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 اإلصاح  عملياة ريااد  في رئيًسا دوًرا والمغرب المشرق في الحديث العصر في الدينية المؤسسات لعبت

. مصار علا  بوناباارت حملاة منذ الغرب مع الحضارية الصدمة مع إلحاًحا الدور هذا وتزايد الديني، والتجديد

 مان واألصاولية الفقهية المنظومة داخل من انطحقها هو الديني للشأن اإلصححية المقاربات هذه في والطريف

 .والنقل العقل مقتضيات بين الربط في المعتدل الوسطي بالخط والتزامها جهة،

1

 مصااال  ومراعااا  والتيسااير االجتهاااد إلاا  نزعتاا  عبااده محّمااد أسااتاذه عاان  1 شاالتوت محمااود الشااي  أخااذ

 ولألحكاا  لإلساح  األول  النشأ  شهد الذي الماضي خصوصيات عن طبيعت  تختلف جديد عصر في المسلمين

 الفرعّياة األصاول إلا  باالساتناد التطاّور لقاي  واالنتصار واالجتهاد العقل مبدأ بدوره هو رج  لذلك الشرعّية،

 .فتاواه في للتشريع

 الشخصاااّية واألحاااوال األسااار  ومساااائل والعباااادات العقائاااد لتشااامل شااالتوت الشاااي  فتااااو  تنّوعااات وقاااد

. متطّور واقع في المعاصر المسل  واجهها التي الجديد  األسئلة عن اإلجابة فيها حاول وقد المالّية، والمعامحت

 الزكاا  صاّحة ماد  قضاّية مثال مان المصالحة، يراعاي جريًئاا موقًفاا شالتوت الشي  فيها قّد  التي القضايا ومن

 ومنه  األشراف، إل  والصدقة الزكا  صّحة معاصري  من العديد نف  حين ففي واألعيان، للشرفاء والصدقات

. الصادقات أخاذ مان وآلا  تعففا  فيا  أّكاد وسل ، علي  هللا صل  للنبي، بحديث استئناًسا رضا رشيد محّمد الشي 

 إن:"  الصدد هذا في ويقول سواء، حدّ  عل  واألشراف للمحتاجين الصدقات تجويز إل  شلتوت محمود وذهب

 علا  يقادرون وال المعيشاة فاي يكفايه  ما يجدون ال ألشخاص إحداهما أساسيتين جهتين في تصرف الصدقات

 أنّ  تؤّكاد الفتاو  فهاذه    ؛"والادين الدولة إلقامة منها بدّ  ال ضرورية لمصال  واألخر  يكتفون، ب  ما تحصيل

 توزياع علا  يساهرون ممان األشراف إل  الصدقة إعطاء جواز المصلحة اقتضت وإذا تغّير إذا المسلمين واقع

 المصاال  بمسااير  ضامني إقارار هاذا وفاي ذلاك، جااز والادين الدولاة مصاال  لحفظ المحتاجين عل  المال هذا

 .للمسلمين المرسلة

                                                           
   
ض عثضِ، ذٕنّٗ يشٛشح األػْغ فٙ أكرٕتغ ؿُح  1963 –و  1893انشٛز يذًٕص شهرٕخ )  ًّ  ٔأطضع جًهح يٍ انفرأٖ َشغ تعضٓا فٙ 1958و( ذهًٛظ يذ

صعاؿح يشكالخ انًـهى انًعاطغ فٙ دٛاذّ انٕٛيّٛح ٔانعايح .طثعح صاع  :" انظذف ٔتعضٓا اٜسغ أطٚع ٔطثع جًٛعٓا فٙ كراب يـرمّم عُٕاَّ "انفرأٖ

ض إالّ تانكراب انعؼٚؼ ٔانـُّح ٚرمّٛض تغأ٘ فمّٛ يعٍّٛ، ٔنى ٚرمّٛ  ص.خ . ٔلض أّكض فٙ يمّضيح ْظا انكراب أَّّ " نى ٚهرؼو فٛٓا يظْثا ساطا ٔنى / انماْغج –انشغق 

ٔ   يظُّفاخ انشٛز شهرٕخ أٚضا كراب اإلؿالو عمٛضج ٔشغٚعح . ٔ ي14ٍ-13اإلؿالو انعايح ٔانشانضج". يٍ يمّضيح كراب انفرأٖ، ص ص  انظذٛذح ٔلٕاعض

 ...انٕطاٚا انعشغج
   
 100-99ص ص  ،فرٕٖ انؼكاج ،الفتاوىانشٛز يذًٕص شهرٕخ،  



 

  

 

 قضاّية والضارور  العقال منطاق يقتضاي  وماا المصالحة وفاق شالتوت الشاي  فيهاا أفت  التي النوازل ومن

 الادين إلا  القلاوب واساتمالة الخشوع منفعة يحقق مادا  األمر هذا أبا  حيث القرآن، وترتيل الموسيق ، سماع

 الشاي  يقاول والحرب، الجهاد عل  التحريض عند أو الدينّية والمناسبات واألعياد المحافل في خاصة والقرآن،

 الغزا  تحريض وفي الحج، إل  الشوق إثار  في السماع إباحة عل  اتفقوا الفقهاء أنّ  فليعلموا:" ذلك في شلتوت

 واألصوات النغمات ذات اآلالت فسماع إذن ال ،... والعرس كالعيد المألوفة السرور مناسبات وفي القتال عل 

    ".آلة صوت باعتباره يحر  أن يمكن ال الجميلة

 الفقهااء يألفهاا لا  التاي الحديثاة التكنولوجّياات فرضاتها الحديثاة واآلالت الماذياع فاي القارآن باث مسألة إنّ 

 اإلفتااء فاي فاألصال للماؤمنين؛ منفعاة يحقاق ماادا  األمار هاذا إباحة في الفقي  جرأ  تجلّت ذلك ورغ  القدام ،

" المفسد  ودرء المنفعة جلب" وهو عبده، محّمد أستاذه لد  ألف  والذي شلتوت الشي  ب  يؤمن الذي االجتهادي

 والتحفياز القتاال عل  التحريض بل والمجون، اللّهو منها يقصد ال التي االحتفالية أو الحماسّية الموسيق  إنّ  ث ّ 

 االحتفااال منفعااة تحقااق التااي تلااك أو الحاارب، حاااالت فااي واالنتماااء بااالوطن واالعتاازاز بااالنخو  الشااعور علاا 

 وغيرها النجا  أو الختان أو الحاج كاستقبال المتنّوعة العائلّية والحفحت واألعراس الدينّية بالمناسبات بريءال

 نظار في ححل محض هو مصر في الشريف النبوي المولد بذكر  احتفال من اشتهر ما ومنها المناسبات، من

 الموسايق  تحاري  مان الخصاوص وج  عل  الحنابلة ومنه  المتشددين، بعض إلي  ذهب ما رغ  شلتوت الشي 

 .اإلطحق وج  عل  والغناء

 المصالحة تغلياب مبادأ علا  اعتمااًدا باإلباحاة، شالتوت الشاي  فيهاا أفتا  التي إحراًجا األكثر النوازل ومن

 صاندوق أرباا  تحليل قضّية عبده، محّمد وأستاذه شيخ  ذلك في متبًعا الجديد، للواقع محاكا  فيها واالسترسال

 حفاظ ومنهاا للفارد، تحصال مصالحة مان وتنميتهاا العباد أموال لحفظ الجديد  الوسيلة هذه في ما فأما  التوفير،

 رأس زيااد  قصاد واالدخاار والتادّبر الماال فاي االقتصااد علا  ومسااعدت  السرقة، أو والتلف الضياع من مال 

 المؤسسات، هذه في العاملين والموظفين العمال ينفع مما األربا  وتنمية االقتصادية، المعامحت وتوسيع المال

 تساه  التاي البنكّياة القاروض طرياق عان أخر  مصلحة تحقيق إل  شلتوت نظر في األربا  هذه إباحة وتعود

    .لشؤونه  الناس قضاء وتسهيل االقتصاد تحريك في

 عبده محّمد أستاذه منهج نفس عل  سار أّن  نتبّين شلتوت، الشي  فتاو  من التطبيقّية األمثلة هذه خحل من

 النااس لاد  والماألوف االستحساان مبادأ تكاّرس التاي الفق  في االجتهادية النظر  ودع  المصال  عن الدفاع في

 .اليومّية لمنافعه  وتحقيًقا الجديد  شؤونه  قضاء عل  له  تيسيًرا

                                                           
   
 359-358انشٛز يذًٕص شهرٕخ، انًظضع َفـّ، عأ٘ انفمٓاء فٙ انـًاع، لـى االجرًاعاخ، ص ص  
   
 303، أعتاح طُضٔق انرٕفٛغ، لـى انًعايالخ، ص الفتاوىانشٛز يذًٕص شهرٕخ،  



 

  

 

 أنّ  يتبااّين وفتاااواه  فقههاا  فااي للتشااريع الفرعّيااة األصااول منزلااة ماان المحاادثين لمواقااف المااتفّحص ولعاالّ 

 وتحكيما  والتطاّور، االجتهااد بقضاايا إيمانا  وماد  الفقيا ، إليا  ينتماي الاذي الماذهب باختحف تختلف المسألة

 عباده لماوقفي مخالف موقف إبراز هذا بحثنا في آثرنا لذلك والحديث، النقل حساب عل  والرأي العقل لسلطان

 هي فما. األولين من تحفًظا أكثر بدا الذي رضا رشيد محّمد الشي  فموق وهو الفرعّية، األصول من وشلتوت

 رضا؟ رشيد محّمد الشي  لد  األصول هذه منزلة

  

 بالعبااادات المتصاالة القضااايا مختلااف واشااتمالها بكثرتهااا اشااتهرت التااي    رضااا رشاايد فتاااو  تمياازت

 القارآن علا  واالعتماد اإلفتاء في الحنبلي المذهب إل  باالنتصار المنار، مجلّة في جلّها نشر التي والمعامحت

 تمحيصااها ومحاولااة الصااحيحة األحاديااث إلاا  والرجااوع الصااحابة كبااار بفتاااو  األخااذ أو القطعّيااة ونصوصاا 

 الانص غيااب وفاي إّنا  بال والساّنة، الكتااب إلا  أقارب منهاا كان ما رضا رّج  المواقف تعّددت وإذا وإثباتها،

 الماذهب رّواد بخاحف وذلاك والقيااس، االستحسان عل  والضعيفة المرسلة األحاديث يرّج  االختحف، وكثر 

 .األحكا  إجراء في والمالكي الحنفي

 النصاوص فيهاا تنقطاع التاي القصاو  الحااالت فاي إالّ  االجتهااد إلا  يلجاأ ال بأّنا  رضاا رشايد عرف وقد

 الاذي نفسا  المانهج تقريًبا وهو الصال ، السلف عن المروّية اآلثار ببعض ذلك في مستعيًنا الفقهاء، واجتهادات

 محّماد الادكتور يقاول    . الحنبلاي الماذهب علمااء وساائر القاّي  وابان تيمّياة وابان عقيال وابان حنبل ابن اعتمده

 النقادي والفحاص الحاديث، كتاب أّمهاات اساتعراض فاي يباال  رضاا رشايد أنّ  الحظناا وقاد" :المراكشي صال 

 الشخصاي رأيا  يقاّرر وال برواتهاا، مساتهزًئا أو صاّحتها في قادًحا أو إّياها مستحسًنا خصوًصا اإلسناد لسلسلة

 المسااألة فااي الااوارد  للنصااوص واسااتقراءً  بحًثااا المروّيااة اآلثااار قتاال بعااد إالّ  الخاااص، اجتهاااده عاان الناااتج

 هاذا فاي عباده أساتاذه لمانهج الصاريحة ومخالفتا  اإلفتااء فاي الحنبلاي اتجاها  يؤّكاد ماا وهاو علي ، المعروضة

    ".الميدان

                                                           
   
ض عشٛض عضاا )   ًّ ٙ طاغاتهؾ ماّى ذّٕؿاع فاٙ تمّٛاح عهإو و( ُٚذاضع ياٍ أطام نثُااَٙ ذعهّاى انماغظٌ ٔدف اّ فا1935-و 1865ْا  / 1354 -ْا  1282انشٛز يذ

يذًإص َشااتّ، ماّى انًُطك ٔانذـاب ٔانهّغاخ تانًضعؿح انٕطُّٛح اإلؿاليّٛح، دٛث أجاػِ انشٛز دـٍٛ انجـغ ٔأْهّّ نهراضعٚؾ، ٔأساظ انفماّ انشاافعٙ عاٍ انشاٛز 

ض عثضِ ٔانـّٛض جًال انضٍٚ األفغاَ ًّ ف، ٔعدم إنٗ يظغ نٛهرمٙ تانشٛز يذ ّٕ ٙ. ٔاَشغط فٙ انعًم اإلطالدٙ ٔانرأنٛف، دٛث أّؿؾ يجهّح انًُااع يال إنٗ انرظ

ااض٘ َٔااضاء انجااُؾ انهّطٛااف فااٙ انًٕنااض انُثاإ٘  12و(، ٔأنّااف ذفـااٛغ انًُاااع فااٙ 1898-ْاا   1315ؿااُح ) ًّ يجهّااضا،ٔكرة ذاااعٚز األؿااراط اإلياااو  ٔاناإدٙ انًذ

ًّـّ نهًٕالف اإلطالدّٛح فٙ انرعهٛ ى ٔانـٛاؿح ٔانفمّ نكُّاّ لاّم أدٛاَاا يرمّٛاضا تشظٕطاٛاخ انًاظْة انذُثهاٙ اناظ٘ ُٚرًاٙ انشغٚف، ٔلض عغف انشٛز عضا ترذ

 إنّٛ.

، ٔانًغاكشٙ، ذفكٛاغ يذًاض عشاٛض عضاا ياٍ ساالل 388-386، ذأنٛف يجًٕعح يٍ انًؤنفٍٛ، ص ص اإلجتهاد و التجديد في التشريع اإلسالميعاجع كراب 

 42-29، ص ص 1985ـٛح  نهُشغ، ، ذَٕؾ، انضاع انر1َٕ،ط.1935-1888يجهح انًُاع 
   
 231-230، ص ص تفكير محّمد رشيد رضاعاجع انًغاكشٙ،  
   
 231انًغجع َفـّ، ص  



 

  

 

 العقياد  بشاؤون اهتماما  يححاظ المراكشي، صال  محمد إلي  ذهب ما حسب رضا، فتاو  في والمتفحص

 ذات فتاااواه ومان. الصاال  الساالف طريقاة إلا  القاراء توجياا  يحااول دينًياا مرشااًدا باعتبااره والعباادات، الدينياة

 وقد للشرفاء، الزكا  إعطاء أو الصدقة إجراء بتحري  الخاصة فتواه تحفظ  فيها أظهر التي االجتماعية الصبغة

 وأخاذها الصادقات، هاذه إجاراء مان الرساول اساتنكاف المؤكاد  األحادياث مختلف باستعراض ذلك عل  استدلّ 

 (ها 1  ت)حنبال ابان أحماد ومساند( ها     ت) داوود أباي سانن مان األحادياث هاذه نقال وقد لذوي  أو لنفس 

 ضاعفها، مؤكاًدا حنيفاة وأباو الطباري رواهاا أحادياث مان مفناًدا جااء ماا باين ثا  ،(ها 2   ت) الترمذي وسنن

 وأن...  صاحي  اآلل عل  الصدقة تحري  في الحديث أن تر  فأنت: "  قائحً  الصدقات هذه تحري  إل  وانته 

 طريًقا الصدقة وكون  النبو  عن األجر أخذ شبهة عن إلي  انتسب ومن الكري  النبي تنزه من نابعة التحري  علة

 التاي المصالحة أو والعقال الواقاع مان أكثار للنص رضا انحياز أخر  مر  تؤكد الفتو  وهذه    ".الدنيا لحطا 

 العتار  إلا  نسبة يعود من ما زمن في يوجد أن يتفق فقد نسب ، كان مهما المحتاج عل  الصدقة إجراء تقتضي

 .الصدقة في  وتص  فقر حالة في وهو الطيبين،

 لحساتماع تساتعمل حاكياة آلاة وهو الفونغراف، ومنها الحديثة التكنولوجية اآلالت استعمال في فتاواه ومن

 جاواز فاي ناادر  أحادياث إليجااد نفسا  إجهااد إلا  رضا عمد فتواه ففي القرآن؛ ومنها المختلفة التسجيحت إل 

 فاي ويقاول والقصاد، النياة إلا  المساألة مرجًعا والتحّفظ، والتعمي  بالتردد مشوًبا موقف  ظل وقد اآلالت، سماع

  2 ".محظور فهو وإال ذلك جاز واالعتبار االّتعاظ القرآن قراء  في استعمال  من القصد كان إن:"ذلك

 يميال ال رضاا أن يؤكاد الفاونغراف، اساتعمال مان المحترز عبده أستاذه بموقف والتذكير التردد هذا ولعل

 لتبريار الحاديث العصار فاي الشارعية األدلاة أقاو  مان تعتبر التي المرسلة المصلحة وراء االنسياق إل  كثيًرا

 وياؤدي منفعاة، يحقاق ماادا  جهااز اساتعمال في ضير فح الحديثة، االختراعات أو التكنولوجية الوسائل بعض

 إماا قراءتا ، يساتطيع ال مان إلا  موجًهاا كاان إذا خاصة وقت، أي في ب  واالستئناس وترتيل  القرآن حفظ إل 

 المانعااة الظااروف ماان ذلااك غياار وإلاا  الساافر، أو واإلعياااء التعااب حاااالت فااي أو للبصاار فاقااًدا أو أمًيااا لكوناا 

 .للقراء 

 بالياد التصوير حرمة وهي المحافظة، نزعت  رضا أّكد فقد الشمسية، التصوير آلة في رأي  يخص فيما أما

 المشاابهة السالوكات هاذه عان نهات التا ي النبوياة األحادياث وفق البيوت في محرمة الصور مادامت باآللة، أو

 عقائاد علا  قضا  أن بعاد اإلسحمي الفك     ر تجاوزها تاريخية لحظة سجين رضا يبدو وبذلك الوثنية، للعقائد

 اللحظااة خصوصاايات احتاارا  دون الماضااي علاا  الحاضاار يقاايس بااذلك إناا  باال قاارون، منااذ والوثنيااة الشاارك
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 441، ص تفكير محّمد رشيد رضاانًغاكشٙ، 



 

  

 

 ونشر التدريس بينها ومن عصرنا، في جمة منافع من الشمسي التصوير آللة ما ينفي إن  ث  الفارقة، التاريخية

 والتصادي  اإلجرا  فعل  التاريخي     ة؛ والوثائق األحكا  بعض إثبات وكذلك بالصور، المباحث وتوثيق العلو 

 شاأنها مان مناافع كلها واالحتفاالت  الوقائع وتسجيل والوثائق التاري  حفظ ث  بالصور، التوثيق يقتضي للجن 

 لوجودهاا يستجيب ال التاريخي واقعنا أن يبدو التي الوثنية في الوقوع دون الفوتغرافي التصوير من تستفاد أن

  1 .اإلطحق وج  عل 
 

 دور ماان يقلااص بااذلك وكأناا  النصااوص، ماان المنقااول شااأن إعااحء علاا  يقااو  اإلفتاااء فااي رضااا ماانهج إن

 نصاوص للنااس يباين أن الادين في والمفتي للمعل  ينبغي أن  كتبنا أننا مراًرا نذكر: " يقول إذ وقيمت ، االجتهاد

 فهاو بأصالها، وصالها بادون الادين مساائل أخاذ الناس تعويد أما... دينه  أصول ليعرفوا واآلثار والسنة الكتاب

  11 ."المسلمين إضحل باب المظلين من وغيره  للباطنية فت  الذي وهو المؤمنين، بين ورسول  هللا لحبل قطع

 النقلياة باألدلاة االساتفتاء عند المفتي مطالبة إل  قرائ  دعو  إل  المنار مجلة من آخر موضع في عمد إن  بل ،

 يوجاد ال الاذين األدعيااء األشياخ هؤالء إل  ونكله  نبيه  وسنة ربه  كتاب عن الناس نحجب مت  إل : " قائحً 

   1 ".واحًدا عالماً  منه  األلف في

 االجتهااد بااب فات  إل  خطب  بعض في األخير هذا دعا فقد واألفغاني؛ عبده أستاذي  رضا يخالف وبذلك،

 مسادود؟ االجتهااد بااب أن معنا  ماا: "األفغااني الادين جماال السايد يقاول وإفتااًء، فهًما الدين في العقل وإعمال

 وصاحي  القارآن بهادي االهتاداء في ويجتهد يجدّ  أن المسلمين من ألحد ينبغي ال قال إما  وأي سّد؟ نص وبأي

 الزماااان وحاجاااات العصااارية العلاااو  علااا  ينطباااق ماااا علااا  بالقيااااس االساااتنتاج فاااي يجتهاااد وأن األحادياااث

 فاي بالتقصاير ويتهما  عباده يلاو  إنا  بل أستاذي      ، موقفي عل  االرتداد يكفي  ال رض    ا إنّ .   1 "وأحكام ؟

 .والتعديل التجري  أصول ومعرفة الصحا  بكتب والجهل السنة، بنصوص واالهتما  الحديث عل  فه 

 وها  وشالتوت، وعبده األفغاني الدين جمال الشي  أنجب الذي العصر أن تقّد ، ما كلّ  خحل من لنا يّتض 

 وتشاريًعا،  إفتااءً  العصار  مقتضايات ماع المتاأقل   والنصاوص النقال قيود من المتحّرر الديني الفكر من نماذج

 للادين إصاححي فها  إطاار فاي وأعارافه  قبلناا من شرائع واحترا  بالعقل واالستحسان المصلحة بتغليب وذلك

 جماود ومان الاراهن، تاريخّياة إلا  الغياب قداساة من بها والنزول بالواقع الشريعة وربط العصر مواكبة قوام 

 بترك بالمجازفة يؤمن ال محافًظا تياًرا ولد قد نفس  العصر هذا. المستقبل وامتداد الحاضر حركّية إل  الماضي

 فاي والاذوبان بالادنيا الادين تباديل إلا  مادعا  يكاون قاد ألّنا  كثياًرا، فيا  يثاق ال بل الرأي، يستحسن وال النص
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 187-178(، فظم طكغ يفرٙ انضنٛم، ص ص 1914فٛفغ٘  25) 3ص  17يجهح انًُاع، و  

    
 (، فظم ْم ٚجٕػ عّص انفرٕٖ انفمٓٛح طهثا نهُض.1927أٔخ  27)  62 – 28يجهح انًُاع، و  
    
 178-177عاجع انشاطغاخ، ص ص  



 

  

 

 خليفاة وهاو الكاون علا  وإرادتا  اإلنساان سلطة وممارسة التحرر مغامر  من الخوف هو فهل الغازي، اآلخر

 كالّ  فيا  غادا عصار فاي والغلباة، باالقّو  شاعور مان الهوّياة فاي بما التحصن في رغبة إّن  أ  ؟ األرض في هللا

 باين والجاذب الشاد اهاذ هاو الاديني الخطااب طبيعاة إنّ  أ  ؟ االساتعمار و الغزو بفعل باالضمححل مهّدد شيء

 النص، إل  انجذب من أّما. لألصول والتنكر والدنيا الشهوات بحبّ  اته  الواقع إل  انتصر فمن والواقع؟ النص

 .الواقع عن والغياب والتصّوف بالجمود ينعت فهو

 

 وأوالهاا للتشاريع، الفرعّياة باألصاول والزيتوناة األزهار علمااء مان كساابقي    1 الفاسي عحّل الشي  اهت ّ 

 فكرّياة نهضاة تتطلّب كانت ومغرًبا مشرًقا التّيار هذا فيها نشأ التي التاريخّية فالفتر  مصّنفات ؛ في مهّمة مكانة

 وينساج  العصار يواكاب حّتا  الديني، والتشريع اإلسحمي الفق  دفع آليات في النظر منطلقها ملّحة، واجتهادّية

 .الحديثة التاريخّية التطّورات مع

 فاي  الفرعّياة األصاول هاذه ماع التعامال عناد والعشارين عشار التاساع القرنين علماء بين الفوارق وتمّثلت

 مؤّياد باين مصر علماء اختلف فلئن األصول، هذه بها تقّد  التي الفكرّية والمرجعّية واالستخدا  التعريف آليات

 لناا تكّشافت حياث واالساتعمال، التوظياف مساتو  فاي تفااوتوا المغرب علماء فإنّ  األصول، هذه عل  ومتحّفظ

 لهاذه ووصافّية علمّياة مقارباة تقادي  حااول فقاد الفاساي، أّماا. الساابق الفصل في الدفاعّية حسين الخضر غايات

 لهاذه تعريفا  علا  فغلاب والقضااء، للتشاريع األجنبّياة باألصاول اإلساحمي الفقا  أصاول مقارناة عناد األصاول

 االستصاحاب األئّماة مان جماع وأضااف:" عموًماا الشاريعة أصاول مقاّدًما يقاول إذ والوصاف، الحيااد األصول

 األصول هذه تتداخل وقد ، المدينة أهل وعمل الذرائع وسدّ  الخحف ومراعا  المرسلة، والمصال  واالستحسان

  لكاان والسّنة الكتاب مخالفة عل  مثحً  كلّها األّمة أجمعت ل و إذ األّولين، األصلين إل  كلّها ومرّدها بعضها في

   1 ". باطحً   إجماعه 

 فالساّنة القارآن أصال  هرمي بناء عل  مبنّية اإلسحمي الفق  أصول أنّ  التعريف، هذا خحل من لنا ويتجلّ 

 إن أي بشاري؛ واالمتاداد إلهاي التشريع في المنطلق وكأنّ . الفرعّية األصول مختلف  من  تنحدر ث  فاإلجماع،

                                                           
    
اص  انفكاغ اإلطاالدٙ فاٙ انًغاغب فاٙ ( أدض عهًاء انطثمح األٔنٗ تجايعح 1974عالّل انفاؿٙ ) خ   ّٔ ض انشاايؾ . ياٍ أْاّى ع ًّ انمغٍٔٚٛ ٔأؿراط تجايعح يذ

اعيٓاا، انفماّ اإلؿااليٙ يطهع انمغٌ انعشغٍٚ. صعا إنٗ ذجضٚض انفكغ انضُٚٙ ٔإعاصج انضٔع انفاعم نالجرٓاص . يٍ أّْى يظُّفاذّ : يماطاض انشاغٚعح اإلؿااليّٛح ٔيك

انًاإاطٍ، انرمغٚااة نشااغح يضَٔااح األداإال انششظااّٛح، َذاإ ٔدااضج إؿاااليّٛح، انًااضسم نعهاإو انمااغظٌ ٔانرفـااٛغ، ذاااعٚز انرشااغٚع  ٔيماعَرااّ تانفمااّ األجُثااٙ، عأ٘

ف اإلؿاليٙ فٙ انًغغب، انُمض انظاذٙ. ّٕ  اإلؿاليٙ، انُ ى ٔانفكغ اإلؿاليٙ، انرظ

ٌّ انفكغ انضُٚٙ فٙ اإلؿالو يعُاِ انذغّٚح  انكايهح ٔانرفكٛغ انًطهاك فاٙ اعراضاص تانًاام األعهاٗ ٔيغالثراّ فاٙ كاّم انشاؤٌٔ ٔعاضو ٚمٕل انفاؿٙ  فٙ ْظا انكراب: "إ

 149انشضٕع ألدض أٔ نجًاعح ذغٚض أٌ ذعطٙ نُفـٓا يكاٌ انرًاٛم اإلنٓٙ فٙ األعع ٔذعثٛض انشهك تاؿى انضٍٚ ألْٕائٓا". انُمض انظاذٙ، ص 
    
 191، ص 2002، انًغغب، ط . عثض انغدًاٌ تٍ انعغتٙ انذغٚشٙ، 2، طنبيالفقه اإلسالمي ومقارنته بالفقه األجعالّل انفاؿٙ،  



 

  

 

 ثا . والرسالة الوحي أي القرآن؛ طريق عن والخلود والعصمة القطع مجال هللا، أو السماء هو التشريع مصدر

 اإلنساان إلا  النظار  هاذه وفاق التشاريع ويتج . والتطبيق واإللها  االقتداء مجال وهي السنة،  إل  ذلك يتدرج

. والحفاظ والتوحاد االتفاق مجال وهو اإلجماع، طريق عن العلماء عصمة عبر ومسيج بالنص مقيد بشكل لكن

 األصول عل  االعتماد وقع والعلماء الفقهاء طريق عن للتشريع المسل  اإلنسان واضطرار العصر تطور ومع

 قنااا  عباار التاااريخي بااالواقع اإلنسااان اتصااال دائاار  إنهااا. واإلضااافة واالخااتحف التنااوع ماادار وهااي الفرعيااة،

 .التشريع في للتطور طلًبا والظن االجتهاد

 الالمجا اشاتغال آلياات تباّين و الادين فها  الفرعّية، األصول مقاربة عند الفاسي ضبطها التي الغايات ومن

 قواعاد علا  ناتكلّ  ثا ّ  الشاريعة، أصاول فاي القاول ناوجز أّوالً  نحان وهاا" :بقولا  ذلاك ويثبات للتشاريع، الفقهي

 اإلساح  فها  إلا  سابيحً  بذلك نّتخذ أن عس  والخاّصة، العاّمة الشريعة مقاصد ذلك مجموع من لنبّين االجتهاد

   1 ".األصلّية مصادرها من مباشر  أحكام  تعّرف في الجهد وبذل

 فاي يخفاي ال أّنا  إالّ  لدراسات ، المحاياد  والمقارباة النظري التجريد هذا إل  الفاسي سعي من الرغ  وعل 

 واتصف القدي ، منذ المغرب بحد في انتشر الذي المالكي المذهب خصوصيات إبراز إل  سعي  أخر  مواضع

 وهو ومكان، زمان لكل اإلسحمي الدين صححية إثبات فرصة منحت  التي للتشريع، الفرعّية لألصول بتحّمس 

 االسااتعمارية والقااو  الغربااي الليبرالااي الفكاار النتشااار التصاادي حاااول الااذي الفاسااي لجياال العااا  االتجاااه نفااس

 اعتماادها أدلّااة علاا  الكااح  ماان الباادّ "  :الفاسااي عااحّل يقااول ،  1 واإللحادّيااة  العلمانّيااة اإليديولوجّيااة والتيااارات

 األساس من وهي وحديًثا، قديًما المغرب في التشريعي والفكر الفق  توجي  في فّعال أثر لها وكان مالك، اإلم ا 

 صاححّية عل  العملي الدليل نعطي أن نريد كّنا إذا الحديث التشريعي التطّور في عليها االعتماد من بدّ  ال التي

 باعتبارهماا المديناة أهال وعمال المرسالة المصالحة:  هاي األدلّاة وهاذه. ومكاان زماان لكالّ  اإلسحمّية الشريعة

 (  1."والعمل العرف وهما اآلخرين المبحثين اعتماد من والتشريع الفق  شؤون إلي  تطّورت لما ممّهدين

 :االستحسان

 انتصروا الذين المالكّي  ة علماء أقوال ويعّدد االستحسان، تعريف من المبحث هذا تناول عند الفاسي ينطلق

 إنكاار مثبًتاا ،(الطاوفي) والحنابلاة( البازدوي) لألحنااف تعريفاات يضابط كما عربي، وابن الشاطبي ومنه  ل ؛

                                                           
    
 86، ص 1993، تٛغٔخ، صاع انغغب اإلؿاليٙ، 5 .، طمقاصد الشريعة اإلسالميّة ومكارمهاعالّل انفاؿٙ،  

    
تاٍٛ انفكاغ اناضُٚٙ  عاطغ انفاؿٙ ٔعهًاء جٛهّ اَرشاع انفكغ انشٕٛعٙ ٔانٕجٕص٘ ٔانرٛاعاخ انًاؿَّٕٛح ٔانضاعُّٔٚٛح ٔانعهًاَّٛح فٙ فرغج ادرضو فٛٓا انظاغاع 

 ٔانفكغ انًُاص٘ تـهطح اإلَـاٌ عهٗ األعع ٔيٕخ هللا ) عاجع أطٕل انفهـفح انُٛرشأّٚح(.

اإلطاع: " فرخ االؿرعًاع تالص انًـهًٍٛ ّٔٔٔجّ صعاؿرٓى إنٗ يُاْجّ ٔنغرّ ٔأتعضْى عٍ صعاؿح انعهإو اإلؿااليّٛح ٔانرعاّغف  ٚمٕل انشٛز عالّل انفاؿٙ فٙ ْظا

 م انظ٘ ٔطهد إنٛاّألطٕل انفكغ اإلؿاليٙ يٍ سالل انعظٕع ٔاأليكُح . فألثم شثاتُا ٚهرًٌٕٓ كرة انغغب ٔأفكاعِ َٔ غّٚاذّ ٔٚعؼٌٔ إنٛٓا ْظا انُجاح انٓائ

لد عهاٗ انًـاهًٍٛ فاٙ داضاغْى ٔذكااص ذُـاٛٓى ياضاٛٓى ٔيـارمثهٓى فعااص إناٗ طنا  االَـاالر عاٍ اناضٍٚ ٔانرشهّاٙ عا ّٕ ٍ عجاناّ".  صٔل أٔعٔتا ٔأيغٚكا انرٙ ذف

 102انًظضع َفـّ، ص 



 

  

 

 ومنهااا االستحسااان، علاا  الدالّااة األمثلااة الفاسااي نااّوع كمااا المحااض، الاارأي علاا  قائًمااا باعتباااره لاا  الشااافعّية

 .الدليلين بأقو  واألخذ والعشرين الخامسة سنّ  في اليتي  رشد استحسان

 المصاطل  هاذا اساتقرار وإثباات االستحساان تعرياف تدقيق هو الفاسي، قّدمها التي اإلضافة محصل ولعلّ 

 مان ساابقي  آراء اساتعراض فبعاد القادام ؛ األصاوليين بين وجدل خحف محلّ  كان أن بعد عصره، في الفقهي

 يقااال: " بقولاا  سااابقي  آراء ماان جاااء لمااا وملّخًصااا باا  خاًصااا جامًعااا تعريًفااا الفاسااي ياارّج  المااذاهب مختلااف

 إيثاار هاو االستحساان أنّ  والخحصاة...  اتباعهاا اختاار إذا الطريقاة استحسن أو حسًنا عّده إذا الشيء استحسن

  12 ". شرًعا ب  يعتدّ  لمرجع يعارض  دليل عل  دليل

 بااين والتواشااج الصاالة التعريااف هااذا خااحل ماان لنااا تظهاار وبااذلك العاارف، أو المصاالحة هااي األدلّااة وهااذه

 ولعالّ . العقلي باالجتهاد جميًعا وربطها لها تقديم  في أثبت  ما وهو الفاسي، نظر في للتشريع الفرعية األصول

 باأن ياؤمن الرجال هاذا أن أخار  ماّر  يؤّكاد الفاسي الشي  لد  المقاصد كتاب ضمن االستحسان مبحث تنزيل

 ما هذا ولعلّ . ومكارمها الشريعة مقاصد احترا  ضروب من ضرب هو للتشريع الفرعية األصول هذه مراعا 

 .المصلحة لقضّية الفاسي دراسة عند سيّتض 

 :المرسلة المصلحة

 إطااحق فااح الفاسااي؛ نظاار فااي التشااريع ماان الاارئيس والمقصااد الفضاال  والغايااة الشااريعة ماان الحكمااة هااي

 وهنا. المصلحة تما  من هو به  ولطًفا للخلق رعاية وافق ما كل إن بل نظره، في فائد  أو منفعة دون لألحكا 

 األصوليين بعض تفريق  رغ  المقاصد بنظرّية ربطها وهي المصلحة، تعريف في للفاسي أخر  إضافة تكمن

 قائماة اإلساحمية الشاريعة أن في المسلمين من أحد يختلف ل : "  ذلك في الفاسي يقول. المسألتين بين والفقهاء

 فااي يثياابه  وفيمااا معاشااه  فااي أحااواله  وتحسااين بهاا ، واللطااف  الخلااق مصاالحة لرعايااة ومقاصااد  حكاا  علاا 

 اساتنباط أن فاي يختلفاوا لا  أنها  كما تقريره، إل  دعت بحكمة مربوط الشرعية األحكا  من حك  فكل. معاده 

  الشاارع راعاهاا التاي المناسابة أو الحكماة هذه عن البحث إل  مصادره من كثير في ويستند الشرعية، القواعد

 ماا وهاو عنها، والبحث بالمصلحة عنها يعّبر ما هي الحك  هذه و. عليها أمار  والنواهي األوامر بعض وجعل

       ." المرسلة بالمصلحة االستصح  هذا بتسمية مالك اإلما  إلي  يقصد ما وهو...  باالستصح  أحياًنا يسّم 

 أو العاا  المقصاد تختازل فهاي المصالحة؛ تعريف في الفاسي عحل قبل من كبير  جرأ  التعريف هذا وفي

 أخار  مساائل تشامل قد المقاصد أن حين في المصلحة، إطار خارج معناها تفقد التي اإلسحمية الشريعة رو 

                                                           
    
 138-137، ص ص ، مقاصد الشريعة اإلسالميّة ومكارمهاعالل انفاؿٙ 
    
 142انًظضع انـاتك، ص  



 

  

 

 الفردياة المصاال  تتجااوز قاد التاي الفضل  اإلنسانية واألهداف بالضرور  الدين من والمعلو  والغيب كالفطر 

 عمار حفاص وأباي مالاك اإلماا  باأقوال االستشاهاد إلا  الفاساي عماد إليا ، ذهاب ما ولتدقيق. الضيقة الفيئية أو

 باألخاذ المالكياة أئّماة تمّياز ذلاك، كال بعاد ويؤكاد...  واألبياري الناظر جّنة في والبغدادي والغزالي  1  الفاسي

 بماا يناّوه ّمما حرج، ورفع ضروري أمر وحفظ العقل، يقبل  ولما للمقاصد، موافقتها بشرط المرسلة بالمصال 

 أن إثباات...  حفاص أباو أراد قاد و:" الفاساي يقاول باالجتهااد، المصالحة ربط من الفاسي حفص أبو إلي  ذهب

 إدراك يسااتطيعون والااذين االجتهااد درجااة بلغااوا الاذين العلماااء شااأن مان هااو إنمااا المرسالة، بالمصاالحة  األخاذ

     ".المعينة غير الكلّية األدلّة طريق عن الشرعية المقاصد

 :والعمل والعادة العرف 

 األقاوال فاي لها   ديًناا ومّثل الناس، علي  درج ما إطار في أي السياق؛ نفس ضمن الفاسي عحل يدرج  ها

 األصال هاذا وأن خاصة  للتشريع، التعريف   ات من جملة استعراض وبعد. واأللفة التكرار وج  عل  واألفعال

ا حّيًزا نال قد  .واألوروبية  العربية البحد في الحديثة الوضعية التشريعات من مهّمً

 الاذي العراقاي واالساتعمال العااد ، عان يفصال  ال الاذي للعارف المصري االستعمال بين للفروق فتعّرض

 أعاراف فاي اساتقّرت ما إال عاد  تعتبر فح األوروبي؛ االستعمال في الشأن نفس تقريًبا وهو العاد ، عن يفرق 

 إلاا  تنضاا ّ  أن يمكاان التااي العااادات ماان لاايس فهااو إلاازا ، دون مألوًفااا كااان مااا أمااا. ملزمااة وأصاابحت الناااس

     .والقوانين التشريعات

 باااحترا  ملزًمااا يعااد لاا  أناا  درجااة إلاا  الفاسااي نظاار فااي الحااديث العصاار فااي العاارف مفهااو  تطااور وقااد

 لا  يضامن الاذي الوحياد فالشارط القاانون، باسا  ملزًماا يكاون أن فاالمه  الادين؛ مقاصاد أو الشرعية النصوص

 لهاذا الفاساي يقّدما  الاذي المفهاو  تجّدد ضروب من آخر ضرب وهذا طويلة، لمّد  الناس بين تداول  هو النفوذ

 فااي العاارف ويطلااق:"  الفاسااي يقااول الااديني، لألصاال مناا  أكثاار للمواضااعة فياا  االعتبااار أصااب  الااذي األصاال

 أن بشارط سالف عان خلًفاا يتوارثونهاا عليها الناس مضي من تنشأ التي القواعد مجموعة عل  الحديث العصر

     ".بسواء سواء كالتشريع قانونيا جزاء لها يكون

                                                           
    
 شغح اليٛح انؼلاق )ْٔٙ َـشح يشطٕطح طثعد عٍ انًطثعح انذجغٚح تفاؽ(. طادة 

    
 147، ص مقاصد الشريعة اإلسالمية و مكارمها 

    
 206عاجع كراب انفمّ اإلؿاليٙ ٔيماعَرّ تانفمّ األجُثٙ، ص  

    
 206َفؾ انًظضع، ص  



 

   

 

 خطااين أفاارز والااذي اإلسااحمي، التشااريع إلزامّيااة عاان تاادريجًيا االبتعاااد إلاا  أفضاا  الااذي العصاار فتطااّور

 اتخذتاا  الااذي الخيااار بفعاال متسااارع بشااكل ينمااو أخااذ الااذي الوضااعي التشااريع خااط همااا للتشااريع، متااوازيين

 هذا نهض وقد االستقحل، بعد مباشر  ظهرت التي الوطنّية الدويحت أفرزتها التي الجديد  العلمانّية الحكومات

 .اإلسحمّية بدل الوضعّية والتشريعات المدني القضاء واعتماد الشرعّية المحاك  إلغاء عل  التوج 

 في يقول وهو الوضعّية، والعادات الشرعّية العادات بين بحده في تفريق من الفاسي إلي  ألمع ما هذا ولعلّ 

 أقّرهاا ماا وهاي الشارعّية العوائاد باين فّرقاوا ماا وإنّ ...  والعااد  العارف بين المغاربة الفقهاء يفرق ول : "ذلك

 األولا  فأّما شرعي؛ دليل إثبات  وال نفي  في ليس بما الخلق بين الجارية العوائد وبين. نفاها أو الشرعي الدليل

 تتارب األحكاا  أساباب مان فهاي ذلاك  وماع تتباّدل، وقاد ثابتة تكون فقد الثانية وأّما. الشرعي لدليلها تابعة فهي

     ."عليها

 اليومّياة، حيااته  فاي العاوا  تداولا  ماا هاي التي لألعراف القضا  تطبيق باعتباره العمل الفاسي يعّرف ث ّ 

     ."القضا  حك  هو والعمل العاّمة، فعل هو العرف إنّ : "الفاسي يقول

 إلاا  اتادريجيًّ  وانحياازه اإلسااحمي، التشاريع فاي والعااد  العاارف مفهاو  تطاّور عاان الفاساي يكشاف وباذلك

 وهاو لاديه ، وشايوع  العاوا  طارف مان قبولا  ماد  مان اإللزامّياة صفت  يكتسب أّن  بحك  الوضعي، التشريع

 .واالستساغة اإلجراء سهل بذلك

 الجاهلّيااة، األعااراف لعديااد اإلسااحمي التشااريع إزاحااة عاان الفاسااي كشااف  العاارف موضااوع فااي وللتوّسااع

 النسال لقاوانين احتارا  دون بهاا ويزن  ترث وال توأد التي المرأ  وقضايا الشخصّية األحوال مجال في خاّصة

اا والنفاي اإلثباات باين التعامال فيهاا كاان التي للمعامحت بالنسبة الشأن وكذلك. المحار  عل  والحفاظ  عناد ثرّيً

 ومان المستشرقين بعض دعاو  الفاسي أبطل فقد الروماني، بالقانون يتعلّق فيما أّما. اإلسحمّية الشريعة نزول

 الشاارع وبااين الرومانّيااة" جوسااتتيان" مدّونااة بااين التشاااب  إثبااات حاااولوا الااذين ،"غاينسااكي دومينكااو" بياانه 

 الفاساي يخلص ث ّ  الرومانّية القوانين مع الشب  من الكثير في  الذي األوزاعي اإلما  مذهب وخاصة اإلسحمي،

 فإّنا  شب  من كان وإن أرضي، ال سماوي مصدرها ألنّ  السابقة، الشرائع عن اإلسحمي التشريع استقحلية إل 

 .اإلسحمي التشريع احترمها التي العادات أو العرف إل  يعود

 إشاكالّية عل  الفرعّية، األصول مناقشة عند خاّصة واألصولّية، الفقهّية المسألة الفاسي يفت  األسئلة وبهذه

 التشريع في األصل ما ث  بعض، من بعضها الشرائع تناسل ومد  المقارن الفق  قضّية في تتمّثل ومهّمة جديد 

                                                           
    
 انفاؿٙ(.)عاجع انًٓض٘ انٕػاَٙ، شغح انعًم  206َفؾ انًظضع، ص  

    
 207انًظضع انـاتك، ص  



 

   

 

 مان بعضاها أخاذها أو التشاريعات تشااب  فاي العياب وماا اإلنسااني، الاواقعي التطبيق أ  اإللهي التنزيل هو هل

 الهاماة األسائلة هاذه. اإلنساانية أصال فاي المشاتركين البشار باين وتقارًبا لإلنسان مصلحة تحقق مادامت بعض

 .الحديثة الفرعية األصول وسائر العرف قضية مقاربة في الفاسي لعحل حقيقية إضافة تمثل

 بااختحف إليهاا االنتصار يختلف المحدثين، الفقهاء بين متذبذبة للتشريع الفرعّية األصول منزلة بدت هكذا

 مان القادام  والفقه      ا اء األصاوليين لموقاف بالنسابة الشاأن هاو كماا الفقيا  بها يؤمن التي والقناعات المذهب

 هذه من والفقي  األصولي موقف تحديد في االعتيادية واألصول المذهبّية المرجعّيات أسهمت فقد المسألة؛ نفس

 .الواقع إل  واالنتصار الرأي وإعمال االجتهاد، عل  المحرضة األصول

 ولئن المحدثين، العلماء لد  والفقهية األصولية المدونة من مهًما حّيًزا االجتهادية األصول دراسة نالت لقد

 بغاياة أو الحاديث، العصار فاي اإلساحمي التشاريع موقاع إثبات بهدف إليها االنتصار هؤالء مواقف عل  غلب

 والضاعف، القاو  باين اختلاف األصول لهذه المناصر الموقف هذا فإن ومكان، زمان لكل الدين صححية إثبات

 والقضاايا الناوازل من العديد مع للتعاطي منفًذا شكل المحصلة في ولكن  إفتاًء، والتطبيق تأصيحً  التنظير وبين

 األوربياة الحضاارات مان غيرهاا ماع اإلساحمية العربياة الحضاار  احتكااك عان نتجات التي المستحدثة الفقهية

 .مقّدسات  مع والتعامل  المسل  حيا  مجر  في تؤثر قد التي الحديثة التكنولوجية االختراعات مع وكذلك

 القبااول ناحيااة ماان الفرعيااة األصااول قضااية فااي الحساا  ماان بااالكثير إجماااالً  المحاادثين نظاار  تمّياازت وقااد

 ماا يتجااوز لا  والتنظيار التعريف حّيز أنّ  رغ  اإلنسانية، للحضار  المتسارع التطور لمحاكا  بها واالستئناس

 .للناس المنفعة وتحقيق الشريعة بمقاصد األصول هذه وربط وضبط تحديد من القدام  علي  اّتفق
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