي  من  الموضوع  اآلن يف  يجري  تامة عما  بموضوعية  اإلمام،  ويكشف 
وإيديولوجي ساخنين، عن مقاصد الشريعة من مسألة التعدد، ومنها أن التعدد »حصانة 

)1(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق189/2.
)2(  ينظر: ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 190/2.

)3(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 189/2.
)4(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.

)5(  ينظر: الطويل، محمد بن مسفر، تعدد الزوجات يف اإلسالم ص8.
)6(  ينظر: أبو زهرة/ محمد، تنظيم اإلسالم للمجتمع، القاهرة: طبعة 1385هـ، ص79-77.
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تنطلق  حيث  االنحاللية  المجتمعات  يف  الرذيلة  وبديله  والمجتمع.  والمرأة  للرجل 
الشهوات ما لها من رادع، ُتخاِدن هي ويعاشر هو ما شاءت الحرية الدوابية من أخالَء 
وخليالت.«)1(، إذ التعدد »من الكوابح المهمة للزنى واختالط األنساب«)2(، وهذه من 
المقاصد الضرورية للشريعة التي تضمن استقرارا اجتماعيا لحاالت اجتماعية خاصة، 

حيث تصبح »كل امرأة ربة بيت وأّم أوالد شرعيين«)3(.

التعدد  شريعة  استعمال  يف  تعسف  ألي  ودفعا  المقاصد،  تلك  تحقيق  أجل  ومن 
التعدد نحو  تدفع  التي  الشرعية  الضوابط  ياسين رحمه اهلل يف  االستثنائية، فصل اإلمام 
وتصوهنن  وجوُدُهّن،  يصونه  حرائر  أربع  يف  »المحدود  العدد  ضابط  ومنها  مقاصده، 
قوامته وكفالته وغيرته«)4(، وضابط العدل بين الزوجات الذي يمثل اإلطار العام الذي 
تستقيم فيه مسألة التعدد، وذلك تحت طائلة العقاب األخروي، فظالم »إحداهن يجيء 
يوم القيامة َخْلقًا مَشّوها إذا جاء المومنون العادلون خلقا كامال.«)5(، وهي إشارة إلى 
الوعيد النبوي لمن تعسف يف التعدد ظلما يف قوله صلى اهلل عليه وسلم: »إذا كان عند 

الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط«)6(.

فال يعذر الرجل المضطر لتعديد الزوجات يف العدل بينهن يف المعاشرة والنفقة مأكال 
ومشربا وملبسا ومسكنا، فما عليه حسب نصيحة اإلمام ياسين إال » أن يجتهد لتطيَب له 
له إال حقا جامعا  بينهن العشرة يف الدنيا إن استطاع. كما وسعت عليه الشريعة فلم تحمِّ
ببعض.  بعضهن  واشتغال  وتقلباهتن،  ومكائدهن،  الضرائر،  َغْيرة  تَتنَاوُشه  العدل،  هو 

فذاك التوسيع هبذا الَحَرج.«)7(

)1(  ياسين، عبد السالم، تنوير المومنات 189/2.

)2(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 188/2.

)3(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 190/2.

)4(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 188/2.

)5(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 191/2.
)6(  الرتمذي يف السنن، رقم 1141، وورد بألفاظ أخرى عند أبي داود يف السنن، رقم 2133، والنسائي يف 

سننه، رقم 3942، والدارمي يف سننه وغيرهم.
)7(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق191/2.
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قال:  اإلمام،  نظر  الضرائر ضابط مهم يف  بين  قوامته من حرج  المعدد يف  فما يجده 
»وكفى هبذا االمتحان الشاق العسير ِزماما وقيدا للتعدد الشهواين، يُكّف العقُل وِحساب 
الُكلفة من تدَفُعه الِهواية.«)1(، غير أن اإلمام يربط يف النهاية أمانة هذا التعدد بذمة المؤمن 
وعقله الذي يعلم »ما فرض اهلل عليه من حقوق للزوج، وما أناط به من مسؤولية الِقوامة، 

د عليه يف حق النساء من َوصاٍة نبوية. وُكلَفَة العدل وحسِن المعاشرة«)2(. وما ُأكِّ

فتلك هي مجمل تفاصيل مراجعة اإلمام ياسين لمسألة التعدد بمنهج واضح ونظر 
مراعاة  وبين  ومقصدا،  حكما  التأصيلي  السياق  لفقه  االحتكام  بين  فيه  اجتمع  عميق 
لمقاصد  المحققة  المصلحة  أوجه  عن  فيه  بحثا  وتحدياته  تقلباته  يف  التنزيلي  السياق 

الشارع من المسألة.

4. مسألة ميراث المرأة:

التي  الفقهية  القضايا  من  واحدة  اإلسالمية  الشريعة  يف  الميراث  من  المرأة  حظ 
أصبحت يف العصر الراهن محل نقاش واعرتاض من جهات فكرية وعلمية مختلفة، دعا 
بعضها إلى تجاوز نظام اإلرث يف الشريعة لكونه مبنيا على نظر فقهي يستند إلى نظام 
اجتهاد مع وجود  تعلن يف وجه األخرى صك »ال  قبلية)3(، وأخرى  عشائري وأعراف 
النص« يف قضايا الميراث، مع أن نظام اإلرث فيه قطعيات محكمة وظنيات متعددة تمثل 

مجاال واسعا لالجتهاد)4(.

أما هذا النقاش المحتدم المخلوط بكثير من الجهل أو التجاهل، يتدخل اإلمام يف 
الموضوع ال للرد على األغلوطات التي ال تنتهي وإنما لبيان حقيقة المسألة يف النسق 
انتزاع الحكم  التفكيكية والنظرة التجزيئية، ذلك أن  الشرعي الكلي بعيدا عن المقاربة 
الشرعي يف الميراث من نسقه الكلي يؤدي إلى إظهاره مجحفا يف حق األنثى التي ترث 

)1(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 190/2.

)2(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 195/2.
الجباري، عبد اهلل، نظام اإلرث يف اإلسالم ثوابته ومتغيراته )كتاب  الدعاوى ومناقشتها يف  ينظر: هذه    )3(

جماعي(، الرباط: مركز المقاصد للدراسات والبحث، طبعة2019/1م، ص123 فما بعدها.
)4(  ينظر: نماذج من تلك القضايا القطعية والظنية يف الجباري، عبد اهلل، نظام اإلرث يف اإلسالم، ص121-112.
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التفاوت صوريا،   بكليه يجعل  التفصيلي  الجزئي  الذكر، لكن ربط هذا  يرثه  ما  نصف 
حباها  »حيث  المرأة  إلى  أحسن  الشرع  أن  ذلك  ناظما)1(،  للمسألة  العدل  أن  ويثيت 
بنصيب من الميراث تشتمل عليه احتياطا لدوائر الزمن، وتستثمره بحرية ليوم الحاجة 
وإلنفاقها يف سبيل اهلل، بينما رزقها وكسوهتا وسكنها وسائر نفقاهتا ُكلَِّف هبا األب وهي 

صبية أو أيٌِّم، وكلف هبا الزوج الكاسب«)2(. 

ومعنى قول اإلمام أن المرأة أخذت نصف ما أخذه الرجل معفاة تماما من كل تلك 
قابلة  غير  حقوق  هي  بل  الرجل  من  وتفضال  تكرما  ذلك  وليس  المرهقة،  التكاليف 
للتنازل، بحيث لو اشرتط الزوج مثال على الزوجة عدم اإلنفاق عليها، أو عدم السكنى 

أو غيرها فسخ الزواج قبل الدخول وجوبا، ألنه شرط مناف للعقد كما تقرر فقها.

يخدم  واحدة  صورة  الشريعة  »تصور  الشاطبي  يقول  كما  الراسخين  شأن  كان  وإذا 
بعضها بعضا كأعضاء اإلنسان إذا صورت صورة متحدة«)3(، فإن اإلمام رحمه اهلل نظر 
إلى المسألة يف سياق نظام الشريعة العام المبني على قواعد العدل ومقتضيات اإلحسان، 
فأبان أن المرأة إذا كانت تأخذ حظها صافيا تستثمره كيفما تشاء بذمة مالية مستقلة، فألن 
حاجياهتا مكفولة يف ذمة زوجها، من أجل أن تتفرغ » لحمل اإلنسان، ووضع اإلنسان، 
تفوق  التي  الكربى  االسرتاتيجية  القضية  وهي  اإلنسان.«)4(،  وتربية  اإلنسان،  وَأْنَسنَِة 
كل القضايا، ندهبا الشرع لها لما لها من مؤهالت ال توجد عند الرجل، لكن إذا انقلب 
الوضع وساءت األحوال فسادا وفقرا وبؤسا حتى اضطرت إلى الكسب، فهي ضحية 

فساد يف العالم المنشطر إلى جنوب مفقر وشمال متخم)5(.

)1(  ينظر: ياسين، عبد السالم، المصدر السابق207/2.
)2(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.

)3(  الشاطبي، االعتصام، اعتنى به مكتب تحقيق الرتاث، وأعد فهارسها رياض عبد اهلل عبد الهادي، بيروت: 
دار إحياء الرتاث العربي، طبعة1997/1م، 165/1.

)4(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 208/2.
)5(  ينظر: ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.
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وقد يضطرها لمغادرة برجها االسرتاتيجي كما يسميه اإلمام)1(«إلى الكسب التوجس 
والخيفة من جور الرجل وشحه وتقلب أهوائه وتطليقه الجائر«)2(، ويرجع ذلك يف نظر 
اإلمام إلى انخرام عنصري الدين واألخالق يف الرجل، فهما »معيار التكافؤ، إذا اختالَّ 
النسق،  توازن األسرة والمجتمع، وانفرط  المرأة اختل  أو  الرجل  أو اختل أحدهما يف 

وطاشت كِفتها. واهلل ال يحب الظالمين.«)3(.

النظام  المرأة داخل  إلى مسألة اإلرث يف سياق موقع  اهلل  اإلمام رحمه  نظر  وهكذا 
االجتماعي للشريعة، ليثبت أن المرأة يف شريعة اهلل تصان من االبتذال يف طلب المال، 
وضمنت لها كل حاجياهتا دون أن تسعى إليها من أجل أن تتفرغ لوظيفتها االسرتاتيجية 

وهي صناعة األجيال واإلسهام يف بناء المجتمعات.

تلك مجرد نماذج من القضايا الفقهية المتعددة التي كانت موضوع مراجعة وترديد 
خاللها  من  يروم  سلفا،  بيناه  الذي  منهجه  قاعدة  على  اهلل  رحمه  ياسين  لإلمام  النظر 
حقيقة  إدراك  يف  معريف  قصور  من  اإلسالمية  األمة  بمجتمعات  ما  تجديد  يف  اإلسهام 

واقعها، والقعود عن النهوض للمطلوب منها.

)1(  يف كتاب تنوير المومنات فقرة هبذا العنوان، 238/2.
)2(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق 208/2.

)3(  ياسين، عبد السالم، المصدر السابق.
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المباركة يف فضاء مراجعات اإلمام عبد السالم ياسين  البحثية  الرحلة  يف ختام هذه 
رحمه اهلل العلمية يف الرتاث العلمي أصوال وفقها ومقاصد، أود أن أقرر ما خلص إليه 

البحث من نتائج على النحو اآليت:

إن مجرد االنزواء يف محراب البحث قراءة وتأمال وتقليبا للنظر يف ميراث اإلمام عبد 
السالم ياسين رحمه اهلل لشهور قصد استخراج ما فيه من نفائس القول وغوال الدرر يف 
موضوع المراجعة التقويمية للرتاث األصولي والفقهي، لهو إنجاز العمر بمحض فضل 
اهلل ومنه وكرمه، ما كنت أتوقعه هبذا الحجم، وهبذا التيسير وسط انشغاالت وفتن جعلها 

اهلل جهادا يف سبيله.

التي أنجزهتا بحمد اهلل يف ميراث اإلمام  من خالل هذا البحث وسواه من البحوث 
ياسين طوال سنين عددا ثبت لدي باألدلة والشواهد التي ال تكاد تنحصر أن اإلمام ياسين 
خرب الدرس المقاصدي وأحاط بقضاياه المنهجية والمعرفية، وعرف نقائصه وفضائله، 
وعلل ذلك القصور، وأرشد إلى فرص استثمار تلك الفضائل، وقدم مقرتحات علمية 
وعملية يف تجديده وإحيائه وإعماله يف قضايا زماننا، بل أستطيع القول إن مشروع اإلمام 

العلمي والعملي يف المنهاج النبوي إنما صاغه بنظر مقاصدي واضح وعميق.

كما أن اإلمام رحمه اهلل أسهم إسهاما علميا نوعيا يف تجديد الدرس األصولي من 
أجل اعتماده مرتكزا منهجيا يف استمداد األجوبة الشرعية من نصوص الشريعة ألسئلة 
قابل  ما هو  وبين  به  التمسك  الواجب  منه  المتين  بين  تمييزه  العصر، وذلك من خالل 

للتجدد من حيث التأصيل والتقعيد والتنزيل، ومن حيث القضايا والموضوعات.

كما قدم اإلمام رحمه اهلل من خالل مراجعاته خدمات علمية تجديدية جليلة للفقه 
اإلسالمي، سواء من الناحية المنهجية أو المعرفية، ذلك أنه استطاع رحمه اهلل من خالل 
تدقيق النظر يف الرتاث الفقهي أن يسجل مالحظات عميقة وثمينة يف المنهج الذي حكم 
الفقه لفرتات تاريخية طويلة، فرضته ظروف قاهرة، لذلك دعا إلى قراءة الفقه يف سياقه 
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التاريخي من أجل إدراك علل االختالل لتجاوزه، ومعرفة المنجز الفقهي الذي يتعين 
التمسك به واإلفادة منه، وهو غير قليل، كما أنه رحمه اهلل انتقى جملة قضايا فقهية يف 
الرتاث الفقهي القديم ذات الصلة بواقعنا، فراجعها وفق منهجه المختار يف المراجعة، 
وبين خطورة االنحباس يف المقاربة الفقهية القديمة لتلك القضايا، نظرا لتغير المناطات 

واألحوال، وخاصة ما يتعلق بالفقه السياسي وفقه المرأة.

وإذا جاز لي من تقديم توصية، فإين يف ختام هذا العمل أوصي صدقا الباحثين عامة 
ميراث  على  للتداعي  خاصة  والفلسفية  والفكرية  اإلسالمية  الدراسات  يف  والباحثين 
اإلمام ياسين رحمه اهلل بحثا ومناقشة ومدارسة علمية الستكناه الكنوز والدرر الثاوية 

فيما خلفه من أسفار علمية، يف سياق مشاريع علمية محبوكة ومحددة.

والحمد هلل رب العالمين
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